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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٢ جون ٠٣

  

  زن

  نازهـ ج ویدار عزامراسم 
  

دارند    که مرده را بر  وی  برمییی تختمعنه فتح جيم به  معنی مرده وبجيم به   است که  به کسر ی عربۀمجنازه کل

  .يا عکس آن باشد يا بالکسر تخت با مرده وھر که اورا مشايعت کند 

 اگر شخص يا   اول بر ھمه مسلمانان واجب است اماۀـبدين معنی که در مرحل(نماز جنازه فرض كفائى  است 

  .)ګردد  اشخاصی از مسلمانان آن را به جا آورند از گردن ديگران ساقط می

  .سنت است  که، ھنگام خواندن نماز جنازه ، امام برای مرد در قسمت سر و برای زن در وسط جنازه ايستاده شود

توانند  ھمچنان سنت است که امام در پيش روی مقتدی ھا ايستاده شود، ولی اگر محل جنازه ضيق باشد، مقتديان می

  .در کنار امام ھم ايستاده شوند

  

   :ھدف نمازجنازه

روايت است که پيامبر ) رض(، در حديثی از ابو ھريره گردد خاطر دعا برای ميت بر پا میه نمازجنازه خاص ب

د ، کتاب الجنائز ، باب وابو داو( » إذا صليتم علی الميت فا خلصوا له الدعا ء« :فرمايد  صلی هللا عليه وسلم می

  ».خالصانه برايش دعا کنيد) يعنی دعا کرديد(ديد که بر ميت نماز خوان زمانی«)  ٣١٩٩: الدعا للميت شماره 

  

  :شروط  نمـاز جنازه  قيام 

  :شروط نماز جنازه  عبارت است از   

    . مسلمان بودن  ُمرده-١ 

 .  پاك بودن ُمرده  كه قبل  از دادن  غسل  نماز جنازه  ُمرده  صحت  ندارد- ٢

  .. )ن حكم  مثتنى استيد البته  از ايشھ( 
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  .ستيست ن  آن درۀ پشت سر  بود  نماز جناز اگر ُمرده  . وى امام  قرار  داشتن  ُمردهش  ري پ-٣

  . حاضر بودن  ُمرده   است-۴

گر بار بود نماز  آن درست  يز ديا باالى  چين اگرُمرده  باالى  شانه ھاى  مردم  وي  قرار داشتن  ُمرده   بر زم-۵

ت ، طھارت  ستر يل  نيزار  دارد  ھمان شرط ھاى  نماز  است  از قب كه  تعلق  به نماز  گیست واما  شرط ھائين

 .ره يعورت  وغ

  

  :يادداشت شرعی 

عرض رسانيدم ، برای ادای نماز جنازه حاضر بودن ميت الزم است، ولی اگر ه که خدمت خوانندگان ب ھمانطوری

ن وقت محدودی بر روی قبرش نيز می  ، مرده بدون نماز جنازه دفن شده باشد، در اين صورت تا سپری شداً احيان

  . توان نماز جنازه را ادا نمود

  

  : تـرتـيـب  نماز جنازه  

نمازجنازه  رکوع ، سجده و تشھد ندارد و تنھا، چھار تکبير با تکبير تحرم و چند ذکر و :  قبل از ھمه بايد گفت 

  . دعاست

ا ھفت  باشد يكنند بھتر  است صفھا  سه ، پنچ وي بر  مشود وصفوف  را برا یستاده  مي  مرده  اۀنيامام در برابر  س

  . ست يا تاق  بودن صف ھا  نيعنى  تاق  باشد اگر از ھفت  تجاوز  كرد ضرورت  به جفت  وي

ند  دستھا  را تا شانه ھا ويا نرمى  گوشھا  بلند يگو یم)   هللا اکبر(رتحريمه يه  تكبي امام به جھر  ومقتدى ھا  به خف

» سبحانك  اللھم«را  بسته  كنند وامام  ومقتدى ھا  كردند آن ی كه در نماز  بسته  میدست  ھا  را طور كنند و یم

 یكه  دستھارا بلند نم یند  در حاليگو یر  ميگى  تكبمام  به جھر ومقتدى ھا به  آھستخوانند بعدٱ ا یر  ميرا  تا اخ

ند كه براى  مرد  يگو یرميھر  ومقتدى  ھا  به آھستگى  تكبخوانند ، بعد از آن  امام  به ج یف را ميكنند درود شر

  : خوانند  ین دعا  را ميبالغ  وزن  بالغ ا

ه  على  يته  منا  فاحير نا  وذكرنا وانثانا  اللھم  من احيرنا  وكبيتنا  وشاھد نا  وغائبنا وصغينا  ومياللھم  اغفر  لح«

ا  زنده  ومرده  مارا  وحاضر  وغائب مارا  وكوچك مارا  يبار  خدا» «  مانيته منا فتوفه على  االياالسالم  ومن  توف

ا ھر كه  را زنده  نموده اى  از ما  پس  زنده نگھدار  اورا  بر اسالم  وھر كه را يرخداامرز بايومرد  وزن مار ب

  ».مان  فوت كنيازما  فوت  ساخته اى پس  او را  بر ا

  :شود  ی خواده من دعا ير  باشد ايواگر مرده  طفل صغ

  آخرت ۀ او را براى  ما توشيابار خدا(  » شفعٱ لنا شافعٱ ومُ جعلهُ ا لنا  اجرٱ وذخر ا  و لنا فرطٱ واجعلهُ اللھم اجعلهُ « 

ع  ومقبول  يره  گردان، اورا  براى ما شفيش  فرستاده  شده  واورا  براى  ما اجر  وذخياز پای بگردان  توشه 

  .) الشفاعة  بگردان

  :شود  ین دعا  خوانده  ميره باشد اياگر مرده دختر  صغو  

ان  يبعد از آن  امام به جھر  ومقتد »  اللھم اجعلھا  لنا فرطٱ  واجعلھا  لنا اجرٱ  وذخرٱ واجعلھا  لنا شافعة ومشفعة« 

 كه سرش  یدارند  ودر راه در حال یند ومرده  را چھار  نفرى  توسط  چار پائى بر ميگو یر ميگى  تكببه آھست

  . برند الزم است مردم  عقب  جنازه  بروند  یز تر طرف  قبر ميش باشد كمى تيطرف پ
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ر يقه برداشتن  طفل  شيا اورا  دو نفر برداشتن مكروه است وطريوان بار كردن ويمرده را بدون  ضرورت به ح

ارد كه سرش  بطرف  دست  راست  د یك  نفر، آنرا  بر  مين  طور  بوده  كه يا كمى بزرگتر از آن  به ايخوار 

  .بردارنده  باشد

  

  :تعزيه و ھمدردی

 ويابه عباره ديگر . ت است ي و تسلی ، سوگواریاظھار ھمدرد بوده و ازلحاظ لغوی به معنای ی لغت عربهيتعز

  .  تسليت دادن برای بازماندگان متوفا وگفتن تسليت به ايشان ، کردنیت ، عزاداريتعز

 یفرد و آرام ساختن اندوه و ب ده و فرونشاندن ترس و ھراسيبت دي فرد مصیآالم و دردھان ي تسکیت برايتعز

  . باشدی می ویرقرا

  رایده ايبت ديکه مص آن«: یعني »  من َعزَّى مصابًا فله مثل أجره« : دي فرمایم ه و سلميامبر صلى هللا علي پ

  .)وابن ماجه یترمذ(  » . اوستی او برای به اندازه ید پاداشيت گويتعز

 ۀبا گفتن فاتح مأباشد که البته تو معروف می»  مراسم فاتحه خوانی ويا فاتحه« نام ه اصطالح تعزيه درافغانستان  ب

  »شود مردانه وزنانه تقسيم می

 ميت خواه  بزرگ باشد ۀاعضای خانوادۀ پس از کفن و دفن ميت  به ھمکه گفتيم تعزيت وتسليت گفتن   ھمانظوری

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

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

  ) اخرجه ابن ماجه .( »پوشاند او می

  

  :يادداشت ضروری   

ترتيب مراسم برای تعزيه و جمع شدن فاميل  ميت و ، ۵٠٨ ص ١لمعاد ج  زاد ابه روايت زم به يادآوری است که ال

ساير دوستان  ميت برای مراسم تعزيه ، تسليت ويا به اصطالح مراسم  فاتحه، و قرائت قرآن آنھم توسط چند نفر 

مزيد برای معلوماتی ( » .ھيچ اصلی دردين مقدس  اسالم نداردبوده و قاری ودر ظرف يک يا دو ساعت، بدعت  

   ). ٥٠٨ ص ١زاد المعاد ج : مراجعه شود 

  

  :آداب تعزيت 

  :ت بدارد يرا  رعا آناست که بر ھر مسلمان الزم    آداب خاصی خود  بوده ، ئی  دارایه و ھمدرديتعز

  

 :مشارکت

 خويش اطالع حاصل نمايد ، بر او واجب ا دوستانيگان يکان، ھمساي از نزدیکه فرد از مرگ  کس نيبه محض ا

تا . جنازه  برود عييت گفتن و شرکت نمودن در تشي تعزیيان متوفی  براشناآدار خانواده ودوستان ويست که به دا

  :فرموده است د کهيه و سلم عمل نمايامبر صلى هللا عليمطابق عمل  پ

: یعني) لعاطست ايالجنائز، وإجابة الدعوة، وتشم ض، واتباعيادة المريرد السالم، وع: حق المسلم على المسلم خمس(

 دنبال جنازه، قبول کردن دعوت، دعاه ض، رفتن بيادت مريجواب سالم، ع: ز استيچ حق مسلمان بر مسلمان پنج«

  )  ه يمتفق عل(» . عطسه زنندهیبرا
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   :تعزيت بعد سه روزه

ليت ن ساعات برای بازماندگان متوفی تسياگر شخص بنابر مصروفيت ھا ويا  ساير مشکالت،  نتواند در نخست

فرد  ن کار را انجام  دھد ، و بھتر است شخصاً به نزديعرض بدارد ، در صورت امکان ميتوان در مدت سه  روز ا

  .ده رفته وازنزديک عرض تسليت بدارد يبت ديويا فاميل ، مص

باطی ن تسليت نامه  توسط ، تيلفون ، ويا ساير وسايل ارتاھمچنان در صورت  بعد مسافه ويا ساير مشکالت ، ميتو

  .صورت بپذيرد 

  

   :ذاــــغۀ يـــتھ

چرا که مشغول گشتن آنان به  د ،ن غذا تھيه بداریمتوفۀ  خانوادیکان و دوستان فرد برايمستحب است که نزد

که در اشتراک فاتحه ومراسم تدفين  نمودن غذا برای مھمانان وکسانی  که دچار شده اند آن ھا را از فراھمیبتيمص

  .دارد یآمده اند ،  بازم

امبر صلى هللا يد شد و پي شھ- هللا عنهیرض - طالب یحضرت جعفر بن اب: که   در روايتی اسالمی آمده است زمانی

  خردسالش را گردرد و فرزندانـُـف بيه  شھادت او اطالع حاصل کرد،  به منزل جعفر تشريسلم از قض ه ويعل

  . ديآورد و آنان را بوس

امروز . بلی : ده است؟ فرمودي از جعفر به شما رسیا خبريآ ا رسول هللا،ي: ديپرس طالب یاسماء ھمسر جعفر بن اب

ش بازگشت يمنزل خو ه و سلم او را آرام ساخت و بهيامبر صلى هللا عليستن نمود و پيشروع به گر اسماء. کشته شد

  :و فرمود

شان حادثه يد، که برايجعفر غذا بپزۀ اد خانویبرا«: یعني»  شغلھمي اصنعوا ألھل جعفر طعاًما، فإنه قد جاءھم ما « 

  ) یترمذ(» .آمده که مشغولشان ساخته است شي پیا

    

  :يادداشت

د ، مشکلی وممانعتی در دين و  فاميل مصيبت ديده  برۀت  به خاني کوتاه و گفتن تعزیداري انسان برای  داً اگر احيان

  .اسالم وجود ندارد 

 ،اداب محفل خارج باشدھوده ، وبحث ھای بی مورد که از موضوع وي بیرد که از  صحبت ھاآعمل ه ولی کوشش ب

مانند آن  یمطالب و ئیباي شک،تي تسل،  صبرۀ اجتناب صورت گيرد ، در ھمچو مجالس بايد صحبت ھا در باراً بايد جد

  .منحصر گردد

  

  :تعزيه  تسليت والفاظ

  :  فته شود عبارت است ازسوگوار  گغم ديده و  شخص  به شخصی ويا فاميل  که بايد الفاضی

  ». ماندیتنھا خداست که م«: یعني.  البقاء 

ِ َوإِنَّا إِلَ «:ويا  َّ ِ  ی او بازمیم و به سويما از آِن خدائ (.»ًرا ِمْنھَايبَتِى َوأَْخلِْف لِى خَ يِه َراِجُعوَن اللَّھُمَّ ْأُجْرنِى فِى ُمصِ يإِنَّا 

   )مسلم).(بم فرمايبه من اجر بده و بھتر از آن را نص بت، ين مصيدر برابر ا!  پروردگارا .ميگرد

َّ َما أََخذ، ولهُ َما أْعَطى ، وُكلُّ شَ « ويا    »ٍء ِعْنَدهُ بأَجٍل ُمسمَّى ، فلتْصبِر ولتْحتسبْ یإن 
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 یا نزد او داریزيمسلماً ھر چ. خود اوست آنچه را خداوند گرفت از آن خودش بود و آنچه داده است مال«: یعني 

  ) و مسلمیبخار( .»د به ثواب داشتيام د صبر کرد وي است، لذا بایريتقد

  :ن دعا را بخوانديا اي

   ».تِکَ يأعظََم هللاُ أجَرک، و أحسًن َعَزاَءَک و َغفًَر لِمَ « 

  .»کو بگرداند و مرده ات را مورد مغفرت قرار دھديت را نيد و عزاياد نمايخداوند اجرت را ز« 

  : شود گفته شود  يا فاميلی که برايشان  فاتحه داده می ل که برای شخصی وودر کشور ما معمو

فاميل شما را هللا تعالی  زنده داشته  غم اخير شما باشد ، اوالد و پروردگارشما را ديگر از غم نگاه کند ، اين غم ،

ش گردد ، ما  برين نصيبجنت باشد ، متوفی را پروردگار  غريق رحمت سازد ، قبرشان را هللا روضه جنت ساخته ،

  .دانم ، برای شما واعضای فاميل شما صبر جميل تمنا دارم  خودرا در اين غم شريک می

  

  :الفاظ جوابيه 

ن عملت ي ایهللا  برا«: یعني) آجرك هللا: (ديگوب گويندهه ين گفته و به فرد تعزيده بايد درمقابل آميبت ديفرد مص

  ... اسگزار ھستيم ، وخداند شما ر اھم  از غم نگاه کند ، وغيره از ابراز تسليت شما سپ» .پاداشت دھد

  

   داری عزازن درمراسم 

   :زنانۀ تعزي

دن يراھن، خراشيمانند چاک نمودن پ  خالف شرع؛ینت خود رااشکار نسازند و رفتارھايکه ز زنان در صورتی

 توانند  در مراسم تعزيه اشتراک ی م،ده نشودياز آنان د  بلند،ی با صدایوسيلی زدن در روی وسر ، ناله و زار

  .دننماي

  . ت در قبرش خواھد شديو سبب آزارم خشم پروردگارگرديده  ن کارھا باعثيقابل تذکراست که تمام ا

  

   :يع جنازهيزن وتش

شود،  در مورد اشتراک زنان در نماز جنازه ھيچگونه مانع شرعی، ديده نمی که در فوق بيان گرديد، ھمانطوری

توانند  نماز جناز ه را با  که زنان در مراسم جنازه حاضر باشند، می  دين اسالم بيان گرديده، در صورتیوحتی در

  .رند آ یجاه ب استاده شده، مراعات آداب معين که  البته در آخر صف 

وانند چه جائز است که زنان مانند مردان نماز جنازه را بخ: در حکم فقھی موضوع اشتراک زنان در نماز جنازه آمده

   .صورت انفرادی و يا بشکل جماعته ب

 سعد ۀ عتبه را خواند و بی بی عايشه امر کرد تا جنازۀانتظار کشيد تا مادر عبدهللا نماز جناز)  رض(حضرت عمر 

  .بن ابی وقاص را بيآورند تا بر وی نماز جنازه بخواند 

  :امام النووی می گويد 

که در نماز  رند مثلیآ یجاه اعت ترتيب شود، نماز جنازه را به  جماعت  ب الزم است برای زنان در نماز جنازه جم

ھای ديگر به جماعت می خوانند و ھمين نظريه الحسن بن صالح و سفيان ثوری و امام احمد و امامان مذھب حنفی 

  .می باشد 

    : آمده است) کتاب فتوا ھا برای زنان)  (الفتاوی النسائيه(نام ه در کتاب مشھور فقھی ب
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 بايد نماز جنازه  بخوانند و ثوابی که مردان از نماز جنازه می، زنان مانند مردان اگر در نماز جنازه حاضر شوند

  .ورند  آدست میه  زنان نيز ھمان ثواب را ب،گيرند

ايد که اگر جنازه حاضر شد ب.  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را خواندندۀگويند که مردان و زنان جناز  مؤرخين می

  .را بخوانند زنان با مردان نماز آن

  

  :سوگواری شرعی زنان 

تواند تا  فوت نمايد ،  می... طور مثال  برادر، عمه، مادر، کاکا وه که يکی از اقارب نزديک فاميل زن ب ھر زمانی

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

  . ھای رنگارنگ خودداری نمايد لباس

ام در حديثی که از . وز سوگواری نمايدجب  است برای مدت چھار ماه وده رولی  ھرگاه شوھر زن فوت کند،  وا

 زوجه أربعة أشھر و عشرا، والنکتحل، یت فوق ثالث، إال علي می أن نحد علیکنا ننھ«: ت است يه روايعط

 نبذة یضھا فيصبوغا إال ثوب عصب، و قد رخص لنا عند الطھر إذا اغتسلت إحدانا من محب، و النلبس ثوبا ميوالنط

  ).هيمتفق عل(» عن اتباع الجنائزیمن کست أظفار، و کنا ننھ

 فوت شوھر که چھار ماه یم؛ مگر برايش از سه روز سوگواری کنيمان بيھا  مردهیکه برا نيم از ايشد ی میما نھ«

م مگر لباس يديپوش یم ولباس رنگارنگ نميکرد ی خوش استفاده نمیم، از سرمه و بويردک یو ده روز سوگورای  م

)  خوشبویا ماده( بخور یا شد که تکه یم به ما اجازه داده ميکرد یم و غسل ميشد یض پاک ميکه از ح ی، و وقتیمني

  .»ميدش ی میز نھيع جنازه نييو از تش) ن ببردي بد اثر خون را از بیتا بو(م يبکار ببر

اب، والالممشق ي عنھا التلبس المعصفر من الثیالمتوف«: ه وسلم فرمودي هللا علیامبر صليت است که پياز ام سلمه روا

دن يد از پوشي که شوھرش فوت کرده است بایزن«) ٢٢٨٧ح ابوداود يصح(»  ، والتختضب، والتکتحلیمن الح

   .» کندیسرمه خوددار زرد و قرمز و استفاده از جواھرآالت و حناء و یلباسھا

گذارند،  طوريکه گفتيم ، زنی که شوھرش فوت کرده، مدت چھارماه و ده روز سوگواری را در منزل ھمسری می 

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  وت کرده در مدت چھارماه و ده روز عزاداری برای کارھا ی  ضروری روزانه میزنی  که شوھرش ف 

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

  .شوھرش فوت کرده واجب است

شمارند ولی  ر طالق بائنه صغری و کبری باشد  واجب میرا  بر زنان مطلقه  که د حنيفه آنولی در مذھب امام ابو

اند از نظر  امام  ق داده شدهطال» رجعی يا بائن«دانند و زنانی که از طريق طالق  اکثريت فقھا آن را مستحب می

گويند تنھا در صورتی زن  حنيفه  نه شب و نه روز را نبايد از منزل خارج شوند، اما پيروان مذھب شافعی  میابو

  .تواند منزل را ترک کند که ضرورتی وجود داشته باشد ر حال گذرانيدن عده مید

  

   :يادداشت

ھای رنگارنگ و  آالت، استعمال بوی خوش، حنا، لباس  زن سوگوار و در حال عّده برای شوھر، از استعمال زينت
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 حظيرهقوام، رفتن به  مريضان ، رفتن به ديدار اديدنشھادت در محکمه  يا : بيرون رفتن غيرضروری مانند

  . وقبرستان ، خودداری کند

  

  :زيهـيع جنازه و تعيدر مراسم تش اعمال حرام ونامشروع

 جنازه ومراسم تسليت وتعزيه برخی از اعمال  خود  ع ييخصو ص در حين مراسم تشه در حين وفات عزيزان وب 

  .گردد باشد وانسان گنھکار ھم می  حرام ونامشروع میاً زند که ج گاه از انسان سر میآگاه ويا ناخود آ

فرياد با  صدای بلند، زدن و خراشيدن صورت، کندن مو، پوشيدن  يغ داد وچ  ، يکی از اين اعمال گريه و زاری

  .می باشد ماليدن ِگل بر سر و شانه، واز اين قبيل اعمال  لباس سياه

ھرکس که بر روی «: فرمايد   ودر حديثی میصورت قطع منع فرمودهه  بیچنين اعمالپيامبر صلی هللا عليه وسلم از

يغ ، ناله  و زاری و فريادھای جاھالنه  بلند بنمايد، از ما چ، لباس ھای خويش را  پاره کند و خويش به سيلی بزند

رود،  و به فرياد طلبيدن  شمار میه   اعتراض به اراده و قانون  الھی بۀزيرا چنين  اعمالی  به معنی نشان»  نيست

  .ن و اظھار خشم و نارضايتی استديگرا

شود  بھتر آن است که برای تحمل و بردباری در مقابل به  هللا  پناه ببرد و از  که  دچار مصيبتی  می بالعکس کسی

او ياری بجويد و دستور او را در مورد توسل صبر و نماز و عبادت به کار بگيرد، و پاداش صابران را که خداوند 

  :ه خود ياد اوری  نمايد؛ زيرا خداوند متعال فرموده استبه آن وعده فرموده ب

  

ابِرِ «  ِر الصَّ ِ َوإِنَّا إِلَ يَن إَِذا أََصابَْتھُْم ُمصِ يالَّذِ ) ١۵۵(َن يَوبَشِّ َّ ِ ِھْم َصلََواٌت ِمْن يأُولَئَِك َعلَ ) ١۵۶(ِه َراِجُعوَن يبَةٌ قَالُوا إِنَّا 

  )١٥٧ -  ١٥٥/بقرهسوره (.» اْلُمْھتَُدونَ َربِِّھْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِك ھُُم 

م و به سوی ئيما از آن خدا: گويند شوند می  دچار میئیاند که ھنگامی به بال آنان کسانی! بردباران را مژده بده ....«

 آنان راه يافتگان راه ھدايت اً گردد و مسلم الطاف، رحمت و مغفرت خداوند شامل حال آنھا می. گرديم او باز می

  »شندبا می

ازپيامبر  صلی هللا عليه وسلم شنيدم :  از ام سلمه رضی هللا عنھا روايت شده است که گفته استھمچنان در حديثی 

ما از آن خداونديم و به سوی او باز خواھيم گشت، : ھر مؤمنی که دچار مصيبتی بشود و بگويد« : فرمود که می

خداوند برای آن . ر بده و بھتر از آن را برايم جبران کنخداوندا برای تحمل اين مصيبت مرا درحمايت خويش قرا

  )مسلم.(»کند گرداند و بھتر از آن را برای او جبران می نصيبش می) زيادی را(مصيبت اجر و پاداش 

  

  :يادداشت

ه  عادی ـ بدون شيون، زاری و داد و فرياد ـ برای ميت کراھت ندارد؛ زيرا رسول هللا ا صلی هللا عليه وسلم بۀگري

  : گرست  واشك  از  چشمان مباركش  جارى  بود  گفت  یكه  به شدت م یدر حالھنگام فوت فرزندش ابراھيم 

ن خداوند  تعالى  ومقدر نمى  بود  كه آخر  ما  به اول  ما يراستۀ ن مردن  تو امر حق و  وعدياگر ا  !  مياى  ابراھ«

  :وبعد از اندك  سكوت  فرمود » شدم  ین   مين  واندوھگين  بر تو  غمگيشتر از اينه بيشوند  ھر  آئ یملحق  م

م  و   ما يئگويزى  نميم  چيكه  خدا  را خشنود  ساز شود ،  وما جز آن ین  ميرزد  وقلب  غمگ یچشم  اشك م« 

  » م ين ھستيدٱ غمگيبر تو شد! م  ياى   ابراھ

  پايان
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  :تتبع ونگارش 

 »د افغانی  سعي- سعـيـدی«  امين الدين داکترالحاج 

 ر مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغانـــمدي

    جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ

  

  

 :ک يښنا لي بريا :یادرس  ارتباط

com.hotmail@saidafghani 

  

  

 

 


