بيان اجمللس األيرلندي لألئمة ()4
بسم هللا الرمحن الرحيم
صالة العيدين مع جائحة كوروان
حممد ،وعلى إخوانه من النبيني واملرسلني ،وآله وصحبه،
احلمد هلل ّ
رب العاملني ،والصالة والسالم على سيّدان ّ

ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدينّ ،أما بعد .
األخوة واألخوات األكارم...........

نظرا للظروف الراهنة اليت فرضت على الناس البقاء يف بيوهتم ،وال ميكنهم حضور صالة العيد يف املصلّى،
والساحات بسبب وابء كوروان – نسأل هللا تعاىل أن يرفع البالء والوابء عن البشرية مجعاء عاجال غري آجل؛
وأن يكتب لنا أجر من صالها يف الساحات واملصليات؛ وحىت ال حيرم املسلمون من فرحة العيد وهبجته ،فإننا
صحة
عامة الشافعية واحلنابلة وبعض املالكيّة إىل ّ
ندعو أن يقيم أهل ك ّل بيت صالة العيد يف بيتهم .فقد ذهب ّ
صالة العيدين للرجل يف بيته منفردا أو مجاعة على صفتها ركعتني مع التكبريات دون خطبة؛ "فعن أنس أنه
كان إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام ،مجع أهله فصلى هبم مثل صالة اإلمام يف العيد".
وينبغي مراعاة األمور التالية:
 يبدأ أهل البيت بزينة البيت جتميال هلذا اليوم العظيم؛ إلدخال السرور واحلبور على األطفال وأهلالبيت.
 الغسل والتطيب والتزين ولبس أحسن الثياب :ملا جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم " :اي معشراملسلمني ،إن هذا اليوم جعله هللا عيدا للمسلمني ،فاغتسلوا ،ومن كان عنده طيب فال يضره أن ميس
منه ،وعليكم ابلسواك" أخرجه مالك يف املوطأ .
 ارتفاع الصوت ابلتكبري ابتداء من غروب مشس ليلة العيد إذا علم دخول الشهر قبل الغروب امتثاالألمر هللا ،قال هللا تعاىل ( :ولِتُك ِ
ْملُواْ ٱلْعِ َّدةَ َولِتُ َكِِّبُواْ ٱ َّّللَ َعلَ ٰى َما َه َدا ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن).
َ
وصيغة التكبري هي  :هللا أكِب ،هللا أكِب ،هللا أكِب ،ال إله إال هللا  .وهللا أكِب  ،هللا أكِب  ،وهلل احلمد.
هدي النيب صلى هللا عليه وسلم ،وصحابته من بعده.
 الفطر على مترات قبل الصالة كما هو ُيسر النفس.
 التوسعة على األهل واألوالد من شراء اهلدااي ،وإدخال السرور واحلبور عليهم  ،وكل ما ُّ1
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صفة صالة العيد يف البيت:
رب البيت أبهله ،أو أقرأهم ،أو أعلمهم بكتاب هللا وسنته بركعتني يُكِب يف الركعة األوىل:
 أن يؤم ُّتكبرية اإلحرام  ،مث يُكِب بعدها سبع تكبريات مث يقرأ الفاحتة  ،مث يقرأ سورة " األعلى" ،أو ما تيسر
له ،ويف الركعة الثانية :يقوم ُمكِبا فإذا انتهى من القيام يُكِب مخس تكبريات  ،ويقرأ سورة الفاحتة ،مث
سورة " الغاشية " ،أو ما تيسر له  ،مث يكمل الصالة.

19 Roebuck Road
Dublin 14
Ireland
Phone:
+353 1 2195454

 -وليس هناك خطبة بعد الصالة يف البيت.
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العيد والرتويح املباح:
الع يد فرحة  ،فرحة بفضل هللا ورمحته  ،وكرمي إنعامه  ،ووافر عطائه ،فإظهار السرور يف األعياد من شعار
الدين؛ لذا يسن ألهل البيت تنظيم مسابقات ترفيهية يف هذا اليوم ،تقدمي التهاين فيقول بعضنا لبعض :تقبل
هللا منا ومنكم ،التوسعة على العيال يف األكل والشرب والبشر ،صلة الرحم -هاتفيا أو أبي وسيلة شبكية-
للوالدين واألقارب واألصدقاء واألحباب ،وإزالة اخلالفات والشحناء والبغضاء ،ونشر األمن والسالم ،فنجعل
عيدان مومسا للطاعات وأوقات للقرابت واخلريات واملودات والصالت.
وكل عام وأنتم خبري ،تقبل هللا منا ومنكم الصيام والقيام وصاحل األعمال.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
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