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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
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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ اگست ٠٥
  

  تھنيت گفتن عيد و تبريك
يکی از سنن پيامبر صلی هللا  .رود  میشماره  ب در دين مقدس اسالم يکی از برجسته ترين آداب   تبريك و تھنيت گفتن 

احوالپرسی،  مسلمانان با يک ديگر در حين ھمين است که بايد ) عيد فطر وعيد اضحی (  ازعيدين دراستقبال عليه وسلم

 کرام درحين تبريکی ۀصحاب: نويسند محدثين می .وجه احسن انجام دھنده تھنيت و تبريک عيدين را بمکاتبه ويا تيلفونی 

  ).خداوند عبادات ما و شما را قبول کند. (» تُقُبِّل هللا منا ومنک«: يد به ھمديگر می گفتندروزه ع

 روز عيد  اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ھنگامی که در: در حديث از جبير بن نفير رضی هللا عنه روايت است

حديث ) (خداوند از ما و شما قبول بگرداند(»  ِمنَّا َو ِمْنکتَقَبََّل هللاُ «: گفتند ديگر می کردند به يک ديگر را مالقات می ھم

  .) صحيح بخاری٩۵٢ فتح الباری شرح حديث   -حسن

کند،   فرق نمی  بر مسلمانان است،اءً بن. داب بشری استآور شديم تبريک وتھنيت گفتن عيد يکی از آگه ياد  طوری

 تا  ورند،آ جاه  را ب  ماه مبارکۀنتوانستد روز ابر معاذيریکه بن  يافتند وکسانی که بر گرفتن روزه استطاعت کسانی

  .آداب تبريکی عيد را مراعات نمايند 

مورد » منا ومنک هللا تقبل «صورت حتمی ھمين لفظ ه نيست که درتبريکی گفتن روز عيد ب البته ضروری وحتمی 

   .استفاده قرار گيرد

ف ومشھور است و در زبان محلی در بين مردم معر  معمولی را کهکلمات جمالت مشابه و توانند کلمات و مسلمانان می

 د بايد الفاظ ونگير  که مورد استفاده قرار می یجمالت د که الفاظ و قرار دھند، ولی نبايد فراموش کرمورد استفادهھم 

  .دنالفاظ مباح باش جمالت

آيا تبريک گفتن در روز عيد و آنچه که بر زبان «: ال شدؤاز شيخ االسالم ابن تيميه در اين باره س: نويسند رخين میؤم

و الفاظ مشابه آن، اصلی در شريعت دارد يا خير؟ و اگر اصلی در » عيدت مبارک « : مردم رايج شده که می گويند

  شريعت دارد چه بايد گفت؟

 تقبل «: ران می گويندقت ديدار به ديگدر و) عيد(که بعضی از مردم بعد از نماز  تبريک روز عيد و اين«: دادند جواب 

را انجام  و ھمانند آن الفاظ، اين امر از بعضی از صحابه روايت شده که آنھا آن »أََحالَهُ هللا عليک« و » منا و منکم هللا 

 ۀمن شروع کنند: از جمله امام احمد و ديگران بر آن رخصت و جواز داده اند، اما امام احمد گفته) اربعه (ۀدادند و ائم

و اين بدان . خواھم گفت) متقابل( کسی نخواھم بود اما اگر کسی در آغاز به من تبريک گويد به او جواب تبريک به

سنت نيست، البته از آن نھی ھم ) به مردم(خاطر است چون جواب سالم و تحيت واجب است، اما آغاز تبريک گفتن 
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را ب( اد کار او نيز ايرادی ندارد، وهللا اعلم را انجام داد کارش درست است و ھرکس انجام ند نشده است، و ھرکس آن

  ).٢/٢٢٨" (الفتاوی الکبری:معلومات مزيد مراجعه شود به 

تبريک عيد جايز است، اما الفاظ «: فرمايند استفاده از الفاظ معينی در تبريکی عيد می مورددر ھمچنين شيخ ابن عثيمين 

که در آن گناھی  شرطیه است، ھمان لفظ نيز جايز است ب) عرف(مخصوصی ندارد، بلکه ھرآنچه در ميان مردم رايج 

  .»نباشد

تبريک عيد توسط بعضی از صحابه صورت گرفته است، و بالفرض که چنين چيزی در «: شيخ ابن عثيمين می افزيد

  امورات عادی بين مردم است که به آن عادت دارندۀاز جمل) تبريک عيد(بين صحابه وجود نداشته باشد، اکنون اين امر 

که بعضی از مردم در وقت فرا رسيدن روز عيد و اکمال روزه و قيام شب  ) يعنی جزو عادت و عرف مردم شده است(

  .»به ديگران تبريک می گويند

 گفتن بعد از نماز و تبريک) بغل کشی کردن(و معانقه ) ست دادند(حکم مصافحه  ھمچنان شيخ ابن عثيمين در مورد

  :ی فرموده اندئطی فتوا عيد 

عنوان عبادت و تقرب الی هللا انجام نمی دھند، بلکه تنھا به دليل عادت و ه انجام اينھا ايرادی ندارد، زيرا مردم آنھا را ب«

عت نباشد، مخالف با شري) عرفی(که عادت   احترام و اکرام می دانند، و مادامیۀرا نشان عرف انجام می دھند، و آن

  ) .٢١٠-١۶/٢٠٨" (مجموع فتاوی ابن عثيمين.( »اصل بر جواز آن است

که  شرطیه مصافحه و يا تبريک گفتن به مناسبت روز عيد قربان و عيد فطر با ھر لفظی که باشد ، ب: که خالصه اين

 در مورد کدام  شرعصورت شفاھی يا کتبی يا غيره صورت گيرد وه معنای لفظ گناه نباشد، جايز است و می توان ب

عبادی ندارند و برگرفته از عرف و عادت مردم است، و در کل تبريک گفتن ۀ زيرا اين اعمال وجھ. ممانعتی نمی بيند 

  .نه سنت است و نه مکروه، بلکه مباح است

  

  :نصايح سودمندی دررابطه به عيد

 دارد که ی اداب ب است، عيد برخی از واج  حلول عيد مبارک برای مسلمانان که تبريک وتھنيت گفتن ھمانطوری

  . مراعت فرمايند اً را جد  بايد آن مسلمانان

به من وحی نمودند که نسبت  ھمانا پروردگار با عظمت : فرمايند پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديثی در اين مورد می

صحيح مسلم . (و تکبر نورزدديگر فروتن و متواضع باشيد تا يکی بر ديگری ظلم و تعدی ننموده و فخر  به يک

 .)٢٨۶۵شماره

زنانی که خود را شبيه   ديگری آنعده از مردانی که خود را شبيه زنان و آنعده از  در حديثی پيامبرصلی هللا عليه وسلم 

 )۵۵۴٧صحيح بخاری شماره . (ھايتان بيرون کنيد آنھا را از خانه: سازند، لعنت نمودند و فرمودند مردان می

سرشان ) موی(رسند و  پوشند و نيمه برھنه به نظر می زنانی که لباسھای نازک می: هللا عليه وسلم فرمودندپيامبرصلی 

سازند، دوزخيانی ھستند که من  است خودشان منحرف ھستند و ديگران را ھم منحرف می) برآمده(د کوھان شتر نمان

  ) ٢١٢٨صحيح مسلم شماره .(رسد نمیشوند و بوی بھشت به مشامشان  ام، وارد بھشت نمی آنھا را نديده

ديگر صدقه دھيد اما اسراف نکنيد و تکبر  بخوريد، بنوشيد، بپوشيد، و به يک: پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند

  )٣۶٠۵ابن ماجه شماره /حديث حسن( .نورزيد

پر خير و برکت باشد بايد عمرش ۀ ش وسيع گردد و بقي اخواھد روزی کسی که می:  پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند

صحيح مسلم شماره . (شود رحم وارد بھشت نمیۀ صل) ترک کننده(ۀ و در روايتی قطع کنند. جای آورده رحم را بۀ صل

  پايان -              وهللا اعلم بالصواب)٢۵۵۶ـ٢۵۵٧
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  !گرانو ورونو  او خويندو 

مځونه ، طاعتونه او عبادتونه مو قبول شه داختره  ختمونه او لمون ، تراويح ،کوچنی اختر مو مبارک شه ، روژه

   .ړم  غوا تاسو ته نيکمرغی  ورخی او شبی 

  !برادران وخواھران محترم  

   !می گويمحضور فرد فرد شما تبريک ه عيد سعيد فطر را ب

پر  ش وھای خوعبادت  شما قبول ، روز  ن ، طاعات وأنماز ، تراويح  ، ختم قرآن عظيم الش عيد تان مبارک ، روزه ،

  .سعادت عيد رابرای شما تمنا  دارم

  

  :تتبع ونگارش 

   » سعيد افغانی -دیـيـسع« امين الدين داکترالحاج 

   افغانيــژيکـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو

 


