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 ����� ا���ن و ار���ط ����ی �� ��او�� (ج).

 ا��د�� و ������ �� ���م ��ارد ا������ ا�� و��وس �� ا�����ن ����.

���م ����� �� ��ا را��. از ذات ��ک ��ن ���، ��ا�� و آ��زش �� �����. ��او��

����ل ���� ملسو هيلع هللا ىلص را در د��� و در آ��ت ���م وا�� و ���� ��ٔ� �������. از ��� و ���م

وا�����ن ����� ���ده، ���� و ���� آ����ت ملسو هيلع هللا ىلص را در د���ی ��� ز��ه و ��و��ان

دا��� ����.

و��وس COVID- 19 �� �� ���� در ��ا�� ��ا�� ���ی ����� ��د��ه و ���م ا���د

ز���� ا���ن �� را ����� ����� �� ���� ��ل �� �������ن ��� ����دد.

�� ��� و ��ری ��او�� (ج) ا��� وار�� �� ����� ا�� ر���� ���ا��� روز�� ا��� را �� روی

�������ن ������.

ا��اف ا�� ر���� ���رت ا�� از:

از ��او�� ����ل ���� دار�� �� ا�� ���� ز���� را �� و���� ��د��� و ��ب �� ذات ��ک

��دش ���دا��. ��او�� ����ل ��� �� و ��� را �� ���� ����ان و ��� �������ن و ����

����� �� ��� و ا��ن ���� ����ارد. از ا��� �� ���ز ��ای ������� در ا�� ا�� و��وس

��ن ��ی ��ن را از د�� داده ا�� ��� ����ت �������.

پیشگفتار
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�ِ��ِ ِ� ٱ��� ٰ�َ�ْ ِ� ٱ���
ِ�ْ�ِ� ٱ���ٰ

بنام خدائیکه بی اندازه مهربان، نهایت با رحم است.



 زمان طالیی   
 حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص فرموده اند: 

 "هر ان کسیکه در هنگام مرض وبا* در ملک و شهر خود بماند، به امید پاداش خداوند

(ج) صبر نماید و بداند که او را هیچ مصیبتی به جز انچه خداوند (ج) به او مقرر کرده

نمیرسد. پاداش وی مانند پاداش شهید خواهد بود."

برای حصول این اجر و ثواب بزرگ باید:  

۱. در ملک و

شهر خود

بمانید

۴. ایمان داشته باشید که

بدون رضاء و اراده خداوند

(ج) هیچ مصیبت به شما

نمیرسد 

۳. طلب پاداش از۲. صبر نمایید

خداوند (ج)

[فتح الباری (۵۳۸/۱)]

حدیث فوق شامل حال افراد ذیل میگردد:
 

������� از ا�� ا�� ����� ��ت ����د��

������� دو��ره ��� ��ب ����د��

������� از ا�� ����� ���ن �������

[صحیح البخاری (۳۴۷۴)]

ت و د ی  ت ن آ ل  ه و چ ر ی پ س ه  ر ا د ا

*علما فرمودند مرضی که همه جهان را فرا گیرد (وبا) شمرده میشود. ما امیدواریم خداوند (ج) از

سخاوتمندی خویش کسانیرا که از حدیث فوق پیروی مینمایند درجه شهادت نصیب بگرداند (مانند

کسانیکه به این مرض مصأب میگردند).
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تدابیر وقایوی
 ����� ����ی

حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص فرموده اند:

 "هر آنکه نماز فجر را در وقت و

زمانش ادأ نماید در حفظ و پناه هللا

متعال می  باشد"
[صحیح مسلم (۶۵۷)]

ادای نماز فجر در هنگام معین:  نماز ضحا 

خداوند (ج) میفرمایند: "ای اوالد آدم، ادأ سازيد چهار رکعت

نماز (ضحا) برای من در شروع روز، تا آخر روز برای شما کافی

خواهم بود."

نوت: وقت نماز ضحا - بعد از طلوع آفتاب الی ده دقیقه قبل از شروع

نماز ظهر. (باید دو-دو رکعت نیت شود).

[ترمذی (۴۷۵) - تصدیق گردیده توسط امام الذهبی در سيرعالم النبالء (۳۲۳/۸)]

�ِ�����ِ ��� ةَ إِ ِ�ْ�ِ� ا���ِ� �ََ���ْ�ُ� َ��َ� ا���ِ�، َو�َ� َ�ْ�َل َو�َ� �ُ��

بنام هللا (ج). پناه میبریم به هللا (ج). هیچ قدرت باال تر از قدرت هللا (ج) نیست و هیچ

نیروی بدون رضایت هللا (ج) برای ما ضرر رسانیده نمیتواند.

دعا خارج شدن از منزل

دعا برای حفظ و نگهداری نعمات خداوند (ج)

"از طرف خداوند (ج) برای خواننده این دعا گفته میشود که تو هدایت شدی، حفاظت شدی، من برایت

کافی هستم و شیطان از راه ات دور میشود."

[ابو داود (۵۰۹۵) - تصدیق گردیده توسط امام ابن قيم الجوزية در زاد المعاد (۳۳۵/۲) ]

یا هللا (ج)! نعمات ایکه به ما ارزانی داشته اید دوباره از ما مگیر. صحت کامل و

جانجوری را از ما مگیر. از بالها و آفات ناگهانی ما را حفظ نما و از آنچه سبب

نارضایتی خودت میشود ما را در امان نگهدار.

ِل َ��ِ��َِ�َ�، َو�َُ��َءِة ِ�ْ�َ�ِ�َ� ��� ٔاَُ�ْ�ُذ ِ�َ� ِ�ْ� َزَواِل ِ�ْ�َ�ِ�َ�، َو�ََ��� ا���ُ��� إِ

َوَ�ِ��ِ� َ�َ�ِ��َ

[صحیح مسلم (۲۷۳۹)]

ت  و د ی  ت ن آ ل  ه و چ ر ی پ س ه  ر ا د ا  5



تدابیر وقایوی

یا هللا (ج)! پناه میبرم به خودت از شر برص، دیوانگی، جزام و همه امراض ال عالج.

یا هللا (ج)! به تو پناه میبرم از شر تمام آفات، بدبختی ها، انجام بد و از آن حاالت که

دشمنانم از آن شاد گردند.

غیر از تو دیگر معبودی نیست، تو پاک و منزه هستی از همه عیوب، بیشک من از ستم

گاران و ظالمین بودم.

����� ����ی

��� ٔاَُ�ْ�ُذ ِ�َ� ِ�َ� اْ��ََ�ِص َواْ�ُ��ُ�ِن َواْ�ُ�َ�اِم َوِ�ْ� َ���ِ� ا�ْ�َْٔ�َ��ِم ا���ُ��� إِ

دعا برای حفاظت از امراض

دعا برای حفاظت از بدبختی

[ابو داود (۱۵۵۴) - تصدیق گردیده توسط امام النووي در االذكاز (صفحه ۴۸۳)]

َ��ِء، َوُ�ْ�ِء اْ�َ�َ��ِء، وَ�َ���َِ� ا�ْ�َْٔ�َ�اِء ��� ٔاَُ��ُذ ِ�َ� ِ�ْ� َ�ْ�ِ� اْ��َ�َ�ِء، َوَدَرِك ا��� ا���ُ��� إِ

[صحیح البخاری (۶۳۴۷)]

دعا یونس (ع)

�َ��ِ�ِ� ��� �ُْ�ُ� ِ�َ� ا��� ��� ٔاَ�َْ� ُ�ْ�َ���ََ� إِ َ� إِ ٰ�َ �َ� إِ

حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص فرموده اند: "هر مسلمان که در هنگام مصیبت این دعا را بخواند خداوند (ج) مشکل

او را حل مینماید. "

[سورة االنبیأء آیه ۸۷ و ترمذی (۳۵۰۵) - تصدیق گردیده توسط امام ابن هجر در الفتوحات الربانية ( ۱۱/۴)]

ت  و د ی  ت ن آ ل  ه و چ ر ی پ س ه  ر ا د ا  6



تدابیر وقایوی
  ����� ����ی

 بنام هللا (ج)، کسیکه با نام او ضرر و زیان در زمین و آسمان متوجه انسان نمیشود، او شنوا و دانا

است.

 

"هر آنکه این دعا را از طرف صبح و دیگر سه بار بخواند هیچ ضرر به او نمیرسد."

َ��ِء َوُ�َ� ِ�ي �َ� �َُ��� َ�َ� اْ�ِ�ِ� َ�ْ�ٌء ِ�� ا�ْ�َْٔرِض َو�َ� ِ�� ا��� ِ� ا�� ِ�ْ�ِ� ا���

�ُ �ْ �ِ�َ ِ��ُ� اْ� ا���

از ��ف ���: ��� ���ز ��� و ���ع آ���ب

 از ��ف د���: ��� ���ز ��� و ���ب

[ترمذی  (۳۳۸۸) - تصدیق گردیده توسط همان امام]

یا هللا (ج)، مغفرت و عافیت میخواهم در دنیا  و آخرت، یا هللا عافیت میخواهم  در دینم در روز گارم، در

فامیل ام و در مال ام. یا هللا (ج) خطاهای ما را پنهان کن و ما را حفاظت نما از آنچه که باعث تشویش

ما میگردد. یا هللا (ج) محافظت کن از همه آفات ایکه از هر جهت متوجه ماست و از همه آفات ایکه

بنیاد ما را متزلزل نماید.

َ� ِ�� ِد�ِ�� َ��ِ��َ َ�ْ�َ� َواْ� ُ�َ� اْ� َ�ٔ�ْ ��� ٔاَ ُ��� إِ ��� � َوا�ْ�ِٓ�َ�ِة، َا َ� ْ� َ� ِ�� ا��� َ��ِ��َ ُ�َ� اْ� َ�ٔ�ْ ��� ٔاَ ُ��� إِ ا���

، َوِ�ْ� ُ��� اْ�َ�ْ�ِ�� ِ�ْ� �َْ�ِ� �ََ�ي� ��� ْ� َ�ْ�َراِ��،َوآِ�ْ� َرْوَ��ِ��،َا ُ��� اْ��ُ ��� ْ�ِ��، َوَ��ِ��، َا ٔاَ �َي َو َ� ْ� َوُد

�َل ِ�ْ� �َْ�ِ�� َ��ْ ْن ٔاُ َ�َ�َ�ِ�َ� ٔاَ ُ��ُذ ِ� ٔاَ ْ�ِ��، َو َ�ْ�ِ��، َوَ�ْ� �َِ��ِ��،َوَ�ْ� ِ�َ��ِ��،َوِ�ْ� �َ

دعا فوق صبح و شام یک بار خوانده شود.

[ابو داود (۵۰۷۴) - تصدیق گردیده توسط امام النووي در االذكاز (صفحه ۱۱۱)]

ت و د ی  ت ن آ ل  ه و چ ر ی پ س ه  ر ا د ا 7

دعا ایکه در هنگام صبح و دیگر خوانده شود



تدابیر وقایوی

٢. از منزل بدون عذر موجع خارج نشوید

١. دوری از محالت ایکه امکان مبتال شدن به مرض

است

فاصله دو متر را بین همدیگر مراعات نمایید. 

کار برد های عملی

٣. مراعات کردن فاصله های امنیتی

در صورت ضرورت خارج شدن از منزل نکات ذیل را تا حد امکان مراعات کنید:

۱. از �����ات �������

ا����ده ������ و �����ات

ا����ده ��ه را در ����ت ��م

�� ا��از��. 

۲. از ���س د�� �� ���، د��

و ���� ��د داری ������.

۳. ���� د�� �� �� ���د

ر���ن در ���ل �� ����ن ��ای

��ت ���� �����.

در خانه بمانید

[صحیح البخاری (۵۷۰۷)] "از جزام دوری کنید مثل آنکه از شیر دوری می کنید"

ت و د ی  ت ن آ ل  ه و چ ر ی پ س ه  ر ا د ا 8

از عبدالرحمن ابن عوف روایت شده که آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند: "اگر شنیدید

که در یک منطقه مرض وبا آمده، در آنجا داخل نشوید، و اگر در منطقه

[البخاری (۵۷۳۹) و صحیح مسلم (۲۲۱۹)]شما مرض وبا آمد آنجا را ترک نکنید." 



���وت ��ان ����  ادای ���ز ��ا�� ����ن ����� د���

��د ��او�� (ج) و د�� ���دن

 
������ ���دن ���ب ��ی ��د���

آ����� ���رت ��ی ��د���

 از ���� ا�����

���� ��دن

 

ار���ط �� دو���ن و ا��رب از ����

 ������ن
ورزش (���رت)  

ظهور عالیم مرض   
ا��ا��ت ذ�� را ا���م د���      

غرض جلو گیری از سرایت مرض به دیگران باید قرنطین را

مراعات کنیم.   

قرنطین و انزوا! 

در هنگام قرنطین اعمال ذیل را انجام دهید: 

ت و د ی  ت ن آ ل  ه و چ ر ی پ س ه  ر ا د ا  9

�����ن �����ت و ا���ا��

��دن

با توکل به خداوند (ج) به مشوره دکتوران عمل نموده ترس

و نا امیدی راه ندهید و در صورت ضرورت به شفاخانه

مراجعه نمایید.



ظهور عالیم مرض
مثبت اندیشی و توصل به خداوند (ج) 

 گناه هایتان را پاک مینماید

حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید: "تحمل نمودن رنج و مصیبت سبب شستشوی گناه

هانتان میگردد."

نشان محبت خداوند (ج)

      آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص  میفرماید: "هللا متعال دوستان خود را مورد امتحان قرار میدهند."

[ترمذی (۲۳۹۶) - تصدیق گردیده توسط ابن مفلح در اآلداب الشرعیة (١٨١/٢)]

امکان دارد خداوند (ج) جای خاص برایتان در بهشت در نظر داشته

باشد

آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید: "یقیناً انسان هایکه مقام خاص نزد هللا (ج) دارند و آنرا

توسط اعمال نیک حاصل کرده نمیتوانند. بنأ خداوند (ج) با آوردن سختی ها و

مشکالت آن بندگان خاص خود را امتحان میکند تا به مقام خاص شان برسند."

در زندگی آینده بسیاری انسان ها آرزو میکنند که ای کاش در این

دنیا امتحان میشدند 

حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید: "در آخرت کسانیکه در این دنیا زندگی مرفع و آرام

داشتند آرزو میکنند تا ایکاش پوستهای بدن شان با قیچی قطع میشد هنگام ایکه

میبینند اجر کسانیرایکه در این دنیا زجر دیده اند."

[ترمذی (۲۳۹۸) - تصدیق گردیده توسط همان امام]

[صحیح ابن حبان (۲۹۰۸) - تصدیق گردیده توسط الهيتمی در الزواجر (١۶۴/۱)]

[ترمذی - تصدیق گردیده توسط امام السيوطی در الجامع الصغیر (۷۷۲۱)]

ت و د ی  ت ن آ ل  ه و چ ر ی پ س ه  ر ا د ا  10



[صحیح البخاری (۲۲۷۶)]

ظهور عالیم مرض
د�� �� در ����م ا����ٔ ��ن �� ��ض

 تالوت سورة فاتحه     

"سورة فاتحه بخشی از تداویست."
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��� ِ�َ��ُؤَك، ِ�َ��ًء �َ� �ِ��، �َ� ِ���َء إِ ا���ُ��� َرب� ا����ِس ٔاَْذِ�ِ� اْ��َ�َس، َواْ�ِ� ٔاَ�َْ� ا���

�َُ��ِدُر َ�َ�ً��

"درد و نارامی را از ما دور فرما. یا رب العالمین درد ما را درمان نما بیشک تو شفا

دهنده هر درد هستی. هیچ شفا دهنده بجز خودت نیست، بما طوری شفا بخش که

هیچ آثار از درد و رنج در وجود ما باقی نماند"

[صحیح البخاری (۵۳۵۱)]

ِ�ْ�ِ� ا���ِ�
"به نام خداوند (ج)"

��ت: د�� ��ن را در آن ���� ��ن ��ن �� درد ������� ���ار�� و �� ��ر ��� ا��� ������.

َ��ِذُر ٔاُ ِ�ُ� َو ْ�َرِ�ِ� ِ�ْ� َ��� َ�� ٔاَ ِ� َو�ُ ُ��ُذ ِ����� ٔاَ

"پناه می آورم به خداوند (ج) و قدرتش از شر ایکه به من میرسد و من از آن ترس

دارم"

 ��ت: د�� ��ن را در آن ���� ��ن ��ن �� درد ������� ���ار�� و ��� ��ر د�� ��ق را ���ا���.

[صحیح مسلم (۲۲۰۲)]

دعای تسکین درد

دعا برای تداوی امراض



ظهور عالیم مرض
��� �� �������ن

۲. از دیگران خواسته شود

تا برای شان دعا نمایند*
1. طلب شفا از بارگاه

هللا متعال برای مبتالیان

به مرض

۳. دادن خیرات و صدقه به

امید اینکه هللا (ج) انها را

شفا بخشد 

۵. بکوشید تا آنها خوش و

امیدوار به زندگی باشند
 

۴. با در نظر داشت حفظ و

نگهداری خویش و دیگران از

هیچگونه کمک

به مبتالیان دریغ نکنید

 

در صورت وخیم شدن عالیم مرض

قبل از رفتن به شفاخانه

۳. �� آورده ���دن

��ا��� ��ی �� ����

ذر��� �����

۲. ���� ���� از

�����ن (�� ����

���ی ��ا��� ��د)

۱. ����� ��ز�� ��

�����
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���ت ذ�� را در ��� ������

[صحیح مسلم (۹۰۱)] [امام نووی در االذكاز (صفحه ۶٤٣)]

*اجماع علماء در این نظر موافق اند - امام

نووی



[شرح (تشریح) صحیح مسلم – امام نووی (۹/۲۰-۲۱) ٬ المدارج (۱۹۲/۱) و تفسیر ابن كثير (۲۳۶/۲)]

یقین داشته باشید که توبه عمومی همه گناهان شما را در بر می گیرد، حتی

اگر آنها را بیاد نداشته باشید. لیکن:

۱- در صورت بیاد آمدن هر گناه، برای هر یک آن جداگانه توبه نمایید

از آن توبه نموده اید ۲- عدم رجوع و عالقه به گناه هایکه  قبالً 

 ابن تيميه 

۱) حقوق خداوند (ج)

 ���� ����  از �����ن   

[ الفتاوى الكبرى (۲۷۹/۵)]

۱. صادق بودن به هللا (ج) 

۲. ترک گناه

۳. ندامت و پشیمانی از گناه

۴. تصمیم قاطع از عدم تکرار گناه 

۵. قبل از دیدن فرشته مرگ 
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 توبه عمومی

توبه شامل دو بخش می باشد : 

در صورت وخیم شدن عالیم مرض



تسلیم نمودن امانات به صاحبانش.

در صورت مفقود شدن امانت مانند انرا جبران نماید.

اگر مانند انرا نداشتید قیمت انرا بپردازید.

در صورت فوت شدن امانت دهنده، امانت را به وارث اش بدهید.

در صورت عدم دریافت وارث متوفی باید به همان اندازه پول نقد بنامش

خیرات نمایید (در صورتیکه امانت دهنده مسلمان باشد).

در صورتیکه شخص امانت دهنده مسلمان نبوده باشد، به قیمت  جنس

امانت پول نقد خیرات داده شود بدون ذکر نامش.

۲) حقوق مخلوقات

A. امانات 

B. عزت  

معذرت خواستن از کسانیکه به نوع فیزیکی یا زبانی به آنها ضرر رسانیده باشید

مثالً :دشنام دادن، غیبت نمودن، تهمت کردن ...

بهتر است درخواست معذرت بطور مستقیم از خود شخص باشد.

میتوانیم برای شخص متضرر طلب مغفرت و بخشایش از خداوند (ج) بنماییم

صورت:

در صورت عدم رسیدگی و یا مسافه راه می توانید پیام صوتی یا تحریری بگذارید

(با بزرگ ساالن فامیل در قسمت گذاشتن پیام کمک نمایید).

نمونه پیام: (معذرت میخواهم، بخشش باشد اگر گاهی دانسته یا ندانسته باعث

دل آزاری و رنجش ات شده باشم، پشت سرت حرفی گفته باشم یا در مورد ات

غلط فکر کرده باشم).
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 ���� ����  از �����ن

۱) عدم آگاهی شخص از ضرریکه برایش رسیده، یا اینکه یاد نمودن موضوع و

معذرت خواستن باعث ازار و اذیت بیشترش گردد.

۲) عدم ارتباط با شخص موصوف

در صورت وخیم شدن عالیم مرض



حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایند: "از اولین عمل ایکه در روز قیامت از شما سوال خواهد شد نماز است. کسیکه در

نمازش پا بند بوده باشد موفق و سر فراز خواهد بود، ور نه محکوم خواهد شد “

به همین دلیل بسیار مهم است که هیچگاهی حتی در حالت سختی و مریضی در ادای نماز غفلت نکنیم.

برای بار دوم

دست هایتان را

بروی سنگ تیمم

بمالید

دست  هایتان را به سنگ

 تیمم بمالید

در صورت وخیم شدن عالیم مرض
 ادای ���ز در ���� �����

        

طریقه وضو و تیمم

حین رفتن به شفاخانه اجناس ذیل را با خود داشته باشید: 

موبایل هوشیار

سنگ برای تیمم 

جای نماز، لباس اضافی، چپلک، کریم و برس دندان

طرز چارچ      - برای مریضان بزرگ سال باید طرز استفاده ازین موبایل ها را آموخت، مثالً 

نمودن، طرز بر قرار نمودن تماس و طرز استفاده از برنامه نماز .       

     - هر نوع سنگ کافیست

در صورت دسترسی به آب باید وضو مکمل صورت گیرد

در صورت داشتن ماسک اکسیجن می توانید بروی ماسک مسح نمایید

(اگر اجازه دور نمودن ماسک را ندارید)

در صورت عدم دسترسی به آب. 

در صورتیکه داکتر از تماس با آب شما را منع نموده باشد.

در موارد ذیل تیمم الزم است :

[ترمذی (۴۱۳) - تصدیق گردیده توسط امام نووی در المجموع (۵۵/۴)]

طریقه تیمم

بعداً دست  هایتان را

تا آرنج ها مسح

نمایید. تیمم شما

مکمل شد

بعداً دست هایتان را

بروی تان بکشید. 

۲۳ ۱۴
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[امام البیهقی در سنن الكبرى (۲۰۶/۱)]



در صورت وخیم شدن عالیم مرض
 ��ز ادٔا ���دن ���ز در ���� �����

طریقه نماز:        

در صورت توانایی، نماز را به حالت قیام ادأ نمایید.

در صورت عدم توانایی در حالت نشسته ادأ نمایید.  

در صورتیکه نمیتوانید بنشینید نماز تان را در حالت استراحت در بستر بهر

پهلوی که راحت باشید رو به قبله بخوانید (اگر بتوانید به پهلو راست ادأ کنید

بهتر است).

در صورت عدم توانایی ادأ نماز بطریق فوق می توانند به پشت خوابیده، پا ها

به طرف قبله نماز بخوانید . اگر امکان پا ها به طرف قبله نباشد، بهر طرف که

پا های شما باشد نماز را ادأ نمایید.

طریقه ادأ نمودن رکوع و سجده در حالت نشسته: 

در حالت رکوع و سجده گردن و پشت بطرف پیشروی خم گردد (اگر قادر هستید).

اگر پشت تانرا خم کرده نمیتوانید صرف اشاره سر کافیست. 

طریقه ادأ رکوع و سجده در حالت استراحت در بستر: 

صرف با اشاره سر ادأ نمایید.

فرق بین رکوع و سجده درین است که، در سجده سر کمی بیشتر خم

می شود نسبت به رکوع (در هر دو حالت نشسته و یا استراحت در

بستر).
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حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایند: 

 �� ِ� ا��� ��� َوُ�َ� �ُْ�ِ�ُ� ِ����� َ�ُ��ُْ� إِ �َ� �َُ���َ�� ٔاَ

"وقتی یکی از شما ها در حالت مرگ باشد، آنها باید صرف در فکر اندیشه های مثبت

در مورد خداوند (ج) و رحمت خداوند (ج) باشند." 

علما گفته اند که معنی مثبت اندیشی در مورد خداوند (ج) اینست که: به این عقیده

باشیم که لطف و مرحمت خداوند متعال همیش با ماست و بیشک که خداوند (ج)

بخشاینده و مهربان است. 

در صورت وخیم شدن عالیم مرض
���� ا����� در ��رد ��او�� (ج)

[صحیح مسلم (۲۸۷۷)]

[شرح (تشریح) صحیح مسلم – امام نووی (۲۱۰/۱۷)]

نکاتی که شما را وادار به مثبت اندیشی در مورد
خداوند (ج) مینماید

۱. فواید خواست مالقات به هللا متعال

���ت ���� ملسو هيلع هللا ىلص ���������:"�� ان ����� �����ت �� ا��� (ج) را دو�� دارد، ا��� (ج) ��� �����ت

�� او را دو�� دارد.“
[صحیح البخاری (۶۵۰۷) و صحیح مسلم (۲۶۸۴)]

۲. درد را بکلی فراموش خواهید کرد

 

���ت ���� ملسو هيلع هللا ىلص ���������: "در روز �����، ����� �����ت ����� را ���� �� ���� �������ن در

د��� د��ه ���� و ز�� ����� را از ����� و درد، ��� و ��داری، ����� ��ن، و ���� ����� روز ��ر

����� ��ه ����، آن ��� را در ���� دا�� �������� و او را ������� �� ای ا���ن (ای او��د

آدم) آ�� ��� ���� در ز���� د���ی �� و درد و ���� د��ه  ��دی؟ آن ��� ��اب �� د�� �� �� ���

���او��(ج) �� ��� درد و ��ی در د��� ����ه ��دم."

[صحیح مسلم (۲۸۰۷)]
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۴. در داخل قبر 

حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایند: "مومنین بهشتی (بشمول کسانیکه قبل از مرگ

توبه عمومی نموده باشند) در داخل قبر هر صبح و شام برای شان نشان داده

خواهد شد مقام و جایگاهی را که در جنت برایشان تعین شده است."

"روزی حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص  زنی را دیدند که طفلش را گم کرده بود و بعد از دریافت

طفل مادرش او را در آغوش گرفت و محبت فراوان نثارش نموده و با مهر و شفقت

برایش غذا داد. آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص از اصحاب  پرسیدند: آیا این زن طفل خود را به آتش

خواهد انداخت؟ اصحاب گفتند، نه قسم به هللا (ج) نمیتواند. آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند:

خداوند (ج) در حق بندگانش مهربان تر است نسبت به این زن در برابر اوالدش."

����� �� ��� را وادار �� ���� ا����� در ��رد ��او�� (ج) �������

۳. کسیکه بطور کامل از گناهانش توبه نموده باشد، سفرش ازین دنیا بسوی

آخرت بسیار زیبا و مملو از لطف و مرحمت خداوند (ج) می باشد.

روح مومن با ارواح فامیل و عقارب اش که قبالً با اعمال نیک ازین دنیا رحلت

نموده اند مالقات خواهد کرد.

[سنن النسائي (۱۸۳۳) - تصدیق گردیده توسط امام ابن تیمیه در الفتاوا (۴۴۹/۵)]

[ صحیح البخاری (۱۳۷۹) و صحیح مسلم (۲۸۶۶)]
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۵. محاسبه روز جزأ 

[صحیح البخاری (۵۶۵۳) و صحیح مسلم (۶۹۲۱)]
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����� �� ��� را وادار �� ���� ا����� در ��رد ��او�� (ج) �������

۷. در جنت

آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص فرموده اند: "در بهشت آوازی بلند خواهد شد که می گوید: ای اهل

بهشت بعد ازین شما همیش صحتمند خواهید بود و هرگز مریض نخواهید شد.

شما همیش زنده خواهید بود و بعد ازین مرگ نیست. شما همیش جوان خواهید

ماند و پیر نخواهید شد. غم و اندوه بشما راه نخواهد یافت. همیشه خوشحال

خواهید بود."
[صحیح مسلم (۲۸۲۷)]

[ترمذی (۹۸۳) - تصدیق گردیده توسط امام المنذری در الترغيب والترهيب (۲۱۴/۴)]

۸. در صورتیکه توبه مکمل نموده باشید ولی هنوز هم ترس در دل شما باشد 

روزی آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص در یک اطاق داخل شدند و جوانی را دیدند که در حالت مرگ

بود. آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص از احوال جوان پرسیدند، جوان گفت: من امید به خداوند (ج)

دارم ولی از گناهان که مرتکب شده ام بیم دارم . آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند: درین

حالت در دل انسان دو احساس ( امید و ترس ) یکجا بوده نمیتواند. خداوند متعال

برایش عطا مینماید چیزی را که امیدش را دارد و حفاظتش مینماید از چیزی که

ترس دارد .
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[صحیح مسلم (۶۹۰۸)]

آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید: "رحمت خداوند (ج) یکصد قسمت دارد که یک حصه انرا

برای تمام مخلوقات در این جهان فرستاده تا با استفاده از آن با همدیگر لطف و

مهربانی داشته باشند، و باقی نود ونه حصه رحمت خودش را برای روز قیامت

نگهداشته تا به بندگانش ارزانی نماید."

۶. رحمت خداوند (ج) در روز قیامت 

در صورت وخیم شدن عالیم مرض
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 در شفاخانه
صبر داشته باشید. 

به هللا مهربان توکل نموده و مثبت اندیش باشید.  

از هللا متعال طلب مغفرت نمایید.

پنج وقت نماز را در وقت و زمانش ادأ نمایید.

بیشتر دعا نمایید. 

در صورت شفا یابی از مرض

شکر خداوند (ج) را

بجا ارید 
در دعا و شکرانگی هللا (ج)سجده شکرانه نمایید

کاهلی ننمایید

20

ا���ل ذ�� را در ������� ا���م د���

این نکته را همیش بیاد داشته باشید که یک مسلمان هیچگاهی تنها نیست، دو

فرشته تا آخر عمر از مومنان محافظت مینمایند (از طرف مقابل شما و از عقب

شما).

حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص ما را مطلع ساخته اند که در زمان مرگ یک گروپ از فرشتگان

همراه با عطر و چادر سفید از آسمان پایین می شوند، فرشته مرگ در کنار شخصی که

در حالت نزع است نشسته و می گوید: ای روح پاک به لطف و رضای خداوند (ج) از

بدن شخص خارج شو. بعداً روح به آسانی از بدن شخص خارج می شود. فرشته ها

روح را از فرشته مرگ می گیرند و با آن تکه سفید که با خود دارند میپیچند و عطر

میزنند و انرا با خود به طرف آسمان میبرند. در آسمان آن روح با ارواح فامیل و اقارب

اش که قبالً با اعمال نیک ازین جهان رفته اند باز دید و مالقات مینماید.

[صحیح ابن حبان - تصدیق گردیده توسط امام ابن تیمیه در الفتاوا (۴۴۹/۵)] 

 [امام بیحقی در شعب االیمان (۳۰۰/۱) - تصدیق گردیده توسط همان امام]

[تفسیر ابن كثير (۱۱۵/۸)]

 در حالت بحرانی مرض

 تنها شدن



آیا گفتن کلمه ( ال اله اال هللا ) در زبان جاری باشد؟

امام نووی میفرماید:

علمأ دین فرموده اند: در صورتیکه این کلمه آخرین الفاظ شخص باشد، یکبار گفتنش

کفایت می کند، اما اگر بعد از گفتن (ال اله اال هللا) چیزی دیگری بگوید باید دوباره این

کلمه را تکرار نماید. کلمه (ال اله اال هللا) باید آخرین الفاظ اش باشد.

زمانیکه عبدهللا ابن المبارک (عالم دین) وفات می نمودند شخصی ایشان را بار- بار به

تکرار کلمه (ال اله اال هللا) مجبور مینمودند. باالخره ابن المبارک  ناراحت شدند و برایش

گفتند: عمل ایکه شما انجام میدهید درست نیست، میترسم اگر من امروز شما را

متوجه نسازم بعد از من با این عمل تان مسلمان دیگری را اذیت خواهی نمود.

هنگامیکه مرا به گفتن کلمه (ال اله اال هللا) تشویق نمودی و من گفتم  (ال اله اال هللا)  و

بعد از آن حرف دیگری به زبان نیاوردم، مرا به تکرار کردن  بار- بار  این کلمه تشویق

نکن. اما در صورتیکه بعد از خواندن کلمه (ال اله اال هللا) حرف دیگری زدم میتوانی به

تکرار دوباره آن تشویق ام کنی، تا باشد که کلمه (ال اله اال هللا) آخرین کالم ام باشد.

 در شفا خانه

[امام الذهبی در سير اعالم النبالء (۴۱۸/۸)]
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فضیلت گفتن کلمه (ال اله اال هللا) قبل از مرگ:

در صورتیکه آخرین جمله یک مومن قبل از مرگ کلمه (ال اله اال هللا) باشد و نیت

توبه کامل را از تمام گناهانش داشته باشد، امید می رود که همه گناهانش بخشیده

خواهد شد و این یک پایان بسیار زیبا و با عزت به زندگی دنیوی اش است. از هر

نوع جزا در امان خواهد ماند و مستقیم داخل جنت خواهد شد. این در صورتی

امکان دارد که آنشخص حقوق تمام مخلوقات را ادأ نموده باشد.

[شرح (تشریح) صحیح مسلم – امام نووی (۲۲۰/۱) و فتح الباری (۱۱۰/۳) و (۲۸۳/۱۰) ]

حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص فرموده اند:

 � �ُ �َ� ا��� َ� إِ �َ �ُ�ا َ�ْ��َ��ُْ� �َ� إِ �� �َ � 

 "یاد بدهید تا بگوید (ال اله اال هللا) اگر کسی از شما در حالت نزع باشد."

[صحیح مسلم (۹۱۶)]

               ا���� ���� (�� ا�� ا�� ا���)

[شرح (تشریح) صحیح مسلم – امام نووی (۲۱۹/۶)]



احساس نا رضایتی در مقابل هللا (ج ) و فرمان او داشته باشید.

ناله و فریاد و سوال نمودن (چرا از نا رضایتی لفظی خود داری نمایید مثالً 

چنین و چنان شد).

دریدن لباس، سیلی زدن به سر و از نا رضایتی فیزیکی جلوگیری نمایید مثالً 

روی و کندن مو ها.

مصیبت ضربه شدیدی به شخص وارد می  نماید بهتر است همه بعضاً 

مشکالت و سختی ها را با حوصله مندی و پایداری تحمل نمود.

آنها از مصیبت ایکه باالیشان آمده نا خوش و غمگین می باشند لیکن ایمان

شان آنها را از نا رضایتی و نا خشنودی حفظ مینماید .

هنگام شنیدن خبر مرگ یکی از عزیزان باید از خشم و رنجش در برابر خداوند (ج)

خود داری نمایید و در مقابل رضای خداوند (ج) تسلیم باشید. در این حالت نباید:

بهتر است صبر نمایید:

ابن هجر فرموده اند، این بدان معنی است که:

"اگر شخصی در شروع مصیبت صبر نماید و به عوض بیتابی و وارخطایی از خود صبر و

شکیبایی نشان دهد، همین بهترین صبر است که شخص را به سوی اجر و ثواب سوق

می دهد." 

 با مرگ عزیزان چگونه عمل کنیم؟
���ت ذ�� را ا���م د���

حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص فرموده اند:

ْ�َ�ِ� ا�ْ�ُٔوَ�� ْ�ُ� ِ�ْ�َ� ا��� َ�� ا��� �� إِ

"بهترین صبر آنست که در آغاز مصیبت پیشه نمایید."

[صحیح البخاری (۱۲۸۳) و صحیح مسلم (۹۲۶)]

[فتح الباری (۱۴۹/۳)] 

۱. صبر داشته باشید
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به یقین که ما به خداوند (ج) تعلق داریم و باز گشت ما بسوی اوست. یا هللا (ج) اجر نصیب
کن ما را در مقابل سختی ها و عطا فرما ما را بهتر از آنچه که از دست داده ایم .

ام سلمه (ام المومنین) از آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص شنیده بودند که:

"هر مسلمان ایکه در هنگام مصیبت دعای فوق را بخواند، بیشک خداوند (ج) پاداش بهتری برایش

خواهد داد." 

 

ُ��� اْ�ِ�ْ� ِل  [��م ��� (��د)] ا���

،�َ��ِ�َ��َ ُ� �َ� َرب� اْ� �َ� َوَ� ِ��َْ�، َواْ�ِ�ْ� َ� �ِ��َ ْ�ُ� ِ�ْ� َ�ِ�ِ�ِ� ِ�ْ� اْ� َ�ْ�ِ���ْ�َ�، َواْ��ُ ُ� ِ�� اْ� ْ� َدَرَ��َ َواْر�َ

�ِ��ِ �ُ ْر َ� ْ�ِ�ِه، َو�َ�� َواْ�َ�ْ� َ�ُ� ِ�� �َ

ُ��� اْ�ِ�ْ� ِل [��م ��� (زن)]  ا���

 ،�َ��ِ�َ��َ �َ� َوَ�َ�� �َ� َرب� اْ� ِ��َ�، َواْ�ِ�ْ� َ� �ِ��َ ْ�َ�� ِ�� َ�ِ�ِ�َ�� ِ�� اْ� َ�ْ�ِ����َ�، َواْ��ُ َ�� ِ�� اْ� ْ� َدَرَ��َ َواْر�َ

ْر َ�َ�� ِ��ِ� ْ�ِ�َ��، َو�َ�� َواْ�َ�ْ� َ�َ�� ِ�� �َ

بارالهی مغفرت فرما میت را، مقام بلند نصیبش کن در بین کسانیکه

هدایت نیکی شده بودند، فامیل و باقیماندگانش را حفاظت نما و قبرش

را وسیع و منور بگردان. 

 با مرگ عزیزان چگونه عمل کنیم؟
���ت ذ�� را ا���م د���

۲. دعا های ذیل را بخوانید

ْ�ِ�ْ� ِ�ْ� َ�ْ�ً�ا ِ�ْ�َ�� ٔاَ ِ�� َو َ��ْ�ِ�ُ ��ِ ��ِ�ْ�ُ ُ��� ٔاْ ْ�ِ� َراِ�ُ�ْ�َن، ا���ٰ �َ ـ� إِ �� إِ ِ� َو �� �ِ � ��  إِ

[صحیح مسلم (۹۱۸)]

دعا برای از دست دادن کسی یا چیزی

دعا برای میت (مرد) 

دعا برای میت (زن)

[صحیح مسلم (۹۲۰)]
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 با مرگ عزیزان چگونه عمل کنیم؟
���ت ذ�� را ا���م د��� 

۳. طلب مغفرت برای میت
طلب مغفرت به والدین و دیگران

حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص فرموده اند : "در بهشت مقام شخصی بلند تر خواهد شد و آن

شخص خواهد پرسید: این مقام برایم از کجا آمد؟ در جوابش گفته می شود که: این

مقام از دعای اوالدت نصیبت شده، اوالدت برای مغفرت ات دعا نموده." 

[ابن ماجه (۳۶۶۰) - تصدیق گردیده در تفسير ابن كثير (۴۰۹/۷)  ]

 خود را مقصر دانستن به سبب عدم رسیدگی برای میت

عالم دین ابن تیمیه گفته اند: 

"اگر یک شخص احساس تقصیر و گناه بخاطر عدم رسیدگی در مقابل اعضای فامیل،

اوالد، خواهر و برادر، همسایه و اقارب نماید، در انصورت در حق شان دعای مغفرت

نماید"

[امام ابن تیمیه در الفتاوا (۶۹۸/۱۱)]

اجماع علما توافق دارند که خیرات و صدقه بعد از مرگ در حق میت مفید است.

۴. خیرات دادن به نام میت

[شرح (تشریح) صحیح مسلم – امام نووی (۷۰/۴)]

اعمار و ترمیم نمودن مسجد، کندن بهترین نوع خیرات، صدقه جاریه است مثالً 

چاه، نصب پمپ آب و غیره. پس بهتر است که خیرات و صدقه به پروژه های داده

شود که درین راه کار مینمایند.
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کمک مالی

 اشتراک در مراسم جنازه 

 باز جویی از فامیل میت

۳. رسیدگی و همدردی با فامیل عزأ دار 

  

 با مرگ عزیزان چگونه عمل کنیم؟
��� �� ��ٔا داران 

فاصله امنیتی را مراعات نمایید

۱.  ابراز تسلیت برای فامیل و اقارب میت
 

 ۲.  طلب  مغفرت و دعا برای میت

۴. دادن صدقه بنام میت 

غذا باید در هنگام ضرورت و در روز های عزأ داری شان تهیه

شود.

آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص مردم را به دادن غذا برای فامیل عزأ دار تشویق

مینمودند.

۵. تهیه غذا برای فامیل میت

[ترمذی (۹۹۸) و تصدیق گردیده توسط خود ایشان]

[شرح (تشریح) صحیح مسلم – امام نووی (۷۰/۴)]
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مراسم تشیع جنازه

شستن میت

عالم دین ابن قدامه فرمودند:

"شهدأ ایکه کشته نشده بلکه از طریق غرق شدن در آب، مرض وبأ و تکالیف معده یا از

اثر چپه شدن دیوار و همچنان زنانیکه از اثر زایمان فوت شده باشند، میت شان باید

شسته و نماز جنازه ادأ  گردد. تمام علمأ اسالم درین مورد متفق اند."

 
[ المغنی (۲۰۴/۲)]

حد اقل مقدار آب باید به اندازه باشد که به تمام قسمت های بدن میت برسد.

[المبسوط (۲۲۹/۲)، الفواکه الدسنی (۶۶۸/۲)، تحفة المحتاج (۹۸/۳)، کشف القناع (۹۳/۲)]

در صورتیکه امکان سرایت مرض به اشخاص ایکه میت را شستشو مینمایند باشد،

باید از تجهیزات محافظتی در هنگام شستن میت استفاده شود.

باید صورت گیرد. اگر امکانات شستشو میسر نباشد، تیمم حتماً 

 

کفن نمودن 
کفن (پارچه تکه) به اندازه باشد تا تمام بدن میت را بپوشاند.

در صورت کمبود (پارچه تکه) کفن، بپوشانید بدن میت را هر قدر که امکان دارد،

کوشش شود تا سطر عورت پوشانیده شود.

[صحیح البخاری (۴۰۴۷)، صحیح مسلم (۹۴۰)، حاشیات ابن عابدین (۹۸/۳)، مواهب الجليل (۲۶۶/۲) و در المغنی (۳۸۶/۳)]
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۱. قیام نموده ( هللا اکبر ) گفته شود.

۲. قرائت (خواندن) سورة فاتحه یا ثنأ/استفتا.

۳. گفتن (هللا اکبر) برای بار دوم. 

۴. درود ابراهیمی (درود شریف) خوانده شود.

۵. گفتن ( هللا اکبر) برای بار سوم. 

۶. دعای ذیل خوانده شود. 

مراسم تشیع جنازه
���ز ���زه

طرز ادأ نماز جنازه:

ـِ�، ـْ� ُ�ْ�َ�ـ�َُ�، َواْ�ِ�ْ�ـُ� ِ��ْ��ـَ�ِء َوا���ـْ�ِ� َواْ��َـَ�ِد َو�َ�� ا���ُ��� اْ�ِ�ـْ� َ�ُ� َواْرَ�ْ�ـُ�، َوَ��ِ�ِ� َواْ�ُ� َ�ْ�ـُ�، َؤاَ�ْـِ�ْم �ُُ�َ�ـُ�، َوَو��

�َـِ�، َؤاَ�ْـِ�ْ�ُ� َداًرا َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َداِرهُ، َؤاَْ��ً� َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� ٔاَْ�ِ�ـِ�، َوَزْوً�� ْ�َ� ا�ـ��ْ�َب ا�ْ�َٔ�ْ�َـَ� ِ�َ� ا��� ِ�َ� اْ��َ�ـ��َ� �ََ�� �َـ��

َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َزْوِ�ِ�، َؤاَْدِ�ـْ�ُ� اْ�َ�ـ��َ�، َؤاَِ�ـْ�هُ ِ�ْ� َ�َ�اِب اْ�َ�ـْ�ِ� َو َ�َ�اِب ا���ـ�ِر

دعا برای میت (مرد): 
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ـَ�� ـْ� ُ�ْ�َ�ـ�ََ��، َواْ�ِ�ْ�ـَ�� ِ��ْ�َ�ـ�ِء َوا���ـْ�ِ� َواْ��َـَ�ِد، َو�َ�� َا���ُ��� اْ�ِ�ـْ� َ�َ�� َواْرَ�ْ�ـَ��، َوَ��ِ�َ�� َواْ�ُ� َ�ْ�ـَ��، َؤاَ�ْـِ�ْم �ُُ�َ�ـَ��، َوَو��

�َـِ�، َؤاَ�ْـِ�ْ�َ�� َداًرا َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َداِرَ��، َؤاَْ��ً� َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� ٔاَْ�ِ�ـَ��، َوَزْوً�� ْ�َ� ا�ـ��ْ�َب ا�ْ�َٔ�ْ�َـَ� ِ�َ� ا��� ِ�َ� اْ�َ�َ���َ� �ََ�� �َـ��

َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َزْوِ�َ��، َؤاَْدِ�ـْ�َ�� اْ�َ�ـ��َ�، َؤاَِ�ـْ�َ�� ِ�ْ� َ�َ�اِب اْ�َ�ـْ�ِ� َوَ�َ�اِب ا���ـ�ِر 

دعا برای میت (زن):

[صحیح مسلم (۹۶۳)]

[صحیح مسلم (۹۶۳)]

ترجمه دعا جنازه:

"یا هللا (ج) میت را مغفرت فرما، از لطف و مرحمت ات در حقش دریغ ننما،

قبرش را وسیع و منور بگردان، با آب، برف و ژاله (آب رحمت) شستشویش

فرما و از عصیان و نافرمانی ها چنان پاکش بساز مثل یک پارچه سفید بی داغ،

مکان و فامیل باال تر و بهتر از مکان دنیوی اش برایش عطا بگردان. در های

جنت را برویش بگشا و از عذاب قبر و آتش دوزخ در امانش نگهدار."

[صحیح مسلم (۹۶۳)]



مراسم تشیع جنازه
���ز ���زه

نماز جنازه را می توان در هدیره نیز ادأ نمود.

حد اقل یک مسلمان باید در نماز جنازه اشتراک نماید. 

حین نماز جنازه می توان از ماسک استفاده نمود.

فاصله امنیتی بین نماز گذاران در چنین حاالت (مرض وبأ) جواز است.

در حدیث آمده است: در صورت اشتراک چهل تن از مسلمانان

در هنگام ادأ نماز جنازه، شفاعت شان در حق میت بدرگاه خداوند (ج)

قبول میگردد.

اگر اشتراک چهل تن مسلمان امکان پذیر نباشد و تعداد نماز گذاران

محدود باشد باز هم امید داریم تا شفاعت شان در حق میت مستجاب

گردد.

در صورتیکه نظر به بعضی محدویتها و شرایط، میت در حین ادأ نماز

جنازه موجود نباشد و کسی برایش نماز جنازه نخوانده باشد، علما گفته

اند که درین صورت میتوان نماز جنازه را در غیابت میت ادأ نمود.

 

[فته المنعم (٢٤٣/٤)]

[صحیح مسلم (۹۴۸)]

٧. برای بار چهارم (هللا اکبر) گفته شود.

[مسند الشافعی (۵۸۸) - تصدیق گردیده توسط امام البیهقی در سنن الكبرى (٣٩/٤)]
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[صحیح البخاری (۳۸۷۷) و در صحیح مسلم (۹۵۲)]

نکات بعدی در مورد نماز جنازه

٨. به طرف راست سالم بگردانید (می توانند به طرف چپ نیز سالم بگردانید). 



تعداد افراد ایکه در مراسم خاکسپاری اشتراک مینمایند معین نیست. از دیدگاه

اسالم، فقط با بخاک سپردن میت، حق میت بجا میشود.

در صورت ضرورت دفن نمودن چندین میت در یک قبر جایز است .مثال های

موجود است که آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص در وقت و زمانشان این عمل را اجرا نموده اند. 

مطابق اجماع علما میت باید بدون تابوت دفن شود. لیکن در صورت ضرورت

میتوان از تابوت استفاده نمود.

میت را رو به قبله نموده و از شانه راست (پهلو راست) دفن نمایید.

حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص فرموده اند: "برای برادر و خواهر مسلمان تان طلب مغفرت نمایید و

از خداوند (ج) بخواهیدتا توان و استقامت حین سوال و جواب قبر را برایش عطا نماید.

همین حاال از او سوال خواهد شد (توسط دو فرشته)."

الترمذی فرموده اند "نماز جنازه و دعا نمودن برای میت در سر هدیره بعد از خاکسپاری

مانند آنست که یک گروپ از مسلمانان بدرگاه رب العزت ایستاده و با عجز و زاری

دست به دعا بلند نموده و برای متوفی طلب مغفرت مینمایند و استدعا مینمایند که

خداوند متوفی را از عذاب قبر رهایی بخشیده و سوال و جواب قبر را که به حکم خداوند

توسط دو فرشته انجام می شود، برایش آسان بگرداند.  

مراسم تشیع جنازه
خاکسپاری  

[کتاب اجماع علما –  امام ابن المنذر (صفحه ۵۲)]

[المجموع – انووی (۵/۲۴۷) و در صحیح البخاری (۱۳۴۳)]

بعد از خاکسپاری 

ت و د ی  ت ن آ ل  ه و چ ر ی پ س ه  ر ا د ا

[ابو داود (۳۲۲۱) - تصدیق گردیده توسط امام نووی در المجموع (۲۹۱/۵)]

[حاشیات الرود – امام ابن القاسم (۱۲۴/۳))

[مغنی المحتاج (۵۳۹/۱)]

[کتاب المحلی باآلثار- امام ابن حزم (۱۷۳/۵)]
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بعد از جنازه
ر��� �� ����ه (������ن)  

دعا سر هدیره

ْن َ��َء ا���ُ� ِ��ُْ� َ��َ�ِ�ُ��َن، ��� إِ �َ�ِر ِ�َ� اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ� َواْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ�، َوإِ �َ�ُم َ��َْ��ُْ� ٔاَْ�َ� ا��� ا���

ِ�ِ��َْ�، ٔاَْ�ٔ�َُل ا���َ� َ��َ� َوَ��ُُ� اْ�َ��ِ��ََ� َو�َْ�َ�ُ� ا���ُ� اْ�ُ�ْ��َْ�ِ�ِ�ْ�َ� ِ���� َواْ�ُ�ْ��َٔ�ْ

اسالم علیکم یا اهل القبور (مومنین و مسلمین)، ان شاء هللا بزودی با شما خواهیم

پیوست. بارالهی غریق رحمت نما کسانی را که درین راه رفته اند و کسانی را که بعداً

میایند. خداوند همه ما و شما را به حفظ و امان خویش داشته باشد.

[شرح الممتع (۲۵۹/۵)]

ت  و د ی  ت ن آ ل  ه و چ ر ی پ س ه  ر ا د ا

ختم رساله

���� "ا���م و �����" در�� �� ����� از ��اب ��ای ا�� ���ر ا��. ��ن ���� ا��

ا���ن ��اب ��� را ���� �� �� ����ر �� �� ���� و ���� �� ���� ا�� د�� �� ���

��او��(ج) ��اب از ��� دور ��دد. 

خداوند متعال  شما را اجر بی پایان نصیب بگرداند، چونکه ما را تا ختم این رساله همرایی

نمودید. دعا مینماییم که محتوأ این راهنمأ کوچک برای شما و فامیل هایتان سود مند

واقع شده باشد. درین وضع بحرانی خداوند (ج) همه ما و شما را با همه عزیزان ما به پناه و

عصمت خود داشته باشد. بارالهی، همه رفتگان راه اسالم را مغفرت نما و بهشت برین را

نصیب شان بگردان. خداوندا، خطا ها و اشتباهات ما را در گذر کن و این وقت مشکل را

برای ما ذریعه قرب بدرگاهت بگردان. 

 اگر در این زمینه کدام پیشنهاد و سوال داشتید میتوانید به ایمیل آدرس ذیل با ما به

info@spiritualantidote.com :تماس شوید
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[صحیح مسلم (۹۷۴) و (۹۷۵)]


