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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
د مً الخجمل، فلد صح غً ابً غمس امهنع هللا يضر أهه كان  التجمل للعيد: (1 كان الصحابت زض ي هللا غنهم ًخصىن الػيد بمٍص

 .2/439لػيدًً كما في فخح البازي ًلبع أحظً زيابه في ا
كما في املىطأ ملالك  كان هنع هللا يضر ٌغدظل كبل صالة الػيدمً الظىت الاغدظال للػيد فلد : بل صالة العيدقالاغتسال  (2
1/177. 
 الذهاب ملسىت ال جىطبق  (3

 
فلد زوي  :عى  شلصلياث البيىث شن طزيق والعىدة شن طزيق آخز  لصى  العيد شييا

مً حكم ذلك إظهاز ػػائس إلاطالم والظالم غلى ألن . غيد خالف الطٍسمكان ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان ًىم البخازي غً حابس كال 
لين.   .وهرا غير مىطبم غلى مصلياث البيىثأهل الطٍس

ولخكملىا الػدة ولخكبروا هللا غلى ما هداكم ولػلكم بػد إكمال الصيام ػسع لىا الخكبير ، كال حػالى:"  التكبير:كثرة  (4
كىن الخكبير ". حؼكسون كان ابً غمس امهنع هللا يضر إذا غدا ًىم الفطس ، ليلت الػيد إلى الاهتهاء مً صالة الػيد مً غسوب ػمعٍو

ىم ألاضحى ًجهس بالخكبير حتى ًأحي املصلى زم ًكبر حتى ًأحي إلامام (. وأما اليظاء فال ٌؼسع لهً 656. )إزواء الغليل :ٍو
كبر بخكبير  وبا مً هدي أصحابهالجهس بالخكبير. وأما الخكبير الجماعي فلم ًكً مً هدًه ملسو هيلع هللا ىلص : وهىابً مظػىد هنع هللا يضر ، ٍو
هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر وهلل وكان ابً غباض هنع هللا يضر ًلىل:  .هللا أكبر هللا أكبر با إله إبا هللا وهللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد

 : هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر كبيرا.وكان طلمان الفازس ي هنع هللا يضر ًلىل: كبروا هللا .الحمد هللا أكبر وأحل هللا أكبر غلى ما هداها
. أن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص با ٌغدو ًىم الفطس حتى ًأكل جمساثزوي البخازي ودليله ما  :عيد الفطزجمزاث وجزا قبل صالة  أكل (5

 وأما في ألاضحى فالظىت أن ًأكل مً أضحيخه كبل أي طػام.
بتكبيراث ست بعد فتلصى  عى  صفتها قزر أكثر فقهاء العلصز أن صالة العيد لها حكم شا فاجته صالة العيد،  (6

وهى مىافم ملرهب الؼافػيت.  جكبيرة إلاحزام في الزكعت ألاول ، وجكبيراث خمس بعد جكبيرة الاهتقال في الزكعت الثاهيت
 (.27/  5املجمىع: )
ض ال شاوع شن حضىر الجميع (7  أمس صالة الػيد مؼسوغت للسحال واليظاء حتى إن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ألن :وألاطفال حتى الُحيَّ

 ير ودغىة املظلمين. بخسوج اليظاء الػىاجم وذواث الخدوز وأمس الِحيَّض أن ٌػتزلً املصلى حتى ًحضسن الخ
مً املظخحب أن ٌؼغل املصلي الىكذ اليظير بين الخكبيراث بالحمد هلل  الخحميد بين جكبيراث إلامام في صالة الػيد: (8

 أهه كال غً صالة الػيد: بين كل جكبيرجين حمدل هللا غص وحل وزىاء غلى هللا". والثىاء غليه، فلد زبذ غً ابً مظػىد هنع هللا يضر
 زواه البيهلي بظىد حيد.

وأفضل التهاوي ما زبذ غً الصحابت زض ي هللا غنهم، فلد كال املباحت، التهىئت بالػيد مً ألامىز  التهىئت بالعيد: (9
" حظىه ابً حجس في  إذا الخلىا ًلىل بػضهم لبػض: جلبل هللا مىا ومىككان أصحاب زطىل هللا ملسو هيلع هللا ىلصحبير بً هفير : 

 .2/446الفخح 
أوع هنع هللا يضر كال : كدم زطىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص وألهل املدًىت ودليله ما زبذ غً إظهار الفزح واللعب ملن يفزحه اللعب،  (16

كدمذ غليكم ولكم ًىمان جلػبىن فيهما في الجاهليت، وكد أبدلكم هللا بهما ًىمان ًلػبىن فيهما في الجاهليت، فلال ملسو هيلع هللا ىلص:" 
ىم الفطس يظائي بإطىاد صحيح. والػيدان املركىزان هما ًىم ". أخسحه أحمد وأبى داود والخيرا منهما: ًىم الىحس ٍو
ىم املهسحان )غىن املػبىد    (.3/485الىيروش ٍو

كالذ: دخل غليىا أبى بكس في ًىم غيد  - اهنع هللا يضر –غائؼت  لحدًثال شاوع شن ضزب الدف وسماع البىاث اللصغار  (11
خان جركسان ًىم بػار  ًىما كخل فيه صىادًد الاوض وال خصزج، فلال أبى بكس: غباد هللا أمصمىز الؼيطان وغىدها حاٍز

( : ولفظ البخازي كالذ غائؼت: دخل غلي ًا أبا بكس إن لكل كىم غيدا وإن اليىم غيدها)كالها زالزا( فلال زطىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص )
خان حغىيان بغىاء بػار فاضطجؼ غلى الفساغ وحىل  وحهه، ودخل أبى بكس فاهتهسوي وكال:  زطىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص وغىدي حاٍز

( فلما غفل غمصتهما فخسحخا، وكان ًىم غيد ًلػب دغهمامصمازة الؼيطان غىد الىبي ملسو هيلع هللا ىلص! فأكبل غليه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص فلال: )
ًالظىدان بالدزق  والحساب فإما طألذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وإما كال: ) فللذ: وػم، فأكامني وزاءه، خدي غلى  ؟(حؼتهين جىظٍس

( كال الحافظ في الفخح فاذهبيكال: ) ؟( كلذ: وػم.حظبككال ) لذحتى إذا مل( دوهكم ًا بني أزفدةوهى ًلىل: ) خده
م أبي الصهاد غً غسوة غً غائؼت أهه ملسو هيلع هللا ىلص كال ًىمئر: ) دًيىا فسحت، لخػلم يهىد املدًىت أن في وزوي ابً الظساج مً طٍس

 وهللا أغلم وصلى هللا وطلم غلى هبيىا دمحم وآله وصحبه أحمػين. ( .إوي بػثذ بحىيفيت طمحت


