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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ اپريل ١٩
  

  آداب جنازه

٩  
  :ال وجواب متوفی در قبرؤانتظار کشيدن غرض س

الی دو ساعت نزديک قبر متوفی  مدت يک وه کان متوفی بعد از دفن  ميت بدر بسياری از اوقات ديده شده است که نزدي

برای ميت را )  منکر و نکير(ال جواب ملکين  ؤگويند که حضور ما در نزديک قبر س خاموش می نشينند ، وبا خود می

 .سان خواھد ساخت آ

آنچه كه از  اما. يزی  وجود ندارد در نصوص شرعی  چنين چدر مورد ھمچو اعتقادات بايد با تمام صراحت گفت که 

 يد وآعمل می ه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ثابت است، اين است كه بعد از دفن، برای ميت دعای استقامت و استغفارب

يد تا برای ميت دعای ثبات، استقامت و آعمل می ه که در تدفين جنازه اشتراک نموده باشند نيز تقاضا ب  کسانیاز

  .رند آمل عه استغفار ب

َكاَن النَّبِی صلی هللا عليه وسلم إَِذا فََرَغ ِمْن َدْفِن اْلَميِت َوقََف َعلَيِه «:آمده است که  رضی هللا عنه در حديث عثمان بن عفان

: يعنی. )۴/۵۶(و بيھقی ) ١/٣٧٠(، حاكم ) ٢/٧٠(د وابوداو .»فَقَاَل اْستَْغفُِروا ألَِخيُكْم َوَسلُوا لَهُ بِالتَّْثبِيِت فَإِنَّهُ اآلَن يْسأَلُ 

برای برادرتان : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ، ھرگاه از دفن ميت فارغ می شد در كنار قبرش می ايستاد و می فرمود

  .چرا كه اكنون مورد بازخواست قرار می گيرد. طلب آمرزش كنيد و برای او از خداوند تقاضای استقامت نمائيد

اللھم ثبته «: عمل می ايد عبارت است از ه ستقامت و تثبيت برای ميت در وقت دفن و بعد از آن بواين دعا ھا که برای  ا

ثابت قدم و استوار ) منکر و نکير(االت دو مالئکه ؤاو را در پاسخ دادن به س! بارالھا«: يعنی. »عند سؤال الملكين

  .»بگردان

  

  :فرياد قبر 

ع جنازه ای شرکت يھمراه آن حضرت صلی هللا عليه وسلم در تشيروزی : کند  روايت می) رض(حضرت ابو ھريرة 

قبر ھر  : وقتی به قبر ستان رسيديم ، آن حضرت صلی هللا عليه وسلم نزديک قبری تشريف بردند وفرمودند. نموديم 

  :ی آشکار چنين می گويد ئروز با کلمات فصيح وصدا
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 تنگی ۀ کرمھا وخانۀ  وحشت ، النۀ منزل بيگانگان ، آشيانی ،ئ تنھاۀتو مرا فرامش کردی ، من خان! ای فرزند آدم 

قبر باغی از باغھای : سپس آن حضرت  فرمودند . ھستم ولی نه برای کسی که خداوند مرا برايش وسيع گردانيده است 

  .بھشت ، يا چاھی از چاھی دوزخ است 

  

  :نشراعالن فوتی دروسايل اطالعات جمعی   

است در شرع ) اعالم خبر وفات کسی در بين مردم از مناره ھا وجای ھای بلند(شبيه نعی اعالن فوتی که به شکلی که 

دعوت از  و)  از مرگ او(شنايان  از  آ دوستان واقارب وناسالم ممنوع بوده و جايز نمی باشد، اما نشر ومطلع گردانيد

شامل نعی ممنوعه نمی باشد  جايز وآنان غرض اشتراک در نماز جنازه وحضور  برای تشييع جنازه  در شرع اسالمی 

، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم وقتی نجاشی فوت کرد مسلمانان را از مرگ او باخبر نمود و بر وی نماز جنازه 

  .).شيخ عبد العزيز بن باز ، شيخ عبد هللا بن غديان ، شيخ عبد هللا بن قعود ) .٩/١۴٢(فتاوی اللجنة الدائمة .( خواند

َکاَن ُحَذْيفَةُ إَِذا َماَت لَهُ «از بالل بن يحيی روايت است که گفت  که ی هللا عليه وسلم از نعی نھی فرمودند، چنانپيامبر صل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ِ َصلَّی هللاَّ َم بِأُُذنَیَّ ھَاتَْيِن يَْنھَی َعْن اْلَميُِّت قَاَل اَل تُْؤِذنُوا بِِه أََحًدا إِنِّی أََخاُف أَْن يَُکوَن نَْعيًا إِنِّی َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

  ).١۴٧۶(ابن ماجه » النَّْعیِ 

مرگش را به کسی اعالم نکنيد، می ترسم که : حذيفه بن يمان ھرگاه کسی از نزديکانش فوت می کرد، می گفت :يعنی 

  .می فرمودزيرا من از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که از نعی، منع  حساب آيد،ه اين کار، نعی ب

  .ترمذی و ابن ماجه و بيھقی و احمد با سند حسن روايت کرده اند: گفته »  کتاب الجنايز   «عالمه البانی در

در مورد جايز بودن يا نبودن اعالن فوتی در وسايل اطالعات جمعی ، الزمست به اھداف اين کار دقت کنيم؛ دو ھدف 

  :را می توان برای اينکار در نظر گرفت 

با اعالم خبر مرگ شخصی و آگاه نمودن اقارب و خويشاوندان و آشنايان ميت و يا ساير مسلمانان سعی می شود : اول 

مسلمانان برای تجھيز و تدفين و مھمتر از ھمه نماز خواندن بر آن، جمع شوند، و اين اطالع رسانی قبل از تدفين ميت 

  .است

  .گواری شخص ميت حضور يابندتا مردم در مجالس ترحيم و سو باشد ھدف اين: دوم 

يعنی اعالم خبر مرگ شخصی بين آشنايان واقارب جھت اجتماع . مورد اولی است آنچه که شرع بدان اجازه داده است،

  .است برای نماز بر ميت و تشييع جنازه

  : ت دائمی افتاء گفتند أعلمای ھي

که در نماز جنازه حضور يابند و ھمينطور برای  در بين اقارب و آشنايان متوفی برای آن) از مرگ ميت(خبر دادن «

 وی، اين شامل نعی ممنوعه نيست، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم وقتی نجاشی فوت کرد مسلمانان را از ۀتشييع جناز

  .  »مرگ او باخبر نمود و بر وی نماز خواند

تفاوت را می توان به جمع بين احاديثی در در مجالس ترحيم ناجايز است، دليل اين  مردم اما اعالم خبر برای حضور

به بقيه صحابه جھت  نجاشی و عمل پيامبر در خبر دادن فوت اعالم خبر مرگ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم از مورد نھی

  .جمع شدن برای خواندن نماز بر روی جنازه دانست

ِ « : گفت روايت است که رضی هللا عنه از ابوھريره  َصلَّی هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم نََعی النََّجاِشیَّ فِی اليَْوِم الَِّذی َماَت أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

  ).٩۵١(و مسلم ) ١٢۴۵(بخاری  »فِيِه َخَرَج إِلَی الُمَصلَّی، فََصفَّ بِِھْم َوَکبََّر أَْربًَعا

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

  .نمود و به مصلی رفت و مسلمانان صف بستند و ايشان چھار تکبير گفت
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پيامبر صلی هللا عليه وسلم خبر مرگ نجاشی را در ميان صحابه اعالم نمودند تا صحابه جمع شوند و از دور  که اين

 برای جمع شدن مسلمانان جھت - فقط –ر فوت نماز جنازه بخوانند، علمای بزرگوار چنين نتيجه گرفته اند که اعالم خب

  .غسل دادن ميت و تکفين و تدفين و نماز خواندن بر وی، جايز است

، حافظ بن حجر )۵/١٧۴(» المجموع«  هللا در ةامام نووی رحم: ی که اين مورد را ذکر نموده اند ئاز جمله علما

  . در مجموع الفتاوی خود؛ کتاب الجنايز  هللاةثيمين رحم، و شيخ ابن ع)٣/١۴٠(» فتح الباری«  هللا در ةعسقالنی رحم

  :نويسد  روزنامه ھا  میۀوسيله شيخ  ابن عثيمين  در مورد  حکم تعزيه ب

اين جزو ھمان نعی ممنوعه است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم از آن نھی کردند، زيرا ھدف از آن؛ شناساندن و «

  .»نھی شده است شان است، و اين جزو نعی ۀاعالن مرد

   جرايد چيست؟ و آيا اين جزو نعی نھی شده می شود يا خير ؟ۀوسيله حکم تعزيه ب«که  اودر مورد اين

آنچه بر من ظاھر شده؛ اعالن خبر مرگ بعد از وفات انسان و تعزيه در جرايد جزو نعی نھی شده است، «: نويسد  می

اعالن شود ايرادی در آن نيست، ) جنازه(خاطر نماز ه مرگ بکه بر ميت نماز خوانده شود خبر  اما اگر قبل از آن

ھمانگونه که پيامبر صلی هللا عليه وسلم خبر مرگ نجاشی را وقتی فوت نمود اعالم کرد، و صحابه را امر کرد تا به 

 و تمام شد، مصلی بروند و با آنھا نماز خواند، اما بعد از مرگ ديگر نيازی به اطالع رسانی نيست، زيرا او ديگر مرده

" مجموع فتاوی ورسائل  توان در تفصيل موضوع را می. (»پس اعالن مرگ او در جرايد جزو نعی نھی شده است

  ).را مطالعه فرمود). ٣۴۴-١٧/٣۴٣(

  

  :يادداشت

اعالم خبر وفات کسی در بين مردم، به منظور شرکت آنھا در مراسم ترحيم و سوگواری و : يعنی »   نَْعی « منظور از 

  ...يره غ

اعالم فوت شخص از «: می گويد » کتاب الجنايز« پيامبر صلی هللا عليه وسلم از نعی نھی فرمودند، عالمه البانی در 

إَِذا َماَت لَهُ اْلَميُِّت «  :ثابت است که  رضی هللا عنه حساب می آيد و از حذيفه بن يمانه ب» نعی« باالی مناره ھا و غيره،

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِأُُذنَیَّ ھَاتَْيِن يَْنھَی َعْن النَّْعیِ قَاَل اَل تُْؤِذنُوا بِ  ِ َصلَّی هللاَّ . »ِه أََحًدا إِنِّی أََخاُف أَْن يَُکوَن نَْعيًا إِنِّی َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

، نعی مرگش را به کسی اعالم نکنيد، می ترسم که اين کار: ھرگاه کسی از نزديکانش فوت می کرد، می گفت :يعنی 

ترمذی و ابن ماجه و بيھقی و  .زيرا من از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که از نعی، منع می فرمود بحساب آيد،

  .احمد با سند حسن روايت کرده اند

  

  :نعی در لغت

 که بنابراين نعی، ھرگونه خبر مرگ را در بر می گيرد، اما احاديث صحيحی وجود دارد. اعالم خبر مرگ کسی است

نعيی که از آن منع شده است، آن است که روش :  می فرمايندءعلما. صحت بعضی از اعالم مرگ ھا را جايز می داند

  ...يعنی جيغ کشيدن بر در منازل و بازارھا و مراکز تجمع مردم دوران جاھليت باشد، 

ارد که ميت کسی را نداشته باشد اعالم وفات مرگ اگر مانند شيوه ھای جاھليت نباشد، جايز است و حتی در برخی مو

  .که کار کفن و دفنش را انجام دھد، واجب می گردد 

  :ابن حجر می گويد

) البانی(بنده . نوعی رسم جاھلی بود که در بازارھا و خيابانھا خبر مرگ بعضی از انسانھا را اعالم می کردند) نعی(

  . » نعی ممنوع استآنچه امروز از بلند گوی مساجد اعالم می شود ھمان: می گويم
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  : کلماتی مانند مغفور يا مرحوم برای مردهاستعما ل 

كه او   و مانند اين كلمات، و به اينعنوان  مغفور و يا مرحوم ه تر از اعالنات فوتی ديده شده است که ميت را بددرزيا

داند که اين گونه   باشد میکنند و ھر کس کوچکترين توجه به امور دينی و عقيده داشته ، توصيف میاز بھشتيان است

 اھل سنت و جماعت نبايد برای کسی بر دخول ۀ جز خداوند کسی بر آن واقف نيست و طبق عقيد،اند امور از امور غيبی

  :که قرآن بر جھنم و دوزخی بودن شھادت داده باشد  مگر آن،جنت و يا دخول در جھنم شھادت نمود

مانند عشره مبشره از ياران خود و شھادت به : يه وسلم  آن شھادت داده باشد مانند ابی لھب، و يا پيامبر صلی هللا عل

بايست، غفر هللا له، يا  مغفور و مرحوم فرد نيز ھمچون شھادت به موارد فوق است، لذا به جای مرحوم و مغفور می

  . هللا، و مانند اين كلمات و دعا برای مرده به کار بردةرحم

  

  :خير مثواه اۀاستعمال کردن کلم

ُدفَِن فی (شوند  يا ھم در صحبت ھای خويس متذکر می برخی از مسلمانان عادت دارند که در اعالن ھای فوتی خويش و

گفتن اين کلمه در  شرع اسالمی حرام است، چون گفتن اين جمله و ) در منزل آخر خويش دفن گرديد) (مثواه األخير

وی، و اين انکار زنده شدن را در بردارد، برای عموم مسلمانان مقتضای آن اين است که قبر آخرين منزل است برای 

معلوم است که قبر آخرين منزل و مرحله برای مرده نيست، مگر نزد کسانی که باور به قيامت ندارند، به نظر آنان قبر 

  . ميّت استۀآخرين مرحل

  :گفت  ا خود میب  وی قبر نيست، و يک فرد اعرابی از مردی شنيد کهۀاما مسلمان آخرين مرحل

شما را به خود مشغول ) و تفاخر(طلبی  افرون.  ) ٢، ١آيات  :  التكاثرۀسور ( )٢(َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمقابَِر ) ١(أَْلھاُكُم التَّكاثُُر «

. خواند و گفت قسم به خدا زائر مقيم نيست را می. تا آنجا كه به ديدار قبرھا رفتيد* است) و از خدا غافل نموده(داشته 

  .رود، پس نياز به زنده شدن دارد کند می زيرا کسی که زيارت می

  

  :استعمال لفظ شھيد

  :در دعا در حق ميت  آمده است 

ر لحينا وميتنا وشاھدنا وغايـبنا  وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا  وأنثانا اللھم  من احييته  منا فاحيه على اسالم  ومن ـاللھم اغف«

  »   توفيته منا فتوفه على االيمان

برماست تا بزرگان خويش را مطابق به قواعد وقوانين شرعيت غرای محمدی احترام گذاشته، بزرگداشت نموده وبه 

  .عفو وجای شان درجنت باشدرا روح شان دعای مغفرت بفرستيم واز پروردگار با عظمت تنما نموده که گناھان شان 

 اعمال شان رسيده ۀ مردگان ناسزا نگوئيد زيرا که آنان به نتيجبه «: در حديث پيامبرصلی هللا عليه وسلم آمده است که 

  )١٣٩٣صحيح بخاری حديث (» اند  

يم وبرايش از درگاه ايزد متعال ئی خويش  را به القاب نيک   ياد نماا ما مسلمانان است که مرده ومتوفۀوجيب لذا خاصه و

  .زند خداوند آنان  راغريق رحمت خويش سا بخشش  شده و طلب مغفرت و

 شود و به کی نه؟  گردد و گفته می که در شرع اسالمی به چه کسی خطاب  شھيد و اطالق شھيد  می درمورد اين

بيشتر از  تعريف بھتر و برای توضيح اين حکم و.  است قابل  بحث ومورد اختالف علماء ومفسرين اسالم یموضوع

  :يمئحل مطلب نما  مطابق فھم اسالمی ،ردمفھوم مقدس شھيد بايد به منابع شرع اسالمی مراجعه ودرمو

  : تواند خطاب شھيد  نمود، آمده است که به چه کس می در حديثی صحيح از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در مورد اين
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» ِ ھَاَدةُ َسْبٌع ِسَوی اْلقَْتِل فِی َسبِيِل هللاَّ َواْلَمْبطُوُن َشِھيٌد ،   َذاِت اْلَجْنِب َشِھيٌد ، اْلَمْطُعوُن َشِھيٌد ، َواْلَغِرُق َشِھيٌد ، َوَصاِحبُ : الشَّ

و نسائی ) ٣١١١١(د وأبوداو. »َوَصاِحُب اْلَحِريِق َشِھيٌد ، َوالَِّذی يَُموُت تَْحَت اْلھَْدِم َشِھيٌد ، َواْلَمْرأَةُ تَُموُت بُِجْمٍع َشِھيدٌ 

  .د وو صححه األلبانی فی صحيح أبی داو) ١٨۴۶(

کتکوری تقسمبندی  شود، شھداء  را بر ھفت دسته وغير از مجاھدی که در راه هللا  کشته میدرروايت   فوق به (

 :فرموده اند 

ميرد، کسی که به شود، کسی که به سينه پھلو میميرد، کسی که  در آب غرق میاز جمله کسی که به مرض طاعون می

ميرد و زنی زير خرابی خانه ومنزل  و ويرانی میميرد و کسی که در ميرد، کسی که به خاطر سوختن میدرد شکم می

  ).ميردکه در ھنگام وضع حمل  نوزادش می

 َمْن قُتَِل ُدوَن َمالِِه فَھَُو َشِھيٌد َوَمْن قُتَِل ُدوَن أَْھلِِه فَھَُو َشِھيٌد َوَمْن قُتَِل ُدوَن ِدينِِه فَھَُو َشِھيٌد َوَمْن قُتَِل ُدوَن َدِمِه فَھُوَ « :و فرمودند

ھر کس در راه دفاع از مال، ناموس و دين خود « . د، ترمذی، احمد و نسائی و سند  حديث  صحيح استوابوداو .»َشِھيدٌ 

ه و اين از فضل خداوند متعال است که عالوه بر مجاھد در راه خدا، اين ھفت کس را  نيز ب ».کشته شود، شھيد است

  . عنوان شھيد حساب کرده است

گيرند ، تعدادی از امراض را نيز داخل کتکوری لست  حديث میاين  که از یاء ، بنابر  بر فھمالبته برخی  از علم

  محسوب میء شھداۀکه به اثر مريضی سرطان  بميرد، نيز در جمل ورند شخصی آشھدای  ھفتگانه نموده و استدالل می

 َماَت َمِريًضا َماَت َشِھيًدا َوُوقَِی فِْتنَةَ اْلقَْبِر َمنْ «:اين عده از علماء استدال خويش رابه اين حديث مستند می سازند . گردد

 قبر در ۀھرکس بر اثر مريضی  بميرد شھيد است، و از فتن). (١۶١۵(ابن ماجه » َوُغِدَی َوِريَح َعلَْيِه بِِرْزقِِه ِمْن اْلَجنَّةِ 

 ).امان خواھد ماند

از . دانند  مجعول می  اين حديث را ا ضعيف واً وده واساسدر مقابل تعداد ديگری از علماء به استدالل فوق مخالفت نم

  :جمله

) السلسلة الضعيفة: مراجعه شود به (امام ابن جوزی و عالمه شيخ البانی اين حديث را جعلی و ساختگی می دانند؛ 

)۴۶۶١.(  

: فرمايند  اما بعضی ديگر از اھل علم با توجه به حديث صحيح فوق که شھداء را ھفت دسته معرفی کرده، می

اگر سرطان مربوط به داخل شکم باشد، او در حکم شھيد : گفتند» ميردکسی است که به درد شکم می : َواْلَمْبطُوُن َشِھيدٌ «

خاطر ه درد شکم  عام است و شامل ھر کسی که باًء باشد ، بن می» درد شکم : مبطون« : می افزايند ھدف از  و است

)  اسھالمثالً (گردند ، و درد شکم خاص به يک درد معين    شامل میءدر کتکوری شھدادردی از ناحيه شکم بميرد، 

  .نيست

اما .  يعنی صاحب درد شکم، که ھمان اسھال استبطونم« : فرمايد  می» شرح صحيح مسلم« هللا در  ةامام نووی رحم

که  به  ت، و می افزايد کسیورد که  مبطون کسی است که دچار استفراغ و نفخ شکم اس آقاضی عياض استدالل می

 ۀ شکم باشد ،  در جملۀيا ھر  دردی ديگری که در ناحي که به آثر درد شکم بميرد و يا شخصی مرض شکم دردی ، و

  »  گردد شھيد محسوب  می

را در  بنابر ھمين قول است که تعدادی از علما ء مريضی سرطان را که در  ناحيه شکم باشند ، شھيد می شمارند ، وآن

  . دارند محسوب می» مبطون « معنای  

که به  که ، کسی در مورد اين»  شيخ  عالمه عبد المحسن عباد « نام ه  شھير جھان  اسالم بیالی که از يکی علماؤدر س

  :فرمايد صورت واضح میه  در جواب ب،گردد يا خير  شکم بميرد داخل شھدا میۀثر مرض سرطان در ناحيا
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يشه در ناحيه شکم رخ نمی دھد، بلکه مريضی  سرطان گاھی در غير شکم ھم روی می نه خير، زيرا سرطان ھم« 

  ).٢٣٠نوار (د   ومراجعه شود به شرح سنن أبی داو: برای تفصيل مزيد .   ( »دھد

 و جزو شھيد ندنيست»   مبطون« ثر سرطان  حنجره می ميرند، آنان  داخل در معنای  ا که به یپس آنعده ازمريضان

  .می شودمحسوب ن

  

  :يـادداشــــت

داخل (که بر اثر استعمال حرام مانند مخدرات و مشروبات و دخانيات به سرطان  آنعده از کسانی: وری  است آقابل ياد 

گردند ومی ميرند ، حکم بر شھيد بودن وی داده نمی شود، زيرا وی بر اثر مواد حرام مرده است، مگر  مبتال می) شکم

عمال آن مخدرات و مشروبات را ترک گفته باشد ولی بعدھا بر اثر ضايعات آن دچار سرطان که توبه کرده و است آن

  .گردد

  

  :يادداشت حکمی

توانيم   را نمیھاد ، آننکه  بر اثر مريضی سرطان بمير یانآنعده از کس: بنابر استدالل فوق حکم شرع ھمين است 

 نص صريحی در اين باره نيز وارد نشده، اما بعضی از  مگر آنکه محل سرطان در  داخل شکم باشد و البتهبگوئيم،

شود، و اميد است که هللا »  شکم درد  : مبطون« علماء اجتھاد کردند که سرطان داخل شکم می تواند داخل در معنای  

  .متعال چنين کسانی را شھيد حساب کند

ھيد فی سبيل هللا و مقام وی را ندارد، پس در ضمن اگر بالفرض کسی بر اثر مريضی  بميرد و شھيد ناميده شود، حکم ش

و فقط در برخی ) خالف شھيد در ميدان جھاد(به اين افراد ھم غسل داده می شوند و ھم بر آنھا نماز خوانده می شود 

  .احکام اخروی با شھيدان در ميدان جھاد تشابه دارند

ميرند آنان را نيز   ترافيکی میۀکه به اثر حادث کسانی. »ِم َشِھْيدٌ َوالِّذْی يَُمْوُت تَْحَت اْلھَد«برخی از علماء به استناد لفظ  

  .نمايند  محسوب میء شھداۀدر جمل

  .و اين حکم چه برای کسی که در داخل موتر  تصادف می کند و چه کسی که توسط موتر زده شود  يکسان است

 . ورند آحساب می ه  بء شھداۀنيز در جمل ی برق می ميمرند،تکه توسط شار را حتی برخی ازعلماء اشخاصی

عنوان شھيد اطالق می شوند، نيز از احکام اخروی شبيه ه که آيا تمامی  افراديکه در  فوق ، ب البته علماء در مورد اين

غير از ه که  ب شھيد در راه خدا برخوردارند يا خير، چنين قياسی را صحيح نمی دانند بلکه گفته اند آنعده از افرادی

يدان جھاد می ميرند و حکم شھيد را دارند در دنيا ھم غسل داده می شوند و ھم بر آنھا نماز خوانده می شود شھادت در م

  .و فقط در برخی احکام اخروی با شھيدان در ميدان جھاد تشابه دارند) خالف شھيد در جھاد(

 يعنی ھمان کسانی که در راه خداوند با  ھستند،؛ شھدای فی سبيل هللاءافضل شھدا.. «:  هللا می گويدةعالمه ابن باز رحم

کفار می جنگند و آنھا افضل شھداء ھستند، که نيازی به غسل آنھا نيست و بر آنھا نماز خوانده نمی شود، زيرا آنھا 

 غير از شھدای فی سبيل هللا مانند کسی که بر اثر درد  ءزندگانی ھستند که نزد خداوند رزق می گيرند و اما ديگر شھدا

)  خالف شھدای فی سبيل هللا(و يا طاعون بميرد و کسی که زير آوار بميرد و کسی که غرق می شود، اين دسته شکم 

باشند ، ھم غسل داده می شوند و ھم بر آنھا نماز خوانده می شود و کسی که بر اثر حوادث  ترافيکی  می ميرند نيز  می

عنوان شھادت ه ر زير آوار می ميرد و اميد است که ببه اين گروه ملحق می شود، زيرا او شبيه کسی است که د

محسوب شوند، بايد برای آنان  غسل داده شوند و بر آنھا نماز جنازه خوانده شود، ھمانند کسی که بر اثر درد شکم و 

  ).٣/١۴٢۶)  (برای مزيد معلومات مراجعه  شود به فتاوی نور علی الدرب.( »غرق شدن می ميرد
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  ؟»فالنی شھيد است « يم آيا جايز است بگوئ

  :فرمايد می)  االسراء ۀ  سور٣۶ تآي( پروردگار با عظمت ما در 

ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولـئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً «  و از چيزى كه بدان علم ندارى ( » َوالَ تَْقُف َما لَيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

از (پيروى مكن، زيرا گوش و چشم و قلب ، ھر يك مورد سؤال قرار خواھند گرفت ) فتار و عمل اعتقاد و گۀدر مرحل(

 چه زيبا فرموده است که انسان در مورد اً واقع) پرسند  كارھاى خودشان مىۀ كارھاى آنھا و از آنھا دربارۀانسان دربار

که علم ندارند   احتياط از گفتن  در مورد چيزیکه از آن علم واگاھی ندارد ، نبايد از آن پيروی کند بلکه غرض  چيزی

قلم در روز اخرات جواب گوی اعمال وگردار خويش  قلب ، گوش ،  دست ، بينی  و چرا که زبان،.خود را نگاه دارند 

  .باشند  می

  :فرمايد ی میئطی فتوا مفتی شھير جھان اسالم عالمه شيخ  ابن عثيمين عالم و

َوالَِّذی نَْفِسی بِيِدِه  «:بگوئيم فالنی شھيد است، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند صورت عينی ه جايز نيست که ب«

يُح ِريُح الْ  ِم َوالرِّ ُ أَْعلَُم بَِمْن يْکلَُم فِی َسبِيلِِه إاِلَّ َجاَء يْوَم اْلقِياَمِة َواللَّْوُن لَْوُن الدَّ ِ َوهللاَّ سوگند (، »ِمْسکِ اَل يْکلَُم أََحٌد فِی َسبِيِل هللاَّ

آيد شود مگر آن که در روز قيامت با ھمان زخم میبه آن ذاتی که جانم در دست اوست ھيچ کس در راه هللا زخمی نمی

). شودکسی در راه او زخمی میدانند چه  بھتر می در حالی که رنگ، رنگ خون است و بو، بوی مشک، و هللا تعالی

  ).٢٨٠٣(بخاری 

را به هللا متعال نسبت داده است و اگر اينگونه است پس جايز نيست  علم آن) بر صلی هللا عليه وسلمدر اين حديث، پيام(

که او شھيد است؛ زيرا اگر ما گواھی دھيم که او شھيد است در واقع  که برای شخصی شھادت و گواھی دھيم به اين

بودن   اھل سنت و جماعت آنست که به جنتی  اصولۀکه از جمل که او به بھشت می رود، حال آن گواھی داديم به اين

  .احدی گواھی نمی دھيم مگر آنکسی را که رسول خدا صلی هللا عليه وسلم به جنتی  بودنش شھادت  داده باشد

 نزد کافيست، زيرا اگر واقعاً ) جمله در حق وی(اميد است که فالنی جزو شھداء باشد و ھمين  : و بر اين مبنا می گوئيم 

 شھيد است چه ما به او شھيد بگوئيم يا نگوئيم، و اگر ھم نزد خدا شھيد نباشد پس جزو  شھيد باشد پس واقعاً هللا متعال

  .»شھداء محسوب نمی شود ھرچند که ما وی را شھيد بناميم

). ( ٢۵/٣٨٧" (به مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:  برای معلومات مزيد مراجعه شود(

،ضبط شرحی الھراس ) مختصر األسئلة واألجوبة على العقيدة الواسطية( کتاب :ی تفصيل موضوع مراجعه شود به برا

مضحی بن عبيد معثم شمری سايت جامع فتاوای اھل سنت : وابن عثيمين للعقيدة الواسطية بالسؤال والجواب،تھيه و تنظيم

  . ).و جماعت

  

  :مراسم عزا وسوگواری 

طرف ايشان تا سه روز برای تعزيت رفتن مستحب است ، برای متعلقين مرده تسلی دادن ، ه باشد بکه غم  در خانه ای

ن ورغبت بر صبر کردن وطلب دعای مغفرت برای مرده کار نيک وعمل أبيان فضايل وبيان کردن اين ثواب عظيم الش

ولی نبايد  شرع تعزيت  گويند،ح  متوفی واظھار غمشريکی را در اصطالۀرفتن به خان. رود  شمار میه اسالمی ب

يا به اصطالح  باشد  ليکن اگر بازماندگان متوفی و فراموش کرد که  بعد از سه روز تعزيت کردن مکروه تنزيھی می

توان بعد از  خانه تشريف بياورد،  میه بعد از سه روز ب شود، اگر در سفر باشد و شخصی که برايش تعزيت داده می

  . آورد یجاه مراسم تسليت وتعزيت را ب رفته وسه روز ھم نزد  اقارب  
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 می اورد ، فراموش نبايد کرد که بازماندگان یجاه که يک مسلمان  مراسم  تعزيت را ب  اين احوال در جنب اينۀدر ھم

  .  و قدر خداوندی ترغيب می نمايدءی و راضی بودن به قضائمتوفی را  به  صبر و شکيبا

  

  :تعـزيه و ھمدردی

 ديگر تبه عبار ويا. عربی بوده و ازلحاظ لغوی به معنای اظھار ھمدردی ، سوگواری و تسليت است تعزيه لغت 

  . تسليت دادن برای بازماندگان متوفا وگفتن تسليت به ايشان ،تعزيت ، عزاداری کردن

ه و بی قراری فرد و آرام ساختن اندو تعزيت برای تسکين آالم و دردھای فرد مصيبت ديده و فرونشاندن ترس و ھراس

  .وی می باشد

تعزيت  که مصيبت ديده ای را آن«: يعنی » من َعزَّى مصابًا فله مثل أجره« : می فرمايد پيامبر صلى هللا عليه و سلم

  ).ترمذی وابن ماجه( » .او برای اوستۀ گويد پاداشی به انداز

 مردانه ۀبا گفتن فاتح مأباشد که البته تو وف میمعر» مراسم فاتحه خوانی ويا فاتحه« نام ه اصطالح تعزيه درافغانستان ب

  »شود وزنانه تقسيم می

 ميت خواه بزرگ باشند ويا ۀاعضای خانوادۀ پس از کفن و دفن ميت به ھمکه گفتيم تعزيت وتسليت گفتن  وریطھمان

  :اند کوچک عمل مستحب است؛ زيرا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده

ام مصيبتی به برادر مسلمان خود تسليت بگويد، روز قيامت خداوند لباس کرامت را بر تن او ھر مسلمانی که به ھنگ« 

  ).اخرجه ابن ماجه.( »پوشاند می

  

  :يادداشت ضروری

ميت و ۀ ، ترتيب مراسم برای تعزيه و جمع شدن خانواد۵٠٨ ص ١الزم به يادآوری است که به روايت زاد المعاد ج 

و قرائت قرآن آنھم توسط چند نفر قاری  يا به اصطالح مراسم فاتحه  تعزيه، تسليت وساير دوستان ميت برای مراسم

برای معلوماتی مزيد مراجعه شود (» . ودر ظرف يک يا دو ساعت، بدعت بوده و ھيچ اصلی دردين مقدس اسالم ندارد 

   ). ۵٠٨ ص ١زاد المعاد ج : 

  

  :آداب تعزيت

  :را رعايت بدارد   آن استه ، که بر ھر مسلمان الزمتعزيت و ھمدردی دارای آداب خاص خود بود

  

 :مشارکت

که فرد از مرگ کسی از نزديکان، ھمسايگان يا دوستان خويش اطالع حاصل نمايد ، بر او واجب است  به محض اين

ابق عمل تا مط. جنازه برود که به ديدار خانواده ودوستان و آشنايان متوفی برای تعزيت گفتن و شرکت نمودن در تشييع

  :فرموده است پيامبر صلى هللا عليه و سلم عمل نمايد که

: يعنی) الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس رد السالم، وعيادة المريض، واتباع: حق المسلم على المسلم خمس(

برای   دعاجواب سالم، عيادت مريض، رفتن بدنبال جنازه، قبول کردن دعوت،: چيز است حق مسلمان بر مسلمان پنج«

  ).متفق عليه(» .عطسه زننده

  

  :الفاظ تسليت وتعزيت
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در تسليت گفتن لفظ مشخصی وجود ندارد، بلکه ھر لفظی که داللت بر تسلی و دلداری دادن و سفارش به صبر کند، 

  .گفتن آن پسنديده است، ھرچند افضل آنست که با الفاظ وارده از پيامبر صلی هللا عليه وسلم تسليت گفته شود

  : شخص غم ديده و سوگوار گفته شود عبارت است از ۀالفاضی که بايد به شخصی ويا خانواد

  ».تنھا خداست که می ماند«: يعنی. البقاء 

ِ َوإِنَّا إِلَيِه َراِجُعوَن اللَّھُمَّ ْأُجْرنِى فِى ُمِصيبَتِى َوأَْخلِْف لِى َخيًرا ِمْنھَا«:ويا  َّ ِ يم و به سوی او بازمی ما از آِن خدائ (.»إِنَّا 

   )مسلم).( به من اجر بده و بھتر از آن را نصيبم فرما در برابر اين مصيبت، !  پروردگارا .گرديم

َّ َما أََخذ، ولهُ َما أْعَطى ، وُكلُّ َشیٍء ِعْنَدهُ بأَجٍل ُمسمَّى ، فلتْصبِر ولتْحتسبْ « ويا    »إن 

مسلماً ھر چيزی نزد او دارای . خود اوست د و آنچه داده است مالآنچه را خداوند گرفت از آن خودش بو«: يعنی 

  )بخاری و مسلم( .»اميد به ثواب داشت تقديری است، لذا بايد صبر کرد و

  ».أعظََم هللاُ أجَرک، و أحسًن َعَزاَءَک و َغفًَر لَِميتِکَ   « :يا اين دعا را بخواند

  .»يکو بگرداند و مرده ات را مورد مغفرت قرار دھدخداوند پاداش تان را زياد نمايد و عزايت را ن«  

  : شود گفته شود  که برای شخصی ويا خانواده ای که برايشان فاتحه داده می استودر کشور ما معمول

 شما را هللا تعالی زنده داشته باشد ، ۀپروردگارشما را ديگر از غم نگاه کند ، اين غم ،غم اخير شما باشد ، اوالد وخانواد

جنت برين نصيبش گردد ، ما خودرا در  ی را پروردگار غريق رحمت سازد ، قبرشان را هللا روضه جنت ساخته ،متوف

  . شما صبر جميل تمنا داريم ۀدانيم ، برای شما واعضای خانواد اين غم شريک می

إِنَّ اْبنًا لِی :  صلی هللا عليه وسلم إِلَْيهِ أَْرَسلَِت اْبنَةُ النَّبِیِّ «: در حديثی از اسامه بن زيد رضی هللا عنه روايت است که گفت  

ِ َما أََخَذ َولَهُ َما أَْعطَی، َوُکلٌّ ِعْنَدهُ بِأََجٍل ُمَسًمّی، فَْلتَْصبِْر َوْلتَْحتَِسبْ «: قُبَِض فَأْتِنَا، فَأَْرَسَل يُْقِرُئ السَّالَم، َويَقُولُ  َّ ِ . »إِنَّ 

  ).٩٢٣(و مسلم ) ١٢٨۴(بخاری 

وی قاصدی نزد . سر می برده در سکرات موت، ب) زينب(فل  يکی از دختران رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ط: يعنی 

  .رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرستاد واز او خواست تا بيايد

ی دھد و  خداوند م ھرچه را که« : سالم مرا به دخترم برسان و به او بگو:  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به قاصد گفت

  اجر–خاطر صبر ه  ب–گيرد متعلق به خودش است و ھرچيز نزد او مدت مشخصی دارد پس بايد صبر پيشه کنی تا  می

  .»پاداش داشته باشی و

صبر داشته باش تا پاداش به تو برسد زيرا آنچه که خدا از تو گرفته و « :  به فرد مصيبت ديده می توان گفتپس مثالً 

  .»علق به خودش استآنچه مالک آن ھستی مت

  :شيخ ابن عثيمين رحمه هللا می گويد

و يا مشابه آنھا » خداوند بھت اجر دھد و تو را توفيق صبر دھد« : غير از آن الفاظ ، از الفاظ ديگری مانند ه اگر ب«

  .).٣٠٧ سوال ٣۴۶مجموع الفتاوی شيخ عثيمين کتاب الجنايز ص . ( »استفاده شود ايرادی ندارد

  

  :بيهالفاظ جوا

برای شخص عزادار که به او تسليت گفته می شود، چيزی در سنت وارد نشده که با آن به تعزيه کنندگان پاسخ دھد، ولی 

خداوند به شما جزای : جزاک هللا خيراً « : در جواب  بگويد می تواند از الفاظ و عبارات پسنديده ای استفاده کند، مثالً 

  ..و مانند اينھا » قبول کندخداوند دعايت را «: و يا » خير دھد

هللا برای اين عملت «: يعنی) آجرك هللا: (شخص  مصيبت ديده بايد درمقابل آمين گفته و به فرد تعزيه کننده می گويد

  ... از ابراز تسليت شما سپاسگزار ھستيم ، وخداند شما ر اھم از غم نگاه کند ، وغيره » .پاداشت دھد
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برای شخص عزادار که به او تسليت گفته می شود، شايسته است به تسليت «: آمده ) ٢/٣٠٧) (حاشية البيجرمی(در 

  .»جزاک هللا خيراً : جواب دھد با الفاظی مانند 

استجاب هللا دعاک ورحمنا وإياک « : امام ابن قدامه ازامام احمد نقل کرده که او به کسی که از وی تعزيه کرده بود، گفت

  ) .٢/٢١٢(» المغنی«.» و به ما و شما رحم کندخداوند دعايت را اجابت کند،: 

  :ال شد ؤاز جناب عالمه ابن عثيمين س

بھترين لفظ تسليت «: کدامند؟ و با چه لفظی پاسخ داده شود؟جواب فرمودند ) تسليت گوئی( ماثوره در تعزيه ۀادعي

گيرد متعلق به  خداوند می دھد و میھرچه را که « : ھمانست که پيامبر صلی هللا عليه وسلم به يکی از دخترانش فرمود 

و  ، اين بھترين لفظ است»خودش است و ھرچيز نزد او مدت مشخصی دارد پس صبر پيشه کن و اميد ثواب داشته باش

» مجموع فتاوی ابن عثيمين«. »خدا از شما بپذيرد، و ما را بر تحمل و صبر ياری دھد: شخص عزادار در پاسخ بگويد 

)١٧/٣۵٩. (  

 دادامه دار


