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   چهل وصيت از مدينه منوره

���  شريفالحمدهللا علي احسانه اآلن در مسجد النبوي ال�	�1 !2 ���
بعد از نماز فجر نشسته سعادت نوشتن چهل وصيت مدينه منوره را  �	����

امروز آخرين صبح حاضري مدينه منوره ام مي ! حاصل مي كنم، آه صد آه
اگر تا ! باشد، خورشيد آرزوي عرض سالم بر روضة اطهر محبوب را دارد آه 

ديد پس جدا شدن از مدينه امشب سعادت مدفن در جنت البقيع نصيب نگر
  ! ست هاي ا قرار ست، و دل بيا گردد، چشم اشكبار صورت مي
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 افسوس كه چند لحظه اي براي زيارت مدينه طيبه باقي: ترجمه اشعار اردو 
  .ه مي جوشدست، در دل غم طوفان جدائي موج زدا

 دل در غم فرو رفته است، فكر جانسوز هجر مدينه سراپا تصوير غم را! آه
! شود كه گويا تبسم لبها را كسي ربوده باشد، آه  ا كرده است، چنان تصور ميپب

از مدينه بسوي ! ، آهگردد ميشود، و دل شكسته  عنقريب مدينه ترك داده مي
طفل شير خواري را كسي از  شود، چنانكه وطن لمحات برگشت جانگداز مي

حال گريه با نهايت حسرت بار بار روي  آغوش مادرش گرفته باشد و او در
كند كه شايد مادر يكبار ديگر صدا خواهد زد و  بطرف مادر گردانيده نگاه مي

باشفقت در آغوش پناه خواهد داد، مرا بر سينه خواهد گرفت و در آغوش مهر 
اكنون بادل شكسته چهل وصايا را ! شت، آهمادري در خواب شيرين خواهد دا
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و نيز "دعوت اسالمي"خواهران اسالمي وابسته به برادران عرض مي كنم، تمام 
  .اوالد و ديگر اهل خانه ام هم به اين وصايا توجه داشته باشند

من بدكار را در مدينة پرانوار آنهم در سايه گنبد سبز و ! زهي قسمت
شنهشاه ابرار، شفيع روز شمار آقاي نامدار، ة در جلو! اي كاش ،مينارهاي آن

شهادت نصيب گردد و  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم  محبوب پروردگار، احمد مختار
البقيع دو گز زمين ميسر گردد، اگر چنين گردد، پس سعادت هر دو در جنت 

  .ورنه هر كجا مقدر باشد! جهان خواهد بود آه
وقت را مطابق سنت انجام  يافتيد پس هر عمل آناگر عالم نزع را :  1مدينه 

ن يسيا طرف قبله و دست و پا را راست نمائيد،ه دهيد، چهره را ب
سنت موالنا شاه  د و نعت هاي تحرير شدة امام اهليشريف را بخوان

را هم كه كالمش مطابق باشريعت، الرحمن  ���� �$3احمد رضا خان 
يث و اقوال بزرگان دين است بلكه هر شعر شرح و تفسيرِ قرآن و حد

  .بخوانيد
بعد از قبض روح هم در هر معامله رعائيت سنت ها را بنمائيد، مثالً :  2مدينه 

در تجهيز وتكفين تعجيل كردن كه براي جمع شدن بيشتر مردم تاخير 
بهار چهارم  قسمت ةاحكام بيان شد كردن مطابق سنت نيست، بر

  .شريعت عمل كرده شود
  .)1(ازة قبر مطابق سنت باشد و لحد ساخته شود كه سنت استاند:  3مدينه 

                                                 

سـت كـه بعـد از    ا لحد، طريقة ساختن لحد اين) 2(صندوق ) 1(قبر را دو قسمت است ) 1(
لحد سنت است اگر زمـين  . حفر كردن قبر براي گذاشتن بطرف قبله در قبر حفر ميگردد

باشد پس اينگونه مي كنيم، واگر زمين نرم باشد پس در صندوق گذاشتن مانعي قابل اين 
نخواهد بود، بخاطر بايد داشت كه در لحد هم مثل صندوق از بـاال تختـه وغيـره نصـب     
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ديوار داخل قبر خشت خام باشد، از خشت هاي پخته شده استفاده :  4مدينه 
نشود، اگر در داخل ديوارهاي آجر پخته شده الزم باشد پس حصة 

  .داخلي را با گل هاي رسيده خوب بايد ساخت
ياسين، سورة ملك و درود تاج دم  اگر ممكن باشد بر تختة داخلي:  5مدينه 

  .كرده شود
كفن مسنون خود سگ مدينه از پول شخصي اش باشد، در صورت :  6مدينه 

  .حالت فقر از مال حالل سني اي صحيح العقيده خريداري شود
غسل باريش، باعمامه و برادر اسالمي پايبند مطابق عين سنت بدهيد :  7مدينه 

را بر  غسل دهند پس سگ مدينه آن اگر سادات كرام وجود گندة را(
  ).كند خود بي ادبي تصور مي

در هنگام غسل حفاظت كامل ستر عورت انجام گردد، اگر از ناف تا :  8مدينه 
رنگ پوشيده شود، غالباً احتمال معلوم  زانوها با دو چادر ضخيم پر

جاري شدن آب به هر قسمت جسم  !رود، بلي شدن ستر از بين مي
  .ستا زميال

كفن اگر با آب زم زم يا آبِ مدينه و بلكه با هر دو خيس شده باشد :  9دينه م
پس سعادت است، كاش سين گردانددي بر سر عمامة سبز مزي.  

صورت در كفن اول بر پيشاني با  بعد از غسل، قبل از پنهان كردنِ: 10مدينه 
  .انگشت شهادت بسم اهللا الرحمن الرحيم نوشته شود

  .ن ترتيب بر سينه الاله االاهللا محمدرسول اهللابهمي: 11مدينه 
  .بجاي دل يارسول اهللا: 12مدينه 

                                                                                                                            

، چنين هم شده ميتواند كه اگر گوركن مشوره دهد تاخشت هاي درب لحد مايـل  ميگردد
 .  ه راست گذاشتن خشت ها سنت استگذاشته شوند، به گفته او عمل نبايد كرد ك
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يا  در قسمت درمياني ناف و سينه و بركفن يا غوث اعظم دستگير،:  13مدينه 
حنيفه، يا امام احمد رضا، يا شيخ ضياء الدين با انگشت  امام ابو

  .شهادت تحرير گردد
مدينه ) باستثناي پشت(روع تا سر بر كفن همچنان از باالي ناف ش:  14مدينه 

مدينه تحرير گردد، بخاطر بايد داشت كه مراد از آن نوشته با رنگ 
نيست بلكه مقصد بركت اشارة انگشت شهادت است، زهي نصيب كسي 

  .كه سيدي بنويسد
اگر ميسر بود خاك مدينه خوب بر صورت ماليده شود، اگر ممكن : 15مدينه 

ر مدينه و اگر نبود پس برگ هاي نخل هاي مدينه بود بر چشم ها خا
  .گذاشته شود

  .وقت بردن جنازه هم تمام سنت ها رعايت گردند: 16مدينه 
  سنت در تشييع جنازه تمام برادران اسالمي باهم قصيدة امام اهل: 17مدينه 

* :6ؤڑؤں درؤد(( 89 � �ر ا;�:� ��بدرالدجي كعبه بر تو صدها يعني )) ?<=�2< 2 
ين نعت ها هم بخوانند مگر فقط و فقط ا بخوانند عالوه از ،هزار درود

  . سنت را بخوانند كالم علماي اهل
جنازه را يكي از علماي صحيح العقيده سني يا يك برادر اسالمي :  18مدينه 

پايبند سنت ها يا اهل آن باشد پس از اوالد بخواند مگر خواهش است 
ليت داده شودكه سادات كرام را حق او.  

كه، سادات كرام بادستهاي پر از رحمت خويش در  آن يخوش نصيب: 19نه مدي
  .قبر بگذارند
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طرف صورت در ديوار قبر طاق ساخته در آن عهد نامه، نقش نعل ه ب: 20مدينه 
شريف، نقشة سبز گنبد، شجره شريف نقش هركاره وغيره تبركات كه 

  .شودبادست يك برادر اسالمي پايبند سنت تحرير گرديده گذاشته 
قرب ولي در ورنه ! اگر در جنت البقيع جاي رسيد پس خوش قسمتي: 21مدينه 

كه برادر اسالمي بخواهد سپرد خاك  جاي اهللا، اگر اين هم نشد پس هر
  .ستا شود، مگر در زمين غصب شده دفن نشود كه حرام

  .بر قبر اذان داده شود: 22مدينه 
  .)1(دسيدي تلقين فرماي! كه خوش نصيب آن: 23مدينه 

                                                 

 صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمفرمان عاليشان تاجدار مدينه، قرار قلب وسينه : فضيلت تلقين) 1(
يكي از  مي شودكه يك برادر مسلمان فوت مي شود و برآن خاك ريخته  است، وقتي

ا جواب نمي نود اماي فالن بن فالنه، او مي ش: شما در سمت سرِ مدفون ايستاده بگويد
اي فالن بن : اي فالن بن فالنه، او راست مي نشيند، بازهم بگويد: هم بگويد دهد، بعد

گويد مرا ارشاد بفرما كه اهللا عزوجل بر تو رحم فرمايد، مگر شما از گفتن  فالنه او مي
  :بعد بگويد. وي مطلع نمي شويد

4546 4��78��	 4# +  ���9�4� 4:�'4�4; 4+ ��<=>,	?%	 9@�A 4���A 9@ >(90 9�4B 4C"7904� D�<�-D�4�4� DED��14� 	F�"�4GD+ H(904�  4:�� I4�
J+4+�A  (K��<L>��&4� J
��147 M�"�4GD��&4� JN�O B �����PQ�&4� J"&4� P%�&  

سخني را ياد كن كه بوسيلة آن از دنيا خارج شدي، يعني گواهي ده كه جز : ترجمه
بندة او و رسول  )صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم(يگانه معبود ديگري نيست و محمد  خداي

صلّي اهللا تعالي عليه ( كه تو بر رب بودن اهللا و دين بودن اسالم و نبي بودن محمد اوست و اين
  .و پيشوا بودن قرآن راضي بودي) وآله وسّلم

برويم، ما نزد او چگونه بنشينم در : ديگر را گرفته مي گويند منكر نكير دست كه يك
كه مردم او را دليل آموخته اند، درين مورد شخصي خدمت آنحضرت، نبي رحمت  حالي

طرف حوا ه ب: فرمودند ،اگر اسم مادرش معلوم نبود :عرض كرد) صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم(
  نسبت دهند ارضي اهللا تعالي عنه

     )250، ص9، ج)7979(مون بن مهران، شمارة حديث الطبراني في الكبير، من اسمه مي(
=  
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روز اگر اين  12اگر ممكن بود اهل محبت من بعد از تدفينِ من تا :  24مدينه 
ساعت حتماً بر قبرم حلقه كنند و با ذكر و درود  12نشد پس كم از كم 
شاءاهللا عزوجل در جاي جديدي  را شاد نمايند، ان و تالوت و نعت دلم

عت خوانده دل قرار خواهد گرفت، دراين اثنا هم هميشه نماز باجما
  .شود

اگر بر ذمه ام قرض وغيره باشد پس از مالِ من و اگر نبود پس : 25مدينه 
درخواست است كه اوالدم اگر زنده بود او يا ديگر برادر اسالمي 
 احساناً از طرف خود ادا فرمايند، اهللا عزوجل اجر عظيم عطا مي

اري و در اجتماعات مختلف اعالن گردد كه اگر كسي را دل آز(فرمايد 
يا حق تلفي كرده باشم او محمد الياس قادري را معاف فرمايند، اگر 

  ).قرض وغيره باشد فوراً به ورثاء رجوع فرمايند يا معاف نمايند
دعاي مغفرت نوازش فرمايند ايصال ثواب مرا با استقامت كامل اگر با : 26مدينه 

  .پس احسان عظيم خواهد بود
 ل سنت مطابق تعليمات اسالميِ امام اهلهمه و همه بر مسلك اه: 27مدينه 

  .پايبند باشيد ���� �$3 	��$#سنت موالنا شاه احمد رضا خان 
از صحبت بد عقيده ها فرسخ ها دور قرار گيريد كه صحبت آنها از : 28مدينه 

  .خاتمه بالخير محروم مي سازد
استقامت  سلّمصّلي اهللا تعالي عليه وآله وبر محبت وسنت تاجدار مدينه : 29مدينه 

  .داشته باشيد

                                                                                                                            

بجاي فالن بن فالنه نام ميت و نام مادرش برده مثالً يا محمد الياس بن امينه، : ياد داشت=  
Rاگر نام مادرِ ميت معلوم نبود، پس بجاي نام مادر نام حوا �S %	 TI�  5�N�بـرده شـود،    

 .  گ مدينه عفي عنهتلقين فقط به عربي خوانده شود، س
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و حج وفرايض، سنن و واجبات ديگر  تدر نماز پنجگانه روزه، زكا: 30مدينه
  .هيچگونه كوتاهي نكنيد

يك وصيت ضروري بامجلس شوراي مركزي دعوت اسالمي وفادار : 31مدينه
باشيد، اطاعت هر ركن آن را و هر حكم نگران مربوطة خود را كه 

د الزم دانيد از مخالفت كنندة شوري يا هر مطابق شريعت باشد برخو
  .مسؤل دعوت اسالمي بال اجازت شرعي من بيزارم

هر برادر اسالمي در يك هفته كم از كم يكبار براي دعوت نيكي در : 32مدينه
روز  30ماه  12روز و در  3قافلة محله اي شركت و هر ماه كم از كم 

ر كردن را برخود ماه در قافلة مدني سف 12و در زندگي مجموعاً 
الزمي بداند، هر برادر و خواهر اسالمي براي استقامت يافتن به اصالح 

لش ئواعمالش روزانه كارت انعامات مدني را پر كرده و هر ماه به مس
  .تحويل دهد

را در  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمپيغام محبت و سنت تاجدار مدينه : 33مدينه
  .جهان برسانيد

وجهد خود را بر خالف عقايد و اعمال بد و نيز محبت دنيا، مال جد: 34مدينه
 د پرستي ها جاري كنيد، باحسن اخالق و لذت مدني دعوتحرام و م

  .نيكي را باجوش و خروش انجام دهيد
  . ناراحتي و قهر را از خود دور برانيد ورنه كار دين دشوار خواهد شد: 35مدينه 
اناتم ورثايم را براي نجات از بدست آوردنِ دنيا تاليفات و نوارهاي بي: 36مدينه 

  .التجاء مدني ام هست
  . در معاملة تركة من بر حكم شريعت عمل گردد: 37مدينه 
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كه من را دشنام دهد، بد و بيراه بگويد، زخمي كند يا بهر نحوي  كسي: 38مدينه 
  .سبب دل آزاري گردد من او را براي خدا قبالً بخشيده ام

  .ز آزار دهنده ام هيچ نوع انتقام نگيريدا:  39مدينه 
بالفرض اگر كسي مرا شهيد كند، حقوقم از طرف خودم بر او معاف : 40مدينه 

از ورثاء هم درخواست مي شود كه حق خود را بر او معاف  ،مي باشد
در  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمكنند، اگر به بركت شفاعت تاجدار مدينه 

شاءاهللا قاتل خود را يعني  ي نصيب گردد انمحشر اگر كرم خصوص
 شرطيهم باخود در بهشت خواهم برد نوشانندة جام شهادت خود را 

 اگر شهادتم بعمل آيد بدين منظور هيچ( .كه خاتمة او هم باايمان باشد
ست كه كاروبار ا اگر اعتصاب اين ،گونه شرارت واعتصاب برپا نگردد
كان ها و ماشين هاي مسلمانان د مسلمانان به زور تعطيل گردد، بر

سنگ باران گردد، چنين بنده آزاري وحق تلفي را هيچ مفتي اسالم هم 
گونه اعتصاب حرام و كار جهنمي خواهد  تواند، اين ز گفته نمييجا

بود، از چنين ادامات تعصب آميز بجز زيان هاي دين ودنيا چيز ديگري 
ه خواهند شد و بدست نخواهد آمد، عموماً اعتصاب گران زود خست

  .مأموران انتظامي آنها را قابو خواهند نمود
كاش بخشندة گناهان خداي غفار من عاصي و بدكار را بطفيل محبوب 

 مورد عفو قرار دهند، صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمعزيزش حضرت محمد مصطفي 
بر من  كه زنده ام در عشق محبوبت محو گردان، ذكر مدينه را تا وقتي! اي خدايا

فاعت محبوب نصيب گردد شجاري گردان، براي دعوت نيكي كوشان باشم 
مورد بخشش هم قرار گيرم، در جنت الفردوس همجواري محبوب نصيب گردد، 
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بر حبيب خويش بي ! هر وقت در نظارة محبوب مهو باشم، اي اهللا! كاش ! آه 
  .شمار درود و سالم عطا فرما تمام امتش را مغفرت فرما

2� @�A BCا a8 اب :6انI �J � �Kر L �M �NOPا � ��         QRار    دؤ� �	 ق �6 U�V  2�WXYZ  �5  ã 8C�\   I "]  
كه رضا از خواب گران بيدار شود، بادولت  وقتي !خدايا: ترجمه اشعار اردو

  ، همراه شود صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم بيدار عشق مصطفي
يزده و نيم سال قبل در مدني وصيت نامه  وقت نوشتن اين الفاظ تقريباً س

ق از مدينه منوره جاري كرده بود، بعد بعضي اوقات  هـ1411محرم الحرام 
  .گرديد اكنون با تراميم بيشتر حاضر كرده است ترميم معمولي مي

  وصيت باعث مغفرت 

كه  كسي: اند هارشاد فرمود صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلمتاجدار مدينه 
رت گيرد او بر سنت عظيم فوت گرديده است و ش بعد از وصيت وي صوگرم
  .)1(ش بر تقوي و شهادت بوده و در حالت مغفرت در گذشته استرگم

  طريقة تجهيز و تكفين
  كفن مسنون مرد

  لفافه  )1(
  ازار )2(
  .پيراهن )3(

  باشد كفن مسنون زن از مندرجة باال دو چيز بيشتر مي
  سينه بند  )4(
  ).مثل زن ها كفن كرده شودمخنث را هم ) (روكش(چادر  )5(

                                                 

)1( UV�W�	 X�Y�	 UO2-�	 �& UZ-�1�	 �[= U\�&��	 � )3076(حديث ال ،199، ص2ج +*[
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  تفصيل كفن

  .دو طرف بسته شود بزرگ باشد كه هر به اندازه لفافه يعني چادر از قد ميت )1(
ازار يعني تهبند كمي تا قدم يعني از لفافه قدري كوچك كه براي بستن زياده  )2(

  .بوده
رف طه پيراهن يعني كفني از گردن تا زير زانوها و در جلو و عقب هر دو ب )3(

ه براي ان ب شانه ها و رببرابر باشد در آن چاك وآستين ها نباشد، كفن مرد 
  .طرف سينه پاره شود

  .)1(ست كه تا ران باشدا سينه بند از پستان تا ناف و بهتر اين )4(

  طريقة غسل ميت

تختة غسل پنج يا هفت بار دود داده شود  مي شوداگر خوشبو دود كرده 
ود ميت بر تخته طوري دراز كشيده شود چنانچه در يعني تخته پائين و باال ش

امروز در (قبر گذاشته مي شود، از ناف تا بهمراه زانوها با پارچه پوشيده شود 
لهذا  ؛شود رسيدن آب بي حجابي مي موقع غسل پارچة سفيد پهن كرده كه با

موقع آب رسيدن ستر معلوم نشود، اگر پارچه  پارچه صخيم و رنگي باشد تا در
ل بله شود بهتر است، اكنون غسل دهنده پارچه اي بردستها پيچيده ميت را اودو 

استنجا دهد، بعد وضوي مثل نماز را انجام دهد يعني سه بار صورت و بعد دست 
دو پا را  ها را معه آرنج ها سه بار بشويد، بعد سر را مسح كند، بعد سه بار هر

ت اون و بيني آب انداختن نيست، ال دست تا بندها در دهبشويد، در وضو مي
را خيس كرده بردندانها، بيرة دندانها، و لبها ماليده شود، بعد اگر اي البته پارچه 

                                                 

لهذا براي  ؛، به اندازة قد ميت بودن ضروري نيستمي شودعموماً كفن آماده خريده ) 1(
 ..احتياط، از تا قد حسب ضرورت پارچه گردد
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را مو باشد شسته شود، اكنون بر پهلوي چپ غلطانده با آب  بر سر و ريش آن
نيم گرم از سر تا قدم غسل داده شود، آب طوري ريخته شود كه تا تخته برسد، 

راست غلطانده بهمين ترتيب آب ريخته شود، بعد تكيه داده بنشاند، طرف ه بعد ب
و با نرمي در قسمت پائينِ شكم دست چرخانده شود و اگر چيزي برآمد شسته 
شود، دوباره حاجت غسل و وضو نمي باشد، بعد از سر تا قدم سه بار آب كافور 

آب  بدن بريزيد، بعد پارچه اي تميزي بدن آهسته خشك شود، يكبار بر همه
  .ريختن فرض و سه بار سنت است

  طريقه كفن پوشندن مرد

كفن يكبار يا سه يا پنج و يا هفت بار شسته شود، بعد طوري پهن گردد كه 
ذاشته شود، اكنون آن تهبند و بر وي آن كفني گ اول لفافه يعني چادر بزرگ بر

شبو زده شود اريد و كفني بپوشانيد بعد بر ريش و تمام بند خوآن بگذ ميت را بر
گيرد يعني پيشاني، بيني، دستها،  كه توسط آن عملِ سجده انجام مي و بر اعضاي

، بعد تهبند از سمت چپ و بعد از سمت راست )1(زانوها و قدم ها كافور زده شود
مين ترتيب اول از چپ و بعد از راست پيچيده ه پيچيده شود، اكنون لفافه هم به

  .طرف سر و پاها بسته شود شود تا كه راست باال باشد و

  طريقه پوشاندن كفن زن

كرده بر روي كفني برسينه بيندازيد  قسمتكفني را پوشانده موهايش را دو 
و چادر را نيم در زير كمر پهن كرده بر سر آورده مثل نقاب بر روي انداخته 

كه بر سينه قرار گيرد، طولش از نصف كمر تا پائين و عرضش از  شود طوري
                                                 

  .قة استفادة خوشبو و كافور يكي استبراي مرد و زن يعني هر دو طري) 1(
 .مالحظه فرمائيد در صفحة براي طريقة نوشتن بر صورت ميت وغيره 
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 گوش نا نرمة گوش ديگر باشد، بعضي ها روكش را طوري پهن مي يك نرمة
كنند كه زنان در زندگي بر سر مي اندازند اين خالف سنت است، بعد تهبند و 

 ئي پستان تا رانهالفافه يعني چادر پيچيده شود و در آخر سينه بند از قسمت باال
  .)1(ي بسته شودآورده شده با تخ

  )2(بعد نماز جنازه تدفين 

جانب قبلة قبر مستحب است تاكه ميت از سمت قبله در ه گذاشتن جنازه ب) 1(
ه پائيني قبر يعني از سمت پاها گذاشته نشود و ب قسمتقبر گذاشته شود از 

  .طرف سر كشانده نشود
حسب ضرورت دو يا سه مرد قوي و نيك در قبر داخل شوند، ميت زن را ) 2(

يگر و اگر اينهم نبود پس پرهيزگاري ارند، اگر نبود از بستگان دذمحارم بگ
  .اردذبگ

  .ميت زن را از پائين آوردن تا تختة جنازه با پارچه اي پوشيده داشت) 3(
% ���� +��3 در وقت پائين گذاشتن در قبر اين دعا خوانده شود ) 4(&� %	 ��&

%	 ^-��.  
ئيد، كفن را سمت قبله نماه اريد و رويش را بميت را بر پهلوي راست بگذ )5(

  .هم اشكالي ندارد كنيد كه اكنون ضرورت نيست، اگر باز نكيند باز

                                                 

اگر بعد از كفن سينه بند گذاشته   ،مي شودامروز در كفن زنان هم لفافه در آخر گذاشته ) 1(
 .ست كه سينه بند در آخر باشدا شود پس هيچ مانعي نيست، مگر افضل اين

  . داشتن وطريقه نماز جنازه را در طريقهء نماز جنازه مالحظه فرمائيدجنازه بر) 2(
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چوبي  ببنديد، اگر زمين نرم باشد پس تخته هاي)1(قبر را باخشت هاي خام) 6(
  .ستازيگذاشتن هم جا

ست كه از طرف سر با هر دو دست ا اكنون خاك انداخته شود، مستحب اين) 7(
ل گفته شودسه بار خاك انداخته شود، او:  

 ` ��<=4N>L9�4; 45�N +  ` ��B a��<=D�� �D7 45� /4� ` �-� a  J�4�4S ��<]D'���bD7 45�N +4�
c4��;<0a  ]گفته شود باقي خاك را با بيل وغيره بريزند)2( ]55:  طه ،.   

  .ستا بيش از خاكي كه از قبر برآمده بر قبر انداختن مكروه) 8(
 اخته شود، امروز قبرها را مربع شكل مي سازند اينقبر مثل كوهانِ شتر س) 9(

  .طور نباشد
  . )3(قبر به اندازة يك بالش بلند باشد و يا كمي بيشتر از آن) 10(
  .بعد از تدفين آب ريختن بر قبر سنت است) 11(
  .ز استآن نهال وغيره را آب دادن هم جاي عالوه از) 12(
را در فتاوي رضويه  مي شود آنامروز بدون ضرورت بر قبرها آب ريخته ) 13(

    .اسراف نوشته اند 185ص  4ج
                                                 

در قسمت داخلي قبر بكار بردن آجرهاي كه با آتش پخته شده باشند ممنوع است، مگر ) 1(
لهذا آن  ؛اكنون اكثر ديوارهاي سيماني قالب هاي پيش ساختة سيماني رايج مي باشد

 آن مي شودطرف داخل گذاشته ه سيماني كه ب قسمت از ديوارهاي سيماني و تخته هاي
  را با گل خام بماليم، اهللا عزوجل مسلمانان را از اثر آتش محفوظ گرداند،

 ).صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم(آمين بجاه نبي االمين 
ما شما را از زمين ساختيم، و شما را دوباره در آن مي بريم، و باز از همان خاك شما )  2(

 .كنيم خارج مي
 166ص 1عالمگيري ج) 3(
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و طرف پا  a	�DG �>YD�>-)9 `تا  a	f`ميت خواندن  بعد از دفن در قسمت سرِ) 14(
̂> `ها از  -D�"��	 4#4+Ka تا ختم سوره مستحب است.    

  .تلقين كرده شود) 15(
  .قبر رو به قبله ايستاده اذان داده شود در قسمت سرِ) 16(
گويند و  كه تازه بوده تسبيح مي بر قبر گل انداختن بهتر است كه تا وقتي) 17(

  .)1(گردد دل ميت شاد مي

                                                 

  .184ص 3ردالمحتار ج )1(

   
 


