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الحاج داکتر امين الدين سعيدی – سعيد افغانی
 ٠٣جوالی ٢٠١۶

تجديد فاتحه در ايام عيد
با تأسف بايد گفت ،در کشورعزيز ما افغانستان عادت براين است که در روز عيد به خانۀ دوستانی که اقارب شان
فوت کرده به نام عيد اول  ،تشريف می برند به تجديد فاتحه می پردازند و بدين ترتيب روز شادی وخوشحالی خود و
فاميل متوفی را بار ديگر به غم واندوه مبدل می سازند .
اين اعمال خالف سنت نبوی صلی ﷲ عليه وسلم و اصحاب رضی ﷲ عنھم است و ثابت نشده است که پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم يا اصحاب ايشان در روز عيد به خانوادۀ ميت سرزده باشند و از آنھا دلجوئی کنند و يا ھم يک بار ديگر به
تجديد فاتحه پرداخته باشند  ،ولی نبايد فراموش کرد که صلۀ رحمی ،عطوفت و ديد و بازديد در ايام عيد امری نيکو و
پسنديده است ،اما رفتن به خانوادۀ ميت به نيت تسليت مجدد به آنھا و خواندن فاتحه از جملۀ بدعت ھا در دين مقدس
اسالم می باشد .
خطاب ما به ھمچو اشخاص اينست که :
انجام اين عمل ھيچ تأئيدی در شرع نداشته و اين عمل خالف سنت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و خالف روش خلفای
راشدين و سلف صالح می باشد  ،بايد دست از تداوم اين عادت برداشت  ،و با تمام فھم اسالمی موضوع را با ساير
دوستان نيز توضيح وتشريح نمود .
در حديثی از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم با تمام صراحت آمده است »:من أحدث فی أمرنا ما ليس منه فھو ّ
رد« .متفق
عليه »ھر کس چيزی را در دين ما ايجاد کند که جزو آن نيست  ،مردود است واز او پذيرفته نمی شود«.
عمل عمالً ليس عليه أمرنا فھو ّ
رد«» .ھرکس کاری کند که مطابق دين و سنت ما نباشد ،
ودر روايت ديگری آمده »:من
َ
مردود است«.
زيات قبور در ايام عيد :
ھکذا با تأسف بايد گفت که در کشورما تعدادی از فاميل ھا در ايام عيد )عيد فطر وعيد اضحی( عادت دارند که يک
روز خويش را برای رفتن برای زيارت قبر اقارب خويش اختصاص می دھند و زنان ومردان صبح وقت به قبرستان
می روند .
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در اين ھيچ جای شکی نيست که زيارت قبور به خصوص اقارب امر مستحب در دين مقدس اسالم می باشد ،زيرا
رفتن به قبرستان موجب يادآوری آخرت می شود .ولی موضوع بحث ما رفتن به قبرستان در ايام عيد می باشد  ،در
سيرت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به اثبات نرسيده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در مورد زيارت قبور در
روز عيد توصيۀ به خصوصی نموده باشد و اين درحالی است که بعضی از مردم رفتن به زيارت قبردر ايام عيد ) عيد
فطر وعيد اضحی ( در اين دو روز را بر خود الزامی کرده و احيانا ً معتقد به فضيلت برای آن نيز می باشند در حالی
که تخصيص کردن روز عيد جھت رفتن به زيارت قبرستان ،نياز به نصی از کتاب ﷲ و سنت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم دارد که چنين دستوری در شرع اسالمی وارد نشده است.
از جانب ديگر ايام عيد  ،روز ھای خوشی  ،روزھای سرور وشادی می باشد  ،که به طور يقين رفتن به قبرستان با اين
مقصود تناقض دارد.
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