


 
 العيدأحكام 

 :المقدمة
ُد لِلَِّه  مح َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّيحَل َوالن ََّهاَر ِخلحَفًة ِلَمنح أَرَاَد َأنح  *}الَِّذي َجَعَل ِف السََّماِء بُ ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا ُمِنريًا اْلَح

 اإىل اهلل بإذنه وسراجً  اوداعيً  ،اونذيرً  اومبشرً  اه هاديً الذي أرسله رب  ، والصالة والسالم على نبينا حممد  ورًا{، ذَّكََّر أَوح أَرَاَد ُشكُ يَ 
 .امنريً 

 : أما بعد
فيها  اْلديثَ  اليت تناولتُ  ،وله أحكام شرعية تتعلق به من أجل ذلك قمت بإعداد هذه الرسالة، فإن العيد من شعائر اإلسالم

ومشروعية  ،وحكم التكبري وأنواعه وصفته، وحكم صوم العيدين وأيام التشريق الثالثة ،د وحكمة مشروعية العيدينعن معىن العي
، وحكم قضاء العيد ،مصلى العيد وآداب اخلروج إىل ،وصفة صالة العيد ومكان إقامتها ،صالة العيدين وحكمها ووقتها
 وختمتُ ، وحكم زيارة املقابر يوم العيد، وصفة اللهو والغناء املباح ،وصفة التهنئة بالعيد ،وحكم اجتماع العيد مع اجلمعة

 .الرسالة باْلديث عن العيد كموسم ألعمال الرب
 صالح نجيب الدق

 
َ  دَّدألَن  ه يع  ود ك  ل َس   االِعي  ُد عي  دً  يَ ُس  : اأَلع  راي اب  نُ ق  ال : معنىىا العيىىد َُ ، ع  ك  ل  ي  وم في  ه َ ح  : الِعي  دُ : منظ  ور ق  ال اب  نُ ، نة ِبَف  رَح  
لس  ان الع  رب مب  ن منظ  ور ) ؛واجلم  ع َأعي  اد، ن الع  ادة أَل   م اعت  ادوهاش  تقاقه ِم  : وقي  ل ،ك  هَن م ع  ادوا ِإلي  ه،  ن ع  اد يَ ُع  ودواش  تقاقه ِم  

 (.9513ص  4ج 
 : أعياد المسلمين

، رمض  انعي  د الف   ر وي  هنا عق  ع انقض  اء ص  وم ش  هر : وه  ي ،جي  ع عل  ى ك  ل مس  لم أن يعل  م أن األعي  اد ِف اإلس  الم ثالث  ة فق   
وه و  ؛وهن ا  عي د ثال ث ي هنا ِف خت ام ك ل أس بوع، ران ك ل ع امتك رَّ يوه ذان العي دان ، وعيد األض ىى ِف خت ام عش ر ذي اْل  ة

 .يوم اجلمعة
ر فيه ا العظيم ة ال يت انتَص وم وريه ا م ن الغ  وا   ،وم و  وة الف ت  ،مبناسبة م رور ذك رغ و  وة ب در الك ربغ وليس ِف اإلسالم عيد  

 .(541ص : 541ص  1ج شرح زاد املستنقع مبن عثيمني (، )15ص   1احمللى مبن ح م ج  ) ؛اباهرً  اتصارً املسلمون ان
وم ش رعها  ،م ا أن  ل اهلل   ا م ن س ل ان، فه و بدع ة ِف ال دين - الف  ر واألض ىى واجلمع ة - الثالثة وكل ما سوغ هذه األعيادِ 

 .صلى اهلل عليه وسلمنبينا حممد 
 

 :  يدينالع مشروعية حكمة
ه   ي ا فريض   ة م   ن ف   رائ  اإلس   الم و وح الن   اد أدَّ  ؛ ف   إنالنس   بة لعي   د الف    ربف، ِْلك   م جليل   ة س   اميةإن اهلل تع   اىل ق   د ش   رع العي   دين 

 وش كر  ، هلذا العي د ما يكون فيه إظهار  ويفعلون من السرور واللعع املباح  ،عيد يفرحون فيه ف عل هلم اهلل ع  وجل يومَ ، الصيام
 ام ن ص ام رمض ان إ انً  ؛ ألنال يت ارتكبوه األ  م للص وا بالص وم م ن ال ذنوب واملعاص ي فيفرح ون ، النعمة ذهعلى ههلل ع  وجل 

 



 اوم  ن ق  ام ليل  ة الق  در إ انً  ، وف  ر ل  ه م  ا تق  دم م  ن ذنب  ه اواحتس  ابً  اوم  ن ق  ام رمض  ان إ انً  ، ر ل  ه م  ا تق  دم م  ن ذنب  هف  و اواحتس  ابً 
ال درجا  وزي ادة  ورف عِ ف رح املس لم بنعم ة مغف رة ال ذنوب ل اهلل تع اىل عي د الف  ر ليَ ول ذا جع  ؛وف ر ل ه م ا تق دم م ن ذنب ه اواحتسابً 

 .اْلسنا  بعد هذا املوسم من ال اعا 
وفيه ا ي وم  ،اهلل ك رِ م ن ال اع ا  وذِ  فيه ا لننس ان اإلكث ارُ  ذي اْل  ة ال يت يس ن   وأما بالنسبة لعيد األضىى فإن ه ي هنا بع د عش رِ 

وأم ا بالنس بة للى  اج ال واقفني عل ى جب ل عرف ة ف إن ، ر ذن وب س نتنيأن ص يامه يكف   اهلل عليه وس لم صلىعرفة الذي أخرب النيب 
 ي وم عي د فك ان ي وم عي د األض ىى ال ذي يل ي ي وم عرف ة، ر للمخلص ني م نهم ذن و مد املالئكة بهننه قد وَف شهِ لع عليهم ويُ اهلل ي َّ 

 1ش  رح زاد املس  تنقع مب  ن عثيم  ني ج   ) ؛عل  ى ه  ذه النعم  ة العظيم  ة نهرو للمس  لمني يفرح  ون في  ه مبغف  رة اهلل تع  اىل ل  ذنو م ويش  ك
 .(151ص : 155ص 

 :  فضل يوم األضحا
روغ أبو داود عن عبداهلل  ؛يغفل عنه الكثري من املسلمني، يوم عظيم مبار  -وهو اليوم العاشر من ذي اْل ة  - إن يوم النىر

)حديث ((؛ ر  ىر مث يوم القُ أعظم األيام عند اهلل تبار  وتعاىل يوم النَّ إن )): قال صلى اهلل عليه وسلمبن قرط  عن النيب 
 .(5111صىي  أي داود لأللباين حديث (، )صىي 

ووا من ون فيه مبىًن بعد أن فرَ ر  ألن الناد يقَ  ؛لي يوم النىرهو اليوم الذي يَ : ريوم القُ : قال حممد مشس اْلق العظيم أبادي
 .(541ص   1)عون املعبود شرح سنن أي داود ج   ؛احواطواف اإلفاضة والنىر واست 

 
 :  فضل أيام التشريق

سيت ب ذلك لتش ريق  ؛والثالث عشر من ذي اْل ة(، والثاين عشر، )وهي أيام اْلادي العشر، أيام التشريق ثالثة  بعد يوم النىر
ف  ت  الب  اري مب  ن ح   ر  ،179ص    4ن  ووي ج   )مس  لم بش  رح ال؛ ها ِف الش  مسش  رُ قدي  دها ونَ وه  و تَ ، الن  اد ْل  وم األض  احي فيه  ا

 .(111ص  4العسقالين ج 
ة األرح  ام لَ وِص   ،ص  لى اهلل علي  ه وس  لم يس  تىع فيه  ا اإلكث  ار م  ن ذك  ر اهلل والص  الة عل  ى الن  يب   ،أي  ام مبارك  ة وه  ذه األي  ام الثالث  ة

 وما أشبه ذلك من أعمال الرب. ،والتصدق على احملتاجني
)مسلم ((؛ أيام التشريق أيام أكل  وشرب  وذكر  هلل)): صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل : لروغ مسلم  عن نبيشة اهلذيل قا

 .(5545حديث  4ج 
 :  قال ابن رجع اْلنبلي

وكلم   ا ، وب   ذلك ت  تم النعم   ة، قل  و م بال   ذكر والش  كر ونع   يمُ ، أب  دا م باألك   ل والش  رب أي  ام التش   ريق جيتم  ع فيه   ا للم   منني نع   يمُ 
)ل   ائا املع  ارف مب  ن ؛ وم ينته  ي الش  كر أب  ًدا، فيىت  اج إىل ش  كر آخ  ر، أخ  رغ ك  ان ش  كرهم نعم  ةً ،  ى النعم  ةثوا ش  كًرا عل  أح  دَ 

 .(104رجع اْلنبلي ص 

 



 
 :  حكم صوم العيدين وأيام التشريق

اء وم ِف وم ِف القض   ،م ِف الت   وع وم ِف الن  ذور، ي  وم عي  د األض  ىى وم أي  ام التش  ريق الثالث  ةو  ي  وم عي  د الف   ر م جي  وز ص  ومُ 
: 414ص  4)املغين مبن قدامة بتىقيق التكي ج ؛ أيام التشريق الثالثة في وز له صومُ ، ِف اْلج يَ دح إم ملن مل جيد اهلَ ، الكفارا 

 .(411ص 
هذان يومان  ى : العيد مع عمر بن اخل اب رضي اهلل عنه فقال شهد ُ : روغ الشيخان عن أي عبيد  موىل ابن أزهر قال

)البخاري ؛ كمسكِ واليوم اآلخر تهنكلون فيه من نُ  ،يوم ف ركم من صيامكم ؛عن صيامهما صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل
 .(5597/ مسلم حديث 5330حديث 

: ب إليهما طعاًما فقالروغ أبو داود عن أي مرة موىل أم هانئ  أنه دخل مع عبداهلل بن عمر و على أبيه عمرو بن العاص فقرَّ 
وينهانا عن  ،يهنمرنا بإف ارها صلى اهلل عليه وسلمفهذه األيام اليت كان رسول اهلل  ؛كل: فقال عمر و ،صائم   إين: فقال ،كل

 .(1559صىي  أي داود لأللباين حديث (، ))حديث صىي ؛ وهي أيام التشريق: قال مالك   .صيامها
د من إم ملن مل جيَ صَ ص ِف أيام التشريق أن يُ مل يرخَّ : روغ البخاري عن عائشة وعن سامل  عن ابن عمر رضي اهلل عنهم قام

 .(5337)البخاري حديث ؛ اهلدي
 

 : فائدة هامة
مث للله يوم عيد الف ر أو عيد األضىى أو أيام التشريق الثالثة؛ فإن ه  -ر أو قضاء أو كفارة ذح كنَ  - من كان يصوم صوًما واجًبا
)املغ  ين مب  ن قدام  ة بتىقي  ق التك  ي ؛ توق  ا ويب  ىن عل  ى م  ا مض  ى م  ن ص  يامهوم ينق   ع التت  ابع    ذا ال، يتوق  ا ع  ن الص  وم وجوبً  ا

 .(504ص : 509ص  55ج 
 

 :  التكبير في العيدين
ُكُروَن{ ]البقرة: قال اهلل تعاىل َة َولُِتَكب  ُروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكمح َوَلَعلَُّكمح َتشح ِمُلوا الحِعدَّ  .[511: }َولُِتكح
؛ أهل التهنويل على التكبري ِف آخر رمضان ِف قول  هورِ  ومعناه اْل   ، عليه ع ا   }َولُِتَكب  ُروا اللََّه{: اىلقوله تع: قال القرطيب

 .(901ص  1)تفسري القرطيب ج 
 .(511ص  1)تفسري ابن كثري ج ؛ ذ كثري من العلماء مشروعية التكبري ِف عيد الف رأخَ : وقال ابن كثري عند تفسريه هلذه اآلية

َرَها َلُك مح لُِتَكب   ُروا اللَّ َه َعلَ ى َم ا َه َداُكمح{ ]اْل ج: تعاىل عند اْلديث عن ْل وم اهل دي ِف موس م اْل جوقال  ، [97: }َك َذِلَك َس خَّ
{ ]البق   رة: وق   ال س   بىانه التكب   ري أي   ام التش   ريق بع   د الص   لوا  : ع   ينيَ : ق   ال عكرم   ة؛ [109: }َواذحُك   ُروا اللَّ   َه ِف أَيَّ   ام  َمعح   ُدوَدا  

 .(111ص  1)تفسري ابن كثري ج ؛ اهلل أكرب، اهلل أكرب: ملكتوبا ا

 



 
 :  الجهر بالتكبير

 يسن للرجال والنساء واألطفال اجلهر بالتكبري ِف املساجد والبيو  واألسواق.
 

 : فائدة هامة
 رجال.ارمها من الاملرأة جتهر بالتكبري بقدر ما تسمع نفسها أو من معها من النساء أو من يرافقها من حمَ 

م ىًن  فيك ربون ويك رب أه ل األس واق ح ج ت رتجَّ  ،ت ه مب ىًن فيس معه أه ل املس  دبَّ ك ان عم ر رض ي اهلل عن ه يك رب ِف ق ُ : قال البخ اري
لس ه و ش اه ، مب ىًن تل ك األي اموكان ابن عمر يكرب   ،تكبريًا  ،تل ك األي ام  يًع ا - وخل ا الص لوا  وعل ى فراش ه وِف فس  اطه َو

التش  ريق م  ع الرج  ال ِف  أب  ان ب  ن عثم  ان وعم  ر ب  ن عب  دالع ي  لي  ايلَ  وك  ن النس  اء يك  ربن خل  اَ  ، ي  وم النى  روكان  ت ميمون  ة تك  رب
 .(51باب  - كتاب العيدين  - )البخاري؛ املس د

اهلل عب   دو   ب   ن عم   ر أن رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   ه وس   لم ك   ان ب   رج ِف العي   دين م   ع الفض   ل ب   ن عب   ادعب   داهلل روغ البيهق   ي ع   ن
رافًع ا ص وته بالتهلي ل  -لي وجعفر واْلسن واْلسني وأسامة بن زيد وزيد ب ن حارث ة وأ  ن ب ن أم أ  ن رض ي اهلل ع نهم والعباد وع
 .(519ص  9إرواء الغليل لأللباين ج (، ))حديث حسن؛ والتكبري

 
 :  أنواع التكبير
 م لق ومقيد.: التكبري نوعان
)شرح زاد املستنقع مب ن ؛ هو ما يكون عقع الصلوا  املفروضة: املقيد بريالتكو  ،األوقا هو ما يكون ِف  يع : التكبري امل لق
 .(111ص  9/ املغىن ج 111ص  1عثيمني ج 

 
 :  وقت التكبير في عيد الفطر

 اإلمام إىل صالة العيد. يبدأ التكبري ِف عيد الف ر من ليلة العيد حج خروجِ 
 :  وقت التكبير في عيد األضحا

عش  ر م  ن ذي  وتنته  ي آخ  ر أي  ام التش  ريق بع  د و  روب مش  س ي  وم الثال  ثَ  ،م عرف  ة إىل آخ  ر أي  ام التش  ريقيب  دأ التكب  ري م  ن ف   ر ي  و 
 .(115ص  1شرح زاد املستنقع مبن عثيمني ج (، )111ص : 110ص  14َموع فتاوغ ابن تيمية ج ؛ )اْل ة

)ف   ر( عرف  ة إىل آخ  ر أي  ام  داةِ  م  ن َو   ب  ن عب  اد ك  ان يك  ربعب  داهلل كرم  ة أنوخ ع  ن عِ ر  ب  ن اْلك  م ب  ن فَ    د  ع  ن    ىروغ مس  دَّ 
 .(714رقم  901ص  5امل الع العالية مبن ح ر العسقالين ج (، ))صىي ؛ وكان م يكرب ِف املغرب ،التشريق

 بع د  من بعد الغداة م ن ي وم عرف ة إىل آخ ر أي ام التش ريق ويك رب  بن أي طالع يكرب   كان علي  : روغ ابن أي شيبة عن شقيق قال
 .(511ص  9إرواء الغليل لأللباين ج (، )71ص  1مصنا ابن أي شيبة ج (، ))صىي ؛ مث يق ع ،العصر

 

 



 :  صيغة التكبير
 وهلل اْلمد. ،واهلل أكرب اهلل أكرب ،م إله إم اهلل ،اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب

 وهلل اْلمد. ،واهلل أكرب اهلل أكرب ،م إله إم اهلل ،اهلل أكرب اهلل أكرب
فت  الباري (، )74ص : 79ص  1مصنا ابن أي شيبة ج ؛ )اهلل أكرب وهلل اْلمد ،اهلل أكرب وأجل ،ااهلل أكرب كبريً  ،ا أكرب كبريً اهلل

 .(511ص : 511ص  9إرواء الغليل لأللباين ج ؛ )(191ص  1مبن ح ر العسقالين ج 
 

 :  مشروعية صالة العيدين
 .صلى اهلل عليه وسلم رة النيب رعت صالة العيدين ِف السنة األوىل من هشُ 

 ؟((ما هذان اليومان)): املدينة وهلم يومان يلعبون فيهما فقال صلى اهلل عليه وسلمدم رسول اهلل قَ : روغ أبو داود عن أنس  قال
يوم  ؛إن اهلل قد أبدلكم  ما خريًا منهما)): صلى اهلل عليه وسلمفقال رسول اهلل  ،كنا نلعع فيهما ِف اجلاهلية: قالوا

 .(5004صىي  أي داود لأللباين حديث (، )حديث صىي ؛ )((ويوم الف ر ،األضىى
 

 وصالة العيدين مشروعة بالكتاب والسنة واإل اع.
{ ]الكوثر: أما الكتاب فيقول اهلل تعاىل صالة العيد ويوم  }َفَصل  ِلَرب َك{: قال قتادة وع اء وعكرمة؛ [1: }َفَصل  ِلَرب َك َواْنحَرح

 .(151ص  10)تفسري القرطيب ج ؛ نسكك {َواْنحَرح ، }لنىرا
 كان يصلي العيدين.  صلى اهلل عليه وسلمنة فقد ثبت بالتواتر أن النيب وأما الس  

مر وعثمان رضي اهلل عنهم وأي بكر  وعُ  صلى اهلل عليه وسلمالعيد مع رسول اهلل  شهد ُ : روغ الشيخان عن ابن عباد  قال
 .(114/ مسلم حديث 311)البخاري حديث ؛ ون قبل اخل بةهم كانوا يصل  فكل  

 .(119ص  9املغين مبن قدامة بتىقيق التكي ج ؛ وأ ع املسلمون قد ًا وحديثًا على مشروعية صالة العيدين
 

 : حكم صالة العيد
 واخللفاء من بعده. صلى اهلل عليه وسلم عليها نبينا حممد   واظعَ  ،صالة العيد سنة  م كدة  

أخربين  ،يا رسول اهلل: الرأد فقال ثائرَ  صلى اهلل عليه وسلما جاء إىل رسول اهلل اهلل أن أعرابي  وغ الشيخان عن طلىة بن عبيدر 
/ مسلم حديث 5135)البخاري حديث ((؛ الصلوا  اخلمس إم أن ت وع شيًئا)): فقال ؟ن الصالةمِ  ماذا فرض اهلل عليَّ 

55). 
امستذكار (، )503ص  5)اإلقناع مبن املنذر ج ؛ صالة العيد سنة من السلا واخللا على أنَّ   اهري العلماء: قال النووي

فت  الباري مبن ح ر (، )9ص : 1ص  1اجملموع للنووي ج (، )13ص  1احمللى مبن ح م ج (، )51ص  7رب ج عبدال مبن
 .(501ص : 504ص  9اْلاوي الكبري للماوردي ج (، )141ص  1العسقالين ج 

 



 
 : وقت صالة العيد

شرح ؛ )أي بدخول وقت الظهر، يبدأ وقت صالة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة وينتهي ب وال الشمس عن كبد السماء
 (.511ص : 514ص  1زاد املستنقع مبن عثيمني ج 

مع الناد ِف يوم  يه وسلمصلى اهلل علرسول اهلل  سر  صاحعُ  بن بُ عبداهلل جخرَ : روغ أبو داود عن ي يد بن مخري  الرحيب قال
(، حديث صىي ؛ )وذلك حني التسبي  ،ونا ساعتنا هذهإنا كنا قد فرَ : فهننكر إب اء اإلمام فقال ،عيد ف ر  أو أضىى

 (.5001صىي  أي داود لأللباين حديث )
 .حني يصلي صالة الضىى: أي "؛ذلك حني التسبي ": قال اإلمام السيوطي قوله

 9عون املعبود شرح سنن أي داود ج ؛ )الكراهة وهي النافلة إذا مضى وقتُ  ،بىةت صالة الس  أي وق: ينوقال القس الَّ 
 (.949ص 
 

 : تقديم الصالة في األضحا وتأخيرها في الفطر
 : قال ابن قدامة

م وم أعل ،وهذا مذهع الشافعي، وتهنخري الف ر ليتسع وقت إخراج صدقة الف ر ،يسن تقدمي األضىى ليتسع وقت التضىية
 (.511ص  1/ شرح زاد املستنقع مبن عثيمني ج 117ص  1املغين مبن قدامة ج ؛ )فيه خالفًا

 
 : مكان إقامة صالة العيد

 على الناد الذهاب إليه. لئال يشقَّ  ؛من السنة إقامة صالة العيدين ِف فضاء واسع قريع خارج البلد
فهنول  ،برج يوم الف ر واألضىى إىل املصلى اهلل عليه وسلم صلىكان رسول اهلل : روغ البخاري عن أي سعيد  اخلدري قال

البخاري ؛ )فيعظهم ويوصيهم ويهنمرهم ،فيقوم مقابل الناد والناد جلود  على صفوفهم ،مث ينصرف ،شيء  يبدأ به الصالة
 (.311حديث 

 
 : هامة ةوقف

 : قال ابن قدامة
 صلى اهلل عليه وسلمت  النيب وم يَ ، وكذلك اخللفاء بعده، دهبرج إىل املصلى ويدع مس  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب 
صلى اهلل عليه رنا باتباع النيب مِ وألننا قد أُ ، الفضائل  َ وم يشرع ألمته ترح ، عدهالناقص مع بُ  علَ ويتكلا فِ ، ربهمع قُ  األفضلَ 
 صلى اهلل عليه وسلمنقل عن النيب ومل يُ ، الكاملَ  عنه هو واملنهي  ، وم جيوز أن يكون املهنمور به هو الناقص، وامقتداء به وسلم

فيصلون ، رجون إىل املصلىفإن الناد ِف كل عصر  ومصر  بَ ؛ وألن هذا إ اع املسلمني، أنه صلى العيد مبس ده إم من عذر  
فل وصالة النَّ ، هيصلي ِف املصلى مع شرف مس د صلى اهلل عليه وسلموكان النيب ، ة املس د وضيقهمع سعَ ، العيد ِف املصلى
 (.110ص  9املغين مبن قدامة ج ؛ )منها ِف املس د مع شرفه ِف البيت أفضلُ 

 



 
 : د مصلا العيدتعد  

 جيوز تعدد أماكن مصلى العيد ِف البلد الواحد عند اْلاجة.
ِف املدينة أو ما فة بني طرَ عد املساإما لكثرهتم أو خلوف فتنة بني الناد أو لبُ ، ى واحدِف مصل   فإذا شق على الناد امجتماعُ 

َموع فتاوغ ؛ )اإلسالم ابن تيمية وقد أفج جبواز مثل ذلك شيخُ  ،د أماكن مصلى العيدجاز هلم تعد  ، أشبه ذلك من األسباب
 (.131ص : 131ص  1فتاوغ الل نة الدائمة ج (، )103ص : 101ص  14ابن تيمية ج 

 
 : إقامة صالة العيد في المساجد

أو اخلوف على النفس أو  ،الربد الشديد أو امل ر أو الرياح الشديدة: مثل، ة العيدين ِف املس د بسبع العذرجيوز إقامة صال
 نع اخلروج إىل مصلى العيد.أو بسبع املرض الذي  َ  ،املال

؛ ملس د ركعتنيفة الناد ِف اعَ ي بضَ ا أمر رجاًل يصل  علي   عن أي إسىاق أنَّ  ،عن سفيان ،حدثنا وكيع: قال ابن أي شيبة
 (.13ص  9مصنا ابن أي شيبة ج (، )إسناده صىي )

صلى اهلل عليه ولكنه خالا سنة النيب  ،وأما من صلى العيد ِف املس د بغري عذر؛ فإن صالته صىيىة بفضل اهلل ورمحته
 وتر  األفضل. وسلم
 

 : صالة العيد في مكة
صلى اهلل عليه نقل أحد من أهل العلم أن النيب ومل يُ ، وج إىل املصلىإن إقامة صالة العيدين ِف املس د اْلرام أفضل من اخلر 

وا ؤ الذين جا، ومل يثبت عن أحد من ومة مكة، قد أمر أحًدا من ومته على مكة أن يصلي العيد خارج املس د اْلرام وسلم
كة قد ًا وحديثًا يصلون العيد داخل فال ي ال الناد ِف م، بعد النيب واخللفاء الراشدين أنه صلى العيد خارج املس د اْلرام

 (.511ص  1شرح زاد املستنقع مبن عثيمني ج ؛ )املس د اْلرام
 

 : آداب الخروج إلا مصلا العيد
 : وهذه السنن واآلداب  كن إ اهلا فيما يلي ،ينبغي على الرجال والنساء معرفتها، إن للخروج إىل مصلى العيد سنًنا وآدابًا

 :  يع وارتداء أفضل الثياباموتسال والت - 5
كتاب   - موطهن مالك(، )صىي ؛ ) بن عمر كان يغتسل يوم الف ر قبل أن يغدو إىل املصلىعبداهلل روغ مالك عن نافع أن

 (.1العيدين حديث 
 (.111ص  9املغين مبن قدامة ج ؛ )فالغسل يكون بعد طلوع ف ر يوم العيد

فمن جاء إىل  ،إن هذا يوم عيد  جعله اهلل للمسلمني)): صلى اهلل عليه وسلمهلل قال رسول ا: روغ ابن ماجه عن ابن عباد  قال
صىي  ابن ماجه لأللباين حديث (، )حديث حسن؛ )((وعليكم بالسوا  ،منه سَّ وإن كان طيع  فليمَ  ،اجلمعة فليغتسل

305.) 

 



ويوم العيد يوم جيتمع ، عة عيًدا للمسلمنياموتسال والت يع بكون يوم اجلم صلى اهلل عليه وسلمِف هذا اْلديث يعلل النيب 
 (.117ص  9املغين مبن قدامة ج ؛ )فاستىع اموتسال والت يع فيه، الناد فيه للصالة

ل كل يوم اوتسِ : رضي اهلل عنه عن الغسل قال بن أي طالع   سهنل رجل  عليَّ : قال روغ البيهقي بسنده إىل الشافعي عن زاذانَ 
السنن الكربغ (، )صىي ؛ )يوم اجلمعة ويوم عرفة ويوم النىر ويوم الف ر :قال ،الذي هو الغسلالغسل  ،م :فقال ،إن شئت
 (.171ص  9للبيهقي ج 

إسناده ؛ )محراء ردةً يلبس يوم العيد بُ  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل : روغ ال رباين ِف مع مه األوس  عن ابن عباد قال
 (.5173حديث  1السلسلة الصىية لأللباين ج (، )جيد
 

 : فائدة هامة
ولو كان خروجها  ،ت من بيتها ى املرأة أن تضع ال يع إذا خرجَ  صلى اهلل عليه وسلمألن النيب  ؛وضع الع ور للرجال فق 

 وذلك خشية الفتنة. ؛ألداء الصالة
  إحداكن املس د فال متس إذا شهد)) :صلى اهلل عليه وسلمقال لنا رسول اهلل  : قالتعبداهلل امرأة روغ مسلم  عن زينعَ 

 (.541حديث  5مسلم ج ؛ )((طيًبا
 
 : األكل ِف الف ر قبل الصالة ِف األضىى بعد الصالة - 1

 : قال ابن قدامة
 وم يهنكل ِف األضىى حج يصلي.، السنة أن يهنكل ِف الف ر قبل الصالة

 9املغين مبن قدامة ج ؛ )م نعلم فيه خالفًا، همومالك  والشافعي ووري ، وابن عباد   وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم علي  
 (.111ص 

البخاري ؛ )م يغدو يوم الف ر حج يهنكل مترا    صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل   :روغ البخاري عن أنس بن مالك  قال
 (.319حديث 

 عم يوم األضىى حج وم يَ  ،م عَ م برج يوم الف ر حج يَ  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب   :ريدة قالروغ التمذي عن بُ 
 (.447صىي  التمذي لأللباين حديث (، )حديث صىي ؛ )ييصل  

ىع تع يل الف ر إلظهار فاستُ ، قيع وجوبهم فيه الصيام عُ رُ ألن يوم الف ر يوم  حَ : تعليًقا على هذا اْلديث قال ابن قدامة
وألن ِف األضىى شرع األضىية ، واألضىى خبالفه، خالف العادةوامتثال أمره ِف الف ر على ، املبادرة إىل طاعة اهلل تعاىل

 (.113ص  9املغين مبن قدامة ج ؛ )فاستىع أن يكون ف ره على شيء  منها، واألكل منها
 
 : التبكري إىل مصلى العيد - 9

سول اهلل صلى اهلل عليه كان ابن عمر يصلي الصب  ِف مس د ر : عن نافع قال ،عن أيوب ،ةليَّ حدثنا ابن عُ  :قال ابن أي شيبة
 (.13ص  1مصنا ابن أي شيبة ج (، )إسناده صىي ؛ )مث يغدو كما هو إىل املصلى ،وسلم

 



 
 4شرح السنة للبغوي ج ؛ )وا الصب  ألخذ َالسهمللناد إىل املصلى بعدما صلَّ  ستىع أن يغدوَ يُ : قال اإلمام البغوي

 (.901ص 
 
 : مالذهاب إىل املصلى سريًا على األقدا - 4

(، حديث حسن؛ )ويرجع ماشًيا ،برج إىل العيد ماشًيا صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل   :روغ ابن ماجه عن ابن عمر قال
 (.5075صىي  ابن ماجه لأللباين حديث )

(، ث حسنحدي؛ )وأن تهنكل شيًئا قبل أن لرج ،ن السنة أن لرج إىل العيد ماشًيامِ  :روغ التمذي عن علي بن أي طالع  قال
 (.497صىي  التمذي لاللباين حديث )

 ج ِف ذلك.حدغ وسائل املواصال  فال حرَ إاملشي إليه؛ فإن احتاج إىل ركوب  هذا إذا كان مصلى العيد قريًبا وم يشق  
إسناده ؛ )واموتسال ،واألكل قبل اخلروج ،املشي إىل املصلى: سنة الف ر ثالث: روغ الفرياي عن سعيد بن املسيع أنه قال

 (.504ص  9إرواء الغليل لأللباين ج (، )صىي 
 
 : اخلروج إىل املصلى من طريق والرجوع من أخرغ - 1

 من طريق آخر. ويعودَ  ،من السنة أن يذهع املسلم إىل مصلى العيد من طريق
؛ ال ريق م عيد  خالاَ إذا كان يو  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب   : رضي اهلل عنهما قالعبداهلل روغ البخاري عن جابر بن

 (.311البخاري حديث )
حديث ؛ )مث رجع ِف طريق  آخر ،ذ يوم العيد ِف طريق  أخَ  صلى اهلل عليه وسلمروغ أبو داود عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 (.5011صىي  أي داود لأللباين حديث (، )صىي 
 

بو  ذلك من فعله عليه الصالة لثُ  ؛ق اليت مشى عليهاأ ع العلماء أنه يستىع أن يرجع من وري ال ري: قال اإلمام ابن رشد
 والسالم.

 
 : خروج النساء والصبيان إىل املصلى - 1

ويباح   ،إىل املصلى الذهابَ  -منهن   ِ حج اْليَّ  -فهنباح للنساء ، ساير الف رة البشرية السليمةإن ديننا اإلسالمي اْلنيا يُ 
ت لفِ وم بثياب تَ ، رج متربجة وم متع رةوبالنسبة للمرأة يشتط أم لَ ، العيد الرجال والنساء   ةَ  بيان مشاركةُ كذلك للص  

سمع وم ترفع صوهتا بالتكبري إم بقدر ما تُ  ،وم تصاف  وري حمارمها ،وم لتل  بالرجال من وري احملارم ،أنظار الرجال إليها
 ن معها من النساء أو من حمارمها.نفسها أو مَ 

خلا  كنَّ فيَ  ، يَّ رج اْلُ حج نُ  ،رهادح ر من خِ كح ج البِ ِر رج يوم العيد حج نُ  مر أن نَ كنا نُ : ع ية قالت روغ البخاري عن أم
 (.375)البخاري حديث  ؛هرتهرجون بركة ذلك اليوم وطُ يَ  ؛دعون بدعائهمن بتكبريهم ويَ كرب  الناد فيُ 

 



 دوا هلذا الس ال جوابًا.فليع، ولون عنهن يوم القيامة  وليعلم ومة أمور النساء أ م مس
 
 : و  البصر وامبتعاد عن امختالط - 7

 فقد أمر سبىانه الرجال والنساء بغ    ؛د النظر إىل ما حرم اهلل تعاىلفال يتعمَّ ، اهلل ِف نظره يقجيع على كل مسلم أن يتَّ 
ِمِننَي يَ ُغض وا ِمنح أَبحَصارِِهمح َوَ ح : فقال جل شهننه، أبصارهم نَ ُعوَن }ُقلح لِلحُم ح َوُقلح  *َفُظوا فُ ُروَجُهمح َذِلَك أَزحَكى هَلُمح ِإنَّ اللََّه َخِبري  مبَا َيصح

َن ِمنح أَبحَصارِِهنَّ َوَ حَفظحَن فُ ُروَجُهنَّ َوَم يُ بحِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإمَّ َما َظَهَر ِمن حهَ  ِمَناِ  يَ غحُضضح رِبحَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى لِلحُم ح ُجُيوِ ِنَّ{ ]النور: ا َولحَيضح
90 ،95]. 

؛ ريف بصَ صرِ رين أن أَ فهنمَ  ،عن نظر الف اءة صلى اهلل عليه وسلمسهنلت رسول اهلل  : قالعبداهلل روغ مسلم  عن جرير بن
 (.1513مسلم حديث )

قال ؛ مد عقباهاكبرية م تُ   ألن هذا ي دي إىل مفاسدَ  ؛ن وري حمارمهنوجيع على الرجال عدم امختالط بالنساء البالغا  مِ 
{ ]األح اب: : تعاىل هنَُلوُهنَّ ِمنح َورَاِء ِحَ اب   .[19}َوِإَذا َسهنَلحُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاسح

البخاري حديث ؛ )((م بلون رجل  بامرأة  إم مع ذي حمرم  )) :قال صلى اهلل عليه وسلمروغ الشيخان عن ابن عباد  عن النيب 
 (.1571/ مسلم حديث 1191

 
 : جلهر بالتكبري حج خروج اإلمام لصالة العيدا - 1

 يسن لكل مسلم  أن جيهر بالتكبري.
اهلل  العيدين مع الفضل بن عباد وعبدرج ِفأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان بَ : مر بن عُ عبداهلل روغ البيهقي عن

ا صوته بالتهليل رافعً  -بن أم أ ن رضي اهلل عنهم والعباد وعلي وجعفر واْلسن واْلسني وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأ ن ا
 (.519ص  9إرواء الغليل لأللباين ج (، )حديث حسن؛ )والتكبري

؛ مث يكرب حج يهنا اإلمام ،أن ابن عمر كان إذا ودا يوم الف ر ويوم األضىى جيهر بالتكبري حج يهنا املصلى: روغ الدارق ين
 (.110رقم  511ص  9إرواء الغليل لأللباين ج (، )صىي )

وحج برج  ،ون ِف العيد حني برجون من منازهلم حج يهنتون املصلىكان الناد يكرب    :قال روغ ابن أي شيبة عن ال هري  
 9إرواء الغليل لأللباين ج (، )75ص  1مصنا ابن أي شيبة ج (، )صىي ؛ )فإذا كرب كربوا ،فإذا خرج اإلمام سكتوا ،اإلمام
 (.515ص 
 
 : مر باملعروف والنهي عن املنكراأل - 3

وجيع أن صلى اهلل عليه وسلم، امتثاًم ألمر اهلل تعاىل ورسوله  ؛لكل مسلم أن يهنمر الناد باملعروف وينهاهم عن املنكر يسن  
 وجيع أن م يتتع على تغري املنكر مبنكر أشد.، تكون مهمة األمر باملعروف باْلكمة واملوعظة اْلسنة

َهوحَن َعِن الحُمنحَكِر َوأُولَِئَك هُ }وَ : قال تعاىل ريحِ َويهنحُمُروَن بِالحَمعحُروِف َويَ ن ح ُعوَن ِإىَل اخلَح ِلُىوَن{ ]آل عمران: لحَتُكنح ِمنحُكمح أُمَّة  َيدح ُم الحُمفح
504]. 

 



َهوح : وقال سبىانه رَِجتح لِلنَّاِد تهنحُمُروَن بِالحَمعحُروِف َوتَ ن ح َر أُمَّة  ُأخح ِمُنوَن بِاللَِّه{ ]آل عمران: }ُكنحُتمح َخي ح  .[550َن َعِن الحُمنحَكِر َوتُ  ح
َهوحَن َعِن الحُمنحَكِر َويُ : وقال جل شهننه لَِياُء بَ عح   يهنحُمُروَن بِالحَمعحُروِف َويَ ن ح ِمَناُ  بَ عحُضُهمح أَوح ِمُنوَن َوالحُم ح ِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ  حُتوَن }َوالحُم ح
 .[75َن اللََّه َوَرُسوَلُه أُولَِئَك َسيَ رحمَحُُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َع ِي   َحِكيم { ]التوبة: ال ََّكاَة َوُيِ يُعو 

فإن  ،فإن مل يست ع فبلسانه ،من رأغ منكم منكًرا فليغريه بيده)): قال صلى اهلل عليه وسلمروغ مسلم  عن أي سعيد  أن النيب 
 (.43مسلم حديث )؛ ((وذلك أضعا اإل ان ،مل يست ع فبقلبه

 : صالة العيد ليس لها سنة قبلها وال بعدها
وعلى  ،وليعلم أن مصلى العيد ليست مس ًدا ،ويكرب اهلل تعاىل جهًرا ،إذا وصل املسلم إىل مصلى العيد فإنه جيلس مباشرة

املغين مبن قدامة بتىقيق ؛ )بعدها نة قبلها وموليعلم أيًضا أن صالة العيدين ليس هلا سُ  ،تية املس د ع هلا صالةُ شرَ ذلك م يُ 
 (.111ص : 111ص  9التكي ج 

البخاري ؛ )قبلها وم بعدها صل  مل يُ  ،صلى يوم الف ر ركعتني صلى اهلل عليه وسلمروغ الشيخان عن ابن عباد  أن النيب 
 (.114/ مسلم حديث 314حديث 

موطهن مالك كتاب (، )صىي ؛ )ر قبل الصالة وم بعدهاي يوم الف  بن عمر مل يكن يصل  عبداهلل روغ مالك  عن نافع  أن
 (.50العيدين حديث 

إنه م صالة ِف هذا اليوم حج  :قام ِف يوم عيد فقال نصاريَّ أبا مسعود األ روغ ابن أي شيبة عن ثعلبة بن زاهد اْلنظلي أنَّ 
 (.19ص  1مصنا ابن أي شيبة ج (، )صىي ؛ )مامبرج اإل
ياه ن رأَ مَ  -سان لِ جيُ : أو قال -يان الناد نهَ عن ابن سريين أن ابن مسعود وحذيفة كانا يَ  ،عن أيوب ،رعمَ رزاق عن مَ عبدال روغ
 (.1101رقم  179ص  9رزاق ج عبدال مصنا(، )صىي ؛ )ي قبل خروج اإلمام يوم العيديصل  

 : صالة العيد ليس لها أذان وال إقامة
؛ بغري أذان  وم إقامة   ،العيدين وري مرة  وم مرتني صلى اهلل عليه وسلمول اهلل صليت مع رس :رة قالروغ مسلم  عن جابر بن سَُ 

 (.117مسلم حديث )
 : قال ابن القيم

 ،الصالة جامعة :وم قول ،كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا انتهى إىل املصلى أخذ ِف الصالة من وري أذان  وم إقامة  
 (.441ص  5زاد املعاد مبن القيم ج ؛ )لكفعل شيء  من ذوالسنة أنه م يُ 

 
 : صفة صالة العيد
وِف الركعة الثانية مخس تكبريا  ، يسن للمصلي أن يكرب ِف الركعة األوىل سبع تكبريا  بعد تكبرية اإلحرام، صالة العيد ركعتان

 14فتاوغ ابن تيمية ج (، )175ص  9ج  املغين مبن قدامة؛ )مع رفع اليدين عند كل تكبرية، بعد تكبرية القيام للركعة الثانية
 (.449ص  5زاد املعاد ج (، )115ص : 153ص 

 



وِف الركعة ، ويسن للمصلي أن يقرأ ِف الركعة األوىل بعد الفاتة بسورة األعلى ،على األقل ىنبَ  من شك ِف عدد التكبريا 
ويسن أن ، ق وِف الركعة الثانية بعد الفاتة بسورة القمرأو أن يقرأ ِف الركعة األوىل بسورة ، الثانية بعد الفاتة بسورة الغاشية
 جيهر اإلمام بالتكبري والقراءة.

كان يكرب ِف الف ر واألضىى ِف األوىل سبع تكبريا   وِف الثانية   صلى اهلل عليه وسلمروغ أبو داود عن عائشة أن رسول اهلل 
 (.5051صىي  أي داود لأللباين حديث (، )حديث صىي ؛ )مخًسا
، نعم: قال ؟يرفع اإلمام يديه كلما كرب هذه التكبرية ال يادة ِف صالة الف ر: قلت لع اء: رزاق عن ابن جريج قالعبدال روغ

 (.1133رقم  137ص  9رزاق ج عبدال مصنا(، )إسناده صىي ؛ )ويرفع الناد أيًضا
 (.449ص  5زاد املعاد مبن القيم ج ؛ )ة  يرفع يديه مع كل تكبري  -باع مع تريه لالت   -كان ابن عمر : قال ابن القيم

يقرأ ِف العيدين وِف اجلمعة بسب  اسم ربك األعلى  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل : روغ مسلم  عن النعمان بن بشري  قال
 (.171حديث مسلم ؛ )وإذا اجتمع العيد واجلمعة ِف يوم  واحد  يقرأ  ما أيًضا ِف الصالتني :قال ،وهل أتا  حديث الغاشية

ِف  صلى اهلل عليه وسلمما كان يقرأ به رسول اهلل  : أن عمر بن اخل اب سهنل أبا واقد  الليثيَّ عبداهلل اهلل بنروغ مسلم عن عبيد
 (.135مسلم حديث ؛ )واقتبت الساعة وانشق القمر ،قرأ فيهما بقاف والقرآن اجمليدكان يَ : األضىى والف ر؟ فقال

 : تكبيرات اإلمام الدخول في الصالة أثناء
ويسق  ، مث يتابع اإلمام فيما بقي من التكبريا  ،من حضر إىل صالة العيد أثناء تكبريا  اإلمام فإنه يكرب تكبرية اإلحرام أومً 

 (.171ص : 171ص  9املغين مبن قدامة ج ؛ )عنه ما مضى
 

 : خطبة العيد
 ويستىع أن يفتتىها حبمد اهلل تعاىل.، واحدًة جامعةً يسن لنمام بعد أداء صالة العيد أن ب ع ِف الناد خ بًة 

 : قال ابن القيم
ف  عنه ِف حديث  واحد  أنه كان يفتت  خ بيت ومل  ُ  ،يفتت  خ به كلها باْلمد هلل صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل 
 (.447ص  5زاد املعاد مبن القيم ج ؛ )العيدين بالتكبري

كصلة األرحام   ؛هم على اإلكثار من أعمال الربوحث   ،لتوبة النصوح وتقوغ اهلل ِف السر والعالنيةالناد با ويسن لنمام تذكريُ 
ويدعو للمسلمني وومة أمورهم بالتوفيق والسداد ِف  يع األقوال  ،واألصدقاء والتصدق قدر امست اعة على احملتاجني

 ومن أراد أن ينصرف بعد الصالة مباشرة فال شيء عليه. ،ت للخ بةنصِ ويسن ملن حضر الصالة مع اإلمام أن يُ ، واألفعال
إنا )) :العيد فلما قضى الصالة قال صلى اهلل عليه وسلمشهد  مع رسول اهلل  : بن السائع قالعبداهلل روغ أبو داود عن

صىي  أي داود (، )حديث صىي ؛ )((ومن أحع أن يذهع فليذهع ،ن ع فمن أحع أن جيلس للخ بة فلي لس
 (.5014ين حديث لأللبا

 



 : العجز عن سماع الخطبة
ذكر اهلل تعاىل مبا فإنه يَ  -ِف السمع  أو لضعا  ، أو منق اع الكهرباء ف هنة، إما لبعده ؛ماممن مل يتمكن من ساع خ بة اإل

إلمام من ويستمر ِف هذا الذكر حج ينتهي ا، ش على جريانه من املصلنيحبيث م يشو   ؛صلى اهلل عليه وسلمورد عن النيب 
 خ بته.

 : قضاء صالة العيد
، على هيئتها وبنفس العدد من التكبريا  ولكن بدون ها ِف نفس اليومأن يقضيَ  يستىع ملن فاتته صالة العيد مع اإلمام

(، 140ص  5األم للشافعي ج ؛ )قبل أذان الظهر :أي ؛السماء كبدخ بة، وذلك قبل خروج وقتها عند زوال الشمس عن  
 (.111ص  9قدامة ج  املغين مبن)

إن فاتت إنسانًا : قال معمر، من فاتته الصالة يوم الف ر صلى كما يصلي اإلمام: رزاق عن معمر عن قتادة قالعبدال روغ
 1رزاق ج عبدال مصنا(، )إسناده صىي ؛ )اخل بة أو الصالة يوم ف ر أو أضىى مث حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتني

 (.1751رقم  900ص 
 

 : ة العيد في اليوم التاليإقامة صال
علم أهل بلد بالعيد إم بعد خروج وقت صالته؛ فإ م برجون ِف اليوم التايل ألداء صالة العيد مع اإلمام الذي يقوم إذا مل يَ 

 (.111ص  9املغين مبن قدامة ج ؛ )باخل بة عقع الصالة
صلى وا إىل النيب ؤ أن ركًبا جا صلى اهلل عليه وسلمهلل روغ أبو داود عن أي عمري بن أنس  عن عمومة  له من أصىاب رسول ا

(، حديث صىي ؛ )همصالَّ غدوا إىل مُ ف روا وإذا أصبىوا أن يَ رهم أن يُ فهنمَ  ،ا اهلالل باألمسوُ يشهدون أ م رأَ  اهلل عليه وسلم
 (.5011صىي  أي داود لأللباين حديث )

 : قال اإلمام الشوكاين
وإىل هذا ذهع ، صالة العيد تصلى ِف اليوم التايل إن مل يتبني العيد إم بعد خروج وقت صالته إن: هذا اْلديث دليل  ملن قال

 (.490ص  1نيل األوطار للشوكاين ج ؛ )للشافعي وهو قول   ،والثوري وإسىاق وأبو حنيفة وأبو يوسا وحممد األوزاعي  
 

 : اجتماع العيد مع الجمعة
ويستىع لنمام أن يقيم ، وتكفيه صالة الظهر، ت اجلمعة عمن صلى العيدسق َ ، دذا اجتمع العيد مع اجلمعة ِف يوم واحإ

رقم  5فتاوغ دار اإلفتاء املصرية ج (، )155ص  14فتاوغ ابن تيمية ج ؛ )اجلمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن مل يصل العيد
 (.79ص : 75ص  51

فمن شاء أج أه  ،قد اجتمع ِف يومكم هذا عيدان)) :أنه قال مصلى اهلل عليه وسلروغ أبو داود عن أي هريرة عن رسول اهلل 
َُ  ،من اجلمعة  (.341صىي  أي داود لأللباين حديث (، )حديث صىي ؛ )((معونوإنا 

 



مع  أشهد َ  :سهنل زيد بن أرقم قالشهد  معاوية بن أي سفيان وهو يَ  :روغ أبو داود عن إياد بن أي رملة الشامي قال
ص ِف اجلمعة مث رخَّ  ،صلى العيد :قال ؟عفكيا صنَ  :قال ،نعم :قال ؟ين اجتمعا ِف يوم  عيدَ  عليه وسلم صلى اهللرسول اهلل 

 (.341صىي  أي داود لأللباين حديث (، )حديث صىي ؛ )((من شاء أن يصلي فليصل)) :فقال
مث رحنا إىل اجلمعة فلم برج  ،أول النهار صلى بنا ابن ال بري ِف يوم عيد  ِف يوم  عة   :روغ أبو داود عن ع اء بن أي رباح  قال

صىي  أي (، )حديث صىي ؛ )نةأصاب الس  : فقال ،رنا ذلك لهدم ذكَ وكان ابن عباد  بال ائا فلما قَ  ،حدانًاينا وُ فصلَّ  ،إلينا
 (.341داود لأللباين حديث 

 : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
د ومن مل يشهَ  ،هاها من شاء شهودَ دَ قيم اجلمعة ليشهَ ن على اإلمام أن يُ لك ،ت عنه اجلمعةن شهد العيد سق َ الصىي  أن مَ 

كعمر وعثمان وابن مسعود  وابن عباد  وابن ال بري ووريهم. وم : وأصىابه صلى اهلل عليه وسلموهذا هو املهنثور عن النيب  ،العيدَ 
 (.155ص  14فتاوغ ابن تيمية ج ؛ )عرف عن الصىابة ِف ذلك خالف  يُ 

 : مام الشوكاينقال اإل
أصاب : ابن عباد   وقولُ ، إذ ذا  ابن ال بري لل معة وهو اإلمامً  تر ُ  -لكل أحد   ويدل على عدم الوجوب وأن التخيص عام  

على البع  لكانت  وأيًضا لو كانت اجلمعة واجبةً  وعدم اإلنكار عليه من أحد  من الصىابة.، رجاله رجال الصىي ، ةالسنَّ 
 (.931ص  9نيل األوطار للشوكاين ج ؛ )خالف معىن الرخصة وهو ،كفاية    فرضَ 
 

 : التهنئة بالعيد
أو  ،لقى بعضهم بعًضا ِف مصلى العيد أو ِف املساجدفيَ ، إن العيد مناسبة مباركة جيمع اهلل  ا مشل املسلمني وي لا بني قلو م

 .صلى اهلل عليه وسلمتباًعا لسنة النيب او  ، مغفرتهوطمًعا ِف ،وجه اهلل تعاىل ابتغاءَ  فيتصافىون ،ِف ال رقا  وِف األسواق
فر هلما قبل أن لتقيان فيتصافىان إم وُ ما من مسلمني يَ )): صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل : روغ أبو داود عن الرباء قال

 (.4949صىي  أي داود لأللباين حديث (، )حديث حسن؛ )((فتقايَ 
صلى اقتداًء بهنصىاب النيب  ؛ئ املسلمون بعضهم بعًضا بالعيدأن يهن   ! وما أ لَ ؟نوب العبادوهل هنا  أفضل من مغفرة اهلل لذ

صلى اهلل عليه وسلم، فإن هذه التهنئة  ذه املناسبة ال يبة املباركة من مكارم األخالق اليت حثنا عليها النيب  !اهلل عليه وسلم
 ونشر روح احملبة بينهم. ،عية بني املسلمنيكبري ِف تقوية الرواب  امجتما  وهلذه التهنئة أثر  

إسناده ؛ )""تقبل اهلل منا ومنكم :وا يوم العيد يقول بعضهم لبع كان أصىاب النيب إذا التقَ : قال ابن ح ر العسقالين
 (.911ص  5متام املنة لأللباين ج (، )157ص  1فت  الباري مبن ح ر العسقالين ج (، )صىي 

 



 : احصفة اللهو والغناء المب
َِبرُي{ ]امللك: : قال تعاىل؛ إن اهلل تعاىل هو الذي خلق اإلنسان ويعلم ما يصل  شهننه }َأَم يَ عحَلُم َمنح َخَلَق َوُهَو اللَِّ يُا اخلح

54]. 
صلى فقد كان أصىاب النيب  ،رجهم اللهو عن طاعة اهلل تعاىلبشرط أن م بُ  ؛هوا عن أنفسهملقد أباح اإلسالم للناد أن يرف  

 ِف قلو م أقوغ من اجلبال الرواسي. ضىكون واإل انُ يَ  اهلل عليه وسلم
ن( دخل أبو بكر  وعندي جاريتان من جواري األنصار )فتاتان صغريتا الس   :روغ الشيخان عن عائشة رضي اهلل عنها قالت

صلى اهلل عليه الشي ان ِف بيت رسول اهلل  أم امريُ  :فقال أبو بكر   ،نييتَ ا مبغن  تَ وليسَ  :قالت ،عاثت األنصار يوم بُ يان مبا تقاولَ غن  تُ 
البخاري ؛ )((وهذا عيدنا ،إن لكل قوم  عيًدا ،يا أبا بكر  )) :صلى اهلل عليه وسلمفقال رسول اهلل  ،وذلك ِف يوم عيد   !وسلم

 (.131/ مسلم حديث 311حديث 
فان دف   تُ دخل عليها وعندها جاريتان ِف أيام مىًن وقد جاء ِف رواية عند البخاري عن عائشة أن أبا بكر  رضي اهلل عنه 

 (.317البخاري حديث ؛ )وتضربان
 : قال ابن األثري

ض ىش والتعر  كر اخلنا والفُ د الغناء الذي هو ذِ رِ ومل يُ ، يوم بعاث قيلدان شعًرا نشِ تُ أ ما كانتا : تغنيان" أراد بالغناء هاهنا"
 (.411ص  1جامع األصول مبن األثري ج ) ؛الغناء: اخلنا وما يسميه أهلُ ، بالنساء

كر ع فيه بذِ ثها على اللهو واجملون بكالم يشبَّ   النفود ويبعَ ر  وأما الغناء الذي  ُ ، ج فيهم حرَ  إن مثل هذا اللهو والغناء العفياِ 
 (.74ص  15تفسري املراوي ج ؛ )خالف تر ه الفواحملرما ، النساء ووصا حماسنهن وذكر اخلمور 

ولذا فقد  ى عنه الشرع ، مد عقباهما م تُ  فضي إىليُ ، اللهو الذي يشتمل على اختالط الرجال بالنساء من وري احملارمإن 
 اْلنيا.

 
 : حكم زيارة المقابر يوم العيد

 -العيدين  عقع صالة - قيام كثري من املسلمني ولذا فإنَّ ، لكي نفرح ونبتعد عن األح ان ؛ع لنا العيدينإن اهلل تعاىل قد شرَ 
صلى اهلل لقد كان النيب  ،غ عن ربه سبىانهالذي يبل  صلى اهلل عليه وسلم ة النيب نَّ لسُ  خمالا   عمل  ، ب يارة املقابر وجتديد األح ان

ثبت أنه زار قربًا ِف ومل يَ ، ذهع من طريق ويرجع من أخرغوكان يَ ، الصىراء لصالة العيد برج مع الصىابة إىل عليه وسلم
إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن )) :ِف عيد األضىى صلى اهلل عليه وسلمبل قال ، مع وقوع املقابر ِف طريقه، أو إيابههابه ذَ 

 (.311البخاري حديث ؛ )((نانتَ ن فعل فقد أصاب سُ فمَ  ،مث نرجع فننىر ،نصلي
حج صلى اهلل عليه وسلم، نة النيب بت  سُ  إن زيارة املقابر يوم العيدين بدعة وهي من تلبيس الشي ان؛ فإنه م يهنمر النادَ 

ن هلم أن ذلك وزيَّ ، القبور زيارةَ  األهل فعوض هلم عن سرعة الرجوع إىل، اهلل تعاىل ربة إىلل إليهم أنه قُ ضهم عنها شيًئا بي  يعو  
 (.119)اإلبداع ِف مضار امبتداع لعلي حمفوظ ص  ؛لألموا  ِف هذا اليوم من الرب وزيادة الود  

 



رضى حبكم اهلل وجيع علينا أن نَ ، وم يبتدع ِف دين اهلل ما ليس منه ،صلى اهلل عليه وسلمة النيب بع سنَّ على كل مسلم أن يتَّ ف
نَ ُهمح مُثَّ َم جيَُِدوا ِف : قال تعاىل؛ ورسوله ِف  يع أمور حياتنا ِمُنوَن َحجَّ ُ َك ُموَ  ِفيَما َشَ َر بَ ي ح  أَن حُفِسِهمح َحَرًجا }َفاَل َوَرب َك َم يُ  ح

ِليًما{ ]النساء:   .[11ِ َّا َقَضيحَت َوُيَسل ُموا َتسح
عحَنا وَ : وقال سبىانه نَ ُهمح َأنح يَ ُقوُلوا سَِ ُكَم بَ ي ح ِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيىح َا َكاَن قَ وحَل الحُم ح ِلىُ }ِإَّنَّ وَن{ َأَطعحَنا َوأُولَِئَك ُهُم الحُمفح

 .[15]النور: 
رِِه َأنح ُتِصيبَ ُهمح : قال تعاىل؛ صلى اهلل عليه وسلموجيع علينا أيًضا اْلذر من خمالفة سنة النيب  َذِر الَِّذيَن ُبَاِلُفوَن َعنح أَمح }فَ لحَيىح

َنة  أَوح ُيِصيبَ ُهمح َعَذاب  أَلِيم { ]النور:   .[19ِفت ح
 

 : ألعمال البر وسم  العيد م  
من أعمال الرب  وذلك مب يد   ؛ستفيد منها لريفع رصيده من اْلسنا ينبغي على كل مسلم أن يَ ، سبة مباركةإن العيد منا

 : ملها فيما يلياليت  كن أن نُ  ،والقربا  هلل تعاىل
 : بر الوالدين وصلة األرحام - 1

 إن بر الوالدين وصلة األرحام من أفضل أعمال الرب ِف أيام العيدين.
ُلَغنَّ ِعنحَدَ  الحِكبَ َر َأَحُدهَُ }وَ : قال تعاىل َسانًا ِإمَّا يَ ب ح ا َأوح ِكاَلُهَا َفاَل تَ ُقلح هَلَُما ُأف  َوَم َقَضى َرب َك َأمَّ تَ عحُبُدوا ِإمَّ ِإيَّاُه َوبِالحَواِلَديحِن ِإحح

َهرحُهَا َوُقلح هَلَُما قَ وحًم َكرِ ًا  ِف ح هَلَُما َجَناَح الذ   *تَ ن ح َرب ُكمح َأعحَلُم مبَا ِف  *ل  ِمَن الرَّمححَِة َوُقلح َرب  ارحمَححُهَما َكَما َرب ََّياين َصِغريًا َواخح
َوَّاِبنَي َوُفورًا  ِكنَي َوابحَن السَِّبيِل َوَم  *نُ ُفوِسُكمح ِإنح َتُكونُوا َصاِْلِنَي فَِإنَُّه َكاَن ِلألح ِإنَّ  *تُ َبذ رح تَ بحِذيًرا َوآِ  َذا الحُقرحََب َحقَُّه َوالحِمسح

َواَن الشََّياِطنِي وََكاَن الشَّيح َاُن ِلَرب ِه َكُفورًا{ ]اإلسراء:   .[17 - 19الحُمَبذ رِيَن َكانُوا ِإخح
َها َزوحجَ : وقال سبىانه ُهَما رَِجاًم َكِثريًا َوِنَساًء }يَا أَي  َها النَّاُد ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمح ِمنح نَ فحس  َواِحَدة  َوَخَلَق ِمن ح َها َوَبثَّ ِمن ح

َرحَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَليحُكمح َرِقيًبا{ ]النساء:   .[5َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواألح
الصالة على )) :قال ؟أي العمل أحع إىل اهلل :صلى اهلل عليه وسلمسهنلت النيب  : بن مسعود قالعبداهلل روغ الشيخان عن

؛ ه ل ادينولو است دتُ  ،حدثين  ن :قال ((؛اجلهاد ِف سبيل اهلل)) :قال ؟مث أي   :قال ((بر الوالدين)) :قال ؟مث أي   :قال ((وقتها
 (.11/ مسلم حديث 117البخاري حديث )

ن ي من باهلل واليوم اآلخر فليكرم ن كامَ )) :قال صلى اهلل عليه وسلموروغ البخاري عن أي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب 
 (.1591)البخاري حديث  ((؛ل رمحهصِ ومن كان ي من باهلل واليوم اآلخر فليَ  ،هضيفَ 

نسهن له ِف أثره بس  له ِف رزقه ويُ ن أحع أن يُ مَ )) :قال صلى اهلل عليه وسلموروغ الشيخان عن أنس بن مالك  أن رسول اهلل 
 (.1117مسلم حديث  /1311البخاري حديث ؛ )((فليصل رمحه

 
 : زيارة الجيران واألصدقاء - 2

صلى اهلل عليه  نا عليها النيب  من مكارم األخالق اليت حثَّ  - بني الرجال والنساء دون اختالط   - إن زيارة اجلريان واألصدقاء
رُِكوا ِبِه َشيحًئا }َواعح : قال تعاىل ؛ا بني القلوب وتنشر احملبة واملودة بني اجلريان واألصدقاءفهي ت ل   ؛وسلم ُبُدوا اللََّه َوَم ُتشح

 



ُُنعِ  َاِر اجلح َاِر ِذي الحُقرحََب َواجلح َسانًا َوِبِذي الحُقرحََب َوالحَيَتاَمى َوالحَمَساِكنِي َواجلح َنحِع َوابحِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكتح  َوبِالحَواِلَديحِن ِإحح َوالصَّاِحِع بِاجلح
َاُنُكمح ِإنَّ اللَّ   .[91َه َم  ُِع  َمنح َكاَن خُمحَتاًم َفُخورًا{ ]النساء: أَ ح

ما زال يوصيين جربيل باجلار حج ظننت أنه )) :قال صلى اهلل عليه وسلمروغ الشيخان عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب 
 (.1114/ مسلم حديث 1054البخاري حديث ؛ )((سيورثه

 كبري ِف كسع حمبة الناد.  ايا وْلوم األضاحي؛ فإن ذلك له تهنثري  اجلريان واألصدقاء باهلد ومن السنة صلةُ 
 دح ر ماءها وتعاهَ مرقًة فهنكثِ  ختَ إذا طبَ  ،يا أبا ذر  )) :صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل  :روغ مسلم  عن أي ذر  قال

 (.541حديث  4مسلم ج ؛ )((كجريانَ 
 

  :مواساة األيتام والفقراء - 3
ن يع ا عليه نتظر مَ فهو يَ  ؛شعر بذلك يوم العيديَ  أباه دَ إن اليتيم الذي فقَ  !األيتام والفقراء   ة العيدشار  ما أ ل أن نُ 

إن صلة الفقراء بال يارة والصدقا   !فعل معه أبوهكما كان يَ  ؛اولو كان وني  ، ع يه هديةو س  على رأسه ويُ  ،ويبتسم ِف وجهه
ه الرمحة واحملبة ِف كل سودُ تَ ، وأن اجملتمع املسلم َتمع متاب  ،رون بالع ة والكرامةجيعلهم يشع، من األموال وْلوم األضاحي

 مكان وزمان.
ِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا{ ]اإلنسان: : قال تعاىل  .[1}َويُ حِعُموَن ال ََّعاَم َعَلى ُحب ِه ِمسح
هنَُلوَنَك َعِن الحَيَتاَمى ُقلح ِإصحاَلح  هلَُ : وقال تعاىل  .[110مح َخي حر { ]البقرة: }َوَيسح

هم وتعاطفهم  واد  ترغ امل منني ِف ترامحهم وتَ )) :صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل  :روغ الشيخان عن النعمان بن بشري  يقول
/ مسلم حديث 1055البخاري حديث ؛ )((داعى له سائر جسده بالسهر واْلمىإذا اشتكى عضو  تَ  ؛كمثل اجلسد

1111.) 
يه وقال بإصبعَ  ((أنا وكافل اليتيم ِف اجلنة هكذا)) :قال صلى اهلل عليه وسلميخان عن سهل بن سعد  عن النيب وروغ الش

 (.1319/ مسلم حديث 1001البخاري حديث ؛ )السبابة والوس ى
أو  ،ِف سبيل اهللالساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد )): صلى اهلل عليه وسلمقال النيب : وروغ الشيخان عن أي هريرة قال

 (.1311/ مسلم حديث 1919. )البخاري حديث ((القائم الليل الصائم النهار
 

 : الصلح بين الناس - 4
إَّنا يفعل ذلك قربة هلل تعاىل ِف هذه ، إن العيد مناسبة طيبة لكي يص ل  املسلم مع من خاصمه حج ولو كان اْلق معه

 ة بني املسلمني ِف أيام العيد.نته  هذه الفرصة ليصل  بني املتخاصمني حج تعود املودَّ و كن للمسلم أيًضا أن يَ ، املواسم املباركة
َ النَّاِد َوَمنح ي َ : قال تعاىل َر ِف َكِثري  ِمنح َنحَواُهمح ِإمَّ َمنح أََمَر ِبَصَدَقة  أَوح َمعحُروف  أَوح ِإصحاَلح  بَ نيح َعلح َذِلَك ابحِتَغاَء َمرحَضاِ  }َم َخي ح فح

ًرا َعِظيًما{ ]النساء:  تِيِه َأجح  .[554اللَِّه َفَسوحَف نُ  ح
 .[511}َوالص لحُ  َخي حر { ]النساء: : وقال تعاىل

 



ن درجة الصيام والصالة مِ  أم أخربكم بهنفضلَ )): صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل : روغ أبو داود عن أي الدرداء قال
صىي  أي (، )حديث صىي ؛ )((وفساد ذا  البني اْلالقة ،إصالح ذا  البني)) :الق ،بلى يا رسول اهلل :قالوا ؟((والصدقة

 (.4555داود لأللباين حديث 
 صلى اهلل عليه وسلمروغ الشيخان عن أي أيوب رضي اهلل عنه عن النيب ؛ إن خري الناد هو الذي يبدأ بالصل  مع إخوانه

)البخاري  ((؛وخريها الذي يبدأ بالسالم ،قيان فيصد هذا ويصد هذايلت ،م  ل ملسلم  أن يه ر أخاه فوق ثالث  )) :قال
 (.1113/ مسلم حديث 1077حديث 

غفر لكل فيُ  ،تفت  أبواب اجلنة يوم امثنني ويوم اخلميس)) :قال صلى اهلل عليه وسلمروغ مسلم  عن أي هريرة أن رسول اهلل 
روا هذين حج أنظِ  ،ص لىاروا هذين حج يَ نظِ قال أَ فيُ  ،أخيه شىناء إم رجاًل كانت بينه وبني ،شر  باهلل شيًئاعبد  م يُ 
 (.1111)مسلم حديث  ((؛أنظروا هذين حج يص لىا ،يص لىا

إن ه ويل ذل ك ، وأن ينف ع ب ه املس لمني، عل ه ذا العم ل خالًص ا لوجه ه الك رميوصفاته العلى أن جيَ ، أسهنل اهلل تعاىل بهنسائه اْلسىن
 والقادر عليه.
 وانا أن اْلمد هلل رب العاملني.وآخر دع

 وعلى آله وصىبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين. ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد

 




