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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ملف عيد الفطر  -حمك وآداب صالة العيد
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا واهل وحصبه ومن والاه.
حمكها:
رهجن يف الفطر والحضى :العواتق واحلخيّض وذوات اخلدور ،فأ ّما
الوجوب حلديث آ ّم عطية قالت" :آ َمران رسول هللا  آن خُن ّ
احلخ ّيض فيعزتلن الصالة ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني ،قلت اي رسول هللا' :احداان ال يكون لها جلباب '،قال' :لت خـلبسها آخهتا
من جلباهبا' "،رواه البخاري ومسمل .وقيل فرض كفاية وقيل س نة.
فالمر ابخلروج يقتضي المر ابلصيالة ملن ال عرر لها ففوو اخلطاب والرجال آو من السسا فر ..ولهنا خمسقطة للجمعة
اذا اتفقتا يف يوم واحد ،وما ليس فواجب ال ي خسييقم ما ن واج.ا .وملواظبة النيب  وخلفائه الراشييدين عل.ا .وهبرا قال آفو
حنيفة وهو رواية عن آمحد اختارها ابن تميية وقال العثميني :وهرا عندي آقرب القوال .وقد يخقال فوجوهبا عىل السسيييييا وهو
السعدي واللباين .وقيل فرض كفاية وقيل س نة مؤكدة.
اختيار ابن القمي و ّ
آداهبا:
 لخبس الثيياب ايية :حليدييث ابن عبيا  قيال " :ن رسيييييول هللا  يلبس يوم العييد بردة محرا  "،رواهالطرباين وقال اللباين" :وهرا اس ناد جيد".
 اللك ق.ل اخلروج ا املخصييىل :حلديث آنس بن ما .قال " :ن رسييول هللا  ال يغدو يوم الفطر حىت يألكمترات ويألكهن وترا "،رواه البخاري وابن خخزمية.
 خميالفية الطريق :حليدييث جيابر قال " :ن النيب  اذا ن يوم العيد خالف الطريق" .رواه البخاري .وحلديثآيب هريرة قال " :ن النيب  اذا خرج ا العيدين رجع يف غري الطريق اذلي خرج فيه" رواه آمحد وابن ماجه.
اخلروج ا املخصىل:
حلديث آيب سعيد قال " :ن النيب  خيرج يف الفطر والحضى ا املخصىل "،خمتفق عليه.
التك.ري يف الطريق:
لفعييل ابن ر آ ييه ن اذا غييدا يوم الفطر ويوم الحضى تهر ابلتك.ري حىت يييأ املخصيييييىل يكرب حىت يييأ االمييام ،رواه
ادلارقطين بس ند حصيح.
و ن ابن مسييعود ّ
يكرب" :هللا آكرب ...هللا آكرب ...ال اهل اال هللا ،وهللا آكرب وهللا آكرب وهلل امحلد "،رواه ابن آيب شييي.ة بسي ند
حصيح.
وقت الصالة:
افتدا من ارتفاع الشمس ،ويكون ذ .حني تكون الشمس عىل قيد رحمني.
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ال يؤذن لها وال يخقام:
لقول ابن عبييا وجيابر" :مل يكن يؤذن يوم الفطر وال يوم الحضى "،ولقول جيابر" :ال آذان للصيييييالة يوم الفطر حني خيرج
االمام وال فعد ما خيرج وال اقامة وال دا وال ءي وال دا يومذر وال اقامة "،رواه البخاري ومسمل واللفظ هل.
الصالة:
صفة ّ
 ركعتان :لقول ر" :صيييالة عيد الفطر والحضى ركعتان ركعتان ،متام غري قرصييي عىل لسيييان بيّمك وقد خاب منافرت  "،رواه آمحد بس ند حصيح.
 عدد التك.رياتّ :يكرب ف.ا سييي بعا يف الو ق.ل القرا ة ويف الثا ية ًسيييا حلديث رو بن العا قال" :قال ّيب
هللا ' :التك.ري يف الفطر سي َيييي بع يف الو وًس يف الخرة القرا ة فعييدهلك لكت.لك' "،رواه ادلارقطين وغريه
وحصّحه اللباين .وان شيييا ّكرب سييي بعا فتك.رية الافتتال ويف الخرة سييي تا فتك.رية الركعة لكهن ق.ل القرا ة كلك ورد
عن ابن عبا بس ند حصيح االروا .111/3
وورد عنه آيضييا آ ه قال " :التك.ري يف العيدين ثالع ع يية س ي بع وسييت" .رواه الطحاوي .ويف س يوا:ع القمرين:
اس ناد حصيح.
وان شا ّكرب آرفعا تك.ريه عىل اجلنائز كلك ثبت عن آيب موىس وحريفة .رواه آفو داود بس ند حصيح.
النيب  يف التك.ري ،ولكه جائز".
ولهرا قال االمام آمحد -رمحه هللا " : -اختلف آحصاب ّ
قال العثميني" :وال شك آن هرا اذلي حنا اليه االمام آمحد من آفضل ما يكون يع المة واتفاق لكمهتا"...
احلق آن ال َمر و يفاسيييع يف تك.ريات العيدين شن شيييا ّكرب آرفعا فنا عىل هرا احلديث واليتر وال
قال اللباين" :و ّ
معه ،ومن شا ّكرب س بعا يف الو وًسا يف الثا ية فنا عىل احلديث املخس ند اذلي آشار اليه الب.قي."...
الساعة} ويف الثا ية في {هل آاتك حديث
 القرا ة ف.ا :هل آن يقرآ يف الو في {س بّح امس رفك العىل} آو في {اقرتفت َّالغاش ية} آو في {ق والقرآن اجمليد} ،لرواايت مسمل وآمحد.
 ال ي خ ّالنيب  خرج يوم الفطر ،فصىل ركعتني مل يخص يف ّل ق.لها وال
صيي ق.ل العيد وال فعدها :حلديث ابن عبا آ ّن ّ
فعدها ومعه فالل ،رواه البخاري ومسمل.
اخلطبة فعد الصالة:
حلديث ابن عبا قال" :شهدت العيد مع رسول هللا  وآيب بكر و ر وعامثن  فلكّهم وا يصلّون ق.ل اخلطبة "،رواه
البخاري ومسمل.
 ال يفتح اخلطبية ابلتك.ري :ل ه مل يثبت آن النيب  ن يفتح اخلطبة ابلتك.ري ،وا هرا آشيييييار ابن القمي يف ادالنيب  ن ّ
يكرب فني آضعاف اخلطبة فهو ضعيف وال يدل عىل م وعية
املعاد .وآ ّما حديث ابن ماجه من آن ّ
الافتتال ابلتك.ري.
الرخصة يف اللّعب اذلي ال معصية فيه:
حلديث عائشييييية قالت" :دخل آفوبكر وعندي جاريتان من جواري ال صيييييار تغنّيان اا تقاولت ال صيييييار يوم فخعاع .قالت:
'وليس تا اغنيتني '،فقال آفوبكر' :آمزامري الش يطان يف فيت رسول هللا ؟' وذ .يف يوم عيد فقال رسول هللا ' : اي آاب
بكر ان للك قوم عيدا ،وهرا عيدخ ان' "،رواه البخاري ومسمل .ويف رواية ملسمل" :جا ٌ
حبش يزفنون يف يوم عيد يف املسدد،
فدعاين النيب  ، فوضعت رآيس عىل َمن يفك.ه خ
ظر ا لعهبم "...
جفعلت ا خ
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الهتنئة:
النيب  اذا التقوا يوم العيد ،يقول فعضيييييهم لبعض' :تق.ل هللا منّا ومنمك' "،رواه
حليديث ج.ري بن فري قال " :ن آحصاب ّ
احملامي ابس ناد حسن.

