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العيد في اإلسالم: 

العيــد يف اللغــة مأخــوذ مــن عــاد بمعنــى العــود 
أي عــاد إليــه، أو مأخــوذ مــن العــادة بمعنــى 

اعتــاده)1).
والعيــد يف اإلســالم هــو يــوم حمــّدد نّصــت عليــه 
ــه أعــاالً  الرشيعــة اإلســالمية املقّدســة وحــّددت ل
وآدابــًا ومراســم خاّصــة. واملســتفاد مــن النصــوص 
أّن أعيــاد املســلمني باملعنــى املصطلــح أربعــة ال غــر 
ــّوال،  ــهر ش ــن ش ــر يف األّول م ــد الفط ــي: )عي وه
ــهر ذي  ــن ش ــارش م ــوم الع ــى يف الي ــد األضح وعي
ــرش  ــن ع ــوم الثام ــو الي ــر وه ــد الغدي ــة، وعي احلّج
مــن ذي احلّجــة، ويــوم اجلمعــة مــن كّل أســبوع(.

ــر  ــن عم ــل ب ــن املفّض ــث ع ــاء يف احلدي ــد ج وق
قــال: قلــت أليب عبــد اهللA: كــم للمســلمني مــن 
ــت  ــد عرف ــت: ق ــاد(، قل ــة أعي ــال: )أربع ــد؟ فق عي

)1) املعجم الوسيط: ص635.
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ــا  ــا وأرشفه ــال يل: )أعظمه ــة، فق ــن واجلمع العيدي
ــارة إىل  ــة()1)، إش ــن ذي احلج ــر م ــن ع ــوم الثام ي

ــر. ــد الغدي عي
ــة  ــْت أربع ــة ُزّف ــوم القيام ــهA: )إذا كان ي وعن
ــروس إىل  ــّزف الع ــا ت ــل( ك ــز وج ــام إىل اهلل )ع أي
خدرهــا، يــوم الفطــر ويــوم األضحــى، ويــوم 
اجلمعــة ويــوم غديــر خــم()2)، وممــا يــدّل عــى عظم 
شــأن العيــد أّن اإلســالم قــرن كّل واحــد مــن عيديه 
ــا  ــي هل ــة الت ــعائره العام ــن ش ــعرة م ــني بش العظيم
ــق يف  ــا العمي ــا، وتأثرمه ــتها وبركته ــا وقداس جالهل
ــعرتان  ــان الش ــة، وهات ــة واالجتاعي ــة الفردي الرتبي
مهــا شــهر رمضــان الــذي جــاء عيــد الفطــر مســك 
ــد  ــى أح ــد األضح ــذي كان عي ــّج ال ــه، واحل ختام

أيامــه.

)1) وسائل الشيعة: ج10، ص443.
)2) املصدر السابق: ج 10، ص445.
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فهــذا الربــط اإلهلــّي بــني العيديــن، وبــني هاتــني 
الشــعرتني كاٍف للكشــف عــن وجــه احلقيقــة 
ــا  ع فيه ــا رُشِّ ــكّل م ــان ب ــدان ديني ــا عي ــا، وأّن فيه
مــن ســنن، بــل حتــى مــا نــدب إليــه الديــن فيهــا 
ــّي،  ــل، والتح ــوّي كالتجّم ــا دني ــور ظاهره ــن أم م
وإلطــاف  العيــال،  عــى  والتوســعة  والتطّيــب، 
ــرج  ــا ال خي ــو ممّ ــرح والله ــرح وامل ــوف، والف الضي
ــة  ــور املباح ــذه األم ــدس، فه ــرشع املق ــّد ال ــن ح ع
فمــن  النّيــة،  َحُســنَْت  إذا  الطاعــات  يف  داخلــة 
ــا  ــنت فيه ــات إذا حس ــالم أّن املباح ــن اإلس حماس
النيــة، وأريــد هبــا حتّقــُق حكمــة اهلل، أو شــكر نعمتــه 

ــا. ــن عليه ــاب املؤم ــات يث ــت قرب انقلب
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األبعاد الدينية للعيد:

بــذخ  أيــام  واألمــم  الشــعوب  يف  األعيــاد 
وإرساف، وهلــو وشــهوة، وجمــون وتفّســخ، وتكــرّب 
وغوايــة، وتعــاٍل واســتعالء، بينــا الدين اإلســالمي 
ــرب،  ــادة والتق ــة العب ــد بصبغ ــغ العي ــف، صب احلني
والتوبــة واملراجعــة، والتفكــر والتأمــل، واملتعــة 
ــد يف  ــاح، فالعي ــو املب ــحة والله ــعادة، والفس والس
ــه اهلل  ــة، رشع ــعائر املهم ــن الش ــعرة م ــالم ش اإلس
لتكتمــل حلقــة الــرب يف املجتمــع اإلســالمي كاملــة، 
ــا  َ ــَعائَِر اهللَِّ َفإِنَّ ــْم َش ــن ُيَعظِّ ــَك َوَم قــال تعــاىل: ﴿َذلِ

ــوِب﴾)1). ــَوى اْلُقُل ــن َتْق ِم
فالعيــد يف منهــج اإلســالم عبــادة وعمــل، رسور 
وشــكر، هبجــة وفرحــة، ســلوكيات وأخــالق، عفــو 
وإخــاء، فالنــاس يتبادلــون التهــاين ويتصاحلــون 
وتعقــد جمالــس احلــب والرتاحــم واملــودة فتتجــدد 

)1) سورة احلج: آية32.



9

ــة  ــط االجتاعي ــات اإلنســانية وتقــوى الرواب العالق
وتنمــو القيــم األخالقيــة وتعلــو قيمــة التآخــي 
والكــرم  واجلــود  والعطــاء  والبــذل  والتعــاون 
والرتاحــم والتعاطــف إىل حــد أن تــذوب املصالــح 
ــة بدافــع الرغبــة  الشــخصية، واملــآرب اآلنيــة املؤقت

ــاىل. ــد اهلل تع ــا عن في
وهــو شــعرة مــن شــعائر اهلل تعــاىل، التــي 
ــالمي،  ــع اإلس ــربز يف املجتم ــر وت ــي أن تظه ينبغ
والتحميــد  والتهليــل  التكبــر  اســتحباب  ومــا 
وغرهــا  للصــالة  واالجتــاع  العيــد،  صبيحــة 
عــى  للتأكيــد  إاّل  واملســتحبات  األعــال  مــن 
ــد  ــه، فق ــكّل مداليل ــد ب ــراز العي ــار وإب ــة إظه أمهي
ــن  ــوا العيدي ــه: )زّين ــول اهللF قول ــن رس روي ع
والتقديــس()1). والتحميــد  والتكبــر   بالتهليــل 
ــي  ــد، ه ــى العي ــت يف معن ــة قيل ــل كلم ــّل أفض ولع

)1) كنز العال: ج8، ص546.
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ــد  ــو عي ــا ه ــنيA: )إّن ــر املؤمن ــام أم ــة اإلم كلم
ملــن قبــل اهلل صيامــه ، وشــكر قيامــه()1)، فلقــد جــاء 
ــوان  ــف أل ــل بمختل ــادّي حمّم ــم عب ــة موس يف ناي
ــاىل.  ــل هلل تع ــاء والتذّل ــة، والدع ــادة والطاع العب
Cــة  نظــر اإلمــام احلســني بــن عــي ويف رواي

 ، يلعبــون ويضحكــون  يــوم فطــر  نــاس يف  إىل 
ــل  ــز وج ــم: )ان اهلل ع ــال هل ــه قائ ــت ألصحاب فالتف
جعــل شــهر رمضــان مضــارا خللقــه يســتبقون 
ــه قــوم ففــازوا  ــه، فســبق في ــه إىل رضوان ــه بطاعت في
ــب  ــب كل العج ــوا، فالعج ــرون فخاب ــف آخ وختل
مــن الضاحــك الالعــب يف اليــوم الــذي يثــاب فيــه 

ــرون()2).  ــه املق ــب في ــنون وخيي املحس
واعتــرب أمــر املؤمنــنيA أّن بإمــكان املؤمــن أن 
حيــّول كّل أّيامــه إىل أعيــاد، فقــالA: )كل يــوم ال 

)1) وسائل الشيعة: ج15، ص308.
)2) املصدر السابق: ج 7، ص480.



11

تعــي اهلل فيــه فهــو يــوم عيــد()1).
 وعنــهA أنــه قــال: )اليــوم لنــا عيــد، وغــدا لنــا 
عيــد، وكل يــوم ال نعــي اهلل فيــه فهــو لنــا عيــد()2).

هو يوم اجلوائز:

ورد يف كتــاب مــن ال حيــره الفقيــه، عــن جابر، 
عــن اإلمــام الباقــرA عــن أبيــهA أّنــه قــال: )إذا 
كان أّول يــوم مــن شــّوال نــادى منــاد أّيــا املؤمنــون 
أغــدوا إىل جوائزكــم، ثــّم قــال: يــا جابــر جوائــز اهلل 
ليســت كجوائــز هــؤالء امللــوك، ثــم قــال: هــو يــوم 

اجلوائز()3). 
ــه اإلنســان املؤمــن  ــوم الــذي يعلــن في وهــو الي
إنتصــاره عــى شــهواته وغرائــزه، فهــو يــوم الرمحــة، 
:Hــد ــيخ املفي ــال الش ــاده، ق ــه عب ــم ب  ألّن اهلل يرح

)وإّنــا كان عيــد املؤمنــني بمرسهتــم بقبــول أعاهلــم، 
)1) وسائل الشيعة: ج15، ص308.

)2) مستدرك الوسائل: ج6، ص 154.
)3) من ال حيره الفقيه: ج2، ص175.
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وتكفــر ســيئاهتم ، ومغفــرة ذنوهبــم، ومــا جائتهــم 
 مــن البشــارة مــن عنــد رهّبــم - جــل اســمه -

ــم  ــم، وقرهب ــى صيامه ــم ع ــواب هل ــم الث ــن عظي م
واجتهادهــم()1).

الفطــر  عيــد  يــوم  اإلنســان  يكــون  أن  فينبغــي 
ــه يف  ــه وعبادت ــول صوم ــًا لقب ــًا، راجي ــعًا خاضع خاش
شــهر رمضــان، خائفــًاَ وجــاًل مــن حرمانــه َورّده. 

)1) مسار الشيعة يف خمترص تواريخ الرشيعة: ص30. 
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الدالالت االجتماعية واإلنسانية للعيد:

العيــد يف معنــاه اإلنســايّن يــوم تلتقــي فيــه قــدرة 
الغنــّي، وضعــف الفقــر عــى حمّبــة ورمحــة وعدالــة 
ــان  ــزكاة واإلحس ــا ال ــاء، عنوان ــي الس ــن وح م
والتوســعة عــى مجيــع الفقــراء واملســاكني، فيتجــّى 
ــزل  ــال، وين ــه بامل ــى تعّلق ــّي، فينس ــى الغن ــد ع العي
مــن عليائــه متواضعــًا للحــّق وللَخلــق، ويذكــر أّن 
ــم  ــل معه ــه، فيتعام ــه وأعوان ــه إخوان ــن حول كّل م

ــة. ــان ورمح بإحس
ــاركة  ــّدي للمش ــعي اجل ــن الس ــّد م ــذا ال ب وهل
واملســاكني  الفقــراء  جتــاه  املســؤولية  حتّمــل  يف 
ــعارنا  ــن ش ــد، وليك ــة العي ــًا بفرح ــعرهم مجيع لنش
ــك  ــد، وذل ــاس بالعي ــاس كّل الن ــرح الن ــل ليف العم
مــن خــالل التعــاون والتكافــل واإليثــار، فقــد ورد 
ــه،  ــّدق ب ــه فتص ــًا فأعجب ــرتى ثوب ــًاA اش أن علي
ــر  ــن آث ــول: )م ــول اهللF يق ــمعت رس ــال: س وق
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ــة()1). ــة اجلنّ ــوم القيام ــره اهلل ي ــه آث ــى نفس ع
وروي عــن رســول اهللF  أنــه قــال: )ال يؤمــن 
ــن  ــه م ــّب لنفس ــا حي ــاس م ــّب للن ــى حي ــد حّت عب

ــر()2).  اخل
وللعيد أبعاد اجتاعية كثرة: 

منهــا: التالقــي والتــزاور وغرمهــا مــن املظاهــر 
ــل  ــن التواص ــد م ــانية تزي ــة إنس ــق حال ــي حتّق الت
ــد ورد  ــع، فق ــراد املجتم ــني أف ــم ب ــط احلمي والرتاب
احلــّث الشــديد عــى التــزاور يف اهلل ولقــاء اإلخوان، 
فقــد روي عــن رســول اهللF: )مــن زار أخــاه 
ــن  ــب م ــه ُكتِ ــه إلي ــة من ــه ال حلاج ــن إىل منزل املؤم
زوار اهلل، وكان حقيقــًا عــى اهلل أن ُيكــِرم زائــره()3).
)تــزاوروا يف   :Aوروي عــن اإلمــام الباقــر
ــدًا  ــم اهلل عب ــا، رح ــاة ألمرن ــك حي ــإّن ذل ــم ف بيوتك

)1) نور الثقلني: ج1، ص346.
)2) كنز العال: ج1، ص416.

)3) وسائل الشيعة: ج17، ص210.
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ــا()1). ــا أمرن أحي
والــرسور،  والبهجــة  الزينــة  إبــراز  ومنهــا: 
ــذات  ــت ل ــه ليس ــد وزينت ــة العي ــح أّن هبج فصحي
ــم  ــد مــن معــان ومفاهي ــه العي ــا حيمل ــل مل ــد، ب العي
ذنــوب  تتجــّى يف غفــران  عظيمــة يف اإلســالم 
ــم...  ــم وعبادهت ــول أعاهل ــاج، وقب ــم أو احل الصائ
إاّل أّن هــذا ال يتنــاىف أبــدًا مــع إبــراز مظاهــر الزينــة 
ــن  ــة م ــة املادي ــر، والزين ــل والتكب ــة بالتهلي املعنوي
خــالل التجّمــل يف اللبــاس للكبــار والصغــار، 
وتبــادل التهــاين والتربيــكات بأجــواء تســودها 

البهجــة والــرسور.
ــّب  ــه: )إّن اهلل حي ــولF قول ــن رس ــد ورد ع فق
ــه وأن  ــأ ل ــه أن يتهّي ــن إىل أخي ــده املؤم ــرج عب إذا خ

ــل()2).  يتجّم

)1) اخلصال: ص22.
)2) بحار األنوار: ج76، ص307.
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ــار  ــادقA: )إظه ــام الص ــن اإلم ــا روي ع وممّ
النعمــة أحــّب إىل اهلل مــن صيانتهــا، فإّيــاك أن تتزّيــن 

ــك()1).  ــن زّي قوم إاّل يف أحس
والعيــد يف معنــاه االجتاعــّي أيضــًا يــوم األطفال 
ــراء  ــوم الفق ــرح، وي ــرح وامل ــم بالف ــض عليه يفي
ــا  ــام جيمعه ــوم األرح ــعة، وي ــرس والس ــم بالي يلقاه
عــى الــرّب والصلــة، ويــوم املســلمني جيمعهــم 
ــّدد  ــاء جي ــوم األصدق ــزاور، وي ــامح والت ــى التس ع
فيهــم أوارص احلــّب ودواعــي القــرب. وحيمــل 
معــه تذكــرًا ألبنــاء املجتمــع بحــق الضعفــاء 
والعاجزيــن، حتــى تشــمل الفرحــة بالعيــد كل 

بيــت، وتعــّم النعمــة كّل أرسة.
وإىل هــذا املعنــى االجتاعــي يرمــز ترشيــع 
صدقــة الفطــر الواجبــة يف عيــد الفطــر، ونحــر 
األضاحــي يف عيــد األضحــى، فــإّن يف تقديــم ذلــك 

)1) الكايف: ج6، ص440.
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ــّرة يف  ــدي اخل ــًا لألي ــه إطالق ــد أو يف أيام ــل العي قب
جمــال اخلــر، فال تــرشق شــمس العيــد إاّل والبســمة 

ــب. ــر كّل قل ــة تغم ــفاه، والبهج ــو كّل ش تعل
وتذّكــر أخــي املؤمــن يف صبيحــة العيــد، وأنــت 
تقبــل عــى والديــك، وتأنــس بزوجــك، وإخوانــك 
وأوالدك، وأحبابــك، وأقربائــك، وأنــت تــأوي 
إىل ظّلــك الظليــل، ومنزلــك الواســع، إخوانــًا 
لــك يفرتشــون الغــرباء، ويلتحفــون اخلــراء، 
ويتضــورون يف العــراء. واســتحر أّنــك حــني 
تأســو جراحهــم وتســعى لســد حاجتهــم إنــا 
 تســّد حاجتــك، وتأســو جراحــك قــال تعــاىل: 
﴿َوامْلُْؤِمنُــوَن َوامْلُْؤِمنَــاُت َبْعُضُهــْم َأْولَِيــاء َبْعٍض﴾)1)، 
ــْن  ــُكْم﴾)2)، و﴿َم ــْرٍ َفألنُفِس ــْن َخ ــوْا ِم ــا ُتنِفُق ﴿َوَم

ــِه﴾)3).  ــا َفلِنَْفِس ــَل َصاحِلً َعِم
)1) سورة التوبة: آية71.

)2) سورة البقرة: آية272.

)3) سورة فصلت: آية46.
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وقــال رســول اهللA قــال: )مثــل املؤمنــن 
ــتكى  ــد، إذا اش ــل اجلس ــم كمث ــم وترامحه يف تواده

ــى()1).  ــهر واحُلّم ــائره بالس ــى س ــه تداع بعض
ــن  ــس ع ــن نّف ــادقA: )م ــام الص ــن اإلم وع
مؤمــن كربــة نفــس اهلل عنــه كــرب اآلخــرة وخــرج 
ــن  ــه م ــن أطعم ــؤاد وم ــج الف ــو ثل ــره وه ــن ق م
جــوع أطعمــه اهلل مــن ثــار اجلنــة ومــن ســقاه رشبــة 

ــوم()2). ــق املخت ــن الرحي ــقاه اهلل م س

)1) بحار األنوار: ج 58، ص 150.
)2) الكايف: ج2، ص200. 
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صالة العيد 

)الفطر واألضحى(

حكم صالة العيد:

الســؤال: مــا حكــم صــالة العيــد )الفطــر 
رشوطهــا؟ هــي  ومــا  واألضحــى( 

Aاجلــواب: هــي واجبــة يف زمان حضــور اإلمام 
ــة  ــر الغيب ــتحبة يف ع ــط، ومس ــاع الرائ ــع اجت م
مجاعــة وفــرادى، وال يشــرط فيهــا رشائــط اجلمعــة 
ــن  ــدد م ــا الع ــر فيه ــال يعت ــة ف ــت باجلاع وإن كان
اخلمســة أو الســبعة، وال بعــد فرســخ بــن اجلاعتــن 

ونحــو ذلــك. 
العيديــن  صــالة  وقــت  هــو  مــا  الســؤال: 

فيــه؟ واملستحبـــات 
ــوع  ــن طل ــن م ــالة العيدي ــت ص ــواب: وق اجل
الشــمس إىل الــزوال، ويســتحب تأخرهــا إىل أن 
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ترتفــع الشــمس، ويف عيــد الفطــر يســتحب تأخرها 
ــرة.  ــراج زكاة الفط ــار وإخ ــدار اإلفط ــد بمق أزي

ــد  الســؤال: مــا حكــم مــن مل يصــّل صــالة العي
هــل يقضيهــا أم مــاذا؟

اجلواب: األوىل قضائها بعد ذلك .
السؤال: هل يف صالة العيد أذان وإقامة؟

اجلــواب: ليــس لصــالة العيديــن أذان وال إقامــة، 
بــل يســتحب أن يقــول املــؤذن: )الصــالة( ثالثــًا.

الســؤال: هــل جيــوز إقامــة صــالة العيــد يف 
اليــوم الــذي يصــي فيــه احلجــاج يف مكــة املكرمــة؟

اجلــواب: نعــم إذا ثبــت هــالل ذي احلجــة وفــق 
الرائــط املعتــرة عندنــا.

ــر  ــن )الفط ــالة العيدي ــم ص ــا حك ــؤال: م الس
واالضحــى( بالنســبة للمــرأة؟
اجلواب: ال جتب بل تستحب.

ــد اجلاعــة؟  الســؤال: هــل جتــب يف صــالة العي
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العدالــة  العيــد  وهــل يشــرتط يف إمــام مجاعــة 
اجلاعــة؟ صــالة  إمامــة  يف  املطلوبــة 

وإقامتهــا  مســتحبة  العيــد  صــالة  اجلــواب: 
مجاعــة مســتحبة أيضــًا، ولكــن يشــرط فيهــا كــون 

ــادال.  ــام ع اإلم

كيفية صالة العيد:

الســؤال: مــا هــي كيفيــة صــالة العيديــن )الفطر 
واالضحى(؟

اجلــواب: صــالة العيديــن: ركعتــان يقــرأ يف 
ــرأ يف  ــل أن يق ــورة، واألفض ــد وس ــا احلم كل منه
األوىل بعــد احلمــد )والشــمس( ويف الثانيــة بعــد 
ــة  احلمــد )الغاشــية( أو يف األوىل )األعــى( ويف الثاني
ــرات،  ــس تكب ــّر يف األوىل مخ ــم يك ــمس( ث )والش
ــد  ــر بع ــة يك ــن، ويف الثاني ــن كل تكبرت ــت ب ويقن
ــوز  ــن وجي ــن كل تكبرت ــت ب ــًا ويقن ــراءة أربع الق
االقتصــار عــى ثــالث تكبــرات يف كل ركعــة عــدا 
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تكبــريت اإلحــرام والركــوع، وجيــزي يف القنــوت مــا 
ــل أن  ــوات، واألفض ــائر الصل ــوت س ــزي يف قن جي
يدعــو باملأثــور، فيقــول يف كل واحــد منهــا: )اللهــم 
أهــل الكريــاء والعظمــة، وأهــل اجلــود واجلروت، 
ــرة،  ــوى واملغف ــل التق ــة، وأه ــو والرمح ــل العف وأه
أســألك يف)1) هــذا اليــوم الــذي جعلتــه للمســلمن 
عيــدًا، وملحمــد صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ذخــرًا 
ومزيــدًا، أن تصــي عــى حممــد وآل حممــد، كأفضــل 
ــى  ــل ع ــادك، وص ــن عب ــد م ــى عب ــت ع ــا صلي م
مالئكتــك ورســلك، واغفــر للمؤمنــن واملؤمنــات، 
واملســلمن واملســلات، األحيــاء منهــم واألمــوات، 
اللهــم إين أســألك خــر مــا ســألك بــه عبــادك 
ــك  ــتعاذ ب ــا اس ــن رش م ــك م ــوذ ب ــون وأع الصاحل
ــن  ــام بخطبت ــأيت اإلم ــون(، وي ــادك املخلص ــه عب من

ــة.  ــة خفيف ــا بجلس ــل بينه ــالة يفص ــد الص بع

)1) يف بعض املصادر )بحق( بدل )يف(.
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أحكام صالة العيد:

ســؤال: مــا الــذي يتحملــه اإلمــام عــن املأمــوم 
يف صــالة العيديــن؟

ــالة  ــذه الص ــام يف ه ــل اإلم ــواب: ال يتحم اجل
ــات  ــرات والقنوت ــن األذكار والتكب ــراءة م ــر الق غ

ــوات. ــائر الصل ــا يف س ك
ســؤال: مــا الــذي ينبغــي ذكــره يف صــالة 

لعيديــن؟ ا
اجلــواب: ينبغــي أن يذكــر يف خطبــة عيــد الفطــر 
ــدر  ــروط والق ــن ال ــرة م ــزكاة الفط ــق ب ــا يتعل م
والوقــت الخراجهــا ، ويف خطبــة األضحــى مــا 

ــة. ــق باألضحي يتعل
ســؤال: هــل يشــرتط قــراءة ســور خمصوصــة يف 

صــالة العيديــن؟
ــن ســورة  اجلــواب : ال يشــرط يف صــالة العيدي
خمصوصــة، بــل جيــزىء كل ســورة ، نعــم األفضــل 
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أن يقــرأ يف الركعــة األوىل ســورة )الشــمس( ويف 
ــة ســورة )الغاشــية(، أو يقــرأ يف األوىل ســورة  الثاني

ــمس(. ــورة )الش ــة س ــى( ويف الثاني )األع
ســؤال: هــل يشــرتط يف صحــة صــالة العيديــن 

مجاعــة اإلتيــان بخطبتــني؟
اجلــواب: األحــوط لزومــًا عــدم تركهــا يف زمــان 

الغيبــة إذا كانــت الصــالة مجاعــة.
اخلطبتــني  يف  احلضــور  جيــب  هــل  ســؤال: 

فيهــا؟ واإلصغــاء 
ــن، وال  ــور يف اخلطبت ــب احلض ــواب: ال جي اجل

ــا. ــاء فيه اإلصغ
ــرات  ــك يف التكب ــن ش ــم م ــا حك ــؤال:  م س

والقنوتــات يف صــالة العيــد؟
اجلــواب: إذا شــك يف التكبــرات والقنوتــات 
ــن  ــو تب ــل، ول ــاوز املح ــل إذا مل يتج ــى األق ــى ع بن

ــه. ــل صالت ــا ال تبط ــا هب ــه كان آتي ــك أن ــد ذل بع
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ــراءة أو  ــن الق ــها ع ــن س ــم م ــا حك ــؤال: م س
التكبــرات أو القنوتــات يف صــالة العيــد؟

ــرات  ــراءة أو التكب ــن الق ــها ع ــو س ــواب: ل اجل
ــم  ــه ، نع ــل صالت ــا مل تبط ــات كال أو بعض أو القنوت
ــرة  ــجدتن أو تكب ــوع أو الس ــن الرك ــها ع ــو س ل

ــت. ــرام بطل اإلح
ســؤال: هــل جيــري يف صــالة العيديــن أحــكام 
ــي  ــزء املن ــاء اجل ــك وقض ــث الش ــن حي ــة  م النافل

ــه؟ ــق موجب ــد حتق ــهو عن ــجدة الس وس
اجلــواب: إذا مل جتــب صــالة العيديــن بــل كانــت 
ــان  ــي جري ــة - فف ــر الغيب ــا يف ع ــتحبة - ك مس
أحــكام النافلــة عليهــا إشــكال، فــال يــرك مراعــاة 
مقتــى االحتيــاط يف ذلــك. والظاهــر بطالنــا 
الســجدة  قضــاء  ولــزوم  ركعاهتــا،  يف  بالشــك 
ــق  ــد حتق ــهو عن ــجود الس ــيت، وس ــدة إذا نس الواح

ــه. موجب
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ــام يف  ــن أدرك اإلم ــى م ــب ع ــاذا  جي ــؤال: م س
ــد؟ ــالة العي ــرات يف ص ــض التكب بع

اجلــواب: إذا أدرك مــع اإلمــام بعــض التكبــرات 
يتابعــه فيــه ويــأيت بالبقيــة بعــد ذلــك ويلحقــه 
 يف الركــوع ، ويكفيــه أن يقــول بعــد كل تكبــر: 
يمهلــه  مل  وإذا  هلل«  واحلمــد  اهلل  »ســبحان 
كان  وإن  االنفــراد،  )اســتحبابًا(  فاألحــوط 
)أي  والءًا  بالتكبــرات  اإلتيــان  كفايــة  حيتمــل 
أيضــًا  يمهلــه  مل  وإن  بينهــا(،  دعــاء  دون  مــن 
الركــوع، يف  وتابعــه  والءًا(  )التكبــرات   تــرك 

كــا حيتمــل وهــو األقــوى جــواز حلوقــه إذا أدركــه 
وهــو راكــع.
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آداب صالة العيد:

سؤال: ما الذي يستحب يف صالة العيدين؟
اجلواب: يستحب فيها أمور :

األول: التكبــرات عقيــب أربــع صلــوات يف 
ــا  ــد ورابعه ــة العي ــرب يف ليل ــا املغ ــر أوهل ــد الفط عي
صــالة العيــد، وعقيــب عــر صلــوات يف األضحــى 
إن مل يكــن بمنــى أوهلــا ظهــر يــوم العيــد وعارشهــا 
ــى فعقيــب  ــاين عــر، وإن كان بمن ــوم الث ــح الي صب
مخــس عــر صــالة أوهلــا ظهــر يــوم العيــد وآخرهــا 
ــر يف  ــة التكب ــر، وكيفي ــث ع ــوم الثال ــح الي صب
الفطــر أن يقــول : »اهلل أكــر اهلل أكــر، ال إلــه إال اهلل 
واهلل أكــر، اهلل أكــر وهلل احلمــد، اهلل أكــر عــى مــا 
ــا« ويف األضحــى يزيــد عــى ذلــك: »اهلل أكــر  هدان
عــى مــا رزقنــا مــن هبيمــة األنعــام، واحلمــد هلل عــى 

مــا أبالنــا«.
الثاين: الغسل قبل صالة العيد.



28

عــن  جيــزي  العيديــن  غســل  هــل  ســؤال: 
وقتــه؟ ومتــى  الوضــوء، 

ــه  ــوء، ووقت ــن الوض ــزي ع ــم جي ــواب: نع اجل
ــان  ــمس، واألوىل اإلتي ــروب الش ــر إىل غ ــن الفج م

ــد. ــالة العي ــل ص ــه قب ب
ــالة يف  ــه إىل الص ــل خروج ــأكل قب ــث: أن ي الثال
ــا  ــى مم ــد األضح ــوده يف عي ــد ع ــر، وبع ــد الفط عي

ــه إن كان.  ــي ب يضح
الرابــع: أن خيــرج إليهــا راجــاًل حافيــًا مــع 

والوقــار. الســكينة 
اخلامــس:  اإلصحــار هبــا إال يف مكــة ، فإنــه 

يســتحب اإلتيــان هبــا يف املســجد احلــرام.
السادس: اجلهر بالقراءة لإلمام واملنفرد.

السابع: رفع اليدين حال التكبرات.
الثامــن: أن يســجد عــى األرض دون غرهــا ممــا 

يصــح الســجود عليــه.
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مكروهات صالة العيد:

سؤال: ما الذي يكره يف صالة العيدين؟
اجلواب: يكره فيها أمور :

حالــة  يف  إال  الســالح  مــع  اخلــروج  األول: 
اخلــوف.

ــا إىل  ــد وبعده ــالة العي ــل ص ــة قب ــاين: النافل الث
ــتحب  ــه يس ــولF فإن ــة الرس ــزوال إال يف مدين ال
صــالة ركعتــن يف مســجدها قبــل اخلــروج إىل 

ــالة. الص
الثالــث: أن ينقــل املنــر إىل الصحــراء ، بــل 

يســتحب أن يعمــل هنــاك منــر مــن الطــن.
الرابع: أن يصي حتت السقف.
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