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 حضرت هباءاهلل: 
 إنّع  أصعاععمم يف املنقوشعة اخلعوايیم ووضع  الّلطیفة الّصلبة األخشاب أو املمتنعة األحجار أو البّلور يف األموات دفن هللا حكم قد"  – 1
 ملععع  وهلل لورقعععاتول  علیمعععا شععع   عكععع ّ  هللا وكعععا  عینممعععا ومعععا واألرض الّسعععموات يف معععا وهلل للّرجعععا  يكتععع   العلعععیم املقعععّدر هلعععو

عن   نعُع ّل    معا هعاا  قعديرا شع   كع ّ  علع  هللا وكا  عینمما وما واألرض الّسموات  اإلمكعا  حمبعوب اي ويقعو  البیعا  نقطعة وينعاد  قع ب ع ُ  مل
 إنّعع  لبیععا ا يف نعّ   مععا منعع  عكلمعة يعععاد  ال أب  الكعع ّ  أخعنن إنّ   العععاملن ععن ألطافعع  نفحععات عع  يتضععوّ  مبععا املقعا  هععاا يف انطع 
 هلععو إنّعع  أراد مععا اسععتجبنا قععد  العظععیم الفضعع  ذو أنععت إنّعع  رمحتعع  حبععر فیوضععات عععن عبععاد  متنعع  ال يشعع   مععا علعع  املقتععدر أنععت

 إلیع  ورجععت هللا من قد عدئت  حاكمن كّنا إنّ  وهلنّ  هلم خري إنّ  هللا لدى من احلن يف نّ   ما علیما ينقش لو  اجملی  احملبوب
 وإ   القععدير املقتععدر هلععو إنّعع  عنععد  مععن عفضعع  يشعع   مععن هللا خيععت ّ  كععال   الععّرحیم الععّرمحن ابمسعع  ومتمّسععكا سععوا  عّمععا منقطعععا
 حععّر   خبععري علععیم لععد  مععن قضعع  األمععر كععال  منممععا عواحععد  يكتفعع  يسععتط  مل مععن القطععن أو احلريععر مععن أثععواب مخسععة يف يكّفنععو 
  (130-128عند  –)كتاب اقدس "   مكا  قري  يف والّرحيا  ابلّروح ادفنو  املدينة من ساعة مسافة من أزيد املّیت نق  علیكم

 
 حكعم كعال  واالعتع از ابلعع ّ  املیّعت ومحع  والعّدفن للكفعن األسعباب وجتمیع  علیع  يكعو  لعو والعّديو  هللا ح ّ  أدآ  ععد ذل  ك ّ "   – 2

 ( 28عند  –)كتاب اقدس "  واملئاب املبد  مال 
 
  .است مقّد  کدا  اسباب جتمی  و مّیت ديو  و اللّ  حقوق:  ا سؤ "  – 3

 ديعو  مقتضعا  عع  اسعت موجعود آنچع  نباشعد ديعو  مععاد  معا  اگر و اللّ  حقوق اخا ععد ديو  ادا  ععد است مقّد  جتمی :  جواب
  (9)رسال  سؤا  و جواب، "  شود قسمت کثرياا  و قلیلا 
 
 اسعت جعار  حکعم ايعن دو هعر حبعر و ععرّ  در آاي شعود محع  سعاعت يک مسافت قدر ع  فرمايد می ک  جناي  مح  از:  سؤا "  – 4
  .ن  اي

 يععک مععّدت مقصععد. حديععد سععّک  سععاعت اي و ابشععد خبععار کشععتی سععاعت چعع  اگععر جععار  حکععم ايععن دو هععر حبععر و عععرّ  در:  جععواب
 ( 16رسال  سؤا  و جواب، )"  است اولی و اح  شود دفن زودير چ  هر ولکن ابشد حنو هر ع  ديگر است ساعت

 
 اي و شعد معی معمعو  قبع  در کع  اسعت اپرچع  پعنج پعنج ايعن از مقصعود آاي شعد  امر ثوب پنج ع  مّیت کفن ابب در:  سؤا "  – 5

  .است هم جوف سراتسر  مراد آنک 
 ( 56)رسال  سؤا  و جواب، "  است اپرچ  پنج مقصود:  جواب
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   .داخلند هم صغار اي است کبار  خمصوص شد  نز  دساق کتاب در ک  خامت وض :  سؤا "  – 6

 ( 70)رسال  سؤا  و جواب، "  است کبار خمصوص هم آ  مّیت صلت مهچنن و است کبار خمصوص:  جواب
 
  .ن  اي است الز  قبل  ع  يوّج  و آ  از ععد اي و دفن از قب  مّیت مناز وقت از:  سؤا "  – 7

 ( 85)رسال  سؤا  و جواب، "  "اللّ  وج  فثمّ  يوّلوا اينما" ةالقبل اّما و دفن از قب  صلت ادا :  جواب
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 حقیقی نظم مطاع  اين.  گردد حتلی  عتدريج ابيد مهینطور است آمد  عوجود عتدريج عدايت در ک  قلسم مهن انسانی جسد"  - 1
 فوت از ععد جسد ک  ايفت می انتظا  نوعی اجياد داخ  عود هبرت سوخنت  مرد از ععد چنانچ  اگر.  است اهلی قانو  و طبیعی و

 اين ، فوت از ععد ابيد ک  اينست ايفت  حتّق  اهلی عتقدير ک  طبیعی نظم ولی گردد خاکسرت و زند شعل  افروخت  خود خبود 
 و ايعد امت اج و اختلط منتظماا  سائر  ناتکائ اب است وجود عامل در ک  رواعطی حبس  ات ايعد انتقا  خمتلف حبالی حالی از جسد
 مشکن نفح  و گردد عرين هبشت اشجار و شود رايحن و ُگ   . کند انتقا  نبات ععامل و ايعد کیمیاو  حتلی  منايد مراي  قط 
 در ريطوّ  ک  گردد متلشی چنا  اج ا  است سرعت عکما  کماالت اين حصو  از مان  سوخنت.  جويد رنگن لطافت و ايعد
 (خل  و امر 4 ج 204 ص)  "  شود خمت  مراي  اين
  
 اين يکلیف است عد  عیت ع  راج  جوازش عد  و جواز قضّی  اين و ن  موجود قاطع  نصوص در چند هر دمخ  قضّی  اّما"  - 2
 آ  در دشو  يشکی  وقت هر است عد  عیت ع  راج  مجی  منصوص کتاب  در آنچ  عدا  ما و است قاطع  نصوص عیا  عبد

 امتصاص خاک ابيد است ععید نظافت از قدر  شود گااشت  واحد موق  در متعّدد  اجسا  اگر ولی داد خواهند قرار  خصوص
  "  گردد زائ  رطوعتش زودير جسم شود رخيت  خاک صندوق عر اگر اينصورت در عنمايد را جسم رطوعت

 (خل  امرو 4 ج 305 ص)
 

 
 

  بیت العدل: 
صلت مّیت ينما مناز  است ک  عطور مجاعت عرگ ار می شود )ع  *)ملحقات کتاب مستطاب اقدس(* مراجع  شود( . "  – 1

(. ع  19طرز ادا  اين صلت آ  است ک  حّضار ساکت می ايستند و يکی از احّبا  آ  را يلوت می کند )ايدداشت مشار  
( و وقت ادا  صلت قب  از دفن مّیت 70)سؤا  و جواب ، فقر  موج  عیا  مجا  مبارک صلت مّیت ... خمصوص کبار است 
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(. ج ئّیات ديگر مرعوط ع  صلت مّیت در 85است و يوّج  ع  قبل  در موق  يلوت اين مناز الز  نیست )سؤا  و جواب ، فقر  
 ( 10شرح  –)كتاب اقدس خلص  شد  است "  1-14ات  1-13ج و  *)يلخی  و يدوين حدود و احکا (* ، قسمت د ،

 
الّل اهبی" است . ععد از ادا  هر "صلت مّیت از چند فقر  يشکی  شد  . يک فقر  آ  عبارت از يکرار شش مريب  يکبري "  – 2

ا  ک  خمصوص اين صلت نز  شد  نوزد  ابر يلوت می گردد . اين آايت اب آايت صلت مّیت ک  يکبري يکی از شش آي 
اند يطاع  کام  دارد . مجا  اقدس اهبی مناجايی ع  او  اين فقرات اضاف  بارک عیا  نز  فرمود حضرت نقط  اولی در کتاب م

 ( 11شرح  –)كتاب اقدس اند " فرمود 
 
در مورد يقسیم ارث ، مجا  اقدس اهبی يصريح می فرمايند ک  ه ين  کفن و دفن مّیت عر ساير خمارج مقّد  است ، ععد از "  – 3

( . مهچنن می فرمايند ک  9، سؤا  و جواب ، فقر   125ايدداشت مشار  (ت و سپس پرداخت حقوق الّل آ  ادا  ديو  اس
پرداخت اين وجو  ابيد از مايرک شخ  متوّفی سوا  خان  مسکونی و البس  خمصوص  أتمن شود و اگر کافی نبود از اين اموا  

  (47رح ش –)كتاب اقدس ( " 80استفاد  شود )سؤا  و جواب ، فقر  
 
اند ک  اموات در اتعوهتائی از علور اي حجر مصیق  دفن شود . حضرت ويّل حضرت اعلی در کتاب مبارک عیا  امر فرمود "  – 4

امرالّل در يوقیعی ک  حس  االمر مبارک ع  انگلیسی صادر گرديد  می فرمايند ک  اين حکم مبّن اين نکت  است ک  جسد انسا  
ی روح اعد  انسانی عود  شااي  احرتا  است . ع  طور اختصار موارد  ک  در احکا  دفن اموات نز  شد  از چو  زمانی حمّ  جتلّ 

اين قرار است : مح  مّیت عیش از مسافت يک ساعت از حمّ  وفات جاي  نیست . جسد ابيد در کفنی از حرير اي کتا  پیچید  
شود ک  اين آي  رو  آ  منقوش ابشد : قد عدئت من الّل و رجعت الی  شود . در انگشت شخ  متوّفی ابيد انگشرت  قرار داد  

منقطعاا عّما سوا  و متمّسکاا ابمس  الّرمحن الّرحیم . اتعوت ابيد از علور اي سنگ اي چوب حمکم لطیف ابشد . صلت مّیت ابيد قب  
اند ک  اين احکا  داّ  عر آ  لّل أتيید فرمود ( . حضرت عبدالبما  و حضرت ولی امرا10از دفن يلوت گردد ) ايدداشت مشار  

است ک  سوزاند  اموات جاي  نیست . صلت مّیت و انگشرت اختصاص ع  کسانی دارد ک  ع  حّد علوغ يعنی ع  سّن اپن د  
پردوا   ( . در مورد اتعوت ، مراد از حکم آ  است ک  حّتی املقدور از مصاحل70سالگی رسید  ابشند )سؤا  و جواب ، فقر  

 ( 149شرح  –)كتاب اقدس اند " از اين رو عیت العد  اعظم يصريح فرمود  .ساخت  شود 
 
حضرت اعلی در کتاب مبارک عیا  مقّرر فرمودند ک  جسد در پنج اپرچ  حرير اي کتا  پیچید  شود . مجا  اقدس اهبی اين "  – 5

عواحد  منمما . وقتی از حضور مبارک سؤا  شد ک  آاي مقصود از  حکم را أتيید منود  و اضاف  فرمودند : من مل يستط  يکتفی
اثواب مخس  ماکور در آي  فوق پنج اپرچ  سراتسر  است اي )) پنج اپرچ  ا  است ک  در قب  معمو  میشد ((، در جواب 

ز پیچید  جسد در پنج ( . در آاثر مبارک  عیانی ک  حاکی از طر 56فرمودند ک  مقصود پنج اپرچ  است )سؤا  و جواب ، فقر  
 اپرچ  جم ّا و اي در يک ثوب ابشد موجود نیست . در حا  حاضر اه  هبا  در اجرا  اين امر خمتارند " 

 ( 151شرح  –)كتاب اقدس 
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ا  ک  اختیار شود ، حمدود گردد و از مقصود از اين حکم آ  است ک  مّدت مح  مّیت ع  حمّ  دفن ، اب هر وسیل  نقلّی "  – 6

، شود اح  و اولی است )سؤا  و جوابساعت جتاوز ننمايد . حضرت هبا الّل در اين مورد می فرمايند : هر چ  زودير دفن يک 
در يعريف حمّ  موت میتوا  حمدود  شمر را در نظر گرفت . لاا مّدت يک ساعت را میتوا  از سرحّد شمر  ک  در آ   .( 16فقر  

" ی حم  وفات مدفو  گرددود . مقصود از اين حکم آ  است ک  شخ  متوّفی در ن ديکوفات واق  شد  ات حمّ  دفن حساب من
  (152شرح  –)كتاب اقدس 

 

 


