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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  » سعيد افغانی-سعيدی«امين الدين داکترالحاج 
  ٢٠١۴ می ٢٢

  

 !نبايد سياسی گردد جـنازۀ غايــبانه
. ت نه متکی و تجسسات و تحقيقات علمی و يا عقل انسانیمنابع و مصادر احکام شرعی در مسايل عبادتی نقلی اس

کتب   اند که اساس منابع ویيا بعد از ھر تکبير چه خوانده شود مسايل ومطالب که نماز جنازه چند تکبير و درمورد اين

ت قرآنی  اسالمی و مجتھدين که متکی به آياعلمای فقهاستنتاجات  در شرعی اولی يعنی قرآن کريم و سنت رسول هللا و

 . رددگباشد، بايد ثابت و مطابق آن عمل و سنت نبوی 

 خود گرفته وه  غايبانه رنگ سياسی  بۀسف  بايد گفت  در اين اواخر ديده شده است که تدوير  نماز ھای جنازأبا ت

اصدار  ين عرصه  پرداخته  وباا برای دستيابی  به مصالح شخصی خويش به  اصدار اوامر دولتی در زمامداران کشور

  ۀ غرض توضيح وتشريح اين حکم اسالم وتاريخچءً بنا.  جنازه ھای  غايبانه ای را بر پا ميدارند مکاتيب وفرامين دولتی 

  .آن معلومات ذيل را با شما خوانندگان محترم شريک می سازم 

دارند  يا  ه را بر  وی  برمیمعنی تخت که ُمرده بفتح جيم ب عربی است که  به کسر  جيم به  معنی ُمرده وۀ جنازه کلمــ

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

خبر باشد، فرض کـفايه است و اگـر از جملۀ آنھا چند نفری اين نماز را ) مرده(که از ميت نمازجنازه باالی ھر مسلمانی 

  ھيچ کس به نماز جنازه  حاضر نشد ھمۀ کسانیشود و اگر ذمۀ  فرض از گردن ديگران خالص وساقط می  اداء نمايند

  .باشد   گناھـگار می،رفتندتوانستند و ن به جنازه رسيدگی کرده می که آگاھی داشتند و

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

  . ر نماز جنازه وجود نداردکه در ديگر نماز ھا است، د مثلی

ذشت و درحق مرده و صبرجميل گ از دعا ھا و طلب عفو ه ای است که واقعيت مجموعیقرائت در نماز جنازه به نوع

  . ان به نحوی که درسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ونصوص شرعی روشن شده استگبرای باز ماند

  

  :ھــدف نمازه جنازه

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

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

 انیزم«)  ٣١٩٩: د ، کتاب الجنائز ، باب الدعا للميت شماره وابو داو(  » إذا صليتم علی الميت فا خلصوا له الدعا ء« 

  ».خالصانه برايش دعا کنيد ) يعنی دعا کرديد(خوانديد که بر ميت نماز 
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که ياد آور شديم  ، نمازجنازه  رکوع ، سجده و تشھد ندارد و تنھا، چھار تکبير با تکبير تحرم و چند ذکر و  طوری

  .دعاست

  

   :تجديد نماز جنازه

يا ھم از  منطقه و محل ويا ھم واليت به واليت ديگر ويک  که جنازه  را از در اين اواخر رسم طوری شده که زمانی

 متوفی در محل اولی بر ميت خوانده شده،  ولی  ۀجنازنماز که  خارج کشور به داخل کشور منتقل می نمايند، در حالی

  .نمايند بار ديگر به تجديد جنازه  اقدام می مسلمانان يک

مکروه تحريمی محسوب  تجديد نمازه جنازه را امر بدعت و ره و جلد اول  خواندن  دوبا٧٣۵در امداد االحکام صفحه 

جاء آمده باشد، ه   او نماز جنازه بۀيا ھم بدون اجاز   اولی حضور نداشته باشد وۀولی اگر وارث ميت در جناز. نموده اند

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

  

    :اماجـنازۀ غايــبانه

الزم است، عرض رسانيدم ، برای ادای نماز جنازه حاضر بودن ميت ه که  در فوق خدمت خوانندگان ب مانطوری ھ

بدون نماز جنازه دفن شده باشد، در اين صورت تا سپری شدن وقت محدودی بر روی ) ميت(رده   ، مُ اً ولی اگر احيان

 .   نمودءقبرش نيز می توان نماز جنازه را ادا

  .نزد علمای احناف خواندن  نماز  جنازه غائباً  روا نمی باشده که بولی بايد گفت 

  :و فی عمدة القاری

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

   ).٢٢/ ٨: ت بنفسهعمدة القاری، کتاب الجنائز، باب الرجل ينعی إلی أھل المي. (حتی حضره

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

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

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

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

  

  : غايبانهۀنظريات علماء در مورد جناز

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

  : قول اول

نماز جنازه  بر غائب  در شرع  جايز  بوده ، وآنھا بر خواندن نماز جنازه : امام  شافعی  وامام  احمد  بدين نظر اند که

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

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

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

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

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

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

  پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر نجاشی  خواند ، تنھا خاص او بوده است، ولی برای ديگران در ھيچ خ ای کنماز  جنازھ

   .صورت صحيح ودرست  نيست

در « : که )    جلد اول  با تمام صراحت ووضاحت بيان گرديده است٧٣۵امداد  االحکام  در صفحه (از جانب ديگر در 

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

انه گنجايشی موجود در فقه حنفی گفته شده است که  بصورت مطلق برای خواندان نماز جنازه غائب» برآن صحيح نيست 

تفصل موضوع مراجعه شود  ( .  غائبانه جدآ احتراز نمايند ۀ   حنفی مذھبان از اشتراک  در نماز جنازاءً نمی باشد ، بن

  )  احکام ميت از شيخ االسالم موالنامفتی رفيع عثمانی مترجم موالنا نصر هللا  فيضانی ۀ  رسال٢٢٧به صفحه 

  :قول سوم

  .گردد شيخ ابن عثيمين وشيخ ناصر الدين البانی وغيره علماء می ی  چون  شيخ االسالم ابن تيميه وئقول سوم شامل علما

  : بن تيميه می گويدشيخ االسالم ا

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

  . بر نجاشی که در ميان کفار فوت کرد و کسی بر او نماز نخواند، غائبانه نماز خواند  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

 فوت کرده، و افرادی بر او نماز جنازه خواندند، بر چنين شخصی ، غائبانه نماز جنازه خوانده اما اگر شخصی در جائی

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

  . باشد ز آنھا در جای خود قابل عمل میلذا ھر يک ا. 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  «

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

  .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 بخواندء اما او در ميان کفار فوت کرد و در آنجا مسلمانی وجود نداشت تا حق او را ادا

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

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

  .هللا اعلم

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

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 ۀدوری مسافت و فاصلدليل ه 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 استۀدر نماز جناز

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

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

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

  . می ديد نجاشی را  وسلم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

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

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

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

  و هللا اعلم

 دالئلی که دال بر عدم مشروعيت نماز جنازه برای ھر ميت غائب می باشد اين است که وقتی خلفای راشدين و ۀاز جمل

 ۀ آنان نماز جنازيک از مسلمانان بر فوت کردند، ھيچ  ساير اصحاب و ياران بزرگ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

  .صورت تواتر نقل می شد و بر کسی پنھان نمی مانده له بأکه اگر چنين می کردند، اين مس در حالی. غائب نخواندند

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

  .مقايسه بايد کرد

شود که با استفاده از نفوذ دولتی  وسياسی نماز جنازه را در  خصو ص در کشور ما ديده میه ب  ما ودر عصر امروزی

ھی که به يکه ھيچ عالمی وفق. باشد  بـدعت ھا  بوده وترک آن واجب  میۀدارند ، که از جمل سراسر کشور بر پا می

   .» بدعت بودن آن ترديدی نخواھد داشتگاھی داشته باشد درآ سلف ۀسنت رسول خدا صلی هللا عليه وسلم و شيو

  .)شيخ البانی » کتاب الجنائز«تفصيل موضوع ( 

  

  :غائيبانه بر نجاشیۀ چگونگی  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  .»ِه َخَرَج إِلَی اْلُمَصلَّی فََصفَّ بِِھْم َوَکبََّر أَْربًَعاَماَت فِي

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

ز ابوھريره و ديگران روايت است، که وقتی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خبر مرگ نجاشی را اعالم کرد، ھمچنين ا

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

  :نويسد  می» کتاب الجنايز« عالمه البانی در 

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

  : مردم اعالم کرد و فرمود

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

برادرتان طلب استغفار برای : 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 :  آنگاه، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مردم را به مصال و در روايتی 

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

  . يشروی  آنحضرت صلی هللا عليه وسلم گذاشته شده استپکه 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. لمان شده بوداين حديث ، بيانگر اين مطلب است که نجاشی مس

من گواھی می دھم که او پيامبر خدا :  صلی هللا عليه وسلم پرسيد و بعد از آن گفت  خصوصيات پيامبر اکرمۀدربار عنه
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دمتگزار عنوان خه می باشد و ھمان کسی است که عيسی بن مريم به آمدن او مژده داده است و اگر فرصت می يافتم ب

  .») د و بيھقی با سند صحيحوابوداو. (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

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

  . 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 زيرا او پيامبر خدا و ولی نجاشی ب. د که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر او نماز بخواندالزم بو

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

: استنباد نمودرا توان اين حکم  می) نجاشی(ليه وسلم بر پادشاه حبشه  ع غايبانه پيامبر صلی هللاۀاز 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

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

 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

  

  : يادداشت ضروری

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

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

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

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

  

  :نماز جنازه بعد از دفن ميت

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

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

  .اند 

رسول هللا  صلی هللا عليه ) و او را دفن كردند(مردی درگذشت : اند كه امام بخاری و امام مسلم ـ رحمھما هللا ـ آورده

قبر او را به من نشان دھيد، سپس به نزد قبر رفت و بر (... .»فدلونی على قبره، فأتى قبره فصلى عليه«:  فرمود- وسلم

باشد بدين علت كه در حديث يا اثرى نيامده است كه رسول هللا   و بيشتر از يك ماه ديگر جايز نمی )رد نماز خواندآن م

      والسالم علی من التبعی الھدی   پايان. بعد از يك ماه از دفن ميت بر وى نماز جنازه خوانده باشد-صلی هللا عليه وسلم

 : تتبع ونگارش 

  » سعيد افغانی-سعيدی«ن امين الديداکترالحاج 
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