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احکام اموات

تاريخ پرسش1396/6/12 :

 شماره پرسش7 :

میت به خاک تربت امام حسین
میت میخوانند و یا ّ
متبرک کردن کفن و ّ
دعاهایی که بر کفن ّ
میت فایدهای دارد؟
و این قبیل کارها آیا برای ّ
تاريخ پاسخ به پرسش1396/6/19 :

 پاسخ به پرسش شماره7 :

میت فایده دارد ،ایمان و عمل صالح اوست ،ولی ممکن است که خداوند
چیزی که قطع ًا برای ّ
رحمان با اسباب دیگری نیز به او فایدهای برساند؛ چراکه این رحمت است و رحمت -بر خالف
خاصی نیاز ندارد ،بلکه عدم مانع برای آن کافی است؛ چنانکه فرموده است:
عذاب -به مقتضی ّ
�إِ َّن اللَّ َه َي ْر ُز ُق َم ْن َيشَ ُاء بِ َغ ْي ِر ِح َس ٍ
اب( آل عمران)37 /؛ «هرآینه خداوند هر کس را بخواهد
میت توصیه
بیحساب روزی میدهد» .با این وصف ،هر کاری که شریعت به انجام آن برای ّ
کرده ،برای او یا انجام دهنده یا هر دو مفید است؛ چراکه شریعت به کار لغو و بیهوده توصیه
میت و کفن کردن او و نماز گزاردن بر او و زیارت قبرش برای استغفار
نمیکند؛ مانند غسل دادن ّ
که از کتاب خداوند و س ّنت پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم ثابت است ،ولی مفید بودن کارهای
میت توصیه نکرده است معلوم نیست ،بلکه بعید به نظر
دیگر که شریعت به انجام آنها برای ّ
میرسد؛ چراکه شریعت از توصیه به کارهای مفید فروگذار نکرده است.
علی بن
آری ،روایاتی رسیده که رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فاطمه دختر اسد مادر ّ
ضحاک،
ابی طالب را در پیراهن خود کفن کرد و پیش از دفن در قبر او دراز کشید (بنگرید بهّ :
اآلحاد و المثانی ،ج ،1ص153؛ طبرانی ،المعجم األوسط ،ج ،1ص67؛ حاکم ،المستدرک ،ج،3
ص108؛ هیثمی ،مجمع الزوائد ،ج ،9ص256؛ ابن عبد البر ،اإلستیعاب ،ج ،4ص1891؛ ابن
أثیر ،أسد الغابة ،ج ،5ص517؛ کلینی ،الکافی ،ج ،1ص453؛ ابن بابویه ،األمالی ،ص )391و این
میت میتواند برای او مفید
شاهدی بر آن است که قرار دادن چیزهای ّ
متبرک در کفن یا قبر ّ
باشد ان شاء اهلل.
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.
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