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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٤ اپريل ٢٢
  

  آداب جنازه
١١  

  

نست ماه رمضان را خاطر مريضی  نتواه اگر کسی ب :  است شدهگفته)  رض(نين روايت ديگری از ابن عباس ھمچ

اش   نذری بر ذمهۀجای ھر روز، مسکينی را خوراک بدھند و اگر روزه روزه بگيرد و در ھمان حال مرد، وارثانش ب

  ).د با سند صحيح و بشرط شيخينوابوداو. (جای او روزه بگيرنده بود، ب

  :شيخ عثيمين ميفرمايد 

زيرا راوی حديث، . رسد احمد نيز معتقد بوده است صحيح به نظر میاند و امام  آنچه عائشه و ابن عباس   بدان فتوا داده«

  .)بھتر به محتوا و مصداق آن آگاھی دارد

  :گويد ابن قيم در اعالم الموقين بعد از بيان حديث فوق و تصحيح آن می

ام را قبول اما گروھی ھيچکد. اند  فرضی و نذری را شامل قرار دادهۀبرخی محتوای اين حديث را کلی دانسته و روز

ھای فرض  جا آورد، نه روزهه ھای نذز را ب تواند قضای روزه ولی می : گويند می. و برخی قائل به تفصيل ھستند. ندارند

ه تواند ب زيرا ھمانگونه که کسی نمی. رسد ی، صائب به نظر میأو ھمين ر. و اين سخن ابن عباس و پيروان او است .را

 نذری مانند قرضی  است ۀالبته روز. جای او روزه بگيرده تواند که ب مان شود، نمیجای کسی ديگر نماز بخواند و مسل

  .تواند قرض  او را پرداخت نمايد ھمانطور که می. جا آورده تواند آن را ب که کسی ديگر می

  .ه نيستجای کسی ديگر پذيرفته جای ديگری و اسالم و نماز خواندن ديگری به  کسی ديگر بۀبر اين اساس است که توب

  :در اين خصوص احاديث متعددی روايت گرديده است  :  پرداخت قرض ھای ميت، توسط ولی يا غير ولی-٣

در تعليمات دين مقدس اسالم با تمام صراحت تذکر رفته است که  بازماندگان شخص فوت شده، برای پرداخت قرض 

ن راه صرف شود و اگر ثروتی از خود باقی حتی اگر تمام ثروتش در اي. ھايش بايد از مال ميت  مبادرت ورزند

  خود تالش نموده بود، دولت مکلف است که قرض ھايش را ر زمان حيات برای پرداخت قرض ھاینگذاشته بود ولی د

  . اشکالی ندارد،بپردازد و اگر دولت، چنين نکرد و افراد خيری قرض ھايش  را پرداخت نمودند

. زن و فرزندانی نيز داشت.  ماندیجاه برادرم فوت کرد و سيصد درھم از او ب : گويد  در حديثی  سعد بن اطول می-١

  . ھا  توزيع نمايم  اش را برای آن من تصميم گرفتم ترکه

. قرض ھايش  را بپرداز. خاطر قرض ھايش  در قبر زندانی استه برادرت ب : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود 

تمام ! ای پيامبر خدا : سپس نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  برگشتم و گفتم. ودمرفتم و قرض ھايش را  پرداخت نم
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رسول هللا صلی هللا  .ھا زنی بود که شاھد  نداشت زيرا مدعی آن. قرض ھای برادرم را پرداخت نمودم، جز دو دينار

  ).گويد ب آن زن را نيز بده، چرا که او راست میيعنی طل( .» أَْعِطھَا فَإِنَّھَا ُمِحقَّةٌ أو َصاِدقة« : عليه وسلم  فرمود

  :گويد  سمره بن جندب می-٢

: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بعد از برگزاری نماز جنازه ، و در روايتی ديگر، بعد از برگزاری نماز صبح، فرمود

  آيا از فالن طايفه، کسی اينجا حضور دارد؟  

 به ءصحابه به اين صورت بود که ھرگاه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ابتدا معمول ۀو شيو. ھمه سکوت اختيار نمودند

ال را سه بار تکرار کرد ؤرسول هللا صلی هللا عليه وسلم  اين س. کردند نمود، ھمه سکوت می الی مطرح میؤساکن، س

  .ولی کسی جواب نداد

شد،  کشيده مینگاه مردی که ازارش بر زمين آ : گويد روای می. آن شخص، از فالن طايفه است : سرانجام مردی گفت

  . استاز انتھای مجلس برخ

فالن شخص ـ که از : الم جواب ندادی؟ سپس فرمودؤچرا بار اول و دوم به س:  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

ا بپردازيد تا راه او اگر مايليد، قرض ھايش  ر. خاطر قرض ھايش  از رفتن به بھشت منع شده استه  آنان بود ـ بۀطايف

 او و يا کسانی را که به فکر او ھستند، ۀپس اگر خانواد. سوی بھشت باز شود و گرنه، او را به عذاب الھی بسپاريده ب

  .ھا بگو که قرض ھايش  را بپردازند تا  طلبکاری نداشته باشد مالقات نمودی به آن

ل داديم، کفن کرديم، عطر زديم و درمحل مخصوص جنايز در شخصی فوت کرد او را غس:  گويد جابر بن عبدهللا می -٣

   .نزديکی مقام جبرئيل گذاشتيم

تا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر او نماز بگزارد، سپس رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را مطلع ساختيم که جنازه 

  .آماده است

عرض . مديون باشد) ميت(ممکن است او  :  پس فرمودرسول هللا صلی هللا عليه وسلم  چند قدم ھمراه ما آمد، و س 

   .آری، دو دينار بدھکار است:  کرديم

ای پيامبر :  يکی از ميان ما بنام ابو قتاده گفت. شما بر او نماز بخوانيد:  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم برگشت و فرمود

  .کنم خدا من آن دو دينار را پرداخت می

 ۀباشد و از مال تو بايد پرداخت شود و از ذم پس آن دو دينار به عھده تو می:  له وسلم  فرمود رسول هللا صلی هللا  عي

در مورد آن دو دينار :  روز بعد که چشمش به قتاده افتاد، فرمود. ميت ساقط گرديد؟ آنگاه رسول هللا بر وی نماز خواند

  .  برد سر میه ون عذاب از او دور گشته و در آرامش باکن:  پرداخت کردم، رسول هللا فرمود:  چه کردی؟ ابوقتاده گفت

  

  :يادداشت

در حالی که از .  نماز پرداخت نموده استۀآيد که ابوقتاده قرض ھای ميت را پس از اقام از حديث فوق چنين بر می 

  .خود ابوقتاده به روايت صحيح ثابت است که پرداخت ديون، قبل از برگزاری نماز، بوده است

زيرا در سلسله سند روايت جابر، عبدهللا بن . رد مذکور، متفاوت نباشند، صحت روايت ابوقتاده ترجيح دارداگر دو مو

  .محمد بن عقيل وجود دارد که متکلم فيه است

اما در صورت مخالفت، قابل . اگر روايات نقل شده از وی، مخالف با روايات ديگران نباشد، در درجه حسن قرار دارند

  .و هللا اعلم. داستدالل نيستن

شود که اگر قرض ھای  شخص فوت شده، توسط شخصی ديگر غير از   از مجموع روايات فوق، چنين استنباط می-٢

  .يابد گردد و از عذاب الھی نجات می  میء ميت اداۀفرزندش پرداخت شود، دين از عھد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ِن إِ  ﴿تبنابراين احاديث فوق در واقع عموميت آي نَسٰ ﴾ را که گويای اين مطلب است که تالش الَّ َما سعی  َوأَن لَّۡيَس لإِۡلِ

ھرگاه انسان بميرد، اعمالش غير از سه  : گويد ثيری ندارد و ھمچنين حديث معروفی را که میأديگران برای انسان ت

ان بدين معنی که گاھی عمل ديگر. برد را از بين می. شود منقطع می) فرزند نيکوکار، صدقه جاری و علم مفيد( مورد 

  .شود برای انسان مفيد واقع می

چرا که پرداخت قرض ، امری خاص و پرداخت . البته پرداخت قرض ھای  ميت با صدقه دادن برای وی، فرق دارد

  . صدقه، امری عام است

در صورت صحت اجماع، مشکلی . اند که در مورد صحت صدقه دادن برای ميت، اجماع وجود دارد برخی نقل کرده

 فرزند ۀدر غير اينصورت، احاديثی که در مورد صحت صدقه برای ميت وارد شده است، حمل بر صدق. وجود ندارد

داند ولی فرد بيگانه، چنين نيست و  پدر و مادر می) جزو اعمال( زيرا نص حديث، فرزند را کسب . شود برای پدر می

ھمچنين صدقه دادن با ادای دين، قياس . رق استلذا اين مقايسه، در واقع قياس مع الفا. باشد قابل مقايسه با فرزند نمی

  . زيرا صدقه از ادای دين، عام تر است. شود نمی

  :گويد می) رض ( جابر -٣

طلبکاران برای باز .  ماند و مقدار زيادی خرما نيز بدھکار بودیجاه  احد شھيد شد و شش دختر از او بۀپدرم در غزو

ه فصل جمع آوری خرما فرا رسيد، نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ھنگامی ک. پس گرفتن حق خود اصرار ورزيدند

  :رفتم و عرض کردم

دوست دارم  قرضدارانش  با شما .  احد شھيد شده وقرضدار  استۀدانيد پدرم در غزو شما که می! ای پيامبر خدا

  . مالقات نمايند

ھا را جمع آوری  من نيز مطابق دستور، آن : گويد ر میجاب. برو و انواع خرماھا را جداگانه جمع کن : رسول هللا فرمود

ھنگامی که طلبکاران، . آنحضرت صبح روز بعد آمد. سپس رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  را دعوت نمودم. کردم

  . )ھا خواھد رسيد يقين نمودند که حقشان به آن( رسول هللا   را ديدند، احساس چيرگی نمودند 

ترين خرمن خرما دور  سه بار اطراف بزرگ لی هللا عليه وسلم عکس العمل قرضداران  را ديد،  وقتی که رسول هللا ص

  . زد و دعای برکت نمود

کرد و  قرضدران را بگو تا بيايند، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ھمچنان خرما کيل می : سپس کنار آن نشست و فرمود

 شود و ءمن فقط راضی بودم که قرض ھای  پدرم ادا. رم را پرداخت نمودکه تمام قرض ھای  پد داد تا اين ھا می به آن

حتی من به خرمنی که . ھای خرما ھمچنان باقی ماندند  خرمنۀخدا سوگند که ھمه ب. چيزی برای خواھرانم باقی نماند

.  از آن کم نشده بودرسول هللا در کنار آن نشسته بود و از آن به قرضداران داده بود، نگاه کردم گويا يک دانه خرما

آنحضرت تبسم کرد و . ھنگام نماز مغرب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  را ديدم و جريان را برايش بازگو نمودم

: وقتی آن دو بزرگوار را آگاه کردم، گفتند. نزد ابوبکر و عمر برو و آنان را نيز از اين جريان با خبر ساز : فرمود

  .دانستيم که چنين خواھد شد  عليه وسلم  آمد، ما میھنگامی که رسول هللا صلی هللا 

َمْن تََرَک َماالً فَلَِوَرثَتِِه َوَمْن تََرَک َدْينًا أَْو َضيَاًعا فََعلَیَّ «: يک خطبه فرمودۀ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  در ادام-۴

ول پرداخت و ؤمس) يعنی بيت المال و حکومت( گذارد، من ھرکس پس از خود مالی ب( .»َوإِلَیَّ َوأَنَا أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِينَ 

  ).پرورش مال و عيال او ھستيم

تِی َدْينًا ثُمَّ َجِھَد فِی قََضائِِه فََماَت َولَْم « :  از عايشه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود-۵ َل ِمْن أُمَّ َمْن ُحمِّ

ز اُمتيان من بميرد در حالی که مديون است و برای ادای دين، تالش نموده است، پرداخت ھر کس ا( .»يَْقِضِه فَأَنَا َولِيُّهُ 

 ). من استۀآن، به عھد
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  ! محترمۀخوانند

دھد به پدر و مادر او نيز، به  در قبال اعمال نيک و شايسته ای که فرزند صالح ميت، انجام می: وری استآقابل ياد 

زيرا فرزند از جمله کسب و اعمال والدين . ه از اجر فرزند چيزی کاسته شودک بدون اين. رسد ھمان اندازه اجر می

ِن إاِلَّ َما َسَعىٰ ﴿: فرمايد خداوند می. است نَسٰ برای انسان نيست، جز آنچه خود تالش ( ].٣٢ : النجم[﴾ ٣٩ َوأَن لَّۡيَس لإِۡلِ

  ).نموده باشد

ُجُل ِمْن َکْسبِِه َوإِنَّ َولََدهُ ِمْن َکْسبِهِ « :فرمايد ودر حديثی  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  می بھترين ( .»إِنَّ أَْطيََب َما أََکَل الرَّ

  ). آيد حساب میه  کسب و عمل او بۀترين روزی، آن است که انسان از دسترنج خود بخورد و فرزند انسان از جمل و پاک

. ی، وصيت کرد که يکصد برده از طرف او آزاد شودعاص بن وائل سھم : کند در حديثی از عبدهللا بن عمرو روايت می

بايد در اين  : خواست پنجاه برده ديگر را آزاد کند اما گفت پسرش، ھشام پنجاه برده آزاد کرد، پسر ديگرش، عمرو، می

. پدرم وصيت کرده که يکصد برده از طرف او آزاد شود : نزد رسول هللا آمد و گفت. ال کنمؤباره از رسول هللا س

توانم پنجاه برده باقيمانده را از طرف او آزاد کنم؟  می. رادرم، ھشام پنجاه برده آزاد کرده و پنجاه برده ديگر مانده استب

در روايتی .  شما به او خواھد رسيدۀاگر پدرت مسلمان بوده است ثواب آزادی برده يا حج يا صدق : رسول هللا فرمود

  . تو برای او سودمند خواھد بودۀا ايمان داشته، روزه و صدقاگر او به يگانگی خد :  ديگر آمده است

اين احاديث بيانگر آن است که ثواب صدقه دادن فرزند برای پدر و مادر خود، به  : گويد امام شوکانی در نيل اوطار می

، نيازی به بنابراين. زيرا فرزند انسان جزو کسب و حاصل تالش او است .اگر چه وصيت نکرده باشند. رسد ھا می آن

ِن إاِلَّ َما َسَعىٰ «  : تخصيص آيه نَسٰ  غير فرزند، آنطور که ۀو اما ثواب صدق. نيست) .( ٣٩ :  النجمۀسور(  » َوأَن لَّۡيَس لإِۡلِ

  .)رسد  به کسی نمی،شود از لحن آيات قرآن فھميده می

  :فرمايد  شيخ عثيمين  می

 فرزند، به ۀشود، فقط ثواب صدق ور که از آيات قرآن فھميده میاين  استدالل امام  شوکانی، حق و حقيقت است و آنط

  . ديگرانۀھا است نه ثواب صدق چون او حاصل تالش آن. رسد پدر و مادرش می

  .»رسد اجماع بر اين است که صدقه دادن به جای ميت، مورد قبول واقع شده و پاداش آن به او می« : گويد اما نووی می

  :دو دليل قبول ندارم ه من اين اجماع را ب: فرمايد  میولی در مقابل شيخ عيمين 

که ابن حزم، شوکانی  چنان. له ای جز مسائل ضروری دين، اتفاق نيفتاده استأاجماع به معنای واقعی آن در ھيچ مس -

  .اند و امام احمد نيز ھمين را گفته

رسی نموده، ديده ام که اکثريت با اجماع مورد اند با دقت بر  بنده اکثر مسائلی را که برخی مدعی اجماع در آن شده-٢

  . اند ادعا مخالفت کرده

در حالی . له شده که نماز جنازه در اوقات مکروه اشکالی نداردأ بر اين مسءنووی مدعی اجماع علما امام : بطور مثال 

  .که اکثريت قاطع، خالف اين اجماع است

  .توان از جانب آنان عباداتی انجام داد می: اند  قياس نموده و گفته از علماء ديگران را بر پدر و مادریھمچنان تعداد

  .داند ولی شيخ عثيمين اين استدالل اين عده  از علماء را رد نموده واين  قياس را به چند دليل باطل می

﴾ يعنی ھر ا يَتََزکَّٰى لِنَۡفِسهۦِۚ َوَمن تََزکَّٰى فَإِنَّمَ ﴿: فرمايد که قرآن می چنان.  مخالفت با لحن کلی بسياری از آيات قرآن است-١

نمايد و پدر و مادر ھم با تربيت صحيح فرزند خود گامی در جھت  کس عمل تزکيه آميزی انجام دھد خود را تزکيه می

  .اما ديگران از چنين مزيتی برخوردار نيستند. بنابراين، شريک عبادت فرزند خود ھستند. اند  خود برداشتهۀتزکي

ا َکَسبَۡت «   : گويد  تالش پدر و مادر است و قرآن می فرزند حاصل-٢ «  : گويد ھمچنين می). ۵١ : ابراھيم( » ُکلَّ نَۡفٖس مَّ
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که  چنان. شود مند میه يعنی انسان از کسب و تالش خود بھر). ٢٨۶ :  البقرةۀسور( » لَھَا َما َکَسبَۡت َوَعلَۡيھَا َما ٱۡکتََسبَۡت 

ِن إاِلَّ َما َسَعٰى «  : تآيحافظ ابن کثير در تفسير اين  نَسٰ   ). ٣٩ :  النجمۀسور(» َوأَن لَّۡيَس لإِۡلِ

و بر . رسد شود، پاداش کار نيک ديگران نيز به او نمی خاطر گناه ديگران مؤاخذه نمیه يعنی ھمانطور که ب : نويسد می

چرا که رسول هللا و . رسد ردگان نمیثواب قرائت قرآن ديگران به م : گويند  امام شافعی و پيروانش میتاساس ھمين آي

داشت، يقيناً  يارانش اين عمل را انجام ندادند و کسی را بر آن تشويق ننمودند و اگر در اين امر مزيت و خيری وجود می

و نا گفته پيدا است که در مسائل عبادی بايد به مواردی که ثابت است بسنده نمود، نه . رسيدند ھا قبل از ما به آن می آن

  .»ی خود، نوع جديدی احداث کردأکه بر اساس قياس و ر اين

که ثواب آن به کسی ديگر از مردگان و  اگر کسی عبادتی انجام دھد برای اين : گويد می» فتاوی«عزبن عبدالسالم در 

ِن إاِلَّ َما َسَعٰى «  : فرمايد زيرا خداوند می. رسد زندگان برسد، نمی نَسٰ مگر مواردی که ). ٣٩ :  النجمۀرسو(» َوأَن لَّۡيَس لإِۡلِ

  .جای ميته مانند صدقه دادن، روزه گرفتن و حج گزاردن ب. اند در شريعت استثناء شده

 چنين ۀکردند که خيلی بيشتر از ما شيفت  اگر اين قياس درست بود، پس بايد به اقتضای آن سلف اين امت عمل می-٣

ه گذشتگان نيک عادت نداشتند که نماز و روزه و حج نفلی ب : گويد یکه شيخ االسالم ابن تيميه م چنان. اعمالی بودند

بنابراين ما نيز موظف ھستيم که از روش . جای آورند و يا قرآن بخوانند و ثواب آن را به اموات مسلمين ببخشند

  )اختيارات علميه( . زيرا يقيناً روش آنان بھتر و کاملتر بوده است. گذشتگان پيروی نمائيم

گيرد و اگر انسان معتقد باشد که پس از مرگ او  نست که رفتار خوب و بد انسان از عقيده و باور او سرچشمه میبايد دا

شود، به نوعی اعتماد کاذب  اش می حد و مرزی از جانب مسلمانان سرازير پرونده روزانه نماز و نوافل و صدقات بی

 که در مسائل مادی وقتی کسی متوجه بشود که از طريقی ھمانطور. ورزد يابد و در انجام عبادات تساھل می دست می

  .نمايد شود، دست از کار و کوشش برداشته و بر ديگران تکيه می مين میأت

جای آنان حج خواھند گزارد، از انجام ه ھا ب که ديگران بعد از مرگ آن حتی بسياری از سرمايه داران به اميد اين

 ميت توسط صدقه است که ۀ از اين فتوای برخی مبنی بر اسقاط نماز از ذمورزند و خطرناک تر  حج تساھل میۀفريض

شود و اين اعتماد، آثار سوء و  اين فتوا موجب سھل انگاری برخی از نادانان در امر خواندن نمازھای فرض می

ه عبادی پايبند نصوص شرعی بوده، از ببنابراين بايد در امور . اردذگ  مییجاه پيامدھای نامطلوبی در جامعه ب

  .ی و قياس جداً پرھيز کردأکارگيری ر

خاطر اعتماد ه ھا ب کوشيدند و بعدی و شايد به ھمين خاطر گذشتگان امت بيش از ما در انجام اعمال نيک و عبادات می

  .بر اعمال ديگران به تدريج راه تساھل و تنبلی را در پيش گرفتند

چنانکه . رسد ای که انسان از خود بر جای گذاشته باشد بعد از مرگ به او می و صدقه جاريه ھمچنين آثار نيک -۴

َرھُمۡ « : فرمايد خداوند می ُموْا َوَءاثَٰ   )١٢ : يس(» َونَۡکتُُب َما قَدَّ

  :نمايم   ذيل اشاره میجديثدر اين مورد غرض روشن شدن بھتر موضوع به چند 

إَِذا َماَت اإِلْنَساُن اْنقََطَع َعْنهُ َعَملُهُ إاِلَّ ِمْن ثاَلَثٍَة إاِلَّ « : وايت نموده است آمده است ر) رض (  در حديثی که ابوھريره -١

 از سه زجه شود، ب  عملش بسته میۀھرگاه انسان بميرد پروند. (» ِمْن َصَدقٍَة َجاِريٍَة أَْو ِعْلٍم يُْنتَفَُع بِِه أَْو َولٍَد َصالٍِح يَْدُعو لَهُ 

  ): جھت

. ای که نفع آن مداوم و طوالنی باشد و مردم بعد از مردن صاحب صدقه، از آن بھره مند شوند صدقه: ( جاريهۀ صدق-

  ...)ساختن مدرسه، راه، پل، بيمارستان و : مانند

تعليم ليف، أنوشتن کتاب، ترجمه، ت :  که برای مردم نفع داشته باشد، مانند(  علم و اثری ازخود بر جای گذاشته باشد -

  ...)قرآن و علوم دينی و
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  . فرزند نيک و صالح که برای والدين خود دعای خير کند -

ُجُل ِمْن بَْعِدِه « : کند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است  روايت می)  رض (  حضرت قتاده -٢ َخْيُر َما يَُخلُِّف الرَّ

بھترين چيزی که پس از مرگ برای انسان (» ِری يَْبلُُغهُ أَْجُرھَا َوِعْلٌم يُْعَمُل بِِه ِمْن بَْعِدهِ ثاَلٌَث َولٌَد َصالٌِح يَْدُعو لَهُ َوَصَدقَةٌ تَجْ 

  :  مفيد و کارآمد خواھد بود، عبارت است از

  . فرزند صالحی که برای پدر و مادر دعاء کند-١

  .ای که نفعش مستدام باشد  صدقه-٢

  .ن از آن بھره مند شوند علمی که بعد از مردن صاحب علم، ديگرا-٣

  : روايت است آمده است ) رض ( ھمچنان در حديثی که از ابو ھريره  

ثَهُ أَْو َمْسِجدً « ا يَْلَحُق اْلُمْؤِمَن ِمْن َعَملِِه َوَحَسنَاتِِه بَْعَد َمْوتِِه ِعْلًما َعلََّمهُ َونََشَرهُ َوَولًَدا َصالًِحا تََرَکهُ َوُمْصَحفًا َورَّ ا بَنَاهُ أَْو إِنَّ ِممَّ

تِِه َوَحيَاتِِه يَْلَحقُهُ ِمْن بَْعِد َمْوتِِه أو بِيِل بَنَاهُ أَْو نَْھًرا أَْجَراهُ أَْو َصَدقَةً أَْخَرَجھَا ِمْن َمالِِه فِی ِصحَّ اعمالی که بعد از (»بَْيتًا اِلْبِن السَّ

فرزند صالحی . گران آموخته و منتشر کرده استعلمی که آن را به دي : اند از يابد، عبارت مرگ نيز ثوابشان ادامه می

اند، مسجد و يا  قرآنی که تعليم داده و ديگران آن را از او به ارث برده. که تربيت کرده و بر جای گذاشته است

ای که آن را در زندگی و در حال صحت از مال  نھر آبی که آن را حفر کرده و صدقه. مسافرخانه ای که ساخته است

  .ستخود داده ا

  

  : رسيدن ثواب صدقه برای ميت

  :نويسد  شيخ امام حسنين محمد مخلوف  در مورد رسيدن ثواب وصدقه برای ميت می

در مذھب حنفی آمده که تمام عبادات مثل دعا و استغفار و صدقه و تالوت و ذکر و نماز و روزه و طواف و حج و 

 عبادات را برای زنده ھا و مرده داد و ثواب آن برای شود که ثواب رسد و می عمره و غيره ثواب آن برای ميت می

  .موضوع حکم در کتاب  ھدايه و البحر به تفصيل  بيان گرديده است . رسد  ميت می

کرد  در الفتح  القديراز حضرت علی رضی هللا عنه روايت شده که پيغمبر صلی هللا عليه وسلم روزی از مقابرعبور می

  .را برای مرده ھا  را يازده مرتبه واھداء کرد ثواب آن)قل ھو هللا أحد: (تالوت کرد

  :مصطفی الزرقا اين فتوا را در موضوع رسيدن ثواب به متوفی می دھد

غير از دعا و عبادات و فرستادن ثواب آنھا به ميت و ھمچنان دادن ه از زنده ھا برای ميت ھا ھيچ چيزی نمی رسد ب 

  . که مستحق گرفتن زکات اند صدقه برای فقراء و اشخاص محتاج و کسانی

 ۀگيرد از جمل ی ورسم رواج وھم چشمی صورت میئسفانه برای خود نماأولی دادن طعام در مجالس امروزی که مت

  .آن برای مرده نمی رسداز عبادات و نزديک شدن به پروردگار نبوده وھيچ ثوابی 

  

  :فايده ايصال ثواب وصدقه جاريه

  :وايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده استر) رضی(در حديثی از حضرت انس 

 کسی که مرده شود واھل خانواده از طرف او صدقه نمايند پس ثواب اين صدقه را حضرت جبرئيل عليه السالم ۀدر خان

 برای  شماۀگويد  اين  تحفه است که اھل خانواد برای اھل قبور می دھد و گذارد وبه قبر انتقال می در ظرف نوری می

 خوشخبری  را بيان می شود وبه ھمسايه  ھای ديگر  پس مرده خوش حال می.شما فرستاده است پس شما قبول نمائيد

وکتاب احکام ميت   ) ١٣٨نور الصدر  صفحه . ( به کدام ھمسايگان که از طرف اقاربش تحفه نيامده است خفه اند  کند و

  ).  نوشته موالنا مفتی عثمانی ٢۴٩صفحه 
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  :ه استغفار گفتن اوالد به پدر ومادرفايد

 بلندی بخشيد واو حيران ۀ نيک هللا تعالی در جنت درجۀاز حضرت ابو ھريرة رضی هللا عنه روايت است که برای بند

. گويد بنابه برکت استغفار ودعاء فرزندت گويد  ای هللا اين در جه به من چگونه رسيد ، هللا تعالی برايش می گردد ومی

  ).  نوشته موالنا مفتی عثمانی٢۴٩ ۀ احکام ميت  صفحۀدر  ورسالنور الص(

  

  :چھار گونه احسان کردن برای مرده

از حضرت ابو سعيد رضی هللا عنه روايت است که شخصی نزد  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آمد وعرض داشت  يا 

 برای پدر ومادرخود احسان کنم رسول هللا باشد که من رسول هللا پدر من وفات کرده است واين گونه کدام صورت می

  :توانی  صلی هللا عليه وسلم فرمود بلی بنابر چھار طريقه تو احسان کرده می

  .برايشان دعاء کن  -١

  .وصيت که برايت کرده است به آن قائم باش  کدام نصحيت و -٢

  .ياران را عزت وتعظيم نمائيد  دوستان و-٣

 احکام ميت  ۀرسال و) ١٢۵نور الصدر  صفحه .   (آمد کن  شد با آنھا محبت  رفت وبا که اقارب نيک او می کسانی-۴

  ).  نوشته موالنا مفتی عثمانی٢۵٠ ۀصفح

  

  :صفت نيک مرده را بيان کردن

روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است خوی ھای خوب ميت را ياد ) رض(از حضرت ابن عمر  

  ).١٣٧نور الصدر صفحه . ( ان زبان را بند کنيد کنيد واز بدی ھای ش

  

    زائرين خود اطالع می يابد يا خير؟ ميت از

يا خير عالم شھير جھان اسالم شيخ عبد العزيز بن باز رحمه هللا   که  ميت از زائر خويش اطالع می يابد و درمورد اين

  :نويسد  ی میئطی فتوا

 ير، خدا بھتر می داند، ھرچند بعضی از سلف چنين معتقد اند، اما تا جائیاينکه ميت زائر خود را درک می کند يا خ«

اھل (که می دانم دليل واضحی برای آن وجود ندارد، با اين وجود سنت در زيارت قبور معلوم است؛ و ما بر آنھا 

يَاِر ِمَن ا«:   سالم می فرستيم، و می گوئيم ) قبرستان ْلُمْؤِمنِْيَن َواْلُمْسلِِمْيَن، َوإِنَّا إِْن َشاَء هللاُ بُِکْم السَّالَُم َعلَْيُکْم أَْھَل الدِّ

منان و مسلمانانی که ساکن ؤسالم بر شما م. (»الَِحقُْوَن َويَْرَحُم هللاُ اْلُمْستَْقِدِمْيَن ِمنَّا َواْلُمْستَأِْخِرْيَن نْسأَُل هللاَ لَنَا َولَُکُم اْلَعافِيَةَ 

ز ـ إن شاءهللا ـ به شما ملحق خواھيم شد، و خداوند بر گذشتگان و آيندگان ما رحم کند، از خدا اين ديار ھستيد، ھمانا ما ني

  »طلبيم   برای خودمان و شما عافيت می

اين را احساس می کند يا خير، نياز به دليل واضح دارد و خداوند متعال ) يعنی ميت(که او  اين مشروع است، اما اين

ما نمی رساند، آنچه بر ماست اينست که به سنت عمل ) به زيارت(کند يا نکند ھيچ ضرری بھتر می داند، اما چه درک 

برويم و برای آنھا دعا کنيم ھرچند که از زيارت ما آگاه نباشند، ) قبرستان(کنيم؛ يعنی مستحب است به زيارت قبور 

ی که ما برای آنھا می کنيم به آنھا ئدعااست؛ ) برای اموات(زيرا زيارت قبور ھم اجری عايد ما می کند و ھم فايده ای 

باعث يادآوری ) مردگان قبرستان(ت ارفايده می رساند، و زيارت ما موجب کسب اجر و ثواب خواھد شد، و چونکه زي
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مرگ و آخرت می شود و اين خود به نفع ماست، ميت ھم منتفع خواھد شد، چون برايش دعا می کنيم، و طلب استغفار 

  . سودمند استوند برای اما از درگاه خداو

اگر کنار قر ايستاد ايرادی ندارد، و اگر در حاشيه و کناره قبرستان قرار : اما ايستادن کنار قبر؛ امر در آن واسع است 

السالم عليکم أھل الديار من المؤمنين  «: گرفت و سالم کرد باز کفايت می کند، پس ھرگاه در کنار قبور ايستاد، بگويد 

ھمين »  وإنا إن شاء هللا بکم الحقون ، نسأل هللا لنا ولکم العافية ، يرحم هللا المستقدمين منا والمستأخرينوالمسلمين ،

نزديک قبر پدرش يا برادرش برود بھتر و کاملتر است، پس نزد قبر برادر يا پدر يا فاميلش يا ) مثال(کافيست، ولی اگر 

  : کند دوستش رفته و بايستد و سالم کرده و برايش دعا 

خداوند تو را ببخشايد و مورد رحم خويش قرار فرمايد، و اجر : غفر هللا لک ورحمک هللا، وضاعف حسناتک  «

سماحة شيخ عبد العزيز بن باز  ) . ١/١٩۵(» فتاوی نور علی الدرب« . »اين بھتر و کامل تر است» حسانتت را بيفزايد

   هللاةرحم

  

  :سوگواری شرعی زنان

تواند  فوت نمايد، می... مثل برادر، عمه، مادر، کاکا و  نمونه،ۀ زن به گونۀاز اقارب نزديک خانوادھر زمانی که يکی 

آالت و  تا مدت سه روز از آرايش، استعمال بوی معطر، کشيدن سرمه بر چشم، استعمال حنا و استفاده از زينت

  . ھای رنگارنگ خودداری نمايد لباس

ام عطيه در حديثی که از . است برای مدت چھار ماه وده روز سوگواری نمايد ولی ھرگاه شوھر زن فوت کند، واجب 

کنا ننھی أن نحد علی ميت فوق ثالث، إال علی زوجه أربعة أشھر و عشرا، والنکتحل، والنطيب، و « : روايت است 

نبذة من کست أظفار، النلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب، و قد رخص لنا عند الطھر إذا اغتسلت إحدانا من محيضھا فی 

  .)متفق عليه(»و کنا ننھی عن اتباع الجنائز

ھايمان بيش از سه روز سوگواری کنيم؛ مگر برای فوت شوھر که چھار ماه و ده  که برای مرده شديم از اين ما نھی می«

باس يمنی، و پوشيديم مگر ل لباس رنگارنگ نمی کرديم و کرديم، از سرمه و بوی خوش استفاده نمی روز سوگورای می

کار ببريم ه ب) ای خوشبو ماده(ای بخور  شد که تکه کرديم به ما اجازه داده می شديم و غسل می وقتيکه از حيض پاک می

  .»شديم و از تشييع جنازه نيز نھی می) تا بوی بد اثر خون را از بين ببرد(

ی عنھا التلبس المعصفر من الثياب، والالممشق المتوف« : از ام سلمه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود 

زنی که شوھرش فوت کرده است بايد از پوشيدن «) ٢٢٨٧د وصحيح ابوداو(» من الحی، والتختضب، والتکتحل

   .»لباسھای زرد و قرمز و استفاده از جواھرآالت و حناء و سرمه خودداری کند

گذارند،  ماه و ده روز سوگواری را در منزل ھمسر میطوری که گفتيم، زنی که شوھرش فوت کرده است، مدت چھار

برای آن خانم نيز   آن راءاما خانمی که طالق رجعی داده شده الزم نيست که آن مدت را به عزا بنشيند، اما اکثر علما

  .دانند مستحب می

تواند از  ه میزنی که شوھرش فوت کرده است ، در مدت چھارماه و ده روز عزاداری، برای کارھای ضروری روزان

ھمچنان که گفته شد سوگواری بر زنی که شوھرش . ھا به منزل خود بازگردد  خويش خارج شود، اما حتماً بايد شبۀخان

  .فوت کرده واجب است 

ولی اکثريت  شمارد   صغری و کبری باشند، واجب میۀرا بر زنان مطلقه که در طالق بائن در مذھب امام ابوحنيفه آن

اند از نظر امام ابو حنيفه نه  طالق داده شده» رجعی يا بائن«دانند و زنانی که از طريق طالق  حب میفقھا آن را مست
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گويند تنھا در صورتی زن در حال گذرانيدن  شب و نه روز را نبايد از منزل خارج شوند، اما پيروان مذھب شافعی می

  .تواند منزل را ترک کند که ضرورتی وجود داشته باشد عده می

  

  : برای زن شوھر دارهـــدع

  :شود ناميده می» حداد« پنج چيز حرام است كه در اصطالح برای زن شوھر مرده كه در حال گذراندن عّده می باشد

  :اول 

زن شوھر مرده نبايد نه به  : ی با زدن رنگ و سرمه كشيدن به چشمئخودآرای ئ استفاده از ھر نوع عطر و خوشبو

 رسول هللا ۀند و ھمچنين اشياء و وسايل خوشبو و عطری را استعمال نكند؛ به دليل فرمودبدنش و نه به لباسش عطر بز

  .»زن شوھر مرده نبايد عطر استفاده كند«. »وال تمس طيباً «:  در حديث صحيح صلی هللا عليه وسلم 

  :دوم

كشيدن، رنگ كردن پوست بر وی حنا كردن و استفاده از ھر نوع آرايش ھمانند سرمه :  استفاده از آرايش در بدنش

ھا از  تواند شب لذا برای درمان می. ين و آرايشئ باشد نه تزی درمانۀحرام است، جز در مواردی كه ھدف از استفاد

تواند با داروھا غير از سرمه درمان كند؛ البته  ھمچنين چشمش را می. سرمه استفاده كند و روزھا آن را پاك نمايد

   .ين نباشدئی كه برای آرايش و تزئچيزھا

  :سوم

ی استفاده كند كه زر و زيور نداشته باشد، ئھا ھای زر و زيوردار، بلكه بر وی واجب است كه از لباس  استفاده از لباس

  .پوشد، استفاده نمايد طور عادی میه شود، بلكه ھر چه كه ب ولی رنگ خاصی بر وی واجب نمی

 فوق ثالث، إال علی زوجه أربعة أشھر و عشرا، والنکتحل، کنا ننھی أن نحد علی ميت (:از ام عطيه روايت است 

والنطيب، و النلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب، و قد رخص لنا عند الطھر إذا اغتسلت إحدانا من محيضھا فی نبذة من 

  .متفق عليه )کست أظفار، و کنا ننھی عن اتباع الجنائز

از سه روز احداد کنيم؛ مگر برای فوت شوھر که چھار ماه و ده ھايمان بيش  که برای مرده شديم از اين ما نھی می«

 پوشيديم مگر لباس يمنی، و وقتی کرديم ولباس رنگارنگ نمی کرديم، از سرمه و بوی خوش استفاده نمی روز احداد می

تا (ار ببريم که ب) ای خوشبو ماده(ای بخور  شد که تکه کرديم به ما اجازه داده می شديم و غسل می که از حيض پاک می

  .»شديم و از تشييع جنازه نيز نھی می) بوی بد اثر خون را از بين ببرد

المتوفی عنھا التلبس المعصفر من الثياب، والالممشق : (از ام سلمه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود 

 است بايد از پوشيدن لباسھای زنی که شوھرش فوت کرده «٢٢٨٧د وصحيح ابوداو)من الحی، والتختضب، والتکتحل

  .»زرد و قرمز و استفاده از جواھرآالت و حناء و سرمه خودداری کند

   :چھارم

  .ھر نوع طال حتی انگشترو استفاده ازپوشيدن 

  :پنجم

ای كه مال شوھرش نيست و بدون عذر شرعی از منزلی كه شوھرش در آن وفات كرده بود   شب ماندن در منزل و خانه

جا نشود، حتی برای عيادت مريضی  بيرون نرود، يا برای ديدن و زيارت دوستی ه كرد، جاب آن زندگی میو خودش در 

 حرف زدن در تواند بيرون رود اش می و يا فاميل نزديكی بيرون نرود، ولی در روز برای نيازھای ضروری زندگی

نموده، گرفتن ناخن و موھای زايد و به برای زنی كه شوھرش وفات .  برايش جايز است،ن باعث فتنه نمی شودولفيت

  .طور كلی نظافت، اشكالی ندارد
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  . فوق از چيزھای ديگری كه خداوند حالل نموده است، نبايد باز داشتۀو غير از موارد پنجگان

ای ھا و تميز كردن موی زير بغل و ساير موھ از چيدن ناخن: گفته است) ۵/۵٠٧( )الھدی النبوی( امام ابن القيم در كتاب

  .شود و حمام نمودن و شانه كردن موی سرش باز داشته نمی) برگ كنار(زايد بدن، و از غسل كردن با سدر 

برای وی جايز است ھر آنچه را كه خداوند حالل : گفته است) ٢٨، ٣۴/٢٧(شيخ االسالم ابن تيميه در مجموع الفتاوی 

: در ادامه گفته است. ه را كه خداوند حالل كرده استھمچنين بنوشد ھر آنچ: نموده است بخورد ھمانند ميوه و گوشت

ريسی و امثال  تواند مشغول شود بر وی حرام نيست مثل گلدوزی، خياطی، پشم  حاللی كه میۀھمچنين ھر كار و حرف

ا ی كه برای زن در غير مدت عده جايز بود، مثل حرف زدن بئدھند؛ ھمچنين ساير چيزھا اينھا كه معموالً زنان انجام می

ی است كه ئمردانی كه نياز است زن با آنھا صحبت كند، البته با رعايت پوشش و بودن در ستر جايز است؛ اين چيزھا

ی است كه زنان اصحاب پس از وفات شوھرھايشان ئ آمده است، و ھمان چيزھا در سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

  .دادند انجام می

گويند كه زن شوھر مرده بايد صورت خود را از مھتاب بپوشاند و به پشت بام منزل  آنچه را كه مردم عوام و ناآگاه می

ھرگز باال نرود، و يا با مردان اصالً صحبت نكند، و يا بايد صورت خود را از محارم خويش بپوشاند و امثال اينھا؛ ھيچ 

  . اصل و سندی ندارد

 ادامه دارد


