افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Ideological

afgazad@gmail.com

مسايل ايدولوژيک

الحاج داکترامين الدين » سعـيـدی -سعيٮد افغاني «
 ١۶جوالی ٢٠١۵
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

احکام مختصر عيد فطر
٢
واما دربارۀ ثبوت رويت ھالل شوال:
برای عموم فقھاء ،رويت يک مرد عادل و گواھی وی پذيرفته نمیشود ،بلکه بايد سی روز ماه رمضان
تکميل گردد يا اين که دو نفر گواه عادل به رؤيت ھالل شوالگواھی دھند .ولی ابوثور گفته است ثبوت
رويت ھالل شوال وھالل رمضان ،با ھم فرقی ندارند وبرای ھر دو ،گواھی يک نفر عادل قبول است) .فقه
السنه سيد سابق(
از عبدالرحمن بن زيد بن خطاب روايت است که  :اودر روز شک خطبه خواند وگفت  :ھمانا من با اصحاب
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ھمنشين بوده و از آنھا سؤال کردهام ،آنان به من گفتهاند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود
 » :صوموا لرؤيته ،و أفطروا لرؤيته ،و أنسکوا لھا ،فإن غم عليکم فأتموا ثالثين يوما ،فإن شھد شاھدان مسلمان فصوموا
و أفطروا« »با ديدن ھالل )رمضان( روزه بگيريد و با ديدن ھالل ماه )شوال( عيد کنيد و با ديدن آن عبادت کنيد و اگر
ابر مانع ديدن ھالل شد ،سی روز )شعبان( را کامل کنيد و اگر دو شاھد مسلمان )به ديدن ھالل ماه( شھادت دادند روزه
بگيريد و عيد کنيد« .صحيح ابن ماجه)(٣٨١١
از امير مکه حارث بن حاطب روايت است  »:عھد إلينا رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم أن ننسک للرؤية فإن لم نره و
شھد شاھدا عدل نسکنا بشھادتھما( »پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به ما سفارش کرد که با ديدن ھالل عبادت کنيم و اگر آن
را نديديم و دو شاھد عادل بر آن شھادت دادند با شھادت آنھا عبادت کنيم« .ابوداوود )(٢٣٢١
پس از مفھوم جمله »فإن شھد شاھدان مسلمان فصوموا و أفطروا« در حديث عبدالرحمن بن زيدو جمله »فإن لم نره و
شھد شاھدا عدل نسکنا بشھادتھما« در حديث حارث ،استنباط میشود که شھادت يک نفر برای اثبات ماه مبارک رمضان
و عيد فطر صحيح نيست ،ولی به دليل حديث )ابن عمر( اثبات ماه مبارک رمضان از اين مفھوم خارج میشود و عيد
بر حکم خود باقی میماند چون دليلی بر صحت شھادت يک نفر برای عيد وجود ندارد  ،با أندکی تغيير از »تحفه
األحوذی« ).(٣٧٣ ،٣٧۴/٣
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و برخی از علماء فرموده اند که اگر مناطقی که در يک مدار افقی ھستند؛ چنان که در مکانی ماه رؤيت شد ،بقيه نيز
براساس آن روزه بگيرند و ھمينطور برای عيد کردن؛ برای جمھور فقھاء اختالف مطالع برای رؤيت ھالل )ماه
رمضان و ماه شوال( معتبر نيست.
بنابراين ھرگاه اھل شھری وکشوری ھالل را رؤيتکرد ،بر ھمۀ کشورھا و شھرھای ديگر واجب
میگردد ،که روزه بگيرند ،چون پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم

فرموده است »:صوموا لرؤيته ،وافطروا لرؤيته «.

امت محمد صلی ﷲ عليه و سلم ،
اين فرمودۀ پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم خطابی است عام و فراگير برای ھمۀ ّ
پس ھرگاه يکی ازافراد امت ،در ھرمکانی ھالل )رمضان( را رويتکرد ،حکم اين رؤيت ،برای ھمۀ افراد
امت ثابت میگردد.
مکلف ّ
اء با توجه به مطالبی که در فوق از آن ياد آوری نموديم ؛ چنان که کشوری ھم افق با کشور فرد ساکن ،ماه را رؤيت
بن ً
کردند ،بر اساس آن مسلمانان بايد روزه بگيرند يا عيد نمايند؛ و اگر کسی عمداً در ھنگام عيد فطر روزه بگيرد گناھکار
است؛ از ابوعبيد موالی ابن أزھر روايت است  » :شھدت العيد مع عمر بن الخطاب رضی ﷲ عنه فقال :ھذان يومان
نھی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم عن صيامھما  :يوم فطرکم من صيامکم ،و اليوم اآلخر تأکلون فيه من نسککم«
)در روز عيد با عمر بن خطاب رضی ﷲ عنه بودم گفت  :پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از روزه گرفتن در اين دو روز
نھی فرموده است ،اولين روز بعد از ماه رمضان )عيد فطر( و روزی که از قربانی ھايتان میخوريد )عيد قربان( .متفق
عليه
تعطيالت عيد فطردر کشور ھای اسالمی
قبل از ھمه بايد گفت که  :عيد فطر در دين مقدس اسالم فقط يک روز می باشد  ،و آنھم روز اول ماه شوال است ،و
آنچه که در بين برخی از مردم شھرت يافته که عيد فطر سه روز است ،اين امر تنھا عرف مشھور بين عوام الناس بوده
و ھيچ حکم شرعی بر آن مترتب نمی شود.
الفطر :باب روزه روز عيد فطر« و
صوم َ ْ ِ
امام بخاری در يکی از ابواب کتاب حديثی خويش می نويسد َ » :باب َ ْ ِ
يوم ْ ِ ْ ِ
سپس حديثی را از ابو سعيد رضی ﷲ عنه بشرح ذيل روايت می نمايد :
صلی ﱠ
النبی َ ﱠ
وسلم َ ْ
والنحر« ) .بخاری ) ) .(١٩٩٢پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از
»َ َ
ﷲُ َ َ ْ ِ
نھی ﱠ ِ ﱡ
صوم َ ْ ِ
عن َ ْ ِ
عليه َ َ ﱠ َ
الفطر  َ ،ﱠ ْ ِ
يوم ْ ِ ْ ِ
روزه گرفتن در روز عيد فطر و قربان نھی فرموده است ( .بر اين اساس روز عيد فطر تنھا يک روز است ،و در اين
روز روزه گرفتن ھم حرام می باشد  ،ولی گرفتن روزه در روز دوم يا روز سوم از ماه شوال حرام نمی باشد  ،ويک
مسلمان می تواند روزۀ قضای و سنت خويش را از روز دوم آغاز نمايد .
اما در سه روز بعد از روز عيد قربان جايز نيست روزه گرفت ،زيرا سه روز بعد از روز عيد قربان را ايام التشريق
گويند و پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نھی کرده اند که کسی در ايام التشريق روزه باشد .به دليل فرموده پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم » :أيام التشريق أيام أکل وشرب« .مسلم ) .(١١۴١يعنی :ايام التشريق روزھای خوردن و نوشيدن است.
اما تعطيالت عيد فطر در جھان اسالم :
تعطيالت عيد فطر در کشور ھای اسالمی وعربی مختلف است ومعموالً بين  ٣تا  ١٢روز به نام عيد تجليل می يابد .
در ذيل غرض مزيد معلومات به تعطيالت عيدانه برخی از کشور ھای اشاره می نمايم :
افغانستان ايام تعطيلی عيد فطر بر اساس ماده  ۴١قانون کار دولت افغانستان بمدت  ٣روز تعطيل عمومی است.
کشور عربستان سعودی به مدت  ١٢روز
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کشور قطر  ١٢روز
کشور کويت  ٧روز
سوريه  ٩روز
اردن  ۴روز
پاکستان  ٣روز
سودان  ۵روز
عراق  ٣روز
امارت عربی  ۴روز
ترکيه  ٣روز
مالزی  ٧روز
ايران  ٢روز
عمان  ۴روز
بحرين  ۵روز
اندونيزيا در  ۵روز سه روز پيش از عيد و ٢روز بعد از عيد سعيد فطر

تبريك وتھنيت گفتن در عيد :
تبريك و تھنيت گفتن يکی از برجسته ترين آداب در دين مقدس اسالم به شمار می رود .يکی از سنن پيامبر صلی
ﷲ عليه وسلم در استقبال از عيدين )عيد فطر وعيد اضحی( ھمين است که بايد مسلمانان با يک ديگر در حين
احوالپرسی  ،مکاتبه ويا تيلفونی تھنيت و تبريک عيدين را به وجه احسن انجام دھند .محدثين می نويسند که :
تقبل ﷲ منا ومنک « ) .خداوند عبادات ما و شما را
صحابۀ کرام در حين تبريکی روزعيد به ھم ديگر می گفتند ُ ُ » :ﱢ
قبول کند(.
در حديثی از جبير بن نفير رضی ﷲ عنه روايت است که :اصحاب رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ھنگامی که در روز
منا َو ِ ْ
تقبل ﷲُ ِ ﱠ
منک « )خداوند از ما و شما قبول بگرداند(
عيد ھمديگر را مالقات میکردند به يکديگر میگفتند َ َ » :ﱠ َ
)حديث حسن  -فتح الباری شرح حديث  ٩۵٢صحيح بخاری(.
خوانندۀ محترم !
درکشور عزيز ما افغانستان معموالً برای تبريکی ايام عيد سعيد فطر از عبارت ذيل استفاده به عمل می آورند.
ايام شريف )عيد شما مبارک(  ،روزه ونماز  ،تراويح  ،طاعت وعبادات شما قبول
اختر مو مبارک شه  ،لمونځ روژه تراويح طاعتونه او عباد تونه مو قبول شه
ودر ايام عيد اضحی معموالً در احوالپرسی می گويند :
عيد شما مبارک داخل حاجيھا وغازيھا
اختر مو مبارک شه داخل دحاجيانو او غازيان
اء بر مسلمانان است  ،فرق نمی
طوری که در فوق يادآورشديم تبريک وتھنيت گفتن عيد يکی از آداب بشری است  .بن ً
کند  ،کسانی که بر گرفتن روزه استطاعت يافتند وکسانی که بنابر معاذيری  ،نتوانستد روزۀ ماه مبارک را به جای
آورند  ،تا آداب تبريکی عيد را مراعات نمايند .
البته ضروری وحتمی نيست که درتبريکی گفتن روز عيد به صورت حتمی ھمين لفظ »تقبل ﷲ منا ومنک « مورد
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استفاده قرار گيرد .
مسلمانان می توانند کلمات وجمالت مشابه و کلمات معمولی را که در زبان محلی در بين مردم معروف ومشھور است
ھم مورد استفاده قرار دھند ،ولی نبايد فراموش کر د که الفاظ وجمالت که مورد استفاده قرار می گيرد بايد الفاظ
وجمالت الفاظ مباح باشد.
مؤرخين می نويسند :از شيخ االسالم ابن تيميه در اين باره سؤال شد» :آيا تبريک گفتن در روز عيد و آنچه که بر
زبان مردم رايج شده که می گويند » :عيدت مبارک « و الفاظ مشابه آن ،اصلی در شريعت دارد يا خير؟ و اگر اصلی
در شريعت دارد چه بايد گفت؟
جواب دادند» :تبريک روز عيد و اين که بعضی از مردم بعد از نماز )عيد( در وقت ديدار به ديگران می گويند» :
تقبل ﷲ منا و منکم « و » َ َ َ
أحالهُ ﷲ عليک« و ھمانند آن الفاظ ،اين امر از بعضی از صحابه روايت شده که آنھا
آن را انجام دادند و ائمۀ )اربعه( از جمله امام صاحب احمد و ديگران بر آن رخصت و جواز داده اند ،اما امام احمد
گفته :من شروع کنندۀ تبريک به کسی نخواھم بود اما اگر کسی در آغاز به من تبريک گويد به او جواب )متقابل(
خواھم گفت .و اين بدان خاطر است چون جواب سالم و تحيت واجب است ،اما آغاز تبريک گفتن )به مردم( سنت
نيست ،البته از آن نھی ھم نشده است ،و ھرکس آن را انجام داد کارش درست است وھرکس انجام نداد کار او نيز
ايرادی ندارد) ،برای معلومات مزيد مراجعه شود به :الفتاوی الکبری" ).(٢٢٨/٢
ھمچنين شيخ ابن عثيمين به ارتباط استفاده از الفاظ معينی در تبريکی عيد می فرمايند :
»تبريک عيد جايز است ،اما الفاظ مخصوصی ندارد ،بلکه ھرآنچه در ميان مردم رايج )عرف( است ،ھمان لفظ نيز
جايز است به شرطی که در آن گناھی نباشد«.
شيخ ابن عثيمين می افزيد » :تبريک عيد توسط بعضی از صحابه صورت گرفته است ،و بالفرض که چنين چيزی در
بين صحابه وجود نداشته باشد ،اکنون اين امر )تبريک عيد( از جمله امورات عادی بين مردم است که به آن عادت
دارند) يعنی جزو عادت و عرف مردم شده است( که بعضی از مردم در وقت فرا رسيدن روز عيد و اکمال روزه و
قيام شب به ديگران تبريک می گويند«.
ھمچنان شيخ ابن عثيمين در مورد  :حکم مصافحه )دست دادن( و معانقه )بغل کشی کردن( و تبريک گفتن بعد از نماز
عيد طی فتوائی فرموده اند:
»انجام اينھا ايرادی ندارد ،زيرا مردم آنھا را به عنوان عبادت و تقرب الی ﷲ انجام نمی دھند ،بلکه تنھا به دليل
عادت و عرف انجام می دھند ،و آن را نشانۀ احترام و اکرام می دانند ،و مادامی که عادت )عرفی( مخالف با شريعت
نباشد ،اصل بر جواز آن است« ).مجموع فتاوی ابن عثيمين( ). (٢١٠-٢٠٨/١۶
خالصه اين که :مصافحه و يا تبريک گفتن به مناسبت روز عيد قربان و عيد فطر با ھر لفظی که باشد  ،به شرطی که
معنای لفظ گناه نباشد  ،جايز است و می تواند به صورت شفاھی ،کتبی ويا وسايل انترنيتی ويا ساير وسايل ممکن
صورت گيرد وشرع در مورد کدام ممانعتی نمی بيند  .زيرا اين اعمال وجھۀ عبادی ندارند و برگرفته از عرف و
عادت مردم است ،و در کل تبريک گفتن نه سنت است و نه مکروه ،بلکه مباح است.
يادداشت :
كسانى كه به نماز عيد ھمراه امام نرسد وھمچنين زنانى كه در خانه ھستند مى توانند نماز عيد خويش در خانه
ای خويش را بجا آورند.
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برخی ازآداب اجتماعی روز عيد :
ھمانطوری که تبريک وتھنيت گفتن حلول عيد مبارک برای مسلمانان الزم است  ،عيد برخی از آداب دارد که
مسلمانان بايد آن را جداً مراعت فرمايند .
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در حديثی در اين مورد می فرمايند  :ھمانا پروردگار با عظمت به من وحی نمودند که
نسبت به يکديگر فروتن و متواضع باشيد تا يکی بر ديگری ظلم و تعدی ننموده و فخر و تکبر نورزد) .صحيح مسلم
شماره.(٢٨۶۵
پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم در حديث ديگری آنعده از مردانی را که خود را شبيه زنان و آنعده از زنانی را که خود را
شبيه مردان میسازند ،لعنت نمودند و فرمودند :آنھا را از خانهھايتان بيرون کنيد) .صحيح بخاری شماره (۵۵۴٧
پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :زنانی که لباسھای نازک میپوشند و نيمه برھنه به نظر میرسند و )موی(
سرشان مانند کوھان شتر )برآمده( است خودشان منحرف ھستند و ديگران را ھم منحرف میسازند ،دوزخيانی ھستند
که من آنھا را نديدهام ،وارد بھشت نمیشوند و بوی بھشت به مشامشان نمیرسد).صحيح مسلم شماره (٢١٢٨
پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :بخوريد ،بنوشيد ،بپوشيد ،و به يکديگر صدقه دھيد اما اسراف نکنيد و تکبر
نورزيد).حديث حسن/ابن ماجه شماره (٣۶٠۵
پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :کسی که میخواھد روزی اش وسيع گردد و بقيۀ عمرش پر خير و برکت باشد
بايد صلۀ رحم را به جای آورد .و در روايتی قطع کنندۀ )ترک کننده( صلۀ رحم وارد بھشت نمیشود) .صحيح مسلم
شماره ٢۵۵٧ـ(٢۵۵۶
تجديد فاتحه در ايام عيد :
با تأسف بايد گفت که در کشورعزيز ما افغانستان عادت براين است که در روز عيد به خانۀ دوستانی که اقارب شان
فوت کرده به نام عيد اول  ،تشريف می برند به تجديد فاتحه می پردازند وبدين ترتيب روز شادی وخوشحالی خود
وفاميل متوفی را بار ديگر به غم واندوه مبدل می سازند .
اين اعمال خالف سنت نبوی صلی ﷲ عليه وسلم و اصحاب رضی ﷲ عنھم است و ثابت نشده است که پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم يا اصحاب ايشان در روز عيد به خانوادۀ ميت سرزده باشند و از آنھا دلجوئی کنند ويا ھم يکبار ديگر به
تجديد فاتحه پرداخته باشند  ،ولی نبايد فراموش کرد که صلۀ رحمی عطوفت و ديد وبازديد در ايام عيد امری نيکو و
پسنديده است ،اما رفتن به خانوادۀ ميت به نيت تسليت مجدد به آنھا و خواندن فاتحه از جمله بدعتی در دين مقدس
اسالم می باشد .
خطاب ما به ھمچو اشخاص اينست که :
انجام اين عمل ھيچ تأئيدی در شرع نداشته واين عمل خالف سنت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و خالف روش خلفای
راشدين و سلف صالح می باشد  ،بايد دست از تداوم اين عادت برداشت  ،وبا تمام فھم اسالمی موضوع را با ساير
دوستان نيز توضيح وتشريح نمود .
رد« .متفق
در حديثی از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم با تمام صراحت آمده است »:من أحدث فی أمرنا ما ليس منه فھو ّ
عليه
»ھر کس چيزی را در دين ما ايجاد کند که جزو آن نيست  ،مردود است واز او پذيرفته نمی شود.
رد«» .ھرکس کاری کند که مطابق دين و سنت ما
ودر روايتی ديگری آمده »:من
عمل عمالً ليس عليه أمرنا فھو ّ
َ
نباشد ،مردود است«.
afgazad@gmail.com
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زيات قبور در ايام عيد :
ھکذا با تأسف بايد گفت که در کشورما تعدادی از فاميل ھا در ايام عيد )عيد فطر وعيد اضحی( عادت دارند که يک
روز خويش را برای رفتن برای زيارت قبر اقارب خويش اختصاص می دھند وزنان ومردان صبح وقت به قبرستان
می روند .
در اين ھيچ جای شکی نيست که زيارت قبور به خصوص اقارب امر مستحب در دين مقدس اسالم می باشد ،زيرا
رفتن به قبرستان موجب يادآوری آخرت می شود .ولی موضوع بحث ما رفتن به قبرستان در ايام عيد می باشد  ،در
سيرت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به اثبات نرسيده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در مورد زيارت قبور در
روز عيد توصيۀ به خصوصی نموده باشد  ،و اين درحالی است که بعضی از مردم رفتن به زيارت قبردر ايام عيد )عيد
فطر وعيد اضحی( در اين دو روز را بر خود الزامی کرده و احيانا ً معتقد به فضيلت برای آن نيز می باشند در حالی که
تخصيص دادن روز عيد جھت رفتن به زيارت قبرستان ،نياز به نصی از کتاب ﷲ و سنت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم دارد که چنين دستوری در شرع اسالمی وارد نشده است.
از جانب ديگر ايام عيد  ،روز ھای خوشی  ،روزھای سرور وشادی می باشد  ،که به طور يقين رفتن به قبرستان با
اين مقصود تناقض دارد.
عيدی يا عيدانه در روز عيد
درکشور ما افغانستان در بين مسلمانان و به خصوص بين فاميل ھا رواج است که بزرگان برای کوچکتر ھا و اطفال
عيدی و يا عيدانه تھيه می دارند  .اين موضوع سالھا به مغزم خطور می کرد ومطرح می شد که آيا حکم اسالمی در
عيدی و عيدانه چه خواھد بود؟ عيدی و عيدانه از لحاظ شرعی جواز دارد ويا خير ؟
در سايت وزين اسالمی در بخش فتوای اسالمی  ،چشمم به فتوای ھيأت علمي افتا بر خورد .در اين فتوای علمای
اسالم بر دادن عيدی يا عيدانه بر اطفال،

فتوائی را صادر نموده اندو آن را از فھم اسالم جواز دانسته اند:

علمای دار االفتا مينويسند :
عيدي دادن يا عيدي گرفتن و يا به اصطالح شرعي ھديه دادن و گرفتن در ايام عيد فطر يعنی عيد رمضان وعيد
سعيد االضحی جايز بوده از لحاظ شرع اسالمی کدام ممانعتی ندارد .
زيرا دادن عيدی ويا عيدانه جزو عادات و عرفھائي است که بين مردم مرسوم بوده و ھيچ تضادي با تعاليم اسالم
ندارد بلکه انسان بايستي در روز عيد به شادي و سرور بپردازد و صلۀ رحم به جاي آورد و نيز ھديه دادن از جمله
موارد مطلوب در شرع است.
ھيأت علمي افتا در مورد می نويسند :
» ھيچ ايرادي در آن نيست ،چراکه عيدي دادن از جملۀ عادات و عرف پسنديدۀ مردم است ،و نيز باعث سرور و
شادي مسلمان مي شود حال چه شخص بزرگ باشد چه کودک و بلکه امري است که شرع بدان ترغيب داده است
)يعني ھديه دادن مورد پسند شرع است(.
برای معلومات بيشتر مراجعه شود به » :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -الشيخ عبد العزيز بن عبد ﷲ بن باز
 ...الشيخ عبد العزيز آل الشيخ  ...الشيخ صالح الفوزان  ...الشيخ بكر أبو زيد  »| .فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء « )«. (٢۴٧/٢۶
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اما نه در ساير اعياد غير مسلمانان يا اعياد بدعي که اھل بدعت آنھا را برگزار مي کنند زيرا عيدي دادن يا گرفتن در
اعياد مشرکان و يا اھل کتاب و يا اعيادي که اھل بدعت ايجاد کرده اند در حقيقت به معناي اعتراف به وجود يا
بزرگداشت آن اعياد است.
علما ء در نوع ھديۀ عيدانه می فرمايند :
ھديه اي که اھداء مي شود نبايد باعث آزار و اذيت ديگران شود مثالً )پتاقی ( و يا موادی که موجب آزار و اذايت
ديگران شود ،که اين ھديه به ھيچ صورت مورد پسند دين نيست ،ھمچنان دادن پول بر اوالد که توسط آن پتاقی
خريداری نمايند  ،در حقيقت ضايع کردن و نابودي مال است که پيامبر صلي ﷲ عليه وسلم درباره آن مي فرمايد:
الوالد َ َ ْ
حرم َ َ ً
إن ﱠ
حرم ُ ُ
ووأد ْ َ َ
عن َ َ
البنات َ َ
وكثرة ﱡ َ
السؤال
ونھى َ ْ
ونھى َ ْ
» ِﱠ
ثالثا َ َ َ
وقال َ َ ْ َ
وھات َ َ َ
وال َ َ ِ
عقوق ْ َ ِ
ﷲ َ ﱠَ
قيل َ َ َ
ثالث َ ِ :
عن َ َثالث  َ ,ﱠ َ
المال « ھمانا ﷲ تعالي سه چيز را حرام و از سه چيز نھي کرده  :نافرماني پدر و زنده به گور کردن دختر و
َِ َ َ
وإضاعة ْ َ
بيحکمتي را حرام کرده و از قيل و قال )اختالف( و زياد سؤال کردن و ضايعکردن  ،مال نھي کرده است ).مسلم(
پايان
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