 ‐ 148039ﭼﻮﻧﻪ ﻋﯿﺪ را ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﻢ؟
ﺳﻮال
اﻣﯿﺪوارم درﺑﺎرۀ ﭼﻮﻧ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ )ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺣﺘﺮام ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ :ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺮام ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ و… را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را
اﻧﺠﺎم ﻧﻤدﻫﯿﻢ( آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾ درﺑﺎرۀ اﯾﻨﻪ ﻋﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ و آﯾﺎ ﺑﺮای زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و ﻏﺬاﯾ ﺧﻮﺷﻤﺰه را در ﺟﺎﯾ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ؟ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﭼﻄﻮر ﻋﯿﺪ را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ ،اﯾﺎم ﺷﺎدی و ﺳﺮور اﺳﺖ و ﻋﺒﺎدات و آداﺑ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ:
۱ـ ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن:
اﯾﻦ از ﺑﺮﺧ از اﺻﺤﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدی از ﻋﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﻏﺴﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘ ﻫﺮ
روز ﻏﺴﻞ ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﻣﻨﻈﻮرم ﻏﺴﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ اﺳﺖ )ﯾﻌﻨ ﻏﺴﻞ ﺷﺮﻋ .(ﻓﺮﻣﻮد :روز ﺟﻤﻌﻪ و روز ﻋﺮﻓﻪ و روز
]ﻋﯿﺪ[ ﻗﺮﺑﺎن و روز ]ﻋﯿﺪ[ ﻓﻄﺮ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺎﻓﻌ در ﻣﺴﻨﺪ وی ) .(۳۸۵آﻟﺒﺎﻧ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۱۷۶ /۱ﻧﯿﺰ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۲ـ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﯾﺒﺎﯾ.
از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺟﺒﻪای از اﺳﺘﺒﺮق )ﺣﺮﯾﺮ ﺿﺨﯿﻢ( را ﮐﻪ در ﺑﺎزار
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﺷﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ ـ آورد و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ را ﺑﺨﺮ ﺗﺎ در روز ﻋﯿﺪ و ﺑﺮای
دﯾﺪار ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮد را زﯾﻨﺖ دﻫ .رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه و ﻧﺼﯿﺒ
]در آﺧﺮت[ ﻧﺪارد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۹۰۶و ﻣﺴﻠﻢ )(۲۰۶۸

7/1

ﺑﺨﺎری اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﺑﺎﺑ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﺑ درﺑﺎرۀ دو ﻋﯿﺪ و زﯾﺒﺎﭘﻮﺷ در آنﻫﺎ آورده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ زﯾﻨﺖ در اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﻤﻐﻨ.(۳۷۹ /۲) 
اﺑﻦ رﺟﺐ ﺣﻨﺒﻠ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ زﯾﺒﺎﭘﻮﺷ در ﻋﯿﺪ اﺳﺖ و اﯾﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺰد آﻧﺎن راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری اﺑﻦ رﺟﺐ ).(۶۷ /۶
ﺷﻮﮐﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن در ﻋﯿﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻋﻤﺮ
ﺑﺮای اﺻﻞ زﯾﺒﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن در ﻋﯿﺪ اﺳﺖ و اﻧﺎر اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﻮع ﻟﺒﺎس را ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﺣﺮﯾﺮ اﺳﺖ
ﺑﭙﻮﺷﺪ.
ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎر ).(۲۸۴ /۳
و ﻣﺮدم از دوران ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺑﻦ رﺟﺐ ﺣﻨﺒﻠ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﯿﻬﻘ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در اﻋﯿﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻣﭘﻮﺷﯿﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺧﻮشﭘﻮﺷ در ﻋﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣرود ﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺣﺘ ﺑﺮای
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن.
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ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری اﺑﻦ رﺟﺐ ) ۶۸ /۶ـ .(۷۲
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ در اﻋﺘﺎف اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ]ﻓﻄﺮ[ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس اﻋﺘﺎﻓﺶ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻮﻟ ﻣﺮﺟﻮح
)ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ( اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﺪ ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻌﺘﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻒ.
أﺳﺌﻠﺔ وأﺟﻮﺑﺔ ﻓ ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ).(۱۰
 ‐۳ﺧﻮشﺑﻮﯾ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮ.
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ از ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در أﺣﺎم
اﻟﻌﯿﺪﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎﺑ (۸۳) آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ رﺟﺐ ﺣﻨﺒﻠ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺎﻟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﻠﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ زﯾﻨﺖ و ﺧﻮشﺑﻮﯾ را در ﻫﺮ ﻋﯿﺪی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣداﻧﻨﺪ.
ﺷﺎﻓﻌ ﻧﯿﺰ آن را ﻣﺴﺘﺤﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری اﺑﻦ رﺟﺐ ).(۶۸ /۶
اﯾﻦ ﺧﻮشﺑﻮﯾ و آراﯾﺶ و ﺧﻮﺷﭙﻮﺷ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺤﺎرﻣﺸﺎن اﺳﺖ.
در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ) (۱۱۶ /۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ:
در زﯾﺒﺎﭘﻮﺷ و ﭘﺎﮐ و ﺧﻮشﺑﻮﯾ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎﭘﺎﮐﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺮون ﻣرود و ﻫﻢ آﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ روز زﯾﻨﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ درﺑﺎرۀ ﻏﯿﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد زﻧﺎن اﮔﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس زﯾﻨﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﻨﺪ ﺑﻠﻪ از ﺗﺮس آﻧﻪ دﯾﺮان را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ
ﻧﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳ ﺑﺪون زﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻋﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر زﻧﺎن ﮐﻬﻨﺴﺎل و زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬاب ﻧﺪارﻧﺪ
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ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻢ را دارﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺧﺘﻼط ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﻪ از آﻧﺎن ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۴ﺗﺒﯿﺮ.
ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺒﯿﺮ در ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ از ﻫﻨﺎم دﯾﺪن ﻫﻼل ﻋﯿﺪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻪ:
وﻟﺘُﻤﻠُﻮاْ اﻟْﻌﺪﱠةَ وﻟﺘُﺒِﺮواْ اﻟﻪ ﻋﻠَ ﻣﺎ ﻫﺪَاﻛﻢ وﻟَﻌﻠﱠﻢ ﺗَﺸْﺮونَ ]ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ]ﻣﻌﯿﻦ[ را ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﻟﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎس آﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺘﺘﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮔﺰاری ﮐﻨﯿﺪ(.
و ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ روزه و ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﻣﺎم ﺑﺮای ﺧﻄﺒﻪ اﺳﺖ.
در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺗﺒﯿﺮ ]ﻣﻘﯿﺪ[ از ﺻﺒﺢ روز ﻋﺮﻓﻪ آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﯾﻌﻨ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ اداﻣﻪ دارد.
 -۵دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ.
دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و دوﺳﺘﺎن در روز ﻋﯿﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﻣﺮدم در اﻋﯿﺎد ﻋﺎدت ﺑﻪ دﯾﺪ و
ﺑﺎزدﯾﺪ دارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣﻤﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ از ﯾ راه و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ از راه دﯾﺮی را ﻣﺴﺘﺤﺐ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه روز ﻋﯿﺪ ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ راه دﯾﺮی ]را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
ﻧﻤﺎز[ ﺑﺮﻣﮔﺰﯾﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۹۴۳
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﺣﻤﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺮای آﻧﻪ ﻧﺰدﯾﺎن زﻧﺪه و ﻣﺮدهاش را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺮای آﻧﻪ ﺻﻠﮥ رﺣﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(۴۷۳ /۲
 -۶ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻦ:
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ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﻣﺒﺎﺣ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺶ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻪ ﻣﻨﺎ وﻣﻨﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻟﻔﻆ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻬﻢ ـ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻗﺘ در روز ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣرﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻪ ﻣﻨﺎ وﻣﻨ .ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۵۱۷ /۲ﺳﻨﺪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻪ ﻣﻨﺎ وﻣﻨ ،ﯾﻌﻨ :اﻟﻪ از ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
از اﻣﺎم ﻣﺎﻟ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﺑﻮﯾﺪ :ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻪ
ﻣﻨﺎ و ﻣﻨ وﻏﻔﺮ اﻟﻪ ﻟﻨﺎ وﻟ و ﺑﺮادرش ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﺑﺪﻫﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﻣﺮوه ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﻤﻨﺘﻘ ﺷﺮح اﻟﻤﻮﻃﺄ ).(۳۲۲ /۱
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺒﺮﯾ روز ﻋﯿﺪ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ[ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻪ ﻣﻨﺎ وﻣﻨﻢ و أﺣﺎﻟﻪ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻚ )اﻟﻪ آن را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺗﺮار ﮐﻨﺪ( و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﮔﺮوﻫ از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣدادﻧﺪ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و دﯾﺮان ﺑﻪ آن اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ
اﻣﺎ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺴ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ او ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﻣدﻫﻢ؛ زﯾﺮا ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺤﯿﺖ )ﺳﻼم و ﺗﺒﺮﯾ و…( واﺟﺐ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻏﺎز ﺗﺒﺮﯾ ﺳﻨﺘ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ و از آن ﻧﻬ ﻫﻢ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ اﻟﻮﯾ دارد و ﻫﺮ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﺪﻫﺪ ﻧﯿﺰ اﻟﻮﯾ دارد.
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۲۵۳ /۲۴
 ‐۷ﻓﺮاﺧ در ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ.
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ در رﺳﺘﻮران و ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در
رﺳﺘﻮراﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ اﻟﻠ ﺳﺮو ﻣﺷﻮد و ﻧﻪ در رﺳﺘﻮراﻧ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﺳﯿﻘ ﭘﺨﺶ ﻣﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﯾ ﮔﺮدش در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ از ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺮدان
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و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﺷﺮع رخ ﻣدﻫﺪ دوری ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻧُﺒﯿﺸﻪ ﻫﺬﻟ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ،روزﻫﺎی ﺧﻮردن و
ﻧﻮﺷﯿﺪن و ذﮐﺮ اﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۴۱
 ‐۸ﺷﺎدی و ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺒﺎح.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﺧﺸ ﯾﺎ درﯾﺎ ﺑﺒﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺒﺎ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزی ﺑﺒﺮد ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﻮش
دادن ﺑﻪ اﻧﺎﺷﯿﺪ ﺑﺪون ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻧﯿﺰ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺎﻟ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ﮐﻪ دو دﺧﺘﺮک در
ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺮاﻧﻪای درﺑﺎرۀ روز ﺟﻨ ﺑﻌﺎث ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ رﺧﺘﺨﻮاﺑﺸﺎن دراز ﮐﺸﯿﺪ و روﯾﺶ را از آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ وارد ﺷﺪ و ﻣﺮا ﻧﻬﯿﺐ زد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺰﻣﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ؟ ﭘﺲ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ـ ﺑﻪ او رو ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺬارﺷﺎن ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ آن دو اﺷﺎرهای ﮐﺮدم و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و آن روز
ﻋﯿﺪ ﺑﻮد و ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه ﺑﺎزی ﻣﮐﺮدﻧﺪ] ،ﯾﺎدم ﻧﻤآﯾﺪ[ آﯾﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن از
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ :آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﻧﺎه ﮐﻨ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ .ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﻠ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪام ﺑﺮ ﮔﻮﻧﮥ او ﺑﻮد و
اﯾﺸﺎن ﻣﮔﻔﺖ :اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ای ﻓﺮزﻧﺪان ارﻓﺪه ﺗﺎ آﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺎﻓ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺑﺮو ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺨﺎری ) (۹۰۷و ﻣﺴﻠﻢ ).(۸۲۹
و در رواﯾﺘ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آن روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
در دﯾﻦ ﻣﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺎ ]دﯾﻦ[ ﺣﻨﯿﻔﯿﺖ آﺳﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهام ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ) (۳۶۶ /۵۰ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺣﺴﻦ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۴۴۳ /۴ﺳﻨﺪش را ﺧﻮب داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻮوی اﯾﻦ ﺑﺎب را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎب رﺧﺼﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﺪون ﮔﻨﺎه در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ آورده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮاﺋﺪ و ﻧﺎت اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ :ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎدی آﻧﺎن و
راﺣﺖ ﺷﺪن ﺑﺪن از ﺳﺨﺘﻫﺎی ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺷﻮد و اﯾﻨﻪ روﯾﺮداﻧ از آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﺎدی در اﻋﯿﺎد از ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻦ اﺳﺖ.
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)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری(۵۱۴ /۲ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻏﺬا ﻣﭘﺰﻧﺪ و ﻫﻤﺪﯾﺮ را دﻋﻮت ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺠﺎ ﻣﺷﻮﻧﺪ
و ﺷﺎدی ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎدﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﯾﺎم ﻋﯿﺪ اﺳﺖ و ﺣﺘ اﺑﻮﺑﺮ ﺻﺪﯾﻖ وﻗﺘ وارد ﺧﺎﻧﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﺪﻧﺪ… )ﺳﭙﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎﺑﻖ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ(.
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮع ـ وﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ ـ از روی آﺳﺎﻧﯿﺮی ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻘﺪاری از ﺷﺎدی و ﺳﺮور را ﺑﺮای آﻧﺎن در روزﻫﺎی
ﻋﯿﺪ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ.
)ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ.(۲۷۶ /۱۶ :
و در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ) (۱۶۶ /۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﺳﺒﺎﺑ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎدی آﻧﺎن و رﻫﺎﯾ ﺑﺪن از ﺧﺴﺘ ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﺷﺎدی در اﻋﯿﺎد از ﺷﻌﺎﺋﺮ اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎزی و ﺷﺎدی در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ،ﭼﻪ در
ﻣﺴﺠﺪ و ﭼﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺮ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ درﺑﺎرۀ ﺑﺎزی ﺣﺒﺸﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﻼح آﻣﺪه
اﺳﺖ«.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (36856ﺑﺮﺧ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ در ﻋﯿﺪ رخ ﻣدﻫﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ از ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای دﯾﻦ و دﻧﯿﺎﯾﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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