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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٤ اپريل ١٨
  

  آداب جنازه
٨  

  

  :اندازۀ  قـبر

  باشد، متوفى  به طرف  قبله  داخل  قبر  می  نصف  قامت  يك انسان  ميانه  قدۀ  عمق  قبر حداقل به  اندازين كمتر

در صورت ممکن روی ميت را  روبه  قبله   » بسم هللا  وعلى  ملة  رسول هللا« : گذارد بگويد  كسی كه  اورا می شود و

   .يا تكه  مى گيرند خشت  ھاى  خام را  بر لحدش مى گذارند با طرف  زن  جھت ستر او چادر و كنند و می

شت  پخته ، چونه  وسمنت  استفاده  كردن مكروه است  ، تخته  سنگ  ويا نى در قبری كه  شق  دارد در قبر از خ

شود سر قبر  را  ماھى  پشت  مى سازند  لُچ كردن قبر  جواز  ندارد   استفاده  شود سپس  باالى  آن  خاك  ريختنانده  می

  .كه اين حاالت  از اين  حكم مثتنى است

  .گيردرا  ن مغصوبه دفن  شده باشد وصاحب كفن قيمت آن مرده  به كفن  -١

   .صاحب زمين  به  باقى گذاشتن  او   راضى نبود  وباشد مرده  در زمين  مغصوبه دفن شده -٢

يا طب عدلی ، خواستار تحقيق در مورد چگونکی قتل  ، وباشديا غير قصدى مال دفن  شده   و ھمراه  مرده  قصدً -٣

   .ميت گردد

دريا  انداخته  ه ب  در كشتى ُمرد وچارۀ دفن  آن نبود بھتر  است  به متوفى  يك چيزى  سنگين  بسته  شود  واگر شخصى

    .شود

  

  :گذاشتن عالمه ونشانه بر سر قبر

يعنی ( شیء مباح، جايز است، چنانکه از کثير بن زيد مدنی از مطلب روايت است که او ۀوسيله عالمت گذاشتن بر قبر ب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجاًل أَْن يَأْتِيَهُ بَِحَجٍر فَلَْم   «:گفت ) مطلب ا َماَت ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن أُْخِرَج بَِجنَاَزتِِه فَُدفَِن فَأََمَر النَّبِیُّ َصلَّی هللاَّ لَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّی هللاَّ َوَحَسَر َعْن ِذَراَعْيِه قَاَل َکثِيٌر قَاَل اْلُمطَّلُِب قَاَل الَِّذی يُْخبُِرنِی َذلَِک َعْن يَْستَِطْع َحْملَهُ فَقَاَم إِلَْيھَا َرُسوُل هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِحيَن َحَسرَ  ِ َصلَّی هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل َکأَنِّی أَْنظُُر إِلَی بَيَاِض ِذَراَعْی َرُسوِل هللاَّ ِ َصلَّی هللاَّ  َعْنھَُما ثُمَّ َحَملَھَا َرُسوِل هللاَّ

   ).٣٢٠۶( د وأبو داو» فََوَضَعھَا ِعْنَد َرْأِسِه َوقَاَل أَتََعلَُّم بِھَا قَْبَر أَِخی َوأَْدفُِن إِلَْيِه َمْن َماَت ِمْن أَْھلِی
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ليه وسلم وقتی عثمان بن مظعون فوت کرد و جنازه اش به مقبره برده شد و دفن گرديد، رسول هللا صلی هللا ع: يعنی 

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آستين را باال زد . آن مرد نتوانست سنگ را حمل کند. مردی را امر کرد تا سنگی بياورد

کسی که اين جريان را از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم برای من نقل می کرد، : راوی می گويد. و به طرف سنگ رفت

 محفوظ است که گوئی ھم اکنون رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را می بينم که  منۀاين جريان چنان در خاطر: می گفت

سپس رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سنگ را حمل کرد و در جھت سر ميت . آستين را باال زده، سنگ را حمل می کند

دانم کسی بميرد، او را با گذاشتن اين سنگ، قبر برادرم را عالمت گذاری می کنم و اگر از خويشاون: گذاشت و فرمود

  .»در قرب و جوارش دفن می کنم

  .اسناد اين حديث را حسن دانسته است) ١٣٣ / ٢(» التلخيص الحبير « حافظ بن حجر در 

 سنگ يا امثال آن عالمتگذاری شود تا ديگر خويشاوندان و ۀوسيله قبر ب «: وشيخ  البانی با استناد به اين حديث گفته 

  .»ار او دفن شوندبستگانش در قرب و جو

ايرادی ندارد : گفته   سنگ يا چوب  ممانعتی ندارد، امام احمدۀوسيله عالمت گذاشتن قبر ب«: و امام ابن قدامه می گويد 

 آن شناخته شود، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم قبر عثمان بن مظعون را ۀوسيله که شخص قبر را عالمت بگذارد تا ب

  ).١٩١ / ٢(» المغنی «. »عالمت گذاشت

  

  :ساختن قبر قبل از مرگ

شوند وبرای خود قبر را  جوی قبر می و که  مرگ شان فرا رسد  ، در جست برخی از مردم عادات دارند قبل ازاين

 قبرستان عمومی ملک شخصی کسی نيست، برای احدی آماده می  سازند ؟ اين عمل در شرع اسالمی جواز ندارد، 

د، ولی اگر وبرای خود قبر حفر نمايد، زيرا اين کار موجب محروم ساختن ديگران می شجايز نيست که قبل از وفاتش 

ت خود  تصرف کند ، وشرع برايش اجازه يتواند در ملک قبرستان ملک  شخصی اين شخص باشد ، در آنصور ت می

  .دھد  تا  قبل از مرگ برای خود قبر انتخاب و حفر  نمايد  می

برای او جايز نيست قبری را حفر کند تا اگر ُمرد در آنجا دفن شود، زيرا « : آمده ) ٢/٢۴۶(» مواھب الجليل« در کتاب 

موجب محروم شدن ديگری می شود و آنکس که زودتر می ميرد نسبت به او اوالتر است که در آنجا دفن شود، اما اگر 

  .»..ای او می شودوری مرگ برآملک خودش باشد برای او جايز است؛ زيرا غصب کسی نيست و موجب ياد

قبل از نياز به آن ، يعنی نياز به دفن ) عمومی (ۀحفر قبر در قبرستان وقف شد«: آمده ) ٢/١۴۵(» کشاف القناع «و در 

  .»شدن ، حرام است، مثل کسی که قبری برای خود می گيرد تا اگر ُمرد وی را در آنجا دفن کنند

  :فرمايد  و خطيب شربينی از فقھای جھان اسالم می

آن قبر به او اختصاص نخواھد داشت، زيرا مالک تقدم ) با اين کار(اگر در قبرستان وقف شده ای قبری را حفر کند، «

  ).٣/۵٠٢" (مغنی المحتاج. "»با دفن است نه با حفر

  : فرمايد  شيخ  ابن عثيمين درباره می

زيرا با اينکار مکانی را اشغال کرده و حفر قبر برای او قبل از مرگش، اگر در قبرستان عمومی باشد جايز نيست؛ «

که نمی داند کجا خواھد ُمرد، چه بسا در سرزمين ديگری  ديگری را از دفن نمودن در آنجا منع می گرداند، درحالی

بميرد، اما اگر قبرستان عمومی نباشد، ايرادی ندارد، چنانکه عايشه رضی هللا عنھا مکان قبر خود را در خانه اش 

  ).١٧/٧٨(مجموع فتاوی ابن عثيمين . (» به عمر رضی هللا عنه رسيدآماده کرده بد، ولی بعداً )  نبویۀحجر(

  

  : دفن کردن درقبراً حکم امانت
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به اصطالح  نمايند، متوفی را در تابوت مخصوص گذاشته و برخی از مسلمانان که در کشور ھای ديگری  زندگی می

بعد از انتقال  جسد ميت را از تابوت بيرون  دھند، به محل مربوطه انتقال میرا  بعد از مدتی  آن  دفن می نمايند واً امانت

 اً دفن کرده باشيد کشيدن  دوباره شرعاً ياد داشته باشيد که بعد از دفن کردن اگر که امانته ب. نمايند کشيده  دوباره دفن می

  ). جلد اول ٣۴٢عزيز الفتاوی  صفحه . (  ھم در شرع نيست اً جائز نيست ودفن کردن امانت

  

  :رفتن به قبر ستان در روز سوم

 عزادری اھتمام  خاصی قايل ھستند  ودر روز سوم اھل مدر افغانستان رسم طوری است که در  روز سوم  بری مراس

بار ديگر مراسم تعزی  را در روز سوم  دوباره زنده  به اصطالح يک روند و واقارب ميت جمع شده وبه قبر ستان می

  .  مراسم عزادری  روز سوم مسمی می سازند بهرا  حتی آنمی سازند و

 ۀفاتحه  خان  ميت در مسجد وۀکه دو روز قبل محافل عزارداری با مراسم خاص ختم قرآن وخيرات در خان در حالی

  . دارند   عزادری را در قبرستان بر پا می،وباز ھم فاميل متوفی روز سوم زنانه ومردانه نيز صورت گرفته  است 

  :در مجموع بايد گفت . ندارد قبرستان  اصل شرعی نداشته وه رفتن  ب جليل مراسم روز سوم وت

  عيد دوم   ،مناسبت  روز  سوم، دھم، بيستم، چھلم ، عيد اوله  اين مصارف گزاف باآنھم ب عزادری  بعد از مرگ و

عنه ھم طر کسی آنرا انجام ندھد،   برايش سف اگأ تاباشد ب ز میاي بدعت ھا  وعمل ناجۀساير تجليل ھا  از جمل سال و

سلف الصالحين    مسلمين وۀين وائمينه از اعمال  اصحاب ونه از تابع سنت  و ثبوت اين اعمال نه در قرآن و. زنند  می

  ).امداد المفتيين (ترک  وفروگذاشتن اين اعمال  واجب است   وجود نداشته ،در ھيچ يک 

  

  :حکم دفن ميت در قبرکھنه

که اثری از آن قبر نماند  تا زمانی) و ويران نکرد(ه ميت در قبر دفن گرديد، واجب است که آن قبر را رھا ساخت ھرگا

ديگری در آن ۀ و بيرون آوردن اسکلت ميت جھت دفن نمودن مرد) که متعلق به مسلمانی باشد مادامی(و لذا نبش قبر 

  .قبرجايز نيست

  :گويدمی » المجموع« هللا در ةامام نووی رحم

به خاک ) پس از ساليانی(ولی اگر مرده در قبر . نبش قبر بدون عذرشرعی جايز نيست) شافعيه(به اتفاق اصحاب « 

جايز است و  که به زمين زراعتی تبديل کرد،  ديگری را داخل آن نمود يا اينۀکه مرد تبديل شد، نبش آن برای اين

ی ساير تصرفات و منتفعات از آن قبر استفاده کرد و اين به شرطی جايز است تا برا) شافعيه(ھمچنين به اتفاق اصحاب 

   )۵/٢٧٣" (المجموع" . "است که داخل قبر حاوی استخوانھای ميت نباشد و اثری از آن نمانده باشد

  :پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايند

من بعد از مردن، مانند شکستن استخوان او ؤشکستن استخوان م)(اریبخ .(»إِنَّ َکْسَر َعْظِم اْلُمْؤِمِن َمْيتًا ِمْثُل َکْسِرِه َحيًّا«

  ).در حال حيات است

اين حديث، بر حرمت شکستن استخوان ميت  .که گناه اين کار در حال زنده بودن و بعد از مردن برابر است يعنی اين

  .من داللت داردؤم

  : حديث فوق می گويد هللا در کتاب الجنايز خود در موردةشيخ ناصرالدين البانی رحم

  :از حديث مذکور موارد زير استنباط می شود"

بر اين اساس بعضی از سلف، حفر قبر را در . دليل احتمال شکستن استخوانھايش حرام استه  نبش قبر مسلمان ب-١

  ...مقبره ای که اموات، به کثرت آنجا دفن شده اند، مناسب ندانسته اند
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خاطر اسباب ه نبش قبر بدون مجوز شرعی صحيح نيست، البته ب«:  می گويد)۵/٣٠٣(» المجموع«امام نووی در 

  ...شرعی مانعی ندارد

و از بين ) استخوانھايش( جسد پس از پوسيده شدن ینبش قبر و بيرون آوردن اجزا:  کالم نووی اين است ۀخالص

ھم چنين اگر جسد ميت پوسيده . در چنين صورتی ، جايز است که جسد ديگری در آنجا دفن شود. رفتنش جايز می باشد

طور کامل به خاک تبديل شده باشد، جايز است در آنجا زراعت کرد يا ساختمان احداث نمود و از بين رفتن ميت ، ه و ب

 ...مدت مشخصی ندارد، بلکه با اختالف شرايط جوی و تفاوت ھوای ھر منطقه مدت آن نيز متفاوت است

کومت ھای اسالمی به سنگ ھا و حتوجه می کند ، اين است که بسياری از از جمله کارھای شگفت آوری که جلب 

ی که بر روی قبور نصب شده اند احترام بيشتری قائل اند تا نسبت به صاحبان قبر يعنی ، اگر گنبد ، سنگ يادبود ئبناھا

می کنند و به خاطر حفظ آن و يا ساختمانی در مسير پروژه ھا و برنامه ھای عمرانی قرار گيرد، از انھدام آن خودداری 

اما خود قبر نزد آنان از چنين ! را از آثار باستانی می دانند  تنظيم شده عمرانی را تغيير می دھند، چون آنۀ، نقش

حتی بعضی از . وجود نمی آورنده احترامی برخوردار نيست و به خاطر حفاظت آن، چنين تغييری در نقشه ھای خود ب

 شھر و به دور از مقبره ۀتی که داريم سعی شان بر اين است که اموات را بيرون از حوزحکومت ھا بر اساس اطالعا

  .  من مخالفتی ديگر با موازين شرعی است ۀھای باستانی دفن کنند، اين عمل به عقيد

: که  الی که ميان محصلين  پوھنحی طب  به کثرت مطرح است، روشن می گردد و آن اينؤطبق اين حديث، جواب  س

  :ا کالبد شکافی انسانھا و شکستن استخوان مرده ھا ، به منظور انجام تحقيقات طبی  جايز است يا خير؟ جواب اين استآي

 بعدی مطرح می ألۀ اين کار در حق مردگان مسلمان جايز نيست و در حق اموات غير مسلمان جايز است و آنچه در مس

  .شود ، مؤيد اين مطلب است

که به معنی استخوان است » عظم «ۀچون در حديث کلم. ن از چنين احترامی برخوردار نيست استخوان غير مسلمانا-٢

  ...من اضافه شده است و چنين به نظر می آيد که کافر از اين احترام برخوردار نيستؤبه م

. اره داردنبش قبور کفار جايز است، زيرا کفار از چنين احترامی برخوردار نيستند، ھمانطور که حديث سابق بدان اش

وارد   صلی هللا عليه وسلم  وقتی رسول هللا: رضی هللا عنه نيز مؤيد اين مطلب است که می گويد  حديث انس بن مالک

. سپس قاصدی نزد بنی نجار فرستاد. چھارده شب در آنجا مقيم شد .  بنو عمرو بن عوف اقامت کردۀمدينه شد، در قبيل

صلی   آن صحنه را ھنوز به خاطر دارم که رسول هللا: انس رضی هللا عنه می گويد. آنان در حالی که مسلح بودند، آمدند

 بنی نجار اطراف آن ۀپشت سر ايشان، و سران طايف  رضی هللا عنه در حالی که سوار شتر بود و ابوبکر  هللا عليه وسلم

شد و دوست   رضی هللا عنه  صاریوارد صحن منزل ابو ايوب ان  صلی هللا عليه وسلم  رسول هللا. دو گرد آمده بودند

برای ساختن مسجد با . در نزديکی محل خواباندن گوسفندان، نماز خواند.  نماز بخواند،داشت ھر جا که وقت نماز رسد

اين باغ را برای ساختن مسجد، در برابر دريافت قيمت واگذار : سران طايفه مشغول مذاکره بود و خطاب به آنان فرمود

زمين مورد   .خدا سوگند ما آماده ھستيم که بدون قيمت، آن را در اختيار شما قرار دھيمه ب: واب گفتندآنان در ج. کنيد

صلی هللا عليه   رسول هللا. ی وجود داشتئدر آنجا قبور مشرکين ، نخلستان و ويرانه ھا. بحث داخل چھار ديواريی بود

 نخلھا را به ۀتن. ، مسطح و درخت ھای خرما قطع شونددستور داد تا قبور مشرکين را خراب کنند، ھمواری ھا  وسلم

اصحاب، سنگ حمل می کردند و می . مسجد چيدند و دو طرف راست و چپ مسجد را با سنگ ساختندۀطرف قبل

  :نيز در حالی که با اصحابش مشغول حمل خشت بود، چنين رجز می خواند  صلی هللا عليه وسلم  آوردند، رسول هللا

  )بخاری(فارحم االنصار و المھاجره                 اجُر اآلخرةاللھم ان االجر 

  ).پس بر انصار و مھاجرين رحم بفرما  -ھمانا اجر واقعی، اجر آخرت است! پروردگارا(

  :حافظ در الفتح می گويد
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ھمچنين . ردند جايز است  ھبه يا بيع ، مملوک می گۀوسيله از حديث مذکور چنين بر می آيد که تصرف در قبوری که ب

ھمچنين خواندن نماز در قبرستان کفار بعد .  مانعی ندارد،نبش قبور کھنه و از بين رفته اگر متعلق به غير مسلمانان باشد

  ."در آنجا نيز، بال مانع است  از نبش و بيرون آوردن آنھا و ساختن مسجد

جز در صورت ضرورت جايز ه  در آنھا باقی مانده است بکه اثر ميت که نبش قبور مسلمانان تا زمانی پس خالصه اين

ھايشان  که حتی استخوان ای گونهه نيست و اين عمل بی احترامی به مردگان است ولی اگر اثری از آنھا نمانده باشد ب

ر آن محل که د  ديگری را در آن دفن کرد يا اينۀنيز به خاک تبديل شده باشند، ايرادی ندارد که قبور را نبش کرد و مرد

  وهللا اعلم. ولی ھرگونه تصرفی در قبرستان کفار جايز است. ی ساختئزراعت يا بنا

  

  :دفن ميت واجب است، ولو کافر باشد

دين مقدس اسالم به پيروان خويش ھدايت فرموده که دفن ميت واجب است ، ولوکه کافر ھم باشد ، غرض توضيح بيشتر 

  :نمايم  به احاديث ذيل جلب میرا وبھتر موضوع توجه خوانندگان محترم 

  : کنند   انصاری يکی از آنان است روايت میۀ گروھی از اصحاب که ابوطلح-١

ھای   تن از سران قريش در خندقی يا چاھی از چاه٢۴ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  در روز بدر، امر کرد تا جسد 

 بدنش یاش پر شده بود، وقتی او را تکان دادند، اجزا زرھیجز اميه بن خلف، که ورم کرده و لباس (بدر انداخته شود، 

  ).حال خود رھا کردند و بر جسدش سنگ و خاک ريختند تا پنھان گردده بنابراين، جسد وی را ب. از ھم جدا شد

. دکر شد، تا سه روز در ميدان توقف می  معموالً رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ھرگاه در جنگ عليه دشمن پيروز می

حتماً  : سپس به راه افتاد و يارانش او را ھمراھی کردند و گفتند.  بدر، امر کرد تا مرکبش را آماده کنندۀروز سوم غزو

  .برد برای انجام کاری تشريف می

ه  چاه ايستاد و شروع به ندا دادن نامھای سران کشتۀکه بر دھان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  به راھش ادامه داد تا اين

  : قريش نمود و فرمودۀشد

کرديد؟ ما وعده  کنيد که کاش از خدا و پيامبرش اطاعت می آيا آرزو نمی! ای ابو جھل و عتبه و شيبه و وليد

که سخنان رسول هللا صلی هللا عليه )  رض( پروردگار را حق يافتيد؟ عمر ۀپروردگارمان را حق يافتيم، آيا شما نيز وعد

شنوند؟ مگر خداوند  ھا می ی؟ مگر آنئگو روح و مرده سخن می ای پيامبر خدا با جسدھای بی : شنيد، گفت وسلم  را می

  توانی که مردگان را بشنوانی؟  تو نمی : نگفته است

ھا   او است، شما سخنان مرا بھتر از آنۀی که جان محمد در قبضئسوگند به خدا : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود

  . شنويد نمی

قتاده . الھای من پاسخ بدھندؤگفتم، حق بود ولی قادر نيستند به س ھا می دانند آنچه من به آن ھا اکنون می  آن،ا سوگندخده ب

ھا را برای شنيدن سخنان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم زنده کرد تا تحقير بشوند و  خداوند در آن لحظه آن : گويد می

  .)ب، عبدهللا بن عمر و جمعی از صحابه نقل شده استاين حديث از عمر بن خطا. (حسرت بخورند

  :فرمايد  ھمچنان در حديث ديگری حضرت علی کرم هللا وجھه می

چه . کاکايت، ابوطالب فوت شده است : وقتی ابوطالب فوت کرد، نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم رفتم و عرض کردم

  . ن و تا برنگشته ای، سخن مگواو را دفن ک : کسی او را دفن کند؟ رسول خدا فرمود

برو  : رسول خدا فرمود. او را دفن کرده و به محضر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  حاضر شدم : فرمايد حضرت می

آنحضرت برای من دعا . غسل کردم و نزد رسول هللا رفتم : گويد علی می. سخن نگو و غسل کن و تا پيش من نيامدی، 

   .دھم  را از داشتن شترھای آبستن و سرخ رنگ  ترجيح میھا ی که آنئکرد، دعاھا
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  :حکم ويران کردن قبر

که استخوان مردگان سالم باشد، تخريب قبرستان  که در فوق تذکر داديم، حکم شرع اسالمی  ھمين است تا زمانی طوری

 خراب کردن آن؛ شکستن و بيرون راندن استخوان اجساد مردگان است و اين کار به معنای ۀام است، زيرا الزمحر

 صلی هللا عليه وسلم  دليل ممنوع بودن شکستن استخوانھای ميت حديث رسول هللا اھانت به آنھاست که حرام می باشد و

شکستن : يعنی).١/۴٩٢(ابن ماجه ) ٢/۶٩(ابوداود  .»ْيتًا ِمْثُل َکْسِرِه َحيًّاإِنَّ َکْسَر َعْظِم اْلُمْؤِمِن مَ « :فرمايد است که می

که گناه اين کار در حال زنده  يعنی اين .من بعد از مردن، مانند شکستن استخوان او در حال حيات استؤاستخوان م

  .بودن و بعد از مردن برابر است

و به خاک تبديل شده  ارد، اما اگر استخوان اجساد پوسيدهمن داللت دؤاين حديث، بر حرمت شکستن استخوان ميت م

  .بالمانع است باشند، در آنصورت تخريب آنھا وزراعت و ساختن در آنجا

  :چنانکه فقھای حنفی  گفتند 

 ديگری را در ھمان قبر دفن کرد، و يا در آنجا زراعت ۀھرگاه ميت فاسد شد، و به خاک تبديل گشت، می توان مرد

  -).۵٩٩ / ١" (حاشيه ابن عابدين. "ساختمانی بر آن بنا کردنمود، و يا 

ھرگاه جسد ميت پوسيده شود، زراعت و شخم زدن قبر و يا غير آن مانند ساختمان سازی جايز است، : و حنابله گفتند 

نباشد، اگر اما اگر ھنوز اجساد پوسيده نشده باشند، جايز نيست و اين حکم برای زمانی است که قبرستان از زمين وقفی 

  ).١۴۴ / ٢" (کشاف القناع. "آن زمين برای دفن اموات وقف شده باشد، کشاورزی و شخم زدن آنجا جايز نيست

نبش قبر بدون مجوز شرعی صحيح نيست، «: می گويد) ۵/٣٠٣(» المجموع« در - از فقھای شافعيه –امام نووی  و

  .خاطر اسباب شرعی مانعی ندارده البته ب

  : می گويد» کتاب الجنايز« ر شيخ   البانی د

 جسد پس از پوسيده شدن و از بين رفتنش جايز می ینبش قبر و بيرون آوردن اجزا:  کالم امام نووی اين است ۀخالص«

طور کامل ه ھم چنين اگر جسد ميت پوسيده و ب. در چنين صورتی ، جايز است که جسد ديگری در آنجا دفن شود. باشد

 جايز است در آنجا زراعت کرد يا ساختمان احداث نمود و از بين رفتن ميت مدت مشخصی به خاک تبديل شده باشد،

اقدامات ) البانی( من ۀبه عقيد. ندارد، بلکه با اختالف شرايط جوی و تفاوت ھوای ھر منطقه مدت آن نيز متفاوت است

منظور ساخت و ه ن اجساد، ببعضی حکومت ھای اسالمی برای از بين بردن گورستان ھای مسلمانان و بيرون آورد

گونه رعايت احترام و بدون توجه به نھی وارده در اين موضوع و بدون جلوگيری از  بدون ھيچ... ساز و عمران و 

چون اين گونه عمران از ضروريات زندگی مردم محسوب . شکستن استخوانھای ميت، از نظر شرع کار خوبی نيست

.  ھستند و برای پرداختن به تشريفات زندگی، تجاوز بر مردگان جائز نمی باشد تشريفات زندگیۀنمی شود، بلکه از جمل

   .»زندگان بايد امور زندگی خود را چنان تنظيم کنند که به مردگان ضرر و آسيبی وارد نشود

  

  :دفـن مسلمان در قـبر ستان مشرکـيـن

کند يکی از   ھای مذھبی در آن  زند گی میی که اقليتئخصوص در کشور ھاه موضوع دفن مسلمانان در قبرستان کفار  ب

  .باشد مناقشه در بين مسلمانان  می عات قابل بحث ووموض

  :که  تمامی علمای مذاھب اھل سنت  اتفاق نظر دارند بر اين
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 مسلمانان در قبرستان کفار، و يا دفن جنازه کفار در قبرستان مسلمانان حرام است، بلکه مسلمان در قبرستان ۀ دفن جناز

و   از زمان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم تا امروز چنين بوده استألهمسلمانان و کافر در گورستان کفار دفن شود، مس

  :که گفت ) بن خصاصيه(دليل حرمت آن حديثی از بشير 

ِ صلی هللا عليه وسلم َمرَّ بِقُبُوِر اْلُمْشِرِکيَن فَقَالَ « لَقَْد َسبََق ھَُؤالَِء َخْيًرا َکثِيًرا ثاَلَثًا، ثُمَّ َمرَّ بِقُبُوِر  : بَْينََما أَنَا أَُماِشی َرُسوَل هللاَّ

  ).٣٢٣٠(د وأبو داو» لَقَْد أَْدَرَک ھَُؤالَِء َخْيًرا َکثِيًرا: اْلُمْسلِِميَن فَقَاَل 

ی ھای زيادی از خوب«: ھمراه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم راه می رفتم، به قبرستان  مشرکين رسيديم، فرمود: يعنی 

اينان خوبی «:  مسلمانان رسيديم، فرمودۀبعد به مقبر. و سه بار تکرار کرد» کنار اينھا گذشت، ولی آنھا محروم شدند

  .»ھای زيادی را کسب کردند

حديث داللت بر تفريق و : ابن حزم به اين حديث احتجاج کرده که مسلمان و مشرک در يک مقبره دفن نشوند، و گفته 

  ).١۴٣ / ۵( » المحلی « . قبور مسلمانان از قبور مشرکين داردی ئجدا

  :آمده » دائرة المعارف فقھی« و در کتاب   

الموسوعة الفقھية «  .  »که دفن مسلمان در قبرستان و عکس آن حرام است جز در ضرورت فقھاء اتفاق دارند بر اين« 

 «)١٩ / ٢١.(   

کنند ، واجب است زمينی را با ھمکاری ھمديگر  اقليت ھای مذھبی زندگی میبنابراين بر مسلمانانی که در کشور ھای  

را مخصوص دفن اموات خود قرار دھند، ھرچند که خريد آن برايشان سخت وذی قيمت باشد ، اگر  خريداری کنند و آن

 –ی مانع آن می شد  دولتۀ قوانين ظالمان مثالً –امکان خريد زمين برای تبديل آن به قبرستان مخصوص مسلمانان نبود 

در اين ھنگام بايد اموات خود را به نزديکترين کشوری که در آنجا قبرستان مسلمانان يافت می شود منتقل کرده و در 

  .آنجا دفن نمايند

  ! خوانندۀ محترم

ال ؤت دائمی افتاء سعودی که در برابر  يک سأ ھيغرض توضيح بيشتر اين حکم اسالم  توجه شما را به فتوای علمای

  :نمايم کننده نگاشته است جلب می

شخصی مسلمان  در کشور فرانسه فوت نمود و امکان انتقال وی به کشور  اسالمی   :سايلی از کشور فرانسه می پرسد

وجود نداشت  و در کشوری که در آنجا فوت کرده قبرستان مخصوص مسلمانان وجود ندارد، آيا می توان وی را در 

جز حجره ای که ه ؟ ھمچنين در آنجا مکانی برای غسل دادن اموات مسلمانان يافت نمی شود بقبرستان نصاری دفن کرد

مخصوص غسل اموات نصاری است، آيا اگر امکان غسل ميت در منزلش نباشد می توان اموات مسلمانان را در آن 

  حجره غسل داد؟

  :علمای دار االفتاء  در مورد چنين جواب فرموده اند 

سلمانان وجود نداشته باشد باز نبايد مسلمان را در قبرستان کفار دفن نمود، در اينحالت بايد مکانی را در اگر قبرستان م«

دشت و صحرا يافت و او را در آنجا دفن کرد و قبرش را ھمسطح زمين نمود تا مبادا در معرض نبش قرار گيرد و البته 

ان مسلمانان وجود دارد فراھم باشد، و انتقال وی ھمراه با اگر امکان انتقال وی به سرزمين ديگری که در آنجا قبرست

 –سختی شديد نباشد، اينکار اوالتر و بھتر است، اما اگر برای غسل دادن مسلمان امکان فراھم نمودن مکانی جداگانه 

ة اللجن« . »بدون تحمل کلفت ، ممکن نبود، در آنصورت غسل دادن مسلمان در مکان مخصوص کفار ايرادی ندارد

  .٨/۴۵۴» الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  :باز سايل ديگری می پرسد 
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که مسلمانان در سرزمين ھای دور از مقابر  درجائی) البته(آيا دفن مسلمانان در قبرستان غيرمسلمانان جايز است؟ 

ر حال سفر باشند، مسلمين سکونت دارند و اگر بخواھند اموات خود را به آنجا ببرند الزمست بيشتر از يک ھفته د

  که سنت آنست که در دفن اموات تعجيل نمود؟ درحالی

  :فرمايند  در اين مورد چنين جواب میءعلما

 مسلمانی را در قبرستان کفار دفن کنند، زيرا عمل اھل اسالم از عھد پيامبر ۀبرای مسلمانان جايز نيست که جناز« 

واره بر اين بوده که قبرستان مسلمانان از کفار جدا شده، و مسلمان را صلی هللا عليه وسلم و خلفای راشدين و بعد آنھا ھم

عنوان اجماع عملی محسوب شده که قبرستان مسلمانان بايد جدا از کفار ه با مشرک در يکجا دفن نکردند، و اين امر ب

  :ی از بشير بن معبد سدوسی روايت کردهئباشد و امام نسا

 :م پياده راه می رفتم که از کنار قبرستان مسلمانان عبور کرديم، ايشان فرمودند  ھمراه رسول خدا صلی هللا عليه وسل

: آنھا از شرھای زيادی خالص شدند، و سپس از کنار قبر مشرکين عبور نموديم و فرمود» لقد سبق ھؤالء شًرا کثيًرا «

  .محروم شدندخوبی ھای زيادی از کنار اينھا گذشت، ولی آنھا » لقد سبق ھؤالء خيًرا کثيًرا «

  .واين حديث داللت بر جدا بودن قبرستان مسلمانان و مشرکان از ھمديگر دارد

بر ھر مسلمانی واجب است که در سرزمين غير اسالمی سکونت نکند و در بين جمعيت کفار اقامت نگزيند، بلکه بر 

د، تا بتواند شعائر دينش را برپا اوست که جھت نجات دينش از افتادن در فتنه آنجا را به سوی کشوری اسالمی ترک کن

دارد، و با برادران مسلمان خود در نيکی ھمکاری و تعاون کند و سواد و جمعيت مسلمانان افزايش يابد، مگر کسی که 

ثير کفار قرار أرا داشته باشد و تحت ت ی آنئجھت تبليغ و نشر اسالم در بين آنھا اقامت گزيند که در آنصورت اگر توانا

 و يا برای کسی که مجبور به اقامت در بين کفار شود، و بر آنھا  ادی بر وی نيست در آنجا اقامت کند،نگيرد اير

  .»الزمست که با ھمديگر ھمکاری کرده و قبرستان مخصوصی را مھيا کنند تا اموات خود را در آنجا دفن نمايند

  

  :بحثۀ خالصـ

ان مخصوص مسلمانان دفن نشود و حق ندارند که وی را در اگر يک مسلمان در سرزمين کفر فوت کند، بايد در قبرست

قبرستان کفار دفن نمايند، اگر قبرستان مخصوص نبود وی را به نزديکترين شھر يا کشوری که قبرستان مسلمانان  در 

 کفار آن وجود دارد منتقل کنند، و اگر اين امر برايشان بسيار سخت باشد، پس وی را در مکانی دور از شھر و قبرستان

  .را با زمين يکسان نمايند تا مبادا آنرا ويران و يا نبش کنند دفن کنند و سطح آن

  

 ادامه دارد


