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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ اپريل ١١
  

  آداب جنازه

۴  
 :غسل دادن شوھر به زن

مرگ يکی از زوجين محرميت بين آنھا باقی نمی که با  غسل دادن و تکفين و تدفين زن توسط شوھر جايز است، و اين

  .ماند اين رأی نادرست است

  :می گويد» کتاب الجنايز« هللا در ةعالمه البانی رحم

زيرا اصل بر جواز است و عالوه بر . گونه مانعی وجود ندارد ديگر را غسل دھند و ھيچ زن و شوھر می توانند يك «

  :يد آن آمده استأئآن، دو حديث در ت

آنچه را كه ھم : عائشه گفت. »صلی هللا عليه وسلم َغيُر نَِسائِهِ  لْو ُكْنُت اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِری َما اْستَْدبَْرُت َما َغسََّل النَّبِی « -١

احمد،  .اكنون برايم روشن است اگر قبل از اين می دانستم، رسول خدا را جز ھمسرانش، كسی ديگر غسل نمی داد

  .، ابويعلی، دارقطنی و بيھقی)١۴۶۴ (دارمی، ابن ماجه

ِمْن َجنَاَزٍة ِمْن اْلبَقِيِع َوأَنَا أَِجُد ُصَداًعا َوأَنَا أَقُوُل َوا َرْأَساهُ قَاَل بَْل أَنَا يا َعائَِشةُ َوا  صلی هللا عليه وسلم َرَجَع إِلَی النَّبِی  «-٢

ِك لَْو ُمتِّ قَْبلِی فََغسَّ    .»ْلتُِك َوَكفَّْنتُِك َوَصلَّيُت َعلَيِك َوَدفَْنتُكِ َرْأَساهُ قَاَل َوَما َضرَّ

من سر درد .  نماز جنازه در بقيع، نزد من آمدۀپس از اقام صلی هللا عليه وسلم رسول هللا«: عايشه می گويد: يعنی

به تو چه : زودمن نيز سر درد دارم و اف: فرمود صلی هللا عليه وسلم رسول هللا! وای سرم. شديدی داشتم و فرياد می زدم

ضرری می رسد، اگر قبل از من بميری، من تو را غسل می دھم، كفن می كنم و بر تو نماز می خوانم و دفنت می 

  .»، حاكم، بيھقی و حاكم آن را با شرايط بخاری و مسلم صحيح ميداند)١۴۶۵(ابن ماجه  .»كنم

  :نويسد  می» فقه السنة« هللا در کتاب ةو استاد سيد سابق رحم

  :اند گفتهپيروان مذھب امام  ابو حنيفه  «

 ھمسرش را غسل دھد و اگر به جز شوھر كسی نباشد كه او را غسل دھد، شوھر بايد او را ۀتواند جسد مرد  مرد نمی

  .»كند   آنان را اثبات میۀگفت ولی مفاھيم احاديث خالف.  تيّمم دھد

كه علی رضی هللا عنه  انند، زيرا روايت شده استد را جايز می ھمسرش طرف از زن دادن جسد غسل جمھور فقھا

  .اند كرده را نقل دارقطنی و بيھقی آن.  داد و دفن نمود فاطمه ھمسرش را غسل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 او را غسل دھد و در  آمده که ابوبكر رضی هللا عنه وصيت كرد كه ھمسرش اسماء بنت عميس»  نھاية االرب«و در 

  .و را دفن كنندخدا صلی هللا عليه وسلم ا كنار قبر رسول

  .ديگر را پس از مرگ بشويند ويا تکفين  نمايند شود که  زوجين جسد يك بنابراين  مانع  شرعی ديده نمی

  

  :تغسيل شخصی مشکل خنثی 

 :باشــد که شخص مشکل خنثی را مرد تغسيل کند يا زن بين فقھا موضوع اختالفی می در مورد اين

  :پيروان فقه حنفی

شود او را  بايد با خاک تيمم کرده شود، زيرا نمیيفه  بدين نظر اند که  ميت شخصی مشکل خنثی پيروان مذھب امام حن

عھده بگيرد شايد او مرد باشد، و ه که معلوم نيست که آيا مرد است و يا زن، و اگر زن غسلش را بئی غسل کرد، از آنجا

عورت ھمديگر را ) جز زوجينه ب(ه زن و مرد عھده بگيريد شايد او زن باشد و جائز نيست که اگر مرد  غسلش را ب

کنند، بھتر است که محرم او را تيمم کند، که  ببينند چه در حال زنده و چه مرده و حتی در حال مرده که او را تيمم می

يدن دستمال به دست ھنگام تيممش نيست، ولی اگر مرد نامحرم او را تيمم کند بايد توسط چدر اينصورت نيازی به پي

ال و يا چيز ديگری مرده را تيمم دھد تا مرده را لمس نکند و ھنگام تيمم کردنش به دستانش نگاه نکند زيرا شايد دستم

  .زن باشد

  :پيروان فقه شافعی

 اگر اين شخص دو جنسه نا بالغ و کوچک باشد و محرم موجود نباشد، جائز است پيروان مذھب شافعی بدين نظر اند که 

م او را غسل دھد، ولی اگر اين شخص دوجنسه بالغ باشد و يا نابالغ باشد ولی بزرگ باشد، در که زن و يا مرد نا محر

شود چه  گويند که غسل کرده می شود، و در قول ديگر اين مذھب می شود و سپس دفن می اينصورت تيمم کرده می

  .توسط زن و چه توسط مرد

  :پيروان فقه حنبلی

اگر اين شخص دو جنسه ھفت سال و يا بيشتر داشته باشد، در اينصورت تيمم  پيروان مذھب حنبلی بدين نظر اند که

  .عھده بگيريده  تر است که اين تيمم را بیشود توسط دستمال و يا چيز ديگر تا مرده را لمس نکند، و مرد اول کرده می

سنت تطبيق شده، زيرا زنان را نده شود زيرا اگر زن بود چاو در مورد کفن پيچانيدن او، بھتر است با پنج قطعه کفن پي

پس از مرگ بايد با پنج قطعه کفن پيچيد، و اگر مرد بود برای پيچيدنش دو قطعه کفن بيشتر استفاده شده و اشکالی 

  .ندارد، زيرا سنت است برای مردان سه قطعه کفن استفاده کرد، ولی اگر بيشتر باشد اشکالی ندارد

ثی ، اگر ھمراه مردان و زنان ديگر باشد، بايد جسدش را ما بين ميت مرد و و ھنگام نماز خواندن روی ميت مشکل خن

له در أميت زن قرار داد، زيرا در حال حياتش بايد در نماز جماعت ما بين صف مردان و زنان بايستد، بنابراين اين مس

  .شود حال مرگش نيز رعايت می

گيرد و  رد بود، جسد ُخنثی پشت جسد مرد قرار میو اگر با مردگان ديگر در يک قبر دفن شود، اگر جسد ديگرم

 شود، و اگر با جسد زن در يک قبر گذاشته شود، جسد دو جنسه را جلو جسد زن قرار می حاجزی بين آنھا گذاشته می

  .دھند

  

  :دادن پول به ُمرده شوی

 بنابراين شايسته است برای را بر مسلمين واجب کرده اند، غسل دادن ميت مسلمان از عباداتی است که هللا متعال آن

  ..خاطر کسب مال ه کسب اجر و خشنودی خداوند اقدام به غسل جنازه کرد نه ب
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که در ابتدای امر چنين شرطی کرده باشند،   بدون آن–اما اگر به غسال، بعد از فراغت از کارش مقداری پول بدھند 

  .آن پول را بگيرد شود که  در آن ديده نمییکدام مانع

سال شرط بگذارد که ميت را نمی شويد مگر در ازای فالن چيز، اين حرام نيست و جايز است، اما با اين کار و اگر غ

  .در واقع اجر و ثواب خويش را نزد هللا متعال کم کرده است

گرفتن دستمزد برای شستن ميت و تکفين و حمل و دفن آن مکروه است، و «: آمده ) ٢/٨۶(»  کشاف القناع«در کتاب  

که محتاج باشند، که در آنصورت  ام احمد گرفتن پول توسط غسال و قبر کن بابت کارشان را مکروه دانسته مگر آنام

  .» کارش به او داده شودۀمقدور نبود، به انداز) از بيت المال(از بيت المال به او پول داده می شود، اگر 

   تکفين جنازه جايز است؟آيا گرفتن اجرت در مقابل غسل و: ال شد ؤازشيخ ابن عثيمين س

بوده باشد، شکی در جواز آن نيست و ايرادی ندارد، زيرا اين ) اوليه(اگر اين اجرت بدون شرط «: جواب فرمودند 

َمْن صنَع إِلَْيُکْم «: پول؛ پاداشی برای اين غسال و تکفين کننده بابت کارش است، و پيامبر عليه الصالة والسالم فرمودند 

د وحديث صحيح است؛ ابوداو. »کسی که در حق شما نيکی انجام داد، او را پاداش دھيد«: يعنی . »فِئُوهُ مْعُروفاً فََکا

  ).٢۵۶۶(و نسائی ) ١۶٧٢(

 شرط شده باشد، بدون شک اين موجب کاھش ثواب غسال و تکفين کننده می شود، زيرا شخص اما اگر اين اجرت قبالً 

ی ھستند؛ و لذا اجر و ئی برند؛ چرا که شستن و تکفين ميت فرض کفا ميت اجر بزرگی مۀغسل دھنده و تکفين کنند

ثواب فرض کفايه به غسال و تکفين کننده می رسد، اما اگر بابت کارش اجرت درخواست کند، در واقع ثواب کارش 

ای کاھش می يابد، ھرچند اگر پولی درخواست کند ايرادی بر آن نيست؛ زيرا اين پول در مقابل کاری است که بر

ديگران انجام داده است، و جايز است برای ھر کاری که برای ديگران انجام شود اجرت طلب نمود، ھمانگونه که 

  ).٧/٣۶(»  فتاوی نور علی الدرب « .  »گرفتن اجرت در برابر آموزش قرآن جايز است

ه اين دستمزد از اول شرط حکم گرفتن پول بابت شستن ميت چيست؟ چ: ال شد ؤت دائمی افتاء سأھمچنين از علمای ھي

  شده باشد يا خير؟

  . »جايز است، ولی بھتر آنست که در صورت امکان کارش را از باب تبرع انجام دھد«: پاسخ دادند 

  ) .١۵/١١٢(»  فتاوی اللجنة الدائمة « 

  .بد هللا بن قعودشيخ ع..شيخ عبد هللا بن غديان .. شيخ عبد الرزاق عفيفی .. شيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز 

  

  :غسل برمرده شوی

  گردد يا خير ؟  آيا بر مرده شوی بعد از انجام غسل ميت غسل واجب می

أْ «بدين نظر اند که بر مرده شوی به اساس حديثی اء برخی از علم ھر کس .(»َوَمْن َغسََّل ميتاً فَْليغتسْل ومن َحَملَهُ فَْليتََوضَّ

  .، غسل مستحب است) و ھر کس او را حمل نمايد بايد وضو بگيرد،ای را غسل دھد بايد غسل نمايد مرده

ای ديگر در  اند، و دسته را صحيح دانسته  و برخی ھم اسناد آن،اند بسياری از علماء سند اين  حديث را ضعيف دانسته

ورد نکرده است  چون غسل دھنده با چيزی برخ،موجبی برای غسل کردن وجود ندارد: اند اند و گفته متن آن توقف نموده

اند حکم آن  را صحيح پنداشته ی که آنئاند، اما آنھا که موِجب غسل باشد، و به ھمين سبب در حديث مذکور ترديد نموده

ای را غسل دھد مستحب است، بعضی از علماء  اند غسل کردن برای کسی که مرده اند و گفته را بر استحباب حمل کرده

  : اند ُغسل نکرده باشد، گفتهکه سته به شرطی واجب دانرا وضو برابر غسل دھنده 

 و اين کمترين چيزی است که بر او ، ولی اگر غسل ننمايد وضوء بر او واجب است،غسل کردن سنّت مؤّکده است

  .گردد واجب می
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  :كفــن ُمـرده 

اگر مال  خاص نداشت     والزم است كه كفن  مرده از مال  خاص آن  كه حق غير   به آن تعلق  نداشته  باشد  داده شود  

كفن وى  باالى  كسانى  الزم  است  كه در زندگى  نفقه  باالى او   الزم بود واگر  مرده  اقارب نداشت  كفن او  از مال  

بيت المال    داده شود  واگر بيت  المال  ھم نبود باالى  ساير مسلمانان فرض كفائى است تا مرده را كفن  وھم مصارف 

 .  اورا بپردازند ، بھتر است براى  مرده كفن  سفيد پوشانده  شودمقبره ودفن

لباس ھاى سفيد بپوشيد ، ( » لبسوا البياض فانھما  اطيب  واطھر  وكفنوا فيھا  موتاكم« : در حديث  شريف آمده است 

 ازار، قميص  براى مرد سنت  است كه سه جامه ) چون بھتراست وپاك تراست ومردگان خود را در آن ھا  كفن كنيد

   .به دو جامه  ھم  اكتفاء درست   است وقديفه  داده شود  و

  :براى  زن  ودختر  سنت است  پنچ جامه  داده شود  كه عبارت  است 

  . ازار  از سر تا پای مانند مرد -١

  . لفافه که از ازار کرده چھار آر دراز باشد -٢

   . قميص بدون آستين وبدون بند ھای پای مانند مرد-٣

  .سينه بند از زير بغل تا زانو اگر زياد باشد خوب ورنه تا ناف  ھم صحيح است وپھنی اش آنقدر باشد که بسته شود -۴

باشد  البته دو زيادی  زن مانند کفن مرد در سه  میکفن که  سر بند يعنی سر پيچک  سه دست دراز باشد غرض آن -۵

  .باشد يعنی سينه بند وسر بند يعنی سر پيچک  می

 که برخی علماء می توان به  سه  جامه ھم  اكتفاء  نموده ، طوری نبايد فراموش کرد که در صورت ضرورت می

  .كند  كفايت می،در حال  اشد ضرورت تنھا  پوشيدن عورت  اگرچه  به خس وخاشاك ھم باشد:  فرمايند 

  :تبصره

  .کفن مسنون مرده به سه قسم است  

  ) .  قدم از فرق  سر تا به  :  ( ٳزار

  ) بدون تکمه  ازابتداى  گردن  تا قدم  جيب  و بدون استين و ( : پيراھن يا قميص  

باشد  تا امكان  بسته شدن آن  بلند تراز سر وپائين  پوشاند و  كمى  از ازار  درازتر  می كه تمام بدن را می : (لفـافـه  

   . تراز پا موجود باشد

  :يادداشت توضيحی 

ور شديم ، مستحب است،  که کفن ميت بايد سفيد باشد زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بدان آ ياد که در فوق طوری

زيرا لباس . لباس سفيد بپوشيد.(»اْلبَُسوا ِمْن ثِيَابُِکْم اْلبَيَاَض فَإِنَّھَا ِمْن َخْيِر ثِيَابُِکْم َوَکفِّنُوا فِيھَا َمْوتَاُکمْ «:ارشاد فرموده اند

  )د، ترمذی، ابن ماجه، بيھقی، احمدوابوداو). ( اس شما است و مردگانتان را نيز در پارچه سفيد کفن کنيدسفيد بھترين لب

اذا جمرتم الميت فاجمروا « :می فرمايد  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم. ھمچنان  کفن را سه بار، مواد خوشبو بزنند

احمد، ابن ابی شيبه، ابن حبان، حاکم، بيھقی و حديث صحيح  ( .)ھرگاه ميت را مواد خوشبو زديد، سه بار بزنيد.(»ثالثاً 

  .)است

زيرا اين کار، خالف سنت رسول هللا صلی هللا .   قيمتی و ھمچنين بيشتر از سه قطعه جايز نيستۀ نبايد برای کفن تک-

ورت داشته خصوص اگر زندگان به آن ضره ب. عليه وسلم و تضييع مال است و شريعت از اسراف، منع کرده است
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َؤالِ «:فرمايد می  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم. باشند َ َکِرهَ لَُکْم ثاَلَثًا قِيَل َوقَاَل َوإَِضاَعةَ اْلَماِل َوَکْثَرةَ السُّ خداوند .(»إِنَّ هللاَّ

  )لم بخاری و مس).( ال کردن راؤبحث و جدل، ضايع کردن مال و به کثرت س: سه چيز را برای شما حرام کرده است

  !  محترم ۀخوانند

 برای خود کفن تيار کردن مکروه نيست ولی نبايد فراموش کرد که برای خود  قبر تيار کردن قبل از مرگ مکروه می

  ).گردد  بيان میاً حکم تفصيلی آن بعد(باشد ،

  .شود  خاطر تبرک شستن کفن ويا ھم تر کردن کفن با آب زمزم باعث علی البرکت کفن میه ب

  

   : ُمردهكفن دادن

خواھيد  ُمرده  را  بعد از غسل، در كفن بگذاريد  اورا  به پھلوى  چپ  مى اندازيم  ، اگر بيم  آن بود كه  كه می ھنگامی

   .پايان بسته  كنند توانند  تارى  را بر  باالى  كفن  از باال و كفن  از باالى  متوفى  پس شود، می

  

    :ترتيب  پوشاندن كفن زن

 اً شود بعد چپ وى  انداخته  می   راست  وۀاول پيراھـن  بعد  از آن  مــوھاى او  دو دسته  شود كه به سينبراى  زن ھا  

زير بغل  راست  نھاده  ه طرف چپ ب را  به زير بغل  چپ و شود كه طرف  راست آن يفه باالى سر او  انداخته  میطق

ار ودر  اخير  لفافه  را بروى  بپوشانند  اگر  خوف  پراگنده  شدن   خـرقه  را  باالى آن بسته  نمايند بعد از آن  ازاً وبعد

  .كفن  بود باال وپائين كفن را   بسته  نمايند

  

  :ترتيب  پوشاندن  كفن مرد

عالوه بر سه  لباس  فوق يك چادر    :كفن  زن    .شود بعد از آن  لفافه  پوشانيده   می اول  پيراھـن  بعد از آن  ازار   و

  ۀيك  لباسى  كه بر سين ويزان  مى شود  وآطول  موھاى  او است  كه  ه بندند اين چادر  موازى  ب اى  زن میبر موھ

  .بافند دو گيسو  میه او زير بغل   تا زير  زانوى او نيز  مى افزايند ، مو ھاى  زن  را پيش  از كفن شدن  ب

   آيا تکفين ميّت در غير لباس سفيد جائز است؟

 سفيد ۀولی استفاده کردن از تک. شرع اسالمی در مورد کدام ممانعت نمی بيند .  بلی جائز است: در جواب بايد گفت 

د روايت است  که پيامبر صلی هللا عليه وسلم وداو  گفتيم درحديثی از ابیکه قبالً  طوری.  باشد برای کفن مستحب می

و ترمذی ) ۴/١٧۶(د واخراج ابوداو(» ا من َخيِر ثِيابكم َوَكفِّنوا فيھا موتاُكمالبسوا مْن ثيابُكم البياض فإنَّھ«: فرموده است

  .ھايتان را در آن کفن نمائيد ھای شما است، و مرده ھای سفيدتان را بپوشيد كه از بھترين لباس  لباس)٢/١٣٢(

 

  :حکم تابوت  

ايز نيست، زيرا سنت مسلمانان از زمان پيامبر  مسلمان داخل تابوت و دفن او به ھمراه آن در درون قبر جۀگذاشتن جناز

ه  ب– سفيد، در درون قبری ۀصلی هللا عليه وسلم تاکنون بر آن بوده که جنازه را پس از غسل، و تکفين وی در سه پارچ

ين مانند ئمعنی ضريح يعنی حفر در جھت پاه لحد به معنی حفر در پھنای قبر در جھت قبله، و شق ب(صورت لحد يا شق 

که جنازه را داخل محفظه ای شبيه تابوت کنند و اين از رسوم و سنت کفار است که   دفن می کردند بدون آن-) رنھ

جنازه را داخل تابوت می گذارند، و برای مسلمانان جايز نيست که از رسوم کفار تقليد کنند، زيرا پيامبر صلی هللا عليه 

ۀ کسی که از گروھی تقليد کرد از جمل«: يعنی   .مد وغيره بسند جيدحا رواه »من تشبه بقوم فھو منھم«:وسلم فرمودند 

  .»آنھا است
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إن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم کفن «  :و عايشه رضی هللا عنھا می گويد بنابراين گذاشتن ميت در تابوت جايز نيست

، ٢٣١(وأحمد ) ٣٩٩ / ٣(بيھقی » فی ثالثة أثواب يمانية بيض سحولية، من کرسف، ليس فيھن قميص، وال عمامة

٢۶۴.(  

 يمنی سفيد و کتانی ، کفن کرديم که در آنھا پيراھن و عمامه وجود ۀرسول خدا صلی هللا عليه وسلم را در سه پارچ: يعنی

  .نداشت

دخل قبر النبی صلی هللا عليه وسلم العباس و علی و الفضل و « : و از ابن عباس رضی هللا عنه روايت است که گفت 

  .»ه رجل من االنصار و ھو الذی سوی لحود قبور الشھداء يوم البدرسوی لحد

مردی از انصار لحد قبر رسول هللا صلی . عباس، علی و فضل در قبر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم داخل شدند: يعنی

طحاوی در  .رده بوداو ھمان کسی بود که لحد قبرھای شھدای بدر را در روز بدر آماده ک. هللا عليه وسلم را آماده کرد

  ).٢١۶١(وابن حبان ) ٢۶٨(، وابن الجارود »مشکل اآلثار«

با اين .  بر اين اجماع دارند که ھم لحد و ھم راست گور ھر دو مشروع ھستندءعلما«: امام نووی در المجموع می گويد

  .»بھتر استتفاوت که در زمين سخت که در آن خطر ريزش وجود ندارد لحد و در غير اينصورت راست گور 

گذاشتن جنازه داخل تابوت در عھد رسول خدا صلی هللا عليه وسلم و عھد صحابه «: ت دائمی افتاء آمده أدر فتوای ھي

در عھد خيروالقرون که بر منھج صحابه بودند رسم نبوده است، و بنابراين گذاشتن ميت داخل تابوت  رضی هللا عنھم و

سفت باشد يا نرم و سست يا تر و مرطوب باشد و اگر متوفی وصيت کرده سخت و ) قبر(مکروه است، حال چه زمين 

اگر زمين قبر نرم وسست يا مرطوب : باشد که وی را داخل تابوت بگذارند نبايد وصيتش تنفيذ گردد، تنھا شافعيه گفتند 

 مگر در حالت باشد جايز است در تابوت دفن شود، ولی اگر زمين سفت و سخت باشد وصيت متوفی تنفيذ نمی گردد

  ).٢/٣١٢" (فتاوی اللجنة الدائمة. "»زمين نرم

مکروه است، زيرا اينکار بدعت ) مذاھب(دفن ميت در تابوت به اجماع «: آمده " دائرة المعارف فقھی"و در کتاب 

و (ه  ميت سوختاست، و اگر کسی به آن وصيت کند تنفيذ نمی شود، و اما اگر مصلحتی در آن باشد مکروه نيست، مثالً 

  .»باشد و نياز باشد که جسدش در تابوت گذاشته شود) بر اثر آن متالشی شده

  

  :سر جنازی 

کنند ، قابل تذکر  باشد ، پھن می شود که باالی جنازه  سر جنازی که مزين به آيات قرآنی می در اين اواخر ديده می

  .باشد   حرج نمیگردد ودر استعمال آن ھم کدام است که اين سر جنازی جز کفن محسوب نمی

  :يادداشت ضروری 

شود  ميت از اعمال مسنونه  بوده ولی در برخی از اوقات ديده می ی کفن وئقابل توجه است  که استعمال عطر وخوشبو

 ،گذارند ، اين رسم بدون دليل  عطر آلود را در گوش مرده میۀزنند وھم پنب که تعدادی  از مردم در کفن ھم عطر می

  .م چيزی که در شرعيت آمده است ازآن نبايد به امور اضافی اقدام نمايم کدا جھالت است و

  

  :تعجيل  ومعطلی  در دفن ميت

وارد نشده است که ) ن واحاديثی صحيحی  نبویأاز قرآن عظيم الش(واقعيت آمر اينست که در شرع اسالمی  ھيچ نصی 

گفت اً عيين نموده باشند، بنابراين نمی توان مشخصدر آن مدت زمان مشخصی را برای دفن ميت، تکفين وتدفين  جنازه ت

  .که تا چه اندازه تــأخير در دفن جنازه جايز است
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اما آنچه که از نصوص احاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم در می يابيم اينست که بايد در تدفين ميت تا حد ممکن بايد 

ا بِاْلِجنَاَزِة فَإِْن تَُک َصالَِحةً فََخْيٌر تُقَدِّ ُمونَھَا َوإِْن تَُکن ِسَوی أَْسِرُعو«:خوانيم  که در حديثی می شتاب صورت گيرد، طوری

  .بخاری و مسلم و اصحاب سنن .»َذلَِک فََشرٌّ تََضُعونَهُ َعْن ِرقَابُِکمْ 

وگرنه اگر نيکوکار باشد، او را به سوی خير و برکت پيش می بريد . جنازه را با شتاب، به طرف گورستان ببريد: يعنی

  .ين می گذاريدئشری را از دوش خود پا

توانيم دريابيم که  در ھنگام حمل ميت به طرف قبرستان نيز شتاب کردن مستحب  و از اين حديث اين حکم را ھم می

  .است، يعنی آرام آرام رفتن سنت نيست، بلکه شتاب در رفتن سنت است، البته نه شتابی که موجب سختی گردد

د وروايت از ابوداو( » ينبغی لجيفة أن تجس بين ظھرانی أھلهال« :فرمايد  حت تام میاليه وسلم با صرپيامبر صلی هللا ع

  .).خير صورت گيردأ ميت  ميان خانواده اش باقى بماند ، ويا در تدفين آن تۀنبايد جناز)  ( وبيھقى ٢٧۴٧

اخرج  بخارى در كتاب  ( »  ...  ث ال توخرھنثال«  : فرمايد  ھمچنان در  حديث ديگری پيامبر صلی هللا عليه وسلم  می

  ھمين سه  چيز  ۀجنازه  را از جمل خير  نيندازيد ، وأسه چيزرا به ت) (حمد  وترمذى وابن ماجه باسند صحيح االكبير ، و

  .).ذكر  كرده  است

. تکفين و تدفين، واجب استشتاب در انتقال جنازه، برای «: خود می نويسد»  کتاب الجنائز«  هللا در ةشيخ البانی رحم

: فرمود رسول هللا صلی هللا عليه وسلم :، احاديثی نيز آمده استالبته شتابی که با دويدن ھمراه نباشد و در اين خصوص

: ھنگامی که جنازه آماده می شود و مردم او را روی شانه ھای خود حمل می کنند ، اگر انسان نيکوکاری باشد می گويد

وای بر من ، مرا کجا می بريد؟ اين صدا را جز : و اگر انسان بد کاری باشد می گويد. تر ببريدمرا زود» قدمونی«

بخاری، نسائی،  ( .شد و به زمين می افتاد انسان، ھر موجود زنده ای می شنود و اگر انسان، آن را می شنيد، بيھوش می

  . ). بيھقی و احمد

  : عبدالرحمن بن جوشن می گويد

آرام راه می رفتند، و . عبدالرحمن بن سمره، شرکت داشتم تعدادی  از غالمانش، پيشاپيش جنازه ۀدر تشييع جناز

در يکی از کوچه ھای مدينه به  سپس ابوبکررضی هللا عنه. خداوند به شما برکت بدھد. آرام ، آرام حرکت کنيد: گفتند می

زود  برويد، سوگند به خدا در زمان رسول : زد و گفتآنھا رسيد و سوار بر قاطر آنھا را دنبال کرد و با شالق آنھا را 

حاکم . د، نسائی، طحاوی و حاکموابی داو. (هللا صلی هللا عليه وسلم ميت را چنان با شتاب می برديم که گوئی می دويديم

  ).آن را صحيح دانسته است و ذھبی با او موافقت نموده است

  :  امام نووی می گويد

چون رسول هللا صلی هللا عليه وسلم امر نموده اند، : بنده می گويم). المجموع( مستحب است شتاب روی در تشييع جنازه

  .پس شتاب واجب است

که مردم جنازه را آرام ، آرام تشييع می کنند مخالف با سنت رسول هللا و موافق با روش يھوديان  اين: ابن قيم می گويد

  .مراجعه کنيد) ١۵٩۶(به فتوای » )زاد العماد( .است

را يک يا دو روز و يا حتی بيشتر نگه می  خود انجام می دھند و آنۀ اما آنچه را که بعضی از مردم در مورد جناز

 هللا در اين باره ةالمه ابن عثيمين رحمع. دارند، عمل آنھا اشتباه است و با سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم سازگار نيست

  :می گويد

تأخير دفن ميت می : وجود آورده اند و آنه را ب من به اين مناسبت می خواھم در مورد چيزی تذکر دھم که مردم آن«

 يک يا دو روز باقی) جنازه به اين خاطر(که خانواده و بستگان و دوستانش از جاھای دور برسند، چه بسا  باشد تا آن

که ھنوز تجھيز نشده است و اين خطا و اشتباه است، چرا که اگر ميت مؤمن باشد، پس محبوب ترين  می ماند در حالی
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چيز نزد وی اين است تا به آنچه را که خداوند به وی وعده داده برسد، و لذا اگر مردی فوت کند و شخص صالحی باشد؛ 

ميت واجب است؛ اينست تا در تجھيز و نماز خواندن بر او ۀ  بر خانوادمرا ببريد مرا ببريد، لذا آنچه که: نفسش می گويد

مبادرت ورزند، البته ايرادی ندارد يک يا دو ساعت يا مدت مشابھی منتظر بود تا کسانی که ) ھرچه زودتر(و تدفينش 

د در اينحالت نيز بر سر جنازه حاضر نشده اند برسند، اما به فرض که بستگان جنازه نتوانستند بر سر او حاضر شون

به قبرستان رفته و بر قبرش نماز بخوانند، چنانکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم در ) که نرسيده اند(ی ئايرادی ندارد تا آنھا

تا مزاحم (مورد زنی که مسجد را نظافت می کرد و در شبی فوت می کند و صحابه رضی هللا عنھم دوست نداشتند 

و وی را با خبر نمی کنند، ھنگامی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مورد آن زن از ) شوندپيامبر صلی هللا عليه وسلم 

مرا نزد قبر او ببريد : سپس فرمود) چرا شما مرا آگاه نکرديد؟: (او مرده است، و ايشان فرمود: آنھا پرسيد، به وی گفتند

بنابراين بستگان و دوستان . لم بر قبر او نماز خواندآنھا نيز وی را نزد قبر آن زن بردند و پيامبر صلی هللا عليه وس

ھرگاه به نماز جنازه نرسيدند می توانند بعد از دفن بر قبر او نماز بخوانند، ھرچند که مدت زمان زيادی از دفن ) ميت(

   .»فتاوی نور علی الدرب«  . »گذشته باشد

را بطور مختصر روايت  ئی با سند صحيح و نسائی آنو بيھقی و نسا) ٩۵۶(مسلم  :منبع حديث مورد استناد شيخ: توجه

  .کرده است

   :يادداشت

ی نماز بخواند بايد نمازخويش را ئخواندن نماز در قبرستان يا مقبره و يا رو به قبر حرام است و اگر کسی در چنين جاھا

جد يا خارج قبرستان بر وی از سر تکرار کند، اما خواندن نماز جنازه در حالتی که افرادی موفق نشده اند که در مس

فتاوی اللجنة الدائمة  «، و ابن باز در »کتاب الجنائز البانی« و اين رأی امام ابن حزم در . (نماز بخوانند، جايز است

  ).٢٨٢۴(و ) ۴۴١٠ ). (٨٢١ کتاب الجنائز، سوال –مجموع فتاوی «و ابن عثيمين در  » ٨/٣٩٢

برای (خير در تدفين ميت چند ساعِت مختصر باشد تا مردم أو اگر فرض شود که ت«: و باز شيخ ابن عثيمين می گويد

ر نماز ظھر زياد نيستند چون ھر يک در سر کار خود ھستند ولی در نماز  مردم دجمع شوند، مثالً ) نماز و تشيع جنازه

تسامح کرد، اما ماندن يک يا دو و يا سه روز اشتباه و ) خيرأت(عصر زياد می شوند، در اين حالت می توان با اين قضيه 

    ).١٣/ ٢٠٢(» لقاء الباب المفتوح«  .»غلط است

  :يادداشت

  ):مگر آنکه ضرورتی وجود داشته باشد(يست دفن ميت در شرايط زير جايز ن 

  : دفن در اوقات سه گانه- الف

ثالث ساعات کان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ينھانا أن نصلی فيھن، : (از عقبه بن عامر رضی هللا عنه روايت است 

 تميل الشمس، و حين تضيف أو أن نقبر فيھن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع، و حين يقوم قائم الظھيرة حتی

کرد که در آن اوقات نماز  سه وقت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم ما را نھی می«) الشمس للغروب حتی تغرب

) ظھر( روز ۀکند تا وقتی که بلند شود، و وقتی که نيم ھايمان را دفن کنيم، ھنگامی که آفتاب  طلوع می بخوانيم يا مرده

مسلم  .»که غروب کند شود تا آن آفتاب  زوال کند، و وقتی که آفتاب  به غروب نزديک میکه  شود تا ھنگامی می

)٨٣١.(  

  . نيز چنين فتوا داده است» محلی«ابن حزم در . حديث مذکور به صراحت دال بر ممنوعيت دفن در اوقات سه گانه است

  .يد می کندأئنه را مکروه می داند، تواقعيت اين است که حديث، ديدگاه امام احمد را که دفن در اوقات سه گا

  : دفن در شب- ب

  : که نيازی نباشد منع گرديده است دفن ميت در شب در صورتی
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  :رضی هللا عنه روايت گرديده است آمده است  در حديثی که از  جابر

َض فَُکفَِّن فِی َکفَن َغْيِر طَائِل َوقُبَِر لَْيالً فََزَجَر النَّبِیُّ أَنَّ النَّبِیَّ صلی هللا عليه وسلم َخطََب يَْوًما فََذَکَر َرُجالً ِمْن أَْصَحابِِه قُبِ «

ُجُل بِاللَّْيِل َحتَّی يَُصلَّی َعلَْيِه إاِلَّ أَْن يْضطَرَّ إِْنَساٌن إِلَی َذلِکَ    .مسلم .»صلی هللا عليه وسلم أَْن يُْقبََر الرَّ

ون يکی از اصحاب که در شب فوت کرده و در کفنی ناتمام کفن در سخنی پيرام  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم: ترجمه

  .که نياز شديد به اين کار باشد مگر اين. شده بود از اين که ميت در شب دفن شود، نھی نمود

به ھمين خاطر . دليل ممنوع بودن دفن ميت در شب، شايد اين باشد که ممکن است تعداد نمازگزاران در شب کم باشد

اين حديث از دفن ميت در شب . تا نمازگزاران بيشتری بتوانند در نماز جنازه شرکت کنند» لی عليهحتی يص«: فرمود

ال يفعله اال «: روايت می کند» االنصاف«منع می کند و مذھب امام احمد نيز طبق روايتی ھمين است، چنان که وی در 

دفن کردن در شب : ايتی ديگر می گويديعنی ميت در شب، دفن نشود مگر در صورت نياز شديد و در رو» لضرورة

  .مکروه است

به : توان برای تسھيل عمل دفن از چراغ استفاده کرد  توان مرده را شبانه دفن کرد و می اگر ضرورت ايجاب کند، می

ليه پيامبر صلی هللا ع»  «صلی هللا عليه وسلم أدخل رجال قبره ليال، و أسرج فی قبره أن رسول« : دليل حديث ابن عباس 

  ).١٠۶٣(ترمذی .»داخل قبرش، از چراغ استفاده کرد) برای تسھيل عمل دفن(وسلم مردی را در شب دفن کرد و 

  

 ادامه دارد


