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 ّیتامل فند
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 إنّع  أصعاععمم يف املنقوشعة اخلعواييم ووضع  الّلطيفة الّصلبة األخشاب أو املمتنعة األحجار أو البّلور يف األموات دفن هللا حكم قد"  – 1
 ملععع  وهلل وللورقعععات  عليمعععا شععع   عكععع ّ  هللا وكعععا  عينممعععا ومعععا واألرض الّسعععموات يف معععا وهلل للّرجعععا  يكتععع   العلعععيم املقعععّدر هلعععو

عن   نعُع ّل    معا هعاا  قعديرا شع   كع ّ  علع  هللا وكا  عينمما وما واألرض الّسموات  اإلمكعا  حمبعوب اي ويقعو  البيعا  نقطعة وينعاد  قع ب ع ُ  مل
 إنّعع  البيععا  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  العظععيم الفضعع  ذو أنعع  إنّعع  رمحتعع  حبععر فيوضععات عععن عبععاد  متنعع  ال يشعع   مععا علعع  املقتععدر أنعع 

 إليع  ورجعع  هللا من قد عدئ   حاكمن كّنا إنّ  وهلنّ  هلم خري إنّ  هللا لدى من احلن يف نّ   ما عليما ينقش لو  اجملي  احملبوب
 وإ   القععدير املقتععدر هلععو إنّعع  عنععد  مععن عفضعع  يشعع   مععن هللا خيععت ّ  كععال   الععّرحيم الععّرمحن ابمسعع  ومتمّسععكا سععوا  عّمععا امنقطععع
 حععّر   خبععري علععيم لععد  مععن قضعع  األمععر كععال  منممععا عواحععد  يكتفعع  يسععتط  مل مععن القطععن أو احلريععر مععن أثععواب مخسععة يف يكّفنععو 
 "   مكا  قري  يف والّرحيا  ابلّروح ادفنو  املدينة من عةسا مسافة من أزيد املّي  نق  عليكم

  (130-128 الفقرات –قدس الكتاب اال)
 
 حكعم كعال  واالعتع از ابلعع ّ  امليّع  ومحع  والعّدفن للكفعن األسعباب وجتميع  عليع  يكعو  لعو والعّديو  هللا ح ّ  أدآ  ععد ذل  " ك ّ  – 2

 ( 28 قر الف –قدس الكتاب اال)واملئاب "  املبد  مال 
 
 ودفن ؟ جتمي   أو املّي ، دين أو هللا، حقوق: ابألدا  أوىل االلت امات أ :  " سؤا  – 3

 علع  منع  عقع  معا يقّسعم عديون ، للوفا  املّي  ما  يكف مل وإذا.  هللا حقوق أخا ثّ  الّدين أدا  يلي  مقّد ، ودفن  املّي  جتمي :  جواب
  (9جواب، ؤا  و ة س)رسال" .مقاديرها عنسبة الّديو 

 
 العنّ  علع " امل ينر  مرن سراع  مسراف  مرن أزير  املیّرت نقر  علریم  حرّر " يتفّض  حيث اجلنائ ، مح  حكم ينطب  ه :  " سؤا  – 4

 معا؟ والبحر
 سعاعة  معدّ  فاملقصعود حديديّعة، سعّكة يف أو خباريّة، سفينة يف ساعة كان  وسّيا  الّسوا ، عل  والبحر النّ  عل  احلكم يسر :  جواب
 ( 16جواب، ة سؤا  و )رسال" .وأوىل أح ّ  املّي  عدفن الّتعجي  ولكن كان ، واسطة أب ّ 
 
 مخسعة أو قبع ، معن عع  معمعوال كعا  كمعا أثعواب مخسعة املقصود فم  أثواب، مخسة يكو  أ  املّي  كفن خبصوص أمر:  " سؤا  – 5

 األخرى؟ جوف يف منما ك ّ  لفائف
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 ( 56جواب، ة سؤا  و )رسال" .أثواب مخسة املقصود:  جواب
 
 أيضا؟ الّصغار يشم  أ  الكبار عل  مقصور املّي  إصب  يف خامت عوض  األقدس الكتاب يف املنّ   احلكم ه :  " سؤا  – 6

 ( 70جواب، ة سؤا  و )رسال" .ابلكبار فقط خاّصة أيضا ه  املّي ، صال  وكال  ابلكبار، خاصّ  ذل :  جواب
 
 ال؟ أ  القبلة مواجمة يل   وه  ععد ، أ  الّدفن قب  يؤّدى ه  املّي ، صال   وق خبصوص:  " سؤا  – 7

 ( 85جواب، ة سؤا  و )رسال" ".هللا وج  فثمّ  يوّلوا أينما: "والقبلة.  الّدفن قب  يكو  املّي  صال :  جواب
 

 
 

  بیت الع ل: 
 يقف عينما املصّلن أحد عتالوهتا ويقو  مجاعة، يؤّدى اّليت يد الوح الّصال  ه ( األقدس للكتاب ملحقات انظر) املّي  صال "  – 1
 وجواب سؤا ) ابلغا املّي  كا  إذا واجبة املّي  صال  أ ّ  هبا هللا حضر  أوضح وقد(.  19 فقر  الّشرح انظر) صم  يف املصّلن عقّية
 ها  يفاصي  من م يد وهنا (.  85 وجواب ا سؤ ) لصّحتما شرطا ليس القبلة واستقبا  املّي ، دفن قب  الّصال  ويقا  ،(70

 ( 10شرح ال –قدس الكتاب اال)" .14و 13 عند: أ: راععا واألوامر، األحكا  خالصة يف الّصال 
 
 آايت س ّ  يتضّمن الثّاين واجل  .  الّصال  أّو  يف ويتل  هبا هللا حضر  أن ل  دعا  األّو  اجل  .  ج ئن من املّي  صال  يتكّو "  – 2

 اّليت اآلايت نفس ه  وها ".  أهبى هللا" واحد  عتكبري  مسبوقة مرّ ، عشر  يس  مكّررا منما ك ّ  يتل  املناسبة، هلا  خّصيصا من ّلة
 ( 11 شرحال – قدسالا كتابال)" .البيا  كتاب يف املّي  لصال  األعل  حضر  أن هلا
 
 املتوّّف، ديو  سداد يليمما والّدفن، اجلناز  مصروفات األوىل املريبة يف فوض  االلت امات ها  أدا  أولويّة هبا هللا حضر  رّي "  – 3

 سائر من يكو  الّديو  أدا  أ ّ  أيضا حضري  وعّن (.  9 وجواب سؤا )و( 125 فقر  الّشرح انظر.  )هللا حقوق أدا  ععدها ومن
  (47 شرحال – قدسالا كتابال)" .للمتوّفّ  ةاملخصوص واأللبسة الّسكىن دار من عندئا يؤخا يف مل فإ  الّّتكة أموا 
 
 رسالة يف هللا أمر ولّ  حضر  وشرح.  املصقو  احلجر أو البّلور من اتعوت يف املّي  يدفن أب  البيا  كتاب يف الباب حضر  أمر   " – 4

   ]مّتجم[".  علیه اخلال ة اإلنسانّی  وحالرّ  بتجّلي يوما تشّرف" اّلا  اإلنسا  جلسد االحّتا  إظمار األمر هاا مغ ى أ ّ  عتوجيم  كتب 
 يكّفن وأ  الوفا ؛ مكا  من ساعة عل  ي يد ملسافة جثمان  نق  عن الّنم  يف املّي  دفن شأ  يف البمائّية الّشريعة أحكا  ويتلّخ 
 سواه عّما منقطعا إلیه ورجعت هللا من ب ئت ق : "علي  نقش خبامت املّي  إصب  ي ّين وأ  القطن، أو احلرير من ثوب يف اجلسد

 للمّي  خاّصة صال  ن ّل  وقد.  الّلطيفة الّصلبة األخشاب أو احلجر أو البّلور من الّتاعوت يكو  وأ  ،"الّرحی  الّرمحن ابمسه ومتمّسما
.  املّي  جثّة حرق متن  األحكا  ها  أ ّ  هللا، أمر ولّ  وحضر  عبدالبما  حضر  من ك ّ  وأاب (.  10 فقر  الّشرح انظر) الّدفن قب  يقا 
 (.70 وجواب سؤا ) عاما عشر مخسة علغ أ  ابلغا، كا  إذا إالّ  إصبع  يف خامت ووض  املّي ، عل  الّصال  جت  وال
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 مان  ال أنّ  األعظم العد  عي  عّن  ثّ  ومن املستطا ، قدر عل  دائمة ماد  يكو  أ  الّتاعوت، منما يصن  اّليت املواد يعين من ويفمم   
 الوق  ويف.  األقدس الكتاب يف املاكور  املواد إىل ابإلضافة الّتاعوت، صن  يف اإلمسن ، أو املتوفّر ، األخشاب أصل  استعما  من

 ( 149شرح ال –قدس الكتاب اال)" .هللا ألحبا  مّتو  الّصدد هاا يف اخليار الرّاهن
 
 يمتفي يستطع مل من: "وأضاف هاا هبا هللا حضر  وثّب  القطن، أو احلرير من أثواب مخسة يف املّي  علفّ  األعل  حضر  أمر"  – 5

 ".منهما بواح ة
 
 جوف يف منما ك ّ  لفائف مخسة أو قب ، من ع  معموال كا  ما غرار عل  أثواب مخسة املقصود كا  إذا عّما حضري  وسئ    

 (56 وجواب سؤا .  )أثواب مخسة املقصود أب ّ  فتفّض  األخرى
 
 مخسة استعما  حالة يف سوا  اجلسد، لفّ  كيفّية حيّدد يفصي  املباركة الّنصوص يف يوجد فال اجلسد، لفّ  كيفّية خي ّ  فيما اأمّ    

 " .الّشأ  هاا يف مناسبا يرون  ما اختيار يف احلرّيّة الرّاهن الوق  يف هللا وألحبا .  واحد ثوب استعما  حالة يف أو أثواب
 ( 151 شرحال –قدس الكتاب اال)
 
 عن الّنظر عغضّ  واحد ، عساعة الّدفن مكا  إىل الوفا  مكا  من املّي  نق  خالل  ميكن اّلا  الّ من حتديد هو املقصود"  – 6

 (16 وجواب سؤا ".  )وأوىل أحبّ  كان املّیت ب فن عّج  كّلما" أنّ  هبا هللا حضر  أضاف وقد.  اجلثّة نق  يف املستعملة الوسيلة
 
 املسموح الّساعة مسافة حساب فيبدأ الوفا ، فيما وقع  اّليت القرية أو املدينة يشم  أّّنا عل " الوفاة ممان" عبار  يفمم أ  وينبغ    
" .وفاي  مكا  من مقرعة عل  املّي  يدفن أ  هو احلكم هلاا احلقيق ّ  واملقصد.  الّدفن مكا  إىل القرية أو املدينة حدود من هبا
  (152شرح لا –قدس الكتاب اال)
 

 


