تأنيس ا ْل ُم َّد ِك ِر باألحكام الفقهية الخاصة بعيد الفطر
ب العالمين ،وصلى هللا وسلَّم وبارك على
الحمد هلل َر ِّ
ص ْحبه.
خاتم أنبيائه دمحم وآله و َ
وبعد:
فهذه رسالة فقهية بعنوان" :تأنيس ْال ُم َّد ِّك ِّر باألحكام
الفقهية لعيد الفطر".
طيبة ومختَصرة ِّمن
وقد تض َّمنت ــ بفضل هللا ــ ُجملة ِّ
سننه ،وآدبه.
أحكام عيد الفطر ،و ُ
وقد جعلتها في مسائل ِّليَسهل فهمها ،ويَحصل اإللمام
بها ،وتُضبط جيدًا.
وهللا ــ َّ
عز وج َّل ــ المسؤول ْ
أن يجعلها خالصة
لوجههُ ،مدنية ِّمن رضاهْ ،
وأن ينفع بها كاتبها وقارئها
والساعي بين الناس في نشرها ،أو تفقيههم بها ،إنَّه
سميع الدعاء ،وأهل الرجاء ،وواسع العطاء.
ثم أقول مستعينًا باهلل ــ ج َّل وعال ــ:
المسألة األولى  /عن صالة العيد.
وتحتها فرعان:
األول :عن مشروعية صالة العيد.
الفرع َّ

قال اإلمام ابن تيمية الحراني ــ رحمه هللا ــ عن
صالة العيد كما في "مجموع الفتاوى" (:)161 /32
إنها ِّمن أعظم شعائر اإلسالم ،والناس يجتمعون لها
أعظم ِّمن الجمعة.اهـ
سنة النَّبوية المشتهرة المستفيضة
ومشروعيتها ثابتة بال ُّ
بين الناس ،وإجماع أهل العلم.
وقال إمام الحرمين عبد الملك الجويني الشافعي ــ
رحمه هللا ــ في كتابه "نهاية المطلب في دراية
المذهب" ( -611 /3رقم:)1661:
سنة ،واإلجماع.
األصل فيها الكتاب ،وال ُّ
ص ِل ِل َر ِب َك َوا ْن َح ْر } ،قيل :أراد
قال هللا تعالى { :فَ َ
صالة العيد.
متواتر ،واإلجماع ِّمن الكافة
ونَق ُل صالة العيد
ٌ
منعق ٌد.اهـ
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ
رحمه هللا ــ في كتابه "المغني" (:)362 /3
سنة واإلجماع.
األصل في صالة العيد الكتاب وال ُّ
ص ِل ِل َر ِب َك َوا ْن َح ْر }،
أ َّما الكتاب فقول هللا تعالى { :فَ َ
والمشهور في التفسيرَّ :
أن المراد بذلك صالة العيد.

سنة فـثبَت بالتواتر َّ
أن رسول هللا صلى هللا عليه
وأ َّما ال ُّ
صلي صالة العيدين ،وأجمع المسلمون
وسلم كان يُ ِّ
على صالة العيدين.اهـ
وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء ِّمن بعده يداومون عليها،
ولم يأت عنهم تركها في عيد ِّمن األعياد.
وقال عبد هللا بن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ(( :
سلَّ َم،
صلَّى هللاُ َ
سو ِل َّ ِ
َّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ش َِه ْدتُ ال ِعي َد َم َع َر ُ
عثْ َم َ
ع ْن ُه ْم ،-
َّللاُ َ
ع َم َرَ ،و ُ
َوأ َ ِبي بَ ْك ٍرَ ،و ُ
ي َّ
ان – َر ِض َ
صلُّ َ
ون قَ ْب َل ال ُخ ْطبَ ِة )).
فَ ُكلُّ ُه ْم كَانُوا يُ َ
[ رواه البخاري ( ،)163واللفظ له ،ومسلم (.] )888
بل حتى النساء َّ
كن يَشهدنها على عهده ملسو هيلع هللا ىلص ،فقد قالت
أ ُّم عطية ــ رضي هللا عنها ــُ (( :كنَّا نُ ْؤ َم ُر أَ ْن نَ ْخ ُر َج
ج
يَ ْو َم ا ْل ِعيدَِ ،حتَّى نُ ْخ ِر َج ا ْل ِب ْك َر ِم ْن ِخد ِْر َهاَ ،حتَّى نُ ْخ ِر َ
ير ِه ْم،
ا ْل ُحيَّ َ
ف النَّ ِ
ض ،فَيَك َُّن َخ ْل َ
اس ،فَيُك َِب ْر َن ِبتَ ْك ِب ِ
ون بَ َركَةَ َذ ِل َك ا ْليَ ْو ِم َو ُ
ط ْه َرتَهُ
ُون ِب ُدعَائِ ِه ْم ،يَ ْر ُج َ
َويَ ْدع َ
)).
[ رواه البخاري ( ،)171واللفظ له ،ومسلم (.] )818
وقال اإلمام إسحاق بن راهويه ــ رحمه هللا ــ كما في
"مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (– 276 /3
رقم:)3866:

يُستحب الخروج َّ
سنة
ضت ال ُّ
لهن في العيدينِّ ،لما م َ
بذلك ،ولكن ال يتزيَّن وال يتطيَّبن.اهـ
سنة،
فإذا خرجن على هذه الصفة ج َمعن بين ِّفعل ال ُّ
واجتناب الفتنة.
سنن المؤ َّكدة عند جماهير أهل
وصالة العيد ِّمن ال ُّ
العلم ،ال الواجبات.
سبه إليهم:
وقد ن َ
الفقيه النَّووي الشافعي في كتابه "المجموع شرح
المهذب" ( ،)6 /6والفقيه ابن ُجزَ ي المالكي في كتابه
"القوانين الفقهية" (ص )182:ــ رحمهما هللا ــ.
سنِيتها:
ِ
ومن حجتهم على ُ
ما أخرجه البخاري ( ،)1811واللفظ له ،ومسلم
( ،)11عن طلحة بن عبيد هللا ــ رضي هللا عنه ــ(( :
سلَّ َم
صلَّى هللاُ َ
سو ِل َّ ِ
َّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
أَ َّن أَع َْرا ِبيًّا َجا َء ِإلَى َر ُ
ض
سو َل َّ ِ
َّللا أَ ْخ ِب ْرنِي َما َذا فَ َر َ
الرأْ ِس ،فَقَا َل :يَا َر ُ
ثَائِ َر َّ
س إِ ََّّل أَ ْن
َّللاُ َ
صلَ َوا ِ
صالَ ِة؟ فَقَا َل :ال َّ
ي ِم َن ال َّ
َّ
ت ال َخ ْم َ
علَ َّ
ت َ َّ
ش ْيئ ًا )).
ع َ
ط َّو َ
حيث أخبَر النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َّ
أن هللا تعالى لم يُوجب إال
الفرائض الخمس ،وهي :الفجر ،والظهر ،والعصر،
والمغرب ،والعشاء.

وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ
رحمه هللا ــ في كتابه "المغني" (:)366 /3
ال خالف بين أهل العلم في َّ
أن صالة العيد مع اإلمام
ركعتان ،وفيما تواتر عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه صلَّى العيد
ركعتين ،وفَعَله األئمة بعده إلى عصرنا ،لم نعلم أحدًا
فعَل غير ذلك ،وال خالف فيه.اهـ
وقال فقيه الشافعية أبو زكريا النَّووي ــ رحمه هللا ــ
في كتابه "المجموع شرح المهذب" (:)38 /6
ت ُ ُّ
سن صالة العيد جماعة ،وهذا مجم ٌع عليه ،لألحاديث
صحيحة المشهورة.اهـ
ال َّ
الفرع الثاني :عن مكان صالة العيد.
ال ُمستحب لجميع الناس في كل األمصار ْ
أن يُصلوا
صالة العيد في ُمصلَّى خارج البلد ،عدا أهل مكة
فيُصلون في المسجد الحرام.
حيث قال اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"األم" (:)281 /1
بلَغَنا َّ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يَخرج في العيدين إلى
ال ُمصلَّى بالمدينة ،وكذلك َمن كان بعده ،وعامة أهل
البلدان إال أهل مكة ،فإنَّه لم يَبلُ ْغنا َّ
سلف
أن أحدًا ِّمن ال َّ
صلَّى بِّهم عيدًا إال في مسجدهم ،… ،ولم أعلمهم
صلوا عيدًا قط وال استسقاء إال فيه.اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البَ ِّر النَّمري المالكي ــ رحمه
هللا ــ في كتابه "التمهيد" (:)21 /6
وقد اتفق مالك وسائر العلماء على َّ
أن صالة العيدين
يُب َْر ُز لها في كل بلد إال بمكة فإنَّها تُصلَّى في المسجد
الحرام.اهـ
وقال أبو سعيد ال ُخدري ــ رضي هللا عنه ــ (( :ك َ
َان
ج يَ ْو َم ال ِف ْط ِر
صلَّى هللاُ َ
سلَّ َم يَ ْخ ُر ُ
سو ُل َّ ِ
َّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
َر ُ
صالَةُ
َواأل َ ْ
صلَّى ،فَأ َ َّو ُل َ
ض َحى ِإلَى ال ُم َ
ش ْي ٍء يَ ْب َدأ ُ ِب ِه ال َّ
)).
[ رواه البخاري ( ،)166واللفظ له ،ومسلم (.] )881
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (633 /3
– رقم )166:عقب هذا الحديث:
وا ْست ُ ِّد َّل ِّبه على استحباب الخروج إلى الصحراء
َّ
وأن ذلك أفضل ِّمن صالتها في
لصالة العيد،
المسجد ،لمواظبة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك ،مع فضل
مسجده.اهـ
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ
رحمه هللا ــ في كتابه "المغني" (:)368 /3
سنة ْ
ى العيد في ال ُمصلَّى ،…،ولناَّ :
أن النَّبي
ال ُّ
أن يُ ِّ
صل َ
ملسو هيلع هللا ىلص كان يَخرج إلى ال ُمصلَّى ويَ َدع مسجده ،وكذلك

ترك النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص األفضل مع قُ ْربه،
الخلفاء بعده ،وال يَ ُ
ترك
شرع أل ُ َّمته ْ
ويتكلَّف فِّعل الناقص مع بُ ْعده ،وال يَ َ
الفضائل ،وألنَّنا قد أ ُ ِّمرنا باتباع النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،واالقتداء
بِّه ،وال يجوز ْ
أن يكون المأمور بِّه هو الناقص،
وال َمنهي عنه هو الكامل ،ولم يُنقل عن النَّبي صلى هللا
َّ
وألن
عليه وسلم أنَّه صلَّى العيد بمسجده إال ِّمن عذر،
َّ
فإن الناس في كل عصر
هذا إجماع المسلمين،
ومصر يَخرجون إلى ال ُمصلَّى فيُصلون العيد في
ِّ
سعة المسجد وضيقه ،وكان النَّبي صلى
ال ُمصلَّى مع َ
صلي في ال ُمصلَّى مع شَرف
هللا عليه وسلم يُ ِّ
مسجده.اهـ
المسألة الثانية  /عن اَّلغتسال للعيد.
وتحتها ثالثة فروع:
األول :عن مشروعية الغسل للعيد.
الفرع َّ
االغتسال للعيد فِّعل أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،فقد ثبَت عن
ع َم َر ك َ
س ُل
نافع ــ رحمه هللا ــ (( :أَ َّن ا ْب َن ُ
َان يَ ْغتَ ِ
ِل ْل ِعي َد ْي ِن )).
[ رواه الفريابي في "أحكام العيدين" (.] )16
وثبَت عن ال َج ْعد بن عبد الرحمن ــ رحمه هللا ــ أنَّه
ج
س ُل قَ ْب َل أَ ْن يَ ْخ ُر َ
ب ْب َن يَ ِزي َد يَ ْغتَ ِ
قالَ (( :رأَيْتُ ال َّ
سائِ َ
صلَّى )).
ِإلَى ا ْل ُم َ

[ رواه الفريابي في "أحكام العيدين" (.] )16
وقال الفقيه ىابن ُر ْشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (:)686 /1
أجمع العلماء على استحسان الغُسل لصالة العيدين.اهـ
الفرع الثاني :عن وقت اَّلغتسال للعيد.
األفضل ْ
أن يكون االغتسال بعد صالة الفجر وقبْل
الذهاب إلى ال ُمصلَّىْ ،
وأن تكون صفته كصفة ُ
غسل
الجنابة.
وعليه يدُل ظاهر أكثر اآلثار الواردة عن الصحابة ــ
رضي هللا عنهم ــ.
فقد ثبَت عن دمحم بن إسحاق أنَّه قال :قلت لنافع :كيف
صلي يوم العيد؟ فقال (( :ك َ
َان يَ ْ
ش َه ُد
كان ابن عمر يُ ِّ
س ُل
َ
اْل َم ِام ،ث ُ َّم يَ ْر ِج ُع ِإلَى بَ ْيتِ ِه فَيَ ْغتَ ِ
ص َالةَ ا ْلفَ ْج ِر َم َع ْ ِ
ُ
ب
غ ْ
س أَ ْح َ
س َن ثِيَا ِب ِهَ ،ويَتَ َطيَّ ُ
سلَهُ ِم َن ا ْل َجنَابَ ِةَ ،ويَ ْلبَ ُ
س
ب َما ِع ْن َدهُ ،ث ُ َّم يَ ْخ ُر ُ
ي ا ْل ُم َ
ِبأ َ ْطيَ ِ
صلَّى فَيَ ْج ِل ُ
ج َحتَّى يَأْتِ َ
صلَّى َمعَهُ ،ث ُ َّم
اْل َما ُم َ
اْل َما ُم ،فَ ِإ َذا َجا َء ْ ِ
فِي ِه َحتَّى يَ ِجي ُء ْ ِ
سلَّ َم
صلَّى هللاُ َ
س ِج َد النَّبِي ِ َ
يَ ْر ِج ُع فَيَ ْد ُخ ُل َم ْ
علَ ْي ِه َو َ
ص ِلي ِفي ِه َر ْكعَتَ ْي ِن ،ث ُ َّم يَأ ْ ِتي بَ ْيتَهُ )).
فَيُ َ
[ رواه الحارث ابن أبي أسامة في "مسنده" كما في
كتابي "المطالب العالية" ( )3762و "بُغية الباحث
عن زوائد مسند الحارث" (.] )387

وثبَت عن ال َج ْعد بن عبد الرحمن – رحمه هللا – أنه
ج
س ُل قَ ْب َل أَ ْن يَ ْخ ُر َ
ب ْب َن يَ ِزي َد يَ ْغتَ ِ
قالَ (( :رأَيْتُ ال َّ
سائِ َ
صلَّى )).
ِإلَى ا ْل ُم َ
[ رواه الفريابي في "أحكام العيدين" (.] )16
ْ
وإن اغتسل قبْل صالة الفجر لضيق الوقت ،وحتى
يَ َّ
جمع
سن ،وقد فعَله ْ
تمكن ِّمن التبكير إلى ال ُمصلَّى ف َح َ
سلف الصالح ،واستحسنه كثير ِّمن الفقهاء.
ِّمن ال َّ
الفرع الثالث :عن أهل هذا الغسل.
قال فقيه الشافعية أبو زكريا النووي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "المجموع شرح المهذب" (:)322 /3
ومن الغُسل ال َمسنون ُ
سنَّة لكل
ِّ
غسل العيدين ،وهو ُ
أحد باالتفاق ،سواء الرجال والنساء والصبيان ،ألنَّه
يُراد للزينة ،وكلهم ِّمن أهلها ،بخالف الجمعة فإنِّه
لقطع الرائحة ،فاختص بحاضرها على الصحيح.اهـ
المسألة الثالثة  /عن الت َّ َج ُمل في العيد بأحسن الثياب
والطيب.
ِ
قال عبد هللا بن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنهما
وق ،فَأَتَى
ــَ (( :و َج َد ُ
ق تُبَا ُ
ع َم ُر ُحلَّةَ ِإ ْ
ع فِي ال ُّ
ست َ ْب َر ٍ
س ِ
سو َل
صلَّى هللاُ َ
سو َل َّ ِ
َّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
سلَّ َم فَقَا َل :يَا َر ُ
ِب َها َر ُ
َّللا ا ْبت َ ْع َه ِذ ِه ال ُحلَّةَ ،فَت َ َج َّم ْل ِب َها ِل ْل ِعي ِد َو ِل ْل ُوفُودِ.)) …،
َّ ِ
[ رواه البخاري ( ،)2868ومسلم (.] )3868

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري (-67 /6
 )68عقب هذا الحديث:
وقد َد َّل هذا الحديث على التًّج ُمل للعيد ،وأنَّه كان
معتادًا بينهم… ،وهذا التَّزيُّن في العيد يَستوي فيه
الخارج إلى الصالة ،والجالس في بيته حتى النساء
واألطفال.اهـ
ضا (:)273 /6
وقال أي ً
وال خالف بين العلماء ــ فيما نعلمه ــ في استحباب
لبس أجود الثياب ِّل ُ
شهود الجمعة واألعياد.اهـ
وقال اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "األُم"
(:)287 /1
ذكورا
ويَلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه
ً
وإناثًا.اهـ
وثبَت عن دمحم بن إسحاق أنَّه قال :قلت لنافع :كيف
صلي يوم العيد؟ فقال (( :ك َ
َان يَ ْ
ش َه ُد
كان ابن عمر يُ ِّ
س ُل
َ
اْل َم ِام ث ُ َّم يَ ْر ِج ُع إِلَى بَ ْيتِ ِه فَيَ ْغتَ ِ
ص َالةَ ا ْلفَ ْج ِر َم َع ْ ِ
ُ
ب
غ ْ
س أَ ْح َ
س َن ِثيَا ِب ِه َويَتَ َطيَّ ُ
سلَهُ ِم َن ا ْل َجنَابَ ِة َويَ ْلبَ ُ
س
ب َما ِع ْن َدهُ ث ُ َّم يَ ْخ ُر ُ
ي ا ْل ُم َ
ِبأ َ ْطيَ ِ
صلَّى فَيَ ْج ِل ُ
ج َحتَّى يَأ ْ ِت َ
فِي ِه )).

[ رواه الحارث ابن أبي أسامة في "مسنده" كما في
كتابي "المطالب العالية" ( )3762و "بُغية الباحث
عن زوائد مسند الحارث" (.] )387
وقال اإلمام مالك بن أنس ــ رحمه هللا ــ كما في كتاب
سنن واالختالف واإلجماع" ()366 /8
"األوسط في ال ُّ
للحافظ ابن المنذر النيسابوري:
الزينة والتطيُّب في كل
سمعت أهل العلم يَ ِّ
ستحبُّون ِّ
عيد.اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البَ ِّر النَّمري المالكي ــ رحمه
هللا ــ في كتابه "االستذكار" ( )11 /7في شأن
االغتسال للعيدين:
الطيب
سن ِّلمن فَعله ،و ِّ
واتفق الفقهاء على أنًّه ح َ
يُجزئ عندهم ِّمنه ،و َمن جمعهما فهو أفضل.اهـ
وأ َّما المرأة ،فإذا خرجت إلى صالة العيد فإنَّها تَخرج
سافرة عن
تبرجة وال َ
تزينة وال ُم ِّ
غير ُم ِّ
تطيبة ،وال ُم ِّ
حجابها ،ألنـَّها منهيَّـة عن ذلك في جميع أحوال
خروجها ،والخرو ُج للعبادة أشد في النَّهي.
المسألة الرابعة  /عن األكل ق ْبل الذهاب إلى ُمصلَّى
العيد.
س ُّن للمسلم في يوم عيد الفطر ْ
أن يأكل تمرات بعد
يُ َ
صالة الفجر وقبْل الخروج ِّمن بيته إلى ُمصلَّى العيد،

وذلك لقول أنس ــ رضي هللا عنه ــ (( :ك َ
سو ُل
َان َر ُ
سلَّ َم َّلَ يَ ْغ ُدو يَ ْو َم ال ِف ْط ِر َحتَّى يَأ ْ ُك َل
صلَّى هللاُ َ
َّ ِ
َّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ت )).
ت َ َم َرا ٍ
[ رواه البخاري (.] )162
وثبَت عن سعيد بن المسيب ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال(( :
ون يَأ ْ ُكلُ َ
س ِل ُم َ
ك َ
ص َال ِة،
ون فِي يَ ْو ِم ا ْل ِف ْط ِر قَ ْب َل ال َّ
َان ا ْل ُم ْ
َو ََّل يَ ْفعَلُ َ
ون َذ ِل َك يَ ْو َم النَّ ْح ِر )).
[ رواه الشافعي في كتابه "األُم" (.] )287 /1
وقال ابن ُر ْشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بداية
المجتهد ونهاية المقتصد" (:)618 /1
وأجمعوا على أنَّه يُستحب ْ
فطر في عيد الفطر قبْل
أن يُ ِّ
الغُدو إلى ال ُمصلَّىْ ،
وأن ال يُفطر يوم األضحى إال بعد
االنصراف ِّمن الصالة.اهـ
سر له تمرات أكل ِّم َّما وجدِّ ،لما ثبت عند
و َمن لم يتي َّ
عبد الرزاق في "مصنَّفه" ( ،)6728عن ابن ُجريج،
قال :أخبرني عطاء ،قال :أنَّه سمع ابن عباس يقول:
ست َ َط ْعت ُ ْم أ َ ْن ََّل يَ ْغد َُو أ َ َح ُد ُك ْم يَ ْو َم ا ْل ِف ْط ِر َحتَّى
(( إِ ِن ا ْ
يَ ْطعَ َم فَ ْليَ ْفعَلْ ،قَا َل :فَلَ ْم أَ َد ْع أ َ ْن آ ُك َل قَ ْب َل أَ ْن أَ ْغد َُو ُم ْنذُ
ف
س ِم ْعتُ ذَ ِل َك ِم َن ا ْب ِن َ
اس ،فَآ ُك ُل ِم ْن َط َر ِ
َ
عبَّ ٍ
اق
ص ِريفَ ِة ،قُ ْلنَا لَهَُ :ما ال َّ
ال َّ
ص ِريفَةُ؟ قَا َلُ :خ ْب ُز ِ
الرقَ ِ
اء ،قُ ْلتُ :
ب ِم َن اللَّبَ ِن أ َ ِو النَّ ِبي ِذ أَ ِو ا ْل َم ِ
ْاأل َ ْكلَةُ ،أ َ ْو أَش َْر ُ
س ِم ْعتُهُ قَا َل :أَ ُ
فَعَ َال َم ت ُ َؤ ِو ُل َه َذا؟ قَا َلَ :
ظ ُّن ع َِن النَّ ِبي ِ

سلَّ َم قَا َل« :كَانُوا ََّل
صلَّى هللاُ َ
َ
علَ ْي ِه َو َ
ض َحى ،فَيَقُولُ َ
يَ ْمت َ َّد ال ُّ
ون نَ ْطعَ ُم ِأل َ ْن
ص َال ِة» قَا َلَ :و ُربَّ َما َ
غد َْوتُ َولَ ْم أَذُقْ
ال َّ
اس ا ْلقَائِ ُل )).
َ
عبَّ ٍ

يَ ْخ ُر ُج َ
ون َحتَّى
ََّل نَ ْع َج َل ع َِن
ِإ ََّّل ا ْل َما َء ،ا ْب ُن

سنَن الخروج إلى ُمصلَّى
المسألة الخامسة  /عن ُ
العيد ،والعودة ِمنه.
وتحتها فرعان:
األول :عن استحباب ذهاب الناس إلى ُمصلَّى
الفرع َّ
العيد مشيًا.
ثبَت عن ِّز ِّر بن ُحبيش ــ رحمه هللا ــ
ع َم ُر ْب ُن ا ْل َخ َّ
ب فِي يَ ْو ِم فِ ْط ٍر
َخ َر َج ُ
طا ِ
أَ ْ
شي )).
ب قُ ْط ٍن ُمتَلَ ِببًا ِب ِه يَ ْم ِ
ض َحى فِي ث َ ْو ِ

أنَّه قال(( :
أَ ْو فِي يَ ْو ِم

[ رواه ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" (.] )6618
وثبَت عن جعفر بن بُ ْرقان – رحمه هللا – أنَّه قال(( :
ستَ َ
ع ِم ْن ُك ْم أَ ْن
ع َم ُر ْب ُن َ
طا َ
ب ِإلَ ْينَا ُ
يزَ :م ِن ا ْ
َكتَ َ
ع ْب ِد ا ْلعَ ِز ِ
شيًا فَ ْليَ ْفعَ ْل )).
ي ا ْل ِعي َد َما ِ
يَأْتِ َ
[ رواه عبد الرزاق في "مصنَّفه" ( ،)6668وابن أبي
شيبة في "مصنَّفه" ( ،)6688واللفظ له ].
وثبَت عن سعيد بن ال ُمسيب ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال(( :
صلَّىَ ،و ْاأل َ ْك ُل قَ ْب َل
ْي ِإلَى ا ْل ُم َ
ُ
سنَّةُ ا ْل ِف ْط ِر ث َ َالث :ا ْل َمش ُ
سا ُل )).
وجَ ،و ِاَّل ْغ ِت َ
ا ْل ُخ ُر ِ

[ رواه الفريابي في "أحكام العيدين" ( 18و .] )36
سننه" (/3
وقال اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــ في " ُ
:)368
ستحبُّون ْ
أن يَخرج الرجل إلى العيد
أكثر أهل العلم يَ ِّ
ماشيًا.اهـ
وقال اإلمام ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في
سنن واالختالف واإلجماع" (/8
كتابه "األوسط في ال ُّ
:)368
وأقرب إلى التَّواضع ،وال
سن
المشي إلى العيد أح َ
َ
شيء على َمن ركب.اهـ
الفرع الثاني :عن استحباب ذهاب اْلمام والمأمومين
إلى ُمصلَّى العيد ِمن طريق والرجوع ِمن طريق آ َخر
ُمخالف لطريق الذَّهاب.
قال جابر بن عبد هللا ــ رضي هللا عنهما ــ (( :ك َ
َان
سلَّ َم ِإ َذا ك َ
ف
صلَّى هللاُ َ
ي َ
علَ ْي ِه َو َ
َان يَ ْو ُم ِعي ٍد َخالَ َ
النَّ ِب ُّ
ال َّ
يق )).
ط ِر َ
[ رواه البخاري (.] )186
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (/6
:)166

استحب كثير ِّمن أهل العلم لإلمام وغيره إذا
وقد
َّ
ذهبوا في طريق إلى العيد ْ
أن يَرجعوا في غيره.اهـ
بل قال الفقيه ابن ُر ْشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (-3311 /1
:)333
وأجمعوا على أنَّه يُستحب ْ
أن يَرجع ِّمن غير الطريق
التي مشى عليها ،لثبوت ذلك ِّمن ِّفعله ــ عليه الصالة
والسالم ــ.اهـ
المسالة السادسة  /عن التكبير في عيد الفطر.
وتحتها سبعة فروع:
األول :عن المراد بالتكبير في عيد الفطر.
الفرع َّ
المراد بالتكبير في عيد الفطر هو قول:
"هللا أكبر هللا أكبر ،ال إله إال هللا ،وهللا أكبر هللا أكبر،
وهلل الحمد" ،وما شابهها ِّمن الصيغ الواردة.
الفرع الثاني :عن مشروعيته.
قال هللا تعالى في ختام آيات الصيام ِّمن سورة البقرة:
علَى َما َهدَا ُك ْم }.
َّللا َ
{ َو ِلت ُ ْك ِملُوا ا ْل ِع َّدةَ َو ِلتُك َِب ُروا َّ َ
وقال الحافظ ابن كثير الشافعي ــ رحمه هللا ــ في
"تفسيره" (:)287 /1

أخَذ كثير ِّمن العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر
ِّمن هذه اآلية.اهـ
سلف
وقد َجرى على التكبير في عيد الفطر عمل ال َّ
الصالح ِّمن الصحابة ،والتابعين ،ف َمن بعدهم.
ع َم َر ك َ
َان
فثَبَت عن نافع ــ رحمه هللا ــ (( :أَ َّن ا ْب َن ُ
ي
يَ ْخ ُر ُ
ج إِلَى ا ْل ِعي َد ْي ِن ِم َن ا ْل َم ْ
س ِج ِد فَيُكَبِ ُر َحتَّى يَأْتِ َ
اْل َما ُم )).
ا ْل ُم َ
ي ِْ
صلَّى َويُك َِب ُر َحتَّى يَأ ْ ِت َ
[ رواه الفريابي في "أحكام العيدين" (.] )86-82
سلمي ــ رحمه هللا ــ أنَّه
وثبَت عن أبي عبد الرحمن ال ُّ
ش َّد ِم ْن ُه ْم فِي
ير فِي ا ْل ِف ْط ِر أَ َ
قال (( :كَانُوا ِفي الت َّ ْك ِب ِ
ْاأل َ ْ
ض َحى )).
[ رواه الفريابي في "أحكام العيدين" (،)68
سننه" ( 88 /3ــ رقم،)1712 :
والدارقطني في " ُ
والحاكم في "المستدرك" (  ،)1187واللفظ لهما ].
بل قالت أ ُّم عطية ــ رضي هللا عنها ــُ ((:كنَّا نُ ْؤ َم ُر أَ ْن
نَ ْخ ُر َج يَ ْو َم ا ْل ِعيدَِ ،حتَّى نُ ْخ ِر َج ا ْلبِ ْك َر ِم ْن ِخد ِْر َهاَ ،حتَّى
ير ِه ْم،
نُ ْخ ِر َج ا ْل ُحيَّ َ
ف النَّ ِ
ض ،فَيَك َُّن َخ ْل َ
اس فَيُكَبِ ْر َن بِتَ ْكبِ ِ
ون بَ َركَةَ َذ ِل َك ا ْليَ ْو ِم َو ُ
ط ْه َرتَهُ
ُون ِب ُدعَا ِئ ِه ْم ،يَ ْر ُج َ
َويَ ْدع َ
)).
[ رواه البخاري ( ،)171واللفظ له ،ومسلم (.] )818

وقال فقيه الشافعية أبو زكريا النووي ــ رحمه هللا ــ
في "شرح صحيح مسلم" ( – 831 /6عند حديث
رقم:)818:
كبرن مع الناس )) دليل على استحباب
وقولها (( :يُ ِ
التكبير لكل أحد في العيدين ،وهو ُمجمع عليه.اهـ
الفرع الثالث :عن وقت ابتدائه.
يَبدأ التكبير في عيد الفطر عند أكثر أهل العلم ِّمن
سلف الصالح ف َمن بعدهم:
ال َّ
ِّمن حين الغدو إلى ُمصلَّى العيد.
سبه إليهم:
وقد ن َ
الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"اإلشراف على مذاهب العلماء" ( 161 /2و .)168
وثبَت عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أَنَّهُ ك َ
َان
يُك َِب ُر ِإ َذا َ
صلَّى يَ ْو َم ا ْل ِعي ِد )).
غدَا ِإلَى ا ْل ُم َ
[ رواه الفريابي في "أحكام العيدين" (.] )21
وثبت عن اإلمام ُّ
الزهري ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال(( :
ين يَ ْخ ُر ُج َ
اس يُك َِب ُر َ
ك َ
ون ِم ْن بُيُوتِ ِه ْم
َان النَّ ُ
ون ِم ْن ِح ِ
ج
اْل َما ُم ،فَ ِإ َذا َخ َر َ
َحتَّى يَأْتُوا ا ْل ُم َ
صلَّىَ ،حتَّى يَ ْخ ُر َج ْ ِ
س َكتُوا ،فَ ِإ َذا َكبَّ َر َكبَّ ُروا )).
اْل َما ُم َ
ِْ
[ رواه الفريابي في "أحكام العيدين" (.] )61

وقال الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في
سنن واالختالف واإلجماع" (/8
كتابه "األوسط في ال ُّ
:)381
سائر األخبار عن األوائل دالة على أنَّهم كانوا
كبرون يوم الفطر إذا غَدوا إلى الصالة.اهـ
يُ ِّ
وقال فقيه الشافعية النووي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"المجموع رح المهذب" (:)88 /6
قال جمهور العلماء ال يُ َكبَّر ليلة العيد ،إنَّما يُكبَّر عند
الغدو إلى صالة العيد ،حكاه ابن المنذر عن أكثر
العلماء.اهـ
وقال اإلمام ابن جرير الطبري ــ رحمه هللا ــ في
"تفسيره” ( – 871 /2رقم:)3182:
قال يونس :قال ابن وهب :قال عبد الرحمن بن زيد:
(( والجماعةُ عندنا على ْ
أن يَغدوا بالتكبير إلى
ال ُمصلَّى )).اهـ
وقد كتبت رسالة بعنوان:
"هل يبدأ التكبير في عيد الفطر بغروب ليلته أو ِّمن
حين الغدو إلى صالته".
فلينظرها َمن رام االستزادة والتوسع في المسألة،
وهي موجودة في موقعي على الشبكة العنكبوتية
"اإلنترنيت".

الفرع الرابع :عن وقت انتهائه.
ع َم َر ــ رضي
ثبَت عن نافع ــ رحمه هللا ــ (( :أَ َّن ا ْب َن ُ
هللا عنه ــ ك َ
صلَّى،
ي ا ْل ُم َ
َان يُك َِب ُر يَ ْو َم ا ْل ِعي ِد َحتَّى يَأ ْ ِت َ
اْل َما ُم )).
ي ِْ
َويُك َِب ُر َحتَّى يَأ ْ ِت َ
[ رواه الفريابي في "أحكام العيدين" ( )82-86 -88
].
وثبَت عن اإلمام ُّ
الزهري ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال(( :
ين يَ ْخ ُر ُج َ
اس يُك َِب ُر َ
ك َ
ون ِم ْن بُيُوتِ ِه ْم
َان النَّ ُ
ون ِم ْن ِح ِ
ج
اْل َما ُم ،فَ ِإ َذا َخ َر َ
َحتَّى يَأْتُوا ا ْل ُم َ
صلَّىَ ،حتَّى يَ ْخ ُر َج ْ ِ
س َكتُوا ،فَ ِإ َذا َكبَّ َر َكبَّ ُروا )).
اْل َما ُم َ
ِْ
[ رواه الفريابي في "أحكام العيدين" (.] )61
الفرع الخامس :عن ال َجهر ِبه.
ثبَت عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أَنَّهُ ك َ
َان
ِإ َذا َ
غدَا يَ ْو َم ْاأل َ ْ
ير َحتَّى
ض َحى َويَ ْو َم ا ْل ِف ْط ِر يَ ْج َه ُر ِبالت َّ ْك ِب ِ
اْل َما ُم )).
ي ا ْل ُم َ
ي ِْ
صلَّى ث ُ َّم يُك َِب ُر َحتَّى يَأْتِ َ
يَأْتِ َ
سننه" ( – 86 /3رقم:
[ رواه الدارقطني في " ُ
 ،)1716والفريابي في "أحكام العيدين" ()62-82
بنحوه ].
وقال اإلمام ابن تيميَّة ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع
الفتاوى" (:)338 /38

شرع لكل أح ٍد ْ
أن يَجهر بالتكبير عند الخروج إلى
وي ُ َ
العيد ،وهذا باتفاق األئمة األربعة.اهـ
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (/6
:)122
شرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين
ولذلك يُ َ
في األمصار ،وهو إجماع ِّمن العلماء ،وال يُعلم بينهم
خالف في عيد النَّحر.اهـ
الفرع السادس :عن تكبير النساء.
قالت أ ُّم عطية ــ رضي هللا عنها ــ في شأن خروج
النساء إلى مصلى العيدُ (( :كنَّا نُ ْؤ َم ُر أَ ْن نَ ْخ ُر َج يَ ْو َم
ج
ا ْل ِعيدَِ ،حتَّى نُ ْخ ِر َج ا ْل ِب ْك َر ِم ْن ِخد ِْر َهاَ ،حتَّى نُ ْخ ِر َ
ير ِه ْم،
ا ْل ُحيَّ َ
ف النَّ ِ
ض ،فَيَك َُّن َخ ْل َ
اس ،فَيُك َِب ْر َن ِبتَ ْك ِب ِ
ون بَ َركَةَ َذ ِل َك ا ْليَ ْو ِم َو ُ
ط ْه َرتَهُ
ُون ِب ُدعَائِ ِه ْم ،يَ ْر ُج َ
َويَ ْدع َ
)).
[ رواه البخاري ( ،)171واللفظ له ،ومسلم (.] )818
والشاهد ِمنه قولها في شأن النساء (( :فَيُكَبِ ْر َن
ير ِه ْم )).
ِبت َ ْك ِب ِ
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ()128 /6
عقب هذا الحديث:

ال خالف َّ
كبرن… ،ولكن المرأة تخفض
أن النساء يُ ِّ
صوتها بالتكبير.اهـ
وقال فقيه الشافعية أبو زكريا النووي ــ رحمه هللا ــ
في "شرح صحيح مسلم" ( – 831 /6عند حديث
رقم:)818:
وقولها (( :يُكبِرن مع الناس )) دليل على استحباب
التكبير لكل أحد في العيدين ،وهو ُمجمع عليه.اهـ
الفرع السابع :عن صيغه.
جاءت عدة صيغ للتكبير في العيد عن أصحاب النَّبي
ملسو هيلع هللا ىلص.
َّللاُ أَ ْكبَ ُر
يراَّ ،
يراَّ ،
األولىَّ (( :
َّللاُ أَ ْكبَ ُر َكبِ ً
َّللاُ أ َ ْكبَ ُر َكبِ ً
ّلِل ا ْل َح ْم ُد )).
َّللاُ أَ ْكبَ ُر َو ِ َّ ِ
َوأ َ َج ُّلَّ ،
وثبَتت عن عبد هللا بن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ.
[ رواها ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" (818-881 /1
– رقم 6686:و .] )6668
َّللاُ أَ ْكبَ ُر
َّللاَُ ،و َّ
َّللاُ أَ ْكبَ ُرََّ ،ل إِلَهَ إِ ََّّل َّ
َّللاُ أ َ ْكبَ ُر َّ
الثانيةَّ (( :
ّلِل ا ْل َح ْم ُد )).
َّللاُ أَ ْكبَ ُرَ ،و ِ َّ ِ
َّ
وثبَتت عن عبد هللا بن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ.

[ رواها ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" (818-888 /1
ــ رقم 6623 :و  6622و  ،)6663-6668وغيره
].
وص َّححها العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ ،وغيره.
وثبَت عند ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" (– 818 /1
ضا عن التابعي إبراهيم النَّخعي ــ
رقم ،)6681:أي ً
رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :كَانُوا يُك َِب ُر َ
ون يَ ْو َم ع ََرفَةَ،
ست َ ْق ِبل ا ْل ِق ْبلَةَ ِفي ُدبُ ِر ال َّ
َوأ َ َح ُد ُه ْم ُم ْ
َّللاُ أَ ْك َب ُر َّ
ص َال ِةَّ :
َّللاُ
ّلِل ا ْل َح ْم ُد )).
َّللاُ أَ ْكبَ ُر َو ِ َّ ِ
َّللاُ أ َ ْكبَ ُر َّ
َّللاَُ ،و َّ
أ َ ْكبَ ُرََّ ،ل ِإلَهَ ِإ ََّّل َّ
الثالثة :ما ثبَت عند عبد الرزاق في "مصنَّفه"
سننه" (/2
(ِّ ،)38681
ومن طريقه البيهقي في " ُ
 – 216رقم ،)6383 :واللفظ له ،عن أبي عثمان
النَّهدي ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :ك َ
س ْل َم ُ
ان ــ
َان َ
ي هللاُ َ
ع ْنهُ ــ يُعَ ِل ُمنَا الت َّ ْك ِب ُ
َر ِض َ
ير يَقُو ُل :ك َِب ُروا :هللاُ
يرا ،الل ُه َّم أ َ ْنتَ أَ ْعلَى
يرا ،أَ ْو قَا َل :تَ ْك ِب ً
أَ ْكبَ ُر ،هللاُ أَ ْكبَ ُر َك ِب ً
احبَة ،أَ ْو يَك َ
َوأ َ َج ُّل ِم ْن أ َ ْن تَك َ
ُون لَ َك َولَد ،أَ ْو
ُون لَ َك َ
ص ِ
ُون لَ َك ش َِريك فِي ا ْل ُم ْل ِك ،أ َ ْو يَك َ
يَك َ
ي ِم َن الذُّ ِل
ُون لَ َك َو ِل ٌّ
ار َح ْمنَا )).
يرا ،الل ُه َّم ا ْغ ِف ْر لَنَا ،الل ُه َّم ْ
َوك َِب ْرهُ تَ ْك ِب ً
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه
هللا ــ في كتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري"
الصيغة:
( )863 /3عن هذه ِّ
أص ُّح ما ورد.اهـ

سابعة  /عن صالة النَّوافل في ُمصلَّى
المسألة ال َّ
العيد.
وتحتها ثالثة فروع:
تطوع اْلمام ق ْبل صالة العيد.
األول :عن ُّ
الفرع َّ
أخرج البخاري ( ،)181ومسلم ( ،)888واللَّفظ له،
سو َل
عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أَ َّن َر ُ
سلَّ َم َخ َر َج يَ ْو َم أَ ْ
ض َحى أَ ْو فِ ْط ٍر،
صلَّى هللاُ َ
ِ
هللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ص ِل قَ ْبلَ َها َو ََّل بَ ْع َد َها )).
صلَّى َر ْكعَت َ ْي ِن ،لَ ْم يُ َ
فَ َ
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (/6
:)186
صالة له خالفـًا
اْلمام :فال نعل ُم في كراهة ال َّ
فأمـَّا ِ
صالة في موضع صالة
قبْلها وبعدها ،وكل هذا في ال َّ
العيد.اهـ
تطوع المأموم ق ْبل صالة العيد.
الفرع الثَّاني :عن ُّ
قال اإلمام مالك بن أنس ــ رحمه هللا ــ في كتابه
َّ
نافع ــ رحمه
الموطـأ" (ص -18:رقم )833:عن
"
ٍ
ص ِلي يَ ْو َم
هللا ــ (( :أ َ َّن َ
هللا ْب َن ُ
ع ْب َد ِ
ع َم َر لَ ْم يَك ُْن يُ َ
صالَ ِة َوَّلَ بَ ْع َد َها )).
ا ْل ِف ْط ِر قَ ْب َل ال َّ
وإسناده صحيح.

س ِعيدًا ع َِن
س ِم ْعتُ َ
وقال أبو الـ ُمعلَّى ــ رحمه هللا ــَ (( :
صالَةَ قَ ْب َل ال ِعي ِد )).
ا ْب ِن َ
اس :ك َِر َه ال َّ
عبَّ ٍ
[ َذكره البخاري في "صحيحه" (عند حديث رقم:
 )181معلقًـا بالجزم ].
عبيد ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال:
وثبَت عن يزيد بن أبي ُ
صلَّيْتُ َم َع َ َ
ع ــ رضي هللا عنه ــ
(( َ
سلَ َمة ْب ِن ْاأل َ ْك َو ِ
ص َالةَ
صلَّى هللاُ َ
سو ِل َّ ِ
سلَّ َم َ
َّللا َ
ِفي َم ْ
علَ ْي ِه َو َ
س ِج ِد َر ُ
صلَّى،
ص ْبحِ ،ث ُ َّم َخ َر َج فَ َخ َر ْجتُ َمعَهُ َحتَّى أَتَ ْينَا ا ْل ُم َ
ال ُّ
ص ِل
صلَّى َولَ ْم يُ َ
اْل َما ُم ،فَ َ
س َو َجلَ ْ
فَ َجلَ َ
ستُ َحتَّى َجا َء ْ ِ
قَ ْبلَ َها َو ََّل بَ ْع َد َها ،ث ُ َّم َر َج َع )).
[ رواه الفريابي في "أحكام العيدين" (.] )172
وقال اإلمام ُّ
الزهري التابعي ــ رحمه هللا ــ:
سلف هذه
لم أسمع أحدًا ِّمن علمائنا يَذكر عن أحد ِّمن َ
يصلي قبْلها وال بعدها.اهـ
األ ُ َّمـة أنَّه كان
ِّ
سب الفقيه ابن ُر ْشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في
وقد نَ َ
كتابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (-611 /1
ترك التَّطوع قبْل صالة العيد وبعدها إلى
ْ )613
جماهير أهل العلم.
الفرع الثَّالث :عن تحيـَّة المسجد إذا كانت صالة
العيد في المسجد.

صلَّى العبد صالة العيد خارج البلد في ال ُمصلَّى
إذا َ
صلي ركعتين تحيـَّة لهذا ال ُمصلَّى،
الـ ُمعد لذلك ،فال يُ ِّ
َّ
صة بالمسجد ،وقد د َّل على ذلك
ألن ركعتي التَّحيـَّة خا َّ
حديث أبي قتادة ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن رسول هللا
س ِج َد فَ ْليَ ْرك َْع َر ْكعَتَ ْي ِن
ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :إِ َذا َد َخ َل أَ َح ُد ُك ُم ال َم ْ
س )).
قَ ْب َل أَ ْن يَ ْج ِل َ
[ رواه البخاري ( ،)888ومسلم (.] )817
فخص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص التحية بالمسجد ،وال ُمصلَّى ليس
َّ
بمسجد.
الغالب أنـَّه يأتي في
صلَّى في المسجد ،ففي
وأمـَّا إذا َ
ُ
وقت نَهي ،وصالة تحيـَّة المسجد في وقت النَّهي
للعلماء فيها قوالن مشهوران:
األول :أنَّها َّل تُصلَّى.
القول َّ
و ِّبه قال أكثر أهل العلم ،لألحاديث العديدة الواردة عن
صالة في أوقات النَّهي.
النَّهي عن ال َّ
ومن هذه األحاديث:
ِ
عقبة بن عامر الجهني
ما أخرجه مسلم ( ،)821عن ُ
ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :ثَ َال ُ
ت ك َ
َان
ساعَا ٍ
ث َ
ي
صلَّى هللاُ َ
سو ُل ِ
سلَّ َم يَ ْن َهانَا أَ ْن نُ َ
هللا َ
علَ ْي ِه َو َ
َر ُ
ص ِل َ
يه َّن َم ْوتَانَاِ :ح َ
س
ين تَ ْطلُ ُع الش َّْم ُ
يه َّن ،أ َ ْو أَ ْن نَ ْقبُ َر فِ ِ
فِ ِ
ين يَقُو ُم قَائِ ُم ال َّ
بَ ِاز َ
غةً َحتَّى ت َ ْرت َ ِف َعَ ،و ِح َ
ير ِة َحتَّى
ظ ِه َ

ين تَ َ
سَ ،و ِح َ
ب َحتَّى
ضيَّ ُ
س ِل ْلغُ ُرو ِ
ف الش َّْم ُ
ت َ ِمي َل الش َّْم ُ
ب )).
ت َ ْغ ُر َ
وهذا القول هو الراجح.
القول الثاني :أنَّها تُصلَّى.
وهو قول اإلمام ال َّ
شافعي ــ رحمه هللا ــ.
ووجه هذا القول:
َّ
ي ملسو هيلع هللا ىلص علَّق فِّعل التَّحية بدخو ِّل المسجد ،وقد
أن النبَّ َّ
وقع ،فتُصلَّى.
وقد أُجيب عن هذا اَّلستدَّلل بجوابين:
األولَّ :
صالة عند ال ُّدخول إلى المسجد عا ٌّم
أن حديث ال َّ
َّ
خاص ببعض
في جميع األوقات ،وحديث النَّهي
ٌّ
بخاص األوقات على عامـِّها.
األوقات ،فيُقدم العمل
ِّ
الثَّانيَّ :
أن النَّهي الوارد للتَّحريم ،وتحيَّـة المسجد
غير واح ٍد اإلجماع على سنيـَّتها،
سنَّـة ،وقد ح َكى
ُ
ُ
المحرم ْأولى ِّمن فِّعل المستحب.
فت َ ْرك
َّ
المسألة الثامنة  /عن التَّكبيرات َّ
الزوائد في صالة
العيد.
وتحتها خمسة فروع:
األول :عن المراد بالتَّكبيرات َّ
الزوائد.
الفرع َّ

المراد بالتَّكبيرات َّ
الزوائد:
الركعة
التَّكبيرات التي تكون بعد تكبيرة اإلحرام في َّ
الركعة الثَّانية.
األولى ،وبعد تكبيرة النُّهوض إلى َّ
الفرع الثاني :عن مشروعية التَّكبيرات َّ
الزوائد.
قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه هللا ــ
في كتابه "شرح معاني اآلثار" ( 268 /8ــ عند
حديث رقم:)6771 :
ورأينا صالة العيدين قد أ ُ ْج ِّمع َّ
أن فيهما تكبيرات زائدة
على غيرهما ِّمن الصلوات.اهـ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع
الفتاوى" (:)338 /38
واتفقت األ ُ َّمة على َّ
أن صالة العيد مخصوصة بتكبير
زائد.اهـ
الفرع الثَّالث :عن عدد التَّكبيرات َّ
كل
الزوائد في ِ
ركعة.
قال اإلمام مالك بن أنس ــ رحمه هللا ــ في كتابه
َّ
الموطـأ" (ص – 188:رقم:)831:
"
أخبرنا نافع مولى عبد هللا بن عمر ،أنـَّه قال(( :
ش َِه ْدتُ األ َ ْ
ض َحى َوا ْل ِف ْط َر َم َع أَبِي ُه َر ْي َرةَ ،فَ َكبَّ َر فِي

اآلخ َر ِة
ت قَ ْب َل ا ْل ِق َرا َء ِةَ ،وفِي
يرا ٍ
ِ
األُولَى َ
س ْب َع ت َ ْك ِب َ
ت قَ ْب َل ا ْل ِق َرا َء ِة )).
يرا ٍ
ِب َخ ْم ِس تَ ْك ِب َ
وإسنادُه صحيح.
وثبَت نحوه عن عبد هللا بن عبَّاس ــ رضي هللا عنهما
ــ.
َّ
الخطابي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
وقال الفقيه
سنن" ( – 317 /1رقم:)211:
"معالم ال ُّ
وهذا قول أكثر أهل العلم.اهـ
وقال فقيه الشافعية النَّووي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"المجموع شرح المهذب" (:)38 /6
صحابة
وحكاهُ صاحب "ال َحاوي" عن أكثر ال َّ
والتَّابعين.اهـ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع
الفتاوى" ( :)338 /38
صالة ،فيكبِّر المأموم تبعًا لإلمام،
وأمـَّا التَّكبير في ال َّ
صحابة ــ رضي هللا عنهم ــ واألئ َّمـة:
وأكثر ال َّ
سا في الثَّانية.اهـ
يكبرون سبعًا في األُولى ،وخم ً
ِّ
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (/6
:)177

سا ،فهو
فأ َّما التكبير في األولى سبعًا ،وفي الثانية خم ً
قول جمهور العلماء.
وقد ُروي عن عمر ،وعثمان ،وعلي ،وابن عمر،
وابن عباس ،وأبي هريرة ،وعن عمر بن عبد
ُّ
والزهري ،وقال:
العزيز ،وسعيد بن جبير ،ومجاهد،
(( م َ
سنة ِبه )).
ضت ال ُّ
سبعة.
الزناد عن فقهاء المدينة ال َّ
وحكاه ابن أبي ِّ
وهو قول مكحول ،وربيعة ،والليث ،واألوزاعي،
ومالك ،والشافعي ،وأحمد ،وإسحاق ،وداود.
وأكثر أهل الحديثِ ،منهم :ابن المديني ،وابن أبي
شيبة ،وأبو خثيمة ،وسليمان بن داود الهاشمي،
وغيرهم.اهـ
الفرع الرابع :عن ِنسيان اْلمام أو المأموم التَّكبيرات
َّ
شيء منها.
الزوائد أو
ٍ
قال اإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ
رحمه هللا ــ في كتابه "المغني" (:)376 /2
سنَّة وليس بواجب ،وال
والتَّكبيرات والذِّكر بينها ُ
سهوا ،وال أعلم فيه
صالة بتركه عمدًا أو
تبطل ال َّ
ً
خالفـًا.اهـ
يعني :بين أهل العلم.

الفرع الخامس :عن رفع اليدين إلى َحذو المنكبين أو
فُروع األذنين مع التَّكبيرات َّ
الزوائد.
ثبت عن ابن ُج َريْج ــ رحمه هللا ــ أنـَّه قال (( :قُ ْلتُ
ير ِة
ِلعَ َط ٍ
اْل َما ُم يَ َد ْي ِه ُكلَّ َما َكبَّ َر َه ِذ ِه الت َّ ْك ِب َ
اء :يَ ْرفَ ُع ْ ِ
اس
الزيَا َدةَ فِي َ
ص َال ِة ا ْل ِف ْط ِر؟ قَا َل« :نَعَ ْمَ ،ويَ ْرفَ ُع النَّ ُ
ِ
أ َ ْيضا ً )).
[ رواه عبد الرزاق في "مصنَّفه" (.] )6611
وقال اإلمام البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
سنَّـة" (:)218 /8
"شرح ال ُّ
سنَّة عند أكثر أهل
ورف ُع اليدين في تكبيرات العيد ُ
َ
العلم.اهـ .
الرفع قال:
وباستحباب هذا َّ
ُ
ُ
ُ
وابن عثيمين ،ــ رحمهم
وابن باز،
قيم الجوزيَّة،
ابن ِّ
هللا ــ.
المسألة التاسعة  /عن دعاء اَّلستفتاح في صالة
العيد.
سا على
دعاء االستفتاح ُم
ٌّ
ستحب في صالة العيد قيا ً
صلوات.
باقي ال َّ
وإلى هذا ذهب عا َّمة َمن يَرى مشروعيَّة دعاء
االستفتاح.

َّإال أنَّهم اختلفوا في موضعه على قولين:
األولَّ :
صلي يُقوله بعد تكبيرة اْلحرام،
أن ال ُم ِ
القول َّ
كبر بعده التَّكبيرات َّ
الزوائد.
ث َّم يُ ِ
وهو قو ُل األكثر.
القول الثانيَّ :
صلي يقوله بعد اَّلنتهاء ِمن
أن ال ُم ِ
التَّكبيرات َّ
الزوائد.
المسألة العاشرة  /عن قضاء صالة العيد.
َمن فاتَته ركعة ِّمن صالة العيد ،أو أدركهم في
شرع له ْ
أن
التَّشهد ،أو فاتَته صالة العيد كلها ،هل يُ َ
قضي؟ ْ
ضى ،فَعلى أي ِّ صفة؟.
وإن ق َ
يَ ِّ
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة
العربية السعودية برئاسة شيخنا اإلمام عبد العزيز بن
باز ــ رحمه هللا ــ كما في "الفتاوى" ( - 286 /8
 – 287رقم  3238 :و:)8617
وأحب قضاءها است ُ ِّحب له ذلك ،فيصليها
و َمن فاتته
َّ
على صفتها ِّمن دون خطبة بعدها.
وبهذا قال اإلمام مالك ،والشافعي ،وأحمد ،والنَّخعي،
وغيرهم ِّمن أهل العلم.

واألصل في ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :إذا أتيتم الصالة فامشوا
سكينة والوقار ،فما أدركتم فصلوا ،وما
وعليكم ال َّ
فاتكم فاقضوا )).
وما ُروي عن أنس ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه (( :كان
إذا فاتته صالة العيد مع اْلمام ج َمع أهله ومواليه،
صلي ِبهم
ثم قام عبد هللا بن أبي عُتبة موَّله فيُ ِ
كبر فيهما )).
ركعتين ،يُ ِ
ضر يوم العيد واإلمام يخطب ْ
أن يَستمع
و ِّل َمن ح َ
الخطبة ثم يَقضي الصالة بعد ذلك حتى يَجمع بين
المصلحتين.اهـ
وقالت أيضًا:
َمن أدرك التشهد فقط مع اإلمام ِّمن صالة العيدين
صلَّى بعد سالم اإلمام ركعتين ،يَفعل فيهما كما فعَل
اإلمام ِّمن تكبير وقراءة وركوع وسجود.اهـ
المسألة الحادية عشرة  /عن شهود خطبة العيد.
وتحتها فرعان:
األول :عن الجلوس َّلستماع خطبة العيد.
الفرع َّ
سنـَّة واألكمل في
َمن صلَّى صالة العيد مع اإلمام فال ُّ
حقه ْ
أن ال ينصرف حتَّى يَسمع خطبة العيد.
ِّ

وقد قال الحافظ ابن عبد البَ ِّر النَّمري المالكي ــ رحمه
هللا ــ في كتابه "االستذكار" (:)61 /7
وعلى هذا جماعة الفقهاء.اهـ
وهو المعمول بِّه على عهد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،حيث قال أبو
سعيد ال ُخدري ــ رضي هللا عنه ــ (( :ك َ
َّللا
سو ُل َّ ِ
َان َر ُ
ج يَ ْو َم ال ِف ْط ِر َواأل َ ْ
ض َحى إِلَى
صلَّى هللاُ َ
سلَّ َم يَ ْخ ُر ُ
َ
علَ ْي ِه َو َ
ف،
صلَّى ،فَأ َ َّو ُل َ
صالَةُ ،ث ُ َّم يَ ْن َ
ال ُم َ
ش ْي ٍء يَ ْب َدأ ُ ِب ِه ال َّ
ص ِر ُ
صفُو ِف ِه ْم
اس ُجلُوس َ
علَى ُ
فَيَقُو ُم ُمقَا ِب َل النَّ ِ
اسَ ،والنَّ ُ
فَيَ ِع ُ
يه ْمَ ،ويَأ ْ ُم ُر ُه ْم )).
ظ ُه ْمَ ،ويُ ِ
وص ِ
[ رواه البخاري (  ،)166واللَّفظ له ،ومسلم ()881
].
وأ َّما حديثِ (( :إنَّا نَ ْخ ُ
س
ب ،فَ َم ْن أَ َح َّ
ط ُ
ب أَ ْن يَ ْج ِل َ
ب فَ ْليَ ْذ َه ْب )).
ب أَ ْن يَ ْذ َه َ
سَ ،و َم ْن أ َ َح َّ
ِل ْل ُخ ْطبَ ِة فَ ْليَ ْج ِل ْ
فأكثر أئمة الحديث على َّ
صواب فيه اإلرسال.
أن ال َّ
الرازي،
ِمنهم :يحيى بن معين ،وأبو ُزرعة
َّ
والنَّسائي ،وأبو داود ،والبَيه ِّقي ،والوادِّعي.
ضعيف.
والـ ُم ْرسل من أقسام الحديث ال َّ
الفرع الثاني :عن كالم الناس في أثناء خطبة العيد.
ضر خطبة العيد ْ
أن يتكلَّم في أثنائها مع
كره ِّل َمن ح َ
يُ َ
الجوالِّ ،لـ َما في
غيره ِّمن المصلَّين ،أو عبر الهاتف
َّ

ذلك ِّمن االنشغال عن االنتفاع بالخطبة ،والتَّشويش
على المستمعين ،واإلخالل بأدب حضور مجالس
العلم والذِّكر.
وقد قال فقيه المالكية أبو الحسن ابن َّ
بطال ــ رحمه
هللا ــ في "شرح صحيح البخاري" (:)673 /3
و َك ِّره العلماء كالم النَّاس واإلمام يخطب.اهـ
المسألة الثانية عشرة  /عن بدأ خطبة العيد بالتكبير.
سلف
بَدأ خطبة العيد بالتَّكبير َج َرى عليه عم ُل ال َّ
صالح ــ رحمهم هللا ــ.
ال َّ
سننه" كما في كتاب
فأخرج سعيد بن منصور في " ُ
عبيد هللا بن عبد هللا بن
"المغني" ( ،)321 /3عن ُ
علَى ا ْل ِم ْنبَ ِر يَ ْو َم ا ْل ِعي ِد
اْل َما ُم َ
ُ
عتبة ،أنَّه قال (( :يُك َِب ُر ْ ِ
س َع ت َ ْك ِبي َراتٍ ،ث ُ َّم يَ ْخ ُ
قَ ْب َل أ َ ْن يَ ْخ ُ
بَ ،و ِفي الثَّا ِنيَ ِة
ب تِ ْ
ط َ
ط ُ
ت )).
يرا ٍ
َ
س ْب َع تَ ْك ِب َ
وسندُه صحيح .
و(عبيد هللا) هذا ،قال عنه الحافظ ابن عبد البَ ِّر
المالكي ــ رحمه هللا ــ:
سبعة الَّذين تدور عليهم
هو أحد الفقهاء العشرة ،ث َّم ال َّ
الفتوى.اهـ
وقال الحافظ ابن ِّحبَّان ــ رحمه هللا ــ عنه:

وهو ِّمن سادات التَّابعين.اهـ
وثبَت عن إسماعيل بن أميَّة ــ رحمه هللا ــ وهو ِّمن
س ِم ْعتُ أَنَّهُ يُ َكبَّ ُر ِفي ا ْل ِعي ِد
أتباع التَّابعين ،أنَّه قالَ (( :
س ْبعًا )).
ِت ْ
سعًا َو َ
[ رواه عبد الرزاق في "مصنَّفه" ( – 6671باب:
التكبير في الخطبة) ].
وإسناده صحيح.
سنَّة على َّ
أن
وقد
نص جمع ِّمن أئمة أهل الحديث وال ُّ
َّ
سنَّة.
هذا التكبيرِّ :من ال ُّ
وهو قول أبي حنيفة ،ومالك ،وال َّ
شافعي ،وأحمد بن
حنبل ،وابن أبي ذئب ،وابن المنذر ،وغيرهم.
بل جاء في مذاهب األئمة األربعة :أنـَّه يُ ُّ
سن.
فقال َّ
العالمة أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا
ــ في كتابه "الفروع" (:)183-181 /3
سن ْ
ويُ ُّ
أن يَستفتح األولى بِّسبع تكبيرات (وم) نسقًا
(و) ،… ،والثَّانية بسبع (وش) ،قال أحمد" :وقال
سنَّـة".اهـ
عتبة :إنَّـه ِّمن ال ُّ
عبيد هللا بن ُ
ُ
والواو (و) تعني :موافقة الحنفية والمالكية والشافعية
للحنابلة في حكم المسألة.
وتابعه على نَقل اتفاقهم:

جمال الدِّين يوسف بن عبد الهادي في كتابه "مغني
ذوي األفهام" (  – 268 /7مع "غاية المرام")،
وعبد الرحمن ابن قاسم في كتابه "حاشية الروض
المربع" (.)661 /3
ولم يَمر بي بعد بحث طويل و ُمذاكرة مع بعض
سلف الصالح ،وال األئمة
طالب العلم عن أحد ِّمن ال َّ
ال ُمتقدِّمين أنَّه قال بخالف ذلك ،وهللا تعالى أعلم.
صعب ،والعمل
وعمو ًما فالخروج عن جادتهم
َ
بخالفهم ليس بِّ ُرشد ،ألنَّهم أفهم للنصوص ،وأش ُّد في
العمل بها وأحرص ،بل َّ
إن األحاديث واآلثار ال تُفهم
َّ
والزلل،
إال على ضوء فُهومهم ،وإال كان الخطأ
ضا ظاهرة ،يَشهدونها ويَسمعون كيف
وخطبة العيد أي ً
تُبدأ؟ أبالتكبير أ ْم بالحمد؟.
ضا ال تَنَافر وتعارض بين التكبير والحمد ،إذ هما
وأي ً
جميعًا تعظيم هلل ــ َّ
عز وج َّل ــ  ،وثناء عليه سبحانه،
ومن بدأ خطبته بالتكبير فقد بدأها بالثناء على هللا
ِّ
سبحانه ،وهو مقصود الحمد.
وقد كتبت رسالة حول هذا الموضوع بعنوان:
َّ
بأن بدأ َ خطبة العيد بالتكبير هو
ف
"تذكير ال َخلَ ِ
سلف".
المنقول عن ال َّ
و َمن رام االستزادة والتوسع فليطالعها ،وهي موجودة
في الشبكة العنكبوتية "اإلنترنيت".

المسألة الثالثة عشرة  /للعيد خطبتان َّل خطبة
واحدة.
ال خالف بين العلماء ــ رحمهم هللا ــ َّ
أن للعيد خطبتين
صل بينهما بالجلوس.
يُف َ
ذكر ذلك فقيه الظاهرية أبو دمحم ابن حزم األندلسي ــ
رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُمحلَّى" ( – 682 /2مسألة:
 ،)682فقال:
فإذا سلَّم اإلمام قام فخطب الناس خطبتين يَجلس
افترق الناسْ ،
فإن خطب قبْل
بينهما جلسة ،فإذا أتمهما َ
الصالة فليست خطبة ،وال يَجب اإلنصات له ،كل هذا
ال خالف فيه ،إال في مواضع نذكرها ْ
إن شاء هللا
تعالى.اهـ
ث ُ َّم لم يَذكر بعد ذلك خالفًـا في الخطبتين.
فإذا لم يَكن خالف بين َمن تق َّدمنا ِّمن أهل العلم في
الخطبتين ،وأجمعوا عليهما ،فينبغي ْ
أن ال يَحصل بيننا
اليوم ،واألسلم لنا متابعتهم ،وجعلهم قدوتنا في ذلك.
وقال اإلمام عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ــ رحمه
هللا ــ كما في كتاب "مسائل اإلمام ابن باز" (ص83:
ـــ تقييد وجمع :عبد هللا بن مانع):
العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين ،فال يَنبغي
العدول عنه.اهـ

ضا كما في كتابه "فتاوى نور على ال َّدرب"
وقال أي ً
(:)268 /12
خطبة العيد خطبتان ،يَخطب خطبتين كالجمعة ،هكذا
قال أهل العلم.اهـ
وقال العالمة أحمد بن يحيى النَّجمي ــ رحمه هللا ــ
في كتابه "فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل
والردود" (:)117 /2
عل ًما َّ
جار على الخطبتين عند ُمعظم
بأن العمل اآلن ٍ
الناس ،وعامة الفقهاء ،وفي اإلتيان بخطبة واحدة
جالب للبلبلة وكثرة النِّقاش والتساؤالت ،فلو عمل
الخطيب بما َجرى عليه الفقهاء فهو أحسن في نظري
سا على الجمعة.اهـ
قيا ً
وقد كتبت رسالة حول هذا الموضوع بعنوان:
سلف الصالح على َّ
صحبة َّ
أن للعيد
بأن ال َّ
"إسعاد ال ُّ
خطبتين ال خطبة".
و َمن َرام االستزادة والتوسع فليطالعها ،وهي موجودة
في موقعي على الشبكة العنكبوتية "اإلنترنيت".
المسألة الرابعة عشرة  /عن التهنئة بالعيد.
سلف الصالح ِّمن
التهنئة بالعيد َج َرى عليها عمل ال َّ
أهل القرون المفضلة ،وعلى رأسهم الصحابة ــ
رضي هللا عنهم ــ.

وقال العالمة أبو عبد هللا بن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا
ــ في كتابه "الفروع" ( )16 /3عن التهنئة بالعيد
بقول "تقبَّل هللا منَّا ومنكم":
في "النَّصيحة" :أنَّه فِّعل الصحابة ،وأنَّه قول
العلماء.اهـ
وصاحب كتاب “"النَّصيحة" هو اإلمام أبو بكر
اآل ُجري ــ رحمه هللا ــ.
وأخرج ابن ِّحبَّان في كتابه "الثقات" (– 18 /1
رقم ،)16288:عن علي بن ثابت ــ رحمه هللا ــ أنَّه
قال:
سألت مالك بن أنس عن قول الناس يوم العيد" :تقبَّل
هللا منَّا ومنك" ،فقالَ (( :ما َزا َل َذ ِلك ْاألَمر ِع ْندنَاَ ،ما
سا )).اهـ
نَ َرى ِب ِه بَأ ْ ً
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ
رحمه هللا ــ في كتابه "المغني" ( )316 /3عن هذه
التهنئة:
وقال علي بن ثابت :سألت مالك بن أنس ُمنذ خمس
ف َه َذا ِبا ْل َمدِينَ ِة
سنة ،وقال (( :لَ ْم يَ ُز ْل يُ ْع َر ُ
وثالثين َ
)).اهـ

وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه
هللا ــ في كتابه "فتح الباري شرح صحيح
البخاري”"( – 886 /3قبْل حديث رقم:)161 :
َو ُر ِّوينَا في "المحامليات" ،بإسناد حسن عن ُجبير بن
نُفير أنَّه قال (( :ك َ
َان أَ ْ
سو ِل َّ ِ
َّللا َ
اب َر ُ
ص َح ُ
صلَّى َّ
َّللاُ
سلَّ َم ِإ َذا ا ْلتَقَ ْوا يَ ْو َم ا ْل ِعي ِد يَقُو ُل بَ ْع ُ
ض:
َ
علَ ْي ِه َو َ
ض ُه ْم ِلبَ ْع ٍ
َّللاُ ِمنَّا َو ِم ْن َك )).اهـ
تَقَبَّ َل َّ
سن إسناده جالل الدين السيوطي الشافعي ــ رحمه
وح َّ
هللا ــ في "الحاوي للفتاوى" (.)81 /1
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه
هللا ــ في "جزء التهنئة في األعياد" (ص:)28:
ضا
َو ُر ِّوينَا في كتاب "التُّحفة" ال َمذكور بسند حسن أي ً
صحيح
إلى دمحم بن زياد األلهاني ــ وهو ِّمن رجال ال َّ
هللا
سو ِل ِ
– قال (( :رأيت أَبَا أ ُ َما َمةَ ا ْلبَا ِه ِلي ِ َ
ص ِ
احب َر ُ
ص َحا ِب ِه" :تَقَبَّل
َّللاُ َ
سلَّ َم يَقُول فِي ا ْل ِعي ِد ِأل َ ْ
َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
َّللاُ ِمنَّا َو ِم ْنكُم" )).
َّ
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ
رحمه هللا ــ في كتابه "المغني" (:)316 /3
وقال أحمد :إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيَّد.اهـ
ضا ابن التُّركماني في كتابه "ال َجوهر النَّقي"
وجوده أي ً
َّ
سنن الكبرى" للبيهقي).
( – 211 /2بهامش "ال ُّ

وص َّحح التهنئة بالعيد بذلك عن الصحابة ــ رضي هللا
عنهم ــ:
المنَّة
العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ في كتابه "تمام ِّ
سنة" (ص.)266:
في التعليق على فقه ال ُّ
وقال في كتابه "سلسلة األحاديث الضعيفة
سيئ في األ ُ َّمة”" (– 287 /13
والموضوعة وأثرها ال َّ
بعد رقم:)6666 :
لكن قد ثبَت ذلك ِّمن طريق أ ُ ْخ َرى قويَّةَّ :
أن الصحابة
كانوا إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض (( :تقبَّل
هللا منَّا ومنك )).اهـ
وبعض الناس ــ سددهم هللا ــ قد يُهنِّئون بالعيد قبْل
واألمر
حلوله بيوم أو أكثر ،أو يُهنِّئون ِّبه في ليلته،
ْ
في هذا سهل ــ ْ
إن شاء هللا ــ.
إال َّ
سلف الصالح ــ رضي هللا عنهم
أن المنقول عن ال َّ
ــ أنَّهم كانوا يُهنِّئون بعضهم في نهار يوم العيد ،وال
َريب َّ
األحب عند الجميع فِّ ْعلُهم.
أن
َّ
المسألة الخامسة عشرة  /عن حكم صوم يوم عيد
الفطر.
قال أبو سعيد ال ُخدري ــ رضي هللا عنه ــ (( :نَ َهى
ص ْو ِم يَ ْو ِم ال ِف ْط ِر
صلَّى هللاُ َ
سلَّ َم ع َْن َ
ي َ
علَ ْي ِه َو َ
النَّ ِب ُّ
َوالنَّ ْح ِر )).

[ رواه البخاري (  ،) 1111واللفظ له ،ومسلم
(.] )837
وأخرج البخاري ( ،)1118واللفظ له ،ومسلم
( ،)1127عن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ
َّ
سو ُل
ان نَ َهى َر ُ
ان يَ ْو َم ِ
أن قال في خطبة العيدَ (( :ه َذ ِ
ام ِه َما :يَ ْو ُم فِ ْط ِر ُك ْم
صلَّى هللاُ َ
َّ ِ
َّللا َ
سلَّ َم ع َْن ِصيَ ِ
علَ ْي ِه َو َ
ام ُك ْمَ ،واليَ ْو ُم اآل َخ ُر تَأ ْ ُكلُ َ
س ِك ُك ْم )).
ِم ْن ِصيَ ِ
ون فِي ِه ِم ْن نُ ُ
وقال الحافظ ابن عبد البَ ِّر النَّمري المالكي ــ رحمه
هللا ــ في كتابه "التَّمهيد" (:)36 /12
وصيام هذين اليومين ال خالف بين العلماء أنـَّه ال
لناذر،
يجوز على حال ِّمن األحوال ال ِّلـمتطوعٍ ،وال
ٍ
ضا ،وال ِّل ُمتَ َم ِّتع ال يَجد ه ْديًا ،و ال ألح ٍد
قاض فر ً
وال ِّل ٍ
كلهم ْ
أن يصومهما ،وهو إجماع ال تَ ُ
نازع
ِّمن الناس ِّ
فيه.اهـ
و َم َّمن نَقل اْلجماع على ُحرمة صوم يوم عيد الفطر،
ويوم عيد األضحى أيضًا:
الفقيه أبو الحسن ال َماوردي الشافعي ،والفقيه موفَّق
الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ،والفقيه بَدر الدين
العَيني الحنفي ،وغيرهم.
المسألة السادسة عشرة َّ /ل عيد للمسلمين إَّل
عيدان.

قال العالمة دمحم بن إبراهيم آل الشيخ ــ رحمه هللا ــ
كما في "مجموع فتاويه ورسائله" (:)111 /2
َّ
إن جنس العيد األصل فيه أنـَّه عبادة وقُربة إلى هللا
تعالى.اهـ
وثبت عن أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال:
سلَّ َم ا ْل َمدِينَةَ َولَ ُه ْم
صلَّى هللاُ َ
سو ُل َّ ِ
َّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
(( قَ ِد َم َر ُ
ان يَ ْلعَبُ َ
ان؟ قَالُوا:
ان ا ْليَ ْو َم ِ
يه َما ،فَقَا َلَ :ما َه َذ ِ
يَ ْو َم ِ
ون ِف ِ
صلَّى
سو ُل َّ ِ
َّللا َ
يه َما ِفي ا ْل َجا ِه ِليَّ ِة ،فَقَا َل َر ُ
ُكنَّا نَ ْلعَ ُ
ب ِف ِ
َّللا قَ ْد أَ ْب َدلَ ُك ْم ِب ِه َما َخ ْي ًرا ِم ْن ُه َما:
هللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
سلَّ َمِ :إ َّن َّ َ
يَ ْو َم ْاأل َ ْ
ض َحىَ ،ويَ ْو َم ا ْل ِف ْط ِر )).
[ رواه أحمد ( ،) 12633وأبو داود (،)1128
والنَّسائي (.] )1666
وقال َّ
العالمة دمحم بن صالح بن عثيمين ــ رحمه هللا ــ
في كتابه "الشرح ال ُممتع على زاد المستقنع" (/6
 )112عقب هذا الحديث:
أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال ُحب ْ
وهذا يد ُّل على َّ
أن ت ُ ِّحدِّث أُمـَّته
شرعية التي شرعها هللا ــ َّ
أعيادًا سوى األعياد ال َّ
عز
وجل ــ.اهـ
وكتبه:
عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد.

