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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ اپريل ٢٣
  

  آداب جنازه
١٢  

  

  :يادداشت در مورد عده زن شوھر مرده 

ی گذارنند چيست؟ اگر برای اين است که مشخص شود زن حامله است دليل اين که زنان بعد از وفات شوھرانشان عده م

يا خير؟ چرا چھار ماه وده روز فرض شده که در اين مدت، زن حق ازدواج، بيرون رفتن از خانه و آراستن خود را 

  ندارد؟

زن حامله تواند  در بيست و چھار ساعت ، مشخص کند كه   طب امروزی چنان پيشرفت نموده است که میدر حالی که

  ی شرع در مورد چيست ؟أاست يا خيرر

خاطر  حکمت ھای  متعددی  گذراندن عده را برای زنان مقرر کرده ه در جواب  بايد گفت که پروردگار با عظمت ما ب

به اين حکمت ھا اشاره کرده است و آنچه او در  )٢/٨۵(  هللا عليه در کتابش اعالم الموقعينةاست، عاّلمه ابن قيم رحم

  :مقرر شدن عده چند حکمت دارد: او می گويد. ن زمينه گفته کفايت می کنداي

از آن جمله اين که با گذراندن عده، رحم پاک می شود و مشخص می شود که زن حامله است يا نه، و اين گونه گذراندن 

ختالط پيش می آيد و دو مرد در رحم يك زن می شود که با اختالط نطفه در نسب افراد، اۀ عده مانع از اختالط نطف

  .نسبھا فاسد می شوند و فساد نسب چيزی است که شريعت و حکمت از آن جلو گيری می نمايد

  .تقدير و بزرگداشت و اھميت دادن به عقد نكاح و اظھار کرامت برای آن: از آن جمله يکی اين که

به زنی که طالق داده شده طوالنی می رجوع و بازگشِت شوھر   يکی ديگر از حكمتھای گذراندن عده اين است که زمان

  .بنابراين زمانی در نظر گرفته شده که او بتواند بازگردد. شود و شايد شوھر پشيمان شود و بر گردد

ی زن اظھار می ئکه فقدان شوھر تأثير دارد که اين تأثير با عدم خود آرا ادای حق شوھر است و اظھار اين: از جمله

وگ نشستن برای شوھر را بيش از مدتی قرار داده که در آن برای پدر و فرزند به سوگ بنابراين خداوند به س. شود

  .نشسته می شود

احتياط برای ادای حق شوھر و در نظر داشتن مصلحت زن و حق فرزند، و ادای حقی که خداوند واجب کرده : از جمله

  :حق است  پس در گذراندن عده، ادای چھار. است

  .احتياط در حق شوھر -١

   در نظر گرفتن مصلحت زن -٢
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   حق فرزند و ثبوت نسبش برای پدر-٣

   حق الھی-۴ 

يعنی ھرگاه شوھر بعد از نكاح و ( آميزش با ھمسر قرار داده است ۀبنابراين شريعت اسالمی مرگ شوھر را به منزل

؛ زيرا مدت نكاح، )اندقبل از زفاف بميرد، از نظر شرعی مھر كامل به زوجه تعلق می گيرد، و زوجه بايد عده بگذر

دختر زن از شوھر ( جای دخول قرار داده شده در تحريم ربيبهه ھمچنين موت زوجه ب تمام عمر و زندگی است و

گردد نزد  يعنی ھر گاه پس از عقد و قبل از آميزش، زوجه وفات شد در اين صورت ربيبه بر زوج حرام می ،)ديگر

  . ثابت رضی هللا عنه و امام احمد در يکی از دو روايت نيز ھمين است مذھب زيد بن و  .بعضی از صحابه و تابعين

بلكه اھداف و حكمتھای ديگری در اين كار . پس تنھا منظور از گذراندن عده، تشخيص حاملگی يا عدم حاملگی نيست

  .وجود دارد

  

  :واويال برجنازه و چيغ 

بلند کردن  صدا به آه و ناله، پاره کردن لباس، : ت از به اصطالح نوحه خوانی برجنازه  ، عبار واويال وو چيغ زدن 

خاک انداختن بر سر وروی ، به  سيلی زدن به سر و روی ، کندن موی سر،  خراشيدن  وخون کردن  سر وصورت ، و

ر و واويال سردادن و امثال اين گفتارھا و کردارھا که از انسان س ويال بر ميت، اين  فرياد ھااوو خاطر زاری گريان 

 از فھم اعمال اين ۀباشد، ھم  و قدر الھی میء دادن  اعتراض و عدم صبر و تحمل نسبت به قضا ی نشانامعنه  ، بمی زند

  .رود  شرع حرام و گناه کبيره وبزرگی  به شمار می

  : پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد 

زند ، ويخن خود   کسيکه روی خويش به سيلی می« . »ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوی الجاھلية« 

  .»کند و ناله و فرياد جاھليت را سر دھد، از امت من نيست را پاره می

  :  فرمودند ھمچنين در کتاب صحيحين آمده است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

ه در ھنگام مصيبت صدايش را بلند اين سه گروه از من جدا ھستند، يک کسی ک«. »بریء من الصالقة والحالقة والشاقة«

 کند  و سوم کسی که در ھنگام مصيبت لباسش را پاره  کند، دوم کسی را که موی سرش را به خاطر مصيبت می می

  .»کند می

گر و ھمچنين آن  زنان نوحه. (»لعن النائحة والمستمعة«: و در صحيح مسلم آمده است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

  ).کنند، نفرين فرموده است ی احساس شگفتی میئسرا ه از شنيدن نوحهزنانی را ک

  ! مسلمانو برادر پس ای خواھر 

يم ئوقت مصيبت دوری نما واجب است تا به پيروی از حکم پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از اين عمل حرام درھمۀ ما بر 

.  

؛ تا مصيبت ببريد و به هللا  پناه ديئم مصيبت صبر نمامن  بر شما واجب است که در ھنگاؤ م وبرادردر مقابل ای خواھر

  .ھايتان گردد  شود و ھمچنين موجب ازدياد نيکیان تبديل به بخشش گناھانتان برايتتانو عزای 

  :فرمايد  ی زايد الوصف میئخداوند متعال با زيبا

َن ا«  َن اْلَخوْف َواْلُجوِع َونَْقٍص مِّ ابِِريَن َولَنَْبلَُونَُّکْم بَِشْیٍء مِّ ِر الصَّ ِصيبَةٌ * ألََمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَشِّ الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتھُم مُّ

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعوَن  ّ ِ بِِّھْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِک ھُُم اْلُمْھتَُدونَ * قَالُوْا إِنَّا    ).١۵٧ـ ١۵۵: البقره( »أُولَئَِک َعلَْيِھْم َصلََواٌت مِّن رَّ

و بشارت ده به ; کنيم  ھا، امتحان می  شما را با چيزی از ترس، گرسنگی، و نقص  در مالھا و نفس ھا و ميوهۀ ھمقطعاً «

» !گرديم  و به سوی او باز می; ما از آن خدائيم«: گويند  رسد، می  آنھا که ھر گاه مصيبتی به ايشان می! کنندگان استقامت
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  .»!يافتگان و آنھا ھستند ھدايت;  الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شدهاينھا، ھمانھا ھستند که

  . خود سازد ۀرا پيش واقعآ چه زيبا است صبر در وقت مصيبت که انسان  آن

واويال  و بدون انجام کارھای حرام وخالف شرع اسالمی و  نيست که گريه کردن بدون چيغ یولی در اين ھيچ جای شک

  . زبان ارد  يا ھم منکر شود وصحبت ھای غير شرعی بر  و قدر الھی خشمگين وء از قضاجايز است و انسان نبايد

جلوگيری  توان از آن در چنين مواقعی گريه کردن نوعی رحم و رقت قلب نسبت به ميت است و چيزی است که نمی

  .شود کرد، به ھمين دليل مباح است و گاھی اوقات ھم مستحب می

  )ه شود به کتاب تنبيھات علی أحکام تختص بالمؤمنات، شيخ دکتر صالح بن فوزان برای مزيد معلومات مراجع(

  :فرمايد  پيامبر صلی هللا عليه وسلم می

تِی ِمْن أَْمِر اْلَجاِھلِيَِّة الَ يَْتُرُکونَھُنَّ اْلفَْخُر فِی األَْحَساِب َوالطَّْعُن فِی األَْنَساِب َوااْلْستِْسقَاءُ  «-١  بِالنُُّجوِم َوالنِّيَاَحةُ أَْربٌَع فِی أُمَّ

  .»َوقَاَل النَّائَِحةُ إَِذا لَْم تَتُْب قَْبَل َمْوتِھَا تُقَاُم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوَعلَْيھَا ِسْربَاٌل ِمْن قَِطَراٍن َوِدْرٌع ِمْن َجَربٍ 

  :اند ای جاھليتھ ھا ازخصلت کنند در حالی که آن ھا را ترک نمی چھار خصلت در امت من وجود دارد که آن (

   افتخار بر حسب و نسب خويش-١

   طعنه زدن بر نسب ديگران-٢

   طلب باران از ستارگان-٣

  .  نوحه خواندن -۴

تنبان  از قير بر تن  شود که پيراھن و نوحه خوان اگر توبه نکند، روز قيامت در حالی حشر می : و در اين مورد فرمود

  .او خواھد بود

دو خصلت در ميان مردم است که موجب ( .»اِس ھَُما بِِھْم ُکْفٌر الطَّْعُن فِی النََّسِب َوالنِّيَاَحةُ َعلَى اْلَميِّتِ اْثنَتَاِن فِی النَّ « -٢

  ).طعنه زدن بر نسب ديگران و نوحه خواندن بر ميت : کفراند

رسول هللا عليه . زد  می ھنگامی که ابراھيم؛ فرزند رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فوت کرد، اسامه بن زيد جيغ -٣

  : وسلم  فرمود

ريزد،  شود، چشم اشک می البته دل غمگين می.  من و دستور من نيست، فرياد کشيدن کار درستی نيستۀاين کار شيو 

  . ولی کاری که موجب خشم و غضب پروردگار گردد انجام نگيرد

  : گويد ام عطيه می-۴

) بيعت کنندگان( جز پنج نفر از ما ه ب.  از ما تعھد گرفت که نوحه نخوانيمرسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ھنگام بيعت، 

  ام سليم، ام العالء، دختر ابی سبره، و ھمسر معاذ : آن پنج نفر عبارتند از. کسی ديگر به اين عھد، وفا نکرد

  :گويد انس بن مالک می-۵

لَْت َعلَيْ « ا طُِعَن َعوَّ َل أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب لَمَّ ُل َعلَْيِه يَُعذَُّب َوَعوَّ ِ يَقُوُل اْلُمَعوَّ ِه َحْفَصةُ فَقَاَل يَا َحْفَصةُ أََما َسِمْعِت َرُسوَل هللاَّ

َل َعلَْيِه يَُعذَّبُ )و اأخاه، و اصاحباه : يقول( َعلَْيِه ُصھَْيٌب    .»فَقَاَل ُعَمُر يَا ُصھَْيُب أََما َعلِْمَت أَنَّ اْلُمَعوَّ

  :نويسند  وايتی میمحدثين   در ر

  .»إِنَّ اْلَميَِّت لَيَُعذَُّب بِبَُکاِء أَْھلِِه َعلَْيِه و فی أخری بما نِيح َعلَيه«

 زھری  ابو لولو زخمی ۀدر داخل مسجد با نيز) رض(منين حضرت  عمر بن خطاب ؤکه امير الم گويند زمانی می( 

  :  بن خطاب فرمودگرد ، حضرت عمر حفصه؛ دختر عمر؛ چيغ زد وگريان می. گرديد

ھر کسی که برايش واويال کنند و نوحه بخوانند  : نشنيده ای که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرموده است! ای حفصه 

  . گرفتار عذاب خواھد شد
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  : منين حضرت عمر فارق خون در جريان  بود ؤکه از جسد امير الم گويند در حالی روايان می

لقب به ابويحيی يکی از صحابی جليل القدر وتير اندازان معروف اسالم است ، نوحه  سر ُصھيب بن سنان بن مالک، م

خبر نداری کسی که برايش، واويال کنند ! ای صھيب : فرمود! وای رفيقم! وای برادرم : گفت واز بلند  میآداده بود ، وبا 

  و نوحه بخوانند دچار عذاب خواھد شد؟ 

  .گردد ھای اطرافيان، باعث عذاب ميت می آمده است که بعضی از گريهحتی در تعداد کثيری از روايات  

 .شود  اطرافيانش، عذاب داده میۀخاطر گريه ھمانا ميت، ب( .»اْلَميُِّت يَُعذَُّب فِی قَْبِرِه بَِما نِيَح َعلَْيهِ «-۶

  ).در قبر عذاب خواھد ديدخوانند  ويال  که برايش میاوو خاطر نوحه، چيغ ه ميت ب  در روايتی ديگر آمده است که 

  ).شود برای ھر کس که نوحه بخوانند، روز قيامت عذاب داده می( .»َمْن نِيَح َعلَْيِه يَُعذَُّب بَِما نِيَح َعلَْيهِ  «-٧

ولی گريه کردن واشک ريختن  .باشد  ی که ھمرا با شيون است ، میئحکم احاديث فوق ممنوعيت نوحه خوانی وچيغ ھا

  .ف نمی باشد  در مصيبت ھدعادی

خاطر ه يعنی ميت، ب» ببعض بکاء أھله« : نيز به اين مطلب اشاره شده بود که، فرمود) رض(طوريکه  در حديث عمر 

. رسد ظاھر احاديث فوق، مشکل به نظر می). ھا  گريهۀنه ھم( . گردد ھای اطرافيان مستحق عذاب می بعضی از گريه

( ﴾ َواَل تَِزُر َواِزَرٞة ِوۡزَر أُۡخَرىٰ ﴿:فرمايد  تعارض دارد و چنانکه خداوند میزيرا با بعضی از اصول و قواعد ثابت شريعت

  ).١۵۴ : األنعام

  .کشد ھيچ گناھکاری بار گناه ديگری را بر دوش نمی

  : زير استۀھا، دو نظري ترين آن که صحيح. اند علماء در پاسخ اشکال فوق، ھشت نظريه مختلف ارائه کرده

شودکه در زمان حيات خويش، وصيت به نوحه خوانی  اين است که اين عذاب شامل حال ميتی می نظر جمھور بر  -١

دانسته که مردم بر حسب عادت،  که می کرده باشد و يا اطرافيان خود را از اين کار، منع نکرده باشد با توجه به اين

  .دھند چنين اعمالی انجام می

 کسی در زمان حيات، از نوحه خوانی منع کند، ولی بعد از وفاتش چنين اگر : به ھمين خاطر عبدهللا بن مبارک فرمود

  .معنی عقاب و پاداش استه و نزد اين گروه، عذاب در اينجا ب. شود کنند گناھکار نمی

سوزد و اين حالت در  ھا می شود و دلش به حال آن  اطرافيانش، اندوھگين و ناراحت میۀ يعنی ميت با شنيدن گري-٢

  . و اين، مذھب ابن جرير طبری و تعدادی ديگر استافتد نه روز قيامت اتفاق میحيات برزخی 

  :گويند ھا می آن

چنانچه در . تر از عقاب است زيرا عذاب، عام. دھد  اطرافيان، ميت را کيفر میۀمنظور اين نيست که خداوند با گري 

و اين عذاب در واقع مجازاتی بر گناه . ب استای از عذا يعنی سفر پاره» السفر قطعه من العذاب«حديث آمده است که 

  .بلکه تحمل نوعی سختی و دشواری است نيست، 

  :گويد  نعمان بن بشير می-٨

ُد َعلَْيِه فَقَاَل ِحي« ِ ْبِن َرَواَحةَ فََجَعلَْت أُْختُهُ َعْمَرةُ تَْبِکی َوا َجباَلَْه َوا َکَذا َوا َکَذا تَُعدِّ َن أَفَاَق َما قُْلِت َشْيئًا إاِلَّ أُْغِمَی َعلَى َعْبِد هللاَّ

ا َماَت لَْم تَْبِک َعلَْيهِ ! قِيَل لِی آْنَت َکَذلَِک؟   .»فَلَمَّ

ای ! ای کوه من : گفت کرد می) نوحه خواندن( عمره؛ شروع به گريه  عبدهللا بن رواحه بيھوش شد، خواھرش؛ : ترجمه

تو ! تو چنين ھستی : گفتند به من می) فرشتگان ( گفتيد،  یھر چه شما م : وقتی برادرش به ھوش آمد، گفت! فالن من

  .وقتی عبدهللا فوت کرد، خواھرش برايش گريه نکرد : گويد راوی می! چنان ھستی

  

  :ھا ی کندن مو
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  :گويد ابو برده فرزند ابوموسی می

ا أَفَاَق قَاَل أَنَا َوِجَع أَبُو ُموَسى َوَجًعا َشِديًدا فَُغِشَی َعلَْيِه َوَرْأُسهُ فِی َحْجِر اْمرَ « أٍَة ِمْن أَْھلِِه فَلَْم يَْستَِطْع أَْن يَُردَّ َعلَْيھَا َشْيئًا فَلَمَّ

اقَّةِ  الِقَِة َواْلَحالِقَِة َوالشَّ ِ بَِرَئ ِمْن الصَّ ِ إِنَّ َرُسوَل هللاَّ ْن بَِرَئ ِمْنهُ َرُسوُل هللاَّ   .»بَِریٌء ِممَّ

زنی از . اش نھاده بود و سرش روی زانوی يکی از زنان خانواده ی گرديدشدت مريض  و دچار بيھوشه ابوموسی ب(

من از کسی  : وقتی به ھوش آمد، فرمود. ابوموسی نتوانست مانع او شود. اھل بيتش با داد و فرياد، شروع به گريه کرد

 با صدای بلند، گريه کند يا ھمانا رسول هللا از زنی که ھنگام مصيبت. که رسول هللا از وی اظھار بيزاری نموده، بيزارم

  .موھای خود را بکند و يا گريبان چاک نمايد، اظھار بيزاری نموده است

  

  :ھای پريشان کردن مو

   : گويد يکی از زنان که با رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  بيعت کرده بود، می

ِ فِی اْلَمْعُروِف الَّذِ « ی أََخَذ َعلَْينَا أَْن الَ نَْعِصيَهُ فِيِه أَْن الَ نَْخُمَش َوْجھًا َوالَ نَْدُعَو َوْيالً َوالَ نَُشقَّ َکاَن فِيَما أََخَذ َعلَْينَا َرُسوُل هللاَّ

  .»َجْيبًا َوأَْن الَ نَْنُشَر َشَعًرا

از جمله مواردی که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  از ما بيعت گرفت، اين بود که در انجام کارھای خير، از وی (

گريه و واويال سر ندھيم، صورت خود را زخمی نکنيم، گريبان چاک ندھيم و موھای خود را نيز  انی نکنيم، نافرم

  .پراکنده نسازيم

بعد از  خاطر مرگ نزديکان و خويشاوندان خود برای مدتی ريش خود را نمی تراشند وه ھمچنا ن بعضی از مردان، ب

 است که از نظر شرع  بدعت یکنند، اين کار نيز ھمانند پريشان ساختن مو شروع به تراشيدن ريش  می مدت کوتاھی، 

  .ھر بدعت موجب گمراھی و ھر گمراھی موجب رفتن به دوزخ است : باشد و رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود می

  

  : بد در قبرستانۀھمساي

که در ذھن است لی ؤاثر می شود، يا خير سأز شخصی بدی  که در جنب  او دفن می شود متکه ميت، ا در مورد اين

  : نمايد   خطور میھايک تعداد  انسان

يا  اگر از اھل پاداش و نعيم   و عذاب باشد او نيز اذيت می شود وخبطور مثال اگر ھمسايه اش در قبرستان از  اھل دوز

  باشد نفع می برد يا خير ؟

اين سخن نياز به نصی از سوی شرع دارد و بايد در مورد آن « : ی مينويسد ئثيمين در اين باره طی فتواشيخ ابن ع

 خاطر آن اذيت شود؛ تا جائیه شود او نيز ب که ميت اگر ھمراه کسی دفن شود که در قبر عذاب داده می توقف کرد، اين

ميت به سبب ھمسايه اش که اھل : ز علماء می گويند که می دانم چيزی در سنت درباره آن وارد نشده، ھرچند بعضی ا

فتاوی نور . "»يد کند نيافتم، و خدا بھتر می داندأئاما من دليلی از سنت که اين سخن را ت.. عذاب باشد اذيت می شود، 

  ) .١/٣٣٧" (علی الدرب

  : ی هللا عليه وسلم فرمود و اما روايتی که ابو نعيم اصفھانی از ابوھريره رضی هللا عنه آورده که رسول خدا صل

  ).۶/٣۵۴" (الحلية"» ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحين ، فإن الميت يتأذی بجار السوء ، کما يتأذی الحی بجار السوء«

 بدش اذيت می شود، ھمانطور که انسان زنده ۀ اموات خود را در بين صالحين دفن کنيد، چرا که ميت از ھمساي«: يعنی 

  .» اذيت می شود بدکردارشۀاز ھمساي

اين خبر باطل است، ھيچ اصلی از کالم رسول خدا «:  هللا گفته ةاست، ابن حبان رحم) جعل شده(اين حديث موضوع 

  ) .١/٢٩١( »  کتاب المجروحين«  .  »صلی هللا عليه وسلم ندارد
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  .را موضوع دانسته است آن) ۵۶٣(»  سلسلة األحاديث الضعيفة «  عالمه البانی نيز در 

ضی از علماء گفتند که دفن شدن در کنار قبر صالحين مستحب است، اما دليل صريحی برای آن از سنت ذکر نکردند، بع

أن موسی عليه الصالة والسالم لَّما « :  به اين حديث که می فرمايد استنباط آنھا از بعضی احاديث است، مثالً بلکه صرفاً 

وقتی که وقت مرگ موسی عليه الصالة . (متفق عليه » ْرِض اْلُمقَدََّسِة َرْميَةً بَِحَجرٍ حضرته الوفاة سأل ربه أن يُْدنِيَهُ ِمْن اأْلَ 

 پرتاب سنگی از آن، قرار ۀاو را نزديک سرزمين مقدس و به فاصل) قبر(والسالم فرا رسيد، از پروردگارش خواست تا 

  .»دھد

آرزوی دفن شدن در سرزمينھای مقدس و « : ست امام بخاری در صحيح خود اين حديث را اينگونه باب گذاری کرده ا

  .»ھمانند آن

معنی درخواست موسی که او را در سرزمين مقدس دفن کنند، وهللا اعلم؛ به دليل فضيلت کسانی از «: ابن بطال گفته 

يات  آنھا باشد، ھمانگونه که در حۀانبياء و صالحين است که در آنجا دفن شده اند، لذا دوست داشت در مرگ ھمساي

ھمسايگی آنھا مستحب است و چونکه انسانھای فاضل قصد مواضع فاضل را می کنند و قبرھايشان زيارت کرده و 

  .»برايشان دعا می کنند

  ) .۵/٣۵٩(» شرح ابن بطال« 

اين حديث دليلی بر استحباب دفن شدن در مکانھای فاضل و مبارک و نزديکی به محل دفن «: و امام نووی گفته 

  ).١۵/١٢٨(» شرح مسلم»  «   صالحين است

استحباب دفن «پوشيده نيست که حديث مذکور در آنچه اينھا می گويند ھيچ صراحتی ندارد، برای ھمين خود امام بخاری 

  ..را از حديث برداشت کرده است، نه دفن شدن در کنار قبور صالحين» شدن در سرزمين فاضله

 ابن مسعود  وصيت کردند که آنھا را در جوار صالحين دفن کنند، مثالً با اين وجود چندين تن از سلف صالح و اھل علم

» الثقات البن حبان«  .   رضی هللا عنه وصيت کرد که وی را در کنار قبر عثمان بن مظعون رضی هللا عنه دفن کنند

)٢٠٨/ ٣. (  

  ) .۵/٣۴(» تاريخ دمشق«  . و ابوبکر خطيب وصيت نمود او را در کنار بشر بن حارث دفن کنند

اگر کسی به جھت اقتداء به اين دسته از علماء و ائمه وصيت کند که او را در جوار فالن شخص از صالحين دفن کنند، 

صورت جزم و قطع بگوئيم که او با اين کارش سود خواھد برد، زيرا ه بر او خرده گرفته نمی شود، ولی نمی توانيم ب

  .يستدليلی از کتاب و سنت بر اثبات آن در دست ن

قصد تبرک وصيت می کنند که ه اما آنچه انکار می شود و مردم را بايد از آن نھی نمود؛ اينست که بعضی از مردم ب

اين اعتقاد ! وی را در مکان معينی يا به جوار فالن مرده دفن کنند تا از او تبرک جويند، و نزد خدا برايش شفاعت کند

مسلمان واجب است که نفس خويش را برای مرگ آماده کند، و عملش را فاسدی است که ھيچ اصلی در دين ندارد، بر 

  . صالح گرداند، چون ھمين است که در قبرش انيس او خواھد شد

يَْتبَُع اْلَميَِّت ثاََلثَةٌ فَيَْرِجُع  «: صلی هللا عليه وسلم فرمودند  که انس بن مالک رضی هللا عنه روايت کرده که پيامبر چنان

  ).٢٩۶٠(ومسلم ) ۶۵١۴(بخاری » يَْتبَُعهُ أَْھلُهُ َوَمالُهُ َوَعَملُهُ ، فَيَْرِجُع أَْھلُهُ َوَمالُهُ ، َويَْبقَی َعَملُهُ : ْبقَی َمَعهُ َواِحٌد اْثنَاِن َويَ 

گردند، ولی يکی از آنھا با او باقی  روند که دوتای آنھا بر می ميرد سه چيز به ھمراه او می وقتی انسان می«: يعنی 

کنند، خانواده و مالش بر  خانواده و مال و عملش او را ھمراھی می) وقتی که او را به قبرستان بردند(ماند،  می

  .»ماند گردند، ولی عملش برای ھميشه با او باقی می می

نْ «  : و سلمان فارسی رضی هللا عنه فرمود   ) .١۵٠٠(الموطأ » َساَن َعَملُهُ إِنَّ اأْلَْرَض اَل تُقَدُِّس أََحًدا ، َوإِنََّما يُقَدُِّس اإْلِ

  .»زمين، ھيچ کسی را تقديس و پاک نمی گرداند و تنھا عمل انسان است که او را پاک و تقديس می دارد«: يعنی 
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  :پُــل صراط 

 انسانھا محشور شدند و مورد حساب ۀقبل از ھمه بايد گفت که پل صراط در برزخ نيست، بلکه در روز قيامت که ھم

ر گرفتند از پل صراط عبور می کنند، که راھی است به سوی جنت ، يعنی ھمه بايد از آن عبور کنند تا وجواب قرا

  .داخل جنت  شوند

در شريعت صراط به معنی پلی است که بر جھنم نصب شده است که ھمه از آن می گذرند و آن راه اھل محشر برای 

  .ت دارندکتاب و سنت بر اثبات صراط دالل. داخل شدن درجنت  است

ی الَِّذيَن اتَّقَْوا َونََذُر الظَّالِِميَن فِيھَا ِجثِيًّا*َوإِْن ِمْنُکْم إاِلَّ َواِرُدھَا َکاَن َعلَی َربَِّک َحْتًما َمْقِضيًّا«: هللا تعالی می فرمايد » ثُمَّ نُنَجِّ

  ). ٧٢ - ٧١(مريم 

سپس پرھيزگاران را . ر پروردگارت حتمی استب) وعده(وکسی از شما نيست مگر آنکه بر آن وارد شود اين «: يعنی

اکثر مفسرين منظور از وارد شدن به آتش را . »ی می بخشيم و ستمگاران را ـ از پای درآمده ـ در آنجا وا گذاريمئرھا

  .در اينجا به معنی گذر بر صراط دانسته اند و آن از ابن عباس، ابن مسعود، کعب االحبار و ديگران نقل شده است

  .باشد میمعنی راه واضح و روشن ه در لغت ب» صراط «

   تا بهء مردم از ابتداۀدر اصطالح شريعت عبارت از پلی است که بر پشت دوزخ نصب شده است، ھم » صراط« اما

  . )٢/١٨٩: (لوامع انوار البھيه. پس صراط پلی است ميان جنت و دوزخ، روی آن عبور می کننداز انتھا 

عقيده داريم و آن » صراط«ما به : فرمايد  صراط  در روشنی  احاديث چنين بيان میۀرا دربار خود ۀشارح طحاويه عقيد

  . سوی تاريکی قبل از پل بدان می رسنده  محشر با گذاشتنپلی است که بر دوزخ نصب شده است و مردم بعد از ج

مردم در روز تغيير و تبديل زمين و  جايگاه  راجع به  می کند که روايت   حضرت عائشه رضی هللا عنھا  که ھمانگونه

ھم فی الظلمة « : فرمودندپيامبر هللا صلی هللا عليه وسلم درجواب   ال شد؟ پيامبر هللا صلی هللا عليه وسلم سؤ آسمان از 

  ).نرسيده به پل صراط در تاريکيی خواھند بود.( ۴۶٩: شرح الطحاويه. »دون الجسر

  :نويسد  می» صراط «ۀ  دربار) .ق١١٨٨-١١١۴محمد بن احمد ،(سفارينی 

پلی است که بر : اھل حق آن را بر ظاھر حمل نموده و می گويند،  روی اثبات صراط اتفاق نظر دارندءدر کل علما

  . باريکتر استیپشت دوزخ نصب شده است، از شمشير تيزتر و از مو

که ممکن نيست  دليل اينه اند، ب  رد کردهاما قاضی عبدالجبار معتزلی و بسياری از پيروانش، اين معنی ظاھر صراط را

 چنين چيزی  قرار بر اين باشد که باريک تر باشد، و اگر ی شمشير تيزتر و از موۀاز چنين پلی عبور کرد که از لب

روز قيامت عذابی بر   اين در حالی است کهباشد و   عبور روی آن خالی از عذاب نمی  بايد اين را دانست کهامکان دارد

« :  ذيل بدان اشاره شده استتن و صلحا نخواھد بود، بلکه منظور ازصراط، ھمان راه جنت است که در آيمؤمنا

  . »َسيَْھِديِھْم َويُْصلُِح بَالَھُمْ 

رھنمود ) به سوی مقامات عاليه جنت و گفتار نيک و کردار پسنديده(به زودی خداوند آنان را ( )۵  تآي : محمدۀسور(

  ).نمايد ن را خوب و عالی میکند و حال و وضعشا می

آنان را به راه دوزخ  (  )٢٣: سوره الصافات. (»فَاْھُدوھُْم إِلَی ِصَراِط اْلَجِحيمِ « :  ذيل بدان اشاره داردتو راه دوزخ که آي

   ).. راھنمائی کنيد

رد سؤال قرار می اخذه شده و موؤ آنھا مۀ واضح، مباحات و اعمال پستی که انسان دربارۀرا بر ادل» صراط « بعضی 

  . اند گيرد، حمل کرده
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ويالت خرافی و باطل ھستند، زيرا بايد نصوص را بر معانی حقيقی حمل کرد، عبور از أ اين ۀھم   ذکر است که الزم به

پل صراط دشوارتر يا شگفت آورتر از رفتن بر روی آب و يا به پرواز در آمدن در فضا و يا ايستادن و توقف نمودن 

ی چنين کاری را ئخداوند توانا:  حشر کافران بر رويشان فرمود پيامبر هللا صلی هللا عليه وسلم در پاسخ به و  در آن نيست

  .بيند در خود می

را رد کرده است و شيخ عز بن عبدالسالم در اين  یو باريک بودن آن از موعالمه قرافی تيزتر بودن صراط از شمشير 

اند و آنھا نيز  نصوصی صحيح وارد شده» صراط «ۀف حساب اين است که دربارباره از وی سبقت گرفته است، اما حر

که  شوند ھمانطور که در صحاح، مسانيد و سنن روايات زيادی وارد شده داير بر اين ويل بر ظاھرشان حمل میأبدون ت

 در عبور کردن از صراط پلی است که بر پشت دوزخ نصب شده است، و تمام انسانھا از روی آن عبور می کنند و آنان

  ) .۴۶٩ص : شرح الطحاوية. (آن به يک نواخت نيستند، و سرعت متفاوتی دارند

  : را به معنی مجازی آن حمل می کنند نقل کرده و می گويد» صراط«قرطبی ديدگاه کسانی را که 

 شمشير تيزتر ۀ و از لب باريکتریاند بر اين باورند که صراط از مو بعضی از آنھا که پيرامون احاديث صراط سخن گفته

عبور از : اند و می گويند را به آسان و مشکل بودن آن به تناسب اعمال بندگان حمل کرده» صراط«، است و اين وصف

برای صاحبان اعمال نيک بسيار آسان و برای صاحبان اعمال بد بسيار دشوار است و حدود اين آسانی و سختی را ، آن

می داند، زيرا که اين باريکی و اين تيزی حد معلومی ندارد و بر حسب عرف و عادت سوای خداوند متعال کسی ديگر ن

 از اين قبيل است، و معنی تيزتر یچيز بسيار خفی و پنھان را باريک می گويند، لذا بيان مثال و تشبيه آن با باريکی مو

از پل صراط به سرعت تمام عملی می الھی را مبنی بر عبور دادن مردم  و فرمان از شمشير اين است که فرشتگان امر

 تيز شمشير وقتی با قدرت و قوت به ۀکه امر خدا را برگردانند وجود ندارد، ھمانطور که لب کنند و اندک امکان اين

 خودکه : که گفته شده است چيزی اصابت کند، آن چيز بار ديگر امکان برگشتن به حالت اولی خود را ندارد، و اما اين

آن ۀ که فرشتگان در دو پھلو و کنار دليل اينه از شمشير تيزتر است، اين مردود است ب وتر  باريک یمواز » صراط«

ی وجود دارد و بعضی از عبور کنندگان بر شکم آن می افتند و بعضی ديگر افتان و ئايستند و در آن قالب وخارھا می

قد مشان است، اين مطالب حکايت از آن دارد که  جای ۀو کسانی ھستند که نورشان به اندازگزرند،  خيزان روی آن می

برای عبورکنندگان روی آن جای کافی برای گذاشتن قدمشان وجود دارد و مسلم است که باريکی گنجايش اين ھمه چيز 

    .٢/١٩٢: لوامع األنوار البھية. را ندارد

دليل احاديثی که در اين ه ديدگاه اين آقايان ب: قرطبی بعد از ذکر اقوال تأويل کنندگان به رد ديدگاه آنان پرداخته می گويد

اند و ايمان آوردن بدانھا واجب است، مردود می باشد، زيرا کسی که می تواند پرنده را در فضا  خصوص بيان گرديده

 نگاه بدارد و می تواند مؤمن را ینگاه دارد، قادر است که مؤمن را بر پل صراط تيزتر از شمشير و باريک تر از مو

که او را راه ببرد، و تا زمانی که معنی حقيقی محال نباشد، حمل لفظ برمعنی مجازی، خالف  وی آن بدواند يا اينر

باشد، زيرا که آثار و احاديث زيادی در اين  ھيچ گونه محالی نمیحاوی ضابطه و قانون است، و حمل بر معنی حقيقی 

  . ٣٣٣: »تذکره«  . باره وارد شده است

ز ابوسعيد خدری رضی هللا عنه در حديثی طوالنی درباره ديدن پروردگار و شفاعت آمده که رسول هللا و در صحيحين ا

ِ َوَما اْلَجْسُر قَاَل َمْدَحَضةٌ َمِزلَّةٌ «:صلی هللا عليه وسلم می فرمايد ثُمَّ يُْؤتَی بِاْلَجْسِر فَيُْجَعُل بَْيَن ظَْھَرْی َجھَنََّم قُْلنَا يَا َرُسوَل هللاَّ

ْعَداُن اْلُمْؤِمُن َعلَْيھَا َکالطَّْرِف َوَکاْلبَْرِق عَ  لَْيِه َخطَاِطيُف َوَکاَللِيُب َوَحَسَکةٌ ُمفَْلطََحةٌ لَھَا َشْوَکةٌ ُعقَْيفَاُء تَُکوُن بِنَْجٍد يُقَاُل لَھَا السَّ

َکاِب فَنَاٍج ُمَسلٌَّم َونَاٍج َمخْ  يِح َوَکأََجاِويِد اْلَخْيِل َوالرِّ   » ُدوٌش َوَمْکُدوٌس فِی نَاِر َجھَنََّم َحتَّی يَُمرَّ آِخُرھُْم يُْسَحُب َسْحبًاَوَکالرِّ

ی است ئجا: گفتيم ای رسول خدا اين پل چيست؟ فرمود. دھند سپس پلی را می آورند و وسط جھنم قرار می«: يعنی

 ضخيم می باشد و اين خارھا ۀ تنی وجود دارد که دارای نوک تيز وئخطرناک و لغزنده که بر آن قالبھای تيز و خارھا
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ی است که در نجد وجود دارند و به آنھا السعدان می گويند و ايماندار بر آن مانند يک ئی دارند که مانند خارھائقالبھا

از روی پل می گذرند بعضی ) بر حسب ايمانشان(چشم برھم زدن و مانند برق، مانند باد، مانند اسبھای تيزرو و يا شتر 

که  ه سالمت عبور می کنند و بعضی ديگر با بدن زخمی به آخر پل می رسند و عده ای به دوزخ می افتند تا ايناز آنھا ب

  ).١٨٣(، و مسلم ) ٧۴٣٩(بخاری . »آخرين نفر را به روی اين خارھا می کشانند

ر و از شمشير  باريکتیوصف صراط در نصوص بسيار است و خالصه ای از آنچه در باره آن آمده اين است که از مو

جز کسی که خدا او را ثابت قدم بدارد کسی نمی تواند خودش را ی بسيار لغزنده و خطرناک می باشد ئبرنده تر است، جا

ی عطا می شود و ئ؛ به مردم به قدر ايمانشان نورھا)جای تاريکی است(و صراط بر تاريکی نصب می شود . حفظ کند

  .گذرد  ايمانش از آن میۀی آن ھرکس به اندازبر اساس آنچه در حديث سابق گذشت بر باال
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