
 فطر عید

 

 هسلوبًبى اػیبد ٍ ّب جشي تریي هْن از فطر ػیذ. است رهضبى هبُ پبیبى در ٍ شَال هبُ اٍل رٍز فطر ػیذ

 رسوی تؼطیلی ثب هؼوَالً ٍ شَد هی هحسَة هْن ثسیبر اػیبد جولِ از فطر ػیذ اسالهی، کشَرّبی در. است

 ایي در فطرُ زکبت پرداخت. کٌٌذ هی ثرگسار ػیذ ًوبز هسلوبًبى ٍ است حرام رٍزُ رٍز، ایي در. است ّوراُ

 شَرای تبییذ ٍ اسالهی شَرای هجلس تصَیت ثب 0931 سبل از ایراى در. است ٍاجت هسلوبًبى ثر رٍز

 .است تؼطیل( فردایش ٍ ػیذ رٍز) رٍز دٍ فطر ػیذ ًگْجبى

 ثر هسلوبى، کشَرّبی در ّوَارُ. پیًَذد هی ٍقَع ثِ هبُ ّالل رٍیت ثب شَال هبُ اػالم شرط کِ جبیی آى از

 کِ صَرتی ثِ است هتغیر فطر ػیذ رٍز ٍ شَال هبُ اٍل هبُ ّالل رٍیت کشَر، آى هکبًی هَقؼیت حست

 رٍز شٌجِ سِ رٍز ایراى در اهب شَد اػالم ػیذ رٍز دٍشٌجِ رٍز سؼَدی ػرثستبى در هثبل طَر ثِ است هوکي

 تقلیذ هراجغ اکثریت ًظر طجق آى از پیرٍی ٍ است شرع حبکن ػْذُ ثر فطر ػیذ تؼییي. شَد اػالم فطر ػیذ

 ثبثت آًْب ثرای جذیذ هبُ رؤیت)ًذارًذ ػلن آى ثِ ًسجت کِ هراجؼی حتی شیؼیبى توبم ثر شیؼِ ػلوبی ٍ

 شرػب است شَال هبُ دٍم یب ٍ رهضبى هبُ آخر رٍز آى کِ شَد هطوئي فردی اگر چٌذ ّر. است الزم( ًشذُ

 .ثبزداشت خَد ػلن ثِ ػول از را اٍ تَاى ًوی

 ایران در

 هراجغ اکثریت ًظر طجق آى از پیرٍی ٍ است شرع حبکن ػْذُ ثر فطر ػیذ تؼییي ایراى در است گفتٌی

 از ثرخی ٍلی.است الزم ًذارًذ ػلن آى ثِ ًسجت کِ هراجؼی حتی شیؼیبى توبم ثر شیؼِ ػلوبی ٍ تقلیذ

 رسبًِ ًذاشتي اختیبر در ػلت ثِ کِ است رکر شبیبى کٌٌذ هی اقذام فطر رٍز اػالم ثِ خَد تقلیذ هراجغ

 ّر ثرای هؼتجری رسبًِ کِ صَرتی در کٌٌذ هی تَجِ ای خبهٌِ آقبی ًظر ثِ هردم اکثر فراگیر ٍ هؼتجر

 هراجغ اکثر دلیل ّویي ثِ کٌٌذ هی اقتذا خَد تقلیذ هرجغ ًظر ثِ هردم ثیشتر ثبشذ داشتِ ٍجَد هرجؼی

 خَد هقلذاى اطالع ثِ را فَری ٍ الزم اخجبر کِ اًذ کردُ ایویل ٍ اس ام اس سبهبًِ اًذازی راُ ثِ اقذام تقلیذ

 ٍ ثْجت تقی هحوذ تقلیذ هراجغ 09۳۱ سبل در شَد هی رٍثرٍ هشکالتی ثب ّن هَرد ایي الجتِ کِ ثرسبًٌذ

 ػلت کِ ایراى، اسالهی جوَْری ٍقت رّجر ًظر ثب هتفبٍت را فطر ػیذ رٍز صبًؼی یَسف ٍ لٌکراًی فبضل

 ػلی سیذ ثبشذ هی رهضبى هجبرک هبُ آخر جوؼِ کِ ثَد قذس رٍز ّن ثب ػلوب فطر ػیذ رٍز اػالم تفبٍت

 است شَال هبُ دٍم یب ٍ رهضبى هبُ آخر رٍز آى کِ شَد هطوئي فردی اگر چٌذ ّر. کرد هشخص ای خبهٌِ

 .ثبزداشت خَد ػلن ثِ ػول از را اٍ تَاى ًوی شرػب


