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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 » سعيٮد افغاني - سعـيـدی«  امين الدين داکترالحاج 

  ٢٠١۵ جوالی ١۵

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  احکام مختصر عيد فطر

١ 
  :فھرست مندرج 

   عيد -

 ل مسنون در عيد فطر  اعما   -

  نماز عيد-

   نيت نماز عيد-

    حکم نماز عيد -

   اما در مورد اشتراک زنان در نماز بايد گفت -

  قضای نماز عيد  -

  نکرفتن عيد بعنون اينکه مسلمانان شھرتاھنوز  عيد نکرده اند   -

   تعطيالت عيد فطردر کشور ھای اسالمی  -

  تبريك وتھنيت گفتن در عيد   -

   برخی ازآداب اجتماعی روز عيد  -

   تجديد فاتحه در ايام عيد  -

   زيات قبور در ايام عيد  -

  عيدی يا عيدانه در روز عيد-

   :عيد  

ى كه مشكالت ئ  به روزه ھاًاءيعود گرفته شده و به معنى بازگشت است ، بن)  عود( در اصل از  فعل عاد»  عيد  « ۀكلم

ى دست مى ئشود وبه سرور و خوشحالی   ويا ھم به پيروزى ھا عتی  بر طرف ميجما  يک قوم و دشواری، مشقت و

   .را عيد مسمى نموده اند يابند ، آن
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 دار  در طول ماه رمضان با كه مسلمان   روزه)  عيد فطر وعيد قربان( عيد فطر  يكى از دو عيد  بزرگ اسالمى است

ماشته  واز جـان خويش ھمت  گ   روح وۀفار  از گناھان  به تصفيطھاى  پى در پى   با پروردگار با عظمت  واستغارتبا

ى ظاھرى وباطنى كه خالف  فطرت  انسان است خود را  پاك نموده  وبه فطرت واقعى خود بر مى تمام  آلودگى ھا

  . گردند

 بر بنى اسرائيل به  آسمانى يا غذای  آسمانیۀمائد. عيد مائده در مسيحيت  برای شادی غذای آسمانی برپا شد كه  طوري

حضرت تقاضا کردند تا  که از آن -نيز به تقاضای حواريون ) ع(حضرت عيسی. نازل شد) ع(اعجاز حضرت موسى

 از پروردگار با عظمت خويش  درخواست مائده آسمانی نمود و خداوند نيز -خداوند برای آنان غذای آسمانی نازل کند

  .ای آسمانی فرستاد  غذانشواز آسمان برايرا اجابت نمود و  خواست او

روز  نزول  مائده را روز  بازگشت به پيروزى ) ع( آسمانی واجابت حاجت ، حضرت مسيح ۀ بعد از نزول مائدًءبنا

   .را  به روزعيد مسمى نموده  است وپاكى وايما ن به هللا   دانسته وآن

  ۀگرفت  بدين اساس  روز نبه  صورت مي به روز ھاى  يكشًاسمؤيد آن  است كه نزول مائده  اساروايت تاريخی 

  .باشد   بين مسيحٮان  برخوردار ميترام  خاص عيديكشنبه از اح

ء تكون لنا عيدٱ  الولنا اللھم ربنا انزل علينا مائدة من السما« :است ن  تذكريافته أبار در قرآن عظيم الش  عيد تنھا يكۀ كلم 

  .»وآخرنا وآية منك 

 ين سبب عيد فطر مسمى نموده اند كه امر  امساك ، صوم از خوردن ونوشيدن  بر داشته شده وروز اول ماه شوال رابد  

  .به خوردن ونوشيدن  رو آورند و  خود را  افطار كنندۀبه مسلمانان  ھدايت داده شده كه روز

نمايد  يعنى    ميكه در ماه مبارك رمضان، انسان افطار افطار  يعنى فطور  وفطور به معناى  خوردن ونوشيدن طوري 

     .  خوردن پس از امساك از خورن به او داده  مى شودۀاجاز

مسلمانان  در اين روز در اثر يك ماه  مھمانى وضيافت پروردگار   به صفاى  باطن  دست  يافته ودر حقيقت  شخصيت  

نادانى وغفلت  به  ھاى  جھل  وواقعى خويش را  باز يافته اند، بلى ، فطرت  پاك انسان  در طول  سال  در اثر غبار  

انواع  گناھان  ومعصيت  ھا مبتال  شده  واز حقيقت  خود  دور  مى شود  ودر نتيجه  دچار  خود  فراموشى  وخدا 

وتالش ھاى خويش  انسان  در پرتو فضاى  معنوى  آن ماه   فراموشى مى گردد ، اما با فرا رسيدن  ماه مبارك  رمضان،

   .ميـــــدنــا» شتن بازگشت  به خوي« كه مى توان  آن را   ست مى يابد،دی به يك زندگى  نو

 و  اعتکاف ، صدقه ، خيرات   مبارك رمضان  با يك ماه روزه گرفتن  ، تراويح ، تالوت  قـرآن ،ماه مسلمانان در ايام  

عيد تجليل   حيث  روز خوشى  وي كه  به دستور  رب العزت  انجام داده  اند ،  اين روز را منئساير عبادات وخوبيھا

 .مى نمايند

  منوره مجبور به ۀكه پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم  از  مكه  بــه مدني زماني: نويسند  سيرت نويسان می

نمودند ،  پيامبر  اسالم  از  نام روز ھای جشن تجليل میه ھـــجرت شد ،  مــردم آن ديار  در ھر سال  دو روز  را  ب

ما قبل از «مردم در جواب گفتند   گيرند ؟ ردم مدينه  در مورد  اين دو  جشن  پرسيد  كه چرا در اين روز ھا  عيد ميم

  » به تفريح وخوشحالى مى پرداختيم امشرف شدن به اسالم  اين دو روز  را جشن  معين نموده بوديم ، كه در اين روزھ

دو  روز  ديگـــرى را  كه نسبت  به ھمچو  جشن ھا   ل  ايـــن دو روز، خداوند  در مقاب« : پيامبر اسالم فــرمود   

روز  ديگر  آن  عيد  فضيلت  وبر تـــرى   بيشترى  دارند  براى  مسلمانان  مقرر  نموده  كه يك روز آن  عيد فطر و

  .»سعيد اضحى است 
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   :اعمال مسنون در عيد فطر  

فرمايد که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به ھمراه اصحاب در  ضی هللا عنه میعبدهللا بن عمر ر:مده است که آدر حديث 

  )٥٩٢٥سنن بيھقی شماره / حديث صحيح. (رفتند ھر دو عيد تکبير گويان با صدای بلند به سوی نماز می

  

    الفاظ تکبير

  )٥٩٢٥سنن بيھقی شماره / ديث صحيحح. (هللا اکبر هللا اکبر ، ال اله اال هللا ، وهللا اکبر هللا اکبر ، و  الحمد

امام مالک و امام شافعی اين لفظ را نيز جائز . ( هللا اکبر هللا اکبر هللا اکبر ال اله اال هللا وهللا اکبر هللا اکبر و  الحمد

   ) دانند می

 

  :ساير اداب مسنونه در روز عيد 

  ی ونظافت خودئ توجه به آرستن وزيبا-

   گاه  رفتن بسيار وقت  به عيد- 

، مسواک زدن و غسل کردن بعد از نماز فجر ، چنانچه در روز جمعه بر ى وعطرئخوشبو رعايت نظافت ، استعمال -

   .آن تأکيد شده است

  در حديثی از عبدهللا بن عباس رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در يکی از روز ھای جمعه

 و  قرار داده است پس کسی که به نماز جمعه آمد، غسل نمايد » عيد« را برای شما مسلمانان خداوند اين روز: فرمودند

   )١٠٩٨سنن ابن ماجه شماره / حديث صحيح. (اگر بوی خوش دارد استفاده کند و مسواک بزند

 

  )صحيح بخاری ) ٩٤٨( حديثی شماره . (  بھترين لباس خود را بپوشد-

   صبح  وقت از خواب بر خاستن -

  . فطر قبل از رفتن  به عيد گاهۀ پرداختن  صدق- 

  .  خوردن شيرينى قبل از رفتن به عيد گاه -  

  

  :نماز عيد

 پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر ادای اين  نماز و اھميت خاصی برخوردار است ونماز عيد در دين مقدس اسالم از 

  .کيد بيشتر  نموده است أن تآاشتراک در 

ازدواج (رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به ما فرمودند که دختران بکر : هللا عنھا روايت است که گفت از ام عطيه رضی 

و زنان قاعده را به مصلی ببريم تا در کار نيک و دعای مسلمانان شريک باشند و زنان قاعده از مصلی کناره ) نکرده

  )٣٢٤صحيح بخاری شماره . (گرفتند می

  )١٢٩٤سنن ابن ماجه شماره / حديث حسن. (گشتند  رفتند و بر می لم پای پياده به مصلی میپيامبر صلی هللا عليه وس

  . گشتند  رفتند و از راه ديگر باز می پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روز عيد از راھی به مصلی می

  )٩٨٦صحيح بخاری شماره (

به مصلی بروند اما برای امام سنت است ديرتر به که گفتيم برای مأمومين مستحب است که برای نماز عيد زود  طوری

  ) ٩٥٦بخاری شماره . ( مصلی برود
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گشتند دو رکعت  خواند ولی وقتی به منزلشان برمی سلم قبل از نماز عيد سنتی نمی پيامبرصلی هللا عليه و

  )١٢٩٣ابن ماجه شماره/ حديث حسن.(خواندند می

. تی داخل  مسجد شديم می توانيم دو رکعت سنت تحيه مسجد بخوانيمولی طبق دستور پيامبر صلی هللا عليه وسلم وق

 )٧١٤صحيح مسلم شماره (

  

  :نيت نماز عيد 

نيت كردم بخوانم دو ركعت نماز واجب عيد فطر ويا عيد اضحى را با جمله تكبيراتش خاص براى هللا،  اقتدا ء نمودم  « 

گفته  دستھاى خويش را  تا برابر »  هللا اكبر « بير تحريمه  وتك»   شريفه ۀبه اين امام  حاضر  رو آوردم طرفه كعب

   .يا ھم  تا نرمى  ھاى گوش خود  بلند  نـــمايد شانه ھا و

   .را بخـواند)  ثنا ( » سبحانك اللھم « كه  در ساير  نماز ھا مى بندد بسته  نموده ،  خود را طوري  نگاه  دست ھاى آ

يھا  سه مـرتبه  تكبير  گفته  در ھـر مرتبه دست ھاى خود را  تا برابر  نرمى ھاى  گوشھايش  بلند سپس  امام  ومقتد

ديگر  تكبير ديگر را بگويد ۀ توقف  نموده  بعد مرتب»  سبحان  هللا« گفتن  سه مرتبه  ۀنموده، بعد  از ھر تكبير  به انداز

آياتى از قرآن  مجيد را    فاتحه  وۀتسميه گفته  سور  و  نموده بعد از تكبير  سوم  دستھاى  خود را  دوباره بسته . 

   .تالوت  نموده، طبق  معمول ركوع وسجود  را اداء    نموده ،  براى  ركعت  دوم ايستاده  شود

 سه   فاتحه  را بخواند ،  بعد از آن  آيتى از قرآن مجيد را  خوانده قبل از رفتن  به ركوع ۀ  سورًدر ركعت  دوم  اوال

بار طورى  تكبير  گويد كه در ھر  مرتبه دستھاى خود را تا نرمه ھاى  گوش  مانند  تكبيرات ركعت اول  بلند  نمايد 

ش اختتام  بخشيده به كوع ،  سجود  وقاعـــده  به نمازودر تكبير چھارم حسب معمول بـه ركوع  رفته  وبعد از انجام  ر

  .طرف راست وچپ سالم گرداند

  

   : عيدحکم نماز

برخی از اين نظريات می ه  در ذيل بًادر مورد حکم نماز عيد علماء نظريات مختلفی را ارائه داشته اند که مختصر

  :پردازيم 

يعنی بر . دانند  را واجب عينی می) فطر و قربان( امام صاحب ابوحنيفه و برخی از علمای مالکی، نماز عيدين :اول 

  .باشد  نيز می) رح(شيخ االسالم ابن تيميه ۀ نماز واجب می باشد، و اين رأی برگزيدتک تک مسلمانان بالغ خواندن اين 

ی دانسته ، اين بدين معنی  ئرا فرض کفا) فطر و قربان( عيدين امام صاحب حنبل وبرخی از علمای شافعی نماز :دوم 

  .ن ساقط خواھد شداست، که اگر گروھی از مسلمانان اين نماز را بخوانند وجوب آن از مابقی مسلمانا

دانند ، اين بدين  کده میؤ امام صاحب  مالک و امام شافعی و اکثر علمای مالکی و شافعی نماز عيدين را سنت م:سوم 

را نخواند گناھی مرتکب نشده   اگر مسلمانی اين نماز را بخواند اجر بزرگی را نصيب خود کرده و اگر آن معنی که 

  .است

 اين نماز واجب يم که نماز عيد فطر و قربان واجب عينی است، حداقل آن اينست کهئنگواما بر طبق رأی راجح اگر 

  .ی می باشد، يعنی اگر گروھی از مسلمانان اين نماز را اداء کنند ديگر از دوش بقيه ساقط می شودئکفا

را   آنءبرخی از علما. استھر کدام از نمازھای عيد فطر و قربان فرض کفايه «: ت دائمی افتاء گفته اند کهأو علمای ھي

  .»ھمچون نماز جمعه فرض عين دانسته اند؛ لذا برای مسلمان شايسته نيست که آن را ترک دھد

  

  :اما در مورد اشتراک زنان در نماز بايد گفت 
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اد که در فوق ي را در عيدگاه ھمراه با امام بخواند، وطوری نماز عيد بر زنان  واجب نيست؛ بلکه سنت است و بايد آن

  .»ور شديم ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم زنان را دستور داد تا نماز عيد را ھمراه با امام در مصلی بخوانندآ

  

  :قضای نماز عيد 

  .توان سه حالت را مورد برسی قرار داد  در مورد قضای نماز عيد فطر می

الت برای او جايز است که در روز دوم بعد که  تا وقت نماز ظھر نداند آنروز عيد بوده است، در اين ح کسی :حالت اول

امام  ( ءيا ھم  عيد قربان، و اين رأی جمھور علما  کند حال چه عيد فطر باشد وءاز طلوع  آفتاب  نماز عيد را قضا

  .است) صاحب ابو حنفيه ، امام صاحب شافعی و امام صاحب حنابل 

َّأن «:  اصحاب بوده روايت می کند کهۀ ھايش که از جملو دليل آنھا حديث ابوعمير بن انس است که از يکی از کاکا َ

ُرکبا جاءوا إلی النبی صلی هللا عليه وآله وسلم يشھدون أنھم رأوا الھالل باألمس فأمرھم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا  ُْ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ْ َ ِ ْ ِْ ُ ُّ ً ْ

ْإلی مصالھم  ُ َّ َ ُرواه أحمد وأبو داود وھذا لفظ.( »ُ ْ َ َ ُ َ َُ َ ْ ٌه وإسناده صحيحُ ُ ُ َ ُ(.  

گروھی آمدند و گواھی دادند که روز گذشته ھالل ماه را ديده اند، پيامبر صلی هللا عليه  وسلم به اصحاب دستور : يعنی

 را احمد و اين حديث. (عيدگاه بروند) مصلی(برای نماز عيد به   افطار کنند، و فردا صبح) شان راۀ روز(داد که 

  .)د است و اسناد آن صحيح استون لفظ ابوداويت و اد روايت کرده اسوابوداو

 روز عيد فطر ،خير بيندازند، در اين حالت اگر آنروزأھرگاه تمامی مردم نماز عيد را بدون عذر فوق به ت: حالت دوم

ير خأ کنند زيرا وقت نماز عيد ساقط شده است در حالی که برای تءبود ديگر برای آنھا جايز نيست که آن نماز را قضا

  .آن عذری نداشته اند

 اما اگر عيد قربان باشد برای آنھا جايز است که آن نماز را در روز دوم  و حتی در صورت عذر شرعی، در روز 

  . کندء قضا-سوم

ھرگاه مسلمانان اين نماز را در مساجد و مصلی ھا در وقت خود ادا کنند، اما بعضی از مردم نماز را ھمراه : حالت سوم

ند، در اين صورت بر طبق مذھب امام ابو حنفيه و امام مالک  ديگر قضای اين نماز مشروع نيست، زيرا آنھا نخوان

  .نماز جز در وقت مقرر خود تشريع نشده است

 خوانده ءصورت جماعت قضاه را جايز می دانند حال در ھر وقتی که باشد و چه ب ولی امام  صاحب شافعی قضای آن

  .يرا از نظر شافعی قضای نمازھای نوافل مشروع استی، زئصورت تنھاه شود يا ب

 اگر کسی بدون عذر نماز عيد را نخواند در اينصورت قضای آن مشروع نيست و  اما از نظر ما قول راجح اين است که

ديگر نيازی نيست آن نماز را بخواند اما اگر کسی عذری شرعی برای نخواندن آن داشته باشد، قضای آن در روز دوم 

  . ز استجاي

  

  :عنون اينکه مسلمانان شھرتاھنوز  عيد نکرده اند ه نکرفتن عيد ب

يت ھالل ماه رمضان ؤمکلفيت شخص مسلمان در شرع اسالمی ھمين است که آغاز ماه مبارک رمضان خويش را به ر

  .مراسم عيد خويش را تجليل نمايد  يت ماه  شوال خاتمه وؤغاز وبه رآ

دھد   صلی هللا عليه وسلم برای يک شخص مسلمان اساس ومنبع شرع اش را تشکيل میحکم کتاب هللا وسنت رسول هللا

.  

ُ فمن شھد منکم الشھر فليصمه «:فرمايد  ن در اين بابت میأقرآن عظيم الش ُ َ َِ َِ ََّ ُ ُ َ ِ َ پس ھر کس از )(١٨۵ ت بقره آيۀسور( » َ

  )اين ماه را دريابد بايد که آن را روزه بگيرد) فرا رسيدن(شما 
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صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، «:فرموده است  صلی هللا عليه وسلم پيامبر:  ابوھريره آمده است که کذا در حديثی ازھ

و اگر ) عيد کنيد(افطار کنيد ) ھالل(روزه بگيريد و با ديدن آن ) ھالل(با ديدن آن (» فإن غمی عليکم الشھر فعدوا ثالثين

  متفق عليه .» را کامل کنيد)شعبان(ابر مانع ديدن ماه شد سی روز 

بنابراين آنچه واجب است؛ روزه گرفتن و عيد کردن با رويت ماه رمضان و شوال است؛ اما اگر فرض کنيم شخصی در 

يت ماه نشد؛ او بايد ماه شعبان را سی روز کامل کند بعد از آن ابتدای ماه بعد را ؤکشوری  سکونت داشت که موفق به ر

وزه بگيرد؛ و يا اگر فردی عادل و مسلمان و عاقل خبر داد که ماه رمضان را ديده است، پس رمضان رۀ عنوان روزه ب

تراءی « : روايت است ) رض(از ابن عمر  که در حديثی   خود را شروع می کند ، طوریۀبه او اعتماد کرده و روز

مردم برای ديدن ھالل »  «لناس بصيامهالناس الھالل، فأخبرت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أنی رأيته، فصام و أمر ا

کردند، من به پيامبر صلی هللا عليه وسلم خبر دادم که ھالل ماه را ديدم، پس پيامبر صلی هللا عليه  نگاه می) به آسمان(

  ).٢٣٢٥(د وابوداو »وسلم روزه گرفت و به مردم امر کرد که روزه بگيرند

  .شود ديدن با شھادت کمتر از دو نفر ثابت نمیاما در مورد فرا رسيدن ماه شوال بايد گفت که 

  :فرمايد  در اين مورد می ترمذیامام 

    مرد که  نفر  يک گواھی  و  شھادت ، گرفتن  روزه  برای که  اند  وگفته کنند  می  عمل  بدينطريق  علم  اھل  بيشتر

   چنين  نيز  المبارک  ابن  و  احمد  امام  و عی شاف  امام یأ ر  و .  است  قبول  مورد ، ام  ديده را  ھالل   من بگويد

   .  آنست  اصح :  است گفته  نووی  و باشد می

  .ادامه دارد

 :تتبع ونگارش 
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