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   سعيد افغانی–امين الدين سعيدی داکتر الحاج 
  ٢٠١۶ جوالی ٠۵

  

 عيدی يا عيدانه در روز عيد
  

خرد تر از خود به  برای  يل ھا رواج است که بزرگان فام خصوص بينه درکشور ما افغانستان در بين مسلمانان وب

 کرد ومطرح می اين موضوع سالھا به مغزم خطور می. دارند   تھيه می  عيدی ويا عيدانهخصوص کودکان و نوجوانان

 شد که آيا حکم اسالمی در عيدی و عيدانه چه خواھد بود؟ عيدی و عيدانه از لحاظ شرعی جواز دارد ويا خير ؟ 

    علمای اسالم در اين فتوا.  افتا بر خوردیت علمأيچشمم  به فتوای ھ  اسالمی ،ی در بخش فتوا  وزين اسالمیدر سايت

 : از فھم اسالم جواز دانسته اند را و آن ی را صادر نموده اندئبر اطفال،   فتوا   عيدانه  يا بر دادن عيدی

 :نويسند  علمای دار االفتا می

   عيد رمضان وعيد سعيد گرفتن در ايام عيد فطر يعنی ه دادن وي ھدیا به اصطالح شرعيو  گرفتن یديا عي دادن یديع

 . شرع اسالمی کدام ممانعتی ندارد  ز بوده از لحاظيجا االضحی 

م اسالم ندارد ي با تعالیچ تضادين مردم مرسوم بوده و ھي است که بیئجزو عادات و عرفھا  را دادن عيدی ويا عيدانهيز

ه دادن از جمله موارد يز ھدي آورد و نیجاه رحم بۀ  و سرور  بپردازد و صلید به شادي در روز عیستيبلکه انسان با

   .مطلوب در شرع است

  :نويسند   افتا در مورد مییت علمأيھ

 یز باعث سرور و شاديده مردم است، و ني دادن از جمله عادات و عرف پسندیديست، چراکه عي در آن نیراديچ ايھ« 

 یعني.(  است نموده ب ي است که شرع بدان ترغی شود حال چه شخص بزرگ باشد چه کودک و بلکه امریمسلمان م

 -ة واإلفتاء ياللجنة الدائمة للبحوث العلم«: برای معلومات بيشتر مراجعه شود به ). ه دادن مورد پسند شرع استيھد

. د يخ بكر أبو زيالش... خ صالح الفوزان يالش... خ يز آل الشيخ عبد العزيالش... ز ز بن عبد هللا بن بايخ عبد العزيالش

  ») .٢۶/٢۴٧( » ة واإلفتاء يفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلم«

ا گرفتن در ي دادن یديرا عي کنند زی که اھل بدعت آنھا را برگزار میاد بدعيا اعير مسلمانان ياد غير اعياما نه در سا

ا ي اعتراف به وجود یقت به معنايجاد کرده اند در حقي که اھل بدعت ایاديا اعيا اھل کتاب و يمشرکان و اد ياع
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