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 واألضحية صالة العيدين                                                                                 6102تحديث يونيو 

 ِرَعت في السنة األولى من اليجرةش   ،عين مؤكدة لكل من يؤمر بالصالة  ىي سنة .   
  االجماعة فمو أن يصمييا منفردً  من فاتتو ، و) تتحقق الجماعة و لو بمأموم واحد( ي سن فييا الجماعة  .  
 في غير مكة( ، أواممطرً  والج أو كون األرض الفضاء بعيدة،كأن ت)إال لعذر ي الصحراءف األراضي الفضاء أو حب أن تكون فيي ستتقام حيث تقام صالة الجمعة، و  .  
 األطفال الشابة و الثّيب و العجوز و كر والبِ و  الن فساء  بما فيين الحائض و أمر الرسول بخروج الرجال و النساء.   
 :وقتها 

 ( = اختفاء ظل األشياء دقائق في كبد )وسط( السماء 4)= وقوف الشمس حوالي  الزوالوقت   إلىدقيقة بعد الشروق(  61)من ارتفاع الشمس قدر رمح .        
 قت صالة الفطر إلخراج صدقة الفطر، وتأخير و  وتوزيعيا سن تقديم صالة عيد األضحى ليتسع الوقت لألضحيةي  .        

 كيفيتها : 
الُة جَاِمَعة، و لكن ينادي ليا بقول " ليس لصالة العيدين أذان أو إقامة.          " مرتينالصَّ
 ون بعد الصالةطبة فإنيا تكفيما عدا الخ  ) شروط وجوب + شروط صحة(  ركعتان تتوافر فييما الشروط التي تتوافر في صالة الجمعة.        
   )بخالف بعد دعاء االستفتاح، و تشتمل الركعة الثانية عمى خمس تكبيرات ،بخالف تكبيرة اإلحرام( تشتمل الركعة األولى عمى سبع تكبيرات) .       

  "أكبر ان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل"سبحاألخرى بالقول سًرا ويسن الفصل بين كل تكبيرة و  ، مع رفع اليدين حال كل تكبيرةتكبيرة القيام(            
 واالستماع ليا كذلك ة العيد س نة،طبة بعد صالالخ   .            إلمام والمأمومتكون التكبيرات جيًرا ل  0           
 ،ئ عند الحنابمة فقطوتجز  يالحظ : * إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فإن صالة العيد ال تجزئ عن صالة الجمعة عند الجميور  

   ولكن لو صالىما أثيب عمى ذلك ، * الحاج ال تجب عميو صالة العيد أو صالة الجمعة النشغالو بأعمال الحج             
  ُنن يوم العيد وليمتهس : 

 ملسو هيلع هللا ىلص إحياء ليمتي العيدين بطاعة اهلل من ذكر و صالة وقرآن و صالة عمى الرسول -     
 وكذلك لبس أحسن الثياب وأجمميا ، والتطيب والتزين لصالة العيدينالغ سل لمعيدين  -     
 . فرحةإظيار البشاشة وال -    ، وتأخير األكل بعد الصالة في عيد األضحى األكل في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصالة -     
 ندب الرجوع من طريق غير الذي سمكو في ي   و ، ب حال الرجوعر بين المشي والركو التوجو إلى الصالة ماشًيا إذا كان من أىل البمد وي خيّ  -     

  الذىاب ألن المالئكة تشيد لممصمين بالطرقات         
 : وفي المصمى إلى الشروع في الصالةجيًرا حال السير إلى المصمى  التكبير -     

 ال ِإلَّو ِإال اهلل  +    مرات 3.    ←      تكبيرات )اهلل أكبر(  -:   )اختالف( صيغتو*        
 و لَِلِو الّحْمد ن     + .  مرتي                                                                    
  ُْْةرة  و َِِلي  َحان اهللِ ، و ُسبْ  َكِبيرا، و اَلْحمْد لِلِو َكِثيرا  . مرة        +                                                                    

 و َىَزَم اأَلْحزَاَب َوْحَده  َوْحَده ، َلَدَق َوْعَده ، و َنَصَر َعْبَده ، و ََِعّز ُجْنَدُه ،+   . مرة     ← (ال ِإلَّو ِإال اهلل تهليل) -                                   
 لّديَن و َلو َكرَِه الَةاِفرونُمْخِلِصيَن لَُو ا، و الَ نَ ْعُبُد ِإاّل ِإيَّاه  +  . مرة                                                                     

 و َعَلى آِل َسْيِدنَا ُمحَمد.   ← (َعَلى َسْيِدنَا ُمحَمد  الَّلُهمَّ َللّ  ) ل ة على النبي -                                  
 َسْيِدنَا ُمحَمد ،و َعَلى ِْلَحاِب َسْيِدنَا ُمحَمد ، و َعَلى َِْنَصارِ  .                                                                                  

حَمد ، و َعَلى ُذرِّيِة َسِيِدنا ُمحَمد ، و َسلِّم َتسِليَما  َكِثيراو َعَلى َِْزواَِج َسْيِدنَا مُ .                                                                                               

 صالة العيدي العيدين إلى ، و يبدأ فيو من غروب شمس ليمت ىو التكبير المذكور والذي ي قال في غير أوقات الصالة التكبير المطمق:. : أنواعو * 
 رمن بعد فجر يوم عرفة إلى بعد عص، و يبدأ  األضحى فقط، س نة بعد الصالة المفروضة لمجماعة و المنفرد خاص بعيد:  التكبير الُمَقيَّد .                     

 أما لمحاج فيبدأ من بعد ظير يوم النحر إلى بعد عصر آخر أيام التشريق ،لغير الحاج(  )آخر أيام التشريق                        
 

 ضحيةالُ 
 [الغنم و الماعز والبقر والجاموس و وق( )الجمال و الن  عم = اإلبل النّ  ]  ينحر من النعم تقرًبا إلى اهلل تعالى في يوم النحر و أيام التشريق  ىي اسم ما يذبح أو :تعريفها 
  ) واجبة عند أبي حنيفة ( سنة عين مؤكدة لممنفرد ، و سنة كفاية ألىل البيت الواحد:  حكمها
 ة الرحمة بين الفقراء . إشاع عة عمى العيال يوم العيد  . التوس  إحياء سنة سيدنا إبراىيم .   . التقرب إلى اهلل تعالى :  حكمتها
 )حوافرىا(  أحب إلى اهلل من إراقة دم ، و إنيا لتأتي يوم القيامة بقرونيا و أظالفيا  " ما عمل ابن آدم يوم النحر عماًل  : فضمها

 ) الترمذي ( من اهلل عز و جل قبل أن يقع عمى األرض فطيبوا بيا نفًسأ " أشعارىا ، و إن الدم ليقع و                
 بكبشين أممحين ، أقرنين ، ذبحيما بيديو و سمى و كبر ، و وضع رجميو عمى صفاحيما " " ضحى النبي          

 [ صفاحيما = جانب العنق  -لو قرنان معتدالن األقرن = الذي  -األممح = األبيض الخالص أو الذي يغمب بياضو عمى سواده  ]                 
    بالعرجاء أو مقطوعة األذن أو العجفاء ..إلخ ( ) ال تصح. السالمة من العيوب                )اختالف(ى ثمنيا القدرة عم.  :  شروطها    

 خمس سنوات    تا بمغ سنتين ، و باإلبل إذا بمغإذو الماعز  ، و بالبقر و الجاموس إذا بمغ سنة أو ستة أشير تصح بالغنم.             
 ) رابع أيام العيد ( من بعد صالة العيد و يستمر إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق  . دخول الوقت المخصوص            
 . التسمية عند الذبح بأي اسم من أسماء اهلل تعالى            

 النعم و أكمميا يتساوى في ذلك الذكر و األنثى  نمسن أن تكون من أس. ي    : ضحيةنن الُ سُ 
 سن أن يذبح األضحية بيده إن كان يعرف و إال شيدىا بنفسو . ي                   
 سن أن يكون الذابح مسمًما ، و يجوز ذبح الكتابي مع الكراىة ، أما المجوسي أو الوثني فال تحل ذبيحتو . ي                   
 سن لممضحي أن يترك الحمق و قمم األظافر في األيام العشر األولى من ذي الحجة إلى أن يضحي . ي                   

  :سن أن يتصدق بالثمث و يتخذ الثمث ألقربائو و أصدقائو كيدية و يدخر الثمث لنفسو ، و لو أخذ الكل لنفسو جاز. ي                   
 إذا كان صاحبيا ذا عيال توسعة عمييم  -إراقة الدم ربة تحصل بالق  ألن  -                    

 خرى . يكره أن تذبح الواحدة أمام األ               . يسن حد الشفرة و لكن ليس أمام الذبيحة  : كيفية الذبح
 مة و تذبح بقطع أحد ع عمى جانبيا األيسر و توجو لمقبضجَ . إذا كانت األضحية من الغنم أو البقر أو الجاموس فإنيا ت               

 نحر أما إذا كانت من اإلبل فإنيا ت   ،( )مجرى الطعام يءو المر )مجرى النفس( مع قطع الحمقوم عرقان كبيران عمى جانب العنق( ن )الودجي                
 "المبة"( = التقاء العنق بالصدر) النحر = ىو الطعن في التجويف الموجود عند  ثم تترك حتى تقع عمى جنبيا واقفةىي و                 

 ( مرات 3)اهلل أكبر ( مرات 3)بسم اهلل عند الذبح  ،" الميم ىذا منك و إليك فتقبل منا " قول ، يعمى النب مذابح : التسمية، الصالةبة ل. بالنس             
 بع ، و ال يجوز االشتراك في  ب أي واحد عن س  يصح االشتراك في األضحية إذا كانت من اإلبل و البقر بحيث ال يقل نصي: .  يالحظ 

 . إذا كان ىناك جية ال يصمى بيا العيد ، فإن وقت األضحية يبدأ بمضي زمن قدر صالة العيد  و الماعز األضحية إذا كانت من الغنم     
 لياًل إال لحاجة  . يصح الذبح لياًل أو نياًرا في أي يوم من أيام التشريق الثالثة إال أنو يكره             
 عمًدأ فال يحل أكميا  ا. عند ترك التسمية سيًوا يحل أكميا أما عند تركي             
 . ال يجوز إعطاء الجزار أجرة عممو من األضحية و لكن يمكن إعطاؤه منيا عمى سبيل الصدقة بعد أن يستوفي أجرتو              
   قبل الذبح  أو ركوبيا أو تأجيرىا أو االنتفاع بمبنياو جز صوفيا د األضحية ، أ. يكره بيع جم             


