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   فطرآداب و سنن عید

، َوَعلى آِلِه َوأْصَحابِه َوَمْن الَحْمُد ِللهِِ َربِّ الَعالِمیْن، َوالصََّالُة َوالسََّالُم َعلَى َنِبیّنا ُمَحّمٍد 
 .َدَعا ِبَدْعَوِتِه إلَى َيْوِم الدِّْين

ۀ برادران و خواھران مسلمان فرا رسیدن عید سعید فطر را از صمیم قلب خدمت ھم
کند و امیدواریم که اهللا جل جالله طاعات و عبادات شما  یک و تھنیت عرض میتبر

  .عزیزان را قبول نموده پاداش عظیم نصیبتان گرداند

آله ھنگامی که پیامبر صلی اهللا علیه و: از انس رضی اهللا عنه روایت است که گفت
رمی سرگ مردم دو روز را داشتند که به بازی وند سلم به مدینه آمدوصحبه و

سلم آله وصحبه وصلی اهللا علیه و پیامبر. گرفتند شدند و جشن می مشغول می
روز عید . اهللا جل جالله بجای آنھا دو روز بھتری برای شما قرار داده است: فرمود
 ) صحیح- رواه النسائی وابن حبان. (روز عید قربان  فطر و

 فطر زکات *

 :فطر زکات حکم

  : رضى اهللا عنھماعمر ابن حديث دلیل به تاس واجب مسلماني ھر بر فطر زکات

 أو تمر من صاعا الفطر زکاة صلی اهللا علیه وآله وصحبه وسلم اهللا رسول فرض(
 المسلمین، من الکبیر و الصغیر و األنثي و الذکر و والحر، العبد علي شعیر من صاعا

  ] علیه  متفق)[الصالة إلي الناس خروج قبل تؤدي أن بھا أمر و

 برابر صاع ھر(صاع يک که را فطر زکات ی اهللا علیه وآله وصحبه وسلمصل پیامبر«
 زن، مرد، آزاد، برده، مسلمان ھر بر است جو يا خرما.) است متوسط مشت چھار

 عید نماز طرف به مردم خروج از قبل که داد دستور و کرد واجب بزرگ و کوچک
 . »شود پرداخت

 آداب و سنن عید *

سنت عید فطر سه چیز :  عنه روایت است که گفتبن مسیب رضی اهللاز سعید 
 :است

  ).محل برگزاری نماز(رفتن به مصلی پیاده 

  .دن خرما قبل از خروج به نماز عید خور

  .فت، استعمال بوی خوش و مسواک زدن رعایت نظا

سلم در روز عید فطر، صبح زود قبل از خوردن صحبه وپیامبر صلی اهللا علیه وآله و
 .)٩٥٣بخاری . (خوردند می) وتر(خرما به تعداد فرد چیزی، چند دانه 
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سلم در راه رفتن به مسجد در روز عید تکبیر صحبه ورسول اهللا صلی اهللا علیه وآله و
 .)١٤٢/ ٢صحیح / المحاملی. (گفتند می

ابی امامه رضی اهللا عنه صدای و مارضی اهللا عنھ  ھمچون ابن عمرانو اصحابش
 .)٣/٢٧٦صحیح / البیھقی.(دندبر خود را در این تکبیر باال می

 روز یا رؤیت ھالل ٣٠(با تکمیل  تکبیر عید فطر از غروب خورشید آخرین روز رمضان
شروع )  ما ھداکملتکبروا اهللا علىولتکملوا العدة و(و به نص آیه ) ماه شوال

 ایان نمازپسلم آخرین وقت آن را آله وصحبه وشود و رسول اهللا صلی اهللا علیه و می
آله وصحبه مشخص کردند طبق حدیثی که از رسول اهللا صلی اهللا علیه وعید 

 .)٢/٢٤١صحیح /المحاملی. (سلم نقل شده استو

 الفاظ تکبیر *

 .)ابن شیبه(اهللا اکبر، وهللا الحمد  إله إال اهللا، واهللا اکبر اهللا اکبر، ال اهللا اکبر

امام مالک (اهللا اکبر، وهللا الحمد  ال اهللا، واهللا اکبرإله إ هللا اکبر، ال اهللا اکبرا اهللا اکبر
 .)وامام شافعی این لفظ را نیز جائز می دانند

 عید عید وتاکید به رفتن به نماز اھمیت نماز *

آله رسول اهللا صلی اهللا علیه و: روایت است که گفترضی اهللا عنھا از ام عطیه 
زنان قاعده را به مصلی  و) اج نکردهازدو(سلم به ما فرمودند که دختران بکر وصحبه و

زنان قاعده از مصلی کناره  ببریم تا کار نیک و دعوت مسلمانان را مشاھده کنند و
 .)٨٩مسلم /بخاری /متفق علیه (گرفتند  می

کند  به زنان چنین توصیه میسلم  صحبه وصلی اهللا علیه وآله وحال وقتی پیامبر 
 شامل حال سلمصحبه و اهللا علیه وآله و صلیمطمئنا این اھمیت و تاکید پیامبر

 .شود مردان بیشتر می

نماز تمام وقتى در روز عید فطر سلم صحبه وصلی اهللا علیه وآله ورسول اهللا 
 .)المحاملی(کردند  شد تکبیر را قطع می می

. ندگشت  و برمیندرفت  پیاده به مصلی میسلمصحبه و صلی اهللا علیه وآله وپیامبر
 .)١٢٩٤حسن / ابن ماجه (

عید زود به مصلی بروند اما برای امام  برای مأمومین مستحب است که برای نماز
 .)٩٥٦بخاری( .سنت است دیرتر به مصلی برود

ولی وقتی وارد مسجد شدیم  .بعدیه وجود ندارد عید سنت قبلیه و برای نماز
 .توانیم سنت تحیه مسجد بخوانیم می
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  شود خوانده میعید دو رکعت است که بصورت زیر  نماز *

خوانیم و سپس ھفت تکبیر  را می) وجھت(پس از تکبیرة اإلحرام دعای استفتاح 
پنج تکبیر دیگر ) باال آمدن از سجود(گوییم در رکعت دوم بعد از تکبیر انتقال  دیگر می

و سوره حمد » أعوذ باهللا « گوییم در ھر رکعت پس از تکبیرات دعای تعوذ  می
گوییم و او را مورد مجد و تعریف  بیرات حمد و ثنای خدا را می در بین تک-خوانیم می

بر رسول اهللا  و) إله إال اهللا واهللا اکبر سبحان اهللا والحمدهللا و ال(دھیم  قرار می
 .)٩٥١٩صحیح / طبرانی  (.فرستیم صلوات می

 تھنیت گفتن به یکدیگر تبریک و *

گامی که روز عید ھمدیگر را سلم ھنآله وصحبه واصحاب رسول اهللا صلی اهللا علیه و
خداوندا از ما و شما (تقبل اهللا منا ومنکم : گفتند کردند به یکدیگر می مالقات می
 .)المحاملی حسن) (قبول بگرداند

ھمچنین زنانی که در خانه ھستند  کسانی که به نماز عید ھمراه امام نرسند و
 .)٩٨٧بخاری.(توانند آن را بجا آورند می

  باید از آنھا پرھیز کرد شود و ت که در عید انجام داده میبرخی از منکرا *

 .کوچک شمردن دیگران تکبر و

 .مصافحه و دست دادن به نامحرم

  .ن از زنان وبرعکس در حرکات و لباستقلید مردا

 .ایجاد اختالط رفتن زنان با آرایش و زینت و بوی خوش به اماکن عمومی و

 .صوصا در لباس و سفره عیدروی در تمام موارد خ اسراف و زیاده

 .عدم توجه به فقراء و نیازمندان

  .عدم رعایت صله رحم مخصوصا نسبت به کسانی که به کمک و یاری نیاز دارند


