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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 ١٣
  

  آداب جنازه

۶  
  :نظريات علماء در مورد سورۀ فاتحه

 نماز جنازه از خود پيغمبر صلی هللا عليه وسلم با سند صحيح ثابت تعدادی از علماء بدين باور اند که خواندن فاتحه در

اين از مسائلی است كه در آن اختالف :  هللا می فرمايدة در اين مورد اختالف نموده اند ابن حجر رحم نيست و صحابه

قل نموده است و از ابن منذر از ابن مسعود و حسن بن علی و ابن زبير و مسور بن مخرمه مشروعيت آن را ن: كرده اند 

  . ائمه قول امام شافعی و احمد واسحاق ھمين است

نقل شده كه در نماز جنازه قرائت خوانده نمی شود و قول امام مالك و اھل كوفه ) رض(و ابن عمر) رض(از ابوھريره 

  ).٢٠۴ ص٣فتح الباری ج( ھمين است

  : امام ترمذی نيز می فرمايد

صلی هللا عليه وسلم  و ديگران اين را اختيار كرده اند كه بعد از تكبير اول فاتحة برخی از اھل علم از اصحاب پيغمبر

الكتاب خوانده شود و قول شافعی و احمد واسحاق ھمين است و برخی از اھل علم می گويند در نماز جنازه قرائت خوانده 

 برای ميت است و اين قول ثوری و ديگران از نمی شود و آن فقط ثناء بر هللا و درود بر پيغمبرصلی هللا عليه وسلم  و دعا

  .) فی القراءة علی الجنازة بفاتحة الكتاب  ابواب الجنائر باب ما جاء١٩٩ ص ١ترمذی ج.(اھل كوفه می باشد

  :»صالة«معنی 

يات كه در قرآن مجيد در آ به معنی دعا است چنان» صالة«  لفظ :نويسند که  اين تعداد از علماء  در استدالل خويش می

  .زير به معنی دعا واستغفار آمده است

  .دعا وتسبيح خود را دانسته است) از آنچه در آسمان وزمين است( ھر يك) ۴١/نور(»...ُكلٌّ قَْد َعلَِم َصاَلتَهُ َوتَْسبِيَحهُ ...«-١

رای آن ھا زيرا كه دعای تو برای آن و دعا كن وبخشش بخواه ب» ١٠٣/توبه(»...َوَصلِّ َعلَْيِھْم إِنَّ َصاَلتََك َسَكٌن لَھُمْ ... «-٢

  .ھا آرامش واطمينانی است 

او آن ذاتی است كه ثنا و تعريف می كند شما را نزد فرشتگان و ) ۴٣/احزاب(»...ھَُو الَِّذی يَُصلِّی َعلَْيُكْم َوَماَلئَِكتُهُ ...«-٣

  .فرشتگان او نيز برای شما دعا می كنند و بخشش می طلبند

  

  می گويند؟» صالة«وص نماز چرا به اركان مخص
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يعنی نماز نام گذاری كرده اند و اين از » صالة« دراركان مخصوص نماز، دعا شامل است ازاين جھت است كه آن را به 

  .قبيل تسميه الكل باسم الجزء می باشد

ی از احكام از و دعا برای ميت است و چون در برخ) ص(نماز جنازه نيز در اصل تعريف وثنای هللا و درود بر پيغمبر

اَل َصاَلةَ إاِلَّ بِفَاتَِحِة «  ركوع ، سجده، تشھد و غيره با مطلق نماز فرق دارد لذا بر نماز قياس نمی شود و از حديث  قبيل

  .بر وجوب قرائت فاتحه استدالل گرفته نمی شود» اْلِكتَاِب 

  

  :روش احسن نماز جنازه

فی : از شعبی روايت است كه فرمود : شرح ذيل تشريح مينمايند ه اين تعداد از علماء روش احسن نماز جنازه را ب

التكبيرة االولى يبدأ بحمد هللا والثناء عليه والثانية صالة على النبی صلى هللا عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرابعة 

 بگويد و دومی درود بر در تكبيراول تعريف وثنای هللا را). ١١۴٩٣ شماره ٢۵١ ص ٧مصنف ابن ابی شيبه ج.(للتسليم

  .وسومی دعا برای ميت و چھارمی برای سالم گفتن است) ص(پيغمبر

  

  چگونه نماز جنازه می خواند؟) رض (هابوھرير

پرسيد كه چگونه بر ) رض (هامام مالك از سعيد بن ابی سعيد المقبری از پدرش روايت كرده است كه او از ابوھرير

  : جواب فرمودجنازه نماز می خوانی؟ ابوھريره در

َ َوَصلَّْيُت َعلَى نَبِيِِّه ثُمَّ أَقُوُل اللَّھُمَّ إِنَّهُ َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك «  ِ أُْخبُِرَك أَتَّبُِعھَا ِمْن أَْھلِھَا فَإَِذا ُوِضَعْت َكبَّْرُت َوَحِمْدُت هللاَّ أَنَا لََعْمُر هللاَّ

ًدا َعْبُدَك َوَرُسولَُك َوأَْنَت أَْعلَُم بِِه اللَّھُمَّ إِْن َكاَن ُمْحِسنًا فَِزْد فِی إِْحَسانِِه َوإِْن َكاَن َواْبُن أََمتَِك َكاَن يَْشھَُد أَْن اَل إِلَهَ   إاِلَّ أَْنَت َوأَنَّ ُمَحمَّ

 كتاب الجنائز باب ما يقول المصلی علی –ا امام مالك موط(  .»ُمِسيئًا فَتََجاَوْز َعْن َسيِّئَاتِِه اللَّھُمَّ اَل تَْحِرْمنَا أَْجَرهُ َواَل تَْفتِنَّا بَْعَدهُ 

  )الجنازة

كه بر زمين گذاشته شد تكبير می گويم و تعريف  من به تو خبر می دھم كه از ميان اھلش او را ھمراھی می كنم زمانی

  : وستايش هللا را می گويم و بر پيامبرش صلی هللا عليه وسلم  درود می خوانم سپس می گويم 

حقی به جز ه كه معبود ب به اين) پدر ومادرش مراد ھستند(  تو و پسر كنيز تو بوده استۀ ھمانا اين بنده تو وپسر بندای هللا

 ای هللا اگر نيكوكار بوده است در .كه محمد بنده ورسول تو است گواھی می داد و تو به احوال او داناتری تو نيست و اين

  .وده است از گناھانش درگذر بفرمااضافه كن و اگر بدكار ب) ثوابش(نيكی اش

  .او محروم نفرما و بعد از او ما را در فتنه نينداز) ۀنمازبر جناز( ای هللا ما را ھم از پاداش

بعد از تكبير اول ثناء هللا و بعد از تكبير دوم درود بر پيغمبرصلی هللا : در اين روايت آمده است كه ابوھريره می فرمايد 

  .تكبير سوم دعا استعليه وسلم و بعد از 

  

  :روش دعا

 دعا نيز در احاديث به ھمين صورت آمده ۀروش و طريق : نويسند  تعداد از علماء در مورد روش دعاء برای ميت میيک

زَّ َوالثَّنَاِء إَِذا َصلَّى أََحُدُكْم فَْليَْبَدْأ بِتَْمِجيِد َربِِّه َجلَّ َوعَ «: فرمودند) ص(آن حضرت : حضرت فضاله بن عبيد می فرمايد. است

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ يَْدُعو بَْعُد بَِما َشاءَ  ) ٢١٨ ص ١د ، كتاب الصلوة باب الدعا جوابوداو(» َعلَْيِه ثُمَّ يَُصلِّی َعلَى النَّبِیِّ َصلَّى هللاَّ

غمبرصلی هللا عليه وسلم  كه يكی از شما نماز بخواند بايد اول از ستايش و ثنای پروردگارش شروع كند سپس بر پي زمانی

  . دعا كند،درود بفرستد بعد از آن به آنچه می خواھد
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  ھدف از نماز جنازه چسيت؟

حضرت  .نماز جنازه فقط به خاطر دعا برای ميت است :نمايند  عده از علماء ھدف نماز جنازه  را چنين تعريف میيک

َعاءَ « :فرمودشنيدم كه می ) ص(من از رسول خدا : می فرمايد) رض(هابوھرير » إَِذا َصلَّْيتُْم َعلَى اْلَميِِّت فَأَْخلُِصوا لَهُ الدُّ

خالصانه ) يعنی دعا كرديد(  ، زمانيكه بر ميت نماز خوانديد٣١٩٩د، كتاب الجنائز ، باب الدعا للميت شماره وابوداو(

  .برايش دعا كنيد

  .در نماز جنازه قرائت نمی خواند) رض(عبدهللا بن عمر 

موطا مام مالك، كتاب (» عبدهللا بن عمر در نماز جنازه قرائت نمی خواند«:از نافع روايت كرده است كه ) رح( ك مام مالا

  . نيز روايت شده است١١۵٢٢اين حديث در مصنف ابن ابی شيبه به شماره ) الجنائز باب ما يقول المصلی علی الجنازة

  

   :)رح (استدالل امام ابوحنيفه

را از امام مالك ) رض( در موطا ابواب الجنائز باب الصلوة علی الميت و الدعاء حديث ابوھريرة  هللاةامام محمد رحم

قال محمد وبھذا ناخذ القراءة علی الجنازة و ھو قول ابی حنيفه رحمه هللا دليل ما ھمين : روايت كرده است و می فرمايد

  .ين استحديث است كه بر جنازه قرائت نيست و قول امام ابوحنيفه نيز ھم

  

   :هعمل اھل مدين

خواندن » قراءة الفاتحة ليست معموال بھا فی بلدنا فی صالة الجنازة «: هللا می فرمايدة رحمه منورۀامام مالك عالم مدين

  .فاتحه در نماز جنازه در شھر ما معمول نيست

  )٢١٠كشف المغطا عن وجه الموطا بر حاشيه موطا امام مالك ص (

علی ئة ال قرا«:آيا بر جنازه قرائت خوانده می شود؟ فرمود: من از سالم پرسيدم :بی ساره می فرمايدمحمد بن عبدهللا بن ا

 مدينه و فرزند نافع یسالم ازيكی از فقھا) ١١۵٣٢-٢۵٩ ص ٧مصنف ابن ابی شيبه ج( بر جنازه قرائت نيست » الجنازة

  .است كه بر عدم قرائت در نماز جنازه فتوی می داد

  :ل به عدم قرائت در جنازه ھستندکه قائئی علما

از كسانی كه قائل به عدم قرائت در . بوبكر بن ابی شيبه در مصنف خود كتاب الجنائز من قال ليس علی الجنازة قراءةا

  :جنازه ھستند رواياتی راآورده كه عبارتند از

- شماره(» رح«لعاليه ابو ا-٣) ١١۵٢٣شماره( هللاة محمد بن سيرين رحم- ٢) ١١۵٢٢شماره )(رض(ابن عمر -١

  )١۵٢۵ -شماره(»رح«فضالة بن عبيد- ۴) ١١۵٢۴

- ٨) ١١۵٢٨شماره(» رح« شعبی-٧) ١١۵٢٧-شماره(»رح« عطاء- ۶) ١١۵٢۶-شماره ( ه پدر ابوسعيد بن ابی برد-۵

-١١) ١١۵٣١-شماره(»رح« ميمون-١٠) ١١۵٣٠- شماره(»رح«بكر بن عبدهللا - ٩) ١١۵٢٩-شماره(»رح«طاووس

  )١١۵٣٢-شماره(»رح«سالم

  :حديث ابن عباس وجواب به  آن 

ُ َعْنھَُما َعلَى َجنَاَزٍة فَقََرأَ بِفَاتَِحِة اْلِكتَاِب قَاَل لِيَْعلَُموا «  ِ ْبِن َعْوٍف قَاَل َصلَّْيُت َخْلَف اْبِن َعبَّاٍس َرِضَی هللاَّ َعْن َطْلَحةَ ْبِن َعْبِد هللاَّ

  )ة فاتحة الكتاب علی الجنازةئ باب قراصحيح بخاری، كتاب الجنائز،(»أَنَّھَا ُسنَّةٌ 

من پشت سر عبدهللا بن عباس بر جنازه ای نماز خواندم فاتحة الكتاب را خواند و : طلحه بن عبدهللا بن عوف می فرمايد

ی كه به خواندن فاتحه در نماز قائل اند از اين حديث استدالل می گيرند كه ابن ئآن ھا.تا بدانيد كه آن سنت است: فرمود

  .يعنی تا بدانيد كه آن سنت است» لتعلموا انھا سنة«:عباس فرمود
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در جواب گفته می شود نخست ما بايد تعريف سنت را بدانيم سنت از نظر لغت يعنی راه وروش و در اصطالح به معنی 

نی آنچه پيغمبر يع)  باب النوافل٣٩٨ صفحه  ٢فتح القدير ج(» ما واظب عليه النبی صلی هللا عليه وسلم من غير افتراض 

تا ثابت شود كه فرض نيست با توجه به )و گاھی اوقات آن را ترك كرده است(صلی هللا عليه وسلم  برآن مواظبت نموده 

اين تعريف معلوم می شود كه سنت اصطالحی مراد نيست چون اگر پيامبر صلی هللا عليه وسم  بر خواندن فاتحه در نماز 

  . با ھم اختالف نمی كردند،تابعين كه از اسالف ھستندجنازه مواظبت می فرمود صحابه و

فان السلف فعلوا ھذا وھذا و كان كال الفعلين مشھورا بينھم كانوا يصلون علی الجنازة بقراة :  هللا می فرمايد ةابن تيميه رحم

  ).  مسئله الصالة بعد االذان االول يوم الجمعة١٨٨ ص٢۴مجموع الفتوی ج. ( و غير قراءة

 هللا ةابن بطال رحم .  دو عمل در ميان سلف مشھور بود و بر جنازه با قرائت و بدون قرائت نماز می خواندنديعنی ھر

  :كسانی كه در نماز جنازه قرائت نمی خواندند و آن را ترديد و انكار می كردند عبارتند از: می فرمايد

   »رض« عمر بن خطاب  -١

  » رض«علی بن ابيطالب-٢

  عنھما ابن عمر رضی هللا -٣

   ابوھريره رضی هللا عنه-۴

  :و ازتابعين

  »رح«عطاء  -١

  »رح«طاووس-٢

  »رح«سعيد بن مسيب -٣

  »رح« ابن سيرين-۴

  » رح«سعيد بن جبير-۵

 »رح«شعبی-۶

  »رح« حكم-٧

موطا ص ۀ كشف المغطا عن وجه موطا بر حاشي.(و ابن منذر می فرمايد قول مجاھد و حماد وثوری نيز ھمين است

٢١٠.(  

  . مجتھدين مختلف فيه بوده استۀله از زمان صحابه وتابعين و ائمأت شد كه اين مسپس ثاب

نزد احناف خواندن فاتحه واجب و يا سنت نيست آنچه سنت است خواندن حمد وثنا است چنانچه كه در روايت 

  . مورد حديث ابن عباس جواب ھای متعددی را ذكر كرده اند  بيان شد و علماء در) رض(ابوھريره

كه فرمود كه آن سنت   فاتحه را به قصد ثنا ودعا خوانده است واينۀابن عباس سور:  هللا می فرمايدةفتی رشيد احمد رحمم

است معنايش اين است كه در فاتحه حمد وثنااست ودر نماز جنازه حمد وثنا سنت است و شواھدی وجود دارد كه اين معنا 

  :يد می كنند كه عبارتند ازأئرا ت

 فاتحه ذكری نشده است معلوم می ۀكه درآن بعد از تكبير حمد وثنا مذكور است واز سور» رض«بوھريرهحديث ا -١

در اين صورت در ميان . گردد كه در اين اثر ابن عباس رضی هللا عنھما مقصود خواندن فاتحه به قصد دعا می باشد

  .روايات تعارض می آيد

ۀ ر به منزلبيھر تكبير فاتحه را می خواند زيرا كه در نماز جنازه ھر تكاگر مقصود ابن عباس قرائت می بود بعد از   -٢

  . فاتحه خوانده می شودۀيك ركعت است و در ھر ركعت نماز سور
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اعالء السنن .( با سند صحيح روايت شده است كه بعد از فاتحه سوره نيز خوانده است) رضی هللا عنھما(از ابن عباس-٣

 ھر دو تا را به نيت ثناء و دعا خوانده است   می شود كه ابن عباس فاتحه و سورهاز اين حديث ثابت). ١۵٧ ص ١ج

احسن الفتاوی .( زيراكه ھيچ كس به اين قائل نيست كه در نماز جنازه ھمراه با فاتحه سوره را نيز به غرض قرائت بخواند

  ).٢٣۵ ص ۴ج

كشف المغطاء بر حاشيه موطاء ص .( است نه قرائتاحتمال دارد كه منظور ابن عباس اين باشد كه نماز سنت :جواب دوم

٢١٠.(  

  . معارض است،ذكر شدند حديث ابن عباس با ھمه آثاری كه قبالً  :جواب سوم

كشف المغطاء بر .(حديث ابن عباس با عمل اھل مدينه كه از امام مالك روايت شده است معارض است: جواب چھارم

  ).٢١٠حاشيه موطاء ص 

عباس با روايتی كه حافظ در فتح الباری و عمرو بن شيبه در اخبار مدينه و مكه با سند قوی از حديث ابن : جواب پنجم

َكَما تَُصلِّی فِی اْلِجنَاَزة :  نماز بخواندم فرمودهمن به ابن عباس گفتم دركعبه چگون«: روايت كرده اند كه می گويد ابی ھمزة

العرف .( نيز معارض است)  باب من كبر فی نواحی الكعبه٢۶٢ ص۵فتح الباری ج(» د ، تَُسبِّح َوتَُكبِّر َواَل تَْرَكع َواَل تَْسجُ 

  ) كتاب الجنائز١٩٩ ص ١الشذی بر حاشيه ترمذی ج

احتمال دارد كه سنت اجتھادی مراد باشد چنانكه امام شافعی فرموده است كه گاھی ما از صحابی لفظ سنت : جواب ششم

العرف الشذی بر .( داخل است مرفوع نيست بلكه استنباط واجتھاد آن صحابی استليكن آنچه تحت اين لفظ . رامی يابيم

  ). كتاب الجنائز١٩٩ ص ١حاشيه ترمذی ج

  

  :نماز جنازه بر پيامبر اسالم

  ۀدربار»  رحيق المختوم «رخ وسيرت نويش مشھور جھان اسالم شيخ  صفی الرحمن مبارکفوری در کتاب خويش ؤم

  :نويسد  ی هللا عليه وسلم مینماز جنازه بر پيامبر صل

که در  طوری: که به حالت احتضار در آمد به حضرت بی عايشه تکيه داشت  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم لحاظاتی

در خانه ام و روز  صلی هللا عليه وسلم  يکی از نعمتھای الھی بر من، اين بود که پيامبر :روايت بی عايشه آمده است 

و آب دھانم با آب دھان ايشان ھنگام مرگ مخلوط  يان سينه و گلويم تکيه داده بود، رحلت فرمودنوبتم در حالی که م

دست داشت؛ رسول هللا صلی هللا ه در آن ھنگام وارد شد و مسواکی ب   به اين صورت که عبدالرحمن بن ابوبکر .شد

   .در حالی که به من تکيه داده بود، به او نگاه می کرد عليه وسلم 

می  :گفتم صلی هللا عليه وسلم  به پيامبر .فھميدم که دوست دارد، مسواک بزند : بی بی عايشه  می افزايد حضرت

  خواھی آن را برايت بگيرم؟

  آيا با دھانم نرمش کنم؟ :مسواک را گرفتم و چون سخت وخوشک  بود، گفتم .با سر اشاره کردند که بلی  رسول هللا 

دادم و ايشان بھتر از ھميشه مسواک  صلی هللا عليه وسلم  سواک را جويدم و به پيامبراشاره کرد که بلی ؛ با دھانم م

ال اله اال «: گرد  و به صورتش می کشيد و می گفت ظرف آبی پيش رويش قرار داشت؛ دستش را با آن آب تر می .زد

  ١!مرگ سکرات و سختی ھای دشواری دارد »هللا

و چشمانش به طرف سقف بلند شد و  باقی نمانده بود که دستش يا انگشتش را بلند نمود چيزی از مسواک زدن پيامبر

   .لبانش حرکتی کرد

با آن کسانی که به آنان نعمت داده ای، اعم  :طرف خودش مايل نمود و ايشان می گفته بی بی عايشه آن حضرت را ب

مرا بيامرز و مرا مشمول رحمتت بگردان و مرا به ملکوت اعلی  ! و صالحين؛ بار خداياءاز پيامبران، صديقان و شھدا
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انا  و «.  آخر را سه بار تکرار کرد و دستش افتاد و به رفيق اعلی پيوستۀو جمل ٢!به رفيق اعلی !برسان؛ بار خدايا

ھجری  ١١ ربيع االول سال ١٢ در شدت گرمای قبل از ظھر روز دوشنبه لحظه وفات رسول هللا  »انا اليه راجعون

  .و چھار روز بوده استسال  ۶٣ بدين ترتيب عمر ايشان .بود

صحابه که در غسل پيامبر صلی هللا عليه وسلم  . سه شنبه با ھمان لباسھا غسل دادند پيامبر صلی هللا عليه وسلم را  روز 

   :سھم  گرفتند عبارتند از

  .و اسامه بن زيد واوس بن خولی  رسول هللا ۀ آزاد شدۀعباس، علی، فضل و قثم فرزندان عباس و شقران برد

را پھلو به پھلو می گرداندند و اسامه و شقران آب می ريختند و  صلی هللا عليه وسلم  اس و فضل و قثم پيکر پيامبرعب

  .علی او را غسل می داد و اوس او را به سينه اش تکيه داده بود

ه ب چاھی برا سه بار غسل دادند، اول  با آب، سپس با سدر، مرتبه سوم با آ صلی هللا عليه وسلم  پيکر پيامبر

   . قباء بود و از آن آب می نوشيدندۀکه متعلق به سعد بن خثيمه و در ناحي »غرس« نام

د و پيراھن و عمامه، جزو کفن  سفيد سحولی، از جنس پنبه کفن کردنۀرا در سه پارچ صلی هللا عليه وسلم  سپس پيامبر

  . نبود صلی هللا عليه وسلم  رسول اکرم

از  :گفت ) رض( ابوبکرصديق  .اختالف افتاد نيز ميان صحابه کرام  در مورد محل دفن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

   :شنيدم که فرمود رسول خداصلی هللا عليه وسلم 

پس از آن ابوطلحه  .ی که جان می سپرد، دفن می گرديدئ ھمان جاکه در ھيچ پيامبری قبض روح نمی شد مگر آن

بر آن وفات کرده بود برداشت و ھمانجارا حفر کرد و برای قبر لحدی نيز حفر  صلی هللا عليه وسلم  فرشی را که پيامبر

  .نمود

ام باشد، نماز جنازه که کسی ام طور گروھھای ده نفری وارد خانه شدند و به صورت فرادی و بدون اينه سپس مردم، ب

سپس مھاجران و بعد  .صلی هللا عليه  وسلم نماز جنازه گزاردند، خويشاوندانش بودند اولين کسانی که بر پيامبر .خواندند

  .انصار، آنگاه زنان و سپس کودکان

  :گويد ابن عباس رضی هللا عنه می

ليه حتی إذا فرغوا أدخلوا النساء حتی إذا فرغوا دخل الناس علی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أرساال يصلون ع.. « 

   »أدخلوا الصبيان ولم يؤم الناس علی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أحد

و بعد از آنھا (ھا  ی آمدند و بدون جماعت بر پيامبر نماز خواندند؛ سپس زنان و بعد از آن، بچهئنخست مردان به تنھا«

  . ١۶٢٨ سنن ابن ماجه، شماره – ٢۵٠، ص ٧دالئل النبوه، ج  .»يچکس امامت نکردو نماز خواندند، و ھ) بردگان آمدند

اين خبر متفق عليه است که بر پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم نماز جنازه با جماعت خوانده «: گويد و ابن کثير می 

  ) .٢٣٢، ص ۵البدايه و النھايه، ج . ( »نشد

  :افزايد اسالم شيخ  صفی الرحمن مبارکفوری می 

ما ھنوز از دفن رسول هللا صلی هللا  :عايشه می گويد .روز سه شنبه به ھمين منوال سپری شد و شب چھارشنبه فرا رسيد

   .بی خبر بوديم که در دل شب و به روايتی آخر شب چھارشنبه صدای بيل ھا را که خاک می ريختند، شنيديم عليه وسلم 

، ص ١ج » باب ماجاء فی دفن الميت«الموطأ، امام مالک، کتاب الجنائز،  : يد  به ئبرای تفصيل موضوع مراجعه فرما

  .٢٩٢-٢٨٨، ص ٢؛ طبقات ابن سعد، ج ٢٣١

  

  تی که نماز جنازه بر ميت خوانده نمی شود؟در حاال
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ازه بر ميت فرض کفايه است، حتی اگر ميت در حال حياتش انسان گناھکار و فاسقی ھم بوده باشد، و يا گفتيم نماز جن

  .بالفاصله بعد از تولد بميرد

  : هللا می گويد ة امام نووی رحم

 ) .۵/١۶٩(» شرح المھذب» « ی است، و به اجماع رسيده استئنماز بر ميت در نزد ما  بدون ھيچ اختالفی فرض کفا«

بر کودک، در مذھب شوافع  و مذھب جمھور سلف و خلف واجب است، و حتی ابن ) نماز جنازه(و اما «: ی گويد و م

  ) .۵/٢١٧" (شرح المھذب. "»منذر اجماع نقل کرده است

 مسلمان وارد نشده، مگر کسی که در ميدان نبرد و جھاد شھيد شده باشد، که جمھور اھل ۀی در مورد جنازئو ھيچ استثنا

بر پيکر شھيد نماز خوانده نمی شود، چون پيامبر :  گفتند -  از جمله امام مالک و شافعی و روايتی از امام احمد –علم 

  .صلی هللا عليه وسلم بر شھدای احد نماز نخواندند

  ).٢/٣٣۴(» المغنی  «  : نگاه کنيد به 

  : هللا می گويد ةامام ابن قيم رحم

، زيرا رسول خدا صلی هللا عليه وسلم بر شھدای احد نماز نخواندند، و شناخته بر شھيد معرکه نماز خوانده نمی شود«

 که ھمراه ايشان در غزوات حضور داشتند نماز خوانده باشند، و ھمينطور خلفای ءنشده که ايشان بر کسی از شھدا

  ) .٢١٧ /٣(» زاد المعاد« . »راشدين و جانشينان بعد آنھا

  :  ند و عالمه عبدالعزيز ابن باز گفت

 مشروع نيست و غسل داده نمی شوند؛ کسانی که در ميدان جنگ کشته شدند، نماز جنازه بر آنھا مطلقاً  شھداء يعنی آن«

از جابر ) ١٣۴٧(بخاری در صحيحش .. زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر شھدای احد نماز نخواندند و غسلشان نداد

توان درمجموع فتاوی ابن باز  تفصيل موضوع را می. (»بن عبدهللا رضی هللا عنه روايت کرده است

  )مطالعه فرمود  )١٣/١۶٢(

  ) .۵/٣۶٧(الشرح الممتع : عالمه ابن عثيمين ھم مشابه ھمين سخن را گفتند، مراجعه شود به 

  .نماز بر شھداء جايز است ولی واجب نيست: اما بعضی از اھل علم گفتند 

  :می گويد » کتاب الجنايز« و عالمه البانی در 

 شداد  کسانی ھستند که نماز جنازه بر آنان جايز است، در اين باره روايات متعددی وجود دارد، مثالً ۀشھداء نيز از جمل«

می : مردی باديه نشين نزد نبی اکرم صلی هللا عليه وسلم آمد و ايمان آورد و از او پيروی کرد و گفت: گويد بن الھاد می

لحظاتی بعد، آن مرد را که تير خورده و . يری نگذشت که برای جنگ با دشمن، برخاستندخواھم با شما ھجرت کنم؟ د

ش کفن نمود و جلو گذاشت ياو را در عبا. مرده و بر روی دستھا حمل می شد، نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آوردند

  ..نسائی و غيره با سند صحيح. و بر او نماز خواند

به اين دليل که تعداد زيادی از ياران رسول هللا .  شھيد واجب نيستۀ ھم می گوئيم نماز جنازبا وجود اين احاديث باز 

اما نقل نيست که پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر آنھا نماز .  بدر و جاھای ديگر شھيد شدند ۀرضی هللا عنھم در غزو

 ءخواندن نماز بر شھدا: رد بھتر است بگوئيمخاطر روايات مختلف در اين موه ب: بنابراين ابن قيم می گويد. بخواند

بدون شک : بنده می گويم) . تھذيب السنن(که طبق روايتی امام محمد نيز ھمين را گفته است  اختياری است، چنان

  .»خواندن نماز بر آنھا از نخواندن بھتر است

خوانده نمی شود، زيرا ھنوز روح در او که چھار ماه را کامل نکرده باشد بر او نماز  و اما جنينی که سقط شود درحالی

  .دميده نشده، ولی اگر بعد از چھار ماه کامل سقط شود، بر او نماز خوانده می شود

  چه وقت بر او نماز خوانده می شود؟: ال شد ؤشنيدم که از پدرم درباره نوزاد س«: عبدهللا فرزند امام احمد نقل می کند 
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  .باشد بر او نماز بخوان اگر سقط در چھار ماھگی : پدرم گفت 

  بر او نماز خوانده شود ھرچند که گريه نکند؟: پرسيد 

  ) .١۴٢: صفحه ( »  مسائل اإلمام أحمد«بلی  : گفت 

اگر چھار ماه را کامل نکرده باشد، نه غسل داده می شود و نه بر او نماز خوانده «: ت دائمی افتاء گفتند أو علمای ھي

  .» روح به وی نفخ نشده استرايقه ھم نيست، زيشود، و الزم به تسميه و عق

  ).۴٠٨ /٨(» فتاوی اللجنة الدائمة«  

  

  :نماز جنازه بر کافر، مرتد و منافق

شود ، مثل کسی که به صورت عمدی مرتکب شرک  مرتد کسی است که بعد از اسالمش از دين مقدس اسالم بيرون می

بعد از رسيدن حکم برای مسلمان از اھل قبور استمداد  م کار خويش و با دانستن معنی و مفھومی شود، مثالً ) ج(به خدا 

 که یو استعانت می طلبد و آنھا را به فرياد و دعاء می خواند و يا کسی که منکر قرآن يا جزئی از آن شود، و يا حرام

با را جايز بداند، يا کسی که  شرابخواری را جايز و حالل بداند، يا زنا و رمورد اتفاق مسلمين باشد را حالل بداند، مثالً 

برای توضيح بيشترمراجعه  شود .( ادعای غيب کند و يا اھل سحر و جادو باشد، يا آيات خدا و رسولش را مسخره کند

  ) .۴٢/٣۵٠(» الموسوعة الفقھية«: به 

  :عالمه ابن عثيمين می گويد 

و بازگشت به اسالم می شود، اگر ) توبه(او ملزم به مرتد با انواع آن ، ھمانند کافر اصلی با او رفتار نمی شود، بلکه «

عنوان حد کشته می شود، و در کنار مسلمانان دفن نمی شود و بر او نماز خوانده نمی ه اسالم آورد که ھيچ، وگرنه ب

  ) .۶ /١۴( البن عثيمين -» فتاوی نور علی الدرب«. »شود

  :و اما منافق 

م می کند، اما در خفی و پنھانی کفر می ورزد و اعتقادی به اسالم ندارد، بر  کسی که در بين مسلمانان تظاھر به اسال

َواَل تَُصلِّ «: که نفاق او بر مردم ظاھر شود، هللا متعال می فرمايد  شرطیه ھمچون کسی نماز خوانده نمی شود، البته ب

ِ َوَرُسولِِه َوَماتُوا َوھُْم فَاِسقُونَ َعلَی أََحٍد ِمْنھُْم َماَت أَبًَدا َواَل تَقُْم َعلَی قَْبِرِه إِنَّھُمْ  َّ   ).٨۴توبه ( »  َکفَُروا بِا

) برای دعا و طلب آمرزش،(و بر کنار قبرش، ! نماز نخوان)  منافقان يعنی( ھيچ يک از آنان ۀھرگز بر مرد«: يعنی 

  .»تندچرا که آنھا به خدا و رسولش کافر شدند؛ و در حالی که فاسق بودند از دنيا رف! نايست

روزی که عبد هللا بن اُبَی ُمرد، پسرش نزد رسول : عبد هللا بن عمر رضی هللا عنھما می گويد: ه دبخاری روايت کر

و بر او، نماز جنازه . پيراھنت را عنايت کن تا پدرم را با آن کفن کنم! يا رسول هللا: آمد و گفت صلی هللا عليه وسلم هللا

  .بخوان و برايش، دعای مغفرت کن

ھنگامی که جنازه آماده شد، « . »آِذنِّی أَُصلِّی َعلَْيهِ  « :صلی هللا عليه وسلم پيراھنش را به او عطا کرد و فرمود رسول هللا

ھنگامی که رسول  .را مطلع ساخت سپس آمد و رسول خداصلی هللا عليه وسلم. »مرا خبر کن تا بر او، نماز بخوانم

مگر خداوند شما را از نماز : بخواند، عمر پيراھن ايشان را گرفت و گفت و نماز صلی هللا عليه وسلم خواست بر ا هللا

اْستَْغفِْر لَھُْم أَْو ال : أَنَا بَْيَن ِخيََرتَْيِن، قَالَ «: فرمود صلی هللا عليه وسلم خواندن بر منافقين، منع نفرموده است؟ رسول هللا

ُ لَھُمْ تَْستَْغفِْر لَھُْم إِْن تَْستَْغفِْر لَھُْم َسبْ  ةً فَلَْن يَْغفَِر هللاَّ چه برای : (خداوند می فرمايد. به من اختيار داده شده است«. »ِعيَن َمرَّ

حتی اگر ھفتاد بار برای آنھا طلب آمرزش کنی، خداوند ھرگز آنھا . منافقان، طلب مغفرت کنی چه نکنی، تفاوتی ندارد

:  را نازل فرمودتسپس، خداوند اين آي خواند، بر او نماز  عليه وسلمصلی هللا  سرانجام، رسول هللا. »)را نخواھد بخشيد

  ).١٢۶٩(بخاری ). بر ھيچيک از مردگان منافق، نماز نخوان(
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  :  شيخ االسالم ابن تيميه می گويد 

نفاق ھرکسی ظاھر شود نماز بر او و استغفار برای وی جايز نيست، اما برای کسی که نفاق او معلوم نشود بر وی «

ز خوانده می شود و ھرگاه شخصی نفاق کسی برايش معلوم باشد او نبايد بر وی نماز بخواند، ولی کسانی که نفاق او نما

عمر رضی هللا عنه بر کسی که حذيفه بر او نماز نمی خواند، نماز نمی . برايشان معلوم نشود بر وی نماز بخوانند

« . »رش بر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را داشتند، شناخت تبوک منافقينی که عزم يوۀخواند، زيرا حذيفه در غزو

  ) .١۶٠ / ۵(» منھاج السنة

  :بطور خالصه 

  . ھر مسلمانی واجب است، حتی اگر جنينی باشد که سقط شده استۀ نماز خواندن بر جناز-١

  . جنينی که به چھار ماه کامل نرسيده و سقط شود، بر او نماز خوانده نمی شود-٢

  .دای ميدان جھاد نماز خوانده نمی شود، ولی اگر کسی نماز خواند ايرادی ندارد بر شھ-٣

  . بر کافر، مرتد، و منافقی که نفاقش آشکار شده باشد نماز خوانده نمی شود-۴

  

  : که چند سال قبل وفات نموده ینماز جنازه بر ميت

ی است، يعنی واجب است عده ای از ئکفاقبل از ھمه بايد گفت که خواندن نماز جنازه بر ميت ھر مسلمانی فرض 

  .مسلمانان بر او نماز بخوانند تا اين واجب از دوش ھمه ساقط شود

کس بر او نماز نخوانده، واجب است که اکنون بر وی نماز جنازه خوانده  بنابراين مادام که اين مرد فوت کرده و ھيچ

ا چند مرد آنجا رفته و در کنار قبرش بر او نماز بخوانند شود؛ چه بر قبر ايشان در قبرستان باشد که در آنصورت يک ي

صورت غائب بر او بخوانيد، که در اين ه پس نماز جنازه را بو يا اگر قبر او در خارج کشور يا جای دوری است، 

  .مورد زنان ھم می توانند در نماز شرکت داشته باشند

  . از خوانده شود، می بايست بعد از دفن بر او نماز خواندکه بر او نم اھل علم گفتند که اگر ميت دفن شود بدون آن

« . »اگر بر ميت نماز خوانده نشده باشد، بر او نماز می خوانيم ھر چند بعد از سالھا باشد«: عالمه ابن عثيمين گفته 

  ).۴۴٠ / ۵(» الشرح الممتع

می توان بر قبرش نماز جنازه .. فن گردد اگر ميت بدون نماز جنازه د«: می گويد » کتاب الجنايز« و شيخ البانی در 

  .خواند

ِ َصلَّی هللاُ «: احاديث متعددی در اين باره آمده است؛ ابن عباس رضی هللا عنه روايت می کند  َماَت إِْنَساٌن َکاَن َرُسوُل هللاَّ

ا أَْصبَ  َکاَن اللَّْيُل فََکِرْھنَا، : قَالُوا» َما َمنََعُکْم أَْن تُْعلُِمونِی؟«: َح أَْخبَُروهُ، فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم يَُعوُدهُ، فََماَت بِاللَّْيِل، فََدفَنُوهُ لَْياًل، فَلَمَّ

  ).١٢۴٧(بخاری » َوَکانَْت ظُْلَمةٌ أَْن نَُشقَّ َعلَْيَک فَأَتَی قَْبَرهُ فََصلَّی َعلَْيهِ 

ھنگام شب . ه وسلم به عيادت او می رفتمردی فوت کرد که در دوران مريضی اش  رسول هللا صلی هللا علي«: يعنی 

چرا مرا اطالع : وقتی صبح شد، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را از مرگ او آگاه ساختند، فرمود. او را دفن کردند

آنگاه، رسول هللا صلی هللا . لذا نخواستيم شما را به زحمت بيندازيم. شب و ھوا تاريک بود! ای رسول هللا: نداديد؟ گفتند

  . »ليه وسلم کنار قبر او رفت و بر او نماز جنازه خواندع

  .اين حديث دليل بر جواز نماز بر قبر متوفی بعد از دفن اوست

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

  .بخاری و مسلم .»لَی اْلُمَصلَّی فََصفَّ بِِھْم َوَکبََّر أَْربًَعاَخَرَج إِ 
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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

نماز غائب تنھا بر کسی : صورت غائب بر ميت است، که بعضی از علماء گفتند ه از نماز باين حديث دليل بر جو

  .خوانده می شود که بر او نماز جنازه خوانده نشده باشد

  

 ادامه دارد


