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بفضل �هللا تعا� سيطل 
عيُد  يا5  بعد  علينا 
�لفطر �ملبا�B، 'نرجو 
يتقّبل منا   0 �ملو� عز 'جل  من 
لنا  'يضاعفها  �ألعما?  صا� 

'يؤّلف بني قلوبنا. =مني. 

7 يو* �لعيد 
*  يغتسل �ملسلم 'يتطيب 'يلبس 
Bَُسوُ?  َكا0َ  �جلديد	.  �ملالبس 
َ'َيْو5َ  �ْلِفْطِر  َيْو5َ  َيْغَتِسُل   � �هللا 

�ْألَْضَحى. (١)
 0نة 0 يأُكَل شيئا قبل  * 'من �لسُّ
�رó لصال	 �لفطر. 'B. َعْن َعِليِّ 
نَِّة  ْبِن َِبي َطاِلٍب � َقاَ?: ِمن �لسُّ
 0َْ'َ َماِشًيا  �ْلِعيِد  �َِلى   óََتْخُر  0َْ

 (٢) .óَ0ْ َتْخُرَتأُكَل َشْيًئا َقْبَل َ

* 'عند خر'جه لصال	 �لعيد يكّبر 
'�لتكب$��  �لصال	.  �بتد��  ح¦ 

هي: 
"�ُهللا Pكُ_ �ُهللا Pكُ_ 

ال aله aال �هللا، 
&�ُهللا Pكُ_ �ُهللا Pكُ_ 

&ِهللا �حلمد" 
'B. § حديث عن ساÅ بن عبد 
 0ّ" عنهم  �هللا  عمَر Bضي  بن  �هللا 
Bسو? �هللا � كا0 يكN يو5 �لِفطر 
 Áيأ بيته ح¦  من حني �رó من 

�ملصلى". (٣)
Bسو?  قا?  =خر  حديث   §'
بالتهليل  �لعيدين  "¹ينو�   :� �هللا 
'�لتكب$ '�لتحميد '�لتقديس." (٤) 
* 'عندما يعو. �ملسلم من مكا0 
صال	 �لعيد يسلك طريًقا =خر �0 

مكن. 'B. َعْن َِبي ُهَرْيَرَ	 � َقاَ? 
َكا0َ �لنَِّبيُّ � ِ�َ�� َخَرóَ َيْو5َ �ْلِعيِد 

ِفي َطِريٍق Bََجَع ِفي َغْيِرِ¼. (٥) 
* ُيحّبذ خر'ó �لنسا� يًضا ملكا0 
�لظر' .  ðسب  �لعيد  صال	 
َعِطيََّة   ِّ5ُ َعْن  �حلديث:   §  .B'
َقاَلْت ُِمْرَنا َ0ْ ُنْخِرóَ �ْلُحيََّض َيْو5َ 
�ْلِعيَدْيِن َ'َ�َ'�ِ� �ْلُخُد'Bِ َفَيْشَهْد0َ 
َ'َ.ْعَوَتُهْم  �ْلُمْسِلِمَني  َجَماَعَة 
ُهنَّ  ُمَصالَّ َعْن  �ْلُحيَُّض  َ'َيْعَتِزُ? 
َقاَلْت �ْمَرٌَ	: َيا Bَُسوَ? �هللاَِّ ِ�ْحَد�َنا 
لُِتْلِبْسَها  َقاَ?  ِجْلَباٌ>  َلَها  لَْيَس 

َصاِحَبُتَها ِمْن ِجْلَباِبَها. (٦) 

صدقة �لفطر 
كل  على  '�جبة  �لفطر  صدقة   *
صغ$�  نثى،   5 كا0  َ�كر�  مسلم 
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التقوى

قبل  ُ'ِلَد  لو  ح¦  كب$�،   5 كا0 
ساعا� من �لعيد. 

قبل  �لفطر  صدقة   óخر�� Æب   *
بعد.  �رجها   Å ملن  �لعيد  صال	 
�لعيد  قبل  ُتدفع   0 �ملفّضل  'من 
بأيا5 ح¦ يتم تو¹يعها على �لفقر�� 
�ملشاBكة  من  ليتمّكنو�  �لعيد  قبل 
�ْبُن  به 'شر�� ما Úتاجونه. َ'َكا0َ 
َيْقَبُلوَنَها  �لَِّذيَن  ُيْعِطيَها   � ُعَمَر 
 'َْ ِبَيْو5ٍ  �ْلِفْطِر  َقْبَل  ُيْعُطو0َ  َ'َكاُنو� 

َيْوَمْيِن. (٧)
* ُتقّرB �جلماعة �ملحلية بالبلد نسبتها 
 Øحسب عملة �لبلد بنا� على صا
 Øلصا�' �لشع$.   ' �لقمح  من 
�ْبِن  َعن   .B' كغ.   ٢,٥ يسا'� 
�هللا  Bَُسوُ?   Ïََفَر َقاَ?:   � ُعَمَر 
 'ْ� َصَدَقَة �ْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َشِعٍ$ َ
ِغِ$ َ'�ْلَكِبِ$  َصاًعا ِمْن َتْمٍر َعَلى �لصَّ

َ'�ْلُحرِّ َ'�ْلَمْمُلوِ�. (٨)
ع صدقة �لفطر يتم تو¹يعها  * بعد̀ 

حتت نظا5 �جلماعة. 

ت_d �لعيد 
¹من  منذ  �لعيد"   ØNت"  بد  *
'�حلكمة   ،� �ملوعو.  �ملسيح 
من  ينفق  �أل�د�  �ملسلم   0 منه 
 0ماله �حتفاال ðدã ما. لذ� عليه 
�صص قسطا من هذ� �إلنفا[ § 

 Bلنشر �لدين. 'مقد� Ñصند'[ خا
تNعه يقرB حسب �لبلد. (٩) 

للجماعة  �لعيد   ØNت ُيدفع   *
�ملركزية § �لبلد، 'ال تتصر  فيه 

�جلماعا� �ملحلية.  

صال8 �لعيَدين (١٠) 
* Bكعتني باجلماعة 'ًال، Ã �خلطبة. 
'ال Æو¹ .�� صال	 �لعيد فر.�، 'ال 

قضا� Iا. 
 Øلعيد بعد طلو� 	قت صال' * يبد
�لشمس بقليل ح¦ ما قبل I�'¹ا. 
 ?'  § ُتصلى   0 �ملستحب  'من 

'قتها. 
* ��� Å يتمكن �لنا× لسبب قاهر 
من 0 يؤ.'� صال	 عيد �لفطر § 
�لز'�?  قبل  �لعيد  من  �أل'?  �ليو5 
�ليو5   § يصلوها   0 Iم  فيمكن 

�لثا� قبل �لز'�?. 
* ُتصلى صال	 �لعيد جهر�. 

طريقة �لصال8 
* ال ��0 'ال �قامة § صال	 �لعيد. 
َقاَ?:  �هللا  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن   .B'
َالَ	  َمَع Bَُسوِ? �هللاَِّ � �لصَّ َشِهْدُ� 
الِ	 َقْبَل �ْلُخْطَبِة  َيْو5َ �ْلِعيِد َفَبَدَ ِبالصَّ

ِبَغْيِر َ0ٍ��َ َ'ال ِ�َقاَمٍة. (١١) 
* �لركعة �أل&N: تكب$	 �إلحر�5، 

Ã ُتوضع �ليد �ليمÿ فو[ �ليسر¬ 
�لثنا�:   'يقر معر' .  هو  كما 
 �Bتبا' 'ðمد�  �لّلهم  "سبحانك 
�له  'ال   �َ َجدُّ 'تعا�  �ْسمك 

غ$�" 
* Ã يكN �إلما5 سبع تكب$�� مع 
Bفع �ليدين لألعلى مع كل تكب$	 
 ÿليم� 'ضع   0'.  � '�سباIما 
فو[ �ليسر¬، 'عند �نتها� �لتكب$	 
فو[   ÿليم� يد¼  يضع  �لسابعة 

�ليسر¬ كما هو معر' . 
تيسر  ما   Ã �لفاحتة  �إلما5   يقر  *
من �لقر=0 �لكرمي. 'قد قر Bسو? 
 .] 	Bسو '�هللا � سوB	 �ألعلى 
هو  كما  '�لسجو.   Øلركو�  Ã

معر' . (١٢)
يقف   0 بعد  �لثانية:  �لركعة   *
�إلما5 يكN ÷س تكب$�� بالطريقة 
نفسها �ملذكوB	 § �لركعة �أل'�، 
'§ Àاية �لتكب$	 �خلامسة يضع يد¼ 
�لفاحتة   'يقر �ليسر¬  فو[   ÿليم�
�لكرمي. 'قد  �لقر=0  تيسر من  'ما 
�لغاشية   	Bسو  � �هللا  Bسو?   قر
' �لقمر. 'يكمل �لركعة كما هو 

معر'  'يسّلم. 
* ال يرّ.. �ملصلو0 �لتكب$�� 

�لسبعة § �لركعة �أل'� '�خلمسة 
§ �لثانية '��B �إلما5 بصو� عاٍ? 
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بل بصو� خفي. 
 

�خلطبــة 
�لعيَدين ُخطبَتني  * يلقي �إلما5 § 
بينهما  يفصل  �جلمعة،  صال	  مثل 

�لو× كما هو معر' . (١٣) 
�جلماعي  بالدعا�  �لقيا5  'ميكن   *
برفع  �لثانية  �خلطبة  بعد  �لصامت 
'ُيعمل  �إلما5،  من  بطلب  �ليدين 
ليس  'لكنه  �ملركز.   § بذلك 
'�جبا، فإ�� Å يقم �إلما5 بذلك فال 

 (١٤) .óحر

بعد �لصال8 
على  بعضهم  �حلاضر'0  يسلم   *
'يتبا.لو0  بالعيد  �تفلني  بعض 
�لتها� بقو?: تقّبل �هللا منا 'منك. 
'B. عن جب$ بن نف$ قا?: "كا0 

�لتقو�   ���  � �هللا  Bسو?  صحا> 
§ يو5 �لعيد يقو? بعضهم لبعض: 

تقبل �هللا منا 'منك". (١٥) 
ُنشر�   0 �ملستحسن  'من   *
�لفقر�� '�ملساكني يًضا § فر�حنا 
�لسعا.	  ساعا�   § ننساهم  'ال 
'�لفر� 'لذلك ينبغي لكل �د� 
0 يز'B بعض �لفقر�� § يو5 �لعيد 
'يأخذ Iم هد�يا على حسب قدBته 

'�مكانيته. 

�ملر�جـع:

١  سـنن �بن ماجه، كتـا> �قامة �لصال	 
'�لسنة فيها.

٢ سنن �لترمذ�، كتا> �جلمعة.
٣  .�B قطô، كتا> �لعيدين، حديث ١٦٩٨ 
٤ كنـز �لعما?، كتا> �لصو5، فصل صال	 

عيد �لفطر. 

٥  سنن �لترمذ�، كتا> �جلمعة.
٦  صحيح �لبخا�B، كتا> �لصال	.
٧  صحيح �لبخا�B، كتا> �لزكا	.
٨  صحيح �لبخا�B، كتا> �لزكا	.

� "�لتضحية  " B٩ "ما� قربـا� �يك تعا 
�ملالية- تعريف ֲדا" صفحة: ٨٧ 

١٠  صال	 �لعيـد 'كيفيتها مأخو�	 من "فقه 
�أل�دية، صفحة: ١٧٨-١٧٩ 

١١  صحيح مسلم، كتا> صال	 �لعيدين .
١٢  َكاBَ 0َُسوُ? �هللاَِّ � َيْقَرُ ِفي �ْلِعيَدْيِن َ'ِفي 
�ْلُجُمَعِةِ َسبِِّح �ْسَم Bَبَِّك �ْألَْعَلى َ'َهْل ََتاَ� َحِديُث 
�ْلَغاِشـَيِة. (صحيح مسلم، كتا> �جلمعة) كما 
ـاَعُة  نه � َكا0َ َيْقَرُ ِفيِهَما َ'�ْقَتَرَبْت �لسَّ .B'

(صحيح مسلم، كتا> صال	 �لعيدين) 
١٣ َعْن َعْبِد �هللاَِّ َBَ َّ0ُسوَ? �هللاَِّ � َكا0َ َيْخُطُب 
َبْيَنُهَما  َيْفِصـُل  َ'َكا0َ  َقاِئٌم  �ْلُخْطَبَتْيِن َ'ُهـَو 

ِبُجُلوٍ×. (سنن �لنسائي، كتا> �جلمعة)
١٤ فقه �أل�دية صفحة ١٨٢ 

 ٥١٧/٢ :�B١٥  فتح �لبا

تتقدم أسرة  "التقوى" لقرائها الكرام خاصة
ولكافة املسلمني عامة

 بالتهاني والتبريكات مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك
أعاده اهللا علينا جميعا باخلير واليمن والبركات.


