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ما يتعلق بالعيد من أحكام وآداب
د .جمال محمد بواطنه*
لكلمة عيد أثره���ا العظيم على النفس البش���رية ،وذلك لما
تضفيه من البهجة والفرح ،والش���عور باالنتعاش والس���عادة
الغامرة ،والخروج عن المألوف ،وعن هموم النفس ونكد الواقع،
ونكد الظ���روف الدنيوية التي ال تنهي ،وه���ذه رحمة من الله
تعال���ى على الصغير والكبي���ر ،والذكر واألنث���ى ،وجميع أبناء
المجتم���ع بكل أطياف���ه ومكوناته ،وعلى وج���ه الخصوص من
يحتفل بإكمال نعمة الله عليه بالصيام والقيام وقراءة القرآن
ووجوه البر واإلحسان.
العيد اس���م لما يعود من اجتماع الناس على وجه معتادّ ،إما
بعود ّ
السنة أو بعود األسبوع أو الشهر أو نحو ذلك مما اعتادت
عليه األمم.
والمس���لمون ليس لهم إال عي���دان :الفط���ر واألضحى ،ففي
س���نن أبي داود والنسائي بس���ند صحيح عن أنس  -رضي الله
عنه ّ -أن النبي صلى الله عليه وس���لم ّلما قدم المدينة وجدهم
يحتفلون بعيدين ،فقال عليه الصالة والسالم« :كان لكم يومان
تلعبون فيهما فأبدلكم الله بهما خيرًا منهما :يوم الفطر ويوم
األضحى».
وه���ذان العيدان اللذان ش���رعهما الله للمس���لمين هما من
ش���عائر اإلس�ل�ام التي ينبغ���ي إحياؤه���ا ،وإدراك مقاصدها،
واستش���عار معانيه���ا ،ول���ذا ينبغي عل���ى المس���لم أن ُيلم
بأحكامهم���ا ،وبآدابهما ،لكي يس���تطيع أن يطبقهما على علم
وبصيرة.
واألعياد في اإلس�ل�ام ترتبط بأمور دينية ،فعيد الفطر يأتي
شكرًا لله تعالى على إتمام فريضة الصوم ،وعيد األضحى يأتي
ش���كرًا لله تعالى على فريضة الحج ،ويكون في يوم النحر ،يوم
الحج األكبر الذي فيه أكثر أعمال الحج.

أحكام العيد

ً
أوال :يحرم صوم يومي العيدين ،لما ثبت في البخاري ومسلم
من حديث أبي س���عيد ّأن النبي  -صلى الله عليه وسلم  -نهى
عن صيام يومين :الفطر واألضحى ،وكذلك أيام التشريق وهي
الثالثة أيام التي تلي يوم األضحى.
ثاني���ًا :صالة العي���د فرض كفاية عند كثير م���ن أهل العلم،

وذه���ب بعض أهل العلم إلى ّأن صالة العيد فرض عين كصالة
الجمعة ،وهذا القول أظهر في األدلة وأقرب إلى الصواب.
ويس���ن للنس���اء حضور صالة العيدين مع العناية بالحجاب
والتس���تر وعدم الطيب لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية -
ُ
ُ
رضي الله عنها  -أنها قالت :أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق
ّ
والحيض وذوات الخدور ،ليش���هدن الخير ودعوة المس���لمين،
ُ
وتعتزل الح ّيض المصلى ،وف���ي بعض ألفاظه :قالت إحداهن:
يا رس���ول الله ال تجد إحدانا جلبابًا تخرج فيه ،فقال« :لتلبسها
أختها من جلبابها» .وال ش���ك في ّأن هذا يدل على تأكد خروج
النساء لصالة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين فما بالك
ً
بالرجال الذين هم أصال من المطالبين بصالة الجمع والجماعات.
ثالثًا :صفة صالة العيد ركعت���ان قبل الخطبة لقول ابن عمر:
كان رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -وأبو بكر وعمر وعثمان
يصلون العيد قبل الخطبة( .متفق عليه).
وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس ّ
«أن النبي  -صلى الله
عليه وس���لم  -خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما
وال بعدهما» وهي تصلى في المصلى فإن ُصليت في المس���جد
فال ُب َّد من تحية المسجد بركعتين خفيفتين ،وال يشرع لصالة
العيد أذان وال إقامة لما رواه مس���لم عن جابر «صليت مع النبي
 صلى الله عليه وسلم  -العيد غير مرة وال مرتين فبدأ بالصالةقبل الخطبة بغير أذان وال إقامة.
وصفتها :يكبر في الركعة األولى بعد تكبيرة اإلحرام س���ت
تكبيرات ،ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات
غير تكبيرة االنتقال لما روي عن عمرو بن ش���عيب عن أبيه عن
جده ّ
«أن النبي صلى الله عليه وسلم َّ
كبر في عيد اثنتي عشرة
تكبيرة :سبعًا في األولى وخمسًا في الثانية».
رابعًاُ :يستحب أن يقرأ اإلمام في صالة العيد بـ «ق» و»اقتربت
الس���اعة» لما ثبت من فعل النبي  -صلى الله عليه وسلم  -كما
في صحيح مس���لم ،وفي مسلم والترمذيّ :
«أن النبي  -صلى الله
ّ
«س���بح» و»الغاشية» كما كان
عليه وس���لم  -أكثر ما كان يقرأ بـ
يقرأ بهما في الجمعة».

آداب العيد

 - 1االغتس���ال قبل الخروج للصالة ،فقد َّ
صح في الموطأ وغيره
ّأن عب���د الله بن عمر كان يغتس���ل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى

وصح عن السائب بن يزيدّ ،
الصالةّ ،
وصح عن سعيد بن جبير أنه
قال« :سنة العيد ثالث :المشي واالغتسال ،واألكل قبل الخروج»
وق���د ذكر الن���ووي رحمه الله اتف���اق العلماء على اس���تحباب
االغتسال لصالة العيد.
 - 2األكل قبل الخروج ،لما في صحيح البخاري ومس���ند أحمد:
َّ
«أن النبي  -صلى الله عليه وسلم  -كان ال يغدو يوم الفطر حتى
يأكل تمرات وترًا :ثالث ،خمس ،سبع ،تسع».
وأما في عيد األضحى َّ
فإن المس���تحب أال يأكل إال بعد الصالة،
ويأكل من أضحيته.
 - 3التكبير عند إكمال العدة من غروب الش���مس ليلة العيد
إلى صالة العيد ،ق���ال الله تعالى« :ولتكمل���وا العدة ولتكبروا
الله على ما هداكم ولعلكم تش���كرون»( .البقرة )185 :ويستمر
التكبير إلى أن يدخل اإلمام ،وكان ابن ش���هاب الزهري يقول:
كان الن���اس يكبرون من���ذ يخرجون من بيوته���م حتى يدخل
اإلمام.
 - 4الخروج إلى العيد ماش���يًا ،لقول علي  -رضي الله عنه« :من
الس���نة أن يخرج إلى العيد ماشيًا ال راكبًا» .رواه الترمذي وقال:
حديث حسن.
ويس���ن لمن صلى العيد أن يرجع من طريق آخر غير الذي جاء
من���ه اقتداء بالنب���ي  -صلى الله عليه وس���لم  -لما في البخاري
رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه.
 - 5التجمل بأحس���ن المالبس والتطي���ب ،لما في صحيح ابن
خزيمة عن جابر قال« :كان للنبي  -صلى الله عليه وس���لم  -جبة
يلبسها في العيدين ويوم الجمعة».
وروى البيهقي بس���ند صحيح ّأن ابن عم���ر كان يلبس للعيد
أجم���ل ثيابهّ ،أم���ا المرأة فتخ���رج إلى العيد غي���ر متجملة وال
متطيبة وال متبرجة ،ألنها مأمورة بالتستر ،ومنهية عن الفتنة
والتهتك.
 - 6التهنئة بالعي���د وتبادل الدعوات والكلمات الطيبة التي
تش���عر بالمحبة والمودة والتآلفّ ،أي���ًا كان لفظها ،وال بأس أن
يقول المسلم ألخيه« :كل عام وأنتم بخير» ،أو غيرها من األلفاظ
التي تشعر بالمحبة والتهنئة ،وإلزام الناس بقول« :تقبل الله
منا ومنكم» ُي ُّ
عد من التحجير على الناس ،وال أساس له ،ولم يرد
عن النبي  -صلى الله عليه وسلم  -إلزام الناس به.
 - 7إظهار الفرح والسرور واالستبشار بإكمال العبادة من

صيام وصدقة وقيام ،والتوس����عة عل����ى األطفال والصبيان
والنساء ،ليعلم أعداء اإلسالم أن في دينهم فسحة ،جاء في
حديث عائشة رضي الله عنها« :دخل ّ
علي رسول الله  -صلى
ُ
الله عليه وس����لم  -وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ،أي
من أيام العرب بين األوس والخزرج قبل اإلس��ل�ام ،فاضطجع
على الفراش َّ
وحول وجهه ،ودخل أبو بكر فانتهرني ،وقال:
مزمار الش����يطان عند النبي  -صلى الله عليه وس����لم! فأقبل
عليه الرس����ول  -صلى الله عليه وسلم  -وقال :دعهما .فلما
غفل غمزتهما فخرجتا ،وكان يوم عيد يلعب فيه السودان
بالدرق والحرابّ ،
فإما س����ألت النبي  -صلى الله عليه وسلم-
وإما قال:
تش���تهين تنظرين؟ فقلت :نعم .فأقامني وراءه ،خدي على
خ���ده ،وهو يقول :دونك���م يا بني أرفدة .حت���ى إذا مللت قال:
حسبك؟ قلت :نعم .قال :فاذهبي» .رواه البخاري.
 - 8الحرص على أعمال الخير والبر وصلة الرحم وزيارة األقارب
وت���رك التباغض والحس���د والكراهية وتطهي���ر القلب منها،
والعطف على المساكين والفقراء ومساعدتهم وإدخال السرور
عليهم.

قيام ليلة العيد
يعتقد بعض الناس مش���روعية قيام ليلة العيد ،ويتناقلون
ف���ي ذلك حديث���ًا ال ّ
يصح أال وهو :من قام ليل���ة العيد لم يمت
قلبه يوم تموت القلوب .وهذا الحديث جاء من طريقين :األول:
ضعيف ،واآلخر ضعيف جدًا ،فال يش���رع تخصيص ليلة العيد
بالقي���ام من بين الليالي ،وأما من كان من عادته القيام فال حرج
أن يقوم في ليلة العيد.
ُ
لم���ن العيد؟ :ق���ال علي  -رضي الله عنه :الي���وم عيد من ق ِبل
ُ
ُ
ُ
باألمس صيامه وقيامه ،عيد من غفر ذنبه وش���كر سعيه وقبل
عمله ،الي���وم لنا عيد وغدًا لنا عيد ،وكل يوم ال نعصي الله فيه
فهو لنا عيد.
إذًا ،أخي المس���لم :ليس العيد لمن لبس الجديد ،إنما العيد
لمن طاعته تزيد.
وبالله التوفيق ،وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
* وزير األوقاف والشؤون الدينية السابق

صقلية المركز الثاني لإلشعاع الحضاري اإلسالمي
جزيرة في البحر المتوس���ط ،تقع في جنوب إيطاليا ،وتعد صقلية
بع���د األندلس المص���در الثاني من مصادر اإلش���عاع الحضاري الذي
انتقلت منه الحضارة اإلسالمية إلى الغرب.
ولقد أس���همت صقلية في تحضير أوروبا وتنويرها بنصيب يكاد
يضاهي نصيب األندلس غي���ر أنه يقل عنه؛ ألن رقعة صقلية كانت
أضيق بكثير من رقعة األندلس؛ بيد أن هذا ال ينقص من قيمة الدور
ال���ذي قامت به صقلية في إمداد أوروبا بكل مظاهر الحضارة ،س���واء
أكانت هذه الحضارة من صنع العرب الذين استوطنوها ،أو مما نقلوه
عن غيرهم من الدول اإلسالمية األخرى.
فتح المس���لمون صقلية س���نة «213ه828 /-م» ،على يد القائد الفقيه
أس���د بن الفرات ،الذي أوفده زيادة الل���ه بن األغلب حاكم القيروان ،وهو
من حكام األغالبة الذين كانوا سادة إفريقية في القرن التاسع الميالدي.
ً
ولم يكن فتح صقلية س���هال؛ فقد اس���تغرق إخضاع مدنها للحكم
اإلسالمي نصف قرن .وامتد حكم األغالبة عليها أكثر من ثمانين سنة
حتى تالش���ت دولتهم في تونس ،ثم ج���اء العبيديون «الفاطميون»
الذين حكموا الجزيرة أربعين سنة.
ّ
وفي س���نة 948م ولى المنصور بأمر الله على صقلية الحسن بن علي
ً
الكلبي ،الذي أسس دولة الكلبيين في الجزيرة ،ودامت قرنًا كامال ،وهو
بحق أزهى العصور الثالثة ،وهو ما نس���ميه بالعصر الذهبي لصقلية.
بذر المس���لمون فيها بذور الثقافة اإلس�ل�امية ،وأخذت تنمو وتزدهر
على مر األيام ،حتى أنش���ؤوا بها عدة معاهد علمية يؤمها األس���اتذة
المس���لمون؛ بل أقاموا في مدينة «بالرمو» أول مدرسة للطب في أوروبا،
وعن طريقها انتقلت علوم المس���لمين في الط���ب إلى إيطاليا وغيرها
من البلدان .ولم يتدخل المس���لمون في الش���ؤون الداخلية ألهل هذه

الجزيرة؛ بل تركوا لهم الحرية التامة في مزاولة عاداتهم وتقاليدهم،
وفي أداء ش���عائرهم الدينية ،واكتفوا بأخ���ذ الجزية ممن لم يعتنق
اإلس�ل�ام ،وأعفوا منها الرهبان والفقراء والنس���اء واألطفال والشيوخ،
وكانت أقل بكثي���ر من الضرائب التي كان الرومان يفرضونها عليهم.
ويؤكد هذا ما ذكره المؤرخ «ألبرتوفيتورا» في كتابه عن تاريخ صقلية:
«إن العرب كانوا أش���د الناس س���ماحة في حكمهم للجزيرة حتى في
األم���ور الدينية ،فلم يعان ُّ
أي مواطن تعس���فًا ،أو اضطهادًا ،أو ضرائب
ِ
زائ���دة ،أو مصادرة لألراض���ي ،كما كان يحدث مع كل غ���زاة جدد ،كان
العرب غزاة من نوع مختلف!».
يكتف المس���لمون بنش���ر األمن والحرية والسماحة فيها ،بل
ولم
ِ
اهتموا بوس���ائل الزراعة؛ فحفروا الترع والقنوات ،وأنش���ؤوا المجاري
المحني���ة التي لم تك���ن معروفة من قبل ،كما أدخل���وا زراعة القطن،
وقصب الس���كر ،وكثيرًا من النباتات ،وأش���جار الفاكهة التي لم تكن
موجودة بها ،وقد ساعد على نمو الزراعة بها خصب تربتها؛ فتوفرت
الحاصالت ،وكثرت الفواكه.
ولم يقتصر اهتمام المس���لمين على الزراعة فحسب ،بل استغلوا
ث���روات الجزي���رة الطبيعية ،فاس���تخرجوا منها :الفض���ة ،والحديد،
والرصاص ،والنحاس ،والكبريت ،والنش���ادر .وأنشؤوا مصانع النسيج،
كما برعوا في صناعة الكتان والحرير وصباغة األقمش���ة ،ومن مفاخر
الصناع���ة في ذلك الوقت صناعة الورق من الخرق القطنية ،ولم تكن
تعرفه أوروبا ،فكانت تس���تورد الورق من صقلية؛ ليحل محل الرقائق
الجلدية المرتفعة الثمن .وأما التجارة فقد اتس���ع نطاقها في فترة
حكم المسلمين الذي استمر قرنين وربعًا من الزمان.
وفي س���نة  450ه -دخل النورمان الجزيرة واس���تولوا عليها بقيادة

«روجر األول» الذي لم يترك للمسلمين أي شيء فيها.
وفي س���نة  643هــ احت���ل الجرم���ان الجزيرة بقي���ادة اإلمبراطور
«فردريك الثاني» ،وفي أواخر عهده نكل بالمس���لمين وعذبهم بكل
أنواع التعذيب التي بلغت حد اإلحراق والصلب.
ُ
وفي س���نة  647ه -طرد المس���لمون عن آخرهم من صقلية ،وبذلك
اختفى اإلسالم والمسلمون تمامًا من صقلية ،ومع اختفائهم ُه ِّدمت
كل مساجدهم.
وعلى الرغم من ذلك فقد ترك العرب المسلمون في صقلية الكثير
م���ن عاداتهم وتقاليدهم ،التي ال تزال باقي���ة حتى اآلن ،كما تركوا

ألفاظًا عربي���ة كثيرة في اللغتين :الصقلي���ة ،واإليطالية؛ بل ال تزال
ل�ل�آن مدن ف���ي الجزيرة تحمل أس���ماء عربية ،وفي مدين���ة «بالرمو»
العاصمة مبنيان عظيمان من مبان���ي العرب :أحدهما قلعة الجزيرة،
واآلخ���ر قصر القبة الذي ُبني في القرن الثاني عش���ر الميالدي ،وفي
داخله قاعة فسيحة جدرانها مغطاة بالفسيفساء البديعة التنسيق.
وبها أيضًا:
 القصر الكبير ،وهو قصر واسع كبير البيوت ،باهر الزينة واألثاث. شارع السماط ،الذي يمتد بطول المدينة كلها ويقسمها نصفين. -حي الخالصة ،الذي بناه خليل بن إسحاق والي صقلية.

تجيب عنها
دار اإلفتاء
الفلسطينية
• ه���ل يج���وز دف���ع ال���زكاة لتأثيث مرك���ز طبي
وتجهيزه؟
الجواب :الزكاة من أركان اإلسالم ،وفرض من الفروض
الت���ي أوجبها الله تعال���ى في أم���وال األغنياء ،قال
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حدد الله تعالى المصارف التي تصرف فيها الزكاة
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المصارف قوله تعالىَ ِ :
يل الله) وهي كلمة
���ب ِ
(في س ِ
عامة ،تش���مل أبواب الخير جميعها ،ومنها :إنش���اء
مراكز صحية تعتني بالفقراء والمس���اكين ،وتخفف
عنهم أعباء التداوي الباهظة.
وعلي���ه؛ ف�ل�ا مانع من دفع ج���زء من أم���وال الزكاة
بس���بب الفقر لتأثيث المراكز الصحية التي تعتني
بأصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين والضعفاء
وتجهيزها ،خاصة إذا كان هناك حاجة إلى مثل هذا
المركز في منطقة ما ،وال يوجد من يسد حاجة المرضى
الفقراء والمس���اكين ،فال حرج في دفع الزكاة لتأثيث
هذه المراكز لس���د حاجته ،وع���دم تركهم يهلكون،
فإن المشقة تجلب التيسير وأحكام الشريعة مبنية
على تحقيق مصالح العباد ،هذا والله أعلم.
• هل يج���وز إعطاء الزكاة لجمعي���ة رعاية الطلبة
المتميزين؟
الجواب :الزكاة ركن من أركان اإلس�ل�ام الخمس���ة،
قرنه���ا الله تعال���ى بالصالة في مواض���ع عديدة من
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 ،)60وبن���اء عليه وكما هو مدون في الس���ؤال المرفق
أعاله ،أق���ول :ال مانع من دفع ال���زكاة لهذه الجمعية
وألمثاله���ا من الجمعي���ات التي تق���وم على مصالح
الفقراء واحتياجاتهم.
وإذا كانوا طلبة العلم؛ فإن اإلنفاق عليهم يعد أيضًا
َ
من الصدقات الجارية ،قال صلى الله عليه وسلم(ِ :إذا
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(صحيح مس���لم ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان
من الثواب بعد وفاته) .
وعل���ى القائمين على ه���ذه الجمعية أن يحرصوا
عل���ى التفريق بين الصدقة العادي���ة والهبات وبين
أموال ال���زكاة ،فتدفع أموال الزكاة إل���ى الفقراء من
طلب���ة العل���م ،وأم���ا إن كان المتميز ف���ي العلم من
األغني���اء ،فال يعطى من ال���زكاة ،ويعطى من الهبات
األخرى .والله تعالى أعلم.

