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 اإلخوة واألخوات: السالم عليكم ورحمة هللا 

إذا لم نتمكن هذه السنة من أداء صالة العيد في المساجد : لقد تقدم بعض اإلخوة المسلمين بالسؤال اآلتي

لى ولإلجابة عللظروف الطارئة،  فهل يجوز لنا أن نؤدي صالة العيد في البيوت فرادى أو جماعة؟  نظرا 

 ذلك نقول:

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 الحمد هلل رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

المسلمون صالة العيد في صبيحة يومي العيد: الفطر واألضحى، فهي شعيرة من شعائر اإلسالم  يؤدي  

، صلى هللا عليه وسلم، عيد الفطر في السنة الثانية من وأّول عيد صالهافي هذين اليومين الفاضلين.   النبيُّ

قت و يستمر وقت أدائها إلىساعة تقريبا، و ثلثة العيد بعد شرو  الشم  بقدر الهجرة. ويبدأ وقت صال

 صالة الظهر. 

حجر الصحي ألن الوذلك  ؛وكما نعلم فإن صالة عيد الفطر جماعة أو في المسجد غير متاحة هذه السنة 

ستمر إلى ما بعد عيد الفطر، لكن ال يمنع ذلك من أن نصلي العيد في بيوتنا ألنه سيالمطبق في هذه البالد 

 أن يصليها وحده، أو في جماعة أخرى.  -في األوقات العادية –يجوز للمسلم إذا فاتته الصالة مع الجماعة 

 فالقيام بها أمر ميسر وسهل وفي ال تحرم نفسك وأسرتك من أداء صالة العيد في البيت؛ أخي المسلم: 

إحياء لهذه السنة المؤكدة، وتذكر أخي المسلم أنه يجوز لك صالة العيد في البيت فرادى أو جماعة  ذلك

 وكيفيتها بالشكل اآلتي: 

 

 لي  في صالة العيد أذان وال إقامة  -1

 صالة العيد ركعتان يقرأ فيهما المصلي جهرا  -2

( تكبيرات، وإذا صليت بأسرتك 6ألولى يكبر المصلي ست )بعد تكبيرة اإلحرام في الركعة ا -3

وتقرأ بعد ذلك سورة الفاتحة، ثم سورة من القرآن ويستحب أن تقرأ سورة )سبح  ؛فيكبرون بعدك

 اسم ربك األعلى(، وإن لم تحفظها فلك أن تقرأ أي سورة تحفظها من القرآن. 
من وراءك، ثم تقرأ الفاتحة وسورة )هل  ( تكبيرات،ويكبر بعدك5وفي الركعة الثانية تكبر خم  ) -4

 أتاك حديث الغاشية( أو أي سورة تحفظها. 
 . مبعد الركعة الثانية تجل  لقراءة التشهد والصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم تسلّ   -5
 عيد في حال صالتها في البيوت. للخطبة ليست هناك  -6

 

 

 سنن وآداب ينبغي على المسلم فعلها يوم العيد:  

 

 االغتسال في صباح يوم العيد كالغسل الواجب، ثم يغتسل المسلم غسال عاديا إن أحّب.  -1



باللبا  الالئق بيوم العيد. وينبغي أن نشجع أطفالنا على ذلك أيضا؛ ألن هذا التطيب والتزين   -2

ْم َشعَائ َر اَّلله  فَإ نهَها يجعلهم يشعرون بقيمة العيد ومنزلته في  ل َك َوَمن يُعَّظ 
اإلسالم، وقد قال تعالى: )ذََٰ

ن تَْقَوى اْلقُلُوب ( الحج:  .  32م 

 يجمع المسلم أسرته ويؤم بهم صالة العيد في البيت بالكيفية التي سبق شرحها. -3
ه إال هللا، هللا هللا أكبر، ال إلالتكبير والتهليل والتحميد عند انتظار صالة العيد )هللا أكبر، هللا أكبر،  -4

 أكبر، هللا أكبر وهلل الحمد(.  
تمرات، أو شيئا آخر قبل صالة العيد ليخالف ما كان عليه من الصوم في  أكليستحب للمسلم أن ي -5

 رمضان. 
إشاعة الفرحة والسرور على األسرة واألقارب؛ فهو يوم عيد للمسلمين يفرحون به، ويشكرون  -6

َوِلتُْكِملُوا  ...) م إليه من الصيام والقيام وصالح األعمال، قال تعالى في آيات الصيامهللا على ما وفقه

َ َعلَٰى َما َهدَاُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن(   185البقرة:اْلِعدَّةَ َوِلتَُكب ُِروا اَّللَّ

 

 تقبل هللا منا ومنكم صيام شهر رمضان 

 


