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ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
روش ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ دو رﮐﻌﺖ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن دو رﮐﻌﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن
اﺳﺖ ،و ﻧﻮﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ دروغ ﺑﻨﺪد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ (۱۴۲۰) و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋ آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﻠ ﻣرﻓﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻣﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را آﻏﺎز ﻣﮐﺮد .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۹۵۶
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺒﯿﺮهی اﺣﺮام را ﻣﮔﻮﯾﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺶ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ
ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن در رﮐﻌﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﺒﯿﺮ و در رﮐﻌﺖ دوم ﭘﻨﺞ ﺗﺒﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﺗﺒﯿﺮ رﮐﻮع
اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود .آﻟﺒﺎﻧ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۶۳۹اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ در رﮐﻌﺖ اول ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﭘﺲ از آن ﺳﻮرهی ق را ﻣﺧﻮاﻧﺪ .در رﮐﻌﺖ دوم ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﺗﺒﯿﺮ را
ﻣﮔﻮﯾﺪ ،آﻧﺎه ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮرهی ﻗﻤﺮ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻧﻤﺎز دو ﻋﯿﺪ اﯾﻦ دو
ﺳﻮره را ﻣﺧﻮاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ در اوﻟ ﺳﻮرهی اﻋﻠ و در رﮐﻌﺖ دوم ﺳﻮرهی ﻏﺎﺷﯿﻪ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ زﯾﺮا وارد ﺷﺪه ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺳﻮرهی اﻋﻠ و ﻏﺎﺷﯿﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺳﻮرهﻫﺎ ﺳﻨﺖ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘ ﺑﺮده و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم آن را ﻋﺠﯿﺐ
ﻧﺪاﻧﻨﺪ.
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ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ،اﻣﺎم ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻄﺒﻪ ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺨﺸ از ﺧﻄﺒﻪ را ﺑﻪ زﻧﺎن و راﻫﻨﻤﺎﯾ آﻧﺎن و اﻣﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻧﻬ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن دوری ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
اﻧﺠﺎم ﻣداد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ارﮐﺎن اﺳﻼم از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ) (۳۹۸و ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ).(۳۱۶ – ۳۰۰ /۸
ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﺧﻄﺒﻪ:
ﯾ از اﺣﺎم ﻋﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻧﺼﺎری رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ روز ﻋﯿﺪ ]ﺑﺮای ﻧﻤﺎز[ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از ﺧﻄﺒﻪ اول ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری
) (۹۵۸و ﻣﺴﻠﻢ ).(۸۸۵
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد .وی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ روز ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﻠ ﻣرﻓﺖ ،ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣداد ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻣﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮدم ﻣاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺻﻒﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﺎن را ﭘﻨﺪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ و اﻣﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮔﺮوﻫ از ﻟﺸﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ آﻧﺎه
]ﺧﻄﺒﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪه و[ ﺑﺎز ﻣﮔﺸﺘﻨﺪ.
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮوان ـ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ـ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﯾﺎ ﻓﻄﺮ ﺧﺎرج
ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺼﻠ رﻓﺘﯿﻢ و ﻣﻨﺒﺮی را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﺻﻠﺖ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮوان ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ
ﺑﺎﻻ رود ،ﭘﺲ ﻟﺒﺎس او را ﮐﺸﯿﺪم ،او ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﺧﻄﺒﻪ ﮔﻔﺖ! ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﯾﺪ!
او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻣداﻧﺴﺘ را از ﯾﺎد ﺑﺮدهای!
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣداﻧﻢ ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣداﻧ!
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ]ﺷﻨﯿﺪن ﺧﻄﺒﻪی[ ﻣﺎ ﻧﻤﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻗﺮار دادم .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۹۵۶
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