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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  آيا شوهر ميتواند 

   جنازه زن خويش را غسل دهد؟
 

  خواننده محترم !
به مرده باالى  زنده ها الزم  است، برخی دردين مقدس اسالم  (ُشستن ميت)ُغسل دادن 

علماء غسل مرده را فرض  كفائى  وبرخى ديگر از علماء  آن را واجب  می داند . 
مرحلۀ اول بر همۀ مسلمانان واجب است که در غسل دادن ميت اقدام (بدين معنی که در 

از مسلمانان وظيفۀ تغسيل ميت را به دوش گيرد،از  شخص يا اشخاصی نمايند، ولی اگر
  شود.) گردن ديگران ساقط می

علماء بدين باور اند که بهتر است کسی که مسؤوليت غسل ميت را به دوش می گيرد   ـ 
   باشد  که ميت وصيت کرده است، بهتر خواهد بود. اگر از جملۀ اشخاصی

   ، صورت گيرد. نزديک (محارم) ـ همچنان بهتر است غسال  توسط  خويشاوندان
دهند، به استـثـناء همسران (زن و شوهـر) که  ـ زنان زن را و مردان مرد را غسل می

   .جايز است همديگر را غسل دهند
   .را غسل دهند زير عمر هفت سال خود، جنس مخالف ـ جايز است برای زن و مرد

   .سنت است که غسال قبل از غسل وضو بگيرد ـ
  ـ بهتر است ، غسال اگردر حين غسل ميت  دستـــکش داشته باشد .

  مراحل غسل ميت:
  ُمرده را مطابق به دساتير دين مقدس اسالم  به طريقه ذيل غسل ميدهند.

واجب است که قبل رد ، يبردوش می گقبل از همه شخصی که مسؤوليت غسل ميت را 
 آورد.  از شروع غسل، نيت غسل ميت را به جای 

  :ترتيب ُغسل ميت 
و سنت است در وقتی كه  مرده  را باالى تخته گذاشتند ، لباس  هاى او را بيرون  نموده 

   هم باشد.  هنگام غسل عورت ميت را بپوشاند ، ولو که  غسال  از همجنس شخص ميت
از زير  (فرج و مقعد بدون نگاه کردن و بعداً  ُمــرده را  استنجاء  داده  وضوء  دهند،  

پارچه بايــد صورت گيرد.)   و گرفتن وضوء برای ميت (بدون مـزمـزه و استنشاق، به 
ای  تـر  دهان و بينی وی مسح  دليل جلوگيری از ورود آب به بدن، در عوض با پارچه

 شود.). داده می
رتبه  طوری كه  پهلوى  چپ  او باالى  م ميت به آب گرم  وصابون از سر تا پا سه  بدن 

تخته وپهلوى  راست  او  بلند باشد   با آب  سدر يا  اشنان  ، يا صابون يا شامپو ،  ويا 
گل ختمى ،  بشويند بعداً طرف  چپ اورا  باال نموده  وبه پهلوى  راست  از سر  تا پا  

بعد  سر متوفى را بلند  نموده به پشت وى  چيزى  را  بشويند از آن به  آب  انداخته  آن
را تكيه  دهند و شكم  او را   به آهستگى مسح  كنند ( اگر چيزى  از شكم  آن بر آمد)  
شسته شود  حاجت  تكرار غسل  نيست  ودر اخير  توسط  يك پارچه اورا   خشك نمايند  

شانى، بينى ، كفها  وهر  دو زانوى  وى  سنت است، به سر  و صورتش بر پـيـ
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خوشبوئى  وبرا ندام  هائی  كه  برآن  سجده  می شود  كافور ماليده  می شود . مو هاى  
 متوفى  وناخن  هاى  او را قطع  نكنند .

فرج يا مقعد ميت خارج  علماء می گويند ، اگر بعد از غسل کامل، چيزی ازدهان،  
  آن محل کافيست. نها شستن دوبارۀشود، و ت غسل باطل نمی شود

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

   شود. غسل داده نمی ـ برای شهيد (در جهاد و ميدان مبارزه)
  ترتيب غسل طفل سقط شده:

  مادر)غسل ندارد مگـر در حاالت ذيل :سقط (موجود انسانی مرده متولد شده از شکم  
 در اثناى  تولد  آواز  بدهد  ويا حركت  كند. - 1
سقط مرده  تولد  شد و خلقت  آن تام بوده باشد و اگر خلقت آن  تام  نبود براى آن  - 2 

غسل  داده  نمی شود بلكه  باالى آن  آب انداخته  می شود ودر يك  پارچه   پيچانيده  می 
   است  باالى  آن نام  نهاده  شود. شود  والزم 

تيمم  قايم  مقام  غسل است  در نبودن  آب  و يا براى  مرده  هائی که   دادن  غسل آن  
امكان  پذيـر  نباشد. مثالً : كسى به اثر آتش بميرد و خوف ريختن گوشت  او  به غسل  

ُمــرده  بيندازند و   متصور باشد و اگر  ريختن  گوشت او   متصور  نبود آب  را باالى 
   حاجت  به ماليدن  نيست.

 غسل دادن شوهر به زن:
صحبت ها طوری است که : بخصوص در نزد افغانها در نزد بسياری از مسلمانان 

شوهر از ديد شرعی حق ندارد که زن ميت خويش را غسل دهد ، ولی بايد گفت که 
شوهر  ميتواند زن ميت خويش داشتن اين نظريه يک وهم بيش نيست ، در شرع اسالمی 

را نه تنها غسل دهد ، بلکه ميتواند در تکفين و تدفين زن ميت خويش هم سهم گيرد ، 
وداشتن اين رايه که :  با مرگ يکی از زوجين محرميت بين آنها باقی نمی ماند اين رأی 

  از ديد شرع نادرست است.
  ت ميفرمايد :در اين باب» کتاب الجنايز«شيخ  البانی رحمة هللا در 

زن و شوهر می توانند يك ديگر را غسل دهند و هيچ گونه مانعی وجود ندارد. زيرا  «
  اصل بر جواز است و عالوه بر آن، دو حديث در تأئيد آن آمده است:

 صلی هللا عليه وسلم َغيرُ  لْو ُكْنُت اْستَْقَبْلُت ِمْن أَْمِری َما اْستَْدَبْرُت َما َغسََّل النَِّبی«  - 1
عائشه گفت: آنچه را كه هم اكنون برايم روشن است اگر قبل از اين می دانستم، ». ِنَساِئهِ 

احمد، دارمی، ابن ماجه  رسول خدا را جز همسرانش، كسی ديگر غسل نمی داد.
  )، ابويعلی، دارقطنی و بيهقی.1464(
َبِقيعِ َوأََنا أَِجُد ُصَداًعا َوأََنا أَقُوُل ِمْن َجَناَزةٍ ِمْن الْ  صلی هللا عليه وسلم َرَجَع إِلَی النَِّبی « - 2

ْلتُِك َوَكفَّْنتُِك  ِك لَْو ُمِتّ قَْبِلی فََغسَّ َوَصلَّيُت َوا َرأَْساهُ َقاَل بَْل أََنا يا َعاِئَشةُ َوا َرأَْساهُ َقاَل َوَما َضرَّ
  ».َعلَيِك َوَدَفْنتُكِ 

پس از اقامۀ نماز جنازه در بقيع،  مصلی هللا عليه وسل رسول هللا«يعنی: عايشه می گويد: 
صلی هللا  نزد من آمد. من سر درد شديدی داشتم و فرياد می زدم. وای سرم! رسول هللا

فرمود: من نيز سر درد دارم و افزود: به تو چه ضرری می رسد، اگر قبل از  عليه وسلم
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دفنت می من بميری، من تو را غسل می دهم، كفن می كنم و بر تو نماز می خوانم و 
)، حاكم، بيهقی و حاكم آن را با شرايط بخاری و مسلم صحيح 1465ابن ماجه ( ».كنم

  ».ميداند
  می نويسد :» فقه السنة«و استاد سيد سابق رحمة هللا در کتاب 

  اند: گفتهپيروان مذهب امام  ابو حنيفه  «
  تواند جسد مردۀ همسرش را غسل دهد و اگر به جز شوهر كسی  مرد نمی 

گفتۀ آنان  نباشد كه او را غسل دهد، شوهر بايد او را تيّمم دهد.  ولی مفاهيم احاديث خالف
  ».كند  را اثبات می
دانند، زيرا روايت شده  را جايز می  همسرش طرف از زن دادن جسد غسل جمهور فقها

داد و دفن نمود. دارقطنی و بيهقی   كه علی رضی هللا عنه فاطمه همسرش را غسل است
  اند. كرده را نقلآن 

آمده که ابوبكر رضی هللا عنه وصيت كرد كه همسرش اسماء بنت »  نهاية االرب«و در 
  هللا صلی هللا عليه وسلم او را دفن كنند. او را غسل دهد و در كنار قبر رسول  عميس

بنابراين  مانع  شرعی ديده نمی شود که  زوجين جسد يك ديگر را پس از مرگ بشويند 
  ن  نمايند.ويا تکفي

  تغسيل شخصی مشکل خنثی :
در مورد اين که شخص مشکل خنثی را مرد تغسيل کند يا زن بين فقها موضوع اختالفی 

 می باشــد:
  پيروان فقه حنفی:

بايد با خاک تيمم پيروان مذهب امام حنيفه  بدين نظر اند که  ميت شخصی مشکل خنثی 
آنجائی که معلوم نيست که آيا مرد است و کرده شود، زيرا نمی شود او را غسل کرد، از 

يا زن، و اگر زن غسلش را به عهده بگيرد شايد او مرد باشد، و اگر مرد  غسلش را به 
عهده بگيريد شايد او زن باشد و جائز نيست که زن و مرد (به جز زوجين) عورت 

تيمم می همديگر را ببينند چه در حال زنده و چه مرده و حتی در حال مرده که او را 
کنند، بهتر است که محرم او را تيمم کند، که در اينصورت نيازی به پيچيدن دستمال به 
دست هنگام تيممش نيست، ولی اگر مرد نامحرم او را تيمم کند بايد توسط دستمال و يا 
چيز ديگری مرده را تيمم دهد تا مرده را لمس نکند و هنگام تيمم کردنش به دستانش نگاه 

  شايد زن باشد.نکند زيرا 
  پيروان فقه شافعی:

اگر اين شخص دو جنسه نا بالغ و کوچک باشد و  پيروان مذهب شافعی بدين نظر اند که 
محرم موجود نباشد، جائز است که زن و يا مرد نا محرم او را غسل دهد، ولی اگر اين 

رده می شخص دوجنسه بالغ باشد و يا نابالغ باشد ولی بزرگ باشد، در اينصورت تيمم ک
شود و سپس دفن می شود، و در قول ديگر اين مذهب می گويند که غسل کرده می شود 

  چه توسط زن و چه توسط مرد.
  پيروان فقه حنبلی:

اگر اين شخص دو جنسه هفت سال و يا بيشتر پيروان مذهب حنبلی بدين نظر اند که 
ز ديگر تا مرده را داشته باشد، در اينصورت تيمم کرده می شود توسط دستمال و يا چي
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  لمس نکند، و مرد اولی تر است که اين تيمم را به عهده بگيريد.
و در مورد کفن پيچانيدن او، بهتر است با پنج قطعه کفن پيچانده شود زيرا اگر زن بود 
سنت تطبيق شده، زيرا زنان را پس از مرگ بايد با پنج قطعه کفن پيچيد، و اگر مرد بود 

ه کفن بيشتر استفاده شده و اشکالی ندارد، زيرا سنت است برای برای پيچيدنش دو قطع
  مردان سه قطعه کفن استفاده کرد، ولی اگر بيشتر باشد اشکالی ندارد.

و هنگام نماز خواندن روی ميت مشکل خنثی ، اگر همراه مردان و زنان ديگر باشد، بايد 
حياتش بايد در نماز جسدش را ما بين ميت مرد و ميت زن قرار داد، زيرا در حال 

جماعت ما بين صف مردان و زنان بايستد، بنابراين اين مسأله در حال مرگش نيز 
  رعايت می شود.

و اگر با مردگان ديگر در يک قبر دفن شود، اگر جسد ديگرمرد بود، جسد ُخنثی پشت 
جسد مرد قرار می گيرد و حاجزی بين آنها گذاشته می شود، و اگر با جسد زن در يک 

  بر گذاشته شود، جسد دو جنسه را جلو جسد زن قرار می دهند.ق
  رده شوی:به مُ حق الزحمه دادن 

 غسل دادن ميت مسلمان از عباداتی است که هللا متعال آن را بر مسلمين 
واجب کرده اند، بنابراين شايسته است برای کسب اجر و خشنودی خداوند اقدام به غسل 

  ..جنازه کرد نه به خاطر کسب مال 
بدون آن که در ابتدای  –اما اگر به غسال، بعد از فراغت از کارش مقداری پول بدهند 

  امر چنين شرطی کرده باشند، کدام مانعی در آن ديده نمی شود که آن پول را بگيرد.
و اگر غسال شرط بگذارد که ميت را نمی شويد مگر در ازای فالن چيز، اين حرام 

کار در واقع اجر و ثواب خويش را نزد هللا متعال کم کرده  نيست و جايز است، اما با اين
  است.

گرفتن دستمزد برای شستن ميت و تکفين و «) آمده : 2/86»  (کشاف القناع«در کتاب  
حمل و دفن آن مکروه است، و امام احمد گرفتن پول توسط غسال و قبر کن بابت کارشان 

ر آنصورت از بيت المال به او پول داده را مکروه دانسته مگر آن که محتاج باشند، که د
  ».می شود، اگر (از بيت المال) مقدور نبود، به اندازۀ کارش به او داده شود

  ازشيخ ابن عثيمين سؤال شد : آيا گرفتن اجرت در مقابل غسل و تکفين جنازه جايز است؟
آن نيست اگر اين اجرت بدون شرط (اوليه) بوده باشد، شکی در جواز «جواب فرمودند : 

و ايرادی ندارد، زيرا اين پول؛ پاداشی برای اين غسال و تکفين کننده بابت کارش است، 
ً فََکافِئُوهُ «و پيامبر عليه الصالة والسالم فرمودند :  يعنی : ». َمْن صَنع إِلَْيُکْم مْعُروفا

د حديث صحيح است؛ ابوداوو». کسی که در حق شما نيکی انجام داد، او را پاداش دهيد«
  ).2566) و نسائی (1672(

اما اگر اين اجرت قبالً شرط شده باشد، بدون شک اين موجب کاهش ثواب غسال و 
تکفين کننده می شود، زيرا شخص غسل دهنده و تکفين کنندۀ ميت اجر بزرگی می برند؛ 
چرا که شستن و تکفين ميت فرض کفائی هستند؛ و لذا اجر و ثواب فرض کفايه به غسال 

کننده می رسد، اما اگر بابت کارش اجرت درخواست کند، در واقع ثواب کارش و تکفين 
کاهش می يابد، هرچند اگر پولی درخواست کند ايرادی بر آن نيست؛ زيرا اين پول در 
مقابل کاری است که برای ديگران انجام داده است، و جايز است برای هر کاری که 
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انگونه که گرفتن اجرت در برابر آموزش برای ديگران انجام شود اجرت طلب نمود، هم
  ).7/36»  (فتاوی نور علی الدرب ».  « قرآن جايز است

همچنين از علمای هيأت دائمی افتاء سؤال شد : حکم گرفتن پول بابت شستن ميت چيست؟ 
  چه اين دستمزد از اول شرط شده باشد يا خير؟

کان کارش را از باب تبرع جايز است، ولی بهتر آنست که در صورت ام«پاسخ دادند : 
  ) .15/112»  (فتاوی اللجنة الدائمة ». « انجام دهد

شيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز .. شيخ عبد الرزاق عفيفی .. شيخ عبد هللا بن غديان 
  ..شيخ عبد هللا بن قعود.

  غسل برمرده شوی:
  آيا بر مرده شوی بعد از انجام غسل ميت غسل واجب می گردد يا خير ؟ 

َوَمْن َغسََّل ميتاً َفْليغتسْل «برخی از علماء بدين نظر اند که بر مرده شوی به اساس حديثی 
أْ  و هر کس او را  ،ای را غسل دهد بايد غسل نمايد هر کس مرده».(ومن َحَمَلهُ َفْليتََوضَّ

  ، غسل مستحب است.بگيرد) حمل نمايد بايد وضو
و برخی هم اسناد آن را صحيح  ،اند بسياری از علماء سند اين  حديث را ضعيف دانسته

اند: موجبی برای غسل کردن  اند و گفته ای ديگر در متن آن توقف نموده اند، و دسته دانسته
به  چون غسل دهنده با چيزی برخورد نکرده است که موِجب غسل باشد، و ،وجود ندارد

اند حکم  اند، اما آنهائی که آن را صحيح پنداشته همين سبب در حديث مذکور ترديد نموده
ای را غسل  اند غسل کردن برای کسی که مرده اند و گفته آن را بر استحباب حمل کرده

دهد مستحب است، بعضی از علماء وضو برابر غسل دهنده را واجب دانسته به شرطی 
  اند:  تهکه ُغسل نکرده باشد، گف

و اين  ،ولی اگر غسل ننمايد وضوء بر او واجب است ،غسل کردن سنّت مؤّکده است
  گردد. کمترين چيزی است که بر او واجب می

  كفــن ُمـرده :
الزم است كه كفن  مرده از مال  خاص آن  كه حق غير   به آن تعلق  نداشته  باشد  داده   

باالى  كسانى  الزم  است  كه در زندگى  نفقه  شود  و اگر مال  خاص نداشت  كفن وى  
باالى او   الزم بود واگر  مرده  اقارب نداشت  كفن او  از مال  بيت المال    داده شود  
واگر بيت  المال  هم نبود باالى  ساير مسلمانان فرض كفائى است تا مرده را كفن  وهم 

 مرده كفن  سفيد پوشانده  شود. مصارف مقبره ودفن  اورا بپردازند ، بهتر است براى 
  در حديث  شريف آمده است : 

(لباس هاى سفيد بپوشيد ، »  لبسوا البياض فانهما  اطيب  واطهر  وكفنوا فيها  موتاكم« 
براى مرد سنت  است  چون بهتراست وپاك تراست ومردگان خود را در آن ها  كفن كنيد) 

   و به دو جامه  هم  اكتفاء درست   است.كه سه جامه ازار، قميص  وقديفه  داده شود  
  براى  زن  ودختر  سنت است  پنچ جامه  داده شود  كه عبارت  است :

  ازار  از سر تا پای مانند مرد . - 1
  لفافه که از ازار کرده چهار آر دراز باشد . - 2
  قميص بدون آستين وبدون بند های پای مانند مرد . - 3
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زانو اگر زياد باشد خوب ورنه تا ناف  هم صحيح است وپهنی سينه بند از زير بغل تا  - 4
  اش آنقدر باشد که بسته شود .

سر بند يعنی سر پيچک  سه دست دراز باشد غرض آن که کفن زن مانند کفن مرد در  - 5
  سه  می باشد  البته دو زيادی می باشد يعنی سينه بند وسر بند يعنی سر پيچک .

ت ضرورت می توان به  سه  جامه هم  اكتفاء  نموده ، نبايد فراموش کرد که در صور
طوری که برخی علماء می فرمايند :  در حال  اشد ضرورت تنها  پوشيدن عورت  

  اگرچه  به خس وخاشاك هم باشد، كفايت می كند.
  تبصره:

  کفن مسنون مرده به سه قسم است . 
  :  ( از فرق  سر تا به  قدم ) .  ٳزار

  ) بدون استين و جيب  و بدون تکمه  ازابتداى  گردن  تا قدم (  : پيراهن يا قميص  
: (كه تمام بدن را می پوشاند و  كمى  از ازار  درازتر  می باشد  تا امكان   لفـافـه     

   بسته شدن آن  بلند تراز سر وپائين تراز پا موجود باشد. 

  يادداشت توضيحی :
که کفن ميت بايد سفيد باشد زيرا پيامبر طوری که در فوق ياد آور شديم ، مستحب است،  

اْلبَُسوا ِمْن ثَِيابُِکْم اْلبََياَض َفإِنََّها ِمْن َخْيِر ِثَياِبُکْم «:صلی هللا عليه وسلم بدان ارشاد فرموده اند
لباس سفيد بپوشيد. زيرا لباس سفيد بهترين لباس شما است و ».(َوَکِفّنُوا ِفيَها َمْوتَاُکمْ 

  ز در پارچه سفيد کفن کنيد). ( ابوداوود، ترمذی، ابن ماجه، بيهقی، احمد)مردگانتان را ني
می فرمايد:   همچنان  کفن را سه بار، مواد خوشبو بزنند. رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

» ً هرگاه ميت را مواد خوشبو زديد، سه بار ».(اذا جمرتم الميت فاجمروا ثالثا
  حبان، حاکم، بيهقی و حديث صحيح است.)احمد، ابن ابی شيبه، ابن  ( بزنيد).

نبايد برای کفن تکۀ  قيمتی و همچنين بيشتر از سه قطعه جايز نيست. زيرا اين کار،  -
خالف سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و تضييع مال است و شريعت از اسراف، منع 

لی هللا کرده است. به خصوص اگر زندگان به آن ضرورت داشته باشند. رسول هللا ص
َ َکِرهَ لَُکْم ثَالَثًا قِيَل َوَقاَل َوإَِضاَعةَ اْلَماِل َوَکثَْرةَ :«فرمايد می  عليه وسلم َّk َّإِن

خداوند سه چيز را برای شما حرام کرده است: بحث و جدل، ضايع کردن مال ».(السَُّؤالِ 
  و به کثرت سؤال کردن را).( بخاری و مسلم )

  خوانندۀ محترم ! 
خود کفن تيار کردن مکروه نيست ولی نبايد فراموش کرد که برای خود  قبر تيار برای 

  کردن قبل از مرگ مکروه می باشد ،(حکم تفصيلی آن بعداً بيان می گردد).
به خاطر تبرک شستن کفن ويا هم تر کردن کفن با آب زمزم باعث علی البرکت کفن می 

  شود .

      كفن دادن ُمرده:
  ُمرده  را  بعد از غسل، در كفن بگذاريد  اورا  به   هنگامی كه می خواهيد

پهلوى  چپ  مى اندازيم  ، اگر بيم  آن بود كه كفن  از باالى  متوفى  پس شود، می 
   توانند  تارى  را بر  باالى  كفن  از باال و پايان بسته  كنند.
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      ترتيب  پوشاندن كفن زن: 
مــوهاى او  دو دسته  شود كه به سينۀ  راست  و براى  زن ها  اول پيراهـن  بعد  از آن  

چپ وى  انداخته  می شود بعداً قطيفه باالى سر او  انداخته  می شود كه طرف  راست 
آن را  به زير بغل  چپ و طرف چپ به زير بغل  راست  نهاده  وبعداً خـرقه  را  باالى 

روى  بپوشانند  اگر  خوف  آن بسته  نمايند بعد از آن  ازار ودر  اخير  لفافه  را ب
  پراگنده  شدن  كفن  بود باال وپائين كفن را   بسته  نمايند.

  ترتيب  پوشاندن  كفن مرد:
كفن  زن    اول  پيراهـن  بعد از آن  ازار   و بعد از آن  لفافه  پوشانيده   می شود.

موازى  به طول  عالوه بر سه  لباس  فوق يك چادر  بر موهاى  زن می بندند اين چادر   :
موهاى  او است  كه  آويزان  مى شود  و يك  لباسى  كه بر سينۀ  او زير بغل   تا زير  
 زانوى او نيز  مى افزايند ، مو هاى  زن  را پيش  از كفن شدن  به دو گيسو  می بافند.

  آيا تکفين مّيت در غير لباس سفيد جائز است؟ 
در مورد کدام ممانعت نمی بيند . اسالمی ع شر.  جائز است یدر جواب بايد گفت : بل

طوری که قبالً گفتيم  . ولی استفاده کردن از تکۀ سفيد برای کفن مستحب می باشد
البسوا :  «داوود روايت است  که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است درحديثی از ابی

) و 4/176اخراج ابوداوود (» (موتاُكم نوا  فيهاِر ثِيابكم َوَكّفِ يها من خَ نَّ إمْن ثيابُكم البياض ف
  و مرده ،های شما است از بهترين لباسكه های سفيدتان را بپوشيد  لباس )2/132ترمذی (

  هايتان را در آن کفن نمائيد.
  حکم تابوت  :

گذاشتن جنازۀ مسلمان داخل تابوت و دفن او به همراه آن در درون قبر جايز نيست، زيرا 
ن پيامبر صلی هللا عليه وسلم تاکنون بر آن بوده که جنازه را پس از سنت مسلمانان از زما

به صورت لحد يا شق (لحد به  –غسل، و تکفين وی در سه پارچۀ سفيد، در درون قبری 
معنی حفر در پهنای قبر در جهت قبله، و شق به معنی ضريح يعنی حفر در جهت پائين 

را داخل محفظه ای شبيه تابوت کنند و اين  دفن می کردند بدون آن که جنازه - مانند نهر) 
از رسوم و سنت کفار است که جنازه را داخل تابوت می گذارند، و برای مسلمانان جايز 

من تشبه « که ازرسوم کفار تقليد کنند، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند : نيست
از گروهی تقليد کرد از  کسی که«يعنی :   .احمد وغيره بسند جيد رواه »بقوم فهو منهم
  ».جملۀ آنها است

إن «  و عايشه رضی هللا عنها می گويد:بنابراين گذاشتن ميت در تابوت جايز نيست 
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم کفن فی ثالثة أثواب يمانية بيض سحولية، من کرسف، ليس 

  ).264، 231) وأحمد (399/  3بيهقی (» فيهن قميص، وال عمامة
رسول خدا صلی هللا عليه وسلم را در سه پارچۀ يمنی سفيد و کتانی ، کفن کرديم يعنی: 

  که در آنها پيراهن و عمامه وجود نداشت.
دخل قبر النبی صلی هللا عليه « و از ابن عباس رضی هللا عنه روايت است که گفت : 

د قبور وسلم العباس و علی و الفضل و سوی لحده رجل من االنصار و هو الذی سوی لحو
  ».الشهداء يوم البدر
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يعنی: عباس، علی و فضل در قبر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم داخل شدند. مردی از 
انصار لحد قبر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را آماده کرد. او همان کسی بود که لحد 

ابن ، و»مشکل اآلثار«طحاوی در  قبرهای شهدای بدر را در روز بدر آماده کرده بود.
  .)2161) وابن حبان (268الجارود (

علماء بر اين اجماع دارند که هم لحد و هم راست «امام نووی در المجموع می گويد: 
گور هر دو مشروع هستند. با اين تفاوت که در زمين سخت که در آن خطر ريزش وجود 

  ».ندارد لحد و در غير اينصورت راست گور بهتر است
گذاشتن جنازه داخل تابوت در عهد رسول خدا صلی «اء آمده : در فتوای هيأت دائمی افت

در عهد خيروالقرون که بر منهج صحابه  هللا عليه وسلم و عهد صحابه رضی هللا عنهم و
بودند رسم نبوده است، و بنابراين گذاشتن ميت داخل تابوت مکروه است، حال چه زمين 

ب باشد و اگر متوفی وصيت کرده (قبر) سخت و سفت باشد يا نرم و سست يا تر و مرطو
باشد که وی را داخل تابوت بگذارند نبايد وصيتش تنفيذ گردد، تنها شافعيه گفتند : اگر 
زمين قبر نرم وسست يا مرطوب باشد جايز است در تابوت دفن شود، ولی اگر زمين 

فتاوی اللجنة ». « سخت باشد وصيت متوفی تنفيذ نمی گردد مگر در حالت زمين نرم
  ).2/312» (لدائمةا

دفن ميت در تابوت به اجماع (مذاهب) «آمده : » دائرة المعارف فقهی«و در کتاب 
مکروه است، زيرا اينکار بدعت است، و اگر کسی به آن وصيت کند تنفيذ نمی شود، و 
اما اگر مصلحتی در آن باشد مکروه نيست، مثالً ميت سوخته (و بر اثر آن متالشی شده) 

  ».باشد که جسدش در تابوت گذاشته شودباشد و نياز 
 

  سر جنازی :
در اين اواخر ديده می شود که باالی جنازه  سر جنازی که مزين به آيات قرآنی می باشد 

پهن می کنند ، قابل تذکر است که اين سر جنازی جز کفن محسوب نمی گردد ودر   ،
  استعمال آن هم کدام حرج نمی باشد .

 
 
 
 
 
 

  يادداشت ضروری :
توجه است  که استعمال عطر وخوشبوئی کفن و ميت از اعمال مسنونه  بوده ولی قابل 

در برخی از اوقات ديده می شود که تعدادی  از مردم در کفن هم عطر می زنند وهم پنبۀ 
عطر آلود را در گوش مرده می گذارند ، اين رسم بدون دليل، جهالت است و کدام چيزی 

 پايان  د به امور اضافی اقدام نمايم .که در شرعيت آمده است ازآن نباي


