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ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

اﺣﮑﺎم ﻣﺧﺗﺻری ﻋﯾد ﻓطر
ﻓﮭرﺳت ﻣﻧدرج :

 ﻋﯾد اﻋﻣﺎ ل ﻣﺳﻧون در ﻋﯾد ﻓطر ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﻧﯾت ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﺣﮑم ﻧﻣﺎز ﻋﯾد اﻣﺎ در ﻣورد اﺷﺗراک زﻧﺎن در ﻧﻣﺎز ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﻗﺿﺎی ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﻧﮕرﻓﺗن ﻋﯾد ﺑﻌﻧون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷﮭرﻣﺎ ﺗﺎھﻧوز ﻋﯾد ﻧﮑرده اﻧد ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾد ﻓطردر ﮐﺷور ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺑرﯾك وﺗﮭﻧﯾت ﮔﻔﺗن در ﻋﯾد ﺑرﺧﯽ ازآداب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روز ﻋﯾد ﺗﺟدﯾد ﻓﺎﺗﺣﮫ در اﯾﺎم ﻋﯾد زﯾﺎت ﻗﺑور در اﯾﺎم ﻋﯾد -ﻋﯾدی ﯾﺎ ﻋﯾداﻧﮫ در روز ﻋﯾد

ﻋﯿﺪ :
ﻛﻠﻣﮫ » ﻋﯾد « در اﺻل از ﻓﻌل ﻋﺎد)ﻋود( ﯾﻌود ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎزﮔﺷت
اﺳت  ،ﺑﻧﺂ ﺑﮫ روزه ھﺎﯾﻰ ﻛﮫ ﻣﺷﻛﻼت  ،ﻣﺷﻘت وﭘراﺑﻠم ﯾﮏ ﻗوم وﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﺑر
طرف ﻣﯾﺷود وﺑﮫ ﺳرور و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ وﯾﺎ ھم ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﯾروزى ھﺎى دﺳت ﻣﻰ ﯾﺎﺑﻧد
 ،آﻧرا ﻋﯾد ﻣﺳﻣﻰ ﻧﻣوده اﻧد.
ﻋﯾد ﻓطر ﯾﻛﻰ از دو ﻋﯾد ﺑزرگ اﺳﻼﻣﻰ اﺳت) ﻋﯾد ﻓطر وﻋﯾد ﻗرﺑﺎن ( ﻛﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎن روزه دار در طول ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑﺎ ارﺗﺑﺎ طﮭﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر
ﺑﺎ ﻋظﻣت واﺳﺗﻐﻔﺎر از ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﮫ ﺗﺻﻔﯾﮫ روح وﺟـﺎن ﺧوﯾش ھﻣت ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ واز
ﺗﻣﺎم آﻟودﮔﻰ ھﺎ ى ظﺎھرى وﺑﺎطﻧﻰ ﻛﮫ ﺑرﺧﻼف ﻓطرت اﻧﺳﺎن اﺳت ﺧود را ﭘﺎك
ﻧﻣوده وﺑﮫ ﻓطرت واﻗﻌﻰ ﺧود ﺑر ﻣﻰ ﮔردﻧد.
طورﯾﻛﮫ ﻋﯾد ﻣﺎﺋده در ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑرای ﺷﺎدی ﻏذای آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑرﭘﺎ ﺷد  .ﻣﺎﺋده آﺳﻣﺎﻧﻰ
ﯾﺎ ﻏذای آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﺑﻧﻰ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ اﻋﺟﺎز ﺣﺿرت ﻣوﺳﻰ)ع( ﻧﺎزل ﺷد .ﺣﺿرت
ﻋﯾﺳﯽ)ع( ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣوارﯾون -ﮐﮫ از آنﺣﺿرت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺧداوﻧد ﺑرای
آﻧﺎن ﻏذای آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﮐﻧد -از ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﺧوﯾش درﺧواﺳت ﻣﺎﺋده
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣود و ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﺧواﺳت اورا اﺟﺎﺑت ﻧﻣود و ﭼﻧﯾن واز آﺳﻣﺎن ﺑراﯾش ﻏذ
ای آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻓرﺳﺗﺎد .
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ﺑﻧﺎ ﺑﻌد از ﻧزول ﻣﺎﺋده آﺳﻣﺎﻧﯽ واﺟﺎﺑت ﺣﺎﺟت  ،ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ )ع( روز ﻧزول
ﻣﺎﺋده را روز ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﭘﯾروزى وﭘﺎﻛﻰ واﯾﻣﺎ ن ﺑﮫ ﷲ داﻧﺳﺗﮫ وآﻧرا ﺑﮫ
روزﻋﯾد ﻣﺳﻣﻰ ﻧﻣوده اﺳت.
رواﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣؤﯾد آن اﺳت ﻛﮫ ﻧزول ﻣﺎﺋده اﺳﺎ ﺳﺂ ﺑﮫ روز ھﺎى ﯾﻛﺷﻧﺑﮫ
ﺻورت ﻣﯾﮕرﻓت ﺑدﯾن اﺳﺎس روزه ﯾﻛﺷﻧﺑﮫ از اﺣﺗرام ﺧﺎﺻﻰ ﻋﯾدى ﺑﯾن
ﻣﺳﯾﺣﯨﺎن ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻛﻠﻣﮫ ﻋﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﯾﻛﺑﺎر در ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن ﺗذﻛرﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  »:اﻟﻠﮭم رﺑﻧﺎ اﻧزل ﻋﻠﯾﻧﺎ
ﻣﺎ ﺋدة ﻣن اﻟﺳﻣﺎ ء ﺗﻛون ﻟﻧﺎ ﻋﯾدٱ ﻻوﻟﻧﺎ وآﺧرﻧﺎ وآﯾﺔ ﻣﻧك «.
روز اول ﻣﺎه ﺷوال راﺑدﯾن ﺳﺑب ﻋﯾد ﻓطر ﻣﺳﻣﻰ ﻧﻣوده اﻧد ﻛﮫ اﻣر اﻣﺳﺎك  ،ﺻوم
از ﺧوردن وﻧوﺷﯾدن ﺑر داﺷﺗﮫ ﺷده وﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھداﯾت داده ﺷده ﻛﮫ روزه ﺧود
را اﻓطﺎر ﻛﻧﻧدوﺑﮫ ﺧوردن وﻧوﺷﯾدن رو آورﻧد.
اﻓطﺎر ﯾﻌﻧﻰ ﻓطور وﻓطور ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎى ﺧوردن وﻧوﺷﯾدن طورﯾﻛﮫ در ﻣﺎه ﻣﺑﺎرك
رﻣﺿﺎن  ،اﻧﺳﺎن اﻓطﺎر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﯾﻌﻧﻰ اﺟﺎزه ﺧوردن ﭘس از اﻣﺳﺎك از ﺧورن ﺑﮫ
او داده ﻣﻰ ﺷود.
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در اﯾن روز در اﺛر ﯾك ﻣﺎه ﻣﮭﻣﺎﻧﻰ وﺿﯾﺎﻓت ﭘروردﮔﺎر ﺑﮫ ﺻﻔﺎى
ﺑﺎطن دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ ودر ﺣﻘﯾﻘت ﺷﺧﺻﯾت واﻗﻌﻰ ﺧوﯾش را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺑﻠﻰ ،
ﻓطرت ﭘﺎك اﻧﺳﺎن در طول ﺳﺎل در اﺛر ﻏﺑﺎر ھﺎى ﺟﮭل وﻧﺎداﻧﻰ وﻏﻔﻠت ﺑﮫ
اﻧواع ﮔﻧﺎھﺎن وﻣﻌﺻﯾت ھﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده واز ﺣﻘﯾﻘت ﺧود دور ﻣﻰ ﺷود ودر
ﻧﺗﯾﺟﮫ دﭼﺎر ﺧود ﻓراﻣوﺷﻰ وﺧدا ﻓراﻣوﺷﻰ ﻣﻰ ﮔردد  ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓرا رﺳﯾدن ﻣﺎه
ﻣﺑﺎرك رﻣﺿﺎن ،اﻧﺳﺎن در ﭘرﺗو ﻓﺿﺎى ﻣﻌﻧوى آن ﻣﺎه وﺗﻼش ھﺎى ﺧوﯾش ﺑﮫ
ﯾك زﻧدﮔﻰ ﻧوﯾن دﺳت ﻣﻰ ﯾﺎﺑد ،ﻛﮫ ﻣﻰ ﺗوان آن را » ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن «
ﻧــﺎ ﻣﯾـــــد.
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در اﯾﺎم ﻣﺑﺎرك رﻣﺿﺎن ﺑﺎ ﯾك ﻣﺎه روزه ﮔرﻓﺗن  ،ﺗراوﯾﺢ  ،ﺗﻼوت ﻗـرآن
،اﻋﺗﮑﺎف  ،ﺻدﻗﮫ  ،ﺧﯾرات وﺳﺎﯾر ﻋﺑﺎدات وﺧوﺑﯾﮭﺎي ﻛﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور رب اﻟﻌزت
اﻧﺟﺎم داده اﻧد  ،اﯾن روز را ﻣﻧﺣﯾث روز ﺧوﺷﻰ وﻋﯾد ﺗﺟﻠﯾل ﻣﻰ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺳﯾرت ﻧوﯾﺳﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد  :زﻣﺎﻧﯾﻛﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم از
ﻣﻛﮫ ﺑــﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﻣﻧوره ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ھـــﺟرت ﺷد  ،ﻣــردم آن دﯾﺎر در ھر ﺳﺎل دو
روز را ﺑﻧﺎم روز ھﺎی ﺟﺷن ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯾﻧﻣودﻧد  ،ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم از ﻣردم ﻣدﯾﻧﮫ در
ﻣورد اﯾن دو ﺟﺷن ﭘرﺳﯾد ﻛﮫ ﭼرا در اﯾن روز ھﺎ ﻋﯾد ﻣﯾﮕﯾرﻧد ؟ﻣردم در ﺟواب
ﮔﻔﺗﻧد » ﻣﺎ ﻗﺑل از ﻣﺷرف ﺷدن ﺑﮫ اﺳﻼم اﯾن دو روز را ﺟﺷن ﻣﻌﯾن ﻧﻣوده ﺑودﯾم
 ،ﻛﮫ در اﯾن روزه ﺑﮫ ﺗﻔرﯾﺢ وﺧوﺷﺣﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﭘرداﺧﺗﯾم «
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻓــرﻣود  » :ﺧداوﻧد در ﻣﻘﺎﺑل اﯾـــن دو روز  ،دو روز دﯾﮕـــرى
را ﻛﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﭼو ﺟﺷن ھﺎ ﻓﺿﯾﻠت وﺑر ﺗـــرى ﺑﯾﺷﺗرى دارﻧد ﺑراى
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻘرر ﻧﻣوده ﻛﮫ ﯾك روزه آن ﻋﯾد ﻓطر وروز دﯾﮕر آن ﻋﯾد ﺳﻌﯾد
اﺿﺣﻰ اﺳت «.
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اﻋﻣﺎ ل ﻣﺳﻧون در ﻋﯾد ﻓطر :
در ﺣدﯾث اﻣده اﺳت ﮐﮫ :ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ رﺳول ﷲ
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ ھﻣراه اﺻﺣﺎب در ھر دو ﻋﯾد ﺗﮑﺑﯾر ﮔوﯾﺎن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﮫ
ﺳوی ﻧﻣﺎز ﻣﯽرﻓﺗﻧد) .ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ /ﺳﻧن ﺑﯾﮭﻘﯽ ﺷﻣﺎره (5925

اﻟﻔﺎظ ﺗﮑﺑﯾر

ﷲ اﮐﺑر ﷲ اﮐﺑر  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ  ،وﷲ اﮐﺑر ﷲ اﮐﺑر  ،و  Wاﻟﺣﻣد) .ﺣدﯾث
ﺻﺣﯾﺢ /ﺳﻧن ﺑﯾﮭﻘﯽ ﺷﻣﺎره (5925
ﷲ اﮐﺑر ﷲ اﮐﺑر ﷲ اﮐﺑر ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ وﷲ اﮐﺑر ﷲ اﮐﺑر و  Wاﻟﺣﻣد) .
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ اﯾن ﻟﻔظ را ﻧﯾز ﺟﺎﺋز ﻣﯽداﻧﻧد (

ﺳﺎﯾر اداب ﻣﺳﻧوﻧﮫ در روز ﻋﯾد :

 ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آرﺳﺗن وزﯾﺑﺎﯾﯽ وﻧظﺎﻓت ﺧود ﺑﺳﯾﺎر وﻗت ﺑﮫ ﻋﯾد ﮔﺎه رﻓﺗن رﻋﺎﯾت ﻧظﺎﻓت  ،اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧوﺷﺑوﯾﻰ وﻋطر  ،ﻣﺳواک زدن و ﻏﺳل ﮐردن ﺑﻌد ازﻧﻣﺎز ﻓﺟر  ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑر آن ﺗﺄﮐﯾد ﺷده اﺳت
.در ﺣدﯾﺛﯽ از ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم در ﯾﮑﯽ از روز ھﺎی ﺟﻣﻌﮫھﺎ ﻓرﻣودﻧد :ﺧداوﻧد اﯾن روز را ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن »ﻋﯾد« ﻗرار داده اﺳت ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ آﻣد ،ﻏﺳل ﻧﻣﺎﯾد  ،و
اﮔر ﺑوی ﺧوش دارد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﻣﺳواک ﺑزﻧد) .ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ /ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ
ﺷﻣﺎره (1098
 ﺑﮭﺗرﯾن ﻟﺑﺎس ﺧود را ﺑﭘوﺷد ) .ﺣدﯾﺛﯽ ﺷﻣﺎره )  ( 948ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺎری( ﺻﺑﺢ وﻗت از ﺧواب ﺑر ﺧﺎﺳﺗن ﭘرداﺧﺗن ﺻدﻗﮫ ء ﻓطر ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﻋﯾد ﮔﺎه. -ﺧوردن ﺷﯾرﯾﻧﻰ ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﻋﯾد ﮔﺎه .

ﻧﻣﺎز ﻋﯾد :

ﻧﻣﺎز ﻋﯾد در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم از اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت وﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑر ادای اﯾن ﻧﻣﺎز واﺷﺗراک در ان ﺗﺎﮐﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣوده اﺳت .
از ام ﻋطﯾﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت  :رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﺑﮫ ﻣﺎ ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ دﺧﺗران ﺑﮑر ) ازدواج ﻧﮑرده ( و زﻧﺎن ﻗﺎﻋده را ﺑﮫ ﻣﺻﻠﯽ ﺑﺑرﯾم
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ﺗﺎ در ﮐﺎر ﻧﯾﮏ و دﻋﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷرﯾﮏ ﺑﺎﺷﻧد و زﻧﺎن ﻗﺎﻋده از ﻣﺻﻠﯽ ﮐﻧﺎره
ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد) .ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺎری ﺷﻣﺎره ( 324
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﭘﺎی ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﻣﺻﻠﯽ ﻣﯽرﻓﺗﻧد و ﺑر ﻣﯽﮔﺷﺗﻧد ) .ﺣدﯾث
ﺣﺳن /ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ﺷﻣﺎره ( 1294
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در روز ﻋﯾد از راھﯽ ﺑﮫ ﻣﺻﻠﯽ ﻣﯽرﻓﺗﻧد و از راه دﯾﮕر
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺷﺗﻧد .
) ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺎری ﺷﻣﺎره ( 986
طورﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﺑرای ﻣﺄﻣوﻣﯾن ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﻣﺎز ﻋﯾد زود ﺑﮫ ﻣﺻﻠﯽ ﺑروﻧد
اﻣﺎ ﺑرای اﻣﺎم ﺳﻧت اﺳت دﯾرﺗر ﺑﮫ ﻣﺻﻠﯽ ﺑرود ) .ﺑﺧﺎری ﺷﻣﺎره (956
ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗﺑل از ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﺳﻧﺗﯽ ﻧﻣﯽﺧواﻧد وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﺷﺎن
ﺑرﻣﯽﮔﺷﺗﻧد دو رﮐﻌت ﻣﯽﺧواﻧدﻧد).ﺣدﯾث ﺣﺳن /اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ﺷﻣﺎره(1293
وﻟﯽ طﺑﻖ دﺳﺗور ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وﻗﺗﯽ داﺧل ﻣﺳﺟد ﺷدﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم دو
رﮐﻌت ﺳﻧت ﺗﺣﯾﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﺧواﻧﯾم) .ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ﺷﻣﺎره (714

ﻧﯾت ﻧﻣﺎز ﻋﯾد :

» ﻧﯾت ﻛردم ﺑﺧواﻧم دو رﻛﻌت ﻧﻣﺎز واﺟب ﻋﯾد ﻓطر وﯾﺎ ﻋﯾد اﺿﺣﻰ را ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ
ﺗﻛﺑﯾراﺗش ﺧﺎص ﺑراى
ﷲ ،اﻗﺗدا ء ﻧﻣودم ﺑﮫ اﯾن اﻣﺎم ﺣﺎﺿر رو آوردم طرﻓﮫ ﻛﻌﺑﮫ ﺷرﯾﻔﮫ « وﺗﻛﺑﯾر
ﺗﺣرﯾﻣﮫ » ﷲ اﻛﺑر « ﮔﻔﺗﮫ دﺳﺗﮭﺎى ﺧوﯾش را ﺗﺎ ﺑراﺑر ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ وﯾﺎ ھم ﺗﺎ ﻧرﻣﻰ
ھﺎى ﮔوش ﺧود ﺑﻠﻧد ﻧـــﻣﺎﯾد.
اﻧﮕﺎه دﺳت ھﺎى ﺧود را طورﯾﻛﮫ در ﺳﺎﯾر ﻧﻣﺎز ھﺎ ﻣﻰ ﺑﻧدد ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣوده » ،
ﺳﺑﺣﺎﻧك اﻟﻠﮭم « ) ﺛﻧﺎ ( را ﺑﺧـواﻧد.
ﺳﭘس اﻣﺎم وﻣﻘﺗد ﯾﮭﺎ ﺳﮫ ﻣـرﺗﺑﮫ ﺗﻛﺑﯾر ﮔﻔﺗﮫ در ھـر ﻣرﺗﺑﮫ دﺳت ھﺎى ﺧود را
ﺗﺎ ﺑراﺑر ﻧرﻣﻰ ھﺎى ﮔوﺷﮭﺎﯾش ﺑﻠﻧد ﻧﻣوده  ،ﺑﻌد از ھر ﺗﻛﺑﯾر ﺑﮫ اﻧدازه ءﮔﻔﺗن
ﺳﮫ ﻣرﺗﺑﮫ » ﺳﺑﺣﺎن ﷲ « ﺗوﻗف ﻧﻣوده ﺑﻌد ﻣرﺗﺑﮫ ء دﯾﮕر ﺗﻛﺑﯾر دﯾﮕر را
ﺑﮕوﯾد  .ﺑﻌد از ﺗﻛﺑﯾر ﺳوم دﺳﺗﮭﺎى ﺧود را دوﺑﺎره ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣوده  ،وﺗﺳﻣﯾﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﺳوره ﻓﺎﺗﺣﮫ وآﯾﺎﺗﻰ از ﻗرآن ﻣﺟﯾد را ﺗﻼوت ﻧﻣوده  ،طﺑﻖ ﻣﻌﻣول رﻛوع وﺳﺟود
را اداء ﻧﻣوده  ،ﺑراى رﻛﻌت دوم اﯾﺳﺗﺎده ﺷود.
در رﻛﻌت دوم اوﻵ ﺳوره ﻓﺎﺗﺣﮫ را ﺑﺧواﻧد  ،ﺑﻌد از آن آﯾﺗﻰ از ﻗرآن ﻣﺟﯾد را
ﺧواﻧده ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ رﻛوع ﺳﮫ ﺑﺎر طورى ﺗﻛﺑﯾر ﮔوﯾد ﻛﮫ در ھر ﻣرﺗﺑﮫ
دﺳﺗﮭﺎى ﺧود را ﺗﺎ ﻧرﻣﮫ ھﺎى ﮔوش ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻛﺑﯾرات رﻛﻌت اول ﺑﻠﻧد ﻧﻣﺎﯾد ودر
ﺗﻛﺑﯾر ﭼﮭﺎرم ﺣﺳب ﻣﻌﻣول ﺑـﮫ رﻛوع رﻓﺗﮫ وﺑﻌد از اﻧﺟﺎم رﻛوع  ،ﺳﺟود
وﻗﺎﻋـــده ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ش اﺧﺗﺗﺎم ﺑﺧﺷﯾده ﺑﮫ طرف راﺳت وﭼپ ﺳﻼم ﮔرداﻧد.
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ﺣﮑم ﻧﻣﺎز ﻋﯾد:
در ﻣورد ﺣﮑم ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﻋﻠﻣﺎء ﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را اراﺋﮫ داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﺗﺻرآ در
ذﯾل ﺑﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻧظرﯾﺎت ﻣﯽ ﭘردازﯾم :

اول :
اﻣﺎم ﺻﺎﺣب اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ و ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺎﻟﮑﯽ ،ﻧﻣﺎز ﻋﯾدﯾن )ﻓطر و ﻗرﺑﺎن( را
واﺟب ﻋﯾﻧﯽ ﻣﯾداﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺧواﻧدن اﯾن ﻧﻣﺎز واﺟب ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،و اﯾن رأی ﺑرﮔزﯾده ی ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﮫ )رح( ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد .

دوم :
اﻣﺎم ﺻﺎﺣب ﺣﻧﺑل وﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻣﺎز ﻋﯾدﯾن )ﻓطر و ﻗرﺑﺎن( را ﻓرض
ﮐﻔﺎﯾﯽ داﻧﺳﺗﮫ  ،اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ،ﮐﮫ اﮔر ﮔروھﯽ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﯾن ﻧﻣﺎز را
ﺑﺧواﻧﻧد وﺟوب آن از ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﺎﻗط ﺧواھد ﺷد.
ﺳوم :
اﻣﺎم ﺻﺎﺣب ﻣﺎﻟﮏ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻣﺎز ﻋﯾدﯾن را
ﺳﻧت ﻣوﮐده ﻣﯾداﻧﻧد  ،اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ  :اﮔر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﻧﻣﺎز را ﺑﺧواﻧد اﺟر
ﺑزرﮔﯽ را ﻧﺻﯾب ﺧود ﮐرده و اﮔر آﻧرا ﻧﺧواﻧد ﮔﻧﺎھﯽ ﻣرﺗﮑب ﻧﺷده اﺳت.
اﻣﺎ ﺑر طﺑﻖ رأی راﺟﺢ اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﻓطر و ﻗرﺑﺎن واﺟب ﻋﯾﻧﯽ اﺳت،
ﺣداﻗل آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﻣﺎز واﺟب ﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﮔروھﯽ از
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﯾن ﻧﻣﺎز را اداء ﮐﻧﻧد دﯾﮕر از دوش ﺑﻘﯾﮫ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود.
و ﻋﻠﻣﺎی ھﯾﺋت داﺋﻣﯽ اﻓﺗﺎء ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ» :ھر ﮐدام از ﻧﻣﺎزھﺎی ﻋﯾد ﻓطر و ﻗرﺑﺎن
ﻓرض ﮐﻔﺎﯾﮫ اﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎ آﻧرا ھﻣﭼون ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﻓرض ﻋﯾن داﻧﺳﺗﮫ اﻧد؛
ﻟذا ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن را ﺗرک دھد«.

اﻣﺎ در ﻣورد اﺷﺗراک زﻧﺎن در ﻧﻣﺎز ﺑﺎﯾد ﮔﻔت :
ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﺑر زﻧﺎن واﺟب ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻧت اﺳت و ﺑﺎﯾد آﻧرا در ﻋﯾدﮔﺎه ھﻣراه ﺑﺎ
اﻣﺎم ﺑﺧواﻧد ،وطورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﯾﺎد اور ﺷدﯾم  ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم زﻧﺎن
را دﺳﺗور داد ﺗﺎ ﻧﻣﺎز ﻋﯾد را ھﻣراه ﺑﺎ اﻣﺎم در ﻣﺻﻠﯽ ﺑﺧواﻧﻧد«.

ﻗﺿﺎی ﻧﻣﺎز ﻋﯾد :
در ﻣورد ﻗﺿﺎی ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﻓطر ﻣﯾﺗوان ﺳﮫ ﺣﺎﻟت را ﻣورد ﺑرﺳﯽ ﻗرار داد .
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ﺣﺎﻟت اول:
ﮐﺳﯾﮑﮫ ﺗﺎ وﻗت ﻧﻣﺎز ظﮭر ﻧداﻧد آﻧروز ﻋﯾد ﺑوده اﺳت ،در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑرای او ﺟﺎﯾز
اﺳت ﮐﮫ در روز دوم ﺑﻌد از طﻠوع آﻓﺗﺎب ﻧﻣﺎز ﻋﯾد را ﻗﺿﺎ ﮐﻧد ﺣﺎل ﭼﮫ ﻋﯾد ﻓطر
ﺑﺎﺷد وﯾﺎ ھم ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن ،و اﯾن رأی ﺟﻣﮭور ﻋﻠﻣﺎی ) اﻣﺎم ﺻﺎﺣب اﺑو ﺣﻧﻔﯾﮫ ،
اﻣﺎم ﺻﺎﺣب ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﻣﺎم ﺻﺎﺣب ﺣﻧﺎﺑل ( اﺳت.
و دﻟﯾل آﻧﮭﺎ ﺣدﯾث اﺑوﻋﻣﯾر ﺑن اﻧس اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﮐﺎ ھﺎﯾش ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ
اﺻﺣﺎب ﺑوده رواﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ» :أَنﱠ َر ْﮐﺑﺎ ً ﺟﺎ ُءوا إﻟﯽ اﻟﻧﺑﯽ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ
ﺑﺎﻷﻣ ِس ﻓﺄ َ َﻣ َر ُھم أ َ ْن ﯾُ ْﻔطروا وإذا أَﺻْﺑ ُﺣوا أ َ ْن َﯾ ْﻐدُوا
اﻟﮭﻼ َل
ْ
وﺳﻠم ﯾﺷﮭدون أَﻧّ ُﮭ ْم رأ َ ُوا ِ
ﺻ ﱠﻼ ُھ ْم « ).رواهُ أَﺣْ َﻣدُ وأَﺑُو داودَ وھذا َﻟ ْﻔ ُ
ظﮫُ وإﺳ َﻧﺎدُهُ ﺻﺣﯾﺢٌ(.
إﻟﯽ ُﻣ َ
ﯾﻌﻧﯽ :ﮔروھﯽ آﻣدﻧد و ﮔواھﯽ دادﻧد ﮐﮫ روز ﮔذﺷﺗﮫ ھﻼل ﻣﺎه را دﯾده اﻧد ،ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ اﺻﺣﺎب دﺳﺗور داد ﮐﮫ ) روزه ی ﺷﺎن را( اﻓطﺎر ﮐﻧﻧد ،و
ﻓردا ﺻﺑﺢ ﺑرای ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﺑﮫ )ﻣﺻﻠﯽ( ﻋﯾدﮔﺎه ﺑروﻧد ) .اﯾن ﺣدﯾﺛﯽ را اﺣﻣد و
اﺑوداود رواﯾت ﮐرده اﺳت و اﺑن ﻟﻔظ اﺑوداود اﺳت و اﺳﻧﺎد آن ﺻﺣﯾﺢ اﺳت(.

ﺣﺎﻟت دوم:
ھرﮔﺎه ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣردم ﻧﻣﺎز ﻋﯾد را ﺑدون ﻋذر ﻓوق ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﻧدازﻧد ،در اﯾن ﺣﺎﻟت
اﮔر آﻧروز روز ﻋﯾد ﻓطر ﺑود دﯾﮕر ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن ﻧﻣﺎز را ﻗﺿﺎ ﮐﻧﻧد
زﯾرا وﻗت ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﺳﺎﻗط ﺷده اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺎﺧﯾر آن ﻋذری ﻧداﺷﺗﮫ
اﻧد.
اﻣﺎ اﮔر ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن ﺑﺎﺷد ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾز اﺳت ﮐﮫ آن ﻧﻣﺎز را در روز دوم و ﺣﺗﯽ
در ﺻورت ﻋذر ﺷرﻋﯽ ،در روز ﺳوم -آﻧرا ﻗﺿﺎ ﮐﻧد.

ﺣﺎﻟت ﺳوم:
ھرﮔﺎه ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﯾن ﻧﻣﺎز را در ﻣﺳﺎﺟد و ﻣﺻﻠﯽ ھﺎ در وﻗت ﺧود ادا ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﻧﻣﺎز را ھﻣراه آﻧﮭﺎ ﻧﺧواﻧﻧد ،در اﯾن ﺻورت ﺑر طﺑﻖ ﻣذھب اﻣﺎم
اﺑو ﺣﻧﻔﯾﮫ و اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ دﯾﮕر ﻗﺿﺎی اﯾن ﻧﻣﺎز ﻣﺷروع ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﻧﻣﺎز ﺟز در
وﻗت ﻣﻘرر ﺧود ﺗﺷرﯾﻊ ﻧﺷده اﺳت.
وﻟﯽ اﻣﺎم ﺻﺎﺣب ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻗﺿﺎی آﻧرا ﺟﺎﯾز ﻣﯽ داﻧﻧد ﺣﺎل در ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد و
ﭼﮫ ﺑﺻورت ﺟﻣﺎﻋت ﻗﺿﺎ ﺧواﻧده ﺷود ﯾﺎ ﺑﺻورت ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ،زﯾرا از ﻧظر ﺷﺎﻓﻌﯽ
ﻗﺿﺎی ﻧﻣﺎزھﺎی ﻧواﻓل ﻣﺷروع اﺳت.
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اﻣﺎ از ﻧظر ﻣﺎ ﻗول راﺟﺢ اﯾن اﺳت ﮐﮫ :اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑدون ﻋذر ﻧﻣﺎز ﻋﯾد را ﻧﺧواﻧد در
اﯾﻧﺻورت ﻗﺿﺎی آن ﻣﺷروع ﻧﯾﺳت و دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت آن ﻧﻣﺎز را ﺑﺧواﻧد اﻣﺎ
اﮔر ﮐﺳﯽ ﻋذری ﺷرﻋﯽ ﺑرای ﻧﺧواﻧدن آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻗﺿﺎی آن در روز دوم
ﺟﺎﯾز اﺳت.

ﻧﮕرﻓﺗن ﻋﯾد ﺑﻌﻧون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷﮭرﻣﺎ ﺗﺎھﻧوزﻋﯾد ﻧﮑرده
اﻧد :
ﻣﮑﻠﻔﯾت ﺷﺧص ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن
ﺧوﯾش را ﺑﮫ روﯾت ھﻼل ﻣﺎه رﻣﺿﺎن اﻏﺎز وﺑﮫ روﯾت ﻣﺎه ﺷوال ﺧﺎﺗﻣﮫ وﻣراﺳم
ﻋﯾد ﺧوﯾش را ﺗﺟﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾد .
ﺣﮑم ﮐﺗﺎب ﷲ وﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑرای ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﺳﻠﻣﺎن
اﺳﺎس وﻣﻧﺑﻊ ﺷرع اش را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .
ﺻﻣﮫُ
ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن در اﯾن ﺑﺎﺑت ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  »:ﻓَ َﻣن ﺷ َِﮭدَ ِﻣﻧ ُ
ﱠﮭر َﻓ ِﻠ َﯾ ُ
ﮑ ُم اﻟﺷ َ
« )ﺳوره ﺑﻘره آﯾﮫ )(185ﭘس ھر ﮐس از ﺷﻣﺎ )ﻓرا رﺳﯾدن( اﯾن ﻣﺎه را درﯾﺎﺑد
ﺑﺎﯾد ﮐﮫ آن را روزه ﺑﮕﯾرد(
ھﮑذا در ﺣدﯾﺛﯽ از اﺑوھرﯾره آﻣده اﺳت ﮐﮫ  :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده
اﺳت »:ﺻوﻣوا ﻟرؤﯾﺗﮫ و أﻓطروا ﻟرؤﯾﺗﮫ ،ﻓﺈن ﻏﻣﯽ ﻋﻠﯾﮑم اﻟﺷﮭر ﻓﻌدوا ﺛﻼﺛﯾن«
)ﺑﺎ دﯾدن آن )ھﻼل( روزه ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺎ دﯾدن آن )ھﻼل( اﻓطﺎر ﮐﻧﯾد )ﻋﯾد ﮐﻧﯾد( و
اﮔر اﺑر ﻣﺎﻧﻊ دﯾدن ﻣﺎه ﺷد ﺳﯽ روز )ﺷﻌﺑﺎن( را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد« .ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﭼﮫ واﺟب اﺳت؛ روزه ﮔرﻓﺗن و ﻋﯾد ﮐردن ﺑﺎ روﯾت ﻣﺎه رﻣﺿﺎن و ﺷوال
اﺳت؛ اﻣﺎ اﮔر ﻓرض ﮐﻧﯾم ﺷﺧﺻﯽ در ﮐﺷوری ﺳﮑوﻧت داﺷت ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ روﯾت
ﻣﺎه ﻧﺷد؛ او ﺑﺎﯾد ﻣﺎه ﺷﻌﺑﺎن را ﺳﯽ روز ﮐﺎﻣل ﮐﻧد ﺑﻌد از آن اﺑﺗدای ﻣﺎه ﺑﻌد را
ﺑﻌﻧوان روزه ی رﻣﺿﺎن روزه ﺑﮕﯾرد؛ و ﯾﺎ اﮔر ﻓردی ﻋﺎدل و ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻋﺎﻗل ﺧﺑر
داد ﮐﮫ ﻣﺎه رﻣﺿﺎن را دﯾده اﺳت ،ﭘس ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﮐرده و روزه ﺧود را ﺷروع
ﻣﯽ ﮐﻧد  ،طورﯾﮑﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ از اﺑن ﻋﻣر ) رض ( رواﯾت اﺳت  » :ﺗراءی اﻟﻧﺎس
اﻟﮭﻼل ،ﻓﺄﺧﺑرت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم أﻧﯽ رأﯾﺗﮫ ،ﻓﺻﺎم و أﻣر اﻟﻧﺎس
ﺑﺻﯾﺎﻣﮫ« »ﻣردم ﺑرای دﯾدن ھﻼل )ﺑﮫ آﺳﻣﺎن( ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردﻧد ،ﻣن ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺧﺑر دادم ﮐﮫ ھﻼل ﻣﺎه را دﯾدم ،ﭘس ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
روزه ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻣردم اﻣر ﮐرد ﮐﮫ روزه ﺑﮕﯾرﻧد« اﺑوداود ).(2325
اﻣﺎ در ﻣورد ﻓرا رﺳﯾدن ﻣﺎه ﺷوال ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ دﯾدن اﯾن ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت ﮐﻣﺗر از دو
ﻧﻔر ﺛﺎﺑت ﻧﻣﯽﺷود.
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اﻣﺎم ﺗرﻣذیدر اﯾن ﻣورد ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
ﺑﯾﺷﺗر اھل ﻋﻠم ﺑدﯾﻧطرﯾﻖ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد وﮔﻔﺗﮫاﻧد:ﮐﮫ ﺑرای روزهﮔرﻓﺗن،
ﺷﮭﺎدت وﮔواھﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣرد
ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد ﻣن ھﻼل را دﯾدهام ،ﻣورد ﻗﺑول اﺳت .و رای اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و
اﻣﺎم اﺣﻣد و اﺑن اﻟﻣﺑﺎرک ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﻣﯽﺑﺎﺷد و ﻧوویﮔﻔﺗﮫ اﺳت :اﺻﺢ آﻧ
ﺳت.

واﻣﺎ درﺑﺎره ﺛﺑوت روﯾت ھﻼل ﺷوال:
ﺑﻧﺎﺑرای ﻋﻣوم ﻓﻘﮭﺎ ،روﯾت ﯾﮏ ﻣرد ﻋﺎدل وﮔواھﯽ وی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﯽ روزه ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺗﮑﻣﯾل
ﮔردد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ دو ﻧﻔرﮔواه ﻋﺎدل ﺑروﯾت ھﻼل ﺷوالﮔواھﯽ دھﻧد .وﻟﯽ اﺑوﺛ
ور ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﺛﺑوت روﯾت ھﻼل ﺷوال وھﻼل رﻣﺿﺎن ،ﺑﺎ ھم ﻓرﻗﯽ ﻧدارﻧ
د وﺑرای ھر دو،ﮔواھﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر ﻋﺎدل ﻗﺑول اﺳت) .ﻓﻘﮫ اﻟﺳﻧﮫ ﺳﯾد ﺳﺎﺑﻖ(
از ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑن زﯾد ﺑن ﺧطﺎب رواﯾت اﺳت ﮐﮫ  :اودر روز ﺷﮏ ﺧطﺑﮫ ﺧواﻧد
وﮔﻔت  :ھﻣﺎﻧﺎ ﻣن ﺑﺎ اﺻﺣﺎب ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ھﻣﻧﺷﯾن ﺑوده و از آﻧﮭﺎ
ﺳؤال ﮐردهام ،آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود » :
ﺻوﻣوا ﻟرؤﯾﺗﮫ ،و أﻓطروا ﻟرؤﯾﺗﮫ ،و أﻧﺳﮑوا ﻟﮭﺎ ،ﻓﺈن ﻏم ﻋﻠﯾﮑم ﻓﺄﺗﻣوا ﺛﻼﺛﯾن
ﯾوﻣﺎ ،ﻓﺈن ﺷﮭد ﺷﺎھدان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻓﺻوﻣوا و أﻓطروا« »ﺑﺎ دﯾدن ھﻼل )رﻣﺿﺎن(
روزه ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺎ دﯾدن ھﻼل ﻣﺎه )ﺷوال( ﻋﯾد ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ دﯾدن آن ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد و اﮔر
اﺑر ﻣﺎﻧﻊ دﯾدن ھﻼل ﺷد ،ﺳﯽ روز )ﺷﻌﺑﺎن( را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد و اﮔر دو ﺷﺎھد ﻣﺳﻠﻣﺎن
)ﺑﮫ دﯾدن ھﻼل ﻣﺎه( ﺷﮭﺎدت دادﻧد روزه ﺑﮕﯾرﯾد و ﻋﯾد ﮐﻧﯾد« .ﺻﺣﯾﺢ اﺑن
ﻣﺎﺟﮫ)(3811
از اﻣﯾر ﻣﮑﮫ ﺣﺎرث ﺑن ﺣﺎطب رواﯾت اﺳت  »:ﻋﮭد إﻟﯾﻧﺎ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم أن ﻧﻧﺳﮏ ﻟﻠرؤﯾﺔ ﻓﺈن ﻟم ﻧره و ﺷﮭد ﺷﺎھدا ﻋدل ﻧﺳﮑﻧﺎ ﺑﺷﮭﺎدﺗﮭﻣﺎ( »ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ ﻣﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾدن ھﻼل ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾم و اﮔر آن را
ﻧدﯾدﯾم و دو ﺷﺎھد ﻋﺎدل ﺑر آن ﺷﮭﺎدت دادﻧد ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾم« .اﺑوداود
)(2321
ﭘس از ﻣﻔﮭوم ﺟﻣﻠﮫ »ﻓﺈن ﺷﮭد ﺷﺎھدان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻓﺻوﻣوا و أﻓطروا« در ﺣدﯾث
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑن زﯾدو ﺟﻣﻠﮫ »ﻓﺈن ﻟم ﻧره و ﺷﮭد ﺷﺎھدا ﻋدل ﻧﺳﮑﻧﺎ ﺑﺷﮭﺎدﺗﮭﻣﺎ« در
ﺣدﯾث ﺣﺎرث ،اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑرای اﺛﺑﺎت ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن
و ﻋﯾد ﻓطر ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت ،وﻟﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣدﯾث )اﺑن ﻋﻣر( اﺛﺑﺎت ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک
رﻣﺿﺎن از اﯾن ﻣﻔﮭوم ﺧﺎرج ﻣﯽﺷود و ﻋﯾد ﺑر ﺣﮑم ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد ﭼون دﻟﯾﻠﯽ
ﺑر ﺻﺣت ﺷﮭﺎدت ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑرای ﻋﯾد وﺟود ﻧدارد  ،ﺑﺎ أﻧدﮐﯽ ﺗﻐﯾﯾر از »ﺗﺣﻔﮫ
اﻷﺣوذی« ).(373 ،374/3
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و ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎ ﻓرﻣوده اﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣدار اﻓﻘﯽ ھﺳﺗﻧد؛ ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎه روﯾت ﺷد ،ﺑﻘﯾﮫ ﻧﯾز ﺑراﺳﺎس آن روزه ﺑﮕﯾرﻧد و ھﻣﯾﻧطور ﺑرای
ﻋﯾد ﮐردن؛
ﺑرای ﺟﻣﮭور ﻓﻘﮭﺎء اﺧﺗﻼف ﻣطﺎﻟﻊ ﺑرای روﯾت ھﻼل )ﻣﺎه رﻣﺿﺎن و ﻣﺎه
ﺷوال( ﻣﻌﺗﺑر ﻧﯾﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھرﮔﺎه اھل ﺷﮭری وﮐﺷوری ھﻼل را روﯾتﮐرد ،ﺑر ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ
و ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر واﺟب ﻣﯽﮔردد،ﮐﮫ روزه ﺑﮕﯾرﻧد ،ﭼون ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت »:ﺻوﻣوا ﻟرؤﯾﺗﮫ ،واﻓطروا ﻟرؤﯾﺗﮫ «.
اﯾن ﻓرﻣوده ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﺧطﺎﺑﯽ اﺳت ﻋﺎم و ﻓراﮔﯾر
ﺑرای ھﻣﮫ ا ّﻣت ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم  ،ﭘس ھرﮔﺎه ﯾﮑﯽ
ازاﻓراد اﻣت ،در ھرﻣﮑﺎﻧﯽ ھﻼل )رﻣﺿﺎن(
را روﯾتﮐرد ،ﺣﮑم اﯾن روﯾت ،ﺑرای ھﻣﮫ اﻓراد ﻣﮑﻠف ا ّﻣت ﺛﺎﺑت ﻣﯽﮔردد.
ﺑﻧﺂ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟب ﮐﮫ در ﻓوق از آن ﯾﺎد اوری ﻧﻣودﯾم ؛ ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐﺷوری ھم
اﻓﻖ ﺑﺎ ﮐﺷور ﻓرد ﺳﺎﮐن ،ﻣﺎه را روﯾت ﮐردﻧد ،ﺑر اﺳﺎس آن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾد روزه
ﺑﮕﯾرﻧد ﯾﺎ ﻋﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد؛ و اﮔر ﮐﺳﯽ ﻋﻣدا در ھﻧﮕﺎم ﻋﯾد ﻓطر روزه ﺑﮕﯾرد ﮔﻧﺎھﮑﺎر
اﺳت؛ از اﺑوﻋﺑﯾد ﻣوﻻی اﺑن أزھر رواﯾت اﺳت  » :ﺷﮭدت اﻟﻌﯾد ﻣﻊ ﻋﻣر ﺑن
اﻟﺧطﺎب رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻓﻘﺎل :ھذان ﯾوﻣﺎن ﻧﮭﯽ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻋن
ﺻﯾﺎﻣﮭﻣﺎ  :ﯾوم ﻓطرﮐم ﻣن ﺻﯾﺎﻣﮑم ،و اﻟﯾوم اﻵﺧر ﺗﺄﮐﻠون ﻓﯾﮫ ﻣن ﻧﺳﮑﮑم«
)در روز ﻋﯾد ﺑﺎ ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺑودم ﮔﻔت  :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم از روزه ﮔرﻓﺗن در اﯾن دو روز ﻧﮭﯽ ﻓرﻣوده اﺳت ،اوﻟﯾن روز ﺑﻌد از ﻣﺎه
رﻣﺿﺎن )ﻋﯾد ﻓطر( و روزی ﮐﮫ از ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎﯾﺗﺎن ﻣﯽﺧورﯾد )ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن( .ﻣﺗﻔﻖ
ﻋﻠﯾﮫ

ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾد ﻓطردر ﮐﺷور ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ  :ﻋﯾد ﻓطر در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﻓﻘط ﯾﮏ روز ﻣﯾﺑﺎﺷد
 ،و آﻧﮭم روز اول ﻣﺎه ﺷوال اﺳت ،و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺑﯾن ﺑرﺧﯽ از ﻣردم ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﮐﮫ ﻋﯾد ﻓطر ﺳﮫ روز اﺳت ،اﯾن اﻣر ﺗﻧﮭﺎ ﻋرف ﻣﺷﮭور ﺑﯾن ﻋوام اﻟﻧﺎس ﺑوده و
ھﯾﭻ ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ ﺑر آن ﻣﺗرﺗب ﻧﻣﯽ ﺷود.
اﻣﺎم ﺑﺧﺎری در ﮐﺗﺎب ﺧوﯾش در ﯾﮑﯽ از اﺑواب ﮐﺗﺎب ﺣدﯾﺛﯽ ﺧوﯾش ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
ﺻ ْو ِم ﯾَ ْو ِم ا ْﻟ ِﻔ ْط ِر :ﺑﺎب روزه روز ﻋﯾد ﻓطر« و ﺳﭘس ﺣدﯾﺛﯽ را از اﺑو ﺳﻌﯾد
» َﺑﺎب َ
رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺑﺷرح ذﯾل رواﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد :
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ﺻ ْو ِم َﯾ ْو ِم ا ْﻟ ِﻔ ْط ِر َ ،واﻟﻧﱠﺣْ ِر« ) .ﺑﺧﺎری
اَ ُp
ﺳﻠﱠ َم ﻋ َْن َ
ﯽ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
» َﻧ َﮭﯽ اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱡ
) ) .(1992ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم از روزه ﮔرﻓﺗن در روز ﻋﯾد ﻓطر و ﻗرﺑﺎن
ﻧﮭﯽ ﻓرﻣوده اﺳت ( .ﺑر اﯾن اﺳﺎس روز ﻋﯾد ﻓطر ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ روز اﺳت ،و در اﯾن
روز روزه ﮔرﻓﺗن ھم ﺣرام ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،وﻟﯽ ﮔرﻓﺗن روزه در روز دوم ﯾﺎ روز ﺳوم
از ﻣﺎه ﺷوال ﺣرام ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،وﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﯾﺗواﻧد روزه ﻗﺿﺎی وﺳﻧت ﺧوﯾش
را از روز دوم اﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾد .
اﻣﺎ در ﺳﮫ روز ﺑﻌد از روز ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت روزه ﮔرﻓت ،زﯾرا ﺳﮫ روز ﺑﻌد
از روز ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن را اﯾﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻖ ﮔوﯾﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻧﮭﯽ ﮐرده
اﻧد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در اﯾﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻖ روزه ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم » :أﯾﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻖ أﯾﺎم أﮐل وﺷرب« .ﻣﺳﻠم ) .(1141ﯾﻌﻧﯽ :اﯾﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻖ
روزھﺎی ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن اﺳت.

اﻣﺎ ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾد ﻓطر در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم :

ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾد ﻓطر در ﮐﺷور ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﻋرﺑﯽ ﻣﺧﺗﻠف اﺳت وﻣﻌﻣوﻻ ﺑﯾن  3ﺗﺎ
 12روز ﺑﻧﺎم ﻋﯾد ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
در ذﯾل ﻏرض ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾداﻧﮫ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷور ھﺎی اﺷﺎره
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم :
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺎم ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻋﯾد ﻓطر ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  ۴١ﻗﺎﻧون ﮐﺎر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﻣدت  ٣روز ﺗﻌطﯾل ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت.
ﮐﺷور ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺑﮫ ﻣدت  12روز
ﮐﺷور ﻗطر  12روز
ﮐﺷور ﮐوﯾت  7روز
ﺳورﯾﮫ  9روز
اردن  4روز
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  3روز
ﺳودان  5روز
ﻋراق  3روز
اﻣﺎرت ﻋرﺑﯽ  4روز
ﺗرﮐﯾﮫ  3روز
ﻣﺎﻟزی  7روز
اﯾران  2روز
ﻋﻣﺎن  4روز
ﺑﺣرﯾن  5روز
اﻧدوزی در  5روز ﺳﮫ روز ﭘﯾش از ﻋﯾد و 2روز ﺑﻌد از ﻋﯾد ﺳﻌﯾد ﻓطر
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ﺗﺑرﯾك وﺗﮭﻧﯾت ﮔﻔﺗن در ﻋﯾد :

ﺗﺑرﯾك و ﺗﮭﻧﯾت ﮔﻔﺗن ﯾﮑﯽ از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن آداب در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺑﺷﻣﺎر
ﻣﯾرود .ﯾﮑﯽ از ﺳﻧن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در اﺳﺗﻘﺑﺎل از ﻋﯾدﯾن ) ﻋﯾد ﻓطر
وﻋﯾد اﺿﺣﯽ( ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر در ﺣﯾن اﺣواﻟﭘرﺳﯽ ،
ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ وﯾﺎ ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ ﺗﮭﻧﯾت و ﺗﺑرﯾﮏ ﻋﯾدﯾن را ﺑوﺟﮫ اﺣﺳن اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﻣﺣدﺛﯾن
ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ  :ﺻﺣﺎﺑﮫ ﮐرام در ﺣﯾن ﺗﺑرﯾﮑﯽ روزه ﻋﯾد ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد:
» ﺗُﻘُ ِﺑّل ﷲ ﻣﻧﺎ وﻣﻧﮏ « ) .ﺧداوﻧد ﻋﺑﺎدات ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ را ﻗﺑول ﮐﻧد(.
در ﺣدﯾث از ﺟﺑﯾر ﺑن ﻧﻔﯾر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ :اﺻﺣﺎب رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در روز ﻋﯾد ھﻣدﯾﮕر را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐردﻧد ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد » :ﺗ َ َﻘﺑﱠ َل ﷲُ ِﻣﻧﱠﺎ َو ِﻣ ْﻧﮏ « )ﺧداوﻧد از ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ﻗﺑول ﺑﮕرداﻧد( )ﺣدﯾث
ﺣﺳن  -ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری ﺷرح ﺣدﯾث  952ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺎری(.

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !

درﮐﺷور ﻋزﯾز ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣوﻵ ﺑرای ﺗﺑرﯾﮑﯽ اﯾﺎم ﻋﯾد ﺳﻌﯾد ﻓطر از ﻋﺑﺎرت
ذﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎورﻧد.
اﯾﺎم ﺷرﯾف ) ﻋﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﺑﺎرک(  ،روزه وﻧﻣﺎز ،ﺗراوﯾﺢ  ،طﺎﻋت وﻋﺑﺎدات ﺷﻣﺎ
ﻗﺑول اﺧﺗر ﻣو ﻣﺑﺎرک ﺷﮫ ،ﻟﻣوﻧ wروژه ﺗراوﯾﺢ طﺎﻋﺗوﻧﮫ اوﻋﺑﺎد ﺗوﻧﮫ ﻣو ﻗﺑول ﺷﮫ.

ودر اﯾﺎم ﻋﯾد اﺿﺣﯽ ﻣﻌﻣوﻵ در اﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﻣﯾﮕوﯾﻧد :

ﻋﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﺑﺎرک داﺧل ﺣﺎﺟﯽ وﻏﺎزﯾﺎن
اﺧﺗر ﻣو ﻣﺑﺎرک ﺷﮫ داﺧل دﺣﺎﺟﯾﺎﻧو او ﻏﺎزﯾﺎن
طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﯾﺎداورﺷدﯾم ﺗﺑرﯾﮏ وﺗﮭﻧﯾت ﮔﻔﺗن ﻋﯾد ﯾﮑﯽ از آداب ﺑﺷری اﺳت .
ﺑﻧﺂ ﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت  ،ﻓرق ﻧﻣﯾﮑﻧد  ،ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑر ﮔرﻓﺗن روزه اﺳﺗطﺎﻋت ﯾﺎﻓﺗﻧد
وﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﻣﻌﺎذﯾری  ،ﻧﺗواﻧﺳﺗد روزه ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک را ﺑﺟﺎء آورﻧد  ،ﺗﺎ آداب
ﺗﺑرﯾﮑﯽ ﻋﯾد را ﻣراﻋﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧد .
اﻟﺑﺗﮫ ﺿروری وﺣﺗﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ درﺗﺑرﯾﮑﯽ ﮔﻔﺗن روز ﻋﯾد ﺑﺻورت ﺣﺗﻣﯽ ھﻣﯾن
ﻟﻔظ »ﺗﻘﺑل ﷲ ﻣﻧﺎ وﻣﻧﮏ « ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﻠﻣﺎت وﺟﻣﻼت ﻣﺷﺎﺑﮫ وﮐﻠﻣﺎت ﻣﻌﻣوﻟﯽ را ﮐﮫ در زﺑﺎن ﻣﺣﻠﯽ در
ﺑﯾن ﻣردم ﻣﻌروف وﻣﺷﮭور اﺳت ھم ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار دھﻧد ،وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش
ﮐر د ﮐﮫ اﻟﻔﺎظ وﺟﻣﻼت ﮐﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ﺑﺎﯾد اﻟﻔﺎظ وﺟﻣﻼت اﻟﻔﺎظ
ﻣﺑﺎح ﺑﺎﺷد.
ﻣؤرﺧﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد :از ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﮫ در اﯾن ﺑﺎره ﺳوال ﺷد» :آﯾﺎ ﺗﺑرﯾﮏ
ﮔﻔﺗن در روزﻋﯾد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن ﻣردم راﯾﺞ ﺷده ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد »:ﻋﯾدت ﻣﺑﺎرک
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« و اﻟﻔﺎظ ﻣﺷﺎﺑﮫ آن ،اﺻﻠﯽ در ﺷرﯾﻌت دارد ﯾﺎ ﺧﯾر؟ و اﮔر اﺻﻠﯽ در ﺷرﯾﻌت دارد
ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت؟
ﺟواب دادﻧد» :ﺗﺑرﯾﮏ روز ﻋﯾد و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز )ﻋﯾد( در وﻗت
دﯾدار ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد » :ﺗﻘﺑل ﷲ ﻣﻧﺎ و ﻣﻧﮑم « و » أ َ َﺣﺎ َﻟﮫُ ﷲ ﻋﻠﯾﮏ« و
ھﻣﺎﻧﻧد آن اﻟﻔﺎظ ،اﯾن اﻣر از ﺑﻌﺿﯽ از ﺻﺣﺎﺑﮫ رواﯾت ﺷده ﮐﮫ آﻧﮭﺎ آﻧرا اﻧﺟﺎم دادﻧد و
اﺋﻣﮫ )ارﺑﻌﮫ( از ﺟﻣﻠﮫ اﻣﺎم ﺻﺎﺣب اﺣﻣد و دﯾﮕران ﺑر آن رﺧﺻت و ﺟواز داده اﻧد،
اﻣﺎ اﻣﺎم اﺣﻣد ﮔﻔﺗﮫ :ﻣن ﺷروع ﮐﻧﻧده ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺧواھم ﺑود اﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ در
آﻏﺎز ﺑﮫ ﻣن ﺗﺑرﯾﮏ ﮔوﯾد ﺑﮫ او ﺟواب )ﻣﺗﻘﺎﺑل( ﺧواھم ﮔﻔت .و اﯾن ﺑدان ﺧﺎطر اﺳت
ﭼون ﺟواب ﺳﻼم و ﺗﺣﯾت واﺟب اﺳت ،اﻣﺎ آﻏﺎز ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗن )ﺑﮫ ﻣردم( ﺳﻧت
ﻧﯾﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ از آن ﻧﮭﯽ ھم ﻧﺷده اﺳت ،و ھرﮐس آﻧرا اﻧﺟﺎم داد ﮐﺎرش درﺳت اﺳت
وھرﮐس اﻧﺟﺎم ﻧداد ﮐﺎر او ﻧﯾز اﯾرادی ﻧدارد،
) ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣزﯾد ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ :اﻟﻔﺗﺎوی اﻟﮑﺑری" ).(228/2
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از اﻟﻔﺎظ ﻣﻌﯾﻧﯽ در ﺗﺑرﯾﮑﯽ ﻋﯾد ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد
:
»ﺗﺑرﯾﮏ ﻋﯾد ﺟﺎﯾز اﺳت ،اﻣﺎ اﻟﻔﺎظ ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ھرآﻧﭼﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣردم
راﯾﺞ )ﻋرف( اﺳت ،ھﻣﺎن ﻟﻔظ ﻧﯾز ﺟﺎﯾز اﺳت ﺑﺷرطﯾﮑﮫ در آن ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﺑﺎﺷد«.
ﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن ﻣﯽ اﻓزﯾد » :ﺗﺑرﯾﮏ ﻋﯾد ﺗوﺳط ﺑﻌﺿﯽ از ﺻﺣﺎﺑﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ،و ﺑﺎﻟﻔرض ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی در ﺑﯾن ﺻﺣﺎﺑﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﮐﻧون اﯾن اﻣر
)ﺗﺑرﯾﮏ ﻋﯾد( از ﺟﻣﻠﮫ اﻣورات ﻋﺎدی ﺑﯾن ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻋﺎدت دارﻧد) ﯾﻌﻧﯽ
ﺟزو ﻋﺎدت و ﻋرف ﻣردم ﺷده اﺳت( ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم در وﻗت ﻓرا رﺳﯾدن روز
ﻋﯾد و اﮐﻣﺎل روزه و ﻗﯾﺎم ﺷب ﺑﮫ دﯾﮕران ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد«.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن در ﻣورد  :ﺣﮑم ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ )دﺳت دادن( و ﻣﻌﺎﻧﻘﮫ )ﺑﻐل
ﮐﺷﯽ ﮐردن ( و ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗن ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز ﻋﯾد طﯽ ﻓﺗوای ﻓرﻣوده اﻧد ﮐﮫ :
»اﻧﺟﺎم اﯾﻧﮭﺎ اﯾرادی ﻧدارد ،زﯾرا ﻣردم آﻧﮭﺎ را ﺑﻌﻧوان ﻋﺑﺎدت و ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ اﻧﺟﺎم
ﻧﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﺎدت و ﻋرف اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،و آﻧرا ﻧﺷﺎﻧﮫ اﺣﺗرام و
اﮐرام ﻣﯽ داﻧﻧد ،و ﻣﺎداﻣﯾﮑﮫ ﻋﺎدت
) ﻋرﻓﯽ( ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ ﺷرﯾﻌت ﻧﺑﺎﺷد ،اﺻل ﺑر ﺟواز آن اﺳت« ).ﻣﺟﻣوع ﻓﺗﺎوی اﺑن
ﻋﺛﯾﻣﯾن( ). (210-208/16
ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ :ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ و ﯾﺎ ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت روز ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن و ﻋﯾد ﻓطر ﺑﺎ
ھر ﻟﻔظﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺷرطﯾﮑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻔظ ﮔﻧﺎه ﻧﺑﺎﺷد  ،ﺟﺎﯾز اﺳت و ﻣﯽ ﺗوان
ﺑﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ ،ﮐﺗﺑﯽ وﯾﺎ وﺳﺎﯾل اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ وﯾﺎ ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ﻣﻣﮑن ﺻورت ﮔﯾرد
وﺷرع در ﻣورد ﮐدام ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .زﯾرا اﯾن اﻋﻣﺎل وﺟﮭﮫ ﻋﺑﺎدی ﻧدارﻧد و
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﻋرف و ﻋﺎدت ﻣردم اﺳت ،و در ﮐل ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗن ﻧﮫ ﺳﻧت اﺳت و ﻧﮫ
ﻣﮑروه ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺑﺎح اﺳت.
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ﯾﺎدداﺷت :
ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ھﻣراه اﻣﺎم ﻧرﺳد وھﻣﭼﻧﯾن زﻧﺎﻧﻰ ﻛﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد
ﻣﻰ ﺗواﻧﻧد ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﺧوﯾش در ﺧﺎﻧﮭﺎی ﺧوﯾش را ﺑﺟﺎ آورﻧد.
ﺑرﺧﯽ ازآداب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روز ﻋﯾد :
ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﺗﺑرﯾﮏ وﺗﮭﻧﯾت ﮔﻔﺗن ﺣﻠول ﻋﯾد ﻣﺑﺎرک ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻻزم اﺳت ،
ﻋﯾد ﺑرﺧﯽ از اداب دارد ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾد آﻧرا ﺟدآ ﻣراﻋت ﻓرﻣﺎﯾﻧد .
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﺣدﯾﺛﯽ در اﯾن ﻣورد ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد  :ھﻣﺎﻧﺎ ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ
ﻋظﻣت ﺑﮫ ﻣن وﺣﯽ ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻓروﺗن و ﻣﺗواﺿﻊ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ
ﺑر دﯾﮕری ظﻠم و ﺗﻌدی ﻧﻧﻣوده و ﻓﺧر و ﺗﮑﺑر ﻧورزد) .ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ﺷﻣﺎره.(2865
ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕری آﻧﻌده از ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺷﺑﯾﮫ
زﻧﺎن و آﻧﻌده از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺷﺑﯾﮫ ﻣردان ﻣﯽﺳﺎزﻧد ،ﻟﻌﻧت ﻧﻣودﻧد و ﻓرﻣودﻧد:
آﻧﮭﺎ را از ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﺗﺎن ﺑﯾرون ﮐﻧﯾد) .ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺎری ﺷﻣﺎره (5547
ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣودﻧد :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﻧﺎزک ﻣﯽﭘوﺷﻧد و ﻧﯾﻣﮫ
ﺑرھﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﻧد و )ﻣوی( ﺳرﺷﺎن ﻣﺎﻧد ﮐوھﺎن ﺷﺗر )ﺑرآﻣده( اﺳت ﺧودﺷﺎن
ﻣﻧﺣرف ھﺳﺗﻧد و دﯾﮕران را ھم ﻣﻧﺣرف ﻣﯽﺳﺎزﻧد ،دوزﺧﯾﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣن آﻧﮭﺎ را
ﻧدﯾدهام ،وارد ﺑﮭﺷت ﻧﻣﯽﺷوﻧد و ﺑوی ﺑﮭﺷت ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻣﺷﺎن ﻧﻣﯽرﺳد).ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم
ﺷﻣﺎره (2128
ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣودﻧد :ﺑﺧورﯾد ،ﺑﻧوﺷﯾد ،ﺑﭘوﺷﯾد ،و ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺻدﻗﮫ
دھﯾد اﻣﺎ اﺳراف ﻧﮑﻧﯾد و ﺗﮑﺑر ﻧورزﯾد).ﺣدﯾث ﺣﺳن/اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ﺷﻣﺎره (3605
ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣودﻧد :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد روزﯾش وﺳﯾﻊ ﮔردد و
ﺑﻘﯾﮫی ﻋﻣرش ﭘر ﺧﯾر و ﺑرﮐت ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺻﻠﮫی رﺣم را ﺑﺟﺎی آورد .و در رواﯾﺗﯽ
ﻗطﻊ ﮐﻧﻧدهی )ﺗرک ﮐﻧﻧده( ﺻﻠﮫی رﺣم وارد ﺑﮭﺷت ﻧﻣﯽﺷود) .ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ﺷﻣﺎره
2557ـ(2556

ﺗﺟدﯾد ﻓﺎﺗﺣﮫ در اﯾﺎم ﻋﯾد :

ﺑﺎ ﺗﺎﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ در ﮐﺷورﻋزﯾز ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺎدت ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ در روز
ﻋﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ دوﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﻗﺎرب ﺷﺎن ﻓوت ﮐرده ﺑﻧﺎم ﻋﯾد اول  ،ﺗﺷرﯾف ﻣﯽ ﺑرﻧد ﺑﮫ
ﺗﺟدﯾد ﻓﺎ ﺗﺣﮫ ﻣﯽ ﭘردازﻧد وﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب روز ﺷﺎدی وﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺧود وﻓﺎﻣﯾل ﻣﺗوﻓﯽ
را ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﻏم واﻧدوه ﻣﺑدل ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .
اﯾن اﻋﻣﺎل ﺑر ﺧﻼف ﺳﻧت ﻧﺑوی ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم و اﺻﺣﺎب رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭم
اﺳت و ﺛﺎﺑت ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﯾﺎ اﺻﺣﺎب اﯾﺷﺎن در روز
ﻋﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ی ﻣﯾت ﺳرزده ﺑﺎﺷﻧد و از آﻧﮭﺎ دﻟﺟوﯾﯽ ﮐﻧﻧد وﯾﺎ ھم ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ
ﺗﺟدﯾد ﻓﺎﺗﺣﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  ،وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﺻﻠﮫ رﺣﻣﯽ ﻋطوﻓت و
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دﯾد وﺑﺎزدﯾد در اﯾﺎم ﻋﯾد اﻣری ﻧﯾﮑو و ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت ،اﻣﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ی ﻣﯾت
ﺑﮫ ﻧﯾت ﺗﺳﻠﯾت ﻣﺟدد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و ﺧواﻧدن ﻓﺎﺗﺣﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑدﻋﺗﯽ در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم
ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﺧطﺎب ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﭼو اﺷﺧﺎص اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :
اﻧﺟﺎم اﯾن ﻋﻣل ھﯾﭻ ﺗﺎﯾﯾدی در ﺷرع ﻧداﺷﺗﮫ واﯾن ﻋﻣل ﺧﻼف ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم و ﺧﻼف روش ﺧﻠﻔﺎی راﺷدﯾن و ﺳﻠف ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎﯾد دﺳت از
ﺗداوم اﯾن ﻋﺎدت ﺑرداﺷت  ،وﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻓﮭم اﺳﻼﻣﯽ ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر دوﺳﺗﺎن ﻧﯾز
ﺗوﺿﯾﺢ وﺗﺷرﯾﺢ ﻧﻣود .
در ﺣدﯾﺛﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺻراﺣت آﻣده اﺳت »:ﻣن أﺣدث ﻓﯽ
أﻣرﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﯾس ﻣﻧﮫ ﻓﮭو ردّ« .ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ
»ھر ﮐس ﭼﯾزی را در دﯾن ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟزو آن ﻧﯾﺳت  ،ﻣردود اﺳت واز او
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
ودر رواﯾﺗﯽ دﯾﮕری آﻣده »:ﻣن ﻋﻣ َل ﻋﻣﻼً ﻟﯾس ﻋﻠﯾﮫ أﻣرﻧﺎ ﻓﮭو ردّ«» .ھرﮐس
ﮐﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ دﯾن و ﺳﻧت ﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣردود اﺳت«.

زﯾﺎت ﻗﺑور در اﯾﺎم ﻋﯾد :

ھﮑذا ﺑﺎ ﺗﺎﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ در ﮐﺷورﻣﺎ ﺗﻌدادی از ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ در اﯾﺎم ﻋﯾد ) ﻋﯾد ﻓطر
وﻋﯾد اﺿﺣﯽ ( ﻋﺎدت دارﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ روز ﺧوﯾش را ﺑرای رﻓﺗن ﺑرای زﯾﺎرت ﻗﺑر
اﻗﺎرب ﺧوﯾش اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯾدھﻧد وزﻧﺎن وﻣردان ﺻﺑﺢ وﻗت ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻣﯾروﻧد .
در اﯾن ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ زﯾﺎرت ﻗﺑورﺑﺧﺻوص اﻗﺎرب اﻣر ﻣﺳﺗﺣب در دﯾن
ﻣﻘدس اﺳﻼم ﻣﯾﺑﺎﺷد ،زﯾرا رﻓﺗن ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻣوﺟب ﯾﺎدآوری آﺧرت ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ
ﻣوﺿوع ﺑﺣث ﻣﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن در اﯾﺎم ﻋﯾد ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،در ﺳﯾرت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧرﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﻣورد
زﯾﺎرت ﻗﺑور در روز ﻋﯾد ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد  ،و اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم رﻓﺗن ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻗﺑردر اﯾﺎم ﻋﯾد ) ﻋﯾد ﻓطر وﻋﯾد اﺿﺣﯽ ( در اﯾن
دو روز را ﺑر ﺧود اﻟزاﻣﯽ ﮐرده و اﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻓﺿﯾﻠت ﺑرای آن ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺧﺻﯾص ﮐردن روز ﻋﯾد ﺟﮭت رﻓﺗن ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻗﺑرﺳﺗﺎن ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺻﯽ از
ﮐﺗﺎب ﷲ و ﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم دارد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن دﺳﺗوری در ﺷرع
اﺳﻼﻣﯽ وارد ﻧﺷده اﺳت.
از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر اﯾﺎم ﻋﯾد  ،روز ھﺎی ﺧوﺷﯽ  ،روزھﺎی ﺳرور وﺷﺎدی ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ﮐﮫ
ﺑطور ﯾﻘﯾن ه رﻓﺗن ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘﺻود ﺗﻧﺎﻗض دارد.

ﻋﯾدی ﯾﺎ ﻋﯾداﻧﮫ در روز ﻋﯾد

درﮐﺷور ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن وﺑﺧﺻوص ﺑﯾن ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ رواج اﺳت ﮐﮫ
ﺑزرﮔﺎن ﺑرای اوﻻد ھﺎ ﻋﯾدی وﯾﺎ ﻋﯾداﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯾدارﻧد  .اﯾن ﻣوﺿوع ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ
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ﻣﻐزم ﺧطور ﻣﯾﮑرد وﻣطرح ﻣﯾﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﮑم اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﯾدی و ﻋﯾداﻧﮫ ﭼﮫ
ﺧواھد ﺑود؟ ﻋﯾدی و ﻋﯾداﻧﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺷرﻋﯽ ﺟواز دارد وﯾﺎ ﺧﯾر ؟
در ﺳﺎﯾت وزﯾن اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺧش ﻓﺗوا اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺷﻣم ﺑﮫ ﻓﺗوای ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﻲ اﻓﺗﺎ
ﺑر ﺧورد .در اﯾن ﻓﺗوای ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼم ﺑر دادن ﻋﯾدی ﯾﺎ ﻋﯾداﻧﮫ ﺑر اطﻔﺎل،
ﻓﺗوا ی را ﺻﺎدر ﻧﻣوده اﻧدو آﻧرا از ﻓﮭم اﺳﻼم ﺟواز داﻧﺳﺗﮫ اﻧد:

ﻋﻠﻣﺎی دار اﻻﻓﺗﺎ ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد :

ﻋﯾدي دادن ﯾﺎ ﻋﯾدي ﮔرﻓﺗن و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺷرﻋﻲ ھدﯾﮫ دادن وﮔرﻓﺗن در اﯾﺎم ﻋﯾد
ﻓطر ﯾﻌﻧﯽ ﻋﯾد رﻣﺿﺎن وﻋﯾد ﺳﻌﯾد اﻻﺿﺣﯽ ﺟﺎﯾز ﺑوده از ﻟﺣﺎظ ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ
ﮐدام ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﯽ ﻧدارد .
زﯾرا دادن ﻋﯾدی وﯾﺎ ﻋﯾداﻧﮫ ﺟزو ﻋﺎدات و ﻋرﻓﮭﺎﯾﻲ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣردم ﻣرﺳوم
ﺑوده و ھﯾﭻ ﺗﺿﺎدي ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯾم اﺳﻼم ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ در روز ﻋﯾد ﺑﮫ ﺷﺎدي
و ﺳرور ﺑﭘردازد و ﺻﻠﮫ ي رﺣم ﺑﺟﺎي آورد و ﻧﯾز ھدﯾﮫ دادن از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد
ﻣطﻠوب در ﺷرع اﺳت.

ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﻲ اﻓﺗﺎ در ﻣورد ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد :

» ھﯾﭻ اﯾرادي در آن ﻧﯾﺳت ،ﭼراﮐﮫ ﻋﯾدي دادن از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎدات و ﻋرف ﭘﺳﻧدﯾده
ﻣردم اﺳت ،و ﻧﯾز ﺑﺎﻋث ﺳرور و ﺷﺎدي ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﻲ ﺷود ﺣﺎل ﭼﮫ ﺷﺧص ﺑزرگ
ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﮐودک و ﺑﻠﮑﮫ اﻣري اﺳت ﮐﮫ ﺷرع ﺑدان ﺗرﻏﯾب داده اﺳت  ).ﯾﻌﻧﻲ ھدﯾﮫ
دادن ﻣورد ﭘﺳﻧد ﺷرع اﺳت( .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ » :اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻹﻓﺗﺎء  -اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺑﺎز  ...اﻟﺷﯾﺦ
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز آل اﻟﺷﯾﺦ  ...اﻟﺷﯾﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔوزان  ...اﻟﺷﯾﺦ ﺑﻛر أﺑو زﯾد  »| .ﻓﺗﺎوى
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻹﻓﺗﺎء « )«. (247/26
اﻣﺎ ﻧﮫ در ﺳﺎﯾر اﻋﯾﺎد ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﯾﺎ اﻋﯾﺎد ﺑدﻋﻲ ﮐﮫ اھل ﺑدﻋت آﻧﮭﺎ را ﺑرﮔزار ﻣﻲ
ﮐﻧﻧد زﯾرا ﻋﯾدي دادن ﯾﺎ ﮔرﻓﺗن در اﻋﯾﺎد ﻣﺷرﮐﺎن و ﯾﺎ اھل ﮐﺗﺎب و ﯾﺎ اﻋﯾﺎدي ﮐﮫ اھل
ﺑدﻋت اﯾﺟﺎد ﮐرده اﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي اﻋﺗراف ﺑﮫ وﺟود ﯾﺎ ﺑزرﮔداﺷت آن اﻋﯾﺎد
اﺳت.

ﻋﻠﻣﺎ ء در ﻧوع ھدﯾﮫ ﻋﯾداﻧﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد :

ھدﯾﮫ اي ﮐﮫ اھدا ﻣﻲ ﺷود ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻋث آزار و اذﯾت دﯾﮕران ﺷود ﻣﺛﻼ )ﭘﺗﺎﻗﯽ ( و
ﯾﺎ ﻣواد ﮐﮫ ﻣوﺟب آزار واذاﯾت دﯾﮕران ﺷود ،ﮐﮫ اﯾن ھدﯾﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﻣورد
ﭘﺳﻧد دﯾن ﻧﯾﺳت ،ھﻣﭼﻧﺎن دادن ﭘول ﺑر اوﻻدھﺎ ﮐﮫ ﺗوﺳط آن ﭘﯾﺗﺎ ﻗﯽ ﺧرﯾداری
ﻧﻣﺎﯾﻧد  ،در ﺣﻘﯾﻘت ﺿﺎﯾﻊ ﮐردن و ﻧﺎﺑودي ﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻋﻘُوق ا ْﻟ َوا ِﻟد َو َوأْد
اَ pﺣ ﱠر َم ﺛ َ َﻼﺛًﺎ َو َﻧ َﮭﻰ ﻋ َْن ﺛ َ َﻼث َ ,ﺣ ﱠر َم ُ
درﺑﺎره آن ﻣﻲ ﻓرﻣﺎﯾدِ »:إنﱠ ﱠ
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ﺳؤَال َوإِﺿَﺎﻋَﺔ ا ْﻟ َﻣﺎل « ھﻣﺎﻧﺎ
ا ْﻟ َﺑ َﻧﺎت َو َﻻ َو َھﺎ ِ
ت َو َﻧ َﮭﻰ ﻋ َْن ﺛ َ َﻼث ِ :ﻗﯾ َل َو َﻗﺎ َل َو َﻛﺛْ َرة اﻟ ﱡ
ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﮫ ﭼﯾز را ﺣرام و از ﺳﮫ ﭼﯾز ﻧﮭﻲ ﮐرده  :ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﻲ ﭘدر و زﻧده ﺑﮫ ﮔور
ﮐردن دﺧﺗر و ﺑﻲﺣﮑﻣﺗﻲ را ﺣرام ﮐرده و از ﻗﯾل و ﻗﺎل )اﺧﺗﻼف( و زﯾﺎد ﺳوال
ﭘﺎﯾﺎن
ﮐردن و ﺿﺎﯾﻊﮐردن  ،ﻣﺎل ﻧﮭﻲ ﮐرده اﺳت ).ﻣﺳﻠم(
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