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 صالة العيدين

 ِرَعت في السنة األولى من الهجرةش   -سنة عين مؤكدة لكل من يؤمر بالصالة  يه _
  اته الجماعة فمه أن يصميها منفردً من فاتلو بمأموم واحد( ، و فيها الجماعة ) تتحقق الجماعة و  ن  ي سَ  -
 ،  في الصحراء إال لعذر) كأن تكون األرض الفضاء بعيدة أن تكون في األراضي الفضاء أو ب  ي ستحَ ، و  تقام حيث تقام صالة الجمعة -
 ، أو في غير مكة( اممطرً  أو الجو   

 العجوز والشابة( واألطفال)بما فيهن الحائض والن فساء والبكر والثّيب و  بخروج الرجال والنساء ملسو هيلع هللا ىلص أمر الرسول -

 :وقتها 
 ل دقيقة بعد الشروق( إلى الزوا 02من ارتفاع الشمس قدر رمح ) -
 الفطر إلخراج صدقة الفطرعيد ، وتأخير وقت صالة  يسن تقديم صالة عيد األضحى ليتسع الوقت لألضحية -

 كيفيتها : 
الُة جَاِمَعةلها بقول " ىلكن ينادلصالة العيدين أذان أو إقامة، و  ليس -  " مرتينالصَّ
 دا الخطبة فإنها تكون بعد الصالة+ شروط صحة( فيما عركعتان تتوافر فيهما الشروط التي تتوافر في صالة الجمعة) شروط وجوب  -
  ، و تشتمل الركعة الثانية عمى خمس تكبيرات بعد دعاء االستفتاح تشتمل الركعة األولى عمى سبع تكبيرات)بخالف تكبيرة اإلحرام( ، -

   لحمد هلل وال إله إال اهلل األخرى بالقول سًرا "سبحان اهلل واو ن الفصل بين كل تكبيرة سَ وي   ، تكبيرة القيام( مع رفع اليدين حال كل تكبيرة بخالف )   
            إلمام والمأموموتكون التكبيرات جهًرا ل  ،"أكبر واهلل    

 واالستماع لها كذلك ، الخطبة بعد صالة العيد س نة -
 : وتجزئ عند الحنابمة فقط ة عند الجمهور،* إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فإن صالة العيد ال تجزئ عن صالة الجمع يالحظ  

   ولكن لو صالهما أثيب عمى ذلك ، * الحاج ال تجب عميه صالة العيد أو صالة الجمعة النشغاله بأعمال الحج             

 سنن يوم العيد وليمته : 
   صالة عمى الرسولمتي العيدين بطاعة اهلل من ذكر وصالة وقرآن و إحياء لي -
 وكذلك لبس أحسن الثياب وأجممها ، ن لصالة العيدينب والتزيّ عيدين والتطيّ الغ سل لم -
    ، وتأخير األكل بعد الصالة في عيد األضحى األكل في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصالة -
  فرحةإظهار البشاشة وال -
 ب الرجوع من طريق غير الذي سمكه في ندَ وي   ، مشي والركوب حال الرجوعر بين الي  التوجه إلى الصالة ماشًيا إذا كان من أهل البمد وي خَ  -

  الذهاب ألن المالئكة تشهد لممصمين بالطرقات   

  ى إلى الشروع في الصالةم  صَ ى وفي الم  م  صَ جهًرا حال السير إلى الم   : التكبير -
 :صيغته .  
   َوْدَد، ، ال ِإلَّه ِإال اهللالّحْمد، اهلل أكُبر َكِبيرا، واَلْحمْد لِلِه َكِثيرا، وُسْبَحان اهلِل ُبْكرًة وَ ِصيال ،  لَِلهِ و اهلل َأْكبَ ُر اهللُ َأْكبَ َر  ،لَّه ِإال اهلل اهلل َأْكبَ ُر اهللُ َأْكبَ َر َاهللُ َأْكَبر، ال إِ  " 

، َعَلى َسْيِدنَا ُمحَمد الَكاِفرون ، الَّلُهمَّ َصل   َلو َكرِ،َ ا، ُمْخِلِصيَن َلُه الّدََن و  نَ ْبُبُد ِإاّل ِإَّ الَ و ، ال ِإلَّه ِإال اهلل ،  َهَزَم اأَلْدزَاَب َوْدَد،َعّز ُجْنَدُ، ، و أَ َصَدَق َوْعَد، ، وَنَصَر َعْبَد، ، و 
ِة َسِيِدنا ُمحَمدَعلَ ، و حَمدِج َسْيِدنَا مُ َعَلى َأْزواَ ، و َسْيِدنَا ُمحَمد َعَلى َأْنَصارِ ، و ى أْصَحاِب َسْيِدنَا ُمحَمدَعلَ ، و َلى آِل َسْيِدنَا ُمحَمدعَ و    "َسل م َتسِليَماً َكِثيرا ، و ى ُذرَ 
 : أنواعه .  
 . صالة العيدي العيدين إلى يبدأ فيه من غروب شمس ليمت، و  هو التكبير المذكور والذي ي قال في غير أوقات الصالة : التكبير المطمق 
  المنفردبعد الصالة المفروضة لمجماعة و  ، س نة ألضحى فقطخاص بعيد ا. :   التكبير الُمَقيَّد 

 آخر أيام التشريق يبدأ من بعد فجر يوم عرفة إلى بعد عصر ← لغير الحاج. وقته:                   
   يبدأ من بعد ظهر يوم النحر إلى بعد عصر آخر أيام التشريق ←     اجـــــلمح                          


