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 اقرأ هذا أوًل 
ّّ هلل!ّ ّاحلمدّ ّجندّ كتبّ مؤسّ يفّ ادلعوةّّورسائلّ مرکزّ سّ

الّّاإلسالمية أيبفضيلةّ ّّّّشيخّ إيلاس حممدّ ّّالباللّ قادريّالعطار
فّواتلاريخّمنّالعقائدّواألعمالّالصاحلةّواتلصوّ ّّتعاّلّّحفظهّاهلّل

مليئةّ رسائلّ ويهّ واآلداب،ّ واألخالقّ والطبّ والعلومّ والسريةّ
واملعرفةّّ منّّّوباحلكمةّ ذلكّ ايلوميةّّّواملعامالتّّالشؤوّنغريّ

ّوالعديدّمنّاملوضواعتّاألخرىّ.
ّّقسمّمرکزّابلحوّث"شعبةّكتبّالفقهّالشافيع"ّلـّّّّتماقّّاذلّّّ

فضيلةّالشيخّحفظهّاهللّتعالّكتبّّبنقلّّالميةّّاإلسّّوادلراسات
املذهبّّ إلّ احلنيفّ املذهبّ منّ اتلعديالتّوراعهّ معّ الشافيعّ

ّوفًقاّللمذهبّالشافيعّلكّذلكّألجلّأّنّّعندّالرضورةّّواإلضافات
منّكتبّورسائلّفضيلةّّّاالستفادةّّمنالسادةّالشافعيةّّيتمكنّّ

ّّ.هداتّواخلرباتواملشاّمّواحلكموليئةّبالعلاملّّالشيخّحفظهّاهلل
يفّهذهّالرسالةّّّّ"كتبّالفقهّالشافيع"املنهجّاذليّاتبعتْهّشعبةّّّ

ّيتلخصّيفّاآليتّ:
رسالةّكيفيةّصالةّالعيدّتغيريّمجيعّاملسائلّالفقهيةّالواردةّيفّّّّ*

يفّ املعتمدةّ كتبهمّ منّ الشافيعّ املذهبّ إلّ احلنيفّ املذهبّ يفّ
ّ.املذهب
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ّّ.احلاجةإضافةّبعضّاملسائلّالفقهيةّعندّّ*ّّ
ّاملحدثةّّّ* ّباالصطالحات ّالقديمة ّاالصطالحات حتديثّتعديالت

ملرکزّادلعوةّاإلسالميةّوقسمّمرکزّابلحوثّوادلراساتّاإلسالميةّ
ّشعبةّكتبّالفقهّالشافيعّ.ّّإضافةّإلّاصطالحات

املذكورّّ* العملّ منّ االنتهاءّ املفيتّحممدّّالشيخّّّّشيفّتّتّّتمّّبعدّ
ّّ.ّايًاّهلرشعتفتيًشاّّرفيقّالسعديّالشافيعّّ

ّّ ّوالصوابّفاملن ّّّفإنّوافقت  ةّهللّالعيلّالكبري،ّوإال ّفالعبدّاحلق 
ّاخلطأّواتلقصريّونعتذرّذلويّاألبلابّمنّاتلقصريّالواقعّيفّ حمل 

ّهذهّالرسالةّ.
ّ

 شعبة كتب الفقه الشافيع  
 بقسم مركز ابلحوث وادلراسات اإلسالمية  
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 تعريف باملؤلّف 
ّالعارفّّ ّالشيخ ّاهللّ:فضيلة ّالقادريّحفظه ار ّالعط  ّإيلاس د باهللّحمم 

اريةّالقادري ة،ّودلّيفّ ـّه١٣٦٩ّّرمضانّاعم٢٦ّّّهوّشيخّالطريقةّالعط 
ّمّيفّمدينةّكراتيشّباكستانّ.١٩٥٠ّّاملوافقّلعامّّ

سةّاعملي ة،ّ سّمرکزّادلعوةّاإلسالمي ة،ّاذليّغداّفيماّبعدّمؤس  أس 
ةّويه:ّّ تُعىنّبالشؤونّالعلمي ةّوادلعوي ة،ّواذليّيقومّىلعّفكرةّهام 

 "يلعَّ حماولة إصالح نفيس ومجيع أناس العالم إن شاء الل تعاىل"
دعوّة انطلقتّ اللكماتّ ارّّّّفضيلّةّّبهذهّ العط  إيلاسّ دّ حمم  الشيخّ

ةّاإلسالمي ةّيفّحماولةّللعودةّالقادريّّ حفظهّاهللّتعالّىلعّمستوىّاألم 
منهاًجا،ّوبسننّسي دّاملرسلنيّأسوةّّّواللزتامّبالقرآنّالكريمّدستوًراّّإلّّا

عقيدةًّ واجلماعةّ السن ةّ أهلّ منهجّ ىلعّ سةّ املؤس  هذهّ تقومّ ،ّّواقتداًء،ّ
ّتربيًةّوُسلوًًكّ.،ّوطريقةّاإلمامّاجلنيدّّ(١ّ)األربعةّفقًهّاواملذاهبّّ

هّالكبرّي جتاهّاملسلمني،ّوحمب تهّالعظيمةّّّويهّدعوٌةّانطلقّفيهاّمنّهمِّ
ّالعاملني..ّّملسو هيلع هللا ىلصلسي دّاألنبياءّواملرسلنيّّ ،ّوحرصهّالشديدّىلعّنيلّرىضّرب 

حدودّّ فتجاوزتّ والشمول،ّ االنتشارّ ولفكرتهّ القبول،ّ هلّ اهللّ فكتبّ
ّباكستانّإلّكثريّمنّابلالدّواألوطانّ.

 
بمذهب   (1)  ملتزم  تعالى  اهلل  حفظه  القادري  العّطار  إلياس  محّمد  الشيخ  أّن  علًما 

ضمن   دائرة  دعوته  أّن  هنا  والمقصود  الحنفيّة،  السنّة السادة  أهل  مذاهب 

 والجماعة األربعة المعتربة. 
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وآدابهّالكريمةّواقتفائهّّّالشيخّبأخالقهّالفاضلّةّّفضيلّةّّرّفوقدّعُّ
ّللسننّانلبوي ةّيفّتفاصيلهاّادلقيقةّ.

ّىلعّاهللّتعالّحباهلّوقاهل،ّفزادّ فأث رّفيمنّسمعّمنهّأوّرآه،ّوًكنّداالا
بأقواهّل متأث رينّ املاليني،ّ ىلعّ ومريديهّ أحبابهّ ودروسهّّّوأفعاهّلّّعددّ

ّوأحواهل.
أنفسناّأْنّننقلّهذاّاألثرّالطي ب،ّوانلفحاتّالعطرة،ّّوقدّآيلناّىلعّّ

ّالفائدةّمنّخاللّترمجةّرسائلّوکتبّودروّس الشيخّحفظهّّّّفضيلّةّّتلعم 
ّاهللّتعالّ.

أْنّتكونّالرتمجةّدقيقةّوافية،ّمؤد يةّّ املستطاعّ وقدّحاونلاّقدرّ
الشيخّّّّفضيلّةّّتللكّاملعاينّالَعْذبةّواملشاعرّالرقيقةّاليتّحتملهاّلكماّت

ّّدروسهّومذاكراتهّ.يّف
ّاإلنسانّجمبوٌلّىلعّانلقصّواخلطأ،ّفذللكّإْنّوجدتمّيفّّ ونَعلُمّأن 
ّمالحظةّفرنجوّأْنّتطلعوناّعليها،ّوبنصاحئكمّستغدوّّ هذهّالرسالةّأي 
هذهّالرسالةّأفضلّإنّشاءّاهللّتعال،ّوبتعاونكمّستصبحونّرشًكءّنلاّ

ّيفّالعملّواثلواب.
 

 قسم الرتمجة العربية 
  اتلابع ملركز ادلعوة اإلسالمية          
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د!  أّما بعبيني، خاتم انلاحلمد لل رّب العاملني والصالة والسالم ىلع 
 . فأعوذ بالل من الشيطان الرجيم بسم الل الرمحن الرحيم

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص  فضل الصالة ىلع انلِّبي
َّ يف يَْومي  »ّّملسو هيلع هللا ىلص:قالّرسولّاهللّّّ ،  َمْن َصَّلَّ يلَعَ ُُمَعةي ُُمَعةي َويَلْلَةي اْلْ اْلْ

ميْن   َوثاََلثينَي  َرةي،  اْْلخي يجي  َحوَائ ميْن  َسْبعينَي  َحاَجٍة،  ميائََة  ََلُ  الُل  قَََض 
ْنَيا يجي ادلُّ  .(١ّ)«َحوَائ

 محمد   سيدناصلى الله على    صلوا على الحبيب! 
 َ  يوم تموت القلوب  هيمت قلبُ  مْ ل

ّاهللّملسو هيلع هللا ىلصّ:ّ ًبا للي لَْم َيُمْت  »َمْن    قالّرسول ََتي الْعييَدْيني حُمْتَسي
قَاَم يَلْلَ

ّ.(٢ّ)قَلُْبُه يَْوَم َتُموُت الُْقلُوُب«
ّعنّهّّاهللّتعالّّرّضّّجبل  بن   معاذسيدناّّّّويفّروايةّأخرىّعّنّ
ْحَيا  من »ّّملسو هيلع هللا ىلص:ّاهللّرسوّلّّقاّلّقال:

َ
َْمَس  اللََّيالي  أ نَُّة:  ََلُ  وََجَبْت  اْلْ

ْ
  اْل

،  يَلْلَةَ  وييَةي ْ ،  َويَلْلَةَ   انلَّْحري،  َويَلْلَةَ   َعَرَفَة،   َويَلْلَةَ   الرتَّ   انلّْصفي   َويَلْلَةَ   الْفيْطري

 
، باب يف الصلوات، فضل الصالة على النّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ليلَة الجمعة  "شعب اإليمان"( 1)

 (. ٣٠٣٥، )٣/111ويومها، 

العيدين،  "سنن ابن ماجه"(  2) ، 2/٣٦٥، كتاب الصيام، باب فيمن قام يف ليلتي 

(1٧٨2.) 
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ّ.(١)«شْعَبانَ  مينْ 

 إىل املصَّّل  اْلروج  من سنن انلِّب قبل
ّاهللّتعالّعنهماّّ،ّعنّأبيّهعبد الل بْني بَُريَْدةَ ّّسيدنّاّّعنّ ،ّرض

ّّ ُّ َّيْطَعَم،َّواَلَّيْطَعُمّيَْوَمّّّّملسو هيلع هللا ىلصقال:ّاكنّانلَِّب  َّحَّتَّ ْطر  الََّيُْرُجّيَْوَمّالف 
َّ ّيَُصيلِّ ْضََحَّحَّتَّ

َ
 بن   أنسّّ":ّعنّسيدناصحيح ابلخاري ويفّّ"ّّ.(٢ّ)األ

تعالّعنهّّمالك اهللّ ّّقالّّرضّ ّيَْومََّّّيْغُدوّّاّلّّّملسو هيلع هللا ىلصّّاهللّ ّّرسوُلّّّاكّن:
ْطرّ  ّّّالف  ُكَلَّّّحَّتَّ

ْ
ُكلُُهنََّّّتَمَراٍت،ّّيَأ

ْ
تًْراَّّويَأ ّ.(٣ّ)و 

 ُسّنة خمالفة الطريق يوم العيد 
ّّّّرضّاهللّتعالّعنهّّأيب هريرةّّسيدناّّعنّ ُّ ّملسو هيلع هللا ىلصقال:ّاكنّانلَِّب 

َّغرْي ه ّ يٍقّرََجَعّيف  َّطر  ّيف  يد  ّ.(4ّ)إ َذاَّخَرَجّيَْوَمّالع 

 
 (. 2، )٩٨/ 2،  ...إلخالعيدين، الرتغيب يف إحياء، كتاب  "الرتغيب والرتهيب"(  1)

، كتاب العيدين، باب ما جاء يف األكل يوم الفطر قبل الخروج،  "سنن الرتمذي"(  2)

2/٧٠( ،٥٤2 .) 

البخاري"(  ٣)  الخروج،  "صحيح  قبل  الفطر  يوم  األكل  باب  العيدين،  كتاب   ،

1/٣2(. ٩٥٣، )٨ 

يف خروج النّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص إلى العيد يف  ، كتاب العيدين، باب ما جاء "سنن الرتمذي"(  ٤)

 (. ٥٤1، )٦٩/ 2طريٍق ورجوعه من طريق آخر، 
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 كيفية صالة العيدين
ّّ

ُ
ّبأنّأ ّينويّالُمصيل  )أوّعيدّّّعيدّالفطرّّصالّةّّتعالّهللّّصيل 

،ّينويّاإلمامّاإلمامةّواملأمومّاّإلّالكعبةهًّتوجّ مُّّرکعتنياألضَح(ّ
ّّ ثم أيًضا،ّ اإلمامّ ُّيُّمتابعةّ ّّّّكرب  منكبيه يديهّحذوّ تكبريةّرافًعاّ

ّّاإل حتتحرام يديهّ يضعّ وفوقّّثمّ ّّتهُسّ ّّالصدرّ اإلمامّ، يقرأّ ثمّ
ّيُّ،ّثمّواملؤتمّاثلناء ّيضعّيديهّحتتيهّورافًعاّيديهّحذوّمنكبّكرب 

"ّسبحانّاهلل،ّواحلمدّهلل،ّوالّهلإّإالّاهلل،ّواهللّأكربالصدر،ّويقرأ:ّ"
ّ ّّّسبعّتكبرياتّّهكذاّيكرب  يضعّّّاألوىلّّوبعدّاتلكبرياتّالست 

سبحانّاهلل،ّواحلمدّهلل،ّوالّهلإّإالّاهلل،ّيديهّحتتّالصدرّويقرأّ:ّّ"
أكرب ّّواهللّ يضع السابعةّ اتلكبريةّ وبعدّ ثمّ"ّ الصدرّ حتتّ ايلدينّ

ّيتعوّ  لك  سّاّّذّ واملنفردّ اإلمامّ والسورةّّمنّ الفاحتةّ اإلمامّ ويقرأّ ا،ّ
لقراءةّّ يكيفّ بماّ يسكتّ الفاحتةّ اإلمامّ قراءةّ وبعدّ جهًرا،ّ

ّاملأمومنيّالفاحتةّدونّالسورةّوالّيقرؤونهاّ.
اتل عوّ ّ قبلّ اثلانيةّ الرکعةّ رافًعاّويفّ ذّيكربّمخسّتكبرياتّ

منكبيهّّ حذوّ الصدر،ّّيديهّ حتتّ يديهّ اتلكبرياتّويضعّ وبعدّ
سبحانّاهلل،ّواحلمدّهلل،ّوالّهلإّإالّاهلل،ّواهللّاألوىلّيقرأ:ّ"األربعّّ

لكّمنّاإلمامّواملنفردّيتعوذًّسا،ّف"ّأماّبعدّاتلكبريةّاخلامسةّّأكرب
ّّ يقرأ ّّثمّ ّّاإلمام جهًرا، والسورةّ الفاحتةّوالفاحتةّ اإلمامّ قراءةّ بعدّ
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يقرأهماّاملأمومًّساّدونّأنّيكّّةّواتلعوذّّيسكتّقدرّقراءةّالفاحّت
مّصالةّالعيدين. ّّيضمّالسورةّوهكذاُّتَتم 

أوّصالةّّوّ نيتهاّاتلعينيّمنّكونهاّصالةّعيدّفطرّ جيبّيفّ
ْنّأدائهاّوقضائهاأ ّم  ّ.(١)ضَحّيفّلكِّ

 ماذا يقرأ يف صالة العيد؟ 
سورةًّّ الفاحتةّ بعدّ واملنفردّ اإلمامّ القرآن،ّّّّسورّّمّنّّويقرأّ

والسن ةّأنّيقرأّيفّاألوىلّسورةّقّأوّاألىلعّويفّاثلانيةّسورةّالقمرّّ
ّ.(٢ّ)أوّالغاشية

 حكم صالة العيدين
دةصالةّالعيدينّّّ فُيكرُهّّّمنّيؤمرّبالصالة،ّّللك ّّّيهُّسن ةُّمؤک 

يُّوّّ،(٣ّ)ُکهاتر يُّّّهلاّّنُّذَّّؤَّالّ ّّّأفضلّّوهوّّمجاعًة،ّّوتُسنُّّّّ،(4ّ)امُّقَّوالّ ّإال 

 
 .1/٤٤٥، باب الصالة، فصل يف صالة النفل، "حاشية إعانة الطالبين"( 1)

الطالبين"(  2)  إعانة  النفل،  "حاشية  صالة  يف  فصل  الصالة،  باب   ،1/٤٤٥  .

الشرواين"و حاشية  مع  المحتاج  صالة "تحفة  باب  العيدين،  صالة  كتاب   ،

 . ٣/٥٠1العيدين، 

الشرواين"(  ٣)  حاشية  مع  المحتاج  صالة "تحفة  باب  العيدين،  صالة  كتاب   ،

 . ٤/٤٤٩العيدين، 

 . ٥/1٣باب صالة العيدين،  ،"المجموع شرح المهذب"( ٤)
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ماّفُرادىّّّّانل حرّّعيّدّّصالةّّهلّّاألفضلّّفإنّ ّّبمىًن،ّّللحاجّ  لكرثةّ
ّ.(١)عليهّمنّاألشغالّيفّذلكّايلوم

 حكم اْلطبتني للعيدين
ّّّخطبتانّللجماعةّّبعدّالعيدينّّيسنّ ّ دونّاملنفردّاذليّصّل 

ّ.(٢)منفرداًّ

 حكم صالة العيدين للنّساء 
دةّللن ساءّأيًضا،ّّّ ّالنساءّتؤد ينّّصالةّالعيدينّسن ةّمؤک  لكن 

و دونها،ّ أوّ اجلماعةّ معّ املزنلّ داخلّ العيدينّ ّخطبّةّّالصالَةّ
ّّ.(٣)جلماعةّالنساء

 
، كتاب صالة العيدين، باب صالة  "تحفة المحتاج مع حاشية الشرواين"( 1)

و٣/٤٥٨العيدين،   المحتاج"،  باب "هناية  الجماعة،  صالة  كتاب   ،

 . 1٧٣/ 2صالة العيدين، 

، كتاب صالة العيدين، باب صالة "تحفة المحتاج مع شرح الشرواين "(  2)

 . ٣/٤٦٠العيدين، 

الشرواين"(  ٣)  العيدين،  "حاشية  صالة  باب  العيدين،  صالة  كتاب   ،

 ، بتقدم وتأخر. ٤٩٣-٣/٤٩2



   
 

10 

 وقت صالة العيدين
بنيّ ّوقتُهاّ الشمسّ ُّطلوعّ ّوزواهلّاّ ل رتتفَعّّ،ّ تأخرُيهاّ ّ َويَُسن 

مسّ ضَحّيلتسعّوقتّّلّاحلضورّيفّاأّلأنّيعجّ ّويسنّ ّّ.ّ(١)ُرمّحّكالش 
ويؤخّ اأّل قلياًلّضحية،ّ يلت ّّّرهّ الفطرّ قبلّّيفّ الفطرّ وقتّصدقةّ سعّ

ّأفضلّوقّتّّّ؛الصالّة قبلّّّوبعدّالفجرّّّّ الفطّر إخراجهاّيومّعيّدّّألن 
ّ.ّ(٢)صدقةّالفطّرّّسعّوقّتّيلت ّقلياًلّّّعيَدّالفطّرّّريؤخّ فّّصالةّالعيد

 كيف يكمل املسبوُق صالة العيد 
ّثالثًاّأوّستاا،ّفالّيزيدّّّ إْنّكرب  إماَمُهّ يَُواف ُقّ عليهّاملأموُمّ

ّّ والّينقصّعنهّندبًاّفيهما،ّولوّتركّإماُمهّاتلكبرياتّلمّيأت 
ّّ.(٣)بهاّاملأمومُّ

 
الشرواين"(  1)  حاشية  مع  المحتاج  صالة  "تحفة  باب  العيدين،  صالة  كتاب   ،

 . ٣/٤٩٣،٥٠٩العيدين، 

الطالبين"(  2)  إعانة  النفل،  "حاشية  صالة  يف  فصل  الصالة،  باب   ،1/٤٤٤  ،

، كتاب صالة العيدين، باب صالة "الشرواين  تحفة المحتاج مع حاشية"و

 . ٣/٤٩٣،٥٠٩العيدين، 

 . ٤٧٨-٤/٤٧٧، باب صالة العيدين،  "المنهج القويم مع حاشية الرتمسي"(  ٣)
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املسبوُقّّّ ّ يكرب  مجيعّ-والّ اإلمامّ معّ يدركّ لمّ منّ وهوّ
ّاإلمام،ّّّّ-اتلكبريات ّاتلكبرياتّمع ّأدركّمن ّما ّاقتدىّّّ:مثاًلّفإال  لو

ّواحدٌةّ باإلمامّيفّالرکعةّاألوىلّولمّيبقّمنّاتلكبرياتّالسبعّإال 
ّّ واحدًة معهّ ّ وفكرب  ّ ّّصحَّ عليها، يزيدّ منّّّوإذاالّ شيئًاّ يدركّ لمّ

ّ.اتلكبرياتّمعّاإلمامّلمّيأتّبها
ّّ ّاثلانيةّكرب  ّالرکعة لّمن ّاألو  ّاتلكبري ّاإلماَمّيف ّلوّأدرك وکذلك

ّّ ّكونّّّ؛مخًساّيفّالرکعةّاثلانيةّأيًضامعهّمخًساّالّسبًعا،ّوکرب  ألن 
ّ.(١)سن ةّّاًّيفّاثلانيةّمخساتلكبريّّ

 حكم صالة الشافيع خلف احلنيف
حملّتكبرياتّالزوائدّلصالةّالعيدّعندّاألحنافّهوّثالثّّ

الفاحتة،ّ قبلّ اإلحرامّ تكبريةّ بعدّ األوىلّ الرکعةّ يفّ تكبرياتّ
بعدّّ اثلانيةّ الرکعةّ يفّ تكبرياتّ تكبريةّّوثالثّ قبلّ القراءةّ

ّالرکوعّ.
ّّّلوّاقتدىّشافيعّحبنيفّيوّ يفّالرکعةّاألوىل،ّأماّيفّّّ(٢ّ)اّثالثًّكرب 

ألنّ  يتابعه؛ّ فالّ تكبريةّّّاثلانيةّ وقبلّ القراءةّ بعدّ اتلكبرياتّ
 

 .٤/٤٧٩، باب صالة العيدين، "المنهج القويم مع حاشية الرتمسي"( 1)

 .1/٤٤٥، باب الصالة، فصل يف صالة النفل، "حاشية إعانة الطالبين"( 2)
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ّ.(١)الرکوعّعملّكثريّيفّغريّحمله

 أحاكم اْلطبة 
ُّّ ّصالةّالعيدينّخبطبتنيّبعدهما،ّوهماّكخطبيتّاجلمعةّت سن 

ّأرًكنهماّّ ّتكبرياتّّت،ّويفوسننهماّّيف ّبتسع ّالعيدين ّأوىلّخطبيت تح
يفّ اتلكبريّ منّ اخلطيُبّ يكرثّ أنّ وينبيغّ والء،ّ بسبعّ واثلانيةّ
ّأنّيعل مهمّيفّخطبةّعيدّالفطرّأحاكَمّزًكةّ فواصلّاخلطبة،ّويسن 

ّ.(٢ّ)األضَحّأحاكَمّاألضحيةالفطرّويفّعيدّّ

 هماسنن العيدين وآداب
ّويهّكثريةّمنها:ّ

عيدّالفطرّوعيدّاألضَحّبالعبادةّمنّحنوّصالةٍّيلليتّّإحياءّّ(1ّّ)
ّّ.وقراءةٍّوذكٍرّوداعٍء،ّوحيصلّذلكّبمعظمّالليل

ّ

ّلّّالغسل(2ّّ) ّبّّلك  ّالغسل ّالعيدين،ّويدخلّوقُت ّالليلمنتمن ّ،صف
.(٣)فعلهّبعدّالفجرّّاألفضلو

 
، كتاب صالة العيدين، باب "تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع شرح الشرواين"(  1)

 . ٣/٤٦٠صالة العيدين، 

 .1/٤٤٨، باب الصالة، فصل يف صالة النفل، "حاشية إعانة الطالبين"( 2)

 .٤٥٥-٤/٤٥٤، باب صالة العيدين، "سيالمنهج القويم مع حاشية الرتم "( ٣)



   
 

13 

كرّّاتل طي ُبّ(3ّّ) يبّ.ّّمنّّعندهّّجيدهّّماّبأحسّنّّلذل  الط 
ّ

منظًراّواألوىلّّّوأحسنُهّاّّقيمةًّّّاثل يابّّوأىلغّّثيابّهّّبأحسّنّّالزتي ن(4ّّ)
ّأفضل ّأنّيكونّغريهّأحسنّفهو ّإال  عّرّّوبإزالةّّ.(١)ابلياض ّالش 

فرّّاكلعانة ّّ.(٢ّ)واإلبطّوالظُّ
ّ

ّيلحصلّفضيلةّالقربّإلّاإلمامّوإنتظارّابلكوُرّإلّّ(5ّّ) املصّل 
.الصالة

ّ

.(٣ّ)يفّاملسجدّّءّصالةّالعيدينأدا(6ّّ)
ّ

ّتمراًّ(7ّّ) ّيأكل ّأن ّويسن  ّالصالة، ّقبل ّالفطر ّوالرشبّيف وتًرا،ّّّّاألكل
.(4)واإلمساكّيفّعيدّانلحر،ّويكرهّهلّإنّلمّيفعل

ّ

(8ّّ )ّّ ا أم  اذلهاب،ّ ىلعّ قدرّ إْنّ ّ املصّل  إلّ أوّامليشّ بلعٍدّ العاجزّ
.(٥ّ)ضعٍفّفريکب

 
 .٤/٤٥٨، باب صالة العيدين، "المنهج القويم مع حاشية الرتمسي"( 1)

 .1/٤٦1، كتاب صالة الجماعة، باب صالة العيدين، "تحفة المحتاج"( 2)

 . ٤٦٣، ٤/٤٥2، باب صالة العيدين، "المنهج القويم مع حاشية الرتمسي"( ٣)

 .٤٧1-٤/٤٦٩، باب صالة العيدين، "المنهج القويم مع حاشية الرتمسي"( ٤)

 .٤/٤٦٥، باب صالة العيدين، "المنهج القويم مع حاشية الرتمسي"( ٥)
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ّاذلهاَبّ(9ّّ) ّاذليّذهبّفيه،ّوَيص  ّبطريقّغري ّاملصّل  الرجوعّمن
 .(١ّ)منّالطريقنيّّطولباأل

 نصائح حول اتلكبري
ّأنّي • ّغرُيّاحلاجّيفّيلليتّْيسن  الشمسّّّمنّغروّبّالعيدينّّكرب 

اّاملرأةّّ ّصالة،ّّأم  َمّاإلماُمّمعّرفعّالصوتّوَعق بّلُك  إلّأنّحُيْر 
.(٢ّ)ّترفعّصوتَهاّمعّغريّحمارمهاالف
واهللّّّ،الّهلإّإالّاهللّّّ،:ّاهللّأكربّاهللّأكربّاهللّأكربصيغة اتلكبري •

ّ.وهللّاحلمدأكربّاهللّأكربّّ
كبريًّ • أكربّ اهللّ اتلكبرية:ّ بعدّ يزيدّ أنّ واحلواستحسنّ مدّهللّاّ

،ّوالّنعبدّإالّ،ّالّهلإّإالّاهللأصياًلّوَّّّّاّوسبحانّاهللّبكرةًّكثريًّ
ّاهللّّ إال  الاكفرون،ّالّهلإّ كرهّ ولوّ ينّ ادل  وحده،ّإي اهّخملصنيّهلّ

،ّالّهلإّإالّاهللّمّاألحزابّوحدهزَّه،ّوهَّبدَّعََّّّصَّ،ّونَّهُّدَّعّْوََّّّقّدََّصّ
.(٣ّ)واهللّأكرب

 
تحفة  "و  ،٤/٤٦٦، باب صالة العيدين،  "المنهج القويم مع حاشية الرتمسي"(  1)

 .٤٦2-1/٤٦1، كتاب صالة الجماعة، باب صالة العيدين، "المحتاج

 .1/٤٤٦، باب الصالة، فصل يف صالة النفل، "حاشية إعانة الطالبين"( 2)

 .1/٤٦٤، كتاب صالة الجماعة، باب صالة العيدين، "تحفة المحتاج"( ٣)
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ّيفّيللت هماّمنّغروبّّ • َمّاإلماُمّهذاّيفّيكرب  الشمسّإلّأنّحُيْر 
هّ فالعربةّيفّحق  ّمنفرًداّ اّمنّصّل  وأم  ّباجلماعة،ّ ّمْنّصّل  حق 

هّإلّالزوال. ّيفّحق  ّأصاًلّيستمر  بإحرامه،ّفإْنّلَْمّيصل 
• ّّ ّيفّالطريقبأنّيكونّذلكّّويسن  واملنازلّواملساجدّّّّاتلكبري 

مجيعّ يفّ ومضطجًعاّ وقاعًداّ وراكبًاّ ماشيًاّ وغريها،ّ واألسواقّ
ّمرساًلّومطلًقاّ.ّّ،األحوال وهذاّاتلكبريّيسّم 

• ّّ ّّّعقَبّويكرب  نّّّْأّوّّأداءًّّّنفاًل،ّّأّوّّاكنتّّّفرًضّاصالةٍّّّلك  ّقضاًءّم 
وهذّاّّأيامّّآخرّّعصّّإلّّعرفّةّّصبح جنازة،ّ ولوّ ّالترشيق،ّ

ّّّاتلكبري .(١ّ)مقي ًداّّيسّم 
• َّ ّن ّوإن ّالصالةّّس  ّّّاتلكبريّعقب ّتذكّ كرب  ّالزماّنرّإ ذا ّوإنّطال ،(ّ٢).
ةّعندّرؤيةّّش • ّاحل ج  ّيفّعرشّذي ّاإلبلّّّءٍّويكرب  ّويه ّانلََّعم  من

.(٣ّ)وابلقرّوالغنم
يراجعّّّ املعلوماتّ منّ واملزيدّ العيدّ صالةّ فضلّ وملعرفةّ

الفطر  نفحات"ّّرسالة الشيخّّ"عيد  إيلاس  ّّلفضيلةّ العطار حممد 
ّّ.حفظهّاهللّتعالّالقادري 

 
 .1/٤٤٦، باب الصالة، فصل يف صالة النفل، "حاشية إعانة الطالبين"( 1)

 .٤/٥٠1، باب صالة العيدين، "المنهج القويم مع حاشية الرتمسي"( 2)

 .٥٠٣-٤/٥٠2، باب صالة العيدين، "المنهج القويم مع حاشية الرتمسي"( ٣)
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ّّّ يوفقنا أنّ تعالّ اهللّ ّّإلنسألّ للسنةأيامضاء وفقاّ العيدّ ،ّمّ
وروضةّرسوهلّوزيارةّحبيبهّصّلّاهللّتعالّعليهّّّ،وزيارةّبيتّاهلل

عليهّوآهلّّّاهلّلّّصّلّّانلِبّاألمنيّّجباّهّّوسلمّمراًراّوتكراًرا،ّآمني
ّّ.وسلمّّوصحبه

 ويْرد يوم العيد 
ّأنهّّّ ة،ّحيىك ّثالثمائةّمر  ّالعيد ّيوَم ّوحبمده ّاهلل ّقال:ّسبحان من

ّقرٍبّألُفّ نور،ّوجيعلّاهلُلّّّوأهداهاّألمواتّاملسلمنيّدخلّيفّلكِّ
ّّ.(١ّ)تعالّيفّقربهّإذاّماتّألفّنور

ّ
ّ

  

 
 .٣٠٨، الباب الرابع بعد المائة يف فضل العيد، ص "مكاشفة القلوب"( 1)
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