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 صالة العيدين -5

 هو كل ما يعود ويتكرر من األيام التي جعلها الشرع عيداً.العيد : 

 :عدد األعياد في اإلسالم 

 األعياد في اإلسالم ثالثة:

 ( شوال من كل عام.1عيد الفطر: يوم ) -1

 ( من ذي الحجة من كل عام.10عيد األضحى: يوم ) -2

 ، وقد سبق الحديث عنه.عيد األسبوع: وهو يوم الجمعة من كل أسبوع -3

 وكل ما سوى ذلك من األعياد فهو محدث ال أصل له.

يَْوَماِن  لَـُهـمْ َمِدينَةَ وَ ال ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَِدَم َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَنٍَس  -1

 فِـيا فِـيِهـمَ ُكنَّا نَْلعَُب  :قَالُوا «؟يَْوَمانِ الَما َهذاِن » :فَقَالَ  ،افِـيِهـمَ يَْلعَبُوَن 

ا يَْوَم ْنـُهـمَ اً مِ ْيـرا خَ ِهـمَ قَْد أَْبدَلَُكْم ب هللاَ إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬فَقَاَل َرُسوُل ا .ةِ ِلـيَّ َجاهِ ال

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي .«ِفْطرِ الاألَْضَحى َويَْوَم 

إِنَّ »: يَقُولُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل اقالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

عَلُوا يَْوَم ِعيِدُكْم يَْوَم ِصيَاِمُكْم، إِالَّ أَْن تَـجْ عَِة يَْوُم ِعيٍد، فاَلَ الُجـمُ يَْوَم 

 .(2)أخرجه أحمد وابن خزيمة .«أَْو بَْعدَهُ  لَـهُ تَُصوُموا قَبْ 

 :حكمة مشروعية صالة العيدين 

يوم عيد الفطر واألضحى يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان 

                                                 

 (.1556)برقم  ه، والنسائيلفظ اهذو(, 1134برقم ) أبو داودأخرجه  صحيح/( 1)

 (.2161برقم )ابن خزيمة وه، لفظ اهذو(, 8025برقم )أحمد أخرجه  حسن/( 2)
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 إلسالم، وهما الصيام والحج.ا

فصالة عيد الفطر بعد إتمام صيام شهر رمضان، وصالة عيد األضحى 

بعد فريضة الحج واختتام عشر ذي الحجة، يؤديهما المسلمون بعد أداء 

 تلك العبادتين العظيمتين شكراً هلل تبارك وتعالى.

وفي هذين اليومين يظهر المسلمون الفرح والسرور، ويتمتعون 

باحات والطيبات، ويتبادلون التهاني والزيارات، ويشكرون هللا تعالى بالم

على نعمه الغزار، وصحة األجسام، وأداء الشعائر العظام من الصيام 

والقيام والحج، بصدقة الفطر، وذبح الهدي واألضاحي، والتكبير 

 والصالة.

 فهما يوم عبادة وشكر، ويوم فرح وسرور، وتبسُّط في المباحات، وبهذا

 اجتمع فيهما خير الدنيا واآلخرة.

 :حكم صالة العيدين 

 صالة العيدين سنة مؤكدة على كل مسلم ومسلمة.

 .[2]الكوثر:   (ژ ژ ڑ ڑ)قال هللا تعالى:  -1

، أْن نُْخِرَجُهنَّ ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَالَْت: أَمَرنَا َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن أم ِ َعِطيَّةَ وَ  -2

ا الُحيََّض َوذََواِت العََواتَِق وَ الى، ِفْطِر َواألْضحَ ال فِـي ُحيَُّض الُخدُوِر، فَأمَّ

! ٬يَن، قُْلُت يَا َرُسوَل اِلـمِ ُمسْ الَودَْعَوةَ  ْيـرَ خَ الَن َهـدْ ْعتَِزْلَن الصَّالةَ َويَشْ فَـيَ 

متفق  «.ابِـهَ ا ِمْن ِجْلبَاتُـهَ ِلتُْلبِْسَها أخْ »ا ِجْلبَاٌب، قال: لَـهَ إِْحدَانَا ال يَُكوُن 

 .(1)عليه

                                                 

 واللفظ له. ،(890ومسلم برقم ) (,324أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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ً َجاَء إِ بِـي  أنَّ أَْعَرا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬ِدابَـيْ ةَ ْبِن عُ ْلـحَ َعْن طَ وَ  -3  ٬َرُسوِل ا لَـىا

أِْس، فَقال: يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص  ِمَن  لَـيَّ َماذَا فََرَض هللاُ عَ  نِـي، أْخبِرْ ٬ثَائَِر الرَّ

لََواِت »الصَّالةِ، فَقال:  َع َشْيئَس إِال أالَخـمْ الصَّ ً ْن تَطَّوَّ  .(1)متفق عليه«. ا

 :وقت صالة العيدين 

وقت صالة العيدين يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، أي بعد  -1

 ربع ساعة من طلوع الشمس تقريباً.

إذا لم يعلم الناس بالعيد إال بعد الزوال صلوا من الغد في وقتها، ثم ذبحوا  -2

ا في عيد الفط ر فيفطرون إذا علموا، ويصلون في وقتها األضاحي، أم 

 من الغد. 

السنة تقديم صالة عيد األضحى في أول الوقت؛ ليتسع وقت ذبح  -3

األضاحي، والمبادرة إلى ذبح األضاحي التي هي من شعائر اإلسالم كما 

 .[2]الكوثر:  ( ژ ژ ڑ ڑ)قال سبحانه: 

زكاة الفطر، ألن السنة تأخير صالة عيد الفطر؛ ليتسع الوقت إلخراج  -4

 أفضل وقت تُـخرج فيه صباح يوم العيد قبل الصالة.

يجوز التطوع قبل صالة العيد وبعدها، ما لم يكن وقت نهي فال يشرع إال  -5

 تحية المسجد.

 :مكان صالة العيدين 

السنة أن تصلى صالة العيد في صحراء قريبة من البلد، وال تصلى 

مطر، أو برد ونحوهما، إال في مكة  صالة العيد في المساجد إال لعذر من

                                                 

 (.11ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1891أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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 فتصلى في المسجد الحرام، وال سنة لها ال قبلها وال بعدها.

ِ الَسِعيٍد  بِـيَعْن أَ  -1 ُرُج يَْوَم يَـخْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُخْدِري 

ىُمصَ ال لَـىِفْطِر َواألَْضَحى إِ ال ُ لَـّ ُل َشْيٍء يَْبدَأ الصَّالَةُ، ثُمَّ  ـهِ بِ ، فَأَوَّ

 ُهـمْ ِعظُ فَـيَ ، فِـِهـمْ ُصفُو لَـىقُوُم ُمقَابَِل النَّاِس، َوالنَّاُس ُجلُوٌس عَ فَـيَ يَْنَصِرُف، 

ً يدُ أَْن يَْقَطَع بَْعثيُـرِ : فَإِْن َكاَن ُهـمْ َويَأُْمرُ  ِهـمْ َويُوِصي قََطعَهُ، أَْو يَأُْمَر بَِشْيٍء  ا

 .(1)متفق عليه ِرُف.، ثُمَّ يَْنصَ بِـهِ أََمَر 

ىِفْطِر، فَصَ الَخَرَج يَْوَم ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أَنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  -2  لَـّ

 .(2)متفق عليه. ا َوالَ بَْعدََهالَـهَ يَُصل ِ قَبْ  لَـمْ ِن، تَـيْ َرْكعَ 

 :ما يسن فعله يوم العيد 

أحسن ثيابه؛ إظهاراً للفرح يسن أن يغتسل الذاهب لصالة العيد، ويلبس  -1

 والسرور بهذا اليوم.

يسن للنساء أن يخرجن لصالة العيد، وال يتبرجن بزينة وال يتطيبن،  -2

 والُحيَّض من النساء يشهدن الخطبة، ويعتزلن المصلى.

 يسن أن يخرج لمصلى العيد الرجال والنساء واألطفال. -3

يبكر المأموم، أما اإلمام يسن أن يخرج المصلي لصالة العيد ماشياً، و -4

فيتأخر إلى وقت الصالة، والسنة أن يذهب من طريق، ويعود من طريق 

 آخر؛ إظهاراً لهذه الشعيرة، واتباعاً للسنة.

يسن أن يأكل قبل الخروج لصالة عيد الفطر تمرات وتراً، وأن يمسك عن  -5

 األكل في عيد األضحى حتى يأكل من أضحيته إن ضحى.

                                                 

 (.889ومسلم برقم )واللفظ له،  (,956أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.884ومسلم برقم )واللفظ له، (, 989أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)
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ج إلى المصلى وهو يكبر، فإذا وصل المصلى صلى تحية يسن أن يخر -6

 المسجد ثم اشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير إلى أن يدخل اإلمام.

 يسن للمسلم بعد صالة العيد أن يجلس الستماع خطبة العيد. -7

يسن للمسلم أن يُـخرج زكاة الفطر قبل صالة العيد، وأن يذبح أضحيته في  -8

 غ من الصالة وسماع الخطبة.عيد األضحى بعد الفرا

 :حكمة مخالفة الطريق في العيدين 

يسن لمن خرج لصالة عيد الفطر واألضحى مخالفة الطريق، بأن يذهب 

إلى المصلى من طريق، ويرجع من طريق آخر؛ ليُظهر شعائر اإلسالم 

في كل الفجاج والطرق، وليشهد له الطريقان، وليسل ِـم على أهل 

 فيهما، وينال خيره وإحسانه أهل الطريقين.الطريقين، ويواسي من 

، إِذَا َكاَن يَْوُم ِعيٍد، َخالََف ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ َعْن َجابِِر َرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: َكاَن النَّ 

 .(1)أخرجه البخاري الطَِّريَق.

 :صفة صالة العيدين 

 صالة العيد ركعتان.

ن بال أذان فإذا حان وقت صالة العيد دخل اإلمام وصلى بالناس ركعتي -1

 وال إقامة.

الصَّالةَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُت َمَع َرُسوِل اِهـدْ : شَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا

 .(2)سلممأخرجه . أذَاٍن َوال إِقَاَمةٍ  ْيـرِ ُخْطبَِة، بِغَ الِعيِد، فَبَدَأ بِالصَّالةِ قَْبَل اليَْوَم 

                                                 

 (.986برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 (.885برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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2-  ً مع تكبيرة اإلحرام، يرفع يديه مع  السنة أن يكبر في الركعة األولى سبعا

كل تكبيرة، ثم يستفتح ويقرأ، ويكبر في الثانية خمساً بدون تكبيرة القيام، 

 يرفع يديه مع كل تكبيرة.

ِفْطِر ال فِـيَكاَن يَُكبُر  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َعائَِشةَ 

أخرجه أبو داود  ساً.َخـمْ ِة نِـيَ الثا فِـيوَ  ،َسْبَع تَْكبيَراتٍ  لَـىواألُ  فِـيَواألَْضَحى 

 .(1)وابن ماجه

 ذكر أو دعاء بين التكبيرات الزوائد. ملسو هيلع هللا ىلصلم يرد عن النبي  -3

ثم يسن أن يقرأ جهراً بعد الفاتحة بـ )األعلى( في الركعة األولى، وفي  -4

 الثانية بعد الفاتحة بـ )الغاشية(.

 ية بـ )اقتربت الساعة(.أو يقرأ في األولى بـ )ق(، وفي الثان

 يقرأ مرة بهذا، ومرة بهذا؛ إحياًء للسنة، وعمالً بها بوجوهها المشروعة.

 فِـييَْقَرأ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل اقالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  -1

ْل أتَاَك َحِديُث ، َوهَ لَـىعَِة، بَِسب ِحِ اْسَم َرب َِك األعْ الُجـمُ  فِـيِعيدَْيِن وَ ال

 .(2)سلممأخرجه  غَاِشيَِة.ال

: َما َكاَن يَْقَرأ  ٬ْبِن َعْبِدا ٬ُعبَْيِداَعْن وَ  -2 أنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َسأَل أبَا َواقٍِد اللَّْيثِيَّ

، (ٱ ٻ ٻ ٻ)ـ فِي األْضَحى َوالِفْطِر؟ فَقَاَل: َكاَن يَْقَرأ فِيِهَما بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬بِِه َرُسوُل ا

 .(3)سلممأخرجه  .(ے ے ه ه)وَ 

 :حكم التكبيرات الزوائد 

                                                 

 (.1280برقم )ابن ماجه وه، لفظ اهذو(, 1149برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 (.878برقم ) أخرجه مسلم (2)

 (.891برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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التكبيرات الزوائد في صالة العيدين سنة، فإذا نسي اإلمام إحدى  -1

التكبيرات الزوائد أو كلها، وَشرع في القراءة سقطت؛ ألنها سنة فات 

 محلها. 

يرفع المصلي يديه مع تكبيرة اإلحرام كما ورد في صالة الفرض والنفل،  -2

 فع يديه مع التكبيرات الزوائد في الركعتين في العيدين.وكذلك ير

 :وقت خطبة العيد 

 الخطبة يوم الجمعة قبل الصالة، والخطبة يوم العيد بعد الصالة.

 فِـي ل ِـيَكاَن يُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما ْبِن ُعَمرَ  ٬َعْن َعْبِدا

 .(1)متفق عليه  بَْعدَ الصَّالَةِ. ُطبُ يَـخْ ِفْطِر، ثُمَّ الاألَْضَحى وَ 

 :صفة خطبة العيد 

ً خطبة واحدة  -1 إذا سلم اإلمام من صالة العيد استقبل الناس وخطبهم قائما

يفتتحها بالحمد، وشكر هللا على ما يس ره من النعم والطاعات، وإكمال 

عدة الصيام في الفطر، ويرغبهم في عيد األضحى في األضحية، ويبين 

 ها.لهم أحكام

ب  -2 يسن لإلمام وعظ النساء في خطبته، وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويرغ ِ

 الجميع في الطاعات والصدقات.

خطبة العيد سنة، واستماعها سنة، فإذا سلم اإلمام فمن أحب أن ينصرف  -3

 فليجلس. -وهو األفضل-فلينصرف، ومن أحب أن يجلس ويسمع الخطبة 

ِفْطِر اليَْوَم  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ قَاَل: قَاَم النَّ  ِضَي هللاُ َعْنـُهـمارَ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا -1

                                                 

 (.888ومسلم برقم )واللفظ له، (, 957أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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ىفَصَ  َ لَـمَّ ، فَبَدَأَ بِالصَّالَةِ، ثُمَّ َخَطَب، فَ لَـّ ،  تَـىا فََرَغ نََزَل فَأ الن َِساَء، فَذَكََّرُهنَّ

ُ عَ  دَقَةَ.فِـي، يُْلِقي بَـهُ يَِد باِلٍَل، َوبِالٌَل بَاِسٌط ثَوْ  لَـىَوُهَو يَتََوكَّأ  ِه الن َِساُء الصَّ

 .(1)متفق عليه

ِ َسِعيٍد  بِـيَعْن أَ وَ  -2 ُرُج يَـخْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  الُخدِْري 

ىُمصَ ال لَـىِفْطِر َواألَْضَحى إِ اليَْوَم  ُ لَـّ ُل َشْيٍء يَْبدَأ الصَّالَةُ، ثُمَّ  بِـهِ ، فَأَوَّ

 ُهـمْ ِعظُ فَـيَ ، فِـِهـمْ ُصفُو لَـىُمقَابَِل النَّاِس، َوالنَّاُس ُجلُوٌس عَ قُوُم فَـيَ يَْنَصِرُف، 

ً يدُ أَْن يَْقَطَع بَْعثيُـرِ : فَإِْن َكاَن ُهـمْ َويَأُْمرُ  ِهـمْ َويُوِصي قََطعَهُ، أَْو يَأُْمَر بَِشْيٍء  ا

 .(2)متفق عليه ، ثُمَّ يَْنَصِرُف.بِـهِ أََمَر 

 :حكم التكبير يوم العيد 

التكبير في العيدين جهراً لعموم المسلمين من الرجال والنساء  يسن

واألطفال، ويسن الجهر بالتكبير في جميع األحوال، وفي البيوت 

واألسواق والطرق والمساجد وغيرها، يكبر كل إنسان بمفرده، أما 

 التكبير الجماعي فهو بدعة، والنساء ال تجهر بالتكبير بحضرة األجانب. 

 :أوقات التكبير في العيدين 

 المسلم يذكر هللا في جميع األوقات على كل أحيانه.

 وأوقات التكبير في العيدين كما يلي:

يبدأ وقت التكبير في عيد الفطر من أول ليلة العيد حتى يصلي صالة  -1

 العيد.

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے )قال هللا تعالى: 

                                                 

 (.885ومسلم برقم )واللفظ له، (, 978أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.889ومسلم برقم )واللفظ له، (, 956أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)
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 .[185]البقرة: (  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

يبدأ وقت التكبير في عيد األضحى من دخول عشر ذي الحجة إلى  -2

 غروب الشمس من اليوم الثالث عشر.

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ) قال هللا تعالى: 

 .[203]البقرة:(   ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 :حكمة التكبير 

المقصود من ذكر هللا وتكبيره وحمده هو إحياء عظمة هللا وكبريائه في  -1

القلوب.. لتتوجه إليه وحده في جميع األحوال.. وتقبل النفوس على 

طاعته.. وتحبه وتتوكل عليه وحده ال شريك له.. ألنه الكبير الذي ال 

أكبر منه.. والرازق الذي كل النعم منه.. والملك الذي كل ما سواه عبد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )له.. والخالق الذي خلق كل شيء: 

 .[102]األنعام:(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

إذا عرف القلب ذلك أقبل على طاعة هللا، وامتثل أوامره، واجتنب  -2

نواهيه.. ولهج لسان العبد بذكر هللا وحمده وشكره.. وتحركت جوارحه 

 لعبادة هللا بالمحبة والتعظيم واالنكسار.

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللا  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ْبِن بَِشيٍر ِن الن ْعَماِن عَ 

َحَراَم الٌن َوإن  بَـي  َحالََل الإن  ( »نَـْيـهِ أُذُ  لَـىَ إ ْيـهِ )َوأَْهَوى الن ْعَماُن بِإِْصبَعَ 

اِت بُـهَ َن الن اِس، فََمِن ات قَى الش  ُهن  َكثِيٌر مِ لَـمُ اٌت الَ يَعْ بِـهَ ا ُمْشتَ نَـُهـمَ بَـيْ ٌن وَ بَـي  

َحَراِم، ال فِـياِت َوقََع بُـهَ الش   فِـيَوِعْرِضِه، َوَمْن َوقََع  نِـهِ اْستَْبَرأَ ِلِدي

اِعي  ِه، أاَلَ َوإن  ِلُكل  َمِلٍك فِـيتََع يَـرْ ى، يُوِشُك أَْن الِحـمَ َعى َحْوَل يَـرْ َكالر 

َجَسِد ُمْضغَةً، إذَا ال فِـياِرُمهُ، أاَلَ َوإِن  َمـحَ  ى هللاِحـمَ ًى، أاَلَ َوإِن  ِحـم
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 «.قَْلبُ الَجَسدُ ُكل هُ، أاَلَ َوِهَي الَجَسدُ ُكل هُ َوإذَا فََسدَْت فََسدَ ال لَـحَ ْت صَ لَـحَ صَ 

 .(1)متفق عليه

 :صفة التكبير في العيدين 

 يسن للمسلم أن يكبر ربه في تلك األوقات الشريفة بما شاء.

ن يكبر شفعاً فيقول: )هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا، هللا أكبر، هللا إما أ -1

 أكبر، وهلل الحمد(.

أو يكبر وتراً فيقول: )هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا، هللا  -2

 أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمد(.

ثانية فيقول: )هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أو يكبر وتراً في األولى، وشفعاً في ال -3

 أكبر، ال إله إال هللا، هللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمد(.

أو يكبر شفعاً في األولى، ووتراً في الثانية فيقول: )هللا أكبر، هللا أكبر، ال  -4

 إله إال هللا، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمد(.

 مرة، واألمر في ذلك واسع. يفعل هذا مرة، وهذا

 :الحكم إذا وافق العيد يوم الجمعة 

إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد: فمن صلى العيد سقط عنه حضور  -1

الجمعة، وصلى بدلها ظهراً، واألَْولى أن يصلي العيد والجمعة معاً؛ طلباً 

 للفضيلة.

ا، ومن لم يصل ينبغي لإلمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهوده -2

 العيد من المسلمين.

                                                 

 واللفظ له. ،(1599(, ومسلم برقم )52ه البخاري برقم )أخرج متفق عليه،( 1)
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 :حكم قضاء صالة العيد 

من أدرك اإلمام قبل سالمه من صالة العيد قضاها على صفتها بعد سالم  -1

 اإلمام، ومن فاتته كلها قضاها على صفتها جماعة.

إذا لم يعلم المسلمون بعيد الفطر إال بعد الزوال أفطروا ثم صلوا العيد من  -2

ماعة، وفي عيد األضحى إن لم يعلموا به إال بعد الزوال الغد في وقتها ج

 صلوا من الغد في وقتها جماعة، ثم يذبحون األضاحي بعد الصالة.

أَنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ِمْن أَْصَحاب َرُسوِل ا لَـهُ َعْن ُعُموَمٍة  ْبِن أَنٍَس  ْيـرِ َعْن أَبي ُعمَ 

ً َجاُؤوا إِ  ِ  لَـىَرْكبا ُهـمْ وَن أَ َهـدُ يَشْ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي   ُهـمْ ِهالََل باألَْمِس فَأََمرَ الَرأَُوا  نَـّ

أخرجه أبو داود  .هُـمْ ُمَصالَّ  لَـىَوإِذا أَْصبَُحوا أَْن يَْغدُوا إِ  ،أَْن يُْفِطُروا

 .(1)والنسائي

 :حكمة األكل قبل صالة عيد الفطر 

يسن للمسلم أن يأكل تمرات وتراً قبل أن يخرج لصالة عيد الفطر؛ 

م الذي أوجب هللا فطره، وتمييزاً لهذا اليوم مبادرة إلى فطر هذا اليو

 باألكل عن األيام التي قبله، وإكماالً لفضيلة الفطر على تمر.

فإن ما قبله فيه فطر من كل يوم على تمر، وفي يوم العيد فطر من جميع 

 الصيام على تمر، فإن لم يجد أكل ما تيسر.

ىِفْطِر حَ الالَ يَْغدُو يَْوَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬وُل اقَاَل: َكاَن َرسُ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَنٍَس   تَـّ

 .(2)أخرجه البخاري َراٍت.تَـميَأُْكَل 

                                                 

 (.1557برقم ) ه، والنسائيلفظ اهذو(, 1157برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 (.953برقم ) أخرجه البخاري (2)
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 :حكم التهنئة بالعيد 

تبادل التهاني يوم العيد من مكارم األخالق التي تجلب المودة والمحبة 

 كأن يقول ألخيه المسلم )تقبل هللا منا ومنك( ونحو ذلك. 

 ً عنه، َمْن فعله فله قدوة، وَمْن تركه فله فهذا ليس مأموراً به، وال منهيا

 قدوة.

 :ما يباح من اللعب في العيد 

 يباح في العيد كل لعب ال معصية فيه.

ا َجاِريَتَاِن فِـي ا، َوِعْندَهَ لَـْيـهَ أنَّ أبَا بَْكٍر دََخَل عَ َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ  -1

ًى بِثَوْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َوَرُسوُل ا اِن َوتَْضِربَاِن،ن ِـيَ ى، تُغَ أيَّاِم ِمن ا ُهـمَ رَ تَـهَ ، فَانْ بِـهِ ُمَسج 

هَ ا يَا أبَا بَْكٍر! فَإِ ُهـمَ دَعْ »، َوقَاَل: ْنـهُ عَ  ٬أبُو بَْكٍر، فََكَشَف َرُسوُل ا ا أيَّاُم نَـّ

 لَـىبِِردَائِِه َوأنَا أْنُظُر إِ  نِـيتُـرُ يَسْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َوقَالَْت: َرأْيُت َرُسوَل ا«. ِعيدٍ 

َحِديثَِة العَِربَِة الَجاِريَِة اليَْلعَبُوَن، َوأنَا َجاِريَةٌ، فَاْقِدُروا قَْدَر  ُهـمْ وَ  َحبََشِة،ال

. ن ِ  .(1)متفق عليه الس ِ

 فِـييَْوِم ِعيٍد  فِـيقَالَْت: َجاَء َحبٌَش يَْزفِنُوَن  َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2

، فََجعَْلُت أْنُظُر بِـهِ َمْنكِ  لَـىَوَضْعُت َرأِْسي، عَ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  نِـيَمْسِجِد، فَدََعاال

ى، حَ بِـِهـمْ لَعِ  لَـىإِ  أخرجه . َعِن النََّظِر إِلَـْيـِهـمْ أْنَصِرُف،  تِـيُكْنُت أنَا الَّ  تَـّ

 .(2)سلمم

ْندَ َرُسوِل َحبََشةُ يَْلعَبُوَن عِ النََما بَـيْ : الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -3

َحْصبَاِء ال لَـىَخطَّاِب، فَأْهَوى إِ ال، إِْذ دََخَل ُعَمُر ْبُن بِـِهـمْ بِِحَراملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا

                                                 

 واللفظ له. ،(892ومسلم برقم ) (,987أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.892برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 .(1)متفق عليه «.، يَا ُعَمُر!ُهـمْ دَعْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا لَـهُ ا، فَقَاَل بِـهَ  بُـُهـمْ ِص يَـحْ 

َوِعْنِدي َجاِريَتَاِن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اقَالَْت: دََخَل َرُسوُل  َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -4

َل َوْجَههُ، فَدََخَل أبُو ال لَـىاِن بِِغنَاِء بُعَاٍث، فَاْضَطَجَع عَ ن ِـيَ تُغَ  ِفَراِش، َوَحوَّ

 لَـْيـهِ ؟ فَأْقبََل عَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬، َوقَاَل: ِمْزَماُر الشَّْيَطاِن ِعْندَ َرُسوِل انِـيرَ تَـهَ بَْكٍر فَانْ 

ا فََخَرَجتَا، َوَكاَن يَْوَم تُـُهـمَ ا َغفََل َغَمزْ لَـمَّ فَ «. اُهـمَ دَعْ »، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا

ا َسأْلُت َرُسوَل االِعيٍد يَْلعَُب السُّودَاُن بِالدََّرِق وَ  ا قال: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ِحَراِب، فَإِمَّ ، َوإِمَّ

ي عَ  نِـيفَقُْلُت: نَعَْم، فَأقَامَ «. يَن تَْنُظِريَن؟تَـهِ تَشْ » ِه، لَـىَوَراَءهُ، َخد ِ َوُهَو  َخد ِ

ىحَ «. أْرفِدَةَ  نِـيدُونَُكْم يَا بَ »يَقُوُل:  قُْلُت: «. َحْسبُِك؟»إِذَا َمِلْلُت قال:  تَـّ

 .(2)متفق عليه «.بِـيفَاْذهَ »نَعَْم. قال: 

 :حكم األعياد المحدثة 

 ليس في اإلسالم عيد إال يوم الفطر، ويوم األضحى، ويوم الجمعة.

 وكل ما سوى ذلك محدث ال أصل له.

فال يجوز ألحد تعظيم زمان وال مكان لم يأت تعظيمه في الشرع  -1

، أو بذكرى اإلسراء والمعراج، أو بذكرى ملسو هيلع هللا ىلصكاالحتفال بمولد الرسول 

يوم بدر، أو غزوة فتح مكة، أو الهجرة النبوية، أو غير ذلك مما زينه 

الشيطان للناس، وكل ذلك من البدع المحدثة في الدين، واعتقاد ذلك قربة 

 عظم البدع، وأقبح السيئات. من أ

ال يجوز ألحد كذلك أن يتجاوز الحد المشروع في العيد، وذلك بتحويل  -2

العيد إلى منكرات تنافي تعاليم اإلسالم وآدابه من لهو محرم، وغناء 

                                                 

 واللفظ له. ،(893ومسلم برقم ) (,2901أخرجه البخاري برقم ) ق عليه،متف( 1)

 واللفظ له. ،(892ومسلم برقم )، (950و 949أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)
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ورقص، وسكر، واختالط، وركوب للمحرمات، وإضاعة للصلوات 

 واألوقات، وإسراف وتبذير. 

 .[63]النور:  (ڳک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڑ)قال هللا تعالى:  -1

 فِـيَمْن أَْحدََث ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬اقَالَْت: قَاَل َرُسوُل  َرِضَي هللاُ َعْنـَهاَعْن َعائَِشةَ  -2

 .(1)متفق عليه «.َو َرد  فَـهُ  ْنـهُ َس مِ لَـيْ أَْمِرنَا َهذَا َما 

                                                 

 واللفظ له. ،(1718ومسلم برقم ) (,2697أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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