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نظامنامه

مراسم تعزیر داری

در مطبعه حروفی ریاست شرکت رفیق طبع گردید
 ۲۳میزان ۱۳۰۵
تعداد طبع ثالث

( )۳۰۰۰جلد
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بسم هللا الرحمن الرحیم
نظام نامه مراسم تعزیر داری
وقتا که در یک خانواده شخص خواه مرد خواه زن میمیرد البته دینا و اصطالحا همسایه ها و اقارب آن خانواده از مرد و
زن محرم برای ایفای مراسم مرده دارای و تقدیم تسلیت برای مرده داران بخانه مرده دار اجتماع میکنند.
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قاعده

( -:)۱اگر فوت شخص بوقت صبح مشهور گردد پس از اجتماع مردانه وزنانه که در باال ذکر کرده شده از همان وقت
صبح تا نصف روز که عبارت از توپ چاشت باشد در خانه مرده دار جائز است ،بعد از آن از خانه مرده دار خارج شوند
که تا به ضیافت مکروه مرده دار مجبور نشود باستثنای بعضی قوم قریب که در قاعده ( )۶بیان میگردد.

( -:)۲اگر فوت شخص در نصف روز یا بعد از آن واقع شود پس اجتماع مردانه و زنانه از همان وقت تا بوقت شام در
خانه مرده دار جائز است بعد از آن از خانه مرده دار خارج شوند.

( -:)۳روز دوم و سوم که مرده دار برای فاتحه می نشنیند رفت و آمد مردانه و زنانه بخانه او از صبح تا بوقت نصف
روز جائز است .بعد از آن هیچکس برای فاتحه دادن آمده نمیتوانند و نه مرده دار فاتحه گیری کرده میتواند مگر وارث و
ولی مرده غایب باشد در وقتی که حاضر شود فاتحه گیری جائز است.

( -:)۴شبانه هیچکس در خانه مرده دار از زنانه و مردانه بوده نمیتواند مگر اشخاصیکه در قاعده ( )۶نشان داده شده
است.
( -:)۵قوم قریب مرده دار که در قاعده ( )۶ذکر است سه شب و روز که در خانه مرده دار میباشند طعام و چای وغیره
کار آمد خوراکه خود شان را و از مرده داران را حق الوسع خالی از تکلیف از خانه خود ها بخانه مرده دار تدارک کنند.
( -:)۶قو م قریب مرده دار که تا سه روز و شب در خانه مرده دار مانده میتواند قرارذیل است( -:و مرده دار عبارت از
پدر و مادر و پسر و دختر و زن و شوهر و در نبودن آنها عم و خال وغیره بقرار شرعی که ولی و وارث مرده میشوند
میباشند) پدر ،مادر ،ماما ،کاکا ،برادر ،پسر ،دختر ،عمه ،خاله ،خواهر ،انا ،عروس  ،داماد ،پسران ،و دختران آنها.
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( -:)۷ترتیب و احکام این فقرات محض برای اینست که تا سه روز و سه شب قطعا در خانه مرده دار طبخ ضیافت نشود.
چای و غیره خوراکه از طرف او بمردم داده نشود زیرا که شرعا مکروه و سیاستا موقوف است.
( -:)۸همچنان که در سه شب و روز نخستین فوت شخص طبخ و چای دادن وغیره بطریق ضیافت ممنوع است کذا بعد از
سه روز تا بیک سال مجموع فاتحه گیری همچشمی و سیالی مثل شب پنچ و شب هفت و شب نه روز چهل و شبهای جمعه
و عیدین و برات و سال وغیره باستثنای خیرات شرعا مکروه و بدعت است و سیاستأ موقوف است.
( -:)۹از مال متروکه متوفی خرج تجهیز و تکفین و دفن بقرار مسنون شریعت مظهره کرده شود و کفن حق االمکان از
کرباس باشد.
( -:)۱۰برجنازه مرده شال و ابره و امثال آن رختهای قیمتی و ابریشمی انداختن ممنوع است از قسم کرباس و صحن
شسته انداخته شود.
( -:)۱۱اگر متوفی وصیت قرضداری نماز و رزوه و باقی کفارات شرعیه را نموده مال متروکه اضافه از حقوق عباد
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داشته باشد بقدر ثلث مال متروکه او بی اجازه ورثه و اضافه از ثلث بشرط اجازه ورثۀ کبار او بقرار حکم شرعی فدیه
حقیقه در ادای لوازم ذمه گی او بقدر وصیت داده شود و بس .و اسقاط شرعی عبارت از همین ادای فدیه واجبه است
حاجت دور قرآن شریف ندارد و وصی و ولی بقرار وصیت نامۀ میت وجه فدیه را مطابق اصول شرعیه اوال بفقراه
ضعیف و معذور که قدرت بکسب نداشته باشد برساند و بعد بفقرای سالم االعضا و فدیه حقیقه در عوض هر نماز و روزه
و قسم مقدار سه پاوو سه نیم خورد گندم و یا قیمت آن است.

( -:)۱۲در جمله اسقاط باید کالم هللا شریف نباشد زیرا که قرآن عظیم الشان را دست بدست دادن و باز از طرف قابضان
در بازار برای فروش گشتاندن (استغفرهللا) یکنوع اهانت بعظمت قرآن شریف گفته میشود.

( -:)۱۳اگ ر متوفی وصیت قرضداری نماز و روزه و باقی کفارات شرعی را نکرده باشد ادای فدیه و دور اسقاط الزم
نیست .اگر ورثه کبار میگردند تبرعا َ بهتر است.

( -:)۱۴وجه فدیه وخیرات را که بمستحقین مذکورین میدهند باید در بین مساجد ویا سر قبرستان نباشد زیرا که اشخاص
غیر مستحق هم ورثه را بدادن وجه برای خود شان مجبور مینمایند بلکه بدون مساجد و قبرستان در دیگری جای الزمه
مثل صحن وصفه که برای نماز جنازه ساخته شده باشد برای مستحقین مذکورین داده شود وبه اغنیا داده نشود.
( -:)۱۵این چهارده قاعده فوق برای مراسم مرده داری اموات کبیر و صغیر و کبیره و صغیره است.
( -:)۱۶اگر مرده داری تخلف ازین قواعد پانزده گانه نموده بود خود مرده دار و اگر اقارب و همسایها و آشنایان مرده دار
وغیره نفری بر خالف قاعده های فوق در خانه مرده دار طعام و چای وغیره خورده بودند تعزیر شوند.
( -:)۱۷تعزیرات مواد این نظامنامه را قاضی ابتدائیه تعین میدارد و حکم قاضی قطعی است.
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( -:)۱۸به اجرای احکام این نظامنامه وزارت عدلیه مأمور است.
مواد نظامنامه هذا موافق احکام شرع شریف ومطابق مذهب مهذب حنفی رح و مبنی بروایات قویه مفتی بها است.

امضای علمای هیئت عالیه تمیز منتخبه مجلس لویه جرگه .خادم العلما مولوی محمد ابراهیم مؤلف فتاوی امانیه
مولوی گلدست عفی عنه
العبد خاکسار
العبد فقیرالمولوی
مولوی عبدالحی رئیس تمیز

مولوی محمد رفیق عفی عنه
مولوی عبد الغفور
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عبدالخالق الصدیقی معاون تالیف

ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت امر و اراده مینمایم .و حکم نظامنامه تعزیه سابقه بعد از نشر این
نظامنامه منسوخ است.

