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ا ا ا ا ا ا   

  

  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه أمجعني

  :أما بعد

العصــور، علــى تســهيل العلــوم الشــرعية، وتقريبهــا إىل  فقــد حــرص أهــل العلــم علــى مــرِّ 

عموم الناس؛ ليعم نفعها، ومـن صـور ذلـك، اختصـار املطـوالت، وتلخـيص املؤلفـات، 

وكان لذلك أثره يف تيسـري االنتفـاع �ـا، واإلقبـال علـى مدارسـتها، وانتشـارها بـني العـام 

  .واخلاص

حرصــاً منهــا علــى تســهيل وقــد ارتــأت مؤسســة الــدرر الســنية أن تســري علــى �جهــم؛ 

  .العلم الشرعي

خمتَصــراً بــدون ذكــر األدلــة،  )عيــد األضــحىأحكــام (ولــذا يــأيت هــذا امللخــص مــن فقــه 

  . ونصوص العلماء، وتوثيق املذاهب، مقتصراً على املسألة وحكمها ومن قال �ا

علـى موقـع الـدرر السـنية إن  ،بصـورته الكاملـة من أصله الذي سـينزل الحقـاً  وهو جزءٌ 

 للقارئ حينها معرفة العزو على املذاهب، واإلطالع على شاء اهللا تعاىل، حيث يتسىنَّ 

  .واضح علميٍّ  أقوال احملققني، وأدلة القول الراجح، وذلك وفق منهجٍ 

  .نسأل اهللا تعاىل أن ينفعنا مبا علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا

 القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية
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  العيدالعيدتعريف تعريف   --١١

بعـود السـنة، أو بعــود  معتـاد، عائــدٍ  ملـا يعــود مـن االجتمـاع العــام علـى وجـهٍ  العيـد اسـمٌ 

  .األسبوع، أو الشهر، أو حنو ذلك

  وقت عيد األضحىوقت عيد األضحى  --٢٢

نقــل اإلمجــاع علــى ذلــك ابــن هــو اليــوم العاشــر مــن شــهر ذي احلجــة، و عيــد األضــحى 

  .حزم

  حكم صيام يومي العيدينحكم صيام يومي العيدين  --٣٣

نقـل اإلمجـاع علـى ذلـك ابـن حـزم، وابـن ى، و الفطر واألضح :حيرم صوم يومي العيدين

  .قدامة، والنووي

  من ِحَكم عيد األضحىمن ِحَكم عيد األضحى  --٤٤

اإلكثـار مـن ذكـر اهللا  عيد األضحى يأيت بعـد عشـر ذي احلجـة، الـيت ُيَسـنُّ للعبـد فيهـا

كما أن له مناسبة أخرى بالنسبة حلجاج بيت اهللا سبحانه؛ فاهللا عز وجل يطلع ،  تعاىل

هلم؛ فكان يوم العيد الـذي  الواقفني بعرفة؛ ويشهد مالئكته بأ�م يرجعون مغفوراً على 

يلــي يــوم عرفــة كيــوم العيــد يف الفطــر الــذي يلــي رمضــان؛ ففيــه نــوٌع مــن الشــكر هللا عــز 

  . وجل على هذه النعمة

ول اا :   اا  

  ىىاألضحاألضححكم التكبير في عيدحكم التكبير في عيد  --١١

، ل اإلمجــاع علــى ذلــك النــووي، وابــن تيميــةيســتحب التكبــري يف عيــد األضــحى، ونقــ 

  .وابن رجب
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  أنواع التكبير في األضحىأنواع التكبير في األضحى  --٢٢

  التكبير المطلقالتكبير المطلق  --

 وقت التكبير المطلق أول  

يبتــديء التكبــري املطلــق يف عيــد األضــحى مــن دخــول شــهر ذي احلجــة، وهــو مــذهب 

  .ابن باز، وابن عثيمنيواملباركفوري، و القيم، وابن رجب، ابن  احلنابلة، واختيار

 وقت التكبير المطلق آخر  

ينتهي التكبري املطلق يف عيد األضحى، بغروب مشس آخر يوٍم من أيام التشـريق، وهـو 

  .قول ابن باز، وابن عثيمني

  التكبير المقيدالتكبير المقيد  --

 حكم التكبير المقيد في عيد األضحى  

نقـل اإلمجـاع ، و عيـد األضـحى مشـروع ت مـنالتكبري املقيد يف أدبار الصلوات املكتوبا

  .ونقل ابن كثري العمل عليهوابن تيمية،  وابن رجب، النووي،ابن رشد، و ، ذلك على

 وقت التكبير المقيد في عيد األضحى  

أي اليوم  ،إىل عصر آخر أيام التشريق ،من صالة فجر يوم عرفة داملقييبتديء التكبري 

 احلنفيـة،وحممـد بـن احلسـن مـن قول أيب يوسف و مذهب احلنابلة،  وهذاالثالث عشر، 

الســلف، واختــاره النــووي، ابــن تيميــة، وبــه أفتــت  نمــ طائفــةٌ  وبــه قــال للشــافعية، وقــولٌ 

ابـن قدامـة، و ، أمحـد بـن حنبـل، ، وقد حكى إمجاع الصحابة علـى ذلـكاللجنة الدائمة

  .وابن تيمية

  ::صيغة التكبير في العيدصيغة التكبير في العيد  --٣٣

  :التكبري على عدة أقوال، منها قوالن مشهوراناختلف الفقهاء يف صيغة 
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ـــه إال اهللا، واهللا أكـــرب اهللا : األفضـــل أن يقـــول :القـــول األول اهللا أكـــرب اهللا أكـــرب، ال إل

 عنـدهم مـرةً  الكـن يقوهلـ- وهـو مـذهب احلنفيـةإما بتثنية صـيغة التكبـري، أكرب وهللا احلمد، 

  .ابن تيمية واختاره من السلف، وبه قال طائفةٌ  ،احلنابلةو  -واحدة

  .ابن باز، وابن عثيمنيهو اختيار ، و وجائز ذلك حسنٌ  فكلُّ ، وإما بتثليثها

للتكبــري يف عيـــد الفطــر، وإمنـــا يــؤتى مبطلـــق  معينـــةٌ  أنــه ال توجـــد صــيغةٌ  :القــول الثـــاني

ةَ  َولُِتْكِملُـواْ { :كمـا هـو ظـاهر قولـه تعـاىل،  التكبـري  َمـا َهـَداُكمْ  َعلَـىاللَّـَه  َولُِتَكبـِّـُرواْ  اْلِعـدَّ

 .أمحداإلمام و  ،قول اإلمام مالكهو ، و *١٨٥: البقرة*} َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ 

  ::صفة التكبير في العيدصفة التكبير في العيد  --٤٤

  ::حكم الجهر واإلسرارحكم الجهر واإلسرار  --

ُيســنُّ اجلهــر بــالتكبري للرجــال مــن حــني خــروجهم مــن بيــو�م للمصــلى، وهــو مــذهب 

وهــو روايــٌة عــن أيب حنيفــة، وقــول ، واحلنابلــة، مجهــور العلمــاء مــن املالكيــة، والشــافعية

  . صاحبيه، واختيار الطحاوي

  ::حكم التكبير الجماعيحكم التكبير الجماعي  --

 قـــرره، و علـــى أنــه بدعـــة، املالكيـــة فقهــاءنـــصَّ التكبـــري اجلمــاعي يف العيـــدين،  ال يشــرع

اللجنـــة الدائمـــة، وهـــو قـــول ابـــن بـــاز، واأللبـــاين ، وابـــن  صـــدرت فتـــوى الشـــاطيب، وبـــه

  .عثيمني

 ا اماما::ة اة ا::  

  ::فضل صالة العيدينفضل صالة العيدين  --١١

صــالة العيــدين عظــيم، ويتبــني ذلــك مــن خــالل مواظبتــه صــلى اهللا عليــه وســلم  فضــل

ض أن خيـرجن فيهـا، مث مواظبـة صـحابته رضـي عليها وأمره للنساء وذوات اخلدور واحليَّ 



 

 

                  net.dorar.www 

 ٥ 

 

شــعائره اهللا عــنهم عليهــا مــن بعــده؛ وملــا فيهــا مــن شــكر اهللا ســبحانه وتعــاىل وإظهــار 

  .وتعظيمها واجتماع املسلمني على اخلري

  ::العيدالعيدمن ِحَكم مشروعية صالة من ِحَكم مشروعية صالة   --٢٢  

والناس جيتمعون هلا  ه،من أعظم شعائر  فإن صالة العيدين اإلسالم؛بشعائر  التنويه -١

 .وقد شرع فيها التكبري ،لجمعةاجتماعهم ل أعظم من

علـم كثـر�م؛ ال بد هلا من عرضة، جيتمع فيها أهلهـا لتظهـر شـوكتهم وتُ  أن كل أمةٍ  -٢

 ،ولــذلك اســتحب خــروج اجلميــع حــىت الصــبيان والنســاء وذوات اخلــدور واحلــيض

؛ ليطلــــع أهــــل كلتـــا الطــــريقني علــــى شــــوكة وإيابــــاً  وكـــان خيــــالف يف الطريــــق ذهابـــاً 

 .املسلمني

املسـلمني منهمـا هـذين اليـومني فأبـدل اهللا  ،كان للجاهلية يومان معدان للعبأنه   -٣

يغـــيظ  شـــائعاً  ظهـــوراً  ،هديـــتكبـــري اهللا وحتميـــده ومتجيـــده وتوحاللـــذين يظهـــر فيهمـــا 

 .املشركني

 شكرٌ  الفطر فعيد ،هللا تعاىل على ما أنعم به من أداء العبادات املتعلقة �مااشكر  -٤

علـــى العبـــادات  وعيـــد األضـــحى شــكرٌ  ،هللا تعــاىل علـــى إمتــام صـــوم شـــهر رمضــان

  . إقامة وظيفة احلج: وأعظمهما ،الواقعات يف العشر

  ..مشروعية صالة العيدينمشروعية صالة العيدين  --٣٣

اإلمجــاع علــى مشــروعية صــالة  نقــل، و تشــرع صــالة العيــد يف عيــدي الفطــر واألضــحى

  .والصنعاين وابن دقيق العيد، النووي، ،العيد
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  ::حكم صالة العيدينحكم صالة العيدين  --٤٤

 وروايـةٌ لشـافعي، ل وظـاهر قـولٍ ، وهو مذهب احلنفية، اعيني�  وجوباً  صالة العيدين واجبةٌ 

والصنعاين، والشوكاين،  ابن تيمية، واختارهابن حبيب من املالكية،  وبه قال عن أمحد،

  ابن باز، وابن عثيمنيو  وصدِّيق حسن خان،

  ::العيدينالعيدينوقت صالة وقت صالة   --٥٥

  ::وقت ابتداء صالة العيدينوقت ابتداء صالة العيدين  --

رمـح، وهـو مـذهب مجهـور الفقهـاء  ء وقت صالة العيد من ارتفـاع الشـمس قيـدىيبتد

  .البغوي، وهو وجٌه يف مذهب الشافعية، واختاره من احلنفية، واملالكية، واحلنابلة

  ::وقت انتهاء صالة العيدينوقت انتهاء صالة العيدين  --

، وهــذا باتفــاق املــذاهب عــن كبــد الســماء بــزوال الشــمس ،ينتهــي وقــت صــالة العيــد

اإلمجـــاع  الشــوكاينحكــى ، و واحلنابلـــةواملالكيــة، والشــافعية، ، احلنفيـــة: الفقهيــة األربعــة

  .على ذلك

 تعجيل صالة عيد األضحى 

يســتحب أن تُقــدَّم صـــالة األضــحى إىل أول وقـــت صــالة العيــدين، وهـــو عنــد ارتفـــاع 

احلنفيـــة، واملالكيـــة، والشـــافعية،  :وهـــذا باتفـــاق املـــذاهب الفقهيـــةالشـــمس قيـــد رمـــح، 

  .واحلنابلة
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  ::مكان إقامة صالة العيدينمكان إقامة صالة العيدين  --٦٦

  ::))الصحراءالصحراء((مصلى مصلى صالة العيدفي الصالة العيدفي ال  إقامةإقامة  --

، وهـو مــذهب مجهــور يف غــري مكــة، الصـحراءيف  ،املصــلَّىتسـن إقامــة صـالة العيــد يف 

، وهـو اختيـار يف مـذهب الشـافعية الفقهاء من احلنفية، واملالكيـة، واحلنابلـة، وهـو وجـهٌ 

  .والشوكاين ،، وابن حزمابن املنذر

  ::إقامة صالة العيدين في المسجد الحرامإقامة صالة العيدين في المسجد الحرام  --

األفضل إقامة صالة العيد يف مكة يف املسجد احلرام، وهو مذهب مجهور الفقهاء مـن 

  .، اإلمجاع على ذلكابن عبد الرب، والنووي، وحكى والشافعية، واحلنابلةاملالكية، 

  ::األذان واإلقامة في صالة العيداألذان واإلقامة في صالة العيد  --٧٧

، وابن قدامـةنقل اإلمجاع على ذلك ابن رشد، ة، و وال إقام ال يشرع لصالة العيد أذانٌ 

  .والعراقي

  ::صالة العيدصالة العيدللالتنفل التنفل   --٨٨

حكى اإلمجاع على ذلـك الزهـري، ، و ليس لصالة العيد سنٌة قبليٌة وال بعديةٌ خاصٌة �ا

  .وابن قدامة، والنووي

  ؟؟على من صلَّى العيدعلى من صلَّى العيد  الجمعةالجمعةتجب تجب   هلهلفف  ،،يوم الجمعةيوم الجمعة  إذا صادف العيدإذا صادف العيد  --٩٩

ويصــليها  لـه أال حيضـر اجلمعـة ،العيـدمـن صـلى إذا صـادف يـوم العيـد يـوم مجعـة، فـإنَّ 

إال إذا مل جيتمـع  فإنه جيب عليه أن يقيم اجلمعة ليشهدها من شـاء، ظهرا، إال اإلمام،

ابـن تيميـة، وابـن بـاز، وابـن  واختـارهمـذهب احلنابلـة،  هـذاو له من يصـلي �ـم اجلمعـة، 

بـني اإلمـام وغـريه ، واختـاره الشـوكاين مـن غـري تفريـٍق عثيمني، وبه أفتت اللجنة الدائمة

    .ص برتك اجلمعةيف الرتخُّ 
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  ::صفة صالة العيدينصفة صالة العيدين  --١٠١٠

  ::عدد ركعات صالة العيدعدد ركعات صالة العيد  --

، بــن قدامــة، والنــووياو  املــاوردي،، نقــل اإلمجــاع علــى ذلــك، و صــالة العيــدين ركعتــان

  .والصنعاين

  ::تكبيرات صالة العيدتكبيرات صالة العيد  --

 حكم التكبيرات الزوائد:  

وهـــذا مــذهب مجهــور الفقهـــاء مــن املالكيـــة، يف صـــالة العيــد ســنة،  التكبــريات الزوائــد

   .والشافعية، واحلنابلة

 عدد تكبيرات صالة العيد:  

وهــو ، ا بعـد تكبـرية القيـام للركعـة الثانيـةا بعـد تكبـرية اإلحـرام، ومخًسـأن يكـرب سـت�  سـنُّ يُ 

  .، واللجنة الدائمةابن عثيمنيمذهب املالكية، واحلنابلة، واختيار ابن باز، و 

 التكبيرات رفع اليدين في:  

ـــة،  يســـن رفـــع اليـــدين يف التكبـــريات الزوائـــد، وهـــو مـــذهب مجهـــور الفقهـــاء مـــن احلنفي

  .والشافعية، واحلنابلة

  قبل التكبيرات الزوائددعاء االستفتاح:  

قبيــل التكبــريات الزوائــد، والتعــوذ بعــدها قبــل بــدء قــراءة  البــدء بــدعاء االســتفتاح ســنُّ يُ 

  .من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة ، وهو مذهب مجهور الفقهاءالفاحتة

 لذي يقوله بين كل تكبيرتين؟ا ما 

  :اختلف أهل العلم فيما يُقال بني كل تكبريتني، على قولني
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، وهـو قــول الشـافعي، وأمحـد، واختيـار ابـن املنــذر يسـن ذكـر اهللا تعـاىل، :القـول األول

  .وابن تيمية

يــوايل بــني التكبــريات بــال أن  ى املصــليعلــ، و مســنون لــيس هنــاك ذكــرٌ  :القــول الثــاني

اختيار ، وحكاه النووي عن مجهور العلماء، وهو واملالكيةمذهب احلنفية، ، وهو فصل

  .ابن عثيمنيابن حزم، والصنعاين، 

  ::القراءة في صالة العيدالقراءة في صالة العيد  --

 بالقراءة في صالة العيد رالجه:  

، ذلــك اإلمجــاع علــى والنــووي ،نقــل ابــن قدامــة، و جيهــر اإلمــام بــالقراءة يف صــالة العيــد

  .القول بإسرار القراءة بالشذوذ ،ووصف ابن عبد الرب

  ُقراءته من السور بعد الفاتحة في ركعتي العيد سنُّ ما ي:  

، وهــذا أيضـاً  ق والقمـر ســنةٌ : األعلــى والغاشـية سـنة، والقــراءة بسـوريت: القـراءة بسـوريت

  .النووي وابن تيمية، وابن القيماختيار 

  ::قضاء صالة العيدقضاء صالة العيد  --

  :من فاتته صالة العيد، فقد اختلف أهل العلم يف حكم قضائها على قولني

، وهـو اختيـار ابـن تيميـة، وابـن عثيمـنيال تقضى، وهو مذهب احلنفية،  :القول األول

  .قضَ ذات اجتماع، ومل تعرف قربة إال بشرائط، فإذا فاتت مل تُ  صالةٌ ا وذلك أل�

 مجهــور الفقهــاء مــن مـذهبوهــو ، ركعتـني بتكبريا�ــا يســتحب قضــاؤها :القـول الثــاني

  .اختيار اللجنة الدائمةو واحلنابلة،  ، والشافعية،املالكية
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 صالة المسبوق في العيد:  

تكبريات  بالتكبريات أو ببعضها مل يقضِ فيها وقد سبقه اإلمام  أدرك املصلي الركعةإن 

  .واحلنابلة، واختيار ابن عثيمني ،وهو مذهب الشافعية، هذه الركعة

 ا ااا : :  اا::  

  ::العيدالعيد  ةةحكم خطبحكم خطب  --١١

 ، والشـافعية،، واملالكيةاحلنفية: ذاباتفاق املذهاب الفقهية األربعةالعيد سنة، وه بةخط

  .واحلنابلة

  ::ددالعيالعي  ةةوقت خطبوقت خطب  --٢٢

، جــزي ابــننقــل اإلمجــاع علــى ذلــك، ابــن قدامــة، و ، و الصــالة العيــد تكــون بعــد تـاخطب

  .عوام أهل األمصار ابن عبد الرب عنحكاه ونقل الرتمذي عمل أهل العلم عليه، و 

  ::صفة خطبة العيدينصفة خطبة العيدين  --٣٣

  ::عدد الخطب في العيدعدد الخطب في العيد  --

احلنفيـة، واملالكيـة، والشـافعية، : ن، وهذا باتفـاق املـذهاب الفقهيـة األربعـةاللعيد خطبت

  .حكى ابن حزم اإلمجاع على ذلك، وقد واحلنابلة

  ::التكبير في خطبة العيدينالتكبير في خطبة العيدين  --

  اختلف أهل العلم يف افتتاح اخلطبة هل يكون بالتكبري أو باحلمد؟

: باتفـــاق املـــذاهب الفقهيـــة األربعـــة وهــذا يســـتحب افتتاحهـــا بـــالتكبري،: القــول األول

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

وهـو  وبـه قـال طائفـة مـن احلنابلـة، نـص عليـه الشـافعي، تفتـتح باحلمـد،: القول الثاني

  .ومال إليه الشوكاينوابن باز،  وابن رجب، وابن القيم،اختيار ابن تيمية، 



 

 

                  net.dorar.www 

 ١١ 

 

  ::ما يستحب إيراده في خطبة العيدما يستحب إيراده في خطبة العيد  --

تشــتمل خطبــة العيــد علــى موعظــة النــاس، والوصــية بتقــوى اهللا ســبحانه، وحــثِّهم علــى 

احلنفيــة، واملالكيــة، : املــذاهب الفقهيــة األربعــة علــى ذلــك فقهــاء فعــل اخلــريات، نــصَّ 

  واحلنابلةوالشافعية، 

اا  اااا : :      اا  

  ::تأخير األكل بعد صالة عيد األضحىتأخير األكل بعد صالة عيد األضحى  --١١

املـــذاهب  ، وهــذا باتفـــاقيف عيـــد األضــحى تـــأخري األكــل إىل بعـــد صــالة العيـــديســن 

ابـن قدامـة عـن أكثـر  ، وحكـاهواحلنابلـةاحلنفية، واملالكيـة، والشـافعية، : الفقهية األربعة

  .أهل العلم

  ::لى صالة العيد بعد الفجرلى صالة العيد بعد الفجرإإتبكير المأمومين تبكير المأمومين   --٢٢

نــصَّ علــى ذلــك  يســن التبكــري إىل صــالة العيــد بعــد الفجــر، وهــذا يف حــقِّ املــأمومني،

  .واحلنابلة ،الشافعية

  ::بالناسبالناس  اإلمام إلى الوقت الذي يصلي فيهاإلمام إلى الوقت الذي يصلي فيهخروج خروج تأخر تأخر   --٣٣

إىل الوقــت الــذي يصــلي �ــم فيــه، يف خروجــه إىل املصــلى، يســتحب لإلمــام أن يتــأخَّر 

  .ونصَّ على ذلك الشافعية، واحلنابلة، ونصَّ عليه اإلمام مالك

  ::الخروج لصالة العيد مشياً الخروج لصالة العيد مشياً   --٤٤

 ،احلنفيـة: يستحب أن خيرج لصالة العيد ماشياً، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .عمل أكثر أهل العلم عليه ونقل الرتمذي والشافعية، واحلنابلة،، واملالكية
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  ::لعيد من طريق، والعودة من طريق آخرلعيد من طريق، والعودة من طريق آخرااالخروج لصالة الخروج لصالة   --٥٥

وهذا باتفاق املذاهب  ،آخر أن يرجع من طريقٍ  ،لصالة العيد ُيسنُّ إذا خرج من طريقٍ 

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: الفقهية األربعة

  ::الغسل لصالة العيدالغسل لصالة العيد  --٦٦

نقـل اإلمجــاع علــى ذلــك، ابـن عبــد الــرب، وابــن رشــد، ، و يسـتحب الغســل لصــالة العيــد

  .والنووي

  ::هيئةهيئةالخروج متجمال على أحسن الخروج متجمال على أحسن   --٧٧

: على أحسـن هيئـة، وهـذا باتفـاق املـذاهب الفقهيـة األربعـة يستحب أن خيرج متجمالً 

  .واحلنابلة ،احلنفية، واملالكية، والشافعية

  ::قبل الخروج إلى صالة العيدقبل الخروج إلى صالة العيد  التطيبالتطيب  --٨٨

يسـن للرجــل أن يتطيــب قبـل خروجــه إىل صــالة العيــد، وهـذا باتفــاق املــذاهب الفقهيــة 

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: األربعة

  ::تقبل اهللا منا ومنكمتقبل اهللا منا ومنكم: : التهنئة بالعيد بقولالتهنئة بالعيد بقول  --٩٩

مجهور الفقهاء من تقبل اهللا منا ومنكم، وهو مذهب : ال بأس بالتهنئة بالعيد بقول

  .احلنفية، واملالكية، واحلنابلة، وقول بعض الشافعية

 زيارة المقابر يوم العيد: مسألة:  

ابـــن تيميـــة، وابـــن بـــاز،  ر ذلـــكقـــرَّ ثـــة، حمدَ  ختصـــيص يـــوم العيـــد لزيـــارة املقـــابر، بدعـــةٌ 

  .واأللباين، وابن عثيمني، وبه أفتت اللجنة الدائمة
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