 و

رش :

الحاج امين الدين » سعـيـدی -سعيٮد افغاني «
مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
ومسؤل مرکزفرھنگی د حق الره -جرمنی
چاپ اپريل ٢٠١۴

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

آداب جـــنـازه
» اللھم اغفـر لحينا وميتنا وشاھدنا وغايـبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا  ʘاللھم من احييته منا
فاحيه على اسالم ومن توفيته منا فتوفه على االيمان « .

خواننـدۀ محترم!

احکام جنازه شامل احکام مربوط به غسل ميت ،تکـفيـن ميت  ،نمازجناز  ،حمل وتـــدفيـن ميت مساله
عزاداری ومجالس فاتحه خوانی وغيره ...ميگردد .که در اين رساله  ،در مورد ھر کدام ازاين بخش
ھا ومطالب مرتبط بطور مؤجز ومختصر ،معلوماتی تقديم شما ميگردد .درينجا ھمچنان قبل از ھمه
ميخواھم در مورد حالت احتضار وجايب اقارب و مکلفيت ھای شان نيز روشنی اندازم.

حالت احتــضارچيست؟

حالت درونى انسان را در ھنگام جان دادن ،احتضار می نامند .ميگويند مرگ واقعی زمانی واقع
ميگردد ،که نفس انسان تا حلـقـوم بــرسد.
سکرات مرگ در واقع ھمان حالت احتضار است ،از آن جھت به حالت دم مرگ احتضار می گويند که
وقت حضور مرگ ،وقت حضور مالئک است.
مرگ دارای شرايط و حاالت خاصی است که ھر انسانی موقع احتضار با آنھا روبرو خواھد شد.
ق َذلِكَ َما ُكنتَ ِم ْنهُ ت َِحي ُد« ) سوره ق( ١٩ :
ت بِا ْل َح ﱢ
خداوند عزوجل میفرمايدَ » :و َجا َءتْ َ
س ْك َرةُ ا ْل َم ْو ِ
) سكرات مرگ )سرانجام فرا میرسد و( واقعيت را بھمراه میآورد )و دريچه قيامت را به رويتان باز
میكند ،و حوادث و صحنهھای دنيای جديد را كم و بيش نشانتان خواھد داد .بدين ھنگام انسان را
فرياد میزنند كه( اين ھمان چيزی است كه از آن كناره میگرفتی و میگريختی (.
منظور از سكرات مرگ دشواری و مشكالت آن است .امام راغب در مفردات القرآن میفرمايد:
» السكر حالة تعرض بين المرء و عقله سکر بمعنای مستی و اين مستی حالتی است كه ميان انسان
و عقلش حايل و مانع ايجاد ميـکند.
اصطالح سكر اغلب برای شراب بكار ميـرود ولی بر غضب ،عشق ،درد ،خوابُ ،چرت و بیھوشی
ناشی از درد و ناراحتی نيز اطالق میگردد و منظور از سكرات مرگ بیھوشی ناشی از درد و رنج
قبض روح است ) .فتح الباری ( .362/11
رسولﷲ مقبول ما محمد صلی ﷲ عليه وسلم نيز با اين حالت )سكرات( مواجه شده و درد آن را

تحمل فرموده است.

محدثين مينويسند :زمانيکه پيامبر اسالم دربستر مريضی مرگ قرار داشت تشت آب را در نزديک
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آوردند ،رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم دست مباركش را در آب داخل
ميـنمود و بر پيشانی خويش میماليد وميفرمود َ ) :ال إِلَهَ إِ ﱠال ﱠ
ت( )خداوند يگانه
ت َ
س َك َرا ٍ
ﷲُ إِنﱠ لِ ْل َم ْو ِ
است .بی ترديد مرگ سختیھايی دارد( )بخاری كتاب رقاق با سكرات موت .فتح الباری( .361/11
حضرت بی بی عايشه رضی ﷲ عنھا اين وضعيت پيامبر اسالم را چنين بيان داشته است :
ھيچ ناراحتيی را شديدتر از ناراحتی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در مريضی مرگش نديدهام.
در اين ھيچ جای شک نيست که  :كافر و فاجر بيش از مؤمن رنج و درد سكرات مرگ را متحمل
میشوند ،براء بن عازب انصاری )از قبيله اوس( يکی از ياران با وفای پيامبر اسالم صلی ﷲ عليه
وسلم در حديثی در اين مورد ميفرمايد:
روح كافر و فاجر ،وقتی كه فرشته مرگ خطاب به آن میگويد :بيرون بيا و برو بسوی خشم و
ناراحتی خداوند ،در بدن ذوب میشود و فرشته مرگ آن را مانند درخت خارداری كه شاخهھای زيادی
دارد از ميان پشمھای تر شده بيرون آورده شود ،بيرون میآورد كه ھنگام بيرون آمدنش تمام رگھا
و اعصاب را تكه تكه میكند.
قرآن کريم شدت و نارحتی کافرين ھنگام مرگ رابه تعبير زيبا چنين به تصوير میکشد:

» َو َمنْ أَ ْظلَ ُم ِم ﱠم ِن ا ْفت ََرى َعلَى ّ
سأُن ِز ُل ِم ْث َل َما
يوح إِلَي ِه شَی ٌء َو َمن قَا َل َ
ﷲِ َك ِذبًا أَ ْو قَا َل أُ ْو ِحی إِلَی َولَ ْم َ
أَنَز َل ّ
يو َم ت ُْجزَ ْونَ
اسطُو ْا أَي ِدي ِھ ْم أَ ْخ ِر ُجو ْا أَنفُ َ
ت َوا ْل َمآلئِ َكةُ بَ ِ
ت ا ْل َم ْو ِ
ﷲُ َولَ ْو ت ََرى إِ ِذ الظﱠالِ ُمونَ فِی َغ َم َرا ِ
س ُك ُم ا ْل ْ
ون بِ َما ُكنتُ ْم تَقُولُونَ َعلَى ّ
ستَ ْكبِ ُرونَ « )سوره األنعام.(93 :
ير ا ْل َح ﱢ
ق َو ُكنتُ ْم عَنْ آياتِ ِه تَ ْ
ﷲِ َغ َ
َع َذ َ
اب ا ْل ُھ ِ
)چه كسی ستمكارتر است از كسی كه دروغی بر خدا ببندد )و بگويد كه كتابی بر كسی نازل نشده
است .يا اين كه بگويد :خدا را فرزند است( يا اين كه بگويد :به من وحی شده است ،و بدو اصالً وحی
سيلمه ّ
سدی ( .و يا كسی كه بگويد :من ھم
كذاب و أَ ْ
س َود عَنسی و طُلَيحه أَ َ
نشده باشد )از قبيلُ :م َ
ھمانند آنچه خدا )برمح ّمد( نازل كرده است خواھم آورد! )چرا كه قرآن افسانهھای گذشتگان است و
شعری بيش نيست ،اگر بخواھم مثل آن را میگويم و میسرايم! (.
اگر )حال ھمه ستمگران ،از جمله اين( ستمكاران را ببينی )و بدانی كه چه وضع نابھنجار و دور از
گفتاری دارند( در آن ھنگام كه در شدايد مرگ فرو رفتهاند و فرشتگان دستھای خود را )به سوی
آنان( دراز كردهاند )و بر بناگوششان سيلی و بر پشتشان تازيانه میزنند و بديشان میگويند :اگر
میتوانيد از اين عذاب الھی( خويشتن را برھانيد.
اين زمان به سبب دروغھايی كه بر خدا میبستيد و از )پذيرش( آيات او سرپيچی میكرديد ،عذاب
خواركنندهای میبينيد.
)مصداق آيه ـ ھمانگونه که ابن کثير میفرمايدـ به وقوع خواھد پيوست :ھنگامیكه فرشته عذاب
زنجير ،عقاب ،طوق ،دوزخ ،آب گرم و سوزان و خشم غضب خدا را به کافر مژده میدھند ،روح او
در جسدش پراكنده میشود و عصيان میكند و از بيرون آمدن سر باز مینھد ،فرشتگان ،كفار را
مورد ضربه شالق قرار میدھند تا اينكه روح او از جسد بيرون بيايد( .
ْ
ون بِ َما ُكنتُ ْم تَقُولُونَ َعلَى ﷲِّ
يو َم ت ُْجزَ ْونَ َع َذ َ
فرشته خطاب به كفار میگويند » :أَ ْخ ِر ُجو ْا أَنفُ َ
س ُك ُم ا ْل ْ
اب ال ُھ ِ
اسطُو ْا أَي ِدي ِھ ْم« را به زدن فرشتگان تفسير
ير ا ْل َح ﱢ
َغ َ
ق« ابن کثير درمورد تفسير آيه » َوا ْل َمآلئِ َكةُ بَ ِ
سطُوا
سطتَ إِلَی يدَكَ لِتَ ْقتُلَنِی« و » َوي ْب ُ
میکند ،ھمانگونه که در دو آيه مائده  28و ممتحنة  » 2لَئِن بَ َ
سو ِء« ذيل به ھمان مفھوم به کار رفته است.
سنَتَ ُھم بِال ﱡ
إِلَي ُك ْم أَي ِدي ُھ ْم َوأَ ْل ِ
مؤرخين مينويسند:
عمروبن العاص زمانيکه مبتال به مريضی مرگ شدند ،فرزندش خطاب به وی گفت:
پدرجان ،تو ميـگفتی :ای كاش انسان عاقل  ،خردمندی ودانشمندی را در حال سكرات ميــديدم تا
مشاھداتش را در لحظات مرگ برايم قصه ميکرد  ،آن انسان عاقل تو ھستی ،پس حاال مشاھداتت
را برای من قصه کن .
عمروبن العاص در جواب پسرش ميگويد :
» ليتنی کنت قبل ما قد بدا لی فی تالل الجبال ارعی الوعوال« ) ای کاش قبل از آشکار شدن اين حالت
در بلندی کوهھا گوسفند را میچراندم تا آن تنگ نفسی که حاال ميـچشم احساس میکردم.(.
يکی از دعای مشھور پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ھمين است که می فرمود :
خدايا ! سختی مرگ وجان کندن را برای من اسان بگردان .
حضرت عيسی عليه السالم خطاب به حواريون خود فرمود  :در بارگاه خداوند دعا کنيد که تحمل
مشقت ورنج جان کندن را برای من آسان کند  ،زيرا ترس مرگ مرا به مرگ نزديک نموده است .
ميگويند جماعتی از زاھدان بنی اسرئيل به قبر ستان رسيد واعضای آن جماعت با مشورت کردند
وتصميم گرفتند تا از خداوند بخواھند يکی از مردگان را زنده کند تا از او بپرسند که ھنگام مرک بر او
چه گذشته است ؟ بنابراين  ،آنھا دعا کردند ومرده ای از قبر بلند شد که به علت کثرت عبادت  ،نشان
سجده بر پيشانی اش ديده می شود .
گفت :می خواھيد از من بپرسيد ؟ پنچاه سال از مرگ من گذشته است وھنوز اثر درد وناراحتی را در
بدنم حس ميکنم .
در حديثی از حضرت حسن رضی ﷲ عنه روايت است  :روزی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ھنگام ذکر
سختيھای مرگ فرمودند  :اذيتی مرگ به اندازه ای وارد شدن سيصد زخم شمشير بر بدن است .
ھنگام که حضرت علی کرم ﷲ وجھه مسلمانان را برای جھاد تشويق می کرد  ،اظھار داشت :

اگر شما در جھا د کشته نشديد  ،در رختخوابھا می ميريد  .قسم به کسی که جان من در اختيار اوست
 ،اندوه ومصيبت مرگ دردناک تر از ضربه ھزار زخم شمشير بر بدن است .
امام اوزاعی می گويد  :مردگان تا روز حشر سختيھای ھنگام مرگ را حس می کنند.
ميگويند وقتی حضرت موسی وفات کرد  ،خداوند پرسيد  :مرگ را چگونه يافتی ؟ گفت احساس می
کردم که گويا گنجشک زنده ای را در آتش بر يان می کنند در حالی که روح از تنش جدا نمی شود
ونمی تواند پرواز کند !
در روايتی ديگر آمده است  :حضرت موسی گفت  :مثل اين بود که پوست گوسفند زنده ای را می
کنند.

قبض روح پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم توسط ملک الموت :

اصح ترين ومستند ترين روايت که در مورد قبض روح پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در رويات اسالمی
وارد گرديده است ھمين است  :زمانيکه وقت موعود رسيد سختی مرگ بر پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم فشار آورد  .ميگويند در ھمين لحظه اسامه نزد پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم تشريف اورد .
آنحضرت صلی ﷲ عليه وسلم در حالتی قرار داشت که توان سخن گفتن را نداشت وفقط ميتوانست
دست ھای خويش را به سوی آسمان بلند کند .
محدثين ميگويند در ھمين اثناء اسامه متوجه میگرديد که برايش دعا میکند .عايشه ،پيامبر را در
آغوش گرفته بود .در اين اثنا عبدالرحمن ابن ابوبکر در حالی وارد شد که مسواکی در دست داشت.
پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم به مسواک او چشم دوخته بود.
حضرت بی بی عايشه گفت :آن را برای شما بگيرم؟ با اشارة سر گفت :بلی .عايشه چوب مسواک را
از برادرش گرفت و آن را جويد و نرم کرد و به پيامبر داد .ايشان مسواک را در دھان گرفت و
مسواک زد و اين جمله را تکرار نمود» :فی الرفيق االعلی« يعنی دوست دارم به رفيق اعلی بپيوندم
و دستش را مرتب در ظرف آبی که کنارش بود ،فرو میبرد و به چھرهاش میماليد و میگفت) :ال اله
س َکرات دشواری دارد!«
اال ﷲ ،إن للموت سکرات(».ال اله اال ﷲ! مرگ َ
ھمينکه از مسواک زدن فراغت يافتند ،دستانشان يا انگشتانشان را باال کردند ،و چشمانشان را به
سقف اتاق دوختند ،و لبھای مبارکشان به حرکت درآمد .عايشه با دقت گوش فراداد .آنحضرت گفتند:
»مع الذين أنعمت عليھم من النبيين والصديقين و لشھداء والصالحين .اللھم اغفرلی وارحمنی وألحقنی
بالرفيق األعلی .اللھم ،الرفيق األعلی«.
»با آن کسانی که به آنان اِنعام فرمودهای :پيامبران ،صديقان ،شھيدان و صالحان! بارخدايا ،مرا
بيامرز و مرا مشمول رحمتت قرار ده ،و مرا به ملکوت اعال برسان! بارخدايا ،ملکوت اعال!«
اين عبارت اخير را سه بار تکرار کردند ،و دستشان به يک طرف افتاد ،و به ملکوت اعال پيوستند:
» إنا  وإنا إليه راجعون!«  ).بخاری ،کتاب المغازی ،شماره  4437و  4449و»باب مرض النبی«(
و در روايتی آمده است که فرمود :بار الھا! مرا در سختیھای مرگ ياری نما ).الترمذی ،کتاب
الجنائز ،شماره ( .978
اما در مورد سکرات موت ،ھمانطور که در حديث فوق اشاره رفت عايشه رضی ﷲ عنھا در مورد
سخنان پايانی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در ھنگام لحظات چنين نقل می کند که ايشان فرمودند» :ال
إِلَهَ إِالﱠ ﱠ
ت« يعنی» :ال اله اال ﷲ ،ھمانا مرگ ،سختيھا دارد«.
ت َ
س َک َرا ٍ
ﷲُ ،إِنﱠ لِ ْل َم ْو ِ

سيلی زدن ملک الموت توسط حضرت موسی :

در بسياری از داستان ھای دينی نقل شده است که  :لحظا تيکه فرشته مرگ » ملک الموت « نزد
حضرت موسی عليه السالم تشريف اورد تا اورا قبض روح نمايد  ،حضرت موسی عليه السالم وی
را به سيلی زد او با يک عالم پريشانی وشکوه نزد پروردگار برگشت :
در مورد اينکه واقعيت اين داستان چه است ؟ ونظريات وتفاسير علماء اھل حديث در اين مورد چه
ميباشد واين داستان چگونه بوقوع پيوسته است  ،بھتر خواھد بود به حديثی که در صحيح بخاری
وصحيح مسلم روايت گرديده است مراجعه نمايم :
در حديثی از ابو ھريره آمده است :

صلﱠی ﱠ
سو ُل ﱠ
صلﱠی ﱠ
ول ﱠ
سلﱠ َم فَ َذ َک َر أَ َحا ِد َ
ﷲُ َعلَ ْي ِه
يث ِم ْن َھا َوقَا َل َر ُ
» عن أَبُی ھ َُر ْي َرةَ عَنْ َر ُ
ﷲِ َ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ
س ِ
ک .قَا َل :فَلَ َ
س َالم َعيْنَ
سی َعلَ ْي ِه ال ﱠ
سی َعلَ ْي ِه ال ﱠ
سلﱠ َم َجا َء َملَ ُ
ط َم ُمو َ
س َالم فَقَا َل لَهُ :أَ ِج ْب َربﱠ َ
ت إِلَی ُمو َ
َو َ
ک ا ْل َم ْو ِ
ک إِلَی ﱠ
ک َال يُ ِري ُد ا ْل َم ْوتَ
ت فَفَقَأَھَا ،قَا َل :فَ َر َج َع ا ْل َملَ ُ
س ْلتَنِی إِلَی َع ْب ٍد لَ َ
ک أَ ْر َ
ﷲِ تَ َعالَی فَقَا َل :إِنﱠ َ
ک ا ْل َم ْو ِ
َملَ ِ
َوقَ ْد فَقَأ َ َع ْينِی .قَا َل :فَ َر ﱠد ﱠ
ار ِج ْع إِلَی َع ْب ِدی فَقُ ْل :ا ْل َحيَاةَ تُ ِريدُ ،فَإِنْ ُک ْنتَ تُ ِري ُد ا ْل َحيَاةَ
ﷲُ إِلَ ْي ِه َع ْينَهُ َوقَا َلْ :
سنَة ً.قَا َل :ثُ ﱠم َم ْه؟ قَا َل :ثُ ﱠم تَ ُموتُ .
ُک ِمنْ َ
ک تَ ِع ُ
يش بِ َھا َ
ش ْع َر ٍة فَإِن ﱠ َ
ارتْ يَد َ
َک َعلَی َم ْت ِن ثَ ْو ٍر فَ َما ت ََو َ
ض ْع يَد َ
فَ َ
صلﱠی ﱠ
سو ُل ﱠ
سلﱠ َم:
ب َر ﱢ
س ِة َر ْميَةً بِ َح َج ٍر قَا َل َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ
ض ا ْل ُمقَ ﱠد َ
قَا َل :فَ ْاآلنَ ِمنْ قَ ِري ٍ
ب أَ ِم ْتنِی ِمنْ ْاألَ ْر ِ
َو ﱠ
ب ْاألَ ْح َمر « )روايت مسلم(.
يق ِع ْن َد ا ْل َکثِي ِ
ﷲِ لَ ْو أَنﱢی ِع ْن َدهُ َألَ َر ْيتُ ُک ْم قَ ْب َرهُ إِلَی َجانِ ِ
ب الطﱠ ِر ِ
ترجمه حديث :
)از ابو ھريرة رضی ﷲ عنه از پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم روايت شده است که فرمود :ملک الموت
نزد موسی عليه السالم آمد و به او گفت » :دعوت پروردگارت را استجابت کن « ) ،پيامبر( گفت:
موسی عليه السالم به چشم ملک الموت ضربه ای زد و چشمش را کور کرد) ،پيامبر( گفت :ملک
الموت نزد خداوند برگشت و گفت » :مرا به بنده ای فرستاده ای که خواھان مرگ نيست و چشمم را
کور کرد « ) ،پيامبر( گفت :خداوند چشمش را به او برگرداند و به او گفت » :به بنده ام برگرد و به
او بگو :آيا زندگی )دنيوی( ميخواھی؟
اگر زندگی )دنيوی( ميخواھی پس دستت را پشت گاوميشی بگذار و تا ھر جايی که دستت برسد به
اندازه ھر مو يک سال عمر داده برايت داده خواھد شد «.
موسی گفت » :سپس چه ميشود؟«  ،ملک الموت گفت » :سپس مرگ به سراغت ميآيد«  ،موسی
گفت » :پس ھمين اآلن مرگ را ميطلبم ،پروردگارا ،به اندازه فاصله انداختن يک سنگ مرا نزديک
بيت المقدس بميران «  ،پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم فرمود » :قسم به خدا ،اگر نزديک آنجا بودم
قبرش را به شما نشان ميدادم که در جانب راه و نزديک توده ريگ سرخ ھست(.
در توضيح وتفسير اين حديث علما ء تفسير مختلی ارايه داشته اند .
تعدادی از علما ء ميفرمايد :بر طبق اين حديث و احاديث صحيح ديگر ،اين درست است که حضرت
موسی عليه السالم به چشم ملک الموت ضربه زده و چشمش را کور کرده ،ولی طوريکه در فوق ذکر
يافت ،پروردگار باعظمت چشمش را دوباره به او برگرداند ،ولی علماء علت و حکمت اين حادثه را
اينچنين توصيف وتفسير ميدارند .
اول :
قبل از ھمه بايد گفت که پروردگار با عظمت ما » ملک الموت « را بعنوان مالئکه و برای قبض روح
موسی عليه السالم نفرستاد ،بلکه او را بصورت بشر و برای آزمايش نزد موسی عليه السالم
فرستاد ،لذا موسی عليه السالم ندانست که او ملک الموت ھست ،بلکه او را يک شخص غريبه
پنداشت که بدون اجازه واذن وارد خانه حضرت موسی عليه السالم شده بود  ،لذا او را ضربه زد ،و
اين چيزی ھست که در اسالم نيز جائز ھست ،يعنی اينکه اگر شخصی بدون اجازه و بی خبر به داخل
خانه کسی بنگرد و سپس صاحب خانه متوجه شود و چشمش را کور کند گناھی برگردن او نيست و
حکم قصاص ندارد ،زيرا يک روز شخصی به داخل خانه پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم مينگريست ،ولی
پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم بعد از مدتی متوجه آن شده بود و به آن شخص گفت که اگر ميدانست که
داخل خانه را مينگری چشمت را ضربه ميزدم .
بنابراين اين مسئله در اسالم نيز جائز ھست ،و برای ھمين حضرت موسی عليه اسالم که اين شخص
را غريبه پنداشت چشمش را ضربه زد ،و در اينکه موسی عليه السالم ندانست که او ملک الموت
ھست نيز ايرادی نيست ،زيرا مالئکه ھا بصورت بشر نزد انبياء ميآمده اند بدون اينکه انبياء آنھا را
بشناسند ،ھمانطور که جبريل عليه السالم در لباسی سفيد و پاک نزد پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم آمد
و از او ارکان اسالم و ايمان و در مورد احسان سؤال کرد و ھيچکس آنرا نشناسيد ،ولی ھنگامی که
رفت پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم او را شناخت و به صحابه گفت که او جبريل بود و آمده که دينتان را
به شما تعليم دھد  ،و ھمچنين ابراھيم عليه السالم و لوط عليه السالم که داستانشان در قرآن در سوره
ھای » ھود« و » الذاريات« و غيره آمده ،ھنگامی که مالئکه بصورت بشر نزد آنھا آمدند ندانستند
که آنھا مالئکه بودند تا اينکه آنھا خودشان را مالئکه و فرستاده خداوند معرفی کردند.

دوم :
قول ديگر علماء در مورد اين داستان اينست که ميگويند موسی عليه اسالم طبع و سرشت خشنی
داشت ،لذا وقتی آن مرد ناشناس را داخل خانه اش ديد به جنگ او برخواست و ناخودآکاه ضربه ای
به چشمش وارد شد وکور شد ،ولی در دفعه دوم بعد از اينکه خداوند چشمش را به او بازگردانده
بود ،موسی عليه السالم فھميد که او از طرف خداوند آمده لذا تسليم امرش شد و ملک الموت قبض
روحش کرد.
سوم :
برخی ديگر ازعلماء علشتش اين ضربه زدن را چنين بيان ميدارند که  :اين ضربه به امر خداوند و
آزمايشی برای ملک الموت بود که صبرش را بيازمايد ،ھمانطور که صبر موسی عليه السالم را با
خضر عليه السالم مورد آزمايش قرار داد ولی موسی عليه السالم بی صبری نشان داد ،و خداوند
متعال ھر آنطور که بخواھد بندگانش را ميآزمايد.
چھارم :
برخی ديگر از علماء بدين نظر اند که  :به او ضربه زد زيرا ملک الموت موسی را مخير نکرد که
بميرد و يا زنده بماند ،زيرا طبق فرمايشات پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم در احاديث صحيح ھيچ
پيامبری نيست مگر اينکه قبل از مرگش مخير ميشود که زنده بماند و يا بميرد ،و حتی خود پيامبر
صلی ﷲ عليه و سلم نيز در رويات آمده که ملک الموت او را بين زنده ماندن در اين دنيا و يا مردن
مخير کرد ولی پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم فرمود » :اللھم الرفيق االعلی«  ،يعنی » :بارخدايا ،دوست
باال را ميطلبم )يعنی مردن و نزد خداوند رفتن را ميطلبم(«  ،و لذا وقتی که ملک الموت برای بار دوم
نزد موسی عليه السالم آمد و موسی عليه السالم را مخير کرد تسليم امر وی شد و مرگ را انتخاب
کرد.
تعداد کثيری از علماء قول چھارم  ،توضيح وتفسير آنرا از جمله بھترين قول بيان نموده اند وبر آن
استناد مينمايند .

سکرات مرگ شھيـد:

مطابق روايت اسالمی شدت سکرات مرگ انسان شھيد در معرکه تخفيف می يابد .حضرت ابوھريرة
رضی ﷲ عنه در حديثی ميفرمايد :
َ
ْ
ص ِة « )صحيح ابن ماجه( )) (.2278شھيد درد
يج ُد ال ﱠ
يج ُد أ َح ُد ُك ْم ِمنْ القَ ْر َ
ش ِھي ُد ِمنْ ا ْلقَ ْت ِل إِ ﱠال َك َما ِ
» َما ِ
كشتن را تنھا مانند گـزيدن مورچه احساس ميــكند(.

ندامت وپيشمانی در موقع سكرات:

وقتی مرگ انسان فرا میرسد ،ودر لحظات سکرات مرگ قرار ميگيرد  ،آرزو میکند که يکبار ديگر
به زندگی دنيايی برگردد ،كافر بخاطر اينكه مسلمان شود وانسان گناه كار بخاطر اينكه توبه كند چنين
آرزويی را در دل خود میپرورانند.
قرآن عظيم الشان اين حقيقت را چنين بيان فرموده است :
ٌ
َ
ُ
ﱠ
ﱠ
ْ
صالِ ًحا فِي َما ت ََركتُ َكال إِن َھا َكلِ َمة ھ َُو قائِل َھا
ب ْ
» َحتﱠى إِ َذا َجا َء أَ َح َد ُھ ُم ا ْل َم ْوتُ قَا َل َر ﱢ
ون * لَ َعلﱢی أَ ْع َم ُل َ
ار ِج ُع ِ
َو ِمن َو َرائِ ِھم بَ ْرز ٌ
يو ِم ي ْب َعثُونَ « ) سوره المؤمنون.( ١٠٠ – ٩٩ :
َخ إِلَى ْ
)كافران به راه غلط خود ادامه میدھند( و زمانی كه مرگ يكی از آنان فرا میرسد ،میگويد:
پروردگارا! مرا )به دنيا( باز گردانيد .تا اين كه كار ھای خوبی را انجام دھم و فرصتھايی را كه از
دست دادهام جبران نمايم .نه! )ھرگز راه بازگشتی وجود ندارد(.
اين سخنی است كه او بر زبان میراند )و اگر احيانآ او به زندگی دنيا برگردد ،باز به ھمان شيوه
وبرنامه به زندگی خويش ادامه میدھد( .در پيش روی ايشان جھان برزخ است تا روزی كه
برانگيخته میشوند )و دوباره زنده میگردند و برای سعادت سرمدی يا شقاوت ابدی به صحرای
محشر گسيل میشوند(.

خواھر وبرادر گرامی!

به ياد داشته باشيد که ايمان زمان فرا رسيدن مرگ پذيرفته نمیشود وبه ياد داشته باشيد که توبه
زمانيکه روح به حلقوم برسد سودی وفايده ای ندارد.

قرآن عظيم الشان میفرمايد:

ُوب ّ
» إِنﱠ َما التﱠ ْوبَةُ َعلَى ّ
ﷲُ َعلَي ِھ ْم َو َكانَ
ﷲِ لِلﱠ ِذينَ ي ْع َملُونَ ال ﱡ
ب فَأ ُ ْولَئِكَ يت ُ
س َو َء بِ َج َھالَ ٍة ثُ ﱠم يتُوبُونَ ِمن قَ ِري ٍ
ّ
ض َر أَ َح َد ُھ ُم ا ْل َم ْوتُ قَا َل إِنﱢی تُ ْبتُ اآلنَ
ت التﱠ ْوبَةُ لِلﱠ ِذينَ ي ْع َملُونَ ال ﱠ
ت َحتﱠى إِ َذا َح َ
ﷲُ َعلِيما ً َح ِكيما ً * َولَي َ
سيئَا ِ
س ِ
َوالَ الﱠ ِذينَ ي ُموتُونَ َو ُھ ْم ُكفﱠا ٌر أُ ْولَئِكَ أَ ْعتَ ْدنَا لَ ُھ ْم َع َذابًا أَلِي ًما« )سوره النساء.(١٨ – ١٧ :
) بيگمان خداوند تنھا توبه كسانی را میپذيرد كه از روی نادانی )و سفاھت و حماقت ناشی از شدّت
خشم و غلبه شھوت بر نفس( به كار بد دست میيازند ،سپس ھرچه زودتر )پيش از مرگ ،به سوی
خدا( برمیگردند )و از كرده خود پشيمان میگردند ( ،خداوند توبه و برگشت آنان را میپذيرد .و
خداوند آگاه )از مصالح بندگان و صدق نيت توبهكنندگان است و( حكيم است )و از روی حكمت درگاه
توبه را بر روی توبهكنندگان باز گذاشته است (.
توبه كسانی پذيرفته نيست كه مرتكب گناھان میگردند )و به دنبال انجام آنھا مبادرت به توبه
نمینمايند وبركرده خويش پشيمان نمیگردند( تا زمانيکه لحاظات که سکرات مرگ به فرازاش ميرسد
وميگويـد:
حاال ميخواھم که توبه کنم )و پشيمانی خويش را اعالم ميدارم ( .ھمچنين توبه كسانی پذيرفته
نميشود که بر كفر میميرند )و جھان را كافرانه ترك میگويند( .ھم برای اينان و ھم آنان عذاب
دردناكی را تھيه ديدهايم.(.

حافظ ابن كثير مفسر شھير جھان اسالم مينويسد :

پروردگار توبه بنده را تا زمانيکه روح به حلقوم ميرسد ،میپذيرد» :إِنﱠ ﱠ
ﷲَ ي ْقبَ ُل ت َْوبَةَ ا ْل َع ْب ِد َما لَ ْم
ي َغ ْر ِغ ْر « )خداوند تا قبل از رسيدن روح به حقلوم توبه بنده را میپذيرد(.
)اين روايت را ابن ماجه و ترمذی نقل نموده اند (
ھركس قبل از مرگ توبه كند ،توبهاش به تعبير اين آيه قريب است اما بايد اساس آن توبه اخالص و
راستی باشد .بنابراين انسان بايد پيش ازاينکه اجلش فرا رسد بايد توبه كند ،چون در لحظات
سکرات امکان توبه وجود ندارد.

ياد وشوق موت:

در حديثی از حضرت اوبوھرة روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است :
ای مردم ! مرگ را ياد کنيد وبه ياد داشته باشيد که لذت ھای دنيوی را ختم ميکند ) جامعه الترمذی ،
سنن ابن ماجه  ،معارف الحديث (.
ھمچنان در حديثی ديگری ازعبد ﷲ بن عمر روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرموده
است که تحفه مؤمن مرگ است ) شعب االيمان للبھيی  ،معرف الحديث(.

آرزوی مرگ وممانعت از طلب آن:

از حضرت انس رضی ﷲ تعالی عنه روايت است که رسو ل ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است:
کسی از شما بخاطر تکليف وغم تقاضای مرگ را نکند ونه دعا نمائيد واگر مجبور شديد اين گونه
بگوئيد  » :اللھم احيينی ما کانت الحيوة خيرآ وتو فنی اذاکانت او فاة خيرآ لی « ) ای پروردگار اگر
حيات طيبه نصيب من باشد من را زنده دار واگر مرگ برايم بھتر باشد از دنيا خالصم کن ) صحيح
بخاری  ،مسلم  ،حصن حصين  ،معارف الحديث(.

سرور وخوشحالی مؤمن در حال سکرات:

وقتی فرشتگان خدای رحمن با مژده از طرف خداوند منان به سوی بنده مؤمن میشتابند ،آثار فرح و
سرور وشادی بر چھره مؤمن ظاھر میشود،ولی بالعکس  ،آثار غم ،اندوه ،خستگی و ناراحتی بر
رخسار کافر ھويدا میگردد.
بنا بر اين بنده مؤمن در حالت احتضار و سكرات مرگ ،ديدار خدا را آرزو میكند ،ولی انسان كافر و

فاجر ديدار خدای قھار را دوست ندارد.
از حضرت انس بن مالك رضی ﷲ عنه روايت شده که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود:
ﷲِ َك ِرهَ ﱠ
ﷲُ لِقَا َءهُ َو َمنْ َك ِرهَ لِقَا َء ﱠ
ب ﱠ
ب لِقَا َء ﱠ
اج ِه إِنﱠا
ﷲُ لِقَا َءهُ قَالَتْ عَائِ َ
ﷲِ أَ َح ﱠ
» َمنْ أَ َح ﱠ
شةُ أَ ْو بَ ْع ُ
ض أَ ْز َو ِ
ان ﱠ
ب
ض َرهُ ا ْل َم ْوتُ بُش َﱢر بِ ِر ْ
يس شَی ٌء أَ َح ﱠ
ﷲِ َو َك َرا َمتِ ِه فَلَ َ
اك َولَ ِكنﱠ ا ْل ُم ْؤ ِمنَ إِ َذا َح َ
لَنَ ْك َرهُ ا ْل َم ْوتَ قَا َل لَ َ
يس َذ ِ
ض َو ِ
ب ﱠ
ب ﱠ
ب لِقَا َء ﱠ
يس شَی ٌء
ﷲِ َوأَ َح ﱠ
إِلَي ِه ِم ﱠما أَ َما َمهُ فَأ َ َح ﱠ
ﷲِ َو ُعقُوبَتِ ِه فَلَ َ
ض َر بُش َﱢر بِ َع َذا ِ
ﷲُ لِقَا َءهُ َوإِنﱠ ا ْل َكافِ َر إِ َذا ُح ِ
ﷲِ َو َك ِرهَ ﱠ
أَ ْك َرهَ إِلَي ِه ِم ﱠما أَ َما َمهُ َك ِرهَ لِقَا َء ﱠ
ﷲُ لِقَا َءهُ« )بخاری ،كتاب الرفاق( .
) ھركس ديدار با خدا را بپسندد ،خدا نيز ديدار با وی را میپسندد و ھركس ديدار با خدا را مكروه
بداند ،خداوند نيز از ديدن او خوشحال نيست .
حضرت عايشه رضی ﷲ عنھا يا يكی ديگر از ھمسران رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم عرض كرد :ای
رسولﷲ! ما مردن را نمیپسنديم.
رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :چنين نيست ،چون مؤمن با فرا رسيدن مرگش ،مژده رضايت و
کرامت را دريافت میکند ،آينده و ديدار مژده برای او از ھر چيزی محبوبتر ھستند ،بنابراين مؤمن
در آن ھنگام ديدار با ﷲ را میپسندد و خداوند نيز لقای او را میخواھد ،ولی انسان كافر موقع
احتضار وقتی از عذاب خداوند و عقوبت او مطلع میگردد ،بيش از ھر چيز آيندهاش را بد میداند و
نسبت به آيندهاش ناخوشايند است ،لذا ديدار با ﷲ را نمیپسندد و خداوند نيز ديدار با وی را
نمیخواھد(.
اينجاست كه بنده صالح از تشييع كنندگان میخواھد ھرچه زودتر او را به خاك بسپارند تا سريعتر از
نعمتھای خداوند بھرهمند شود ،ولی انسان شوم و بد عمل از رفتن به سوی گورستان ھراس دارد و
بر سر و روی خود میزند.
در صحيح بخاری و سنن نسائی حضرت ابو سعيد خدری رضی ﷲ عنه اينگونه از پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم روايت میکند:
َ
َ
َ
َ
صلﱠى ﱠ
الر َجا ُل َعلَى أ ْعنَاقِ ِھ ْم فإِنْ َكانَتْ
ض َعتْ ا ْل ِجنَازَ ةُ َو ْ
احتَ َملَ َھا ﱢ
ﷲُ َعلَي ِه َو َ
»أَنﱠ رسولﷲ َ
سلﱠ َم قا َل إِذا ُو ِ
صالِ َح ٍة قَالَتْ يا َويلَ َھا أَينَ ْ
ص ْوتَ َھا ُك ﱡل شَی ٍء إِ ﱠال
يذ َھبُونَ بِ َھا ي ْ
س َم ُع َ
ير َ
صالِ َحةً قَالَتْ قَ ﱢد ُمونِی َوإِنْ َكانَتْ َغ َ
َ
ق « ) فتح الباری  .184/3نسائی کتاب جنائز باب سرعة فی الجنائز ( .41/4
ص ِع َ
س ِم َعهُ َ
سانَ َولَ ْو َ
اإل ْن َ
ِْ
)رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :ھرگاه جنازه گذاشته شود و مردان آنرا روی دوشھای خود
حمل میكنند ،اگر نيكوكار باشد ،میگويد :مرا زودتر به جلو ببريد و اگر بد عمل و بدكار باشد،
میگويد :وای بر من ،مرا كجا میبريد ،جز انسان تمام موجودات اين صدا را میشنوند و اگر انسانھا
آن را بشنوند بیھوش میگردند( ).بخاری کتاب جنائز باب قدمونی.(.

قبض روح توسط » ملک الموت«
خواننده محترم!

در مورد چگونکی قبض روح واينکه چطور در يک مدت واحدی اراوح بسياری از انسانھای قبض
ميشود بحث است قابل تعمق که ذھن برخی از انسانھا را بخود مشغول ساخته است .ولی ميخواھم
قبل از ھمه به تصحيح يک مساله روشنی اندازم وآن اينکه :نام » عزرائيل« که مردم آنرا معموآل
برای فرشته قبض روح انسانھا مورد استفاده قرار ميدھند  » ،عزرائيل« نيست بلکه مالئکه است
ينام » ملک الموت « .
بايد متذکر شد که:نام مالئکه بنام عزرائيل نه در قرآن عظيم الشان ونه در احاديث پيامبر صلی ﷲ
عليه و سلم وارد شده است ،بلکه اين نام ،از اسرائيليات گرفته شده است ،وغير دقيقانه توسط مردم
مورد استفاده قرار ميگيرند  ،از فھم شرعی بھتر است اين نام ترک شود و در عوض نام اصلی آن
» ملک الموت« مورد استفاده قرار داده شود  ،زيرا مالئکه قبض روح » ملک الموت« نام داشته
طوريکه نامش ھم در قرآن عظيم الشان وھم در احاديث نبوی ذکر گرديده است .
ثانيا ،پروردگار با عظمت که مالئکه ھای با قدرتی از قبيل ملک الموت ،جبريل ،ميکائيل ،و غيره
خلق کرده است اين نيرو  ،توان  ،قدرت و سرعت نيز به آنھا بر حسب شغلشان نيز برايشان عطا
فرموده است .که در يک لحظه ای واحد ارواح بسياری از انسانھا را قبض نمايد.

ت الﱠ ِذى ُو ﱢك َل بِ ُكم« بگو :جان شما را فرشته
پروردگار با عظمت ما ميفرمايد  »:قُ ْل يَت ََوفﱠـ ُكم ﱠملَ ُك ا ْل َم ْو ِ
مرگ كه موكل شماست مى گيرد ) سوره سجده آيه ( 12:
مجاھد رحمة ﷲ عليه گفت:
»زمين مانند طشتی تحت اشراف و احاطه ملک الموت قرار داده شده است ،به طوری که ھرگاھی
بخواھد ،ھر روحی را از آن میگيرد«.
در قرآن عظيم الشان بصورت تقريبی در  12مورد ی در باره » توفی « ومرگ بحثی بعمل آمده است
 ،واگر اين بحث ھا مورد تدقيق وبحث قرار گيرد در خواھيم يافت که گرفتن ارواح بدست يک فرشته
معين نيست .بلکه فرشتگانى ھستند كه اين وظيفه را بزرگی بعھده دارند و مامور انتقال ارواح
انسانھا از اين جھان به جھان ديگرند ،در آيه  97سوره نساء آمده است » إِنﱠ الﱠ ِذينَ ت ََوفﱠا ُھ ُم ا ْل َمالئِ َكةُ
ض ﱠ
ُھاج ُروا
ست ْ
س ِھ ْم قالُوا فِي َم ُك ْنتُ ْم قالُوا ُكنﱠا ُم ْ
ض قالُوا أَ لَ ْم تَ ُكنْ أَ ْر ُ
ﷲِ ِ
ظالِ ِمی أَ ْنفُ ِ
واس َعةً فَت ِ
َض َعفِينَ فِی ْاألَ ْر ِ
صيراً « ) كسانى كه فرشتگان )قبض ارواح( روح آنھا را گرفتند
فِيھا فَأُولئِكَ َمأْوا ُھ ْم َج َھنﱠ ُم َو سا َءتْ َم ِ
در حالى كه به خويشتن ستم كرده بودند و به آنھا گفتند شما در چه حالى بوديد )و چرا با اينكه
مسلمان بوديد در صف كفار جاى داشتيد؟( گفتند ما در سرزمين خود تحت فشار بوديم ،آنھا
)فرشتگان( گفتند مگر سرزمين خدا پھناور نبود كه مھاجرت كنيد؟ پس آنھا )عذرى نداشتند و(
جايگاھشان دوزخ و سرانجام بدى دارند (.در اين آيه متبرکه مالحظه ميفرمايم که کلمه » فرشتگان
« به صورت جمع آمدهاند ) المالئكه( .
َ
ﱠ
ْ
ُ
سلنا«
ھمچنان در ) در آيه  61سوره انعام ( مىخوانيمَ » :حتﱠى إِذا جا َء أ َح َد ُك ُم ال َم ْوتُ تَ َوف ْتهُ ُر ُ
) ھنگامى كه زمان مرگ يكى از شما برسد ،فرستادگان ما روح او را قبض مىكنند(  .و اگر مىبينيم
كه در بعض از آيات اين موضوع به ملك الموت )فرشته مرگ( نسبت داده شده از اين نظر است كه او
بزرگ فرشتگان مامور قبض ارواح است ،و او ھمان كسى است كه بنام » عزرائيل « از او ياد شده
است.
بنا بر اين اينكه بعضى مىپرسند چگونه يك فرشته مىتواند در آن واحد ھمه جا حضور يابد و قبض
روح انسانھا كند ،جواب آن با بيانى كه گفته شد روشن مىگردد از اين گذشته به فرض اينكه
فرشتگان نبودند و تنھا يك فرشته بود باز مشكلى ايجاد نمىشد زيرا تجرد وجودى او ايجاب مىكند كه
دائره نفوذ عملش فوق العاده وسيع باشد زيرا يك وجود مجرد از ماده مىتواند احاطه وسيعى نسبت
به جھان ماده داشته باشد .
ھمچنان اگر مالحظه نمايم در برخی از آيات قرآنی قبض روح به خدا نسبت داده شده است مانند:
» ﱠ
س ِحينَ َم ْوتِھا « ) خداوند جانھا را در موقع مرگ مىگيرد( )سوره زمر(42 -
ﷲُ يَت ََوفﱠى ْاألَ ْنفُ َ
منافاتى با آيات گذشته ندارد زيرا در مواردى كه كار با وسائطى انجام مىگيرد ،گاھى كار را به وسائط
نسبت مىدھند و گاھى به آن كسى كه اسباب و وسائط را برانگيخته است ،و ھر دو نسبت ،صحيح
است.
جالب اينكه در قرآن بسيارى از حوادث جھان به فرشتگانى كه مامور خدا در عالم ھستى ھستند نسبت
داده شده است ،و ھمانطور كه مىدانيم فرشته معنى وسيعى دارد كه از» موجودات مجرد عاقل«
گرفته تا» نيروھا و قواى طبيعى« را شامل مىشود.
ولی اينجا الزم به تذکر است که بجای اينکه فکر کنيم که چگونه ملک الموت قادر به قبض ارواح در
يک لحظه است ،ويا اينکه چطور در يک مدت واحدی اراوح بسياری از انسانھای قبض ميشود ،
بايد در فکر آن باشيم که قبل از مالقات با او ھنگام مرگ ،چه اعمال صالحی را برای خود پيشه
خويش قرار دھيم .

نشانهھای خاتمه به خير شدن:

خدا و رسولش محمد صلی ﷲ عليه  ،عاليم و نشانهھای خاتمه به خير شدن را ارائه دادهاند ،که ھر
کس با يکی از آن نشانهھا فوت کند ،يا ھنگام قبض روح يکی از آن عالئم در او ديده شود ،داللت بر
حسن خاتمهاش دارد.

اول:

گفتن کلمه شھادت ھنگام قبض روح :

دراين مورد اينکه اخرين کالم در حين قبض روح کلمه شھادت باشد  ،اين حکم در احاديثی متعددی
تذکر رفته که از انجمله توجه خوانندگان محترم را به چند حديث ذيل جلب مينمايم :
آخ ُر َکالَ ِم ِه الَ إِلَهَ إِالﱠ ﱠ
ﷲُ د ََخ َل ا ْل َجنﱠةَ«) .ھر کس آخرين کلمهاش ال اله اال ﷲ باشد ،به
َ »-1و َمنْ َکانَ ِ
جنت خواھد رفت(.
 -2طلحه بن عبيدﷲ میگويد :از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدم که فرمود :من کلمهای
میدانم که ھر کس ھنگام قبض روح ،آن را بخواند ،چھرهاش درخشان میشود و خداوند سختیھای
سکرات موت را از وی برطرف میسازد.
طلحه پرسيد :آن چيست؟ عمر فرمود :مگر کلمهای بھتر و با عظمت تر از کلمهای که رسول ﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم به کاکايش که در حال جان دادن بود ،تلقين کرد ،سراغ داری؟ يعنی از »ال اله اال
ﷲ« ؟ طلحه به عمر گفت :کلمه ،ھمين است .راست میگوئی؟

دوم:

عرق پـيـشانـی:

در حديث بريده بن خصيب آمده است که ايشان در سرزمين خراسان بود .به عيادت برادرش رفت،
او در حال جان دادن بود و پيشانیاش عرق کرده بود .بريده گفت :ﷲ اکبر ،از رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم شنيدم که فرمود) :مرگ مومن توأم با عرق جبين است(.

وظيفـۀ شرعی مؤمن در حال احتضار:

سنت عملی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اين بود  ،زمانيکه به عيادت شخصی مريض تشريف می برد ،
وصايا گرانبھای جھت آماده ساختن شخص مريض به سفر آخرت ھمرای مريض بعمل مياورد  .در
اولين قدم آنان را به نوشتن وصيت نامه و ھمچنين توبه امر مینمود .

مکلفيت ھای شرعی مريض:

-1شخص مريض بايد به قضا و قدر الھی خشنود باشد و در برابر تقدير الھی ،صبر را پيشه کند و
گمانش را نسبت به پروردگارش نيکو گرداند ،که چنين وضعيتی به نفع او خواھد بود .رسول ﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم میفرمايد:

ش َک َر
س ﱠرا ُء َ
صابَ ْتهُ َ
ک ألَ َح ٍد إِالﱠ لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن إِنْ أَ َ
س َذا َ
»ع ََجبًا ِأل ْم ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن إِنﱠ أَ ْم َرهُ ُکلﱠهُ َخ ْي ٌر َو َل ْي َ
صبَ َر فَ َکانَ َخ ْي ًرا لَهُ« ) .مسلم ،بيھقی و احمد( .
ض ﱠرا ُء َ
صا َب ْتهُ َ
فَ َکانَ َخ ْي ًرا لَهُ َوإِنْ أَ َ

) شأن مومن شگفت انگيز است ،زيرا تمام امورش به خير او تمام میشود و اين وضعيت را بجز
مومن ،کسی ديگر ندارد .مومن ھنگام شادی ،خدا را سپاس میگويد ،و اين به نفع اوست .و ھنگام
مصيبت ،صبر پيشه میکند باز ھم به خير اوست.
در حديثی ديگر میفرمايد:
ا َع ﱠز َو َج ﱠل« ) مسلم ،بيھقی و احمد) (.ھيچ کس از شما
سنُ الظﱠنﱠ بِ ﱠ ِ
»الَ يَ ُموتَنﱠ أَ َح ُد ُک ْم إِالﱠ َوھ َُو يُ ْح ِ
نميرد ،مگر اينکه گمانش نسبت به پروردگارش نيکو باشد(.
 -2حالت مريض در ھنگام مرض موت ،بايد ميان بيم و اميد قرار داشته باشد ،اين بدين معنی است
که در برابر گناھانی که انجام داده از ﷲ بترسد و در عين حال ،به رحمت پروردگار ،اميدوار باشد.
واز لطف ورحمت پروردگار بيزار نگردد.
ُک
ت فَقَا َل َکيْفَ ت َِجد َ
در حديثی از حضرت انس روايت است» :أَنﱠ النﱠبِ ﱠی د ََخ َل َعلَى ش ﱟ
َاب َوھ َُو فِی ا ْل َم ْو ِ
سو ُل ﱠ
ﷲِ أَنﱢی أَ ْر ُجو ﱠ
سو َل ﱠ
قَا َل َو ﱠ
ب َع ْب ٍد فِی ِم ْث ِل
ﷲَ َوإِنﱢی أَ َخافُ ُذنُوبِی فَقَا َل َر ُ
ﷲِ يَا َر ُ
ان فِی قَ ْل ِ
ﷲِ الَ يَ ْجتَ ِم َع ِ
َھ َذا ا ْل َم ْو ِط ِن إِالﱠ أَ ْع َ
طاهُ ﱠ
ﷲُ َما يَ ْر ُجو َوآ َمنَهُ ِم ﱠما يَ َخافُ «
در يکی از روز ھا  ):رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم نزد جوانی که در بستر مرگ بسر میبرد،
رفت و پرسيد :خود را در چه حالتی میبينی؟ گفت :ای پيامبر خدا ،به ﷲ سوگند ،من به

رحمتھای پروردگار اميدوارم و در عين حال ،از گناھانم بيمناک ھستم.
رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :بيم و اميد در چنين حالتی در دل ھيچ مسلمانی جمع
نمیشوند ،مگر اينکه خداوند آنچه را که او اميدوار است به وی میدھد و از آنچه که بيم دارد،
نجاتاش میدھد( .
 -3حکم شرع اسالمی ھمين است که  :با وجود مريضی سخت ودشوار وغير عالج  ،برای مريض ،
جايز نيست که آرزوی مرگ نمايد .چنانکه ام الفضل روايت میکند:
ْ
ﱠ
َ
س َوھ َُو يَ ْ
ول ﷲِ ال تَتَ َمنﱠ ال َم ْوتَ
اس يَا َع ﱠم َر ُ
کی فَتَ َمنﱠى ا ْل َم ْوتَ فَقَا َل يَا َعبﱠ ُ
شت َ ِ
س ِ
»أَنﱠ النﱠبِ ﱠی د ََخ َل َعلَى ا ْل َعبﱠا ِ
سيئًا فَإِنْ ت ﱠ
ک فَالَ
ُؤَخ ْر تَ ْ
ستَ ْعتِ ْب َخ ْي ٌر لَ َ
ک َخ ْي ٌر لَ َ
سانِ َ
سانًا إِلَى إِ ْح َ
سنًا ت َْزدَا ُد إِ ْح َ
ک َوإِنْ ُک ْنتَ ُم ِ
إِنْ ُک ْنتَ ُم ْح ِ
تَتَ َمنﱠ ا ْل َم ْوتَ «
) رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم وارد خانه شد .حضرت عباس؛ کا کای پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه
وسلم ؛ که مريض بود ،آروزی مرگ کرد.
رسول ﷲ فرمود :کاکا جان! آرزوی مرگ نکن .زيرا ،اگر نيکوکار باشی ،با زنده ماندن ،فرصت
نيکی بيشتر میيابی و اگر بدکار باشی ،با زنده ماندن ،فرصت توبه از گناھان به تو میرسد و اين
برايت بھتر است .پس آرزوی مرگ مکن( .
و در حديث انس آمده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود:
َ
َ
ْ
»فَإِنْ َکانَ الَ بُ ﱠد فَا ِعالً فَ ْليَقُ ْل اللﱠ ُھ ﱠم أَ ْحيِنِی َما َکانَتْ ا ْل َحيَاةُ َخ ْي ًرا لِی َوتَ َوفﱠنِی إِذا َکانَتْ ال َوفاةُ َخ ْي ًرا لِی«
)بخاری ،مسلم ،بيھقی و ديگران(
ترجمه :اگر کسی ناچار بود .چنين بگويد :پروردگارا! تا زمانی که زنده بودن برايم بھتر است ،مرا
زنده نگه دار ،و ھر وقت ،مردن به نفع )دين ودنيای( من است ،مرا بميران.
 -4اگر حق کسی به عھده مريض است ،آن را برگرداند و اگر برايش ممکن نبود ،وصيت نمايد.
چنانکه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود:
قبل از مرگ و فرارسيدن روزی که در آن ،پول و ثروت پذيرفته نمیشود ،حق مردم را بپردازيد .در
غير اينصورت ،اعمال نيک انسان به طلبکاران داده میشود .اگر کفايت نکند ،اعمال بد طلبکاران ،بر
دوش او نھاده میشود.
ھمچنين رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم از صحابه پرسيد:
ْ
ُ
َ
س ِمنْ أ ﱠمتِی يَأتِی يَ ْو َم
س قَالُوا ا ْل ُم ْفلِ ُ
»أَتَ ْد ُرونَ َما ا ْل ُم ْفلِ ُ
س فِينَا َمنْ الَ ِد ْر َھ َم لَهُ َوالَ َمتَا َع فقَا َل إِنﱠ ا ْل ُم ْفلِ َ
ب َھ َذا
صيَ ٍام َوزَ َکا ٍة َويَأْتِی قَ ْد َ
ض َر َ
ک َد َم َھ َذا َو َ
سف َ َ
شتَ َم َھ َذا َوقَ َذفَ َھ َذا َوأَ َک َل َما َل َھ َذا َو َ
ا ْلقِيَا َم ِة بِ َ
صالَ ٍة َو ِ
ُ
َ
َ
َ
ضى َما َعلَ ْي ِه أ ِخذ ِمنْ َخ َ
فَيُ ْع َ
طايَا ُھ ْم
سنَاتُهُ قَ ْب َل أنْ يُ ْق َ
سنَاتِ ِه فَإِنْ فَنِيَتْ َح َ
سنَاتِ ِه َو َھذا ِمنْ َح َ
طى َھ َذا ِمنْ َح َ
فَطُ ِر َحتْ َعلَ ْي ِه ثُ ﱠم طُ ِر َح فِی النﱠا ِر«
) آيا میدانيد مفلس کيست؟ عرض کردند :نزد ما مفلس کسی است که پول و ثروتی نداشته باشد.
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود:
ھمانا مفلس امت من کسی است که روز قيامت ،در حالی میآيد که نماز ،روزه ،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 ديگری را شالق زده است.
نيکیھايش به اين و آن ،داده میشود .اگر نيکیھايش قبل از بدھکاریھا به پايان رسد ،گناھان افراد
طلبکار را به او میدھند و وی را به دوزخ میاندازند.
ھمچنين فرموده است:
سيﱢئَاتُ « )ھرکس در حالی بميرد
سنَاتُ َوال ﱠ
کنﱠ َھا ا ْل َح َ
» َو َمنْ َماتَ َو َعلَ ْي ِه َد ْينٌ فَلَ ْي َ
س بِالدﱢينَا ِر َوالَ بِالد ْﱢرھ َِم َولَ ِ
که مديون است ،بايد بداند که آنجا ،درھم و دينار پذيرفته نمی شود ،بلکه آنجا معامله نيکیھا و
بدیھا است(.
و ھمچنين میفرمايد:
دو نوع قرض وجود دارد :ھر کس در حالی بميرد که قصد ادای دين را ھنگام قرض گرفتن داشته
است ،من )پيامبر( ولی او ھستم و دينش را از بيت المال میپردازم ولی ھر کس بميرد در حالی که

ھنگام قرض گرفتن ،قصد پرداخت آن را نکرده است ،اعمال نيکش به قرضداران داده میشود .چون
در آن روز ،دينار و درھم )پول( به کار نمیآيد.
جابر بن عبدﷲ میگويد:
شب قبل از غزوه احد ،پدرم مرا نزد خود خواست و گفت :من خودم را اولين کسی میبينم که از
ميان اصحاب رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم کشته میشود و عزيزترين کسی که بعد از خود ،باقی
میگذارم ،تو ھستی.
ميدانی من مديون وقرضدار ھستم .قرض ھای مرا ادا کن .و با خواھرانت به خوبی رفتار کن .جابر
میگويد :صبح روز بعد ،مبارزه آغاز شد و پدرم نخستين کسی بود که به قتل رسيد.
 -5مريض در وصيت خود نسبت به پرداخت حقوق ديگران تاخير ننمايد.
َ
صی فِي ِه إِالﱠ
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم میفرمايدَ » :ما َح ﱡ
ئ ُم ْ
سلِ ٍم يَبِيتُ لَ ْيلَتَ ْي ِن َولهُ ش َْی ٌء يُو ِ
ق ا ْم ِر ٍ
صيﱠتُهُ َم ْکتُوبَةٌ ِع ْن َدهُ« ) ھر کس که چيزی قابل وصيت دارد ،بايد وصيتش را بنويسد و ھمواره
َو َو ِ
ھمراه خود داشته باشد و حق ندارد دو شب پياپی ،سپری کند در حالی که وصتيش آماده نباشد.
صلﱠى ﱠ
سو َل ﱠ
ک إِالﱠ
س ِم ْعتُ َر ُ
سلﱠ َم قَا َل َذلِ َ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ
عبدﷲ ابن عمر میگويدَ » :ما َم ﱠرتْ َعلَ ﱠی لَ ْيلَةٌ ُم ْن ُذ َ
صيﱠتِی« )از روزی که اين حديث را از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدهام ھيچ شبی
َو ِع ْن ِدی َو ِ
را بدون وصيت ،به صبح نرسانيدهام(.
 -6مريض بايد در حق خويشاوندانی که از او ارث نمیبرند وصيت کند .چنانکه خداوند میفرمايد:
وف َحقًّا َعلَى ۡٱل ُمتﱠقِينَ ﴾١٨٠
ض َر أَ َح َد ُک ُم ۡٱل َم ۡوتُ إِن تَ َر َ
﴿إِ َذا َح َ
صيﱠةُ لِ ۡل ٰ َولِد َۡي ِن َو ۡٱألَ ۡق َربِينَ بِ ۡﭑل َم ۡع ُر ۖ ِ
ک َخ ۡي ًرا ۡٱل َو ِ
) البقرة ) .(180 :وقتی زمان موت يکی از شما فرا میرسد ،در حق والدين و ساير خويشاوندان
وصيت بکند ،اگر چيزی باقی گذاشته است اين حقی است بر گردن پرھيزگاران.
 -7ھمچنين بيش از يک سوم ترکه را وصيت نکند ،بلکه کمتر از يک سوم باشد .ھمانطور که سعد بن
ابی وقاص میفرمايد:
در سفر حجة الوادع با رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بودم ،چنان مريض شدم که احتمال مرگم
بسيار زياد بود .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم برای عيادتم آمد.
عرض کردم :ای پيامبر خدا! مال زيادی دارم .و وارثی جز يک دختر ندارم .آيا صحيح است که دو
سوم مال خود را برای مستمندان وصيت کنم؟ رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :خير .عرض
کردم نصف آن؟ فرمود :خير .عرض کردم يک سوم؟ فرمود :يک سوم خوب است ولی باز ھم زياد
است .بعد فرمود :ای سعد! اگر تو وارثان و فرزندانت را بعد از مرگ ،بینياز بگذاری بھتر است از
اينکه آنان را فقير بگذاری تا نزد ديگران ،دست گدای دراز کنند و ھمچنين فرمود :ای سعد! ھر
لقمهای که در راه خدا انفاق میکنی ،در برابر آن ،اجر خواھی برد .حتی لقمهای که در دھان ھمسرت
میگذاری .سعد میگويد :بعد از اين بود که ،وصيت به يک سوم مال ،مباح و جايز دانسته میشد.
)احمد و شيخين(
َ
صيﱠ ِة ِأل◌َ نﱠ النﱠبِ ﱠی  rقَا َل ال ﱡثلُ ُ
ث
ث إِلَى ﱡ
اس َغ ﱡ
ابن عباس میفرمايدَ » :و ِددْتُ أنﱠ النﱠ َ
الربُ ِع فِی ا ْل َو ِ
ضوا ِمنْ ال ﱡثلُ ِ
َکثِي ٌر«) .دوست دارم که مردم در وصيت ،ثلث را به ربع تقليل دھند ،چون رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم فرمود ،يک سوم زياد است(.
 -8مريض در وقت وصيت ،دو نفر مرد عادل و مسلمان را شاھد قرار بدھد ،اگر دو مسلمان پيدا
نشد ،دو نفر غير مسلمان را ھم ميتواند شاھد بگيرد ،ھمانطور که قرآن در آيه  106الی  108سوره
مائده در مورد شھادت توصيه کرده است.
 -9وصيت برای والدين و ساير خويشاوندانی که از ميت ارث میبرند ،بوسيله آيه ميراث ،منسوخ
شده است و رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در خطبه حجة الوداع بطور روشن و شفاف آن را توضيح
داده و فرموده است:
ﷲَ قَ ْد أَ ْع َ
»إِنﱠ ﱠ
ث«) .خداوند حق ھر صاحب حق را داده است .اکنون
طى ُک ﱠل ِذی َح ﱟ
صيﱠةَ لِ َوا ِر ٍ
ق َحقﱠهُ فَالَ َو ِ
وصيت برای کسی که از وصيت کننده ،ارث میبرد ،جايز نيست(.

يادداشت توضيحی:

بايد دانست که ناسخ در واقع ،قرآن است و حديث ،مبين اين مطلب است .ھمانطور که از خطبه حجه
الوداع بر میآيد .بر خالف آنچه که بسياری میپندارندکه ناسخ اين حکم ،حديث است .از اينرو برخی
از معاصرين روی آن خرده گيری نموده و گفتهاند :حديث ،خبر واحد است و نمیتواند ناسخ قرآن
باشد .ھر چند که اين تصور ،باطل است .زيرا صحيح اين است که خبر واحد میتواند ناسخ قرآن
باشد .ولی اينجا ناسخ در واقع ،آيه ميراث است .فرضا ً اگر بپذيريم که ناسخ ،حديث است .حديث واحد
باتفاق علما صالحيت ناسخ بودن را دارد .عال.ه بر آن ،حديث متواتر است و متواتر بودن آن بر کسی
که از اسناد و طرق حديث آگاھی دارد ،پنھان نيست.
 -10ضرر رسانديدن به ديگران ،در وصيت حرام است .مانند اينکه شخصی درباره محروم شدن
بعضی از وارثان از ارث ،وصيت کند .يا بعضی را نسبت به بعضی ديگر ترجيح دھد .خداوند
میفرمايد:
ٱِ َو ﱠ
صي ﱠ ٗة ﱢمنَ ﱠ ۗ
ٱُ َعلِي ٌم َحلِ ٞيم ) ﴾١٢سوره النساء.(12 :
وص ٰى بِ َھآ أَ ۡو د َۡي ٍن َغ ۡي َر ُم َ
صيﱠ ٖة يُ َ
ضآ ۚ ٖ ّر َو ِ
﴿ ِم ۢن بَ ۡع ِد َو ِ
) در وصيت ،به کسی ضرر نرسانيد ،اين توصيه خداوند است و خدا دانا و شکيبا است(.
و رسول ﷲ عليه وسلم میفرمايد» :ال ضرر و ال ضرار ،من ضار ضاره ﷲ و من شاق ،شاقه ﷲ«.
ترجمه :ضرر رسانيدن به خود و ديگران درست نيست ،ھر کس در صدد ضرر رساندن باشد ،خداوند
باو ضرر میرساندو ھر کس در صدد مشقت )ديگران( باشد ،خداوند او را در مشقت میاندازد.
 -11وصيت ظالمانه ،باطل و مردود است :
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
س فِي ِه ف ُھ َو َر ﱞد«) .ھر کس
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم میفرمايدَ » :منْ أ ْحدَث فِی أ ْم ِرنا َھذا َما ل ْي َ
در دين ما بدعت و پديدهای بوجود آورد ،مردود است(.
و در حديث عمران بن حصين آمده است :شخصی ھنگام مريضی مرگ ،شش غالم را که تمام ثروت
او بودند آزاد کرد .وارثانش نزد رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آمدند و شکايت کردند .رسول ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم فرمود) :اگر میدانستم که چنين ظلمی را مرتکب شده است ،بر او نماز جنازه
نمیخواندم( .راوی میگويد:
آنگاه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ميان آن شش غالم ،قرعه انداخت و دو نفر از آنان را که معادل
يک سوم مال ميت بود ،آزاد کرد و چھار نفر ديگر را به حالت اول برگردانيد.
 -12با توجه به اينکه اغلب مردم در اين زمان مبتال به بدعتھای متعدد در امور دين و بخصوص
در مسائل مربوط به جنازه و ميت ھستند .بر انسان مسلمان واجب است وصيت کند تا مطابق سنت
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم تکفين و تجھيز شود.
ۡ
ُ
ۡ
ارةُ االخ « )سوره
س ُکمۡ َوأَھلِي ُکمۡ نَ ٗارا َوقو ُدھَا ٱلنﱠ ُ
اس َوٱل ِح َج َ
خداوند میفرمايدٰ »:يَٓأ َ ﱡي َھا ٱلﱠ ِذينَ َءا َمنُو ْا قُ ٓو ْا أَنفُ َ
التحريم :آيه  ) .( 6ای مومنان! خود و فرزندان تان را از آتشی که مواد سوختی آن ،انسانھا و
سنگھا ھستند ،برھانيد( .
به موجب آيه مذکور ،اصحاب رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم توصيه میکردند که آنھا را مطابق سنت
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم تدفين کنند ،در اينجا چند مورد از اينگونه توصيهھا را يادآور
میشوم.
الف -عامر بن سعد بن ابی وقاص میگويد :پدرم ھنگام مريضی مرگ ،چنين وصيت کرد» :ا ْل َحدُوا لِی
ول ﱠ
ﷲِ «) .مرا در لحد بگذاريد و با خشت خام ،دھانه
صبُوا َعلَ ﱠی اللﱠبِنَ نَ ْ
صنِ َع بِ َر ُ
صبًا َک َما ُ
لَ ْحدًا َوا ْن ِ
س ِ
لحد را ببنديد ،ھمانطور که با جسد رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم رفتار شد(.
َ
ب -ابو برده میگويد :ابوموسی اشعری در مريضی وفات چنين وصيت کرد» :إِذا ا ْن َ
طلَ ْقتُ ْم بِ ِجنَازَ تِی
ب َوالَ ت َْج َعلُوا َعلَى
ْی َوالَ يَتﱠبِ ُعنِی ُم َج ﱠم ٌر َوالَ ت َْج َعلُوا فِی لَ ْح ِدی َ
فَأ َ ْ
ش ْيئًا يَ ُحو ُل بَ ْينِی َوبَيْنَ ال ﱡت َرا ِ
س ِرعُوا ا ْل َمش َ
قَ ْب ِری بِنَا ًء َوأُ ْ
ش ْيئًا قَا َل نَ َع ْم ِمنْ
س ِمعْتَ فِي ِه َ
سالِقَ ٍة أَ ْو َخا ِرقَ ٍة قَالُوا أَ َو َ
ش ِھ ُد ُک ْم أَنﱠنِی بَ ِری ٌء ِمنْ ُک ﱢل َحالِقَ ٍة أَ ْو َ
ول ﱠ
ﷲِ «.
َر ُ
س ِ
) ھرگاه جنازه ام را حمل کرديد ،به سرعت مرا به قبرستان ببريد .با جنازه من ،بخور و آتش ھمراه
نکنيد .بر لحد من چيزی )مانند سنگ ،آجر ،شيشه( نگذاريد که ميان من و خاک مانع باشد .من در

حضور شما خدا را گواه میگيرم که من از ھر نوحه خوان و کسيکه به سر و صورت بزند و موھای
خود را بکند ،بيزارم .يعنی بعد از مردن من ھيچ کس از افراد فاميلم حق ندارد دست به چنين اعمالی
بزند .گفتند :در اين مورد از پيامبر ،چيزی شنيدهای؟ گفت :بلی.
ج -حذيفه میگويد :ھرگاه مرگ من فرا رسيد ،کسی را از مردن من با خبر نسازيد .زيرا میترسم
خبر مرگ من باعث نعی شود که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آن را منع کرده است.
با توجه به آنچه بيان گرديد .امام نووی در باب اذکار میفرمايد :مستحب است که شخص ،وارثان
خود را درباره اجتناب از بدعتھای رايج در تدفين و تکفين توصيه کند و پرھيز از بدعات را مورد
تاکيد قرار دھد.

درحال احتضار چه بايد کرد؟

وظيفـۀ شرعی يک مؤمن ومسلمان است  ،اگر برادر مؤمنش را در حال احتضار دريابد  ،کلمه
توحيد را به آرامی و مھربانی ومحبت خاص کنار سرش تلقين نمايد  .وبا مھربانی زايد الوصفی آنرا
تکرار نمايد وقتی آن را بر زبان جاری ساخت ،ديگر از تکرار آن دست بردارد.
علماء ميفرمايند که  :علت عدم تأکيد برتکرار بخاطر احتياط است که نه شود به پافشاری سبب قھر
ويا غصه شخص در حالت جان کندن نه شود.
اين امر بدين اميد است که آخرين گفتارش در دنيا شعار توحيد باشد و وارد جنت گردد ،زيرا پيامبر
مھربان ما محمد صلی ﷲ عليه وسلم میفرمايد» :لقنوا موتاكم :ال إله إال ﷲ « ) .مسلم 1523
وترمذى  ) . ( 898به كسانى از شما كه در حال مرگ مى باشند كلمه شھادت ال اله إله ﷲ را
تلقين كنيد (.
ھمچنان در حديثی ديگری از معاذ روايت شده است كه پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم گفته است :
» من كان آخر كالمه ال إله إال ﷲ دخل الجنة « )ھرکه آخرين کالم اش شعار توحيد باشد ،وارد
جنت ميگردد( ) .ابو داود حديث متذکره را روايت نموده وصحيح ميباشد( .
) ابو داود در كتاب الجنائز  ) ( ٢٧٠٩وحاكم  ( ١۵١ /١وآنرا صحيح دانسته است( ) کسيکه
اخيرين کالم اش  » ،ال إله إال ﷲ باشد « داخل جنت ميگردد.
در جايی ديگر میفرمايد » :من كان آخر كالمه  :ال إله إال ﷲ دخل الجنة « )ھرکه آخرين کالم اش
شعار توحيد باشد ،وارد جنت ميگردد( ) .ابو داود حديث متذکره را روايت نموده وصحيح ميباشد (.
ھمچنان در حديثی ديگری از معاذ روايت شده است كه پيامبر اسالم صلى ﷲ عليه وسلم گفته است :
» من كان آخر كالمه ال إله إال ﷲ دخل الجنة « ) ابو داود در كتاب الجنائـز ( ٢٧٠٩
) وحاكم  ( ١۵١ /١وآنرا صحيح دانسته است( ) کسيکه آخـرين کالم اش  » ،ال إله إال ﷲ باشد «
داخل جنت ميگردد.

يادداشت:

تلقين کلمه شھادت مطابق وضعيت که محتضر در آن قرار دارد گفته شود  » :آشھد آن ال اله اال ﷲ
وحدو ال شريک له وآشھد آن محمدآ عبدو ورسوله « ) گواھی ميدھم که غير از خدا وند معبودی
ديگر نيست واو تنھا ست وشريک ندارد  ،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 باشيد ونه به مردم چيزی بگويد يعنی اين مسايل را بخش ونشر نکنيد  ،بلکه اين
گمان را کنيد که در حين جان کندن از لحاظ سختی عقلش بجای نيست ازين نگاه اين گونه گفت ودر
صورت عدم عقل ھر چيز معاف است از ﷲ دعای مغفرت نمائيد .ولی در تلقين کلمه توحيد از اسرار
زياد جلوگيری کنيد .

حضور يافتن نز ِد ُمحتض ِر کافر و تلقين وی به اسالم:

طوريکه در فوق متذکر شديم که وظيفه يک مسلمان است که در وقت جان دادن کلمه ال ال ﷲ
رابايد بر مرده تلقن نمايد  ،ايا ميتوان عين عمل را در حين جادادن کافر ھم انجام داد .؟

تا جايکه از نصوص احکا م شرعی بر می ايد  :حکم شرعی ھمين است که  :حضور يافتن نزد
محتضر کافر و دعوت و تشويق آن در آخر حياتش به آغوش اسالم  ،درست واز لحاظ شرعی کدام
ممانعتی ندارد.
زيرا محتضر کافرعالئم مرگ را با چشم خود ديده است ،و چه بسا آنچه که او را از پذيرش اسالم
منع مینمود حسادت يا رقابت و يا ترس از دست دادن مقام ومنزلد ومنصب باشد ،و با وجود مرگ
اين مانع از بين میرود.
جوان يھودی که او را خدمت میکرد حضور يافت
از جانب ديگر شخص پيامبر صلی عليه وسلم نزد
ِ
و او را به اسالم دعوت نمود  ،پدر جوان گفت از ابوالقاسم )کنيه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم (
اطاعت کن ،وجوان يھودی بنابر دعوت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ،شھادتين را تلفظ کرد پيامبر صلی
ﷲ عليه وسلم از نزد وی بيرون آمد و میگفت:
»الحم ُد  الذی ھداه لإلسالم« ستايش خدايی که او را به اسالم ھدايت نمود .روايت از بخاری
دركتاب الجنائز ) (1268از أنس  ،وأحمد ) ،(12896ولفظ حديث نزد بخاری چنين است:
عن أنس )رض( قال »:كان غالم يھودی يخدم النبی ص فمرض ،فأتاه النبی ص يعوده ،فقعد عند
رأسه فقال له» :أسلم« ،فنظر إلى أبيه وھو عنده ،فقال له :أطع أبا القاسم ص ،فأسلم ،فخرج النبی ص
وھو « اما شخصی کافری که در عناد ودشمنی و اصرار وی بر کفر معروف باشد و راه چارهای
درآن نباشد نباشد و دعوت در وی تأثيرھم نداشته باشد حضور مسلمان نزد او جايز نيست ،و غالبا ً
تلقين دادن اوسود و فايدهای ھم ندارد .ـ خدابھتر میداند.

نشانه ھای حاالت احتضار:

درک حالت احتضار برای مسلمانان بی نھايت مھم ميباشد  ،اين حالتی است که بادرک آن مومن
مسلمان ميتواند در برابر برادر مسلمان خويش وجيبه دينی وانسانی خويش را بوجه احسن انجام
دھد.
علماء طی تحقيقاتی که بعمل اوردن اند  ،حاالت  ،عالمه ونشانه احتضار مرگ را در يک انسان
چنين خالصه وجمعبندی نموده اند :
 -1ميگويند در حال احتضار ھردو قدم ھا ی انسان قريب المرگ سست می شود .
 -2انسان قوت و توازن ايستاد شدن را از دست ميدھد  ،زمانيکه بخواھد ايستاد شود گاھی به يک
سو وگاھی به سوی ديگر سقوط ميکند .ودر نھايت قوت وحوصيله راه رفتن را از دست ميدھد .
 -3سربينی انسان قريب الموت تقريبآ مايل به کجی ميشود  ،شقيه ھا وفکھای انسان فرو ميرود ،
پوست صورت انسان کشيده ميشو د،ورنگ داخل چشم  ،گوش ھا تغييرکرده )مايل به کم رنگی (
ميشود .
 -4پوست خصيتين دراز ميشود .
 -5حالت شديد ترس انسان را می پيچاند  ،از تنھای سخت حراس دارد  .ودر برخی از اوقات از ديدن
چيز ھای عجيب وغريب صحبت بعمل مياورد  ،ومبتال به خواب ھای متنوع واحيانآ ترس اور
ميگردد .
) اعتقاد داشتن به اين که شياطين بصورت پدر و مادر شخصی که در حال مردن است و در لباس
يھود و نصارا نزد وی میآيند و پذيرفتن تمام اديان را بمنظور گمراه کردن شخص در حال مرگ،
پيشنھاد میکنند .ابن حجر ھيثمی در »الفتاوی الحديثيه« به نقل از سيوطی میگويد :چنين چيزی از
حديث و فھم شرع ثابت نشده است( .
 -6در وقت جان کندن نفس انسان کوتاه کوتاه ميشود اين بدين معنی است که انسان در وقت جان
دادن زود زود نفس می کشد  ،ھمه جسم انسان بخصوص پای ھا بی قوت ميشود .
دھن ا نسان کج ميشود ،گوش ھای بی حواص ميشود  ،زمانيکه اين حالت در يک انسان محسوس
شد بدانيد که وقت جان کندن مريض است  ،که استدعا ميکنم  :پروردگار ! اين حالت را اول بر من
وساير مسلمانان آسان بگرداند  .آمين يا رب العالمين

 -7ميگويند که اگر انسان ضعيف جسم باشد روح از بدن ان بصورت فوری وتقريبآ به اسانی کشيده
ميشود  ،ولی اگر انسان قوی جسم باشد  ،از حنجره اش صدای مخصوصی شنيده ميشود .
قابل ياد اوری است که که پس از جداشدن روح از بدن ھر عضو بدن به سردی می گرائيد  ،اول پا ھا
از حرکت باز می ماند  ،زير روح اول از طرف پا ھا کشيده می شود وسپس به تدريج از راه دھان
بيرون می رود سپس ساقھا  ،رانھا وھمين طور ساير اعضای بدن از حرک باز می ماند .
 -8تشنگی شد يد وزايد الوصف  ،انسان را فرا ميگيرد ولب ھای انسان خشک ميگردد ) .در
صورت ممکن اگر لب ھا با تيکه تر شود بھتر خواھد بود (  ،چشم ھا زياتر اوقات باز ودر برخی از
انسان بسته می ماند  ،مطابق احاديثی نبوی انسان که در احتضار قرار دارد ،مالئکه قبض روح را
به چشم می بيند  ،وزياد عالقه دارد تا اقارب ودوستان اش  ،بخصوص زن وفرزندانش که ثمره
زندگی اش است  ،در کنارش حضور داشته باشند  ،در اين حالت انسان عالقه زايد الوصفی به
آنعده از انسانھا نشان ميدھد که  :بتواند اورا به سوی ارامش دعوت کند  ،ووی را از حالت ترس
سکرات مرگ آرام سازد  .از جمله علما ء صالحين وانسانھای که در تقوای وفضيلت معروف باشند ،
ميتوانند اين وظيفه را بوجه احسن انجام دھد وکمک خوبی را برای شخص محتضر بعمل ارد .
مطابق احاديث نبوی  ،كسٮيکه در حالت نزع يا به اصطالح در حالت احتضا ر قرار داشته باشد  ،اگر
آرامش وسكون بر او مسلط باشد وزبانش به بيان كلمــۀ شھادت حر كت وقلبش به اميد به رحم
خداوند شاد باشد در بھترين حالت مرگ قرار دارد .
پيغمبر صلى ﷲ عليه وسلم ميفرمايد  » :إرقبوا الميت عند ثالث  :إذا رشح جبينه ودمعت عيناه
ويبست شفتاه فھى من رحمة ﷲ قـد نزلت به و اذا غط غطيط المخنوق واحمر لونه واربدت شفتاه
فھى من عذاب ﷲ قد نزل به «.
) به ھنگام مرگ شخص  ،متوجه سه حالت باشيد اگر پيشانيش به عرق نشست واشك در
چشمانش حلقه زدولبھايش خشك شد اين حالھا دراثررحمتى است كه از جانب پروردگار بر او
نازل شده است.
اما اگر ما نند كسى كه دارد خفه اش مى كنند به غر غر افتاد ورنگش سرخ شد ولبھايش سبز
وکبود گرديد ه باشد ،اين حالت ھا نشا نه اين است كه او در عذاب قرار دارد) (.راوی حديث ابو
داود  ، ٢٨۵٧نسايی  ) ( ١۶۵/ ۴شيخ آلبانى اين حديث را حسن دانسته است( .
ھمچنان پيغمبر بزرگوار اسالم محمد صلی ﷲ عليه وسلم ميفرمايد :
» ھنگامى كه زمان وفات مسلمان فرا رسيد  ،بعضى از اعضاء بدن او بر بعضى ديگر سالم
داده باھم خدا حافظى مى كنند ! و به ھمديگر چنين مى گويند :
سالم بر تو  ،تو از من ومن نيز از تو مفارقت مى كنم تا روز قيامت كه با ھم ھمراه) روح (
وحلو ل آن در بدن  ،روز رستاخيزھمديگر را مالقات كنيم « .
پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم زندگى دنيا را خواب ومرگ را بيدارى معرفى داشته  ،وميفرمايد
مرگ دريچه اى است براى خروج از عالم خيال و ورود به جھان حقيقت و واقعيت.
مرگ مارا با دنيا تازه اى روبرو مى كند كه ھمه عوالم آن براى ما شگفت انگيز ورود به اين
دنيا جديد  ،تنھا با بر افتادن پرده اى امكان مى يابد كه به دست مرگ فرو افتد.

پيامبر اسالم ميفرمايد:

اى مردم اين حقيقت را از خاتم پيامبران بشنويد كه :
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.
پيامبر اسالم در مورد مرد كه فوت كرده بود فرمود  »:أصبح مر تحآل عن الدنيا و تركھا ال ھلھا
فإن كان قد رضى فال يسره أن يرجع إلى الدنيا كما اليسر أحد يرجع إلى بطن أمه « ) او از دنيا
رفت وآن را براى ساكنان آن به جا گذاشت  .اگر از اين سفر راضى باشد  ،دوست ندارد به
دنيا بر گردد ھمانگونه كه ھيچ يك شما دوست ندارد كه به شكم مادرخويش دوباره برگرديد( .

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:

طوريکه قبال در مورد حالت احتضار ياد اور شديم  ،زمانيکه مومن مسلمان اين حالت را مشاھده
مينمايد در ضمن اينکه  ،کلمه طيبه با ماليمت بعمل مياورد  ،ميتواند سورت ياسين را نيز بخواند
وبرای مرده دعا کند تا خاتمه اش بخير صورت گيرد .
وتوجه بايد کرد که گريه وفرياد در اوردن در حالت احتضار برای شخص پريشانی بوجود اورده .اين
عمل سبب نقصان عظيم ميگردد  .انسان که در حالت جان دادن است وبه تکليف سختی مواجه
است  ،به اثر اين گريان وچيغ زدن بجای اينکه فايده برای مريض ببار ارد  ،بلکه اين اوضاع
واحوال او را بيشتر به مشکل وتکليف اضافی مواجه می سازد  .بنا تواجه بايد کرد که گريان کردن
به اواز بلند ،چيغ زدن وپاره کردن يخن وبه سر وپای زدن عمل حرام می باشد .احيانآ اگر گريان
ھم صورت ميگرد ودر حد ريختن اشک از چشم باشد مانع ندارد .
زمانيکه انسان بحق رسيد چشمان ميت بايد بسته شود  ،عورت ميت نيز بايد پو شانيده شود ودر حد
توان سعی وکوشش بعمل تا در تجھز تغسيل وتدفين ميت عجله صورت گيرد.

روی کردن مرده بسوی قبله:

روی کردن شخص بطرف قبله از موضعات قابل بحث در بين مسلمانان بشمار ميرود  ،در اين بابت
بحث ھا وديدگاه ھای مختلفی در بين علمای اسالم وجود دارد  ،ولی رای ثواب وقريب به اتفاق در
اين است که  :ھدايت و دستور دين مقدس اسالم ھمين است  :شخصيکه در حال احتضار قرار
داشته باشد ،در صورتی ممکن شخصی متذکره را ،به پھلوى راست در حاليکه روی اش بطرف
قبله باشد ،قرار دھيد .مستحب اسالمی ھمين است که  :ھمين وضع وحاالت بايد در قبر ھم مراعات
گردد  ،وروی جنازه )ميت ( بطرف قبله باشد.
ھمچنان اکثريت فقھای اسالم طی فتوا ھای خويش بر اين امر تصريح نموده  ،که انسان زمانيکه روح
از بدن خارج شود  ،روی ميت را در صورت ممکن بطرف قبله بگرداند  .اگرچه برخی علماء
وفقھای اسالمی اين عمل را سنت نمی داننند وحتی ميگويند ضرور نيست .
ولی آنعده از علمای که  :به رو گردانيدن ميت بسوی قبله حکم ميکنند وانرا عمل استحبابی می
شمارند  ،استدال ل خويش را اين فرموده پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم که در )الکبائر( ذکر گرديده
الحرام قبلت ُكم أَحيا ًء وأمواتا ً« )ابوداود اخراج کرده ) (2875و
ت
است مستند مينمايند َ » :واستحال ُل البي ِ
ِ
سن دانسته است ،نگا :إرواء الغليل ) ) ( .(154/3حالل
نسائی ) (165/4و آلبانی اين حديث را َح َ
پنداشتن بيت الحرام به عنوان قبله مردهھا و زندهھای شما ،و دليل ديگر اينکه از حذيفه روايت شده
است که ھنگام مرگ گفته استَ » :و ﱠج ُھونی إلَى القبلة« »مرا رو به قبله گردانيد« لذا رو به قبله
نمودن محتضر مستحب است ،ھمچنانکه در قبر رو به قبله میشود ) ،منار السبيل ) (158/1وإرواء
الغليل ) (152/3و آلبانی گفته حديث مذکور مرسل است(.
ولی طوريکه در فوق بدان اشاره نموديم ،ھستند علمای که روی گردانيدن بسوی قبله را ضرور
وحتمی نمی ندانند و حتی ابو سعيد رو به قبله کردن مريض را مکروه میدانست و میگفت» :اليس
الميت امرءاً مسلما ً؟!« ) مگر ميت فرد مسلمانی نيست؟! (
ابو زرعه محدث شھير جھان اسالم میگويد:
سيﱢب بن ُحزن َمخزومی قريشی با کنيه ابو محمد ) متولد  16ه.ق ،وفات
سعيد بن ُم َ
روزی به عيادت َ
ٔه  ٩۴ه.ق ( ويکی از فقيھی ھفت گانه ومحدث مشھور شھر مدينه  ،رفتم ديدم  ،ابو سلمه بن
عبدالرحمن يکی از علمای جليل القدر شھر مدينه نيز نزد شان حضور داشت .
سيﱢب يکباره بیھوش شد .ابوسلمه دستور داد تا رختخوابش را رو به قبله کنند.
سعيد بن ُم َ
ديدم َ
وقتی سعيد بن مسيب به ھوش آمد ،گفت :رختخواب مرا شما بطرف قبله کرده ايد ؟ گفتند :بلی !
به ابو سلمه نگاه کرد و گفت :شايد او چنين دستوری داده باشد .

ابو سلمه گفت:
بلی ،من دستور را دادم .سعيد امر کرد تا رختخوابش را دوباره به حالت اول برگردانند.
علما ء ميفرمايند :
که از اين داستان طوری معلوم ميشود که اگر روی محتضر بسوی قبله ويا ھم روی ميت بسوی
قبله گردانيده نشود  ،مشکلی ندارد .
ولی طوريکه در فوق ياد اور شديم مطابق حديث پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم مستحب وبھتر است كه
در حالت جانكدن وحالت که انسان در حال احتضار قرار داشته باشد  ،در صورتيکه ممکن باشد ،
روی آنرا بطرف قبله بگردانيم  ،وبھتر واحسن است تا دوستان نيك واقارب نزديك اش حاضر در
حال احتضار حاضر باشند ودر صورت ممکن باالی سراش » سوره ياسين شريف « را تالوت
فرمايند .
اگرچه در مورد خواندن سوره »ياسين«  ،حديث صحيحی ھم در دست نيست ولی عمل خوبی
وکارنيک ومفيد ھم برای محتضر وھم برای عيادت کننده ميباشد.

دعای پس از چشم فروبستن مرده:

ارفَ ْع
مشھور ترين دعا بعد از چشم پوشی ميت اينست که گفته شود » :اللﱠ ُھ ﱠم ا ْغفِ ْر لفالن )باسمه( َو ْ
َد َر َجتَهُ فِی ا ْل َم ْھ ِديينَ َو ْ
س ْح لَهُ فِی قَ ْب ِر ِه
اخلُ ْفهُ فِی َعقِبِ ِه فِی ا ْل َغابِ ِرينَ َوا ْغفِ ْر لَنَا َولَهُ يا َر ﱠ
ب ا ْل َعالَ ِمينَ َوا ْف َ
َونَ ﱢو ْر لَهُ فِيه«.
)پروردگارا! )اسم شخص را بگويد( را رحمت كن و در ميان ھدايت يافتگان درجه اش را متعالی
بگردان و جانشين صالحی در ميان بازماندگانش قرار ده ،ای پروردگار جھانيان! ما و او را مورد
مغفرت قرار بده و مرقدش را وسيع و منور بفرما(».مسلم(.

دعای تعزيت :

مشھور ترين دعای تعزيت عبارت است از  »:إن ﱠ َما أَ َخذ ،ولهُ َما أ ْع َ
بأج ٍل
طى  ،و ُك ﱡل شَی ٍء ِع ْن َدهُ َ
فلتصبِر
ُمس ﱠمى ،
تسب« )از آن خداوند است آنچه كه می ستاند و آنچه كه می دھد و ھر چيز نزد
ولتح ْ
ْ
ْ
او مدت مشخصی دارد ،بايد صبر را پيشه كنی و اميد اجر و پاداش داشته باشی(».بخاری و مسلم(.

خواننده محترم!

زمانيکه به فاميلی سر خورديد که از ميت اوالد يتم باز مانده باشد ،از ياد نبريد که  :مسح کردن و
دست کشيدن بر سر يتيم و اکرام آنان عمل مستحب است.
طوريکه در روايت عبدﷲ بن جعفر آمده است که میگويد :من وقَثم و عبيد ﷲ ،پسران عباس ،وقتی
کودک بوديم با ھم بازی میکرديم.
روزی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم که سوار حيوانی بود از کنار ما تير شد و به طرف من اشاره
نمود و فرمود :او را نزد من بياوريد ،مرا جلوی خود سوار کرد .سپس به طرف قثم اشاره کرد و
فرمود :او را نزد من بياوريد ،و او را پشت سر خود سوار کرد .گرچه عباس )رض( عبيدﷲ را
بيش از قثم دوست داشت ،اما رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ترديدی نداشت در اينکه قثم را با خود
سوار کند و عبيدﷲ را به حال خود ،پياده بگذارد .عبدﷲ بن جعفر میگويد :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم سه بار دست مبارکش را بر سر من کشيد و ھرگاه که سرم را مسح میکرد ،میفرمود:
پروردگارا در فرزندان جعفر جانشينی برای او قرار ده.

اعمال جايز بعد ازوفات:

برای حاضرين و غير حاضرين جايز است  ،زماينکه ميخواھيد به ديدين ميت تشريف
مياورند  ،ميتوانند  :چھره ميت را لوچ کند وروی يا پيشانی ميت را ببوسد  ،و ھمچنين

جايز است تا سه روز بخاطر از دست دادن عزيزاش اشک بريزد .در روايات اسالمی در اين باب آمده
است :
 -1جابر بن عبدﷲ )رض ( میگويد:
وقتی پدرم شھيد شد ،مرتب چادر را از صورتش کنار میزدم و گريه میکردم .حاضرين مرا منع

میکردند ،ولی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم منع نمیکرد .سپس رسول ﷲ دستور داد تا جنازه را
بردارند .عمهام شروع به گريه کرد .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :چه گريه کنی چه نکنی،
ھمچنان فرشتگان او را زير سايه بالھای خود گرفته بودند تا اينکه او را بلند کرديد.
 -2حضرت بی بی عايشه ميفرمايد :
روز رحلت پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم وحضرت ابوبکر صديق سوار بر اسب بود و از خانه
خويش که درمنطقه بنام سنح زندگی ميگرد به طرف مسجد آمد :
يکه راست داخل مسجد رفت .ميگويند عمر )رض ( مشغول سخنرانی بود .ابوبکر صديق بدون اينکه با
کسی سخن بگويد ،به خانه عايشه رفت .چادری بر روی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم انداخته شده بود،
ابوبکر صديق چادر را از چھره ايشان برداشت و خود را به طرف چھره رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
خم کرد و پيشانی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را بوسيد و گريست.
و گفت :ای رسول خدا! پدر و مادرم فدايت باد ،مرگی که بايد به سراغت میآمد ،ھمين است و دوباره
نخواھی مرد.
-3ھمچنين عايشه میگويد :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم کنار جنازه عثمان بن مظعون رفت ،صورتش
را باز کرد .خود را خم نمود و چھرهاش را بوسيد و چنان گريه کرد که رخسارش تر شد.
 -4انس )رض ( میگويد:
ھمراه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به خانه ابو سيف )پدر رضاعی ابراھيم فرزند رسول ﷲ( رفتيم.
رسول ﷲ صلی اللله عليه وسلم ابراھيم را در بغل گرفت و بوئيد و بوسيد.
بار ديگر که رفتيم ،ابراھيم در حال احتضار بود .اشک از چشمھای مبارک رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
سرازير شد.
عبدالرحمن بن عوف گفت :ای رسول خدا! شما ھم گريه میکنيد؟ رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود:
گريه نشانه شفقت و مھربانی است.
عبدالرحمن دوباره ھمان سوال را تکرار کرد .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :ھمانا چشم اشک
میريزد و دل غمگين میشود .ولی ما سخنی که باعث عدم رضايت پروردگار باشد ،بر زبان جاری
نمیکنيم .ای ابراھيم! ما از جدائی تو غمگين ھستيم.
 -5عبدﷲ بن جعفر میگويد:
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به اھل بيت جعفر )که فوت نموده بود( سه روز مھلت داد پس از سه روز
نزد آنان آمد و گفت» :الَ تَ ْب ُ
کوا َعلَى أَ ِخی بَ ْع َد ا ْليَ ْو ِم « )از امروز به بعد برای برادرم )جعفر( گريه
نکنيد(.

مسئوليت خويشاوندان ميت:

بعد از اينکه شخص جان داد وبه حق رسيد  ،مسئوليت خويشاوندان واقارب است  ،تا ھر کس بنوبه
خويش ساير دوستان  ،اقارب واعضای فاميل ميت را  ،از موضوع مطلع سازند .
ھمه کسانيکه از موضوع اطالع ميابند ،مطابق حکم ودستور پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم کوشش بعمل
ارند در صورت ممکن خود را در اولين لحاظات غرض کمک ومساعدت با فاميل ميت برسانند ،
وسھم ودين وغمشريکی خويش را در مورد بجا ء ارد  .نه تنھا خودش صبر وشکيبايی را پيشه
خويش قرار دھد  ،بلکه با گفتن دعای »انا  و انا اليه راجعون« برای متوفی مغفــرت برای خود
وبستگان ميت صبر جميل تمنا نمايد ،اعضای وفاميل واقارب متوفی را به صبر وشکيبای دعوت
نمايند وبرای آنان تسليت وحضور شان موجب اقربای وبازماندن متوفی گردد .
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ميفرمايد » :إنما الصبر عند الصدمة األولى«) .ارزش صبر در لحظات
نخستين مصيبت است.

صبر بر رضا و قضا و قدر الھی:

طوريکه پروردگار با عظمت ما ميفرمايد َ » :ولَنَ ۡبلُ َونﱠ ُکم بِش َۡی ٖء ﱢمنَ ۡٱل َخ ۡو ِ ۡ
ص ﱢمنَ ۡٱألَمۡ ٰ َو ِل
وع َونَ ۡق ٖ
ف َوٱل ُج ِ
صيبَ ٞة قَالُ ٓو ْا إِنﱠا ِ ﱠِ َوإِنﱠآ إِلَ ۡي ِه ٰ َر ِج ُعونَ ١۵۶
ت َوبَ ﱢ
ش ِر ل ٰ ﱠ
صبِ ِرينَ  ١۵۵ٱلﱠ ِذينَ إِ َذ ٓا أَ ٰ َ
صبَ ۡت ُھم ﱡم ِ
س َوٱلثﱠ َم ٰ َر ۗ ِ
َو ۡ ٓٱألَنفُ ِ
ۖ
ٓ
ٰ
ک ُھ ُم ۡٱل ُم ۡھتَدُونَ  ) ﴾١۵٧البقرة.(157 -155 :
صلَ ٰ َو ٞت ﱢمن ﱠربﱢ ِھمۡ َو َر ۡح َم ٞة َوأُ ْولَئِ َ
ک َعلَ ۡي ِھمۡ َ
أُ ْو ٰلَئِ َ
) شما را با ترس ،گرسنگی ،کاستن اموال ،و انفس و محصوالت ،مورد آزمايش قرار میدھيم ،ای پيامبر

صلی ﷲ عليه وسلم صابران را که ھنگام مصيبت ،میگويند :ما از آن خدا ھستيم و بسوی خدا بر
میگرديم ،بشارت بده ،اينان مورد رحمت و مھربانی خداوند ھستند و ھمينھا ھستند ھدايت يافتگان( .
انس بن مالک )رض ( ميفرمايد :
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از کنار زنی گذشت که نزد قبری نشسته و گريه میکرد .رسول ﷲ خطاب
به آن زن فرمود:
ّ
صبر و تقوا را پيشه کن .زن گفت» :إليک عنی ،فانک لم تصب بمصيبتی« از کنار من برو .به مصيبت
من گرفتار نشدهای! راوی میگويد :او رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را نمیشناخت .به او گفتند :اين
رسول خدا بود .با شنيدن اين سخن ،از شدت ناراحتی ،گويا مرگ به سراغش آمد .خود را به خانه رسول
ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم رساند .در آنجا ھيچ محافظ و نگھبانی نيافت .گفت :ای پيامبر خدا )عذر
ص ْد َم ٍة«.
میخواھم( من شما را نشناختم .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود » :إِنﱠ ال ﱠ
ص ْب َر ِع ْن َد أَ ﱠو ِل َ
)صبر ھمان است که در ابتدای مصيبت باشد( .صبر در برابر از دست دادن فرزند ،اجر و پاداش زيادی
دارد.
ھمچنين الزم است در زمانيکه انسان وفات نمود واز اين دنيا رحلت نمود به حق متوفی به دعا
کثيره بپردازد  .در حديثی پيامبر صلی ﷲ عليه ميفـرمايد» :ما من عبد تصيبه مصيبة ،فيقول :إنا 
وإنا إليه راجعون ،اللھم آجرنی فی مصيبتی واخلف لی خيراً منھا ،إال آجره ﷲ تعالى فی مصيبته،
وأخلف له خيراً منھا« ) راوی حديث امام مسلم ( ) .ھر بندهای به مصيبتی گرفتار آيد و بعد از گفتن:
انا  و انا اليه راجعون ،بگويد :خدايا! مرا بر اين مصيبت پاداش عطا فـرما و جايگزين بھتری را
ارزانی ده ،خداوند وی را پاداش داده و جايگزين بھتری نيز به او خواھد داد(.
در جايی ديگر مؤمنان را چنين نويد میدھد:
»ما لعبدی المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أھل الدنيا ثم احتسبه إال الجنة«) راوی حديث احمد باسند
صحيح () .ھÀر بنÀده مÀؤمنی در وقÀت مÀرگ دوسÀتش پÀاداش اخÀروی را اميÀد داشÀته باشÀد ،جÀز بھشÀت،
پاداش ديگری ندارد(.

خواننده محترم!

غرض توضيح بيشتر موضوع توجه شما را به احاديثی ذيل جلب مينمايم :
س ِم«) .ھر مسلمانی که از وی
»-1الَ يَ ُموتُ ألَ َح ٍد ِمنْ ا ْل ُم ْ
سلِ ِمينَ ثَالَثَةٌ ِمنْ ا ْل َولَ ِد فَتَ َم ﱠ
سهُ النﱠا ُر إِالﱠ ت َِحلﱠةَ ا ْلقَ َ
سه فرزند بميرد )و او صبر کند( به دوزخ نمیرود ،مگر برای کفاره قسم( .
توضيح:
در قرآن عظيم الشان آمده استَ ﴿ :وإِن ﱢمن ُ
کمۡ إِ ﱠال َوا ِر ُدھَا﴾ )سوره مريم:آيه  . ( 71يعنی ھمه شما وارد
دوزخ میشويد .منظور اين است که اھل جنت از روی پل صراط که باالی سطح دوزخ نصب شده است،
عبور میکنند و به جنت میروند.
 -2از ابوھريره روايت است که رسول ﷲ صلی عليه وسلم فرمود:
ھر مسلمانی که سه فرزند نا بالغ از وی فوت شود ،خداوند به فضل خود ،آنھا و والدينشان را به جنت
خواھد برد .آن سه فرزند ،در آستانه يکی از درھای جنت توقف میکنند و به آنان گفته میشود :وارد
جنت شويد .میگويند :تا والدين ما ھمراه ما نيايند ،واردجنت نمیشويم .به آنان میگويند :به لطف و
کرم الھی ،با والدين خود وارد بھشت شويد) .بخاری و بيھقی و سند حديث بر اساس شرط بخاری ومسلم
صحيح است(.
َ
 -3در بخاری از ابو سعيد خدری ) رض ( روايت است ،که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :أ ﱡي َما
ان قال و اثنان« ) ھر زنی که سه
ا ْم َرأَ ٍة َماتَ لَ َھا ثَالَثَةٌ ِمنْ ا ْل َولَ ِد َکانُوا ِح َجابًا ِمنْ النﱠا ِر قَالَتْ ا ْم َرأَةٌ َوا ْثنَ ِ
فرزند از وی بميرد .آنان بين او و دوزخ حايل میگردند .زنی پرسيد :دو فرزند چی؟ رسول ﷲ  rفرمود:
دو فرزند نيز ھمين حکم را دارد.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
» -4إِنﱠ ﱠ
ﱠ
ب دُونَ ال َجن ِة«
صبَ َر َو ْ
س َ
احتَ َ
ضف َ
َب بِ َ
ضى ِل َع ْب ِد ِه ا ْل ُم ْؤ ِم ِن إِذا ذھ َ
ﷲَ الَ يَ ْر َ
ب بِ ِه ِبث َوا ٍ
صفِيﱢ ِه ِمنْ أھ ِْل األ ْر ِ
)ھرگاه خداوند )فرزند( محبوب مسلمانی را بميراند و او صبر کند و مصيبت وارده را موجب اجر بداند،
خداوند جز جنت  ،پاداش ديگری برای او نمیپسندد.

زمانيکه روح از تن بر آمد الزم است:

زنخ ميت را با پارچه دراز بسته  ،وچشمانش را نيز بپوشانند وبگويد  » :بسم ﷲ وعلى ملة
رسول ﷲ اللھم يسر عليه أ مـره وسھل عليه ما بعده «
پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم فرموده است  » :إذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فإن البصر يتبع
الروح  ،وقولوا خيرٱ  ،فأنه يومن على ما قال أھل الميت « ) امام احمد  ( ١۶۵١٣وابن
ماجه وحاكم روايت نموده اند وحاكم آن را صحيح دانسته است.
)ھر گاه بر سر مردگان خويش حضور يافتيد چشمان آنھارا فروبنديد  ،چشم وابسته وتابع
روح است  ،ونيك گوئيد  ،بر آنچه ا ھل ميت گويند مورد قبول قرار مى گيرد( .
دستھايش را بر پھلو ھايش گذاشته ونيز اندم ھاى او دراز كشيده شود ،وھمانطوريکه قبآل
اشاره شد  ،مستحب است تا به اقارب  ،دوستا ن ،ميت ودر نھايت به اھل قريه اطالع داده شود.
وھرچه سريع ممکن باشد  ،امادگی برای تجھيز ودفن اتخاذ گردد.
ﱠ
َ
ﱠ
ﱠ
ۡ
مسئوليت ديگری که بر خويشاوندان واجب میگردد ،استرجاع  ،يعنی خواندن » إِنا ِِ َوإِنآ إِلي ِه
ٰ َر ِج ُعونَ « ) سوره البقرة :آيه  (156است .ھمانطور که در آيه مذکور آمده و عالوه بر آن ،کلمات
زير را نيز بر آن بيفزايند»:اللھم اجرنی فی مصيبتی و اخلف لی خيراً منھا«) .پروردگارا! در برابر
اين مصيبت ،به من اجر بده و بھتر از آن را نصيبم فرما(.
ام سلمه میگويد:
از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه شنيدم که فرمود :ھر مسلمانی که ھنگام مصيبت به دستور خدا عمل
نمايد و اين جملهھا را بخواند ،خداوند بھتر از آن را به او عنايت خواھد کرد.
ام سلمه )که از ازواج مطھرات است( میگويد :وقتی شوھرم؛ابوسلمه ،وفات کرد ،با خودم گفتم:
چه کسی بھتر از ابو سلمه خواھد بود؟ او اولين کسی بود که با اھل بيت خود ،بسوی رسول ﷲ
ھجرت نمود .پس از آن ،دعای فوق را خواندم .خداوند در عوض ابوسلمه ،رسول ﷲ را به من عطا
فرمود .رسول خدا حاطب ابن ابی بلتعه را برای خواستگاری من فرستاد .در پاسخ ،گفتم :من دختری
دارم و از غيرت زيادی برخوردارم .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :درباره دخترت ،دعا
میکنم تا خداوند او را بینياز گرداند و در مورد غيرتت نيز دعا خواھم نمود تا تعديل شود.

فضيلت مردن در شب يا روز جمعه:

روزه جمعه يکی از روز ھای مقدس در بين مسلمانان ميباشد  ،که مسلمانان که در اين روز ويا در
شب ھمين روز وفات نمايد  ،پروردگار با عظمت از عذاب قبر نجاتش ميدھد :
َ
ْ
س ِل ٍم يَ ُموتُ يَ ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة أَ ْو لَ ْيلَةَ ا ْل ُج ُم َع ِة إِالﱠ َوقَاهُ ﱠ
ﷲُ ِف ْتنَة القَ ْب ِر« ) .ھر
در حديثی آمده است َ »:ما ِمنْ ُم ْ
مسلمانی که روز جمعه يا شب جمعه فوت کند ،خداوند از عذاب قبر نجاتش میدھد(.

فضيلت شھادت در راه خدا:

يکی ديگر از مرگ ھای که از عذاب قبر نجات می يابد شھادت در راه اسالم است :
قرآن عظيم الشان اين موضوع را با زيبای خاصی چنين بيان ميدارد :
ٱِ أَمۡ ٰ َو ۢتَ ۚا بَلۡ أَ ۡحيَآ ٌء ِعن َد َربﱢ ِھمۡ يُ ۡر َزقُونَ  ١۶٩فَ ِر ِحينَ بِ َمآ َءاتَ ٰٮ ُھ ُم ٱُﱠ
يل ﱠ
سبَنﱠ ٱلﱠ ِذينَ قُتِلُو ْا فِی َ
» َو َال ت َۡح َ
سب ِ ِ
ِمن فَ ۡ
ش ُرونَ بِﭑلﱠ ِذينَ لَمۡ يَ ۡل َحقُو ْا بِ ِھم ﱢم ۡن َخ ۡلفِ ِھمۡ أَ ﱠال َخ ۡوفٌ َعلَ ۡي ِھمۡ َو َال ھُمۡ يَ ۡح َزنُونَ ١٧٠
ضلِ ِۦه َويَ ۡست َۡب ِ
ض ٖل َوأَنﱠ ﱠ
ش ُرونَ بِنِ ۡع َم ٖة ﱢمنَ ﱠ
ٱِ َوفَ ۡ
ضي ُع أَ ۡج َر ۡٱل ُم ۡؤ ِمنِينَ ) «١٧١آل عمران.(171 -169 :
ٱَ َال يُ ِ
۞يَ ۡست َۡب ِ
) کشته شدگان راه ﷲ را مرده نپنداريد ،بلکه آنان زنده ھستند و نزد پروردگارشان روزی میخورند و
به آنچه خداوند به آنان داده است ،شادماناند و به کسانی که بعد از آنان میايند ،بشارت میدھند بر اينکه
ھيچ خوف و ھراسی نداشته باشند و خداوند پاداش مومنان را ضايع نخواھد کرد.
در اين خصوص ،رواياتی نيز آمده است:
ش ِھي ِد ِع ْن َد ﱠ
ال أَنْ يُ ْغفَ َر لَهُ فِی أَ ﱠو ِل َد ْف َع ٍة ِمنْ َد ِم ِه َويَ َرى َم ْق َع َدهُ ِمنْ ا ْل َجنﱠ ِة
 »-1لِل ﱠ
ستﱠ ِخ َ
ﷲِ َع ﱠز َو َج ﱠل ِ
ص ٍ
ْ
شفﱠ َع فِی
ين َويُ َ
ان َويُ َج َ
ار ِمنْ َع َذا ِ
ع األَ ْکبَ ِر َويُزَ ﱠو ُج ِمنْ ا ْل ُحو ِر ا ْل ِع ِ
اإلي َم ِ
َويُ َحلﱠى ُحلﱠةَ ِ
ب ا ْلقَ ْب ِر َويَأ َمنَ ِمنْ ا ْلفَزَ ِ
سانًا ِمنْ أَقَا ِربِ ِه«.
س ْب ِعينَ إِ ْن َ
َ

ترجمه :شھيد ،نزد خداوند شش امتياز دارد .با ريختن نخستين قطره خونش ،گناھانش بخشوده
میشود .محل سکونتش در بھشت به او عرضه میگردد ،از عذاب قبر ،نجات میيابد ،از وحشت
بزرگ روز محشر در امان خواھد بود ،لباس ايمان پوشانده خواھد شد ،با حوريان بھشتی ازدواج
خواھد کرد و برای ھفتاد تن از خويشاوندان ،خود شفاعت خواھد نمود.
 -2يکی از ياران رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم روايت میکند:
َ
َ
َ
سو َل ﱠ
َ
ﱠ
َ
وف َعلى
ﷲِ َما بَا ُل ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يُ ْفتَنُونَ فِی قُبُو ِر ِھ ْم إِال ال ﱠ
ش ِھي َد قا َل کفى بِبَا ِرق ِة ال ﱡ
»أَنﱠ َر ُجالً قَا َل يَا َر ُ
سي ُ ِ
س ِه فِ ْتنَةً«.ترجمه :شخصی سوال کرد :ای پيامبر خدا! چرا ھمه مومنان در قبرھايشان مورد آزمايش
َر ْأ ِ
قرار میگيرند ،بجز شھيد؟ فرمود :ھمان برق شمشير که بر فرق سر شھيد میدرخشد ،برايش
بزرگترين آزمايش است.
ً
اميدواريم که اين حکم مشمول کسی بشود که قلبا مشتاق شھادت در راه خدا است .گرچه در ميدان
جنگ کشته نمیشود .بدليل حديثی که رسول ﷲ  rمیفرمايد :ھر کس صادقانه از خدا خواھان
شھادت باشد ،به درجه شھيدی میرسد ،گر چه بر بستر خود بميرد.

مرگ در حال جھاد در راه ﷲ:

در اين خصوص ،دو حديث وجود دارد.
يل ﱠ
سو َل ﱠ
ش َھدَا َء أُ ﱠمتِی إِ ًذا
َ » -1ما تَ ُعدﱡونَ ال ﱠ
ش ِھي ٌد قَا َل إِنﱠ ُ
ﷲِ فَ ُھ َو َ
ش ِھي َد فِي ُک ْم قَالُوا يَا َر ُ
ﷲِ َمنْ قُتِ َل فِی َ
سب ِ ِ
سبِي ِل ﱠ
يل ﱠ
سو َل ﱠ
ش ِھي ٌد
ﷲِ فَ ُھ َو َ
ﷲِ فَ ُھ َو َ
لَقَلِي ٌل قَالُوا فَ َمنْ ُھ ْم يَا َر ُ
ش ِھي ٌد َو َمنْ َماتَ فِی َ
ﷲِ قَا َل َمنْ قُتِ َل فِی َ
سب ِ ِ
ش ِھي ٌد«.
ق َ
ش ِھي ٌد َوا ْل َغ ِر ُ
ش ِھي ٌد َو َمنْ َماتَ فِی ا ْلبَ ْط ِن فَ ُھ َو َ
ُون فَ ُھ َو َ
َو َمنْ َماتَ فِی الطﱠاع ِ
ترجمه :رسول ﷲ  rاز صحابه پرسيد :شما چه کسی را شھيد ميدانيد؟ عرض کردند :ای پيامبر
خدا! ھر کس در راه خدا کشته شود ،او شھيد است .رسول ﷲ  rفرمود :با اين حساب ،شھدای امت
من ،اندک خواھند بود .عرض کردند :پس چه کسانی شھيد به حساب میآيند؟ رسول ﷲ  rفرمود:
ھر کس که در راه ﷲ کشته شود ،و يا بميرد و ھر کس در اثر وبا و اسھال بميرد يا در آب غرق
شود شھيد است.
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ﱠ
َ
ْ
سهُ أ ْو بَ ِعي ُرهُ أ ْو ل َدغتهُ ھَا ﱠمة أ ْو َماتَ
يل ﷲِ ف َماتَ أ ْو قتِ َل ف ُھ َو َ
صهُ ف َر ُ
ش ِھي ٌد أ ْو َوق َ
ص َل فِی َ
» -2و َمنْ فَ َ
سبِ ِ
ف شَا َء ﱠ
ش ِھي ٌد َوإِنﱠ لَهُ ا ْل َجنﱠةَ«.ترجمه :ھر کس در راه خدا از خانه خارج
ﷲُ فَإِنﱠهُ َ
اش ِه أَ ْو بِأ َ ﱢ
ی َح ْت ٍ
َعلَى فِ َر ِ
شود و سپس بميرد يا کشته شود يا از 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:
ُون فَقَا َل
سي ِرينَ قَالَتْ قَا َل لِی أَنَ ُ
َ » -1ح ْف َ
س بْنُ َمالِ ٍ
صةُ بِ ْنتُ ِ
ک بِ َما َماتَ يَ ْحيَى بْنُ أَبِی َع ْم َرةَ فَقُ ْلتُ بِالطﱠاع ِ
سو ُل ﱠ
سلِ ٍم«.ترجمه :حفصه دختر سيرين میگويد :انس
ﷲِ الطﱠاعُونُ َ
ش َھا َدةٌ لِ ُک ﱢل ُم ْ
ک قَا َل َر ُ
أَنَ ُ
س بْنُ َمالِ ٍ
بن مالک از من پرسيد :علت مرگ يحيی بن ابی عمره چه بود؟ عرض کردم :در اثر طاعون فوت
کرده است .انس گفت :از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدم که فرمود :مسلمانی که در اثر
طاعون بميرد ،شھيد است.
-2عايشه میگويد :از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم درباره طاعون پرسيدم .فرمود :طاعون عذابی
است که خداوند بر کسی که میخواست ،میفرستاد .سپس ،خداوند آن را برای مومنان رحمت قرار
داد .بنابراين ،در شھری ھرگاه طاعون شيوع پيدا کند و مسلمان در آنجا باشد و از شھر خود بيرون
نشود و بداند که ھيچ آفتی بدون خواست خداوند به او نخواھد رسيد) ،اگر بميرد( پاداش شھيد را
دارد.
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
َ
ْ
ُ
ش َھدَا ُء فَيُقَا ُل ا ْنظُ ُروا فَإِنْ َکانتَْ
َ
» -3يَأتِی ال ﱡ
ُون ن ْحنُ ُ
ُون فيَقو ُل أ ْ
ص َح ُ
اب الطاع ِ
ش َھدَا ُء َوال ُمتَ َوف ْونَ بِالطاع ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ک«.
اح ال ﱡ
ک ف ُھ ْم ُ
يح ال ِم ْ
ِج َر ُ
ش َھدَا ُء فيَ ِجدُون ُھ ْم َکذلِ َ
ش َھدَا ِء ت َِسي ُل َد ًما ِر َ
س ِ
اح ُھ ْم َک ِج َر ِ
ترجمه :شھدا و کسانی که در اثر طاعون فوت کردهاند ،به محضر پروردگار شرف ياب میشوند.
طاعونیھا میگويند :پروردگارا! ما جزو شھدا ھستيم) ،به فرشتگان( گفته میشود :ببينيد اگر زخم

آنان مانند زخم شھيدان است و از خون آنان بوی مشک میآيد ،راست میگويند .پس آنان را اينگونه
میيابند.

مرگ بر اثر اسھال:

در مورد اينکه شخصی به مرض اسھال بميرد شامل شھدا ميگردد ويا خير ؟ در اين خصوص دو
حديث وجود دارد که ذيآل بدان اشاره مينمايم :
» -1و من مات فی البطن فھو شھيد«) .ھر کس در اثر اسھال بميرد شھيد است(.
 -2عبدﷲ بن يسار میگويد:
نزد سليمان بن صرد و خال بن عرطفه نشسته بودم .درباره مردی که در اثر اسھال فوت کرده بود،
سخن بميان آمد .آنھا اظھار تمايل کردند که در نماز جنازه او حاضر شوند .يکی به ديگری گفت:
مگر رسول ﷲ نفرموده است ،ھر کس در اثر اسھال بميرد ،شھيد است و در قبر عذاب نمیبيند؟
دومی گفت :بلی .راست میگويی.

مرگ در اثر غرق شدن در آب:

ب
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم میفرمايد » :ال ﱡ
سةٌ ا ْل َم ْط ُعونُ َوا ْل َم ْبطُونُ َوا ْل َغ ِر ُ
اح ُ
ق َو َ
ش َھدَا ُء َخ ْم َ
ص ِ
يل ﱠ
ﷲِ«.ترجمه :شھدا پنج دسته اند :کسی که در اثر طاعون بميرد و شخصی
ا ْل َھد ِْم َوال ﱠ
ش ِھي ُد فِی َ
سب ِ ِ
که در اثر اسھال فوت شود و کسی که در آب غرق شود و کسيکه زير آوار بميرد و کسيکه در راه
خدا کشته شود.

ُغسل ُمـرده )شُستن ميت(

ُغسل دادن به مرده باالى زنده ھا الزم است ،برخی علماء غسل مرده را فرض كفائى وبرخى
ديگر از علماء آنرا واجب ميداند ) .بدين معنی که در مرحله اول بر ھمه مسلمانان واجب است که در
غسل دادن ميت اقدام نمايند  ،ولی اگر شخص يا اشخاصی از مسلمانان وظيفه تغسيل ميت را به دوش
ګيرد  ،از گردن ديگران ساقط میشود(.
ـ علماء بدين باور اند که بھتر است کسيکه مسؤليت غسل ميت را بدوش ميگرد اگر از جمله
اشخاصی باشد که ميت وصيت کرده است ،بھتر خواھد بود.
ـ ھمچنان بھتر است غسال توسط خويشاوندان نزديک )محارم( باشد ،صورت يابد.
ـ زنان زن را و مردان مرد را غسل میدھند ،به استـثـناء ھمسران )زن و شوھـر( که جايز است
ھمديگر را غسل دھند .
ـ جايز است برای زن و مرد جنس مخالف خود ،زير عمر ھفت سال را غسل دھند .
ـ سنت است که غسال قبل از غسل وضو بگيرد .
ـ بھتر است  ،غسال اگردر حين غسل ميت دستـــکش داشته خوب خواھد بود .
ُمرده را مطابق به دساتير دين اسالم به طريقه ذيل غسل ميدھند.

مراحل غسل ميت

قبل از ھمه شخصی که مسؤليت غسل ميت را بردوش ميگيرد  ،واجب است که قبل از شروع غسل،
نيت غسل ميت را به جا آورد.

ترتيب ُغسل ميت :

وقتيكه مرده را باالى تخته گذاشتند  ،لباس ھاى او را بيرون نموده و سنت است در ھنگام غسل
عورت ميت بپوشاند  ،ولوکه غسال از ھمجنس شخص ميت ھم باشد.
بعدا ُمــرده را استنجاء داده وضوء دھند) ،فرج و مقعد بدون نگاه کردن و از زير پارچه بايــد
صورت گيرد ( .و گرفتن وضوء برای ميت )بدون مـزمـزه و استنشاق ،به دليل جلوگيری از ورود
آب به بدن ،در عوض با پارچهايی تـر دھان و بينی وی مسح داده میشود.(.
بدن ميت به آب گرم وصابون از سر تا پا سه مرتبه طوری كه پھلوى چپ او باالى تخته
وپھلوى راست او بلند باشد به آب سد ريا اشنان  ،يا صابون يا شامپو  ،ويا گل ختمى ،
بشويند بعدٱ طرف چپ اورا باال نموده وبه پھلوى راست از سر تا پا آب انداخته آنرا بشويند از

آن به بعد سر متوفى را بلند نموده به پشت وى چيزى را تكيه دھند وشكم اورا به آھستگى مسح
كنند ) اگر چيزى از شكم آن بر آمد( شسته شود حاجت تكرار غسل نيست ودر اخير توسط يك
پارچه اورا خشك نمايند سنت است ،به سر و صورتش بر پـيـشانى  ،بنى  ،كفھا وھر دو زانوى
وى خوشبوئى وبرا ندام ھای كه برآن سجده ميشود كافور ماليده ميشود  .مو ھاى متوفى
وناخن ھاى او را قطع نكنند .
علماء ميگويند  ،اگر بعد از غسل کامل ،چيزی ازدھان ،فرج يا مقعد ميت خارج شود غسل باطل
نمیشود ،و تنھا شستن دوباره آن محل کافيست.
ـ اگر شخص محرم )کسی که در احرام حج میباشد( فوت کند برای شستن بدن وی نبايد از کافور
استفاده شود.
ـ برای شھيد )در جھاد و ميدان مبارزه( غسل داده نمیشود.

تبصـره:

سقط ) موجود انسانی مرده متولد شده از شکم مادر (غسل ندارد مگـر در حاالت ذيل :
 -1در اثناى تولد آواز بدھد ويا حركت كند.
 -2سقط مرده تولد شد وخلقت آن تام بوده باشد واگر خلقت آن تام نبود براى آن غسل داده
نميشود بلكه باالى آن آب انداخته ميشود ودر يك پارچه پيچانيده ميشود والزم است باالى آن
نام نھاده شود.
تيمم قايم مقام غسل است در نبودن آب ويا براى مرده ھائيکه دادن غسل آن امكان پذيـر
نباشد .مثآل  :كسى به اثر آتش بميرد و خوف ريختن گوشت او به غسل متصور باشد واگر ريختن
گوشت او متصور نبود آب را باالى ُمــرده با ندازند و حاجت به ماليدن نيست.

غسل دادن شوھر به زن:

غسل دادن و تکفين و تدفين زن توسط شوھر جايز است ،و اينکه با مرگ يکی از زوجين محرميت
بين آنھا باقی نمی ماند اين رأی نادرست است.
عالمه البانی رحمه ﷲ در » کتاب الجنايز« می گويد:
» زن و شوھر می توانند يكديگر را غسل دھند و ھيچگونه مانعی وجود ندارد .زيرا اصل بر جواز
است و عالوه بر آن ،دو حديث در تاييد آن آمده است:
سائِ ِه« .عائشه
ستَ ْقبَ ْلتُ ِمنْ أَ ْم ِری َما ا ْ
لو ُك ْنتُ ا ْ
ستَ ْدبَ ْرتُ َما َغ ﱠ
س َل النﱠبِی صلی ﷲ عليه وسلم َغي ُر نِ َ
ْ » -1
گفت :آنچه را كه ھم اكنون برايم روشن است اگر قبل از اين می دانستم ،رسول خدا را جز ھمسرانش،
كسی ديگر غسل نمی داد .احمد ،دارمی ،ابن ماجه ) ،(1464ابويعلی ،دارقطنی و بيھقی.
ْ
ساهُ قَا َل
يع َوأَنَا أَ ِج ُد ُ
صدَاعًا َوأَنَا أَقُو ُل َوا َرأ َ
َ » -2ر َج َع إِلَی النﱠبِی صلی ﷲ عليه وسلم ِمنْ َجنَازَ ٍة ِمنْ ا ْلبَقِ ِ
صلﱠيتُ َعلَي ِك َو َدفَ ْنتُ ِك«.
بَ ْل أَنَا يا عَائِ َ
ض ﱠر ِك لَ ْو ُمتﱢ قَ ْبلِی فَ َغ ﱠ
س ْلت ُِك َو َكفﱠ ْنت ُِك َو َ
ساهُ قَا َل َو َما َ
شةُ َوا َر ْأ َ
يعنی :عايشه می گويد» :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم پس از اقامه نماز جنازه در بقيع ،نزد من آمد.
من سر درد شديدی داشتم و فرياد می زدم .وای سرم! رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :من نيز
سر درد دارم و افزود :به تو چه ضرری می رسد ،اگر قبل از من بميری ،من تو را غسل می دھم،
كفن می كنم و بر تو نماز می خوانم و دفنت می كنم« .ابن ماجه ) ،(1465حاكم ،بيھقی و حاكم آن را
با شرايط بخاری و مسلم صحيح ميداند«.
و استاد سيد سابق رحمه ﷲ در کتاب » فقه السنة« مينويسد :
» پيروان مذھب امام ابو حنيفه گفتهاند:
مرد نمیتواند جسد مرده ھمسرش را غسل دھد و اگر به جز شوھر كسی نباشد كه او را غسل دھد،
شوھر بايد او را تي ّمم دھد .ولی مفاھيم احاديث خالفگفته آنان را اثبات میكند «.
جمھور فقھا غسل دادن جسد زن از طرف ھمسرش را جايز میدانند ،زيرا روايت شده استكه علی
رضی ﷲ عنه فاطمه ھمسرش را غسل داد و دفن نمود .دارقطنی و بيھقی آنرا نقلكردهاند.

و در » نھاية االرب « آمده که ابوبكر رضی ﷲ عنه وصيت كرد كه ھمسرش اسماء بنت عميس او
را غسل دھد و در كنار قبر رسولخدا صلی ﷲ عليه وسلم او را دفن كنند.
بنابراين مانع شرعی ديده نميشود که  :زوجين جسد يكديگر را پس از مرگ بشويند ويا تکفين
نمايند.

تغسيل شخصی مشکل خنثی :

در مورد اينکه شخص مشکل خنثی را مرد تغسيل کند يا زن بين فقھا موضوع اختالفی ميباشــد:

پيروان فقه حنفی:

پيروان مذھب امام حنيفه بدين نظر اند که  :ميت شخصی مشکل خنثی بايد با خاک تيمم کرده شود،
زيرا نميشود او را غسل کرد ،از آنجاييکه معلوم نيست که آيا مرد است و يا زن ،و اگر زن غسلش را
بعھده بگيرد شايد او مرد باشد ،و اگر مرد غسلش را بعھده بگيريد شايد او زن باشد و جائز نيست
که زن و مرد )بجز زوجين( عورت ھمديگر را ببينند چه در حال زنده و چه مرده ،و حتی در حال
مرده که او را تيمم ميکنند ،بھتر است که محرم او را تيمم کند ،که در اينصورت نيازی به پيجيدن
دستمال به دست ھنگام تيممش نيست ،ولی اگر مرد نامحرم او را تيمم کند بايد توسط دستمال و يا چيز
ديگری مرده را تيمم دھد تا مرده را لمس نکند و ھنگام تيمم کردنش به دستانش نگاه نکند زيرا شايد
زن باشد.

پيروان فقه شافعی:

پيروان مذھب شافعی بدين نظر اند که  :اگر اين شخص دو جنسه نا بالغ و کوچک باشد و محرم
موجود نباشد ،جائز است که زن و يا مرد نا محرم او را غسل دھد ،ولی اگر اين شخص دوجنسه بالغ
باشد و يا نابالغ باشد ولی بزرگ باشد ،در اينصورت تيمم کرده ميشود و سپس دفن ميشود ،و در قول
ديگر اين مذھب ميگويند که غسل کرده ميشود چه توسط زن و چه توسط مرد.

پيروان فقه حنبلی:

پيروان مذھب حنبلی بدين نظر اند که  :اگر اين شخص دو جنسه ھفت سال و يا بيشتر داشته باشد ،در
اينصورت تيمم کرده ميشود توسط دستمال و يا چيز ديگر تا مرده را لمس نکند ،و مرد اوال تر است
که اين تيمم را بعھده بگيريد.
و در مورد کفن پيچا نيدن او ،بھتر است با پنج قطعه کفن پيجا نده شود زيرا اگر زن بود سنت تطبيق
شده ،زيرا زنان را پس از مرگ بايد با پنج قطعه کفن پيچيد ،و اگر مرد بود برای پيچيدنش دو قطعه
کفن بيشتر استفاده شده و اشکالی ندارد ،زيرا سنت است برای مردان سه قطعه کفن استفاده کرد،
ولی اگر بيشتر باشد اشکالی ندارد.
و ھنگام نماز خواندن روی ميت مشکل خنثی  ،اگر ھمراه مردان و زنان ديگر باشد ،بايد جسدش را
ما بين ميت مرد و ميت زن قرار داد ،زيرا در حال حياتش بايد در نماز جماعت ما بين صف مردان و
زنان بايستد ،بنابراين اين مسئله در حال مرگش نيز رعايت ميشود.
ُ
و اگر با مردگان ديگر در يک قبر دفن شود ،اگر جسد ديگرمرد بود ،جسد خنثی پشت جسد مرد قرار
ميگيرد و حاجزی بين آنھا گذاشته ميشود ،و اگر با جسد زن در يک قبر گذاشته شود ،جسد دو جنسه
را جلو جسد زن قرار ميدھند.

دادن پول به ُمرده شوی:

غسل دادن ميت مسلمان از عباداتی است که ﷲ متعال آنرا بر مسلمين واجب کرده اند ،بنابراين
شايسته است برای کسب اجر و خشنودی خداوند اقدام به غسل جنازه کرد نه بخاطر کسب مال ..
اما اگر به غسال ،بعد از فراغت از کارش مقداری پول بدھند – بدون آنکه در ابتدای امر چنين شرطی
کرده باشند  ،کدام مانع در آن ديده نميشود که  :آن پول را بگيرد.
و اگر غسال شرط بگذارد که ميت را نمی شويد مگر در ازای فالن چيز ،اين حرام نيست و جايز است،
اما با اين کار در واقع اجر و ثواب خويش را نزد ﷲ متعال کم کرده است.

در کتاب » کشاف القناع « ) (86/2آمده » :گرفتن دستمزد برای شستن ميت و تکفين و حمل و دفن
آن مکروه است ،و امام احمد گرفتن پول توسط غسال و قبر کن بابت کارشان را مکروه دانسته مگر
آنکه محتاج باشند ،که در آنصورت از بيت المال به او پول داده می شود ،اگر )از بيت المال( مقدور
نبود ،به اندازه کارش به او داده شود«.
ازشيخ ابن عثيمين سوال شد  :آيا گرفتن اجرت در مقابل غسل و تکفين جنازه جايز است؟
جواب فرمودند » :اگر اين اجرت بدون شرط )اوليه( بوده باشد ،شکی در جواز آن نيست و ايرادی
ندارد ،زيرا اين پول؛ پاداشی برای اين غسال و تکفين کننده بابت کارش است ،و پيامبر عليه الصالة
والسالم فرمودند َ » :منْ صنَع إِلَ ْي ُک ْم م ْع ُروفا ً فَ َکافِئُوهُ« .يعنی  » :کسی که در حق شما نيکی انجام داد،
او را پاداش دھيد« .حديث صحيح است؛ ابوداود ) (1672و نسائی ).(2566
اما اگر اين اجرت قبال شرط شده باشد ،بدون شک اين موجب کاھش ثواب غسال و تکفين کننده می
شود ،زيرا شخص غسل دھنده و تکفين کننده ميت اجر بزرگی می برند؛ چرا که شستن و تکفين ميت
فرض کفايی ھستند؛ و لذا اجر و ثواب فرض کفايه به غسال و تکفينن کننده می رسد ،اما اگر بابت
کارش اجرت درخواست کند ،در واقع ثواب کارش کاھش می يابد ،ھرچند اگر پولی درخواست کند
ايرادی بر آن نيست؛ زيرا اين پول در مقابل کاری است که برای ديگران انجام داده است ،و جايز است
برای ھر کاری که برای ديگران انجام شود اجرت طلب نمود ،ھمانگونه که گرفتن اجرت در برابر
آموزش قرآن جايز است« » .فتاوی نور علی الدرب « ).(36/7
ھمچنين از علمای ھيئت دائمی افتاء سوال شد  :حکم گرفتن پول بابت شستن ميت چيست؟ چه اين
دستمزد از اول شرط شده باشد يا خير؟
پاسخ دادند » :جايز است ،ولی بھتر آنست که در صورت امکان کارش را از باب تبرع انجام دھد«.
» فتاوی اللجنة الدائمة « ). (112/15
شيخ عبد العزيز بن عبد ﷲ بن باز  ..شيخ عبد الرزاق عفيفی  ..شيخ عبد ﷲ بن غديان ..شيخ عبد ﷲ
بن قعود.

غسل برمرده شوی:

آيا بر مرده شوی بعد از انجام غسل ميت غسل واجب ميگردد يا خير ؟
َ
س َل ميتا ً فَ ْليغتس ْل ومن َح َملهَُ
بر خی از علمآ ء بدين نظر اند که بر مرده شوی به اساس حديثی » َو َمنْ غ ﱠ
ضأْ«).ھر کس مردهای را غسل دھد بايد غسل نمايد ،و ھر کس او را حمل نمايد بايد وضو
فَ ْليت ََو ﱠ
بگيرد(.
بسياری از علماء سند اين حديث را ضعيف دانستهاند ،و برخی ھم اسناد آنرا صحيح دانستهاند ،و
دستهای ديگر در متن آن توقف نمودهاند و گفتهاند :موجبی برای غسل کردن وجود ندارد ،چون غسل
ب غسل باشد ،و به ھمين سبب در حديث مذکور ترديد
دھنده با چيزی برخورد نکرده است که مو ِج ِ
نمودهاند ،اما آنھايی که آنرا صحيح پنداشتهاند حکم آن را بر استحباب حمل کردهاند و گفتهاند غسل
کردن برای کسی که مردهای را غسل دھد مستحب است ،بعضی از علماء وضو برابر غسل دھنده
واجب دانسته به شرطی ُغسل نکرده باشد ،گفتهاند:
غسل کردن سنّت مؤ ّکده است ،ولی اگر غسل ننمايد وضوء بر او واجب است ،و اين کمترين چيزی
است که بر او واجب میگردد.

كفــن ُمـرده :

الزم است كه كفن مرده از مال خاص آن كه حق غير به آن تعلق نداشته باشد داده شود واگر
مال خاص نداشت كفن وى باالى كسانى الزم است كه در زندگى نفقه باالى او الزم بود واگر
مرده اقارب نداشت كفن او از مال بيت المال داده شود واگر بيت المال ھم نبود باالى ساير
مسلمانان فرض كفائى است تا مرده را كفن وھم مصارف مقبره ودفن اورا بپردازند  ،بھتر است
براى مرده كفن سفيد پوشانده شود.

در حديث شريف آمده است  » :لبسوا البياض فا نھما اطيب واطھر وكفنوا فيھا موتاكم « ) لباس
ھاى سفيد بپوشيد  ،چون بھتراست وپاك تراست ومردگان خود را در آن ھا كفن كنيد ( براى مر د
سنت است كه سه جامه ازار  ،قميص وقديفه داده شود وبه دو جامه ھم اكتفا ء درست است.
براى زن ودختر سنت است پنچ جامه داده شود كه عبارت است :
 -1ازار از سر تا پای مانند مرد .
 -2لفافه که از ازار کرده چھار آر دراز باشد .
 -3قميص بدون آستين وبدون بند ھای پای مانند مرد .
-4سينه بند از زير بغل تا زانو اگر زياد باشد خوب ورنه تا ناف ھم صحيح است وپھنی اش آنقدر
باشد که بسته شود .
-5سر بند يعنی سر پيچک سه دست دراز باشد غرض آنکه زن مانند کفن مرد در سه ميباشد البته
دو زيادی ميباشد يعنی سينه بند وسر بند يعنی سر پيچک .
نبايد فراموش کرد که در صورت ضرورت ميتوان به سه جامه ھم اكتفا ء نموده  ،طوريکه برخی
علماء ميفرمايند که  :در حال اشد ضرورت تنھا پوشيدن عورت اگرچه به خس وخاشاك ھم باشد
كفايت ميكند.

تبصره:

کفن مسنون مرده به سه قسم است .
ٳزار  ) :از فرق سر تا به قدم ( .
پيراھن يا قميص  ) :بدون استين وجيب وبدون تکمه ازابتداى گردن تا قدم (
لفـافـه  ) :كه تمام بدن را ميپوشاند و كمى از ازار درازتر ميباشد تا امكان بسته شدن آن بلند
تراز سر وپائين تراز پا موجود باشد.

يادداشت توضيحی :

طوريکه در فوق ياد اور شديم  ،مستحب است ،که کفن ميت بايد سفيد باشد زيرا پيامبر صلی ﷲ
اض فَإِنﱠ َھا ِمنْ َخ ْي ِر ثِيَابِ ُ
ک ْم َو َکفﱢنُوا فِي َھا
عليه وسلم بدان ارشاد فرموده اند»:ا ْلبَ ُ
سوا ِمنْ ثِيَابِ ُک ْم ا ْلبَيَ َ
َم ْوتَا ُک ْم«).لباس سفيد بپوشيد .زيرا لباس سفيد بھترين لباس شما است و مردگانتان را نيز در پارچه
سفيد کفن کنيد( ) .ابوداود ،ترمذی ،ابن ماجه ،بيھقی ،احمد(
ھمچنان کفن را سه بار ،مواد خوشبو بزنند .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد»:اذا جمرتم
الميت فاجمروا ثالثا ً«).ھرگاه ميت را مواد خوشبو زديد ،سه بار بزنيد( ) .احمد ،ابن ابی شيبه ،ابن
حبان ،حاکم ،بيھقی و حديث صحيح است(.
 نبايد برای کفن تکه قيمتی و ھمچنين بيشتر از سه قطعه جايز نيست .زيرا اين کار ،خالف سنترسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم و تضييع مال است و شريعت از اسراف ،منع کرده است .بخصوص اگر
زندگان به آن ضرورت داشته باشند .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم میفرمايد»:إِنﱠ ﱠ
ﷲَ َک ِرهَ لَ ُک ْم ثَالَثًا
ؤَال«).خداوند سه چيز را برای شما حرام کرده است :بحث و جدل،
ال َو َک ْث َرةَ ال ﱡ
قِي َل َوقَا َل َوإِ َ
س ِ
ضا َعةَ ا ْل َم ِ
ضايع کردن مال و به کثرت سوال کردن را( ).بخاری و مسلم (

خواننده محترم !

برای خود کفن تيار کردن مکروه نيست ولی نبايد فراموش کرد که برای خود قبر تيار کردن قبل از
مرگ مکروه ميباشد  )،حکم تفصيلی آن بعدآ بيان ميگردد(.
بخاطر تبرک شستن کفن ويا ھم تر کردن کفن با آب زمزم باعث علی البرکت کفن ميشود .

كفن دادن ُمرده:

ھنگاميكه ميخو اھيد ُمرده را بعد از غسل  ،در كفن بگذاريد اورا به پھلوى چپ مى اندازيم ،
اگر بيم آن بود كه كفن از باالى متوفى پس شود  ،ميتوانند تارى را بر باالى كفن از باال وپايان
بسته كنند.

ترتيب پوشاندن كفن زن:
براى زن ھا او ل پيراھـن بعد از آن مــوھاى او دو دسته شود كه به سينه راست وچپ وى
انداخته ميشود بعدٱ قديفه باالى سر او انداخته ميشود كه طرف راست آنرا به زير بغل چپ
وطرف چپ بزير بغل راست نھاده وبعدٱ خـرقه را باالى آن بسته نمايند بعد از آن ازار ودر اخير
لفافه را بروى بپوشانند اگر خوف پراگنده شدن كفن بود باال وپائين كفن را بسته نمايند.

ترتيب پوشاندن كفن مرد:

او ل پيراھـن بعد از آن ازار وبعد از آن لفافه پو شانيده ميشود.كفن زن :عالوه بر سه لباس
فوق يك چادر بر موھاى زن ميبندند اين چادر موازى بطول موھاى او است كه اويزان مى شود
ويك لباسى كه بر سينه او زير بغل تا زير زانوى او نيز مى افزايند  ،مو ھاى زن را پيش از
كفن شدن بدو گيسو ميبافند.

آيا تکفين ميّت در غير لباس سفيد جائز است؟

در جواب بايد گفت  :بلی جائز است .شرع اسالمی در مورد کدام ممانعت نمی بيند  .ولی استفاده
کردن از تکه سفيد برای کفن مستحب ميباشد .طوريکه قبآل گفتيم درحديثی از ابیداود روايت است
که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است» :البسوا منْ ثياب ُكم البياض فإنﱠھا من َخي ِر ثِيابكم َو َكفﱢنوا
فيھا موتا ُكم« )اخراج ابوداود ) (176/4و ترمذی ) (132/2لباسھای سفيدتان را بپوشيد كه از
بھترين لباسھای شما است ،و مردهھايتان را در آن کفن نمائيد.

حکم تابوت :

گذاشتن جنازه مسلمان داخل تابوت و دفن او به ھمراه آن در درون قبر جايز نيست ،زيرا سنت
مسلمانان از زمان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم تاکنون بر آن بوده که جنازه را پس از غسل ،و تکفين
وی در سه پارچه سفيد ،در درون قبری – بصورت لحد يا شق )لحد به معنی حفر در پھنای قبر در
جھت قبله ،و شق بمعنی ضريح يعنی حفر در جھت پايين مانند نھر(  -دفن می کردند بدون آنکه جنازه
را داخل محفظه ای شبيه تابوت کنند ،و اين از رسوم و سنت کفار است که جنازه را داخل تابوت می
گذارند ،و برای مسلمانان جايز نيست که از رسوم کفار تقليد کنند ،زيرا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
فرمودند »:من تشبه بقوم فھو منھم« رواه أحمد وغيره بسند جيد .يعنی » :کسی که از گروھی تقليد
کرد از جمله ی آنھا است«.
بنابراين گذاشتن ميت در تابوت جايز نيست.
و عايشه رضی ﷲ عنھا می گويد » :إن رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم کفن فی ثالثة أثواب يمانية
بيض سحولية ،من کرسف ،ليس فيھن قميص ،وال عمامة« بيھقی ) (399 / 3وأحمد ).(264 ،231
يعنی :رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم را در سه پارچه يمنی سفيد و کتانی  ،کفن کرديم که در آنھا
پيراھن و عمامه وجود نداشت.
و از ابن عباس رضی ﷲ عنه روايت است که گفت  » :دخل قبر النبی صلی ﷲ عليه وسلم العباس و
علی و الفضل و سوی لحده رجل من االنصار و ھو الذی سوی لحود قبور الشھداء يوم البدر«.
يعنی :عباس  ،علی و فضل در قبر رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم داخل شدند .مردی از انصار لحد قبر
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را آماده کرد .او ھمان کسی بود که لحد قبرھای شھدای بدر را در روز
بدر آماده کرده بود .طحاوی در »مشکل اآلثار« ،وابن الجارود ) (268وابن حبان ).(2161
امام نووی در المجموع می گويد» :علما بر اين اجماع دارند که ھم لحد و ھم راست گور ھر دو
مشروع ھستند .با اين تفاوت که در زمين سخت که در آن خطر ريزش وجود ندارد لحد و در غير
اينصورت راست گور بھتر است«.
در فتوای ھيئت دائمی افتاء آمده » :گذاشتن جنازه داخل تابوت در عھد رسول خدا صلی ﷲ عليه
وسلم و عھد صحابه رضی ﷲ عنھم و در عھد خيروالقرون که بر منھج صحابه بودند رسم نبوده
است ،و بنابراين گذاشتن ميت داخل تابوت مکروه است ،حال چه زمين )قبر( سخت و سفت باشد يا
نرم و سست يا تر و مرطوب باشد ،و اگر متوفی وصيت کرده باشد که وی را داخل تابوت بگذارند

نبايد وصيتش تنفيذ گردد ،تنھا شافعيه گفتند  :اگر زمين قبر نرم وسست يا مرطوب باشد جايز است در
تابوت دفن شود ،ولی اگر زمين سفت و سخت باشد وصيت متوفی تنفيذ نمی گردد مگر در حالت زمين
نرم«" .فتاوی اللجنة الدائمة" ).(312/2
و در کتاب "دائرة المعارف فقھی" آمده » :دفن ميت در تابوت به اجماع )مذاھب( مکروه است ،زيرا
اينکار بدعت است ،و اگر کسی به آن وصيت کند تنفيذ نمی شود ،و اما اگر مصلحتی در آن باشد
مکروه نيست ،مثال ميت سوخته )و بر اثر آن متالشی شده( باشد و نياز باشد که جسدش در تابوت
گذاشته شود«.

سر جنازی :

در اين اواخر ديده ميشود که باالی جنازه سر جنازی که مزين به آيات قرآنی ميباشد  ،پھن ميکنند ،
قابل تذکر است که اين سر جنازی جز کفن محسوب نميگردد ودر استعمال آن ھم کدام حرج نميباشد .

يادداشت ضروری :

قابل توجه است که استعمال عطر وخوشبوی کفن وميت از اعمال مسنونه بوده ولی در برخی از
اوقات وديده ميشود که تعدادی از مردم در کفن ھم عطر ميزنند وھم پنبه عطر آلود را در گوش مرده
ميگذارند  ،اين رسم بدون دليل جھالت است وکدام چيزی که در شرعيت آمده است ازآن نبايد به امور
اضافی اقدام نمايم .

تعجيل ومعطلی در دفن ميت:

واقعيت آمر اينست که در شرع اسالمی ھيچ نصی ) از قرآن عظيم الشان واحاديثی صحيحی نبوی (
وارد نشده است که در آن مدت زمان مشخصی را برای دفن ميت  ،تکفين وتدفين جنازه تعيين نموده
باشند ،بنابراين نمی توان مشخصآ گفت که تا چه اندازه تــأخير در دفن جنازه جايز است.
اما آنچه که از نصوص احاديث پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در می يابيم اينست که بايد در تدفين ميت
صالِ َحةً
تا حد ممکن بايد شتاب صورت گيرد ،طوريکه در حديثی ميخوانيم »:أَ ْ
س ِرعُوا بِا ْل ِجنَازَ ِة فَإِنْ تَ ُ
ک َ
َض ُعونَهُ عَنْ ِرقَابِ ُک ْم« .بخاری و مسلم و اصحاب سنن.
ک فَش ﱞَر ت َ
س َوی َذلِ َ
فَ َخ ْي ٌر تُقَ ﱢد ُمونَ َھا َوإِنْ تَ ُکن ِ
يعنی :جنازه را با شتاب ،به طرف گورستان ببريد .اگر نيکوکار باشد ،او را به سوی خير و برکت
پيش می بريد وگرنه شری را از دوش خود پايين می گذاريد.
و از اين حديث اين حکم را ھم ميتوانيم در يابيم که  :در ھنگام حمل ميت به طرف قبرستان نيز شتاب
کردن مستحب است ،يعنی آرام آرام رفتن سنت نيست ،بلکه شتاب در رفتن سنت است ،البته نه شتابی
که موجب سختی گردد.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم با صرحت تام ميفرمايد  »:الينبغی لجيفة أن تجس بين ظھرانی أھله «
) روايت از ابوداود  ٢٧۴٧وبيھقى ( )نبايد جنازه ميت ميان خانواده اش باقى بماند  ،ويا در
تدفين آن تاخير صورت گيرد .(.
ھمچنان در حديث ديگری پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ميفرمايد  » :ثالث ال توخرھن « ...
) اخرج بخارى در كتاب الكبير  ،وأحمد وترمذى وابن ماجه باسند صحيح ( ) سه چيزرا به تاخير
نياندازيد  ،وجنازه را از جمله ھمين سه چيز ذكر كرده است.(.
شيخ البانی رحمه ﷲ در » کتاب الجنائز« خود می نويسد» :شتاب در انتقال جنازه ،برای تکفين و
تدفين ،واجب است .البته شتابی که با دويدن ھمراه نباشد و در اين خصوص ،احاديثی نيز آمده
است :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :ھنگامی که جنازه آماده می شود و مردم او را روی
شانه ھای خود حمل می کنند  ،اگر انسان نيکوکاری باشد می گويد» :قدمونی« مرا زودتر ببريد.
و اگر انسان بد کاری باشد می گويد :وای بر من  ،مرا کجا می بريد؟ اين صدا را جز انسان ،ھر
موجود زنده ای می شنود .و اگر انسان ،آن را می شنيد ،بيھوش میشد و به زمين می افتاد.
) بخاری ،نسائی ،بيھقی و احمد.( .
عبدالرحمن بن جوشن می گويد:
در تشييع جنازه عبدالرحمن بن سمره ،شرکت داشتم تعدادی از غالمانش ،پيشاپيش جنازه .آرام راه
می رفتند ،و میگفتند :آرام  ،آرام حرکت کنيد .خداوند به شما برکت بدھد .سپس ابوبکررضی ﷲ

عنه در يکی از کوچه ھای مدينه به آنھا رسيد و سوار بر قاطر آنھا را دنبال کرد و با شالق آنھا را زد
و گفت :زود برويد ،سوگند به خدا در زمان رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ميت را چنان با شتاب می
برديم که گوئی می دويديم) .ابی داود ،نسائی ،طحاوی و حاکم .و حاکم آن را صحيح دانسته است و
ذھبی با او موافقت نموده است(.
امام نووی می گويد :
شتاب روی در تشييع جنازه مستحب است )المجموع( .بنده می گويم :چون رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم امر نموده اند ،پس شتاب واجب است.
ابن قيم می گويد :اينکه مردم جنازه را آرام  ،آرام تشييع می کنند مخالف با سنت رسول ﷲ و موافق
با روش يھوديان است).زاد العماد(« به فتوای ) (1596مراجعه کنيد.
اما آنچه را که بعضی از مردم در مورد جنازه ی خود انجام می دھند و آنرا يک يا دو روز و يا حتی
بيشتر نگه می دارند ،عمل آنھا اشتباه است و با سنت نبوی صلی ﷲ عليه وسلم سازگار نيست.
عالمه ابن عثيمين رحمه ﷲ در اين باره می گويد:
»من به اين مناسبت می خواھم در مورد چيزی تذکر دھم که مردم آنرا بوجود آورده اند و آن :تأخير
دفن ميت می باشد تا آنکه خانواده و بستگان و دوستانش از جاھای دور برسند ،چه بسا )جنازه به
اين خاطر( يک يا دو روز باقی می ماند در حاليکه ھنوز تجھيز نشده است و اين خطا و اشتباه است،
چرا که اگر ميت مؤمن باشد ،پس محبوب ترين چيز نزد وی اين است تا به آنچه را که خداوند به وی
وعده داده برسد ،و لذا اگر مردی فوت کند و شخص صالحی باشد؛ نفسش می گويد :مرا ببريد مرا
ببريد ،لذا آنچه که بر خانواده ی ميت واجب است؛ اينست تا در تجھيز و نماز خواندن بر او و تدفينش
)ھرچه زودتر( مبادرت ورزند ،البته ايرادی ندارد يک يا دو ساعت يا مدت مشابھی منتظر بود تا
کسانی که بر سر جنازه حاضر نشده اند برسند ،اما به فرض که بستگان جنازه نتوانستند بر سر او
حاضر شوند در اينحالت نيز ايرادی ندارد تا آنھايی )که نرسيده اند( به قبرستان رفته و بر قبرش نماز
بخوانند ،چنانکه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در مورد زنی که مسجد را نظافت می کرد و در شبی فوت
می کند و صحابه رضی ﷲ عنھم دوست نداشتند )تا مزاحم پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم شوند( و وی را
با خبر نمی کنند ،ھنگامی که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در مورد آن زن از آنھا پرسيد ،به وی گفتند:
او مرده است ،و ايشان فرمود) :چرا شما مرا آگاه نکرديد؟( سپس فرمود :مرا نزد قبر او ببريد آنھا
نيز وی را نزد قبر آن زن بردند و پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر قبر او نماز خواند .بنابراين بستگان
و دوستان )ميت( ھرگاه به نماز جنازه نرسيدند می توانند بعد از دفن بر قبر او نماز بخوانند ،ھرچند
که مدت زمان زيادی از از دفن گذشته باشد« » .فتاوی نور علی الدرب«.
توجه :منبع حديث مورد استناد شيخ :مسلم ) (956و بيھقی و نسائی با سند صحيح و نسائی آنرا
بطور مختصر روايت کرده است.

يادداشت:

خواندن نماز در قبرستان يا مقبره و يا رو به قبر حرام است و اگر کسی در چنين جاھايی نماز بخواند
بايد نمازخويش را از سر تکرار کند ،اما خواندن نماز جنازه در حالتی که افرادی موفق نشده اند که
در مسجد يا خارج قبرستان بر وی نماز بخوانند ،جايز است) .و اين رأی امام ابن حزم در » کتاب
الجنائز البانی« ،و ابن باز در » فتاوی اللجنة الدائمة  « 392/8و ابن عثيمين در »مجموع فتاوی –
کتاب الجنائز ،سوال  (4410) .( 821و ).(2824
ت مختصر باشد
و باز شيخ ابن عثيمين می گويد» :و اگر فرض شود که تاخير در تدفين ميت چند ساع ِ
تا مردم )برای نماز و تشيع جنازه( جمع شوند ،مثال مردم در نماز ظھر زياد نيستند چون ھر يک در
سر کار خود ھستند ولی در نماز عصر زياد می شوند ،در اين حالت می توان با اين قضيه )تاخير(
تسامح کرد ،اما ماندن يک يا دو و يا سه روز اشتباه و غلط است« » .لقاء الباب المفتوح« )/202
.(13

يادداشت:

دفن ميت در شرايط زير جايز نيست )مگر آنکه ضرورتی وجود داشته باشد(:

الف -دفن در اوقات سه گانه:

از عقبه بن عامر رضی ﷲ عنه روايت است) :ثالث ساعات کان رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ينھانا
أن نصلی فيھن ،أو أن نقبر فيھن موتانا ،حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع ،و حين يقوم قائم
الظھيرة حتی تميل الشمس ،و حين تضيف الشمس للغروب حتی تغرب( »سه وقت است که پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم ما را نھی میکرد که در آن اوقات نماز بخوانيم يا مردهھايمان را دفن کنيم،
ھنگامی که آفتاب طلوع میکند تا وقتی که بلند شود ،و وقتی که نيمه روز )ظھر( میشود تا
ھنگاميکه آفتاب زوال کند ،و وقتی که آفتاب به غروب نزديک میشود تا آنکه غروب کند«.
مسلم ).(831
حديث مذکور به صراحت دال بر ممنوعيت دفن در اوقات سه گانه است .ابن حزم در »محلی« نيز
چنين فتوا داده است.
واقعيت اين است که حديث ،ديدگاه امام احمد را که دفن در اوقات سه گانه را مکروه می داند ،تاييد
می کند.

ب -دفن در شب:

دفن ميت در شب در صورتيکه نيازی نباشد منع گرديده است:
در حديثی که از جابر رضی ﷲ عنه روايت گرديده است آمده است :
ض فَ ُکفﱢنَ فِی َکفَن َغ ْي ِر َ
»أَنﱠ النﱠبِ ﱠی صلی ﷲ عليه وسلم َخ َ
طائِل َوقُبِ َر
ب يَ ْو ًما فَ َذ َک َر َر ُجالً ِمنْ أَ ْ
ص َحابِ ِه قُبِ َ
ط َ
يض َ
سانٌ إِلَی
صلﱠی َعلَ ْي ِه إِالﱠ أَنْ ْ
ط ﱠر إِ ْن َ
لَ ْيالً فَزَ َج َر النﱠبِ ﱡی صلی ﷲ عليه وسلم أَنْ يُ ْقبَ َر ال ﱠر ُج ُل بِاللﱠ ْي ِل َحتﱠی يُ َ
ک« .مسلم.
َذلِ َ
ترجمه :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در سخنی پيرامون يکی از اصحاب که در شب فوت کرده و در
کفنی ناتمام کفن شده بود از اين که ميت در شب دفن شود ،نھی نمود .مگر اينکه نياز شديد به اين
کار باشد.
دليل ممنوع بودن دفن ميت در شب ،شايد اين باشد که ممکن است تعداد نمازگزاران در شب کم باشد.
به ھمين خاطر فرمود» :حتی يصلی عليه« تا نمازگزاران بيشتری بتوانند در نماز جنازه شرکت کنند.
اين حديث از دفن ميت در شب منع می کند و مذھب امام احمد نيز طبق روايتی ھمين است ،چنان که
وی در »االنصاف« روايت می کند» :ال يفعله اال لضرورة« يعنی ميت در شب ،دفن نشود مگر در
صورت نياز شديد .و در روايتی ديگر می گويد :دفن کردن در شب مکروه است.
اگر ضرورت ايجاب کند ،میتوان مرده را شبانه دفن کرد ،و میتوان برای تسھيل عمل دفن از چراغ
استفاده کرد  :به دليل حديث ابن عباس  » :أن رسول صلی ﷲ عليه وسلم أدخل رجال قبره ليال ،و
أسرج فی قبره« »پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم مردی را در شب دفن کرد و )برای تسھيل عمل دفن(
داخل قبرش ،از چراغ استفاده کرد«.ترمذی ).(1063

نماز جنازه

جنازه کلمــۀ عربی است که به کسر جيم به معنی ُمرده وبفتح جيم بمعنی تخت که ُمرده را بر وی
برميدارند يا عکس آن باشد يا بالکسر تخت با مرده وھر که اورا مشايعت کند .
نمازجنازه باالی ھر مسلمانيکه از ميت)مرده( خبر باشد فرض کـفايه است و اګـر از جمله انھا چند
نفری اين نماز را ادا نمايد ذمه فرض خالص ميشود و اګر ھيچ کس به نماز حاضر نشد ھمه ګناه ګار
ميباشد .
مفھوم کلی که در نماز جنازه وجود دارد ھمانا دعا بر ميت ميباشد واز ھمين سبب درين نماز قرائت،
رکوع ،سجده وغيره مثليکه در ديګر نماز ھا است در نماز جنازه نيست.
سنت است که  ،ھنگام خواندن نماز جنازه  ،امام برای مرد در قسمت سر و برای زن در وسط جنازه
ايستاده شود .
ھمچنان سنت است که امام در پيش روی مقتدی ھا ايستاده شود  ،ولی اگر محل جنازه ضيق باشد ،
مقتديان ميتوانند در کنار امام ھم ايستاده شوند .

سنت است که  ،ھنگام خواندن نماز جنازه  ،امام برای مرد در قسمت سر و برای زن در وسط جنازه
ايستاده شود.

وقت نماز جنازه:

در مراقی الفالح صفحه ) ( 324مينويسد  :ھمانطوريکه برای پنچ وقت نماز وقت معينی در شرع
اسالمی تعين گرديده است برای نماز جنازه وقت معينی مقرر نگرديده است .
درشامی مينويسد :
بعد از نماز صبح تا آفتاب بر آمدن وبعد از نماز عصر تا غروب آفتاب نفل وسنت خواندن منع است
ولی خواندان نماز جنازه در اين وقت بل کراھيت درست است .
ھمچنان در شامی در صفحه  341وصحفه  344جلد اول عالمگری  ،در مختار شامی در اين مورد
می افزايد :
در وقت طلوع الشمس زوال ودر ظھر ودر حين بر امدن آفتاب مانند نماز ھای ديگر نماز جنازه ھم
جائز نيست وقت طلوع از طرف باالی آفتاب شروع شود تا که آفتاب مکمل طلوع ننمايد يعنی تا وقت
چشم انسان در آن کار نکند ووقت غروب آفتاب آنکه رنگش زرد شود ازآن جا شروع شده يعنی نظر
آنرا ديده تواند تا که آفتاب پت نشده باشد .

خالصه:

نماز جنازه عالوه از اين ھرسه وقت طلوع زوال غروب در ديگر وقتھا بال کراھيت کرده شود جائز
است ودر آن ھر سه وقت در صورت جائز است که نماز جنازه خاص در ھمان وقت ھا آمده باشد .

ھــدف نمازه جنازه:

طوريکه در فوق ياد آور شديم  :بر پا گرديدن نماز جنازه خاص الخاص بخاطر دعا برای ميت ميباشد
 ،در حديثی از ابو ھريره ) رض ( روايت است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ميفرمايد :
» إذا صليتم علی الميت فا خلصوا له الدعا ء « ) ابو داود  ،کتاب الجنائز  ،باب الدعا للميت شماره :
 » ( ٣١٩٩زمانيکه بر ميت نماز خوانديد ) يعنی دعا کرديد ( خالصانه برايش دعا کنيد «.
طوريکه ياد اور شديم  ،نمازجنازه رکوع  ،سجده و تشھد ندارد و تنھا ،چھار تکبير با تکبير تحرم و
چند ذکر و دعاست.
بدين ترتيب که نمازگزار با نيت و گفتن »ﷲ اکبر« يعنی تکبير تحريمه ،نماز را شروع میکند.
بعد از تکبير اول سورۀ فاتحه خوانده میشود.
آل
بعد از تکبير دوم درود بر پيامبراسالم محمد مصطفی فرستاده میشود » .اَللّ ُھ ﱠم َ
ص ﱢل عَلى ُم َح ﱠمد َو ِ
ُم َح ﱠمد  ...تا اخير  ...خدايا درود فرست بر مح ّمد و آل مح ّمد.
و بعد از تکبير سوم برای ميت دعا خوانده میشود .برای ميتی که طفل نابالغ باشد ،برای پدر و مادر
وی طلب رحمت و مغفرت میشود و بعد از تکبير چھارم سالم داده میشود.

شروط فرض شدن جنازه:

برای فرض شدن نماز جنازه ھمان شرطھای است که در ديگر نماز ھا است يعنی قدرت بلوغ اسالم
البته درنماز جنازه يک شرط اضافه ميباشد آنکه از مرده او خبر نباشد ومعذور باشد پس نماز
جنازه بر او فرض نيست .

قيام شروط نمـاز جنازه:

شروط نماز جنازه عبارت اند از :
 -١مسلمان بودن ُمرده .
 - ٢پاك بودن ُمرده كه قبل از دادن غسل نماز جنازه ُمرده صحت ندارد ).شھيد البته از اين حكم
مثتنى است.( .
 -٣پيش روى امام قرار داشتن ُمرده  .اگر ُمرده پشت سر بود نماز جنازه آن در ست نيست.
 -۴حاضر بودن ُمرده است .

 -۵قرار داشتن ُمرده بر زمين اگر ُمرده باالى شانه ھاى مردم ويا باالى چيز ديگر بار بود
نماز آن درست نيست واما شرط ھائی كه تعلق به نماز گزار دارد ھمان شرط ھاى نماز است
از قبيل نيت  ،طھارت ستر عورت وغيره .

تـرتـيـب نماز جنازه

طوريکه در فوق ياد اور شديم امام در برابر سينه مرده ايستاده ميشود وصفوف را برابر ميكنند
بھتر است صفھا سه  ،پنج ويا ھفت باشد يعنى تاق باشد اگر از ھفت صف ھم تجاوز كرد
ضرورت به جفت ويا تاق بودن صف ھا نيست .
امام به جھـر ومقتدى ھا به خفيه تكبير ميگويند دستھا را تا شانه ھا ويا نرمى گوشھا بلند
ميكنند ودست ھا را طور ی كه در نماز بسته ميكردند آنرا بسته كنند وامام ومقتدى ھا » سبحانك
اللھم « را تا اخير ميخوانند بعدٱ امام به جھر ومقتدى ھا به آھسته گى تكبير ميگويند در حاليكه
دستھارا بلند نميكنند درود شريف را ميخوانند  ،بعد از آن امام به جھر ومقتدى ھا به آھسته گى
تكبيرميگويند كه براى مرد بالغ وزن بالغ اين دعا را ميخوانند :
» اللھم اغفر لحينا وميتنا وشاھد نا وغائبنا وصغيرنا وكبير نا وذكرنا وانثانا اللھم من احيته
منا فاحيه على االسالم ومن توفيته منا فتوفه على االيمان «
» بار خدايا زنده ومرده مارا وحاضر وغائب مارا وكوچك مارا ومرد وزن مار بيامرز با
رخدايا ھر كه را زنده نموده اى از ما پس زنده نگھدار اورا بر اسالم وھر كه را از ما فوت
ساخته اى پس او را بر ايمان فوت كن«.
واگر مرده طفل صغير باشد اين دعا خواده ميشود :
» اللھم اجعلهُ لنا فرطﭑ واجعلهُ لنا اجرٱ وذخر ا واجعلهُ لنا شافعﭑ و ُمشفعﭑ « ) بار خدا او را براى ما
توشه آخرت بگردان توشه از پيش فرستاده شده واورا براى ما اجر وذخيره گردان  ،اورا
براى ما شفيع ومقبول الشفاعة بگردان ( .
واگر مرده دختر صغيره باشد اين دعا خوانده ميشود :
» اللھم اجعلھا لنا فرطﭑ واجعلھا لنا اجرٱ وذخرٱ واجعلھا لنا شافعة ومشفعة « بعد از آن امام به
جھر ومقتديان به آھسته گى تكبير ميگويند ومرده را چھار نفرى توسط چار پائى بر ميدارند
ودر راه در حالی كه سرش طرف پيش باشد كمى تيز تر طرف قبر ميبرند الزم است مردم عقب
جنازه بروند .
مرده را بدون ضرورت به حيوان بار كردن ويا اورا دو نفر برداشتن مكروه است وطريقه برداشتن
طفل شير خوار يا كمى بزرگتر از آن به اين طور بوده كه يك نفر  ،آنرا بر ميدارد كه سرش
بطرف دست راست بردارنده باشد.

تجديد نماز جنازه:

در اين اواخر رسم طوری شده که زمانيکه جنازه را ازيک واليت به واليت ديگر ويا ھم از خارج
کشور به داخل کشور منتقل می نمايند ،در حاليکه جنازه متوفی در محل اولی بر ميت خوانده شده ،
ولی مسلمانان يکبار ديگر به تجديد جنازه اقدام مينمايند .
در امداد االحکام صفحه  735جلد اول خواندن دوباره وتجديد نمازه جنازه را امر بدعت ومکروه
تحريمی محسوب نموده اند  .ولی اگر وارث ميت در جنازه اولی حضور نداشته باشد ويا ھم بدون
اجازه او نماز جنازه بجاء آمده باشد ،در اين صورت خواندان نماز دوباره جنازه وتجديد آن ممانعت
ندارد .

جـنازه غايــبانه

ھمانطوريکه در فوق خدمت خوانندگان بعرض رسانيدم  ،برای ادای نماز جنازه حاضر بودن ميت
الزم است ،ولی اگر احيانآ  ،مرده بدون نماز جنازه دفن شده باشد ،در اين صورت تا سپری شدن وقت
محدودی بر روی قبرش نيز می توان نماز جنازه را ادا نمود.

ولی بايد گفت که بنزد علمای احناف خواندن نماز جنازه غائبا ً نزد روا نمی باشد .

و فی عمدة القاری:

قد مات من الصحابة خلق کثير و ھم غائبون عنه ،و سمع بھم ،فلم يصل عليھم ،إال غائبا واحداً و رد
أنه طويت له االرض حتی حضره) .عمدة القاری ،کتاب الجنائز ،باب الرجل ينعی إلی أھل الميت بنفسه:
( 22 /8
لم يکن من ھديه صلی ﷲ عليه وسلم الصالة علی کل ميت غائب ،فقد مات خلق کثير من المسلمين
وھم غيّب ،فلم يصل عليھم) .زادالمعاد فی ھدی خيرالعباد البن القيم ،فصل فی ھديه صلی ﷲ عليه
وسلم فی الصالة علی الغائب .(.
و فی الدرالمختار) :و إن دفن( و أھل التراب )بغير صالة أو بھا بالغسل أو ممن ال والية له )صلی
علی قبره( إستحسانا )ما لم يغلب علی الظن تفسخه( من غيرتقدير ،ھواالصح) .الدرمع ردالمختار/2:
.( 224

نظريات علماء در مورد جنازه غايبانه:

علمای مذاھب اربعه در مورد جواز نماز جنازه بر غائب سه قول مختلف دارند:

قول اول:

امام شافعی وامام احمد بدين نظر است که  :نماز جنازه بر غائب در شرع جايز بوده  ،وانھا بر
خواندن نماز جنازه توسط پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر نجاشی استناد مينمايند .
چنانکه مسلم در صحيح خود از ابوھريره رضی ﷲ عنه روايت کرده که گفت:عن ابی ھريره» :أنﱠَ
سو َل ﱠ
صفﱠ بِ ِھ ْم َو َکبﱠ َر
َر ُ
صلﱠی فَ َ
اش ﱠی فِی ا ْليَ ْو ِم الﱠ ِذی َماتَ فِي ِه َخ َر َج إِلَی ا ْل ُم َ
ﷲِ صلی ﷲ عليه وسلم نَ َعی النﱠ َج ِ
أَ ْربَ ًعا« .مسلم ).(951
يعنی :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خبر مرگ نجاشی )پادشاه حبشه( را که در سرزمين حبشه فوت
کرده بود ،اعالم نمود و به مصلی رفت و مسلمانان صف بستند و ايشان چھار تکبير گفت )نماز جنازه
خواند(.

قول دوم:

امام ابو حنيفه وامام مالک ميگويند نماز جنازه بر غائب بصورت مطلق جايز نيست ،و آنھا
استدالل مياورند که نماز جنازه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر نجاشی خواند  ،تنھا خاص او بوده
است ،ولی برای ديگران در ھيچ صورت صحيح ودرست نيست.
از جانب ديگر در ) امداد االحکام در صفحه  735جلد اول با تمام صراحت ووضاحت بيان گرديده
است( که  » :در فقھی حنفی برای صحت نماز جنازه شرط آنست که مرده بايد روبرو موجود باشد
بدون حضور جنازه ميت نماز جنازه برآن صحيح نيست « در فقه حنفی گفته شده است که بصورت
مطلق برای خواندان نماز جنازه غائبانه گنجايشی موجود نمی باشد  ،بنآ حنفی مذھبان از اشتراک
در نماز جنازه غائبانه جدآ احتراز نمايند  ) .تفصل موضوع مراجعه شود به صفحه  227رساله
احکام ميت از شيخ االسالم موالنامفتی رفيع عثمانی مترجم موالنا نصر ﷲ فيضانی (

قول سوم:

قول سوم شامل علمای چون شيخ االسالم ابن تيميه وشيخ ابن عثيمين وشيخ ناصر الدين البانی وغيره
علماء ميگردد.

شيخ االسالم ابن تيميه می گويد:

اگر مسلمانی ،در شھری فوت کرد و کسی بر او نماز جنازه نخواند ،غائبانه بر او نماز جنازه خوانده
شود ،ھمانطور که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بر نجاشی که در ميان کفار فوت کرد و کسی بر او
نماز نخواند ،غائبانه نماز خواند.
اما اگر شخصی در جائی فوت کرده ،و افرادی بر او نماز جنازه خواندند ،بر چنين شخصی  ،غائبانه
نماز جنازه خوانده نشود .زيرا با نماز خواندن تعدادی از مسلمانان فرض از بقيه ،ساقط می گردد .و

از رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم خواندن نماز جنازه و ترک آن ھر دو به ثبوت رسيده است .لذا ھر
يک از آنھا در جای خود قابل عمل میباشد.

شيخ ناصرالدين البانی در »کتاب الجنائز« می نويسد:

» و ھمين قول )سوم( را بعضی از محققين شوافع پذيرفته اند .چنانکه خطابی در »معالم السنن« می
گويد:
نجاشی مرد مسلمانی بود که به رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم ايمان آورده و نبوت او را پذيرفته
بود ،البته ايمانش را کتمان می کرد .و ھر گاه  ،مسلمانی بميرد ،بر ساير مسلمانان واجب است که بر
وی نماز جنازه بخوانند.
اما او در ميان کفار فوت کرد و در آنجا مسلمانی وجود نداشت تا حق او را ادا نمايد و بر او نماز
جنازه بخواند .لذا الزم بود که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بر او نماز بخواند .زيرا او پيامبر خدا و
ولی نجاشی بشمار می رفت و از ھمه مردم به نجاشی نزديک تر بود .به ھمين خاطر ،رسول ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم بر او نماز جنازه غائبانه خواند .و ﷲ اعلم.
بنابراين ،اگر مسلمانی در يکی از شھرھا فوت کرد و بر او نماز جنازه خوانده شده بود نيازی نيست
که مسلمانان در شھری ديگر ،بر او نماز جنازه غائبانه بخوانند و اگر معلوم شود که بخاطر عذر يا
ھر مانعی ،نماز جنازه بر او خوانده نشده است ،سنت است که نماز غائبانه بر او خوانده شود و نماز
 ،بدليل دوری مسافت و فاصله زياد ميان ميت و نمازگزاران ترک داده نشود.

در ترتيب نماز جنازه آمده است :

در نماز جنازه غائبانه نمازگزاران رو به قبله می ايستند ،نه در جھت شھری که ميت در آنجا است.
برخی از علماء خواندن نماز جنازه غائبانه را مکروه می دانند و بر اين باورند که اين عمل
مخصوص رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بوده است .دليلشان ھم اين است که رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم در حق نجاشی در حکم حاضرين بوده ،چون در بعضی اخبار آمده است که تمام کوھھای
بين مدينه و حبشه ھموار گشت تا آنجا که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نجاشی را می ديد .
البته اين تاويل  ،تاويل فاسدی است ،تبعيت و پيروی از آن چه که رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم از
اعمال شريعت انجام داده است بر ما الزم است و تخصيص يک عمل به رسول اکرم صلی ﷲ عليه
وسلم نياز به دليل دارد.
رفتن رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم به مصلی و صحابه پشت سر ايشان  ،نشان دھنده بطالن اين
تاويل است .و ﷲ اعلم
از جمله دالئلی که دال بر عدم مشروعيت نماز جنازه برای ھر ميت غائب می باشد اين است که وقتی
خلفای راشدين و ساير اصحاب و ياران بزرگ رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فوت کردند ،ھيچيک از
مسلمانان بر آنان نماز جنازه غائب نخواندند .در حاليکه اگر چنين می کردند ،اين مساله بصورت
تواتر نقل می شد و بر کسی پنھان نمی ماند.
اکنون  ،مطالبی که بيان شد با عملکرد بسياری از مسلمانان معاصر که برای ھر ميت غائب نماز
جنازه می خوانند مقايسه بايد کرد .
در عصر امروزی ما وبخصو ص در کشور ما ديده ميشود که با استفاده از نفوذ دولتی وسياسی نماز
جنازه را در سراسر کشور بر پا ميدارند  ،که از جمله بدعت ھا بوده وترک آن واجب ميباشد .که
ھيچ عالمی وفقھی که به سنت رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم و شيوه سلف اگاھی داشته باشد در
بدعت بودن آن ترديدی نخواھد داشت« ) .تفصيل موضوع »کتاب الجنائز« شيخ البانی (.

چگونګی جنازه غائيبانه بر نجاشی:

سو َل ﱠ
ﷲِ صلی ﷲ عليه وسلم نَ َعی
در حديثی از ابوھريره رضی ﷲ عنه روايت است که  » :أَنﱠ َر ُ
صفﱠ بِ ِھ ْم َو َکبﱠ َر أَ ْربَ ًعا« .بخاری و مسلم.
صلﱠی فَ َ
اش ﱠی فِی ا ْليَ ْو ِم الﱠ ِذی َماتَ فِي ِه َخ َر َج إِلَی ا ْل ُم َ
النﱠ َج ِ
يعنی :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خبر مرگ نجاشی )پادشاه حبشه( را که در سرزمين حبشه فوت
کرده بود ،اعالم نمود و به مصلی رفت و مسلمانان صف بستند و آنحضرت چھار تکبير گفت.

ھمچنين از ابوھريره و ديگران روايت است ،که وقتی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خبر مرگ
نجاشی را اعالم کرد ،فرمود» :استغفروا ألخيکم« برای برادرتان طلب آمرزش کنيد.
عالمه البانی در » کتاب الجنايز« مينويسد :
»از ابوھريره رضی ﷲ عنه روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خبر مرگ نجاشی را در
مدينه منوره برای مردم اعالم کرد و فرمود:
ای مردم! امروز يکی از برادران شما و در روايتی فرمود :بنده صالحی از بندگان خداوند ،در
سرزمينی ديگر فوت کرده است .برخيزيد و بر او نماز بخوانيد .پرسيدند :او کيست؟ فرمود :نجاشی.
و فرمود :برای برادرتان طلب استغفار کنيد.
آنگاه ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم مردم را به مصال و در روايتی  :به بقيع برد و به امامت ايستاد
و مردم پشت سر ايشان صف بستند ،ھمانطور که برای نماز جنازه صف بسته می شود و ھمانگونه
که نماز جنازه خوانده می شود ،بر او نماز خواندند .بطوريکه گويا جنازه ،دريشروی آنحضرت صلی
ﷲ عليه وسلم گذاشته شده است.
ما اقتدا کرديم و رسول خدا با گفتن چھار تکبير بر او نماز جنازه خواند) .بخاری ،مسلم  ،ابو داود،
نسائی  ،ابن ماجه ،بيھقی  ،طيالسی و احمد(
اين حديث  ،بيانگر اين مطلب است که نجاشی مسلمان شده بود .چنانکه ايشان از ابوموسی
اشعری رضی ﷲ عنه درباره خصوصيات پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم پرسيد و بعد از آن گفت:
من گواھی می دھم که او پيامبر خدا می باشد و ھمان کسی است که عيسی بن مريم به آمدن او مژده
داده است .و اگر فرصت می يافتم بعنوان خدمتگزار کفشھايش را بر می داشتم) .ابوداود و بيھقی با
سند صحيح( «.
و باز عالمه البانی رحمه ﷲ بنقل از کتاب زادالمعاد ) 205/1و  (206ابن قيم آورده است» :خطابی در
»معالم السنن« می گويد:
نجاشی مرد مسلمانی بود که به رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ايمان آورده و نبوت او را پذيرفته
بود ،البته ايمانش را کتمان می کرد .و ھر گاه  ،مسلمانی بميرد ،بر ساير مسلمانان واجب است که بر
وی نماز جنازه بخوانند.
اما او در ميان کفار فوت کرد و در آنجا مسلمانی وجود نداشت تا حق او را ادا نمايد و بر او نماز
جنازه بخواند .لذا الزم بود که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بر او نماز بخواند .زيرا او پيامبر خدا و
ولی نجاشی بشمار می رفت و از ھمه مردم به نجاشی نزديک تر بود .به ھمين خاطر ،رسول ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم بر او نماز جنازه غائبانه خواند.
از خواندن نماز جنازه غايبانه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر پادشاه حبشه ) نجاشی ( ميتوان اين
حکم استنباد نمود که :
اگر مسلمانی در يکی از شھرھا فوت کرد و بر او نماز جنازه خوانده شده بود ضرورتی ديده نميشود
که مسلمانان در شھری ديگر ،بر او نماز جنازه غائبانه بخوانند و اگر معلوم شود که بخاطر عذر يا
ھر مانعی ،نماز جنازه بر او خوانده نشده است ،سنت است که نماز غائبانه بر او خوانده شود و نماز
 ،بدليل دوری مسافت و فاصله زياد ميان ميت و نمازگزاران ترک داده نشود.

يادداشت ضروری:

پادشاه حبشه نجاشی اسالم آورد و نبوت پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم را تصديق نمود .گرچه
ايمانش را از قومش پنھان کرد؛ چون میدانست که قومش بر باطل پافشاری میکنند و بر گمراھی
عالقمندند و میدانست که آنھا بر عقايد باطل ھر چند با عقل و نقل مخالف باشد ،تعصب میورزند .او
در سال نھم و يا سال ھشتم ھجرت و قبل از فتح مکه درگذشت ) .اسدالغابه ،ج  ،1صفحه 99
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نماز جنازه بعد از دفن ميت:

اگر كسى نتوانست در نماز جناز اشتراک نمايد  ،در شرع اسالمی برايش اجازه است كه بعد از دفن ھم
بر ميت نماز جنازه رابخواند ،و اين مدت حدودا تا يك ماه میتواند باشد ،زيرا رسول خدا -صلی ﷲ

عليه وسلم -اين عمل را انجام داده اند .
)امام بخاری و امام مسلم ـ رحمھما ﷲ ـ آوردهاند كه :مردی درگذشت )و او را دفن كردند( رسول ﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم -فرمود» :فدلونی على قبره ،فأتى قبره فصلى عليه«.)قبر او را به من نشان دھيد ،سپس به نزد قبر رفت و بر آن مرد نماز خواند(.و بيشتر از يك ماه ديگر
جايز نمیباشد بدين علت كه در حديث يا اثرى نيامده است كه رسول ﷲ -صلی ﷲ عليه وسلم -بعد از
يك ماه از دفن ميت بر وى نماز جنازه خوانده باشد.

بحثی درمورد خواندن سورۀ فاتحه
در نماز جنازه
ترتيب نماز جنازه با سورۀ فاتحه:

با تكبير اول ،سوره فاتحه خوانده می شود ،اگر به ھمراه آن سوره كوتاھى با يك يا دو آيه از قرآن
خوانده شود بھتر است .اين نحوه قرائت در حديثى از ابن عباس م آمده است
با تكبير دوم ،بر رسول ﷲ -صلی ﷲ عليه وسلم -درود و صلوات فرستاده میشود مشابه ھمان
درودى كه نماز خوانده میشود) .طلحه بن عبدﷲ بن عوف روايت میكند كه» :صليت خلف ابن
عباس –رضی ﷲ عنھما -على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجھر حتى أسمعنا ،فل ّما فرغ أخذت
بيده فسألته فقال :إنﱠما جھرت لتعلموا أنﱠھا سنة وحق«) .البخاری ،أبوداود والنسايی(.
) پشت سر عبدﷲ بن عباس –رضی ﷲ عنھما -بر جنازهای نماز خواندم ،او سوره فاتحه را با
سورهای ديگر با صدای بلند خواند ،تا آنھا را به ما بشنواند ،بعد از اتمام نماز ،دستش را گرفتم و
پرسيدم ،گفت :عمداً با صدای بلند خواندم كه بدانيد خواندن فاتحه و سوره سنت و حق می باشد (
با تكبير سوم ،اين دعا خوانده می شود.
ُ
َ
َ
ص ِغي ِرنَا َو َكبِي ِرنَاَ ،وذ َك ِرنَا َوأ ْنثَانَا .اللﱠ ُھ ﱠم َمنْ أ ْحييتَهُ ِمنﱠا
» اللﱠ ُھ ﱠم ا ْغفِ ْر لِ َحينَا َو َميتِنَاَ ،وشَا ِھ ِدنَاَ ،و َغائِبِنَا َو َ
ار َح ْمهَُ ،وعَافِ ِهَ ،واعْفُ َع ْنهُ،
ان ،اللﱠ ُھ ﱠم ا ْغفِ ْر لَهُ َو ْ
فَأ َ ْحي ِه َعلَى ْا ِإل ْ
سالَ ِمَ ،و َمنْ تَ َوفﱠيتَهُ ِمنﱠا فَت ََوفﱠهُ َعلَى ْا ِإلي َم ِ
ج َوا ْلبَ َر ِدَ ،ونَقﱢ ِه ِمنَ ا ْل َخ َ
يض ِمنَ
َوأَ ْك ِر ْم نُ ُزلَهَُ ،و َو ﱢ
ب األَ ْب َ
طايا َك َما نَقﱠيتَ الثﱠ ْو َ
س ْع ُمد َْخلَهَُ ،وا ْغ ِ
س ْلهُ بِا ْل َما ِء َوالثﱠ ْل ِ
الجنّةََ ،وأَ ِع ْذهُ
سَ ،وأَ ْب ِد ْلهُ دَاراً َخيراً ِمنْ دَا ِر ِهَ ،وأَ ْھالً َخيراً ِمنْ أَ ْھلِ ِهَ ،وزَ ْوجا ً َخيراً ِمنْ زَ ْو ِج ِهَ ،وأَد ِْخ ْلهُ َ
ال ﱠدنَ ِ
ُضلﱠنَا
ب النﱠا ِر ،وا ْف َ
س ْح لَهُ فی قَ ْب ِر ِهَ ،ونَ ﱢو ْر لَهُ فِي ِه ،اللﱠ ُھ ﱠم الَ ت َْح ِر ْمنَا أَ ْج َرهُ َوالَ ت ِ
ب ا ْلقَ ْب ِر َو َع َذا ِ
ِمنْ َع َذا ِ
بَ ْع َدهُ…«) .مسلم ،الترمذی والنسايی وابن ماجه(.
)خداوندا! ،زندگان ما را ،و مردگانمان را ،و حاضران ،و غايبانمان را ،و كودكانمان )كوچك ھاٮمان و
بزرگانمان( ،و مردان و زنان ما را ،مغفرت كن و ببخشاى ،خداوندا! ھر كس از ما را كه زنده
میگردانى براٮين اسالم زنده گردان ،و ھر كس را كه از ما میميرانى بر ايمان بميران ،خداوندا! بر
)اين ميت( رحم كن ،و او را ببخشاى ،و عافيت را نصيبش كن ،و از وى در گذر و معافش كن،
جايگاھش را گرامی دار ،و قبرش را گسترده بگردان ،او را با آب ،برف و يخ غسل بده و از
اشتباھات پاكش گردان ،ھمانگونه كه پارچهای سفيد از چرك و آلودگی پاك می شود ،به او منزلى
بھتر از خانه دنيا اش بده ،و خانوادهای بھتر از خانوادهاش عطا كن ،او را وارد جنت كن ،و او را از
عذاب قبر و عذاب جھنم در پناه خويش نگه دار.
پروردگارا !
ما را از پاداش او محروم مگردان ،و )ھمچنين( ما را بعد از او گمراه و منحرف مكن«.
مستحب است ھنگام ھر تكبير دستھا بلند گردد.
)ابن قدامه –رحمه ﷲ -می گويد» :أجمع أھل العلم على أنﱠ المصلی على الجنائز يرفع يديه فی أول
تكبيرة يكبرھا ،وكان ابن عمر رضی ﷲ عنھما يرفع يديه فی كل تكبيرة() .البيھقی ،ابن أبی شيبه،
المغنی البن قدامه  417/3و ديگران(.
)اجماع علما بر اين است كه نمازگزار بر جنازه به ھنگام تكبير اول رفع يدين كند )دستھايش را بلند
كند( ،ابن عمر –رضی ﷲ عنھما -با ھر تكبير دستھايش را بلند می كرد) .رفع يدين میكرد( .
در مذھب شافعی و احمد بن حنبل ،با ھر تكبير دستھا بلند می شود ،اما در مذھب امام ابو حنيفه
وامام مالک دستھا را بلند نمی كنند ،يعنی تنھا در ھمان تكبير اول دستھا را بلند می كنند( .

ھمچنان قابل ياد اوری است که اگر  :مرده )ميت( زن بود دعا را در عربى به صيغه مونث می
خوانيم ،اگر تعداد مردهھا )ميتھا( چند نفر بودند ،دعاى عربى را به صيغه جمع می خوانيم.
چنانچه مرده )ميت( كودك يا نوزاد بود] ،[19دعاى مغفرت خوانده نمی شود و به جاى آن ،دعاى زير
خوانده می شود.
» اللھم اجعلهُ فرطا ً لوالديه ،وذخراً شفيعا ً مجاباً ،اللھم ثقّل به موازينھما ،وأعظم به أجورھما ،اللھم
اجعله فی كفاله إبراھيم –عليه السالم ، -وألحقه بصالح سلف المؤمنين وقه برحمتك من عذاب
الجحيم«) .المغنی البن قدامه .(416/3
) پروردگارا ! او را پاداش ،گنجينه اى ،شفاعت كنندهاى ،و پاسخ دھندهای براى پدر و مادرش قرار
بده ،خداوندا! توسط اين كودك ترازوى اعمالشان را سنگين بگردان ،و بدين خاطر پاداش شان را
زياد كن ،خداوندا! اين كودك در كفالت و حضانت ابراھيم –عليه السالم -قرار بده ،و وى را به مؤمنان
صالح پيشين )سلف صالح( ملحق بگردان .و با رحمت خودت او را از عذاب دوزخ حفظ بگردان«.
سنت آن است كه امام در مقابل سر جنازه اگر مرد باشد بايستد ،و اگر زن بود در مقابل وسط پيكر
جنازه بايستد.
) عن أبی غالب الجناط قال» :شھدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل عند رأسه ـ وفی رواية:
رأس السرير ـ فلما رفع أتی بجنازة امرأة من قريش ـ أو من األنصار ـ فقيل له :يا أبا حمزة ھذه جنازة
ابنة فالن فصل عليھا ،فصلى عليھا فقام وسطھا ـ وفی رواية ـ :عند عجيزتھا وعليھا نعش أخضر وفينا
العالء بن زياد العدوی فلما رأى اختالف قيامه على الرجل والمرأة قال :يا أبا حمزة ھكذا كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم -يقوم حيث قمت؟ ومن المرأة حيث قمت؟ قال :نعم ،قال :فالتفت إلينا العالء فقال:احفظوا«) .أحمد ،أبوداود ،الترمذی ،ابن ماجه و ديگران(.
)از ابی غالب الجناط روايت است كه گفت :شاھد بودم كه انس بن مالك -رضی ﷲ عنه -در برابر سر
جنازهای نماز خواند ،ـ در روايت ديگری آمده است ـ در مقابل سر تابوت ايستاد ،و زمانی كه جنازه را
بردند ،جنازه زنی قريشی يا انصاری آورده شد :در اين ھنگام به انس گفته شد :ای ابوحمزه! اين
جنازه دختر فالنی است ،بر او نيز نماز بخوان ،در نتيجه او در وسط جنازه ايستاد ،و بر او نماز
خواند .در روايت ديگری آمده است كه :در انتھای تابوت ايستاد ،در حالی كه بر آن جنازه كفنی سبز
رنگ بود ،و در ميان ما عالء بن زياد عدوی )يكی از ثقات و معتمدين تابعين( نيز وجود داشت .و
ھنگامی كه او شاھد اين اختالف در قيام ميان زن و مرد بود پرسيد :ای ابوحمزه ! آيا رسول ﷲ -
صلی ﷲ عليه وسلم -ھمينگونه كه تو ايستادی و نماز خواندی بر جنازه نماز میخواند؟ و شبيه آنچه
كه بر زن نماز خواندی نماز میخواند؟! انس گفت :بله ،در اين ھنگام عالء بن زياد رو به ما كرد و
گفت :اين روش را در خواندن نماز جنازه حفظ كنيد».
در حديثی ديگر از سمره بن جندب -رضی ﷲ عنه -آمده است كه» :صليت خلف النبی -صلى ﷲ عليه
وسلم -وصلى على أم كعب ماتت وھی نفساء ،فقام رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم -للصالة عليھا
وسطھا«) .البخاری ومسلم(.
)در پشت سر پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر ام كعب كه در حالت نفاس مرده بود نماز خوانديم،
بدينصورت كه ايشان -صلی ﷲ عليه وسلم -در وسط جنازه برای نماز ايستادند(.
و اگر چند جنازه از مرد و زن باشد .جنازه مرد را مقابل امام قرار میدھند ،و جنازه زن را در جھت
قبله و پشت جنازه مرد قرار میدھند ،يعنى بعد از جنازه مرد گذاشته میشود ،و اگر جنازه كودك بود،
پشت جنازه پسربچه بعد از جنازه مرد ،سپس جنازه زن قرار داده می شود ،و بعد از آن جنازه دختر
اطفال در جھت قبله بعد جنازه زن ،پشت سر ھم گذاشته می شود.
بدينصورت جنازهھا قرار داده میشود كه سر ھر جنازه مقابل جنازه قبلى قرار میگيرد .سر پسربچه
مقابل سر مرد ،و ميانه سر زن مقابل سر مرد ،و سر دختراطفال مقابل سر زن قرار میگيرد.
نمازگزاران ھمگى پشت سر امام می ايستند و چنانچه يك نفر از نمازگزاران جايى در پشت سر امام
نيافت ،میتواند در دست راست امام بايستد.

نظريات علماء در مورد سورۀ فاتحه:

تعدادی از علماء بدين باور اند که  :خواندن فاتحه در نماز جنازه از خود پيغمبر صلی ﷲ عليه وسلم
با سند صحيح ثابت نيست و صحابه در اين مورد اختالف نموده اند ابن حجر رحمه ﷲ می فرمايد:
اين از مسائلی است كه در آن اختالف كرده اند  :ابن منذر از ابن مسعود و حسن بن علی و ابن زبير
و مسور بن مخرمه مشروعيت آن را نقل نموده است و از ائمه قول امام شافعی و احمد واسحاق
ھمين است.
از ابوھريره )رض( و ابن عمر)رض( نقل شده كه در نماز جنازه قرائت خوانده نمی شود و قول امام
مالك و اھل كوفه ھمين است) فتح الباری ج 3ص.(204
امام ترمذی نيز می فرمايد:
برخی از اھل علم از اصحاب پيغمبرصلی ﷲ عليه وسلم و ديگران اين را اختيار كرده اند كه بعد از
تكبير اول فاتحة الكتاب خوانده شود و قول شافعی و احمد واسحاق ھمين است و برخی از اھل علم می
گويند در نماز جنازه قرائت خوانده نمی شود و آن فقط ثناء بر ﷲ و درود بر پيغمبرصلی ﷲ عليه وسلم
و دعا برای ميت است و اين قول ثوری و ديگران از اھل كوفه می باشد).ترمذی ج 1ص  199ابواب
الجنائر باب ما جاء فی القراءة علی الجنازة بفاتحة الكتاب(.

معنی »صالة«:

اين تعداد از علماء در استدالل خويش مينويسند که  :لفظ » صالة« به معنی دعا است چنانكه در قرآن
مجيد در آيات زير به معنی دعا واستغفار آمده است.
يحهُ)«...نور (41/ھر يك) از آنچه در آسمان وزمين است( دعا وتسبيح
ص َالتَهُ َوتَ ْ
سب ِ َ
ُ ...»-1ك ﱞل قَ ْد َعلِ َم َ
خود را دانسته است.
َ
س َكنٌ ل ُھ ْم)«...توبه «103/و دعا كن وبخشش بخواه برای آن ھا زيرا كه
ص َالتَكَ َ
ص ﱢل َعلَ ْي ِھ ْم إِنﱠ َ
َ ...»-2و َ
دعای تو برای آن ھا آرامش واطمينانی است .
صلﱢی َعلَ ْي ُك ْم َو َم َالئِ َكتُهُ)«...احزاب (43/او آن ذاتی است كه ثنا و تعريف می كند شما را
...»-3ھ َُو الﱠ ِذی يُ َ
نزد فرشتگان و فرشتگان او نيز برای شما دعا می كنند و بخشش می طلبند.

چرا به اركان مخصوص نماز »صالة« می گويند؟

دراركان مخصوص نماز ،دعا شامل است ازاين جھت است كه آن را به » صالة« يعنی نماز نام گذاری
كرده اند و اين از قبيل تسميه الكل باسم الجزء می باشد.
نماز جنازه نيز در اصل تعريف وثنای ﷲ و درود بر پيغمبر)ص( و دعا برای ميت است و چون در
برخی از احكام از قبيل ركوع  ،سجده ،تشھد و غيره با مطلق نماز فرق دارد لذا بر نماز قياس نمی
ب « بر وجوب قرائت فاتحه استدالل گرفته نمی شود.
شود و از حديث » َال َ
ص َالةَ إِ ﱠال بِفَاتِ َح ِة ا ْل ِكتَا ِ

روش احسن نماز جنازه:

اين تعداد از علماء روش احسن نماز جنازه را بشرح ذيل تشريح مينمايند  :از شعبی روايت است كه
فرمود :فی التكبيرة االولى يبدأ بحمد ﷲ والثناء عليه والثانية صالة على النبی صلى ﷲ عليه وسلم
والثالثة دعاء للميت والرابعة للتسليم).مصنف ابن ابی شيبه ج 7ص  251شماره  .(11493در تكبيراول
تعريف وثنای ﷲ را بگويد و دومی درود بر پيغمبر)ص( وسومی دعا برای ميت و چھارمی برای سالم
گفتن است.

ابوھريرة )رض( چگونه نماز جنازه می خواند؟

امام مالك از سعيد بن ابی سعيد المقبری از پدرش روايت كرده است كه او از ابوھريرة )رض( پرسيد
كه چگونه بر جنازه نماز می خوانی؟ ابوھريره در جواب فرمود:
ض َعتْ َكبﱠ ْرتُ َو َح ِمدْتُ ﱠ
» أَنَا لَ َع ْم ُر ﱠ
صلﱠ ْيتُ َعلَى نَبِيﱢ ِه ثُ ﱠم أَقُو ُل اللﱠ ُھ ﱠم إِنﱠهُ
ﷲَ َو َ
ﷲِ أُ ْخبِ ُركَ أَتﱠبِ ُع َھا ِمنْ أَ ْھلِ َھا فَإ ِ َذا ُو ِ
سولُكَ َوأَ ْنتَ أَ ْعلَ ُم بِ ِه اللﱠ ُھ ﱠم
َع ْبدُكَ َوابْنُ َع ْب ِدكَ َوابْنُ أَ َمتِكَ َكانَ يَ ْ
ش َھ ُد أَنْ َال ِإلَهَ إِ ﱠال أَ ْنتَ َوأَنﱠ ُم َح ﱠمدًا َع ْبدُكَ َو َر ُ
سيﱢئَاتِ ِه اللﱠ ُھ ﱠم َال ت َْح ِر ْمنَا أَ ْج َرهُ َو َال تَ ْفتِنﱠا بَ ْع َدهُ «.
سيئًا فَت ََجا َو ْز عَنْ َ
سنًا فَ ِز ْد فِی إِ ْح َ
سانِ ِه َوإِنْ َكانَ ُم ِ
إِنْ َكانَ ُم ْح ِ
) موطا امام مالك – كتاب الجنائز باب ما يقول المصلی علی الجنازة(

من به تو خبر می دھم كه از ميان اھلش او را ھمراھی می كنم زمانيكه بر زمين گذاشته شد تكبير می
گويم و تعريف وستايش ﷲ را می گويم و بر پيامبرش صلی ﷲ عليه وسلم درود می خوانم سپس می
گويم :
ای ﷲ ھمانا اين بنده تو وپسر بنده تو و پسر كنيز تو بوده است) پدر ومادرش مراد ھستند( به اينكه
معبود برحقی به جز تو نيست و اينكه محمد بنده ورسول تو است گواھی می داد و تو به احوال او
داناتری ای ﷲ اگر نيكوكار بوده است در نيكی اش)ثوابش( اضافه كن و اگر بدكار بوده است از
گناھانش درگذر بفرما.
ای ﷲ ما را ھم از پاداش)نمازبر جنازه( او محروم نفرما و بعد از او ما را در فتنه نينداز.
در اين روايت آمده است كه ابوھريره می فرمايد :بعد از تكبير اول ثناء ﷲ و بعد از تكبير دوم درود بر
پيغمبرصلی ﷲ عليه وسلم و بعد از تكبير سوم دعا است.

روش دعا:

اين تعداد از علماء در مورد روش دعاء برای ميت مينويسند که  :روش و طريقه دعا نيز در احاديث
صلﱠى
به ھمين صورت آمده است .حضرت فضاله بن عبيد می فرمايد :آن حضرت )ص( فرمودند» :إِ َذا َ
صلﱠى ﱠ
سلﱠ َم ثُ ﱠم يَ ْدعُو بَ ْع ُد بِ َما
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
صلﱢی َعلَى النﱠبِ ﱢی َ
أَ َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ْبد َْأ بِتَ ْم ِجي ِد َربﱢ ِه َج ﱠل َو َع ﱠز َوالثﱠنَا ِء َعلَ ْي ِه ثُ ﱠم يُ َ
شَا َء« )ابوداود  ،كتاب الصلوة باب الدعا ج 1ص  (218زمانيكه يكی از شما نماز بخواند بايد اول از
ستايش و ثنای پروردگارش شروع كند سپس بر پيغمبرصلی ﷲ عليه وسلم درود بفرستد بعد از آن به
آنچه می خواھد دعا كند.

ھدف از نماز جنازه چسيت؟

اين عده از علماء ھدف نماز جنازه را چنين تعريف مينمايند :نماز جنازه فقط به خاطر دعا برای ميت
صلﱠ ْيتُ ْم
است.حضرت ابوھريرة)رض( می فرمايد :من از رسول خدا )ص( شنيدم كه می فرمود »:إِ َذا َ
صوا لَهُ ال ﱡدعَا َء« )ابوداود ،كتاب الجنائز  ،باب الدعا للميت شماره  ، 3199زمانيكه بر
ت فَأ َ ْخلِ ُ
َعلَى ا ْل َميﱢ ِ
ميت نماز خوانديد) يعنی دعا كرديد( خالصانه برايش دعا كنيد.

عبدﷲ ابن عمر )رض( در نماز جنازه قرائت نمی خواند.

امام مالك ) رح( از نافع روايت كرده است كه »:عبدﷲ بن عمر در نماز جنازه قرائت نمی خواند«
)موطا مام مالك ،كتاب الجنائز باب ما يقول المصلی علی الجنازة( اين حديث در مصنف ابن ابی شيبه به
شماره  11522نيز روايت شده است.

استدالل امام ابوحنيفه )رح( :

امام محمد رحمه ﷲ در موطا ابواب الجنائز باب الصلوة علی الميت و الدعاء حديث ابوھريرة )رض( را
از امام مالك روايت كرده است و می فرمايد :قال محمد وبھذا ناخذ القراءة علی الجنازة و ھو قول ابی
حنيفه رحمه ﷲ دليل ما ھمين حديث است كه بر جنازه قرائت نيست و قول امام ابوحنيفه نيز ھمين
است.

عمل اھل مدينة :

امام مالك عالم مدينه منورة رحمه ﷲ می فرمايد» :قراءة الفاتحة ليست معموال بھا فی بلدنا فی صالة
الجنازة« خواندن فاتحه در نماز جنازه در شھر ما معمول نيست.
)كشف المغطا عن وجه الموطا بر حاشيه موطا امام مالك ص (210
محمد بن عبدﷲ بن ابی ساره می فرمايد :من از سالم پرسيدم :آيا بر جنازه قرائت خوانده می شود؟
فرمود»:ال قراءة علی الجنازة« بر جنازه قرائت نيست ) مصنف ابن ابی شيبه ج 7ص (11532-259
سالم ازيكی از فقھا مدينه و فرزند نافع است كه بر عدم قرائت در نماز جنازه فتوی می داد.

علماءکه قائل به عدم قرائت در جنازه ھستند:

ابوبكر بن ابی شيبه در مصنف خود كتاب الجنائز من قال ليس علی الجنازة قراءة .از كسانی كه قائل به
عدم قرائت در جنازه ھستند رواياتی راآورده كه عبارتند از:

-1ابن عمر )رض()شماره  -2 (11522محمد بن سيرين رحمه ﷲ)شماره -3 (11523ابو العاليه»رح«
)شماره-4 (11524-فضالة بن عبيد»رح«)شماره(1525 -
 -5پدر ابوسعيد بن ابی بردة) شماره  -6 (11526-عطاء»رح«)شماره -7 (11527-شعبی»رح«
)شماره-8 (11528طاووس»رح«)شماره-9 (11529-بكر بن عبدﷲ »رح«)شماره-10 (11530-
ميمون»رح«)شماره-11 (11531-سالم»رح«)شماره(11532-

حديث ابن عباس وجواب به آن :

» عَنْ َ
ض َی ﱠ
ط ْل َحةَ ْب ِن َع ْب ِد ﱠ
ﷲُ َع ْن ُھ َما َعلَى َجنَازَ ٍة فَقَ َرأَ بِفَاتِ َح ِة
ف قَا َل َ
س َر ِ
ﷲِ ْب ِن ع َْو ٍ
صلﱠ ْيتُ َخ ْلفَ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
سنﱠةٌ«)صحيح بخاری ،كتاب الجنائز ،باب قراءة فاتحة الكتاب علی الجنازة(
ب قَا َل لِيَ ْعلَ ُموا أَنﱠ َھا ُ
ا ْل ِكتَا ِ
طلحه بن عبدﷲ بن عوف می فرمايد :من پشت سر عبدﷲ بن عباس بر جنازه ای نماز خواندم فاتحة
الكتاب را خواند و فرمود :تا بدانيد كه آن سنت است.آن ھايی كه به خواندن فاتحه در نماز قائل اند از
اين حديث استدالل می گيرند كه ابن عباس فرمود»:لتعلموا انھا سنة« يعنی تا بدانيد كه آن سنت است.
در جواب گفته می شود نخست ما بايد تعريف سنت را بدانيم سنت از نظر لغت يعنی راه وروش و در
اصطالح به معنی ما واظب عليه النبی صلی ﷲ عليه وسلم من غير افتراض « )فتح القدير ج 2صفحه
 398باب النوافل( يعنی آنچه پيغمبر صلی ﷲ عليه وسلم برآن مواظبت نموده )و گاھی اوقات آن را
ترك كرده است(تا ثابت شود كه فرض نيست با توجه به اين تعريف معلوم می شود كه سنت اصطالحی
مراد نيست چون اگر پيامبر صلی ﷲ عليه وسم بر خواندن فاتحه در نماز جنازه مواظبت می فرمود
صحابه وتابعين كه از اسالف ھستند با ھم اختالف نمی كردند .
ابن تيميه رحمه ﷲ می فرمايد  :فان السلف فعلوا ھذا وھذا و كان كال الفعلين مشھورا بينھم كانوا
يصلون علی الجنازة بقراة و غير قراءة ) .مجموع الفتوی ج 24ص 188مسئله الصالة بعد االذان االول
يوم الجمعة(.
يعنی ھر دو عمل در ميان سلف مشھور بود و بر جنازه با قرائت و بدون قرائت نماز می خواندند .ابن
بطال رحمه ﷲ می فرمايد :كسانی كه در نماز جنازه قرائت نمی خواندند و آن را ترديد و انكار می
كردند عبارتند از:
 -1عمر بن خطاب » رض«
-2علی بن ابيطالب»رض«
 -3ابن عمر رضی ﷲ عنھما
-4ابوھريره رضی ﷲ عنه

و ازتابعين:

 -1عطاء »رح«
-2طاووس»رح«
-3سعيد بن مسيب»رح«
 -4ابن سيرين»رح«
-5سعيد بن جبير»رح«
-6شعبی»رح«
 -7حكم»رح«
و ابن منذر می فرمايد قول مجاھد و حماد وثوری نيز ھمين است).كشف المغطا عن وجه موطا بر
حاشيه ی موطا ص .(210
پس ثابت شد كه اين مسئله از زمان صحابه وتابعين و ائمه مجتھدين مختلف فيه بوده است.
نزد احناف خواندن فاتحه واجب و يا سنت نيست آنچه سنت است خواندن حمد وثنا است چنانچه كه در
روايت ابوھريره)رض( بيان شد و علماء در مورد حديث ابن عباس جواب ھای متعددی را ذكر كرده
اند .

مفتی رشيد احمد رحمه ﷲ می فرمايد :ابن عباس سوره فاتحه را به قصد ثنا ودعا خوانده است واينكه
فرمود كه آن سنت است معنايش اين است كه در فاتحه حمد وثنااست ودر نماز جنازه حمد وثنا سنت
است و شواھدی وجود دارد كه اين معنا را تاييد می كنند كه عبارتند از:
 -1حديث ابوھريره»رض« كه درآن بعد از تكبير حمد وثنا مذكور است واز سوره فاتحه ذكری نشده
است معلوم می گردد كه در اين اثر ابن عباس رضی ﷲ عنھما مقصود خواندن فاتحه به قصد دعا می
باشد .در اين اين صورت در ميان روايات تعارض می آيد.
 -2اگر مقصود ابن عباس قرائت می بود بعد از ھر تكبير فاتحه را می خواند زيرا كه در نماز جنازه ھر
تكيبر به منزله ی يك ركعت است و در ھر ركعت نماز سوره فاتحه خوانده می شود.
-3از ابن عباس)رضی ﷲ عنھما( با سند صحيح روايت شده است كه بعد از فاتحه سوره نيز خوانده
است ).اعالء السنن ج 1ص  .(157از اين حديث ثابت می شود كه ابن عباس فاتحه و سوره ھر دو تا
را به نيت ثناء و دعا خوانده است زيراكه ھيچ كس به اين قائل نيست كه در نماز جنازه ھمراه با فاتحه
سوره را نيز به غرض قرائت بخواند ).احسن الفتاوی ج 4ص .(235
جواب دوم:احتمال دارد كه منظور ابن عباس اين باشد كه نماز سنت است نه قرائت).كشف المغطاء بر
حاشيه موطاء ص .(210
جواب سوم:حديث ابن عباس با ھمه آثاری كه قبالذكر شدند معارض است.
جواب چھارم :حديث ابن عباس با عمل اھل مدينه كه از امام مالك روايت شده است معارض
است).كشف المغطاء بر حاشيه موطاء ص .(210
جواب پنجم :حديث ابن عباس با روايتی كه حافظ در فتح الباری و عمرو بن شيبه در اخبار مدينه و
مكه با سند قوی از ابی ھمزة روايت كرده اند كه می گويد»:من به ابن عباس گفتم دركعبه چگون نماز
س ُجد « )فتح الباری ج 5ص262
سبﱢح َوتُ َكبﱢر َو َال ت َْر َكع َو َال تَ ْ
ُصلﱢی فِی ا ْل ِجنَازَ ة  ،تُ َ
بخواندم فرمودَ :ك َما ت َ
باب من كبر فی نواحی الكعبه( نيز معارض است ).العرف الشذی بر حاشيه ترمذی ج 1ص  199كتاب
الجنائز(
جواب ششم :احتمال دارد كه سنت اجتھادی مراد باشد چنانكه امام شافعی فرموده است كه گاھی ما از
صحابی لفظ سنت رامی يابيم .ليكن آنچه تحت اين لفظ داخل است مرفوع نيست بلكه استنباط واجتھاد
آن صحابی است ).العرف الشذی بر حاشيه ترمذی ج 1ص  199كتاب الجنائز(.

نماز جنازه بر پيامبر اسالم:

مورخ وسيرت نويش مشھور جھان اسالم شيخ صفی الرحمن مبارکفوری در کتاب خويش »رحيق
المختوم « درباره نماز جنازه بر پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم مينويسد :
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم لحاظاتيکه به حالت احتضار در آمد به حضرت بی عايشه تکيه داشت :
طوريکه در روايت بی عايشه آمده است  :يکی از نعمتھای الھی بر من ،اين بود که پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم در خانه ام و روز نوبتم در حالی که ميان سينه و گلويم تکيه داده بود ،رحلت فرمود .و
آب دھانم با آب دھان ايشان ھنگام مرگ مخلوط شد .به اين صورت که عبدالرحمن بن ابوبکر در آن
ھنگام وارد شد و مسواکی بدست داشت؛ رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در حالی که به من تکيه داده
بود ،به او نگاه می کرد.
حضرت بی بی عايشه می افزايد  :فھميدم که دوست دارد ،مسواک بزند .به پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم گفتم :می خواھی آن را برايت بگيرم؟
رسول ﷲ با سر اشاره کردند که بلی  .مسواک را گرفتم و چون سخت وخوشک بود ،گفتم :آيا با
دھانم نرمش کنم؟
اشاره کرد که بلی ؛ با دھانم مسواک را جويدم و به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم دادم و ايشان بھتر از
ھميشه مسواک زد .ظرف آبی پيش رويش قرار داشت؛ دستش را با آن آب تر ميگرد و به صورتش
1
می کشيد و می گفت» :ال اله اال ﷲ« مرگ سکرات و سختی ھای دشواری دارد!
چيزی از مسواک زدن پيامبر باقی نمانده بود که دستش يا انگشتش را بلند نمود .و چشمانش به
طرف سقف بلند شد و لبانش حرکتی کرد.

بی بی عايشه آن حضرت را بطرف خودش مايل نمود و ايشان می گفت :با آن کسانی که به آنان نعمت
داده ای ،اعم از پيامبران ،صديقان و شھدا و صالحين؛ بار خدايا! مرا بيامرز و مرا مشمول رحمتت
بگردان و مرا به ملکوت اعلی برسان؛ بار خدايا! به رفيق اعلی! 2و جمله آخر را سه بار تکرار کرد
و دستش افتاد و به رفيق اعلی پيوست» .انا  و انا اليه راجعون« لحظه وفات رسول ﷲ در شدت
گرمای قبل از ظھر روز دوشنبه  12ربيع االول سال  11ھجری بود .بدين ترتيب عمر ايشان  63سال
و چھار روز بوده است.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را روز سه شنبه با ھمان لباسھا غسل دادند .صحابه که در غسل پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم سھم گرفتند عبارتند از:
عباس ،علی ،فضل و قثم فرزندان عباس و شقران برده آزاد شده رسول ﷲ و اسامه بن زيد واوس
بن خولی.
عباس و فضل و قثم پيکر پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را پھلو به پھلو می گرداندند و اسامه و
شقران آب می ريختند و علی او را غسل می داد و اوس او را به سينه اش تکيه داده بود.
پيکر پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را سه بار غسل دادند ،اول با آب ،سپس با سدر ،مرتبه سوم با
آب چاھی بنام »غرس« که متعلق به سعد بن خثيمه و در ناحيه قباء بود و از آن آب می نوشيدند.
سپس پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را در سه پارچه سفيد سحولی ،از جنس پنبه کفن کردند و
پيراھن و عمامه ،جزو کفن رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم نبود.
در مورد محل دفن رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم نيز ميان صحابه کرام اختالف افتاد .ابوبکرصديق
) رض( گفت :از رسول خداصلی ﷲ عليه وسلم شنيدم که فرمود:
ھيچ پيامبری قبض روح نمی شد مگر آنکه در ھمان جايی که جان می سپرد ،دفن می گرديد .پس از
آن ابوطلحه فرشی را که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر آن وفات کرده بود برداشت و ھمانجارا حفر
کرد و برای قبر لحدی نيز حفر نمود.
سپس مردم ،بطور گروھھای ده نفری وارد خانه شدند و به صورت فرادی و بدون اينکه کسی امام
باشد ،نماز جنازه خواندند .اولين کسانی که بر پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نماز جنازه گزاردند،
خويشاوندانش بودند .سپس مھاجران و بعد انصار ،آنگاه زنان و سپس کودکان.
ابن عباس رضی ﷲ عنه میگويد:
»  ..دخل الناس علی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم أرساال يصلون عليه حتی إذا فرغوا أدخلوا النساء
حتی إذا فرغوا أدخلوا الصبيان ولم يؤم الناس علی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم أحد «
»نخست مردان به تنھايی آمدند و بدون جماعت بر پيامبر نماز خواندند؛ سپس زنان و بعد از آن،
بچهھا )و بعد از آنھا بردگان آمدند( و نماز خواندند ،و ھيچکس امامت نکرد« .دالئل النبوه ،ج  ،7ص
 – 250سنن ابن ماجه ،شماره .1628
و ابن کثير میگويد» :اين خبر متفق عليه است که بر پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم نماز جنازه با
جماعت خوانده نشد« ) .البدايه و النھايه ،ج  ،5ص ( .232
اسالم شيخ صفی الرحمن مبارکفوری می افزايد :
روز سه شنبه به ھمين منوال سپری شد و شب چھارشنبه فرا رسيد .عايشه می گويد :ما ھنوز از
دفن رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بی خبر بوديم که در دل شب و به روايتی آخر شب چھارشنبه
صدای بيل ھا را که خاک می ريختند ،شنيديم.
برای تفصيل موضوع مراجعه فرمايد به  :الموطأ ،امام مالک ،کتاب الجنائز» ،باب ماجاء فی دفن
الميت« ج  ،1ص 231؛ طبقات ابن سعد ،ج  ،2ص .292-288

در حالتی که نماز جنازه بر ميت خوانده نمی شود؟

گفتيم نماز جنازه بر ميت فرض کفايه است ،حتی اگر ميت در حال حياتش انسان گناھکار و فاسقی ھم
بوده باشد ،و يا بالفاصله بعد از تولد بميرد.
امام نووی رحمه ﷲ می گويد :

»نماز بر ميت در نزد ما بدون ھيچ اختالفی فرض کفايی است ،و به اجماع رسيده است« » شرح
المھذب« ). (169/5
و می گويد » :و اما )نماز جنازه( بر کودک ،در مذھب شوافع و مذھب جمھور سلف و خلف واجب
است ،و حتی ابن منذر اجماع نقل کرده است«" .شرح المھذب" ). (217/5
و ھيچ استثنايی در مورد جنازه مسلمان وارد نشده ،مگر کسی که در ميدان نبرد و جھاد شھيد شده
باشد ،که جمھور اھل علم – از جمله امام مالک و شافعی و روايتی از امام احمد  -گفتند  :بر پيکر
شھيد نماز خوانده نمی شود ،چون پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر شھدای احد نماز نخواندند.
نگاه کنيد به  » :المغنی « ).(334/2
امام ابن قيم رحمه ﷲ می گويد :
» بر شھيد معرکه نماز خوانده نمی شود ،زيرا رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم بر شھدای احد نماز
نخواندند ،و شناخته نشده که ايشان بر کسی از شھدا که ھمراه ايشان در غزوات حضور داشتند نماز
خوانده باشند ،و ھمينطور خلفای راشدين و جانشينان بعد آنھا« » .زاد المعاد« ). (217/ 3
و عالمه عبدالعزيز ابن باز گفتند :
»شھداء يعنی آنکسانی که در ميدان جنگ کشته شدند ،نماز جنازه بر آنھا مطلقا مشروع نيست ،و
غسل داده نمی شوند؛ زيرا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر شھدای احد نماز نخواندند و غسلشان نداد..
بخاری در صحيحش ) (1347از جابر بن عبدﷲ رضی ﷲ عنه روايت کرده است«) .تفصيل موضوع
را ميتوان درمجموع فتاوی ابن باز ) (162/13مطالعه فرمود (
عالمه ابن عثيمين ھم مشابه ھمين سخن را گفتند ،مراجعه شود به  :الشرح الممتع ). (367/5
اما بعضی از اھل علم گفتند  :نماز بر شھداء جايز است ولی واجب نيست.
و عالمه البانی در » کتاب الجنايز« می گويد :
»شھداء نيز از جمله کسانی ھستند که نماز جنازه بر آنان جايز است ،در اين باره روايات متعددی
وجود دارد ،مثال شداد بن الھاد میگويد :مردی باديه نشين نزد نبی اکرم صلی ﷲ عليه وسلم آمد و
ايمان آورد و از او پيروی کرد .و گفت :می خواھم با شما ھجرت کنم؟ ديری نگذشت که برای جنگ با
دشمن ،برخاستند .لحظاتی بعد ،آن مرد را که تير خورده و مرده و بر روی دستھا حمل می شد ،نزد
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آوردند .او را در عبا اش کفن نمود و جلو گذاشت و بر او نماز خواند.
نسائی و غيره با سند صحيح..
با وجود اين احاديث باز ھم می گوئيم نماز جنازه شھيد واجب نيست .به اين دليل که تعداد زيادی از
ياران رسول ﷲ رضی ﷲ عنھم در غزوه بدر و جاھای ديگر شھيد شدند  .اما نقل نيست که پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم بر آنھا نماز بخواند .بنابراين ابن قيم می گويد :بخاطر روايات مختلف در اين
مورد بھتر است بگوئيم :خواندن نماز بر شھدا اختياری است ،چنانکه طبق روايتی امام محمد نيز
ھمين را گفته است )تھذيب السنن(  .بنده می گويم :بدون شک خواندن نماز بر آنھا از نخواندن بھتر
است«.
و اما جنينی که سقط شود درحاليکه چھار ماه را کامل نکرده باشد ،بر او نماز خوانده نمی شود ،زيرا
ھنوز روح در او دميده نشده ،ولی اگر بعد از چھار ماه کامل سقط شود ،بر او نماز خوانده می شود.
عبدﷲ فرزند امام احمد نقل می کند » :شنيدم که از پدرم درباره نوزاد سوال شد  :چه وقت بر او نماز
خوانده می شود؟
پدرم گفت  :اگر سقط در چھار ماھگی باشد بر او نماز بخوان .
پرسيد  :بر او نماز خوانده شود ھرچند که گريه نکند؟
گفت  :بلی » مسائل اإلمام أحمد« ) صفحه . (142 :
و علمای ھيئت دائمی افتاء گفتند » :اگر چھار ماه را کامل نکرده باشد ،نه غسل داده می شود و نه بر
او نماز خوانده شود ،و الزم به تسميه و عقيقه ھم نيست ،زيا روح به وی نفخ نشده است«.
» فتاوی اللجنة الدائمة« ).(408/ 8

نماز جنازه بر کافر ،مرتد و منافق:

مرتد کسی است که بعد از اسالمش از دين مقدس اسالم بيرون ميشود  ،مثل کسی که به صورت
عمدی مرتکب شرک به خدا )ج( می شود ،مثال با دانستن معنی و مفھوم کار خويش وبعد از رسيدن
حکم برای مسلمان از اھل قبور استمداد و استعانت می طلبد ،و آنھا را به فرياد و دعاء می خواند ،و
يا کسی که منکر قرآن يا جزئی از آن شود ،و يا حرام که مورد اتفاق مسلمين باشد را حالل بداند ،مثال
شرابخواری را جايز و حالل بداند ،يا زنا و ربا را جايز بداند ،يا کسی که ادعای غيب کند ،و يا اھل
سحر و جادو باشد ،يا آيات خدا و رسولش را مسخره کند ).برای توضيح بيشترمراجعه شود به :
»الموسوعة الفقھية« ). (350/42
عالمه ابن عثيمين می گويد :
»مرتد با انواع آن  ،ھمانند کافر اصلی با او رفتار نمی شود ،بلکه او ملزم به )توبه( و بازگشت به
اسالم می شود ،اگر اسالم آورد که ھيچ ،وگرنه بعنوان حد کشته می شود ،و در کنار مسلمانان دفن
نمی شود و بر او نماز خوانده نمی شود«» .فتاوی نور علی الدرب«  -البن عثيمين ). (6/ 14

و اما منافق :

کسی که در بين مسلمانان تظاھر به اسالم می کند ،اما در خفی و پنھانی کفر می ورزد و اعتقادی به
اسالم ندارد ،بر ھمچون کسی نماز خوانده نمی شود ،البته بشرطيکه نفاق او بر مردم ظاھر شود ،ﷲ
ص ﱢل َعلَی أَ َح ٍد ِم ْن ُھ ْم َماتَ أَبَدًا َو َال تَقُ ْم َعلَی قَ ْب ِر ِه إِن ﱠ ُھ ْم َکفَ ُروا بِ ﱠ
سولِ ِه
اِ َو َر ُ
متعال می فرمايد َ » :و َال تُ َ
اسقُونَ « )توبه .(84
َو َماتُوا َو ُھ ْم فَ ِ
يعنی » :ھرگز بر مرده ھيچ يک از آنان )يعنی منافقان( نماز نخوان! و بر کنار قبرش) ،برای دعا و
طلب آمرزش (،نايست! چرا که آنھا به خدا و رسولش کافر شدند؛ و در حالی که فاسق بودند از دنيا
رفتند«.
بخاری روايت کريه  :عبد ﷲ بن عمر رضی ﷲ عنھما می گويد :روزی که عبد ﷲ بن اُبَی ُمرد،
پسرش نزد رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آمد و گفت :يا رسول ﷲ! پيراھنت را عنايت کن تا پدرم را
با آن کفن کنم .و بر او ،نماز جنازه بخوان و برايش ،دعای مغفرت کن.
صلﱢی َعلَ ْي ِه «» .ھنگامی
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم پيراھنش را به او عطا کرد و فرمود » :آ ِذنﱢی أُ َ
که جنازه آماده شد ،مرا خبر کن تا بر او ،نماز بخوانم« .سپس آمد و رسول خداصلی ﷲ عليه
وسلم را مطلع ساخت.ھنگامی که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خواست بر او نماز بخواند ،عمر
پيراھن ايشان را گرفت و گفت :مگر خداوند شما را از نماز خواندن بر منافقين ،منع نفرموده است؟
ستَ ْغفِ ْر
ستَ ْغفِ ْر لَ ُھ ْم إِنْ تَ ْ
ستَ ْغفِ ْر لَ ُھ ْم أَ ْو ال تَ ْ
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :أَنَا بَيْنَ ِخيَ َرتَ ْي ِن ،قَا َل :ا ْ
س ْب ِعينَ َم ﱠرةً فَلَنْ يَ ْغفِ َر ﱠ
ﷲُ لَ ُھ ْم«» .به من اختيار داده شده است .خداوند می فرمايد) :چه برای
لَ ُھ ْم َ
منافقان ،طلب مغفرت کنی چه نکنی ،تفاوتی ندارد .حتی اگر ھفتاد بار برای آنھا طلب آمرزش کنی،
خداوند ھرگز آنھا را نخواھد بخشيد(« .سرانجام ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بر او
نماز خواند ،سپس ،خداوند اين آيه را نازل فرمود) :بر ھيچيک از مردگان منافق ،نماز نخوان(.
بخاری ).(1269
شيخ االسالم ابن تيميه می گويد :
»نفاق ھرکسی ظاھر شود نماز بر او و استغفار برای وی جايز نيست ،اما برای کسی که نفاق او
معلوم نشود بر وی نماز خوانده می شود ،و ھرگاه شخصی نفاق کسی برايش معلوم باشد او نبايد بر
وی نماز بخواند ،ولی کسانی که نفاق او برايشان معلوم نشود بر وی نماز بخوانند .عمر رضی ﷲ
عنه بر کسی که حذيفه بر او نماز نمی خواند ،نماز نمی خواند ،زيرا حذيفه در غزوه تبوک منافقينی
که عزم يورش بر رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را داشتند ،شناخت« » .منھاج السنة« ). (160 / 5

بطور خالصه :

 -1نماز خواندن بر جنازه ھر مسلمانی واجب است ،حتی اگر جنينی باشد که سقط شده است.
 -2جنينی که به چھار ماه کامل نرسيده و سقط شود ،بر او نماز خوانده نمی شود.
 -3بر شھدای ميدان جھاد نماز خوانده نمی شود ،ولی اگر کسی نماز خواند ايرادی ندارد.

 -4بر کافر ،مرتد ،و منافقی که نفاقش آشکار شده باشد نماز خوانده نمی شود.

نماز جنازه بر ميت که چند سال قبل وفات نموده :

قبل از ھمه بايد گفت که خواندن نماز جنازه بر ميت ھر مسلمانی فرض کفايی است ،يعنی واجب است
عده ای از مسلمانان بر او نماز بخوانند تا اين واجب از دوش ھمه ساقط شود.
بنابراين مادام که اين مرد فوت کرده و ھيچکس بر او نماز نخوانده ،واجب است که اکنون بر وی
نماز جنازه خوانده شود؛ چه بر قبر ايشان در قبرستان باشد که در آنصورت يک يا چند مرد آنجا رفته
و در کنار قبرش بر او نماز بخوانند ،و يا اگر قبر او در خارج کشور يا جای دوری است ،پس نماز
جنازه را بصورت غائب بر او بخوانيد ،که در اين مورد زنان ھم می توانند در نماز شرکت داشته
باشند.
اھل علم گفتند که اگر ميت دفن شود بدون آنکه بر او نماز خوانده شود ،می بايست بعد از دفن بر او
نماز خواند.
عالمه ابن عثيمين گفته » :اگر بر ميت نماز خوانده نشده باشد ،بر او نماز می خوانيم ھر چند بعد از
سالھا باشد« » .الشرح الممتع« ).(440 / 5
و شيخ البانی در » کتاب الجنايز« می گويد » :اگر ميت بدون نماز جنازه دفن گردد  ..می توان بر
قبرش نماز جنازه خواند.
ْ
َ
سانٌ کانَ
احاديث متعددی در اين باره آمده است؛ ابن عباس رضی ﷲ عنه روايت می کند َ » :ماتَ إِن َ
سو ُل ﱠ
صبَ َح أَ ْخبَ ُروهُ ،فَقَا َلَ » :ما َمنَ َعک ْمُ
سلﱠ َم يَ ُعو ُدهُ ،فَ َماتَ بِاللﱠ ْي ِل ،فَ َدفَنُوهُ لَ ْي ًال ،فَلَ ﱠما أَ ْ
َر ُ
صلﱠی ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
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ﱠ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
صلی َعل ْي ِه« بخاری
ش ﱠ
أَنْ ت ْعلِ ُمونِی؟« قالوا :کانَ الل ْي ُل فک ِر ْھناَ ،وکانتْ ظل َمة أنْ ن ُ
ک فأتَی ق ْب َرهُ ف َ
ق َعل ْي َ
).(1247
يعنی » :مردی فوت کرد که در دوران مريضی اش رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به عيادت او می
رفت .ھنگام شب او را دفن کردند .وقتی صبح شد ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را از مرگ او آگاه
ساختند ،فرمود :چرا مرا اطالع نداديد؟ گفتند :ای رسول ﷲ! شب و ھوا تاريک بود .لذا نخواستيم
شما را به زحمت بياندازيم .آنگاه ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم کنار قبر او رفت و بر او نماز جنازه
خواند«.
اين حديث دليل بر جواز نماز بر قبر متوفی بعد از دفن اوست.
سو َل ﱠ
ﱠ
اش ﱠی فِی
و از ابوھريره رضی ﷲ عنه روايت است که» :أَنﱠ َر ُ
ﷲِ صلی ﷲ عليه وسلم نَ َعی الن َج ِ
صفﱠ بِ ِھ ْم َو َکبﱠ َر أَ ْربَ ًعا« .بخاری و مسلم.
صلﱠی فَ َ
ا ْليَ ْو ِم الﱠ ِذی َماتَ فِي ِه َخ َر َج إِلَی ا ْل ُم َ
يعنی  :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خبر مرگ نجاشی )پادشاه حبشه( را که در سرزمين حبشه فوت
کرده بود ،اعالم نمود و به مصلی رفت و مسلمانان صف بستند و آنحضرت چھار تکبير گفت..
اين حديث دليل بر جواز نماز بصورت غائب بر ميت است ،که بعضی از علماء گفتند  :نماز غائب تنھا
بر کسی خوانده می شود که بر او نماز جنازه خوانده نشده باشد.

جنازه شخصی که خود کشی کرده:

قبل از ھمه بايد گفت شخص که خود کشی نموده  ،به جسد آن غسل داده ميشود ونماز جنازه بر آن
خوانده ميشود .ودر ھديره مسلمانان دفن ميگردد  ،زيرا او عصيانگر است ،چون قتل نفس معصيت
است نه کفر ،و پناه به خدا ھر گاه كسى خودکشی نموده غسل و نماز بر او انجام میشود ،و کفن
میگردد ،ولکن بھتر است كه امام بزرگتر و کسی که ميان مردم دارای اھميّت و مقام باشد ،به عنوان
انکار و ر ّد بر او نماز نمیخواند ،تا مردم گمان نبرند که او به عمل ميّت )فردی که خود را کشته
است( راضی میباشد ،و امام اکبر يا سلطان يا قُضات يا والی واليت ھر گاه نماز بر وی را ترک
نمودند به عنوان ر ّد و انکار اين عمل و اعالن اينکه اين عمل خطا میباشد ،مطلوب و پسنديده است،
ولی مسلمانان ديگر بر وی نماز میخوانند.

عدم اشتراک امام در جنازه :

در بسياری از اوقات ديده شده است که در برخی از مساجد امام مسجد در خواندان جنازه بھانه
تراشی ميکند واستدالل ميکند که اگر ميت کلمه شھادتين را گفته باشد نمازاش را ميخوانم  ،در

غير آن از اينکه من از مرده اطالع قبلی ندارم که آيا شخص متذکره مسلمان بوده يا بی اعتقاد؟
تارک نماز بوده يا خير؟ ومن نميخواھم در جنازه اشتراک کنم .
از ديد وفھم شرعی در مورد چه بايد کرد ؟
اصل بر آنست که بر ھر مسلمانی که شھادتين گفته باشد ،و ارتکاب به کفر و ارتداد او معلوم نشده
باشد ،بايد نماز جنازه خواند .بنابراين اگر جنازه را به مسجد آوردند ،امام با تکيه به اين اصل و
داشتن حسن ظن می تواند بر آن نماز بخواند  ،ونبايد در نخواندن جنازه استدالل نمايد .
ولی در اين بخش نکات چندی را از ديد فقھا خدمت خوانندگان تقديم ميدارم :
فقھا ميگويند که شخص ميت اگر تارک نماز باشد دوقول مشھور ذيل وجود دارد :

اول :

جمھور اھل علم شخص تارک نماز را کافر نمی دانند ،مگر آنکه شخص متذکره منکر نماز باشد.

دوم :

عده ای از اھل علم با استناد به اين فرموده پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم » :العھد الذی بيننا و بينھم
الصالة فمن ترکھا فقد کفر« .يعنی» :مشخصهی بين ما و آنھا )کفار و مشرکين( نماز است ،ھر کس
آنرا ترک کند کافر میشود« .ابن ماجه ).(1079
تارک نماز را کافر می دانند ،ولو که شخص متذکره منکر آن ھم نباشد.
اما جدا از اينکه کدام قول ارجح تر است ،از باب احتياط و خروج از اختالف و برائت جستن از اين
عمل؛ نبايد بر جنازه تارک نماز ،نماز جنازه خواند ،به دليل فرموده ﷲ متعال درباره منافقين :
ص ﱢل َعلَی أَ َح ٍد ِم ْن ُھ ْم َماتَ أَبَدًا َو َال تَقُ ْم َعلَی قَ ْب ِر ِه إِن ﱠ ُھ ْم َکفَ ُروا بِ ﱠ
اسقُونَ «
اِ َو َر ُ
» َو َال تُ َ
سولِ ِه َو َماتُوا َو ُھ ْم فَ ِ
)توبه .(84
يعنی  » :ھرگز بر مرده ھيچ يک از آنان ،نماز نخوان! و بر کنار قبرش) ،برای دعا و طلب آمرزش(
نايست! چرا که آنھا به خدا و رسولش کافر شدند؛ و در حالی که فاسق بودند از دنيا رفتند«.
و اگر انسان شک داشت که آيا فالن ميت در دنيا نماز خوان بوده يا خير ،می توان بر او نماز جنازه
خواند در عوض دعا را بصورت شرطی بخواند ،مقال می گويد  » :اللھم إن کان مؤمنا فاغفر له
وارحمه» . «..بارالھا! اگر او مومن بوده ،پس وی را بيامرز و بر او رحم نما .«..
از عالمه ابن عثيمين سوال شد  :اگر گمان غالب اين باشد که ميت نماز نمی خوانده ،آيا اين امر منجر
می شود که بر او نماز خوانده نشود؟
جواب دادند  » :اين امر موجب امتناع از خواندن نماز بر او نخواھد شد ،ھرچند گمان غالب داشته
باشد که او نماز نمی خوانده ،مادام که يقين ندارد او نماز خوان نبوده )می تواند بر او نماز بخواند(،
اما اگر گمان غالب او به دليل وجود قرائن قوی شکل گرفته باشد ،در آنصورت ھرگاه برای وی دعا
کرد ،آنرا مقيد کند ،مثال بگويد  » :اللھم إن کان مؤمنا ً اللھم فاغفر له وارحمه  ..تا آخر دعاء«.
دعای شرطی در کتاب و سنت آمده است ،ﷲ متعال در آيه لعان در باره شھادت مرد بر زنش که وی
سةُ أنﱠَ
ت بِ ﱠ
ش َھا َدةُ أَ َح ِد ِھ ْم أَ ْربَ ُع َ
را متھم به زنا می کند ،فرمود  » :فَ َ
اِ إِنﱠهُ لَ ِمنْ ال ﱠ
صا ِدقِينَ * َوا ْل َخا ِم َ
ش َھادَا ٍ
لَ ْعنَةَ ﱠ
ت بِا ﱠِ إِنﱠهُ لَ ِمنْ ا ْل َکا ِذبِينَ *
اب أَنْ تَ ْ
ش َھ َد أَ ْربَ َع َ
ﷲِ َعلَ ْي ِه إِنْ َکانَ ِمنْ ا ْل َکا ِذبِينَ * َويَد َْرأُ َع ْن َھا ا ْل َع َذ َ
ش َھادَا ٍ
ب ﱠ
صا ِدقِينَ « ) سوره نور .(9-6
ﷲِ َعلَ ْي َھا إِنْ َکانَ ِمنْ ال ﱠ
ض َ
سةَ أَنﱠ َغ َ
َوا ْل َخا ِم َ
يعنی  » :ھر يک از آنھا بايد چھار مرتبه به نام خدا شھادت دھد که از راستگويان است؛ و در پنجمين
بار بگويد که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد .آن زن نيز میتواند کيفر )زنا( را از خود
دور کند ،به اين طريق که چھار بار خدا را به شھادت طلبد که آن مرد )در اين نسبتی که به او
میدھد( از دروغگويان است .و بار پنجم بگويد که غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگويان
باشد«.

اين دعا با شرط است...

اما اگر بدانی که او نماز خوان نبوده ،در آنصورت برای شما حالل نيست بر او نماز بخوانيد ،نه شما
ُص ﱢل َعلَی أَ َح ٍد ِم ْن ُھ ْم َماتَ أَبَداً َوال تَقُ ْم َعلَی
و نه ديگران؛ به دليل فرموده ﷲ تبارک و تعالی َ » :وال ت َ
قَ ْب ِر ِه « )توبه  » .(84ھرگز بر مرده ھيچ يک از آنان ،نماز نخوان! و بر کنار قبرش) ،برای دعا و

طلب آمرزش( نايست« .ﷲ متعال نھی کردند که بر منافقينی که اظھار اسالم می کنند و کفر خود را
پنھان می دارند ،نماز خوانده شود« » .فتاوی نور علی الدرب«

زنان ونماز جنازه :

در شرع اسالمی از اشتراک زنان در نماز جنازه مما نعتی بعمل نياورده  ،زنان ميتوانند در صورتی
که زينت خود رااشکار نسازند و رفتارھای خالف شرع؛ مانند چاک نمودن پيراھن ،خراشيدن وسيلی
زدن در روی وسر  ،ناله و زاری با صدای بلند ،از آنان ديده نشود ،می توانند در مراسم تعزيه
اشتراک نمايد  .قابل تذکراست که تمام اين کارھا باعث خشم پروردگارگرديده ،و سبب آزارميت در
قبرش خواھد شد.
شيخ سيد سابق در کتاب فقه السنه مينويسد :
مانع شرعی در اشتراک زنان در نماز جنازه وجود ندارد و اگر حاضر بودند بايد نماز جنازه را
بخوانند.
در حکم فقھی موضوع اشتراک زنان در نماز جنازه آمده که  :جائز است که زنان مانند مردان نماز
جنازه را بخوانند چه بصورت انفرادی و يا بشکل جماعت.
در صورتی که زنان در مراسم جنازه حاضر باشند  ،ميتوانند نماز جناز ه را با مراعات آداب معين که
البته در آخر صف ايستاده شده ،بجا آرند .
حضرت عمر انتظار کشيد تا مادر عبدﷲ نماز جنازه عتبه را خواند و بی بی عايشه امر کرد تا جنازه
سعد بن ابی وقاص را بيآورند تا بر وی نماز بخواند.
امام النووی درمورد نماز جنازه برای زنان ميفرمايد :
الزم است برای زنان در نماز جنازه جماعت ترتيب شود  ،نماز جنازه را به جماعت بجا آرند مثلی که
در نماز ھای ديگر به جماعت می خوانند و ھمين نظريه الحسن بن صالح و سفيان ثوری و امام احمد
و امامان مذھب حنفی می باشد .
در کتاب مشھور فقھی بنام ) الفتاوی النسائيه ( )فتوا ھا برای زنان ( آمده است :
زنان مانند مردان اگر در نماز جنازه حاضر شوند  ،بايد نماز جنازه بخوانند و ثوابی که مردان از نماز
جنازه ميگيرند ،زنان نيز ھمان ثواب را بدست مياورند .
مؤرخان ميگويند که مردان و زنان جنازه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را خواندند .اگر جنازه حاضر
شد بايد که زنان با مردان نماز آنرا بخوانند.

خواندان نماز جنازه بطور انفردی:

سنت آنست که بصورت جماعت بر جنازه نماز خوانده شود ،زيرا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و
اصحابش اينگونه عمل کردند،ھرچند اگر بصورت انفرادی ھم باشد جايز است.
امام نووی رحمه ﷲ می گويد :
»نماز جنازه فرادی جايز است ،اما سنت آنست که با جماعت خوانده شود ،به دليل حديث نبوی :
ب«  .يعنی  » :ھر مسلمانی که
وف ِمنْ ا ْل ُم ْ
» َما ِمنْ ُم ْ
صلﱢی َعلَ ْي ِه ثَالَثَةُ ُ
سلِ ِمينَ إِالﱠ أَ ْو َج َ
سلِ ٍم يَ ُموتُ فَيُ َ
صف ُ ٍ
بميرد در حاليکه سه صف از مسلمانان بر او نماز جنازه بر پا دارند بھشت بر او واجب می گردد« .به
روايت ابوداود و ترمذی ،احاديث صحيح مشھور ديگری ھم وارد شده ،و اجماع مسلمين ھم بر آن
شکل گرفته است ،و ھراندازه تعداد نمازگزاران بيشتر باشد بھتر است» .«..شرح المھذب« ).(171/5
و در کتاب دائرة المعارف فقھی آمده  ..» :حنفيه و شافعيه و حنابله گفتند که جماعت شرط صحت
نماز بر جنازه نيست ،بلکه سنت است .و مالکيه گفتند  :شرط صحت آن؛ جماعت است ،مانند نماز
جمعه ،اگر بدون امام بر جنازه نماز خوانده شود ،نماز تکرار شود«» .الموسوعة الفقيھة« ).(18/16
عالمه ابن عثيمين رای جمھور را برگزيده و در کتاب »الشرح الکافی« گفته » :جماعت شرط نيست،
اگر بصورت فرادی ھم نماز خوانده شود صحيح است ،صحابه ھم بصورت انفرادی بر پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم نماز خواندند ،زيرا آنھا ناپسند می دانستند که شخصی را در مقابل رسول صلی ﷲ عليه
وسلم امام قرار دھند ،لذا ھر کدام از مردان و سپس زنان بتنھايی آمدند و بر ايشان نماز خواندند«.

تھليل دسته جمعی در جنازه:

در بسياری حالت ديده شده که مسلمانان در حمل جنازه بسوی قبرستان تھليل ميکنند و صدای
خويش با گفتن اذکار وبخصوص )ال اله اال ﷲ( ويا ھم گفتن نعره تکبير بلند می کنند .
قبل از ھمه بايد گفت که مطابق احاديث :
»روش رسول صلی ﷲ عليه وسلم در وقت تشييع و حمل جنازه اينگونه بود که ھيچ صدايی نه تھليل
)ال اله اال ﷲ( و نه قرائت و مانند اينھا از ايشان شنيده نمی شد ،و امر به تھليل دسته جمعی نکردند،
بلکه از ايشان روايت شده که » :نھی أن يتبع الميت صوت أو نار« .يعنی » :ايشان نھی کردند که
ميت را ھمراه با صدای بلند و يا آتش تشييع کنند« .ابوداود روايت کرده است.
و قيس بن عباده که از بزرگان تابعين و از اصحاب علی بن ابی طالب رضی ﷲ عنه است ،می گويد:
»اصحاب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم پايين آوردن صدا در وقت تشييع جنازه و در وقت ذکر و در
وقت قتال )جنگ( را مستحب می دانستند« .طبرانی و ابو نعيم با سندی که راويانش مورد اعتماد می
باشند.
و شيخ االسالم ابن تيميه رحمه ﷲ می گويد :
» نه قرائت و نه ذکر و نه چيز ديگری با صدای بلند ھمراه جنازه مستحب نيست ،و اين مذھب ائمه
اربعه و ماثور از روش سلف از صحابه و تابعين است ،و نمی دانم که مخالفی داشته باشد.
و باز فرمودند :
»اھل علم آشنا به حديث و آثار اتفاق نظر دارند که اين روش در قرون مفضله )سه قرن اوليه اسالم(
مرسوم نبوده است«.
بنابراين بايد برای شما روشن شده باشد که گفتن )ال اله اال ﷲ( با صدای بلند در وقت حمل جنازه
بدعتی منکر است ) .«..اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )( .(19/9
شيخ ابن عثيمين طی فتوای ميفرمايد :
آنعده از مسلمانان که عادت دارند که در وقت حمل جنازه با صدای بلند )ال إله إال ﷲ – الدايم وجه
ﷲ( می گويند ،ودر وقت دفن آن درقبرمی گويند ) :يا رحمن – يا رحمن  (..بايد برايشان توضيح داد
که :
»اين اذکار ابداع شده ھستند ،شکی نيست که جز ﷲ ھيچ معبود بر حقی نيست ،و جز او تعالی باقی
نمی ماند ،اما گفتن اين اذکار بدعت است ،زيرا ھر روشی که سلف صالح آنرا بقصد تقرب الی ﷲ
انجام نداده باشند ،اگر )کسانی آنرا( بقصد عبادت انجام دھند ،پس بدعت است.
و ھمينطور گفتن )يا رحمن – يا رحمن  (..در وقت دفن مرده ،آن نيز بدعت است.
کسی که ھمراه جنازه می رود و در تشييع آن شرکت می کند ،سنت است که )در آن لحظه( در عاقبت
خويش تامل کرده و به فکر فرو رود ،و اينکه اگر االن ھمراه جنازه می رد ،بزودی او را نيز )مانند
اين مرده( تشييع خواھند کرد ،و در اعمال و احوالش تامل کند.
و در وقت دفن مرده؛ پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بعد از فراغت از دفت ميت کنار قبر می ايستاد و می
ستَ ْغفِ ُروا ألَ ِخي ُ
سأ َ ُل « .يعنی  » :برای برادرتان طلب
ت فَإِنﱠهُ اآلنَ يُ ْ
فرمود  » :ا ْ
ک ْم َو َ
سلُوا لَهُ بِالتﱠ ْثبِي ِ
آمرزش کنيد و برای او از خداوند تقاضای استقامت نمائيد  .چرا که اکنون مورد بازخواست قرار می
گيرد« به روايت ابوداود .پس سنت اينگونه است )که بعد از دفن برايش دعای استقامت و استغفار
نمود(« ) .تفصيل موضوع را دررساله )إجابات مفيدة صفحه  18مطالعه فرمايد(.

برداشتن جنازه:

در حديثی از حضرت ازابو ھريرة روايت است که رسو ل ﷲ صلی عليه وسلم فرموده است کسيکه
به نيت ثواب در جنازه برادر مسلمان شريک گردد تا آنوقت که ھمراه جنازه باشد که نماز برآن
خوانده نشده واز دفن کردن فارغ شوند برابر دوقيراط اجر به او الزم ميگردد که اندازه ھر قيراط
برابرکوه احدميباشد اگر کسی صرف جنازه خواند پس گردد به دفن او نظر نکند بری اين اجر يک
قيراط داده ميشود ) .معارف الحديث ،صحيح بخاری ،مسلم (

ھمچنان در حديث ديگری از ابو ھريرة رضی ﷲ عنه روايت است که  :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم فرموده است جنازه را به تيزی ببريد زيراکه اگر او نيک باشد قبر برايش جنت ميباشد زود
برسانيد ،اگرنباشد پس زود از شانھای تان پائين نمائيد يعنی به قبرزود رسانيد ) .صحيح بخاری مسلم
،معارف الحديث (
در حديث شريف آمد ه است که کسيکه چھار پای جنازه را از چھار طرفش بلند نمايند ،يعنی به ھر
چھار پای چھارپای شانه بگذاراند ا زچھار گناه کبيره معاف ميگردد وبرای مغفرت ميشود .

انتقال ميت در موتر جنازه به قبرستان :

افضل و بھتر آنست که ميت را بر روی شانه ھا به سوی قبرستان و محل قبرش حمل نمود ،تا مردم
بدانند که جنازه است و برايش دعا کنند ،و از مرگ پند بگيرند ،اما اگر احيانآ عذری در کار باشد،
مثال قبرستان دور باشد يا گرمای شديد ويا ھوا سر باشد ،ايرادی ندارد که آنرا بوسيله موتر جنازه
حمل کرد.
در کتاب » التاج واإلکليل« ) (34/3آمده » :اگر کسانی نباشند که جنازه را )بر روی شانه ھای خود(
حمل کنند ،ايرادی ندارد جنازه را روی چھارپايی حمل کرد«.
و در » مطالب أولی النھی« ) (895/1آمده » :حمل جنازه بر روی سواری به غرض صحيحی اشکالی
ندارد ،مثال قبر او دور باشد و يا سنگين وزن باشد«.
وشيخ البانی در » کتاب الجنايز« می گويد  » :راه رفتن پشت سر ميت و پيشاپيش آن ،از رسول ﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم عمال به ثبوت رسيده است .انس بن مالک رضی ﷲ عنه می گويد» :ان رسول
ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم و ابابکر و عمر کانوا يمشون أمام الجنازه و خلفھا« .يعنی  :رسول خدا صلی
ﷲ عليه وسلم  ،ابوبکر و عمر پيشاپيش و ھمچنين پشت سر جنازه راه می رفتند« .ابن ماجه و
طحاوی از طريق يونس بن يزيد و سند آن مطابق شيخين صحيح است.ولی بھتر است که تشييع
کنندگان پشت سر جنازه حرکت کنند..
تشييع جنازه به حالت سواره نيز جايز است ،بشرط اينکه پشت سر جنازه حرکت کنند .رسول ﷲ صلی
سي ُر َخ ْلفَ ا ْل َجنَا َز ِة« سوار ،پشت سر جنازه حرکت کند..
ﷲ عليه وسلم می فرمايد  » :ال ﱠرا ِک ُ
ب يَ ِ
البته بھتر است که تشييع کنندگان پياده باشند ،زيرا شيوه معمول رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
چنين بود ،و تشييع جنازه توسط رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در حالت سوار ،به ثبوت نرسيده
است.
چنانکه ثوبان می گويد:
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
صلﱠی ﱠ
سو َل ﱠ
ْ
َ
َ
ص َرفَ أتِ َی بِدَابﱠ ٍة
»أَنﱠ َر ُ
سل َم أتِ َی بِدَابﱠ ٍة َوھ َُو َم َع ال َجنَازَ ِة فأبَی أنْ يَ ْر َکبَ َھا فل ﱠما ان َ
ﷲُ َعل ْي ِه َو َ
ﷲِ َ
ب َو ُھ ْم يَ ْمشُونَ فَلَ ﱠما َذ َھبُوا َر ِک ْبتُ « ابوداود
شی فَلَ ْم أَ ُکنْ ِألَ ْر َک َ
فَ َر ِک َ
ب فَقِي َل لَهُ فَقَا َل إِنﱠ ا ْل َم َالئِ َکةَ َکانَتْ تَ ْم ِ
) .(3177يعنی  :برای رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم که جنازه ای را تشييع می کرد ،مرکبی آوردند،
ايشان از سوار شدن بر آن امتاع ورزيد ،ولی ھنگام بازگشت بر آن سوار شد ،علت را از ايشان
پرسيدند .فرمود :چون فرشتگان پياده راه می رفتند ،صالح نديدم که بر مرکب سوار شوم ،پس از
اتمام تشييع فرشتگان رفتند ،سوار مرکب شدم«.
در سوالی که از شيخ ابن عثيمين بعمل آمده فرموده اند  :کداميک بھتر است  :حمل جنازه بر روی
شانه ھا ،يا بر روی ماشين؟
فرمودند » :افضل آنست که بر روی شانه ھا حمل شود ،زيرا اين روش به معنای حمل جنازه نزديکتر
است ،و اگر در کوچه و خيابان از کنار مردم عبور کند خواھند فھميد جنازه است و برايش دعا کنند،
و اين روش حمل کردن از فخر و ابھت به دور است ،ولی اگر نياز يا ضرورتی باشد ايرای ندارد که
بوسيله موتر جنازه حمل کنند ،مثال باران ببارد ،يا ھوا بسيار گرم يا سرد باشد ،و يا افراد تشييع
کننده اندک باشند« » مجموع الفتاوی« ).(166/17
و باز در » الشرح الکافی« گفتند » :حمل جنازه بر روی موتر جنازه اشتباه است ،مگر نيازی به آن
باشد ،مثال تعداد افراد تشييع کننده اندک باشند)و نتوانند جنازه را حمل کنند( ،و يا ھوا بسيار گرم يا
سرد باشد ،يا باران ببارد ،در غير اينصورت حمل جنازه بر روی شانه ھای تشييع کنندگان مطابق

سنت است و به آنھا نفع )اجر( می رساند ،و موجب عبرت کسانی می شود که از کنار آنھا عبور می
کند ،ولی بھر حال اگر نيازی برای اينکار )حمل توسط موتر جنازه باشد ( باشد ايرادی ندارد«.

گرنگی وسنګينی جنازه :

برخی از مسلمان زمانيکه جناز را حمل ميکند ومی بينند که جنازه گرنگ وسنگين باشد  ،ميگويند
که  :جنازه شخص متذکره بسيار گرنگ وسنگين بود  ،واين سنگينی وگرنگی جنازه را عالمه
گنھگار بودن شخص متوفی ميداند .
در جواب اين تعداد از مسلمانان بايد گفت :
که در شريعت مقدس اسالمی چيزی که بر اين امر داللت کند وارد نشده ،نھايت آنچه وارد شده سخن
بعضی از فقھای متاخر که در اين بابت روايات فرموده اند :
در اين بابت روايت داريم در حاشيه » نھاية المحتاج« ) (466/2تذکر رفته واين روايت بشر ح ذيل
ميباشد »:از ابوعلی نجاد درباره سبک يا سنگين بودن جنازه سوال شد ،گفت  :اگر )جنازه( سبک
باشد پس شھيد است؛ زيرا شھيد زنده است ،و زنده از مرده سبک تر است ،و ﷲ متعال می فرمايد :
يل ّ
ﷲِ أَ ْم َواتًا بَ ْل أَ ْحيَاء ِعن َد َربﱢ ِھ ْم يُ ْرزَ قُونَ «» .ھرگز گمان مبر کسانی که
سبَنﱠ الﱠ ِذينَ قُتِلُو ْا فِی َ
» َوالَ ت َْح َ
سب ِ ِ
در راه خدا کشته شدند ،مردگانند! بلکه آنان زندهاند ،و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند« .اين
را ابو الحسين در طبقات خود ذيل ترجمه عمر ابی حفص برمکی ذکر کرده است«.
اما قول صحيح ودرست اينست که  :سنگينی و سبکی وزن جنازه نشانه و عالمتی دال وربطی بر
حسن خاتمه يا سوء خاتمه انسان ندارد که بر اساس آن قضاوت کنيم ،و نشانه ای بر درستکار بودن
يا فاسد بودن صاحب جنازه نيست.
ھمچنان علمای ھيئت دائمی افتاء طی فتوای خويش در اين مورد ميفرمايند :
»نمی دانيم که برای سبکی يا سنگينی جنازه سببی جز اسباب حسی يعنی الغری و يا چاقی جسم
وجود داشته باشد ،اما آنکس که گمان می کند سبک بودن جنازه داللت بر کرامت ميت دارد ،و اگر
سنگين باشد نشانه فسق اوست ،تا جائيکه می دانيم اين سخن اصلی در شرع مطھر ندارد") .فتاوی
اللجنة الدائمة" ).(86/9
شيخ البانی در » کتاب الجنايز« )بدعت شماره » : (47اعتقاد داشتن به اينکه جنازه ،اگر انسان
نيکوکار و صالحی باشد ،وزن آن بر دوش حمل کنندگان سبک است و سريعتر پيش می روند« را از
جمله بدعتھای پديد آمده دانسته است.

موعظه وسخنرانی بر سر جنازه:

در افغانستان ديده شده که بعد از دفن ميت علماء وبخصوص برخی از اعضای فاميل ميت ودر زيادتر
اوقات مسؤلين دولتی ونظامی موعظه ھا وسخنرانی در بابت ميت بعمل مياورند .
در مورد اين عمل بايد گفت که در شرع اسالمی وعظ گفتن وايراد بيانيه ھا در قبرستان مشروع
نيست ،و نبايد سنت ھميشگی قرار بگيرد ،اما اگر انگيزه و سببی برای وعظ گفتن باشد ،مشروع
است ،مثل اين که در ھنگام دفنکردن مرده ،افرادی مشاھده شوند که مشغول خنده و بازی و شوخی
ھستند ،در اين صورت شکی نيست که وعظ گفتن خوب و درست است ،زيرا سبب و انگيزهای ھست
که ايجاب میکند تا موعظه بيان شود ،اما اين ھنگام دفنکردن مرده فردی برای سخنرانی ميان مردم
برخيزد ،چنين کاری در سنت و رھنمود پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم اصلی ندارد.
بلی درست است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از جنازة مردی انصاری فارغ شد ،و ھنوز قبر آماده
نشده بود ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نشست و يارانش اطراف او نشستند که گويا )از عظمت و
ھيبت( باالی سرشان پرندهھايی قرار دارند – .يعنی آنقدر در حضور پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آرام
گرفته بودند  ،و شاخه چوبی در دست پيامبر بود ،و آن را به زمين میزد و پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم برای آنھا از حالت شخص ھنگام مردن و بعد از مرگ سخن میگفت .از حديث براء بن عازب
که احمد و ابوداود و غيره نيز روايت کرده اند.
در اينجا مشخص است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به عنوان سخنرانی که برای مردم سخنرانی کند
و آنھا را موعظه نمايد نبوده است ،بلکه او نشسته بود و يارانش ھم اطراف او نشسته بودند و

منتظر بودند تا قبر آماده شود ،در اين ميان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم برايشان سخن گفت ،مثل اين
که شما و ھمراھانشان نشسته و منتظر دفنشدن مرده باشيد ،و تو برای آنھا در مورد مرگ و حاالت
بعد از مرگ صحبت کنی ،و سخنی خاصی که در ميان ھمنشينان گفته میشود ،با سخنی که به عنوان
سخنرانی ايراد میشود فرق میکند ،و ھمچنين وقتی مرده دفن میشد ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
کنار قبرش میايستاد و میفرمود :از خداوند برای برادرتان آمرزش بطلبيد ،و از خداوند بخواھيد تا
او را پابرجا و استوار نمايد ،زيرا او اکنون مورد سؤال قرار میگيرد).اين نيز بيان مطلب خاصی است
و سخنرانی نيست(.ابوداود ) (3221ارناؤوط در تحقيق شرح السنه امام بغوی ) (418 / 5گفته است:
سند اين حديث حسن است .منبع  :کتاب » قواعد و رھنمونھای بيداری اسالمی«

اذکاری که در وقت
گذاشتن ميت در قبر گفته ميشود:

سنت است آنکسی که ميت را در درون قبر می گذارد ،بگويد» :بسم ﷲ و علی سنة رسول ﷲ« يا »و
علی ملة رسول ﷲ« .
دليل خواندن اين اذکار مطابق به حديثی که آنرا ابن عمر رضی ﷲ عنه روايت فرموده است :
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يادداشت:

قابل تذکر است که خواندن اين دعا صرف برای کسی مستحب است که ميت را درون قبر قرار می
دھد ،اما برای ديگران که در تشييع جنازه آن شرکت کردند سنت نيست ،بلکه ساير مشترکين بايد
سکوت اختيار نمايند  ،و برای ميت دعای رحمت و ثبات کنند.

امام نووی در » شرح المھذب « ) (257/5گفته :

» مستحب است آنکسی که ميت را داخل قبر می کند در وقت داخل کردن بگويد  » :بسم ﷲ وعلی ملة
رسول ﷲ أو علی سنة رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم«.
و مرداوی در » اإلنصاف« ) (546/2می گويد » :و آنکسی که ميت را داخل )قبر( می کند بگويد :
بسم ﷲ وعلی ملة رسول ﷲ«.
و در فتوای ھيئت دائمی افتاء آمده » :و آنکسی که متولی دفن ميت است در لحظه ايکه ميت را در
لحد می گذارد ،بگويد  :بسم ﷲ وعلی ملة رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم  » .«..اللجنة الدائمة
لإلفتاء « ).(426/8
و از شيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطی حفظه ﷲ سوال شد  :آيا حاضرين نيز بھمراه شخصی که
ميت را داخل قبر می کنند ،بگويند ) :باسم ﷲ وعلی ملة رسول ﷲ(؟
جواب فرمودند :
»کسی که ميت را داخل می کند و در قبرش می گذارد آنرا بگويد ،اما به نسبت حاضرينی که شاھد
دفن ھستند ،آنھا سکوت کنند ،و تنھا به دعا برای او و درخواست از خداوند برای ثبات وی بسنده
ستَ ْغفِ ُروا
کنند ،چرا که در حديث از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آمده که بعد از دفن ميت فرمودند » :ا ْ
سأ َ ُل« .يعنی  :برای برادرتان طلب آمرزش کنيد و برای او از
ت فَإِنﱠهُ اآلنَ يُ ْ
ألَ ِخي ُک ْم َو َ
سلُوا لَهُ بِالتﱠ ْثبِي ِ
خداوند تقاضای استقامت نمائيد ،چرا که اکنون مورد بازخواست قرار می گيرد .به روايت ابوداود «.
» شرح زاد المستقنع « ).(16/85

بنابراين برای تشييع کنندگان سنت است که برای ميت دعا کنند ،و از ﷲ متعال برای او ثبات قدم در
پاسخگويی به سواالت را داشته باشند.

گذاشتن گل برسر قبر:

در اين اواخردر بين مسلمانان طوری رواج يافته گرديده است که باالی قبر بعد از دفن ميت دسته گل
می گزارند وحتی آنرا از جمله اعمال تجھيز وتکفين بشمار مياورند ويا ھم در بين مسلمانان طوری
روج بعمل آمده است که باالی قبر شمع وياھم چراغ روشن مينمايند .
ھمه اين اعمال نه از قرآن ونه از سنت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ونه ازاعمال صحابه کرام ونه از
اعمال ائيمه مجتھدين به اثبات رسيده ونه در اين مورد ثبوتی وجود دارد بنآ اين عمل بدعت
وناجائز ميباشد  ).امداد االحکام صفحه  29جلد اول  :تفصيل موضوع را ميتوان درصفحه  226کتاب
احکام ميت موالنا مفتی رفيع عثمانی ترجمه موالنا نصر ﷲ فيضانی ( مطالعه فرمايد.

نوشتن کلمه ويا عھد نامه بر کفن :

در برخی مناطق طوری رواج است که مردم بخاطر تبرک بر سينه وياھم در پيشانی ويا ھم در کفن
کلمه طيبه  ،کلمه شھادت  ،آيت کرسی  ،ويا ھم ساير دعا ھا را به رنگ سياه وغيره رنگ مينويسند
در حاليکه اين عمل در شرع جائز نيست زيرا مرده بعد از مدتی پوسيده ميشود  ،واين چيز ھای
مقدس نيز مورد بی حرمتی قرار ميگرد ،بر مسلمانان واجب است تا حرمت اين تقدس را رعايت
نمايند  .ولی نوشتن توسط انگشت که چيزی از آن معلوم نميگردد برای تسلی زنده ھا در شرع کدام
ممانعتی نداشته ،وجائز ميباشد  ،بشر ط اينکه اين را ھم سنت ويا مستحب وضروری نداند ورنه اين
ھم بدعت وواجب الترک ميباشد ) احسن الفتاوی صفحه  351جلد اول (.
وبعضی مردم در سينه مرده شجره عھد نامه يا سورت ياسين وی تکه سنگ نوشته با آيات می
گزارند  ،اين ھم در شرع فايده برای ميت نمی رساند ومورد بی حرمتی به کلمات مقدس ميگردد بايد
از انجام اين عمل خود داری صورت گير د در مقابل برای ميت بايد دعا کند.

قــــبــر:

َارةً أُ ْخ َرى «
قرآن عظيم الشان با چه زيبای ميفرمايد ِ »:م ْن َھا َخلَ ْقنَا ُك ْم َوفِي َھا نُ ِعي ُد ُك ْم َو ِم ْن َھا نُ ْخ ِر ُج ُك ْم ت َ
مبد اولی انسان از زمين آغاز ميابد  ،وبه خاک می انجامد  .ابو البشر وخلقت او از خاک بود ،
وبازگشت آن دوباره در خاک است .واز ھمين خاک دوباره زنده ميگردد .« .
پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم مى فرمايد كه  »:إن القبر أول منازل االخرة  ،فإن نجى منه فما بعده
أيسر منه  ،وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه « ) رواه الترمذی(.
) قبر اولين منزل از منازل آخرت است  ،پس اگر فرد از آن نجات يافت بعد از آن آسانتر است ،
واگر از آن رستگار نشد بعد از آن سخت تر است.(.
ھمين طور پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم فرموده است  » :ما رأيت منظرٱ قط إال والقبر أقطع منه «
) ھيچ منظره ای را از قبر سخت تر وناخوشاينده تر نديده ام (.
قبر منظره ايست كه با آن دلھا نرم وچشم ھا گريان مى شوند  .انسان را به دنيا فانى بى عالقه
وبه آخرت ترغيب وعالقه مند مـى نمايد.
ياد آور مرگ  ،در ھم كوبنده لذت وخو شيھا ست  .قبر پند وعبرت وبيداری از غفلت را در
انسان تقويت مينمايد .
قبر با بى صدايى زندگان را به پند وعبرت دعوت مينمايد  ،به انسان می اموزاند  ،تا آينده را بياد
آورند وبيشتر براى روز آخرت وبازپرس امادگی گيرد.
پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم فرموده است  » :كنت نھيتكم عن زيارة القبور  ،فزورھا  ،فإانھا تذكر
االخرة « )شمار ا از زيارت قبور نھی كرده بودم  ،ولى از اين به بعد آن ھا را زيارت كنيد  ،به
زيارت قبر ھا برويد ،چون زيارت قبر ياد آوری آخرت است « .
زمانيكه انسان در قبر گذشته ميشود صدا بر مى آيد وپرسيده ميشود كجاست ثروت وسامانت ؟
كجاست تخت پادشاھى ات ؟

كجاست مقام وجالل قدرت  ،عظمت  ،چوكى دنيايت  ،كجاست زيبايى وجمالت ؟ كجاست جوانى ،
تندرستى  ،نيرو وقوتت ؟ مريضی وناتوانى  ،سستى وكسالتت كجاست ؟
در قبر چھره ھا  ،دست وپا ھا  ،زبا ن  ،چشم وگوش ھمه وھمه به جمجمه واستخوا نھای
پوسيده تبديل مى شوند  .وبجز اعمالی نيك كه انسان در دنيا بعمل اورده است ديگر ھيچ
چيزى وھيچ قدرتى  ،ھيچ فرزندی  ،برادری  ،خواھری  ،مادری  ،اوالد وفرزندی ودر نھايت امر ھيچ
انسانی او را از عذاب قبر نجات داده نميتواند.
عذاب قبر چنان سخت ودشوار است که پيامبر بزرگوار اسالم محمد صلى ﷲ عليه وسلم ھميشه در
نماز خويش از عذاب قبر بخدا پناه مى بردوبه پيروان خويش ارشاد فرموده است :
» إذا فرغ أحدكم من التشھد اآل خير فليتعوذ با  من اربع  :من عذب جھنم ومن عذاب القبر
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال « ).رواه ابن ماجه (» ھر گاه در نماز به
آخرتشھد دوم رسيديد  ،قبل از سالم كردن  ،از چھار چيز بخد ا پناه بريد :
 -1از عذاب جھنم ،
-2از عذاب قبر ،
-3از فتنه زنده ھا ومرده ھا وفتنه دجال  » .اللھم أنى أعوذبك من عذاب القبر ومن عذاب النار
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال « .پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم براى پيروان
خويش تاكيد ميگرد ومى فرمود  » :استعيذوا با من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق « )،رواه
احمد ( ) از عذاب قبر بخد پناه ببريد ھمانا عذاب قبر حق است.(.
پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم فرموده است  » :إن ھذه القبر مملؤة ظلمة على أھلھا وإن ﷲ عزوجل
ينور ھا لھم بصالتی عليھم « ) رواه مسلم ( ) ھمانا اين قبر ستلنھا بر ساكنينش بسيار تاريك
است  ،خداوند عزوجل بوسيله درود ودعای من برايشان آن را روشن ونورانی می گرداند.

برادر وخواھر مسلمان!

از ياد نبريد که قبراندرز دھنده ساكت است  ،زمانيكه انسان پند آنرا بشنود بايد خود را براى
آن اماده كند  ،بايد توشه را براى آن روز كه آمدنى است با خود داشته باشد.
زندگى فرصتى است براى نجات  ،در آنجا .

ای برادر وخواھر مسلمان!

قبل از اينكه وقتت ضايع شودبر خيز وكمر ھمت ببند وتصميم بگـــيركه از اين ببعداعمال نيك انجام
دھی  ،تا در امتحان که در پيش رو داری با سـر بلند ی در آن موفق شوی .

اندازۀ قـبر:

كمتر عمق قبر حداقل به اندازه نصف قامت يك انسان ميانه قد باشد ،متوفى به طرف قبله
داخل قبر ميشود وكسی كه اورا ميگذارد بگويد  » :بسم ﷲ وعلى ملة رسول ﷲ « در صورت
ممکن روی ميت را روبه قبله ميكنند وخشت ھاى خام را بر لحدش مى گذارند با طرف زن
جھت ستر او چادر ويا تكه مى گيرند.
در قبر از خشت پخته  ،چونه وسمنت استفاده كردن مكروه است  ،تخته سنگ ويا نى در قبری
كه شق دارد استفاده شود سپس باالى آن خاك ريختنانده ميشود سر قبر را ماھى پشت مى
سازند لُچ كردن قبر جواز ندارد كه اين حاالت از اين حكم مثتنى است.
 -1مرده به كفن مغصو به دفن شده باشد وصاحب كفن قيمت آنرا نميگرفت.
 -2مرده در زمين مغصوبه دفن شده بود وصاحب زمين به باقى گذاشتن او راضى نبود.
 -3ھمراه مرده قصدٱ ويا غير قصدى مال دفن شده بود ،ويا طب عدلی  ،خواستار تحقيق در مورد
چگونکی قتل ميت گردد.
اگر شخصى در كشتى ُمرد وچارۀ دفن آن نبود بھتر است به متوفى يك چيزى سنگين بسته شود
وبدريا انداخته شود.

گذاشتن عالمه ونشانه بر سر قبر:

عالمت گذاشتن بر قبر بوسيله شیء مباح ،جايز است ،چنانکه از کثير بن زيد مدنی از مطلب روايت
صلﱠی ﱠ
ون أُ ْخ ِر َج بِ َجنَازَ تِ ِه فَ ُدفِنَ فَأ َ َم َر النﱠبِ ﱡی َ
ﷲُ
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ﷲِ َ
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ول ﱠ
س ِه َوقَا َل
ض ِذ َراع َْی َر ُ
س َر َع ْن ُھ َما ثُ ﱠم َح َملَ َھا فَ َو َ
سلﱠ َم ِحينَ َح َ
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ﷲِ َ
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أَتَ َعلﱠ ُم بِ َھا قَ ْب َر أَ ِخی َوأَ ْدفِنُ إِلَ ْي ِه َمنْ َماتَ ِمنْ أَ ْھلِی« أبو داود ) .( 3206
يعنی  :وقتی عثمان بن مظعون فوت کرد و جنازه اش به مقبره برده شد و دفن گرديد ،رسول ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم مردی را امر کرد تا سنگی بياورد .آن مرد نتوانست سنگ را حمل کند .رسول ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم آستين را باال زد و به طرف سنگ رفت .راوی می گويد :کسی که اين جريان را از
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم برای من نقل می کرد ،می گفت :اين جريان چنان در خاطره من محفوظ
است که گوئی ھم اکنون رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را می بينم که آستين را باال زده ،سنگ را
حمل می کند .سپس رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم سنگ را حمل کرد و در جھت سر ميت گذاشت و
فرمود :با گذاشتن اين سنگ ،قبر برادرم را عالمت گذاری می کنم و اگر از خويشاوندانم کسی بميرد،
او را در قرب و جوارش دفن می کنم«.
حافظ ابن حجر در » التلخيص الحبير « )  ( 133 / 2اسناد اين حديث را حسن دانسته است.
وشيخ البانی با استناد به اين حديث گفته  » :قبر بوسيله سنگ يا امثال آن عالمتگذاری شود تا ديگر
خويشاوندان و بستگانش در قرب و جوار او دفن شوند«.
و امام ابن قدامه می گويد » :عالمت گذاشتن قبر بوسيله سنگ يا چوب ممانعتی ندارد ،امام احمد
گفته  :ايرادی ندارد که شخص قبر را عالمت بگذارد تا بوسيله آن شناخته شود ،و پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم قبر عثمان بن مظعون را عالمت گذاشت« » .المغنی « ) .( 191 / 2

ساختن قبر قبل از مرگ:

برخی از مردم عادات دارند قبل ازاينکه مرگ شان فرا رسد  ،در جستجوی قبر ميشوند وبرای خود
قبر را آماده می سازند ؟ اين عمل در شرع اسالمی جواز ندارد  ،قبرستان عمومی ملک شخصی
کسی نيست ،برای احدی جايز نيست که قبل از وفاتش برای خود قبر حفر نمايد  ،زيرا اين کار موجب
محروم ساختن ديگران می شد ،ولی اگر قبرستان ملک شخصی اين شخص باشد  ،در آنصور ت
ميتواند در مليکت خود تصرف کند  ،وشرع برايش اجازه ميدھد تا قبل از مرگ برای خود قبر
انتخاب و حفر نمايد .
در کتاب » مواھب الجليل« ) (246/2آمده  » :برای او جايز نيست قبری را حفر کند تا اگر ُمرد در
آنجا دفن شود ،زيرا موجب محروم شدن ديگری می شود و آنکس که زودتر می ميرد نسبت به او
اوالتر است که در آنجا دفن شود ،اما اگر ملک خودش باشد برای او جايز است؛ زيرا غصب کسی
نيست و موجب ياداوری مرگ برای او می شود.«..
و در » کشاف القناع « ) (145/2آمده » :حفر قبر در قبرستان وقف شده )عمومی( قبل از نياز به آن
 ،يعنی نياز به دفن شدن  ،حرام است ،مثل کسی که قبری برای خود می گيرد تا اگر ُمرد وی را در
آنجا دفن کنند«.
و خطيب شربينی از فقھای جھان اسالم ميفرمايد :
»اگر در قبرستان وقف شده ای قبری را حفر کند) ،با اين کار( آن قبر به او اختصاص نخواھد داشت،
زيرا مالک تقدم با دفن است نه با حفر«" .مغنی المحتاج" ).(502/3
شيخ ابن عثيمين درباره ميفرمايد :
»حفر قبر برای او قبل از مرگش ،اگر در قبرستان عمومی باشد جايز نيست؛ زيرا با اينکار مکانی را
اشغال کرده و ديگری را از دفن نمودن در آنجا منع می گرداند ،درحاليکه نمی داند کجا خواھد ُمرد،
چه بسا در سرزمين ديگری بميرد ،اما اگر قبرستان عمومی نباشد ،ايرادی ندارد ،چنانکه عايشه

رضی ﷲ عنھا مکان قبر خود را در خانه اش )حجره نبوی( آماده کرده بد ،ولی بعدا به عمر رضی ﷲ
عنه رسيد« ) .مجموع فتاوی ابن عثيمين ).(78/17

حکم دفن کردن امانتآ درقبر:

برخی از مسلمانان که در کشور ھای ديگری زندگی مينمايند  ،متوفی را در تابوت مخصوص گذاشته
وبه اصطالح امانتآ دفن می نمايند وبعد از مدتی آنرا به محل مربوطه انتقال ميدھند ،بعد از انتقال
جسد ميت را از تابوت بيرون کشيده دوباره دفن مينمايند  .بياد داشته باشيد که بعد از دفن کردن اگر
که امانتآ دفن کرده باشيد دوباره کشيدن دوباره شرعآ جائز نيست ودفن کردن امانتآ ھم در شرع
نيست  ) .عزيز الفتاوی صفحه  342جلد اول (.

رفتن به قبر ستان در روز سوم:

در افغانستان رسم طوری است که در روز سوم بری مراسن عزادری اھتمام خاصی قايل ھستند ،
ودر روز سوم اھل واقارب ميت جمع شده وبه قبر ستان ميروند وبه اصطالح يکبار ديگر مراسم
تعزی را در روز سوم دوباره زنده می سازند وحتی آنرا از مراسم عزادری روز سوم مسمی می
سازند .
در حاليکه دو روز قبل محافل عزارداری با مراسم خاصی ختم قرآن وخيرات در خانه ميت در مسجد
وفاتحه خانه زنانه ومردانه نيز صورت گرفته است .
وباز ھم فاميل متوفی روز سوم عزادری را در قبر ستان بر پا ميدارند .
تجليل مراسم روز سوم ورفتن بقبرستان اصل شرعی نداشته وندارد  .در مجموع بايد گفت  :که
عزادری بعد از مرگ وآنھم به اين مصارف گزاف بمناسبت روز سوم  ،دھم  ،بيستم  ،چھلم  ،عيد
اول عيد دوم سال وساير تجليل ھا از جمله بدعت ھا وعمل ناجز ميباشد به تاسف اگر کسی آنرا
انجام ندھد  ،برايش تعنه ھم ميزنند  .ثبوت اين اعمال نه در قرآن وازسنت ونه از اعمال اصحا ب
ونه از تابعئين وائمه مسلمين وسلف الصالحين وجود نداشته ،ترک وفروگذاشتن اين اعمال واجب
است ) امداد المفتيين (.

حکم دفن ميت در قبرکھنه:

ھرگاه ميت در قبر دفن گرديد ،واجب است که آن قبر را رھا ساخت ) و ويران نکرد( تا زمانيکه اثری
از آن قبر نماند و لذا نبش قبر )ماداميکه متعلق به مسلمانی باشد( و بيرون آوردن اسکلت ميت جھت
دفن نمودن مرده ی ديگری در آن قبرجايز نيست.
امام نووی رحمه ﷲ در »المجموع« می گويد:
» به اتفاق اصحاب )شافعيه( نبش قبر بدون عذری شرعی جايز نيست .ولی اگر مرده در قبر )پس از
ساليانی( به خاک تبديل شد ،نبش آن برای اينکه مرده ديگری را داخل آن نمود يا اينکه به زمين
زراعتی تبديل کرد،جايز است .و ھمچنين به اتفاق اصحاب )شافعيه( جايز است تا برای ساير تصرفات
و منتفعات از آن قبر استفاده کرد و اين به شرطی است که داخل قبر حاوی استخوانھای ميت نباشد و
اثری از آن نمانده باشد" ".المجموع" )(273/5
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايند:
س ِر ِه َحيًّا« ).بخاری()شکستن استخوان مومن بعد از مردن ،مانند
س َر َع ْظ ِم ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َم ْيتًا ِم ْث ُل َک ْ
»إِنﱠ َک ْ
شکستن استخوان او در حال حيات است(.
يعنی اينکه گناه اين کار در حال زنده بودن و بعد از مردن برابر است.
اين حديث ،بر حرمت شکستن استخوان ميت مومن داللت دارد.
شيخ ناصرالدين البانی رحمه ﷲ در کتاب الجنايز خود در مورد حديث فوق می گويد":از حديث مذکور
موارد زير استنباط می شود:
 -1نبش قبر مسلمان بدليل احتمال شکستن استخوانھايش حرام است .بر اين اساس بعضی از سلف،
حفر قبر را در مقبره ای که اموات ،به کثرت آنجا دفن شده اند ،مناسب ندانسته اند...
امام نووی در »المجموع« ) (303/5می گويد» :نبش قبر بدون مجوز شرعی صحيح نيست ،البته
بخاطر اسباب شرعی مانعی ندارد...

خالصه کالم نووی اين است  :نبش قبر و بيرون آوردن اجزاء جسد پس از پوسيده شدن
)استخوانھايش( و از بين رفتنش جايز می باشد .در چنين صورتی  ،جايز است که جسد ديگری در
آنجا دفن شود .ھم چنين اگر جسد ميت پوسيده و بطور کامل به خاک تبديل شده باشد ،جايز است در
آنجا زراعت کرد يا ساختمان احداث نمود و از بين رفتن ميت  ،مدت مشخصی ندارد ،بلکه با اختالف
شرايط جوی و تفاوت ھوای ھر منطقه مدت آن نيز متفاوت است...
از جمله کارھای شگفت آوری که جلب توجه می کند  ،اين است که بسياری از جکومت ھای اسالمی
به سنگ ھا و بناھايی که بر روی قبور نصب شده اند احترام بيشتری قائل اند تا نسبت به صاحبان قبر
يعنی  ،اگر گنبد  ،سنگ يادبود و يا ساختمانی در مسير پروژه ھا و برنامه ھای عمرانی قرار گيرد ،از
انھدام آن خودداری می کنند و به خاطر حفظ آن  ،نقشه تنظيم شده عمرانی را تغيير می دھند ،چون
آنرا از آثار باستانی می دانند! اما خود قبر نزد آنان از چنين احترامی برخوردار نيست و به خاطر
حفاظت آن ،چنين تغييری در نقشه ھای خود بوجود نمی آورند .حتی بعضی از حکومت ھا بر اساس
اطالعاتی که داريم سعی شان بر اين است که اموات را بيرون از حوزه شھر و به دور از مقبره ھای
باستانی دفن کنند ،اين عمل به عقيده من مخالفتی ديگر با موازين شرعی است .. .
طبق اين حديث ،جواب سوالی که ميان محصلين پوھنحی طب به کثرت مطرح است ،روشن می
گردد و آن اينکه  :آيا کالبد شکافی انسانھا و شکستن استخوان مرده ھا  ،به منظور انجام تحقيقات
طبی جايز است يا خير؟ جواب اين است که  :اين کار در حق مردگان مسلمان جايز نيست و در حق
اموات غير مسلمان جايز است و آنچه در مسئله بعدی مطرح می شود  ،مؤيد اين مطلب است.
 -2استخوان غير مسلمانان از چنين احترامی برخوردار نيست .چون در حديث کلمه »عظم« که به
معنی استخوان است به مومن اضافه شده است و چنين به نظر می آيد که کافر از اين احترام
برخوردار نيست...
نبش قبور کفار جايز است ،زيرا کفار از چنين احترامی برخوردار نيستند ،ھمانطور که حديث سابق
بدان اشاره دارد .حديث انس بن مالک رضی ﷲ عنه نيز مؤيد اين مطلب است که می گويد :وقتی
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم وارد مدينه شد ،در قبيله بنو عمرو بن عوف اقامت کرد .چھارده شب
در آنجا مقيم شد  .سپس قاصدی نزد بنی نجار فرستاد .آنان در حالی که مسلح بودند ،آمدند .انس
رضی ﷲ عنه می گويد :آن صحنه را ھنوز به خاطر دارم که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در حالی
که سوار شتر بود و ابوبکر رضی ﷲ عنه پشت سر ايشان  ،و سران طايفه بنی نجار اطراف آن دو
گرد آمده بودند .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم وارد صحن منزل ابو ايوب انصاری رضی ﷲ
عنه شد و دوست داشت ھر جا که وقت نماز رسد .نماز بخواند .در نزديکی محل خواباندن گوسفندان،
نماز خواند .برای ساختن مسجد با سران طايفه مشغول مذاکره بود و خطاب به آنان فرمود :اين باغ
را برای ساختن مسجد ،در برابر دريافت قيمت واگذار کنيد .آنان در جواب گفتند :بخدا سوگند ما آماده
ھستيم که بدون قيمت ،آن را در اختيار شما قرار دھيم .زمين مورد بحث داخل چھار ديواری ای بود.
در آنجا قبور مشرکين  ،نخلستان و ويرانه ھايی وجود داشت .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم دستور
داد تا قبور مشرکين را خراب کنند ،ھمواری ھا ،مسطح و درخت ھای خرما قطع شوند .تنه نخلھا را
به طرف قبله مسجد چيدند و دو طرف راست و چپ مسجد را با سنگ ساختند.اصحاب ،سنگ حمل می
کردند و می آوردند ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم نيز در حالی که با اصحابش مشغول حمل خشت
بود ،چنين رجز می خواند:
فارحم االنصار و المھاجره)بخاری(
اللھم ان االجر اج ُر اآلخرة
)پروردگارا! ھمانا اجر واقعی ،اجر آخرت است -پس بر انصار و مھاجرين رحم بفرما(.
حافظ در الفتح می گويد:
از حديث مذکور چنين بر می آيد که تصرف در قبوری که بوسيله ھبه يا بيع  ،مملوک می گردند جايز
است  .ھمچنين نبش قبور کھنه و از بين رفته اگر متعلق به غير مسلمانان باشد مانعی ندارد .ھمچنين
خواندن نماز در قبرستان کفار بعد از نبش و بيرون آوردن آنھا و ساختن مسجد در آنجا نيز ،بال مانع
است".
پس خالصه اينکه نبش قبور مسلمانان تا زمانيکه اثر ميت در آنھا باقی مانده است بجز در صورت

ضرورت جايز نيست و اين عمل بی احترامی به مردگان است ولی اگر اثری از آنھا نمانده باشد بگونه
ايکه حتی استخوانھايشان نيز به خاک تبديل شده باشند ،ايرادی ندارد که قبور را نبش کرد و مرده
ديگری را در آن دفن کرد يا اينکه در آن محل زراعت يا بنايی ساخت .ولی ھرگونه تصرفی در
قبرستان کفار جايز است .وﷲ اعلم

دفن ميت واجب است ،ولو کافر باشد:

دين مقدس اسالم به پيروان خويش ھدايت فرموده که دفن ميت واجب است  ،ولوکه کافر ھم باشد ،
غرض توضيح بيشتر وبھتر موضوع توجه خوانندگان محترم به احاديثی ذيل جلب مينمايم :
 -1گروھی از اصحاب که ابوطلحه انصاری يکی از آنان است روايت میکنند که :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم در روز بدر ،امر کرد تا جسد  24تن از سران قريش در خندقی يا چاھی از چاهھای بدر انداخته
شود) ،جز اميه بن خلف ،که ورم کرده و لباس زرھیاش پر شده بود ،وقتی او را تکان دادند ،اجزاء
بدنش از ھم جدا شد .بنابراين ،جسد وی را بحال خود رھا کردند و بر جسدش سنگ و خاک ريختند تا
پنھان گردد(.
معموالً رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ھرگاه در جنگ عليه دشمن پيروز میشد ،تا سه روز در ميدان
توقف میکرد .روز سوم غزوه بدر ،امر کرد تا مرکبش را آماده کنند .سپس به راه افتاد و يارانش او را
ھمراھی کردند و گفتند :حتما ً برای انجام کاری تشريف میبرد.
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به راھش ادامه داد تا اينکه بر دھانه چاه ايستاد و شروع به ندا دادن
نامھای سران کشته شده قريش نمود و فرمود:
ای ابو جھل و عتبه و شيبه و وليد! آيا آرزو نمیکنيد که کاش از خدا و پيامبرش اطاعت میکرديد؟ ما
وعده پروردگارمان را حق يافتيم ،آيا شما نيز وعده پروردگار را حق يافتيد؟ عمر )رض( که سخنان
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را میشنيد ،گفت :ای پيامبر خدا با جسدھای بیروح و مردهای سخن
میگويی؟ مگر آنھا میشنوند؟ مگر خداوند نگفته است :تو نمیتوانی که مردگان را بشنوانی؟
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :سوگند به خدايی که جان محمد در قبضه او است ،شما سخنان مرا
بھتر از آنھا نمیشنويد.
بخدا سوگند آنھا اکنون میدانند ،آنچه من به آنھا میگفتم ،حق بود ولی قادر نيستند به سوالھای من
پاسخ بدھند .قتاده میگويد :خداوند در آن لحظه آنھا را برای شنيدن سخنان رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم زنده کرد تا تحقير بشوند و حسرت بخورند) .اين حديث از عمر بن خطاب ،عبدﷲ بن عمر و جمعی
از صحابه نقل شده است(.
ھمچنان در حديثی ديگری حضرت علی کرم ﷲ وجھه ميفرمايد :
وقتی ابوطالب فوت کرد ،نزد رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم رفتم و عرض کردم :کاکايت  ،ابوطالب فوت
شده است .چه کسی او را دفن کند؟ رسول خدا فرمود :او را دفن کن و تا برنگشته ای ،سخن مگو.
حضرت ميفرمايد  :او را دفن کرده و به محضر رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم حاضر شدم .رسول خدا
فرمود :برو و غسل کن و تا پيش من نيامدی ،سخن نگو .علی میگويد :غسل کردم و نزد رسول ﷲ
رفتم .آنحضرت برای من دعا کرد ،دعاھايی که آنھا را از داشتن شترھای آبستن و سرخ رنگ ترجيح
میدھم.

حکم ويران کردن قبر:

طوريکه در فوق تذکر داديم  ،حکم شرع اسالمی ھمين است تا زمانيکه استخوان مردگان سالم
باشد ،تخريب قبرستان حرام است ،زيرا الزمه خراب کردن آن؛ شکستن و بيرون راندن استخوان
اجساد مردگان است ،و اين کار به معنای اھانت به آنھاست که حرام می باشد ،و دليل ممنوع بودن
س َر َعظ ِمْ
شکستن استخوانھای ميت حديث رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم است که میفرمايد» :إِنﱠ َک ْ
س ِر ِه َحيًّا« .ابوداود ) (69/2ابن ماجه ).(492/1يعنی :شکستن استخوان مومن بعد
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َم ْيتًا ِم ْث ُل َک ْ
از مردن ،مانند شکستن استخوان او در حال حيات است.يعنی اينکه گناه اين کار در حال زنده بودن و
بعد از مردن برابر است.
اين حديث ،بر حرمت شکستن استخوان ميت مومن داللت دارد ،اما اگر استخوان اجساد پوسيده و به
خاک تبديل شده باشند ،در آنصورت تخريب آنھا وزراعت و ساختن در آنجا بالمانع است.

چنانکه فقھای حنفی گفتند :
ھرگاه ميت فاسد شد ،و به خاک تبديل گشت ،می توان مرده ديگری را در ھمان قبر دفن کرد ،و يا در
آنجا زراعت نمود ،و يا ساختمانی بر آن بناء کرد" .حاشيه ابن عابدين" )-.(599 / 1
و حنابله گفتند  :ھرگاه جسد ميت پوسيده شود ،زراعت و شخم زدن قبر و يا غير آن مانند ساختمان
سازی جايز است ،اما اگر ھنوز اجساد پوسيده نشده باشند ،جايز نيست .و اين حکم برای زمانی است
که قبرستان از زمين وقفی نباشد ،اگر آن زمين برای دفن اموات وقف شده باشد ،کشاورزی و شخم
زدن آنجا جايز نيست" .کشاف القناع" ).(144 / 2
و امام نووی – از فقھای شافعيه  -در »المجموع« ) (303/5می گويد» :نبش قبر بدون مجوز شرعی
صحيح نيست ،البته بخاطر اسباب شرعی مانعی ندارد.
شيخ البانی در » کتاب الجنايز« می گويد:
»خالصه کالم امام نووی اين است  :نبش قبر و بيرون آوردن اجزاء جسد پس از پوسيده شدن و از
بين رفتنش جايز می باشد .در چنين صورتی  ،جايز است که جسد ديگری در آنجا دفن شود .ھم چنين
اگر جسد ميت پوسيده و بطور کامل به خاک تبديل شده باشد ،جايز است در آنجا زراعت کرد يا
ساختمان احداث نمود .و از بين رفتن ميت مدت مشخصی ندارد ،بلکه با اختالف شرايط جوی و تفاوت
ھوای ھر منطقه مدت آن نيز متفاوت است .به عقيده من )البانی( اقدامات بعضی حکومت ھای اسالمی
برای از بين بردن گورستان ھای مسلمانان و بيرون آوردن اجساد ،بمنظور ساخت و ساز و عمران و
 ...بدون ھيچگونه رعايت احترام و بدون توجه به نھی وارده در اين موضوع و بدون جلوگيری از
شکستن استخوانھای ميت ،از نظر شرع کار خوبی نيست .چون اين گونه عمران از ضروريات زندگی
مردم محسوب نمی شود ،بلکه از جمله تشريفات زندگی ھستند و برای پرداختن به تشريفات زندگی،
تجاوز بر مردگان جائز نمی باشد .زندگان بايد امور زندگی خود را چنان تنظيم کنند که به مردگان
ضرر و آسيبی وارد نشود«.

دفـن مسلمان در قـبر ستان مشرکـيـن:

موضوع دفن مسلمانان در قبرستان کفار بخصوص در کشور ھای که اقليت ھای مذھبی در آن زند گی
ميکند يکی از موضعات قابل بحث ومناقشه در بين مسلمانان ميباشد.
تمامی علمای مذاھب اھل سنت اتفاق نظر دارند بر اينکه  :دفن جنازه مسلمانان در قبرستان کفار ،و
يا دفن جنازه کفار در قبرستان مسلمانان حرام است ،بلکه مسلمان در قبرستان مسلمانان و کافر در
گورستان کفار دفن شود ،مساله از زمان رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم تا امروز چنين بوده است.
و دليل حرمت آن حديثی از بشير )بن خصاصيه( که گفت :
َ
ْ
سو َل ﱠ
َ
ق َھ ُؤالَ ِء َخ ْي ًرا َکثِي ًرا
ﷲِ صلی ﷲ عليه وسلم َم ﱠر بِقُبُو ِر ال ُم ْ
سبَ َ
اشی َر ُ
ش ِر ِکينَ فقَا َل  :لقَ ْد َ
»بَ ْينَ َما أَنَا أُ َم ِ
ک َھ ُؤالَ ِء َخ ْي ًرا َکثِي ًرا« أبو داود ).(3230
ثَالَثًا ،ثُ ﱠم َم ﱠر بِقُبُو ِر ا ْل ُم ْ
سلِ ِمينَ فَقَا َل  :لَقَ ْد أَد َْر َ
يعنی  :ھمراه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم راه می رفتم ،به قبرستان مشرکين رسيديم ،فرمود:
»خوبی ھای زيادی از کنار اينھا گذشت ،ولی آنھا محروم شدند« و سه بار تکرار کرد .بعد به مقبره
مسلمانان رسيديم ،فرمود» :اينان خوبی ھای زيادی را کسب کردند«.
ابن حزم به اين حديث احتجاج کرده که مسلمان و مشرک در يک مقبره دفن نشوند ،و گفته  :حديث
داللت بر تفريق و جدايی قبور مسلمانان از قبور مشرکين دارد » .المحلی « ) .(143 / 5
و در کتاب » دائرة المعارف فقھی« آمده :
» فقھاء اتفاق دارند بر اينکه دفن مسلمان در قبرستان و عکس آن حرام است جز در ضرورت«» .
الموسوعة الفقھية « ).(19 / 21
بنابراين بر مسلمانانی که در کشور ھای اقليت ھای مذھبی زندگی ميکنند  ،واجب است زمينی را با
ھمکاری ھمديگر خريداری کنند و آنرا مخصوص دفن اموات خود قرار دھند ،ھرچند که خريد آن
برايشان سخت وذی قيمت باشد  ،اگر امکان خريد زمين برای تبديل آن به قبرستان مخصوص
مسلمانان نبود – مثال قوانين ظالمانه دولتی مانع آن می شد – در اين ھنگام بايد اموات خود را به
نزديکترين کشوری که در آنجا قبرستان مسلمانان يافت می شود منتقل کرده و در آنجا دفن نمايند.

خوانندۀ محترم!

غرض توضيح بيشتر اين حکم اسالم توجه شما را به فتوای علمای ھيئت دائمی افتاء سعودی که در
برابر يک سوال کننده نگاشته است جلب مينمايم:
سايلی از کشور فرانسه می پرسد :شخصی مسلمان در کشور فرانسه فوت نموده و امکان انتقال وی
به کشور اسالمی وجود نداشت  .و در کشوری که در آنجا فوت کرده قبرستان مخصوص مسلمانان
وجود ندارد ،آيا می توان وی را در قبرستان نصاری دفن کرد؟ ھمچنين در آنجا مکانی برای غسل
دادن اموات مسلمانان يافت نمی شود بجز حجره ای که مخصوص غسل اموات نصاری است ،آيا اگر
امکان غسل ميت در منزلش نباشد می توان اموات مسلمانان را در آن حجره غسل داد؟
علمای دار االفتا ء در مورد چنين جواب فرموده اند :
»اگر قبرستان مسلمانان وجود نداشته باشد باز نبايد مسلمان را در قبرستان کفار دفن نمود ،در
اينحالت بايد مکانی را در دشت و صحرا يافت و او را در آنجا دفن کرد و قبرش را ھمسطح زمين
نمود تا مبادا در معرض نبش قرار گيرد ،و البته اگر امکان انتقال وی به سرزمين ديگری که در آنجا
قبرستان مسلمانان وجود دارد فراھم باشد ،و انتقال وی ھمراه با سختی شديد نباشد ،اينکار اوالتر و
بھتر است ،اما اگر برای غسل دادن مسلمان امکان فراھم نمودن مکانی جداگانه – بدون تحمل کلفت ،
ممکن نبود ،در آنصورت غسل دادن مسلمان در مکان مخصوص کفار ايرادی ندارد« » .اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء« .454/8
باز سايل ديگری می پرسد :
آيا دفن مسلمانان در قبرستان غيرمسلمانان جايز است؟ )البته( درجائيکه مسلمانان در سرزمين ھای
دور از مقابر مسلمين سکونت دارند و اگر بخواھند اموات خود را به آنجا ببرند الزمست بيشتر از يک
ھفته در حال سفر باشند ،درحاليکه سنت آنست که در دفن اموات تعجيل نمود؟
علما در اين مورد چنين جواب ميفرمايند :
» برای مسلمانان جايز نيست که جنازه مسلمانی را در قبرستان کفار دفن کنند ،زيرا عمل اھل اسالم
از عھد پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و خلفای راشدين و بعد آنھا ھمواره بر اين بوده که قبرستان
مسلمانان از کفار جدا شده ،و مسلمان را با مشرک در يکجا دفن نکردند ،و اين امر بعنوان اجماع
عملی محسوب شده که قبرستان مسلمانان بايد جدا از کفار باشد ،و امام نسايی از بشير بن معبد
سدوسی روايت کرده که  :ھمراه رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم پياده راه می رفتم که از کنار
قبرستان مسلمانان عبور کرديم ،ايشان فرمودند  » :لقد سبق ھؤالء ش ًرا کثي ًرا« آنھا از شرھای زيادی
خالص شدند ،و سپس از کنار قبر مشرکين عبور نموديم و فرمود  » :لقد سبق ھؤالء خي ًرا کثي ًرا«
خوبی ھای زيادی از کنار اينھا گذشت ،ولی آنھا محروم شدند.
واين حديث داللت بر جدا بودن قبرستان مسلمانان و مشرکان از ھمديگر دارد.
بر ھر مسلمانی واجب است که در سرزمين غير اسالمی سکونت نکند ،و در بين جمعيت کفار اقامت
نگزيند ،بلکه بر اوست که جھت نجات دينش از افتادن در فتنه آنجا را به سوی کشوری اسالمی ترک
کند ،تا بتواند شعائر دينش را برپا دارد ،و با برادران مسلمان خود در نيکی ھمکاری و تعاون کند و
سواد و جمعيت مسلمانان افزايش يابد ،مگر کسی که جھت تبليغ و نشر اسالم در بين آنھا اقامت گزيند
که در آنصورت اگر توانايی آنرا داشته باشد و تحت تاثير کفار قرار نگيرد ايرادی بر وی نيست در
آنجا اقامت کند ،و يا برای کسی که مجبور به اقامت در بين کفار شود ،و بر آنھا الزمست که با
ھمديگر ھمکاری کرده و قبرستان مخصوصی را مھيا کنند تا اموات خود را در آنجا دفن نمايند«.

خالصـۀ بحث:

اگر يک مسلمان در سرزمين کفر فوت کند ،بايد در قبرستان مخصوص مسلمانان دفن نشود و حق
ندارند که وی را در قبرستان کفار دفن نمايند ،اگر قبرستان مخصوص نبود وی را به نزديکترين شھر
يا کشوری که قبرستان مسلمانان در آن وجود دارد منتقل کنند ،و اگر اين امر برايشان بسيار سخت
باشد ،پس وی را در مکانی دور از شھر و قبرستان کفار دفن کنند و سطح آنرا با زمين يکسان نمايند
تا مبادا آنرا ويران و يا نبش کنند.

انتظار کشيدن غرض سوال وجواب متوفی در قبر:

در بسياری از اوقات ديده شده است که نزديکان متوفی بعد از دفن ميت بمدت يک والی دو ساعت
نزديک قبر متوفی خاموش می نشينند  ،وبا خود ميگويند که حضور ما در نزديک قبر سوال جواب
ملکين )منکر و نکير( برای ميت را اسان خواھد ساخت .
در مورد ھمچو اعتقادات بايد با تمام صراحت گفت که  :در نصوص شرعی چنين چيزی وجود ندارد.
اما آنچه كه از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ثابت است ،اين است كه بعد از دفن ،برای ميت دعای
استقامت و استغفاربعمل می ايد وبه کسانيکه در تدفين جنازه اشتراک نموده باشند نيز تقاضا بعمل
می ايد تا برای ميت دعای ثبات ،استقامت و استغفار بعمل ارند .
در حديث عثمان بن عفان رضی ﷲ عنه آمده است که َ »:كانَ النﱠبِی صلی ﷲ عليه وسلم إِ َذا فَ َر َغ ِمنْ
سأ َ ُل« .ابوداود )، (70/2
ت فَإِنﱠهُ اآلنَ ي ْ
ت َوقَفَ َعلَي ِه فَقَا َل ا ْ
ستَ ْغفِ ُروا ألَ ِخي ُك ْم َو َ
سلُوا لَهُ بِالتﱠ ْثبِي ِ
َد ْف ِن ا ْل َمي ِ
حاكم ) (370/1و بيھقی ).(56/4يعنی :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم  ،ھرگاه از دفن ميت فارغ می
شد در كنار قبرش می ايستاد و می فرمود :برای برادرتان طلب آمرزش كنيد و برای او از خداوند
تقاضای استقامت نمائيد .چرا كه اكنون مورد بازخواست قرار می گيرد.
واين دعا ھا که برای استقامت و تثبيت برای ميت در وقت دفن و بعد از آن بعمل می ايد عبارت است
از » :اللھم ثبته عند سؤال الملكين« .يعنی» :بارالھا! او را در پاسخ دادن به سواالت دو مالئکه
)منکر و نکير( ثابت قدم و استوار بگردان«.

فرياد قبر :

حضرت ابو ھريرة )رض( روايت ميکند  :روزی ھمراه آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم در تشيع
جنازه ای شرکت نموديم  .وقتی به قبر ستان رسيديم  ،آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم نزديک قبر ی
تشريف بردند وفرمودند  :قبر ھر روز با کلمات فصيح وصدايی آشکار چنين می گويد :
ای فرزند آدم ! تو مرا فرامش کردی  ،من خانه ی تنھايی  ،منزل بيگانگان  ،آشيانه وحشت  ،النه
کرمھا وخانه تنگی ھستم ولی نه برای کسی که خداوند مرا برايش وسيع گردانيده است  .سپس آن
حضرت فرمودند  :قبر باغی از باغھای بھشت  ،يا چاھی از چاھی دوزخ است .

نشراعالن فوتی دروسايل اطالعات جمعی :

اعالن فوتی که به شکلی که شبيه نعی )اعالم خبر وفات کسی در بين مردم از مناره ھا وجای ھای
بلند( است در شرع اسالم ممنوعه بوده و جايز نمی باشد ،اما نشر ومطلع گردانيد دوستان واقارب
واشنايان از )از مرگ او( ودعوت از آنان غرض اشتراک در نماز جنازه وحضور برای تشييع
جنازه در شرع اسالمی جايز وشامل نعی ممنوعه نمی باشد  ،زيرا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم وقتی
نجاشی فوت کرد مسلمانان را از مرگ او باخبر نمود و بر وی نماز جنازه خواند ).فتاوی اللجنة
الدائمة ). (142/9شيخ عبد العزيز بن باز  ،شيخ عبد ﷲ بن غديان  ،شيخ عبد ﷲ بن قعود .(.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از نعی نھی فرمودند ،چنانکه از بالل بن يحيی روايت است که گفت » َکانَ
صلﱠی ﱠ
سو َل ﱠ
س ِم ْعتُ َر ُ
ﷲِ َ
ُح َذ ْيفَةُ إِ َذا َماتَ لَهُ ا ْل َميﱢتُ قَا َل َال ت ُْؤ ِذنُوا بِ ِه أَ َحدًا إِنﱢی أَ َخافُ أَنْ يَ ُکونَ نَ ْعيًا إِنﱢی َ
ﷲُ
سلﱠ َم بِأ ُ ُذنَ ﱠی ھَاتَ ْي ِن يَ ْن َھی عَنْ النﱠ ْع ِی« ابن ماجه ).(1476
َعلَ ْي ِه َو َ
يعنی  :حذيفه بن يمان ھرگاه کسی از نزديکانش فوت می کرد ،می گفت :مرگش را به کسی اعالم
نکنيد ،می ترسم که اين کار ،نعی بحساب آيد ،زيرا من از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدم که از
نعی ،منع می فرمود.
عالمه البانی در » کتاب الجنايز « گفته  :ترمذی و ابن ماجه و بيھقی و احمد با سند حسن روايت
کرده اند.
در مورد جايز بودن يا نبودن اعالن فوتی در وسايل اطالعات جمعی  ،الزمست به اھداف اين کار دقت
کنيم؛ دو ھدف را می توان برای اينکار در نظر گرفت :
اول  :با اعالم خبر مرگ شخصی و آگاه نمودن اقارب و خويشاوندان و آشنايان ميت و يا ساير
مسلمانان سعی می شود مسلمانان برای تجھيز و تدفين و مھمتر از ھمه نماز خواندن بر آن ،جمع
شوند ،و اين اطالع رسانی قبل از تدفين ميت است.

دوم  :ھدف اين باشد تا مردم در مجالس ترحيم و سوگواری شخص ميت حضور يابند.
آنچه که شرع بدان اجازه داده است ،مورد اولی است .يعنی اعالم خبر مرگ شخصی بين آشنايان
واقارب جھت اجتماع برای نماز بر ميت و تشييع جنازه است.
علمای ھيئت دائمی افتاء گفتند :
»خبر دادن )از مرگ ميت( در بين اقارب و آشنايان متوفی برای آنکه در نماز جنازه حضور يابند ،و
ھمينطور برای تشييع جنازه وی ،اين شامل نعی ممنوعه نيست ،زيرا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
وقتی نجاشی فوت کرد مسلمانان را از مرگ او باخبر نمود و بر وی نماز خواند«.
اما اعالم خبر برای حضور مردم در مجالس ترحيم ناجايز است ،دليل اين تفاوت را می توان به جمع
بين احاديثی در مورد نھی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از اعالم خبر مرگ ،و عمل پيامبر در خبر دادن
فوت نجاشی به بقيه صحابه جھت جمع شدن برای خواندن نماز بر روی جنازه دانست.
سو َل ﱠ
ﱠ
اش ﱠی فِی
از ابوھريره رضی ﷲ عنه روايت است که گفت » :أَنﱠ َر ُ
صلﱠی ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ
سلﱠ َم نَ َعی الن َج ِ
صفﱠ بِ ِھ ْم َو َکبﱠ َر أَ ْربَ ًعا« بخاری ) (1245و مسلم ).(951
صلﱠی ،فَ َ
اليَ ْو ِم الﱠ ِذی َماتَ فِي ِه َخ َر َج إِلَی ال ُم َ
يعنی  :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خبر مرگ نجاشی )پادشاه حبشه( را که در سرزمين حبشه فوت
کرده بود ،اعالم نمود و به مصلی رفت و مسلمانان صف بستند و ايشان چھار تکبير گفت.
اينکه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم خبر مرگ نجاشی را در ميان صحابه اعالم نمودند تا صحابه جمع
شوند و از دور نماز جنازه بخوانند ،علمای بزرگوار چنين نتيجه گرفته اند که اعالم خبر فوت – فقط -
برای جمع شدن مسلمانان جھت غسل دادن ميت و تکفين و تدفين و نماز خواندن بر وی ،جايز است.
از جمله علمايی که اين مورد را ذکر نموده اند  :امام نووی رحمه ﷲ در » المجموع« )،(174/5
حافظ ابن حجر عسقالنی رحمه ﷲ در » فتح الباری« ) ،(140/3و شيخ ابن عثيمين رحمه ﷲ در
مجموع الفتاوی خود؛ کتاب الجنايز.
شيخ ابن عثيمين در مورد حکم تعزيه بوسيله روزنامه ھا مينويسد:
»اين جزو ھمان نعی ممنوعه است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از آن نھی کردند ،زيرا ھدف از آن؛
شناساندن و اعالن مرده شان است ،و اين جزو نعی نھی شده است«.
اودر مورد اينکه »حکم تعزيه بوسيله جرايد چيست؟ و آيا اين جزو نعی نھی شده می شود يا خير ؟
مينويسد » :آنچه بر من ظاھر شده؛ اعالن خبر مرگ بعد از وفات انسان و تعزيه در جرايد جزو نعی
نھی شده است ،اما اگر قبل از آنکه بر ميت نماز خوانده شود خبر مرگ بخاطر نماز )جنازه( اعالن
شود ايرادی در آن نيست ،ھمانگونه که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم خبر مرگ نجاشی را وقتی فوت
نمود اعالم کرد ،و صحابه را امر کرد تا به مصلی بروند و با آنھا نماز خواند ،اما بعد از مرگ ديگر
نيازی به اطالع رسانی نيست ،زيرا او ديگر مرده و تمام شد ،پس اعالن مرگ او در جرايد جزو نعی
نھی شده است«) .تفصيل موضوع را ميتوان در مجموع فتاوی ورسائل " ) .(344-343/17را
مطالعه فرمود(.

يادداشت:

منظور از » نَ ْعی « يعنی  :اعالم خبر وفات کسی در بين مردم ،به منظور شرکت آنھا در مراسم
ترحيم و سوگواری و غيره ...
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از نعی نھی فرمودند ،عالمه البانی در » کتاب الجنايز« می گويد » :اعالم
فوت شخص از باالی مناره ھا و غيره» ،نعی« بحساب می آيد و از حذيفه بن يمان رضی ﷲ
س ِم ْعتُ
عنه ثابت است که  » :إِ َذا َماتَ لَهُ ا ْل َميﱢتُ قَا َل َال ت ُْؤ ِذنُوا بِ ِه أَ َحدًا إِنﱢی أَ َخافُ أَنْ يَ ُکونَ نَ ْعيًا إِنﱢی َ
صلﱠی ﱠ
سو َل ﱠ
سلﱠ َم بِأ ُ ُذنَ ﱠی ھَاتَ ْي ِن يَ ْن َھی عَنْ النﱠ ْع ِی« .يعنی  :ھرگاه کسی از نزديکانش فوت
َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ
می کرد ،می گفت :مرگش را به کسی اعالم نکنيد ،می ترسم که اين کار ،نعی بحساب آيد ،زيرا من از
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدم که از نعی ،منع می فرمود .ترمذی و ابن ماجه و بيھقی و احمد
با سند حسن روايت کرده اند.

نعی در لغت:

اعالم خبر مرگ کسی است .بنابراين نعی ،ھرگونه خبر مرگ را در بر می گيرد ،اما احاديث صحيحی

وجود دارد که صحت بعضی از اعالم مرگ ھا را جايز می داند .علما می فرمايند :نعيی که از آن منع
شده است ،آن است که روش دوران جاھليت باشد ،يعنی جيغ کشيدن بر در منازل و بازارھا و مراکز
تجمع مردم ...
اعالم وفات مرگ اگر مانند شيوه ھای جاھليت نباشد ،جايز است .و حتی در برخی موارد که ميت
کسی را نداشته باشد که کار کفن و دفنش را انجام دھد ،واجب می گردد .
ابن حجر می گويد:
)نعی( نوعی رسم جاھلی بود که در بازارھا و خيابانھا خبر مرگ بعضی از انسانھا را اعالم می
کردند .بنده )البانی( می گويم :آنچه امروز از بلند گوی مساجد اعالم می شود ھمان نعی ممنوع
است«.

استعما ل کلماتی مانند مغفور يا مرحوم برای مرده:

درزياتر از اعالنات فوتی ديده شده است که ميت را بعنوان مغفور و يا مرحوم و مانند اين كلمات ،و
به اينكه او از بھشتيان است ،توصيف میکنند .و ھر کس کوچکترين توجه به امور دينی و عقيده
داشته باشد میداند که اين گونه امور از امور غيبیاند ،جز خداوند کسی بر آن واقف نيست ،و بر
طبق عقيده اھل سنت و جماعت نبايد برای کسی بر دخول جنت و يا دخول در جھنم شھادت نمود،
مگر آنکه قرآن بر جھنم و دوزخی بودن شھادت داده باشد:
مانند ابی لھب ،و يا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آن شھادت داده باشد :مانند عشره مبشره از ياران
خود ،و شھادت به مغفور و مرحوم فرد نيز ھمچون شھادت به موارد فوق است ،لذا به جای مرحوم و
مغفور میبايست ،غفر ﷲ له ،يا رحمه ﷲ ،و مانند اين كلمات و دعا برای مرده به کار برد.

استعمال کردن کلمه مثواه اخير:

بر خی از مسلمانان عادت دارند که در اعالن ھای فوتی خويش ويا ھم در صحبت ھای خويس متذکر
ميشوند ) ُدفِنَ فی مثواه األخير( )در منزل آخر خويش دفن گرديد( گفتن اين کلمه در شرع اسالمی
حرام است ،چون گفتن اين جمله و مقتضای آن اين است که قبر آخرين منزل است برای وی ،و اين
انکار زنده شدن را در بردارد ،برای عموم مسلمانان معلوم است که قبر آخرين منزل و مرحله برای
مرده نيست ،مگر نزد کسانی که باور به قيامت ندارند ،به نظر آنان قبر آخرين مرحلة ميّت است.
اما مسلمان آخرين مرحله وی قبر نيست ،و يک فرد اعرابی از مردی شنيد که:
با خود ميگفت » : :أَ ْلھا ُك ُم التﱠكاثُ ُر )َ (1حتﱠى ُز ْرتُ ُم ا ْل َمقابِ َر ) ) (2سوره التكاثر :آيات ( .2 ،1
افرونطلبی )و تفاخر( شما را به خود مشغول داشته )و از خدا غافل نموده( است* تا آنجا كه به ديدار
قبرھا رفتيد .را میخواند و گفت قسم به خدا زائر مقيم نيست .زيرا کسی که زيارت میکند میرود،
پس نياز به زنده شدن دارد.

استعمال لفظ شھيد:

در دعا در حق ميت آمده است :
»اللھم اغفـر لحينا وميتنا وشاھدنا وغايـبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللھم من احييته منا
فاحيه على اسالم ومن توفيته منا فتوفه على االيمان «
برماست تا بزرگان خويش را مطابق به قواعد وقوانين شرعيت غرای محمدی احترام گذاشته،
بزرگداشت نموده وبه روح شان دعای مغفرت بفرستيم واز پروردگار با عظمت تنما ء نموده که از
گناھان شان عفو وجای شان درجنت باشد.
در حديث پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم آمده است که  » :به مردگان ناسزا نگوئيد زيرا که آنان به نتيجه
ای اعمال شان رسيده اند « ) صحيح بخاری حديث ( 1393
لذا خاصهء ووجيبه ما مسلمانان است که مرده ومتوفی خويش را به القاب نيک ياد نمايم وبرايش
از درگاه ايزد متعال طلب مغفرت وبخشش شده وخداوند آنان راغريق رحمت خويش سازند .
درمورد اينکه در شرع اسالمی به چه کسی خطاب شھيد و اطالق شھيد ميگردد و گفته ميشود و به
کی نه؟

موضوع است قابل بحث ومورد اختالف علماء ومفسرين اسالم  .برای توضيح اين حکم وتعريف
بھتر وبيشتر از مفھوم مقدس شھيد بايد به منابع شرع اسالمی مراجعه ودرمورد مطابق فھم اسالمی
،حل مطلب نمايم:
در حديثی صحيح از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در مورد اينکه به چه کس ميتواند خطاب شھيد
نمود ،آمده است :
َ
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ْ
ْ
ْ
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ْ
ش ِھي ٌد ،
»ال ﱠ
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ق َ
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يل ﷲِ  :ال َمط ُعونُ َ
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س َوی القت ِل فِی َ
ش َھا َدةُ َ
ت ال َجن ِ
ب ذا ِ
ص ِ
س ْب ٌع ِ
سب ِ ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
ش ِھي ٌد َ ،وال َم ْرأة تَ ُموتُ بِ ُج ْم ٍع
ش ِھي ٌد َ ،وال ِذی يَ ُموتُ ت َْحتَ ال َھد ِْم َ
يق َ
َوا ْل َم ْبطونُ َ
اح ُ
ش ِھي ٌد َ ،و َ
ص ِ
ب ال َح ِر ِ
ش ِھي ٌد« .أبوداود ) (٣١١١١و نسائی ) (١٨۴۶و صححه األلبانی فی صحيح أبی داود .
َ
) درروايت فوق به غير از مجاھدی که در راه ﷲ کشته میشود ،شھداء را بر ھفت دسته
وکتکوری تقسمبندی فرموده اند :
از جمله کسی که به مرض طاعون میميرد ،کسی که در آب غرق میشود ،کسی که به سينه پھلو می
ميرد ،کسی که به درد شکم میميرد ،کسی که به خاطر سوختن میميرد و کسی که در زير خرابی
خانه ومنزل و ويرانی میميرد و زنی که در ھنگام وضع حمل نوزادش میميرد(.
َ
ش ِھي ٌد
ش ِھي ٌد َو َمنْ قُتِ َل دُونَ ِدينِ ِه ف ُھ َو َ
ش ِھي ٌد َو َمنْ قُتِ َل دُونَ أَ ْھلِ ِه فَ ُھ َو َ
و فرمودندَ » :منْ قُتِ َل دُونَ َمالِ ِه فَ ُھ َو َ
ش ِھي ٌد« .ابوداود ،ترمذی ،احمد و نسائی و سند حديث صحيح است » .ھر
َو َمنْ قُتِ َل دُونَ َد ِم ِه فَ ُھ َو َ
کس در راه دفاع از مال ،ناموس و دين خود کشته شود ،شھيد است «.و اين از فضل خداوند متعال
است که عالوه بر مجاھد در راه خدا ،اين ھفت کس را نيز بعنوان شھيد حساب کرده است.
البته برخی از علماء  ،بنابر بر فھم که از حديث ميگيرند  ،تعدادی از امراض را نيز داخل کتکوری
لست شھدای ھفتگانه نموده و استدالل مياورند شخصيکه به اثر مريضی سرطان بميرد  ،نيز در
جمله شھدا محسوب ميگردد .اين عده از علماء استدال خويش رابه اين حديث مستند می سازند َ »:منْ
يح َعلَ ْي ِه بِ ِر ْزقِ ِه ِمنْ ا ْل َجنﱠ ِة« ابن ماجه ).(١۶١۵
ضا َماتَ َ
ی َو ِر َ
ش ِھيدًا َو ُوقِ َی فِ ْتنَةَ ا ْلقَ ْب ِر َو ُغ ِد َ
َماتَ َم ِري ً
)ھرکس بر اثر مريضی بميرد شھيد است ،و از فتنه قبر در امان خواھد ماند ( .
در مقابل تعداد ديگری از علماء به استدالل فوق مخالفت نموده واساسآ اين حديث را ا ضعيف ،
ومجعول ميدانند  .از جمله:
امام ابن جوزی و عالمه شيخ البانی اين حديث را جعلی و ساختگی می دانند؛ ) مراجعه شود به :
السلسلة الضعيفة ( ).(۴۶۶١
اما بعضی ديگر از اھل علم با توجه به حديث صحيح فوق که شھداء را ھفت دسته معرفی کرده،
ش ِھي ٌد  :کسی است که به درد شکم میميرد« گفتند :اگر سرطان مربوط به
ميفرمايند که َ » :وا ْل َم ْبطُونُ َ
داخل شکم باشد ،او در حکم شھيد است.
ومی افزايند ھدف از  » :مبطون :درد شکم « ميباشد  ،بنآ درد شکم عام است و شامل ھر کسی که
بخاطر دردی از ناحيه شکم بميرد ،در کتکوری شھدا شامل ميگردند  ،و درد شکم خاص به يک درد
معين )مثال اسھال( نيست.
امام نووی رحمه ﷲ در » شرح صحيح مسلم « ميفرمايد  » :مبطون يعنی صاحب درد شکم ،که
ھمان اسھال است .اما قاضی عياض استدالل مياورد که  :مبطون کسی است که دچار استفراغ و نفخ
شکم است ،و می افزايد کسيکه به مرض شکم دردی  ،ويا شخصيکه به آثر درد شکم بميرد ويا ھر
دردی ديگری که در ناحيه شکم باشد  ،در جمله شھيد محسوب ميگردد «
بنابر ھمين قول است که تعدادی از علما ء مريضی سرطان را که در ناحيه شکم باشند  ،شھيد می
شمارند  ،وآنرا در معنای » مبطون « محسوب ميدارند.
در سوالی که از يکی علماء شھير جھان اسالم بنام » شيخ عالمه عبد المحسن عباد « در مورد
اينکه  ،کسيکه به آثر مرض سرطان در ناحيه شکم بميرد داخل شھدا ميگردد ،يا خير در جواب
بصورت واضح ميفرمايد؟
» نه خير ،زيرا سرطان ھميشه در ناحيه شکم رخ نمی دھد ،بلکه مريضی سرطان گاھی در غير
شکم ھم روی می دھد« ) .برای تفصيل مزيد  :مراجعه شود به شرح سنن أبی داود )نوار .(٢٣٠

پس آنعده ازمريضان که به آثر سرطان حنجره می ميرند ،آنان داخل در معنای » مبطون « نيست و
جزو شھيد محسوب نمی شود.

يـادداشــــت:

قابل ياد اوری است  :آنعده از کسانيکه بر اثر استعمال حرام مانند مخدرات و مشروبات و دخانيات به
سرطان )داخل شکم( مبتال ميگردند ومی ميميرند  ،حکم بر شھيد بودن وی داده نمی شود ،زيرا وی
بر اثر مواد حرام مرده است ،مگر آنکه توبه کرده و استعمال آن مخدرات و مشروبات را ترک گفته
باشد ولی بعدھا بر اثر ضايعات آن دچار سرطان گردد.

يادداشت حکمی:

بنابر استدالل فوق حکم شرع ھمين است  :آنعده از کسيکه بر اثر مريضی سرطان بميرد  ،آنرا
نميتوانيم شھيد گفت ،مگر آنکه محل سرطان در داخل شکم باشد ،و البته نص صريحی در اين باره
نيز وارد نشده ،اما بعضی از علماء اجتھاد کردند که سرطان داخل شکم می تواند داخل در معنای »
مبطون  :شکم درد « شود ،و اميد است که ﷲ متعال چنين کسانی را شھيد حساب کند.
در ضمن اگر بالفرض کسی بر اثر مريضی بميرد و شھيد ناميده شود ،حکم شھيد فی سبيل ﷲ و مقام
وی را ندارد ،پس به اين افراد ھم غسل داده می شوند و ھم بر آنھا نماز خوانده می شود )بر خالف
شھيد در ميدان جھاد( و فقط در برخی احکام اخروی با شھيدان در ميدان جھاد تشابه دارند.
ش ِھ ْي ٌد« .کسانيکه به اثر حادثه ترافيکی
دم َ
برخی از علماء به استناد لفظ » َوالّ ِذ ْ
ی يَ ُم ْوتُ ت َْحتَ ا ْل َھ ِ
ميميرند آنان را نيز در جمله شھدا محسوب مينمايند.
و اين حکم چه برای کسی که در داخل موتر تصادف می کند و چه کسی که توسط موتر زده شود
يکسان است.
حتی برخی ازعلماء اشخاصيکه توسط شارطی برق می ميمرند ،نيز در جمله شھدا بحساب می اورند .
البته علماء در مورد اينکه آيا تمامی افراد يکه در فوق  ،بعنوان شھيد اطالق می شوند ،نيز از
احکام اخروی شبيه شھيد در راه خدا برخوردارند يا خير ،چنين قياسی را صحيح نمی دانند بلکه گفته
اند آنعده از افراديکه بغير از شھادت در ميدان جھاد می ميرند و حکم شھيد را دارند در دنيا ھم غسل
داده می شوند و ھم بر آنھا نماز خوانده می شود )بر خالف شھيد در جھاد( و فقط در برخی احکام
اخروی با شھيدان در ميدان جھاد تشابه دارند.
عالمه ابن باز رحمه ﷲ می گويد ..» :افضل شھدا؛ شھدای فی سبيل ﷲ ھستند ،يعنی ھمان کسانی که
در راه خداوند با کفار می جنگند ،و آنھا افضل شھداء ھستند ،که نيازی به غسل آنھا نيست و بر آنھا
نماز خوانده نمی شود ،زيرا آنھا زندگانی ھستند که نزد خداوند رزق می گيرند ،و اما ديگر شھدا غير
از شھدای فی سبيل ﷲ مانند کسی که بر اثر درد شکم و يا طاعون بميرد و کسی که زير آورار بميرد
و کسی که غرق می شود ،اين دسته )بر خالف شھدای فی سبيل ﷲ( ميباشند  ،ھم غسل داده می
شوند و ھم بر آنھا نماز خوانده می شود ،و کسی که بر اثر حوادث ترافيکی می ميرند نيز به اين
گروه ملحق می شود ،زيرا او شبيه کسی است که در زير آوار می ميرد و اميد است که بعنوان
شھادت محسوب شوند ،بايد برای آنان غسل داده شوند و بر آنھا نماز جنازه خوانده شود ،ھمانند
کسی که بر اثر درد شکم و غرق شدن می ميرد« ).برای مزيد معلومات مراجعه شود به فتاوی نور
علی الدرب( ).(1426/3

آيا جايز است بگوئيم » فالنی شھيد است «؟

پروردگار با عظمت ما در ) آيه  ٣۶سوره االسراء ( ميفرمايد:
ص َر َوا ْل ُف َؤادَ ُكل ُّ أُولـ ِئ َك َكانَ َع ْن ُه َم ْسؤُ والً « ) و از چيزى
الس ْم َع َوا ْل َب َ
يس َل َك بِ ِه عِ ْل ٌم إِنَّ َّ
ف َما َل َ
» َوالَ َت ْق ُ
كه بدان علم ندارى )در مرحله اعتقاد و گفتار و عمل( پيروى مكن ،زيرا گوش و چشم و قلب  ،ھر يك
مورد سؤال قرار خواھند گرفت )از انسان درباره كارھاى آنھا و از آنھا درباره كارھاى خودشان
مىپرسند( واقعآ چه زيبا فرموده است که انسان در مورد چيزيکه از آن علم واگاھی ندارد  ،نبايد از
آن پيروی کند بلکه غرض احتياط از گفتن در مورد چيزيکه علم ندارند خود را نگاه دارند .چرا که :
زبان ،قلب  ،گوش  ،دست  ،بينی  ،وقلم در روز اخرات جواب گوی اعمال وگردار خويش ميباشند .

عالم ومفتی شھير جھان اسالم عالمه شيخ ابن عثيمين طی فتوای ميفرمايد:
»جايز نيست که بصورت عينی بگوئيم فالنی شھيد است ،زيرا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :
ﷲِ َو ﱠ
يل ﱠ
يو َم ا ْلقِيا َم ِة َواللﱠ ْونُ
ﷲُ أَ ْعلَ ُم بِ َمنْ ي ْکلَ ُم فِی َ
سی بِي ِد ِه َال ي ْکلَ ُم أَ َح ٌد فِی َ
» َوالﱠ ِذی نَ ْف ِ
سبِيلِ ِه إِ ﱠال َجا َء ْ
سب ِ ِ
ک«) ،سوگند به آن ذاتی که جانم در دست اوست ھيچ کس در راه ﷲ
يح ا ْل ِم ْ
لَ ْونُ الد ِﱠم َو ﱢ
يح ِر ُ
الر ُ
س ِ
زخمی نمیشود مگر آن که در روز قيامت با ھمان زخم میآيد در حالی که رنگ ،رنگ خون است و
بو ،بوی مشک ،و ﷲ تعالی بھتر میدانند چه کسی در راه او زخمی میشود( .بخاری ).(٢٨٠٣
)در اين حديث ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم( علم آنرا به ﷲ متعال نسبت داده است ،و اگر اينگونه
است پس جايز نيست که برای شخصی شھادت و گواھی دھيم به اينکه او شھيد است؛ زيرا اگر ما
گواھی دھيم که او شھيد است در واقع گواھی داديم به اينکه او به بھشت می رود ،حال آنکه از جمله
اصول اھل سنت و جماعت آنست که به جنتی بودن احدی گواھی نمی دھيم مگر آنکسی را که رسول
خدا صلی ﷲ عليه وسلم به جنتی بودنش شھادت داده باشد.
و بر اين مبنا می گوئيم  :اميد است که فالنی جزو شھداء باشد ،و ھمين )جمله در حق وی( کافيست،
زيرا اگر واقعا نزد ﷲ متعال شھيد باشد پس واقعا شھيد است چه ما به او شھيد بگوئيم يا نگوئيم ،و
اگر ھم نزد خدا شھيد نباشد پس جزو شھداء محسوب نمی شود ھرچند که ما وی را شھيد بناميم«.
) برای معلومات مزيد مراجعه شود  :به مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين" ) ) .(387/25برای تفصيل موضوع مراجعه شود به  :کتاب )مختصر األسئلة واألجوبة على
العقيدة الواسطية( ،ضبط شرحی الھراس وابن عثيمين للعقيدة الواسطية بالسؤال والجواب،تھيه و
تنظيم :مضحی بن عبيد معثم شمری سايت جامع فتاوای اھل سنت و جماعت.( .

مراسم عزا وسوگواری :

در خانه ايکه غم باشد بطرف ايشان تا سه روز برای تعزيت رفتن مستحب است  ،برای متعلقين مرده
تسلی دادن  ،بيان فضايل وبيان کردن اين ثواب عظيم الشان ورغبت بر صبر کردن وطلب دعای
مغفرت برای مرده کار نيک وعمل اسالمی بشمار ميرود  .رفتن به خانه متوفی واظھار غمشريکی را
در اصطلح شرع تعزيت گويند ،ولی نبايد فراموش کرد که بعد از سه روز تعزيت کردن مکروه
تنزيھی ميباشد ليکن اگر باز ماندگان متوفی ويا به اصطالح شخصی که برايش تعزيت داده ميشود ،
اگر در سفر باشد وبعد از سه روز بخانه تشريف بياورد  ،ميتوان بعد از سه روز ھم نزد اقارب
رفته ومراسم تسليت وتعزيت را بجاء آورد .
در ھمه اين احوال در جنب اينکه يک مسلمان مراسم تعزيت را بجاء می اورد  ،فراموش نبايد کرد
که بازماندگان متوفی را به صبر و شکيبايی و راضی بودن به قضا و قدر خداوندی ترغيب می
نمايد.

تعـزيه و ھمدردی:

تعزيه لغت عربی بوده و ازلحاظ لغوی به معنای اظھار ھمدردی  ،سوگواری و تسليت است  .ويابه
عباره ديگر تعزيت  ،عزاداری کردن تسليت دادن برای بازماندگان متوفا وگفتن تسليت به ايشان .
تعزيت برای تسکين آالم و دردھای فرد مصيبت ديده و فرونشاندن ترس و ھراس فرد و آرام ساختن
اندوه و بی قراری وی می باشد.
پيامبر صلى ﷲ عليه و سلم می فرمايد » :من َع ﱠزى مصابًا فله مثل أجره « يعنی» :آنکه مصيبت ديده
ای را تعزيت گويد پاداشی به اندازه ی او برای اوست ) «.ترمذی وابن ماجه(.
اصطالح تعزيه درافغانستان بنام » مراسم فاتحه خوانی ويا فاتحه« معروف ميباشد که البته توام
با گفتن فاتحه مردانه وزنانه تقسيم ميشود«
ھمانظوريکه گفتيم تعزيت وتسليت گفتن پس از کفن و دفن ميت به ھمه ای اعضای خانواده ميت خواه
بزرگ باشند ويا کوچک عمل مستحب است؛ زيرا رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودهاند:
» ھر مسلمانی که به ھنگام مصيبتی به برادر مسلمان خود تسليت بگويد ،روز قيامت خداوند لباس
کرامت را بر تن او میپوشاند« ).اخرجه ابن ماجه(.

يادداشت ضروری:

الزم به يادآوری است که به روايت زاد المعاد ج  ١ص  ،۵٠٨ترتيب مراسم برای تعزيه و جمع شدن
خانوادهء ميت و ساير دوستان ميت برای مراسم تعزيه  ،تسليت ويا به اصطالح مراسم فاتحه  ،و
قرائت قرآن آنھم توسط چند نفر قاری ودر ظرف يک يا دو ساعت ،بدعت بوده و ھيچ اصلی دردين
مقدس اسالم ندارد  ) « .برای معلوماتی مزيد مراجعه شود  :زاد المعاد ج  1ص .( 508

آداب تعزيت:

تعزيت و ھمدردی دارای آداب خاصی خود بوده  ،که بر ھر مسلمان الزم آنرا رعايت بدارد :

مشارکت:

به محض اينکه فرد از مرگ کسی از نزديکان ،ھمسايگان يا دوستانش خويش اطالع حاصل نمايد ،
بر او واجب است که به ديدار خانواده ودوستان و آشنا يان متوفی برای تعزيت گفتن و شرکت نمودن
در تشييع جنازه برود .تا مطابق عمل پيامبر صلى ﷲ عليه و سلم عمل نمايد که فرموده است:
)حق المسلم على المسلم خمس :رد السالم ،وعيادة المريض ،واتباع الجنائز ،وإجابة الدعوة ،وتشميت
العاطس( يعنی» :حق مسلمان بر مسلمان پنج چيز است :جواب سالم ،عيادت مريض ،رفتن بدنبال
جنازه ،قبول کردن دعوت ،دعا برای عطسه زننده) «.متفق عليه(.

الفاظی تسليت وتعزيت:

در تسليت گفتن لفظ مشخصی وجود ندارد ،بلکه ھر لفظی که داللت بر تسلی و دلداری دادن و سفارش
به صبر کند ،گفتن آن پسنديده است ،ھرچند افضل آنست که با الفاظ وارده از پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم تسليت گفته شود.
الفاضی که بايد به شخصی ويا خانوادهء شخص غم ديده و سوگوار گفته شود عبارت است از:
البقاء  .يعنی» :تنھا خداست که می ماند«.
آن خدائيم و به
اج ُعونَ اللﱠ ُھ ﱠم ْأ ُج ْرنِى فِى ُم ِ
ويا »:إِنﱠا ِ ﱠِ َوإِنﱠا إِلَي ِه َر ِ
صيبَتِى َوأَ ْخلِفْ لِى َخي ًرا ِم ْن َھا«) .ما از ِ
سوی او بازمی گرديم .پروردگارا! در برابر اين مصيبت ،به من اجر بده و بھتر از آن را نصيبم فرما(.
) مسلم(
َ
َ
ﱠ
ْ
َ
ُ
تسب«
فلتصبِر
بأج ٍل ُمس ﱠمى ،
ولتح ْ
ْ
ْ
ويا » إن  َما أخذ ،ولهُ َما أ ْعطى  ،وك ﱡل شَی ٍء ِعن َدهُ َ
ً
يعنی» :آنچه را خداوند گرفت از آن خودش بود و آنچه داده است مال خود اوست .مسلما ھر چيزی
نزد او دارای تقديری است ،لذا بايد صبر کرد و اميد به ثواب داشت« ).بخاری و مسلم(
يا اين دعا را بخواند » :أع َ
ک«.
ک و َغفً َر لِ َميتِ َ
أجرک ،و أحسنً عَزَا َء َ
ظ َم ﷲُ َ
» خداوند پاداش تان را زياد نمايد و عزايت را نيکو بگرداند و مرده ات را مورد مغفرت قرار دھد«.
ودر کشور ما معمول که برای شخصی ويا خانواده ای که برايشان فاتحه داده ميشود گفته شود :
پروردگارشما را ديگر از غم نگاه کند  ،اين غم ،غم اخير شما باشد  ،اوالد وخانوادهء شما را ﷲ
تعالی زنده داشته باشد  ،متوفی را پروردگار غريق رحمت سازد  ،قبرشان را ﷲ روضه جنت ساخته
،جنت برين نصيبش گردد  ،ما خودرا در اين غم شريک ميدانيم  ،برای شما واعضای خانوادهء شما
صبر جميل تمنا داريم .
َ
ُ
َ
ﱠ
ت ا ْبنَة النبِ ﱢی صلی ﷲ عليه
در حديثی از اسامه بن زيد رضی ﷲ عنه روايت است که گفت » :أ ْر َ
سل ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ئ ال ﱠ
سال َمَ ،ويَقُو ُل» :إِنﱠ ِ ﱠِ َما أ َخذ َولهُ َما أ ْعطیَ ،و ُک ﱞل ِعن َدهُ
س َل يُ ْق ِر ُ
ض فَأْتِنَا ،فَأ َ ْر َ
وسلم إِلَ ْي ِه :إِنﱠ ا ْبنًا لِی قُبِ َ
َصبِ ْر َو ْلت َْحت َِس ْب« .بخاری ) (1284و مسلم ).(923
س ًمّی ،فَ ْلت ْ
بِأ َ َج ٍل ُم َ
يعنی  :طفل يکی از دختران رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم )زينب( در سکرات موت ،بسر می برد.
وی قاصدی نزد رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرستاد واز او خواست تا بيايد.
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به قاصد گفت :سالم مرا به دخترم برسان و به او بگو » :ھرچه را
که خداوند می دھد و ميگيرد متعلق به خودش است و ھرچيز نزد او مدت مشخصی دارد پس بايد
صبر پيشه کنی تا – بخاطر صبر – اجروپاداش داشته باشی«.

پس مثال به فرد مصيبت ديده می توان گفت » :صبر داشته باش تا پاداش به تو برسد زيرا آنچه که
خدا از تو گرفته و آنچه مالک آن ھستی متعلق به خودش است«.

شيخ ابن عثيمين رحمه ﷲ می گويد:

»اگر بغير از آن الفاظ  ،از الفاظ ديگری مانند  » :خداوند بھت اجر دھد و تو را توفيق صبر دھد« و
يا مشابه آنھا استفاده شود ايرادی ندارد« ) .مجموع الفتاوی شيخ عثيمين کتاب الجنايز ص 346
سوال .(.307

الفاظ جوابيه:

برای شخص عزادار که به او تسليت گفته می شود ،چيزی در سنت وارد نشده که با آن به تعزيه
کنندگان پاسخ دھد ،ولی می تواند از الفاظ و عبارات پسنديده ای استفاده کند ،مثال در جواب بگويد
 »:جزاک ﷲ خيراً  :خداوند به شما جزای خير دھد« و يا » :خداوند دعايت را قبول کند« و مانند
اينھا ..
شخصی مصيبت ديده بايد درمقابل آمين گفته و به فرد تعزيه کننده می گويد) :آجرك ﷲ( يعنی» :ﷲ
برای اين عملت پاداشت دھد «.از ابراز تسليت شما سپاسگزار ھستيم  ،وخداند شما ر اھم از غم نگاه
کند  ،وغيره ...
در )حاشية البيجرمی( ) (307/2آمده » :برای شخص عزادار که به او تسليت گفته می شود ،شايسته
است به تسليت جواب دھد با الفاظی مانند  :جزاک ﷲ خيراً«.
امام ابن قدامه ازامام احمد نقل کرده که او به کسی که از وی تعزيه کرده بود ،گفت » :استجاب ﷲ
دعاک ورحمنا وإياک  :خداوند دعايت را اجابت کند ،و به ما و شما رحم کند«».المغنی« ). (212/2
از جناب عالمه ابن عثيمين سوال شد :
ادعيه ماثوره در تعزيه )تسليت گوئی( کدامند؟ و با چه لفظی پاسخ داده شود؟جواب فرمودند :
»بھترين لفظ تسليت ھمانست که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به يکی از دخترانش فرمود  » :ھرچه را
که خداوند می دھد و ميگيرد متعلق به خودش است و ھرچيز نزد او مدت مشخصی دارد پس صبر
پيشه کن و اميد ثواب داشته باش« ،اين بھترين لفظ است.و شخص عزادار در پاسخ بگويد  :خدا از
شما بپذيرد ،و ما را بر تحمل و صبر ياری دھد« » .مجموع فتاوی ابن عثيمين« ). (359/17

در سوگ و ماتم چه می گويند؟

در اين مناسبات صحبت ھا در شکيبايی و تسليت خالصه می شود .فرد تسليت دھنده به شخص
سوگوار می گويد) :البقاء ( يعنی» :تنھا خداست که می ماند «.يا » إنا  وإنا إليه راجعون« »ما
از آن خدا ھستيم و به سوى او باز مىگرديم ،«.يا ) ما أعطى و ما أخذ ،وكل شیء عنده بمقدار،
ف ْلتصبر و ْلتحتسب( يعنی» :آنچه را خداوند گرفت از آن خودش بود و آنچه داده است مال خود اوست.
مسلما ً ھر چيزی نزد او دارای تقديری است ،لذا بايد صبر کرد و اميد به ثواب داشت« .
فرد مصيبت ديده آمين گفته و به فرد تعزيه کننده می گويد) :آجرك ﷲ( يعنی» :خداوند برای اين
عملت پاداشت دھد.«.

عدم دادن

تعزيه:

قبل از ھمه بايد گفت که  :تعزيه دادن و تسليت گفتن به فاميل متوفی و مصيبت ديدگان ،سنت است نه
واجب ،يعنی اگر کسی دوست يا نزديکان خود را که به مصيبتی گرفتار شدن تعزيه کند ،بر طبق سنت
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم عمل کرده است ،و اگر ھم تعزيه نکند فقط نفس خويش را از اجر و ثواب
محروم کرده و چيز ديگری بر وی نيست.
تعزيه دادن مسلمان موجب روحيه گرفتن و قوی شدن در برابر مصيبتش خواھد شد ،و عالوه بر آن
بجا ء اوردن مراسم تعزيت وتسليت ،موجب تقويت رابطه اخوت و برادری بين مسلمين می شود ،و
اين يکی از مھم ترين مقاصد شريعت است.
اگر کسی بداند که فالن شخص از نزديکانش به مصيبتی گرفتار شده اما تعزيه دادن و تسليت گوئی را
عمدا ترک می کند ،در واقع نوعی جفا در حق آنھا مرتکب شده ،حال آنکه احساس ھمدلی و تسلی

دادن و کمک کردن به انسان مصيبت ديده از حکمت است ،که اينکار موجب می شود ھرچه سريعتر
مصيبت را فراموش کند.
لذا شايسته مسلمان است که ھرگاه از مصيبت يکی از بردارانش مطلع شد ،در تعزيه کردن او نبايد
کوتاھی کند ،ولو اگر با يک تماس تلفنی باشد ،ولی اگر مدت زمان درازی از مصيبت گذشته باشد
بگونه ايکه مصيبتش را فراموش کرده باشد ،ديگر نيازی به تعزيه نيست ،تا درد آن برايش تازه
نشود.
عالمه ابن عثيمين می گويد :
»بعضی از اھل علم گفتند که نشستن انسان )مصيبت ديده( در خانه اش به قصد استقبال از تعزيه
کنندگان مکروه است ،و حتی بعضی گفتند حرام است و چنين عملی جايز نيست ،و برای تعزيه
)مصيبت ديدگان( ھرگاه آنھا را در مسجد يا کوچه و سرگ و يا قبرستان يا ھر مکانی ديگری مالقات
نمود تعزيه و تسليت گويد ،البته بشرطيکه ھنوز مصيبت را فراموش نکرده باشد ،اگر فراموش کرده
باشد و اثر آن نمانده باشد در اينحالت فايده ای بر تکرار تعزيه نيست؛ زيرا ھرگونه تعزيه ای در اين
حال موجب يادآوری مصيبتش خواھد شد ،حال آنکه ھدف از تعزيه دادن قوی کردن انسان مصيبت
ديده بر صبر است ،پس ھرگاه مصيبت را فراموش کرد و زمان طوالنی بر آن گذشت ،ديگر تعزيه
نکند« » نور علی الدرب«.
انسان اگر در مسافرت ھم باشد ،می تواند با يک تماس تلفنی يا ارسال پيامی به فرد مصيبت ديده
تسليت گويد.

استقامت وپايدارى در مصايب:

پروردگار با عظمت ما ميفرمايد  » :وبشر الصابرين الذين اذا اصابتھم مصيبة قالوا انا  وانا اليه
راجعون«.

صبــر:

صبر يكى از اخالقھاى حميده وصفت انبيا ء واسلحه متقيان ونيكو كاران است به نحوى كه ھيچ
پيغمبر وھيچ رھبر وزعيم ودر نھايت امر ھيچ انسان خير خو اه بدون صبر وشكيبايى كامياب
وموفق نه گرديده است .
در قرآن عظيم اشان ھفتاد چھار بار از صابرين ونعمت صبر ياد اوری بعمل آمده است .
در روايات اسالمی آنده که » الصبرنصف االيما ن « صبر نصف ايمان است  .مثل معروف عربى
است كه ميگويد »:الصبر مطية النصر « صبر وسيله كاميابى وظفر است.

مصيبت يعنى چــه؟

مصيبت عبارت از حادثه است كه روح انسان به اثر آن افسرده كرديده  ،ودل انسان را مى
سو زاند.
اين مصيبت ھا گاھى به اثر مرگ دوستان و عزيزان  ،گاھى ھم به آثر از دست دادن ثروت و
ياھم مبتال شدن انسان به فقر  ،تنكدستى گرسنگى وپريشانى  ،وگاھى ھم به اثر از دست دادن
مقام ومنزلت ويا ھم رفتن به سوى سياه چال ھا مذلت ھا وبدبختى ھا وگاھى ھم مبتال شدن
انسان به امراض مزمن وخطراناك و در نھايت از دست دان صحت وسال متى وگاھى ھم مبتال شدن
انسان به اضطرابات روانى تر س وخوف از مستقبل و آينده تاريك وغيره  ..بوجود می ايد .

استقامت در برابر مصايب يعنى چــه :

علما بر اين عقيده اند كه ايستادگى و استقامت در برابر مصايب دارايئ دو مر حله ميباشد  :يكى
اينكه انسان ھمه اين مصيبت ھا را با تحمل و شكيبايى  ،وحتى با لب خندان وعدم خم ابرو
تحمل كند.
ومانند كوه در برابر اين ھمه مصايب به ايستد واز خالق خويش نيرو وتوانمندى مبارزه ومقامت
بيشترى را استدعا نمايد .وبا تعمق بيشتر در مفھوم اين آيه مباركه كه ميفر مايد  » :انا  وانا
اليه راجعون « بپردازد.

وبا تمام احساس در ك نمايد كه انسان بنده ﷲ است در ھر آن چه كه خالق آن رضا ء ببيند  ،جز
نيكى سود ديگرى ندارد .بنده بايد ھميشه تسليم حق او تعالى باشد.

نتـيـجـــۀ مـصــيبـــت:

اگر مصيبت در اثر ظلمى باشد كه از جانب ظالم وستمگر بر انسان روا داشته شده است ،
مطمين باشد كه روزى آمدنى است كه خداومتد متعال  ،انتقام را از او خواھد گرفت.
واگر اين مصيبت از جانب خداى متعال باشد يقين داشته باشد كه تحمل او به نفع او خواھد بودھم
از نظر معنوى واھم از نظر مادى از بھره آن مستفيد خواھد گرديد.

فوايد مادى صبر وتحمل اينست كه:

روح انسان بر اثر اين استقامت نيرومندى عظمى يافته كه با نيرومندى روح  ،انسان توانمندى
دست يابى به مقامات عاليه را خواھد يافت وزمانيكه به آن مقام دست يافت  ،بجز از خالق كسى
ديگرى توانمندى آنرا ندارد كه اين مقام را از نزدش تصاحب نمايد.
انسان در اثر پايدارى واستقامت  ،راه مبارزه با مشاكل و فشار ھا را آموخته ودر چنين مبارزه
ابديده ميگردد.
در طول تاريخ بسيارى از انسانھا بودند كه به مقامات بزرگی رسيدند ولی با بسيار سادگی آنرا از
دست ھم دادند .
ھمينطور است اگر انسان در زندگى با سختى ھا روبرو نشده باشد و در مقابله بانا ماليمات
بزرگ نشده باشد  .در حيات اش حوداث به وقوع خواھد پيوست كه بسيارى از مناصب ودست اورد
ھاى خويش را به اسانى از دست خواھد داد.
واقعﭑ چقدر زيبا است كه  » :بى رنج گنج ميسر نمى شود « و » مزد صاحب كسانى ميشود كه كار
كند « » مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد « .زحمت كشيد ودر برابر مصايب وپرابلم مقاومت
وپايدارى از خود نشان دااد.
خداوند متعال نعمت ھاى خويش را به كسانى ارزانى ميفرمايد كه در مصايب صبر واستقامت
داشته باشد.

حضرت يوسف:

اگربه داستان زندگى حضرت يوسف نظر كوتاه به اند ازيم در خواھيم يافت كه يوسف لحظات
سخت ودشوارى را در چاه آنھم به اثر حسادات برادران خود بدون ھيچگونه خطاء تحمل كرد.
حضرت يوسف خريد وفروش خويش را با زر در بازار مصر تحمل كرد  ،سالھا زندانى شد ن را
تحمل كرد  ،ھمه مشکالت ھا  ،بی خانگی  ،دوری از پدر ومادر  ،وطن وفاميل  ،وھم تھمت ھا را
تحمل کرد با درنظرداشت ھمه اين مصايب او با اراده محکم صبر  ،در نھايت توانست زمامدار
وشخص قدرتمند وصحاب اختيار در مصر گردد وباز ھم در خدمت برادران خود  ،در خدمت پدر
وفاميل خويش وباز ھم با تدبير عالمانه ومدبرانه در خدمت مردم مصر قرار گيرد .

حضرت يعقوب:

ھمچنان حضرت يعقوب سالھا در جدايى وفراق فرزند خود سوخت وگداخت ولى استقامت كرد
به اثر ھمين صبر واستقامت بود كه خداوند پاك چمشش را به جمال فرزند ش دوباره روشن
ساخت .

حضرت ايوب:

در روايت اسالمی می نويسند که  :حضرت ايوب در فقر ومسكنت و تتنگدستى واز دست دادن مال
و اوالد صبر را پيشه خود قرار داد  ،طوريكه صبر ايوب از جمله چنان با عظمترين صبرى بود
كه صبر ش زبانزد خاص و عام گرديد.
وھر آن كسيكه با مشكل و يا مصيبت مبتال ميگرديدند با ذكر صبر ايوب به مقابله ومبارزه آن
می پرداختند.

مؤرخين نوشته اند :
ھنگاميكه ايوب به مصيبتى گر فتار مى شد ،مـى گفت  » :پروردگارا تنھا تو ھستى كه ( مال
واوالد ونعمتھا را ) پس مى گيرى وتنھا تو ( آنھا را ) مى بخشى .داستان صبر ايوب را قران عظيم
الشان در سوره ) ا ال نبيا ء آيه متبركه (  ( ٨۴ - ٨٣با زيبای خاصی چنين بيان داشته است :
» ھنگاميكه حضرت ايوب عليه السالم پـروردگار خو درا به فر ياد خواند و عاجزانه گفت :
پروردگارا ! مريضی به من روى آورده است وتو مھر بانترين مھر بانانى  » .خالق اليزال
دعاى او را مى پذيرد مريضی وى را بر طرف مى سازد اوالد ( واموال ومنال ( دو چندان بدو
اعطا مينمايد .« .

نتيجه معنـــوى صبر:

نتيجه معنوى صبر در مصايب آن است كه  :خالق اليزال بھترين پاداش ھا ونيكوى ھا ى را به
انسان عنايت ميفر مايد :
خداوند پاك در قران پاك چنين ارشاد فرموده است  » :مـا شما را به مـــــقدرى از مصايب مى از
ماييم  ،سپس به كسانى كه در برابر اين مصايب صبر وبايدارى كنند مژده مى دھيم كه بھشت
برين وجنات عدان الھى در انتظار آن ھا ست.زير آن ھا كسانى بودند كه رضاى حق را بر رضاى
خود مقدم دانستند.

شكايــــت:

برخی از انسانھا بدين باور وعقيده اند که  :شكايت در مصايب اگر براى تشفى قلب وآرامى روان
باشد  ،جواز دارد وآنرا به اصطالح بھترين وسيله بشمار مياورند  .در جواب ھمچو نظريات بايد
گفت که  :ذکر وشکايت از مصايب نه تنھا سوزش دل تقليل نمى بخشد  ،بلکه تجارب نشان داده كه
ھمين شکايت ھا در تلخی زندگى مى افزايد .
ناگفته نبايد گذاشت اگر سلسله شکايت ھر روز تکرار گردد  ،در نھايت اين عمل به عادت انسان
مبدل خواھد شد  ،و در ھر مصيبتى ولو كه مصيبت كوچك ھم باشد انسان لب به شكايت خواھد
زد ،كه درنھايت امر نيرومندى  ،پايدارى ومقاومتش وجود ش در برابر حوادث وروز گار زندگی
تضعيف خواھد گرديد  ،وانسان به جسم ضعيف ونا توانى مبدل خواھد شد كه ھـر بادى نازكى از
حوادث روزگارى زندگى او را خواھد لرزانيد ودر برابر حوادث به شكست مــواجه خواھد گرديد و
مرگ تدريجى كم كم گريبان اورا خواھد گرفت و در نھايت اورا به مرگ حقيقى خـواھد كشانيد.
اگر ھدف از شكايت كردن آن باشد كه ديگران به غم شكايت كننده شريك كردند  ،اين شريكى چه
سودى به حال شكايت كننده خواھد رسانيد.
در زندگى بسيارى از مصايب است كه كمك كردنى نيستند وشنونده به جز آن كه از شنيدن آن به
تنگ آيد واز مجالست ومصاحبت بگريزد  ،سودى ديگرى براى انسان ببار نخواھد اورد .
شكايت را بايد نزد ﷲ نمود كه چاره ساز  ،بى چارگان است.
جزع در مصايب عاقبتى شومى داشته  ،ولى استقامت وپايدارى در برابر مصايب سرانجام كاميابى
وپيروزى را نصيب انسان ميگرداند.
ما بايد به اين باور واعتقاد باشيم كه ھمه چيز ھا ى اين جھان پايان يافتنى است  .خواه لذايذ باشد
ويا شدايد  .بجز ذات حق تعالى.
مابايد بر اين امرمعتقد باشيم كه پس از پايان ھر مصيبت  ،سود وبھره را كسى مى برد كه
استقامت وپايدارى در برار آن بعمل اورده باشد.
خداوند مارا از مصايب نجات ده  ،ونيرو وتوانمندى ما را در برابر آن به افزا امين يا رب
العالمين.

پرھيز از اسراف دربجاء اوردن مراسم تشييع جنازه:

مسلمان از ھرگونه بدعتی در اين رابطه دوری می نمايد ،بدعت ھايی مانند :

برپانمودن مجالس ومحافل مجلل  ،محافل شبی جمعه  ،چھل ويا مراسم ومحل سالگرد ويا از اين قبيل
مجالس از جمله بدعت ھا در دين مقدس اسالم ميباشد.

فــاتـحه گيـری:

ارشاد رسول مقبول است کسيکه تعزيت ) تسلی ( مصيب زده را کند برای او انگونه ثواب ميباشد که
برای مصيب زده ميباشد  ) .جامع ترمذی  ،معارف الحديث (
اکثريت مطلق علماء وفقھا بدين باور وعقيده اند که  :فاتحه گيری برای ميت فقط برای مدت سه روز
می باشد  .بغير از زن متوفی که مدت عده آن چھار ماه و ده روز است وميتواند تا اين مدت سوگوار
باشد ولی بعد از اين مدت زن نيز نبايد سوگوار باشد.

فرصت سه روزه :

طوريکه که قبآل ياد اور شديم :اگر برای انسان گرفتاری و مشکالت پيش ايد که نتواند در مراسم
تعزيت شخص متوفی در اولين ساعت سھم بگيرد  ،کوشش بعمل ارد تا در ظرف سه روز مراسم
تعزيت وتسليت را انجام دھد  ،ودر صورت ممکن بھتر است شخصا ً به نزد فرد مصيبت ديده رفته
وتسليت خويش را ابراز نمايد  ،در صورت عدم امکانات ميتواند توسط تلگرام  ،تيلفون وياساير
وسايل ممکنه انترنيتی وغيره در تعزيت وتسليت برای بازماندان متوفی سھم گيرد .

دعا دستجمعی بر ميت بعد از دفن :

در اين ھيچ جای شک نيست که دعا کردن برای ميت بعد از دفن آن مشروع است ،به دليل حديث
َ
صلﱠی ﱠ
ت َوقفَ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
عثمان بن عفان رضی ﷲ عنه که گفت َ » :کانَ النﱠبِ ﱡی َ
سلﱠ َم إِ َذا فَ َر َغ ِمنْ َد ْف ِن ا ْل َميﱢ ِ
سأ َ ُل« أبوداود ) (3221و صحيح است.
ت فَإِنﱠهُ ْاآلنَ يُ ْ
َعلَ ْي ِه فَقَا َل  :ا ْ
ستَ ْغفِ ُروا ِألَ ِخي ُک ْم َو َ
سلُوا لَهُ بِالتﱠ ْثبِي ِ
يعنی » :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ،ھرگاه از دفن ميت فارغ می شد در کنار قبرش می ايستاد و
می فرمود  :برای برادرتان طلب آمرزش کنيد و برای او از خداوند تقاضای استقامت نمائيد ،چرا که
اکنون مورد سوال قرار می گيرد«.
پس برای ھر مسلمانی که در تشييع جنازه حضور دارد ،مستحب است برای ميت دعا کند.
و اما اگر دعای بعد از دفن بصورت دسته جمعی صورت گيرد  ،مثال يک نفر دعا بگويد و بقيه گوش
سپارند و در انتھای ھر دعا آمين بگويند؛ اگرچه بعضی از اھل علم چنين کاری را اگر گھگاھی انجام
شود و به عادت دائم تبديل نشود ،جايز دانسته اند ،اما اگر به يک سنت تبديل شود ،بگونه ايکه ھرگاه
جنازه ای را تشييع کردند يا قبری را زيارت نمودند با اين روش دعا کنند ،و يا ھمه با ھم با يک صدا
دعا کنند ،در آنصورت چنين کاری بدعت خواھد شد.
از شيخ عالمه ابن باز سوال شد  :بعضی از مردم بعد از دفن ميت در کنار قبر می ايستند و برای او
دعا می کنند ،آيا اين جايز است؟ و آيا دعای مشروعی ھست که بعد از دفن خوانده شود؟و آيا می
تواند بصورت دسته جمعی باشد ،مثال شخصی دعا بگويد و بقيه آمين گويند؟ يا بايد ھرکس بتنھايی
دعا کند؟
جواب فرمودند :
»سنت ثابت شده از رسول صلی ﷲ عليه وسلم داللت دارد که دعا کردن برای ميت بعد از دفن
مشروع است ،چرا که »رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ،ھرگاه از دفن ميت فارغ می شد در کنار
قبرش می ايستاد و می فرمود  :برای برادرتان طلب آمرزش کنيد و برای او از خداوند تقاضای
استقامت نمائيد ،چرا که اکنون مورد سوال قرار می گيرد« ،و ايرادی ندارد اگر يک نفر دعا کند و
شنوندگان آمين گويند ،و يا ھرکس بتنھايی برای ميت دعا کند ،وﷲ ولی التوفيق« "فتاوی الشيخ ابن
باز" ).(204 /13

برپا داشتن مجالس ترحيم وتعزيه:

تدوير مجالس ترحيم وتعزيه بخصوص مجالس امروزی که در کشور ما افغانستان برپا ميگردد ،
بدعتی نو پيدا است که در دين اختراع گرديده است .
َ
ْ
ت
در حديث جرير بن عبدﷲ بجلی رضی ﷲ عنه آمده است که ُ » :کنﱠا نَ ُع ﱡد ِاال ْجتِ َما َع إِلَی أھ ِْل ال َميﱢ ِ

اح ِة« مسند أحمد )) .(6866ما اجتماع کردن برای خانواده ميت و
صنِي َعةَ الطﱠ َع ِام بَ ْع َد َد ْفنِ ِه ِمنْ النﱢيَ َ
َو َ
درست کردن غذا برای عزاداران را بعد از دفن ميت جزو نوحه بحساب می آورديم(.
در اين حديث به دو مورد مھم اشاره دارد که مسلمانان بايداز آن پرھيز کنند :
 -1اجتماع کردن در ھر مکانی چه مسجد و چه منازل جھت عزا.
 -2درست کردن غذا برای عزاداران و پذيرايی از آنھا.
حديث اشاره دارد به اينکه اجتماع کردن برای عزا و درست کردن غذا برای عزادران نوعی از نوحه
سرايی است و نوحه حرام است.
امام نووی رحمه ﷲ در » المجموع « ) (306/5می گويند» :اما نشستن در مکانی برای تعزيه ،يعنی
نشستن در آن مکان چنانکه خانواده ميت در منزلی جمع می شوند تا مردم برای تسليت نزد آنھا
بيايند؛ امام شافعی و دسته ای ديگر از علمای شافعيه بر کراھيت آن تاکيد دارند،و در کراھيت اين
عمل برای زنان و مردان فرقی وجود ندارد ،و گفته اند که اين عمل بدعت است«.
و در کتاب دائرة المعارف فقھی آمده :
»فقھاء نشستن برای تعزيه در مسجد را مکروه دانستند ،و شافعيه و حنابله نشستن برای تعزيه را
مکروه می دانند؛ مثال خانواده متوفی در مکانی جمع شوند تا مردم به جھت تعزيه نزد آنھا بيايند،
زيرا اين عمل نوپيدا و بدعت است ،و حزن و اندوه را تازه می کند« » .الموسوعة الفقھية«
).(189/12
شيخ ابن عثيمين در اين باره می گويد :
»اجتماع کردن جھت تعزيه در منزل يکی از افراد مصيبت ديده ،بدعت است و اگر عالوه بر اين
اجتماع برای عزاداران غذا نيز تھيه شود جزو نوحه بحساب می آيد ،در حاليکه بسياری از اھل علم
نوحه را جزو گناھان کبيره حساب کرده اند« » مجموع الفتاوی« شيخ ابن عثيمين صفحه  371سوال
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و باز در جای ديگری گفتند » :به نسبت خانواده متوفی؛ اجتماع در خانه و استقبال از کسانی که
بقصد تعزيه آمده اند برای آنھا مشروع نيست ،زيرا بعضی از سلف آنرا جزو نوحه بشمار آورده اند،
بلکه درب خانه را ببندد ،و ھرگاه مردم )خانواده متوفی( را در کوچه و خيابان و مسجد مالقات کردند
به آنھا تسليت گويند.
پس در اينجا دو امر قابل ذکر است :
اول :
رفتن به نزد خانواده متوفی ،اين مشروع نيست ،مگر آنکه گفته شود که چون از بستگان نزديک
است اگر نرود خطر قطع صله رحم درکار باشد.
دوم :
نشستن )در مکانی( جھت استقبال از کسانی که بقصد تعزيه می آيند ،اين کار اصلی )در دين( ندارد،
بلکه بعضی از سلف آنرا نوعی نوحه بشمار آوردند« » .مجموع الفتاوی« ).(343/17
و باز گفتند » :تعزيه داخل مسجد نامشروع است ،چرا که مساجد برای تعزيه بنا نشده اند ،بلکه برای
نماز و قرائت قرآن و ذکر و يا خدا و امثال اينھا بنا شده اند ،و ھرکس بخواھد برای تعزيه در داخل
مسجد چوکی بچيند ،بايد وی را منع کرد ،زيرا موجب ھمھمه و بی نظمی در آنجا خواھد شد.«..
» مجموع الفتاوی« ).(354/17
و اما روايتی که ابوداود از عايشه رضی ﷲ عنھا آورده که گفت  » :لَ ﱠما قُتِ َل زَ ْي ُد بْنُ َحا ِرثَةَ َو َج ْعفَ ٌر
صلﱠی ﱠ
سو ُل ﱠ
َو َع ْب ُد ﱠ
س ِج ِد يُ ْع َرفُ فِی َو ْج ِھ ِه ا ْل ُح ْزنُ « أبو داود
سلﱠ َم فِی ا ْل َم ْ
س َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ
احةَ َجلَ َ
ﷲِ بْنُ َر َو َ
).(3122
يعنی » :وقتی زيد بن حارثه و جعفر )بن ابی طالب( و عبدﷲ بن رواحه کشته شدند ،رسول خدا صلی
ﷲ عليه وسلم در مسجد نشست و در چھره او حزن و ناراحتی پيدا بود«.
نشستن پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم برای آن نبود که مردم برای تعزيه و عرض تسليت خدمت ايشان
بيايند ،عالمه عبد المحسن العباد در شرح حديث ابوداود می گويد :
»در اين حديث دليلی مبنی بر نشستن و استقبال از عزاداران وجود ندارد ،پيامبر صلوات ﷲ وسالمه

وبرکاته عليه در مسجد نشست چون از )خبر وفات آن سه تن( متاثر و ناراحت شدند ،و چه بسا به
اين خاطر نشستند چون در نشستن برای انسان نوعی راحتی وجود دارد ،چرا که نشستن از ايستادن
برای جسم انسان بھتر است«.

غذا دادن براى ميت:

در حديثی که امام احمد رحمه ﷲ با سند حسن روايت شده آمده است که  :جايز نيست صاحب عزا
)عزاداران و سوگواران( براى مردم و كسانى كه براى تسليت به نزد آنان میآيند غذا و خوراك تھيه
و آماده كنند.
در مورد صحابى بزرگوار جرير بن عبدﷲ البجلی ميفرمايد :
ت رسول ﷲ -صلی ﷲ عليه وسلم -جمع شدن براى عزادارى و تھيه و آماده كردن
»ما در زمان حيا ِ
غذا را بعد از دفن ميت از انواع نياحت )نوحه خوانی ،گريه و زاری و شيون به روش جاھليت ( و
سوگوارى ناجايز دانسته و بر میشمرديم
اما براى صاحبان عزا مانعی وجود ندارد كه براى خودشان و ميھمانھاٮشان غذا تھيه كنند ،البته
بھتر آن است كه خويشاوندان و ھمسايگان براى صاحبان عزا غذا پخته يا تھيه كنند.
زيرا زمانى كه خبر شھادت جعفر بن أبىطالب رضی ﷲ عنه -در سرزمين شام )مجموعه كشورھای
سوريه ،اردن ،لبنان و فلسطين امروزی را شام می گفتند ( .به رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم رسيد،
ايشان به خانواده خويش دستور دادند تا براى خانواده جعفر بن أبى طالب رضی ﷲ عنه،
غذا تھيه كنند و سپس فرمودند) :امروز( بر آنان امرى )مصيبتى )گذشته است كه آنان را به
خودشان مشغول ساخته و نگرانشان كرده است.
» اصنعوا آلل جعفر طعاما ً فإنه قد أتاھم أمر يشغلھم«) .أحمد ،أبوداود ،الترمذی ،ابن ماجه و ديگران(.
ھمچنين مانعى وجود ندارد كه صاحبان عزا از غذايى كه براٮشان تھيه شده ھمسايگان و يا ديگران را
دعوت كنند.

اربعين ويا روز چھل برای مرده:

محقيقن مينويسند که تجليل وبرگزاری از روز چھل باالی ميت اساس  ،بنياد وپايه ای در دين اسالم
ندارد  ،بلکه اين عادت از رسوم وروج فراعنه در بين مسلمانان نفوذ نموده است ،وبه مرور زمان
دامن جامعه اسالمی را نيز فراگرفته است .
اربعين وتدوير روز چھل برای مرده  ،بدعت بوده و در اسالم پايه و اساسی شرعی ندارد .
بزرگداشت ميّت و مرثيه سرايی بر او به طرق مرسوم امروزی و اجتماع برای آن و غلو در
ستودن ميّت به دليل حديث عبدﷲ بن ابی اَوفی که احمد و ابن ماجه )مسند أحمد ) ،(18351وسنن
ابن ماجه باب ما جاء فی الجنائز ).(1581
) آنرا روايت نموده و حاکم نيز آنرا صحيح دانسته که گفته» :نھى رسول ﷲ عن المراثی«) .پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم از مرثيه ما را نھی نموده است( جايز نيست ،و چون در ذکر اوصاف ميّت غالبا ً
صرف تعريف از ھنگام ذکر او ،و يا
ھمراه امت با فخر و تجديد غصه و به ھيجان رساندن اندوه اما ِ
ھنگام عبور جنازه و ذکر اعمال نيک وی ھمچون رثای برخی از ياران پيامبر ص ھنگام شھادت
ياران اُحد جائز است.
از انس بن مالک س نقل شده است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و ياران از جنازهای عبور كردند
او را به خير و نيکی ستودند ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :وجبت« ،سپس به جنازه ديگری
عبور كردند ،فرمود» :وجبت« ،عمر گفت:
چه چيزی واجب گشت؟ پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :اين که بر او ستايش نيک نمودی جنت
برای او واجب گشت ،و اين جنازهای را که بر آن تعريف شر نمودی آتش بر او واجب میگردد ،شما
در زمين شاھدان خداوند میباشيد« )مسلم در كتاب الجنائز ).(1578

دار االفتا ءمصر وحکم گرفتن روز چھلم:

شيخ امام حسنين محمد مخلوف طی فتوای شمار )  ( 377خويش که ثبت داراالفتاء مصر نيز ميباشد
چنين حکم نموده است :

گرفتن روز چھلم در شريعت نيست و از سنت آنحضرت صلی ﷲ عليه و سنت صحابه نمی باشد و
حتی تابعين روز چھلم را نگرفته اند و اين عادت در قديم در بين مسلمانان رواج نداشت  .چھل يک
عادت جديد و يک بدعتی می باشد که شريعت آنرا منع نموده است.
مردم فکر کرده اند که گرفتن چھلم از دين است و ايشان در خطأ می باشند .دربرگزاری چھلم پول
درغير راه صحيح مصرف ميشود .
ممکن است ميت از مردم و از خداوند قرضدار باشد و ممکن است خانواده ميت به پول محتاج باشند.
و ھمچنان گرفتن روز چھلم تجديد از غم و حزن می باشد که در شريعت مکروه است.
در حديث شريف که  ) :التعزيه مره (  .تعزيه يکبار است چنانکه در نيل األوطار و در فتاوی التتار
خانيه ) در مذھب حنفی ( آمده که اگر کسی يکبار فاتحه داده باشد بار دوم فاتحه ندھد .
در کتاب ) الدر المختار ( آمده که فاتحه دادن و گرفتن بعد از سه روز کراھيت دارد زيرا غم را تجديد
ميکند .
گرفتن روز چھلم و فاتحه زيادتر از سه روز يک بدعت بدی ميباشد و دين و دنيا را فاسد ميسازد و
بايد مردم از اين عادت بد دوری کنند و چيزيکه برای ميت در زندگانی برزخ فايده دارد دعا و استغفار
و تالوت قرآن و فرستادن ثواب آن می باشد و خواندن نماز و گرفتن روزه و رفتن به حج از طرف
ميت برای ميت ثواب ميرسد.

اعمال نيکی که ميت ازآن فايده می برد:
خوانندگان محترم !

ميت و متوفی در چند صورت از اعمال نيک زنده ھای بھره مند ميشود :
 -1قبل از ھمه چيز ھا  ،ميت از دعای مسلمان در حق او ،بشرط اينکه ،شرايط قبوليت دعا فراھم
شودفايده می برد :
پروردگار با عظمت ما در اين مورد ميفرمايد :
» َوٱلﱠ ِذينَ َجآ ُءو ِم ۢن بَ ۡع ِد ِھمۡ يَقُولُونَ َربﱠنَا ۡ
ﭑإلي ٰ َم ِن َو َال ت َۡج َعلۡ فِی قُلُوبِنَا ِغ ّالٗ
ٱغفِ ۡر لَنَا َو ِ ِإل ۡخ ٰ َونِنَا ٱلﱠ ِذينَ َ
سبَقُونَا بِ ۡ ِ
ک َر ُء ٞ
وف ﱠر ِحي ٌم « ) سوره :الحشر :آيه ( 10
لﱢلﱠ ِذينَ َءا َمنُو ْا َربﱠنَآ إِنﱠ َ
) آنان که بعداً میآيند و میگويند :پروردگارا ما را و برادران دينی ما را که پيش از ما با ايمان
رفتهاند ،مورد مغفرت قرار بده و در دلھای ما ھيچ نوع کدورتی نسبت به مومنين راه نده ،پروردگارا
تو رؤف و مھربانی(.
ْ
ٌ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ک
ب ُم ْ
ھمچنان در حديثی آمده است َ » :دع َْوة ال َم ْر ِء ال ُم ْ
س ِه َمل ٌ
ست ََجابَة ِعن َد َرأ ِ
سلِ ِم ِأل ِخي ِه بِظ ْھ ِر الغ ْي ِ
ْ
َ
ک بِ ِمث ٍل«) دعای مسلمان در حق برادر
ُم َو ﱠک ٌل ُکلﱠ َما َدعَا ِأل ِخي ِه بِ َخ ْي ٍر قَا َل ا ْل َملَ ُ
ک ا ْل ُم َو ﱠک ُل بِ ِه آ ِمينَ َول َ
مسلمان خويش و در غياب او ،يقينا ً قبول میشود .فرشته ای نزد او حضور دارد ،ھرگاه در حق برادر
مسلمانش دعای خير میکند ،آن فرشته میگويد :آمين )خداوندا استجابت کن( و در حق خودت نيز
اين دعا قبول شود.
 -1اشتراک در مراسم جنازه وبر پا گردن نماز جنازه خود ،بھترين دليل برای اين مدعا است .زيرا
مفھوم کلی که در نماز جنازه وجود دارد  ،ھمين دعاء و استغفار برای ميت است.
 -2قضا آوردن روزهھای نذری توسط ولی ّ ميت :طوريکه در اين باره احاديثی متعددی وجود دارد
که از جمله ميتوان به احاديثی ذيل اشاره کرد :

الف :

سو َل ﱠ
صام َ عَنه َوليه« )ھر کس در حالی بميرد که
»عَنْ عَائِ َ
شةَ أَنﱠ َر ُ
صيَا ٌم َ
ﷲِ قَا َل َمنْ َماتَ َو َعلَ ْي ِه ِ
روزهھايی بر ذمهاش باشد ،ولی ّ او بجايش روزه بگيرد( .

ب:

ابن عباس )رض ( ميفرمايد  :زنی سوار کشتی شد و نذر کرد که اگر خداوند او را نجات دھد ،يک
ماه روزه بگيرد .خداوند او را نجات داد و روزه نگرفت تا اين که فوت کرد .يکی از اقاربش )دختر يا
خواھرش( نزد رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آمد و جريان را به حضور رسو ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم گزارش داد  ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در جوابش فرمود  » :اگر او مقروض می بود  ،آيا

قرض ھايش را ميپرداختی؟ گفت بلی .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :قرض و بدھی خداوند
شايسته تر است که پرداخت شود .برو و از جانب مادرت روزه بگير(

ج:

سو َل ﱠ
ض ِه َع ْن َھا«) .سعد بن
س ْع َد بْنَ ُعبَا َدةَ ا ْ
ستَ ْفتَى َر ُ
» أَنﱠ َ
ﷲِ  rفَقَا َل إِنﱠ أُ ﱢمی َماتَتْ َو َعلَ ْي َھا نَ ْذ ٌر فَقَا َل ا ْق ِ
عباده از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم پرسيد :مادرم در حالی فوت کرد که نذری بر ذمهاش بود؟
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :تو نذر او را بجای آور(.
اين وبه ده ھا احاديثی ديگری به صراحت بيانگر روزه گرفتن ولی ميت بجای او در روزهھای نذر
میباشد.
و حديث اول بخاطر مطلق بودن شامل روزهھای فرض نيز میشود .چنانکه شافعی و ابن حزم بدليل
عام قرار دادن احاديث فوق ،روزه فرض را نيز مشمول ھمين حکم دانستهاند .اما ابو داود میگويد:
از امام احمد شنيدم که میگفت :بجای ميت روزه نگيريد ،مگر اينکه روزه نذری باشد.
و پيروانش حديث نخست عايشه رضی ﷲ عنھا را که مطلق بود ،حمل بر روزه نذر کردهاند .بدليل
روايتی که از عمرة نقل شده که از عايشه در مورد روزه گرفتن بجای مادرش که مرده بود و بر
ذمهاش روزهھايی از رمضان مانده بود ،پرسيد .عايشه گفت :روزه نگير بلکه بجای ھر روز ،نصف
صاع گندم صدقه کن) .طحاوی و ابن حزم(
ھمچنين روايت ديگری از ابن عباس )رض ( روايت شده که گفته است :اگر کسی بخاطر مريضی
نتوانست ماه رمضان را روزه بگيرد و در ھمان حال مرد ،وارثانش بجای ھر روز ،مسکينی را
خوراک بدھند و اگر روزه نذری بر ذمهاش بود ،بجای او روزه بگيرند) .ابوداود با سند صحيح و
بشرط شيخين(.
شيخ عثيمين ميفرمايد :
»آنچه عائشه و ابن عباس بدان فتوا دادهاند و امام احمد نيز معتقد بوده است صحيح به نظر
میرسد .زيرا راوی حديث ،بھتر به محتوا و مصداق آن آگاھی دارد(.
ابن قيم در اعالم الموقين بعد از بيان حديث فوق و تصحيح آن میگويد:
برخی محتوای اين حديث را کلی دانسته و روزه فرضی و نذری را شامل قرار دادهاند .اما گروھی
ھيچکدام را قبول ندارند .و برخی قائل به تفصيل ھستند .میگويند :ولی میتواند قضای روزهھای نذز
را بجا آورد ،نه روزهھای فرض را.و اين سخن ابن عباس و پيروان او است .و ھمين رای ،صائب به
نظر میرسد .زيرا ھمانگونه که کسی نمیتواند بجای کسی ديگر نماز بخواند و مسلمان شود،
نمیتواند که بجای او روزه بگيرد .البته روزه نذری مانند قرضی است که کسی ديگر میتواند آن را
بجا آورد .ھمانطور که میتواند قرض او را پرداخت نمايد.
بر اين اساس است که توبه کسی ديگر بجای ديگری و اسالم و نماز خواندن ديگری بجای کسی ديگر
پذيرفته نيست.
 -3پرداخت قرض ھای ميت ،توسط ولی يا غير ولی :در اين خصوص احاديث متعددی روايت گرديده
است :
در تعليمات دين مقدس اسالم با تمام صراحت تذکر رفته است که  :بازماندگان شخص فوت شده ،برای
پرداخت قرض ھايش بايد از مال ميت مبادرت ورزند .حتی اگر تمام ثروتش در اين راه صرف شود.
و اگر ثروتی از خود باقی نگذاشته بود ولی در زمان حيات برای پرداخت قرض ھايش خود تالش
نموده بود ،دولت مکلف است که قرض ھايش را بپردازد .و اگر دولت ،چنين نکرد و افراد خيری
قرض ھايش را پرداخت نمودند اشکالی ندارد.
 -1در حديثی سعد بن اطول میگويد :برادرم فوت کرد و سيصد درھم از او بجا ماند .زن و فرزندانی
نيز داشت .من تصميم گرفتم ترکهاش را برای آنھا توزيع نمايم .
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود  :برادرت بخاطر قرض ھايش در قبر زندانی است .قرض
ھايش را بپرداز .رفتم و قرض ھايش را پرداخت نمودم .سپس نزد رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
برگشتم و گفتم :ای پيامبر خدا! تمام قرض ھای برادرم را پرداخت نمودم ،جز دو دينار .زيرا مدعی
ْط َھا فَإِنﱠ َھا ُم ِحقﱠةٌ أو
آنھا زنی بود که شاھد نداشت.رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :أَع ِ

صا ِدقة«) .يعنی طلب آن زن را نيز بده ،چرا که او راست میگويد(.
َ
 -2سمره بن جندب میگويد:
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بعد از برگزاری نماز جنازه  ،و در روايتی ديگر ،بعد از برگزاری نماز
صبح ،فرمود :آيا از فالن طايفه ،کسی اينجا حضور دارد؟
ھمه سکوت اختيار نمودند .و شيوه معمول صحابه به اين صورت بود که ھرگاه رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم ابتدا به ساکن ،سوالی مطرح مینمود ،ھمه سکوت میکردند .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم اين سوال را سه بار تکرار کرد ولی کسی جواب نداد.
سرانجام مردی گفت :آن شخص ،از فالن طايفه است .روای میگويد :آنگاه مردی که ازارش بر
زمين کشيده میشد ،از انتھای مجلس برخواست.
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :چرا بار اول و دوم به سوالم جواب ندادی؟ سپس فرمود:
فالن شخص ـ که از طايفه آنان بود ـ بخاطر قرض ھايش از رفتن به بھشت منع شده است .اگر
مايليد ،قرض ھايش را بپردازيد تا راه او بسوی بھشت باز شود .و گرنه ،او را به عذاب الھی
بسپاريد .پس اگر خانواده او و يا کسانی را که به فکر او ھستند ،مالقات نمودی به آنھا بگو که
قرض ھايش را بپردازند تا طلبکاری نداشته باشد .
-3جابر بن عبدﷲ میگويد :شخصی فوت کرد او را غسل داديم ،کفن کرديم ،عطر زديم و درمحل
مخصوص جنايز در نزديکی مقام جبرئيل گذاشتيم .
تا رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بر او نماز بگزارد ،سپس رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را مطلع
ساختيم که جنازه آماده است.
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم چند قدم ھمراه ما آمد ،و سپس فرمود :ممکن است او )ميت( مديون
باشد .عرض کرديم :آری ،دو دينار بدھکار است .
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم برگشت و فرمود :شما بر او نماز بخوانيد .يکی از ميان ما بنام ابو
قتاده گفت :ای پيامبر خدا من آن دو دينار را پرداخت میکنم.
رسول ﷲ صلی ﷲ عيله وسلم فرمود :پس آن دو دينار به عھده تو میباشد و از مال تو بايد
پرداخت شود و از ذمه ميت ساقط گرديد؟ آنگاه رسول ﷲ بر وی نماز خواند .روز بعد که چشمش به
قتاده افتاد ،فرمود :در مورد آن دو دينار چه کردی؟ ابوقتاده گفت :پرداخت کردم ،رسول ﷲ فرمود:
اکنون عذاب از او دور گشته و در آرامش بسر میبرد.

يادداشت:

از حديث فوق چنين بر میآيد که ابوقتاده قرض ھای ميت را پس از اقامه نماز پرداخت نموده است.
در حالی که از خود ابوقتاده به روايت صحيح ثابت است که پرداخت ديون ،قبل از برگزاری نماز،
بوده است.
اگر دو مورد مذکور ،متفاوت نباشند ،صحت روايت ابوقتاده ترجيح دارد .زيرا در سلسله سند روايت
جابر ،عبدﷲ بن محمد بن عقيل وجود دارد که متکلم فيه است.
اگر روايات نقل شده از وی ،مخالف با روايات ديگران نباشد ،در درجه حسن قرار دارند .اما در
صورت مخالفت ،قابل استدالل نيستند .و ﷲ اعلم.
 -2از مجموع روايات فوق ،چنين استنباط میشود که اگر قرض ھای شخص فوت شده ،توسط
شخصی ديگر غير از فرزندش پرداخت شود ،دين از عھده ميت ادا میگردد .و از عذاب الھی نجات
میيابد.
ۡ
َ
ٰ
س ِن إِ ﱠال َما سعی ﴾ را که گويای اين مطلب
س لِ ِإلن َ
بنابراين احاديث فوق در واقع عموميت آيه ﴿ َوأن لﱠ ۡي َ
است که تالش ديگران برای انسان تاثيری ندارد و ھمچنين حديث معروفی را که میگويد :ھرگاه
انسان بميرد ،اعمالش غير از سه مورد )فرزند نيکوکار ،صدقه جاری و علم مفيد( منقطع میشود.
را از بين میبرد .بدين معنی که گاھی عمل ديگران برای انسان مفيد واقع میشود.
البته پرداخت قرض ھای ميت با صدقه دادن برای وی ،فرق دارد .چرا که پرداخت قرض  ،امری خاص و
پرداخت صدقه ،امری عام است.
برخی نقل کردهاند که در مورد صحت صدقه دادن برای ميت ،اجماع وجود دارد .در صورت صحت اجماع،

مشکلی وجود ندارد .در غير اينصورت ،احاديثی که در مورد صحت صدقه برای ميت وارد شده است،
حمل بر صدقه فرزند برای پدر میشود .زيرا نص حديث ،فرزند را کسب )جزو اعمال( پدر و مادر میداند
ولی فرد بيگانه ،چنين نيست و قابل مقايسه با فرزند نمیباشد .لذا اين مقايسه ،در واقع قياس مع الفارق
است .ھمچنين صدقه دادن با ادای دين ،قياس نمیشود .زيرا صدقه از ادای دين ،عام تر است.
 -3جابر )رض ( میگويد:
پدرم در غزوه احد شھيد شد و شش دختر از او بجا ماند و مقدار زيادی خرما نيز بدھکار بود .طلبکاران
برای باز پس گرفتن حق خود اصرار ورزيدند .ھنگامی که فصل جمع آوری خرما فرا رسيد ،نزد رسول
ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم رفتم و عرض کردم:
ای پيامبر خدا! شما که ميدانيد پدرم در غزوه احد شھيد شده وقرضدار است .دوست دارم قرضدارانش
با شما مالقات نمايند.
رسول ﷲ فرمود :برو و انواع خرماھا را جداگانه جمع کن .جابر میگويد :من نيز مطابق دستور ،آنھا
را جمع آوری کردم .سپس رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را دعوت نمودم .آنحضرت صبح روز بعد آمد.
ھنگامی که طلبکاران ،رسول ﷲ را ديدند ،احساس چيرگی نمودند )يقين نمودند که حقشان به آنھا
خواھد رسيد(.
وقتی که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم عکس العمل قرضداران را ديد ،سه بار اطراف بزرگترين
خرمن خرما دور زد و دعای برکت نمود.
سپس کنار آن نشست و فرمود :قرضدران را بگو تا بيايند ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ھمچنان خرما
کيل میکرد و به آنھا میداد تا اينکه تمام قرض ھای پدرم را پرداخت نمود .من فقط راضی بودم که
قرض ھای پدرم ادا شود و چيزی برای خواھرانم باقی نماند .بخدا سوگند که ھمه خرمنھای خرما
ھمچنان باقی ماندند .حتی من به خرمنی که رسول ﷲ در کنار آن نشسته بود و از آن به قرضداران داده
بود ،نگاه کردم گويا يک دانه خرما از آن کم نشده بود .ھنگام نماز مغرب رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
را ديدم و جريان را برايش بازگو نمودم .آنحضرت تبسم کرد و فرمود :نزد ابوبکر و عمر برو و آنان را
نيز از اين جريان با خبر ساز .وقتی آن دو بزرگوار را آگاه کردم ،گفتند :ھنگامی که رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم آمد ،ما میدانستيم که چنين خواھد شد.
ک َد ْينًا أ ْوَ
َ
َ
ً
ک َماال فلِ َو َرثتِ ِه َو َمنْ تَ َر َ
 -4رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در ادامه يک خطبه فرمودَ »:منْ ت ََر َ
ضيَاعًا فَ َعلَ ﱠی َوإِلَ ﱠی َوأَنَا أَ ْولَى بِا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ «) .ھرکس پس از خود مالی بگذارد ،من )يعنی بيت المال و
َ
حکومت( مسئول پرداخت و پرورش مال و عيال او ھستيم(.
 -5از عايشه روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودَ » :منْ ُح ﱢم َل ِمنْ أُ ﱠم ِتی َد ْينًا ثُ ﱠم َج ِھ َد ِفی
ض ِه فَأَنَا َو ِل ﱡيهُ«) .ھر کس از اُمتيان من بميرد در حالی که مديون است و برای ادای
قَ َ
ضا ِئ ِه فَ َماتَ َولَ ْم يَ ْق ِ
دين ،تالش نموده است ،پرداخت آن ،به عھده من است(.

خواننده محترم!

قابل ياد اوری است که  :در قبال اعمال نيک و شايسته ای که فرزند صالح ميت ،انجام میدھد به پدر
و مادر او نيز ،به ھمان اندازه اجر میرسد .بدون اينکه از اجر فرزند چيزی کاسته شود .زيرا فرزند
س َع ٰى ] ﴾٣٩النجم:
س ِن إِ ﱠال َما َ
س لِ ۡ ِإلن ٰ َ
از جمله کسب و اعمال والدين است .خداوند میفرمايدَ ﴿ :وأَن لﱠ ۡي َ
) .[32برای انسان نيست ،جز آنچه خود تالش نموده باشد(.
َ
ْ
سبِ ِه َوإِنﱠ َولَ َدهُ ِمنْ
ب َما أ َک َل ال ﱠر ُج ُل ِمنْ َک ْ
ودر حديثی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم میفرمايد»:إِنﱠ أَطيَ َ
سبِ ِه«) .بھترين و پاکترين روزی ،آن است که انسان از دسترنج خود بخورد و فرزند انسان از
َک ْ
جمله کسب و عمل او بحساب میآيد(.
در حديثی از عبدﷲ بن عمرو روايت میکند که :عاص بن وائل سھمی ،وصيت کرد که يکصد برده از
طرف او آزاد شود .پسرش ،ھشام پنجاه برده آزاد کرد ،پسر ديگرش ،عمرو ،میخواست پنجاه برده ديگر
را آزاد کند اما گفت :بايد در اين باره از رسول ﷲ سوال کنم .نزد رسول ﷲ آمد و گفت :پدرم وصيت
کرده که يکصد برده از طرف او آزاد شود .برادرم ،ھشام پنجاه برده آزاد کرده و پنجاه برده ديگر مانده
است .میتوانم پنجاه برده باقيمانده را از طرف او آزاد کنم؟ رسول ﷲ فرمود :اگر پدرت مسلمان بوده
است ثواب آزادی برده يا حج يا صدقه شما به او خواھد رسيد .در روايتی ديگر آمده است :اگر او به
يگانگی خدا ايمان داشته ،روزه و صدقهی تو برای او سودمند خواھد بود.

امام شوکانی در نيل اوطار میگويد :اين احاديث بيانگر آن است که ثواب صدقه دادن فرزند برای پدر و
مادر خود ،به آنھا میرسد .اگر چه وصيت نکرده باشند.
َ
س
زيرا فرزند انسان جزو کسب و حاصل تالش او است .بنابراين ،نيازی به تخصيص آيهَ » :وأن لﱠ ۡي َ
س َع ٰى « ) سوره النجم ). (39 :نيست .و اما ثواب صدقه غير فرزند ،آنطور که از لحن آيات
س ِن إِ ﱠال َما َ
لِ ۡ ِإلن ٰ َ
قرآن فھميده میشود به کسی نمیرسد(.
شيخ عثيمين ميفرمايد :
اين استدالل امام شوکانی ،حق و حقيقت است و آنطور که از آيات قرآن فھميده میشود ،فقط ثواب
صدقه فرزند ،به پدر و مادرش میرسد .چون او حاصل تالش آنھا است نه ثواب صدقه ديگران.
اما نووی میگويد» :اجماع بر اين است که صدقه دادن به جای ميت ،مورد قبول واقع شده و پاداش آن
به او میرسد«.
ولی در مقابل شيخ عيمين ميفرمايد  :من اين اجماع را بدو دليل قبول ندارم :
-1اجماع به معنای واقعی آن در ھيچ مساله ای جز مسائل ضروری دين ،اتفاق نيفتاده است .چنانکه ابن
حزم ،شوکانی و امام احمد نيز ھمين را گفتهاند.
 -2بنده اکثر مسائلی را که برخی مدعی اجماع در آن شدهاند با دقت بررسی نموده ،ديده ام که اکثريت با
اجماع مورد ادعا مخالفت کردهاند.
بطور مثال  :امام نووی مدعی اجماع علما بر اين مسئله شده که نماز جنازه در اوقات مکروه اشکالی
ندارد .در حالی که اکثريت قاطع ،بر خالف اين اجماع است.
ھمچنان تعداد از علماء ديگران را بر پدر و مادر قياس نموده و گفتهاند :میتوان از جانب آنان عباداتی
انجام داد.
ولی شيخ عثيمين اين استدالل اين عده از علما ء را رد نموده واين قياس را به چند دليل باطل ميداند .
 -1مخالفت با لحن کلی بسياری از آيات قرآن است .چنانکه قرآن میفرمايدَ ﴿ :و َمن تَزَ ﱠک ٰى فَإِن ﱠ َما يَتَزَ ﱠک ٰى
س ِۚۦه﴾ يعنی ھر کس عمل تزکيه آميزی انجام دھد خود را تزکيه مینمايد .و پدر و مادر ھم با تربيت
لِنَ ۡف ِ
صحيح فرزند خود گامی در جھت تزکيه خود برداشتهاند .بنابراين ،شريک عبادت فرزند خود ھستند .اما
ديگران از چنين مزيتی برخوردار نيستند.
ۡ
ۡ
َ
ُ
َ
سبَت« ) ابراھيم.(51 :
س ﱠما ک َ
 -2فرزند حاصل تالش پدر و مادر است و قرآن میگويد » :ک ﱠل نف ٖ
سبَ ۡت« ) سوره البقرة .(286 :يعنی انسان از کسب و
سبَ ۡت َو َعلَ ۡي َھا َما ۡٱکتَ َ
ھمچنين میگويد » :لَ َھا َما َک َ
ۡ
س َع ٰى «
س ِن إِ ﱠال َما َ
س ِل ِإلن ٰ َ
تالش خود بھرمند میشود .چنانکه حافظ ابن کثير در تفسير اين آيهَ » :وأَن لﱠ ۡي َ
)سوره النجم.(39 :
مینويسد :يعنی ھمانطور که بخاطر گناه ديگران مؤاخذه نمیشود ،پاداش کار نيک ديگران نيز به او
نمیرسد .و بر اساس ھمين آيه امام شافعی و پيروانش میگويند :ثواب قرائت قرآن ديگران به مردگان
نمیرسد .چرا که رسول ﷲ و يارانش اين عمل را انجام ندادند و کسی را بر آن تشويق ننمودند و اگر در
اين امر مزيت و خيری وجود میداشت ،يقينا ً آنھا قبل از ما به آن میرسيدند .و نا گفته پيدا است که در
مسائل عبادی بايد به مواردی که ثابت است بسنده نمود ،نه اينکه بر اساس قياس و رای خود ،نوع
جديدی احداث کرد«.
عزبن عبدالسالم در »فتاوی« میگويد :اگر کسی عبادتی انجام دھد برای اينکه ثواب آن به کسی ديگر از
س َع ٰى « )سوره
س ِن إِ ﱠال َما َ
س ِل ۡ ِإلن ٰ َ
مردگان و زندگان برسد ،نمیرسد .زيرا خداوند میفرمايدَ » :وأَن لﱠ ۡي َ
النجم .(39 :مگر مواردی که در شريعت استثناء شدهاند .مانند صدقه دادن ،روزه گرفتن و حج گزاردن
بجای ميت.
 -3اگر اين قياس درست بود ،پس بايد به اقتضای آن سلف اين امت عمل میکردند که خيلی بيشتر از ما
شيفته چنين اعمالی بودند .چنانکه شيخ االسالم ابن تيميه میگويد :گذشتگان نيک عادت نداشتند که نماز
و روزه و حج نفلی بجای آورند و يا قرآن بخوانند و ثواب آن را به اموات مسلمين ببخشند .بنابراين ما
نيز موظف ھستيم که از روش گذشتگان پيروی نمائيم .زيرا يقينا ً روش آنان بھتر و کاملتر بوده است.
)اختيارات علميه(
بايد دانست که رفتار خوب و بد انسان از عقيده و باور او سرچشمه میگيرد .و اگر انسان معتقد باشد که
پس از مرگ او روزانه نماز و نوافل و صدقات بیحد و مرزی از جانب مسلمانان سرازير پروندهاش

میشود ،به نوعی اعتماد کاذب دست میيابد و در انجام عبادات تساھل میورزد .ھمانطور که در مسائل
مادی وقتی کسی متوجه بشود که از طريقی تامين میشود ،دست از کار و کوشش برداشته و بر ديگران
تکيه مینمايد.
حتی بسياری از سرمايه داران به اميد اينکه ديگران بعد از مرگ آنھا بجای آنان حج خواھند گزارد ،از
انجام فريضه حج تساھل میورزند .و خطرناک تر از اين فتوای برخی مبنی بر اسقاط نماز از ذمه ميت
توسط صدقه است که اين فتوا موجب سھل انگاری برخی از نادانان در امر خواندن نمازھای فرض
میشود .و اين اعتماد ،آثار سوء و پيامدھای نامطلوبی در جامعه بجا میگزارد .بنابراين بايد در امور
عبادی پايبند نصوص شرعی بوده ،از بکارگيری رای و قياس جداً پرھيز کرد.
و شايد به ھمين خاطر گذشتگان امت بيش از ما در انجام اعمال نيک و عبادات میکوشيدند و بعديھا
بخاطر اعتماد بر اعمال ديگران به تدريج راه تساھل و تنبلی را در پيش گرفتند.
 -4ھمچنين آثار نيک و صدقه جاريهای که انسان از خود بر جای گذاشته باشد بعد از مرگ به او میرسد.
چنانکه خداوند میفرمايدَ » :ونَ ۡکت ُُب َما قَ ﱠد ُمو ْا َو َءا ٰثَ َرھُمۡ « )يس(12 :
در اين مورد غرض روشن شدن بھتر موضوع به چند احاديثی ذيل اشاره مينمايم :
َ
سانُ ا ْنقَط َع َع ْنهُ َع َملُهُ إِالﱠ
اإل ْن َ
 -1در حديثی که ابوھريره ) رض ( روايت نموده است آمده است  » :إِ َذا َماتَ ِ
ح يَ ْدعُو لَهُ«  ) .ھرگاه انسان بميرد پرونده
ص َدقَ ٍة َجا ِريَ ٍة أَ ْو ِع ْل ٍم يُ ْنتَفَ ُع ِب ِه أَ ْو َولَ ٍد َ
ِمنْ ثَالَثَ ٍة إِالﱠ ِمنْ َ
صالِ ٍ
عملاش بسته میشود ،بجر از سه جھت( :
 صدقه جاريه) :صدقهای که نفع آن مداوم و طوالنی باشد و مردم بعد از مردن صاحب صدقه ،از آنبھره مند شوند .مانند :ساختن مدرسه ،راه ،پل ،بيمارستان و(...
 علم و اثری ازخود بر جای گذاشته باشد )که برای مردم نفع داشته باشد ،مانند :نوشتن کتاب ،ترجمه،تاليف ،تعليم قرآن و علوم دينی و(...
 فرزند نيک و صالح که برای والدين خود دعای خير کند. -2حضرت قتاده ) رض ( روايت میکند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است َ » :خ ْي ُر َما يُ َخلﱢفُ
ال ﱠر ُج ُل ِمنْ بَ ْع ِد ِه ثَالَ ٌ
ص َدقَةٌ ت َْج ِری يَ ْبلُ ُغهُ أَ ْج ُرھَا َو ِع ْل ٌم يُ ْع َم ُل ِب ِه ِمنْ بَ ْع ِد ِه« ) بھترين
صا ِل ٌح يَ ْدعُو لَهُ َو َ
ث َولَ ٌد َ
چيزی که پس از مرگ برای انسان مفيد و کارآمد خواھد بود ،عبارت است از:
 -1فرزند صالحی که برای پدر و مادر دعاء کند.
 -2صدقهای که نفعش مستدام باشد.
 -3علمی که بعد از مردن صاحب علم ،ديگران از آن بھره مند شوند.
ھمچنان در حديثی که از ابو ھريره ) رض ( روايت است آمده است :
ص َحفًا
»إِنﱠ ِم ﱠما يَ ْل َح ُ
صالِ ًحا ت ََر َکهُ َو ُم ْ
سنَاتِ ِه بَ ْع َد َم ْوتِ ِه ِع ْل ًما َعلﱠ َمهُ َونَش ََرهُ َو َولَدًا َ
ق ا ْل ُم ْؤ ِمنَ ِمنْ َع َملِ ِه َو َح َ
ص ﱠحتِ ِه َو َحيَاتِ ِه
َو ﱠرثَهُ أَ ْو َم ْ
س ِجدًا بَنَاهُ أَ ْو بَ ْيتًا ِال ْب ِن ال ﱠ
يل بَنَاهُ أَ ْو نَ ْھ ًرا أَ ْج َراهُ أَ ْو َ
ص َدقَةً أَ ْخ َر َج َھا ِمنْ َمالِ ِه فِی ِ
سب ِ ِ
يَ ْل َحقُهُ ِمنْ بَ ْع ِد َم ْوتِ ِه أو«) اعمالی که بعد از مرگ نيز ثوابشان ادامه میيابد ،عبارتاند از :علمی که آن
را به ديگران آموخته و منتشر کرده است .فرزند صالحی که تربيت کرده و بر جای گذاشته است .قرآنی
که تعليم داده و ديگران آن را از او به ارث بردهاند ،مسجد و يا مسافرخانه ای که ساخته است .نھر آبی
که آن را حفر کرده و صدقهای که آن را در زندگی و در حال صحت از مال خود داده است.

رسيدن ثواب صدقه برا ی ميت:

شيخ امام حسنين محمد مخلوف در مورد رسيدن ثواب وصدقه برای ميت مينويسد :
در مذھب حنفی آمده که تمام عبادات مثل دعا و استغفار و صدقه و تالوت و ذکر و نماز و روزه و
طواف و حج و عمره و غيره ثواب آن برای ميت ميرسد و ميشود که ثواب عبادات را برای زنده ھا و
مرده داد و ثواب آن برای ميت ميرسد  .موضوع حکم در کتاب ھدايه و البحر به تفصيل بيان گرديده
است .
در الفتح القديراز حضرت علی رضی ﷲ عنه روايت شده که پيغمبر صلی ﷲ عليه وسلم روزی از
مقابرعبور ميکرد تالوت کرد ) :قل ھو ﷲ أحد( را يازده مرتبه واھداء کرد ثواب آنرا برای مرده ھا.
مصطفی الزرقا اين فتوا را در موضوع رسيدن ثواب به متوفی می دھد:
از زنده ھا برای ميت ھا ھيچ چيزی نمی رسد بغير از دعا و عبادات و فرستادن ثواب آنھا به ميت و
ھمچنان دادن صدقه برای فقراء و اشخاص محتاج و کسانيکه مستحق گرفتن زکات اند.

ولی دادن طعام در مجالس امروزی که متاسفانه برای خود نمايی ورسم رواج وھم چشمی صورت
ميگيرد از جمله عبادات و نزديک شدن به پروردگار نبوده وھيچ ثوابی آن برای مرده نمی رسد.

فايده ايصال ثواب وصدقه جاريه:

در حديثی از حضرت انس )رضی ( روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است:
در خانه کسی که مرده شود واھل خانواده از طرف او صدقه نمايند پس ثواب اين صدقه را حضرت
جبر ائيل عليه السالم در ظرف نوری ميگذارد وبه قبر انتقال ميدھد وبرای اھل قبور ميگويد اين
تحفه است که اھل خانواده شما برای شما فرستاده است پس شما قبول نمائيد پس مرده خوش حال
ميشود وبه ھمسايه ھای ديگرخوشخبری را بيان ميکند وبه کدام ھمسايه گان که از طرف اقاربش
تحفه نيامده است خفه اند  ) .نور الصدر صفحه  ( 138وکتاب احکام ميت صفحه  249نوشته
موالنا مفتی عثمانی (.

فايده استغفار گفتن اوالد به پدر ومادر:

از حضرت ابو ھريرة رضی ﷲ عنه روايت است که برای بنده نيک ﷲ تعالی در جنت در جه بلندی
بخشيد واو حيران گردد وميگويد ای ﷲ اين در جه به من چگونه رسيد  ،ﷲ تعالی برايش ميگويد
بنابه برکت استغفار ودعاء فرزند ت ) .نور الصدر ورساله احکام ميت صفحه  249نوشته موالنا
مفتی عثمانی(.

چھار گونه احسان کردن برای مرده:

از حضرت ابو سعيد رضی ﷲ عنه روايت است که شخصی نزد رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آمد
وعرض داشت يا رسول ﷲ پدر من وفات کرده است واين گونه کدام صورت ميباشد که من برای پدر
وماد رخود احسان کنم رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود بلی بنابر چھار طريقه تو احسان کرده
ميتوانی :
-1برايشان دعا ء کن .
-2کدام نصحيت ووصيت که برايت کرده است به آن قائم باش .
 -3دوستان وياران را عزت وتعظيم نمائيد.
-4کسانيکه اقارب نيک او ميباشد با آنھا محبت رفت وآمد کن  ) .نور الصدر صفحه  ( 125ورساله
احکام ميت صفحه  250نوشته موالنا مفتی عثمانی (.

صفت نيک مرده را بيان کردن:

از حضرت ابن عمر ) رض ( روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است خوی ھای
خوب ميت را ياد کنيد واز بدی ھای شان زبان را بند کنيد  ) .نور الصدر صفحه .( 137

ميت از زائرين خود اطالع می يابد يا خير؟

درمورد اينکه ميت از زائر خويش اطالع می يابد ويا خير عالم شھير جھان اسالم شيخ عبد العزيز
بن باز رحمه ﷲ طی فتوای مينويسد :
»اينکه ميت زائر خود را درک می کند يا خير ،خدا بھتر می داند ،ھرچند بعضی از سلف چنين معتقد
اند ،اما تا جائيکه می دانم دليل واضحی برای آن وجود ندارد ،با اين وجود سنت در زيارت قبور
سالَ ُم َعلَ ْي ُک ْم أَ ْھ َل ال ﱢديَا ِر
معلوم است؛ و ما بر آنھا )اھل قبرستان( سالم می فرستيم ،و می گوئيم » :ال ﱠ
ْ
سأ ُلَ
ْ
ستَأ ِخ ِر ْينَ ن ْ
ستَ ْق ِد ِميْنَ ِمنﱠا َوال ُم ْ
سلِ ِميْنَ َ ،وإِنﱠا إِنْ شَا َء ﷲُ بِ ُک ْم الَ ِحقُ ْونَ َويَ ْر َح ُم ﷲُ ا ْل ُم ْ
ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِيْنَ َوا ْل ُم ْ
ﷲَ لَنَا َولَ ُک ُم ا ْل َعافِيَةَ« ) .سالم بر شما مومنان و مسلمانانی که ساکن اين ديار ھستيد ،ھمانا ما نيز ـ إن
شاءﷲ ـ به شما ملحق خواھيم شد ،و خداوند بر گذشتگان و آيندگان ما رحم کند ،از خدا برای خودمان
و شما عافيت میطلبيم «
اين مشروع است ،اما اينکه او )يعنی ميت( اين را احساس می کند يا خير ،نياز به دليل واضح دارد و
خداوند متعال بھتر می داند ،اما چه درک کند يا نکند ھيچ ضرری )به زيارت( ما نمی رساند ،آنچه بر
ماست اينست که به سنت عمل کنيم؛ يعنی مستحب است به زيارت قبور )قبرستان( برويم و برای آنھا
دعا کنيم ھرچند که از زيارت ما آگاه نباشند ،زيرا زيارت قبور ھم اجری عايد ما می کند و ھم فايده ای

)برای اموات( است؛ دعايی که ما برای آنھا می کنيم به آنھا فايده می رساند ،و زيارت ما موجب
کسب اجر و ثواب خواھد شد ،و چونکه زيرات )مردگان قبرستان( باعث يادآوری مرگ و آخرت می
شود و اين خود به نفع ماست ،ميت ھم منتفع خواھد شد ،چون برايش دعا می کنيم ،و طلب استغفار
ما از درگاه خداوند برای ا سودمند است.
اما ايستادن کنار قبر؛ امر در آن واسع است  :اگر کنار قر ايستاد ايرادی ندارد ،و اگر در حاشيه و
کناره قبرستان قرار گرفت و سالم کرد باز کفايت می کند ،پس ھرگاه در کنار قبور ايستاد ،بگويد :
» السالم عليکم أھل الديار من المؤمنين والمسلمين  ،وإنا إن شاء ﷲ بکم الحقون  ،نسأل ﷲ لنا ولکم
العافية  ،يرحم ﷲ المستقدمين منا والمستأخرين« ھمين کافيست ،ولی اگر )مثال( نزديک قبر پدرش يا
برادرش برود بھتر و کاملتر است ،پس نزد قبر برادر يا پدر يا فاميلش يا دوستش رفته و بايستد و
سالم کرده و برايش دعا کند :
» غفر ﷲ لک ورحمک ﷲ ،وضاعف حسناتک  :خداوند تو را ببخشايد و مورد رحم خويش قرار
فرمايد ،و اجر حسانتت را بيافزايد« اين بھتر و کامل تر است« » .فتاوی نور علی الدرب« ). (195/1
سماحة شيخ عبد العزيز بن باز رحمه ﷲ

سوگواری شرعی زنان:

ھر زمانی که يکی از اقارب نزديک خانوادهء زن به گونهء نمونه ،مثل برادر ،عمه ،مادر ،کاکا و...
فوت نمايد  ،ميتواند تا مدت سه روز از آرايش ،استعمال بوی معطر ،کشيدن سرمه بر چشم ،استعمال
حنا و استفاده از زينتآالت و لباسھای رنگارنگ خودداری نمايد.
ولی ھرگاه شوھر زن فوت کند ،واجب است برای مدت چھار ماه وده ر وز سوگواری نمايد  .در
حديثی که از ام عطيه روايت است  » :کنا ننھی أن نحد علی ميت فوق ثالث ،إال علی زوجه أربعة
أشھر و عشرا ،والنکتحل ،والنطيب ،و النلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب ،و قد رخص لنا عند
الطھر إذا اغتسلت إحدانا من محيضھا فی نبذة من کست أظفار ،و کنا ننھی عن اتباع الجنائز«) متفق
عليه( .
»ما نھی میشديم از اينکه برای مردهھايمان بيش از سه روز سوگواری کنيم؛ مگر برای فوت شوھر
که چھار ماه و ده روز سوگورای میکرديم ،از سرمه و بوی خوش استفاده نمیکرديم ولباس
رنگارنگ نمیپوشيديم مگر لباس يمنی ،و وقتيکه از حيض پاک میشديم و غسل میکرديم به ما
اجازه داده میشد که تکهای بخور )مادهای خوشبو( بکار ببريم )تا بوی بد اثر خون را از بين ببرد( و
از تشييع جنازه نيز نھی میشديم«.
از ام سلمه روايت است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود  » :المتوفی عنھا التلبس المعصفر من
الثياب ،والالممشق من الحی ،والتختضب ،والتکتحل« )صحيح ابوداود » ( 2287زنی که شوھرش
فوت کرده است بايد از پوشيدن لباسھای زرد و قرمز و استفاده از جواھرآالت و حناء و سرمه
خودداری کند«.
طوری که گفتيم  ،زنی که شوھرش فوت کرده است ،مدت چھارماه و ده روز سوگواری را در منزل
ھمسری میگذارند ،اما خانمی که طالق رجعی داده شده الزم نيست که آن مدت را به عزا بنشيند ،اما
اکثر علما آن را برای آن خانم نيز مستحب میدانند.
زنی که شوھرش فوت کرده است  ،در مدت چھارماه و ده روز عزاداری ،برای کارھا ی ضروری
روزانه میتواند از خانه خويش خارج شود ،اما حتما ً بايد شبھا به منزل خود بازگردد .ھمچنان که
گفته شد سوگواری بر زنی که شوھرش فوت کرده واجب است .
در مذھب امام ابو حنيفه آنرا بر زنان مطلقه که در طالق بائنه صغری و کبری باشند ،واجب ميشمارد
.ولی اکثريت فقھا آن را مستحب میدانند و زنانی که از طريق طالق »رجعی يا بائن« طالق داده
شدهاند از نظر امام ابو حنيفه نه شب و نه روز را نبايد از منزل خارج شوند ،اما پيروان مذھب شافعی
میگويند تنھا در صورتی زن در حال گذرانيدن عده میتواند منزل را ترک کند که ضرورتی وجود
داشته باشد.

عـــدة برای زن شوھر دار:

برای زن شوھر مرده كه در حال گذراندن عدّه می باشد پنج چيز حرام است كه در اصطالح
»حداد« ناميده میشود:

اول:

استفاده از ھر نوع عطر و خوشبويی خودآرايی با زدن رنگ و سرمه كشيدن به چشم  :زن
شوھر مرده نبايد نه به بدنش و نه به لباسش عطر بزند ،و ھمچنين اشياء و وسايل خوشبو و عطری
را استعمال نكند؛ به دليل فرموده رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در حديث صحيح» :وال تمس طيبا ً«.
»زن شوھر مرده نبايد عطر استفاده كند«.

دوم:

استفاده از آرايش در بدنش :بر وی حنا كردن و استفاده از ھر نوع آرايش ھمانند سرمه كشيدن،
رنگ كردن پوست حرام است ،جز در مواردی كه ھدف از استفاده درمان باشد نه تزيين و آرايش .لذا
برای درمان میتواند شبھا از سرمه استفاده كند و روزھا آن را پاك نمايد .ھمچنين چشمش را
میتواند با داروھا غير از سرمه درمان كند؛ البته چيزھايی كه برای آرايش و تزيين نباشد.

سوم:

استفاده از لباسھای زر و زيوردار ،بلكه بر روی واجب است كه از لباسھايی استفاده كند كه زر و
زيور نداشته باشد ،ولی رنگ خاصی بر وی واجب نمیشود ،بلكه ھر چه كه بطور عادی میپوشد،
استفاده نمايد.
از ام عطيه روايت است ) :کنا ننھی أن نحد علی ميت فوق ثالث ،إال علی زوجه أربعة أشھر و عشرا،
والنکتحل ،والنطيب ،و النلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب ،و قد رخص لنا عند الطھر إذا اغتسلت
إحدانا من محيضھا فی نبذة من کست أظفار ،و کنا ننھی عن اتباع الجنائز( متفق عليه.
»ما نھی میشديم از اينکه برای مردهھايمان بيش از سه روز احداد کنيم؛ مگر برای فوت شوھر که
چھار ماه و ده روز احداد میکرديم ،از سرمه و بوی خوش استفاده نمیکرديم ولباس رنگارنگ
نمیپوشيديم مگر لباس يمنی ،و وقتيکه از حيض پاک میشديم و غسل میکرديم به ما اجازه داده
میشد که تکهای بخور )مادهای خوشبو( بکار ببريم )تا بوی بد اثر خون را از بين ببرد( و از تشييع
جنازه نيز نھی میشديم«.
از ام سلمه روايت است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود ) :المتوفی عنھا التلبس المعصفر من
الثياب ،والالممشق من الحی ،والتختضب ،والتکتحل(صحيح ابوداود » 2287زنی که شوھرش فوت
کرده است بايد از پوشيدن لباسھای زرد و قرمز و استفاده از جواھرآالت و حناء و سرمه خودداری
کند«.

چھارم:

پوشيدن ھر نوع طالجات حتی انگشتر.

پنجم:

شب ماندن در منزل و خانهای كه مال شوھرش نيست؛ و بدون عذر شرعی از منزلی كه شوھرش در
آن وفات كرده بود و خودش در آن زندگی میكرد ،جابجا نشود ،حتی برای عيادت مريضی بيرون
نرود ،يا برای ديدن و زيارت دوستی و يا فاميل نزديكی بيرون نرود ،ولی در روز برای نيازھای
ضروری زندگیاش میتواند بيرون رود حرف زدن در تلفن باعث فتنه نمی شود برايش جايز

است .برای زنی كه شوھرش وفات نموده ،گرفتن ناخن و موھای زايد و به طور كلی
نظافت ،اشكالی ندارد.

و غير از موارد پنجگانه فوق از چيزھای ديگری كه خداوند حالل نموده است ،نبايد باز داشت.
امام ابن القيم در كتاب )الھدی النبوی( ) (507/5گفته است :از چيدن ناخنھا و تميز كردن موی زير
بغل و ساير موھای زايد بدن ،و از غسل كردن با سدر )برگ كنار( و حمام نمودن و شانه كردن موی
سرش باز داشته نمیشود.

شيخ االسالم ابن تيميه در مجموع الفتاوی ) (28 ،27/34گفته است :برای وی جايز است ھر آنچه را
كه خداوند حالل نموده است بخورد ھمانند ميوه و گوشت :ھمچنين بنوشد ھر آنچه را كه خداوند حالل
كرده است .در ادامه گفته است :ھمچنين ھر كار و حرفه حاللی كه میتواندن مشغول شود بر وی
حرام نيست مثل گلدوزی ،خياطی ،پشمريسی و امثال اينھا كه معموالً زنان انجام میدھند؛ ھمچنين
ساير چيزھايی كه برای زن در غير مدت عده جايز بود ،مثل حرف زدن با مردانی كه نياز است زن با
آنھا صحبت كند ،البته با رعايت پوشش و بودن در ستر جايز است؛ اين چيزھايی است كه در سنت
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آمده است ،و ھمان چيزھايی است كه زنان اصحاب پس از وفات
شوھرھايشان انجام میدادند.
آنچه را كه مردم عوام و ناآگاه میگويند كه زن شوھر مرده بايد صورت خود را از مھتاب بپوشاند ،و
به پشت بام منزل ھرگز باال نرود ،و يا با مردان اصالً صحبت نكند ،و يا بايد صورت خود را از محارم
خويش بپوشاند ،و امثال اينھا؛ ھيچ اصل و سندی ندارد.

يادداشت در مورد عده زن شوھر مرده :

دليل اين که زنان بعد از وفات شوھرانشان عده می گذارنند چيست؟ اگر برای اين است که مشخص
شود زن حامله است يا خير؟ چرا چھار ماه وده روز فرض شده که در اين مدت ،زن حق ازدواج،
بيرون رفتن از خانه و آراستن خود را ندارد؟
ولی طب امروزی چنان پيشرفت نموده است که ميتواند در بيست و چھار ساعت  ،مشخص کند كه
زن حامله است يا خيررای شرع در مورد چيست ؟
در جواب بايد گفت که پروردگار با عظمت ما بخاطر حکمت ھای متعددی گذراندن عده را برای
زنان مقرر کرده استّ ،
عالمه ابن قيم رحمۀ ﷲ عليه در کتابش اعالم الموقعين ) (85/2به اين حکمت
ھا اشاره کرده است و آنچه او در اين زمينه گفته کفايت می کند .او می گويد :مقرر شدن عده چند
حکمت دارد:
از آن جمله اين که با گذراندن عده ،رحم پاک می شود و مشخص می شود که زن حامله است يا نه ،و
اين گونه گذراندن عده مانع از اختالط نطفه ی دو مرد در رحم يك زن می شود که با اختالط نطفه در
نسب افراد ،اختالط پيش می آيد و نسبھا فاسد می شوند ،و فساد نسب چيزی است که شريعت و
حکمت از آن جلو گيری می نمايد.
از آن جمله يکی اين که :تقدير و بزرگداشت و اھميت دادن به عقد نكاح و اظھار کرامت برای آن.
ت شوھر به زنی که طالق
يکی ديگر از حكمتھای گذراندن عده اين است که زمان رجوع و بازگش ِ
داده شده طوالنی می شود و شايد شوھر پشيمان شود و بر گردد .بنابراين زمانی در نظر گرفته شده
که او بتواند بازگردد.
از جمله :ادای حق شوھر است و اظھار اينکه فقدان شوھر تأثير دارد که اين تأثير با عدم خود آرايی
زن اظھار می شود .بنابراين خداوند به سوگ نشستن برای شوھر را بيش از مدتی قرار داده که در
آن برای پدر و فرزند به سوگ نشسته می شود.
از جمله :احتياط برای ادای حق شوھر و در نظر داشتن مصلحت زن و حق فرزند ،و ادای حقی که
خداوند واجب کرده است .پس در گذراندن عده ،ادای چھار حق است:
-1احتياط در حق شوھر.
 -2در نظر گرفتن مصلحت زن
 -3حق فرزند و ثبوت نسبش برای پدر
 -4حق الھی
بنابراين شريعت اسالمی مرگ شوھر را به منزله آميزش با ھمسر قرار داده است )يعنی ھرگاه
شوھر بعد از نكاح و قبل از زفاف بميرد ،از نظر شرعی مھر كامل به زوجه تعلق می گيرد ،و زوجه
بايد عده بگذراند (؛ زيرا مدت نكاح ،تمام عمر و زندگی است .وھمچنين موت زوجه بجای دخول قرار
داده شده در تحريم ربيبه)دختر زن از شوھر ديگر(،يعنی ھر گاه پس از عقد و قبل از آميزش ،زوجه
وفات شد در اين صورت ربيبه بر زوج حرام ميگردد نزد بعضی از صحابه و تابعين .ومذھب زيد بن

ثابت رضی ﷲ عنه و امام احمد در يکی از دو روايت نيز ھمين است .
پس تنھا منظور از گذراندن عده ،تشخيص حاملگی يا عدم حاملگی نيست .بلكه اھداف و حكمتھای
ديگری در اين كار وجود دارد.

چيغ واويال برجنازه:

چيغ زدن واويال وبه اصطالح نوحه خوانی برجنازه  ،عبارت از  :بلند کردن صدا به آه و ناله ،پاره
کردن لباس ،سيلی زدن به سر و روی  ،کندن موی سر ،خراشيدن وخون کردن سر وصورت ،
وخاک انداختن بر سر وروی  ،به خاطر زاری گريان وويال بر ميت ،اين فرياد ھاو واويال سردادن و
امثال اين گفتارھا و کردارھا که از انسان سر داده ميشود  ،بمعنی نشان دادن اعتراض و عدم صبر و
تحمل نسبت به قضا و قدر الھی میباشد  ،ھمه اين عمل از فھم شرع حرام و گناه کبيره وبزرگی به
شمار ميرود .
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ميفرمايد :
» ليس منا من لطم الخدود ،وشق الجيوب ،ودعا بدعوی الجاھلية« » .کسيکه روی خويش به سيلی
ميزند  ،ويخن خود را پاره ميکند  ،و ناله و فرياد جاھليت را سر دھد ،از امت من نيست«.
ھمچنين در کتاب صحيحين آمده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند:
»بریء من الصالقة والحالقة والشاقة«» .اين سه گروه از من جدا ھستند ،يک کسی که در ھنگام
مصيبت صدايش را بلند میکند ،دوم کسی را که موی سرش را به خاطر مصيبت می کند و سوم کسی
که در ھنگام مصيبت لباسش را پاره میکند«.
و در صحيح مسلم آمده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم» :لعن النائحة والمستمعة«) .زنان
نوحهگر و ھمچنين آن زنانی را که از شنيدن نوحهسرايی احساس شگفتی میکنند ،نفرين فرموده
است(.

پس ای خواھر مسلمان!

بر شما واجب است تا به پيروی از حکم پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از اين عمل حرام دروقت مصيبت
دوری نمايم .
در مقابل ای خواھر مومن بر شما واجب است که در ھنگام مصيبت صبر نمايی و به ﷲ پناه بريم؛ تا
مصيبت و عزای تو برايت تبديل به بخشش گناھانت شود و ھمچنين موجب ازدياد نيکیھايتان گردد.
خداوند متعال با زيبای زايد الوصف ميفرمايد :
َ
ﱠ
ُ
ت َوبَ ﱢ
صابِ ِرينَ * الﱠ ِذينَ
ش ِر ال ﱠ
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صيبَةٌ قَالُو ْا إِنﱠا ِ ِّ َوإِنﱠا إِلَ ْي ِه َر ِ
ا ْل ُم ْھتَدُونَ «)البقره155 :ـ .(157
»قطعا ھمه شما را با چيزی از ترس ،گرسنگی ،و نقص در مالھا و نفس ھا و ميوهھا ،امتحان
میکنيم; و بشارت ده به استقامتکنندگان! آنھا که ھر گاه مصيبتی به ايشان میرسد ،میگويند» :ما
از آن خدائيم; و به سوی او باز میگرديم!« اينھا ،ھمانھا ھستند که الطاف و رحمت خدا شامل
حالشان شده; و آنھا ھستند ھدايتيافتگان!«.
واقعآ چه زيبا است صبر در وقت مصيبت که انسان آنرا پيشه خود سازد .
ولی در اين ھيچ جای شک نيست که  :گريه کردن بدون چيغ واويال و بدون انجام کارھای حرام
وخالف شرع اسالمی جايز است .و انسان نبايد از قضا و قدر الھی خشمگين  ،ويا ھم منکر شود
وصحبت ھای غير شرعی برزبا ن ارد .
گريه کردن نوعی رحم و رقت قلب نسبت به ميت است و چيزی است که نمیتوان از آن در چنين
مواقعی جلوگيری کرد ،به ھمين دليل مباح است و گاھی اوقات ھم مستحب میشود.
)برای مزيد معلومات مراجعه شود به :کتاب تنبيھات علی أحکام تختص بالمؤمنات ،شيخ دکتر صالح
بن فوزان (
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ميفرمايد :
سقَا ُء
ست ِ ْ
ب َوا ْال ْ
ب َوالطﱠعْنُ فِی األَ ْن َ
» -1أَ ْربَ ٌع فِی أُ ﱠمتِی ِمنْ أَ ْم ِر ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة الَ يَ ْت ُر ُکونَ ُھنﱠ ا ْلفَ ْخ ُر فِی األَ ْح َ
سا ِ
سا ِ

ان َو ِد ْر ٌع
وم َوالنﱢيَ َ
احةُ َوقَا َل النﱠائِ َحةُ إِ َذا لَ ْم تَت ُْب قَ ْب َل َم ْوتِ َھا تُقَا ُم يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة َو َعلَ ْي َھا ِ
بِال ﱡن ُج ِ
س ْربَا ٌل ِمنْ قَ ِط َر ٍ
ب«.
ِمنْ َج َر ٍ
) چھار خصلت در امت من وجود دارد که آنھا را ترک نمیکنند در حالی که آنھا ازخصلتھای
جاھليتاند:
 -1افتخار بر حسب و نسب خويش
 -2طعنه زدن بر نسب ديگران
 -3طلب باران از ستارگان
 -4نوحه خواندن .
و در اين مورد فرمود :نوحه خوان اگر توبه نکند ،روز قيامت در حالی حشر میشود که پيراھن
وتنبان از قير بر تن او خواھد بود.
ُ
ﱠ
ْ
َ
ﱢ
ﱠ
ت«) .دو خصلت در ميان مردم
ب َوالنيَ َ
س ُھ َما بِ ِھ ْم ُک ْف ٌر الطعْنُ فِی الن َ
احة َعلى ال َميﱢ ِ
س ِ
َان فِی النﱠا ِ
»-2ا ْثنَت ِ
است که موجب کفراند :طعنه زدن بر نسب ديگران و نوحه خواندن بر ميت(.
 -3ھنگامی که ابراھيم؛ فرزند رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فوت کرد ،اسامه بن زيد جيغ ميزد .
رسول ﷲ عليه وسلم فرمود:
اين کار شيوه من و دستور من نيست ،فرياد کشيدن کار درستی نيست .البته دل غمگين میشود،
چشم اشک میريزد ،ولی کاری که موجب خشم و غضب پروردگار گردد انجام نگيرد.
-4ام عطيه میگويد:
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ھنگام بيعت ،از ما تعھد گرفت که نوحه نخوانيم .بجز پنج نفر از ما
)بيعت کنندگان( کسی ديگر به اين عھد ،وفا نکرد .آن پنج نفر عبارتند از :ام سليم ،ام العالء ،دختر
ابی سبره ،و ھمسر معاذ
-5انس بن مالک میگويد:
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
سو َل ﱠ
ﷲِ يَقُو ُل ا ْل ُم َع ﱠو ُل
ت َر ُ
صة أ َما َ
صة فقَا َل يَا َحف َ
ب لَ ﱠما ط ِعنَ َع ﱠولَتْ َعلَ ْي ِه َحف َ
س ِم ْع ِ
»أَنﱠ ُع َم َر بْنَ ا ْل َخطﱠا ِ
ب أَ َما َعلِ ْمتَ أَنﱠ ا ْل ُم َع ﱠو َل
ص َھ ْي ٌ
ص َھ ْي ُ
ب )يقول :و اأخاه ،و اصاحباه(فَقَا َل ُع َم ُر يَا ُ
ب َو َع ﱠو َل َعلَ ْي ِه ُ
َعلَ ْي ِه يُ َع ﱠذ ُ
ب«.
َعلَ ْي ِه يُ َع ﱠذ ُ
محدثين در روايتی مينويسند :
علَيه«.
ب بِبُ َکا ِء أَ ْھلِ ِه َعلَ ْي ِه و فی أخری بما نِيح َ
»إِنﱠ ا ْل َميﱢتَ لَيُ َع ﱠذ ُ
) ميگويند زمانيکه امير المومنين حضرت عمر بن خطاب )رض( در داخل مسجد با نيزه زھری ابو لولو
زخمی گرديد .حفصه؛ دختر عمر؛ چيغ زد وگريان ميگرد  ،حضرت عمر بن خطاب فرمود:
ای حفصه! نشنيده ای که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است :ھر کسی که برايش واويال کنند
و نوحه بخوانند گرفتار عذاب خواھد شد.
روايان ميگويند در حاليکه از جسد امير المومنين حضرت عمر فارق خون در جريان بود :
صھيب ابن سنان بن مالک ،ملقب به ابويحيی يکی از صحابی جليل القدر وتير اندازان معروف اسالم
ُ
است  ،نوحه سر داده بود  ،وبا اواز بلند میگفت :وای برادرم! وای رفيقم! فرمود :ای صھيب! خبر
نداری کسی که برايش ،واويال کنند و نوحه بخوانند دچار عذاب خواھد شد؟
حتی در تعداد کثيری از روايات آمده است که بعضی از گريهھای اطرافيان ،باعث عذاب ميت میگردد.
علَ ْي ِه«) .ھمانا ميت ،بخاطر گريه اطرافيانش ،عذاب داده
يح َ
»-6ا ْل َميﱢتُ يُ َع ﱠذ ُ
ب فِی قَ ْب ِر ِه بِ َما نِ َ
میشود.
در روايتی ديگر آمده است که :ميت بخاطر نوحهای  ،چيغ ووايال که برايش میخوانند در قبر عذاب
خواھد ديد(.
ﱠ
علَ ْي ِه«) .برای ھر کس که نوحه بخوانند ،روز قيامت عذاب داده
يح َ
يح َعلَ ْي ِه يُ َعذ ُ
ب بِ َما ِن َ
َ » -7منْ نِ َ
میشود(.
حکم احاديثی فوق ممنوعيت نوحه خوانی وچيغ ھای که ھمرا با شيون است  ،ميباشد .
ولی گريه کردن واشک ريختن نورمال در مصيبت ھدف نمی باشد .
طوريکه در حديث عمر ) رض ( نيز به اين مطلب اشاره شده بود که ،فرمود» :ببعض بکاء

أھله« يعنی ميت ،بخاطر بعضی از گريهھای اطرافيان مستحق عذاب میگردد) .نه ھمه گريهھا(.
ظاھر احاديث فوق ،مشکل به نظر میرسد .زيرا با بعضی از اصول و قواعد ثابت شريعت تعارض
دارد و چنانکه خداوند میفرمايدَ ﴿:و َال تَ ِز ُر َوا ِز َر ٞة ِو ۡز َر أ ُ ۡخ َر ٰ
ى﴾ ) األنعام.(154 :

ھيچ گناھکاری بار گناه ديگری را بر دوش نمیکشد.

علماء در پاسخ اشکال فوق ،ھشت نظريه مختلف ارائه کردهاند .که صحيحترين آنھا ،دو نظريه زير
است:
 -1نظر جمھور بر اين است که اين عذاب شامل حال ميتی میشودکه در زمان حيات خويش ،وصيت
به نوحه خوانی کرده باشد و يا اطرافيان خود را از اين کار ،منع نکرده باشد با توجه به اينکه
میدانسته که مردم بر حسب عادت ،چنين اعمالی انجام میدھند.
به ھمين خاطر عبدﷲ بن مبارک فرمود :اگر کسی در زمان حيات ،از نوحه خوانی منع کند ،ولی بعد
از وفاتش چنين کنند گناھکار نمیشود .و نزد اين گروه ،عذاب در اينجا بمعنی عقاب و پاداش است.
 -2يعنی ميت با شنيدن گريه اطرافيانش ،اندوھگين و ناراحت میشود و دلش به حال آنھا میسوزد.
و اين حالت در حيات برزخی اتفاق میافتد نه روز قيامت .و اين ،مذھب ابن جرير طبری و
تعدادی ديگر است.
آنھا میگويند:
منظور اين نيست که خداوند با گريه اطرافيان ،ميت را کيفر میدھد .زيرا عذاب ،عامتر از عقاب
است .چنانچه در حديث آمده است که »السفر قطعه من العذاب« يعنی سفر پارهای از عذاب است .و
اين عذاب در واقع مجازاتی بر گناه نيست ،بلکه تحمل نوعی سختی و دشواری است.
 -8نعمان بن بشير میگويد:
»أ ُ ْغ ِم َی َعلَى َع ْب ِد ﱠ
کی َوا َجبَالَ ْه َوا َک َذا َوا َک َذا تُ َع ﱢد ُد َعلَ ْي ِه
ﷲِ ْب ِن َر َو َ
احةَ فَ َج َعلَتْ أ ُ ْختُهُ َع ْم َرةُ تَ ْب ِ
علَ ْي ِه«.
ت َ
ک َ
فَقَا َل ِحينَ أَفَا َ
ش ْيئًا إِالﱠ قِي َل لِی آ ْنتَ َک َذ ِل َ
ک؟! فَ َل ﱠما َماتَ لَ ْم تَ ْب ِ
ق َما قُ ْل ِ
ترجمه :عبدﷲ بن رواحه بيھوش شد ،خواھرش؛عمره؛ شروع به گريه )نوحه خواندن( کرد
میگفت :ای کوه من! ای فالن من! وقتی برادرش به ھوش آمد ،گفت :ھر چه شما میگفتيد،
)فرشتگان( به من میگفتند :تو چنين ھستی! تو چنان ھستی! راوی میگويد :وقتی عبدﷲ فوت کرد،
خواھرش برايش گريه نکرد.

کندن موھا :

ابو برده فرزند ابوموسی میگويد:
ش ْيئًا
ست َِط ْع أَنْ يَ ُر ﱠد َعلَ ْي َھا َ
سى َو َج ًعا َ
سهُ فِی َح ْج ِر ا ْم َرأَ ٍة ِمنْ أَ ْھلِ ِه فَلَ ْم يَ ْ
ش َی َعلَ ْي ِه َو َر ْأ ُ
» َو ِج َع أَبُو ُمو َ
ش ِديدًا فَ ُغ ِ
سو َل ﱠ
سو ُل ﱠ
صالِقَ ِة َوا ْل َحالِقَ ِة َوالشﱠاقﱠ ِة«.
فَلَ ﱠما أَفَا َ
ئ ِمنْ ال ﱠ
ﷲِ إِنﱠ َر ُ
ئ ِم ْنهُ َر ُ
ﷲِ بَ ِر َ
ق قَا َل أَنَا بَ ِری ٌء ِم ﱠمنْ بَ ِر َ
) ابوموسی بشدت مريض و دچار بيھوشی گرديدو سرش روی زانوی يکی از زنان خانوادهاش نھاده
بود .زنی از اھل بيتش با داد و فرياد ،شروع به گريه کرد .ابوموسی نتوانست مانع او شود .وقتی به
ھوش آمد ،فرمود :من از کسی که رسول ﷲ  rاز وی اظھار بيزاری نموده ،بيزارم .ھمانا رسول ﷲ  rاز
زنی که ھنگام مصيبت با صدای بلند ،گريه کند يا موھای خود را بکند و يا گريبان چاک نمايد ،اظھار
بيزاری نموده است.

پريشان کردن موھا:

يکی از زنان که با رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بيعت کرده بود ،میگويد:
سو ُل ﱠ
ش َو ْج ًھا َوالَ
» َکانَ فِي َما أَ َخ َذ َعلَ ْينَا َر ُ
صيَهُ فِي ِه أَنْ الَ نَ ْخ ُم َ
وف الﱠ ِذی أَ َخ َذ َعلَ ْينَا أَنْ الَ نَ ْع ِ
ﷲِ فِی ا ْل َم ْع ُر ِ
ش َع ًرا«.
ش ﱠ
نَ ْدع َُو َو ْيالً َوالَ نَ ُ
ق َج ْيبًا َوأَنْ الَ نَ ْنش َُر َ
) از جمله مواردی که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از ما بيعت گرفت ،اين بود که در انجام کارھای
خير ،از وی نافرمانی نکنيم ،گريه و واويال سر ندھيم ،صورت خود را زخمی نکنيم ،گريبان چاک ندھيم و
موھای خود را نيز پراکنده نسازيم.
ھمچنا ن بعضی از مردان ،بخاطر مرگ نزديکان و خويشاوندان خود برای مدتی ريش خود را نمی تراشند

وبعد از مدت کوتاھی ،شروع به تراشيدن ريش میکنند ،اين کار نيز ھمانند پريشان ساختن مو است که
از نظر شرع بدعت میباشد .و رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :ھر بدعت موجب گمراھی ،و ھر
گمراھی موجب رفتن به دوزخ است.

ھمسايه بد در قبرستان:

در مورد اينکه ميت ،از شخصی بدی که در جنب او دفن می شود متاثر می شود ،يا خير سولی که
در ذھن يک تعداد انسان خطور مينمايد :
بطور مثال اگر ھمسايه اش در قبرستان از اھل دوزغ و عذاب باشد او نيز اذيت می شود ،ويا اگر از
اھل پاداش و نعيم باشد نفع می برد يا خير ؟
شيخ ابن عثيمين در اين باره طی فتوای مينويسد  » :اين سخن نياز به نصی از سوی شرع دارد و
بايد در مورد آن توقف کرد ،اينکه ميت اگر ھمراه کسی دفن شود که در قبر عذاب داده ميشود او نيز
بخاطر آن اذيت شود؛ تا جائيکه می دانم چيزی در سنت درباره آن وارد نشده ،ھرچند بعضی از علماء
می گويند  :ميت به سبب ھمسايه اش که اھل عذاب باشد اذيت می شود .. ،اما من دليلی از سنت که
اين سخن را تاييد کند نيافتم ،و خدا بھتر می داند«" .فتاوی نور علی الدرب" ). (337/1
و اما روايتی که ابو نعيم اصفھانی از ابوھريره رضی ﷲ عنه آورده که رسول خدا صلی ﷲ عليه
وسلم فرمود » :ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحين  ،فإن الميت يتأذی بجار السوء  ،کما يتأذی الحی
بجار السوء« "الحلية" ).(354/6
يعنی » :اموات خود را در بين صالحين دفن کنيد ،چرا که ميت از ھمسايه ی بدش اذيت می شود،
ھمانطور که انسان زنده از ھمسايه بدکردارش اذيت می شود«.
اين حديث موضوع )جعل شده( است ،ابن حبان رحمه ﷲ گفته » :اين خبر باطل است ،ھيچ اصلی از
کالم رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم ندارد« » .کتاب المجروحين« ). (291/1
عالمه البانی نيز در » سلسلة األحاديث الضعيفة « ) (563آنرا موضوع دانسته است.
بعضی از علماء گفتند که دفن شدن در کنار قبر صالحين مستحب است ،اما دليل صريحی برای آن از
سنت ذکر نکردند ،بلکه صرفا استنباط آنھا از بعضی احاديث است ،مثال به اين حديث که می فرمايد :
س ِة َر ْميَةً
ض ا ْل ُمقَ ﱠد َ
»أن موسی عليه الصالة والسالم لَ ّما حضرته الوفاة سأل ربه أن يُ ْدنِيَهُ ِمنْ ْاألَ ْر ِ
بِ َح َج ٍر« متفق عليه ) .وقتی که وقت مرگ موسی عليه الصالة والسالم فرا رسيد ،از پروردگارش
خواست تا )قبر( او را نزديک سرزمين مقدس ،و به فاصله پرتاب سنگی از آن ،قرار دھد«.
امام بخاری در صحيح خود اين حديث را اينگونه باب گذاری کرده است  » :آرزوی دفن شدن در
سرزمينھای مقدس و ھمانند آن«.
ابن بطال گفته » :معنی درخواست موسی که او را در سرزمين مقدس دفن کنند ،وﷲ اعلم؛ به دليل
فضيلت کسانی از انبياء و صالحين است که در آنجا دفن شده اند ،لذا دوست داشت در مرگ ھمسايه
آنھا باشد ،ھمانگونه که در حيات ھمسايگی آنھا مستحب است ،و چونکه انسانھای فاضل قصد
مواضع فاضل را می کنند و قبرھايشان زيارت کرده و برايشان دعا می کنند«.
» شرح ابن بطال« ). (359/5
و امام نووی گفته » :اين حديث دليلی بر استحباب دفن شدن در مکانھای فاضل و مبارک و نزديکی
به محل دفن صالحين است« » شرح مسلم« ).(128/15
پوشيده نيست که حديث مذکور در آنچه اينھا می گويند ھيچ صراحتی ندارد ،برای ھمين خود امام
بخاری »استحباب دفن شدن در سرزمين فاضله« را از حديث برداشت کرده است ،نه دفن شدن در
کنار قبور صالحين..
با اين وجود چندين تن از سلف صالح و اھل علم وصيت کردند که آنھا را در جوار صالحين دفن کنند،
مثال ابن مسعود رضی ﷲ عنه وصيت کرد که وی را در کنار قبر عثمان بن مظعون رضی ﷲ عنه دفن
کنند » .الثقات البن حبان« ). (208 /3
و ابوبکر خطيب وصيت نمود او را در کنار بشر بن حارث دفن کنند » .تاريخ دمشق« ). (34/5

اگر کسی به جھت اقتداء به اين دسته از علماء و ائمه وصيت کند که او را در جوار فالن شخص از
صالحين دفن کنند ،بر او خرده گرفته نمی شود ،ولی نمی توانيم بصورت جزم و قطع بگوئيم که او با
اين کارش سود خواھد برد ،زيرا دليلی از کتاب و سنت بر اثبات آن در دست نيست.
اما آنچه انکار می شود و مردم را بايد از آن نھی نمود؛ اينست که بعضی از مردم بقصد تبرک وصيت
می کنند که وی را در مکان معينی يا به جوار فالن مرده دفن کنند تا از او تبرک جويند ،و نزد خدا
برايش شفاعت کند! اين اعتقاد فاسدی است که ھيچ اصلی در دين ندارد ،بر مسلمان واجب است که
نفس خويش را برای مرگ آماده کند ،و عملش را صالح گرداند ،چون ھمين است که در قبرش انيس
او خواھد شد.
ْ
چنانکه انس بن مالک رضی ﷲ عنه روايت کرده که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند  » :يَتبَ ُع
اح ٌد  :يَ ْتبَ ُعهُ أَ ْھلُهُ َو َمالُهُ َو َع َملُهُ  ،فَيَ ْر ِج ُع أَ ْھلُهُ َو َمالُهُ َ ،ويَ ْبقَی
ان َويَ ْبقَی َم َعهُ َو ِ
ا ْل َميﱢتَ ثَ َالثَةٌ فَيَ ْر ِج ُع ا ْثنَ ِ
َع َملُهُ« بخاری ) (6514ومسلم ).(2960
يعنی » :وقتی انسان میميرد سه چيز به ھمراه او میروند که دوتای آنھا بر میگردند ،ولی يکی از
آنھا با او باقی میماند) ،وقتی که او را به قبرستان بردند( خانواده و مال و عملش او را ھمراھی
میکنند ،خانواده و مالش بر میگردند ،ولی عملش برای ھميشه با او باقی میماند«.
ُ
ْ
سانَ َع َملهُ«
ﱢس أَ َحدًا َ ،وإِنﱠ َما يُقَد ُ
ض َال تُقَد ُ
اإلن َ
و سلمان فارسی رضی ﷲ عنه فرمود  » :إِنﱠ ْاألَ ْر َ
ﱢس ْ ِ
الموطأ ). (1500
يعنی » :زمين ،ھيچ کسی را تقديس و پاک نمی گرداند ،و تنھا عمل انسان است که او را پاک و
تقديس می دارد«.

پُــل صراط :

قبل از ھمه بايد گفت که پل صراط در برزخ نيست ،بلکه در روز قيامت که ھمه انسانھا محشور شدند
و مورد حساب وجواب قرار گرفتند از پل صراط عبور می کنند ،که راھی است به سوی جنت  ،يعنی
ھمه بايد از آن عبور کنند تا داخل جنت شوند.
در شريعت صراط به معنی پلی است که بر جھنم نصب شده است که ھمه از آن می گذرند و آن راه
اھل محشر برای داخل شدن درجنت است .کتاب و سنت بر اثبات صراط داللت دارند.
ضيًّا*ثُ ﱠم نُنَ ﱢجی الﱠ ِذينَ اتﱠقَ ْوا َونَذ ُرَ
ﷲ تعالی می فرمايدَ » :وإِنْ ِم ْن ُک ْم إِ ﱠال َوا ِر ُدھَا َکانَ َعلَی َربﱢ َ
ک َح ْت ًما َم ْق ِ
الظﱠالِ ِمينَ فِي َھا ِجثِيًّا« مريم ).(72 -71
يعنی» :وکسی از شما نيست مگر آنکه بر آن وارد شود اين )وعده( بر پروردگارت حتمی است .سپس
پرھيزگاران را رھايی می بخشيم و ستمگاران را ـ از پای درآمده ـ در آنجا وا گذاريم« .اکثر مفسرين
منظور از وارد شدن به آتش را در اينجا به معنی گذر بر صراط دانسته اند و آن از ابن عباس ،ابن
مسعود ،کعب االحبار و ديگران نقل شده است.
»صراط « در لغت بمعنی راه واضح و روشن میباشد.
اما»صراط« در اصطالح شريعت عبارت از پلی است که بر پشت دوزخ نصب شده است ،ھمهی مردم
از ابتدا تا به انتھا روی آن عبور می کنند ،پس صراط پلی است ميان جنت و دوزخ .لوامع انوار
البھيه.(189/2) :
شارح طحاويه عقيده خود را درباره صراط در روشنی احاديث چنين بيان میفرمايد :ما به »صراط«
عقيده داريم و آن پلی است که بر دوزخ نصب شده است و مردم بعد از جا گذاشتن محشر بسوی
تاريکی قبل از پل بدان می رسند.
ھمانگونه که حضرت عائشه رضی ﷲ عنھا روايت می کند که راجع به جايگاه مردم در روز تغيير و
تبديل زمين و آسمان از پيامبر ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم سؤال شد؟ پيامبر ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
درجواب فرمودند » :ھم فی الظلمة دون الجسر« .شرح الطحاويه).469 :نرسيده به پل صراط در
تاريکیای خواھند بود(.
سفارينی )محمد بن احمد 1188-1114،ق ( .درباره »صراط« مينويسد :
در کل علما روی اثبات صراط اتفاق نظر دارند ،اھل حق آن را بر ظاھر حمل نموده و می گويند :پلی

است که بر پشت دوزخ نصب شده است ،از شمشير تيزتر و از مو باريکتر است.
اما قاضی عبدالجبار معتزلی و بسياری از پيروانش ،اين معنی ظاھر صراط را رد کردهاند ،بدليل
اينکه ممکن نيست از چنين پلی عبور کرد که از لبه شمشير تيزتر و از مو باريک تر باشد ،و اگر
قرار بر اين باشد که چنين چيزی امکان دارد بايد اين را دانست که عبور روی آن خالی از عذاب
نمیباشد و اين در حالی است که روز قيامت عذابی بر مؤمنان و صلحا نخواھد بود ،بلکه منظور
صلِ ُح بَالَ ُھ ْم«.
سيَ ْھ ِدي ِھ ْم َويُ ْ
ازصراط ،ھمان راه جنت است که در آيه ذيل بدان اشاره شده استَ » :
) سوره محمد:آيه )( 5به زودی خداوند آنان را )به سوی مقامات عاليه جنت و گفتار نيک و کردار
پسنديده( رھنمود میکند و حال و وضعشان را خوب و عالی مینمايد(.
يم«) .سوره الصافات23 :
ص َر ِ
و راه دوزخ که آيه ذيل بدان اشاره دارد » :فَا ْھدُو ُھ ْم إِلَی ِ
اط ا ْل َج ِح ِ
( )آنان را به راه دوزخ راھنمائی کنيد(..
بعضی » صراط « را بر ادله واضح ،مباحات و اعمال پستی که انسان درباره آنھا مواخذه شده و
مورد سؤال قرار می گيرد ،حمل کردهاند.
الزم به ذکر است که ھمهی اين تاويالت خرافی و باطل ھستند ،زيرا بايد نصوص را بر معانی حقيقی
حمل کرد ،عبور از پل صراط دشوارتر يا شگفت آورتر از رفتن بر روی آب و يا به پرواز در آمدن در
فضا و يا ايستادن و توقف نمودن در آن نيست .و پيامبر ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در پاسخ به حشر
کافران بر رويشان فرمود :خداوند توانايی چنين کاری را در خود میبيند.
عالمه قرافی تيزتر بودن صراط از شمشير و باريک بودن آن از مو را رد کرده است و شيخ عز بن
عبدالسالم در اين باره از وی سبقت گرفته است ،اما حرف حساب اين است که درباره »صراط«
نصوصی صحيح وارد شدهاند ،و آنھا نيز بدون تاويل بر ظاھرشان حمل میشوند ھمانطور که در
صحاح ،مسانيد و سنن روايات زيادی وارد شده داير بر اينکه صراط پلی است که بر پشت دوزخ
نصب شده است ،و تمام انسانھا از روی آن عبور می کنند و آنان در عبور کردن از آن به يک نواخت
نيستند ،و سرعت متفاوتی دارند) .شرح الطحاوية :ص (.469
قرطبی ديدگاه کسانی را که »صراط« را به معنی مجازی آن حمل می کنند نقل کرده و می گويد:
بعضی از آنھا که پيرامون احاديث صراط سخن گفتهاند بر اين باورند که صراط از مو باريکتر و از
لبه شمشير تيزتر است و اين وصف» ،صراط« را به آسان و مشکل بودن آن به تناسب اعمال بندگان
حمل کردهاند و می گويند :عبور از آن ،برای صاحبان اعمال نيک بسيار آسان و برای صاحبان اعمال
بد بسيار دشوار است و حدود اين آسانی و سختی را سوای خداوند متعال کسی ديگر نمی داند ،زيرا
که اين باريکی و اين تيزی حد معلومی ندارد و بر حسب عرف و عادت چيز بسيار خفی و پنھان را
باريک می گويند ،لذا بيان مثال و تشبيه آن با باريکی مو از اين قبيل است ،و معنی تيزتر از شمشير
اين است که فرشتگان امر و فرمان الھی را مبنی بر عبور دادن مردم از پل صراط به سرعت تمام
عملی می کنند و اندک امکان اينکه امر خدا را برگردانند وجود ندارد ،ھمانطور که لبه تيز شمشير
وقتی با قدرت و قوت به چيزی اصابت کند ،آن چيز بار ديگر امکان برگشتن به حالت اولی خود را
ندارد ،و اما اينکه گفته شده است :که خود »صراط« از مو باريکتر و از شمشير تيزتر است ،اين
مردود است بدليل اينکه فرشتگان در دو پھلو و کنارهی آن میايستند و در آن قالب وخارھايی وجود
دارد ،و بعضی از عبور کنندگان بر شکم آن می افتند و بعضی ديگر افتان و خيزان روی آن میگزرند،
و کسانی ھستند که نورشان به اندازه جای قد مشان است ،اين مطالب حکايت از آن دارد که برای
عبورکنندگان روی آن جای کافی برای گذاشتن قدمشان وجود دارد ،و مسلم است که باريکی گنجايش
اين ھمه چيز را ندارد .لوامع األنوار البھية.192/2 :
قرطبی بعد از ذکر اقوال تأويل کنندگان به رد ديدگاه آنان پرداخته می گويد :ديدگاه اين آقايان بدليل
احاديثی که در اين خصوص بيان گرديدهاند و ايمان آوردن بدانھا واجب است ،مردود می باشد ،زيرا
کسی که می تواند پرنده را در فضا نگاه دارد ،قادر است که مؤمن را بر پل صراط تيزتر از شمشير و
باريک تر از مو نگاه بدارد و می تواند مؤمن را روی آن بدواند يا اينکه او را راه ببرد ،و تا زمانی
که معنی حقيقی محال نباشد ،حمل لفظ برمعنی مجازی ،خالف ضابطه و قانون است ،و حمل بر معنی
حقيقی حاوی ھيچ گونه محالی نمیباشد ،زيرا که آثار و احاديث زيادی در اين باره وارد شده است.

» تذکره«.333 :
و در صحيحين از ابوسعيد خدری رضی ﷲ عنه در حديثی طوالنی درباره ديدن پروردگار و شفاعت
ی َج َھنﱠ َم قُ ْلنَا يَا
س ِر فَيُ ْج َع ُل بَيْنَ ظَ ْھ َر ْ
آمده که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد»:ثُ ﱠم يُ ْؤتَی بِا ْل َج ْ
س َکةٌ ُمفَ ْل َ
ضةٌ َم ِزلﱠةٌ َعلَ ْي ِه َخ َ
سو َل ﱠ
ط َحةٌ لَ َھا ش َْو َکةٌ ُعقَ ْيفَا ُء
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اج
يح َوکأ َجا ِوي ِد الخ ْي ِل َو ﱢ
ق َوک ﱢ
تَ ُکونُ بِن ْج ٍد يُقا ُل ل َھا ال ﱠ
الرکا ِ
س ْعدَانُ ال ُمؤ ِمنُ َعل ْي َھا کالط ْر ِ
ف َوکالبَ ْر ِ
ب فن ٍ
الر ِ
س ْحبًا«
آخ ُر ُھ ْم يُ ْ
ُوش َو َم ْکد ٌ
اج َم ْخد ٌ
س َح ُ
ب َ
ُم َ
ُوس فِی نَا ِر َج َھنﱠ َم َحتﱠی يَ ُم ﱠر ِ
سلﱠ ٌم َونَ ٍ
يعنی» :سپس پلی را می آورند و وسط جھنم قرار میدھند .گفتيم ای رسول خدا اين پل چيست؟
فرمود :جايی است خطرناک و لغزنده که بر آن قالبھای تيز و خارھايی وجود دارد که دارای نوک تيز
و تنه ضخيم می باشد و اين خارھا قالبھايی دارند که مانند خارھايی است که در نجد وجود دارند و به
آنھا السعدان می گويند و ايماندار بر آن مانند يک چشم برھم زدن و مانند برق ،مانند باد ،مانند
اسبھای تيزرو و يا شتر )بر حسب ايمانشان( از روی پل می گذرند بعضی از آنھا به سالمت عبور می
کنند و بعضی ديگر با بدن زخمی به آخر پل می رسند و عده ای به دوزخ می افتند تا اينکه آخرين نفر
را به روی اين خارھا می کشانند« .بخاری ) ، (7439و مسلم ).(183
وصف صراط در نصوص بسيار است و خالصه ای از آنچه در باره آن آمده اين است که از مو
باريکتر و از شمشير برنده تر است ،جايی بسيار لغزنده و خطرناک می باشد جز کسی که خدا او را
ثابت قدم بدارد کسی نمی تواند خودش را حفظ کند .و صراط بر تاريکی نصب می شود )جای تاريکی
است(؛ به مردم به قدر ايمانشان نورھايی عطا می شود و بر اساس آنچه در حديث سابق گذشت بر
باالی آن ھرکس به اندازه ايمانش از آن ميگذرد.

تدفين در تاريخ بشريت:

دفن در لغت به معنای زير خاک قرار دادن ميت را ميگويند ،اگر زندگی انسان از بدو مورد تحقيق
وبرسی قرار بگيرد  ،بوضاحت تام در خواھيم يافت  ،که اوالده ابو البشر از ابتدا خلقت  ،مردگان
خويش به شکل از اشکال دفن وزير خاک قرار ميدادنند  ،مشھور ترين داستان در اين مورددفن
داستان ھابيل و قابيل ،از اوالده حضرت آدم است.
ميگويند زمانيکه قابيل برادر خويش ھابيل رابه قتل رسانيد  ،در فکر آن شد که چه بايد بکند که جسد
برادر خويش را از ديد پدر وماد ر خويش مخفی بدارد .
ناچارجسد برادر را بر شانه انداخته واين طرف وانطرف سرگردان می دويد  ،ناگھان زاغی از
آسمان برزمين نشست  ،در حالی که زاغ مرده ای را به منقار داشت  ،پس از نشستن برروی زمين ،
مرده را روی زمين گذاشت  .و به سرعت مشغول کندن زمين شد .پس از آنکه مقداری چوقوری در
زمين ايجادشد  ،زاغ مرده را با منقار خود به طرف چوقری کش کرد ودر نھايت آنرا در ھمان
چوقوری انداخت و سپس با پاھايش خاک را که از چوقوری در آورده بود  ،روی زاغ مرده انداخت
و رفت .
و اين اولين درسی بود که اوالد آدم از طبيعت می آموخت  .پس از ديدن اين منظره  ،قابيل جسد
برادر را بر زمين گذاشت و پس از بازرسی اطراف خود ،به سرعت شروع به کندن زمين نموده و
ھيکل بی جان برادر خود را در زير خاک ھای سرد زمين مدفون نمود.
از آن تاريخ تا امروز انسانھا مردگان خويش را بشکل از اشکال تدفين نموده اند  ،که برخی از اشکال
اين تدفين معروف ومشھور عبارتند از:

دفن در حالت جنينى:

محقيقن در تحقيقات خويش مينويسند  :قديمترين قبر ھای بدست آمده که تاريخ شان  ،به پنجاه ھزار
سال قبل از ميالد مسيح ميرسد.مبين اين امر است که انسانھا دربد و  ،مردگان خويش را مانند
جنين که در شکم مادر قرار دارد  ،به يک پھلو در قبر که از سنگ ساخته شده بود مى خواباندند.
اين نوع تدفين به انسانھا اين فھم را ميرساند که مرده به خواب رفته  ،واميد بر بيداری دوباره اش
ويا تولد دوباره اش در روز رستاخيز است.

طناب پيچ کردن مرده گان:

طناب پيج کردن مرده ھا شکل ديگری از تدفين مرده ھا در زمانه ھای گذشته بود  .منطق طناب پيچ
کردن مرده ھا به اين معنی بود که انسانھا زنده ميترسيدند که مردگان شان زنده نشوند وبه
سراغ زندگان بيايند.

دفن دستجمعی در يک قبر:

درقبرستان قديمه که تاريخ شان به سه ھزار و پانصد سال پيش از ميالد مسيح مى رسد  ،نشان
ميدھد که قبر ھای بزرگی که طول شان به دوازده متر ميرسد وتوسط يک تخته سنگی پوشيده
شده در آن اضافتر از يک صد جنازه جا بجا شده است.

دفن در سنگ آھک شده :

در يونان قديم انسانھا مرده گان را در تابوتى که از سنگ آھک شده بود قرار مى دادند و اين تابوت
سنگى را بنام سارکوفاگوس يا گوشتخوار مى نمودند  ،واصطالح تابوت در برخى از زبان ھا مانند
آلمانى و فرانسه از ھمين کلمه سارکوفاگ استخراج گرديده است .

دفن مرده با شتر ومجوھرات:

در بين عرب دوران جاھليت رسم بر اين بود که در قبر مرده ھمراه ميت  ،يک راس شتر را در
حاليکه سر شتر به عقب بر گشتانده ميشد ،با مقداری از مجوھرات  ،ھمراه مرده يک جا دفن ميگرد .
حکمت اين امر بدين معنی بود که در روز اخرت مرده وسيله برای سواری وپولی برای معيشت
زندگش خود داشته باشد ومحتاج کسی نگردد.

دفن قلب جدا از جسم:

در قرون وسطى اعتقاد براين بود که  :روح انسان در قلب او جاى دارد.بدين اساس تعدادی از
پادشاھان و تعدادی از ھنرمندان شھير در وصيت نامه خويش مينوشتند  ،که بعد از وفاتشان  ،قلب
شان را از جسم شان بيرون اورده وآنرا در قبر جداگانه دفن کنند .از جمله ريچارد شيردل ،ناپلئون
بناپارت ،دانته و شوپن از مشاھيرى اند که قلب آنان بطورجداگانه دفن شده است.

دفن در تنه درختان:

در آمريکاى شمالى،بخصوص در فلوريدا قبيله ى سميول از قبايل سرخپوست مردگانش را در تنه
ھای درختان مى گذاشت تا به تدريج تجزيه شود .برخى قبايل سرخپوست ھنگام کوچ از محلی به
محلی ديگر ی مردگان شان را روى.

تدفين در آب:

در تبت ،ھرگاه زنان حامله ويا مريضان جذام مى مردند ،جنازه ى آنان را به دريا می انداختند .
ھمين حاال در کشور ھای اروپای بخصوص در کشور المان تدفين در آب رواج بيشتر يافته است
اروپای ھا در اين اواخر جسد مردگان خويش در داش ھای مخصوصی می سوزانند  ،بعدا خاگستر
شان را در ظرفی انداخته ودر آب می اندازند .

سوختاندن مرده:

در کشور ھندوستان واخيرآ در تعدادی کشور ھای اروپای طوريکه که قبآل گفتيم از جمله کشور
المان مردم اجساد مردگان خويش می سوزانند .
تاريخ نويسان مينويسند که  :ھزار و پانچصد سال پيش از ميالد مسيح ژرمن ھا مرده خويش را مى
سوختاندو خاکستر آن را به ھمراه اشياى قيمتی که از مرده به ميراث مانده  ،در يک ظرف گلى ساده
جمع مى کردند وآنرا در آب می انداختند  .ولی در شرايط فعلی اين شيوه حريق جسد در کشور المان
قبل از اينکه  ،فھم اعتقادی داشته  ،مشکل اقتصادی  ،در آن رول عمده ای را بازی ميکند ،
مرده را بعد از حريق  ،خاگستر آنرا بدون زيورات در يک کوزه کلی جا بجا نموده ودر آب می

اندازند  .وحتی بسياری از فاميل ھا نسبت قيمت گزاف قبرستان ھا  ،تنھا به حريق جسد مردگان
خويش اکتفا ء مينمايند .
اما در کشور ھندوستان  ،سوختاندن مرده ھا مرسوم ترين شکل تدفين بشمار ميرود در ميان
ھندوھا رسم است که وقتى کسى مى ميرد ،اگر داراى فرزند است ،پسر بزرگ اش اولين شعله آتش را
روشن مينمايد .
ھندوھا اعتقاد دارند که روح مرده با سوختاندن جسم او آزاد مى شود.

تدفين و مذھب:

در اين ھيچ جای شک نيست که با تدفين ميت  ،نوعی از تسلی برای بازماندان متوفی ببارمی اورد .
ميگويند در زمان رومی ھا وقتى مرده اى در آتش مى سوخت ،بازماندگان از ديدن دودى که از
جنازه برمى خاست تصور مى کردند که روح مرده ھمراه با آن دود به آسمان مى رود و با اين ترتيب
،فکر خود را تسلى مى دادند در حالى که بعدھا با آمدن مسيحيت و بخصوص دين اسالم سوختاندن
مرده ،نوعی از بى احترامى به جسم انسان بشمار رفت .
دين مسيحيت ودين مقدس اسالم در تعليمات خويش تاکيد نموده اند که  :جسم انسان بعد از وفات بايد
در کفن بپيچانيده يا در تابوت در قبر قرار داده شود  ) .اگرچه مسيحيت امروزی بنابر نو اوری در
دين از اين نظريه خويش عقب نشينی نموده وھمين حاال مرده ھای خويش را حريق می نمايند (.
ميگويند که در قرون وسطى مفکوره حريق اجساد مردگان بنابر قوت عقايد مذھبی تضعيف يافت ،
صرف اجساد زنانی جادوگر را  ،بعد از اينکه در محاکم فيصله عليه شان صورت می گرفت  ،جسد
شان در آتش سوختانده ميشود .
آنان بدين بترتيب فکر ميگردند که به حريق جسد زن جادگر  ،روح شيطانى جادوگری ھمراه با جسم
شان براى ھميشه نابودميگردد .
ھمانطوريکه قبآل گفته شد با اتشار اديان ابراھيمی  ،شيوه تدفين جنازه تغيير يافت وھم دين
يھوديت  ،ھم در دين مسيحيت وبخصوص دين مقدس اسالم مخالفت صريح خويش در حريق جسد
ميت اعالن نموده  ،وتاکيد داشتند که جسد مرده  ،بطوری حتمی در خاک دفن گردد .
ھم در دين يھوديت  ،دين مسيحيت وھم در دين مقدس اسالم قبرستان ودفن ميت در زير خاک از
مفھوم خاصی برخوردار ميباشد .

تدفين در مسيحيت:

مسيحيان اوليه مانند يھوديان و رومى ھا ،جنازه خويش را در قبرستان که در زمين ساخته بودند
دفن ميگردند مسيحيان نه تنھا در زير زمينی قبرستان بزرگی ساخته بودند بلکه بخاطر مراسمی
تعزيت کليسا ھای مخصوصی را در زير زمين اعمار مينمودند .

تدفين در دين يھوديت:

در دين يھوديت احکام خاصی برای جنازه ومراسم تعزيت وضع گرديده بود  .از جمله :
 -1شخص که در حال جان دادن ويا احتضار باشد  ،دست زدن به شخص محتضر بصورت قطع
ممنوع بود  ،اگر احيانآ کسی برا شخص محتضر دست می زد ويا آنرا لمس ميگرد  ،اين عمل شخص
بدان می ماند که گويا قتل نفس انجام داده است .
زمانيکه محتضر جان ميداد  ،پر مرغى را نزديک بينى او ميگذاشتند  ،اگر تکان نمی خورد ،
ميگفتند محتضر  ،فوت نموده است .
در دين يھوديت محتضر را تنھا نمی گذاشتند  ،وقتی محتضر فوت ميگرد  ،ھمه آنھايى که نزد مرده
حضور داشتند مکلف بودند لباس ھاى خويش را پاره کنند.

-2غسل دادن ميت:

تمام بدن ميت را با آب گرم می شستند  ،بعد از اتمام غسل مقداری  20ليتر آب را برسر ميت می
رييزند .

 -3اگر طفل نوزاد در ھفته اول تولد می مورد  ،او را در کنار قبر ختنه ميکنند  ،نامى براى او مى
نھند و بعد او را دفن مى کنند .وقتى تابوت را به  ٣٠قدمى قبر رساندند ،بايد ھر چھار قدم به چھار
قدم مکث کنند ،وقتى وارد قبر کردند دعاى مخصوص مى خوانند.
) برای معلومات مزيد مراجعه شود به ،موشه بن حافام/ ،حزقيا زرگدماى /آرامش روح و مراسم
سوگوارى ،انتشارات بنى توراه ١٣۶١ ،ش ،ص (.١۵ ١۶

مراسم سوگوارى در يھوديت:

مراسم فاتحه وبه اصطالح سوگوارى در بين اسرييالن يک رسم کھنه وقديم است  ،واين رسم
مذھبی بوده واز کتاب مقدس يھوديان تورا)تورات( ريشه گرفته است .مراسم سوگوارى در دين
يھوديت  ،بالفاصله پس از تدفين آغاز مى شود.شخص سوگوار راسآ به خانه بر ميگردد  ،بوت ھای
خود از پای خود کشيده  ،بروی خاک می نشيند وسايرين برای تعزيت نزد شان مراجعه مينمايند .
دوستان وھمسايگان که غرض تسليت وسوگواری به خانه سوگوار ميروند با خود غذای مخصوصی
بنام سعودت و ھبرائا)غذای مخصوصی است که برای فاميل عزادار( تھيه  ،مياورند .
مراسم تسليت در يھوديت بنام ) نيحوم آبليم ( ياد ميگردد  ،واين تعزيت برای مدت شيبعا )ھفت
روز( روز ادامه می يابد .ولی اين مراسم نبايد در ايام شبات ) شنبه ( واعياذ صورت گيرد .
فاميل يھودی که عزادر ميباشند برای مدت سه روز  ،اغاز از روز تدفين حق ندارند که اصالح ريش
ويا اصطالح آرايش نما يند .
اوالد بزرگ فاميل )پسر( براى بزرگداشت ياد پدر يا مادر بمدت يازده ماه پس از روز تدفين ھر روز،
و ھر سال در روز درگذشت قد يش طلب آمرزش مى کنند مى خواند.
در بين يھودان تعدادی از مردان و زنان بطور داوطلبانه امور تدفين )قبورا( مردگان آن جامعه
بپردازند .اين افراد حبرا قديش مسمی ميباشد .ھمچو کميته ھا ) حبرا قديش ( در بين يھوديان برای
اولين بار در قرن چھاردھم در اسپانيا بوجود امد  ،وتقريبآ اين کميته ھا ھسته اصلى جامعه يھودى
در ھر محل تشکيل ميدھد  ) .موخذ :واژه ھاى فرھنگ يھود(

سوگ داری در بين يھوديت :

قِريعا )لباس پاره کردن( :
لباس پاره کردن در مراسم تعزيت در بين يھودان  ،رسم معمول بوده وبنام )لباس رئوبن ( مسمی
ميباشد ،که ذکر آن کتاب تورات عھد عتيق بعمل آمده است .
رئوبن ھنگامى که سرچاه برمى گردد و مى بيند که يوسف در چاه نيست لباس خود را پاره می کند
د) .پيدايش.(٣٧ :٢٩ :

خاک انداختن بر سروروی :

خاک انداختن بر سر وروی در جنب آن لباس پاره کردن وروی خراشيدن وموی کندن از جمله عادت
ھای قديمی است که تا به امروز در بين يھوديت مروج بوده .
ميگويند اين عادت از يوشع و مشايخ اسرائيل زمانيکه بر زمين افتادند و خاک به سر خود پاشيدند.
گرفته شده است )يوشع  / 7 :6دوم سموئيل  / 13 :19ارمياء  25 :34و  / 6 :26حزقيال 27 :30
مراثى (2 :10

عــدم ارايش:

عدم ارايش و اجتناب از پوشيدن زيورات وعدم شستوشو ی موی ھا از جمله عادت است که يھودان
در ايام عزاداری بعمل مياورند  .دين مقدس پيروان خويش را بصورت مطلق از اين عادت منع نموده
است ولی با تاسف بايد گفت که زياتر از مسلمان با رسم يھودی در ايام عزادری دست به چنين اعمال
بخصوص در روز شھادت امام حسين می زنند.

عــذاب قـبـر

قبل از ھمه بايد گفت که عذاب قبر حق است وذکر آن در ) آيه  46 – 45سورۀ غافر ( بوضاحت تام با
تفصيل بيان گرديده است .

َشيا
پر وردگار با عظمت ما ميفرمايد َ »:و َحا َ
ب النﱠا ُر ي ْع َر ُ
آل فِ ْرع َْونَ ُ
ضونَ َعلَي َھا ُغ ُد ًّوا َوع ِ
سو ُء ا ْل َع َذا ِ
ق بِ ِ
ب « ) و فرعونيان را عذاب سخت فرا گرفت .اينك آتش
سا َعةُ أَد ِْخلُوا آ َل فِ ْرع َْونَ أَ َ
يو َم تَقُو ُم ال ﱠ
ش ﱠد ا ْل َع َذا ِ
َو ْ
دوزخ را صبح و شام بر آنھا عرضه ميدارند ،و چون روز قيامت شود خطاب آيد كه :فرعونيان را به
سخترين عذاب جھنم وارد كنيد ( .
امام قرطبی ميگويد:
)الجمھور على أن ھذا العرض يكون فی البرزخ وھو حجة فی تثبيت عذاب القبر( »جمھور بر اين
رأی می باشند كه اين حال و وضع آنھا در برزخ دليل بر ثابت بودن عذاب قبر است«
و ابن كثير ميگويد) :وھذه اآلية أصل كبير فی استدالل أھل السنة على عذاب البرزخ فی القبور(
)تفسير ابن كثير جلد» .( ١٣۶ / ٧و اين آيه اصل بزرگی است در استدالل كردن اھل سنت بر
اينكه عذاب قبر در برزخ وجود دارد«.
ھمچنين تعدادی زيادی از علماء در مورد اينکه عذاب قبر حق است ،به اين آيه متبرکه
ب ع َِظيم « ) سوره توبه آيه » (١٠١دو
َين ثُ ﱠم َ
استدالل مينمايند َ » :
يردﱡونَ إِلَى َع َذا ٍ
سنُ َع ﱢذبُ ُھ ْم َم ﱠرت ِ
بار آنھا را عذاب می دھيم سپس آنھا به عذابی بزرگ بازگردانيده میشوند«.

قتاده می گويد:

)عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم( »منظور از دو عذاب ،عذاب دنيا و عذاب قبر است
سپس به سوی عذابی بزرگ برگردانيده می شوند«.
امام بخاری رحمه ﷲ به وسيله اين آيه و آيه قبلی بر عذاب قبر در تفسير آن برای احاديث در
مورد عذاب قبراستدالل كرده است ).صحيح البخاری باب ما جاء فی عذاب القبر فتح الباری )/ ٣
.( ٢٣١
اما دليل بر نعمت و عذاب قبر در سنت بسيار است كه از آن جمله در صحيحين از عبدﷲ بن عمر
رضی ﷲ عنھما روايت است كه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايند:
ْ
ﱠ
َ
شی إِنْ َكانَ ِمنْ أَھ ِْل ا ْل َجنﱠ ِة فَ ِمنْ أَھ ِْل ال َجن ِة َوإِنْ كانَ ِمنْ
»إِنﱠ أَ َح َد ُك ْم إِ َذا َماتَ ُع ِر َ
ض َعلَي ِه َم ْق َع ُدهُ بِا ْل َغدَا ِة َوا ْل َع ِ
أَھ ِْل النﱠا ِر فَ ِمنْ أَھ ِْل النﱠا ِر فَيقَا ُل َھ َذا َم ْق َعدُكَ َحتﱠى ي ْب َعثَكَ ﱠ
يو َم ا ْلقِيا َم ِة«) صحيح البخاری برقم )(١٣٧٩
ﷲُ ْ
 ،وصحيح مسلم برقم ).(٢٨۶۶
»ھر وقت ،يكی از شما فوت كند ،صبح و شام ،جايگاھش به او عرضه می شود .اگر جنتی باشد
جايگاھش در بھشت واگر دوزخی باشد ،جايگاھش در دوزخ ،به او نشان داده می شود .و به او گفته
ميشود :اين ،جای توست تا روز قيامت كه خداوند تو را حشر می نمايد«.
و در صحيح مسلم از انسس روايت است كه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايند»:لَ ْو َال أَنْ الَ
تَدَافَنُوا لَ َدع َْوتُ ﱠ
ب ا ْلقَ ْب ِر«) صحيح مسلم برقم )».(٢٨۶٨اگر ترس از دفن
ﷲَ أَنْ ي ْ
س ِم َع ُك ْم ِمنْ َع َذا ِ
نكردن مردھايتان نبود از خداوند می خواستم كه عذاب قبر را بشنويد«.
در مورد اينکه عذاب قبر برای جسم است ويا بر روح ؟ واين عذاب چگونه عملی خواھد شد ،
موضوعی است که فکر بسياری از انسانھا را بخود مشغول ساخته است .
علما ء ومفسرين در اين مورد نظريات وتفاسير متفاوت را ارايه نموده اند .
برخی از علما بدين عقيده اند تعذيب ميت در محدوده جسم صورت ميگيرد  ،يعنی اينکه جسم مورد
عذاب قرار ميګرد  ،ولی برخی ديگری از علما تنھا بر تعذيب روح تاکيد مينمايند ،ولی ھستند  ،علما
ء که بر تعذيب جسم وھم بر تعذيب روح در قبر حکم صادر نموده وچنين استدالل مينمايند :
نعمتھا و عذاب قبر برای جسم و روح با ھم است .پس روح وقتی كه متـنعم يا معذب می شود به بدن
متصل است پس نعمت و عذاب برای ھر دوی آنھاست ھمانگونه كه روح گاھگاھی كه از بدن جدا می
شود و متـنعم يا معذب می گردد)شامل ھر دو میگردد( .پس نعمت و عذاب برای روح از بدن جدا
نيست .و دليل بر اين گفته كتاب و سنت است و اھل سنت و جماعت بر آن اتفاق دارند بر خالف كسانی
كه گمان می كنند نعمت و عذاب قبر در ھر حال تنھا برای روح است و به بدن تعلق ندارد.
دليل بر آن حديث انس بن مالك رضی ﷲ عنه است كه در آن رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم می
ان فَي ْق ِعدَانِ ِه
ص َحابُهُ َوإِنﱠهُ لَي ْ
ض َع فِی قَ ْب ِر ِه َوت ََولﱠى َع ْنهُ أَ ْ
فرمايند»:إِنﱠ ا ْل َع ْب َد إِ َذا ُو ِ
س َم ُع قَ ْر َع نِ َعالِ ِھ ْم أَتَاهُ َملَ َك ِ
ش َھ ُد أَنﱠهُ َع ْب ُد ﱠ
صلﱠى ﱠ
فَيقُ َ
سلﱠ َم فَأ َ ﱠما ا ْل ُم ْؤ ِمنُ فَيقُو ُل أَ ْ
ﷲُ َعلَي ِه َو َ
وال ِن َما ُك ْنتَ تَقُو ُل فِی َھ َذا ال ﱠر ُج ِل لِ ُم َح ﱠم ٍد َ
ﷲِ

سولُهُ فَيقَا ُل لَهُ ا ْنظُ ْر إِلَى َم ْق َع ِدكَ ِمنْ النﱠا ِر قَ ْد أَ ْب َدلَكَ ﱠ
ق
يرا ُھ َما َج ِمي ًعا َوأَ ﱠما ا ْل ُمنَافِ ُ
َو َر ُ
ﷲُ بِ ِه َم ْق َعدًا ِمنْ ا ْل َجنﱠ ِة فَ َ
اس فَيقَا ُل َال َد َريتَ َو َال
َوا ْل َكافِ ُر فَيقَا ُل لَهُ َما ُك ْنتَ تَقُو ُل فِی َھ َذا ال ﱠر ُج ِل فَيقُو ُل َال أَ ْد ِری ُك ْنتُ أَقُو ُل َما يقُو ُل النﱠ ُ
ب بِ َم َ
ين«) صحيح البخاری
طا ِر َ
يحةً ي ْ
تَلَيتَ َو ْ
يص ُ
يض َر ُ
س َم ُع َھا َمنْ يلِي ِه َغ َ
ص َ
يح َ
ق ِمنْ َح ِدي ٍد َ
ض ْربَةً فَ ِ
ير الثﱠقَلَ ِ
برقم )».(١٣٣٨ھنگامی كه بنده ای را در قبرش ميگذارند و دوستانش بر ميگردند و می روند ،ميت
صدای پاھايشان را می شنود .در اين ھنگام ،دو مالئكه نزد او می آيند ،او را می نشانند و از وی
میپرسند :درباره اين شخص ،يعنی محمدصلی ﷲ عليه وسلم چه می گفتی؟ جواب می دھد :من
گواھی می دھم كه محمد صلی ﷲ عليه وسلم بنده خدا و رسول اوست.
مالئكه ھا می گويند :به جايگاه خود در دوزخ نگاه كن .خداوند آنرا برای تو با جايی در بھشت ،عوض
كرده است« .پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :پس ھر دو جا )بھشت و دوزخ( را می بيند .اما اگر آن
شخص ،كافر يا منافق باشد ،در جواب مالئكه ھا ،ميگويد :من چيزی نميدانم .ھر چه مردم می گفتند،
من نيز می گفتم .به او می گويند :تو ندانستی و نه سعی كردی كه بدانی .سپس ،با گورس آھنی،
ضربة محكمی بر فرق سرش ،می كوبند .آنگاه ،چنان فريادی سر می دھد كه بجز انسانھا و جن ھا،
ھمـۀ مخلوقات اطراف او ،فريادش را می شنوند«.
و در حديث طوالنی براء بن عازب كه احمد ،ابوداود ،حاكم و ديگران بصورت مرفوع از پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم روايت كرده اند بعد از ذكر خروج روح و باال رفتن روح مؤمن به آسمان می فرمايد:
سانِ ِه فَيقُ َ
وال ِن لَهُ َمنْ َر ﱡب َك«»روحش در جسمش برگردانيده می
ان فَ ْ
»فَتُ َعا ُد ُر ُ
يجلِ َ
وحهُ فِی َج َ
س ِد ِه فَيأْتِي ِه َملَ َك ِ
شود پس دو مالئكه می آيند و او را می نشانند .به او می گويند :پروردگارت كيست؟« مسند اإلمام
أحمد،٢٨٧/۴4وسنن أبی داود٧۵75/۵برقم) ، (۴٧۵٣والمستدرك . ٣٨ -٣٧ / ١ :
اين دو حديث بر واقع شدن عذاب و نعمت ھای قبر بر روح و جسم با ھم داللت دارند .در اين سخن
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم»إن العبد إذا وضع فی القبر« »بنده ھنگامی كه در قبر قرار گرفت« داللت بر
اين دارد كه لفظ عبد برای جسم و روح با ھم بكار می رود و ھمچنين برگشت روح به جسم ھنگام
سؤال كردن ھمانگونه كه در حديث براء بن عازب آمده ھمراه با آنچه در دو حديث كه گذشت اين از
صفات جسم است مانند اين سخن»:يسمع قرع نعالھم«)فيقعدانه( »صدای پاھايشان را می شنوند كه می
روند«»پس او را می نشانند« و»ويضرب بمطارق من حديد«»فيصيح صيحة« »و با پتكی از آھن او را
می زنند«»پس صيحه ای بسيار بلند سر می دھد« .از ھمه اينھا اين نتيجه حاصل می شود كه نعمتھا و
عذاب قبر شامل جسم و روح با ھم می گردد.
با اين وصف در بعضی از نصوص آمده كه نعمتھا و عذاب بر روح در بعضی حاالت به تنھايی واقع می
شوند كه از آن جمله حديث عبدﷲ بن عباس رضی ﷲ عنھما است كه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
َ
اف َ
يب إِ ْخ َوانُ ُك ْم بِأ ُ ُح ٍد َج َع َل ﱠ
ار
طي ٍر ُخ ْ
ض ٍر تَ ِر ُد أ ْن َھ َ
ﷲُ َع ﱠز َو َج ﱠل أَ ْر َو َ
ص َ
اح ُھ ْم فِی أَ ْج َو ِ
وسلم می فرمايد» :لَ ﱠما أُ ِ
ش« »ھنگامی كه برادران شما در روز
ا ْل َجنﱠ ِة تَأْ ُك ُل ِمنْ ثِ َما ِرھَا َوتَأْ ِوی إِلَى قَنَا ِدي َل ِمنْ َذ َھ ٍ
ب فِی ِظ ﱢل ا ْل َع ْر ِ
اُحد دچار مصيبت شدند خداوند ارواحشان را در داخل پرندگان سبز رنگ قرار داد كه آنھا بر رودھای
بھشت می گذرند و از ميوه ھای آن می خورند و به آويزھايی از طال در سايه عرش نزول می يابند«) .
أخرجه أحمد فی المسند  ،٢۶۶ /١والحاكم فی المستدرك  ، ٢٩٧ ،٨٨ / ٢وصححه ووافقه الذھبی( .
اين خالصه ای از نعمتھا و عذاب بود كه بر جسم و روح در قبر واقع می شوند و روح گاھی به تنھايی
در آن واقع می شود.
بعضی از امامان محقق در سنت در بيان اين مسئله می گويند) :والعذاب والنعيم على النفس والبدن
جميعا باتفاق أھل السنة والجماعة ،تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن ،وتعذب متصلة بالبدن والبدن
متصل بھا ،فيكون النعيم والعذاب عليھما فی ھذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح منفردة عن البدن(
»به اتفاق اھل سنت و جماعت ،نعمت و عذاب بر روح و جان توأم صورت می گيرد .روح جدا از بدن
به تنھايی متنعم و معذب میشود و عذاب آن به بدن وصل و بدن به آن )نعمت يا عذاب( متصل می
شود .پس نعمت و عذاب بر آن دو در اين حال جمع می گردد ھمانگونه كه برای روح جدا از بدن واقع
می شود"«.

نوت:

)برای معلومات مزيد مراجعه شود به کتاب :اصول عقيده اھل سنت در پرتو کتاب و سنت تاليف جمعی
از علمای متخصص عقيده عربستان سعودی مراجعه فرمايد (.

کيفيت عذاب قبر:

در مورد کيفيت عذاب قبر در احاديث آمده است  :زمانيکه ميت در قبر ميگذارند  ،فرشتگانی بشكل و
صورت ناشناختهای نزد او میآيند.ونوع آمدن در حديثی که در سنن ترمذی بيان گرديده است با زيبای
خاصی بيان گرديده است :
َ
َ
َ
َ
َ
ان يقَا ُل ِأل َح ِد ِھ َما ا ْل ُم ْن َك ُر َو ْاآل َخ ُر النﱠ ِكي ُر فيقُ َ
وال ِن َما
ان أ ْ
َان أ ْز َرقَ ِ
س َود ِ
» إِ َذا قُبِ َر ا ْل َميتُ أَ ْو قَا َل أَ َح ُد ُك ْم أتَاهُ َملَ َك ِ
ش َھ ُد أَنْ َال إِلَهَ إِ ﱠال ﱠ
ُك ْنتَ تَقُو ُل فِی َھ َذا ال ﱠر ُج ِل فَيقُو ُل َما َكانَ يقُو ُل ھ َُو َع ْب ُد ﱠ
سولُهُ أَ ْ
ﷲُ َوأَنﱠ ُم َح ﱠمدًا َع ْب ُدهُ
ﷲِ َو َر ُ
اس يقُولُونَ فَقُ ْلتُ ِم ْثلَهُ َال أَ ْد ِری«.
َو َر ُ
س ِم ْعتُ النﱠ َ
سولُهَُ ... .وإِنْ َكانَ ُمنَافِقًا قَا َل َ
)ھرگاه ميت يا يكی از شما به خاك سپرده میشود ،دو فرشته سياه رنگ و سرخ چشم نزد او میآيند،
يكی را منكر و ديگری را نكير میگويند ،از او درباره رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم سوال میكنند و
میگويند :درباره اين مرد )رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم( چه میگويد؟ او در جواب بر اساس ھمان
اعتقادی که در دنيا داشته به فرشتگان جواب میدھد ،يعنی میگويد :گواھی میدھم كه جز ﷲ
معبودی وجود ندارد و محمد صلی ﷲ عليه وسلم بنده و فرستاده او است ،اگر ميت منافق باشد،
میگويد :از مردم شنيدم كه درباره او چيزی میگفتند ،من نيز ھمان را گفتم و بيش از اين چيزی
نمیدانم( ) .موخذ حديث ترمذی ،كتاب جنازه باب ماجاء فی عذاب القبر( .
ھمچنان در حديث ديگری از حضرت براء بن عازب از رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم چنين روايتی
آمده است  :كه دو فرشته بسيار خشمناك نزد او میآيند و بر وی خشمگين میشوند و او را مینشانند
و از وی میپرسند:
پروردگار تو كيست؟
دينت چيست؟
و پيامبرت چه كسی است؟
اين سوال وجواب آخرين سوال وجوابی است که از مومن به عمل میآيد ،طوريکه ھمين مطلب در
قرآن عظيم الشان چنين بيان گرديده است .
»يثَبﱢتُ ّ
اآلخ َر ِة« إبراھيم٢٧ :
ت فِی ا ْل َحيا ِة ال ﱡد ْنيا َوفِی ِ
ﷲُ الﱠ ِذينَ آ َمنُو ْا بِا ْلقَ ْو ِل الثﱠابِ ِ
)خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار )و عقيده پايدارشان( ھم در اين جھان )در برابر زرق و
برق ماديات و بيم و ھراس مشكالت محفوظ و مصون مینمايد( و ھم در آن جھان )ايشان را در
نعمتھای فراوان و عطايای بیپايان ،جاويدان و( ماندگار میدارد(
او در جواب میگويد:
پروردگار من ﷲ است و دين من اسالم و پيامبر من محمد صلی ﷲ عليه وسلم است.
ندايی از آسمان میآيد و میگويد :بنده من راست میگويد.
اما در مورد سوال وجواب از شخص كافر و فاجر در رواياتی اسالمی آمده است :
دو فرشته بسيار خشمناك میآيند .بر وی خشم ميـگيرند و او را مینشانند و از وی ميـپرسند:
پروردگار تو كيست؟ میگويد :وای ،وای نمیدانم،
میپرسند :دين تو چيست؟ میگويد :وای ،وای نمیدانم.
میپرسند :درباره اين مردی كه به طرف شما فرستاده شده است چه میگويی؟ نمیتواند نام پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم را بر زبان بياورد،
به او گفته میشود:
محمد ،آنگاه میگويد :وای ،وای نمیدانم ،از مردم شنيدم كه چنين میگفتند ،آنگاه اين دو فرشته
خطاب به او میگويند :نه میدانستی و نه از مردم تبعيت كردی .منادی ندا در میدھد كه بنده من
دروغ گفته است.
از انس رضی ﷲ عنه روايت شده که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود:

ص َحابُهُ َحتﱠى إِنﱠهُ لَي ْ
َب أَ ْ
ان فَأ َ ْق َعدَاهُ
ض َع فِی قَ ْب ِر ِه َوتُ ُولﱢی َو َذھ َ
» ا ْل َع ْب ُد إِ َذا ُو ِ
س َم ُع قَ ْر َع نِ َعالِ ِھ ْم أَتَاهُ َملَ َك ِ
ش َھ ُد أَنﱠهُ َع ْب ُد ﱠ
صلﱠى ﱠ
فَيقُ َ
سلﱠ َم فَيقُو ُل أَ ْ
سولُهُ
ﷲِ َو َر ُ
ﷲُ َعلَي ِه َو َ
وال ِن لَهُ َما ُك ْنتَ تَقُو ُل فِی َھ َذا ال ﱠر ُج ِل ُم َح ﱠم ٍد َ
صلﱠى ﱠ
فَيقَا ُل ا ْنظُ ْر إِلَى َم ْق َع ِدكَ ِمنْ النﱠا ِر أَ ْب َدلَكَ ﱠ
يرا ُھ َما
سلﱠ َم فَ َ
ﷲُ َعلَي ِه َو َ
ﷲُ بِ ِه َم ْق َعدًا ِمنْ ا ْل َجنﱠ ِة قَا َل النﱠبِی َ
اس فَيقَا ُل َال د ََريتَ َو َال تَلَيتَ « )
َج ِمي ًعا َوأَ ﱠما ا ْل َكافِ ُر أَ ْو ا ْل ُمنَافِ ُ
ق فَيقُو ُل َال أَ ْد ِری ُك ْنتُ أَقُو ُل َما يقُو ُل النﱠ ُ
بخاری ،مسلم ،ابو داود ،نسائی( .
)ھرگاه انسان در قبر گذاشته شود و دوستانش برگردند ،او صدای راه رفتن آنھا را میشنود ،دو تا
فرشته نزد او میآيند و او را بلند كرده و مینشانند ،از وی سوال میكنند :درباره محمد صلی ﷲ عليه
وسلم چه میگويی؟ انسان مؤمن میگويد :گواھی میدھم كه محمد بنده خدا و رسول او است(.

اما كافر و منافق میگويد:

نمیدانم ،مردم سخنانی میگفتند و من ھم تکرار مینمودم ،به او گفته میشود :نه خودت چيزی
فھميدی ونه از ديگران پيروی کردی(.
رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در ابتداء امر نمیدانست كه اين امت در قبر عذاب داده میشوند ،بعد از
مدتی خداوند او را از اين مطلب آگاه ساخت ،عروه بن زبير رضی ﷲ عنه از خالهاش ،عايشه رضی
صلﱠى ﱠ
سلﱠ َم َو ِع ْن ِدی ا ْم َرأَةٌ ِمنْ ا ْلي ُھو ِد َو ِھی
ﷲُ َعلَي ِه َو َ
ﷲ عنھا چنين روايت میكند) :د ََخ َل َعلَی رسولﷲ َ
صلﱠى ﱠ
سل ﱠ َم َوقَا َل إِنﱠ َما تُ ْفتَنُ ي ُھو ُد
تَقُو ُل َھ ْل َ
ت أَنﱠ ُك ْم تُ ْفتَنُونَ فِی ا ْلقُبُو ِر قَالَتْ فَ ْ
ﷲُ َعلَي ِه َو َ
ارتَا َع رسولﷲ َ
ش َع ْر ِ
صلﱠى ﱠ
وحی إِلَی أَنﱠ ُك ْم تُ ْفتَنُونَ فِی
سلﱠ َم َھ ْل َ
قَالَتْ عَائِ َ
ﷲُ َعلَي ِه َو َ
شةُ فَلَبِ ْثنَا لَيالِی ثُ ﱠم قَا َل رسولﷲ َ
ت أَنﱠهُ أُ ِ
ش َع ْر ِ
صلﱠى ﱠ
ب ا ْلقَ ْب ِر ( ) صحيح مسلم
ا ْلقُبُو ِر قَالَتْ عَائِ َ
سلﱠ َم بَ ْع ُد ي ْ
ﷲُ َعلَي ِه َو َ
س ِم ْعتُ رسولﷲ َ
شة ُ ف َ َ
ستَ ِعي ُذ ِمنْ َع َذا ِ
كتاب الساجد و مواضع الصلوة( .
)رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم نزد من آمد و زنی از يھودی ھای مدينه در خانه من بود و او به من
گفت :آيا میدانی كه شما در قبر تعذيب میشويد؟ عايشه رضی ﷲ عنھا میگويد :رسولﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم از سخن زن يھودی تعجب كرد و گفت :البته يھودیھا در قبر عذاب داده میشوند ،عايشه
رضی ﷲ عنھا میگويد :چند روز سپری شد و بعد رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :ای عايشه
میدانی بر من وحی نازل شده كه مسلمانان در قبر عذاب داده میشوند .حضرت عايشه میفرمايد:
بعد از اين جريان من ھمواره از رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدم كه از عذاب قبر به خدا پناه
میخواست(.

آيا برای كفار عذاب قبر وجود دارد؟

از فحوای تعدادی از احاديثی چنين معلوم ميگردد که :برای كفار ھم درقبر عذاب داده میشوند ،ولی
حكيم ترمذی ،ابن عبدالبر و سيوطی با اين موضوع مخالفت کردهاند ،حكيم ترمذی اينگونه استدالل
میكند كه امتھای گذشته اگر به دعوت پيامبران لبيک نمیگفتند در دنيا دچار عذاب میشدند ،اما
درباره امت اسالم چنين نيست ،عذاب ندارند ،چون جھاد برای رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم مشروع
است ،ھرکس از ترس جان خود اسالم را بپذيرد و نفاق را پيشه کند دچار سزای قبر میشود.
البته ديدگاه حكيم ترمذی مشکل دارد ،چون خداوند بعد از نزول تورات ،عذاب دنيوی و فوری را بر
منکرين و تكذيب كنندگان دعوت پيامبران نازل نفرموده است .لوامع انوار البھيه للسفارينی.(١٠/۶) :
ابن عبدالبر درباره عدم عذاب كفار در قبر به حديث صحيح پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم استدال میکنند
که میفرمايد » :إِنﱠ َھ ِذ ِه ْاألُ ﱠمةَ ال تُ ْبتَلَى فِی قُبُو ِرھَا« ) اين امت در قبر عذاب داده نمیشوند ( .
اما احاديث صحيح اين استدالل را رد میكنند و حكايت از آن دارند كه عذاب قبر خاص الخاص برای
مؤمن نيست و اختصاص به امت اسالمیندارد.
عبدالحق اشبيلی ،ابن قيم ،قرطبی ،سفارينی و ديگران بر اين باوراند كه عذاب قبر شامل ھمه
انسانھا است .لوامع انوار البھيه للسفارينی .(١٠/٢) :و تذكرة القرطبی.(١۴٧ ):

دربارۀ تاريکی و فشار قبر:

غالم عثمان بن عفان رضی ﷲ عنه روايت میکند که ھرگاه عثمان رضی ﷲ عنه در کنار قبری
ھانی
ِ
توقف میکرد ،بقدری میگريست که رخسار مبارکش خيس میشد .از وی پرسيدند :شما وقتی از
بھشت و دوزخ صحبت میکنی اشک نمیريزی و به گريه نمیافتی ،ولی چرا ھنگام ياد قبر گريه

میکنيد؟ فرمود :از رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدم که میفرمود) :إِنﱠ ا ْلقَ ْب َر أَ ﱠو ُل َم ْن ِز ٍل ِمنْ َمنَا ِز ِل
صلﱠی ﱠ
س ُر ِم ْنهُ َوإِنْ لَ ْم يَ ْن ُج ِم ْنهُ فَ َما بَ ْع َدهُ أَ َ
ش ﱡد ِم ْنهُ قَا َل َوقَا َل رسولﷲ َ
ْاآل ِخ َر ِة فَإِنْ نَ َجا ِم ْنهُ فَ َما بَ ْع َدهُ أَ ْي َ
ﷲُ
ظ ًرا قَ ﱡ
ط إِ ﱠال ا ْلقَ ْب ُر أَ ْف َ
سلﱠ َم َما َرأَ ْيتُ َم ْن َ
ظ ُع ِم ْنهُ ( ترمذی و ابن ماجه و ترمذی آن را حديث غريب
َعلَ ْي ِه َو َ
گفته است.
)قبر نخستين منزل از منازل آخرت است ،ھرکس از )عذاب( آن نجات پيدا کند مراحل بعدی نسبت به
آن آسانتر ھستند و اگر از آن نجات پيدا نکند ،مراحل بعدی برايش مشکل تر خواھد بود .و میگفت:
از رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدهام که میفرمود :ھيچ منظر و صحنهای را سھمناکتر از
صحنهی قبر نديدهام(.
چون مراحل بعدی قبر برای کسی که از آن نجات پيدا کند بسيار آسان و لذت آفرين است ،بنده مومن
وقتی در قبر میبيند که خداوند برايش چه نعمتھايی را تدارک ديده است ،میگويد :پروردگارا قيامت
را زودتر برپا کن تا من به اھل و مال خود برگردم ،ولی بنده کافر با مشاھده عذاب و نارحتی قبر ،ھر
چند خيلی سخت و دشوار است میگويد :پروردگارا قيامت را برپا نکن .چون عذاب آينده را بسيار
وحشتناکتر و دردناکتر از اين عذاب میبيند و میداند.

تاريکی قبر:

در دوران پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم زنی که خادم مسجد بود و مسجد را جارو میکرد دار فانی را
وداع گفت ،رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم او را در مسجد نديد و درباره او سوال کرد؟ ياران خبر
فوتش را به اطالع رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم رساندند و چون نمیخواستند پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم را از خواب بيدار کنند ،بدون اينکه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را در جريان بگذارند او را به
خاک سپردند .رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خواست تا قبرش را به او نشان دھند ،رسولﷲ صلی ﷲ
ور َم ْملُو َءةٌ ظُ ْل َمةً
عليه وسلم بر سر قبر آن زن آمد و بر وی نماز خواند و سپس فرمود) :إِنﱠ َھ ِذ ِه ا ْلقُبُ َ
َعلَی أَ ْھلِ َھا َوإِنﱠ ﱠ
ص َالتِی َعلَ ْي ِھ ْم ( بخاری ،مسلم ،ابوداود ،ابن ماجه و بيھقی.
ﷲَ َع ﱠز َو َج ﱠل يُنَ ﱢو ُرھَا لَ ُھ ْم بِ َ
)بی ترديد اين قبور پر از ظلمت و تاريکی ھستند و خداوند بوسيله نماز و دعای من آنھا را منور و
روشن میسازد(.

فشردن قـــبـر:

وقتی ميت در قبر گذاشته میشود قبر او را میفشارد و کسی از فشردن قبر نجات پيدا نمیکند ،نيک
باشد يا بد ،صالح باشد يا نا صالح ،کوچک باشد يا بزرگ .در روايات آمده است که قبر حضرت معاذ
رضی ﷲ عنه را به شدت فشرد ،در حالی که عرش عظيم خدا در اثر مرگ او به لرزه در آمد و
درھای آسمان برايش باز شدند و ھفتاد ھزار فرشته در تشييع جنازه او شرکت کردند.
در سنن نسائی از ابن عمر رضی ﷲ عنه روايت شده که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در باره او
ض ﱠم
س َما ِء َو َ
اب ال ﱠ
س ْب ُعونَ أَ ْلفًا ِمنْ ا ْل َم َالئِ َک ِة لَقَ ْد ُ
ش َوفُتِ َحتْ لَهُ أَ ْب َو ُ
ک لَهُ ا ْل َع ْر ُ
ش ِھ َدهُ َ
فرمودَ ) :ھ َذا الﱠ ِذی ت ََح ﱠر َ
ض ﱠمةً ثُ ﱠم فُ ﱢر َج َع ْنهُ( نسائی کتاب الجنائز.
َ
)کسی که عرش برايش به لرزه در آمد و درھای آسمان برايش گشوده شدند و ھفتاد ھزار فرشته در
تشييع جنازه او شرکت کردند ،دچار فشار قبر شد ،سپس رھا گشت(.
و در مسند کبير و اوسط طبرانی از ابن عباس رضی ﷲ عنه چنين روايت شده کهرسولﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم فرمود:
ُ
ً
ْ
ْ
َ
َ
ﱢ
َ
َ
َ
َ
ض ﱠمة ث ﱠم ُرخ َی َعنهُ) «.اگر قرار باشد کسی از
س ْع ُد بن ُم َعا ٍذَ ،ولق ْد ُ
ض ﱠم َ
» لَ ْو نَ َجا أَ َح ٌد ِمنْ فِ ْتن ِة الق ْب ِر لن َجا َ
فشردن قبر نجات پيدا کند ،سعد بن معاذ رضی ﷲ عنه نجات میيافت ،ولی قبر او را به شدت فشرد و
بعد رھا ساخت( .در صحيح الجامع اسناد آن صحيح قرار داده شده است.
از جمله داليلی که بر صحت فشردن قبر برای ھرکسی داللت دارند و حتی کودکان نيز از آن مستثنی
نمیشوند ،حديثی است در مسند اوسط از ابی ايوب و در کامل ابن عدی از حضرت انس به اين شرح
روايت شده است ،رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود:
صبِ ﱡی «.صحيح الجامع) .65/5 :اگر قرار باشد کسی از
ض ﱠم ِة ا ْلقَ ْب ِر ألَ ْفلَتَ َھ َذا ال ﱠ
» لَ ْو أَ ْفلَتَ أَ َح ٌد ِمنْ َ
فشردن قبر نجات پيدا کند ،اين کودک نجات میيافت(.

تعذيب اطفال  ،ديوانگان:
وانسانھا ی بيھوش در روز قيامت :

در مورد اينکه اطفال  ،اشخاص ديوانه وانسانھای بيھوش در روز قيامت تعذيب ميگردند يا خير در
مورد بايد گفت که از فتنه يا عذاب قبر به جز انبيا ،شھدا و مرزداران و مرابطين  ،اين عذاب شامل
حال ھمه انسانھا ميگردد  ،چون در نصوص صريحی نجات اين چند گروه روايت شده است.
البته در مورد تعذيب اطفال و ديوانگان وانسانھای بيھوش ،كه مكلف نيستند اختالف نظر وجود
دارد ،عدهای از علما مانند قاضی ابويعلی و ابن عقيل بر اين عقيده ھستند كه اطفال و ديوانگان در
قبر دچار عذاب و فتنه نمیشوند.
اين گروه در استدالل خويش میگويند :امتحان عذاب و آزمايش برای كسانی است كه مكلف ھستند،
اما كسانی كه کردار آنھا ثبت و ضبط نمیشود دچار محنت و مصيبت قبر نمیشوند ،چون محاسبه
برای چنين افرادی معنی ندارد.
تعدادی ديگری از علما ء مانند ابوحكيم ھمدانی ،ابو الحسن بن عبدوس و گروھی از شافعی مذھبان
بر اين عقيده ھستند كه اطفال و ديوانگان نيز در قبر با فتنه و عذاب و امتحان روبرو خواھند شد.
امام مالك و برخی ديگر از ابوھريره رضی ﷲ عنه نقل كرده كه رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بر
اب ا ْلقَ ْب ِر َوفِ ْتنَةَ ا ْلقَ ْبر ) «.پروردگارا اين نوزاد را از
طفلی نماز جنازه خواند و فرمود » :اللﱠ ُھ ﱠم قِه َع َذ َ
عذاب و فتنه قبر نجات بده(.
اين حديث قول كسانی را تاييد میكند كه قايل به امتحان اطفال و ديوانگان در آخرت ھستند و آنھا را
در قيامت مكلف میدانند  .ناگفته نبايد گذاشت که :عقيده اغلب علما اھل سنت از محدثين و متكلمين
ھمين است.
امام ابوالحسن اشعری از اھل سنت ھمين را نقل كرده و ترجيح داده است و مقتضی و مستفاد از
عبارات و كالم امام احمد نيز ھمين است ) .برای معلومات مزيد مراجعه شود به مجموع فتاوی شيخ
االسالم ابن تيميه٢۵٧/۴) :و.( ٢٧٧

بحث تعذيب اطفال مشرکين و کفار در قيامت:

امام بخاری بابی را تحت عنوان »ما قيل فی اوالد المشرکين« مطرح نموده و حديث زير را از ابن
عباس رضی ﷲ عنه نقل کرده است» :سئل رسولﷲ عن اوالد المشرکين ،فقال :ﷲ اذ خلقھم اعلم بما
کانوا عاملين«.
)درباره فرزندان نابالغ مشرکين از رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم سوال شد؟ فرمودند :خداوند در
موقع آفريدن آنھا دانسته که چه عملی را انجام میدھند(.
ابوھريره نقل میکند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :کل مولود يولد علی الفطرة ،فابواه
يھودانه ،او ينصرانه او يمجسانه ،کمثل البھيمة ،تنتج البھيمة ھل تری فيھا جدعاء«
)ھر نوزادی با فطرتی سالم به دنيا میآيد .پدر و مادرش او را به يھودی ،نصرانی و يا مسيحی تبديل
میکنند .مانند :حيوانات که حيوانی را متولد میکند ،آيا در ميان آنھا حيوانی را ديدهايد که گوشش
بريده شده باشد( .بخاری  ،کتاب الجنايز  .فتح الباری. 3/246 :
بر اساس اظھارات ابن حجر ،بخاری با نقل اين روايات اشاره به اين دارد که او در اين مساله اظھار
نظر نمیکند .اما بعد از تفسير سوره روم بھشتی بودن آنھا را قاطعانه اعالم داشته است.
ايشان احاديث اين باب را به گونهای ترتيب داده که حکايت از بھشتی بودن کودکان مشرکين دارند،
مرجح به بھشتی بودن و در پايان
زيرا امام بخاری ابتدا احاديث دال بر توقف و بعد از آن احاديث
ِ
احاديث يقين بخش برای بھشتی بودن آنھا را نقل کرده است ،آنجا که حديث زير را گزارش داده:
»و اما الولدان الذين حوله فکل مولود يولد علی الفطرة ،فقال بعض المسلمين :و اوالد المشرکين؟
فقال :و اوالد المشرکين«.
)و فرزندانی که پيرامون آنھا ھستند ،پس ھر فرزندی با فطرت پاک به دنيا میآيد .بعضی از مسلمانان
پرسيدند :آيا کودکان مشرکين نيز آنجا ھستند؟ فرمود :بلی(.
ابن حجر میگويد :حديث روايت شده از ابو يعلی از انس به سند مرفوع مؤيد ديدگاه امام بخاری است.

»سالت ربی الالھين من ذرية البشر ان ال يعذبھم فاعطانيھم«)رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
میفرمايد :از پروردگارم تقاضا کردم که فرزندان نابالغ انسانھا را عذاب ندھد ،پروردگار اين سوال
مرا پذيرفت(» .الالھين« بنابر تفسير ابن عباس ھمان اطفال ھستند.
احمد به سندی حسن از طريق خنساء دختر معاويه بن صريم از عمهاش نقل کرده که میگويد :از
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم پرسيدم :ای رسول خدا! چه کسی در بھشت است؟ فرمود» :النبی فی
الجنة و الشھيد فی الجنة ،و المولود فی الجنة .فتح الباری ). (246/3) :پيامبران ،شھداء و نوزادان
)نابالغان( در جنت ھستند(.و ھم چنين برای بھشتی بودن فرزندان مشرکين به حديث زير استدالل شده
است»:اطفال المشرکين خدم اھل الجنة« سلسله االحاديث الصحيحه). (1468) :اطفال مشرکان خدمت
گزار اھل جنت ھستند(.
اين ديدگاه که اوالد مشرکان درجنت ھستند ،ديدگاه جمع زيادی از علماء مانند :ابی الفرج بن جوزی
و ...است .امام نووی در اين باره میگويد » :و ھو المذھب الصحيح المختار الذی ذھب اليه المحققون
لقوله تعالی :و ما کنّا معذبين حتی نبعث رسوالً .اسراء «15 :
)مذھب صحيحی که انتخاب شده و محققين نيز آن را تأييد نمودهاند اين است که فرزندان مشرکين
وارد جنت میشوند ،زيرا خداوند بيان داشته که :تا پيامبری به ميان قومی ارسال نکنيم ،ھرگز آنان
را عذاب نمیدھيم(.

در اين راستا به دالئل امام بخاری نيز استدالل شده است.

مولف محترم میفرمايد :امام قرطبی نيز ھمين ديدگاه را ترجيح داده و ميان نصوصی که به ظاھر
متعارض ھستند به شرح زير تطبيق داده است :نخست رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :اوالد
نابالغ مشرکان ھمراه با پدرانشان در دوزخ ھستند .بعد در اين باره به اين نتيجه رسيدند که توقف
کنند ،لذا فرمودند »:ﷲ اعلم بما کانوا عاملين« سپس وحی نازل شد که ھيچ کس به خاطر گناه
ديگری مورد محاسبه قرار نمیگيردَ » :و َال تَ ِز ُر َوا ِز َرةٌ ِو ْز َر أُ ْخ َری« ) سوره الزمر :آيه ( 7ھيچ کس
بار گناھان ديگری را بر دوش نمیکشد )و گناھان ديگری را به گردن نمیگيرد(.
آنگاه به بھشتی بودن آنان قضاوت فرمودند) .التذکرة :قرطبی ،ص  ( 515ايشان در اين خصوص
حديثی از عبدالرزاق روايت کرده است ،اما ھمانگونه که ابن حجر بيان داشته آن حديث ضعيف
میباشد.
البته تطبيق و توفيقی که ابن حجر بيان داشته بيانگر اين است که اين مسأله از مسائل نظری و
اجتھادی نيست ،بلکه مسألهای کامال غيبی است و جز وحی کسی حق ندارد در اين خصوص حرف
بزند.
و اعتقاد به اينکه کودکان مؤمنين و مشرکين در جنت میباشند بيانگر نصوصی ھستند که راجع به
آگاھی ازلی خداوند نسبت به اھل جنت و دوزخ میباشند ،و ھنگامی که فرشته ،رحم مادر را زيارت
میکند ،رزق ،مدت زندگی ،شقاوت و سعادت او را می نويسد .البته در جواب آن گفته شده است:
کسانی که در دوران کودکی و قبل از رويی آوردن به کسابت می ميرند ،آنھا در حالی که در شکم
مادرشان ھستند از سعادتمندان نوشته خواھند شد .حق را خداوند بھتر میداند.
تعداد زيادی از علماء امثال:حماد بن زيد ،جماد بن سلمه ،ابن المبارک و اسحاق بر اين عقيدهاند که
اوالد مشرکين موکول به مشيت خداوند متعال ھستند.
ابوالحسن اشعری نيز ھمين ديدگاه را از اھل سنت و جماعت نقل کرده است .شيخ االسالم ابن تيميه
نيز ھمين ديدگاه را ترجيح میدھد و میگويد :اطفال مشرکين موکول به مشيت الھی ھستند و روز
قيامت مورد امتحان قرار خواھند گرفت و اين قول را به ابی الحسن اشعری و امام احمد نسبت داده
است.
شيخ االسالم میگويد » :و الصواب ان يقال فيھم :ﷲ اعلم بما کانوا عاملين و ال يحکم لمعين منھم
بجنة و ال نار«.
)بھتر اين است که درباره آنھا گفته شود :خداوند بھتر میداند که چه عملی را انجام میدادند و درباره
فرد مشخصی از آنھا نمیتوان قضاوت نمود که جنتی است يا دوزخی(.
و در احاديث متعدد درباره اوالد مشرکين آمده است که روز قيامت از آنھا امتحان به عمل خواھد آمد،

در ميدان قيامت به آنھا امر و نھی میشود -ھر کس اطاعت کند وارد جنت و ھر کس معصيت کند
وارد دوزخ خواھد شد .امام ابوالحسن اشعری عقيده اھل سنت و جماعت را چنين نقل کرده است.
مجموع فتاوی شيخ االسالم ). (372/24
شيخ االسالم در جائی ديگر میفرمايد :اطفال مشرکين در دنيا به سن بلوغ نرسيدهاند ،روز قيامت
حکم تکليفی آنھا صادر میشود .ھمانطور که از رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ثابت است ،فرمودند:
»ﷲ اعلم بما کانوا عاملين« خداوند اعمال آنھا را بھتر میداند ).مجموع فتاوی شيخ االسالم
). (281/4

ابن حجر میگويد:

از فرزندان نابالغ مشرکين روز قيامت به اين صورت امتحان به عمل خواھد آمد که آتشی برای آنان
افروخته خواھد شد و به آنھا حکم میشود تا داخل آن شوند .ھر کس داخل شود ،آن آتش برای او
خنک و مايه سالمتی میشود و ھر کس از داخل شدن به آن انکار کند ،عذاب داده میشود .اين حديث
را طبرانی از معاذ نقل کرده است و امتحان مجنون و کسانی که در دوران فتره مرده اند از احاديث
صحيح ثابت است و امام بيھقی در کتاب االعتقاد امتحان روز قيامت را مذھب صحيح معرفی نموده
است .فتح الباری .(246/3) :
داستان بنده صالح که موسی عليه السالم برای زيارت او به مجمع البحرين رفت اين ديدگاه را تاييد
میکند ،زيرا آن بنده صالح راز کشتن فرزند نابالغ را بصورت آشکار چنين بيان کردَ »:وأَ ﱠما ا ْل ُغ َال ُم
شينَا أَن يُ ْر ِھقَ ُھ َما طُ ْغيَانًا َو ُک ْف ًرا« ) سوره الکھف :آيه ( 80
فَ َکانَ أَبَ َواهُ ُم ْؤ ِمنَ ْي ِن فَ َخ ِ
)و ا ّما آن کودک )که او را کشتم( پدر و مادرش باايمان بودند )و اگر زنده میماند( میترسيديم که
سرکشی و کفر را بدانان تحميل کند )و ايشان را از راه ببرد(.
در صحيح مسلم از حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنه درباره آن پسر که بدست بنده صالح کشته شد
نقل شده که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم راجع به آن فرمودند» :طبع يوم طبع کافراً ،و لو ترک
ألرھق ابويه طغيانا و کفراً«
)از ھمان روز ازل به کافری نوشته شده بود ،لذا اگر زنده میماند بر اثر طغيان و کفری که دنبال
میکرد ،پدر و مادرش را به ھالکت میانداخت(.
ابن تيميه پيرامون اين حديث میگويد » :طبعه ﷲ فی ام الکتاب« يعنی خداوند در لوح محفوظ او را
کافر نوشته است ،يعنی اگر زنده میشد عمالً مرتکب کفر میشد.
قرطبی ديدگاه امتحان آخرت را بدليل اينکه آخرت دار جزاء است نه دار ابتالء و امتحان ،رد کرده
است .در تذکره درباره تضعيف جريان امتحان در روز قيامت میگويد » :ان االخرة ليست بدار تکليف
و انما ھی دار جزاء«)آخرت ميدان تکليف نيست ،بلکه ميدان رسيدن به پاداش و عقاب است(.
حليمی میگويد:
اين حديث ثابت نيست و مخالف با اصول مسلمانان است .چرا که آخرت محل امتحان نيست .چون
آگاھی الھی در آنجا بديھی است و در امور بديھی ھيچگونه ابتالء و امتحانی نيست.
البته اينکه میگويند :تکليف با مرگ متقطع میشود ،صحيح نيست .شيخ االسالم ابن تيميه اين ديدگاه
را نفی کرده است ،میفرمايد :التکليف انما ينقطع بدخول دارالجزاء و ھی الجنة و النار و اما عرصات
القيامه فيتمحنون فيھا کما يمتحنون فی البرزخ فيقال الحدھم :من ربک؟ و ما دينک؟ و من نبيک؟ و
ست َِطي ُعونَ « ) سوره القلم:آيه ( 42
س ُجو ِد فَ َال يَ ْ
اق َويُ ْدع َْونَ إِلَی ال ﱡ
قال تعالی » :يَ ْو َم يُ ْکشَفُ عَن َ
س ٍ
)تکليف با وارد شدن به دارجزاء که ھمانا دوزخ وجنت است منقطع میشود ،اما در ميدان قيامت
امتحان به عمل آورده خواھد شد .ھمانطور که در عالم برزخ امتحان به عمل آورده میشود .مثالً
سؤال میشود :پروردگار تو کيست؟ چه دين و آئينی را برگزيدی؟ از چه پيامبری پيروی کردی؟
خداوند میفرمايد :روزی ،ھول و ھراس به اوج خود میرسد ،و کار سخت دشوار میشود .بدين
ھنگام از کافران و مشرکان خواسته میشود که سجده کنند و کرنش ببرند ،ا ّما ايشان نمیتوانند چنين
کنند(.
و در احاديث صحيح به طرق متعدد چنين آمده است:
رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :وقتی گفته میشود :ھر قومی دنبال معبود خودش برود،

مشرکان دنبال معبودان خود میروند .مؤمنان در آنجا میمانند پس خداوند در ميدان محشر در جلو
بندگانش ظاھر میشود .خداوند در غير شکل و صورتی که مؤمنان او را می شناسند ظاھر میشود.
لذا مؤمنان منکر او میشوند .بعد در شکل و صورتی که مؤمنان آن را می شناسند ظاھر میشود.
پس مؤمنان او را سجده میکنند و ستون فقرات کافران مانند شاخ ھای گاو سخت و انعطاف نا پذير
میشوند .می خواھند پروردگار را سجده کنند ،اما نمیتوانند ).تفصيل موضوع را ميتوان در کتاب
» جنت و دوزخ« دکتر عمر سليمان اشقر مطالعه فرمايد (

پس از مرگ روح کجا می رود:

قبل از ھمه خدمت خوانندگان محترم ميخواھم بعرض برسانم که  :روح انسان از لحظه ای که در
جنين در بطن مادر دميده شودديگر از بين نميرود ،واين روح پس از مرگ روح از بدن جدا شده ،و
اگر از اھل جنت باشد تا آسمان ھفتم خواھد رفت و اسمش را در عليين )سجل اھل جنت ( مينويسند
و پس از اينكه جسدش در خاك سپرده شد روحش به آن جسد برميگردد  .زمانيکه روح دوباره به
جسد برگشت سؤالھای ذيل از او بعمل می ايد :
معبودت كيست؟
دينت چيست؟
و پيامبرت كيست؟
اگر شخص مسلمان بود و درست بدان جواب گفت  ،قبرش گشايش پيدا ميكند و تا روز قيامت ھم
روح و ھم جسدش در نعيم خواھد بود ،ولی اگر روح انسان كافر و فاجر باشد ،پس از اينكه روح از
بدنش جدا شد ،اين روح نميتواند از آسمان اول بگزرد و سپس اسمش در سجين )سجل اھل دوزخ(
نوشته خواھد شد و سپس آنرا از آسمان پرت ميكنند و ھنگامی كه جسدش در قبر گذاشته شد به
بدنش برميگردد تا از او سؤال شود كه:
معبودت كيست؟
دينت چيست؟
و پيامبرت كيست؟
و طبيعتا انسان کافر و فاجر نميتواند به اين سؤالھا پاسخ دھد و سپس با چكشی آھنين كه اھل عرفه
نيز نميتوانند آنرا بلند كنند چنين بر سر او ميكوبند كه با خاك يكسان ميشود ،و نعره ای ميكشد كه
تمام اھل زمين بجز جن و انس ميشوند و اگر ميشنيدند از شدت نعره اش بيھوش ميشدند ،و سپس
قبرش آنچنان تنگ خواھد شد كه قبرغی ھايش را در ھم ميكوبد و پس از آن تا روز قيامت ھم
روحش و ھم جسدش در عذاب خواھد بود.
آنچه كه ذكر شد مختصری بود از برخى از احاديث پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم كه آنرا ذكر ميكنيم،
پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم فرمودند:
» عن البراء بن عازب رضی ﷲ عنه قال :خرجنا مع النبی صلی ﷲ عليه و سلم فی جنازة رجل من
األنصار فانتھينا إلی القبر ول ّما يلحد ،فجلس رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم مستقبل القبلة وجلسنا
حوله وكأنﱠ علی رؤوسنا الطير ،وفی يده عود ينكت فی األرض ،فجعل ينظر إلی السماء ،وينظر إلی
األرض ،وجعل يرفع بصره ويخفضه ثالثاً ،فقال :استعيذوا با من عذاب القبر ،مرتين ،أو ثالثاً ،ثم
قال :اللھم إنّی أعوذ بك من عذاب القبر ،ثالثاً ،ثم قال :إنﱠ العبد المؤمن إذا كان فی انقطاع من الدنيا
وإقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة من السماء بيض الوجوه كأنﱠ وجوھھم الشمس ،معھم كفن من أكفان
الجنة ،وحنوط من حنوط الجنة ،حتی يجلسوا منه مد البصر ،ثم يجئ ملك الموت حتی يجلس عند رأسه
فيقول :أيتھا النفس الطيبة )وفی رواية :المطمئنة( أخرجی إلی مغفرة من ﷲ ورضوان ،قال :فتخرج
تسيل كما تسيل القطرة من فی السقاء ،فيأخذھا )وفی رواية :حتی إذا خرجت روحه صلی عليه كل ملك
بين السماء واألرض ،وكل ملك فی السماء ،وفتحت له أبواب السماء ،ليس من أھل باب إالﱠ وھم يدعون
ﷲ أن يعرج بروحه من قبلھم( ،فإذا أخذھا لم يدعوھا فی يده طرفة عين حتی يأخذوھا فيجعلوھا فی
ذلك الكفن ،وفی ذلك الحنوط ،فذلك قوله تعالی( :توفته رسلنا وھم ال يفرطون) ويخرج منھا كأطيب
نفحة مسك وجدت علی وجه األرض ،قال :فيصعدون بھا ،فال يمرون ـ يعنی بھا ـ علی مأل من المالئكة

إالﱠ قالوا :ما ھذا الروح الطيب؟ فيقولون :فالن ابن فالن ،بأحسن أسمائه التی كانوا يسمونه بھا فی
الدنيا ،فيستفتحون له فيفتح له ،فيشيعه من كل سماء مقربوھا ،إلی السماء التی تليھا ،حتی ينتھی به
إلی السماء السابعة ،فيقول ﷲ عز وجل :اكتبوا كتاب عبدی فی عليين( ،وما أدراك ما عليون كتاب
مرقوم يشھده المقربون) فيكتب كتابه فی عليين ،ثم يقال :أعيدوه إلی األرض فإنّی وعدتھم أنّی :منھا
خلقتھم وفيھا أعيدھم ومنھا أخرجھم تارة أخری ،قال :فيرد إلی األرض وتعاد روحه فی جسده.
قال :فإنﱠه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولّوا عنه مدبرين ،فيأتيه ملكان شديدا االنتھار فينتھرانه
ويجلسانه فيقوالن له :من ربك؟ فيقول :ربی ﷲ ،فيقوالن له :ما دينك؟ فيقول دينی اإلسالم ،فيقوالن
له :ما ھذا الرجل الذی بعث فيكم؟ فيقول :ھو رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم ،فيقوالن له :وما عملك؟
فيقول :قرأت كتاب ﷲ فآمنت به وصدقت ،فينتھره ،فيقول :من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وھی آخر فتنة
تعرض علی المؤمن ،فذلك حين يقول ﷲ عز وجل( :يثبت ﷲ الذين آمنوا بالقول الثابت فی الحياة
الدينا) ،فيقول :ربی ﷲ ،ودينی اإلسالم ،ونبی محمد صلى ﷲ عليه و سلم ،فينادی منا ٍد من السماء ،أن
صدق عبدی ،فأفرشوه من الجنة ،وألبسوه من الجنة ،وافتحوا له بابا ً إلی الجنة ،قال :فيأتيه من روحھا
وطيبھا ،ويفسح له فی قبره مد بصره ،قال :وفی رواية) :يتمثل له رجل حسن الوجه ،حسن الثياب،
طيب الريح( فيقول :أبشر بالذی يسرك ،أبشر برضوان من ﷲ وجنات فيھا نعيم مقيم ،ھذا يومك الذی
كنت توعد ،فيقول له وأنت فبشرك ﷲ بخير ،من أنت؟ فوجھك الوجه يجئ بالخير ،فيقول :أنا عملك
الصالح فوﷲ ما علمتك إالﱠ كنت سريعا ً فی طاعة ﷲ ،بطيئا ً فی معصية ﷲ ،فجزاك ﷲ خيراً ،ثم يفتح له
باب من الجنة وباب من النار ،فيقال :ھذا منـزلك لو عصيت ﷲ ،أبدلك ﷲ به ھذا ،فإذا رأی ما فی الجنة
عجل قيام الساعة ،كيما أرجع إلی أھلی ومالی ،فيقال له :اسكن.
رب ّ
قالّ :
قال :وإنﱠ العبد الكافر ،وفی رواية الفاجر إذا كان فی انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه من
السماء مالئكة غالظ شداد ،سود الوجوه ،معھم المسوح من النار ،فيجلسون منه مد البصر ،ثم يجئ
ملك الموت حتی يجلس عند رأسه فيقول :أيتھا النفس الخبيثة أخرجی إلی سخط من ﷲ وغضب ،قال:
فتفرق فی جسده فينتزعھا كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول ،فتقطع معھا العروق
والعصب ،في ْلعنه كل ملك بين السماء واألرض ،وكل ملك فی السماء ،وتغلق أبواب السماء ،ليس من
أھل باب إالﱠ وھم يدعون ﷲ أالﱠ تعرج روحه من قبلھم ،فيأخذھا ،فإذا أخذھا لم يدعوھا فی يده طرفة
عين حتی يجعلوھا فی تلك المسوح ،ويخرج منھا كأنتن ريح جيف ٍة وجدت علی وجه األرض ،فيصعدون
بھا ،فال يمرون بھا علی مأل من المالئكة إالﱠ قالوا :ما ھذا الروح الخبيث؟ فيقولون :فالن ابن فالن،
بأقبح أسمائه التی كان يسمی بھا فی الدنيا ،حتی ينتھی به إلی السماء الدنيا ،فيستفتح له فال يفتخ له،
ثم قرأ رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم ( :ال تفتح لھم أبواب السماء وال يدخلون الجنة حتی يلج الجمل
فی سم الخياط) ،فيقول ﷲ عز وجل :اكتبوا كتابه فی سجين ،فی األرض السلفی ،ثم يقال :أعيدوا عبدی
إلی األرض فإنّی وعدتھم أنی :منھا خلقتھم ،وفيھا أعيدھم ،منھا أخرجھم تارة أخری ،فتطرح روحه من
السماء طرحا ً حتی تقع فی جسده ،ثم قرأ( :ومن يشرك با فكأنﱠما خ ﱠر من السماء فتخطفه الطير أو
تھوی به الريح فی مكان سحيق) ،فتعاد روحه فی جسده ،قال :فإنﱠه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولّوا
عنه ،ويأتيه ملكان شديدا االنتھار فينتھرانه ويجلسانه فيقوالن له :من ربك؟ فيقول :ھاه ھاه ،ال أدری،
فيقوالن :ما دينك؟ فيقول :ھاه ھاه ،ال أدری ،فيقوالن :فما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فيكم؟ فال
يھتدی السمه ،فيقال محمد! فيقول ھاه ھاه ،ال أدری سمعت الناس يقولون ذلك! قال :فيقال :ال دريت،
وال تلوت ،فينادی منا ٍد من السماء أن كذب ،فأفرشوا له من النار ،وافتحوا له بابا ً إلی النار ،فيأتيه من
حرھا وسمومھا ،ويضيق عليه قبره حتی تختلف فيه أضالعه ،ويأتيه ،وفی رواية :ويمثل له رجل قبيح
الوجه ،قبيح الثياب ،منتن الريح ،فيقول :أبشر بالذی يسوؤك ،ھذا يومك الذی كنت توعد ،فيقول :وأنت
فبشرك ﷲ بالشر ،من أنت؟ فوجھك الوجه يجئ بالشر ،فيقول :أنا عملك الخبيث ،فو ﷲ ما علمت إالﱠ
كنت بطيئا ً عن طاعة ﷲ ،سريعا ً إلی معصية ﷲ ،فجزاك ﷲ شراً ،ثم يقيض له أعمی أصم بكم فی يده
مرزبّة! لو ضری بھا جبل كان تراباً ،فيضربه ضربة حتی يصير بھا تراباً ،ثم يعيده ﷲ كما كان،
فيضربه ضربةً أخری ،فيصيح صيحة يسمعه كل شیء إالﱠ الثقلين ،ثم يفتح له باب من النار ،ويمھد من
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فرش النار ،فيقولّ :
) از براء بن عازب رضی ﷲ عنه روايت است كه فرمودند:

با رسول خدا صلی ﷲ عليه و سلم ھمراه جنازهء مردی از انصار بيرون شديم ،به قبر رسيديم و
ھنوز لحد زده نشده بود ،و حفر آن تمام نشده بود ،رسول اكرم صلی ﷲ عليه و سلم رو به قبله
نشستند و ما اطراف او نشستيم ،و ھيچيك از ما صحبت نميكرد ،در دست رسول خدا صلی ﷲ عليه و
سلم چوبی بود و با آن بر زمين خطھايی ميكشيد ،و شروع كرد ،اندكی به آسمان نگاه ميكرد ،و اندكی
بسوی زمين مينگريست ،بعد از آن سه بار بطر ف باال ،و سه بار بطرف پايين نگاه كرد ،سپس دو يا
سه بار فرمود:
از عذاب قبر به ﷲ پناه ببريد ،بعد سه بار فرمود :الھی از عذاب قبر بتو پناه ميبرم ،سپس فرمود:
بندهء مؤمن چون دنيا را وداع گويد و به استقبال آخرت رود فرشتگانی سفيد رو از آسمان بر او نازل
ميشوند ،رو و صورتشان ھمانند آفتاب روشن است ،كفنی از كفنھای بھشت ،و عطرھای مخصوصی
اموات مانند كافور و غيره ھمراه دارند ،تا چشم مرده ميبيند از او دور مينشينند ،سپس ملك
الموت عليه السالم ،يعنی فرشته ای كه روح را قبض ميكند )عامهء مردم آنرا به عزرائيل ميخوانند،
و آنچه در قرآن و سنت پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم وارد شده است ،ملك الموت ميباشد ،و ممكن
است عزرائيل از اسمھای اسرائيلی باشد كه رسول اكرم صلی ﷲ عليه و سلم فرمودند :آنرا تصديق و
تكذيب نكنيد( ،تا اينكه باالی سرش بنشيند و به او ميگويد:
ای روح پاك ،ـ و در روايتی ديگر ـ ای روح مطمئن ،بسوی مغفرت و رضوان خدا خارج شو ،رسول
ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم فرمودند :پس روح از جسد به آسانی خارج ميشود ،ھمچنانكه قطره آبی از
كوزهء آب خارج ميگردد.
پس ملك الموت آنرا ميگيرد ـ و در روايتی ديگر ـ وقتی روح از جسد خارج شد تمامی فرشتگان بين
آسمان و زمين و تمام فرشته ھای آسمان درود ميفرستند و دروازه ھای آسمان بر روحش باز
ميشوند ،و اھل ھر دری از درھای آسمان تمنّا ميكنند و از خدا ميخواھند تا روح اين مرده را از جھت
ايشان بطرف خود سوق دھد ،و وقتی ملك الموت روح را از جسد خارج كرده و در دست گرفت فرشته
ھای رحمت كه دور از او نشسته بودند فوراً به اندازهء چشم به ھم زدن روح را از دست او گرفته و
در آن كفن و عطرھائی كه از جنت با خود آورده بودند ميگذارند ،پس اين كالم خداست كه در قرآن
فرمودند  » :توفته رسلنا وھم ال يفرطون « ) فرستادگان ما يعنی ملك الموت و فرشتگانی كه با او
ھستند او را قبض روح ميكنند ،و آنھا در آنچه به آنھا امر شده ،كه اگر ميت مؤمن باشد در اكرام او
كوتاھی نكنند ،و اگر كافر باشد در اھانت و بد رفتاری و آنچه به آنھا امر شده كوتاھی نميكنند(.
و روح از جسد خارج ميشود ھمانند بھترين بوی عطر ُمشكی كه بر زمين پيدا شود ،و فرمود :پس
آنرا بطرف آسمان ميبرند ،و بر ھيچ مأل و جمعی از فرشتگان نميگذرند مگر اينكه آنھا سؤال ميكنند:
اين روح خوش بو روح چه كسی است؟

پس فرشتگانی كه آن روح را حمل ميكنند جواب ميدھند:

اين روح فالن ابن فالن است ،با بھترين نامھائی كه در زمين داشته و مردم با آن او را صدا ميكردند،
تا اينكه به انتھای آسمانی كه ما آنرا در دنيا ميبينيم برسند ،پس طلب ميكنند كه درب آسمان دوم بر
آنھا باز كنند ،سپس درب آسمان بر آنھا باز ميشود و در ھر آسمان فرشتگانی كه در نزديكی آن روح
ھستند در تشييع جنازهء آن روح پاك شركت ميكنند ،تا اينكه به آسمان ھفتم برسند ،در اينجا باريتعالی
ميفرمايد:
كتاب اعمال بندهء صالح مرا در عليين بنويسيد ،و آنھم بلندترين و عاليترين منازل جنت است.
» وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشھده المقربون«.
)ای محمد! چه تو را با خبر كرده كه عليون چيست؟ سپس تفسير كرد و فرمود :كتابی است نوشته
شده و حاوی عمل خوبان و نيكان كه فرشتگان ھر آسمان گواه آن ھستند(.
پس كتابش را در عليون نوشته شده ،سپس گفته ميشود :روحش را به زمين برگردانيد ،و خداوند
ميفرمايد ) :من به بندهء خود وعده داده ام كه از زمين او را خلق كرده ،و به آن او را برميگردانم ،و
بار ديگر او را از زمين خارج خواھم كرد(  ،يعنی روز محشر ،پس روحش را به زمين برميگردانند و
روحش به جسدش برميگردد ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم فرمودند:
مرده صدای كفش پای دوستانش كه برای دفن او آمده اند را ميشنود وقتی از او جدا ميشوند ،پس بر

او دو فرشته ميآيد و او را توبيخی شديد كرده و او را مينشانند و به او ميگويند:
معبود تو چه كسی است؟
جواب ميدھد :معبود من ﷲ است،
و به او ميگويند :دين تو چيست؟
جواب ميدھد :دين من اسالم است،
و به او ميگويند :آن مردی كه بر شما مبعوث شد چه كسی است؟
جواب ميدھد :او رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم است ،و به او ميگويند :در دنيا چه كردی؟ جواب
ميدھد :قرآن خواندم ،و به آن ايمان آوردم ،و آنرا تصديق نمودم ،بار ديگر او را توبيخ شديدی كرده
به او ميگويند:
معبود تو چه كسی است؟ دين تو چيست؟ پيامبر تو چه كسی است؟ و اين آخرين فتنه ای است كه بر
مؤمن وارد ميشود ،و اين كالم خداست كه ميفرمايد »يثبت ﷲ الذين آمنوا بالقول الثابت فی الحياة
الدنيا«) .خداوند مسلمانان را به سخن درست در زندگانی دنيا ثابت و استوار ميسازد(.
پس ميت جواب ميدھد:
معبود من ﷲ است ،و دين من اسالم است ،و پيامبر من محمد صلی ﷲ عليه و سلم است ،پس ندائی
از آسمان بصدا در ميآيد كه بندهء من راست ميگويد ،پس از جنت برای او فرش كنيد ،و از لباسھای
جنتی بر تن او كنيد ،و دری از جنت بر روی او باز كنيد ،رسول اكرم صلی ﷲ عليه و سلم فرمودند:
پس از جنت بوھای زيبا و خوب به مشام او ميرسد ،و قبرش وسعت پيدا ميكند كه طول آن آخرين
نقطه ای است كه مرده آنرا ميتواند ببيند ،و نزد او ميآيد .
و در روايتی ـ مردی خوش رو ،و پاك دامن كه از او بوی خيلی خوبی ميآيد ،و به او ميگويد :بشارت
بده آنچه بر تو آسان است ،بشارت بده به رضوان و رحمت خداوندی و بھشتی كه در آن نعمتھای بی
پايان است ،اين روزی است كه تو به آن وعده داده شده بودی ،پس ميت ميگويد :خداوند تو را به
عمل نيك بشارت دھد ،تو كی ھستی؟ صورتت و رويت ،رويی است كه به خير بشارت ميدھد ،وی
جواب ميدھد:
من عمل صالح تو ھستم ،به خدا سوگند تو را نديده ام مگر اينكه در طاعت خدا سباق و سريع بودی،
در معصيت خدا ُك ْند بودی ،پس خداوند تو را ثواب و جزای خير بدھد ،سپس دری از سوی بھشت و
دری از سوی جھنم بر او باز ميشود و به او گفته ميشود :اين منـزل و مسكن تو است اگر معصيت
خدا ميكردی ،و خداوند به مسكنی كه درجنت است تبديل كرده ،و وقتی آنچه در جنت است ديد
ميگويد :بار إلھی! در قيام ساعت و آخرت عجله كن تا اينكه بسوی اھل و مالم برگردم ،پس به او
گفته ميشود :منـزل بگير.
رسول اكرم صلی ﷲ عليه و سلم فرمودند:
و بندهء كافر ـ و در روايتی ـ فاجر وقتی دنيا را وداع گفته و به استقبال آخرت ميرود بر او فرشته
ھائی درشت خو ،سياه رو نازل ميشود كه لباسی از موی جھنم با آنھاست ،و تا آنجائيكه مرده به
چشم ميبيند دور از او مينشينند ،سپس ملك الموت ميآيد و باالی سر ميت مينشيند و به او ميگويد:
ای روح خبيث و ناپاك بسوی سخط و غضب و خشم خداوند خارج شو ،رسول اكرم صلی ﷲ عليه و
سلم فرمودند:
پس روحش در بدن و جسدش متفرق ميشود ،ملك الموت آنرا كشيده و از بدنش خارج ميكند
ھمچنانكه سفود :يعنی سيخ كبابی كه در اطراف آن سيخھای ديگری وجود دارد )پس وقتی آنرا از
پشمی كه در آب تر شده باشد بيرون آورده ميشود با خود پشمھای ديگری ميكشد و با دشواری از آن
بيرون ميآيد( ،را از پشمی كه در آب تر شده بيرون آورده ميشود ،پس رگھا و عصبھايش با آن قطع
ميشود و او را ھمهء فرشتگانی كه بين آسمان و زمين و در آسمان ھستند لعنت ميكنند و درھای
آسمان بسته ميشوند ،ھيچ دری از درھای آسمان نيست مگر اينكه دربانھای آن درھا دعا ميكنند كه
خداوند روح اين مرده را از طرف ايشان باال نبرد ،پس ملك الموت روح را گرفته و وقتی در دست
گرفت فرشته ھای عذاب كه دور از او نشسته اند به اندازهء چشم به ھم زدنی روح را از او گرفته و
در آن لباس موئی قرار ميدھند ،و از آن مانند بدترين بوی مرده ای كه در زمين پيدا شود خارج

ميگردد ،سپس آنرا باال ميبرند ،و به ھيچ مأل و جمعی از فرشتگان عبور نميكنند بجز اينكه ميگويند:
اين روح خبيث و بد چه چيز است؟ جواب داده ميشوند:
فالنی فرزند فالن ،با بدترين اسمھائی كه در دنيا نام داشته ،تا اينكه به آسمان دنيا برسند ،سرانجام
درخواست باز كردن دروازھای آسمان را به روی او ميكنند ،ولی درھا باز نميشوند ،سپس رسول
اكرم صلی ﷲ عليه و سلم اين آيه كريمه را تالوت فرمود  » :ال تفتح لھم أبواب السماء وال يدخلون
الجنّة حتی يلج الجمل فی سم الخياط« .
)درھای آسمان بروی آنان باز نشود و به جنت در نيايند تا اينكه شتر در سوراخ سوزن در آيد(.
و در اينجا باريتعالی ميفرمايد:
)كتاب عمل اين مرده را در سجين بنويسيد ( )يكی از منازل جھنم در طبقهء آخر زمين جھنم( ،سپس
گفته ميشود :او را به زمين برگردانيد ،زيرا به بندهء خود وعده داده ام كه او را از زمين خلق كرده،
و به آن برميگردانم ،و بار ديگر او را از زمين حشر خواھم كرد ،پس روحش از آسمان به زمين
بطور خيلی شديد پرتاب ميشود ،تا اينكه به جسدش برسد ،سپس رسول اكرم صلی ﷲ عليه و سلم اين
آيهء كريمه را تالوت فرمودند ک ( »ومن يشرك با فكأنﱠما خ ّر من السماء فتخطفه الطير أو تھوی به
الريح فی مكان سحيق « ) ھر كس بخدا شرك آورد بدان مانَد كه از آسمان در افتد و مرغان در فضا
بدنش را با منقار بربايند ،يا بادی تند او را به مكانی دور افكند(.
پس روحش به جسدش برميگردد ،سپس فرمود :مرده صدای پای دوستانش را كه برای دفنش آمده
بودند و ھم اكنون او را ترك ميكنند ميشنود ،و دو فرشته نزد او ميآيند و او را توبيخ كرده و در
قبرش مينشانند ،و به او ميگويند:
معبود تو چه كسی است؟ جواب ميدھد :ھاه ھاه )اين كلمه در اينجا به معنای ترس و بيم و ھراس
است( ،نميدانم ،و به او ميگويند:
دين تو چيست؟ جواب ميدھد :ھاه ھاه نميدانم ،پس به او ميگويند :در بارهء آن مردی كه در ميان
شما مبعوث شد چه ميگوئی؟
ميگويد :اسمش را بياد نميآورم ،پس به او گفته ميشود :نام او محمد است ،جواب ميدھد :ھاه ھاه،
نميدانم ،شنيدم مردم چنان ميگويند ،فرمود :پس به او گفته ميشود :ندانستی ،و نخواندی ،پس منادی
از آسمان ندا ميكند كه او دروغ ميگويد ،پس برای او از جھنم فرش كنيد ،و بر او دری از جھنم باز
كنيد ،و بر او وارد ميشود .
و در روايتی ،مردی بد چھره و زشت ،و پليد دامن كه از او بوی خيلی بد و نفرت انگيزی ميآيد
ظاھر ميشود ،و به او ميگويد :تو را به توھين و اساءت و زيانكاری و بدبختی بشارت ميدھم ،اين
روزی است كه بتو وعده داده شده بود ،پس مرده ميگويد :و خداوند تو را به بدی بشارت دھد ،تو چه
كسی ھستی؟ صورت تو صورتی است كه خبر زشتی ھمراه دارد ،جواب ميدھد :من عمل خبيث تو
ھستم ،بخدا سوگند تو را نديدم مگر اينكه در طاعت خدا تنبل بودی ،و در معصيت او زرنگ و چابك
بودی ،پس خداوند تو را جزای بد بدھد ،پس بر او كور و كر و اللی مسلط ميشود كه چكشی در دست
دارد كه اگر آنرا به كوھی بزند كوه به خاك تبديل ميشود ،پس به ميت ضربه ای ميزند كه ميت تبديل
به خاك ميشود ،سپس خدا او را به ھمان جسدی كه بوده برميگرداند ،بار ديگر به او ضربه ای ميزند
با اين ضربه او فرياد ميكشد كه بجز انس و جن ھمهء مخلوقات آواز و فرياد او را ميشنوند ،سپس بر
او دری از جھنم باز ميشود و برايش از جھنم فرش ميشود ،و مرده ميگويد :بار الھی! قيامت را بر پا
مكن.

آياوقت اجل از قبل تعين گرديده است ؟:

بلی در فھم شرع وقت وزمان مرگ از قبل معين و مشخصی گرديده است  ،و کسی نمیتواند ازآن
زمان مشخص و تعين شده ومقرر شده از جانب پروردگار تجاوز و تخطی نمايد .
خداوند عزوجل وقت اجل انسانھا را مقدر کرده و در لوح المحفوظ به ثبت رسانده است و فرشتگان
کرام آنرا در حالی که در شکم مادر قرار دارد مینويسند ،نه ساعتی پس می افتد و نه لحظهای پيشی
می گيرد ،اگر کسی در اثر ھر جريان و حادثهای از قبيل قتل ،غرق ،سقوط طياره  ،تصادف ،آتش

سوزی و غيره بميرد ،با ھمان اجلی خواھد مرد که در ازل برايش مقرر گشته است ،آيات و نصوص
س أَنْ تَ ُموتَ إِالﱠ بِإ ِ ْذ ِن ﷲ ِکتَابًا ﱡمؤَ ﱠجالً«
فراوانی از قرآن اين اصل را به اثبات میرسانندَ » :و َما َکانَ لِنَ ْف ٍ
) سوره آل عمران :آيه ) ( 145و ھيچ کسی را نسزد که بميرد مگر به فرمان خدا ،و خداوند
ّ
مشخص و محدودی ثبت و ضبط کرده است »(.أَ ْينَ َما تَ ُکونُو ْا يُ ْد ِرکک ُمﱡ
عزوجل وقت آن را دقيقا ً در مدّت
شيﱠ َد ٍة« ) سوره النساء) ( 78 :ھرکجا باشيد ،مرگ شما را در میيابد،
وج ﱡم َ
ا ْل َم ْوتُ َولَ ْو ُکنتُ ْم فِی بُ ُر ٍ
اگرچه در برجھای محکم و استوار جايگزين باشيد(.
ْ
َ
ستَق ِد ُمونَ « ) سوره األعراف) ( 34 :ھر
سا َعةً َوال يَ ْ
» َولِ ُک ﱢل أُ ﱠم ٍة أَ َج ٌل فَإ ِ َذا َجاء أَ َجلُ ُھ ْم الَ يَ ْ
ستَأْ ِخ ُرونَ َ
ّ
)مشخص و معلوم( است ،و ھنگامیکه زمان )محدود( آنان به سر رسيد،
گروھی دارای مدّت زمانی
نه لحظهای )از آن( تأخير خواھند کرد و نه لحظهای )بر آن( پيشی میگيرند(.
ً
» قُ ْل إِنﱠ ا ْل َم ْوتَ الﱠ ِذی تَفِ ﱡرونَ ِم ْنهُ فَإِنﱠهُ ُم َالقِي ُک ْم « ) سوره الجمعة) (8 :بگو :قطعا مرگی که از آن
میگريزيد ،سرانجام با شما روياروی میگردد و شما را درمیيابد( .
سبُوقِينَ « ) سوره الواقعة)( 60 :ما در ميان شما مرگ را مقدر
» نَ ْحنُ قَد ْﱠرنَا بَ ْينَ ُک ُم ا ْل َم ْوتَ َو َما نَ ْحنُ بِ َم ْ
و معين ساختهايم ،و ھرگز بر ما پيشی گرفته نمیشود(.
در صحيح مسلم از حضرت عبدﷲ بن مسعود روايت شده که میفرمايد :امحبيبه رضی ﷲ عنھا ھمسر
گرامی رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :پروردگارا تا من زنده ھستم ،ھمسرم رسولﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم و پدرم ابوسفيان و برادرم معاويه را زنده نگاه دار تا از وجود آنان بھره ببرم.
ت ﱠ
سو َم ٍة لنَْ
ْ
ال َم ْ
زَاق َمق ُ
رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود) :قَ ْد َ
سأ َ ْل ِ
ﷲَ ِآل َج ٍ
ض ُروبَ ٍة َوأَيﱠ ٍام َم ْعدُو َد ٍة َوأَ ْر ٍ
ت ﱠ
ش ْيئًا قَ ْب َل ِحلﱢ ِه أَ ْو يُ ﱢ
ب
ؤَخ َر َ
يُ َع ﱢج َل َ
ت َ
ب فِی النﱠا ِر أَ ْو َع َذا ٍ
ک ِمنْ َع َذا ٍ
ﷲَ أَنْ يُ ِعي َذ ِ
سأ َ ْل ِ
ش ْيئًا عَنْ ِحلﱢ ِه َولَ ْو ُک ْن ِ
َ
ْ
ض َل( مسلم در کتاب قدر و احمد در مسند.(445/413/390/1):
فِی ا ْلقَ ْب ِر َکانَ َخ ْي ًرا َوأف َ
)روزھای مشخص و شمرده شده و رزق تقسيم گشته را از خداوند عزوجل میخواھيد؟ ھرگز چيزی
پيش از اجل صورت نمیگيرد و خداوند عزوجل ھيچ چيزی را از زمان تعيين شدهاش به تاخير
نمیاندازد .اگر از خداوند عزوجل میخواستی که تو را از عذاب قبر و آتش دوزخ نجات دھد ،خيلی
بھتر بود(.
ھمچنين بندگان ھيچ اطالعی از فرا رسيدن اجل خود ندارند .کسی جز خداوند يگانه زمان مردن را
نمیداند .زمان مردن از جمله کليدھای پنھان و غيبی است که علم آن ويژه پروردگار است .خداوند
ب الَ يَ ْعلَ ُم َھا إِالﱠ ھ َُو « ) سوره األنعام) ( 59 :گنجينهھای غيب
عزوجل میفرمايدَ » :و ِعن َدهُ َمفَاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
و کليد آنھا در دست خدا است و کسی جز او از آنھا آگاه نيست(
َ
» إِنﱠ ﱠ
سا َع ِة َويُنَ ﱢز ُل ا ْل َغ ْي َ
ب َغدًا َو َما تَ ْد ِری
ث َويَ ْعلَ ُم َما فِی ْاألَ ْر َح ِام َو َما تَ ْد ِری نَ ْف ٌ
ﷲَ ِعن َدهُ ِع ْل ُم ال ﱠ
س ُ
س ﱠماذا تَ ْک ِ
َ
ض تَ ُموتُ إِنﱠ ﱠ
ﷲَ َعلِي ٌم َخبِي ٌر« )سوره لقمان)( 34 :آگاھی از فرا رسيدن قيامت ويژه خدا
س بِأ َ ﱢ
نَ ْف ٌ
ی أ ْر ٍ
است ،و او است که باران را میباراند ،و مطّلع است از آنچه در رحمھای )مادران( است ،و ھيچ کسی
نمیداند فردا چه چيز فراچنگ میآورد ،و ھيچ کسی نمیداند که در کدام سرزمينی میميرد .قطعا ً خدا
آگاه و باخبر )از موارد مذکور( است.( .
امام بخاری در صحيح خود روايت میکند که رسولخدا صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :سوای خداوند
کسی ديگر غيبھای پنچ گانه آيه را نمیداند.
امام احمد ،ترمذی و غيره از گروه زيادی از صحابه روايت کردهاند که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
اجةً (
ض َج َع َل لَهُ فِي َھا أَ ْو قَا َل بِ َھا َح َ
فرمود) :إِ َذا أَ َرا َد قَ ْب َ
وح َع ْب ٍد بِأ َ ْر ٍ
ض ُر ِ
)ھرگاه خداوند عزوجل خواسته باشد روح بنده را در سرزمينی ديگر قبض کند ،به دليلی او را
نيازمند آن سرزمين میگرداند ،تا برای تأمين نيازش به آنجا برود و مرگ به سراغش آيد(.

آغاز مرگ :

 -1حضرت حسن )رض( می گويد  :وقتی خداوند آدم وفرزندانش را آفريد  ،فرشتگان عرض کردند :
خدا يا ! زمين گنجايش اين ھمه انسان ھا را ندارد .
فرمود  :من مرگ را می افرينم .
فرشتگان عرض کردند  :اگر مرگ آفريده شود  ،زندگی برای آنھا خوشايند نمی شود .

فرمود  :من اميد را می آفرينم  ) .ابن ابی شيبه فی المصنف  ،امام احمد فی الزاھد (
 -2مجاھد ميگويد  :وقتی آدم به زمين آورده شد  ،خداوند به او فرمود  :ای آدم ! برای تخريب ،
تعمير کن وبرای فنا شدن  ،فرزند به دنيا بيار  ) .ابو نعيم فی الحلية (
ای کسانيکه در قصر ھا وکاخ ھا رفيع وبلند زندگی می کنيد به زودی زير خاک دفن خواھی شد .
فرشته گان ھر روز چنين ندا می زند  :برای مرگ بزاييد وبرای تخريب تعمير کنيد .

روح جزئی از بدن است ويا از آن مستقل است ؟

گروھی از متکلمين مبتدع از جھميه و معتزله بر اين باورند که روح جزئی از اجزای بدن يا صفتی از
صفات بدن است .و برخی ديگر میگويند :روح عبارت است از حيات ،مزاج يا خود بدن و جسم.
مشائيان از فالسفه بر اين باوراند که نفس بعد از جدا شدن باقی میماند اما نفس را به صفات باطلی
متصف میکنند و میگويند :روح وقتی از بدن جدا میشود به عقل مبدل میگردد .عقل ھم نزد آنھا
مجرد از ماده و پيوندھای مادی است و ماده ھم جسم است و عقل نزد آنان وجودی مستقل و جدا از
بدن دارد و متصف به حرکت و سکون نمیشود و قطعا ً احوال آن تجديد نمیگردد.
ھردو گروه گذشته در مورد روح راه اشتباھی را پيمودهاند ،متکلمين مبتدع مذموم که قايل به حيات و
مزاج و بدن بودن روح ھستند ،بسياری از آنان منکر عذاب شدند و میگويند :در عالم برزخ روحی
وجود ندارد تا عذاب ببيند يا از نعمات بھره ببرد ،تا در نھايت نصوص وارد شده در اين مورد را رد
میکنند.
فالسفهای که گمان میکنند روح بعد از جدا شدن از بدن به عقل تبديل میشود ،میگويند :روح وقتی
از بدن جدا شد ،ھيچ حالتی از احوال برايش تجدد نمیيابد ،يعنی افعال حادثهای مانند ديدن و شنيدن و
دانستن و سرور و ناراحتی و غيره از آن سر نمیزند و ايجاد نمیشود ،بلکه برای ھميشه بر يک
حالت باقی میماند ،ھمانگونه که نزد آنھا عقل و نفس دارای چنين حالت و کيفيتی ھستند.
گروھی ديگر از فالسفه روح را با صفات واجب الوجود متصف میکنند و میگويند :روح نه داخل بدن
است و نه خارج از آن ،نه مغاير با بدن است و نه داخل در آن ،نه متحرک است نه ساکن ،نه صعود
میکند و نه پايين میآيد و جسم و عرض ھم نيست» .مجموع الفتاوی شيخ االسالم«.
علت اساسی اشتباه اين دو گروه اعتماد کردن بر عقل و پای ريزی کردن مقايس دنيوی در مسايل
غيبی و اخروی میباشد که با چنين چيزھايی قابل مقياس و تفکر نيستند ،گروه اول منکر وجود روح
مستقل از بدن ھستند و اين در واقع تکذيب و نفی نصوص متواتر است و انکار ضروريات دينی به
حساب میآيند و گروه دوم يعنی فالسفه مشايين و کسانی که حامیديدگاه آنان ھستند ،ھر چند به
استقالل روح از بدن ايمان دارند ،اما چون روح را از جنس بدن نمیدانند و آنرا مخالف ھمه
موجودات ظاھری ديگر میپندارند ،به چنين حاالت و حرکاتی که در نصوص نقل شده باور ندارند.
مجموع الفتاوی شيخ االسالم )(31/3
بنابر اصل تدوين شده آنھا تعريف و تصوير روح بر اساس آن خيلی سخت و دشوار و حتی ناممکن
است ،تعبيرات و قياس آنھا قادر به تصوير کشيدن از روح نيست و بی ترديد خداوند کسانی را که از
خدا و رسول اجابت کردند و به گفتهھای خدا و رسول ايمان آوردند ،ھدايت نموده است و آنان بر اين
عقيدهاند که روح جسمیاست به اعتبار ماھيت از اين جسم مادی و محسوس متغاير است و آن
جسمیاست نورانی ،علوی ،خفيف و متحرک و مانند جريان آب در گالب يا روغن در زيتون و آتش
در زغال و در اعضا مانند آب در درخت جريان دارد .پس تا زمانی که اين بدن توان تحمل روح را
داشته باشد ،روح در آن زندگی میکند و آثار و نتايج را ھم از راه بدن به بار میآورد و حرکات ايجاد
مینمايد ،ولی اگر بدن فاسد شد و توان تحمل را نداشت ،روح به پرواز در میآيد و از قبول چنين آثار
و حرکتی سر باز میزند و به سوی عالم برزخ به پرواز در میآيد.
اين تعريف ابن قيم جوزی بود که در کتاب » الروح « آنرا بيان کرده است و امام اسفراينی در کتاب
»االنوار البھية« ) (29/2اين مطلب را نقل کرده و به ابن قيم نسبت داده است ،و طحاوی با ھمين
عبارت آنرا نقل کرده )شرح طحاوية  .(433ابن قيم بعد از بيان تعريف میفرمايد :اين قول درستی
است و ھر قول ديگری به جز اين نادرست و غير صحيح است ،نصوص فراوانی از قرآن و سنت و

اجماع اصحاب و ادله عقلی و فطری آنرا تأييد میکنند ،سپس  115دليل را ذکر میکند و به رد ديدگاه
ابن سينا و ابن حزم و ديگران میپردازد.
داليل زيادی را از قرآن مبنی بر اينکه روح موجودی مستقل و جدا از بدن است ،وجود دارند:
س ُک ُم« ) سوره األنعام( 93 :
اسطُو ْا أَ ْي ِدي ِھ ْم أَ ْخ ِر ُجو ْا أَنفُ َ
» َوا ْل َمآلئِ َکةُ بَ ِ
)فرشتگان دستھای خود را )به سوی آنان( دراز کردهاند )و بر بناگوششان تپانچه و بر پشتشان
تازيانه میزنند و بديشان میگويند :اگر میتوانيد از اين عذاب الھی( خويشتن را برھانيد(
ض ِربُونَ ُو ُجو َھ ُھ ْم َوأَ ْدبَا َر ُھ ْم« ) سوره األنفال)( 50 :اگر
» َولَ ْو ت ََری إِ ْذ يَت ََوفﱠی الﱠ ِذينَ َکفَ ُرو ْا ا ْل َمآلئِ َکةُ يَ ْ
ببينی )ای پيغمبر! ھول و ھراس و عذاب و عقابی را که به کافران دست میدھد( بدان گاه که
فرشتگان جان کافران را میگيرند و سر و صورت و پشت و روی آنان را )از ھر سو( میزنند و
)بديشان میگويند( :عذاب سوزان )اعمال بد خود( را بچشيد (
َ
ْ
ﱠ
» ﱠ
َ
ضی َعل ْي َھا ال َم ْوتَ « )سوره
س ُ
ک التِی ق َ
ﷲُ يَت ََوفﱠی ْاألَنفُ َ
س ِحينَ َم ْوتِ َھا َوالﱠتِی لَ ْم تَ ُمتْ فِی َمنَا ِم َھا فَيُ ْم ِ
الزمر) ( 42 :خداوند ارواح را به ھنگام مرگ انسانھا و در وقت خواب انسانھا برمیگيرد .ارواح
کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه میدارد (
ت ا ْل ُح ْلقُو َم * َوأَنتُ ْم ِحينَئِ ٍذ تَنظُ ُرونَ « ) سوره الواقعة) (84 – 83 :پس چرا ھنگامیکه
» فَلَ ْو َال إِ َذا بَلَ َغ ِ
جان به گلوگاه میرسد) ،توانائی بازگرداندن آن را نداريد؟!( .و شما در اين حال مینگريد (
اق * َو َ
ک يَ ْو َمئِ ٍذ
سا ُ
ظنﱠ أَنﱠهُ ا ْلفِ َرا ُ
ق بِال ﱠ
ت ال ﱠ
اق * إِلَی َربﱢ َ
ق * َوا ْلتَفﱠ ِ
س ِ
» َک ﱠال إِ َذا بَلَ َغتْ التﱠ َراقِ َی * َوقِي َل َمنْ َر ٍ
ق« ) سوره القيامة) ( 30 – 26 :چنين نيست که گمان میبرند .ھنگامیکه جان به گلوگاه
سا ُ
ا ْل َم َ
برسد) .از طرف حاضران و اطرافيان سراسيمه و دستپاچه او ،عاجزانه و مأيوسانه( گفته میشود:
آيا کسی ھست که )برای نجات او( افسون و تعويذی بنويسد؟! و )محتضر( يقين پيدا میکند که زمان
فراق فرا رسيده است .ساق پائی به ساق پائی میپيچد و پاھا جفت يکديگر میگردد .در آن روز،
سوق )ھمگان( به سوی پروردگارت خواھد بود( .
چيزی که گرفته میشود و به حلقوم میرسد و فرشتگان آنرا میگيرند بايد حقيقت داشته باشد و از
بدن مستقل باشد.
و رواياتی را از رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم داير بر اينکه فرشته مرگ روح را قبض میکند و
فرشتگان آن را در کفنی از کفنھای بھشت يا دوزخ میگذارند و بعد به سوی آسمانھا باال برده
میشود ،اگر نيکوکار و صالح باشد ،درھای آسمان برويش باز میشوند و اگر بدکار باشد درھا بسته
میشوند ،سپس روح به جسد برگردانده میشود ،مورد سوال قرار میگيرد ،خوشحال میشود و عذاب
میبيند و ارواح شھدا مومنان بر درختان بھشت آويزان کرده میشوند و وقت قبض روح چشمھا آنرا
دنبال میکنند ،اين نصوص و نصوص فراوان ديگر که بطور مجموع دال بر اين مطلب ھستند که روح
موجودی مستقل و جدا از اجساد است و بعد از مفارقت برای ھميشه باقی و ماندگار میمانند.

محل استقرار روح در بدن:

درمورد اينکه روح درکدام حصه ای از جسم انسان مستقر است  ،ذھن بسياری از انسانھا را بخود
مشغول ساخته است  .فھم کلی ھمين است که  :روح در سرتاسر بدن انسان جريان دارد .ابن تيميه
میفرمايد :روح به ھيچ جای بدن اختصاص ندارد ،بلکه مانند حيات و زندگی در تمام بدن جريان
دارد؛ چون زندگی مشروط به روح است ،تا زمانی روح در جسد باشد ،جسد زنده است و ھرگاه از
جسد جدا شد ،زندگی و حيات نيز جسد را رھا میسازد .رساله العقل و الروح ،مجموعه رسال
المنيريه.(47/3):

آيا روح مردگان دراين دنيا قابل احضاراست:

حکم شرع در مورد اينکه روح مردگان در اين دنيا احضار ميگردد يا خير ؟ جواب شرع ھمين است
که نه خير  .چنين چيزی در اصول شرعی وعقيدوی دين مقدس اسالم وجود ندارد و کسانی که چنين
ادعايی می کنند که گويا اروح مردگان در دنيا قابل احضار است  ،در حقيقت با اجنه ارتباط دارند نه
روح مردگان...
داليل شرع در اين بايت:

اوال :ھيچ دليلی از کتاب ﷲ و سنت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر اين امر که ارواح مردگان قابل
احضار ھستند وجود ندارد ،بنابراين چون شريعت چنين چيزی را تصديق نکرده ما ھم بدون دليل نمی
توانيم ادعايی مطرح کنيم که مثال روح قابل احضار است.
دوما :روح ھر انسانی با مرگش قبض می شود و روح به دنيای ديگری بنام عالم برزخ منتقل می
شود ،و ما در اين دنيا ھيچ ارتباطی با دنيای برزخ نداريم و ھمينطور روح مردگان ھم در دنيای برزخ
ھيچ ارتباطی با دنيای ما ندارند ،و کسانی که می گويند اين ارتباط وجود دارد بايد از قرآن و حديث
دليل بياورند که ندارند!
و اگر ما به مجموعه نصوص شرعی دقت کنيم متوجه يک حقيقت خواھيم شد و آن اينکه روح
مردگان در قبر و دنيای برزخ دو حالت بيشتر ندارند:
 يا در باغچه ای از باغھای بھشت ھستند. يا در گودالی از گودالھای جھنم.ْ
ْ
ْ
َ
ش ﱢی إِنْ َکانَ ِمنْ أَھ ِْل ا ْل َجنﱠ ِة فَ ِمنْ أَھ ِْل ا ْل َجن ِةﱠ
َ
و فرمودند» :إِنﱠ أَ َح َد ُک ْم إِ َذا َماتَ ُع ِر َ
ض َعل ْي ِه َمق َع ُدهُ بِالغدَا ِة َوال َع ِ
ک ﱠ
ﷲُ يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة« بخاری )، (1379
َوإِنْ َکانَ ِمنْ أَھ ِْل النﱠا ِر فَ ِمنْ أَھ ِْل النﱠا ِر فَيُقَا ُل َھ َذا َم ْق َعد َ
ُک َحتﱠی يَ ْب َعثَ َ
وصحيح مسلم ). (2866
»ھر وقت ،يکی از شما فوت کند ،صبح و شام ،جايگاھش به او عرضه می شود .اگر جنتی باشد
جايگاھش در بھشت و اگر دوزخی باشد ،جايگاھش در دوزخ ،به او نشان داده می شود .و به او گفته
ميشود :اين ،جای توست تا روز قيامت که خداوند تو را حشر می نمايد«.
َ
َ
و در صحيح مسلم از انسس روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايند»:ل ْو َال أنْ َال
تَدَافَنُوا لَ َدع َْوتُ ﱠ
ب ا ْلقَ ْب ِر« مسلم ). (2868
ﷲَ أَنْ يُ ْ
س ِم َع ُک ْم ِمنْ َع َذا ِ
و در ھيچ آيه و حديثی ذکر نشده که ارواح توسط انسانھای زنده قابل احضار به دنيا ھستند! بلکه
قرآن کريم صراحتا اعالم فرموده که خداوند متعال ارواح را قبض کرده و نزد خود )در دنيای برزخ(
نگه می دارد:
َ
َ
َ
» ﱠ
س ُل
س ُ
ک الﱠتِی ق َ
ﷲُ يَتَ َوفﱠی ْاألنفُ َ
ضی َعلَ ْي َھا ا ْل َم ْوتَ َويُ ْر ِ
س ِحينَ َم ْوتِ َھا َوالﱠتِی لَ ْم تَ ُمتْ فِی َمنَا ِم َھا فيُ ْم ِ
َ
َ
ت لﱢقَ ْو ٍم يَتَفَ ﱠ
ک ُرونَ « )سوره زمرآيه .(42 :
س ًمّی إِنﱠ فِی ذلِ َ
ْاألُ ْخ َری إِلَی أ َج ٍل ُم َ
ک َآليَا ٍ
يعنی :خداوند ارواح را به ھنگام مرگ قبض میکند ،و ارواحی را که نمردهاند نيز به ھنگام خواب
میگيرد؛ سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادرکرده نگه ميدارد و ارواح ديگری را )که بايد
زنده بمانند( بازمیگرداند تا سرآمدی معيّن؛در اين امر نشانهھای روشنی است برای کسانی که انديشه
میکنند!
پس کسانی که اين ادعاھای مضحک و باطل را مطرح می کنند يا ديانتی غير اسالم دارند و دينشان با
خرافات ھمگون شده و يا مسلمانان منحرفی ھستند که بدون دليل و سند از کتاب و سنت اين ادعای
باطل را تکرار می کنند.
پيامبراکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( درشب معراج آدم عليه السالم را در آسمان اول ديدند و به ھمين
طريق بقيه پيامبران را در بقيه آسمانھا واينکه می دانيم که مقام انسانھای معمولی بسيار پايين تر از
مقام پيامبران است حال ميخواستم بدانم پس انسانھای معمولی که حتی به مقام حضرت آدم نمی رسند
پس به چه آسمانی ميرسند؟ يا اينکه در قيامت پيامبران به مقام وجايگاه واقعی خود ميرسند وفعال در
عالم برزخ به اين صورت ھستند.

جای روح بعد از قبض در کجا است:

در ھيچ نصی از نصوص شرعی کتاب و سنت اشاره ای به رفتن روح انسانھا به يکی از آسمانھا -
بمانند آنچه که در حديث معراج در خصوص آن پيامبران وارد شده  -نشده است.
تنھا در حديث طوالنی از براء بن عازب رضی ﷲ عنه که امام احمد ،ابوداود ،حاکم و ديگران
بصورت مرفوع از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم روايت کرده اند که ايشان بعد از ذکر خروج روح از
س ِد ِه فَيَأْتِي ِه
بدن مؤمن ،و اينکه روح او به سوی آسمان باال می رود می فرمايد» :فَتُ َعا ُد ُر ُ
وحهُ فِی َج َ
ک« مسند إمام أحمد.287/4
سانِ ِه فَيَقُو َال ِن لَهُ َمنْ َر ﱡب َ
ان فَيُ ْجلِ َ
َملَ َک ِ

»روحش در جسمش برگردانيده می شود پس دو مالئکه می آيند و او را می نشانند .به او می گويند:
پرورگارت کيست؟«.
و از اين حديث چنين استنباط می شود که روح مؤمن پس از وفاتش ابتدا به سوی آسمانھا عروج می
کند و سپس به قبرش بازگشته و مورد سوال قرار می گيرد و وارد عالم برزخ می شود.
ھمچنين در احاديث ذکر شده اند که در عالم برزخ ھرکس که اھل نجات باشد،در قبرش خوشبخت می
شود و جای خويش را در بھشت مشاھده می کند وھفتاد زراع قبرش گشاده می شود و بوی رياحين و
نسيم بھشت را استشمام ميکند ،اما شخص کافر و بدکردار جای خويش را در دوزخ ديده و قبر بر او
فشار می آورد تا اينکه تمام استخوانھايش در ھم پيچيده می شود ،و قبرش گودالی از گودالھای آتش
مبدل می گردد و حرارت و گرمی آتش دوزخ به وی می رسد.
پس دانستيم که قبر يا باغی از باغھای جنت است و يا گودالی از گودالھای دوزخ ،چنانکه در حديث
آمده است .طبرانی در معجم االوسط ).(8613
بنابراين ما نيز بدون دليل نمی توانيم بگوييم که مثال فالن مومن در عالم برزخ به فالن آسمان می
رسد ،بلکه جايگاه مومنان در عالم برزخ ھمانست که در حديث فوق اشاره شده و بيشتر از آن در علم
ما انسانھا نيست.
ولی قابل ذکر است که در قيامت چون مراتب بھشت متفاوت است ،ھر کس که ايمان و تقوايش بيشتر
باشد جايگاه او در بھشت رفيعتر خواھد بود ،و باالترين مکان بھشت فردوس است که در زير عرش
الھی قرار دارد ،و عرش الھی ھم باالی آسمانھاست.
و قطعا در قيامت ھمه ی پيامبران در بھشت خواھند بود ،و خود بھشت باالی آسمانھاست ،و باالتر از
آسمان ھفتم ،و ھمچنين عرش خداوند بر باالی بھشت است.
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
سأ َ ْلتُ ُم ﱠ
سط ال َجنﱠ ِة َوأ ْعلَی ال َجنﱠ ِة
ﷲَ فَا ْ
س فإِنﱠهُ أ ْو َ
سأَلُوهُ الفِ ْرد َْو َ
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :فَإ ِ َذا َ
ش ال ﱠر ْح َم ِن َو ِم ْنهُ تَفَ ﱠج ُر أَ ْن َھا ُر ا ْل َجنﱠ ِة« »ھرگاه شما چيزی از خداوند خواستيد فردوس را از او
فَ ْوقَهُ ع َْر ُ
بخواھيد که آن بھترين جای بھشت و باالترين آن است و باالی آن عرش رحمان قرار دارد که از آن
رودھايی جاری می شوند« .بخاری ).(2790
در انتھا الزمست که متذکر شويم :بھتر است به اينگونه مسائل غيبی نپردازيم ،زيرا بعضی از مسائل
غيب ھستند و ما به آنھا اشراف و اطالعی نداريم ،لذا به نتيجه نخواھيم رسيد.

جايگاه ارواح پيامبران ،شھداء ،گناھکاران و کافران در عالم برزخ:

ارواح بندگان در عالم برزخ به لحاظ جايگاه و منازل متفاوتاند ،با توجه به نصوص وارد شده در
قرآن و سنت متوجه میشويم که جايگاه و منزل انسان بنا به تقسيم ذيل است:

 -1ارواح انبياء :

ارواح پيامبران در بھترين منازل و در اعلی عليين نزد پروردگار سکنی میگزينند .امالمومنين عايشه
رضی ﷲ عنھا از رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در پايان عمرش شنيد که رسولﷲ صلی ﷲ عليه
ق ْاألَ ْعلَی( صحيح بخاری ،کتاب الرقاق).پروردگارا! نزد رفيق اعلی
وسلم فرمود) :اللﱠ ُھ ﱠم ال ﱠرفِي َ
میروم(.

 -2ارواح شھدا :

ارواح شھدا زنده ھستند و در نزد پروردگار روزی میخورند ،خداوند میفرمايد:
يل ّ
ﷲِ أَ ْم َواتًا بَ ْل أَ ْحيَاء ِعن َد َربﱢ ِھ ْم يُ ْرزَ قُونَ « ) سوره آل عمران.( 169 :
سبَنﱠ الﱠ ِذينَ قُتِلُو ْا فِی َ
» َوالَ ت َْح َ
سب ِ ِ
)و کسانی را که در راه خدا کشته میشوند ،مرده مشمار ،بلکه آنان زندهاند و بديشان نزد
پروردگارشان روزی داده میشود )و چگونگی زندگی و نوع خوراک ايشان را خدا میداند و بس(.
مسروف از عبدﷲ بن مسعود رضی ﷲ عنه درباره اين آيه سوال کرد ،ابن مسعود گفت :ارواح شھدا
در شکم پرندگان سبز رنگی ھستند و روی قنديلھايی )لوسترھا( عرش آويزان میشوند و به ھر
جای جنت پرواز میکنند و در فضای بھشت به پرواز در میآيند .مشکاة المصابيح).(351/2
البته اين ارواح بعضی شھدا ھستند نه ھمه شھدا ،چون ارواح بعضی از شھدا بخاطر قرض ھای که
بر گردن دارند ار رفتن به جنت منع میشوند.

در مسند از عبدﷲ بن جحش روايت شده که مردی نزد رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آمد و گفت :اگر
من در راه خدا کشته شوم ،چه پاداشی به من خواھد رسيد؟ رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود:
س َالم آنِفًا(
سا ﱠرنِی بِ ِه ِج ْب ِري ُل َعلَ ْي ِه ال ﱠ
)ا ْل َجنﱠةُ فَلَ ﱠما َولﱠی قَا َل إِ ﱠال ال ﱠديْنُ َ
)جنت  ،وقتی آن مرد رفت ،رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :البته دَين و بدھی مانع رفتن به
بھشت است ،ھمين حاال جبرئيل عليه السالم اين مطلب را با من در ميان گذاشت (.عالمه البانی در
تعليقی بر شرح طحاوية در مورد اين حديث میفرمايد :حديث صحيح است و جندين حديث در اين
معنی روايت شدهاند.

 -3ارواح گناھکاران :

نصوصی دال بر ّ
معذب بودن گناھکاران قبال بيان شد که  :ھرکس مرتکب دروغی شود که آثارش
آفاق را فرا گيرد ،بوسيله قالبھای آھنين عذاب داده میشود ،اين قالبھا در ذھن او گذاشته شده و
از پشت گردن بيرون آورده میشوند و کسی که در اثر خواب و غفلت نماز واجب را ترک کند ،سرش
بوسيله سنگی کوفته میشود و مردان و زنان زناکار در حفرهای مانند تنور که دھانهاش تنگ و
قسمت زيری گشاد و آتش درون آن روشن و شعلهور است ،عذاب داده میشوند و انسان رياکار در
دريای خون شناگر میشود و در ساحل کسانی ھستند که او را با سنگ سخت مورد ضرب قرار
میدھند .ھم چنين رواياتی داير بر معذب بودن کسانی که از پيشاب پرھيز نمیکنند و يا کار ناشايست
سخن چنينی را مرتکب میشوند و از اموال غنيمت و بيتالمال استفاده میکنند ،بيان گرديد.

 -4ارواح کفار:

ارواح کفار از ھمان ابتدا با عذاب سختی در ھنگام خروج روح مواجه می شوند و بعد از بيرون رفتن
روح ھمچنان به آنھا میرسد ،و بوی فوق العاده بدی از روحشان به مشام میرسد ،تا به درب زمين
میرسند ،نگھبانان زمين خطاب به فرشتگان میگويند :اين بوی بد مال چه کسی است؟ نسائی کتاب
»جنائز« باب » ما يلقی المؤمن من الکراھية عند خروج النفس« ).(8/4
رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم درباره روح ناپاک که از جسد کافر بيرون میآيد چنين سخن به ميان
میآورد :تک تک فرشتگان زمين و آسمان آن را لعنت میکنند ،درھای آسمان بر روی آن بسته
میشود ،نگھبانان ھر در از خداوند میخواھند که اين روح را از درب آنھا عبور ندھد ،فرشته مرگ
وقتی آن را قبض میکند حتی برای يک لحظه در دست او گذاشته نمیشود ،بلکه آن را میگيرند و در
پارچه آتشين آنرا کفن میکنند ،بدترين بوی بد روی زمين از آن به مشام میرسد ،فرشتگان آن را
بسوی آسمانھا میبرند ،از کنار ھر گروھی از فرشتگان که بگذرد ،سوال میکنند :اين روح ناپاک از
آن چه کسی است؟ فرشتگان میگويند :فالنی ،فرزند فالنیاست )با بدترين نامیکه در دنيا داشت از او
ياد میکنند( و وقتی به آسمان دنيا )نزديکترين آسمان( برسند ،برای آن روح کافر در را میزنند،
درھای آسمان بر روی آن گشوده نمیشود ،در اين لحظه رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم اين آيه را
تالوت فرمود:
َ
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ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ﱠ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
س َماء َوال يَدْخلونَ ال َجنة َحتی يَلِ َج ال َج َم ُل
» إِنﱠ الﱠ ِذينَ َک ﱠذبُوا بِآيَاتِنا َوا ْ
اب ال ﱠ
ستکبَ ُروا َعن َھا ال تفت ُح ل ُھ ْم أ ْب َو ُ
ک نَ ْج ِزی ا ْل ُم ْج ِر ِمينَ « ) سوره األعراف.( 40 :
اط َو َک َذلِ َ
فِی َ
س ﱢم ا ْل ِخيَ ِ
)دوازه ھای آسمان بر روی آنان باز نمیگردد )و خودشان بیارج و اعمالشان بیارزش میماند( و به
بھشت وارد نمیشوند مگر اين که شتر از سوراخ سوزن خياطی بگذرد )که به ھيچ وجه امکان
ندارد ،و لذا ايشان ھرگز به جنت داخل نمیگردند( .اين چنين ما گناھکاران را جـزا و سـزا میدھيم.(.
خداوند میفرمايد :نام او را در پايينترين مکان در ليست اھل دوزخ بنويسيد ،سپس میفرمايد :بنده
مرا به زمين برگردانيد ،چون من وعده کردم که انسانھا را از زمين بيآفرينم و آنان را به زمين بر
گردانم و بار ديگر ايشان را از زمين بيرون بياورم .آنگاه روح کافر از آسمان ھفتم به گونهای به
سوی زمين انداخته میشود که در الشه قرار گيرد ،سپس رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم اين آيه
س َما ِء فَت َْخ َ
ک بِ ﱠ
يح فِی
مبارکه را تالوت کردَ » :و َمن يُ ْ
ش ِر ْ
طفُهُ الطﱠ ْي ُر أَ ْو تَ ْھ ِوی بِ ِه ﱢ
اِ فَ َکأَن ﱠ َما َخ ﱠر ِمنَ ال ﱠ
الر ُ
يق« )سوره الحج.( 31 :
ان َ
َم َک ٍ
س ِح ٍ
)زيرا کسی که برای خدا انبازی قرار دھد ،انگار )به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض کفر( از

آسمان فرو افتاده است )و به بدترين شکل جان داده است( و پرندگان )ت ّکهھای بدن( او را میربايند،
يا اين که تندباد او را به مکان بسيار دوری )و دره ژرفی( پرتاب میکند )و وی را آن چنان بر زمين
میکوبد که بدنش متالشی و ھر قطعهای از آن به نقطهای پرت میشود(.

تعلق اراوح در بـدن:

تعلق ارواح در بدن به پنج قسم است :
 -1تعلق در شکم مادر که البته اين تعلق ضعيف است .
 -2تعلق از وقت پيدايش تا تمام عمر اين تعلق نسبت به تعلق اولی قوی است .
 -3تعلق در حالت خواب :
اين تعلق زياد کمزور وضعيف است زيرا که در خواب تعلق روح به عالم برزخ ميباشد بنآ بر ھمين
تعلق در بدن ضعيف ميشود وخوابھای راست وصفای که بنی آدم ميبيند آن نتيجه سيل عالم برزخ می
باشد .
 -4تعلق در برزخ که بعد از مرگ ميباشد اگر سبب مرگ روح بدن را بگذارد لکن ميان روح وبدن
جدايی نميباشد بلکه ھمراه بدن تعلق روح يک قسم ميباشد وروح چکر خود را ميزند از يک جا به
جای ديگری واز يک عالم به عالم ديگری ميرود ودر يک ساعت رفت وآمد ميکند مثل که ادم خواب
رفت در خواب دريک آن تمام دنيا را سيل کند لکه بعضی وقت از آسمان ھفتم ھم باال سيل ميکند
وعجيب غابات را می بيند وسا عت بر ساعت می ايد بنابر ھمين تعلق زيارت قبر مسنون گرديده
وسالم زيارت کننده را روح ميشنود وجواب ھم ميدھد اين تعلق تا قيامت باقی است .
-5تعلق پنج در روز قيامت ميباشد ھر گاه مردھا از قبر ھا بلند کرده ميشود تعلق زياد قوی وکامل
ميباشد ضعيف نکرده ونه عبس گردد وبا تعلقات قبل اين ھيچ تعلق ندارد زير که اکنون بدن نه گنده
ميشود ونه خراب ميشود ونه مرگ می آيد  ) .تفصيل موضوع در کتاب احکام ميت صفحه 254
نوشته مفتی رفيع عثمانی (.

موضوع قبض روح حيوانات:

در مورد اينکه » ملک الموت « موظف است که صرف ارواح انسان را قبض نمايد ويا اينکه وی
موظف به قبض روح تمام مخلوقات ،از جمله حيوانات ،جنيات ،فرشته ھا و ...ميباشد .
ت الﱠ ِذی ُو ﱢک َل بِ ُک ْم ثُ ﱠم إِلَی
در مورد قبض روح پروردگاربا عظمت ما ميفرمايد  » :قُ ْل يَتَ َوفﱠا ُکم ﱠملَ ُ
ک ا ْل َم ْو ِ
َربﱢ ُک ْم ت ُْر َج ُعونَ « )سوره سجده آيه  .(11 :يعنی :بگو :فرشته ای که خداوند آن را مامور قبض ارواح
و گرفتن جان ھا نموده است به کمک ھمکارانش به سراغ شما می آيد و جانتان را می گيرد » .ثُ ﱠم إِلَی
َربﱢ ُک ْم ت ُْر َج ُعونَ « سپس به نزد پروردگارتان بازگردانده می شويد آنگاه شما را طبق اعمالتان سزا و
جزا خواھد داد .و شما زنده شدن پس از مرگ را انکار کرده ايد پس بنگريد و بيانديشيد که خداوند با
شما چه خواھد کرد!
بر طبق اين آيه ی مبارکه درمی يابيم که ملک الموت مأمور قبض روح انسانھا است ،ولی ھيچ نصی
از قرآن يا احاديث صحيح نبوی صلی ﷲ عليه وسلم وارد نشده است که روح حيوانات چگونه و
توسط چه کسی قبض می شود ،ولی ھستند احاديثی که اسناد آن جعلی وبرخی بر آن استناد مينمايند
از جمله  »:آجال البھائم کلھا من القمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال کلھا والبقر وغير ذلک ،
آجالھا فی التسبيح  ،فإذا انقضی تسبيحھا قبض ﷲ أرواحھا  ،وليس إلی ملک الموت من ذلک شیء «.
يعنی :زمان مرگ تمامی حيوانات از قبيل مورچه و شپش و کک و ملخ و اسب و قاطر و گاو و ديگر
حيوانات بستگی به زمان تسبيح آنھا دارد ،ھرگاه تسبيح گفتن آنھا بپايان رسيد خداوند روح آنھا را
قبض می کند ،و ملک الموت چيزی از آنرا برعھده ندارد.
ولی ھمانطور يکه در فوق بيان شد سند اين احاديث دقيق نبوده و دروغ ست و عالمه البانی رحمه
ﷲ آنرا در » السلسلة الضعيفة« ) (188/4بيان داشته و آنرا دروغ دانسته است.
و لذا بعضی از علما گفته اند :ملک الموت ارواح جميع مخلوقات )انسان و حيوانات( را قبض می کند،
و بعضی ديگر از اھل علم گفته اند» :خدای سبحان خود ارواح حيوانات را میستاند ،نه فرشته
مرگ« .نگاه کنيد به  » :التذکرة« للقرطبی صفحه ) » ، (75الفواکه الدوانی« ).(100/1

شيخ ابن عثيمين عالم شھير جھان اسالم :
اين مسئله را خارج از تکليف انسان دانسته و پرداختن به بحث را بی فايده دانسته است ،چنانکه از
ايشان در مورد قبض ارواح حيوانات پرسيده شد و ايشان جواب دادند»:نظر تو چيست اگر به شما
گفته شود که  :ملک الموت مأمور قبض ارواح حيوانات است يا مأمور نيست ،فايده ی اين چيست؟!
آيا صحابه در اين مورد از رسول صلی ﷲ عليه وسلم سوال کردند ،در حاليکه آنھا از ھرکسی بيشتر
در يادگيری و کسب علم حريص بودند ،و رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم در پاسخ دادن به سوال آنھا
از ھرکسی تواناتر بود ،ولی با اين وجود ھرگز صحابه از ايشان در اين مورد سوال نکردند ،آنچه که
ت« يعنی ملک الموت مأمور قبض ارواح بنی
خداوند متعال می فرمايد اينست» :قُ ْل يَت ََوفﱠا ُکم ﱠملَ ُ
ک ا ْل َم ْو ِ
آدم است ،اما در مورد ارواح غير انسانھا چيزی ثابت نشده و خدا بدان آگاھتر است » .لقاء الباب
المفتوح« ).(11/146
بنابراين چون ھيچ دليلی از کتاب و سنت در اين خصوص وارد نشده که چه کسی مأمور قبض ارواح
حيوانات است ،نمی توان بدون وجود دليل حکم به چيزی داد ،زيرا خداوند متعال می فرمايد» :و الَ
ک بِ ِه ِع ْل ٌم« )اسراء .(36يعنی :از آنچه به آن آگاھی نداری ،پيروی مکن.
س لَ َ
تَ ْقفُ َما لَ ْي َ
ھمچنان شان يک مسلمان است که در موضعاتی به تفحص وتحقيق بپردازد که  :به نفع قيامتش باشد
و بتواند توسط آن از گناه دور شده و به حسنات نزديک گردد ،انسان ھمواره بايد تالش کند تا بار
حسناتش را زياد کند و در پی کسب علمی باشد که وی را به اين ھدف می رساند .ھرگز در قيامت از
ما پرسيده نمی شود که مثال :مأمور قبض ارواح حيوانات چه کسی بود؟ يا  :تعداد پيامبران چند نفر
بودند؟ و يا از اين قبيل سواالت.

ايا حيوانات روح دارند؟

زمانيکه موضوع قبض روح حيوانات مطرح است  .بايد پرسيد که  :آيا حيوانات نيز ھمانند انسانھا
دارای روح ھستندوياخير ؟ زياتر از علما ء ميفرمايند که بلی حيوانات ھم دارايی اروح اند  ،ولی
کيفيت روح آنھا مجھول است.
شيخ عبد الرحمن السحيم می گويد:
» روح فقط به انسان منحصر نيست ھر چند که اين امر در انسان ظاھر تر است چنانکه ﷲ تعالی در
سو ُل ﱠ
ﷲِ َو َکلِ َمتُهُ أَ ْلقَاھَا
سی ابْنُ َم ْريَ َم َر ُ
س ُ
يح ِعي َ
مورد عيسی عليه الصالة والسالم می فرمايد) :إِن ﱠ َما ا ْل َم ِ
وح ِم ْنهُ()سوره نساء آيه (171 :
إِلَی َم ْريَ َم َو ُر ٌ
يعنی :مسيح عيسی بن مريم فقط فرستاده خدا ،و کلمه )و مخلوق( اوست ،که او را به مريم القا نمود؛
و روحی )شايسته( از طرف او بود.
ْ
ْ
ﱠ
ﱢ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ين َک َھ ْيئَ ِة الط ْي ِر بِإِذنِی فتَنف ُخ فِي َھا فتَ ُکونُ
و نيز در مورد او )عيسی( می فرمايدَ » :وإِذ تَخل ُ
ق ِمنَ الط ِ
َ
ط ْي ًرا بِإ ِ ْذنِی « ) سوره مائده آيه .(110 :
يعنی :ھنگامی که به فرمان من ،از گل چيزی بصورت پرنده میساختی ،و در آن میدميدی ،و به
فرمان من ،پرندهای میشد...
و برای اينکه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نقاشی کردن آنچه را که روح دارد نھی کرده است و اين
شامل تمامی مخلوقات دارای روح از پرندگان و حيوانات و حشرات می شود )يعنی نھی پيامبر صلی
ﷲ عليه وسلم در به تصوير کشيدن حيوانات داللت بر داشتن روح می کند زيرا در روز قيامت ﷲ
تعالی به تصويرگران امر می کند که به تصاويری که کشيده اند روح بدمند-مترجم(
و شخصی نزد ابن عباس رضی ﷲ عنه آمد و به وی گفت که من مشغول کشيدن تصاوير ھستم و با
سو َل ﱠ
سلﱠم يَقُولُ » :ک ﱡل
س ِم ْعتُ َر ُ
صلّی ﷲُ َعلَ ْي ِه و َ
ﷲ َ
آن امرار معيشت می کنم ،ابن عباس به وی گفتَ »:
ﱢ
ص ﱢو ٍر فی النﱠا ِر يُ ْج َع ُل لَهُ بِ ُ
س :فَإنْ ُک ْنتَ ال بُ ﱠد
ص ﱠو َرھَا نَ ْف ٌ
ک ﱢل ُ
ور ٍة َ
ص َ
ُم َ
س فَيُ َعذبُهُ فی ج َھنﱠم « قَا َل ابْنُ َعبﱠا ٍ
ق عليه.
اصنَ ِع الش َﱠج َر َوما ال ُروح فِيه .متف ٌ
اع ال ،فَ ْ
فَ ٍ
يعنی:از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدم که می فرمود :ھر صورتگر در دوزخ است و در برابر
ھر عکسی که کشيده موجودی برايش ساخته شده و او را در دوزخ شکنجه و عذاب می کند.
ابن عباس گفت :اگر حتما ً اين کار را می کنی ،پس درخت و آنچه که روح ندارد ،بساز.

و ابن حجر ميگويد:به اين حديث استدالل می شود جھت جواز تصاوير آنچه که دارای روح نيست از
جمله درختان ،آفتاب و ماه.
و علما بين موجوداتی که روح دارند و آنچه روح ندارد فرق می گذارند ،و برای موجوداتی که روح
دارند دو قسمت قرار داده اند:
 آنچه که جان روان و سيالی دارد ،و منظور حيواناتی ھستند که دارای خون متحرک در بدن ھستند. آنچه که دارای جان روانی نيستند ،و منظور از آن حشراتی ھستند که دارای خون متحرک نيستندمانند پشه و مگس و ھمانند آنھا .اما آنچه که روح ندارد به مرده يا بی جان اسم گذاشته می شود.
شيخ قرطبی می گويد :بی جان يعنی آنچکه روح ندارد ھمانند سنگ و چوب".

حشر حيوانات :

طوريکه درفوق ياد اور شديم  :حيوانات نيز دارای روح ھستند ،ھمچنين حيوانات ھم حشر می شوند
ولی بعدا دوباره نابود می شوند و جنت ودوزخ فقط مخصوص انسان و جن است.
ض َوالَ َ
اح ْي ِه إِالﱠ أُ َم ٌم أَ ْمثَالُ ُکم
طائِ ٍر يَ ِطي ُر بِ َجنَ َ
در قرآن عظيم الشان آمده است که َ » :و َما ِمن دَآب ﱠ ٍة فِی األَ ْر ِ
ش ُرونَ « ) سوره انعام آيه  ) (.38 :يعنی :ھيچ
ب ِمن ش َْی ٍء ثُ ﱠم إِلَی َربﱢ ِھ ْم يُ ْح َ
کتَا ِ
ﱠما فَ ﱠر ْطنَا فِی ال ِ
جنبندهای در زمين نيست و نه ھيچ پرندهای که با دو بال خود پرواز میکند مگر آنکه آنھا ]نيز[
گروهھايی مانند شما ھستند ما ھيچ چيزی را در کتاب ]لوح محفوظ[ فروگذار نکردهايم سپس ]ھمه[
به سوی پروردگارشان محشور خواھند گرديد.
َ
ث فِي ِھ َما ِمن دَابﱠ ٍة َوھ َُو َعلَی َج ْم ِع ِھ ْم إِذاَ
ض َو َما بَ ﱠ
ْ
و نيز می فرمايدَ »:و ِمنْ آيَاتِ ِه َخ ْل ُ
ق ال ﱠ
اوا ِ
س َم َ
ت َواأل ْر ِ
يَشَاء قَ ِدي ٌر « سوره شوری آيه  ) (.29 :يعنی :از نشانهھای ]قدرت[ اوست آفرينش آسمانھا و زمين
و آنچه از ]انواع[ جنبنده در ميان آن دو پراکنده است و او ھرگاه بخواھد بر گردآوردن آنان تواناست.
شيخ االسالم ابن تيميه با استناد به اين دو آيه می گويد :اما حيوانات ؛ھمه حشر می شوند چنانکه
کتاب و سنت بر آن داللت دارد ) .مجموع الفتاوی (. 248/4
ْ
ْ
َ
َ
َص لِلشﱠا ِة ا ْل َجل َحا ِء ِمنْ الشﱠا ِة الق ْرنا ِء« ) مسلم ( 2582
و چنان که در حديث صحيح آمده »:إِنﱠ ﷲَ لَيَقت ﱡ
»ﷲ تعالی قصاص گوسفند بی شاخ را از گوسفند شاخدار می گيرد «.و اين دليل بر حشر شدن
حيوانات است.
امام نووی با استناد به حديث فوق می گويد :اين حديث بر حشر حيوانات در قيامت تصريح دارد،و
ش َرتْ (
بازگشت آنھا ھمانند بازگشت انسانھا در قيامت،چنانکه ﷲ تعالی می فرمايدَ :وإِ َذا ا ْل ُو ُحوش ُح ِ
يعنی  :سوگند به روزيکه در آن حيوانات حشر می شوند.و علما می گويند :مجازات و عقوبت شرط
بازگشت و حشر )آنھا( نيست و منظور از قصاص در حديث فوق،قصاص تکليف نيست،بلکه قصاص
بعنوان مقابله بمثل است.

عذاب ونعمت ھای قبر متواتر ھستند:

شارح طحاويه در اين مورد مينويسد :
اخبار و احاديث در باره عذاب قبر برای مستحقين از حضرت رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به طوار
تواتر روايت گرديده است  ،واين روايات در اختيار ما قرار دارد  ،ھم چنين احاديث سوال منكر و نكير
در حد تواتر ھستند ،بنابراين اعتقاد و ايمان به حقانيت آنھا واجب و الزم است ،البته درباره نحوه و
چگونگی عذاب قبر ما مجاز به اظھار نظر نيستيم و كيفيت آن را نمیدانيم ،چون عقل صالحيت درك
نحوه آن را ندارد و از حوزه عمل عقل خارج است و از طرف ديگر چنين احکامیمرتبط به دنيای
واقع نيستند تا بر اساس عقل باشند يا بتوان آنھا را عقالنی ساخت ،در دين اسالم تنھا احکام شريعت
دنيايی در حوزه ھاضمه عقل بشری نازل میشوند و بايد احکامیمشروع گردد که عقل بشری تاب و
توان آنرا داشته باشد ،بازگشت روح به جسد و احکام ديگر قبر و قيامت در حوزه قوانين و سنن
مألوف و معھود بشر نيستند تا در مقابل عقل دنيايی بشر سر تسليم فرود آورند) .شرح عقيده
الطحاويه( 450) :

و در جايی ديگر میگويد:

بايد بدانيم كه عذاب قبر ھمان عذاب برزخ است ،ھركس كه از اين دنيا كوچ كند و مستحق عذاب

باشد ،فرق نمی کند که دفن شود يا نه ،سھم خود را از عذاب خواھد چشيد ،خواه درندگان او را
بخورند يا طعمه حريق شود و به خاكستر مبدل گردد و در فضا پراكنده شود ،يا به دار آويخته شود و
يا در بحر و آب غرق شود ،در ھر حالتی باشد ھمان عذاب را میچشد که برای جسم مدفون در خاک
مقرر گشته است و دچار فشار و خورد شدن استخوان ھم میشود ،بر ما الزم است نصوص صحيح
وارد شده ازپيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را بدون افراط و تفريط فھم کنيم ).شرح عقيده الطحاويه:
)( . 451
مالحده و بسياری از انديشمندان اسالمیكه به مذھب فالسفه گرويدهاند ،منكر عذاب قبر ھستند ،آنھا
میگويند:
عذاب قبر ھيچگونه وجود خارجی ندارد و برای اثبات ادعای خود به اين مطلب استناد میكنند كه ما
قبور را باز كرديم اما ھيچگونه نشانهای از عذاب يا نعمتھای وارد شده در نصوص را مشاھده
نکرديم) .تذكره القرطبی( 125 :
ھمچنين فرقه خوارج و بعضی از معتزله مانند:
ضرار بن عمر و بشر مريسی نيز منكر عذاب قبر ھستند ،البته قاطبه اھل سنت و اغلب معتزله با اين
گروه اختالف نظر دارند و به عذاب قبر ايمان دارند ).فتح الباری.(233/3) :
آنھا چيزی را انکار میکنند که در دايره علم خود بدان دست پيدا نکردهاند و توان احاطه بدان را
ندارند و گمان میكنند كه چشم آنھا ھمه چيزھا را میبيند و گوش آنھا ھمه صداھا را میشنود ،ولی
ما امروزه اسرار و رموزی را از جھان ھستی درک میکنيم که چشم و گوش از پی بردن به آنھا
عاجز و ناتوان ھستند.
ھركس به خدا ايمان داشته باشد اخبار و کالمش را با جان و دل میپذيرد.
در قرآن اشاراتی داير بر وجود و حقانيت عذاب قبر وجود دارد و امام بخاری در صحيح خود بابی را
تحت عنوان »باب ما جاء فی عذاب القبر« مطرح نموده است و در ادامه عنوان باب آيات زير را برای
اثبات عذاب قبر ذکر میکند.
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ون«
يو َم ت ُْجزَ ْونَ َعذ َ
اسطو ْا أي ِدي ِھ ْم أ ْخ ِر ُجو ْا أنفُ َ
ت َوا ْل َمآلئِ َكة بَ ِ
ت ا ْل َم ْو ِ
»إِ ِذ الظﱠالِ ُمونَ فِی َغ َم َرا ِ
س ُك ُم ا ْل ْ
اب ا ْل ُھ ِ
) سوره األنعام :آيه ( ٩٣
اگر )حال ھمه ستمگران ،از جمله اين( ستمكاران را ببينی )و بدانی كه چه وضع نابھنجار و دور از
گفتاری دارند( در آن ھنگام كه در شدائد مرگ فرو رفتهاند و فرشتگان دستھای خود را )به سوی
آنان( دراز كردهاند )و بر بناگوششان تپانچه و بر پشتشان تازيانه میزنند و بديشان میگويند :اگر
میتوانيد از اين عذاب الھی( خويشتن را برھانيد .اين زمان به سبب دروغھائی كه بر خدا میبستيد و
از )پذيرش( آيات او سرپيچی میكرديد ،عذاب خواركنندهای میبينيد (.
يم « )سوره التوبة :آيه (١٠١
َين ثُ ﱠم َ
» َ
يردﱡونَ إِلَى َع َذا ٍ
ب ع َِظ ٍ
سنُ َع ﱢذبُ ُھم ﱠم ﱠرت ِ
)ايشان را )در ھمين دنيا( دو بار شكنجه میدھيم ) :يكبار با پيروزی شما بر دشمنانتان كه مايه درد
و حسرت و خشم و كين آنان میگردد ،و بار دوم با رسواكردن ايشان به وسيله پردهبرداری از
نفاقشان( .سپس )در آخرت( روانه عذاب بزرگی میگردند(
»فَ َوقَاهُ ﱠ
يو َم
ت َما َم َك ُروا َو َحا َ
ب* النﱠا ُر ي ْع َر ُ
آل فِ ْرع َْونَ ُ
ﷲُ َ
ضونَ َعلَي َھا ُغ ُد ًّوا َوع ِ
سو ُء ا ْل َع َذا ِ
سيئَا ِ
َشيا َو ْ
ق بِ ِ
ب« غافر٤٦ – ٤٥ :
سا َعةُ أَد ِْخلُوا آ َل فِ ْرع َْونَ أَ َ
تَقُو ُم ال ﱠ
ش ﱠد ا ْل َع َذا ِ
) خداوند )چنين بنده مؤمنی را تنھا نگذاشت و( او را از سوء توطئهھا و نيرنگھای ايشان محفوظ و
مصون داشت ،ولی عذاب بدی خاندان فرعون را در بر گرفت .و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و
شامگاھان آنان بدان عرضه میشوند) .اين عذاب برزخ ايشان است( و ا ّما روزی كه قيامت برپا
میشود )خدا به فرشتگان دستور میدھد( خاندان فرعون )و پيروان او( را به شديدترين عذاب دچار
سازيد( .
آيه اول كه امام بخاری آن را بيان فرمود در مورد عذاب كفار توسط فرشتگان در حال سكرات مرگ
است.
آيه دوم حكايت از آن دارد كه منافقان بيش از عذاب روز قيامت به دو عذاب ديگر گرفتار میشوند،
عذاب اول عذاب دنيا است که توسط مومنان يا مستقيم از طرف خدا به منافقان چشانده میشود و

عذاب دوم عذاب دردناک قبر است .امام حسن بصری در تفسير دو عذاب میفرمايد :منظور از مرتين،
عذاب دنيا و قبر است ).فتح الباری( .233/3) :
طبری میگويد:
غالب اين است كه منظور از دو عذاب ،يکی عذاب قبر است و ديگری عذاب گرسنگی ،قحطی ،اسير،
قتل و اذالل باشد ).فتح الباری ( .233/3
و آيه سوم دليل روشنی برای اھل سنت مبنی بر اثبات عذاب قبر است ،چون خداوند متعال تاكيد
میفرمايد كه آل فرعون صبح و شام در كنار آتش حاضر میشوند و اين احضار پيش از روز قيامت
ب«
سا َعةُ أَ ْد ِخلُوا آ َل فِ ْرع َْونَ أَ َ
است ،زيرا بعد از اين آيه خداوند میفرمايد » :تَقُو ُم ال ﱠ
ش ﱠد ا ْل َع َذا ِ
) سوره غافر.( ٤٦ :
امام قرطبی و جمھور مفسرين بر اين عقيده ھستند كه عرض آل فرعون در كنار آتش در عالم برزخ
صورت میگيرد ).فتح الباری.( 233/11) :
آيه زير به روشنی بر عذاب و فتنه قبر داللت میکند » :يثَبﱢتُ ّ
ت فِی ا ْل َحيا ِة
ﷲُ الﱠ ِذينَ آ َمنُو ْا بِا ْلقَ ْو ِل الثﱠابِ ِ
اآلخ َر ِة« إبراھيم.٢٧ :
ال ﱡد ْنيا َوفِی ِ
)خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار )و عقيده پايدارشان( ھم در اين جھان )در برابر زرق و
برق ماديات و بيم و ھراس مشكالت محفوظ و مصون مینمايد( و ھم در آن جھان )ايشان را در
نعمتھای فراوان و عطايای بیپايان ،جاويدان و( ماندگار میدارد .
در حديث براء بن عازب آمده بود که وقتی مومن در قبر نشانده میشود و در جواب فرشتگان
میگويد :به الوھيت خدا و رسالت محمد صلی ﷲ عليه وسلم شھادت میدھم ،اين ثبات و استقامت
ھمان تثبيت مذکور در آيه است.
در حديثی ديگر آمده است كه اين آيه درباره عذاب قبر نازل شده است ).صحيح بخاری ،كتاب جنايز( .
از عايشه ام المومنين رضی ﷲ عنھا روايت شده كه يك زن يھودی به خانه او رفت و صحبت از
عذاب قبر به ميان آورد و به عايشه رضی ﷲ عنھا گفت:
خداوند تو را از عذاب قبر نجات دھد .عايشه رضی ﷲ عنھااز رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم درباره
عذاب قبر سوال كرد .رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :بلی ،عذاب قبر حق است .حضرت عايشه
میگويد :بعد از آن جريان رسولخدا صلی ﷲ عليه وسلم بعد از ھر نمازی از عذاب قبر به خدا پناه
میبرد ).بخاری کتاب جنائز باب ما جا ء فی عذاب القبر .فتح الباری .231/3
در صحيح مسلم از عايشه رضی ﷲ عنھا روايت شده است که دو پيرزن از يھوديان مدينه پيش من
آمدند و گفتند :بی ترديد انسانھا در قبر عذاب داده میشوند ،عايشه رضی ﷲ عنھا میفرمايد :من
سخنان آن دو پپيرزن را رد كردم و دروغ تلقی نمودم و دوست نداشتم كه سخنان آنھا را بپذيرم .آنھا
از خانه من بيرون رفتند و رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به منزل آمد ،من ھم جريان را برای ايشان
س َم ُعهُ ا ْلبَ َھائِ ُم قَالَتْ
ص َدقَتَا إِنﱠ ُھ ْم ي َع ﱠذبُونَ َع َذابًا تَ ْ
باز گو نمودم  ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودَ » :
ب ا ْلقَ ْبر«.
فَ َما َرأَيتُهُ بَ ْع ُد فِی َ
ص َال ٍة إِ ﱠال يتَ َع ﱠو ُذ ِمنْ َع َذا ِ
)راست گفتند ،اھل قبور در قبر چنان عذاب داده میشوند كه صدای آه و فغان آنھا به گوش ھمه
حيوانات میرسد.(.
عايشه رضی ﷲ عنھا میفرمايد :بعد از آن رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم بعد از ھر نمازی از عذاب
قبر به خدا پناه میبرد) .صحيح مسلم ،كتاب المساجد.(.
رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به دليل حساس بودن و اھميت عذاب قبر ،اصحاب و ياران را در اين
باره تعليم میداد و حتی يك دفعه خطبه را به اين موضوع اختصاص داده است .در صحيح بخاری از
اسماء بنت ابی بكر رضی ﷲ عنھا روايت شده که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم روزی برای ايراد
سخن بلند شد و درباره فتنه قبر كه انسانھا بدان مبتال میشوند ،به ايراد خطبه پرداخت ،وقتی عذاب
قبر را عنوان كرد ،مسلمانان )شنوندگان( به شدت به لرزه در آمدند و ترس و وحشت آنھا را فرا
گرفت ).بخاری کتاب جنائز باب عذاب قبر .فتح الباری ( .232/3
در روايت نسائی آمده است :اسماء رضی ﷲ عنھا كه راوی حديث است میگويد :از شنيدن سخنان
رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم درباره عذاب قبر چنان سر و صدايی بلند شد كه من مفھوم سخنان

رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را درست درك نكردم ،وقتی سر و صدا خاموش شد ،از بغل دستی خود
پرسيدم :خداوند تو را بيامرزد ،رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در پايان سخنان خود چه فرمود؟ او در
وحی إِلَی أَنﱠ ُك ْم تُ ْفتَنُونَ فِی ا ْلقُبُو ِر قَ ِريبًا ِمنْ فِ ْتنَ ِة
جواب گفت :رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود) :قَ ْد أُ ِ
ال ( ]نسائی ،به جامع االصول (170/11) :مراجعه شود.
الد ﱠﱠج ِ
) به من وحی شده که در قبر فتنهای ھمانند فتنهی دجال دامنگير مردم میشود) رسولﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم صدای معذبين را میشنودخداوند به پيامبر گرامیخود اين توانايی را عنايت فرموده که
صدای معذبين قبر را بشنود .در حديثی كه صحيح مسلم آن را از حضرت زيد بن ثابت روايت كرده،
چنين آمده است :روزی كه رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در باغی از باغھای بنی نجار سوار بر قاطر
بود و ما نيز ايشان را ھمراھی میكرديم ،ناگھان مركب رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از مسير
منحرف شد و به سرعتش چنان افزود كه نزديك بود رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را بر زمين بيندازد
ـ بالفاصله نگاه ما به شش يا پنج يا چھار قبر اطراف مسير افتاد ـ رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود:
اك فَقَا َل إِنﱠ َھ ِذ ِه
» َمنْ ي ْع ِرفُ أَ ْ
ص َح َ
اإلش َْر ِ
اب َھ ِذ ِه ْاألَ ْقبُ ِر فَقَا َل َر ُج ٌل أَنَا قَا َل فَ َمتَى َماتَ َھؤ َُال ِء قَا َل َماتُوا فِی ْ ِ
ْاألُ ﱠمةَ تُ ْبتَلَى فِی قُبُو ِرھَا فَلَ ْو َال أَنْ َال تَدَافَنُوا لَ َدع َْوتُ ﱠ
س َم ُع ِم ْنهُ «
ب ا ْلقَ ْب ِر الﱠ ِذی أَ ْ
ﷲَ أَنْ ي ْ
س ِم َع ُك ْم ِمنْ َع َذا ِ
)صحيح مسلم ،كتاب الجنه(.
)چه كسی صاحبان اين قبور را میشناسد؟ يكی از حاضران گفت :من يا رسول !رسولﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم فرمود :اينھا در چه تاريخی فوت كردهاند؟
او گفت :اينھا در زمان كفر و در حالت شرك فوت كردهاند .رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :قطعا ً
اين امت در قبور مورد فتنه و عذاب قرار میگيرند ،اگر از اين ھراس نمیداشتم که مردگان را دفن
نمیکنيد ،از خداوند میخواستم که صدای عذاب اھل قبور را به شما بشنواند.
حديثی كه بخاری و مسلم آن را از ابن عباس رضی ﷲ عنه روايت كردهاند ،حكايت از آن دارد كه
رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم صدای اموات معذب قبر را میشنيد .در اين حديث چنين آمده است:
رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از كنار دو قبر عبور کرد و فرمودند :اھل اين قبور در حال عذاب ھستد
و عذاب آنھا به خاطر جرم و گناه بزرگی نيست.(.

شنيدن ديگران:

بعضی از انسانھا ھمواره مدعی ھستند كه صدای معذبين قبر را شنيده يا ديدهاند ،از ميان آنھا
شخصيتھايی وجود دارد که مرد دروغ نيستند و نمیتوان بدانھا شک نمود ،مثالً شيخ عالمه ابن
تيميه در اين باره میفرمايد:
گاھی برای مردم زمان ما در خواب و بيداری چيزھايی كشف میشود که بدان علم دارند و به اثبات ھم
رسانيدهاند ،چنين مواردی نزد ما كم نيستند ) .مجموع الفتاوی.( 376/24) :
در جايی ديگر در راستای نفی ديدگاه منكرين عذاب قبر میگويد :وقتی معلوم است كه شخص در حال
خواب روحش بلند میشود و راه میرود و حرف میزند و توسط باطن بدنش کارھايی با روح خود
انجام میدھد و بدن از انجام آن كارھا احساس لذت يا عذاب میکند ،در حالی که جسدش دراز کشيده و
خوابيده است و چشمانش را گشوده و دھانش را بسته و اعضای بدنش از حرکت باز افتاده است ،اما
گاھی بر اثر قوت حركت داخلی حركت میكنند و گاھی بلند میشود ،راه میرود و جيق میزند ،ھمه
اين حركتھا در اثر نيروی درونی انجام میگيرند .کار انسان مرده ھم از اين موضوع مھمتر نيست،
چون روحش عذاب میبيند و لذت میجشد و جواب میدھد و سخن میگويد در حالی که نشسته و
روحش متصل به الشه و در قبر تنگ و تاريک دراز کشيده است ،حتی شدت آن به گونهای است که
در عالم خارج ھم احساس میشود و بدن را به حرکت در میآورد و او را در قبر به جنب و جوش
وادار میسازد و حتی افراد بیشماری ھم صدای ناله و فغان آنرا از بيرون میشنوند و حتی ديده شده
که از شدت عذاب از قبر بيرون آمده است ،البته اين حالت برای ھر مردهای الزم نيست ،ھمانطور که
ھر خوابيدهای دچار چنين حالتی نمیشود ،بلکه به شدت و ضعف عذاب و خواب بستگی دارد).
فتاوی ابن تيميه .(.525/5

آيا مرده ھا صدای زنده ھا را ميشنود:

برخی از علماء مانند عايشه صديقه رضی ﷲ عنھا و گروھی از علماء احناف ميگويند که اموات
ستَ ِوی
صدای احياء را نميشنوند ،و دليلشان بر اينست که خداوند متعال در قرآن ميفرمايدَ " :و َما يَ ْ
ْاألَ ْحيَاء َو َال ْاألَ ْم َواتُ إِنﱠ ﱠ
س ِم ٍع ﱠمن فِی ا ْلقُبُور " )فاطر  ،﴾22 :و در جنک
س ِم ُع َمن يَشَاء َو َما أَنتَ بِ ُم ْ
ﷲَ ي ُ ْ
بدر که پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم به سران قريش که ھالک شده بودند خطاب ميکرد را از معجزات
پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم ميدانند ،و در مورد حديث شنيدن ميت صدای نعال زنده ھا نيز ميگويند که
فقط مخصوص پس از دفن ميت ھست ،ولی بعدا نميتوانند بشنوند )ولی اين داليل قوی نيستند(.
و برخی ديگر از علماء ميگويند که اموات صدای احياء را ميشنوند بداليل زير:
 -1حديث پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم که در مورد ميت ميفرمايد » :إنه ليسمع خفق نعالھم إذا
انصرفوا « )متفق عليه( ،يعنی) " :شخص ميت( صدای نعال احياء را )پس از دفنش( ميشنود".
 -2حديث پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم که سران قريش که در جنگ بدر ھالک شده بودند و بعد از سه
روز خطاب به آنھا گفت:
» يا أبا جھل بن ھشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد
ربکم حقا فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فسمع عمر قول النبی صلی ﷲ عليه وسلم فقال يا رسول
ﷲ کيف يسمعوا وأنی يجيبوا وقد جيفوا قال والذی نفسی بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منھم ولکنھم ال
يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بھم فسحبوا فألقوا فی قليب بدر « )متفق عليه( ،يعنی " :ای ابو جھل ابن
ھشام ،ای امية بن خلف ،ای عتبة ابن ربيعة ،ای شيبة ابن ربيعة ،آيا وعده ھايی را که پروردگارتان
به شما داده بوديد را حقيقت يافتيد ،زيرا من وعده ھايی را که پروردگارم به ما داده بود را حقيقت
يافتيم " .سپس ھنگامی که عمر رضی ﷲ عنه اين خطاب را شنيد به پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم
گفت " :چطور ميشود که صدايت را بشنوند در حاليکه گنديده شده اند و مرده اند؟ پيامبر صلی ﷲ
عليه و سلم فرمود " :قسم به آن کسی که جانم در دست اوست ،شما از آنھا شنواتر نيستيد ولی
نميتوانند پاسخ دھند" ،سپس دستور داد که آنھا را در چاه بدر بياندازند".
 -3روايتی که در سالم کردن به اھل قبور از پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم وارد شده است که پيامبر
صلی ﷲ عليه و سلم فرمود » :قولوا السالم عليکم دار قوم مؤمنين  ،وإنا إن شاء ﷲ بکم الحقون «
)متفق عليه( ،يعنی " :سالم بر شما ای سرزمين مؤمنان ،و ما ان شاء ﷲ به شما ملحق خواھيم شد
" ،و اين خطاب به اھل مقابر ھست ،يعنی آنھا ميشنوند ،و در حديثی ديگر آمده که ميت جواب سالم
زنده را ميدھد ،پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم فرمودند : " :ما من مسلم يمر علی قبر أخيه کان يعرفه
فی الدنيا فيسلم عليه إال رد ﷲ عليه روحه حتی يرد عليه السالم" يعنی " :ھيچ مسلمانی نيست که بر
قبر برادر )دينيش( که او را در دنيا مشناخته رد ميشود و بر او سالم ميکند مگر اينکه خداوند
روحش را به جسدش برميگرداند تا جواب سالمش را بدھد" ،و اين دليل روشنی ھست بر اينکه ميت
سالم زنده را ميشنود و پاسخ ميدھد.
ولی اين روايات به اين معنا نيست که ميت از اھل دنيا با خبر ھستند ،بلکه ھر وقت خداوند بخواھد
آنھا را با خبر ميسازد ،زيرا در حديث طوالنی که از پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم در مورد زندگانی بعد
از مرگ وارد شده است پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم فرمود:
» ...فيأتون به أرواح المؤمنين  -يعنی الذين ماتوا قبله  -فل ُھم أش ﱡد فرحا ً به من أحدکم بغائبه يقدم عليه،
فيسألونه :ماذا فعل فالن؟ ماذا فعل فالن؟ فيقولون :دعوه ،فإنه کان فی غ ﱢم الدنيا ،فإذا قال :أما أتاکم؟
قالواُ :ذھب به إلی أمه الھاوية) ...صحيح  -روايت منسائی و حاکم( ،يعنی ... « :پس )ارواح مردگان
مؤمن پس از مرگشان( ميآيند نزد ارواح مؤمنان )که قبال مرده اند( و آنھا )در اين مالقات( خيلی
خوشحالتر از کسانی ميشوند که يک مسافر به اھلش برگردد ،و به اين مرده ميگويند :فالن و فالن
چکار کردند )يعنی حال و احوال زندگان را از اين تازه مرده ميپرسند( ،سپس ميگويند :او را رھا کنيد
زيرا تازه از ھم و غم دنيا نجات يافته ،تا آنجاييکه از شخصی سؤال ميکنند ،و اين ميت ميگويد که او
قبال مرده مگر نزد شما نيامد؟ مالئکه در پاسخ ميگويند :او را به دوزخ بردند )لذا با ارواح مؤمنان
نتوانست مالقات کند(  ،"...و اين روايت و برخی روايات ديگر نشاندھنده اينست که ميت از حال و

احوال زنده ھا خبر ندارد مگر اينکه خداوند متعال آنھا را با خبر کند.
گذشته از اين ،اگر خداوند متعال ميت را از حال و احوال زنده ھا با خبر کند ،معنايش اين نيست که او
آزادانه ميتواند برای شخص زنده شفاعت کند و يا واسطه شود تا دعای زنده قبول گردد ،زيرا ميت
عملش منقطع شده و ديگر کاری از دستش ساخته نيست ،چه پيامبر باشد و چه کسی ديگر ،و اگر
کسی از ميت چيزی طلب کند و به او متوسل شود که مشکالتش حل کند از شرک اکبر به شمار ميرود
يعنی آن شخص از دائره اسالم خارج ميشود زيرا ھيچ فرقی با طلب کردن از بت را ندارد زيرا ھم بت
و ھم ميت ھيچ کاری از دستشان بر آورده نيست.
و اينکه در گاھی اوقات آنھا ميگويند که پس از متوسل شدن به امام مرده مشکالتشان حل ميشود
چيزی بوده که نزد خداوند مقدر بوده ،و حتی ھندو نيز اين ادعا را دارد ،زيرا ميگويند نزد بت دعاء
کرده و مشکالتشان حل شده ،پس بت بر حق است ! ولی اين مسائل از ازل مقدر بوده ،يعنی حتی اگر
دعاء نميکردند نيز مشکالتشان حل ميشد.
و اينکه شما ميگوييد )آيا اين با حکمت خدا سازگار است که زمينه مشرک شدن آنھا را فراھم کند؟(
اينچنين نيست زيرا خداوند متعال در قرآن کريم آياتش را بوضوح روشن کرده و حق را از باطل
آشکار ساخته ،و توحد و يگانگيش را بيان فرموده ،ولی اين اشخاص فقط جزيی از آنھا را ميگيرند و
معظم آيات را ناديده ميگيرند ،و خداوند ابتدا راه ھدايت را به بندگانش نشان ميدھد ولی اگر کسی پس
از روشن شدن حجت و داليل عناد ورزد خداوند نيز آنھا را گمراھتر ميکند ،خداوند متعال ميفرمايد:
» َو َما ُکنﱠا ُم َع ﱢذبِينَ َحتﱠی نَ ْب َع َ
س ً
وال «﴿ اسراء  )﴾15 :ما تا پيامبری برنينگيزيم به عذاب نمیپردازيم (
ث َر ُ
ک ا ْلقُ َری بِظُ ْل ٍم َوأَ ْھلُ َھا َغافِلُونَ « ﴿انعام  ) ﴾131 :اين ]اتمام
ک ُم ْھلِ َ
ک أَن لﱠ ْم يَ ُکن ﱠر ﱡب َ
و ميفرمايدَ »:ذلِ َ
حجت[ بدان سبب است که پروردگار تو ھيچ گاه شھرھا را به ستم نابوده نکرده در حالی که مردم آن
غافل باشند (
و ميفرمايد:
َ
َ
َ
ُ
ار ُھ ْم َک َما لَ ْم يُ ْؤ ِمنُو ْا بِ ِه أ ﱠو َل َم ﱠر ٍة َونَذ ُر ُھ ْم فِی ط ْغيَانِ ِھ ْم يَ ْع َم ُھونَ ( ﴿انعام  )﴾110 :و
» َونُقَلﱢ ُ
ص َ
ب أَ ْفئِ َدتَ ُھ ْم َوأ ْب َ
دلھا و ديدگانشان را برمیگردانيم ]در نتيجه به آيات ما ايمان نمیآورند( چنانکه نخستين بار به آن
ايمان نياوردند و آنان را رھا میکنيم تا در طغيانشان سرگردان بمانند (
و ميفرمايد:
َ
ُ
َ
ﷲُ قلُوبَ ُھ ْم َو ﱠ
» فَلَ ﱠما زَا ُغوا أزَاغ ﱠ
اسقِين « )الصف  ) ﴾5 :پس چون ]از حق[
ﷲُ َال يَ ْھ ِدی ا ْلقَ ْو َم ا ْلفَ ِ
برگشتند خدا دلھايشان را برگردانيد و خدا مردم نافرمان را ھدايت نمیکند (
بنابراين پس از اتمام حجت و برھان و دليل اگر کسی ھنوز تکبر ورزد و از تقليد کورکورانه خودش
دست نکشد خداوند نيز او را در گمراھيش رھا ميسازد و راه نادرتش را بر او مزين ميکند تا اينکه
به سزای اعمالش در روز قيامت برسد:
ک زَ يﱠنﱠا لِ ُک ﱢل أُ ﱠم ٍة َع َملَ ُھ ْم ثُ ﱠم إِلَی َربﱢ ِھم ﱠم ْر ِج ُع ُھ ْم فَيُنَبﱢئُ ُھم بِ َما َکانُو ْا يَ ْع َملُونَ « ﴿انعام  ) ﴾108 :اين
» َک َذلِ َ
گونه برای ھر امتی کردارشان را آراستيم آنگاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواھد بود و
ايشان را از آنچه انجام میدادند آگاه خواھد ساخت(
زيرا نه نقل به کارش آمده و نه عقل ،لذا آنھا » صم بکم عمی« يعنی » گنک و الل و کور« بوده اند
که نميتوانسته اند حرف حقيقت را از قرآن و سنت پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم دريابند .در ضمن،
برای شرح بيشتر در مورد مسائل روح شايسته است که به کتاب ارزشمند " الروح " مؤلف ابن قيم
جوزية مراجعه شود که مسائل روح را مفصال شرح داده است.

قــيـامــت

روز قيامت بنام ھای متعددی مسمی گرديده است طوريگه عالم جليلقدر اسالم امام ابن کثير رحمه
ﷲ برای قيامت بيشتر از ھشتاد نام ذکر نموده است ) تفصيل ايم اسما را ميتوان در رساله »النھاية /
الفتن و المالحم« ) (256 – 255/1تحقيق ،د .طه زينی ( .مالحظه نمود  .ھر کدام از اين اسماء
معانی جداگانهای را می رسانند که ما در اينجا به ذکر بعضی از آنھا در اين رساله اکتفا مينمايم .

 -1الساعة:

ب فِي َھا «)غافر».(59 :ھمانا شکی نيست که قيامت خواھد
خداوند میفرمايد»:إِنﱠ ال ﱠ
سا َعةَ آلتِيَةٌ ال َر ْي َ
آمد«.
 -2يوم البعث:
ب ﱠ
ث « )روم.(56 :
ث فَ َھ َذا يَ ْو ُم ا ْلبَ ْع ِ
ﷲِ إِلَی يَ ْو ِم ا ْلبَ ْع ِ
خداوند میفرمايد»:لَقَ ْد لَبِ ْثتُ ْم فِی ِکتَا ِ
»شما بدان اندازه که خداوند مقرر کرده بود تا روز قيامت ماندگار بودهايدپس اين روز قيامت است«.

 -3يوم الدين:

ﱢين« »مالک روز جزا«.
خداوند میفرمايدَ » :مالِ ِ
ک يَ ْو ِم الد ِ

 -4يوم الحسرة:

س َر ِة « »آنان را از روز حسرت بترسان«.
» َوأَن ِذ ْر ُھ ْم يَ ْو َم ا ْل َح ْ

 -5الدار اآلخرة:

اآلخ َرةَ لَ ِھ َی ا ْل َحيَ َوانُ لَ ْو َکانُوا يَ ْعلَ ُمونَ « )عنکبوت» .(64 :ھمانا سرای آخرت حيات خوش
» َوإِنﱠ الد َ
ﱠار ِ
و خرمی را دربردارد اگر فھم و شعورداشته باشند«.

 -6يوم التناد:

خداوند میفرمايد»:إِنﱢی أَ َخافُ َعلَ ْي ُک ْم يَ ْو َم التﱠنَا ِد« )غافر» .(32 :من بر شما از روز صدازدن
میترسم«.

 -7دارالقرار:

اآلخ َرةَ ِھ َی دَا ُر ا ْلقَ َرا ِر « )غافر» .(39 :ھمانا روز آخرت سرای ماندگاری و
خداوند میفرمايدَ » :وإِنﱠ
ِ
استقرار است«.

 -8يوم الفصل:

ص ِل الﱠ ِذی ُکنتُ ْم بِ ِه تُ َک ﱢذبُونَ « )صافات».(21 :ای ھمان يوم الفصل است
خداوند میفرمايدَ » :ھ َذا يَ ْو ُم ا ْلفَ ْ
که شما آنرا تکذيب میکرديد«.

 -9يوم الجمع:

ب فِي ِه « )شوری».(7 :از روز گردھمآيی که شک و
خداوند میفرمايدَ » :وتُ ْن ِذ َر يَ ْو َم ا ْل َج ْم ِع ال َر ْي َ
ترديدی در آن نيست بيم دھی«.

 -10يوم الحساب:

ب « )ص».(53 :اين چيزھا برای روز حساب و کتاب
خداوند میفرمايدَ »:ھ َذا َما تُو َعدُونَ لِيَ ْو ِم ا ْل ِح َ
سا ِ
وعده داده میشوند«.

 -11يوم الوعيد:

ک يَ ْو ُم ا ْل َو ِعي ِد « )ق».(20 :و در صور دميده میشود آن روز
خداوند میفرمايدَ » :ونُفِ َخ فِی ﱡ
الصو ِر َذلِ َ
وعده داده شده است«.

 -12يوم الخلود:

ک يَ ْو ُم ا ْل ُخلُو ِد « )ق».(34 :بسالمت داخل شويد ،امروز روز
الم َذلِ َ
خداوند میفرمايد»:اد ُْخلُوھَا بِ َ
س ٍ
جاودانگی است«.

 -13يوم الخروج:

وج « )ق.(42 :
ص ْي َحةَ بِا ْل َح ﱢ
خداوند میفرمايد»:يَ ْو َم يَ ْ
س َم ُعونَ ال ﱠ
ق َذلِ َ
ک يَ ْو ُم ا ْل ُخ ُر ِ
»روزی صيحه را درست میشنوند آن روز بيرون آمدن است«.

 -14الواقعة:

خداوند میفرمايد»:إِ َذا َوقَ َعتْ ا ْل َواقِ َعةُ «)واقعه».(1 :ھنگامی که واقعه )روز قيامت( اتفاق میافتد«.

 -15الحاقة:

اک َما ا ْل َحاقﱠةُ «)حاقه».(3-1 :رخداد راستين ،آن
خداوند میفرمايد»:ا ْل َحاقﱠةُ * َما ا ْل َحاقﱠةُ * َو َما أَد َْر َ
رخداد راستين چيست ،تو چه میدانی رخداد راستين چيست«.

 -16الطامة الکبری:

خداوند میفرمايد» :فَإ ِ َذا َجا َءتْ الطﱠا ﱠمةُ ا ْل ُک ْب َری « )نازعات».(34 :ھنگامی که بزرگترين حادثه فرا
میرسد«.

 -17الصاخة:

ص ﱠ
اخةُ « )عبس».(33 :پس ھنگامی که صدای ھراسانگيز میآيد«.
خداوند میفرمايد»:فَإ ِ َذا َجا َءتْ ال ﱠ

 -18األزفة:

خداوند میفرمايد»:أَ ِزفَتْ اآل ِزفَةُ « )نجم».(57 :آن نزديک شونده )روز قيامت( نزديک شده است«.

 -19القارعة:

ک َما ا ْلقَا ِر َعةُ« )قارعه».(3-1 :بالی بزرگ ،بالی
خداوند میفرمايد»:ا ْلقَا ِر َعةُ * َما ا ْلقَا ِر َعةُ * َو َما أَد َْرا َ
بزرگ چيست ،تو چه میدانی بالی بزرگ چيست«.

 -20يوم القيامة :

اين اسم در ھفتاد آيه آمده است ،مثلّ »:
ب فِي ِه« ]
ﷲُ ال إِلَهَ إِالﱠ ھ َُو لَيَ ْج َم َعنﱠ ُک ْم إِلَی يَ ْو ِم ا ْلقِيَا َم ِة الَ َر ْي َ
النساء  ».[ 87 :خداوند ،معبودی جز او نيست! و به يقين ،ھمه شما را در روز قيامت  -که شکی در
آن نيست -جمع میکند«.

 -21اليوم اآلخر :

کنﱠ ا ْلبِ ﱠر َمنْ آ َمنَ بِ ّ
ب َوالنﱠبِيﱢينَ « ] البقرة :
کتَا ِ
اآلخ ِر َوا ْل َمآلئِ َک ِة َوا ْل ِ
اِ َوا ْليَ ْو ِم ِ
خداوند میفرمايدَ »:ولَ ِ
 ».[ 177بلکه نيکی )و نيکوکار( کسی است که به خدا ،و روز آخرت ،و فرشتگان ،و کتاب
)آسمانی( ،و پيامبران ،ايمان آورده«.

 -22الغاشية :

َاک َح ِد ُ
اشيَ ِة « ]الغاشية  ».[1 :آيا داستان غاشيه ]روز قيامت که
خداوند میفرمايدَ »:ھ ْل أَت َ
يث ا ْل َغ ِ
حوادث وحشتناکش ھمه را میپوشاند[ به تو رسيده است؟!«

 -23يوم التغابن :

ک يَ ْو ُم التﱠ َغابُ ِن«] التغابن  ».[ 9 :اين در زمانی خواھد
خداوند میفرمايد»:يَ ْو َم يَ ْج َم ُع ُک ْم لِيَ ْو ِم ا ْل َج ْم ِع َذلِ َ
بود که ھمه شما را در روز اجتماع ]روز رستاخيز[ گردآوری میکند؛ آن روز روز تغابن است )روز
احساس خسارت و پشيمانی(«.

مجازات انسان دربرزخ قبل از قيامت:

کلمه برزخ در لغتبه معنای فاصله و حائل ميان دو چيز راگويند .در اصطالح شرعی برزخ عالمی را
گويند که بين دنيا وآخرت قرار دارد وانسان پس از مرگ تا روز قيامت در آن می ماند .
طوريکه پروردگار با عظمت ما در سوره ) مومنون آيه  ( 100ميفرمايد  » :ومن ورائھم برزخ الی
يوم يبعثون «
انسانھا در برزخ به طور کامل به ثواب يا پاداش و يا عقاب اعمالشان نمی رسند بلکه در اين ميان و
تا روز قيامت که ﷲ تعالی ھر وقت اراده نمود و قيامت را برپا کنند ،خواھند ماند و تا آنروز مکانی
است برای عذاب و ثواب انسانھا نه بصورت کلی.
در صحيحين از عبدﷲ بن عمر رضی ﷲ عنه روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم می
ش ﱢی إِنْ َکانَ ِمنْ أَھ ِْل ا ْل َجنﱠ ِة فَ ِمنْ أَھ ِْل ا ْل َجنﱠ ِة
فرمايند»:إِنﱠ أَ َح َد ُک ْم إِ َذا َماتَ ُع ِر َ
ض َعلَ ْي ِه َم ْق َع ُدهُ بِا ْل َغدَا ِة َوا ْل َع ِ
ک ﱠ
ﷲُ يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة« صحيح بخاری
ُک َحتﱠی يَ ْب َعثَ َ
َوإِنْ َکانَ ِمنْ أَھ ِْل النﱠا ِر فَ ِمنْ أَھ ِْل النﱠا ِر فَيُقَا ُل َھ َذا َم ْق َعد َ
) ، (1379وصحيح مسلم ).(2866
»ھر وقت ،يکی از شما فوت کند ،صبح و شام ،جايگاھش به او عرضه می شود .اگر بھشتی باشد
جايگاھش در بھشت و اگر دوزخی باشد ،جايگاھش در دوزخ ،به او نشان داده می شود .و به او گفته

ميشود :اين ،جای توست تا روز قيامت که خداوند تو را حشر می نمايد«.
به عالوه قيامت برای ھمه انسان ھا در يک روز تحقق ميابد چرا که زمين و اسمان بايد دگرگون
گردد و عالمی نو ايجاد شود و حيات نوين انسان ھا در ان صورت گيرد بنابراين در ميان دنيا و اخرت
برزخی قرار داده شده است و مردگان به ان جا می روند و تا اخر دنيا و برپا شدن قيامت در ان جا
خواھند بود و پس از پايان دنيا با يک ديگر محشور می شوند زيرا ممکن نيست
ھر انسان برای خود مستقل قيامت داشته باشد.چرا که قيامت بعد از فنای دنيا و تبديل زمين و اسمان
به زمين و اسمان ديگری است.

سواالتی مطروحه در روز قيامت:

انسانھا در مورد معبودی که عبادت کردهاند ،مورد سؤال قرار می گيرند .از آنان سؤال می شود که
پيامبران را اجابت کردهاند يا خير.
انسانھا درباره اعمالی که انجام دادهاند و از نعمتھايی که در دنيا از آنھا بھره بردهاند و از عھد و
پيمانھا و از گوش ،چشم و دلھایشان سؤال خواھد شد .در اين بحث از موارد ذکر شده صحبت خواھد
شد.

 -1کفر و شرک

مھمترين سؤالی که روز قيامت از انسانھا بعمل می آيد راجع به کفر و شرک است .از آنھا درباره
ُون ﷲِﱠ
معبودھايشان سؤال می شود .خداوند می فرمايد :آيهَ » :وقِي َل لَ ُھ ْم أَيْنَ َما ُکنتُ ْم تَ ْعبُدُونَ * ِمن د ِ
َص ُرونَ « .الشعراء93 – 92 :
َھ ْل يَن ُ
ص ُرونَ ُک ْم أَ ْو يَنت ِ
)و بديشان گفته میشود :کجا ھستند معبودھائی که پيوسته آنھا را عبادت میکرديد؟ )معبودھای(
غير از خدا .آيا آنھا )در برابر اين شدائد و سختيھائی که اکنون با آن روبرو ھستيد و ھستند( شما را
کمک میکنند يا خويشتن را ياری میدھند؟(.
» َويَ ْو َم يُنَا ِدي ِھ ْم فَيَقُو ُل أَيْنَ ش َُر َکائِ َی الﱠ ِذينَ ُکنتُ ْم ت َْز ُع ُمونَ « .القصص62 :
)روزی )را خاطر نشان ساز که( خدا ايشان را فرياد میدارد و میگويد :انبازھائی که برای من گمان
میبرديد کجايند؟! )ای مشرکان! حاال که حجابھا و پردهھا کنار رفتهاند و ھنگامه حساب و کتاب و
گرفتاری و درماندگی است ،بگوئيد بتھا و خداگونهھای انس و جنّی که میپنداشتيد و میپرستيديد
بيايند و شما را از عقاب و عذاب آفريدگار برھانند((.
انسانھا درباره اينکه غير از خدا چه کسی را عبادت میکردند و اينکه جانوران و انواع ھدايا را به
صيبًا
معبودھای باطل تقديم میکردند مورد سؤال قرار خواھند گرفت آيهَ » :ويَ ْج َعلُونَ لِ َما الَ يَ ْعلَ ُمونَ نَ ِ
ﱢم ﱠما َرزَ ْقنَا ُھ ْم ت ّ
سأَلُنﱠ َع ﱠما ُکنتُ ْم تَ ْفتَ ُرونَ « .النحل56 :
َاِ لَتُ ْ
))کافران( برای بتھائی که چيزی نمیدانند )زيرا که جمادند( ،بھرهای )از حيوانات و ارزاق خود( که
ما بديشان دادهايم قرار میدھند )و بدين وسيله بدانھا تق ّرب میجويند( .به خدا سوگند! )در دادگاه
قيامت( از اين دروغ و بھتانھا بازپرسی خواھيد شد )و سزای کردارتان داده میشود((.
َ
سلِينَ
و راجع به تکذيب پيامبران مورد سؤال قرار می گيرند :آيهَ »:ويَ ْو َم يُنَا ِدي ِھ ْم فَيَقُو ُل َما َذا أ َج ْبتُ ُم ا ْل ُم ْر َ
سا َءلُونَ « .القصص66 – 65 :
* فَ َع ِميَتْ َعلَ ْي ِھ ُم ْاألَنبَا ُء يَ ْو َمئِ ٍذ فَ ُھ ْم َال يَتَ َ
))خاطرنشان ساز( روزی را که خداوند مشرکان را فرياد میدارد و میگويد :به پيغمبران چه پاسخی
داديد؟ در اين ھنگام )بر اثر حيرت و دھشت( ھمه خبرھا از يادشان میرود )و جملگی دچار فراموشی
میشوند و سخنی برای گفتن نخواھند داشت و حتّی از ھول و ھراس( نمیتوانند چيزی از يکديگر ھم
بپرسند(.

 -2در دنيا چه عملی را انجام دادهاند؟

سأَلَنﱠ ُھ ْم
ک لَنَ ْ
انسان در مورد اعمالی که در دنيا انجام داده است مورد بازخواست قرار می گيرد» .فَ َو َربﱢ َ
أَ ْج َم ِعيْنَ * َع ﱠما َکانُوا يَ ْع َملُونَ « .الحجر) 93 – 92 :به پروردگارت سوگند! که حتما ً )در روز رستاخيز
از آنچه در دنيا مردمان انجام میدھند( از جملگی ايشان پرسوجو خواھيم کرد) .سؤال و بازخواست
میکنيم( از کارھائی که )در جھان( میکردهاند(.
سلِينَ « .األعراف6 :
س َل إِلَ ْي ِھ ْم َولَنَ ْ
»فَلَنَ ْ
سأَلَنﱠ ا ْل ُم ْر َ
سأَلَنﱠ الﱠ ِذينَ أُ ْر ِ

))در روز قيامت( به طور قطع از کسانی که پيغمبران به سوی آنان روانه شدهاند میپرسيم )که آيا
پيام آسمانی به شما رسانده شده است يا خير و چگونه بدان پاسخ دادهايد؟( و حتما ً از پيغمبران ھم
میپرسيم )که آيا پيام آسمانی را رساندهايد و از مردمان در قبال فرمان يزدان چه شنيده و چه
ديدهايد؟((.
در سنن ترمذی از أبی برزه أسلمی رضی ﷲ عنه روايت شده که پيامبر ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود» :ال تزول قدما عبد يوم القيامة ،حتی يسأل عن عمره فيم أفناه ،وعن علمه فيم فعل ،وعن ماله
من أين اکتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أباله؟« جامع االصول ) (436/10وشماره آن.7969 :
)در روز قيامت ھيچ کس نمیتواند قدم بردارد تا اينکه در مورد چھار چيز از او سؤال نشود:
 -1عمرش را در چه چيزی صرف نمود.
 -2مقطع جوانی را با چه چيزی بسر برد.
 -3تا کجا به علم و دانشش عمل کرد.
 -4مال و ثروتش را از چه راھی کسب کرد و در چه چيزی خرج نمود(.
باز در سنن ترمذی از عبدﷲ بن مسعود رضی ﷲ عنه روايت شده که رسولخدا ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم فرمودند» :ال تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه ،حتی يسأل عن خمس :عن عمره فيم
أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ماله من أين اکتسبه ،وفيم أنفقه ،وماذا عمل فيما علم«.
)در روز قيامت ھيچ کس نمیتواند در حضور پروردگار قدم بردارد تا اينکه در مورد پنج چيز از او
سؤال نشود:
 -1عمرش را در چه چيز صرف نمود.
 -2وقت جوانی را با چه چيزی بسر برد.
 -3مال و ثروتش را از چه راھی کسب کرد.
 -4مال و ثروتش را در چه چيزی خرج نمود.
 -5تا کجا به علم و دانشش عمل کرد(.
آنچه که در حديث مذکور و يا امثال آن قابل توجه ودقت است ،اينست که  :رسولﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم مسلمانان را بسوی احتياط و تخفيف در جمع آوری اموال دعوت می کند ،زيرا به ھر اندازه که
مال انسان زياد باشد ،مدت محاسبهاش نيز به ھمان ميزان زياد و طوالنی خواھد بود .و به ھر ميزان
که مال و دارايیاش اندک باشد ،مدت زمان حسابش به ھمان ميزان کوتاه بوده و به سرعت تمام به
جنت برده می شود.
از رسولاکرم ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم روايت شده که فرمود»:إن فقراء المھاجرين يسبقون األغنياء،
يوم القيامة إلی الجنة بأربعين خريفا ً«).مھاجرين فقراء به مدت چھل سال جلوتر از مھاجرين اغنياء
به جنت برده میشوند(.

3ـ نعمت ھايی که مورد استفاده بودهاند :

خداوند روز قيامت از نعمتھايی که در دنيا به انسان داده است ،سؤال می کند .میفرمايد:
يم«) .سوره التکاثر :آيه ) ( 8سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست
»ثُ ﱠم لَتُ ْ
َن النﱠ ِع ِ
سأَلُنﱠ يَ ْو َمئِ ٍذ ع ِ
خواھيد شد(.
مقصود از نعمت موارد زير می باشند:شکم سير ،آب خنک ،سايه خانه و مسکن ،تعديل در ساختار
جسم و روح و لذت خواب.
سعيد بن جبير رضی ﷲ عنه میگويد:
حتی يک جرعه عسل مورد بازخواست واقع میشود .مجاھد میگويد :تمام لذات دنيوی شامل
بازخواست میباشند ،حسن بصری میگويد :نعمت صبح و شام نيز از جمله نعمت ھايی ھستند که
انسان در مورد آنھا مورد سؤال قرار خواھد گرفت.
ابن عباس میگويد :نعيم عبارت است از :صحت جسم ،چشم و گوش .تفسير ابن کثير(364/7) :
انواع نعمتھايی که شمرده شدند ،از باب تنوع در تفسير نعمت بود و گرنه نعمتھای خداوند بسيار
زيادند و قابل شمارش نيستندَ » :وإِن تَ ُعدﱡو ْا نِ ْع َمتَ ّ
صوھَا «).سوره إبراھيم :آيه ( 34
ﷲِ الَ ت ُْح ُ

)و اگر بخواھيد نعمتھای خدا را بشماريد )از بس که زيادند( نمیتوانيد آنھا را شمارش کنيد(.
بعضی نعمتھا ضروری و برخی ديگر از مکمالت ھستند و مردم نيز در ارتباط با نعمت يکسان نيستند.
مردم يک دوران از نعمت ھايی بھره می جويند که در دوره بعدی يا قبلی وجود نداشته و ندارند .در
شھری نعمت ھايی يافت می شوند که در شھر ديگر يافت نمی شوند .انسانھا از تمام اين نعمتھا مسؤل
خواھند بود.
در سنن ترمذی از ابی ھريره روايت شده که رسولاکرم ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند:
»إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له :ألم نصح لک جسمک؟ ونروک من الماء
البارد« .مشکاة المصابيح (656/2) :و شماره آن.(1596) :
)روز قيامت اولين سؤالی که در باره نعمت ھا از انسان پرسيده میشود اين است که :آيا جسمی سالم
را به تو نداده بوديم؟و از آب سرد تو را سيراب نکرده بوديم؟(.
بعضی از مردم نعمتھای بزرگ و با ارزش الھی را که به آنان عنايت شدهاند ،درک نمی کنند و قدر
نعمت يک جرعه آب ،يک لقمه طعام ،مسکن ،ھمسر و فرزندان را نمیدانند و نعمت را تنھا در
ساختمانھای مجلل ،باغ ھا و سواریھای آخرين مدل منحصر می دانند.
شخصی از عبدﷲ بن عمرو بن العاص سؤال کرد و گفت آيا ما از مھاجرين فقراء نيستيم؟ عبدﷲ از
وی سؤال کرد :آيا ھمسر داری که نزد وی بروی؟ گفت :دارم ،بعد سؤال کرد :آيا منزلی برای
سکونت داری؟ گفت :دارم .عبدﷲ بن عمرو گفت :پس تو از ثروتمندان ھستی .آن شخص گفت:
عالوه بر اين من خدمت گزارانی نيز دارم ،عبدﷲ بن عمرو گفت :پس تو از جمله سالطين ھستی.
صحيح مسلم (2285/4) :وشماره آن.(2979) :
در صحيح بخاری از ابن عباس رضی ﷲ عنه روايت شده که پيامبر ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود» :نعمتان مغبون فيھما کثير من الناس :الصحة والفراغ«.
)دو نعمت وجود دارند که بسياری از مردم در ارتباط با آنھا دچار ضرر و زيان ھستند :تندرستی و
فراغت وقت(.
معنی حديث اين است که اغلب مردم در شکر و قدردانی از اين دو نعمت کوتاھی می کنند ،و به
مقتضای آن دو ،عمل نمی کنند و ھرکس به مقتضای آنچه که بر وی واجب است عمل نکند ،در
خسارت است.
در مسند احمد آمده است که رسولاکرم ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند» :ال بأس بالغنی لمن اتقی
ﷲ عز وجل ،والصحة لمن اتقی ﷲ خير من الغنی ،وطيب النفس من النعيم«.
)کسانی که از معصيت خداوند می ترسند ثروت برای آنھا ھيچ اشکالی ندارد .تندرستی برای کسانی
که از خداوند می ترسند ،از ثروت بھتر است ،و نفس پاکيزه از جمله نعمت ھا است(.
در صحيح مسلم از ابی ھريره رضی ﷲ عنه روايت شده که رسولاکرم ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود » :يلقی )الرب( العبد فيقول :أی فُل ،ألم أکرمک ،وأسودک ،وأزوجک ،وأسخر لک الخيل
واإلبل ،وأذرک ترأس وتربع؟ فيقول :بلی .قال :فيقول :أفظننت أنک مالقی؟ قال :فيقول :ال .فيقول:
فإنی أنساک کما نسيتنی .ثم يلقی الثانی فيقول :أی فُل ،ألم أکرمک ،وأسودک ،وأزوجک ،وأسخر لک
الخيل واإلبل ،وأذرک ترأس وتربع؟ فيقول :بلی .أی رب ،فيقول :أفظننت أنک مالقی؟ فيقول :ال.
فيقول :فإنی أنساک کما نسيتنی .ثم يلقی الثالث ،فيقول له مثل ذلک .فيقول :يا رب آمنت بک وبکتابک
وبرسلک وصليت وصمت وتصدقت ،ويثنی بخير ما استطاع .فيقول :ھھنا اذن.
قال :ثم يقال له :اآلن نبعث عليک شاھداً عليک ،ويتفکر فی نفسه ،من ذا يشھد علی؟ فيختم ﷲ علی
فيه .ويقال لفخذه ولحمه وعظامه :انطقی فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله .وذلک ليعذر من نفسه.
وذلک المنافق الذی يسخط ﷲ عليه«.
)وقتی که بنده با پروردگارش مالقات می کند ،پروردگار از وی سؤال می کند :ای فالنی! آيا از تو
احترام نگرفتم؟سيادت و بزرگی را به تو ندادم؟ ھمسر به تو ندادم؟ گاوان وشتران را در اختيار تو
نگذاشتم؟ که تو بر آنھا سيادت نکردی؟ بنده در جواب می گويد :آری ،پروردگار از وی سؤال می
کند ،آيا تو گمان کردی که روزی با من مالقات می کنی و برای چنين کاری خود را آماده کردهای؟بنده
میگويد :خير .پروردگار میگويد :ھمانطور که تو مرا فراموش کردی ،من نيز امروز تو را به

فراموشی می سپارم .با نفر دومی مالقات می کند ،ھمان گفتگو ميان او و پروردگارش انجام می گيرد.
بعد خداوند نفر سومی را مالقات میکند .ھمان سؤال را از وی می پرسد ،میگويد :پروردگارا! به تو
و به کتاب تو و پيامبر تو ايمان آوردهام ،نماز خواندهام ،روزه گرفتهام وصدقه دادهام ،و تا می تواند
پروردگارش را تعريف می کند .آنگاه پروردگار به او می گويد :بس است.
سپس خداوند به او میگويد :آيا گواھی عليه تو بياوريم ،او بخود می انديشد .چه کسی عليه من
گواھی می دھد؟ خداوند بر دل او مھر می زند وبه ران ،گوشت و استخوانھای او حکم می شود:
سخن بگوييد.آنگاه ران ،گوشت واستخوانھای او پيرامون اعمالی که انجام داده است سخن می گويند
تا عذری برای گناھانش باقی نمانده باشد و اين معامله با منافقينی که مورد خشم خداوند ھستند
صورت خواھد گرفت(.
سؤال از نعمت ،در واقع سؤال از انجام شکر و سپاس در برابر نعمت ھايی است که خداوند به انسان
عنايت کرده است .ھرگاه انسان شکر کند ،در واقع حق نعمت را بجا آورده است .اما اگر منکر شود و
از نعمت قدردانی نکند ،خداوند بروی خشم خواھد کرد.
در صحيح مسلم از حضرت انس رضی ﷲ عنه روايت شده که رسولاکرم ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
فرموند » :إن ﷲ ليرضی عن العبد أن يأکل األکلة ،فيحمده عليھا ،أو يشرب الشربة فيحمده عليھا«.
)خداوند از بنده راضی و خشنود می شود وقتی که لقمه را بخورد و در برابر آن خدا را سپاس گويد،
يا يک جرعه آب بنوشد و در برابر آن خدا را سپاس گويد( .مشکاة المصابيح وشماره آن.42 :

4ـ عھد و پيمان:

خداوند انسانھا را در برابر عھدوپيمانی که با او بستهاند مورد بازخواست قرار میدھد.آيهَ »:ولَقَ ْد
ار َو َکانَ َع ْھ ُد ﱠ
َکانُوا عَا َھدُوا ﱠ
سؤ ً
ُوال« .األحزاب15 :
ﷲِ َم ْ
ﷲَ ِمن قَ ْب ُل َال يُ َو ﱡلونَ ْاألَ ْدبَ َ
)آنان قبالً با خدا عھد و پيمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند و نگريزند )و در دفاع از اسالم و
مسلمين بايستند( .عھد و پيمان خدا پرسش دارد )و از وفای بدان بازخواست میشود((.
وھرگونه عھد و پيمان جايز و مشروعی که ميان انسانھا بسته شود ،خداوند درباره ايفاء و عدم ايفاء
سؤُوالً« .اإلسراء34 :
آن سؤال خواھد کرد .می فرمايدَ » :وأَ ْوفُو ْا بِا ْل َع ْھ ِد إِنﱠ ا ْل َع ْھ َد َکانَ َم ْ
)و به عھد و پيمان )خود که با خدا يا مردم بستهايد( وفا کنيد ،چرا که از )شما روز رستاخيز درباره(
عھد و پيمان پرسيده میشود(.

 5ـ گوش ،چشم و دل:

خداوند انسانھا را در برابر تمام گفتهھايشان مورد سؤال قرار میدھد .اينجا است که انسانھا را از
ص َر
ک بِ ِه ِع ْل ٌم إِنﱠ ال ﱠ
س ْم َع َوا ْلبَ َ
س لَ َ
گفتن سخنان بدون علم و مدرک برحذر داشته استَ » :والَ تَ ْقفُ َما لَ ْي َ
سؤُوالً« ) .سوره اإلسراء( 36 :
ک َکانَ َع ْنهُ َم ْ
َوا ْلفُؤَا َد ُک ﱡل أُولئِ َ
)از چيزی دنبالهروی مکن که از آن ناآگاھی .بیگمان )انسان در برابر کارھائی که( چشم و گوش و
دل ھمه )و ساير اعضاء ديگر انجام میدھند( مورد پرس و جوی از آن قرار میگيرد(.
قتاده میگويد :راجع به آنچه که ديدهای يا نديدهای ،شنيدهای يا نشنيدهای ،میدانی يا نمیدانی ،چيزی
نگو ،زيرا خداوند راجع به ھمه اينھا از تو سؤال خواھد کرد.
ابن کثير میگويد :خالصه آنچه که در آيه بيان گرديد ،اين است که خداوند متعال از گفتن سخن بدون
علم ومدرک نھی کرده است حتی سخن مظنون و مشکوک را نيز جايز نشمرده است می فرمايد:
ض الظﱠنﱢ إِ ْث ٌم « ) .سوره الحجرات) (12 :از بسياری از گمانھا
» ْ
اجتَنِبُوا َکثِي ًرا ﱢمنَ الظﱠنﱢ إِنﱠ بَ ْع َ
بپرھيزيد ،که برخی از گمانھا گناه است(.
درحديث آمده است » :إياکم والظن فإن الظن أکذب الحديث«).نزديک گمان نرويد ،زيرا که گمان از
بزرگترين دروغ است(
در سنن ابو داود آمده است :بدترين سواری و تکيه گاه انسان اين است که به ظن و گمان سخن
گويد.و در حديثی ديگر آمده است» :إن أفری الفری أن يری الرجل عينيه ما لم تريا«).بزرگتر از ھمه
دروغ ھا اين است که انسان به چشم خود نشان دھد آنچه را که چشم نديده(.
ودر حديثی صحيح آمده است » :من تحلم حلما ً کلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل«.

تفسير ابن کثير.(308/4) :
)ھرکس به دروغ بگويد :من خواب ديدهام ،روز قيامت به وی امر می شود تا دو دانه جو را گره زند
و او ھرگز قادر به اين کار نخواھد بود(.

مــرگ

يو َم ا ْلقِيا َم ِة فَ َمن ُز ْح ِز َح َع ِن النﱠا ِر َوأ ُ ْد ِخ َل
س َذآئِقَةُ ا ْل َم ْو ِ
ت َوإِنﱠ َما تُ َوفﱠ ْونَ أ ُ ُجو َر ُك ْم ْ
» ُك ﱡل نَ ْف ٍ
ع ا ْل ُغ ُرور « ) آل عمران ( 185 :
ا ْل َجنﱠةَ فَقَ ْد فَا َز َوما ا ْل َحياةُ ال ﱡد ْنيا إِالﱠ َمتَا ُ
) ھمه کس مرگ را می چشد  ،و به تحقيق در روز قيامت مزد اعمال شما را ،به کمال خواھند داد و
ھر کس را ازآتش دورسازند وبه بھشت درآورند به پيروزی رسيده است واين زندگی دنيا جز متاعی
فريبنده نيست (
َ
َ
ْ
ب غدًا َو َما
ھمچنان خداوند پاك در ) سوره لقمان  ( 34 :ميفرمايد َ » :و َما تَ ْد ِری نَف ٌ
س ُ
س َماذا تَ ْك ِ
ض تَ ُموتُ «) وھيچ کسی نمى داند فردا چه كار خواھد كرد و ھيچ كسى نميداند
تَ ْد ِری نَ ْف ٌ
س بِأَی أَ ْر ٍ
كه به كدامين سر زمين خواھد مرد«
ستَ ْق ِد ُمونَ « ) چون
سا َعةً َوال ي ْ
ھمچنان خداوند پاك ميفرمايد  » :إِ َذا َجا َء أَ َجلُ ُھ ْم فَال ي ْ
ستَأْ ِخ ُرونَ َ
وقت مقرر أجل فرا رسد  ،نه ساعتى پيش رود ونه به تاخير انداخته ميشود.
پروردگار با عظمت ميفرمايد !
اى مسلمانان اگاه وبيدار باشيد ! نبايد شما را اموال وفرزندان شما از يادپروردگار مشغول گرداند
ھر كس چنين فکر کند به تحقيق در خسران خواھد بود «
وباز ميفرمايد » أنفقوا مما رزقناكم قبل أن ياتی أحدكم الموت « ) پس صدقه كنيد قبل از اينكه ذايقه
مرگ شمارا فرا گيرد () سوره المنافقون ( ٩-١١
از ابن عمر ) رضى ﷲ عنھما ( روايت است که فرموده است  :روزی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم در حاليکه شانه مرا محکم گرفته بود فرمود  » :درد نيا چنان باش كه گويا غريب يا
رھگذرى ھستى  ،چون شام نمودى انتظار صبح را نداشته باش وچون صبح نمودى منتظر
شب مباش واز سالمتى ات براى مريضى ات واز ز ندگيت براى مركت بھره گير « معناى ومفھوم
اين حديث به انسان می آموزاند  :كه انسان نبايد شيفته ء دنيا شود وبه آن دلبستگى پيدا كند.
انسان نبايد اين دنيا را وطن ھميشگى خود قرار دھد  .وطورى تصور كند كه در آن ھميشه باقى
وزنده خواھد ماند .
اشتراك در مراسم جنازه وفاتحه براى انسان ھاى اگاه وھوشيار بمثابه بزرگترين د رس عبرت
بشمار رفته وديدن جنازه براى غافالن موجب ھوشيارى پند وعبرت او ميگردد.
ولى با تاسف بايد گفت:
با آنھم ھستند انسانھاى كه از ھمه اين حالت ھا پند نگرفته  ،بالعكس بر قساوت وغفالت شان
افزوده ميشود  ،چرا كه آنان كمان مى برند كه براى ھميشه جنازه ديگران را تماشا خواھند كرد ،
وھيچ وقت اين تصور را به خود راه نمى دھند كه روزى ھم آمد نى است كه جنازه خود شان
ھمينطور بر تابوت حمل خواھند شد.
اشتراك در مراسم تدفين و جنازه براى انسان تصور ى را بوجود مى اورد كه  :روزى ھم امدنى
است كه جناز خودش توسط شانه ھاى ديگران بلند خواھد شد .
علما ء بدين باور اند که  :يکی از درس ھا که انسان بايد از اشتراک خود در مراسم فاتحه وبخصوص
تشعيع جنازه بياموزد  ،اينست که در ھر لحظه منتظر باشد که اين تابوت بمثابه تابوت وجنازه خودش
است كه حمل ميشود .
اشتراك در مراسم جنازه براى انسان اگاه اين مفھوم را ميرساند كه به زدوى نوبت خود ش نه
چندان دور شايد ھمين امروز و يا ھم فردا خواھد رسيد! .
در روايتی آمده است  :ميگويند زمانيکه ابو ھريره ة )رض ( ،جنازه را مى ديد مى گفت  » :شما

برويد ما ھم به دنبال تان امدنى ھستيم «
انسان درمراسم جنازه بايد حزين باشد  ،نه تنھا به حال ميت بلكه بحال خود ھم بايد گريان كند .
گريان كند كه نه چندان دورى نوبت خودش ھم خواھد رسيد .
ابراھيم زيات يكى از صحابه اكرم عده اى از مردم راد يد كه گريه ميكنند در خطاب به آنان گفت
بھتر است به حال خود گريه كنيد  .چر اين مرده كه بر سر آن گريه ميكنيد از سه خطر اساسى رھايى
يافته است :
اول  :از ديدن قيافه فرشته مرگ .
دوم  :او ديگر تلخى مرگ را چشيده است .
سوم  :از خوف سوء خاتمه امين شده است .
در مراسم تدفين و جنازه انسان بايد با فكر اگاه  ،با تفكر عميق وبا فروتنى وتواضوعمل نمايد .
انسان بايد در باره ميت حسن ظن داشته باشد ودر مورد خود ونفس خود سوء ظن  ،بخاطر آنكه اگر
انسان ھر چه قدر كه انسان صالح ھم باشد چون پايان زندگى وعاقبت كار بسيار پر خطر است ،
كسى جز خدا وند پاك حقيقت وپايا ن كار را نمى داند.

حـقـيـقـت مـرگ :

كلمه مرگ  ،مانند كلمه زندگى  ،ھستى وپيدايش  ،مفھوم روشن وعامى دارد كه براى كسى
پوشيده نيست .نفطه قابل دقت وتوجه آنست كه ھيچ كس از مرگ فرار كرده نميتواند  ،مرگ در
ھمه جا وھر لحظه در كمين انسان نشسته است ودر اخر االمر گريبان انسان را چه پس باشد ويا
پيش ميگرد.
يگانه مخلوق كه مفھوم مرگ را ميداند ھمين انسان است در غير آن ھمه جاندران  ،ستارگان ،
كھكشان ھا از بين ميروند وزوال مى يابند ولى بر واقعيت مرگ اگاه نيستند  ،ونمى فھمند كه
خواھند مرد  ،ويا نابود خواھند شد  ،بجز انسان كه ميداند ومفھمد كه در نھايت امر ميميرد واز
مرگ نجات ھم ندارد.
انسان ھم از بدو خلقت از مفھوم مرگ اطالع نداشت ونميدانست كه ميميرد  ،مگر به تدريج به
مفھوم مرگ پى برد وبر حكمت وفلسفه آن آشنا شد .ولى موجودات كه از مرگ خود اگاھى
ندارند ازمرگ خويش نه ترس دارند ونه حراس وھيچ وقت در مورد نگرانی راھم بخود ره نميدھند.
ولى انسان با اگاه شدن از مرگ  ،مخصوصﭑ با اگاه شدن لحظات مرگ خويش  ،دچار اضطراب
ونگرانى شديدی ميگردد  .بنﭑ شب وروز براى پيدا كردن جواب براى مفھوم مرگ است .

مرگ چيست:

خداوندمرگ رانوعی خواب معرفی نموده است  ،انسان در طول زندگی ھميشه خوابيده است  ،وھيچ
وخت از خواب ترس نداشته است  ،بنا اگر قرار باشد که انسان از مرگ ترس داشته باشد نه بايد از
مرگ ترسيد  ،بلکه از سوال وجواب که ازآن بعمل می ايد بايد ترسيد  ،بايد از گناه وخطا که در
زندگی مرتکب شده است بايد ترسيد .
پروردگار با عظمت در خطاب به يھودان ميفرمايد :
اگردوستدارخدا ھستيدپس چراازمرگ می تـرسيد،آرزوی مـرگ کنيد اگر راست می گوئيد »
صا ِدقِين »جمعه( «6/كه البته خداوند توضيح می دھدكه آنان از اعمال قبلی اشان
فَتَ َمنﱠ ُو ْاا ْل َموتَ إِن ُكنتُم َ
می ترسيدند.
يعنی کسی از مرگ می ترسد که وجدانش اعمالش را به زيرسؤال می برد.
خداوند خبرمی دھدکه فرشتگان به ظالمان درھنــــگام مرگ ضربه می زنند ،اين ضربه چگونه است ؟
بدن قالب برزخی خودشان شادمان ھستند ،چگونه شادی می
يا در آيات مربوط به شھدا می گويـد در ِ
کنند؟ حتی نسبت بــه کسانی که ھنوز به آنان ملحق نشدند شادمانند  .مثل کسانی که بــــــه قصد
رسيدن به محلی امن حرکت کردند ولی دسته ای زودتررسيدند می بينند چقدر نعمت و رفاه حاضر

است ،ھم نسبت به خودشان شادمان می شوند  ،ھـم نسبت به دوستانی که پس از آنان خواھند رسيد!
اين آيات نشان دھنده الحاق بيکديگر است که ھمديگر رامی شناسند وخوشحال می شوند  .ھمه اين
گونه آيات برای مسلمانان سؤال برانگيزاست !

واصوالً از نظر قرآن کريم مرگ به معنی نابودی وجود ندارد ،مرگ ھمه آدميان گذريست
ازيک بعد حيات دنيوی) ترک جسم( به بعد ديگر)بدن برزخی(است.

در آيه ديگر می فرمايد:
َ
س ّمی ثُ ﱠم إِلَي ِه َم ْر ِج ُع ُك ْم ث ﱠمُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ﱠ
ضی أ َج ٌل ﱡم َ
اج َر ْحتُم بِالن َھا ِر ث ﱠم ي ْب َعث ُك ْم فِي ِه لِيق َ
يل َو ي ْعل ُم َم َ
ھ َُو الﱠ ِذی يت ََوفﱠي ُكم بِالﱠ ِ
ينَبﱢئُ ُكم بِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُون)انعام(60/
يعنی:اوست كه شمارادرشب)درخواب(قبض روح می کند ) قبض موقّت( وھرچه در روز كرده ايد می
داند آنگاه بامدادان)بيداری(شمارازنده می سازد)بازگشت مجدد روح به بدن( تا آن مدّت معين كه
عمرتان به پايان برسد ،سپس بازگشتتان به سوی ماست) قبض كامل روح (و شما را از آنچه كرده
ايد آگاه می كنم .
خداوندخواب انسانھا را به نيمه مرگ تشبيه كرده تا ھم انسان بداند كه جسمش را درآن زمان می
جسم فعلی  ،روحی را درخود جای داده كه فعالً برايش قابل رؤيت نيست!
بيند ،وھم اين
ِ
ا ّمادرمرحله قبض کامل روح)مرگ(مرحله ای است که روح اجازه بازگشت به جسم و دنيا را ندارد ،
روح به عالم ديگری منتقل ميگردد  ،ازاين مرحله روح انسان واردمرحله جديدی می شود ،يعنی روح
توسط فرشتگان قبض شده و از كالبد مادی»جسم« خارج وبه قالب روح مجرد می رود  ،وفرشتگان
مرگ را میبيند.
با اينگونه تعاليم مسلمان می آموزد که دنيا پل انتقالی انسان از جھان فانی به عالم باقی است و اين را
باور می کند که او را به سوی جايگاھی می برند که متناسب کسبيات دنيائی اوست وھرقدرکه آن
کسبيات بيشترومطابق ميزان)کتاب ﷲ( صورت گرفته باشد به نعمت ھای مادی و معنوی بزرگتری
می رسد ،بنابراين انسان توحيدی ومطيع پيام در فرھنگ تربيتی اش می آموزد که مرگ آغاز مرحله
د ّوم زندگی اوست  ،به عالمی می رسد که ھيچ شباھتی به زندگی دنيائی او ندارد  ،چنانکه زندگی
رحمی مادر با زندگی دنيائی ھيچ شباھتی ندارد  ،بنابراين خبر می دھد به عالمی می آئيد که نه چشمی
ديده نه گوشی شنيده و نه ازقلبی خطور کرده است.
ا ّما الزمه عبور از پل دنيارا با حضور شيطان و وسوسه ھايش قانون مدار بودن زندگی را پيش
رويش می گذارد  ،آنھم نه قانون بشری بلکه قانون ورضايت الھی را مطرح می کند ،و خطر بازی
گرفتن زندگی را به او گوشزد می کند.
اآلخ َرةُ َخي ٌر لِلﱠ ِذينَ يتﱠقُونَ أَفَالَ تَ ْعقِلُون )انعام.(32/
َو َما ا ْل َحياةُ ال ﱡد ْنيا إِ ﱠال لَ ِع ٌ
ب َو َل ْھ ٌو َولَلدﱠا ُر ِ
آگاه باشيد که زندگی دنيا جز بازيچه کودکانه بيش نيست و سرای آخرت برای کسانيکه تقوی داشته
باشند بھتراست آيا نمی انديشيد؟.
طبَقَا ً عَن َ
قرآن كريم می فرمايد »:لَتَ ْر َكبُنﱠ َ
طبَق « )انشقاق= (19/پس از)اين(وضع) وحالی که
داريد( وضع )وحال ( ديگری خواھيد يافت .
)يكی از معانی طبق در زبان عرب از حالی به حال ديگر رفتن است( و انسان در دنيا آمده تا بفھمد به
كجا می رود.
واين مراتب را خداوند ياد آوری می كند  ) :نطفه  ،خون بسته ،علقه  ،گوشت  ،استخوان  ،که حيات
يا روح گرفته  ،مرگِ جسم  ،ادامه حيات روح در برزخ  ،قيامت)حيات مجددجسم( و.......بايدرفت
وديد...
خداوند می فرمايد:
ھر چه را كه مجانی در دنيا به شما داده ام می گيرم يعنی ھمه ابزارقوای ظاھری جسم شما مثل چشم
،گوش  ،دندان  ،مو  ،حافظه  ،باسره كه َك َ
يال ي ْعلَ َم ِمن بَ ْع ِد ِع ْل ٍم شَياً)حج(5/
يعنی ):كسانی ھستند( كه بعد ازدانستن  ،ھمه حافظه را از دست می دھند.
به زبانی ديگرزمانی که فرشتگان مرگ روح را از جسم جــــدا می کنندھرانسانی با جدا شدن روح از

جسمش بينائی،شنوائی وحتی ارتباط روحی اش بادنياقطع می شود .واين مسيربرای ھمه انسانھا
يکسان است  ،حتی پيامبران و اين يک اصل است که انسان از روز ا ّول تولّدش جريان مرگ و بقاء
رابا خود می آورد،مرگ قانون فنای عالم است  ،بقا ھم نشانه تکامل خلقت و آفرينش باقی است که
خود دليل ھدفمند بودن خلقت است.
َ
ﱠ
َ
ُ
ً
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ﱠ
سلنا َو ُھ ْم اليف ﱢرطون
» َوھ َُو ا ْلقَا ِھ ُر فَ ْو َ
ق ِعبَا ِد ِه َو ْ
س ُل َعليك ْم َحفظة َحتى إِذا َجا َء أ َح َدك ُم ال َم ْوتُ ت ََوفتهُ ُر ُ
ير ِ
« )انعام (61/ثُ ﱠم ُردﱡوا إِلَى ّ
اسبِين)انعام(62/
ﷲِ َم ْوالَ ُھ ُم ا ْل َح ﱢ
ق أَالَ لَهُ ا ْل ُح ْك ُم َوھ َُو أَ ْ
س َر ُع ا ْل َح ِ
او بربندگانش مسلط است و مراقبانی برشما می فرستد تا زمانيکه مرگ يکی ازشما فرا رسد
فرستادگان بی ھيچ کوتاھی جانش رابگيرند.
سپس به سوی ﷲ که خالق حقيقی آنــــــھا است باز می گردند بدانيد حکم وفيصله مخصوص اوست
و او سريع ترين حسابرسان است .
َ
ﱠ
ﱠ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ار ُھ ْم )مح ّمد(26/
ض األ ْم ِر َوﷲُ ي ْعل ُم إِ ْ
س َر َ
» ذلِكَ بِأَنﱠ ُھ ْم قَالُوا لِلﱠ ِذينَ َك ِرھُوا َما ن ﱠز َل ﷲُ َ
سن ِطي ُعك ْم فِی بَ ْع ِ
ار ُھ ْم )مح ّمد. (27/
فَ َكيفَ إِ َذا تَ َوفﱠ ْت ُھ ُم ا ْل َمالَئِ َكةُ ْ
يض ِربُونَ ُو ُجو َھ ُھ ْم َوأَ ْدبَ َ
ض َوانَهُ فَأ َ ْحبَ َ
س َخ َ
ط ﱠ
ط أَ ْع َمالَ ُھ ْم )مح ّمد.(28/
ﷲَ َو َك ِرھُوا ِر ْ
ذلِكَ بِأَنﱠ ُھ ُم اتﱠبَ ُعوا َما أَ ْ
بدين سبب بودکه به کسانی که نسبت به آيات خداوند کراھت داشتند می گفتند :ما در پاره ای ازکارھا
ازشما پيروی می کنيم و خدا از پنھان گويی آنھا آگاه است.
چگونه خواھند بــود آنگاه که فرشتگان آنھا رامی ميرانند برچھره ھا وپشتشان می زنند .
اين کيفرآن است که از آنچه خدا را به خشم می آورد پيروی می کردند و از آنچه خوشنودش می
ساخته کراھت داشته اند پس خداوند اعمالشان را نابود می کند.
َأخ ُرون «)مؤمنون(43/
سبِ ُ
ق ِمن أُ ﱠم ٍه أَ َجلَ َھا َو َما ي ْ
و اجل ھيچ امتی مقدّم و موخر نخواھد شد» َماتَ ْ
ست ِ
ْ
س ذائِقَهُ ال ُموت « )عنكبوت .(57/
ھمه كس طعم مرگ را می چشد » ُك ﱡل نَ ْف ٍ
)ای پيامبر(تومی ميری وديگران)ھم(می ميرند» إِنﱠكَ َميتٌ َو إِن ﱠ ُھ ْم َميتُون « )زمر)30/
اين آيات نشان می دھد پيامبران ھم مرده اند و مرده با زنده يکسان نيست  ،يعنی ھرمرده ای از عالم
زندگان بی خبرمی ماند که آيات آن گذشت.
و برای ھر امتی مدت عمری است )معين(و چون اجلشان فرا رسد ساعتی پس و پيش نشوند» َو لِ ُك ﱢل
ستَ ْق ِد ُمون) «...اعراف.(34/
سا َعهً َو َالي ْ
أُ ﱠم ٍه أَ َج ٌل فَإ ِ َذا جا َء أَ َجلُ ُھ ْم َالي ْ
َأخ ُرونَ َ
ست ِ
انسان موجودی است که بـــعدازبوجودآمدن ماھيت و شخصيتش راخودش می سازد  ،يعنی حقيقت و
ماھيت در جسم او قرار نگرفته  ،چشم و گوش و دست در ھمه يكسان است ارزش دھنده انسان در
گوھ ِر نفس انسان نھفته شده كه خويشتن خويش را می سازد.
من وجودی انسان است .
چشم و گوش و دست و پا ابزار جسم ھستند نه ھدف  ،منبع اصلی نفس ِ ،
كه مركز ھمه آنان در باطن است.
خداوند پس از مشخص كردن چگونگی مرحله مرگ برای اينکه انسان بداند به کجا می رود  ،قسمت
بسيار مختصری از صحنه قيامت راھـــم برای او ترسيم می كند ،كه ھمان معاد است .

مجھول د ّوم ذھنی انسان:

مرگ چگونه بسراغ انسان می آيد؟

خداوند برای اينکه انسان بداندچگونه می ميرد و قبض روح می شود)مثال انسانی را که در خواب
است می آورد( » ﱠ
س ِحينَ َم ْوتِ َھا « خداوند است که ھمه نفوس)جان ھا( را قبض می
ﷲُ يت ََوفﱠى ْاألَنفُ َ
کند.
)انسان خوابيده نه چشمش می بيند و نه گوشش می شنودو ازمحيط اطراف بی اطالع است(
مرگ بــرای ھمه عموميت دارد،کافرو مؤمن ،بدن مرده روی زمين است  ،چه چيزی قبض شده ؟
س  ،قبض كامل که اين ھمان مرگ است .
يت ََوفﱠی ْاألنفُ َ
» َوالﱠتِی لَ ْم تَ ُمتْ فِی َمنَا ِم َھا ،و نيز نفسی)جانی( که نمرده است )آن را(درھنگام خوابش قبض می
کند)می گيرد( » .اين قبض ناقص چون ارتباط او ھم با محيط اطراف قطع می شود«
ضى َعلَي َھا ا ْل َم ْوتَ  ،پس خـــدا نگه می دارد آن نفوس)جانھايی(راکه حکم به مرگ
س ُك الﱠتِی قَ َ
» فَي ْم ِ

داده است ) چون قبض کامل شده ديگر می گويد بازگشتی در کار نيست(نگاه می دارد.
س ُل ْاألُ ْخ َرى ،آن ديگرراتا مدتی معين باقی می گذارد)يعنی قبض ناقص دارند که از خواب بيدار
» َو ْ
ير ِ
می شوند(.
س ّم ًى  ،تا اجل معين) وقت مرگ فرابرسد(باقی می گذارد.
إِلَى أَ َج ٍل ُم َ
ت لِقَ ْو ٍم يتَفَ ﱠك ُرونَ )زمر ،(42/بيگمان دراين امربرای گروھی که انديشه می کنندنشانه
إِنﱠ فِی ذلِكَ َآليا ٍ
ھايی است ) .ھيچ سخنی ازكميت وكيفيت آن به ميان نمی آورد ،چون می داند دردنيا از حوزه فھم
انسان بيرون است.(.
ً
خداوند در اين آيات می فرمايد مرگ شبيه خواب است در خواب روح شما موقتا جذب می شود و
مجدداً به بدن باز می گردد ولی درزمان مرگ روح جذب می شود و ديگر نمی تواند باز گردد.
چون روح ازجسم جدا شدبه صورت مجرد درآمده و استقالل ديگری پيدا می کندو ديگرمثل جسم قابل
تجزيه نيست كه واردخاك شده وبپوسد،بلکه به عالم ديگری برده می شود که به طوركلی با دنيا قطع
رابطه كرده و ھيچ گونه اطالعی ندارد.از اين جھت خداوندفرموده است حتی انبياءواولياءاوھم
در»دارالسالم«و»عندربھم«ازخداوند روزی معنوی می برند،نه درقبرکه شيعه سنگی بردارد و با او
ارتباط برقرارکند!
مثال :روح انسانھا در زمان مرگ مانند باد كنكی است در زير آب ،چون رھا شود جذب باال می شود و
روح آدمی زمانی كه جسمش استعداد نگھداری آن را از دست ميدھد جذب عالم باال می شود كه
سر
دسترسی برای بشر غيرممكن است و خداوند اين امر را برای يك لحظه آن ھم برای يك فردمي ّ
ساخت كه رسول اكرم )صلی ﷲ عليه وسلم( بود )در قضيه معراج( .
درحال مرگ درحالت تسليم محض قرار می گيرد ،تسليمی به اجبار ،زيراھمه
گويد:انسان
قرآن می
ِ
ِ
مخلوق او ھستند وامرام ِر اوست .چنين حالتی وجه اشتراكی ديندارو بيدين است.ولی دينداران
سلَ ْمتُ َو ْج ِھی »آل عمران =«20/من خودم
مخلصی كه در دنيا با نماز تسليم به اختيار شده اند)أَ ْ
راتسليم خداكرده ام( درلحظه مرگ سختی و مشكلی ندارد
بنابراين قرآن کريم انسان را با خبر می کند که :
مرگ نوعی خواب است كه روح كامالًجذب شده وبه عالم برزخ انتقال می يابد ولی در خواب ھمان
جذب به طور موقّتی صورت می گيرد .
ـ برای ھر انسانی يك مرگ بيشتر وجود ندارد و گذر زمان ھم درعالم برزخ مطرح نيست.ـ وانسان
بدنيامی آيد که بداند به كجا می رود و چه بايد بكند .
ـ حساب و كتاب عمل ِكرد آدمی فقط بر عھده خداست نه انبياء و اولياء او ،و حتی حساب و كتاب خو ِد
انبياء ھم با خداست .
ـ مردگان نه صدائی می شنوند،نـه جوابی می دھند،نه دستانی دارندكه باآن بگيرند  ،نه پا ھائی كه با
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ـ و اينكه شب ا ّول قبرو فشارقبری دركاراست وشبھای جمعه مردگان منتظرندجائی در كتاب خداندارد.
ـ محل دفن ھيچ مرده ای ھم در اعمال او مؤثر نيست  ،بنابراين قبر رايگان دردل كويرو قبر ميليونی
مشھد ھيچ تفاوتی در سرنوشت ميت ندارد.

 مجھول س ّوم ذھنی انسان:آيا بشرمی تواندمرگ را به کنترل خود درآورد ؟

خداوند می فرمايد :نمی توانند.
َ
ُ
ْ
ﱢ
ب ﱢمن ق ْب ِل اَنْ ن ْب َراَھَا«) حديد ( 22 /
» ما اَ َ
س ُك ْم اِ ﱠال فِی ِكتا ٍ
ض ﱠو ال فِی اَنف ِ
صاب ِمنْ ﱡمصيبَ ٍه فِی االَ ْر ِ
يعنی  :ھيچ مصيبتی نه در زمين و نه در نفوستان به شما نرسد مگر پيش از آن كه خلقش كنيم در
كتاب )تقديرالھی( مذكوراست .
ﱠ
ُ
ْ
صابِرينَ «
ت َو بَ ﱢ
ش ِر ال ﱠ
س َو الث َمرا ِ
» َو لَنَ ْبلُ َونﱠ ُك ْم بِشَی ٍء ﱢمنَ ا ْل َخ ْو ِ
ص ﱢمنَ ْاالَ ْم ِ
وال َو ْاالَ ْنف ِ
وع َونَ ْق ٍ
ف َوال ُج ِ
)بقره(155/
يعنی  :و به يقين ما شمارا باچيزھايی از}قبيل{ترس وگرسنگی وكاھش اموال وجانھا وفرآورده ھا

می آزمائيم و به صابرين}براين آزمون{مژده بده .
وسپس امتيازبزرگ كسانی كه باچنين ميدان آزمايشی مواجه ميشوند را مشخص ميكند كه:
راجع ُون « )سوره بقره(156/
» اَلﱠذينَ اِذآ اَصابَ ْت ُھ ْم ﱠمصيبَهٌ قال ُوا اِنﱠا ِ ِّ َواِنﱠآ اِلَي ِه ِ
يعنی ) مؤمنان واقعی كسانی ھستند كه{چون مصيبتی به بينند ،گويند:ھمـه ازسوی خدائيم وبه سوی
اوباز می گرديم.
َ
صلَواتٌ ﱢمنْ ﱠر بﱢ ِھ ْم َو َر ْح َمهٌ ﱠو ا ُولئِكَ ُھ ُم ال ُم ْھت ُدونَ ) بقره(157/
ا ُولئِكَ َعلَي ِھ ْم َ
يعنی :درود و رحمت خداوند برايشان باد كه ايشان راه يافتگانند .
س اَنْ تَم ُوتَ اِ ﱠال بِا ِ ِ◌ ْذ ِن ﷲِ ِكتابا ً ﱡمؤَ ﱠجالً )آل عمران(145/
َو َما َكانَ لِنَ ْف ٍ
)بدانيد كه( ھيچ نفسی نمی ميرد مگر به دستورخدا واين كتابی است كه ازقبل نوشته شده است .
صر ُونْ )دخان(41/
يو َم الي ْغنِی َم ْولی عَنْ ﱠم ْولی شَيئا ً ﱠوال ُھ ْم ي ْن َ
ْ
يعنی  :روزی كه ھـيچ دوستی نتواندچيزی را ازدوست ديگردفع كند وآنان ياری نمی شوند
س الﱠتِی َح ﱠر َم ّ
صا ُكم بِ ِه لَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْعقِلُونَ « )اتعام)(151/وجانی را که
ﷲُ إِ ﱠال بِا ْل َح ﱢ
ق ذلِ ُك ْم َو ﱠ
» َوالَ تَ ْقتُلُوا النﱠ ْف َ
ق مکشيد ،ايــــن حکم است که شما را به آن سفارش
خـداوند )کشتنش( را حرام نموده است جز به ح ّ
نموده است باشد که خرد ورزيد.
ق ايمان ندارد.
گاھی می گويد ھيچ نفسی ھم بدون اجازه من ح ّ
ﱠ
س أَنْ ت ُْؤ ِمنَ إِ ﱠال بِإ ِ ْذ ِن ﱠ
ُ
َ
س َعلى ال ِذينَ الَ ي ْعقِلونَ )يونس) (100/و ھيچ کس را
ﷲِ َو ْ
يج َع ُل ﱢ
الر ْج َ
َو َما َكانَ لِنَ ْف ٍ
نرسد مگر آنکه به خواست خداوند ايمان آورد  .وبرآنان که درنمی يابند  ،پليدی قرار می دھد .گاھی
قرآن کريم نفس را يک تن واحد معرفی می کند .
اح َد ٍة ثُ ﱠم َج َع َل ِم ْن َھا ز َْو َج َھا « )الزمر = (6/شما را ازيک تن آفريد سپس ھمسرش
س َو ِ
» َخلَقَ ُكم ِمن نَ ْف ٍ
را ازآن پديد آورد.
س اللﱠ ﱠوا َم ِة « )القيامه ) (2/وسوگند به نفس نکوھشگر ياد می کنم .
» َوالَ أُ ْق ِ
س ُم بِالنﱠ ْف ِ
اگر به طرف زشتی برويدبيشترين ظلم رابه خودتان کرديد ) اينجا من وجودی انسان است (
ُ
ﱠ
س ُل ْاأل ْخ َرى
ضى َعلَي َھا ا ْل َم ْوتَ َو ْ
س ُك الﱠتِی قَ َ
ﷲُ يتَ َوفﱠى ْاألَنفُ َ
ير ِ
س ِحينَ َم ْوتِ َھا َوالﱠتِی لَ ْم تَ ُمتْ فِی َمنَا ِم َھا فَي ْم ِ
َ
ت لِقَ ْو ٍم يتَفَ ﱠك ُرونَ )زمر(42/
إِلَى أ َج ٍل ُم َ
س ّم ًى إِنﱠ فِی ذلِكَ َآليا ٍ
خداست که جان ھا )نفس ھا( را ھنگام مرگشان می ستاندو نيز نفسی که نمرده است)آن راھم (
ھنگامی که در خـواب است)می گيرد(وآن ديگرراتـا ھنگامی معين)باقی( می گذارد .بی گمان اين برای
گروھی که انديشه می کنند  ،نشانه ھايی است .
ْ
َ
س أن تَ ُموتَ إِ ﱠال بِإِذ ِن ّ
ﷲ
برخی از آيات از نفس به عنوان يک تن يا يک انسان ياد کرده َ » .و َما َكانَ لِنَ ْف ٍ
)آل عمران  ) (145/ھيچ نفسی نمی ميرد مگر به اذن خدا (
س َذائِقَةُ ا ْل َم ْوت )آل عمران(185/ھر موجود زنده ای چشنده )طعم( مرگ است
ُك ﱡل نَ ْف ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اس
اس َج ِميعا ً َو َمنْ أ ْحياھَا فَ َكأنﱠ َما أ ْحيا النﱠ َ
ض فَ َكأنﱠ َما قَتَ َل النﱠ َ
س أ ْو فَ َ
سا ٍد فِی ْاأل ْر ِ
َمن قَتَ َل نَ ْفسا ً بِ َغي ِر نَ ْف ٍ
َج ِميعا ً )مائده(32/ھرکس کسی را جز )درمقام(قصاص ِ)کسی يا( جزبه سبب فسادی که درزمين
)مرتکب شده باشد( بکشد چنان است که گويی ھمه مردم را کشته و ھــر آن کس که )سبب( زنده
ماندن کسی شود  ،چنان است که ھمه مردم را زنده داشته
وح
سنﱠ بِال ﱢ
ف َو ْاألُ ُذنَ بِ ْاألُ ُذ ِن َوال ﱢ
سنﱢ َو ُ
الج ُر َ
َو َكتَ ْبنَا َعلَي ِھ ْم فِي َھا أَنﱠ النﱠ ْف َ
ين َو ْاألَ ْنفَ بِ ْاألَ ْن ِ
س َوا ْل َعينَ بِا ْل َع ِ
س بِالنﱠ ْف ِ
يح ُكم بِ َما أَ ْنزَ َل ّ
ﷲُ فَأُولئِكَ ُھ ُم الظﱠالِ ُمون )مائده(45/
َص ﱠد َ
ارةٌ لَهُ َو َمن لَ ْم ْ
ص ٌ
ق بِ ِه فَ ُھ َو َكفﱠ َ
اص فَ َمن ت َ
قِ َ
س بِالنﱠ ْفس  ،جنسيت ھم مشخص نکرده که
و در آن بر آنان مقرر داشتيم که جان در برابر جان )النﱠ ْف َ
زن باشد يا مرد(و چشم در برابر چشم  ،و بينی در برابر بينی و گوش در برابر گوش و دندان در
برابر دندان )قصاص ( دارد و جراحتھا ھم قصاص دارند  ،پس ھر کس از آن در گذرد  ،آن برايش
کفاره است  ،و ھرکس به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند اينانند که ستمکارند.
قرآن کريم خط فكری تازه ای را درپيش روی مسلمانان قرارمی دھدكه »:قُ ْل لﱠ ْو ُك ْنتُ ْم فِی بُي ُوتِ ُك ْم
ضاج ِع ِھم «) يعنی  :بگو ،حتی اگر درخانه ھای خويش ھم بوديد ،
لَبَ َرزَالﱠذينَ ُكتِ َ
ب َعلَي ِھ ُم القَ ْت ُل اِلی َم ِ
كسانی كه كشته شدن برآنھا مقرربود » باپای خود « به قتلگاه خويش می آمدند .
ص َما فِی قُل ُوبِ ُك ْم « ) آل عمران) ( 154/يعنی :تا خداوندآنچه راكه
» َولِي ْبتَلِی ﷲُ َما فِی ُ
صد ُو ِر ُك ْم َولِي َم ﱢح َ

درسينه ھايتان داريد بيازمايد وھرآن چه دردل داريد خالص سازد .
اين نوع آيات آگاھی دادن خالق بشراست  ،تا انسان فلسفه و علّت حضورش رادر دنيا بداند

مـــرگ چيست؟

مثل معروف ومشھور است كه ميگويند ھر چيز را ميتوان با ضد آن شناخت وانرا مورد تعريف
قرار داد .يكى از اين مسايل مساله مرگ وزندگى است.
مرگ يعنى به تعريف ساده يعنی پايان زندگى دينوى ،ويا اينكه زندگى دينوى با مرگ پايان مى
رسد  ،ويا اينكه مرگ به مسؤليت ھا  ،تالش ھا  ،ارزو ھا وھدف ھاى انسان در اين دنيا پايان
مى بخشد .
واگر واقعﭑ زندگى دائمى  ،طوالنى وابدى ميبود كمتر كسى يافت ميشود كه غير از خود زندگى به
چيزى ديگرى توجه ميداشت.
ولى تعريف مرگ وعوارض كه در دم مرگ پديد مى ايد ھيچ كدام آن قابل تعريف وتوصيف
نيست  .ولى با آنھم كوشش بعمل مى ايد كه به برخى از تعريف ھا وتوصيف كه از مرگ بعمل
امده اشاره بعمل ارم .
اول :
برخى از علما بدين باور اند كه مرگ يك تجربه شخصى است  ،يعنی اينکه انسان با اين تجربه
ارتباطش را با ديگران از دست مى دھد .بنﭑ نمى تواند تجربه اش را با ديگران در ميان بگذارد
ما كسى را پس از مرگش نه ديده ايم که از تجربه مرگ  ،خويش برای ما قصه کند.
دوم :
پــديده مرگ چنان پيچيده وپر راز ورمز است كه اگر مردگان ھم به دنيا باز گردند وبخواھند ،
داستان مر گ خويش را به ما تعريف و توصيف كنند  ،نخواھند توانست بدرستی آنرا بيان بدارند.
سوم :
جھان باطن  ،به دليل بطون نھادى خود  ،بر اھل ظاھر قابل شناخت نيست  ،يعنى جھان محسوس
ودنيا ،با جھان غيب وآخرت  ،از جنس ھم نيستند ولذا تا زمانيکه درد نيا ھستيم  ،از آخرت بى
خبريم .الی آن مقداری که در قرآن عظيم الشان واحاديث نبوی بيان گرديده است .
بھمه حال مرگ يكى از حالت ھاى است كه در راز ورمز قرار دارد:
ھيچ كس نميداند كه مرگ چگونه وارد خانه انسان ميشود ؟ چه سان جان كسى راميگرد ؟ چگونه
بر جنين در شكم مادر دست مى يابد ؟ وبه سراغ جان جنين ميرود ؟ يا جان جنين  ،به اذن
پروردگارش  ،خواست مرگ را گردن مى نھد ؟ يا آن كه مرگ از ھمان آغاز  ،در اليه درون
مادر جاى دارد ؟بايد اضافه كرد  ،توصيف ھا وتعريف ھاى كه از مرگ بعمل امد ھمه تعريف
ھاى عرفى مرگ بود ولى بياييد ببينم كه در تعريف مرگ پيغمبر بزرگوار اسالم محمد صلی ﷲ
عليه وسلم چه ميفرمايد :
» ھنگامى كه زمان وفات مسلمان فرا رسيد  ،بعضى از اعضاء بدن او بر بعضى ديگر سالم
داده باھم خدا حافظى مى كنند ! و به ھمديگر چنين مى گويند :
سالم بر تو  ،تو از من ومن نيز از تو مفارقت مى كنم تا روز قيامت كه با ھم ھمراه) روح (
وحلو ل آن در بدن  ،روز رستاخيزھمديگر را مالقات كنيم «.
پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم زندگى دنيا را خواب ومرگ را بيدارى معرفى داشته  ،وميفرمايد
مرگ دريچه اى است براى خروج از عالم خيال و ورود به جھان حقيقت و واقعيت.
مرگ مارا با دنيا تازه اى روبرو مى كند كه ھمه عوالم آن براى ما شگفت انگيز ورود به اين
دنيا جديد  ،تنھا با بر افتادن پرده اى امكان مى يابد كه به دست مرگ فرو افتد.

پيامبر اسالم ميفرمايد:

اى مردم اين حقيقت را از خاتم پيامبران بشنويد كه :

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.
پيامبر اسالم در مورد مرد كه فوت كرده بود فرمود  »:أصبح مر تحآل عن الدنيا و تركھا ال ھلھا
فإن كان قد رضى فال يسره أن يرجع إلى الدنيا كما اليسر أحد يرجع إلى بطن أمه « ) او از دنيا
رفت وآن را براى ساكنان آن به جا گذاشت  .اگر از اين سفر راضى باشد  ،دوست ندارد به
دنيا بر گردد ھمانگونه كه ھيچ يك شما دوست ندارد كه به شكم مادرش برگردد.(.
پيامبر اسالم با ذكر اين مثال با صراحت توضيح داد كه گسترش آخرت نسبت به دنيا مانند
گسترش دنيا نسبت به رحم تاريك مادراست.

تـــرس از مرگ:
ھمانطوريكه عشق وعالقه به زندگى كامآل طبعيى است  .ترس از مرگ  ،ھم كامآل طبعيى است .
بنﭑ گفته ميتوانيم علل ترس از مرگ عشق به زندگى است .انسان در سخت ترين ودشوار ترين
شرايط ھم دل از زندگى بر نمى دارد  .واقعﭑ عشق به زندگى يك عشق غريزى ونھادى است.
انسان زندگى را در شرايط تلخ وناگوار ھم بر مرگ وتلخى ھا آن  ،اگرچه برخى از اوقات به
مى نازند  ،ترجيح ميدھد .

دو كس از مرگ سخت ميترسد:

اول  :آنكسيكه مرگ را به معناى نيستى وفناى مطلق تعبير وتفسير مى كند.
دوم  :آن كسيكه دوسيه سياه وتاريك در زندگی  ،داشته باشد.
سوم :گروه سوم عبارت از گروپ ھستند که  :متعلق به اين گروه وآن گروه نيستند واز مرگ ھم
حراسى ندارند.
قرار تحقيقات بعمل امده توسط مراكز نظر سنجى مراكز تحقيقاتى در مورد مفھوم مرگ بيشتر مردم
از نام مرگ  ،ھم ميترسند ،و بحث در باره مر گ را بحث ناخويشاند ميخوانند و از بحث مرگ ،
كفن  ،جنازه  ،قبر وقبرستان ،ھم متنفر اند .

ترس گمرھان از بيم مرگ:

خداوند پاك ميفر مايد  » :اتقوا ﷲ حق تقاته وال تموتن اال وانتم مسلمون « ) آل عمران ( 103 :
)بدون ترديد از ھمه بدتر مرگ در حال كفر وگمراھى است .
انسان بايد ھميشه براى مرگ امادگى داشته باشد ! مرگى اگر از او فرار كنى او به سراغ شما مى
ايد وحتمﭑ شمارا پيدا ميكند واگر مقيم باشيد باز ھم به سراغ شما مى ايد واگر آنرا فراموش ھم
كنيد مرگ شمارا فراموش نخواھد كرد.سخترين لحاظات براى انسان زمانى خواھد بود كه مرگ
به سرغ بيايد ولى او تاھنوز امادگى خويش را برای مرگ اتخاذ نكرده باشد.
در فھم قرآن عظيم الشان آروزى مرگ نشان عشق انسان به پروردگار محسوب ميگرد د.
خداوند پاك ميفر مايد :
» بگو اى يھوديان اگر از ميان مردم تنھا خو در دوستان خدا مى دانيد  ،پس آرزوى مر گ
کنيد اگر راست مى گوئيد  ) «.سوره  :جمعه  :آيه  ) ( 6انسان زمانى به مرگ مشتاق ميگردد كه
به يقين در يابد كه او اگر چه در اين جھان خاكى پديد امده است ؛ اما از اين جھان نبوده وبه
جھان ديگرى تعلق دارد.( .

دانـشـمندی را گفتند:

تا كى ميخواھى زنده بمانى ؟ گفت :تا آن وقتيکه بتوانم اين دو كتاب را كه دردست دارم به پايان
برسانم .

مرگ پايان زندگى نيست:

انسان با مر گ انديشى به حيات جاودانه پس از مرگ پى مى برد وميداند كه حيات با اوصاف

وشرايط خوشبختى وبدبختى پس از مرگ نيز ادامه دارد  .نه تنھا ز ندگى پس از مرگ ھمراه
با خوشبختى يا بدبختى ادامه مى يابد بلكه جاو دانه ھم مى باشد ولذا بايد بيشتر از حيات
دنيوى مورد توجه قرار گيرد .ابن سينا مى گويد  » :عارفان واھل معنى در ھمين دنيا ودر
پوشش ھاى جسمانى خويش چنانند كه گويى جان از تنشان جدا شده وبه عالم باال رفته اند «
)برای معلومات مزيد مراجعه شود به کتاب ابن سينا  ،االشارات والتبيھات  ،نوشته موالنا دكتور
سعيد افغانى  -چاپ كابل (.
انسان تنھا در سايه توجه به مرگ است كه در ارزيابى دنيا تجديد نظر مى كند ودر نتيجه مى
تواند خود را از دنيا نجات بخشد  .چون دنيا با توجه به مرگ ارج ومنزلت خود را از دست مى
دھد.
در منطق قرآن عظيم الشان انسان دوبار مى ميرد  :يك بار براى خروج از زندگى دنيا و ورود
در عالم برزخ ويك بار براى خروج از زندگى برزخى و ورود در عالم اخرت .
» ربنا امتنا اثنتين واحييتنا فاعترفنا بذنوبنا ) « ...پروردگارا ! دوبار ما را ميراندى ودوبار ما
را زنده كردى  ،از اينرو به گناھان خود اعتراف كرديم ( ) سوره غافر  :آيه .( 11

وامام قرطبی:

در بيان مرگ اينگونه زيبا قلم فرسايی میکند :بدان كه مرگ سھمناك ترين جريان است ،بدترين پديده
است ،جامیاست كه طعم آن بسيار تلخ و نامطلوب است و بيش از ھر چيز ديگر نابود كننده لذات
است و قطع كننده آرامش و جلب كننده ناپسندیھا است ،اگر چيزی كه بتواند مفاصل تو را قطع كند و
اعضای بدنت را از ھم جدا نمايد و اركان بدنت را منھدم سازد ،يقينا ً آن کار خطرناک و جريان
سھمناك مرگ است و فرا رسيدن چنين روزی بزرگترين روز است) تذکرة امام قرطبی ). (24

حيات انسان:

قرآن عظيم الشان ميگويد  :كه انسان با فرا رسيدن روز قيامت  ،دومين حيات انسان كه حيات
برزخى نام دارد  ،با مرگ دوم به پايان مى رسد پس از حيات برزخى  ،نوبت به حيات اخروى
ميرســـد.
بنﭑ انسان دارائی سه حيات است :حيات دنيوى حيات برزخى وحيات اخروى اعتقاد داشتن به
قيامت وروز حشر  ،ضامن فضيلت  ،كرامت  ،سعادت  ،تكامل وسر بلندى انسان است  ،آنان
كه از قيامت وروز حشر غافل اند وزرق وبرق دنيا  ،جاه ومال  ،ومقام انھا را ز ياد اخرت غافل
ساخته اند  .اين افراد واشخاص كسانى اند كه امور دنيايى چسپيده اند وھر گز به ياد آخرت
ومرگ نيستند  » .يعلمون ظاھر من الحياة الدنيا وھم عن االخرة ھم غافلون « ) ظاھرى از
زندگى دنيا را مى شناسند واز اخرت  ،غافلند اينھا در دعا ھاى خود  ،دنيارا طلب مى كنند
واز اخرت بى بھره اند ( )سوره  :روم  :آيه .( 7
 -2آنھايى كه زندگى دنيا را ياد آخرت  ،خالصه نكرده وياد آخرت  ،خالصه زندگی آنھا نيست .
خداوند پاك ميفرمايد  » :ومنھم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى االخرة وقنا عذاب النار«
دسته اى از مردم در دعاى خود مى گويند  :پروردگار در دنيا به ما نيكى بده ودر آخرت به
مانيكى عطا كن ومارا از عذاب آتش  ،نگاه دار ).سوره بقره  ) ( 198 :وسپس خداوند پاك در
باره آنھا ميفر مايد »:اولئك لھم نصيب مماكسبوا « ) براى كنان  ،از آنچه كسب كرده اند  ،بھره
اى است ( )سوره بقره  :آيه  ) ( 199اگر ما به داستان زر اندوزى قارون توجه نمايم در خواھيم
يافت زمانيكه قومش اورا او حرص من نمودند به او گفتند  » :وابتغ فيما آتاك ﷲ الدار االخرة
والتنس نصيبك من الدنی واحسن كما احسن ﷲ اليك والتبغ الفساد فى االرض ان ﷲ اليحب
المفسدين «) در آنچه خداوند به تو بخشيده  ،خانه آخرت را جستجو كن ونصيب خود را از دنيا
فراموش مكن ونيكى كن  ،چنانكه خداوند به تو نيكى كرده ودر روى زمين به دنبال فساد نباش
كه خداوند  ،فساد كنند گان را دوست نمى دار.( .

سوره  ) :قصص  :آيه  ( 78در اين شك نست كه ھمه انسانھا از لحاظ اصل فطرت وخلقت  ،اشتراك
در نوع دارند وھمگى در انسانيت  ،با ھم مشتركند  ،ولى به لحاظ كردار وگفتار وپندار واز جھت
فطرت ثانيه وساختارى كه از حيث عمل براى خود فراھم مى كنند  ،داراى انواع متعدد ند وبه
ھمين خاطر است كه سعادتھا وشقاوتھا آنھا نيز متنوع است .
 -3آنھايى كه زندگى دنيا را در ياد وتحصيل آخرت  ،خالصه كرده وبه طور خالص  ،دنيا وھمه
امور دنيوى را براى آخرت وكماالت اخروى مى خواھد  .عمر وزندگى ومال ومنال  ،اگر به طور
خالص در راه اطاعت وبندگى صرف شود  ،مطلوب است  ،البته با لتبع نه مطلوب با لذات واگرچنين
نباشد مطلوب نيست.خداوند پاك ھيچ نياز وحاجت انسان را الجواب نماند است  ،نياز انسان تنھا نياز
مادى نيست  ،نياز ھاى روحى وعاطفى  ،گسترده تر وپر دامنه ترند.

زندگى زيبا است ولى ھدف نيست:

زندگى دوست داشتنى  ،زندگى زيباست !ھر زنده اى بطورغريزى  ،براى استمرار وبقاى زند گى
تپ وتالش ميكند ودر مسير اين تالش ھا است كه نياز ھاى زندگى ر ا بر اورده به حيات خود
استمرار و دوام بخشند .
ھيچ زند اى در ھيچ لحظه اى زندگى را كافى نداسته واز ن سير نمى گردد.واقعﭑ اگر زندگى
نباشد  ،توانى نيست ولذتى ھم وجود ندارد  .ما زندگى را با تمام وجود خويش دوست داريم در
خوشى ھا خويش در غم ھاى خويش در جان جورى ھا خويش  ،در مريضى ھا خويش وحتى در
بستر مريضى ھاى طوالنى خويش  .ولى ميخواھم بگويم با ھم اين دوست داشتنى ھا انسان بايد
ھيچ وقت مرگ را فراموش نكند  .در اين جا ھيچ شك نيست كه زندگى زيبا ودوست داشتنى است ،
اما ھدف نيست.

مرگ از ديد استاد سعيد افغانی:
مـــرګ:

مرحوم موالنا دکتور سعيد افغانی در سال  ١٣۵٢ھجری شمسی در مورد مرگ مينويسد:
» اکثر خلک د مرګ څـخه ډاريـــږی  ،مګـر زه د ژونــد څخه زيات ډاريـږم  ،ډاريږم چه خطا
نشم ،بی ځايه قــدم کيږنه ږدم  ،دچــا د بې مـوجبه تکليف موجب ونه ګرځم  ،د ژوند رسالت را
څخه .خطا نشی او د بی عدالتی او بی انصافی مرتکب نشم
مرګ حــق دی  ،ضرور ھــرچاته رسيږی اود خالصون چاره ورڅخه نشته.
سړی نه پوھيږی چه چيرته به مــرې  ،په څه به مرې ،څنګه به مرې ؛ خو چه شرافت منـدانه
مـرګ وی ھر چيرته چی وی او په ھــر شواخــون چه کيږی پروانشته  ،د مرګ څخه دومره
ډاره چه د سړی د ژوند د فعاليت مخه ونيسې  ،او د حق او حقانيت او د عـدل او منصفانه قضاوت
په لياره کښې فلـج پاتی شی داسی ويره دسړی د بی ايمانی څخه تعبيرکوی او داسی ژوند د مرګ په
حساب بايد شمارشی
د ژوند د جوړولو کار پوره ايمان او ميړانه غواړی چه د ايمان او ميړانې په صورت کی کيدای
شی چه دمرګ سلګی ھم په آسانه تيرشی .
داسی ژ وند چه د ژوند د الښه کيدو او سعادت د تا مينيدود پاره نه وی په ژوند کولو نه ارزی ،
او نه داسی ژوند ته بايد ژونــد وويلی شی  ،خو د ژوند الښه کــيدو او سعادت د تامينيدو دپاره
بايد الزم وسايل او شرايط برابر او ټکول شوی پروګرام جوړ شی مرګ د بدن او روح عالقه
شکوی  ،خو د روح سره د ښو اوبدو اعمـالوعالقه او ارتباط نه شکيږی .
ډيرزياد په کار دی چه په دی پوه شو چه څنګه ژوند بايد جــوړ شی  ،ځکه ډير ژوندی په ډير و
عادی شيانو مشغول او مصروف دی  ،مونږ ګـورو چه د کارنظام د اکثروخلکو خطاء دی ،او په
خطاء کښی دخطاء مرتکب ګــرځی او په خطائی کښی´ اکثر کله د تشکر او تقديرھيله ھـم لری ،
ډير خلک ډيراللھنده اوپه ډيرو کارونو کښې مصروف اومشغول وی خو که ښه دقت وشی ټول
خطاء او د خلکو دګتو دپاره په درد نه خوری  ،اساسی او بنيادی ترتيب ئی خطاء او په يوی

خطائی کښيې د نورو ډير وخطاء  ،مرتکب ګرځې نو په دی اساس؛ مـرګ ،مـرګ او بيا ھـم مـرګ
!! دھغه چا د پاره چـه د معصومو انسانانو د مرګ موجبات برابر وی  .داکتر محمد سعيد
» سعيدافغانی « د ١٣۵٢ھجری شمسی کال ـ کابل «.

بعث بعد از مــوت

كيفيت مرگ:

يكى از عوامل كه انسان از مرگ در حرس وترس است چگونكى مرگ است .اين چگونى گاھى به
خود مرگ مربوط است وگاھى به شرايط وموقعيت مرگ.
انسان نگرانى دارد كه چگونه جان ميدھد  ،انسان مفھوم جان دادن را نمى داند  ،انسان نمى
داند كه مرگ مھمان است ناخوانده وناخوشياند ! كه با لكشر درد ورنج ما رادر محاصره خويش
قرار ميده.
انسان كاھى عالوه برخود مرگ  ،از شرايط مرگ خاص مرگ نيز نگران است .
نميدانى كه مرگ اش تصافى خواھد بود ويا ھم مرگ نا بھنگام  ،مرگ با ايمان خواھد بود ويا
بى ايمان  ،مرد دربستر خواھد بود ويا در جبھه كار وپيكار  ،مرگ بعد از مريضى طوالنى خواھد
بود ويا ھم كه بدست ديگران كشته خواھد شد  ،مرگ در وطن خواھد بود ويا ھم در غربت  .يكى
ديگر كه عوامل نگرانى انسان در باره مرگ حوادث بعد از مرگ است كه اين نگرانى ھا معموآل
بدو دسته عوامل دنيا امروزى از جمله بى سرپرست مانده اطفال زن وخانواده  ،تقسيم وتصرف
مال  ،كاميابى وخوشحالى دشمنان وغيره ..وقسمت دوم از اين نگرانى ھا شامل حال دنيا ديگرى
ميشود از آن جمله ميتوان از عذاب قبر  ،روز حشر  ،پل صراط سوال وجواب وغيره  ..نام برد .
ابن سينا ھمه عوامل واسباب ترس از مرگ را از ديگاه اشخاص مختلف را در كتاب خويش :
) مجموعه رسائل  ) ،رسالة فى دفع الغم من الموت ( جمعندى نموده وفشرده طورى بيان
فرموده است :
الف  :عده از انسانھا از مجھول بودن ومرموز بودن مرگ مى ترسند.
ب :عده اى ھم از معلوم نبودن سرنوشت انسان پس از متالشى شدن بدن در حرس اند.
ج :وبعضى ھا از نابودى مطلق جسم وروح ميترسند.
د :برخى از انسانھا از درد ورنج جان دادن ميترسند .
ه  :برخى از انسانھا از عذاب بعد مرگ در حرسند.
و :وبرخى از جداى مال  ،جاه منزلت وخوشى ھا زندگى.

ياد مــرگ:

بدون شک ياد مرگ در تزكيه و اصالح نفس نقش ارزنده و قابل توجھی دارد ،چون نفس تحت تاثير
دنيا و لذتھای آن قرار میگيرد و دوست دارد تا مدتی طوالنی در دنيا بماند و گاھی بسوی گناھان و
معصيتھا متمايل میشود و در طاعت و بندگی كوتاھی مینمايد ،اما زمانی كه تصور و ياد مرگ
ھمواره در خاطر انسان باشد ،دنيا در نگاه او بی ارزش میشود و انسان را وادار به تالش در اصالح
کجی و انحرافات مینمايد.
بيھقی در شعب ايمان ،ابن حبان در صحيح خود و بزار در مسندش با سند صحيح از انس رضی ﷲ
عنه چنين نقل میکنند که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود » :أكثروا ذكر ھاذم اللذات ،فإنه لم
يذكره أحد فی ضيق إال وسع عليه ،وال ذكره فی سعة إال ضيقھا عليه « ) صحيح الجامع(388/1) :
شماره( 1222 :
)مرگ كه خوشی و لذات را از بين میبرد به كثرت ياد كنيد ،چون ياد مرگ در تنگنا موجب فرح و
خوشی میشود و در حالت لذت سختی و ناراحتی به بار میآورد(.
از ابن مبارك روايت شده كه صالح مری گفته :اگر ياد و ذكر مرگ يك لحظه از من جدا شود ،دل من
بسته میشود و دچار فساد و ناراحتی میگردد.

دقاق میگويد :کسی که مرگ را زياد ياد کند به سه نعمت و کرامت دست پيدا میکند:
شتاب در توبه ،قناعت قلبی و شور و نشاط در عبادت و نيايش و اگر کسی مرگ را ياد نکند به تأخير
انداختن توبه و عدم رضايت و تنبلی در عبادت دچار میشود ).تذکرة امام قرطبی صفحه).(9

قرطبی ميـگويد:

بدان كه ياد مرگ احساس جدا شدن و دوری كردن از دنيای فانی و توجه به دار باقی را به وجود
میآورد .الزھد و الرقاق ،ابن المبارك :صفحه 88
میگويند:
زنی از قساوت قلب خود نزد ام المؤمنين عايشه رضی ﷲ عنھا شكايت کرد ،عايشه رضی ﷲ عنھا
خطاب به او فرمود :خيلی مرگ را ياد كن تا قساوت تو بر طرف شود .آن زن سخن امالمؤمنين را به
جا آورد و صفای قلب و آرامش خاطر را به دست آورد  ) .تذكرة القرطبی :صفحه . ( 9

قرطبی میگويد:

علما گفتهاند :ياد مرگ انسان را از ارتكاب گناه باز میدارد ،دلھای سخت را نرم میكند و مغرور
شدن به دنيا را پوچ میسازد و بال و مصيبتھا را آسان مینمايد ).تذكرة القرطبی :ص (12
قرطبی به نقل از علما میگويد:
ھيچ چيزی برای دلھا سودمندتر از زيارت قبور نيست ،مخصوصا ً اگر قلب سخت و سياه باشد بايد با
سه روش ذيل معالجه و مداوا گردد:
 -1كندن دل از دلبستگیھا بوسيله حاضر شدن در مجالس علم ،وعظ ،تذكير ،تخويف ،ترغيب و اخبار
و سرگذشت انسانھای پاک و وارسته ،چون ھمه اينھا باعث نرم شدن دل میشوند.
 -2ياد مرگ ،چون لذات را نابود و جماعات را متفرق و دختر و پسران را يتيم میسازد.
 -3حاضر شدن نزد كسانی كه در حالت سكرات مرگ ھستند ،چون نگاه كردن به سوی ميت و مشاھده
نمودن سكرات و نزعات و تأمل نمودن در چھره ميت بعد از مرگ ،امور و صحنهھايی ھستند كه لذت
نفس را از بين میبرند ،سرور دلھا را میزدانيد ،چشمھا را از خواب بيدار میکنند و جسم را از
آرامش دور نگاه میدارند و انسان را به انجام اعمال وا میدارند و موجب تالش و زحمت بيشتری
برای قيامت میشوند ) .تذكرة القرطبی :ص .( 12
از حسن بصری نقل شده که جھت عيادت نزد مريضی رفت ،او را در سكرات مرگ ديد ،به مشكل و
سختیھای او نگاه کرد و در آن تأمل نمود ،با رنگی ديگر به خانهاش بازگشت .زنش خطاب به او
گفت :غذا حاضر است .امام در جواب گفت :شما غذا بخوريد ،من امروز صحنهای را ديدم که تا
رسيدن بدان صحنه ھرگز آرام نمیگيرم و مدام تالش میکنم  ).تذكرة القرطبی :ص .( 12

حضرت ابودرداء ميفرمايد :

ھركس مرگ را زياد ياد كند ،از خوشحالیھايش كاسته میشود و حسدش از بين میرود ) .كتاب
الزھد ابن المبارك (.

پندھای پند آموزان:

خداوند پيامبرش را اينگونه به وسيله مرگ پند میدھد » :إِنﱠكَ َميتٌ َوإِنﱠ ُھم ﱠميتُونَ « ) الزمر( ٣٠ :
ای مح ّمد! مرگ از مسائلی است كه ھمه انسانھا در آن يک برابر اند  ،و شتری است كه بر در خانه
سرانجام نيك و خوش و جاويدان
ھمه كس میخوابد .لذا ) تو ھم میميری ،و ھمه آنان میميرند( و
ِ
آن پرھيزگاران است(.
از ِ
در حديثی كه طبرانی آنرا در »اوسط« و ابو نعيم در» حليه« و حاكم در »مستدرك« از حضرت علی
رضی ﷲ عنه نقل كردند ،چنين آمده است که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود:
» جاء جبريل عليه السالم إلى النبی صلى ﷲ عليه وسلم ،فقال » :يا محمد ،عش ما شئت فإنك ميت،
وأحبب من أحببت فإنك مفارقه ،واعمل ما شئت فإنك مجزی به « ثم قال » :يا محمد شرف المؤمن قيام
الليل وعزه استغناؤه عن الناس(.
)جبرئيل نزد من آمد و گفت :ای محمد ھرچند كه تو زنده بمانی باالخره روزی از دنيا میروی ،محبت

كن با ھركس كه مايل ھستی ،قطعا ً تو روزی از وی جدا خواھيد شد ،ھرچه میخواھی انجام بده،
بطور لزوم پاداش آنرا خواھی گرفت ،بدان كه شرافت وكرامت مومن در شب زندهداری و عزت او در
استغنا از ديگران است(.
علی بن ابی طالب رضی ﷲ عنه میفرمايد:
دنيا به عقب بر میگردد و آخرت از طرف جلو میآيد ،ھركدام از اين دو فرزندانی دارد .شما فرزندان
آخرت باشيد نه دنيا ،چون امروز عمل بدون مواخذه است و فردا مواخذه بودن عمل صورت میگيرد.
)مشكاة المصابيح.(259/2) :

شيخ جليل القدر امام قرطبی ميفرمايـد:

ای انسانی که فريب مرگ و سختی و فريب آنرا خوردهايد بيند يشيد ،مرگ برای ترس دلھا ،گريه
كردن چشمھا ،جدا كردن جماعتھا ،نابود کردن لذتھا و قطع آرزوھا کافی است.
پس ای فرزند آدم ھرگز درباره روزی كه بر زمين میافتی و از جای خود به جائی ديگر منتقل
میشوی ،انديشيدهای؟
روزی كه از جای فراغ وگالن وجای که وسعت دارد به جای تنگی منتقل میشوی ،دوستان و
ھمراھان مرتکب خيانت میشوند و برادر و دوست از تو جدا میشوند و از فراش به خاک رھسپار
میشويد و بجای رختخواب و لحاف نرم ،تو را با خاك و گل میپوشانند ،پس ای انسانی كه در جمع
اموال و تحكيم ساختمان در تكاپو و تالش ھستيد ،سوگند به خدا جز کفن چيزی از اموال بھرهی تو
نمیشود ،قطعا ً اموال اندوخته تو رو به زوال و نابودی و بدنت غذای خاک است.
پس كجا است مالی كه اندوختهای؟ آيا اين اموال تو را از ھالكت نجات داد؟ ھرگز بلكه اموالت را برای
كسی گذاشتهای كه تو را سپاس نمیگويد و با بار گناھان نزد كسی آمدی كه عذر تو را نخواھد
پذيرفت).امام قرطبی تذكرة.( .9 :
قرطبی رضی ﷲ عنه از يزيد رقاشی نقل میکند که اينگونه با خودش به سخن میآيد :نابود شو ای
يزيد ،بعد از مرگ چه كسی برای تو نماز میخواند؟ بعد از مردن چه كسی برای تو روزه میگيرد؟ بعد
از مردن چه كسی پروردگارت را خشنود و راضی میسازد؟
بعد میگويد:
ای مردم چرا بر چند لحظه باقی مانده از زندگی خود به گريه و زاری نمیافتيد؟ چه قبری تو را فرا
میخواند؟ چه قبری خانه و چه خاکی فراش تو میگردد؟ چه کرمیدوست و انيس تو میشود؟ با اين
حال در انتظار روز حشر به سر میبرد ،چه حالی دارد؟ ).امام قرطبی تذكرة( .9 :
قرطبی در جايی ديگر میگويد:
ای انسان آن صحنه را به خاطر بياور كه سختیھای مرگ بر تو نازل میشوند ،آه و فغان و
بيھوشیھا بر تو ھجوم میآورند ،يكی میگويد :فالنی وصيت کرده و مالش تقسيم گشته ،ديگری فرياد
میزند :فالنی زبانش بند آمده و دگر حرف نمیزند و ھمسايه و دوست را نمیشناسد و با برادرانش
سخن نمیگويد.
مثل اينكه در حالی به سوی تو نگاه میكنم كه توان پاسخ گفتن را نداريد .پس ای فرزند آدم بينديش
برای روزی كه از رختخواب به سوی تخته غسل میروی ،تو را غسل میدھند و كفن را بر تنت
میگذارند و دوستان و نزديكان از تو وحشت دارند و دوستان و برادران بر تو زار زار گريه میکنند و
غاسل میگويد :كجاست ھمسر فالنی تا وی را حالل کند ،فرزندان يتيمش کجا ھستند؟ ديگر ھرگز
نمیتوانند او را ببينند ،سپس اين اشعار را میسرايند:
از پندھای صحابی بزرگوار حضرت ابودرداء رضی ﷲ عنه اين است که میفرمايد:
سه چيز مرا به گريه و سه چيز ديگر مرا به خنده در آوردهاند:
كسی كه آرزوی دور و دراز دنيا را در سر میپروراند و مرگ در تعقيب او است ،انسان غافل و بی
خبری كه خداوند از وی غافل نيست ،انسانی كه با تمام وجود خنده میزند و قھقھه میکشد در حالی
که به خشنودی خداوند و عدم آن علم و آگاھی ندارد.
و دوری از دوستان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و گروه پيرو و راھروش ،سختیھا و سكرات مرگ و

حاضر شدن در محضر عدل الھی در روزی كه رازھا و پنھانھا آشكار میشوند و مشخص نبودن
مسير نھايی به سوی جھنم يا بھشت ،مرا به گريه در میآورد.
از ابوذر رضی ﷲ عنه يا حضرت ابودرداء رضی ﷲ عنه چنين روايت شده:
برای مرگ به دنيا میآيد و برای تخريب جھان را آباد میسازيد و برای بدست آوردن اشيای ناپايدار
حريص و طمع کار ھستيد ،ولی کردار پايدار و ثابت را رھا میکنيد)كتاب الزھد و رقاق :ابن مبارك:
ص ( .88
قرطبی در کتاب »تذكره« در لباس واعظ و ناصح میگويد:
ای انسان ضعيف ،اموال اندوخته تو كجاست؟ اموالی كه آنرا برای موارد دشوار و روزھای سخت
پس انداز وذخيره کرده بودی ،قطعا ً موقع مرگ از آن محروم میشويد ،ثروت مندی را به نداری و
عزت را به ذلت مبدل ساختيد ،ای کسی که در گرو گناھان به سر میبريد و از اھل و ديارت جدا
شدهايد ،چگونه شب را به روز میرسانيد؟
راه ھدايت بر تو پوشيده نبود ،ولی برای اين سفر طوالنی و خطرناک کمترين زاد و توشه را ذخيره
کردهايد ،مگر نمیدانيد که کوچ کردن بسوی اين روز پر خطر ضروری است و در آنجا قيل و قال به
دادت نمیرسد ،بلكه تو در برابر آنچه كه با دستھايت گرفتهای و با پاھا بسوی آن راه رفتهای و با
زبان بدان سخن گفتهای و با اعضا و جوارح بدان عمل كردهای محاسبه و مؤاخذه خواھی شد ،اگر
مشمول الطاف الھی قرار گيريد ،به سوی بھشت میرويد و اگر از آن محروم باشيد راھی جز آتش
نداريد.
ای بی خبر غفلت و سستی از اين خطرھا تا کی؟ فكر میكنی معامله ساده است و گمان میبری
مصيبت آسان است و میپنداری كه وقت فرا رسيدن كوچ و مردن ،حال و مقام به فريادت میرسد؟ يا
ثروت و سامان به دادت میآيد؟ يا پشيمانی بھرهای به ھمراه دارد؟ يا دوستان ھنگام حشر مھربان و
بخشنده ھستند؟ ھرگز! بخدا سوگند چنين تفکری از اساس و بنيان اشتباه است ،الزم است كه بدانی
تو به اندك قانع نيستی و به حرام سير نمیشوی و پند و موعظه را نمیپذيری و از وعيدھا ھراسی
نداريد ،پيروی از ھوا و ھوس و حرکت کردن کورکورانه به عادت و منش ھميشگی تو تبديل شده
است ،به جوانمردی خود خوشحال ھستی و آيندهات را فراموش كردهايد ،ای كسی كه در خواب غفلت
بسر میبری و در بيداری به بیراھه میروی ،اين غفلت و سستی تا كی؟ آيا فكر میكنی كه آزادانه
رھا كرده میشوی و فردا مؤاخذه نمیگردی؟ آيا فكر میكنی كه در برابر رشوه دادن از مرگ نجات
میيابيد؟
خير ،ھرگز! مال و فرزندان نمیتوانند مرگ را از تو دفع كنند ،تنھا کردار نيک به انسان سود و بھره
میرسانند ،خوشا به حال كسی كه بشنود و به خاطر بسپارد و بر آرزوھا جامه تن را بپوشاند و آنھا
را محقق سازد ،نفسش را از ھوسھا باز دارد و يقين پيدا کند كه متقين نجات يافتگانند و انسان تنھا
به تالش خود دسترسی دارد و زحمت خود را خواھد ديد ،پس ای غافل از اين خواب بيدار شو و با
اعمال نيک خود را مسلح کن.

احوال روز قيامت:

ابو بكر الجزائرى در كتاب خويش ) عقيدة المؤمن ( روز قيامت را چنين تعريف وفورمولبندى
نموده است  » :ان المراد من يوم القيامه امران  :فنا ء ھذه العوالم كلھا وانتھا ھذه الحياة
بكاملھا والثانى إقبال الحياة اآل خرة وابتد إھا  ،فدل لفظ اليوم اآل خر على آخر يوم ھذه الحياة
وعلى اليوم االول واالخر من الحياة الثانيه اذ ھو يوم واحد ال ثانيه له فيھا البتة « ) ھدف از

روز قيامت دو چيز است:

اول زوال وفنا ھمه اين جھان  ،فنا وختم زندگى.
دوم اغاز وابتدا زندگى ديگر.
پس لفظ اخرت بر اخرين روز زندگى اين جھان وبر اولين روز واخرين روز زندگى زندگى
ددوم دال لت ميكند  ،بخاطر اينكه تعريف روز قيامت چنين بيان يافته است » .ھو الحادثه الكونية
العظمى التى تطوى عند ھا السموات واالرض وينتشر فيھا النظام الكونى « ) روز قيامت يك

حادثه بزرگ كونى است كه در آن آسمانھا وزمين با ھم درھم مى چسپد ونظام كونى امروزه درآن
در ھم وبرھم ميگردد.(.

زيارت قبور:

زيارت قبور در دين مقدس اسالم دارای  ،حکمت وفلسفه خاصی خود است  ،برخی از علما ء
ميگويند  ،زيارت قبور ،برای پند وعبرت است  ،پندگرفتن از سرنوشت گذشتگان است .انديشيدن
برحال انسانھا که روزی ،نيرو و جوانی داشتند ،قدر و مقام و خانه و خانوده داشتند ....و حاال باھمه
آرزوھا و آرمانھای طوالنی ،اسير خاک شدند.
به امام على بن ابى طالب كرم ﷲ وجھه گفتند  :يا امير المو منين ! چـرا ھميشه در كنار
گورستانھا جاى گزيده اى ؟ گفت  :مرده ھـار ا بھترين ھمسايه خويش ميدانم.
امير المومنين حضرت على كرم ﷲ وجھه ھر گاه به بر سر قبرمى گذشت ايستاده ميشود وچنان
گـريه سر ميداد كـه ريش مبارك اش تر ميشود.
حضرت على كرم ﷲ وجھه در حديث از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم روايت فرموده  ،ميگويد :
پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم فرموده است » انسان را بايد بخود مشغول کند و روزگار ايشان آموزگارما
گردد .از ھمين رھگذراست که رسول ﷲ »صلی ﷲ عليه و آله وسلم« می فرمايند» :إنى نھيتكم عن
زيارهی القبور فزوروھا فإن فيھا عبرهی« )أحمد عن أبى سعيد ) المناوى( أخرجه أحمد ) ، 38/3رقم
ضا  :الحاكم ) ، 530/1رقم
 ، (١١٣۴٧قال الھيثمى ) : (58/3رجاله رجال الصحيح  .وأخرجه أي ً
 ، (1386وعبد بن حميد )ص  ، 303رقم . (985أخرجه الديلمى ) ، 294/2رقم ( 3341
من شما را از زيارت قبور نھى كرده بودم ولى اكنون آن را زيارت كنيد ! چون زيارت قبر
انسان را به ياد آخرت مى اندازد اما از گفتن سخنان ناشايسته بايد اجتناب ودورى نمايد.
من شما را از زيارت قبرھا باز داشته بودم حاال به ديدرا قبرھا برويد که برای شما پند و عبرت است (
ابن مليئكه روايت ميكند:
روزى ديدم كه ام المومنين حضرت بى بى عـايشه رضى ﷲ عنھا از قبرستان برمى گشت .
گفتم  :اى ام المومنين از كجا بر مى گردى؟
گفت  :از سر قبر برادرم عبدالرحمن ! گفتم مگر آيا پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم از زيارت قبور
نھى نكرده است ؟ ! گفت  :بلى  .ولى بعد به آن دستور داد.
نافع ميگويد:
زمانيكه ابن عمر بر سر قبرستان مى گذشت برسر قبر مى ايستاد وبر او سالم مى فرستاد.
پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم مى فرمايد  » :من زار قبرى فقد وجب له شفاعتى « ) كسى كه قبر مرا
زيارت كند شفاعت من براى او حتمى وقطعى مى گردد.( .

علماء اسالم در اداب زيارت قبور نوشته اند:

مستحب است كه انسان به ھنگام زيارت قبر  ،پشت به قبله و رو به روى ميت بنشيند وبر
اوسالم كند اما نبايد دست بر روى قبر بمالد ويا آن را ببوسد  .اين گونه رفتار ھا از عادت
نصارى است.
نـافع گويد  :بيش از صد بـار ابن عمر را ديدم كه بر سر قبر پيامبر صلى ﷲ عليه وسم مى آمد
ومى گفت سالم بر پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم  ،سالم بر ابو بكر  ،سالم بر پدرم انگاه بعد از دعا
بر مى گشت .
محمد بن واسع روزھاى جمعه به زيارت قبر مى رفت  .بدو گفتند  :چرا آن را به روز ھاى
دوشنبه موكول نمى كنى ؟ گفت  :شنيده ام مرده ھا روز ھاى جمعه ويك روز قبل ويك روز بعد
از آن  ،مى دانند چه كسانى به زيارتشان آمده است ؟
ھدف از زيارت قبر براى شخص زاير عبرت پذيرى وبراى ميت بھره مند شدن از دعاى زاير
است  .بنابر اين كسى كه به زيارت قبر مى رود از دعا براى خود وميت در يغ نه نمايد.

مؤمن آنچه را براى خود دوست دارد براى دوست خود نيز د ر دعا بخواھد  ،در اصل دعا براى
دوست دعا براى خود شخص است .
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است » اذا دعا الرجل آل خيه فى ظھر الغيب قال الملك  :ولك
مثل ذالك « ) ھر گاه انسان براى دوست وبرادر خود غيابﭑ دعا كند فرشتگان مى گويند  :به
اندازه اين دعا خداوند به خودت عطا كند ! (
حضرت بى بى عايشه رضى ﷲ عنھا مى گويد :
پيغمبر صلى ﷲ عليه وسلم فرمود  » :إذا مات صا حبكم فد عوه وال تقعو ا فيه « ) ھر گاه يكى از
رفيقانتان مرد او را دعا كند ! به عيب جويى از او مشغول نشويد ( .
پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم ميفرمايد  » :وال تسبو ااالموات فإنھم أفضوا إلى ما قـدموا «) مرده ھا
را مورد دشنام وناسزا قرار ندھيد ! آنان به آنچه كه براى خود ) به آن دنيا ( فرستاده اند رسيده
اند.

يكى از محادثين مشھور اسالم ابو دردا ء مى گويد:

من به ھنگام سجده براى ھفتاد نفر از دوستانم دعا مى كنم ونام ھريك از آنان را در وقت
سجده بزبان مياورم .
خواننده محترم !
ھمانطوريکه که گفته شد ھمه انسانھا زمانيکه روز موعود اش فرا رسد می ميرند  .پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم ھم ميميرد :
ْ
َ
َ
ستَ ْق ِد ُمونَ « ) سوره النحل (
سا َعةً َوال ي ْ
خداوند پاك ميفرمايد  » :إِذا َجا َء أ َجلُ ُھ ْم فَال ي ْ
ستَأ ِخ ُرونَ َ
) چون وقت مقرر أجل فرا رسد  ،نه ساعتى پيش رود ونه به تاخير انداخته ميشود (

رحلت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم

زمانيكه ناجى ورھبر بشريت  ،خليل  ،حبيب  ،بر گزيده ما رسول ثلقين  ،پيامبر خدا سيد
المرسلين  ،خاتم النبين  ،پيشواى متقين وحبيب رب العالمين  ،لحظات مرگ واجلش فرا رسيد
به ھمه اين عظمت كه داشت  ،خداوند متعال يك لحظه ھم مرگ آنرا به تأخير نه انداخت  ،بلكه
فرشتگان مامور قبض را فرستاد  ،تا روح پاك ومباركش را از جسد شريف ومحترمش جدا و
پيرون اورد  ،و آن را به سوى خير وبركت واحسان وبه جايگاه صدق ورضوان در جوار خداوند
رحمان منتقل كند.
آنچه كه براى پيامبر مقدر شده بود به آن عمل صورت گرفت ؟
آيا فرشته مأمور ،حال اھل وخانواده پيامبر بشريت را رعايت كرد ؟!
آيا به خاطر اينكه او پشتيبان حق وبشير ونذير عالميان بود ،مسامحه وگذشتى در حق اش به
عمل امد ؟ جواب واضح است ھر گز نه بلكه آنچه را که پروردگاربه او دستور داده بود  ،بدان عمل
كرد وبه اجراى آنچه در لوح نوشته شده بود پرداخت.
ما انسانھا بايد از وفات ورحلت سيد المر سلين  ،خاتم النبين  ،پيشواى متقين وحبيب رب
العالمين كه در قيامت اولين كسى كه زنده ميشود وصاحب مقام عظيمى شفاعت است عبرت گريم.

سيرت نويسان مينويسند:

ام المومنين حضرت بی بی عايشه ميفرمايد  :لحظاتيکه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به حال
احتضار درآمد آنحضرت صلی ﷲ عليه وسلم را ميان سينه و گلويم تکيه داده بودم  .که در ھمين لحظات
عبدالرحمن بن ابوبکر وارد خانه شد  ،و مسواکی بدست داشت؛ رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در
حالی که به من تکيه داده بود ،به او نگاه می کرد.
حضرت بی بی عايشه ميگويد :که ديدن رسول ﷲ  ،فھميدم که ميخواھد مسواک بزند .به پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم کفتم  :می خواھی مسوک بزنی ؟
رسول ﷲ با اشاره سر بمن فھماند که بلی.
مسواک را گرفتم ديدم کمی سخت بود  ،از رسول ﷲ پرسيدم آيا آنرا با دھانم نرمش کنم؟

اشاره کرد که بلی ؛ با دھانم مسواک را جويدم وآنرا نرم کردم و به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم دادم و
آنحضرت بھتر از ھروقت ديگر ھميشه مسواک زد.
سيرت نويسان مينويسند  :تشتی بزرگی پر از آب در پيش رويش پيامير صلی ﷲ عليه وسلم قرار
داشت؛ دست ھای مبارکش را در آن تر ميگرد وبروی خويش می ماليد :وبا خود ميگفت » :ال اله اال
ﷲ« مرگ سکرات و سختی ھای دشواری دارد!
ھنوز پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم مصروف مسوک زدن بود که دستش را بلند کرد .و چشمانش به طرف
چت خانه بلند شد و لبانش حرکتی کرد.
حضرت بی بی عايشه آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم را بطرف خودش مايل نمود و ايشان می گفت :با
آن کسانی که به آنان نعمت داده ای ،اعم از پيامبران ،صديقان و شھدا و صالحين؛ بار خدايا! مرا بيامرز
و مرا مشمول رحمتت بگردان و مرا به ملکوت اعلی برسان؛ بار خدايا! به رفيق اعلی! و جمله آخر را
سه بار تکرار کرد و دستش افتاد و به رفيق اعلی پيوست» .انا  و انا اليه راجعون«
لحظه وفات رسول صلی ﷲ عليه وسلم در شدت گرمای قبل از ظھر روز دوشنبه  12ربيع االول
سال  11ھجری بود .بدين ترتيب عمر ايشان  63سال و چھار روز بوده است.

خبر مرگ:

لحظات که خبر وفات پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به بيرون از خانه رسول ﷲ نشر شد وخبر به اصحاب
کرام واھل مدينه رسد  ،فشار غم و اندوه بر اصحاب ومردم غمگين ساخت .
سراسر شھر مدينه را ظلمت و تاريکی فرا گرفت.

حضرت انس ميفرمايد :

روزی درخشانتر و نيکوتر از روز ورود پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به مدينه نديدم و نيز روزی تاريک
وبدی را از روز وفات رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به ياد ندارم .
وقتی پيامبر وفات کرد ،فاطمه )رضی ﷲ عنھا( گفت:
پدر جان! دعوت پروردگارش را بدانگاه که او را فرا خواند ،اجابت کرد؛ پدر جان! باغ فردوس ،جايگاه
اوست! پدر جان! خبر وفاتش را با جبرئيل باز می گوييم!

آخرين روز زندگی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم

انس بن مالک روايت می کند:
مسلمانان روز دوشنبه در مسجد ،نماز صبح را به امامت ابوبکر ) رض ( می خواندند که ناگھان
رسول ﷲ پرده خانه عايشه را کنار زد و از داخل خانه در حالی که مردم با صف ھايی فشرده نماز
می گزاردند ،به آنھا نگاھی کرد و تبسم فرمود.
ابوبکر خواست عقب برود و در صف ساير مصلين قرار بگيرد؛ زيرا گمان کرده بود که رسول ﷲ
می خواھد برای نماز بيرون بيايد.
انس گويد :مردم از فرط شادی وخوشحالی خواستند نمازشان را قطع کنند! اما رسول ﷲ با دست
مبارک شان اشاره نمود که نمازتان را تمام کنيد وبه نماز تان ادامه دھيد  ،و پرده را انداخت و داخل
خانه رفت.
پس از اين ديگر وقت نمازی نيامد که رسول ﷲ زنده باشد و چون چاشت شد ،پيامبرصلی ﷲ عليه
وسلم فاطمه را به حضور خواستندو به وی در گوشی چيزی گفتند که سخت گريان کرد و باز دوباره
چيزی گفتند که خنديد.
عايشه می گويد :بعدھا علت خنده و گريه اش را پرسيدم؛ فاطمه گفت :رسول خدا اول به من گفت که
از اين مريضی بھبود نمی يابم و از دنيا می روم .لذا من گريستم و باز دوباره گفتند :تو اولين فرد از
اھل بيتم ھستی که به من می پيوندی؛از اينرو خنديدم!
ھمچنين رسول ﷲ به فاطمه مژده داد که وی ،سرور زنان جھان است؛ طبق برخی از روايات اين
سخن و مژده رسول رسول ﷲ در آخرين روز زندگيشان نبود ،بلکه در آخرين ھفته بوده است .وقتی
فاطمه سختی و درد رسول ﷲ را که باعث بيھوشی ايشان می شد ،مشاھده کرد ،گفت :ای وای از
درد و رنجی که پدرم را آزار می دھد!
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :پس از امروز ،ديگر بر پدرت سختی نخواھد بود.

در ھمين روز بود که حسن و حسين را صدا زد و آنھا را بوسيد و در مورد آنھا سفارش به خير
ونيکی کرد و نيز ھمسرانش را خواست و آنھا را پند و اندرز داد.
درد ،ھمچنان شديد و شديدتر شد و اثر گوشت زھرآلودی که ايشان در خيبر خورده بود ،آشکار گشت
ورسول خدا eفرمود :ای عايشه! ھمواره درد ناشی از آن غذايی را که در خيبر خورده بودم ،مرا آزار
می دھد و اکنون احساس می کنم که نخاع من بر اثر زھر آن قطع می شود ! پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم رو اندازی را که بر صورتش انداخته بودند ،ھرگاهُ ،خلقشان تنگ می شد ،آن را از صورت بر
می داشت.يک مرتبه در ھمين حال آخرين سخنانش را خطاب به مردم گفت و فرمود» :لعنت خدا بر
يھود و نصارا که قبور پيامبرانشان را مسجد قرار دادند ،ھرگز نبايد دو دين در سرزمين عرب باقی
بماند«.
و در اين سفارش خود به مردم فرمود :نماز را ،نماز را پاس داريد و با غالمان و کنيزانتان به خوبی
رفتار کنيد!
ميگويند زمانيکه حضرت عمر خبر وفات رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را شنيد  :از شنيدن اين خبر از
حالت عادی خارج شده بود ،بر دروازه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ايستاد و فرياد زد :گروھی منافق،
گمان کرده اند که رسول ﷲ وفات کرده است .قطعا رسول ﷲ نمرده ،بلکه به مالقات خدايش رفته است؛
ھمانطور که موسی عليه السالم رفت و چھل روز از ميان قومش غائب گرديد و آنگاه به نزد آنان
بازگشت ،در صورتی که ھمه گفته بودند :مرده است .بخدا قسم رسول ﷲ باز خواھد گشت و دست و
پای کسانی را که می گويند :رسول خدا وفات کرده است ،قطع خواھد کرد.

اما برخورد ابوبکر صديق:

زمانيکه خبر وفات رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به ابوبکر صديق رسيد  ،او در خانه خويش در منطقه
سنح قرار داشت ،بمجرد شنيدن خبر وفات رسول ﷲ سوار بر اسب وبا عجله خود را به مسجد نبوی
در جای که خانه رسول ﷲ صلی وسلم رسانيد  .با ھيچ کسی صحبت نکرد يکسره وراسآ به حجره
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم وارد خانه بی بی عايشه صديقه دختر خويش گرديد .
زمانيکه وارد حجره رسول ﷲ شد ديد که جسد پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم با پتوی يمنی پيچانيده شده
است .
پارچه را از صورت مبارکش دور کرد در حاليکه اشک از چشمانش مبارکش جاری بود  ،بر او نماز
مى خواند .
بعد از اينکه نماز خويش را به پايان رسانيد  ،بر جنازه حبيب خدا خم شد  ،پرده يمنی را از روی
مبارکش برداشت پيشانى وھر دو رخسار حبيب خدا را بوسيد وروی مقدس اش را با دستانش
مسح كرد  .در حاليكه به شدت مى گريست مى گفت :
پدر ومادر ونفس و خانواده ام فدايت باد !
زندگى ومرگ چقدر پاك وزيباست !
با مرگ تو چيزى قطع شد ) نزول وحى ( كه با مرگ ھيچ يك از پيامبران قطع نشده بود و تو
باالتر از توصيف وتعريف ھستى ؛ بزرگترين از آنى كه برايت گريه كنند ؛ تنھا كسى بودى كه
مايه اميد وشادى ھمه ما بودى ؛ تنھا تو بودى كه با ھمه ما بودى تا جايى كه جان ھمه در
وجودت جمع شده بود ؛اگرمرگت به انتخاب وخواست خودت نمى بود در غم فراقت جان مى داديم .
اگر تو خودت ما را از گريه منع نمى كردى آخرين قطره اشك را از چشم سرازير مى كرديم .
اما آنچه كه نمى توانيم از خود دور بداريم دو چيزى است  :جدا ناپذير از ھم  ،يكى غم  ،و
ديگرى ياد تو.

پـــروردگارا!

پيامبرصلى ﷲ عليه وسلم را به تو مى سپارم !
اى محمد !
سالم خدا برتو باد ! ما را به نزد پروردگارت ياد كن ! بايد ما در قلب تـو باشيم وتو بياد ما
باشى !

اگر اطمينان وآرامشى كه تو به وسيله دين از خود به جاى گذاشته اى نمى بود  ،از دھشت
ووحشت به جاى مانده از فراقت كسى زنده نمى ماند .

پـروردگارا !

ما پيامبرت را بــه تو مى سپاريم  .دين اورا در بين ما محفو ظ بدار !
سيرت نويسان مينوسند :
مسلمين بعد از رحلت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم با بحران بزرگى مواجه گشتند  ،بحرانى كه
از آن چاره نداشتند  ،وبايد روزی با آن روبرو مى شدند  ،زيرا » شيوه وسنت الھى است نسبت
به امتھاى گذشته نيز چنين بوده وسنت الھى تغير نا پذير است « ) سوره احزاب  :آيه ( 62

مؤرخين مينويسند:

سپس ابوبکر به جمع صحابه که در بيرون خانه در حال گريان ومصيبت بودند رفت  ،ديد که حضرت عمر
مصروف سخنرانی با صحابه می باشد .
حضرت ابوبکر خطاب به صحابه گفت :
ھرکس محمد صلی ﷲ عليه وسلم را می پرستيد ،بداند که محمد صلی ﷲ عليه وسلم وفات کرد
وھرکس خدا را عبادت می کند ،ھمانا خداوند متعال زنده است و ھرگز نمی ميرد.
طوريکه خداوند متعال ميفرمايد :
» محمد رسولی بيش نيست که پيش از او رسوالنی بوده اند که مردند؛ پس آيا اگر او بميرد يا کشته
شود ،شما به حال نخست برمی گرديد؟ ھرکس به عقب برگردد ،ھرگز به خدا زيانی نمی رساند .و خداوند
به زودی سپاسگزاران را پاداش خواھد داد« ) .سوره  :آل عمران(44 :
ابن عباس می گويد:
تا وقتی ابوبکر اين آيه را خواند  ،گويا مردم نمی دانستند که خداوند در کتابش اين آيه را نازل کرده
است؛ وقتی ابوبکر ،آيه را خواند ،مردم اين آيه را به ياد آوردند و ھرکس که اين آيه را می شنيد ،او نيز
شروع به تالوتش می کرد.
ابن مسيب گويد :عمر گفت :بخدا سوگند اين آيه را فراموش کرده بوديم تا آنکه ابوبکر آن را خواند .پس
از اين به زمين افتادم و يقين کردم که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم وفات کرده است.
)برای تفصيل بحث مراجعه شود به  :سيرت رسول اکرم )ترجمه کتاب الرحيق المختوم( تأليف:صفی
الرحمن مبارکپوری ترجمه:حامد فيروزی محمد ابراھيم کيانی (

سيرت نويسان مينويسند:

وفات فرزندان پيامبر صلی عليه وسلم:

حضرت محمد صلی ﷲ عليه وسلم شش اوالد خويش را بدست خود زير انبار ھاى خاك دفن كرده
است .
روايت است زمانيكه فرزند ش ابراھيم که عمر اش بيش از يك سال وچند ماه تجاوز نميگرد به
مريضى سخت مبتال شد وزمانيكه پيامبر اسالم را از مريضى او مطلع ساختند  .در حاليكه از فرط
درد والم دست مباركش شانرا به شانه عبد الرحمن بن عوف ) رض( تكيه داده بود  ،خو درا
به خانه احزان ماريه ) رض ( رسانيد ديد كه ابراھيم در اغوش مادر دست وپا ميزند اورا از
اغوش مادر گرفت در حاليكه قلبش مضطرب ودست ھايش مرتعش بود اورا در آغوش خود
گرفته وگفت  »:اى ابراھيم ! دردى را كه خداوند بتو داده است ما نمى توانيم از تو كم كنيم
ويا بتو كمكى كرده بتوانيم « .
زمانيكه ابراھيم جان بجان آفرين سپرد محمد صلی ﷲ عليه وسلم در حاليكه به شدت ميگرست
واشك از چشمان مباركش جارى بود گفت :
» اى ابراھيم ! اگر اين مردن تو امر حق و وعده ء راستين خداوند تعالى ومقدر نمى بود كه
آخر ما به اول ما ملحق ميشوند ھر آئينه بيشتر از اين بر تو غمگين واندوھگين ميشدم «.

وبعد از اندك سكوت فرمود  » :چشم اشك ميرزد وقلب غمگين ميشود  ،وما جز آنكه خدا را
خشنود ساز يم چيزى نميگويم و ما اى ابراھيم ! بر تو شديدٱ غمگين ھستيم «.
پيامبر اسالم صلی ﷲ عليه وسلم با مرگ سه فرزند خود ) ھريک قاسم  ،طاھر و طيب و سه دختر
ھر يک زينب  ،رقيه و ام کلثوم ( را با دست ھای خويش دفن کرد  ،ودر فراق آنھا متاثر گرديد.
ولی مرگ فر زند کودک اش ابراھيم که از ماريه بود ،قلب پاک و حساس پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
را سخت آزرده ساخت .
سيرت نويسان مينويسند  :زمانيکه ابراھيم در اغوش پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم جان ميداد  ،رسول
ﷲ در حالی که ابراھيم را در آغوش داشت فرمود :
» ابراھيم عزيز! کاری از ما برای تو ساخته نيست  .مقدر الھی نيز بر نمی گردد .چشم پدرت در مرگ
تو گريان و دل او اندوھبار است  ،ولی ھرگز سخنی را که موجب خشم خداوند باشد ،بر زبان جاری
نمی سازم «...
ميگويند برخی از اصحاب کرام در معيت با رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بودند  ،از گريه محمد صلی
ﷲ عليه وسلم تعجب ميکردند.
اما پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در اين جا مثل ھمه مراحل  ،به مسلمانان درسی بزرگ آموخت :
درس مھر و محبت نسبت به اوالد ،مھر و مودت به اوالد ،از عاليترين و پاکترين تجليات روح
انسانی است و نشانه سالمت و لطافت آن می باشد«.
يکی از درس ھای بزرگی محمد صلی ﷲ عليه وسلم برای پيروان خويش می اموخت ) :اکرموا
اوالدکم ( ،فرزندان خود را گرامی داريد و نسبت به آنھا مھر ومحبت ورزيد.

وفات ابوبکر صديق اولين خليفه اسالم

مورخين وسيرت نويسان مينويسند :
زمانيكه حضرت ابو بكر صديق در حالت مريضى سخت مرگ قرار داشت صحابه كرام حضور اش
تشريف اوردند وعرض داشتند :
يا امير المومنين چرا طبيبى را دعوت نكنيم تا تورا معاينه كند ؟ حضرت ابوبكر صديق ) رض (
گفت  » :طبيبم مرا ديده است وبرايم گفته است  » :ھمـانـاھر چه را اراده كنم انجام ميدھــم «

سيرت نويسان می افزيند :

ابو بكر صديق ) رض( در حين كه از اين دنيا رحلت ميگرد گفت  :اين دو تكه لباسم را كه مى
بيينيد  ،آنرا بشوئيد ومرا در آنھا كفن كنيد  ،زنده ھا به چيز ھاى تازه از مرده ھا نيازمندترند.
سلمان فارسى كه به عنوان عيادت به نزد ابو بكر صديق )رض ( امده گفت :
اى ابو بكرما را نصحيتى كن ! گفت  :خداوند متعال در دنيا را بروى شما مى گشايد  ،ولى جز به
اندازه ضرورت و نياز سھم خود از آن برداشت مكنيد ! بدانيد كسى كه نماز صبح را بخواند در
ذمه وضمانت خداوند قرارمى گيرد  ،بنابر اين نقص عھد وپيمان با خداوند نكنيد ! وگرنه
شما را در دوزخ سر نگون خواھد كرد.
زمانيکه حضرت ابوبکر صديق به حق رسيد در حاليکه جسدش در روی فرش اش قرار داشت
حضرت عمر با تعداد ی از صحابه تشريف اورد .
حضرت عمر در حاليکه دست راست ابوبکر صديق را در دست داشت فرمود :
ای خليفه رسول ﷲ کار حکمان پس از خود را دشوار نمودی ،ای کاش که به کرد پايت رسم چه رسد
به خودت .

شھاد ت امير المؤمنين حضرت عمر

در روايت تاريخى از عمر وبن ميمونه روايت شده است كه ميگويد :
در صبح گاھى كه امير المومنين حضرت عمر فاروق )رض ( به مسجد غرض جماعت مسلمين
داخل ميشد در حاليكه از صفوف مصلين مى گذشت و صفوف مصلين را به گفتن لفظ » إستووا «
) صفھا را منظم كنيد ( به تنظيم صفوف مصلين پر اخته وخود را به محل اقامت رساند .

لحظه ای که امير المومنين به گفتن تکبير تحريمه آغاز کرد.
حضرت عمر )رض ( اغلبﭑ عادت داشت كه در ركعت اول  ،سوره يوسف يا نحل يا امثال آنرا
قرائت مى فرمود تا مردم جمع شوند.
عمرو بن ميمونه ميگويد حضرت عمر )رض ( در ھمين لحظه زمانيكه » ﷲ اكبر « گفت :
نا گاه از پشت سر شش ضربه پى در پى خورد .در حاليكه شكم مبارك اش توسط كارد دو سره
زھر دار فيروز ابو لولو زخمى زخمى گرديده بود .گفت  » :وكان امر ﷲ قدرا مقدورٱ « با انھم
نمى خواست وظيفه عظيم رسالت امامت را رھا كند.
ابو لولو بعد از اينكه حضرت عمر ) رض ( را مورد سو قصد قرار داد ميخواست فرار كند ودر
حين فرار سيزده نفر مصلين ديگر مورد اصابت قرار داد ومطابق به برخى از روايت ھفت نفر
از اين مجروحين به شھادت رسيدند ولى سر انجام عبد الرحمن بن عوف رضى ﷲ عنه عمامه
خويش را به گردنش انداخت واورا دستگير نمودند  .ابو لو لو زمانيكه ديد كه ديگر امكان فرار
را ندارد توسط كارت خويش خودکشی کرد.
ولى حضرت عمر به رسالت عظيمى امامت خويش ادامه داد  .تا لحظ که حس كرد كه ديگر
توانمندى ادامه رسالت عظيم امامت را بجا اورده نميتواند  .دست عبد الرحمن بن عوف را بسوى
خود مى كشد واو را به عنوان امام جماعت خود غرض اتمام نماز نماز گزاران  ،تعين كرد .
عبد الرحمن ديد که وضع جراحت امير المومنين وخيم است  ،نماز را خفيف وكوتاه به اتمام
رسانيد وزمانيكه از نماز فارغ شدند حضرت عمر به ابن عباس ميگويد ببين چه كسى قصد
ترورم را كرده است ؟ ابن عباس رفت وبعد از كسب معلومات دوباره برگشت وبه حضور
حضرت عمرعرض داشت  :يا امير المومنين فيروز غالم مغيره بن شعبه بود كه بر شما
حمله كرده است  :حضرت عمر ) رض ( ميگويد  :سپاس وستايش خدا را كه مرگ مرا به
دست يك مسلمان انجام نداد :

حضرت عمر فارق می افزيد:

اى ابن عباس تو وپدرت ھميشه دوست داشتيد ،افراد قوى الھيكل وعظيم الجثه از كفار غير عرب
در مدينه زياد شود ! وبيشتر بردگان عباس از آنھا بود  .ابن عباس گفت  :اگر ميخواھى آنان را
مى كشيم  .حضرت عمر درجوابش ميگويد :
بعد از اينكه به زبان ولغت شما حرف زدند ورو به قبله شما به نماز ايستادند ومانند شما
مراسم حج را بجا آوردند  ،آنھا را مى كشيد ؟!
حضرت عمر در حاليکه خون از بد نش را به منزل انتقال دادنند  ،ھمه مسلمين در غم واندوه به سر
مى بردند وزياتر از مسلمين از مرگش ميترسيدند  ،ولى برخى ديگر مسلمين ميگفتند خطرى در
ميان نيست .
به حضرت عمر شربتى را اوردند وزمانيكه شربت را نوشيد از معده اش برامد سپس شير را
اوردند وقتى آنر نـوشيد بازھم از شكمش بير ون امد آنگاه مسلمين فھميدند كه مرگ امير
المومنين حتمى است .
مورخين مينويسند  :صحابه كرام در حاليكه بر دورحضرت عمر )رض ( حلقه زده بودند ،
جوانى آمد وبعد از سالم خطاب به امير المومنين گفت  :از جانب پروردگار عزوجل بر تو مژده
باد كه فضيلت صحبت ورفاقت پيغمبر صلی ﷲ عليه وسلم را دارى وچنانچه خود مى دانى جزو
سابقين در دين اسالم ھستى  ،سپس كه سر پرستى ملت مسلمان را عھده دار شدى به عدالت
رفتار كردى سر انجام به در جه عالى شھادت رسيدى .
حضرت عمر)ر ض ( در جوابش گفت :
دوست دارم حسنات وسيأ ت آن ھمكف وھمسان باشد نه به نفعم باشد ونه به زيانم  .وقتى
جوان ميخواست برود  ،دامنش بر زمين كشيده مى شد  ،حضرت عمر گفت  :اين جوان را به
نزد من بر گردانيد ! وقتى جوان نزد امير المومنين بر گشت به او گفت  :اى برادر زاده ام !
دامنت را باال بكش ھم لباست پاك مى ماند وھم ثوابش بنزد خداوند بيشتر است .

در اخرين لحاظات زندگى خويش حضرت عمر ) رض ( روى خويش را به پسرش عبدﷲ كرد
وگفت  :پسرم ببين چقدر قرضدار ھستم ؟ بعد از اينكه قرض را حساب كردند حضور عرض
كردند يا امير المومنينن قرض شما به ھشتاد شش ھزار درھم ميرسد .
حضرت عمر گفت  :اگر ثروت خا نواده عمر كفايت كرد از مال آنھا اين دين را به پرداز  .واگر
كفايت نكرد از طايفه عدى بن كعب بخواه ! واگر اموال آنان ھم كفايت نكرد از قريش در خواست
كمك كن ! از غير قريش در خواست كمك نكن  .واين قرض را ادا كن ! سبحان ﷲ چه با عظمت
صحابه وچه با عظمت اميروچه با عظمت يارانى را پيامبر اسالم در مكتب خويش تربيه نموده بود.
حضرت عمر رضى ﷲ عنھما ھمچنان به پسرش گفت به نزد ام المؤمنين حضرت بى بى عايشه
برو ! وبرايش بگو !
عمر بر تو سالم مى كند  .نگو ! امير المؤمنين  ،چون من از امروز امارت بر مؤمنان را ندارم .
بگو عمر بن خطاب  ،مى خواھد اگر اجازه دھى در كنار دورفقيش ) پيغمبر صلى االه عليه وسلم
وابو بكر صديق( دفن شود .
آنگاه عبد ﷲ به نزد بى بى عايشه رفت وبر او سالم كرد پس از كسب اجازه بر او وارد شد
وديد كه عايشه نشسته است وگريه ميكند .
گفت عمر بن خطاب سالم مير ساند واز تو كسب اجازه دفن در كنار دو رفقيش مى كند .
بى بى عايشه) رض ( گفت :من آن جا را براى خود نگھداشته بودم ولى عمر را بر خود تر جيح
مى دھم ! وقتى عبد اله بر گشت  ،مردم گفتند اين عبد ﷲ بن عمر است كه مى آيد .
عمر گفت مرا بلند كنيد بر يك نفر تكيه كرد وكمى از جاى خود بلند شد ،گفت  :چه جوابى با خود
آورده اى ؟ عبد اله گفت  :اى امير المؤمنين ! جوابى اورده ام كه تو مى خواھى .
عايشه اجازه داد  .عمر گفت الحمد ﷲ ھيچ چيزى برايم از اين مھمترنبود ! ھر گاه فوت كردم ،
مرا حمل كنيد .
آنگاه بر او ) عايشه ( سالم كنيد وبگوييد عمر اجازه ميخواھد  ،اگر اجازه داد  ،مرا به حجره او
داخل كنيد ! واگر نه مرا به گورستان مسلمانان ببريد ودر آنجا دفن كنيد .
وقتى حضرت عمر )رض( فوت كرد  ،اورا بر داشتند وبه سوى حجره حضرت عايشه رضى
ﷲ عنھا به راه افتادند  ،در نزد يكى حجره بى بى عايشه عبد ا  بن عمر بر او سالم كرد ،
گفت  :عمر بن خطاب اجازه مى خواھد  ،حضرت بى بى عايشه )رض( گفت  :اورا وارد كنيد
ودر آن جا با دو رفقيش دفن كنيد.

شھادت حضرت عثمان

داستان شھادت حضرت عثمان ) رضى ﷲ عنه ( يكى از مشھور ترين داستان ھاى است كه در
تاريخ اسالمى از جمله داستانھای ذو عبرتى  ،بشمار ميرود.
برادر حضرت عثمان عبدﷲ بن سالم ميگويد  :زمانيكه برادرم عثمان محاصره شده بود به
نزدش رفتم .
برادرم عثمان در جوار پنجره اطاق خويش ايستاده بود بعد از سالم گفت  » :من امشب رسول
ﷲ را در خواب ديده ام كه برايم ميگويد اى عثمان تورا محاصره كرده اند ؟ » گفتم بلى .
فرمود « تورا تشنه نگھداشته اند .؟ گفتم بلى  .آنگاه مشكى پر از آب را به من داد تاسير شدم اب
را نوشيدم  .كه خنكى آن آنرا تا ھنوز در سينه ام احساس مى نمايم .
پيغمبر صلى ﷲ عليه وسلم آنگاه به من فرمود  :اگر ميخواھى كمكت كنم واگر ميل دارى براى
افطار پيش ما باش  :من افطاررا به نزد پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم انتخاب كردم .
حضرت عثمان در ھمان روز در حاليكه مصروف تالوت قرآن عظيم الشان بود جام شھادت را
نوشيد.

از عبد اله بن سالم كه ھنگام مجروح شدن حضرت عثمان در نزد اش تشريف داشت  :روايت ميكند
كه امير المومنين حضرت عثمان به ھنگام مرگ سه بار گفت  :پـروردگارا ! امت محمد صلی
ﷲ عليه وسلم را يكپارچه بـه دور ھم جمع كن !

صحابى جليل القدر بنام ضبه روايت ميكند :

زمانيكه حضرت عثمان ضربت خورده بود وخــون بر ريشش مباركش جارى بود مى گفت :
» ال اله إال أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين « ) سوره االنبيا  ) ( 78 :پروردگارا ! جز تو معبود
حق نيست وتو پاك ومنزه ى  ،من در زمره ستمكارانم (
وميگفت  :پروردگارا من تورا به عداوت با آنھا مى خوانم ودر تمام امورم به تو پناه مـى
آورم واز تو يارى مى خواھم  .بر بالى كه مرا به آن آزمايش كرده اى ازتو صبر مى طلبم.

شھادت حضرت على كرم ﷲ وجھه

سيرت نويسان مينويسند  :صبح گاه زمانيكه حضرت على كرم ﷲ وجھه را ابن تياح غرض اداى
نماز صبح بيدار ميگرد ،ابن تياح ديد كه امير المومنين حضرت على كرم ﷲ وجھه در وجود
مباركش كمى سنگينى را احساس ميكند  .ابن تياح بار دوم به حضور بستر حضرت على كرم ﷲ
وجھه تشريف مى اورد وميخواھد آنرا غرض امامت مصلين بيدار كند ولى ديد كه حضرت على
كرم ﷲ وجھه باز ھم دراز كشيده است  .سومين بار برگشت و حضرت على كرم ﷲ وجھه را از
خواب بيدار ساخت  :حضرت على كرم ﷲ وجھه در حالى كه به سوى مسجد غرض امامت مصلين
در حركت بود اين بيت را با خود زمزمه ميگرد:
) كمرت را براى مرگ محكم ببند ھمان مرگ در انتظار تو است از مرگ بى صبرى نشان مده ،
وقتى كه بر در تو وارد آمد ( .
ميگويند  ،ھمينكه حضرت على كرم ﷲ وجھه به در مسجد پا مى گذارد توسط ابن ملجم مورد
اصابت كارد قرار ميگرد  .در حاليكه كه وجود مباركش زخمى شديد ی بر داشته بود با صداى بلند
فرياد كشيد:
» بـه پروردگار كعبه ســوگند ! راستگار وپيـروز شدم  » .در ھمين اثنا روى خويش رابه پسرانش
كرده وايشان را به خير  ،احسان ونيكى سفارش ونصحيت كرد  .سپس تاوقتى كه فوت ميگرد
جز به گفتن ال إله إال ﷲ لب نگشو د «.

مرگ حضرت بالل

مورخين مينويسند زمانى كه  :لحظات مرگ حضرت بالل حبشى فرا رسيد  ،زنش فرياد زد در
حاليکه اشک می ريخت به فرياد صدا ميداد ومی گفت  :واى برمـن وای بر من چی بل شدکه بر سر
من آمد .
در ھمين لحظه حضرت بال ل گفت  :اوه چه خوشحالی وچه روز خوشی است  ،خوشحال در اين
ھستم که  :فردا صبح به د يدار عزيزانم  :محمد وساير يارانم وصلت ميکنم .
ميگويند عبدا ﷲ بن مبارك يكى از صحابى جليل القدر بـه ھنگام مرگ چشمش را را باز کرد در
حاليکه لبانش تبسم ميگرد با خود اين آيه از قرآن عظيم الشان را ميخواند  » :لمثل ھذا فليعمل
العاملون « ) سوره  :الصافات  :آيه) ( 61براى رسيدن به چنين پاداشى كـار كنان بايد كار كنند( .

برادران وخواھران متدين!

ھمانطوريكه خداوند پاك در ) سوره آل عمران  ) (185 :فرموده است  » :كل نفس ذائقة
الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا
إال متاع الغرور « ) ھر نفسى چشنده ء مرگ است وجز اين نيست كه مزد خويش را تمام داده
خواھيد شد درروز قيامت پس ھر كه از دوزخ دور داشته شد وبه بھشت آورده شد ھر آيئنه
به مراد رسيد وزندگى دنيا جز بھره فريبينده بيش نيست  ،چون وقت مقرر أجل فرا رسد  ،نه
ساعتى پيش رود ونه به تاخير انداخته ميشود (

وھمانطوريكه پيغمبر صلى ﷲ عليه وسلم فرموده است  » :چون شام نمودى انتظار صبح را
نداشته باش وچون صبح نمودى منتظر شب مباش واز سالمتى ات براى مريضى ات واز ز ندگيت
براى مركت بھره گير «
بر ما انسانھا است كه نبايد شيفته ء دنيا شويم و به آن دلبستگى پيدا كنيم وآن را وطن
ھميشگى خود قرار دھيم ونبايد در اين فكر وخيال باشيم كه در اين دنيا تا ابد زنده خواھيم بود ،
وھمه توجه خويش را بد ان مصروف بسازيم  ،دنيا محل ازمايش است  ،دنيا مزرعه اخرت است .
ما در اين دنيا مانند فرد غريب و بى وطن ھستيم ونبايد به جمع آورى اشياى زا ئد از حاجت
دلبستگى نشان دھيم.

خواھر وبرادر مسلمان:
زندگى مانند آب اسـت:

زندگى مانند آب است كه مى گذرد وبا گذشت ھر روز ھر دقيقه وھرثانيه عمر در اين دنيا كوتاه
ميشود خوشحال ميشوم كه روز شود  ،شب شود روز جمعه شد  ،ھفته آمد  ،ماه شود سال نو
آمد  ،بھار شد  ،زمستان آمد  ،سال اخير شد  ،عيد امد ونوروز شد وغيره وغيره  ...ولی غافل از
اينکه  :با گذشت ھر ثانيه ھر دقيقه وھر ساعت ھرشب ھرروز با گذشت ھر ھفته وماه وسال ،
زندگى ما در اين دنيا كوتاه ميشود.
زندگى مانند آب است  ،آب اگر دريك محل تجمع كند وايستاده شود گنده ميشود  ،مال كه انسان
جمع كند ودر جستجو مال زياد باشد وازآن صدقه وزكات بجا نه اورد در اخير امر انسان
خصوصيا ت فرعونى بخود ميگيرد ودر نھايت از خالق يکتا خويش ھم انكار ميكندزندگى مانند اب
است اگر آضافه شود انسان غرق ميشود اگر آب ھم از قد انسان باال رود انسان ھم دران غرق
ميشود  .قبل از فرارسيدن لحظات اخير زندگی در فکر توشه اخرت باشيم.

خواھران وبرادران محترم!

زمين ھر روز پنچ باربراى به انسان ھا صدا ميزند وميگويد يا ابن آدم » تمشى على « تو بر با الى
من گشت وگذار ميكنى خوش خوشحال ھستى ولى به ياد داشته باش كه روز ھم امدنى است كه
به درون شكم من تشريف خواھد اورد.
آی ابن آدم باالمى من گردی وخنده ميكنى و روزى مى ايد كه تو به شكم من خواھد امد
وگريان خواھى كرد.
آى ابن آدم تو خشنود ھستى ولى روزى مى ايد كه در قھر من غمگين خواھى بود.
آى ابن ادم از ميوه ھاى من ميخورى وباالى من گشت وگذار ميكنى مگر روز امدنى است كه تو به
شكم خواھى امد وگرم ھاى كور ترا خواھد خورد .
بايد از خدا واز روز اخرت وعذاب قبر بترسيم  .از كبر تكبر دست برداريم وبه خالق يكتا خويش
پناه ببريم ھدايت قرآنى را سر مشق خود قرار دھيم وسنت پيامبر صلى عليه را رھنمايى زندگی
خويش قرار دھيم.

داستان سه حكيم :

ميگويند در دربار انوشيروان سه نفر حكيم دور ھم جمع شده بودند ودر باره اين كه  » :سخت ترين
چيزھا وياسخترين لحظات در زندگى چيست « به بحث پرداختند :
اولى گفت » :سخت ترين لحضات در زندگى  ،پيرى است  ،سستى  ،فقر ونادارى«.
دومى گفت » :سخت ترين لحظات زندگى  ،مريضى تؤام با غم واندوه « .
سومى گفت  »:سخت ترين لحظات در زندگى آن است  ،نزديكى مرگ واجل ودورى انسان از
حسن عمل « يعنى اينكه پاى انسان به لب گور رسد  ،ولى تا ھنوز توانمندى و قدرت رساندن كار
خير را به مردم نداشته باشد.

پروردگارا!
پــــروردگارا :

مرگ با ابرو وبا عزت مر گ با ايمان و پـر افتخارنصيب ما فـرمائی.
انا اتـنــا فى الدنيا الحسنة وفى االخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا عليک توکلنا واليک المسير

نام رساله  :آداب جنازه

آمـيـن يارب العالمين

تتبع ونگارش  :الحاج امين الدين » سعيدی -سعيد افغانی «
مـديـر مرکز مطالعات ستراتيژيکی افغان و
مسؤل مرکز فرھنگی دحق الره  -جرمنی
ادرس ارتباطي  :بريښنا ليک :
saidafghani@hotmail.com

