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چكيده
ــف حتى پيش از مرگ (حال احتضار) نيز احكام و آدابى را متوجه خود مى بيند كه البته اين احكام و آداب  ــرد مكل ف
شامل پس از مرگ او اعم از مرحله آماده سازى براى دفن، تدفين و پس از تدفين (مراسم بزرگداشت و ترحيم) نيز 
ــتخوش انحرافاتى نيز گرديده اند كه ضرورت اقتضا مى كند  ــود. اين احكام البته به فراخور هر فرهنگى گاه دس مى ش
اين احكام به طور اصيل بيان گردد و البته پااليش در اعتقادات جارى عوام صورت گيرد. عالوه بر اين در اين زمينه 
اختالفاتى ميان فقهاى مذاهب اسالمى وجود دارد كه بررسى آنها مى تواند مفيد فايده واقع گردد. در مقاله پيش رو 

پس از ارائه تقسيماتى براى اين احكام، به بيان نظرات فقهاى مذاهب اسالمى و ادله هريك پرداخته ايم.

كليدواژه ها: ميت، تدفين، تشييع، تجهيز ميت، ترحيم.

احكام ميت در فقه مذاهب اسـالمى 50
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مقدمه 
ــد و البته احكام خود را از  ــالم قوانين و قواع دين مبين اس
ــس از مرگ افراد اعالم  ــان بدو تولد تا مرگ و حتى پ هم
ــد. در مقاله  ــخص مى كن ــى دارد و حد و حدود آن را مش م
ــه اى و تفصيلى احكام مربوط به  ــى مقارن پيش رو به بررس
ــخص ميت مى پردازيم. اين احكام دامنه وسيعى  مرگ و ش
ــازى شخص براى  ــود كه از مرحله آماده س را شامل مى ش
مرگ، آماده سازى براى دفن، دفن و حتى پس از دفن قابل 
ــت. البته بايد گفت كه اين احكام اكثراً متوجه خود  بحث اس
ــتر متوجه اطرافيان او و يا  ــت، بلكه بيش ــخص ميت نيس ش
بعضًا حكومت اسالمى است (به عنوان مثال در مورد تأمين 
ــارج كفن و دفن كه در صورت عدم تمكن مالى ميت و  مخ
ــى از وى و يا عدم تمكن مالى بازماندگان  باقى نماندن مال
او بر عهده حكومت اسالمى است كه اين هزينه ها را از بيت 
ــيوه هاى آماده سازى ميت براى  المال بپردازد). احكام و ش
ــرايط مدفن وى اهميتى بسيار زياد دارند؛ چرا كه  دفن و ش
قبر به نوعى منزل آخرت و بسيار طوالنى مدت افراد است 
ــان است و بعدها به دليل ارتباطى كه  كه پذيراى جسم ايش
ــيار وابستگى  ــم دارد (حتى پس از مرگ) بس روح با جس
بدان دارد. عالوه بر اين بايد گفت كه اسالم براى حتى بدن 
ــان (به ويژه انسان مسلمان) ارزش قايل است و  بى جان انس
حتى آسيب رساندن به آن را سخت تقبيح و براى عامالنش 

مجازات تعيين كرده است.
ــاره آداب دفن و به ويژه  ــالمى درب ميان مذاهب مختلف اس
ــت كه  ــن او اختالفات فراوانى مطرح اس ــس از دف آداب پ
ضرورت چنين اقتضا مى كند كه دست كم در حد يك مقاله 
ــن را برگزينيم و مبناى  ــرات، آراء احس ــى اين نظ به بررس
ــل قرار دهيم. اين اختالفات به ويژه در مورد آداب پس  عم
ــم بزرگداشت و ترحيم شخص ميت بيشتر  از مرگ و مراس

به چشم مى خورد. 
ــخص ميت از همان زمان فوت به لحاظ شرعي احكامي  ش
را متوجه خود مي بيند كه بازه اي شامل مراحل آماده سازي 
ــود دفن و همچنين مرحله  ــازي قبر، خ جهت دفن، آماده س

پس از مرگ مي شود:

1) مرحله آماده سازي جهت دفن
الف) استقبال قبله

ريشه كلمه استقبال، «ق.ب.ل» مى باشد. فعل «إستقبل» به 
ــدن است. همچنين به معناى به  معناى رو كردن و مواجه ش
ــد.1 در  ــواز رفتن هم مى باش ديدار و مالقات رفتن و يا پيش
نتيجه استقبال به معناى مواجه و رو كردن است به چيزى يا 
ــى. كلمه «قبله»ـ  كه هم ريشه استقبال مى باشدـ  نيز در  كس
لغت به معناى هيئت و حالتى است كه استقبال كننده در آن 
قرار دارد.2 اما معناى اصطالحى قبله بنابر تعريف فقها بدين 
ــتقبال مى شود».3 البته  ــت: «آن چيزى كه بدان اس قرار اس
ــنى و وضوح مطلب از تعريفى اين  غالب فقها به دليل روش
ــه امتناع نموده و تنها به بيان مصداق عينى  چنينى براى قبل
و خارجى آن پرداخته اند كه عبارت از همان كعبه مى باشد. 
در نهايت مى توان چنين گفت كه مقصود از «استقبال قبله» 
ــال احتضار را لزومًا  ــد. فرِد در ح رو كردن به كعبه مى باش
ــتش به طرف قبله گرداند و همين طور  بايد روى شانه راس
پشت دو پايش را در حالى كه به هم چسبيده اند نيز بايد رو 
ــتر متأخر) نيز چنين حكم  به قبله كرد.4 عده اى از فقها (بيش
ــت كه اگر بر  ــكل اس ــتقبال محتضر به اين ش داده اند كه اس
ــيند، رويش به سمت قبله قرار گيرد.5 ايشان  فرض وى بنش
در صورت اينكه شخص محتضر نتواند بر جاى خود بنشيند 
ــتقبال او را به نحوى  ــديد)، اس (به دليل ضعف و بيمارى ش

مى دانند كه پيش تر بيان كرديم.
ــا اين عمل را براى محتضر واجب و ضرورى  برخى از فقه
دانسته اند و اصًال بر اين عقيده اند كه براى محتضر تنها همين 
استقبال واجب است و موارد ديگر از جمله تلقين شهادتين 
ــتحب و مواردى مانند قرار  و اقرار به ائمه معصومان(ع) مس
ــينه محتضر و حضور حائض و جنب  دادن آهن بر روى س
ــهر ميان  ــد.6  ظاهراً اين قول اش در كنار وى مكروه مى باش
ــلمانان به  ــن وجوب البته براى عموم مس ــد. اي فقها مى باش

1 . لسان العرب، ج11، ص537.
2 . مجمع البحرين، ج3، ص456؛ كشف اللثام، ج3، ص128.

3 . همان؛ رياض المسائل، ج3، ص111.
4 . المهذب البارع، ج1، ص53؛ الهدايه، ص30.

5 . العروة الوثقى، ج2، ص19؛ كتاب الطهارة، ج8، ص28.
ــدروس، ج1،  ــه، ص76؛ ال ــالم، ج1، ص229؛ المقنع ــرايع االس 6 . ش

ص102.
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صورت وجوب كفايى است و با انجام آن توسط حتى يك 
ــاقط مى گردد. ظاهراً در اين  ــايرين س نفر تكليف از ذمه س
ــانى كه با شخص محتضر قرابت  مورد تفاوتى هم ميان كس
ــببى و يا هر نوع رابطه ديگرى دارند با ديگران  ــبى و س نس
ــتند.7 برخى  وجود ندارد و همه در اين مورد باهم برابر هس
ــتقبال را در اين مورد عملى  ــا نيز وجود دارند كه اس از فقه
مستحب مى دانند.8 دليل كسانى كه استقبال را براى محتضر 
ــعيرى مى باشد  واجب مى دانند روايتى به نقل از ابراهيم الش
ــت9 و  ــح و به نقل از امام صادق(ع) اس ــه از اخبار صحي ك
همچنين روايتى ديگر از ايشان به نقل از معاويه بن عمار10 
و يا روايات مشابه ديگرى كه از ظاهر آنها برداشت وجوب 
ــخص محتضر مى نمايند. اما دسته دوم كه  ــتقبال براى ش اس
ــم داده اند به اصل  ــتقبال در اين مورد حك ــتحباب اس بر اس
عدم وجوب استناد كرده اند و همچنين در پاسخ به روايات 
ــته اول بيان داشته اند كه از اين روايات (و  مورد استناد دس
روايات مشابه ديگر) به صراحت برداشت وجوب نمى شود 

و احتمال خالف آن نيز وجود دارد.11
ــتقبال ميت در زمان دفن و قرار دادن در قبر نيز صورت  اس
ــتقبال در زمان  ــابه اختالفى كه در مورد اس مي گيرد و مش
ــم  ــت، در اينجا نيز به چش ــان فقها وجود داش ــار مي احتض
ــتقبال در اين  ــده اى از فقهاى بزرگوار12 اس ــورد و ع مى خ
ــر13 نيز آن را  ــرورى و عده اى ديگ ــع را واجب و ض موض
ــتحب مى دانند. البته مرحوم صاحب جواهر چنين ادعا  مس
كرده اند كه به جز صاحب الوسيله، در مورد استقبال ميت در 
ــر، اتفاق نظر و اجماع وجود دارد و تمام فقها وجوب آن  قب
ــم كرده اند و اما با دقت نظر در آراء و نظرات برخى  را حك
ــه عالوه بر صاحب  ــت مى كنيم ك فقهاى ديگر چنين برداش

7 . مسالك األفهام، ج1، ص78.
8 . السرائر، ج1، ص158؛ ارشاد األذهان، ج1، ص229؛ الخالف، ج1، 

ص691؛ كشف الرموز، ج1، ص86.
9 . وسايل الشيعه، ج2، ص662، ح2625.

10 . تهذيب االحكام، ج1، ص285، ح834. 
11 . مختلف الشيعه، ج1، ص382.

ــه، ص27؛ من  ــوط، ج1، ص184؛ الهداي ــه، ص12؛ المبس 12 . المقنع
ــارع، ج1، ص63؛ جامع  ــه، ج1، ص108؛ المهذب الب ــره الفقي اليحض

المقاصد، ج1، ص436.
ــاد األذهان، ج1، ص229؛ الوسيله،  ــرائر، ج1، ص158؛ ارش 13 . الس

ص60.

ــتحباب استقبال  ــخاص ديگرى نيز حكم بر اس الوسيله اش
ــع در آراء فقها  ــد. اما با اين حال با تتب ــت در قبر داده ان مي
ــهر ميان ايشان همان وجوب استقبال  درمى يابيم كه قول اش
ــنت است و  ــتند اصلى اين رأى س ــت. مس در اين مورد اس
ــت مى شود. اما كيفيت و  رواياتى كه از آنها14 وجوب برداش
چگونگى استقبال ميت در قبر نيز به اين شكل است كه وى 
ــانه راستش طورى مى خوابانند، كه صورت و  را بر روى ش
ــمت جلوى بدنش رو به قبله قرار گيرد.15 عالوه بر اين  قس
ــل ميت برخى چنين حكم داده اند كه در اين  در هنگام غس
مورد نيز استقبال ميت واجب و يا حداقل احوط آن وجوب 
ــت16 و اما رأى ديگرى نيز يافت مى گردد كه آن را تنها  اس
ــتحب تلقى كرده است. داليل اصلى قول اشهر كه  عملى مس
همان عدم وجوب است، يكى اصل عدم وجوب و ديگرى 
ــت و اما معتقدان به رأى اول اصل عدم  روايتى صحيح17 اس
وجوب را در اينجا جارى و حاكم نمى دانند و مدلول روايت 
ــل ميت  ــتقبال در زمان غس ــوق را مثبِت عدم وجوب اس ف
ــتقبال  تصور نمى كنند و عالوه بر اين معتقدان به وجوب اس

در اين مورد آن را از نوع وجوب عينى مى دانند.18
ب) غسل ميت

ــز ميت و  ــت از مراحل تجهي ــه اي اس ــت مرحل ــل مي غس
ــازي او براي دفن كه پيش از كفن و تشييع و ساير  آماده س
ــل ميت را  مراحل دفن صورت مي گيرد و حتي برخي غس
«تجهيز در طهارت» ناميده اند. درباره غسل ميّت، احكام و 
ــده كه در ذيل به بعضى از آنها  ــهايى وارد ش آداب و پاداش

اشاره مى شود:
ــل دادن ميت از فروض كفايي است و آن گاه كه عده اي  غس
ــاقط مي شود.19 برخي، آن  اقدام به آن كردند، از ديگران س
را بر ولّي ميّت واجب عينى و در صورت خودداري يا نبود 

14 . وسايل الشيعه، ج2، ص882. 
ــكالم، ج5، ص297؛ جامع  ــر ال ــوط، ج1، ص183؛ جواه 15 . المبس

المقاصد، ج1، ص436. 
16 . رياض المسائل، ج2، ص157؛ العروة الوثقى، ج2، ص19؛ جواهر 

الكالم، ج4، ص8.
17 . وسايل الشيعه، ج2، ص688، ح2.

18 . رياض المسائل، ج2، ص157.
19 . الفقه علي المذاهب األربعه، ج1، ص427؛ فقه السنه، ج1، ص375؛ 

العروة الوثقي، ج1، ص381؛ تذكرة الفقها، ج1، صص338و339. 
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ــلمانان واجب كفايي دانسته اند.20 اما اين  ــاير مس وي، بر س
ــرايطي است كه بدين قرار  وجوب خود منوط به حصول ش

مي باشند:
ــالمي  ــرايط مورد اتفاق فقهاي اس ــلمان بودن: از ش 1. مس
ــت. بدين معنا كه اگر شخص ميت  ــل ميت اس وجوب غس
ــل او ضرورتي  ــني) غس ــيعه و س ــلمان نبود (اعم از ش مس

ندارد.21
2. شهيد نبودن: ميت غير شهيد بايد غسل داده شود و شهيد 
ــل ندارد، به نظر همه مذاهب اسالمي.22 البته  در معركه غس
بايد بدين نكته نيز اشاره داشت كه به فتواي اماميه كسي كه 
ــيله رجم و قصاص واجب القتل است، حاكم اسالمي  به وس
به او دستور مي دهد كه پيش از قتل، خودش غسل ميت را 

با آب سدر و كافور و ... انجام دهد.
ــقط شده را، اگر چهار  ــل جنين سقط شده: جنين س 3. غس
ــه او را در  ــل دهند، وگرن ــت، بايد غس ــتر اس ماهه يا بيش

پارچه اي مي پيچند و بدون غسل دفن مي كنند.23
4. غسل مقداري از جسم: قطعه جدا شده از ميت اگر همراه 
استخوان نيست، غسل ندارد و اگر همراه با استخوان و غير 
سينه است، غسل داده، در پارچه اي پيچيده و دفن مي گردد، 
ــت، عالوه بر غسل، كفن كرده و نماز بر  ــينه داش ولي اگر س

او مي خوانند.24
ــت و در صورت عدم  ــتحب اس ــل در تجهيز ميّت مس تعجي
اطمينان به مرگ وى، سه روز صبر مى كنند. برخى گفته اند: 
مالك، حصول علم به مرگ است و تحديد به سه روز بدان 
ــّدت علم به مرگ  ــه به طور غالب در اين م ــت ك جهت اس
ــت بر نماز واجب ـ در  ــود.25 تقديم تجهيز ميّ حاصل مى ش
ــتحب عدم شركت تجهيز  صورت عدم بيم از فوت آن ـ مس
ــت.26 ميّتى كه امر تجهيز  كننده آن در نماز جمعه بالمانع اس

20 . الحدائق الناضرة، ج3، صص360-358.
21 . العروة الوثقي، ج1، صص386-381و387.

ــنه، ج1،  ــه، ج1، ص428؛ فقه الس ــب األربع ــي المذاه ــه عل 22 . الفق
ــص386-381و387؛ تذكرة الفقها،  ــي، ج1، ص ص376؛ العروة الوثق

ج1، ص345. 
23 . تذكرة الفقها، ج1، ص345. 

24 . همان.
ــب االحكام، ج6،  ــص286ـ287؛ تهذي ــر الكالم، ج9، ص 25 . جواه

ص317.
26 . مستند الشيعة، ج3، ص78؛ جامع المقاصد، ج2، ص389.

خود را به غير ولّى وصيّت كرده است در اينكه نفوذ وصيّت 
ــت. قول  ــد يا نه، اختالف اس او منوط به اجازه ولّى مى باش

نخست به مشهور نسبت داده شده است.27
شيوه اجراي غسل ميت

واجب است ميّت را سه غسل بدهند. اول: به آبى كه با سدر 
ــد. دوم: به آبى كه با كافور مخلوط باشد. سوم:  مخلوط باش
ــل ميت، بايد ترتيب  ــا آب خالص يا همان قراح. در غس ب
ــود و به اندازه اي  ــور و آب خالص مراعات ش ــدر و كاف س
نباشد كه آب را مضاف كند. غسل ميت مانند غسل جنابت 
ــت و از سر شروع مى شود و بعد طرف راست و بعد هم  اس
ــته مى شود و احوط آن است كه به صورت  طرف چپ شس
ــود و احتياط مستحب  آن است كه  ارتماسى غسل داده نش
ــروع غسل دادن، از نجاسات  تطهير  همه بدن ميت قبل از ش
ــود، ولى تطهير هر عضو بدن ميت قبل از ُغسل دادن آن،  ش
واجب است سپس طرف راست و بعد طرف چپ غسل داده 
مي شود و ُمحرم ميت را در غسل دوم او كافور نمي ريزند.28 
ــل، آب به اندازه اى كه همه اعضاى بدن را  ــه غس در هر س
فرا گيرد، كفايت مى كند و روايت شده كه پيامبر اسالم(ص) 
به حضرت  على(ع) وصيت كرده بود كه حضرت را با شش 

مشك آب، غسل  بدهند.
مذاهب اهل سنت نيز بر اين باورند كه براي ميت يك غسل 
ــامل  ــت، به گونه اي كه تمام بدن او را ش ــتر فرض نيس بيش
ــل اول، دو غسل ديگر نيز مسنون  ــود، ولي عالوه بر غس ش
ــود و چنانچه  ــت تا اينكه بدن ميت نظيف ش ــدوب اس و من
ــه  ــود، اكتفا به كمتر از س ــل هم تميز ش ــه غس با كمتر از س
ــه غسل نظيف نمي شود،  ــل مكروه است، ولي اگر با س غس
ــل بيفزايند تا آنجا كه نظيف  ــت كه بر تعداد غس مندوب اس
شود ولي زياده، با عدد فرد پايان يابد.29 اما عالمه حلي در 
ــل،  ــت كه برخي از اماميه در تعداد غس تذكره نقل كرده اس
ــل  همان نظر مذاهب اربعه را پذيرفته اند و آن را همان غس
ــى(ص) به نقل از كتاب  ــنن النب اول مي دانند.30 در كتاب س
ــده كه:  «الكافى» از «على بن ابراهيم» از پدرش روايت ش

27 . جواهر الكالم، ج12، ص20.
28 . همان، ج4، ص118.

29 . الفقه علي المذاهب األربعه، ج1، صص430و431؛ فقه السنه، ج1، 
صص377و378.

30 . تذكرة الفقها، ج1، صص125و126.
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«امام(ع) فرمود: سنت در «كافور» براى ميت، مقدار سيزده 
ــت آن را بيان كرده،  ــپس عل ــت. س درهم و ثلث درهم اس
ــول خدا(ص) آورد و  فرمود: جبرئيل(ع) حنوطى براى رس
ــمت كرد،  ــه قس مقدار آن چهل درهم بود، حضرت آن را س
قسمتى براى خودش و قسمتى براى على(ع) و قسمت سوم 
را براى فاطمه(س) قرار داد، و سنت به همان مقدار جارى 
ــتحّب است ميت در حال غسل رو به  شد».31 همچنين مس

قبله باشد.32
غاسل

ــل دهنده در جنسيت با ميت شرط  همگن و مانند بودن غس
ــل دادن ميِت زن و بر زنان غسل دادن  است. بر مردان غس
ــل دادن زن و مرد  ــت. فقها درباره غس ميِت مرد جايز نيس
ــل  ــوا داده اند: اگر مرد، زن را و زن، مرد را33 غس چنين فت
ــت (خوئى و زنجانى: حرام است مرد، زن را  بدهد باطل اس
ــوهر خود  ــل بدهد). ولى زن مى تواند ش و زن، مرد را غس
ــل دهد و شوهر هم مى تواند زن خود را غسل دهد.  را غس
ــوهر خود و  ــت كه زن، ش ــتحّب آن اس اگرچه احتياط مس
ــل ندهد. البته اگر براى غسل ميّت  ــوهر، زن خود را غس ش
ــبت دارند و  ــد، مردهايى كه با او نس ــرى نباش زن، زن ديگ
ــده اند،  ــير خوردن با او محرم ش ــطه ش محرمند، يا به واس
ــل دهند. حال اگر مماثل  ــد از زير لباس، او را غس مى توانن
ــل ساقط است. بدين  ــود، غس ولو مخالف و كتابي يافت نش
ــلمانان  معنا كه اگر هم جنس و همگن ميت چه در ميان مس
و چه در ميان غيرمسلمانان يافت نشد، ميت الزامًا نيازي به 

غسل ندارد و مي توان به همان شكل كفن و دفن گردد.34
فضيلت غسل دادن اموات

ــل دادن مردگان، اين  ــواب االعمال پاداش غس در كتاب ث
چنين ذكر شده است:

ابوالجارود از امام باقر(ع) نقل كرده است كه فرمود: «از جمله 
ــى(ع) با خدا اين بود كه گفت: پروردگارا،  مناجاتهاى موس
مرا از پاداش عيادت بيمار آگاه كن كه چقدر است؟ خداوند 
ــته اى بر او مى گمارم كه وى را در قبر تا  بزرگ فرمود: فرش

31 . سنن النبى، ص209و210، ح238.
32 . مسالك األفهام، ج 1، ص86. 

ــائل، ج 1،  ــص375ـ360؛ توضيح المس ــا، ج1، ص ــرة الفقه 33 . تذك
ص319، مسئله 559..

34 . العروة الوثقي، ج1، ص383.

ــتاخيز عيادت كند. گفت: پروردگارا، پاداش كسى  روز رس
كه مردگان را غسل دهد چيست؟ فرمود: او را از گناهانش 
ــت.  ــازم؛ مانند روزى كه مادرش او را زاييده اس پاك مى س
ــانى كه تشييع جنازه كنند چه پاداشى  گفت: پروردگارا، كس
ــتگان خود را كه پرچمهايى  دارند؟ فرمود: گروهى از فرش
ــان  ــه همراه دارند بر آنها مى گمارم تا آنان را از گورهايش ب
ــوى عرصه محشر بدرقه كنند. گفت: پروردگارا، براى  به س
ــى  ــليت گويد چه پاداش ــى كه زن فرزند مرده اى را تس كس
هست؟ فرمود: در روزى كه سايه اى جز سايه من نيست، او 

را در سايه خود پناه مى دهم».35
ج) حنوط

ــوط كنند؛ يعني به  ــت ميت را حن ــل، واجب اس بعد از غس
ــوط ُمحرم جايز  ــبعه او كافور بمالند، ولي حن ــاجد س مس
نيست و ادخال كافور در چشم و بيني و گوش ميت كراهت 
ــز مالكيه) تطيّب  ــان مذاهب چهارگانه (به ج دارد.36 در مي
ــبو كننده اي غير از  ــر و لحيه ميت، پس از غسل به خوش س
ــبو كننده را  ــت. همچنين طيب و خوش زعفران مندوب اس
براي اعضاي سجده قرار دادن و بر چشمها و گوشها و زير 
ــت و افضل آن است كه كافور باشد،  بغل نهادن مندوب اس
ــروط به اين كه ميت ُمحرم نباشد،37 اما براي فقه اماميه  مش
ــود و عطرهاي  ــك و عنبر و ع ــبو كردن ميت با مش خوش
ــت، ولي مستحب است كافور را با مقداري  ديگر مكروه اس
ــپس بر بدن  ــين(ع) مخلوط كنند و س از تربت قبر امام حس

ميت بگذارند.38
د) تكفين ميت

ــت  تكفين دومين مرحله از مراحل تجهيز ميّت و عبارت اس
از پوشاندن ميت با كيفيتى ويژه پيش از دفن. تكفين، واجب 
كفايى است؛ از اين رو اقدام بر آن بر همه مسلمانان واجب 
ــود.  ــاقط مى ش ــى اقدام كرد از ديگران س ــت و اگر كس اس
ــن رو در صحت آن  ــت؛ از اي ــن از اعمال عبادى نيس تكفي

35 . ثواب االعمال، ص375.
ج1،  ــا،  الفقه ــرة  تذك ــص377و378؛  ص ج1،  ــنه،  الس ــه  فق  .  36
صص125و126؛ ج1، صص351-355؛ العروة الوثقي، ج1، ص391؛ 

ج1، صص108و109.
37 . الفقه علي المذاهب األربعه، ج1، ص431.

38 . تذكرة الفقها، ج1، صص125و126؛ العروة الوثقي، ج1، ص391؛ 
ج1، صص108و109.
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قصد قربت شرط نمى باشد.39 برخى از روى احتياط، آن را 
ــته اند. چند گروه پس از مردن كفن نمى شوند: 1.  الزم دانس
كسى كه در ميدان جنگ در راه خدا كشته شود.40 2. كسى 
كه به قصاص يا رجم و يا به نظر برخى به خاطر هر حدى 
ــخصى قبل از اجراى حد، امر به  ــود كه چنين ش ــته ش كش
غسل كردن و پوشيدن كفن مى شود، سپس حكم قصاص يا 
حد بر او جارى مى گردد.41 3. جنين سقط شده اى كه كمتر 
ــود.  ــار ماه دارد كه در پارچه اى پيچيده و دفن مى ش از چه
ــت يا پوست بدون  ــده از ميت كه تنها گوش 4. عضو جدا ش
ــت. اين نيز بنابر آنچه از مشهور نقل شده در  ــتخوان اس اس
پارچه اى پيچيده و دفن مى شود.42 اگر تكه جدا شده همراه 
ــينه ميت باشد، در وجوب تكفين آن  ــتخوان و از غير س اس
ــت43 و چنانچه همراه  ــدن در پارچه اختالف اس و يا پيچي
ــينه مشتمل بر قلب  ــينه به تنهايى يا بعض س ــينه يا س با س
ــد، تكفين آن واجب است. البته در  ــينه باش ــتخوان س يا اس
وجوب تكفين به هر سه تكه (لنگ، پيراهن و سرتاسرى) يا 

كفايت دو تكه آخرى اختالف است.44
ــيم مى شود. تكفين  ــتحب تقس قطعات كفن به واجب و مس
ــه پارچه (لنگ، پيراهن و  ــه تك ميت اعم از مرد و زن به س
سرتاسرى) واجب است.45 بعضى قدما تنها پارچه سرتاسرى 

را واجب دانسته اند.46
ــهور يكى از سه قطعه واجب  1. لنگ (مئزر): لنگ بنابر مش
است.47 تعاريف مختلف از مفهوم لنگ در كلمات فقها بيانگر 
اختالف نظرات در اين زمينه است. البته مستحب است لنگ 
ــد كه سينه تا قدم يا مابين سينه و قدم و يا  به اندازه اى باش
از سينه تا ساق پا را بپوشاند.48 2. پيراهن (قميص): پيراهن 
ــك العروة، ج4،  ــص30و 159؛ مستمس ــكالم، ج4، ص ــر ال 39 . جواه

ص153.
40 . جواهر الكالم، ج4، ص91.

41 . الحدائق الناضره، ج3، ص428؛ العروة الوثقى، ج2، ص41؛ غنائم 
االيّام، ج3، ص397. 

42 . مستمسك العروة، ج4، ص112. 
ــروة، ج4،  ــك الع ــكالم، ج4، ص104-106؛ مستمس ــر ال 43 . جواه

صص114-112. 
ــك العروة، ج4،  ــر الكالم، ج4، صص100-104؛ مستمس 44 . جواه

صص117-114.
45 . جواهر الكالم، ج4، صص158؛ القواعد و الفوائد، ج1، ص226. 

46 . المراسم العلويه، صص47و48.
47 . جواهر الكالم، ج4، ص160؛ مستمسك العروة، ج4، ص148. 

ــك العروة، ج4،  ــكالم، ج4، صص160و161؛ مستمس ــر ال 48 . جواه
ص151. 

ــت. برخى بين  ــهور از قطعات واجب كفن اس از ديدگاه مش
آن و پارچه سرتاسرى قائل به تخيير شده اند.49 در پيراهن، 
صدق عرفى كفايت مى كند. گروهى آن را  از لحاظ طول به 
پارچه اى تعريف كرده اند كه شانه تا نصف ساق را بپوشاند50 
ــت كه همه  ــرى (ازار): مراد از ازار پارچه اى اس 3. سرتاس
بدن ميت را بپوشاند. در وجوب يا استحباب درازى ازار به 
ــتن دو طرف، اختالف است. از نظر برخى در پهنا  اندازه بس
ــد كه يك طرف پارچه بر  ــت به اندازه اى باش نيز واجب اس
روى طرف ديگر قرار گيرد.51 وجوب سه قطعه ياد شده در 
ــى به آن است. در حال ضرورت كمتر  فرض امكان دسترس
از آن، بلكه يك قطعه نيز كفايت مى كند. كيفيت تكفين بنابر 
مشهور چنين است: نخست، لنگ؛ سپس پيراهن، باالى آن 
ــرى بر روى پيراهن و لنگ قرار  و در پايان، پارچه سرتاس

داده مى شود.52
ــتحباب به آن اضافه  ــي قطعات از كفن نيز از روي اس برخ
ــه و نيم ذراع و  ــه: پارچه اى به طول س ــوند: 1. خرق مي ش
ــرض يك يا يك و نيم وجب جهت پيچيدن رانهاى ميت  ع
با آن؛ به اين ترتيب كه دو طرف پارچه به كمر ميت گره زده 
ــود. مستحب است  و رانها تا زانو با آن محكم پيچيده مى ش
ــش از آن، مقدارى پنبه ميان كپل و بر روى آن قرار داده  پي
شود. 2. سرتاسرى: سرتاسرى مستحب بر روى سرتاسرى 
ــت از برد يمانى  ــتحب اس ــود و مس واجب قرار داده مى ش
ــد. 3. عمامه براى ميت مرد: كيفيت آن بدين گونه است  باش
ــط پارچه بر سر ميت پيچيده سپس دو طرف آن  كه از وس
ــينه ميت انداخته مى شود.53 4.  از زير چانه گذرانده و بر س
مقنعه يا روسرى براى ميت زن و نيز پارچه اى كه بر پستانها 
پيچيده و در پشت گره زده مى شود.54 برخي شرايط را براي 
ــاتر بودن: كفن نبايد به  كفن ضروري مي دانند، از جمله: س
اندازه اى نازك باشد كه بدن ميت از زير آن پيدا باشد.55 مباح 
ج4،  ــروة،  الع ــك  مستمس ص165؛  ج4،  ــكالم،  ال ــر  جواه  .  49

صص151و152. 
50 . همان.

51 . رياض المسائل، ج2، ص170. 
52 . همان، ج2، ص174؛ مستند الشيعة، ج3، ص202؛ جواهر الكالم، 

ج4، ص197.
ــر الكالم، ج4، صص207- ــروة الوثقى، ج1، ص410؛ جواه 53 . الع

 .209
54 . جواهر الكالم، ج4، ص210؛ جامع عباسى، ص21.

ــى، ج2،  ــروة الوثق ــص172-173؛ الع ــكالم، ج4، ص ــر ال 55 . جواه
ص64. 
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بودن: تكفين ميت با پارچه غصبى حتى در حال ضرورت، 
ــودن: كفن كردن ميت با  ــت.56 پاك ب حرام و غيرمجزى اس
ــت و در صورت نجس شدن كفن،  پارچه نجس صحيح نيس
ــت. از حرير خالص نبودن: كفن كردن  تطهير آن واجب اس
ــت  ميت - حتى زن و كودك - در حرير خالص جايز نيس
ــتر از ابريشم باشد، صحيح  ــم آن بيش و اگر مواد غيرابريش
ــاس بر آن: كفن  ــدق عنوان جامه و لب ــت.57 ص و جايز اس
ــن جهت، كفن كردن  ــد؛ بدي بايد مصداق جامه و لباس باش
ميت در پوست حيوان هرچند حالل گوشت صحيح نيست. 
هزينه مقدار واجب كفن پيش از پرداخت بدهيها و وصاياى 
ميت از اصل تركه او برداشته مى شود. در  اينكه حكم مقدار 
افزون بر واجب (قطعات مستحب)، همچون قطعات واجب 
است يا نياز به اجازه ورثه دارد، ديدگاهها متفاوت است.58 
ــرض تعلق حق ديگرى به عين تركه، در تقدم حق، يا  در ف
ــدم كفايت تركه ميت  ــت.59 در صورت ع ــن اختالف اس كف
براى تهيه كفن، تأمين آن بر مسلمانان واجب نيست. برخى 
گفته اند: با وجود بيت المال واجب است كفن از آن منبع تهيه 

شود. هزينه كفن زن بر عهده شوهر است.60
هـ) نماز ميت

ــلمانان است. پس  نماز گزاردن بر ميت فرض كفايي بر مس
اگر يك نفر آن را به جا آورد، از ديگران ساقط مي شود.61 
ــى كه مى خواهد نماز ميّت بخواند، الزم نيست با وضو  كس
ــش پاك باشد، و اگر  ــل يا تيمم باشد و بدن و لباس يا غس
ــدارد؛ اگرچه احتياط  ــكال ن ــد، اش لباس او غصبى هم باش
ــه در نمازهاى  ــت كه تمام چيزهايى را ك ــتحب آن اس مس
ديگر الزم است، رعايت كند.62 پس از مراسم غسل و كفن 

56 . جواهر الكالم، ج4، ص169؛ تحرير الوسيله، ج1، ص73؛ التنقيح، 
ج8، ص346. 

57 . مسالك األفهام، ج1، ص89؛ العروة الوثقى، ج1، ص405.
58 . العروة الوثقى، ج2، ص71؛ مستمسك العروة، ج4، ص152. 

59 . جواهر الكالم، ج4، صص259و260؛ العروة الوثقى، ج1، ص409؛ 
مستمسك العروة، ج4، صص176و177. 

ــى، ج1،  ــروة الوثق ــص260-262؛ الع ــكالم، ج4، ص ــر ال 60 . جواه
صص405و406.

ــنه،  ــي المذاهب األربعه، ج1، صص437و438؛ فقه الس ــه عل 61 . الفق
ــروة الوثقي، ج1،  ــرة الفقها، ج2، صص22و23؛ الع ج1، ص382؛ تذك

صص419و420. 
62 . تذكرة الفقها، ج2، صص22و23.

ــود  ــر جنازه او نماز مخصوصى خوانده مى ش كردن ميت ب
ــرايطي  ــاز ميّت نام دارد و البته پيش از اقامه بايد ش كه نم
ــد: مسلمان بودن ميت: كه مستند آن آيه شريفه «َو  مهيا باش
الُتَصلِّ َعَلي َأَحد ِمنُهم َماَت َأبَدا» است كه اشاره به حرمت 
ــل. حاضر بودن  نماز بر كافر دارد.63 اقامه نماز پس از غس
ــت. قرار دادن جنازه در برابر نمازگزار:  ــرط اس ميت نيز ش
ميت را بايد در برابر نمازگزاران قرار دهند. قرار دادن ميت 
ــط ميت مرد و در  ــر نمازگزار به گونه اي كه در وس در براب
ــت ولي مندوب  ــر منكب ميت زن قرار گيرد، الزم نيس براب
ــت بايد بر زمين قرار  ــت.64 قرار دادن ميت بر زمين: مي اس
ــت مردم يا روي حيوان  گيرد و هنگام نماز بر دوش يا دس
ــتاده: ايستاده خواندن نماز  ــد65 نماز ميت در حال ايس نباش
ــت و كسي كه بدون عذر، آن را نشسته به جا  ميت الزم اس

آورد، صحيح نيست.66
اما شيوه اجراي نماز ميت: نماز ميّت پنج تكبير دارد و اگر 

نمازگزار پنج تكبير به اين ترتيب بگويد، كافى است:
ــَهُد اْن ال الَه االَّ اهللا  بعد از نيّت و گفتن تكبير اول بگويد: اْش
ــر دّوم بگويد: اللَُّهمَّ  ــُوُل اهللاِ؛ و بعد از تكبي ــداً َرس َو انَّ ُمَحمَّ
ــوم بگويد:  ٍد؛ و بعد از تكبير س ٍد َو آِل ُمَحمَّ ــلِّ َعلى ُمَحمَّ َص
ــمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمنيَن َو الُْمْؤِمناِت؛ و بعد از تكبير چهارم اگر  اللَُّه
ــت بگويد: اللَُّهمَّ اْغِفْر لِهَذا المت و اگر ميت زن  ميت مرد اس
ــد تكبير پنجم را  ــمَّ اْغِفْر لِهِذِه المت و بع ــت بگويد: اللَُّه اس
ــس از تكبير پنجم نماز را پايان مي دهند و كمتر  بگويد و پ
از پنج تكبير جايز نيست، مگر در صورت تقيه. به جماعت 
ــن طهارت از  ــت، همچني ــتحب اس ــدن نماز ميت مس خوان
حدث ولو با تيمم و كندن كفش، بلند كردن دستها بعد از هر 
ــتحبات و آداب نماز ميّت  تكبير، به ويژه تكبير اول، از مس
ــاجد مكروه است، ولي  ــت.67 خواندن نماز ميت در مس اس
ــنه، ج1،  ــه، ج1، ص442؛ فقه الس ــب األربع ــي المذاه ــه عل 63 . الفق

ص387؛ الفقه علي المذاهب األربعه، ج1، صص670و671.
ــه، ج1، ص442؛ العروة الوثقي، ج1،  ــه علي المذاهب األربع 64 . الفق

صص429؛ الفقه علي المذاهب األربعه، ج1، صص670و671. 
65 . همان. 

ــنه، ج1،  ــه، ج1، ص440؛ فقه الس ــب األربع ــي المذاه ــه عل 66 . الفق
ص383؛ تحرير الوسيله، ج1، ص82؛ العروة الوثقي، ج1، ص429. 

ــنه،  ــب األربعه، ج1، صص442ـ438؛ فقه الس ــه علي المذاه 67 . الفق
ــص68-78؛ العروة الوثقي، ج1،  ــرة الفقها، ج2، ص ج1، ص386؛ تذك

صص427-423. 
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ــت. نماز ميت را در هر وقت  ــجدالحرام مكروه نيس در مس
ــهيدي كه در معركه قتال جايز بوده و  مي توان اقامه كرد. ش
به خاطر اسالم به شهادت رسيد و هنگامي كه مسلمانان او 
ــل و كفن از او ساقط  ــته، با اينكه غس را يافتند، رمقي نداش
ــت، ولي نماز بر او گزارده مي شود و دفنش مي كنند. اّما  اس
كساني كه بر اثر غرق يا انهدام ديوار و يا دفاع از مال و اهل 
ــوند، ولو به آنها شهيد گفته مي شود  ــته مي ش و مانند آن كش
ــهيدند، اما از نظر حكم، حكم  ــابه ش و در اجر و پاداش مش

شهيد را ندارند و بايد غسل و كفن شوند.
و) تلقين

شخص ميت را چه به هنگام احتضار و جان دادن و چه در 
ــگام ورود در قبر تلقين مي كنند و البته بايد گفت كه اين  هن

تلقين استحباب دارد و الزامي نيست.68
تلقين شهادتين و اقرار به دوازده امام(ع) و ساير عقايد حّقه 
مستحب است و نيز خواندن برخي دعاهاي مأثور بر محتضر، 
ــتحباب دارد. همچنين است خواندن  به گونه اي كه بفهمد اس
ــه ذكر و دعايي مخصوص در  ــن هنگام دفن كردن. البت تلقي
ــيعه وارد شده است كه خواندن آن و تلقينش  كتب روايي ش
ــي موجبات آمرزش  ــتحباب فراوان دارد و حت به ميت اس
ــر اين مي توان اين  ــان وي را فراهم مي آورد. عالوه ب گناه
ــوره يس، خواندن  موارد را به ميت تلقين نمود: خواندن س
ــتن  ــب و حائض از بالين محتضر، بس ــا، دور كردن جن دع
ــمهاي او و اعالم به مردم و غيره از اموري است كه در  چش
ــنن شمرده شده است و  مذاهب چهارگانه، از مندوبات يا س

توصيه شده است.69
ز) غسل مس ميت

غسل مس ميت، از غسلهاى واجبى است كه به سبب تماس 
با مرده الزم آيد. اگر انسان (به ويژه پزشكان و پرستاران و 
ــهاى مراقبتهاى ويژه بيمارستانها) بدن انسان  كارمندان بخش
ــده و غسل داده شده نيست، لمس و  ــرد ش مرده اى را كه س
ــانند  مس كنند و حتى جايى از بدن خود را به بدن او برس
ــخص زنده اى به  ــل «مس ميت» كنند. اگر بدن ش بايد غس
ــان مرده اى برخورد كند، با چند شرط بر او غسل  بدن انس

68 . رياض المسائل، ج1، ص376.
69 . الفقه علي المذاهب األربعه، ج1، صص424-427؛ فقه السنه، ج1، 

صص367-370؛ العروة الوثقي، ج1، صص373و374. 

مس ميّت الزم مى شود، اين شرايط عبارتند از:70
1. آن جسد، جسد شهيد نباشد (شهيدى كه غسل ندارد).

ــى كه كشتن او به خاطر رجم يا قصاص واجب شده  2. كس
و قبًال خودش غسل كرده نباشد.

3. بچه سقط شده اى نباشد كه هنوز چهار ماهش تمام نشده 
 است.

4. بدن ميّت سرد شده باشد.
ــند؛ يعنى سه غسلش تمام  ــل نداده باش 5. بدن ميّت را غس

نشده باشد.
ــه بدن ميّت و همچنين بدن يا موى خود  6. موى خود را ب
ــد، در غير اين صورت غسل  ــانده باش را به موى ميّت نرس

الزم ندارد.
ــده، بايستى هم گوشت و  ــان عضوى جدا ش 7. اگر از انس
ــمتى از بدن كسى از او  ــد، اگر قس ــتخوان با هم باش هم اس
ــت يا زنده، اگر مرده باشد يا  ــود يا خود او مرده اس جدا ش
ــل داده اند يا نداده اند، اگر مرده باشد و بدنش  بدنش را غس
ــند، كه لمس آن عضو غسل ندارد، و اگر  را غسل داده باش
ــل نداده اند، يا آن  ــد كه هنوز بدنش را غس ــرده اى باش از م
عضو از اعضايى است كه اگر متصل هم بود و مسح مى شد، 
غسل مس ميّت الزم نبود (مانند موها)، يا از اعضاى ديگر 
است، اگر صورت اول باشد (موها) غسل الزم نيست و اگر 
صورت دوم باشد، غسل مّس ميّت الزم است و اگر قسمت 
ــده، از انسانى باشد كه خود زنده است، سه صورت  جدا ش
ــتخوان تنها (مانند دندان)  ــت تنهاست و يا اس دارد: يا گوش
ــتخوان هردو با هم است كه در صورت  ــت و اس و يا گوش
ــل دارد و اما دو صورت قبل غسل مّس  ــوم مّس آن غس س

ميّت ندارد.

2) مرحله دفن و پس از دفن
الف) تشييع ميت

ــن، به قصد وداع دنبال  ــييع در لغت به معناى بدرقه رفت تش
ــم رفن مرده شركت كردن است. در  كسى رفتن و در مراس
ــال جنازه ميت تا  ــدن و رفتن دنب اصطالح فقهى خارج ش
ــد.71 معنى اصطالحى  ــت را در قبر مى گذارن ــى كه ميّ زمان

70 . العروة الوثقي، ج1، ص421؛ تذكرة الفقها، ج2، صص78-68.
71 . مصطلحات الفقه، ص146؛ جواهر الكالم، ج4، ص263. 
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تشييع مترادف با معنى لغوى اخير آن است (در مراسم دفن 
مرده شركت كردن). براى تشييع فضيلت و ثواب زيادى در 
روايات بيان شده است، از جمله: رسول اهللا(ص) در حديثى 
ــول خدا(ص) فرمودند: كسى كه جنازه اى  مى فرمايند: «رس
ــييع كند، هر قدمى كه برمى دارد، تا زمانى كه برگردد  را تش
ــنه خواهد داشت و صد هزار هزار گناه  صد هزار هزار حس
از او محو مى شود و صد هزار هزار درجه نزد خدا به دست 
ــاز هم بخواند، موقع مرگش صد  ــى آورد و اگر بر ميّت نم م
ــييع مى كنند كه همه آنها براى او  هزار هزار مالئكه او را تش
ــود، خداوند  ــتغفار مى كنند و اگر در دفن ميّت حاضر ش اس
صد هزار هزار مالئك را مأمور مى كند تا روز قيامت براى 
ــن ابراهيم از امام باقر(ع)  ــب مغفرت كنند».72 على ب او طل
نقل كرده است كه فرمودند:73 «زمانى كه مؤمن را وارد قبر 
كردند، به او نداء  مى شود اولين تحفه و عطاى تو بهشت است 
ــى كه تو را تشييع كرد مغفرت و  و اولين تحفه و عطاى كس

بخشش اوست».74
مستحبات تشييع

يكى از مقدمات دفن، تشييع ميّت است و مستحب است كه 
ــييع جنازه و نماز خبر كنند  اولياى ميّت مؤمنان را براى تش
ــييع جنازه شركت  ــت در تش ــتحب اس و بر مؤمنان نيز مس
ــت كه محل دفن ميّت از  ــييع زمانى اس كنند. استحباب تش
ــل و حنوط و كفن دور باشد. ولى اگر محل دفن  محل غس

ميّت نزديك باشد تشييع مستحب نيست.75
مراتب تشييع

تشييع مراتبى دارد:
ــت تا زمانى كه  - كمترين مرتبه آن به دنبال جنازه رفتن اس

بر او نماز بخوانند.
- حد وسط آن دنبال جنازه برود تا زمانى كه ميّت را دفن 

كنند.
ــن ميّت توقف كند و  ــن مرتبه آن اينكه بعد از دف - باالتري
ــتغفار كند و از خداوند بخواهد در هنگام  براى او طلب اس
ــدم نگه  ــت ق ــده اش ثاب ــوال نكير و منكر او را در عقي س

72 . وسايل الشيعه، ج3، صص143و144، باب 2، ح6.
73 . همان، ج3، ص142، باب2، ح3. 

74 . جواهر الكالم، ج4، ص264. 
75 . منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج7، ص268.

دارد.76
آداب تشييع

ــد و  ــييع پياده باش ــايعت كننده در حال تش پياده بودن: مش
ــواره بودن مكروه است. جلو نيفتادن: پشت سر جنازه يا  س
ــت يا چپ حركت كند  يكى از دو طرف جنازه سمت راس
و افضل اين است كه پشت سر جنازه حركت كند.77 در حال 
ــد و  ــييع كننده در حال خضوع و تفكر باش تفكر بودن: تش
خود را به جاى ميّت حساب كند كه او را براى دفن مى برند 
ــت به دنيا كرده و دعايش اجابت شده  و او آرزوى بازگش
ــت. تربيع: حامالن جنازه تربيع كنند؛ يعنى جنازه را از  اس
ــت  ــه بردارند و بهتر در كيفيت تربيع آن اس ــر چهار گوش ه
ــت ميّت را بر دوش راست خود  ــمت دوش راس كه ابتدا  س
بگذارد و بعد سمت پاى راست ميت را بر دوش راست خود 
ــمت پاى چپ ميت را بر دوش چپ  بگذارد و بعد از آن س
بگذارد و پس از آن سمت دوش چپ ميت را بر دوش چپ 
بگذارند.78 ايستاده بودن: كسى كه جنازه را تشييع مى كند تا 
ــتن ميّت در لحد به زمين ننشيند.79 ذكر گفتن:  هنگام گذاش
ــتحب است حامل جنازه ذكر بسم اهللا و باهللا و صلى اهللا  مس
على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات80 را 
بگويد. به دوش گرفتن جنازه: جنازه را بر دوش حمل كنند 
و با ماشين و چيز ديگر حمل نكنند. مگر اينكه عذرى مثل 
دور بودن مسافت داشته باشند. پابرهنه بودن: صاحب ميت 
ــد. يا وضعش را به گونه اى تغيير  پابرهنه و بدون رداء باش

دهد كه معلوم شود عزادار است.
مكروهات تشييع

ــغول شدن. 2. پشت جنازه  1. خنديدن و به لهو و لعب مش
ــتن چراغ مكروه  ــب كه برداش ميت آتش بردن مگر در ش
ــايعت كردن زنان و دويدن پشت سر جنازه  ــت. 3. مش نيس

ميت نيز مكروه است.81
ب) دفن

76 . جواهر الكالم، ج4، صص265-264. 
77 . همان. 

78 . منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج7، ص275.
79 . ذكرى الشيعه، ج1، ص396. 
80 . تحرير الوسيله، ج1، ص78.

81 . ذكرى الشيعه، ج1، صص395-396؛ العروة الوثقي، ج1، ص419؛ 
تحرير الوسيله، ج1، ص78.
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ــل دادن، تكفين و  ــر نهادن ميت و دفن او پس از غس در قب
ــرعى است.  خواندن نماز ميت، مطابق با احكام و آداب ش
از زمان حضرت آدم و به خاك سپرده شدن هابيل به دست 
ــاد الهى.82 دفن كردن اموات روش متداول در  قابيل با ارش
ــت. در شريعت  ميان اقوام، اديان و جوامع مختلف بوده اس
اسالم، ميت مسلمان پس از غسل، تكفين، تشييع و خوانده 
ــق آداب و احكامى خاص به خاك  ــدن نماز ميت، برطب ش
ــلمان بر هر مكّلفى واجب  ــود. دفن جسد مس سپرده مي ش
است، و اگر بعضى انجام دهند، از ديگران ساقط مى شود.83 
ــتند به آيات قرآن84 سنّت  ــپارى ميت، مس وجوب خاك س

معصومان(ع)، سيره مسلمانان و اجماع فقها است.85
ــپارى متوفى، امورى چون رعايت حرمت  حكمت خاك س
ــد  جنازه، پنهان ماندن آن از انظار مردم، در امان بودن جس
ــتان و پيشگيرى  ــمنان، جلوگيرى از اندوه دوس از آزار دش
ــبب انتشار بوى جسد يا فساد آن به  از آزردگى مردم به س
ــت. اين حكمتها اقتضا دارد كه عمق قبر كم  ــمار رفته اس ش
ــد و به اندازه اى باشد كه از تأثير عوامل بيرونى مصون  نباش
ــردن زمين امكان پذير  ــد.86 چنانچه دفن ميت با حفر ك بمان
ــيوه هاى ديگر جسد پوشانيده شود، مانند  ــد، بايد با ش نباش
ــاختن بَنا بر فراز آن يا گذاشتن آن در تابوت باشد. دفن  س
ــر فقهاى امامى و  ــع غيراضطرارى به نظ ــا تابوت در مواق ب
ــخصى روى دريا در  ــنّت مكروه است.87 چنانچه ش اهل س
كشتى بميرد و جسدش تا رسيدن به خشكى و خاك سپارى 
ــل و تكفين و خواندن نماز ميت،  ــود، پس از غس ــد ش فاس
ــه دريا افكنده  ــور در منابع فقهى، ب ــروط مذك با رعايت ش

مى شود.88
مكان دفن ميت

ــلمان در جايى كه هتك او به شمار مى رود،  دفن كردن مس
ــده براى  مانند مزبله و نيز در مكان غصبى و زمين وقف ش
غير دفن، مانند مسجد و مدرسه، حرام است. بر طبق احكام 

82 . مائده، 31.
83 . توضيح المسائل، ج 1، ص313، م542.

84 . مائده، 31؛ مرسالت، 25و26؛ عبس، 21.
85 . جواهر الكالم، ج4، صص289و290. 

86 . التنقيح، ج9، ص28. 
87 . جواهر الكالم، ج4، ص291؛ العروة الوثقى، ج1، ص436. 

88 . قواعد االحكام، ج1، ص232.

ــالمى ميت مسلمان بايد در قبرستان مسلمانان دفن شود  اس
ــتان كفار و غير مسلمان در  ــلمان در قبرس و دفن ميت مس
ــكال دارد و جايز نمى باشد.89 اگر  ــلمانان اش ــتان مس قبرس
ــوان نبش قبر كرد و  ــرى اتفاق افتد، مى ت ــتباهًا چنين ام اش
ــت  ــازه را منتقل نمود. بنابراين فقها فرمودند: جايز نيس جن
ــت دفن كفار  ــلم در مقبره كفار؛ چنانچه جايز نيس دفن مس
ــلمانان. اگر ميت كافر و مسلم  ــان در مقابر مس و اوالد ايش
ــود، همه را در مقبره مسلمين دفن مى كنند. هرگاه  مشتبه ش
كافر را در مقبره مسلمانان يا مسلمانى را در مقبره كفار دفن 
ــت اينكه كافر حرمت  ــت نبش قبر، به جه كردند، جايز اس
ندارد و مقتضاى حرمت مسلم اين است كه با كفار نباشد.90 
ــانه اى بر مسلمان بودن آن است،  ــدى را كه دليل و نش جس
ــلمانان دفن كرد، اما جسدى كه هيچ نشانه و  بايد مانند مس
عالمتى ندارد و مشكوك است و معلوم نيست مسلمان است 
يا نه؟ پاك مى باشد ولى برخى از احكام مسلمانان را ندارد. 
ــلمانان را شامل مى شود و چه  در اينكه چه احكامى از مس
احكامى را شامل نمى شود، بين مراجع عظام تقليد اختالف 
است. برخى مى فرمايند: جايز است مثل ساير مسلمانان او 
ــل داده و نماز بخوانند و در قبرستان مسلمانان دفن  را غس
ــلمانان  ــتان مس نمايند ولى عده اى قائلند كه نبايد در قبرس
ــد  ــالمى باش ــود و عده اى گفته اند اگر در جامعه اس دفن ش
تمام احكام مسلمانان، شامل او مى شود. واجب كفايي است 
ميت را طوري در زمين دفن كنند كه بوي او مردم را اذيت 
ــدش را بيرون آورند.91 واجب  نكند و درندگان نتوانند جس
است ميت به سمت قبله دفن شود ولي اينكه پهلوي راست 

به سمت قبله باشد سنت است نه واجب.
زمان دفن ميت

شتاب كردن در دفن ميّت مستحب است، مگر آنكه مرگش معلوم  
ــرگ،  تا حصول علم به م ــورت  ص ــن  اي در  ــه  ك ــد  نباش
ــر در دفن ميّت  ــن به تأخير بيفتد.92 تأخي ــت دف واجب اس
ــت؛93  ــمار رود، جايز نيس ــك او به ش ــى كه هت در صورت

89 . العروة الوثقى، ج2، صص115و116.
90 . مفتاح الكرامه، ج 4، ص274.

ــي المذاهب األربعه، ج1،  ــروة الوثقي، ج1، ص436؛ الفقه عل 91 . الع
ص452؛ بداية المجتهد، ج1، ص195؛ تذكرة الفقها، ج2، ص88. 

92 . جواهر الكالم، ج4، صص23و24. 
93 . العروة الوثقى، ج2، صص115و116. 
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و  ــده  زن ــم او  ميّت، باردار و جنين در رح ــر  اگ ــن  ليك
حفظ حيات جنين متوقف بر دفن نكردن مادر باشد، تأخير 
ــت. اين مطلب در احاديث هم تصريح  در دفن او واجب اس
ــده است، از جمله: رسول خدا(ص) فرمود: «بزرگداشت  ش
ــت كه او را هرچه زودتر تجهيز كرده  و كرامت ميّت آن اس
و به قبر رسانند، و كار او را پايان بخشند».94 ليكن از آنجا 
ــود و از قرآن  كه موقع مرگ، ارتباط روح با بدن قطع مى ش
ــود كه پروردگار بزرگ، روح مردگان  ــتفاده مى ش كريم اس
ــت كه اگر  را در عالم مخصوص نگه مى دارد. اين گونه نيس
ــاند و يا آنكه  ــود، صدمه اى به روح برس جنازه دير دفن ش

مانند جسم بدبو شود.
مستحبات دفن 

ــه  1. قرار دادن جنازه در چند ذراعى قبر و به تدريج در س
مرحله نزديك قبر بردن.

ــر و ميّت زن از سمت  ــمت س 2. وارد كردن ميّت مرد از س
عرض در قبر.

ــده هنگام داخل كردن ميّت در  3. خواندن دعاهاى وارد ش
قبر.

4. باز كردن گره هاى كفن از طرف سر و پاها.
5. گذاشتن صورت ميت بر خاك و تلقين او.

ــيد الشهدا(ع) همراه  6. قرار دادن مقدارى تربت حضرت س
ميّت در قبر.

7. طهارت داشتن و برهنه بودن سر و پاى كسى كه ميّت را 
در قبر مى گذارد.

8. داخل شدن و بيرون آمدن كسى كه ميّت را در قبر مى گذارد 
از طرف پاى ميّت.

9. ريختن خاك در سه مرحله با پشت دست توسط حاضراِن 
غير خويشاوند با ميّت پس از گذاشتن سنگ لحد.

10. پاشيدن آب بر قبر از طرف سر تا پا و سپس گرداگرد 
آن تا جانب سر و پاشيدن مازاد آن بر ميانه قبر.

11. گذاشتن دست با انگشتان باز روى قبر و فشار دادن آن 
در خاك، به گونه اى كه اثر آن بر قبر بماند.

12. طلب آمرزش براى ميّت و خواندن هفت بار سوره قدر 
و دعاى وارد شده.

ــت  ــط ولّى پس از بازگش ــت توس ــاره ميّ ــن دوب 13. تلقي
94 . من اليحضره الفقيه، ج1، ص140.

حاضران.
 14. تسلى دادن به بازماندگان.

ــت و آن را به  ــدازه چهار انگش ــر به ان ــاال آوردن قب 15. ب
صورت مربع درآوردن.95

مكروهات دفن 
1. دفن كردن دو ميّت در يك قبر، جز در حال ضرورت.

2. ريختن خاك بر قبر توسط خويشان ميّت.
3. داخل شدن پدر در قبر فرزند خود. 

4. به صورت كوهان در آوردن.
5. سفيد كردن و ِگل مالي قبر.96

6. بنا بر قبر و تجديد قبور كراهت دارد مگر در مورد قبور 
انبيا و اوصيا و صلحا و علما.97

ج) سنگ لحد
ــتحب است و واجب  ــنت يا مس قرار دادن لحد براي قبر س
ــت.98 لحد آن است كه در زمينهاي سخت، در  و الزامي نيس
طرف قبله به قدر طول و عرض بدِن ميت و از جهت عمق 
ــره اي در ديوار قبر  ــيند، حف ــه مقداري كه ميت بتواند بنش ب
ايجاد كنند و در زمينهاي سست وسط قبر حفره اي شبيه نهر 

حفر كنند و دو طرف آن را با خشت بپوشانند.
د) سنگ قبر

ــر قبر از  ــنگ و نصب آن ب ــر قبر يا س ــام ميت ب ــتن ن نوش
مستحبات دفن ميت است99 و اين شايد بدان جهت باشد كه 
نام و ياد ميت باقي بماند و همچنين اينكه بر تمامي مردمان 
مرگ وي روشن گردد تا مبادا وي را زنده بپندارند و حقوق 
ــاير  ــدگان (از جمله: حق مالكيت، تصرف در اموال و س زن
حقوق زندگان) را براي وي ثابت و جاري بدانند. در عوض 
ــود، از جمله: احكام  ــردگان بر او جاري ش ــد احكام م باي
ارث، وصيت، برهم خوردن نكاح، برهم خوردن عقود جايز 
وي (مانند وكالت و رهن). سنگ قبر را نبايد به سبك اهل 
كتاب به طور عمودي قرار داد بلكه آن طور كه مرسوم است 

ــى، ج2،  ــروة الوثق ــص299-332؛ الع ــكالم، ج4، ص ــر ال 95 . جواه
صص126-118. 

96 . جواهر الكالم، ج4، ص341؛ العروة الوثقى، ج2، ص127.
ــرة الفقها، ج2، صص102-104؛ الفقه علي المذاهب األربعه،  97 . تذك

ج1، ص455؛ تحرير الوسيله، ج1، صص91و92.
98 . العروة الوثقي، ج1، ص436. 
99 . جواهر الكالم، ج4، ص341.
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به صورت خوابيده بر مزار ميت قرار مي دهند.
هـ) نماز ليله الدفن

خواندن نماز شب دفن بر تمام مسلماناني كه مطلع از مرگ 
ــوند، مستحب است و البته بايد بدين نكته اشاره  ميت مي ش
ــتحباب هم متوجه خود نمازگزار است و  داشت كه اين اس
ــخص ميت و اين حكم شامل هردو مي شود.  هم متوجه ش
اين نماز كه دو ركعت است، آداب خاصي دارد كه در ميان 
ــت. در ركعت اول اين نماز حمد و  ــوم اس مردمان نيز مرس
آيه الكرسي مي خوانند و در ركعت دوم حمد و ده بار سوره 
قدر و در پايان نيز دعايي كوتاه قرائت مي كنند تا از عذاب 
شب اول قبر بر شخص ميت كاسته شود. نماز ليله الدفن از 
منحصرات فقه اماميه است و ساير مذاهب اسالمي اعتقادي 

بدان ندارند.
و) نماز وحشت

ــالمي وجود دارد به نام نماز خوف كه در  نمازي در فقه اس
ــت زاي ديگر خوانده  ــگام نبرد و يا هر نوع عامل وحش هن
ــود و در واقع چيزي جز نمازهاي يوميه نيست، بلكه  مي ش
ــرايط خاص زماني يا مكاني  ــت و اما به خاطر ش همان اس
ــبكي جديد اقامه مي شود100 كه بديهي ارتباطي با ميت  به س

ندارد.
اما عوام گاهي به نماز ليله الدفن نماز وحشت مي گويند كه 

اين از باب مسامحه است.
ز) عده وفات

ــر دائم و يا موقت مرد ميت الزامًا با مرگ شوهر خود  همس
ــد عده نگه دارد كه بدان عده وفات مي گويند. مدت اين  باي
ــهور فقها چهار ماه و ده روز مي باشد كه  عده بنابر قول مش
نقطه شروع آن همان لحظه مرگ شوهر مي باشد.101 مستند 
اين حكم آيه 234 سوره بقره است: «َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم 
ــُهٍر َوَعْشًرا».  ــِهنَّ َأْربََعَة َأْش َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن بَِأْنُفِس
ــن گفتار  ــاي اماميه مخالف اي ــان فقه ــي در مي ظاهراً كس

نيست.
ح) عزاي بر ميت (روز سوم و هفتم و چهلم)

ــه  ــليت گفتن به مصيبت زدگان، تا س تعزيه و دلداري و تس
ــافعيه نشستن اهل مصيبت  ــت. حنبليه و ش روز مندوب اس

100 . اللمعة الدمشقية، ص38. 
101 . المختصر النافع، ج1، ص200.

ــمرده اند، ولي به نظر  ــليت مردم را مكروه ش براي قبول تس
ــب اماميه، تعزيه از  ــه و مالكيه كراهت ندارد. در مذه امامي
مستحبات اكيد شمرده شده است. گريه بر ميت جايز است، 
ــتحب است، ولي سيلي  ــّدت حزن، مس بلكه در صورت ش
ــاك زدن در غير پدر و مادر  ــدن مو و گريبان چ زدن و كن
ــت.102 همچنين  ــت و در مواردي موجب كفاره اس حرام اس
ــش از دفن و چه پس از  ــم عزاداري چه پي برگزاري مراس
دفن استحباب دارد،103 به ويژه اگر ميت از اوليا و صالحان 
ــم بزرگداشت و  ــت كه براي ميت مراس ــد. مرسوم اس باش
ــن و چهلمين روز  ــومين، هفتمي ــبت س ــه اي به مناس تعزي
ــاره اين گونه مجالس،  ــت وي برگزار مي كنند. درب درگذش
ــد، برخورد  ــته باش به روايتى كه داللت بر اين موضوع داش
ــى كه توصيه به  ــى از فقيهان از روايات ــم، ليكن برخ نكردي
ــتفاده  ــه روز مى كند، اس بردن غذا براى نزديكان ميت تا س
ــه روز مى باشد.104  كرده اند كه حّد عزادارى براى ميت تا س
ــتر از سه روز  ــت بيش در روايتى از امام صادق(ع) آمده اس
ــتن در ماتم جايز نيست، مگر زوجه كه تا  عزادارى و نشس
ــم  ــد.105 البته درباره مراس انقضاى عده برايش جايز مى باش
ــا «اربعون» در لغت به معناي  چهلم بايد گفت: «اربعين» ي
ــم يادبود و  ــت و در اصطالح مقصود از آن مراس ــل اس چه
ــبت چهلمين روز درگذشت ميت است. اين  ذكري به مناس
ــم در ميان شيعيان و به ويژه ايرانيان از ديرباز مرسوم  مراس
ــت و هنوز هم مي باشد. البته بايد گفت كه برگزاري  بوده اس
ــت، تنها اختصاص  ــم عزا در چهلمين روز از درگذش مراس
ــه هيچ كس ديگري و  ــين(ع) دارد و ن به حضرت امام حس
ــاير حضرات  ــه حتي برگزاري اربعين براي س در اين زمين
ــد به ساير  ــت، چه برس ــده اس معصومان(ع) نيز توصيه نش
اموات. مرسوم است كه براي هر ميتي در روز يا شب چهلم 
ــت و عزا برگزار مي كنند و  ــتش مراسم بزرگداش از درگذش
102 . تذكرة الفقها، ج2، صص123-125؛ الفقه علي المذاهب األربعه، 
ج1، صص456و457؛ فقه السنه، ج1، صص412؛ تحرير الوسيله، ج1، 

صص93و94؛ العروة الوثقي، ج1، ص445. 
103 . اللمعة الدمشقية، ص22. 

ــده  ــق الناضرة، ج4، صص157و158. در روايتى نقل ش 104 . الحدائ
ــن ابى طالب به فاطمه  ــت كه «پيامبر اكرم(ص) بعد از مرگ جعفر ب اس
ــماء بنت عميس برود  زهرا(س) فرمود كه با عده اى از زنان به خانه اس

و تا سه روز براى آنها غذا ببرند».
105 . وسايل الشيعه، ج3، ص271، باب 82 از ابواب دفن.
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ــاير مراسمهاي بزرگداشت  حتي برخي آن را مفصل تر از س
ــد. در صبح يا عصر روز اربعين  ــه ميت به پا مي دارن و تعزي
ــخص ميت اطرافيان و اقوام و دوستان او بر سر مزارش  ش
ــمي مختصر كه  ــس از برگزاري مراس ــوند و پ حاضر مي ش
ــهدا(ع) و يا  ــتر به روضه خواني (براي حضرت سيدالش بيش
ــنگ  ــين مي گذرد، س فرزندان ميت) و قرائت فاتحه و ياس
ــپس  ــو مي دهند و س ــت و ش ــزار را با آب و گالب شس م
ــزل متوفي برگزار و  ــجد، تكيه يا من ــمي مجزا در مس مراس
ــود و در پايان نيز از مهمانان  ــته مي ش باز ياد او گرامي داش

پذيرايي مي گردد.
ــوي شارع مقدس در  ــمي از س اما آيا برگزاري چنين مراس

دين مبين اسالم تجويز گرديده است؟
ــالم ما مسئله اي به نام «هفت» و «اربعين» و «سال»  در اس
نداريم؛ بنابراين مخالفت اين مجالس با روش و سنّت اسالم 
ــود. اما مسئله «هفت» و «سال» كه  ــن مي ش به خوبي روش
قطعًا در اسالم هيچ اسم و رسمي از آن به چشم نمي خورد. 
ــنويّه در بين فرهنگ  ــنّت غلط مجالس س ــفانه اين س متأس
ــّلم و تخّلف ناپذير  ــيعه (بخصوص ايرانيان) از اصول مس ش

گرديده است.
ــاص به  ــط اختص ــيعه فق ــل ش ــگ اصي ــالگرد در فرهن س
ــچ اثري چه تاريخي و چه  ــن(ع) دارد؛ و ما در هي معصومي
ــكيل مجالس  ــه ائمه(ع) امر به تش ــراغ نداريم ك روايي س
ــبت به  ــند و فقط نس ــنوي براي اصحاب خود كرده باش س
ــاى ذكر اهل بيت تأكيد  ــكيل مجالس تذّكر از جهت احي تش
ــت فرمودند كه  ــت. براى مثال: امام باقر(ع) وصيّ ــده اس ش
ــال در مني از مسائلي كه  ــان به مّدت ده س پس از شهادتش
خلفاء جور بر آن حضرت وارد آوردند، براي مردم صحبت 
ــود.106 همچنين راجع به حضرت سيدالشهدا(ع) آن قدر  ش
روايت است كه به حّد تواتر مي رسد107 و حتّي اگر در آثار 
مرويّه تأكيد بر اقامه مجالس اهل بيت نشده بود، باز به همان 
ــه الزام اقامه  ــر اهل بيت(ع)) بايد حكم ب مالك (احياى ذك
مجالس آنان (چه در مواليد و چه در شهادتشان) بنماييم؛ و 
ــئله جاي هيچ شّكي در فرهنگ تشيّع نمي باشد.  در اين مس
ــنوي مي گيرند و  ــا امروزه مي بينيم براي افراد مجالس س اّم
ــه، ج1، ص182؛  ــره الفقي ــن ال يحض ــي، ج5، ص117؛ م 106. الكاف

تهذيب االحكام، ج6، ص358.

107. كامل الزيارات، ص100.

ــتخوانش  تا امتداد تاريخ آن را ادامه مي دهند. حتّي اگر اس
سالهاي سال بپوسد و تبديل به خاك گردد باز دست از سر 
ــّخص است كه صاحبان اين  آن متوفّي برنمي دارند. البتّه مش
مجالس هيچ دلشان به حال آن متوفّي نسوخته است، بلكه 
فقط منافع خود را در استمرار اين مجالس مالحظه مي كنند، 
ــه اين مجالس  ــود را در انعقاد و ادام ــاى  خ ــات و بق و حي
مي بينند و تصّور مي كنند كه با تعطيل اين مجالس، ديگر ياد 
ــيًا منسيًّا خواهد شد، و بنابراين افرادي  و ذكر آن متوفّي نس
كه از قِبَل اين متوفّي به منافع دنيوي و مصالح دنيوي دست 
ــر آنها هم از بين خواهند رفت و بنابراين به  مي يافتند، ديگ
ــعي مي كنند كه  ــيله اي و با هر حيله و جان كندني س هر وس
ــاي مختلف و در موقعيّتهاي  ــم و ياد متوفّي را با بهانه ه اس

متفاوت زنده نگه دارند!
ــراي مردگان به  ــه مجالس اربعين ب ــود كه اقام اگر قرار ش
صورت يك سنّت و ادب مؤّكد درآيد، ديگر چگونه مي توان 
ــعار و عالمت و  ــهداء به عنوان يك ش ــراي سيدالش آن را ب
امتياز درآورد! و اگر از ناحيه شرع براي اقامه اربعين نسبت 
ــاير افراد رجحاني مي بود، پس چرا اين رجحان براي  به س
ــاير ائمه(ع)، بلكه رسول خدا(ص)؟ با اينكه از هر جهت  س
اين بزرگواران أليَق و أولي بودند در اين مسئله و حتي اقامه 
مجالس ذكر اهل بيت(ع) كه اين همه راجع به آن تأكيد شده 
ــت، اقتضا مي كرد كه اربعين ائمه(ع) را هم به پا داريم و  اس
ــش بهره مند گرديم؛ با اينكه هيچ اثري  از فيوضات و بركات

از ائمه نسبت به اين موضوع به چشم نمي خورد.
ــئله به نحوي براي مكّلف پيش آيد كه  بلي، اگر چنانچه مس
از يك طرف رجحان فعل در نزد او محرز گردد و يا حداقل 
محتمل باشد، و از طرف ديگر دليل قاطع شرعي بر رجحان 
ــه داعي ثواب  ــد، در اين صورت انجام فعل ب ــته باش نداش
ــي نه تنها واجد  ــي ندارد. ولي اگر فعل ــاء تقّرب مانع و رج
ــل عقلي نبوده، بلكه به لحاظ وجود قرائن و  رجحان محتم
ــواهدي عقًال و نقًال مرجوح باشد، در اين صورت ديگر  ش
داعي تقّرب و رجاء ثواب منتفي بوده، و انجام آن منافي با 
نظر و رضايت شارع خواهد بوده، يا باطل و يا قطعًا داراي 
ــديده مي باشد. اتفاقًا مسئله اربعين از همين قبيل  كراهت ش
ــارع ممضا و مرضّي  ــت؛ زيرا اگر اين عمل از ناحيه ش اس
ــت و پنجاه سال زمان  مي بود، قطعًا در طول بيش از دويس
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امامت و واليت معصومان(ع) به اين موضوع توّجه مي شد، 
ــفارش  ــبت به اين مطلب توصيه و س ــه آنان نس و از ناحي
مي شد؛ در حالي كه ابداً اين چنين نبوده است، و حتّي يك 
ــمي از اين مسئله برده  ــارةً  اس مورد هم نه تصريحًا و نه اش
ــده است! در حالي كه اين موضوع از موضوعاتي نيست  نش
كه ظرف وقوع آن پس از زمان حضرات معصومان(ع) بوده 
باشد؛ بلكه درست برعكس از موضوعاتي است كه هر سال 
ــا و اقوام آنها پيش  ــه براي آنها و اصحاب آنه ــاه و هفت و م
ــري از اينكه آنان  ــن حال هيچ اث ــت، و در عي مي آمده اس
ــويق و ترغيب و يا حداقل مجاز در تشكيل  اصحاب را تش
ــته باشند وجود ندارد. بنابراين مي توان به  اين مجلس دانس
ــس اربعين براي فوت  ــكيل مجل ضرس قاطع اّدعا كرد تش
ــدگان مورد رضايت حضرات معصومين(ع) نبوده است،  ش
ــرت أباعبداهللا  ــن براي حض ــر انحصار أربعي ــر آنان ب و نظ

الحسين(ع) مي باشد.
ط) گريه بر ميت

1. گريه از ديدگاه عقل و علم
ــرايط گوناگون حاالت  ــه ش ــان با توجه ب ــى انس در زندگ
ــت،  ــد كه طبيعى و فطرى اس ــت مى ده ــى به او دس مختلف
ــت، گاهى نيز  ــادمان اس همان طور كه گاهى مى خندد و ش
ــت. گريه در حقيقت يكى  ــن و غم زده و گريان اس اندوهگي
ــت كه اگر در جاى خود ظهور و بروز  ــر اس از نيازهاى بش
ــت. گريه در شرايط سخت به  ــازنده اس ــمند و س كند ارزش
ــان مى شتابد و او را از عقده ها و گرفتگى درونى  يارى انس
ــت و  ــد. گريه گاهى دل را از زنگارها شس رهايى مى بخش
ــو مى دهد و زمينه توبه را فراهم مى آورد و قساوت قلب  ش
ــد. گريه بر مظلوم نوعى  را از بين برده، به دل صفا مى بخش
ــت.  ــتمگر اس پيوند عاطفى با او و پرخاش و تعارض با س
ــود روحى و هم نفع  ــود بهداشتى دارد و هم س گريه هم س
ــبت به  ــود. اما نس ــى كه در جاى خود بايد بحث ش سياس
ــتگان، انسان وقتى كه عزيزى را از دست  اموات و درگذش
مى دهد به طور طبيعى و فطرى محزون و اندوهگين مى شود 
ــك از گونه هايش جارى مى گردد. اين يك  و بى اختيار اش
ــن و انكارناپذير در زندگى مردم است. اسالم  موضوع روش

نيز به عنوان يك دين فطرى، با آن مخالفتى ننموده است.
2. گريه از ديدگاه شرع

- گريه از ديدگاه قرآن: در آيات سوره يوسف، مى خوانيم، 
ــمانش را از  يعقوب آن قدر گريه كرد و غصه خورد كه چش
ــا صبر جميل ندارد؛ چون  ــت داد.108 البته اين منافات ب دس
قلب مردان خدا كانون عواطف است، جاى تعجب نيست كه 
ــان همچون سيالب جارى شود.  در فراق فرزند، اشكهايش
اين يك امر عاطفى است. مهم آن است كه كنترل خويشتن 
ــخن و حركتى برخالف رضاى  ــت ندهند؛ يعنى س را از دس

خدا نگويند و نكنند.
ــيره پيامبر  ــيره پيامبر(ص) و اهل بيت(ع): س - گريه در س
ــاره گريه بر  ــلمانان، درب ــت( ع) و مس ــم(ص) و اهل بي اعظ
ــى دارد، و در يك  ــاى بحث فراوان ــهيدان، ج مردگان و ش
بررسى تاريخى ـ برخالف آنچه وهابيان مى گويند كه گريه 
ــيم كه رسول  ــت ـ به اين نتيجه مى رس بر مردگان حرام اس
ــت فطرى  ــاس همين خواس ــالم و يارانش، براس گرامى اس
عمل نموده و رفتار كرده اند. اينك برخى از شواهد تاريخى 

را در اين زمينه مطرح مى كنيم:
پيامبر اكرم(ص) بر مرگ فرزندش ابراهيم اشك مى ريخت، 
ــد، پيامبر در جواب  ــان اعتراض كردن ــى برخى به ايش وقت
ــود، ولى  ــب اندوهناك مى ش ــم مى گريد و قل ــود: چش فرم
ــم.109 در جاى  ــم آورد نمى گوي ــزى كه خدا را به خش چي
ــت، اين  ــم كه فرمود: اين گريه بى تابى نيس ديگر مى خواني
(گريه عاطفى) رحمت است. اشاره به اينكه در سينه انسان 
ــت كه در برابر مسائل  ــنگ، و طبيعى اس ــت نه س قلب اس
عاطفى واكنش نشان مى دهد و ساده ترين واكنش آن جريان 
ــت. اين حسن است.  ــت. اين عيب نيس ــك از چشم اس اش
ــت كه انسان سخنى بگويد كه خدا را به غضب  عيب آن اس
آورد.110 شاهد ديگر از زندگى پيامبر گرامى درباره عموى 
ــى در جنگ احد  ــت كه گفته اند: وقت بزرگوارش حمزه اس
حمزه به شهادت رسيد، خواهرش صفيّه آمد و در جستجوى 
ــرت را يافت، پيامبر بين او  ــر(ص) بود، وقتى آن حض پيامب
ــود: او را به حال خودش  ــه انداخت و فرم ــار فاصل و انص
ــت و  ــد. صفيّه نزد پيامبر(ص) يا جنازه حمزه نشس بگذاري
گريست. هرگاه صداى او به گريه بلند مى شد، صداى گريه 
ــته مى گريست، پيامبر  ــد و هرگاه آهس پيامبر نيز بلند مى ش

108 . يوسف، 84.
109 . الكافى، ج3، ص2620. 

110 . تفسير نمونه، ج9، ص352.
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ــت. فاطمه(س) دختر رسول خدا(ص)  هم آهسته مى گريس
ــت و مى فرمود:  نيز گريه مى كرد و پيامبر همراه او مى گريس
ــد.111 نيز در  ــد تو مصيبت زده نخواهد ش ــى مانن هرگز كس
بعضى از نقلها آمده است: پس از جنگ احد وقتى كه رسول 
خدا(ص) ديدند از خانه هاى انصار براى شهيدانشان صداى 
ــزه گريه كننده اى ندارد.  ــت، فرمودند: اما حم گريه بلند اس
ــوى زنان طايفه  ــخن را شنيد به س ــعد بن معاذ كه اين س س
ــهل» رفت و آنان را به گريستن بر حمزه فرا  «بنى عبداالش
ــت،  خواند، از آن پس هيچ زنى از انصار بر مرده اى نگريس
جز اينكه ابتدا بر حمزه گريه كرد، و سپس بر مرده خود.112 
ــه تنها خود آن حضرت  ــن جريان مى توان فهميد كه ن از اي
ــان انصار مى فرمود  ــت، بلكه گويا به زن بر حمزه مى گريس
ــه بر وى گريه كنند. وقتى پيامبر به زيارت قبر مادر خود  ك
ــت و از گريه آن حضرت اطرافيان  ــّدت گريس رفت، به ش
ــر گرامى پيامبر، نيز  ــز به گريه آمدند.113 در زندگى دخت ني
آورده اند: حضرت زهرا(س) پس از رحلت رسول خد(ص) 
مى گريست و مى فرمود: اى پدر، تو به پروردگارت نزديك 
ــدى و دعوتش را اجابت نمودى. پدر جان اينك، بهشت  ش
فردوس مأواى تو است.114 درباره گريه رسول خدا(ص) و 
اهل بيت( ع) و اصحاب بر مردگان و شهيدان، شواهد ديگرى 
ــه به جهت رعايت اختصار از آوردن آنها  نيز وجود دارد ك

خوددارى مى كنيم.
ي) تربت

ــي  ــچ مدفن و قبر و مزاري به خودي خود ارزش ــت هي ترب
ندارد، مگر تربت حضرت سيدالشهدا(ع) و همين طور ساير 
ــاهد  ائمه اطهار(ع). البته مباحثي در باب خوردن تربت مش
شريفه وجود دارد كه بايد گفت در فقه اسالمي به طور كلي 
خوردن تربت و خاك مطلقًا حرام است (حتي تربت مشاهد 
ــريفه) مگر تربت حضرت سيدالشهدا(ع) كه نه تنها حرام  ش
ــت، بلكه استحباب نيز دارد و البته اين استحباب منوط  نيس
ــخص آن را به اين خاطر كه تربت مزار  ــت كه ش به آن اس
ايشان است بخورد و نه به خاطر خاك بودنش و آن هم به 

111 . االسماع، ص154.
112 . الطبقات، ج3، ص11.

113 . راهنماى حقيقت، ص231.
114 . همان، ص232.

قدري كمتر از يك مشت.115

نتيجه گيري
ــالم براي تك تك جزئيات مرگ انسان مسلمان برنامه  اس
ــتورات و احكام حتي از  ــتورات دارد. اين دس ــه دس و البت
ــش از مرگ و هنگام احتضار آغاز مي گردد و تا پس از  پي
ــال پس از آن نيز ادامه پيدا مي كند.  مرگ و حتي چندين س
ــان مسلمان حرمت خاصي قائل  دين مبين اسالم براي انس
است و حتي بدن بي جان او را نيز محترم شمرده است و به 
ــلمانان دستور داده است تا حرمت آن را نگه دارند و از  مس

تعرض بدان خودداري نمايند.
ــتوراتي دقيق براي تدفين شخص ميت اعالم  از اين رو دس
ــت كه بايد مبناي عمل قرار گيرد. در مورد اين  ــته اس داش
ــالمي اتفاق  ــكام تا اندازه زيادي ميان فقهاي مذاهب اس اح
نظر وجود دارد و اما در برخي از فروع و به ويژه مستحبات 
ــورد كه تا  ــم مي خ ــات تدفين اختالفاتي به چش و مكروه

اندازه اي در اين مقاله بدانها اشاره شد.

115 . اللمعة الدمشقية، ص220.

64

تم 
هش

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-زم
30

اره
شم



1. قرآن كريم.
ــرائر، قم، مؤسسه النشر االسالمى  2. ابن ادريس حلى، الس

التابعه لجماعه المدرسين، چاپ دوم، 1410ق.
ــين، ثواب االعمال،  ــه، محمد بن على بن حس 3. ابن بابوي

بى نا، 1323ش. 
4. همو، من اليحضره الفقيه، قم، مؤسسة النشر االسالمى، 

بى تا.
ــى، الوسيله، قم، منشورات مكتبه آيه اهللا  5. ابن حمزه طوس

العظمى المرعشى النجفى، چاپ اول، 1408ق.
ــد، بيروت،  ــد و نهاية المقتص ــة المجته ــد، بداي 6. ابن رش

دارالفكر، 1415ق.
7. ابن سعد، الطبقات، ت ه ران ، ف ره ن گ  و ان دي ش ه، 1374ش.

ــال االعمال، ق م ، ح وزه   ــ ى ، اقب 8. اب ن طاوس ، ع لى بن  م وس
ع ل م ي ه  ق م ، م ك ت ب  االع الم  االس الم ى ، 1414ق .

ــروت، دارالفكر،  ــار، بي ــيه رد المحت ــن، حاش 9. ابن عابدي
1415ق.

ــر  ــة النش ــى، المهذب البارع، قم، مؤسس ــد حل 10. ابن فه
االسالمى، 1407ق.

ــارات، ق م ،  ــد، كامل الزي ــر ب ن  م ح م  ــه ، ج ع ف  11. اب ن ق ول وي 
ال ف ق اه ه، 1420ق.  

ــر ادب حوزه،  ــم، نش ــرب، ق ــان الع ــور، لس 12. ابن منظ
1405ق.

13. بحرانى، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فى احكام 
العترة الطاهرة، قم، 1367ش.

ــالمى،  ــارات اس ــى، قم، دفتر انتش 14. بهايى، جامع عباس
1386ش.

ــي المذاهب األربعه،  ــري، عبدالرحمن، الفقه عل 15. جزي
بيروت، دارالفكر، 1424ق.

ــه آل البيت،  ــيعه، قم، مؤسس ــايل الش 16. حر عاملى، وس
چاپ دوم، 1414ق.

ــ ه   ــك العروة، ن ج ف، مؤس س ــن، مستمس 17. حكيم، محس
اس م اع ي ل ي ان ، 1411ق. 

18. خمينى، روح اهللا، تحرير الوسيله، ته ران، مؤسس ه تن ظيم 
و نش ر آثار امام خم ين ى (ره)، 1370ش.

ــارات اسالمى  ــائل، قم، دفتر انتش 19. همو، توضيح المس
ــين حوزه علميه قم، چاپ هشتم،  وابسته به جامعه مدرس

1424ق.
ــه  ــم، كتاب الطهارة، قم، مؤسس ــيد ابوالقاس 20. خويى، س

آل البيت، چاپ دوم، بى تا.
ــيد، فقه السنه، بيروت، دارالفكر، چاپ دوم،  21. سابق، س

1419ق.
ــ ع ر،  ــاى حقيقت، ت ه ران ، م ش ــبحانى، جعفر، راهنم 22. س

1385ش.
ــم، معاونية  ــم العلويه، ق ــالر بن عبدالعزيز، المراس 23. س

الثقافية للمجمع العالمى الهل البيت(ع)، 1414ق.
24. شافعي، كتاب االم، دارالفكر، 1403ق.

ــى عاملى،  ــد بن مك ــمس الدين محم ــهيد اول، ش 25. ش
الدروس، قم، مؤسسة النشر االسالمى ، بى تا.

ــ ر،  ــو، القواعد و الفوائد، ن ج ف ، ج مع ي ة م ن ت دى  ال ن ش 26. هم
 1980م. 

27. همو، اللمعة الدمشقية، قم، دارالفكر، 1381ش.
ــريعه، قم، مؤسسه  ــيعه فى احكام الش 28. همو، ذكرى الش

آل البيت إلحياء التراث، چاپ اول، 1419ق.
ــهيد ثانى، زين الدين على عاملى، مسالك األفهام،  29. ش

قم، مؤسسه المعارف االسالميه، چاپ اول، 1413ق.
ــروة الوثقى، قم،  ــى  ت ب ري زى ، م ح م دك اظم ، الع 30. طب اطب اي 

مؤسسة النشر االسالمى، چاپ اول، 1417ق.
ــائل، قم، مؤسسة  ــيد على، رياض المس 31. طباطبايى، س

النشر االسالمى، چاپ اول، 1412ق.
32. طباطبايى، سيد محمدحسين، سنن النبى(ص)، ترجمه 

محمد هادى فقهى، ت ه ران ، پ ي ام  ع دال ت ، 1385ش.
33. طبري، محمد بن جرير، تاريخ طبري، بيروت، مؤسسة 

األعلمي، چاپ پنجم، 1409ق.
ــارة المصطفى، قم، مؤسسة  34. طبرى، محمد بن على، بش

النشر االسالمى، چاپ اول، 1420ق.
ــر  ــن، مجمع البحرين، مكتب النش ــى، فخرالدي 35. طريح

الثقافة االسالمية، چاپ دوم، 1408ق.
ــى، محمد بن حسن، الخالف، قم، مؤسسه النشر  36. طوس

  كتابنامه

65

تم 
هش

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-زم
30

اره
شم



االسالمى التابعه لجماعه المدرسين، 1407ق.
ــوط، تهران، المكتبه المرتضويه إلحياء آثار  37. همو، المبس

الجعفريه، 1387ش.
ــ رح  ال م ق ن ع ه ، ت ه ران ، م ك ت بة   38. همو، ت ه ذي ب  االح ك ام  ف ى  ش

ال ص دوق ، 1417ق .
ــاح الكرامه فى  ــن  م ح م د، مفت ــى  غ روى ، ج واد ب  39. ع ام ل 
ــه آل البيت(ع)، چاپ اول،  ــرح قواعد العالمه، قم، مؤسس ش

1409ق.
ــر  ــة النش ــاد األذهان، قم، مؤسس ــى، ارش ــه حل 40. عالم

االسالمى، چاپ اول، 1410ق.
41. همو، تذكرة الفقها، قم، مؤسسه آل البيت إلحياء التراث، 

چاپ اول، 1414ق.
ــر االسالمى،  ــة النش 42. همو، قواعد االحكام، قم، مؤسس

چاپ اول، 1413ق.
ــر االسالمى،  ــة النش ــيعة، قم، مؤسس 43. همو، مختلف الش

چاپ دوم، 1413ق.
44. همو، منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، م شهد، م ج م ع 

ال ب ح وث االس الم ي ه ، 1412ق .
ــرح العروة الوثقى:  45. غروى تبريزى، على، التنقيح فى ش
الطهارة، تقريرات درس آيت اهللا خويى، در: موسوعة االمام 
ــى، 1426ق/  ــاء آثار امام خوي ــة احي الخوئى، قم، مؤسس

2005م.
ــف الرموز، قم،  ــن ابى على، كش ــل آبى، زين الدي 46. فاض

مؤسسة النشر االسالمى، 1408ق.
47. ف اض ل  ه ن دى ، م ح م د ب ن  ح س ن ، كشف اللثام، ق م ، مؤس سة  

ال ن ش ر االس الم ى ، 1416ق .
48. كلينى، الكافى، تهران، دارالكتب االسالميه، چاپ دوم، 

 1362ش.
ــراث العربي،  ــروت، داراحياء الت ــأ، بي ــك، الموط 49. مال

1406ق.
50. محقق حلى، المختصر النافع، دارالعلم، 1379ش.

ــرايع االسالم، تهران، انتشارات استقالل، چاپ  51. همو، ش
دوم، 1409ق.

ــه آل البيت  ــع المقاصد، قم، مؤسس ــق كركى، جام 52. محق
إلحياء التراث، چاپ اول، 1408ق.

53. مرغيناني، علي، الهدايه، بيروت، چاپ اول، 1422ق.
54. م ش ك ي ن ى  اردب ي ل ى ، ع ل ى ، مصطلحات الفقه، ق م ، دف ت ر ن ش ر 

ال ه ادى ، 1379ش.
ــة النشر االسالمى، چاپ دوم،  55. مفيد، المقنعه، قم، مؤسس

1410ق.
ــماع، بيروت، دارالكتب  ــزى، احمد بن على، االس 56. مقري

العلميه،  1420ق.
ــيرازى، ناصر، تفسير نمونه، تهران ، دارالكتب  57. مكارم ش

االسالميه، 1374ش 
58. ميرزاى قمى، غنائم االيّام، قم، بوستان كتاب، بى تا.

ــن، جواهر الكالم، تهران، دارالكتاب  59. نجفى، محمدحس
االسالميه، چاپ دوم، 1365ش.

ــتند الشيعة فى احكام  60. نراقى، احمد بن محمدمهدى، مس
الشريعة، قم، 1415ق.

66

تم 
هش

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-زم
30

اره
شم


