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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١۴ اپريل ٢٠
  

  آداب جنازه
١٠  

   در سوگ و ماتم چه می گويند؟

البقاء : (به شخص سوگوار می گويد فرد تسليت دھنده. دی و تسليت خالصه می شوئ ھا در شکيبات صحبتدر اين مناسب

 ما از آن خدا ھستيم و به سوى او باز» «إنا  وإنا إليه راجعون«   يا» .تنھا خداست که می ماند«: يعنی) 

گرفت از آن آنچه را خداوند «: يعنی) وْلتحتسب  ما أعطى و ما أخذ، وكل شیء عنده بمقدار، فْلتصبر(، يا ».گرديم مى

اميد به  مسلماً ھر چيزی نزد او دارای تقديری است، لذا بايد صبر کرد و. خود اوست خودش بود و آنچه داده است مال

   ».ثواب داشت

  .».خداوند برای اين عملت پاداشت دھد«: يعنی) آجرك هللا: (فرد مصيبت ديده آمين گفته و به فرد تعزيه کننده می گويد

  

   :عدم دادن تعزيه

قبل از ھمه بايد گفت که  تعزيه دادن و تسليت گفتن به فاميل  متوفی و مصيبت ديدگان، سنت است نه واجب، يعنی اگر 

 تعزيه کند، بر طبق سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم عمل هکسی دوست يا نزديکان خود را که به مصيبتی گرفتار شد

  .از اجر و ثواب محروم کرده و چيز ديگری بر وی نيستکرده است، و اگر ھم تعزيه نکند فقط نفس خويش را 

وردن آ یجاه تعزيه دادن مسلمان موجب روحيه گرفتن و قوی شدن در برابر مصيبتش خواھد شد، و عالوه بر آن ب

 اخوت و برادری بين مسلمين می شود، و اين يکی از مھم ترين مقاصد ۀموجب تقويت رابط مراسم تعزيت وتسليت،

  .شريعت است

 ترک می اگر کسی بداند که فالن شخص از نزديکانش به مصيبتی گرفتار شده اما تعزيه دادن و تسليت گوئی را عمداً 

که احساس ھمدلی و تسلی دادن و کمک کردن به انسان  کند، در واقع نوعی جفا در حق آنھا مرتکب شده، حال آن

  .تر مصيبت را فراموش کندمصيبت ديده از حکمت است، که اينکار موجب می شود ھرچه سريع

 مسلمان است که ھرگاه از مصيبت يکی از بردارانش مطلع شد، در تعزيه کردن او نبايد کوتاھی کند، ولو اگر ۀلذا شايست

که مصيبتش را فراموش  گونه ایه نی باشد، ولی اگر مدت زمان درازی از مصيبت گذشته باشد بولفيبا يک تماس ت

  .تعزيه نيست، تا درد آن برايش تازه نشودکرده باشد، ديگر نيازی به 

  :عالمه ابن عثيمين می گويد 
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در خانه اش به قصد استقبال از تعزيه کنندگان مکروه است ) مصيبت ديده(بعضی از اھل علم گفتند که نشستن انسان  «

ھا را در مسجد يا ھرگاه آن) مصيبت ديدگان(و حتی بعضی گفتند حرام است و چنين عملی جايز نيست، و برای تعزيه 

که ھنوز مصيبت  شرطیه کوچه و سرگ  و يا قبرستان يا ھر مکانی ديگری مالقات نمود تعزيه و تسليت گويد، البته ب

را فراموش نکرده باشد، اگر فراموش کرده باشد و اثر آن نمانده باشد در اينحالت فايده ای بر تکرار تعزيه نيست؛ زيرا 

که ھدف از تعزيه دادن قوی کردن انسان   موجب يادآوری مصيبتش خواھد شد، حال آنھرگونه تعزيه ای در اين حال

» « مصيبت ديده بر صبر است، پس ھرگاه مصيبت را فراموش کرد و زمان طوالنی بر آن گذشت، ديگر تعزيه نکند

  .»نور علی الدرب

  . تسليت گويد،می به فرد مصيبت ديدهنی يا ارسال پياولفيانسان اگر در مسافرت ھم باشد، می تواند با يک تماس ت

  

  :استقامت  وپايدارى در مصايب

  .» وبشر الصابرين  الذين اذا  اصابتھم مصيبة قالوا انا   وانا اليه  راجعون« : فرمايد  پروردگار با عظمت ما می

   

   :صبــر

  به نحوى كه ھيچ پيغمبر  وھيچ رھبر  متقيان  ونيكو كاران  استۀء  واسلحاز اخالقھاى  حميده  وصفت  انبياصبر يكى 

  .گرديده است ى كامياب  وموفق  نئودر نھايت امر  ھيچ انسان خير خواه   بدون صبر  وشكيباوزعيم 

  .عمل آمده است ه وری بآچھار  بار  از صابرين   ونعمت صبر  ياد و ن ھفتاد أشلدر قرآن عظيم ا

« :گويد مثل  معروف عربى است كه می.  صبر نصف ايمان است  » نالصبرنصف االيما « ده کهمدر روايات اسالمی آ

  . كاميابى  وظفر استۀصبر وسيل»  الصبر مطية النصر 

   

  مصيبت يعنى چــه؟ 

  . زاندرديده ،  ودل  انسان را   مى سوگ   است  كه روح انسان به اثر آن   افسردهایمصيبت  عبارت  از حادثه 

ثر از دست  دادن  ثروت  و ياھم مبتال شدن ا  مرگ  دوستان  و عزيزان ،  گاھى ھم   به اين مصيبت ھا  گاھى   به اثر 

انسان   به  فقر، تنكدستى گرسنگى وپريشانى،  وگاھى ھم   به اثر از دست دادن  مقام ومنزلت  ويا ھم  رفتن  به سوى  

 و در نھايت از دست ه امراض مزمن  وخطراناكگاھى ھم  مبتال شدن  انسان  ب بدبختى  ھا  و  مذلت ھا  و،سياه چال ھا

 تاريك  ۀس وخوف از  مستقبل و آيند انسان  به  اضطرابات  روانى  ترگاھى ھم  مبتال شدن متى  ودان صحت وسال

  .يد آوجود می ه  ب ..وغيره 

  

   :استقامت در برابر  مصايب يعنى چــه  

  ۀكه انسان ھم يكى اين : باشد    دو مر حله می برابر  مصايب  دارایاستقامت  در بر اين عقيده اند كه ايستادگى و ءعلما

وه  در برابر مانند  ك و.  حتى  با لب خندان  وعدم  خم ابرو   تحمل كند ى ،   وئ  مصيبت ھا را  با  تحمل و شكيبااين

با  تعمق بيشتر   و.  دعا نمايدبيشترى را است ايستد  واز خالق خويش نيرو وتوانمندى مبارزه ومقامت اين  ھمه مصايب ب

  .  بپردازد »   انا  وانا اليه راجعون«  :  مايد فر  مباركه كه میتدر مفھوم اين آي

ء ببيند  ، جز  نيكى سود ديگرى  ست در ھر آن  چه  كه خالق آن رضاوبا تمام احساس  در ك  نمايد  كه انسان بنده هللا  ا

  . حق  او تعالى  باشدبنده بايد  ھميشه  تسليم . ندارد

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

   :مـصــيبـــتۀ نتـيـجـــ 

ن باشد  كه  ئن   روا  داشته  شده است   ، مطماگر مصيبت در اثر ظلمى باشد كه از جانب   ظالم وستمگر بر  انسا

  .روزى آمدنى است كه خداومتد متعال  ، انتقام را از او خواھد گرفت

يقين داشته باشد  كه تحمل او  به نفع او خواھد بودھم از نظر  معنوى وھم واگر اين مصيبت از جانب خداى متعال باشد   

   .  آن مستفيد  خواھد گرديدۀاز نظر  مادى از بھر

 

  : فوايد مادى صبر وتحمل اينست كه

امات  يابى  به مقدستمى يافته كه با  نيرومندى روح   ، انسان  توانمندى يروح  انسان  بر اثر اين  استقامت نيرومندى عظ

را  ندارد كه اين  جز از خالق  كسى ديگرى  توانمندى آنه كه  به آن مقام دست يافت، ب عاليه را خواھد يافت  وزمانی

  .مقام  را از نزدش  تصاحب  نمايد

.  ددگر بديده  میآ   ایانسان در اثر پايدارى واستقامت،  راه مبارزه  با  مشاكل و  فشار ھا  را آموخته  ودر چنين مبارزه

  .را  از دست  ھم دادند  در طول تاريخ  بسيارى از انسانھا   بودند  كه به مقامات بزرگی رسيدند ولی با بسيار سادگی آن

. يمات  بزرگ نشده باشد مالا نارو   نشده باشد  و در مقابله به ھمينطور  است  اگر انسان در زندگى  با سختى ھا  روب

سانى از دست  آورد ھاى خويش را به  آد پيوست  كه بسيارى  از مناصب ودست  به وقوع خواھیش  حوداثدر حيات

 .  خواھد داد

مزد آن »   «شود كه كار كند  مزد صاحب كسانى می« و »  بى رنج گنج ميسر نمى شود « :  چقدر زيبا است كه اً واقع

  . ادمقاومت وپايدارى از خود نشان د   دشواری ھازحمت كشيد ودر برابر مصايب و» . گرفت  جان برادر  كه كار كرد

    .فرمايد  كه در مصايب صبر واستقامت  داشته باشد خداوند متعال  نعمت  ھاى خويش را به كسانى  ارزانى  می

 

  :حضرت يوسف

دشوارى را   ازيم   در خواھيم يافت كه يوسف لحظات  سخت وندي كوتاه بیاگربه داستان زندگى  حضرت يوسف نظر  

  .گونه خطاء  تحمل  كرد نھم به اثر حسادات برادران خود بدون ھيچدر چاه آ

فروش خويش را با  زر در   بازار مصر  تحمل كرد ، سالھا زندانى شد ن را  تحمل كرد ، ھمه  حضرت يوسف خريد و

 اين ۀمشکالت ، بی خانگی ، دوری از پدر ومادر ، وطن وفاميل ، وھم تھمت ھا را  تحمل  کرد با درنظرداشت ھم

 محکم صبر ، در نھايت  توانست  زمامدار وشخص قدرتمند وصحاب اختيار در  مصر گردد وباز ۀمصايب  او با اراد

فاميل خويش وباز ھم با تدبير  عالمانه  ومدبرانه در خدمت مردم مصر  ھم در خدمت برادران خود ، در خدمت پدر و

    .قرار گيرد 

  

  : حضرت يعقوب

ى وفراق  فرزند خود سوخت وگداخت  ولى  استقامت كرد به اثر ھمين صبر ئب   سالھا  در جدان  حضرت يعقو ھمچنا 

  .ش  دوباره  روشن ساخت ند  پاك چمشش را  به  جمال فرزندواستقامت  بود كه خداو

  

  :حضرت ايوب

  

ل و  اوالد صبر را از دست دادن  ما در روايت اسالمی می نويسند که حضرت  ايوب   در فقر ومسكنت و تتنگدستى  و
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ش  زبانزد خاص و رين  صبرى بود  كه صبر تكه  صبر  ايوب از جمله  چنان با عظمت  خود قرار داد ، طوریۀپيش

  . عام  گرديد

 .  آن می پرداختۀگرديد   با ذكر صبر  ايوب  به مقابله ومبارز كه  با مشكل  و يا مصيبت  مبتال می وھر آن كسی

  :مؤرخين نوشته اند  

( مال  واوالد  ونعمتھا را ) پروردگارا  تنھا تو ھستى  كه « : نگاميكه ايوب  به مصيبتى  گر فتار  مى شد، مـى گفت ھ

 متبركه  تء  آيا النبيا  (ۀن در سورأداستان صبر ايوب را قران عظيم الش . مى بخشى( آنھا  را ) پس مى گيرى  وتنھا تو 

  :است  ان داشته چنين بيی خاصی  ئبا زيبا ) ٨۴  -  ٨٣

مريضی  ! پروردگارا : ياد خواند و عاجزانه  گفت  السالم پـروردگار خو درا  به فركه  حضرت ايوب عليه  ھنگامی«

خالق اليزال   دعاى  او را  مى پذيرد مريضی  وى را بر  « .   بانانى  تو مھر بانترين  مھر به من  روى آورده است و

 .». نمايد   میء  ومنال  دو چندان  بدو اعطااموال طرف مى سازد اوالد   و

   

   : معنـــوى صبرۀنتيج 

  را  به انسان  عنايت    میى ھائنيكو  معنوى صبر  در مصايب  آن است كه  خالق اليزال  بھترين  پاداش ھا وۀنتيج

  :مايد فر

يم ، سپس به ئزماآقدرى از مصايب  مى مـا شما را  به مـــــ« :   ن  پاك چنين ارشاد فرموده است آ خداوند پاك در قر

جنات عدان الھى در  انتظار  كسانى كه  در برابر اين   مصايب صبر  وبايدارى  كنند  مژده مى دھيم كه   بھشت برين و

   . زير آن ھا كسانى بودند  كه رضاى  حق  را بر  رضاى خود مقدم دانستند .آن ھا ست

  

 : شكايــــت

شكايت در مصايب اگر  براى تشفى قلب وآرامى  روان   باشد ، جواز  دارد  باور وعقيده اند که بدين برخی از انسانھا 

شکايت از مصايب  ذکر و در جواب ھمچو نظريات بايد گفت که. ورند  آشمار میه را  به اصطالح بھترين وسيله ب وآن

 .  ن شکايت ھا در تلخی زندگى مى افزايد  تقليل نمى بخشد ، بلکه تجارب نشان داده  كه ھميرا سوزش  دل  ،نه تنھا

، و    به  عادت انسان  مبدل خواھد شد شکايت ھر روز تکرار گردد ، در نھايت اين عملۀناگفته نبايد گذاشت اگر سلسل

ومندى ، ،  كه درنھايت امر  نيرگشوددر ھر مصيبتى ولو كه  مصيبت كوچك  ھم  باشد  انسان لب به شكايت  خواھد 

انسان  به جسم  ضعيف  ش  در برابر حوادث  وروز گار زندگی تضعيف  خواھد گرديد ، و ومقاومت  وجودپايدارى 

در برابر حوادث  به  نازكى  از حوادث روزگار زندگى  او را خواھد لرزانيد  و توانى مبدل خواھد شد كه ھـر باد ونا

خواھد گرفت  و در نھايت اورا به  مرگ حقيقى شكست مــواجه خواھد گرديد  و مرگ تدريجى كم كم گريبان  اورا 

 .خـواھد كشانيد

ردند  ، اين شريكى  چه سودى  به حال  گاگر ھدف از شكايت كردن آن باشد كه ديگران به غم شكايت كننده شريك    

  . شكايت كننده خواھد رسانيد

  كه از شنيدن آن  به تنگ  آيد  وازدر زندگى بسيارى از مصايب  است  كه كمك كردنى  نيستند وشنونده  به جز آن

شكايت را بايد نزد هللا   نمود كه چاره .  ورد آبار نخواھد ه  ديگرى  براى انسان بمجالست  ومصاحبت  بگريزد  ، سود

   .ساز،  بى چارگان است

روزى را جزع در مصايب  عاقبتى شومى داشته، ولى  استقامت وپايدارى در برابر مصايب  سرانجام  كاميابى وپي

  . گرداند نصيب انسان می
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جز ه ب.  خواه لذايذ باشد ويا شدايد . ى اين جھان  پايان يافتنى است  چيز ھاۀور  واعتقاد باشيم كه ھم ما بايد به اين با

  . ذات  حق تعالى

پايدارى   در  مت وبھره را كسى  مى برد  كه استقا مابايد بر اين  امرمعتقد باشيم  كه پس از پايان  ھر مصيبت ، سود و 

  . ورده باشدآعمل ه برار  آن ب

    .فزا  امين  يا رب العالمينيوانمندى ما را  در برابر  آن بت خداوند مارا از مصايب نجات  ده ، ونيرو و 

 

   :وردن مراسم تشييع جنازهه جاء آاسراف درب پرھيز از

   :ی مانندئامسلمان از ھرگونه بدعتی در اين رابطه دوری می نمايد، بدعت ھ

يا از اين قبيل مجالس  از جمله  يا مراسم ومحل سالگرد و برپانمودن مجالس ومحافل مجلل ، محافل شب جمعه ، چھل و

  .باشد بدعت ھا در دين مقدس اسالم می

  

  : فــاتـحه گيـری

ه برای مصيب باشد ک نگونه ثواب میآمصيب زده را کند برای او ) تسلی(که تعزيت  ارشاد رسول مقبول است کسی

  ) جامع ترمذی ، معارف الحديث. (باشد  زده می

غير ه ب.  اکثريت مطلق علماء وفقھا بدين باور وعقيده اند که  فاتحه گيری برای ميت  فقط برای مدت سه روز می باشد 

 اين مدت زن تواند تا اين مدت سوگوار باشد ولی  بعد از می  آن چھار ماه و ده روز است وۀاز زن متوفی که مدت عد

  .نيز نبايد سوگوار باشد

  

   :فرصت سه روزه

يد که   نتواند  در مراسم تعزيت شخص آ   پيش یاگر برای انسان گرفتاری و مشکالت :ور شديم آ  ياد که که قبالً  طوری

ھد ، رد  تا در ظرف سه روز مراسم  تعزيت وتسليت را انجام دآعمل ه متوفی در اولين ساعت  سھم بگيرد ، کوشش ب

تسليت خويش را ابراز نمايد ، در صورت عدم   فرد مصيبت ديده رفته  و ودر صورت ممکن بھتر  است شخصاً به نزد

 انترنيتی وغيره در تعزيت وتسليت برای بازماندان ۀساير وسايل ممکن يا تواند توسط تلگرام ، تيلفون و امکانات  می

  .متوفی سھم گيرد 

  

  : از دفن جمعی بر ميت بعده  دستیدعا

در اين ھيچ جای شک نيست که دعا کردن برای ميت بعد از دفن آن مشروع است، به دليل حديث عثمان بن عفان رضی 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إَِذا فََرَغ ِمْن َدْفِن اْلَميِِّت َوقََف َعلَْيِه فَقَالَ  «: هللا عنه که گفت   أِلَِخيُکْم َوَسلُوا لَهُ اْستَْغفُِروا : َکاَن النَّبِیُّ َصلَّی هللاَّ

  .و صحيح است) ٣٢٢١(أبوداود » بِالتَّْثبِيِت فَإِنَّهُ اآْلَن يُْسأَلُ 

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

  .»ال قرار می گيردؤستقامت نمائيد، چرا که اکنون مورد سبرادرتان طلب آمرزش کنيد و برای او از خداوند تقاضای ا

  .پس برای ھر مسلمانی که در تشييع جنازه حضور دارد، مستحب است برای ميت دعا کند

د و در  يک نفر دعا بگويد و بقيه گوش سپارنصورت دسته جمعی صورت گيرد ، مثالً ه و اما اگر دعای بعد از دفن ب

انتھای ھر دعا آمين بگويند؛ اگرچه بعضی از اھل علم چنين کاری را اگر گھگاھی انجام شود و به عادت دائم تبديل 
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که ھرگاه جنازه ای را تشييع کردند يا قبری را  گونه ایه نشود، جايز دانسته اند، اما اگر به يک سنت تبديل شود، ب

  .ھمه با ھم با يک صدا دعا کنند، در آنصورت چنين کاری بدعت خواھد شدزيارت نمودند با اين روش دعا کنند و يا 

بعضی از مردم بعد از دفن ميت در کنار قبر می ايستند و برای او دعا می کنند، آيا : ال شد ؤاز شيخ  عالمه ابن باز س

رت دسته جمعی باشد، صوه و آيا می تواند ب اين جايز است؟ و آيا دعای مشروعی ھست که بعد از دفن خوانده شود؟

  ی دعا کند؟ئتنھاه مثال شخصی دعا بگويد و بقيه آمين گويند؟ يا بايد ھرکس ب

  :جواب فرمودند 

سنت ثابت شده از رسول صلی هللا عليه وسلم داللت دارد که دعا کردن برای ميت بعد از دفن مشروع است، چرا که «

برای : ارغ می شد در کنار قبرش می ايستاد و می فرمود رسول هللا صلی هللا عليه وسلم، ھرگاه از دفن ميت ف«

، »ال قرار می گيردؤبرادرتان طلب آمرزش کنيد و برای او از خداوند تقاضای استقامت نمائيد، چرا که اکنون مورد س

 ولی ی برای ميت دعا کند، وهللائتنھاه و ايرادی ندارد اگر يک نفر دعا کند و شنوندگان آمين گويند، و يا ھرکس ب

  ).٢٠۴/ ١٣" (فتاوی الشيخ ابن باز"» التوفيق

  

  : برپا داشتن مجالس ترحيم وتعزيه

گردد ، بدعتی نو پيدا   خصوص مجالس امروزی که در کشور ما افغانستان برپا میه تدوير مجالس ترحيم وتعزيه  ب

  .است که در دين اختراع گرديده است 

ُکنَّا نَُعدُّ ااِلْجتَِماَع إِلَی أَْھِل اْلَميِِّت َوَصنِيَعةَ الطََّعاِم بَْعَد « :   آمده است که در حديث جرير بن عبدهللا بجلی رضی هللا عنه

 ميت و درست کردن غذا برای عزاداران را بعد ۀما اجتماع کردن برای خانواد). (۶٨۶۶(مسند أحمد » َدْفنِِه ِمْن النِّيَاَحةِ 

  ).حساب می آورديمه از دفن ميت جزو نوحه ب

  :در اين حديث به دو مورد مھم اشاره دارد که مسلمانان بايداز آن پرھيز کنند 

  . اجتماع کردن در ھر مکانی چه مسجد و چه منازل جھت عزا-١

  .ی از آنھائ درست کردن غذا برای عزاداران و پذيرا-٢

ی است و ئوعی از نوحه سراکه اجتماع کردن برای عزا و درست کردن غذا برای عزادران ن حديث اشاره دارد به اين

  .نوحه حرام است

اما نشستن در مکانی برای تعزيه، يعنی نشستن در آن «: می گويند )۵/٣٠۶( » المجموع « هللا در ةامام نووی رحم

 ميت در منزلی جمع می شوند تا مردم برای تسليت نزد آنھا بيايند؛ امام شافعی و دسته ای ديگر ۀکه خانواد مکان چنان

و در کراھيت اين عمل برای زنان و مردان فرقی وجود ندارد، و گفته اند  کيد دارند،أی شافعيه بر کراھيت آن تاز علما

  .»که اين عمل بدعت است

  :و در کتاب دائرة المعارف فقھی آمده 

 دانند؛ مثالً فقھاء نشستن برای تعزيه در مسجد را مکروه دانستند، و شافعيه و حنابله نشستن برای تعزيه را مکروه می «

 متوفی در مکانی جمع شوند تا مردم به جھت تعزيه نزد آنھا بيايند، زيرا اين عمل نوپيدا و بدعت است، و حزن ۀخانواد

  ).١٢/١٨٩(» الموسوعة الفقھية«  . »و اندوه را تازه می کند

  : شيخ ابن عثيمين در اين باره می گويد 

اد مصيبت ديده، بدعت است و اگر عالوه بر اين اجتماع برای اجتماع کردن جھت تعزيه در منزل يکی از افر«

که بسياری از اھل علم نوحه را جزو گناھان کبيره  حساب می آيد، در حالیه عزاداران غذا نيز تھيه شود جزو نوحه ب

  .٣٢٨ال ؤ س٣٧١شيخ ابن عثيمين صفحه » مجموع الفتاوی» « حساب کرده اند
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تعزيه آمده اند  قصده  متوفی؛ اجتماع در خانه و استقبال از کسانی که بۀ نسبت خانوادبه«: و باز در جای ديگری گفتند 

شمار آورده اند، بلکه درب خانه را ببندد، و ھرگاه ه را جزو نوحه ب برای آنھا مشروع نيست، زيرا بعضی از سلف آن

  .ليت گويندرا در کوچه و خيابان و مسجد مالقات کردند به آنھا تس)  متوفیۀخانواد(مردم 

  :پس در اينجا دو امر قابل ذکر است 

  : اول 

که گفته شود که چون از بستگان نزديک است اگر نرود خطر   متوفی، اين مشروع نيست، مگر آنۀرفتن به نزد خانواد

  . رحم درکار باشدۀقطع صل

  :دوم 

ندارد، بلکه بعضی از ) در دين(اصلی قصد تعزيه می آيند، اين کار ه جھت استقبال از کسانی که ب) در مکانی( نشستن 

  ).١٧/٣۴٣(» مجموع الفتاوی« . »شمار آوردنده را نوعی نوحه ب سلف آن

 داخل مسجد نامشروع است، چرا که مساجد برای تعزيه بنا نشده اند، بلکه برای نماز و قرائت قرآن ۀتعزي«: و باز گفتند 

بخواھد برای تعزيه در داخل مسجد چوکی  بچيند، بايد وی را منع و ذکر و يا خدا و امثال اينھا بنا شده اند و ھرکس 

  . »..کرد، زيرا موجب ھمھمه و بی نظمی در آنجا خواھد شد

  ).  ١٧/٣۵۴(» مجموع الفتاوی« 

ا قُتَِل َزْيُد ْبُن َحاِرثَةَ َوَجْعفٌَر َوعَ « : د از عايشه رضی هللا عنھا آورده که گفت وو اما روايتی که ابوداو ِ ْبُن َرَواَحةَ لَمَّ ْبُد هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِی اْلَمْسِجِد يُْعَرُف فِی َوْجِھِه اْلُحْزنُ  ِ َصلَّی هللاَّ   ).٣١٢٢(د وأبو داو» َجلََس َرُسوُل هللاَّ

م در و عبدهللا بن رواحه کشته شدند، رسول خدا صلی هللا عليه وسل) بن ابی طالب(وقتی زيد بن حارثه و جعفر «: يعنی 

  .» او حزن و ناراحتی پيدا بودۀمسجد نشست و در چھر

نشستن پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای آن نبود که مردم برای تعزيه و عرض تسليت خدمت ايشان بيايند، عالمه عبد 

  :د می گويد والمحسن العباد در شرح حديث ابوداو

ان وجود ندارد، پيامبر صلوات هللا وسالمه وبرکاته عليه در در اين حديث دليلی مبنی بر نشستن و استقبال از عزادار «

ثر و ناراحت شدند، و چه بسا به اين خاطر نشستند چون در نشستن أمت) خبر وفات آن سه تن(مسجد نشست چون از 

  .»برای انسان نوعی راحتی وجود دارد، چرا که نشستن از ايستادن برای جسم انسان  بھتر است

  

  :تغذا دادن براى مي

عزاداران و (جايز نيست صاحب عزا :  هللا با سند حسن روايت شده آمده است که ةامام احمد  رحم ازدر حديثی که

  . آيند غذا و خوراك تھيه و آماده كنند براى مردم و كسانى كه براى تسليت به نزد آنان می) سوگواران

   :فرمايد  در مورد  صحابى بزرگوار جرير بن عبدهللا البجلی  می

 جمع شدن براى عزادارى و تھيه و آماده كردن غذا را بعد از دفن -صلی هللا عليه وسلم-ما در زمان حياِت رسول هللا «

 و سوگوارى ناجايز دانسته و بر  ) نوحه خوانی، گريه و زاری و شيون به روش جاھليت(ميت از انواع نياحت 

  شمرديم می

ه براى خودشان و ميھمانھاٮشان غذا تھيه كنند، البته بھتر آن است كه اما براى صاحبان عزا مانعی  وجود ندارد ك

  .خويشاوندان و ھمسايگان براى صاحبان عزا غذا پخته يا تھيه كنند

 كشورھای سوريه، اردن، ۀمجموع( در سرزمين شام - طالب رضی هللا عنه زيرا زمانى كه خبر شھادت جعفر بن أبى

 خويش دستور ۀ به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم رسيد، ايشان به خانواد ) . گفتند لبنان و فلسطين امروزی را شام می
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بر آنان امرى ) امروز: (غذا تھيه كنند و سپس فرمودند طالب رضی هللا عنه،  جعفر بن أبى ۀدادند تا براى خانواد

   .گذشته است كه آنان را به خودشان  مشغول ساخته و نگرانشان كرده است )مصيبتى(

ً فإنه قد أتاھم أمر يشغلھم«    .)د، الترمذی، ابن ماجه و ديگرانوأحمد، أبوداو. ( »اصنعوا آلل جعفر طعاما

  .ى كه براٮشان تھيه شده ھمسايگان و يا ديگران را دعوت كنندئوجود ندارد كه صاحبان عزا از غذاھمچنين مانعى 

  

  : اربعين ويا روز چھل برای مرده

پايه ای در دين اسالم ندارد، بلکه اين   اساس، بنياد و،يل وبرگزاری از روز چھل  باالی ميتنويسند که تجل محقيقن می

 اسالمی را نيز ۀبه مرور زمان دامن جامع و  فراعنه در بين مسلمانان  نفوذ نموده است ھایجارو از رسوم وو ت اعاد

  .فراگرفته است 

  .در اسالم پايه و اساس شرعی ندارد تدوير روز چھل  برای مرده ، بدعت بوده  و  اربعين و

ستودن ميّت به دليل حديث  ی بر او به طرق مرسوم امروزی و اجتماع برای آن و غلو درئبزرگداشت ميّت و مرثيه سرا

 آن) ( ١۵٨١(، وسنن ابن ماجه باب ما جاء فی الجنائز )١٨٣۵١(مسند أحمد (عبدهللا بن ابی اَوفی که احمد و ابن ماجه 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم  . (»نھى رسول هللا عن المراثی«: را صحيح دانسته که گفته موده و حاکم نيز آنرا روايت ن

جايز نيست، و چون در ذکر اوصاف ميّت غالباً ھمراه امت با فخر و تجديد غصه و به ) از مرثيه ما را نھی نموده است

و يا ھنگام عبور جنازه و ذکر اعمال نيک وی ھمچون رثای ھيجان رساندن اندوه اما ِصرف تعريف از ھنگام ذکر او، 

  .برخی از ياران پيامبر ص ھنگام شھادت ياران اُحد جائز است

ای عبور كردند او را به خير و نيکی   از انس بن مالک نقل شده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  و ياران از جنازه

، عمر »وجبت«: ، سپس به جنازه ديگری عبور كردند، فرمود»وجبت«: دستودند، پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمو

  : گفت

اين که بر او ستايش نيک نمودی جنت برای او واجب «: چه چيزی واجب گشت؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمود

خداوند گردد، شما در زمين شاھدان  ای را که بر آن تعريف شر نمودی آتش بر او واجب می گشت، و اين جنازه

  ).١۵٧٨(مسلم در كتاب الجنائز (»   باشيد می

  

  :دار االفتا ءمصر وحکم گرفتن روز چھلم

باشد چنين حکم نموده  خويش که ثبت داراالفتاء مصر نيز می) ٣٧٧(شيخ امام حسنين محمد مخلوف طی فتوای شمار 

  : است 

نت صحابه نمی باشد و حتی تابعين روز گرفتن روز چھلم در شريعت نيست و از سنت آنحضرت صلی هللا عليه و س

چھل يک عادت جديد و يک بدعتی می باشد که . چھلم را نگرفته اند و اين عادت در قديم در بين مسلمانان رواج نداشت 

  .را منع نموده است شريعت آن

رغير راه صحيح دربرگزاری چھلم پول د. مردم فکر کرده اند که گرفتن چھلم از دين است و ايشان در خطأ می باشند

  . شود  مصرف می

و ھمچنان گرفتن  .  ميت به پول محتاج باشندۀممکن است ميت از مردم و از خداوند قرضدار باشد و ممکن است خانواد

  . روز چھلم تجديد از غم و حزن می باشد که در شريعت مکروه است

در مذھب (ل األوطار و در فتاوی التتار خانيه که در ني بار است چنان تعزيه يک) . التعزيه مره: (در حديث شريف که 

  .بار فاتحه داده باشد بار دوم فاتحه ندھد  آمده که اگر کسی يک) حنفی
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   . کند آمده که فاتحه دادن و گرفتن بعد از سه روز کراھيت دارد زيرا غم را تجديد می) الدر المختار(در کتاب 

سازد و بايد مردم از اين  باشد و دين و دنيا را فاسد می دعت بدی  میگرفتن روز چھلم و فاتحه زيادتر از سه روز يک ب

که برای ميت در زندگانی برزخ فايده دارد دعا و استغفار و تالوت قرآن و فرستادن ثواب  عادت بد دوری کنند و چيزی

  .رسد آن می باشد و خواندن نماز و گرفتن روزه و رفتن به حج از طرف ميت برای ميت ثواب می

  

  :اعمال نيکی که ميت ازآن فايده می برد

  !خوانندگان محترم 

  :شود   مند می ميت  و متوفی در چند صورت از اعمال نيک زنده ھا  بھره

فايده می  که، شرايط قبوليت دعا فراھم شود شرط اينه ب  قبل از ھمه چيز ھا ، ميت از دعای مسلمان در حق  او،-١

  :برد

  :فرمايد   مورد میپروردگار با عظمت ما در اين

ِن َواَل تَۡجَعۡل فِی قُلُوبِنَا ِغاّلٗ لِّلَِّذيَن َءاَمنُوْا َربَّنَآ « يَمٰ نِنَا ٱلَِّذيَن َسبَقُونَا بِٱإۡلِ ۡخَوٰ َوٱلَِّذيَن َجآُءو ِمۢن بَۡعِدِھۡم يَقُولُوَن َربَّنَا ٱۡغفِۡر لَنَا َوإِلِ

ِحيمٌ    )١٠ تآي: الحشر :ۀسور( » إِنََّک َرُءوٞف رَّ

اند، مورد مغفرت  پروردگارا ما را و برادران دينی ما را که پيش از ما با ايمان رفته : گويند آيند و می آنان که بعداً می (

  .)ف و مھربانیومنين راه نده، پروردگارا تو رؤؤھای ما ھيچ نوع کدورتی نسبت به م قرار بده و در دل

ْرِء اْلُمْسلِِم أِل ِخيِه بِظَْھِر اْلَغْيِب ُمْستََجابَةٌ ِعْنَد َرْأِسِه َملٌَک ُمَوکٌَّل ُکلََّما َدَعا أِلِخيِه َدْعَوةُ اْلمَ « : ھمچنان در حديثی آمده است 

ُل بِِه آِميَن َولََک بِِمْثلٍ  دعای مسلمان در حق برادر مسلمان خويش و در غياب او، يقيناً قبول (»بَِخْيٍر قَاَل اْلَملَُک اْلُمَوکَّ

آمين  : گويد کند، آن فرشته می رشته ای نزد او حضور دارد، ھرگاه در حق برادر مسلمانش دعای خير میف. شود می

  .و در حق خودت نيز اين دعا قبول شود) خداوندا استجابت کن(

زيرا مفھوم کلی که در .  خود، بھترين دليل برای اين مدعا استۀ اشتراک در مراسم جنازه وبر پا گردن نماز جناز-١

  .از جنازه وجود دارد ، ھمين  دعاء و استغفار برای ميت استنم

که در اين باره  احاديثی متعددی وجود دارد که از جمله  طوری: ھای نذری توسط ولی ّ ميت  قضا آوردن روزه-٢

  :ميتوان به احاديثی ذيل اشاره کرد 

  :الف 

ِ قَاَل َمْن َماَت َوَعلَ « اش  ی بر ذمهئھا ھر کس در حالی بميرد که روزه(» ْيِه ِصيَاٌم َصام َ َعنه َوليهَعْن َعائَِشةَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

  . )جايش روزه بگيرده باشد، ولی ّ او ب

  :ب

. زنی سوار کشتی شد و نذر کرد که اگر خداوند او را نجات دھد، يک ماه روزه بگيرد : فرمايد  می) رض( ابن عباس 

نزد رسول هللا صلی هللا ) دختر يا خواھرش(يکی از اقاربش . تا اين که فوت کردخداوند او را نجات داد و روزه نگرفت 

عليه وسلم  آمد و جريان را به حضور رسو هللا صلی هللا عليه وسلم گزارش داد ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم در جوابش 

:  هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمودرسول. پرداختی؟ گفت بلی اگر او مقروض می بود ، آيا قرض ھايش را می « : فرمود 

  )برو و از جانب مادرت روزه بگير. قرض و بدھی خداوند شايسته تر است که پرداخت شود 

  :ج

ِ فَقَاَل إِنَّ أُمِّی َماتَْت َوَعلَْيھَا نَْذٌر فَقَاَل اْقِضِه َعْنھَا«  باده از رسول هللا سعد بن ع( . »أَنَّ َسْعَد ْبَن ُعبَاَدةَ اْستَْفتَى َرُسوَل هللاَّ
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: اش بود؟ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود مادرم در حالی فوت کرد که نذری بر ذمه : صلی هللا عليه وسلم  پرسيد

  ).جای آوره تو نذر او را ب 

  . باشد ھای نذر می جای او در روزهه  به صراحت بيانگر روزه گرفتن ولی ميت بحديث ديگراين وبه ده ھا 

دليل عام قرار ه که شافعی و ابن حزم ب چنان. شود ھای فرض نيز می خاطر مطلق بودن شامل روزهه  اول بو حديث

از امام احمد شنيدم که  : گويد د میواما ابو داو. اند  فرض را نيز مشمول ھمين حکم دانستهۀدادن احاديث فوق، روز

  .شد نذری باۀکه روز جای ميت روزه نگيريد، مگر اينه ب : گفت می

ر روز ود، حمل ب ق ب ه مطل ا را ک ردهۀو پيروانش حديث نخست عايشه رضی هللا عنھ ذر ک د  ن ه از ه ب. ان ی ک ل روايت دلي

ی از رمضان مانده ئھا اش روزه جای مادرش که مرده بود و بر ذمهه عمرة نقل شده که از عايشه در مورد روزه گرفتن ب

  )طحاوی و ابن حزم( . ای ھر روز، نصف صاع گندم صدقه کنجه روزه نگير بلکه ب : عايشه گفت. بود، پرسيد

 ادامه دارد


