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 بسم اهللا  الرحمن الرحيم

 )چاپ دوم(مقدمه مترجم 
 ...إنما األعمال بالنيات و انما لكل امرئ مانوي

شيخ «؛  كتابي كه پيش رو داريد، ترجمه فارسي كتاب معروف محدث بزرگ قرن
 .باشد مي» أحكام الجنائز«به نام » محمد ناصر الدين آلباني

مؤلف محترم، سعي نموده كه تمام مسايل مربوط به ميت را در پرتو صحيح ترين 
 .روايات و بدون تعصب به مذهب خاصي گردآوري نمايد

سالها قبل، بنده به پيشنهاد مرحوم عالمه دكتر احمد سياد، قصد داشتم اين كتاب را 
يدم، ترجيح دادم كسي اي نمي د ترجمه كنم، ولي بخاطر اينكه در خود چنين توانايي

اطالع يافتم يكي از برادران، اقدام به  81تا اينكه در سال . ديگر اين كار را انجام دهد
ايشان ترجمه ي خود را . نزد ايشان رفتم و ابراز همكاري نمودم. ترجمه آن نموده است

 .جهت تكميل به بنده سپردند
كتاب ارزشمند به زيور طبع،  بنده هم به نوبه خود، ترجمه اش را كامل نمودم و اين

لذا بنده تشويق شدم تا . آراسته شد و چاپ اول آن با استقبال شديد مردم مواجه گرديد
در اينجا بر خود الزم مي دانم . چاپ دوم آنرا با تجديد نظر و ويرايش جديد ارائه دهم

ن كه از تمامي كساني كه با پيشنهادات سازنده خويش مرا در تصحيح و ويرايش اي
كتاب ياري كردند، تشكر و قدرداني نمايم و از خداوند عزوجل مسئلت مي نمايم كه 

 . آنرا روز قيامت در ميزان حسنات من و آنان قرار دهد
 .به اميد اينكه همواره توفيق احيا و نشر سنتهاي صحيح رسول خدا را داشته باشيم

 »و ما توفيقي إال باهللا عليه توكلت و إليه أنيب«
      

 بو حسانه عبداهللا ريگي احمديا
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 مقدمه مؤلف
إن الحمد هللا نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و 
من سيئات أعمالنا من يهده اهللا فالمضل له و من يضلل فالهادي له و أشهد أن 

 .ال إله إالاهللا و أشهد أن محمداً عبده و رسوله
سول خدا در ساير موارد و همچنين در مورد همه نيك مي دانيم كه سنت و روش 

سنت آنحضرت در اين مورد اينگونه بود كه هنگام . جنازه، بهترين شيوه و روش است
رفت و آنها را براي آماده شدن جهت سفر آخرت تذكر  بيماري افراد، به عيادت آنان مي

ي به آنان مي داد و به نوشتن وصيت و همچنين توبه امر مي نمود و در لحظات پايان
 .شهادتين را تلقين مي فرمود

 و پس از وفات، ميت را به بهترين وجه براي مالقات خدا، تجهيز و تكفين 
مي نمود، و خود و اصحابش صف مي بستند و بر او نماز مي گزاردند و برايش طلب 

 .مغفرت مي نمودند
 اك سپس جنازه را بر دوش حمل نموده، تا قبرستان تشييع مي كردند و به خ

مي سپردند و خود و اصحابش پس از خاكسپاري، براي او از درگاه ايزد منان، ثبات و 
 .پايداري مي طلبيدند

پس از آن نيز گاهي اوقات به قبرش سر مي زدند و به او سالم نموده،  برايش دعا 
 .مي كردند

و بازماندگان ميت را از زدن به سر و صورت، چاك كردن سينه، كندن مو و بلند 
البته حزن و اندوه و اشك ريختن بدون . ردن صدا براي نوحه و غيره منع مي فرمودك

ديدگان اشك «:سر و صدا را براي عزيز از دست رفته، مشروع قرار داده و فرموده است
مي ريزند و دل اندوهگين مي شود ولي ما سخني كه باعث نا خشنودي پروردگار 

 0F1.»باشد، بر زبان نمي آوريم

                                                           
 ).١٧٣١(االحاديث الصحيحه  -١
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بسياري از مردم، از سنت پيامبر، در ساير عبادات و همچنين در مورد  از آنجا كه
فاصله گرفته اند، چندي پيش يكي از برادران از من خواست كه  مسايل مربوط به ميت،

 .رساله ي مختصر و مفيدي پيرامون احكام و مسايل جنازه بنويسم
ه ايشان قول دادم بنده از آنجا كه شيفته ي احياي سنت و مبارزه با بدعت بودم، ب

ولي هنوز شروع نكرده بودم كه . كه بزودي رساله اي پيرامون اين مساله خواهم نوشت
متوجه گستردگي بحث مورد نظر، شدم و به يقين دانستم كه اين بحث در رساله 

براي : بنابراين از آن برادر بزرگوار پوزش طلبيدم و گفتم. مختصري نخواهد گنجيد
ايشان دست بردار نشد و چندين بار . ر اين مورد، وقت ندارمتهيه ي كتاب مفصلي د

اصرار ورزيد تا سرانجام مجبور شدم به خواسته ايشان تن دهم و پس از سه ماه تالش 
 .شبانه روز، موفق به گرد آوري كتاب حاضر شدم

به ثبوت نرسيده است   رسول اهللا بخشي از شيوه هاي رايج را كه از . و در پايان
اميد است خداوند اين كتاب را . از ديگر علما و انديشمندان اسالمي آورده امبه نقل 

براي خوانندگان، سودمند قرار دهد و از پاداش معنوي آن، بنده و آن برادري را كه 
باعث جمع آوري آن گرديد و ساير كساني را كه به نوعي همكاري داشته اند بهره مند 

 .گرداند
 محمد ناصر الدين آلباني

 هـ 1388محرم  24شق دم
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 بايد هاي بيمار
ـ بيمار بايد به قضا و قدر الهي خشنود باشد و در برابر تقدير الهي، صبر پيشه 1

كند و گمانش را نسبت به پروردگارش نيكو گرداند، كه چنين وضعيتي به نفع او 
 :مي فرمايد  رسول اهللا . خواهد بود

»نِ إِنَّ أَمؤْمرِ الْمَما ألبجع تْهابنِ إِنْ أَصؤْملْمإِالَّ ل دألَِح ذَاك سلَيرٌ وخَي كُلَّه رَه
رًا لَهرَ فَكَانَ خَيبص ضَرَّاء تْهابإِنْ أَصو رًا لَهشَكَرَ فَكَانَ خَي رَّاء1.»سF1 

شأن مومن شگفت انگيز است، زيرا تمام امورش به خير او تمام : ترجمه
مومن هنگام شادي، . يت را بجز مومن، كسي ديگر نداردمي شود و اين وضع

و هنگام مصيبت، صبر پيشه مي . خدا را سپاس مي گويد، و اين به نفع اوست
 .كند باز هم به خير اوست

 : در حديثي ديگر مي فرمايد
 2F2»الَ يموتَنَّ أَحدكُم إِالَّ وهو يحسنُ الظَّنَّ بِاللَّه عزَّ وجلَّ«
كس از شما نميرد، مگر اينكه گمانش نسبت به پروردگارش نيكو هيچ (
 .)باشد

حالت بيمار در هنگام مرض موت ، بايد ميان بيم و اميد باشد، در برابر گناهاني  -2
 .كه انجام داده از خدا بترسد و در عين حال، به رحمت پروردگار، اميدوار باشد

دخَلَ علَى شَاب وهو في الْموت فَقَالَ  أَنَّ النَّبِي «: روايت است از حضرت انس 
 ولُ اللَّهسذُنُوبِي فَقَالَ ر إِنِّي أَخَافو و اللَّهجأَنِّي أَر ولَ اللَّهسا ري اللَّهقَالَ و كتَجِد فكَي 

 3F3»اه اللَّه ما يرْجو وآمنَه مما يخَافالَ يجتَمعانِ في قَلْبِ عبد في مثْلِ هذَا الْموطنِ إِالَّ أَعطَ
نزد جواني كه در بستر مرگ بسر مي برد، رفت و  رسول اكرم : ترجمه

بخدا سوگند،  اي پيامبر خدا : خود را در چه حالتي مي بيني؟ گفت: پرسيد
. من به رحمت هاي خداوند اميدوارم و در عين حال، از گناهانم بيمناك هستم

بيم و اميد در چنين حالتي در دل هيچ مسلماني جمع : فرمود كرم رسول ا
دهد و از  شوند، مگر اينكه خداوند آنچه را كه او اميدوار است به وي مي نمي

 .دهد اش مي آنچه كه بيم دارد، نجات

                                                           
 .مسلم، بيهقي و احمد -١
 .بيهقي و احمد مسلم،  -٢
 .ابن ماجه و عبداهللا بن احمد با سند صحيح. ترمذي، و آنرا حسن دانسته است -٣
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چنانكه . با وجود بيماري سخت، براي بيمار، جايز نيست كه آرزوي مرگ نمايد -3
 :ندام الفضل روايت مي ك

» أَنَّ النَّبِي  ما عي اسبا عفَقَالَ ي تونَّى الْمي فَتَمشْتَكي وهاسِ وبلَى الْعخَلَ عد
 رٌ لَكخَي كانسانًا إِلَى إِحسإِح ادنًا تَزْدسحم إِنْ كُنْت تونَّ الْمالَ تَتَم ولِ اللَّهسر

 4F1»إِنْ تُؤَخَّرْ تَستَعتب خَيرٌ لَك فَالَ تَتَمنَّ الْموتوإِنْ كُنْت مسيئًا فَ
؛ كه  عباس؛ عموي پيامبر اكرم . وارد خانه شد رسول اكرم : ترجمه

آرزوي مرگ ! عمو جان : فرمود رسول اهللا . بيمار بود، آروزي مرگ كرد
مي يابي و زيرا، اگر نيكوكار باشي، با زنده ماندن، فرصت نيكي بيشتر . نكن

اگر بدكار باشي، با زنده ماندن، فرصت توبه از گناهان به تو مي رسد و اين 
 .پس آرزوي مرگ مكن. برايت بهتر است

 :فرمود  رسول اهللا و در حديث انس آمده است كه 
لي وتَوفَّني إِذَا فَإِنْ كَانَ الَ بد فَاعالً فَلْيقُلْ اللَّهم أَحيِني ما كَانَت الْحياةُ خَيرًا «

 )بخاري، مسلم، بيهقي و ديگران( »كَانَت الْوفَاةُ خَيرًا لي
تا زماني كه زنده ! پروردگارا: چنين بگويد. اگر كسي ناچار بود: ترجمه

دين (بودن برايم بهتر است، مرا زنده نگه دار، و هر وقت، مردن به نفع
 .من است، مرا بميران) ودنياي

ي به عهده بيمار است، آنرا برگرداند و اگر برايش ممكن نبود، اگر حق كس -4
قبل از مرگ و فرارسيدن روزي كه در آن ، : فرمود  رسول اهللا چنانكه . وصيت نمايد

در غير اينصورت ، اعمال نيك . پول و ثروت پذيرفته نمي شود، حق مردم را بپردازيد
، اعمال بد طلبكاران، بر دوش او اگر كفايت نكند. انسان به طلبكاران داده مي شود

 5F2.نهاده مي شود
 :از صحابه پرسيد همچنين رسول اكرم 

» سفْلفَقَالَ إِنَّ الْم تَاعالَ مو لَه مهرنْ الَ دينَا مف سفْلقَالُوا الْم سفْلا الْمونَ مرأَتَد
صالَةٍ وةِ بِصاميالْق موي يأْتي يتنْ أُمذَا مه قَذَفذَا وه شَتَم ي قَدأْتيكَاةٍ وزامٍ وي

 هنَاتسنْ حذَا مهو هنَاتسنْ حذَا مطَى هعذَا فَيه ضَرَبذَا وه مد فَكسذَا والَ هأَكَلَ مو

                                                           
اما . كرده ذهبي نيز آنرا تاييد. و حاكم آن را تخريج كرده به شرط شيخين صحيح قرار داده است. احمد و حاكم -١

 .در واقع اين حديث فقط با شرائط بخاري مطابقت دارد
 .بخاري و بيهقي  -٢
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اهنْ خَطَايذَ مأُخ هلَيا عقْضَى ملَ أَنْ يقَب نَاتُهسح تيفَإِنْ فَن طُرِح ثُم هلَيع تفَطُرِح م
 6F1»في النَّارِ

نزد ما مفلس كسي است : آيا مي دانيد مفلس كيست؟ عرض كردند: ترجمه
همانا مفلس امت من كسي : فرمود  رسول اهللا . كه پول و ثروتي نداشته باشد

است كه روز قيامت ، در حالي مي آيد كه نماز، روزه ، حج و زكات به همراه 
ولي به يكي ناسزا گفته، ديگري را تهمت زده ، مال كسي را خورده و  دارد

نيكيهايش به اين و آن، داده . خون كسي را ريخته و ديگري را كتك زده است
هايش قبل از بدهكاريها به پايان رسد، گناهان افراد طلبكار  اگر نيكي. مي شود

 .اندازند را به او مي دهند و وي را به دوزخ مي
 :فرموده استهمچنين 

» نَاتسا الْحنَّهلَكمِ وهرالَ بِالدينَارِ وبِالد سنٌ فَلَييد هلَيعو اتنْ ممو
ئَاتيالس7»وF2 

هركس در حالي بميرد كه مديون است، بايد بداند كه آنجا، درهم و دينار (
 پذيرفته 

 .)نمي شود، بلكه آنجا معامله نيكي ها و بدي ها است
هر كس در حالي بميرد كه قصد اداي : دو نوع وام وجود دارد: و همچنين مي فرمايد

ولي او هستم و دينش را از بيت ) پيامبر(دين را هنگام قرض گرفتن داشته است، من 
المال مي پردازم ولي هر كس بميرد در حالي كه هنگام قرض گرفتن، قصد پرداخت آن 

چون در آن روز، دينار و درهم . ران داده مي شودرا نكرده است، اعمال نيكش به طلبكا
 8F3.به كار نمي آيد) پول(

شب قبل از غزوه احد، پدرم مرا نزد خود خواست و : جابر بن عبداهللا مي گويد
شود  كشته مي  رسول اهللا من خودم را اولين كسي مي بينم كه از ميان اصحاب : گفت

. من مديون هستم. م، تو هستيو عزيزترين كسي كه بعد از خود، باقي مي گذار

                                                           
 .مسلم  -٣
 .حاكم، ابن ماجه و احمد -١
 ).حديث صحيح(طبراني  -٢
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صبح روز بعد، : جابر مي گويد. و با خواهرانت به خوبي رفتار كن. هاي مرا ادا كن بدهي
 9F1.مبارزه آغاز شد و پدرم نخستين كسي بود كه به قتل رسيد

 .بيمار در وصيت خود نسبت به پرداخت حقوق ديگران تاخير ننمايد -5
 :مي فرمايد  رسول اهللا 

امرِئٍ مسلمٍ يبِيت لَيلَتَينِ ولَه شَيء يوصي فيه إِالَّ ووصيتُه مكْتُوبةٌ  ما حقُّ«
هنْدع« 

هر كس كه چيزي قابل وصيت دارد، بايد وصيتش را بنويسد و : ترجمه
همواره همراه خود داشته باشد و حق ندارد دو شب پياپي، سپري كند در حالي 

 .اشدكه وصتيش آماده نب
 :مي گويد عبداهللا ابن عمر 

ما مرَّت علَي لَيلَةٌ منْذُ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ ذَلك إِالَّ «
 »وعنْدي وصيتي

شنيده ام هيچ شبي را بدون   رسول اهللا از روزي كه اين حديث را از (
10F.)ام وصيت، به صبح نرسانيده

٢ 
چنانكه . بيمار بايد در حق خويشاونداني كه از او ارث نمي برند وصيت كند -6

 :خداوند مي فرمايد

                                    

          11F3
زمان موت يكي از شما فرا مي رسد، در حق والدين و ساير  وقتي: ترجمه

خويشاوندان وصيت بكند، اگر چيزي باقي گذاشته است اين حقي است بر گردن 
 .پرهيزگاران

12Fهمچنين بيش از يك سوم تركه  -7

را وصيت نكند، بلكه كمتر از يك سوم  1
  رسول اهللا دع با الوا حجةدر سفر : همانطور كه سعد بن ابي وقاص مي فرمايد. باشد

 .براي عيادتم آمد  رسول اهللا . بودم، چنان بيمار شدم كه احتمال مرگم بسيار زياد بود
                                                           

 .صحيح بخاري  -٣
 .بخاري، مسلم و اصحاب سنن  -١
 ,١٨٠: بقره  -٢
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آيا . و وارثي جز يك دختر ندارم. مال زيادي دارم! اي پيامبر خدا:عرض كردم
: فرمود  رسول اهللا صحيح است كه دو سوم مال خود را براي مستمندان وصيت كنم؟ 

يك سوم : عرض كردم يك سوم؟ فرمود. خير: دم نصف آن؟ فرمودعرض كر. خير
اگر تو وارثان و فرزندانت را ! اي سعد: بعد فرمود. خوب است ولي باز هم زياد است

بعد از مرگ، بي نياز بگذاري بهتر است از اينكه آنان را فقير بگذاري تا نزد ديگران، 
لقمه اي كه در راه خدا انفاق مي هر ! اي سعد: دست تكدي دراز كنند و همچنين فرمود

سعد . حتي لقمه اي كه در دهان همسرت مي گذاري. كني، در برابر آن، اجر خواهي برد
. بعد از اين بود كه، وصيت به يك سوم مال، مباح و جايز دانسته مي شد: مي گويد

 )احمد و شيخين(
 : مي فرمايد ابن عباس 

قَالَ  الثُّلُث إِلَى الرُّبعِ في الْوصيةِ ألَنَّ النَّبِي  وددت أَنَّ النَّاس غَضُّوا منْ«
 .»الثُّلُثُ كَثيرٌ

رسول دهند، چون  دوست دارم كه مردم در وصيت، ثلث را به ربع تقليل (
13F).فرمود، يك سوم زياد است  اهللا 

٢ 
ر دو مريض در وقت وصيت، دو نفر مرد عادل و مسلمان را شاهد قرار بدهد، اگ -8

 106مسلمان پيدا نشد، دو نفر غير مسلمان را شاهد بگيرد، همانطور كه قرآن در آيه 
 .سوره مائده در مورد شهادت توصيه كرده است 108الي 

وصيت براي والدين و ساير خويشاونداني كه از ميت ارث مي برند، بوسيله  -9
اع بطور روشن و الود حجةدر خطبه   رسول اهللا آيه ميراث، منسوخ شده است و 

 :شفاف آن را توضيح داده و فرموده است
»ارِثوةَ ليصفَالَ و قَّهقٍّ حي حطَى كُلَّ ذأَع قَد 14.»إِنَّ اللَّهF3 
اكنون وصيت براي كسي كه از . خداوند حق هر صاحب حق را داده است(

 ).وصيت كننده، ارث مي برد، جايز نيست
                                                                                                                                        

 .مالي كه از ميت باقي مي ماند  -٣
 .احمد، شيخان و بيهقي  -١
 .ابوداود، ترمذي، بيهقي و مجمع الزوائد و حديث حسن است  -٢
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. ر واقع، قرآن است و حديث، مبين اين مطلب استبايد دانست كه ناسخ د: توضيح
بر خالف آنچه كه بسياري مي پندارندكه . همانطور كه از خطبه حجه الوداع بر مي آيد

از اينرو برخي از معاصرين روي آن خرده گيري نموده و . ناسخ اين حكم، حديث است
ند كه اين تصور، هر چ. حديث، خبر واحد است و نمي تواند ناسخ قرآن باشد: گفته اند

ولي اينجا . زيرا صحيح اين است كه خبر واحد مي تواند ناسخ قرآن باشد. باطل است
حديث واحد . فرضاً اگر بپذيريم كه ناسخ، حديث است. ناسخ در واقع، آيه ميراث است

ه بر آن، حديث متواتر است و متواتر .عال. باتفاق علما صالحيت ناسخ بودن را دارد
بنده اسناد و . ي كه از اسناد و طرق حديث آگاهي دارد، پنهان نيستبودن آن بر كس

طرق آن بيش از ده . جمع و استخراج نموده ام» ارواء الغليل«طرق آن را در كتاب 
 .طريق هستند و هشت نفر صحابي آن را روايت كرده است

مانند اينكه شخصي درباره . ضرر رسانديدن به ديگران، در وصيت حرام است -10
يا بعضي را نسبت به بعضي ديگر . حروم شدن بعضي از وارثان از ارث، وصيت كندم

 :خداوند مي فرمايد. ترجيح دهد
                          

توصيه خداوند است و خدا دانا و  در وصيت، به كسي ضرر نرسانيد، اين: ترجمه
 .شكيبا است

 :مي فرمايد  رسول اهللا و 
 .»ال ضرر و ال ضرار، من ضار ضاره اهللا و من شاق، شاقه اهللا«

ضرر رسانيدن به خود و ديگران درست نيست، هر كس در صدد : ترجمه
ضرر رساندن باشد، خداوند باو ضرر مي رساندو هر كس در صدد 

 15F١.د، خداوند او را در مشقت مي اندازدباش) ديگران(مشقت
 : مي فرمايد  رسول اهللا . وصيت ظالمانه، باطل و مردود است -11
»در وفَه يهف سا لَيذَا مرِنَا هي أَمثَ فدنْ أَح16.»مF2 
 ).هر كس در دين ما بدعت و پديده اي بوجود آورد، مردود است(

                                                           
دارقطني، حاكم از ابي سعيد خدري و ذهبي آن را تصحيح و مطابق با شرايط امام مسلم قرار داده اند، ولي در واقع   -١

بيهقي و همانطور كه نووي در اربعين و ابن تيميه در فتاوي فرموده است و شواهد زيادي در . حديث، حسن است 
 .مجمع الزوائد دارد و هم چنين بيهقي آنرا قوي دانسته است

 .متفق عليه  -٢
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شخصي هنگام بيماري مرگ، شش غالم : و در حديث عمران بن حصين آمده است
. آمدند و شكايت كردند رسول اهللا وارثانش نزد . را كه تمام ثروت او بودند آزاد كرد

 :فرمود  رسول اهللا 
 نماز جنازه   دانستم كه چنين ستمي را مرتكب شده است، بر او اگر مي(

 ).نمي خواندم
م، قرعه انداخت و دو نفر از ميان آن شش غال  رسول اهللا آنگاه : راوي مي گويد

آنان را كه معادل يك سوم مال ميت بود، آزاد كرد و چهار نفر ديگر را به حالت اول 
 17F1.برگردانيد

با توجه به اينكه اغلب مردم در اين زمان مبتال به بدعت هاي متعدد در امور  -12
واجب است بر انسان مسلمان . دين و بويژه در مسائل مربوط به جنازه و ميت هستند

 . تكفين و تجهيز شود  رسول اهللا وصيت كند تا مطابق سنت 
 :خداوند مي فرمايد

                      ...الخ 18F2
آن، انسانها و سنگ  خود و فرزندان تان را از آتشي كه مواد سوختي! اي مومنان

 .ها هستند، برهانيد
توصيه مي كردند كه آنها را مطابق   رسول اهللا به موجب آيه مذكور، اصحاب 

 تدفين كنند، در اينجا چند مورد از اينگونه توصيه ها را يادآور   رسول اهللا سنت 
 .مي شوم
نين پدرم هنگام بيماري مرگ، چ: عامر بن سعد بن ابي وقاص مي گويد -الف

 :وصيت كرد
» ولِ اللَّهبِرَس عنا صا كَمباللَّبِنَ نَص لَيوا عبانْصا ودي لَحوا لدالْح«.19F3 

                                                           
 .احمد و مسلم  -١
 . ٦: تحريم  -٢
 .مسلم و بيهقي و غيره ها  -٣
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مرا در لحد بگذاريد و با خشت خام، دهانه لحد را ببنديد، همانطور كه با (
 ).رفتار شد  رسول اهللا جسد 

:فات چنين وصيت كردابوموسي اشعري در بيماري و: مي گويد ابو برده  -ب
إِذَا انْطَلَقْتُم بِجِنَازتي فَأَسرِعوا الْمشْي والَ يتَّبِعني مجمرٌ والَ تَجعلُوا في « 

لَحدي شَيئًا يحولُ بيني وبينَ التُّرَابِ والَ تَجعلُوا علَى قَبرِي بِنَاء وأُشْهِدكُم أَنَّني 
لِّ حالقَةٍ أَو سالقَةٍ أَو خَارِقَةٍ قَالُوا أَوسمعت فيه شَيئًا قَالَ نَعم منْ رسولِ برِيء منْ كُ

 اللَّه«.20F1 
با . هرگاه جنازه ام را حمل كرديد، به سرعت مرا به قبرستان ببريد: ترجمه

مانند سنگ، آجر، (بر لحد من چيزي . جنازه من، بخور و آتش همراه نكنيد
من در حضور شما خدا را گواه . نگذاريد كه ميان من و خاك مانع باشد) هشيش

مي گيرم كه من از هر نوحه خوان و كسيكه به سر و صورت بزند و موهاي 
يعني بعد از مردن من هيچ كس از افراد فاميلم حق ندارد . خود را بكند، بيزارم

، چيزي شنيده اي؟ در اين مورد از پيامبر: گفتند. دست به چنين اعمالي بزند
 .بلي: گفت

هرگاه مرگ من فرا رسيد، كسي را از مردن من با خبر : حذيفه مي گويد -ج
21Fزيرا مي ترسم خبر مرگ من باعث نعي . نسازيد

آن را منع   رسول اهللا شود كه  2
 22F3.كرده است

مستحب است كه : امام نووي در باب اذكار مي فرمايد. با توجه به آنچه بيان گرديد
را درباره اجتناب از بدعت هاي رايج در تدفين و تكفين توصيه كند خود وارثان  شخص،

 .و پرهيز از بدعات را مورد تاكيد قرار دهد
 تلقين كسي كه در حال مرگ است

 :اطرافيان ميت بايد به نكات زير توجه داشته باشند –الف 
را براي » اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد رسول اهللا«كلمه شهادت -1

 :مي فرمايد  رسول اهللا . بيمار بخوانند و به او تلقين كنند
»إِالَّ اللَّه الَ إِلَه تَاكُمولَقِّنُوا م«. 
 ).كلمه را به كساني كه در حال جان كندن هستند تلقين كنيد(

                                                           
 .احمد، بيهقي و ابن ماجه به سند حسن  -١
 .اينكه موت كسي به قصد نام و نمود، اعالم شود: نعي  -٢
 .ستترمذي آن را حسن گفته ا  -٣
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چرا كه هر كس در واپسين لحظه هاي زندگي كلمه ال اله اال اهللا را بخواند و 
 . نش آن باشد، سرانجام وارد بهشت خواهد شد هر چند كه عذاب ببيندآخرين سخ

 :مي فرمايد  رسول اهللا 
 23F1.»من مات و هو يعلم أنه ال اله اال اهللا دخل الجنة« 
هر كس در حالي بميرد كه معتقد باشد كه جز اهللا معبودي وجود ندارد، (

 ).وارد بهشت خواهد شد
 :در روايتي ديگر آمده است

 .»لجنةو ال يشرك باهللا شيئاً دخل ا من مات«
 ).مسلم و جمله اضافه در روايت اول از ابن حبان است(

. براي بيمار در حضورش دعاي خير بكنند و سخن ديگري را بر زبان نياورند -ب
 :فرمود  رسول اهللا : ام سلمه مي گويد

إِنَّ الْمالَئكَةَ يؤَمنُونَ علَى ما إِذَا حضَرْتُم الْمرِيض أَو الْميت فَقُولُوا خَيرًا فَ«
 24F2.»تقولون
هرگاه نزد بيمار و ميت حاضر شديد، سخن خير بگوئيد، همانا فرشتگان (

 ).بر آنچه كه شما مي گوييد آمين مي گويند
تلقين، آنطور كه بعضي مي پندارند فقط خواندن كلمه شهادت در حضور  -14

 :ودن بيمار به خواندن كلمه است، زيرا انس مي گويدبيمار نيست، بلكه تلقين تشويق نم
: قل ال اله اال اهللا، فقال! عاد رجال من األنصار، فقال يا خال  رسول اهللا ان «

 25F3.»نعم ال اله اال اهللا؟ فقال النبي : أخير لي أن اقول
. ال اله اال اهللا بگو! اي دائي: مردي از انصار را عيادت كرد و فرمود  رسول اهللا 

 .آري: فرمود  رسول اهللا آيا گفتن ال اله اال اهللا برايم بهتر است؟ : مرد انصاري گفت

                                                           
 .مسلم و ابن حبان  -١
 .مسلم و بيهقي  -٢
 .سندش بر اساس شرط صحيح مسلم است امام احمد،  -٣
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و رو به قبله كردن بيمار، حديث » ياسين«اما در مورد خواندن سوره  -15
حتي ابو سعيد رو به قبله كردن بيمار را مكروه مي دانست و مي . صحيحي وجود ندارد

 !مگر ميت فرد مسلماني نيست؟» !؟اليس الميت امرءاً مسلماً«: گفت
به عيادت سعيد بن مسيب رفتم، ابو سلمه بن عبدالرحمن نزد : ابو زرعه مي گويد

. ابوسلمه دستور داد تا رختخوابش را رو  به قبله كنند. سعيد بي هوش شد. ايشان بود
. آري: رختخواب مرا جابجا كرده ايد؟ گفتند: وقتي سعيد بن مسيب به هوش آمد، گفت

بلي، : ابو سلمه گفت. شايد او چنين دستوري داده است: به ابو سلمه نگاه كرد و گفت
 26F1.سعيد امر كرد تا رختخوابش را به حالت اول برگردانند. من دستور دادم

اگر مسلماني هنگام وفات كافري، حضور داشت اسالم را به وي عرضه نمايد،  -16
 :ده استچنين آم زيرا در حديث انس . تا مسلمان شود

» النَّبِي مخْدكَانَ ي  النَّبِي فَأَتَاه رِضفَم  إِلَى اهعفَد توبِالْم وهو هودعي
 لَممِ فَأَسا الْقَاسأَب عأَط وهأَب فَقَالَ لَه هأْسر نْدع وهو إِلَى أَبِيه الَمِ فَنَظَرَ الْغُالَماإلِس ثُم

منْ عنْده وهو يقُولُ الْحمد للَّه الَّذي أَنْقَذَه بِي منْ النَّارِ  ج رسولُ اللَّه مات فَخَرَ
 27F2.»)فَلَما مات قال صلُّوا علي صاحبِكُم(

وقتي بيمار شد، . خدمت مي كرد  رسول اهللا پسركي يهودي براي : ترجمه
. »مسلمان شو«: نشست و فرمود به عيادتش رفت و بر بالينش  رسول اهللا 

از : پدرش گفت. آن پسر به سوي پدرش كه آنجا نشسته بود، نگاه كرد
در حالي كه از خانه   رسول اهللا ) پسر مسلمان شد. (ابوالقاسم اطاعت كن
سپاس خدائي را كه اين پسر را از دوزخ، رهايي بخشيد : خارج مي شد، فرمود

 .نماز بخوانيد بر او: فرمود  رسول اهللا آنگاه 
 

 مسئوليت اطرافيان، پس از وفات شخص
 :بازماندگان ميت بايد به نكات زير توجه داشته باشند -17
چشم هايش را ببندند و برايش دعاي خير بكنند، در حديث ام سلمه در  -الف

 :باره آمده است اين

                                                           
 . ابن ابي شيبه، در مصنف  -١
 .بخاري، حاكم، بيهقي و احمد  -٢
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» ولُ اللَّهسخَلَ رد رُهصشَقَّ ب قَدةَ ولَملَى أَبِي سع  قَالَ إِنَّ الرُّوح ثُم ضَهفَأَغْم
إِذَا قُبِض تَبِعه الْبصرُ فَضَج نَاس منْ أَهله فَقَالَ الَ تَدعوا علَى أَنْفُسكُم إِالَّ بِخَيرٍ فَإِنَّ 

َبِي سرْ ألاغْف مقَالَ اللَّه ا تَقُولُونَ ثُملَى منُونَ عؤَمكَةَ يالَئي الْمف تَهجرد فَعارةَ ولَم
الْمهديينَ واخْلُفْه في عقبِه في الْغَابِرِينَ واغْفرْ لَنَا ولَه يا رب الْعالَمينَ وافْسح لَه في 

يهف لَه رنَوو رِه28.»قَبF1 
نزد ابو سلمه رفت، در حالي كه چشمهاي ابو سلمه   رسول اهللا : ترجمه

چشم هايش را بست و   رسول اهللا كرد،  ازمانده به طرف باال نگاه ميب
تعدادي از افراد . هنگام قبض روح، چشم ها روح را دنبال مي كنند: فرمود

خود را نفرين : فرمود رسول اهللا . خانواده ابوسلمه به آه و فغان در آمدند
اهاي شما را آمين زيرا فرشتگان دع. نكنيد، بلكه در حق خود دعاي خير نماييد

كن و درجات او را در ميان  سلمه رحم به ابو! خداوندا: سپس فرمود. مي گويند
! پروردگارا . هدايت يافتگان عالي بگردان و جانشيني براي بازماندگانش باش

 .ما و ايشان را مغفرت فرما و قبرش را منور بگردان
 :عايشه آمده استدر حديثي از . تمام بدنش را با پارچه اي بپوشانند -ب
» ولَ اللَّهسأَنَّ ر ٍرَةبح رْدبِب يجس فِّيينَ تُو29.»حF2 ) رسول اهللا هنگامي كه 

 ).دار پوشاندند وفات يافت، پيكر مباركش را با يك چادر كتاني خط
زيرا در . اگر كسي در حالت احرام، فوت نمايد، سر و صورتش را نپوشانيد -ج

 :مده استآ حديث ابن عباس 
 » ولِ اللَّهسر عم فاقلٌ وجا رنَميب  وبقَالَ أَي هلَتاحنْ رم قَعرَفَةَ إِذْ وبِع

 لنَّبِيل كرَ ذَلفَذُك تْهقَصرٌو فَومو قَالَ ع تْهصقَالَ فَأَقْع أَو تْهقَصفَأَو  لُوهفَقَالَ اغْس
نُوه في ثَوبينِ والَ تُحنِّطُوه والَ تُخَمرُوا رأْسه قَالَ أَيوب فَإِنَّ اللَّه بِماء وسدرٍ وكَفِّ

 30F3.»يبعثُه يوم الْقيامةِ ملَبيا
شخصي در حال وقوف در عرفه بود از سواري خود، بر زمين : ترجمه

او را با آب : ودفرم  رسول اهللا . افتاد و استخوان گردنش شكست و فوت كرد
كفنش را معطر . كفن نمائيد) احرام(و سدر غسل دهيد و در همان دو پارچه

زيرا او روز قيامت، لبيك گويان برانگيخته . نكنيد، سر و صورتش را نپوشانيد
 .خواهد شد

                                                           
 .مسلم و احمد  -٣
 .بخاري و مسلم  -١
 .بخاري و مسلم و ابو نعيم في المستخرج و بيهقي -٢
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چنانكه . پس از اينكه شخص فوت نمود، هر چه سريعتر او را تجهيز كنيد –د 
ميت را هر (» أَسرعوا بالجنازه«: روايت مي كند كه فرمود  رسول اهللا از  ابوهريره 

دو حديث ديگر نيز در اين باب آمده است كه بدليل ) چه زودتر كفن و دفن نمائيد
   .ضعيف بودن آنها از بيانشان صرف نظر نمودم

زيرا انتقال ميت از . ميت را بايد در شهري كه فوت كرده است به خاك سپرد -هـ 
 .»أَسرعوا بالجنازة«: ديگر، با حديث فوق منافات دارد كه فرمود شهري به شهري

كشته شدگان غزوه احد را براي دفن در بقيع  بسوي : جابر بن عبداهللا مي گويد
دستور مي دهد كه  آنحضرت : ندا داد كه منادي رسول خدا . مدينه حمل نمودند

 .كشته شدگان را سرجايشان دفن كنيد
ام را بر روي شترها نهاده  جسد پدر و دائي. اين اثناء، مادرمدر : مي گويد جابر 

، برگشتيم و   رسول اهللا بود تا آنها را براي دفن، به بقيع ببريم اما با شنيدن اين دستور 
 31F1 .آنها را با ساير كشته شدگان در محلي كه كشته شده بودند دفن نموديم

از برادرانش كه در سرزمين  در مورد يكي به همين دليل بود كه عايشه ! آري
هيچ نگراني : حبشه كشته شده و براي دفن، به محلي ديگر انتقال داده شده بود، فرمود
 32F2 .شد دفن مي ندارم، جز اين كه دوست داشتم برادرم در همان محلي كه كشته شده بود، 

حتي اگر كسي وصيت كرده بود كه جنازه اش را به شهري ديگر : نووي مي گويد
، به وصيت اش عمل نشود و طبق رأي اكثر علماء انتقال جنازه از محلي به محلي ببرند

 )االذكار. (ديگر حرام و ناجايز است
بازماندگان شخص فوت شده، براي پرداخت بدهي هاي ميت از مالش مبادرت  -و
و اگر ثروتي از خود باقي . حتي اگر تمام ثروتش در اين راه صرف شود. ورزند

هاي خود تالش نموده بود، دولت  لي در زمان حيات براي پرداخت بدهينگذاشته بود و
و اگر دولت، چنين نكرد و افراد خيري بدهي . مكلف است كه بدهي هايش را بپردازد

 :هايش را پرداخت نمودند اشكالي ندارد و در اين مورد احاديث زير آمده است

                                                           
 .حبان، احمد و بيهقي اصحاب سنن اربعه، ابن  -١
 .بيهقي با سند صحيح  -٢
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زن و . از او بجا ماند برادرم فوت كرد و سيصد درهم: سعد بن اطول مي گويد -1
  رسول اهللا . من تصميم گرفتم تركه اش را براي آنها هزينه كنم. فرزنداني نيز داشت

رفتم و . بدهي هايش را بپرداز. هايش در قبر زنداني است برادرت بخاطر بدهي: فرمود
 !اي پيامبر خدا : برگشتم و گفتم  رسول اهللا سپس نزد . بدهي هايش را پرداخت نمودم

زيرا مدعي آنها زني بود كه . تمام بدهي هاي برادرم را پرداخت نمودم، جز دو دينار
 . گواهي نداشت
 : فرمود  رسول اهللا 

 33F1.» أَعطها فَإِنَّها محقَّةٌ أو صادقة«
 ).يعني طلب آن زن را نيز بده، چرا كه او راست مي گويد(
ز برگزاري نماز ميت، و در بعد ا  رسول اهللا : سمره بن جندب مي گويد -2

آيا از فالن طايفه، كسي اينجا حضور : روايتي ديگر، بعد از برگزاري نماز صبح، فرمود
و شيوه معمول صحابه به اين صورت بود كه هرگاه . دارد؟ همه سكوت اختيار نمودند

رسول اهللا . ابتدا به ساكن، سوالي مطرح مي نمود، همه سكوت مي كردند  رسول اهللا 
  آن : سرانجام مردي گفت. اين سوال را سه بار تكرار كرد ولي كسي جواب نداد

آنگاه مردي كه ازارش بر زمين كشيده : رواي مي گويد. شخص، از فالن طايفه است
چرا بار اول و دوم به سوالم : فرمود  رسول اهللا . مي شد، از انتهاي مجلس برخواست

از طايفه آنان بود ـ بخاطر بدهي هايش از  فالن شخص ـ كه:جواب ندادي؟ سپس فرمود
اگر مايليد، بدهي هايش را بپردازيد تا راه او بسوي . رفتن به بهشت منع شده است

پس اگر خانواده او و يا كساني . و گرنه، او را به عذاب الهي بسپاريد. بهشت باز شود
ا بپردازند تا را كه به فكر او هستند، مالقات نمودي به آنها بگو كه بدهي هايش ر

 34F2.طلبكاري نداشته باشد
شخصي فوت كرد او را غسل داديم، كفن كرديم، : جابر بن عبداهللا مي گويد -3

رسول اهللا تا . عطر زديم و در جايگاه مخصوص جنايز در نزديكي مقام جبرئيل گذاشتيم
   رسول اهللا بر او نماز بگزارد، سپس  رسول . را مطلع ساختيم كه جنازه آماده است

                                                           
 .ابن ماجه سندش صحيح است، احمد و بيهقي  -١
 .حاكم آنرا صحيح دانسته است و ذهبي وي را تاييد كرده است. بيهقي و احمد ابوداود، نسائي، طيالسي، حاكم ،  -٢
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عرض . مديون باشد) ميت(ممكن است او : چند قدم همراه ما آمد، و سپس فرمود  اهللا 
شما بر او نماز : برگشت و فرمود  رسول اهللا . آري، دو دينار بدهكار است: كرديم

اي پيامبر خدا من آن دو دينار را پرداخت : يكي از ميان ما بنام ابو قتاده گفت. بخوانيد
باشد و از مال تو بايد  پس آن دو دينار به عهده تو مي: فرمود   رسول اهللا. مي كنم

روز . بر وي نماز خواند  رسول اهللا پرداخت شود و از ذمه ميت ساقط گرديد؟ آنگاه 
: در مورد آن دو دينار چه كردي؟ ابوقتاده گفت: بعد كه چشمش به قتاده افتاد، فرمود

ن عذاب از او دور گشته و در آرامش بسر مي اكنو: فرمود  رسول اهللا پرداخت كردم، 
 35F1.برد

از حديث فوق چنين بر مي آيد كه ابوقتاده بدهي هاي ميت را پس از  -1: توجه
در حالي كه از خود ابوقتاده به روايت صحيح ثابت . اقامه نماز پرداخت نموده است

 .است كه پرداخت ديون، قبل از برگزاري نماز، بوده است
زيرا در . كور، متفاوت نباشند، صحت روايت ابوقتاده ترجيح دارد اگر دو مورد مذ

اگر . سلسله سند روايت جابر، عبداهللا بن محمد بن عقيل وجود دارد كه متكلم فيه است
. روايات نقل شده از وي، مخالف با روايات ديگران نباشد، در درجه حسن قرار دارند

 .اهللا اعلم و. اما در صورت مخالفت، قابل استدالل نيستند
هاي شخص فوت  از مجموع روايات فوق، چنين استنباط مي شود كه اگر بدهي-2

شده، توسط شخصي ديگر غير از فرزندش پرداخت شود، دين از عهده ميت ادا 
 . يابد و از عذاب الهي نجات مي. گردد مي

كه را » و ان ليس لالنسان اال ما سعي«بنابراين احاديث فوق در واقع عموميت آيه 
گوياي اين مطلب است كه تالش ديگران براي انسان تاثيري ندارد و همچنين حديث 

فرزند نيكوكار، (هرگاه انسان بميرد، اعمالش غير از سه مورد : معروفي را كه مي گويد
بدين معني كه گاهي عمل . برد را از بين مي 36F2.شود منقطع مي) صدقه جاري و علم مفيد

 .قع مي شودديگران براي انسان مفيد وا

                                                           
 .حاكم، بيهقي، طيالسي با اسناد حسن  -٣
 .»ادب مفرد«مسلم و بخاري در  -١
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چرا كه پرداخت . البته پرداخت بدهي هاي ميت با صدقه دادن براي وي ، فرق دارد
برخي نقل كرده اند كه در مورد . بدهي، امري خاص و پرداخت صدقه، امري عام است

در صورت صحت اجماع، مشكلي . صحت صدقه دادن براي ميت، اجماع وجود دارد
ثي كه در مورد صحت صدقه براي ميت وارد شده در غير اينصورت، احادي. وجود ندارد

جزو (زيرا نص حديث، فرزند را كسب . است، حمل بر صدقه فرزند براي پدر مي شود
پدر و مادر مي داند ولي فرد بيگانه، چنين نيست و قابل مقايسه با فرزند نمي ) اعمال
دن با اداي دين، همچنين صدقه دا. لذا اين مقايسه، در واقع قياس مع الفارق است. باشد

و . همانطور كه شرح آن گذشت. زيرا صدقه از اداي دين، عام تر است. شود قياس نمي
 )ان شاءاهللا. (ما در آخر اين كتاب در مورد اين مسأله توضيح بيشتري خواهيم داد

پدرم در غزوه احد شهيد شد و شش دختر از او بجا ماند و : مي گويد جابر  -4
طلبكاران براي باز پس گرفتن حق خود اصرار . ز بدهكار بودمقدار زيادي خرما ني

رفتم و عرض  رسول اهللا هنگامي كه فصل جمع آوري خرما فرا رسيد، نزد . ورزيدند
. شما كه ميدانيد پدرم در غزوه احد شهيد شده و بدهكار است! اي پيامبر خدا: كردم

برو و انواع خرماها : فرمود رسول اهللا . دوست دارم طلبكارانش با شما مالقات نمايند
. من نيز مطابق دستور، آنها را جمع آوري كردم: گويد جابر مي. را جداگانه جمع كن

هنگامي كه . صبح روز بعد آمد آنحضرت . را دعوت نمودم رسول اهللا سپس 
يقين نمودند كه حقشان به (را ديدند، احساس چيرگي نمودند  طلبكاران، رسول اهللا 

عكس العمل طلبكاران را ديد، سه بار اطراف   رسول اهللا وقتي كه .  )د رسيدآنها خواه
: سپس كنار آن نشست و فرمود. بزرگترين خرمن خرما دور زد و دعاي بركت نمود

همچنان خرما كيل مي كرد و به آنها مي داد تا   رسول اهللا طلبكاران را بگو تا بيايند، 
من فقط راضي بودم كه بدهي هاي پدرم . خت نموداينكه تمام بدهي هاي پدرم را پردا

بخدا سوگند كه همه خرمن هاي خرما . ادا شود و چيزي براي خواهرانم باقي نماند
در كنار آن نشسته بود و از   رسول اهللا حتي من به خرمني كه . همچنان باقي ماندند

هنگام . نشده بودآن به طلبكاران داده بود، نگاه كردم گويا يك دانه خرما از آن كم 
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تبسم  آنحضرت . را ديدم و جريان را برايش بازگو نمودم رسول اهللا نماز مغرب 
وقتي آن . نزد ابوبكر و عمر برو و آنان را نيز از اين جريان با خبر ساز: كرد و فرمود

آمد، ما مي دانستيم كه   رسول اهللا هنگامي كه : دو بزرگوار را آگاه كردم، گفتند
 .هد شدچنين خوا

 : در ادامه يك خطبه فرمود  رسول اهللا  -5
منْ تَرَك ماالً فَلورثَته ومنْ تَرَك دينًا أَو ضَياعا فَعلَي وإِلَي وأَنَا أَولَى «

 37F1.»بِالْمؤْمنينَ
مسئول ) يعني بيت المال و حكومت(هركس پس از خود مالي بگذارد ، من (

 ).ل و عيال او هستيمپرداخت و پرورش ما
 : فرمود  رسول اهللا از عايشه روايت است كه  -6
»هيلفَأَنَا و هقْضي لَمو اتفَم هي قَضَائف هِدج نًا ثُميي دتنْ أُملَ ممنْ ح38.»مF2 
هر كس از ُامتيان من بميرد در حالي كه مديون است و براي اداي دين، (

 ).رداخت آن، به عهده من استتالش نموده است، پ
 :آنچه بعد از مردن براي حاضرين و غير حاضرين جايز است

آشكار نمودن چهره ميت و بوسيدن آن و همچنين تا سه روز بخاطر از دست  -18
 : در اين خصوص چند روايت وجود دارد. دادن اش اشك ريختن جايز است 

شد، مرتب چادر را از صورتش وقتي پدرم شهيد : مي گويد جابر بن عبداهللا  -1
 منع   رسول اهللا كردند، ولي  حاضرين مرا منع مي. كنار مي زدم و گريه مي كردم

. عمه ام شروع به گريه كرد. دستور داد تا جنازه را بردارند  رسول اهللا سپس . كرد نمي
لهاي چه گريه كني چه نكني، همچنان فرشتگان او را زير سايه با: فرمود  رسول اهللا 

 39F3.خود گرفته بودند تا اينكه او را بلند كرديد
سوار بر اسب بود و از  ابوبكر  روز رحلت پيامبر اكرم : عايشه مي گويد -2

مشغول  عمر . داخل مسجد رفت. محل سكونت خود در سنح به طرف مسجد مي آمد
چادري . بدون اينكه با كسي سخن بگويد، به خانه عايشه رفت ابوبكر . سخنراني بود

                                                           
 .بخاري، ابو داود، نسائي، دارمي، ابن ماجه، بيهقي و احمد  -١
 .مسلم، مسائي، بيهقي، احمد و ابونعيم در حيله  -١
 .بخاري، مسلم ، نسائي، بيهقي و احمد  -٢
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چادر را از چهره ايشان برداشت و خود را  انداخته بود، ابوبكر   رسول اهللا بر روي 
و . را بوسيد و گريست رسول اهللا خم كرد و پيشاني   رسول اهللا به طرف چهره 

پدر و مادرم فدايت باد، مرگي كه بايد به سراغت مي آمد ، ! اي رسول خدا : گفت
 40F1.هي مردهمين است و دوباره نخوا

كنار جنازه عثمان بن مظعون رفت،  رسول اهللا : همچنين عايشه مي گويد -3
خود را خم نمود و چهره اش را بوسيد و چنان گريه كرد كه . صورتش را باز كرد
 41F2.رخسارش خيس شد

پدر رضاعي ابراهيم (به خانه ابو سيف   رسول اهللا همراه : مي گويد انس  -4
بار . ابراهيم را در بغل گرفت و بوئيد و بوسيد  رسول اهللا . يمرفت) فرزند رسول اهللا

  رسول اهللا اشك از چشم هاي مبارك . ديگر كه رفتيم، ابراهيم در حال احتضار بود
رسول شما هم گريه مي كنيد؟ ! اي رسول خدا: عبدالرحمن بن عوف گفت. سرازير شد

بدالرحمن دوباره همان سوال را ع. گريه نشانه شفقت و مهرباني است: فرمود  اهللا 
ولي . همانا چشم اشك مي ريزد و دل غمگين مي شود: فرمود  رسول اهللا . تكرار كرد

! اي ابراهيم. ما سخني كه باعث عدم رضايت پروردگار باشد، بر زبان جاري نمي كنيم
 42F3.ما از جدائي تو غمگين هستيم

) كه فوت نموده بود(بيت جعفر به اهل  رسول اهللا : عبداهللا بن جعفر مي گويد-5
 : سه روز مهلت داد پس از سه روز نزد آنان آمد و گفت

 .43F4»الَ تَبكُوا علَى أَخي بعد الْيومِ«
 ).گريه نكنيد) جعفر(از امروز به بعد براي برادرم (
 

                                                           
 . بخاري، نسائي، ابن حبان و بيهقي  -٣
 . ترمذي و بيهقي  -٤
 .بخاري و مسلم و بيهقي -١
 .و سند آن صحيح است احمد ابو داود، نسائي،  -٢
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 مسئوليت خويشاوندان ميت
 : گردد وقت خبر وفات ميت به خويشاوندان ، دو چيز بر آنها واجب مي -19
 :خداوند مي فرمايد. صبر بر رضا و قضا و قدر الهي: اول

                          

                            

                  44F

1 
شما را با ترس ، گرسنگي، كاستن اموال، و انفس و محصوالت ، مورد : ترجمه

ما از آن : ه هنگام مصيبت، مي گويندصابران را ك اي پيامبر  آزمايش قرار مي دهيم،
خدا هستيم و بسوي خدا بر مي گرديم، بشارت بده، اينان مورد رحمت و مهرباني 

 .خداوند هستند و همين ها هستند هدايت يافتگان
از كنار زني گذشت كه نزد قبري  رسول اهللا : مي گويد انس بن مالك 

. صبر و تقوا را پيشه كن: زن فرمود خطاب به آن رسول اهللا . نشسته و گريه مي كرد
به مصيبت من . از كنار من برو» إليك عنّي، فانك لم تصب بمصيبتي«: زن گفت

اين   :به او گفتند. شناخت  را نمي او رسول خدا : راوي مي گويد! گرفتار نشده اي
خود . با شنيدن اين سخن، از شدت ناراحتي، گويا مرگ به سراغش آمد. رسول خدا بود

اي پيامبر : گفت. در آنجا هيچ دربان و نگهباني نيافت. رساند  رسول اهللا ا به خانه ر
 : فرمود  رسول اهللا . من شما را نشناختم) عذر مي خواهم(خدا

 45F2.»إِنَّ الصبرَ عنْد أَولِ صدمةٍ«
 ).صبر همان است كه در ابتداي مصيبت باشد( 

چنانكه احاديث . جر و پاداش زيادي داردصبر در برابر از دست دادن فرزند، ا
 :بيشماري در اين خصوص آمده است كه در اينجا به ذكر برخي از آنها اكتفا مي كنيم

 46F3.»الَ يموت ألَِحد منْ الْمسلمينَ ثَالَثَةٌ منْ الْولَد فَتَمسه النَّار إِالَّ تَحلَّةَ الْقَسمِ« -1

                                                           
 ,١٥٧-١٥٥: بقره  -٣
 .بخاري، مسلم و بيهقي  -١
 .روايت بخاري، مسلم و بيهقي از ابوهريره  -٢
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به دوزخ نمي رود، مگر ) و او صبر كند(فرزند بميرد  هر مسلماني كه از وي سه
 .براي كفاره قسم

 يعني همه شما وارد دوزخ  منْكُم اال واردها   إِن : در قرآن آمده است: توضيح
منظور اين است كه اهل بهشت از روي پل صراط كه باالي سطح دوزخ . مي شويد

 ) مترجم –و اهللا اعلم (. نصب شده است، عبور مي كنند و به بهشت مي روند
 :فرمود از ابوهريره روايت است كه رسول خدا   -2

خداوند به فضل خود، آنها و  هر مسلماني كه سه فرزند نا بالغ از وي فوت شود،
آن سه فرزند، در آستانه يكي از درهاي بهشت . والدينشان را به بهشت خواهد برد

تا والدين ما : مي گويند. بهشت شويدوارد : توقف مي كنند و به آنان گفته مي شود
به لطف و كرم الهي، با : به آنان مي گويند. همراه ما نيايند، وارد بهشت نمي شويم

بخاري و بيهقي و سند حديث بر اساس شرط بخاري . (والدين خود وارد بهشت شويد
 ).ومسلم صحيح است

 : فرمود  رسول اهللا روايت است، كه  در بخاري از ابو سعيد خدري  -3
أَيما امرَأَةٍ مات لَها ثَالَثَةٌ منْ الْولَد كَانُوا حجابا منْ النَّارِ قَالَت امرَأَةٌ واثْنَانِ «

 47F1.»قال و اثنان
آنان بين او و دوزخ حايل مي . هر زني كه سه فرزند از وي بميرد: ترجمه

دو فرزند نيز همين : فرمود  رسول اهللا دو فرزند چي؟ : زني پرسيد. گردند
 .حكم را دارد

إِنَّ اللَّه الَ يرْضَى لعبده الْمؤْمنِ إِذَا ذَهب بِصفيه منْ أَهلِ األَرضِ فَصبرَ « -4
 48F2.»واحتَسب بِه بِثَوابٍ دونَ الْجنَّةِ

محبوب مسلماني را بميراند و او صبر كند و ) فرزند(هرگاه خداوند : ترجمه
مصيبت وارده را موجب اجر بداند، خداوند جز بهشت، پاداش ديگري براي او 

 .نمي پسندد

                                                           
 .روايت بخاري، مسلم و بيهقي از ابو سعيد خدري  -١
 .روايت نشائي با سند حسن از عبداهللا بن عمر  -٢
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انا مسئوليت ديگري كه بر خويشاوندان واجب مي گردد، استرجاع، يعني خواندن 
همانطور كه در آيه مذكور آمده و عالوه بر آن، كلمات . است هللا و انا اليه راجعون

 :زير را  نيز بر آن بيفزايند
 .»اللهم اجرني في مصيبتي و اخلف لي خيراً منها«

به من اجر بده و بهتر از آن را نصيبم  در برابر اين مصيبت،! پروردگارا
 .فرما

هر مسلماني كه هنگام : شنيدم كه فرمود  رسول اهللا از : ام سلمه مي گويد
آن را به او  ، خداوند بهتر از مصيبت به دستور خدا عمل نمايد و اين جمله ها را بخواند

 .عنايت خواهد كرد
وقتي شوهرم؛ابوسلمه، وفات كرد، : مي گويد) كه از ازواج مطهرات است(ام سلمه 
چه كسي بهتر از ابو سلمه خواهد بود؟ او اولين كسي بود كه با اهل بيت : با خودم گفتم
خداوند در . پس از آن، دعاي فوق را خواندم. هجرت نمود  رسول اهللا خود، بسوي 

رسول خدا حاطب ابن ابي بلتعه را براي . عوض ابوسلمه، رسول اهللا را به من عطا فرمود
. من دختري دارم و از غيرت زيادي برخوردارم: در پاسخ، گفتم. خواستگاري من فرستاد

كنم تا خداوند او را بي نياز گرداند و در  درباره دخترت، دعا مي: فرمود  رسول اهللا 
 49F1.خواهم نمود تا تعديل شودمورد غيرتت نيز دعا 

عدم استفاده از آرايش و زيور آالت توسط زنان بخاطر درگذشت شوهران تا  -20
چهار ماه و ده روز و براي وفات فرزندان و ساير خويشاوندان تا سه روز، منافي با 

 :از زينب بنت ابي سلمه روايت است كه گفت. صبر نيست
»وةَ زبِيبح لَى أُمع خَلْتد جِ النَّبِي  ولَ اللَّهسر تعمس فَقَالَت  ُّلحقُولُ الَ يي

المرَأَةٍ تُؤْمنُ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ تُحد علَى ميت فَوقَ ثَالَث إِالَّ علَى زوجٍ أَربعةَ 
حينَ تُوفِّي أَخُوها فَدعت بِطيبٍ أَشْهرٍ وعشْرًا ثُم دخَلْت علَى زينَب بِنْت جحشٍ 

                                                           
 .روايت مسلم و بيهقي و احمد  -١
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 ولَ اللَّهسر تعمرَ أَنِّي سةٍ غَياجنْ حي بِالطِّيبِ ما لم قَالَت ثُم بِه تسفَم  لَىع
 50F1.»فذكر الحديث... الْمنْبرِ يقُولُ 
رسول همسرگرامي   نزد ام حبيبه،: زينب دختر ابو سلمه مي گويد: ترجمه

براي زني كه به خدا و : شنيده كه فرمود رسول اهللا از : رفتم، گفت  اهللا
روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست كه بيش از سه روز بخاطر فوت كسي به 

جز شوهرش كه الزم است مدت چهارماه و ده روز   سوگ و ماتم بنشيند،
: و گفت اش سوگوار باشد و ترك آرايش كند، زينب بعد ادامه داد بخاطر مرگ

برادرش در همان . رفتم ،  رسول اهللا نزد زينب دختر جحش؛ همسر گرامي 
من نيازي : او عطر خواست و از آن استفاده كرد و گفت. روزها فوت كرده بود

راوي مي : شنيده ام كه فرمود رسول اهللا ولي چون از . به اين كار، نداشتم
 .سپس زينب حديث فوق را بيان كرد: گويد

لبته در صورت فوت غير شوهر اگر زني براي شوهرش آرايش كند، بهتر ا  -21
داستان . مناسب است. است همانطور كه براي ام سليم و شوهرش ابي طلحه پيش آمد

روزي مالك پدر : آن دو را كه خالي از فايده نيست براي خوانندگان محترم نقل كنم
من (شراب را حرام كرده  )محمد (اين مرد : انس خطاب به همسرش؛ام سليم؛ گفت

ابوطلحه به . بنابراين او به شام رفت و در آنجا فوت كرد). ديگر طاقت نمي آورم
: ام سليم در پاسخ گفت. خواستگاري ام سليم رفت و در اين خصوص باوي سخن گفت

. اما تو كافري و من مسلمانم. به شخصي مانند تو جواب رد داده نمي شود! اي ابوطلحه
. مهريه تو طال و نقره است: ابو طلحه گفت! يسته نيست كه با تو ازدواج كنمو برايم شا

در آن . من از تو طال و نقره نمي خواهم بلكه مي خواهم كه مسلمان شوي: ام سليم گفت
ابو . صورت، همين مسلمان شدنت مهريه من است و از تو چيز ديگري نمي خواهم

چيز ديگري به عنوان مهريه ،  اسالم،چه كسي ضمانت مي كند كه تو جز : طلحه گفت
ابوطلحه نزد . ضامن من خواهد شد  رسول اهللا : ام سليم گفت. طلب نخواهي كرد

  رسول اهللا هنگامي كه . در ميان يارانش نشسته بود آنحضرت . رسول اهللا رفت
ابوطلحه مي آيد در حالي كه آثار اسالم در پيشاني اش نمايان : فرمود طلحه را ديد،

سپس با همين شرايط . بازگو كرد  رسول اهللا ابوطلحه سخنان ام سليم را براي . است

                                                           
 .بخاري  -٢
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هيچ مهريه : ثابت بناني كه يكي از راويان حديث است، مي گويد. با وي ازدواج نمود
ام سليم . به هر حال، او با ام سليم ازدواج كرد. اي بهتر از اين مهريه سراغ ندارم

ابوطلحه . داشت، پس از مدتي از وي صاحب فرزندي شدچشمان بسيار زيبا و جذابي 
ابوطلحه به خاطر بيماري . كودك به شدت بيمار شد. او را بسيار دوست مي داشت

  رسول اهللا صبح ها براي اداي نماز وضو مي گرفت و نزد . فرزندش بسيار نگران بود
بعد به خانه بر . ندمي رفت و با او نماز مي خواند و نيمي از روز را در آنجا مي گذرا

رفت  بعد از نماز ظهر، بدنبال كارهايش مي. نهار مي خورد و قيلوله مي كرد. مي گشت
رفته بود،   رسول اهللا در يكي از شب ها كه نزد . و شب دير هنگام به خانه مي آمد

كسي حق ندارد خبر درگذشت فرزندش را : همسرش ام سليم گفت. فرزندش فوت كرد
من خودم او را باخبر مي سازم، سپس كودكش را غسل داد و در . اندبه ابوطلحه برس

ابو طلحه كه همراه چند تن از . گوشه اي از خانه گذاشت و چادري بر رويش انداخت
. حال فرزندش را پرسيد. بر مي گشت، به خانه آمد  رسول اهللا يارانش بود و از نزد 

و اكنون . نگونه آرام نگرفته استاز روزي كه بيمار شده است، هرگز اي: همسرش گفت
. آنگاه به او شام داد ابوطلحه همراه دوستانش شام خورد. در حال استراحت بسر مي برد

ام سلمه برخاست، و خود را بيش از هر زمان . وقتي كه مهمانان رفتند، ابوطلحه خوابيد
ن بوي ابوطلحه با استشمام آ. ديگر، براي شوهرش آرايش نمود و در بسترش خوابيد

نظرت در مورد : در پايان شب، ام سليم از شوهرش پرسيد. خوش، با وي همبستر شد
به عاريت بگذارد و آنگاه آنرا مطالبه نمايد،  كسي كه كاالئي را نزد كسي ديگر، 

ام . خير: چيست؟ آيا آن فرد، مي تواند جلوي كاالي عاريتي را بگيرد؟ ابو طلحه گفت
پس . ي را كه به تو عاريت داده بود، اكنون پس گرفتپس خداوند، فرزند: سليم گفت

با من همبستر شدي و : ابوطلحه خشمگين شد و گفت. صبر كن و آنرا موجب اجر بدان
گفت ) انا هللا و انا اليه راجعون(آنگاه مرا از مرگ فرزندم آگاه ساختي؟ سپس استرجاع 

رفت و همراه وي    رسول اهللاآنگاه صبح زود غسل كرد، نزد . و خدا را سپاس نمود
خداوند شب : فرمود  رسول اهللا . نماز خواند و رسول اهللا را از ماجرا آگاه ساخت

او معموالً در سفر و . ام سليم در آن شب حامله شد. گذشته شما را با بركت بگرداند
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هرگاه نوزاد به دنيا آمد، او را نزد : فرمود  رسول اهللا . همراه بود  رسول اهللا حضر 
ام سليم همراه ايشان . به مسافرت رفته بود  رسول اهللا : راوي مي گويد. من بياوريد

اين بود كه هنگام بازگشت از سفر، بدون اطالع قبلي  رسول اهللا عادت مبارك . بود
وقتي كاروان نزديك مدينه رسيد، ام سليم وضع حمل كرد، . وارد مدينه نمي شد

: ابوطلحه گفت . ل اهللا به مدينه تشريف بردابوطلحه با همسرش توقف كرد و رسو
را بسيار دوست دارم و اكنون  رسول اهللا تو ميداني كه من همراهي ! پروردگارا

براي به دنيا آوردن اين : ام سليم مي گويد. بخاطر اين عذر، از همراهي ايشان باز ماندم
ه دنيا آورد و به خالصه اينكه ام سليم پسري ب. فرزند، اصالً احساس ناراحتي نكردم

ببر و چند  رسول اهللا قبل از هر چيز اين نوزاد را نزد ! اي انس: فرزندش انس گفت
نوزاد، تمام شب گريه مي كرد و من : انس مي گويد. دانه خرما نيز همراه او فرستاد

كه چادري بر دوش انداخته  رسول اهللا صبح او را نزد رسول اهللا بردم، . مراقبش بودم
را عالمتگذاري مي كرد، وقتي نظرش به ) بيت المال(ترها و گوسفندان صدقه بود و ش

: آيا ام سليم وضع حمل نموده است؟ انس گفت: انس و نوزاد افتاد، بالفاصله فرمود
كارش را رها كرد و  آنگاه آنحضرت . اندكي مهلت بده: فرمود رسول اهللا . آري

آري، چند دانه : او چيزي آورده اي؟ گفتمآيا همراه : نوزاد را در بغل گرفت و فرمود
خرما ها را جويد و در دهان نوزاد گذاشت و بيني او را ماليد و  آنحضرت . خرما

بدين ترتيب ، . نوزاد خرماهاي جويده شده و اغشته با آب دهان رسول اهللا را فرو برد
اهللا بود اين كودك، اولين كسي بود كه نخستين آشاميدني اش، آب دهان مبارك رسول 

در ميان انصار، جواني بهتر از او : راوي مي گويد. او را عبداهللا نام نهاد و آنحضرت 
و بعد از او فرزندان شجاع بسياري باقي ماند و خود نيز در فارس به  51F1.وجود نداشت
 .شهادت رسيد

 
 آنچه بر خويشاوندان ميت حرام است

                                                           
 .يهقي، نسائي، بخاري، ابن حبان، احمد و مسلمطيالسي، ب  -١
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داشت و همچنان در زمان  اعمالي كه هنگام فوت ميت در ميان مردم رواج -22
آنها را حرام   رسول اهللا حاضر بعضي از مردم آنها را انجام مي دهند در حالي كه 

 :قرار داده است، عبارتند از 
52Fنوحه  -الف

 :در اين باره احاديث زيادي آمده است: خواني 1
الْفَخْرُ في األَحسابِ والطَّعنُ  أَربع في أُمتي منْ أَمرِ الْجاهليةِ الَ يتْرُكُونَهنَّ« -1

ا تُقَامهتولَ مقَب تَتُب ةُ إِذَا لَمحقَالَ النَّائةُ واحالنِّيومِ وبِالنُّج قَاءستاالْسابِ وي األَنْسف 
 53F2.»يوم الْقيامةِ وعلَيها سرْبالٌ منْ قَطرَانٍ ودرع منْ جرَبٍ

چهار خصلت در امت من وجود دارد كه آنها : فرمود ل اهللا رسو: ترجمه
افتخار بر  -١: را ترك نمي كنند در حالي كه آنها ازخصلت هاي جاهليت اند

طلب باران از ستارگان  -٣طعنه زدن بر نسب ديگران  -٢حسب و نسب خويش 
نوحه خوان اگر توبه نكند، روز : و در اين مورد فرمود. نوحه خواندن -٤
 .مت در حالي حشر مي شود كه جامه و شلواري از قير بر تن او خواهد بودقيا

2- »تيلَى الْمةُ عاحالنِّيبِ وي النَّسنُ فكُفْرٌ الطَّع ا بِهِممي النَّاسِ ه54.»اثْنَتَانِ فF3 
طعنه زدن بر نسب : دو خصلت در ميان مردم است كه موجب كفراند(

 ).يتديگران و نوحه خواندن بر م
. فوت كرد، اسامه بن زيد جيغ كشيد  رسول اهللا هنگامي كه ابراهيم ؛ فرزند  -3

اين كار شيوه من و دستور من نيست، فرياد كشيدن كار درستي : فرمود رسول اهللا 
البته دل غمگين مي شود، چشم اشك مي ريزد، ولي كاري كه موجب خشم و . نيست

 55F4 .غضب پروردگار گردد انجام نگيرد
هنگام بيعت، از ما تعهد گرفت كه نوحه  رسول اهللا : ام عطيه مي گويد -4

آن پنج . كسي ديگر به اين عهد، وفا نكرد) بيعت كنندگان(بجز پنج نفر از ما . نخوانيم
 56F5.ام سليم، ام العالء، دختر ابي سبره، و همسر معاذ: نفر عبارتند از

                                                           
نوحه اعمالي هستند كه در دوران جاهليت : ابن العربي مي گويد. نوحه، اضافه بر گريه كردن، شامل حركاتي است  -٢

 انجام مي گرفت، زنان روبروي همديگر مي ايستادند جيغ مي كشيدند، خاك بر سر مي ريختند و بر سر و صورتها 
 .مي زدند

 .مسلم و بيهقي به روايت از ابو مالك اشعري  -٣
 .مسلم و بيهقي  -٤
 .ابن حبان و حاكم از ابوهريره با سند حسن  -١
 .بخاري و مسلم  -٢
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 : انس بن مالك مي گويد -5
الْخَطَّابِ لَما طُعنَ عولَت علَيه حفْصةُ فَقَالَ يا حفْصةُ أَما سمعت أَنَّ عمرَ بنَ «

 ولَ اللَّهسر  بيهص هلَيلَ عوعو ذَّبعي هلَيلُ عوعقُولُ الْمو اأخاه، و : يقول(ي
 .»عولَ علَيه يعذَّبفَقَالَ عمرُ يا صهيب أَما علمت أَنَّ الْم)اصاحباه

 :و در روايتي آمده است
 57F1.»إِنَّ الْميت لَيعذَّب بِبكَاء أَهله علَيه و في أخري بما نيح علَيه«

حفصه ؛دختر . با نيزه زخمي گرديد وقتي كه عمر بن خطاب : ترجمه
ل اهللا رسونشنيده اي كه ! اي حفصه: فرمود عمر؛ گريست، عمر بن خطاب 

  هر كسي كه برايش واويال كنند و نوحه بخوانند گرفتار عذاب : فرموده است
واي : همچنين به صهيب كه او نيز نوحه مي خواند و مي گفت. خواهد شد

خبر نداري كسي كه برايش، واويال ! اي صهيب: فرمود! واي رفيقم! برادرم
ي آمده است كه بعضي كنند و نوحه بخوانند دچار عذاب خواهد شد؟ و در روايت

 از گريه هاي اطرافيان، باعث عذاب ميت 
 .مي گردد

6- »هلَيع يحا نبِم رِهي قَبف ذَّبعي تي58.»الْمF2 
در روايتي ديگر . همانا ميت، بخاطر گريه اطرافيانش، عذاب داده مي شود(

خواهد ميت بخاطر نوحه اي كه برايش مي خوانند در قبر عذاب : آمده است كه
 ).ديد

7- »هلَيع يحا نبِم ذَّبعي هلَيع يحنْ ن59.»مF3 
 ).براي هر كس كه نوحه بخوانند، روز قيامت عذاب داده مي شود(

حديث فوق بيانگر اين مطلب است كه در حديث گذشته، مطلق گريستن، مد نظر 
 حديث عمر در . بلكه منظور گريه خاصي است كه همراه نوحه و شيون باشد. نيست

يعني ميت، بخاطر بعضي ) ببعض بكاء اهله:(نيز به اين مطلب اشاره شده بود كه، فرمود
ظاهر احاديث فوق، ). نه همه گريه ها. (از گريه هاي اطرافيان مستحق عذاب مي گردد

زيرا با بعضي از اصول و قواعد ثابت شريعت تعارض دارد و . مشكل به نظر مي رسد
 :رمايدچنانكه خداوند مي ف

                                                           
 .بخاري و مسلم و بيهقي و احمد و ابن حبان  -٣
 .بخلري و مسلم به روايت ابن عمر  -٤
 .بخاري، مسلم و بيهقي  -١
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 اُخرَي ةً وِزرازِر و وال تًزِر 
 .هيچ گناهكاري بار گناه ديگري را بر دوش نمي كشد

كه صحيح ترين . اند علماء در پاسخ اشكال فوق، هشت نظريه مختلف ارائه كرده
 :آنها، دو نظريه زير است

نظر جمهور بر اين است كه اين عذاب شامل حال ميتي مي شودكه در زمان  -1
ت خويش، وصيت به نوحه خواني كرده باشد و يا اطرافيان خود را از اين كار، منع حيا

نكرده باشد با توجه به اينكه مي دانسته كه مردم بر حسب عادت، چنين اعمالي انجام 
اگر كسي در زمان حيات، از نوحه : به همين خاطر عبداهللا بن مبارك فرمود. مي دهند

و نزد اين گروه، . تش چنين كنند گناهكار نمي شودخواني منع كند، ولي بعد از وفا
 .عذاب در اينجا بمعني عقاب و پاداش است

يعني ميت با شنيدن گريه اطرافيانش ، اندوهگين و ناراحت مي شود و دلش به  -2
و اين ، . و اين حالت در حيات برزخي اتفاق مي افتد نه روز قيامت. حال آنها مي سوزد

 .تعدادي ديگر استمذهب ابن جرير طبري و 
منظور اين نيست كه خداوند با گريه اطرافيان، ميت را كيفر مي : آنها مي گويند

السفر قطعه «چنانچه در حديث آمده است كه . زيرا عذاب، عام تر از عقاب است. دهد
و اين عذاب در واقع مجازاتي بر گناه . يعني سفر پاره اي از عذاب است» من العذاب

 .ل نوعي سختي و دشواري استبلكه تحم نيست ،
آمده است، تاييد » در قبرش«كه در آن كلمه  6و  5اين نظريه را حديث شماره 

سرانجام ضعف آن برايم آشكار . و من مدت مديدي به اين نظريه تمايل داشتم. نمايد مي
زيرا اين نظريه با حديث هفتم كه در آن كلمه عذاب در روز قيامت، قيد شده . گرديد
 .بديهي است كه تاويل اين مطلب، بر اساس نظريه باال ممكن نيست. عارض دارداست، ت

و ميت اين عذاب را هم در . به همين خاطر ، مذهب جمهور، نزد ما ترجيح دارد
 .حيات برزخي و هم در حيات آخرت خواهد ديد

 : نعمان بن بشير مي گويد -8
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»ةَ فَجاحونِ رب اللَّه دبلَى عع يا أُغْما كَذَا وو الَهبا جي وكرَةُ تَبمع أُخْتُه لَتع
فَلَما مات لَم ! كَذَا تُعدد علَيه فَقَالَ حينَ أَفَاقَ ما قُلْت شَيئًا إِالَّ قيلَ لي آنْت كَذَلك؟

هلَيع كتَب«. 
ريه عبداهللا بن رواحه بيهوش شد، خواهرش؛عمره؛ شروع به گ: ترجمه

وقتي برادرش به ! اي فالن من ! اي كوه من: كرد  مي گفت) نوحه خواندن(
تو چنين : به من مي گفتند) فرشتگان( هر چه شما مي گفتيد،: هوش آمد، گفت

عبداهللا فوت كرد، خواهرش  وقتي: راوي مي گويد! تو چنان هستي! هستي
 .برايش گريه نكرد

 :مي فرمايد  رسول اهللا : نهزدن به سر و صورت و چاك كردن سي –ب و ج 
 60F1.»لَيس منَّا منْ ضَرَب الْخُدود وشَقَّ الْجيوب ودعا بِدعوى الْجاهليةِ«

هر كس كه بر سر و صورت خود بزند و گريبانش را پاره كند و : ترجمه
 .نيست) مسلمانان(رفتار جاهليت از خود، نشان دهد از ما 

 كندن موها –د 
 : رده فرزند ابوموسي مي گويدابو ب

» فَلَم هلنْ أَهرَأَةٍ مرِ امجي حف هأْسرو هلَيع يا فَغُشيدا شَدعجى ووسو مأَب جِعو
 ولُ اللَّهسر نْهرِئَ منْ بمم رِيءا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بئًا فَلَما شَيهلَيع رُدأَنْ ي عتَطسي  َّإِن

 ولَ اللَّهسر ِالشَّاقَّةقَةِ والالْحقَةِ والنْ الصرِئَ م61.»بF2 
ابوموسي بشدت بيمار و دچار بيهوشي گرديدو سرش روي زانوي : ترجمه

زني از اهل بيتش با داد و فرياد، شروع به . يكي از زنان خانواده اش نهاده بود
من از : قتي به هوش آمد، فرمودو. ابوموسي نتوانست مانع او شود. گريه كرد
 رسول اهللا همانا . از وي اظهار بيزاري نموده، بيزارم  رسول اهللا كسي كه 

از زني كه هنگام مصيبت با صداي بلند، گريه كند يا موهاي خود را بكند و يا 
 .گريبان چاك نمايد، اظهار بيزاري نموده است

 پريشان كردن موها -هـ 
 : بيعت كرده بود، مي گويد  ول اهللا رسيكي از زنان كه با 

» ولُ اللَّهسنَا رلَيا أَخَذَ عيمكَانَ ف  هيصنَا أَنْ الَ نَعلَيي أَخَذَ عالَّذ رُوفعي الْمف
 62F1.»فيه أَنْ الَ نَخْمش وجها والَ نَدعو ويالً والَ نَشُقَّ جيبا وأَنْ الَ نَنْشُرَ شَعرًا

                                                           
 .بخاري و مسلم  -١
 .و نسائيبخاري   -٢



 
 
 
 
 
 
 
 

 ……………………..…………………………..…………احكام جنايز  ٣٥ 

از ما بيعت گرفت، اين بود كه در  رسول اهللا از جمله مواردي كه : رجمهت
گريه و واويال سر ندهيم، صورت  انجام كارهاي خير، از وي نافرماني نكنيم،

 . خود را زخمي نكنيم، گريبان چاك ندهيم و موهاي خود را نيز پراكنده نسازيم
ود براي مدتي ريش و بعضي از مردان ، بخاطر مرگ نزديكان و خويشاوندان خ

شروع به تراشيدن محاسن مي  محاسن خود را تيغ نمي زنند و بعد از مدت كوتاهي ،
 كنند، اين كار نيز همانند پريشان ساختن مو است كه شرح آن گذشت و بدعت 

هر بدعت موجب گمراهي، و هر گمراهي موجب رفتن : فرمود  رسول اهللا و . مي باشد
 63F2.به دوزخ است

 :فوت شخص از باالي مناره ها و غيره اعالم -ز
ثابت است  بحساب مي آيد و از حذيفه بن يمان » نعي«اين گونه اعالم مرگ 

مرگش را به كسي اعالم نكنيد، : كه هرگاه كسي از نزديكانش فوت مي كرد،  مي گفت
شنيدم كه از نعي، منع  رسول اهللا مي ترسم كه اين كار، نعي بحساب آيد زيرا من از 

 64F3.ي فرمودم
بنابراين نعي، هرگونه خبر مرگ را در بر . اعالم خبر مرگ كسي است: نعي در لغت

مي گيرد، اما احاديث صحيحي وجود دارد كه صحت بعضي از اعالم مرگ ها را جايز 
نعيي كه از آن منع شده است، آن است كه روش دوران : علما مي فرمايند. مي داند

بر در منازل و بازارها و مراكز تجمع مردم به صورتي جاهليت باشد، يعني جيغ كشيدن 
 .كه در مباحث بعدي بيان خواهد شد

 
 شيوه جايز اعالم خبر مرگ

و حتي در . اعالم وفات مرگ اگر مانند شيوه هاي جاهليت نباشد، جايز است -23
برخي موارد كه ميت كسي را نداشته باشد كه كار كفن و دفنش را انجام دهد، واجب 

 :دد در اين خصوص احاديثي نيز وجود داردمي گر

                                                                                                                                        
 .ابوداود، بيهقي با سند صحيح  -١
 .نسائي و بيهقي با سند صحيح  -٢
 .ترمذي و ابن ماجه و بيهقي و احمد با سند حسن روايت كرده اند  -٣
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نَعى النَّجاشي في الْيومِ الَّذي مات فيه  أَنَّ رسولَ اللَّه «: عن ابي هريره -1
 65F1.»خَرَج إِلَى الْمصلَّى فَصف بِهِم وكَبرَ أَربعا

ي خبر مرگ نجاش رسول اهللا : روايت است كه از ابوهريره : ترجمه
را كه در سرزمين حبشه فوت كرده بود، اعالم نمود و به ) پادشاه حبشه(

 .مصلي رفت و مسلمانان صف بستند و آنحضرت چهار تكبير گفت
أَخَذَ الرَّايةَ زيد فَأُصيب ثُم أَخَذَها جعفَرٌ  قَالَ النَّبِي «: قال عن انس  -2

لَتَذْرِفَانِ ثُم  ه بنُ رواحةَ فَأُصيب وإِنَّ عينَي رسولِ اللَّه فَأُصيب ثُم أَخَذَها عبد اللَّ
لَه حرَةٍ فَفُترِ إِمنْ غَيم يدلنُ الْوب دا خَال66.»أَخَذَهF2 

هنگام سخن گفتن از ( رسول اهللا : روايت است كه از انس : ترجمه
نخست پرچم را : ت، فرموددر حاليكه از چشمانش اشك مي ريخ) جنگ موته

. بعد جعفر آن را به دست گرفت و شهيد شد. زيد به دست گرفت و شهيد شد
در . سپس، عبداهللا بن رواحه آن را به دست گرفت و او نيز به شهادت رسيد

پرچم را بدست  پايان، خالد بن وليد بدون اينكه بعنوان امير لشكر تعيين گردد، 
 . گرفت و پيروز شد

از اين حديث معلوم مي شود كه اطالع دادن از مرگ كسي ، : ي گويدابن حجر م
زيرا آن نوعي رسم جاهلي بود كه در بازارها و . ممنوع بحساب نمي آيد» نعي«جزو 

آنچه امروز از : بنده مي گويم. خيابانها خبر مرگ بعضي از انسانها را اعالم مي كردند
 .ممنوع است »نعي«بلند گوي مساجد اعالم مي شود نيز همان 

براي كسي كه خبر مرگ فردي را اعالم مي كند، مستحب است، براي او از  -24
لشكر موته   رسول اهللا آمده است كه  در حديث ابوقتاده . مردم طلب استغفار كند

فرمانده شما زيد بن : را كه داراي چند فرمانده بود، هنگام بدرقه چنين توصيه فرمود
شد ، جعفر بن ابي طالب فرمانده شماست و اگر او نيز شهيد  اگر او شهيد. حارثه است

جعفر از جاي خود برخاست و . گرديد، عبداهللا بن رواحه انصاري فرمانده شما است
من از اينكه زيد بن حارثه را فرمانده . پدر و مادرم فداي تو شوند! اي پيامبر خدا: گفت

زيرا نمي دانيد كه . ماندهي او را بپذيريدفر: فرمود  رسول اهللا . ما قرار داده اي نگرانم

                                                           
 .بخاري و مسلم  -١
 .بخاري  -٢
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بر منبر رفت  رسول اهللا سپس آنها براه افتادند و  پس از مدتي . خير در چه چيز است
به هر حال راوي ) يعني خير پيش آمده است(بات خير، ناب خير او ثاب خير، : و فرمود

آيا درباره لشكر : ودبعد فرم. چه كلمه اي را بكار برده است  رسول اهللا شك دارد كه 
. موته شما را با خبر نسازم؟ آنان رفتند و با دشمن جنگيدند، زيد بن حارثه شهيد شد

بعد پرچم را جعفر : سپس فرمود. مردم براي زيد استغفار كردند. برايش استغفار كنيد
. بدست گرفت و بر دشمن يورش برد و به شهادت رسيد من شهادت او را تاييد مي كنم

بعد پرچم را عبداهللا بن رواحه بدست گرفت و مقاومت كرد تا . نيز استغفار كنيد براي او
. براي او نيز استغفار كنيد، بعد پرچم را خالد بن وليد به دست گرفت. به شهادت رسيد

رسول بعد . بلكه خودش خود را به عنوان فرمانده تعيين كرد. او از فرماندهان لشكر نبود
شمشيري از ) خالد(او ! پروردگار: را بلند كرد و فرمود دو انگشت مباركش اهللا 

از آن روز به بعد خالد بن وليد، لقب سيف اهللا : راوي مي گويد. شمشير هاي تو است
بسيج شويد و برادران تان را ياري ! اي مردم: فرمود رسول اهللا سپس . بخود گرفت

عضي از مردم پياده و هيچ كس تخلف نكند، چنانكه با وجود گرماي شديد ، ب. كنيد
 67F1.برخي سواره براه افتادند

خبر مرگ  رسول اهللا همچنين از ابوهريره و ديگران روايت است، كه وقتي 
 .براي برادرتان طلب آمرزش كنيد» استغفروا ألخيكم«: نجاشي را اعالم كرد، فرمود

 
 نشانه هاي خاتمه به خير شدن

تمه به خير شدن را ارائه داده اند، ، عاليم و نشانه هاي خا خدا و رسولش  -25
كه هر كس با يكي از آن نشانه ها فوت كند، يا هنگام قبض روح يكي از آن عالئم در 

 .او ديده شود، داللت بر حسن خاتمه اش دارد
 :در اين خصوص احاديثي نيز آمده است. گفتن كلمه شهادت هنگام قبض روح: اول

 68F2.» إِلَه إِالَّ اللَّه دخَلَ الْجنَّةَو منْ كَانَ آخرُ كَالَمه الَ« -1
 ).به بهشت خواهد رفت  هر كس آخرين كلمه اش ال اله اال اهللا باشد،(

                                                           
 .احمد و سندش حسن است  -١
 .حاكم و غيره و سند آن حسن مي باشد  -١
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 من كلمه اي : شنيدم كه فرمود  رسول اهللا از : طلحه بن عبيداهللا مي گويد -2
مي دانم كه هر كس هنگام قبض روح، آن را بخواند، چهره اش درخشان مي شود و 

آن چيست؟ : طلحه پرسيد. وند سختي هاي سكرات موت را از وي برطرف مي سازدخدا
به عمويش   رسول اهللا مگر كلمه اي بهتر و با عظمت تر از كلمه اي كه : عمر  فرمود

؟ طلحه به » ال اله اال اهللا«كه در حال جان دادن بود، تلقين كرد، سراغ داري؟ يعني از 
69Fت مي گوئي؟راس. كلمه، همين است: عمر گفت

1 
. در حديث بريده بن خصيب آمده است كه ايشان در خراسان بود: عرق پيشاني: دوم

بريده . به عيادت برادرش رفت، او در حال جان دادن بود و پيشاني اش عرق كرده بود
مرگ مومن توأم با عرق جبين : (شنيدم كه فرمود رسول اهللا اهللا اكبر، از : گفت
70F).است

2 
 :مي فرمايد  رسول اهللا : جمعه يا روز آن  مردن در شب: سوم

 71F3.»ما منْ مسلمٍ يموت يوم الْجمعةِ أَو لَيلَةَ الْجمعةِ إِالَّ وقَاه اللَّه فتْنَةَ الْقَبرِ«
هر مسلماني كه روز جمعه يا شب جمعه فوت كند، خداوند از عذاب : ترجمه

 .قبر نجاتش مي دهد
 .ن در عرصه هاي نبردشهيد شد: چهارم

 :خداوند مي فرمايد

                        

                            

                     

         ]١٧١-١٦٩: آل عمران.[

                                                           
 .احمد و سندش صحيح است  -٢
 .احمد و ترمذي  -٣
 .احمد و ترمذي  -٤
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د كشته شدگان راه اهللا را مرده نپنداريد، بلكه آنان زنده هستند و نز: ترجمه
پروردگارشان روزي مي خورند و به آنچه خداوند به آنان داده است ، شادمان اند و به 
كساني كه بعد از آنان مي ايند، بشارت مي دهند بر اينكه هيچ خوف و هراسي نداشته 

 .باشند و خداوند پاداش مومنان را ضايع نخواهد كرد
 :در اين خصوص ، رواياتي نيز آمده است

1- » لشَّهِيدل همنْ دةٍ مفْعلِ دي أَوف غْفَرَ لَهالٍ أَنْ يصخ تلَّ سجزَّ وع اللَّه نْدع
ويرَى مقْعده منْ الْجنَّةِ ويحلَّى حلَّةَ اإلِيمانِ ويجار منْ عذَابِ الْقَبرِ ويأْمنَ منْ الْفَزَعِ 

 72F1.»الْعينِ ويشَفَّع في سبعينَ إِنْسانًا منْ أَقَارِبِهاألَكْبرِ ويزَوج منْ الْحورِ 
با ريختن نخستين قطره . شهيد، نزد خداوند شش امتياز دارد: ترجمه

محل سكونتش در بهشت به او عرضه مي . خونش، گناهانش بخشوده مي شود
گردد، از عذاب قبر، نجات مي يابد، از وحشت بزرگ روز محشر در امان 

د بود، لباس ايمان پوشانده خواهد شد، با حوريان بهشتي ازدواج خواهد خواه
 .كرد و براي هفتاد تن از خويشاوندان، خود شفاعت خواهد نمود

 : روايت مي كند  رسول اهللا يكي از ياران  -2
»ورِهي قُبفْتَنُونَ فينَ ينؤْمالُ الْما بم ولَ اللَّهسا رالً قَالَ يجقَالَ كَفَى أَنَّ ر إِالَّ الشَّهِيد م

 73F2.»بِبارِقَةِ السيوف علَى رأْسه فتْنَةً
چرا همه مومنان در ! اي پيامبر خدا: شخصي سوال كرد : ترجمه

همان برق : قبرهايشان مورد آزمايش قرار مي گيرند، بجز شهيد؟ فرمود
 . يش استدرخشد، برايش بزرگترين آزما شمشير كه بر فرق سر شهيد مي

اميدواريم كه اين حكم مشمول كسي بشود كه قلباً مشتاق شهادت در راه خدا 
: مي فرمايد  رسول اهللا بدليل حديثي كه . گرچه در ميدان جنگ كشته نمي شود. است

هر كس صادقانه از خدا خواهان شهادت باشد، به درجه شهيدي مي رسد ، گر چه بر 
 .بستر خود بميرد

 :ل جهاد در راه خدا مرگ در حا: پنجم
 .در اين خصوص ، دو حديث وجود دارد

                                                           
 .ترمذي، ابن ماجه و احمد و سند آن صحيح است  -١
 .نسائي و سند آن صحيح است  -١
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1- » وفَه بِيلِ اللَّهي سلَ فنْ قُتم ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي يكُمف ونَ الشَّهِيددا تَعم
لَ منْ قُتلَ في شَهِيد قَالَ إِنَّ شُهداء أُمتي إِذًا لَقَليلٌ قَالُوا فَمنْ هم يا رسولَ اللَّه قَا

 وونِ فَهي الطَّاعف اتنْ ممو شَهِيد وفَه بِيلِ اللَّهي سف اتنْ ممو شَهِيد وفَه بِيلِ اللَّهس
الْغَرِقُ شَهِيدو شَهِيد وطْنِ فَهي الْبف اتنْ ممو 74.»شَهِيدF1 

شهيد ميدانيد؟  شما چه كسي را: از صحابه پرسيد  رسول اهللا : ترجمه
. هر كس در راه خدا كشته شود، او شهيد است! اي پيامبر خدا: عرض كردند

عرض . با اين حساب، شهداي امت من، اندك خواهند بود: فرمود  رسول اهللا 
هر كس : فرمود  رسول اهللا پس چه كساني شهيد به حساب مي آيند؟ : كردند

كس در اثر وبا و اسهال بميرد يا در  كه در راه اهللا كشته شود، و يا بميرد و هر
 .آب غرق شود شهيد است

2- » أَو هفَرَس هقَصو أَو شَهِيد ولَ فَهقُت أَو اتفَم بِيلِ اللَّهي سلَ فنْ فَصو م
نَّه شَهِيد وإِنَّ لَه بعيرُه أَو لَدغَتْه هامةٌ أَو مات علَى فرَاشه أَو بِأَي حتْف شَاء اللَّه فَإِ

 75F2.»الْجنَّةَ
هر كس در راه خدا از خانه خارج شود و سپس بميرد يا كشته   :ترجمه

شود يا از اسب و شتر بيفتد و بميرد يا گزنده اي او را نيش زند و يا بر بستر 
 .خود بميرد، شهيد و بهشتي است

 :است و در اين خصوص نيز رواياتي آمده: مردن در طاعون: ششم
حفْصةُ بِنْت سيرِينَ قَالَت قَالَ لي أَنَس بنُ مالك بِما مات يحيى بنُ أَبِي « -1

 ولُ اللَّهسقَالَ ر كالنُ مب ونِ فَقَالَ أَنَسبِالطَّاع رَةَ فَقُلْتمع  ِّكُلةٌ لادونُ شَهالطَّاع
 76F3.»مسلمٍ

علت : انس بن مالك از من پرسيد: گويدحفصه دختر سيرين مي : ترجمه
در اثر طاعون فوت كرده : مرگ يحيي بن ابي عمره چه بود؟ عرض كردم

مسلماني كه در اثر طاعون : شنيدم كه فرمود  رسول اهللا از : انس گفت. است
 .بميرد، شهيد است

طاعون عذابي : فرمود. درباره طاعون پرسيدم رسول اهللا از : عايشه مي گويد -2
سپس، خداوند آن را براي . است كه خداوند بر كسي كه مي خواست، مي فرستاد

                                                           
 .مسلم از ابوهريره   -٢
 .ابوداود و حاكم و بيهقي و سند آن حسن است  -٣
 .بخاري، طيالسي و احمد  -١



 
 
 
 
 
 
 
 

 ……………………..…………………………..…………احكام جنايز  ٤١ 

در شهري هرگاه طاعون شيوع پيدا كند و مسلمان در  بنابراين، . مومنان رحمت قرار داد
آنجا باشد و از شهر خود بيرون نشود و بداند كه هيچ آفتي بدون خواست خداوند به او 

 77F1 .شهيد را داردپاداش ) اگر بميرد(نخواهد رسيد، 
3- » اءدنُ شُهونِ نَحالطَّاع ابحقُولُ أَصونِ فَينَ بِالطَّاعفَّوتَوالْمو اءدي الشُّهأْتي

 اءدشُه مفَه كسالْم ا رِيحميلُ دتَس اءدكَجِرَاحِ الشُّه مهجِرَاح قَالُ انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتفَي
 مونَهجِدفَيك78.»كَذَلF2 
شهدا و كساني كه در اثر طاعون فوت كرده اند، به محضر : ترجمه

ما جزو ! پروردگارا: طاعوني ها مي گويند. پروردگار شرف ياب مي شوند
ببينيد اگر زخم آنان مانند زخم : گفته مي شود) به فرشتگان(شهدا هستيم، 

پس آنان را . شهيدان است و از خون آنان بوي مشك مي آيد، راست مي گويند
 .اينگونه مي يابند

 :در اين خصوص دو حديث وجود دارد: مرگ بر اثر اسهال: هفتم
هر كس در اثر اسهال بميرد شهيد ( 79F3.»و من مات في البطن فهو شهيد« -1
 ).است

 : عبداهللا بن يسار مي گويد -2
ال درباره مردي كه در اثر اسه. نزد سليمان بن صرد و خال بن عرطفه نشسته بودم

آنها اظهار تمايل كردند كه در نماز جنازه او حاضر . فوت كرده بود، سخن بميان آمد
نفرموده است، هر كس در اثر اسهال   رسول اهللا مگر : يكي به ديگري گفت. شوند

 80F4 .راست مي گويي. بلي : بميرد، شهيد است و در قبر عذاب نمي بيند؟ دومي گفت
 :مي فرمايد  رسول اهللا : يا زير آوار رفتنمرگ در اثر غرق شدن : هشتم و نهم

الشُّهداء خَمسةٌ الْمطْعونُ والْمبطُونُ والْغَرِقُ وصاحب الْهدمِ والشَّهِيد في سبِيلِ «
81.»اللَّهF5 

                                                           
 .بخاري، بيهقي و احمد  -٢
 .احمد و طبراني في الكبير  -٣
 .مسلم  -٤
 .نسائي، ترمذي، ابن حبان، طيالسي و احمد و سند آن صحيح است  -١
 .بخاري، مسلم، ترمذي و احمد  -٢
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كسي كه در اثر طاعون بميرد و شخصي كه : شهدا پنج دسته اند  :ترجمه
آب غرق شود و كسيكه زير آوار بميرد  در اثر اسهال فوت شود و كسي كه در

 .و كسيكه در راه خدا كشته شود
 : مردن زن در ايام نفاس و در اثر زايمان: دهم

 :عباده بن صامت مي گويد
» ولَ اللَّهسأَنَّ ر  رِيفَقَالَ أَتَد هرَاشنْ فع لَه زوا تَحةَ قَالَ فَماحونَ رب اللَّه دبع ادع

ادةٌ شُهداء أُمتي قَالُوا قَتْلُ الْمسلمِ شَهادةٌ قَالَ إِنَّ شُهداء أُمتي إِذًا لَقَليلٌ قَتْلُ الْمسلمِ شَه منْ
إِلَى الْج رَرِها بِسهلَدا ورُّهجةٌ يادشَه اءعما جهلَدا وقْتُلُهرْأَةُ يالْمةٌ وادونُ شَهالطَّاع82.»نَّةِوF1 

او نتوانست از بسترش . نزد عبداهللا بن رواحه رفت رسول اهللا : ترجمه
آيا مي داني كه شهداي امت من چه كساني : پرسيد رسول اهللا . برخيزد

 رسول اهللا كشته شود، شهيد است ، ) بي گناه(مسلماني كه : هستند؟ گفتند
اني كه كشته شود، و مسلم: آنگاه فرمود. پس شهداي امت من اندك اند: فرمود

زني كه جنين اش باعث مرگش گردد، شهيد . كسي كه در اثر طاعون بميرد
و افزود كه جنين بوسيله ناف خود، مادرش را به سوي بهشت مي . است

 .كشاند
در اين ): ذات الجنب(مرگ در اثر آتش سوزي و سينه پهلو: يازدهم و دوازدهم

ن آنها حديث مرفوعي است كه جابربن مورد نيز احاديثي آمده است كه مشهورتري
 :عتيك آن را نقل كرده است 

الشَّهادةُ سبع سوى الْقَتْلِ في سبِيلِ اللَّه عزَّ وجلَّ الْمطْعونُ شَهِيد والْمبطُونُ «
نْبِ شَهِيدالْج ذَات باحصو مِ شَهِيددالْه باحصو الْغَرِيقُ شَهِيدو شَهِيد  باحصو

 83F2.»الْحرَقِ شَهِيد والْمرْأَةُ تَموت بِجمعٍ شَهِيدةٌ
: جز كسيكه در راه خدا كشته شود، هفت نوع شهيد ديگر نيز داريم: ترجمه

هر كس كه در اثر طاعون بميرد، شهيد  است، كسي كه در آب غرق شود، 
كسي كه در . تكسي كه در اثر بيماري سينه پهلو بميرد، شهيد اس. شهيد است

. كسي كه در اثر آتش سوزي بميرد، شهيد است. اثر اسهال بميرد، شهيد است
و زني كه جنين اش باعث . همچنين كسي كه زير آوار بميرد، شهيد است

 .مرگش شود، شهيد است
 :مي فرمايد  رسول اهللا : مردن در اثر بيماري سل: سيزدهم

                                                           
 .احمد و دارمي و طيالسي و سند آن صحيح است  -٣
 .مالك، نسائي، ابوداود، ابن حبان، حاكم و احمد و سند آن صحيح است  -١
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 84F1.»شهادةو السل ... القتل في سبيل اهللا شهادة «
 ).مردن در اثر بيماري سل، شهادت محسوب مي شود(

در اين . مردن براي دفاع از مالي كه در برابر غضب و چپاول قرار دارد: چهاردهم
 :خصوص نيز احاديثي آمده است

و فَه) و في رِوايةأُرِيد مالُه بِغَيرِ حقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتلَ ( منْ قُتلَ دونَ ماله «  -1
85.»شَهِيدF2 

و در روايتي، هر كس (هر كس كه براي دفاع از مالش كشته شود: ترجمه
شهيد ) كه مالش به ناحق مورد تجاوز قرار گيرد، و او دفاع كند و كشته شود

 .است
2-  » ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجر اءرَةَ قَالَ جرَينْ أَبِي هع  ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي

أَيي قَالَ أَرإِنْ قَاتَلَن تأَيقَالَ أَر الَكم هطي قَالَ فَالَ تُعالأَخْذَ م رِيدلٌ يجر اءإِنْ ج ت
 86F3.»قَاتلْه قَالَ أَرأَيت إِنْ قَتَلَني قَالَ فَأَنْت شَهِيد قَالَ أَرأَيت إِنْ قَتَلْتُه قَالَ هو في النَّارِ

: آمد و عرض كرد  رسول اهللا شخصي نزد : گويدابوهريره مي : ترجمه
مال خود را به : اگر كسي قصد مال مرا نمود، چه كنم؟ فرمود! اي رسول خدا

اگر او مرا  :گفت. با او بجنگ: اگر با من بجنگد؟ پيامبر فرمود: گفت. او نده
اگر من : آن شخص گفت. تو شهيد مي شوي  :فرمود كشت چي؟ رسول خدا 

 .او دوزخي مي شود: فرمود چه مي شود؟ پيامبر او را بكشم 
فَقَالَ الرَّجلُ يأْتيني فَيرِيد  جاء رجلٌ إِلَى النَّبِي «: قال عن مخارق   -3

نَ مالي قَالَ ذَكِّرْه بِاللَّه قَالَ فَإِنْ لَم يذَّكَّرْ قَالَ فَاستَعنْ علَيه منْ حولَك منْ الْمسلمي
قَالَ فَإِنْ لَم يكُنْ حولي أَحد منْ الْمسلمينَ قَالَ فَاستَعنْ علَيه بِالسلْطَانِ قَالَ فَإِنْ نَأَى 

الَكم نَعتَم رَةِ أَواآلخ اءدنْ شُهتَّى تَكُونَ مح كالونَ ملْ دنِّي قَالَ قَاتلْطَانُ ع87.»السF4 
اگر كسي قصد مالم را : آمد و عرض كرد مبر شخصي نزد پيا: ترجمه

آن شخص . او را به ياد خدا بينداز: فرمود رسول اهللا كرد، با او چه كنم؟ 
از مسلماناني كه آنجا هستند ، كمك : فرمود اگر نپذيرفت؟ پيامبر اكرم : گفت

: فرمود اگر در اطراف من مسلماني نباشد؟ پيامبر : آن شخص گفت. بخواه
اگر حكومت از من دور بود و من نياز به كمك : گفت. ت كمك بخواهاز حكوم

                                                           
 .مجمع الزوائد  -٢
 .و نسائي بخاري، مسلم، ابوداود  -٣
 .مسلم، نسائي، احمد  -٤
 .نسائي و احمد و مطابق با شرايط امام مسلم است  -١



 
 
 
 

 
 
 
 

 احكام جنايز..…………………………………………………………… ٤٤ 

ات بجنگ تا از  براي دفاع از مال: فرمود  رسول اهللا فوري داشتم، چه كنم؟ 
 .ات را از دست دشمن نجات دهي شهيدان بشوي يا مال
در اين خصوص دو : مرگ در راه دين و حفاظت جان خويش: پانزدهم و شانزدهم

 :تحديث آمده اس
منْ قُتلَ دونَ ماله فَهو شَهِيد ومنْ قُتلَ دونَ أَهله فَهو شَهِيد ومنْ قُتلَ دونَ «  -1

شَهِيد وفَه همونَ دلَ دنْ قُتمو شَهِيد وفَه هين88.»دF1 
 .)هر كس در راه دفاع از مال، ناموس و دين خود كشته شود، شهيد است(
 89F2.»تلَ دونَ مظْلَمته فَهو شَهِيدمنْ قُ« -2
هركس براي دفاع از ستمي كه بر وي شده است، كشته شود، شهيد (
 ).است

و در اين باره دو حديث : مرگ در حال پاسداري از مرزهاي مهين اسالمي: هفدهم
 :وجود دارد

1-  »هاميقرٍ وامِ شَهينْ صرٌ ملَةٍ خَيلَيمٍ وواطُ يرِب  لُهمع هلَيرَى عج اتإِنْ مو
 90F3.»الَّذي كَانَ يعملُه وأُجرِي علَيه رِزقُه وأَمنَ الْفَتَّانَ

يك شبانه روز پاسداري از ميهن اسالمي، بهتر از يك ماه روزه : ترجمه
و اگر كسي در همين حال بميرد، براي هميشه . گرفتن و شب زنده داري است

و روزي اش به او داده مي شود و از فتنه قبر . يابد ادامه مي پاداش عملش
 .محفوظ مي ماند

كُلُّ ميت يخْتَم علَى عمله إِالَّ الَّذي مات مرَابِطًا في سبِيلِ اللَّه فَإِنَّه ينْمى « -2
تْنَةِ الْقَبنْ فنُ مأْميةِ واميمِ الْقوإِلَى ي لُهمع 91.»رِلَهF4 

مگر كسي كه در حال . عمل هر كس با مردنش به پايان مي رسد: ترجمه
عمل چنين شخصي تا قيامت رشد داده مي . پاسداري از مرزهاي اسالم بميرد

 .شود و از عذاب قبر در امان خواهد ماند
 :در حديث آمده است كه : مردن در حال انجام عمل نيك: هيجدهم

                                                           
 .ابوداود، ترمذي، احمد و نسائي و سند آن صحيح است  -٢
 .نسائي  -٣
 .مسلم، نسائي و ترمذي  -٤
 .ابوداود، ترمذي، حاكم ، احمد و حديث مطابق شرايط بخاري و مسلم است  -١
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اللَّه قَالَ حسنٌ ابتغَاء وجه اللَّه خُتم لَه بِها دخَلَ الْجنَّةَ ومنْ  منْ قَالَ الَ إِلَه إِالَّ«
ه صام يوما ابتغَاء وجه اللَّه خُتم لَه بِها دخَلَ الْجنَّةَ ومنْ تَصدقَ بِصدقَةٍ ابتغَاء وجه اللَّ

 92F1.»ةخُتم لَه بِها دخَلَ الْجنَّ
هر كس براي رضاي خدا ال اله اال اهللا بگويد و خاتمه اش نيز  با : ترجمه

و هر كس، براي رضاي خدا روزه بگيرد . همين كلمه باشد، به بهشت مي رود
و هر كس براي رضاي خدا . و خاتمه اش با روزه باشد، به بهشت مي رود

 .صدقه دهد و خاتمه اش با اين كار باشد، به بهشت مي رود
 

 از ميت به نيكي ياد كردن 
ذكر خير ميت از طرف جمعي از مسلمانان راستين و حداقل دو نفر اهل علم و  -2

ايمان از همسايگان كه درباره او اطالع كافي داشته باشند، موجب رفتن ميت به بهشت 
 .مي شود

 :در اين باره چند حديث آمده است
 :مي گويد انس -1
و ذكر . مردم او را به نيكي ياد كردند. گذشت   رسول اهللاجنازه اي از كنار «

 رسول اهللا . او خدا و رسول خدا را دوست داشت: و گفتند. خيرش همچنان ادامه يافت
سپس جنازه ديگري از كنار ) واجب شد، واجب شد(» وجبت، وجبت وجبت، «: فرمود

مرد بدي : و مورد نكوهش قرار گرفت و مردم درباره او گفتند. گذشت رسول اهللا 
يعني واجب شد، » وجبت، وجبت، وجبت« : فرمود رسول اهللا . براي دين خدا بود

مردم او را  جنازه اول گذشت ،. پدر و مادرم فدايت باد: عرض كرد عمر . واجب شد
سپس جنازه ديگري گذشت . واجب شد، واجب شد: به نيكي ياد كردند، شما فرموديد

واجب شد، واجب شد، واجب : د، باز هم شما فرموديدكه مردم او را به بدي ياد كردن
 هر كسي كه شما او را به نيكي ياد كنيد، بهشت برايش واجب : فرمود رسول اهللا شد، 

و افزود كه . مي شود و هر كسي را كه به بدي ياد كنيد، دوزخ برايش واجب مي شود

                                                           
 .حذيفه و سند آن صحيح است روايت احمد از  -٢
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، و اين كلمه را سه فرشتگان گواهان خدا در آسمان هستند و شما گواهان خدا در زمين
 .مومنان گواهان خدا در زمين هستند: در روايتي ديگر آمده است. بار تكرار كرد

همانا خداوند فرشتگاني دارد كه بر زبان بندگان، خوبي ها و بديهاي افراد را بيان 
 93F1.مي كنند

در آنجا نوعي بيماري شيوع پيدا . وارد مدينه شدم: ابو اسود دؤلي مي گويد -2
نشسته بودم كه  نزد عمر بن خطاب . فرستاد بود و مردم را به كام مرگ ميكرده 

: عمر بن خطاب فرمود. جنازه اي از كنار ايشان گذشت و مورد ستايش قرار گرفت
آنچه : چه چيزي واجب شد؟ فرمود! اي امير المومنين: عرض كردم) . واجب شد(وجبت 

هر مسلماني كه چهار : فرمود ت آنحضر. فرموده بود، من گفتم را كه رسول خدا 
سه : عرض كردم. نفر از او به خوبي ياد كنند ، خداوند او را وارد بهشت خواهد ساخت

دو نفر : دو نفر چطور؟ فرمود: پرسيدم. سه نفر نيز همين حكم را دارد: نفر چطور؟ فرمود
 94F2.درباره يك نفر سوال نكرديم: رواي مي گويد. نيز همين حكم را دارد

ما جز خوبي، : ر مسلماني كه بميرد و چهار نفر از همسايگان نزديكش بگوينده -3
سخن يا گواهي شما را پذيرفتم و « :چيز ديگري از وي نديده ايم، حق تعالي مي فرمايد

 95F3».آنچه را كه شما در مورد او نمي دانيد، بخشيدم
. ا نيستآنچه كه در اين سه حديث بيان گرديد مخصوص صحابه و زمان آنه: توجه

 .بلكه شامل تمام مومناني است كه در ايمان و علم و صداقت از صحابه پيروي مي كنند
شما درباره : برخي پس از نماز جنازه ، از مردم درباره ميت مي پرسند و مي گويند

 و . در حق او گواهي خير بدهيد: او چه گواهي مي دهيد؟ آنگاه خودشان مي گويند
اين سوال و اين گواهي از سلف صالح ... د، اهل خير بود و انسان نيكي بو: مي گويند

بلكه گواهي . و در واقع هدف حديث، اين نيست. روايت نشده است و بدعت مي باشد
 .اي است كه با واقعيت مطابقت داشته باشد

                                                           
 .بخاري و مسلم  -١
 .بخاري، نسائي، ترمذي  -٢
 .احمد، حاكم  -٣
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چنانكه در حديث سابق آمده بود كه خداوند، فرشتگاني دارد كه از زبان مردم 
 96F1.ن را بيان مي دارندخوبي ها و بديهاي انسا

 
 مردن هنگام ماه يا خورشيد گرفتگي

مردن هنگام ماه يا خورشيد گرفتگي ، حاكي از بزرگي و كرامت شخص نمي  -27
و اين باور كه چنين پديده اي نشانه عظمت و بزرگي متوفي است، از جمله . باشد

براهيم كه روز وفات فرزندش ا رسول اهللا پندارهاي باطل دوران جاهلي است كه 
  رسول اهللا در آن روز . خورشيد گرفتگي بوقوع پيوست، بر آن خط بطالن كشيد

در زمان جاهليت مردم بر اين باور ! اي مردم: سخنراني كرد و پس از حمد و ثنا، فرمود
بودند كه ماه و خورشيد گرفتگي در اثر مرگ يكي از شخصيت هاي مهم پيش خواهد 

خورشيد ، نشانه هاي قدرت خدا هستند و بخاطر مرگ يا اما بدانيد كه ماه و . آمد
البته خداوند بدين طريق بندگانش را مي ترساند، . شوند  حيات كسي دچار گرفتگي نمي

. هر گاه چنين مواردي را مشاهده كرديد، به ياد اهللا بيفتيد و به استغفار و دعا پناه ببريد
 .آن حالت، برطرف گردد نماز بخوانيد، صدقه بدهيد و به مساجد برويد تا

 
 غسل دادن ميت

مبادرت  وقتي كسي وفات يافت، بايد جمعي از مردم براي غسل دادن وي  -28
اما وجوب غسل دادن ميت، در . گذشت 17شرح اين مورد در مبحث شماره . ورزند

 :احاديث متعددي آمده است
اد و فوت كرد، درباره كسي كه در حالت احرام از باالي شتر افت  رسول اهللا  -1
97F).او را با آب و سدر غسل دهيد( » اغسلوه بماء و سدر«: فرمود

2 
 : درباره دخترش؛ زينب؛ فرمود  رسول اهللا همچنين  -2
»كنْ ذَلأَكْثَرَ م بعاً أَوس  ا أَوسخَم ا ثَالَثًا أَولْنَه98.»اغْسF3 

                                                           
 احمد، ابن حبان و حاكم وبر اساس شرط مسلم صحيح است -١

 .بخاري و مسلم  -١
 .تمام حديث و منبع آن در مساله بعدي خواهد آمد  -٢



 
 
 
 

 
 
 
 

 احكام جنايز..…………………………………………………………… ٤٨ 

 ).هيدسه بار، پنج بار،  هفت بار يا بيشتر از آن، او را غسل د(
 :در غسل دادن ميت، نكات زير رعايت شود -2

 .حداقل سه بار و در صورت نياز بيشتر غسل داده شود -الف
 .تعداد غسل ها فرد باشد نه زوج -ب
 .براي نظافت بيشتر با سدر، صابون و امثال آن ، غسل داده شود -ج
از  با آخرين آب غسلش، مقداري مواد خوشبو مخلوط گردد و بهتر است كه -ح

 .كافور استفاده شود
 .گيسوهاي زن را باز كنند و خوب شستشو دهند -خ
 .شانه بزنند) چه زن باشد و چه مرد(موهاي ميت را  -د
 .موهاي زن را به سه قسمت تقسيم كنند و پشت سرش آويزان كنند -ذ
 .غسل را از سمت راست و از اعضاي وضوي ميت شروع كنند -ر
مگر در موارد استثنايي كه . زن را زنان، غسل دهند ميت مرد را مردان، و ميت -ز

مشغول غسل : حديث ام عطيه است كه مي گويد. دليل موارد فوق. شرح آن خواهد آمد
او را سه بار يا پنج بار يا : آمد و فرمود بوديم كه آنحضرت   رسول اهللا دادن دختر 

: ام عطيه مي گويد. يدهفت بار غسل دهيد و اگر صالح دانستيد، بيش از اين غسل ده
و افزود كه آخرين بار، او را با كافور . بلي: پرسيدم كه تعداد غسل ها فرد باشد؟ فرمود

ام اعطيه . و امثال آن غسل دهيد و هرگاه از غسل دادن فارغ شديد، مرا با خبر سازيد
: دازارش را به سوي ما انداخت و فرمو  رسول اهللا آنگاه . ما چنين كرديم: گويد مي

موهاي زينب را به سه قسمت تقسيم : اعطيه مي گويد. بدنش را با اين پارچه بپوشانيد
سپس او را غسل . گيسوهايش را باز كرديم: در روايتي ديگر آمده است كه . كرديم

دو گيسويش را پشت سر قرار داديم و . داديم و موهايش را به سه قسمت تقسيم كرديم
فرمود غسل را از   رسول اهللا : ام عطيه مي گويد. تيماش انداخ ديگري را روي پيشاني

 99F1.سمت راست و از اعضاي وضو شروع كنيد

                                                           
 .احمدبخاري، مسلم ، ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن ماجه و   -١
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پس از درآوردن لباسهاي ميت، پارچه اي روي آن قرار دهند و غسل دهنده  -س
. چنين مي كردند  رسول اهللا زيرا در زمان . نيز با پارچه يا دستكش، او را غسل دهد

را غسل دهند، بخدا سوگند، نمي   رسول اهللا خواستند  وقتي مي: عايشه مي گويد
دانستيم لباسهاي رسول خدا را مانند ساير اموات درآوريم يا نه؟ پس از اين اختالف، 
. خداوند آنها را بخواب انداخت طوري كه چانه هاي همه روي سينه هايشان افتاده بود

آنگاه مردم برخاستند . دهيد سپس هاتفي آواز داد كه رسول اكرم را با لباسهايش غسل
را كه پيراهن بر تن داشت غسل دادند و روي همان پيراهن آب ريختند   رسول اهللا و 

اگر قبل از اين مي دانستم نمي : عايشه گفت. و با آن، بدنش را شستشو مي دادند
 100F1.گذاشتم كه جز همسرانش ، كسي ديگر او را غسل دهد

 رسول اهللا زيرا . نبايد او را مواد خوشبو زد البته شخصي كه در احرام بميرد -ش
 :در حديثي كه شرح آن گذشت ، فرمود

 .»ال تُحنِّطُوه والَ تُطَيبوه رأْسه فَإِنَّه يبعثُ يوم الْقيامةِ ملَبيا«
زيرا او . يعني در غسل و كفن شخص محرم، از مواد خوشبو استفاده نكنيد

 .ويان حشر خواهد شدروز قيامت لبيك گ
. زن و شوهر مي توانند يكديگر را غسل دهند و هيچگونه مانعي وجود ندارد -ص

 :زيرا اصل بر جواز است و عالوه بر آن، دو حديث در تاييد آن آمده است
1- » لَ النَّبِيا غَسم رْتبتَدا اسرِي منْ أَمم لْتتَقْباس كُنْت لَو هائسرُ ن101.»غَيF2 

آنچه را كه هم اكنون برايم روشن است اگر قبل از اين مي : عائشه گفت
 .دانستم، رسول خدا را جز همسرانش ، كسي ديگر غسل نمي داد

2- » النَّبِي إِلَي عجر  اأَنَا أَقُولُ وا واعدص أَنَا أَجِديعِ وقنْ الْبةٍ منَازنْ جم
ا يا عائشَةُ وا رأْساه قَالَ وما ضَرَّك لَو مت قَبلي فَغَسلْتُك وكَفَّنْتُك رأْساه قَالَ بلْ أَنَ

فَنْتُكدو كلَيع تلَّيص102.»وF3 
پس از اقامه نماز جنازه در بقيع،   رسول اهللا : عايشه مي گويد: ترجمه

رسول اهللا ! رمواي س. من سر درد شديدي داشتم و فرياد مي زدم. نزد من آمد
                                                           

حاكم آن را مطابق با شرايط مسلم ، صحيح قرار داده . ابن ماجه و ابن حبان ابوداود، حاكم، بيهقي، طيالسي، احمد،  -٢
 .است

 .ابن ماجه و ابو داوود  -٣
 .احمد، دارمي، ابن ماجه، ابويعلي، دارقطني و بيهقي  -١
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 به تو چه ضرري مي رسد، اگر قبل : من نيز سر درد دارم و افزود: فرمود
از من بميري، من تو را غسل مي دهم، كفن مي كنم و بر تو نماز مي خوانم و 

 .دفنت مي كنم
ميت را كسي غسل دهد كه احكام آن را بهتر مي داند، بويژه اگر از نزديكان  -ض

 چنانكه علي . چنين بودند  رسول اهللا زيرا غسل دهندگان  .و خويشاوندان او باشد
را غسل دادم و به دقت مواظب بودم، آنچه كه از ساير   رسول اهللا من : مي گويد

در حال حيات و همچنين پس   رسول اهللا . اموات ديده مي شد، از وي مشاهده نگرديد
 103F1.از مرگ پاكيزه بودند

 :دارد، البته با دو شرط غسل دادن ميت، اجر فراوان -30
رسول . غسل دهنده اگر چيز ناگواري از ميت مشاهده كند، آن را كتمان نمايد: اول

 :مي فرمايد  اهللا 
اي را غسل دهد و اگر چيز ناگواري مشاهده كرد پنهان نمايد، خداوند  هر كس مرده

اي در  را خانهگناهان او را چهل بار مي بخشد و هر كس براي او قبري بكند خداوند او 
بهشت مي دهد و هر كس كفن بپوشاند خداوند او را از لباسهاي ابريشمي بهشت 

 . پوشاند مي
 ).روايت حاكم و بيهقي و حديث مطابق با شرايط مسلم، صحيح است(

هدف غسل دهنده خشنودي خداوند باشد و خواستار مزد و منتظر سپاس و : دوم
اداتي را مي پذيرد كه بر مبناي اخالص و صرفاً زيرا خداوند، عب. تشكر از مردم نباشد

روايات زيادي در اين باره وجود دارد كه ما به ذكر . به منظور خشنودي او انجام بگيرد
 :شش مورد از آنها اكتفا مي كنيم

 :خداوند مي فرمايد-1

                              

                  104F2

                                                           
 .مسلم صحيح ميداندابن ماجه ، حاكم، بيهقي و حاكم آن را با شرايط بخاري و   -٢
  ١١٠:كهف  -١
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من مانند شما انساني هستم كه خداوند بر من وحي : بگو اي پيامبر : ترجمه
را مالقات كند، پس هر كس مي خواهد پروردگارش . نموده كه خداي شما يكي است

 .بايد عمل نيك انجام دهد و كسي را با پروردگارش شريك نگرداند
 :و همچنين مي فرمايد -2

             105F1
 ).آنان امر نشدند، مگر اينكه با اخالص خدا را اطاعت كنند(
 :مي فرمايد  رسول اهللا  -3
إِنَّما األَعمالُ بِالنِّيات وإِنَّما لكُلِّ امرِئٍ ما نَوى فَمنْ كَانَت هجرَتُه إِلَى دنْيا «

هرَ إِلَياجا هإِلَى م رَتُها فَهِجهحنْكرَأَةٍ يإِلَى ام ا أَوهيبص106.»يF2 
نچه را پذيرش اعمال انسان به نيت ها بستگي دارد، پس انسان آ: ترجمه

هر كس نيت هجرتش براي خدا و رسول باشد، آن . كه نيت مي كند، مي برد
عمل براي خدا و رسول قرار مي گيرد، و هر كس براي دنيا يا بدست آوردن 

 .زني هجرت كند، هجرتش در همان جهت قرار خواهد گرفت
 :مي فرمايد  رسول اهللا  -4
رِّفْعةِ والدينِ والنَّصرِ والتَّمكينِ في األَرضِ وهو بشِّرْ هذه األُمةَ بِالسنَاء وال«

يشُك في السادسةِ قَالَ فَمنْ عملَ منْهم عملَ اآلخرَةِ للدنْيا لَم يكُنْ لَه في اآلخرَةِ 
يب107.»نَصF3 

اين امت را به روشني و قدرت در شهرها و فتح و سربلندي در : ترجمه
و هر كس از آنان كه كار آخرت را براي دست يابي به دنيا . ين بشارت بدهد

 .انجام دهد، در آخرت نصيبي نخواهد داشت
فَقَالَ أَرأَيت رجالً غَزَا يلْتَمس  جاء رجلٌ إِلَى النَّبِي : عنْ أَبِي أُمامةَ قَالَ« -5

الَ شَيء لَه فَأَعادها ثَالَثَ مرَّات يقُولُ لَه  اللَّه  األَجرَ والذِّكْرَ مالَه فَقَالَ رسولُ
 ولُ اللَّهسر  اصخَال ا كَانَ لَهلِ إِالَّ ممنْ الْعلُ مقْبالَ ي قَالَ إِنَّ اللَّه ثُم لَه ءالَ شَي

ههجو بِه يتُغاب108.»وF4 

                                                           
 ٥: بينه  -٢
 .بخاري و مسلم  -٣
 .احمد و ابنه في زوائد المسند و حاكم و سند آن صحيح است  -٤
 .نسائي با سند جيد  -١
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كسي : آمد و پرسيد ول اهللا رسشخصي نزد : ابو امامه مي گويد: ترجمه
رسول اهللا حكمش چيست؟ . كه هم به نيت ثواب و هم به نيت شهرت، جهاد كند

  آن شخص سه بار سوالش را . به او نمي رسد) ثواب(هيچ چيز : فرمود
: و در پايان فرمود. هيچ نصيبي ندارد: فرمود مي  رسول اهللا تكرار كرد و 

 .شنودي او نباشد، نمي پذيردخداوند، عملي را كه فقط براي خ
 : خداوند متعال فرموده است: مي گويد  رسول اهللا  -6
» نْهرِي فَأَنَا مغَي يهف الً أَشْرَكمي علَ لمنْ عفَم نْ الشِّرْكع أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاء

ي أَشْرَكلَّذل وهو رِيء109.»بF1 
پس هر كس عملي انجام دهد . ستممن بي نيازترين فرد به شريك ه: ترجمه

و آن عمل . كه در آن ، ديگران را با من شريك گرداند، من از آن عمل، بيزارم
 .براي كسي محسوب مي شود كه او را با من شريك قرار داده است

 . كسي كه ميت را غسل داده، مستحب است كه خود نيز غسل كند-31
 110F2.»يت فَلْيغْتَسلْ ومنْ حملَه فَلْيتَوضَّأْمنْ غَسلَ الْم«: مي فرمايد رسول خدا 

غسل كند و هر كس آن را حمل مي  هر كس ميت را غسل مي دهد،(
 ).وضو بگيرد كند،

ولي بدليل احاديث زير مي توان . اگر چه ظاهراً امر فوق، دال بر وجوب غسل است 
 :آن را واجب ندانست

1-  »ل مي غَسف كُملَيع سس لَينَْج سَلَي تكُميفإِنَّ م وهلْتُمل إِذَا غَسغُس تكُمي
يكُمدلُوا أَيأَنْ تَغْس بكُمس111.»فَحF3 

در غسل ميت بر شما غسل واجب نيست، : مي گويد ابن عباس : ترجمه
 .كافي است كه دست ها را بشوئيد. زيرا ميت شما نجس نيست

 : مي گويد ابن عمر -2
 112F4.»ل الميت فمنا من يغتسل و منا من لم يغتسلكُنّا نغس«
پس از غسل ميت، بعضي از ما غسل مي كرديم و بعضي غسل نمي (
 ).كرديم

                                                           
 .ابن ماجه در زهد و مطابق با شرايط مسلم است  -٢
 .ابو داود، ترمذي، ابن حبان و سند آن صحيح است  -٣
 .حاكم، بيهقي  -٤
 .دارقطني و سند آن صحيح است  -١
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كسي كه در ميدان جنگ شهيد شود، او را غسل ندهيد اگر چه جنب باشد، در -32
 :چند حديث آمده است اين خصوص،

في دمائهِم يعني يوم أُحد ولَم ادفنُوهم  قَالَ النَّبِي  عنْ جابِرٍ «  -1
يغَسلْهم و في رِواية آنا شهيد علي هوالء لفوهم في دماءهم فانه ليس جريح يجرح 

كسالْم رِيح الرِّيحمِ ونُ الدنُ لَواللَّوةِ واميالْق موي اء113.»في اهللا إِلَّا جF1 
را با ) شهداي احد(آنان : فرمود م رسول اكر: مي گويد جابر  :ترجمه

من گواه آنان : و در روايتي ديگر آمده است كه فرمود. خونهايشان، دفن كنيد
زيرا كسي كه در راه خدا مجروح گردد، . آنان را با خونهايشان بپيچانيد. هستم

با اين تفاوت كه . روز قيامت در حالي مي آيد كه خون از زخمش جاري است
 .خون است، ولي بويش بوي مشك است رنگش مانند رنگ

كَانَ في مغْزًى لَه فَأَفَاء اللَّه علَيه فَقَالَ : أَنَّ النَّبِي  عنْ أَبِي برْزةَ «  -2
ونَ مدلْ تَفْققَالَ ه فُالَنًا ثُمفُالَنًا وفُالَنًا و مقَالُوا نَع دنْ أَحونَ مدلْ تَفْقه ابِهحنْ ألَِص
قد أَحد قَالُوا نَعم فُالَنًا وفُالَنًا وفُالَنًا ثُم قَالَ هلْ تَفْقدونَ منْ أَحد قَالُوا الَ قَالَ لَكنِّي أَفْ
ى جلَيبِيبا فَاطْلُبوه فَطُلب في الْقَتْلَى فَوجدوه إِلَى جنْبِ سبعةٍ قَد قَتَلَهم ثُم قَتَلُوه فَأَتَ

 النَّبِي  نْهأَنَا منِّي وذَا مه نْهأَنَا منِّي وذَا مه قَتَلُوه ةً ثُمعبفَقَالَ قَتَلَ س هلَيع قَففَو
 ا النَّبِيداعإِالَّ س لَه سلَي هيداعلَى سع هضَعقَالَ فَو  رِهي قَبف عضوو رَ لَهفقَالَ فَح

ي لَمالًو114.»ذْكُرْ غَسF2 
در يكي از غزوات كه غنيمت نيز بدست   رسول اهللا : ابوبرزه مي گويد

فالني، . بلي: آيا كسي را از دست داده ايد؟ گفتند: آورده بود، از يارانش پرسيد
شخص ديگري را از دست نداده ايد؟ عرض : سپس پرسيد. فالني را فالني و 

. جليبيب را نمي بينم ، او را پيدا كنيد: فرمود آنگاه رسول خدا . خير: كردند
سرانجام جنازه اش را در كنار . آنان در ميان كشته شدگان به جستجو پرداختند

كنار جنازه اش آمد و بر   رسول اهللا . هفت جسد يافتند كه آنها را كشته بود
هفت نفر را كشته است و سپس او را كشته اند او از  :بالينش ايستاد و فرمود

: راوي مي گويد. و اين را دو يا سه بار تكرار نمود. است و من از اويممن 
دستهايش را دراز نمود و جنازه اش را بر روي دستهايش  سپس رسول خدا 

                                                           
 .بخاري، ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن ماجه ، بيهقي و ابن سعد  -٢
 .مسلم و طيالسي و احمد و بيهقي  -٣
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نداشت و سرانجام قبرش حفر  گرفت، و او تختي جز دستان رسول خدا 
 .گرديد و در آن، نهاده شد و راوي سخني از غسل وي بميان نياورد

عن أَنَس أَنَّ شُهداء أُحد لَم يغَسلُوا ودفنُوا بِدمائهِم ولَم يصلَّ علَيهِم غَيرُ « -3
 115F1.»حمزَةَ
مگر . شهداي احد را بدون غسل و نماز، با خون هاي شان دفن كردند(

 ).حمزه كه بر او نماز خوانده شد
 نبي اكرم : ابي عامر مي گويدعبداهللا بن زبير در داستان شهادت حنظله ابن  -4
 : فرمود

موضوع را از همسرش . فرشتگان در حال غسل دادن رفيق شما هستند: ترجمه
هنگامي كه سر و صداي جنگ را شنيد، بيرون رفت در حالي كه : همسرش گفت. پرسيد

 116F2 .بدين جهت فرشتگان او را غسل دادند: فرمود  رسول اهللا . جنب بود
اصيب حمزه بن عبدالمطلب و حنظله بن راهب : قال  عن ابن عباس«   -5

 117F3.»رأيت المالئكه تغسلهما  رسول اهللا و هما جنبان ، فقال 
حمزه بن عبدالمطلب و حنظله بن راهب، : مي گويد ابن عباس : ترجمه

فرشتگان را ديدم : فرمود  رسول اكرم . در حالت جنابت به شهادت رسيدند
 .ددادن كه آن دو را غسل مي

 
 تكفين ميت

 رسول اكرم . پس از غسل دادن ميت، واجب است كه او را كفن كنند -33
او را : درباره شخصي كه در حالت احرام از روي شتر به زمين افتاد و فوت كرد، فرمود

 118F4.با همان لباس احرام، كفن كنيد
ي اگر چه بجز قيمت كفن، چيز ديگر. كفن يا قيمت آن، از مال ميت تهيه شود-34

بخاطر رضاي خدا، هجرت  رسول اهللا با : خباب بن ارت مي گويد. نداشته باشد
از . بعضي از ما از دنيا رفتند بدون اينكه پاداشي از جهان، نصيب شان شود. كرديم

                                                           
 .ابوداود و حاكم و ترمذي و بيهلقي و احمد و حديث مطابق شرايط مسلم صحيح است  -١
 .حاكم و بيهقي صحيح علي شرط مسلم: ابن حبان  -٢
 .نيطبرا  -٣
 .منتفق عليه  -١
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را مي توان نام برد كه در روز احد به شهادت رسيد و جز  جمله، مصعب بن عمير 
اگر سرش را با آن مي پوشانديم پاهايش . شتيك نمد، چيز ديگري از خود، باقي نگذا

: فرمود  رسول اهللا . سرش برهنه مي شد برهنه مي شد و اگر پاهايش را مي پوشانديم ،
كه زنده (و برخي ديگر از ما . سرش را بپوشانيد و بر پاهايش برگ اذخر بگذاريد

 119F1.هره مي بريمتالشهايمان به نتيجه رسيد و هم اكنون از ثمرات مادي آن ، ب) مانديم
بهتر است كه كفن بزرگ و گشاد باشد و تمام بدن ميت را بپوشاند ، جابر بن  -35
سخنراني كرد و درباره يكي از يارانش كه  رسول اهللا روزي : مي گويد عبداهللا 

ميت را : و افزود. فوت كرده بود و شب هنگام با كفني كوتاه دفن شده بود، سخن گفت
 :و در پايان فرمود. تا بر او نماز بخوانند مگر ناچار باشيدشب هنگام دفن نكنيد 

 120F2.هنگامي كه برادر مسلمانتان را كفن مي كنيد، او را نيكو كفن بپوشانيد
منظور از نيكو كفن كردن اين نيست كه اسراف شود و از پارچه هاي گرانقيمت 

 .بلكه هدف اينست كه كفن، پاكيزه و كامل باشد. استفاده گردد
و . گر پارچه كفن كم بود، از قسمت سر ميت شروع كنند تا هر جا كه برسدا -36

در اين باره دو حديث . باقيمانده بدنش را با گياه اذخر يا هر گياهي ديگر، بپوشانند
 .وجود دارد

حديث خباب در مورد مصعب است كه بعلت كوتاه بودن كفن اش رسول اكرم : اول
 فرمود : 

 .روع كنيد و روي پاهايش برگ اذخر بگذاريدكفن ها را از طرف سرش ش
او كه هفت جاي . نزد خباب رفتم: حديث حارثه بن مضَّرب است كه مي گويد: دوم

نشنيده بودم كه آرزوي مرگ  رسول اهللا اگر از : گفت. شكمش را داغ كرده بود
د مي را كه همراه ايشان بودم، بيا  رسول اهللا من زمان . نكنيد، آرزوي مرگ مي كردم

آورم آن زمان يك درهم نداشتم و اكنون چهل هزار درهم در گوشه خانه ام وجود 
: هنگامي كه چشمش به آن افتاد، گريه كرد و گفت. سپس، كفنش را در آوردند. دارد

وقتي سرش را مي پوشاندند، پاهايش . حمزه جز يك چادر كتاني، كفني ديگر نداشت

                                                           
 .بخاري و مسلم  -٢
 .مسلم، ابن الجارورد الوداود  -٣
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سرانجام . ، سرش برهنه مي ماند،مي پوشاندندبرهنه مي شد و هنگامي كه پاهايش را 
 121F1.پاهايش را با برگ اذخر پوشانيدند

و پارچه باندازه كافي براي كفن كردن وجود . اگر تعداد مردگان زياد بود-37
و هر كدام كه قرآن بيشتر مي . نداشت، مي توان تعدادي از آنها را با يك كفن پوشاند

را  حمزه   رسول اهللا : مي گويد انس . گيرد داند در قبر، جلوتر از ديگران قرار
پاهايش  و چنان كوچك بود كه اگر سرش پوشانده مي شد،. در يك چادر كفن كرد

سرانجام، . برهنه مي ماند و اگر پاهايش پوشانده مي شد، قسمت سرش برهنه مي ماند
جز حمزه، بر كسي ديگر از شهداي احد، نماز  و آنحضرت . سرش پوشانده شد

تعداد شهدا زياد بود و : راوي مي گويد. من آنروز گواه شما هستم: نخواند و فرمود
: از ما پرسيد  رسول اهللا . دو الي سه نفر را در يك قبر مي گذاشتيم. پارچه كم داشتيم

كدام يك قرآن را بهتر و بيشتر مي داند؟ آنگاه دستور مي داد كه او را جلوتر در لحد 
يعني : ابن تيميه مي گويد 122F2.نفر را در يك پارچه كفن مي كردند و دو يا سه. بگذارند

 .يك كفن را چند قطعه مي كردند و بخشي از جسم هر كدام را مي پوشانيدند
. بيرون آوردن لباسهاي شهيد كه در آنها به شهادت رسيده است، جايز نيست-38

 :احد، فرمود درباره شهداي  رسول اهللا زيرا . بلكه با همان لباسها دفن گردد
و در روايت ) روايت احمد. (آنها را با لباسهايشان دفن كنيد» زملّوهم في ثيابهم«

 .آنها را با خون شان دفن كنيد» زمولهم في دمائهم«:ديگري از احمد چنين آمده است
. مستحب است كه پارچه اي ديگر ، روي لباسهاي شهيد گذاشته شود -39

داستان . عب بن عمير و حمزه بن عبدالمطلب چنين كردبا مص  رسول اهللا همانطور كه 
بيان گرديد و در اين خصوص، دو مورد ) 37،36،34(شهادت اين دو بزرگوار در مساله

 :ديگر نيز وجود دارد
. آمد و مسلمان شد  رسول اهللا مردي باديه نشين نزد : شداد بن الهاد مي گويد-1

بعضي از يارانش را در مورد   اهللا  رسول. مي خواهم با شما هجرت كنم: سپس گفت
                                                           

 .احمد با سند صحيح  -١
 .حسن است  احد ، طبراني و ابونعيم و حديث، ابوداود، ترمذي، حاكم ؤ بيهقي ،  -٢
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  رسول اهللا غنيمت بدست آورد،  در غزوه خيبر، كه آنحضرت . او سفارش كرد
وي محافظ پشت جبهه . صحابه سهمش را به او دادند. براي او سهمي در نظر گرفت

رسول سهمي است كه : اين چيست؟ گفتند: هنگامي كه سهمش را به او دادند، گفت. بود
آمد و   رسول اهللا آن را برداشت و نزد . آن را براي تو در نظر گرفته است اهللا 

من به خاطر اين چيزها ايمان : گفت. سهم توست: اين چيست؟ پيامبر فرمود: گفت
. بلكه ايمان آورده ام تا تيري به گلويم اصابت كند و بميرم و به بهشت بروم. نياورده ام

پس از . يي خدا تو را به آرزويت خواهد رسانداگر راست مي گو: فرمود پيامبر 
مدت كوتاهي مبارزه با دشمن ، آغاز شد پس از اتمام جنگ  او را كه تيري به گلويش 

اين : فرمود آنحضرت . آوردند  رسول اهللا اصابت كرده بود روي دستها گرفته، نزد 
اوند نيز او را به او با خدايش صادق بود، خد: فرمود. بلي: همان مرد است؟ عرض كردند

يعني عباي اش را . (او را در عباي خود كفن كرد   رسول اهللا سپس . آرزويش رساند
: و برايش چنين دعا كرد. آنگاه بروي نماز خواند) . روي لباسهاي او قرار داد

و بخاطر خشنودي تو هجرت كرده و به شهادت رسيده و . اين بنده تو است! پروردگارا
 123F1.ب هستممن گواه اين مطل

روز غزوه احد، زني دوان دوان آمد و نزديك بود : مي گويد زبير بن عوام  -2
مواظب آن : فرمود. دوست نداشت كه آن زن شهدا را ببيند  رسول اهللا . به شهدا برسد

با شتاب به سوي او رفتم و . ديدم كه او،  مادرم صفيه است: راوي مي گويد.زن باشيد
او كه زني قوي و تنومند بود، با . برسد، خود را به او رساندمقبل از اينكه به شهدا 

اين دستور : گفتم. آيد از اين كار خوشم نمي. دور شو: دست به سينه ام زد و گفت
خبر : آنگاه ايستاد و دو پارچه از زير چادرش بيرون آورد و گفت. است  رسول اهللا 

پارچه را آورده ام تا او را با  اين دو قطعه. شهادت برادرم؛حمزه؛ به من رسيده است
ولي ديدم . پارچه ها را آورديم تا حمزه را كفن كنيم: زبير مي گويد. اينها كفن كنيد

شرم كرديم كه . شهيد ديگري از انصار ، كنار حمزه افتاده و مانند او مثله شده است
را اندازه  آن دو قطعه. حمزه را در دو پارچه كفن كنيم و مرد انصاري بدون كفن، بماند

                                                           
 .عبدالرزاق ، نسائي، طحاوي، حاكم و بيهقي و سند آن ، صحيح است  -١
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لذا قرعه انداختيم و سرانجام هر كدام را در پارچه اي . يكي از آنها بزرگتر بود. گرفتيم 
 124F1.كه بنامش قرعه بيرون شده بود، كفن كرديم

در مورد  رسول اهللا . ـ محرم  اگر فوت كند، در همان لباس احرام، كفن گردد40
 .كفن كنيد. ر همان پارچه هاي احراماو را د: محرمي كه از روي شتر افتاد و مرد، فرمود

 :در كفن رعايت نكات زير مستحب است -41
 : فرمود  رسول اهللا . سفيد بودن كفن-1
»تَاكُموا ميهكَفِّنُوا فو ابِكُميرِ ثنْ خَيا مفَإِنَّه اضيالْب ابِكُمينْ ثوا مس125.»الْبF2 
ن لباس شما است و مردگانتان زيرا لباس سفيد بهتري. لباس سفيد بپوشيد(

 ).را نيز در پارچه سفيد كفن كنيد
 :عايشه رضي اهللا عنها مي گويد: كفن، شامل سه قطعه پارچه باشد-2

را در سه پارچه يمني سفيد و كتاني ، كفن كرديم كه در آنها پيراهن  رسول خدا 
 126F3 .و عمامه وجود نداشت

 : فرمود  رسول اهللا . دار باشد در صورت امكان ، يكي از سه پارچه كفن خط-3
 127F4»إِذَا تُوفِّي أَحدكُم فَوجد شَيئًا فَلْيكَفَّنْ في ثَوبٍ حبرَةٍ«
هرگاه كسي از شما فوت كرد، اگر برايش مقدور بود، در پارچه اي خط (

 ).دار، كفن گردد
 : مي فرمايد  رسول اهللا . كفن را سه بار، مواد خوشبو بزنند-4
 128F5.»جمرتم الميت فاجمروا ثالثاً اذا«
 ).هرگاه ميت را مواد خوشبو زديد، سه بار بزنيد(

                                                           
 .صحيح است احمد و بيهقي و حديث،  -١
حاكم آنرا بر اساس شرط مسلم صحيح قرار داده است و . ابوداود، ترمذي، ابن ماجه، بيهقي، احمد، ضياء و ترمذي  -٢

 .ذهبي نيز آنرا صحيح دانسته است
 .ابن الجارود  -٣
 .ابوداود و بيهقي و سند آن صحيح است  -٤
 .صحيح استاحمد، ابن ابي شيبه، ابن حبان، حاكم، بيهقي و حديث   -١
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زيرا اين . براي كفن پارچه گرانقيمت و همچنين بيشتر از سه قطعه جايز نيست-42
. و تضييع مال است و شريعت از اسراف، منع كرده است كار، خالف سنت رسول اهللا 

 :فرمايد مي  رسول اهللا . ه باشندبويژه اگر زندگان به آن نياز داشت
 129F1.»إِنَّ اللَّه كَرِه لَكُم ثَالَثًا قيلَ وقَالَ وإِضَاعةَ الْمالِ وكَثْرَةَ السؤَالِ«
بحث و جدل، ضايع كردن : خداوند سه چيز را براي شما حرام كرده است(

 ).مال و به كثرت سوال كردن را
هيچ دليلي بر تفاوت كفن زن و مرد وجود كفن زن هم مانند كفن مرد است و -43

 .ندارد
دخترش را در پنج قطعه   رسول اهللا : و حديث ليلي دختر قائف ثقفي كه مي گويد

زيرا يكي از راويانش به نام نوح بن حكيم ثقفي فردي . پارچه كفن نمود، صحيح نيست
 ر نصب الرايه ناشناخته است و همچنين اين حديث، مشكلي ديگر دارد كه زيلعي آنرا د

در   رسول اهللا زينب دختر : گويد و روايتي ديگر كه مي. بيان نموده است) 2/258(
براي . است) غير قابل استدالل(روايتي شاذ و منكر  پنج قطعه پارچه، كفن گرديد،

 .مراجعه نماييد) 5844(توضيح بيشتر مي توانيد به سلسله ضعيفه 
 

 تشييع و حمل جنازه
و اين يكي از حقوق ميت مسلمان بر . و تشييع آن واجب استحمل جنازه  -43

احاديثي در اين خصوص نيز آمده است كه به ذكر دو مورد از . ديگر مسلمانان است
 :آنها اكتفا مي كنيم

رد السالَمِ : يجِب للْمسلمِ علي أخيه خَمس) و في رواية(حقُّ الْمسلمِ « -1
 130F2.»يضِ واتِّباع الْجنَائزِ وإِجابةُ الدعوةِ وتَشْميت الْعاطسِوعيادةُ الْمرِ
سالمش را  -١: هر مسلمان بر برادر مسلمانش پنج حق دارد: ترجمه

 .جواب گويد
                                                           

 .بخاري و مسلم  -٢
نصب «براي توضيح بيشتر به كتاب . در هفت تارچه كفن شد، ضعيف است  رسول اهللا و اين حديث كه مي گويند 

 .مراجعه كنيد) ٢٦٢-٢/٢٦١(» الرايه
 .بخاري و مسلم  -١
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دعوتش  -٤. جنازه اش را تشييع كند -٣. وقت بيماري، او را عيادت كند -٢ 
 . الحمد اهللا گويدهرگاه عطسه زد، در جوابش  -٥. را بپذيرد

هرگاه  »اذا استنصحك فانصح«: در روايتي ديگر، عالوه بر اينها چنين آمده است
 .برادر مسلمان، از تو نظر خواهي كرد و نصيحت خواست او را نصيحت كن

بيماران را عيادت نماييد و جنازه ها را تشييع كنيد، چرا كه آن دو شما را بياد  -2
 131F1 .آخرت مي اندازند

 : شييع جنازه داراي دو مرحله استت -44
 .تشييع جنازه از خانه و محل فوت تا جائي كه بر او نماز خوانده مي شود-1
به هر   رسول اهللا و . همراهي جنازه از خانه و محل فوت تا پايان تكفين و تدفين-2

. در مدينه منوره بوديم: مي گويد چنانكه ابو سعيد خدري . دو نوع، عمل كرده است
مي آمد،  آنحضرت . را خبر مي كرديم  رسول اهللا رگاه مرگ كسي فرا مي رسيد، ه

ما و . و هنگامي كه فوت مي كرد. نزد او مي نشست و براي او طلب استغفار مي نمود
و چه بسا اين كار، وقت . تا پايان تكفين و تدفين او را همراهي مي كرديم  رسول اهللا 

: نشود، با هم مي گفتيم  رسول اهللا اينكه باعث زحمت  و ما به خاطر. زيادي مي گرفت
و از آن به بعد، پس از فوت . را با خبر نسازيم  رسول اهللا تا شخص فوت نكرده است، 

گشت و گاهي تا  گاهي پس از اداي نماز برمي. را با خبر مي ساختيم  رسول اهللا شخص 
سپس به اين فكر . ل ، عمل كرديمتا مدتي به همين منوا. پايان دفن ميت درنگ مي كرد

ببريم تا بر آنها نماز  را اذيت نكنيم بلكه جنازه ها را نزد ايشان  رسول اهللا افتاديم كه 
 132F2.از آن زمان تاكنون، به همين شيوه عمل مي شود. بخواند تا كمتر به زحمت بيفتد

زيرا ابوهريره . تشييع جنازه نوع دوم بهتر و باعث اجر بيشتر است بدون ترديد، -45
 رسول اهللا : مي گويد  فرمود: 

                                                           
 .ابن ابي شيبه در مصنف و بخاري در ادب مفرد  -٢
و حاكم آنرا مطابق با شرايط شيخين صحيح دانسته و ذهبي نيز با او موافقت . ابن حبان، حاكم ، بيهقي واحمد  -٣

 .نموده است
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» نْ يشَهِدميرَاطٌ وق ا فَلَههلَيلَّى عصتَّى ياباً حستمِ إيماناً و إحلسةَ منَازج عنِ اتَّبم
مثْلُ الْجبلَينِ  :حتَّى تُدفَنَ فَلَه قيرَاطَانِ منَ األَجر، قيلَ يا رسولَ اللَّه ما الْقيرَاطَانِ؟ قال

 133F1.»الْعظيمينِ و في رواية كُل قيرَاط مثل أُحد
هر كس، جنازه اي را با ايمان و براي خشنودي خداوند، تا زماني  :ترجمه

و هر . شود همراهي كند باندازه يك قيراط اجر دارد كه بر او نماز خوانده مي
يا : پرسيدند. قيراط اجر داردكس تا پايان مراسم دفن، او را همراهي كند، دو 

دو قيراط، باندازه دو كوه بسيار بزرگ است : قيراط چيست؟ فرمود! رسول اهللا 
 .هر قيراط، اندازه كوه احد است: و در روايتي ديگر، فرمود

اين حديث را جمعي از صحابه من جمله ابي بن كعب، ثوبان، براء بن عازب ، 
 .روايت كرده اند عبداهللا بن مغفل و ابو سعيد خدري 

عالوه بر مطالب فوق مطالب ارزنده ديگري هم آمده است  در حديث ابي هريره 
بعد از خواندن  عبد اهللا بن عمر  :مي گويد ابوهريره : كه به بيان آنها مي پردازيم

به نظرش  اما وقتي حديث ابوهريره را شنيد،. نماز جنازه به خانه خود بر مي گشت
آنگاه خباب را نزد ام المومنين . ابوهريره زياد روايت مي كند: بزرگ آمد و گفت

 ابن عمر : راوي مي گويد. تحقيق كند عايشه فرستاد تا درباره روايت ابوهريره 
مقداري سنگ ريزه از مسجد برداشت و آنها را با مشتش زير و رو مي كرد تا اينكه 

ابن عمر سنگ ريزه . ده استعايشه حديث ابوهريره را تاييد كر: خباب برگشت و گفت
اين خبر به ابوهريره . پس قيراط هاي زيادي را از دست داده ايم: ها را انداخت و گفت

  رسول اهللا مرا داد و ستد بازار و غرس درخت خرما از مصاحبت : گفت. رسيد
بودم تاچيزي به من بياموزد و لقمه ناني به   رسول اهللا من هميشه همراه . بازنداشت

بودي و  رسول اهللا تو بيشتر از ما همراه ! اي ابوهريره: گفت ابن عمر . بدهدمن 
 134F2.بيشتر از ما احاديث آنحضرت را آموختي

حديث ديگري درباره فضيلت تشييع جنازه روايت كرده و مي  همچنين ابوهريره 
 :پرسيد  رسول اهللا : گويد

                                                           
 .بخاري، مسلم، ابوداود، ترمذي و ابن ماجه  -١
 .مسلم و احمد -٢
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چه كسي از شما : مودفر. من: چه كسي از شما امروز روزه است؟ ابوبكر گفت
چه كسي از شما امروز : پرسيد. من: امروز به عيادت بيماري رفته است؟ ابوبكر گفت

بعد پرسيد چه كسي از شما امروز . من: ابوبكر گفت جنازه اي را تشييع كرده است؟
هر كس ، اين كارها : فرمود  رسول اهللا . من: مسكيني را طعام داده است؟ ابوبكر گفت

 135F1 .روز، انجام دهد، وارد بهشت خواهد شدرا در يك 
رسول اهللا زيرا . البته اين فضيلت تشييع جنازه براي مردان است نه براي زنان-46
  ام عطيه مي گويد. زنان را از تشييع جنازه، منع كرده است : 

» انَا (كُنّا ننَُهيرسول اهللا و في رواية نَه ( لَمزِ ونَائاعِ الْجنْ اتِّبنَاعلَيع زَمع136.»يF2 
البته . ما منع شديم ، يا اينكه رسول خدا ما را از تشييع جنازه ، منع كرد(

و از اينكه سخت نمي گرفت، نتيجه مي گيريم كه .) زياد سخت نمي گرفت
 .شركت زنان در تشييع جنازه ، مكروه تنزيهي است

مل، به نص حديث، دو ع. در تشييع جنازه، نبايد اعمال خالف شرع انجام داد-47
بهمراه بردن : دوم گريه كردن با صداي بلند،: اول. در تشييع جنازه ممنوع شده است

 : مي فرمايد  رسول اهللا چنانكه . بخور و آتش
 137F3.»الَ تُتْبع الْجنَازةُ بِصوت والَ نَارٍ«

 چنانكه. عالوه بر حديث فوق، آثاري از صحابه نيز در اين خصوص نقل شده است
 : عمروبن عاص در وصيت خود مي گويد

 138F4.»فَال تَصحبني نَائحةٌ والنَار«
روايت احمد با .(خوان و آتش، همراه نياوريد در تشييع جنازه من نوحه(

 )سند صحيح
ذكر با صداي بلند نزد جنازه نيز مانند گريه كردن با صداي بلند، ممنوع است  -48

 : ده مي گويدقيس بن عبا. و بدعت محسوب مي گردد
 139F1.»يكرهون الصوت عند الجنائز كان اصحاب النبي «

                                                           
 .مسلم و بخاري در ادب المفرد  -١
 .بخاري و مسلم، ابوداود، ابن ماجه و احمد  -٢
 .شواهدش صحيح استابوداود به روايت ابوهريره و حديث با   -٣
 .روايت مسلم و احمد-٤
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 ).صداي بلند نزد جنازه را مكروه مي دانستند  رسول اهللا اصحاب (
آنها در چنين . ذكر با صداي بلند، مشابه با روش نصارا است عالوه بر اين ،

 .دمواردي، با اظهار ناراحتي، انجيل را با آواز و صداي بلند مي خواندن
و بدتر از اينها، تشييع جنازه همراه با دهل، سرود و موسيقي است كه به تقليد از 

 .كفار، در برخي از بالد اسالمي رواج دارد
حق اين است كه هنگام تشييع جنازه : مي گويد 203ص » اذكار«امام نووي در 
با صداي  بنابراين ، نبايد. زيرا عمل سلف و صحابه چنين بوده است. سكوت اختيار شود

زيرا در اين حالت ، سكوت . بلند ذكر كرد يا قرآن خواند و يا كاري ديگر، انجام داد
مطلوب است و باعث آرامش خاطر مي شود و توجه فرد، معطوف به انجام امور جنازه 

 »باختصار«. مي گردد
البته شتابي كه با . شتاب در انتقال جنازه ، براي تكفين و تدفين ، واجب است -49

 :ويدن نباشد و در اين خصوص ، احاديثي نيز آمده استد
1- » كى ذَلوإِنْ تَكُن سا وونَهمرٌ تُقَدةً فَخَيحالص ةِ فَإِنْ تَكوا بِالْجِنَازرِعأَس

نْ رِقَابِكُمع ونَه140.»فَشَرٌّ تَضَعF2 
او  اگر نيكوكار باشد،. جنازه را با شتاب، به طرف گورستان ببريد: ترجمه

را به سوي خير و بركت پيش مي بريد وگرنه شري را از دوش خود پايين مي 
 .گذاريد
هنگامي كه جنازه آماده مي شود و مردم او را روي شانه : فرمود  رسول اهللا -2

مرا زودتر » قدموني«: هاي خود حمل مي كنند ، اگر انسان نيكوكاري باشد مي گويد
واي بر من ، مرا كجا مي بريد؟ اين صدا : مي گويد و اگر انسان بد كاري باشد. ببريد

شد  و اگر انسان، آن را مي شنيد، بيهوش مي. را جز انسان، هر موجود زنده اي مي شنود
 141F3.و به زمين مي افتاد

                                                                                                                                        
 .و ابو نعيم با سندي كه راويانش مورد اعتماد مي باشند» زهر«بيهقي و ابن مبارك در   -١
 .بخاري و مسلم و اصحاب سنن  -٢
 .بخاري، نسائي، بيهقي و احمد  -٣
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در تشييع جنازه عبدالرحمن بن سمره، شركت : عبدالرحمن بن جوشن مي گويد -3
: گفتند آرام راه مي رفتند، و مي. ش جنازه داشتم زياد و تني چند از غالمانش ، پيشاپي

در يكي از  سپس ابوبكر . خداوند به شما بركت بدهد. آرام ، آرام حركت كنيد
كوچه هاي مدينه به آنها رسيد و سوار بر قاطر آنها را دنبال كرد و با شالق آنها را زد 

ان با شتاب مي ميت را چن  رسول اهللا كنار برويد، سوگند به خدا در زمان : و گفت
شتاب روي در تشييع جنازه مستحب : نووي مي گويد 142F1.برديم كه گوئي مي دويديم

امر نموده اند، پس شتاب واجب   رسول اهللا چون : بنده مي گويم). المجموع(است 
اينكه مردم جنازه را آرام ، آرام تشييع مي كنند مخالف با : ابن قيم مي گويد. است

 )زاد العماد. (با روش يهوديان استسنت رسول خدا و موافق 
. حركت از پشت سر جنازه، جلو و سمت راست و سمت چپ آن جايز است -50

 : فرمايد مي  رسول اهللا . مگر كسي كه سوار است. بشرطي كه با جنازه ، نزديك باشند
» بيرُ [الرَّاكسي [نْها خَلْفَهم ثُ شاءيي حاشالْمةِ ونَازالْج نْ خَلْفعا وهامأَما و

يمينها وعنْ يسارِها قَرِيبا منْها و الطَّفْلُ يصلَّى علَيه ويدعى لوالديه بِالْمغْفرَةِ 
 .»والرَّحمةِ

و پياده از هر طرف كه خواسته . سوار پشت سر جنازه حركت كند: ترجمه
شود و براي پدر و مادرش طلب و بر طفل، نماز جنازه خوانده مي . باشد

 143F٢.آمرزش و رحمت بكنند
عمال به ثبوت   رسول اهللا راه رفتن پشت سر ميت و پيشاپيش آن، از  -51

 : مي گويد انس بن مالك . رسيده است
 144F3.»و ابابكر و عمر كانوا يمشون أمام الجنازه و خلفها  رسول اهللا ان « 
همچنين پشت سر جنازه راه ، ابوبكر و عمر پيشاپيش و  رسول خدا (

 .)مي رفتند

                                                           
 .او موافقت نموده استو حاكم آن را صحيح دانسته است و ذهبي با . ابي داود، نسائي، طحاوي و حاكم -١
 .ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن ماجه ، بيهقي، طحاوي و احمد  -٢
 .ابن ماجه و طحاوي از طريق يونس بن يزيد و سند آن مطابق شيخين صحيح است  -٣
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زيرا مفهوم دستور . ولي بهتر است كه تشييع كنندگان پشت سر جنازه حركت كنند
مؤيد مطلب  و اين سخن علي . همين است» إتبعوا الجنائز«: كه فرمود  رسول اهللا 

. حركت از پشت سر جنازه، ز راه رفتن پيشاپيش آن افضل مي باشد«: باالست كه فرمود
 ».همانطور كه نماز جماعت از نمازي كه به تنهائي خوانده شود، افضل است

تشييع جنازه به حالت سواره نيز جايز است، بشرط اينكه پشت سر جنازه -52
سوار ، پشت سر » الراكب يسير خلف الجنازه«:مي فرمايد  رسول اهللا . حركت كنند

در صورت (البته . بيان شد 50همانطور كه شرح آن در مسئله . جنازه حركت كند
چنين   رسول اهللا زيرا شيوه معمول . بهتر است كه تشييع كنندگان پياده باشند) امكان

چنانكه . به ثبوت نرسيده است در حالت سوار،  رسول اهللا و تشييع جنازه توسط . بود
آن .  كه جنازه اي را تشييع مي كرد ، مركبي آوردند رسول اهللا براي : ثوبان مي گويد

علت را . حضرت از سوار شدن بر آن امتاع ورزيد، ولي هنگام بازگشت بر آن سوار شد
چون فرشتگان پياده راه مي رفتند، صالح نديدم كه بر مركب : فرمود. از ايشان پرسيدند

 145F1.پس از اتمام مراسم كه فرشتگان رفتند، سوار مركب شدم. سوار شوم
در حالي كه ! آيا حيا نمي كنيد: فرمود  رسول اهللا و در روايتي آمده است كه 

سند اين روايت ! (فرشتگان پياده حركت مي كنند، شما سوار بر مركب تشييع مي كنيد؟
 )ضعيف است

. هنگام بازگشت از تشييع جنازه ، سوار شدن بدون كراهيت جايز است-53
 سمره  و حديثي ديگر نيز از جابر بن. همانطور كه در حديث ثوبان ، شرح آن گذشت

براي تشييع جنازه ابن دحداح پياده آمد و   رسول اهللا در اين خصوص آمده است كه 
هنگام بازگشت بر   رسول اهللا . آنگاه اسبي كه زين نداشت، آوردند. بر او نماز خواند

اسب به سرعت راه مي رفت و ما نيز پشت سر آن شتابان حركت مي . آن، سوار شد
براي ابن دحداح ميوه هاي زيادي در : فرمود  سول اهللا ر: راوي مي گويد. كرديم

 146F2.بهشت آويزان است كه براي آمدن او لحظه شماري مي كنند

                                                           
 .بيهقي و احمد با سند حسن روايت ابن ابي شيبه طحاوي ،  -١
 .مسلم، داود و نسائي  -٢



 
 
 
 

 
 
 
 

 احكام جنايز..…………………………………………………………… ٦٦ 

حمل جنازه با كالسكه و اتومبيل هاي ويژه و سوار شدن تشييع كنندگان بر  -54
147Fآنها، شرعاً جايز نيست

 .و دالئل متعددي بر عدم جواز آن وجود دارد 1
و در اين خصوص . است و تشابه با كفار، شرعاً ممنوع است اين شيوه كفار -1

پوشش زن مسلمان از ديدگاه قرآن «روايات متعددي وجود دارد كه همه آنها در كتاب 
درج گرديده ، براي كسب اطالع بيشتر به كتاب فوق ) نوشته مولف محترم(» و سنت

 .مراجعه شود
عالوه بر آن، با سنت . ي روداين شيوه حمل جنازه، بدعت در عبادت به شما م-2

و اينگونه كارها، بدعت است و بدعت، به اتفاق . تعارض دارد رسول اهللا عملي 
 .گمراهي است

اين گونه تشييع جنازه، مسلمانرا از هدف آن كه يادآوري آخرت است، باز -3
 : مي فرمايد رسول اهللا . دارد مي

ييع كنيد تا به ياد آخرت جنازه را تش(. »اتبعوا الجنائز تذكركم االخره«
  ).بيفتيد

بر هيچ شخص آگاهي پوشيده نيست كه حمل جنازه بر شانه ها، بيشتر از حمل آن 
: و مبالغه نيست اگر بگويم. بر روي اتومبيل، انسان را بياد مرگ و آخرت مي اندازد

مرگ و آنچه غربيها را بر آن مي دارد تا جنازه ها را با ماشين حمل كنند، ترس آنها از 
زيرا آنها ديد مادي دارند و آخرت را . آنچه آنها را به ياد مرگ مي اندازد، مي باشد

 .قبول ندارند
شود كه حمل آنرا  اين شيوه، موجب كاهش تعداد تشييع كنندگان و كساني مي -4

زيرا همه مردم اتومبيل ندارند كه بتوانند در تشييع جنازه . باعث اجر و ثواب مي دانند
 .ندشركت كن

تشييع جنازه با اين تشريفات ، هيچگونه سنخيتي با دين اسالم، بويژه مسئله  -5
 .مهم و خطير مرگ ندارد

                                                           
 مترجم.اتومبيل عادي در صورت نياز و ضرورت اشكالي نداردالبته حمل جنازه با   -٣
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اگر اين بدعت، جز همين مخالفت، مفاسد ديگري نمي داشت ، براي رد آن كافي 
 .بود

بلند شدن دو . حديث ايستادن و بلند شدن براي جنازه ، منسوخ شده است-55
براي  ينكه وقتي جنازه از كنار آنها بگذرد، كساني كه نشسته اند، يكي ا: صورت دارد

. دوم اينكه قبل از گذاشتن ميت بر روي زمين ، تشييع كنندگان ننشينند.آن بلند شوند
علي . كه با الفاظ متعددي آمده است، بر نسخ هر دو نوع داللت دارد  حديث علي 

 گويد مي: 
بعداً كه . بر مي خاست و ما نيز بلند مي شديمابتدا براي جنازه  رسول اهللا -1

 148F1.بلند نمي شد، ما نيز بلند نمي شديم آنحضرت 
روايت .(اما اواخر چنين نمي كرد. ابتدا براي جنازه ها بلند مي شد  رسول اهللا -2

 )مالك و ابي داود
در جنازه شخصي از بني سلمه : واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ مي گويد -3

بنشين تا در اين باره برايت : نافع بن جبير گفت. براي جنازه بلند شدم. تم شركت داش
رسول اهللا : مي گويد مسعود بن حكم زرقي به نقل از علي  :آنگاه گفت. سخن بگويم

   نشست و  ولي بعداً خود ايشان مي. نخست به ما امر كرد تا براي جنازه بلند شويم
 149F2.مداد تا بنشيني به ما نيز دستور مي

نخست، براي جنازه مي ايستاد و منتظر مي ماند تا بر زمين،  رسول خدا -4
ولي بعد ها مي نشست و . مي ايستادند  رسول اهللا گذاشته شود و مردم نيز همواره با 

 )بيهقي. (به مردم نيز دستور مي داد تا بنشينند
تشييع جنازه در : مي گويد. اسماعيل بن مسعود بن حكم زرقي به نقل از پدرش -5

كساني را ديدم كه ايستاده و منتظرند تا جنازه بر زمين . اي در عراق شركت كردم
بعد از   رسول اهللا بنشينيد، زيرا : را ديدم كه به آنها مي گفت گذاشته شود و علي 

. در اواخر ما را به نشستن دستور مي داد. آنكه در ابتدا ما را به برخاستن امر مي نمود
 )حاوي با سند حسنروايت ط(

                                                           
 طحاوي و احمد، ابن ماجه، مسلم -١
 .شافعي ، احمد، ابن حبان  -٢
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بخاطر همين در . شايد صديق حسن خان به اين دو روايت بر نخورده است
حكم ايستادن براي جنازه تا اينكه بر زمين گذاشته شود محكم و : مي گويد» الروضه«

 ...غير منسوخ است
. براي كساني كه جنازه را بر دوش مي گيرند مستحب است كه وضو بسازند -56

 : مي فرمايد  رسول اهللا زيرا 
هر كس جنازه اي را غسل داده است، غسل بكند و هر كس آنرا حمل نموده است، 

 ).بيان گرديد 31حديث صحيحي است كه در مساله شماره .(وضو بسازد
 

 نماز جنازه
در احاديث   رسول اهللا زيرا . نماز خواندن بر ميت مسلمان، فرض كفايه است-57

در اينجا به ذكر يكي از آنها كه توسط خالد جهني نقل . متعدد به آن امر نموده است
 :وي مي گويد. شده است، اكتفا مي كنيم

.  تُوفّي يوم خَيبرَ، فَذَكَروا ذلك لرسول اهللا  انُّ رجالً منْ أَصحاب النبي «
إِنَّ صاحبكُم غَلَّ في  صلُّوا علَى صاحبِكُم فَتَغَيرَت وجوه النَّاسِ لذَلك فَقَالَ: فقال

 150F1.»سبِيلِ اللَّه فَفَتَّشْنَا متَاعه فَوجدنَا خَرَزا منْ خَرَزِ يهود الَ يساوِي درهمينِ
خبر درگذشت . در جنگ خيبر فوت كرد رسول اهللا يكي از ياران : ترجمه

مردم از اين . وانيد بر رفيقتان نماز جنازه بخ: فرمود. رسيد رسول اهللا او به 
رفيق شما از مال غنيمت : فرمود  رسول اهللا . سخن پيامبر نگران شدند

) بر او نماز جنازه نخواند رسول اهللا شايد به همين دليل .(سرقت كرده است
يك خرمهره از مهره هاي يهود كه . اثاثيه او را تفتيش نموديم: راوي مي گويد

 .تيمكمتر از دو درهم ارزش داشت، ياف
 :نماز جنازه در حق دو كس فرض نيست -58
بر پسرش ؛ابراهيم؛  رسول اهللا زيرا . كودكي كه به سن بلوغ نرسيده باشد -الف

 : عايشه مي گويد. نماز جنازه نخواند
151F» و هو ابن ثمانيه عشر شهراً فلم يصل عليه رسول اهللا مات ابراهيم ابن النبي «

1 

                                                           
 .موطاء امام مالك، ابوداود، نسائي، ابن ماجه، حاكم و احمد با سند صحيح  -١
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 .)بر او نماز نخواند فوت كرد، آنحضرت  اكرم ابرهيم، فرزند هجده ماهه نبي (
در اين . بر شهداي احد و غير آن نماز جنازه نخواند  رسول اهللا شهيد، زيرا  -ب

 .بيان شد 32باره سه حديث آمده است كه شرح آن قبالً در مساله شماره 
ر چنانچه د. البته حديث فوق، دليل بر عدم جواز نماز جنازه بر اين دو كس نيست

 .مساله بعدي بيان خواهد شد
 نماز جنازه در حق چه كسي جايز است؟-59
در اين . خواندن نماز جنازه بر طفل جايز است حتي اگر سقط شده باشد -الف

 :خصوص دو حديث آمده است
السقْطُ يصلَّى علَيه ويدعى لوالديه بِالْمغْفرَةِ ) و في رواية(والطفل ... «يك ـ 

ةِوم152.»الرَّحF2 
بر كودك و در روايتي ديگر بر جنين سقط شده ، نماز جنازه خوانده شود و : ترجمه

 .براي پدر و مادرش دعاي رحمت و مغفرت بكنند
بِصبِي منْ صبيانِ األَنْصارِ فَصلَّى  أُتي رسولُ اللَّه : عنْ عائشَةَ قَالَت« -ب

فَقُلْت طُوبى لهذَا عصفُور منْ عصافيرِ الْجنَّةِ لَم يعملْ سوءا ولَم  علَيه قَالَت عائشَةُ
مخَلَقَهالً وا أَهخَلَقَ لَهنَّةَ ولَّ الْججزَّ وع شَةُ خَلَقَ اللَّهائا عي كرُ ذَلغَي قَالَ أَو رِكْهدي 

 153F3.»ر وخَلَقَ لَها أَهالً وخَلَقَهم في أَصالَبِ آبائهِمفي أَصالَبِ آبائهِم وخَلَقَ النَّا
كه فوت كرده (يكي از كودكان انصار مدينه را : عايشه مي گويد: ترجمه

عايشه مي . بر وي نماز خواند آنحضرت . آوردند  رسول اهللا نزد ) بود
ت و هيچ خوشا به حال اين كودك، گنجشكي از گنجشكان بهشت اس: گفتم: گويد

: فرمود  رسول اهللا . و نه آن را درك كرده است. كار بدي انجام نداده است
مگر غير از اين است اي عايشه؟ خداوند بهشت را آفريده و ساكنان آن را 

). يعني نطفه بودند(آفريده در حالي كه آنان، در صلب پدران خود بودند، 
و آنان را . نيز آفريده استهمچنين خداوند دوزخ را خلق كرده و ساكنان آنرا 

براي دوزخ آفريده ) يعني نطفه بودند(در حالي كه در صلب پدران خود بودند
 . است

                                                                                                                                        
 .ابوداود، ابن حزم و احمد و سندش حسن است -٢
 .سند صحيح ابوداود، نسائي و غيره با  -١
 .مسلم ، الفاظش را نسائي روايت كرده است  -٢
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البته زماني بر جنين سقط شده نماز جنازه خوانده مي شود كه روح در آن دميده 
ولي اگر جنين ، قبل از . و روح بعد از چهار ماه تمام در آن دميده مي شود. شده باشد

زيرا ميت محسوب نمي . ماهگي سقط شود ، بر او نماز جنازه خوانده نمي شودچهار 
 .گردد

 : فرمود  رسول اهللا : مي گويد چنانكه عبداهللا بن مسعود 
إِنَّ أَحدكُم يجمع خَلْقُه في بطْنِ أُمه أَربعينَ يوما ثُم يكُونُ في ذَلك علَقَةً مثْلَ «

ثُم كذَل الرُّوح يهنْفُخُ ففَي لَكلُ الْمرْسي ثُم كثْلَ ذَلضْغَةً مم كي ذَلكُونُ ف154.»يF1 
آفرينش شما چنين است كه ، نطفه بعد از چهل روز شكل خون  :ترجمه

بعد از چهل روز ديگر ، بصورت پاره اي گوشت، در . منجمد به خود مي گيرد 
يست روز ، فرشته اي از جانب خداوند و پس از گذشت يكصد و ب. مي آيد

 .فرستاده مي شود تا در آن، روح بدمد
بعضي ها براي خواندن نماز بر نوزاد سقط شده ، زنده به دنيا آمدن آن را شرط 

گريه كند و بميرد، نماز ) بعد از والدت(نوزاد : قرار داده اند، زيرا در حديث آمده است
 155F2 .گردد ه او اجرا ميبر وي خوانده شود و حكم ارث، دربار

در اين . شهداء نيز از جمله كساني هستند كه نماز جنازه بر آنان، جايز است -ب
 :باره روايات متعددي وجود دارد كه به ذكر بعضي از آنها اكتفا مي شود

                                                           
 .متفق عليه  -١
 .البته اين حديث بسيار ضعيف مي باشد  -٢
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آمد و ايمان آورد  مردي باديه نشين نزد نبي اكرم : گويد شداد بن الهاد مي  -1
مي خواهم با شما هجرت كنم؟ ديري نگذشت كه براي : گفتو . و از او پيروي كرد

لحظاتي بعد، آن مرد را كه تير خورده و مرده و بر روي . جنگ با دشمن، برخاستند
او را در عبا اش كفن نمود  آنحضرت . آوردند  رسول اهللا دستها حمل مي شد، نزد 

 156F1 .و جلو گذاشت و بر او نماز خواند
دستور داد تا حمزه را در چادري ) ص(رسول خدا : گويد مي عبداهللا بن زبير -2

سپس ديگر شهداي احد را آوردند و . تكبير گفت 9كفن بكنند آنگاه بر او نماز خواند و 
157F. بر آنها و حمزه يكجا نماز خواند

2 
يعني (از كنار حمزه كه مثله شده بود، رسول اهللا : گويد انس بن مالك مي -3

گذشت و بجز حمزه بر ساير ) اعضاي بدنش ، بريده شده بودبيني و . توسط كفار گوش 
 )ابوداوود با سند حسن(  .شهداي احد، نماز جنازه نخواند

هدف از نفي خواندن نماز جنازه  :بخاطر جمع بين احاديث متضاد بايد گفت: توضيح
شهداي ديگر نفي مطلق نيست بلكه مراد اين است كه نماز مسقل بر هيچكدام جز حمزه 

و يا اينكه بر اساس قاعده معروف محدثين هنگام تعارض مثبت و نافي، حديث . اندنخو
 .مثبت ترجيح دارد

پس از گذشت هشت سال،  رسول اهللا روزي : عقبه بن عامر جهني مي گويد -4
 158F3 .بر شهداي احد، نماز جنازه خواند

را ستود  سپس باالي منبر رفت، خدا. گويا با مرده ها وزنده ها خداحافظي مي كرد
من جلوتر از شما مي روم و من گواه شما هستم و ميعاد شما، حوض كوثر : و فرمود

بخدا سوگند، اكنون حوض را مي بينم كه عرض آن به اندازه فاصله ايله تا جحفه . است
كليد زمين به من داده : است و كليد خزانه هاي زمين به من داده شده است يا فرمود

. از اينكه شما بعد از من مشرك شويد احساس خطر نمي كنمبخدا سوگند، . شده است

                                                           
 .نسائي و غيره با سند صحيح  -٣
 .طحاوي در معاني اآلثار با سند حسن  -٤
 .بخاري، مسلم و احمد  -١
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بلكه مي ترسم شما براي بدست آوردن مال دنيا ، با يكديگر به رقابت بپردازيد و با هم 
: عقبه بن عامر جهني مي گويد. بجنگيد و نابود شويد آنطور كه پيشينيان نابود شدند 

با وجود اين احاديث باز هم مي  159F1.داشتم رسول اهللا اين آخرين ديداري بود كه با 
 رسول اهللا به اين دليل كه تعداد زيادي از ياران . گوئيم نماز جنازه شهيد واجب نيست

اما نقل نيست كه آنحضرت بر آنها نماز . در غزوه بدر و جاهاي ديگر شهيد شدند 
ت بخاطر روايات مختلف در اين مورد بهتر اس: بنابراين ابن قيم مي گويد. بخواند
خواندن نماز بر شهدا اختياري است، چنانكه طبق روايتي امام محمد نيز همين : بگوئيم

بدون شك خواندن نماز بر آنها از : بنده مي گويم) . تهذيب السنن(را گفته است 
 .نخواندن بهتر است

عمران بن حصين مي : كسي كه به خاطر حدي از حدود شريعت ، كشته شود -ج
! اي رسول خدا: آمد و گفت  رسول اهللا حينه كه حامله بود، نزد زني از طايفه ج: گويد

سرپرست او را نزد  رسول اهللا . حد شرعي آن را بر من اجرا كن. مرتكب زنا شده ام
هرگاه وضع حمل كرد، او . از اين زن به خوبي نگهداري كن: خود خواند و به او گفت

امر نمود تا لباسهايش را محكم   اهللا رسول آنگاه . او نيز چنين كرد. را نزد من بياور
اي پيامبر : گفت عمر . بعد بر وي نماز خواند. به او بپيچانند و او را سنگسار كنند

  رسول اهللا ! بر او نماز مي خواني در حالي كه مرتكب زنا شده است؟!  خدا 
تقسيم شود،  ه،او چنان توبه اي كرده است كه اگر ميان هفتاد نفر از ساكنان مدين: فرمود

آيا توبه اي بهتر از اين كه كسي بخاطر خشنودي خدا از جانش . همه را كفايت مي كند
160Fبگذرد سراغ داري؟

2 
 

                                                           
 .بخاري، مسلم و احمد  -٢
 .مسلم ، ابو داود، نسائي  -١
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 شخص فاجر -خ
تارك نماز و زكات كه : مانند. يعني كسي كه مرتكب معاصي و محرمات مي شود

بر . ال آنانو زاني و كسي كه همواره شراب مي نوشد و امث. فرضيت آنها را قبول دارد
البته بهتر است كه علما و پيشوايان . جايز است   اين گونه افراد نيز خواندن نماز جنازه،

به قصد   رسول اهللا همانطور كه . براي عبرت مسلمانان، خود بر آنها نماز نخوانند
 :در اين مورد احاديث متعددي وجود دارد. تنبيه، بر اينگونه افراد نماز نمي خواند

درخواست مي كردند كه بر جنازه   رسول اهللا هرگاه از : مي گويد قتاده ابو -1
اگر مردم او را تعريف مي كردند، . از اعمال او مي پرسيد اي نماز بخواند، آنحضرت 

شما بدانيد و او، و : و گرنه به نزديكان ميت مي گفت. شخصاً بر او نماز مي خواند
 161F1 .خودش بر او نماز نمي خواند

نزديكانش با صداي بلند براي او . شخصي بيمار بود: بر بن سمره مي گويدجا -2
او : فرمود  رسول اهللا او مرد، : آمد و گفت  رسول اهللا همسايه اش نزد . گريه كردند
همسرش . همسايه برگشت، ديد كه براي او با صداي بلند گريه مي كنند. نمرده است

. خدا او را لعنت كند: مرد گفت. با خبر كن برو و ايشان را  رسول اهللا نزد : گفت
آنگاه نزد . سپس رفت و ديد كه او با تيري پيكان دار و پهن، خود كشي كرده است

: تو از كجا مي داني؟ گفت: فرمود  رسول اهللا . رفت و گفت فالني مرد  رسول اهللا 
: فرمود   رسول اهللا. من خودم ديدم كه با تيري پهن و پيكان دار خود كشي مي كند

پس در اين صورت من بر او نماز : فرمود رسول اهللا . بلي: تو او را ديدي؟ گفت
162F. جنازه نمي خوانم

2 
علما در اين باره اختالف نظر . اين حديث، حديث حسن است: ترمذي مي گويد

بر اهل قبله و هم چنين كسي كه خودكشي كرده است، نماز : بعضي مي گويند: دارند
خود : احمد بن حنبل مي گويد. و فتواي سفيان ثوري و اسحق، همين است. خوانده شود

بلكه كسي ديگر بر او نماز . امام بر كسي كه خود كشي كرده است، نماز نخواند
 .بخواند

                                                           
 .مطابق شرايط شيخين، صالح است و ذهبي با وي موافقت نموده است: احمد و حاكم و حاكم مي گويد  -٢
 .همچنين نسائي و ترمذي و ديگران آنرا روايت كرده اند. ابوداود با سند صحيح طبق شرايط مسلم  -١
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اگر كسي از خواندن نماز جنازه بر قاتل و : گويد مي) 52(» اختيارات«ابن تيميه در 
و مديوني كه كسي وامش را پرداخت كسي كه از اموال غنيمت، سرقت كرده است 

البته اگر ظاهراً نماز نخواند . نكند، براي عبرت ديگران، امتناع ورزد، بسيار خوب است
 .ولي در باطن برايش دعا كند، تا بر هر دو مصلحت عمل شود، بهتر است

از نماز خواندن بر شخصي كه  رسول اهللا كه  حديث زيد بن خالد جهني  -3
 :دزدي كرده بود، امتناع ورزيد و به صحابه چنين گفت از مال غنيمت

 163F1»ان صاحبكم غلَّ في سبيل اهللا…صلوا علي صاحبكم« 
 ).بر رفيقتان نماز جنازه بخوانيد ، همانا او از مال غنيمت سرقت كرده است(

بر بدهكاري كه مال به اندازه كافي براي پرداخت ديونش باقي نگذاشته : پنجم
ابتدا، بر چنين افرادي، نماز جنازه نمي  رسول اهللا . وانده شوداست، نماز جنازه خ

 :و در اين باره ، روايات متعددي آمده است. خواند
إِذْ أُتي بِجنَازةٍ  قَالَ كُنَّا جلُوسا عنْد النَّبِي  عنْ سلَمةَ بنِ األَكْوعِ « -1

هلَيلْ عا فَقَالَ ههلَيلِّ عفَقَالُوا ص  هلَيلَّى عئًا قَالُوا الَ فَصشَي لْ تَرَكنٌ قَالُوا الَ قَالَ فَهيد
ثُم أُتي بِجنَازةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يا رسولَ اللَّه صلِّ علَيها قَالَ هلْ علَيه دينٌ قيلَ نَعم قَالَ 

صلَّى علَيها ثُم أُتي بِالثَّالثَةِ فَقَالُوا صلِّ علَيها قَالَ فَهلْ تَرَك شَيئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دنَانيرَ فَ
 بِكُماحلَى صلُّوا عيرَ قَالَ صنَاننٌ قَالُوا ثَالَثَةُ ديد هلَيلْ عئًا قَالُوا الَ قَالَ فَهشَي لْ تَرَكه

ولَ اللَّهسا ري هلَيلِّ عةَ صو قَتَادقَالَ أَب نُهيد لَيعو«. 
نشسته بوديم كه جنازه   رسول اهللا نزد : سلمه بن اكوع مي گويد: ترجمه

: پرسيد  رسول اهللا . بر او نماز بخوان  رسول اهللا اي : اي آوردند و گفتند
آيا از خود چيزي باقي : فرمود  رسول اهللا . خير: آيا بدهكار است؟ گفتند

جنازه . بر او نماز جنازه خواند  رسول اهللا آنگاه . خير: گذاشته است؟ گفتند 
 رسول اهللا . بر او نماز جنازه بخوان! اي رسول خدا : ديگري آوردند و گفتند

آيا چيزي باقي گذاشته : آنحضرت فرمود. بلي: آيا او بدهي دارد؟ گفتند: پرسيد
ماز بر او ن آنگاه، رسول خدا. سه دينار، باقي گذاشته است: است؟ گفتند
بر او ! اي پيامبر خدا : سپس سومين جنازه را آوردند و گفتند. جنازه خواند

: آيا چيزي، باقي گذاشته است؟ گفتند: پرسيد رسول اهللا . نماز جنازه بخوان
رسول خدا . سه دينار بدهكار است: ايا او بدهكار است؟ گفتند: پرسيد. خير

                                                           
 .اصحاب سنن با سند صحيح  -٢
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از انصار كه ابوقتاده نام داشت، مردي . نماز جنازه رفيقتان را بخوانيد: فرمود
بر او نماز بخوان بدهي هايش را من پرداخت خواهم ! اي رسول خدا : گفت
 164F١.بر او نماز خواند  رسول اهللا آنگاه . كرد

 : و در روايت ابوقتاده ، عالوه بر مطالب فوق، چنين آمده است كه ابوقتاده گفت -2
ي علَيه قَالَ إِنْ قَضَيت عنْه بِالْوفَاء صلَّيت علَيه قَالَ أَرأَيت إِنْ قَضَيت عنْه أَتُصلِّ«

 ولُ اللَّهسر ا بِهعفَد مقَالَ نَع هلَيا عم تفَيفَقَالَ أَو نْهةَ فَقَضَى عو قَتَادأَب بفَذَه 
هلَيلَّى ع165.»فَصF2 
ردازم، بر او نماز مي خواني؟ اگر بدهي هايش را بپ! اي پيامبر خدا: ترجمه

. بلي، اگر تمام آنها را بپردازي ، بر او نماز مي خوانم: فرمود رسول خدا 
رسول اهللا . ابوقتاده رفت و بدهي هاي آن مرد را پرداخت نمود: راوي مي گويد

 رسول اهللا آنگاه . بلي: تمام بدهي هايش را ادا كردي؟ گفت: پرسيد   بر او
 .نماز خواند

بته در بعضي از روايات تصريح شده است كه ابوقتاده همان لحظه رفت و دين آن ال
 .شخص را ادا نمود

مشابه حديث فوق از جابر روايت شده و در پايان آن، اين مطلب اضافه شده -3
 :است

أنا أولي بكل مومن من نفسه فمن ترك ديناً : فلما فتح اهللا علي رسوله قال« 
 166F3.» فاورثتهفعلي قضاءه و من ترك ماال

من از هر مومن : فرمود رسول اهللا يعني وقتي فتوحات، بيشتر شد، 
هر كس كه بميرد و مديون باشد من وامش را . نسبت به خودش اولويت دارم

 .و هر كس مالي باقي بگذارد از آِن وارثانش مي باشد. مي پردازم
براي نماز جنازه   رسول اهللا هرگاه ميت مديوني را نزد : ابوهريره مي گويد-4

مي پرسيد كه آيا او مالي براي اداي دينش باقي گذاشته  مي آوردند، آنحضرت 
در . است؟ اگر مي گفتند به اندازه كافي مالي باقي گذاشته است، بر او نماز مي خواند

و . بر رفيقتان نماز جنازه بخوانيد: غير اين صورت بر او نماز نمي خواند و مي فرمود

                                                           
 .بخاري و احمد  -١
و حديث مطابق شرايط مسلم صحيح . و احمد و اينجا روايت با الفاظ احمد است نسائي، ترمذي، دارمي، ابن ماجه  -٢

 .است
 .ابوداود و نسائي مطابق شرايط بخاري و مسلم  -١
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. من از مومنان نسبت به خودشان نزديكتر هستم: فتوحات زياد شد، فرمودهنگامي كه 
 :اگر مي خواهيد اين مطلب را بدانيد، آين آيه را تالوت كنيد

»هِمنْ أَنْفُسينَ منؤْملَى بِالْم167.»اَلنَبي أَوF1 
بنابراين هر كس بميرد و مديون باشد و چيزي براي پرداخت بدهي هايش باقي 

و هر كس مالي باقي گذاشته باشد، از . د، پرداخت آنها بر عهده من استنگذاشته باش
 168F2.آن وارثانش مي باشد

ابوبشر، يونس بن حبيب يكي از راويان مسند طيالسي ، بعد از روايت اين حديث 
ناسخ رواياتي است كه  اين روايت،: از ابوالوليد طيالسي شنيدم كه مي فرمود: مي گويد

از خواندن نماز جنازه بر ميتي كه مديون بود، خودداري   ل اهللا رسوكه : در آنها آمده
 .مي كرد

اگر جنازه اي بدون نماز جنازه دفن گردد و يا تعدادي بر او نماز خوانده و : ششم
البته در صورت دوم، امام . تعدادي نخوانده باشند، مي توان بر قبرش نماز جنازه خواند

احاديث متعددي در اين باره آمده . و نماز نخوانده استبايد از كساني باشد كه قبالً بر ا
 :است

يعوده فَمات بِاللَّيلِ  قَالَ مات إِنْسانٌ كَانَ رسولُ اللَّه  عنْ ابنِ عباسٍ « -1
كَانَ اللَّيلُ فَكَرِهنَا  فَدفَنُوه لَيالً فَلَما أَصبح أَخْبرُوه فَقَالَ ما منَعكُم أَنْ تُعلموني قَالُوا

 169F3.»وكَانَت ظُلْمةٌ أَنْ نَشُقَّ علَيك فَأَتَى قَبرَه فَصلَّى علَيه و أَنا فيهم و كبر آربعاً
مردي فوت كرد كه در دوران : مي گويد عبداهللا بن عباس : ترجمه

. فن كردندهنگام شب او را د. به عيادت او مي رفت  رسول اهللا اش  بيماري
چرا مرا : را از مرگ او آگاه ساختند، فرمود  رسول اهللا وقتي صبح شد، 

لذا نخواستيم . شب و هوا تاريك بود!  رسول اهللا اي : اطالع نداديد؟ گفتند
كنار قبر او رفت و بر او نماز  رسول اهللا آنگاه، . شما را به زحمت بياندازيم

شت سر ايشان صف بستيم و من هم از ما هم پ: راوي مي گويد. جنازه خواند
 .چهار تكبير گفت و آنحضرت . جمله نمازگزاران بودم

                                                           
 .ابن ماجه، طيالسي و احمد. نسائي. بخاري، مسلم-٢
 .بخاري ، مسلم، نسائي، ابن ماجه، طيالسي و احمد  -٣
 .و بيهقي بخاري، مسلم، نسائي، ابن ماجه، احمد  -١
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. زن سياه رنگي كه مسجد را جارو مي كرد، فوت كرد: مي گويد ابوهريره -2
: فرمود. فوت كرده است: گفتند. كه چند روز او را نديد ، درباره او پرسيد  رسول اهللا 

او شب هنگام فوت كرد و همان شب دفن گرديد و ما : چرا مرا خبر نكرديد؟ گفتند
 رسول اهللا ظاهراً آنها شركت : رواي مي گويد. (نخواستيم شما را از خواب بيدار كنيم

قبر او را به من نشان : فرمود رسول اهللا .) را در نماز جنازه اين زن، مهم ندانستند
ثابت . رفت و نماز جنازه خواندكنار قبر  آنحضرت . مردم قبرش را نشان دادند. دهيد

 : فرمود  رسول اهللا : كه يكي از راويان اين حديث است، مي گويد
إِنَّ هذه الْقُبور مملُوءةٌ ظُلْمةً علَى أَهلها وإِنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ ينَورها لَهم بِصالَتي «
هِملَي170.»عF1 
كي هستند و خداوند با نماز من بر آنها، همانا اين قبرها مملو از تاري(

 ).قبرهايشان را منور مي گرداند
3-  » النَّبِي عنَا مقَالَ خَرَج دينْ زرَ مكَانَ أَكْبو نِ ثَابِتب زِيدنْ يع  درا وفَلَم

لَ فَعرَفَها وقَالَ أَالَ آذَنْتُموني بِها الْبقيع فَإِذَا هو بِقَبرٍ جديد فَسأَلَ عنْه قَالُوا فُالَنَةُ قَا
 نْكُمم اتا مرِفَنَّ ملُوا الَ أَعقَالَ فَالَ تَفْع كينَا أَنْ نُؤْذا فَكَرِهمائالً صقَائ قَالُوا كُنْت

لَيي عالَتفَإِنَّ ص ي بِهونإِالَّ آذَنْتُم رِكُمنَ أَظْهيب ا كُنْتم تيرَ مأَتَى الْقَب ةٌ ثُممحر لَه ه
 171F2.»فَصفَفْنَا خَلْفَه فَكَبرَ علَيه أَربعا

رسول اهللا روزي با : يزيد بن ثابت كه از زيد بزرگتر است، مي گويد: ترجمه
 هنگامي كه آنحضرت . به قبرستان بقيع رفتيم  وارد قبرستان شد، قبر

كنيز آزاد شده فالن ( اين قبر فالن زن : گفتند. تازه اي ديد و در مورد آن پرسيد
چرا مرا با خبر نساختيد؟ : او را شناخت و فرمود رسول اهللا . است) طايفه
او هنگام ظهر مرد و شما روزه داشتيد و در حال استراحت بوديد، : گفتند

هرگز نبينم كه . چنين نكنيد: فرمود  رسول اهللا . نخواستيم شما را اذيت كنيم
همانا نماز . ي از شما فوت كند و من آنجا نباشم و شما مرا اطالع ندهيدكس

كنار قبر رفت و   رسول اهللا آنگاه، . خواندن من بر ميت، موجب رحمت است
با گفتن چهار تكبير، بر او نماز  ما پشت سر ايشان، صف بستيم و آنحضرت 

 .خواند

                                                           
 .احمد. بخاري، مسلم، ابوداود، ابن ماجه، بيهقي، طيالسي   -٢
 .نسائي و ابن ماجه و ابن حبان و بيهقي و سند آن صحيح است  -٣
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به عيادت بيماران بي  نبي اكرم : مي گويد  رسول اهللا يكي از اصحاب -4
و بجز . كس و مستضعف مسلمان مي رفت و در تشييع جنازه آنان شركت مي كرد

دوران بيماري زني فقير كه از . كسي ديگر بر آنان، نماز جنازه نمي خواند   رسول اهللا
هميشه حالش را از همسايگان مي  رسول اهللا . ساكنان عوالي بود، بسيار طوالني شد

. اگر برايش اتفاقي افتاد، او را دفن نكنيد تا من بر او نماز جنازه بخوانم: مودپرسيد و فر
آن زن را به   رسول اهللا مردم طبق دستور . آن زن در يكي از شب ها فوت كرد

بر او نماز جنازه  جايگاه ويژه جنازه ها كنار مسجد النبي آوردند تا پيامبر اكرم 
صحابه بيدار كردن آنحضرت . نماز عشاء خوابيده بود بعد از  رسول اهللا اما . بخواند
 صبح روز بعد، . لذا بر او نماز جنازه خواندند و او را دفن كردند. را مناسب ندانستند

را از ماجرا با خبر  آنها آنحضرت . درباره او از همسايگانش پرسيد  رسول اهللا 
چرا چنين : فرمود  رسول اهللا . ممناسب ندانستيم كه شما را بيدار كني: ساختند و گفتند

به راه افتادند تا اينكه كنار قبر آن  آنگاه صحابه با پيامبر اكرم . كرديد؟ براه بيفتيد
رسول اهللا و . آنجا مانند ايستادن نماز جنازه، پشت سر ايشان صف بستند. زن، رسيدند

   172.تكبير گفتچهار . بر او نماز جنازه خواند و مانند تكبير گفتن بر جنازهF1 
اگر مسلماني، در كشوري يا شهري فوت كند كه كسي در آنجا نباشد تا بر : هفتم

زيرا رسول . او نماز جنازه بخواند، مسلمانان مي توانند بر او غائبانه نماز جنازه بخوانند
رسول و اين روايت را گروهي از ياران . بر نجاشي ، غائبانه نماز جنازه خواند خدا 

و بنده طرق مختلف آنرا جهت استفاده به شرح زير . ور پراكنده، نقل كرده اندبط   اهللا
 :تنظيم نموده ام

خبر مرگ نجاشي را در مدينه منوره   رسول اهللا روايت است كه  از ابوهريره 
امروز يكي از برادران شما و در روايتي ! اي مردم: براي مردم اعالم كرد و فرمود

برخيزيد و . ندگان خداوند، در سرزميني ديگر فوت كرده استبنده صالحي از ب: فرمود
براي برادرتان طلب : و فرمود. نجاشي: او كيست؟ فرمود: پرسيدند. بر او نماز بخوانيد

                                                           
 .بيهقي و نسائي با سند صحيح و نسائي آنرا بطور مختصر روايت كرده است  -١
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به بقيع برد و به : مردم را به مصال و در روايتي   رسول اهللا آنگاه، . استغفار كنيد
همانطور كه براي نماز جنازه صف  امامت ايستاد و مردم پشت سر ايشان صف بستند،

بطوريكه . بسته مي شود و همانگونه كه نماز جنازه خوانده مي شود، بر او نماز خواندند
ما اقتدا كرديم و رسول خدا با گفتن . گذاشته شده است گويا جنازه، جلوي آنحضرت 

نجاشي  اين حديث ، بيانگر اين مطلب است كه 173F1.چهار تكبير بر او نماز جنازه خواند
درباره خصوصيات پيامبر اكرم  چنانكه ايشان از ابوموسي اشعري . مسلمان شده بود

 من گواهي مي دهم كه او پيامبر خدا مي باشد و همان : پرسيد و بعد از آن گفت
و اگر فرصت مي يافتم . كسي است كه عيسي بن مريم به آمدن او مژده داده است

 174F2.ي داشتمبعنوان خدمتگزار كفشهايش را بر م
بايد گفت مفهوم حديث مذكور، در مورد نماز جنازه غائبانه، همان چيزي : توجه

به همين خاطر ، . و حديث، هيچگونه احتمال ديگري ندارد. است كه تا كنون بيان گرديد
هم اكنون خالصه . در گذشته هم تعدادي از محققين مذاهب همين نظريه را ارائه داده اند

 1/205(ايشان در زادالمعاد . ن قيم را در اين باره تقديم مي نمايماي از صحبت هاي اب
. اين نبود كه بر هر ميت غائب نماز جنازه بخواند  رسول اهللا شيوه : مي گويد) 206و 

. بر آنان نماز نخواند  رسول اهللا زيرا مسلمانان زيادي خارج از مدينه فوت كردند و 
ت رسيده است كه رسول خدا بر نجاشي، غائبانه از طرفي ديگر ، با سند صحيح به ثبو

به همين خاطر، مجتهدين امت در اين خصوص ، سه ديدگاه . نماز جنازه خوانده است
 :متفاوت دارند و به سه دسته تقسيم شده اند

بر نجاشي دليل   رسول اهللا نماز غائبانه : امام شافعي و احمد مي گويند -1
 .ئبانه، بر ميت غائب استمشروع بودن و سنت بودن نماز غا

  رسول اهللا امام ابوحنيفه و مالك، نماز جنازه غائبانه را از خصوصيات  -2
 .ديگران نبايد چنين كاري انجام دهند: دانند و مي گويند مي

                                                           
 .ي و احمدبخاري، مسلم ، ابو داود، نسائي ، ابن ماجه، بيهقي ، طيالس  -١
 .ابوداود و بيهقي با سند صحيح  -٢
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اگر مسلماني، در شهري فوت كرد و كسي بر : شيخ االسالم ابن تيميه مي گويد -3
  رسول اهللا او نماز جنازه خوانده شود، همانطور كه او نماز جنازه نخواند، غائبانه بر 

اما . بر نجاشي كه در ميان كفار فوت كرد و كسي بر او نماز نخواند، غائبانه نماز خواند
اگر شخصي در جائي فوت كرده، و افرادي بر او نماز جنازه خواندند، بر چنين شخصي ، 

اندن تعدادي از مسلمانان فرض از بقيه، زيرا با نماز خو. غائبانه نماز جنازه خوانده نشود
خواندن نماز جنازه و ترك آن هر دو به ثبوت  و از رسول خدا . ساقط مي گردد

و از امام ) و اهللا اعلم . (باشد لذا هر يك از آنها در جاي خود قابل عمل مي. رسيده است
بيان احمد سه فتوا روايت شده است كه صحيح ترين آن، همين قول مفصل است كه 

 .گرديد
معالم «چنانكه خطابي در . و همين قول را بعضي از محققين شوافع پذيرفته اند

 :مي گويد» السنن
ايمان آورده و نبوت او را پذيرفته  نجاشي مرد مسلماني بود كه به رسول خدا 

و هر گاه ، مسلماني بميرد، بر ساير مسلمانان واجب . بود، البته ايمانش را كتمان مي كرد
اما او در ميان كفار فوت كرد و در آنجا مسلماني . ت كه بر وي نماز جنازه بخواننداس

رسول اهللا لذا الزم بود كه . وجود نداشت تا حق او را ادا نمايد و بر او نماز جنازه بخواند
  زيرا او پيامبر خدا و ولي نجاشي بشمار مي رفت و از همه مردم . بر او نماز بخواند

. بر او نماز جنازه غائبانه خواند  رسول اهللا به همين خاطر، . ك تر بودبه نجاشي نزدي
 .و اهللا اعلم

بنابراين، اگر مسلماني در يكي از شهرها فوت كرد و بر او نماز جنازه خوانده شده 
بود نيازي نيست كه مسلمانان در شهري ديگر، بر او نماز جنازه غائبانه بخوانند و اگر 

عذر يا هر مانعي، نماز جنازه بر او خوانده نشده است، سنت است  معلوم شود كه بخاطر
كه نماز غائبانه بر او خوانده شود و نماز ، بدليل دوري مسافت و فاصله زياد ميان ميت 

 .و نمازگزاران ترك داده نشود
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در نماز جنازه غائبانه نمازگزاران رو به قبله مي ايستند، نه در جهت شهري كه 
 .تميت در آنجا اس

بعضي از علماء خواندن نماز جنازه غائبانه را مكروه مي دانند و بر اين باورند كه 
در   رسول اهللا دليلشان هم اين است كه . بوده است  رسول اهللا اين عمل مخصوص 

حق نجاشي در حكم حاضرين بوده، چون در بعضي اخبار آمده است كه تمام كوههاي 
البته اين  175F1.نجاشي را مي ديد  آنجا كه پيامبر بين مدينه و حبشه هموار گشت تا 

از اعمال  تاويل ، تاويل فاسدي است، تبعيت و پيروي از آن چه كه رسول اكرم 
نياز به  رسول اكرم شريعت انجام داده است بر ما الزم است و تخصيص يك عمل به 

دهنده بطالن به مصلي و صحابه پشت سر ايشان ، نشان   رسول خدا رفتن . دليل دارد
 ).پايان سخنان خطابي به نقل از ابن قيم(و اهللا اعلم. اين تاويل است

. سخنان خطابي را در اين زمينه نيك دانسته است –شافعي مذهب  –روياني 
زيرا او عنوان حديث فوق را در سنن خود چنين . مذهب امام ابوداود نيز چنين است

و از متاخرين، عالمه شيخ » بالد الشركباب الصاله علي مسلم يموت في «:آورده است
ان اخاكم قدمات «: محقق و صالح؛ مقبلي نيز به اين بخش حديث استناد كرده است كه

 .سند اين حديث مطابق با شرايط شيخين صحيح است» بغير أرضكم فقوموا فصلو عليه
 از جمله دالئلي كه دال بر عدم مشروعيت نماز جنازه براي هر ميت غائب مي باشد

فوت   رسول اهللا اين است كه وقتي خلفاي راشدين و ساير اصحاب و ياران بزرگ 
در حاليكه اگر چنين . كردند، هيچيك از مسلمانان بر آنان نماز جنازه غائب نخواندند

 .مي كردند، اين مساله بصورت تواتر نقل مي شد و بر كسي پنهان نمي ماند
ياري از مسلمانان معاصر كه براي هر اكنون ، مطالبي كه بيان شد با عملكرد بس

خصوصاً براي كساني كه نام و آوازه اي . ميت غائب نماز جنازه مي خوانند مقايسه كن
دارند و با وجود اينكه در حرم مكه فوت كرده و در مراسم حج ده ها هزار مومن بر آنها 

قطعاً روشن اگر در مطالبي كه بيان داشتم خوب دقت شود . نماز جنازه خوانده باشند

                                                           
 .اين روايت جزو خياالت است: مي گويد» المجموع«نووي در   -١
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گردد كه اينگونه نماز جنازه غائب از جمله بدعتهايي است كه هيچ فرد آگاه و عالم  مي
 .و شيوه سلف در بدعت بودن آن ترديدي نخواهد داشت  رسول خدا به سنت 
 :خداوند مي فرمايد. استغفار و طلب رحمت براي كفار و منافقين حرام است -60
  ِّلالَ تُصلَىوع  دأَح مإِنَّه رِهلَى قَبع الَ تَقُما ودأَب اتم منْهاتُوا  كَفَرُواممو هولسرو بِاللَّه

  176F1وهم فَاسقُون
براي دعا و (هرگاه يكي از آنان مرد هرگز بر او نماز نخوان و سر قبرش : ترجمه

ن نداشته اند و در چرا كه آنان به خدا و پيغمبرش ايما. نايست ) طلب آمرزش و دفن او
 .حالي مرده اند كه از دين خدا و فرمان او خارج بوده اند

: سبب نزول اين آيه از عمر و فرزندش عبداهللا رضي اهللا عنهما چنين نقل شده است
خواستند تا بر او نماز جنازه   رسول اهللا وقتي عبداهللا بن ابي بن سلول درگذشت از 

لباس او را . خود را براي نماز آماده كرد  ول اهللا رسوقتي كه : بخواند، عمر مي گويد
نماز مي خواني و حال ) دشمن خدا(تو بر اين منافق ! اي پيامبر: گرفته ، عرض كردم

اشاره به سخني كه قرآن از قول او نقل (آنكه او درباره شما چنين و چنان گفته است؟
رسول اهللا به آناني كه نزد ( »ال تنفقوا علي من عند رسول اهللا حتي ينفضوا«: كرده است
 ليخرجن «و ) هستند بذل و بخشش نكنيد و چيزي ندهيد تا پراكنده شوند و بروند

اگر از غزوه بني مصطلق به مدينه برگشتيم بايد افراد با عزت و (» االعز منها االذل
مه مگر خداوند، شما را از اقا) قدرتمند، اشخاص خوار و ناتوان را از آنجا بيرون كنند

 :نماز بر منافقين و از دعاي مغفرت در حق آنان منع نكرده است، و نفرموده است
 !؟»استغفر لهم او ال تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر اهللا لهم«

براي آنان طلب آمرزش كني و چه نكني، حتي اگر هفتاد بار براي آنان طلب (چه 
 : تبسم كرد و فرمود  رسول خدا ) اهد بخشيدآمرزش كني، خداوند هرگز آنان را نخو

به من . به من اختيار داده شده است و من نيز انتخاب كردم! از كنار من برو اي عمر
چه براي آنان طلب آمرزش كني ، چه نكني خداوند آنان را هرگز «:گفته شده است

                                                           
 .  ٨٤: توبه   -١
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ه، آنان اگر مي دانستم كه در صورت طلب آمرزش بيش از هفتاد مرتب» نخواهد بخشيد
او منافق است، راوي : گفت عمر . مورد مغفرت قرار مي گيرند، اين كار را مي كردم

نماز  رسول خدا بر او نماز جنازه خواند و ما نيز همراه  رسول خدا : مي گويد
بر قبر او رفت و تا پايان مراسم دفن آنجا توقف نمود و سپس   رسول خدا . خوانديم 

 :ه اين دو آيه سوره برائت نازل شدبرگشت و ديري نگذشت ك
  ِّلالَ تُصلَىوع  مإِنَّه رِهلَى قَبع الَ تَقُما ودأَب اتم منْهم داتُوا  كَفَرُواأَحمو هولسرو بِاللَّه

 .177F1وهم فَاسقُون
 تا دم مرگ بر هيچ منافقي نماز نخواند  رسول خدا بعد از آن : مي گويد عمر 

و من بخود مي انديشيدم كه در . و بر قبر هيچيك از آنان دعا و طلب آمرزش ننمود
 178F2.برابر رسول خدا چگونه بخود جرأت سخن گفتن دادم

ابوطالب در بستر مرگ   و از مسيب بن حزن روايت است كه وقتي عموي پيامبر؛
ربانتر بودي تو از همه نسبت به من مه: نزد او آمد و گفت) ص(برد رسول خدا  بسر مي

ابوجهل . ال اله اال اهللا تا براي تو نزد خدا شفاعت بكنم: بگو. و بر من حق بيشتري داري
خواهي از  آيا مي! اي ابوطالب، و عبداهللا ابن ابي اميه كه در آنجا حضور داشتند گفتند

سرانجام . سخن خود را تكرار كرد) ص(مذهب عبدالمطلب روي برتابي؟ رسول خدا 
من تا : فرمود) ص(رسول خدا . من مذهب عبدالمطلب را ترجيح مي دهم :تابوطالب گف

از آن روز به بعد مسلمانان براي . كنم ام براي تو طلب آمرزش مي وقتي ممنوع نشده
گذشتگان خود كه در حال شرك مرده بودند طلب آمرزش نمودند تا اينكه خداوند آيه 

و د رمورد ابوطالب عالوه بر . بازداشت نازل كرد و پيامبر و مسلمانان را از اين كار
تو هر كس را كه دوست داشته : اي ديگر نازل كرد و خطاب به پيامبر فرمود اين، آيه

بخاري، (كند  تواني هدايت بكني بلكه خدا هر كس را كه بخواهد هدايت مي باشي نمي
 )مسلم و احمد

                                                           
 .  ٨٤: توبه   -١
 .بخاري ، نسائي ، ترمذي ، ابن ماجه، بيهقي و احمد  -٢



 
 
 
 

 
 
 
 

 احكام جنايز..…………………………………………………………… ٨٤ 

طلب مغفرت  مردي براي والدين مشرك خود: روايت است كه همچنين از علي 
مگر حضرت : براي پدر و مادر مشرك خود طلب مغفرت مي كني؟ گفت: گفتم. مي كرد

اين جريان را : مي گويد ابراهيم براي پدر و مادر مشرك خود دعا نكرده است؟ علي 
پيامبر و مومنان را نشايد، كه : آنگاه اين آيه نازل شد. عرض كردم رسول اهللا نزد 

هر چند كه خويشاوند باشند هنگامي كه براي آنان . ش كنند براي مشركان طلب آمرز
البته دعاي ابراهيم در حق پدر مشركش بخاطر وعده . روشن شد كه آنها اهل دوزخ اند

اي بود كه با پدرش كرده بود، اما وقتي براي ابراهيم روشن شد كه پدرش دشمن 
نا ابراهيم بسيار نرم خداست و دانست كه از اهل دوزخ است، از وي بيزاري جست، هما

 )114: توبه. (دل و مهربان و شكيبا بود
179Fامام نووي 

نماز جنازه و دعاي مغفرت براي كافربه نص قرآن و اجماع : مي گويد 1
 .امت حرام است

به . نماز جنازه ، مانند نمازهاي پنجگانه واجب است و به جماعت برگزار شود -61
 :دو دليل

 .همواره با جماعت خوانده است نماز جنازه را  رسول خدا  -1
  180F2.»صلوا كما رأيتموني اصلي«: مي فرمايد رسول خدا  -2

بصورت فرادي و بدون جماعت نمي   رسول خدا و اما نماز خواندن صحابه بر 
استثنائي بوده   رسول اهللا جريان نماز جنازه  تواند وجوب جماعت را ساقط كند، زيرا ،

ت و اين جريان نمي تواند دليلي براي ترك آنچه كه كه دليلش براي ما روشن نيس
البته چگونگي برپايي نماز جنازه . رسول خدا در طول عمر مبارك انجام داده است، باشد

از سند صحيحي كه قابل استناد باشد، ثابت نشده است هر چند كه از طرق   رسول اهللا 
بنابراين اگر ميان روايات . وارد شده است متعدد كه هر كدام تاييد كننده ديگري است،

كه   و عمل آنحضرت   رسول اهللا وارده در مورد كيفيت برگزاري نماز جنازه 

                                                           
 . ٢٥٨،  ٥/١٤٤المجموع   -١
 .بخاري  -٢
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مداومت بر برگزاري نماز جنازه بوده توافقي صورت گيرد كه بهتر و اگر نه عمل 
 .آنحضرت ترجيح داده مي شود

اما بخاطر . ددالبته اگر نماز جنازه بدون جماعت خوانده شود، فرض ، ساقط مي گر
نماز جنازه بدون جماعت : گويد نووي نيز مي. ترك جماعت، مردم گناهكار مي شوند

نيز جايز است ولي سنت آنست كه با جماعت خوانده شود و اجماع مسلمانان نيز بر 
 ) المجموع(همين است 

در حديث عبداهللا . حداقل تعداد شركت كنندگان در نماز جنازه، سه نفر باشد-62
را براي برگزاري نماز جنازه بر   رسول اهللا ابي طلحه، : بي طلحه آمده است كهبن ا

دعوت ابي طلحه را اجابت فرمود و در منزل   رسول اهللا . فرزندش عمير دعوت كرد
 جلو شد و ابو طلحه پشت سر رسول خدا   رسول اهللا . ايشان نماز جنازه اقامه نمود

 181F1.شت سر شوهرش ايستادند و كسي ديگر با آنان نبودنيز، پ) همسر ابوطلحه(و ام سليم
حديث مذكور مطابق با شرايط شيخين است و : گويد حاكم در مورد اين حديث مي

 .دليلي بر صحت حضور زنان در نماز جنازه مي باشد
  رسول اهللا . كثرت حضور نمازگزاران فضيلت و منفعتي براي ميت است-63

 : فرمايد مي
براي او طلب  صد نفر از مسلمانان در نماز جنازه او حاضر شده، هر ميتي كه حداقل

او : در روايتي ديگر آمده است 182F2 .شفاعت كنند، شفاعت آنان در حق او پذيرفته مي شود
گاهي امكان دارد كه تعداد نمازگزاران كمتر از صد . مورد مغفرت قرار خواهد گرفت

يرد و اين در صورتي است كه ، نفر باشد و با وجود اين ميت مورد آمرزش قرار گ
 .نمازگزاران، موحد و از هرگونه شرك پاك باشند

 :چنانكه در حديثي آمده است

                                                           
 .حاكم و بيهقي  -١
 .، بيهقي، طيالسي و احمد و ابن ماجه)كه آنرا صحيح دانسته است(، ترمذي، مسلم، نسائي  -٢
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» شْرِكُونَ بِاللَّهلًا لَا يجونَ رعبأَر هتنَازلَى جع قُومفَي وتممٍ يلسلٍ مجنْ را مم
يهف اللَّه مهئًا إِلَّا شَفَّع183.»شَيF1 

لماني كه چهل نفر مسلمان موحد بر او نماز جنازه بر پا دارند هر مس(
 ).خداوند شفاعت آنان را در حق او خواهد پذيرفت

مستحب است كه نمازگزاران در سه يا بيش از سه صف، پشت سر امام  -64
 :در اين باره دو حديث روايت شده است. بايستند

 :از ابو امامه چنين روايت شده است: حديث اول
به همراه هفت نفر نماز جنازه برگزار نمودند در حاليكه سه نفر را  رسول خدا كه 

184Fدر يك صف و دو نفر را در صف بعدي و دو نفر ديگر را در صف آخر قرار داده بود

2. 
 :مالك بن هبيره روايت مي كند كه رسول خدا فرمود: حديث دوم

و (ثَةُ صفُوف منْ الْمسلمينَ إِالَّ أَوجب ما منْ مسلمٍ يموت فَيصلِّي علَيه ثَالَ« 
 185F3.»االّ غُفرله) في لفظ

هر مسلماني كه بميرد در حاليكه سه صف از مسلمانان بر او نماز جنازه (
مورد : در حديثي ديگر آمده است. بر پا دارند بهشت بر او واجب مي گردد

 ).مغفرت قرار خواهد گرفت
گاميكه تعداد كمي براي اقامه نماز جنازه حاضر مي هن بنابراين امام مالك 

 .شدند، آنها را در سه صف تنظيم مي كرد
اگر تعداد نمازگزاران فقط دو نفر بود مقتدي  در كنار امام نايستد، چنانچه در  -65

ساير نمازها، سنت است كه در سمت راست امام قرار گيرد بلكه سنت است پشت سر 
 .بيان گرديد) 62(حديث ابوطلحه كه در طي مساله شماره امام قرار بگيرد، بدليل 

حاكم يا قائم مقام او در نماز جنازه بر ولي ميت حق تقدم دارد، به دليل روايت -66
حسين . فوت كرد، من حاضر بودم روزي كه حسن بن علي : ابو حازم كه مي گويد

اگر . را اقامه كننماز جنازه : خطاب به سعيد بن عاص امير مدينه فرمود بن علي 

                                                           
 .مسلم و ابوداود، ابن ماجه، بيهقي، احمد و نسائي با سند حسن  -١
 .، بيهقي، طيالسي و احمد و ابن ماجه)كه آنرا صحيح دانسته است(مسلم، نسائي، ترمذي،   -٢
 .نيابوداود، ترمذي، ابن ماجه، حاكم و طبرا  -٣
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سعيد در آن . سنت نبود كه حاكم نماز جنازه را بر عهده گيرد تو را جلو نمي كردم
 186F1.اختالف نظر وجود داشت زمان، امير مدينه بود و ميان او و حسين بن علي 

و خاكسپاري او بر يكديگر حسد  رسول اهللا آيا درباره فرزند : گفت ابو هريره 
هر كس حسن و حسين را دوست : شنيدم كه فرمود اهللا رسول مي ورزيد من از 

بدارد، مانند آن است كه مرا دوست داشته و هر كس ، با آنها دشمني ورزد گوئي با من 
 187F2.دشمني كرده است

اگر حاكم يا جانشين او حاضر نباشد، حق تقدم امامت با كسي است كه در  -67
عد به ترتيبي كه در اين حديث بيان قرائت و فهم قرآن مهارت بيشتري داشته باشد و ب

 :گرديد عمل شود
يؤُم الْقَوم أَقْرَؤُهم لكتَابِ اللَّه فَإِنْ كَانُوا في الْقرَاءةِ سواء فَأَعلَمهم بِالسنَّةِ فَإِنْ «

ةِ سواء فَأَقْدمهم سلْما والَ كَانُوا في السنَّةِ سواء فَأَقْدمهم هجرَةً فَإِنْ كَانُوا في الْهِجرَ
هإِالَّ بِإِذْن هتلَى تَكْرِمع هتيي بف دقْعالَ يو هلْطَاني سلَ فلُ الرَّجنَّ الرَّجؤُم188.»يF3 

حق تقدم در امامت با كسي است كه در قرائت قرآن تسلط و مهارت : ترجمه
بيشتر آشنا باشد، بعد  رسول اهللا  سپس كسي كه با سنت. بيشتري داشته باشد

از آن كسي كه سابقه هجرت در راه خدا داشته باشد، سپس كسي كه زودتر از 
شخص اجازه ندارد در حوزه واليت ديگري امام و . ديگران مسلمان شده باشد

جلو دار او شود يا در خانه كسي در مسند و محل مخصوص او بنشيند، مگر با 
 .اجازه آن شخص

ر نوجواني كه به سن بلوغ نرسيده است، از ديگران در علم و قرائت قرآن حتي اگ
 :بهتر باشد، حق تقدم در امامت با او است، بدليل حديث عمروبن سلمه كه مي گويد

اي : وقتي مي خواستند برگردند، گفتند. آمدند رسول اهللا از طائفه ما، هيئتي نزد 
كسي كه قرآن را بيشتر فرا گرفته : د؟ فرموداز ميان ما چه كسي امام شو!  رسول اهللا 

به همين سبب، آنان . در ميان آنان هيچ كس به اندازه من قرآن را فرا نگرفته بود. باشد
در حالي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بودم و چادري . مرا براي امامت انتخاب كردند

                                                           
 .حاكم، بيهقي، بزار، طبراني در المجعم الكبير و احمد  -١
  حاكم و ذهبي احمد، -٢

 .مسلم و اصحاب السنن و المسانيد  -٣
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در قبيله كه من حاضر بعد از آن در هر تجمعي . كه متعلق به خودم بود، بر دوش داشتم
 189F1.بودم امامت مي كردم و نماز جنازه آنان را، تا امروز من اقامه مي كنم

در صورت تعدد اموات چه مرد باشند و چه زن، يك نماز براي همه آنان  -68
كفايت مي كند و، جنازه مردان حتي اگر نابالغ باشند، طوري گذاشته شود كه نزديك 

در اين خصوص احاديث متعددي . طرف قبله گذاشته شود امام باشند و جنازه زنان به
 :وارد شده است

مردان را . نافع روايت مي كند كه باري ابن عمر بر نه نفر نماز جنازه خواند  -1
هم چنين جنازه ام كلثوم . نزديك امام و زنان را در جانب قبله در يك صف قرار داد

  فرزند علي ،  و همسر عمر بن خطاب ه پسر ام كلثوم به نام زيد، در و جناز
امير مدينه در آن . كنار هم قرار داده شد و يك نماز براي هر دوي آنان خوانده شد

ابن عباس ، ابوهريره، ابو سعيد، ابو قتاده رضي اهللا عنهم در . زمان سعيد بن عاص بود
: ي گويديكي از حاضرين م. جنازه زيد نزديك امام گذاشته شد. ميان نمازگزاران بودند

به ابن عباس و . يعني قرار دادن پسر نا بالغ، نزديك امام را نپسنديدم» انكرت ذالك«
حكم اين چيست؟ » ماهذا؟«ابو هريره و ابو سعيد و ابوقتاده نگاه كردم و عرض كردم 

 190F2.سنت همين است» هي السنه«:فرمودند
ميت خوانده  همچنين جائز است كه بر هر يك از جنازه ها ، جدا گانه نماز -69

. درباره شهدا، احد چنين عمل نمود  رسول اهللا بلكه افضل و اصل همين است و . شود
 :در اين باره دو حديث وجود دارد

 .بيان گرديد) 2(و حديث ) 59(حديث عبداهللا بن زبير كه طي مساله -1
ايستاد،  بر جنازه حمزه   رسول اهللا وقتي : حديث ابن عباس كه مي گويد-2

سپس با گفتن نه تكبير بر او نماز جنازه خواند، . ور داد تا طرف قبله گذاشته شوددست
هر جنازه كه . سپس جنازه ساير شهدا يكي بعد از ديگري كنار جنازه حمزه قرار داده شد

                                                           
 .ابوداود و بيهقي با سند صحيح  -١
 .نسائي و ابن الجارود دارالدارقطني و بيهقي  -٢
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بدين نرتيب بر جنازه . اضافه مي شد، بر آن و جنازه حمزه نماز ديگري خوانده مي شد
 191F1.و دو نماز خوانده شد و ساير شهدا هفتاد حمزه 

عايشه رضي اهللا عنها مي . برگزار نمودن نماز جنازه در مسجد نيز، جايز است -70
خواستند كه   رسول اهللا فوت كرد، همسران  روزي كه سعد بن ابي وقاص : گويد

خواسته آنان اجابت . جنازه به مسجد آورده شود تا آنان نيز بر آن نماز جنازه بخوانند
ي جنازه نزديك خانه هاي ازواج مطهرات رسيد، بر زمين گذاشته شد و وقت. شد

سپس ميت از دروازه مخصوص جنايز . بر او نماز جنازه خواندند رسول اهللا همسران 
به ازواج مطهرات خبر رسيد . كه به طرف محل تجمع مردم باز مي شد، بيرون برده شد

عايشه رضي اهللا عنها . ي كرده اندكه مردم اقامه نماز جنازه را در مسجد بدعت تلق
 : فرمود
ما أَسرَع النَّاس إِلَى أَنْ يعيبوا ما الَ علْم لَهم بِه عابوا علَينَا أَنْ يمرَّ بِجنَازةٍ في «

 ولُ اللَّهسلَّى را صمو جِدسالْم سالْم فوي جإِالَّ ف ضَاءينِ بلِ بيهلَى س192.»جِدعF2 
و آوردن جنازه به مسجد را . اند مردم چه زود از علم فاصله گرفته: ترجمه

رسول خدا نماز جنازه سهيل بن بيضاء و : بخدا سوگند. گيرند بر ما ايراد مي
 .برادرش را در وسط مسجد برگزار نمود

البته بهتر است كه نماز جنازه در بيرون مسجد، در محلي كه براي نماز جنازه  -71
  رسول اهللا چنانكه روش غالب در زمان حيات . ر نظر گرفته شده است، خوانده شودد

 :در اين خصوص چند حديث روايت شده است. چنين بود
گروهي از يهود، زن و مردي را كه مرتكب زنا : روايت مي كند كه ابن عمر -1

ي نماز جنازه امر كرد تا در محل برگزار پيامبر . شده بودند، نزد رسول خدا آوردند
 193F3.در نزديكي مسجد سنگ باران شوند

شخصي از ميان ما فوت كرد ، او را غسل داده جنازه : روايت مي كند جابر  -2
اش را در محلي كه جنازه ها گذاشته مي شدند، نزديك مقام جبرائيل قرار داديم تا 

                                                           
 .سبراني در مجمع كبير از طريق محمد بن اسحق  -٣
 .ب سننمسلم و اصحا  -١
 .بخاري  -٢
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جنازه نماز  آمد و بر. را مطلع ساختيم پيامبر . بر او نماز بخواند  رسول اهللا 
 194F1.گزارد

 .بيان گرديد) 17(اين حديث بطور كامل طي مسأله 
روزي در مسجد، در قستمي كه براي «: محمد بن عبداهللا بن جحش مي گويد-3

195F...در جمع ما حضور داشت و  رسول اهللا جنازه ها اختصاص داشت نشسته بوديم و 

2 
خبر وفات او را به  رسول اهللا روزي كه نجاشي مرد، : گويد مي ابوهريره -4

مردم پشت سر ايشان صف . سپس به محل برگزاري نماز جنازه رفت. مردم اعالم كرد
 196F3.با گفتن چهار تكبير، نماز جنازه او را برگزار كرد رسول اهللا بستند و 

هر كس نماز جنازه را در مسجد بخواند به او هيچ پاداشي : رسول خدا فرمود -5
 . )2352الصحيحه . (نمي رسد

بدليل حديث نقل شده از انس . خواندن نماز جنازه در ميان قبرها جايز نيست-72
 كه مي گويد : 

 197F4.»نهي أن يصلي عن الجنائز بين القبور ان النبي «
 ).از برگزار نمودن نماز جنازه در ميان قبرها منع كرد نبي اكرم (

هلوي ميت زن بايستد امام در نماز جنازه در مقابل سر ميت مرد و در برابر پ-73
 :در اين خصوص دو حديث وجود دارد

او بر جنازه اي نماز . با انس ابن مالك همراه بودم: ابوغالب خياط مي گويد-1
در يك روايت ديگر بجاي سر ميت، سر تخت آمده . (خواند و در برابر سر ميت ايستاد

از قريش، .(ورده شدوقتي آن جنازه برداشته شد، جنازه زني آ: ابوغالب مي گويد) است
دختر فالني  اين جنازه فالن زن،! اي ابو حمزه: به انس بن مالك گفته شد) يا از انصار

آن جنازه ايستاد و نماز ) وسط(انس بن مالك در برابر پهلو . است بر او نماز بخوان

                                                           
 .حاكم و غيره  -٣
 .حاكم ، ذهبي ، احمد و منذري  -١
 .بخاري و مسلم  -٢
 .ابن االعرابي در المجعم و طبراني در المجعم االوسط  -٣
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وقتي . عالء بن زياد عدوي، كه از تابعين بزرگ بود نيز در آنجا حضور داشت. خواند
اي : ه انس بن مالك در ايستادن بر جنازه زنان و مردان، تفاوت قائل است، گفتديد ك

آنگاه عالء بن زياد عدوي رو . بلي: است؟ گفت آيا اين، سنت رسول خدا ! ابو حمزه
 198F1.اين روش ايستادن را ياد بگيريد و بخاطر بسپاريد: به ما كرد و گفت

. اسحاق و برخي از احناف است ،و اين قول جمهور علما مانند امام شافعي، احمد
بلكه خود امام ابوحنيفه آنطور كه صاحب هدايه نقل كرده و ابويوسف آنطور كه امام 

و اما اينكه صاحب . اند طحاوي در شرح معاني اآلثار ذكر نموده، معتقد به همين بوده
بدان  ي ميت مرد و زن را ترجيح داده و اكثر احناف نيز هدايه ايستادن د رمقابل سينه

اند به دليل اينكه قلب در آنجا قرار دارد و جاي ايمان در قلب است بايد گفت كه  معتقد
: اينها تعليل هاي باطل و مخالف با سنت صريحي است كه انس به آن اشاره كرد و گفت

در حالي . كردند  هو السنه اي كاش اينگونه جسورانه در مقابل سنت موضع گيري نمي
 .اند مام طحاوي معتقد به آن بودهكه امامان آنها و ا

 :سمره بن جندي مي گويد -2
» النَّبِي خَلْف تلَّيص  ولُ اللَّهسر فَقَام اءنُفَس يهو اتَتبٍ مكَع لَى أُملَّى عصو
 اطَهسا وهلَيالَةِ علص199. »لF

2 
نماز جنازه  د، برام كعب كه در جريان زايمان فوت كرده بو  رسول اهللا (

در برابر پهلوي  پيامبر . خواند  و من نيز پشت سر ايشان نماز مي خواندم
 ).او ايستاد

حديث فوق به وضوح نشانگر اين مطلب است كه سنت است امام در مقابل وسط 
بلكه . عيناً همين معني را دارد» عند عجيزتها«:جنازه زن بايستد و حديث انس كه فرمود

 .اضح تر استدر اين مورد، و
رسول اهللا همه اين موارد از . در نماز جنازه چهار يا پنج الي نه تكبير گفته شود-73
 البته بهتر است كه متنوع . به هر كدام كه عمل شود، كفايت مي كند. ثابت است

همانطور كه در موارد . يعني، گاهي چهار و گاهي پنج و گاهي نه تكبير گفته شود. باشد

                                                           
 .ابو داود، ترمذي، بيهقي، طيالسي، احمد ، ابن ماجه و طحاوي  -٤
 .رود طحاوي، بيهقي، طيالسي و احمدبخاري، مسلم، ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن ماجه، ابن جا  -١
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ند دعاي استفتاح ، صيغه هاي تشهد و درود ابراهيمي چنين گنجايشي مشابه آن، مان
و اگر خواسته باشيم همواره پايبند يك روش باشيم، در اين صورت چهار . وجود دارد

تكبير بهتر است، زيرا روايات چهار تكبير بيش از روايات پنج تكبير و نه تكبير مي 
 .كبير مي باشند مي پردازيماينك به ارائه رواياتي كه مؤيد چهار ت. باشند

 :مشروعيت چهار تكبير را جمعي از صحابه روايت كرده اند -الف
پيرامون نماز ) 59(كه مساله شماره . روايت شده است حديثي از ابوهريره  -1

با گفتن چهار تكبير ، نماز  رسول اهللا جنازه نجاشي بيان گرديد و در آن گفته شد كه 
 .جنازه خواندند

كه در مساله مورد بحث پيرامون نماز بر شخصي كه در  ابن عباس  حديث -2
 .شب دفن شده بود، بيان گرديد

بر جنازه كنيزي از   رسول اهللا درباره نماز  حديثي كه از يزيد بن ثابت -3
 .فالن طايفه روايت شد و بعد از حديث ابن عباس بيان گرديد

بر  رسول اهللا ره اقامه نماز حديثي دربا رسول اهللا از بعضي از اصحاب -4
حديث فوق بعد از حديث يزيد بن . جنازه زني مستمند بعد از دفن، روايت شده است

 .ثابت بيان گرديد
 :مي گويد همچنين ابو امامه  -5
مخَافَتَةً  السنَّةُ في الصالَةِ علَى الْجنَازةِ أَنْ يقْرَأَ في التَّكْبِيرَةِ األُولَى بِأُم الْقُرْآنِ«

 200F1.»ثُم يكَبرَ ثَالَثًا والتَّسليم عنْد اآلخرَةِ
سنت در نماز جنازه، اين است كه بعد از تكبير اول سوره فاتحه با صداي 

 .سپس سه تكبير و بعد از تكبير آخر سالم گفته شود. آهسته خوانده شود
 : مي گويد عبداهللا بن ابي اوفي  -6
 201F2.»ان يكبر اربعاًك ان رسول اهللا «
 ).چهار تكبير مي گفت) در نماز جنازه( رسول خدا (

                                                           
 .بر اساس شرط شيخين صحيح مي باشد: و گفته است» المجموع«نسائي با سند صحيح ، طحاوي و نووي در   -١
 .بيهقي با سند صحيح  -٢
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پنج تكبير ، در نماز جنازه، بر اساس روايت عبدالرحمن بن ابي ليلي است كه  -ب
 : مي گويد

»أَلْتُها فَسسةٍ خَمنَازلَى جرَ عكَب إِنَّها وعبزِنَا أَرنَائلَى جرُ عكَبي ديفَقَالَ كَانَ  كَانَ ز
 ولُ اللَّهسر  ارُهكَببعده ابداَ(فال اتركها [ي 202.»])ألحدF1 
روزي بر جنازه . زيد بن ارقم، در نماز جنازه چهار تكبير مي گفت: ترجمه

پنج تكبير  رسول اهللا : از او در اين باره پرسيدم، فرمود. اي پنج تكبير گفت
 ).ين پنج تكبير را رها نمي كنمبنابراين من بخاطر هيچكس ا(گفته است 

و امام احمد و اسحاق گفته . و بسياري از اهل علم و صحابه اين كار را كرده اند
 .اگر امام پنج تكبير گفت، مقتديها نيز به پيروي از او چنين بكنند: اند

همچنين مشروعيت گفتن شش و هفت تكبير از احاديث موقوفي كه در حكم  -ج
اين احاديث موقوف از آن جهت به درجه مرفوع . ت شده استمرفوع مي باشند، ثاب

ارتقاء يافته اند كه بعضي از بزرگان صحابه، آنها را در جمع اصحاب ديگر عمالً انجام 
 :داه اند و كسي معترض نشده است اين آثار بشرح زير مي باشند

ف را نماز جنازه سهل بن حني علي بن ابي طالب : عبداهللا بن مغفل مي گويد -1
او بدري است يعني از جمله : سپس به ما روكرد و گفت. خواند و شش تكبير گفت

 203F2.كساني است كه در غزوه بدر شركت نموده است
برادران مسلمان تو در : علقمه از شام آمد و به ابن مسعود گفت: شعبي مي گويد

مشخص كنيد بهتر است شما عددي را براي ما . بالد شام در جنازه پنج تكبير مي گويند
در : عبداهللا بن مسعود لحظه اي سرش را پائين گرفت و فرمود. تا ما از شما اطاعت كنيم

 204F3.نماز جنازه همان مقدار تكبير بگوئيد كه امام شما مي گويد، عدد معيني وجود ندارد
رسول اهللا بر اهل بدر شش تكبير ، بر ساير اصحاب  علي : عبد خير مي گويد -2
 205 .ر عموم مردم چهار تكبير مي گفتپنج تكبير و بF4 

                                                           
 .مسلم، نسائي، ترمذي، ابن ماجه، ابوداود، طحاوي، بيهقي، طيالسي و احمد  -٣
 .بيهقي ابو داود، احمد، طحاوي ، حاكم و  -١
 .طحاوي و بيهقي ابن حزم در المحلّي ،  -٢
 .طحاوي، دارقطني و بيهقي  -٣
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بر ابي قتاده ،  حضرت علي : همچنين موسي بن عبداهللا بن يزيد مي گويد -3
 206F1 .ضمناً ايشان بدري بود. نماز خواند و هفت بار بر جنازه او تكبير گفت

 رسول اهللا اين آثار بيانگر آن است كه پنج و شش تكبير در نماز جنازه همچنان بعد از 
 .بنابراين ادعاي اجماع بر چهار تكبير باطل است. ان صحابه رواج داشته استدر مي
 :در مورد مشروعيت گفتن نه تكبير، دو حديث آمده است -د
 207F2»صلي علي حمزه فكبر عليه تسع تكبيرات ان النبي « عن عبداهللا به زبير  -1
 ).نماز جنازه خواند با گفتن نه تكبير بر حمزه  رسول خدا (

. باال ترين رقمي است كه در تعداد تكبير ها نماز جنازه ما به آن دست يافته ايم اين
 .البته كاستن از آن چهار تكبير مجاز است. بنابراين نبايد بر آن افزوده شود

 : روايت است از عبداهللا بن عباس -2
به ايستاد، دستور داد كه  براي اداي نماز بر جنازه حمزه   رسول اهللا كه وقتي 

 208F3 .سپس با گفتن نه تكبير بر او نماز جنازه خواند. طرف قبله گذاشته شود
در اين باره دو حديث . مشروع است كه در تكبير اول دست ها را بلند كنند-75

 :وجود دارد
1- » ولَ اللَّهسأَنَّ ر ا ضَعولِ تَكْبِيرَةٍ وي أَوف هيدي ةٍ فَرَفَعنَازلَى جرَ عنَى كَبملْي

 209F4»علَى الْيسرَى 
بر جنازه اي تكبير گفت و با تكبير اول دستها را بلند   رسول اهللا : ابوهريره مي گويد(

 ).كرد و دست راست را روي دست چپ قرار داد

                                                           
 .طحاوي و بيهقي به سند صحيح  -٤
 .بيان گرديد ٥٩تمام اين حديث در دليل دوم مساله   -١
 .بيان گرديد ٦٩اين حديث در بيان حديث دوم در مساله   -٢
 .ت االصبهانيينترمذي، دارقطني، بيهقي و ابوالشيخ در طبقا  -٣
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 : ابن عباس مي گويد  -2
 210F1.»كان يرفع يديه علي الجنازه في اول تكبيره ثم ال يعود  ان رسول اهللا «
دستها را بلند مي كرد و در بقيه . در تكيبر اول نماز جنازه   رسول اهللا(

 ).تكبيرات دستها را بلند نمي كرد
علما در اين . اين حديث غريب است : امام ترمذي بعد از بيان حديث اول مي گويد

باره اختالف نظر دارند، اغلب علما بر اين باورند كه سنت است در هر تكبير دستها بلند 
بعضي از علما بر اين . مبارك، شافعي ، احمد و اسحق چنين فتوا داده اند ابن. شود 

امام ثوري و علماي كوفه اين قول را . عقيده اند كه دستها فقط در تكبير اول بلند شوند
در نماز جنازه با دست راست : از ابن مبارك نقل شده است كه مي گويد. ترجيح داده اند

با دست راست، دست چپ را : علما مي گويند بعضي از. دست چپ را قبضه نكند
 .بگيريد همانطور ، كه در ساير نمازها اين عمل صورت مي پذيرد

اجماع بر اين است كه «: اما نووي از ابن المنذر چنين نقل كرده است» مجموع«در 
 .»در تكبير اول دستها بلند شوند و در ساير تكبيرها اختالف نظر وجود دارد

ا در احاديث سراغ نداريم كه جز در تكبير اول در بقيه تكبيرات م: بنده مي گويم
دستها بلند كرده شوند و نظر فقهاي احناف و ديگر محققين مانند شوكاني و ابن حزم 

 .همين است
دست راست بر پشت كف، مچ و ساعد دست چپ گذاشته و روي سينه بسته  -76

 :نها ضروري استدر اين باره احاديثي وارد شده است كه بيان آ. شود
حديث ابوهريره كه هم اكنون بيان گرديد، اين حديث هر چند كه از لحاظ سند -1

ضعيف است اما از لحاظ معني و مفهوم بدليل تاييد توسط احاديث زير صحيح مي 
. احاديث زير بخاطر مطلق بودن، شامل احاديث مربوط به نماز جنازه نيز مي باشد. باشد

 هاي غير فرض،  مانند نماز باران و نماز كسوف را در بر همانطور  كه تمام نماز
 .مي گيرند

 : حديث دوم از سهل بن سعد است، كه مي گويد -2

                                                           
 .دارقطني  -٤
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 211F1»كَانَ النَّاس يؤْمرُونَ أَنْ يضَع الرَّجلُ الْيد الْيمنَى علَى ذراعه الْيسرَى في الصلَاةِ« 
 ).ر نماز روي ساعد دست چپ بگذارندبه مردم امر مي شد تا دست راست را د(
 : است كه مي گويد حديث سوم از عبداهللا بن عباس  -3

گروه پيامبران، امر شده كه در خوردن  به ما ،: شنيدم كه مي گفت از پيامبر اكرم 
افطار، شتاب و در خوردن سحري، تاخير و در نماز، دست راست را روي دست چپ 

 212F2 .قرار دهيم
 :را طاووس راويت مي كند و مي گويدحديث چهارم  -4
» ولُ اللَّهسر  رِهدلَى صا عمنَهيب شُدي رَى ثُمسالْي هدلَى ينَى عمالْي هدي ضَعي

 213F3.»وهو في الصالَةِ
دست راستش را روي دست چپ مي گذاشت و سپس، هر دو   رسول اهللا 

 .دست را روي سينه مي بست
اديث اگر چه مرسل است، اما باتفاق نزد كساني كه حديث مرسل را حجت اين اح

مي دانند، حجت است و نزد كساني كه حديث را زماني حجت مي دانند كه موصول 
داشته باشد قابل استدالل است و اين حديث نيز دو شاهد دارد ) مويد( باشد، يا شواهدي 

 :كه عبارتند از
 :وائل بن حجر مي گويد -1

 214F4 .را ديدم كه دست راست را روي دست چپ و بر سينه قرار داده بود  اهللا رسول 
را ديدم كه بعد از  رسول اهللا  215F5:قبيصه بن هلب به نقل از پدرش مي گويد -2

اتمام نماز گاهي طرف راست و گاهي به طرف چپ بر مي گشت و او را ديدم دست را 

                                                           
 .، احمد و بيهيقي» الموطا«، بخاري ، امام احمد در »الموطا«امام مالك در   -١
مولف آنرا صحيح به شرط مسلم دانسته و سيوطي در » االوسط«و در » الكبير«ابن حبان در صحيح و طبراني در   -٢
 .آن را صحيح دانسته است» تنوير الحوالك«
 .ابوداود  -١
 .ابن خزيمه در صحيح خود و بيهقي در سنن خود از دو طريق كه هر كدام ديگري را تقويت مي كند  -٢
 .با سند صحيح به شرط مسلم.احمد  -٣
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دست راست را روي مفصل دست : را روي سينه گذاشته بود، يحيي بن سعيد مي گويد
 .چپ گذاشته ، بعد آنها را روي سينه قرار داده بود

216Fدر مجموع اينها سه حديث

هستند كه نشانگر اين مطلبند كه در نماز، گذاشتن  1
دست ها روي سينه سنت است، كسي كه مجموع اين روايات را بررسي كند، در اين 

 .مورد ترديدي نخواهد داشت
 217F2.گذاشتن دست ها زير ناف داللت مي كند به اتفاق ضعيف استاما حديثي كه بر 

در حديث طلحه  218F3.بعد از تكبير اول، سوره فاتحه و سوره اي ديگر خوانده شود-77
 :بن عبداهللا بن عوف چنين آمده است

و جهر  ةو سور[علي جنازه فقرأ بفاتحه الكتاب  صليت خلف ابن عباس «
 219F4.»لتعلموا انها سنه] انما جهرت[: قال] لته؟أسفحتي اسمعنا فلما فرغ اخذت بيده 

ابن عباس در نماز جنازه اي، فاتحه و سوره ديگري با صداي بلند : ترجمه
به گونه اي كه ما آن را بشنويم، پس از اتمام نماز، دست او را . قرائت نمود

) پيامبر(چنين كردم تا شما بدانيد اين سنت : گفت. گرفته و علت را پرسيدم
 . است

اين (» هذا حديث حسن صحيح«: امام ترمذي بعد از نقل اين حديث مي گويد
آنها . و نزد بعضي از علما و فقهاي صحابه معمول به بود) حديث حسن و صحيح است

فتواي امام شافعي ، احمد و . بعد از تكبير اول، خواندن سوره فاتحه را ترجيح مي دادند
 :اين باورندكهبعضي از علما بر . نيز اسحاق همين است

چراكه نماز جنازه حمد و ثناي خداوند، درود بر . در نماز جنازه قرآن خوانده نشود
 .اين فتواي ثوري و علماي كوفه است. و دعا براي ميت است  رسول اهللا 

                                                           
 .حديث حسن ديگري نيز شاهد بر اين حديث مي باشد كه ترمذي آنرا تخريج نموده است و حسن بر شمرده است  -٤
 .زيلعي و غيره نووي،   -٥
چنانكه مذهب شافعي نيز همين است و امام . اره به عدم مشروعيت خواندن سبانك اللهم در نماز جنازه دارداين اش  -١

 .من چنين چيزي نشنيده ام: احمد نيز در اين مورد گفته است
 .بخاري، ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن الجارود، دارالقطني و حاكم  -٢
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البته حديث مذكور و احاديث ديگرهم معنا، حجتي عليه ثوري و علماي كوفه مي 
در حكم حديث » من السنة كذا«حابي كه بگويد باشند،قول اصح اين است كه سخن ص

 . علماي احناف نيز اين قاعده را قبول دارند. مرفوع است 
مذهب صحيح نزد علماي اصول و محدثين و «: نووي در المجموع نيز گفته است

 . »غيره همين است
بر صحت اين قول جزم نموده و شارح تحرير، » تحرير«حتي محقق بن همام ، در 

فتواي علما متقدمين ما همين است و صاحب ميزان، شوافع و : حاج مي گويد ابن امير
 .جمهور محدثين نيز، آن را اختيار كرده اند

پس جاي شگفتي است كه احناف اين حديث صحيح را ترك نموده : بنده مي گويم
در نماز جنازه قرائت «: مي گويد» موطا«چنانكه امام محمد در . و بر آن عمل نكنند

همچنين در مبسوط سرخسي نظير اين قول . »و اين سخن ابوحنيفه است. ه نشودخواند
 .نقل شده است

از آنجا كه اين قول از صواب دور بوده و با حديث صحيح منافات دارد، برخي از 
متاخرين ناچار به جواز قرائت فاتحه آنهم به نيت دعا نه به نيت قرائت فتوا داده اند تا 

گويا سخن امام ! م خود و حديث پيامبر، توافقي ايجاد نمايندبدينصورت بين سخن اما
 !حديث صحيحي است كه در مقابل حديث صحيح ديگري قرار گرفته و نبايد نقض شود

بايد گفت كه گذاشتن چنين شرطي براي خواندن فاتحه در جنازه چون ثبوتي ندارد، 
در حديث آمده است به  و خواندن سوره اي ديگر همراه با فاتحه آنطور كه. مردود است

 .بطالن اين شرط مي افزايد
جالب تر اينكه آنها معتقد به خواندن سبحانك اللهم بعد از تكبير اول در نماز 

چگونه آنچه كه اصل و ! عجبا. چيزي كه هيچگونه اصلي در سنت ندارد. جنازه هستند
ان سنت بر آن اساسي دارد، ديده دانسته ترك داده مي شود و آنچه بي اساس است بعنو

 !!عمل مي شود
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قرائت سوره فاتحه در : گفته است» فتح القدير«و تعجب آورتر اينكه ابن همام در 
 !ثابت نيست  رسول اهللا نماز جنازه از 

در حاليكه مساله قرائت فاتحه در نماز جنازه در صحيح بخاري و بسياري از 
. ون ابن همام پوشيده بماندكتابهاي صحيح آمده است و فكر نمي كنم براي محققي همچ

را » لتعلموا أنها سنة«: البته ممكن است ايشان اين جمله ابن عباس را كه مي گويد
 .حجت قرار ندهد

زيرا يكي از اصول مذهب ابن . اگر چنين مي پندارند پس اين هم شگفت آور است 
. ستدر حكم حديث مرفوع ا» انها سنة«: همام اين است كه سخن صحابي وقتي بگويد

وقتي ميتي را بر تخت گذاشتند، هر چهار پايه آن «: چنانكه خودش در هدايه مي گويد
سنت اين است كه دو مرد تخت را : اما شافعي مي گويد. را بگيرند و اين سنت است

سپس ابن » .يكي از آنان آنرا بر گردن خود و ديگري بر سينه اش بگذارد. حمل بكنند
چنانكه ابي عبيده از . خالف اين امر ثابت شده است  رسول اهللاز  :همام مي افزايد

هرگاه جنازه اي را تشييع كرديد، بايد هر چهار «پدرش ابن مسعود نقل مي كند كه 
بر اساس اين : سپس ابن همام مي گويد. »و اين سنت است. گوشه تخت را بگيريد

 .سخن ابن مسعود ثابت شد كه اين سنت است
در » انه من السنه«: ان سخن ابن مسعود را كه مي گويدچگونه ايش: بنده مي گويم

مرفوع  اما همين سخن را از ابن عباس، در حكم حديث ،. حكم حديث مرفوع مي داند 
 !نمي داند؟ نمي دانم اين را تناقض گوئي بنامم يا سهو و يا تعصب مذهبي؟
بن اما سخن ا. ضمناً سخن ابن عباس با سند صحيح و در بخاري نقل شده است

 .بدليل اينكه ابو عبيده زمان پدرش را درك ننموده است. منقطع است مسعود ،
 )الجوهر النقي از ابن تركماني حنفي(

 .بخاطر همين بنده از روايت فوق در اين كتاب استفاده ننمودم
چنانكه در حديث أبي . در نماز جنازه قرائت با صداي آهسته خوانده شود -78

 :أمامه بن سهل آمده است
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السنَّةُ في الصالَةِ علَى الْجنَازةِ أَنْ يقْرَأَ في التَّكْبِيرَةِ األُولَى بِأُم الْقُرْآنِ مخَافَتَةً «
 220F1.»ثُم يكَبرَ ثَالَثًا والتَّسليم عنْد اآلخرَةِ

سنت در نماز جنازه اين است كه بعد ازتكبير اول سوره فاتحه با صداي (
ه شود، سپس سه بار تكبير و بعد از تكبير چهارم سالم گفته آهسته خواند

 ).شود
بعد از تكبير دوم براي رسول خدا درود فرستاده شود، در حديث ابي امامه  -79

 : آمده است كه
سنت در نماز جنازه اين است كه امام، نخست تكبير گويد، بعد از تكبير اول سوره 

ا درود بفرستد ، در سه تكبير آخر خالصانه فاتحه را آهسته بخواند و براي رسول خد
براي ميت دعا كند و آنها را قرائت نخواند، سپس به طرف راست آهسته سالم بگويد و 

 221F2 .هر آنچه را كه امام آهسته انجام مي دهد، مقتدي ها انجام دهند
را » الحق كذ«و » السنه كذا«جمله  رسول اهللا اصحاب : امام شافعي مي گويد

 .بكار مي بردند  رسول اهللا سنت  فقط براي
لذا براي نماز جنازه  براي درود بر پيامبر در نماز جنازه، الفاظ خاصي نيامده است،

بلكه همان درودي كه در نمازهاي فرض در تشهد خوانده . درود بخصوصي وجود ندارد
 .در نماز جنازه نيز خوانده شود مي شود،
بقيه تكبيرات را گفته و با اخالص   اهللا  رسولبعد از تكبير دوم و درود بر -80

 :مي فرمايد  رسول اهللا براي ميت دعا كند، چنانكه 
 »و اذا صليتم علي الميت فاخلصوا له الدعاء« 
 .)هرگاه بر ميت نماز خوانديد، خالصانه براي وي دعا كنيد(

و بنده  منقول هستند،  رسول اهللا در نماز جنازه، دعاهايي خوانده شود كه از -81
 :به چهار مورد آنها دست يافتم كه عبارتند از

                                                           
 .نسائي و غيره  با سند صحيح  -١
 .درام و بيهقي و ابن الجاورد  شافعي  -٢
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1- » ولُ اللَّهسلَّى رقُولُ صي كالنَ مب فونْ عع  ْنم ظْتفةٍ فَحنَازلَى جع
سوو نُزُلَه أَكْرِمو نْهع فاعو هافعو همحارو رْ لَهاغْف مقُولُ اللَّهي وهو هائعد خَلَهدم ع

 واغْسلْه بِالْماء والثَّلْجِ والْبرَد ونَقِّه منْ الْخَطَايا كَما نَقَّيت الثَّوب األَبيض منْ الدنَسِ
ه الْجنَّةَ وأَبدلْه دارا خَيرًا منْ دارِه وأَهالً خَيرًا منْ أَهله وزوجا خَيرًا منْ زوجِه وأَدخلْ

تيالْم كأَنْ أَكُونَ أَنَا ذَل تنَّيتَّى تَمذَابِ النَّارِ قَالَ حنْ عم رِ أَوذَابِ الْقَبنْ عم ذْهأَع222.»وF1 
خداوندا او را مورد مغفرت و رحمت قرار ده، او را عفو كرده و از : ترجمه

ر و با آب ، يخ و برف وي در گذر، جاي او را وسعت بخش و او را گرامي بدا
از گناهان چنان پاكش بگردان كه پارچه سفيد از چرك ها پاك . او را غسل ده 

كرده مي شود او را خانه اي بهتر از اين خانه، خانواده اي بهتر از اين خانواده 
او را در بهشت داخل ! و همسري بهتر از اين همسر عنايت بفرما، پروردگارا

 .اب دوزخ رهائي بخشنما و از عذاب قبر و عذ
 .اي كاش من بجاي اين ميت بودم: با خود مي گفتم: عوف بن مالك مي گويد

كَانَ إذَا صلَّي علَى جنَازةٍ فَقَالَ اللَّهم اغْفرْ لحينَا وميتنَا « :ابوهريره مي گويد -2
وغَائبِنَا اللَّهم منْ أَحييتَه منَّا فَأَحيِه علَى وصغيرِنَا وكَبِيرِنَا وذَكَرِنَا وأُنْثَانَا وشَاهدنَا 

علَّنَا بالَ تُضو رَهنَا أَجرِمالَ تَح مانِ اللَّهلَى اإلِيمع فَّهنَّا فَتَوم تَهفَّينْ تَومالَمِ واإلِسه223.»دF2 
: فتبر جنازه اي نماز مي گزارد، مي گ هنگاميكه پيامبر : ترجمه

پروردگارا زنده و مرده ، حاضر و غايب، كوچك و بزرگ و زن و مرد ما را 
پروردگارا هر كس از ما را كه زنده مي داري، بر . مورد مغفرت قرار بده 

اسالم زنده نگاه دار و هر كس را كه مي ميراني ، خاتمه اش را با ايمان 
از او ما را گمراه  ما را از ثواب آن محروم مگردان و بعد! خداوندا. بگردان

 .نكن
 : واثله بن اسقع مي گويد -3
» ولُ اللَّهسلَّى رص  ٍنَ فُالَنإِنَّ فُالَنَ ب مقُولُ اللَّهي تُهعمينَ فَسملسنْ الْملٍ مجلَى رع

جِوارِك فَقه منْ فتْنَةِ الْقَبرِ  في ذمتك فَقه فتْنَةَ الْقَبرِ قَالَ عبد الرَّحمنِ منْ ذمتك وحبلِ
 224F3.»حيموعذَابِ النَّارِ وأَنْت أَهلُ الْوفَاء والْحمد اللَّهم فَاغْفرْ لَه وارحمه إِنَّك أَنْت الْغَفُور الرَّ

بر جنازه يكي از مسلمانان نماز خواند شنيدم كه مي   رسول اهللا : ترجمه
فالني ، فرزند فالني در اختيار و در پناه توست، پس او را از ! دگاراپرور: گفت

                                                           
 .مسلم، نسائي ، ابن ماجه  -١
 .ابن ماجه، بيهقي، ابوداود، ترمذي، ابن حبان، حاكم و احمد  -٢
 .ابوداود، ابن حبان، احمد و ابن ماجه  -١
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تو اهل وفا و حق هستي، او را ! پروردگارا. عذاب قبر، عذاب دوزخ نجات ده
 .مورد مرحمت و مغفرت قرار ده، همانا تو بخشنده و مهربان هستي

 : همچنين يزيد بن ركانه مي گويد -4
اللهم ، عبدك و ابن امتك : زة ليصلي عليها قالاذا قام للجنا رسول اهللا كان «

احتاج الي رحمتك و انت غني عن عذابه ان كان محسناً فزد في حسناته و ان كان 
 225F1.»مسيئاً فتجاوز عنه

  هنگامي كه براي اقامه نماز جنازه بر مي خواست، پيامبر اكرم : ترجمه
به رحمت تو نيازمند . اين غالم تو و فرزند كنيز تو است! پروردگارا: فرمود مي

حال آنكه تو به عذاب او نياز نداري، اگر او نيكوكار بوده، بر نيكي هايش . است
 .بيفزا و اگر بد بوده است، از بدي هايش درگذر

بعد از تكبير آخر و قبل از سالم ، نيز دعا كردن جايز و مشروع است بدليل  -82
وزي بر جنازه اي، با گفتن چهار كه ر حديث ابي يعفور از عبداهللا بن ابي اوفي 

تكبير نماز خواند، بعد از تكبير چهارم و پيش از سالم كمي توقف نموده دعا كرد، بعد 
: گفت. خير: آيا من پنج بار تكبير گفتم؟ جواب دادند: رو به حاضرين نمود و پرسيد

 226F2 .چهار بار تكبير مي گفت  رسول اهللا همانا 
ا در تكبير چهارم را مستحب دانسته بر خالف احناف امام احمد و همچنين شوافع دع

 .بعد از تكبير چهارم بايد سالم گفت: كه مي گويند
و بهترين محل دعا براي ميت همان تكبير سوم است ولي بهتر است در اين مورد از 

خوانده شود و نه دعاهاي ديگر گرچه بعضي گفته ) ثابت از رسول خدا(دعاهاي ماثور
. ولي به نظر من جايز نيست كه از دعاهاي ماثور صرف نظر كرد. رداشكالي ندا: اند

اتستبدلون الذي هو : (چرا كه اين كار مصداق اين سخن است كه خداوند مي فرمايد
 !؟)آيا كمترين را بجاي بهترين مي گيريد) (أدني بالذي هو خير

نخست به طرف راست و سپس به طرف چپ،  در آخر، مانند ساير نمازها، -83
 : مي گويد عبد اهللا بن مسعود . سالم بگويد

                                                           
طبراني در . سندش صحيح است و ركانه و يزيد هر دو صحابي مي باشند: حاكم آنرا روايت كرده و مي گويد -٢
 .»لمعجم الكبيرا«
 .بيهقي با سند صحيح ، ابن ماجه، حاكم و احمد  -١
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يفعلهن تركهن الناس احداهن التسليم علي  رسول اهللا ثالث خالل كان «
 227F1.»الجنازة مثل التسليم في الصالة

سه خصلت را بطور مداوم انجام مي داد و مردم آنها  رسول خدا : ترجمه
از جنازه مانند ساير يكي از آن سه خصلت اين است كه در نم. را ترك كرده اند
 .گفت نمازها سالم مي

در نمازها دو سالم  رسول اهللا روايت شده كه  در صحيح مسلم، از ابن مسعود 
اين حديث مبين اين مطلب است . مي گفت) اول به طرف راست و دوم به طرف چپ(

از در حديث اول همان دو سالم است كه در پايان نم» التسليم في الصالة«مراد از : كه
 .گفته مي شود گرچه دو سالم تصريح نشده است

البته اين احتمال وجود دارد كه منظور از اين نسبت اين باشد كه در نماز جنازه 
در برخي موارد در نمازهاي فرض يك سالم  رسول اهللا يك سالم گفته شده، زيرا 

در اغلب راجح است، چون در بيشتر نمازها و ) دو سالم گفتن(اما معني . گفته است
بعيد بنظر مي رسد، زيرا ) احتمال يك سالم(اما اين احتمال . اوقات دو سالم گفته است

آن را روايت  ثابت است اما، ابن مسعود   رسول اهللا هر چند يك سالم از : كه
يك » مثل التسليم في الصالة«: لذا نمي توان از سخن ايشان كه مي گويد. نكرده است 

 .سالم را فهميد
 :آمده است در حديثي از ابوهريره . اكتفا به يك سالم نيز جايز است -84
 228F2.»واحدة تسليمةفكبر عليها اربعاً و سلم  ةصلي علي جناز  رسول اهللا ان « 
 ).چهار بار تكبير گفت و يك سالم داد. بر ميتي نماز خواند  رسول اهللا (

و شاهد حديث ابي حديثي كه عطاء بن سائب بصورت مرسل روايت كرده ، مؤيد 
 :هريره است و در آن آمده است كه

 229F3.»واحدة تسليمةسلم علي الجنازة   رسول اهللا ان «
 ).بر جنازه يك سالم گفت  رسول اهللا (

                                                           
 .»الكبير«بيهقي با سند صحيح ، امام نووي نيز سند آن را جيد دانسته طبراني در   -٢
 .دارقطني، حاكم و بيهقي  -١
 .بيهقي به طريق معلق روايت كرده   -٢
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حاكم بعد از نقل اين . و عمل گروهي از صحابه نيز مؤيد حديث ابي هريره است
عبداهللا بن عباس، جابر بن و از علي بن ابي طالب، عبداهللا بن عمر، : روايت مي گويد

ثابت است كه اين بزرگواران در نماز  عبداهللا، عبداهللا بن أبي أوفي و ابي هريره 
 .جنازه بر يك سالم اكتفا مي كردند

به دليل . در نماز جنازه، سنت است كه امام و مأمومين آهسته سالم گويند -85
 :حديث ابوامامه كه قبالً بيان گرديد

ي نفسه حين ينصرف و السنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل ثم يسلم سراً ف«
 230F1.»امامه

دارد كه امام بيهقي آن را در سنن  از ابن عباس ) مويدي(اين حديث شاهدي 
 :خود بدينصورت آورده است

 .»كان يسلم في الجنازة تسليمة خفيفة« 
 ).يعني ابن عباس در نماز جنازه آهسته سالم مي گفت(

 .مر چنين چيزي نقل شده استهمچنين از ابن ع
نماز جنازه در اوقات سه گانه اي كه اقامه نماز در آن حرام است، جايز  -86

 :بدليل حديث عقبه بن عامر كه مي گويد. مگر اينكه ضرورت ايجاب نمايد. نيست
» ولُ اللَّهسكَانَ ر اتاعثَالَثُ س َأَنْ ن يهِنَّ أَوف لِّيانَا أَنْ نُصنْهيهِنَّ يرَ فقْب

موتَانَا حينَ تَطْلُع الشَّمس بازِغَةً حتَّى تَرْتَفع وحينَ يقُوم قَائم الظَّهِيرَةِ حتَّى تَميلَ 
تَّى تَغْرُبلْغُرُوبِ حل سالشَّم فينَ تَضَيحو س231.»الشَّمF2 

دفن ميت منع در سه وقت ما را از خواندن نماز و يا  رسول اهللا : ترجمه
لحظه طلوع خورشيد تا زماني كه خورشيد باندازه يك نيزه، باال  -١:كرده است

 . بيايد
 -٣. لحظه اي كه خورشيد در وسط آسمان قرار گيرد تا اين كه زوال يابد -٢

لحظه ضعيف شدن خورشيد، يعني وقتي كه نور آن مايل به زردي مي شود تا 
 .كند زماني كه غروب مي

                                                           
 .اين حديث قبالً بيان شده است  -٣
 .نسائي، ترمذي، ابن ماجه، بيهقي، طيالسي، احمد و ابوعوانهمسلم، ابوداود،   -١
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. بر اين آورده است كه از عقبه در مورد دفن ميت در شب پرسيدم بيهقي عالوه
 .اشكالي ندارد، چرا كه ابوبكر را در شب دفن كردند: گفت

و بر اساس حديث فوق، صحابه از خواندن نماز جنازه در اوقات سه گانه فوق 
چنانكه مالك در موطاي خود از طريق بيهقي به نقل از محمد بن . خودداري مي كردند

بي حرمله گفته است كه زينب دختر ابوسلمه وفات كرد و در آن زمان طارق امير ا
به اولياي ميت  عبداهللا بن عمر . بعد از نماز صبح جنازه را به بقيع آوردند. مدينه بود

 232F1.يا اآلن بر او نماز بخوانيد و يا اينكه بگذاريد تا خورشيد طلوع كند و بلند شود: گفت
نقل كرده كه ايشان بعد از نماز صبح و بعد از نماز  عمر همچنين مالك از ابن 

 .بشرط اينكه آن دو نماز در وقتهاي خود ادا شده باشند. عصر، نماز جنازه خوانده
نقل است كه جنازه اي در بصره بعد از نماز عصر و هنگامي كه  همچنين از علي 

ز غروب خورشيد، نخست او بر آن نماز نخواند و بعد ا. خورشيد زرد شده بود آوردند
 233F2.نماز مغرب را برگزار كرد و بعد از آن نماز جنازه را خواند

مردم درباره خواندن نماز جنازه و دفن كردن ميت در اين سه : خطابي مي گويد
بيشتر اهل علم بر آنند كه خواندن نماز جنازه در اين اوقات . وقت، اختالف كرده اند

گونه ممانعتي در هيچ وقتي براي نماز جنازه و دفن مكروه مي باشد و امام شافعي هيچ
نمي بيند و نقل كردن اجماع در مورد نماز جنازه و دفن در اين سه وقت توسط نووي 

 .وهمي بيش نيست

 
 دفن و احكام متعلق به آن

 :در اين باره دو حديث آمده است. دفن ميت واجب است، ولو كافر باشد -87
انصاري يكي از آنان است روايت مي كنند كه  گروهي از اصحاب كه ابوطلحه-1

:234F1  رسول اهللا   تن از سران قريش در خندقي يا  24در روز بدر، امر كرد تا جسد
                                                           

 .سند اين روايت بر اساس شرط شيخين صحيح مي باشد -٢
 .بيهقي با سند خوب  -٣
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ش جز اميه بن خلف، كه ورم كرده و لباس زرهي ا[چاهي از چاههاي بدر انداخته شود، 
راين، جسد وي را بناب. بود، وقتي او را تكان دادند، اجزاء بدنش از هم جدا شد پر شده 

رسول معموالً ]. بحال خود رها كردند و بر جسدش سنگ و خاك ريختند تا پنهان گردد
. هرگاه در جنگ عليه دشمن پيروز مي شد ، تا سه روز در ميدان توقف مي كرد  اهللا 

سپس به راه افتاد و يارانش او . روز سوم غزوه بدر، امر كرد تا مركبش را آماده كنند
به  رسول اهللا . حتماً براي انجام كاري تشريف مي برد: كردند و گفتند را همراهي

راهش ادامه داد تا اينكه بر دهانه چاه ايستاد و شروع به ندا دادن نامهاي سران كشته 
آيا آرزو نمي كنيد كه ! اي ابو جهل و عتبه و شيبه و وليد: شده قريش نمود و فرمود

ديد؟ ما وعده پروردگارمان را حق يافتيم، آيا كاش از خدا و پيامبرش اطاعت مي كر
را مي شنيد،  رسول اهللا كه سخنان  شما نيز وعده پروردگار را حق يافتيد؟ عمر 

اي پيامبر خدا با جسدهاي بي روح و مرده اي سخن مي گويي؟ مگر آنها مي : گفت
  ل اهللا رسوتو نمي تواني كه مردگان را بشنواني؟ : شنوند؟ مگر خداوند نگفته است

سوگند به خدايي كه جان محمد در قبضه او است، شما سخنان مرا بهتر از آنها : فرمود
بخدا سوگند آنها اكنون مي دانند ، آنچه من به آنها مي گفتم، حق بود ولي . نمي شنويد

خداوند در آن لحظه آنها را : قتاده مي گويد. قادر نيستند به سوالهاي من پاسخ بدهند
 .زنده كرد تا تحقير بشوند و حسرت بخورند  رسول اهللا سخنان  براي شنيدن

 :اين حديث از عمر بن خطاب، عبداهللا بن عمر و جمعي از صحابه نقل شده است
رفتم و عرض  رسول اهللا وقتي ابوطالب فوت كرد، نزد : همچنين علي مي گويد

: ول خدا فرمودچه كسي او را دفن كند؟ رس. عمويت ، ابوطالب فوت شده است: كردم
او را دفن كرده و به : مي گويد علي . او را دفن كن و تا برنگشته اي ، سخن مگو

برو و غسل كن و تا پيش من : رسول خدا فرمود. حاضر شدم رسول اهللا محضر 

                                                                                                                                        
 .بخاري ، مسلم، احمد و نسائي  -١



 
 
 
 
 
 
 
 

 ……………………..…………………………..…………احكام جنايز  ١٠٧ 

براي من آنحضرت . رفتم رسول اهللا غسل كردم و نزد : علي مي گويد. سخن نگو نيامدي،
235Fنها را از داشتن شترهاي آبستن و سرخ رنگدعا كرد، دعاهايي كه آ

 236F2.دهم ترجيح مي 1
مسلمان در كنار كافر و كافر در كنار مسلمان دفن نشود، بلكه مسلمان در  -88

تا  رسول اهللا مساله از زمان . مقبره مسلمانان و كافر در گورستان كفار دفن شود
 . داللت دارد امروز چنين بوده است و حديث بشير بن خصاصيه بر اين مسئله

در حالي كه دست او را گرفته بودم راه مي   رسول اهللا همراه : او مي گويد
خوبي هاي زيادي از كنار اينها گذشت، : فرمود. به گورستان مشركين رسيديم... رفتم

اينان خوبي هاي زيادي : فرمود. بعد به مقبره مسلمانان رسيديم. ولي آنها محروم شدند
همين اثنا نگاهش به شخصي افتاد كه با كفش در ميان قبرها راه مي در . را كسب كردند

. اي صاحب دو كفش، واي بر تو، كفشهايت را بيرون آور: فرمود  رسول اهللا . رفت
كفش هاي خود را بيرون آورد و . را شناخت  رسول اهللا وقتي . آن مرد نگاهي كرد

 237F3.انداخت
مان و مشرك در يك مقبره دفن ابن حزم به اين حديث احتجاج كرده كه مسل

 .همچنين راه رفتن با كفش در ميان قبور را حرام قرار داده است. نشوند
اموات را در  رسول اهللا زيرا . سنت است كه اموات در مقبره دفن شوند -89

گورستان بقيع دفن مي كرد، روايات متعددي در اين خصوص آمده است و واضح ترين 
و هيچ روايتي از . بيان گرديد) 88(ست كه طي مساله آنها حديث ابن خصاصيه ا

اموات را در غير مقبره دفن   رسول اهللا پيشينيان نداريم كه بر اين امر حكايت كند كه 
در حجره و خانه عايشه دفن گرديد و اين از جمله   رسول اهللا البته شخص . كرده است
 :گويد بر اين امر داللت دارد كه ميمي باشد، چنانچه حديث عائشه  رسول اهللا ويژگيهاي 

                                                           
 .شتر سرخ و سياه در آن روزگار ارزنده ترين سرمايه نزد عرب محسوب مي شد  -١
 .المسند، ابوداود، نسائي، بيهقي و احمداحمد و پسرش در زوائد   -٢
 .ابوداود، نسائي، ابن ماجه، طحاوي، ابن ابي شيبه، حاكم، بيهقي و طيالسي  -٣
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» ولُ اللَّهسر ا قُبِضلَم ْنم تعمكْرٍ سو بفَقَالَ أَب هفْني دولِ اخْتَلَفُوا فسر  اللَّه
 فَنَ فدأَنْ ي بحي يعِ الَّذضوي الْما إِالَّ فنَبِي اللَّه ضا قَبقَالَ م يتُها نَسئًا مشَي238. »يهF

1 
وقتي رسول خدا فوت كرد ، درباره محل دفن ايشان اختالف نظر : ترجمه
شنيده ام و بخوبي آن را ياد   رسول اهللا از : فرمود ابوبكر . بوجود آمد

خداوند روح هر نبي اي را در محلي قبض مي كند كه ، دوست : دارم كه فرمود
را در همان محلي كه   رسول اهللا آنگاه آنها . دارد در آن محل دفن شود
 .بسترش پهن بود، دفن كردند

هر چند كه عبدالرحمن بن ابي بكر مليكي بدليل سوء حفظ، موجب ضعف اين 
 :حديث شده است، اما حديث بدليل وجود شواهد زير معتبر است

 .اند ابن ماجه، ابن سعد و ابن عدي آن را از طريق ابن عباس از ابي بكر نقل كرده) الف
 .د و احمد از دو طريق منقطع از ابوبكر نقل كرده اندابن سع) ب
 .امام مالك و از ايشان ابن سعد، با الفاظ بلغنا نقل كرده است) ج
ابن سعد به سند صحيح از ابوبكر بصورت مختصر و موقوف روايت كرده كه در ) د

 .حكم مرفوع است
» ال تتخذوها قبوراً إجعلوا في بيوتكم من صالتكم و«امام بخاري با استدالل از حديث 

روايت  امام مسلم به نقل از ابو هريره . دفن ميت در خانه و منزل را مكروه دانسته است
از ظاهر اين حديث چنين بر مي آيد كه دفن ميت در » ال تجعلوا بيوتكم مقابر«:مي كند كه

 .و آنچه كه گذشت به رسول خدا و پيامبران اختصاص دارد. منازل مطلقاً ممنوع است
چرا كه شهيدان در محل . همچنين شهدا از حكم مذكور مستثني مي باشند -90

چنين آمده  در حديث جابر . شهادتشان دفن مي شوند و به مقابر منتقل نمي شوند
: پدرم عبداهللا گفت. بمنظور قتال با مشركين از مدينه بيرون رفت  رسول خدا «: است
بخدا سوگند اگر . ه جريان به كجا مي انجامدتو در مدينه بمان تا روشن شود ك! پسرم

بعد از مردن فكر دخترانم را نمي كردم و مساله حفاظت و حضانت آنان موجب ناراحتي 
 جابر . من نبود، دوست داشتم كه در جلوي چشمانم، در راه خدا كشته مي شدي

                                                           
 .ترمذي و آن را حديث غريبي تلقي نموده است  -١
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حالي كه سرانجام عمه ام، پدر و دائي ام را كه به شهادت رسيده بودند در : گويد مي
ديري . آنان را بر يك شتر حمل كرده بود، به ميدنه آورد تا آنها را در مقبره دفن كند

آگاه باشيد كه ! اي مردم: نگذشت كه شخصي به ما ملحق شد و با آواز بلند اعالم كرد
به شما امر مي كند تا شهدا را به ميدان جنگ برگردانيد و در آنجا دفن  رسول اهللا 

آن دو را برگردانده و در جائي كه به شهادت رسيده بودند، : مي گويد جابر . كنيد
 239F1.دفن كرديم

 :دفن ميت در شرايط زير بدون ضرورت جايز نيست -91
بدليل حديث عقبه كه قبال بيان گرديد، حديث : دفن در اوقات سه گانه -الف

» محلي« ابن حزم در. مذكور به صراحت دال بر ممنوعيت دفن در اوقات سه گانه است
. تاويلي بعيد و باطل است» نصلي«به معناي » نقبر«تأويل لفظ . نيز چنين فتوا داده است

قرار دادن بسيار » نصلي«را به معناي » نقبر«بي ترديد، : ابوالحسن سندي مي گويد
معني : برخي مي گويند. اين معني از لفظ حديث متبادر به ذهن نيست. بعيد است

واقعيت اين است كه حديث، ديدگاه امام . ردن است نه نماز به معني دفن ك» نقبره«
 .احمد را كه دفن در اوقات سه گانه را مكروه مي داند، تاييد مي كند

  بدليل حديث جابر : دفن در شب -ب
» أَنَّ النَّبِي  ِري كَفَن غَيفَكُفِّنَ ف قُبِض ابِهحنْ أَصالً مجا فَذَكَرَ رموي خَطَب

أَنْ يقْبرَ الرَّجلُ بِاللَّيلِ حتَّى يصلَّى علَيه إِالَّ أَنْ يضْطَرَّ  ائل وقُبِرَ لَيالً فَزَجرَ النَّبِي طَ
كانٌ إِلَى ذَل240.»إِنْسF2 

در سخني پيرامون يكي از اصحاب كه در شب فوت   رسول اهللا : ترجمه
در كفني ناتمام كفن شده بود از اين كه ميت در شب دفن شود، نهي كرده و 

 . مگر اينكه نياز شديد به اين كار باشد. نمود

                                                           
 .به روايت احمد و بخشي توسط  ابوداود  -١
 .مسلم  -٢
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دليل ممنوع بودن دفن ميت در شب، شايد اين باشد كه ممكن است تعداد 
تا نمازگزاران » حتي يصلي عليه«: به همين خاطر فرمود. نمازگزاران در شب كم باشد

 .د در نماز جنازه شركت كنندبيشتري بتوانن
اين حديث از دفن ميت در شب منع مي كند و مذهب امام احمد نيز طبق روايتي 

يعني » ال يفعله اال لضرورة«: روايت مي كند» االنصاف«همين است، چنان كه وي در 
دفن : و در روايتي ديگر مي گويد. ميت در شب، دفن نشود مگر در صورت نياز شديد

احتمال » نهي«چون، لفظ . البته روايت اول صحيح تر است. كروه استكردن در شب م
تحريم است و در اين جا قرينه اي » نهي«دارد كه به معني كراهيت باشد، اما اصل در 

 .كه آنرا از حرمت به كراهيت برساند، وجود ندارد
حتي روشن كردن . دفن كردن در شب، در صورت نياز شديد مانعي ندارد -92
بردن آن داخل قبر بمنظور آسان شدن عمليات حفر و دفن اشكالي ندارد چنانكه چراغ و 

 241F1.»ادخل رجال قبره ليال و اسرج في قبره  رسول اهللا ان « : ابن عباس مي گويد
و بمنظور انجام دادن عمليات حفر (مردي را در شب دفن كرد  رسول اهللا 

 .در داخل قبر چراغ روشن نمود) و دفن
در اين . ت قبر، باندازه كافي عميق، عريض و نيكو حفر شودواجب اس -93

 :خصوص دو حديث آمده است
فَقُلْنَا يا رسولَ اللَّه الْحفْرُ علَينَا (عنْ هشَامِ بنِ عامرٍ قَالَ لَما كان يوم آحد «: اول

يدانٍ شَدكُلِّ إِنْسرنا فقال) لتأم قُوا: فَكَيفمأَعرُوا وفالثَّالَثَةَ  احنِ وثْنَينُوا االفادنُوا وسأَحو
مثَ ثَالَثَةٍ و كانَ آكثَرهم قرآناًفَقَدقُرْآنًا قَالَ فَكَانَ أَبِي ثَال موا أَكْثَرَهمرٍ وقَدي قَب242.»فF2 

عرض كرديم . روز احد عده زيادي شهيد و بسياري زخمي شدند: ترجمه
شما در اين باره . قبر براي هر كدام مشكل است حفر كردن!  اي پيامبر خدا 

قبر را گشاد، عميق و خوب حفر كرده، : فرمود  رسول اهللا چه مي فرماييد؟ 
هر كدام كه قرآن را بيشتر فرا گرفته است . دو و يا سه ميت را در آن بگذاريد
پدرم از ميان سه نفر شهيد سومي بود و : او را مقدم كنيد، راوي مي گويد

بنابراين جلوتر از دو شهيد ديگر . را از دو نفر ديگر بيشتر فرا گرفته بود قرآن
 .در قبر گذاشته شد

                                                           
 .ابن ماجه و ترمذي  -١
 .ابوداود، ترمذي و نسائي  -٢
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رسول اهللا براي تشييع جنازه مردي از انصار همراه با : مردي از انصار مي گويد: دوم
 رسول اهللا . از خانه بيرون رفتيم، من نوجواني ، همراه با پدرم بودم  بر كنار قبر

قبر را از جانب سر و از جانب پاها گشاد كن و افزود كه : گوركن فرمود نشست و به
 243F1.براي او در بهشت خوشه هاي زيادي منتظر است

244Fكندن لحد و شق -94

اينها  رسول اهللا چرا كه در زمان . هر دو جايز است  2
 :معمول بودند، البته لحد بهتر است و در اين خصوص سه حديث آمده است

ه در مدينه دو مرد وجود داشت كه يكي لحد و ديگري راست روايت است ك -1
: وفات كرد، اصحاب استخاره نمودند و گفتند وقتي رسول خدا . گور مي ساخت

از قضا . دنبال آنها كسي را مي فرستيم هر كدام زودتر آمد حفر قبر را به او مي سپاريم
د و براي آن لحد كسي كه لحد مي ساخت زودتر آمد و قبر رسول خدا را حفر نمو

 )ابن ماجه، احمد و طحاوي. (ساخت
 :و اين حديث شواهدي نيز از اين قبيل دارد

العباس و علي و الفضل و سوي لحده  عن ابن عباس قال دخل قبر النبي « -1
245F.»رجل من االنصار و هو الذي سوي لحود قبور الشهداء يوم البدر

3 
مردي از انصار لحد . داخل شدند رسول اهللا عباس ، علي و فضل در قبر : ترجمه

او همان كسي بود كه لحد قبرهاي شهداي بدر را در . را آماده كرد رسول اهللا قبر 
 .روز بدر آماده كرده بود

 :پدرم گفت: عامر بن سعد بن ابي وقاص مي گويد -2
رسول اهللا همانطور كه، با قبر . براي من لحد حفر كنيد و خشت خام روي آن بچينيد

 246 .ين كردندچنF4 
3- » ولُ اللَّهساسٍ قَالَ قَالَ ربنِ عنْ ابع رِنَاغَيالشَّقُّ للَنَا و د247.»اللَّحF

5 
                                                           

 .ابوداود، بيهقي  -١
 .لحد به معني حفر در پهناي قبر در جهت قبله و شق بمعني ضريح يعني حفر در جهت پايين مانند نهر مي باشد  -٢
 .، ابن جارود و ابن حبان»مشكل اآلثار«طحاوي در   -٣
 .مسلم، ابن ماجه، طحاوي، نسائي، بيهقي و احمد   -٤
 .طحاوي و بيهقي ابوداود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه  -٥
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 ).براي ديگران است) شكافتن(لحد براي ما و شق (
علما بر اين اجماع دارند كه هم لحد و هم راست : امام نووي در المجموع مي گويد

تفاوت كه در زمين سخت كه در آن خطر ريزش  با اين. گور هر دو مشروع هستند
 .وجود ندارد لحد و در غير اينصورت راست گور بهتر است

دفن كردن دو يا بيش از دو ميت در حالت اضطرار در يك قبر اشكالي ندارد  -95
در . و در اين صورت حق تقدم با كسي است كه از فضل بيشتري برخوردار بوده است

 :است اين خصوص چند حديث آمده
يجمع بينَ الرَّجلَينِ منْ قَتْلَى  قَالَ كَانَ النَّبِي  عنْ جابِرِ بنِ عبد اللَّه «: اول

ما قَدمهدإِلَى أَح يرَ لَهلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشأَكْثَرُ أَخْذًا ل مهقُولُ أَيي ثُم داحبٍ وي ثَوف دأُح ه
دي اللَّحلُوا  فغَسي لَمو هِمائمي دف هِمفْنرَ بِدأَمةِ واميالْق موي ؤُالَءلَى هع قَالَ أَنَا شَهِيدو

 248F1.»جابر فدفن أبي و عمي يومئذ في قبر واحد: ولَم يصلَّ علَيهِم ،قال
كه ( دو و سه شهيد از شهداي احد را در يك پارچه   رسول اهللا : ترجمه

كدام يك از آنان بيشتر : كفن نمود، سپس فرمود) آن را قطعه قطعه مي كردند
قرآن مي داند؟ هنگامي كه به يكي از آنها اشاره مي شد كه قرآن بيشتري فرا 

من روز : گرفته است، او را بر ديگري در لحد مقدم مي داشت و مي فرمود
اد تا آنان را با دستور د  رسول اهللا . قيامت در حق اينها گواهي مي دهم

. بر آنان نماز نخواند  رسول اهللا خونهايشان دفن كنند و غسل داده نشدند و 
 249F٢.پدر و عمويم آن روز در يك قبر دفن كرده شدند: مي گويد جابر 

  عنْ أَبِي قَتَادةَ أَنَّه حضَرَ ذَلك قَالَ أَتَى عمرُو بنُ الْجموحِ إِلَى رسولِ اللَّه«: دوم
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّه أَرأَيت إِنْ قَاتَلْت في سبِيلِ اللَّه حتَّى أُقْتَلَ أأَمشي بِرِجلي هذه صحيحةً

 ولُ اللَّهسقَالَ ر اءرْجع لُهرِج كَانَتنَّةِ وي الْجف  يهنُ أَخابو وه دأُح مولُوا يفَقُت منَع
ومو ولُ اللَّهسر هلَيرَّ عفَم ملًى لَه  ًةيححص هذه كلي بِرِجشتَم كفَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَي

 ولُ اللَّهسرَ رنَّةِ فَأَمي الْجف داحرٍ وي قَبلُوا فعا فَجمالَهوبِما و250. »بِهِمF

3 

                                                           
 .بخاري، نسائي، ترمذي، ابن ماجه، ابن جارود، بيهقي و احمد  -١
اما چون دوست صميمي پدر او بود، جابر او را . گرچه ايشان عموي حقيقي جابر نيستند . مراد عمرو جموح است  -٢

 .عموي خود مي دانست
 .احمد با سند حسن روايت نموده است  -٣
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!  اي پيامبر خدا : و گفتآمد  رسول اهللا نزد  عمربن جموح: ترجمه
بفرمائيد اگر من در راه خدا قتال كنم و كشته شوم، با پاي سالم به بهشت 

سرانجام او و برادر . بلي: فرمود رسول اهللا ) پايش لنگ بود(خواهم رفت؟ 
ازكنار او رد   رسول اهللا زاده اش و غالمي از آنان، در روز احد كشته شدند، 

در بهشت مي بينم كه با پاهاي سالم در آنجا قدم مي من تو را : شد و فرمود
 .امر كرد تا آن دو، همراه با غالمشان در يك قبر دفن شوند رسول خدا . زني

پدرم اولين شهيد معركه بود و با او كسي ديگر در قبر : مي گويد جابر : سوم
: ي گويدحافظ ابن حجر م. اين احاديث بيانگر فضيلت قاري قرآن هستند. دفن گرديد

به وقت : امام شافعي مي گويد. اين برتري شامل اهل فقه و انديشمندان نيز مي شود
ضرورت مي توان دو يا سه جنازه را در يك قبر دفن نمود و هر كدام كه داراي فضل و 

البته نبايد زني را با مردي در يك قبر . سن بيشتري است، حق تقدم بر ديگران را دارد
زن را پشت سر مرد دفن نمايند و در ميان آنها  ره اي جز آن نبود،دفن بكنند و اگر چا

 .توده اي خاك قرار بدهند
چرا . حتي اگر ميت زن باشد. نه زنان مردان بايد ميت را دورن قبر بگذارند،  -96

 :كه
عرف چنين بود و تا امروز عمل مسلمانان بر اين منوال  رسول اهللا در زمان -1

 .خواهد آمد 99نيز در اين باره در بيان مساله شماره  انس  است و حديثي به روايت
 .مردان در اين كار، از توان جسمي باالتري نسبت به زنان بر خوردار هستند-2
اگر مسئوليت قرار دادن ميت، درون قبر به عهده زنان باشد، احتمال كشف -3

 .عورت آنان در انظار مردان بيگانه وجود دارد
وألواألرحام بعضهم (براي قرار دادن ميت به داخل قبر بدليل آيه اولياي ميت ،  -97

نيز  حديث علي  عالوه بر اين،. از ديگران حق تقدم دارند ، )75:انفال) (اولي ببعض
آنچه كه در ديگر . را غسل دادم رسول اهللا : بدين مطلب اشاره داردكه مي گويد

در حيات و بعد از وفات  ل اهللا رسو. نيافتم رسول اهللا اجساد مي ديدم، در جسد 
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عباس ، فضل و صالح  علي،. چهار نفر مسئوليت تدفين او را به عهده داشتند. پاك بود
 251F1.خشت خام روي آن چيد) بعد از دفن(كه لحد را حفر نمود و   رسول اهللا غالم 

علي : در روايت ابوداود آمده است انما يلي الرجل «: بعد از فراغت از دفن گفت
 » اهله

 ).كار تدفين و تجهيز ميت را خويشاوندان اش به عهده بگيرند(
بر جنازه زينب بنت  همراه با عمر بن خطاب : عبدالرحمن بن ابزي مي گويد

با گفتن چهار تكبير، نماز  عمر بن خطاب . نماز خواندم)  رسول اهللا همسر (جحش 
كه چه كساني يا چه كسي او را جنازه را خواند و سپس از ازواج مطهرات درباره اين 

دوست داشت كه اين كار را خودش  عمر : راوي مي گويد. داخل قبر بگذارد، پرسيد
 :آنها گفتند. انجام دهد

عمر . همان كسي كه در زندگي او را سرپرستي مي كرد، ايشان را داخل قبر بگذارد
 .راست مي گوييد: گفت

فين همسر خود را شخصاً به عهده براي شوهر جايز است كه امر تجهيز و تد-98
در نخستين روز بيماري خود به  رسول اهللا : كه فرمود بدليل حديث عايشه . بگيرد

چه خوب : فرمود  رسول اهللا . واي سرم: گفتم . خانه من آمد و من دچار سر درد بودم
. من شخصاً تو را غسل و كفن داده و دفن مي كردم. بود كه در حيات من مي مردي

چون بيمار  رسول اهللا سپس. گفتم به نظرم در آن روز، نزد يكي از زنانت مي روي
و از . پدر و برادرت را طلب كن تا براي ابوبكر مطلبي بنويسم! واي سرم: بود فرمود

حال آنكه . ما حق تقدم داريم: آن بيمناكم كه ديگران آرزوها در سر بپرورانند و بگويند
 252F2.كسي را نمي پذيرندخدا و مومنان، جز ابوبكر 

بشرطيكه شب قبل با همسرش . مرد، مي تواند ميت زن را در داخل قبر بگذارد-99
در غير اين . مقاربت نكرده باشد چه شوهرش باشد چه ديگري، محرم باشد يا غير محرم

                                                           
 .د صحيح و ذهبي نيز با آن موافقت كرده استحاكم و بيهقي با سن  -١
 .احمد، بخاري و مسلم  -٢
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. صورت مرد بيگانه از محرمي كه شب قبل با همسرش مقاربت كرده باشد بهتر است
. ما در جنازه يكي از دختران رسول خدا شركت كرديم: مي گويد چنانكه انس بن مالك

چه : فرمود آنحضرت در حاليكه در كنار قبر نشسته و از چشمانش اشك جاري بود،
  رسول اهللا . من: كسي از شما ديشب با همسرش مقاربت نكرده است؟  ابوطالحه گفت

را   رسول اهللا فت و دختر ابوطلحه داخل قبر ر: راوي مي گويد. داخل قبر برو: فرمود
 253F1.دفن كرد

ولي از جمله آدمهاي . بيگانه بود رسول اهللا طبيعي است كه ابوطلحه نسبت به 
در  رسول اهللا نيك و شايسته اي بود كه در آنجا حضور داشت و مرد محرمي جز 

ر براي قرا و همچنين عثمان بن عفان   رسول اهللا آنجا حاضر نبود و امكان دارد كه 
از طرفي ديگر يقيناً خواهرش فاطمه و زنان ديگري از . دادن ميت در قبر معذور بودند

اين حديث بيانگر اين مطلب است كه زنان حق ورود به . نزديكانش نيز حضور داشتند
 .قبر و دفن ميت را ندارند

 :آمده است در روايتي ديگر از انس 
»ا لَمنْهع اللَّه يضةَ رقَيأَنَّ ر ولُ اللَّهسقَالَ ر اتَتا م  ٌلجرَ رخُلْ الْقَبدالَ ي

 254F2.»الْقَبرَ قَارف أَهلَه فَلَم يدخُلْ عثْمانُ بنُ عفَّانَ 
كسي كه ديشب با : فرمود رسول اهللا وقتي رقيه فوت كرد، : ترجمه

داخل قبر   بنابراين عثمان بن عفان. داخل قبر نرود همسرش مقاربت داشته، 
 .نرفت

اين حديث ، صحيح و : روايت كرده و گفته است اين حديث را حاكم از انس 
را ) رقيه( رسول اهللا البته بعضي ائمه اسم دختر . مطابق با شرايط امام مسلم است

 : مي گويد» التاريخ االوسط«بخاري در . اشتباه ذكر كرده اند
 .»ببدر لم يشهدها نبي ما ادري ما هذا؟ فان الرقيه ماتت و ال«

براي  رسول اهللا اين برايم قابل توجيه نيست زيرا، رقيه در زماني فوت كرد كه 
 .غزوه بدر، در بيرون مدينه بسر مي برد و در تدفين و تكفين او حضور نداشت

                                                           
 .، حاكم بيهقي و احمد»المشكل«بخاري، طحاوي در   -١
 .احمد و طحاوي و حاكم و ابن حزم  -٢
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رسول آن دختر . اشتباه از حماد بن سلمه است: مي گويد» الفتح الباري«حافظ در 
اين جريان را بطور جزم و » المشكل اآلثار«بود نه رقيه، طحاوي در  ام كلثوم  اهللا 

يقين متعلق به ام كلثوم دانسته و گفته است ام كلثوم در سال نهم هجري در گذشته 
 .است

سنت است كه ميت از قسمت پايين قبر، يعني از محل پاها داخل قبر گذاشته  -100
 :ابواسحاق در اين باره مي گويد. شود 

ي الحارث أن يصلي عليه عبداهللا بن يزيد فصلي عليه ، ثم أدخله القبر من أوص« 
 255F1»هذا من السنة: قبل رجلي القبر و قال

عبداهللا . بر وي نماز بخواند وصيت كرد كه عبداهللا بن يزيد  حارث : ترجمه
: او را وارد كرد و گفت) از محل پاها(سپس از  طرف پايين قبر . بر وي نماز خواند

 .چنين استسنت 
. در تشييع جنازه اي شركت كردم باري با انس : همچنين ابن سيرين مي گويد

احمد و ابن ابي شيبه با سند . (انس دستور داد تا او را از قسمت پائين قبر داخل كنند
 )صحيح

سرش به طرف . ميت درون قبر بر پهلوي راست، به سوي قبله خوابانده شود -101
تا   رسول اهللا تعامل مسلمانان از زمان . طرف چپ قبله باشد راست قبله و پاهايش به
 .به امروز چنين بوده است

بسم اهللا و علي سنة رسول «: كسي كه ميت را در لحد مي گذارد، بگويد-102
 :در اين باره چنين آمده است در حديث ابن عمر »  رسول اهللا و علي ملة «يا » اهللا

اذا : قال ان النبي : و في لفظ: (ت في القبر قالكان اذا وضع المي ان النبي «
»  رسول اهللا ) ملة: و في روايه(بسم اهللا و علي سنة ) وضعتم موتاكم في القبور فقولوا

256F

2 

                                                           
 .المصنف ، ابوداود و بيهقي«ابن ابي شيبه في   -١
 .ابوداود، ترمذي ، ابن ماجه و ابن حبان  -٢
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در روايتي (ميت را در قبر مي گذاشت مي گفت  رسول اهللا وقتي : ترجمه
لي سنت يا بسم اهللا ع) هرگاه شما ميت را در قبر مي گذاريد، بگوئيد: فرمود

 ).به نام خدا و بر شيوه و ملت رسول خدا(  رسول اهللا علي ملة 
 : بگوئيد: و در روايتي ديگر فرمود
 ).روايت حاكم. (رسول اهللا ملةبسم اهللا و باهللا و علي 

مستحب است كساني كه هنگام دفن حضور دارند، بعد از بستن لحد هر  -103
حديث ابوهريره . برداشته ، درون قبر بريزد كدام به پري هر دو دست خود سه بار خاك

 در اين باره چنين است: 
» ولَ اللَّهسأَنَّ ر  ِلبنْ قم هلَيثَى عفَح تيرَ الْمأَتَى قَب ةٍ ثُملَى جِنَازلَّى عص

257F» رأْسه ثَالَثًا

1 
 سپس بر سر قبر رفت و. بر جنازه اي نماز خواند  رسول اهللا : ترجمه

 .سه بار خاك بر داشت و از جانب سر ميت، داخل حفره ريخت
مستحب است با پاشيدن خاك هاي مشت : اما اينكه بعضي از متاخرين مي گويند

: و فيها نعيدكم و در نوبت سوم بگويد: منها خلقناكم و در نوبت دوم بگويد: اول بگويد
يثي كه از ابوامامه نقل و حد. و منها نخرجكم تارة اخري، سخني است بي اصل و اساس 

هنگام گذاشتن دخترش در قبر، آيه منها خلقناكم را خوانده است،   رسول اهللا است كه 
گر چه اين روايت : و اما اينكه نووي گفته است. ضعيف و غير قابل حجت مي باشد

زيرا در اينجا شما . ضعيف است اما در ترغيب و ترهيب اشكالي ندارد، قابل قبول نيست
 .را با حديثي كه شديداً ضعيف و بلكه ساختگي است، تثبيت مي نمائيد حكمي

 :بعد از فراغت از دفن ميت ، انجام امور زير سنت است -104
قبر، حدوداً به اندازه يك وجب از زمين برجسته شود و قبر هم سطح زمين  -1

باره  در اين در حديثي از جابر . نباشد تا مشخص گردد و از اهانت محفوظ بماند
لحد ساخته شد و روي آن خشت خام چيده شد و مرقد  رسول اهللا آمده است كه براي 

 258F2 .مطهر باندازه يك وجب از زمين برجسته گرديد

                                                           
 .ابن ماجه  -١
 .ابن حبان و بيهقي و سند آن نيز صحيح است  -٢
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حديث سفيان تمار در اين باره چنين . قبر از بيرون مانند كوهان شتر ساخته شود -2
259F» و قبر أبي بكر و عمر مسنماً رأيت قبر النبي «: است

1  
كوهان (و قبر ابوبكر و عمر را ديدم كه بصورت مسنم   رسول اهللا بر ق(
 ).بودند) شتر

قاسم . و آنچه كه از قاسم روايت شده است، معارض با حديث سفيان تمار نيست
قبر رسول اهللا و دو همراهانش را به ! نزد عايشه رفتم و عرض كردم، اي مادر: مي گويد

بر را به من نشان داد ، آنها نه مرتفع بودند و نه با سه ق ام المومنين . من نشان بده
سنگ و مالط ساخته شده بودند، و بر آنها سنگريزهاي قرمز وجود داشت، كه هم رنگ 

 260F2.زمين بودند
اما بيهقي ! حاكم، سند اين حديث را صحيح دانسته و ذهبي آن را تاييد كرده است

ابن تركماني ) . مار صحيح تر استاز حديث ت(» انه أصح من حديث التمار«: گفته است
اصح بودن حديث قاسم خالف اصطالح محدثين : ديدگاه بيهقي را رد كرده و مي گويد

زيرا ، حديث تمار در صحيح بخاري نقل شده، ولي .بلكه حديث تمار اصح است . است
 .حديث قاسم در هيچ يك از صحاح نقل نشده است

زيرا احياناً سند حديث . ركماني كافي نيستاين دليل ابن ت) مولف(اما به عقيده من 
بنابراين . مخالف با حديث بخاري، صحيح تر و قوي تر از سند حديث بخاري است

و واقعيت اين است كه . ترجيح حديث تمار بدون بيان علت حديث قاسم، موجه نيست
همانطور كه . حديث قاسم بدليل مستور بودن عمرو بن عثمان بن هاني، ضعيف است

. ولي كسي آن را بطور قطع توثيق و تاييد نكرده است. گفته است» التقريب«ظ در حاف
لذا تاييد صحت آن از جانب حاكم نتيجه تساهل ايشان است و موافقت ذهبي با وي از 

 .جمله اشتباهات ذهبي است كه براي محققين پنهان نيست
. معارض نيست گذشته از اين ، اگر حديث قاسم صحيح باشد باز هم با حديث تمار

زيرا، در حديث قاسم لفظ مبطوح آمده و مبطوح بمعني مسطح نيست، بلكه بمعني اين 

                                                           
 .»المستخرج«بيهقي ، و ابي نعيم در  .بخاري  -٣
 .ابو داود و حاكم، بيهقي و ابن حزم  -١
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» النهايه«همانطور كه در . يعني سنگ ريزه. است كه روي آن بطحاء ريخته شده است
و هو مبطوحة ببطحاء « :گفته شده خود الفاظ حديث نيز دال بر همين معني مي باشند

ريزه هايي كه رنگ قرمز داشتند و از ميدان سرخ رنگي جمع  سنگ(» العرصة الحمراء
عالمه ابن قيم در . منافاتي ندارد) كوهان مانند(اين معاني با مسنم ). آوري شده بودند

 : با بيان همين معني دو حديث را تطبيق داده و گفته است» زاد المعاد«
 .»ذا كان قبر صاحبيهقبره مسنم مبطوح ببطحاء الحمراء ال مبني و ال مطين، و هك«
مرقد مطهر بصورت كوهان شتر بود كه سنگ ريزه هايي از ميدان سرخ ( 

 ).رنگ بر آن ريخته شده بود و مرقد دو يارش نيز به همين منوال بود
قبر بوسيله سنگ يا امثال آن عالمتگذاري شود تا ديگر خويشاوندان و  -3

 :هبدليل اينك. بستگانش در قرب و جوار او دفن شوند
فوت كرد و جنازه اش به مقبره برده شد و دفن گرديد،  وقتي عثمان بن مظعون 

. آن مرد نتوانست سنگ را حمل كند. مردي را امر كرد تا سنگي بياورد  رسول اهللا 
كسي كه اين : راوي مي گويد. آستين را باال زد و به طرف سنگ رفت رسول اهللا 

اين جريان چنان در خاطره : قل مي كرد، مي گفتبراي من ن  رسول اهللا جريان را از 
را مي بينم كه آستين را باال زده ،  رسول اهللا من محفوظ است كه گوئي هم اكنون 

سنگ را حمل كرد و در جهت سر ميت  رسول اهللا سپس . سنگ را حمل مي كند 
گر از با گذاشتن اين سنگ، قبر برادرم را عالمت گذاري مي كنم و ا: گذاشت و فرمود

 261F1.خويشاوندانم كسي بميرد، او را در قرب و جوارش دفن مي كنم
چنانچه امروز در برخي . بعد از دفن كردن هيچگونه كلماتي به ميت تلقين نشود-4

ابن قيم در . از مناطق رواج دارد و حديثي كه در اين خصوص آمده است، صحت ندارد
رسول اهللا البته آنچه كه از .. ته اندو امام نووي و غيره آن را ضعيف دانس» زادالمعاد«
   ثابت است، اين است كه بعد از دفن، براي ميت دعاي استقامت و استغفار شود و به

حديث عثمان . حاضرين نيز امر شود تا براي ميت دعاي ثبات، استقامت و استغفار كنند 
 :در اين باره چنين است بن عفان 

                                                           
 ). ٣/٤١٢(بيهقي ) ٢/٦٩(ابو داود   -١
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» كَانَ النَّبِي  َلُوا إِذَا فَرَغسو يكُمَخرُوا ألتَغْففَقَالَ اس هلَيع قَفو تيفْنِ الْمنْ دم
 262F1.»لَه بِالتَّثْبِيت فَإِنَّه اآلنَ يسأَلُ

، هرگاه از دفن ميت فارغ مي شد در كنار قبرش مي ايستاد  رسول اهللا (
تقاضاي  براي برادرتان طلب آمرزش كنيد و براي او از خداوند: و مي فرمود

 ).چرا كه اكنون مورد بازخواست قرار مي گيرد. استقامت نمائيد 
در هنگام دفن ميت، نشستن در كنار ميت و قبر، بمنظور يادآوري و تذكر -105

حديث . دادن حاضرين درباره موت و قبر و ساير رويدادهاي پس از مرگ، جايز است
 :در اين باره چنين است براء بن عازب 

وقتي به . رفتيم رسول اهللا جنازه ي مردي از انصار ، همراه با براي تشييع 
رو به قبله نشست و  رسول اهللا . گورستان رسيديم، مردم مشغول حفر لحد بودند

ما چنان بي حركت به سخنان آن حضرت گوش مي داديم كه . حاضرين گرد او نشستند
لي كه چوب كوچكي در در حا رسول اهللا . گوئي باالي سر ما پرندگان نشسته اند

دست داشت و آنرا پيش روي خود در زمين فرو مي برد و گاهي بسوي آسمان و گاهي 
 :به زمين نگاه ميكرد، فرمود

اللهم إني أعوذبك : ثم قال) مرتين او ثالثاً(استعيذوا باهللا من عذاب القبر، «
 »)ثالثاً(من عذاب القبر 

: ه بار فرمود، سپس گفتاينرا س. از عذاب قبر، به خدا پناه جوئيد(
 )از عذاب قبر به تو پناه مي آورم! پروردگارا

بنده ي مومن ، وقتي از اين دنيا بسوي آخرت مي رود، فرشتگاني با : سپس فرمود
آنان كفن ها و . چهره هاي درخشاني مانند خورشيد از آسمان بسوي او فرود مي آيند

 چشم مومن كار كند اطراف او  تا جائي كه. مواد خوشبوئي از بهشت همراه دارند
مي آيد و باالي سرش مي نشيند و مي ) فرشته موت(سپس، ملك الموت . مي نشينند

بشتاب بسوي مغفرت و ) و در حديثي ديگر، اي نفس مطمئنه(اي روح پاك : گويد
روح آن مومن مانند چكيدن . خوشنودي اي كه از جانب اهللا براي تو مهيا شده است

: در روايتي آمده . (بيرون مي شود و فرشته موت آن را مي گيردقطره از مشك آب 
                                                           

 ).٤/٥٦(و بيهقي ) ١/٣٧٠(، حاكم ) ٢/٧٠(ابوداود   -٢
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هر وقت روح مومن بيرون مي آيد، تمام فرشتگان موجود ميان زمين و آسمان و تك 
تمام درهاي آسمان براي او باز . تك فرشتگان آسمان براي او دعاي مغفرت مي خوانند

) ناحيه آنها به آسمانها برده شوددربانان آسمان، تمنا مي كنند كه آن روح از . مي شوند
وقتي فرشته موت روح او را قبض مي كند، فرشتگان حاضر، بالفاصله آن را از او 
گرفته و در كفن هاي بهشتي مي گذارند و با مواد خوشبوئي كه همراه دارند آن را 

263Fتَوفَّتْه رسلُنَا وهم الَ يفَرِّطُونَ آيه .سازند  معطر مي

1  
. به همين معني اشاره دارد). ما كوتاهي ننموده و جان او را مي گيرند فرشتگان(

چنان عطر و بوي خوشي از كفن ها بيرون مي آيد كه نظير آن هرگز بر روي زمين ديده 
از كنار هر گروهي از فرشتگان . فرشتگان آن روح را به آسمانها مي برند. نشده است

؟ اين روح پاكيزه از آن چه كسي »روح الطيبما هذا ال« :كه مي گذرند، آنها مي گويند
: است؟ فرشتگان در جواب با ذكر بهترين نامي كه او در دنيا داشته است مي گويند 

مي رسند، ) نزديك ترين آسمان به زمين(وقتي به آسمان دنيا . فالني فرزند فالني است
آن را تشييع فرشتگان مقرب هر آسمان تا آسمان ديگر . دروازه آسمان گشوده مي شود

أكتبوا كتاب : خداوند متعال مي فرمايد. مي كنند تا زماني كه به آسمان هفتم مي رسند
كتاب او در عليين نوشته ). بنده مرا در عليين بنويسيد) اعمال(كتاب (عبدي في عليين 

آو را به زمين برگردانيد، چرا كه من : بعد از جانب خداوند حكم مي شود. مي شود
را از زمين آفريده و به زمين برگردانم و بار ديگر آنها ) انسانها(آنان : كه وعده كرده ام

هنگاميكه روح بسوي زمين برگردانده شود، و دوباره در . را از زمين بيرون بياورم
جسد قرار گيرد صداي پاي دوستان و خويشاوندان خود را كه تازه از دفن فارغ شده 

او . له دو فرشته بصورت ترسناك نزد او مي آيندبالفاص. اند و بر مي گردند، مي شنود
: ؟ پروردگارت كيست؟ مي گويد»من ربك«: را مي نشانند و از وي مي پرسند

سوال . دين من اسالم است: دينت چيست؟ مي گويد: مي پرسند . پروردگار من اهللا است
رسول او : اين مرد كه ميان شما مبعوث شده است ، چه كاره است؟ مي گويد: مي كنند

قرآن خدا را : در دنيا چه عمل نموده اي؟ مي گويد: سوال مي كنند. است  خدا 

                                                           
 .  ٦١سوره انعام، آيه   -١
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آن فرشتگان بار دوم با خشونت . خواندم و به آن ايمان آوردم و آن را تصديق كردم
اين آخرين امتحاني است كه بر انسان مومن . تمام همان سوالها را تكرار مي كنند

به همين   264F1الثَّابِت في الْحياةِ الدنْيا بِالْقَولِللَّه الَّذينَ آمنُوا يثَبت ا آيه . عرضه مي شود
از . مرد مومن همان پاسخ ها را تكرار مي كند. لحظات حساس و خطير اشاره دارد

فرش بهشتي برايش پهن كنيد و لباس . بنده من راست مي گويد«: آسمانها ندا مي آيد
آنگاه نسيم خوش بهشت . ري به سوي بهشت برايش بگشاييدبهشتي بر او بپوشانيد و د

و تا جايي كه چشمش كار مي كند قبرش توسعه . از آن روزنه به مشامش مي رسد
سپس مردي زيبا و خوش چهره با لباس خوب و معطر، نزد او مي آيد و . داده مي شود

. تو مبارك بادرضايت پروردگار و باغهايي كه نعمت هاي جاودان دارند، بر : مي گويد
انسان مومن از آن مرد . اين همان روزي است كه در دنيا به تو وعده داده شده بود

من عمل صالح تو : تو چه كسي هستي؟ مي گويد: خوش چهره و زيبا سوال مي كند
آنگاه دري از جانب بهشت و دري از جانب دوزخ باز مي شود و در حاليكه به . هستم

منزل تو بود، اگر در دنيا ) دوزخ(اين : گفته مي گويد دوزخ اشاره مي شود، به او
را به تو ) اشاره به بهشت(آن، اين بهشت  اكنون خداوند در عوض . معصيت مي كردي

: وقتي چشم آن مرد مومن به نعمتهاي درون بهشت مي افتد مي گويد. داده است
. و مال خود برگردمپروردگارا قيامت را هر چه زودتر برپا كن تا من سريعتر نزد فاميل 

 .آرام بگير: به او گفته مي شود
، وقتي از اين دنيا رخت سفر بسته و راهي ديار ) و در روايتي فاجر(اما بنده كافر 

آخرت مي شود، فرشتگاني با چهره اي بسيار تند و خشن و زشت، در حالي كه لباس 
ان نزد او مي آيند و خشن كه از مو بافته و با آتش آميخته است در دست دارند، از آسم

سپس ، فرشته موت مي آيد . تا آنجائي كه چشم او كار مي كند پيرامون او مي نشينند
. بسوي خشم و غضب خدا بيرون شو! اي روح پليد: و نزد او مي نشيند و مي گويد

سپس آن روح مانند درخت خاردار كه شاخه هاي . روح در تمام جسد متفرق مي شود 

                                                           
 .  ٢٧: ابراهيم  -٢
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و از ميان پشم هاي خيس خارج شود، بيرون مي آيد همراه با بيرون زيادي داشته باشد 
تمام فرشتگان موجود از زمين تا آسمان بر . آمدن آن، همه رگهاي بدن پاره مي شوند

تمام دربانان آسمان تمنا . درهاي آسمان به روي او بسته مي شوند. او لعنت مي فرستند
فرشته موت روح را . آسمانها برده نشود مي كنند كه اي كاش آن روح از ناحيه آنان به

قبض مي كند، بالفاصله ماموران خداوند كه در آنجا حضور دارند، آن روح را از وي 
گرفته در همان پارچه سياه و خشن مي پيچند و بدترين بوئي كه در روي زمين ديده 

. نندفرشتگان روح را گرفته و به آسمانها صعود مي ك. شده است از آن خارج مي شود
اين روح پليد از آن چه : به هر دسته اي از فرشتگان كه مي رسند، آنان سوال مي كنند

و او را با بدترين نامي كه . »فالني فرزند فالني است«: كسي است؟ همراهان مي گويند
وقتي به نزديك ترين آسمان مي رسند، از . در دنيا از وي ياد مي شد، ياد مي كنند

هند كه دروازه را  باز كنند، درهاي آسمان برايش باز نمي مامورين آسمان مي خوا
 :اين آيه را تالوت نمود  رسول اهللا در اينجا . شود
  اءمالس ابوأَب ملَه الَالَ تُفَتَّحو اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلتَّى ينَّةَ حخُلُونَ الْجدي 265F

1 
مگر . واهد شد و آنان وارد بهشت نمي شوند درهاي آسمان براي آنان گشوده نخ(

 ).اين كه شتر از سوراخ سوزن گذرانده شود
و در اسفل السافلين ) سجين(نام او را در ليست دوزخيان : آنگاه خداوند مي فرمايد

چون من . بنده مرا به طرف زمين برگردانيد: بنويسد و مي فرمايد) پايين ترين مكان(
از زمين خلق كرده و بسوي آن، برگردانم و براي بار ديگر وعده كرده ام كه آنان را 

آن روح از آسمان به زمين انداخته مي شود و به درون . آنان را از زمين بيرون آورم
 :اين آيه را تالوت نمود  رسول اهللا در اينجا . جسد خود بر مي گردد

َف اءمنْ السا خَرَّ مفَكَأَنَّم بِاللَّه شْرِكنْ يكَانٍ مي مف الرِّيح وِي بِهتَه رُ أَوالطَّي تَخْطَفُه
266Fسحيقٍ

2 
                                                           

 .  ٤٠: اعراف  -١
از آسمان فرو افتاده ) به خاطر سقوط از اوج ايمان به كفر(هر كس كه با خدا شرك ورزد گويا : يعني.  ٣١:حج  -٢

او را مي ربايند يا اينكه تند باد او را به مكان ) تكه هاي بدن(و پرندگان ) و به بدترين شكل جان داده است( است 
 .بسيار دوري پرتاب مي كند
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آنگاه كه روح : فرمود  رسول اهللا . به هر حال روح در جسد برگردانيده مي شود 
به جسد بر مي گردد صداي پاهاي كساني كه براي دفن او آمده اند و بر مي گردند را 

 .مي شنود
با چهره اي خشمناك و عبوس . ك نزد او مي آيندسپس دو فرشته به صورت ترسنا
هاه، «: من ربك؟ پروردگارت كيست؟ مي گويد: او را مي نشانند و از وي مي پرسند

؟ دين تو چيست؟ مي »ما دينك«: سپس مي پرسند). واي واي نمي دانم(» هاه ال ادري
درباره اين مرد سپس از وي مي پرسند ). واي واي نمي دانم(» هاه، هاه ال ادري«: گويد

را نمي   رسول اهللا كه به سوي شما مبعوث شده است، نظرت چيست؟ آن شخص نام 
از ). واي واي نمي دانم(» هاه، هاه ال ادري«: مي گويد! » محمد«داند به او مي گويند

تو هرگز : فرشتگان به او مي گويند. مردم شنيدم كه او  را رسول خدا مي گفتند
 دروغ : در آن هنگام منادي اي از آسمان ندا مي دهد. رديندانستي و اعتراف نك

جايگاه او را از آتش فرش كنيد و دري از دوزخ برايش بگشاييد تا گرمي و : مي گويد
و قبرش چنان تنگ مي شود كه پهلوهايش در هم فرو مي رود . تپش دوزخ به او برسد

 يار تند و متعفن، نزد او و عالوه بر آن مردي بد قيافه با لباسهاي زشت و با بوي بس
اين همان روز است كه در . مژده باد تو را آنچه كه ناراحتت مي كند: گويد آيد و مي مي

من همان : تو چه كسي هستي؟ مي گويد: مي پرسد. دنيا وعده آن به تو داده شده بود
 به خدا سوگند تو در انجام اطاعت پروردگار بسيار كوتاهي . اعمال نا پاك تو هستم

خداوند نيز پاداش جزاي كارهاي بدت را . مي كردي ولي در ارتكاب گناه شتابان بودي
ماموري نابينا، كر و الل بر او گماشته مي شود و چوبي در دست دارد  سپس . مي دهد

با همان چوب يك ضربه ، بر او وارد مي كند . كه اگر بر كوه بزند به خاك مبدل گردد
. خداوند بار ديگر او را به حالت اول برمي گرداند. كندبه طوري كه او را خاكستر مي 

بار ديگر مورد ضربه قرار گرفته و چنان به آه و ناله در مي آيد كه جز انسانها و جن 
سپس از طرف دوزخ دري برايش باز مي . ها، ساير موجودات صداي او را مي شنوند
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: بعدي مي گويد او از ترس مراحل. شود و فرش آتشيني برايش انداخته مي شود
 267F1.پروردگارا هرگز قيامت را برپا نكن

مثال اگر ميت . بيرون آوردن ميت از قبر براي مصلحت شرعي مانعي ندارد -106
 :مي گويد چنانكه جابر بن عبداهللا . بدون غسل و كفن دفن شده بود و غيره

آمد و دستور   رسول اهللا بعد از اينكه عبد اهللا بن أبي را داخل قبر گذاشته بودند، 
بعد جسدش را روي زانوهاي خود گذاشت و آب دهن . داد تا جسد او را بيرون بياورند

سپس : جابر مي گويد. مبارك خود را بر او فوت كرد و پيراهن خود را بر او پوشانيد 
  268F2.بر وي نماز خواند رسول اهللا 

و شايد بخاطر چرا چنين كرد  رسول اهللا خدا بهتر مي داند كه  :راوي مي گويد
و در روايت ديگري . اينكه او در حيات لباسي به عموي پيامبر خدا يعني عباس داده بود

 .بخاطر درخواست فرزند عبداهللا چنين كرد  رسول اهللا از بخاري آمده است كه 
  رسول اهللا پسرش نزد  :وقتي عبداهللا بن ابي فوت كرد: در روايتي ديگر آمده است

اگر شما براي جنازه پدرم تشريف نياوريد، اين امر براي  امبر خدا اي پي: آمد و گفت
به محل دفن رسيد، او را قبالً   رسول اهللا وقتي . .هميشه باعث ننگ براي ما مي شود

چرا قبل از دفن مرا خبر نكرديد؟ آنگاه از : فرمود  رسول اهللا داخل قبر گذاشته بودند، 
به تمام جسد وي فوت كرد، يعني آب دهن مبارك   رسول اهللا قبر بيرون آورده شد، 

 269F3.خود را بر جسد وي ماليد و پيراهن خود را به تن او كرد
و يارانش   رسول اهللا زيرا . حفر قبر براي خود قبل از مردن پسنديده نيست-107

. چنين نكرده اند و عالوه بر اين انسان نمي داند كه در كجا مرگ به سراغش مي آيد
از اين كار آماده شدن براي مردن و آمادگي براي آخرت باشد پس، با انجام اگر هدف 

 270F4.عمل صالح بهتر مي توان به اين هدف رسيد
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 تعزيه 
تعزيه اهل ميت، يعني توصيه نمودن آنان به صبر و پاداش الهي كار -108

 :در اين باره دو حديث وجود دارد. مشروعي است
 :مي گويد قره مزني : اول

در مجلس و محفلي مي نشست، عده اي از يارانش پيرامون   رسول اهللا هر گاه 
و از ميان آنان شخصي بود كه پسري خردسال داشت و او نيز . ايشان گرد مي آمدند

از پدرش   رسول اهللا . پشت سر پدرش مي آمد و پدرش او را در جلو خود مي نشاند
خداوند تو را محبوب كند،    رسول اهللاي : او را دوست داري؟ آن مرد گفت: پرسيد

پدرش نيز به دليل . پسرك بعد از مدتي فوت كرد. آنطور كه او را محبوب كرده است
ياد آنها تازه و   رسول اهللا خاطراتي كه از او داشت و در صورت آمدن به مجلس 

بعد از اينكه . خودداري كرد  رسول اهللا باعث نگراني او مي شد، از حضور در محفل 
: چه اتفاقي براي فالني افتاده است؟ گفتند: چند روزي او را نيافت، فرمود  سول اهللا ر

آن مرد را ديد و درباره رسول بعد . فرزندش فوت كرده است اي پيامبر خدا 
رسول . رساند  رسول اهللا وي خبر درگذشت پسرش را به اطالع . پسرش سوال كرد

يا بهتر بود كه در زندگي دنيا از پسرت استفاده آ: به او تسليت گفت و فرمود  اهللا 
مي كردي يا اينكه فردا وقتي به دروازه بهشت مي رسي پسرت را در حالي ببيني كه 
:  زودتر از تو وارد بهشت شده و درب بهشت را برايت باز كرده است؟ آن مرد گفت

. ا باز كندهمين را كه او قبل از من به دروازه بهشت برسد و براي ورود من درب ر
اي : مردي از انصار سوال كرد. پس شما به آن دست يافته اي: فرمود  رسول اهللا 
براي همه : اين مژده ويژه او يا براي همه است؟ فرمود) فدايت بروم(  رسول اهللا 

 271F1.است
 :مي گويد انس بن مالك : دوم

                                                           
 . و ابن حبان) ٥/٣٥(احمد) ١/٣٤٨(حاكم ) ١/٢٩٦(نسائي -١
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272Fعزيت هر كس برادر مومن و مسلمانش را در مصيبتي ت: فرمود  رسول اهللا 

1 
گويد، خداوند روز قيامت لباس سبزي بر تن او مي كند كه ديگران به حال او غبطه مي 

 273F2.خورند
هل ميت را به گونه اي تعزيت گويد كه غم آنان را بزدايد و موجب تسلي  -109

را نمي داند با هرگونه سخن   رسول اهللا و اگر شيوه هاي منقول از . خاطر آنان بشود
كه مخالف شرع نباشد و در راستاي تحقق صبر و خرسندي اهل ميت  زيبا و تسلي بخش

باشد، آنان را تعزيت و تسليت گويد و در اين باره احاديث و رواياتي بشرح زير آمده 
 :است

قاصدي   رسول اهللا روايت است كه يكي از دختران  از اسامه بن زيد -1
در حال مردن )مه دختر زينبپسر يا دختر و در بعضي روايات امي(فرستاد كه كودكش 

از : به قاصد فرمود  رسول اهللا . خواست تا تشريف بياورد  رسول اهللا است و از 
 :طرف من به دخترم سالم برسان و بگو

 »إن اهللا ما أخذ و هللا ما أعطي«
 ).از آن خداوند است آنچه كه مي ستاند و آنچه كه مي دهد(

 »لتحتسب و كل شيء عنده إلي أجل مسمي فلتصبرو« 
و هر چيز نزد او مدت مشخصي دارد ، بايد صبر را پيشه كني و اميد اجر (

 ).و پاداش داشته باشي
رسول بار دوم قاصدي فرستاد و   رسول اهللا دختر گرامي : راوي حديث مي گويد

بلند شد و ما نيز در   رسول اهللا آنگاه . را سوگند دادتا حتماً تشريف بياورد   اهللا 
كودك در ) شديم  رسول اهللا وارد خانه دخت گرامي . (يشان حركت كرديمركاب ا

سعد بن عباده ، معاذ بن . آورده شد  رسول اهللا حالي كه نفسش خُر خُر مي كرد نزد 
رسول اشك هاي . جبل و ابي بن كعب و به گمانم زيد بن ثابت، از جمله حضار بودند

  رسول اهللا شما نيز گريه مي كنيد؟ ! داسعد پرسيد، اي رسول خ. سرازير شد  اهللا 

                                                           
 .اهل ميت به صبر و وعده اجر و ثواب و دعا براي ميت و نزديكان ميت مي باشد منظور از تعزيت، توصيه-٢
 .»الكامل«ابن عساكر در تاريخ دمشق و ابن عدي در ) ٤/١٦٤(خطيب در تاريخ بغداد -٣
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اين ترحمي است كه خداوند در دل بندگانش گذاشته است و خدا به آناني كه : فرمود
 274F1.رحم دارند، رحم مي كند

معروف شد ) امامه(كه اميمه نام داشت زنده ماند و به   رسول اهللا اين نوه : توجه
 .واج كردكه بعد ها علي پس از درگذشت فاطمه با وي ازد

در حق كسي كه   رسول اهللا را اگر چه » هللا ما أخذ و له ما أعطي«اين الفاظ 
نزديك مرگ بود فرمود ولي بهتر است اين كلمات در حق كسي كه فوت كرده گفته 

و هذا الحديث احسن ما «: مي گويد» االذكار«روي همين اصل، امام نووي در . شود
 .ه است، بهترين سخن تعزيت استآنچه كه در اين حديث آمد» يعزي به

 :مي گويد بريده بن الحصيب -2
با انصار رفت و آمد مي كرد و از آنان عيادت مي كرد و جوياي   رسول اهللا «

خبر رسيد كه يگانه فرزند يك زن انصاري فوت كرده   رسول اهللا به . احوال آنان بود
با تني چند از   رسول اهللا . مادرش فوق العاده دچار پريشاني و ناراحتي است. است 

وقتي آنحضرت درب منزل آن زن رسيد، به او خبر دادند كه . يارانش، نزد او رفت 
: وارد منزل شد و فرمود  رسول اهللا . جهت تعزيت تشريف آورده است  رسول اهللا 

سپس . به من خبر رسيده كه تو براي رفتن فرزندت صبر و حوصله را از دست داده اي
آن . آن زن را به صبر و اجتناب از هرگونه حركت خالف شرع توصيه كرد  اهللا رسول 

چرا من بي صبري نشان ندهم، من زن بي اوالد و نازايي   رسول اهللا اي : زن گفت
نا اميد از اوالد كسي است كه : فرمود  رسول اهللا . هستم و فرزند ديگري ندارم

زن يا مردي كه سه فرزند ) مسلمان(هر : دبعد فرمو. خودش فوت كند و فرزندش بماند
او فوت شود و صبر نمايد و اميد ثواب از خدا داشته باشد، خداوند او را وارد بهشت 

عرض كرد اگر دو فرزند  نشسته بود،  رسول اهللا كه سمت راست  عمر . مي سازد
 275F2.دو فرزند نيز همين طور است: فرمود  رسول اهللا فوت شود چي؟ 

 : بعد از وفات ابو سلمه نزد ام سلمه رفت و فرمود هللا رسول ا -3
                                                           

 .، ابو داود و نسائي ، ابن ماجه ، بيهقي و احمد) ٣/٣٩(، مسلم )١٢٣-٣/١٢٠( بخاري -١
 ).٨٥٧(رايط مسلم و بزّار مطابق با ش) ١/٣٤٨(حاكم   -١
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اللَّهم اغْفرْ ألَبِي سلَمةَ وارفَع درجتَه في الْمهديينَ واخْلُفْه في عقبِه في الْغَابِرِينَ «
نَوو رِهي قَبف لَه حافْسينَ والَمالْع با ري لَهرْ لَنَا واغْفيهوف لَه 276.»رF1 

ابو سلمه را رحمت كن و در ميان هدايت يافتگان درجه ! پروردگارا: ترجمه
اش را متعالي بگردان و جانشين صالحي در ميان بازماندگانش قرار ده، اي 

ما و او را مورد مغفرت قرار بده و مرقدش را وسيع و ! پروردگار جهانيان
 )صحيح مسلم. (منور بفرما

 :پس از شهادت جعفر به فرزندش چنين تسليت گفت  اهللا  رسولهمچنين   -4
جانشيني براي جعفر در خانواده اش قرار ده و در كارهاي ! پروردگارا

 .عبداهللا خير و بركت عطا كن
در مورد تعزيت احاديث ديگري نيز آمده است كه بنده بخاطر ضعيف بودنشان از 

 .ذكر آنها خودداري كردم
طوري كه بعد از سه روز تعزيت . به سه روز نيست تعزيت گفتن محدود -110

ثابت است   رسول اهللا از . بلكه هرگاه مناسب ديده شد ، تعزيت گفته شود. گفته نشود
آمده است كه  در حديث عبداهللا بن جعفر . كه بعد از سه روز نيز تعزيت گفته است

اگر زيد كشته : فرمود لشكري را به فرماندهي زيدبن حارثه اعزام كرد و  رسول اهللا 
و اگر او كشته شد، فرماندهي لشكر را . بر عهده بگيرد شد، فرماندهي را جعفر 

زيد، جعفر و عبداهللا بن . آتش جنگ شعله ور گرديد. عبداهللا بن رواحه به عهده گيرد
در پايان، فرماندهي لشكر را خالد بن وليد بدست . رواحه به ترتيب به شهادت رسيدند

جريان به شهادت رسيدن فرماندهان و پيروزي . يروزي نصيب سپاه اسالم شدگرفت و پ
مردم را جمع كرد و پس از حمد   رسول اهللا . رسيد  رسول اهللا سپاه اسالم به اطالع 

زيد، جعفر و عبداهللا بن . همانا برادران شما با دشمن پيكار كرده اند: و ثناي خدا، فرمود
يده اند و سپس يكي از شمشير هاي خدا فرماندهي رواحه به ترتيب به شهادت رس

نزد   رسول اهللا . لشكر را به عهده گرفته و پيروزي نصيب سپاه اسالم شده است
: سپس نزد آنان رفت و فرمود. نرفت تا اينكه سه روز سپري شد بازماندگان جعفر 

. م را بياوريدبرادر زادگان: و فرمود. گريه نكنيد) جعفر (بعد از اين براي برادرم 
در حالي كه مانند جوجه خردسال بوديم، ) عبداهللا و محمد(ما دو برادر : عبداهللا مي گويد

                                                           
 .مسلم  -٢
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حالق آمد و . حالق را بطلبيد: فرمود  رسول اهللا . آورده شديم رسول اهللا نزد 
محمد شبيه عمويم، ابو طالب است و عبداهللا : سپس فرمود. موهاي سر ما را اصالح كرد

سپس دست مرا گرفت و آن را تكان داد و . و سيرت با من مشابهت دارددر صورت 
پروردگارا براي جعفر جانشيني در خانواده اش قرار ده، و عبداهللا را در كارهايش : فرمود

سپس مادرم : عبداهللا مي گويد) اين جمله را سه مرتبه تكرار كرد. (موفق و مؤيد بگردان
پرستي و يتيمي ما اظهار نگراني كرد و ناراحتي خود آمد و درباره سر  رسول اهللا نزد 

تو از تنگ دستي : خطاب به او فرمود  رسول اهللا . در ميان گذاشت  رسول اهللا را با 
در حالي كه من در دنيا و آخرت سرپرستي آنان را به ! آنان احساس خطر مي كني

 277F1!عهده دارم؟
و اين قول . تعزيه به سه روز نيستيمبنابراين، حديث ما معتقد به محدود ساختن ايام 

زيرا هدف عرض . تعدادي از شاگردان امام احمد و طبق روايتي قول امام شافعي است 
در اين مورد . تسليت، دعا و تشويق به صبر است و اين نياز به محدوديت زماني ندارد

 .نووي مراجعه شود» المجموع«به 
 :چند كه مردم پاي بند آن هستنداز دو چيز بشدت بايد اجتناب كرد، هر  -111

 .تجمع در يك جاي مخصوص، مانند خانه ، قبرستان يا مسجد براي عرض تسليت) الف(
 .درست نمودن غذا توسط اهل ميت براي تعزيت كنندگان) ب(

 : جرير بن عبداهللا بجلي مي گويد. در اين مورد حديثي آمده است
» دو في رواية نري(كُنَّا نَع (متجاال هفْند دعامِ بةَ الطَّعيعنصو تيلِ الْمإِلَى أَه اع

 278F2.»منْ النِّياحةِ
تجمع در خانه اهل ميت و درست كردن طعام بعد از دفن را ، نوعي نوحه (

 ). مي دانستيم) ممنوع(
 : المجموع مي گويد) 5/306(امام نووي در 

                                                           
 .احمد با سند صحيح و مطابق شرائط مسلم  -١
 .صحيح علي شرط شيخين) ٤٩٠(ابن ماجه ) ٦٩٠٥(احمد، شماره   -١
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ريح كرده اند كه نشستن در يك و ساير اصحاب تص) شيرازي(امام شافعي و مولف
بلكه بهتر است كه اولياي . خانه و تجمع در مكان خاص براي تعزيت گفتن، مكروه است

ميت دنبال كارهاي خود بروند و هر كس در هر كجا يكي از آنان را ببيند، تعزيت 
 .كراهيت اجتماع در محل مخصوص براي زنان و مردان يكسان است. گويد

. ويشاوندان و همسايگان، براي اهل ميت غذا درست كنندسنت است كه خ -112
 :آمده است چنانكه در روايت عبداهللا بن جعفر 

» ولُ اللَّهسفَرٍ قَالَ رعج ينَع اءا جلَم مشْغَلُها يم مأَتَاه ا فَقَدامفَرٍ طَععلِ جوا آلنَع279.»اصF1 
براي فرزندان : فرمود  اهللا  رسولپس از آنكه خبر شهادت جعفر رسيد، (

زيرا آنان با مشكلي مواجه شده اند كه فرصت تهيه غذا . جعفر طعام درست كنيد
280F).را ندارند

٢  
بنابراين عايشه دستور مي داد كه نوعي غذاي محلي براي بيمار و تمامي كسانيكه 

 )بخاري و مسلم. (به مصيبتي گرفتار شده بودند تدارك ببينند
من دوست دارم كه همسايگان و خويشاوندان ميت : افعي مي گويدهمچنين امام ش

اين هم سنت است و هم عمل نيك و . براي اهل ميت تا يك شبانه روز غذا تهيه بكنند
 ).1/247:االم. (خير خواهانه اي است كه پيشينيان به آن عمل كرده اند

در  .مسح كردن و دست كشيدن بر سر يتيم و اكرام آنان مستحب است -113
من وقَثم و عبيد اهللا ، پسران عباس، : روايت عبداهللا بن جعفر آمده است كه مي گويد

كه سوار حيواني بود از   رسول اهللا روزي . وقتي كودك بوديم با هم بازي مي كرديم
او را نزد من بياوريد، مرا جلوي : كنار ما رد شد و به طرف من اشاره نمود و فرمود

او را نزد من بياوريد، و او را : طرف قثم اشاره كرد و فرمود سپس به. خود سوار كرد
عبيداهللا را بيش از قثم دوست داشت، اما  گرچه عباس . پشت سر خود سوار كرد

ترديدي نداشت در اينكه قثم را با خود سوار كند و عبيداهللا را به حال   رسول اهللا 
سه بار دست مباركش را   ل اهللا رسو: عبداهللا بن جعفر مي گويد. خود ، پياده بگذارد

                                                           
 .دارقطني، حاكم، بيهقي و احمد» األم«شافعي در ). ١/٤٩٠(ابن ماجه ) ٢/١٤٣(ترمذي ) ٢/٥٩(بوداود   -٢
ساير خويشاوندان از همان روز اول نزد بستگان در جه يك و فرزندان . كس شده استولي امروز متاسفانه بر ع  -٣

ميت تجمع مي كنند و تا چند روز نهار و شام را همانجا صرف مي كنند كه اين رفتار عالوه بر اين كه نا مشروع مي 
 )مترجم. (رداندباشد، مزاحمتي جدي براي اهل ميت محسوب شده و نگراني و اضطراب آنان را  مضاعف مي گ
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پروردگارا در فرزندان : بر سر من كشيد و هرگاه كه سرم را مسح مي كرد، مي فرمود
 281F1.جعفر جانشيني براي او قرار ده

 
 آنچه از عمل ديگران به ميت مي رسد

 :مند مي شود كه عبارتند از ميت در چند صورت از اعمال نيك ديگران بهره -114
. ن در حق ميت بشرط اينكه، شرايط قبوليت دعا فراهم شوددعاي مسلما -1

 :خداوند مي فرمايد
 ِانقُونَا بِاإلِيمبينَ سنَا الَّذانإلِخْورْ لَنَا ونَا اغْفبقُولُونَ ري مهدعنْ بوا ماءينَ جالَّذو

282Fنَّك رءوف رحيموالَ تَجعلْ في قُلُوبِنَا غالً للَّذينَ آمنُوا ربنَا إِ

2 
پروردگارا ما را و برادران ديني : آنان كه بعدًا مي آيند و مي گويند: ترجمه

ما را كه پيش از ما با ايمان رفته اند، مورد مغفرت قرار بده و در دلهاي ما 
 .هيچ نوع كدورتي نسبت به مومنين راه نده، پروردگارا تو رؤف و مهرباني

اين خصوص آمده است كه در مباحث گذشته بيان گرديد و  روايات زيادي نيز، در
براي آنان خواهد   رسول اهللا بعضي ديگر در آينده و در مباحث زيارت قبور و دعاي 

 :فرمود كه پيامبر . از جمله آنها، اين حديث مي باشد. آمد 
»ابتَجسبِ مرِ الْغَيبِظَه يهَخمِ أللسالْم رْءةُ الْموعا دكَّلٌ كُلَّموم لَكم هأْسر نْدةٌ ع

 283F3.»دعا ألَخيه بِخَيرٍ قَالَ الْملَك الْموكَّلُ بِه آمينَ ولَك بِمثْلٍ
دعاي مسلمان در حق برادر مسلمان خويش و در غياب او، يقينًا : ترجمه

انش فرشته اي نزد او حضور دارد، هرگاه در حق برادر مسلم. قبول مي شود
و در حق ) خداوندا استجابت كن(آمين: آن فرشته مي گويددعاي خير مي كند، 

  .خودت نيز اين دعا قبول شود
زيرا غالب نماز جنازه، دعاء و . نماز جنازه خود، بهترين دليل براي اين مدعا است

 .استغفار براي ميت است
 :قضا آوردن روزه هاي نذري توسط ولي ّ ميت -2

 :از جمله حديث وجود دارد، در اين باره چند
                                                           

 ).٤/٦٠(بيهقي ) ١/٣٧٢(حاكم ) ١٧٦٠(احمد   -١
 .  ١٠: الحشر  -٢
 .و احمد) ١/٢٤٠(ابوداود ) ٨٧-٨/٨٢(مسلم  -١
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» قَالَ منْ مات وعلَيه صيام صام َ عنه وليه أَنَّ رسولَ اللَّه  عنْ عائشَةَ « )الف

284F

1 
هر كس در حالي بميرد كه روزه هايي بر ذمه اش باشد، وليّ  او بجايش روزه 

 .بگيرد
اگر خداوند او را  زني سوار كشتي شد و نذر كرد كه: ابن عباس مي گويد) ب

خداوند او را نجات داد و روزه نگرفت تا اين كه . نجات دهد، يك ماه روزه بگيرد
آمد و جريان را به   رسول اهللا نزد ) دختر يا خواهرش(يكي از نزديكانش . فوت كرد

اگر او مقروض بود آيا قرض هايش را : آنحضرت فرمود. رساند  رسول اهللا اطالع 
قرض و بدهي خداوند شايسته تر است كه : فرمود  رسول اهللا . ليپرداختي؟ گفت ب

 285F2 .برو و از جانب مادرت روزه بگير. پرداخت شود
فَقَالَ إِنَّ أُمي ماتَت وعلَيها  استَفْتَى رسولَ اللَّه  أَنَّ سعد بنَ عبادةَ «) ج

 .»نَذْر فَقَالَ اقْضه عنْها
مادرم در حالي فوت كرد كه نذري : پرسيد  رسول اهللا ز سعد بن عباده ا(

 ).تو نذر او را بجاي آور: فرمود  رسول اهللا اش بود؟  بر ذمه
اين احاديث به صراحت بيانگر روزه گرفتن ولي ميت بجاي او در روزه هاي نذر 

چنانكه . و حديث اول بخاطر مطلق بودن شامل روزه هاي فرض نيز مي شود. مي باشد
فعي و ابن حزم بدليل عام قرار دادن احاديث فوق، روزه فرض را نيز مشمول همين شا

بجاي ميت : از امام احمد شنيدم كه مي گفت: اما ابو داود مي گويد. حكم دانسته اند
 .روزه نگيريد، مگر اينكه روزه نذري باشد

نذر  و پيروانش حديث نخست عايشه رضي اهللا عنها را كه مطلق بود، حمل بر روزه
بدليل روايتي كه از عمرة نقل شده كه از عايشه در مورد روزه گرفتن بجاي . كرده اند

: عايشه گفت. مادرش كه مرده بود و بر ذمه اش روزه هايي از رمضان مانده بود، پرسيد
 ) طحاوي و ابن حزم. (روزه نگير بلكه بجاي هر روز، نصف صاع گندم صدقه كن

اگر كسي : روايت شده كه گفته است عباس همچنين روايت ديگري از ابن 
بخاطر بيماري نتوانست ماه رمضان را روزه بگيرد و در همان حال مرد، وارثانش بجاي 

                                                           
 .، مسلم، ابوداود، بيهقي، طحاوي و احمد)٤/١٥٦(بخاري  -٢
 .، نسائي، بيهقي و احمد)٢/٨١(ابوداود  -٣
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هر روز ، مسكيني را خوراك بدهند و اگر  روزه نذري بر ذمه اش بود، بجاي او روزه 
 ).ابوداود با سند صحيح و بشرط شيخين.(بگيرند

بدان فتوا داده اند و امام احمد نيز  شه و ابن عباس آنچه عائ: بنده مي گويم
زيرا راوي حديث، بهتر به محتوا و مصداق آن . معتقد بوده است صحيح به نظر مي رسد

 .آگاهي دارد
برخي : ابن قيم در اعالم الموقين بعد از بيان حديث فوق و تصحيح آن مي گويد

اما . ري را شامل قرار داده اندمحتواي اين حديث را كلي دانسته و روزه فرضي و نذ
ولي مي : مي گويند. و برخي قائل به تفصيل هستند . گروهي هيچكدام را قبول ندارند

و اين سخن ابن عباس .تواند قضاي روزه هاي نذز را بجا آورد ، نه روزه هاي فرض را
زيرا همانگونه كه كسي نمي . و همين راي، صائب به نظر مي رسد. و پيروان او است

. تواند بجاي كسي ديگر نماز بخواند و مسلمان شود، نمي تواند كه بجاي او روزه بگيرد
همانطور كه . البته روزه نذري مانند وامي است كه كسي ديگر مي تواند آنرا بجا آورد

 .مي تواند وام او را پرداخت نمايد
بر اين اساس است كه توبه كسي ديگر بجاي ديگري و اسالم و نماز خواندن 

 .ديگري بجاي كسي ديگر پذيرفته نيست
در اين خصوص احاديث زيادي : پرداخت بدهي ميت، توسط ولي يا غير ولي-3

 . بيان گرديد) 17(آمده است كه بسياري از آنها در ضمن مساله شماره 
در قبال اعمال نيك و شايسته اي كه فرزند صالح ميت، انجام مي دهد به پدر و -4

. بدون اينكه از اجر فرزند چيزي كاسته شود. اندازه اجر مي رسد مادر او نيز، به همان
 :خداوند مي فرمايد. زيرا فرزند از جمله كسب و اعمال والدين است

 ل سأَنْ لَيىوعا سانِ إِالَّ مإلِنس 286F1 
 ).براي انسان نيست، جز آنچه خود تالش نموده باشد(

 :مي فرمايد  و رسول اهللا 

                                                           
 .  ٣٢: نجم   -١



 
 
 
 
 
 
 
 

 ……………………..…………………………..…………احكام جنايز  ١٣٥ 

»إِنَّ أَطْيبِهنْ كَسم هلَدإِنَّ وو بِهنْ كَسلُ ما أَكَلَ الرَّجم 287.»بF1 
بهترين و پاك ترين روزي، آن است كه انسان از دسترنج خود بخورد و (

 ). فرزند انسان از جمله كسب و عمل او بحساب مي آيد
 احاديث بخصوصي در مورد انتفاع پدر از اعمال نيك فرزند از قبيل صدقه، روزه ،

آزاد نمودن برده و غيره وارد شده است كه مفهوم آيه و احاديث فوق را تاييد مي 
 : از جمله. نمايند

آمد و   رسول اهللا عايشه رضي اهللا عنها روايت مي كند كه مردي نزد  -الف
مادرم بصورت ناگهاني فوت كرد و فرصت وصيت را نيافت، گمان مي كنم اگر : گفت

اكنون اگر من از جانب او صدقه كنم، به . دقه مي كردفرصت مي داشت، وصيت به ص
آري، برو و از جانب مادرت : فرمود  رسول اهللا او و همچنين به من اجر مي رسد؟ 

 288F2.صدقه كن
روايت مي كند كه مادر سعد بن عباده فوت كرد در حالي  عبداهللا بن عباس  -ب

مادرم فوت كرده و من !  اي پيامبر خدا : گفت) وقتي آمد.(كه سعد در مسافرت بود
 رسول اهللا اگر از جانب او صدقه كنم به او نفعي خواهد رسيد؟ . حضور نداشته ام

تو گواه باش كه من باغ پر ميوه ام را براي  اي پيامبر خدا : سعد گفت. بلي: فرمود
 289F3.مادرم صدقه كردم

رم كه پرسيد، پد  رسول اهللا شخصي از : روايت مي كند كه ابوهريره  -ج
ثروت زيادي داشته فوت كرده در حالي كه وصيتي نكرده است، آيا اگر من از جانب او 

 –نسائي  –مسلم .(آري: فرمود  رسول اهللا صدقه كنم، كفاره گناهان او خواهد شد؟ 
 )ابن ماجه و احمد

عاص بن وائل سهمي ، وصيت كرد كه : عبداهللا بن عمرو روايت مي كند كه  -د
پسرش، هشام پنجاه برده آزاد كرد، پسر ديگرش، . طرف او آزاد شوديكصد برده از 

                                                           
 .رمي، ابن ماجه، حاكم، طيالسي و احمدابوداود، نسائي، ترمذي، دا  -٢
 .، ابو داود، نسائي، ابن ماجه ، بيهقي و احمد»الموطا«،مالك در ) ٥/٧٣-٣/٨١(مسلم) ٤٠٠-٥/٣٩٩-٣/١٩٨(بخاري   -٣
 .بخاري، ابو داود، نسائي ، ترمذي ، بيهقي و احمد  -١
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رسول اهللا بايد در اين باره از : عمرو، مي خواست پنجاه برده ديگر را آزاد كند اما گفت
  رسول اهللا نزد . سوال كنم  پدرم وصيت كرده كه يكصد برده از : آمد و گفت

. زاد كرده و پنجاه برده ديگر مانده استبرادرم، هشام پنجاه برده آ. طرف او آزاد شود
اگر پدرت : فرمود  رسول اهللا مي توانم پنجاه برده باقيمانده را از طرف او آزاد كنم؟ 

در روايتي . مسلمان بوده است ثواب آزادي برده يا حج يا صدقه شما به او خواهد رسيد
دقه ي تو براي او اگر او به يگانگي خدا ايمان داشته، روزه و ص: ديگر آمده است 

 290F1.سودمند خواهد بود
اين احاديث بيانگر آن است كه ثواب صدقه دادن : شوكاني در نيل اوطار مي گويد

زيرا فرزند . اگر چه وصيت نكرده باشند. فرزند براي پدر و مادر خود، به آنها مي رسد
ليس  و ان«: بنابراين، نيازي به تخصيص آيه. انسان جزو كسب و حاصل تالش او است

و اما ثواب صدقه غير فرزند، آنطور كه از لحن آيات قرآن . نيست» لالنسان اال ما سعي
 .فهميده مي شود به كسي نمي رسد

اين سخن شوكاني، حق و حقيقت است و آنطور كه از آيات قرآن : بنده مي گويم
چون او حاصل . فهميده مي شود، فقط ثواب صدقه فرزند، به پدر و مادرش مي رسد

 .ش آنها است نه ثواب صدقه ديگرانتال
اجماع بر اين است كه صدقه دادن به جاي ميت، مورد قبول «: اما نووي مي گويد

 .»واقع شده و پاداش آن به او مي رسد
 :ولي من اين اجماع را به دو دليل قبول ندارم

اجماع به معناي واقعي آن در هيچ مساله اي جز مسائل ضروري دين ، اتفاق -1
 .چنانكه ابن حزم ، شوكاني و امام احمد نيز همين را گفته اند. ده استنيفتا

بنده اكثر مسائلي را كه برخي مدعي اجماع در آن شده اند با دقت بررسي -2
نووي : بعنوان مثال. نموده، ديده ام كه اكثريت با اجماع مورد ادعا مخالفت كرده اند

                                                           
 .ابوداود كتاب وصايا، بيهقي و احمد با سند حسن  -٢
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در . ازه در اوقات مكروه اشكالي نداردمدعي اجماع علما بر اين مسئله شده كه نماز جن
 .حالي كه اكثريت قاطع، بر خالف اين اجماع است

مي توان از جانب : عده اي هم ديگران را بر پدر و مادر قياس نموده و گفته اند
 .آنان عباداتي انجام داد

 :در پاسخ بايد گفت كه اين قياس به چند دليل باطل است
و « :چنانكه قرآن مي فرمايد. ز آيات قرآن استمخالفت با لحن كلي بسياري ا-1

يعني هر كس عمل تزكيه آميزي انجام دهد خود را تزكيه » من تزكي فانما يتزكي لنفسه
و پدر و مادر هم با تربيت صحيح فرزند خود گامي در جهت تزكيه خود . مي نمايد

چنين مزيتي  اما ديگران از. بنابراين، شريك عبادت فرزند خود هستند. برداشته اند
 .برخوردار نيستند

كل نفس بماكسبت «: فرزند حاصل تالش پدر و مادر است و قرآن مي گويد-2
يعني انسان از كسب و » لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت« : همچنين مي گويد» رهينه

و ان ليس « : چنانكه حافظ ابن كثير در تفسير اين آيه. تالش خود بهرمند مي شود
يعني همانطور كه بخاطر گناه ديگران مؤاخذه نمي : مي نويسد» ما سعيلالنسان اال 

و بر اساس همين آيه امام شافعي و . شود، پاداش كار نيك ديگران نيز به او نمي رسد
رسول اهللا چرا  كه . ثواب قرائت قرآن ديگران به مردگان نمي رسد: پيروانش مي گويند

   كسي را بر آن تشويق ننمودند و اگر در اين و يارانش اين عمل را انجام ندادند و
و نا گفته . امر مزيت و خيري وجود مي داشت، يقيناً آنها قبل از ما به آن مي رسيدند

پيدا است كه در مسائل عبادي بايد به مواردي كه ثابت است بسنده نمود، نه اينكه بر 
 .»اساس قياس و راي خود ، نوع جديدي احداث كرد

اگر كسي عبادتي انجام دهد براي اينكه : مي گويد» فتاوي«در عزبن عبدالسالم 
: زيرا خداوند مي فرمايد. ثواب آن به كسي ديگر از مردگان و زندگان برسد، نمي رسد

مانند . مگر مواردي كه در شريعت استثناء شده اند» و أن ليس لالنسان االّ ما سعي« 
 .صدقه دادن، روزه گرفتن و حج گزاردن بجاي ميت
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اگر اين قياس درست بود، پس بايد به اقتضاي آن سلف اين امت عمل مي -3
چنانكه شيخ االسالم ابن تيميه . كردند كه خيلي بيشتر از ما شيفته چنين اعمالي بودند

گذشتگان نيك عادت نداشتند كه نماز و روزه و حج نفلي بجاي آورند و يا : مي گويد
بنابراين ما نيز موظف هستيم كه . مين ببخشندقرآن بخوانند و ثواب آنرا به اموات مسل

زيرا يقيناً روش آنان بهتر و كاملتر بوده . از روش گذشتگان پيروي نمائيم
 )اختيارات علميه.(است

و . بايد دانست كه رفتار خوب و بد انسان از عقيده و باور او سرچشمه مي گيرد
وافل و صدقات بي حد و اگر انسان معتقد باشد كه پس از مرگ او روزانه نماز و ن

مرزي از جانب مسلمانان سرازير پرونده اش مي شود، به نوعي اعتماد كاذب دست مي 
همانطور كه در مسائل مادي وقتي كسي . يابد و در انجام عبادات تساهل مي ورزد

متوجه بشود كه از طريقي تامين مي شود، دست از كار و كوشش برداشته و بر ديگران 
 .تكيه مي نمايد

حتي بسياري از سرمايه داران به اميد اينكه ديگران بعد از مرگ آنها بجاي آنان 
و خطرناك تر از اين فتواي . حج خواهند گزارد، از انجام فريضه حج تساهل مي ورزند

برخي مبني بر اسقاط نماز از ذمه ميت توسط صدقه است كه اين فتوا موجب سهل 
و اين اعتماد، آثار سوء . ن نمازهاي فرض مي شودانگاري برخي از نادانان در امر خواند

بنابراين بايد در امور عبادي پايبند . و پيامدهاي نامطلوبي در جامعه بجا مي گزارد
 .نصوص شرعي بوده ، از بكارگيري راي و قياس جداً پرهيز كرد

و شايد به همين خاطر گذشتگان امت بيش از ما در انجام اعمال نيك و عبادات مي 
دند و بعديها بخاطر اعتماد بر اعمال ديگران به تدريج راه تساهل و تنبلي را در كوشي

 .پيش گرفتند
اي كه انسان از خود بر جاي گذاشته باشد  همچنين آثار نيك و صدقه جاريه -5

 :چنانكه خداوند مي فرمايد. بعد از مرگ به او مي رسد
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 مهآثَاروا وما قَدم نَكْتُبو  291F1 
 :ن خصوص چند حديث بشرح زير وارد شده استدر اي
 :فرمود  رسول اهللا روايت مي كند، كه  ابوهريره ) اول

إِذَا مات اإلِنْسانُ انْقَطَع عنْه عملُه إِالَّ منْ ثَالَثَةٍ إِالَّ منْ صدقَةٍ جارِيةٍ أَو علْمٍ «
و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو بِه نْتَفَع292.»يF2 

هرگاه انسان بميرد پرونده عمل اش بسته مي شود، بجر از سه : ترجمه
 :جهت
صدقه اي كه نفع آن مداوم و طوالني باشد و مردم بعد : (صدقه جاريه -١

ساختن مدرسه، راه، پل : مانند. از مردن صاحب صدقه ، از آن بهره مند شوند
 ...)، بيمارستان و 

كه براي مردم نفع داشته (باشد  علم و اثري ازخود بر جاي گذاشته-٢
 ...)نوشتن كتاب، ترجمه، تاليف، تعليم قرآن و علوم ديني و: باشد، مانند 

 .فرزند نيك و صالح كه براي والدين خود دعاي خير كند-٣
 :فرمود روايت مي كند كه پيامبر  حضرت قتاده ) دوم

»ثَالَثٌ و هدعنْ بلُ مالرَّج خَلِّفا يرُ مخَي لُغُهبرِي يقَةٌ تَجدصو و لَهعدي حالص لَد
هدعنْ بم لُ بِهمعي لْمعا ورُه293.»أَجF3 

بهترين چيزي كه پس از مرگ براي انسان مفيد و كارآمد خواهد : ترجمه
 -٢. فرزند صالحي كه براي پدر و مادر دعاء كند -١: بود، عبارت است از 

علمي كه بعد از مردن صاحب علم، ديگران  -٣. دام باشدنفعش مستصدقه اي كه 
 .از آن بهره مند شوند

 :فرمود  رسول اهللا روايت مي كند كه  ابوهريره ) سوم
إِنَّ مما يلْحقُ الْمؤْمنَ منْ عمله وحسنَاته بعد موته علْما علَّمه ونَشَرَه وولَدا «

ه ومصحفًا ورثَه أَو مسجِدا بنَاه أَو بيتًا البنِ السبِيلِ بنَاه أَو نَهرًا أَجرَاه أَو صالحا تَرَكَ
 294F4.»صدقَةً أَخْرَجها منْ ماله في صحته وحياته يلْحقُه منْ بعد موته أو

                                                           
زهايي را كه در دنيا پيشاپيش فرستاده اند و كارهايي كه كرده اند و همچنين چيزهايي كه در آن بر چي.  ١٢: يس  -١

 .جاي نهاده اند را مي نويسيم
قيد صالح آورده شد، بخاطر اينكه فرزند غير صالح نمي . مسلم، بخاري، نسائي، بيهقي، طحاوي، ابوداود و احمد  -٢

بخاطر تشويق فرزند به دعا نمودن در حق ) برايش دعا بكند( يدعوله : اينكه فرمود تواند به والدين خود نفعي برساند و
 .والدين است وگرنه پدر و مادر از هر عمل نيك و عبادت فرزندشان سهمي مي برند

 .ابن جمان و ابن عبدالبر» الترغيب«، منذري در » معجم الصغير«ابن ماجه، طبراني در   -٣
 .ابن ماجه با سند صحيح  -١
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: امه مي يابد، عبارت اند ازاعمالي كه بعد از مرگ نيز ثوابشان اد: ترجمه
فرزند صالحي كه . علمي كه آن را به ديگران آموخته و منتشر كرده است

قرآني كه تعليم داده و ديگران آن را از او . تربيت كرده و بر جاي گذاشته است
نهر آبي كه آن را . به ارث برده اند، مسجد و يا مسافرخانه اي كه ساخته است

آن را در زندگي و در حال صحت از مال خود داده  حفر كرده و صدقه اي كه
 .است

در حديثي طوالني كه از جرير بن عبداهللا نقل شده، در بخشي از آن آمده ) چهارم
هر كس در اسالم عمل درست و مفيد و سنت حسنه اي : فرمود  رسول اهللا است كه 

مي رسد بدون  را رواج دهد، مادامي كه ديگران بدان عمل كنند، به او اجر و ثواب
اينكه از اجر و ثواب آنها كم شود و هر كس شيوه و عمل غلط و ناصحيحي را بنا نهد، 

بدون اينكه از . مادامي كه ديگران بدان عمل كنند، او نيز در گناه با آنان شريك است
 :اين آيه را تالوت فرمود رسول اهللا آنگاه . گناه آنان چيزي كاسته شود

 ا قَدم نَكْتُبمهآثَاروا وم 295F

1 
 

 زيارت قبور
زيارت به معني ديدن و سر زدن به قبرستان براي تذكر مرگ و مراحل پس  -115

مشروط بر اين كه در كنار قبر و گورستان، سخنان و .از مرگ جايز و مشروع مي باشد
صدا زدن : مانند . حركت هائي كه موجب ناخشنودي پروردگار عالم باشد، انجام نگيرد

                                                           
 .بخاري، مسلم، نسائي، دارمي، طحاوي، بيهقي ، طيالسي ، احمد ابن ابي حاتم و ابن ماجه   -٢

كه : بايد گفت. برخي از اهل بدعت بر اساس همين حديث ، بدعت را به دو نوع حسنه و سيئه تقسيم كرده اند: توجه
چون همانطور كه استحضار . ردزيرا با شأن ورود حديث مخالفت دا. اين تقسيمي غير منصفانه و باطل است

و اگر ما بپذيريم كه مراد از سنت در اين . حديث بر احياي سنتها تشويق نموده است نه براي احداث بدعت داريد،
و اهل سنت بر اين باور هستد كه . حديث، بدعت است، پس در اينجا بدعت به حسن و زشت توصيف شده است

بنابراين وقتي در مورد مساله اي گفته شود . لي آنطور كه معتزليها مي پندارندحسن و قبح دو امر شرعي مي باشند نه عق
كه اين بدعت حسنه است و براي حسن بودن آن از كتاب خدا و سنت پيامبر دليلي ارائه گردد، ديگر جاي اعتراض 

بعد  ر بن خطاب همانطور كه عم. باقي نمي ماند و مراد از بدعت در چنين مواردي فقط همان جنبه لغوي آن است
قبل از ايشان   رسول اهللا در حالي كه ) چه خوب بدعتي است(» هذه عةنعمت البد«: از برپائي جماعت تراويح ، فرمود
 .همچنين است سيئه كه اگر سنت سيئه  بودن آن از دليل شرعي ثابت باشد، سية است. تراويح را با جماعت خوانده بود
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ل قبور و كمك خواستن از مردگان و تزكيه كردن آنان و بهشتي دانستن ايشان در اه
 :نقل شده است  رسول اهللا اين خصوص احاديثي بشرح زير از 

 :فرمود رسول اهللا روايت شده است كه  از بريده بن حصيب -1
ا تُذَكَّركُم اآلخرةَ و لتَزِدكُم أنّي كُنْت نَهيتُكُم عنْ زِيارةِ الْقُبورِ فَزُوروها فإنَّه«

 296F1.»زيارتُها خيراً فَمنْ أَراد أَنْ يزُور فَلْيزُر ولَا تَقُولُوا هجرًا
قبًال شما را از زيارت قبور منع كرده بودم، ولي اكنون از آنها ديدن : ترجمه

گونه  و اين زيارت به. زيرا زيارت قبور شما را به ياد آخرت مي اندازد. كنيد
هر كس مايل به زيارت قبور . اي باشد كه بر خير و خوبي هاي شما بيافزايد

 .است، آنها را زيارت كند ولي سخن بيهوده نگوئيد
 :مي نويسد» المجموع«امام نووي رحمه اهللا عليه در 

زيارت قبور در ابتداء به اين دليل منع شده بود كه . هجر يعني سخن بيهوده و باطل 
ز دوران جاهليت زياد فاصله نگرفته بودند، بسياري از اوقات، هنگام هنوز مردم ا

اما وقتي سنن و شيوه هاي اسالم تثبيت . زيارت قبور، سخنان باطل و بيهوده مي گفتند 
  رسول اهللا به همين علت، . و مستقر شد و راه و رسم آن جا فتاد جايز شمرده شد

آنجا سخن » و ال تقولوا هجراً«: تياط فرمودوقتي زيارت قبور را جايز شمرد، از باب اح
 .بيهوده نگوئيد

بي ترديد بر همگان روشن است، آنچه كه امروز عامه مردم موقع زيارت : توجه
صدا كردن ميت، استعانت از وي، يا خواستن از خدا بحق : مانند. قبور انجام مي دهند

باشند و وظيفه علماء است  ميت، اينها همه از جمله بزرگترين سخنان بيهوده و باطل مي
  رسول اهللا كه حكم خدا را در اين خصوص بيان كرده و مردم را به سوي سنت 

» سبل السالم«سنعاني در . راهنمايي كنند و هدف زيارت را براي مردم روشن نمايند
همه اين احاديث : بعد از نقل احاديث زيارت قبور و بيان حكمت آن مي گويد) 2/162(

و اين كه فلسفه زيارت قبور ،عبرت . ز زيارت قبور و حكمت آن مي باشند دال بر جوا
هرگاه هدف از زيارت قبور تذكر مرگ و پند آموزي نباشد، . آموختن و تذكير است

 .مشروعيت آن از بين مي رود

                                                           
 ).١٣١و  ٢/٧٢(ابوداود ) ٥٣/٦/٦/٨٢(مسلم   -١
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 :فرمود  رسول اهللا از ابو سعيد خدري روايت شده است كه  -2
و ال تقولوا ما يسخط (الْقُبورِ فَزُوروها فَإِنَّ فيها عبرَةً  إِنِّي نَهيتُكُم عنْ زِيارةِ«
 297F1.»)الرّب

من شما را از زيارت قبور منع مي كردم ولي اكنون آنها را زيارت : ترجمه
ولي از سخني كه موجب . كنيد، چون زيارت قبور مايه عبرت و پندآموزي است

 .خشم خدا مي شود بپرهيزيد
 :فرمود  رسول اهللا روايت مي كند كه  انس بن مالك  -3
كُنْت نَهيتُكُم عنْ زِيارةِ الْقُبورِ ثُم بدا لي أَنَّها تُرِقُّ الْقَلْب وتُدمع الْعينَ وتُذَكِّرُ «

 298F2.»اآلخرَةَ فَزُوروها والَ تَقُولُوا هجرًا
ودم، ولي اكنون قبور را من قبًال شما را از زيارت قبور منع كرده ب: ترجمه
همانا زيارت قبور، دلها را نرم و چشم ها را اشك آلود مي نمايد و . زيارت كنيد

 .انسان را به ياد آخرت مي اندازد، ولي در آنجا سخن بيهوده نگوئيد
 :به داليل زير. زيارت قبور، براي زنان نيز مستحب است -116

توضيح . ردان را شامل مي شودزنان و م. عام است» فزوروا القبور«حديث -1
از زيارت قبور منع كرد،   رسول اهللا مطلب چنين است كه در ابتداء اسالم وقتي كه 

كنت نهيتكم عن زياره « : وقتي مي فرمايد. بي ترديد اين منع شامل زنان و مردان بود
ردان يعني شامل زنان و م. از اين كالم چنين بر مي آيد كه اين حكم عام است » القبور

نهيتكم عن لحوم االضاحي فوق ثالث الخ و « چنان كه موارد ديگري مانند. مي شود
نيز باتفاق شامل هر دو » نهيتكم عن النبيذ اال في سقاء فاشربو في االسقيه كلها و غيره

اگر بگوئيم . زيرا خطاب در همه اين اعمال متوجه زنان و مردان است. گروه مي باشد
تص مردان است، اين برداشتي است كه نظام كالم را مختل مخ» فزوروها«كه خطاب 

نموده و طراوت و شيوايي آن را از بين مي برد و چنين چيزي شايان كسي نيست كه 
 299F3.بوده و از ميان تمام ناطقين عرب افصح تر بوده است» جوامع الكلم«صاحب 

                                                           
 ).٣٧٥-١/٣٧٤(حاكم ) ٦٦، ٦٣، /٣/٣٨(احمد   -١
 .با سند حسن و احمد و بيهقي) ١/٣٧٦(حاكم   -٢
 .مي باشد جوامع الكلم و افصح الناطقين از صفات پيامبر   -١
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قبور بيان براي جواز زيارت   رسول اهللا زنان نيز مانند مردان به علتي كه -2
يعني اينكه دلها را نرم و چشم ها را اشك آلود مي كند و انسان را به ياد (فرمود، 

 .احتياج دارند) آخرت مي اندازد
زنان را براي زيارت قبور   رسول اهللا در مواردي ديگر ثابت شده است كه  -3

نقل    رسول اهللادو حديث در اين خصوص از  ام المومنين عايشه . اجازه داده است
 :مي كند
 :عبداهللا بن ابي مليكه مي گويد) الف

ان عايشه رضي اهللا عنها اقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها يا أم المومنين «
أليس كان : فقلت لها من قبر عبدالرحمن بي أبي بكر : من أين أقبلت؟ قالت

: و في رواية عنهانعم، ثم امر بزيارتها : نهي عن زياره القبور؟ قالت  رسول اهللا 
 300F1.»رخص في زياره القبور  رسول اهللا إن 

اي مادر : گفتم. ام المومنين ، عايشه، از طرف قبرستان مي آمد: ترجمه
 از زيارت قبر عبدالرحمن فرزند ابوبكر : مومنان از كجا مي آئي؟ گفت

از زيارت قبور منع نكرده است؟   رسول اهللا مگر : عرض كردم) برادرم(
و در يك روايت از وي . آري، ولي بعدًا امر نمود از قبرستان ديدن شود: فرمود

 .براي زيارت قبور رخصت داده است  رسول اهللا آمده است كه 
براي شما از مادرم عايشه : از محمد بن قيس روايت است كه روزي گفت) ب

چادر خود در خانه من بود،   رسول اهللا شبي كه : بگويم؟ آنگاه گفت عايشه مي گويد
كناره چادرش را . كفش ها را بيرون آورد و نزديك پاهايش گذاشت . را كنار گذاشت

خواب ) عايشه(و به محض اينكه گمان كرد من . روي رختخواب پهن كرد و دراز كشيد
رفته ام، آرام چادرش را برداشت و به آهستگي كفش ها را پوشيد، درب خانه را آرام 

من بالفاصله لباسها را پوشيده، پشت . رب خانه را بستسپس د. باز كرد و خارج شد
دست ها را بلند . وارد گورستان بقيع شد  رسول اهللا سر ايشان به راه افتادم تا اينكه 

من نيز برگشتم، هرگاه . سپس بسوي خانه برگشت. كرد و براي اهل بقيع بسيار دعا كرد
مي رفتم و هر وقت تند راه مي  آهسته راه مي فرت، من نيز آهسته راه  رسول اهللا 

                                                           
 .»التمهيد«، ابن عبدالبر در )١/٤٧٥(بيهقي از طريق حاكم، ابن ماجه ) ١/٣٧٦(حاكم   -٢
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باالخره از . رفت من گام هايم را تند تر بر مي داشتم و اگر مي دويد من نيز مي دويدم
وارد   رسول اهللا . وي سبقت گرفتم و پيش از وي به خانه وارد شدم و دراز كشيدم

خبر خاصي : اي عايشه چرا به نفس نفس افتاده اي ؟ عرض كردم: خانه شد و فرمود
آنگاه . جريان را برايم بگو يا اينكه خداوند آن را به من خواهد گفت: فرمود. نيست

: فرمود. و جريان را برايش گفتم. پدر و مادرم فدايت باد! اي رسول خدا: عرض كردم
. آري: چيزي شبيه سايه كه در پيشاپيش من حركت مي كرد، تو بودي؟ عرض كردم

ه ، دست بر سينه من زد بطوريكه اثر ضرب را انگشت ها را بست  رسول اهللا آنگاه 
تو گمان كردي كه خدا و رسولش در حق تو ستم مي : سپس فرمود. احساس كردم

هر چه را كه مردم پنهان كنند، خداوند آن را مي : عرض كردم:كنند؟عايشه مي گويد
زد، مرا صدا . همانا جبرئيل نزد من آمد و هنگاميكه ديدي من بلند شدم: داند؟ فرمود

من دعوت جبرئيل را پذيرفتم و چون تو در لباس خواب بودي، . ولي تو را خبر نكردم
من نيز گمان كردم كه تو خوابي، دوست نداشتم . جبرئيل نمي خواست وارد خانه شود

: جبرئيل به من گفت. تو را بيدار كنم و نمي خواستم كه تو وحشت زده شوي
 .ان بقيع رفته براي اهل بقيع دعاي مغفرت كنيپروردگارت به تو امر كرده تا به گورست

چگونه براي اهل بقيع دعاي مغفرت : پرسيدم  رسول اهللا از : عايشه مي گويد
 :چنين بگو: كنم؟ فرمود

السالَم علَى أَهلِ الديارِ منْ الْمؤْمنينَ والْمسلمينَ ويرْحم اللَّه الْمستَقْدمينَ منَّا «
 301F1.»لْمستَأْخرِينَ وإِنَّا إِنْ شَاء اللَّه بِكُم لَالَحقُونَوا

. سالم بر شما مومنان و مسلماناني كه ساكن اين ديار هستيد: ترجمه
خداوند بر گذشتگان و آيندگان ما رحم بفرمايد و ما به خواست خداوند به شما 

 .خواهيم پيوست
به قبرستان معتقد است و اين  حافظ بر اساس همين حديث به جواز رفتن زنان

و . در آمد   رسول اهللا زيرا عايشه در مدينه به همسري . جريان در مدينه اتفاق افتاد
بخاطر اينكه مربوط به عقيده و . ظاهراً نهي از سر زدن به قبرستان در مكه بوده است

                                                           
 .احمد و عبدالرزاق مسلم، نسائي،  -١
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بعد از  ولي. توحيد است و اينهم بخاطر سد ذريعه ممنوع گرديد تا منجر به شرك نشود
اينكه آنها كامالً از شرك فاصله گرفتند و توحيد در دلهايشان جاي گرفت و آنها در 

 .واهللا اعلم. مدينه بسر مي بردند، اين ممنوعيت مكي بر طرف گرديد
بيان گرديد،  19كه تماماً در بيان مساله شماره  همچنين در حديث انس  -4

» اتقي اهللا و اصبري«:فرمود. گريه مي كندزني را در كنار قبري ديد كه   رسول اهللا 
 .از خدا بترس و صبر داشته باش

آن زن را از نشستن در كنار قبر منع   رسول اهللا محل استشهاد اين است كه 
: مي گويد) 3/76(» العمده«عيني در . دليل و حجت است  رسول اهللا نكرد و تقرير 

و فرق نمي كند كه زيارت . است اين حديث دال بر جواز زيارت قبور بصورت اطالق
زيرا در حديث تفاوتي . كننده زن باشد يا مرد و زيارت شونده، كافر باشد يا مسلمان

 .ذكر نشده است
زيارت قبر مسلمان و كافر ، هر دو » لعدم اإلستفصال في ذالك«: حافظ مي گويد

 .جايز است، زيرا فرقي در اين باره بيان نشده است
نزد جمهور علماء زيارت قبر كافر جايز است، البته صاحب  :امام نووي مي گويد

302F» الحاوي«

 .اما اين قول درست نيست» .زيارت قبر كافر، جايز نيست«: گفته است 1
. نزديكترين معني حديث مذكور، اين است كه زيارت قبور براي زنان جايز است

اهراً اين داستان ظ. اين استدالل وقتي كامل مي شود كه اين جريان قبل از نهي نباشد
بعد از نهي بوده است، زيرا نهي از زيارت قبر در مكه بوده و اين قصه از انس روايت 

او را كه ) ام سليم(به مدينه هجرت كرد، مادر انس   رسول اهللا زماني كه . شده است
از اين رو، اين جريان مدني و بعد از نهي . آورد  رسول اهللا ده سال داشت به خدمت 

 .بنابراين بدون ترديد مي تواند دليلي براي جواز زيارت قبور براي زنان باشد. است
تقوا يعني پيروي از اوامر و منهيات خدا كه از جمله اينها نهي از : ابن قيم مي گويد

اگر نسخ : بنده مي گويم. زيارت قبور براي زنان است و آنها بايد اين را رعايت بكنند

                                                           
 .ابوالحسن ماوردي  -١
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بجاي توجيه آن زن به   رسول اهللا بن قيم بجا بود و اين نهي ثابت نمي شد، سخن ا
 .تقوا و صبر، صراحتاً به او مي گفت كه به قبرستان نيايد

زيرا تردد و رفت . البته زنان نبايد رفت و آمد زيادي به قبرستان داشته باشند-117
اظهار زينت و : نوحه: و آمد زياد زنان به قبرستان، موجبات خالف شريعت، مانند

همانطور كه . ايش، و تفريحگاه قرار دادن قبرستان و تضييع وقت را فراهم مي سازدآر
و ان . اين كارهاي خالف شرع در بسياري از كشورهاي اسالمي مشاهده مي شود

 :شاءاهللا ، منظور اين حديث مشهور نيز همين است كه مي گويد
 »زوارات القبور  رسول اهللا لعن «
زناني را كه به كثرت به زيارت قبور مي روند ، نفرين  )و خداوند(  رسول اهللا (

 ).كرده است
 303F1.بدان اشاره دارد) زوارات(چنانكه صيغه مبالغه 

زيارت قبر كساني كه به غير دين اسالم وفات يافته اند، بمنظور عبرت، جايز -118
 :در اين خصوص دو حديث وارد شده است. است

 :مي گويد ابوهريره  -1
استَأْذَنْت  قَبرَ أُمه فَبكَى وأَبكَى منْ حولَه فَقَالَ رسولُ اللَّه  زار النبي «

ربي تَعالَى علَى أَنْ أَستَغْفرَ لَها فَلَم يؤْذَنْ لي فَاستَأْذَنْت أَنْ أَزور قَبرَها فَأَذنَ لي 
ا تُذَكِّرُ بِالْمفَإِنَّه وروا الْقُبفَزُورت304.»وF2 

به گريه افتاد و حاضران . قبر مادرش را زيارت كرد  رسول اهللا : ترجمه
از پروردگارم اجازه خواستم تا براي مادرم دعاي : سپس فرمود. نيز گريستند

به من  آنگاه اجازه زيارت قبر مادرم را خواستم ،. مغفرت كنم، به من اجازه نداد
ور را زيارت كنيد كه شما را به ياد قب: فرمود  رسول اهللا سپس . اجازه داد

 .آخرت مي اندازد

                                                           
اما حديثي كه سنعاني در سبل سالم آورده كه فاطمه هر جمعه به قبر حمزه سر مي زد و گريه مي كرد و حديثي  -١

. هر كس روز جمعه به زيارت قبور پدر و مادرش برود، مورد آمرزش قرار مي گيرد، قابل حجت نيستند: كه مي گويد
 .ع و دومي  موضوع استزيرا اولي منقط

 .مسلم، ابوداود، نسائي، ابن ماجه، طحاوي و حاكم -٢
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  رسول اهللا همراه ) در غزوه احد) در روايتي(درسفري، : (مي گويد بريده -2
سپس در . دو ركعت نماز اقامه كرد  رسول اهللا . حدود يك هزار سوار بوديم. بوديم

بلند شد و از وي  عمر بن خطاب . حاليكه چشمهايش اشك آلود بود، رو به ما كرد
: فرمود  رسول اهللا ، چه شده است؟  رسول اهللا پدر و مادرم فدايت اي : سوال كرد

دلم . از پروردگارم اجازه خواستم تا براي مادرم دعاي مغفرت كنم، به من اجازه نداد
و . آنگاه به من اجازه داد تا به قبراو سر بزنم. برايش سوخت و اشكهايم سرازير گرديد

كه من قبالً شما را از زيارت قبور منع كرده بودم، ولي شما اكنون اجازه داريد،  افزود
زيارت قبور بايد به گونه اي باشد كه بر نيكي هاي شما . قبور را زيارت كنيد

 305F1.بيافزايد
اين حديث بيانگر آن است كه مي توان به مشركين زنده «: امام نووي مي گويد

ز مرگ نزد قبرهاي آنان رفت، پس سر زدن نزد زنده سرزد چرا كه وقتي مي توان پس ا
همچنين در اين حديث از طلب آمرزش براي كفار نهي . ها بطريق اولي جايز خواهد بود

به قبر مادرش چيزي جز پند گرفتن و يادآوري   رسول اهللا و علت سرزدن . آمده است
 .»مرگ و آخرت نبوده است

 :چيز است بايد دانست كه هدف از زيارت قبرها دو
مستفيذ شدن زائر بوسيله ياد مرگ و مردگان و انديشيدن درباره اين كه -1

اين نخستين هدف از زيارت قبور . سرنوشت مردگان يا به بهشت است و يا به دوزخ
 .همانطور كه روايات گذشته بر آن داللت داشتند. است

نندگان بر او زيارت ك: بهره دادن به ميت و احسان در حق او، بدين معني كه-2
دعا، سالم و (البته اين اعمال . سالم كنند و براي او دعا كرده و طلب آمرزش نمايند

 :در اين خصوص چند حديث آمده است. مختص اموات مسلمانان است) طلب مغفرت

                                                           
 .بيهقي، حاكم، ابن ابي شيبه و ابن حبان ترمذي و مسلم، ) ٣٥٩، ٣٥٧، ٥/٣٥٥احمد (  -١
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به قبرستان بقيع مي رفت و براي اموات دعا   رسول اهللا : مي گويد عايشه  -1
به من امر شده «: فرمود. از او در اين مورد سوال كرد   ام المومنين عايشه. مي كرد

 306F1.»تا براي آنان دعا كنم
در نيمه پاياني شبهايي كه نوبت من بود، از   رسول اهللا : عايشه مي گويد -2

 :خانه بيرون مي شد و به گورستان بقيع مي فرت و مي فرمود
وأَتَاكُم ما تُوعدونَ غَدا مؤَجلُونَ وإِنَّا إِنْ شَاء السالَم علَيكُم أهل دار قَومٍ مؤْمنينَ «

يعِ الْغَرْقَدقلِ بَهرْ ألاغْف مقُونَ اللَّهالَح بِكُم 307.»اللَّهF2 
آنچه كه به شما وعده داده مي شد فرا ! سالم بر شما اي مومنان: ترجمه

ساكنان بقيع غرقد ! ردگاراپرو. ما نيز انشاء اهللا به شما خواهيم پيوست. رسيد
 .را بيامرز

  رسول اهللا از : در حديثي طوالني كه قبالً بيان شد آمده بود از عايشه  -3
 :بگو: چگونه براي اهل بقيع دعا كنم؟ فرمود: پرسيدم
السالم علي أهل الديار من المومنين و المسلمين و يرحم اهللا المستقدمين منّا «

 308F3.»ءاهللا بكم لال حقونو المستأخرين و انا انشا
ما را تعليم   رسول اهللا وقتي ما به قبرستان مي رفتيم، : مي گويد بريده -4

داد كه در آنجا چه بگوئيم و چگونه سالم بدهيم؟ بنابراين اگر كسي از ما به قبرستان  مي
 :مي رفت، چنين مي گفت

نَ والْمسلمينَ وإِنَّا إِنْ شَاء اللَّه بِكُم السالَم علَيكُم أَهلَ الديارِ منْ الْمؤْمني«
لَكُمةَ لَنَا ويافالْع أَلُ اللَّهأَس عتَب نُ لَكُمنَحلَنَا فَرَطٌ و قُونَ أَنْتُم309.»لالَحF4 

سالم بر شما مومنان و مسلمانان ساكن اين ديار، ما ان شاءاهللا به : ترجمه
سوتان ما هستيد و ما پس از شما خواهيم بود شما پيش ك. شما خواهيم پيوست

 .و براي خودمان و براي شما از خداوند آرزوي سالمتي و عافيت داريم
 : به قبرستان آمد و فرمود  رسول اهللا روايت مي كند كه  ابوهريره  -5

                                                           
 .با سند صحيح) ٦/٢٥٢(احمد   -٢
 .مسلم، نسائي، بيهقي ، احمد و ابن سني  -١
 ).١٣٩ص (ترجمه اش در مباحث قبلي گذشت  -٢
 .مسلم و نسائي، بيهقي، ابن ماجه، ابن ابي شيبه، ابن سني و احمد  -٣
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 310F1.»السالم عليكم دارقوم مومنين و انا إن شاءاهللا بكم لال حقون«
ان اين ديار ، ما نيز به خواست خدا به شما مي سالم بر شما مومن: ترجمه

 .پيونديم
مگر ما برادران تو : گفتند. و افزود كه دوست داشتم، برادران خود را مي ديدم

برادران من كساني هستند كه بعداً خواهند . شما اصحاب من هستيد. خير: نيستيم؟ فرمود
: را چطور مي شناسي؟ فرمودآنها : گفتند. آمد و من بر سر حوض، منتظر آنان مي باشم

آيا اگر كسي داراي اسبهائي سفيد پيشاني و سفيد دست و پا در ميان اسبهاي سياهي 
چهره ها و دست و پاهاي آنها در اثر : گفت. بلي: باشند، آنها را نمي شناسد؟ گفتند

و در كنار حوض، منتظر . وضو، سفيد است و مي درخشد و من آنها را خواهم شناخت
 . اهم ماندآنان خو

رسول اهللا خواندن قرآن به هنگام زيارت قبر، نه تنها پايه و اساسي از سنت -119
  ندارد، بلكه احاديث مذكور در مسائل گذشته دال بر عدم مشروعيت آن مي باشد .

آن را انجام مي داد و   رسول اهللا چون اگر خواندن قرآن موقع زيارت قبور جايز بود، 
از او در اين باره  بويژه زماني كه عايشه . اهنمائي مي نمودرا بدان ر صحابه 

دعا و سالم را به او ياد داد و نفرمود كه فاتحه يا سوره اي   رسول اهللا سوال كرد و 
آن   رسول اهللا اگر خواندن قرآن براي زيارت قبور مشروع بود، . ديگر از قرآن بخوان

ر بيان بوقت حاجت، از طرف شارع جايز زيرا تاخي. پنهان نمي كرد را از عايشه 
درباره قرائت قرآن به صحابه چيزي مي گفت، حتماً به ما مي   رسول اهللا اگر . نيست

رسيد و چون به سند صحيح چيزي در اين خصوص نقل نشده ، حكايت از آن دارد كه 
 .چنين چيزي نبوده است

رسول اهللا مي كند، حديث آنچه كه عدم مشروعيت قرائت قرآن در قبرستان را تاييد 
  است كه مي فرمايد: 

الَ تَجعلُوا بيوتَكُم مقَابِرَ إِنَّ الشَّيطَانَ ينْفرُ منْ الْبيت الَّذي تُقْرَأُ فيه سورةُ «
 311F2.»الْبقَرَةِ

                                                           
 .مسلم، مالك، نسائي، ابن ماجه ، بيهقي و احمد  -٤
 .مسلم، ترمذي، نسائي، بيهقي و احمد  -١
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، همانا شيطان از خانه )در خانه ها قرآن بخوانيد(خانه هاي خود را قبرستان نكنيد(
 ).ره بقره در آن تالوت شود، فرار مي كنداي كه سو

به اين نكته اشاره فرموده است كه قبرستان جائي   رسول اهللا در حديث مذكور 
و بر اين اساس بر قرائت قرآن در خانه ها تشويق . نيست كه قرآن در آنجا تالوت شود

. موده استفرموده و از شبيه ساختن خانه به قبرستان با نخواندن قرآن در آن، منع فر
چنانكه . همچنين در حديثي ديگر اشاره شده است كه قبرستان محل خواندن نماز نيست

 312F1.»صلّوا في بيوتكم و ال تتخذوها قبوراً« : مي فرمايد پيامبر 
 ).در خانه هايتان نماز بخوانيد و آنها را به قبرستان مبدل نسازيد(

ه شده كه خواندن نماز در اين حديث از ابن عمر روايت شده است و در آن اشار
همانطور كه از حديث ابوهريره كراهيت قرائت قرآن در مقابر . مقابر كراهيت دارد 

 .فهميده مي شود
ميان كراهيت نماز و قرائت قرآن در مقابر، تفاوتي وجود ندارد و مذهب جمهور 

رآن در نزد امام احمد نيز قرائت ق. ابوحنيفه ، مالك، و غيره همين است: سلف، مانند
از امام احمد درباره قرائت قرآن در قبرستان : امام ابوداود مي گويد. مقابر جايز نيست

 )جايز نيست.(خير: سوال شد، در جواب گفت
از امام شافعي نيز در مورد مشروعيت اين امر چيزي ثابت « : ابن تيميه مي گويد

فكر نكنم كسي : گويدامام مالك مي . زيرا او نيز اين عمل را بدعت مي دانست. نيست
 .از گذشتگان اين عمل را انجام داده باشد

» بنابراين، نتيجه مي گيريم كه صحابه و تابعين در قبرستان قرآن نمي خواندند
 )اقتضاء(

قرائت قرآن بر ميت بدعت است، بجز قرائت سوره يس : مي گويد» اختيارات«و در 
 .كه بر بيماري كه در حال وفات است، مستحب مي باشد

                                                           
 .مسلم  -١
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قرائت سوره يس بدليل ضعيف بودن روايتي كه در اين باره : مي گويم) آلباني(بنده 
چنانكه . زيرا با حديث ضعيف، حكم شرعي ثابت نمي شود. وجود دارد، نيز بدعت است

 و آنچه در مورد ابن عمر . اين اصل را خود ابن تيميه در كتابهايش ذكر كرده است
نزد قبرش سوره بقره خوانده شود، از نظر سند  روايت شده كه وصيت كرده بود تا

انصار بر مردگان خود سوره بقره را : همچنين روايتي كه مي گويد. اشكال دارد
و اصال در مورد قرائت قرآن باالي سر بيماري كه در . خواندند، صحيح نمي باشد مي

 .حال مردن است ، يا در كنار قبر، هيچ روايت و اثري قوي، وجود ندارد
هر كس از كنار قبرستان گذر نمايد و قل هو اهللا احد را : اما حديثي كه مي گويدو 

يازده بار بخواند و ثواب آنرا به مردگان اهداء كند، به اندازه تعداد مردگان به او ثواب 
 .مي رسد، حديثي است ساختگي و بي اساس

ثي كه از به دليل حدي) بلند كردن دستها(موقع دعاء براي ميت رفع يدين  -120
 :مي گويد عايشه . روايت شده است، جايز مي باشد عايشه 

بريره را پشت سر او فرستادم تا بدانم . از منزل بيرون رفت  رسول اهللا شبي 
به طرف بقيع رفته،   رسول اهللا بريره آمد و خبر داد كه . به كجا مي رود  رسول اهللا 

سپس به خانه . ند كردن دستها، دعا كرددر نزديك ترين فاصله بقيع ايستاد و با بل
شب گذشته كجا  اي رسول خدا : پرسيدم  رسول اهللا وقتي صبح كردم از . برگشت

 313F1.به طرف بقيع فرستاده شدم تا براي اهل بقيع دعاي مغفرت كنم: تشريف بردي؟ فرمود
ل اهللا رسوزيرا . هنگام دعاي براي ميت، رو به قبر نكند، بلكه رو  به قبله كند-121
  نماز خواندن رو به قبر را منع كرده است و دعا، روح و هسته اصلي نماز است و

 : مي فرمايد  رسول اهللا چنانكه . حكم نماز را دارد
 ).دعا عبادت واقعي است( »الدعا هو العبادة«

314Fو قال ربكم ادعوني استجب لكم : سپس اين آيه را قرائت نمود

2 

                                                           
 ).٢٤٠-١/٢٣٩(و نسائي » الموطا«امام مالك در ) ٢/٩٢(احمد   -١
، ابو داود، ترمذي، ابن ماجه ابن حبان، حاكم ، ابن منده و »األدب المفرد«ي در بخار ،» الزهد«ابن مبارك در   -٢

 .احمد
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است، چگونه در دعا رو به جانبي شود كه در نماز، روي وقتي دعا از اهم عبادتها 
به آن جهت نمي شود؟ بر همين اساس، نظر علماي محقق بر اين است كه در وقت دعا، 

 .بايد رو به قبله نمود
اقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة اصحاب «در  شيخ االسالم ابن تيميه 

و پذيرفته است كه، براي داعي اين يك اصل مستمر : مي گويد) 175ص (» الجحيم
پسنديده و مستحب نيست كه در دعا به طرفي رو كند كه در نماز بدان ) دعا كننده(

وقتي در نماز روي آوردن به طرف مشرق و هر جهتي غير از قبله . سو، رو نمي كند
بعضي هنگام دعا در . هنگام دعا نيز روي آوردن به آن جهت ممنوع است نهي گرديده ،

و كردن به سمت و سوئي هستند كه انسان صالحي در آن جهت باشد، كه مسلماً صدد ر
 .اين نوعي گمراهي آشكار و روشن است

چنانچه بعضي پشت كردن به طرف انسان صالح را زشت مي دانند، حال آنكه آنان 
همه اين حركت . اجتناب نمي كنند  رسول اهللا از پشت كردن بسوي بيت اهللا و مرقد 

 .له بدعتهائي است كه با دين اسالم تضاد داشته و با دين نصاري همخواني داردها از جم
اين است كه شخص ) امام احمد، مالك، شافعي و ابوحنيفه(راي ائمه چهارگانه 

اما در مورد . باشد  رسول اهللا هنگام دعا رو به قبله بايستد هر چند در كنار مرقد 
 .ف نظر دارندعلماء اختال  رسول اهللا سالم كردن به 

امام ابوالحسن محمد بن مرزوق : مي گويد) 5/311(» المجموع«امام نووي در 
نبايد قبر را «: مي گويد» الجنائز«زعفراني، كه از علما و محققين است، در كتاب خود 

در طول تاريخ، سنت اين : همچنين مي گويد. »با دست لمس كرد و نبايد آن را بوسه زد
بر قبور و بوسه زدن به آنها بگونه اي كه امروز در بين عامه بوده كه دست كشيدن 

بهتر است كه از آن . مردم رواج دارد، شرعاً از بدعتهاي نكوهيده به شمار مي رفته
اجتناب شود، بنابراين هر كس مي خواهد بر ميتي سالم گويد، در برابر سينه و چهره اش 

د از جاي خود منتقل شده و رو به قبله ايستاده و سالم بگويد و هرگاه مي خواهد دعا كن
 .شود
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مذهب ائمه اربعه، مالك، : مي گويد) 125ـص» القاعدة الجليلة«شيخ االسالم در 
  رسول اهللا ابوحنيفه، شافعي، احمد و ديگر ائمه اسالم ، اين است كه هنگام زيارت قبر 

ا كند، رو به قبله اگر شخصي مايل بود براي خود دع بعد از فرستادن سالم بر پيامبر 
رو به كدام جهت   رسول اهللا البته در مورد اين كه هنگام سالم گفتن به . بايستد

رو به حجره : امام مالك، شافعي و احمد مي فرمايند. باشد، اختالف نظر وجود دارد
مي  امام ابوحنيفه . باشد، سالم گويد  رسول اهللا نموده در حالي كه روبروي 

همانطور كه هنگام دعا نبايد رو به طرف . م نيز رو به حجره نكند هنگام سال: گويد
 .حجره باشد

و اما در مورد اينكه در اينصورت حجره در كدام جهت قرار گيرد از او دو قول 
دوم اينكه حجره . يكي اين كه هنگام سالم گفتن پشت به سوي حجره باشد. وجود دارد

اما در . ين اختالف درباره سالم گفتن استآري، ا. در سمت چپ دعا كننده قرار گيرد
 .نه بسوي حجره موقع دعا، همه اتفاق دارند كه رو به قبله شود، 

و سبب اختالف اين است كه در زمان اصحاب، حجره مطهره بيرون مسجد بود و 
رسول سالم  مي گفتند و ممكن نبود كه رو به  رسول اهللا صحابه از بيرون مسجد به 

و بعد از گسترش مسجد و دخول حجره به محدوده : ه قبله سالم گويندو پشت ب اهللا 
طبعاً در آن زمان اگر رو به قبله مي ايستادند، حجره . مسجد، اين امر ممكن شده است

در سمت چپ آنان قرار مي گرفت و اگر رو به حجره مي كردند، قبله در سمت راست 
 .و جهت مغرب و پشت سر آنان قرار مي گرفت

 :بعد از ذكر مطالب فوق مي گويد) 14ص(» الجواب الباهر«سالم در شيخ اال
نموده و پشت به  رسول اهللا در چنين صورتي اگر سالم كنندگان رو به مرقد « 

مغرب كرده باشند، قول اكثريت راجح است و اگر سالم كنندگان رو به قبله نموده و 
 .يفه راجح استحجره مطهره در سمت راست آنان قرار بگيرد، قول ابوحن

315Fالبته ديدگاه من 

اين است كه شيخ االسالم اين مسئله را معلق گذاشته است، و  1
بطور حتم نگفته كه صحابه رو به قبله كرده اند يا رو به روضه اطهر و دليل معلق 

                                                           
 .مولف  -١
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اما اگر . گذاشتن مساله اين است كه روايتي در اين خصوص از صحابه ثابت نيست
روشن مي شود كه آنان در . م رو به روضه اطهر كرده اندفرض شود كه آنان موقع سال

قبل از وارد (چون در زمان صحابه . اين حالت پشت به مغرب كرده اند، نه پشت به قبله
پشت نمودن به قبله در حاليكه رو به (چنين چيزي ) شدن روضه در محدوده مسجد

يت چنين است كه هنگام ممكن نبود، و اين مطلب بيان گرديد كه رأي اكثر) مرقد باشند
. و روضه اطهر، كند و اين مستلزم استدبار قبله است رسول اهللا سالم، رو به مرقد 

 .يعني همان چيزي كه ما يقين داريم كه در زمان صحابه، نبوده است
 .و اين امر نياز به دليل شرعي دارد كه ما سراغ نداريم و كسي هم بيان نكرده است

از  رسول اهللا : ث ابن عباس استدالل كرده اند كه مي گويدالبته برخي از اين حدي
 )ترمذي.(آنگاه رو به قبرها نمود و به آنان سالم كرد. كنار قبرستان مدينه مي گذشت

در سند اين روايت، قابوس بن ظبيان وجود دارد كه نسائي و ابن : بنده مي گويم
 .حبان او را ضعيف و منكر الحديث دانسته اند

يث بخاطر ضعفي كه دارد نمي تواند فتواي امام مالك مبني بر عدم پس اين حد
هنگام دعا و سالم را زير سوال   رسول اهللا مشروعيت روبرو ايستادن با روضه ي 

  رسول اهللا چنانكه وقتي به ايشان گفتند كه مردم ساعتها روبروي روضه . ببرد
است كه صحابه و تابعين آنرا  اين بدعتي: ايستند و دعا و سالم مي كنند ، فرمود مي

و افزود كه آخر اين امت اصالح نمي شود ، مگر با همان چيزي كه اول . انجام نداده اند
 .آن اصالح گرديده است

. هنگام زيارت قبر كافر بجاي سالم و دعا، بشارت دوزخ به او داده شود-122
. چنين امر نمود در حديثي كه سعد بن وقاص آن را روايت كرده است،  رسول اهللا 

پدرم صله رحم مي كرد : آمد و گفت  رسول اهللا مردي اعرابي نزد «: راوي مي گويد
رسول اهللا اكنون به نظر شما جايگاهش چگونه است؟ ... و فالن كار نيك انجام مي داد

  اي رسول : در دوزخ است، آن مرد اعرابي از اين پاسخ ناراحت شد و گفت: فرمود
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هرگاه از كنار قبر كافري رد شدي ، : فرمود  رسول اهللا كجا است؟ پدر شما  خدا 
 .او را به دوزخ بشارت بده

  رسول اهللا : آن مرد اعرابي بعدها مسلمان شد و گفت: سعد بن وقاص مي گويد
بنابراين، از كنار هيچ قبر كافري نمي گذرم، مگر اين كه او را . مرا مكلف كرده است 

 316F1.داد به دوزخ بشارت خواهم
در حديث بشيربن حنظله . نبايد با كفش در ميان قبرهاي مسلمانان راه رفت -123

از كنار قبرستان  رسول اهللا ... راه مي رفتم رسول اهللا با «: آمده است كه گفت
. ناگهان نگاهش به مردي افتاد كه با كفش در ميان قبرها راه مي رفت. مسلمانان رد شد

كفش هاي خود را ) روي اي كسي كه با كفش ها راه مي(ين اي صاحب السبتيت: فرمود
را شناخت، كفش هايش را بيرون آورد و  رسول اهللا بينداز، آن مرد نگاه كرد و وقتي 

 317F2.انداخت
زيرا سلف چنين نكرده اند . گذاشتن گل و انواع ريحان ، روي قبر روا نيست-124

 ابن عمر . را انجام مي دادندو اگر اين، عمل شايسته و نيكي بود ، سلف صالح آن
 :فرمود
 318F3.»كل بدعة ضالله و إن رآه الناس حسنة«
 ).گمراهي است ، ولو اينكه مردم آنرا نيك بدانند) نوع آوري در دين(هر بدعتي ( 

 
 اعمالي كه انجام دادن آن در قبرستان حرام است

 :اعمال زير در قبرستان يا در كنار قبر حرام مي باشند -125
  رسول اهللا كردن و قرباني نمودن، ولو اينكه براي خشنودي اهللا باشد،  ذبح -1

 .»الََعقر في االسالم«: مي فرمايد
 ).ذبح كردن حيوان نزد قبور در اسالم صحيح نيست(

                                                           
 .، ضياء مقدسي و بزّار با سند صحيح )٥٨٨(»عمل اليوم و اليله«ابن سني در ) ١/١٩١(» المعجم الكبير«طبراني در   ١
 .رديدبيان گ) ٨٨(اصحاب سنن و غيره و تمام حديث درمساله شماره   -١
 .»السنه«و الّالكائي در »ذّم الكالم«و هروي در » اإلبانه عن اصول الديانه«ابن بطّه در   -٢
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مشركين كنار » كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة«:عبدالرزاق بن همام مي گويد
اما اگر ذبح، بنام صاحب قبر باشد، صراحتاً شرك و  319F1.قبر گاو يا گوسفند  ذبح مي كردند

 :چنانكه خداوند مي فرمايد. خوردن آن حرام است
  اللَّه مذْكَرْ اسي ا لَممالَ تَأْكُلُوا موهلَيقٌ عسلَف إِنَّهو  320F2 

نام خدا بر آن برده نشده ) به هنگام ذبح عمداً(از گوشت حيواني نخوريد كه : يعني
  رسول اهللا همچنين . است ) خدا(چون خوردن چنين گوشتي ، نافرماني . تاس

 321F3.لعنت خدا بر كسي كه براي غير خدا ذبح مي كند: مي فرمايد
 .برجسته نمودن قبر بيش از خاهكائي كه از حفر قبر بيرون آورده شده اند-2
 .سيمان ، آجر و غيره صافكاري نمودن قبر توسط گچ،-3
 .نوشتن روي قبر-4
 .ساختن اطاق و گنبد روي قبر-5
 .نشستن روي قبر-6

 :در اين خصوص احاديثي بشرح زير آمده است
أَنْ يجصص الْقَبرُ وأَنْ يقْعد  نَهى رسولُ اللَّه «: روايت شده است از جابر  -1

 هلَينَى عبأَنْ يو هلَيكتب عليه) (أو يزاد عليه(ع322»)أو يF4 
اطاق (از گچ كاري قبر، نشستن روي آن ، از ساختن بنا   سول اهللا ر  :ترجمه

 .روي قبر، از افزايش خاك هاي بيرون و از نوشتن روي آن منع كرده است) وگنبد
ساخت و ساز روي قبر، بكار بردن گچ در «: مي گويد» المحلي«عالمه ابن حزم در 

 .»ايد منهدم شوندآن و اضافه كردن خاك هاي آن روا نيست و همه اين ها ب
) 158(ظاهر قول و فتواي امام احمد نيز اين را تاييد مي كند، ابو داود در صفحه 

بر قبر از خاك هاي غير قبر، اضافه : از احمد شنيدم كه مي گفت: مي گويد» المسائل«

                                                           
 ).٤/٧٥(بيهقي ) ٢/٧١(ابوداود  -٣
 .  ١٢١: انعام  -٤
 .احمد و مسلم  -٥
 .مسلم، ابوداود، نسائي، ترمذي، حاكم و بيهقي  -١
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مگر در صورتي كه قبر با زمين هموار و مسطح باشد و شناخته نشود، در اين . نشود
 .كردن بر خاك هاي قبر، مانعي ندارداضافه  صورت ،

 :مي گويد» اآلثار« 45:در صفحه امام محمد 
قبر را تا آنجا كه  ::امام ابوحنيفه، از حماد و ايشان از ابراهيم به ما خبر داد و گفت«

: امام محمد پس از تاييد اين مطلب مي گويد. دانسته شود قبر است برجسته نماييد
همچنين بكار . جايز نمي دانيم بر خاكهاي حفره قبر را  اضافه كردن خاك هاي بيرون

نوشتن بر قبر، بكار بردن آجر، نصب  بردن گچ و خاك و گل، ساختن مسجد روي قبر،
البته . پرچم، ساختن ديوار قبر بوسيله آجر و داخل بردن آجر در قبر را مكروه مي دانيم

 .»نيز چنين است پاشيدن آب بر قبر مانعي ندارد و فتواي امام ابوحنيفه
حديث فوق بر صحت برجسته ساختن قبر تا جائي كه از خاك هاي خود قبر ممكن 

 .ميزان بلندي و ارتفاع قبر حدوداً يك وجب باشد. باشد، داللت دارد
 .بيان گرديد) 107(و اين موافق است با حديثي كه در ضمن مساله شماره 

. وسيله تزئيني است ممكن است علت نهي از گچ كاري اين باشد كه نوعي
اما در مورد بكارگيري گل دو قول وجود . همانطور كه از بعضي متقدمين منقول است

 :دارد
نزد او هرگاه  همانطور كه امام احمد با صراحت گفته و كراهيت . مكروه است-1

ابوحفص از حنابله نيز آن را مكروه مي . مطلق ذكر شود، به معني كراهيت تحريم است
 323F1.داند

امام محمد در 324F2.ابو داود از امام احمد همين را نقل كرده است. مانعي ندارد-2
ترمذي نيز از امام شافعي عدم كراهيت را نقل . به عدم كراهيت فتوا داده » االنصاف«

جمهور : امام نووي بعد از نقل فتواي امام شافعي مي گويد) 2/155.(كرده است
بنابراين ، قول صحيح اين است كه مكروه  .اصحاب شافعي در اين باره چنين گفته اند

                                                           
 ).٢/٥٤٩(االنصاف   -١
 ).١٥٨(ابوداود  -٢
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همانطور كه علماء به عدم كراهيت تصريح كرده اند و نهي در اين باره نيامده . نيست
 .»است

اگر . بهتر است در اين مساله اندكي تفصيل قايل باشيم: مي گويم) آلباني(بنده 
وع و بخاطر اين هدف از بكارگيري گل، حفاظت قبر و برجسته داشتن آن ، باندازه مشر

در طول زمان از بين  باشد كه در اثر وزيدن بادهاي تند محو نشود و در پي باريدن،
زيرا اين عمل هدف مشروعي را . نرود جايز است و در جواز آن ترديدي وجود ندارد

تحقق مي بخشد و ممكن است دليل حنابله كه آن را مستحب مي دانند، همين باشد اما 
آرايش و تفاخر باشد كه هيچگونه فايده شرعي در آن مقصود نباشد،  تزئين و  اگر هدف،

 .زيرا نوعي نوآوري در دين است. جايز نيست
اما نوشتن بر قبر آنطور كه از ظاهر حديث بر مي آيد، حرام است و ظاهراً فتواي 

. علماي شافعي و حنبلي به صراحت، آن را مكروه دانسته اند. امام محمد نيز همين است
نوشتن بر قبر چه روي : مي گويند) علماي شافعي(اصحاب ما، : م نووي مي گويداما

 .مكروه است سنگ و تخته يا هر چيز ديگري باشد، بدليل حديثي كه بيان گرديد،
البته بعضي علماء نوشتن نام و مشخصات ميت را از منع وارده در حديث مذكور 

بلكه بخاطر شناسائي و تشخيص . شدبشرط اينكه بمنظور افتخار نبا. مستثني كرده اند
 .بر قبر عثمان بن مظعون سنگي را به همين منظور گذاشت  رسول اهللا باشد، چنانكه 

جمهور نيز بر اين  شوكاني اين استثناء را تخصيص عام بوسيله قياس مي داند،
 .آمده است» النهار ضوء«آنطور كه در  باورند، نه اين كه قياسي در برابر نص باشد،

اين است كه صحت اين قياس بطور  –واهللا اعلم - لبته آن چه را كه من مي دانم ،ا
مطلق بعيد به نظر مي رسد، سخن درست اين است كه آن را اينگونه مقيد سازيم و 

قصد داشت، يعني   رسول اهللا آن هدفي كه  بگوئيم اگر چنانچه از گذاشتن سنگ،
بخاطر  محقق نشود، آنگاه نوشتن نام ،نشاني كردن، بخاطر قبرها و سنگ هاي زياد 

: مي گويد) منع كتابت(حاكم بعد از نقل حديث . و اهللا اعلم. نشاني كردن اشكالي ندارد
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زيرا بر قبور ائمه مسلمين از شرق تا غرب، مطالبي نوشته .حديث فوق، معمول به نيست
 .»شده است و اين روشي است كه از گذشتگان مانده است

و ما از صحابه كسي . اين بيهوده است: ا رد مي كند و مي گويدذهبي قول حاكم ر
بلكه بعضي از تابعين و تبع تابعين ، اين عمل را . را سراغ نداريم كه چنين كرده باشد

 .به آنها نرسيده است) منع كتابت(انجام داده اند كه به احتمال قوي حديث 
325F» يبني علي القبرنهي أن  ان النبي « : ابوسعيد خدري روايت مي كند -2

1 
 ).از ساختن بنا روي قبر منع كرده است  رسول اهللا (

 :ابويعلي با اين الفاظ حديث را روايت كرده است
مجمع (» أن يبني علي القبور أو يقعد عليها أو يصلي عليها نهي نبي اهللا «

 )الزوائد
بر آن نهي از ساخت و ساز، نشستن بر روي قبر و از نماز خواندن   رسول اهللا (

 ).كرده است
أال أبعثك علي ما : قال لي علي بن ابي طالب:ابوهياج اسدي روايت مي كند« -3

في بيت اال طمسته و ال ) و في روايه صوره(ان ال تدع تمثاالً   رسول اهللا بعثني عليه 
 326F2»قبراً مشرفاً اال سويته

ي نسازم كه آيا تو را مامور به انجام كار: خطاب به من گفت علي : ترجمه
براي انجام آن مرا امر كرده بود؟ هر تصويري كه در خانه اي ديدي آنرا   رسول اهللا 

 .از بين ببر و هر قبري را كه مرتفع بود با زمين هموار كن
ظاهراً از اين حديث چنين بر مي آيد كه : شوكاني در شرح اين حديث مي گويد

در ميان قبرهاي بزرگان قوم با ديگران نبايد قبرها زياد برجسته شوند و نبايد فرقي 
 .باشد و اين نهي بيانگر حرمت اين كار است

. و آنچه ما امروز از گنبدها و زيارتگاه ها مشاهده مي كنيم از همين قبيل هستند
بويژه كه بسياري از نادانان به آنها معتقد هستند و براي رفع بيماري ها و نيازهاي خود 

                                                           
 ).٤٧٤، ١/٤٣٧(اجه ابن م  -١
) ١٥٥(طيالسي ) ٤/٣(بيهقي ) ١/٣٦٩(حاكم) ١٥٤-٢/١٥٣(ترمذي) ٥١/٢٨(نسائي ) ٢/٧٠(ابوداود) ٣/٦١(مسلم  -٢

 ).٢٩ص(» معجم الصغير«و سبراني در ) ١٠٦٤-٧٤١شماره (احمد 
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! و حكام مسلمان! داعيان اسالم! پس اي مسلمانان. دندبسوي آنها رخت سفر مي بن
منتظر چه مصيبتي از اين بزرگتر هستيد كه مردم بجاي خدا به عبادت و نداي بندگان 

 .روي آورده اند؟ انا هللا و انا اليه راجعون
او از . همراه بافضاله بن عبيد به سرزمين روم رفتيم: ثمامه بن شُفَي مي گويد-4

براي جهاد به سرزمين روم : در روايتي ديگر چنين آمده است(بود  يه كارمندان معاو
يكي از پسر عموهايم در جزيره ) رفتيم و فرماندهي لشكر با فضاله بن عبيد انصاري بود

فضاله بر او نماز جنازه خواند و بر قبر . مورد اصابت قرار گرفت و فوت كرد 327F1»رودس«
: گفت هنگاميكه مشغول پر كردن حفره قبر بوديم ، .او ايستاد تا اينكه او را دفن كردند

رسول زيرا . يعني خاك به اندازه مناسب بريزيد» خففوا عنه«و في روايه » اَخفّوا عنه«
در سند اين حديث ابن لهيعه  328F2.به ما امر كرد تا قبرها را با سطح زمين برابر كنيم  اهللا 

 .وجود دارد و او به بدي حافظه معروف است
بهترين (»خير القبور الدوارس«: يث معروف كه زبانزد خاص و عام استاما حد

در هيچ يك از كتب سنت ديده نشده و اصالت ). قبرها آن است كه با زمين يكسان باشد
زيرا قبور نبايد مساوي با سطح زمين . ندارد و ظاهراً اين حديث، حديث منكري است
 .ر نگرفته و بهتر حفاظت شودبلكه مرتفع و برجسته باشد، تا مورد اهانت قرا

329Fآنچه كه به ظاهر از حديث فضاله

فهميده مي شود، اين است كه قبور با زمين  3
ولي اين مفهوم ظاهري، قطعاً منظور . برابر شوند مطلقاً مرتفع ساختن آنها روا نيست

همانطور كه در مباحث . بلكه اين است كه قبور باندازه يك وجب مرتفع شوند. نيست
اين مطلب را تاييد ) خففوا(دان اشاره شده و خود قول فضاله در همين حديث گذشته ب
چرا كه خففوا يعني خاك در حد مناسب بريزيد، و فضاله حكم نكرد كه خاكها . مي كند

 330F4.را اينگونه تفسير كرده اند) خففوا(علما . را كامالً برداريدو با زمين همسان كنيد
                                                           

 .جزيره اي معروف در جنوب غربي تركيه  -١
 .ابوداودو نسائي و بيهقي ،، مسلم ) ١٣٨-٤/١٣٥(ابن ابي شيبه ) ٦/١٨(احمد  -٢
 .همان شخصي كه مامور هموار كردن قبور بود  -١
 ,٢/٣٧٢» المرقاق«مراجعه به   -٢
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 :فرمود  سول اهللا رروايت مي كند كه  ابوهريره  -5
ألَنْ يجلس أَحدكُم علَى جمرَةٍ فَتُحرِقَ ثيابه فَتَخْلُص إِلَى جِلْده خَيرٌ لَه منْ أَنْ «

 سلجرٍ) يطأ: و في روايه(يلَى قَب331.»عF1 
اگر كسي از شما روي زغال هاي گداخته بنشيند و لباسها و بدنش بسوزد (

 ).روي قبر بنشيند يا اين كه آنها را زير پا بگذاردبهتر است از اينكه 
 :مي گويد عقبه بن عامر  -6
» ولُ اللَّهسقَالَ ر  يلي بِرِجلنَع فأَخْص أَو فيس رَةٍ أَوملَى جع يشألَنْ أَم

الْقُبورِ قَضَيت حاجتي أَو أَحب إِلَي منْ أَنْ أَمشي علَى قَبرِ مسلمٍ وما أُبالي أَوسطَ 
 332F2.»وسطَ السوقِ

اگر بر زغال روشن يا بر لبه تيز شمشير راه بروم يا اين كه : ترجمه
كفشهايم را به پاهايم بدوزم بهتر است از اين كه روي قبر مسلماني راه بروم و 

 .قضاي حاجت در ميان قبور مانند قضاي حاجت در وسط بازار است
 :غَنَوي مي گويد ابو مرثد-7
» ولَ اللَّهسر تعمس اهلَيوا عسلالَ تَجورِ ولُّوا إِلَى الْقُبقُولُ الَ تُص333.»يF3 
 ).رو به سوي قبور نماز نخوانيد و بر آن ننشينيد: فرمود  رسول اهللا (

از اين سه حديث چنين بر مي آيد كه نشستن يا راه رفتن بر روي قبور مسلمانان 
البته امام نووي و . مذهب جمهور علما، چنين است طبق اظهارات شوكاني ،. م استحرا

» االثار«و امام محمد در » االم«امام شافعي در . عسقالني آن را فقط مكروه مي دانند
فتواي امام ابوحنيفه نيز، : بر كراهيت اين امر تصريح كرده اند و امام محمد مي گويد

اگر كراهيت مطلق بكار رود، ) ابوحنيفه و محمد(آن دو در حالي كه نزد . همين است
زيرا در . بمعني حرمت است و اگر بگوئيم كراهيت تحريمي است به حق نزديك تر است

 .حديث ابوهريره و عقبه به حرمت آن تصريح شده است
 :كه مي فرمايد به علت حديث پيامبر   :نماز خواندن رو به قبر -٧
 ).رو به قبر ها نماز نخوانيد(. »ال تصلوا الي القبور«

                                                           
 .، ابن ماجه، بيهقي و احمد)١/٢٨٧(نسائي ) ٢/٧١(ابوداود ) ٣/٦٢(مسلم   -٣
 ).٤٧٤١(ابن ماجه ) ٤/١٣٣(ابن ابي شبه   -٤
 .مسلم و اصحاب السنن الثالثه  -٥
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. رو به سوي قبور نماز خواندن، حرام است :از ظاهر نهي چنين فهميده مي شود كه 
» فيض القدير«امام نووي اين قول را ترجيح مي دهد و مناوي در شرح اين حديث در 

رو به قبور نمودن و نماز بمعني تعظيم فوق العاده قبوراست كه اينگونه : مي گويد
 .م فقط شايسته خدا استتعظي

چون اگر كسي به قصد تبرك رو به . اين كار مكروه است: در جايي ديگر مي گويد
بدعتي را در دين بوجود آورده كه خداوند اجازه ايجاد آن را  سوي قبور نماز بخواند،

اما اگر . چنانچه اصحاب شافعي مي گويند. و مراد، كراهيت تنزيهي است. نداده است
سخن گزافي نيست و همچنين منع نماز  اهر حديث، فتواي حرمت داده شود،مطابق با ظ

 .بنابراين ، نماز در مقبره مكروه تحريمي است. در مقبره از حديث گرفته مي شود
ولي . كراهيت تحريمي در صورتي است كه مقصد و هدف، تعظيم قبور نباشد: توجه

شيخ علي قاري . حرام است اگر هدف، تعظيم قبور باشد، در اين صورت شرك و قطعاً
اگر اين عمل براي تعظيم : پيرامون شرح اين حديث مي گويد) 2/372(» المرقاه«در 

قبر و صاحب قبر باشد، عمل كفار محسوب مي شود و تشبه به كفار مكروه تحريمي 
يعني رو كردن .(جنازه نيز هنگامي كه روي زمين گذاشته شد، همين حكم را دارد. است

و اين عملي است كه متأسفانه اهل ) ر نمازهاي پنجگانه مكروه تحريمي استبه جنازه د
چون گاهي جنازه در . بيش از ديگران گرفتار آن هستند) نمازگزاران مسجد الحرام(مكه 

 .مي خوانند) پنجگانه(كنار كعبه گذاشته مي شود و رو به آن نماز 
 شدنماز خواندن در كنار قبر اگر چه رو به سوي قبر نبا-٨

 :در اين باره نيز چند حديث آمده است
 :مي گويد ابو سعيد خدري  -1
 334F1.»االرض كلها مسجد اال المقبرة و الحمام  رسول اهللا قال « 
تمام زمين مسجد است، و نماز خواندن روي آن جايز مي باشد، جز گورستان (

 ).و حمام
 :مي گويد انس  -2

                                                           
 ).مطابق با شرايط شيخين(ن اربعه جز نسائي اصحاب سن  -١
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 335F1.»نهي عن الصالة بين القبور ان النبي «
 ). از نماز خواندن ميان قبور منع كرده است  رسول اهللا (

 .و در روايتي آمده است از خواندن نماز جنازه
 :  ابن عمر مي گويد -3

برخي از نمازهاي خود را در خانه هايتان بخوانيد و آنها را : فرمود  رسول اهللا 
 )بخاري و مسلم. (قبرستان مسازيد

 :مي گويد ابوهريره -4
الَ تَجعلُوا بيوتَكُم مقَابِرَ إِنَّ الشَّيطَانَ ينْفرُ منْ الْبيت الَّذي  الَ رسولَ اللَّه قَ« 

 336F2.»تُقْرَأُ فيه سورةُ الْبقَرَةِ
يعني در خانه هايتان نماز (خانه هايتان را به گورستان تبديل نكنيد،(

) ه نمازي در آن خوانده نمي شودبخوانيد و آن را مانند گورستاني قرار ندهيد ك
 ).چون شيطان از خانه اي كه در آن سوره بقره خوانده شود، فرار مي كند

باب كراهية الصالة «:امام بخاري براي حديث سوم، اين عنوان را مطرح كرده است
از جمله مذكور «:حافظ ابن حجر، وجه تسميه آن را چنين بيان كرده است» في المقابر
چنين استنباط مي شود كه قبور محل عبادت نيستند و » تتخذوها قبوراًال «در حديث 

 اسماعيلي ، با مصنف در مورد اين عنوان اختالف نموده و . نماز در آنجا مكروه است
: بنده مي گويم» حديث، بر كراهيت نماز در قبر داللت دارد نه در قبرستان«: مي گويد

امام بخاري از اين حديث بر : ن مي گويدآمده است، ابن تي» مقابر«در احاديث لفظ 
حديث، : كراهيت خواندن نماز در قبرستان استدالل كرده اند در حالي كه بعضي گفته اند

زيرا مردگان نماز نمي . فقط حكايت از آن دارد كه خواندن نماز در خانه مستحب است 
نه هايشان يعني يعني معني حديث اين است كه مانند مردگان نباشيد كه در خا. خوانند 

اما از آن، جواز يا عدم جواز نماز در قبرستان فهميده نمي . گورستان نماز نمي خوانند
اگر چه در الفاظ حديث چنين چيزي نيست، ولي اكثر علماء از اين : بنده مي گويم. شود

 .حديث چنين استنباط نموده اند كه قبرستان جاي خواندن نماز نيست
                                                           

و ابن االعرابي در معجم آن را روايت كرده و رجال سندش ثقه هستند، بزّار، طبراني و ) ٢/٧٢(» المجمع«هيثمي   -٢
 .ضياء مقدسي

 .مسلم  -٣
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و سخن اسماعيلي كه مي . يشتر اين مطلب را مي رساندچنانكه حديث ابوهريره ب
اين حديث از خواندن نماز داخل قبر منع مي كند نه در قبرستان ، سخني است : گويد

آنوقت . زيرا خواندن نماز داخل قبر، امكان پذير نيست. بيهوده و مخالف با حديث
 !چگونه سخن شارع را حمل بر آن نمائيم؟

اين حديث به «: صحيح نيست كه مي گويد) شارح بخاري(همچنين سخن ابن التين 
زيرا . خواندن نماز در خانه ها تشويق نموده است تا خانه هايمان مانند قبرستان نشود

 .»مردگان نماز نمي خوانند
بنابراين . بخاطر اينكه هيچ نصي وارد نشده كه نماز خواندن مردگان را منتفي بداند

چگونه ابن التين چنين . د بدون دليل شرعي سخن گفتدر مورد قضاياي عالم غيب نباي
چنانكه در حديث صحيحي كه مسلم . سخني مي گويد در حالي كه عكس آن ثابت است

را ديد كه در  در شب اسرا موسي  رسول اهللا آنرا روايت كرده آمده است كه 
نماز  رسول اهللا همچنين ساير انبياء در شب اسرا پشت سر . قبرش نماز مي خواند

زنده هستند و نماز مي خوانند در حديثي آمده است كه پيامبران در قبرهايشان  ,خواندند
 ).و ابويعلي با سند جيد 622:الصحيحه.(

همچنين در روايت صحيحي كه ابن حبان و حاكم بر اساس شرط مسلم آنرا صحيح 
برو مي شوند و قرار داده اند آمده است كه وقتي دو فرشته در قبر با انسان مسلمان رو

از او بازجوئي بعمل مي آورند، بنده ي مومن كه فكر مي كند خورشيد در حال غروب 
 .خواني بزودي تو نماز مي: فرشتگان مي گويند. بگذاريد تا من نماز بخوانم: است، مي گويد

. اين به روشني بيانگر آنست كه انسان مومن در قبر خود نماز مي خواند
آنگاه اين . التين مبني بر اينكه مردگان نماز نمي خوانند مردود استادعاي ابن  بنابراين،

 . معناي حديث ترجيح مي يابد كه قبرستان محل خواندن نماز نيست
و بر اساس همين حديث اكثر علما مانند  ابن تيميه ، ابن حزم و شوكاني به حرمت 

هر كس در قبرستان و : نماز در قبرستان معتقد هستند و امام احمد در اين باره مي گويد
ابوحنيفه، اوزاعي : ابن حزم مي گويد. يا بسوي قبري نماز بخواند، نمازش را اعاده بكند

و سفيان نماز خواندن در قبرستان را مكروه مي دانند و از امام مالك نقل است كه 
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ا و آنها دليل اين امر ر. ايشان نماز خواندن در قبرستان و بسوي قبر را جائز مي دانند
 .بر قبر زن مسكيني كه شب هنگام دفن شده بود، مي دانند رسول اهللا خواندن نماز جنازه توسط 
من از اين قوم در مخالفت هايشان با سنتهاي صحيح و ثابت در : ابن حزم مي گويد

آنگاه از . تعجبم آنها خواندن نماز جنازه را بر كسيكه دفن شده است، جايز نمي دانند
اي استنباط مي كنند كه در حديث هيچگونه اشاره اي بدان نشده و  همين حديث مساله

همه اين آثار بر حق است و نماز در : سپس مي گويد. در آثار سلف نيز سابقه اي ندارد
جاهايي كه ما ذكر كرديم صحيح نيست بجز نماز جنازه كه خواندن آن در قبرستان و بر 

  رسول اهللا زيرا كه . ، اشكالي نداردقبري كه صاحبش بدون نماز جنازه دفن شده است
چون هر امر . چنين امر كرده است و ما پيروي از ايشان را وسيله تقرب به خدا مي دانيم

 .و نهي و كار ايشان حق و حقيقت و ماوراي آن باطل است
خواندن نماز جنازه : ما اين سخن ابن حزم را كه مي گويد: مي گويم) آلباني(بنده 

بجز . زيرا در اين باره هيچ دليلي وجود ندارد. كالي ندارد را قبول نداريمدر قبرستان اش
 .بر قبر آن زن مسكين نماز جنازه خواند  رسول اهللا همان يك مورد كه 

و اين نمي تواند دليلي براي ابن حزم باشد، چون ايشان قياس را اصالً قبول ندارد و 
است و در حديثي كه انس   اهللا  رسولخواندن نماز جنازه در قبرستان خالف سنت 

 .آنرا روايت نموده به صراحت از خواندن نماز جنازه در قبرستان منع كرده است
و اكثر علما علت ممنوعيت خواندن نماز در ميان قبرستان و در كنار آن را سد 
ذريعه دانسته اند تا منجر به شرك نشود و يا حداقل مشابهت با بت پرستان و مشركين ، 

ژه با يهود و نصارا نباشد كه قبرهاي پيامبران خود را مسجد قرار دادند و در اطراف بوي
 .آن نماز خواندند

 
 ساختن مسجد بر روي قبر -٩

 :در اين باره چند حديث بشرح زير آمده است
 :مي گويند و عبداهللا بن عباس  عايشه  -1
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» ولِ اللَّها نَزَلَ بِرَسلَم خَم طْرَحقَ يا طَفا كَشَفَهبِه فَإِذَا اغْتَم هِهجلَى وع ةً لَهيص
 هِمائأَنْبِي ورى اتَّخَذُوا قُبارالنَّصو ودهلَى الْيع نَةُ اللَّهلَع ككَذَل وهفَقَالَ و هِهجنْ وع

 337F1.»مساجِد يحذِّر ما صنَعوا
ت بسر مي برد، چادري بر در بيماري وفا وقتي كه رسول خدا : ترجمه

هنگامي كه احساس تنگي نفس مي كرد آنرا بر مي . چهره اش انداخته بود
خدا يهود و نصارا را نفرين بكند، آنها قبور پيامبران خود را : داشت و مي گفت

 .مسجد ساختند
از اين سخن برحذر داشتن مردم از پيروي يهود و نصارا در اين  رسول اهللا هدف 
 .زمينه بود

 :مي گويد عايشه  -2
» قَالَ النَّبِي  هِمائأَنْبِي وراتَّخَذُوا قُب ودهالْي نَ اللَّهلَع نْهم قُمي ي لَمالَّذ هرَضي مف

 338F2.»مساجِد قَالَت عائشَةُ لَوالَ ذَلك ألُبرِز قَبرُه خَشي أَنْ يتَّخَذَ مسجِدا
: در آخرين روزهاي زندگي و در بيماري وفات، فرمود رسول اهللا : ترجمه

خداوند يهود و نصارا را نفرين كند كه قبور پيامبران خود را مسجد قرار دادند يا روي 
اگر اين خطر احساس نمي شد، قبر مبارك : ام المومنين مي گويد. آنها مسجد ساختند

ساس خطر از اينكه سجده ولي اح. درميدان و فضاي باز گذاشته مي شد  رسول اهللا 
 .گاه قرار داده شود، مانع اين كار شد

 :مي گويد ابوهريره  -3
) لعن اهللا اليهود و النصاري: و في روايه(قاتل اهللا اليهود  قال رسول اهللا «

 339F3.»إتخذوا قبور انبيائهم مساجد
در روايتي ديگر (خدا يهود را از بين ببرد، : فرمود رسول اهللا : ترجمه

آنان قبور پيامبرانشان را ) ه است، خداوند يهود و نصاري را لعنت كندآمد
 .مسجد قرار دادند يا روي آنها مسجد ساختند

                                                           
 .، دارمي، بيهقي و احمد)١/١١٥(نسائي) ٢/٦٢(مسلم ) ١/٤٢٣(بخاري   -١
 . حمدبخاري، ابوعوانه و ا  -٢
 .بخاري و مسلم، ابوعوانه، بيهقي، ابوداود و احمد -١
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 :فرمود  رسول اهللا : مي گويد همچنين ابوهريره  -4
»م هِمائأَنْبِي ورا اتَّخَذُوا قُبمقَو نَ اللَّهثَنًا لَعرِي ولْ قَبعالَ تَج ماللَّهاجِد340.»سF1 
خدا لعنت كند قومي . قرار نده) كه پرستش شود(قبر مرا بتي ! پروردگارا (

 ).را كه قبور پيامبرانشان را سجده گاه قرار دادند
پنج روز قبل از اينكه وفات نمايد شنيدم كه  رسول اهللا از : جندب  مي گويد -5
 :فرمود
» النَّبِي تعمس َبِخ وتملَ أَنْ يي قَبكُونَ لأَنْ ي رَأُ إِلَى اللَّهقُولُ إِنِّي أَبي وهسٍ وم

تَّخم كُنْت لَويالً وخَل يمرَاها اتَّخَذَ إِبيالً كَمي خَلاتَّخَذَن الَى قَدتَع يلٌ فَإِنَّ اللَّهخَل نْكُمذًا م
الَ وإِنَّ منْ كَانَ قَبلَكُم كَانُوا يتَّخذُونَ قُبور منْ أُمتي خَليلًا الَتَّخَذْت أَبا بكْرٍ خَليالً أَ

كنْ ذَلع اكُمإِنِّي أَنْه اجِدسم ورذُوا الْقُبأَلَا فَالَ تَتَّخ اجِدسم يهِمحالصو هِمائ341.»أَنْبِيF2 
من نمي خواهم از . من در ميان شما دوستان و برادراني داشتم: ترجمه

چون خداوند مرا خليل و دوست خود قرار . ا دوست خود قرار بدهمشما كسي ر
اگر از ميان . را دوست خود برگزيده بود همانطور كه ابراهيم . داده است

. امت خود كسي را به عنوان دوست بر مي گزيدم، ابوبكر را انتخاب مي كردم
بر حذر . دادند آگاه باشيد پيشينيان قبور پيامبران و نياكانشان را سجده گاه قرار

 .من شما را از اين عمل باز مي دارم. باشيد كه قبور را سجده گاه قرار ندهيد
 :مي گويد عبداهللا بن مسعود  -6
» ولَ اللَّهسر تعمس  اءيأَح مهةُ واعالس رِكُهنْ تُدرَارِ النَّاسِ منْ شقُولُ إِنَّ مي

م ورذُ الْقُبتَّخنْ يمواجِد342.»سF3 
بدترين انسانها كساني هستند كه در زمان : مي فرمود رسول اهللا : ترجمه

 .قيام ساعت زنده هستند و كساني كه قبور را سجده گاه قرار مي دهند
بيمار بود بعضي از   رسول اهللا هنگامي كه : ام المومنين ، عايشه مي گويد -7

صارا كه در سرزمين حبشه ديده بودند، از عبادتگاهي متعلق به ن  رسول اهللا ازواج 
دو همسر . (صحبت به ميان آورده از زيبائي و تصاويري كه در آنجا بود، تعريف كردند

 عايشه ) ، ام سلمه و ام حبيبه به سرزمين حبشه هجرت كرده بودند رسول اهللا 

                                                           
 .، ابويعلي، حميدي و ابونعيم«الطبقات«احمد، ابن سعد در   -٢
 .مسلم  -٣
 .احمد با دو سند حسن  -٤
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شان فوت اگر فرد صالحي در ميان) يهود و نصارا (آنان : فرمود  رسول اهللا : گويد مي
مي كرد، روي قبر او مسجدي ساخته و سپس تصوير و مجسمه بر ديوار آن ترسيم مي 

 343F1.كردند، اينان روز قيامت بدترين مخلوق خدا خواهند بود
در اين خصوص روايات زيادي از بقيه صحابه نيز منقول است كه به وضوح بر 

تحذير الساجد من «ب حرمت ساختن مسجد روي قبور داللت دارند و من آنها را در كتا
نقل كرده ام و همه اينها بر حرمت مسجد سازي قبرها داللت مي » اتخاذ القبور مساجد

 .كنند
نود و سومين گناه كبيره اين است كه روي : مي گويد344F2»الزواجر«فقيه هيثمي در 

 .»مسجد ساخته شود. قبر
. د ملعون استوقتي كسيكه اين كار را با قبور انبياء انجام مي ده: و مي افزايد

. كساني كه با قبور غير انبياء چنين مي كنند، بطريق اولي مشمول اين حكم مي شوند
رخت سفر به سوي قبري جهت خواندن نماز در آنجا : چنانكه بعضي از حنابله گفته اند

نوعي دشمني با خدا و پيامبر و بزرگترين بدعت و گناه شمرده مي شود و ضرر اينگونه 
 .»آن را ويران نمود  رسول اهللا ا از مسجد ضرار هم بيشتر است كه قبرها و گنبد ه

 :اين است كه» قبور را مسجد نسازيد«گفتني است كه منظور از 
 .رو به قبر نماز نخوانيد -1
 .رو به قبر سجده نكنيد -2
 .و بر آن مسجد نسازيد -3
 

                                                           
 .بخاري، مسلم ، نسائي، احمد ابوعوانه، ابن ابي شيبه و بيهقي  -١
١٢١-١٢٠-/١( -٢.( 
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 در كنار قبرها) عيد(برگزاري مراسم و جشن -١٠
ات مشخص و تجمع در كنار قبور به قصد عبادت در فصل و عبادت كردن در اوق

: مي گويد ابوهريره . ايام مشخصي از سال، از كارهاي حرام و غير مشروع است
 :فرمود  رسول اهللا 

 الَ تَتَّخذُوا قَبرِي عيدا والَ تَجعلُوا بيوتَكُم قُبورا وحيثُما كُنْتُم فَصلُّوا علَي فَإِنَّ«
 345F1.»صلَاتَكُم تَبلُغُني

در كنار قبر من جشن نگيريد، خانه هايتان را قبرستان قرار ندهيد، : ترجمه
همانا درود شما به من مي . و هر كجا هستيد بر من درود و صلوات بفرستيد

 .رسد
حسن فرزند : سهيل مي گويد: اين حديث مويدي مرسل دارد كه سندش قوي است

ديد و در حالي كه   رسول اهللا طالب مرا در كنار مرقد مطهر  حسن فرزند علي بن ابي
ميل : بيا شام بخور، گفتم: در خانه فاطمه مشغول صرف شام بود، مرا صدا كرد و گفت

: فرمود. سالم كردم  رسول اهللا به : در كنار قبر چه كار مي كردي؟ گفتم: گفت. ندارم
 :فرموده است  رسول اهللا : بعد گفت. هر گاه وارد مسجد شدي ، سالم بگو

ال تتخذوا قبري عيداً و ال تتخذوا بيوتكم قبوراً، و صلوا علي ّ فان صالتكم « 
 346F2.»تبلغني حيثما كنتم، لعن اهللا اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

بر  در كنار قبر من جشن نگيريد، خانه هايتان را قبرستان نسازيد،: ترجمه
خداوند . درود شما ، هر كجا كه باشيد به من مي رسدمن درود بفرستيد ، همانا 

 .يهود را لعنت كند آنان بر قبور پيامبران خود مسجد ساختند
اين حديث شاهد و مؤيد ديگري نيز به همين صورت دارد كه از طريق علي بن 

 .حسين از پدرش از جدش به صورت واضح روايت شده است
ر كنار قبور داللت داردشيخ االسالم حديث مذكور بر حرمت برگزار نمودن جشن د

از حديث مذكور ، منع برگزاري : مي گويد» االقتضاء«) 156-155(ابن تيميه در صفحه
رسول اهللا جشن در كنار قبور، معلوم مي شود، زيرا وقتي برگزاري جشن در كنار قبر 

  ر كه افضل و واالترين قبرهاي روي زمين است ممنوع شده، برگزاري جشن در كنا

                                                           
 .با سند حسن) ٢/٣٦٧(احمد ) ١/٣١٩(ابوداود   -١
 ).٩٩-٩٨(» تحذير الساجد«) ٢٠شماره (سعيد بن منصور در اقتضاء السنه ابن تيميه ، اسماعيل بن اسحاق القاضي ،   -٢
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ال تتخذوا بيوتكم «:سپس حديث آمده است. قبور ديگران، بطريق اولي ممنوع خواهد بود
معني حديث اين است كه خانه ها را از خواندن نماز، دعا و تالوت قرآن، خالي . »قبوراً

. نگذاريد و آنها را به صورت قبرستاني كه اين اعمال در آنجا روا نيستند، در نياوريد
جام عبادت در خانه ها امر نموده و از انجام عبادت در مقابر نهي به ان رسول اهللا 

. دقيقاً بر خالف آنچه كه مشركين نصارا و هم كيشان آنان انجام مي دادند. فرموده است
است كه آن مرد را از دعا كردن  آري، اين افضل التابعين ، علي بن حسين بن علي 

حديثي كه از پدرش حسين و از پدرش علي  باز مي دارد و به رسول اهللا در كنار قبر 
 مسلماً ايشان معني حديث را از ديگران بهتر درك . شنيده است، استدالل مي كند

رسول اهللا روشن است كه منظور علي بن حسين اين است كه در كنار قبر . نموده است
  معناي فقط سالم گفته شود و نزد ايشان دعا كردن و امثال آن نيز در كنار قبر به

برداشت پسر عمويش حسن بن حسن، شيخ و بزرگ اهل بيت نيز . برگزاري جشن است
كه از  رسول اهللا پس اهل بيت . همين بود كه جشن گرفتن در كنار قبر مكروه است

نزديك تر هستند، و بيش از   رسول اهللا لحاظ نسب، منزلت و فاميل از همه به 
مي دانند، دعا و نماز و جشن   رسول اهللا ي ديگران خود را نيازمند عمل به سنت ها

 .را در كنار قبر را بدعت، مكروه و ممنوع قرار داده اند
347Fبه معناي اسم مكان باشد» عيد«هر گاه لفظ 

هر مكاني را كه در آن اجتماع شود و  1
همانطور كه خداوند متعال مسجد الحرام ، . براي عبادت به آنجا روند، شامل مي شود

مردم در آنجا تجمع مي . ه و عرفه را عيد و محل تجمع مردم قرار داده استمني، مزدلف
مشركين مكانهاي متعددي . كنند و براي ذكر، دعا و انجام عبادات به آنجا مي روند

قبور . اسالم بر همه آنها خط بطالن كشيد. داشتند كه به نوبت در آنجا تجمع مي كردند
 .ا به شمار مي روندانبياء و صالحان از جمله اين مكان ه

                                                           
هرگاه به معناي اسم زمان باشد منظور روزي است . هم به معناي اسم مكان استعمال شده و هم به معناي زمان» عيد«  -١

منظور از عيد، مكاني . اما در اين احاديث كه داللت بر ممنوعيت برگزاري عيد دارد .كه در آن جشن گرفته مي شود
 .است كه در آنجا مراسمي برگزار گردد
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با توجه به : مي گويد» االقتضاء«) 181-175ص(سپس شيخ االسالم ابن تيميه در 
و گروهي ديگر از علما، براي اهل مدينه،  امام مالك » ال تتخذوا قبري عيداً«حديث 

و شيخين را در هر بار وارد  رسول اهللا آمدن در كنار روضه اطهر و سالم گفتن به 
زيارت قبر و سالم و درود گفتن پس از ورود به . مكروه دانسته اند شدن به مسجد،

مسجد، براي كساني است كه از دور مي آيند و مسافر هستند يا براي كساني كه قصد 
سفر دارند بعضي از علماي اسالم گفتن را بعد از هر بار كه براي نماز وارد مسجد مي 

جد النبي، فقط به نيت درودو سالم، نزد شوند، جايز دانسته اند ولي تداوم ورود به مس
البته بايد دانست كه . قرار دادن قبر است» عيد«اين عمل همان . هيچ كس مجاز نيست

اشكالي » السالم عليك أيها النبي و رحمة اهللا و بركاته«هنگام ورود به مسجد گفتن 
 .ندارد، همانطور كه اين سالم را در پايان هر نمازي مي خوانيم

امام مالك و عده اي ديگر از علما احتمال مي دهند كه : سالم مي افزايدشيخ اال
رفتن به مسجد النبي در هر ساعت، به قصد سالم گفتن براي كساني كه پنج وقت نماز 

إتخاذ القبر «را در مسجدالنبي مي خوانند و ساكن مدينه هستند، ممكن است نوعي 
نيز شمرده مي شود و مهاجرين و و از طرفي اين عمل بدعت . محسوب گردد» عيداً

 هر روز به مسجد النبي  عمر، عثمان و علي  انصار در دوران خالفت ابوبكر،
چه چيزي را مكروه دانسته و از چه  رسول اهللا آمدند و آنها بهتر مي دانستند كه  مي

ولي آنان فقط موقع داخل شدن و بيرون آمدن از مسجد و موقع . چيزي منع كرده است
رسول اهللا همانطور كه در حيات . سالم و درود مي گفتند  رسول اهللا ندن تشهد به خوا
   رسول اهللا صحابه، به همين صورت به  امام مالك . سالم مي گفتند  چقدر

آخر اين امت اصالح (» لن يصلح آخر هذه االمة اال بما صلح اولها«: زيبا فرموده است
اما از آنجا كه اطاعت و پيروي امت ). صالح گرديدنمي شود مگر با آنچه كه اول آن ا

ها از پيامبران و سنن آنان كم رنگ و ضعيف شده و در ايمان آنان نقص پديد آمده 
روي همين حساب، ائمه دست . است، در دين بدعت ها و انواع شرك ايجاد شده است

حصاري كشيده  و بوسه زدن به آن را مكروه دانسته و دور آن  رسول اهللا زدن به قبر 
 .اند تا مردم نتوانند به آن دسترسي داشته باشند
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و دو همراهش   رسول اهللا قبالً از امام احمد و ديگران نقل كرديم كه هر كس به 
همچنين علماي گذشته . سالم گويد، و سپس بخواهد دعا كند بايد رو به قبله بايستد

بن عقيل و أبو الفرج بن جوزي، دعا در أبو الوفاء : امام مالك و متأخرين ، مانند: مانند
كنار قبر را انكار كرده اند و هيچ صحابي، تابعي و امام معروفي را سراغ ندارم كه 
رفتن نزد قبور را به نيت دعا در آنجا مستحب و پسنديده بداند و كسي در اين 

 و نه از صحابه و نه از ائمه رسول اهللا نه از . خصوص روايتي نقل نكرده است 
همچنين كتب و رسائل زيادي پيرامون، دعا نوشته شده و آثار . معروف و مشهور 

زيادي در آنها نقل گرديده ، اما تاكنون احدي درباره فضيلت دعا در كنار قبر، چيزي 
با اين وضع چگونه ممكن است دعا در كنار قبر بهتر و به استجابت . ننوشته است

 .چنين چيزي را رد مي كند نزديكتر باشد ، در حالي كه سلف صالح
اعتقاد استجابت دعا در كنار قبرها موجب شده كه : ابن تيميه در ادامه مي گويد

مردم، روي آوردن به قبور را هدف و مقصد پنداشته حتي برخي اوقات اجتماع و محفل 
  رسول اهللا اين دقيقاً همان چيزي است كه . بسيار بزرگ در كنار قبور برگزار بكنند

حتي در كنار بعضي قبرها در » التتخذوا قبري عيداً«:ن منع كرده و فرموده استاز آ
و در ماه هاي محرم، رجب، شعبان يا ذيحجه . روزهاي معيني از سال تجمع مي كنند

بسوي بعضي از قبرها رخت سفر مي بندند و در روزهاي معيني از جمله عاشورا ، 
انطور كه مسلمانان در ايام حج در روز عرفه، نيمه شعبان و غيره تجمع مي كنند، هم

 .عرفه و مزدلفه و مني گرد هم مي آيند
خالصه اينكه آنچه بعضي ها در كنار بعضي قبور انجام مي دهند، قطعاً همان چيزي 

و طبعاً » ال تتخذوا قبري عيداً«:از آن نهي كرده و فرموده است رسول اهللا است كه 
با تكرار سال، ماه، هفته و روز معين مفهوم عيد  رفتن به يك مكان معين در وقت معين

اينگونه اعمال چه در سطح بزرگ يا در . يقيناً عيد همين است . را به خود مي گيرد
از آن منع  اين همان چيزي است كه امام احمد . سطح كوچك باشد ممنوع است

بعد از بيان  شيخ،. »مردم در اين باره تا حد خطرناكي دچار افراط شده اند. كرده بود
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آنچه در كنار قبر : انجام مي گيرد، مي نويسد آنچه كه در كنار قبر امام حسين 
و آنچه در كنار قبر علي . نفيسه در مصر انجام مي گيرد، نيز از جمله همين اعمال است

  حسين ،  و حذيفه بن يمان   رسول در عراق انجام مي گيرد، چيزي است كه
همچنين آنچه در كنار قبر ابويزيد بسطامي و ساير . ده استاز آن منع كر  اهللا 

مي  بزرگان در كشورهاي اسالمي انجام مي گيرد مخالف با وصيت صريح پيامبر 
 .باشد

طبعاً تكرار سفر كردن بسوي قبري در وقت معين و تجمع عمومي در آنجا، همان 
الم در اين باره اختالفي همانطور كه قبالً بدان اشاره شد و علماء اس. عيد گرفتن است

اين نوعي تشابه و . ندارند، مردم به سبب كثرت عادات فاسده، نبايد فريب بخورند
ما را از آن بر حذر داشته است و اصل  رسول اهللا مشابهت با اهل كتاب است كه 

. ممنوعيت وقتي است كه اعتقاد به افضل بودن دعا در كنار قبور و در چنين جاها باشد
اعتقاد، در دلها نبود و اين انگيزه مردم را براي كوچ كردن آماده نمي كرد، ما  اگر اين

طبعاً اينگونه اعمال كه منجر به چنين . اين مسائل را به طور كلي نفي نمي كرديم
و بايد گفت كه . مانند نماز خواندن در كنار قبر. مفاسدي مي شوند، حرام مي باشند

پايان . (زد قبر، ، از حرمت نماز به طرف آن، بدتر استحرمت اعتقاد به افضل بودن دعا ن
 )سخن شيخ

آنچه در مدينه منوره در اين روزها مشاهده مي گردد، يعني اينكه : بنده مي گويم
مردم بعد از هر نماز فرض در كنار روضه اطهر رفته و با صداي بلند دعا كرده و درود 

اي مسجد را به لرزه در مي آورد، و سالم مي گويند به گونه اي كه بازگشت صدا، فض
تا آنجا كه . است رسول اهللا بويژه در ايام حج، تحقق معناي عيد و جشن در كنار قبر 

بعضي ها آن را جزء سنت هاي نماز مي دانند و حتي بيش از سنت هاي نماز بر آن 
الً همه اين اعمال در جلو چشم مسئولين انجام مي گيرد و آنان كام. حفاظت مي نمايند

از چنين اعمالي مطلع هستند، اما كسي عليه اين منكرات خم به ابرو نياورده و در جهت 
دين . جاي تاسف است انا هللا و انا اليه راجعون.اصالح آنها سخني بر زبان نمي آورد
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اين همه حركات نا زيبا در مسجدي انجام مي ! و اهل آن چقدر غريب شده اند محمد 
 .حرام بايد بيش از ساير مساحد از منكرات محفوظ بماند گيرد كه بعد از مسجد

بعضي علماء رفتن نزد قبر و درود و سالم گفتن را، به : البته شيخ االسالم مي گويد
اما فراموش نشود . شرطي كه به نيت اقامه نماز وارد مسجد شده باشد جايز شمرده اند 

 .به مسجد، درود و سالم نباشد كه اين جواز منوط است به اينكه همواره نيتش از رفتن
و اما قصده دائماً للصاله و السالم فما « :چون شيخ بعد از نقل جواز ، مي نويسد

اگر هر بار، با نيت درود و سالم به مسجد برود، كسي را سراغ (» علمت احداً رخص فيه
 ).ندارم كه آن را درست بداند

بت داده ، و ما نيز با شرط اين رخصتي كه شيخ آن را به گروهي از اهل علم نس
مذكور آن را جايز مي دانيم اين مفهوم را مي رساند كه ساكنين مدينه مي توانند 

عرض سالم و ادب  رسول اهللا بعضي اوقات در كنار روضه اطهر و مرقد مقدس 
زيرا سالم گفتن و عرض ادب به . محسوب نمي گردد» اتخاذ عيد«اين عمل . كنند

انش از روي داليل مستند جايز است و مشروعيت مطلق آن را نمي و يار  رسول اهللا 
و اين كه ما سراغ نداريم كسي . توان انكار كرد، پس بايد به هر دو روايت عمل نمود

زيرا عدم . از علماي گذشته چنين كرده باشد مستلزم اين نيست كه چنين نشده است
 .علم به چيزي مستلزم علم به عدم آن نيست

  رسول اهللا اره از ابن عمر نقل شده است كه گهگاهي نزد روضه و در اين ب
البته ناگفته پيدا . سالم بر پدرم. سالم بر ابوبكر. سالم بر رسول خدا: آمد و مي گفت مي

در مدينه مي زيست و به قصد زيارت روضه از جائي ديگر  است كه ابن عمر 
 .نه اينكه به قصد زيارت سفر كرده است. نيامده بود

 
 سفر به قصد زيارت برخي قبرها -١١

 :در اين باره چند حديث آمده است
 ؛:راويت مي كند كه فرمود ، از پيامبر  ابوهريره : اول
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و  ال تشد الرحال اال الي ثالثة مساجد، المسجد الحرام و مسجد الرسول « 
 . »مسجد االقصي

ته نشود، مسجد رخت سفر جز بسوي سه مسجد بس: فرمود  رسول اهللا : ترجمه
 ).بيت المقدس(و مسجد االقصي الحرام، مسجد النبي 

 :در روايتي ديگر با اين الفاظ آمده است
348F» إنما يسافر الي ثالثة مساجد مسجد الكعبه و مسجدي و مسجد ايلياء«

1 
 :فرمود  رسول اهللا : مي گويد ابو سعيد خدري : دوم
مسجدي : ال الي ثالثة مساجد الرحال ا)  و در روايتي ال تشدوا(ال تشد « 

 ) بخاري و مسلم(« هذا، و المسجد الحرام و المسجد االقصي
 .و اين روايت از چهار طريق ديگر نيز روايت شده است

من أين : عن أبي بصرة الغفاري أَنّه لقي أباهريره و هو جاء، فقال« : سوم
دركتك لم تذهب، أني اما أنّي لو أَ: أقبلت؟ قال أقبلت من الطور ، صليت فيه ، قال

المسجد الحرام : ال تشد الرحال اال الي ثالثة مساجد« : يقول  رسول اهللا سمعت 
 .»و مسجدي هذا و المسجد االقصي

را كه از جايي مي آمد  ابوهريره : مي گويد ابوبصره غفاري : ترجمه
. ده اماز طور مي آيم و در آنجا نماز خوان: گفتم از كجا مي آيي؟ گفتم. ، ديدم

رسول اهللا چون من از . مي ديدم نمي گذاشتم بروي) قبًال(اگر من تو را : گفتم
  349»الخ...ال تشد الرحال «:شنيدم كه فرمودF٢ 

أَما : أردت الخروج إلي الطور ، فسألت إبن عمر، فقال« : قَزعه مي گويد: چهارم
 »الخ...ال تشد الرحال اال الي ثالثه مساجد : قال علمت ان النبي 

در اين باره سوال  از ابن عمر . قصد مسافرت به طور داشتم: ترجمه
رخت سفر بسته : فرموده است رسول اهللا مگر نمي داني كه : كردم، فرمود

 350F٣.نشود مگر بسوي سه مسجد
 .از كوه طور، صرف نظر كن و مرو: و در آخر گفت

                                                           
 . بخاري، مسلم و اصحاب سنن  -١
 .مالك، نسايئي ، ترمذي و طيالسي و احمد با سند صحيح  -٢
 .، هيثمي و فاكهي»بيرالمعجم الك«با سند صحيح ، طبراني در » اخبار مكه«ازرقي در   -٣
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ان و نيكان را منع مقبره پيامبر: ساير اين احاديث ، سفر بسوي اماكن مقدسه مانند
وارد شده اند، اما به معني ) وال تشد(اين احاديث هر چند كه به صيغه نفي . مي كنند

 :همان طور كه در قرآن آمده . نهي هستند و اين سخن حافظ است
 جي الْحالَ فالَ جِدوقَ والَ فُسفَثَ وفَالَ ر  351F1 

بليغ تر و رساتر از نهي صريح  اين گونه بكار بردن صيغه نفي،«: طيبي مي گويد
است و معني آن چنين است كه رفتن به قصد زيارت، جز بسوي مسجد الحرام، مسجد 

 .»النبي و مسجد االقصي صحيح نمي باشد
، نيز در جهت تاييد اين مطلب ) ال تشدوا(حديث مسلم كه بصيغه نهي آمده است 

 .مي باشد كه نفي به معني نهي است
استثناي مفرغ است و تقدير عبارت چنين » مساجد ثة الي ثالاال«: حافظ مي گويد

يعني رخت » ال تشد الرحال الي موضع و الزمه منع السفر الي كل موضع غيرها«:است
مستثني منه در . سفر به قصد زيارت و براي هيچ جايي، جز اين سه جا بسته نشود

به سوي : نين باشد كهولي باز هم ممكن است كه منظور چ. استثناي مفرع عام تر است
 .هيچ مسجدي جز اين سه مسجد سفر نشود

بر اين عقيده هستم كه احتمال دوم، به دليل حديث ابو بصره و ابن ) آلباني(البته من 
و قول معتبر همان احتمال . منع شده بود، ضعيف است» طور«عمر كه در آن از سفر به 

يث دال بر فضيلت اين سه مسجد اين حد: حافظ در ادامه سخن خود مي گويد. اول است
مسجد اول كه . زيرا آن مساجد متعلق به پيامبران هستند. در برابر مساجد ديگر است

و مسجد . مسجد الحرام است قبله مردم است و حج مردم با رفتن به آنجا انجام مي گيرد
  رسول اهللا دوم كه مسجد االقصي باشد، قبله امت هاي گذشته بوده است و مسجد 

. يز مسجدي است كه به نص صريح قرآن پايه هايش بر اسا تقوا پي ريزي شده استن
 :سپس ادامه مي دهد كه

                                                           
 .  ١٩٧: بقره  -١
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سفر براي زيارت صالحان چه زنده باشند : درباره سفر كردن به غير اماكن ثالثه مانند
. چه مرده و به اماكن مقدسه به نيت حصول بركت و نماز در آنجا، اختالف نظر وجود دارد

سفر كردن به غير مساجد ثالثه بنابر اقتضاي ظاهر حديث : و محمد جويني مي گويدشيخ اب
قاضي حسين و قاضي عياض نيز همين فتوا را داده اند و روايت اصحاب سنن . حرام است

را از رفتن به كوه طور منع كرد، ديدگاه جويني  كه ابو بصره غفاري در آن ابوهريره 
اگر قبالً تو را مي ديدم، «:بود كه ابو بصره غفاري مي گويددر آن آمده . را تاييد مي كند

ابو بصره غفاري حديث را بر عموم حمل مي كند و ابوهريره . نمي گذاشتم به طور بروي
اما قول صحيح نزد امام الحرمين و ساير شوافع اين است كه سفر به . نيز از وي مي پذيرد

 :به حديث مذكور داده اند كه عبارتند ازقصد مساجد ديگر حرام نيست و جوابهاي متعددي 
اين حديث بيانگر آن است كه اجر و فضيلت كامل در سفر به اين مساجد  -1

 .مي باشد بر خالف ساير مساجد كه فقط سفر بسوي آنها جايز است) ثالثه(
نهي مخصوص كساني است كه نذر كرده باشند در غير مساجد ثالثه نماز -2

 .وفا به اين گونه نذرها واجب نيست بخوانند كه در اين صورت
است، يعني براي خواندن نماز در غير اين سه مسجد، » مساجد«مستثني منه -3

البته رفتن به غير مساجد سه گانه مثالً براي زيارت صالحان ، . رخت سفر بسته نشود
دوستان و خويشاوندان يا براي طلب علم، تجارت و تفريح مانعي ندارد و نهي ، شامل 

روايت احمد از طريق شهر بن حوشب، مؤيد اين توجيه است . ين گونه موارد نمي شودا
  رسول اهللا : گفت. نزد ابو سعيد مطرح شد» طور«نماز خواندن در : ، مي گويد
ال ينبغي للمطي ان تشد رحاله الي مسجد تبتغي فيه الصاله غير المسجد «: فرموده است

براي سوار و صاحب مركب روا نيست كه براي (» الحرام و المسجد االقصي و مسجدي
رسول اهللا (نماز خواندن در مسجدي غير از مسجد الحرام، مسجد االقصي و مسجد من 

 (رواي حديث كه شهر نام دارد اگر چه مقداري ضعيف است ولي در ). مسافرت كند
بنده مي گويم حافظ در تحسين روايت شهر سهل انگاري . »كل، حديثش حسن است

پس حديث فوق » كثير األوهام«: در مورد او گفته است» التقريب«وده، زيرا در نم
. از اين رو حديث شّد رحال را نمي توان مخصوص به مساجد كرد. ضعيف و منكر است
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همانطور كه ابو محمد جويني و . بلكه مستثني منه مطلق و شامل هر مكاني مي شود
 .عده اي ديگر از طرفدارانش گفته اند

 :ه پاسخ اول و دوم به دالئل زير خالي از اشكال نيستندالبت
زيرا شهر بن . كه محل استناد است از حديث ثابت نيست» ال ينبغي«كلمه -1

تنها است و بدليل ضعيف بودنش تفرداتش فاقد اعتبار » ال ينبغي«حوشب، در بيان كلمه 
 . مي باشند

اما نمي پذيريم كه بيانگر . ثابت است » ال ينبغي«به فرض اينكه بپذيريم واژه -2
در . دال بر حرمت است» ال ينبغي«بلكه قول راجح اين است كه . عدم حرمت است

به . كتاب خدا و سنت پيامبر داليل فراواني وجود دارد كه اين ادعا را ثابت مي كند 
 :عنوان مثال

 :خداوند مي فرمايد) الف(
 َي لَنغنْبا كَانَ يم انَكحبقَالُوا ساءيلنْ أَوم كوننْ دذَ ما أَنْ نَتَّخ  352F1 
 : كه مي فرمايد قول پيامبر اكرم ) ب(
 353F2.»الَ ينْبغي أَنْ يعذِّب بِالنَّارِ إِلَّا رب النَّارِ«
 354F3.»الَ ينْبغي لصديقٍ أَنْ يكُونَ لَعانًا«) ج(
 355F4.»حمد إِنَّ الصدقَةَ الَ تَنْبغي آللِ م«) د(
همه اينها بيانگر حرمت 356F5.»الَ ينْبغي لعبد أَنْ يقُولَ أَنَا خَيرٌ منْ يونُس بنِ متَّى«) هـ(

 .اند
دال بر عدم حرمت است ، پس بايد دال بر » ال ينبغي«اگر فرضاً بپذيريم كه  -3

 نووي » لمشرح مس«در . ولي آنان اين عمل را مكروه هم نمي دانند. كراهيت باشد
قول صحيح نزد ما شوافع اين (» الصحيح عند اصحابنا انه ال يحرم و ال يكره« :گويد مي

                                                           
 .  ١٨: فرقان   -١
 . و دارمي) ٢٦٧٥(ابوداود   -٢
 . مسلم   -٣
 . مسلم   -٤
 . بخاري و مسلم  -٥
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پس به هر ). است كه مسافرت براي زيارت غير مساجد ثالثه، نه حرام است و نه مكروه
 .حال حديث ، حجتي عليه آنان است

يلي براي تخصيص چرا كه هيچ دل. پاسخ دوم نيز مانند پاسخ قبلي فاقد اعتبار است
به . پس واجب است كه بر همان عموميت خويش باقي بماند. مستثني منه وجود ندارد

نيز آنرا بر ) ابو بصره، ابو هريره، ابي عمر، ابي سعيد:(ويژه با توجه به اينكه اصحاب
را از حديث مذكور » طور«همه اين بزرگواران منع سفر به . عموم حمل كرده اند

البته بايد دانست . تر اند و صحابه به فهم مراد حديث از ديگران آگاه. استنباط نمودند
استدالل درستي در اين مورد . .كه نظر جمهور بر اين است كه ، اين عمل حرام نيست

 .ندارند و احاديث باب را به تأويل هاي بعيد و دور تاويل مي كنند
در : مهور مي گويدبعد از نقل مسلك ج) 1/310(»فتح العلوم«همچنين صنعاني در 

  رسول اهللا اما در احاديث وارد، درباره فضيلت زيارت . اين مورد دليلي وجود ندارد
يا ضعيف هستند و يا  ضمناً اين گونه احاديث،. امر به سفر براي زيارت نشده است

اكثر مردم تفاوت ميان مساله زيارت و مساله سفر . موضوع و در خور استدالل نيستند
لذا مفهوم حديث را بگونه اي جلوه داده اند كه هيچ گونه . را نمي دانند براي زيارت

مساله (بنابر همين غفلت و عدم شناخت تفاوت ميان دو مساله. دليلي بر آن وجود ندارد
شيخ سبكي ، شيخ االسالم ابن تيميه را به انكار ) زيارت و مساله سفر براي زيارت

) شد رحال(ست هر چند كه بدون بستن بار سفر متهم كرده ا  رسول اهللا زيارت قبر 
اعتقاد دارد، بلكه در   رسول اهللا باشد، در صورتي كه ايشان نه تنها به زيارت قبر 

 .بسياري از كتب خويش درباره فضيلت آن سخن به ميان آورده است
الصارم المكي «عالمه حافظ محمد بن عبد الهادي در تاليف معروف و مشهور خود 

بيان اين حقيقت را به عهده گرفته و تهمت هاي سبكي را پاسخ » علي السبكي في الرد
از شيخ االسالم ) بدون سفر به خاطر اين هدف(داده و درباره جواز زيارت قبر پيامبر 

ابن تيميه اقوال و فتاوا زيادي نقل نموده است و احاديث وارده در فضيلت آن را نيز ، 
ه سخن گفته و صحت و سقم احاديث مذكور را مورد بيان كرده و مفصالً در اين بار
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بررسي قرار داده است كه در آن فوائد فقهي، تاريخي و حديثي زيادي براي تشنگان 
 .علم وجود دارد

دقت كنيم، به حرمت سفر به قصد » شد رحال«به هر حال اگر منصفانه در حكم حديث 
اين وجود كه مساجد بهترين  با. عبادت به سوي مسجدي جز مساجد سه گانه داللت دارد

و محبوبترين مكان ها نزد خداوند هستند، ولو اينكه مسجد، مسجد قبا باشد كه قرآن در 
يك نماز در مسجد «:  فرموده است و پيامبر  أسس علي التقوي:شأن آن فرموده است

پس به طريق اولي سفر كردن به قصد عبادت به ديگر » قبا ثواب يك حج عمره را دارد
 .اماكن و خصوصاً مساجدي كه بر قبور انبياء و اولياء ساخته شده اند، ممنوع مي باشد

خالصه سخن اينكه، آنچه ابو محمد جويني و تني چند از علماي شافعي بدان نظر 
داده اند، يعني حرمت سفر به اماكن مقدسه جز مساجد ثالثه، ديدگاهي است پسنديده و 

لماي بزرگ و محققين معروف كه استقالل فهم دارند و ع» شد الرحال«مطابق با حديث 
، آن را اختيار كرده اند آنان در اين مساله  مانند شيخ االسالم ابن تيميه و ابن قيم . 

مهم مطالب بسيار مفيد و ارزنده اي نگاشته اند و از جمله اين بزرگان شاه ولي اهللا 
مردم دوران : ين باره مي گويددر ا) 1/192(» حجة اهللا البالغه«او در . دهلوي است

جاهليت به قصد زيارت اماكن مقدسه مسافرت مي كردند و به زعم خود از آنها تبرك 
طبيعي است كه در اين عمل نوعي تحريف و فساد است كه براي همگان . مي جستند

راه فساد را مسدود كرد تا امور و شعائر غير ديني با امور و  رسول اهللا . روشن است
و  ديني بهم آميخته نشوند و همچنين، اين عمل راهي براي عبادت غير خدا نگردد  شعائر

بصورت » طور«من بر اين باورم كه قبر و محل عبادت هر ولي از اولياء اهللا و كوه 
 .»يكسان، مشمول نهي مي باشند و داراي يك حكم هستند

اي تجارت و در پايان بحث اين نكته فراموش نشود كه نهي مذكور شامل سفر بر
زيرا اينگونه سفر ها براي برطرف كردن نيازهاي تجاري و علمي انجام . طلب علم نيست

مي گيرد، نه به قصد احترام مكاني مخصوص هم چنين مسافرت براي زيارت و ديدار 
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برادران ديني و نسبي مشمول نهي نيست، همانطور كه شيخ االسالم ابن تيميه در فتاوي 
 .است فرموده) 2/186(خود 
 

 چراغاني و آذين بندي قبرها -١٢
 :براي ممنوع بودن آن دالئل متعددي وجود دارد

 :فرمايد مي رسول اهللا بدعتي است كه گذشتگان نيك آن را انجام نداده اند، و -1
 357F1.»كُلُّ بِدعةٍ ضَالَلَةٌ وكُلُّ ضَالَلَةٍ في النَّارِ«
 ).ا به دوزخ مي كشاندهر بدعت گمراهي است و هر گمراهي ، انسان ر(
چراغاني كردن و آذين بندي قبور، جز تضييع مال و اسراف چيز ديگري نيست  -2

 .كه به نص قرآن ممنوع است، و هيچ گونه نفعي در بر ندارد
آذين بندي قبور و چراغاني كردن آن، به اعمال مجوس و آتش پرستان مشابهت -3

ياران ما روشن كردن چراغ بر : ي گويدم) 1/143(» الزواجر«ابن حجر فقيه در . دارد
چرا كه مورد استفاده . قبور را به صراحت حرام دانسته اند ، ولو اينكه بسيار اندك باشد

علت حرمت آن، اسراف و تضييع مال و تشبه با مجوس بوده . هيچ كس قرار نمي گيرد
 .و ممكن است از گناهان كبيره محسوب شود

كار تنها، بدعت بودن است و اين به تنهايي دليل دليل حرمت اين : بنده مي گويم
زيرا كساني كه قبور را چراغاني مي كنند، بخاطر تقرب الي اهللا . بسيار قوي مي باشد

. كنند نه براي استفاده زوارو كساني كه در نزديكي قبر سكونت دارند اين كار را مي
جا روشن است و  زيرا آنان در لحظاتي كه خورشيد در وسط آسمان مي تابد و همه
پس اين چراغاني . هيچ نيازي به روشني وجود ندارد نيز ، اين عمل را انجام مي دهند 

 .به قصد تبرك و تقرب است، بنابراين بدعت و ضاللت مي باشد
چرا به حديث معروف و مشهوري كه اصحاب سنن و غيره، آن : اگر گوينده بگويد

 زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و لعن اهللا« .را از ابن عباس روايت كرده اند
 استناد نمي كنيد؟» السرج

                                                           
 .نسائي و ابن خزيمه به سند صحيح  -١
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حديث مذكور با وجود مشهور بودنش ، از لحاظ سند ضعيف : در پاسخ بايد گفت
است و نمي شود به آن استدالل كرد، هر چندكه بسياري از نويسندگان در خصوص آن 

ابن حجر در : مانند. ر نموده اندسهل انگاري نموده و از بيان علت سقم آن سكوت اختيا
همچنين بسياري از سلفيها درباره اين حديث دچار » زادالعماد«و ابن قيم در » الزواجر«

در اين باره ابن قيم را در . سهو شده ، در نوشته هاي خود بدان استدالل كرده اند
ف حديث تعليقاتي كه پيرامون كتاب او نوشته ام مورد انتقاد قرار داده و دالئل ضع

» تهذيب السنن«خوشبختانه عالمه ابن قيم در . مذكور را مفصالً بيان نموده ام
وجود » باذام«در سند اين حديث : از عبدالحق اشبيلي نقل كرده كه مي گويد) 4/342(

با ديدن اين اعتراف ابن قيم، خدا را . دارد كه محدثين او را ضعيف معرفي نموده اند
و همچنين جمله دوم، » لعن اهللا زائرات القبور« ول حديث يعني البته جمله ا. سپاس گفتم
 .صحيح مي باشند» سراج«بدون كلمه 

 
 شكستن استخوانهاي ميت-١٣

است كه  رسول اهللا دليل ممنوع بودن شكستن استخوانهاي ميت حديث 
 :فرمايد مي

 358F1.»إِنَّ كَسرَ عظْمِ الْمؤْمنِ ميتًا مثْلُ كَسرِه حيا«
كستن استخوان مومن بعد از مردن، مانند شكستن استخوان او در حال ش(

 ).حيات است
 .يعني اينكه گناه اين كار در حال زنده بودن و بعد از مردن برابر است

چنانكه در كتب . اين حديث، بر حرمت شكستن استخوان ميت مومن داللت دارد
 :حنابله آمده است

 359F2»اتالف ذاته و احراقه ولو اوصي به و يحرم قطع شييء من اطراف الميت و«

                                                           
المشكل  سخاوي في) ١/٤٩٢(ابن ماجه) ٢/٦٩(بخاري، ابن حبان، ابن جارود، ابن سعد، تمام، بيهقي، ابوداود   -١
 .اضافه شده است» في االثم«و اكثر كتب سنن در برخي روايات اين كلمه ) ٢/١٠٨(
 ).٢/١٢٧(كشاف القناع   -٢
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بريدن قسمتي از اعضاي بدن ميت و تلف نمودن و سوزاندن جسد ميت : ترجمه
حتي ابن حجر . حرام است، ولو اينكه بدان وصيت كرده باشد اين حكم متفق عليه است

 .بطور قطع آن را از گناهان كبيره  برشمرده است» الزواجر«در 
اما . اند نبايد جنين زنده از شكم ميت بيرون آورده شود تا جايي كه حنابله گفته

و . نبايد جنين زنده را گذاشت كه بميرد: رشيد رضا، اين نظريه را رد كرده و مي گويد
و تجربه نيز ثابت كرده است كه جنين . در پاره كردن شكم، استخواني شكسته نمي شود

بنابراين نجات . شود، زنده مي ماندبعد از اينكه از شكم مادر مرده ي خود بيرون آورده 
 .دادن يك موجود زنده بر حرمت يك جسم مرده مقدم است

 :از حديث مذكور موارد زير استنباط مي شود
بر اين اساس . نبش قبر مسلمان بدليل احتمال شكستن استخوانهايش حرام است -1

شده اند، مناسب بعضي از سلف، حفر قبر را در مقبره اي كه اموات، به كثرت آنجا دفن 
مالك بن هشام بن عروه و او از : مي گويد» االم«در  ندانسته اند، امام شافعي 

دوست ندارم كه در بقيع دفن شوم، بهتر است كه در غير بقيع دفن : پدرش مي گويد
يا در كنار ظالمي دفن مي شوم كه . دفن شدن در بقيع از دو حال خارج نيست. شوم

باشم، يا در كنار صالحي دفن مي شوم باز هم نمي خواهم كه  دوست ندارم در كنار او
 360F1.استخوانهايش بيرون آورده شوند

نبش قبر بدون مجوز شرعي «: مي گويد) 5/303(» المجموع«امام نووي در 
همانطور كه در بيان مسئله شماره . صحيح نيست، البته بخاطر اسباب شرعي مانعي ندارد

 .بدان اشاره شد) 104(
نبش قبر و بيرون آوردن اجزاء جسد پس از پوسيده : الم نووي اين است خالصه ك

در چنين صورتي ، جايز است كه جسد ديگري در . شدن و از بين رفتنش جايز مي باشد
هم چنين اگر جسد ميت پوسيده و بطور كامل به خاك تبديل شده باشد، . آنجا دفن شود

ث نمود و از بين رفتن ميت ، مدت جايز است در آنجا زراعت كرد يا ساختمان احدا
مشخصي ندارد، بلكه با اختالف شرايط جوي و تفاوت هواي هر منطقه مدت آن نيز 

                                                           
 ).١/٢٤٥(االم   -١
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اقدامات بعضي حكومت هاي اسالمي براي از بين ) مؤلف(به عقيده من . متفاوت است
بردن گورستان هاي مسلمانان و بيرون آوردن اجساد، بمنظور ساخت و ساز و عمران و 

ون هيچگونه رعايت احترام و بدون توجه به نهي وارده در اين موضوع و بدون بد... 
چون اين گونه . جلوگيري از شكستن استخوانهاي ميت، از نظر شرع كار خوبي نيست

عمران از ضروريات زندگي مردم محسوب نمي شود، بلكه از جمله تشريفات زندگي 
زندگان . بر مردگان جائز نمي باشدهستند و براي پرداختن به تشريفات زندگي، تجاوز 

 . بايد امور زندگي خود را چنان تنظيم كنند كه به مردگان ضرر و آسيبي وارد نشود
از جمله كارهاي شگفت آوري كه جلب توجه مي كند ، اين است كه بسياري از 
جكومت هاي اسالمي به سنگ ها و بناهايي كه بر روي قبور نصب شده اند احترام 

ل اند تا نسبت به صاحبان قبر يعني ، اگر گنبد ، سنگ يادبود و يا ساختماني بيشتري قائ
در مسير پروژه ها و برنامه هاي عمراني قرار گيرد، از انهدام آن خودداري مي كنند و 
به خاطر حفظ آن ، نقشه تنظيم شده عمراني را تغيير مي دهند، چون آنرا از آثار باستاني 

د آنان از چنين احترامي برخوردار نيست و به خاطر حفاظت اما خود قبر نز! مي دانند
حتي بعضي از حكومت ها بر . آن، چنين تغييري در نقشه هاي خود بوجود نمي آورند

اساس اطالعاتي كه داريم سعي شان بر اين است كه اموات را بيرون از حوزه شهر و به 
ن مخالفتي ديگر با موازين دور از مقبره هاي باستاني دفن كنند، اين عمل به عقيده م

 . شرعي است 
زيرا دفن كردن اموات با فاصله زياد از شهرها ، موجب مي شود كه اكثريت مردم 
نتوانند به زيارت قبور بروند، چون براي توده مردم طي كردن مسافتهاي طوالني كار 

 .آساني نيست كه هر كس بتواند آن را انجام بدهد
ع در اين مورد به اعتقاد من ، تقليد كوركورانه از بزرگترين عامل مخالفت با شر

روش تمدن مادي غرب است، تمدني كه از بين بردن مظاهر ايماني از جمله اهداف آن 
 .است
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انجام  -آن طور كه خودشان عنوان مي كنند  -اين كارها به منظور اصول بهداشتي 
ي كه هيچ خردمندي در اگر اين ادعا صحت داشت، براي از بين بردن كارهاي. مي گيرند

خريد و فروش شراب و فسق و فجور با شكل ها و : مضر بودن آنها شك ندارد، مانند
نامهاي مختلف ، مبادرت مي كردند ولي ، متأسفانه آنان براي از بين بردن اين مفاسد 

بلكه تمام سعي و تالش خود را صرف مي كنند تا تمام . آشكار، اندك توجهي ندارند
ملي را كه مردم را به ياد آخرت مي اندازد، برطرف كنند و آنها را از عناصر و عوا

اين حركات ، بارزترين دليل بر اين مدعا است كه نيت و . چشم مردم دور نگه دارند
گفتني است كه از حديث مذكور فهميده . باطن آنها با سخنان و ظاهر آنها تفاوت دارد
 .ش همچنان باقي استمي شود كه حرمت انسان مسلمان بعد از مردن

طبق اين حديث، پاسخ سوالي كه ميان دانشجويان دانشكده هاي پزشكي به كثرت 
آيا كالبد شكافي انسانها و شكستن استخوان : مطرح است، روشن مي گردد و آن اينكه 

اين : مرده ها ، به منظور انجام تحقيقات پزشكي جايز است يا خير؟ جواب اين است كه 
ان مسلمان جايز نيست و در حق اموات غير مسلمان جايز است و آنچه كار در حق مردگ

 .در مسئله بعدي مطرح مي شود ، مؤيد اين مطلب است
چون در حديث كلمه . استخوان غير مسلمانان از چنين احترامي برخوردار نيست -2

كه به معني استخوان است به مومن اضافه شده است و چنين به نظر مي آيد كه » عظم«
 .افر از اين احترام برخوردار نيستك

نبش قبور كفار جايز است، زيرا كفار از چنين احترامي برخوردار نيستند،  -129
نيز مؤيد اين  حديث انس بن مالك . همانطور كه حديث سابق بدان اشاره دارد

وارد مدينه شد، در قبيله بنو عمرو بن  رسول اهللا وقتي : مطلب است كه مي گويد
. سپس قاصدي نزد بني نجار فرستاد. چهارده شب در آنجا مقيم شد . مت كردعوف اقا

آن صحنه را هنوز به خاطر : مي گويد انس . آنان در حالي كه مسلح بودند، آمدند
پشت سر ايشان ، و سران  در حالي كه سوار شتر بود و ابوبكر  رسول اهللا دارم كه 

وارد صحن منزل ابو ايوب  رسول اهللا . دندطايفه بني نجار اطراف آن دو گرد آمده بو
در نزديكي . نماز بخواند. شد و دوست داشت هر جا كه وقت نماز رسد انصاري 
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براي ساختن مسجد با سران طايفه مشغول . محل خواباندن گوسفندان، نماز خواند
ت اين باغ را براي ساختن مسجد، در برابر درياف: مذاكره بود و خطاب به آنان فرمود

بخدا سوگند ما آماده هستيم كه بدون قيمت، : آنان در جواب گفتند. قيمت واگذار كنيد
در آنجا . زمين مورد بحث داخل چهار ديواري اي بود  .آن را در اختيار شما قرار دهيم

دستور داد تا قبور  رسول اهللا . قبور مشركين ، نخلستان و ويرانه هايي وجود داشت
تنه نخلها را . همواري ها، مسطح و درخت هاي خرما قطع شوند مشركين را خراب كنند،

به طرف قبله مسجد چيدند و دو طرف راست و چپ مسجد را با سنگ 
نيز در حالي كه با  رسول اهللا اصحاب، سنگ حمل مي كردند و مي آوردند، .ساختند

 :اصحابش مشغول حمل خشت بود، چنين رجز مي خواند
361Fفارحم االنصار و المهاجره  رة اللهم ان االجر اجرُ اآلخ

1 
پس بر انصار و مهاجرين   -همانا اجر واقعي، اجر آخرت است! پروردگارا(

 ).رحم بفرما
 : حافظ در الفتح مي گويد

از حديث مذكور چنين بر مي آيد كه تصرف در قبوري كه بوسيله هبه يا بيع ، 
ن رفته اگر متعلق به غير همچنين نبش قبور كهنه و از بي. مملوك مي گردند جايز است 

همچنين خواندن نماز در قبرستان كفار بعد از نبش و بيرون . مسلمانان باشد مانعي ندارد
 .آوردن آنها و ساختن مسجد  در آنجا نيز، بال مانع است

اين، آخرين مجموعه اي است كه خداوند متعال در باب احكام جنائز توفيق نگارش 
 .و تدوين آن را نصيب من كرد

و سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك و «
 »أتوب إليك

 1/7/1373دمشق 
 

 ثابت نيستند  رسول اهللا مسائل پديد آمده در جنازه كه از 

                                                           
 .بخاري  -١
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تا مسلمانان با . مناسب دانستم براي اتمام فائده، به اين كتاب فصل ويژه اي بيفزايم
خود را از ارتكاب آن بر حذر دارند و  آگاهي از مسائلي كه بعداً پديد آمده اند

 :شاعر چه خوش سروده است. انجام گيرد  رسول اهللا اعمالشان مطابق با سنت 
 لـــكـن لـتــوقــيـه   عـرفت الـشر ال لـلـشـر

 مـن الـشر يـقع فيه     و من ال يعرف الخير
س خوب را از هر ك. بدي را شناختم نه به خاطر خود آن، بلكه به خاطر نجات از آن

 .بد تشخيص ندهد، در گرداب بدي ها غرق خواهد شد
 : حذيفه بن اليمان مي گويد

» ولَ اللَّهسأَلُونَ رسي كَانَ النَّاس  ْخَافَةَ أَننْ الشَّرِّ مع أَلُهأَس كُنْترِ ونْ الْخَيع
362F» يدرِكَني

1 
سوال مي كردند و من همواره   رسول اهللا يعني مردم درباره خوبي ها از : ترجمه

 .سوال مي كردم تا گرفتار آن نشوم  رسول اهللا در مورد بدي ها، از 
اگر مطالب اين فصل از قبل آماده نبود، اكنون فرصت تدوين و الحاق آن را نمي 

اما مطالب مورد نظر كه بخشي از مطالب وسيع و گسترده اي است كه مدتها . يافتم
هدف از گردآوري اين . آن بودم از پيش در اختيار داشتم مشغول تأليف و گردآوري

مطالب گسترده اين بود تا مجموعه اي از مسائلي را كه مشتمل بر كليه بدعت هاي 
اين مطالب ارزنده برگرفته از ده . ديني باشد تدوين كنم و در اختيار مسلمانان قرار دهم

ياري از كتب قطور، بي نياز ها كتاب است كه خواننده محترم را از زحمت مطالعه بس
بعد از فراغت از مجموعه ياد شده فرصت را غنيمت شمرده ، مطالبي را كه . مي سازد

 .مربوط به جنايز بود به كتاب احكام جنائز ملحق ساختم
قبل از پرداختن به بيان اين موارد، الزم مي دانم قواعد و ضوابطي را كه مبناي 

 .بدعت بشمار مي روند، بيان نمايم
بدعت هايي كه شارع، صراحتاً آنها را از عوامل ضاللت و گمراهي دانسته است، از 

 :اين قرارند

                                                           
 .و مسلم) ١٣/٢٩(بخاري   -١
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ولو . باشند  رسول اهللا كليه گفتار، كردار و اعتقاداتي كه معارض با سنت -الف
 .باشد» اجتهاد«اينكه مبناي آنها 

ي به قصد انجام دادن آنها را منع كرده، وقت  رسول اهللا كليه اموري كه  -ب
 .تقرب و عبادت انجام گيرند

انجام دادن كليه اموري كه مشروعيت آنها توقيفي و منوط به نص باشد ولي  -ج
مگر اينكه از جانب يكي از اصحاب . نصي در مورد آنها وجود نداشته باشد بدعت اند

 .مكرراً و بدون سرزنش ديگر اصحاب انجام گرفته باشد  رسول اهللا 
 .كفار به عنوان عبادت انجام مي گيرد آنچه از روش -د

هر آنچه بعضي از علما مخصوصاً متأخرين آن را مستحب شمرده اند و در  -هـ 
 .مورد آن دليلي وجود ندارد

هر عبادتي كه كيفيت انجام آن، از طريق حديث ضعيف يا موضوع، به ما رسيده  -و
 .باشد

 .در عبادات) غلو(افراط و زياده روي  -ز
دتي كه در شرع، مقيد به زمان و مكان نبوده و مردم آن را به زمان و هر عبا -ح

 .مكان و يا به عدد و صفت خاصي مقيد كنند
 

 مسائل پديد آمده هنگام وفات
اعتقاد داشتن به اين كه شياطين بصورت پدر و مادر شخصي كه در حال مردن  -1

م اديان را بمنظور گمراه است و در لباس يهود و نصارا نزد وي مي آيند و پذيرفتن تما
» الفتاوي الحديثيه«ابن حجر هيثمي در . كردن شخص در حال مرگ، پيشنهاد مي كنند

 .چنين چيزي از حديث و شرع ثابت نشده است: به نقل از سيوطي مي گويد
 ).كسي كه در حال مردن است(گذاشتن قرآن بر بالين محتضر  -2
 .حال مرگبر بالين بيمار در » يس«خواندن سوره  -3
 

 مسائل پديد آمده بعد از وفات
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 .اعتقاد به اين كه انسان پس از مردن نجس مي شود، جز شهدا و معصومين -4
 .بيرون راندن زنان حائض و نفسا و افراد جنب از اطراف ميت -5
تعطيل نمودن مشاغل و نرفتن دنبال كار و زندگي به مدت يك هفته براي  -6

 363F1.وده اندكساني كه موقع مردن حاضر ب
 .اعتقاد به اينكه روح ميت گرد خانه اي كه در آن مرده است دور مي زند -7
 364F2.روشن كردن شمع تا صبح در كنار ميت در شبي كه فوت كرده است -8
 .گذاشتن شاخه سبز در اطاقي كه ميت در آن فوت كرده است -9

 .خواندن قرآن در كنار ميت تا زمان غسل دادنش -10
 365F3.ها و تراشيدن موهاي زير ناف ميتگرفتن ناخن -11
ال يمألُ عين «ريختن خاك در چشم هاي ميت و خواندن اين مقوله در اين لحظه  -12

 ).چشم هاي بشر را به غير از خاك هيچ چيز ديگري پر نمي كند( 366F4»ابن آدم اال التراب
 367F5.غذا نخوردن خويشاوندان ميت قبل از فارغ شدن از دفن -13
ك سال تمام، بطوري كه زنان از حنا، لباس و زيور آالت استفاده سوگواري تا ي -14

 .نكنند
 368F6.اصالح نكردن سر و صورت بخاطر سوگ -15
به گمان اين كه روح ميت . استفاده نكردن از آبي كه در خانه ميت است  -16

 .موقع بيرون آمدن ، در آن آب شسته شده است
اين كه اين عمل باعث نشستن لباسهاي ميت تا سه روز ، به گمان  -17

 369F7.بازگرداندن عذاب قبر از وي مي شود

                                                           
 ) .٢٧٧-٣/٢٧٦(المدخل البن السراج   -١
 ).٣/٢٣٦(المدخل   -٢
 ).٣/١٤٠(مدخل ) ١/١٨٠(امام مالك » المدونه«  -٣
 ).١/٥٠٩(مفتاح الكرامه ) ٣/٢٦١(المدخل   -٤
 ).٣/٢٧٦(المدخل  -٥
 .مراجعه شود ٢٢به مساله شماره   -١
 ).٣/٢٧٦(المدخل   -٢
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اين اعتقاد كه هر كس روز جمعه، يا شب جمعه فوت كند، فقط يك ساعت در  -18
قبر عذاب مي بيند و بعد عذاب از وي منقطع مي شود و تا روز قيامت عذاب نمي 

آورده و آن را رد  »شرح الفقه االكبر« 96اين مساله را مال علي قاري در صفحه .(بيند
 370F1.كرده است

عذاب قبر از مومن گناه كار روز جمعه و شب جمعه منقطع مي شود و تا روز -19
 .قيامت به او بر نمي گردد

 371F2.اعالم خبر وفات ميت از مناره هاي مساجد -20
 372F3.الفاتحه به روح ميت ، هنگام شنيدن خبر وفات كسي: گفتن -21

 
 يتمسائل پديد آمده در مورد غسل م

گذاشتن تعدادي نان و كوزه پر از آب بعد از وفات، به مدت سه روز در  -22
 373F4.جائي كه غسل ميت انجام گرفته است

روشن كردن چراغ و قنديل به مدت سه شب در جائي كه غسل ميت انجام  -23
برخي ) نزد بعضي(گرفته است از غروب آفتاب تا طلوع خورشيد، يا به مدت هفت شب 

 .محل وفات نيز انجام مي دهند اين عمل را در
 374F5.خواندن ذكر و دعاي بخصوص براي شستن هر عضو از اعضاي ميت -24
 .با صداي بلند ذكر و دعا خواندن، موقع غسل دادن ميت يا تشييع جنازه -25
 28نگا مساله  375F6.رها كردن موهاي ميت زن در ميان پستانهايش -26

 
                                                           

اين عقيده باطل : شرح فقه اكبر آن را نقل كرده و با اين الفاظ آن را رد كرده است ٩١شيخ علي قاري در صفحه   -٣
 .د كافر در روز جمعه و ماه رمضان به احترام پيامبر، عذاب داده نمي شوداست و بدتر از اين كه گفته ان

 .مراجعه شود ٢٢به مساله شماره ) ٢٤٦-٣/٢٤٥(المدخل   -٤
 .مراجعه شود ٢٤به مساله شماره   -٥
 ).٣/٢٧٦(المدخل  -٦
 ).٣/٣٢٩(المدخل   -١
 .مراجعه شود ٢٨به حديث ام اعطيه در مساله   -٢
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 تقال او به قبرستانمسائل پديد آمده پيرامون تكفين ميت و ان
 .انتقال ميت به جاهاي دور، نزد قبور صالحان و نيكان مانند اهل بيت و غيره -27
مردگان با داشتن كفن هاي خوب و زيبا افتخار : قول بعضي ها كه مي گويند -28

 376F1.مي كنند و هر كس كه كفن كهنه و كم ارزش بر تن او باشد، احساس حقارت مي كند
به شهادتين اعتراف كرده و نوشتن اسامي ) ميت(و اين كه او  نوشتن اسم ميت -29

شخصيتهاي صدر اسالم روي كفن و گذاشتن خاك مرقد فالن بزرگ در قبر يا كفن 
 .ميت

 .نوشتن هر گونه دعا روي كفن -30
 377F2.آراستن جنازه -31
 .باهتزار در آوردن پرچم جلوي جنازه -32
ين صراحتاً آن را مكروه مي داند، ابن عابد. گذاشتن عمامه ميت روي چوب -33

 .همينطور كاله و تاج عروس و هر لباس ديگري كه بيانگر شخصيت ميت باشد
 .حمل گل و ريحان و تصوير ميت در جلو جنازه -34
378Fذبح گوسفند در چارچوب در ، موقع بيرون بردن ميت از خانه -35

بعضي ها بر  3
 .از اهل ميت فوت مي كنند اين باورند كه اگر اين كار انجام نگيرد سه تن

بردن نان و گوسفند جلوي جنازه و ذبح آن و توزيع گوشت و نان بعد از  -36
 379F4.تدفين

اعتقاد به اينكه اگر جنازه فرد نيك و صالحي باشد، وزن آن بر حمل كنندگان  -37
 .سنگيني نمي كند و به سرعت بسوي گورستان برده مي شود

ه و توزيع انواع شربت و نوشيدني در حال صدقه دادن هنگام تشييع جناز -38
 380F5.تشييع

                                                           
 ).٣/٢٧٧(مدخل   -٣
 ,٦٧ابي شامه ص » الباعث علي انكار البدع و الحوادث«  -٤
 .شيخ علي محفوظ) ١١٤(االبداع في مضار االبتداع   -٥
 ).٧/٢٦٦(مدخل   -٦
 ) .٢/١٣٤(و كشاف القناع ) ٥٣(االختيارات العلميه   -١
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 381F1.الزم دانستن حمل جنازه از سمت راست -39
بعضي فقها براي اين عمل به . حمل جنازه به اندازه ده قدم از هر چهار طرف -40

هر » من حمل جنازه اربعين خطوة كفّرت عنه اربعين كبيرة«.حديث زير استدالل كرده اند
ه اي را حمل كند، چهل گناه از گناهان كبيره اش بخشوده خواهد كس تا چهل قدم جناز

 .درج كرده است» البدائع«آن را به نقل از ) 308-2/207(بحر الرائق «. شد
بعضي آن را نقل كرده اند بدون . آورده است » المنيه«ابوبكر نجار، آن را در شرح 

در . ر واقع صحيح نيستاين حديث د. اين كه اشاره اي به صحت و سقم آن كرده باشند
اين روايت طبق اظهارات ذهبي . سند آن علي بن ابي ساره وجود دارد كه ضعيف است

لذا با . شمرده ايم» الجامع الصغير«روي همين اصل ما آن را از موضوعات .منكر است 
 .توسل به اين حديث هيچگونه استداللي براي اين بدعت، موجه نيست

 382F2.به قبرستان تاخير در انتقال جنازه -41
 383F3.نزديك نشدن به جنازه -42
 384F4.و امثال آن» دالئل خيرات«و » برده«تالوت قرآن ، ذكر ، خواندن قصيده  -43
ذكر با جنازه با گفتن ال اله اال اهللا و خواندن قصيده برده، دالئل خيرات، اسماء  -44

 385F5.حسني و غيره
اكبر، اشهد ان اهللا يحيي و اهللا اكبر، اهللا «:خواندن اين دعا پشت سر جنازه -45

 .»يميت و هو حي ال يموت سبحان من يعزز بالقدرة و البقاء و قهر العباد بالموت و الفناء
و » استغفرواله يغفر اهللا لكم« :بانگ بر آوردن پشت سر جنازه با اين كلمات -46

 386F6.امثال آن

                                                           
 ,١٧٦المدونه   -٢
 .»٢٥١ع سيوطي ص االمر باالتبا«و ) ١/٢٩٩(زاد المعاد ) ٦٧-٥١(الباعث ال بي شامه  -٣
 ,٦٧الباعث ص   -٤
 .امام شاطبي» االعتصام«) ٥٧اقتضاء الصراط المستقيم ص  ١١٠البداع ص (  -٥
 ).٦٧السنن و المبتدعات شيخ محمد القشيري ص (  -٦
 ).١١٣(االبداع ) ٢/٢٢١(مدخل   -١
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ست، موقع عبور اعتقاد داشتن به اينكه جنازه  ، اگر انسان نيكوكار و صالحي ا -47
 .از كنار قبر اولياء، علي رغم كوشش كساني كه آن را حمل مي كنند، توقف مي كند

هذا ما وعدنا اهللا «:خواندن دعاي زير موقع گذشتن از كنار جنازه و ديدن آن -48
 .»و رسوله، و صدق اهللا و رسوله، اللهم زدنا ايماناً و تسليماً

 387F1.ذارندبردن آتشداني كه در آن عود مي گ -49
 388F2.طواف دادن جنازه اطراف قبور انبياء -50
 389F3.طواف دادن جنازه در اطراف خانه كعبه، هفت بار -51
 390F4.اعالم كردن تشييع جناره بر درهاي مساجد -52
در مسجد االقصي و گذاشتن آن ميان باب » الرحمه«داخل كردن ميت از باب  -53

 .و دعاء و صخره و تجمع كردن بعضي مشايخ جهت خواندن ذكر
مرثيه سرايي در مساجد پيش يا پس از نماز جنازه و قبل از انتقال آن به  -54

 391F5.گورستان يا بعد از دفن
 392F6.الزم دانستن حمل جنازه و تشييع آن بوسيله اتومبيل و وسائل نقليه ويژه -55

 
 .مسائل پديد آمده در مورد نماز جنازه

ائزي كه در نواحي مختلف دنيا هر روز بعد از غروب ، نماز خواندن بر جن -56
 .فوت كرده اند

نماز خواندن بر ميت غائب با علم به اين كه در محلي كه فوت كرده، نماز  -57
 ).مراجعه شود 59به ماده هفتم مساله .(جنازه بر وي خوانده شده است

سبحان من قهر عباده بالموت و سبحان « :گفتن اين دعا موقع نماز جنازه  -58
 393F1»ال يموتالحي الذي 

                                                           
 .مراجعه شود ٧٤به مساله شماره ) ١/١٨٠(المدونه   -٢
 ,١٠٩االبداع   -٣
 ).٢/٢٢٧(دخل الم  -٤
 ) .٢٦٣-٢٦٢-٢/٢٢١(المدخل   -٥
 .  ١٢٤-١٢٥البداع   -٦
 .مراجعه شود ٥٤به مساله شماره   -٧
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بيرون آوردن كفش ها موقع نماز جنازه ولو اينكه نجاستي بر آنها نباشد و  -59
 .ايستادن روي آنها

به .(ميت مرد و در برابر سينه ميت زن) باسن(ايستادن امام در برابر وسط  -60
 ).مراجعه شود 73مساله 

 394F2.جنازه در نماز »الخ... سبحانك اللهم و بحمدك «خواندن دعاي استفتاح  -61
 395F3 396F4.نخواندن سوره فاتحه و سوره ديگر در نماز جنازه -62
 .اعراض از گفتن سالم در نماز جنازه -63
درباره اين شخص : اينكه بعضي ها بعد از نماز جنازه با صداي بلند مي گويند -64

او ازصالحان بود و سخناني «: شما چه گواهي مي دهيد؟ حاضرين در جواب مي گويند
 397F5.»مشابه آن

 
 مسائل پديده آمده در مسايل دفن و متعلق به آن

ذبح گاوميش هنگام رسيدن جنازه به قبرستان و توزيع گوشت آن ميان  -65
 .كساني كه در آنجا حاضر شده اند

 398F6.اذان گفتن موقع قرار دادن ميت در قبر -66
 399F7.ذكر اطراف تابوت ميت قبل از دفن -67
 400F1.در قبر زير سر ميت گذاشتن مقداري خاك يا امثال آن -68

                                                                                                                                        
 ,٦٦السنن المبتدعات   -١
 .و حاشيه آن مراجعه شود ٧٧به مساله   -٢
 .و حاشيه آن در صفحه مراجعه شود ٧٧به مساله شماره  -٣
سوره فاتحه را نمي خوانند به بهانه اينكه نماز جنازه چون ركوع و  متاسفانه بعضي بر خالف سنت در نماز جنازه  -٤

غافل از اينكه رسول خدا آنرا نماز جنازه ناميده است نه . سجده ندارد نماز نيست، بلكه فقط دعايي است در حق ميت
ماعت و سالم در آن دعاي جنازه و تمام شرايط نماز از قبيل طهارت ، استقبال كعبه ، تكبيره االحرام، نماز بصورت ج

   )مترجم.(عدم ركوع و سجده بخاطر پرهيز از مشابهت با مشركين است. ديده مي شود
 .مراجعه شود ٢٦، السنن، به مساله ١٠٨االبداع   -٥
 ).١/٨٣٧(حاشيه ابن عابدين   -٦
 .  ٦٧السنن   -٧
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 401F2.گذاشتن بالش يا امثال آن زير سر ميت در قبر -69
 .ريختن خاك در قبر با پشت دست ها و استرجاع خواندن -70
فيها «هنگام اولين ريختن خاك در قبر و خواندن » منها خلقناكم«: خواندن -71
 402F3.ومدر دفعه س» منها نخرجكم تاره اخري«: در دفعه دوم و خواندن» نعيدكم
در دفعه دوم، » الملك هللا«موقع ريختن خاك در دفعه اول ، » بسم اهللا«خواندن  -72

الرحمة «در دفعه پنجم، » العفو الغفران هللا«در دفعه چهارم، » العزة هللا«در دفعه سوم، » القدرة هللا«
 .اليهدر دفعه هفتم و سپس خواندن آيه منها خلقناكم ا» كل من عليها فان«در دفعه ششم، » هللا

قل يا ايها «فاتحه، معوذتين، اخالص، نصر، : قرائت سوره هاي هفتگانه  -73
اللهم اني اسالك باسمك العظيم و اسالك باسم « و اين دعاء » الكافرون و انا انزلناه

 .هنگام دفن ميت» الخ... الذي هو قوام الدين و اسالك
 .ر كنار پاهايشخواندن سوره فاتحه بر سر ميت و خواندن سوره بقره د -74
 403F4.خواندن قرآن موقع ريختن خاك و پر كردن حفره قبر -75
 404F5)پس از دفن.(تلقين ميت -76
 405F6.التزام داشتن نصب دو سنگ بر قبر ميت زن -77
 406F7.مرثيه خواندن بعد از دفن ميت در كنار قبر -78
 .انتفال دادن ميت براي دفن به اماكن مقدسه -79
خانه، هنگام بازگشتن از دفن ميت، قبل از شست  خودداري كردن از دخول به -80

 407F8.و شوي اعضاء و سر و صورت خود، به گمان اين كه آثار ميت را از خود بزدايد

                                                                                                                                        
 ).١/٤٩٧(مفتاح الكرامه   -١
 ,٣/٢٦٠المدخل   -٢
 .شود مراجعه ١٠٦به مسا له   -٣
 ).٣/٢٦٢/٢٦٣(المدخل   -٤
 .مراجعه شود ١٠٣، سبل السالم صنعاني و به مساله رديف ٦٧السنن   -٥
 ).٤/٧٣(نيل األطار شوكاني  -٦
 .  ١٢٥-١٢٤االبداع   -٧
 . ٣/٢٧٦المدخل   -٨
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 .گذاشتن خوردني و نوشيدني روي قبر تا مردم و اهل حاجت آن را بردارند -81
 408F1.صدقه دادن در كنار قبر -82
 .مترجم) اشكالي ندارد البته بخاطر استحكام. (ريختن آب روي قبر -83

 
 آنچه در تعزيه و احكام آن پديد آمده است

 409F2.تعزيه در كنار قبر -84
 ).مراجعه شود 113به مساله (محدود كردن عرض تسليت به سه روز  -85
مراجعه به  1/304زادالعماد . اجتماع كردن در مكان خاصي براي تعزيه  -86
 . 111مساله 

 .تعزيهخواندن فاتحه و اخالص در  -87
 410F3.بلند كردن دستها و دعا كردن در تعزيه -88
 411F4.تدارك ديدن غذا از طرف اهل ميت براي تعزيت كنندگان -89
412F... .گرفتن مجلس هفتم، چهلم و  -90

5 
پختن غذا و ترتيب دعوت طعام از طرف خويشاوندان و اهل ميت در نخستين  -91

 .پنجشنبه بعد از وفات
 413F6.پذيرفتن دعوت اهل ميت -92

                                                           
 .  ٢/١٣٤كشف القناع  ١٨٣االقتضاء   -١
 ) . ١/٨٤٣(حاشيه ابن عابدين   -٢
: درباره دعاي اول، مي گويند. و غير آن مستحب قرار داده شده اند ٢٦٢ – ٥٦٢ح الشرعه ص اين هر دو دعا در شر -٣

درباره دومي، مي . اما اين حديث موضوع است. رسول اهللا معاذ بن جبل را درباره فوت فرزندش تعزيت گفته است
اما اين روايت ضعيف . استبدان تعزيت گفته  را در وفات رسول اهللا  حضرت خضر اهل بيت رسول اهللا : گويند
 .است

مراجعه  ١١٤، و به مسئله شماره ١٨١اصالح المساجد  ، ٢٧٦-٣/٢٧٥، المدخل ١/٤٧٣، فتح القدير ٣٤١تلبيس ابليس   -٤
 .شود

 . ٢٧٩-٢/٢٧٨، ٢/١١٤المدخل،  ٣٢٢٤خادمي در شرح الطريق المجديه   -٥
 .  ٧٧جالء القلوب  امام محمد بركوي ،  -٦
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 414F1.ساختن زولبيا يا خريد آن و خريد هر نوع شيريني براي روز هفتم -93
توصيه به پختن غذا و مهماني روز وفات، يا بعد از وفات و توصيه بر دادن مبلغ  -94

» ال اله اال اهللا«مشخصي پول به كسي كه براي ميت قرآن تالوت كند، يا براي او تسبيح و يا 
 415F2.بخواند

در كنار قبر ) يا كمتر و بيشتر(چند مرد به مدت چهل شب، توصيه بر اين كه  -95
 .ميت شب بگذرانند

وقف نمودن بويژه وجه نقد براي تالوت قرآن، خواندن نماز نافله، ذكر ال اله  -96
و هديه كردن ثواب اين اعمال به روح واقف   رسول اهللا اال اهللا و خواندن درود براي 

 416F3.ديا به روح كسي كه او را زيارت كن
صدقه كردن ولي ميت قبل از سپري شدن شب اول و اگر توان صدقه را  -97

ندارد، بجاي آن دو ركعت نماز بخواند و در هر ركعت فاتحه و آيه الكرسي را يك 
اللهم صليت هذه «: مرتبه و سوره تكاثر را ده مرتبه بخواند و در پايان نماز بگويد

از جمله شگفتي (» ثوابها الي قبر فالن الميتالصاله و تعلم ما اردت بها، اللهم ابعث 
آمده است صاحب شرع الشرعه، ) 568ص (ها اين است كه اين بدعت در شرح الشرعه 

در سنت : مي گويم) آلباني(بنده ... سنت اين است كه ولي ميت صدقه كند«: مي گويد
اب، ممكن است منظور صاحب كت. اين عمل قطعاً اساسي ندارد رسول اهللا و حديث 

: همانطور كه بعضي شراح آن را تفسير كرده اند و چنين گفته اند. سنت بزرگان باشد
 ).تلفظ نمودن نيت موقع شروع نماز سنت است، يعني سنت مشايخ

 .صدقه كردن از جانب ارواح مردگان در ماه هاي رجب، شعبان و رمضان -98
 .ساقط كردن نمازها بوسيله صدقه: اسقاط يعني -99

 417F4.ندن قرآن براي اموات و همچنين موقع زيارت قبورخوا -100

                                                           
 . ٣/٢٩٢المدخل،   -٧
 .  ٤/٣٢٥الطريقه المجديه   -١
 .  ٤/٣٢٣الطريقه المجديه   -٢
 .  ٢٦٧، ١/٢٦٦، المدخل ٥٧ ةسفر السعاد  -٣
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 .خواندن قرآن و ختم كردن آن در كنار قبر ميت -101
التزام رفتن دوستان، خويشاوندان و آشنايان ميت در اول صبح براي زيارت  -102

 418F1.ميتي كه ديروز آن را دفن كرده اند
 419F2.پهن كردن فرش براي كساني كه به زيارت قبور مي روند -103
 .نصب خيمه بر سر قبر -104
 .در كنار قبر) يا كمتر يا بيشتر(شب گذراندن به مدت چهل شب  -105
 .بزرگذاشت ميت در شب چهلم يا سالگرد وفات -106
 420F3.حفر قبر قبل از مردن به منظور آمادگي براي مرگ -107

 
 مسائل پديد آمده در مورد زيارت قبور

روز سوم، هفتم، پانزدهم يا چهلم و : مانند. تعيين زمان براي زيارت قبور  -108
 421F4.غيره

موضوع . حديثي كه در اين باره آمده است.(زيارت قبر والدين در هر جمعه -109
 ).مي باشد
اين اعتقاد كه اگر شب جمعه بستگانش به زيارت او نروند، ميت در ميان  -110

يارت ميت مي روند، كساني كه به ز: ديگر مردگان حقير مي شود، و اعتقاد به اينكه 
 .وقتي از دروازه شهر خارج مي شوند، ميت آنها را مي بيند

رفتن زنان به زيارت قبر بعضي از بزرگان و ماندن در آنجا تا موقع زدن  -111
آفتاب به گمان اينكه اين عمل اگر بمدت چهل هفته به هر منظوري انجام شود، موفقيت 

 422F5.الزم را ببار مي آورد

                                                           
 .  ٢٧٠/٢٧١اصالح المساجد  ١١٤، ٢/١١٣المدخل   -٤
 .  ٣/٢٧٨المدخل   -١
 .مراجعه شود ١١٠به مسئله شماره   -٢
 ).٥٤-٥٣ص (نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان   -٣
 .  ٢٣اصالح المساجد   -٤
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ي زيارت قبر شيخ ابن عربي صوفي تا چهل جمعه بمنظور برآورده رفتن برا -112
 .شدن نيازها

 423F1.اختصاص دادن روز عاشورا به زيارت قبور -113
 424F2.زيارت قبور در شب نيمه شعبان و روشن كردن آتش در آنجا -114
اختصاص نمودن روزهاي عيد، ماه رجب، شعبان و رمضان براي زيارت  -115

 425F3.قبور
ن بعضي از زوار به مدت كوتاهي با فروتني كامل در نزديكي توقف كرد -116

 426F4.قبر، بگونه اي كه مي خواهد اجازه بگيرد و بعد وارد شود
توقف كردن در كنار قبر دست بسته آنطور كه در نماز دست ها را مي بندند  -117

 .و نشستن بعد از آن
 .تيمم كردن براي زيارت قبور -118
موقع زيارت كه در آن يك بار سوره فاتحه و آية  خواندن دو ركعت نماز -119

 .الكرسي و سه بار سوره اخالص خوانده و ثواب آن به ميت داده شود
حال آنكه در سنت چنين : نوشته شده است 570اين مساله در شرح الشرعه ص (

 ).چيزي وجود ندارد، بلكه در حديث آمده است كه خواندن نماز در كنار قبر حرام است
السالم : بجاي دعاي مخصوص . واندن فاتحه و سوره اخالص ، نزد قبرهاخ -120

 )مترجم...(عليكم 
 .خواندن ياسين در قبرستان -121

هر كس وارد قبرستان شود و سوره ياسين را « : حديثي كه در اين باره آمده است (
. »رسد بخواند، عذاب آنها تخفيف داده مي شود و به اندازه كلمات آن به آنها ثواب مي

براي توضيح بيشتر به سلسله احاديث ضعيفه ). در كتب حديث هيچگونه اصلي ندارد
 .مراجعه شود) 1246(

                                                           
 .  ١/٢٩٠المدخل   -٥
 .  ١/٣١٠، المدخل ٤٢٩تلبيس ابليس  -٦
 .  ١٠٤السنن   -١
 .  ٩٩االبداع   -٢



 
 
 
 

 
 
 
 

 احكام جنايز..…………………………………………………………… ٢٠٠ 

به . حديث وارد در اين باره موضوع است. خواندن سوره اخالص يازده بار -122
 .مراجعه شود 118مساله 

أن ال تعذب هذا  اللهم اني اسالك بحرمة محمد «: خواندن اين دعا -123
اين حديث را آورده ) 299در ص (» احوال اطفال المسلمين«بركوي در شرح » الميت
رفع اهللا عنه العذاب الي يوم ينفخ ... اللهم اني اسالك : من زار قبر مومن و قال « : است

نمي . اين حديث باطل است و در هيچ يك از كتب حديث ديده نشده است» في الصور
ده است بدون اينكه آن را به يكي از محدثين نسبت دانم بركوي چگونه آن را درج كر

 .بدهد، حال آنكه اين دعا مشتمل بر توسل نامشروعي است كه حرام مي باشد
: قل. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا« :خواندن اين آيه در قبرستان اهل كتاب -124

 .»بلي وربي لتبعثن
 427F1.وعظ و سخنراني در قبرستان در شب هاي مهتابي -125
 .با صداي بلند ال اله اال اهللا گفتن در ميان قبور -126
 .حاجي گفتن به كساني كه موفق به زيارت بعضي قبور مي شوند -127
 .سالم فرستادن بر پيامبران به واسطه كساني كه به زيارت آنان مي روند -128
و آثار  غار خليل : زيارت آثار پيامبران درسوريه به قصد عبادت، مانند -129

 .سه گانه اي كه در جبل قاسيون در غرب ربوه قرار دارند
 )بخاطر تقرب. (زيارت قبر سرباز گمنام يا شهيد گمنام -130
 428F2.دادن مزد و پول به كساني كه قرآن مي خوانند و به ميت اهداء مي كنند -131
 429F3.اين عقيده كه دعا نزد قبور انبياء و نيكان پذيرفته مي شود -132
آن را ) 1/839(حاشيه ابن عابدين (بور پيامبران و صالحان پوشاندن ق -133

 ).مكروه گفته و منظورش مكروه تحريمي است

                                                           
 .  ١/٢٦٨المدخل   -١
 . ٣٥٤فتاوي شيخ االسالم   -٢
 .فتاوي  -٣
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اين عقيده كه قبر انسان پاك و شايسته هرگاه در قرب و جوار شهر يا محله  -134
 .يا روستائي باشد، به اهالي آنجا توسط او روزي و بركت داده مي شود

 .ان معروف و شناخته شده ، براي بيماري ها شفا استاين اعتقاد كه قبر انس -135
اين اعتقاد كه قبر بسياري از اولياء ويژگي هايي مانند ويژگي هاي پزشكان  -136

 .بعضي از آنان براي نظر بد و برخي ديگر براي تب و غيره باعث شفا هستند. دارند
ازي برايت هرگاه ني: اين قول بعضي شيوخ و مرشدان براي مريد هاي خود -137

 .پيدا شد، از من يا از قبر من ياري طلب كن
حرمت و تقدس قايل شدن نسبت به درختان ، خاك و سنگهاي اطراف قبور  -138

 .اولياء و اين عقيده كه هر كس آن درختها را قطع كند متضرر مي شود
اين عقيده كه هر كس آية الكرسي را خوانده و به قبر شيخ عبدالقادر گيالني  -139

رو كند و هفت بار بر وي سالم گويد و با هر سالم گامي به طرف قبر بردارد، تمام 
 430F1.نيازهايش برآورده مي شود

پاشيدن آب روي قبر همسر از طرف شوهري كه بعد از مرگ همسرش  -140
 431F2.ازدواج كرده ، به گمان اين كه اين عمل آتش غيرت را خاموش مي كند

 432F3.پيامبران و صالحانسفر كردن براي زيارت قبور  -141
زدن طبل، بوق ، موسيقي و رقص كردن دركنار قبر ابراهيم خليل بخاطر  -142

 433F4.حصول ثواب
 434F5.گذاشتن تخته هاي چوبين يا سنگ مرمر روي قبرها -143
 435F6.نصب نرده در اطراف قبور -144

                                                           
 .  ٤/٣٠٩الفتاوي   -١
 .  ٢٥٦االبداع   -٢
و به مساله  ١٠١-١٠٠، االبداع ٢٣٣الردعلي البكري،  ٣٩٥٢الرسائل الكبري  ، مجموعه٤/٣١٥، ١٢٢، ١/١١٨الفتاوي   -٣

 .مراجعه شود ١٢٨
 .  ٤/٢٤٦المدخل   -٤
 .  ٣/٢٧٢/٢٧٣المدخل   -٥
 .  ١/١١٤/١١٥المحمديه  الطريقةشرح   -٦
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 436F1.تزيين قبور -145
 437F2.بردن قرآن به قبرستان و خواندن آن بر ميت -146
 438F3.قرآن بر سر قبور براي اينكه مردم آنرا تالوت بكنند گذاشتن-147
 439F4.ساختن ديوار و ستون روي قبور -148
گذاشتن در خواستها و شكايات داخل قبر به گمان اين كه صاحب قبر درباره  -149

 440F5.آنها قضاوت مي كند
 .بستن پرده بر در و ديوار قبور اولياء و دخيل شدن -150
 441F6.ء و آويزان كردن خود به آنهادست زدن تابوت اوليا -151
 442F7.انداختن چادر ، دستمال و هر نوع پارچه بر قبور به قصد حصول تبرك -152
غلتيدن بعضي از زنان روي قبور و ماليدن شرمگاه بر قبر به گمان اين كه  -153

 .با اين عمل نازايي آنها بر طرف مي شود و زن حامله مي گردد
 443F8.بورسالم كردن و بوسه دادن ق -154
 444F9.چسباندن شكم و پشت به ديوار قبر -155
چسباندن تمام يا بخشي از بدن به قبر يا به هر چيزي كه با قبر متصل است،  -156

 445F10.مانند چوب و غيره

                                                           
 .  ٨/٢٦٧تفسير المنار   -٧
 .  ٨/٢٦٧تفسير المنار   -٨
 .  ٥٣االختيارات  ١/١٧٤الفتاوي   -٩

 .الباعث البي شامه  -١٠
 .، القاعده الجليله٩٨االبداع   -١
 .  ١٠٠االبداع   -٢
 .  ١/٢٦٣المدخل   -٣
البركوي في اطفال  ،١/١٩٤اللهفان البن القيم  ثةاغا ٩٠، االبداع  ٧٠، الباعث ، ٢/١٣٤، االعتصام ١٧٦االقتضاء  -٤

 . ٢٣٤المسليمن 
 . ٧٠الباعث   -٥
 .  ٤/٣١٠الفتاوي   -٦
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 446F1.ماليدن خاك هاي قبر بر چهره -157
 447F2.طواف كردن قبور پيامبران و صالحان -158
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 .تفسير سوره اخالص البن تيميه  -٥
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براي اهل مدينه هرگاه كه وارد مسجد شوند،   رسول اهللا التزام زيارت قبر  -182
 469F1.يا هرگاه از مسجد بيرون شوند

  .470F2رسول اهللا سفر كردن فقط به نيت زيارت قبر  -183
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475F).كه بتوانند دستها و پاها را به قبر بمالند، وجود ندارد  رسول اهللا ن مردم به قبر شد

7 
 ).در حال حاضر اين امكان وجود ندارد(  رسول اهللا بوسيدن روضه  -191
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 .  ٢/٧٩حقوق المصطفي للقلضي عياض 

 .  ١٧٢االبداع   -٩
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 . ١٩٤البداع . گردد
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 .  ٢٠٣-٢٠٠البداع   -٢
 .  ٧٠، الباعث ١٢٦االبداع   -٣
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و سوگند خوردن   رسول اهللا و پنجره هاي قبر  گذاشتن دست روي نرده -194

 .»الشفاعة يا رسول اهللا« :با اين الفاظ 
در حالي كه رو به   رسول اهللا تا دير ايستادن و توقف نمودن در برابر قبر  -195

 478F3.حجره باشد و براي خود دعا كند
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 . بيشتري هستم
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 .  ٢/٣٩٨مجموعه الرسائل البكري   -١
 .مردود شمرده شده است حديثي كه در اين باره نقل شده است ، بدليل وجود ابو نعمان ، محمد بن الفضل ،  -٢



 
 
 
 
 
 
 
 

 ……………………..…………………………..…………احكام جنايز  ٢٠٧ 

به اميد اينكه خداوند لحظات پاياني زندگي ام را بر محبت خويش خاتمه دهد و با 
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