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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى ولله وصلحبه وملن تلبعهم إبحسلاٍ ىل
يوم الدين ،أما بعد:
أحبايب الكرام ،أعيادحم داميًا مرتبطة ابلطاعة والعبادة ،وملن أعملم العبلادال الللن رب لا -سلبحاهه وتعلا  -جعلهلا مربوةلة

أبايم العيد؛ صالة العيد ،وه حتاج ىلٍ ىلح ا هقف مع صالة العيد وقفة مهمة ًّ
جدا مع بعض األحكام املتعلقة بيهلا ييل
تكوٍ السلسلة بتاعت ا كلها فيها األحكام الرتبوية واألحكام الفقهية واألحكام الشرعية.
ُحكم صالة العيد

ول واج ؟
ول فر ّ
صالة العيد اختلف العلماء يف ُحكمها ،هن اي ترى ُس ة ُمؤكدة ّ

املالكيلة والشللافعية اهبللا ىل أ للا ُسل ة ُمؤكلدة عللن رسلول هللا -صلللى هللا عليلله وسلللم ،-والللحل حلللدي ال ل -صلللى هللا

كتبهن هللا على العباد يف اليوم والليلة "..صححه األلباين.
س صلوال ُ
عليه وسلم" :-خ ُ
فقالوا ُهم خس صلوال بس.

وحدي ال

-صللى هللا عليله وسللم ،-األعلرايب الللن جلاء يسللل ال ل -صللى هللا عليله وسللم :-ملا فلر هللا عللن؟

خس صلوال يف اليوم والليلة ،فقال :هل علن غيُها؟" فيه شنء مفرو
قالُ " :

"قال :ل ،ىلل أٍ تطوع" صحيح البخاري .فال

علن اتين؟

ه ا وضح ىلٍ هن فيه خس صلوال مفروضة والباقن ُس ة.

ة ُهم ليه قالوا ُس ة ُمؤكدة ،قالوا :الحل لفعل ال

-صلى هللا عليه وسلم -هلا ابستمرار ومداومته عليها.

أمللا األح للاف -رمحهللم هللا -فللاملُف بلله ع للدهم أٍ صللالة العيللد واجبللة؛ والللحل ملواةبللة ال ل -صلللى هللا عليلله وسلللم-
عليها من دوٍ تركها ولو مرة واحدة ،وأل ا تُلؤدى جبماعة ،ولقول هللا -عز وجل:-
"فص ّل لربّحل واْنر" الكوثر ،٢:أي فص ّل صالة العيد ،وه ا على سبيل األمر.

أما احل ابلة فيلروٍ أ ا فر كفاية؛ لقوله تعا " :فص ّل لربّحل واْنلر" ،وقلالوا كملاٍ اللدليل عللى ىلٍ هلن فلر كفايلة ىلاا

قام هبا البعض سقطت عن الباقني ىلٍ ال كاٍ داميًا مداوم عليها -صلى هللا عليه وسلم.-
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وقت صالة العيد ..م يبدأ وم ي تهن؟
اي ترى وقتها ام ؟ بيبدأ وقت الصالة من ىلم إلم ؟ أما وقت صالة العيد كما اهل ىلليله وهلور الفقهلاء ملن احل فيلة
واملالكية واحل ابلة ،ىل أٍ وقت صالة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قليد ُرملح الللن هلو بعلد الشلرو بربلع سلاعة ،داميًلا
لص
ب بص يف األعياد هالقن ال تيجة يقول لحل صلالة العيلد السلاعة كل اُ ،هلم جلابوا م لني ىلٍ صلالة العيلد السلاعة كل ا؟ بُ ّ

على وقت الشرو وضيف على الشرو ربع ساعة ،هو دا بداية وقت صالة العيد.
وميتد وقتها ىل ابتداء الزوال ،يعين قبل المهر بتلت ساعة.

يعين وقتها مملدود ملن بعلد الشلرو بربلع سلاعة ىل قبلل المهلر ب ُلل سلاعة ،ممكلن هصللن صلالة العيلد يف أي وقلت ملن

ه ل ا األوقللال ،األفضللل واألحسللن هصللليها يف أول وقتهللا إلٍ دا أح ل ّ األعمللال ىل هللا ،ف ل اا ح لال عُ ل ر ،فيلله أمطللار
شديدة ،فيه حاجة أو دتاجني هتلخر شوية فال أبس بتلخي صالة العيد شوية.
استحباب صالة صالة العيد يف املُصلى
ضا املتعلقة بصالة العيد ىلٍ ىلح ا هصليها يف املُصلى ،كما كاٍ ال
من األحكام أي ً
يف حدي

أيب سعيد اخلدري وغيا من أصحاب ال

-صلى هللا عليه وسلم -يفعل ،كما

-صلى هللا عليه وسلم" -كاٍ رسول هللا صلى هللا عليه

خيرج يوم الفطر واألضحى ىل املصلى" صحيح البخاري .ما ثلبلتش ىلٍ ال
وسلم ُ

-صلى هللا عليه وسلم -صلى

العيد يف املسجد.

فالس ة ىلٍ ال اس كلها خترج يف يوم العيد ىل املُصلى ،الساحال الواسعة اللن ميتلئ هبا ال اس ،يصلن فيها ال لاس صلالة
العيد ،ودي من الس ن الواردة عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

أما صالهتا يف املسلجد فلدا يليهلا ع لد وجلود ضلرورة ،فيله أمطلار شلديدة أو غلي اللحل فلال أبس أٍ تُصللى يف املسلجد،
أما غي الحل فالصالة تُصلى يف املُصلى.

ضا ىلٍ مسجد ال
ويدل على الحل أي ً
صالة العيد وخرج ال

-صلى هللا عليه وسلم -اللن الصالة فيه أبلف صلالة فيملا سلواا تلر ال ل فيله

-صلى هللا عليه وسلم -ىل املُصلى.

هل يوجد س ة قبلية أو بعدية لصالة العيد؟
ضا من األمور املتعلقة بصالة العيد هلو أحم اي تلرى للو جيلت صلالة العيلد بلدري شلوية وبلدأل بقلى ال لاس بقلى
ك لحل أي ً

يف املُصلى بدؤوا التكبي ،هل فيه ُس ة قلبلية أو ُس ة بلعدية لصالة العيد؟ لليس لصلالة العيلد ُسل ة قلبليلة ول بلعديلة ،فل اا
جاء اإلهساٍ م ا ىل صالة العيد ف هه جيلس ىل املُصلى ول يُصلّن صالةً.

ملااا يُستح صالةُ صالة العيد يف املُصلى؟
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ةيل اح للا دلوقللت عرف للا ىلٍ مل ه احل فيللة والصللحيح ع للد احل ابلللة أٍ األصللل هللو اخلللروج لصللالة العيللد يف املصلللى،
واستدلوا على الحل أبٍ ال

-صلى هللا عليه وسلم -خرج يف يلوم الفطلر ويف يلوم األضلحى ىل املُصللى ،وهكل ا فعلل

ويعللا ،وملا تللر ال ل -صللى هللا عليلله وسللم -صللالة العيلد يف املصلللى ملع فضللل
اخللفلاء الراشلدوٍ رضللواٍ هللا علليهم ً
الصالة يف مسجدا -صلى هللا عليه وسلم .-دا يؤكد لي ا ىلٍ صالة العيد لزم تكوٍ يف املُصلى.

حد يسلل ة هو ليه صالة العيد يف املُصلى؟

الشلليا األلبللاين -رمحلله هللا -كللاٍ يقللول" :ىلٍ هل ا السل ة هلللا حكمللة عميمللة ابل للة ،وهللن أٍ يكللوٍ للمسلللمني يومللاٍ يف

لبياحم يتوجهللوٍ ىل هللا عللز وجللل بقلللوهبم ،جتمعهللم كلمللة واحللدة،
الس ل ة ،جيتمللع فيلله أهللل كللل بلللدة رجل ً
لاء وصل ً
لال وهسل ً

ويصللوٍ خلللف ىلملام واحللد ،ويُك ّلِوٍ ويلُهلّلللوٍ بلدعوة واحللدة ،ويللدعوٍ هللا صلصلني كللل م عللى قلل رجلل واحللد" .مللا
أول ىلٍ كل ح ّن كبي من األحياء يبقى فيه ُمصلى ال لاس كلهلا متجمعلة فيله ،كلل قريلة هلو ُمصللى واحلد بلس ،ملش زي

ما ب شوف لألسف ال اس ضيعت احلكمة من صلالة املُصللى ،مللا ب القلن يف القريلة الواحلدة تالتلة أربعلة خسلة ُمصلليال
وبيتشاكلوا مع بعض ال اس تروح تصلن فني.

احلكمة من صالة العيد جنمع ال اس كلهم على قل رجل واحد.
قال بعض العلماء" :واحلكمة يف صالة العيلد يف املُصللى ألجلل املباعلدة بلني الرجلال وال سلاء؛ ألٍ املسلاجد وىلٍ كبُللرل

وخروجلا؛ فتقلع الفت لة يف دلل العبلادة" .املسلجد ًّأاي
لول
يقع فيها الزدحام وعلى أبواهبلا الزحلام بلني الرجلال وال سلاء دخ ً
ً
كاهت سعته فلن يتّسع للرجال وال ساء هب ا الصورة ،أما املُصلى ف هه يتّسع لكل الرجال وال ساء.
صالفة الطريق يف ال هاب ىل املُصلى واإلايب م ه
ضللا مللن األمللور املهمللة جل ًّلدا اللللن اح للا عللايزين هؤكللد عليهللا ىلٍ مللن السل ة ىلٍ اح للا هل ه وهعللود يللوم العيللد ىل
كل لحل أي ً

املُصلى ه ه من ةريق وهعود من ةريق وخر ،ودي ُس ة عن ال ل -صللى هللا عليله وسللم ،-كملا يف حلدي جلابر -

لوم عيللد خللالف الطريللق" صللحيح البخللاري ،راح مللن ةريللق
رضللن هللا ع لله" -كللاٍ ال ل صلللى هللا عليلله وسلللم ىلاا كللاٍ يل ُ
ورجع من ةريق اتين.

 احلكمة من صالفة الطريقوالعلماء كتي اتكلموا عن احلكمة من كدا .فاإلمام ابن حجلر -رمحله هللا -كلاٍ بيقلول" :هل ا إلحيلاء ُسل ة اكلر هللا علز

وجللل يف كللل الط ُرق لال" أهللت رايللح مللن ةريللق فبتل ُكر فيلله رب للا ،وراجللع مللن ةريللق فبتل كر فيلله رب للا ،فكللدا املدي للة كلهللا
بيض ّج فيها التكبي.

األمر التاين :قال احلافظ بن حجر" :ه ا فيه تك ير للشهود" أهت رايح من ةريلق بتل ُكر رب لا؛ فلاألر تشلهد ليلحل يلوم

ضا ه ا تشهد ليحل يوم القيامة؛ فه ا تك ير للشهود.
القيامة ،وأهت راجع من ةريق اتين فاألر أي ً
لس ة ال صلى هللا عليه وسلم.
ً
فضال ً
ةبعا عن اتّباع ا ُ
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اجتماع العيد واجلمعة يف يوم واحد
ول ه صللن
هو لو العيد اجتمع يف يوم وعة ،بقى العيد واجلمعة يف يوم واحلد ،اي تلرى اح لا ه عملل ىليله ،ه صللن عيلدّ ،

ول هسي الت ني؟
ول ه صلن الت نيّ ،
وعةّ ،
ىلوال فيها أربعة أقوال:
املسللة دي ً

الق لول األول :أٍ اجلمعللة جت ل ول تس ل ُقط ابلعيللد ،وأحللد ا ل يُسللقط اآلخللر ،وهق لل اإلمللام احلللافظ بللن قدامللة ه ل ا يف
املُ ين عن أك ر الفقهاء ،ىلٍ واج عليحل ىلاا كلاٍ العيلد يلوم اجلمعلة ىلهلحل تصللن وعلة وتصللن عيلد ،تصللن دا وتصللن

دا.

القول التاين :ىل ٍّ يس ُقط حضور اجلمعة بصالة اإلهساٍ للعيد ،وهل ا مل ه عملر بلن اخلطلاب وع ملاٍ بلن عفلاٍ وعللن

بللن أيب ةال ل وابللن عمللر ،بللس اإلم لام أمحللد أ ّكللد وقللال مللش مع ل ىلٍ صللالة العيللد تُسللقط اجلمعللة ىلٍ أحم مللا أصللليش
اجلمعة ،ل دا أهت هتصليها ةُهر.

امل ه ال ال  :ىلٍ صالة اجلمعة تس ُقط عن أهل العوايل البعيدين عن املُ ُدٍ وال ُقرى دوٍ أهل امللُ ُدٍ واألمصلار ،ال لاس
اللن بعيدة عن املسجد هيبقى صع عليهلا ىلٍ هلن تيجلن املُصللى تصللن وترجلع اتين ،وترجلع اتين لصلالة اجلمعلة ،فلدا

بقى صع عليها ًّ
جدا ،فدا سقط ع هم اجلمعة.

القول الرابع :تُلؤخر صلالة العيلد وتُصللى حلني يرتفلع ال هلار ،ول يُصللى اجلمعلة ول المهلر ،ودا مل ه ابلن اللزبي وابلن

عباس -رضن هللا ع هما.-

ولكن الراجح من األقلوال دي كلهلا بعلد اكلر األربعلة أقلوال ُدول ،اللراجح ملن األقلوال دي كلهلا هلو قللول ملن قلال ىلٍ
صللالة العيللد ىلاا صللالها اإلهسللاٍ ف للا تُسللقط صللالة اجلمعللة؛ حلللدي زيللد بللن أرقللم -رضللن هللا ع لله ،-قيللل للله" :هللل

شلهدل مللع رسللول هللا -صلللى هللا عليلله وسلللم -عيللدين يف يللوم؟" يعللين اجلمعللة والعيللد" ،قللال :هعللم ،قللال :فكيللف كللاٍ
صل" صححه األلباين.
يص ع؟ قال :صلى العيد مث رخص يف اجلمعة ،مث قال :من شاء أٍ يصلّن "..أي اجلمعة " ..فليُ ّ

يف حدي أيب هريرة -رضن هللا ع ه ،-قال ال

-صلى هللا عليه وسلم:-

"قللد اجتمللع يف يللومكم ه ل ا عيللداٍ ،فمللن شللاء أجللزأاُ ع لن اجلمعللة ،وىلحم ُُ ّمعُ لوٍ ىلٍ شللاء هللا تعللا " صللححه األلبللاين،

ُُ ّمعُوٍ يعين ال

هيصلّن اجلمعة كماٍ.

فاح ا هقول مبقتضى ه ين احلدي ني أٍ األفضلل واألحسلن واألكملل لاهسلاٍ ىلهله يصللن العيلد ويصللن اجلمعلة ،الدرجلة

اللن أقل م ها ىلهه يصلن العيد ويصلن اجلمعة ةُه ًرا فقد رخص له رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف الحل.
ىلبداء الفرحة والسرور وتوزيع اهلدااي يف العيد
صالة العيد ُس ة ُمستحبةُ ،س ة ُمؤكدة عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

ويللل أوي ىل ٍّ كللل ال للاس تشللهد صللالة العيللد ،ووي لل ىلٍ الللدعاة واملشللايا يُمهللروا لل للاس الفرحللة يف يللوم العيللد ،توزيللع
الباللني ،توزيع الشوكولتة ،توزيع اهلدااي على األولد تفر كتي ًّ
جدا مع ال اس ،ايريت دا يمهر داميًا ع د ال اس.
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وقفال مع صفة صالة العيد
أما ابل سبة لصفة صالة العيد فالزم هقف فيها عدة هقاط سر ًيعا:
 ل أااٍ هلا ول ىلقامةال قطل للة األو  :ىلٍ صل للالة العيل للد ل أااٍ هلل للا ول ىلقامل للة ،ول ق ل للول "الصل للالة جامعل للة" ،الصل لللوال اخلمل للس هلل للا األااٍ،
الصلللوال اللللن بتكللوٍ بسللب وايل زي الكسللوف واخلسللوف بي للادي املللؤاٍ بقولله "الصللالة جامعللة" ،أمللا صللالة العيللد
فللال أااٍ هلللا ول ىلقامللة ول ق للول الصللالة جامعللة؛ حلللدي ابللن عبللاس -رضللن هللا ع لله -قللال" :أٍ رسللول هللا -صلللى هللا
عليه وسلم -صلى العيد بال أااٍ ول ىلقامة" صححه األلباين.
لليت مللع رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم العيللدين غللي مللرة ول ملرتني ب للي
وقللال جللابر بللن للرة -رضللن هللا ع لله" :-صل ُ
أااٍ ول ىلقامة" صحيح مسلم.

اإلمام ال ووي بيعلّق على احلدي ني فبيقول" :ول يُشرع األااٍ واإلقامة ل ي املكتوابل اخلمس" وبه قلال وهلور العلملاء

من السلف واخللف.

 عدد ركعال صالة العيدأما صالة العيد ودي ال قطة التاهية فهن ركعتني ،قال عمر -رضن هللا ع ه" :-صالةُ العيلد واألضلحى ركعتلاٍ ،مت ر
لام غليُ
قصر على لساٍ هبيّكم صلى هللا عليه وسلم" صححه األلباين.
للول شلنء يبلدأ
وقال أبو سعيد اخلدري" :كاٍ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرج يلوم الفطلر واألضلحى ىل املُصللى ف ُ
به الصالة" صحيح البخاري .يبدأ ابلركعتني ،ل فيه ركعتني ُس ة قبلها ول ركعال بعدها.
 صفة صالة العيد والتكبي فيهاأمللا صللفة صللالة العيللد فكللاٍ مللن هديلله -صلللى هللا عليلله وسلللم -أهلله كللاٍ يُكل ّلِ تكبللية اإلحلرام ،هللا أكللِ ،وبعللد تكبللية

اإلحلرام كلاٍ -صلللى هللا عليله وسلللم -يُك ّلِ سلبع تكبليال ،هللا أكللِ ،هللا أكلِ ،هللا أكللِ ..ورد علن ابللن عملر -رضللن

هللا ع ه -أهه كاٍ يرفع يديه مع كل تكبية.

فل اا أ للى اإلمللام تكبلية اإلحلرام وبعللدها سلبع تكبليال ُسل ة علن رسللول هللا -صلللى هللا عليله وسلللم ،-كللاٍ -صلللى هللا

عليه وسلم -يقرأ بفاحتلة الكتلاب و"سلبّح اسلم ربّلحل األعللى" ،ويف ال اهيلة بفاحتلة الكتلاب و"هلل أات حلدي ُ ال اشلية".
ضا -صلى هللا عليه وسلم -أهه كاٍ يقلرأ يف الركعلة األو ب ل " ۚ وال ُقلروٍ المجيلد" ،ويف الركعلة ال اهيلة بل ل
وثبت ع ه أي ً
"اقلتلربت الساعةُ واهشق القم ُر".

يبقى يف القراءة هيئتني :ىلما "سبّح اسم ربّحل األعلى" و"هل أات حدي ُ ال اشية".
وىلما ب ل " " وسورة القمر.
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وكاٍ من هديله -صللى هللا عليله وسللم -أهله بعلد تكبلية اإلحلرام كلاٍ يُك ّلِ سلبل ًعا ،وكلاٍ بعلد تكبلية الهتقلال يف الركعلة
سا ،دي اهليئة األو .
ال اهية يُك ِّ خ ً

ضا عن رسول هللا يف صالة العيد أهه كاٍ يكِ يف األو أر ًبعا ويف ال اهية أر ًبعا.
وثبت أي ً

وُكلٌّ ُس ة عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

ضا عرف لا ىلٍ هلن ركعتلني كملا
اح ا عرف ا دلوقت ىلٍ هن بال أااٍ وبال ىلقامة ،مفيش ُس ة قبلها ول ُس ة بعدها ،ك لحل أي ً

ثبت عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-
وقفال مع خطبة العيد

مللن السل ة كمللاٍ يف يللوم العيللد ىلاا أ للى اإلمللام الصللالة أٍ خيطل يف ال للاس خطبللة العيللد ،ودا ال ابللت عللن رسللول هللا -
قائمللا خطب لةً
صلللى هللا عليلله وسلللم -أهلله كللاٍ ىلاا سلللم مللن الصللالة اسللتقبل ال للاس وخطللبهم -صلللى هللا عليلله وسلللمً -
واحدة أو خطبتني كما قال بعلض أهلل العللم ،املسلللة فيهلا هلزاع يسلي ،كلاٍ ال ل -صللى هللا عليله وسللم -يفتلتح هل ا
اخلطبة يمد هللا و ُشكر هللا على ما يسلرا ملن اللّعم والطاعلال وىلكملال عُلدة الصليام يف الفطلر ويلُلرغّبهم يف األضلحى يف
مسللة األضحية ويب ّني هلم األحكام.

ضللا ىلٍ هل ا اخلطبللة تكللوٍ واصلللة لل سللاء ألٍ ال ل -صلللى هللا عليلله وسلللم -كللاٍ ي ل ه ىل ال سللاء
ويُسل ّلن ك ل لحل أي ً
ويعمهن -صلى هللا عليله وسللم ،-فيُس ّلن لاملام وعلظ ال سلاء يف خطبتله وتل كيهن مبلا جيل علليهن ويلُرغّل اجلميلع يف
ةاعة هللا -عز وجل -ويف الصدقال.

الس للتماع خلطب للة العي للد ُسل ل ة ع للن رس للول هللا -ص لللى هللا علي لله وس لللم ،-فل ل اا س لللم اإلم للام فم للن أحل ل أٍ ي ص للرف

فلي صرف ،ومن أح أٍ جيلس ويسمع اخلطبة فه ا هو األفضل.

قلال جللابر -رضلن هللا ع لله" :-قلام ال ل صلللى هللا عليله وسلللم يلوم الفطللر فصللى ،فبلدأ ابلصللالة ،مث خطل  ،فلملا فللر
رهن ،وهو يتوكل على يد بالل ،ر
ط ثوبهُ يلُلقن فيه ال ساءُ الصدقة" صحيح البخاري.
وبالل ابس ر
هزل فلتى ال ساء ،ف ك ُ
لرج يللوم الفطللر واألضللحى ىل
يف حللدي أيب سللعيد اخلللدري -رضللن هللا ع لله" -كللاٍ رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم خيل ُ
فيقوم مقابل ال اس."..
املُصلى ،فلول شنء يبدأُ به الصالة ،مث ي صرفُ ،

لوس علللى
يبقللى صللالة العيللد ملهللال م للِ ،ملهللال كرسللن عللايل واحللد يقللف عليلله" ،فيقل ُ
لاس جلل ر
لوم مقابللل ال للاس ،وال ل ُ

صفوفهم ،فيعمُهم ويوصيهم وأيمرهم" صحيح البخاري.
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اخلامتة
كاٍ ه ا هو هدي ال
املتعلقة بصالة العيد.

-صلى هللا عليه وسلم -يف خطبة العيلد وصلالة العيلد ،وهبل ا يكلوٍ دا ُُملل بسليط لألحكلام

أسلل هللا -عز وجل -أٍ يلُعلّم ا وأٍ يلُف ّهم ا وأٍ يلُلهم ا ُرشدحم يف أقوال ا وأفعال ا.
ه ا وصلى هللا على هبي ا دمد ووله وصحبه وسلم.

مت يمد هللا
شاهدوا الدرس لل شر على ال ت يف قسم تفريغ الدروس يف م تدايل الطريق ىل هللا وتفضلوا ه ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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