مطالعات فقهي و فلسفي
سال هشتم ،شماره  ،92بهار 6921
صفحات  85ـ 16

حکم عزاداری بر میت از دیدگاه عامه


سید محمدهادی حجازی شهرضائی  ،زهرا باقری  ،فاطمه میری
(تاریخ دریافت0931/02/02 :؛ تاریخ پذیرش)0931/00/00 :

چکیده
اکثریت أهل سنت نیز همچون شیعه در مورد حکم عزاداری بر میت به صورت کل بحث نکرده اند بلکه صرفاً به ذکر مصادیق و بررسی
حکم مصادیق بسنده کرده اند .حال به طور کل سوال این خواهد بود که عزاداری بر میت از دیدگاه عامه چه حکمی دارد در ایین بیاره
در مورد حکم عزاداری از دیدگاه أهل سنت هم سه مصداق مورد بررس قرار م گیرد-0( :گریه -0ندبه -9پاره کردن لبیا  )..و یکی از
نظریات در مورد هر سه مصداق ،حرمت است یعن در بین أهل سنت کسان هستند که هر سه مصداق را حرام م دانند .ول بیا بررسی
ادله أهل سنت واضح م شود که أصل عزاداری بر میت جایز است از اینرو در پژوهش حاضر ضمن نقد و بررس ادلیه متتلیب بیه ایین
نتیجه م رسیم اصل عزاداری بر میت جایز است بله درست است که بعض از مصادیق عزاداری مثل پاره کردن لبا  ...أمثیال اینایا را
جایز نم دانند ول این ضرر به اصل جواز عزاداری به صورت کبرای کل نم زند.

کلیدواژگان
پاره کردن لبا  ،عامه ،عزاداری ،گریه ،میت ،ندبه.

 استادیار ،دانشکده اصوالدین قم ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :کارشناسیارشد فقه و حقوق اسالمی ،دانشکده اصوالدین قم ،قم ،ایران
رایانامهz.bagheri103611@gmail.com :

 کارشناسیارشد فقه و حقوق اسالمی ،دانشکده اصوالدین قم ،قم ،ایران
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مقدمه
موضوع این تحقیق از ابتدای خلقت ،بلکه در میان مالئکه وجوود داشوته و قور ن و روایواه و
بیت(علیهم السالم) م به ن پرداخته اند و علماء م در کتب فقهی از ن بحث کرده انود ولوی از
نجا که به صوره مستق تحت عنوان مقاله از ن بحث نشده است الزم اسوت ایون موضووع بوه
صوره مستق بحث شود.
با توجه به اینکه از جانب مخالفین و ا

سنت و فرقه ضالهو ابیت و بعضوی از روشونفکران،

شبهاه زیادی به عزاداری بر معصومین و غیر معصومین وارد شده اسوت ایون ضوروره احسوا
می شود که تحقیق کام در مورد حکم عزاداری بر میتاز دیدگاه عامه انجام گیرد ،به این معنوی کوه
به طور ک عزداری از دیدگاه عامه چه حکمی دارد؟ که در دو فص بررسی و مطرح می شود.
فصل اول :أقوال عامه
اکثر قریب به اتفاق

سنت نیز مچون شیعه در مورد حکم عزاداری بر میت بوه صووره کلوی

بحث نکرده اند بلکه صرفاً به ذکر مصادیق و بررسی حکم مصادیق بسنده کرده اند به مین خاطر
نظراتی که نها در مورد مصادیق عزاداری بیان کرده اند جداگانه مطرح و بررسی میشود.
مصداق اول :گریه

مانطور جزیری تصریح کرده است حکم گریه در بین علماء

سنت اختالفوی اسوت چورا کوه

مالکیه و حنفیه حرام و شافعیه و حنبلیه جائز میدانند(.الجزیری عبودالرحمن )181 ،4 ،4141البتوه
بعضی م قائ به تفصی شده اند.
پس می توان گفت که
نظریه دارند:
 .4حرمت مطلقا
 .4کرا ت مطلقا
 .3استحباب

سنت در مورد حکم عزاداری بر میت بوه شویوه گریوه کوردن ،پون

حکم عزاداری بر میت از دیدگاه عامه23 ....................................................................................................................

 .1جواز مطلقا
 .5تفصی
نظریه اول :حرمت مطلقا :بعضی از ا

سنت گریه بر میت را به صوره مطلق حرام میداننود.

چنانکه در موسوعه فقه اسالمی تصریح شده که گریه برای میت حرام است(.التوویجری ،4 ،4131
)134
نظریه دوم :کرا ت مطلقا :شافعی قائ شده که گریه کردن مباح است تا زمانی که روح خوار
شود ولی بعد از ن مکروه است .چنانکه إبن قدامه در المغنی به ن تصریح کرده است(.عبداهلل بون
قدامه )114 ،4 ،4388و شربینی م این نظریه را از شافعی نق کرده است(.الشربینی)13 ،4 ،4145
نظریه سوم :جواز مطلقا :احمد حنب قائ است که گریه بر میت جائز است چنانکه إبن قداموه
در شرح کبیر(عبدالرحمن بن قدامه )144 ،4و مغنی(عبداهلل بن قداموه )114 ،4 ،4388و ابون تیمیوه
حرانی(ابو البرکاه عبد السالم )411 ،4 ،4111به ن تصریح کورده انود مچنوین عالموه حلوی در
تذکره جواز گریه را به او نسبت داده است(.عالمه حلی)448 ،4
نظریه چهارم :استحباب :بعضی از علمای

سنت قائ شده اند که گوا ی اوقواه گریوه بور

میت مستحب است چنانکه شربینی در کتابش به نام مغنی از بعضی از علماء نق میکنود کوه اگور
گریه به خاطر از دست دادن علم و صالحیت و برکوت و شوجاعتش باشود پوس اسوتحباب گریوه
شکار میشود (.الشربینی)13 ،4 ،4145
نظریه پنجم( :تفصی – با ندبه و نوحه مکروه و بدون ن مباح) :این تفصی از مذ ب حنبلوی
است چنانکه إبن قدامه در مغنی به ن تصریح کرده است که گریه مکروه نیسوت در صوورتی کوه
مراه با ندبه و نوحه نباشد (.عبداهلل بن قدامه)114 ،4 ،4388
مصداق دوم :ندبه

ندب به معنای بیان کردن محاسن میت است چنانکه در مغنی به ن تصریح شده است(.عبداهلل بون
قدامه )111 ،4 ،4388در مورد عزاداری به صوره ندبه کردن م در بین
وجود دارد( :کرا ت مطلقا ،حرمت مطلقا ،تفصی اول ،تفصی دوم)

سونت چهوار نظریوه
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نظریه اول( :کرا ت مطلقا) :إبن قدامه در مغنی(عبداهلل بن قدامه ،4388شرح کبیر( عبودالرحمن
بن قدامه )431 ،4به بعضی از

سنت نسبت داده که ندب به معنای شمردن محاسن میت اسوت

مکروه است.
نظریه دوم( :حرمت مطلقا) :مرحوم عالمه در توذکره فرمووده عوده ای از اصوحاب حودیث از
جمهور ندبه را تحریم کرده اند(.عالمه حلی )441 ،4
نظریه سوم :تفصی اول -تفصی بین تحریک حزن و غیر ن :قسطانی در کتاب ارشاد السواری
در باب رثاء کردن پیامبر(ص) برای سعد بن خوله میگوید :مراد ،حزن حضوره نسوبت بوه سوعد
است چرا که او بعد از جره به مکه از دنیا رفت نه اینکه مراد مدح کردن میت و بیان محاسونش
باشد که باعث تهیی حزن و تجدید ن می شود چرا که اولی مباح است بر خالف دومی کوه از ن
نهی شده است به تحقیق جو ری ،رثاء را برشمردن محاسن میت مراه با گریه و بر گفتن شعر در
مورد میت اطالق کرده است ولی بهترین وجه این است که نهی را حم کنیم بر نچه کوه موجوب
تهیی حزن و اندوه است .نه غیر ن چرا که دائماً بسیاری از صحابه و غیر صحابه از علماء این کار
را انجام میدادند مث حضره فاطمه ز را(سالم اهلل علیها)(.القسطانی)114 ،4 ،4343
نظریه چهارم :تفصی دوم -تفصی بین ندبه به حق و ندبه به باط  :احمد بن حنب قائ شوده
به جواز ندبه کردن البته مشروط به اینکه ندبه به صوره باط نباشد بلکه شمردن فضوائ و تکیوه
بر صدق باشد چنانکه إبن قدامه در شرح کبیر(عبدالرحمن قداموه )144 ،4و در مغنوی(عبوداهلل بون
قدامه )111 ،4 ،4388به ن اشاره کرده و عالمه حلی م در تذکره این مطلب را از احمد نق کرده
است(.عالمه حلی)441 ،4
مصداق سوم :پاره کردن لباس و زدن بر بدن و زخم کردن صورت و کندن مو...

دو نظریه در این باره وجود دارد :کرا ت ،حرمت
نظریه اول( :کرا ت) :إبن قدامه در مغنب گفته که بعضی قائو بوه کرا وت ایون مووارد شوده
اند(.عبداهلل بن قدامه)111 ،4 ،4388
نظریه دوم( :حرمت) :ظا راً کثر قریب به اتفاق

سنت قائ

ستند که پاره کوردن لبوا

و
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زدن بر بدن و زخم کردن صوره و پریشان کردن و کندن مو و امثال این کار ا بورای میوت حورام
است .چنانکه در موسوعه فقهیه به ن تصریح شده است(.التویجری)414 ،8 ،4131
فصل دوم :ادله عامه بر عزاداری میت
ادله مصداق اول :گریه  -بنابر پنج نظریه
نظریه اول :حرمت گریه مطلقا  -چهار دلیل

ن دسته از ا

سنت که عزداری بر میت را به صوره گریه ،را بوه چهوار دلیو تحوریم و بوا ن

مخالفت کرده اند.
دلیل اول :روایات معذب شدن میت بواسطه گریه

عمده منشاء تحریم گریه بر میت ،توسط ا

سنت ،روایاتی است که داللت دارد بور نهوی عموربن

خطاب و پسرش از گریه بر امواه ،ترمذی در سننش تصریح کرده بعضی از ا

سنت قائ شوده

اند که گریه بر میت مکروه است و گفته اند میت به واسطه گریه بستگانش عذاب میشود و به این
حدیث اعتقاد پیدا کرده اند ( :و قد کره قوم من ا

العلم البکاء علی المیت ،قوالوا :المیّوت یعوذب

ببکاء له علیه ،و ذ بوا الی ذا الحدیث)( .سنن الترمذی)341 ،4 ،4345 ،
البته به نظر میرسد مراد از کرا ت در عباره ترمذی مان حرمت است نه کرا ت اصوطالحی
که از احکام پن گانه است به دلی وجود دو قرینه:
 قرینه اول :روایتی را که ترمذی به ن استدالل کرده ظهور در حرمت دارد چرا کوه در ایونروایت تصریح شده که گریه بر میت باعث عذاب شدن میت میشوود و عوذاب ظهوور در
حرمت دارد پس خود مستند ترمذی داللت بر کرا ت ندارد.
 قرینه دوم :ر کس یه این روایت تمسک کورده از ن حرموت اسوتفاده کورده نوه کرا وتچنانکه در مباحث تی می ید.
پس این دو قرینه ،دلی می شود بر اینکه مراد از کرا ت در کالم ترمذیحرمت است نه کرا وت
در مقاب استحباب.
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روایت( :از عبداهلل بن عمر) :بخاری و مسلم ر دو از عبداهلل بن بی ملیکه نقو مویکننود کوه
فرزندی از عثمان در مکه فوه کرد ما م مدیم تا شرکت کنیم در حالی که إبن عمر و إبن عبا
م حاضر بودند  ....پس عبداهلل بن عمر به عمروبن عثمان گفت – در حالی که روبوروی او بوود-
یا گریه را ترک نمیکنی در حالی که رسول خدا(ص)فرمود مانا میت به خاطر گریوه بسوتگانش
عذاب میشود(.صحیح بخاری  14 ،4 ،4144و صحیح مسلم)414 ،4
اشکاالت وارده بر دلیل اول

اشکال اول :انکار حدیث توسط عائشه :نووی ،شارح صحیح مسلم پس از نقو ایون روایوت موی
گوید :این روایاه از عمربن خطاب و پسرش عبداهلل است در حالی که عائشه منکر ن شده اسوت
و عائشه ،عمر و پسرش را در مورد این روایت نسبت به نسیان و اشتباه داده است و انکار کرده که
پیامبر(ص) چنین چیزی فرموده باشد و استدالل کورده اسوت بوه کوالم خداونود تعوالی ( و وی
گنهکاری گناه دیگری را متحم نمی شود) عائشه گفتوه مانوا پیوامبر(ص) در موورد زن یهوودی
گفته که او عذاب می شود در حالی که اطرافیان بر او گریه می کنند یعنی به خاطر کفورش عوذاب
می شود در حال گریه بستگانش بر او نه به خاطر گریه(.نووی)448 ،4 ،4344
بخاری در صحیحش روایت مذکور را ورده است:
إبن عبا

می گوید :زمانی که عمر تورور شود صوهیب بور او وارد شود در حوالی کوه گریوه

میکرد ...پس عمر گفت ای صهیب یا بر من گریه می کنی؟ در حالی که رسول خدا(ص) فرمووده
مانا میت به خاطر بعضی از گریه بستگانش بر او عذاب می شود إبن عبا

گفت زمانی که عمور

از دنیا رفت جریان را برای عائشه نق کردم پس گفت خدا عمر را رحموت کنود بوه خودا قسوم،
رسول خدا(ص) حدیث نکرده است که خدا مومن را به خاطر گریه بستگانش بر او عذاب می کند
بلکه رسول خدا(ص) فرموده مانا خداوند عذاب کافر به خاطر گریه اطافیانش بر او زیاد می کند
و عائشه گفت قر ن برای شما کافیست که وی گنهکواری گنواه دیگوری را متحمو نموی شوود.
(صحیح بخاری)454 ،5 ،4144
پس عائشه که از نزدیکان پیامبر(ص) بوده است ن را انکار می کند و این خود قدحی در ایون
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روایت است چرا که مانطور که عالمه مجاسی در بحار تصوریح کورده مخالفوت عائشوه بوا ایون
حدیث و نسبت دادن خطا و اشتباه به راوی ن ،یکی از عللی اسوت کوه ایون حودیث را از شورط
صحت خار می کند(.مجلس )418 ،14 ،4141و چنانکه بعداً می ید شافعی در اختالف الحدیث
می گوید نچه عائشه از رسول خدا(ص) نق کرده است بوه دلیو مفواد کتواب و سونت بیشوتر از
روایتی که از إبن عمر نق شده است شبیه گفتار پیامبر(ص) است(.اختالفاه حدیث)418 ،8
اشکال دوم :انحصار راوی :با توجه به اینکه گریه بر میت در مه زمانها حتی زمان پیامبر(ص)
متعارف بوده است اگر در واقع این روایت از پیامبر(ص) صادر شده و حضره از گریه نهی کورده
اند چطور امکان دارد که فقط عمر و پسرش ن را نق کنند و منحصر به این دو نفر باشود و کوس
دیگری ن را نق نکند .به عباره دیگر داعی بر نق

ن بسویار زیواد بوود چورا کوه نهوی از گریوه

مخالفت با سیره مستمره مردم بوده است .پس معنی ندارد که فقط یکی دو نفر ن را نق کنند.
اشکال سوم :تنافی حدیث با یاه قر ن :بر اسا

معیواری کوه خوود حضوره داده انود ایون

حدیث پدیرفتنی نیست چون که روایتی مورد قبول است که با قر ن در تعوار
که این حدیث با یه قر ن در تعار

نباشود ،در حوالی

است ،چون قر ن می فرماید" :والتزر واز ة وز اُخزی " – (و ی

گنهکاری گناه دیگری را متحمّ نمیشود).
پس در عذاب افتادن میت به وسیله گریه شخص دیگر چه معنایی جز کشیدن بار گناه دیگوری
دارد؟ و این مان تنافی بین این حدیث و قر ن است .پس به حکم خود حضره حودیث را بایود
کنار بگذاریم و به ن عم نکنیم .چنانکه خود عائشه م به ایون یوه شوریفه بور رد ایون حودیث
تمسک کرده است .مچنین این حدیث با یواه دیگور وم ناسوازگار اسوت :چنانکوه شوافعی در
اختالف الحدیث می گوید نچه عائشه از رسول خدا(ص) نق کرده است به دلیو مفواد کتواب و
سنت بیشتر از روایتی که از إبن عمر نق شده است شبیه گفتار پیامبر(ص) است اگر بگوئید دلیو
شما از یاه قر ن چیست؟ یاه زیر را برمی شماریم:
"و ال تزر واز ة وز اُخزی " – (و ی گنهکاری گنواه دیگوری را متحمّو نمویشوود) (االنعوام،4/
االسراء ،41/فاطر ،35/الزمر)34/
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"وأن لزس لنساز ن ماال ز ز " – ( اینکه برای دمی جز نچه به سعی و عمو خوود انجوام داده
نخوا د بود)( النجم)53/

شیا یزی " – ( و ر کس به موون ذرهای بودی کنود [نتیجوه] نورا خوا ود
"و ن ی مل ثق ل ذ ٍَّة ًّ

دید)(الزلزله)44/
پس می توان گفت که این حدیث با یاتی از یاه قر ن تنافی دارد چرا که این یواه داللوت
دارد بر اینکه جزای ر کس به خاطر عم خودش است نه عم دیگران.
اشکال چهارم :تنافی حدیث با روایاه دیگر :مرحوم صاحب جوا ر فرمووده ایون حودیث بوا
روایاه دیگر م تعار

دارد(.جووا ر کوالم  )345 ،1ظوا راً موراد صواحب جووا ر از روایواه

متعارضه ،مان روایاتی است که خود ا

سنت بیان کرده اند که در نظریه دوم مفصوالً بیوان موی

شود که داللت دارد بر جواز گریه و بلکه داللت دارد بر گریه خود پیامبر(ص) بر امواه.
اشکال پنجم :عم نکردن عمر به این حدیث :بر فر
باشد تنها ناق

که این حدیث از پیامبر(ص) نق شده

ن عمر و پسرش ستند .حال این سوال پیش می ید که چرا خود عمر در مووارد

مختلف به این روایت عم نکرده است؟ که در این مجال به یک مورد اشاره می شود:
روایت( :گریه عمر بر برادرش)
إبن عبد ربه در عقد الفرید نق می کند که زمانی که زید بن خطاب (برادر عمر) در یماموه
شهید شد و مردی از بنی عدی بن کعب مراه او بود که به مدینه برگشت زمانی کوه عمور
ن مرد را دید چشمانش گریان شد و گفت زید را جا گذاشتی در حالی که منوزل کورده و
پیش من مدی؟(ابن عبد ربه احمد بن محمد)444 ،3 ، 4111

این روایت به وضوح داللت دارد که عمر بر مرگ برادرش گریه کرده است و به روایاه فووق
عم نکرده است.
دلیل دوم :امر پیامبر(ص) به خاک پاشیدن بر صورت زنان گریان

از عائشه نق شده است که با رسیدن خبر شهاده جعفربن ابی طالب ثار حزن و اندوه در سیمای
پیامبر(ص) نمایان شده ،در ن حال مردی به حضور ایشان رسوید و گفوت :ای رسوول خودا(ص)
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زنان گریه میکنند .پیامبر(ص) فرمود :پیش نان برگرد و نان را ساکت کن ،اگر رام نشدند خواک
بر صورتشان بپاش(.ابوبکر بن ابی شیبه)44 ،3 ،4114
اشکاالت وارده بر دلیل دوم

این روایت از دو جهت داللت دارد بر حرمت گریه بر میت ،یکی اینکه حضره از گریه کردن نهی
کردند چرا که امر به سکوه کردند و دیگری اینکه امر کردند بر صوره کسانی که بر میوت گریوه
میکنند خاک بپاش .به مین جهت با توجه به موارد ذکر شده دو اشکال وارد شده است.
اشکال اول :ضعف سند :در سند این روایت شخصی به نام محمدبن اسحاق وجود دارد که در
نزد محدثان ا

سنت و علمای علم رجال شان مانند مزی ،مورد اعتماد نیست و نان روایت ذکور

شده توسط او را ضعیف و جعلی میدانند(.المزی یوسف ین عبدالرحمن144 ،41 ،4111و)144
اشکال دوم :تعار

شاذ با مشهور :این روایت با د ها روایواه دیگوری کوه در ایون زمینوه از

پیامبر(ص) درباره بعضی از افراد که جعفر م در ضمن نهاست(صحیح بخواری )13 ،43 ،4144و
بلکه در خصوص شهاده جعفر(الذ بی محمدبن احمد4113م )184 ،4 ،رسیده که داللت دارد بور
گریه پیامبر(ص) بر جعفر ،در تعار
خود ا

است و ن روایت مشهورند و این روایت شاذ و طبق مبنای

سنت باید روایت شاذ را کنار گذاشت.

دلیل سوم :گریه با صدا از امور جاهلي

مسلم در صحیحش از ابو مالک اشعری از پیامبر(ص) نق می کند که فرمود چهار چیز در امت من
ست که از امور جا لی است که زنان ن را ترک نمیکنند فخر فروشی در حسبها و کنایه زدن در
نسبها و طلوب کوردن ب از سوتارگان و گریوه کوردن(.صوحیح مسولم 411 ،4و ابووبکر بون ابوی
شیبه)41 ،3 ،4114
ابو یعلی موصلی م این روایت را به سند دیگری نق کرده اسوت و گفتوه سوند ایون حودیث
صحیح است(.مسند ابی یعلی)418 ،3
اشکال وارده بر دلیل سوم

اشکال داللی :در موسوعه فقه (التویجری محمد )134 ،4 ،4131به ایون دلیو اسوتدالل شوده زیورا
داللت دارد که گریه کردن منهی عنه است چون از داب جا لیت است.
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درست است که بنابر مبنای ا

سنت سند این روایت مشک ندارد ولوی بوا توجوه بوه وجوود

روایاه زیادی مبنی بر جواز گریه و بلکوه گریوه خوود پیوامبر(ص) و تاییود ن توسوط حضوره،
ناچاریم به کنار گذاشتن این روایت که شاذ است.
دلیل چهارم :تعهد بر عدم گریه

بخاری و مسلم در صحیح شان از م عطیه نق کرده اند که پیامبر(ص) از ما تعهد گرفت که نوحوه
نکنیم(.صحیح بخاری 81 ،4 ،4144و صحیح مسلم)415 ،4
نظر مختار :در مورد نظریه اول

برای نظریه اول (حرمت گریه) چهار دلی مطرح شده که دلی اول (معذب شدن میت) پن اشکال
عمده داشت چرا که مورد انکار عائشه واقع شده و عمر و پسرش تک راوی ایون حودیث سوتند
مچنین با قر ن و روایاه دیگر متعار

بود و خود عمر م به ن عم نکرده است و دلیو دوم

( خاک پاشیدن بر صوره زنان گریان ) م اضافه بر اینکه ضعف سند داشت بوا روایواه مشوهور
تعار

داشت ،مانند دلی سوم و چهارم که معارضه داشت با روایاه زیادی که داللوت بور جوواز

دارد پس قهراً طبق نظر ا

سنت دلی تامّ بر حرمت گریه وجود ندارد.

نظریه دوم :کراهت گریه مطلقا – دو روایت

روایت اول( :حدیث جابر) :نسائی از جابر بن عتیک نق میکند که مانا پیوامبر(ص) بوه عیواده
عبداهلل بن ثابت مد ،پس او را در حالی که بی وش بود یافت پس فریواد کشوید و جووابش نوداد
پس رسول خدا(ص) استرجاع کرد و فرمود مانا برای تو ای ابو ربیع مغلوب شودیم( .احمود بون
شعیب )43 ،1 ،4114پس زنان فریاد کشیدند و گریه کردند و ابن عتیوک شوروع کورد بوه سواکت
کردن نها پس رسول خدا(ص) فرمود لها را واگذار پس زمانی که وجووب فرارسوید وی گریوه
کنندهای گریه نمی کند گفتند ای رسوول خودا وجووب چیسوت؟ فرموود مورگ اسوت(.احمود بون
شعیب 43 ،1 ،4114و سلیمان بن اشعث 488 ،3و الحاکم محمد بن عبداهلل)513 ،4 ،4144
روایت دوم ( :حدیث ربیع) :طبرانی از ربیع انصاری نق میکنود کوه رسوول خودا(ص) پسور
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ب رادر جبر انصاری را عیاده کرد در حالی که بستگانش بر او گریه میکردند پس جبر به نها گفت
با صدایتان پیامبر(ص) را اذیت نکنید پس پیامبر(ص) فرمود نها را واگذارید توا زموانی کوه زنوده
است گریه کنند پس زمانی که از دنیا رفت باید ساکت شوند( .الطبرانی سلیمان بن احمود،5 ،4145
)48
مجمع الفوائد این روایت را از طبرانی نق کرده و قائ شده که رواه ن مه از ثقاه سوتند.
(مقد

اردبیلی احمد بن محمد)44 ،3

اشکاالت وارده بر روایات اول و دوم

اوالً :با توجه به روایاه زیادی که داللت دارد بر عدم نهی از گریوه ،ایون دو روایوت در مقابو
م ه روایت شاذ است پس باید دست از این دو روایت شاذ برداشت و طبق مبنای ا

ن

سنت بایود

شاذ کنار گذاشته شود.
ثانیاً :بر فر

که گفته شود این دو روایت شاذ نیست و داللت بر کرا ت دارد باز م مشوک

دارد زیرا خود پیامبر(ص)در موارد متعدد بعد از فوه اطرافیانشان گریه کردنود در حوالی کوه اگور
چنین کاری مکروه باشد معنی ندارد پیامبر(ص) کار مکروه انجام بد ند پوس از فعو پیوامبر(ص)
کشف میشود که این کار مکروه نیست .به عباره دیگر چطور تصور دارد که پیامبر(ص) از گریوه
نهی کنند ولی خودشان بر خالف گفته خود عم کنند؟
نظر مختار :در مورد نظریه دوم

برای نظریه دوم (کرا ت گریه) دو دلی (دو روایت) بیان شده است و به نها اشکال شد که این دو
روایت ،اوالً :شاذ است و ثانیاً :بر خالف سیره عملی و گفتاری پیامبر(ص) است .پس دلی محکوم
بر کرا ت گریه وجود ندارد.
نظریه سوم :جواز گریه مطلقا – دو دلیل
دلیل اول :گریه حضرت یعقوب (ع)

"و ق ل أ ف عل یو ف و ابسضَّت عسن ن احلرن فهزو ظیزس " (و گفت" :ای دریغ بر یوسف" و در حالی
که اندوه خود را فرو میخورد ،چشمانش از اندوه سپید شد)(.یوسف)44/
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مانطور که لوسی در روح المعانی تصریح کرده است این یه شریفه دلی است بر جواز گریه
در نگام مصیبت(.اآللوسی محمد بن عبداهلل)34 ،1 ،4145
تقریب استدالل به یه :این یه داللت دارد که حضره یعقوب(ع) در فراق حضره یوسف(ع)
محزون شد و نقدر گریه کرد که چشمانش نابینا شد پس معلوم میشود که گریوه کوردن در فورق
دوستان و عزیزان جائز است .چنانکه قربطی در تفسیرش مینویسد :مانا چشومان یعقووب(ع) از
گریه سفید شد ولی علت گریه ،حزن بوده است به مین خاطر خداوند فرمود از حوزن(.القرطبوی
محمد بن احمد)418 ،4 ،4381
مچنین سیوطی در درّ المنثور روایتی را نق می کند که زمانی که حضره یوسف(ع) از پویش
حضره یعقوب(ع) رفت تا زمانی که برگشت  81سال طول کشید و اندوه از قلبش خار نشود و
اشکهایش بر گونه ایش میریخت و دائماً گریه میکرد تا اینکه نابینا شد(.السیوطی جالل الدین،1
 )31چنانکه زمخشری نق کرد چشمان حضره یعقوب(ع) در فراق حضره یوسوف(ع) خشوک
نشد تا مده زمان  81سال که او را مالقاه کرد(.الزمخشری محمود بن عمرو)141 ،4 ،4111
لوسی م گفته در واقع ،حزن علت گریه است و گریه سبب نابینا شدن چشم اسوت چورا کوه
زمانی که اشک زیاد شود سیا ی چشم را از بین میبورد و ن را تبودی بوه سوفید کودر مویکنود.
(اآللوسی محمد بن عبداهلل)34 ،1 ،4145
زمخشری م در کشاف تصریح می کند که اندوه باعث گریه شد که گریوه علوت بورای سوفید
شدن چشم شد(.الزمخشری محمود بن عمرو )141 ،4 ،4111و بلکه در کشاف روایت نق کرده از
پیامبر(ص) که از جبرئی سووال کردنود از مقودار حوزن حضوره یعقووب(ع) در فوراق حضوره
یوسف(ع)؟ جبرئی در جواب گفت حزن  11زن جوان مرده پیامبر(ص) فرمودنود جور و ثووابش
ال سووء ظون بوه خودا پیودا نکورد.
چقدر بود؟ جبرئی در جواب گفوت جور  411شوهید ،و اصو ً
(الزمخشری محمود بن عمرو)141 ،4 ،4111
اشکال وارده به دلیل اول

زمخشری در کشاف اشکالی را مطرح کرده است که چگونه میشود که بر پیوامبر خودا(ص) جوائز
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باشد که تا این حد از جزع (به اندازه سفید شودن چشومان از حوزن و گریوه) برسود(.الزمخشوری
محمود بن عمرو)148 ،4 ،4111
جواب :اوالً :خود زمخشری جواب داده که مانا طبع انسان ایون گونوه اسوت کوه در نگوام
مصیبت ا و حزن بر خودش مسلط نیست و به مین خاطر صبرش ستایش شوده اسوت و اینکوه
خودش را نگه دارد تا اینکه خار نشود به چیزی که نیکو نیست و به تحقیق رسول خدا(ص) بور
فرزندش ابرا یم گریه کرد(.الزمخشری محمود بن عمرو)148 ،4 ،4111
ثانیاً :این کار حضره یعقوب(ع) دارای ثواب بوده چرا کوه نچوه کوه مفقوود شوده بوود ،نوزد
خداوند بسیار بزرگ بوده و مستحق چنین تأسفی بوده است.
در نتیجه این یه شریفه داللت دارد بر اینکه حزن و اندوه و گریه بورای فوراق دوسوتان جوایز
است چرا که وقتی برای نبیاء الهی جایز باشد دیگر معنی ندارد در جواز ن برای دیگران تشوکیک
شود.
دلیل دوم :روایات – سه دسته – فعل پیامبر(ص)– تقریر پیامبر(ص) و فعل خلفاء
دسته اول( :فعل پیامبر(ص)– نه مورد)

 مورد اول( :گریه پیامبر(ص) بر امام حسین(ع))(الطبرانی سلیمان بن احمد)411 ،3 ،4145 مورد دوم ( :گریه پیامبر(ص) بر حضره حمزه)) یوسف بن عبداهلل)441 ،4 ،4144 مورد سوم( :گریه پیامبر(ص) بر زید و جعفر و إبن رواحه )(یوسوف بون عبوداهلل،4 ،4144)444
 مورد چهارم( :گریه پیامبر(ص) بر عثمان بن مظعون) (الحاکم محمود بون عبوداهلل،4 ،4144)541
 مورد پنجم( :گریه پیامبر(ص) بر سوعد بون عبواده)(صوحیح بخواری 81 ،4 ،4144صوحیحمسلم)434 ،4
 مورد ششم( :گریه پیامبر(ص) بر دخترشان) (عبداهلل بن قدامه)114 ،4 ،4388 -مورد فتم( :گریه پیامبر(ص) بر فرزندانشان ابرا یم و طا ر) (الترمذی) 344 ،4 ،4345
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 مورد شتم( :گریه پیامبر(ص) برای مردن فرزنود یکوی از دخترانشوان) (صوحیح البخواری) 14 ،4 ،4144
 مورد نهم( :گریه پیامبر(ص) بر سر قبر مادرشان منه) (صحیح مسلم 414 ،4و سولیمان بوناشعث13 ،4محمد بن یزید 11 ،5و احمد بن شعیب)458 ،1 ،4114
دسته دوم( :قول و تقریر پیامبر(ص)–چهار مورد)

مورد اول( :ترخیص پیامبر(ص)نسبت به گریه) :طبرانی از عامر بن سعد نق موی کنود کوه داخو
خیمه ای شدم که در ن خیمه قرظه بن کعب و بو مسعود انصواری بودنود و حودیثی را از ن دو
نق کرد که ن دو گفتند مانا در نگام مصیبت گریه جایز شده است(.الهیثمی علی بن ابی بکر،3
 44و ابن منظور  )345 ،4 ،4141ظا ر از اینکه می گوید حدیث را از ن دو نق کرده ،ایون اسوت
که حدیث را از پیامبر(ص) نق کرده اند .و به شهاده یثمی این روایت صوحیح اسوت(.الهیثموی
علی بن ابی بکر)44 ،3
مورد دوم( :تأیید پیامبر(ص) نسبت به گریه بر جعفر) :إبن عبد البر در إسوتیعاب از إبون عمور
نق می کند که زمانی که خبر مرگ جعفر به پیامبر(ص) رسید پیامبر(ص) به مسرش سماء بنوت
عمیس برای شو رش جعفر تعزیت داد و حضره فاطمه سالم اهلل علیها داخ شود در حوالی کوه
گریان بود و می فرمود ای وای عمویم ،پس پیامبر(ص) فرمود بورای مچوون جعفور بایود گریوه
کنندگان گریه کند(.یوسف بن عبداهلل )14 ،4 ،4144
مورد سوم ( :مر پیامبر(ص) به گریه بر حمزه) :حمد بن حنبو در مسوندش ،روایتوی را نقو
میکند از إبن عمر که زمانی که پیامبر(ص) از حد برمی گشتند زنان نصوار بورای شو رانشوان در
حال گریه بودند پس پیامبر(ص) فرمودند و لکن حمزه گریه کننده ندارد سپس حضره خوابیدنود
و بیدتر شدند و نوز زنان در حال گریه بودند فرمودند این زنان امروز اگر گریه می کنند به خاطر
ندبه کردن برای حمزه است(.احمد بن محمد حنبو  418 ،41 ،4144و محمود بون یزیود 511 ،4و
الحاکم محمد بن عبداهلل)441 ،3 ،4144
مورد چهارم( :نهی پیامبر(ص) از عمر از زدن گریه کنندگان) :روایت نهی پیوامبر(ص) از نهوی
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کردن گریه کنندگان) :نسائی نق می کند از بو ریره که شخصی از ا

بیت رسول خدا(ص) از

دنیا رفت پس زنان جمع شدند در حالی که بر او گریه می کردند پس عمر شروه کرد به نهی کردن
و دور کردن نها پس پیامبر(ص) فرمود ای عمر نها را واگذار چرا که چشمان گریان موی شوود و
جان مصیبت می بیند و پیوند با میت نزدیک است(.احمود بون شوعیب 44 ،1 ،4114و احمود بون
محمد حنب  431 ،41 ،4144و الحاکم محمد بن عبداهلل) 531 ،4 ،4144
نکته :این روایاه به خوبی داللت دارد بر تقریر پیامبر(ص) نسبت به گریه بور میوت ،چورا کوه
گریه کردن دیگران را تأیید کردند و بلکه مر به ن کردند مچنین کسانی که از گریوه کوردن منوع
میکردند را نهی کردند.
دسته سوم ( :فعل خلفاء– دو مورد)

مورد اول( :گریه ابوبکر بر پیامبر(ص)) ( :گریه ابوبکر بور پیوامبر(ص)) :بخواری از عائشوه نقو
میکند که گفت ابوبکر مد ..و وارد مسجد شد و با مردم سخن نگفت تا اینکه بر عائشه وارد شود
پس پیامبر(ص) را تویمم داد ...و موانع را از صووره پیوامبر(ص) برداشوت سوپس خوود را بور او
انووداخت و حضووره را بوسووید سووپس گریووه کوورد(.صووحیح بخوواری 14 ،4 ،4144و احموود بوون
شعیب 44 ،1 ،4114و احمد بن محمد حنب )355 ،14 ،4144
مورد دوم( :گریه ابوبکر و عمر بر سعدبن معاذ) :إبن قدامه می گویود کوه امووی در مغوازی از
عائشه نق می کند که زمانی که سعد بن معاذ از دنیا رفت بوبکر و عمور شوروع کردنود بوه گریوه
کردن تا جائی که صدای گریه نها بر من مختلط شد(.عبداهلل بن قدامه)111 ،4 ،4388
نکته :این روایاه م داللت دارد که خلیفه اول و دوم بر میت گریه کرده اند.
نظر مختار ( :در مورد نظریه سوم)

برای نظریه سوم (جواز گریه) به خوبی داللت دارد که گریه بر میت جائز است چرا که پیامبر(ص)
بر میت گریه کردند و گریه دیگران را م تأیید کردند.
نظریه چهارم :استحباب گریه مطلقا

قائلین به استحباب گریه بر میت دلی بر مدعای خود بیان نکرده اند بلکه فقط به ذکر بیان مصوداق
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اکتفاء کرده اند ولی بعید نیست که مان ادله ای که داللت داشت بر گریه پیامبر(ص) بر بعضوی از
اصحاب که صاحب علم و شجاعت بوده اند ،مان ادله مستندشان بر استحباب گریه بر میت باشد.
نظر مختار :در مورد نظریه چهارم

از نجا که دلی محکم بر استحباب مطرح نشده است قهراً این نظریه بدون دلی است.
نظریه پنجم( :تفصیل – با ندبه مکروه و بدون آن جائز)

قائلین به این نظریه دلیلی به این نظریه بیان نکرده اند.
نظر مختار( :در مورد نظریه پنجم)

از نجا که نظریه پنجم (تفصی ) ،مدعای بدون دلی است قهراً نظریه باطلی است.
ادله مصداق دوم :ندبه -بنابر چهار نظریه
نظریه اول( :کراهت)

برای این نظریه دلیلی ذکر نشده است .بله ممکن است که گفته شود ادله نا یه دال بر کرا ت است
ولی مانطور که بعداً بیان می شود ادله نا یه دال بر کرا ت نیست بلکه دال بر حرمت اسوت ولوی
به تفصیلی که بیان خوا د شد.
نظر مختار :در مورد نظریه اول

از نجائیکه قائلین به این نظریه دلیلی بر مدعای خود ذکر نکرده اند معلوم میشود که ادعائی بیش
نیست.
نظریه دوم :حرمت – دو دلیل
دلیل اول :بیعت گرفتن بر عدم نوحه

بخاری و مسلم از م عطیه نق میکنند که پیامبر(ص) از ما تعهد گرفت که نوحوه نکنویم(.صوحیح
بخاری 81 ،4 ،4144و صحیح مسلم .)414 ،4این دلی را معتبور بوه بسویاری از اصوحاب حودیث
نسبت داده است(.محقق حلی)311 ،4 ،4111
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اشکاالت وارده به دلیل اول

اشکال اول به دلی اول :اصالً این حدیث ربطی به ندبه ( بیان محاسن میت) ندارد بلکوه در موورد
نوحه است و قبالً بیان شد که نوحه در اصطالح ا

سنت به معنای گریه است نه به بیان محاسون

میت .پس این روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد.
اشکال دوم به دلی اول :بر فر

که کسی بگوید این روایت در مورد ندبه است ممکون اسوت

بگوئیم که این روایت اشاره باشد به نوحه ای که مرا با جزع و سخط یا گفتار باط است چنانکه
معتبر به ن اشاره کرده است(.محقق حلی )311 ،4 ،4111به عباره دیگر به قرینه روایاه مجووزه
این روایت را حم کنیم بر جائی که مراه با گفتار باط است.
دلیل دوم :سخط به قضاء خدا

منصور بن یونس در کتاب کشاف القناع در مقام تحلی بر حرمت ندبه کردن و شمردن محاسون و
خوبیها میگوید :چنین کاری شبیه شکایت بردن از ظالم است در حالی که گورفتن جوان از ناحیوه
خداوند عدل است زیرا خداوند حق دارد در مخلوقاتش ر گونه خواست تصورف کنود چورا کوه
مخلوقاه ملک او ستند(.البهوتی)443 ،4
پس این کار شبیه مورد ظلم قرار گرفتن و عیب گرفتن و غضب نسبت به تقدیر الهی است.این
دلی را م معتبر به اصحاب حدیث نسبت داده است(.محقق حلی)311 ،4 ،4111
اشکال وارده به دلیل دوم

معتبر از دلی دوم جواب داده که اینکه گفته اند نوحه شبیه غضب و عیب گرفتن است پس ما وم
اینها را حرام میدانیم و لکن اینگونه نیست که ر نوحهای اینگونه باشد بلکه موا نوحوه ای کوه در
بردارنده نچه نها بیان کرده اند (غضب و عیب گرفتن) را حورام میودانم( .محقوق حلوی،4 ،4111
)311
به عباره دیگر ندبه ای که مستلزم غضب بر تقدیر الهی باشد حرام است ولی این طور نیسوت
که ر ندبه ای این گونه باشد .چرا که بسیاری از ندبه ا در بردارنده بیوان فضوائ میوت اسوت و
ربطی به غضب بر تقدیر الهی ندارد.
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نظر مختار :در مورد نظریه دوم

برای نظریه دوم دو دلی مطرح شد که ر دو دلی مورد خدشه قرار گرفت .پس دلی بور حرموت
ندبه کردن به صوره مطلق وجود ندارد.
نظریه سوم :تفصیل اول – تفصیل بین تحریک حزن و غیر آن – یک دلیل

دلیل( :ادله ناهیه) :این تفصی از قسطانی در کتابش به نام ارشاد الساری است وی دلیو بور ایون
نظریه را ادله نا یه میداند و بیان نکرده که مرادش از ادله نا یه کدام است ولی به نظر میرسد کوه
مرادش مان ادله ای است که در نظریه حرمت بیان شد.
اشکال وارده به دلیل

ظا راً این دلی تمام نیست چرا که قرینه ای بر حم ادله نا یه بر این تفصی وجود ندارد.
نظر مختار :در مورد نظریه سوم

برای نظریه سوم (تفصی اول) فقط یک دلی مطرح شده که این دلی

م نا تمام است.

نظریه چهارم :تفصیل دوم – تفصیل بین ندبهبه حق و ندبه به باطل – سه دلیل
دلیل اول :نوحه کردن حضرت زهرا سالم اهلل علیها:

نسائی از نس نق میکند که زمانی که پیامبر(ص) از دنیا رفت حضره فاطمه سوالم اهلل علیوه بور
پیامبر(ص) گریه کرد و فرمود :ای پدر ،چقدر نزدیک است به خدایش ،ای پدر ،خبر رحلتت را به
جبرئی میرسانیم ،ای پدر ،بهشت فردو

جایگا ش(.احمد بن شعیب 43 ،1 ،4114و محمد بون

یزید)544 ،4
در شرح کبیر(عبدالرحمن قدامه )144 ،4و مغنی تصریح شده که احمد در مقام تعلی بوه فعو
حضره ز را سالم اهلل علیها تمسک کرده(عبداهلل بن قدامه )111 ،4 ،4388و گفته اگور زن ماننود
نچه که از حضره فاطمه سالم اهلل علیه نق شده بگوید مث نوحه (حرام) نیسوت یعنوی مشوک
ندارد(.احمد بن شعیب)131 ،4 ،4114
ظا ر این عباره این است که تفصی داده بین ندبه ای که مث ندبه حضره فاطمه ز را سالم
اهلل علیه است و ندبه ای که در ن باط گفته میشود که اولی جائز و دومی حرام است.
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دلیل دوم :ندبه حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها

إبن قدامه در شرح کبیر نق میکند که روایت شده از حضره علی(ع) از حضره فاطمه سالم اهلل
علیها که فاطمه یک مشت از خاک قبر پیامبر(ص) را گرفت و بور چشومش قورار داد سوپس ندبوه
خواند که....بر من مصائبی وارد شد که اگور ایون مصوائب بور روز وا وارد مویشود روز وا شوب
میگردید(.احمد بن شعیب)131 ،4 ،4114
این روایت در مجامع روائی

سنت یافت نشددر حالی که إبن قدامه به این روایت م برای

مدعای خویش تمسک کرده است .شاید به مین خاطر إبن قدامه بوه صووره رِوَیم مطورح کورده
است.
دلیل سوم :ندبه إبن عمر

قرافی در ذخیره کالمی داردکه داللت دارد بر تفصی مذکور ،وی میگوید مانوا إبون عمور بورای
برادرش عاصم مرثیه خوانی کرد ..و ایون کوار او داللوت دارد بور اینکوه امثوال ایون مراثوی جوائز
است(.القرافی احمد بن ادریس4441م)111 ،4 ،
اشکال وارده به دلیل سوم به داللت سه روایت

این کار حضره ز را سالم اهلل علیها و إبن عمر دلی است بر اینکه چنین مرثیه ایی صحیح است
ولی چگونه دلی میشود که مرثیه ای که در ن کالم باط باشد حرام است؟ به عباره دیگر دلیو
اخص از مدعاست چرا که شاید مطلق ندبه کردن حالل باشد حتی ندبه به باطو ولوی نهوا فقوط
ندبه به حق کرده اند.
نظر مختار :در مورد نظریه چهارم

سه دلی برای نظریه چهارم (تفصی دوم) مطرح شده است که داللت ر سه دلیو مخودوش بوود
زیرا اخص از مدعا بود پس دلی تامی بر نظریه چهارم م وجود ندارد.
ادله مصداق سوم :پاره کردن لباس و زدن بر بدن و زخم کردن صورت و کندن مو و –...بنابر دو نظریه
نظریه اول :کراهت

برای این نظریه دلیلی بیان نشده است ولی شاید قائلین به کرا ت به خاطر ادلوه ای کوه در نظریوه
بعدی ذکر میشود قائ به کرا ت شده اند یعنی از این ادله استفاده کرا ت کرده اند.
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نظر مختار در مورد نظریه اول

از نجا که بر نظریه اول دلیلی ذکر نشده معلوم میشود که ادعائی بیش نیست.
نظریه دوم :حرمت – پنج دلیل
دلیل اول :فاعل این کارها از ما نیست

بخاری و مسلم از عبداهلل از پیامبر(ص) نق میکنند که حضره فرمود کسی که بر گونه اش بزنود
و گریبان چاک کند و دعوه کند به ادعای جا لیت از ما نیسوت(.صوحیح بخواری 84 ،4 ،4144و
صحیح مسلم)44 ،4
إبن قدامه در شرح کبیر به این روایت استدالل کرده است و قائ شده این روایوت متفوق علیوه
است(.احمد بن شعیب .)131 ،4 ،4114چنانکه در کتاب فقه علی المذا ب االربعه(الجزیری،4141
 )181 ،4و موسوعه فقه اسالمی م به این مطلوب تصوریح شوده اسوت (.صوحیح بخواری،4144
4441و صحیح مسلم 413و التویجری)134 ،4 ،4131
دلیل دوم :برائت رسول خدا(ص) از فاعل این کارها

بخاری و مسلم از بو برده نق میکند که پسر بو موسی مر

شدیدی گرفت و بی ووش شود..

پس زمانی که به وش مد گفت من بیزارم از کسی که رسول خودا(ص) از او بیوزار اسوت مانوا
پیامبر(ص) بیزار بود از کسی که فریاد بلنود مویزنود و مووی خوود را مویکنود و لباسوش را پواره
میکند(.صحیح بخاری 84 ،4 ،4144و صحیح مسلم)411 ،4
مصطفی دیب البغا در تعلیقه بخاری در ذی این حدیث میگوید صالقه یعنی زنوی کوه نگوام
مصیبت صدایش را بلند می کند حالقه یعنی زنی که نگام مصیبت مویش را میکند و شواقه یعنوی
زنی که نگام مصیبت لباسهایش را پاره میکند(.إبن منظر)415 ،41 ،4141
در موسوعه فقه اسالمی به این روایت استدالل شده است(.التویجری )134 ،4 ،4131
دلیل سوم :تعهد گرفتن پیامبر(ص) بر عدم این افعال

بو داود از سید از زنی که از کنیزان بود نق میکند که گفوت از نچوه کوه رسوول خودا(ص) در
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معروفی که از ما تعهد گرفت در ن عصیان نکنیم این بود که صورتی را زخم نکنیم و نفرین نکنیم
و گریبان چاک نکنیم و مو پریشان نکنیم(سلیمان بن اشعث)441 ،3چنانکه در موسوعه فقه اسالمی
به این روایت استدالل شده است(.التویجری)134 ،4 ،4131
دلیل چهارم :ناراحتي نسبت به تقدیر الهي

إبن قدامه در مقام تعلی بر حرمت این موارد استدالل کرده است به اینکه این کار ا شبیه به تظلوم
و طلب کمک و ناراحتی نسبت به تقدیر الهی است(.عبدالرحمن بن قدامه)131 ،4
اشکال وارده به دلیل چهارم

این کار ا مالزمه ندارد با تظلم چرا که چه بسا کسوی کوه ایون کار وا را انجوام موید ود از روی
ناراحتی و دلتنگی شخصی باشد نه به خاطر تظلم خوا ی پس اینگونه نیست که میشه این کار وا
باعث تظلم باشد تا حرام باشد .به عباره دیگر این کار ا به خاطر ناراحتی از فقدان نزدیکان است
نه به خاطر عدم رضایت به تقدیر الهی .نظیر گریه کردن در فقدان دوستان ،که به خاطر ناراحتی از
دست دادن دوستان است نه به خاطر عدم رضایت به تقدیر پروردگار.
دلیل پنجم :تضیع مال

إبن قدامه مچنین برای اثباه حرمت این موارد تمسک کرده است به اینکه پاره کوردن گریبوان از
بین بردن مال است بدون اینکه مجوز داشته باشد(.عبدالرحمن بن قدامه )131 ،4
اشکال وارده به دلیل پنجم

اگر در پاره کردن لبا

غر

عقالئی وجوود داشوته باشود از تبوذیری کوه حورام اسوت شومرده

نمیشود.
نظر مختار در مورد نظریه دوم

برای نظریه دوم (حرمت) پن دلی بیان شده که دو دلی
طبق مبنای

خر نا تمام است ولی سوه دلیو اول بور

سنت تمام است و داللت دارد بر حرمت این فعال.

از طرفی روایاه صحیح که تواتر معنوی دارد در این زمینه از

بیوت علویهم السوالم بوه موا
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رسیده که داللت بر جواز عزاداری سید الشهداء و بلکه إسوتحباب ن دارد و از طورف دیگور نوزد
عامه پیروی از

بیت علیهم السالم متوقف بر عصمت نیست پس مین که نان را امام در فتوی

بدانند کافی است زیرا نان از فقهاء ربعه عامه کمتر نیستند چرا که با این وجود کوه عوزاداری امور
مسلمی در مکتب

بیت علیهم السالم است.

نتیجه
با توجه به مطالب فوق واضح شد که با توجه به ادله ای که

سنت به ن تمسک میکنند صو

عزاداری بر میت جایز است مث گریه کردن ،که پن نظریه در مورد ن بیان شد ولوی از نجوا کوه
ادله ای که بر نظریه حرمت و کرا ت مطرح شد مورد خدشه واقع شد و نظریه استحباب و تفصی
مدعای بدون دلی بود قهراً نظریه جواز با داشتن دو دلی تام نظریه ای است که در موورد مصوداق
اول مورد قبول است .بنابر این عزداری به صوره گریه بر میت مطلقا جائز است .مچنوین بورای
مصداق دوم (ندبه) که چهار نظریه مطرح شد که نظریه کرا ت إدعای بدون دلی بود و بور نظریوه
حرمت م دو دلی مطرح شد که نا تمام بود مچنین بر تفصی اول یک دلی مطورح شود کوه ن
م نا تمام بود بله برای نظریه سوم سه دلی مطرح شد که ر سه دلیو قسومتی از مودعا را ثابوت
میکرد و ن جواز ندبه به حق را ولی حرمت ندبه به باط را ثابت نمیکرد .بنابر این عوزاداری بوه
صوره ندبه کردن به حق جائز است و برای مصداق سوم که دو نظریه در مورد ن مطرح شد اموا
نظریه کرا ت که مدعائی بیش نبود زیرا دلی بر ن اقامه نشده و اما نظریه حرمت که چنددلی بور
ن اقامه شده فقط سه دلیآلن نا تمامبود بنابر این بر طبق مبنای
کردن لبا

سنت عزاداری بوه شویوه پواره

و زدن بر بدن و زخم کردن صوره و کندن مو جائز نیست.

اما به طور ک درست است که ا

سنت بعضی از مصادیق عزاداری مثو پواره کوردن لباسوو

زخم کردن بدن و مثال اینها را جایز نمیدانند ولی این ضرر به ص جوواز عوزاداری بوه صووره
کبرای کلی نمیزند و میتوان گفت که از دیدگاه

سنت م عزاداری بر میت جائز است.
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