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 مقدمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 

عبده  سيئات أعاملنا، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا  

 :عليه وسلم أما بعد ورسوله صىل اهلل

فهذه رسالة خمترصة أقرب هبا أحكام العيد للمسلمني متوخيا  فيها الدليل 

َوْلَتُكْن ﴿: والراجح من القول داللة للمسلمني عىل اخلري، واهلل عز وجل يقول

ٌة َيْدُعوَن إََِل اخْلرَْيِ  وال سالمة للمجتمع دينيا   [401: آل عمران ] ﴾ِمنُْكْم ُأمَّ

إال بمراجعة هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضوان  ودنيويا  

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة ﴿: اهلل عليهم والسري عليه، فاهلل عز وجل يقول

 .[14: األحزاب ] ﴾َحَسنٌَة ِلَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اْْلِخرَ 

: ينبغي أن تعظم قال اهلل عز وجل اهلل عز وجل شعرية من شعائر والعيد

َا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب ﴿ ْم َشَعاِئَر اهللَِّ َفإَِّنَّ ، ولن تعظم شعائر [21: احلج ] ﴾َوَمْن ُيَعظِّ

اهلل عز وجل يمثل تأديتها عىل وفق ما رشع سبحانه وتعاَل بعيدا  عن البدع 

ا هذه الشعرية عن مسارها الصحيح، مع أن كثريا  من اِلسلمني قد حرفو واخلرافات

فصارت أعيادهم رشكية وبدعية، يعظمون فيها القبور ويرصفون هلا النذور، 

ويذبحون ِف هذه األعياد لغري اهلل عز وجل مبجلني ومتقربني، فال حول وال قوة 

 .إال باهلل العيل العظيم
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من حكام وكذا أعياد اِلوالد البدعية وهلم جر، وأما ما صنعه عوام الناس 

ُعوا هَلُْم ﴿: وحمكومني من كثرة األعياد فهذا من احلرام قال تعاَل َكاُء رَشَ َأْم هَلُْم رُشَ

ْ َيْأَذْن بِِه اهللَُّ يِن َما ََل فهنالك عبد للثورة وآخر للجالء  [14: الشورى ] ﴾ِمَن الدِّ

وثالث لالستقالل ورابع لالنتصار، وخامس للجلوس إَل غري ذلك فال جيوز 

رىض هبذه األعياد اِلخالفة لرشيعة اهلل عز وجل اِلوافقة لدين أعداء الرسل ال

، وال جتوز اِلشاركة فيها صلوات اهلل عليهم أمجعني من اليهود والنصارى وغريهم

 باحلضور، أو الفرح والرسور، ِلا ِف ذلك من الرىض بمخالفة الرشع القويم

كتاب والسنة عىل فهم سلف األمة والرصاط اِلستقيم، بل الواجب علينا األخذ بال

: ِف االعتقادات واِلعامالت والعبادات، فهذا هو سبيل النجاة قال اهلل عز وجل

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه َذلُِكْم ﴿ ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوُه َواَل َتتَّبُِعوا السُّ ي ُمْسَتِقيام  َفاتَّ
اطِ َوَأنَّ َهَذا ِِصَ

اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتتَّ   .[452: األنعام ] ﴾ُقونَ َوصَّ

أسأل اهلل عز  «القول السديد ِف تقريب أحكام العيد»وأسميت هذه الرسالة 

وجل القبول هلا وجلميع األعامل وأسأله اِلغفرة يل ولوالديَّ وِلشاخيي ومجيع 

 .اِلسلمني، واحلمد هلل رب العاِلني

 .أبو حممد عبد احلميد بن حييى بن زيد احلجوري الزعكري

 (.4124/ذي احلجة/12)

وهذا ِف التسويد األخري وإال فإن هذه الرسالة قد ُكتبت قبل ثالث سنوات، 

 .وال حول وال قوة إال باهلل
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- :تعريف العيد

  :(1/491)عالملقن ِف اإلاِل ابن : قال

 .بتكرار السنيني ههو مشتق من العود وهو الرجوع لتكرار

 .وقيل لعود الرسور بعوده

 .ائد اهلل عىل عباده ِف ذلك اليوموقيل لكثر عو

وقيل سمي بذلك تفاؤال  بعوده عىل من أدركه كام سمميت القافلمة حمني خروجهما 

  ها.تفاؤال  بقفوهلا ساِلة وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة

 :(2/1) العريب ِف حتفة األحوذي ابن : قالو

 ابمن:  قمالن وسمي عيدا  من وقته لكونه يعود عىل قوم بالرسور وعمىل قموم بماحلز

 .العيد كل يوم فيه مجع واشتقاقه من عاد يعود كأَّنم عادوا إليه ةسيد

 .وقيل من العادة ألَّنم اعتادوه

كرسم العمني فقلبمت بعود  هوهو من ذوات الواو وكان أصل[لقناِل ابن](:  قلت) 

 .الواو كاِليقات واِليزان من الوقت والوزن ومجعه أعياد

 .بالياء وأصله الواو للزومها ِف الواحدوإنام مجع : اجلوهري : قال

 ها .للفرق بينه وبني أعواد اخلشب : قالوي:  قال
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إذا أطلق العيدان عند اِلسلمني فهام عيد األضحى وعيد الفطر أمما عيمد  -(فائدة)

 .الفطر فمناسبته انقضاء اِلسلمني من صوم رمضان

مل الصالح فيها أحب وأما عيد األضحى فمناسبته اختتام عرش ذي احلجة التي الع

عباس عند البخماري فاِلناسمبة هلمذين العيمدين  ابنإَل اهلل من غريها كام ِف حديث 

مناسبة رشعية وهنالك عيد ثالث وهو يوم اجلمعة وليس ِف اإلسمالم عيمد سموى 

 .(5/415)هذه األعياد الثالثة راجع الرشح اِلمتع 

- :متى شرعت صالة العيد

ِف السمنة الثانيمة  -صىل اهلل عليمه وآلمه -رسول اهلل هصالاِللقن أول عيد  ابن : قال

 (1/492) عالماإل.من اهلجرة

 : قمالط هجر ِف حوادث السمنة الثانيمة ( 5/51)كثري ِف البداية والنهاية  ابن : قال

بزكاة الفطر وقد قيل  -صىل اهلل عليه وآله -جرير وِف هذه السنة أمر رسول اهلل ابن

خطب الناس قبل الفطر بيموم أو يمومني  -عليه وآله وسلم صىل اهلل-أن رسول اهلل 

 .وأمرهم بذلك

صمالة العيمد وخمر   -صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملم-وفيها صىل رسول اهلل  : قال

صمىل اهلل عليمه وآلمه -بالناس إَل اِلصىل فكان أول صالة عيمد صمالها رسمول اهلل

  -وسلم
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النجايش فكانت حتمل بمني يمدي وخرجوا بني يديه باحلربة وكانت للزبري وهبها له 

 ها.ِف األعياد -صىل اهلل عليه وآله وسلم-رسول اهلل 

 (5/415)العيثيمني ِف الرشح اِلمتع ط آسام  : قال (فائدة)

سمببها  من باب إضافة اليشء إَل وقته وإَل سببه فهذه الصالة"صالة العيدين"قوله 

 ها .إال ِف العيدين العيدان وهي أيضا  ال تصىل

   -:األحتفال باألعياد غري الشرعيةحكم 

 ؛أخمرى اأعيماد  الناس لكن قد اختذ تقدم معنا أن األعياد عند اِلسلمني ثالثة ال غري 

 : قمالنتصار بدر واألحتفال بغزوة الفتح وكذلك بيوم اجلالء وغري ذلك  اكاِلولد و

انمت كل من أقام عيدا  ألي مناسبة سمواء ك :(5/412)الشيخ العثيمني ِف الرشح 

أو  -صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملم-هذه اِلناسبة أنتصار للمسملمني ِف عهمد النبمي 

صىل اهلل عليمه وآلمه -أنتصار هلم فيام بعد أو أنتصار قومه فإنه مبتدع وقد قدم النبي 

إن اهلل قمد أبمدلكم بخمري : قالاِلدينة فوجد لألنصار عيدين يلعبون فيهام ف -وسلم

 -صىل اهلل عليه وآله وسملم-ى مما يدل عىل أن النبي منهام عيد الفطر وعيد األضح

 ها .ال حيب من أمته أن حتدث أعيادا  سوى األعياد التي رشعها اهلل عز وجل

- :السبب يف مشروعيتهما

 :(1/492) اِللقن ِف اإلعالم ابن : قال
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وقد كان للجاهلية يومان معمدان للعمب فأبمدل اهلل تعماَل اِلسملمني ممنهام هبمذين 

يظهر فيهام تكبري اهلل تعاَل وحتميده ومتجيده ظهمورا  شمائعا  يمبغ   ناللذي نياليوم

را  عىل ما أنعم اهلل به من آداء العبادات التي ِف يومها وقبلهما كاِلرشكني وجعلهام ش

كإمتممام الصمموم ِف عيممد الفطممر وممما يقممع فيممه مممن العبممادات القمماِصة واِلتعديممة 

 ها .وأعظمها أقامة وضيفة احلجوكالعبادات الواقعة ِف عرش ذي احلجة 

وغمريه ( 4421)اِللقن رمحه اهلل ما أخرجه أبو داود رقمم  ابنوالدليل عىل ما ذكره 

كمان ألهمل  : قمالنس بن مالك ريض اهلل عنمه أنمه أعن  ،عن محيد، محادمن طريق 

كمان  : قمال} -صىل اهلل عليه وآله وسلم-يلعبون فيهام فلام قدم النبي يومان اِلدينة 

 {م يومان تلعبون فيهام وقد أبدلكم اهلل هبام خريا  منهام يموم الفطمر ويموم النحمرلك

 .وهو حديث صحيح

وإن كان محيد يدلس عن أنس فقد علمت الواسطة وهو ثابت البنما  فمال ييفم ِف 

 تبمنيالعالئي ِف جامع التحصيل فعيل تقدير أن تكون مراسيل  : قالصحة احلديث 

 .تج بهالواسطة فيها وهو ثقة حي

وأخرجمه ( 125-428-2/402)وقد أخر  احلديث أمحد ِف مواضع من مسنده 

 .واحلمد هلل، من أنسبالتحديث يد محوفيه ترصيح ( 2/150)برقم 

حدثنا يزيمد بمن خالمد بمن موهمب  :(1) ِف أحكام العيدين الفريايبأبو بكر  : قال

عمن  ،لقتبما ا عن عيما  بمن عبماس ،يوبأسعيد بن  أنباوهب  ابنالرميل حدثنا 

صمىل اهلل عليمه وآلمه -أن النبمي ؛عن عبد اهلل بمن عممرو ،ِفدعيسى بن هالل الص
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رجمل  : قمالاهلل هلذه األممة ف هلرجل أمرت بيوم األضحى عيدا  جعل : قال -وسلم

ال ولكن تأخمذ ممن شمعرت وتقلمم ممن  : قال ؟أضحي هبا منيحة أنثىافرأيت إال 

احلديث أخرجمه ابمو . متام أضحيتك أضفارت وحتلق عانتك وتقص شاربك فذلك

واحلماكم ِف اِلسمتدرت ( 1/181)والدارقطني ( 2/141)النسائي ( 1289)داود 

 .وإسناده حسن( 9/116)والبيهقي  (1/112)

- :األصل يف مشروعية العيد

 .أألصل ِف مرشعية صالة العيد الكتاب والسنة واألمجاع

 .[1:الكوثر] ﴾بَِّك َواْنَحرْ َفَصلِّ لِرَ ﴿ اهلل تعاَل : قالأما الكتاب فقد 

 .واِلشهور عند اِلفرسين أن اِلراد بذلك صالة العيد

هلما  -صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملم-أما السنة فاألحاديث متمواترة ِف صمالة النبمي

وخروجه بالناس إَل اِلصىل حتى أنه أمر بإخرا  احلي  وذوات اخلدور إَل اِلصىل 

 .يشهدن اخلري ودعوة اِلسلمني

 -صىل اهلل عليمه وآلمه وسملم-عباس شهدت صالة الفطر مع رسول اهلل  ابن  :قال

 .بكر وعمر فكلهم يصليها قبل اخلطبة أيبو

صمىل  -صىل اهلل عليه وآلمه وسملم-أن رسول اهلل  امريض اهلل عنهوعنه وعن جابر 

 .متفق عليه. العيد بغري آذان وال أقامة
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واألحاديمث ِف البماب ، صالة العيمد أما األمجاع فقد أمجع اِلسلمون عىل مرشوعية

 .مذكورة ِف أبواب العمل؛ فال داعي للتكرار

مممع الرشممح الكبممري والبيممان (2/96)واِلغنممي( 4/468)األفصمماح  :جممعار

 .(1/611)للعمرا 

- :حكم صالة العيد

 :أقوال ثالثة عىلأختلف العلامء ِف هذه اِلسألة 

ثموا وهمذا قمول مالمك والثموري َّنا سنة مسنونة فلو تركهما النماس َل يمأإ -األول

عمىل  حجمتهميوسف وُحكي رواية عن أمحد و أيبورواية عن الشافعي وإسحاق و

ال  : قال ؟هل عىلَّ غريهن» :وفيه( 44م/16خ)عند الشيخني قوهلم حديث طلحة 

مخس صلوات كتبهن اهلل عمىل » (:115) داود أيبعند  وحديث عبادة «إال أن تطوع

 .ركوع وسجود وَل يرشع هلا آذان فلم جتب ابتداء بالرشع ذات ةوألَّنا صال «عباده

أَّنا فرض كفاية فإن أجتمع أهل البلد عىل تركها أثموا وقوتلوا عىل تركها  -الثاني

 ابمنفية والشافعية وهو أختيمار نوهذا ظاهر مذهب احلنابلة وهو قول طائفة من احل

 .قدامة

حنيفمة ولكنمه ال يسمميها  أيبل أَّنا واجبة عىل األعيان كاجلمعة وهمو قمو -الثالث

ممن وجمب عليمه حضمور  : قمالفرضا  وقول الشافعي كام ِف خمترص اِلمز  حيمث 

 .اجلمعة وجب عليه حضور العيد وقول الليث ورواية عن مالك
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أممر النسماء أن  -صىل اهلل عليه وآله وسملم-واستدل من يقول بالوجوب أن النبي

احلمديث متفمق عليمه . ن يعتزلن اِلصمىلخيرجن لصالة العيد حتى أنه أمر احلي  أ

صمىل اهلل عليمه وآلمه -واألمر يقتيض الوجوب فإذا كمان رسمول اهلل  ،م عطيةأعن 

ِف النساء أَّنن لسن من أهمل  ء فالرجال من باب أوَل ألن األصلأمر النسا -وسلم

 .جتامعاال

ؤه وخلفما -صىل اهلل عليمه وآلمه وسملم-ومما استدل به عىل الوجوب مالزمة النبي

الراشدين عىل العمل الظاهر دليل عىل الوجوب وهذا يعتقد بام قبله ألن األصل ِف 

  ستحباباِلداوم عىل اليشء إذا َل يكن فيه أمر اال

 .أَّنا من شعائر الدين الظاهرة -الثالث

( 4450)الذي أخرجمه أبمو داود  ديثاحلواسُتدل عىل وجوب صالة العيد أيضا  ب

صمىل اهلل عليمه وآلمه -أن النبمي  عمن عموممة لمه؛، سبن أنمعمري  أيبعن ، وغريه

أمرهم أن يغدوا إَل اِلصىل من الغد حني أتى نفمر ممن األعمراب وأجمزوا  -وسلم

 .(4541) «الصحيح اِلسند»برؤية اهلالل واحلديث ِف 

 :(12) صاحب اِلوعظة احلسنة : قال

ب ألن اخلمرو  اخلطابفجوى واألمر باخلرو  يستلزم األمر بالصالة ِلن ال عذر له 

وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يسمتلزم وجموب اِلتوسمل إليمه والرجمال أوَل ممن 

 .النساء بذلك
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سقط اجلمعة إذا اتفقا ِف يوم واحد كمام ومن األدلة عىل وجوب صالة العيدين أَّنا تُ 

 .وغريهم( 452) حكام العيدأِف  الفريايبو( 4021)داود  أيب دثبت عن

المزبري فصمىل  ابمناجتمع يوم فطر ويوم مجعة زممن  : قالجريج عن عطاء  ابنعن 

 .أصاب : قالعباس ف بنركعتني فذكر ذلك ال

  .ن شاء اهلل تعاَلإوستأيت هذه اِلسألة باتم من هذا 

ولنا عىل وجوهبا ِف اجلملمة أممر اهلل تعماَل هبما  :مع الرشح (2/92)ِف اِلغني : قال

 .[1:الكوثر]﴾ َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحرْ ﴿لقول 

عمىل فعلهما  -صىل اهلل عليه وآلمه وسملم-واألمر يقتيض الوجوب ومداومة النبي 

وهذا دليل الوجوب وألَّنا من أعالم الدين الظاهرة فكانت واجبة كاجلمعة وألَّنا 

 .لو َل جتب َل جيب قتال تاركها كسائر النوافل

بما  عمىل ومن جيعل العيمد واج( 482-11/481) تيمية كام ِف اِلجموع ابن : قالو

األعيان َل يبعد أن يوجبه عىل من كان ِف البلد من اِلسافرين والنساء كمام كمان فمإن 

صمىل اهلل -مجيع اِلسلمني من الرجال والنساء كانوا يشهدون العيمد ممع رسمول اهلل

 .قوى من القول بأنه فرض كفايةأعىل األعيان  هوالقول بوجوب -عليه وآله وسلم

صمىل اهلل -فهذا ضعيف جدا  فإن هذا مما أمر بمه النبمي  نه تطوعإ :قالوأما قول من 

وداوم عليه هو وخلفماؤه واِلسملمون بعمده وَل يعمر  قمط دار  -عليه وآله وسلم

وا اهللََّ ﴿: رتت فيها صالة العيد وهو من أعظم شعائر اإلسالم وقولهيإسالم  ُ َولُِتَكمرِّ

بمري ِف العيمدين أممر بالصمالة ونحو ذلك من التك [485: البقرة] ﴾َعىَل َما َهَداُكمْ 
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وإذا َل يرخص النبمي  ،ىاِلشتملة عىل التكبري الزائد والراتب بطريق األوَل واألخر

 .فكيف للرجال، للنساءِف تركه   -صىل اهلل عليه وآله وسلم-

هو فرض عىل الكفاية قيل له همذا إنمام يكمون فميام  : قالرمحه اهلل تعاَل ومن  : قال 

لبع  كذفن اِليت وقهر العدوا وليس يوم العيمد مصملحة حتصل مصلحته بفعل ا

 ،أعظمم ممن اجلمعمة جتامعيقوم هبا البع ، بل صالة يوم العيد يرشع هلا االمعينة 

صمالتكن ِف  ": قالبل أذن هلن فيها و ،فإنه أمر النساء بشهودها وَل يؤمرن باجلمعة

بذلك كمان حتكمام  هام قدر مف ؛ثم هذا اِلصلحة بأي عدد حتصل "بيوتكن خري لكن 

سواء قيل بواحد أو أثنني أو ثالثة وإذا قيل بأربعني فهو قيماس عمىل اجلمعمة وهمو 

فرض عىل األعيان فليس ألحد أن يتخلف عن العيد إال لعجزه عنه وإن ختلف عن 

 اهم.واهلل أعلم. و أنوثةاجلمعة لسفر أ

ث طلحة ليس فيمه بأن حدي ستحبابورد من قا ل هبذا القول عىل أدلة القائلني باال

نفي الواجب لسبب وإنام فيه صالة فريضة أخرى من كل يوم من غمري سمبب واهلل 

 اهم.تعاَل أعلم

 .وأما قوهلم َل يرشع هلا أذان فكذلك اجلنازة َل يرشع هلا أذان وال أقامة وهي واجبة

وكذلك لو نذر رجل أن يصيل ركعتني أو أربع لوجب عليه صمالاا ممن غمري أذآن 

 .ةقامإوال 
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بعد أن ذكمر ترجيحمه أن صمالة العيمد ( 12/464)تيمية كام ِف اِلجموع ابن : قال

حنيفة وغريه وهي أحد أقموال الشمافعي وأحمد  أيبكقول  : قالواجبه عىل األعيان 

 .القولني ِف مذهب أمحد

ال جتمب ِف غايمة البعمد فإَّنما ممن أعظمم شمعائر اإلسمالم  : قالوقول من  : قالو

 .أعظم من اجلمعة وقد رشع فيها التكبري والناس جيتمعون هلا

هي فرض عىل الكفاية ال ينظبط فإنه لو حيفها ِف اِلرصم العظميم  : قالوقول من 

أربعون رجمال  َل حيصمل اِلقصمود وإنمام حيصمل بحضمور اِلسملمني كلهمم كمام ِف 

 اهم.اجلمعة

الزم "-صىل اهلل عليمه وآلمه وسملم-الشوكا  ِف السيل أعلم أعلم أن النبي  : قال

هذه الصالة ِف العيدين وَل يرتكها ِف عيد من األعياد وأمر الناس باخلرو  هلا حتمى 

أمر بخرو  النساء العواتمق وذوات اخلمدور واحلمي  وأممر احلمي  أن يعتمزلن 

، ودعوة اِلسلمني حتمى أممر ممن ال جلبماب هلما أن تلبسمها الصالة ويشهدن اخلري

الصالة واجبة وجوبا  مؤكدا  عمىل األعيمان  أختها من جلباهبا وهذا كله يدل عىل أن

 (4/245)هم السيل .ا .ال عىل الكفاية

 

 إن اجتمع أهل بلد على ترك صالة العيد؟

 .ه من اِلسائل اِلتقدمةهذا اِلسألة متفرع
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وهل يقاتلون عىل تركهم عمىل قمول عاممة ( 1/615)ِف البيان رشح اِلهذب  : قال

 .ا فيه وجهانابنأصح

 .ون ألَّنا نفل واإلنسان ال يقاتل عىل ترت النفل ال يقاتل أحدهم

أسحاق أَّنم يقاتلون ألَّنا من األعالم الظاهرة ِف الرشع وِف  أيبوهو قول  الثاني

 .عىل تركها نقص ظاهر ِف الدين جتامعاال

الصباغ وعندي أن هذا القائل رجع إَل قول األصمطخري ألنمه إذا جماز  ابن : قال

األثم والقتل وال يستحقون مثل ذلمك إال عمن معصمية  لإلمام قتاهلم حلقهم بذلك

 اهم.ركهاألن حد الواجب ما أثم ت ؛واجبة توإذا كانوا عاصني برتكها كان

ركها هو مذهب احلنابلة وهو الراجح حلديث أنمس ِف صمحيح مسملم أن اوقتال ت

إذا غزى قوما  تركهم إَل الفجر فمإن سممع "-صىل اهلل عليه وآله وسلم-رسول اهلل

 "أغارآن أمسك وإال أذ

بكر مانعي الزكاة شاهدنا أنه لو متالئ أهمل بلمد عمىل تمرت شمعرية ممن  أيبولقتال 

 .شعائر الدين الظاهرة أن عىل إمام اِلسلمني قتاهلم حتى يرجعوا مما هم فيه

 مع الرشح الكبري( 2/98)راجع اِلغني

ودعماهم إَل  وهاأن هؤالء ترك اإلمامإذا علم  :(5/451)العثيمني  : قال (فائدة)

فعلها ولكنهم أِصوا عىل الرتت فإنه جيب عليه مقاتلتهم واِلقاتلة غمري القتمل فهمي 

أوسع فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله وال يلزم من وجوب اِلقاتلة أن يكون 

َوإِْن َطاِئَفَتماِن ِممَن  ))اهلل تعماَل : قمالقاتل كافرا  بل قد يكون مؤمنما  ويقاتمل كمام اِلُ 
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تِمي َتْبِغمي اِلُْ  ا َعىَل األُْخَرى َفَقماتُِلوا الَّ ُحوا َبْينَُهاَم َفإِْن َبَغْت إِْحَداُُهَ
ْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلِ

ُحوا َبْيمنَُهاَم بِاْلَعمْدِل َوَأْقِسمُطوا إِنَّ اهللََّ حُيِمبُّ 
َحتَّى َتِفيَء إََِل َأْمِر اهللَِّ َفإِْن َفماَءْت َفَأْصملِ

ُقمموا اهللََّ َلَعلَُّكممْم  * اِلُْْقِسممطنِيَ  إِنَّمماَم اِلُْْؤِمنُمموَن إِْخممَوٌة َفَأْصمملُِحوا َبممنْيَ َأَخممَوْيُكْم َواتَّ

 اهم.^[40-9:احلجرات((]ُتْرمَحُونَ 

 (44)القيم كام ِف كتاب الصالة ابنالقول أختاره من اِلحققني  ذاوه

 (81)وهو أختيار شيخ األسالم كام ِف األختيارات 

العثيممني وهمو اختيمار شميخنا مقبمل رمحمه اهلل  ابن  والسعدي وواختاره الشوكا

 .تعاَل

(  1/510)العمدة رشح العممدة ( 111-8/112)رجمب  بنراجع فتح الباري ال

اِلجمموع ومع الرشمح (2/92) قدامة بناِلغني ال( 454-5/419)الرشح اِلمتع

 (1/615)البيان للعمرا  ( 4/245)والسيل ( 5/5-6)

- :إىل املصلىحكم حضور النساء 

تقدم لك القول بوجوب صالة العيد عىل مجيع اِلكلفني من الرجمال والنسماء بقمي 

 .عليك أن تعر  حكم حضور النساء إَل اِلصىل لصالة العيد

 .أختلف العلامء ِف حكم خرو  النساء إَل اِلصىل ِف صالة العيد عىل أقوال
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ممنهم علقممة وروي  ُحكي عن طائفة من السلفهذا القول أنه مستحب و -األول

بكر وهو قمول إسمحاق  أيبعمر أنه كان خير  نساءه وهو مروي عن عىل و ابنعن 

 "ال أحب منعهن أذا أردن اخلرو "منصور  ابنأمحد ِف رواية  : قالحامد و ابنو

ه طائفمة ممن بم قمالأنه مباح غري مستحب وال مكروه ُحكي عن مالمك و -الثاني

 .احلنابلة

وهو قول النخعي وحيمي -صىل اهلل عليه وآله وسلم-النبي  أنه مكروه بعد -الثالث

ال يعجبني ِف زمننا ألنمه  : قالاِلبارت وأمحد ِف رواية حرب  ابناألنصار والثوري و

-صىل اهلل عليه وآله وسلم-فتنة وأستدل هؤالء بأن احلال قد تغري بعد موت النبي 

مما -اهلل عليه وآله وسلم صىل-ت رسول اهلل درريض اهلل عنها لو أعائشة ت قالوقد 

 .أحدث النساء بعده ِلنعهن اِلساجد كام منعت نساء بني إرسائيل

حنيفمة وأصمحابه  يبأنه يمرخص للعجمائز دون الشمواب وهمذا قمول أل -الرابع

عبماس لكمن سمنده  ابنحنبل عن أمحد وهو مروي عن  هومروي عن النخعي ونقل

 .ضعيف

ن ذوات اهليئات وفرس أصمحابه يستحب اخلرو  للعجائز ومن ليست م-اخلامس

ه هلن اخلرو  ِلا ذوات اهليئات بذوات احلسن واجلامل ومن متيل النفوس إليها فيكر

 هما.فيه من الفتنة

بكمر وعممر وهمو  أيباحلماف  وكمذا الشموكا  قمول سمادس عمن وونقل عياض 

-1/161)واألوسمط ( 10-9/29)رجمب  بمنراجع فتح البماري ال.الوجوب
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(                  1/606)الفممتح ( 1/580)مممع الرشممح الكبممري النبيممل(2/402)نمميغاِل( 162

 ( 624-1/620)البيان 

خرو  النسماء إَل مصمىل العيمد لشمهود  استحبابوالراجح هو القول األول وهو 

اخلري ودعوة اِلسلمني ويدل عىل ذلك ما أخرجه البخاري ومسملم ممن حمديث أم 

أن  " -صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملم-ت أمرنما رسمول اهللقالمعطية ريض اهلل عنها 

خيرجن يوم النحر ويموم الفطمر العواتمق وذوات اخلمدور واحلمي  فأمما احلمي  

ت فقيمل يما رسمول اهلل أرأيمت قالمفيعتزلن اِلصىل ويشهدن اخلري ودعوة اِلسلمني 

 "لتلبسها أختها من جلباهبا : قالأحدانا ال يكون هلا جلباب 

تدرت وقيل هي التي َل تمبن ممن ما وهي الشابة أول العواتق والعتق مفردها العاتق 

النمووي قيمل سمميت  : قماله ِف النهايمة قالوالدهيا وَل تزو  وقد أدركت وشبت 

عاتقا  ألَّنا عتقت عن امتهاَّنما ِف اخلدممة واخلمرو  ِف احلموائج وقيمل قاربمت أن 

 .ستقل ِف بيت زوجهاتتتزو  فتعتق من قهر أبوهيا وأهلها و

ه ِف النهايمة قالموقيل سرت يكون ِف ناحية البيت تقعد البكمر ورائمه  واخلدور البيت

 .ورشح النووي عىل مسلم

وقد بوب البخاري رمحه اهلل تعاَل عىل احلديث بماب خمرو  النسماء واحلمي  إَل 

 اسمتحباب( أم عطيمةحمديث أي )وفيمه (1/606)احلماف  ِف الفمتح : قالاِلصىل 

 هما .واب أم ال وذوات هيئات أم الخرو  النساء إَل العيدين سواء كانت ش

 :(1/528)الشوكا  ِف النيل  : قال
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والقول بكراهية اخلرو  عىل اإلطالق رد لألحاديث الصمحيحة بماْلراء الفاسمدة 

 اهم.اه ِصيح احلديث اِلتفق عليهبأيوختصيص الشواب 

 : قمالويسمتحب أن حييفم العبيمد والصمبيان (1/624)العممرا  ِف البيمان : قال

سنة العيد ال تتأكد ِف حق العبيد والنساء والصبيان كام نتأكمد ِف حمق  ا ألنبناأصح

بكر القول بالوجوب فمال يثبمت عنمه فقمد  أيبل عن قوأما الن اهم. الذكور البالغني

بمن غيماث عمن احلسمن بمن  عن حفص (1/484)شيبة ِف اِلصنف أيب ابنأخر  

حق عىل كل ذوات نطماق "و بكر أب : قال : قالعبيد اهلل بن عروة عن طلحة اليامي 

 أيب  اليامي وبمني رصفهو ضعيف لألنقطاع بني طلحة بن م "اخلرو  إَل العيدين

بكر ريض اهلل عنه فطلحة َل يسمع من أحٍد من الصحابة عمدى أنمس ممع اخلمال  

 .فيه

اِلنمذر ِف  ابمنو(1/484)شميبة  أيب ابمن دوأما ما جاء عن عمىل ريض اهلل عنمه عنم

بكر فهمو ضمعيف حمدا  ممن طريمق احلمارث  أيببلف  حديث (1/161)األوسط 

 األعور عنه وقد كذب 

صىل اهلل -أقرب األقوال إَل الصواب وأمر رسول اهلل ستحبابفعيل هذا القول باال

 ستحبابيكون لإلرشاد ولبيان توكيد اال -عليه وآله وسلم

سمط واألو( 1/484)شميبة أيب ابمنعمن  دعمر ريض اهلل عنم ابنما ما صح عن وأ

كان عبد اهلل بن عمر خيمر  " : قالمن طريق أيوب عن نافع (1/162)اِلنذر  بنال

 "إَل العيد من استطاع من أهله



 

 

11 

الصمحابة خلمرو   استحبابنه يدل عىل أفليس فيه داللة عىل وجوب وأكثر ما فيه 

 .لعيدلالنساء إَل اِلصىل 

فقمد ( 159-11/158)تيمية رمحه اهلل تعاَل كمام ِف اِلجمموع  ابن : قال(فائدة) 

أن صممالان ِف " -صممىل اهلل عليممه وآلممه وسمملم-أي رسممول اهلل )أخممر اِلؤمنممات 

 "البيوت أفضل هلن من شهود اجلامعة واجلمعة إال العيد فإنه أمرهن بماخلرو  فيمه

 .ولعله واهلل أعلم ألسباب

 .أنه ِف السنة مرتني فقيل بخال  اجلمعة واجلامعة -األول

ة واجلامعة فإن صمالاا ِف بيتهما الظهمر همو عبدل خال  اجلمأنه ليس له  -الثاني

 .مجعتها

أنه خرو  إَل الصحراء لذكر اهلل فهو شبيه باحلج من بع  الوجوه وهلمذا  -الثالث

 ات إذا علممتَّ أبيللحجيج ومعلموم أن الصمح افقةالعيد األكر ِف مواسم احلج مو

األفضل فمإن ذلمك يلمزم أن أن صالان ِف بيوان أفضل َل يتفق أكثرهن عىل ترت 

 اهم.أفضل القرون عىل اِلفضول من األعامل 

ال يثبت  خرو  النساء للعيد والنسخ استحبابذهب الطحاوي إَل نسخ  (فائدة)

عباس أنه شمهده  ابنباإلحتامل وبأن تاريخ الوقت ال يعر  وتعقب بداللة حديث 

ح ِف حمديث أم وهو صغري وكذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد الطحاوي وقد ِص

عطية بعلةاحلكم وهو شهود اخلمري ودعموة اِلسملمني ورجماء الركمة ذلمك اليموم 

وَل يثبمت عمن -صىل اهلل عليه وآله وسلم-وطهرته وقد افتت به أم عطية بعد النبي 
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أحد من الصحابة خمالفتها ِف ذلمك وِف قمول الطحماوي أرهابما  للعمدوا نظمر ألن 

ِف  ننممبكمار اِلإ اهمم.ِف احلرب دال عىل الضمعفاالستنصار بالنساء والتكثر هبن 

 (142.)قيد أثار السنن نقال  عن أخطاء اِلصلنينت

 (1/484)ِف اِلصنف شيبة أيب ابنأخر   (فائدة)

حدثنا حفص بن غياث عن حجا  بن أرطئة عن عبد الرمحن بن عبماس عمن  : قال

ر  بناتمه ونسماءه خُيم" -صىل اهلل عليه وآله وسلم-كان رسول اهلل : قالعباس  ابن

 .هذا حديث ضعيف حجا  بن أرطئة ضعيف ومدلس وقد عنعن "إَل العيد

يؤخذ من مثل حديث أم عطية فام  -صىل اهلل عليه وآله وسلم-وخرو  نساء النبي 

صمىل اهلل عليمه وآلمه -كان هلن رضوان اهلل عليهن أن يتخلفن عن أممر رسمول اهلل 

 .وعن خطبته -وسلم

من طريق سفيان عن عبد اهلل بن جابر عمن (1/481)شيبة أيب ابنأخر  ( فائدة)

 .عمر أنه كان ال خير  نساءه ِف العيدين ابننافع عن 

 :فهذا أثر ضعيف لسببني

ابر اليوب عن نافع وأيوب من األثبات ِف نافع وأيوب جخمالفة عبد اهلل بن -األول

 إمام ثقة ثقة

عنه العجيل بأنمه خيمالف ِف  : قالمعني فقد  ابنعبد اهلل بن جابر وإن وثقه -الثاني

 .ولعل هذا منها واهلل أعلم هحديث
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- :الغسل للعيد

 (40/166)عبد الر رمحه اهلل تعاَل ِف التمهيد ابن : قال

ممن  -صىل اهلل عليه وآله وسلم-وأما االغتسال هلام فليس فيه يشء يثبت عن النبي 

 اهم.عىل غسل اجلمعة ياسا  قوجهة النقل وهو مستحب عند مجاعة من أهل العلم 

يستحب ذلمك ولميس بواجمب يمأثم ممن (1/152)اِلنذر ِف األوسط  ابن : قالو

 ."اصبحوا تطهروا "فإذا  ) /  (:كام ِف اِلغني  اخلرقي  لقاوتركه 

عممر يغتسمل  ابمنقدامة مجلته أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد وكان  ابن : قال

علقممة وعمروة وعطماء  : قمالنمه وبمه يوم الفطر وروي ذلك عن عىل ريض اهلل ع

 ابمناِلنمذر ِلمارواه  ابمنوالنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشمافعي و

كان يغتسل يموم  -صىل اهلل عليه وآله وسلم-عباس والفاكه بن سعد أن رسول اهلل 

والنه يوم جيتمع الناس فيه للصالة فاستحب الغسل فيه كيوم ...الفطر واألضحى 

  اهم.وإن اقترص عىل الوضوء أجزأه اجلمعة

الشمافعي واألصمحاب يسمتحب الغسمل و : (5/44)النمووي ِف اِلجمموع : قال

 اهم.عمر والقياس عىل اجلمعة ابنللعيدين وهذا ال خال  فيه واِلعتمد فيه أثر 

وكان يغتسل للعيدين صمح احلمديث فيمه وفيمه (4/114)القيم ِف الزاد ابن : قال

عباس من رواية جبار بن مغلس وحديث الفاكمه بمن  ابنحديثان ضعيفان حديث 

عمر ممع شمدة اتباعمه  ابنسعد من رواية يوسف بن خالد السمتي ولكن ثبت عن 

 اهم.للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه
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- :(:  قلت)

ِف ذلك يشء فحديث  -صىل اهلل عليه وآله وسلم-أما احلديث فلم يثبت عن النبي 

ِف الزوائد همذا إسمناد فيمه جبمارة ممن  : قال(4245)ماجة  ابنعباس أخرجه  ابن

الشميخ األلبما   : قمالمغلس وهو ضعيف وحجا  بن متيم ضعيف أيضا  احلديث 

 ضعيف جدا  

وِف الزوائد هذا إسناد فيمه يوسمف (4246)ماجة  ابنوأما الفاكه فكذلك أخرجه 

 .واحدمعني فيه كذاب خبيث زنديق وكذلك غري  ابن : قالبن خالد 

 عمر ِف الغسل يوم العيد ابنأثر  (فائدة)

عمر كان يغتسل يوم الفطر قبمل أن  ابنِف اِلوطأ عن نافع أن ( 422)مالك هأخرج

 .يغدوا إَل اِلصىل

عممر  ابمنمن رواية عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن (1/480)شيبة  أيب ابنوأخر  

ويغمدوا » :وزاد(45)يمدينِف أحكام الع الفريايبأنه كان يغتسل للعيدين وأخرجه 

ممن طريمق مالمك بمه ( 2/240)وأخرجه عند المرزاق ِف اِلصمنف «قبل أن يطعم

 من رواية مالك به (1/156)اِلنذر ِف األوسط  ابنوأخرجه 

رواه عمن نمافع مالمك وعبيمد اهلل بمن عممر ( 8/145)رجب ِف الفمتح  ابن : قال

 عجالن وغريهم  ابنوموسى بن عقبة و
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بلفم  كمان (42)رقمم الفريمايبق موسى بمن عقبمة أخرجهما من طري -:(:  قلت)

عممر اغتسمل للعيمدين كمان  ابمنما رأيت  : قاليغتسل وروي عن أيوب عن نافع 

 .يبيت ِف اِلسجد ليلة الفطر ثم يغدوا منه إذا صىل الصبح إَل اِلصىل

 ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه : قال

واية مالمك وغمريه عمن نمافع وال عبد الر من رواية أيوب ِلخالفتها ر ابنوعجب 

عمر كان إذا اعتكمف بمات ليلمة الفطمر ِف  ابنعجب من ذلك فقد جيمع بينهام بأن 

امحد وغريه من السلف وهمو  : قالاِلسجد ثم خير  إَل اِلصىل عىل هيئة اعتكافه كام 

 اهم.قول مالك أيضا  وإن َل يكن معتكفا  اغتسل وخر  إَل اِلصىل

- :(:  قلت)

 :يوب عن نافع ضعيفة ألمرينأبأن رواية  : قالن هذا واهلل أعلم أن يواألحسن م

 .الن ايوب خالف مجعا  كام تقدم -األول

كمام همو  نيق معمر عنمه ومعممر ضمعيف ِف البرصميرواية أيوب من طري -الثاني

 .معلوم

 )    (أسامة ِف مسنده أيبوأخر  احلارث بن 

  : قالمن طريق حممد بن إسحاق 

كمان يشمهد  : قمالعمر ريض اهلل عنه يصمىل العيمد؟  ابنفع كيف كان لنا (:  قلت)

ثم يرجع إَل بيته فيغتسل غسله من اجلنابمة ويلمبس أحسمن  اإلمامصالة الفجر مع 
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احلديث وإسناده حسمن ...ثيابه ويتطيب بأحسن ما عنده ثم خير  حتى يأيت اِلصىل 

 .من أجل حممد بن إسحاق

  ألغتسل يوم الفطر ويوم النحمر ويموم إه قوله عباس ريض اهلل عن ابنما جاء عن 

عرفة ويوم اجلمعة ومن اجلنابة واالحتالم ومن احلامم وإذا أحتجمت أخرجمه عبمد 

 ضعيف إلهبام شيخ عبد الرزاق فيه (5256)رقم (240-2/209)الرزاق

 (1/480)شيبة ِف اِلصنف أيب ابنوأخر  

دان أن رجال  سمأل عليما  عمن حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زا : قال

 .هذا أثر صحيح .الغسل يوم األضحى ويوم الفطر : قالالغسل ف

كمان  : قمالمن طريق احلمارث عمن عمىل ( 1/156)اِلنذر ِف األوسط ابنوأخر  

 .يغتسل يوم الفطر واألضحى واحلارث قد كذب

ه أبيممن طريق جعفر بن حممد عمن (5254)رقم ( 2/209)وأخرجه عبد الرزاق 

 .عليا  كان يغتسل يوم الفطر ويوم األضحى قبل أن يغدوا وهذا أثر صحيحأن 

األغتسمال يموم الفطمر  : قمال(5219)عبد الرزاق رقم  دجريج عن ابنوصح عن 

 .أغتسل ِف يوم الفطر نألنه يوم عيد ولست أدع أحسن 

 : قمالاجلنابة  أفيتحرى الغسل فيه كام يتحرى الغسل ِف( أي عبد الرزاق) (:  قلت)

 .ال

 ( 46)ِف أحكام العيدين رقم  الفريايب  وأخر 
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رأيت السائب  : قالة عن حاتم بن إسامعيل ثنا اجلعد بن عبد الرمحن بمن طريق قتي

 .صحيحأثر .بن يزيد يغتسل قبل أن خير  إَل اِلصىل

ابو  : قالمعني و ابنقه ثوإن كان قد تكلم بعضهم ِف حاتم بن إسامعيل إال أنه قد و

 .عندنا ثقة ثبتا  حاتم كان 

شميبة ِف  أيب ابنو( 2/5250)وعبد الرزاق ِف اِلصنف( 48)رقم الفريايبوأخر  

سمنه  : قمالكلهم من طريق الزهري عن سعيد بن اِلسميب أنمه (1/480)اِلصنف

 .الفطر ثالث اِليش إَل اِلصىل واألكل قبل اخلرو  واإلغتسال

البخماري منكمر  : قمالعمة شيبة فيه زمعة بن صالح عن الزهمري وزم أيبوسند بن 

 ابنوعبد الرمحن بن خالد هو  الفريايب داحلديث لكن تابعه عبد الرمحن بن خالد عن

معني كان عىل مرص وكان عنده عن الزهري كتاب فيه مئتا حديث  ابن : قالمسافر 

 .أو ثالثمئة كان  الليث حيدث هبا عنه كان جده شهد فتح بيت اِلقدس زمن عمر

الدارقطني ثقة التهمذيب وطريمق  : قالالذهيل ثبت و : قالصالح وابو حاتم  : قال

  .ريبقالت. سرة ضعيف جدا   أيببكر بن عبد الرزاق فيها أبو 

شيبة بسند  أيب ابنوممن كان يغتسل يوم العيد ويؤمر به عبيد اهلل بن عبد اهلل أخرجه 

 .عيدينبلف  كان يغتسل للعيد وِف لف  كان يأمر بالغسل لل( 1/480)صحيح 
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- :وقت الغسل للعيد

أنه صمحيح عمن عمىل وتقدم الغسل للعيد للتطهر  استحبابتقدم ِف اِلسألة األوَل 

طالب وعبد اهلل بن عمر والسائب بن يزيد ريض اهلل عنهم وَل يوجد خممالف  أيببن 

 .فبقي متى يكون الغسل للعيد؟

 :أختلف العلماء يف هذه املسألة إىل قولني

لفجر وبعده وهو اِلنصوص عن أمحد ونقله النمووي أتفاقما  بمني جيوز قبل ا -األول

وقت ضيق بالنسبة للجمعة فلمو  هقول الشافعي وحجتهم ِف ذلك أنهو الشافعية و

وقت عىل الفجر ربام فات وألن اِلقصود منه التنظيمف وذلمك حيصمل بالغسمل ِف 

 .الليل لقربة من الصالة

لفجر َل يصمب سمنة األغتسمال ألنمه وإليه ذهب اْلمدي أن اغتسل قبل ا -الثاني

 .غسل الصالة ِف اليوم فلم جيز قبل الفجر كغسل اجلمعة

والراجح هو القول االول الن اِلقصود منه التنظيف فقمط واألفضمل بعمد الفجمر 

( 1/619)البيمممان للعممممرا ( 2/158)اِلغنمممي . خروجممما  ممممن اخلمممال 

 (5/44)اِلجموع
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- :لبس اجلديد وأحسن مالديه م الثياب

مسلم ِف صحيحه من حديث عبمد اهلل بمن مسمعود ريض اهلل عنمه أن  اإلمامخر  أ

اليمدخل اجلنمة ممن كمان ِف قلبمه ": قمال -صىل اهلل عليه وآله وسملم-رسول  اهلل 

رجل يا رسول اهلل أحمدنا حيمب أن يكمون ثوبمه حسمنا   : قالذرة من كر ف : قالمث

ن اهلل مجيل حيب اجلامل الكر بطر إ -صىل اهلل عليه وآله وسلم- : قالونعله حسنا  ف

 .احلق وغمط الناس 

عمر ريض اهلل عنهام ِف حلة عطمار وفيمه أن عممر  ابنوجاء من حديث من حديث 

رسمول  : قماليارسول اهلل ابتع هذه تتجمل هبا للعيد والوفود ف : قالريض اهلل عنه 

  "أنام يلبس هذا من ال خالق له" -صىل اهلل عليه وآله وسلم-اهلل 

وأخر  البخاري ِف كتاب العيدين وبوب عليه بماب ِف العيمدين والتجممل فميهام 

لمو "عممر وفيمه  ابنواحلديث تقدم ِف كتاب اجلمعة من طريق مالك عن نافع عن 

 "اشرتيت هذه فلبستها للجمعة وللوفد

قد يكون يريد بالعيد جمنس األعيماد فيمدخل ( 8/142)رجب ِف الفتح  ابن : قال

 .جلمعةفيه العيدين وا

 اهم.وقد دل عىل التجمل للعيد وأنه كان معتادا  عندهم

قولمه للعيمد والوفمد تقمدم ِف كتماب (1/564)احلماف  ِف رشح احلمديث  : قالو

اجلمعة بلف  للجمعة بدل للعيد وهي رواية نافع وهذه رواية سماَل ووجمه الداللمة 
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أصل التجممل  أقر عمر عىل -صىل اهلل عليه وآله وسلم-من احلديث أن رسول اهلل

 (1/184)الفتح . وأنكر عليه كوَّنا من احلرير

 (2/152)قدامة ِف اِلغني ابن : قال

ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما جيد ويتطيب ويتسوت كام ذكرنما ِف اجلمعمة 

هذا يدل عمىل أن التجممل عنمدهم ِف همذا : قالعمر و ابنبعد ذلك حديث وذكر 

 اهم.اِلواضع كان مشهودا  

بكر بن اِلنذر ويستحب أن يلبس ِف العيدين من صالح ثيابه كمام يلمبس  أبو : قالو

عمر ريض اهلل عنه أنه كان يصىل الفجر يوم العيدين عليمه  ابنِف اجلمعة وروينا عن 

حدثنا محاد بن زيد عمن أيموب  : قالثنا حيي احلام   : قالثياب العيد حدثنا موسى 

 .عمر ريض اهلل عنه فذكره ابنعن 

عممر يلمبس  ابنمن طريق عبيد اهلل عن نافع بلف  كان ( 2/184)بيهقي وأخر  ال

 .ِف العيدين أحسن ثيابه

مالك سمعت أهل العلمم يسمتحبون الزينمة والتطيمب ِف كمل عيمد وكمان  : قالو

 ( 165-1/161)األوسط  اهم.الشافعي يستحب ذلك

ك ِف متمام مالم : قمالويستحب إلمام القوم أن يكون متجمال  متزينا  هلمذا احلمديث 

 اهم.بذلك أحق ألنه اِلنظور إليه من بينهم اإلماموله األول وق

 وأختلفوا ِف اِلعتكف هل يستحب له التجمل أم عدمه؟
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فذهب مالك إَل أن اِلعتكف يستحب له اخلرو  ِف ثيماب أعتكافمه -القول األول

 .ليبقى عليه اثر العبادة والنسك وهذا القول رواية عن أمحد وقول عطاء 

 .أنه خير  ِف زينة الثياب وهذا قول طاوس واستحسنه أمحد –قول الثاني وال

اخلرو  ِف ثياب الزينة لعموم احلديث السمابق وألنمه يموم  استحبابوالراجح هو 

 بمنفمتح البماري ال( 2/158)راجمع اِلغنمي . عيد للمعتكمف وغمريه واهلل أعلمم

 (5/41)واِلجموع ( 8/141)رجب

- :ىاألكل قبل اخلروج إىل املصل

صمىل -كان رسمول اهلل  : قالمن حديث أنس (952)أخر  البخاري ِف صحيحه 

اليغدو يوم الفطر حتى يأكمل متمرات وِف روايمة ويمأكلهن " -اهلل عليه وآله وسلم

 "وترا  

 -صىل اهلل عليمه وآلمه وسملم-بلف  ما خر  رسول اهلل ( 2/121)أمحد  هوأخرج

 "يوم فطر قط حتى يأكل مترات"

 "ثالثا  أو مخسا  أو سبعا  أو أقل من ذلك أو أكثر وترا  "زاد وأخرجه بلف  و

وقمد ( 111-8/114)رجمب رمحمه اهلل تعماَل ِف رشح همذا احلمديث  ابمن : قال

عباس  ابناستحب أكثر العلامء األكل يوم الفطر قبل اخلرو  إَل اِلصىل منهم عىل و

 .عمر يفعله ابنهو السنة وكان : قالوروي عنهام أَّنام 
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خالفوا أهل الكتاب فإَّنم ال يفطرون ِف أعيادهم حتمى  :تقالالدرداء أَّنا  وعن أم

 .هو السنة : قالاِلسيب كان الناس يؤمرون بذلك وعن الشعبي  ابنيرجعوا وعن 

 .حنيفة والثوري ومالك والشافعي وأمحد وغريهم أيبوهو قول 

 .ن شاء فعل وإن شاء َل يفعلإالشخري  ابنووروي عن النخعي 

ن شاء َل يأكل ولعله أراد به بيمان أن األكمل قبمل اخلمرو  لميس إمسعود  نابوعن 

 .بواجب وهذا حق

وأن أراد أنه ليس هو األفضمل فماجلمهور عمىل خالفمه والسمنة تمدل عليمه ونمص 

 .الشافعي عىل أن تركه مكروه

وقد علل األكل قبل اخلرو  يوم الفطمر باِلبمادرة إَل الفطمر ِف يموم العيمد لتظهمر 

 .لرمضان حيث كان حتريم األكل ِف َّنارهخمالفته 

 اهم.تعليله بمخالفة أهل الكتاب[عن أم الدرداء]وقد تقدم 

فأمما ..واِلسمتحب أن يطعمم يموم الفطمر قبمل الصمالة (1/618)ِف البيان  : قال

 .األضحى فيستحب أن ال يطعم شيئا  حتى يرجع

رقطني والممدا(5/251)وأمحممد(4256)ماجممة ابممنو(511)أخممر  الرتمممذي و

بن عتبة عمن عبمد اهلل  بوغريهم كلهم من طريق ثوا( 4/191)واحلاكم(1/15)

يموم الفطمر   كان ال خيمر" -صىل اهلل عليه وآله وسلم-ه أن النبي أبيبن بريدة عن 

  ."حتى يأكل ويوم النحر ال يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته



 

 

21 

 سمناد وَل خيرجماهخراجه هلذا احلديث همذا حمديث صمحيح اإلإاحلاكم بعد  : قال

 اهم.هسقط به حديثيبنوع  رحوثواب قليل احلديث وَل جي

ماجمة  ابمنحمديث حسمن رواه الرتممذي و(1/816)النووي ِف اخلالصة : قالو

 .واحلاكم بأسانيد صحيحة

حمممد ال أعمر   : قمالالرتمذي حديث بريده بن احلصيب حديث غريب و : قالو

 اهم.عتبة غري هذا احلديث ابنلثواب 

معمني وأنكمر أبمو زرعمه توثيقمه كممام ِف  ابممنب همو بمن عتبمة اِلهمري وثقمه وثموا

 (1/124)اجلرح

داود هو خري من أيموب بمن عتبمة وثمواب لميس بمه بمأس  أيباْلجري عن  : قالو

أبمو  قماليكتب حديثه وليس بمالقوي و :العجيل قال حبان ِف الثقات و ابنوذكره 

 .و أن يكون صالح احلديثجأر :عيل الطويس

سمعت حيي يقول ثواب بن عتبمة (1/121)معني ابنالدوري كام ِف تأريخ   :قالو

 اهم.شيخ صدق

وقمممممممد تابعمممممممه عقبمممممممة بمممممممن عبمممممممد اهلل الرفممممممماعي عنمممممممد 

والطرا  ِف األوسط كام (2/182)والبيهقي (4/225)والدارمي(5/252)أمحد

َل يروه عن عبد اهلل بن بريدة إال عقبة وثمواب وعقبمة  : قالو(1/129)ِف اِلجمع 

 .تلف فيه ولكن حديثه ِف الشواهد فعىل هذا فاحلديث حسنخم
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ممن طريمق إبمراهيم بمن سمعد عمن (49)ِف أحكام العيدين رقمم  الفريايبوأخر  

كان اِلسلمون يأكلون يوم الفطر قبمل الصمالة وال " : قالاِلسيب  ابنالزهري عن 

ن ن النماس كمانوا يمؤمروإسناده صمحيح وجماء بلفم  إ "يفعلون ذلك يوم النحر

 .باألكل قبل الغدو يوم الفطر

 (14)رقم الفريايبعمر غري ما تقدم عند  ابنوصح عن 

ر كان ال يأكل وال يرشب يموم الفطمر حتمى يغمدوا إَل اِلصمىل مع ابنعن نافع أن 

 .وليس بواجب عىل الناس

وكمان (15)ِف أحكمام العيمدين رقمم الفريمايبوجاء عن مالك ِف اِلوطأ وأخرجمه 

. أكلوا قبل أن يغمدوا يموم الفطمر وعمىل ذلمك أدركمت النماسالناس يؤمرون أن ي

 صحيح 

عمر ريض اهلل عنه غاية ما فيه نفي الوجوب وال أظن أحدا  يقمول بوجموب  ابنأثر 

األكل يوم الفطر قبل الغدو إَل اِلصىل وإنام هذا من باب األكمل ومن باب االقتداء 

فيهما   -اهلل عليه وآلمه وسملمصىل -متابعة فإن -صىل اهلل عليه وآله وسلم-بالنبي 

 .بركة

 :(1/526)احلاف  ِف الفتح  : قال

أي الفطر أن ال يظن ظان لزوم الصوم ) اِلهلب احلكمة ِف األكل قبل الصالة  : قال

 .حتى يصيل العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة
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غريه ِلا وقع وجوب الفطر بعمد وجموب الصموم اسمتحب تعجيمل الفطمر  : قالو

 اهم.أمر اهلل ويشعر بذلك أقتصار عىل التقليل مبادرة إَل

شميبة  أيب ابمنمنهما مما أخرجمه  ةواألثار عن الصحابة والتابعني ِف هذا الباب كثري

 .  حصني غدوت مع معاوية بن سويد بن مقرن يوم فطر : قال( 1/459)

. لعقمت عسمال   : قمالله يا ابا سويد هل طعممت شميئا  قبمل أن تغمدوا  (:  قلت)و

 صحيح

أطعمم يموم الفطمر قبمل أن  ": قماله أبيعن هشام بن عروة عن (1/460)أخر  و

 صحيح"ختر 

أنممه كممان يممؤتى بالفممالوذ  ِف العيممدين فيأكممل منممه قبممل أن "سممريين  ابممنوعممن 

 صحيح"يغدوا

صمحيح .يوم عيد فأخذ منه قسمبة فأكلهما : قالد اهلل بن شداد أنه مر عىل ببوعن ع

 .ة مترة يابسة رديئةبوالقس

إن من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغمدوا ويمؤخر الطعمام يموم  "شعبيعن ال

ألن  ؛ليه لكن قولمه ممن السمنة لميس لمه حكمم الرفمعإصحيح .النحر حتى يرجع

 .سنة الصحابة ريض اهلل عنهمقوله مل حيالشعبي تابعي لكن 

أكممل قبممل أن يغممدوا يمموم مضممت السممنة أن ي "وأخممر  عممن السممائب بممن يزيممد 

لمه حكمم ( ممن السمنة: )، والسائب بن يزيد صحايب صمغري فقولمهصحيح"الفطر

 .الرفع
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إذا خرجت يوم العيمد يعنمي الفطمر "لعبد اهلل بن احلارث : قالعباس أنه  ابنوعن 

 .صحيح"فكل ولو مترة

 (8/112)رجب رمحه اهلل تعاَل ِف الفتح ابن : قالو

عتم أن ال عبماس أن أسمتط ابمنعمن ( 4/242)أمحمد ِف مسمنده  اإلماموقد روى 

عطماء فلمم أدع أن آكمل قبمل أن  : قاليفعل ليغدوا أحدكم يوم الفطر حتى يطعم ف

 .عباس ابنأغدو منذ سمعت ذلك من 

صمىل اهلل عليمه وآلمه -أظن سمعت ممن النبمي : قالفعىل ماذا تأول هذا  (:  قلت)

كانوا ال حيرمون حتى يمتد الضحى فيقولون نطعمم حتمى ال نعجمل  : قال -وسلم

 .تناعن صال

وذكر بعضهم معنى أخر وهو أنمه يموم الفطمر قبمل الصمالة ترشمع الصمدقة عمىل 

ِف النحمر و ،اِلساكني بام يأكلونه خصوصا  التمر فرشع له أن يأكل معهم ويشاركهم

ال يكون الصدقة إال بعد الصالة فيؤخر األكل إَل حال الصدقة علميهم ليشماركهم 

لفطر أنه يأكل قبل أخلرو  وتقدم تعليلمه هذا ِف ا( 1/618)راجع البيان  اهم.أيضا  

ِف اِلغنمي وهمذا قمول أكثمر  : قالأما األضحى فإنه ال يأكل حتى يرجع من صالته 

 اهم.عباس والشافعي وغريهم النعلم فيه خالفا   ابنأهل العلم منهم عىل و

ويوم النحر ال يأكل حتى يرجع فيأكل »: ويدل عىل هذا حديث بريدة اِلتقدم وفيه

 .«كتهمن نسي

 (5/459)العثيمني ِف الرشح اِلمتع  : قال(فائدة)
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ال حتصل هبا سنة الن لف  احلديث حتى يأكمل [الواحدة ةأي التمر] ةولكن الواحد

اِلهم أن يأكمل متمرات يقطعهما عمىل وتمر ...مترات وعىل هذا البد من ثالث فأكثر 

-الن النبمي وكل إنسان ورغبته وليس مقيدا  فله أن يشبع وإن أكل سمبعا  فحسمن 

من تصبح بسبع مترات عجوة فإنه ال يصيبه ذلك ": قال -صىل اهلل عليه وآله وسلم

بمل وإن شميخنا بمن  : قمال[ احلديث متفق عليمه عمن سمعد]"اليوم سم وال سحر

 .سعدي يرى أن ذلك عىل سبيل التمثيل وأن اِلقصود التمر مطلقا  

كمان يقمول شميخنا مقبمل [ مثيلأي أن التمر إنام هو عىل الت]وهبذا القول (:  قلت)

 .رمحه اهلل وهو قول شيخنا احلجوري 

 (1/464)شيبة  أيب ابن دعن رمحه اهللوعن جماهد 

 "اطعم يوم الفطر قبل أن ختر " : قال

 صحيح" ب شيئا  قبل أن تغدوصأ" : قالجملز أنه  أيبوعن 

صمىل اهلل عليمه وآلمه -إسحاق عن رجل ممن أصمحاب النبمي  أيبوعن شعبة عن 

صحيح وأبو إسمحاق "أنه كان يأمر باألكل يوم الفطر قبل أن يأيت اِلصىل" -وسلم

 .مدلس لكن الراوي عنه شعبة وكان ال يروي عن اِلدلسني إال ما كان سامعا  

 .وسنده صحيح هوعن سعيد بن اِلسيب قوله نحو

( 1/464)شميبة بسمند صمحيح  أيب ابمنعمر ريض اهلل عنه عند  ابنوقد جاء عن 

عمر أنمه كمان يغمدوا  ابندثنا عبد اهلل بن نمري قا ل نا عبيد اهلل عن نافع عن ح : قال

، أو ولعل هذا واهلل أعلم لعدم رغبته إَل األكمل يوم العيد إَل اِلصىل وال يطعم شيئا  
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أو ألنه ِف عيد ضحي أو أراد بيان اجلواز وإال فالسنة قاضية باألكمل قبمل اخلمرو  

  .بعد صالة عيد األضحى واهلل أعلمعيد الفطر وتأخري األكل إَل 

- :اخلروج إىل املصلى يوم العيد

وخلفاءه الرشدين كمام  -صىل اهلل عليه وآله وسلم-هذه هي السنة الثابتة عن النبي 

سمعيد وغمريه ولفم   أيبِف األحادين اِلتقدمة ِف أبواب العمل ِف العيدين حمديث 

خير  يوم الفطر ويموم النحمر  "-صىل اهلل عليه وآله وسلم-حديثه كان رسول اهلل 

 ."إَل اِلصىل نأول يشء يبدأ به الصالة

والسنة أن خير  الناس إَل اِلصىل ِف ( 1/152)ِف األوسط أبو بكر بن اِلنذر  : قال

من يصيل ِلمن ختلمف ممنهم  اإلمامالعيد فإن ضعف قوم عن اخلرو  إَل اِلصىل أمر 

 .من أهل الضعف ِف اِلسجد

سمنة أن ُيصمىل العيمد ِف اِلصمىل أممر بمذلك عميل ريض اهلل عنمه ِف اِلغنمي ال : قال

اِلنذر وحكمي عمن الشمافعي  ابنواستحسنه األوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول 

أن كان مسجد البلد واسعا  فالصالة فيه أوَل النمه خمري البقماع وأطهرهما ولمذلك 

خيمر   -وسملم صىل اهلل عليه وآله-ولنا أن النبي .يصىل أهل مكة ِف اِلسجد احلرام

صىل اهلل عليمه وآلمه -بعده وال يرتت النبي  اءإَل اِلصىل ويدع اِلسجد وكذلك اخللف

و ال يرشمع ألمتمه تمرت  هبعمد ممعتكلف فعل الناقص يواألفضل مع قربه  -وسلم

وال جيموز  ،الفضائل؛ وألننا قد أمرنا باتباع النبي صىل اهلل عليه وسلم واالقتداء بمه
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صمىل -و الناقص واِلنهي عنه هو الكامل وَل ينقل عمن النبمي أن يكون اِلأمور به ه

هذا إمجاع اِلسلمني  ألنو ؛أنه صىل العيد باِلصىل إال من عذر -اهلل عليه وآله وسلم

فإن الناس ِف كل عرص ومرص خيرجون إَل اِلصمىل فيصملون العيمد فيمه ممع سمعة 

 اِلصىل ممع رش  يصيل ِف -صىل اهلل عليه وآله وسلم-اِلسجد وضيقه وكان النبي 

دار /ط (2/446)اِلغنمي ممع الرشمح الكبمري اهمم.مسجده ثم ذكر اثمر عمىل األيت

 .احلديث

 ( 1/182)احلا  ِف اِلدخل ابن : قال

صىل اهلل عليه وآلمه -والسنة اِلاضية ِف صالة العيدين أن تكون ِف اِلصىل ألن النبي 

سواه إال اِلسمجد  صالة ِف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيام ": قال -وسلم

 ثم هو مع هذه الفضيلة خر  وتركه "احلرام

 (4/289)الشافعي رمحه اهلل تعاَل ِف األم : قال

كان خيمر  ِف العيمدين إَل اِلصمىل  -صىل اهلل عليه وآله وسلم-بلغنا أن رسول اهلل 

عامة أهل البلمدان إال أهمل مكمة فإنمه َل يبلغنما أن و ،باِلدينة وكذلك من كان بعده

 .ا  من السلف صىل هبم عيدا  إال ِف مسجدهمأحد

الشافعي وأحسن ذلك واهلل أعلم ألن اِلسجد احلمرام خمري بقماع المدنيا فلمم  : قال

 .حيبوا أن تكون هلم صالة إال فيه ما أمكنهم

ذلك ألنه قد كان ولسيت هلم هذه السمعة ِف أطمرا  البيموت بمكمة (: قلت)وإنام 

 اهم.إال فيه استسقاء قط وال سعة كبرية وَل أعلمهم صلوا عيدا  
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صالة العيد ِف اِلسجد اجلامع إال من ضيق  استحبابوذهب كثريا  من الشافعية إَل 

ذلك -صىل اهلل عليه وآله وسلم-وقد تقدم أن السنة أن يصىل ِف اِلصىل لفعل النبي

( 612-1/616)راجمع ِلمذهب الشمافعية البيمان للعممرا .وخري اهلمدي هديمه

 (5/6)اِلجموع 

عمذر وظماهر  أي تكره ِف جامع البلمد بمال( 5/461)عثيمني ِف الرشح  ابن : قال

أمما  ،و غريها من البلمدانأ ،َّنا تكره ِف اجلامع سواء ِف مكة أو اِلدينةإكالم اِلؤلف 

لصالة ِف اِلدينة فظاهر أن اِلدينة كغريها يسن ألهل اِلدينة أن خيرجوا إَل الصحراء 

 .أن يصلوا ِف اِلسجد النبوي إال لعذر العيد هذه هو األفضل ويكره

تقدم أن السنة ِف العيمد الصمالة ِف اِلصمىل لكمن إذا كمان هنالمك عمذر للنماس ِف 

وإن كان عمذر ( 2/4)قدامة ِف اِلغني  ابن : قالالصالة ِف اِلساجد فال بأس بذلك 

 اهم.يمنع اخلرو  من مطر أو خوفا  أو غريه صلوا ِف اجلامع

 (4/289)ألمالشافعي ِف ا : قال

وأذا كممان العممذر مممن اِلطممر أو غممريه أمرتممه بممأن يصممىل ِف اِلسمماجد وال خيممر  إَل 

 اهم.الصحراء

 ويصلون كام يصلون ِف اِلصىل سواء

ن يصمىل العيمد ِف إفمإن كمان ِف البلمد مطمر فاألفضمل ( 1/612)ِف البيان  : قال

 اهم.اِلسجد وأن كان ضيقا  
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داودرقمم  أيب دهريرة ريض اهلل عنمه عنم أيب ويستدل العلامء ِف هذه اِلسألة بحديث

أنه أصاهبم مطر ِف يوم العيد فصىل هبم النبي "ولفظه ( 4242)ماجة  ابنو( 446)

احلديث  أخرجه أبمو داود ممن طريمق  "العيد ِف اِلسجد-صىل اهلل عليه وآله وسلم

 أيبن وسامه الربيع بن عبد األعىل بمالفرويني حدثنا رجل من  : قالالوليد بن مسلم 

 .هريرة وذكره أيبفروة سمع ابا حيي عبيد اهلل التيمي حيدث عن 

ِف التلخمميص وإسممناده  : قممالاحلمماف  ِف التقريممب جمهممول و : قممالوعيسممى هممذا 

 (.66-5/62)للكالم عىل احلديث البدر اِلنري البن اِللقن وراجع  .ضعيف

طريق عبد من ( 4/289)والشافعي ِف األم( 2/240)وأخر  البيهقي ِف الكرى 

صىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل ِف اِلساجد بالناس ِف يموم مطمر  : قالاهلل بن عامر 

 -صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملم-ن رسول اهللإيا أهيا الناس  ": قالثم قام عىل اِلنر ف

كان خير  بالناس إَل اِلصىل يصيل هبم ألنه أرفق هبم وأوسمع علميهم وأن اِلسمجد 

  "ذا كان اِلطر فاِلسجد أرفقفإ : قالكان ال يسعهم 

همذا؛  حممد بن عبد العزيمز ه عىل معرفةحال ةعرفيتوقف مواألثر من طريق البيهقي 

، ثقمةوآخر الكرابييسم ، بن عبدالرمحن القايض مرتوتفهنالك حممد بن عبدالعزيز 

من حيث أن النبي صىل اهلل عليه وسلم إنمام اختمار اِلصمىل ممن وِف احلديث نكارة 

 .واهلل أعلم، وهذا ال يسلم به، أجل السعة
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- :كم يصلون القوم يصلون يف املسجد

والبيهقممي ِف  (481-1/482)شمميبة  أيب ابممن دروي عممن عمميل ريض اهلل عنممه عنمم

من طريق عبد اهلل بن إدريس عن ليث عن احلماكم عمن حمن   (2/240)الكرى 

  إَل اجلبانمة من الناس ال يستطيعون اخلمرو ن ضعفهُ إطالب  أيبقيل لعيل بن  : قال

فأمر رجال  يصيل بالناس أربع ركعات ركعتني للعيد وركعتني ِلكمان خمروجهم إَل 

 .اجلبابة

 .سليم ضعيف أيب ابنوهذا األثر ضعيف فيه ليث 

 .اِلعتمر الكنا  ضعيف ابنوكذا حن  وهو 

 أيب ابمنثم هو مع ذلك فيه نكارة حيث وفيه األمر بصالة أربع ركعات وجاء عنمد 

إسحاق أن عليا  أمر رجال  يصميل بضمعفه  أيبمن طريق سفيان عن ( 1/418)شيبة

إسمحاق  أيبالناس ِف اِلسجد ركعتني وهذا األثر ضمعيف كسمابقه لألنقطماع بمني 

 .وعىل ريض اهلل عنه

وكذا رواه بندر عن عبد الرمحن بن معدي غري ( 2/244)البيهقي ِف الكرى  : قال

ابه أن عليا  ريض اهلل عنه وكذلك مما رواه إسحاق عن بع  أصح أيبعن  : قالأنه 

، ( /    1)اِلنمذر ِف األوسمط ابمنو( 2/240)شيبة والبيهقمي ِف الكمرى  أيب ابن

  (.2/462)والشافعي ِف األم 

قيس عن هزيل أن عليا  أمر رجمال  يصمىل بضمعفة النماس يموم العيمد  أيبمن طريق 

 .أربعا  كصالة اهلجري
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ال ال نكماح إالبيهقي ِف باب  : قالودي األهو بو قيس أ الرتكامن ِف سنده ابن : قال

 .ويل خمتلف عدالتهب

وِف سمنده : قمال، أمحمد هقالمبحديثه ظهر الكف ال حيتج بالفر   سِف باب م : قال

ا عاصم بن عيل خر  له ِف الصحيح وِف ، ال يشء: ولكن ابن معني قمال عنمه، أيض 

 .كذاب ابن كذاب تهرواي

ُصيل بالنماس ِف ": قالليىل  أيبعن عبد الرمحن بن ( 1/481) ابن أيب شيبة وأخر 

وهذا ضعيف فيه حممد بن عبمد  "مسجد الكوفة ركعتني ِف أمارة مصعب بن الزبري

 .ليىل أيبالرمحن بن 

حمدثنا مسملم بمن  : قمالحدثنا وكيع  : قالشيبة  أيبوأصح ما ِف الباب ما رواه بن 

القاسم بن عبد الرمحن يموم عيمد ِف اِلسمجد صىل بنا  : قاليزيد بن اِلذكور اخلارِف 

 .اجلامع ركعتني وخطب

فتلخص لنا مما تقدم أن القوم إذا صلوا ِف اِلسجد صالة العيد لعذر اِلطمر أو لغمريه 

أَّنم يصلون كام يصلون ِف اجلبابة سواء غري أنمه جيمب عمىل ممن دخمل اِلسمجد أن 

قتادة اِلتفق  أيبلعلم حلديث يصيل ركعتني حتية اِلسجد عىل الراجح من أقوال أهل ا

وغريهما ممن  "فمال جيلمس حتمى يصميل ركعتمنياِلسمجد أذا دخل أحمدكم  "عليه

 .األحاديث ِف الباب

 (. 1/612)البيان( 5/6) راجع اِلجموع
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- :صالة العيد مجاعة

والسنة أن تصىل مجاعمة ألنمه نقمل اخللمف عمن ( 1/622)العمرا  ِف البيان : قال

 اهم.-هلل عليه وآله وسلمصىل ا-السلف عن النبي 

- :مسألة صالة العيد ركعتني

 ( 1/626)العمرا  ِف البيان  : قال

ن وصمالة اصمالة األضمحى ركعتم ": قمالثم يصيل ركعتني ِلا روي عن عمر أنمه 

ن متمام غمري قرصم عمىل ان وصالة اجلمعة ركعتماالفطر ركعتان وصالة السفر ركعت

 ."لسان نبيكم وقد خاب من أفرتى

األثر معل باالرسال كام ِف أبواب العمل ِف صمالة العيمدين وألنمه نقمل   (: قلت)

 .مجاع الخال  فيهإوهو  -النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم اخللف عن السلف عن

 .صالة العيد ركعتني باألمجاع( 5/11)ِف اِلجموع : قالو

 .األدلة عىل ذلك مذكورة ِف أبواب العمل وال داعي للتكرار(: قلت)

- :ة الطريق يف الغدوا والرجوع من املصلى هو السنةخمالف

رسمول كمان  : قمالعن جابر ريض اهلل عنمه (968)دليل ذلك ما أخرجه البخاري 

 .إذا كان يوم عيد خالف الطريق -صىل اهلل عليه وآله وسلم-اهلل

 .رجع من غري الطريق الذي ذهب فيه وِف رواية لألسامعيل كان إذا خر  إَل العيد
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الرتممذي أخمذ هبمذا بعم  أهمل العلمم  : قمال( 1/609)اف  ِف الفتح احل : قال

 اهم.ستحسنه لإلمام وبه يقول الشافعيأف

 أكثممر الشممافعية : قممالوالممذي ِف األم أنممه  يسممتحب لإلمممام واِلممأموم وبممه 

بعد ذكره حلديث اِلخالفة بني الطمريقني ِف ( 1/196)اِلنذر ِف األوسط  ابن : قال

 اهم.مالك يستحبان ذلكالعيد وكان الشافعي و

وقد استحب أكثر أهل العلم لإلمام وغمريه إذا ( 9/21)رجب ِف الفتح  ابن : قال

ذهبوا ِف طريق إَل العيد أن يرجعوا ِف غريه وهو قول مالمك والثموري والشمافعي 

ولو رجع ممن الطريمق المذي خمر  منمه َل ( 4)وأمحد وُأحلق اجلمعة بالعيد ِف ذلك

 .يكره

 :امء ِف سبب هذه اِلخالفة إَل أقوالوقد أختلف العل

نه كان يذهب من مكان بعيد ويرجمع ممن مكمان قريمب لكثمرة ثوابمه ألن إ :لافيق

بن كعب عند مسلم وفيه  أيبذهابه قربة ورجوعه ليس بقربة وهذا يرد عليه حديث 

صىل اهلل عليمه -رسول اهلل :  قالإَل اِلسجد ورجوعي إَل أهيل ف أيبأ  أحتسب ذه

 "إن لك ما احتسبت" -سلموآله و

ألنه كان يذهب ِف طريق فيتصدق عىل الفقراء واِلساكني فال يبقى معه يشء  :وقيل

 .فيكره أن يرجع من ذلك الطريق فيسأله سائل وال يشء معه فريده

 .للناس العمل به من بعده ىوهذا القول بعيد إذ لو كان لنقل إلينا حتى يتسن

                                                 

  - (
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الطريق ثم يرجع من طريق أخر ويتصدق عىل  وقيل بل كان يتصدق عىل أهل ذلك

 .هسابقكأهلها وهذا 

عىل أهل الطريقني برؤيته وهذا ال يسلم به ألنه هذا يؤدي إَل   َّ أراد أن ُيرَشِّ  :وقيل

 .القول باخلصوصية والقول باخلصوصية حيتا  إَل دليل

 .أراد أن يشهد له الطريقان :وقيل

 .احلالل واحلرامأراد ليسأله أهل الطريقني عن  :وقيل

 .نه يقصد بذلك غي  اِلنافقنيإ :وقيل

 .نه كان يرجع من الطريق األخرى بسبب الزحامإ :وقيل

 .نه كان يقصد بذلك التفائلإ :وقيل

صمىل اهلل -النبمي وأختلف العلامء ِف حكم متابعمة ( 621 -1/622)راجع البيان 

اهمم  .لإلمام واِلأمومالشافعي أحب ذلك  : قالِف هذه الشعرية ف-عليه وآله وسلم

 .وهذا هو الصواب

- :تابع مسألة األذان واإلقامة للعيد

 ( 5/149)عبد الر ِف التمهيد ابن : قال

حتت رشح قول مالك إنه سمع غمري واحمد ممن علامئهمم يقمول َل يكمن ِف الفطمر 

إَل  -صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملم-رسمول اهلل واألضحى نداء وال إقامة منذ زمن 

 .اليوم
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وفيه أحاديمث صمحاح  مسندٌ  د مالك ِف هذا الباب حديٌث أبوعمر َل يكن عن : لقا

وهمو أممر ال خمال  فيمه بمني  -صىل اهلل عليه وآلمه وسملم-النبيمسنده ثابته عن 

العلامء وال تنمازع بمني الفقهماء أنمه ال أذآن وال إقاممة ِف العيمدين وال ِف يشء ممن 

للمكتوبة ال غري وعىل هذا مىضم عممل ذان الصلوات اِلسنونات والنوافل وإنام األ

 .بكر وعمر وعثامن وعىل ومجاعة من الصحابة وفقهاء األمصار أيباخللفاء 

لصالة عمىل اجلنمازة وال لوأظن ذلك واهلل أعلم ألنه ال يشبه فرض بنافلة وال أذان 

لصالة الكسو  وال لصالة استسقاء وال ِف العيدين ِلفارقة الصلوات اِلفروضات 

 .لمواهلل أع

هذا قول مالك ِف أهل اِلدينة والليث بن سعد ِف أهمل مرصم واألوزاعمي ِف أهمل 

والشافعي ِف أهل احلجاز والعراق من أتباعه من النظار واِلحدثني وهو قول  الشام

أمحد بن حنبمل وإسمحاق وأبمو ثمور  : قالحنيفة والثوري وسائر الكوفيني وبه  أيب

 اهم.م ِف العيديننوا أمية يؤذن هلبوداود والطري وكان 

- :وقت صالة العيد

 ( 2/181)اخر  البيهقي ِف الكرى 

 ( 4/286)  من طريق الشافعي ِف األم

كمان "-صىل اهلل عليه وآلمه وسملم-النبي من طريق الثقة عن احلسن كان يقول إن 

 "يغدوا إَل األضحى وإَل الفطر حني تطلع الشمس فيتتام طلوعها
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رسل وشاهده عمل اِلسلمني بمذلك أو بمام يقمرب منمه البيهقي وهذا أيضا  م : قال

ِف كتاب األضاحي للحسمن بمن (1/462)التلخيص  احلاف  ِف : قالمؤخرا  عنه 

 : قالمن طريق وكيع عن اِلعىل بن هالل عن األسود بن قيس عن جندب  البنا أمحد

د يصيل بنا يوم الفطر والشمس عىل قيم"-صىل اهلل عليه وآله وسلم-كان رسول اهلل

 اهم.رحمني واألضحى عىل قدر رمح

أنبانما  : قالمن طريق الشافعي ( 2/181)وأخر  البيهقي  باِلعىل بن هالل كذاو

 -صىل اهلل عليمه وآلمه وسملم-رسول اهللأبراهيم بن حممد أخر  أبو احلويرث أن 

 .كتب إَل عمرو بن حزم وهو بنجران عجل األضحى وأخر الفطر وذكر الناس

هذا مرسل وقد طلبته ِف سائر الروايات بكتابه إَل عمرو بمن حمزم  البيهقي : قالو

 اهم.فلم أجده واهلل أعلم

 .أمحد جهمي كل بالء فيه وهو كذاب اإلمام : قال ىحيي أيبثم فيه أيضا  إبراهيم بن 

ِف أحكام ( 25)رقم  الفريايبو( 4425)الباب ما أخر  أبو داود رقم  ِف وأصح ما

أنا صمفوان عمن يزيمد بمن بنأاليامن  من طريق أيب( 2/181)وكذا البيهقي العيدين 

محري الرحبي أن عبد اهلل بن برس خر  مع الناس ِف يوم الفطر أو أضحى فأنكر إبطأ 

 .إن كنا قد فزغنا ِف ساعتنا هذه وذلك حني التسبيح  : قالو اإلمام

اهلل بمن  عبمد : قمالحتت باب التبكري إَل العيد و( 1/588)ِف الفتح :احلاف  : قال

برس إنا كنا فرغنا ِف هذه الساعة وذلك حني التسمبيح وهمذا التعليمق وصمله أمحمد 
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وقد فرغنما سماعتنا النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وِصح برفعه وسياقه إنا كنا مع 

 .هذه

اِلراد بصالة التسبيح صمالة الضمحى واِلمراد ( 6/401)رجب ِف الفتح  ابن : قال

و إذا أشتد احلر وهذا التأخري هو الذي أنكمره عبمد اهلل بمن بحينها وقتها اِلختار وه

 .برس وَل ينكر تأخريها إَل أن يزول وقت النهي

 : وقد أختلف ِف أول وقت صالة العيد

  :أبو حنيفة وأمحد : قالف

 .وقتها إذا أرتفعت الشمس وزال وقت النهي وهو أحد الوجهني للشافعني- أول

لعت الشمس وإن َل يزل وقمت النهمي وهمو قمول هلم أول وقتها إذا ط - والثاني

 .مالك

 .ا مثله عىل قوهلم إن ذوات األسباب كلها تفعل ِف أوقات النهيابنويتخر  إلصح

عمر ورافع بن خديج ومجاعمة  ابنوعمل السلف يدل عىل أألول فإنه قد روي عن 

من التابعني أَّنم كانوا ال خيرجون إَل العيمد حتمى تطلمع الشممس وكمان بعضمهم 

 .يصيل الضحى ِف اِلسجد قبل أن خير  إَل العيد

 اهم.وهذا يدل عىل أن صالاا إنام كانت تفعل بعد زوال وقت النهي

 .رجب رمحه اهلل تعاَل ابنالقول أالول هو الراجح ِلا ذكره  (:قلت)

بل وقتهما  ةس بالضيق حتى تفعل ِف وقت الكراهن صالة العيد وقتها ليإد عليه وز

 ةوقمت الكراهموا  فلذلك ينبغمي أن خيمر  ممن وقمت الكراهمة اِلختار واسع جد
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صالة الصبح ثم أقرص عن الصمالة حتمى  صيل)موضح ِف حديث عمرو بن عبسة 

تطلع الشمس حتى ترتفع فإَّنا تطلع حني تطلع بني قر  شيطان وحينئذ يسجد هلما 

 .أخرجه مسلم( الكفار

اهلل صىل اهلل عليه وآله  رسولوحديث عقبة بن عامر عنده أيضا  ثالث ساعات كان 

ينهانا  أن نصيل فيهن أو أن نقر فيهن موتانما حمني تطلمع الشممس بازغمة  "وسلم

الشممس  فالظهرية حتى متيمل الشممس وحمني تضميحتى ترفع وحني يقوم قائم 

 ."للغروب حتى تغرب

ب جماحإذا بمدا )صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملم : قمالعليه  قعمر اِلتف ابنوحديث 

 (الصالة حتى ترز اوالشمس فأخر

 .(ال يتحرى أحدكم فيصيل عند طلوع الشمس وال عند غروهبا): وِف لف  له

 (1/588)احلاف  بن حجر رمحه اهلل تعاَل ِف الفتح  : قال

أي وقمت صمالة السمبحة وهمي ( وذلك حمني التسمبيح) عند قول عبد اهلل بن برس

طمرا  وذلمك حمني النافلة وذلك إذا مىض وقت الكراهة وِف روايمة صمحيحة لل

قبل طلموع الشممس  صىلأمجع الفقهاء أن العيد ال تُ  لبطا ابن : قالتسبيح الضحى 

ر عليهما إطمالق ممن أطلمق أن كمجواز النافلة ويع دوال عند طلوعها وإنام جتوز عن

 .أول وقتها إذا طلعت الشمس
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وآلمه  رسول اهلل صىل اهلل عليمهثالث ساعات كان  : قالولنا ما روى عقبة بن عامر 

حمني تطلمع الشممس بازغمة ( ينهانا أن نصل فيهن أو أن نقر فيهن موتانما)وسلم 

 .حتى ترتفع وألنه وقت َّني عن الصالة فيه فلم يكن وقتا  كقبل طلوع الشمس

وممن بعمده َل يصملوا حتمى ترتفمع الشممس النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وألن 

النبمي صمىل اهلل عليمه لوقت وَل يكن بدليل األمجاع عىل أن األفضل فعلها ِف ذلك ا

ولو كان هلما وقمت قبمل ذلمك لكمان تقيمده  يفعل إال األفضل واألوَلوآله وسلم 

 .بطلوع الشمس حتكام  بغري نص أو من نص وال جيوز التوفيق بالتحكم

 اهم.عن وقتها اِلجمع عليه اإلماموأما حديث عبد اهلل بن برس فإنه أنكر إبطاء 

أن الراجح ِف هذه اِلسألة هو صالة العيد بعد خرو  وقت النهي ومما تقد يظهر لنا 

 .ودخول وقت صالة الضحى واحلمد هلل

من طريمق ( 4/481)وهو ِف اِلوطأ( 42)ِف أحكام العيدين رقم  الفريايبوأخر  

ممن  اإلمماممضت السنة عندنا ِف وقت الفطمر واألضمحى أن خيمر  ) : قالمالك 

 (حلت الصالة منزله قدر ما يبلغ اِلصىل وقت

بسند صحيح من طريق عبد اهلل بن رجاء عن يونس بن ( 22)رقم  الفريايبوأخر  

 .كانوا يؤخرون العيدين حتى يرتفع النهار جدا   : قاليزيد األييل عن الزهري 

عن عممر بمن عبمد العزيمز أنمه كمان يبكمر بماخلرو  إَل اخلطبمة (22)وأخر  رقم

 (والصالة لكيام أحد  يصىل قبلها
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 :كري لصالة العيدالتب

واِلستحب أن يبكر إَل اِلصىل كام قلنا ِف ( 621-1/642)العمرا  ِف البيان : قال

َل  "النبمي صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملماجلمعة ويميش إليها وال يركب ِلما روى أن 

 "4وال جنازة عيديميش ِف 

ة ِلما روى أبمو خير  إال ِف الوقت الذي يواِف فيه الصالال فالسنة له أن  اإلماموأما 

كان خير  ِف العيد إَل اِلصىل وال يبتدأ إال )النبي صىل اهلل عليه وآله وسلمسعيد أن 

وهذا أكثر ِف مجاله وزينته من أن خير  وجيلس النتظار الناس ألن اِلأموم ( بالصالة

 اهم.ال ينتظر اِلأموم اإلمامو اإلمامينتظر 

 :لصالة العيد اإلماممتى خيرج 

امة ِف اِلغني تعليقا  عىل قول اخلرقمي يسمتحب التبكمري إَل العيمد بعمد قد ابن : قال

النبي صمىل اهلل عليمه وآلمه فإنه يتأخر إَل وقت الصالة ألن  اإلمامصالة الصبح إال 

خيمر  النبي صىل اهلل عليمه وآلمه وسملم أبو سعيد كان  : قالكان يفعل ذلك وسلم 

 .الصالة رواه مسلم يوم الفطر واألضحى إَل اِلصىل فأول يشء يبدأَ 

ُينتظر ال ينتظر وإن جاء إَل اِلصىل وقعد ِف مكان مسترت عن الناس فال  اإلماموألن 

 .بأس

                                                 

(.702/ )ه الشافعي بالغًا يف األماحلديث ضعيف أخرج  
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من منزله قدر ما يبلغ مصالة وقمد حلمت  اإلماممالك مضت السنة أن خير   : قال

ليحصمل لمه أجمر التبكمري  اإلمامكري والدنو من بالصالةوأما غريه فيستحب له الت

                                                                                  اهم.وأنتظار الصالة من غري ختطي رقاب الناس وال أذي أحد اإلمام والدنو من

 مسألة إىل متى ميتد وقت صالة العيد؟

 (598-1/588)احلاف  ِف الفتح  : قال

بطال عىل اِلنع بحديث عبمد  ابندل وأختلفوا هل يمتد وقتها إَل الزوال أو ال واست

وليست [ أي قوله إنا كنا فرغنا ِف هذه الساعة وذلك حني التسبيح]اهلل بن برس هذا 

 .داللته عىل ذلك بظاهرة

خمر وقمت صمالة العيمد فهمو زوال آوأمما ( 6/409)رجمب ِف الفمتح  ابن : قال

 .الشمس

 .عطاء كل عيد ِف صدر النهار : قال

 .عدون العيد ِف صدر النهارجماهد كانوا ي : قالو

 .جماهد كل عيد للمسلمني فهو قبل نصف النهار : قالو

 .أمحد ال يكون اخلرو  للعيدين إال قبل الزوال : قالو

وإما أن َل ُيعلم بالعيد إال ِف أثناء النهار فإن علموا به قبمل زوال الشممس خرجموا 

 اهم.من وقتهم وصلوا العيد
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وأتفق األصمحاب عمىل أن آخمر وقمت صمالة ( 5/6)ِف اِلجموع : النووي : قال

 اهم.العيد زوال الشمس

وهو الراجح ألن وقت صالة العيد وقت صمالة الضمحى متامما  كمام تقمدم إال أنمه 

يستحب التبكري هبا فإن َل يعلم هبا إال بعد الزوال فإَّنا تصل ممن الغمد كمام سميأيت 

 (.5/456)راجع الرشح اِلمتع...

- : وقت واحد بالسويةهل تقام صالة العيدين يف

هل يستحب إقاممة العيمدين ِف وقمت واحمد ( 6/405)رجب ِف الفتح ابن : قال

 :بالسوية أو يعجل أحدهم عن آخر عىل قولني

أَّنام يصليان بالسوية وهو قول مالك وربيعمة والزهمري وعممر بمن عبمد  -:األول

 .العيدينِف كتاب أحكام  الفريايبوخرجها كلها [ وقد تقدمت أقواهلم]العزيز

حنيفة  أيبيستحب أن تؤخر صالة الفطر وتقدم األضحى وهو قول  -:الثاني

 [ِف النيل وهو أختيار الشوكا  كام]والشافعي وأمحد 

ثم ذكر ]ودليل هذا أثر ونظر( 5/458)ِف الرشح : قالعثيمني  ابنالشيخ  هختاراو

إَل أمتمداد الوقمت  ما النظر فالن الناس ِف صالة عيد الفطر حمتاجونأو، ...األثار 

ليتسع وقت أخرا  زكاة الفطر ألن أفضل وقت ختر  فيه زكاة الفطمر صمباح يموم 

 .ةأن تؤدى قبل خرو  الناس إَل الصالالعيد قبل الصالة حلديث أمر 
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خمرا  الفطمرة إرجب واِلعنى أن تأخري صالة عيد الفطر يتسمع وقمت  ابن : قالو

ى يتسع وقمت التضمحية وال يشمق خراجها فيه وبتعجيل صالة األضحإاِلستحب 

 .عىل الناس أن يمسكوا حتى يأكلوا من ضحاياهم 

وكانوا ال خيرجون حتى يمتمد ( 4/242)عباس ِف اِلسند  ابنوقد تقدم ِف حديث 

 اهم.الضحى فيقولون نطعم حتى ال نعجل عن صالتنا وأضنه من قول عطاء 

رجمب رمحمه اهلل  ابنم فقد ذكر بنحو كال( 2/409)ني مع الرشح الكبريغراجع اِل

 ( .1/616)تعاَل والبيان للعمرا 

عىل الناس ودفمع  رجب والعثيمني له وجه من حيث مراعاة التيسري ابنوما وجهه 

العيدين ِف وقت واحمد بعمد أرتفماع الشممس قيمد رممح جمازت  اِلشقة وإن صىل

 .الصالة بال خال 

 ؟هل يتيمم من خشي فوات العيد

- :سألة إىل قولنيأختلف العلماء يف هذه امل

 أيبيتوضأ وال يتيمم وإن فاتته صالة العيد وهذا قول مالمك والشمافعي و -:األول

 .ثور وُحكي هذا القول عن الليث وهو قول عطاء

 .يتيمم وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي -:والثاني

ُممواْ  }والقول األول هو الراجح لقول اهلل تعاَل ُدوْا َماء َفَتَيمَّ
ا َطيِّب ما  َفَلْم جَتِ  {َصمِعيد 

 (.1/196)،(24-1/20)راجع األوسط.اِلاء دجاسورة النساء فهذا و( 12)
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- :املشي والركوب إىل املصلى

النبي صمىل اهلل عليمه من حديث سعد القرظ عن ( 4191) ماجة ابن اإلمامأخر  

 .أن كان خير  إَل العيد ما شيا  ويرجع ماشيا  وآله وسلم 

ممن ( 2/184)بنحوه وأخرجه البيهقمي ِف الكبمري  (4195)عمر ابنوأخر  عن 

 .....ي بهاهلل بن جعفر عن عبد اهلل العمر طريق حسان بن حسان البرصي عن عبد

كان يمأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم رافع أن  يبأعن (4192)وأخر  رقم

 .العيد ماشيا  

 .وهذه األربعه األحاديث كلها ضعيفة

فيه سعيد بن عامر بمن سمعد القمرظ اِلمؤذن جمهمول حمال أما حديث سعد القرظ ف

 .هابنه وال حال أبيالقطان ال يعر  حاله وال حال  ابن: : قالوأبوه كذلك 

 .عمر فيه عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عمر بن حفص ابنوأما حديث 

 هاحلاف  ِف التقريب مرتوت وقد كذبه أمحد وأبو حاتم كام ِف التهذيب فحديثم : قال

أبو حاتم شيخ منكر احلمديث وأمما  : قالجدا  وطريق البيهقي فيها حسان  ضعيف

 .حديث عىل ففيه احلارث كذاب وحديث ضعيف جدا  

البخماري منكمر  : قمالرافمع  أيبرافع فيه حمممد بمن عبيمد اهلل بمن  أيبوأما حديث 

 أبو حاتم ضعيف احلديث منكر احلديث جدا  ذاهب : قالاحلديث و

عىل العنزي ضمعيف فعميل همذا  ابنأيضا  وهو مندل وت وفيه الداقطني مرت : قالو

 .فتحسني هذه األحاديث بعيد جدا  
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 (242-4/241)وأخر  البزار كام ِف كشف األستار

كمان خيمر  إَل العيمد "النبي صىل اهلل عليه وآله وسملم وقاص أن  أيبعن سعد بن 

 ."ماشيا  ويرجع ِف طريق غري الطريق الذي خر  فيه

 .عن سعد إال هبذا اإلسناد وخالد ليس بالقوي هار النعلمالبز : قال

 تالبمزار وفيمه خالمد بمن إليماس ممرتو رواه(1/100) اِلجممع اهليثممي ِف : قال

 .(4/422)ة بة ِف تاريخ اِلدينش ابناحلديث وأخر  

رسمول ه أن أبيماطب عمن حمن طريق خالد بن إلياس عن حيي بن عبد الرمحن بن 

 ."كان يأيت العيد ماشيا   "له وسلماهلل صىل اهلل عليه وآ

 .وهذا ضعيف جدا  سابقة فيه خالد بن إلياس مرتوت احلديث

بسند صحيح عن سمعيد بمن اِلسميب أنمه ( 16)ِف أحكام العيدين الفريايبوأخر  

 .سنة الفطر ثالث اِليش إَل اِلصىل واألكل قبل اخلرو  إَل اِلصىل واإلغتسال : قال

النبمي صمىل د فإن قوله من السنة ليست نصا  ِف سمنه وهذا وأن كان صحيح اإلسنا

 .كام هو مقرر ِف علم مصطلح احلديثاهلل عليه وآله وسلم 

من طريق حممد بن حرب ثنا الزبيدي عمن الزهمري أن ( 12)رقم  الفريايبوأخر  

َل يركب ِف جنازة قط وال ِف خرو  أضمحى "صىل اهلل عليه وآله وسلم رسول اهلل 

رسل واِلرسل من قسم الضعيف ثم مراسيل الزهري من اضعف وهذا م "وال فطر

 .اِلراسيل
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اِليش لصالة العيدين وقد بوب البخماري رمحمه اهلل  استحبابفعىل هذا فال نص ِف 

دل تم الباب اِليش والركوب إَل العيد وذكر أحاديث ( 1/851)تعاَل كام ِف الفتح

ر بتسويغ كمل ممنهام وأن اِلنري بأن عدم ذلك مشع ابنعىل ميش وال ركوب وأجاب 

 .ال مزية ألحدُها عىل اْلخر

 .ويستحب أن خير  إَل العيد ماشيا  وعليه السكينة والوقار ياخلرق : قال

وممن أستحب اِليشم عممر بمن عبمد العزيمز والنخعمي والثموري : قدامة ابن : قال

ثممم ذكممر األحاديممث اِلتقدمممة راجممع اِلغنممي مممع .....والشممافعي وغممريهم 

 (2/406)الرشح

بمن كعمب  أيبفعىل هذا فاِليش والركوب سواء إال إذا مشى الرجل حمتسبا  حلمديث 

منه فقيل لمه  االذي أخرجه مسلم ِف الرجل الذي كان يميش إَل اِلسجد وكان بعيد  

ما أحب أن داري إَل  : قاللامء والرمضاء ظيافالن لو أشرتيت لك محارا  تركبه ِف ال

وعي من اِلسجد كام أحمب أن يكتمب ممشماي قرب اِلسجد إ  أحب أن يكتب رج

 .إن لك ما احتسبتصىل اهلل عليه وآله وسلم رسول اهلل  : قالف

 "َل يركمب ِف عيمد وال جنمازة"صىل اهلل عليه وآله وسلم  النبيحديث أن (فائدة)

رواه سعيد بن منصور عمن الزهمري مرسمال  (1/411)احلاف  ِف التلخيص  : قال

 .الزهري فذكره الشافعي بلغنا عن : قالو

 .تقدم ِف اجلمعة وأنه ال أصل له( 1/466) : قالو
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 علم بيوم العيد إال بعد الزوال؟مسألة إذا مل ُي

 .أختلف العلامء ِف هذه اِلسألة إَل ثالثة أقول

إذا َل يعلم بيوم العيد إال بعد الزوال خر  من الغدفصىل هبمم العيمد وهمذا  -األول

 .أيباِلنذر وصوبه اخلط ابنوقول األوزاعي والثوري وإسحاق 

: الشمافعي : قمالحنيفة واِلمز  وداود و أيبوهذا مروي عن  ىضأَّنا ال تق -الثاني

واخلطبمة فمال تقىضم بعمد  جتامعألَّنا صالة رشع هلا اال علم بعد الزوال َل يصل إن

 .فوات وقتها

د همو العي ه هووذهب رمحه اهلل أنه إذا علم بعد غروب الشمس يصليها من الغد ألن

وذهبمت طائفمة ممن  "فطركم يوم تفطمرون" صىل اهلل عليه وآله وسلملقول النبي 

. أصحابه أَّنم يصلوَّنا من صح عندهم الرؤيمة سمواء كمان قبمل المزوال أو بعمده

األوسممط ( 25-5/21)واِلجممموع ( 2/186)اِلغنممي ( 1/650)راجممع البيممان

(1/195-196). 

أنس عن عمومه لمه ممن أصمحاب عمري بن  أيبوالراجح هو القول األول حلديث 

النبمي صمىل اهلل عليمه وآلمه أن ركبا  جماءوا إَل صىل اهلل عليه وآله وسلم رسول اهلل 

فشهدوا أَّنم رأوا اهلالل باألمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغمدوا وسلم 

( 4652)ماجممممة ابممممنوالرتمممممذي و( 4452)إَل مصممممالهم رواه أبممممو داود 

وهو ِف الصحيح اِلسند لشيخنا الموادعي رمحمه ( 5/58)وأمحد(4552)والنسائي

 .اهلل
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 ةنس أن عموممأعن ( 2112-5/490)حبان كام ِف اإلحسان ابناحلديث  ىورو

أبو حماتم ِف العلمل وعلمق الشمافعي ه قالاحلاف  ِف التخليص وهو وهم  : قال ،له

 .القول به عىل صحة احلديث

ممن  اهمم.وقد عرفمه ممن صمحح لمه : قالن عمري جمهول كذا إعبد الر  ابن : قالف

كمان  : قمالسعد كام ِف التهذيب  ابنوأبو عمري بن أنس وثقه  (2.../1)التلخيص

 .ثقة قليل احلديث وقول من وثقه زيادة علم جيب اِلصري إليها

 متى يقضى املفرد صالة العيد؟: مسألة

 أختلف العلامء ِف هذه اِلسألة إَل قولني

زول تموإمما الواحمد إذا فاتتمه حتمى ( 182-2/186)ِف اِلغنمى: قدامه ابن : قال

 .الشمس وأحب قضاءها قضاها متى أحب

 ابمن : قمالعقيل ال يقضيها إال من الغد قياسما  عمىل اِلسمألة التمي قبلهما  ابن : قال

والنماس  اإلممامفمتى أحب أتى هبا وفارق ما إذا َل يعلم ....وهذا ال يصح : قدامة

العيد ِف الغد فال جيتمعون إال من الغد وال كمذلك ألن الناس تفرقوا يومئذ عىل أن 

 اهم.هاهنا فإنه ال يتحا  إَل اجلامعة
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 أبواب كيفية صالة العيد

 فضيلة عيد األضحى على عيد الفطر

وعيد النحر أفضل من عيد الفطمر : (11/111) اِلجموعاإلسالم كام ِف  قال شيخ

 ،ِف ذات الصمدقة ممع الصمالة العبمادةو ،وهلذا كانت العبادة فيه النحر مع الصمالة

والنحر أفضل من الصدقة ألنه جيتمع فيه العبادتان البدنيمة واِلاليمة فالمذبح عبمادة 

بدنية ومالية والصدقة واهلدية عبادة مالية وألن الصدقة ِف الفطر تابعة للصموم ألن 

النبي صىل اهلل عليمه وسملم فرضمها طهمرة للصمائم ممن اللغمو والرفمث وطعممة 

مى ﴿: ن ختر  قبل الصالة كام قال تعاَلوهلذا سن أ ،للمساكني  *َقْد َأْفَلمَح َممْن َتَزكَّ

ِه َفَصىلَّ  فإنمه مرشموع ِف اليموم  ؛وأمما النسمك، [45-41: األعىل] ﴾َوَذَكَر اْسَم َربِّ

 *َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحمْر  ﴿: ا يرشع بعد الصالة كام قال تعاَلنفسه عبادة مستقلة وهلذ

فصمالة النماس ِف األمصمار بمنزلمة رممي ؛ [2-1: الكوثر] ﴾َك ُهَو اأْلَْبرَتُ إِنَّ َشانِئَ 

وِف احلمديث  ،احلجا  مجرة العقبة وذبحهم ِف األمصار بمنزلة ذبح احلجا  هدهيم

وِف احلديث اْلخمر  ،«أفضل األيام عند اهلل يوم النحر ثم يوم القر» :الذي ِف السنن

عيمدنا  ،وأيمام منمى ،م عرفة ويوم النحريو» :الذي ِف السنن وقد صححه الرتمذي

وهلمذا كمان الصمحيح ممن أقموال  «أهل اإلسالم وهي أيام أكمل ورشب وذكمر هلل

العلامء أن أهل األمصار يكرون من فجمر يموم عرفمة إَل آخمر أيمام الترشميق هلمذا 
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 ،احلديث وحلديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي صمىل اهلل عليمه وسملم

 اهم .من أكابر الصحابة واهلل أعلماع وألنه إمج

 صالة العيد كيفية 

الصلوات سواء؛ إال أن فيها زيادة التكبري ِف األوَل سمبع ُتصىل العيد ركعتان كبقية 

، عىل الصحيحاالفتتاح وتكون السبع بتكبرية ، وِف الثانية مخس تكبريات، تكبريات

قمال (: 121-2/124) «اِلغني»ِف قال ابن قدامة ، واخلمس بغري تكبرية النهوض

ا مع تكبرية اإلحرام، وال يعتد بتكبرية الركوع؛ ألن يكر ِف األوَل سبع  : أبو عبد اهلل

، ثمم ، وال يعتد بتكبرية النهوضِف الركعة الثانية مخس تكبريات ، ويكربينهام قراءة

 .الثانية، ثم يكر ويركعيقرأ ِف 

بد العزيمز، والزهمري، ومالمك، ينة السبعة، وعمر بن عوروي ذلك عن فقهاء اِلد

، وحييى واِلز ، وروي عن أيب هريرة، وأيب سعيد اخلدري، وابن عباس، وابن عمر

 .اا وِف الثانية مخس  يكر ِف األوَل سبع  : ، قالوااألنصاري

ا ِف األوَل يكمر سمبع  : وبه قال األوزاعي، والشمافعي، وإسمحاق، إال أَّنمم قمالوا

كان رسول اهلل صىل اهلل عليمه وسملم يكمر ِف : عائشة؛ لقول سوى تكبرية االفتتاح

 .العيدين اثنتي عرشة تكبرية سوى تكبرية االفتتاح

: وي عن ابن عباس، وأنس، واِلغرية بن شعبة، وسعيد بمن اِلسميب، والنخعميور

 .اا ثالث  ِف األوَل والثانية ثالث  : وقال أبو حنيفة والثوري ،اا سبع  يكر سبع  
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أحاديمث كثمري، وعبمد اهلل بمن  ولنا،  موسى اللذين ذكرناُهاواحتجوا بحديثي أيب

 .عمرو، وعائشة، التي قدمناها

قد روي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ومن طرق كثمرية حسمان : ابن عبد الر قال

من حديث عبمد اهلل بمن عممرو،  «ا ِف الثانية، ومخس  ا ِف األوَلأنه كر ِف العيد سبع  »

، وَل يمرو عنمه ممن شة، وأيب واقد، وعمرو بن عو  اِلز وابن عمر، وجابر، وعائ

 .ذا، وهو أوَل ما عمل بهوجه قوي وال ضعيف خال  ه

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسملم كمر ِف الفطمر »: اِلعرو  عنها وحديث عائشة

 .رواه أبو داود، وابن ماجه، «ا ومخسا سوى تكبرييت الركوعواألضحى سبع  

ة جلميس أليب هريمرة وهمو غمري ، يرويمه أبمو عائشموحديث أيب موسمى ضمعيف

 اهم .معرو 

 متى تكون القراءة يف صالة العيد

 .واخلمس ِف الثانية، ِف األوَل تكون القراءة بعد التكبريات السبع

، وتكون القمراءة بعمد التكبمري ِف المركعتني(: 2/120) «اِلغني»قال ابن قدامة ِف 

دينة السبعة وعممر بمن عبمد ، وفقهاء اِلوروي ذلك عن أيب هريرة، نص عليه أمحد

عن أمحد أنمه يموايل بمني وقد روي ، ، والليثالعزيز، والزهري، ومالك، والشافعي

اختارهما أبمو ، الثانية بعمدها ، وِفأنه يكر ِف األوَل قبل القراءة :ومعناه، القراءتني

ي وروي ذلك عن ابن مسعود ، وحذيفة ، وأيب موسمى ، وأيب مسمعود البمدر، بكر
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رأي ؛ ِلما روي عمن أيب واحلسن ، وابن سريين ، والثوري وهمو قمول أصمحاب الم

ويوايل ، كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يكر تكبريه عىل اجلنازة»: موسى ، قال

 .رواه أبو داود ، «نيبني القراءت

يد بمن العماص سمأل أبما موسمى أن سمع :، جلميس أليب هريمرةوروى أبو عائشمة

عليمه وسملم يكمر ِف األضمحى والفطمر؟ ن رسول اهلل صىل اهلل كيف كا: وحذيفة

 .صدق: فقال حذيفة ، «ا تكبريه عىل اجلنازةكان يكر أربع  »: فقال أبو موسى

 اهلل عليمه وسملم أن النبي صمىل» ؛بد اهلل، عن أبيه، عن جدهما روى كثري بن ع ولنا

م، وِف الثانيما قبل القراءة، ِف األوَل سبع  كر ِف العيدين رواه ، «ا قبمل القمراءةة مخس 

يث حسن ، وهمو أحسمن حمديث هو حد: األثرم ، وابن ماجه ، والرتمذي ، وقال 

 .ِف الباب

مأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يكر ِف العيدين سبع  » ؛وعن عائشة ا ا ومخس 

 .«اِلسند»ِف  رواه أمحد، «قبل القراءة

التكبري ِف الفطر سبع »:  اهلل عليه وسلمقال النبي صىل: وعن عبد اهلل بن عمرو قال

رواه أبمو داود ، واألثمرم ، ، «، والقراءة بعدُها كلميهامِف األوَل، ومخس ِف األخرية

وحمديث أيب ، ورواه ابن ماجه عن سعد مؤذن النبي صىل اهلل عليه وسلم مثل ذلك

ءتني ، ثمم وليس ِف رواية أيب داود أنه واَل بني القمرا ،قاله اخلطايب، موسى ضعيف

 نحمله عىل أنه واَل بني الفاحتة والسمورة ، ألن قمراءة المركعتني ال يمكمن اِلمواالة

 اهم .بينهام ِلا بينهام من الركوع والسجود
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 يف العيدينالقراءة  

، [4: األعمىل ] ﴾َسمبِِّح اْسمَم َربِّمَك اأْلَْعمىَل ﴿ِف المركعتني  اإلماميستحب أن يقرأ 

يدل عمىل مما ( القمر)و( ق)أو سورة  [4: الغاشية ] ﴾َغاِشَيةِ َهْل َأَتاَت َحِديُث الْ ﴿و

َكاَن َرُسوُل »: عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنه قال( 828)ذكرنا ما أخرجه مسلم 

َوَهْل  ،َوِِف اجْلُُمَعِة بَِسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعىَل  ،اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْقَرُأ ِِف اْلِعيَدْينِ 

ا ِِف :َأَتاَت َحِديُث اْلَغاِشَيِة َقاَل  َوإَِذا اْجَتَمَع اْلِعيُد َواجْلُُمَعُة ِِف َيْوٍم َواِحٍد َيْقَرُأ هِباَِم َأْيض 

اَلَتنْيِ   .«الصَّ

عن عبيد اهلل بن عبد اهلل أن عمر بن اخلطاب سأل أبا واقمد ( 894)وما أخرجه رقم 

 :ِه َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف اأْلَْضَحى َواْلِفْطمِر َفَقماَل َما َكاَن َيْقَرُأ بِ »: الليثي

اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ  ،َكاَن َيْقَرُأ فِيِهاَم بِق َواْلُقْرآِن اِلَِْجيدِ  َبْت السَّ  .«َواْقرَتَ

َسمَأَلنِي ُعَممُر »: وِف رواية عنم عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أيب واقد الليثي قال

َبمِت  :ْبُن اخْلَطَّاِب َعامَّ َقَرَأ بِِه َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف َيْوِم اْلِعيِد َفُقْلُت  بِاْقرَتَ

اَعةُ   .«َو ق َواْلُقْرآِن اِلَِْجيدِ  ،السَّ

 (: 11/149)« اِلجموع»قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل كام ِف 

لكمن إذا قمرأ بقما   ،كام جتوز القمراءة ِف نحوهما ممن الصملوات ،به جازمهام قرأ 

 .مما جاء ِف األثر كان حسنا ،واقرتبت أو نحو ذلك
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 التهنئة بالعيد

تقبمل اهلل »: جاء عن أيب أمامة الباهيل ريض اهلل عنه أنه كان يقول ِف العيد ألصحابه

 «احلمماوي»كممام ِف  «حتفممة العيممد»أخرجممه زاهممر بممن طمماهر ِف كتابممه « منمما ومممنكم

كمان أصمحاب : للسيوطي، وأخر  بسند حسن عن جبري بمن نفمري رمحمه اهلل قمال

تقبمل اهلل : رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لمبع 

 .منا ومنكم

لقيمت يمونس بمن عبيمد، : عن شعبة بن احلجا  قمال« الدعاء»وأخر  الطرا  ِف 

 .يل مثله فقال ،نا ومنكتقبل اهلل م: فقلت

سألت مالكا  عن قول النماس : عن عيل بن ثابت قال« الثقات»وأخر  ابن حبان ِف 

 .ما زال األمر عندنا كذلك :ِف العيد تقبل اهلل منا ومنك، فقال

للسميوطي بتحقيمق « وصول األما  بأصول التهما »وهذه اْلثار خمرجه ِف رسالة 

 .شيخنا حييى حفظه اهلل

  :أما التهئنة يوم العيد يقول(: 11/152)« اِلجموع»اإلسالم كام ِف قال شيخ 

تقبمل اهلل منما : هم لبع  إذا لقيه بعد صمالة العيمدأما التهنئة يوم العيد يقول بعض

فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أَّنمم  ،وأحاله اهلل عليك ونحو ذلك ،ومنكم

 اهم. ورخص فيه األئمة كأمحد وغريه ،كانوا يفعلونه
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وذلك ألن جواب التحية  ؛أنا ال أبتدئ أحدا فإن ابتدأ  أحد أجبته: لكن قال أمحد 

وال هو أيضا مما َّني عنمه فممن  ،وأما االبتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا هبا ،واجب

 اهم .واهلل أعلم ،فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة 

  

 :الذكر بني التكبري

 ني كل تكبريتنيأختلف أهل العلم ِف الذكر ب

ت طائفة حيمد اهلل ويثني عليه ويصىل عمىل النبمي ويمدعوا اهلل ثمم يكمر وهمذا قالف

والبيهقمي ِف ( 1/180)اِلنمذر ِف األوسمط ابمنمسعود عند  ابنالقول مروي عن 

من طريق هشام عن محاد عن إبراهيم أن الوليد بمن عقبمة ( 191-2/194)الكبري

 : قالبو موسى األشعري ِف عرصة اِلسجد فمسعود وحذيفة وأ ابندخل اِلسجد و

 ،حتمد اهللو ،مسعود تقول اهلل أكر ابن : قالالوليد إن العيد قد حيف فكيف أصنع 

 ،وتمدعوا اهلل ثمم تكمر ،صىل اهلل عليمه وآلمه وسملموتصىل عىل النبي  ،وتثني عليه

ثمم  ،عووتمد ،صىل اهلل عليمه وآلمه وسملموتثني عليه وتصيل عيل النبي  ،وحتمد اهلل

 .ثم كر واركع ،تكر وأقرا بفاحتة الكتاب وسورة

، وشميخ اإلسمالم كمام ِف قداممة ِف اِلغنمي ابنوهذا قول الشافعي وعطاء وأختاره 

 .«اِلجموع»
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ال يأيت هبذا الذكر بني تكبرية االفتتاح والتكبمرية : واقالوالذين ذهبوا إَل هذا القول 

 .لعيدهذا بني تكبريات ا : قال يإناماألخرية 

 ؛حنيفة أنه يكر متواليما  ال ذكمر بيمنهام أيبالقول الثا  هو قول مالك واألوزاعي و

ألنه لو كان مرشوعا  لنقل كام نقل التكبمري وألنمه ذكمر ممن جمنس مسمنون فكمان 

 .متواليا  

( 1/180)األوسممط(2/121)راجممع اِلغنممي . والممراجح هممو القممول الثمما 

 (629-1/628)البيان

 العيد؟ متى يستفتح لصالة

 :أختلف العلامء ِف هذا اِلسألة إَل قولني

نه يستفتح بعد تكبرية األحرام ثم يكر التكبريات ثم يتعموذ ويقمرأ وهمذا إ -األول

 .مذهب الشافعي ورواية ِف مذهب أمحد

أنه يبدأ بالتكبري ثم يأيت بدعاء االستفتاح ثم يتعوذ ثم يقمرأ الفاحتمة وهمذا  -الثاني

و ألن : قمالمحمد اختارهما اخلمالل وصماحبه أِف ممذهب  قول األوزاعمي وروايمة

( 1/184)راجممع األوسممط.االسممتفتاح تليممه االسممتعاذة وهممي قبممل القممرأة

 .والراجح هو القول الثا  ِلا تقدم( 1/622)البيان( 2/122)اِلغني
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 :رفع اليدين مع تكبريات العيد

 أختلف العلامء ِف هذه اِلسألة إَل أقول

ِف كل تكبرية من تكبريات العيد وهذا قول عطاء واألوزاعي أنه يرفع يديه  -األول

( 1/181)اِلنمذر ِف األوسمط ابمنعممر عنمد  عمن ابمن والشافعي وأمحمد ورويَّ 

هليعة وأختار هذا  ابنالبيهقي وِف سنده  : قالمنقطع كام  هلكن( 2/192)والبيهقي 

 .اِلنذر ابنالقول 

 .ا قول سفيان الثوري ومالكأنه يرفع يديه مع تكبرية األحرام وهذ -الثاني

يرفع يديه ِف ثالث تكبريات ممن الركموع وهمذا قمول حمممد بمن احلسمن -الثالث

 .والراجح هو القول الثا  وهو عدم الرفع إال ِف تكبرية اإلحرام

وعدم الرفع ِف غريها لعمدم وجمود المنص والعبمادات مبنيمة عمىل المدليل راجمع 

اِلدونممممة ( 2/121)غنمممميواِل( 1/628)البيممممان( 181-1/184)األوسممممط

 (4/469)الكرى

 

 إذا شك يف عدد التكبريات

إذا شك ِف عدد التكبريات بنى عىل اليقني فإن كر ثم شك هل نموى اإلحمرام أوال  

ابتدأ الصالة هو ومن خلفه ألن األصل عدم النية إال أن يكون وسواسا  فال يلتفمت 

 (1/610)البيان( 2/162)ِف اِلغني اهم.إليه
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سعيد ِف الصمحيحني إذا شمك  ابنوالدليل عىل البناء عىل اليقني حديث  (:  قلت)

 .الشك وليبن عىل ما استيقنفاليرتت أحدكم ِف صالته 

 .ة وال يزيل الشك لليقنيتسعدي ِف منضوم ابن : قالو

إنمام )النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم والدليل عىل قطع الصالة والعود إَل النية قول 

 .احلديث متفق عليه(األعامل بالنيات

 فوات التكبريات على املأموم

ن أدرت اِلأموم وقد فاته بع  التكبريات أو كلها فام احلكم همل يعيمد التكبمريات إ

 .أما أنه يكر معه ما أدرت عىل قولني

 .كام ِف اِلسألة األوَل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    التكبمممريات عمممىل قمممولني والمممراجح                     يوكمممذلك إن أدرت القمممرآة فهمممل يقممم

بة واِلسمنون إذا وليست بواج ،لتكبريات سنةاأنه ال يلزمه تكبري إال فيام أدرت إذا أن 

وخالف أبمو  ،كعا  َل يأت بالتكبريات قوال  واحداركه رإما إذا أد مىض وقته ال يقيض

يكممر ِف الركمموع والصممحيح عممدم التكبممري ِلمما تقممدم راجممع  : قممالحمماتم ف

 (2/125)اِلغني( 1/610)البيان

 ينسى التكبريات يف الصالة اإلمام
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 أختلف العلماء يف هذه املسألة إىل أقوال

كر ثم يعود للقرأة ممن جديمد ثمم إذا ذكر قبل أن يركع عاد ف :ت طائفةقال -األول

 .يسجد سجديت السهو

حنيفة والشمافعي ِف  أيبوإن كان قد ركع ال يعود ويسجد سجديت سهو وهذا قول 

 .ثور أيبالقديم ومالك و

أنه ال يعود وال قضاء هلا ألن حملها قد فات بالقرأة وهذا هو المراجح ثمم  -والثاني

راجمع . سهو إنام هو عىل ترت وأجبال سجود سهو ألن التكبريات سنة وسجود ال

 (.1/629)البيان( 1/184)األوسط ( 2/125)اِلغني

 مبا يثبت العيد

 

- :يثبت العيد بأمران

كمام ِف النبمي صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملم الشهود عىل رؤية اهلالل لقمول  -األول

م صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليك"حديث عبد اهلل بن عمر اِلتفق عليه 

حيث وأن الشهر قد يكون تسعة وعرشين وقد يكون ثالثني حلديث  "فعدوا ثالثني

أن الشهر تسعة وعرشين وحلديث الشهر هكذا وهكذا وهكمذا وقمي  اإلهبمام ِف 

 .الثالثة وكلها ِف الصحيح
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وقد أختلف العلامء ِف هذه اِلسألة هل جيمزئ شماهد واحمد أم  -:بالشهادة -الثا 

 .البد من شاهدين

إال رجمالن العيمد  عبد الر قد أدعى اإلمجاع عىل أنمه ال يقبمل ِف شمهادة ابنأن مع 

 اهم.عدالن 

 (.2/452)من التمهيد 

عبمد المر  ابمنمجاع كام زعمم اإلاط شهادة العدلني هو قول مجهور العلامء ال رتشاو

ويقبل عىل شمهادة همالل رمضمان أو همالل ( 4/494)اِلنذر ِف اإلقناع ابن : قال

هد واحد كام يفطر اِلرء عند غروب الشمس ويمتنع من األكل مع طلموع شوال شا

 .ذان واحدآالفجر ب

ثمور وسمبب اخلمال  ِف  أيبحزم ِف حماله وهمو ممذهب  ابنوإَل هذا القول جنح 

اِلسألة هل شهادة العدل عىل رؤية اهلمالل ممن بماب الشمهادة أم ممن بماب الرؤيمة 

شمهادة ل اهلل صىل اهلل عليه وآلمه وسملم رسووالراجح أنه من باب الرؤية فقد قبل 

راجمع اِلحمىل .المراجحهمو ل عممر عمىل إثبمات دخمول رمضمان وهمذا القمو ابن

 (182-1/186)بداية اِلجتهد   (6/125)

 لو أخطأت مجاعة املسلمني اهلالل وصلوا العيد؟

وا يوم عرفمة أو صملوا عيمد الفطمر أو عيمد فلو أخطأت مجاعة اِلسلمني اهلالل فوق

 . صح منهم ذلك األضحى
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وهو ِف الصحيح اِلسند لشميخنا الموادعي ( 692)هريرة عند الرتمذي  أيبحلديث 

عبمد المر ِف  ابمن : قمال( فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضمحون) رمحه اهلل

 ( 2/459)التمهيد 

خطأت اهلالل ِف ذي احلجة فوقفموا ِف عرفمة أقد أمجعوا عىل أن مجاعة اِلسلمني لو 

 .لعارش أن ذلك جيزئها فكذلك الفطر واألضحى واهلل أعلمِف اليوم ا

 قضاء صالة العيد مجاعة وفرادا

قداممة  ابنهبذا  : قالومجاعة التقىض و: اِلز  : قالختلف العلامء ِف هذه اِلسألة فا

ِف اِلغني وهذا عىل مذهب من زعم أَّنا فرض كفاية وقد تقدم القمول بأَّنما واجبمة 

ني أن من فاته مع اجلامعة صالها حيث تيرس له وذهب أمحمد فكان الزما  عىل اِلكلف

 ا  والثوري إَل أنه يصليها قضاء أربع ركعات وهذا القول المذي ذهبموا إليمه اعمتامد

عىل ما روي عن عىل ريض اهلل عنه أنه كان يأمر من صىل ِف اِلسجد أن يصميل أربمع 

لنبي صىل اهلل عليه ا ركعات واألثر ضعيف وإن صح فال حجة فيه ألنه خمالف لسنة

وأيضا  خالفه غريه من الصحابة واستدلوا  أيضا  بمام روي عمن عبمد اهلل وآله وسلم 

من فاته العيدان فليصيل أربعا  واألثر ضعيف الشعبي َل يسممع  : قالبن مسعود أنه 

 .اِلنذر من طريق الشعبي عن مرسوق به فصح ابنمن عبد اهلل لكن االثر أخرجه 

نهم البخاري ورواية عن أمحد واختاره اجلوزجما  وهمو قمول وذهب اجلمهور وم

 .سواؤ النه قضاء صالة فكان عىل صفتها كسائر الصلوات  اإلمام
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كمأَّنم قاسموها عمىل اجلمعمة لكمن [عىل القول الثا ]اِلنري  ابن : قالاحلاف   : قال

 اهم.الفرق ظاهر ألن من فاتته اجلمعة يعود لفرضه من الظهر بخال  العيد

هب أبو حنيفة إَل جواز مجيع ما ذكمر وهمو خممري ِف ذلمك بمني القضماء والمرتت وذ

اِلنذر وفيه قول ثالمث وهمو أن يصميل ركعتمني ال جيهمر  ابن : قالوالثنتني واألربع 

 ن صمىل ِف اجلبمانإوهذا قول األوزاعمي ورابمع وهمو  اإلمامبقرأة وال يكر تكبري 

ايصيل ِف اجلبان صىل أربركعتني وأن َل صىل  والمراجح همو قمول اجلمهمور أَّنما ، ع 

وجمدت ، ....ِف اجلبمان صمىل صمىل ن إ ركعتان فإن صالها وحده أجزأت وتصىل

( 2/181)ط السممالم اِلغنممي( 1/644)راجممع الفممتح  .اجلامعممة فهممو أفضممل

أقموال ( 1/654)وذكر العممرا  ِف البيمان ( 1/191)األوسط ( 1/618)البيان

ن شاء صىل ركعتني إالثوري  : قالد يصليها أربعا  وأمح : قال : قالالعلامء ملخصة ف

األوزاعي يصليها ركعتني وال جيهمر ويكمر كمام يكمر  : قالو ،ن شاء صىل أربعا  إو

ن َل يصيل ِف اجلبمان صمىل إن صىل ِف اجلبان صىل ركعتني وإإسحاق  : قالو اإلمام

 .أربعا  

 ال قضاء  صالة العيد منفردًا أداًء

 .منفرد ِف بيته وكذلك للمرأة والعيد واِلسافرهذا قضاءجتوز صالة العيد لل

نه إنمام إأما أألداء للرجال اِلقيمني فإَّنم إن فرطوا ِف ترت اجلامعة أثموا واِلرأة تقدم 

 .يستحب هلا اخلرو  إَل اِلصىل فإن صلت ِف بيتها أجزأها
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بمي صمىل اهلل النتركها ألنه َل يرد عن شاء ن إواِلسافر هو أمري نفسه فإن شاء صىل و

 (1/618)راجع البيان.أنه صالها ِف أسفاره فله ذلكعليه وآله وسلم 

 اخلطبة للمنفرد

 .تقدم جواز قضاء صالة العيد منفردا  لكن اِلنفرد ال يصح أن خيطب للعيد

وإن أعادوهمما مجاعممة أو كممانوا مسممافرين وصمملوها مجاعممة جمماز هلممم اخلطبممة بممل 

 .(1/619)راجع البيان .واستحبت ِف حقهم

 من جتب عليه صالة العيد

صالة العيد واجبه بقي أن نعلمم مما همي  أن الراجح من أقوال أهل العلم أنعلمنا 

- :رشوط الوجوب

ط رتفذهب أبو حنيفة ورواية للحنابة أنام يشرتط هلا االستيطان والراجح أنمه ال يشم

جيموز  ب فعلها عىل كل أحد من اِلستوطنني وجيوز للمسمافر فعلهما وإنمام قلنماجيو

النبي صىل اهلل عليمه وآلمه وسملم للمسافر وَل نقل جيب لعدم ورود ما يدل عىل أن 

 .صالها ِف سفره واخلطبة يشرتط هلا وجود اجلامعة

 .وإما اجلامعة للعيد فليست برشط وإنام هي واجبة

راجمع اِلغنمي . فمن َل يدرت اجلامعة جاز له أن يصمليها فمردا  وكمذا اِلمرأة والعبمد

 (916-1/618)لبيانا( 1/182)
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- :مسألة

قدامة ِف اِلغني واستدل بكوَّنما تصمح ممن  ابنوهو اختيار  اإلماموال يشرتط إذن 

 .الواحد ِف القضاء

وهذا القمول صمواب فميام إذا  اإلمامة أنه يشرتط إذان لوالرواية األخرى عن احلناب

 اإلممامإعالن لم ذلك فن عُ إِف البلد أما عيد كنت َل تتحقق من الرؤية وَل يكن يوم 

 (2/182)راجع اِلغني .يعتر إذنا  منه للناس بذلك

 يف التشهد؟ اإلمامذا أدرك إ مسألة

الصمالة قمام فمأتم مما عليمه  اإلمامِف التشهد جلس معه فإذا قىض  اإلمامإذا أدرت 

فام إدركمتم فصملوا ومما )النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم سواء لقول  اإلمامكصالة 

 (2/185)راجع اِلغني . عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، متفق عليه( فاتكم فأمتوا

 خيطب؟ اإلمامحتية املسجد و مسألة

يصيل العيد ِف اِلسجد ِف يوم مطري أو غمري ذلمك فإنمه ال جيموز عمىل  اإلمامإذا كان 

 .الراجح أن جيلس أحد حتى يصيل ركعتني حتية اِلسجد

أم يصيل حتيمة اِلسمجد أم يصميل  خيطب هل جيلس اإلمامفإذا دخل أحد اِلكلفني و

 .ركعتني صالة العيد

 :األفضل له أن يصيل صالة العيد ألمور منها
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 .حتية اِلسجد أنه بصالته لصالة العيد جتزئه عن :األول

 .أنه خماطب فه هذه اللحظة بصالة العيد أكثر من خماطبته بتحية اِلسجد :ثانيال

ام كثر تشوشه باخلطبة وكذلك قل برالعيد  ركعتيون صىل حتية اِلسجد إو :الثالث

 .(2/185)اِلغني( 5/19)اِلجموع( 618-1/612)راجع البيان.استامعه هلا

 مسائل التكبري أيام العيد

- :التكبري أيام العيد

ُ ) :الدليل عىل هذه الشعري قمول اهلل تعماَل َة َولُِتَكمرِّ وا اهللََّ َعمىَل َمما َولُِتْكِمُلموا اْلِعمدَّ

 .(485من اْلية: بقرةال) (َهَداُكمْ 

رؤيمة همالل  نوذهب الشافعي رمحه اهلل تعاَل إَل أن التكبري ِف عيد الفطر يرشع مم

شوال يكر الناس مجاعة وفرادى ِف اِلسجد واألسواق والطرق واِلنازل ومقيممني 

وكمذا أحمب ِف ليلمة  : قالومسافرين وِف كل حال وأين كانوا وأن يظهروا التكبري 

 ( 4/124)األم  اهم.جاألضحى وِلن َل حي

 (1/911)أبو بكر بن اِلنذر ِف األوسط : قال

وا اهللََّ ) وقد روينا عن زيد بن أسلم روايتني ِف معنى قوله ُ َة َولُِتَكمرِّ َولُِتْكِمُلموا اْلِعمدَّ

رى اهلمالل حتمى ممن حمني ُيم :ُهاأحمد( 485ممن اْليمة: البقمرة()ْم َعىَل َما َهَداكُ 

كف فال يكمر إال بتكبمريه همذه  اإلمامإال أنه إن حيف ..ِف الطريق  اإلمامينرص  
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ِف همذه األيمة بلغنما أن   والروايمة األخمرى( 1/452)جريمر ابنالرواية أخرجها 

 .التكبري يوم الفطر

ئل فدالمة عمىل أَّنمم كمانوا يكمرون يموم اأبو بكر فأما سائر اْلخبار عن األو : قال

 أيبعمن عمىل بمن  عمر ورويَّ  ابنذلك من كان يفعل مالفطر إذا غدوا إَل الصالة ف

النبمي صمىل اهلل عليمه وآلمه رهم وناس من أصحاب  أيبطالب وأبو أمامة الباهيل و

 ها.وسلم

فإنمه  ؛أمما التكبمري(: 11/114) «اِلجمموع»قال شميخ اإلسمالم رمحمه اهلل كمام ِف 

وكذلك هو مرشوع ِف عيد الفطمر عنمد مالمك  ،مرشوع ِف عيد األضحى باالتفاق

واِلشمهور  ،ا أليب حنيفمة وأصمحابهوذكر ذلك الطحاوي ممذهب   ،فعي وأمحدوالشا

لكن التكبري فيه هو اِلأثور عن الصحابة رضوان اهلل عليهم والتكبمري  ،عنهم خالفه

وا اهللََّ َعمىَل َمما ﴿: وكد من جهة أن اهلل أمر بمه بقولمهفيه أ ُ َة َولُِتَكمرِّ َولُِتْكِمُلموا اْلِعمدَّ

أولمه ممن رؤيمة اهلمالل : والتكبمري فيمه[ 485: البقرة] ﴾ُكْم َتْشُكُرونَ َهَداُكْم َوَلَعلَّ 

وأمما التكبمري ِف  ،من اخلطبمة عمىل الصمحيح اإلماموآخره انقضاء العيد وهو فراغ 

وأنه متفق عليه وأن عيد النحر ، النحر فهو أوكد من جهة أنه يرشع أدبار الصلوات

 ها. جيتمع فيه اِلكان والزمان
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- :املصلىأتى العيد إذا التكبري يف 

عممر أنمه  ابمنمن طريق مالك عن نافع عمن ( 29)ِف أحكام العيد  الفريايبأخر  

بلف  وكمان خيمر  يموم ( 12)كان يكر إذا غدا إَل اِلصىل يوم العيد وأخرجه رقم 

 .اإلمامالعيد إَل اِلصىل فيكر ويرفع صوته حتى يأيت 

نافع كان مالك يكر إذا أتمى اِلصمىل حتمى عبد اهلل بن  : قالوهبذا األثر أخذ مالك 

وهو صحيح وصح عن األوزاعي األفتاء ( 10)رقم  الفريايبوأخرجه  اإلمامجييء 

مالك بن أنمس عمن أظهمار التكبمري ِف العيمدين والوليد سألت األوزاعي  : قالبه 

وسنده صمحيح أخرجمه  اإلمامن عمر يظهره ِف الفطر حتى خير  ابنعم كان : قاال

 .(14)رقم  الفريايب

عن هشام بن عروة أن أبماه كمان يكمر ِف العيمد إذا خمر  ممن ( 19)وأخر  رقم 

 .الفطر واألضحى وسنده صحيح وِف لف  أن أباه كان إذا ذهب إَل العيد كر

بسند صحيح عن نافع بن جبري أنه كان يكر ِف العيد ويقمول اهلل ( 51)وأخر  رقم

 .سأكر اهلل أكر اال تكرون أهيا النا

كمان النماس يكمرون حمني خيرجمون ممن : عن الزهري قولمه ( 59)وأخر  رقم 

سكتوا فإذا كر كمروا  اإلمامفإذا خر   اإلماماِلصىل حتى خير   نبيوام حتى يأتو

 .وسنده صحيح

 : قمالعبمد المرمحن  أيبمن طريق سفيان عن عطاء بن السمائب عمن ( 61)وأخر  

حمممد بمن  : قمالوكيمع يعنمي التكبمري  : قالكانوا ِف الفطر أشد منهم ِف األضحى 
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وا اهللََّ َعىَل َما َهمَداُكْم َوَلَعلَُّكمْم )سعدون ذلك ألن اهلل يقول  ُ َة َولُِتَكرِّ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

واألثر سنده صحيح سفيان سمع من عطاء قبمل ( 485من اْلية: البقرة()َتْشُكُرونَ 

 .االختالط

أمحد ِف التكبري ِف عيد الفطر كمان  اإلمام : قال( 6/422)رجب ِف الفتح ابن : قال

وا اهللََّ َعىَل َمما َهمَداُكمْ )واجب لقول اهلل تعاَل ُ َة َولُِتَكرِّ ممن : البقمرة()َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

َرَها َلُكمْم )رجب وهذه اْلية نظري قول اهلل تعاَل ابن : قال( 485اْلية َكمَذلَِك َسمخَّ

وا اهللََّ ُ ِ اِلُْْحِسننِيَ  لُِتَكرِّ فا سمتوى العيمدان ( 22من اْلية: احلج()َعىَل َما َهَداُكْم َوَبرشِّ

 اهم.ِف ذلك واهلل أعلم

رجب رمحمه اهلل تعماَل عمىل مرشموعية التكبمري ِف العيمد بمام أخرجمه  ابنواستدل 

كنا نؤمر أن نخمر  يموم العيمد حتمى : تقالمن حديث أم عطية ( 924)البخاري 

بتكبمريهم  خلف الناس فيكمرنَّ    فيكنَّ رها وحتى ختر  احليَّ ختر  البكر من خد

 .ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم

رمحه اهلل تعاَل احلديث دليل عىل أن إظهار التكبمري للرجمال مرشموع ِف يموم  : قال

العيد ولوال أظهاره من الرجال ِلا كر النسماء خلفهمم بتكبمريهم وإظهمار التكبمري 

 .قبل خروجه اإلمامنتظار يكون ِف حال ا

 .قول طائفةهو كام  اِلصىلإذا أتى عىل أن التكبري ال ينقطع به وهذا مما يستدل 
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رأيمت أبما  : قمالعن احلرب بن اِلنمذر ( 1/15( )1401)اِلنذر رقم  ابنوأخر  

يكمرون يموم  "النبي صىل اهلل عليمه وآلمه وسملم أمامة الباهيل وناسا  من أصحاب

 ."إَل اِلصىلالفطر إذا خرجوا 

رأيت عليا  خر  من منزله يوم العيمد  : قالمجيلة  أيبوأخر  من طريق حصني عن 

 .فلم يزل يكر حتى أنتهى إَل اجلبانة ثم نزل فصىل ثم خطب عىل راحلته

 أيباِلنذر وفعل ذلك ابراهيم النخعي وسعيد بن جبري وعبمد المرمحن بمن  ابن : قال

بكر بن حممد واحلكم ومحماد  أيبوإبان بن عفان ووهو قول عمر بن عبد العزيز  ليىل

 .أمحد وإسحاق واألوزاعي : قالومالك وبه 

 (1/461)شيبة  يبأ ابنوأما ما أخرجه 

عبماس يموم العيمد  ابمنكنت أقود  : قاالذئب عن شعبة بن دينار  أيب ابنمن طريق 

 : قمال ،يكمرون : قاليكرون : قلت ،ما شأن الناس : قالفيسمع الناس يكرون ف

 .أجمانني الناس : قال ،ال (:  قلت)يكر اإلما 

عباس ضعفه مالمك  ابنفهذا أثر ضعيف ال حيتج به ففي سنده شعبة بن دينار موَل 

 ابمنحبمان يمرى عمن  ابن : قالِف رواية وأبو زرعة الرازي و ،معني ابنأنس و ابن

 .التهذيب. عباس أخر ابنعباس ماال أصل له كأنه 

بعد سوق األثر وشعبة هذا متكلم فيه راجع ( 6/422) الفتح رجب ِف ابن : قالو

 ( 162-2/161)اِلغني( 145-1/150)اِلسألة األوسط 
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- :فائدة

 : قمال: : قمالوهمب  ابمنمن طريق ( 1/452)أخر  بن جرير الطري ِف التفسري 

عباس يقول حق عمىل كمل مسملم إذا نظمروا إَل همالل شموال أن  ابنبن زيد كان ا

وا اهللََّ )حتى يفرغوا من عيدهم ألن اهلل يقمول  يكروا اهلل ُ َة َولُِتَكمرِّ َولُِتْكِمُلموا اْلِعمدَّ

زيد ينبغي هلم إذا غدوا إَل اِلصىل  ابن : قال( 485من اْلية: البقرة) (َعىَل َما َهَداُكمْ 

كروا ال يكرون إذا  اإلمامصمتوا فإذا كر  اإلمامكروا فإذا جلسوا كروا فإذا جاء 

 .العيد إال بتكبريه حتى إذا فرغ وانقضت الصالة فقد أنقىض اإلمامء جا

 .عبد الرمحن بن زيد واجلامعة عندنا عىل أن يغدوا بالتكبري إَل اِلصىل : قال

 (:قلت) 
عبماس ضمعيف لألنقطماع بينمه وبمني عبمدالرمحن بمن زيمد ثمم لضمعف  ابمنأثر 

 .عبدالرمحن بن زيد وأما أثر زيد فهو صحيح واحلمد هلل

أمما التكبمري ( 1/114)شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاَل كام ِف اِلجموع الفتماوى : قال

 فإنه مرشوع ِف عيد األضحى باألتفاق

وكذا هو مرشوع ِف عيد الفطمر عنمد مالمك والشمافعي وعنمد أمحمد وذكمر ذلمك 

حنيفة وأصحابه اِلشهور عنهم خالفه لكن التكبمري فيمه همو  يبالطحاوي مذهبا  أل

   عن الصحابة ريض اهلل عنهم والتكبري فيه أوكد من جهة أن اهلل أمر به بقولمه اِلأثور 

وا اهللََّ َعىَل َما َهَداُكْم  ُ َة َولُِتَكرِّ والتكبمري فيمه ( 485من اْلية: البقرة()َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
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ممن اخلطبمة عمىل  اإلممامأوله من رؤية اهلمالل وآخمره انقضماء العيمد وهمو فمراغ 

 هما.الصحيح

 ( 9/6)رجب ِف الفتح  ابن : قال

ُثممَّ ْلَيْقُضموا )بعد ذكره ِف هذه األيام اِلعلومات  : قالوالقول األول أصح فإن اهلل 

ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق   ( 19:احلج( )َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ

لمه وذلمك حيصمل والتفث هو ما يصيب احلجا  من الشعث والغبار وقضماؤه إكام

ِف األيمام العلوممات  هيوم النحر بالتحلل فيه من اإلحرام فقد جعل ذلك بعد ذكمر

فيمه التفمث ويطمو  فيمه  فدل عىل أن األيام اِلعلومات قبل يوم النحر الذي يقىض

بالبيت العتيق فلو كانت األيام اِلعلومات أيام الذبح لكمان المذكر فيمه بعمد قضماء 

طو  بالبيت العتيق والقرآن يدل عىل أن المذكر فيمه قبمل التفث ووفاء النذور والت

 .ذلك

إن الذكر عىل المذبائح  : قالفإما أن ي...( وأما قوله عىل ما رزقهم من هبيمة األنعام 

 .حيصل يوم النحر وهو أفضل أوقات الذبح وهو أخر أيام العرش

ه عىل الذبائح بل إن ذكره عىل ما رقنا من هبيمة األنعام ليس هذه ذكر : قالوأما أن ي

راجمع للمسمألة ... ذكره ِف أيام العرش كلها شكرا  عىل نعمة رزقه لنا هبيمة األنعمام

جريممممر  ابممممنو(5/144()4/252)كثممممري ابممممنو( 1/192)األوسممممط

فممممممتح ( 44/495)و( 1/422)تفسممممممري عطيممممممة( 42/408()1/06)

 (1/589)الباري
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  {مَّْعُلوَماٍت  َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِفي َأيَّاٍم } :مسألة قوله

 أختلف الناس ِف اإليام اِلعلومات إَل أربعة مذاهب

 .األيام اِلعلومات التي أمر اهلل بذكره فيها أيام العرش -القول االول

موسى وجماهد وعطاء وسمعيد بمن جبمري  أيبعباس وهو مروي عن  ابنوهذا قول 

مممذهب واحلسمن وقتممادة والضمحات وعطمماء اخلرسما  وابممراهيم النخعمي وهممو 

عبماس  ابمنخاري واستدل عليه بحديث بالشافعي واِلشهور عن أمحد وهو قول ال

هريمرة أَّنمام كمان خيرجهمان إَل األسمواق ِف أيمام العرشم  أيبعمر و ابنوبموقفي 

 .فيكرون ويكر الناس بتكبريُها

 .أنه األيام اِلعلومات يوم النحر وثالثة أيام بعده -القول الثاني

باس لكنة ضعيف من رواية احلكمم عمن مقسمم واحلكمم َل ع ابنوهذا مروي عن 

 .يسمع مقسم إال مخسة أحاديث ليس هذا منها

 .عمر خيالفه وهو رواية عن أمحد ابنعمر لكن فعل  ابنويروي عن 

عممر بسمند صمحيح أن األيمام  ابمنحماتم عمن  أيبأخمر  بمن  -القول الثالثث 

 اِلعلومات واِلعدودات هن مجيعهن أربعة إيام 

 .يوم النحر ويومان بعده: لوماتفاِلع

 .ثالثة أيام بعد يوم النحر:واأليام اِلعدودات

من هَبِيَممِة  }كثري ويعضد هذا القول ابن : قالوهذا مذهب مالك و َعىَل َما َرَزَقُهمم مِّ

 .سورة احلمج يعنى ذكره عند ذبحها( 12) {اأْلَْنَعاِم 
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حنيفمة  أيببعده وهو ممذهب  أَّنا يوم النحر ويوم عرفة ويوم أخر -لقول الرابعا

راجمع تفسمري بمن كثمري ِف /ومروي عن زيد بن أسلم لكن ِف سنده ولده ضمعيف

 .تفسري األية

 :التكبري يف أيام التشريق

ال خال  بني العلامء رمحهم اهلل ِف ان التكبمري ( 2/182)قدامة ِف اِلغني  ابن : قال

 ها.مرشوع ِف عيد النحر

  :لاثالثة أقو التكبري ِف األضحى عىلء ِف ابتدأ وقد أختلف العلام

يبدأ التكبري من صالة فجر يوم عرفة إَل العرص من أخر أيام الترشيق وهذا  :األول

ن مسمعود بمعبماس وا ابنمذهب أمحد وروايه عن الشافعي وهو قول عمر وعيل و

 .ريض اهلل عنهم 

 ابمنوأختماره عيينة وأبو يوسف وأبو ثور وحممد بن احلسن  ابنالثوري و : قالوبه 

 ( 1/202)اِلنذر ِف األوسط 

 (تنبيه)

حنيفة أنه يبدأ التكبري من غداة يوم عرفة إَل صالة الغداة ممن  أيبمسعود و ابنقول 

وسميأيت ( 2/1)من تفسري القرطبي  اهم.يوم النحر فاتفقوا ِف األبتداء دون االنتهاء

 .هذا القول
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بكمر أنمه  أيبم عن حممد بمن واستدل أصحاب هذا القول بام أخر  البخاري ومسل

كان  :قالاديان من منى إَل عرفة كيف كنتم تصنعون ِف هذا اليوم غ اسال أنس وُه

عممر  ابمنفال ينكر عليه ويكر اِلكر فال ينكر عليه وجاء بنحوه عمن  اهيل اِلهل منَّ 

 .ريض اهلل عنه ِف الصحيح

قبة بن عمامر من حديث ع( 1/451)ويستدل اصحاب هذا القول بام أخرجه أمحد

 .ألسالمال هيوم عرفة ويوم النحر وأيام الترشيق عيدنا أ

 ابمنأمحد هذا القول إمجاعا  من الصحابة حكاه عن عممر وعميل و اإلماموقد حكى 

 .عباس ابنمسعود و

 .هذا هو الصحيح عنه وغريه ال يصح عنه : قالعباس أختلف عنه  ابنوقيل له ف

ما أهمل اِلوسمم فمإَّنم يكمرون ممن صمالة ومحل أمحد هذا ِف حق أهل األمصار أ

الظهر يوم النحر ألَّنم قبل ذلك مشغولون بالتلبية وحكماه عمن سمفيان بمن عيينمة 

 (415-6/411)رجب  بنراجع الفتح ال. حسن هو قوٌل  : قالو

واألمجاع الذي ذكره أمحد إنام هو ِف ابتداء التكبمري يموم (6/416)رجب  ابن : قال

 ها .قد اختلف ِف الصحابة الذين سامهمأخر وقته فعرفة من صالة الصبح أما 

أصمح األقموال ِف  (:11/110) «اِلجمموع»قال شميخ اإلسمالم رمحمه اهلل كمام ِف 

التكبري الذي عليه مجهور السلف والفقهاء من الصحابة واألئمة أن يكر ممن فجمر 

بري يوم عرفة إَل آخر أيام الترشيق عقب كل صالة ويرشع لكل أحد أن جيهمر بمالتك

  ها .وهذا باتفاق األئمة األربعة ،عند اخلرو  إَل العيد
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يبدأ التكبري من غداة يوم عرفة إَل العرص ممن يموم النحمر وهمذا  :القول الثاني

 .حنيفة وإليه ذهب علقمة والنخعي أيبمسعود وهو مذهب  ابنالقول مروي عن 

من َوَيْذُكُروا اْسَم اهللَِّ ِِف َأيَّ  }وحجتهم قول اهلل تعاَل ْعُلوَماٍت َعمىَل َمما َرَزَقُهمم مِّ اٍم مَّ

 سورة احلمج( 12) {هَبِيَمِة اأْلَْنَعاِم 

 .وانعقاد اإلمجاع عىل عدم التكبري قبل يوم عرفة : قال
يبدأ التكر من صالة الظهر يوم النحر إَل صالة الفجر ممن أخمر  :القول الثالث

 .أيام الترشيق

عبماس ايضما   ابمنعمر و ابني وهو قول وهذا مذهب مالك وقول ثان عن الشافع

ممن تفسمري  اهم.زيد بن ثابت يكر من ظهر يوم النحر إَل آخر أيام الترشيق  : قالو

 .(2/1)القرطبي 

أن الناس تبع للحجيج واحلجيج يقطعون التلبيمة ممع بويستدلون عيل هذا اِلذهب 

النبمي دفت ر : قالأول حصاة يرموَّنا كام ِف حديث الفضل بن عباس ِف الصحيح 

 .غداة مجع فلم يزل يلبي حتى رمى اجلمرةصىل اهلل عليه وآله وسلم 

 (تنبيه)

 ذكر اهلل عز وجل ِف أيام منى ينقسم إَل قسمني 

 .مقيد عقب الصلوات -األول

 .مطلق ِف سائر االوقات -الثاني
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فاتفق العلامء عمىل أنمه يرشمع التكبمري عقمب ( 6/411)رجب ِف الفتح  ابن : قال

نام فيه أثار عن الصحابة إبل  ،ت ِف اجلملة وليس فيه حديث مرفوع صحيحالصلوا

 .ومن بعدهم وعمل اِلسلمني عليه

 مجعت األمة عليه َل ينقل إلينا فيه نمص ِصيمح عمنأوهذا مما يدل عىل أن بع  ما 

 .بك يكتفي بالعمل بهالنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم 

 /   (2)قدامة ِف اِلغني ابن : قال

القايض التكبري ِف األضحى مطلق ومقيد فاِلقيد عقب الصلوات واِلطلمق ِف   :قال

 .كل حال ِف االسواق وِف كل زمان

أمحد وهو ظماهر كمالم  اإلماموأما الفطر فمسنونه مطلق غري مقيد عيل ظاهر كالم 

 .اخلرقي

إَل  اإلممامابو اخلطاب يكر من غروب الشمس من ليلة الفطمر إَل خمرو   : قالو

ممن  اإلممامة ِف احد الروايتني وهمو قمول الشمافعي وِف األخمرى إَل فمراغ الصال

 اهم.الصالة 

 . رسد األثار الصحيحة عن الصحابة والتابعني ِف التكبري ِف أيام الترشيق

يق عمن عميل قمن طريق زائدة عمن عاصمم عمن شم( 1/465)شيبة  أيب ابنأخر  

عن عيل ريض اهلل عنمه أنمه كمان عبد الرمحن  أيبريض اهلل عنه وعن عبد األعىل عن 

يكر بعد صالة الفجر يوم عرفة إَل صالة العرص من أخر أيام الترشيق ويكمر بعمد 

 .صحيح. العرص
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جناب عن عمري بن سعيد عن عيل ريض اهلل عنه نحوه وأبمو  أيبو أخر  من طريق 

 .حيه الكلبي ضعيف أيبجناب هذا هو حييى بن 

كان عبد اهلل يكمر ممن  : قالاق عن األسود إسح أيباألحوص عن  أيبعن  وأخر 

اهلل أكمر اهلل أكمر أهلل ] صالة الفجر يوم عرفة إَل صالة العرص من يوم النحر بقوله

 .صحيح[ أكر ال إله إال اهلل واهلل أكر اهلل أكر وهلل احلمدٍ 

بدون ذكمر التكبمري ( به)وائل عن عبد اهلل  أيبوأخرجه من طريق عمرو بن مرة عن 

 .مسعود وُها تلميذاه ابنوائل وعلقمه مثل فعل  أيبح عن وص

عوانه عن حجا  عن عطاء  أيبمن طريق ( 1/465)شيبة  أيب ابنأخر   (فائدة)

عن عبيد بن عمري عن عمر أنه كان يكمر ممن صمالة الغمداة يموم عرفمة إَل صمالة 

ضمعيف فيمه .الظهر من آخر أيام الترشيق وِف األوسط ثم يمسمك صمالة العرصم 

 .حجا  بن أرطئة ضعيف ومدلس

أبمو عبيمد القاسمم  : قالبعد ذكره  : قالو( 2/241)وهو عند البيهقي ِف الكرى 

نام اإلسناد عمن عممر إهذا وهم من احلجا  و : قالذكرت حييى بن سعيد فأنكره و

 .بمنى تهأنه كان يكر ِف قب

آخر ايام الترشيق  وأخر  أثر زيد بن ثابت ِف التكبري من صالة الظهر يوم النحر إَل

ضعيف فيه رجل مبهم من أهل الشام وصح عن عمر بن وهو يكر ِف العرص لكنه 

 .شيبة أيب ابنعبد العزيز أخرجه 
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عباس أنه كان يكر ممن  ابنوأخر  من طريق رشيك عن خصيف عن عكرمة عن 

صالة الظهر يوم النحر إَل صالة العرص من أخر أيام الترشيق ضعيف فيمه رشيمك 

  .د اهلل النخعي وصح عن احلسن البرصي فعلهبن عب

عمر أنه كان يكر من صمالة  ابنوأخر  من طريق وكيع عن العمري عن نافع عن 

  .الظهر يوم النحر إَل صالة العرص من يوم النفر األول

 .عمر فالعمري هنا هو عبد اهلل بن عمر العمري ضعيف ابنوهذا ال يصح عن 

بكار وهو احلكمم بمن  أيبمن طريق (  1/466)شيبة أيب ابنعباس أخرجه  ابنأثر 

عباس أنه كان يكر من صالة الفجر يوم عرفمة إَل أخمر  ابنفروخ عن عكرمة عن 

اهلل أكر كبمريا اهلل أكمر كبمريا اهلل أكمر وأجمل اهلل )أيام الترشيق ال يكر ِف اِلغرب 

 .صحيح( أكر وهلل احلمد 

 ( فائدة)

ذئب عن  أيب ابنانا  : قالمن طريق يزيد بن هارون ( 1/466)شيبة  أيب ابنأخر  

كان يكمر ممن صمالة الظهمر يموم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم  الزهري أن

 .عرفة إَل الصالة الظهر من أخر ايام الترشيق

هذا حديث ضعيف مرسل ومراسيل الزهري من أضعف اِلراسيل ولو صمح عمن 

وجد هذا األختال  وليس ِف كيفية التكبمري يشء ِلا النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم 

 .النبي صىل اهلل علية وآله وسلميثبت عن 
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اهلل أكمر اهلل أكمر ال إلمه إال اهلل واهلل أكمر اهلل )مسعود كام تقدم  ابنلكن صح عن 

 .(أكر وهلل احلمد

(  احلممد اهلل أكر كبريا اهلل أكر كبريا اهلل أكر وآجل اهلل أكمر وهلل)عباس  ابنوعن 

اِلنمذر ِف األوسمط  ابمن اهذا ما صح عن الصحابة وهنالك روايات أخمرى ذكرهم

 .عمر وعمر ريض اهلل عنهم وال يصح منها يشء ابنعن عيل و( 1/202-205)

- :كيفية التكبري

اهلل أكر كبريا اهلل أكمر وأجمل اهلل أكمر وهلل ) عباس وفيه  ابنتقدم أثر  -4

 (احلمد

اهلل أكمر اهلل أكمر اهلل أكمر ال إلمه إال اهلل )ود وفيه وأثر عبد اهلل بن مسع -1

 وكالُها صحيح.واهلل أكر اهلل أكر وهلل احلمد

حمدثنا جريمر عمن منصمور عمن (1/466)شيبة  أيببو بكر بن أ : قال -2

كانوا يكرون يوم عرفة أحمدهم مسمتقبل القبلمه ِف دبمر  : قالبراهيم إ

( ال اهلل واهلل أكر اهلل أكمر وهلل احلممداهلل أكر اهلل أكر ال إله إ) الصالة 

 .صحيح

األحموص  أيبسمحاق عمن إ أيبحدثنا وكيع عن حسن بن صالح عمن  -1

اهلل أكر اهلل أكمر ال إلمه إال اهلل ) عن عبد اهلل أنه كان يكر أيام الترشيق 

 .صحيح. اهلل أكر اهلل أكر وهلل احلمد
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عبمد اهلل أنمه كمان  إسحاق عن األسود عن أيبحدثنا أبو األحوص عن  -5

فمذكر ( يكر من صالة الفجر يوم عرفة إَل صالة العرصم يموم النحمر 

 .صحيح( يعني الذي قبله)مثل حديث وكيع 

إسحاق  يبأل (:  قلت) : قالحدثنا رشيك  : قالحدثنا يزيد ين هارون  -6

اهلل أكر اهلل أكر ال أله إال ) كانوا يقولون : قالكيف يكر عيل وعبد اهلل 

 .حسن لغريه( اهلل أكر وهلل احلمداهلل أكر  اهلل

اهلل أكمر اهلل ) أنا محيد أن احلسن كان يكر  : قاليزيد بن هارون  ناحدث -2

 .صحيح.ثالث مرات(أكر

اهلل أكمر اهلل ) كان قتمادة يقمول ( 1/154)اِلنذر ِف األوسط  ابن : قال -8

هلل أكر اهلل أكمر ا) اِلبارت يقول  ابنوكان ( أكر عىل ماهدنا وهلل احلمد 

همذا واسمع وكمان  : قمالاِلبمارت ف ابنوذكر ألمحد قول ( ال إله إال اهلل 

 مالك الحيد فيه حدا  

النبمي صمىل اهلل عليمه  وآلمه عباس ِف الصمحيح ِف أردا   ابنوكذلك حديث 

 هوَل يزل يلبي حتى رمى اجلمرة والرمي أول يوم النحر وأول صالة بعد وسلم

 .ا بمنى صالة الفجر من اليوم الثالث من أيام الترشيقالظهر وآخره يصلوَّن

رسمول اهلل وكذلك حديث نبيشة ِف صحيح ومسلم وغريه خار  الصحيح أن 

وقمد ( أيام الترشيق أيام أكل ورشب وذكر اهلل ) : صىل اهلل عليه وآله وسلم قال

وغمريه ( 242-2/241)ه عنمد البيهقميابنمصح عن عمر ريض اهلل عنه وعن 
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بن عمري عن عمر ريض اهلل عنه كان يكر ِف قبته بمنى فيسممعه أهمل  عن عبيد

  .اِلسجد فيكرون فيسمعه اهل السوق فيكرون حتى ترتج منى تكبريا  واحدا  

- :ذكر االثار يف التكبري

 ( 1/461) شيبة أيبأبو بكر بن  اإلمام : قال

شمقيق عمن عميل وعمن  نعن عاصم ع عن زائدة ثنا حسني بن عىلحد -4

أنه كان يكر بمع صمالة الفجمر  عيلعبد الرمحن عن  أيبألعىل عن عبدا

. يوم عرفة إَل صالة العرص من آخر أيام الترشميق ويكمر بعمد العرصم

 (1/204)اِلنذر  ابنوأخرجه 

جناب عن عمري بن سعيد عن عيل أنه كمان  أيبحدثنا وكيع عن  : قالو -1

آيام الترشميق يكر من صالة الفجر يوم عرفة إَل صالة العرص من أخر 

 صحيح

كمان عبمد اهلل  : قمالإسحاق عن أألسمود  أيبحدثنا ابو االحوص عن  -2

: يكر من صالة الفجر يوم عرفة إَل صالة العرص من يوم النحر يقمول

 يحصمح( اهلل أكر  اهلل أكر اهلل أكر ال إله إال اهلل اهلل أكمر وهلل احلممد)

وائل عن  أيبن طريق وأخر  له متابعة م( 1/200)اِلنذر ابنوأخرجه 

 عبداهلل 
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عوانه عن حجا  عن عطاء عن عبيد بن عممري  أيببو أسامة عن أحدثنا  -1

صالة الفجر يوم عرفة إَل صمالة الظهمر ممن من عن عمر أنه كان يكر 

وقمد ، ة ضمعيف وممدلسأرطمأأخر أيام الترشيق ِف سنده احلجا  بن 

 .تقدم أنه مقلوب

 أيباِلجيمد بمن  دبو عوانمه عمن عبمحدثنا أ : قالحدثنا زيد بن احلباب  -5

رباح الشامي عن رجل من أهل الشام عن زيد بن ثابت أنه كمان يكمر 

.   من صالة الظهر يموم النحمر إَل أخمر أيمام الترشميق يكمر ِف العرصم

 ضعيف ألهبام الرجل الشامي

كان عمر بن عبد العزيمز  : قالحدثنا سهل بن يوسف عن محيد   : قالو -6

من صالة الظهمر يموم النحمر إَل أخمر أيمام الترشميق    يكر تكبري العيد 

 .صحيح

أنمه  سابمع ابمنعن عكرمة عمن ُخصيف حدثنا  وكيع عن رشيك عن  -2

أيمام ممن آخمر كان يكر من صالة ظهر يوم النحمر إَل صمالة العرصم 

 ،عبمد اهلل ضمعف ِلما ويل القضمماء ابممنالترشميق ضمعيف رشيمك همو 

ابمن أيب ق أخر أخرجه لكن له طري بن عبد الرمحن ضعيفوُخصيف 

مممن ( 1/204)اِلنممذر ِف االوسممط  ابممنوأخرجهمما  ( 1/466)شمميبة 

عباس أنه كان يكر من صالة الفجر يوم النحمر  ابنبكار عن  أيبطريق 

اهلل أكمر كبمريا اهلل أكمر )أيام الترشيق ال يكر ِف اِلغرب يقول آخر إَل 
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أبو بكمر همو احلكمم  ،يحصح( كبريا اهلل أكر وأجل اهلل أكر وهلل احلمد

 بن فروخ ثقة

أنمه كمان يكمر ممن  ؛عممر ابمنحدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن  -8

صالة الظهر يوم النحر إَل صمالة العرصم ممن يموم النفمر يعنمي األول       

أن العممري همو عبمداهلل ( ... 1/201)اِلنذر ِف األوسط  ابنوأخر  

سمن ء عمن احلوجما( 2/242)الضعيف وأخرجه البيهقي ِف الكمرى 

 .بسند صحيح( 1/466)

يكمر  : قالحدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبري  -9

 .من صالة الظهر يوم النحر إَل أخر أيام الترشيق

حدثنا زهري حدثنا طارق أنه حفم  ممن  : قالحدثنا مالك بن إسامعيل  -40

ا  حازم تكبري إيام الترشيق حتى صمىل العرصم يكمر بعمده ابنقيس بن 

 .صحيح

با وائل كان يكر ممن يموم أن أ صممهدي عن سفيان عن عا ابنحدثنا  -44

 .-النحر يوم من :يعني-، إَل صالة الظهر الصبحصالة  ة منعرف

عن مكحول أنه كان يكر ِف ايام الترشميق ِف  األعىل عن بُردٍ  بدحدثنا ع -41

 .صالة الظهر يوم عرفة إَل صالة الفجر أخر أيام الترشيق

عن الضحات أنه كان يكر ممن ُنبط بن عون عن سلمة بن  حدثنا جعفر -42

 .صالة الفجر يوم عرفة إَل صالة العرص من أخر أيام الترشيق
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رسمول اهلل ذئب عمن الزهمري أن  أيببن اأخرنا حدثنا يزيد بن هارون  -41

كان يكمر ممن صمالة العرصم يموم عرفمة إَل صىل اهلل عليه وآله وسلم 

 نيق  مرسمل ومراسميل الزهمري ممصالة الظهر من أخمر أيمام الترشم

 .ضعف اِلراسيلأ

عمن : وقال غريه، عن إبراهيم، عن منصور، حدثنا عبيد بن محيد: وقال -45

حتمى ، ؛ أنه كان يكر يوم عرفة صالة الفجمرعن علقمة، يزيد بن أوس

 .صالة العرص من يوم النحر

 تكبرية النساء

ردات لعمموم األدلمة ممع فمنو مأِف مجاعمة  نَّ كُ سواء الراجح أَّنن يكرن (:  قلت)

 .الصوت من الفتنة  فخمراعات 

 :( /    6) رجب ِف الفتح ابن : قال

صملني معهمم مجاعمة ولكمن اِلمرأة  النساء يكرن مع الرجال تبعا  إذوال خال  أن 

 .ختفص صواا
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- :تكبري املسافر

 التكبمري : قالروينا عن احلسن البرصي أنه ( 1/202)اِلنذر ِف األوسط  ابن : قال

ِف أيام الترشيق عىل اِلرأة والرجل واحلارض والبادي وممن مذهبمه أن يكمر اِلسمافر 

 .مالك والشافعي وأمحد وأبو ثور ويعقوب وحممد 

 .وكان النعامن يقول ليس عىل اِلسافر تكبري

والراجح أنه جيوز بل يستحب للمسافر التكبري للعموم األدلة ِف ذلك وال  (:قلت)

 .حنيفة أيبدليل يؤيد قول 

 .لعقبطل َّنر ماهلل وكام قيل إذا جاء َّنر 

 الصالة قبل العيد وبعدها مسألة

أمحعمموا عممىل أنممه لمميس هلمما سممنة قبلهمما وال ( 5/48)النممووي ِف اِلجممموع  : قممال

 اهم.بعدها

النبمي صمىل اهلل عبماس أن  ابمنأخر  البخاري ومسلم ِف صحيحيهام من حمديث 

 .....(ركعتني وَل يصىل قبلها وال بعدها خر  يوم الفطر فصىل )عليه وآله وسلم 

 :وقد أختلف العلماء يف هذا املسألة إىل أقوال

إنمام والنبي صىل اهلل عليه وآله وسملم  اإلمامأنام يرتت الصالة قبلها وبعدها  :األول

خير  من بيته بعد تواجد الناس ثمم أول مما  اإلمام تركها لذلك حيث وقد تقدم أن
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تأويمل سمليامن بمن حمرب وطائفمة ممن الشمافعية وغمريهم يبدأ به الصالة وهمذا 

والصالة قبلها وبعدها مروي  اإلمامالقول يرون جواز الصالة لغري  وأصحاب هذا

 .ربرزة وأنس واحلسن وعطاء بن يسا أيبعن 

ام ترت الصالة قبلهما وبعمدها ألنمه ال إنالنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أن  :الثاني

 ابمنعمر و ابنأمحد وأستدل بام رواه  اإلمامأصال  وهذا قول صالة قبلها وال بعدها 

قبلها وبعدها ثم كرها الصمالة النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم م صالة دعباس ِف ع

 .قبلها وبعدها

عبماس وسملمة وبريمدة أَّنمم َل يصملوا  ابنعمر و ابنروي عن : مام أمحداإل : قال

 اهم.قبلها وال بعدها

 .أوىف أيبعن عيل وجابر وعبد اهلل بن رجب وروي  ابن: : قال

يمموم العيممد  اإلمممامالزهممري ماعلمنمما أحممدا  كممان يصمميل قبممل خممرو  : : قممالو

من طريق معمر عنمه وِف روايمة مما صمىل ( 2/125)أخرجه عبد الرزاق .والبعده

َل يبلغنما عمن  : قمالبلف  أخر من طريق يونس عنه  الفريايبقبل العيدين وأخرجه 

كان يسبح يوم الفطر واألضمحى بي صىل اهلل عليه وآله وسلم النأحد من أصحاب 

 ىوحكم ،العزيز ال يسبح قبلها وال بعدها دقبل الصالة وال بعدها وكان عمر بن عب

ت اِلدينمة أتيم : قمالأمحد هذا القول عن أهل اِلدينه وروي عن الشعبي أنمه  اإلمام

ِف  الفريمايبفلم ارى أحد من الفقهاء يصىل قبلها أو بعدها أخرجمه  نمتوافرو موه
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امع اجلمأحكام العيدين وهذا القول قول مالك وأمحد وإسحاق وحكاه الرتمذي ِف 

 .عن الشافعي

جواز الصالة بعدها دون ما قبلها وهذا القمول ممروي عمن أهمل  :القول الثالث

 .الكوفة وروي عن عيل من وجه ضعيف

شميبة ِف اِلصمنف وعبمد المرزاق  أيب ابن دمسعود وأصحابه كام عن ابنوروي عن 

 اإلممام : قمالحنيفمة واألوزاعمي  أيبليىل والنخعي والثوري و أيب ابنوحكي عن 

رمحمه اهلل تعماَل أهمل اِلدينمة ال يتطوعمون قبلهما وال بعمدها وأهمل البرصمة : أمحد

 .وعون بعدهايتطوعون قبلها وبعدها وأهل الكوفة ال يتطوعون قبلها ويتط

إن صمىل ِف  :واقمالوهو التفريق بني الصالة ِف اِلصىل واِلسمجد ف :القول الرابع

ن صىل ِف اِلصىل ال يصيل قبلها وال بعدها وهمذا إاِلسجد فإنه يصىل قبلها وبعدها و

قول الليث ورواية عن مالك بل َل يذكر ِف اذيب اِلدونمة سمواها وقمد روي عنمه 

 .اِلسجد خاصة الرخصة ان يصىل قبلها ِف

فإنه ال يصمىل قبلهما وال بعمدها  ؛اإلمامأما  اإلماموهذا اخلال  إنام هو ِف حق غري 

 .فال نعلم ِف كراهة الصالة له خالفا  قبلها وبعدها اإلمامرجب فأما  ابن : قال فقد

صالته ِف اِلصىل وأيضا  ِلن يصيل القبليمة والبعديمة  تكانِف حق من وهذه األقول 

 .ِف اِلصىل

وأما أن صىل العيد ِف اِلسجد فأنه يصىل ركعتمني قبلهما حتيمة اِلسمجد وجوبما  عمىل 

رجمب  بمنراجع الفتح ال.الراجح من أقوال أهل العلم ال عىل أَّنا سنة قبلية للعيد



 

 

404 

واِلغنمي /    ( 2)الكرى للبيهقمي( 1/642)حجر بنالفتح ال( 6/481-486)

 (5/48)اِلجموع( 411-2/411)مع الرشح الكبري

القول الراجح من هذه األقول هو القول الثا  الذي يمنص عمىل كراهيمة الصمالة و

النبي صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملم  قبل العيد وبعده وذلك ألنه خال  ما روي عن

الصالة القبلية حكموا عىل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وألن من روى ذلك عن 

 .بالكراهةوالبعدية للعيدين 

ممن أحمدث ِف )يقول ورسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم حمدث  وألن هذا األمر

 (أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 .ما روي أنه ال صالة قبل صالة العيد وال بعدها

عباس ريض اهلل عنه أن النبي صمىل  ابنأخر  البخاري ومسلم من حديث  -4

 .اهلل عليه وآله وسلم َل يصىل قلها وال بعدها

 .العمل ِف العيدينوقد تقدم ِف أبواب 

عمر َل يكن يصمىل قبمل  ابنعن نافع أن (4/484)وأخر  مالك ِف اِلوطأ -1

 .العيد وال بعها صحيح

شممميبة ِف  أيب ابمممنو)      (  وقممد أخمممر  همممذا األثمممر الرتممممذي ِف جامعمممه

وأمحد ( 2/201)البيهقي  هومن طريق( 4/195)واحلاكم ( 1/422)اِلصنف

بكمر بمن  أيبريق أبان بن عبد اهلل البجيل عن وغريهم من ط( 1/52)ِف اِلسند 

 .فعلهصىل اهلل عليه وآله وسلم عمر به وزاد إن النبي  ابنحفص عن 
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احلماف  ِف التقريمب صمدوق ِف  : قمالواحلديث من طريق إبان وقد تكلم فيه 

  .حفظة لني لكن احلديث حسن بشواهده

- :العيد واجلمعة اجتماعاألحاديث واألثار يف 

ممن ( 4240)ماجمة ابمنو( 4020)وأبو داود( 1/221) دأخر  أمح 

اجتمعما ِف  صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملمحديث زيد بن أرقم أن النبمي 

 : قمالعهده عيد ومجعة فصىل العيد أول النهار ثم رخمص ِف اجلمعمة و

 .من شاء أن جيمع فليجمع

رملممة  أيبسممناده إيمماس بممن اِف ( 1/524)الشمموكا  ِف النيممل  : قممال

 .جمهول

 : قمال( 4244)ماجمة  ابمنو( 4022)داود  أيبهريرة عنمد  أيبيث حد 

قمد اجتممع ِف يمومكم همذا » :رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلمقال 

 .«عوننا جممِّ إن اجلمعة وععيدان فمن شاء أجرأه 

أمحمد  اإلمامالشوكا  ِف أسناد احلديث بقية بن الوليد وقد رجح  : قال

وهمذا ( 5/110)عبد المر ِف التمهيمد  بنا : قالوالدارقطني إرساله و

أصمحابه احلفماظ احلديث َل يروه عن شعبة أمحد فيام علمت من ثقمات 

 صمال  أبيشمء ِف شمعبة ولميس نام رواه عنه بقيه بن الوليمد إعن شعبة و
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وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كالم وأكثر أهل العلم يضمعفون 

 .وهو ضعيف ليس ممن حيتج بهبقية عن الشاميني وغريهم وله مناكري 

 .صالح مرسال   أيبوقد رواه الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن 

ورواه زياد البكايل عن عبد العزيمز بمن  : قالوسنده صحيح (:  قلت) 

 .رفيع نحو حديث الثوري إال أنه أسنده

البكايل هو زياد بن عبد اهلل بن الطفيل ضعيف ووصمله للحمديث منكمر (:  قلت) 

 .(454)ِف أحكام العيدين الفريايبل عبد العزيز بن رافع أخرجه مرسو

المزبري ِف  ابنصىل بن  : قالمن حديث عطاء ( 424)وأخر  أبو داود  

ثم رحنا إَل اجلمعمة فلمم خيمر  إلينما  ،ول النهارأيوم عيد ِف يوم مجعة 

 : قمالعباس بالطائف فلام قدم ذكرنا له ذلك ف ابنفصلينا وحدانا  وكان 

 .السنة أصاب

رمحه اهلل هذا حديث صحيح عمىل رشط مسملم ولميس : الوادعي : قال

 .الزبري َل يصل الظهر ِف بيته ابنمعناه أن 

 .(5521)ما أخرجه البخاري  

ثم شهدت العيد مع عثامن بن عفان وكان )زهر ابنابو عبيد موَل  : قال

ن إ يا أهيا النماس : قالذلك ِف يوم اجلمعة فصل قبل اخلطبة ثم خطب ف

هذا يوم قد أجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر اجلمعة من أهل 

 .العوايل فالينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له
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ن اجتمع يوم إعطاء  : قالجريح  ابنعن ( 2/202)عبد الرزاق  : قال 

مجعة ويوم فطر ِف يوم واحد فليجمهام فليصمل ركعتمني حيمث تصمىل 

ولقمد أنكمرت ذلمك عليمه  : قمال... صالة الفطر ثم هي حتى العرصم

وصليت الظهر يومئذ حينئذ حتى بلغنا أن العيدين كذلك صليا واحده 

وذكر ذلك عن حممد بن عيل بن احلسن أخرهم أَّنمم كمان جيمعمان إذا 

همذا مبلمغ ( 82)، قال احلجوري ِف أحكمام اجلمعمة صحيح. أجتمعا

 بيته إنمام َل خيمر  علم عطاء أنه َل يصل الظهر وليس فيه أنه َل يصلها ِف

يشمري إَل حديثمه ِف قمول ابمن -إليهم كام تقدم كالمه بأوضح من هذا 

 .-عباس أصاب السنة وقد تقدم

 أيب ابمنو( 2/205)وعبمد المرزاق( 1/190)اِلنمذر  ابمنما أخرجه  

اجتممع عيمدان ِف  : قمالعبد الرمحن السملمي  أيبعن ( 1/482)شيبة

 : قمالد ثم خطبهم عمىل راحلتمه فعهد عيل ريض اهلل عنه فصىل هبم العي

 صحيح. ن شاء اهللإعته ىض مجقا الناس من شهد منكم العيد فقد أهي

من طريق جبارة بمن اِلغلمس ( 4214)ه ماج بنا دعمر عن ابنحديث  

 : قمالعمر أنه  ابنعن مندل بن عيل عن عبدالعزيز بن عمر بن نافع عن 

عيمدان فصمىل وسملم  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآلهجتمع عىل عهد ا:) 

من شاء ان يأيت اجلمعة فاليأاا وممن شماء أن يتخلمف  : قالبالناس ثم 

 .رة بن اِلغلس قد ُكذباوهذا احلديث ضعيف جدا  جب( فاليتخلف
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ممن طريمق ( 41/125)عيل ضعيف جدا  وأخرجه الطمرا  ِف الكبمريومبذل بن 

 .سيعد بن راشد السامت عن عطاء به وسعيد ضعيف جدا  

عمن ( 451) يبيماعمر بن عبد العزيز بسمند صمحيح عنمد الفرمرسل  

سمعت عمر بن عبمد العزيمز خيطمب ِف عيمدين  : قالبراهيم بن عقبة إ

وسملم رسول اهلل صمىل اهلل عليمه قد وافق هذا عىل عهد  : قالاجتمعا ف

من كان من أهمل العاليمة فممن » :رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالف

فهذا اِلرسل  «يشهد ومن قعد قعد بغري حر أحب أن يشهد اجلمعة فال

مع مرسل عبد العزيز بن رفيع مع موقف عميل وعمثامن ريض اهلل عمنهام 

 .ن شاء اهلل إجيعل احلديث حسنا  

كان النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ذكر اخلرب الذي يدل على أن 
- :يصلى العيد ثم اجلمعة إذا اجتمعا

ة واجلهر ِف صالة العيدين من أبمواب العممل قد تقدم احلديث بسنده ِف القراء

عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنه وفيه كمان رسمول اهلل صمىل اهلل عليمه وسملم 

َهمْل ﴿و   ،(4:األعمىل) ﴾َسبِِّح اْسَم َربِّمَك اأْلَْعمىَل ﴿يقرأ ِف العيدين واجلمعة )

واجلمعمة ِف يموم  وإذا اجتمع العيمد : قال(  4:الغاشية) ﴾َأَتاَت َحِديُث اْلَغاِشَيةِ 

 (828)أخرجه مسلم( واحد يقرأ هبام أيضا  
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- :اخلالف إذا أجتمع اجلمعة والعيد

 «جمموع الفتاوى»قال شيخ اإلسالم كام ِف ، والقأوللعلامء ِف هذا اِلسألة ثالثة 

احد فللعلامء ، إذا اجتمع اجلمعة والعيد ِف يوم واحلمد هلل(: 11/140-144)

 :ِف ذلك ثالثة أقوال

كام جتب سائر اجلمع للعموممات  ،أنه جتب اجلمعة عىل من شهد العيد: حدهاأ 

 .الدالة عىل وجوب اجلمعة

؛ ألن عمثامن بمن عفمان ل الر مثل أهل العوايل والشمواذتسقط عن أه: والثا  

 .ترت اجلمعة ِلا صىل هبم العيدأرخص هلم ِف 

معة لكن عمىل وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه اجل: والقول الثالث

وهذا همو  ،اإلمام أن يقيم اجلمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن َل يشهد العيد

كعممر وعمثامن وابمن مسمعود  ؛اِلأثور عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه

 ،وال يعر  عمن الصمحابة ِف ذلمك خمال  ،وابن عباس وابن الزبري وغريهم

ذلك من السنة عن النبمي صمىل اهلل وأصحاب القولني اِلتقدمني َل يبلغهم ما ِف 

م رخص ِف اجلمعمة وِف لفم  عليه وسلم ِلا اجتمع ِف يومه عيدان صىل العيد ث

ا فمن شاء أن يشمهد اجلمعمة فليشمهد أهيا الناس إنكم قد أصبتم خري  »: أنه قال

ثم إنه يصميل  ،وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود االجتامع ،«فإنا جممعون

 .شهد اجلمعة فتكون الظهر ِف وقتها والعيد حيصل مقصود اجلمعةالظهر إذا َل ي
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وِف إجياهبا عىل الناس تضييق عليهم وتكدير ِلقصود عيدهم وما سمن هلمم ممن 

فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد عىل مقصوده باإلبطمال  ؛الرسور فيه واالنبساط

اجتممع  وألن يوم اجلمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد وممن شمأن الشمارع إذا

كمام يمدخل الوضموء ِف  ،عبادتان من جنس واحد أدخل إحمداُها ِف األخمرى

 ها .أحد الغسلني ِف اْلخر واهلل أعلمالغسل و

عاممة أهمل ختيمار اقداممة وهمو  ابمنسمالم ختيار شيخ اإلوالقول الثالث هو ا

 .العلم

بسمند صمحيح أنمه ( 1/190) اِلنمذر ِف األوسمط ابمن دوقد جاء عن عيل عنم

ىضم قأهيا الناس من شهد منكم العيد فقمد  : قالالعيدين ف اجتامعد خطبهم عن

 .نه جيزي أحدُهاإالشعبي والنخعي  : قالن شاء اهلل وإمجعته 

والراجح واهلل أعلم هو القول الثالث وهوسقوط اجلمعة عىل ممن صمىل العيمد 

وإن تمرت فمال ، لكن ينبغي لألمام أن يصىل اجلمعة ليشهدها من أحب ِلا تقمدم

. ء عليه فقد ترت ابن الزبري اجلمعة وهو اإلمام؛ فلم ينكمر عليمه واهلل أعلمميش

-2/111)اِلغنمي ( 194-1/182)األوسط ( 111-1/182)راجع البيان 

 .(1/525)نيل األوطار( 112

- :صالةاجلمعة بعد صالة العيد مباشرة

 ( 2/112)غني قدامة ِف اِل ابن : قال
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جتمزئ األوَل  : قمالد فقد روي عن أمحد وإن قدم اجلمعة فصالها ِف وقت العي

منهام فعىل هذا جتزئه عن العيد والظهر وال يلزمه يشء إَل العرص عند من جيموز 

- الزبري اِلتقدم ابنثم ذكر أثر  -اجلمعة ِف وقت العيد

وهذا ال جيموز أن حيممل إال عمىل قمول ممن يمذهب إَل تقمديم  أيباخلط : قالو

الزبري قمد صمىل اجلمعمة فسمقط العيمد  ابنون اجلمعة قبل الزوال فعىل هذا يك

 .والظهر وألن اجلمعة إذا سقطت مع تأكدها فالعيد أوَل أن يسقط هبا

أما أذا قدم العيمد فإنمه حيتما  إَل أن يصمىل الظهمر ِف وقتهما إذا َل يصمل  : قال

 ها.اجلمعة

أن وقت اجلمعة هو وقت الظهر إما أن تصىل ضحى أو ِف وقمت صمالة واعلم 

ال دليل عىل ذلك وال جيوز مجعها مع صالة العيد ألن مواقيمت الصمالة العيد ف

رشعها اهلل عز وجل ولو كان جيوز تقمديم اجلمعمة ِف همذا الوقمت لبينمه اهلل ِف 

 .كتابة أو عىل لسان رسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم

- :هل تسقط الظهر إذا أجتمع العيد واجلمعة

 اإلممامالعيد واجلمعة وخرجنا بأن  اجتامع قد تقدم قبل قليل مذاهب العلامء ِف

ينبغي له أن يصىل اجلمعة فمن صالها معه له ذلمك وممن َل يصمل همل يصميل 

- :الظهر أم ال
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أختلف العلامء إَل قولني فاجلمهور عىل أَّنا ال تسقط الظهمر بحمال إن َل يصمل 

الظهمر  َل يصملِ من ن اهلل عز وجل فرض عىل عبادة مخس صلوات وأل؛ اجلمعة

ِف  : قمالختيار شيخنا مقبمل رمحمه اهلل تعماَل اال اجلمعة ما صىل اخلمس وهو و

وكمذا قمول  ،الزبري َل يصىل الظهمر ِف بيتمه ابناجلامع الصحيح وليس معناه أن 

 .شيخنا حييى حفظه اهلل

ومما ينرصم بمه همذا القمول أن اجلمعمة ليسمت  أيبقدامة واخلط ابنيار تخاوهو 

واِلرأة والعبد ومع ذلمك ال قائمل بسمقوط صمالة  واجبه عىل اِلسافر واِلري 

أنمه ال يصمىل  ووجهمهختاره الشموكا  القول الثا  عن عطاء واالظهر عنهم و

راجمع اِلغنمي . الظهر يومئذ وهذا القول ضعيف جدا  بل ال جيوز التعويل عليه

وأحكممام ، (1/529)نيممل األوطممار( 551-1/554) والبيممان( 2/412)

 (.85-81)ظه اهلل اجلمعة للشيخ حييى حف

- :أبواب خطبة العيد وما فيها من األحكام

- :أحكام خطبة العيد

- :حكمها -1

وقمد اتفمق  :ابن اجلوزي/ط( 2/88)نيل األوطار الشوكا  رمحه اهلل ِف : قال

اِلوجبون لصالة العيد وغريهم عىل عدم وجوب خطبته وال أعلم قمائال  يقمول 

 ها.بوجوهبا



 

 

440 

وفيه بيان أن اخلطبة سنة : -اِلجد ابن تيمية رمحهام اهلل: أي-قال اِلصنف : وقال

 ها. وجب اجللوس هلاإذ لو وجبت 

صمىل اهلل ثم َل يدل دليل عىل ذلك فبقينا عىل األصل وأن أفعال النبمي (: قلت)

 .قرتنة بأمر ال تفيد وجوبا  اِلغري عليه وآله وسلم 

 (2/129)راجع اِلغني 

 -:حكم األستماع خلطبة العيد

 ابممنو(4524)والنسممائي ( 4190)ماجممة  ابممنو( 4455)ابممو داود  أخممر 

واحلممماكم ( 2/204) والبيهقمممي( 481)والمممدارقطني ( 429)اجلمممارود 

جريج عن عطاء عن  ابنحدثنا ، كلهم من طريق الفضل بن موسى( 4/195)

ممن )  : قمالصىل العيمد النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم عبد اهلل بن السائب أن 

همذا لفم   (  فالينرص  ومن أحب أن يقميم للخطبمة فليقميمأحب أن ينرص

 .ئياالنس

خطب فممن أحمب أن جيلمس فلميجلس وممن أحمب أن نأنا ) :داود أيبولف  

 .(يذهبليذهب ف

وقمد أعلمه النبي صىل اهلل عليه وسلم بو داود وهذا مرسل عن عطاء عن أ : قال

ألن احلديث من ( 2/20)باألرسال حيى بن معني أيضا  كام ِف الكرى للبيهقي 

 .جريج عن عطاء مرسال   ابنرواية قبيصه عن سفيان عن 
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 .الرتكام  ِف اجلوهر النقي ابن: قال

عبمد اهلل ممن ثبت أأبو نعيم : قالالفضل بن موسى ثقة جليل روي له اجلامعة و

السائب فوجب أن تقبل زيادته والرواية اِلرسملة ِف  ابنبن اِلبارت وقد زاد ذكر 

حنبمل  ابمنمعمني و ابمنن كان ثقمة إال أن إعن سفيان وقبيصة و سندها قبيصة

وغريُها ضعفوا روايته عن سفيان وعىل تقدير صحة هذه الرواية ال تعلمل هبما 

وراجمع للحمديث األرواء رقمم ، ها.رواية الفضل ألنه زاد ِف األسناد وهو ثقة

(619.) 

 فهذا احلديث يمدل عمىل عمدم وجموب حضمور خطبمة العيمد وإنمام يسمتحب

 .(2/129)اِلغني( 1/612)راجع البيان .ذلك

العيمد غمري  وفيه أن اجللوس لسامع خطبة(: 2/88) «النيل»الشوكا  ِف وقال 

 ها. واجب

قد حث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وألَّنا ذكر واألفضل اجللوس هلا؛ 

عىل حضور جمالس الذكر وألَّنا يمتعلم منهما األحكمام وسملوت طلمب العلمم 

 .فيه مرغب
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- :حكم األنصات خلطبة العيد

تقدم معنا أن حضور اخلطبة مستحب ال واجب بخمال  خطبمة اجلمعمة بقمي 

معنا هل جيب السكوت فيها كاجلمعة أم جيوز الكالم واألستامع أفضل فمذهب 

 .احلنابلة إَل حتريم الكالم

 .ومذهب الشافعية وبع  احلنابلة وغريهم إَل عدم التحريم

راجح لعدم ورود الدليل عىل حتريم الكمالم واألصمل عمدم وهذا اِلذهب هوال

 .التحريم

وهمذا أختيمار يثيمة يحمرم ممن همذه احلفاِلصلني وشمو  علميهم  ىذآإال إذا 

( 1/101)األنصمما ( 2/129)راجممع اِلغنممي . العثيمممني رمحممه اهلل تعمماَل

 .(1/612)والبيان ( 5/12)اِلجموع 

 اخلطبة قبل الصالة

ريض سمعيد أيبيث ديه إال بنوا أمية ويدل عىل ذلك حموهذا إمجاع وَل خيالف ف

َأنَّ َرُسموَل اهللَِّ » :، واللفم  لمه(899)، ومسملم (956)اهلل عنه عند البخماري 

ماَلةِ  ُرُ  َيْوَم اأْلَْضَحى َوَيْوَم اْلِفْطِر َفَيْبمَدُأ بِالصَّ َفمإَِذا  ،َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن خَيْ

ُهمْ  َصىلَّ َصاَلَتهُ  َفإِْن َكاَن َلُه  ،َوَسلََّم َقاَم َفَأْقَبَل َعىَل النَّاِس َوُهْم ُجُلوٌس ِِف ُمَصالَّ

َوَكاَن َيُقموُل  ،َأْو َكاَنْت َلُه َحاَجٌة بَِغرْيِ َذلَِك َأَمَرُهْم هِبَا ،َحاَجٌة بَِبْعٍث َذَكَرُه لِلنَّاسِ 

ُقوا ُقوا َتَصدَّ ُقوا َتَصدَّ ُق النَِّساءُ َوَكاَن َأكْ  ،َتَصدَّ ُ  ، َثَر َمْن َيَتَصدَّ َفَلْم َيمَزْل  ُثمَّ َينرَْصِ
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ا َمْرَواَن َحتَّى َأَتْينَما اِلَُْصمىلَّ   ،َكَذلَِك َحتَّى َكاَن َمْرَواُن ْبُن احْلََكِم َفَخَرْجُت خُمَاِِص 

ا ِمْن طنٍِي َوَلبِنٍ  ْلِت َقْد َبنَى ِمنَْر  َمْرَواُن ُينَاِزُعنِي َيمَدُه َكَأنَّمُه َفإَِذا  ،َفإَِذا َكثرُِي ْبُن الصَّ

اَلةِ  ُه َنْحَو الصَّ  َوَأَنا َأُجرُّ
ِ  َنْحَو اِلِْنَْرِ َأْيَن ااِلْبتِمَداُء  :َفَلامَّ َرَأْيُت َذلَِك ِمنُْه ُقْلُت  ،جَيُرُّ

اَلِة َفَقاَل  لَِّذي َنْفيِسم بَِيمِدِه اَل َكالَّ َوا :َقْد ُتِرَت َما َتْعَلُم ُقْلُت  ،اَل َيا َأَبا َسِعيدٍ  :بِالصَّ

  َ  (122-2/126)راجع اِلغني. «َتْأُتوَن بَِخرْيٍ مِمَّا َأْعَلُم َثاَلَث ِمَراٍر ُثمَّ اْنرَصَ

 مبا تستفتح به خطبة العيد
 .تستفتح باحلمد والثناء كبقية اخلطب

 عدد خطب العيد

 ينزل من فتح احلميد

 أو القوس عصااالتكاء يف خطبة العيد على ال

 .الكلفيحزم  ل عىل هذه السنة حديث احلكم بنيد

 :الناس بوجهه يف اخلطبة اإلماماستقبال 

فإذا صىل صالته  »: وقد تقدم وفيه «الصحيحني»يدل عليه حديث أيب سعيد ِف 

 .«وسلم قام فأقبل عىل الناس وهم جلوس ِف مصالهم

 :احلث على الصدقة

واللفم  ( 881)ومسلم ، (961)عند الشيخني البخاري عباس  ابنحديث ِف 

َشِهْدُت َصاَلَة اْلِفْطِر َمَع َنبِيِّ اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسملََّم َوَأيِب َبْكمٍر َوُعَممَر : له قال
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ْيِه َفنََزَل َنبِيُّ اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعلَ  :ُثمَّ خَيُْطُب َقاَل  ،َفُكلُُّهْم ُيَصلِّيَها َقْبَل اخْلُْطَبةِ  ،َوُعْثاَمنَ 

َجاَل بَِيِدهِ  لُِّس الرِّ ُهْم َحتَّى َجاَء النَِّساَء  ،َوَسلََّم َكَأ ِّ َأْنُظُر إَِلْيِه ِحنَي جُيَ ُثمَّ َأْقَبَل َيُشقُّ

مْكَن ﴿ :َوَمَعُه باَِلٌل َفَقاَل  َا النَّبِيُّ إَِذا َجاَءَت اِلُْْؤِمنَاُت ُيَباِيْعنََك َعمىَل َأْن اَل ُيرْشِ َيا َأهيُّ

َأْنمُتنَّ َعمىَل  :ُثمَّ َقماَل ِحمنَي َفمَرَغ ِمنَْهما ،َفَتاَل َهِذِه اْْلَيَة َحتَّى َفَرَغ ِمنَْها ﴾ َشْيئ ابِاهللَِّ

َها ِمنُْهنَّ  ،َذلِِك  اَل ُيمْدَرى ِحينَِئمٍذ  ،َنَعْم َيا َنبِيَّ اهللَِّ :َفَقاَلْت اْمَرَأٌة َواِحَدٌة ََلْ جُيِْبُه َغرْيُ

ْقَن َفَبَسَط باَِلٌل َثْوَبهُ َفَتَص  :َمْن ِهَي َقاَل  مي :ُثمَّ َقماَل  ،دَّ ى َلُكمنَّ َأيِب َوُأمِّ  ،َهُلممَّ فِمد 

 .«َفَجَعْلَن ُيْلِقنَي اْلَفَتَخ َواخْلََواتَِم ِِف َثْوِب باَِللٍ 

 :موعظة النساء إذا مل يسمعن اخلطبة

ريض اهلل عنه السالف، وِف حديث جمابر ريض اهلل عباس  ابنحديث يدل عليه 

َفَبمَدَأ  ،َقاَم النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم اْلِفْطِر َفَصىلَّ » :(885)ه عند مسلم عن

اَلِة ُثمَّ َخَطَب  ُأ َعىَل َيِد بِماَلٍل  ،بِالصَّ َرُهنَّ َوُهَو َيَتَوكَّ َفَلامَّ َفَرَغ َنَزَل َفَأَتى النَِّساَء َفَذكَّ

 َوباَِلٌل َباِسٌط َثْوَبُه يُ 
ٍ
َدَقَة ُقْلُت لَِعَطاء  :َقماَل  ،َزَكاَة َيْوِم اْلِفْطمرِ  :ْلِقي فِيِه النَِّساُء الصَّ

ْقَن ِحينَِئٍذ ُتْلِقي َفَتَخَهما َوُيْلِقمنَي ُقْلمُت  ،اَل  ما َعمىَل  :َوَلكِْن َصَدَقة  َيَتَصدَّ َأُتمَرى َحقا

ُرُهنَّ َقاَل  َماِم َذلَِك َوُيَذكِّ ُه حَلَقٌّ َعَليْ  :اإْلِ  .«ِهْم َوَما هَلُْم اَل َيْفَعُلوَنهإِنَّ

ن ِف األم وإذا خطب ثم رأى نساء أو مجاعة مم : قال( 1/616)ِف البيان  : قال

باسما  أن يمأتيهم ويسمتأنف اخلطبمة هلمم وذكمر  الرجال َل يسمعوا اخلطبمة َل أر

 .احلديث
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 اخلطبة من غري منرب-11

عهد النبمي صمىل اهلل عليمه  خرو  اِلنر إَل اِلصىل حمدث؛ ألن ذلك َل يكن عىل

، وإنام وضع اِلنر ِف زمن مروان صنعه له كثري بمن الصملت وقمد تقمدم وسلم

حديث أيب سعيد، وبوب عليه البخاري رمحه اهلل بماب اخلمرو  إَل اِلنمر بغمري 

 .مصىل

  :اخلطبة قائمًا -11

ن خطمب قاعمدا  فمال إو ،ويستحب أن خيطب قمائام  ( 2/180)ِف اِلغني  : قال

  اهم.س ألَّنا غري واجبةبأ

 .وقد تقدمت األحاديث عىل خطبة النبي صىل اهلل عليه وسلم قائام  

- :اخلطبة على الراحلة -11

سعيد  : قالن خطب عىل راحلة فحسن إو( 2/180)قدامة ِف اِلغني ابن : قال

 أيت عليا  صىل يوم عيد فبمدأر : قالم حدثنا حصني حدثنا أبو مجيلة شيحدثنا ه

قبل اخلطبة ثم خطب عىل دابته ورأيت عمثامن بمن عفمان خيطمب عمىل بالصالة 

 .راحلته ورأيت اِلغرية بن شعبة خيطب عىل راحلته

 .خطب عىل راحلتهالنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم سعيد أن  أيبحديث أما 
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من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عيماض بمن عبمد ( 2/24)أخرجه أمحد

النبمي صمىل اهلل عليمه وآلمه وسملم يد اخلمدري أن سع أيبرسح عن  أيب ابناهلل 

 .خطب قائام  عىل رجليه

من طريق زهري عن وكيع وفيه خطب يوم العيمد ( 1/185)اِلنذر ابنوأخرجه 

 .عىل راحلته

حبمان  ابمنمن طريق زهمري عمن وكيمع  بلفم  ( 1/185)اِلنذر  ابنوأخرجه 

نادة بلفم  من طريق سلم بن ج( 4115)رقم ( 1/218)خزيمة  ابنوأخرجه 

ماجمة  ابمنبلفظه وأخرجه ( 1/488)شيبة  أيبحبان وأخرجه أبو بكر بن  ابن

 .أسامة عن داود بن قيس به أيبمن طريق 

جلممموس فيقمممول  مفيقمممف عمممىل رجلمممني فيسمممتقبل النممماس وهممموفيمممه 

 .ديثاحل............تصدقوا

راحلتمه وهمو رجليمه  : قالن واهلل أعلم أن احلديث تصحف عىل بعضهم فأوك

 .(1/185)اِلنذر  ابنبوب عليه  دوق

باب ذكر اخلطبة قائمًا على األرض إذا مل يكن باملصلى منرب وبوب 
- :املنذر ابنخزمية نفس تبويب  ابنعليه 

هذا الذي ترجح يل اْلن مع أن احلديث أصله ِف الصمحيحني ممن طريمق داود 

جماءت سعيد وليس فيه عمىل راحلتمه فتنبمه إال أَّنما قمد  ابننيفة عن  أيبعن 
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ِف  ةبكمر أيبيث دعمىل الراحلمة منهما حم اخلطبمةأحاديث غمري همذا ِف جمواز 

خطب عىل راحلتمه يموم النحمر النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم الصحيحني أن 

 .(881)ومسلم ( 962)أخرجه البخاري 

من حديث عطماء بمن السمائب ( 44/152)وأخر  الطرا  ِف اِلعجم الكبري 

رسمول اهلل صمىل اهلل عليمه خرجت مع  : قالعباس  ابنعن سعيد بن جبري عن 

يوم الفطر فبدأ بالصالة قبل اخلطبمة بمال أذان وال أقاممة ثمم ركمب وآله وسلم 

 .احلديث ....راحلته خمطب عليها ثم أتى النساء فخطبهن 

احلديث خمر  ِف الصحيحني وقد تقدم ولميس فيمه أنمه خطمب عمىل (:  قلت)

 .ان بن عيينة أخو سفيانراحلته ثم احلديث من رواية عمر

احلاف  عنه صدوق له أوهام فقد ضعفه أبو زرعمة وأبمو حماتم الرازيمان  : قال

عنمه  : قمالوهمم وخطماء و هالعقييل ِف حديثم : قالرز ومعني ِف رواية حم ابنو

معني صالح ثم همو َل يمذكر أنمه  ابنالبزار ليس به بأس وِف رواية الدوري عن 

 .تلخص ضعف احلديثروى عن عطاء قبل االختالط ف

رسمول رأيت  : قال كاهل األمحيس أيبوجائت اخلطبة عىل الراحلة من حديث 

خرمماء وحمب   ةٍ اس يوم عيد عمىل ناقمخيطب الناهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 

 .ممسك بخطامها

شمميبة  أيب ابممنو( 4181)ماجممة ابممنو( 206-1/128)احلممديث رواه أمحممد 

خالمد  أيبمن طريمق إسمامعيل بمن ( 2/485)والنسائي  ِف اِلجتبى(1/489)
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وأسامعيل َل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم رأيت  : قالعن قيس بن عابد 

 .يسمع من قيس 

( 2/411)والواسطة أخوه سمعيد أو أشمعث كمام عنمد البخماري ِف التماريخ 

 ِف يبوالمدوال( 48/915)والطمرا  ِف الكبمري ( 1096)والنسائي ِف الكبري 

دُها فكالههما جمهمول عمني َل يمرو عنهما إال أحم تقمدير وعىل( 4/50)الكنى 

 .أخوُها وَل يوثقهام معتر

خممر مممن حممديث اهلرممماس أخرجممه أبممو نعمميم ِف معرفممة الصممحابة آو

 .(2018)رقم (2/4144)

حدثنا حبيب بن احلسن ثنا عمر بن حفص السدويس ثنا عاصم بمن عمىل  : قال

رسول اهلل صمىل اهلل عليمه رأيت  : قالد ثنا عكرمة بن عامر عن اهلرماس بن زيا

( أيبخيطب عىل راحلتمه العضمباء يموم األضمحى وأنما مرتمد  خلمف  وسلم

 .احلديث سنده صحيح

 نمن طريق هشام بن عبد اِللك حدثني عكرممة عم( 4951) وأخر  أبو داود

 .اهلرماس وزاد عىل ناقته العضباء يوم األضحى بمنى

 .ى بن سعيد عن عكرمة بهمن طريق حيي( 2/185) وأخر  أمحد

 .الوادعي رمحه اهلل تعاَل حسن عىل رشط مسلم : قال
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احلديث أنكر عىل عكرمة كمام ِف ترمجتمة ممن الكاممل واِليمزان لكمن (:  قلت)

يموم النحمر كمام  عىل بعريالنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم احلكم ثابت ِف خطبة 

 .بكرة ريض اهلل عنه أيبتقدم حديث 

 (1/489)شيبة أيببن  أبو بكر : قال

شهدت مع عيل العيمد  : قالمجيلة  أيب ةأدريس عن حصني عن ميرس ابنحدثنا 

 .وكان عثامن يفعله : قالفلام صىل خطب عىل راحلته 

احلماف  ِف التقريمب مقبمول روى عنمه مجمع وَل  : قال يلةضعيف مسرية أبو مج

 .حبان لكنه ِف الشواهد كام سيأيت ابنيوثقه غري 

لميىل  أيب ابمنعمن ( زياد أيبوهو بن )دثنا أبو بكر بن عيا  عن يزيد ح : قالو

 .بنا العيد ثم خطب عىل راحلته عيل صىل  : قال

 .ضعيف يزيد ضعيف لكن يعتضد بام قبله

رأيمت  : قمالخالد عمن قميس  أيبحدثنا حممد بن عبيد عن إسامعيل بن  : قالو

  .ة الكريمةالناقوهي : قلت، ُبختيةاِلغرية بن شعبة خيطب عىل 

احلماف  ِف التقريمب ثقمة  : قمالحممد بن عبيد هو الضافيس األحدب ، صحيح

 .حيف  

 أيبو جناب هو حييمى بمن بوأ ،هأبياب عن نج أيبوأخرجه من طريق وكيع عن 

 .حية ضعيف
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وأخرجه أيضا  من طريق عبد اِللك بن عبيد رأيت اِلغمرية خيطمب النماس يموم 

 ....بعري  عيد عىل

يوم العيد يبمدأ  اإلمامكان ) : قالبراهيم إات عن بعن مغرية عن شحدثنا جرير 

 .يحصح.فيصيل ثم يركب فيخطب

بن  ة عن شهرعروبة عن قتاد أيبسعيد ين  انخرحدثنا يزيد بن هارون أ : قالو

النبي صمىل اهلل عليمه عن عبد الرمحن بن غنم عن عمرو بن خارجه ان  بحوش

وإن راحلتمه لتقطمع بجراما وأن  : القمخطبهم وهو عمىل راحلتمه وآله وسلم 

 .لعاهبا يسيل بني كتفي

 .احلديث هبذا السند ضعيف فيه شهر بن حوشب

ممن طمرق كلهما تمدور عمىل ( 488-1/482)واحلديث قد أخرجه أمحد 

 .شهر

( 1241)ماجمة  ابمنو( 5445) داود أيبوقد جاء احلديث عن أنس عنمد 

رسمول اهلل لتحت ناقمة   إسعيد عن أنس  أيببن  سعيدوغريهم من طريق 

اهبما احلمديث وسمعيد همذا لميس يسميل عميل لعصىل اهلل عليه وآله وسلم 

 .فاحلديث ضعيف.ي كام ِف التهذيبرباِلق
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- :التكبري يف اخلطبة

غاية ما يستدل به المذين يمرون التكبمري ِف اخلطبمة أثمر عبيمد اهلل وقمد بينما 

هلمم فيمه ألن قمول  ن صح فال حجةإواحلمد هلل ضعفه فال داعي للتكرار و

رسول اهلل صىل اهلل عليمه وآلمه  التابعي من السنة ال يكون دليال  عىل أنه سنة

ان بن اِلنمذر  اإلمام : قالاألصول واِلصطلح و كتبكام هو مبني ِف وسلم 

 :(182-1/186)رمحه اهلل 

حدثنا أبو حممد موَل  : قالحدثنا هشيم  : قالحدثنا حممد بن عيل ثنا سعيد 

سمعت أبا كنانة اهلجيمي حيدث عن األشعري أنه كمان يكمر  : الققري  

 .يوم العيد عىل اِلنر ثنتني وأربعني تكبرية

النسمائي ممرتوت  : قمالوأبو حممد هو أسيد بن زيد اجلمامل ضمعيف جمدا  

 .معني وأبو كنانة هو القر  جمهول حال ابنوكذبه 

اِلنمر يموم العيمد سمبعا  عمىل  اإلماميكر  : قالورينا عن الشعبي أنه  : قال

 .وعرشين تكبرية

عىل اِلنر يوم العيد أربع عرشم  اإلماميكر  : قالروينا عن احلسن أنه  : قال

 .تكبرية

من طريق احلسمن بمن ( 1/490)شيبة  أيب ابنأثر احلسن أخرجه (:  قلت)

 .احلسناء عن احلسن به أيب
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ِف العيمدين إذا رقمي  وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كر عىل اِلنر : قال

سبع تكبريات بني كل تكبريتني تسبيح وحتميد واليل ثم يفتتح اخلطبة بعد 

 .سبع تكبريات

ِف خطبمة العيمدين تكبمريا  كثمريا  ِف  اإلمماممالك من السنة أن يكر  : قالو

 .اخلطبة األوَل ثم ِف الثانية أكثر من التكبري ِف األول

قام ليخطب األوَل أن يكر تسمع تكبمريات إذا  اإلمامالشافعي نأمر  : قالو

ترتى ال كالم بينهن وإذا قام ليخطب اخلطبة الثانية أن يكر سبعا  تكبمريات 

 .ترتى ال يفصل بينهن كالم يقول اهلل أكر اهلل أكر حتى يوِف سعبا  

أبو بكر ليس ِف عدد التكبري عىل اِلنر سنة جيب أن تستعمل فمام كمر  : قال

 اهم.زي ولو ترت التكبري وخطب َل يكن عليه ِف ذلك يشءفهو جي اإلمام

ال يرشع التكبري ِف أثناء اخلطبمة وال عنمد األسمتفتاح وقمد تقمدم (:  قلت)

 .واحلمد هلل رب العاِلني، القيم رمحهم اهلل تعاَل ابنكالم شيخ اإلسالم و
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األحاديث الضعيفة يف أن النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  خطب 
 عيد خطبتني بينهما جلوسيف ال

 :حديث جابر بن سمرة ريض اهلل عنهام

َثنَا (9821)ماجة رحمه اهلل  ابنقال  َثنَا َأُبو َبْحٍر َحدَّ َثنَا حَيَْيى ْبُن َحِكيٍم َحدَّ َحدَّ

َبرْيِ َعْن َجابٍِر َقاَل َخَرَ  َرُسوُل  َثنَا َأُبو الزُّ ٍم اخْلَْواَلِ ُّ َحدَّ
اهللَِّ َصىلَّ  إِْسَمِعيُل ْبُن ُمْسلِ

َم َيْوَم فِْطٍر َأْو َأْضَحى َفَخَطَب َقاِئام  ُثمَّ َقَعَد َقْعَدة  ُثمَّ َقام   اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

وهذا حديث ضعيف فيه ثالث علل األوَل   إسامعيل بن مسلم اِلكي أمجعوا 

 عىل ضعفه  كام ِف التهذيب

محد بن حنبل طرح الناس حديثه الثانية أبو بحر وهو عبد اهلل عثامن  قال أ 

وقال الدوري عن حييى بن معني ضعيف وقال أبو حاتم عن عيل بن اِلديني ذهب 

 هم من التهذيب.حديثه أ

 الزبري حممد بن مسلم بن تدرس  أيبالثالثة عنعنة 

ماجة منكر سندا ومتنا واِلحفوظ أن  ابنقال األلبا  رمحه اهلل ِف ضعيف سنن 

 هم.كام ِف مسلم  أ ذلك ِف خطبة اجلمعة

 (861)مسلم رمحه اهلل    اإلمامقال  

بِيِع َوَأُبو َبْكِر ْبُن   َثنَا حَيَْيى ْبُن حَيَْيى َوَحَسُن ْبُن الرَّ َنا  أيبَحدَّ َشْيَبَة َقاَل حَيَْيى َأْخَرَ

َثنَا َأُبو اأْلَْحَوِص َعْن ِساَمٍت َعْن َجابِِر ْبِن َسُمرَ  َة َقاَل َكاَنْت لِلنَّبِيِّ و َقاَل اْْلَخَراِن َحدَّ

ُر النَّاس  َم ُخْطَبَتاِن جَيْلُِس َبْينَُهاَم َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوُيَذكِّ  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َنا َأُبو َخْيَثَمَة َعْن ِساَمٍت َقاَل َأْنَبَأِ  َجابُِر ْبُن َسُمَرَة أَ  َثنَا حَيَْيى ْبُن حَيَْيى َأْخَرَ نَّ  َو َحدَّ

َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن خَيُْطُب َقاِئام  ُثمَّ جَيْلُِس ُثمَّ َيُقوُم َفَيْخُطُب َقاِئام  
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ا َفَقْد َكَذَب َفَقْد َواهللَِّ َصلَّْيُت َمَعُه َأْكَثَر ِمْن َأْلَفْي  ُه َكاَن خَيُْطُب َجالِس  َفَمْن َنبََّأَت َأنَّ

 َصاَلةٍ 

باب ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيهام من )وبوب عليه عياض رمحه اهلل 

 1هم .اجللسةأ

 :حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما 

 (4145)قال النسائي رمحه اهلل 

َثنَا ُعَبْيُد اهللَِّ  ِل َقاَل َحدَّ رْشُ ْبُن اِلَُْفضَّ
َثنَا بِ َنا إِْسَمِعيُل ْبُن َمْسُعوٍد َقاَل َحدَّ  َعْن َأْخَرَ

ِئٌم َنافٍِع َعْن َعْبِد اهللَِّ َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن خَيُْطُب اخْلُْطَبَتنْيِ َوُهَو َقا

 َوَكاَن َيْفِصُل َبْينَُهاَم بُِجُلوسٍ 

من طريق برش به  وبوب عليه رمحه اهلل ( 4116)خزيمة  ابناحلديث أخرجه 

  العيدين والفصل بينهام بجلوس عدد اخطب ِف

واحلديث الداللة فيه ِلن يقول بخطبتي العيد ألن اجللوس هنا اِلراد به  

 اجللوس ِف خطبة اجلمعة

رْشُ ( 918)ِلا أخرجه البخاري فقال 
َثنَا بِ َنا إِْسَمِعيُل ْبُن َمْسُعوٍد َقاَل َحدَّ َأْخَرَ

َثنَا ُعَبْيدُ  ِل َقاَل َحدَّ اهللَِّ َعْن َنافٍِع َعْن َعْبِد اهللَِّ َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه  ْبُن اِلَُْفضَّ

وبوب عليه . َوَسلََّم َكاَن خَيُْطُب اخْلُْطَبَتنْيِ َوُهَو َقاِئٌم َوَكاَن َيْفِصُل َبْينَُهاَم بُِجُلوٍس 

 (َيْوَم اجْلُُمَعةِ َباب اْلَقْعَدِة َبنْيَ اخْلُْطَبَتنْيِ )  البخاري رمحه اهلل 
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 (864)مسلم رمحه اهلل    اإلمامقال  

ا َعْن َخالٍِد َقاَل  َثنَا ُعَبْيُد اهللَِّ ْبُن ُعَمَر اْلَقَواِريِريُّ َوَأُبو َكاِمٍل اجْلَْحَدِريُّ مَجِيع  و َحدَّ

َثنَا ُعَبْيُد اهللَِّ َعْن  َثنَا َخالُِد ْبُن احْلَاِرِث َحدَّ ُعَمَر َقاَل َكاَن  ابنَنافٍِع َعْن َأُبو َكاِمٍل َحدَّ

ِلُس ُثمَّ َيُقوُم َقاَل َكاَم   َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم خَيُْطُب َيْوَم اجْلُُمَعِة َقاِئام  ُثمَّ جَيْ

 َيْفَعُلوَن اْلَيْومَ 

ث هذا احلدي( 1/219)خزيمة  ابنقال الشيخ األلبا  رمحه اهلل ِف تعليقه عىل 

ِف خطبتي اجلمعة بدليل رواية خالد بن احلارث عند مسلم َكاَن َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ 

ُس ُثمَّ َيُقوُم َقاَل َكاَم َيْفَعُلوَن اْلَيْوَم  
لِ َم خَيُْطُب َيْوَم اجْلُُمَعِة َقاِئام  ُثمَّ جَيْ فقوله :َعَلْيِه َوَسلَّ

 هم.س لإلستغراق فتنبه أِف الكتاب اخلطبتني الالم فيه للعهد ولي

 2/199عباس عند البيهقي  ابنحديث 

وأخرنا أبو حازم احلاف  أنبأ أبو أمحد احلاف  النيسابوري أنبأ أبو [ 6002] 

بكر حممد بن مروان بن عبد اِللك البزار بدمشق ثنا هشام يعني بن عامر ثنا حاتم 

عن عكرمة عن بن  يعني بن إسامعيل ثنا حممد بن عجالن عن حسني بن عبد اهلل

كان يقعد يوم اجلمعة والفطر واألضحى عىل اِلنر فإذا  eعباس   أن رسول اهلل 

سكت اِلؤذن يوم اجلمعة قام فخطب ثم جلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل فيصيل 

فجمع وإن كان حمفوظا بني اجلمعة والعيدين ِف القعدة ثم رجع باخلر إَل حكاية 

 اجلمعة 

بن عبد اهلل  قال البخاري  حسني بن عبد اهلل بن عبيد  ضعيف ِف سنده احلسني

اهلل بن عباس اهلاشمي عن كريب وعكرمة قال عيل تركت حديثه راجع الضعفاء 

 52ص / 2الكبري  اجلرح والتعديل   
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ثم أن ِف احلديث ختليط ِف اِلتن عجيب ومريب فصدر احلديث مجع بني 

لك ليس ِف العيدين أذان  ثم أن اجلمعة والعيدين وأخرة ِف اجلمعة فقط ومع ذ

 صالة العيد قبل اخلطبة ووقع هنا أن الصالة بعد اخلطبة 

 وقاص  أيبحديث سعد بن 

 (4/245)قال البزار كام ِف كشف األستار 

حدثنا عبد اهلل بن شبيب ثنا أمحد بن حممد بن عبد العزيز قال وجدت ِف كتاب 

أن النبي  ) وقاص أيبن سعد بن حدثني مهاجر بن  مسامر عن عامر بن سعد ع أيب

صىل اهلل عليه وسلم  صىل العيد بغري أذان وال إقامة وكان خيطب خطبتني  قائام 

قال البزار ال نعرفه عن سعد إال هبذا (                                          يفصل بينهام بجلسة 

                                                                                                                                                                               0اإلسناد

هذا حديث ضعيف جدا فيه عبيد اهلل بن  شبيب اام بالكذب كام ِف 

ناده رواه البزار وجادة وِف إس 102ص/1قال اهليثمي ِف جممع الزوائد  (اِليزان)

 .من َل أعرفه  
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خطبة النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم                                    
 للعيد

 [955]البخاري رمحه اهلل  اإلمامقال  

حدثنا عثامن قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن الراء بن عازب  

ه وسلم     يوم األضحى بعد ريض اهلل عنهام قال خطبنا النبي  صىل اهلل عليه وعىل آل

الصالة فقال من صىل صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل 

الصالة فإنه قبل الصالة وال نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال الراء يا رسول اهلل 

فإ  نسكت شايت قبل الصالة وعرفت أن اليوم يوم أكل ورشب وأحببت أن تكون 

ِف بيتي فذبحت شايت وتغديت قبل أن آيت الصالة قال شاتك شايت أول ما يذبح 

شاة حلم قال يا رسول اهلل فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إيل من شاتني 

 (أفتجزي عني قال نعم ولن جتزي عن أحد بعدت

 (   4964)احلديث أخرجه مسلم 

يد مريم قال حدثنا حممد بن جعفر قال أخر  ز أيبحدثنا سعيد بن [ 956]

سعيد اخلدري قال   كان رسول اهلل   أيبرسح عن  أيبعن عياض بن عبد اهلل بن 

صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   خير  يوم الفطر واألضحى إَل اِلصىل فأول يشء 

يبدأ به الصالة ثم ينرص  فيقوم مقابل الناس والناس جلوس عىل صفوفهم 

بعثا قطعه أو يأمر بيشء أمر به فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع 

ثم ينرص  قال أبو سعيد فلم يزل الناس عىل ذلك حتى خرجت مع مروان وهو 

أمري اِلدينة ِف أضحى أو فطر فلام أتينا اِلصىل إذا منر بناه كثري بن الصلت فإذا 
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مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصيل فجبذت بثوبه فجبذ  فارتفع فخطب قبل 

ه غريتم واهلل فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم واهلل الصالة فقلت ل

خري مما ال أعلم فقال إن الناس َل يكونوا جيلسون لنا بعد الصالة فجعلتها قبل 

 (  الصالة  

 (889)احلديث أخرجه مسلم  

حدثنا إبراهيم بن اِلنذر قال حدثنا أنس عن عبيد اهلل عن نافع عن [ 952]

أن رسول اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   كان يصيل ِف    عبد اهلل بن عمر

 األضحى والفطر ثم خيطب بعد الصالة   

حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخرنا هشام أن بن جريج أخرهم قال [ 958]

أخر  عطاء عن جابر بن عبد اهلل قال سمعته يقول   إن النبي  صىل اهلل عليه وعىل 

 (م الفطر فبدأ بالصالة قبل اخلطبةآله وسلم   خر  يو

 (886)احلديث أخرجه مسلم     

حدثنا أبو عاصم قال أخرنا بن جريج قال أخر  احلسن بن مسلم [ 961]

عن طاوس عن بن عباس قال   شهدت العيد مع رسول اهلل  صىل اهلل عليه وعىل 

ون قبل اخلطبة   بكر وعمر وعثامن ريض اهلل عنهم فكلهم كانوا يصل أيبآله وسلم   و

) 

 (881)احلديث أخرجه مسلم  

حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد اهلل [ 962]

عن نافع عن بن عمر قال   كان رسول اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   وأبو بكر 

 (وعمر ريض اهلل عنهام يصلون العيدين قبل اخلطبة   

 (888)احلديث أخرجه مسلم
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حدثنا سليامن بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد [ 961]

بن جبري عن بن عباس   أن النبي  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   صىل يوم الفطر 

ركعتني َل يصل قبلها وال بعدها ثم أتى النساء ومعه بالل فأمرهن بالصدقة فجعلن 

 (.يلقني تلقي اِلرأة خرصها وسخاهبا

 (881)ديث أخرجه مسلم احل

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن [ 965]

الراء بن عازب قال قال النبي  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم     إن أول ما نبدأ ِف 

يومنا هذا أن نصيل ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل 

م قدمه ألهله ليس من النسك ِف يشء فقال رجل من األنصار الصالة فإنام هو حل

يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول اهلل ذبحت وعندي جذعة خري من مسنة فقال 

 اجعله مكانه ولن توىف أو جتزي عن أحد بعدت 

 [881]مسلم رمحه اهلل     اإلمامو قال 

قال بن رافع  وحدثني حممد بن رافع وعبد بن محيد مجيعا عن عبد الرزاق 

حدثنا عبد الرزاق أخرنا بن جريج أخر  احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن 

 أيبعباس قال   شهدت صالة الفطر مع نبي اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   و

بكر وعمر وعثامن فكلهم يصليها قبل اخلطبة ثم خيطب قال فنزل نبي اهلل  صىل اهلل 

أنظر إليه حني جيلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى  عليه وعىل آله وسلم   كأ 

يا أهيا النبي إذا جاءت اِلؤمنات يبايعنك عىل أن ال ) جاء النساء ومعه بالل فقال

فتال هذه اْلية حتى فرغ منها ثم قال حني فرغ منها أنتن عىل ( يرشكن باهلل شيئا 

هلل ال يدرى حينئذ من هي ذلك فقالت امرأة واحدة َل جيبه غريها منهن نعم يا نبي ا
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وأمي فجعلن يلقني الفتخ  أيبقال فتصدقن فبسط بالل ثوبه ثم قال هلم فدى لكن 

 واخلواتم ِف ثوب بالل   

عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن  أيبشيبة وبن  أيبوحدثنا أبو بكر بن [ 881]

عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت بن عباس يقول   أشهد عىل 

رسول اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   لصىل قبل اخلطبة قال ثم خطب فرأى 

أنه َل يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبالل قائل بثوبه 

 فجعلت اِلرأة تلقي اخلاتم واخلرص واليشء     

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع قال بن رافع حدثنا عبد [ 885]

لرزاق أخرنا بن جريج أخر  عطاء عن جابر بن عبد اهلل قال سمعته يقول   إن ا

صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   قام يوم الفطر فصىل فبدأ بالصالة قبل اخلطبة  النبي 

ثم خطب الناس فلام فرغ نبي اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   نزل وأتى النساء 

الل وبالل باسط ثوبه يلقني النساء صدقة قلت لعطاء فذكرهن وهو يتوكأ عىل يد ب

زكاة يوم الفطر قال ال ولكن صدقة يتصدقن هبا حينئذ تلقي اِلرأة فتخها ويلقني 

اْلن أن يأيت النساء حني يفرغ فيذكرهن قال  اإلمامويلقني قلت لعطاء أحقا عىل 

 إي لعمري إن ذلك حلق عليهم وما هلم ال يفعلون ذلك   

 أيبحدثنا عبد اِللك بن  أيبثنا حممد بن عبد اهلل بن نمري حدثنا وحد[ 885]

سليامن عن عطاء عن جابر بن عبد اهلل قال   شهدت مع رسول اهلل  صىل اهلل عليه 

وعىل آله وسلم   الصالة يوم العيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة ثم 

عىل طاعته ووع  الناس وذكرهم ثم قام متوكئا عىل بالل فأمر بتقوى اهلل وحث 

مىض حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم 

فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء اخلدين فقالت َل يا رسول اهلل قال ألنكن 
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تكثرن الشكاة وتكفرن العشري قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقني ِف ثوب 

  بالل من أقرطتهن وخوامتهن

حدثنا حييى بن أيوب وقتيبة وبن حجر قالوا حدثنا إسامعيل بن جعفر [ 889]

أن   :أيب سعيد اخلدريعن داود بن قيس عن عياض بن عبد اهلل بن سعد عن 

كان خير  يوم األضحى ويوم الفطر فيبدأ صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   رسول اهلل

ناس وهم جلوس ِف مصالهم بالصالة فإذا صىل صالته وسلم قام فأقبل عىل ال

فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغري ذلك أمرهم هبا وكان 

يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينرص  فلم يزل 

كذلك حتى كان مروان بن احلكم فخرجت خماِصا مروان حتى أتينا اِلصىل فإذا 

را من طني ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه جير  نحو كثري بن الصلت قد بنى من

اِلنر وأنا أجره نحو الصالة فلام رأيت ذلك منه قلت أين االبتداء بالصالة فقال ال 

يا أبا سعيد قد ترت ما تعلم قلت كال والذي نفيس بيده ال تأتون بخري مما أعلم 

 ثالث مرار ثم انرص  
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 بكر وعمر وعثامن وعيل ريض اهلل عنهم  أيبخطبة                        

 (168)البخاري رحمه اهلل  اإلمامقال 

َنا   َثنَا َأُبو َعاِصٍم َقاَل َأْخَرَ ِ  احْلََسُن ْبُن ُمْسلٍِم َعْن  ابنَحدَّ ُجَرْيٍج َقاَل َأْخَرَ

َم وَ  َعبَّاٍس َقاَل َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ  ابنَطاُوٍس َعْن   أيباهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُهْم َكاُنوا ُيَصلُّوَن َقْبَل اخْلُْطَبِة   (َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثاَمَن َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َفُكلُّ

 (881)احلديث أخرجه مسلم 

 (962) وقال 

َثنَا َأُبو ُأَساَمَة َقاَل َحدَّ  َثنَا َيْعُقوُب ْبُن إِْبَراِهيَم َقاَل َحدَّ َثنَا ُعَبْيُد اهللَِّ َعْن َنافٍِع َحدَّ

ُعَمَر َقاَل َكاَن َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َريِضَ اهللَُّ  ابنَعْن 

 َعنُْهاَم ُيَصلُّوَن اْلِعيَدْيِن َقْبَل اخْلُْطَبةِ 

 (888)احلديث أخرجه مسلم

 (4990) البخاري رمحه اهلل اإلمامقال 

َنا َمالٌِك َعْن  َثنَا َعْبُد اهللَِّ ْبُن ُيوُسَف َأْخَرَ  ابنُعَبْيٍد َمْوََل  أيبِشَهاٍب َعْن  ابنَحدَّ

َأْزَهَر َقاَل َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َريِضَ اهللَُّ َعنُْه َفَقاَل َهَذاِن َيْوَماِن ََّنَى 

هللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِصَياِمِهاَم َيْوُم فِْطِرُكْم ِمْن ِصَياِمُكْم َواْلَيْوُم اْْلَخُر َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ ا

َأْزَهَر َفَقْد  ابنُعَيْينََة َمْن َقاَل َمْوََل  ابنَتْأُكُلوَن فِيِه ِمْن ُنُسِكُكْم َقاَل َأُبو َعْبد اهللَِّ َقاَل 

مْحَِن ْبِن َعْوٍ  َفَقْد َأَصاَب َأَصاَب َوَمْن َقاَل َمْوََل َعْبِد   (الرَّ

 (422)احلديث أخرجه مسلم

 (5522-5521-5524)وقال 

ْهِريِّ َقاَل  ِ  ُيوُنُس َعْن الزُّ َنا َعْبُد اهللَِّ َقاَل َأْخَرَ َثنَا ِحبَّاُن ْبُن ُموَسى َأْخَرَ َحدَّ

َثنِي َأُبو ُعَبْيٍد َمْوََل  ُه َشِهَد  ابنَحدَّ اْلِعيَد َيْوَم اأْلَْضَحى َمَع ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َأْزَهَر َأنَّ
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َا النَّاُس إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ  َريِضَ اهللَُّ َعنُْه َفَصىلَّ َقْبَل اخْلُْطَبِة ُثمَّ َخَطَب النَّاَس َفَقاَل َيا َأهيُّ

ا َفَيْوُم فِْطِرُكْم ِمْن َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد ََّنَاُكْم َعْن ِصَياِم َهَذْيِن اْلعِ  ا َأَحُدُُهَ يَدْيِن َأمَّ

ا اْْلَخُر َفَيْوٌم َتْأُكُلوَن ِمْن ُنُسِكُكْم َقاَل َأُبو ُعَبْيٍد ُثمَّ َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع  ِصَياِمُكْم َوَأمَّ

اَن َفَكاَن َذلَِك َيْوَم اجْلُُمَعِة َفَصىلَّ َقْبَل اخْلُْطَبِة ثُ  َا ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ مَّ َخَطَب َفَقاَل َيا َأهيُّ

َر اجْلُُمَعَة ِمْن َأْهِل 
النَّاُس إِنَّ َهَذا َيْوٌم َقْد اْجَتَمَع َلُكْم فِيِه ِعيَداِن َفَمْن َأَحبَّ َأْن َينَْتظِ

ْر َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيْرِجَع َفَقْد َأِذْنُت َلُه َقاَل َأُبو ُعَبْيٍد ُثمَّ 
َشِهْدُتُه َمَع َعيِلِّ  اْلَعَوايِل َفْلَينَْتظِ

َطالٍِب َفَصىلَّ َقْبَل اخْلُْطَبِة ُثمَّ َخَطَب النَّاَس َفَقاَل إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه  أيبْبِن 

ْهِريِّ َعْن   يبأَوَسلََّم ََّنَاُكْم َأْن َتْأُكُلوا حُلُوَم ُنُسِكُكْم َفْوَق َثاَلٍث َوَعْن َمْعَمٍر َعْن الزُّ

 ُعَبْيٍد َنْحَوهُ 
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 احتجاجهم  بأثر عبيد اهلل وبيان ضعفه واضطرابه

حدثني عبد الرمحن بن حممد  أنبأ إبراهيم بن محمد( 121)الشافعي  اإلمامقال 

بن عبد عن إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال   السنة 

 ل بينهام باجللوس   ِف العيدين خطبتني يفص اإلمامأن خيطب 

 أيبوأخرنا أبو زكريا بن [ 6008]199ص 2قال البيهقي ِف  الكرى   

أنبأ إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليامن أنبأ الشافعي 

حدثني عبد الرمحن بن حممد بن عبد عن إبراهيم بن عبد اهلل بن  إبراهيم بن محمد

ِف العيدين  اإلمامعبد اهلل بن عتبة قال   السنة أن خيطب عبد عن عبيد اهلل بن 

 خطبتني يفصل بينهام باجللوس    

عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ  أيبوأخرنا أبو سعيد بن [ 6041]

عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد عن إبراهيم بن عبد إبراهيم بن محمد الشافعي أنبأ 

عبد اهلل بن عتبة قال   السنة ِف تكبري يوم األضحى والفطر عىل  اهلل عن عبيد اهلل بن

قبل اخلطبة وهو قائم عىل اِلنر بتسع تكبريات  اإلماماِلنر قبل اخلطبة أن يبتدىء 

ترتى ال يفصل بينها بكالم ثم خيطب ثم جيلس جلسة ثم يقوم ِف اخلطبة الثانية 

م ثم خيطب وبإسناده قال أخر  فيفتتحها بسبع تكبريات ترتى ال يفصل بينها بكال

هريرة فيه تكبري  أيبالشافعي أخر  الثقة من أهل اِلدينة أنه أثبت له كتاب عن 

ِف اخلطبة األوَل يوم الفطر واألضحى إحدى أو ثالث ومخسني تكبرية ِف  اإلمام

 فصول اخلطبة بني ظهرا  الكالم
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يحيى  أبيعن بن [   5622(]194-2/190)وأخرجه عبد الرزاق ِف اِلصنف

عن عبد الرمحن بن حممد عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال السنة التكبري عىل 

 اِلنر يوم العيد يبدأ خطبته األوَل بتسع تكبريات قبل أن خيطب ويبدأ األخرة بسبع 

 يحي األسلمي أبيإبراهيم بن محمد بن هذه الطرق ضعيفة جدا  كام ترى فيها 

 422ص 4ِف ترمجته من اذيب التهذيب  إليك بع  ما ذكر 

قال حييى بن سعيد القطان سألت مالكا عنه أكان ثقة قال ال وال ثقة ِف دينه 

ه كان قدريا معتزليا جهميا كل بالء فيه وقال أبو أبيوقال عبد اهلل بن أمحد عن 

طالب عن أمحد ال يكتب حديثه ترت الناس حديثه كان يروي أحاديث منكرة ال 

وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها ِف كتبه وقال برش بن اِلفضل سألت  أصل هلا

فقهاء أهل اِلدينة عنه فكلهم يقولون كذاب وقال عيل بن اِلديني عن حييى بن 

سعيد كذاب وقال اِلعطي عن حييى بن سعيد كنا نتهمه بالكذب وقال البخاري 

بن معني ليس بثقة جهمي تركه بن اِلبارت والناس كان يرى القدر وقال عباس عن 

 هم.حييى قال كذاب أ أيب ابنمريم قلت له ف أيبوقال بن 

عن بن جريج عن إبراهيم عن عبيد اهلل [   5621]وله متابعة عند عبد الرزاق

حيي دلسه بن جريج كام ِف  أيبوإبراهيم هو بن 0بن عبد اهلل بن عتبة نحوه 

حييى  أيبطاء ق وهو بن ع أيبإَل إبراهيم بن حممد بن ( 4/94)الكاشف للذهبي 

 .األسلمي

 199ص 2و قال البيهقي ِف  الكرى    

أخرنا أبو احلسن عيل بن أمحد بن عبدان األهوازي أنبأ القايض أبو [ 6044]

بكر أمحد بن حممود بن خرزاذ ثنا موسى بن إسحاق القايض ثنا حمرز بن سلمة ثنا 

يم بن عبد اهلل حدثه عن عبيد الدراوردي عن عبد الرمحن بن عبد القارىء أن إبراه
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يوم الفطر ويوم  اإلماماهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود أنه قال   من السنة تكبري 

األضحى حني جيلس عىل اِلنر قبل اخلطبة تسع تكبريات وسبعا حني يقوم ثم 

يدعو ويكر بعد ما بدأ له ورواه غريه عن إبراهيم عن عبيد اهلل تسعا ترتى إذا قام 

 . األوَل وسبعا ترتى إذا قام ِف اخلطبة الثانية  ِف

وهذا ضعيف كسابقه فيه إبراهيم بن عبد اهلل مهمل وقد يكون إبراهيم بن عبد 

اهلل بن عبد  القارئ فهو جمهول حال ثم ليس من الرواة عن عبيد اهلل من يقال له 

يز بل هو إبراهيم وكذا عبد الرمحن بن عبد القاري ليس هو من مشايخ عبد العز

عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل القاري وال يلتبس عليك بعبد الرمحن بن عبد 

القاري فذات ولد ِف عهد النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  وهذ أنزل طبقة 

 . ورتبه 

 190ص 2وقال  عبد الرزاق ِف اِلصنف  

 القارىءمحمد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد عن معمر عن [   5621] 

يوم الفطر قبل أن  اإلمامعن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود أنه قال يكر 

خيطب تسعا حني يريد القيام وسبعا ِف عاجلته عىل أن يفرس يل أحسن من هذا فلم 

 .يستطع فظننت أن قوله حني يريد القيام ِف اخلطبة اْلخرة 

 عبد اهلل بن عبد الرحمن القاريمحمد بن و هذه الطريق ضعيفة كسابقتها فيها 

 .قال احلاف  ِف التقريب مقبول ومع ذلك ليس هو من تالميذ عبيد اهلل 

ومع ذلك ليس فيها ذكر السنة وفيها تشكك ِف اِلراد بعاجلته وفرسها الراوي 

 .   من تلقائي نفسه

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد (412)ِف أحكام العيدين  الفريايبوأخرجه   

عزيز بن حممد عن عبد الرمحن بن عبد أن إبراهيم بن عبد اهلل حدثه عن عبيد اهلل ال
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يكر يوم الفطر واألضحى حني  اإلمامإن )بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود أنه قال 

عبد الرمحن بن عبد . جيلس عىل اِلنر قبل اخلطبة حني يقوم يدعوا ويكر ما بداله

القاري ثقة وشيخه إبراهيم جمهول عني كام ِف هو عبد الر محن بن حممد بن عبد 

 .اجلرح والتعديل حيث وَل يروي عنه إال عبد الرمحن هذا وَل يوثق أحد 

كام أشار حمقق أحكام العيدين ( 440)وأخرجه اِلحاميل ِف صالة العيدين  

قال حدثنا حممد بن إسحاق اخلياط حدثنا أبو منصور عن سفيان عن عبد  أيبللفري

يوم العيد ستا وسبعا قبل أن  اإلمامعبد القاري عن عبيد اهلل قال يكر  الرمحن بن

ضعيف فيه حممد بن إسحاق اخلياط جمهول كام ِف تأريخ بغداد  0يفرغ من اخلطبة

4/114  

ومع ذلك ليس فيه اجللوس وال . وأبو منصور احلارث بن منصور صدوقا هيم

 9ص 1شيبة   أيب نابمصنف 0ذكر اخلطبتني وال من السنة فهل من مدكر

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن [ 6266] 

على المنبر على  اإلمامالقارىء عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال من السنة أن يكبر 

ترجم له  فيه محمد بن عبد الرحمن القارىء... -العيدين تسعا قبل الخطبة وسبعا بعدها 

حاتم ِف اجلرح والتعديل وَل يذكرا ِف جرحا وال  أيب ابنِف التأريخ و  البخاري

ومع ذلك ليس فيه ذكر اخلطبتني    0تعديال وَل تذكر له رواية عن عبيد اهلل 

قال سعيد حدثنا يعقوب بن : قدامة بنوأخرجه سعيد بن منصور كام ِف اِلغني ال

 اإلمامعتبة بن مسعود قال يكر ه عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أبيعبد الرمحن عن 

عىل اِلنر يوم العيد قبل أن خيطب تسع تكبريات ثم خيطب وِف الثانية سبع 

و هذه الطريق ضعيفة كسابقتها  فيه انقطاع بني عبد الرمحن بن حممد .  تكبريات 

وبني عبيد اهلل فالواسطة إبراهيم بن عبد اهلل وهو جمهول عني وروايته إنام هي عن 
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ومما تقدم يظهر لك أن األثر مضطرب .بن يزيد كام ِف اجلرح والتعديل  السائب

سندا ومتنا أما اضطراب اإلسناد فتارة يروى عن إبراهيم وهو القاري عن عبيد 

اهلل وتارة عن عبد الرمحن بن عبد القاري وتارة عن  حممد بن عبد الر محن وتارة 

 عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل القاري 

لك االختال  ِف ألفاظ األثر مما يؤدي إَل اختال  األحكام مم يدلل عىل وكذ

 .   وجود االضطراب فعال وإن َل يكن هذا مضطرب فام اِلضطرب إذا 
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 خطبة العيد تفتتح باحلمد  كسائر اخلطب                                      

 

 (001 )أبو داود رمحه اهلل  اإلمامقال  

َثنَا ُمَ  َاا ُفُيَياُ  َنُ  َحدَّ  َأُخََرَ
ُد ُبُ  َثير ٍأ ُنَبُيَدَة َنُ  َنُبدر اهللَّر ُب ر  أيبإرُفَحَق َنُ   أيبدَّمَّ

يُّ  ُد ُبُ  ُفَلُيََمَ  اأُلَُاَبارر َثنَا ُمَدَّمَّ  ح و َحدَّ
هر اَجةر يفر النَِّكاحر َوَغ ٍُر َمُسُعودأ يفر ُخُطَبةر احُلَ

َثنَا َوثريٌع نَ  ائريَل َنُ  اْلَُُعنَى َحدَّ ُْسَ
ُنَبُيَدَة َنُ   أيباأُلَُحَوصر وَ  أيبإرُفَحَق َنُ   أيبُ  إر

 َنُبدر اهللَّر َقاَل 

ينُُه 
دَُّمُد هللرَّر َاُسَتعر اَجةر َأُ  احُلَ َم ُخُطَبَة احُلَ دََّمنَا َرُفوُل اهللَّر َصَّلَّ اهللَُّ َنَلُيهر َوَفلَّ َنلَّ

ُ  ُشُ  ُرُه َوَاُعوُذ برهر مر لَّ َلُه َوَمُ  ُيُضلرُل َفاَل َهادرَي َوَاُسَتُغير نَا َمُ  ََيُدر اهللَُّ َفاَل ُمضر
ورر َأُاُيسر

يَ  آَمنُو
ا الَّذر َ ًدا َنُبُدُه َوَرُفوُلُه َيا َأَيُّ َلَّ اهللَُّ َوَأُشَهُد َأ َّ ُمَدَّمَّ

 اَلُه َوَأُشَهُد َأُ  ََل إرَلَه إر

ي َتَساَءُلوَ  برهر  }  { َ إر َّ اهللََّ َثاَ  َنَلُيُكُم َرقريًبا َواأْلَْرَحام اتَُّقوا اهللََّ الَّذر

 َوََل ََتُوُت َّ إرَلَّ َوَأُاُتُم ُمُسلردَُّموَ   }
يَ  آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاترهر

َا الَّذر  {َيا َأَيُّ

يًدا ُيُصلر  } يَ  آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقُوًَل َفدر
َا الَّذر ُر َيا َأَيُّ ُح َلُكُم َأُنََمَلُكُم َوَيُغير

 {َلُكُم ُذُاوَبُكُم َوَمُ  ُيطرُع اهللََّ َوَرُفوَلُه َفَقُد َفاَز َفُوًزا َنظريًَم 

َد َذَكَر َنْحَوُه  ابن َعْن   ٍ َم َكاَن إَِذا َتَشهَّ َمْسُعوٍد َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

اَعِة َمْن ُيطِْع اهللََّ َوَقاَل َبْعَد َقوْ  ا َبنْيَ َيَدْي السَّ ا َوَنِذير  لِِه َوَرُسوُلُه َأْرَسَلُه بِاحْلَقِّ َبِشري 

ُه اَل َييُفُّ إاِلَّ َنْفَسُه َواَل َييُفُّ اهللََّ َشْيئ    (َوَرُسوَلُه َفَقْد َرَشَد َوَمْن َيْعِصِهاَم َفإِنَّ

 

 (4/112)القيم ِف زاد اِلعاد  ابنو قال   
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كان يفتتح   خطبه   كلها باحلمد هلل وَل حيف  عنه ِف حديث واحد أنه كان 

ماجة ِف سننه عن سعد القرظ مؤذن  ابنيفتتح خطبتي العيدين بالتكبري وإنام روى 

النبي أنه كان يكثر التكبري بني أضعا  اخلطبة ويكثر التكبري ِف خطبتي العيدين 

 هم.أوهذا ال يدل عىل أنه كان يفتتحها به 

وهذا احلديث ضعيف فيه عبد الرمحن بن  سعد بن عامر بن سعد القرظ هو 

 وأبوه وجده    ال حيتج بمثلهم

 احتجاجهم بالقياس                                             

 114ص 1قال الزيلعي ِف نصب الراية  

 قال النووي ِف اخلالصة وروى عن بن مسعود أنه قال السنة أن خيطب ِف

العيدين خطبتني فيفصل بينهام بجلوس ضعيف غري متصل وَل يثبت ِف تكرير 

 اخلطبة يشء ولكن اِلعتمد فيه القياس عىل اجلمعة انتهى كالمه

 86ص 1حجر ِف تلخيص احلبري   ابنقال احلاف  

قوله وجيلس بينهام كام ِف اجلمعة مقتضاه أنه احتج بالقياس وقد ورد فيه 

 اجة عن جابر وفيه إسامعيل بن مسلم وهو ضعيف حديث مرفوع رواه بن م

 199ص 2سنن البيهقي الكرى  

حني يطلع عىل اِلنر ثم قيامه وخطبته خطبتني بينهام جلسة  اإلمامباب جلوس 

 خفيفة قياسا عىل خطبتي اجلمعة وقد مضت األخبار الثابتة فيها

كام هي  واخلطبة ِف العيد(]1/22)وقال شمس الدين الرسخيس ِف اِلبسوط 

 هم.ِف اجلمعة خيطب خطبتني بينهام جلسة خفيفة أ
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يرجه إنام هو القياس [ أثر عبيد اهلل ]وحلديث الثا  )وقال الشوكا  ِف النيل

عىل اجلمعة وعبيد اهلل تابعي كام عرقت فال يكون قوله من السنة دليال  عىل أَّنا ستة 

 هم.أ0النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  

ك الصنعا  كام سيأيت عنه وغريهم كثري  ، وقد بينا الفوارق سابقا وقال ذال

 فيكون القياس مع الفارق باطال واهلل أعلم 

 

 احتج أصحاب القول باخلطبتني بالقياس  كم تقدم وإليك    

 الفوارق بني خطبة العيد وخطبة اجلمعة

 0(اهللفاسعوا إَل ذكر ) خطبة اجلمعة رشط ِف صحة الصالة لقوله تعاَل/ 4

ومجلة ذلك أن خطبة اجلمعة رشط ِف اجلمعة ( 2/420)قدامة ِف اِلغني  ابنقال 

وال نعلم فيه خمالفا  إال احلسن ومجلة ذلك أن اخلطبة رشط ِف اجلمعة ال تصح 000

بدوَّنا كذلك قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور 

 اإلمامال احلسن قال جتزئهم مجيعهم خطب وأصحاب الرأي وال نعلم فيه خمالفا إ

 أو َل خيطب ألَّنا صالة عيد فلم تشرتط هلا اخلطبة كصالة األضحى 

ولنا قول اهلل تعاَل   فاسعوا إَل ذكر اهلل وذروا البيع   والذكر هو اخلطبة وألن 

النبي  صىل اهلل عليه وسلم  ما ترت اخلطبة للجمعة ِف حال وقد قال صلوا كام 

 أصيل وعن عمر ريض اهلل عنه أنه قال قرصت الصالة ألجل اخلطبة رأيتمو 

 وقول عائشة نحو هذا 

 هم.وقال سعيد بن جبري كانت اجلمعة أربعا فجعلت اخلطبة مكان الركعتني أ

 .خطبة العيد ليست برشط ِف صحة صالة العيد وإنام هي مستحبة  

 29ص/1قدامة اِلغني   ابنخطبة اجلمعة قبل الصالة قال / 1
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ومجلة ذلك أن صالة اجلمعة ركعتان عقيب اخلطبة يقرأ ِف كل ركعة احلمد هلل 

 هم.وسورة وجيهر بالقراءة فيهام ال خال  ِف ذلك كله أ

 أيبخطبة العيد بعد الصالة والدليل عىل ذلك ما أخرجه البخاري من حديث   

خير  يوم الفطر سعيد اخلدري قال   كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   

واألضحى إَل اِلصىل فأول يشء يبدأ به الصالة ثم ينرص  فيقوم مقابل الناس 

والناس جلوس عىل صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع 

 بعثا قطعه أو يأمر بيشء أمر به ثم ينرص  

 عباس ريض اهلل عنه شهدت العيد مع رسول اهلل صىل اهلل ابنقال [  961]

بكر وعمر وعثامن ريض اهلل عنهم فكلهم كانوا يصلون  أيبعليه وعىل آله وسلم   و

 قبل اخلطبة    

عمر  ريض اهلل عنه   كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله  ابنقال  [ 962]

 وسلم   وأبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام يصلون العيدين قبل اخلطبة   

اهلل عنه  قال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله قال الراء بن عازب ريض [ 965]

وسلم     إن أول ما نبدأ ِف يومنا هذا أن نصيل ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد 

أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصالة فإنام هو حلم قدمه ألهله ليس من النسك ِف 

عندي يشء فقال رجل من األنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول اهلل ذبحت و

 . جذعة خري من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توىف أو جتزي عن أحد بعدت

خطبة اجلمعة يرشع هلا اِلنر والدليل عىل ذلك ما أخرجه البخاري /  2

حازم بن دينار أن رجاال أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امرتوا  أيبعن [ 942]

عر  مما هو ولقد رأيته أول ِف اِلنر مم عوده فسألوه عن ذلك فقال   واهلل إ  أل

يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   أرسل 
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رسول اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   إَل فالنة امرأة قد سامها سهل مري 

غالمك النجار أن يعمل يل أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها 

ابة ثم جاء هبا فأرسلت إَل رسول اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   من طرفاء الغ

فأمر هبا فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   صىل 

عليها وكر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقري فسجد ِف أصل اِلنر ثم 

لناس إنام صنعت هذا لتأمتوا ولتعلموا  عاد فلام فرغ أقبل عىل الناس فقال أهيا ا

 صاليت

عن  جابر بن عبد اهلل قال   كان جذع يقوم إليه النبي  صىل اهلل عليه (   948)

وعىل آله وسلم   فلام وضع له اِلنر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل 

 النبي  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   فوضع يده عليه    

عمر    قال   سمعت النبي  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم    نابعن (  949)

 خيطب عىل اِلنر فقال من جاء إَل اجلمعة فليغتسل 

فيستحب أن يصعد للخطبة عىل منر   20ص/1قدامة ِف اِلغني   ابنقال 

ليسمع الناس وكان النبي  صىل اهلل عليه وسلم  خيطب الناس عىل منره وقال سهل 

ول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم  إَل فالنة امرأة سامها سهل أن مري بن سعد أرسل رس

. غالمك النجار يعمل يل أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس متفق عليه  

وقالت أم هشام بنت حارثة بن النعامن ما أخذت قا  إال عىل لسان رسول اهلل  

 هم .ناس   أصىل اهلل عليه وسلم  يقرؤها كل مجعة عىل اِلنر إذا خطب ال

خطبة العيد ال ترشع عىل اِلنر بل اختاذ اِلنر خلطبة العيد بدعة ِلا روى 

سعيد اخلدري قال   كان رسول اهلل  صىل  أيبعن (  818)ومسلم ( 942)البخاري

اهلل عليه وعىل آله وسلم   خير  يوم الفطر واألضحى إَل اِلصىل فأول يشء يبدأ به 
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ل الناس والناس جلوس عىل صفوفهم فيعظهم الصالة ثم ينرص  فيقوم مقاب

ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بيشء أمر به ثم 

ينرص  قال أبو سعيد فلم يزل الناس عىل ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمري 

اِلدينة ِف أضحى أو فطر فلام أتينا اِلصىل إذا منر بناه كثري بن الصلت فإذا مروان 

يريد أن يرتقيه قبل أن يصيل فجبذت بثوبه فجبذ  فارتفع فخطب قبل الصالة 

فقلت له غريتم واهلل فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم واهلل خري مما ال 

 أعلم فقال إن الناس َل يكونوا جيلسون لنا بعد الصالة فجعلتها قبل الصالة  

واية بن حبان من طريق داود بن ِف ر119ص 1قال احلاف  ِف فتح الباري  

خزيمة ِف رواية خمترصة  بنقيس عن عياض فينرص  إَل الناس قائام ِف مصاله وال

خطب يوم عيد عىل رجليه وهذا مشعر بأنه َل يكن باِلصىل ِف زمانه  صىل اهلل عليه 

سعيد فلم يزل الناس عىل ذلك حتى  أيبوعىل آله وسلم  منر ويدل عىل ذلك قول 

 مروان ومقتىض ذلك أن أول من اختذه مروان خرجت مع

هريرة  أيبخطبة اجلمعة من تكلم فيها أو مس احلىص فقد لغا حلديث / 1

 ريض اهلل عنه عند مسلم  

عن النبي  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   قال   إذا قلت لصاحبك [     854]

هريرة وإنام  أيبغة خيطب فقد لغيت قال أبو الزناد هي ل اإلمامأنصت يوم اجلمعة و

 هو فقد لغوت 

وعنه ريض اهلل عنه  قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم     [  852]

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبني 

 اجلمعة وزيادة ثالثة أيام ومن مس احلىص فقد لغا 
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تبطل صالته وال خطبته لعدم ورود  خطبة العيد من مس احلىص أو تكلم ال

 0النص ِف ذلك واستامع الذكر أفضل

 خطبة اجلمعة ال جتوز عىل الراحلة بخال  خطبة العيد / 5

وإذا )خطبة اجلمعة من خطب قاعدا من غري عذر َل تصح منه لقوله تعاَل / 6

اَن النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه ُعَمَر َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم َقاَل كَ  ابنرأوا جتارة أو هلوا  ْ حلديث 

 (910)أخرجه البخاري  0َوَسلََّم خَيُْطُب َقاِئام  ُثمَّ َيْقُعُد ُثمَّ َيُقوُم َكاَم َتْفَعُلوَن اْْلَن 

إِْذ  عن َجابُِر ْبُن َعْبِد اهللَِّ َقاَل َبْيناََم َنْحُن ُنَصيلِّ َمَع النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ا َفاْلَتَفُتوا إَِلْيَها َحتَّى َما َبِقَي َمَع النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِمُل َطَعام   إاِلَّ َأْقَبَلْت ِعرٌي حَتْ

وا إَِلْيَها َوَتَركُ  ا اْنَفضُّ اَرة  َأْو هَلْو   0وَت َقاِئام  اْثنَا َعرَشَ َرُجال  َفنََزَلْت َهِذِه اْْلَيُة َوإَِذا َرَأْوا جِتَ

 (926)أخرجه البخاري 

 0خطبة العيد من خطب قاعدا  صحت خطبته والقيام أفضل

 ( فإذا فرغوا من األذان خطبهم قائام ) قال اخلرقي 

 قدامة رمحه اهلل  ابنوقال  

وقوله خطبهم قائام حيتمل أنه أراد اشرتاط القيام ِف اخلطبة وأنه متى خطب 

 مله كالم أمحد رمحه اهلل قاعدا لغري عذر َل تصح وحيت

 .... قال األثرم قال اهلل تعاَل   وتركوت قائام  

فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فال بأس فإن الصالة تصح من 

اِلغني  1/21هم من اِلغني .القاعد العاجز عن القيام فاخلطبة أوَل اجلمعة أ

 25ص/1 

َعْن (   941)لسائب عند البخاري خطبة اجلمعة يرشع هلا األذان حلديث ا/ 2

ُلُه إَِذا َجَلَس  اِئِب ْبِن َيِزيَد َقاَل َكاَن النَِّداُء َيْوَم اجْلُُمَعِة َأوَّ َعىَل اِلِْنَْرِ َعىَل  اإلمامالسَّ
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 َكاَن ُعْثاَمُن َريِضَ َبْكٍر َوُعَمَر َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم َفَلامَّ  أيبَعْهِد النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ 

ْوَراُء َمْوِض   َقاَل َأُبو َعْبد اهللَِّ الزَّ
ِ
ْوَراء ٌع اهللَُّ َعنُْه َوَكُثَر النَّاُس َزاَد النَِّداَء الثَّالَِث َعىَل الزَّ

وِق بِاِلَِْدينَِة   بِالسُّ

فال  اإلمامأما مرشوعية األذان عقب صعود 2/461قدامة ِف اِلغني  ابنقال 

 .ه أهمخال  في

خطبة العيد األذان هلا بدعة ألنه حمدث وَل يكن يؤذن هلا عىل عهد رسول اهلل 

 ( 960()959()958)صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  وأصحابه ِلا أخر  البخاري 

ِ  َعَطاٌء َعْن   ُن يَ  ابنو َأْخَرَ ْ َيُكْن ُيَؤذَّ ْوَم َعبَّاٍس َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ َقااَل ََل

 اْلِفْطِر َواَل َيْوَم اأْلَْضَحى

ِ  َعَطاٌء َأنَّ   ُه ََلْ  ابنَعبَّاٍس َأْرَسَل إََِل  ابنَقاَل َوَأْخَرَ ِل َما ُبوِيَع َلُه إِنَّ َبرْيِ ِِف َأوَّ الزُّ

اَلةِ  اَم اخْلُْطَبُة َبْعَد الصَّ اَلِة َيْوَم اْلِفْطِر إِنَّ ُن بِالصَّ  َيُكْن ُيَؤذَّ

قدامة وال نعلم ِف هذا خالفا ممن يعتد  ابني بال أذان وال إقامة قال قال اخلرق

  2/461بخالفه أهم من اِلغني 

خطبة اجلمعة موعظة حلديث أنس بن مالك القشريي الكلفي  قال أبو / 8

 (911)داود رمحه اهلل 

َثنِي ُش  َثنَا ِشَهاُب ْبُن ِخَراٍ  َحدَّ َثنَا َسِعيُد ْبُن َمنُْصوٍر َحدَّ َعْيُب ْبُن ُزَرْيٍق َحدَّ

َم ُيَقاُل َلُه  الطَّاِئِفيُّ َقاَل َجَلْسُت إََِل َرُجٍل َلُه ُصْحَبٌة ِمْن َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُثنَا َقاَل َوَفْدُت إََِل َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم  احْلََكُم ْبُن َحْزٍن اْلُكَلِفيُّ َفَأْنَشَأ حُيَدِّ

رْيٍ َسابَِع َسْبَعٍة َأْو َتاِسَع تِْسَعٍة َفَدَخْلنَا َعَلْيِه َفُقْلنَا َيا َرُسوَل اهللَِّ ُزْرَناَت َفاْدُع اهللََّ َلنَا بِخَ 

ا أَ  ْأُن إِْذ َذاَت ُدوٌن َفَأَقْمنَا هِبَ  ِمْن التَّْمِر َوالشَّ
ٍ
ء ا َشِهْدَنا فِيَها َفَأَمَر بِنَا َأْو َأَمَر َلنَا بيَِشْ ام  يَّ

ا َأْو َقْوٍس َفَحِمَد  ئ ا َعىَل َعص  َم َفَقاَم ُمَتَوكِّ اجْلُُمَعَة َمَع َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ



 

 

412 

َا النَّاُس إِنَّكُ  ْم َلْن ُتِطيُقوا اهللََّ َوَأْثنَى َعَلْيِه َكلاَِمٍت َخِفيَفاٍت َطيَِّباٍت ُمَباَرَكاٍت ُثمَّ َقاَل َأهيُّ

ُدوا وابرشوا َقاَل َأُبو َعيِلٍّ َسِمْعت َأُبو َداُود  ْن َسدِّ
َأْو َلْن َتْفَعُلوا ُكلَّ َما ُأِمْرُتْم بِِه َوَلكِ

 ِمنُْه َبْعُ  َأْصحَ 
ٍ
ء  ا َوَقْد َكاَن اْنَقَطَع ِمْن اْلِقْرَطاسِ ابنَقاَل َثبََّتنِي ِِف يَشْ

سعيد اخلدري قال    أيبغري ذلك حلديث   خطبة العيد يبعث فيها البعوث و

كان رسول اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   خير  يوم الفطر واألضحى إَل 

اِلصىل فأول يشء يبدأ به الصالة ثم ينرص  فيقوم مقابل الناس والناس جلوس 

عىل صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو 

 ء أمر بهيأمر بيش

سعيد ريض اهلل عنه ِف الفقرة السابقة وال  أيبخطبة العيد ِف اِلصىل حلديث / 9

يصىل ِف اِلسجد إال لعذر من مطر أو غريه وخطبة اجلمعة تكون ِف اِلسجد اجلامع 

إال إذا تعذر وجوده ِلداومة النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  عىل ذلك قال 

َثنَا َأُبو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ َقاَل   البخاري رمحه اهلل  اإلمام ُد ْبُن اِلَُْثنَّى َقاَل َحدَّ َثنَا حُمَمَّ َحدَّ

َثنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َطْهاَمَن َعْن  َبِعيِّ َعْن  أيبَحدَّ َل مُجَُعٍة  ابنمَجَْرَة الضُّ ُه َقاَل إِنَّ َأوَّ َعبَّاٍس َأنَّ

ُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف َمْسِجِد َعْبِد اْلَقْيِس مُجَِّعْت َبْعَد مُجَُعٍة ِِف َمْسِجِد رَ 

 بُِجَواَثى ِمْن اْلَبْحَرْينِ 

خطبة العيد ينبغي حضور النساء هلا حتى احلي   ِلا أخر  البخاري / 40

 (980)فقال 

َثنَا َعْبُد اْلَواِرِث َقاَل َحدَّ  َثنَا َأُبو َمْعَمٍر َقاَل َحدَّ َثنَا َأيُّوُب َعْن َحْفَصَة بِنِْت َحدَّ

ُرْجَن َيْوَم اْلِعيِد َفَجاَءْت اْمَرَأٌة َفنََزَلْت َقرْصَ َبنِي  ِسرِييَن َقاَلْت ُكنَّا َنْمنَُع َجَواِرَينَا َأْن خَيْ

َثْت َأنَّ َزْوَ  ُأْختَِها َغَزا َمَع النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليْ  َة َخَلٍف َفَأَتْيُتَها َفَحدَّ ِه َوَسلََّم ثِنَْتْي َعرْشَ

َغْزَوة  َفَكاَنْت ُأْخُتَها َمَعُه ِِف ِستِّ َغَزَواٍت َفَقاَلْت َفُكنَّا َنُقوُم َعىَل اِلَْْرىَض َوُنَداِوي 
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ْ َيُكْن هَلَا ِجْلَباٌب َأْن اَل خَتْ  ُرَ  اْلَكْلَمى َفَقاَلْت َيا َرُسوَل اهللَِّ َأَعىَل إِْحَداَنا َبْأٌس إَِذا ََل

َفَقاَل لُِتْلبِْسَها َصاِحَبُتَها ِمْن ِجْلَباهِبَا َفْلَيْشَهْدَن اخْلَرْيَ َوَدْعَوَة اِلُْْؤِمننَِي َقاَلْت َحْفَصُة 

اَم َذَكَرْت  أيبَفَلامَّ َقِدَمْت ُأمُّ َعطِيََّة َأَتْيُتَها َفَسَأْلُتَها َأَسِمْعِت ِِف َكَذا َوَكَذا َقاَلْت َنَعْم بِ   َوَقلَّ

َم إاِلَّ َقاَلْت بِ  َقاَل لَِيْخُرْ  اْلَعَواتُِق َذَواُت اخْلُُدوِر َأْو َقاَل  أيبالنَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُق َوَذَواُت اخْلُُدوِر َشكَّ َأيُّوُب َواحْلُيَُّ  َوَيْعَتِزُل احْلُيَُّ  اِلَُْصىلَّ َوْلَيْشَهْدَن 
اْلَعَواتِ

َوَة اِلُْْؤِمننَِي َقاَلْت َفُقْلُت هَلَا احْلُيَُّ  َقاَلْت َنَعْم َأَلْيَس احْلَاِئُ  َتْشَهُد اخْلرَْيَ َوَدعْ 

 َعَرَفاٍت َوَتْشَهُد َكَذا َوَتْشَهُد َكَذا

َثنَا (984)وقال  ُد ْبُن اِلَُْثنَّى َقاَل َحدَّ َثنَا حُمَمَّ َعْوٍن َعْن  ابنَعِديٍّ َعْن  أيب ابنَحدَّ

ٍد قَ  اَل َقاَلْت ُأمُّ َعِطيََّة ُأِمْرَنا َأْن َنْخُرَ  َفنُْخِرَ  احْلُيََّ  َواْلَعَواتَِق َوَذَواِت اخْلُُدوِر حُمَمَّ

ا احْلُيَُّ  َفَيْشَهْدَن مَجَاَعَة اِلُْْسِلِمنَي  ابنَقاَل  َق َذَواِت اخْلُُدوِر َفَأمَّ
َعْوٍن َأْو اْلَعَواتِ

ُهمْ َوَدْعَوَاُْم َوَيْعَتِزْلَن ُمَص   الَّ

وبيوان )خطبة اجلمعة جيوز خرو  النساء والبقاء ِف البيت أفضل حلديث 

 (904)وقال أبو داود رمحه اهلل ( خري هلن

َثنَا ُهَرْيٌم َعْن  َثنِي إِْسَحُق ْبُن َمنُْصوٍر َحدَّ َثنَا َعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلَعظِيِم َحدَّ َحدَّ

ِد ْبِن اِلُْنْ  َترِشِ َعْن َقْيِس ْبِن ُمْسلٍِم َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب َعْن النَّبِيِّ إِْبَراِهيَم ْبِن حُمَمَّ

 َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اجْلُُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعىَل ُكلِّ ُمْسلٍِم ِِف مَجَاَعٍة إاِلَّ َأْرَبَعة  َعْبدٌ 

َل َأُبو َداُود َطاِرُق ْبُن ِشَهاٍب َقْد َرَأى النَّبِيَّ مَمُْلوٌت َأْو اْمَرَأٌة َأْو َصبِيٌّ َأْو َمِريٌ  َقا

َم َوََلْ َيْسَمْع ِمنُْه َشْيئ ا  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

الغسل واجب خلطبة اجلمعة عىل الصحيح من أقوال أهل العلم وليس /   

 858)  البخاري رمحه اهلل اإلمامسعيد ريض اهلل عنه قال  أيببواجب للعيد حلديث  

 ) 
ِ
َثنِي َصْفَواُن ْبُن ُسَلْيٍم َعْن َعَطاء َثنَا ُسْفَياُن َقاَل َحدَّ َثنَا َعيِلُّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ َقاَل َحدَّ َحدَّ
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َم َقاَل اْلُغْسُل َيْوَم  أيبْبِن َيَساٍر َعْن  َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َواِجٌب َعىَل ُكلِّ حُمَْتلٍِم وَل يصح عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  أنه  اجْلُُمَعةِ 

 .عمر ريض اهلل عنه  ابنومن اغتسل الينكر عليه لفعل . أغتسل للعيد البتة

خطبة العيد ِف الضحى وإن َل يعلم بالعيد إال بعد  ارتفاع النهار تؤدى / 41

 من الغد     

َثنَا حَيَْيى َقاَل (   4529) قال النسائي رمحه اهلل َنا َعْمُرو ْبُن َعيِلٍّ َقاَل َحدَّ َأْخَرَ

َثنَا َأُبو برِْشٍ َعْن  َثنَا ُشْعَبُة َقاَل َحدَّ ا َرَأْوا  أيبَحدَّ ُعَمرْيِ ْبِن َأَنٍس َعْن ُعُموَمٍة َلُه َأنَّ َقْوم 

اَلَل َفَأَتْوا النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَس 
لََّم َفَأَمَرُهْم َأْن ُيْفطُِروا َبْعَد َما اْرَتَفَع النََّهاُر َوَأْن اهْلِ

 خَيُْرُجوا إََِل اْلِعيِد ِمْن اْلَغِد 

َثنَا (   960)وقال أبو داود رمحه اهلل   َثنَا َأُبو اِلُِْغرَيِة َحدَّ َثنَا َأمْحَُد ْبُن َحنَْبٍل َحدَّ َحدَّ

َثنَا َيِزيُد ْبُن  َحبِيُّ َقاَل َخَرَ  َعْبُد اهللَِّ ْبُن ُبرْسٍ َصاِحُب َرُسوِل اهللَِّ َصْفَواُن َحدَّ مُخَرْيٍ الرَّ

َم َمَع النَّاِس ِِف َيْوِم ِعيِد فِْطٍر َأْو َأْضَحى َفَأْنَكَر إِْبَطاَء  َفَقاَل  اإلمامَصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

 َذلَِك ِحنَي التَّْسبِيِح إِنَّا ُكنَّا َقْد َفَرْغنَا َساَعَتنَا َهِذِه وَ 

البخاري رمحه اهلل  َباب َوْقُت اجْلُُمَعِة إَِذا  اإلماموقت اجلمعة بعد الزوال   قال 

ْمُس َوَكَذلَِك ُيْرَوى َعْن ُعَمَر َوَعيِلٍّ َوالنُّْعاَمِن ْبِن َبِشرٍي َوَعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث  َزاَلْت الشَّ

 َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم 

َثنَ   ُه َسَأَل َعْمَرَة َعْن َحدَّ َنا حَيَْيى ْبُن َسِعيٍد َأنَّ َنا َعْبُد اهللَِّ َقاَل َأْخَرَ ا َعْبَداُن َقاَل َأْخَرَ

اْلُغْسِل َيْوَم اجْلُُمَعِة َفَقاَلْت َقاَلْت َعاِئَشُة َريِضَ اهللَُّ َعنَْها َكاَن النَّاُس َمَهنََة َأْنُفِسِهْم 

 (902)ََل اجْلُُمَعِة َراُحوا ِِف َهْيَئتِِهْم َفِقيَل هَلُْم َلْو اْغَتَسْلُتْم َوَكاُنوا إَِذا َراُحوا إِ 

َثنَا َأُبو برِْشٍ َعْن  َثنَا ُشْعَبُة َقاَل َحدَّ َثنَا حَيَْيى َقاَل َحدَّ َنا َعْمُرو ْبُن َعيِلٍّ َقاَل َحدَّ َأْخَرَ

اَلَل َفَأَتْوا النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه ُعَمرْيِ ْبِن َأَنٍس َعْن ُعُموَمٍة َلُه َأنَّ َقْوم   أيب
ا َرَأْوا اهْلِ
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َوَسلََّم َفَأَمَرُهْم َأْن ُيْفطُِروا َبْعَد َما اْرَتَفَع النََّهاُر َوَأْن خَيُْرُجوا إََِل اْلِعيِد ِمْن اْلَغِد  

(901) 

َنا َعْبُد اهللَِّ َقاَل َأْخَرَ  َثنَا َعْبَداُن َقاَل َأْخَرَ َنا مُحَْيٌد َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل ُكنَّا َحدَّ

ُر باجلمعة   َوَنِقيُل َبْعَد اجْلُُمَعِة   (905)ُنَبكِّ

اِلستحب إقامة اجلمعة بعد الزوال ألن  20ص/1قدامة ِف اِلغني   ابنقال 

النبي  صىل اهلل عليه وسلم  كان يفعل ذلك قال سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه كنا 

مع النبي  صىل اهلل عليه وسلم  إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء متفق  نجمع

وعن أنس ريض اهلل عنه أن النبي  صىل اهلل عليه وسلم  كان يصيل اجلمعة :عليه 

حني متيل الشمس أخرجه البخاري وألن ِف ذلك خروجا من اخلال  فإن علامء 

إنام اخلال  فيام قبله وال فرق ِف األمة اتفقوا عىل أن ما بعد الزوال وقت للجمعة و

إقامتها عقيب الزوال بني شدة احلر وبني غريه فإن اجلمعة جيتمع هلا  استحباب

الناس فلو انتظروا اإلبراد شق عليهم وكذلك كان النبي  صىل اهلل عليه وسلم  

 هم.يفعلها إذا زالت الشمس ِف الشتاء والصيف عىل ميقات واحد أ

عىل اِلنر النتظار األذان وال  اإلمامجلوس عند صعود خطبة اجلمعة هلا / 42

جلوس ِف خطبة العيد ألنه ليس هلا أذان كام تقدم حديث السائب بن يزيد ريض 

 . اهلل عنه

  

  

ثم ليعلم لو َل يكن من الفوارق إال وجود النص عن النبي صىل اهلل عليه /41

رد ذلك عنه ِف غريها من وعىل آله وسلم   أنه ِف خطبة اجلمعة قام وقعد  وَل ي

 .اخلطب فتنبه ، وال جيرت التقليد إَل خمالفة السنن 
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 أركان القياس

 كام ِف اللسان . ِف اللغة التقدير واِلساواة :القياس هو 

كرة اِلذ. هو محل فرع عىل أصل ِف حكم بجامع بينهام : وِف االصطالح 

(112 ) 

 :وأركانه أربعة 

 .األصل وهو اِلقيس عليه 

 .الفرع وهو اِلراد إحلاقه باألصل اِلقيس عليه 

 .حكم األصل وهو الوصف اِلقصود  محل الفرع عليه

 .العلة وهي الوصف اجلامع بني األصل والفرع 

 (-112)راجع اِلذكرة 

اجلمعة وهي األصل واِلتأمل هلذه اِلسألة يرى أن البون شاسع جدا بني خطبة 

 .    وبني خطبة العيد وهي الفرع 
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 احتجاجهم بفهم السلف

ومما احتج به القائلون بخطبتي العيد فهم السلف ، فنقول هلم أرونا فهم 

السلف  فنحن إن شاء اهلل أنعم به عينا ، وأرفع به عقرية ، وأصغى له أذنا ، وأين 

ون به هو أثر عبيد اهلل وقد تقدم هو حتى نخر  من هذا اخلال  ، فأعظم ما تتمسك

ما فيه من اخلبط واالضطراب فمثله ال يرفع به رأسا ، وال تقام عليه فتوى ، وأثار 

السلف إنام تعر  باألسانيد ال بالتقوالت اِلعضلة ،   وكذلك كل من تتكثرون به 

ده ِف من أئمة الدين الذين يقولون باخلطبتني فإن اعتامدهم عىل القياس وقد بينا فسا

هذا اِلوضع ، أو باألحاديث اِلتقدمة وقد بينا ضعفها وأَّنا ال تقوم بمثلها حجة ، 

أو بأثر عبيد اهلل وقد ُبني  ما فيه ، ثم أنتم تضعفون هذه اْلثار واألخبار ثم تقولون 

فهل بعد هذا التناق  تناق  ، فعودوا إَل القول احلق ِف هذه اِلسألة . هبا 

 .    وفقنا اهلل وإياكم لطاعته آمني ودعوكم من االضطراب  

 احتجاجهم باالستصحاب 

واحتج بع  هؤالء باالستصحاب ، من حيث استصحاب دليل خطبة 

 :اجلمعة وهذا سيوقع القائل به ِف اضطراب عجيب وختبط مريب من أوجه 

 .يلزمهم رشطية خطبة العيد : األول 

 .حتريم الكالم فيها : الثا  

 .ام للخطيب وجوب القي: الثالث 

 . وجوب حضورها واستامعها : الرابع 

 .كوَّنا قبل الصالة : اخلامس 

 .كوَّنا عىل منر  استحباب: السادس 
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بل يلزمهم كوَّنا مشاركة خلطبة اجلمعة ِف كل خصائصها  وال قائل به منهم 

 .وال من غريهم

ويقلب احتجاجهم عليهم فلوال أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قام ِف 

خطبة اجلمعة وقعد ِلا قمنا وال قعدنا استصحابا لألصل ، وهو كون اخلطب 

واِلواع  إنام هي بقيام واحد التكرار فيه  ، ويوضح ذلك ما أخرجه مسلم من 

َم اُلَيُجَر َوَصعرَد  َأُخَطَب َندَُّمَرو ُبَ  حديث  َقاَل َصَّلَّ برنَا َرُفوُل اهللَّر َصَّلَّ اهللَُّ َنَلُيهر َوَفلَّ

ر  ُت اْلُ نََُرَ َفَخَطَبنَا َحتَّى َحََضَ
ر َد اْلُ ُت الظُُّهُر َفنََزَل َفَصَّلَّ ُثمَّ َصعر نََُرَ َفَخَطَبنَا َحتَّى َحََضَ

َاا برََم َثاَ   دَُّمُس َفَأُخََرَ نََُرَ َفَخَطَبنَا َحتَّى َغَرَبُت الشَّ
ر َد اْلُ اُلَعُْصُ ُثمَّ َاَزَل َفَصَّلَّ ُثمَّ َصعر

 ٌ  َفَأُنَلدَُّمنَا َأُحَيُظنَاَوبرََم ُهَو َثائر 
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 احتجاجهم باإلمجاع اِلنقول عىل أن للعيد خطبتني وبيان ادعاءه

 [414ص/1قدامة ِف اِلغني   ابنقال ]

ومجلته أن خطبتي العيدين بعد الصالة ال نعلم فيه خالفا بني اِلسلمني إال ) 

 ( عن بني أمية

لك عنهام وال يعتد بخال  الزبري أَّنام فعاله وَل يصح ذ ابنوروي عن عثامن و

بني أميه ألنه مسبوق باإلمجاع الذي كان قبلهم وخمالف لسنة رسول اهلل  صىل اهلل 

 ابنعليه وسلم  الصحيحة ود أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة وخمالفا للسنة فإن 

عمر قال إن النبي  صىل اهلل عليه وسلم  وأبا بكر وعمر وعثامن كانوا يصلون 

 طبة متفق عليه العيدين قبل اخل

عباس مثله رواه مسلم ورواه عن النبي  صىل اهلل عليه وسلم  مجاعة  ابنوروى 

وروى طارق بن شهاب قال قدم مروان اخلطبة قبل الصالة فقام رجل فقال 

خالفت السنة كانت اخلطبة بعد الصالة فقال ترت ذات يا أبا فالن فقام أبو سعيد 

عليه قال لنا رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم  من فقال أما هذا اِلتكلم فقد قىض ما 

رأى منكم منكرا فلينكره بيده فمن َل يستطع فلينكره بلسانه فمن َل يستطع فلينكره 

بقلبه وذلك أضعف اإليامن رواه أبو داود الطياليس عن شعبة عن قيس بن مسلم 

 عن طارق ورواه مسلم ِف صحيحه ولفظه فليغريه فعىل هذا ممن خطب قبل

الصالة فهو كمن َل خيطب ألنه خطب ِف غري حمل اخلطبة أشبه ما لو خطب ِف 

 هم0اجلمعة بعد الصالة أ

إنام [ أو عدم اخلال  بمعنى أصح ] أقول وباهلل التوفيق هذا اإلمجاع اِلنقول 

أراد به رمحه اهلل أن الصالة قبل اخلطبة بدليل أنه ذكر بعد ذلك خال  بني أمية أما 

 . اإلمامنقل عدم اخلال  عىل اخلطبتني فهذا تقول عىل هذا أن يقال إنه 



 

 

456 

ويكر ِف أول الثانية إثر تكبرية   81ص/5حزم رمحه اهلل ِف اِلحىل   ابنقال 

القيام مخس تكبريات جيهر بجميعهن قبل قراءته أم القرآن وال يرفع يديه ِف يشء 

اءة إال تكبرية الركوع منها إال حيث يرفع ِف سائر الصلوات فقط وال يكر بعد القر

قام فخطب الناس خطبتني جيلس بينهام جلسة فإذا أمتها افرتق  اإلمامفقط فإذا سلم 

الناس فإن خطب قبل الصالة فليست خطبة وال جيب اإلنصات له كل هذا ال 

 هم.خال  فيه إال ِف مواضع نذكرها إن شاء اهلل تعاَل أ

َل يرد دليل صحيح عىل :  األوَل: أقول يل عىل هذا القول عدة مالحظات 

اجللسة فمن أين جاء هبا وهذا اإلدعاء لإلمجاع منقوض  قال اِلرداوي   ِف 

واستثنى مجاعة من األصحاب أَّنا تفارق اجلمعة ِف ( 119ص/1 ) اإلنصا   

والقيام واجللسة بني اخلطبتني والعدد لكوَّنا سنة ال رشط  اإلمامالطهارة واحتاد 

  قال ِف جممع البحرين وتفارق خطبة العيد خطبة اجلمعة للصالة ِف أصح الوجهني

وال القيام وال اجللسة هنا قوال  اإلمامِف ستة أشياء فال جتب هنا الطهارة وال احتاد 

واحدا بخال  اجلمعة ِف وجه وال يعتر هلا العدد وإن اعترناه للصالة بخال  

عدم انتظار فراغ األذان اجلمعة وال جيلس عقيب صعوده للخطبة ِف أحد الوجهني ل

 .هنا انتهى

الذي يقول وهذا اخلالف إاَم  –اْليتو  -احلس  اْلْصي   أيبوم  العجب م   

هو خالف يف اْلذهب احلنبيل ، أليس احلنابلة م  اْلسلدَّمني وخالفهم معتَر  فنعوذ 

 .باهلل م  اخلذَل  وفلوك فبيل الشيطا  

هذه اِلسألة بعينها أم ال حيث وقد  نقل عدم اخلال  ليس بظاهر عىل:  الثانية 

 . ذكر عدة مسائل 

 (0ص/ ج)حزم رمحه اهلل يف مراتب اإلمجاع  اب قال :اليالية 
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ووجداا اإلمجاع يقتسم طريف األقوال يف األغلب واألثير م  اْلسائل وبني 

 هذي  الطرفني وفائط فيها ثير التنازع ويف بحرها فبح اْلخاليو  

أتيق مجيع العلَمء نَّل وجوبه أو نَّل حتريدَّمه أو نَّل أاه هو ما :فأحد الطرفني 

 .مباح َل حرام وَل واجب فسدَّمينا هذا القسم اإلمجاع الالزم 

هو ما اتيق مجيع العلَمء نَّل أ  م  فعله أو اجتنبه فقد أدى ما :والطرف الياين 

نليه م  فعل أو اجتناب أو مل يأثم فسدَّمينا هذا القسم اإلمجاع اجلازي نبارة 

شتققناها لكل صنف م  صيته اخلاصة به ليقرب هبا التياهم بني اْلعلم واْلتعلم ا

 واْلناظري  نَّل فبيل طلب احلقيقة إ  شاء اهلل وما توفيقنا إَل باهلل 

وبني هذي  الطرفني أشياء قال بعض العلَمء هي حرام وقال آخرو  منهم 

رو  منهم ليست ليست حراما لكنها حالل وقال قوم منهم هي واجبة وقال آخ

بواجبة لكنها مباحة وثرهها بعضهم وافتحبها بعضهم فهذه مسائل م  األحكام 

فما ...والعبادات َل فبيل إىل وجود مسدَّمى اإلمجاع َل يف جوامعها وَل يف أفرادها   

هـ فتنبه هلذا القول وهذه اْلسألة مل .أ   كان من هذا النوع فليس هذا الكتاب مكان ذكره

 .ا الكتاب فلو ثا  ثم إمجاع لذثره يذثرها يف هذ
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 إلـــــــزام

 .يلزم من يقول  بأن للعيد خطبتني أن يثبت ثالث خطب خطبتني للرجال

شهدت مع :   وواحدة للنساء عىل مادل عليه حديث جابر ِف الصحيحني قال 

رسول اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   الصالة يوم العيد فبدأ بالصالة قبل 

بة بغري أذان وال إقامة ثم قام متوكئا عىل بالل فأمر بتقوى اهلل وحث عىل اخلط

طاعته ووع  الناس وذكرهم ثم مىض حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال 

تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء اخلدين 

ري قال فجعلن فقالت َل يا رسول اهلل قال ألنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العش

 (.يتصدقن من حليهن يلقني ِف ثوب بالل من أقرطتهن وخوامتهن

ُعُتُه َيُقوُل ( 928)وِف رواية للبخاري  َقاَم النَّبريُّ :َنُ  َجابررر ُب ر َنُبدر اهللَّر َقاَل َفدَّمر

 ُثمَّ 
اَلةر ُطرر َفَصَّلَّ َفَبَدَأ برالصَّ َم َيُوَم اُلير َخَطَب َفَلَمَّ َفَرَغ َاَزَل َفَأَتى  َصَّلَّ اهللَُّ َنَلُيهر َوَفلَّ

َدقَ   النَِّساُء الصَّ
ٌط َثُوَبُه ُيُلقري فريهر ُأ َنََّل َيدر براَللأ َوبراَلٌل َبافر َرُه َّ َوُهَو َيَتَوثَّ  .ةَ النَِّساَء َفَذثَّ

ينَ 
ُقَ  حر ُطرر َقاَل ََل َوَلكرُ  َصَدَقًة َيَتَصدَّ ي َفَتَخَها ُقُلُت لرَعَطاءأ َزَثاَة َيُومر اُلير ئرذأ ُتُلقر

ا َنََّل  نَي ُقُلُت َأُتَرى َحقًّ ُم ََل  اإلمامَوُيُلقر ُم َوَما هَلُ قٌّ َنَلُيهر ُه حَلَ ُرُه َّ َقاَل إراَّ َك َوُيَذثِّ
َذلر

 .َيُيَعُلوَاهُ 

 (ُثمَّ َخَطَب ، َفَلَمَّ َفَرَغ َاَزَل : ) َقُوُلُه (   7/10)قال احلافظ يف اليتح 

يهر َقُوُلُه  فريهر إرُشَعارٌ  عأ ْلرَا َيُقَتضر َم َثاَ  ََيُُطُب َنََّل َمَكا أ ُمُرَتير ُه َصَّلَّ اهللَُّ َنَلُيهر َوَفلَّ برَأاَّ

َم يفر  "َاَزَل  " ُروجر إرىَل اْلَُُصَّلَّ  "َوَقُد َتَقدَّ َم َثاَ   "َبابر اخُلُ ُه َصَّلَّ اهللَُّ َنَلُيهر َوَفلَّ َأاَّ

ُاترَقالر  ََيُُطُب يفر اْلَُُصَّلَّ  َ  النُُّزوَل َمُعنَى اَلر َي َضدَّمَّ اور َوَزَنَم . َنََّل اأُلَُرضر ، َفَلَعلَّ الرَّ

ُه  ُفاَلمر َوَأاَّ لر اإُلر  َوَأ َّ َذلرَك َثاَ  يفر َأوَّ
ُطَبةر لنَِّساءر َثاَ  يفر َأُثنَاءر اخُلُ

َياٌض َأ َّ َوُنَظُه لر نر
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 برَأ َّ َذلرَك َثاَ  َبُعَد َخاصٌّ برهر َصَّلَّ اهللَُّ َنَلُيهر َوَفلَّ 
َحةر هر اْلَُُْصِّ ذر َ يُّ هبر َبُه النََّوور َم ، َوَتَعقَّ

ُطَبةر َوُهَو َقُوُلُه  ُحترََملر اهـ "َفَلَمَّ َفَرَغ َاَزَل َفَأَتى النَِّساَء  "اخُلُ َصائرُص ََل َتُيُبُت براَلر  .َواخُلَ

 :أقوال العلامء ِف أن خطبة العيد واحدة 

سعيد   قال كان  أيبوعنه   أي  62ص/1عا  ِف سبل السالم  قال الصن

رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم  خير  يوم الفطر واألضحى إَل اِلصىل وأول يشء 

يبدأ به الصالة ثم ينرص  فيقوم مقابل الناس والناس عىل صفوفهم فيعظهم 

طب اجلمع أمر ويأمرهم متفق  عليه وفيه دليل عىل مرشوعية خطبة العيد وأَّنا كخ

ووع  وليس فيه أَّنا خطبتان كاجلمعة وأنه يقعد بينهام ولعله َل يثبت ذلك من 

 هم.فعله صىل اهلل عليه وسلم وإنام صنعه الناس قياسا عىل اجلمعة أ

 (152-8/151)رجب رمحه اهلل ِف فتح الباري  ابنقال  

اصم قال حدثنا أبو ع( اخلطبة يوم العيد )حتت تبويب البخاري رمحه اهلل 

أخرنا بن جريج قال أخر  احلسن بن مسلم عن طاووس عن بن عباس قال   

بكر وعمر وعثامن  أيبشهدت العيد مع رسول اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   و

وِف هذا احلديث دليل عىل أن (ريض اهلل عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل اخلطبة 

أمحد رمحه اهلل حدثنا حيي بن آدم حدثنا أبو  اإلماموقال .... اخلطبة بعد الصالة 

األحوص عن منصور عن الشعبي عن الراء ريض اهلل عنه قال خطبنا رسول اهلل 

وَل يزد عىل ذلك وأما ذكر [ صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  يوم النحر بعد الصالة 

 (4189)ماجة رمحه اهلل  ابناخلطبتني ِف العيد فخرجه قال 

َثنَا حَيْ  َثنَا َحدَّ َثنَا إِْسَمِعيُل ْبُن ُمْسلٍِم اخْلَْواَلِ ُّ َحدَّ َثنَا َأُبو َبْحٍر َحدَّ يٍم َحدَّ
َيى ْبُن َحكِ

َم َيْوَم فِْطٍر َأْو َأْضَحى  َبرْيِ َعْن َجابٍِر َقاَل َخَرَ  َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َأُبو الزُّ

 َقْعَدة  ُثمَّ َقامَ  َفَخَطَب َقاِئام  ُثمَّ َقَعدَ 
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 الزبري  أيبوإسامعيل بن مسلم اِلكي ضعيف جدا قلت وفيه أيضا عنعنة 

هي خطبة ) وقال الشيخ مقبل رمحه اهلل تعاَل كام ِف رشيط أسئلة أهل العقيق 

واحدة وَل يثبت أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم خطب الرجال خطبتني وما 

ديث ضعيف و الشوكا  رمحه اهلل يقول ِف نيل جاء أنه خطب خطبتني فهو ح

األوطار ينبغي أن خيطب خطبتني قياسا عىل اجلمعة وال قياس مع النص فإن النبي 

صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  خطب خطبة واحدة بل ال قياس أصال كام ذكر 

البخاري رمحه اهلل ِف صحيحه باب ما كان النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  

ُيسئل فلم يقل برأي وال قياس فهي خطبة واحدة وإذا وجد نساء فال بأس أن 

مسلم رمحه اهلل وحدثني حممد بن  اإلماميذهب وخيطب هبن خطبة أخرى و قال 

رافع وعبد بن محيد مجيعا عن عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخرنا بن 

س قال   شهدت صالة جريج أخر  احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن عبا

بكر وعمر وعثامن فكلهم  أيبالفطر مع نبي اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   و

يصليها قبل اخلطبة ثم خيطب قال فنزل نبي اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم   كأ  

أنظر إليه حني جيلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بالل فقال 

فتال هذه ] ا النبي إذا جاءت اِلؤمنات يبايعنك عىل أن ال يرشكن باهلل شيئا يا أهي[ 

اْلية حتى فرغ منها ثم قال حني فرغ منها أنتن عىل ذلك فقالت امرأة واحدة َل جيبه 

غريها منهن نعم يا نبي اهلل ال يدرى حينئذ من هي قال فتصدقن فبسط بالل ثوبه 

 أهم.ن يلقني الفتخ واخلواتم ِف ثوب بالل    وأمي فجعل أيبثم قال هلم فدى لكن 

 (5/416)عثيمني رمحه اهلل تعاَل ِف الرشح اِلمتع  ابنقال     

هذا ما مشى عليه الفقهاء رمحهم اهلل أن خطبة العيد اثنتان ألن (خطبتني)قال 

 (  أنه كان خيطب خطبتني )ماجة فيه نظر  ابنهذا ورد ِف حديث أخرجه 
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ِلتفق عليها ِف الصحيحني وغريُها تبني له أن النبي صىل ومن نظر ِف السنة ا

لكنه بعد أن أَّنى اخلطبة .  اهلل عليه وعىل آله وسلم  َل خيطب إال  خطبة واحدة 

وقال رمحه اهلل تعاليكام ِف رشح بلوغ اِلرام . األوَل توجه إَل النساء و وعضهن  

اجلمعة كانتا قبل علامء بني خطبة العيدين واجلمعة خطبتي \فرق الغ)مسجل 

الصالة ألَّنام رشط لصحة الصالة والرشط يتبع اِلرشوط وخطبة العيد تابعة 

للصالة والتابع يتبع اِلتبوع ثم إن خطبة العيد ليست مثل خطبة اجلمعة ليست 

خطبتني جيلس بينهام وأكثر األحاديث عىل أَّنا خطبة واحدة  ُثم إن خطبة العيد 

يست خطبتني جيلس بينهام وأكثر األحاديث عىل أَّنا ليست كخطبة اجلمعة أي أَّنا ل

يقول يصلون العيد قبل خلطبة كلمة اخلطبة مفردة فهل هي من باب . خطبة واحدة

اسم اجلنس أي شامل للخطبتني أم إَّنا خطبة واحدة أكثر األحاديث عىل أَّنا 

.   خطبة واحدة وَل خيطب النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  ِف العيد خطبتني

ماجة حديث ضعيف أنه صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  كان خيطب  ابنلكن روى 

لبيان احلقيقة أي أَّنا خطبة (ٍٍ  ال ) فعىل هذا يكون . خطبتني يفصل بينهام بجلوس 

 أهم.واحدة 

 

 (218)قال الشيخ األلبا  رمحه اهلل ِف متام اِلنة

  اهم.سعيد ِف خطبتي العيد اليصح  أيبحديث 

ل الشيخ حيي احلجوري حفظه اهلل تعاَل عند أن سئل عن القول الراجح ِف وقا

خطبة العيد قد جاء عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  أنه ) خطبة العيد 

خطب خطبة وجاء ِف الصحيحني أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم خطب 

نقلوا لنا ثالث خطب الرجال ثم  نزل فخطب النساء ولو علموا أَّنا خطبتني ل
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فينبغي أن يعلم أن اخلطبة التي نقلوها األوَل للرجال والثانية للنساء ومجاهري أهل 

يون أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  خطب خطبتني وهذا حممول عىل خطبة 

وأما ما جاء أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  خطب . للرجال وخطبة للنساء

بينهام فجاء من حديث جابر ريض اهلل عنه وهو ضعيف ِف إسامعيل  خطبتني قعد

وقاص ريض اهلل عنه  أيببن مسلم اِلكي مرتوت وجاء بلفظه من حديث سعد بن 

عند البزار وفيه شيخ البزار عبد اهلل بن شبيب ذاهب احلديث قال الذهبي واهي 

جاء مرسل عبيد اهلل و. فال يصلح ليشء ال هو وال األول . وهذا ِف مرتبة اِلرتوت 

ِف العيدين خطبتني يفصل بينهام  اإلمامبن عبد اهلل بن عتبة  قال   السنة أن خيطب 

باجللوس  مع كونه ليس برصيح ِف سنة النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  كام هو 

مقرر ِف علوم احلديث أن قول التابعي من السنة حمتمل أن يريد سنة النبي صىل اهلل 

عىل آله وسلم  وحمتمل أن يريد غريه من اخللفاء ريض اهلل عنهم هو أيضا من عليه و

معني األثر ذكره الشافعي ِف األم  ابن عند أبنيحيي أحد الكذ أيبطريق إبراهيم بن 

والقياس عىل . وهذه الطرق ال يعول عليها . والبيهقي ِف الكرى وِف اِلعرفة

ذكر حفظه اهلل بع  الفوارق التي و) اجلمعة ال يصلح ألنه قياس مع الفارق 

خزيمة  ابنيعىل و أيبسعيد ريض اهلل عنه عند  أيبوجاء من حديث (. ذكرت سابقا 

بسند رجاله ثقات أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  خطب ِف عيد عىل 

وفهم بع  الناس إن اخلطبتني عليها . الراحلة كيف يسطيع أن يقوم وجيلس 

القيم ِف الزاد يشري إَل اخلال  والصنعا   ابنمع أنك ترى  – غري صحيح –إمجاع 

األلبا  والعثيمني والشيخ مقبل  اإلماموكذا  كذلك ِف تعليقه عىل ضوء النهار

 أهم.يقولون هبذا 
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 (4/201)قال السيد سابق ِف فقه السنة  

 هم.بجلوس فهو ضعيف أ اإلمامكل ما ورد ِف أن للعيد خطبتني يفصل بينهام 

وقد تقدمت أقوال العلامء أن من جعلها خطبتني إنام هو قياس عىل اجلمعة وال 

تعارض النصوص بالقياسات مع ما رأيت من الفوارق بني خطبة اجلمعة وخطبة 

العيد  ونسأل اهلل عز وجل أن يلهام رشدنا وأن يرزقنا اإلخالص واِلتابعة وأن 

 عاِلنيجينبنا التقليد وإتباع اهلوى واحلمد هلل رب ال

 

 

 

 

 

 

 

 أبواب األضحية

 .ِف مرشوعية األضحية الكتاب والسنة واإلمجاع األصل

 .[1: الكوثر] ﴾َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحرْ ﴿: قال اهلل تعاَل
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: ومممن روي عنمه ذلمك، قال بع  أهل العلم اِلراد به األضحية بعد صمالة العيمد

 .وابن زيد وغريهم، وسعيد بن جبري، جماهد وعطاء

ومسملم ، (5558)يمدل عمىل مرشموعيتها ممن السمنة مما أخرجمه البخماري  ومما

ى النَّبِميُّ َصمىلَّ اهللَُّ َعَلْيمِه َوَسملََّم بَِكْبَشمنْيِ »: َقاَل بن مالك َعْن َأَنٍس ( 4966) َضمحَّ

َ  ،َذَبَحُهاَم بَِيِدهِ  ،َأْمَلَحنْيِ َأْقَرَننْيِ  ى َوَكرَّ وقد أمجع  «ِحِهاَم َوَوَضَع ِرْجَلُه َعىَل ِصَفا ،َوَسمَّ

 .اِلسلمون عىل مرشوعيتها

 (.تفسري سورة الكوثر) «تفسري ابن جرير»و، (42/260) «اِلغني»

- :حكمها

وممن اختار ، وذهبت احلنفية إَل وجوهبا، وهذا قول أكثر أهل العلم ،سنة األضحية

 .ومجع من أهل العلم، والعثيمني، يخ اإلسالم رمحه اهللش: القول بالوجوب

ولكنهما ، األضحية ليسمت بواجبمة(: 45/92)« أحكام القرآن»ِف  بن العريبقال ا

إرادة اِلضحي وهو قول أيب بكر وعمر وأيب مسعود البمدري ، ......سنة ومعرو  

 ها. وبالل

ِهمَي ُسمنٌَّة  :َوَقاَل اْبُن ُعَممرَ : سنة األضحيةباب : ]«صحيحه»وقد قال البخاري ِف 

نه ترجم بالسنة إشارة إَل خمالفة من قال بوجوهبا، قال وكأ: قال احلاف ، [َوَمْعُروٌ  

ال يصح عن أحد من الصحابة أَّنا واجبة، وصمح أَّنما غمري واجبمة عمن : ابن حزم

اجلمهور، وال خال  ِف كوَّنا من رشائع الدين، وهي عند الشافعية واجلمهور سنة 
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يفمة جتمب مؤكدة عىل الكفاية، وِف وجه للشافعية من فروض الكفاية، وعن أيب حن

عىل اِلقيم اِلمورس، وعمن مالمك مثلمه ِف روايمة لكمن َل يقيمد بماِلقيم، ونقمل عمن 

األوزاعي والليث مثله، وخالف أبو يوسف من احلنفية وأشهب من اِلالكية فوافقما 

يكره تركها مع القدرة، وعنه واجبة، وعن حمممد بمن احلسمن : وقال أمحد. اجلمهور

ِف اْلثمار مما يمدل  طحاوي وبه نأخذ، وليسهي سنة غري مرخص ِف تركها، قال ال

من وجد »: وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أيب هريرة رفعه ،هعىل وجوهبا ا

أخرجه ابن ماجه وأمحد ورجالمه ثقمات، لكمن  «سعة فلم يضح فال يقربن مصالنا

اختلف ِف رفعه ووقفه، واِلوقو  أشبه بالصمواب قالمه الطحماوي وغمريه، وممع 

 ها .ِف اإلجياب ذلك فليس ِصحيا

وصله محاد بمن سملمة ِف مصمنفه  «هي سنة ومعرو : قال ابن عمر»: قولهو: قال

بسند جيد إَل ابن عمر، وللرتمذي حمسنا من طريق جبلة بن سحيم أن رجمال سمأل 

ضحى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسملم : أهي واجبة؟ فقال: ابن عمر عن األضحية

مل عىل هذا عند أهل العلم أن األضحية ليست الع: واِلسلمون بعده، قال الرتمذي

من كون ابن عمر َل يقل ِف اجلواب نعم أنه ال يقول بمالوجوب،  بواجبة، وكأنه فهم

إَل أَّنا ليسمت  «واِلسلمون»: فإن الفعل اِلجرد ال يدل عىل ذلك، وكأنه أشار بقوله

ليمه وسملم من اخلصائص، وكان ابن عمر حريصا عىل اتباع أفعال النبي صىل اهلل ع

فلذلك َل يرصح بعدم الوجوب، وقد احتج من قال بالوجوب بمام ورد ِف حمديث 

أخرجمه أمحمد واألربعمة بسمند  «عىل أهل كل بيت أضمحية»: خمنف بن سليم رفعه
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قوي، وال حجة فيه ألن الصيغة ليست ِصحية ِف الوجوب اِلطلق، وقد ذكر معهما 

واسمتدل ممن قمال بعمدم  ،حيةالعترية، ولبست بواجبة عند من قال بوجوب األض

وهمو حمديث  «كتب عيل النحر وَل يكتمب علميكم» :الوجوب بحديث ابن عباس

 ها. ضعيف أخرجه أمحد وأبو يعىل والطرا  والدار قطني وصححه احلاكم فذهل

 (:1/241) «المزاد»قال ابمن القميم ِف ، من هبيمة األنعام ال غريوتكون األضحية 

وَل يعمر  عنمه صمىل اهلل ( األنعام)ة اِلذكورة ِف سورة وهي خمتصة باألزوا  الثامني

عليه وسلم وال عن الصمحابة همدي وال أضمحية وال عقيقمة ممن غريهما ، وهمذا 

ُأِحل ْت َلُكمْم هَبِيَممُة ﴿: قوله تعاَل: إحداها :مأخوذ من القرآن من جمموع أربع آيات

ماٍم َمْعُلوَمماٍت َوَيمْذكُ ﴿: والثانية قوله تعاَل ،[4 :اِلائدة] ﴾اأْلَْنَعامِ  ُروا اْسمَم اهلل ِ ِِف َأي 

َوِمَن اأْلَْنَعماِم ﴿: والثالثة قوله تعاَل ،[18: احلج] ﴾َعىَل َما َرَزَقُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَْنَعامِ 

ُه َلُكمْ  ْيَطاِن إِنَّ ا ُكُلوا مِمَّا َرَزَقُكُم اهللَُّ َواَل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ  ﴾َعُدوٌّ ُمبِمنيٌ  مَحُوَلة  َوَفْرش 

فمدل عمىل  ؛[95 :اِلائدة] ﴾ةِ بَ عْ الكَ  غُ الِ ا بَ ي  دْ هَ ﴿: الرابعة قوله تعاَل [411: األنعام]

أن الذي يبلغ الكعبة من اهلدي هو هذه األزوا  الثامنية وهذا استنباط عميل بمن أيب 

والمذبائح التمي همي قربمة إَل اهلل وعبمادة همي ثالثمة اهلمدي  ،طالب ريض اهلل عنه

 ها .ألضحية والعقيقةوا

 .يكون عىل النحو اْليتوأسنان األضحية 

واجلمذع ممن الضمأن مما لمه سمتة (: 269-42/268) «اِلغنمي»ِف قال ابن قدامة 

سمألت بعم  أهمل : وسمعت أيب يقول: قال أبو القاسم ،، ودخل ِف السابعأشهر



 

 

462 

هره مادام لصوفة قائمة عىل ظال تزال ا: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال البادية

 .، فإذا نامت الصوفة عىل ظهره، علم أنه قد أجذعمحال  

صار هلا سمنتان ودخلمت ِف  ، والبقرة إذاة ودخل ِف الثانيةوثني اِلعز إذا متت له سن

 .ل هلا مخس سنني ودخلت ِف السادسة، واإلبل إذا كمالثالثة

اخلامسة عىل  ذا مضت السنةإ: قال األصمعي أبو زياد الكاليب، وأبو زيد األنصاري

؛ ألنمه ا، ونرى إنام سمي ثني  البعري، ودخل ِف السادسة، وألقى ثنيته، فهو حينئذ ثني

 .ألقى ثنيته

ال تمذبحوا »: ن النبي صىل اهلل عليه وسملم قمال؛ ألفهي التي هلا سنتان: وأما البقرة

 .ومسنة البقر التي هلا سنتان، «إال مسنة

 ها .سبعة أو ستة أشهرالضأن يكون ابن اجلذع من : وقال وكيع

َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصمىلَّ اهللَُّ : َعْن َجابٍِر َقاَل ( 4962)رقم  «صحيحه»وأخر  مسلم ِف 

مم َعَلممْيُكْم َفَتممْذَبُحوا َجَذَعممة  ِمممْن  ؛اَل َتممْذَبُحوا إاِلَّ ُمِسممنَّة  » :َعَلْيممِه َوَسمملَّمَ  إاِلَّ َأْن َيْعرُسَ

ْأنِ   .«الضَّ

ن اإلبمل والبقمر اِلسنة هي الثنية من كل يشء مم: قال العلامء: النووي رمحه اهللقال 

ممن غمري الضمأن ِف حمال ممن  ، وهذا ترصيح بأنه ال جيوز اجلمذعوالغنم فام فوقها

ممن  ، ونقل العبدري وغمريهمع عليه عىل ما نقله القايض عياض، وهذا جماألحوال

واِلعمز والضمأن ، جيزي اجلذع ممن اإلبمل والبقمر : أصحابنا عن األوزاعي أنه قال

وأما اجلذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلامء كافة جيمزي  ،وحكي هذا عن عطاء



 

 

468 

ال جيمزي ، وقمد : سواء وجد غريه أم ال ، وحكوا عن ابن عمر والزهري أَّنام قماال 

هذا احلديث حممول عىل االسمتحباب : قال اجلمهور  ،حيتج هلام بظاهر هذا احلديث

لكم أال تذبحوا إال مسنة فإن عجزتم فجذعة ضمأن ،  واألفضل ، وتقديره يستحب

وليس فيه ترصيح بمنع جذعة الضأن ، وأَّنا ال جتزي بحال ، وقد أمجعت األمة أنه 

ليس عىل ظاهره ؛ ألن اجلمهور جيوزون اجلذع من الضأن مع وجود غريه وعدمه ، 

عمىل مما  وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غريه وعدمه ، فتعني تأويل احلديث

 .واهلل أعلم ،ذكرنا من االستحباب

وأمجع العلامء عىل أنه ال جتزي الضحية بغري اإلبل والبقر والغنم ، إال ما حكماه ابمن 

جتموز التضمحية ببقمرة الموح  عمن سمبعة ، : اِلنذر عن احلسن بن صالح أنه قال

 .واهلل أعلم  ،وبالظبي عن واحد ، وبه قال داود ِف بقرة الوح 

ما له سنة تامة ، هذا هو األصح عند أصمحابنا ، وهمو األشمهر : الضأن واجلذع من

ثامنيمة ، : سمبعة ، وقيمل : ما له ستة أشهر ، وقيمل : وقيل . عند أهل اللغة وغريهم 

إن كمان متولمدا ممن بمني : ابن عرشة ، حكاه القايض ، وهو غريب ، وقيل : وقيل 

 .هرفثامنية أش شابني فستة أشهر ، وإن كان من هرمني

أن أفضل األنواع البدنة ، ثم البقرة ، ثمم الضمأن ، ثمم : ومذهبنا ومذهب اجلمهور

حجة اجلمهور أن البدنة جتمزي  ،الغنم أفضل ؛ ألَّنا أطيب حلام  : وقال مالك  ،اِلعز

فمدل عمىل  ؛عن سبعة ، وكذا البقرة ، وأما الشاة فال جتزي إال عن واحمد باالتفماق
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اإلبمل : ف أصحاب مالمك فميام بعمد الغمنم ، فقيمل واختل ،تفضيل البدنة والبقرة

 .البقرة أفضل من اإلبل ، وهو األشهر عندهم: أفضل من البقرة ، وقيل 

وأمجع العلامء عىل اسمتحباب سممينها وطيبهما ، واختلفموا ِف تسممينها ، فممذهبنا 

ومذهب اجلمهمور اسمتحبابه ، وِف صمحيح البخماري عمن أيب أماممة كنما نسممن 

وحكى القايض عياض عن بعم  أصمحاب  ،ان اِلسلمون يسمنوناألضحية ، وك

 ها .، وهذا قول باطلمالك كراهة ذلك ، لئال يتشبه باليهود

، (5556)حمديث المراء ريض اهلل عنمه عنمد البخماري وقد جماء ِف ذبمح اجلمذع 

اَلةِ  :قال( 4964)ومسلم  ى َخايِل َأُبو ُبْرَدَة َقْبَل الصَّ  َصمىلَّ اهللَُّ َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ ،َضحَّ

 :َفَقماَل  ،َيا َرُسوَل اهللَِّ إِنَّ ِعنِْدي َجَذَعة  ِمْن اِلَْْعمزِ  :َفَقاَل  «تِْلَك َشاُة حَلْمٍ » :َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

تَ  ،َضحِّ هِبَا»  .«َواَل َتْصُلُح لَِغرْيِ

اهللَِّ  َأنَّ َرُسموَل ؛ ُعْقَبَة ْبمِن َعماِمرٍ عن ( 4965)ومسلم ، (5555)وعندُها البخاري 

َفَبِقمَي َعُتموٌد َفمَذَكَرُه  ،َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَطاُه َغناَم  َيْقِسُمَها َعىَل َأْصَحابِِه َضمَحاَيا

 .«َضحِّ بِِه َأْنَت » :َفَقاَل  ،لَِرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

مما ممن أوالد اِلعمز خاصمة ، وهمو  «دالعتو»: قال أهل اللغة :قال النووي رمحه اهلل

( أعتمدة وعمدان: )هو مما بلمغ سمنة ، ومجعمه : رعى وقوي ، قال اجلوهري وغريه

كانمت همذه رخصمة : ال البيهقي وسائر أصحابنا وغمريهمبإدغام التاء ِف الدال ، ق

اء بمن لعقبة بن عامر ، كام كان مثلها رخصة أليب بردة بن نيار اِلذكور ِف حديث الر

قد روينا ذلك من روايمة الليمث بمن سمعد ثمم روى : السابق ، قال البيهقيعازب 
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أعطا  رسمول اهلل صمىل اهلل عليمه : ، قال بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر ذلك

ضح هبما أنمت، »:  أقسمها ضحايا بني أصحايب ، فبقي عتود منها ، فقال وسلم غنام  

ذا حيمل أيضما مما روينماه عمن وعىل ه: ، قال البيهقي«وال رخصة ألحد فيها بعدت

قسم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ِف أصحابه غنام فأعطما  : زيد بن خالد ، قال 

نعمم »: ؟ قمال إنه جذع من اِلعز أضحي بمه: ، فقلت«ضح به»: ، فقالاعتودا جذع  

، هذا كالم البيهقي ، وهذا احلمديث رواه أبمو داود بإسمناد جيمد فضحيت «ضح به

، وهمذا «عتمود»: رواية أيب داود من اِلعز، ولكنه معلوم من قولمه وليس ِفحسن ، 

 ها .واهلل أعلم ،التأويل الذي قاله البيهقي وغريه متعني

وال ، عليه إذا دخل العرش أن ال يأخمذ ممن شمعرهومن عزم عىل األضحية؛ فيجب 

َلْيمِه َوَسملََّم َأنَّ النَّبِميَّ َصمىلَّ اهللَُّ عَ ؛ (4922)من برشه؛ حلديث أم سلمة عند مسملم 

َي » :َقاَل  مِه  ،إَِذا َدَخَلْت اْلَعرْشُ َوَأَراَد َأَحُدُكْم َأْن ُيَضمحِّ َفماَل َيَممسَّ ِممْن َشمَعِرِه َوَبرَشِ

 .«َشْيئ ا

إذا دخلت العرش وأراد أحمدكم »: قوله صىل اهلل عليه وسلم : قال النووي رمحه اهلل

ا وال فمال يأخمذن شمعر  »: وايمةوِف ر، «اأن يضحي فال يمس من شعره وبرشه شيئ  

واختلممف العلممامء فمميمن دخلممت عليممه عرشمم ذي احلجممة وأراد أن  «ايقلمممن ظفممر  

وإسمحاق وداود وبعم  أصمحاب فقال سعيد بن اِلسيب وربيعة وأمحد  ،يضحي

إنه حيرم عليمه أخمذ يشء ممن شمعره وأظفماره حتمى يضمحي ِف وقمت : الشافعي

وه كراهة تنزيه وليس بحرام ، وقمال هو مكر: هاألضحية ، وقال الشافعي وأصحاب
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يكمره ، وِف : ال يكمره ، وِف روايمة : ال يكمره ، وقمال مالمك ِف روايمة : أبو حنيفة 

 .حيرم ِف التطوع دون الواجب: رواية

واحمتج الشمافعي واْلخمرون بحمديث عائشمة  ،واحتج من حرم هبذه األحاديمث

ثمم  ،صىل اهلل عليه وسملمكنت أفتل قالئد هدي رسول اهلل »: قالتريض اهلل عنها 

رواه البخماري  «، ويبعث به وال حيرم عليه يشء أحلمه اهلل حتمى ينحمر هديمهيقلده

 .ومسلم

البعث باهلدي أكثر من إرادة التضحية ، فدل عىل أنمه ال حيمرم ذلمك : قال الشافعي 

واِلمراد بمالنهي عمن أخمذ : قال أصمحابنا ،ومحل أحاديث النهي عىل كراهة التنزيه

الشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كرس أو غريه ، واِلنع من إزالمة الشمعر الظفر و

بحلق أو تقصري أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غري ذلك ، وسواء شعر اإلبمط 

بمراهيم اِلمروزي ، قمال إوالرأس ، وغري ذلك ممن شمعور بدنمه والشارب والعانة

والظفر ، ودليلمه الروايمة لشعر حكم أجزاء البدن كلها حكم ا: وغريه من أصحابنا

واحلكممة ِف النهمي أن : قمال أصمحابنا  «افال يمس من شعره وبرشه شيئ  »: السابقة

همذا : التشبه بماِلحرم ، قمال أصمحابنا : يبقى كامل األجزاء ليعتق من النار ، وقيل 

 .وغري ذلك مما يرتكه اِلحمرمغلط ؛ ألنه ال يعتزل النساء وال يرتت الطيب واللباس 

 ها

وذهاب وقت الصالة يدل عىل ذلك حديث ، ووقت الذبح يكون بعد صالة اإلمام

ماَلةِ : وقد تقدم وفيه «الصحيحني»الراء ِف  ى َخايِل َأُبو ُبمْرَدَة َقْبمَل الصَّ َفَقماَل  ،َضحَّ
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اهللَِّ إِنَّ ِعنْمِدي َيما َرُسموَل  :َفَقماَل  «تِْلَك َشماُة حَلْممٍ » :َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

تَ  ،َضحِّ هِبَا» :َفَقاَل  ،َجَذَعة  ِمْن اِلَْْعزِ  ى َقْبمَل » :ُثمَّ َقماَل  ،«َواَل َتْصُلُح لَِغرْيِ َممْن َضمحَّ

اَلةِ  اَم َذَبَح لِنَْفِسهِ  ؛الصَّ ماَلِة َفَقمْد َتممَّ ُنُسمُكُه َوَأَصماَب ُسمنََّة  ،َفإِنَّ َوَمْن َذَبمَح َبْعمَد الصَّ

 .«نيَ اِلُْْسلِمِ 

ا قول النبي صمىل اهلل عليمه وسملم إن أول مما نبمدأ بمه ِف همذا اليموم »: وجاء أيض 

 .«ثم نرجع فننحر، الصالة

ما جماء عمن المراء بمن عمازب ريض اهلل عنمه عنمد الرتممذي ، ويتقي ِف الضحايا

ٌ َظَلُعَها»: (4192)  َبنيِّ
ِ
ى بِاْلَعْرَجاء ٌ  ،اَل ُيَضحَّ  َبنيِّ

ِ
َواَل بِاِلَِْريَضِة  ،َعَوُرَهاَواَل بِاْلَعْوَراء

ٌ َمَرُضَها تِي اَل ُتنِْقي ،َبنيِّ  الَّ
ِ
 .«َواَل بِاْلَعْجَفاء

واحلماكم ِف ، (5949)وابمن حبمان رقمم ، (2/145)رجه النسمائي واحلديث أخ

وأبمو ، (1/200)وأخرجه أمحد ، (1/469)والطحاوي ، (1/112) «اِلستدرت»

 «التمهيممد»كممام ِف  «اِلوطممأ»لممك ِف وما، (2411)وابممن ماجممه ، (1801)داود 

(40/164.) 

أما العيوب األربعمة اِلمذكورة ِف همذا (: 40/165) «التمهيد»قال ابن عبدالر ِف 

ومعلموم أن مما كمان ِف  ،ا بمني العلمامء فيهمااحلديث فمجتمع عليها ال أعلم خالف م

راء إذا َل جتمز أال ترى أن العمو ؛معناها داخل فيها وال سيام إذا كانت العلة فيها أبني

وإذا َل جتز العرجاء فاِلقطوعة الرجل أو التي ال رجل هلما  ،فالعمياء أحرى أال جتوز

وِف همذا  ،واحلممد هلل ،اِلقعدة أحرى أال جتموز وهمذا كلمه واضمح ال خمال  فيمه
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احلديث دليل عىل أن اِلرض اخلفيف جيوز ِف الضحايا والعر  اخلفف الذي تلحق 

وكمذلك  ،«البني مرضها والبني ظلعهما»: ىل اهلل عليه وسلمبه الشاة الغنم لقوله ص

وكذلك اِلهزولمة التمي  ،النقطة ِف العني إذا كانت يسرية لقوله العوراء البني عورها

يريد التمي ال يشء فيهما ممن  «والعجفاء التي ال تنقي» :ليست بغاية ِف اهلزال لقوله

احلاديث تفسري همذه اللفظمة وقد بان ِف نسق ما أوردنا من  ،الشحم والنقي الشحم

والكسمري التمي » :وِف لف  حديث شعبة «البني هزاهلا» :وقد جاء ِف احلديث اْلخر

التي ال تقوم وال تنه  ومن اهلزال من العيوب التي  :ومعنى الكسري هي «ال تنقي

والعيب ِف األذن مراعى عنمد مجاعمة  ،تتقى ِف الضحايا بإمجاع قطع األذن أو أكثره

 ها . الضحاياالعلامء ِف

أنمه »ِلا صح عن النبي صىل اهلل عليمه وسملم ، ويستحب للمضحي أن يذبح بنفسه

 .«الصحيحني»ريض اهلل عنه ِف  وقد تقدم حديث أنس، «ذبح ضحيته بيده

فممن قمول اهلل ، أما وجوب التسممية، ويستحب التكبري، وجتب التسمية عند الذبح

 .[414: األنعام] ﴾ْذَكِر اْسُم اهللَِّ َعَلْيهِ َواَل َتْأُكُلوا مِمَّا ََلْ يُ ﴿: عزوجل

أنمس وأما استحباب التكبري؛ فمن فعمل النبمي صمىل اهلل عليمه وسملم ِف حمديث 

 .«فسمى وكرَّ »: وفيه، السابق

، وثلث هيدي جلريانه وأرحامه، ُثلث ألهل بيته، ويستحب أن تقسم الضحايا أثالث ا

أحاديث النهمي عمن إدخمار الضمحايا  وأما، واِلحتاجنيوثلث صدقة عىل الفقراء 

 .فوق ثالث؛ فهي منسوخة
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َأيِب َسمِعيٍد اخْلُمْدِريِّ عن ( 2612)ومسلم ، (5569)البخاري : «الصحيحني»ففي 

َيا َأْهَل اِلَِْدينَِة اَل َتْأُكُلوا حُلُوَم اأْلََضاِحيِّ » :َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ :  َقاَل 

مامٍ  :َقاَل اْبُن اِلَُْثنَّىو)ْوَق َثاَلٍث فَ  َفَشمَكْوا إََِل َرُسموِل اهللَِّ َصمىلَّ اهللَُّ َعَلْيمِه  ؛«(َثاَلَثمِة َأيَّ

ا ِخمُروا ،َوَأْطِعُموا ،ُكُلوا» :َفَقاَل  ،َوَسلََّم َأنَّ هَلُْم ِعَياال  َوَحَشام  َوَخَدم  ، «َواْحبُِسوا َأْو ادَّ

اَل إِنَّ َذاَت »: رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَفَقاَل : ألكوعوزاد ِف حديث سلمة بن ا

 .«َفَأَرْدُت َأْن َيْفُشَو فِيِهمْ  ؛َعاٌم َكاَن النَّاُس فِيِه بَِجْهدٍ 

زاد عبد  «َّناكم أن تأكلوا حلوم نسككم فوق ثالث»: قوله : «الفتح»قال احلاف  ِف 

اختلف ِف أول الثالث التمي : طبي قال القر «فال تأكلوها بعدها» :الرزاق ِف روايته

كان االدخار فيها جائزا ، فقيل أوهلا يوم النحر ، فمن ضحى فيه جاز له أن يمسمك 

يومني بعده ، ومن ضحى بعده أمسك مما بقمي لمه ممن الثالثمة ، وقيمل أوهلما يموم 

يضحي ، فلو ضحى ِف آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثالثا بعدها ، وحيتممل أن 

أن ال حيسب اليوم الذي يقع فيه النحر من المثالث ،  «فوق ثالث» :ولهيؤخذ من ق

كنما ال نأكمل » :ويؤيده ما ِف حديث جابر: قلت ، الليلة التي تليه وما بعدهاوتعتر 

فإن ثالث منى تتناول يوما بعد يموم النحمر ألهمل  «من حلوم بدننا فوق ثالث منى

حيتمل أن يكمون : بلغه النسخ ، وقال غريه لعل عليا َل ي: النفر الثا  ، قال الشافعي 

الوقت الذي قال عيل فيه ذلك كان بالناس حاجة كام وقع ِف عهمد النبمي صمىل اهلل 

إنام خطب عيل باِلدينة ِف الوقمت المذي : عليه وسلم ، وبذلك جزم ابن حزم فقال 

اهبم كان عثامن حوِص فيه ، وكان أهل البوادي قد أجلمأام الفتنمة إَل اِلدينمة فأصم
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أما كون عميل خطمب بمه وعمثامن حمصمورا : قلت  ،اجلهد ، فلذلك قال عيل ما قال

 :فأخرجه الطحاوي من طريق الليث عن عقيل عن الزهري ِف هذا احلديث ولفظه

وأمما احلممل اِلمذكور فلمام أخمر  أمحمد  «صليت مع عيل العيد وعمثامن حمصمور»

َّنيمتكم عمن إ  كنمت » :ها من طريق خمارق بن سليم عن عيل رفعوالطحاوي أيض  

 ،ثم مجع الطحاوي بنحو ما تقدم «، فادخروا ما بدا لكمحلوم األضاحي فوق ثالث

 عائشمة دخلمت عمىل» :وكذلك جياب عام أخر  أمحد من طريمق أم سمليامن قالمت

ثم  ،عليه وسلم َّنى عنها كان النبي صىل اهلل: ، فقالت فسألتها عن حلوم األضاحي

أوَل ننمه : أتته فاطمة بلحمم ممن ضمحاياها فقماللسفر ف، فقدم عيل من ارخص فيه

فهذا عميل قمد اطلمع عمىل الرخصمة ، وممع ذلمك  «إنه قد رخص فيها: عنه؟ قالت

ِف آخمر  «الرسمالة»وقد جزم به الشافعي ِف  ،خطب باِلنع ، فطريق اجلمع ما ذكرته

حلموم فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمسمات : باب العلل ِف احلديث فقال ما نصه

ل والتمزود واالدخمار الضحايا بعد ثالث ، وإن َل تد  دافة فالرخصة ثابتمة باألكم

وحيتمل أن يكون النهي عن إمسات حلوم األضماحي بعمد  :، قال الشافعيوالصدقة

وهبذا الثا  أخذ اِلتأخرون من الشافعية ، فقمال : قلت  ،ا ِف كل حالثالث منسوخ  

: «رشح اِلهمذب»م بحال ، وتبعه النووي فقمال ِف الظاهر أنه ال حيرم اليو: الرافعي 

عمن  «رشح مسملم»الصواب اِلعرو  أنه ال حيرم االدخار اليوم بحال ، وحكى ِف 

ا وأنه َل والصحيح نسخ النهي مطلق  : مجهور العلامء أنه من نسخ السنة بالسنة ، قال 

ه وإنمام ئاتى شمدخار فوق ثالث واألكل إَل ميبق حتريم وال كراهة ، فيباح اليوم اال
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، وقمد ت الدافمة إجيماب اإلطعمامرجح ذلك ألنه يلزم من القول بمالتحريم إذا دفم

قامت األدلة عند الشافعية أنه ال جيب ِف اِلال حق سوى الزكاة ، ونقل ابن عبد الر 

ال خال  بني فقهاء اِلسلمني ِف إجمازة أكمل حلموم : ما يوافق ما نقله النووي فقال 

، وأن النهي عن ذلك منسوخ ، كذا أطلق ، وليس بجيد ، فقد األضاحي بعد ثالث 

حديث سلمة وعائشة نص عىل أن اِلنمع كمان لعلمة ، فلمام ارتفعمت : قال القرطبي 

ارتفع الرتفاع موجبه فتعني األخذ به ، وبعود احلكم تعود العلة ، فلو قدم عىل أهل 

لد سعة يسدون هبما بلد ناس حمتاجون ِف زمان األضحى وَل يكن عند أهل ذلك الب

والتقييد بمالثالث : قلت ،فاقتهم إال الضحايا تعني عليهم أال يدخروها فوق ثالث

قريمر عمدم واقعة حال ، وإال فلو َل تستد اخللة إال بتفرقة اجلميع لمزم عمىل همذا الت

، وقد حكى الرافعي عن بع  الشافعية أن التحريم كمان اإلمسات ولو ليلة واحدة

: قلمت ،ل احلكمم لكمن ال يلمزم عمود احلكمم عنمد عمود العلمةلعلة فلام زالمت زا

واستبعدوه وليس ببعيد ، ألن صاحبه قد نظر إَل أن اخللة َل تستد يومئذ إال بام ذكمر 

فأما اْلن فإن اخللة تستد بغري حلم األضحية فال يعود احلكم إال لو فرض أن اخللمة 

كى البيهقمي عمن الشمافعي وح ،ال تستد إال بلحم األضحية ، وهذا ِف غاية الندور

وهمو : ، قمال ي فوق ثالث كان ِف األصل للتنزيمهأن النهي عن أكل حلوم األضاح

وحكاه الرافعي  [26: احلج] ﴾َفُكُلوا ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَقانِعَ ﴿: كاألمر ِف قوله تعاَل

ولميس » :إنه الصحيح ، لقمول عائشمة: ، وقال اِلهلب عن أيب عيل الطري احتامال  

واستدل هبذه األحاديث عىل أن النهي عن األكمل فموق ثمالث  ،واهلل أعلم«عزيمةب
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 :خاص بصاحب األضحية ، فأما من أهدي له أو تصدق عليه فمال ، ِلفهموم قولمه

وقد جاء ِف حديث الزبري بن العوام عنمد أمحمد وأيب يعمىل مما يفيمد  «من أضحيته»

سلمون أن يأكلوا من حلم نسمكهم قلت يا نبي اهلل ، أرأيت قد َّني اِل» :ذلك ولفظه

فهمذا  «أما ما أهدي إليكم فشأنكم بمه: فوق ثالث فكيف نصنع بام أهدي لنا؟ قال

نص ِف اهلدية ، وأما الصدقة فإن الفقري ال حجر عليه ِف الترص  فيام هيدى لمه ألن 

 ها .واساة من الغني للفقري وقد حصلتالقصد أن تقع اِل

لكمن جيموز أن يعطيمه منهما صمدقة؛ ، مقابل جزارتمهمنها شيئ ا وال يعطي جازرها 

َأَممَرِ  َرُسموُل اهللَِّ َصمىلَّ اهللَُّ »: َقاَل أنه  :وفيه، حلديث جابر ريض اهلل عنه عند مسلم

َق بَِلْحِمَهما َوُجُلوِدَهما َوَأِجلَّتَِهما ،َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َأُقوَم َعىَل ُبْدنِمهِ  َوَأْن اَل  ،َوَأْن َأَتَصمدَّ

اَر ِمنَْهاأُ   .«َنْحُن ُنْعطِيِه ِمْن ِعنِْدَنا :َقاَل و ،ْعطَِي اجْلَزَّ

ممن مجع من أهل العلم أن أفضملها أفضل الضحايا؛ فذهب وقد اختلف العلامء ِف 

معللني ذلك أن اهلل عزوجل اختار لنبيه صمىل اهلل عليمه ، ثم اإلبل، ثم البقر، الشياه

 .وسلم األفضل حيث ضحى بكبشني

 .ثم الغنم، ثم البقر، هم إَل أن األفضل اإلبلوذهب بعض

وأفضل األضاحي البدنة ، ثم البقمرة ، ثمم (: 42/266) «اِلغني»قال ابن قدامة ِف 

 .وهبذا قال أبو حنيفة والشافعي ، الشاة ، ثم رشت ِف بقرة
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األفضل اجلذع من الضأن ، ثم البقرة ، ثم البدنة ؛ ألن النبي صمىل اهلل : وقال مالك 

وسلم ضحى بكبشني ، وال يفعل إال األفضل ، ولو علم اهلل خريا منمه لفمدى  عليه

 .به إسحاق 

من راح ِف السماعة األوَل ، فكمأنام »: ِف اجلمعةولنا قول النبي صىل اهلل عليه وسلم 

قرب بدنة ، ومن راح ِف الساعة الثانية ، فكأنام قمرب بقمرة ، وممن راح ِف السماعة 

شا ، ومن راح ِف الساعة الرابعة ، فكأنام قرب دجاجة ، ومن الثالثة ، فكأنام قرب كب

 .«لساعة اخلامسة ، فكأنام قرب بيضةراح ِف ا

قمد  وألنه ذبح يتقرب به إَل اهلل تعاَل ، فكانمت البدنمة فيمه أفضمل ، كاهلمدي فإنمه

؛ وألَّنا أكثر ثمنا وحلام وأنفع ، فأما التضحية بالكب  ؛ فألنه أفضل أجنماس سلمه

وكذلك حصول الفداء به أفضل ، والشماة أفضمل ممن رشت ِف بدنمة ؛ ألن  الغنم ،

 .إراقة الدم مقصودة ِف األضحية ، واِلنفرد يتقرب بإراقته كله 

 .والكب  أفضل الغنم ؛ ألنه أضحية النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو أطيب حلام 

وى عمن وذكر القايض ، أن جذع الضأن أفضل من ثني اِلعمز ؛ لمذلك ، وألنمه يمر

 .«نعم األضحية اجلذع من الضأن»: لنبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قالا

ال »:وهو حديث غريب وحيتمل أن الثني أفضل ؛ لقول النبي صىل اهلل عليه وسملم 

رواه مسلم ، وأبمو ، «، فاذبحوا اجلذع من الضأنعليكم فإن عرس ؛تذبحوا إال مسنة

واجلمذع  لكونمه جعمل الثنمي أصمال   وهذا يدل عىل فضل الثني عىل اجلذع ؛، داود

 ها .ال ينتقل إليه إال عند عدم الثني، بدال  
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َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّمْم َشمَعاِئَر ﴿: لقول اهلل تعاَل، ويسن استسامن األضحية واستحساَّنا

َا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب   .[21: احلج] ﴾اهللَِّ َفإَِّنَّ

واستحسماَّنا؛ وألن ذلمك أعظمم  تعظيمها استسامَّنا واسمتعظامها: قال ابن عباس

 اهم. أكثر لنفعهاألجرها و

وال (: 42/265) «اِلغنمي»قال ابن قدامة ِف ، وجتزئ عن أهل البيت الواحد الشاة

، نمص عليمه أمحمد، بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة ، أو بقرة أو بدنة

وأيب وروي ذلمك عمن ابمن عممر ، ال مالك والليمث واألوزاعمي وإسمحاقوبه ق

 .هريرة

نعمم ، ال بمأس ، قمد : يضحى بالشاة عن أهل البيت ؟ قال : قلت أليب: قال صالح

بسمم اهلل ، اللهمم »: وسلم كبشني ، فقرب أحدُها ، فقمالذبح النبي صىل اهلل عليه 

 ها .«هذا عن حممد وأهل بيته

والبدن والبقر تكون الواحدة عن سبعة؛ حلديث جابر ريض اهلل عنه أخرجه مسملم 

َفنَْذَبُح  ؛ُكنَّا َنَتَمتَُّع َمَع َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلُعْمَرةِ : قال[ كتاب احلج]ِف 

ُت فِيَها  .اْلَبَقَرَة َعْن َسْبَعٍة َنْشرَتِ

اوله  َدْيبَِيمِة اْلَبَدَنمَة َعمْن َنَحْرَنا َمَع َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم احْلُ : قال: أيض 

 .َواْلَبَقَرَة َعْن َسْبَعةٍ  ،َسْبَعةٍ 

 .واحلمد هلل رب العاِلني، واهلل تعاَل أعلم


