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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 ٠۶
  

 عيدی يا عيدانه در روز عيد
   

يا   عيدی واطفال برای   که بزرگان فاميل ھا رواج است خصوص بينه درکشور ما افغانستان در بين مسلمانان وب

شد که آيا حکم اسالمی در عيدی و عيدانه چه  مطرح می کرد و اين موضوع سالھا به مغزم خطور می. دھند  می عيدانه

  خواھد بود؟ عيدی و عيدانه از لحاظ شرعی جواز دارد ويا خير ؟ 

 علمای  در اين فتوای.  بر خورد»ت علمي افتاأھي«چشمم  به فتوای   در بخش فتوا اسالمی ، در سايت وزين اسالمی

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

  :نويسند  علمای دار االفتا می

   عيد سعيد  عيد رمضان و طر يعنیگرفتن در ايام عيد ف عيدي دادن يا عيدي گرفتن و يا به اصطالح شرعي ھديه دادن و

  . شرع اسالمی کدام ممانعتی ندارد  جايز بوده از لحاظ االضحی 

جزو عادات و عرفھايي است که بين مردم مرسوم بوده و ھيچ تضادي با تعاليم اسالم ندارد  يا عيدانه  زيرا دادن عيدی و

 موارد ۀجاي آورد و نيز ھديه دادن از جمله رحم ب ۀبلکه انسان بايستي در روز عيد به شادي و سرور بپردازد و صل

   .مطلوب در شرع است

  :نويسند   در مورد می»ھيئت علمي افتا«

مردم است، و نيز باعث سرور و شادي ۀ عادات و عرف پسنديدۀ که عيدي دادن از جمل ھيچ ايرادي در آن نيست، چرا« 

يعني .( داده است  امري است که شرع بدان ترغيب مسلمان مي شود حال چه شخص بزرگ باشد چه کودک و بلکه 

  ). ھديه دادن مورد پسند شرع است

...  الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء «: تر مراجعه شود به برای معلومات بيش

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية « . الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 

  ») .٢۶/٢۴٧( » واإلفتاء 

 غير مسلمانان يا اعياد بدعي که اھل بدعت آنھا را برگزار مي کنند زيرا عيدي دادن يا گرفتن در اما نه در ساير اعياد

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

  :گويند  عيدانه میۀ ھدي ء در نوععلما
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اذايت  آزار و موجب   که یو يا مواد) پتاقی ( مي شود نبايد باعث آزار و اذيت ديگران شود مثالً ءه اي که اھداھدي 

قی  که توسط آن پتابه اطفالمورد پسند دين نيست، ھمچنان دادن پول  ديگران شود، که اين ھديه به ھيچ صورت  

  : که پيامبر صلي هللا عليه وسلم درباره آن مي فرمايدخريداری نمايند ، در حقيقت ضايع کردن و نابودي مال است 

َم ثاََلثًا َونَھَى َعْن ثاََلث  «  َم ُعقُوق اْلَوالِد َوَوْأد اْلبَنَات َواَل َوھَاِت َونَھَى َعْن ثاََلث , إِنَّ هللاَّ َحرَّ َؤال : َحرَّ قِيَل َوقَاَل َوَكْثَرة السُّ

نافرماني پدر و زنده به گور کردن دختر و : ي سه چيز را حرام و از سه چيز نھي کرده ھمانا هللا تعال»  َوإَِضاَعة اْلَمال 

  )مسلم .( ، مال نھي کرده استکردن  ال کردن و ضايعؤزياد س و ) اختالف(حکمتي را حرام کرده و از قيل و قال  بي

  :مأخــــذ 

  احاديث نــــــبـــــوی

  فتوای علمای اسالمی  

  تاواي اھل سنت و جماعتسايت اسالمی جامع ف

  

  

 تتبع ونگارش 

  سعيد افغانی–سعـيـدی « امين الدين داکتر الحاج

 مرکز مطالعات ستراتــيــژيک افغان مدير

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ

  

  

  

 


