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اربعين و يا روز چھل برای مرده
تعـزيه و ھمدردی:
تعزيه لغت عربی بوده و ازلحاظ لغوی به معنای اظھار ھمدردی  ،سوگواری و تسليت است  .و يا به عبارت ديگر
تعزيت ،عزاداری کردن تسليت دادن برای بازماندگان متوفا وگفتن تسليت به ايشان .
تعزيت برای تسکين آالم و دردھای فرد مصيبت ديده و فرونشاندن ترس و ھراس فرد و آرام ساختن اندوه و بی قراری
وی می باشد.
پيامبر صلى ﷲ عليه و سلم می فرمايد » :من َ ﱠ
مصابا فله مثل أجره « يعنی» :آن که مصيبت ديده ای را تعزيت
عزى
ً
گويد پاداشی به اندازۀ او برای اوست ) «.ترمذی وابن ماجه(.
اصطالح تعزيه درافغانستان به نام » مراسم فاتحه خوانی ويا فاتحه« معروف ميباشد که البته توام با گفتن فاتحۀ مردانه
وزنانه تقسيم می شود.
ھمانطوری که گفتيم تعزيت وتسليت گفتن پس از کفن و دفن ميت به ھمۀاعضای خانوادۀ ميت خواه بزرگ باشند و يا
کوچک عمل مستحب است؛ زيرا رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودهاند:
» ھر مسلمانی که به ھنگام مصيبتی به برادر مسلمان خود تسليت بگويد ،روز قيامت خداوند لباس کرامت را بر تن او
میپوشاند« ).اخرجه ابن ماجه(.
خواننده محترم !
در خانه ای که غم باشد به طرف ايشان تا سه روز برای تعزيت رفتن مستحب است ،برای متعلقين مرده تسلی دادن،
بيان فضايل و بيان کردن اين ثواب عظيم الشأن ورغبت بر صبر کردن وطلب دعای مغفرت برای مرده کار نيک
وعمل اسالمی به شمار می رود .
رفتن به خانۀ متوفی واظھار غمشريکی را در اصطالح شرع تعزيت گويند ،ولی نبايد فراموش کرد که بعد از سه
روز تعزيت کردن مکروه تنزيھی می باشد  ،ليکن اگر باز ماندگان متوفی ويا به اصطالح شخصی که برايش تعزيت
داده می شود  ،در سفر باشد و بعد از سه روز به خانه تشريف بياورد  ،می توان بعد از سه روز ھم نزد اقارب رفته
ومراسم تسليت وتعزيت را به جای آورد .
در ھمۀ اين احوال در جنب اين که يک مسلمان مراسم تعزيت را به جای می اورد  ،فراموش نبايد کرد که بازماندگان
متوفی را به صبر و شکيبائی و راضی بودن به قضاء و قدر خداوندی ترغيب می نمايد.
خواھران وبرادران محترم !
afgazad@gmail.com
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محقيقن وعلمای اسالمی با تمام صراحت حکم می نمايند که  :تجليل وبرگزاری از روز چھل باالی ميت نه تنھا ھيچ
گونه اساس ،بنياد وپايه ای در دين مقدس اسالم نداشته و ندارد  ،بلکه اين عادت از رسوم و رواج فراعنه در بين
مسلمانان نفوذ وسرايت نموده است و به مرور زمان دامن جامعۀ اسالمی را به اين مرض مبتالء ساخته است .
اربعين وتدوير روز چھل برای مرده ،بدعت محض بوده و در اسالم پايه و اساسی شرعی ندارد .
ميت و مرثيه سرايی بر او به طرق مرسوم امروزی و اجتماع برای آن و غلو در ستودن ّ
بزرگداشت ّ
ميت به دليل حديث
عبدﷲ بن ابی َاوفی که احمد و ابن ماجه )مسند أحمد ) ،(١٨٣٥١وسنن ابن ماجه باب ما جاء فی الجنائز )) .(١٥٨١آن
را روايت نموده و حاکم نيز آن را صحيح دانسته که گفته» :نھى رسول ﷲ عن المراثی«) .پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
از مرثيه ما را نھی نموده است( جايز نيست ،و چون در ذکر اوصاف ّ
ميت غالبا ً ھمراه امت با فخر و تجديد غصه و به
صرف تعريف از ھنگام ذکر او ،و يا ھنگام عبور جنازه و ذکر اعمال نيک وی ھمچون رثای
ھيجان رساندن اندوه اما ِ
برخی از ياران پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ھنگام شھادت ياران ُاحد جائز است.
از انس بن مالک س نقل شده است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و ياران از جنازهای عبور كردند او را به خير و
نيکی ستودند ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :وجبت« ،سپس به جنازه ديگری عبور كردند ،فرمود» :وجبت«،
عمر گفت:
چه چيزی واجب گشت؟ پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :اين که بر او ستايش نيک نمودی جنت برای او واجب
گشت ،و اين جنازهای را که بر آن تعريف شر نمودی آتش بر او واجب میگردد ،شما در زمين شاھدان خداوند
میباشيد« )مسلم در كتاب الجنائز ).(١٥٧٨
حکم دار االفتاء مصر درمورد گرفتن روز چھلم:
شيخ امام حسنين محمد مخلوف طی فتوای شمار ) (٣٧٧خويش که ثبت داراالفتاء مصر نيز می باشد چنين حکم نموده
است :
» گرفتن روز چھلم در شريعت وجود نداشته و از سنت آنحضرت صلی ﷲ عليه و سنت صحابه نمی باشد و حتی تابعين
روز چھلم را نگرفته اند و اين عادت در قديم در بين مسلمانان رواج نداشت  .چھل يک عادت جديد و يک بدعتی می
باشد که شريعت آن را منع نموده است.
مردم فکر کرده اند که گرفتن چھلم از دين است و ايشان در خطأ می باشند .دربرگزاری چھلم پول درغير راه صحيح
مصرف می شود .
ممکن است ميت از مردم و از خداوند قرضدار باشد و ممکن است خانوادۀ ميت به پول محتاج باشند.
و ھمچنان گرفتن روز چھلم تجديد از غم و حزن می باشد که در شريعت مکروه است.
در حديث شريف که )التعزيه مره(  .تعزيه يکبار است چنانکه در نيل األوطار و در فتاوی التتار خانيه )در مذھب
حنفی( آمده که اگر کسی يکبار فاتحه داده باشد ،بار دوم فاتحه ندھد .
در کتاب )الدر المختار( آمده است که فاتحه دادن و گرفتن بعد از سه روز کراھيت دارد زيرا غم را تجديد می کند .
اء گرفتن روز چھلم و فاتحه زيادتر از سه روز يک بدعت بدی می باشد و دين و دنيا را فاسد می سازد و بايد مردم
بن ً
از اين عادت بد دوری کنند و چيزی که برای ميت در زندگانی برزخ فايده دارد دعا و استغفار و تالوت قرآن عظيم
الشأن و فرستادن ثواب آن می باشد و خواندن نماز و گرفتن روزه و رفتن به حج از طرف ميت برای ميت ثواب می
رسد« .
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الزم به يادآوری است که به روايت زاد المعاد جلد  ١صفحه  ٨٠۵ترتيب مراسم برای تعزيه و جمع شدن خانوادۀ ميت
و ساير دوستان ميت برای مراسم تعزيه  ،تسليت ويا به اصطالح مراسم فاتحه و قرائت قرآن آنھم توسط چند نفر قاری
ودر ظرف يک يا دو ساعت ،بدعت بوده و ھيچ اصلی دردين مقدس اسالم ندارد  ) « .برای معلوماتی مزيد مراجعه
شود  :زاد المعاد جلد  ١صفحه .( ۵٠٨

تتبع ونـگـارش:
الحاج داکترامــيـــن الـديــن» سعـيـدی – سعيد افـغــانی«
مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان و مسؤول مرکز کلتوری دحــق الره -جـرمـنی

afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

