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 هللا الرحمن الرحیمبسم 

  عید فطرمختصری احکام 

  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   -
   تاھنوز  عید نکرده اند ما رفتن عید بعنون اینکھ مسلمانان شھرگن -
  تعطیالت عید فطردر کشور ھای اسالمی   -
  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 
بھ معنى بازگشت  گرفتھ شده و یعود  )عود(در اصل از  فعل عاد » عید  «كلمھ 

بر جماعتی  قوم و، مشقت وپرابلم یک بھ روزه ھایى كھ مشكالت  بنآ است ، 
پیروزى ھاى دست مى یابند یا ھم بھ یک و  سرور و خوشحالی طرف میشود وبھ 

 عید مسمى نموده اند.آنرا ، 
كھ  ( عید فطر وعید قربان ) یكى از دو عید  بزرگ اسالمى است فطر عید      

پروردگار مسلمان   روزه دار  در طول ماه رمضان با ارتبا طھاى  پى در پى   با 
واستغفار  از گناھان  بھ تصفیھ  روح وجـان خویش ھمت  گماشتھ  واز  با عظمت 

است خود را  پاك تمام  آلودگى ھا ى ظاھرى وباطنى كھ برخالف  فطرت  انسان 
      نموده  وبھ فطرت واقعى خود بر مى گردند. 

مائده آسمانى عید مائده در مسیحیت  برای شادی غذای آسمانی برپا شد . طوریكھ 
یا غذای  آسمانی بر بنى اسرائیل بھ اعجاز حضرت موسى(ع) نازل شد. حضرت 

خداوند برای  حضرت تقاضا کردند تا کھ از آن-عیسی(ع) نیز بھ تقاضای حواریون 
از پروردگار با عظمت خویش  درخواست مائده  -آنان غذای آسمانی نازل کند

آسمانی نمود و خداوند نیز خواست اورا اجابت نمود و چنین واز آسمان برایش غذ 
 سمانی فرستاد .آای 



 احکام مختصری عید فطر

  

 
4 

 

روز  نزول   )ع(حضرت مسیح بنا بعد از نزول مائده آسمانی واجابت حاجت ، 
زگشت بھ پیروزى وپاكى وایما ن بھ هللا   دانستھ وآنرا  بھ مائده را روز  با

      عید مسمى نموده  است.روز
بھ روز ھاى  یكشنبھ  اسا سآ است كھ نزول مائده   تاریخی مؤید آن روایت 

صورت میگرفت  بدین اساس  روزه  یكشنبھ از احترام  خاصى عیدى  بین 
  مسیحىان  برخوردار میباشد.

اللھم ربنا انزل علینا  «كلمھ عید تنھا یكبار در قرآن عظیم الشان  تذكریافتھ است :     
  ».ما ئدة من السما ء تكون لنا عیدٱ  الولنا وآخرنا وآیة منك 

روز اول ماه شوال رابدین سبب عید فطر مسمى نموده اند كھ امر  امساك ، صوم      
ھدایت داده شده كھ روزه خود  از خوردن ونوشیدن  بر داشتھ شده وبھ مسلمانان 

  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.

بھ صفاى    پروردگار ثر یك ماه  مھمانى وضیافت مسلمانان  در این روز در ا
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 

ر انواع  گناھان  ومعصیت  ھا مبتال  شده  واز حقیقت  خود  دور  مى شود  ود
نتیجھ  دچار  خود  فراموشى  وخدا فراموشى مى گردد ، اما با فرا رسیدن  ماه 
مبارك  رمضان  ،انسان  در پرتو فضاى  معنوى  آن ماه  وتالش ھاى خویش  بھ 

 »بازگشت  بھ خویشتن  «یك زندگى  نوین دست مى یابد  ،كھ مى توان  آن را  
     نــا  میـــــد.

مضان  با یك ماه روزه گرفتن  ، تراویح ، تالوت  قـرآن مسلمانان در ایام  مبارك ر
وسایر عبادات وخوبیھاي كھ  بھ دستور  رب العزت          صدقھ ، خیرات   اعتکاف ،،

  انجام داده  اند ،  این روز را منحیث  روز خوشى  وعید تجلیل  مى نمایند.
از  محمد صلی هللا علیھ وسلم  زمانیكھ پیامبر اسالم  سیرت نویسان مینویسند :

مــردم آن دیار  در ھر سال  دو  شد ، ھـــجرت مجبور بھ مكھ  بــھ مدنیھ  منوره 
پیامبر  اسالم  از مردم مدینھ  در   تجلیل مینمودند ،جشن بنام روز ھای روز  را  

 مردم در جواب    مورد  این دو  جشن  پرسید  كھ چرا در این روز ھا  عید میگیرند ؟
ما قبل از مشرف شدن بھ اسالم  این دو روز  را جشن  معین نموده بودیم  «گفتند 

 »، كھ در این روزه بھ تفریح وخوشحالى مى پرداختیم 
خداوند  در مقابل  ایـــن دو روز  ، دو  روز  دیگـــرى  «پیامبر اسالم فــرمود :      

شترى  دارند  براى  را  كھ نسبت  بھ ھمچو  جشن ھا  فضیلت  وبر تـــرى   بی
مسلمانان  مقرر  نموده  كھ یك روزه آن  عید فطر وروز  دیگر  آن  عید سعید 

 ».اضحى است 
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 عید فطر : دراعما ل مسنون     
فرماید کھ رسول هللا  عبدهللا بن عمر رضی هللا عنھ میدر حدیث امده است کھ :    

گویان با صدای بلند بھ صلی هللا علیھ وسلم بھ ھمراه اصحاب در ھر دو عید تکبیر 
  )5925رفتند. (حدیث صحیح/ سنن بیھقی شماره  سوی نماز می

 
   الفاظ تکبیر

هللا اکبر هللا اکبر ، ال الھ اال هللا ، وهللا اکبر هللا اکبر ، و W الحمد. (حدیث 
 )5925صحیح/ سنن بیھقی شماره 

هللا اکبر و W الحمد. (  هللا اکبر هللا اکبر هللا اکبر ال الھ اال هللا وهللا اکبر 
  ) دانند امام مالک و امام شافعی این لفظ را نیز جائز می

 

 سایر اداب مسنونھ در روز عید :
  خودونظافت توجھ بھ آرستن وزیبایی  -
  بسیار وقت  بھ عید گاه  رفتن -    

کردن بعد از ، مسواک زدن و غسل  خوشبویى وعطررعایت نظافت ، استعمال  -
 تأکید شده استبر آن چنانچھ در روز جمعھ  نماز فجر ،

از عبدهللا بن عباس رضی هللا عنھ روایت است کھ پیامبر صلی هللا علیھ در حدیثی  .
ھا فرمودند: خداوند این روز را برای شما  جمعھروز ھای وسلم در یکی از 

، و نماید قرار داده است پس کسی کھ بھ نماز جمعھ آمد، غسل » عید«مسلمانان 
اگر بوی خوش دارد استفاده کند و مسواک بزند. (حدیث صحیح/ سنن ابن ماجھ 

  )1098شماره 

 )صحیح بخاری)  948حدیثی شماره ( بھترین لباس خود را بپوشد. (  -
  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 :

خاصی برخوردار است وپیامبر صلی هللا اھمیت نماز عید در دین مقدس اسالم از   
 علیھ وسلم بر ادای این  نماز واشتراک در ان تاکید بیشتر  نموده است .
علیھ وسلم از ام عطیھ رضی هللا عنھا روایت است کھ گفت : رسول هللا صلی هللا 

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 
 ) 324گرفتند. (صحیح بخاری شماره  می

(حدیث  گشتند . رفتند و بر می پیاده بھ مصلی میپای پیامبر صلی هللا علیھ وسلم 
 ) 1294حسن/ سنن ابن ماجھ شماره 

رفتند و از راه دیگر  پیامبر صلی هللا علیھ وسلم در روز عید از راھی بھ مصلی می 
 گشتند .  باز می

 
 ) 986( صحیح بخاری شماره 

برای مأمومین مستحب است کھ برای نماز عید زود بھ مصلی بروند طوریکھ گفتیم 
 ) 956ھ مصلی برود. ( بخاری شماره اما برای امام سنت است دیرتر ب

خواند ولی وقتی بھ منزلشان  پیامبرصلی هللا علیھ وسلم قبل از نماز عید سنتی نمی
 )1293خواندند.(حدیث حسن/ ابن ماجھ شماره گشتند دو رکعت می برمی

مسجد شدیم می توانیم دو  داخل ولی طبق دستور پیامبر صلی هللا علیھ وسلم وقتی 
  )714ھ مسجد بخوانیم. (صحیح مسلم شماره رکعت سنت تحی

 
  :نیت نماز عید 

نیت كردم بخوانم دو ركعت نماز واجب عید فطر ویا عید اضحى را با جملھ  «
  تكبیراتش خاص براى 

وتكبیر  » اقتدا ء نمودم  بھ این امام  حاضر  رو آوردم طرفھ كعبھ شریفھ   هللا،
نرمى  ھم  تا  شانھ ھا ویاگفتھ  دستھاى خویش را  تا برابر   »هللا اكبر  «تحریمھ  

  ھاى گوش خود  بلند  نـــماید.
 «خود را طوریكھ  در سایر  نماز ھا مى بندد بستھ  نموده ،         انگاه  دست ھاى  

     را بخـواند.  )ثنا  ( »سبحانك اللھم 
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  

توقف  نموده  بعد مرتبھ ء دیگر  تكبیر دیگر را   »سبحان  هللا  «سھ مرتبھ  
ھاى  خود را  دوباره بستھ  نموده ، وتسمیھ گفتھ  بگوید . بعد از تكبیر  سوم  دست

  سوره  فاتحھ  وآیاتى از قرآن  مجید را تالوت  نموده ، طبق  معمول ركوع وسجود
     شود.  را اداء    نموده ،  براى  ركعت  دوم ایستاده

در ركعت  دوم  اوآل  سوره فاتحھ  را بخواند ،  بعد از آن  آیتى از قرآن مجید را  
ه قبل از رفتن  بھ ركوع  سھ  بار طورى  تكبیر  گوید كھ در ھر  مرتبھ خواند

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  

  پ سالم گرداند.وقاعـــده  بھ نماز ش اختتام  بخشیده بھ طرف راست وچ
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  :حکم نماز عید

در مورد حکم نماز عید علماء نظریات مختلفی را ارائھ داشتھ اند کھ مختصرآ در 
 ببرخی از این نظریات می پردازیم :ذیل 

 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 االسالم ابن تیمیھ (رح) نیز میباشد .

  دوم :
عیدین (فطر و قربان) را فرض  امام صاحب حنبل وبرخی از علمای شافعی نماز

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 
عنی کھ : اگر مسلمانی این نماز را بخواند اجر سنت موکده میدانند ، این بدین م

 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 

 ماز را اداء کنند دیگر از دوش بقیھ ساقط می شود.مسلمانان این ن

ھر کدام از نمازھای عید فطر و قربان «و علمای ھیئت دائمی افتاء گفتھ اند کھ: 
فرض کفایھ است. برخی از علما آنرا ھمچون نماز جمعھ فرض عین دانستھ اند؛ 

 ».لذا برای مسلمان شایستھ نیست کھ آن را ترک دھد

 زنان در نماز باید گفت :اما در مورد اشتراک 
نماز عید بر زنان  واجب نیست؛ بلکھ سنت است و باید آنرا در عیدگاه ھمراه با 

پیامبر صلی هللا علیھ وسلم زنان  وطوریکھ در فوق یاد اور شدیم ،امام بخواند، 
 ».را دستور داد تا نماز عید را ھمراه با امام در مصلی بخوانند

 

 قضای نماز عید :
 قضای نماز عید فطر میتوان سھ حالت را مورد برسی قرار داد .در مورد 
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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 

علمای ( امام صاحب ابو حنفیھ ، باشد ویا ھم  عید قربان، و این رأی جمھور 
 امام صاحب شافعی و امام صاحب حنابل ) است.

جملھ و دلیل آنھا حدیث ابوعمیر بن انس است کھ از یکی از کاکا ھایش کھ از 
ً جاُءوا إلی النبی صلی هللا علیھ وآلھ «اصحاب بوده روایت می کند کھ:  أَنَّ َرْکبا

باألْمِس فأََمَرُھم أَْن یُْفطروا وإذا أَْصبُحوا أَْن یَْغدُوا  وسلم یشھدون أَنُّھْم رأَُوا الِھاللَ 
ُھمْ   )رواهُ أَْحَمدُ وأَبُو داودَ وھذا َلْفُظھُ وإسنَادُهُ صحیٌح. (». إلی ُمَصالَّ

یعنی: گروھی آمدند و گواھی دادند کھ روز گذشتھ ھالل ماه را دیده اند، پیامبر 
اد کھ ( روزه ی شان را) افطار کنند، و صلی هللا علیھ  وسلم بھ اصحاب دستور د

برای نماز عید بھ (مصلی) عیدگاه بروند. ( این حدیثی را احمد و    فردا صبح
 ابوداود روایت کرده است و ابن لفظ ابوداود است و اسناد آن صحیح است.)

 

 حالت دوم: 
ت ھرگاه تمامی مردم نماز عید را بدون عذر فوق بھ تاخیر بیندازند، در این حال

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  
 آنرا قضا کند. -در صورت عذر شرعی، در روز سوم

 

 حالت سوم: 
ھرگاه مسلمانان این نماز را در مساجد و مصلی ھا در وقت خود ادا کنند، اما 

طبق مذھب امام  بعضی از مردم نماز را ھمراه آنھا نخوانند، در این صورت بر
ابو حنفیھ و امام مالک  دیگر قضای این نماز مشروع نیست، زیرا نماز جز در 

 وقت مقرر خود تشریع نشده است.

شافعی قضای آنرا جایز می دانند حال در ھر وقتی کھ باشد و صاحب ولی امام  
چھ بصورت جماعت قضا خوانده شود یا بصورت تنھایی، زیرا از نظر شافعی 

 ازھای نوافل مشروع است.قضای نم
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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.

 
تاھنوزعید نکرده ما اینکھ مسلمانان شھر عید بعنون نگرفتن

 اند :
مکلفیت شخص مسلمان در شرع اسالمی ھمین است کھ آغاز ماه مبارک رمضان 
خویش را بھ رویت ھالل ماه رمضان اغاز وبھ رویت ماه  شوال خاتمھ ومراسم 

 عید خویش را تجلیل نماید .

یک شخص مسلمان حکم کتاب هللا وسنت رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم برای 
 اساس ومنبع شرع اش را تشکیل میدھد .

فََمن َشِھدَ ِمنُکُم الشَّھَر فَِلیَُصمھُ  «قرآن عظیم الشان در این بابت میفرماید :
)(پس ھر کس از شما (فرا رسیدن) این ماه را دریابد 185(سوره بقره آیھ  » 

 باید کھ آن را روزه بگیرد)

فرموده   صلی هللا علیھ وسلم  ابوھریره آمده است کھ : پیامبر ھکذا در حدیثی از
» صوموا لرؤیتھ و أفطروا لرؤیتھ، فإن غمی علیکم الشھر فعدوا ثالثین:«است 

(با دیدن آن (ھالل) روزه بگیرید و با دیدن آن (ھالل) افطار کنید (عید کنید) و 
 متفق علیھ  ».اگر ابر مانع دیدن ماه شد سی روز (شعبان) را کامل کنید

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 

اگر فردی عادل و مسلمان و عاقل خبر  بعنوان روزه ی رمضان روزه بگیرد؛ و یا
داد کھ ماه رمضان را دیده است، پس بھ او اعتماد کرده و روزه خود را شروع 

تراءی الناس « از ابن عمر ( رض ) روایت است :  می کند ، طوریکھ در حدیثی 
الھالل، فأخبرت رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم أنی رأیتھ، فصام و أمر الناس 

کردند، من بھ پیامبر صلی  مردم برای دیدن ھالل (بھ آسمان) نگاه می«»  بصیامھ
هللا علیھ وسلم خبر دادم کھ ھالل ماه را دیدم، پس پیامبر صلی هللا علیھ وسلم 

 ).2325ابوداود ( »روزه گرفت و بھ مردم امر کرد کھ روزه بگیرند

شھادت کمتر از دو اما در مورد فرا رسیدن ماه شوال باید گفت کھ دیدن این  با 
 شود. نفر ثابت نمی
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 در این مورد میفرماید : ترمذیامام 
   ، گرفتن روزه  برای  کھ اند: وگفتھ  کنند می  عمل   بدینطریق  علم  اھل   بیشتر   

 مرد    نفر   یک   وگواھی   شھادت

   و   شافعی   امام   رای   و  . است   قبول   مورد  ، ام دیده   را  ھالل    من   بگوید  کھ
آن   اصح   : است   گفتھ نووی   و  باشد می   چنین   نیز  المبارک  ابن   و  احمد  امام

  . ست

  : شوال  ھالل  رویت  ثبوت  باره در  واما 
شود،  نمی  پذیرفتھ   وی  وگواھی  عادل  مرد   یک   رویت   فقھا،  عموم  بنابرای

   رمضان تکمیل   ماه   روزه  سی   باید  بلکھ  

ابوث   ولی  دھند.   گواھی شوال  ھالل   برویت   عادل  نفرگواه   دو  اینکھ  یا   گردد
ندارن  رقیف  ھم   با  ، رمضان   وھالل   شوال   ھالل  رویت  ثبوت   است   گفتھ  ور
 (فقھ السنھ سید سابق) . است  قبول   عادل   نفر  یک  گواھی دو،  ھر  وبرای   د

از عبدالرحمن بن زید بن خطاب روایت است کھ : اودر روز شک خطبھ خواند 
ھمنشین بوده و از آنھا  صلی هللا علیھ وسلم وگفت : ھمانا من با اصحاب پیامبر

« فرمود :  صلی هللا علیھ وسلم کھ پیامبراند  ام، آنان بھ من گفتھ سؤال کرده
صوموا لرؤیتھ، و أفطروا لرؤیتھ، و أنسکوا لھا، فإن غم علیکم فأتموا ثالثین 

با دیدن ھالل (رمضان) »  «یوما، فإن شھد شاھدان مسلمان فصوموا و أفطروا
روزه بگیرید و با دیدن ھالل ماه (شوال) عید کنید و با دیدن آن عبادت کنید و اگر 
ابر مانع دیدن ھالل شد، سی روز (شعبان) را کامل کنید و اگر دو شاھد مسلمان 

صحیح ابن  ».(بھ دیدن ھالل ماه) شھادت دادند روزه بگیرید و عید کنید
 )3811ماجھ(

عھد إلینا رسول هللا صلی هللا علیھ :« از امیر مکھ حارث بن حاطب روایت است 
پیامبر «شاھدا عدل نسکنا بشھادتھما)  وسلم أن ننسک للرؤیة فإن لم نره و شھد

صلی هللا علیھ وسلم بھ ما سفارش کرد کھ با دیدن ھالل عبادت کنیم و اگر آن را 
د ابوداو ».ندیدیم و دو شاھد عادل بر آن شھادت دادند با شھادت آنھا عبادت کنیم

)2321( 

 در حدیث» فإن شھد شاھدان مسلمان فصوموا و أفطروا«پس از مفھوم جملھ 
در » فإن لم نره و شھد شاھدا عدل نسکنا بشھادتھما«عبدالرحمن بن زیدو جملھ 
شود کھ شھادت یک نفر برای اثبات ماه مبارک رمضان  حدیث حارث، استنباط می

و عید فطر صحیح نیست، ولی بھ دلیل حدیث (ابن عمر) اثبات ماه مبارک 
ماند چون دلیلی  ی میشود و عید بر حکم خود باق رمضان از این مفھوم خارج می

تحفھ «با أندکی تغییر از  ،بر صحت شھادت یک نفر برای عید وجود ندارد 
 ).373، 3/374» (األحوذی
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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؛ 

 ماه  و  رمضان   ماه (  ھالل   رویت  برای   مطالع   اختالف  فقھاء   جمھور   برای
  . نیست   معتبر   ) شوال 

کشورھا   ھمھ   بر   کرد، رویت   را  ھالل   وکشوری  شھری   اھل  ھرگاه   ینبنابرا
 پیامبر صلی هللا    چون  بگیرند،  روزه   کھ گردد، می   واجب   دیگر   شھرھای  و   

 ». صوموا لرؤیتھ، وافطروا لرؤیتھ :«  است  فرموده      علیھ و سلم

و فراگیر    عام است   خطابی   پیامبر صلی هللا علیھ و سلم   فرموده  این
یکی    ھرگاه  پس   ،  محمد صلی هللا علیھ و سلم  اّمت  ھمھ   برای

 ) رمضان (  ھالل   در ھرمکانی   ، امت  ازافراد

 
 گردد. می   ثابت  اّمت   مکلف   افراد  ھمھ   برای  ، رویت   این   حکم  کرد، رویت  را

وری ھم با توجھ بھ مطالب کھ در فوق از آن یاد اوری نمودیم ؛ چنانکھ کشبنآ 
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 

شھدت العید مع عمر بن « است؛ از ابوعبید موالی ابن أزھر روایت است : 
ی رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم عن الخطاب رضی هللا عنھ فقال: ھذان یومان نھ

 » صیامھما : یوم فطرکم من صیامکم، و الیوم اآلخر تأکلون فیھ من نسککم

بودم گفت : پیامبر صلی هللا علیھ    در روز عید با عمر بن خطاب رضی هللا عنھ(
وسلم از روزه گرفتن در این دو روز نھی فرموده است، اولین روز بعد از ماه 

متفق  خورید (عید قربان). ھایتان می  طر) و روزی کھ از قربانیرمضان (عید ف
 علیھ

 

   تعطیالت عید فطردر کشور ھای اسالمی
عید فطر در  دین مقدس اسالم فقط یک روز میباشد    قبل از ھمھ باید گفت کھ :

،  و آنھم روز اول ماه شوال است، و آنچھ کھ در بین برخی از مردم شھرت یافتھ 
و  بوده کھ عید فطر سھ روز است، این امر تنھا عرف مشھور بین عوام الناس 

 ھیچ حکم شرعی بر آن مترتب نمی شود.

ابواب کتاب حدیثی خویش مینویسد : امام بخاری در کتاب خویش در یکی از 
و سپس حدیثی را از ابو سعید » بَاب َصْوِم یَْوِم اْلِفْطِر: باب روزه روز عید فطر  «

  رضی هللا عنھ بشرح ذیل روایت مینماید :
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ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعْن َصْوِم َیْوِم اْلِفْطِر ، َوالنَّْحرِ « َّpبخاری». ( َنَھی النَّبِیُّ َصلَّی ا 
). ( پیامبر صلی هللا علیھ وسلم از روزه گرفتن در روز عید فطر و قربان 1992(

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 

ند روزه قضای وسنت خویش از ماه شوال حرام نمی باشد ، ویک مسلمان میتوا
 دوم اغاز نماید .  را از روز

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 هللا علیھ وسلم نھی کرده 

بر صلی هللا علیھ اند کھ کسی در ایام التشریق روزه باشد. بھ دلیل فرموده پیام
). یعنی: ایام التشریق 1141مسلم (». أیام التشریق أیام أکل وشرب« وسلم: 

  روزھای خوردن و نوشیدن است.

 
 جھان اسالم :تعطیالت عید فطر در اما 

تا   3تعطیالت عید فطر در کشور ھای اسالمی وعربی مختلف است ومعموال بین 
 بنام عید تجلیل می یابد . روز  12

اشاره  کشور ھای برخی از عیدانھ بھ تعطیالت در ذیل غرض مزید معلومات 
 مینمایم :

قانون کار دولت افغانستان   ۴١بر اساس ماده  افغانستان ایام تعطیلی عید فطر 
 .روز تعطیل عمومی  است ٣بمدت 

 روز 12کشور عربستان سعودی بھ مدت 
 روز   12کشور قطر  

 روز 7کشور کویت 
 ز رو 9سوریھ 
 روز  4اردن  

  روز  3 پاکستان 
  روز  5سودان 
  روز 3عراق 
  روز 4 عربی  امارت
  روز 3ترکیھ 
  روز  7مالزی 
  روز 2ایران 
  روز 4عمان 

 روز   5بحرین  
   روز بعد از عید سعید فطر 2روز  سھ روز پیش از عید  و  5اندوزی در 
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 : در عیدتبریك وتھنیت گفتن 

بشمار    در دین مقدس اسالم  از برجستھ ترین آداب یکی  تبریك و تھنیت گفتن 
( عید فطر   از عیدین  در استقبال  یکی از سنن پیامبر صلی هللا علیھ وسلم میرود.

مسلمانان با یک دیگر در حین احوالپرسی ،   ھمین است کھ باید  وعید اضحی) 
محدثین  تھنیت و تبریک عیدین را بوجھ احسن انجام دھند.  مکاتبھ ویا تیلفونی 

مینویسند کھ : صحابھ کرام در حین تبریکی روزه عید بھ ھمدیگر می گفتند: 
 (خداوند عبادات ما و شما را قبول کند).» .   تُقُبِّل هللا منا ومنک    «

در حدیث از جبیر بن نفیر رضی هللا عنھ روایت است کھ: اصحاب رسول هللا صلی 
کردند بھ یکدیگر  دیگر را مالقات میروز عید ھم  هللا علیھ وسلم ھنگامی کھ در

(خداوند از ما و شما قبول بگرداند) (حدیث »  تََقبََّل هللاُ ِمنَّا َو ِمْنک« گفتند:  می
  .صحیح بخاری) 952فتح الباری شرح حدیث    -حسن

 
 خواننده محترم !

درکشور عزیز ما افغانستان  معموآل برای تبریکی ایام عید سعید فطر از عبارت 
 استفاده بعمل میاورند. ذیل 

یح  ، طاعت    وعبادات شما ایام شریف ( عید شما  مبارک) ، روزه ونماز ،تراو
 .عباد تونھ مو قبول شھطاعتونھ اوتراویح ، لمونw روژه ھاختر مو مبارک ش قبول

 
 ودر ایام عید اضحی معموآل در احوالپرسی میگویند :

 عید شما مبارک داخل حاجی وغازیان 
 تر مو مبارک شھ داخل دحاجیانو او غازیاناخ
داب بشری است . آطوریکھ در فوق یاداورشدیم تبریک وتھنیت گفتن عید یکی از  

یافتند   فرق نمیکند ، کسانیکھ بر گرفتن روزه استطاعت   بنآ بر مسلمانان است ،
آداب تا    ورند ،آرا بجاء   وکسانیکھ بنابر معاذیری ، نتوانستد روزه ماه مبارک

 تبریکی عید را مراعات نمایند .
نیست کھ درتبریکی گفتن روز عید بصورت حتمی ھمین   البتھ ضروری وحتمی 

 مورد استفاده قرار گیرد .» منا ومنک هللا تقبل «لفظ 
در زبان محلی در   مسلمانان میتوانند کلمات وجمالت مشابھ وکلمات معمولی را کھ

رد استفاده قرار دھند، ولی نباید فراموش موھم ف ومشھور است وبین مردم معر
الفاظ     کھ مورد استفاده قرار میگیرد باید الفاظ وجمالت   کر د کھ الفاظ وجمالت

  مباح باشد.
آیا تبریک «رخین مینویسند: از شیخ االسالم ابن تیمیھ در این باره سوال شد: ؤم

عیدت مبارک « ند:گفتن در روزعید و آنچھ کھ بر زبان مردم رایج شده کھ می گوی
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و الفاظ مشابھ آن، اصلی در شریعت دارد یا خیر؟ و اگر اصلی در شریعت دارد »  
 چھ باید گفت؟

تبریک روز عید و اینکھ بعضی از مردم بعد از نماز (عید) در وقت «دادند:  جواب 
و    »أََحاَلھُ هللا علیک«  و   » منا و منکم  هللا  تقبل   «دیدار بھ دیگران می گویند: 

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 

جواب (متقابل) خواھم گفت. و این بدان خاطر است  آغاز بھ من تبریک گوید بھ او
چون جواب سالم 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، 
 ).2/228بھ :الفتاوی الکبری" (معلومات مزید مراجعھ شود  یرا( ب

استفاده از الفاظ معینی در تبریکی عید میفرمایند    مورد  ھمچنین شیخ ابن عثیمین 
 : 
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
تبریک عید توسط بعضی از صحابھ صورت گرفتھ «ین می افزید : شیخ ابن عثیم

است، و بالفرض کھ چنین چیزی در بین صحابھ وجود نداشتھ باشد، اکنون این امر 
یعنی    ((تبریک عید) از جملھ امورات عادی بین مردم است کھ بھ آن عادت دارند

رسیدن روز کھ بعضی از مردم در وقت فرا  ) جزو عادت و عرف مردم شده است
 ».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 
 طی فتوای فرموده اند کھ : کشی کردن ) و تبریک گفتن بعد از نماز عید 

و تقرب الی هللا انجام  انجام اینھا ایرادی ندارد، زیرا مردم آنھا را بعنوان عبادت« 
نمی دھند، بلکھ تنھا بھ دلیل عادت و عرف انجام می دھند، و آنرا نشانھ احترام و 

 اکرام می دانند، و مادامیکھ عادت 
مجموع فتاوی ابن ».( ( عرفی) مخالف با شریعت نباشد، اصل بر جواز آن است

 ) .210-16/208عثیمین) (
  

گفتن بھ مناسبت روز عید قربان و عید فطر با خالصھ اینکھ: مصافحھ و یا تبریک 
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 

در مورد کدام ممانعتی نمی بیند . زیرا این اعمال وجھھ عبادی ندارند و   وشرع
فتھ از عرف و عادت مردم است، و در کل تبریک گفتن نھ سنت است و نھ برگر

 مکروه، بلکھ مباح است.
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  یادداشت :
كسانى  كھ بھ نماز  عید  ھمراه  امام نرسد  وھمچنین  زنانى  كھ در خانھ  ھستند       

  را بجا آورند.  نماز عید خویش در خانھای خویش مى توانند 

 
 : آداب اجتماعی روز عیدبرخی از

الزم است ،    حلول عید مبارک برای مسلمانان   ھمانطوریکھ تبریک وتھنیت گفتن
 باید آنرا جدآ مراعت فرمایند .   اداب دارد کھ مسلمانان  عید برخی از

پیامبر صلی هللا علیھ وسلم در حدیثی در این مورد میفرمایند : ھمانا پروردگار با 
یکدیگر فروتن و متواضع باشید تا یکی بھ من وحی نمودند کھ نسبت بھ   عظمت 

 .)2865بر دیگری ظلم و تعدی ننموده و فخر و تکبر نورزد. (صحیح مسلم شماره
دیگری آنعده از مردانی کھ خود را شبیھ   در حدیثی پیامبرصلی هللا علیھ وسلم 

سازند، لعنت نمودند و فرمودند:  زنانی کھ خود را شبیھ مردان می زنان و آنعده از 
 )5547ھایتان بیرون کنید. (صحیح بخاری شماره  نھا را از خانھآ

پوشند و نیمھ  پیامبرصلی هللا علیھ وسلم فرمودند: زنانی کھ لباسھای نازک می
رسند و (موی) سرشان ماند کوھان شتر (برآمده) است خودشان  برھنھ بھ نظر می

د کھ من آنھا را سازند، دوزخیانی ھستن منحرف ھستند و دیگران را ھم منحرف می
رسد.(صحیح مسلم  شوند و بوی بھشت بھ مشامشان نمی ام، وارد بھشت نمی ندیده

 ) 2128شماره 
پیامبرصلی هللا علیھ وسلم فرمودند: بخورید، بنوشید، بپوشید، و بھ یکدیگر صدقھ 

 ) 3605دھید اما اسراف نکنید و تکبر نورزید.(حدیث حسن/ابن ماجھ شماره 
خواھد روزیش وسیع گردد و  علیھ وسلم فرمودند: کسی کھ میپیامبرصلی هللا 

ی رحم را بجای آورد. و در روایتی  ی عمرش پر خیر و برکت باشد باید صلھ بقیھ
شود. (صحیح مسلم شماره  ی رحم وارد بھشت نمی ی (ترک کننده) صلھ قطع کننده

     )2556ـ2557

  
 تجدید فاتحھ در ایام عید :

در کشورعزیز ما  افغانستان عادت براین است کھ در روز با تاسف باید گفت کھ 
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 .
نت نبوی صلی هللا علیھ وسلم و اصحاب رضی هللا عنھم این اعمال بر خالف س

است و ثابت نشده است کھ پیامبر صلی هللا علیھ وسلم یا اصحاب ایشان در روز 
عید بھ خانواده ی میت سرزده باشند  و از آنھا دلجویی کنند ویا ھم یکبار دیگر بھ 

می عطوفت  و تجدید  فاتحھ پرداختھ باشند ، ولی نباید فراموش کرد کھ صلھ رح
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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 اسالم 

 میباشد .
 خطاب ما بھ ھمچو اشخاص اینست کھ :

نت پیامبر صلی هللا انجام این عمل ھیچ تاییدی در شرع نداشتھ واین عمل خالف س
علیھ وسلم و خالف روش خلفای راشدین و سلف صالح میباشد ، باید دست از 
تداوم این عادت برداشت ، وبا تمام فھم اسالمی موضوع را با سایر دوستان نیز 

 توضیح وتشریح نمود .
من أحدث فی :«در حدیثی پیامبر صلی هللا علیھ وسلم با تمام صراحت آمده است 

 متفق علیھ ».لیس منھ فھو ردّ  أمرنا ما
ھر کس چیزی را در دین ما ایجاد کند کھ جزو آن نیست ، مردود است واز او «

 پذیرفتھ نمی شود.
ھرکس «  ».من عمَل عمالً لیس علیھ أمرنا فھو ردّ «ودر روایتی دیگری آمده :

 ».کاری کند کھ مطابق دین و سنت ما نباشد ،مردود است
 

 :زیات قبور در ایام عید 
تعدادی از فامیل ھا در ایام عید ( عید فطر  مابا تاسف باید گفت کھ در کشورھکذا 

رفتن برای زیارت قبر  خویش را برای   وعید اضحی ) عادت دارند کھ یک روز
 اقارب خویش اختصاص میدھند وزنان ومردان صبح وقت بھ قبرستان میروند .

اقارب امر مستحب در دین در این ھیچ جای شک نیست کھ زیارت قبوربخصوص 
زیرا رفتن بھ قبرستان موجب یادآوری آخرت می شود. ولی  ، مقدس اسالم میباشد

رفتن بھ قبرستان در ایام عید میباشد ، در سیرت پیامبر صلی هللا ما موضوع بحث 
صلی هللا علیھ وسلم در مورد  هللا علیھ وسلم بھ اثبات نرسیده است کھ رسول 

و این درحالی است کھ  بخصوصی نموده باشد ،عید توصیھ  زیارت قبور در روز
بعضی از مردم رفتن بھ زیارت قبردر ایام عید ( عید فطر وعید اضحی )  در این 

نیز میباشند در دو روز را بر خود الزامی کرده و احیانا معتقد بھ فضیلت برای آن 
بھ نصی از  تخصیص کردن روز عید جھت رفتن بھ زیارت قبرستان، نیازحالیکھ 

چنین دستوری در شرع دارد کھ رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم و سنت هللا کتاب 
 وارد نشده است.اسالمی 

سرور وشادی میباشد ، کھ روزھای از جانب دیگر ایام عید ، روز ھای خوشی ، 
 بطور یقین ه رفتن بھ قبرستان با این مقصود تناقض دارد.

  
  عیدی یا عیدانھ در روز عید

فامیل ھا رواج است کھ   درکشور ما افغانستان در بین مسلمانان وبخصوص بین
این موضوع سالھا بھ  تھیھ میدارند .   برای اوالد ھا عیدی ویا عیدانھ  بزرگان
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مغزم خطور میکرد ومطرح میشد کھ آیا حکم اسالمی در عیدی و عیدانھ چھ 
 یا خیر ؟ خواھد بود؟ عیدی و عیدانھ از لحاظ شرعی جواز دارد و

ھیئت علمي افتا  در بخش فتوا اسالمی ،چشمم  بھ فتوای   در سایت وزین اسالمی
بر اطفال،    عیدانھ    یا   بر دادن عیدی   علمای اسالم  بر خورد. در این فتوای

 از فھم اسالم جواز دانستھ اند:  ی را صادر نموده اندو آنرا فتوا
  

 علمای دار االفتا مینویسند :
ا عیدي گرفتن و یا بھ اصطالح شرعي ھدیھ دادن وگرفتن در ایام عید عیدي دادن ی

شرع اسالمی    جایز بوده از لحاظ االضحی    عید رمضان وعید سعید  فطر یعنی
  کدام ممانعتی ندارد .

جزو عادات و عرفھایي است کھ بین مردم مرسوم   زیرا دادن عیدی ویا عیدانھ 
ارد بلکھ انسان بایستي در روز عید بھ شادي بوده و ھیچ تضادي با تعالیم اسالم ند

بپردازد و صلھ ي رحم بجاي آورد و نیز ھدیھ دادن از جملھ موارد   و سرور
    مطلوب در شرع است.

  
  ھیئت علمي افتا در مورد مینویسند :

ھیچ ایرادي در آن نیست، چراکھ عیدي دادن از جملھ عادات و عرف پسندیده « 
و شادي مسلمان مي شود حال چھ شخص بزرگ  مردم است، و نیز باعث سرور

داده است .( یعني ھدیھ  باشد چھ کودک و بلکھ امري است کھ شرع بدان ترغیب 
اللجنة «دادن مورد پسند شرع است). برای معلومات بیشتر مراجعھ شود بھ : 

الشیخ عبد العزیز بن عبد هللا بن باز ... الشیخ  -الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء 
فتاوى |« عبد العزیز آل الشیخ ... الشیخ صالح الفوزان ... الشیخ بكر أبو زید . 

  ) .»26/247( » اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء 
اما نھ در سایر اعیاد غیر مسلمانان یا اعیاد بدعي کھ اھل بدعت آنھا را برگزار مي 

ا اھل کتاب و یا اعیادي کھ اھل کنند زیرا عیدي دادن یا گرفتن در اعیاد مشرکان و ی
بدعت ایجاد کرده اند در حقیقت بھ معناي اعتراف بھ وجود یا بزرگداشت آن اعیاد 

   است.

  
  فرمایند :ھدیھ عیدانھ می   علما ء در نوع

) و  (پتاقی  ھدیھ اي کھ اھدا مي شود نباید باعث آزار و اذیت دیگران شود مثال   
مورد  دیگران شود، کھ این ھدیھ بھ ھیچ صورت   آزار واذایت   موجب  یا مواد کھ 

خریداری   پسند دین نیست، ھمچنان دادن پول بر اوالدھا کھ توسط آن پیتا قی 
نمایند ، در حقیقت ضایع کردن و نابودي مال است کھ پیامبر صلي هللا علیھ وسلم 

َم ثََالثًا َونََھى َعْن ثَالَ  « درباره آن مي فرماید: َم ُعقُوق اْلَواِلد َوَوأْد ِإنَّ اpَّ َحرَّ ث , َحرَّ
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ھمانا »  اْلَبنَات َوَال َوَھاِت َوَنَھى َعْن ثََالث : قِیَل َوقَاَل َوَكثَْرة السَُّؤال َوإَِضاَعة اْلَمال 
هللا تعالي سھ چیز را حرام و از سھ چیز نھي کرده : نافرماني پدر و زنده بھ گور 

زیاد سوال  و از قیل و قال (اختالف) و حکمتي را حرام کرده  کردن دختر و بي
 پایان      مسلم)  ، مال نھي کرده است.(    کردن  کردن و ضایع


