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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ اپريل ١٢
  

  آداب جنازه

۵  
  نماز جنازه

دارند    که ُمرده را بر  وی  برمیینی تختمعه فتح جيم به عربی است که  به کسر  جيم به  معنی ُمرده وبۀ جنازه کلمــ

  .يا عکس آن باشد يا بالکسر تخت با مرده وھر که اورا مشايعت کند 

 انھا چند نفری اين نماز را ۀخبر باشد فرض کـفايه است و اگـر از جمل) مرده(که از ميت نمازجنازه باالی ھر مسلمانی 

  .باشد ه نماز حاضر نشد ھمه گناه گار میشود و اگر ھيچ کس ب  فرض خالص میۀذم  ادا نمايد

سجده وغيره  باشد واز  ھمين سبب قرائت، رکوع ، مفھوم کلی که در نماز جنازه وجود دارد ھمانا دعا  بر ميت می

  .که در ديگر نماز ھا است در نماز جنازه نيست مثلی

  .رای زن در وسط جنازه ايستاده شودسنت است  که ، ھنگام خواندن نماز جنازه ، امام برای مرد در قسمت سر و ب

توانند در  ھمچنان سنت است که امام در پيش روی مقتدی ھا ايستاده شود ، ولی اگر محل جنازه ضيق باشد ، مقتديان می

   .کنار امام ھم ايستاده شوند 

  

  :وقت نماز جنازه

ن گرديده يمعينی در شرع اسالمی تعيکه برای پنچ وقت نماز وقت  نطوریآ: نويسد  می) ٣٢۴(در مراقی الفالح صفحه 

  .است برای نماز جنازه وقت معينی مقرر نگرديده است 

  :نويسد  درشامی می

سنت  خواندن منع است ولی خواندان  بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب نفل و بعد از نماز صبح تا آفتاب بر آمدن و

  .نماز جنازه در اين وقت بل کراھيت درست است 

  :  جلد اول عالمگری ، در مختار شامی  در اين مورد می افزايد ٣۴۴ وصحفه ٣۴١شامی در صفحه ھمچنان در 

مدن آفتاب مانند نماز ھای ديگر نماز جنازه ھم جائز نيست وقت آدر ظھر ودر حين بر  در وقت طلوع الشمس زوال و

  چشم انسان در آن کار نکند ویتا وقتطلوع از طرف باالی  آفتاب شروع شود تا که آفتاب مکمل  طلوع ننمايد يعنی 

  .را ديده تواند تا که آفتاب  پت نشده باشد  که رنگش زرد شود ازآن جا شروع شده يعنی نظر آن وقت غروب آفتاب  آن
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  :خالصه

غروب در ديگر وقتھا بال کراھيت جائز است ودر آن ھر سه وقت و  زوال ،نماز جنازه عالوه از اين ھرسه وقت طلوع

  . جائز است که نماز جنازه  خاص در ھمان وقت ھا آمده باشد یتدر صور

  

  :ھــدف نمازه جنازه

باشد ، در  خاطر دعا برای ميت میه بر پا گرديدن نماز جنازه خاص الخاص  ب: که در فوق ياد آور شديم  طوری

  :فرمايد  روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می) رض(حديثی از ابو ھريره 

 زمانی« ) ٣١٩٩: د ، کتاب الجنائز ، باب الدعا للميت شماره وابو داو(  » ا صليتم علی الميت فا خلصوا له الدعا ءإذ« 

  ».خالصانه برايش دعا کنيد ) يعنی دعا کرديد ( که بر ميت نماز خوانديد 

کبير تحرم و چند ذکر و ور شديم، نمازجنازه  رکوع ، سجده و تشھد ندارد و تنھا، چھار تکبير با تآکه ياد  طوری

  .دعاست

  .کند يعنی تکبير تحريمه، نماز را شروع می»  هللا اکبر« بدين ترتيب که نمازگزار با نيت و گفتن 

  .شود فاتحه خوانده میۀ بعد از تکبير اول سور

د اَللّھُمَّ َصلِّ َعلى ُمحَ «  . شود بعد از تکبير دوم درود بر پيامبراسالم محمد مصطفی فرستاده می د َو آِل ُمَحمَّ  تا اخير ...مَّ

  .خدايا درود فرست بر محّمد و آل محّمد...  

برای ميتی که طفل نابالغ باشد، برای پدر و مادر وی طلب رحمت و . شود و بعد از تکبير سوم برای ميت دعا خوانده می

  .شود و بعد از تکبير چھارم سالم داده میشود  مغفرت می

  

  :شروط فرض شدن جنازه

ی است که در ديگر نماز ھا است يعنی قدرت بلوغ اسالم البته درنماز جنازه  ئرای فرض شدن نماز جنازه ھمان شرطھاب

  .  او خبر نباشد ومعذور باشد  پس نماز جنازه بر او فرض نيست ۀکه از مرد باشد آن يک شرط اضافه می

  

  :شروط  نمـاز جنازه قيام 

  :شروط نماز جنازه  عبارت اند از   

    . مسلمان بودن  ُمرده   -١ 

  ).شھيد البته از اين حكم  مثتنى است.(   ُمرده صحت  نداردۀ پاك بودن ُمرده كه قبل  از دادن  غسل  نماز جناز- ٢

  .  آن درست نيستۀاگر ُمرده   پشت سر  بود  نماز جناز.   پيش روى امام  قرار  داشتن  ُمرده  -٣

  . حاضر بودن  ُمرده  است  -۴

  قرار داشتن  ُمرده   بر زمين اگرُمرده    باالى  شانه ھاى  مردم  ويا باالى  چيز ديگر بار بود نماز  آن درست  -۵

اما  شرط ھائی كه  تعلق  به نماز  گزار  دارد  ھمان شرط ھاى  نماز  است  از قبيل  نيت ، طھارت  ستر  نيست و

  .عورت  وغيره 

  

  تـرتـيـب  نماز جنازه

  كنند  شود وصفوف  را برابر  می   مرده  ايستاده  میۀامام در برابر  سينور شديم  آه در فوق ياد ک طوری 
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بھتر  است صفھا  سه ، پنج  ويا ھفت  باشد يعنى  تاق  باشد اگر از ھفت صف ھم  تجاوز  كرد ضرورت  به جفت  ويا 

  . تاق  بودن صف ھا  نيست 

دست  ھا   كنند و يا نرمى  گوشھا  بلند می گويند  دستھا  را تا شانه ھا و تكبير  می امام به جھـر  ومقتدى ھا  به خفيه  

خوانند  را  تا اخير  می  » سبحانك  اللھم« امام  ومقتدى ھا  را  بسته  كنند و كردند آن را طوری كه در نماز  بسته  می

 كنند درود شريف را می يكه  دستھارا بلند نمی لگويند  در حا  امام  به جھر ومقتدى ھا به  آھستگى  تكبير  میاً بعد

گويند كه براى  مرد  بالغ  وزن  بالغ اين دعا  را  خوانند ، بعد از آن  امام  به جھر  ومقتدى  ھا  به آھستگى  تكبيرمی

  :خوانند  می

ھم  من احيته  منا  فاحيه  على  اللھم  اغفر  لحينا  وميتنا  وشاھد نا  وغائبنا وصغيرنا  وكبير نا  وذكرنا وانثانا  الل« 

    » االسالم  ومن  توفيته منا فتوفه على  االيمان

 بيامرز بارخدايا ھر كه  را ار را  وكوچك مارا  ومرد  وزن ما حاضر  وغائب ما بار  خدايا  زنده  ومرده  مارا  و«  

 ما  فوت  ساخته اى  پس  او را  بر ايمان  فوت زنده  نموده اى  از ما  پس  زنده نگھدار  اورا  بر اسالم  وھر كه را از

  ».كن

  :واگر مرده  طفل صغير  باشد اين دعا  خواده ميشود 

  آخرت ۀ او را براى  ما توشيابار خدا(   » اللھم اجعلهُ لنا فرطٱ واجعلهُ لنا  اجرٱ وذخر ا  واجعلهُ لنا شافعٱ وُمشفعٱ« 

را  براى  ما اجر  وذخيره  گردان، اورا  براى ما شفيع  ومقبول  الشفاعة   واز پيش  فرستاده  شده  واای بگردان  توشه 

  .)  بگردان

  :شود  واگر مرده دختر  صغيره باشد اين دعا  خوانده  می 

بعد از آن  امام به جھر  ومقتديان  به  »  اللھم اجعلھا  لنا فرطٱ  واجعلھا  لنا اجرٱ  وذخرٱ واجعلھا  لنا شافعة ومشفعة« 

دارند  ودر راه  در حالی كه  سرش  طرف  مرده  را چھار  نفرى  توسط  چارپائى بر می گويند و ستگى  تكبير  میآھ

  . برند الزم است مردم  عقب  جنازه  بروند  پيش باشد كمى تيز تر طرف  قبر می

 برداشتن  طفل  شير خوار ۀرا  دو نفر برداشتن مكروه است وطريق مرده را بدون  ضرورت به حيوان بار كردن ويا او

طرف دست راست  بردارنده  ه دارد كه سرش  ب را  بر می يا كمى بزرگتر از آن به اين  طور  بوده  كه يك  نفر، آن

  .باشد

  

   :تجديد نماز جنازه

که جنازه  را ازيک واليت به واليت ديگر ويا ھم از خارج کشور به داخل کشور  در اين اواخر رسم طوری شده زمانی

بار ديگر به  جنازه متوفی در محل اولی بر ميت خوانده شده ، ولی  مسلمانان يکنمازکه  در حالی منتقل می نمايند،

  .نمايند  تجديد جنازه  اقدام می

تجديد نمازه جنازه را امر بدعت ومکروه تحريمی محسوب   جلد اول  خواندن  دوباره و٧٣۵ ۀدر امداد االحکام صفح

 یجاه   او نماز جنازه بۀيا ھم بدون اجاز   اولی حضور نداشته باشد وۀجنازنماز ر وارث ميت در ولی اگ. نموده اند 

  .آمده باشد، در اين صورت خواندان نماز دوباره جنازه وتجديد آن ممانعت ندارد 

  

     غايــبانهۀجـناز
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 حاضر بودن ميت الزم است، عرض رسانيدم ، برای ادای نماز جنازهه که  در فوق خدمت خوانندگان ب  ھمانطوری

 ، مرده بدون نماز جنازه دفن شده باشد، در اين صورت تا سپری شدن وقت محدودی بر روی قبرش نيز اً ولی اگر احيان

 .  نمودءمی توان نماز جنازه را ادا

  .نزد علمای احناف خواندن  نماز  جنازه غائباً روا نمی باشد ه ولی بايد گفت که ب

  :و فی عمدة القاری

قد مات من الصحابة خلق کثير و ھم غائبون عنه، و سمع بھم، فلم يصل عليھم، إال غائبا واحداً و رد أنه طويت له االرض 

  )٢٢/ ٨: عمدة القاری، کتاب الجنائز، باب الرجل ينعی إلی أھل الميت بنفسه. (حتی حضره

ات خلق کثير من المسلمين وھم غيّب، فلم يصل لم يکن من ھديه صلی هللا عليه وسلم الصالة علی کل ميت غائب، فقد م

 )..زادالمعاد فی ھدی خيرالعباد البن القيم، فصل فی ھديه صلی هللا عليه وسلم فی الصالة علی الغائب . (عليھم

إستحسانا ) صلی علی قبره(بغير صالة أو بھا بالغسل أو ممن ال والية له (و أھل التراب  ) و إن دفن: (و فی الدرالمختار

  ).٢٢۴/ ٢:الدرمع ردالمختار. (من غيرتقدير، ھواالصح)  ما لم يغلب علی الظن تفسخه(

  

  : غايبانهۀنظريات علماء در مورد جناز

 :علمای مذاھب اربعه در مورد  جواز نماز جنازه بر غائب سه قول مختلف دارند

  : قول اول

نھا بر خواندن نماز  آائب  در شرع  جايز  بوده ، ونماز جنازه بر غ: امام  شافعی  وامام  احمد  بدين نظر است که 

  .نمايند  جنازه توسط  پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر نجاشی استناد می

ِ صلی هللا «: عن ابی ھريره:که مسلم در صحيح خود از ابوھريره رضی هللا عنه روايت کرده که گفت چنان أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

  ).٩۵١(مسلم . » فِی اْليَْوِم الَِّذی َماَت فِيِه َخَرَج إِلَی اْلُمَصلَّی فََصفَّ بِِھْم َوَکبََّر أَْربًَعاعليه وسلم نََعی النََّجاِشیَّ 

را که در سرزمين حبشه فوت کرده بود، اعالم ) پادشاه حبشه(رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خبر مرگ نجاشی : يعنی

  ).نماز جنازه خواند(يشان چھار تکبير گفت نمود و به مصلی رفت و مسلمانان صف بستند و ا

  : قول دوم

ورند که   آصورت مطلق جايز نيست و آنھا استدالل  میه گويند نماز جنازه بر غائب  ب امام  ابو حنيفه  وامام مالک  می

ر ھيچ صورت نماز  جنازه  پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر نجاشی  خواند ، تنھا خاص او بوده است، ولی برای ديگران د

   .صحيح ودرست  نيست

در «: که )    جلد اول  با تمام صراحت ووضاحت بيان گرديده است٧٣۵ ۀامداد  االحکام  در صفح(از جانب ديگر در 

 ميت نماز جنازه  ۀرو موجود باشد بدون  حضور جنازه فقه حنفی برای صحت نماز جنازه شرط آنست که مرده بايد  روب

صورت مطلق برای خواندان نماز جنازه غائبانه گنجايشی ه  فقه حنفی گفته شده است که  بدر» برآن صحيح نيست 

تفصل موضوع مراجعه . ( احتراز نماينداً    حنفی مذھبان از اشتراک  در نماز جنازه غائبانه جداءً موجود نمی باشد ، بن

  ) مانی مترجم موالنا نصر هللا  فيضانی  احکام ميت از شيخ االسالم موالنامفتی رفيع عثۀ  رسال٢٢٧ ۀشود  به صفح

  :قول سوم

  .گردد قول سوم شامل علمای  چون  شيخ االسالم ابن تيميه وشيخ ابن عثيمين وشيخ ناصر الدين البانی وغيره علماء می

  : شيخ االسالم ابن تيميه می گويد

 او نماز جنازه خوانده شود، ھمانطور که اگر مسلمانی، در شھری فوت کرد و کسی بر او نماز جنازه نخواند، غائبانه بر

  . بر نجاشی که در ميان کفار فوت کرد و کسی بر او نماز نخواند، غائبانه نماز خواند  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
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اما اگر شخصی در جائی فوت کرده، و افرادی بر او نماز جنازه خواندند، بر چنين شخصی ، غائبانه نماز جنازه خوانده 

و از رسول خدا صلی هللا عليه . زيرا با نماز خواندن تعدادی از مسلمانان فرض از بقيه، ساقط می گردد. ودنش

  . باشد لذا ھر يک از آنھا در جای خود قابل عمل می. خواندن نماز جنازه و ترک آن ھر دو به ثبوت رسيده است  وسلم

  : می نويسد» کتاب الجنائز« شيخ  ناصرالدين البانی در 

  :می گويد» معالم السنن«چنانکه خطابی در . را بعضی از محققين شوافع پذيرفته اند) سوم(و ھمين قول  «

ايمان آورده و نبوت او را پذيرفته بود، البته ايمانش را   نجاشی مرد مسلمانی بود که به رسول خدا صلی هللا عليه وسلم

  .لمانان واجب است که بر وی نماز جنازه بخوانندو ھر گاه ، مسلمانی بميرد، بر ساير مس. کتمان می کرد

لذا .  نمايد و بر او نماز جنازه بخواندء اما او در ميان کفار فوت کرد و در آنجا مسلمانی وجود نداشت تا حق او را ادا

می رفت و از شمار ه زيرا او پيامبر خدا و ولی نجاشی ب. الزم بود که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر او نماز بخواند

و . به ھمين خاطر، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر او نماز جنازه غائبانه خواند. ھمه مردم به نجاشی نزديک تر بود

  .هللا اعلم

بنابراين، اگر مسلمانی در يکی از شھرھا فوت کرد و بر او نماز جنازه خوانده شده بود نيازی نيست که مسلمانان در 

خاطر عذر يا ھر مانعی، نماز جنازه بر او ه ماز جنازه غائبانه بخوانند و اگر معلوم شود که بشھری ديگر، بر او ن

 زياد ميان ميت ۀدليل دوری مسافت و فاصله خوانده نشده است، سنت است که نماز غائبانه بر او خوانده شود و نماز ، ب

  .و نمازگزاران ترک داده نشود

  :در ترتيب نماز جنازه آمده است 

  . غائبانه نمازگزاران رو به قبله می ايستند، نه در جھت شھری که ميت در آنجا استۀ نماز جنازدر

 غائبانه را مکروه می دانند و بر اين باورند که اين عمل مخصوص رسول هللا صلی ۀبرخی از علماء خواندن نماز جناز

در حق نجاشی در حکم حاضرين   سلم  عليه ودليلشان ھم اين است که رسول هللا صلی هللا. هللا عليه وسلم بوده است

بوده، چون در بعضی اخبار آمده است که تمام کوھھای بين مدينه و حبشه ھموار گشت تا آنجا که پيامبر صلی هللا عليه 

  .نجاشی را می ديد   وسلم

وسلم از اعمال شريعت ويل فاسدی است، تبعيت و پيروی از آن چه که رسول اکرم صلی هللا عليه أويل، تأالبته اين ت

  .انجام داده است بر ما الزم است و تخصيص يک عمل به رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم نياز به دليل دارد

و هللا . ويل استأ بطالن اين تۀ پشت سر ايشان ، نشان دھندۀ رفتن رسول خدا صلی هللا عليه وسلم به مصلی و صحاب

  اعلم

روعيت نماز جنازه برای ھر ميت غائب می باشد اين است که وقتی خلفای راشدين و از جمله دالئلی که دال بر عدم مش

فوت کردند، ھيچيک از مسلمانان بر آنان نماز جنازه   ساير اصحاب و ياران بزرگ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

  .که اگر چنين می کردند، اين مساله بصورت تواتر نقل می شد و بر کسی پنھان نمی ماند در حالی. غائب نخواندند

اکنون ، مطالبی که بيان شد با عملکرد بسياری از مسلمانان معاصر که برای ھر ميت غائب نماز جنازه می خوانند 

  .مقايسه بايد کرد 

تفاده از نفوذ دولتی  وسياسی نماز جنازه را در شود که با اس خصوص در کشور ما ديده میه در عصر امروزی ما وب

ھی که به يفق که ھيچ عالمی و .باشدی  بدعت ھا  بوده وترک آن واجب  مۀدارند ، که از جمل سراسر کشور بر پا می

تفصيل ( .»گاھی داشته باشد در بدعت بودن آن ترديدی نخواھد داشتآسنت رسول خدا صلی هللا عليه وسلم و شيوه سلف 

  )شيخ البانی» کتاب الجنائز«ع موضو
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  : غائيبانه بر نجاشیۀچگونگی  جناز

ِ صلی هللا عليه وسلم نََعی النََّجاِشیَّ فِی اْليَْوِم الَِّذی « : در حديثی از ابوھريره رضی هللا عنه روايت است که  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

  .بخاری و مسلم  .»َر أَْربًَعاَماَت فِيِه َخَرَج إِلَی اْلُمَصلَّی فََصفَّ بِِھْم َوَکبَّ 

را که در سرزمين حبشه فوت کرده بود، اعالم ) پادشاه حبشه(رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خبر مرگ نجاشی : يعنی

  .نمود و به مصلی رفت و مسلمانان صف بستند و آنحضرت چھار تکبير گفت

سلم خبر مرگ نجاشی را اعالم کرد،  لی هللا عليه وھمچنين از ابوھريره و ديگران روايت است، که وقتی رسول هللا ص

  .برای برادرتان طلب آمرزش کنيد» استغفروا ألخيکم«: فرمود

  :نويسد  می» کتاب الجنايز«عالمه البانی در 

رضی هللا عنه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خبر مرگ نجاشی را در مدينه منوره برای  از ابوھريره«

  : الم کرد و فرمودمردم اع

بنده صالحی از بندگان خداوند، در سرزمينی ديگر فوت : امروز يکی از برادران شما و در روايتی فرمود! ای مردم

برای برادرتان طلب استغفار : و فرمود. نجاشی: او کيست؟ فرمود: پرسيدند. برخيزيد و بر او نماز بخوانيد. کرده است

  .کنيد

به بقيع برد و به امامت ايستاد و مردم پشت سر : سلم مردم را به مصال و در روايتی   عليه وآنگاه، رسول هللا صلی هللا

ايشان صف بستند، ھمانطور که برای نماز جنازه صف بسته می شود و ھمانگونه که نماز جنازه خوانده می شود، بر او 

  . ليه وسلم گذاشته شده استيشروی  آنحضرت صلی هللا عپکه گويا جنازه، در طوریه ب. نماز خواندند

د، نسائی، ابن ماجه، وبخاری، مسلم ، ابو داو. ( کرديم و رسول خدا با گفتن چھار تکبير بر او نماز جنازه خواندءما اقتدا

  )بيھقی، طيالسی و احمد

 رضی هللا  که ايشان از ابوموسی اشعری چنان. اين حديث، بيانگر اين مطلب است که نجاشی مسلمان شده بود

من گواھی می دھم که او پيامبر خدا :  صلی هللا عليه وسلم پرسيد و بعد از آن گفت  خصوصيات پيامبر اکرمۀدربار عنه

عنوان خدمتگزار ه می باشد و ھمان کسی است که عيسی بن مريم به آمدن او مژده داده است و اگر فرصت می يافتم ب

  .») ند صحيحد و بيھقی با سوابوداو. (کفشھايش را بر می داشتم

معالم «خطابی در «: ابن قيم آورده است) ٢٠۶ و ١/٢٠۵(نقل از کتاب زادالمعاد ه  هللا بةو باز عالمه البانی رحم

  :می گويد» السنن

نجاشی مرد مسلمانی بود که به رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم ايمان آورده و نبوت او را پذيرفته بود، البته ايمانش را 

  . و ھر گاه ، مسلمانی بميرد، بر ساير مسلمانان واجب است که بر وی نماز جنازه بخوانند. کتمان می کرد

لذا .  نمايد و بر او نماز جنازه بخواندءاما او در ميان کفار فوت کرد و در آنجا مسلمانی وجود نداشت تا حق او را ادا

شمار می رفت و از ه يرا او پيامبر خدا و ولی نجاشی بز. الزم بود که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر او نماز بخواند

  . به ھمين خاطر، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر او نماز جنازه غائبانه خواند.  مردم به نجاشی نزديک تر بودۀھم

  :نباد نمود که توان اين حکم است می) نجاشی( غايبانه پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر پادشاه حبشه ۀاز خواندن نماز  جناز

شود که مسلمانان در  اگر مسلمانی در يکی از شھرھا فوت کرد و بر او نماز جنازه خوانده شده بود ضرورتی ديده نمی

خاطر عذر يا ھر مانعی، نماز جنازه بر او ه  غائبانه بخوانند و اگر معلوم شود که بۀشھری ديگر، بر او نماز جناز

 زياد ميان ميت ۀدليل دوری مسافت و فاصله ز غائبانه بر او خوانده شود و نماز، بخوانده نشده است، سنت است که نما

  .و نمازگزاران ترک داده نشود

  : يادداشت ضروری
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گرچه ايمانش را از قومش . را تصديق نمود سلم صلی هللا عليه و نجاشی پادشاه حبشه اسالم آورد و نبوت پيامبر اکرم

دانست که آنھا بر عقايد  مندند و میه کنند و بر گمراھی عالق ش بر باطل پافشاری میدانست که قوم پنھان کرد؛ چون می

او در سال نھم و يا سال ھشتم ھجرت و قبل از فتح مکه . ورزند باطل ھر چند با عقل و نقل مخالف باشد، تعصب می

  ).١٠٩، ص ١ االصابه، ج ٩٩، صفحه ١اسدالغابه، ج .  (درگذشت

  

  :فن ميتنماز جنازه بعد از د

 اشتراک نمايد، در شرع اسالمی برايش اجازه است كه بعد از دفن ھم بر ميت نماز هاگر كسى نتوانست در نماز جناز

 اين عمل را انجام - صلی هللا عليه وسلم -تواند باشد، زيرا رسول خدا   تا يك ماه میجنازه  رابخواند، و اين مدت حدوداً 

  .اند  داده 

صلی هللا عليه  -رسول هللا ) و او را دفن كردند(مردی درگذشت : اند كه لم ـ رحمھما هللا ـ آوردهامام بخاری و امام مس(

 .»فدلونی على قبره، فأتى قبره فصلى عليه«:  فرمود- وسلم

باشد  و بيشتر از يك ماه ديگر جايز نمی )قبر او را به من نشان دھيد، سپس به نزد قبر رفت و بر آن مرد نماز خواند(

 بعد از يك ماه از دفن ميت بر وى نماز -صلی هللا عليه وسلم-ن علت كه در حديث يا اثرى نيامده است كه رسول هللا بدي

 .جنازه خوانده باشد

  

  بحثی درمورد خواندن  سورۀ فاتحه 

  در نماز جنازه 

  :ترتيب نماز جنازه با سورۀ فاتحه

 از قرآن خوانده شود بھتر ت كوتاھى با يك يا دو آيۀاه آن سورشود، اگر به ھمر  فاتحه خوانده می ۀبا تكبير اول، سور

  . قرائت در حديثى از ابن عباس آمده استۀاين نحو. است

شود مشابه ھمان درودى كه نماز خوانده   درود و صلوات فرستاده می-صلی هللا عليه وسلم- با تكبير دوم، بر رسول هللا 

 على جنازة فقرأ -رضی هللا عنھما–صليت خلف ابن عباس «: كند كه میطلحه بن عبدهللا بن عوف روايت  (.شود می

. »إنَّما جھرت لتعلموا أنَّھا سنة وحق: بفاتحة الكتاب وسورة وجھر حتى أسمعنا، فلّما فرغ أخذت بيده فسألته فقال

 .)یئد والنساوالبخاری، أبوداو(

ای ديگر با صدای   فاتحه را با سورهۀاو سور  خواندم،ای نماز  بر جنازه-رضی هللا عنھما–پشت سر عبدهللا بن عباس (

عمداً با صدای بلند خواندم كه : بلند خواند، تا آنھا را به ما بشنواند، بعد از اتمام نماز، دستش را گرفتم و پرسيدم، گفت

 )باشد  بدانيد خواندن فاتحه و سوره سنت و حق می 

 .شود با تكبير سوم، اين دعا خوانده می 

اللَّھُمَّ َمْن أَْحييتَهُ ِمنَّا فَأَْحيِه َعلَى ْاإِلْسالَِم، . ھُمَّ اْغفِْر لَِحينَا َوَميتِنَا، َوَشاِھِدنَا، َوَغائِبِنَا َوَصِغيِرنَا َوَكبِيِرنَا، َوَذَكِرنَا َوأُْنثَانَااللَّ « 

ْع ُمْدَخلَهُ، َواْغِسْلهُ بِاْلَماِء َوَمْن تََوفَّيتَهُ ِمنَّا فَتََوفَّهُ َعلَى ْاإِليَماِن، اللَّھُمَّ اْغفِرْ   لَهُ َواْرَحْمهُ، َوَعافِِه، َواْعُف َعْنهُ، َوأَْكِرْم نُُزلَهُ، َوَوسِّ

أَْھالً َخيراً ِمْن أَْھلِِه، َوالثَّْلِج َواْلبََرِد، َونَقِِّه ِمَن اْلَخطَايا َكَما نَقَّيَت الثَّْوَب األَْبيَض ِمَن الدَّنَِس، َوأَْبِدْلهُ َداراً َخيراً ِمْن َداِرِه، وَ 

ْر لَهُ فِيِه، اللَّھُمَّ الَ  َوَزْوجاً َخيراً ِمْن َزْوِجِه، َوأَْدِخْلهُ الَجنّةَ، َوأَِعْذهُ ِمْن َعَذاِب اْلقَْبِر َوَعَذاِب النَّاِر، واْفَسْح لَهُ فی قَْبِرِه، َونَوِّ

 .)ی وابن ماجهئسلم، الترمذی والنسام. (…»تَْحِرْمنَا أَْجَرهُ َوالَ تُِضلَّنَا بَْعَدهُ 

، و )مان و بزرگانمانيكوچك ھا( را، و كودكانمان  ما ، زندگان ما را، و مردگانمان را، و حاضران، و غايبان!خداوندا(

ٮين اسالم زنده گردان، و آگردانى بر ھر كس از ما را كه زنده می! مردان و زنان ما را، مغفرت كن و ببخشاى، خداوندا
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رحم كن و او را ببخشاى، و عافيت را نصيبش ) اين ميت(بر ! ميرانى بر ايمان بميران، خداوندا  را كه از ما میھر كس

كن، و از وى در گذر و معافش كن، جايگاھش را گرامی دار، و قبرش را گسترده بگردان، او را با آب، برف و يخ 

 شود، به او منزلى بھتر از   سفيد از چرك و آلودگی پاك میای غسل بده و از اشتباھات پاكش گردان، ھمانگونه كه پارچه

اش عطا كن، او را وارد جنت كن، و او را از عذاب قبر و عذاب جھنم در  ای بھتر از خانواده ش بده، و خانوادهي دنياۀخان

 .پناه خويش نگه دار

  !پروردگارا 

 ».گمراه و منحرف مكنما را بعد از او ) ھمچنين(ما را از پاداش او محروم مگردان، و 

  .مستحب است ھنگام ھر تكبير دستھا بلند گردد

أجمع أھل العلم على أنَّ المصلی على الجنائز يرفع يديه فی أول تكبيرة يكبرھا، وكان «: گويد  می -رحمه هللا–ابن قدامه (

 .) و ديگران٣/۴١٧بن قدامه البيھقی، ابن أبی شيبه، المغنی ال). (ابن عمر رضی هللا عنھما يرفع يديه فی كل تكبيرة

–، ابن عمر )دستھايش را بلند كند( بر اين است كه نمازگزار بر جنازه به ھنگام تكبير اول رفع يدين كند ءاجماع علما(

 . ) كرد رفع يدين می. (كرد  با ھر تكبير دستھايش را بلند می -رضی هللا عنھما

امام مالک  دستھا را   شود، اما در مذھب امام ابو حنيفه  و ا بلند میدر مذھب شافعی و احمد بن حنبل، با ھر تكبير دستھ

 ).كنند كنند، يعنی تنھا در ھمان تكبير اول دستھا را بلند می  بلند نمی 

خوانيم، اگر تعداد  زن بود دعا را در عربى به صيغه مونث می ) ميت(وری است که اگر مرده آھمچنان قابل  ياد 

 .خوانيم نفر بودند، دعاى عربى را به صيغه جمع می چند ) ميتھا(ھا  مرده

 .شود شود و به جاى آن، دعاى زير خوانده می  ، دعاى مغفرت خوانده نمی ]١٩[كودك يا نوزاد بود) ميت(چنانچه مرده 

عله فی كفاله إبراھيم اللھم اجعلهُ فرطاً لوالديه، وذخراً شفيعاً مجاباً، اللھم ثقّل به موازينھما، وأعظم به أجورھما، اللھم اج«

 .)٣/۴١۶المغنی البن قدامه . (» ، وألحقه بصالح سلف المؤمنين وقه برحمتك من عذاب الجحيم-عليه السالم–

توسط ! ای براى پدر و مادرش قرار بده، خداوندا اى، و پاسخ دھنده او را پاداش، گنجينه اى، شفاعت كننده! پروردگارا (

اين كودك در كفالت و !  و بدين خاطر پاداش شان را زياد كن، خداوندا سنگين بگردان،اين كودك ترازوى اعمالشان را 

ملحق بگردان و با رحمت ) سلف صالح( قرار بده، و وى را به مؤمنان صالح پيشين -عليه السالم–حضانت ابراھيم 

 .»خودت او را از عذاب دوزخ حفظ بگردان

 .مرد باشد بايستد، و اگر زن بود در مقابل وسط پيكر جنازه بايستدسنت آن است كه امام در مقابل سر جنازه اگر 

رأس السرير ـ فلما : شھدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل عند رأسه ـ وفی رواية«: عن أبی غالب الجناط قال( 

عليھا، فصلى عليھا فقام يا أبا حمزة ھذه جنازة ابنة فالن فصل : رفع أتی بجنازة امرأة من قريش ـ أو من األنصار ـ فقيل له

عند عجيزتھا وعليھا نعش أخضر وفينا العالء بن زياد العدوی فلما رأى اختالف قيامه على الرجل : وسطھا ـ وفی رواية ـ

نعم، :  يقوم حيث قمت؟ ومن المرأة حيث قمت؟ قال- صلى هللا عليه وسلم-يا أبا حمزة ھكذا كان رسول هللا : والمرأة قال

 .)د، الترمذی، ابن ماجه و ديگرانوأحمد، أبوداو. (»احفظوا: نا العالء فقالفالتفت إلي: قال

ای نماز   در برابر سر جنازه-رضی هللا عنه -شاھد بودم كه انس بن مالك : از ابی غالب الجناط روايت است كه گفت(

 زنی قريشی يا ۀبردند، جنازخواند، ـ در روايت ديگری آمده است ـ در مقابل سر تابوت ايستاد و زمانی كه جنازه را 

اين جنازه دختر فالنی است، بر او نيز نماز بخوان، در ! ای ابوحمزه: در اين ھنگام به انس گفته شد: انصاری آورده شد

در روايت ديگری آمده است كه در انتھای تابوت ايستاد، در حالی . نتيجه او در وسط جنازه ايستاد، و بر او نماز خواند

نيز وجود ) يكی از ثقات و معتمدين تابعين(زه كفنی سبز رنگ بود، و در ميان ما عالء بن زياد عدوی كه بر آن جنا

صلی هللا عليه  -آيا رسول هللا ! ای ابوحمزه : داشت و ھنگامی كه او شاھد اين اختالف در قيام ميان زن و مرد بود پرسيد
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خواند؟ و شبيه آنچه كه بر زن نماز خواندی نماز   نماز میگونه كه تو ايستادی و نماز خواندی بر جنازه  ھمين- وسلم

اين روش را در خواندن نماز جنازه حفظ : بله، در اين ھنگام عالء بن زياد رو به ما كرد و گفت: انس گفت! خواند؟ می

 .»كنيد

 وصلى -  وسلمصلى هللا عليه-صليت خلف النبی «:  آمده است كه- رضی هللا عنه- در حديثی ديگر از سمره بن جندب 

 .)البخاری ومسلم. ( » للصالة عليھا وسطھا-صلى هللا عليه وسلم- على أم كعب ماتت وھی نفساء، فقام رسول هللا 

-در پشت سر پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر ام كعب كه در حالت نفاس مرده بود نماز خوانديم، بدينصورت كه ايشان (

 .) نماز ايستادند در وسط جنازه برای-صلی هللا عليه وسلم

دھند، و جنازه زن را در جھت قبله و پشت جنازه  جنازه مرد را مقابل امام قرار می. و اگر چند جنازه از مرد و زن باشد

شود و اگر جنازه كودك بود، پشت جنازه پسربچه بعد از جنازه  دھند، يعنى بعد از جنازه مرد گذاشته می مرد قرار می

 زن، پشت سر ھم ۀشود و بعد از آن جنازه دختر اطفال  در جھت قبله بعد جناز داده می  زن قرار ۀمرد، سپس جناز

 .شود گذاشته می 

سر پسربچه مقابل سر مرد، و . گيرد  قبلى قرار میۀشود كه سر ھر جنازه مقابل جناز ھا قرار داده می بدينصورت جنازه

 .گيرد رار می سر زن مقابل سر مرد، و سر دختراطفال مقابل سر زن قۀميان

تواند در  ى در پشت سر امام نيافت، میئايستند و چنانچه يك نفر از نمازگزاران جا نمازگزاران ھمگى پشت سر امام می 

  .دست راست امام بايستد

 ادامه دارد


