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مظاهر العيد 
أعياد املسـلمني عيـدان: عيد الفطر بعد شـهر رمضان، وعيد 
األضحـى بعد يوم عرفة، وقد أبدلنا اهللا هبـام عن أعياد اجلاهلية 
انَ  : كَ ـالَ الِكٍ  قَ ـنْ أَنَسِ بْـنِ مَ وعـن كل عيد مسـتحدث، فعَ
مَ النَّبِيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  دِ امَّ قَ لَ ، فَ امَ بُونَ فِيهِ لْعَ نَةٍ يَ لِّ سَ انِ يفِ كُ مَ وْ لِيَّةِ يَ َاهِ لِ اجلْ ألَهْ
ِامَ  مُ اهللا هبِ كُ لَ دْ أَبْدَ قَ ، وَ امَ بُونَ فِيهِ لْعَ انِ تَ مَ وْ مْ يَ كُ انَ لَ : «كَ الَ ينَةَ قَ املَْدِ
ى». (رواه النسـائي). وال جيوز  حَ مَ األَضْ وْ يَ ، وَ طْرِ فِ مَ الْ وْ : يَ امَ نْهُ ا مِ ً ـريْ خَ
االحتفـال أو املشـاركة يف أعياد الكفـار؛ إذ هي أظهر عالمات 
َ تَتَّبِۡع  أي ديـن وأظهـر رشائعـه ومنهاجـه. قـال تعـاىل: ( َو
ــا ِمنُكۡم ِشَۡعٗة  ٖ َجَعۡلَن

ۚ لُِكّ ّقِ ــآَءَك ِمَن ٱۡلَ ا َج ــۡم َعمَّ ۡهَوآَءُه
َ
أ

َوِمۡنَهاٗجاۚ ) [املائدة: ٤٨].
وقـد رشع اهللا تعـاىل يف العيدين صالة تسـمى صـالة العيد، 

وهي مظهر من أهم مظاهره. 

حكم صالة العيدين 
ثم عـن الباقني  فـرض كفايـة إِذا قـام هبا من يكفي سـقط اإلِ
ا جـدا- فقد أمر النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بأدائها،  -وإن كان األمـر هبـا مؤكدً
بل أمر بإخراج النسـاء الصغار منهن والكبار، بل حتى احليض 
منهـن، ولو مل يصلني؛ وذلـك لفضل الصـالة والتأكيد عليها، 

والدليل عىل فرضيتها ما ييل: 
قوله : ( فََصّلِ لَِرّبَِك َوٱۡنَۡر ٢ ) [الكوثر: ٢].. ١
طِيَّةَ . ٢ ـر النبـي ملسو هيلع هللا ىلص هبا، حتى أمـر هبا النسـاء؛ حلديـث أُمِّ عَ أمْ

نَّ  هُ جَ رِ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ نُخْ سُ نَا رَ رَ : «أَمَ الَتْ -ريض اهللا عنها- قَ
اتِ  وَ ذَ وَ  (٢) يَّـضَ احلُْ وَ  (١) قَ اتـِ وَ عَ الْ ـى:  حَ األَضْ وَ طْـرِ  فِ الْ يف 
ريَْ  نَ اخلَْ دْ ـهَ يَشْ ، وَ الَةَ ـنَ الصَّ لْ تَزِ يَعْ يَّـضُ فَ ا احلُْ أَمَّ (٣) فَ ورِ دُ ـُ اخلْ

». (رواه البخاري).  نيَ لِمِ ةَ املُْسْ وَ عْ دَ وَ
وقت صالة العيدين: 

يبـدأ وقت صالة العيد من ارتفاع الشـمس قدر رمح يف نظر 
العني، ومقداره: ربع ساعة بعد طلوع الشمس، إِىل زواهلا. 

والسـنة تقديم صالة عيد األضحى ليتسـع وقت التضحية، 
وتأخري صالة عيد الفطر ليتسع وقت إِخراج زكاة الفطر. 

(١) العواتق: مجع عاتق، وهي الشابة أول ما تبلغ.
(٢) احليَّض: مجع حائض.

(٣) ذوات اخلدور: اجلارية البِكر.
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١٤٧ فقه العبادات المصور

صالة العيدين

صفة صالة العيدين 
صالة العيدين ركعتان بال أذان وال إِقامة جيهر فيهام بالقراءة، 

وصفتها كالتايل: 
يكـرب يف الركعـة األوىل بعـد تكبـرية اإلِحرام واالسـتفتاح . ١

وقبل التعوذ والقراءة سبع تكبريات.
 يتعوذ ويبسـمل ويـرشع يف قـراءة الفاحتة وسـورة بعدها، . ٢

ويسـن أن يقـرأ يف الركعتـني بعـد الفاحتة سـورة (األعىل) 
يف األوىل، (والغاشـية) يف الثانيـة، أو سـورة (ق) يف األوىل 

(والقمر) يف الثانية.
 يكـرب يف الركعة الثانية بعد تكبرية االنتقال مخس تكبريات، . ٣

والصحيح أنه ال يرفع يديه مع كل تكبرية.
 حيمد اهللا ويثني عليه، ويصيل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني التكبريات.. ٤
 إِذا سـلم مـن الصالة صعد املنرب فخطـب خطبتني، جيلس . ٥

بينهام جلسة خفيفة.
 يتنـاول اخلطيـب يف خطبتـي عيد الفطر ما يناسـب احلال، . ٦

ويف خطبتي عيد األضحى، أحكام األضاحي وما يناسـب 
املقام. 

موضع صالة العيدين 
السـنة إِقامـة صـالة العيديـن يف املصـىلّ ال يف املسـجد، فإن 

صليت يف املسجد فال بأس إن كان ذلك حلاجة. 
مستحبات صالة العيدين 

أن يتجمل الرجل بلبس أحسـن ثيابه، أما النساء فيخرجن . ١
إِىل الصالة غري متجمالت وال متطيبات.

أن يبكر املأموم يف احلضور، ويتقدم إِىل الصفوف األوىل.. ٢
أن يذهـب من طريـق ويرجع مـن طريق آخر، ماشـيًا عىل . ٣

ا  انَ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ : «كَ ـالَ ابِر  قَ نْ جَ قدميـه -إِن تيرس-؛ فعَ
» (رواه البخاري).  يقَ الَفَ الطَّرِ يدٍ خَ مُ عِ وْ انَ يَ كَ

 أن يـأكل قبـل اخلروج لصـالة عيد الفطر متـرات عددهن . ٤
وتر (ثـالث أو مخس مترات)، وأال يأكل يف األضحى حتى 

يرجع.
 يسـتحب التأخري يف صالة عيد الفطر؛ من أجل أن يتمكن . ٥

املسـلم مـن دفـع زكاة الفطر ووصوهلـا إىل مسـتحقها، أما 
صالة عيد األضحى فيستحب فيها التبكري. 
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كتـــــــــــاب الصالة
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من أحكام العيدين 
 يكـره التنفل قبل صالة العيد وبعدها يف موضعها؛ إال إذا أديت يف . ١

املسجد فتؤد حتية املسجد عند الدخول.
يسن ملن فاتته صالة العيد أو فاته بعضها: قضاؤها عىل صفتها؛ بأن . ٢

يصليها ركعتني بتكبرياهتا، وما فاته يتمه عىل صفته.
 التكبـري ويكون بلفظ «اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، . ٣

اهللا أكـرب، وهللا احلمـد»، وكذلك بلفظ: «اهللا أكـرب اهللا أكرب اهللا أكرب 
كبريا». 

يسـن رفـع الصوت بالتكبري للرجال، أما النسـاء فيـرسرن به؛ ألن . ٤
املرأة مأمورة بخفض صوهتا.

يبـدأ التكبـري يف عيد الفطر: من فجـر يوم العيد إِىل خـروج اإلمام . ٥
للصـالة، ويبـدأ يف عيد األضحـى من صبح يوم عرفـة إِىل غروب 
شمس آخر أيام الترشيق (اليوم الثالث عرش)، فيكرب يف الطريق إِىل 
مـام، وأدبار الصلوات  املصىل وأثناء جلوسـه فيـه حتى حضور اإلِ

املفروضة املؤداة يف مجاعة، ويف األسواق والبيوت وغريها. 
توجيهات 

يسـتحب أن هينئ املسـلمون بعضهـم بالعيد، فيقـال: تقبل اهللا منا . ١
ومنك.

 يسـتحب الفرح بالعيد وإظهار هذا الفرح وأن هينئ املسـلم أقاربه . ٢
وأحبابه وإخوانه املسلمني.

العيـد فرصة جيب اغتنامها يف وصل األرحام املنقطعة، واإلِصالح . ٣
بني األنفس املتخاصمة.

 ال يرشع يف العيد زيارة املقابر، بل هو خمالف ملا يف العيد من البهجة . ٤
والرسور.

واملـأكل . ٥ امللبـس  يف  العيـال  عـىل  التوسـعة  العيديـن  يف  يـرشع 
والرتفيـه ممـا أحـل اهللا، فالعيـدان أيام فـرح ورسور وهبجـة، قال 
ِــَك فَۡلَيۡفرَُحواْ ُهَو َخۡيٞ  ِ َوبِرَۡحَتِهِۦ فَبَِذٰل َّ ــِل ٱ تعـاىل: ( قُۡل بَِفۡض

ا َيَۡمُعوَن ٥٨ ) [يونس: ٥٨]. ّمِمَّ
 ال جيـوز أن تشـتمل أفراح املسـلمني يف العيد عىل منكـر يتناىف مع . ٦

تعاليم اإلِسـالم وآدابه؛ من اختـالط، أو تضييع الصلوات، أو هلوٍ 
حمرم، أو استامع لألغاين، أو غري ذلك من املحرمات. 

https://www.al-feqh.com/ar

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/a
r



١٤٩ فقه العبادات المصور

صالة العيدين
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