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_pìîjÛa@À@‹İÐÛa@‡îÇ@ñý–@òßbÓg@Œì°@Ýç@

@ ملن فاتتـه الصـالة مـع إقامة صالة العيد يف البيوتذهب مجاهري العلامء إىل جواز 
املانع من  ; لقيام العذر يف البيت حال الوباء اإلمام, وكذلك جيوز إقامة صالة العيد

@.د عىل من فاتته صالة العياًإقامتها يف املساجد أو اخلالء, قياس
@ن جيمــــع الرجـــل أهـــل بيـتـــه ويصـــيل هبــــم, ُوز أن تصـــىل ـفـــرادى, أو مجاعـــة, بـــأوجيـــ

@.ويقترص عىل الصالة دون اخلطبة
@@@‡îÈÛa@ñý–@òîÐî×@Zُتصىل ركعتني, يكرب سبع تكبريات : ُ تصىل عىل صفتها, أي

يف الركعــة األوىل بعــد تكـبـرية اإلحــرام, ويكــرب مخــس تكـبـريات يف الركعــة الثانـيـة بعــد 
يف عـدد ة القيام إىل الركعة الثانيـة, وهـذا مـذهب الشـافعي وابـن حـزم وغريمهـا تكبري

 ).٣/٢٩٣(, واملحىل )١/٣٩٥( للشافعي  انظر األم−التكبريات
@@‡îÈÛa@ñý–@oÓë@Z تصىل وقت الضحى, أي بعد رشوق الشمس بثلث ساعة

 ).٨٢٩(, ومسلم )٥٨٣( راجع صحيح البخاري حديث رقم –أو عرشين دقيقة 
@a‡îÈÛa@ñý–@À@ñõa‹ÔÛ@Zاهللا رسول كان« قال بشري, بن النعامن عن  يف يقرأ 

 ö≅yδ y79s?r& ß]ƒÏ‰ym ®و  〉 #$}ËxÎm7y™ zΟó™$# y7În/u‘ ’n?ôãF ® بـ اجلمعة, ويف العيدين
Ïπu‹Ï±≈tóø9$# 〈−  وغريه)٨٧٨(أخرجه مسلم . 
ضا هبام يقرأ واحد يوم يف واجلمعة, العيد اجتمع وإذا :قال  .الصالتني يف ًأ
 به يقرأ كان ما :الليثي واقد أبا سأل اخلطاب بن عمر أن« اهللا عبد عنو −
#úX 4 Éβ ® بـ فيهام يقرأ كان :فقال والفطر? األضحى يف  اهللا رسول u™ öà) ø9 $# uρ 

Ï‰‹Éf yϑø9$# 〈  و ® ÏMt/ u tI ø%$# èπtã$ ¡¡9$# ¨,t±Σ$# uρ ã yϑs) ø9  )٨٩١( مسلم أخرجه −» 〉 #$
 .وغريه
 i@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@ÈZ@

æaìäÈi@bĆibi@ðŠbƒjÛa@lìiZ كان ومن النساء وكذلك ركعتني يصيل العيد فاته إذا 
 وأمر »اإلسالم أهل عيدنا هذا« :وسلم عليه اهللا صىل النبي لقول والقرى البيوت يف



 ٢

س  أهل كصالة وصىل وبنيه, أهله فجمع بالزاوية عتبة أيب ابن موالهم مالك بن أ
 كام ركعتني يصلون العيد, يف جيتمعون السواد أهل« :عكرمة وقال هموتكبري املرص
 ).٢/٥٥٠( الباري فتح −»ركعتني صىل العيد فاته إذا« :عطاء وقال »اإلمام يصنع

@ÅÏb¨a@ÞbÓa@é¼Š@‹vy@åiaZ يصيل( اإلمام مع أي )العيد فاته إذا باب( قوله 
 اجلامعة مع فاتت إذا العيد صالة استدراك مرشوعية :حكامن الرتمجة هذه يف )ركعتني
 .كأصلها ركعتني تقيض وكوهنا باالختيار أو باالضطرار كانت سواء

@@@@a@é¼Š@åÔÜ¾a@åia@ÞbÓZ العيـد, صـالة فاتتـه مـن حكـم يف العلامء خالف ذكر أن بعد 
 وسـلم, عليـه اهللا صـىل اهللا سـولر َّسنها كام يصليها أن بالصواب األقوال وأوىل :قال
 ).٨/١٥٢( الصحيح اجلامع برشح التوضيح −البخاري إليه أشار الذي وهو

@@@@@@@@a@bàè¼Š@ïÈÏb“Ûa@åÇ@bÜÔã@ïã¾a@ÞbÓëZ@واملسـافر بيتـه يف املنفـرد العيـدين ويصـيل 
 ).٨/١٢٥( األم خمترص −واملرأة والعبد

a@é¼Š@ïÜjä¨a@ðëa†‹¾a@ÞbÓZ أن له استحب )العيد صالة يعني( الصالة فاتته وإن 
 ).٢/٤٠٧( اإلنصاف −صفتها عىل ضيهايق

@Œbi@åia@òßýÈÛa@òbö‹i@òàöa‡Ûa@òävÜÛa@ôëbnÏ@À@õbuIVOSPVZH@

 فاتتـه ومـن البـاقني, عـن اإلثـم سقط يكفي من هبا قام إذا كفاية; فرض العيدين صالة
 وهبـذا ,بعـدها خطبـة دون من صفتها عىل فيصليها ذلك, له استحب قضاءها وأحب
 يف واألصــل .العلــم أهــل مــن وغــريهم والنخعــي وأمحــد والشــافعي مالــك اإلمــام قــال
 والوقـار السـكينة وعلـيكم فامشـوا الصـالة أتيـتم إذا« وسـلم عليـه اهللا صىل قوله ذلك
ـس عـن روي ومـا » فاقضـوا فـاتكم وما فصلوا أدركتم فام ـه عنـه اهللا ريض أ  إذا كـان أ

ليــه, أهلــه مجــع اإلمــام مــع العيــد صــالة فاتتــه  مــواله عتبــة أيب بــن اهللا عبــد قــام ثــم وموا
 يســـتمع أن خيطـــب واإلمـــام العيـــد يـــوم حرض وملـــن .فـــيهام يكـــرب ركعتـــني, هبـــم فيصـــيل
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 وصـىل التوفيـق وبـاهللا .املصـلحتني بـني جيمـع حتى ذلك بعد الصالة يقيض ثم اخلطبة
 .وسلم وصحبه وآله حممد نبينا عىل اهللا

ÚaÛa@„î“Ûa@ÞbÓëZ@

ـام, هـذه يف كـام ٍملـانع, ُإقامتها َّتعذرت إذا العيد َصالة َّنفإ  َمـن ُحكـم هـو ُفحكمهـا األ
ِّيصــــليها :َقـيـــل , مـــذاهب ذـلـــك يف وللعلـــامء العـيـــد, َصـــالة أعـنـــي َّالصـــالة, هــــذه فاتتـــه ُ 

ِّيصــــليها :َوقـيـــل ًأربعــــا, :َوقـيـــل ركعتـــني, ِّيصــــليها :أي َّالصــــحيح, وهــــو صــــفتها, عـــىل ُ ُ 
ِّويكرب ركعتني,  يف َّالشـأن هـو كام خيطب, وال بالقراءة فيها ُوجيهر َّالزوائد, َّالتكبريات ُ

َّوتصـىل صـفتها, عـىل َّتؤدى َّأهنا َّمقضية, عبادة ِّكل  ُفعـل لـذلك ُّويـدل ومجاعـة, فـرادى ُ
س ه −عنه اهللا ريض− مالك بن ٍأ  ُعبـد َقـام ثـم وبنيـه, أهله َمجع العيد ُصالة فاتته إذا َّأ
 .وتكبريهم املرص أهل كصالة فيهام, ُيكرب ركعتني, هبم َّفصىل مواله عتبة أيب بن اهللا
 مل اآلن حالنا يف العيد صالة َّفإن هنا; يرد ال َّفإنه ُتقىض, ال العيد صالة َّبأن القول َّوأما
 حال عىل احلال هذه يف العيد صالة ُتقاس لكن الفرض, أداء حيصل فلم ًأصال, َّتصل
 .الرباك نارص الرمحن عبد للشيخ الرسمي املوقع −أعلم واهللا َّدم,تق كام فاتته, َمن

 تم بحمد اهللا تعاىل
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