
ِكِر باألحكام الفقهية  تأنيس  عيد الفطرالخاصة باْلُمدَّ

 

ِّ العالمين، وصلى هللا وسلَّم وبارك على  الحمد هلل َرب 
 .خاتم أنبيائه دمحم وآله وَصْحبه

 :وبعد

رِّ باألحكام " :فهذه رسالة فقهية بعنوان تأنيس اْلُمدَّكِّ
 ".الفقهية لعيد الفطر

نت ــ  ن وقد تضمَّ بفضل هللا ــ ُجملة طي ِّبة ومختَصرة مِّ
 .أحكام عيد الفطر، وُسننه، وآدبه

وقد جعلتها في مسائل لِّيَسهل فهمها، ويَحصل اإللمام 
 .بها، وتُضبط جيًدا

وهللا ــ عزَّ وجلَّ ــ المسؤول أْن يجعلها خالصة 
ن رضاه، وأْن ينفع بها كاتبها وقارئها  لوجهه، ُمدنية مِّ

اس في نشرها، أو تفقيههم بها، إنَّه والساعي بين الن
 .سميع الدعاء، وأهل الرجاء، وواسع العطاء

 :ثم أقول مستعينًا باهلل ــ جلَّ وعال ــ

 .عن صالة العيد/  المسألة األولى

 :وتحتها فرعان

ل  .عن مشروعية صالة العيد :الفرع األوَّ



قال اإلمام ابن تيمية الحراني ــ رحمه هللا ــ عن 
 (:161/ 32" )مجموع الفتاوى"د كما في صالة العي

ن أعظم شعائر اإلسالم، والناس يجتمعون لها  إنها مِّ
ن الجمعة  اهـ.أعظم مِّ

ومشروعيتها ثابتة بالسُّنة النَّبوية المشتهرة المستفيضة 
 .بين الناس، وإجماع أهل العلم

وقال إمام الحرمين عبد الملك الجويني الشافعي ــ 
نهاية المطلب في دراية " رحمه هللا ــ في كتابه

 (:1661:رقم -611/ 3" )المذهب

 .األصل فيها الكتاب، والسُّنة، واإلجماع

أراد : ، قيل{فََصل ِ ِلَرب َِك َواْنَحْر } : قال هللا تعالى
 .صالة العيد

ن الكافة  ونَقُل صالة العيد متواتٌر، واإلجماع مِّ
 اهـ.منعقدٌ 

موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ وقال اإلمام 
 (:362/ 3" )المغني"رحمه هللا ــ في كتابه 

 .األصل في صالة العيد الكتاب والسُّنة واإلجماع

ا الكتاب فقول هللا تعالى  ،{فََصل ِ ِلَرب َِك َواْنَحْر } : أمَّ
 .أنَّ المراد بذلك صالة العيد: والمشهور في التفسير



ا السُّنة ف ـثبَت بالتواتر أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وأمَّ
وسلم كان يُصل ِّي صالة العيدين، وأجمع المسلمون 

 اهـ.على صالة العيدين

ن بعده يداومون عليها،  وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء مِّ
ن األعياد  .ولم يأت عنهم تركها في عيد مِّ

))  :ــوقال عبد هللا بن عباس ــ رضي هللا عنهما 
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم،  َشِهْدُت الِعيَد َمَع َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعْنُهْم  –َوأَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر، َوُعثَْماَن  ، -َرِضَي َّللاَّ
 .((فَُكلُُّهْم َكانُوا يَُصلُّوَن قَْبَل الُخْطبَِة 

 ( [.888)، واللفظ له، ومسلم (163)رواه البخاري ] 

ساء كنَّ يَشهدنها على عهده ملسو هيلع هللا ىلص، فقد قالت بل حتى الن
ُكنَّا نُْؤَمُر أَْن نَْخُرَج )) : أمُّ عطية ــ رضي هللا عنها ــ

يَْوَم اْلِعيِد، َحتَّى نُْخِرَج اْلبِْكَر ِمْن ِخْدِرَها، َحتَّى نُْخِرَج 
يِرِهْم، اْلُحيََّض، فَيَُكنَّ َخْلَف النَّاِس، فَيَُكب ِْرَن بِتَْكبِ 

َويَْدُعوَن بُِدَعائِِهْم، يَْرُجوَن بََرَكةَ َذِلَك اْليَْوِم َوُطْهَرتَهُ 
)). 

 ( [.818)، واللفظ له، ومسلم (171)رواه البخاري ] 

وقال اإلمام إسحاق بن راهويه ــ رحمه هللا ــ كما في 
 – 276/ 3" )مسائل إسحاق بن منصور الكوسج"

 (:3866:رقم



لهنَّ في العيدين، لِّما مَضت السُّنة يُستحب الخروج 
 اهـ.بذلك، ولكن ال يتزيَّن وال يتطيَّبن

فإذا خرجن على هذه الصفة جَمعن بين فِّعل السُّنة، 
 .واجتناب الفتنة

ن السُّنن المؤكَّدة عند جماهير أهل  وصالة العيد مِّ
 .العلم، ال الواجبات

 :وقد نَسبه إليهم

المجموع شرح "ه الفقيه النَّووي الشافعي في كتاب
، والفقيه ابن ُجَزي المالكي في كتابه (6/ 6" )المهذب

 .ــ رحمهما هللا ــ( 182:ص" )القوانين الفقهية"

 :وِمن حجتهم على ُسن ِيتها

، واللفظ له، ومسلم (1811)ما أخرجه البخاري 
))  :، عن طلحة بن عبيد هللا ــ رضي هللا عنه ــ(11)

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ أَْعَراِبيًّا َجاَء  إِلَى َرُسوِل َّللاَّ
أِْس، فَقَالَ  ِ أَْخبِْرنِي َماَذا فََرَض : ثَائَِر الرَّ يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَيَّ ِمَن الصَّالَِة؟ فَقَالَ  لََواِت الَخْمَس إَِّلَّ أَْن : َّللاَّ الصَّ
َع َشْيئًا   .((تَطَّوَّ

 أنَّ هللا تعالى لم يُوجب إال حيث أخبَر النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص
الفجر، والظهر، والعصر، : الفرائض الخمس، وهي

 .والمغرب، والعشاء



وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ 
 (:366/ 3" )المغني"رحمه هللا ــ في كتابه 

ال خالف بين أهل العلم في أنَّ صالة العيد مع اإلمام 
تواتر عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه صلَّى العيد ركعتان، وفيما 

ركعتين، وفَعَله األئمة بعده إلى عصرنا، لم نعلم أحًدا 
 اهـ.فعَل غير ذلك، وال خالف فيه

وقال فقيه الشافعية أبو زكريا النَّووي ــ رحمه هللا ــ 
 (:38/ 6" )المجموع شرح المهذب"في كتابه 

وهذا مجمٌع عليه، لألحاديث تُسنُّ صالة العيد جماعة، 
 اهـ.الصَّحيحة المشهورة

 .عن مكان صالة العيد :الفرع الثاني

الُمستحب لجميع الناس في كل األمصار أْن يُصلوا 
صالة العيد في ُمصلَّى خارج البلد، عدا أهل مكة 

 .فيُصلون في المسجد الحرام

حيث قال اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (:281/ 1)" األم"

بلَغَنا أنَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يَخرج في العيدين إلى 
الُمصلَّى بالمدينة، وكذلك َمن كان بعده، وعامة أهل 
ن السَّلف  البلدان إال أهل مكة، فإنَّه لم يَبلُْغنا أنَّ أحًدا مِّ

، ولم أعلمهم …صلَّى بِّهم عيًدا إال في مسجدهم، 
 اهـ.ستسقاء إال فيهصلوا عيًدا قط وال ا



وقال الحافظ ابن عبد البَر ِّ النَّمري المالكي ــ رحمه 
 (:21/ 6" )التمهيد"هللا ــ في كتابه 

وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أنَّ صالة العيدين 
يُْبَرُز لها في كل بلد إال بمكة فإنَّها تُصلَّى في المسجد 

 اهـ.الحرام

َكاَن ))  :هللا عنه ــوقال أبو سعيد الُخدري ــ رضي 
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْخُرُج يَْوَم الِفْطِر  َرُسوُل َّللاَّ
ُل َشْيٍء يَْبَدأُ بِِه الصَّالَةُ  َواألَْضَحى إِلَى الُمَصلَّى، فَأَوَّ

)). 

 ( [.881)، واللفظ له، ومسلم (166)رواه البخاري ] 

مه هللا ــ في وقال الحافظ ابن َحَجر العسقالني ــ رح
 633/ 3" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"كتابه 

 :عقب هذا الحديث( 166:رقم –

لَّ بِّه على استحباب الخروج إلى الصحراء  واْستُدِّ
ن صالتها في  لصالة العيد، وأنَّ ذلك أفضل مِّ
المسجد، لمواظبة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك، مع فضل 

 اهـ.مسجده

وفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ وقال اإلمام م
 (:368/ 3" )المغني"رحمه هللا ــ في كتابه 

أنَّ النَّبي  :ولنا، …السُّنة أْن يُصل َِّى العيد في الُمصلَّى،
ملسو هيلع هللا ىلص كان يَخرج إلى الُمصلَّى ويََدع مسجده، وكذلك 



األفضل مع قُْربه،  الخلفاء بعده، وال يَتُرك النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص
ته تْرك  ويتكلَّف فِّعل الناقص مع بُْعده، وال يَشَرع ألُمَّ
رنا باتباع النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، واالقتداء  الفضائل، وألنَّنا قد أُمِّ
بِّه، وال يجوز أْن يكون المأمور بِّه هو الناقص، 
والَمنهي عنه هو الكامل، ولم يُنقل عن النَّبي صلى هللا 

ن عذر، وألنَّ عليه و سلم أنَّه صلَّى العيد بمسجده إال مِّ
هذا إجماع المسلمين، فإنَّ الناس في كل عصر 
صر يَخرجون إلى الُمصلَّى فيُصلون العيد في  ومِّ
الُمصلَّى مع َسعة المسجد وضيقه، وكان النَّبي صلى 
هللا عليه وسلم يُصل ِّي في الُمصلَّى مع َشرف 

 اهـ.مسجده

 .عن اَّلغتسال للعيد / المسألة الثانية

 :وتحتها ثالثة فروع

ل  .عن مشروعية الغسل للعيد :الفرع األوَّ

االغتسال للعيد فِّعل أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ثبَت عن 
أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يَْغتَِسُل ))  :نافع ــ رحمه هللا ــ

 .((ِلْلِعيَدْيِن 

 ( [.16" )أحكام العيدين"رواه الفريابي في ] 

وثبَت عن الَجْعد بن عبد الرحمن ــ رحمه هللا ــ أنَّه 
َرأَْيُت السَّائَِب ْبَن يَِزيَد يَْغتَِسُل قَْبَل أَْن يَْخُرَج ))  :قال

 .((إِلَى اْلُمَصلَّى 



 ( [.16" )أحكام العيدين"رواه الفريابي في ] 

 وقال الفقيه ىابن ُرْشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
 (:686/ 1" )بداية المجتهد ونهاية المقتصد"

 اهـ.أجمع العلماء على استحسان الغُسل لصالة العيدين

 .عن وقت اَّلغتسال للعيد :الفرع الثاني

األفضل أْن يكون االغتسال بعد صالة الفجر وقْبل 
الذهاب إلى الُمصلَّى، وأْن تكون صفته كصفة ُغسل 

 .الجنابة

ار الواردة عن الصحابة ــ وعليه يُدل ظاهر أكثر اآلث
 .رضي هللا عنهم ــ

كيف : قلت لنافع: فقد ثبَت عن دمحم بن إسحاق أنَّه قال
َكاَن يَْشَهُد ))  :كان ابن عمر يُصل ِّي يوم العيد؟ فقال

َماِم، ثُمَّ يَْرِجُع إِلَى بَْيتِِه فَيَْغتَِسُل  َصاَلةَ اْلفَْجِر َمَع اْْلِ
َويَْلبَُس أَْحَسَن ثِيَابِِه، َويَتََطيَُّب ُغْسلَهُ ِمَن اْلَجنَابَِة، 

بِأَْطيَِب َما ِعْنَدهُ، ثُمَّ يَْخُرُج َحتَّى يَأْتَِي اْلُمَصلَّى فَيَْجِلُس 
َمامُ  َماُم َصلَّى َمعَهُ، ثُمَّ ، فِيِه َحتَّى يَِجيُء اْْلِ فَِإَذا َجاَء اْْلِ

ِ َصلَّى هللاُ  َعلَْيِه َوَسلََّم يَْرِجُع فَيَْدُخُل َمْسِجَد النَّبِي 
 .((فَيَُصل ِي فِيِه َرْكعَتَْيِن، ثُمَّ يَأْتِي بَْيتَهُ 

كما في " مسنده"رواه الحارث ابن أبي أسامة في ] 
بُغية الباحث "و ( 3762" )المطالب العالية"كتابي 

 ( [.387" )عن زوائد مسند الحارث



أنه  –رحمه هللا  –وثبَت عن الَجْعد بن عبد الرحمن 
َرأَْيُت السَّائَِب ْبَن يَِزيَد يَْغتَِسُل قَْبَل أَْن يَْخُرَج ) ) :قال

 .((إِلَى اْلُمَصلَّى 

 ( [.16" )أحكام العيدين"رواه الفريابي في ] 

وإْن اغتسل قْبل صالة الفجر لضيق الوقت، وحتى 
ن التبكير إلى الُمصلَّى فَحَسن، وقد فعَله جْمع  يَتمكنَّ مِّ

ن السَّلف الصالح، وا ن الفقهاءمِّ  .ستحسنه كثير مِّ

 .عن أهل هذا الغسل :الفرع الثالث

قال فقيه الشافعية أبو زكريا النووي ــ رحمه هللا ــ في 
 (:322/ 3" )المجموع شرح المهذب"كتابه 

ن الغُسل الَمسنون ُغسل العيدين، وهو ُسنَّة لكل  ومِّ
أحد باالتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان، ألنَّه 

ن أهلها، بخالف الجمعة فإن ِّه يُراد ل لزينة، وكلهم مِّ
 اهـ.لقطع الرائحة، فاختص بحاضرها على الصحيح

عن التََّجُمل في العيد بأحسن الثياب /  المسألة الثالثة
يب  .والط ِ

قال عبد هللا بن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنهما 
وِق، فَأَتَى َوَجَد ُعَمُر ُحلَّةَ إِْستَْبَرٍق تُبَاُع فِي السُّ ))  :ــ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ  يَا َرُسوَل : بَِها َرُسوَل َّللاَّ
ْل بَِها ِلْلِعيِد َوِلْلُوفُوِد، ِ اْبتَْع َهِذِه الُحلَّةَ، فَتََجمَّ  .((… َّللاَّ

 ( [.3868)، ومسلم (2868)رواه البخاري ] 



ي وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ ف
-67/ 6)فتح الباري شرح صحيح البخاري "كتابه 
 :عقب هذا الحديث( 68

وقد َدلَّ هذا الحديث على التًّجُمل للعيد، وأنَّه كان 
، وهذا التَّزيُّن في العيد يَستوي فيه …معتاًدا بينهم

الخارج إلى الصالة، والجالس في بيته حتى النساء 
 اهـ.واألطفال

 (:273/ 6)وقال أيًضا 

وال خالف بين العلماء ــ فيما نعلمه ــ في استحباب 
 اهـ.لبس أجود الثياب لُِّشهود الجمعة واألعياد

" األُم  "وقال اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
(1  /287:) 

ويَلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكوًرا 
 اهـ.وإناثًا

كيف  :قلت لنافع: وثبَت عن دمحم بن إسحاق أنَّه قال
َكاَن يَْشَهُد ))  :كان ابن عمر يُصل ِّي يوم العيد؟ فقال

َماِم ثُمَّ يَْرِجُع إِلَى بَْيتِِه فَيَْغتَِسُل  َصاَلةَ اْلفَْجِر َمَع اْْلِ
ُغْسلَهُ ِمَن اْلَجنَابَِة َويَْلبَُس أَْحَسَن ثِيَابِِه َويَتََطيَُّب 

أْتَِي اْلُمَصلَّى فَيَْجِلُس بِأَْطيَِب َما ِعْنَدهُ ثُمَّ يَْخُرُج َحتَّى يَ 
 .((فِيِه 



كما في " مسنده"رواه الحارث ابن أبي أسامة في ] 
بُغية الباحث "و ( 3762" )المطالب العالية"كتابي 

 ( [.387" )عن زوائد مسند الحارث

وقال اإلمام مالك بن أنس ــ رحمه هللا ــ كما في كتاب 
( 366/ 8)" األوسط في السُّنن واالختالف واإلجماع"

 :للحافظ ابن المنذر النيسابوري

ينة والتطيُّب في كل  بُّون الز ِّ سمعت أهل العلم يَستحِّ
 اهـ.عيد

وقال الحافظ ابن عبد البَر ِّ النَّمري المالكي ــ رحمه 
في شأن ( 11/ 7" )االستذكار"هللا ــ في كتابه 
 :االغتسال للعيدين

يب واتفق الفقهاء على أنًّه حَسن لِّمن فَعله، و الط ِّ
نه، وَمن جمعهما فهو أفضل  اهـ.يُجزئ عندهم مِّ

ا المرأة، فإذا خرجت إلى صالة العيد فإنَّها تَخرج  وأمَّ
جة وال َسافرة عن ، غير ُمتزي ِّنة وال ُمتطي ِّبة وال ُمتبر ِّ

ة عن ذلك في جميع أحوال  حجابها، ألنـَّها منهيَـّ
 .خروجها، والخروُج للعبادة أشد  في النَّهي

عن األكل قْبل الذهاب إلى ُمصلَّى /  لة الرابعةالمسأ
 .العيد

يَُسنُّ للمسلم في يوم عيد الفطر أْن يأكل تمرات بعد 
ن بيته إلى ُمصلَّى العيد،  صالة الفجر وقْبل الخروج مِّ



َكاَن َرُسوُل ))  :وذلك لقول أنس ــ رضي هللا عنه ــ
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َّلَ يَْغدُ  و يَْوَم الِفْطِر َحتَّى يَأُْكَل َّللاَّ

 .((تََمَراٍت 

 ( [.162)رواه البخاري ] 

))  :وثبَت عن سعيد بن المسيب ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال
اَلِة،  َكاَن اْلُمْسِلُموَن يَأُْكلُوَن فِي يَْوِم اْلِفْطِر قَْبَل الصَّ

 .((َوََّل يَْفعَلُوَن َذِلَك يَْوَم النَّْحِر 

 ( [.287/ 1" )األُم  "افعي في كتابه رواه الش] 

بداية "وقال ابن ُرْشد  المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (:618/ 1" )المجتهد ونهاية المقتصد

ر في عيد الفطر قْبل  وأجمعوا على أنَّه يُستحب أْن يُفطِّ
الغُدو إلى الُمصلَّى، وأْن ال يُفطر يوم األضحى إال بعد 

ن الصالة  ـاه.االنصراف مِّ

ا وجد، لِّما ثبت عند  مَّ وَمن لم يتيسَّر له تمرات أكل مِّ
، عن ابن ُجريج، (6728" )مصنَّفه"عبد الرزاق في 

 :أنَّه سمع ابن عباس يقول: أخبرني عطاء، قال: قال
إِِن اْستََطْعتُْم أَْن ََّل يَْغُدَو أََحُدُكْم يَْوَم اْلِفْطِر َحتَّى )) 

لَْم أََدْع أَْن آُكَل قَْبَل أَْن أَْغُدَو ُمْنذُ فَ : يَْطعََم فَْليَْفعَْل، قَالَ 
َسِمْعُت ذَِلَك ِمَن اْبِن َعبَّاٍس، فَآُكُل ِمْن َطَرِف 

ِريفَِة، قُْلنَا لَهُ  ِريفَةُ؟ قَالَ : الصَّ قَاِق : َما الصَّ ُخْبُز الر ِ
: تُ اأْلَْكلَةُ، أَْو أَْشَرُب ِمَن اللَّبَِن أَِو النَّبِيِذ أَِو اْلَماِء، قُلْ 

ُل َهذَا؟ قَالَ  ِ ِ : َسِمْعتُهُ قَالَ : فَعاََلَم تَُؤو  أَُظنُّ َعِن النَّبِي 



َكانُوا ََّل يَْخُرُجوَن َحتَّى »: َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
َحى، فَيَقُولُوَن نَْطعَُم أِلَْن ََّل نَْعَجَل َعِن  يَْمتَدَّ الضُّ

اَلةِ  َولَْم أَذُْق إَِّلَّ اْلَماَء، اْبُن  َوُربََّما َغَدْوتُ : قَالَ « الصَّ
 .((َعبَّاٍس اْلقَائُِل 

عن ُسنَن الخروج إلى ُمصلَّى /  المسألة الخامسة
 .العيد، والعودة ِمنه

 :وتحتها فرعان

ل عن استحباب ذهاب الناس إلى ُمصلَّى  :الفرع األوَّ
 .العيد مشيًا

ر ِّ بن ُحبيش ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال ))  :ثبَت عن زِّ
َخَرَج ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب فِي يَْوِم فِْطٍر أَْو فِي يَْوِم 

 .((أَْضَحى فِي ثَْوِب قُْطٍن ُمتَلَب ِبًا بِِه يَْمِشي 

 ( [.6618" )مصنَّفه"رواه ابن أبي شيبة في ] 

))  :أنَّه قال –رحمه هللا  –وثبَت عن جعفر بن بُْرقان 
َمِن اْستََطاَع ِمْنُكْم أَْن : اْلعَِزيزِ َكتََب إِلَْينَا ُعَمُر ْبُن َعْبِد 
 .((يَأْتَِي اْلِعيَد َماِشيًا فَْليَْفعَْل 

، وابن أبي (6668" )مصنَّفه"رواه عبد الرزاق في ] 
 [.، واللفظ له (6688" )مصنَّفه"شيبة في 

))  :وثبَت عن سعيد بن الُمسيب ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال
ْلَمْشُي إِلَى اْلُمَصلَّى، َواأْلَْكُل قَْبَل ا: ُسنَّةُ اْلِفْطِر ثاََلث  

 .((اْلُخُروجِ، َواَِّلْغِتَساُل 



 ( [.36و  18" )أحكام العيدين"رواه الفريابي في ] 

/ 3" )ُسننه"وقال اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــ في 
368:) 

بُّون أْن يَخرج الرجل إلى العيد  أكثر أهل العلم يَستحِّ
 اهـ.ماشيًا

مام ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في وقال اإل
/ 8" )األوسط في السُّنن واالختالف واإلجماع"كتابه 
368:) 

المشي إلى العيد أحَسن وأقَرب إلى التَّواضع، وال 
 اهـ .شيء على َمن ركب

عن استحباب ذهاب اْلمام والمأمومين  :الفرع الثاني
طريق آَخر إلى ُمصلَّى العيد ِمن طريق والرجوع ِمن 

 .ُمخالف لطريق الذَّهاب

َكاَن )) : قال جابر بن عبد هللا ــ رضي هللا عنهما ــ
النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إَِذا َكاَن يَْوُم ِعيٍد َخالََف 

 .((الطَِّريَق 

 ( [.186)رواه البخاري ] 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في 
/ 6" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"كتابه 
166:) 



ن أهل العلم لإلمام وغيره إذا  وقد استحبَّ كثير مِّ
 اهـ.ذهبوا في طريق إلى العيد أْن يَرجعوا في غيره

بل قال الفقيه ابن ُرْشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في 
-3311/ 1" )بداية المجتهد ونهاية المقتصد"كتابه 
333:) 

ن غير الطريق وأجمعوا على أنَّه  يُستحب أْن يَرجع مِّ
ن فِّعله ــ عليه الصالة  التي مشى عليها، لثبوت ذلك مِّ

 اهـ.والسالم ــ

 .عن التكبير في عيد الفطر/  المسالة السادسة

 :وتحتها سبعة فروع

ل  .عن المراد بالتكبير في عيد الفطر :الفرع األوَّ

 :المراد بالتكبير في عيد الفطر هو قول

هللا أكبر، ال إله إال هللا، وهللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر "
ن الصيغ الواردة"وهلل الحمد  .، وما شابهها مِّ

 .عن مشروعيته :الفرع الثاني

ن سورة البقرة  :قال هللا تعالى في ختام آيات الصيام مِّ
َ َعلَى َما َهَداُكْم }   .{َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َوِلتَُكب ُِروا َّللاَّ

فظ ابن كثير الشافعي ــ رحمه هللا ــ في وقال الحا
 (:287/ 1" )تفسيره"



ن العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر  أَخذ كثير مِّ
ن هذه اآلية  اهـ.مِّ

وقد َجرى على التكبير في عيد الفطر عمل السَّلف 
ن الصحابة، والتابعين، فَمن بعدهم  .الصالح مِّ

اْبَن ُعَمَر َكاَن  أَنَّ ))  :فثَبَت عن نافع ــ رحمه هللا ــ 
يَْخُرُج إِلَى اْلِعيَدْيِن ِمَن اْلَمْسِجِد فَيَُكب ُِر َحتَّى يَأْتَِي 

َماُم   .((اْلُمَصلَّى َويَُكب ُِر َحتَّى يَأْتَِي اْْلِ

 ( [.86-82" )أحكام العيدين"رواه الفريابي في ] 

وثبَت عن أبي عبد الرحمن السُّلمي ــ رحمه هللا ــ أنَّه 
َكانُوا فِي التَّْكبِيِر فِي اْلِفْطِر أََشدَّ ِمْنُهْم فِي ) ) :قال

 .((اأْلَْضَحى 

، (68" )أحكام العيدين"رواه الفريابي في ] 
، (1712: ــ رقم 88/ 3" )ُسننه"والدارقطني في 

 [.، واللفظ لهما (1187" ) المستدرك"والحاكم في 

نُْؤَمُر أَْن ُكنَّا )) :بل قالت أمُّ عطية ــ رضي هللا عنها ــ
نَْخُرَج يَْوَم اْلِعيِد، َحتَّى نُْخِرَج اْلبِْكَر ِمْن ِخْدِرَها، َحتَّى 
نُْخِرَج اْلُحيََّض، فَيَُكنَّ َخْلَف النَّاِس فَيَُكب ِْرَن بِتَْكبِيِرِهْم، 
َويَْدُعوَن بُِدَعائِِهْم، يَْرُجوَن بََرَكةَ َذِلَك اْليَْوِم َوُطْهَرتَهُ 

)). 

 ( [.818)، واللفظ له، ومسلم (171)بخاري رواه ال] 



وقال فقيه الشافعية أبو زكريا النووي ــ رحمه هللا ــ 
عند حديث  – 831/ 6" )شرح صحيح مسلم"في 
 (:818:رقم

دليل على استحباب (( يُكب ِرن مع الناس )) : وقولها
 اهـ.التكبير لكل أحد في العيدين، وهو ُمجمع عليه

 .ابتدائهعن وقت  :الفرع الثالث

ن  يَبدأ التكبير في عيد الفطر عند أكثر أهل العلم مِّ
 :السَّلف الصالح فَمن بعدهم

ن حين الغدو إلى ُمصلَّى العيد  .مِّ

 :وقد نَسبه إليهم

الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (.168و  161/ 2" )اإلشراف على مذاهب العلماء"

أَنَّهُ َكاَن )) : عمر ــ رضي هللا عنهما ــوثبَت عن ابن 
 .((يَُكب ُِر إَِذا َغَدا إِلَى اْلُمَصلَّى يَْوَم اْلِعيِد 

 ( [.21" )أحكام العيدين"رواه الفريابي في ] 

هري ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال ))  :وثبت عن اإلمام الزُّ
بُيُوتِِهْم َكاَن النَّاُس يَُكب ُِروَن ِمْن ِحيِن يَْخُرُجوَن ِمْن 

َماُم، فَِإذَا َخَرَج  َحتَّى يَأْتُوا اْلُمَصلَّى، َحتَّى يَْخُرَج اْْلِ
َماُم َسَكتُوا، فَِإَذا َكبََّر َكبَُّروا   .((اْْلِ

 ( [.61" )أحكام العيدين"رواه الفريابي في ] 



وقال الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في 
/ 8" )واالختالف واإلجماعاألوسط في السُّنن "كتابه 
381:) 

سائر األخبار عن األوائل دالة على أنَّهم كانوا 
 اهـ.يُكب ِّرون يوم الفطر إذا َغدوا إلى الصالة

وقال فقيه الشافعية النووي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (:88/ 6" )المجموع رح المهذب"

ر عند قال جمهور العلماء ال يَُكبَّر ليلة العيد، إنَّما يُكبَّ 
الغدو إلى صالة العيد، حكاه ابن المنذر عن أكثر 

 اهـ.العلماء

وقال اإلمام ابن جرير الطبري ــ رحمه هللا ــ في 
 (:3182:رقم – 871/ 2)” تفسيره"

: قال عبد الرحمن بن زيد: قال ابن وهب: قال يونس
والجماعةُ عندنا على أْن يَغدوا بالتكبير إلى )) 

 اهـ.((الُمصلَّى 

 :تبت رسالة بعنوانوقد ك

ن " هل يبدأ التكبير في عيد الفطر بغروب ليلته أو مِّ
 ".حين الغدو إلى صالته

فلينظرها َمن رام االستزادة والتوسع في المسألة، 
وهي موجودة في موقعي على الشبكة العنكبوتية 

 ".اإلنترنيت"



 .عن وقت انتهائه: الفرع الرابع

نَّ اْبَن ُعَمَر ــ رضي أَ ))  :ثبَت عن نافع ــ رحمه هللا ــ
هللا عنه ــ َكاَن يَُكب ُِر يَْوَم اْلِعيِد َحتَّى يَأْتَِي اْلُمَصلَّى، 

َماُم   .((َويَُكب ُِر َحتَّى يَأْتَِي اْْلِ

( 82-86 -88" ) أحكام العيدين"رواه الفريابي في ] 
.] 

هري ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال ))  :وثبَت عن اإلمام الزُّ
اُس يَُكب ُِروَن ِمْن ِحيِن يَْخُرُجوَن ِمْن بُيُوتِِهْم َكاَن النَّ 

َماُم، فَِإذَا َخَرَج  َحتَّى يَأْتُوا اْلُمَصلَّى، َحتَّى يَْخُرَج اْْلِ
َماُم َسَكتُوا، فَِإَذا َكبََّر َكبَُّروا   .((اْْلِ

 ( [.61" )أحكام العيدين"رواه الفريابي في ] 

 .عن الَجهر بِه :الفرع الخامس

أَنَّهُ َكاَن ))  :ثبَت عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ
إَِذا َغَدا يَْوَم اأْلَْضَحى َويَْوَم اْلِفْطِر يَْجَهُر بِالتَّْكبِيِر َحتَّى 

َماُم   .((يَأْتَِي اْلُمَصلَّى ثُمَّ يَُكب ُِر َحتَّى يَأْتَِي اْْلِ

: رقم – 86/ 3" )ُسننه"رواه الدارقطني في ] 
( 62-82" )أحكام العيدين"ريابي في ، والف(1716
 [.بنحوه 

مجموع "وقال اإلمام ابن تيميَّة ــ رحمه هللا ــ كما في 
 (:338/ 38" )الفتاوى



ويُشَرع لكل أحٍد أْن يَجهر بالتكبير عند الخروج إلى 
 اهـ.العيد، وهذا باتفاق األئمة األربعة

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في 
/ 6" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"ه كتاب
122:) 

ولذلك يُشَرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين 
ن العلماء، وال يُعلم بينهم  في األمصار، وهو إجماع مِّ

 اهـ.خالف في عيد النَّحر

 .عن تكبير النساء :الفرع السادس

قالت أمُّ عطية ــ رضي هللا عنها ــ في شأن خروج 
ُكنَّا نُْؤَمُر أَْن نَْخُرَج يَْوَم ))  :صلى العيدالنساء إلى م

اْلِعيِد، َحتَّى نُْخِرَج اْلبِْكَر ِمْن ِخْدِرَها، َحتَّى نُْخِرَج 
اْلُحيََّض، فَيَُكنَّ َخْلَف النَّاِس، فَيَُكب ِْرَن بِتَْكبِيِرِهْم، 

ْهَرتَهُ َويَْدُعوَن بُِدَعائِِهْم، يَْرُجوَن بََرَكةَ َذِلَك اْليَْوِم َوطُ 
)). 

 ( [.818)، واللفظ له، ومسلم (171)رواه البخاري ] 

فَيَُكب ِْرَن ))  :والشاهد ِمنه قولها في شأن النساء
 (.(بِتَْكبِيِرِهْم 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في 
( 128/ 6" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"كتابه 

 :عقب هذا الحديث



، ولكن المرأة تخفض …النساء يُكب ِّرنال خالف أنَّ 
 اهـ.صوتها بالتكبير

وقال فقيه الشافعية أبو زكريا النووي ــ رحمه هللا ــ 
عند حديث  – 831/ 6" )شرح صحيح مسلم"في 
 (:818:رقم

دليل على استحباب  ((يُكب ِرن مع الناس )) : وقولها
 اهـ.التكبير لكل أحد في العيدين، وهو ُمجمع عليه

 .عن صيغه :السابعالفرع 

جاءت عدة صيغ للتكبير في العيد عن أصحاب النَّبي 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

ُ أَْكبَُر ))  :األولى ُ أَْكبَُر َكبِيًرا، َّللاَّ ُ أَْكبَُر َكبِيًرا، َّللاَّ َّللاَّ
ِ اْلَحْمُد  ُ أَْكبَُر َوّلِِلَّ  .((َوأََجلُّ، َّللاَّ

 .هللا بن عباس ــ رضي هللا عنهما ــوثبَتت عن عبد 

 818-881/ 1" )مصنَّفه"رواها ابن أبي شيبة في ] 
 ( [.6668و  6686:رقم –

ُ أَْكبَُر ))  :الثانية ُ، َوَّللاَّ ُ أَْكبَُر، ََّل إِلَهَ إَِّلَّ َّللاَّ ُ أَْكبَُر َّللاَّ َّللاَّ
ِ اْلَحْمُد  ُ أَْكبَُر، َوّلِِلَّ  .((َّللاَّ

 .بن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ وثبَتت عن عبد هللا



 818-888/ 1" )مصنَّفه"رواها ابن أبي شيبة في ] 
، وغيره (6663-6668و  6622و  6623: ــ رقم

.] 

حها العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ، وغيره  .وصحَّ

 – 818/ 1" )مصنَّفه"وثبَت عند ابن أبي شيبة في 
خعي ــ ، أيًضا عن التابعي إبراهيم النَّ (6681:رقم

َكانُوا يَُكب ُِروَن يَْوَم َعَرفَةَ، ))  :رحمه هللا ــ أنَّه قال
اَلةِ  ُ : َوأََحُدُهْم ُمْستَْقبِل  اْلِقْبلَةَ فِي ُدبُِر الصَّ ُ أَْكبَُر َّللاَّ َّللاَّ

ِ اْلَحْمُد  ُ أَْكبَُر َوّلِِلَّ ُ أَْكبَُر َّللاَّ ُ، َوَّللاَّ  .((أَْكبَُر، ََّل إِلَهَ إَِّلَّ َّللاَّ

" مصنَّفه"ما ثبَت عند عبد الرزاق في  :لثالثةا
ن طريقه البيهقي في (38681) / 2" )ُسننه"، ومِّ

، واللفظ له، عن أبي عثمان (6383: رقم – 216
َكاَن َسْلَماُن ــ ))  :النَّهدي ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال

هللاُ : َكب ُِروا: َرِضَي هللاُ َعْنهُ ــ يُعَل ُِمنَا التَّْكبِيُر يَقُولُ 
تَْكبِيًرا، اللُهمَّ أَْنَت أَْعلَى : أَْكبَُر، هللاُ أَْكبَُر َكبِيًرا، أَْو قَالَ 

َوأََجلُّ ِمْن أَْن تَُكوَن لََك َصاِحبَة ، أَْو يَُكوَن لََك َولَد ، أَْو 
يَُكوَن لََك َشِريك  فِي اْلُمْلِك، أَْو يَُكوَن لََك َوِليٌّ ِمَن الذُّل ِ 

 .((بِيًرا، اللُهمَّ اْغِفْر لَنَا، اللُهمَّ اْرَحْمنَا َوَكب ِْرهُ تَكْ 

وقال الحافظ ابن َحَجر العسقالني الشافعي ــ رحمه 
" فتح الباري شرح صحيح البخاري"هللا ــ في كتابه 

يغة( 863/ 3)  :عن هذه الص ِّ

 اهـ.أصحُّ ما ورد



عن صالة النَّوافل في ُمصلَّى /  المسألة السَّابعة
 .العيد

 :ثالثة فروع وتحتها

ل ع اْلمام قْبل صالة العيد :الفرع األوَّ  .عن تطوُّ

، واللَّفظ له، (888)، ومسلم (181)أخرج البخاري 
أَنَّ َرُسوَل ))  :عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ

فِْطٍر، هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج يَْوَم أَْضَحى أَْو 
 .((فََصلَّى َرْكعَتَْيِن، لَْم يَُصل ِ قَْبلََها َوََّل بَْعَدَها 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في 
/ 6" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"كتابه 
186:) 

فال نعلُم في كراهة الصَّالة له خالفـًا  :فأمـَّا اِْلمام
ة في موضع صالة قْبلها وبعدها، وكل هذا في الصَّال

 اهـ.العيد

ع المأموم قْبل صالة العيد :الفرع الثَّاني  .عن تطوُّ

قال اإلمام مالك بن أنس ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
عن نافعٍ ــ رحمه ( 833:رقم -18:ص" )الموطَّـأ"

أَنَّ َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر لَْم يَُكْن يَُصل ِي يَْوَم ))  :هللا ــ
 .((الصَّالَِة َوَّلَ بَْعَدَها  اْلِفْطِر قَْبلَ 

 .وإسناده صحيح



َسِمْعُت َسِعيًدا َعِن ))  :وقال أبو الـُمعلَّى ــ رحمه هللا ــ
 .((َكِرَه الصَّالَةَ قَْبَل الِعيِد : اْبِن َعبَّاٍس 

: عند حديث رقم" )صحيحه"َذكره البخاري في ] 
 [.معلقًـا بالجزم ( 181

 :بن أبي ُعبيد ــ رحمه هللا ــ أنَّه قالوثبَت عن يزيد 
 ْبِن اأْلَْكَوعِ ــ رضي هللا عنه ــ )) 

َصلَّْيُت َمَع َسلََمةَ
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصاَلةَ  فِي َمْسِجِد َرُسوِل َّللاَّ
ْبحِ، ثُمَّ َخَرَج فََخَرْجُت َمعَهُ َحتَّى أَتَْينَا اْلُمَصلَّى،  الصُّ

َماُم، فََصلَّى َولَْم يَُصل ِ فََجلََس َوجَ  لَْسُت َحتَّى َجاَء اْْلِ
 .((قَْبلََها َوََّل بَْعَدَها، ثُمَّ َرَجَع 

 ( [.172" )أحكام العيدين"رواه الفريابي في ] 

هري التابعي ــ رحمه هللا ــ  :وقال اإلمام الزُّ

ن َسلف هذه  ن علمائنا يَذكر عن أحد مِّ لم أسمع أحًدا مِّ
ـة أنَّ   اهـ.ه كان يصل ِّي قْبلها وال بعدهااألُمَّ

وقد نََسب الفقيه ابن ُرْشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في 
-611/ 1" )بداية المجتهد ونهاية المقتصد"كتابه 
تْرك التَّطوع قْبل صالة العيد وبعدها إلى ( 613

 .جماهير أهل العلم

عن تحيـَّة المسجد إذا كانت صالة  :الفرع الثَّالث
 .لمسجدالعيد في ا



إذا َصلَّى العبد صالة العيد خارج البلد في الُمصلَّى 
الـُمعد  لذلك، فال يُصل ِّي ركعتين تحيـَّة لهذا الُمصلَّى، 
ة بالمسجد، وقد دلَّ على ذلك  ألنَّ ركعتي التَّحيـَّة خاصَّ
حديث أبي قتادة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّ رسول هللا 

َدَخَل أََحُدُكُم الَمْسِجَد فَْليَْرَكْع َرْكعَتَْيِن إَِذا ))  :ملسو هيلع هللا ىلص قال
 .((قَْبَل أَْن يَْجِلَس 

 ( [.817)، ومسلم (888)رواه البخاري ] 

فخصَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص التحية بالمسجد، والُمصلَّى ليس 
 .بمسجد

ففي الغالُب أنـَّه يأتي في  وأمـَّا إذا َصلَّى في المسجد،
وصالة تحيـَّة المسجد في وقت النَّهي  وقت نَهي،

 :للعلماء فيها قوالن مشهوران

ل  .أنَّها َّل تُصلَّى :القول األوَّ

وبِّه قال أكثر أهل العلم، لألحاديث العديدة الواردة عن 
 .النَّهي عن الصَّالة في أوقات النَّهي

 :وِمن هذه األحاديث

، عن ُعقبة بن عامر الجهني (821)ما أخرجه مسلم 
ثاََلُث َساَعاٍت َكاَن ))  :ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال

َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْنَهانَا أَْن نَُصل َِي 
، أَْو أَْن نَْقبَُر فِيِهنَّ َمْوتَانَا ِحيَن تَْطلُُع الشَّْمُس : فِيِهنَّ

ِفَع، َوِحيَن يَقُوُم قَائُِم الظَِّهيَرِة َحتَّى بَاِزَغةً َحتَّى تَْرتَ 



تَِميَل الشَّْمُس، َوِحيَن تََضيَُّف الشَّْمُس ِلْلغُُروِب َحتَّى 
 .((تَْغُرَب 

 .وهذا القول هو الراجح

 .أنَّها تُصلَّى :القول الثاني

 .وهو قول اإلمام الشَّافعي ــ رحمه هللا ــ

 :ووجه هذا القول

 علَّق فِّعل التَّحية بدخولِّ المسجد، وقد أنَّ النبَّيَّ ملسو هيلع هللا ىلص
 .وقع، فتُصلَّى

 :وقد أُجيب عن هذا اَّلستدَّلل بجوابين

ل أنَّ حديث الصَّالة عند الدُّخول إلى المسجد عامٌّ  :األوَّ
في جميع األوقات، وحديث النَّهي خاصٌّ ببعض 

 .ااألوقات، فيُقدم العمل بخاص ِّ األوقات على عامـ ِّه

ة المسجد  :الثَّاني أنَّ النَّهي الوارد للتَّحريم، وتحيَـّ
ة، وقد حَكى غيُر واحٍد اإلجماع على سنيـَّتها،  ُسنَـّ

ن فِّعل المستحب   م أْولى مِّ  .فتَْرك المحرَّ

وائد في صالة  /المسألة الثامنة  عن التَّكبيرات الزَّ
 .العيد

 :وتحتها خمسة فروع

ل وائدعن المراد با :الفرع األوَّ  .لتَّكبيرات الزَّ



وائد  :المراد بالتَّكبيرات الزَّ

كعة  التَّكبيرات التي تكون بعد تكبيرة اإلحرام في الرَّ
كعة الثَّانية  .األولى، وبعد تكبيرة النُّهوض إلى الرَّ

وائد :الفرع الثاني  .عن مشروعية التَّكبيرات الزَّ

جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام أبو 
ــ عند  268/ 8" )شرح معاني اآلثار"في كتابه 
 (:6771: حديث رقم

ع أنَّ فيهما تكبيرات زائدة  ورأينا صالة العيدين قد أُْجمِّ
ن الصلوات  اهـ.على غيرهما مِّ

مجموع "وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في 
 (:338/ 38" )الفتاوى

ة على أنَّ صالة العيد مخصوصة بتكبير واتفق ت األُمَّ
 اهـ.زائد

وائد في كل ِ  :الفرع الثَّالث عن عدد التَّكبيرات الزَّ
 .ركعة

قال اإلمام مالك بن أنس ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (:831:رقم – 188:ص" )الموطَّـأ"

))  :أخبرنا نافع مولى عبد هللا بن عمر، أنـَّه قال
َحى َواْلِفْطَر َمَع أَبِي ُهَرْيَرةَ، فََكبََّر فِي َشِهْدُت األَضْ 



األُولَى َسْبَع تَْكبِيَراٍت قَْبَل اْلِقَراَءِة، َوفِي اآلِخَرِة 
 .((بَِخْمِس تَْكبِيَراٍت قَْبَل اْلِقَراَءِة 

 .وإسناُده صحيح

وثبَت نحوه عن عبد هللا بن عبَّاس ــ رضي هللا عنهما 
 .ــ

الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  وقال الفقيه الخطَّابي
 (:211:رقم – 317/ 1" )معالم السُّنن"

 اهـ.وهذا قول أكثر أهل العلم

وقال فقيه الشافعية النَّووي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (:38/ 6" )المجموع شرح المهذب"

عن أكثر الصَّحابة " الَحاوي"وحكاهُ صاحب 
 اهـ.والتَّابعين

مجموع "ية ــ رحمه هللا ــ كما في وقال اإلمام ابن تيم
 (:338/ 38" ) الفتاوى

وأمـَّا التَّكبير في الصَّالة، فيكب ِّر المأموم تبعًا لإلمام، 
ـة : وأكثر الصَّحابة ــ رضي هللا عنهم ــ واألئمَّ

 اهـ.يكب ِّرون سبعًا في األُولى، وخمًسا في الثَّانية

ـ في وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ـ
/ 6" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"كتابه 
177:) 



ا التكبير في األولى سبعًا، وفي الثانية خمًسا، فهو  فأمَّ
 .قول جمهور العلماء

وقد ُروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، 
وابن عباس، وأبي هريرة، وعن عمر بن عبد 
هري، وقال : العزيز، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والزُّ

 .((َضت السُّنة بِه م)) 

ناد عن فقهاء المدينة السَّبعة  .وحكاه ابن أبي الز ِّ

وهو قول مكحول، وربيعة، والليث، واألوزاعي، 
 .ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود

ابن المديني، وابن أبي  :ِمنهموأكثر أهل الحديث، 
شيبة، وأبو خثيمة، وسليمان بن داود الهاشمي، 

 اهـ.وغيرهم

عن نِسيان اْلمام أو المأموم التَّكبيرات  :ع الرابعالفر
وائد أو شيٍء منها  .الزَّ

قال اإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ 
 (:376/ 2" )المغني"رحمه هللا ــ في كتابه 

كر بينها ُسنَّة وليس بواجب، وال  والتَّكبيرات والذ ِّ
أعلم فيه  تبطل الصَّالة بتركه عمًدا أو سهًوا، وال

 اهـ.خالفـًا

 .بين أهل العلم :يعني



عن رفع اليدين إلى َحذو المنكبين أو  :الفرع الخامس
وائد  .فُروع األذنين مع التَّكبيرات الزَّ

قُْلُت ))  :ثبت عن ابن ُجَرْيج ــ رحمه هللا ــ أنـَّه قال
َماُم يََدْيِه ُكلََّما َكبََّر َهِذِه التَّْكبِيَرِة يَْرفَُع : ِلعََطاءٍ  اْْلِ

يَاَدةَ فِي َصاَلِة اْلِفْطِر؟ قَالَ  نَعَْم، َويَْرفَُع النَّاُس »: الز ِ
 .((أَْيضاً 

 ( [.6611" )مصنَّفه"رواه عبد الرزاق في ] 

وقال اإلمام البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
ة"  (:218/ 8)" شرح السُّنَـّ

وَرفُع اليدين في تكبيرات العيد ُسنَّة عند أكثر أهل 
 .اهـ .العلم

فع قال  :وباستحباب هذا الرَّ

ابُن قي ِّم الجوزيَّة، وابُن باز، وابُن عثيمين، ــ رحمهم 
 .هللا ــ

عن دعاء اَّلستفتاح في صالة /  المسألة التاسعة
 .العيد

اًسا على دعاء االستفتاح ُمستحبٌّ في صالة العيد قي
لوات  .باقي الصَّ

ة َمن يَرى مشروعيَّة دعاء  وإلى هذا ذهب عامَّ
 .االستفتاح



 :إالَّ أنَّهم اختلفوا في موضعه على قولين

ل أنَّ الُمصل ِي يُقوله بعد تكبيرة اْلحرام،  :القول األوَّ
وائد  .ثمَّ يُكب ِر بعده التَّكبيرات الزَّ

 .وهو قوُل األكثر

لُمصل ِي يقوله بعد اَّلنتهاء ِمن أنَّ ا :القول الثاني
وائد  .التَّكبيرات الزَّ

 .عن قضاء صالة العيد/  المسألة العاشرة

ن صالة العيد، أو أدركهم في  َمن فاتَته ركعة مِّ
التَّشهد، أو فاتَته صالة العيد كل ها، هل يُشَرع له أْن 

ِّ صفة؟ ي؟ وإْن قَضى، فَعلى أي   .يَقضِّ

الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة قالت اللجنة 
العربية السعودية برئاسة شيخنا اإلمام عبد العزيز بن 

- 286/ 8" ) الفتاوى"باز ــ رحمه هللا ــ كما في 
 (:8617و 3238: رقم  – 287

ب له ذلك، فيصليها  وَمن فاتته وأحبَّ قضاءها استُحِّ
ن دون خطبة بعدها  .على صفتها مِّ

مام مالك، والشافعي، وأحمد، والنَّخعي، وبهذا قال اإل
ن أهل العلم  . وغيرهم مِّ



إذا أتيتم الصالة فامشوا ))  :واألصل في ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص
وعليكم السَّكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما 

 .((فاتكم فاقضوا 

كان ))  :وما ُروي عن أنس ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه
العيد مع اْلمام جَمع أهله ومواليه، إذا فاتته صالة 

ثم قام عبد هللا بن أبي ُعتبة موَّله فيُصل ِي بِهم 
 .((ركعتين، يُكب ِر فيهما 

ولَِّمن حَضر يوم العيد واإلمام يخطب أْن يَستمع 
الخطبة ثم يَقضي الصالة بعد ذلك حتى يَجمع بين 

 اهـ.المصلحتين

 :وقالت أيًضا

ن صالة العيدين َمن أدرك التشهد فقط مع اإلما م مِّ
صلَّى بعد سالم اإلمام ركعتين، يَفعل فيهما كما فعَل 

ن تكبير وقراءة وركوع وسجود  اهـ.اإلمام مِّ

 .عن شهود خطبة العيد/  المسألة الحادية عشرة

 :وتحتها فرعان

ل  .عن الجلوس َّلستماع خطبة العيد :الفرع األوَّ

األكمل في َمن صلَّى صالة العيد مع اإلمام فالسُّنـَّة و
 .حق ِّه أْن ال ينصرف حتَّى يَسمع خطبة العيد



وقد قال الحافظ ابن عبد البَر ِّ النَّمري المالكي ــ رحمه 
 (:61/ 7" )االستذكار"هللا ــ في كتابه 

 اهـ.وعلى هذا جماعة الفقهاء

على عهد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، حيث قال أبو وهو المعمول بِّه 
ِ ))  :سعيد الُخدري ــ رضي هللا عنه ــ َكاَن َرُسوُل َّللاَّ

َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْخُرُج يَْوَم الِفْطِر َواألَْضَحى إِلَى 
ُل َشْيٍء يَْبَدأُ بِِه الصَّالَةُ، ثُمَّ يَْنَصِرُف،  الُمَصلَّى، فَأَوَّ

يَقُوُم ُمقَابَِل النَّاِس، َوالنَّاُس ُجلُوس  َعلَى ُصفُوفِِهْم فَ 
 .((فَيَِعُظُهْم، َويُوِصيِهْم، َويَأُْمُرُهْم 

( 881)، واللَّفظ له، ومسلم (166) رواه البخاري ] 
.] 

ا حديث إِنَّا نَْخُطُب، فََمْن أََحبَّ أَْن يَْجِلَس ))  :وأمَّ
 .((ِلْلُخْطبَِة فَْليَْجِلْس، َوَمْن أََحبَّ أَْن يَْذَهَب فَْليَْذَهْب 

 .فأكثر أئمة الحديث على أنَّ الصَّواب فيه اإلرسال

ازي،  :ِمنهم يحيى بن معين، وأبو ُزرعة الرَّ
عي  .والنَّسائي، وأبو داود، والبَيهقِّي، والوادِّ

 .والـُمْرسل من أقسام الحديث الضَّعيف

 .عن كالم الناس في أثناء خطبة العيد :الفرع الثاني

يُكَره لَِّمن حَضر خطبة العيد أْن يتكلَّم في أثنائها مع  
ـَما في  ال، لِّ ن المصلَّين، أو عبر الهاتف الجوَّ غيره مِّ



ن االنشغال عن االنتفاع بالخطبة، والتَّشويش  ذلك مِّ
ين، واإلخالل بأدب حضور مجالس على المستمع
كر  .العلم والذ ِّ

وقد قال فقيه المالكية أبو الحسن ابن بطَّال ــ رحمه 
 (:673/ 3" )شرح صحيح البخاري"هللا ــ في 

ه العلماء كالم النَّاس واإلمام يخطب  اهـ.وَكرِّ

 .عن بدأ خطبة العيد بالتكبير/  المسألة الثانية عشرة

ير َجَرى عليه عمُل السَّلف بَدأ خطبة العيد بالتَّكب
الح ــ رحمهم هللا ــ  .الصَّ

كما في كتاب " ُسننه"فأخرج سعيد بن منصور في 
، عن ُعبيد هللا بن عبد هللا بن (321/ 3" )المغني"

َماُم َعلَى اْلِمْنبَِر يَْوَم اْلِعيِد ))  :ُعتبة، أنَّه قال يَُكب ُِر اْْلِ
َراٍت، ثُمَّ يَْخُطُب، َوفِي الثَّانِيَِة قَْبَل أَْن يَْخُطَب تِْسَع تَْكبِي

 .((َسْبَع تَْكبِيَراٍت 

 .وسنُده صحيح 

هذا، قال عنه الحافظ ابن عبد البَر ِّ  (عبيد هللا)و
 :المالكي ــ رحمه هللا ــ

هو أحد الفقهاء العشرة، ثمَّ السَّبعة الَّذين تدور عليهم 
 اهـ.الفتوى

بَّان ــ رحمه هللا  : ــ عنهوقال الحافظ ابن حِّ



ن سادات التَّابعين  اهـ.وهو مِّ

ن  وثبَت عن إسماعيل بن أميَّة ــ رحمه هللا ــ وهو مِّ
َسِمْعُت أَنَّهُ يَُكبَُّر فِي اْلِعيِد ))  :أتباع التَّابعين، أنَّه قال

 .((تِْسعًا َوَسْبعًا 

: باب – 6671" )مصنَّفه"رواه عبد الرزاق في ] 
 ( [.التكبير في الخطبة

 .ه صحيحوإسناد

ن أئمة أهل الحديث والسُّنَّة على أنَّ  وقد نصَّ جمع مِّ
ن السُّنَّة :هذا التكبير  .مِّ

وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشَّافعي، وأحمد بن 
 .حنبل، وابن أبي ذئب، وابن المنذر، وغيرهم

 .أنـَّه يُسنُّ : بل جاء في مذاهب األئمة األربعة

مة  أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا فقال العالَّ
 (:183-181/ 3" )الفروع"ــ  في كتابه 

نسقًا ( وم)ويُسنُّ أْن يَستفتح األولى بِّسبع تكبيرات 
وقال : "، قال أحمد(وش)، والثَّانية بسبع …، (و)

ة: ُعبيد هللا بن ُعتبة ن السُّنَـّ ه مِّ  اهـ".إنَـّ

ية والمالكية والشافعية موافقة الحنف: تعني (و)والواو  
 .للحنابلة في حكم المسألة

 :وتابعه على نَقل اتفاقهم



ين يوسف بن عبد الهادي في كتابه  مغني "جمال الد ِّ
، "(غاية المرام"مع  – 268/ 7" ) ذوي األفهام

حاشية الروض "وعبد الرحمن ابن قاسم في كتابه 
 (.661/ 3" )المربع

بحث طويل وُمذاكرة مع بعض ولم يَمر بي بعد 
ن السَّلف الصالح، وال األئمة  طالب العلم عن أحد مِّ

مين أنَّه قال بخالف ذلك، وهللا تعالى أعلم  .الُمتقد ِّ

وعموًما فالخروج عن جادتهم َصعب، والعمل 
بخالفهم ليس بُِّرشد، ألنَّهم أفهم للنصوص، وأشدُّ في 

ر ال تُفهم العمل بها وأحرص، بل إنَّ األحاديث واآلثا
لل،  إال على ضوء فُهومهم، وإال كان الخطأ والزَّ
وخطبة العيد أيًضا ظاهرة، يَشهدونها ويَسمعون كيف 

 .تُبدأ؟ أبالتكبير أْم بالحمد؟

وأيًضا ال تَنَافر وتعارض بين التكبير والحمد، إذ هما 
جميعًا تعظيم هلل ــ عزَّ وجلَّ ــ ، وثناء عليه سبحانه، 

ن بدأ خطبته بالتكبير فقد بدأها بالثناء على هللا  ومِّ
 .سبحانه، وهو مقصود الحمد

 :وقد كتبت رسالة حول هذا الموضوع بعنوان

تذكير الَخلَِف بأنَّ بدأَ خطبة العيد بالتكبير هو "
 ".المنقول عن السَّلف

وَمن رام االستزادة والتوسع فليطالعها، وهي موجودة 
 ".اإلنترنيت"في الشبكة العنكبوتية 



للعيد خطبتان َّل خطبة /  لمسألة الثالثة عشرةا
 .واحدة

ال خالف بين العلماء ــ رحمهم هللا ــ أنَّ للعيد خطبتين 
 .يُفَصل بينهما بالجلوس

ذ كر ذلك فقيه الظاهرية أبو دمحم ابن حزم األندلسي ــ 
: مسألة – 682/ 2" )الُمحلَّى"رحمه هللا ــ في كتابه 

 :، فقال(682

مام قام فخطب الناس خطبتين يَجلس فإذا سلَّم اإل
بينهما جلسة، فإذا أتمهما افتَرق الناس، فإْن خطب قْبل 
الصالة فليست خطبة، وال يَجب اإلنصات له، كل هذا 
ال خالف فيه، إال في مواضع نذكرها إْن شاء هللا 

 اهـ.تعالى

 .ثُمَّ لم يَذكر بعد ذلك خالفًـا في الخطبتين

ن أهل العلم في فإذا لم يَكن خالف بين مَ  ن تقدَّمنا مِّ
الخطبتين، وأجمعوا عليهما، فينبغي أْن ال يَحصل بيننا 

 .اليوم، واألسلم لنا متابعتهم، وجعلهم قدوتنا في ذلك

وقال اإلمام عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ــ رحمه 
 83:ص" )مسائل اإلمام ابن باز"هللا ــ كما في كتاب 

 (:بن مانععبد هللا : ـــ تقييد وجمع

العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين، فال يَنبغي 
 اهـ.العدول عنه



" فتاوى نور على الدَّرب"وقال أيًضا كما في كتابه 
(12 /268:) 

خطبة العيد خطبتان، يَخطب خطبتين كالجمعة، هكذا 
 اهـ.قال أهل العلم

وقال العالمة أحمد بن يحيى النَّجمي ــ رحمه هللا ــ 
فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل "تابه في ك

 (:117/ 2" )والردود

علًما بأنَّ العمل اآلن جاٍر على الخطبتين عند ُمعظم 
الناس، وعامة الفقهاء، وفي اإلتيان بخطبة واحدة 
جالب للبلبلة وكثرة الن ِّقاش والتساؤالت، فلو عمل 
الخطيب بما َجرى عليه الفقهاء فهو أحسن في نظري 

 اهـ.ا على الجمعةقياسً 

 :وقد كتبت رسالة حول هذا الموضوع بعنوان

إسعاد الصُّحبة بأنَّ السَّلف الصالح على أنَّ للعيد "
 ".خطبتين ال خطبة

وَمن َرام االستزادة والتوسع فليطالعها، وهي موجودة 
 ".اإلنترنيت"في موقعي على الشبكة العنكبوتية 

 .لعيدعن التهنئة با/  المسألة الرابعة عشرة

ن  التهنئة بالعيد َجَرى عليها عمل السَّلف الصالح مِّ
أهل القرون المفضلة، وعلى رأسهم الصحابة ــ 

 .رضي هللا عنهم ــ



وقال العالمة أبو عبد هللا بن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا 
عن التهنئة بالعيد ( 16/ 3" )الفروع"ــ في كتابه 

 ":تقبَّل هللا منَّا ومنكم"بقول 

أنَّه فِّعل الصحابة، وأنَّه قول ": النَّصيحة"في 
 اهـ.العلماء

هو اإلمام أبو بكر " النَّصيحة"“وصاحب كتاب 
ي ــ رحمه هللا ــ  .اآلُجر 

بَّان في كتابه   – 18/ 1" )الثقات"وأخرج ابن حِّ
، عن علي بن ثابت ــ رحمه هللا ــ أنَّه (16288:رقم
 :قال

تقبَّل " :أنس عن قول الناس يوم العيدسألت مالك بن 
َما َزاَل َذِلك اأْلَمر ِعْندنَا، َما ))  :، فقال"هللا منَّا ومنك
 اهـ.((نََرى بِِه بَأًْسا 

وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ 
عن هذه ( 316/ 3" )المغني"رحمه هللا ــ في كتابه 

 :التهنئة

ت مالك بن أنس ُمنذ خمس سأل: وقال علي بن ثابت
لَْم يَُزْل يُْعَرُف َهَذا بِاْلَمِدينَِة ))  :وثالثين َسنة، وقال

 اهـ.((



وقال الحافظ ابن َحَجر العسقالني الشافعي ــ رحمه 
فتح الباري شرح صحيح "هللا ــ في كتابه 

 (:161: قْبل حديث رقم – 886/ 3")”البخاري

ينَا في  ِّ حسن عن ُجبير بن  ، بإسناد"المحامليات"َوُرو 
ُ ))  :نُفير أنَّه قال ِ َصلَّى َّللاَّ َكاَن أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ

: َعلَْيِه َوَسلََّم إَِذا اْلتَقَْوا يَْوَم اْلِعيِد يَقُوُل بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض 
ُ ِمنَّا َوِمْنَك   اهـ.((تَقَبََّل َّللاَّ

وحسَّن إسناده جالل الدين السيوطي الشافعي ــ رحمه 
 (.81/ 1" )الحاوي للفتاوى" ــ في هللا

وقال الحافظ ابن َحَجر العسقالني الشافعي ــ رحمه 
 (:28:ص" )جزء التهنئة في األعياد"هللا ــ في 

ينَا في كتاب  ِّ الَمذكور بسند حسن أيًضا " التُّحفة"َوُرو 
ن رجال الصَّحيح  إلى دمحم بن زياد األلهاني ــ وهو مِّ

ِ َصاِحب َرُسوِل هللِا رأيت أَبَا أُ ))  :قال – َماَمةَ اْلبَاِهِلي 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُول فِي اْلِعيِد أِلَْصَحابِهِ  تَقَبَّل : "َصلَّى َّللاَّ

ُ ِمنَّا َوِمْنُكم  ." ((َّللاَّ

وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ 
 (:316/ 3" )المغني"رحمه هللا ــ في كتابه 

 اهـ.إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيَّد :وقال أحمد

ده أيًضا ابن التُّركماني في كتابه  " الَجوهر النَّقي"وجوَّ
 (.للبيهقي" السُّنن الكبرى"بهامش  – 211/ 2)



ح التهنئة بالعيد بذلك عن الصحابة ــ رضي هللا  وصحَّ
 :عنهم ــ

نَّة "العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ في كتابه  تمام المِّ
 (.266:ص" )التعليق على فقه السُّنة في

سلسلة األحاديث الضعيفة "وقال في كتابه 
ة  – 287/ 13" )”والموضوعة وأثرها السَّيئ في األُمَّ

 (:6666: بعد رقم

ن طريق أُْخَرى قويَّة أنَّ الصحابة  :لكن قد ثبَت ذلك مِّ
تقبَّل )) : كانوا إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض

 اهـ.((ا ومنك هللا منَّ 

وبعض الناس ــ سددهم هللا ــ قد يُهن ِّئون بالعيد قْبل 
حلوله بيوم أو أكثر، أو يُهن ِّئون بِّه في ليلته، واألْمر 

 .في هذا سهل ــ إْن شاء هللا ــ

إال أنَّ المنقول عن السَّلف الصالح ــ رضي هللا عنهم 
وال ــ أنَّهم كانوا يُهن ِّئون بعضهم في نهار يوم العيد، 

 .َريب أنَّ األحبَّ عند الجميع فِّْعلُهم

عن حكم صوم يوم عيد /  المسألة الخامسة عشرة
 .الفطر

نََهى ))  :قال أبو سعيد الُخدري ــ رضي هللا عنه ــ
النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصْوِم يَْوِم الِفْطِر 

 .((َوالنَّْحِر 



، واللفظ له، ومسلم ( 1111) رواه البخاري ] 
(837.] ) 

، واللفظ له، ومسلم (1118)وأخرج البخاري 
، عن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ (1127)

َهذَاِن يَْوَماِن نََهى َرُسوُل ))  :أنَّ قال في خطبة العيد
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِصيَاِمِهَما يَْوُم فِْطِرُكْم : َّللاَّ

 .((ْن ِصيَاِمُكْم، َواليَْوُم اآلَخُر تَأُْكلُوَن فِيِه ِمْن نُُسِكُكْم مِ 

وقال الحافظ ابن عبد البَر ِّ النَّمري المالكي ــ رحمه 
 (:36/ 12" )التَّمهيد"هللا ــ في كتابه 

وصيام هذين اليومين ال خالف بين العلماء أنـَّه ال 
ن األحوال ال لِّـمتطوعٍ، وال  لناذٍر، يجوز على حال مِّ

ُمتََمت ِّع ال يَجد هْديًا، و ال ألحٍد  وال لِّقاٍض فرًضا، وال لِّ
ن الناس كل ِّهم أْن يصومهما، وهو إجماع ال تَناُزع  مِّ

 اهـ.فيه

ن نَقل اْلجماع على ُحرمة صوم يوم عيد الفطر،  وَممَّ
 :ويوم عيد األضحى أيًضا

موفَّق  الفقيه أبو الحسن الَماوردي الشافعي، والفقيه
لدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي، والفقيه بَدر الدين ا

 .العَيني الحنفي، وغيرهم

َّل عيد للمسلمين إَّل /  المسألة السادسة عشرة
 .عيدان



قال العالمة دمحم بن إبراهيم آل الشيخ ــ رحمه هللا ــ 
 (:111/ 2" )مجموع فتاويه ورسائله"كما في 

وقُربة إلى هللا إنَّ جنس العيد األصل فيه أنـَّه عبادة 
 اهـ.تعالى

 :وثبت عن أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلَمِدينَةَ َولَُهْم ))  قَِدَم َرُسوُل َّللاَّ

: َما َهَذاِن اْليَْوَماِن؟ قَالُوا: يَْوَماِن يَْلعَبُوَن ِفيِهَما، فَقَالَ 
ِ َصلَّى  ُكنَّا نَْلعَُب فِيِهَما فِي اْلَجاِهِليَِّة، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ
َ قَْد أَْبَدلَُكْم بِِهَما َخْيًرا ِمْنُهَما: هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  : إِنَّ َّللاَّ

 .((يَْوَم اأْلَْضَحى، َويَْوَم اْلِفْطِر 

، (1128)، وأبو داود ( 12633)رواه أحمد ] 
 ( [.1666)والنَّسائي 

مة  دمحم بن صالح بن عثيمين ــ رحمه هللا ــ وقال العالَّ
/ 6" )الشرح الُممتع على زاد المستقنع"في كتابه 

 :عقب هذا الحديث( 112

ث أُمـَّته  دِّ وهذا يدلُّ على أنَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال ُحب أْن تُحِّ
أعياًدا سوى األعياد الشَّرعية التي شرعها هللا ــ عزَّ 

 اهـ.وجل  ــ

 :وكتبه

 .القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد عبد

 



 


