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احلمد هلل، والصاة والسلام عىل رسول 
اهلل، أما بعد:

فهذه فوائد وخاصات جمموعة يف العيد: 
آدابه وأحكامه.

أخوكم
حممدصالح املنجد



العيد شعرية إسالمية، تتجىل فيه مظاهر . 1
العبوديلة، وتظهلر فيله كثري ملن املعاين 

االجتامعية والنفسية.

وألنَّله . 2 ره،  وتك�رُّ لع�وده  عي�ًدا  ي  س�مِّ
وقيلل:  ٍد،  َلدَّ جمجُ بفلرح  علام  كلَّ  يعلود 
أدركله.  ملن  علىل  بعلوده   تفلاؤالاً 
وهو اسم ملا يعود من االجتامع العام عىل 

وجه معتاد.

األعياد شعارات توجد لدى كل األمم، . 3
وإقامتهلا ترتبلط بغريلزة وجبلَّلة طجُبلع 
الناس عليها، جيتمعلون فيها ويجُظهرون 

الفرح والرسور.



نيا إال ثالثة أعياد:. 4 ليس للمسلمني يف الدُّ
- عيلد يتكلرر كل أسلبوع، وهلو يلوم 

اجلمعة.
ملرة،  علام  كل  يف  يأتيلان  وعيلدان   -
األضحلى. وعيلد  الفطلر  عيلد   ومهلا 
لولجُ اهللِ  فَعلْن َأَنٍس  قاَل: َقِدَم َرسجُ
 امَلِدينََة َوَلجُلْم َيْوماِن َيْلَعبجُوَن 
وا:  فِيِهام َفقاَل: »ما َه�ذاِن الَيْوماِن؟« قالجُ
لولجُ  نّا َنْلَعبجُ فِيِهام يِف اجلاِهِليَِّة َفقاَل َرسجُ كجُ
اهللِ : »إِنَّ اهللَ َق�ْد َأْبَدَلُكْم ِباِم 
ا ِمنُْهام َي�ْوَم األَْضَحى َوَيْوَم الِفْطِر«.  َخرْيً

رواه أبوداود )959(.



أعياد املسلمني من شعائر اهلل التي ينبغي . 5
إحياؤها وإدراك مقاصدها واستشعار 
ه : »لُِكلِّ  معانيها، ودلَّ قولجُ
َقْوٍم ِعيًدا َوَهذا ِعيُدنا« عىل اختصاص 
غلري،  ال  العيديلن  هبذيلن  املسللمني 
وأنله ال حيل للمسللمني أن يتشلبهوا 
بالكفلار واملرشكني يف يشء مما خيتص 

بأعيادهم.

أعياد املس�لمني ُقربٌة هلل ع�ز وجل، فيها . 6
للفلرح  لله سلبحانه، وإظهلار  تعظيلم 
والرسور عىل هذه النعمة، وهي مرتبطة 

بعبادات عظيمة.



عيد الفطر يأيت تتوجًيا لشهر الصيام والقيام، . 7
وعيد األضحى يتخلَّل شعائر احلج العظام، 
وقبله يوم عرفة أفضل األيام، فكا العيدين 
يرتبط بركن من أركان اإلسلام، فأعيادنا 

تكون بعد إكامل طاعة اهلل ربِّ العاملني.

من أعظم أعامل يوم العيد: إخراج زكاة . 8
الفط�ر قب�ل ص�الة العي�د، وهلي طجُهرة 

للصائم وطجُْعمة للمساكني.

َأِب . 9 حلديلث  العي�د؛  ي�وِم  ص�وُم  حي�ُرم 
لوَل اهللِ  َسلِعيٍد اخلجُلْدِريِّ  َأنَّ َرسجُ
 َنَى َعلْن ِصياِم َيْوَملنْيِ َيْوِم 

الِفْطِر َوَيْوِم النَّْحِر. رواه مسلم.



من سنن العيد العظيمة: التكبري؛ لقوله . 10
تعاىل: )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې   ې  ې  ې(  

]البقرة: 185[.

التكب�ري املطَل�ق ملن غلروب . 11 ُي�َرع 
شلمس ليلة عيد الفطلر، إىل أن خيرج 

اإلمام للصاة.

علن . 12 اللواردة  التكب�ري  صف�ات  م�ن 
السللف: اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال 
اهلل واهلل أكلرب، اهلل أكلرب، وهلل احلملد، 
وَي بتثليث التكبري، وزاد بعضهم:  ورجُ

عىل ما هدانا.



لا: اهلل أكرب   وملن الصيلغ الواردة أيضاً
ا، اهلل أكرب وأجّل،  ا، اهلل أكرب كبرياً كبلرياً

اهلل أكرب وهلل احلمد.

�نَّة رفع الص�وت بالتكب�ري؛ ملا فيه . 13 السُّ
ملن إظهار شلعائر اإلسلام، وتذكري 
الغري، فيستحبُّ للنّاس إظهار التَّكبري 
يف يوم العيد، يف مسلاجدهم ومنازلم 

وطرقهم، مسافرين كانوا أو مقيمني.
روى الفريلاب بسلند صحيح  عن أب 
للمي قلال: »كانجُوا يِف  عبدالرمحلن السُّ
ْم يِف األَْضَحى«،  يعني  الِفْطِر َأَشدَّ ِمنْهجُ

يف التكبري.



ال ُي�َرع التكب�ري اجلامع�ي بص�وت . 14
واح�د عىل نس�ق واح�د باتف�اق، أو 
عىل شكل فريقني يكربِّ الفريق األول 
وجييلب الفريق اآلخر؛ فهلذه طريقة 
حمدثة خمالفة ملا عليه سللفنا الصالح. 
واحلد  كل  يكلرب  أن  واملطللوب: 
بانفراد، ولو حصل اتفاق دون قصد 

فا ضري.

من ه�دي النبي  يف العيد: . 15
بلس  التجم�ل والتزي�ن والتطي�ب، ولجُ
جديد الثياب، فينبغي للرجل أن يلبس 

أمجل ما عنده من الثياب. 



علىل امللرأة أن حتلرص علىل اخللروج . 16
بحجاهبا الرشعلي، وال تلبس الثياب 
اجلميلة عند خروجها إىل مصىل العيد؛ 
لقلول النبي : »وليخرجن 
وصححله  أبلوداود)565(،  ]رواه  َتِف�الت« 
يف  أي  اجلاملع)7457([  صحيلح  يف  األلبلاين 

ثياب عادية ليست ثياب تربج، وحيرم 
والرجلل  متطيبلة،  ختلرج  أن  عليهلا 

مسؤوٌل عن أهِله.

م�ن آداب العي�د: التهنئ�ة الطيبة التي . 17
يتبادلا الناس فيام بينهم أيا كان لفظها، 
وهي ملن مكارم األخاق، وحماسلن 



املظاهر االجتامعية بني املسلمني، مثل 
قلول بعضهلم لبعلض: تقبلل اهلل منا 
ومنكم، أو عيد مبارك، وما أشبه ذلك 

من ألفاظ التهنئة املباحة.
وقد كان أصحاب النبي  إذا 
التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: 

»تقبَّل اهلل منّا ومنك«. حسنه ابن حجر.

ين العظيمة، . 18 صاة العيد من شعائر الدِّ
وهي واجبٌة عىل القول الراجح؛ ألمر 
الرسلول  هبلا، ومواظبتله 
نيلا، وواظلَب  عليهلا حتلى فلارق الدُّ

عليها اخللفاء الراشدون بعَده.



وقت صالة العيد: من ارتفاع الشمس . 19
واألفضلل  اللزوال،  إىل  رملح  قيلد 
ن الناس  هلا يف عيد الِفْطر ليتمكَّ تأخريجُ

من إخراج صدقاهتم.
ُيَسنُّ االغتس�ال لصالة العيد، كام قال . 20

سعيد بن املسيب: »سنة الفطر ثاث: 
امليش إىل املصىل، واألكل قبل اخلروج، 

واالغتسال«.
نَن املهجورة: األكل قبل اخلروج . 21 من السُّ

  لصالة عيد الفط�ر؛ فعن أنس
قال: »كان رسلول اهلل  ال 
يغلدو يوم الفطلر حتى يلأكل مترات، 

ا«. رواه البخاري. ويأكلهن وتراً



ُيس�تحبُّ التبك�ري إىل املص�ىل -لغلري . 22
اإلمام-، والدنو من اإلمام، وهذا أسبق 
إىل فعلل اخللري، وهو عملل الصحابة 
  ؛ فقلد كان النبلي
خيرج إىل الصاة  بعد طلوع الشلمس 

فيجد الناس قد حرضوا.

ُيَسنُّ رفع الصوت بالتكبري وهو ذاهب . 23
إىل مصلىلَّ العيلد، فقد جاء علن النبي 
 »أنه كان خيرج يوم الفطر 
فيكلرّب حتى يأيت املصىل، وحتى يقيض 

صاته«.
وصّح علن ابن عمر  أنه »كان 



جيهر بالتكبري يوم الفطر ويوم األضحى 
إذا غلدا إىل املصىل حتلى خيرج اإلمام 

فيكرب بتكبريه«. 

خي�رج إليه�ا ماش�ًيا وعلي�ه الس�كينة . 24
والوقار؛ فعن ابلن عمر  قال: 
»كان رسول اهلل  خيرج إىل 
العيلد ماشلياًا ويرجع ماشلياًا«. رواه ابن 

نه األلباين. ماجه وحسَّ

م�ن . 25 املص�ىلَّ  إىل  اخل�روج  ُيس�تحب 
طري�ق والرجوع من آخر؛ لفعل النبي 
 ذلك؛ وليشهد له الطريقان 
ام من اجلنِّ واإلنس، وإلظهار  وسّكانجُ



شعائر اإلسام، وتفاؤالاً بتغيري احلال 
ضا. إىل املغفرة والرِّ

من ُسنَن العيد: صالهتا خارج الُبنيان، . 26
فلا تصىل يف املسلاجد إال لرضورة أو 
حاجة، ملواظبة النبي  عىل 
صاهتا يف الصحراء، ومل يكن يصليها 
يف املسلجد النبلوي اللذي هلو أفضل 

املساجد بعد املسجد احلرام.
اسلتثنى العللامء ملن صلاة العيلد يف 
َصلُّون العيد  م يجُ املصىل: أهل مكة؛ فإنَّ

يف املسجد احلرام.

واحليَّ�ض . 27 والنس�اء  بي�ان  الصِّ خي�رج 



إىل املص�ىل؛ ليشلهدوا اخللري ودعلوة 
املسلمني؛ فعن أم عطية  قالت: 
»أجُمرنلا أن نجُخلرج العواتلق واحلجُياًلض 
ودعلوة  اخللري  يشلهدان  العيديلن  يف 
املسللمني، ويعتزل احلجُّيلض املصىل«. 

متفق عليه. 

ص�الة العي�د ركعت�ان، جيه�ر اإلم�اُم . 28
فيه�ام بالقراءة، يجُكلربِّ يف األوىل تكبرية 
سلبع  بعدهلا  يجُكلربِّ  ثلم  اإلحلرام، 

تكبريات، ثم يقرأ الفاحتة وسورة.
ا، فإذا  اً كلربِّ ويف الركعلة الثانيلة يقوم مجُ
انتهى من القيام يجُكرّب مخس تكبريات، 



ْسَتَحبُّ َأْن  ويقرأ الفاحتة ثم سلورة، ويجُ
َيْرَفَع َيَدْيِه مع كلِّ تكبرية.

جاء عن ابن مسلعود  أنه حيمد . 29
اهلل ويثني عليه بني التكبريات، ويصيل 

. عىل النبي

كان النبيُّ  َيْقَرأجُ يِف الِعيَدْيِن . 30
)ں  ڻ  ڻ  ڻ(، و)ٿ  ٿ   بلل 

ٹ  ٹ(. رواه مسلم )878(.
لا أنه قرأ  وثبلت عنله  أيضاً
ٻ(،  ٻ   )ٱٻ   بلل  األوىل  يف 

ے   ھ   )ھ   بلل  الثانيلة  ويف 
ے(. رواه مسلم )891(.



لو أدرك املأموم إماَمه أثناء التكبريات . 31
تابعه، وال  الزوائد، يكربِّ مع اإلمام، ويجُ

يلزمه قضاء التكبريات.

ليس لصالة العيد أذان وال إقامة، قال . 32
َرَة : »َصلَّْيتجُ َمَع  جابِلِر ْبِن َسلمجُ
لوِل اهللِ  الِعيَدْيلِن َغرْيَ  َرسجُ
، بَِغرْيِ َأذاٍن َوال إِقاَمٍة«.  َتنْيِ ٍة َوال َمرَّ َملرَّ

رواه مسلم )887(.

يبدأ اإلملام بالصاة ثم اخلطبة، وكان . 33
 يفتتح خطبه كلها باحلمد 
َفظ عنه أنه كان يفتتح خطبَتي  هلل، ومل حيجُ

العيَدين بالتكبري.



اخُلطبة س�نة، فال جي�ب حضورها وال . 34
َصلىلَّ    ألَنَّله  اس�تامُعها؛ 
َف  الِعيلَد، وقاَل: »َمْن َأَح�بَّ َأْن َينَْصِ
ْف، َوَمْن َأَحبَّ َأْن ُيِقيَم لِْلُخْطَبِة  َفْلَينَْصِ
حله  النسلائي )1571(، وصحَّ رواه  َفْلُيِق�ْم«. 

األلباين، لكن حضورها أفضل.

َم�ن فاتت�ه ص�الة العي�د؛ فالراجح أنه . 35
يس�تحب ل�ه قضاؤه�ا، فيصليها عىل 

صفتها دون خطبة بعدها.

َملن حرض يوَم العيلد واإلمام خيطب؛ . 36
فليسلتمع اخلطبلة، ثم يقليض الصاة 
بعد ذلك؛ حتى جيمع بني املصلحَتني.



ال نافل�ة قبل صالة العي�د وال بعدها؛ . 37
َيلْوَم  »َخلَرَج    النَّبِليَّ  ألَنَّ 
، مَلْ يجَُصللِّ َقْبَلها  الِعيلِد َفَصلىلَّ َرْكَعَتلنْيِ
َوال َبْعَدها«. رواه البخاري )964(، ومسللم 

.)884(

وأما إن كانت يف املسلجد؛ فيصيلِّ حتية 
املسجد.

األرحلام . 38 صللة  العي�د:  آداب  م�ن 
والديلة،  بالزيلارة،  واألقلارب، 

د. واالتصال، والتودُّ

إىل . 39 وتقلرب  طاعلات  موسلم  العيلد 
الصاحللات،  باألعلامل  تعلاىل  اهلل 



وشلكٌر هلل تعلاىل عىل إمتلام النعمة، ال 
موسلم منكرات وخمالفلات، فا يليق 
باملسللمني حتويلل العيلد إىل مواسلم 
نَكلرات، وإقاملة حفلات الرقلص  مجُ

والغناء وتناول اخلمور!

ال ُيَرع زيارة املقابر يف يوم العيد، فهو . 40
يومجُ فلرٍح ورسوٍر، ويدخلل يف عموم 
ا،  نيه  عن اختاذ القبور عيداً
هلا يف أوقلات معينة ومواسلم  فقصدجُ

ا. معروفة من معاين اختاذها عيداً

ال ُي�َرع ختصي�ص ليلة العي�د بالقيام . 41
من بني سلائر الليايل، بخاف من كان 



عادتله القيلام يف غريهلا فلا حرج أن 
يقوم ليلة العيلد، واألحاديث الواردة 

. يف فضل إحياء ليلة العيد ال تصحُّ

من امُلنكرات: اختاط النِّساء بالرجال . 42
يف مصلىلَّ العيلد وغلريه، وهلذا فتنلٌة 
جال والشلباب  للجنَسلني، وعلىل الرِّ
عدم االنرصاف من املصىل أو املسجد 

إال بعد متام انرصاف النساء.

إظهار الفرح والرسور بالعيد حمبوب، . 43
والرتفيله الربيء علىل النفس واألهل 
واألبناء اخلايل من املخالفات الرشعية 

مطلوب ومرغوب



فعن عائشة  قالت : كاَن َيْوَم عيٍد 
َرِق واحِلراِب،  ودانجُ بِالدَّ َيْلَعبجُ فِيِه السُّ
َفإِّما َسلَأْلتجُ النَّبِليَّ ، َوإِّما 
: َنَعْم  ْلتجُ قاَل: »َتْش�َتِهنَي َتنُْظِري�َن« َفقجُ
َو  ِه، َوهجُ ي َعىَل َخدِّ ، َخدِّ َفَأقاَمنِي َوراَءهجُ

: »ُدوَنُكْم يا َبنِي َأْرفَِدَة«. ولجُ َيقجُ

التوس�عة ع�ىل األوالد باللهو واللعب . 44
املب�اح يف األعي�اد م�روع، بلل طاعة 
وقربة، ألن فيه إدخال الرسور عليهم، 
وحلديلث: »َلَتْعَل�ُم َيُ�وُد َأنَّ يِف ِدينِن�ا 
ُفْسَحًة، إِنِّ ُأْرِسْلُت بَِحنِيِفيٍَّة َسْمَحٍة«. 

رواه اإلمام أمحد، وحسنه األلباين.



العيد مناسلبة فرح، فينبغلي أن يكون . 45
فيه من مظاهر الفرح ما فيه إظهار لذه 

الرشيعة العظيمة.
 ، أن أبا بكر : فعن عائشة
دخلل عليها وعندهلا جاريتان تغنيان 
  وترضبلان، ورسلول اهلل
مسلجى بثوبله، فانتهرمهلا أبلو بكلر، 
فكشف رسلول اهلل  عنه، 
وقال: »دعهام يا أبا بكر فإهنا أيام عيد«.

وهلذا يدل علىل جواز رضب النسلاء . 46
باللدف يف العيلد، وعىل جلواز الغناء 
باملباحلات من الكام والشلعر، لكنه 



ا عىل اسلتخدام املوسليقى  ال يلدل أبداً
واملعلازف يف العيد، فلإن املرخص به 

هو الدف .

األلعلاب . 47 بعلض  األعيلاد  يف  تنتلرش 
أذيلة  علىل  تشلتمل  التلي  اخلطلرية، 
لآلخريلن يف طرقاهتلم ويف منازللم، 
من هلذه األلعاب؛ املفرقعات النارية، 
فاجتناهبلا أملر البلد منله، فلإن هلذه 
املفرقعات النارية تضيع فيها األموال، 
وتؤذى هبا األبدان، ويشلوش هبا عىل 

الناس يف البيوت.



لل أّيامنا بطاعته،  َمِّ نسلأل اهلل تعاىل أن جيجُ
ا بنِعمته،  ا ورسوراً ويمأل بيوَتنا وقلوَبنا فرحاً

وأن يتقبَّل منّا ومن املسلمني، آمني.

واحلمد هلل ربِّ العاملني.




