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العيد في اإلسالم:

العيــد يف اللغــة مأخــوذ مــن عــاد بمعنــى العــود

أي عــاد إليــه ،أو مأخــوذ مــن العــادة بمعنــى
اعتــاده(((.

نصــت عليــه
والعيــد يف اإلســام هــو يــوم حمــدّ د ّ

الرشيعــة اإلســامية املقدّ ســة وحــدّ دت لــه أعــاالً
خاصــة .واملســتفاد مــن النصــوص
وآدابـ ًا ومراســم ّ
ّ
أن أعيــاد املســلمني باملعنــى املصطلــح أربعــة ال غــر

شــوال،
األول مــن شــهر ّ
وهــي( :عيــد الفطــر يف ّ

وعيــد األضحــى يف اليــوم العــارش مــن شــهر ذي

احلجــة ،وعيــد الغديــر وهــو اليــوم الثامــن عــر
ّ
احلجــة ،ويــوم اجلمعــة مــن ّ
كل أســبوع).
مــن ذي ّ
املفضــل بــن عمــر
وقــد جــاء يف احلديــث عــن ّ

قــال :قلــت أليب عبــد اهلل :Aكــم للمســلمني مــن
عيــد؟ فقــال( :أربعــة أعيــاد) ،قلــت :قــد عرفــت
((( املعجم الوسيط :ص.635
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العيديــن واجلمعــة ،فقــال يل( :أعظمهــا وأرشفهــا

يــوم الثامــن عــر مــن ذي احلجــة)((( ،إشــارة إىل

عيــد الغديــر.

ــت أربعــة
وعنــه( :Aإذا كان يــوم القيامــة ُز ّف ْ

أيــام إىل اهلل (عــز وجــل) كــا تــزّف العــروس إىل

خدرهــا ،يــوم الفطــر ويــوم األضحــى ،ويــوم

اجلمعــة ويــوم غديــر خــم)((( ،وممــا يـ ّ
ـدل عــى عظم
أن اإلســام قــرن ّ
شــأن العيــد ّ
كل واحــد مــن عيديه
العظيمــن بشــعرية مــن شــعائره العامــة التــي هلــا

جالهلــا وقداســتها وبركتهــا ،وتأثريمهــا العميــق يف
الرتبيــة الفرديــة واالجتامعيــة ،وهاتــان الشــعريتان

مهــا شــهر رمضــان الــذي جــاء عيــد الفطــر مســك
واحلــج الــذي كان عيــد األضحــى أحــد
ختامــه،
ّ

أيامــه.

((( وسائل الشيعة :ج ،10ص.443
((( املصدر السابق :ج  ،10ص.445
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ـي بــن العيديــن ،وبــن هاتــن
فهــذا الربــط اإلهلـ ّ
الشــعريتني ٍ
كاف للكشــف عــن وجــه احلقيقــة

وأنــا عيــدان دينيــان ّ
شع فيهــا
فيهــاّ ،
بــكل مــا ُ ِّ

مــن ســنن ،بــل حتــى مــا نــدب إليــه الديــن فيهــا
ّ
والتحــي،
كالتجمــل،
دنيــوي
مــن أمــور ظاهرهــا
ّ
ّ

والتط ّيــب ،والتوســعة عــى العيــال ،وإلطــاف

الضيــوف ،والفــرح واملــرح واللهــو ممّــا ال خيــرج
عــن حــدّ الــرع املقــدس ،فهــذه األمــور املباحــة

داخلــة يف الطاعــات إذا َح ُســن َْت الن ّيــة ،فمــن
حماســن اإلســام ّ
أن املباحــات إذا حســنت فيهــا
ـق حكمــة اهلل ،أو شــكر نعمتــه
النيــة ،وأريــد هبــا حت ّقـ ُ
انقلبــت قربــات يثــاب املؤمــن عليهــا.
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األبعاد الدينية للعيد:

األعيــاد يف الشــعوب واألمــم أيــام بــذخ

ـر
وتفســخ ،وتكـ ّ
وإرساف ،وهلــو وشــهوة ،وجمــون ّ
وغوايــة ،وتعـ ٍ
ـال واســتعالء ،بينــا الدين اإلســامي

احلنيــف ،صبــغ العيــد بصبغــة العبــادة والتقــرب،

والتوبــة واملراجعــة ،والتفكــر والتأمــل ،واملتعــة
والســعادة ،والفســحة واللهــو املبــاح ،فالعيــد يف

اإلســام شــعرية مــن الشــعائر املهمــة ،رشعــه اهلل

لتكتمــل حلقــة الــر يف املجتمــع اإلســامي كاملــة،
قــال تعــاىلَ ﴿ :ذلِـ َ
ـم َش ـ َعائِ َر اللَِّ َفإِ َّنَــا
ـك َو َمــن ُي َع ِّظـ ْ
ِ
ــوى ا ْل ُق ُل ِ
ــوب﴾(((.
مــن َت ْق َ
فالعيــد يف منهــج اإلســام عبــادة وعمــل ،رسور
وشــكر ،هبجــة وفرحــة ،ســلوكيات وأخــاق ،عفــو
وإخــاء ،فالنــاس يتبادلــون التهــاين ويتصاحلــون

وتعقــد جمالــس احلــب والرتاحــم واملــودة فتتجــدد
((( سورة احلج :آية.32
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العالقــات اإلنســانية وتقــوى الروابــط االجتامعيــة

وتنمــو القيــم األخالقيــة وتعلــو قيمــة التآخــي
والتعــاون والبــذل والعطــاء واجلــود والكــرم
والرتاحــم والتعاطــف إىل حــد أن تــذوب املصالــح

الشــخصية ،واملــآرب اآلنيــة املؤقتــة بدافــع الرغبــة

فيــا عنــد اهلل تعــاىل.

وهــو شــعرية مــن شــعائر اهلل تعــاىل ،التــي

ينبغــي أن تظهــر وتــرز يف املجتمــع اإلســامي،
ومــا اســتحباب التكبــر والتهليــل والتحميــد

صبيحــة العيــد ،واالجتــاع للصــاة وغريهــا
مــن األعــال واملســتحبات ّإل للتأكيــد عــى

ّ
بــكل مداليلــه ،فقــد
أمهيــة إظهــار وإبــراز العيــد
روي عــن رســول اهلل Fقولــه( :ز ّينــوا العيديــن

بالتهليــل والتكبــر والتحميــد والتقديــس)(((.
ولعـ ّـل أفضــل كلمــة قيلــت يف معنــى العيــد ،هــي
((( كنز العامل :ج ،8ص.546
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كلمــة اإلمــام أمــر املؤمنــن( :Aإنّــا هــو عيــد

ملــن قبــل اهلل صيامــه  ،وشــكر قيامــه)((( ،فلقــد جــاء

حممــل بمختلــف ألــوان
يف هنايــة موســم
ّ
عبــادي ّ
العبــادة والطاعــة ،والدعــاء والتذ ّلــل هلل تعــاىل.

ويف روايــة نظــر اإلمــام احلســن بــن عــيC

إىل نــاس يف يــوم فطــر يلعبــون ويضحكــون ،

فالتفــت ألصحابــه قائــا هلــم( :ان اهلل عــز وجــل

جعــل شــهر رمضــان مضــارا خللقــه يســتبقون
فيــه بطاعتــه إىل رضوانــه ،فســبق فيــه قــوم ففــازوا

وختلــف آخــرون فخابــوا ،فالعجــب كل العجــب
مــن الضاحــك الالعــب يف اليــوم الــذي يثــاب فيــه
املحســنون وخييــب فيــه املقــرون)(((.

واعتــر أمــر املؤمنــنّ A
أن بإمــكان املؤمــن أن
ـول ّ
كل أ ّيامــه إىل أعيــاد ،فقــال( :Aكل يــوم ال
حيـ ّ
((( وسائل الشيعة :ج ،15ص.308
((( املصدر السابق :ج  ،7ص.480
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تعــي اهلل فيــه فهــو يــوم عيــد)(((.

وعنــه Aأنــه قــال( :اليــوم لنــا عيــد ،وغــدا لنــا

عيــد ،وكل يــوم ال نعــي اهلل فيــه فهــو لنــا عيــد)(((.
هو يوم اجلوائز:

ورد يف كتــاب مــن ال حيــره الفقيــه ،عــن جابر،

عــن اإلمــام الباقــر Aعــن أبيــه Aأ ّنــه قــال( :إذا

ـوال نــادى منــاد ّأيــا املؤمنــون
كان ّأول يــوم مــن شـ ّ

ـم قــال :يــا جابــر جوائــز اهلل
أغــدوا إىل جوائزكــم ،ثـ ّ

ليســت كجوائــز هــؤالء امللــوك ،ثــم قــال :هــو يــوم
اجلوائز) (((.

وهــو اليــوم الــذي يعلــن فيــه اإلنســان املؤمــن

إنتصــاره عــى شــهواته وغرائــزه ،فهــو يــوم الرمحــة،
ّ
ألن اهلل يرحــم بــه عبــاده ،قــال الشــيخ املفيــد:H

(وإ ّنــا كان عيــد املؤمنــن بمرسهتــم بقبــول أعامهلــم،
((( وسائل الشيعة :ج ،15ص.308
((( مستدرك الوسائل :ج ،6ص .154
((( من ال حيرضه الفقيه :ج ،2ص.175

11

وتكفــر ســيئاهتم  ،ومغفــرة ذنوهبــم ،ومــا جائتهــم
ربــم  -جــل اســمه -
مــن البشــارة مــن عنــد ّ

مــن عظيــم الثــواب هلــم عــى صيامهــم ،وقرهبــم
واجتهادهــم)(((.

فينبغــي أن يكــون اإلنســان يــوم عيــد الفطــر

خاشــع ًا خاضعــ ًا ،راجيــ ًا لقبــول صومــه وعبادتــه يف

شــهر رمضــان ،خائفــ ًَا وجــ ً
ا مــن حرمانــه َور ّده.

((( مسار الشيعة يف خمترص تواريخ الرشيعة :ص.30
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الدالالت االجتماعية واإلنسانية للعيد:

ـاين يــوم تلتقــي فيــه قــدرة
العيــد يف معنــاه اإلنسـ ّ

ـي ،وضعــف الفقــر عــى حم ّبــة ورمحــة وعدالــة
الغنـ ّ

مــن وحــي الســاء ،عنواهنــا الــزكاة واإلحســان

والتوســعة عــى مجيــع الفقــراء واملســاكني ،فيتجـ ّ
ـى
الغنــي ،فينســى تع ّلقــه باملــال ،وينــزل
العيــد عــى
ّ

وللخلــق ،ويذكــر ّ
َ
أن
ـق
مــن عليائــه متواضع ـ ًا للحـ ّ
ّ
كل مــن حولــه إخوانــه وأعوانــه ،فيتعامــل معهــم
بإحســان ورمحــة.

وهلــذا ال بــدّ مــن الســعي اجلــدّ ي للمشــاركة

حتمــل املســؤولية جتــاه الفقــراء واملســاكني
يف ّ
لنشــعرهم مجيعــ ًا بفرحــة العيــد ،وليكــن شــعارنا
العمــل ليفــرح النــاس ّ
كل النــاس بالعيــد ،وذلــك

مــن خــال التعــاون والتكافــل واإليثــار ،فقــد ورد
أن عليــ ًا Aاشــرى ثوبــ ًا فأعجبــه فتصــدّ ق بــه،

وقــال :ســمعت رســول اهلل Fيقــول( :مــن آثــر
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عــى نفســه آثــره اهلل يــوم القيامــة اجلنّــة)(((.

وروي عــن رســول اهلل Fأنــه قــال( :ال يؤمــن

حيــب لنفســه مــن
حيــب للنــاس مــا
عبــد حتّــى
ّ
ّ

اخلــر)(((.

وللعيد أبعاد اجتامعية كثرية:

منهــا :التالقــي والتــزاور وغريمهــا مــن املظاهــر
التــي حت ّقــق حالــة إنســانية تزيــد مــن التواصــل
والرتابــط احلميــم بــن أفــراد املجتمــع ،فقــد ورد
احلـ ّ
ـث الشــديد عــى التــزاور يف اهلل ولقــاء اإلخوان،

فقــد روي عــن رســول اهلل( :Fمــن زار أخــاه
املؤمــن إىل منزلــه ال حلاجــة منــه إليــه كُتِــب مــن

زوار اهلل ،وكان حقيق ـ ًا عــى اهلل أن ُيكـ ِ
ـرم زائــره)(((.
وروي عــن اإلمــام الباقــر( :Aتــزاوروا يف
فــإن ذلــك حيــاة ألمرنــا ،رحــم اهلل عبــد ًا
بيوتكــم ّ

((( نور الثقلني :ج ،1ص.346
((( كنز العامل :ج ،1ص.416
((( وسائل الشيعة :ج ،17ص.210
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أحيــا أمرنــا)(((.

ومنهــا :إبــراز الزينــة والبهجــة والــرور،
فصحيــح ّ
أن هبجــة العيــد وزينتــه ليســت لــذات

العيــد ،بــل ملــا حيملــه العيــد مــن معــان ومفاهيــم

ّ
تتجــى يف غفــران ذنــوب
عظيمــة يف اإلســام
الصائــم أو احلــاج ،وقبــول أعامهلــم وعبادهتــم...
ّإل ّ
أن هــذا ال يتنــاىف أبــد ًا مــع إبــراز مظاهــر الزينــة

املعنويــة بالتهليــل والتكبــر ،والزينــة املاديــة مــن

التجمــل يف اللبــاس للكبــار والصغــار،
خــال
ّ

وتبــادل التهــاين والتربيــكات بأجــواء تســودها
البهجــة والــرور.

ـب
فقــد ورد عــن رســول Fقولــهّ :
(إن اهلل حيـ ّ
إذا خــرج عبــده املؤمــن إىل أخيــه أن يته ّيــأ لــه وأن
يتجمــل)(((.
ّ

((( اخلصال :ص.22
((( بحار األنوار :ج ،76ص.307
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وممّــا روي عــن اإلمــام الصــادق( :Aإظهــار

ـب إىل اهلل مــن صيانتهــا ،فإ ّيــاك أن تتز ّيــن
النعمــة أحـ ّ
زي قومــك)(((.
ّإل يف أحســن ّ

ـي أيضـ ًا يــوم األطفال
والعيــد يف معنــاه االجتامعـ ّ

يفيــض عليهــم بالفــرح واملــرح ،ويــوم الفقــراء
يلقاهــم باليــر والســعة ،ويــوم األرحــام جيمعهــا

ر والصلــة ،ويــوم املســلمني جيمعهــم
عــى الــ ّ
عــى التســامح والتــزاور ،ويــوم األصدقــاء جيــدّ د

احلــب ودواعــي القــرب .وحيمــل
فيهــم أوارص
ّ
معــه تذكــر ًا ألبنــاء املجتمــع بحــق الضعفــاء
والعاجزيــن ،حتــى تشــمل الفرحــة بالعيــد كل
وتعــم النعمــة ّ
كل أرسة.
بيــت،
ّ

وإىل هــذا املعنــى االجتامعــي يرمــز ترشيــع

صدقــة الفطــر الواجبــة يف عيــد الفطــر ،ونحــر
األضاحــي يف عيــد األضحــى ،فـ ّ
ـإن يف تقديــم ذلــك
((( الكايف :ج ،6ص.440
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ـرة يف
قبــل العيــد أو يف أيامــه إطالق ـ ًا لأليــدي اخلـ ّ
جمــال اخلــر ،فال تــرق شــمس العيــد ّإل والبســمة
كل شــفاه ،والبهجــة تغمــر ّ
تعلــو ّ
كل قلــب.

وتذ ّكــر أخــي املؤمــن يف صبيحــة العيــد ،وأنــت

تقبــل عــى والديــك ،وتأنــس بزوجــك ،وإخوانــك
وأوالدك ،وأحبابــك ،وأقربائــك ،وأنــت تــأوي
إىل ظ ّلــك الظليــل ،ومنزلــك الواســع ،إخوانــ ًا

لــك يفرتشــون الغــراء ،ويلتحفــون اخلــراء،
ويتضــورون يف العــراء .واســتحرض أنّــك حــن

تأســو جراحهــم وتســعى لســد حاجتهــم إنــا

تســدّ حاجتــك ،وتأســو جراحــك قــال تعــاىل:
ـم َأ ْولِ َيــاء َب ْع ٍ
ض﴾(((،
ـون َوا ُْل ْؤ ِمنَـ ُ
﴿وا ُْل ْؤ ِمنُـ َ
َ
ـات َب ْع ُض ُهـ ْ
ِ
ِ
ِ
(((
ــن َخ ْ ٍ
ــن
﴿و َمــا تُنف ُقــو ْا م ْ
َ
و﴿م ْ
ــر َفألن ُفســك ُْم﴾ َ ،
ــل ص ًِ
ِ
الــا َفلِنَ ْف ِس ِ
ــه﴾(((.
َعم َ َ

((( سورة التوبة :آية.71
((( سورة البقرة :آية.272
((( سورة فصلت :آية.46
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وقــال رســول اهلل Aقــال( :مثــل املؤمنــن

يف توادهــم وترامحهــم كمثــل اجلســد ،إذا اشــتكى

بعضــه تداعــى ســائره بالســهر ُ
واحل ّمــى)(((.

وعــن اإلمــام الصــادق( :Aمــن ن ّفــس عــن

مؤمــن كربــة نفــس اهلل عنــه كــرب اآلخــرة وخــرج
مــن قــره وهــو ثلــج الفــؤاد ومــن أطعمــه مــن

جــوع أطعمــه اهلل مــن ثــار اجلنــة ومــن ســقاه رشبــة
ســقاه اهلل مــن الرحيــق املختــوم)(((.

((( بحار األنوار :ج  ،58ص .150
((( الكايف :ج ،2ص.200
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صالة العيد
(الفطر واألضحى)
حكم صالة العيد:

الســؤال :مــا حكــم صــاة العيــد (الفطــر

واألضحــى) ومــا هــي رشوطهــا؟

اجلــواب :هــي واجبــة يف زمان حضــور اإلمامA

مــع اجتــاع الرشائــط ،ومســتحبة يف عــر الغيبــة

مجاعــة وفــرادى ،وال يشــرط فيهــا رشائــط اجلمعــة
وإن كانــت باجلامعــة فــا يعتــر فيهــا العــدد مــن

اخلمســة أو الســبعة ،وال بعــد فرســخ بــن اجلامعتــن
ونحــو ذلــك.

الســؤال :مــا هــو وقــت صــاة العيديــن

واملستحبـــات فيــه؟

اجلــواب :وقــت صــاة العيديــن مــن طلــوع

الشــمس إىل الــزوال ،ويســتحب تأخريهــا إىل أن
19

ترتفــع الشــمس ،ويف عيــد الفطــر يســتحب تأخريها

أزيــد بمقــدار اإلفطــار وإخــراج زكاة الفطــرة.
الســؤال :مــا حكــم مــن مل يصـ ّـل صــاة العيــد
هــل يقضيهــا أم مــاذا؟

اجلواب :األوىل قضائها بعد ذلك .

السؤال :هل يف صالة العيد أذان وإقامة؟

اجلــواب :ليــس لصــاة العيديــن أذان وال إقامــة،

بــل يســتحب أن يقــول املــؤذن( :الصــاة) ثالثـ ًا.

الســؤال :هــل جيــوز إقامــة صــاة العيــد يف

اليــوم الــذي يصــي فيــه احلجــاج يف مكــة املكرمــة؟
اجلــواب :نعــم إذا ثبــت هــال ذي احلجــة وفــق

الرشائــط املعتــرة عندنــا.

الســؤال :مــا حكــم صــاة العيديــن (الفطــر

واالضحــى) بالنســبة للمــرأة؟
اجلواب :ال جتب بل تستحب.

الســؤال :هــل جتــب يف صــاة العيــد اجلامعــة؟
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وهــل يشــرط يف إمــام مجاعــة العيــد العدالــة
املطلوبــة يف إمامــة صــاة اجلامعــة؟

اجلــواب :صــاة العيــد مســتحبة وإقامتهــا

مجاعــة مســتحبة أيض ـ ًا ،ولكــن يشــرط فيهــا كــون
اإلمــام عــادال.

كيفية صالة العيد:

الســؤال :مــا هــي كيفيــة صــاة العيديــن (الفطر

واالضحى)؟

اجلــواب :صــاة العيديــن :ركعتــان يقــرأ يف

كل منهــا احلمــد وســورة ،واألفضــل أن يقــرأ يف

األوىل بعــد احلمــد (والشــمس) ويف الثانيــة بعــد
احلمــد (الغاشــية) أو يف األوىل (األعــى) ويف الثانيــة
يكــر يف األوىل مخــس تكبــرات،
(والشــمس) ثــم
ّ

ويقنــت بــن كل تكبريتــن ،ويف الثانيــة يكــر بعــد

القــراءة أربعــ ًا ويقنــت بــن كل تكبريتــن وجيــوز
االقتصــار عــى ثــاث تكبــرات يف كل ركعــة عــدا
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تكبــريت اإلحــرام والركــوع ،وجيــزي يف القنــوت مــا

جيــزي يف قنــوت ســائر الصلــوات ،واألفضــل أن

يدعــو باملأثــور ،فيقــول يف كل واحــد منهــا( :اللهــم

أهــل الكربيــاء والعظمــة ،وأهــل اجلــود واجلربوت،

وأهــل العفــو والرمحــة ،وأهــل التقــوى واملغفــرة،
أســألك يف((( هــذا اليــوم الــذي جعلتــه للمســلمني

عيــد ًا ،وملحمــد صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ذخــر ًا
ومزيــد ًا ،أن تصــي عــى حممــد وآل حممــد ،كأفضــل

مــا صليــت عــى عبــد مــن عبــادك ،وصــل عــى
مالئكتــك ورســلك ،واغفــر للمؤمنــن واملؤمنــات،
واملســلمني واملســلامت ،األحيــاء منهــم واألمــوات،
اللهــم إين أســألك خــر مــا ســألك بــه عبــادك

الصاحلــون وأعــوذ بــك مــن رش مــا اســتعاذ بــك
منــه عبــادك املخلصــون) ،ويــأيت اإلمــام بخطبتــن
بعــد الصــاة يفصــل بينهــا بجلســة خفيفــة.

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

ســؤال :مــا الــذي يتحملــه اإلمــام عــن املأمــوم

يف صــاة العيديــن؟

اجلــواب :ال يتحمــل اإلمــام يف هــذه الصــاة

غــر القــراءة مــن األذكار والتكبــرات والقنوتــات
كــا يف ســائر الصلــوات.

ســؤال :مــا الــذي ينبغــي ذكــره يف صــاة

العيديــن؟

اجلــواب :ينبغــي أن يذكــر يف خطبــة عيــد الفطــر

مــا يتعلــق بــزكاة الفطــرة مــن الــروط والقــدر

والوقــت الخراجهــا  ،ويف خطبــة األضحــى مــا
يتعلــق باألضحيــة.

ســؤال :هــل يشــرط قــراءة ســور خمصوصــة يف

صــاة العيديــن؟

اجلــواب  :ال يشــرط يف صــاة العيديــن ســورة

خمصوصــة ،بــل جيــزىء كل ســورة  ،نعــم األفضــل
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أن يقــرأ يف الركعــة األوىل ســورة (الشــمس) ويف
الثانيــة ســورة (الغاشــية) ،أو يقــرأ يف األوىل ســورة

(األعــى) ويف الثانيــة ســورة (الشــمس).

ســؤال :هــل يشــرط يف صحــة صــاة العيديــن

مجاعــة اإلتيــان بخطبتــن؟

اجلــواب :األحــوط لزومـ ًا عــدم تركهــا يف زمــان

الغيبــة إذا كانــت الصــاة مجاعــة.

ســؤال :هــل جيــب احلضــور يف اخلطبتــن

واإلصغــاء فيهــا؟

اجلــواب :ال جيــب احلضــور يف اخلطبتــن ،وال

اإلصغــاء فيهــا.

ســؤال :مــا حكــم مــن شــك يف التكبــرات

والقنوتــات يف صــاة العيــد؟

اجلــواب :إذا شــك يف التكبــرات والقنوتــات

بنــى عــى األقــل إذا مل يتجــاوز املحــل ،ولــو تبــن
بعــد ذلــك أنــه كان آتيــا هبــا ال تبطــل صالتــه.
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ســؤال :مــا حكــم مــن ســها عــن القــراءة أو

التكبــرات أو القنوتــات يف صــاة العيــد؟

اجلــواب :لــو ســها عــن القــراءة أو التكبــرات

أو القنوتــات كال أو بعضــا مل تبطــل صالتــه  ،نعــم

لــو ســها عــن الركــوع أو الســجدتني أو تكبــرة
اإلحــرام بطلــت.

ســؤال :هــل جيــري يف صــاة العيديــن أحــكام

النافلــة مــن حيــث الشــك وقضــاء اجلــزء املنــي
وســجدة الســهو عنــد حتقــق موجبــه؟

اجلــواب :إذا مل جتــب صــاة العيديــن بــل كانــت

مســتحبة  -كــا يف عــر الغيبــة  -ففــي جريــان

أحــكام النافلــة عليهــا إشــكال ،فــا يــرك مراعــاة
مقتــى االحتيــاط يف ذلــك .والظاهــر بطالهنــا

بالشــك يف ركعاهتــا ،ولــزوم قضــاء الســجدة
الواحــدة إذا نســيت ،وســجود الســهو عنــد حتقــق

موجبــه.
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ســؤال :مــاذا جيــب عــى مــن أدرك اإلمــام يف

بعــض التكبــرات يف صــاة العيــد؟

اجلــواب :إذا أدرك مــع اإلمــام بعــض التكبــرات

يتابعــه فيــه ويــأيت بالبقيــة بعــد ذلــك ويلحقــه

يف الركــوع  ،ويكفيــه أن يقــول بعــد كل تكبــر:

«ســبحان اهلل واحلمــد هلل» وإذا مل يمهلــه

فاألحــوط (اســتحباب ًا) االنفــراد ،وإن كان
حيتمــل كفايــة اإلتيــان بالتكبــرات والء ًا (أي

مــن دون دعــاء بينهــا) ،وإن مل يمهلــه أيضــ ًا
تــرك (التكبــرات والء ًا) وتابعــه يف الركــوع،

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

عيــد الفطــر أوهلــا املغــرب يف ليلــة العيــد ورابعهــا
صــاة العيــد ،وعقيــب عــر صلــوات يف األضحــى
إن مل يكــن بمنــى أوهلــا ظهــر يــوم العيــد وعارشهــا
صبــح اليــوم الثــاين عــر ،وإن كان بمنــى فعقيــب

مخــس عــر صــاة أوهلــا ظهــر يــوم العيــد وآخرهــا
صبــح اليــوم الثالــث عــر ،وكيفيــة التكبــر يف

الفطــر أن يقــول « :اهلل أكــر اهلل أكــر ،ال إلــه إال اهلل
واهلل أكــر ،اهلل أكــر وهلل احلمــد ،اهلل أكــر عــى مــا
هدانــا» ويف األضحــى يزيــد عــى ذلــك« :اهلل أكــر

عــى مــا رزقنــا مــن هبيمــة األنعــام ،واحلمــد هلل عــى
مــا أبالنــا».

الثاين :الغسل قبل صالة العيد.
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ســؤال :هــل غســل العيديــن جيــزي عــن

الوضــوء ،ومتــى وقتــه؟

اجلــواب :نعــم جيــزي عــن الوضــوء ،ووقتــه

مــن الفجــر إىل غــروب الشــمس ،واألوىل اإلتيــان
بــه قبــل صــاة العيــد.

الثالــث :أن يــأكل قبــل خروجــه إىل الصــاة يف

عيــد الفطــر ،وبعــد عــوده يف عيــد األضحــى ممــا
يضحــي بــه إن كان.

الرابــع :أن خيــرج إليهــا راجــ ً
ا حافيــ ًا مــع

الســكينة والوقــار.

اخلامــس :اإلصحــار هبــا إال يف مكــة  ،فإنــه

يســتحب اإلتيــان هبــا يف املســجد احلــرام.
السادس :اجلهر بالقراءة لإلمام واملنفرد.
السابع :رفع اليدين حال التكبريات.

الثامــن :أن يســجد عــى األرض دون غريهــا ممــا

يصــح الســجود عليــه.
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مكروهات صالة العيد:

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

األول :اخلــروج مــع الســاح إال يف حالــة

اخلــوف.

الثــاين :النافلــة قبــل صــاة العيــد وبعدهــا إىل

الــزوال إال يف مدينــة الرســول Fفإنــه يســتحب
صــاة ركعتــن يف مســجدها قبــل اخلــروج إىل

الصــاة.

الثالــث :أن ينقــل املنــر إىل الصحــراء  ،بــل

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