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  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١٣ اکتوبر ٢٢

  

 غسل دادن مرد به زن
الى  زنده ھا الزم  است ، برخی علماء غسل مرده را  فرض  كفائى  قبل از ھمه  بايد گفت که ُغسل دادن  به مرده با 

  . داند  را واجب  می وبرخى ديگر از علماء  آن

ه ليت غسل ميت را بوکه مسؤ علماء بدين باور اند که بھتر است کسی ـ 

 اشخاصی باشد  که ميت بران وصيت کرده ۀگرد اگر از جمل دوش می

  .است، بھتر خواھد بود

 ، صورت  )محارم(نزديک  ن بھتر است غسال  توسط  خويشاوندانـ ھمچنا

  .يابد

زن و (دھند، به استـثـناء ھمسران  ـ زنان زن را و مردان مرد را غسل می

  .که جايز است ھمديگر را غسل دھند) شوھـر

را  زير عمر ھفت سال جنس مخالف خود، ـ جايز است برای زن و مرد

  .غسل دھند

  .ل قبل از غسل وضو بگيردسنت است که غسا ـ

 .غسال در حين غسل ميت  دستـــکش داشته باشد بھتر خواھد بود اگرـ 

  .شود از کافور استفاده  برای شستن بدن وی نبايد کند فوت) باشد حج می کسی که در احرام(ـ اگر شخص محرم 

   .شود غسل داده نمی )در جھاد و ميدان مبارزه(ـ برای شھيد 

  

   :يادداشت ضروری

  :غسل ندارد مگـر در حاالت ذيل  )سانی مرده متولد شده از شکم مادرموجود ان(سقط   

 . در اثناى  تولد  آواز  بدھد  ويا حركت  كند-١

شود بلكه  باالى  اگر خلقت آن  تام  نبود براى آن غسل  داده  نمي خلقت  آن تام بوده باشد و  سقط مرده  تولد  شد و-٢ 

   .شود  والزم  است  باالى  آن نام  نھاده  شود شود ودر يك  پارچه   پيچانيده  مي يآن  آب انداخته  م
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كسى  : مثالً . ر  نباشدکه   دادن  غسل آن  امكان  پذيـ تيمم  قايم  مقام  غسل است  در نبودن  آب  ويا براى  مرده  ھائی

ر  ريختن  گوشت او   متصور  نبود آب  را اگ به اثر آتش بميرد و خوف ريختن گوشت  او  به غسل  متصور باشد و

   .ندازند و  حاجت  به ماليدن  نيستيرده  بباالى  ُمــ

  

 غسل دادن مرد به زن

که  در شرع اسالمی غسل دادن و تکفين و تدفين زن توسط شوھر جايز بوده وھيچ ګونه ممانعت شرعی ندارد، و اين

  .وجين محرميت بين آنھا باقي نمي ماند اين رأي نادرست استبا مرگ يکي از ز: فرمايند که   از علماء میخیبر

 گونه مانع زن و شوھر مي توانند يكديگر را غسل دھند و ھيچ« : مي گويد» کتاب الجنايز«شيخ  الباني رحمه هللا در 

  :يد آن آمده استأئزيرا اصل بر جواز است و عالوه بر آن، دو حديث در ت. شرعی وجود ندارد

: حضرت بی بی عائشه گفت.»لْو ُكْنُت اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِري َما اْستَْدبَْرُت َما َغسََّل النَّبِيَّ صلي هللا عليه وسلم َغْيُر نَِسائِهِ  «-١

آنچه را كه ھم اكنون برايم روشن است اگر قبل از اين مي دانستم، رسول خدا را جز ھمسرانش، كسي ديگر غسل نمي 

  .، ابويعلي، دارقطني و بيھقي)١۴۶۴(، ابن ماجه احمد، دارمي. داد

َرَجَع إِلَيَّ النَّبِيُّ صلي هللا عليه وسلم ِمْن َجنَاَزٍة ِمْن اْلبَقِيِع َوأَنَا أَِجُد ُصَداًعا َوأَنَا أَقُوُل َوا َرْأَساهُ قَاَل بَْل أَنَا يَا َعائَِشةُ َوا  «-٢

ِك لَْو ُمتِّ قَ  ْلتُِك َوَكفَّْنتُِك َوَصلَّْيُت َعلَْيِك َوَدفَْنتُكِ َرْأَساهُ قَاَل َوَما َضرَّ   .»ْبلِي فََغسَّ

من سر درد .  نماز جنازه در بقيع، نزد من آمدۀرسول هللا صلي هللا عليه وسلم پس از اقام«: عايشه مي گويد: يعني

به تو چه : سر درد دارم و افزودمن نيز : رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فرمود! واي سرم. شديدي داشتم و فرياد مي زدم

ضرري مي رسد، اگر قبل از من بميري، من تو را غسل مي دھم، كفن مي كنم و بر تو نماز مي خوانم و دفنت مي 

  .»داند ، حاكم، بيھقي و حاكم آن را با شرايط بخاري و مسلم صحيح مي)١۴۶۵(ابن ماجه . »كنم

 ھمسرش را ۀتواند جسد مرد مرد نمي: اند ھاگفته حنفي« : مي گويد»  نةفقه الس« هللا در کتاب ةو استاد سيد سابق رحم

گفته  ولي مفاھيم احاديث خالف. غسل دھد و اگر به جز شوھر كسي نباشد كه او را غسل دھد، شوھر بايد او را تيّمم دھد

  .»كند آنان را اثبات مي

كه علي رضي هللا عنه  يرا روايت شده استدانند، ز  غسل دادن جسد زن از طرف ھمسرش را جايز ميءجمھور فقھا

  .اند كرده را نقل دارقطني و بيھقي آن. فاطمه ھمسرش را غسل داد و دفن نمود

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

  . دفن كنندخدا صلي هللا عليه وسلم او را و در كنار قبر رسول

ديگر را  زوجين جسد يك: گونه ممانعتی وجود ندارد که  يد در اين مورد ھيچآکه از فھم احاديث بر می  بنابراين  طوری

  ختم.  پس از مرگ بشويند و کفن نمايند

1 

 :تتبع ونگارش 
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  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

 منی  جر-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

  

 

 


