
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

الرًَّحيمٍِِالرٍَّْحىنًًِِاًًِِبٍسمًِ  

 

ِأىٍعمىالًنىاِسىيًٌئىاتًِِكىًمنٍِِنىاأىنٍػفيسًِِشيريكرًًِِمنًٍِِِبلِلًَِِّكىنػىعيوذِيِكىنىٍستػىٍغًفريهِيِكىنىٍستىًعينيوِيَِنىٍمىديهِيِلًِلًَِِّاْلٍىٍمدِي
ِالِكىٍحدىهِيِالِلَِّيًِإالًِإلىوِىِالِأىفٍِِكىأىٍشهىدِيِلىوِيِىىاًدمِىِفىالِييٍضًللٍِِكىمىنٍِِلىوِيِميًضلَِِّفىالِالِلَِّيِيػىٍهًدهًِِمىنٍِ

كىرىسيوليوِيِعىٍبديهِيُِميىمَّدناِكىأىفَِِّلىوِيِشىرًيكِى  

ِـيِأىٍصدىؽِىِكًإفَِِّأىالىِ ـِيِاٍلكىالى اِاٍْليميورًِِكىشىرًٌِِ،ُِميىمَّدٍِِىيدىلِاٍْليدىلِكىخىٍَتًِِهللاِكىالى ُتي ِكىكيلَُِِّميٍدىَثى
ثىةِو لىةٍِدعىةًبِِكىكيلًَِِّبٍدعىةُِميٍدى لىةِوِكىكيلَِِّضىالى النًٌارًًِِفِِضىالى  

 :بػىٍعدِيِأىمَّا

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ:ِاْلعيادِثالثة:

الفطر:ِكمناسبتوِاختتاـِصياـِرمضاف.ِِِ-أ  

اْلضحى:ِكمناسبتوِاختتاـِعشرِذمِاْلجة.ِ-ب  

( 1)اجلمعة:ِكىوِعيدِاْلسبوعِكمناسبتوِاختتاـِاْلسبوعِكالِحيتفلِدباِسواىاِ-ج  

:ِانسؤال        
 ِ-ِماِىيِأحكاـِالعيد،ِكماِىيِالسننِاليتِفيوِ؟

ِ: اإلجبثخ  
متعددة،ِمنها :ِجعلِهللاِفِالعيدِأحكاماِن  
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ِمنِرمضافِإىلِحضورِ:  أٔلا  استحبابِالتكبَتِفِليلةِالعيدِمنِغركبِالشمسِآخرِيـو
اإلماـِللصالة،ِكصيغةِالتكبَت:ِ)هللاِأكربِهللاِأكرب،ِالِإلوِإالِهللا،ِهللاِأكرب،ِهللاِأكربِكِ

فيقوؿ:ِ  اْلمد(.ِأكِيكربِثالَثِن

 ِ)ِهللاِأكرب،ِهللاِأكرب،ِهللاِأكرب،ِالِإلوِإالِهللا،ِهللاِأكرب،ِهللاِأكرب،ِكِاْلمد(.
ككلِذلكِجائزِكينبغيِأفِيرفعِاإلنسافِصوتوِهبذاِالذكرِفِاْلسواؽِكاملساجدِكالبيوت،ِكالِِ

 ترفعِالنساءِأصواُتنِبذلك.

ِكتراِن:  ثبَٛبا  ِالفطرِحىتِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-قبلِاخلركجِللعيد؛ِْلفِالنيبأفِأيكلِسبراتو كافِالِيغدكِيـو
ِكماِفعلِالنيب -ملسو هيلع هللا ىلصِ-أيكلِسبراتِكتران،ِكيقتصرِعلىِكتر  

يلبسِأحسنِثيابو،ِكىذاِللرجاؿ،ِأماِالنساءِفالِتلبسِالثيابِاجلميلةِعندِخركجهاِ:  ثبنثبا 
"ِأمِفِثيابِعاديةِليستِثيابِتربج،ِكليخرجنِتفالتإىلِمصلىِالعيد؛ِلقوؿِالنيبِملسو هيلع هللا ىلص:ِ"
ِعليهاِأفِزبرجِمتطيبةِمتربجة.ِ  كحيـر

استحبِبعضِالعلماءِأفِيغتسلِاإلنسافِلصالةِالعيد؛ِْلفِذلكِمركمِعنِبعضِ:  ساثؼبا 
ِكماِشرعِللجمعةِالجتماعِالناس،ِكلوِاغتسلِاإلنسافِ السلف،ِكالغسلِللعيدِمستحب،

  لكافِذلكِجيداِن

صالةِالعيد.ِكقدِأمجعِاملسلموفِعلىِمشركعيةِصالةِالعيد،ِكمنهمِمنِقاؿ:ِىيِ:  خبيسبا 
منِتركهاِأمث،ِكاستدلواِأبفِسنة.ِكمنهمِمنِقاؿ:ِفرضِكفاية.ِكبعضهمِقاؿ:ِفرضِعُتِِك

أمرِحىتِذكاتِاخلدكرِكالعواتقِكمنِالِعادةِْلنِِبخلركجِأفِحيضرفِمصلىِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-النيب



 

 

 

العيد،ِإالِأفِاْليضِيعتزلنِاملصلى،ِْلفِاْلائضِالِجيوزِأفِسبكثِفِاملسجد،ِكإفِكافِجيوزِ
 أفِسبرِِبملسجدِلكنِالِسبكثِفيو.ِ

كالذمِيًتجحِيلِمنِاْلدلةِأهناِفرضِعُت،ِكأنوِجيبِعلىِكلِذكرِأفِحيضرِصالةِالعيدِإالِ
نِتيميةِػِرْحوِهللاِػ،ِكإذاِفاتتِاإلنسافِسقطتِمنِكافِلوِعذر،ِكىوِاختيارِشيخِاإلسالـِاب

ِكاجلمعة،ِكاجلمعةِإذاِفاتتِاإلنسافِسقطت،ِكلوِأفِالوقتِكقتِمجعةِلقلناِملنِفاتتوِ ْلهنا
اجلمعةِالِتصلًٌِالظهر،ِلكنِملٌاِفاتتوِاجلمعةِكجبتِصالةِالظهر؛ِْلنوِكقتِالظهر،ِأماِصالةِ

يدِكقدِفاتت.العيدِفليسِْلاِصالةِمفركضةِغَتِصالةِالع  

كذىبِبعضِأىلِالعلمِإىلِأنوِيسنِقضاؤىا،ِفإذاِأتيتِصالةِالعيدِكاإلماـِخيطب،ِتصليِ
ةِاليتِصالىاِاإلماـ.ِالعيدِعلىِالصف  

ِ ؾى 2 ( ،ِكفِالثانية:ِ﴿ِىىٍلِأىَتى ِاٍْلىٍعلىى ﴿١﴾) كيقرأِاإلماـِفِالركعةِاْلكىلِ:ِ﴿سىبًًٌحِاٍسمىِرِىبًٌكى
ِاٍلغىاًشيىةًِ فِاْلكىل،ِكسورةِالقمرِفِالثانية،ِِِ( 4)﴾ؽِ﴿أكِيقرأِسورةِِ،ِ( 3)﴾١﴿ حىًديثي

 ككالمهاِصحِبوِاْلديثِعنِرسوؿِهللاِملسو هيلع هللا ىلص.

ِكذلكِصالةِ:  سبدسبا  ِكاحد،ِفتقاـِصالةِالعيد،ِكتقاـ إذاِاجتمعتِاجلمعةِكالعيدِفِيـو
ِكماِيدؿِعليوِظاىرِحديثِالنعمافِبنِبشَتِالذمِركاهِمسلمِفِصحيحو،ِكلكنِمنِ اجلمعة،

.  حضرِمعِاإلماـِصالةِالعيدِإفِشاءِفليحضرِاجلمعة،ِكمنِشاءِفليصلِظهراِن
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كمنِأحكاـِصالةِالعيدِأنوِعندِكثَتِمنِأىلِالعلمِأفِاإلنسافِإذاِجاءِإىلِمصلىِ:  سبثؼبا 
صلىِالعيدِركعتُتِملِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-لنيبالعيدِقبلِحضورِاإلماـِفإنوِجيلسِكالِيصليِركعتُت؛ِْلفِا

 ييصلًٌِقبلهماِكالِبعدمها.

فالِجيلسِحىتِيصليِركعتُت؛ِْلفِمصلىِالعيدِِكذىبِبعضِأىلِالعلمِإىلِأنوِإذاِجاء
مسجد،ِبدليلِمنعِاْليضِمنو،ِفثبتِلوِحكمِاملسجد،ِفدؿِعلىِأنوِمسجد،ِكإالِملاِثبتتِلوِ

ِقولو إذاِدخلِ)ِِ:ِِ-عليوِالصالةِكالسالـِ-ِأحكاـِاملسجد،ِكعلىِىذاِفيدخلِفِعمـو
.ِكأماِعدـِصالتوِملسو هيلع هللا ىلصِقبلهاِكبعدىاِفألنوِإذاِ(ِأحدكمِاملسجدِفالِجيلسِحىتِيصليِركعتُت

.ِحضرِبدأِبصالةِالعيد  

يثبتِملصلىِالعيدِربيةِاملسجدِكماِتثبتِلسائرِاملساجد،ِكْلنناِلوِأخذانِمنِ:  إرٌ
صلىِ-ديثِأفِمسجدِالعيدِليسِلوِربيةِلقلنا:ِليسِملسجدِاجلمعةِربية؛ِْلفِرسوؿِهللاِاْل

كافِإذاِحضرِمسجدِاجلمعةِخيطبِمثِيصليِركعتُت،ِمثِينصرؼِكيصليِ-هللاِعليوِكسلمِ
 راتبةِاجلمعةِفِبيتو،ِفلمِيصلِقبلهاِكالِبعدىاِ.

كالذمِيًتجحِعندمِأفِمسجدِالعيدِتصلىِفيوِركعتافِربيةِاملسجد،ِكمعِذلكِالِينكرِبعضناِ
ؼِإالِإذاِِعلىِبعضِفِىذهِاملسألة؛ِْلهناِمسألةِخالفية،ِكالِينبغيِاإلنكارِفِمسائلِاخلال

 كافِالنصِكاضحانِكلِالوضوح،ِفمنِصلىِالِننكرِعليو،ِكمنِجلسِالِننكرِعليوِ.

ِالعيدِػِعيدِالفطرِػِ:  ثبيُبا      ِ-أنوِتفرضِفيوِزكاةِالفطر،ِفقدِأمرِالنيبمنِأحكاـِيـو
ِأكِيومُتِْلديثِابنِعمر-ملسو هيلع هللا ىلصِ ِ-أفِزبرجِقبلِصالةِالعيد،ِكجيوزِإخراجهاِقبلِذلكِبيـو

ِأكِيومُت)ِ:ِِعندِالبخارمِ-ِرضيِهللاِعنهما ،ِكإذاِأخرجهاِ(ِككانواِيعطوفِقبلِالفطرِبيـو
عباس:ِ"منِأداىاِقبلِالصالةِفهيِبعدِصالةِالعيدِفالِذبزئوِعنِصدقةِالفطرِْلديثِابنِ



 

 

 

ِعلىِاإلنسافِأفِيؤخرِ زكاةِمقبولة،ِكمنِأداىاِبعدِالصالةِفهيِصدقةِمنِالصدقات"،ِفيحـر
ِكمنِفِ زكاةِالفطرِعنِصالةِالعيد،ِفإفِأخرىاِبالِعذرِفهيِزكاةِغَتِمقبولة،ِكإفِكافِبعذر

أىلوِأفِخيرجوىاِكاعتمدكاِىمِالسفرِكليسِعندهِماِخيرجوِأكِمنِخيرجِإليو،ِأكِمنِاعتمدِعلىِ
 عليو،ِفذلكِخيرجهاِمىتِتيسرِلوِذلك،ِكإفِكافِبعدِالصالةِكالِإمثِعليو؛ِْلنوِمعذكرِ.

بعضهمِبعضان،ِكلكنِحيدثِمنِاظوراتِفِذلكِماِحيدثِمنِكثَتِمنِييهنئِالناسِ:  ربسؼبا 
.ِكىذهِ الناس،ِحيثِيدخلِالرجاؿِالبيوتِيصافحوفِالنساءِسافراتِبدكفِكجودُِماـر

 منكراتِبعضهاِفوؽِبعضِ.

لو،ِكىمِالظاملوفِكليسِىوِ كجندِبعضِالناسِينفركفِممنِديتنعِعنِمصافحةِمنِليستُِمرماِن
الظامل،ِكالقطيعةِمنهمِكليستِمنو،ِكلكنِجيبِعليوِأفِيبُتِْلمِكيرشدىمِإىلِسؤاؿِالثقاتِمنِ

ِأىلِالعلمِللتثبت،ِكيرشدىمِأفِالِيغضبواِ جملردِاتباعِعاداتِااۤلِبءِكاْلجداد؛ِْلهناِالِربـر
ِكمنِحكىِهللاِقوْلم:ِ ككذلكِمآِِ﴿حالالن،ِكالِربللِحرامان،ِكيبُتِْلمِأهنمِإذاِفعلواِذلكِكانوا

أرسلناِمنِقبلكِفِقريةوِمنٌِنذيروِإالٌِقاؿِمًتفوىآِإاٌنِكجدآنِءاآبءانِعلٰىِأٌمةوِكإاٌنِعلٰىِءاثٰػرىمِ
ِ( 5)﴾23﴿ٌمقتدكفِ  

ِالعيدِيهنئوفِأصحابِالقبور،ِكليسِأصحابِالقبورِ كيعتادِبعضِالناسِاخلركجِإىلِاملقابرِيـو
 فِحاجةِلتهنئة،ِفهمِماِصامواِكالِقاموا.ِ

،ِكقدِثبتِأفِالنيب ِالعيد،ِأكِاجلمعة،ِأكِأمِيـو زارِاملقربةِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-كِزايرةِاملقربةِالِزبتصِبيـو
ِكماِفِحديثِعائشةِعندِمسلم.ِكقاؿِالنيبفِالل زكركاِالقبورِفإهناِتذكركمِِ):ِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-يل،

(ِااۤلخرة "ِ 
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عللِاْلمرِِبلزايرةِأبهناِِ-ملسو هيلع هللا ىلص-كلوِقيدىاِالبعضِدبنِقسىِقلبوِملِيكنِبعيدان،ِْلفِالرسوؿِ
تذكرةِِااۤلخرة،ِفكلماِابتعدانِعنِااۤلخرةِذىبناِإىلِاملقابر،ِلكنِملِأعلمِمنِقاؿِهبذاِمنِأىلِ

لوِكجوِِالعلم،ِكلوِقيلِلكاف  

كزايرةِالقبورِمنِالعبادات،ِكالعباداتِالِتكوفِمشركعةِحىتِتوافقِالشرعِفِستةِأمورِمنهاِ
ِالعيدِبزايرةِالقبور،ِفالِينبغيِأفِخيصصِهبا.ِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-صصِالنيبالزمن،ِكملِخي  يـو

ِالعيدِمعانقةِالرجاؿِبعضهمِلب:  ػبششاا  عض،ِكىذاِالِحرجِفيو،ِكتقبيلِالنساءِكمماِيفعلِيـو
ِكرىوهِإالِفِاْلـِفيقبلِالرجلِرأسهاِأكِجبهتهاِككذلكِ ِالِأبسِبو،ِكلكنِالعلماء منِااـر

ِيبعدِعنِتقبيلِاخلدين،ِفذلكِأسلم  .البنت،ِكغَتمهاِمنِااـر

ةِالعيدِأفِخيرجِمنِرريقِكيرجعِمنِآخرِاقتداءِكيشرعِملنِخرجِلصالاحلبد٘ ػشش: 
،ِكالِتسنِىذهِالسنةِفِغَتىاِمنِالصلوات،ِالِاجلمعةِكالِغَتىا،ِبلِ-ملسو هيلع هللا ىلص-برسوؿِهللاِ

زبتصِِبلعيد،ِكبعضِالعلماءِيرلِأفِذلكِمشركعِفِصالةِاجلمعة،ِلكنِالقاعدة:ِ"أفِكلِ
( 6)كملِيفعلوِفازباذهِعبادةِيكوفِبدعةِمنِالبدعِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-فعلِكجدِسببوِفِعهدِالنيب  

                    � 

االستعدادِلصالةِالعيدِِبالغتساؿِكمجيلِالثيابِِِ:أٔلا   
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 العٌدٌن صالة باب - عشر السادس المجلد العثٌمٌن صالح دمحم الشٌخ رسائل و فتاوى مجموع: المصدر ( 



 

 

 

ِالفطرِِِ-رضيِهللاِعنهماِ-)أفِابنِعمرفقدِأخرجِمالكِفِمورئوِعنِانفع:ِ كافِيغتسلِيـو
ثبتِعنِابنِعمرِمعِشدةِاتباعوِللسنةِأنوِِِ):ِِقاؿِابنِالقيمِِ( 7)قبلِأفِيغدكِإىلِاملصلى(

ِالعيد لبسِأحسنِالثي.ِِ( 8)قبلِخركجو(ِكافِيغتسلِيـو ابِللعيدينِ.كثبتِعنوِأيضاِن  

ِكافِيلبسِِكالبيهقيركلِابنِأيبِالدنياِِ:ِ)قاؿِابنِحجر إبسنادِصحيحِإىلِابنِعمرِأنو
ثرينِكغَتمهاِأخذِكثَتِمنِأىلِالعلمِاستحبابِهبذينِاْلِكِ( 9)(ِأحسنِثيابوِفِالعيدين

 .االغتساؿِكالتجملِللعيدين

ييسىنُِّقبلِاخلركجِإىلِصالةِعيدِالفطرِأفِأيكلِسبراتِكتران.ِ: بثبَٛا    

كافِالنيبِالِيغدكِِِ)ِثالَثن،ِأكِمخسان،ِأكِأكثرِمنِذلك،ِيقطعهاِعلىِكتر؛ِْلديثِأنسِقاؿ:ِ
ِالفطرِحىتِأيكلِسبرات،ِكأيكلهنِكتراِن ِ( 10)(ِيـو  

ِالعيدِمنِحُتِخيرجِمنِبيتوِحىتِأييتِِ-كييسرِبوِالنساءِِ-يسنِالتكبَتِكاجلهرِبوِ:  بثبنثا  يـو
 املصليِ

ِالفطرِمنِحيثِ)ِ:ِِ-ِرضيِهللاِعنهماِ-ْلديثِعبدِهللاِبنِعمر أفِرسوؿِهللاِكافِيكربِيـو
ِ)ِ:كعنِانفعِِ( 11)(ِخيرجِمنِبيتوِحىتِأييتِاملصلى ِالفطرِكيـو ِكافِإذاِغداِيـو أفِابنِعمر

ِ( 12)(ِاْلضحىِجيهرِِبلتكبَتِحىتِأييتِاملصلى،ِمثِيكربِحىتِأييتِاإلماـ،ِفيكربِبتكبَته  
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 [.صحٌح إسناد] (  
8

 [1/442 المعاد زاد](  
9

 [2/51 الباري فتح](  
10

 [البخاري أخرجه] (
11

 [.بشواهده صحٌح حدٌث]( 
12

 [ صحٌح بإسناد وغٌره لطنً الدار أخرجه](  



 

 

 

� : رُجّٛ  
التكبَتِاجلماعيِبصوتِكاحدِبدعةِملِتثبتِعنِالنيبِكالِعنِأصحابو،ِكالصوابِأفِيكربِكلِ 

 كاحدِبصوتِمنفرد

يسنِأفِخيرجِإىلِالصالةِماشياِن:  بساثؼا    

أخرجوِالًتمذمِكقاؿ:ِىذاِحديثِِ(ِمنِالسنةِأفِخيرجِإىلِالعيدِماشيا)ِْلديثِعليِقاؿ:ِ
حسن،ِكالعملِعلىِىذاِاْلديثِعندِأكثرِأىلِالعلم،ِيستحبوفِأفِخيرجِالرجلِإىلِالعيدِ

ِ( 13)أالِيركبِإالِمنِعذرماشيان،ِِك  

يسنِإذاِذىبِإىلِالصالةِمنِرريقِأفِيرجعِمنِرريقِآخرِ:  بخبيسا    

ِعيدِخالفِالطريق)ِْلديثِجابرِقاؿ:ِ ِكافِيـو ِ( 14)(ِكافِالنيبِإذا  

تشرعِصالةِالعيدِبعدِرلوعِالشمسِكارتفاعهاِبالِأذافِكالِإقامةِ.ِ: بسبدسا    

كىيِركعتافِيكربِفِاْلكىلِسبعِتكبَتات،ِكفِالثانيةِمخسِتكبَتات.ِكيسنِأفِيقرأِاإلماـِ
سورةِ)اْلعلى(ِكِ) الغاشية(ِأكِسورةِ)ؽ(ِكِ)القمر(.ِكتكوفِاخلطبةِبعدِالصالة،ِفيهماِجهراِن

 :كيتأكدِخركجِالنساءِإليها،ِكمنِاْلدلةِعلىِذلك

كافِيكربِفِالفطرِكاْلضحىِفِاْلكىلِِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-أفِرسوؿِهللا)ِ:ِ-اهنع هللا يضر-/ِعنِعائشة1ِِ- ِ
 ِِ( 15)(ِسبعِتكبَتات،ِكفِالثانيةِمخسا
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 [الترمذي سنن صحٌح](  
14

 [ البخاري أخرجه]( 
15

 [ داود أبً سنن صحٌح] ( 



 

 

 

ِِ﴿ِكعنِالنعمافِبنِبشَتِأفِرسوؿِهللاِكافِيقرأِفِالعيدينِبػِِ/2ِ-ِ ِ سىبًًٌحِاٍسمىِرىبًٌكى
ِاٍلغىاًشيىةًِِ﴿ِكِ ( 16)﴾١﴿ اٍْلىٍعلىى ِحىًديثي ؾى  ِ( 18( ) 17)﴾١﴿ ىىٍلِأىَتى

:ِماِِِسأؿِأِبِكاقدِالليثيِ-هنع هللا يضر–كعنِعبيدِهللاِبنِعبدِهللاِأفِعمرِبنِاخلطابِِ/3ِِ- ِ ِ
ِكافِيقرأِفيهماِبػِ؟ِفقاؿِكافِيقرأِبوِرسوؿِهللاِفِاْلضحىِكالفطر ؽِكىاٍلقيٍرآًفِاٍلمىًجيًدِِ﴿ِ:

تػىرىبىًتِالِ﴿،ِِِ( 19)﴾١﴿ رِياقػٍ  ِ( 21) ِ( 20)﴾١﴿ سَّاعىةيِكىانشىقَِّاٍلقىمى

رج،ِفنيخِرِ-اهنع هللا يضر-/ِكعنِأـِعطية4ِِ- ِ-جِاْلييَّضِكالعواتقِكذكاتِاخلدكرِقالت:ِأيمرانِأفَِنى
فأماِاْلييَّضِفيشهدفِمجاعةِاملسلمُتِكدعوُتم،ِكيعتزلنِمصالىمِِ-أمِاملرأةِاليتِملِتتزكجِ

(22 

) 

قاؿ:ِشهدتِصالةِالفطرِمعِنيبِهللاِكأيبِبكرِِ-رضيِهللاِعنهما-/ِكعنِابنِعباس5ِ- ِ
 (  23)كعمرِعثماف،ِفكلهمِيصليهاِقبلِاخلطبةِ

 ِ( 24)كعنِابنِعباسِرضيِهللاِعنهما:ِأفِرسوؿِهللاِصٌلىِالعيدِبالِأذافِكالِإقامة - 6 / 

ِالعيدِِ: بسبثؼا ِ ِاجلمعة،ِفمنِصٌلىِالعيدِملِذببِعليوِصالةِاجلمعةِ.إذاِكافقِيـو  يـو

اجتمعِعيدافِفِيومكمِىذا،ِفمنِ)ِْلديثِابنِعباسِرضيِهللاِعنهماِعنِرسوؿِهللاِقاؿ:ِ
 ِ( 25)(ِشاءِأجزأهِمنِاجلمعة،ِكإانِجممعوفِإنشاءِهللا
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 (1) األعلى سورة ( 
17

 (1)الغاشٌة سورة ( 
18

   [ماجة ابن سنن صحٌح] ( 
19

 ( 1ق ) سورة(  
20

 ( 1)  الممر سورة(  
21

 [ مسلم رواه](  
22

 [ ومسلم البخاري أخرجه](  
23

 [مسلم أخرجه](  
24

   داود [ أبً سنن صحٌح](  
25

 [ داود أبً سنن صحٌح](  

http://tanzil.net/#87:1
http://tanzil.net/#88:1
http://tanzil.net/#54:1
http://tanzil.net/#54:1


 

 

 

 منِفاتتوِصالةِالعيدِمعِاملسلمُتِيشرعِلوِقضاؤىاِعلىِصفتهاِ.ِ: بثبيُا  

منِالغد؛ِْلديثِأيبِعمَتِابنِأنسِكإذاِملِ ِالعيدِإالِبعدِالزكاؿِصلوىاِمجيعاِن يعلمِالناسِبيـو
جاءكاِإىلِالنيبِيشهدكفِأهنمِرأكاِ:ِِعنِعمومةِلوِمنِأصحابِالنيب-رْحوِهللاِ- )أفِركباِن

 ِ(  26)(ِاْلالؿِِبْلمس،ِفأمرىمِالنيبِأفِيفطركا،ِكإذاِأصبحواِيغدكاِإىلِمصالىم

 كالِأبسِِبملعايدةِكأفِيقوؿِالناس:ِ)تقبلِهللاِمناِكمنكم(ِِ: بربسؼا 

ِكنتِمعِأيبِقاؿِابنِالًتكماين:ِ)فِىذاِالبابِحديثِجيد...ِكىوِ حديثِدمحمِمنِزايدِقاؿ:
أماموِالباىليِكغَتهِمنِأصحابِالنيب،ِفكانواِإذاِرجعواِيقوؿِبعضهمِلبعض:ِتقبلِهللاِمناِ

 ِ( 27)كمنك(.ِقاؿِأْحدِبنِحنبل:ِإسنادهِجيد

ِفرحِكسعةِِ: اػبششا ِ ِالعيدِيـو  يـو

فعنِأنسِقاؿ:ِقدـِرسوؿِهللاِاملدينةِكْلمِيومافِيلعبوفِفيهما،ِفقاؿ:ِ"ماِىذافِاليوماف؟"ِ
ِكناِنلعبِفيهماِفِاجلاىلية،ِفقاؿِرسوؿِهللا:ِ ِ)ِقالوا: منهما،ِيـو إفِهللاِقدِأبدلكمِهبماِخَتاِن

ِالفطر  ِ( 28)(ِاْلضحى،ِكيـو

 احذرِأخيِاملسلمِالوقوعِفِاملخالفاتِالشرعيةِ: حبد٘ ػششِ

ِمنِ ِكاإلسباؿ،ِكحلقِاللحية،ِكاالحتفاؿِاـر كاليتِيقعِفيهاِبعضِالناسِمنِأخذِالزينةِارمة
،ِكتربجِالنساءِكاختالرهنِِبلرجاؿ.ِكاحذرِأيهاِاْلبِالغيورِمنِ مساعِالغناء،ِكالنظرِاـر

 ِ( 29)اليتِتظهرِفيهاِاملنكراتِالذىابِأبسرتكِإىلِاملالىيِاملختلطة،ِكالشوارئِكاملنتزىات
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 [ وغٌرهم حجر وابن والنووي البهٌمً وصححه السنن أصحاب أخرجه](  
27

 [ 3/320 النمً الجوهر](  
28

 [  داود أبً سنن صحٌح](  



 

 

 

 
 ؟ِماِحكمِصالةِالعيدِللرجاؿ-

 اجلٕاة :
 :/ِِقوؿِالشيخِِدمحمِبنِصاحلِالعثيمُت1-

 ( 30)الذمِيظهرِأفِصالةِالعيدِفرضِعُتِ

 :/ِقوؿِالشيخِعبدِالعزيزِبنِِبز2-

ِكثَتِمنِأىلِالعلمِ-أ  .صالةِالعيدِفرضِكفايةِعند

كذىبِبعضِأىلِالعلمِإىلِأفِصالةِالعيدِفرضِعُتِكىذاِالقوؿِأظهرِفِاْلدلةِكِ–بِ
 ( 31)أقربِإىلِالصواب

 

 /ِاللجنةِالدائمة:3-

العيدينِالفطرِكاْلضحىِكلِمنهماِفرضِكفاية،ِكقاؿِبعضِأىلِالعلم:ِأهنماِفرضِعُتِِصالةِ
 ( 32)كاجلمعة؛ِفالِينبغيِللمؤمنِتركها
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 هللا حفظه الفوزان صالح الشٌخ العٌد صالة أحكام بعنوان ممال من منمول :المصدر(  
30

 [ (214/16] الفتاوى مجموع:)المصدر(  
31

 [(7/13] الفتاوى مجموع:)المصدر(  



 

 

 

 /ِالشيخِعبدِالعزيزِبنِِبز1-

 ِ( 33)قاؿِابنِِبز:ِيسنِللنساءِحضورىاِمعِالعنايةِِبْلجابِكالتسًتِكعدـِالتطيب

 :/ِالشيخِدمحمِبنِصاحلِالعثيمُت2-

كقاؿِابنِعثيمُت:ِالذمِنرلِأفِالنساءِيؤمرفِِبخلركجِملصلىِالعيدِيشهدفِاخلَتِكيشاركنِ
متطيباتِِكدعواُتمِلكنِجيبِعليهنِأفِخيرجنِتفالتِغَتِمتربجاتِكالِصالُتم،ِاملسلمُتِف

 .( 34)كاجتنابِالفنتِفيجمعنِبُتِفعلِالسنة،

 /ِاللجنةِالدائمةِ:3-

 ( 35)متربجاتِ،لكنِبشرطِأفِخيرجنِمتسًتاتِالِخركجِالنساءِلصالةِالعيدينِسنةِمؤكدة

 عليِفركوس/ِالشيخِدمحم4ِ-

 
 انِِبرؾِهللاِفيكمِ؟؟ِأفيدِكِىلِجيبِعلىِالنساءِحضوريِصالةِالعيدِ-

 : اجلٕاة
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 ([284/8] الدائمة اللجنة  ( 
33

 [(7/13] الفتاوى مجموع)(  
34

 [ (211/16] الفتاوى مجموع)(  
35

 [ (278/8] الدائمة اللجنة)(  



 

 

 

ِالعاملُت، كالصالةِكالسالـِعلىِمىنِأرسلوِهللاِرْحةنِللعاملُت،ِكعلىِآلوِكصحبوِكإِاْلمدِِربًٌ
ِالدين،ِأمَّاِبعد:  خوانوِإىلِيـو

ِماِاستثناهِالدليفاْلصليِأفَِّ ِللمرأةِإالَّ ِللرجًلِثػىبىتى النًٌساءىِشقائقيِالٌرًجاؿِفِاْلحكاـ،ِفماِثػىبىتى
ِالنيبُِّصلَّىِهللاِعليوِكسلَّمِالنساءىِِبخلركجِل اِْلذاِاْلصلِحيثِأىمىرى ،ِلكنَِّالدليلِجاءِمؤكًٌدن ؿي

ِذكاتِاخلدكرِكاْلييَّض،ِكأىمىرىىينَِّ ِمىٍنِالِِصالةِالعيدِفِاملصلَّىِحىتَّ ِامليصىلَّى،ِبلِكأىمىرى أفِيػىٍعتىزًٍلنى
ِعىًطيَّةىِ ِكماِثبتِذلكِفِحديثِأيٌـً ِْلاِأفِتػيٍلًبسىهىاِأيٍختيهاًِمٍنًِجلباهبا،  ( 36)-اهنع هللا يضر-جلبابى

ِرضيِهللاِعن عىلىٍيًوِكىسىلَّمىِيػىٍوـىًِفٍطروِأِى)هماِقاؿ:ِكفِحديثِابًنِعبَّاسو ِصىلَّىِهللاِي ِمىعىِالنَّيبًٌ خىرىٍجتي
خىطِى قىةًٍِكِأىٍضحىى،ِفىصىلَّىِمثيَِّ أىتىىِالنًٌسىاءىِفػىوىعىظىهينَِّكىذىكَّرىىينَِّكىأىمىرىىينًَِِّبلصَّدى ،ِمثيَِّ  .( 37)(ِبى

ِكافِكاجبنا،ِ ِالِييٍسًقطيِما ِكاحدو،ِكماِليسِبواجبو كصالةيِالعيدِميٍسًقطىةهِللجيميعةِإذاِاتػَّفىقىتاِفِيوـو
تيكينًَِّفِبػيييوًتكينَِّ)ِالنساءىِِبجلمعةِكأىًذفىِْلنَِّفيهاِكقاؿ:ِِكملِأيمرِالنيبُِّصلَّىِهللاِعليوِكسلَّم صىالى

ًتكينًَِّفِ ًِمٍنِصىالى ره يػٍ ًتكينًَِّفِمىٍسًجًدِاجلىمىاعىةًِخى تيكينًَِّفِديكرًكينَِّأىٍفضىليًِمٍنِصىالى  38)(ديكرًكينَّ،ِكىصىالى

)ِ 

فِحًُتِأىمىرىىنَِّبشهوًدِصالًةِالعيد،ِكممَّاِيؤكًٌدِىذاِاْلكمىِفِكجوبِخركجِالنساءِإىلِميصىلَّىِالع
ِِك ِعنِرسوؿِهللاِصلَِّغَتيمهاِعنِأخًتِعبدِهللاِبًنِرىكىاحِىيدِماِأخرجوِأْحديِكالبيهقيُّ  ةىِاْلنصارمًٌ

 
 

                                                 
36

 هللا رضً عطٌَّة أمِّ  حدٌث من ،(٠٩ٓ) «العٌدٌن صالة» فً ومسلم ،(ٖٔ٘) الثٌاب فً الصالة وجوب باب «الصالة» فً البخاري أخرجه ( 
 .عنها

37
 عبَّاس   ابن حدٌث من ،(٠٠ٗ) «العٌدٌن صالة» فً ومسلم ،(٩٧٘) المصلَّى إلى الصبٌان خروج باب «العٌدٌن» فً البخاري أخرجه(  

 .عنهما هللا رضً
38

ٌْد   أمِّ  حدٌث من( ٧ٖٔ٘) البٌهمً أخرجه(   (.٠ٖٗٗ) «الجامع صحٌح» فً األلبانً وحسَّنه. عنها هللا رضً ُحَم



 

 

 

ِذىاًتًِنطىاؽِو)ِ:ِهللاِعليوِكسلَّمِأنوِقاؿ ِاخليريكجيِعىلىىِكيلًٌ يًنِػ،ِكىوِمِ( 39)(ِكىجىبى ػِيعٍت:ِفِالًعيدى
ِكركاهِابنيِأيبِشيبةِى ِمهنع هللا يضرِعلىِماِحكاهِالقاضيِعياضه ِكابًنِعيمىرى ِأيبِبكروِكعليٌو  .( 40)ذىبي

ٍيًنِإىلِاملصلَّىِميٍطلىقىةهِملِتػيفىرًٌٍؽِبُتِالًبٍكًرِكالثػَّيًًٌبِكالش ِالقاضيةيِخبركجِالنساءِفِالًعيدى كاْلحاديثي
ِآبدابِاخلِرِابَّةًِ كالعجوًزِكاْلائًضِكغَتًىاِماِملِيكنِْلاِعيٍذره،ِكإذاِخرجىٍتِإىلِاملصلَّىِفإهناِتلتـز

.  كجًِمنِتػىٍرًؾِالتطىيُّبِكالتزيُّنِكأفِتكوفِفِغايةِالتسًتُّ

ِالعاملُت،ِكصلَّىِهللاِعلىِنبيًٌناُِممَّدوِكعلىِ كالعلمِعندِهللاِتعاىل،ِكآخرِدعواانِأًفِاْلمديِِربًٌ
ِالدين،ِكسلَّمِتسليمنا آلوِكصحبوِكإخوانوِإىلِيـو
(41 ) 

ِ 

 

: انشٛخ صبحل ثٍ فٕصاٌ انفٕصاٌ  

 انسؤال :
 -منِيسنِلوِاخلركجِلصالةِالعيدِ؟
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 ،«به بأس ال بإسناد   مرفوًعا هذا ورد ولد(: »ٓ٘ٔ/ ٖ) «الباري فتح» فً حجر   ابن لال(. ٖٕٗٙ) والبٌهمً ،(٧ٕٓٔٗ) أحمد أخرجه (
حه  (.٧ٔٓ٘) «الجامع صحٌح» فً األلبانً وصحَّ

40
  )(٘٧٠٧٘ ،٧٠ٙ٘ ،٧٠٘.) 
41

 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-633 :الرابط العٌد - الصالة فتاوى: الصنفٖٖٙ: رلم الفتوى(  

 



 

 

 

 اجلٕاة :
هباِحىتِالنساء،ِفييسنِللمرأةِحضورىاِغَتِمتطيبةِكالِالبسةِلثيابِزينةِِ-ملسو هيلع هللا ىلص-كقدِأمرِالنيبِ

شهرة؛ِلقولوِعليوِالصالةِكالسالـ:ِ"كليخرجنِتفالت،ِكيعتزلنِالرجاؿ،ِكيعتزؿِاْلييَّضِأكِ
ِالعيد،ِحىتِزبرجِالبكرِمنِخدرىا،ِ-اهنع هللا يضر-املصلى"ِقالتِأـِعطيةِ :ِ)كناِنؤمرِأفَِنرجِيـو

فِبتكبَتىم،ِكيدعوفِبدعائهم؛ِيرجوفِبركةِذلكِكحىتِزبرجِاْليض،ِفيكنِخلفِالناس،ِفيكرِب
ِكرهرتوِكاخلركجِلصالةِالعيدِكأداءِصالةِالعيدِعلىِىذاِالنمطِاملشهودِمنِاجلميعِفيوِ اليـو
ِ إظهارِلشعارِاإلسالـ،ِفهيِمنِأعالـِالدينِالظاىرة،ِكأكؿِصالةِصالىاِالنيبِملسو هيلع هللا ىلصِللعيدِيـو

اْلجرة،ِكملِيزؿِملسو هيلع هللا ىلصِيواظبِعليهاِحىتِفارؽِالدنياِصلواتِهللاِالفطرِمنِالسنةِالثانيةِمنِ
كسالموِعليو،ِكاستمرِعليهاِاملسلموفِخلفاِعنِسلف،ِفلوِتركهاِأىلِبلدِمعِاستكماؿِ

ِكاْلذاف  ( 42)شركرهاِفيهم،ِقاتلهمِاإلماـ؛ِْلهناِمنِأعالـِالدينِالظاىرة؛

 

 
 

 انشٛخ صبحل ثٍ فٕصاٌ انفٕصاٌ 
يبدأِكقتِصالةِالعيدِإذاِارتفعتِالشمسِبعدِرلوعهاِقدرِرمحِ؛ِْلنوِالوقتِالذمِكافِِ

يصليهاِفيوِ؛ِِِكديدِكقتهاِإىلِالزكاؿِفإفِملِيعلمِِبلعيدِإالِبعدِالزكاؿ؛ِصلواِمنِِ-ملسو هيلع هللا ىلص–النيبِ
وِعمَتِبنِأنسِ؛ِعنِعمومةِلوِمنِاْلنصارِ؛ِقالواِ"ِغمِعليناِىالؿِالغدِقضاءِ؛ِملاِركمِأب
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 الفوزان صالح للشٌخ الرسمً المولع: المصدر(  



 

 

 

شواؿِ؛ِفأصبحناِصياماِ؛ِفجاءِركبِفِآخرِالنهارِ؛ِفشهدكاِأهنمِرأكاِاْلالؿِِبْلمس؛ِفأمرِ
أفِيفطركاِمنِيومهمِ؛ِِكأفِخيرجواِغداِلعيدىم".ِركاهِأْحدِ؛ِكأبوِداكدِ؛ِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِالناس–النيبِ
ِكانتِتؤدلِبعدِالزكاؿِ؛ِملاِأخرىاِكالدا رِقطٍتِكحسنوِ؛ِكصححوِمجاعةِمنِاْلفاظِ؛ِفلو
إىلِالغدِ؛ِكْلفِصالةِالعيدِشرعِْلاِاالجتماعِالعاـِ؛ِفالِبدِأفِيسبقهاِكقتِِ-ملسو هيلع هللا ىلص–النيبِ

 يتمكنِالناسِمنِالتهيؤِْلاِ

صلىِهللاِ–كييسنِتقدميِصالةِاْلضحىِكأتخَتِصالةِالفطر؛ِملاِركلِالشافعيِمرسالِ)أفِالنيبِ
:ِأفِعىجًٌلِاْلضحى،ِكأىخًٌرِالفطر،ِكذىكًٌرِالناس(ِكلِِ-عليوِكسلم يتسعِكتبِإىلِعمركِبنِحـز

كقتِالتضحيةِبتقدميِالصالةِفِاْلضحى،ِكليتسعِالوقتِإلخراجِزكاةِالفطرِقبلِصالةِ
 ( 43)الفطر

 
 

كقتِصالةِالعيدِمنِارتفاعِالشمسِقيدِرمحِإىلِالزكاؿ،ِإالِأنوِيسنِتقدميِصالةِاْلضحىِك
ِكافِيصليِصالةِعيدِاْل أتخَتِصالةِالفطر،ِملاِركمِأفِالنيبِصلىِهللاِعليوِكعلىِآلوِكسلم

( 44)ضحىِإذاِارتفعتِالشمسِقيدِرمح،ِكصالةِالفطرِإذاِارتفعتِقيدِرُمُت  
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 الفوزان هللا عبد بن فوزان بن صالح الدكتور الشٌخ لمعالً الفمهً الملخص: المصدر ( 
44

 (229-16) الفتاوى مجموع( 



 

 

 

 
 /ِالشيخِدمحمِبنِصاحلِابنِِالعثيمُت1-

:ِقاؿِابنِالعثيمُت  

( 45)مةِالعيدِفِالصحراءتكرهِإقامةِصالةِالعيدِفِاملساجدِإالِلعذرِْلفِالسنةِإقا  

 /ِالشيخِصاحلِبنِفوزافِالفوزاف2-

كافِيصليِالعيدينِِِ-ملسو هيلع هللا ىلص-كينبغيِأفِتؤدلِصالةِالعيدِفِصحراءِقريبةِمنِالبلد؛ِْلفِالنيبِِ
خيرجِفِالفطرِِ-ملسو هيلع هللا ىلص-كافِالنيبِ)؛ِفعنِأيبِسعيد:ِِفِاملصلىِالذمِعلىِِببِاملدينة

،ِكملِينقلِأنوِصالىاِفِاملسجدِلغَتِعذر؛ِكْلفِاخلركجِإىلِِ( 46)(ِكاْلضحىِإىلِاملصلى
؛ِِالصحراءِأكقعِْليبةِاملسلمُتِكاإلسالـ،ِكأظهرِلشعائرِالدين،ِكالِمشقةِفِذلك؛ِلعدِتكرره

 ( 47)؛ِفإهناِتصلىِفِاملسجدِاْلراـِ؛ِإالِفِمكةِاملشرفةِخبالؼِاجلمعة

 الشيخِعبدِالعزيزِبنِِبزِ:ِ/3-

انسؤال :   
 -ِىلِيشرعِإقامةِصالةِالعيدِفِالبوادمِ؟
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 (230/ 16) الفتاوى مجموع (
46

 علٌه متفك( 
47

 ( 1/266) هللا حفظه الفوزان فوازن بن صالح للعالمة الفمهً الملخص كتاب من مختصر: المصدر(  



 

 

 

ِ( 48)صالةِالعيدِإمناِتقاـِفِاملدفِكالقرلِكالِتشرعِإقامتهاِفِالبوادمِكالسفر  

 انسؤال :
ضيِ؟ماِحكمِإقامةِصالةِالعيدِفِاإلستادِالرايِ-  
الحرجِفِصالتكمِفِاملكافِاملذكورِماِداـِراىراِليسِفيوِشيءِمنِالنجاسةِ-أ  

ِ( 49)كإفِتيسرِمكافِمستقلِأحسنِمنوِفهوِأكىلِكأفضل-ب  

 

      

 ِِ-ِىلِمصلىِالعيدِأيخذِأحكاـِاملسجدِ؟

 اجلٕاة :ِ
 قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ:

( 50)الظاىرِمنِالسنةِأفِمصلىِالعيدِمسجد  
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 (13/9) الفتاوى  مجموع(  
49

 (11/ 13) باز البن الفتاوى  مجموع(  
50

 ( .251/ 16)  الفتاوى  مجموع( 



 

 

 

: انشٛخ صبحل ثٍ فٕصاٌ انفٕصاٌ  
ِكأبوِبكرِكعمرِكعثمافِ)كافِرسوؿِهللاِملسو هيلع هللا ىلصكصالةِالعيدِركعتافِقبلِاخلطبة،ِلقوؿِابنِعمر:ِ

،ِكقدِاستفاضتِالسنةِبذلكِكعليوِعامةِأىلِالعلم،ِِمتفقِعليو(ِِيصلوفِالعيدينِقبلِاخلطبة
 صلى–كالعملِعليوِعندِأىلِالعلمِمنِأصحابِالنيبِ)ِقاؿِالًتمذم:ِ

 (ِكغَتىم،ِأفِصالةِالعيدينِقبلِاخلطبةِ-عليوِكسلمِِهللاِ

 كحكمةِأتخَتِاخلطبةِعنِصالةِالعيدِكتقدديهاِعلىِصالةِاجلمعةِأفِخطبةِاجلمعةِشرطِ
 للصالة،ِكالشرطِمقدـِعلىِاملشركط،ِخبالؼِخطبةِالعيد؛ِفإهناِسنة.

أفِالنيبِصلِ)عتافِإبمجاعِاملسلمُت،ِكفِالصحيحُتِكغَتمهاِعنِابنِعباس؛ِكصالةِالعيدينِرك
ِالفطر،ِفصلىِركعتُتِملِيصلِقبلهماِكالِبعدمها صِ):ِِكقاؿِعمر(ِِلِهللاِعليوِكسلمِخرجِيـو

 51)(ِ،ِكقدِخابِمنِافًتلالةِالفطرِكاْلضحىِركعتاف،ِسباـِغَتِقصر،ِعلىِلسافِنبيكمِملسو هيلع هللا ىلص

  )ِ(52 )  

 انشٛخ صبحل ثٍ فٕصاٌ انفٕصاٌ
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 وغٌره أحمد رواه (
52

 تعالى . هللا رحمه اآلجري اإلمام شبكة  من نمل الفوزان فوزان بن صالح الشٌخ لفضٌلة الرسمً المولع: المصدر( 



 

 

 

ِالعيدِ)صليتِمعِالنيبِملسو هيلع هللا ىلصكالِيشرعِلصالةِالعيدِأذافِكالِإقامة؛ِملاِركلِمسلمِعنِجابر:ِ
( 53)غَتِمرةِكالِمرتُت،ِفبدأِِبلصالةِقبلِاخلطبة،ِبغَتِأذافِكالِإقامة(  

 انشٛخ حمًذ ثٍ صبحل انؼثًٛني
 قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ:

( 54)صالةِالعيدِليسِْلاِأذافِكالِإقامة  
 

 

 ِ-1/ِقاؿِابنِِبزِرْحوِهللاِتعاىل:

( 55)النداءِلصالةِالعيدِبدعةِالِأصلِلوِ  

 -2/ِاللجنةِالدائمة:

( 56)لصالةِجامعةِأكِغَتىاِمنِالكلماتِالِجيوزِبلِىوِبدعةُِمدثةالنداءِلصالةِالعيدينِِب  

  :انشٛخ ػجذ انؼضٚض ثٍ ثبص  
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 الفوزان فوزان بن صالح الشٌخ لفضٌلة الرسمً المولع:  المصدر( 

 تعالى هللا رحمه اآلجري اإلمام شبكة  من نمل
54

 ( .237/ 16) الفتاوى  مجموع (
55

 ( .23/ 13)  الفتاوى  مجموع( 
56

 ( .316/ 8) الدائمة  اللجنة( 



 

 

 

 
-مساحةِالشيخِالذينِينادكفِفِصالةِالعيدِكفِصالةِاالستسقاءِبقوْلم:ِالصالةِجامعة،ِىلِ

 عليهمِفِذلكِمنِشيءِ؟

 اجلٕاة :
فالِينبغيِأفِيقاؿِِ،ِ،ْلفِفِاْلدِالشرعيِمنِالبدعةِكالذمِينبغيِتركوِالِنعلمِْلذاِأصالن،

،إمناِيقاؿِىذاِفِصالةِِ،كلِىذاِالِينبغيِالصالةِاجلامعةِكالِصالةِالعيدِكالِصالةِالًتاكيح
أنوِأمرِأفِينادل:ِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ–،جاءِفِاْلديثِالصحيحِعنِرسوؿِهللاِِالكسوؼ:ِالصالةِجامعة

،القمرِكالشمسِمجيعان.ِككافِإذاِأرادِِ؟ِمثلوِىذاِخاصِِبلكسوؼ.ِكاخلسوؼِالصالةِجامعة،
،إذاِأرادِأفِجيمعهمِِ-يوِالصالةِكالسالـعلِ–أفِجيمعِالناسِْلمروِمهمِقاؿِ:الصالةِجامعةِ

أماِصالةِِ-عليوِالصالةِكالسالـِِ–ْلمروِمهمِاندلِهبم:ِالصالةِجامعةِ،ليحدثهمِأبمرِمهمِ
 العيدِكصالةِاالستسقاءِفالِيشرعِشيءِمنِذلك؟.ِنعم.

 ِ-منِفعلوِىلِينكرِعليوِ؟

صلىِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ–أفِالنيبِِ–ِهنع هللا يضرِ–يعلمِأفِىذاِغَتِمشركعِ،قاؿِجابرِِ،ِينكرِعليوِيعلمِ،
ِكالِإقامة.ِكىكذاِاالستسقاء ( 57)العيدِبالِأذافو  
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 -1/ِالشيخِدمحمِبنِصاحلِالعثيمُت

 
 -ِماِىيِكيفيةِصالةِالعيدينِ؟

جلٕاة : ا  
ِالناسِبركعتُت،ِيكربِفِاْلكىلِتكبَتةِاإلحراـِمثِِكيفيةِصالةِالعيدينِِ :ِأفِحيضرِاإلماـِكيـؤ

فِالركعةِاْلكىل،ِكفِالركعةِِ﴾ِؽِ﴿يكربِبعدىاِستِتكبَتات،ِمثِيقرأِالفاربة،ِكيقرأِسورةِ
ِمكربان،ِفإذاِانتهىِفِالقيا ،ِمثِسورةِالفاربةـِيكربِمخسِتكبَتات،ِكيقرأِسورةِالثانيةِيقـو

58 ( ِ،ِِفهاَتفِالسورَتفِكافِالنيب-ِملسو هيلع هللا ىلصِ-يقرأِهبماِفِ تػىرىبىًتِالسَّاعىةيِكىانشىقَِّاٍلقىمىرِي ﴿١﴾) ﴿اقػٍ
ِحىًديثِيكفِالثانيةِبػسورةِِ،ِ﴾ِسبحِ﴿العيدين،ِكإفِشاءِقرأِفِاْلكىلِبسورةِ ؾى ِ﴿ىىٍلِأىَتى

ِِِِِ( 59)﴾١﴿ اٍلغىاًشيىةًِ  

تافِكاعلمِأفِاجلمعةِكالعيدينِيشًتكافِفِسورتُت،ِكيفًتقافِفِسورتُت،ِفأماِالسورَتفِالل
،ِكالسورَتفِاللتافِيفًتقافِفيهاِفهماِفِِ﴾ِالغاشية﴿ِكِ﴾ِسبحِ﴿ِيشًتكافِفيهاِفهما:

 ﴾املنافقوفِِ﴿ِكِ﴾ِاجلمعةِ﴿ِكفِاجلمعةِِِ﴾ِالقمرِ﴿ِكِ﴾ِؽِ﴿ِالعيدين
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رِحىتِيعرفهاِاملسلموفِكالِيستنكركىاِإذاِكقعت،ِكينبغيِلإلماـِإحياءِالسنةِبقراءةِىذهِالسِو
منِاخلطبةِيوجهوِإىلِالنساءِأيمرىنَِّدباِينبغيِأفِ كبعدِىذاِخيطبِاخلطبة،ِكينبغيِأفِخيصِشيئاِن

ِكماِفعلِالنيبِ ( 60)-ملسو هيلع هللا ىلص-يقمنِبو،ِكينهاىنَِّعنِماِينبغيِأفِيتجنبنو، . 

 -2/ِِالشيخِصاحلِبنِفوزافِالفوزافِ

 بَتات؛ِكيكربِفِالركعةِاْلكىلِبعدِتكبَتةِاإلحراـِكاالستفتاحِكقبلِالتعوذِكالقراءةِستِتك
 فتكبَتةِاإلحراـِركن،ِالِبدِمنها،ِالِتنعقدِالصالةِبدكهنا،ِكغَتىاِمنِالتكبَتاتِسنة،ِمثِ

 يستفتحِبعدىا؛ِْلفِاالستفتاحِفِأكؿِالصالة،ِمثِأييتِِبلتكبَتاتِالزكائدِالست،ِمثِيتعوذِ
 عقبِالتكبَتةِالسادسة؛ِْلفِالتعوذِللقراءة،ِفيكوفِعندىا،ِمثِيقرأ.

 كيكربِفِالركعةِالثانيةِقبلِالقراءةِمخسِتكبَتاتِغَتِتكبَتةِاالنتقاؿ؛ِملاِركلِأْحدِعنِ
 كربِفِعيدِاثنيتِِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-أفِالنيبِ)عمركِبنِشعيبِعنِأبيوِعنِجدهِ

 كإسنادهِحسن.(ِِتكبَتة،ِسبعناِفِاْلكىل،ِكمخساِفِاآلخرةِعشرة

اختلفِأصحابِ)ِ:ِِ-ِرْحوِهللاِ-كركمِغَتِذلكِفِعددِالتكبَتات:ِقاؿِاإلماـِأْحد  
.(ِِالنيبِملسو هيلع هللا ىلصِفِالتكبَت،ِككلوِجائز  

عِالتكبَت(.كافِيرفعِيديوِم-ملسو هيلع هللا ىلصِ-)ْلنوِكيرفعِيديوِمعِكلِتكبَتة؛ِِ  

:ِهللاِأكربِكبَتا،ِكاْلمدِِكثَتاِكسبحافِهللاِبكرةِكأصيال،ِِكِكييسنِأفِيقوؿِبُتِكلِتكبَتتُتِ
ِكثَتا سألتِِ)؛ِلقوؿِعقبةِبنِعامر:ِِصلىِهللاِعلىِدمحمِالنيبِكآلوِكسلمِتسليما  
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ِك(ِِ،ِكيصليِعلىِالنيبِ،ِكيثٍتِعليوِالعيد؛ِقاؿ:ِحيمدِهللاِابنِمسعودِعماِيقولوِبعدِتكبَتات
”.صدؽِأبوِعبدِالرْحن“كقاؿِحذيفة:ِِركاهِالبيهقيِإبسنادهِعنِابنِمسعودِقوالِكفعال  

 كإفِأتىِبذكرِغَتِىذا؛ِفالِأبس؛ِْلنوِليسِفيوِذكرِمعُت.

كافِيسكتِبُتِكلِتكبَتتُتِسكتةِيسَتة،ِكملِحيفظِعنوِذكرِمعُتِبُت)ِقاؿِابنِالقيم:ِ  
كإفِشكِفِعددِالتكبَتات،ِبٌتِعلىِاليقُت،ِكىوِاْلقلِِكإفِنسيِِاىػ.ِ(التكبَتاتِِ  

؛ِْلنوِسنةِفاتُِملها.ِالتكبَتِالزائدِحىتِشرعِفِالقراءة؛ِسقط  

ِاإلماـِبعدماِشرعِفِالقراءة؛ِملِأيتِِبلتكبَتاتِالزكائد،ِأكِ أدركوككذاِإفِأدرؾِاملأمـو  
راكعا؛ِفإنوِيكربِتكبَتةِاإلحراـ،ِمثِيركع،ِكالِيشتغلِبقضاءِالتكبَت.ِ  

 صلىِهللاِ-)كافِالنيبِكصالةِالعيدِركعتاف،ِجيهرِاإلماـِفيهماِِبلقراءة،ِلقوؿِابنِعمر:ِِ
 ركاهِالدارِقطٍت،ِكقدِأمجعِالعلماءِِ(ِجيهرِِبلقراءةِفِالعيدينِكاالستسقاءِ-عليوِكسلم
 كنقلوِاخللفِعنِالسلف،ِكاستمرِعملِاملسلمُتِعليو.ِعلىذلك،

61 (ِكيقرأِفِالركعة ِاٍْلىٍعلىى ﴿١﴾)  كيقرأِفِالركعةِاْلكىلِبعدِالفاربةِبػِ﴿سىبًٌحًِِاٍسمىِرىبًٌكى
ِاٍْلىٍعلِىكافِيقرأِفِالعيدينِبػِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-؛ِلقوؿِمسرةِإفِالنيبِالثانيةِِبلغاشيةِ ﴿سىبًًٌحِاٍسمىِرىبًٌكى

ِاٍلغىاًشيىةًِ ﴿١﴾ِركاهِأْحد. ِحىًديثي ؾى  ل ﴿١﴾ِ﴿ِىىٍلِأىَتى

 سلمِ،ِملاِفِصحيحِمِ﴾ِاقًتبتِ﴿،ِكفِالثانيةِبػِِ﴾ِؽِ﴿أكِيقرأِفِالركعةِاْلكىلِبػِ
 ِ﴾اقًتبتِ﴿كِِ﴾ِؽِ﴿كافِيقرأِبػِ”ِكالسننِكغَتىا؛ِأنوِملسو هيلع هللا ىلصِ
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ِكماِذبوزِالقراءةِفَِنوىاِمنِالصلوات،“يخِاإلسالـِابنِتيمية:ِقاؿِشِ مهماِقرأِبو؛ِجاز،  
ِكافِحسنا،ِككانتِِ﴾ِاقًتبتِ﴿كِِ﴾ِؽِ﴿ِلكنِإفِقرأ:ِِ أكَِنوِذلكِمماِجاءِفِاْلثر؛  

 قراءتوِفِاجملامعِالكبارِِبلسورِاملشتملةِعلىِالتوحيدِكاْلمرِكالنهيِكاملبدأِكاملعادِ
اْلنبياءِمعِأممهم،ِكماِعاملِهللاِبوِمنِكذهبمِككفرِهبمِكماِحلِهبمِمنِاْلالؾِكقصص  

( 62)انتهى”ِمِمنِالنجاةِكالعافيةِكالشقاء،ِكمنِآمنِهبمِكصدَّقهم،ِكماِْلِ  

 

 : انشٛخ ْبد٘ ثٍ يقجم انٕداػٙ
اْلمدِِربِالعاملُت،ِكصلىِهللاِكسلمِعلىِنبيناِدمحمِكعلىِآلوِكأصحابوِأمجعُت،ِكأشهدِأفِالِ

عبدهِكرسولوِأماِبعدإ   :لوِإالِهللاِكحدهِالِشريكِلو،ِكأشهدِأفِدمحماِن

فصالةِالعيدِركعتافِكسائرِالصلواتِ،ِكقتهاِمنِبعدِرلوعِالشمسِكارتفاعهاِإىلِقريبِالزكاؿِ
،ِكفِالثانيةِيكربِقبلِالقراءةِمخسانِكماِ ،ِكىيِركعتافِإالِأنوِفِاْلكىلِيكربِقبلِالقراءةِسبعاِن

جدهِ،ِكمنِحديثِكثَتِجاءِعنِمجعِمنِالصحابةِمنِحديثِعمركِبنِشعيبِعنِأبيوِعنِ
 . بنِعبدِهللاِبنِعمركِبنِعوؼِعنِأبيوِعنِجده
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ِاٍْلىٍعلىىِ﴿كيشرعِأفِيقرأِفيهاِبعدِالفاربةِبػ:ِ ِ﴿ِفِاْلكىلِ،ِكفِالثانية ﴾١﴿ سىبًًٌحِاٍسمىِرىبًٌكى
ِاٍلغىاًشيىةًِ ِحىًديثي ؾى ِكافِِ﴾١﴿ ىىٍلِأىَتى يصربكفِعلىِالتطويلِفليقرأِفِاْلكىلِِاملأمومُت،ِىذاِكإذا

تػىرىبىًتِالسَّاعىةيِكىانشىقَِّاٍلقىمىرِيِ﴿،ِكفِالثانيةِ:ِؽِ﴾ِِ﴿:ِ ِكانواِسيصربكفِعلىِىذاِِِ﴾١﴿ اقػٍ إذا
ِكافِخيشىِنفورىمِأكِأفِيضعفِأحدِعنِالقياـِفليخففِماِاستطاع  ،ِأماِإذا

ِكماِقاؿِصاحبِ>ِمنتِاْلزىارِ<ِفإنوِقاؿِ:ِفإنوِندبِبُتِ مثِليسِبُتِالتكبَتتُتِدعاءِمأثور
،ِكماِىوِالدعاءِاملأثورِعندىمِ:ِهللاِِ-عِالتكبَتاتِأمِمنِالسبِ-التكبَتتُتِالدعاءِاملأثورِ

أكربِكبَتا،ِكاْلمدِِكثَتا،ِكسبحافِهللاِبكرةِكأصيالِ،ِىذاِدعاءِحسنِتدعوِبوِفِالطريقِ
يقوؿِِ-ِمصلىِهللاِعليوِكعلىِآلوِكسلِ-كفِأمِمكافِ،ِأماِفِالصالةِفإهناِتوقيفيةِ،ِكالنيبِ

ِكماِرأيتموينِأصليِ)ِ:ِ ،ِكملِيثبتِعنوِأنوِقاؿِذلكِ،ِمنِأجلِىذاِفالشوكاينِفِِِ(صلوا
)السيلِاجلرارِاملتدفقِعلىِحدائقِاْلزىارِِ(ِيقوؿِعندِأفِقاؿِاإلماـِاملهدمِ:ِكندبِالدعاءِ

يعٍتِكالِدليلِعلىِِ-املأثورِيقوؿِ:ِالندبِىوِأحدِاْلحكاـِاخلمسةِكالِيثبتِذلكِإالِبدليلِ
 . - ىذا

ىمِبوِأعٌتِكأىمِ،ِفقدِِكأماِاخلطبةِفكسائرِاخلطبِإالِأنوِينبغيِأفِينظرِْلاجةِاملسلمُتِكما
ِ-صلىِهللاِعليوِكعلىِآلوِكسلمِِ-ثبتِفِالصحيحِمنِحديثِأيبِسعيدِاخلدرمِأفِالنيبِ
ايِمعشرِالنساءِتصدقنِفإفِرأيتكنِ)قاؿِعندِأفِكعظِالنساءِبعدِاخلطبةِفوعظهنِكقاؿِ:ِ

أكثرِأىلِالنارِ"ِقيلِ:ِكمماِذاؾِايِرسوؿِهللاِ؟ِ،ِقاؿِ:ِ"ِيكفرفِالعشَتِ،ِكيكثرفِاللعنِلوِ
قالتِ:ِماِرأيتِمنكِخَتاِقطِ"ِمثِقاؿِْلنِ:ِِسوآءاأحسنتِإىلِإحداىنِالدىرِمثِرأتِمنكِ

منِالنارِ"ِ،ِفقالتِامرأةِ:ِكاثنُتِ "ِماِمنكنِمنِامرأةِتقدـِثالثةِمنِالولدِإالِكانواِْلاِحجاِبِن
ِسعيدِكمنِحديثِابنِعمرِكىوِفِالصحيحِمنِحديثِأيبِ(ثنُتِ"ِايِرسوؿِهللاِ؟ِقاؿِ:ِ"ِكا

 . رضيِهللاِتعاىلِعنهم

http://tanzil.net/#87:1
http://tanzil.net/#88:1
http://tanzil.net/#54:1


 

 

 

خطبِالرجاؿِِ-صلىِهللاِعليوِكعلىِآلوِكسلمِِ-فهيِخطبةِكاحدةِكملِيثبتِأفِالنيبِ
خطبتُتِ،ِكماِجاءِأنوِخطبِخطبتُتِفهوِحديثِضعيفِ،ِكالشوكاينِرْحوِهللاِتعاىلِيقوؿِفِ)ِ
ِ-نيلِاْلكرارِ(ِينبغيِأفِخيطبِخطبتافِقياساِعلىِصالةِاجلمعةِ،ِكالِقياسِمعِالنصِفالنيبِ

خطبِخطبةِكاحدةِ،ِبلِالِقياسِأصالنِكماِذكرِىذاِِ-ليوِكعلىِآلوِكسلمِصلىِهللاِع
ِكافِالنيبِ يسأؿِفلمِِ-صلىِهللاِعليوِكعلىِآلوِكسلمِِ-البخارمِفِ>ِصحيحوِ<ِِببِما

يقلِبرأمِكالِقياسِ،ِذكرِىذاِفِكتابِاالعتصاـِِبلكتابِكالسنةِ،ِفهيِخطبةهِكاحدةِ،ِكإذاِ
 . كخيطبهنِخطبةِأخرلكيجدِنساءِفالِأبسِأفِيذىبِ

يقوؿِ:ِ"ِخيرجِِ-صلىِهللاِعليوِكعلىِآلوِكسلمِِ-كبِفالرسوؿِكأماِخركجِالنساءِفإنوِمند
،ِفاْلمرِىهناِللوجوبِِ-كذكرِأفِاْليضِيعتزلنِاملصلىِِ-العواتقِكذكاتِاخلدكرِكاْليضِ"ِ

عنِالرجاؿِ،ِكاْلائضِ إالِأنوِصيرؼِ،ِفهوِمندكبِْلنِأفِخيرجنِ،ِكيكنِمنفصالتِقليالِن
ِلىِالذمِيصليِفيوِاملسلموفِيقوؿِ:ِ"ِكليعتزلنِتستمعِاخلطبةِكالذكرِكالِتبقىِفِاملص

 ( 63)ِنِالذكرِ"ِأكِهبذاِاملعٌتكيسمع
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 هللا رحمه الوادعً ممبل للشٌخ(  العٌدٌن فتاوى من( .  العمٌمٌة األسئلة على الشرعٌة الفتوى: )  شرٌط من: المصدر( 



 

 

 

 الشيخِدمحمِبنِصاحلِِالعثيمُت

-ِأحسنِهللاِلكم.ِرسالةِكصلتِمنِالسائلِرضاِعمرِيقوؿ:ِىلِيكوفِالتكبَتِفِعيدِالفطرِ
 كعيدِاْلضحىِبعدِالصالةِمجاعةنِأكِمنفردان،ِكماِىيِالصيغةِالشرعيةِاليتِكردتِفِالتكبَت؟

: اجلٕاة  
أكربِهللاِأكرب،ِالِإلوِإالِِهللاالشيخِ:ِالتكبَتِليلةِعيدِالفطرِإىلِجميءِاإلماـ،ِكصفتوِأفِيقوؿ:ِ

هللاِأكربِهللاِأكربِهللاِأكرب،ِالِإلوِإالِهللا،ِهللاِأكربِهللاِأكربِ،ِأكِيقوؿ:ِهللا،ِهللاِأكربِكِاْلمد
أكربِهللاِأكربِهللاِأكرب،ِالِإلوِإالِهللا،ِهللاِأكربِهللاِأكربِكِأكِيقوؿ:ِهللاِِهللاِأكرب،ِكِاْلمد

ِكماِقلتِمنِغركبِالشمسِليلةِالعيدِإىلِاْلمد ،ِاْلمرِفِىذاِكاسع،ِكابتداؤهِفِعيدِالفطر
جميءِاإلماـ،ِأماِفِعيدِاْلضحىِفالتكبَتِمنِدخوؿِشهرِذمِاْلجةِإىلِآخرِأايـِالتشريق،ِ

ِالعيدِكاإلماـِخيطب؛ِْلفِاإلنسافِمأمورِأفِي ستمعِإىلِاخلطبة،ِأماِالتكبَتِلكنوِالِيسنِيـو
اجلماعيِبصوتِكاحدِفهذاِليسِمنِالسنة،ِبلِكلِكاحدوِيكربِكحدهِلنفسو،ِىذاِالتكبَتِ

( 64)يسنِللرجاؿِأفِجيهركاِبو،ِكأماِالنساءِفالِذبهرِبوِالِفِالبيتِكالِفِالسوؽ.ِنعم  
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 : الصوتً الممطع رابط العٌدٌن صالة<  الصالة واألدعٌة األذكار [355] رلم الشرٌط<  الدرب على نور فتاوى سلسلة: المصدر ( 

http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/Lw_355_05.mp3 



 

 

 

 يستفتحِبعدِتكبَتةِاإلحراـِكاْلمرِفِىذاِكاسعِحىتِلوِأخرِاالستفتاحِإىلِآخرِتكبَتة
( 65)أبسِِفالِ  

،ِكيصليِعلىِالنيبِملسو هيلع هللا ىلصِعلىِأمِصفةِليسِفِذلكِذكرُِمدكدِمعُتِبلِحيمدِهللاِكيثٍتِعليوِ-
( 66)شاء،ِكإفِتركوِفالِأبسِْلنوِمستحبِ  

 يشرعِلوِأفِحيمدِهللاِكيسبحوِكيكربهِكيصليِعلىِالنيبِملسو هيلع هللا ىلصِبُتِكلِ-
 ( 67)ِتكبَتتُت
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 ( .240/ 16)  الفتاوى مجموع(  
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 ( .241/ 16)  الفتاوى مجموع (
67

 (302/ 8) الدائمة اللجنة ( 



 

 

 

           
 

 
 /ِالشيخِعبدِالعزيزِبنِِبز1-

 
 - :ِسئلِمساحةِالشيخِالعالمةِعبدِالعزيزِبنِِبزِرْحوِهللاِالسؤاؿِالتايل-

أبنوِيذكرِ الناسِهبذهِالشعَتةِاملباركةِماِحكمِالتكبَتِاجلماعيِفِالعيدينِبعدِالصلوات،ِعلماِن
 ؟-كماِيقوؿِىذاِاملستمع-

 اجلٕاة :
ِكلِيكربِفِالصفِكفِالطريق،ِلكنِليسِعلىِصفةوِمجاعية؛ِْلفِىذاِبدعةِالِأصلِ يكربكف،

ِكونوِِْلا،ِكلكنِكلِيكرب،ِىذاِيكرب،ِكىذاِيكرب،ِكهبذاِيتذكرِاإلنساف ،كيستفيدِالناس،ِأما
ِكاحدِمنِمجاعة،ِال،ِىذاِالِأصلِلو،ِكفِالتكبَتِاجلماعي،ِأكِالتلبيةِاجلماعيةِال، الِِبلسافو

كينتهيِِيشًتطِىذا،ِلكنِكلِيليب،ِأكِيكربِمنِدكفِربرِأيفِيبدأِصوتِمعِصوتِأخيو،
مهنع هللا يضرِ-كالِعنِأصحابوِِ-ملسو هيلع هللا ىلص-أصلِلو،ِكالِنعلموِعنِالرسوؿِصوتوِمعِصوتِأخيو،ِىذاِالِ

.ِىلِأيمثِمنفعلِىذاِمساحةِالشيخ؟ِخيشىِعليوِمنِاإلمث؛ِْلنوِبدعة،ِخيشىِعليوِ-كأرضاىم
( 68)منِاإلمث  
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 775:  رلم الشرٌط الدرب على نور فتاوى: المصدر(  



 

 

 

 -ِحكمِمنِينكرِعلىِالناسِالتكبَتِاجلماعيِ؟

اجلٕاة :
 قاؿِابنِِبزِرْحوِهللاِتعاىلِ:

لصوتِبالتكبيرِجميعاِاِ-ثنانِفأكثرِاِ-لمبتدعِفهوِأنِيرفعِجماعةِالجماعيِالتكبيرِا  
حدِوبصفةِخاصة.اجميعاِوينهونوِجميعاِبصوتِويبدؤكنوِ  

للوِبهاِمنِسلطاالتكبيرِماِأنزلِافهوِبدعةِفيِصفةِ،ِِِلِلوِوالِدليلِعليولعملِالِأصاِاىذ
منِع)ِ:ِِ-للوِعليوِوسلماصلىِ-وذلكِلقولوِ؛ِِقلصفةِفهوِمحالتكبيرِبهذهِانِفمنِأنكرِ

( 69)أيِمردودِغيرِمشروعِِ(ملِعمالِليسِعليوِأمرناِفهوِردِ  
 

 -2/ِالشيخِدمحمِبنِصاحلِالعثيمُت

 انسؤال : 
 -ماِرأيكمِفيمنِيكربِفِاملسجدِفِأايـِالعيدِعربِمكربِالصوتِكيتابعوِالعامةِيكربكفِ

 خلفو؟

 اجلٕاة :
ِ(70ِأخشىِأفِيكوفِذلكِمنِِببِالتنطعِ)ِقاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ:   
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 (21/  13)  الفتاوى مجموع(  



 

 

 

 /ِالشيخِانصرِالدينِاْللباين1-

 
 -: رْحوِهللا-سئلِالشيخِالعالمةِاْللباينِ-

عنِحكمِالتكبَتِاملقيدِبعدِالصلواتِكىلِيقدموِعلىِاْلذكارِاملشركعةِأـِيبدأِِبْلذكارِأكالِن
 ؟

 اجلٕاة :
  : فجوابوِرْحوِهللا

فِأايـِالعيدِليسِلوِكقتُِمدكدِفِالسُّنَّة،ِكِإمناِِليسِفيماِنعلمِللتكبَتِاملعتادِدبرِالصلوات
  . التكبَتِىوِمنِشعارِىذهِاْلايـ

فلذلكِيكوفِِ-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-بلِأعتقدِأفِتقييدىاِبدبرِالصلواتِأمرِحادثِملِيكنِفِعهدِالنيبِ
اجلوابِالبدىيِأفِتقدميِاْلذكارِاملعركفةِدبرِالصلواتِىوِالسُّنَّةِ،ِأمَّاِالتكبَتِفيجوزِلوِفِِ

 ( 70)كلِكقت
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  392 رلم شرٌط والنور الهدى أشرطة سلسلة: المصدر ( 

 http://albanyimam.com/play.php?catsmktba=13146 



 

 

 

  :عالمةِاْللباينِرْحوِهللاكقاؿِالشيخِال-ِ

بوِهبذهِاملناسبةِ،ِأفِاجلهرِِبلتكبَتِىناِالِيشرعِفيوِاالجتماعِعليوِبصوتِكمماِحيسنِالتذكَتِ
ِكماِيفعلوِالبعضِِِككذلكِكلًُِّذكروِييشرعِفيوِرفعِالصوتِأكِالِييشرعِ,ِفالِييشرعِفيوِ كاحد

 ( 71) االجتماعِاملذكورِ,ِفلنكنِعلىِحذرِمنِذلك
 

 /ِالشيخِدمحمِبنِصاحلِالعثيمُت2-

 -ىلِيقدـِالتكبَتِعلىِالذكرِالذمِدبرِكلِصالةِ؟

 اجلٕاة :
ىلِ:قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعا  

ملِيردِعنِالنيبِملسو هيلع هللا ىلصِنصِصحيحِصريحِفِِببِالتكبَتِاملقيد،ِلكنوِآَثرِكاجتهاداتِمنِالعلما
ػ( 72)ء،ِكىؤالءِيقولوف:ِإنوِيقدموِعلىِالذكرِالعاـِأدِبرِالصلواتِ  
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 (1/121) الصحٌحة األحادٌث سلسلة: المصدر ( 
72

 مجموع  عثٌمٌن ابن العالمة فتاوى مجموع  باز ابن العالمة فتاوى مجموع :المـــــــــراجـــــــــــــــــــــع( .261/ 16) الفتاوى  مجموع ( 
   . الدائمة اللجنة فتاوى



 

 

 

 حفظّ اهلل رؼبىل : ًذ ثٍ ػًش ثبصيٕلحمانشٛخ 

 انسؤال :

شيخناِالفاضلِحفظكمِهللاِكِكفقكمِلكلِخَتِكثبتناِهللاِكإايكمِعلىِمنهجِالسلفِالصاحلِ-
 .شيخناِماِحكمِرفعِاليدينِفِتكبَتاتِصالةِالعيدِكصالةِاجلنازةِكفقكمِهللا

 : اجلٕاة
نِفقدِثبتِفعلهاِعنِابِالظاىرِأفِرفعِاليدينِفِتكبَتاتِالعيدِكتكبَتاتِاجلنازةِمنِالسنة،

ادةِكابنِعمرِالِيفعلِذلكِمنِعندِنفسوِ؛ِْلفِىذهِعبادةِكالعبِفيماِأذكر،ِ-هنع هللا يضرِ-عمر
 ( 73)توقيفيةِ،كعليوِفرفعِاليدينِفِىذهِالتكبَتاتِمنِالسنة.ِكهللاِأعلم

 

ِ:ِانشٛخ حمًذ ثٍ صبحل انؼثًٛني  

تعاىلِ:ِقاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللا - 
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 http://www.bazmool.net/inde بازمول عمر بن دمحم للشٌخ الرسمً المولع :المصدر 1435 رجب 16 الفتوى تارٌخ ( 

 



 

 

 

ِالعيدِيبتدلءِ ِمنِرمضاف،ِإىلِأفِحيضرِاإلماـِلصالةِالتكبَتِيـو منِغركبِالشمسِآخرِيـو
( 74)العيدِ  

 
 -حكمِصالةِمنِاقتصرِعلىِتكبَتةِاإلحراـِفِصالةِالعيدِ؟

 اجلٕاة :
 قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ:

صالتوِصحيحةِإذاِاقتصرِعلىِتكبَتةِاإلحراـ،ِْلفِالتكبَتاتِالزائدةِعلىِتكبَتةِاإلحراـِسنة
(75 )ِ  

    
 

  
سقطِماِفاتوِكملِأيتِبو،ِككذلكِإذاِنسيوِأكِبعضوِحىتِشرعِفِالقراءةِفإنوِالِأييتِبو؛ِْلنِ-أ

 قِسنةِفاتُِملهاِ
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 (259/ 16) الفتاوى مجموع ( 
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 ( .238/ 16)  الفتاوى مجموع (



 

 

 

ِكاملةِفإنوِأييتِبتكبَتاتِتلكِالركعةِالفائتةِِ-ب ( 76)أماِلوِفاتتوِمعِاإلماـِركعة  

 الشيخِدمحمِبنِصاحلِالعثيمُت

  
-سئػلِفضيلػةِالشيخِرْحوِهللاِتعاىلِػ:ِماِاْلكمِلػوِأدركتِاإلماـِكىوِيصليِالعيدِككافِيكربِ

 التكبَتاتِالزكائد،ِىلِأقضيِماِفاتٍتِأـِماذاِأعملِ؟ِأفيدكينِأفادكمِهللاِ

  اجلٕاة :
فأجابِفضيلتوِبقولو:ِإذاِدخلتِمعِاإلماـِفِأثناءِالتكبَتات،ِفكربِلإلحراـِأكالن،ِمثَِتبعِ

( 77)اإلماـِفيماِبقي،ِكيسقطِعنكِماِمضى  
 

 
 -إذاِدخلِاملصليِلصالةِالعيدِكاإلماـِقدِانتهىِمنِالركعةِاْلكىلِكيفِيقضيهاِ؟

 اجلٕاة :
 ( 78)يقضيهاِإذاِسلمِاإلماـِبصفتها،ِأمِيقضيهاِبتكبَتىاِرْحوِهللاِتعاىلِ:قاؿِابنِعثيمُتِ
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 ( .241-16) الفتاوى مجموع ( 
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 . السلفٌة سحاب شبكة   .. تعالى هللا رحمه العثٌمٌن صالح بن دمحم للشٌخ العٌد أحكام فتاوى من: المصدر(  
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 ( .256-16)  الفتاوى مجموع(  



 

 

 

 

 /ِالشيخِانصرِالدينِاْللباين1-

 
 - سيًئلِالعالمةِاْللباينِرْحوِهللا:

عىلَّقِالبخارمِفِصحيحوِعنِعطاءِأفِمنِفاتتوِصالةِالعيدِصلىِركعتُت،ِكذكرِاْلافظِابنِ
حجرِفِفتحِالبارمِعنِابنِمسعودِأفِمنِفاتتوِصالةِالعيدِيصليِأربعاِكصححِسنده,ِفماِ

 ؟ِِىوِالراجحِعندكم

 اجلٕاة :

:ِالصوابِتيقضىِكماِفاتت,ِىذهِقاعدةِفقهيةِأخذتِمنِبعضِِفأجابِالشيخِاْللباينِ
املفرداتِمنِالسنةِالنبوية،ِالصالةِتيقضىِكماِفاتت,ِفصالةِالعيدِركعتافِفمنِفاتتوِبعذرِ

اِاإلماـ,ِأماِصالةِأربعِفذلكِرائدِكالِجندِلوِماِيشهدِلوِمنِشرعيِصالىاِركعتُتِكماِيصليه
ِ( 79)السنة  

 الشيخِدمحمِبنِعمرِِبزموؿِ/2ِ-

 
 ؟ِماذاِيفعلِمنِفاتتوِصالةِالعيد-
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 http://www.sahab.net/forums/?showtopic=113873 ٧ٖٙ والنور الهدى سلسلة من المصدر ( 



 

 

 

 اجلٕاة :
 الشيخِدمحمِبنِعمرِبنِساملِِبزموؿِػِحفظوِهللاِػِجييب.ِ

 إذاِفاتوِالعيدِيصليِركعتُتِ:

ِبإذاِفاتِاملسلمِصالةِالعيدِ؛ِفإ نوِيصليِركعتُتِمثلِصالةِاإلماـِفِالعيدِ،ِكذلكِاستدالالِن
 ْلديثِالتايلِ:

 ؛ِقالتِ:ِدخلِأبوِبكرِكعندمِجاريتافِمنِجوارمِاْلنصارِِ-اهنع هللا يضر-عنِعائشةِ
ِبعاثتغن قالتِ:ِكليستاِدبغنيتُت.ِفقاؿِأبوِبكر:ِأمزامَتِالشيطافِِيافِدباِتقاكلتِاْلنصارِيـو

ِعيدِ،ِفقاؿِرسوؿِهللاِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-فِبيتِرسوؿِهللا  صلى–؟!ِكذلكِفِيـو
،ِكىذاِعيدانِ:ِ"ِ-هللاِعليوِكسلمِ ِعيداِن  ".ِايِأِبِبكر!ِإفِلكلِقـو

دخلِعليهاِكعندىاِجاريتافِفِأايـِمٌتِتدففافِكتضرِبفِكالنيبِِ-هنع هللا يضر-كفِركايةِ:ِأفِأِبِبكرِ
صلىِ-ملسو هيلع هللا ىلصِمتغشِبثوبوِ،ِفانتهرمهاِأبوِبكرِ،ِفكشفِالنيب  

ـِعيد"ِ،ِكتلكِاْلايـِأايـعنِكجهوِ،ِفقاؿِ:ِ"ِدعهماِايِأِبِبكر!ِفإهناِأايِ-هللاِعليوِكسلمِ  
( 80)مٌت.ِأخرجوِالبخارمِكمسلمِ  

ِ،ِفيستومِفِإقامتهاِالفذِكا ككجوِالداللةِ:ِأنوِمساىاِأايـِعيدِ،ِفأضاؼِنسبةِالعيدِإىلِاليـو
 جلماعةِكالنساءِكالرجاؿِ.
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 إذا باب) وفً(. 952 رلم حدٌث ، اإلسالم ألهل العٌدٌن سنة باب ، العٌدٌن كتاب)  فً:  منها مواضع فً البخاري أخرجه. صحٌح حدٌث(  
 ال الذي اللعب فً الرخصة باب ، العٌدٌن صالة كتاب) فً مسلم وأخرجه ، له برواٌة واللفظ( 987 رلم حدٌث ، ركعتٌن ٌصلً العٌد فاته

 ( .892 رلم حدٌث ، العٌد أٌام فً فٌه معصٌة



 

 

 

 كيؤكدِىذاِقولوِفِالركايةِاْلكىلِ:ِ"ِىذاِعيدانِ؛ِأم:ِْلىلِاإلسالـِ،ِكِأىلِاإلسالـِشامل
ِ. كمجعاِن جلميعهمِأفراداِن  

ِالعيد،ِ  كتسميتوِْلذهِاْلايـِأايـِعيدِيفيدِأهناُِملِْلداءِىذهِالصالةِ؛ِْلهناِشرعتِليـو
،ِكىوِآخرِأايـِمٌت  ِبلنسبةِِ( 81)فيستفادِمنِذلكِأهناِتقعِأداءِ،ِكِأفِلوقتِاْلداءِآخراِن

 ِ. اْلضحىلعيدِ

ِ-ملسو هيلع هللا ىلص-بنِأنسِبنِمالكِخادـِرسوؿِهللاِِِ( 82)كعنِعبيدِهللاِبنِأيبِبكر  
كافِأنسِإذاِفاتتوِصالةِالعيدِمعِاإلماـِ؛ِمجعِأىلوِفصلىِهبمِمثلِصالةِاإلماـِفِالعِِ)قاؿِ:

( 83)أخرجوِالبيهقيِِ(ِيد  

( 84).ِركاهِابنِأيبِشيبةِ(ِيصليِركعتُتِكيكرب)ِعنِعطاءِ؛ِقاؿِ:ِكعنِابنِجريجِ،ِ  

.( 85)(ِيدِ؛ِيصليِركعتُتِببِإذاِفاتتوِالع)ِكقدِبوبِالبخارمِفِ"صحيحو"ِ:ِ  

( 87)ِ.ِاىػِِ( 86)(العيدِ؛ِصلىِركعتُتِكصالةِاإلماـِِكمنِفاتتوِصالة)ِكقاؿِابنِاملنذرِ:ِ  
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 ( .2/475" )الباري فتح: "  انظر ( 
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 للبٌهمً" الكبرى السنن" فً كما ؛…"  هللا عبٌد"  وصوابه ،" أنس بن بكر أبً بن هللا وعبد( : " 2/475" )الباري فتح" ي ولع(  
 (.2/386" )التعلٌك تغلٌك" فً وكما ،( 3/305)

83
( 2/474 الباري فتح ، ركعتٌن ٌصلً العٌد فاته إذا باب ، العٌدٌن كتاب) فً به مجزوماً " صحٌحه" فً نحوه البخاري علك . لغٌره حسن ( 
" شٌبة أبً ابن: "وانظر.  وشواهده طرله( 387-2/386" )التعلٌك تغلٌك" فً وأورد ،( 3/305" )الكبرى السنن" فً البٌهمً أخرجه و ،
(2/183. ) 

84
ً  البخاري وعلمه ،( 2/183) شٌبة أبً ابن أخرجه. جرٌج ابن تدلٌس لوال صحٌح(    صلى العٌد فاته إذا باب ، العٌدٌن كتاب) فً به مجزوما

 ( .2/474 الباري فتح ، ركعتٌن
85

 . وعطاء أنس وأثر هذا عائشة حدٌث الباب هذا فً أورد و ،2/474" )الباري فتح"  ( 
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 (1/110" )اإللناع" (  
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 هللا حفظه ـ بازمول سالم بن عمر بن دمحم الشٌخ لفضٌلة( التطوع صالة فً المتطوع بغٌة: )كتاب من منمول(  



 

 

 

 
 

 -1/ِِالشيخِىادمِبنِِمقبلِالوداعي

 
 -صالةِالعيدِأينِتصلىِكمنِدخلِكاإلماـِخيطبِماذاِيصليِ؟

 اجلٕاة :
نصِاإلجابةِ:ِالسنةِفِالعيدِأفِتيصلىِفِصحراءِأكِفِجبانوِأكِفِغَتىاِمنِاْلماكنِ،ِأماِ

ِفِاملسجدِفالِييصلىِفيوِإالِخلِو ِأكِمطرِأكِأمروِالِبدِمنوِ،ِكاستثٌتِبعضِأىلِالعلمِاْلـر ؼو
ِأـِماذاِ؟ِهللاِأعلمِ،ِمثِ املكيِفإنوِييصلىِفيوِ،ِفهلِىوِْلجلِأنوِالِيسعِأىلِمكةِإالِاْلـر

ِعلىِعهدِالنيبِ املسالةِربتاجِِ-صلىِهللاِعليوِكعلىِآلوِكسلمِِ-بقيِىلِكانواِيصلوفِِبْلـر
  -صلىِهللاِعليوِكعلىِآلوِكسلمِِ-لنيبِإىلِدليلِ،ِاملعركؼِأفِا

ماِصلىِقبلِالعيدِِ-صلىِهللاِعليوِكعلىِآلوِكسلمِِ-كافِخيرجِإىلِالصحراءِ،ِمثِأفِالنيبِ
كالِبعدىاِفاملشركعِإالِكصلتِأفِذبلسِحىتِتقاـِالصالةِكتصليِمعهمِإفِكنتِحضرتِفإفِ

ملِربضرِفلكِأفِذبلسِكتستمعِكبعدِانتهاءِاخلطبةِتصليِكىوِأمجعِلقلبكِفإنكِستكوفِ
كلكِأفِتصليِ،ِكلكنِاْلكىلِكاْلفضلِأفِذبلسِكتستمعِحىتِالِتيشغلِعنِاستماعِ مشغوالِن

طبةِكحىتِكالِتشغلِعنِاخلشوعِفِالصالةِ.اخل  



 

 

 

اِفِاملسجدِفالِ،ِ"ِإذاِقلناِأفِالصالةِفِاملسجدِىيِخالؼِالسنةِ،ِكإذاِخالفواِالسنةِكصلِو
دخلِأحدكمِاملسجدِفالِجيلسِحىتِيركعِركعتُتِ"ِفتصليِربيةِاملسجدِ،ِكإفِصالىاِكنولِ

 هباِصالةِالعيدِفتجزءهِإفِشاءِهللاِ.

كإذاِدخلِكاإلماـِخيطبِكىمِفِاملسجدِكقدِخالفواِالسنةِفيصليِكينومِهباِركعيتِالعيدِ
( 88)كذبزءهِعنوِكعنِربيةِاملسجدِ  

 ِ-2/ِقوؿِالشيخِدمحمِبنِصاحلِالعثيمُتِ

 
طبةِكقدِأدلِالصالةِفهلِيصلىِإذاِجاءِالشخصِإىلِمصلىِالعيدِككجدِاإلماـِفِاخلِ-

 ؟ِركعيتِِلعيدِأـِأنوِجيلسِالستماعِاخلطبةِحبجةِأفِالصالةِِقدِفاتتِِأفتوانِهبذا

 ِاجلٕاة :
ِكماِىوِ-رْحوِهللاِتعاىل-فأجاب ِالعيدِكاإلماـِخيطِبفقدِانتهتِالصالة :ِإذاِجاءِاإلنسافِيـو

ِكلكنِالِجيلسِحىتِيصلىِركعتُتِربيةِل نصواِِ-رْحهمِهللا-لمسجدِفإفِفقهاءِاْلنابلةِمعلـو
أمرِاْليضِأفِِ)ِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-علىِأفِمصلىِالعيدِحكموِحكمِاملساجدِكيدؿِعلىِذلكِأفِالنيب

لوِاإلنسافِالِجيلسِ(ِكىذاِيدؿِعلىِأفِحكموِحكمِاملساجدِكبناءِعليوِفإنوِإذِادخِتعتزلو
حىتِيصلىِركعتُتِربيةِاملسجدِأماِقضاءِصالةِالعيدِإذاِفاتتِفقدِِاختلفِفيهاِأىلِالعلمِ
فمنهمِمنِقاؿِإهناِتقضىِعلىِصفتهاِكمنهمِمنِقاؿِإهناِالِتقضىِكالقائلوفِأبهناِالِتقضىِِ

معةِلكنِيقولوفِْلهناِصالةِقدِشرعتِعلىِكجوِِالجتماعِفالِتقضىِإذاِفاتتِكصالةِاجل
صالةِاجلمعةِجيبِأفِيصلىِاإلنسافِبدْلاِصالةِالظهرِْلهناِفريضةِالوقتِأماِصالةِالعيدِ
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 http://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=4074 المصدر(  



 

 

 

فليسِْلاِبدؿِفإذاِِفاتتِمعِاإلماـِفإنوِالِيشرعِقضاؤىاِكىذاِىواِختيارِشيخِاإلسالـِابنِ
 ( 89)ِكىوِعندمِأقربِإىلِالصوابِمنِالقوؿِِِبلقضاءِكهللاِأعلم-رْحوِهللا-تيميو

 الشيخِدمحمِبنِصاحلِالعثيمُت

  
ِالعيدِكاإلماـِخيطبِفهلِالشيخِرْحوِهللاِتعاىلسئػلِفضيلػةِِ-  :ِإذاِجػاءِاإلنسافِيـو
 ؟ِجيلسِأكِيقضيِصالةِالعيدِ

ِاجلٕاة :  
ِكماِىو ِالعيدِكاإلماـِخيطبِفقدِانتهتِالصالة  فأجابِفضيلتوِبقولو:ِإذاِجاءِاإلنسافِيـو

،ِكلكنِالِجيلسِحىتِيصليِركعتُتِربيةِللمسجد،ِفإفِفقهاءِاْلنابلةِػِرْحهمِهللاِػِ معلـو  
نصواِعلىِأفِمصلىِالعيدِمسجدِحكموِحكمِاملساجدِكيدؿِعلىِذلكِأفِالنيبِملسو هيلع هللا ىلصِأمرِاْلِ

 يضِأفِتعتزلو،ِكىذاِيدؿِعلىِأفِحكمِِاملساجد،ِكبناءِعليوِفإنوِإذاِ
 دخلوِاإلنسافِالِجيلسِحىتِيصليِركعتُتِربيةِاملسجدِ

 أماِقضاءِصالةِالعيدِإذاِفاتتِفقدِاختلفِفيهاِأىلِالعلم

 فمنهمِمنِقاؿ:ِإهناِتقضىِعلىِصفتها

ِكمنهمِمنِقاؿ:ِإهناِالِتقضى  
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 العثٌمٌن ابن للشٌخ الدرب  على نور فتاوى ( 



 

 

 

 ىِإذاِفاتتكالقائلوفِأبهناِالِتقضىِيقولوف:ِْلهناِصالةِشرعتِعلىِكجوِاالجتماعِفالِتقض
كصالةِاجلمعة،ِلكنِصالةِاجلمعةِجيبِأفِيصليِاإلنسافِبدْلاِصالةِالظهر؛ِْلهناِفريضةِالوقِِ

 ةِالعيدِفليسِْلاِبدؿ،ِفإذاِفاتتِمعِاإلماـِفإنوِالِيشرعِقضاؤىا،ِكىذاِىوت،ِأماِصال
 كىوِعندمِأصوبِمنِالقوؿِِبلقضاء،ِكهللاِِِ-ْحوِهللاِرِ-اختيارِشيخِاإلسالـِابنِتيميةِِ
 ( 90)ِأعلمِ

 
 ؟ِىلِتقضىِصالةِالعيدِإذاِفاتت-

 اجلٕاة :

( 91)اقاؿِابنِعثيمُت:ِإذاِفاتتوِفإنوِالِيقضيه  

                        
 

 حكمِصالةِالعيدِفِحقِاملسافر؟-
 اجلٕاة :

ِكافِاملسافرِفِالبلدِالذمِتقاـِ قاؿِابنِعثيمُت:ِالِتشرعِصالةِالعيدِفِحقِاملسافرِلكنِإذا
 ( 92)فيوِصالةِالعيدِفإنوِيؤمرِِبلصالةِمعِاملسلمُت
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 السلفٌة سحاب شبكة   6731 العثٌمٌن البن العٌد فتاوي ( 
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 (214/ 16) الفتاوى مجموع ( 
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 -1/ِالشيخِصاحلِبنِفوزافِالفوزافِ

ضعها،ِحىتِيفارؽِاملصلي؛ِلقوؿِمنِأحكاـِصالةِالعيدِأنوِيكرهِالتنفلِقبلهاِكبعدىاِفِمِو  
ِعيدِ-هللاِعليوِكسلمِ-)خرجِالنيبِصلى:ِ-رضيِهللاِعنهماِ-ابنِعباس ؛ِفصلىِركعتُتِِيـو

؛ِكلئالِيتوىمِأفِْلاِراتبةِقبلهاِأكِبعدىاِ.ِمتفقِعليوِملِيصلِقبلهماِكالِبعدمها(    

 (أىلِاملدينةِالِيتطوعوفِقبلهاِكالِبعدىاِ)ِقاؿِاإلماـِأْحد:ِ 

ِكافِيصليِقبلِملِأمسعِأحداِمنِع)ِكقاؿِالزىرم:ِِ لمائناِيذكرِأفِأحداِمنِسلفِىذهِاْلمة
 ِ(ِ.ِتلكِالصالةِكالِبعدىا،ِككافِابنِمسعودِكحذيفةِينهيافِالناسِعنِالصالةِقبلها

كافِإذاِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-أفِالنيبِ)فإذاِرجعِإىلِمنزلو؛ِفالِأبسِأفِيصليِفيو؛ِملاِركلِأْحدِكغَته،ِِ
لعيدِأكِفاتوِبعضهاِقضاؤىاِعلىِكيسنِملنِفاتتوِصالةِا(ِِركعتُتدخلِإىلِمنزلو؛ِصلىِ

ِقولوِِصفتها،ِأبفِيصليهاِركعتُت صلىِ-؛ِبتكبَتاُتاِالزكائد؛ِْلفِالقضاءِحيكيِاْلداء؛ِكلعمـو
؛ِأضاؼِِفإذاِفاتتوِركعةِمعِاإلماـ(ِِفماِأدركتم؛ِفصلوا،ِكماِفاتكم،ِفأسبواِ)ِ-هللاِعليوِكسلم

فإذاِانتهت؛ِصالىاِقضاء،ِكالِإليهاِأخرل،ِكإفِجاءِكاإلماـِخيطب؛ِجلسِالستماعِاخلطبة،ِ
( 93)ِأبسِبقضائهاِمنفرداِأكِمعِمجاعة  
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%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF/ 

   



 

 

 

 الشيخِعبدِالعزيزِبنِِبز/2ِ-

 
ِمنِعبدِالعزيزِبنِعبدِهللاِبِحكمِأتديةِصالةِقبلِصالةِالعيدِ- نِِبزِإىلِحضرةِاْلخِاملكـر

 ع.ِغ.ِع.ِسلموِهللا

 كبعدِ،ِسالـهِعليكمِكرْحةِهللاِكبركاتو

/29/7ِريخِكَت2984ِفأشَتِإىلِاستفتائكِاملقيدِإبدارةِالبحوثِالعلميةِكاإلفتاءِبرقمِ
 ؟ِىػوِالذمِتسأؿِفيوِعنِحكمِالصالةِقبلِصالةِالعيدين1407ِ

 : اجلٕاة

كأفيدِكمِأبفِصالةِالعيدينِإذاِصليتِفِاملسجدِفإفِاملشركعِملنِأتىِإليهاِأفِيصليِربيةِ
ِقولوِِ؛ِاملسجدِكلوِفِكقتِالنهيِفِأصحِقويلِالعلماء -لكوهناِمنِذكاتِاْلسبابِلعمـو

 فالِجيلسِحىتِيصليِركعتُت(ِ)ِإذاِدخلِأحدكمِاملسجد:ِ-ملسو هيلع هللا ىلص

 :ِِإذاِدخلِأحدكمِاملسجدِفالِجيلسِحىتِيصليِركعتُتِ-ملسو هيلع هللا ىلص-قولوِ
ْلنوِِ؛ِأماِإذاِصليتِفِاملصلىِاملعدِلصالةِالعيدِفإفِاملشركعِعدـِالصالةِقبلِصالةِالعيد

 كْلنوِالِسينةِلصالةِالعيدِقبلهاِكالِبعدىاِ،ِليسِلوِحكمِاملساجدِمنِكلِالوجوه

 ( 94)كالسالـِعليكمِكرْحةِهللاِكبركاتوِ،ِملاِفيوِرضاهكفقِهللاِاجلميعِ
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 -1/ِِالشيخِدمحمِبنِصاحلِالعثيمُت

ِ   

-كردِلكمِفِكتابِحوؿِصالةِالعيدينِأسئلةِعنِصالةِالعيدين،ِكفِالكتابِذكرمتِ:ِأفِ
ِكثَتِمنِالناس،ِفماِاْللِ؟ ِكتحيةِاملسجد،ِكعندماِصليناِأنكرِعلينا  مصلىِالعيدِلوِربية

: اجلٕاة  

مصلىِالعيدِيشرعِفيوِربيةِاملسجدِكغَتهِمنِاملساجد،ِإذاِدخلِاإلنسافِالِجيلسِحىتِيصليِ
.ِركعتُت  

 

ِ  

 السائلِ:ِحىتِكإفِكافِخارجِالقريةِ؟

: اجلٕاة  
حىتِكإفِكافِخارجِالقرية؛ِْلنوِمسجدِسواءِسورِأكِملِيسور،ِكالدليلِعلىِذلك:ِأفِِ

.ِمنعِالنساءِاْليضِأفِيدخلنِاملصلىِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-الرسوؿ  



 

 

 

 
 السائلِ:ِِكالِينكرِعلىِمنِترؾِالتحيةِ؟

 الشيخ:ِالِينكرِ؛ِْلفِبعضِالعلماءِ،ِقاؿِ:الِربيةِلوِ

( 95)جح:ِأنوِيصليِفيوِ؛ِْلنوِلوِربيةكلكنِالقوؿِالرا  

 -2/ِالشيخِعبدِالعزيزِبنِِبز

 :انسؤال 
اْلختِمنِمدينةِحائلِتسأؿِكتقوؿ:ِىلِجيوزِأفِنصليِركعتُتِربيةِاملسجدِكَننِنذىبِِ-

 ِلصالةِالعيدِفِمسجدِالعيد،ِأـِأهناِالِتصليِالركعتُتِربيةِاملسجدِفِمصلىِالعيد

 : اجلٕاة
وِحكمِاملساجد،ِليسِلوِربيةِاملسجد،ِبلِجيلسِاإلنساف،ِمصلىِالعيدِليسِلوِربية،ِليسِل

ِكانتِالصالةِفِاملسجدِاملعتاد،ِإذاِ كْلنوِكقتِهني،ِفهذاِمصلىِكليسِمسجدا،ِأماِإذا
ـِقوؿِصلواِالعيدِفِاملساجدِشرعتِربيةِاملسجدِكلوِفِكقتِالنهيِعلىِالصحيح؛ِلعمِو

كملاِرألِرجالِجلسِفِِ(إذاِدخلِأحدكمِاملسجدِفالِجيلسِحىتِيصليِركعتُتِ)ِِالنيبِملسو هيلع هللا ىلص:
عليوِالصالةِكالسالـ،ِأماِمصلىِالعيدِالذمِفِِ(قمِفصلِركعتُتِ)ِبعضِاْلايـِقاؿ:ِ

                                                 
ِ(22ِ-8البنِعثيمُتِ)ِ-املصدر:لقاءِالبابِاملفتوحِ(95ِِ



 

 

 

سِلوِحكمِاملسجد،ِفإذاِأتىِاإلنسافِكالشمسِملِترتفعِجلس،ِكالنيبِعليوِالصحراءِفهذاِلي
ِكافِيصليِقبل  ( 96)ِهاِكالِبعدىاِملسو هيلع هللا ىلصالصالةِكالسالـِما

 يبرا ٚفؼم يٍ أرٗ يصهٗ انؼٛذ  
 قبل اثٍ ثبص سمحّ اهلل رؼبىل :

 ْلنِذلكِىوِشعارِ؛ِلتكبيرالتهليلِوالعيدِأنِيكثرِمنِالمشروعِلمنِجلسِينتظرِصالةِا
 ( 97)ِلخطبةالمسجدِوخارجوِحتىِتنتهيِاجميعِفيِلسنةِللاوىوِ،ِليوماذلكِِ

 

يف ثٛبٌ ْم ٚشرتط نصالح انؼٛذ ػذد يؼني ٔحكى 
 يصبدفزٓب نٕٛو اجلًؼخ

 : انشٛخ  ػجذ انؼضٚض ثٍ ثبص
 انسؤال :

                                                 
96ِ فتاكلِنورِعلىِالدربِالبنِِبز(ِِ

(
14ِِ/13ِجمموعِِالفتاكلِ)97 .ِ)



 

 

 

ِمثالِن- ِاجلمعة ِكصالة ِمعُت ِعدد ِالعيد ِيشًتطِصالة ِىل ِيـو ِصادؼِالعيد ِلو ِاْلكم ِكما ،
اجلمعةِِبلنسبةِلصالةِاجلمعة،ِفقدِمسعتِأنوِالِمجعةِللمأمومُت،ِبعكسِاإلماـ،ِفكيفِذببِ

 ؟ِعلىِاإلماـِلوحده،ِككيفِيقيمهاِدبفرده

 اجلٕاة :
صالةِالعيد,ِكصالةِاجلمعةِمنِالشعائرِالعظيمةِللمسلمُت،ِفاجلمعةِعيدِاْلسبوعِكصالةِ

سنوم,ِككلتامهاِكاجبةِاجلمعةِفرضِعُت,ِكصالةِالعيدِفرضِِِالعيد،ِعيدِاْلضحىِكالفطرِعيد
ِكاجلمعة،ِكاختلفِالعلماءِفِالعددِ كفايةِعندِاْلكثر,ِكفرضِعُتِعندِبعضِأىلِالعلم

املشًتطِْلماِكأصحِماِقيلِفِذلكِأفِأقلِعددِثالثةِفأكثر,ِكأماِاشًتاطِاْلربعُتِفليسِلوِ
افِتكوفِفِالبلد,ِأماِأىلِالربِأىلِالباديةِدليلِكاضحِيعتمدِعليو,ِكمنِشررهاِاالستيط

حجةِالوداع،ِصادؼِمجعةِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-كاملسافركفِفليسِعليهمِمجعةِكالِعيد,ِكْلذاِملاِحجِالنيبِ
ِالنحرِفدؿِذلكِعلىِأفِاملسافرينِليسِعليهمِعيدِكالِ يـو كملِيصليِمجعة,ِكملِيصليِعيداِن

ِاجلمعةِجازِملنِحضرِالعيدِمجعة,ِكىكذاِسكافِالباديةِالِعيدِ كالِمجعة,ِكإذاِكافقِالعيدِيـو
ملاِثبتِعنِالنيبِفِىذاِ ،ِفإنوِِ-عليوِالصالةِكالسالـ-أفِالِيصليِاجلمعةِكأفِيصليهاِظهراِن

)ِاجتمعِفِيومكمِىذاِعيدافِأنوِرخصِفِاجلمعةِملنِحضرِالعيد,ِقاؿ:ِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-ثبتِعنوِ
ِكالموفمنِشهدِالعيدِفالِمجعةِعليو( ملسو هيلع هللا ىلصِِ-,ِاملقصودِأنوِثبتِعنوِ-ملسو هيلع هللا ىلص-,ِأكِماِىذاِمعناه

خصةِملنِشهدِالعيدِأفِالِيصليِاجلمعة,ِكلكنِالِيدعِالظهرِبلِعليوِأفِماِيدؿِعلىِالِرِ-
ِكالليلةِفإذاِملِيصليِمجعةِصلىِظهران,ِ يصليِظهران؛ِْلفِهللاِأكجبِمخسِصلواتِفِاليـو

ِالِجيبِفيوِإالِأربع,ِبلِعليناِمخسِصلواتِسولِالعيدِفالعيدِصالةِسادسة,ِ كليسِلديناِيـو
ِاجلم اِاإلماـِعة,ِفإفِعليوِأفِيصليِالظهرِإذاِملِيصليِاجلمعة،ِأمفإذاِصادؼِالعيدِيـو



 

 

 

 ( 98)فليصليِِبلناسِملنِحضرِ

 ِانسؤال :

 ِِ-ماِىوِالعددِاملشًتطِإلقامةِصالةِالعيدِ؟

 قاؿِابنِِبزِرْحوِهللاِتعاىلِ:

 اجلٕاة :
ْلربعينِفليسِلوِاطِاشتراأماِ،ِلعيدِثالثةِفأكثرالجمعةِوالِأنِأقلِعددِتقامِبوِاْلقواأصحِ

( 99)يعتمدِعليوِدليلِصحيحِ  

 

 يف ثٛبٌ جٕاص انزخهف ػٍ صالح انؼٛذ دٌٔ ػزس         
 ٔيُغ ادلشأح ػُٓب                             

 انسؤال :
-ىلِجيوزِللمسلمِأفِيتخلفِعنِصالةِالعيدِبدكفِعذر؟ِكىلِجيوزِمنعِاملرأةِمنِأدائهاِمعِ

 الناسِ؟

                                                 
98ِِ)http://www.binbaz.org.sa/noor/7630ِ
ِ(12ِِ/13جمموعِالفتاكلِ)(99ِِ



 

 

 

 اجلٕاة :
ِكثَتِمنِأىلِالعلم،ِكجيوزِالتخلفِمنِبعضِاْلفرادِعنها،ِ لكنِصالةِالعيدِفرضِكفايةِعند

حضورهِْلاِكمشاركتوِإلخوانوِاملسلمُتِسنةِمؤكدةِالِينبغيِتركهاِإالِلعذرِشرعي،ِكذىبِ
بعضِأىلِالعلمِإىلِأفِصالةِالعيدِفرضِعُتِكصالةِاجلمعة،ِفالِجيوزِْلمِمكلفِمنِالرجاؿِ
اْلحرارِاملستورنُتِأفِيتخلفِعنها،ِكىذاِالقوؿِأظهرِفِاْلدلةِكأقربِإىلِالصواب،ِكيسنِ

حضورىاِمعِالعنايةِِبْلجابِكالتسًتِكعدـِالتطيب؛ِملاِثبتِفِالصحيحُتِعنِأـِِللنساء
أمرانِأفَِنرجِفِالعيدينِالعواتقِكاْليضِليشهدفِاخلَتِكدعوةِاملسلمُتِِ)عطيةِاهنع هللا يضرِأهناِقالت:

 ِ) :ِ،ِكفِبعضِألفاظو(ِكتعتزؿِاْليضِاملصلى
زبرجِفيو،ِفقاؿِملسو هيلع هللا ىلص:ِلتلبسهاِأختهاِمنِ فقالتِإحداىن:ِايِرسوؿِهللاِالِذبدِإحداانِجلباِبِن

دينِليشهدفِاخلَتِكدعوةِ.ِكالِشكِأفِىذاِيدؿِعلىِأتكيدِخركجِالنساءِلصالةِالعي(ِجلباهبا
 ( 100)املسلمُت

 حكى رؼذد صالح انؼٛذ يف انجهذ انٕاحذ

 انسؤال :
 ِ-حكمِتعددِصالةِالعيدِفِالبلدِ؟

 اجلٕاة : 
 قاؿِابنِعثيمُت:

                                                 
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/2492ِ املصدرِ:(100ِِ



 

 

 

( 101)كماِإذاِدعتِاْلاجةِإىلِاجلمعةِِذلكِفالِأبسِِإذاِدعتِاْلاجةِإىل  
حكى رؼذد صالح انؼٛذ يف ادلسجذ انٕاحذ             

: انشٛخ ػجذ انؼضٚض ثٍ ثبص  

صالةِالعيدينِفِاملسجدِعدةِمجاعاتِكآخرِمجاعةِخيطبِاإلماـِفِصالةِالعيدينَِنرجِ
للمصلىِذكوراِكإانَث،ِكلكنِفِحالةِاملطرِنصليِفِاملسجد؛ِْلفِمصلىِالعيدِمكشوؼ،ِ
ِِبلصالةِعدةِ كىذاِاملسجدِالذمِنصليِفيوِصغَتِاْلجمِحبيثِالِيتسعِللمصلُت،ِفنقـو

ِاإلماـِإبلقاءِخطبةِالعيد،ِفهلِىذهِالصالةِمراتِمجاعةِبع دِمجاعة،ِكفِآخرِاجلماعةِيقـو
 .صحيحةِأـِال؟ِنرجوِاإلفادة،ِجزاكمِهللاِخَتا

 صالةِالعيدينِفِاملسجدِعدةِمجاعاتِكآخرِمجاعةِخيطبِاإلماـ

الِحرجِفِالصالةِفِاملسجد،ِلكنِإذاِتيسرِفِالصحراءِفهوِأفضل،ِفِالصحراءِإذاِملِيكنِ
ىناؾِمانعِمنِمطرِفإفِالصالةِفِالصحراءِىيِالسنة،ِصالةِالعيدِكاالستسقاء،ِفإذاِمنعِ

ِكا فِماِىناؾِمانع،ِفالِأبسِمانعِمنِجهةِاملطرِصلواِفِاملساجدِكالِحرجِفِذلك،ِحىتِكلو
ِكافِىناؾِ ِبملسجد،ِلكنِاْلفضلِأفِتكوفِصالةِالعيدِكصالةِاالستسقاءِفِالصحراء،ِكإذا
مانعِفالِحرجِفِصالُتاِفِاملساجد،ِكالسنةِأفِتكوفِصالةِكاحدة،ِيصليِِبلناسِصالةِ

ركعتُتِِكاحدة،ِكخيطبِِبلناس،ِكمنِفاتتوِالصالةِصلىِفِبيتوِأكِفِاملسجدِبعدِالناس
كاْلمدِِكيكفيوِذلك،ِكالِحاجةِإىلِإعادةِالصالةِِبلناس،ِبلِيصليِِبلناسِاجملتمعُتِ

ِكلِمنِجاءِصلى،ِسواءِمجاعةِأكِكحدهِاْلمدِ كيصليِهبمِكخيطبِهبمِمثِبعدِذلكِإذاِخرجوا
،ِأكِصالىاِفِبيتوِإذاِماِأدرؾِالناسِكفِإمكاهنمِأفِيلتمسواِمسجداِأكسعِحىتِيصلواِ

                                                 
ِ(16ِ/224جمموعِالفتاكلِ)ِ(101



 

 

 

بعضِالبعد،ِحىتِيصلواِمج ِكافِغَتِجماكرِككافِبعيداِن يعا،ِفِإمكاهنمِأفِيلتمسواِمسجداِكلو
مجيعان،ِأماِأفِيصليِمجاعةِبعدِمجاعةِفهذاِالِنعلمِلوِأصالن،ِالِفِاجلمعةِكالِفِالعيد،ِبلِ
كفِيصليِاإلماـِِبْلاضرينِفِاجلمعةِكاْلعيادِكمنِفاتتوِصلىِكحده،ِفِاجلمعةِيصليِظهراِن

 ( 102)العيدِيصليِركعتُتِكاْلمدِِكماِيصليِمعِاإلماـِكيكفيِكاْلمدِ

 أحكبو خطجخ انؼٛذ
 :  انشٛخ حمًذ ثٍ صبحل انؼثًٛني

 انسؤال :
 -ِىلِللعيدِخطبةِأـِخطبتافِ؟

 اجلٕاة :
 قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ:

( 103)احدة،ِكإفِجعلهاِخطبتُتِفالِحرجِِكالسنةِأفِتكوفِللعيدِخطبةِ  

 انسؤال :

                                                 
 املػصػدرِ:(102ِِ

https://www.google.com/url?q=http://www.binbaz.org.sa/noor/7637&sa=U&ved=0ahUKEwjH4PPSmdX

NAhVnDZoKHUHVAegQFggGMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEwRYHIIcQKAQx-

sedRlCvZRY0Imwِْحوِهللاِ:ِاملوقعِالرمسيِلسماحةِالشيخِابنِِبزِِرwww.binbaz.org.saِ

ِِِِ
ِ(ِ.16ِ/248جمموعِِالفتاكلِ)(103ِِ



 

 

 

 ِ-ِحكمِتقدميِخطبةِالعيدِعلىِالصالةِ؟

 اجلٕاة :
 قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ:

( 104)اِالصحابةِمهنع هللا يضرِةِأنكرىتقدميِخطبةِالعيدينِعلىِالصالةِبدع  

 

 انسؤال :
 ِ-ِىلِيبتدلءِاخلطيبِخطبةِالعيدِِبالستغفارِأكِِبلتكبَتِ؟

ِاجلٕاة :  

 قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ:

أماِاالستغفارِفالِتستفتحِبو،ِكالِأعلمِأحداِقاؿِبوِ.ِ-أ  

كأماِالتحميد،ِأكِالتكبَتِفالعلماءِخمتلفوفِفِىذاِ:ِ-ب  

ِبلتكبَت.ِكمنهمِمنِقاؿ:ِتبدأِِبلتحميدِ.فمنهمِمنِقاؿ:ِتبدأِ  

( 105)كاْلمرِفِىذاِكاسعِ  

                                                 
ِ(ِ.16ِ/249جمموعِِالفتاكلِ)(104ِِ
ِ(ِ.16ِ/248جمموعِِالفتاكلِ)(105ِِ



 

 

 

 انسؤال :
 ِِِ-ِحكمِحضورِخطبةِالعيدِ؟

ِاجلٕاة :  

 قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ:

( 106)ضرِكاستمعِكانتفعِكمنِشاءِانصرؼِحضورىاِليسِبواجبِفمنِشاءِح  

 انسؤال :
 -ِحكمِالكالـِأثناءِخطبةِالعيدِ؟

 اجلٕاة : 
 قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ:

هِممنِخياربو،ِأكِيسالِشكِأفِمنِاْلدبِأفِالِيتكلم؛ِْلنوِإذاِتكلمِأشغلِنفسو،ِكأشغلِغَِت
( 107)معوِكيشاىدهِ  

 انسؤال :
ِاخلطيبِفِخطبةِالعيدِأكِيكوفِجالساِ-ِ  ؟ِىلِالسنةِأفِيقـو

                                                 
 (ِ.16ِ/249جمموعِِالفتاكلِ)(106ِِ
ِ(ِ.16ِ/247جمموعِِالفتاكلِ)(107ِِ



 

 

 

 قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ:

( 108)عةِكالعيدِأفِيكوفِاخلطيبِقائماِالسنةِفِاخلطبةِفِاجلم  

 انسؤال :
 -ِىلِيسنِلإلماـِأفِخيطبِعلىِمنربِفِصالةِالعيدِ؟

 اجلٕاة :
:قاؿِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِتعاىلِ  

يرلِبعضِالعلماءِأنوِسنةِ.ِ-أ  

كذىبِبعضِالعلماءِإىلِأفِاخلطبةِبدكفِمنربِأكىلِ.ِ-ب  

( 109)كاْلمرِفِىذاِكاسعِ  

 
 ثٛبٌ حكى ادلصبفحخ، ٔادلؼبَقخ ثؼذ صالح انؼٛذ

 

 انسؤال : 
                                                 

ِ(ِ.16ِ/247جمموعِِالفتاكلِ)(108ِِ
ِ(ِ.16ِ/250جمموعِِالفتاكلِ)ِ(109ِ



 

 

 

سئلِفضيلةِالشيخِ-ِرْحوِهللاِتعاىلِ-:ِماِحكمِاملصافحة،ِكاملعانقةِكالتهنئةِبعدِصالةِالعيدِ
 ؟

اْلشياءِالِأبسِهبا؛ِْلفِالناسِالِيتخذكهناِعلىِسبيلِالتعبدِفأجابِفضيلتوِبقولو:ِىذهِ
كالتقربِإىلِهللاِعزِكجل،ِكإمناِيتخذكهناِعلىِسبيلِالعادة،ِكاإلكراـِكاالحًتاـ،ِكمادامتِعادةِ

ِكماِقيلِكاْلصلِفِاْلشيا ءِحلِكمنعِعبادةِملِيردِالشرعِِبلنهيِعنهاِفإفِاْلصلِفيهاِاإلِبحة
( 110)إالِإبذفِالشارع  

 

 يف ثٛبٌ  احلكًخ يٍ خمبنفخ انطشٚق يف انؼٛذ
 

أفِفاجلواب:ِاملتابعةِلرسوؿِهللاِملسو هيلع هللا ىلص:ِ ِكافِملؤمنوِكالِمؤمنةوِإذاِقضىِالٌِلِكِرسولوِأمراِن }كما
ِكرسولوِفقدِضٌلِضلٰػالِنيكوفِْلمِاخلَتةِمنِأمرىمِكمنِيعصِالِلٌِ

ِكالِتقضيِ ٌمبيناِن﴿36﴾{]اْلحزاب:36[،ِكملاِسئلتِعائشةِاهنع هللا يضر:ِماِِبؿِاْلائضِتقضيِالصـو
،ِكالِنؤمرِبقضاءِالصالة"،ِفهذهِ الصالة؟ِقالتِاهنع هللا يضر:ِ"كافِيصيبناِذلكِفنؤمرِبقضاءِالصـو

 ىيِاْلكمةِ.

كعللِبعضِالعلماءِأبنوِإلظهارِىذهِالشعَتةِفِأسواؽِاملسلمُتِكعللِبعضهمِأبنوِْلجلِأفِ
ِالقيامة  يشهدِلوِالطريقافِيـو

                                                 
209ِ_ِالصفحة_16املصدر:ِالكتابِ_جمموعِفتاكلِكرسائلِالعثيمُتِ_اجلزءِِ(110ِ

http://tanzil.net/#54:1


 

 

 

( 111)هللاِأعلمكقاؿِبعضهم:ِللتصدؽِعلىِفقراءِالطريقِالثاين.ِك  

 ْم انسُخ انزْبة دلصهٗ انؼٛذ يبشٛب أٔ ساكجب 
:رْحوِهللاِتعاىلِِقاؿِابنِعثيمُت  

ِكافِحيتاجِإىلِالركوبِفالِ ( 112)أبسِأفِيركبيسنِأفِيكوفِماشياِإالِإذا  

 

ػذد أٚبو انؼٛذ يف ثٛبٌ كى  

: انسؤال  

 ؟ِايـِالعيد.ِىلِىذهِالزايدةِصحيحةمنِالناسِمنِيزيدِفِأ-

: اجلٕاة  

ِاْلكؿِعيدِليسِفيوِإشكاِِ عليوِالصالةِ-لقوؿِالنيبِِؿ,ِكالثاينِكالثالثِعيدِأيضان؛اليـو
كلمةِأايـِمجع.ِكِِ(ِفإهناِأايـِعيدِِكانتاِتغنيافِ)أمِاجلاريتُتِاللتُت؛ِِ(ِدعهما)ِ:ِ-ِكالسالـ

ِكلهاِعيد,ِإالِفِمسألةِكاحدةِكىيِِالثةكأقلِاجلمعِث فالِحرجِأفِاإلنسافِجيعلِاْلايـِالثالثة
ِالثاينِكالثالثِمنِشهرِشواؿِالصياـ ِلليـو ـِِِ؛ِفالصياـِلوِقاؿِإنوِلنِيصـو ْلفِصومهاِحرا

                                                 
ِِببِصالةِالعيدينِ-املصدر:ِجمموعِفتاكلِكِرسائلِالشيخِدمحمِصاحلِالعثيمُتِاجمللدِالسادسِعشرِ(111ِِ
ِ(16ِ/235جمموعِالفتاكلِ)(112ِِ



 

 

 

ِأفِأايـِالتشريقِالِجيوزِصومهاِفإذاِأضفناِِكالعيد، فهذاِالِجيوزِأماِفِذمِاْلجةِفمعلـو
ِالعيدِصارتِأربعة ماِيفعلوِالناسِمنِأفراح,ِفنقوؿِكلعلكِتريدِأفِ،ِثالثةِأايـِليـو  

( 113)ِىيِثالثةِأايـِفِالعيدين:ِعيدِاْلضحى,ِكعيدِالفطر  

 

 كٛف ٚكٌٕ اإلَسبٌ يف انؼٛذ  
 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:          انسؤال

زائدان،ِ- سؤالوِاْلخَت،ِكاْلخَتِفِلقائناِىذاِيقوؿ:ِنرلِبعضِالناسِيبتهجِفِالعيدِابتهاجاِن
كيلبسِاملالبسِالفضفاضةِكاملشلحِالفخم،ِكيركبِالسيارةِالفارىة،ِكيسَتِفِالشارعِمسعراِن

كيلتصقِ أكداجو،ِبينماِنرلِبعضِالناسِالِيرفعِفِالعيدِرأساِن ِبملسكنة،ِكيقوؿ:ِخدهِانفخاِن
ليسِالعيدِلبسِاجلديد،ِكإمناِالعيدِقبوؿِالعمل.ِبينماِجندِبُتِىاتُتِالطبقتُتِىوةِسحيقةِ

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ؟ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتوحيِِبلتناقضِفِاجملتمعِاإلسالمي،ِفماِىوِاْللِاْلجدرِكفقكمِهللا

 : اجلٕاة
فِملبوسوِكمركوبوِكىيئتو،ِكالِ متعاظماِن الشيخ:ِاْللِاْلجدرِكسط،ِفالِيكوفِاإلنسافِمتكرباِن

مستكينان،ِبلِينبغيِأفِيظهرِالفرحِكالسركرِكيلبسِأحسنِثيابوِكيتجملِللعيد،ِيك وفِمتبذالِن
ِسركرِكفرح،ِكْلذاِرخصِفِأايـِالعيدِمنِاللعبِماِملِيرخصِفِغَتهِ كيشعرِنفسوِأبنوِفِيـو

                                                 
ِ[117ِاملفتوحِ]ِلقاءِالباب-سلسلةِلقاءاتِالبابِاملفتوحِ-املصدر:ِفتاكمِابنِعثيمُتِ(113ِِ



 

 

 

يكوفِاْلقِ ِاملبارؾ،ِكدائماِن بُتِررفُتِْلجلِأفِتناؿِالنفسِحظهاِمنِالفرحِهبذاِاليـو
 ( 114)متطرفُت؛ِإفراطِكتفريط

ِ 

 يف حكى أخز انضُٚخ ٕٚو انؼٛذ 

: انشٛخ انفٕصاٌ  

–كانتِللنيبِ)ِبلبسِأحسنِالثياب،ِْلديثِجابر:ِِيسنِأفِيتجملِاملسلمِلصالةِالعيدِ
ِاجلمعةِ-ملسو هيلع هللا ىلص ِكافِِ(ِحلةِيلبسهاِفِالعيدينِكيـو ركاهِابنِخزديةِفِصحيحو،ِكعنِابنِعمرِأنو

 ( 115)ِإبسنادِجيديلبسِفِالعيدينِأحسنِثيابوِركاهِالبيهقيِ

 : انشٛخ اثٍ ػثًٛني
ِسئػلِفضيلػةِالشيخِػِرْحوِهللاِتعاىلِػ:ِماِرأيكمِفيماِيقولوِبعضِالفقهاءِمنِأفِاملعتكفِخيرج

 للعيدِفِثيابِاعتكافو؟

أفِيتجملِاإلنسافِسواءِِفأجابِفضيلتوِبقولو:ِرأيناِأفِىذاِخالؼِالسنة،ِكأفِالسنةِفِالعيدِ
( 116)اكافِمعتكفِن  

                                                 
ِِِِِِِِِِِ[75ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِفتاكلِنورِعلىِالدرب:ِالشريطِرقمِ]ِ(114ِِ

www.binothaimeen.comِموقعِالشيخِدمحمِبنِصاحلِالعثيمُتِ:ِ
ِدرِ:ِمنِموقعِالشيخِصاحلِبنِفوزافِبنِعبدِهللاِالفوزافاملص(115ِِ
ِشبكةِسحابِالسلفيةِ.ِ-فتاكلِِ–7431ِ–العيدِالبنِعثيمُتِ(116ِِ



 

 

 

 حكى انزُٓئخ ثبنؼٛذ
 :ِ/ِالشيخِالعثيمُت1-

 انسؤال :ِ
 ؟ِىلِىناؾِصيغةُِمفوظةِعنِالسلفِفِالتهنئةِِبلعيد-

 اجلٕاة :

،كعلىِفرضِأهناِملِتقعِ-مهنع هللا يضر-قاؿِابنِعثيمُت:ِالتهنئةِِبلعيدِقدِكقعتِمنِبعضِالصحابةِ
 ( 117)مورِالعاديةِاليتِاعتادىاِالناسفإهناِاآلفِمنِِاْل

 :ِشيخِابنِِبز/ِال2-ِ

:ِقاؿِابنِِبز  

ِالعيدِأكِغَتهِتقبلِهللاِمناِكمنكِأعمالناِالصاْلة-أ الِحرجِأفِيقوؿِاملسلمِْلخيوِفِيـو  

( 118)كالِأعلمِفِىذاِشيئاِمنصوصا-ب  

ِِ 

ِ 

                                                 
ِ[(.208/16)جمموعِالفتاكلِ](117ِِ
ِ(13ِ/25جمموعِالفتاكلِ)(118ِِ



 

 

 

 

 يف ثٛبٌ حكى انزُٓأح ثبنؼٛذ قجم ٕٚو أٔ ٕٚيني
 :ِِالشيخِالفوزاف

 ِانسؤال :ِ
ِأكِيومُتِ-  ؟ِىلِجيوزِالتهنئةِقبلِالعيدِبيـو

بنيِفىػوزافِالػفىوزىافِِ ػفظويِهللا-سئلِالشَّػٍيخِالعاٌلمةِصػاحلِي  -:حى
•ِِ انتشرِبُتِالناسِفِىذهِاْلايـِرسائلِعربِاجلواؿِتتضمنِربرميِالتهنئةِِبلعيد،ِقبلِالعيدِبيـو

 أكِيومُتِكأنوِمنِالبدع؟ِفماِرأمِفضيلتكم؟

 : اجلَــــــَٕاة  ِ
الِأعلمِىذاِالكالـ،ِىذاِركجوه،ِكالِأعلمِلوِأصال.كيفِيهنأِبشيئِملِحيصل،ِالتهنئةِتكوفِ”

ِالعيد،ِمعِأهناِالِدليلِعليها؛ِلكنِاإلماـِأْحدِرْحوِهللاِعليو ِالعيدِأكِبعدِيـو يقوؿ:ِأانِالِِيـو
 .أبدأِهبا،ِكلكٍتِأردِعليِمنِبدأينِكىنأين

ِالعيدِفالِأعلمِأهناِحصلتِمنِ○ ِالعيد،ِأماِقبلِيـو ِالعيدِأكِبعدِيـو كالتهنئةِمباحة،ِفِيـو
ِالعيد  .السلفِكأهنمِيهنئوفِقبلِيـو



 

 

 

ِالعيد،ِمعِأهناِالِدليلِعليها؛ِكيفِيهنأِبشيئِملِحيصل،ِالتهنيئةِتكِو○ ِالعيدِأكِبعدِيـو فِيـو
 ( 119)ِ.“لكنِاإلماـِأْحدِرْحوِهللاِعليوِيقوؿ:ِأانِالِأبدأِهبا،ِكلكٍتِأردِعليِمنِبدأينِكىنأين

ِ 

 ثـ )كم ػبو ٔأَزى خبري( حكى انزُٓئخ
 

 لباينِرْحوِهللا:ْلقوؿِاإلماـِاِ-/1
 

 : لباينِرْحوِهللاْلقاؿِاإلماـِا
راعتكمِأماِكلِعامِوأنتمِبخيرِىذهِهللاِنتمِبخيرالِأصلِلهاِوحسبكِتقبلِأقولِكلِعامِو

 !فيِغفلةِمناالكفارِصارتِإليناِنحنِالمسلمينِيةِتح
 ( 120)ِوذكرِفإنِالذكرىِتنفعِالمؤمنين

 
 :ِكسئلِالشيخِابنِعثيمُتِرْحوِهللاِ-/2

 ىلِيقاؿِكلِعاـِكأنتمِخبَت؟
 :قاؿِرْحوِهللا

 ( 121)الفطرِضحىِكالِفِعيدْلكلِعاـِكأنتمِخبَتِالِتقاؿِالِفيعيدِا
                                                 

http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/thnih.mp3ِ رابػطِالصوتيػػةِ:ِ(119ِ

 (
323ِِرقمِشريطِكروالنِالهدىةِِؿسلساملصدر:120ِ
ِ(202املفتوحِ)ِلقاءِالباب(121ِِ



 

 

 

 كسئلِالشيخِالفوزافِحفظوِهللاِ-/3
 

 ؟ِايـْلعنِكلِعاـِكأنتمِخبَتِىلِىيِمشركعةِفِىذهِا
 -:حفظوِهللا-فقاؿ
 ( 122) جيوزِىذاِليستِمشركعةِكالِال

ِِِِ 

 انؼٛذ األٔلد انُقٕد فٙ إػطبءيف حكى 
 : انسؤال

وتعودناِفيِبالدناِأنِنعطيهمِحسبِيومِالعيدِسواءِالفطرِأوِاْلضحىِ،عندناِأرفالِصغار-
فهلِىذهِ،منِأجلِإدخالِالفرحِفيِقلوبهمِ،ماِيسمىِبِ)ِالعيدية(ِوىيِنقودِبسيطة

 أفيدوناِأفادكمِاللوِ.؟ِالعيديةِبدعةِأمِليسِفيهاِشيء

 :  انجٕاة
كبيراِكانِأوِ،وإدخالِالسرورِعلىِالمسلمِ،بلِىوِمنِمحاسنِالعاداتِ،الحرجِفيذلكِ

نبيناِمحمدِوآلوِِعلىوصلىِاللوِ،ِوأمرِرغبِفيوِالشرعِالمطهرِ.وباللوِِالتوفيق،صغيراِ
  123)وصحبوِوسلمِ

                                                 
ِ.229اإلجاِبتِاملهمةِفِاملشاكلِاملدْلمةِصِ(122ِِ
ِبازِبنِاللوِعبدِبنِالعزيزِعبدبرائسةِالشيخِِ(20195ِ)ِِرقمِالفتوىِواإلفتاءِالعلميةِللبحوثِلدائمةاِِ(ِاللجنة123ِ



 

 

 

حكى انغُبء ٕٚو انؼٛذ     
    الشيخِعبدِالعزيزِعبدِهللاِالراجحي

ِكماِجيوزِا ِالعيدِلكنِبشرطِأفِيكوفِالغناءِالُِمظورِفيوِ، جيوزِالغناءِمنِاجلوارمِالصغارِيـو
( 124)دـِاالختالطِبُتِالرجاؿِكالنساءِلغناءِللنساءِفِالعرسِكضربِالدؼ،ِكبشرطِع  

الشيخِعبدِالعزيزِعبدِهللاِالرا632ِ)ِمنحةِامللكِاجلليلِشرحِصحيحِدمحمِبنِإمساعيلِ(ِصِ
.ِجحي     

   حٛبء نألحٛبء ٕٚو انؼٛذألثذػخ صٚبسح ا               
 ِانسؤال :

ِالعيدِبدعةِفالرجاءِبيافِالسائلِيقوؿِ:ِ-  اْلكمِمماِمسعناِأفِزايرةِالناسِبعضهمِبعضاِيـو

ِبوِالناسِفِاإلسبقِِدباِيتعلقِبزايرةِا  ؟ِعيادْلخوافِكماِيقـو

 ِاجلٕاة :
فِحباجةِإىلِتفصيلِماِتكررِفنقوؿِآل:َننِقلناِمراراِكتكراراِكلسناِاِ-رْحوِهللا–لباينِْلالشيخِا
  إبجياز:

                                                 
ِبازِبنِاللوِعبدِبنِالعزيزِعبدبرائسةِالشيخِ(124ِِ



 

 

 

ِالعيدِمنُِمدَثتِاْلزايرةِا الشارعِ. نوِِيعٍتِتقييدِماِأرلقهاِالشارعْلمورِْلحياءِلألمواتِيـو
فزكركىاِفإهناِتذكركمِالِهنيتكمِعنِزايرةِالقبورِأِكنت)ِاْلكيمِ،قاؿِفِاْلديثِالصحيحِ

فِتقييدِالنصِأكِْلجيوزِتقييدهِبزمنِأكِدبكافِخاصِِالِفزكركىاِأمرِعاـ،الِفقولوِأِ(ِخرةِآلا
الذمِكلفِرسولوِالكرميِفقاؿِِكإمناِىوِمنِكظيفةِربِالعاملُت،ِقوِليسِمنِكظيفةِالناس،الإط

ًِإلىٍيًهمٍِِ﴿:ِِهللاِتعاىل ىِلًلنَّاًسِمىاِنيزًٌؿى ِلتػيبىُتًٌ ِالذًٌٍكرى  ِ( 125)﴾44﴿ِكىأىنٍػزىٍلنىاًِإلىٍيكى
ِكافِمنِنصِمطلقِ ِكافِمنِنصِعاـِكىوِخمصصِخصصوِ،ِكىوِمقيدِبينوفما الِماِكِ،ِكما

ِك:الِمطلقاِفِكلِأايـِالسنةِِ(فزكركىاِِالأِ)فحينماِقاؿِِفال، ِكيـو فرؽِبُتِِالفرؽِبُتِيـو
ِكاحدِأكِمساءِأكِظهرِاكِهنارِِأكِليالِإىلِآخره كذلكِنقوؿِ:كماِأفِزايرةِ. زمنِفِيـو

ِالعيدِخاصْلا ِالعيدِخاصِكزايرةِاحياءِلألْل،كذلكِزايرةِاِحياءِلألمواتِيـو حياءِْلحياءِيـو
ِالعيدِ:ِىوِماِألغيِمعِاِلألموات، سفِالشديدِبسببُِتافتِالناسِْلالزايرةِاملشركعةِيـو

إقامةِصالةِالعيدِفِاملساجدِاليتِيتفرقوفِفيهاِكالواجبِعليهمِمجيعاِأفِجيتمعواِفِِعلى
كلِأىلِالبلدِفهناؾِيلتقوفِكيصلوفِصالِالعيدِاملصلىِ:ىوِخارجِالبلدِيتسعِلِ.املصلى

كىناِِِريلةِحياتو،عطلتِىذهِالسنةِِاليتِكاظبِعليهاِالنيبِملسو هيلع هللا ىلصِكيتعارفوفِبطبيعةِاْلاؿ،
جيبِأفِنتنبوِْلاِفإنناِنعلمِمجيعاِقوؿِالنيبِ صالةِفِمسجدمِ)ِ:ِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ-مالحظةِمهمةِجداِن

فمعِأفِالصالةِفِمسجدهِأبلفِِ(املسجدِاْلراـِالِىذاِأبلفِصالةِمماِسوامهاِمنِاملساجدِإ
ِكافِيصليِصالةِعيدِالفطرِكعيدِا ِكىوِفِاملصلىِخارجِىذاِاملسجد،ِالإِِضحىْلصالةِما

 ؟ِِملاذا
نوِيريدِأفِجيمعِاملسلمُتِفِاملدينةِمنِكلِمكافِالقرلِاليتِحوْلاِفِمكافِكاحدِيتسعِْل-

 :ِْلمِمجيعا،ِىذهِاملصلياتِمعِالزمنِكمعِابتعادِالناسِعن

 .   كابتعادىمِعماِبقيِعندىمِمنِالعلمِ-عليوِالصالةِكالسالـ-سنةِالنيبِالتعرؼِعلىِ-

                                                 
ِ[44ِ]النحل:(125ِِ

http://tanzil.net/#87:1


 

 

 

قنعواِأبفِيقيمواِصالةِالعيدِفِاملساجدِكماِيفعلوفِِعادىمِعنِتطبيقها،ِكعنِالعملِهباابتِ-
ماِِرسوؿِعليوِالسالـِريلةِحياتو،فِصالةِاجلمعة،ِكالصلواتِاخلمس،ِأماِالسنةِفاستمرِال

 ( 126)  كإمناِيصليهاِفِاملصلىِصلىِصالةِالعيدِفِاملسجدِكلوِمرةِكاحدة،

 

 :قبل اإليبو اثٍ رًٛٛخ سمحّ اهلل رؼبىل  -
 

 [٢٣/١٦١ِ-عنِصالةِالعيدِكماِفِ]جمموعِالفتاكلِ
 وفِْلاِأعظمِمنِاجلمعةِ(.إهناِمنِأعظمِشعائرِاإلسالـ،ِكالناسِجيتمعِ)

 

 : ث انجـــــــــــبةأحـــــبدٚــــ
 

 انؼصب نإليبو يف خطجخ انؼٛذ اسزخذاو انقٕط أٔ - 
. ِعىلىىِقػىٍوسو  قاؿِاإلماـِأبوِداكدِرْحوِهللاِفِسننوِ:ِِببِخيىٍطيبي

ِ ِيىزًيدى ِعىٍن ِجىنىابو ِأىًِب ِعىٍن نىةى ِعييػىيػٍ ِاٍبني ِأىٍخبػىرىانى ِالرَّزَّاًؽ ِعىٍبدي ثػىنىا ِحىدَّ ِعىًلىٌو ٍِبني ِاْلٍىسىني ثػىنىا ٍبًنِحىدَّ
ِعىلىٍيًوِ.ِ-ملسو هيلع هللا ىلص-أىبًيًوِأىفَِّالنَِّبَِّاٍلبػىرىاًءِعىٍنِ ِيػىٍوـىِاٍلًعيًدِقػىٍوسناِفىخىطىبى  نيوًٌؿى

ِيػىٍوـىِاٍلعًِ ِالعيدِقوساِفخطبِكىوِمتكئِعليوِ،قولوِ:ِنيوًٌؿى  يًدِقػىٍوسناِأمِأعطيِيـو
 كاْلديثِحسنوِاْللباينِفِصحيحِسننِأيبِداكدِ.

                                                 
ِ(15()ِرقمِالفتول/527ِِشريطِرقم)ِلباينْلاملرجع/ِموقعِالشيخِا(126ِِ



 

 

 

ْٔ انْحَشْثَخِ ثٍََْٛ َٚذَْ٘ اإْلِيَبوِ َْٕٚوَ انْؼِٛذِ - 
َ
 ثَبة حًَْمِ انْؼََُضَحِ أ

ِاٍْلىٍكزىاعًِ ِأىبيوِعىٍمروك ثػىنىا ِحىدَّ ِقىاؿى ِاٍلوىلًيدي ثػىنىا ِحىدَّ ِقىاؿى ِاْلًٍزىاًميُّ ِاٍلميٍنًذًر ٍِبني ًِإبٍػرىاًىيمي ثػىنىا ِحىدَّ ِقىاؿى يُّ
ِ ِعىٍنِاٍبًنِعيمىرى ًفعه ِاٍلميصىلَّىِكىاٍلعىنػىزىةيِبػىٍُتىِأىٍخبػىرىينِانى ِيػىٍغديكًِإىلى ِصىلَّىِالِلَّيِعىلىٍيًوِكىسىلَّمى ِالنَّيبُّ ِكىافى قىاؿى

هىاِ. ٍيًوِفػىييصىلًٌيًِإلىيػٍ ًِِبٍلميصىلَّىِبػىٍُتىِيىدى ٍيًوِربيٍمىليِكىتػيٍنصىبي  يىدى
 )ِالعنزةِ(ِنصفِرمحِسنانوِفِأسفلوِ،ِ)ِكاْلربةِ(ِرمحِصغَتِعريضِالنصلِ.

 قبل اإليبو انجخبس٘ سمحّ اهلل يف صحٛحّ :- 
بًِإذىاِفىاتىويِاٍلًعيديِييصىلًٌيِرىٍكعىتػىٍُتًِ ِكىافىًِفِاٍلبػيييوًتِكىاٍلقيرىلًِلقىٍوًؿِالنَّيبًٌِِبى ِالنًٌسىاءيِكىمىٍن كىكىذىًلكى

ِأىيبِعيتػٍِ ىيٍمِاٍبنى ِمىٍوالى ٍِبنيِمىاًلكو ِأىنىسي ِ،ِكىأىمىرى ـً ِأىٍىلىِاإٍلًٍسالى اًِعيديانى بىةىًِِبلزَّاًكيىًةِصىلَّىِهللاِعىلىٍيًوِكىسىلَّمىِىىذى
ًِعٍكرًمىةيِ:ِأىٍىليِالسَّوىاًدِجيىٍتىًمعيوفىًِفِفىجىمىعىِأىٍىلىويِكىبىًنيًوِكِى ًةِأىٍىًلِاٍلًمٍصًرِكىتىٍكًبَتًًىٍمِ،كىقىاؿى صىلَّىِكىصىالى

ِعىطىاءهِ:ًِإذىاِفىاتىويِاٍلًعيديِصىلَّىِرىٍكعىتػىٍُتًِ. ـيِ،ِكىقىاؿى مىا ِكىمىاِيىٍصنىعيِاإٍلً  اٍلًعيًدِييصىلُّوفىِرىٍكعىتػىٍُتً
 

 :ِ: انسؤال
 تىِمصلىِالعيدماِيشرعِملنِأِ-

ِ)ع.ع.ع(ِمنِالرايضِيقوؿِفِسؤالو:ِالحظتِأفِبعضِالناسِ اْلخِالذمِرمزِالمسوِبػ
ِالقرآفِقبلِالصالة،ِعندماِأييتِلصالةِالعيدِ يصليِركعتُت،ِكبعضهمِالِيصلي،ِكبعضهمِيقرأ

كبعضهمِيشتغلِِبلتكبَتِ"هللاِأكرب،ِهللاِأكرب،ِالِإلوِإالِهللا،ِهللاِأكربِكِاْلمد"،ِأرجوِمنِ
ِكوفِالصالةِفِاملسجدِأكِ مساحتكمِتوضيحِحكمِالشرعِفِىذهِاْلمور،ِكىلِىناؾِفرؽِبُت

 ؟ِفِمصلىِالعيد
السنةِملنِأتىِمصلىِالعيدِلصالةِالعيد،ِأكِاالستسقاءِأفِجيلسِكالِيصليِربيةِاملسجد؛ِ

ِكانتِالصالةِفِاملس جدِْلفِذلكِملِينقلِعنِالنيبِملسو هيلع هللا ىلصِكالِعنِأصحابوِمهنع هللا يضرِفيماِنعلمِإالِإذا



 

 

 

ِ ِلعمـو ِاملسجد؛ ِيصليِربية ِفإنو ِدخلِأحدكمِاملسجدِفالِجيلسِحىتِِ)قوؿِالنيبِملسو هيلع هللا ىلص: إذا
 متفقِعلىِصحتو.(ِِيصليِركعتُت

كاملشركعِملنِجلسِينتظرِصالةِالعيدِأفِيكثرِمنِالتهليلِكالتكبَت؛ِْلفِذلكِىوِشعارِ
ِبقراءةِذلكِالي ِاشتغل ِكمن ِاخلطبة. ِحىتِتنتهي ِكخارجو ِفِاملسجد ِللجميع ِالسنة ِكىو ، ـو

 ػ( 127)قرآفِفالِأبس،ِكهللاِكيلِالتوفيقال

 

( فزــــــــــــــــبٖٔ انشٛــــــــخ اثـــــٍ ثـــبص سمحـــّ اهلل رــؼبىل فـٙ أحكــــبو صـــالح 1 
 انؼٛــذٚــٍ

؟ احلًذ أو ثبنزكجري انؼٛذ خطجخ اخلطٛت ٚسزفزح ْم  
ِاجٍليميعىةًِِكىخيٍطبىةِي:ِ...٢٢ِِ/٣٩٣ِِِالفتاكلِجمموعِفِهللاِرْحوِتيميةِابنِاإلسالـِشيخِقاؿ
ِِاٍلميتػىوىاًترىةًِِبلسُّنَّةًِِِبْلمدِتػيٍفتػىتىحِي ثىةِهِفىًفيهىاِااًلٍسًتٍسقىاءًِِخيٍطبىةِيِكىأىمَّا.ِِاٍلعيلىمىاءًِِكىاتًٌفىاؽًًِِ ًِفِِأىقػٍوىاؿِهِثىالى

اٍلًعيدًًِِِبلتٍَّكًبَتًِ:ِِكىالثَّاينِ.ِِكىاجٍليميعىةًِِلًِلًَِِِّبْلمدِتػيٍفتػىتىحِيِأىنػَّهىا:ِِأىحىديىىا.ِِكىغىٍَتًهًِِأىٍْحىدِمىٍذىىبًِ .ِِكى
ِأىنػَّهىا:ِِعيٍقبىةِىٍِبنِيِالِلًَِِّعىٍبدِيِذىكىرِىِقىدٍِِاٍلًعيدًِِكىخيٍطبىةِيًِِباًلٍسًتٍسقىاءًِِأىخىصًُِِّْلىنَّوِيِ؛ًِِباًلٍسًتٍغفىارًِ:ِِكىالثَّاًلثِي
اءًًِِمنًٍِِبوًِِأىخىذِىِمىنًٍِِبذىًلكِىِكىأىخىذِىًِِبلتٍَّكًبَتًِِتػيٍفتػىتىحِي قيلٍِِملىٍِِلىًكنٍِِ؛ِاٍلفيقىهى ِالِلَِّيِصىلَّىِالنَّيبًٌِِعىنٍِِأىحىدِهِيػىنػٍ
تػىتىحِىِأىنَّوِيِكىسىلَّمِىِعىلىٍيوًِ ِقىاؿِىِكىقىدٍِِذىًلكِىِغىٍَتًِِكىالىِِاٍسًتٍسقىاءِوِكىالىًِِعيدِوِخيٍطبىةِىِالىِِاْلٍىٍمدًًِِبغىٍَتًِِخيٍطبػىتىوِيِافػٍ
ؿِوًِذمِأىٍمرِوِكيلُِّ}ِِكىسىلَّمِىِعىلىٍيوًِِالِلَِّيِصىلَّى أِيِالىِِِبى ِـيِفػىهيوِىِِبْلمدًِفيوًِِيػيٍبدى ِخيىٍطيبِيِكىافِىِكىقىدٍِ.ِ{ِِأىٍجذى
رِيِاْلٍىجًٌِِخيطىبِى قيلٍِِكىملىٍِِعىاًرضىةِنِخيطىبناِاْلٍىجًٌِِخيطىبًِِكىغىيػٍ تػىتىحِىِأىنَّوِيِعىٍنوِيِأىحىدِهِيػىنػٍ ِدًِاْلٍىمًٍِِبغىٍَتًِِخيٍطبىةِنِافػٍ
بػىعيوِيِكىاْلٍىٍمدِيِكىالتَّشىهُّدِيِلًِلًَِِّاْلٍىٍمدِي:ِِاخٍليٍطبىةًًِِفًِِمٍنوِيِبيدَِِّالىِِفىاىلًَّذم بػىعيوِيِكىالتَّشىهُّدِيِالتٍَّسًبيحِيِيػىتػٍ ِالتٍَّكًبَتِيِيػىتػٍ

                                                 
ِاملصدرِ:عبدِالعزيزِبنِعبدِهللاِبنِِبزِجمموعِفتاكلِكمقاالتِمتنوعةِاجمللدِالثالثِعشر.(127ِِ



 

 

 

ينِىِلىوِيِخميًٍلًصُتِىِفىاٍدعيوهِي}ِ:ِِتػىعىاىلىِِكىقىاؿِىِالصَّاًْلىاتِيِاٍلبىاًقيىاتِيًِىيِىِكىىىًذهًِ ِاٍلعىالىًمُتِىِرىبًٌِِلًِلًَِِّاْلٍىٍمدِيِالدًٌ
.ِ} 

تػىتىحىهىاِإاٌلِِخيٍطبىةِنِخيىٍطيبِيِالىِِكىكىافِى:ِِاْلدمِفِالقيمِابنِكقاؿ ًِمنٍِِكىًثَتِوِقػىٍوؿِيِكىأىٌما.ِِالِلًٌِِحبىٍمدًِِافػٍ
ٍينًِِكىخيٍطبىةِىًِِباًلٍسًتٍغفىارًِِااًلٍسًتٍسقىاءًِِخيٍطبىةِىِيػىٍفتىًتحِيِإنٌوِيِاٍلفيقىهىاءًِ ِسيٌنةِهًِفيوًِِمىعىهيمٍِِفػىلىٍيسِىًِِبلٌتٍكًبَتًِِاٍلًعيدى

فىوِيِتػىٍقتىًضيِكىسينٌػتيوِيِاٍلبػىٌتةِىِكىسىٌلمِىِعىلىٍيوًِِالِلٌِِصىٌلىِالٌنيبٌِِعىنٍِ يعًِِاٍفًتتىاحِيِكىىيوِىًِخالى ِاْلٍىٍمدًِِبِاخٍليطىبًِِمجًى
ثىةًِِاٍلويجيوهًِِأىحىدِيِكىىيوِىِلًِلًٌِ أىػ.ًِسٌرهِيِالٌِلِيِقىٌدسِىٍِيًخنىاشِىِاٍخًتيىارِيِكىىيوِىِأىٍْحىدِىًِْلىٍصحىابًِِالٌثالى  

موقعوِفِكماِِبزِابنِاختيارِكىوِالسنةِمنِليسِِبلتكبَتِالعيدِخطبةِاستفتاحِأفِاخلالصة  

اْلاجةِخطبةِرسالتوِفِكاْللباين  

 موقعِالشيخِابنِِبزِ
 

ًٛني سمحـــّ اهلل رــؼبىل فـٙ أحكــــبو صـــالح ػث ٍــاثانشٛــخ  بٖٔــــفز( 2
 انؼٛــذٚــٍ

انؼٛذ؟ صالح حكـى يف فضٛهزكى سأ٘ يب: انسؤال  

ِعليهمِبلِيدىعوىا،ِأفِللرجاؿِجيوزِالِكأنوِ،"عُتِفرض"ِالعيدِصالةِأفِأرل:  اإلجبثخ
ِأفِاخلدكرِكذكاتِالعواتقِالنساءِأمرِبلِهباِأمرِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِْلفِحضورىا،

ِكىذاِاملصلى،ِيعتزلنَِِّكلكنِالعيدِصالةِإىلِخيرجنَِِّأفِأمراْليضِبلِالعيد،ِصالةِإىلِخيرجنَِّ
(ِتيميةِابن)ِاإلسالـِشيخِاختيارِىوِالراجحِإنوِقلتِالذمِالقوؿِكىذاِأتكدىا،ِعلىِيدؿ



 

 

 

ِيصلِكالِقضائها،ِكجوبِعلىِالدليلِلعدـِتقضىِالِفاتتِإذاِاجلمعةِكصالةِكلكنهاِهللاِرْحو
ِكقتِالوقتِْلفِظهران،ِبدْلاِاإلنسافِيصليِأفِجيبِفاتتِإذاِاجلمعةِصالةِْلفِشيئان،ِبدْلا

تقضىِالِفإهناِفاتتِفإذاِالعيدِصالةِأماِظهر،  

ِعلىِتشتملِاليتِالصالةِهبذهِيقومواِكأفِكجل،ِعزِهللاِيتقواِأفِاملسلمُتِإلخواينِكنصيحيت
ِاجتماعِإىلِدعواِالناسِأفِكلوِكرباهبم،ِكائتالفهمِبعضان،ِبعضهمِالناسِكرؤيةِكالدعاء،ِاخلَت
ِإىلِكالسالـِالصالةِعليوِالرسوؿِدعاىمِكقدِفكيفِمسرعُت،ِإليوِيصلوفِمنِلرأيتِْلوِعلى

بوعده؟ِيستحقونوِماِكتعاىلِسبحانوِهللاِثوابِمنِهباِينالوفِاليتِالصالة،ِىذه  

ِفِيكنِكأفِالرجاؿ،ُِملِعنِفَِّيبعدِأفِالصالةِىذهِإىلِخرجنَِِّإذاِالنساءِعلىِجيبِلكن
ِأمرِملاِكْلذاِمتربجات،ِأكِكمتطيباتِمتجمالتِخيرجنَِِّكأالِالرجاؿ،ِعنِالبعيدِاملسجدِررؼ
ِْلاِيكوفِالِإحداانِهللاِرسوؿِاي:ِقلنِسألنَّوِإليهاِِبخلركجِالنساءِكالسالـِالةالصِعليوِالنيب

ِيدؿِكىذاِالعباءة،ِيشبوِماِأكِاملالءة:ِكاجللبابِ،"جلباهباِمنِأختهاِسهالتلب:ِ"قاؿِجلباب،
متجلببةِاملرأةِزبرجِأفِالبدِأنوِعلى  

ِالِكنَِِّإذاِخبطبةِالنساءِخيصِأفِالرجاؿِخطبِإذاِالعيدػِصالةِإماـِػأعٍتِلإلماـِكينبغي
ِيذيلِأفِاْلكىلِمنِكلكنِكافية،ِفإهناِالرجاؿِخطبةِيسمعنَِِّكنَِِّإذاِأماِالرجاؿ،ِخطبةِيسمعنَِّ

ِحُتِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِفعلِكماِكيذكرىنَّ،ِيعظهنَِِِّبلنساءِخاصةِأبحكاـِاخلطبة
( 128)كذكرىنَِِّفوعظهنَِِّالنساءِإىلِربوؿِالعيدِصالةِفِالرجاؿِخطب  

 

 

                                                 
ِكتابِصالةِالعيدين.ِ-اجمللدِالسادسِعشرِِ-جمموعِفتاكلِكِرسائلِالشيخِدمحمِصاحلِالعثيمُتِ(128ِِ



 

 

 

 ْٔم ادلسجذ؟ حتٛخ نّ فزسٍ يسجذاا  انؼٛذ يصهٗ ٚ ؼـذ   ْم: انسؤال
؟ ادلسجذ حتٛخ ثغري ٚزُفم  

ِأفِاْليضِكالسالـِالصالةِعليوِالرسوؿِمنعِكْلذاِمسجد،ِالعيدِمصلىِنعم،ِ: اإلجبثخ
.ركعتُتِيصليِحىتِجيلسِفالِاإلنسافِدخلوِإذاِىذاِفعلىِِبعتزالو،ِكأمرىنِفيو،ِديكثن  

ِقبلهاِيصلِملِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِْلفِبعدىا،ِكالِالصالة،ِقبلِالِبغَتىا،ِيتنفلِالِكلكن
( 129)سببِْلاِاملسجدِربيةِلكنِبعدىاِكال  

 

 ؟ انؼٛذ    _آداة ْٙ يب  
 :ِتعاىلِهللاِرْحوِالعثيمُتِصاحلِبنِدمحمِِالعالمةِالشيخِقاؿ     

.ِالتكبَتِاستحباب  

 (ِ.الفطرِعيدِف)ِللعيدِاخلركجِقبلِكتراِسبراتِأيكل     

.العيدِلصالةِاإلنسافِيغتسل  

ِمصلىِإىلِخركجهاِعندِاجلميلةِالثيابِتلبسِفالِالنساءِأماِللرجاؿِكىذاِثيابوِأحسنِيلبس
.ِالعيد  

                                                 
ِِببِصالةِالعيدين.ِ-جمموعِفتاكلِكِرسائلِالشيخِدمحمِصاحلِالعثيمُتِاجمللدِالسادسِعشرِ(129ِِ



 

 

 

.ِِبعضاِبعضهمِالناسِيهٌتء  

( 130)ِآخرِمنِكيرجعِرريقِمنِخيرجِأفِالعيدِلصالةِخرجِملنِشرعي  

     

 انؼثًٛني صبحل ثٍ حمًذ انشٛخ ٔسُُّ انؼٛذ أحكبو

 فّٛ؟ انزٙ انسٍُ ْٙ ٔيب انؼٛذ، أحكبو ْٙ يب
:منهاِمتعددة،ِأحكاماِنِالعيدِفِهللاِجعل  

ِاإلماـِحضورِإىلِرمضافِمنِيـوِآخرِالشمسِغركبِمنِالعيدِليلةِفِالتكبَتِاستحباب:ِأكالِن
ِأك.ِاْلمدِكِأكربِهللاِأكرب،ِهللاِهللا،ِإالِإلوِالِأكرب،ِهللاِأكربِهللا:ِالتكبَتِكصيغةِللصالة،

.ِاْلمدِكِأكرب،ِهللاِأكرب،ِهللاِهللا،ِإالِإلوِالِأكرب،ِهللاِأكرب،ِهللاِأكرب،ِهللا:ِفيقوؿِثالَثِنِيكرب
.جائزِذلكِككل  

ِالنساءِترفعِكالِكالبيوت،ِكاملساجدِاْلسواؽِفِالذكرِهبذاِصوتوِاإلنسافِيرفعِأفِكينبغي
.بذلكِأصواُتن  

ِيـوِيغدكِالِكافِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِْلفِللعيد؛ِاخلركجِقبلِكتراِنِسبراتِوِأيكلِأف:َِثنياِن
.كسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِفعلِكماِكترِعلىِكيقتصرِكتران،ِسبراتِأيكلِحىتِالفطر  

                                                 
ِ   (ِ.223-16ِ/216)ِ جمموعِالفتاكل(130ِِ



 

 

 

ِإىلِخركجهاِعندِاجلميلةِالثيابِتلبسِفالِالنساءِأماِللرجاؿ،ِكىذاِثيابو،ِأحسنِيلبس:َِثلثاِن
ِليستِعاديةِثيابِفِأم"ِتفالتِكليخرجن":ِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِلقوؿِالعيد؛ِمصلى

.متربجةِمتطيبةِزبرجِأفِعليهاِكحيـرِتربج،ِثياب  

ِبعضِعنِمركمِذلكِْلفِالعيد؛ِلصالةِاإلنسافِيغتسلِأفِالعلماءِبعضِاستحب:ِرابعاِن
ِاإلنسافِاغتسلِكلوِالناس،ِالجتماعِللجمعةِشرعِكماِمستحب،ِللعيدِكالغسلِالسلف،

.جيداِنِذلكِلكاف  

ِىي:ِقاؿِمنِكمنهمِالعيد،ِصالةِمشركعيةِعلىِاملسلموفِأمجعِكقد.ِالعيدِصالة:ِخامساِن
ِالنيبِأبفِكاستدلواِأمث،ِتركهاِكمنِعُتِفرض:ِقاؿِكبعضهم.ِكفايةِفرض:ِقاؿِمنِكمنهم.ِسنة

ِحيضرفِأفِِبخلركجِْلنِعادةِالِكمنِكالعواتقِاخلدكرِذكاتِحىتِأمرِكسلمِعليوِهللاِصلى
ِكإفِاملسجد،ِفِسبكثِأفِجيوزِالِاْلائضِْلفِاملصلى،ِيعتزلنِاْليضِأفِإالِالعيد،ِمصلى

.فيوِسبكثِالِلكنِِبملسجدِسبرِأفِجيوزِكاف  

ِإالِالعيدِصالةِحيضرِأفِذكرِكلِعلىِجيبِكأنوِعُت،ِفرضِأهناِاْلدلةِمنِيلِجحيًِتِكالذم
ِسقطتِاإلنسافِفاتتِكإذاِػ،ِهللاِرْحوِػِتيميةِابنِاإلسالـِشيخِاختيارِكىوِعذر،ِلوِكافِمن

ِفاتتوِملنِلقلناِمجعةِكقتِالوقتِأفِكلوِسقطت،ِاإلنسافِفاتتِإذاِكاجلمعةِكاجلمعة،ِْلهنا
ِصالةِأماِالظهر،ِقتِكِْلنوِالظهر؛ِصالةِكجبتِاجلمعةِفاتتوِملٌاِلكنِالظهر،ِتصلًٌِِالِاجلمعة

.فاتتِكقدِالعيدِصالةِغَتِمفركضةِصالةِْلاِفليسِالعيد  

ِتصليِخيطب،ِكاإلماـِالعيدِصالةِأتيتِفإذاِقضاؤىا،ِيسنِأنوِإىلِالعلمِأىلِبعضِكذىب
.اإلماـِصالىاِاليتِالصفةِعلىِالعيد  



 

 

 

ِحديثِأَتؾِىل:ِ}الثانيةِكفِ،{اْلعلىِربكِاسمِسبح:ِ}اْلكىلِةالركعِفِاإلماـِكيقرأ
ِعنِاْلديثِبوِصحِككالمهاِالثانية،ِفِالقمرِكسورةِاْلكىل،ِف{ِؽ}ِسورةِيقرأِأكِ،{الغاشية

.كسلمِعليوِهللاِصلىِهللاِرسوؿ  

ِصالةِكذلكِكتقاـِالعيد،ِصالةِفتقاـِكاحد،ِيـوِفِكالعيدِاجلمعةِاجتمعتِإذا:ِسادساِن
ِمنِكلكنِصحيحو،ِفِمسلمِركاهِالذمِبشَتِبنِالنعمافِحديثِظاىرِعليوِيدؿِكماِاجلمعة،

.ظهراِنِفليصلِشاءِكمنِاجلمعة،ِفليحضرِشاءِإفِالعيدِصالةِاإلماـِمعِحضر  

ِمصلىِإىلِجاءِإذاِاإلنسافِأفِالعلمِأىلِمنِكثَتِعندِأنوِالعيدِصالةِأحكاـِكمن:ِسابعاِن
ِصلىِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِْلفِركعتُت؛ِيصليِكالِجيلسِفإنوِاإلماـِحضورِقبلِالعيد

.بعدمهاِكالِقبلهماِييصلًٌِِملِركعتُتِالعيد  

ِالعيدِمصلىِْلفِركعتُت؛ِيصليِحىتِجيلسِفالِجاءِإذاِأنوِإىلِالعلمِأىلِبعضِكذىب
ِلوِثبتتِملاِكإالِمسجد،ِأنوِعلىِفدؿِاملسجد،ِحكمِلوِفثبتِمنو،ِاْليضِمنعِبدليلِمسجد،
ِأحدكمِدخلِإذا:ِ"كالسالـِالصالةِعليوِقولوِعمـوِفِفيدخلِىذاِكعلىِاملسجد،ِكاـأح

ِكبعدىاِقبلهاِكسلمِعليوِهللاِصلىِصالتوِعدـِكأما".ِركعتُتِيصليِحىتِجيلسِفالِاملسجد
.العيدِبصالةِبدأِحضرِإذاِفألنو  

ِأفِاْلديثِمنِأخذانِلوِكْلنناِاملساجد،ِلسائرِتثبتِكماِاملسجدِربيةِالعيدِملصلىِيثبتِإذف
ِكسلمِعليوِهللاِصلىِهللاِرسوؿِْلفِربية؛ِاجلمعةِملسجدِليس:ِلقلناِربيةِلوِليسِالعيدِمسجد
ِبيتو،ِفِاجلمعةِراتبةِكيصليِينصرؼِمثِركعتُت،ِيصليِمثِخيطبِاجلمعةِمسجدِحضرِإذاِكاف

.بعدىاِكالِقبلهاِيصلِفلم  



 

 

 

ِبعضناِينكرِالِذلكِكمعِاملسجد،ِربيةِركعتافِفيوِتصلىِالعيدِمسجدِأفِعندمِيًتجحِكالذم
ِإذاِإالِاخلالؼِمسائلِفِاإلنكارِينبغيِكالِخالفية،ِمسألةِْلهناِاملسألة؛ِىذهِفِبعضِعلى

.عليوِننكرِالِجلسِكمنِعليو،ِننكرِالِصلىِفمنِالوضوح،ِكلِكاضحاِنِالنصِكاف  

ِهللاِصلىِالنيبِأمرِفقدِالفطر،ِزكاةِفيوِتفرضِأنوِػِالفطرِعيدِػِالعيدِيـوِأحكاـِمن:َِثمناِن
ِعمرِابنِْلديثِيومُتِأكِبيـوِذلكِقبلِإخراجهاِكجيوزِالعيد،ِصالةِقبلِزبرجِأفِكسلمِعليو

ِبعدِأخرجهاِكإذاِ،"يومُتِأكِبيـوِالفطرِقبلِيعطوفِككانوا:ِ"البخارمِعندِعنهماِهللاِرضي
ِزكاةِفهيِالصالةِقبلِأداىاِمن:ِ"عباسِابنِْلديثِالفطرِصدقةِعنِذبزئوِفالِالعيدِصالة
ِزكاةِيؤخرِأفِاإلنسافِعلىِفيحـرِ،"الصدقاتِمنِصدقةِفهيِالصالةِبعدِأداىاِكمنِمقبولة،
ِفِكمنِبعذرِكافِكإفِمقبولة،ِغَتِزكاةِفهيِعذرِبالِأخرىاِفإفِالعيد،ِصالةِعنِالفطر
ِىمِكاعتمدكاِرجوىاخيِأفِأىلوِعلىِاعتمدِمنِأكِإليو،ِخيرجِمنِأكِخيرجوِماِعندهِكليسِالسفر

.معذكرِْلنوِعليو؛ِإمثِكالِالصالةِبعدِكافِكإفِذلك،ِلوِتيسرِمىتِخيرجهاِفذلكِعليو،  

ِمنِكثَتِمنِحيدثِماِذلكِفِاظوراتِمنِحيدثِكلكنِبعضان،ِبعضهمِالناسِييهنئ:َِتسعاِن
ِكىذه.ُِماـرِكجودِبدكفِاتسافِرِالنساءِيصافحوفِالبيوتِالرجاؿِيدخلِحيثِالناس،

.بعضِفوؽِبعضهاِمنكرات  

ِىوِكليسِالظاملوفِكىمِلو،ُِمرماِنِليستِمنِمصافحةِعنِديتنعِممنِينفركفِالناسِبعضِكجند
ِمنِالثقاتِسؤاؿِإىلِكيرشدىمِْلمِيبُتِأفِعليوِجيبِكلكنِمنو،ِكليستِمنهمِكالقطيعةِالظامل،
ِربـرِالِْلهناِكاْلجداد؛ِااۤلِبءِعاداتِاتباعِجملردِيغضبواِالِأفِكيرشدىمِللتثبت،ِالعلمِأىل
ِمآِككذلك:ِ}قوْلمِهللاِحكىِكمنِكانواِذلكِفعلواِإذاِأهنمِْلمِكيبُتِحرامان،ِربللِكالِحالالن،
ِءاثٰػرىمِعلىِِٰكإانٌِِأٌمةِوِعلىِِٰءاآبءانِكجدآنِإانٌِِمًتفوىآِقاؿِإالٌٌِِنذيرِوِمنِقريةِوِىفِقبلكِمنِأرسلنا

{.ٌمقتدكف  



 

 

 

ِالقبورِأصحابِكليسِالقبور،ِأصحابِئوفيهنِالعيدِيـوِاملقابرِإىلِاخلركجِالناسِبعضِكيعتاد
.قامواِكالِصامواِماِفهمِلتهنئة،ِحاجةِف  

،ِأمِأكِاجلمعة،ِأكِالعيد،ِبيـوِزبتصِالِاملقربةِكزايرة ِعليوِهللاِصلىِالنيبِأفِثبتِكقدِيـو
:ِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِكقاؿ.ِمسلمِعندِعائشةِحديثِفِكماِالليل،ِفِاملقربةِزارِكسلم

".ااۤلخرةِركمتذكِفإهناِالقبورِزكركا"  

ِاْلمرِعللِكسلمِعليوِهللاِصلىِالرسوؿِْلفِبعيدان،ِيكنِملِقلبوِقسىِدبنِالبعضِقيدىاِكلو
ِقاؿِمنِأعلمِملِلكنِاملقابر،ِإىلِذىبناِااۤلخرةِعنِابتعدانِفكلماِااۤلخرة،ِتذكرةِأبهناِِبلزايرة

.كجوِلوِلكافِقيلِكلوِالعلم،ِأىلِمنِهبذا  

ِمنهاِأمورِستةِفِالشرعِتوافقِحىتِمشركعةِتكوفِالِكالعباداتِالعبادات،ِمنِالقبورِكزايرة
.هباِخيصصِأفِينبغيِفالِالقبور،ِبزايرةِالعيدِيـوِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِخيصصِكملِالزمن،  

ِمنِالنساءِكتقبيلِفيو،ِحرجِالِكىذاِلبعض،ِبعضهمِالرجاؿِمعانقةِالعيدِيـوِيفعلِكمما:ِعاشراِن
ِككذلكِجبهتهاِأكِرأسهاِالرجلِفيقبلِاْلـِفِإالِكرىوهِالعلماءِكلكنِبو،ِأبسِالِااـر

.أسلمِفذلكِاخلدين،ِتقبيلِعنِيبعدِااـرِمنِكغَتمهاِالبنت،  

ِبرسوؿِاقتداءِآخرِمنِكيرجعِرريقِمنِخيرجِأفِالعيدِلصالةِخرجِملنِكيشرع:ِعشرِاْلادم
ِبلِغَتىا،ِكالِاجلمعةِالِالصلوات،ِمنِغَتىاِفِالسنةِىذهِتسنِكالِكسلم،ِعليوِهللاِصلىِهللا

ِكلِأف:ِ"القاعدةِلكنِاجلمعة،ِصالةِفِمشركعِذلكِأفِيرلِالعلماءِكبعضِِبلعيد،ِزبتص
ِمنِبدعةِيكوفِعبادةِفازباذهِيفعلوِكملِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِعهدِفِسببوِكجدِفعل

".البدع  
 
 



 

 

 

 ؟ انطشٚق خمبنفخ يٍ احلكًخ يب: قٛم فئٌ
ِالِلٌِِقضىِإذاِمؤمنةِوِكالِملؤمنِوِكافِكما:ِ}كسلمِعليوِهللاِصلىِهللاِلرسوؿِاملتابعة:ِفاجلواب
ِكملاِ،{ٌمبيناِنِضلٰػالِنِضلٌِِفقدِكرسولوِالِلٌِِيعصِكمنِأمرىمِمنِاخلَتةِْلمِيكوفِأفِأمراِنِكرسولو
ِهللاِرضيِقالتِالصالة؟ِتقضيِكالِالصـوِتقضيِاْلائضِِبؿِما:ِعنهاِهللاِرضيِعائشةِسئلت
،ِبقضاءِفنؤمرِذلكِيصيبناِكاف:ِ"عنها .اْلكمةِىيِفهذهِ،"الةالصِبقضاءِنؤمرِكالِالصـو  

.املسلمُتِأسواؽِفِالشعَتةِىذهِإلظهارِأبنوِالعلماءِبعضِكعلل  

.القيامةِيـوِالطريقافِلوِيشهدِأفِْلجلِأبنوِبعضهمِكعلل  

( 131)أعلمِكهللا.ِالثاينِالطريقِفقراءِعلىِللتصدؽ:ِبعضهمِكقاؿ  

 

( فزــــــــــــــــبٖٔ انشٛــــــــخ األنجبَٙ سمحـــّ اهلل رــؼبىل فـٙ أحكــــبو صـــالح 3
 انؼٛــذٚــٍ

  األنجبَٙ َبصش حمًذ انشٛخ

؟ ادلصهٗ يف انؼٛذ صالح حكى يب   

                                                 
ِِببِصالةِالعيدينِ-جمموعِفتاكلِكِرسائلِالشيخِدمحمِصاحلِالعثيمُتِاجمللدِالسادسِعشرِ(131ِِ



 

 

 

ِكافِ،ِالسالـِالصالةِعليوِدمحمِسيدانِأفِالسنةِمنِأعرؼِأانِ،ِِبخلالءِيقولواِشفتم:ِِالسائل
ِهبذاِرأيكِفماِ،ِبعيدِخالِفيوِكماِ،ِقريبةِاجلوامعِفهناِ،ِالعيدِيصلواِماِكقتِكبعيدِخال

؟ِالشأف  

؟!ِاملساجدِفِيصلواِيعٍتِ،ِاملساجدِقريبةِكانتِكإذاِ،ِقريبةِاملساجدِأفِقولك:ِِالشيخ  

؟ِاْلفضلِأيهماِأعرؼِال:ِِالسائل  

ِاخلالءِفِفعالِالعيدِصٌلىِالٌرسوؿِ،ِالسالـِعليوِالرسوؿِفعلوِيليِشكِبالِاْلفضل:ِِالشيخ
؟ِللمدينةِكرحتِاعتمرتِأنكِبدِالِأنتِ،ِالِ،ِبعيدِتقوؿِماِمثلِمشِلكنِ،  

.ِرحتِماِهللاِكِال:ِِالسائل  

؟ِرحتِما:ِِالشيخ  

لظركؼِبسِنركحِىذهِالٌسٌنةِاملفًتضِمنِكاف:ِِالسائل  

ِمقربةِكتشوؼِاملسجدِتشوؼِ،ِاملدينةِإىلِرحتِإفِأفًتضِكنتِقصدم,ِِخَت:ِِالشيخ
ِكذلكِ،ِالعيدِمصٌلىِكافِ،ِاملسجدِكبُتِاملقربةِبُتِ،ِمنهاِقريباِالبقيعِفمقربةِ،ِىناؾِالبقيع
ِىوِ،ِالعيدِصالةِفِكالٌشاىدِ،ِاملسجدِمنِقريبِكبيتوِ،ِالٌسالـِعليوِالرسوؿِبيتِمنِقريب
ِفِ،ِاْلكيمِالشارعِتسلسلِ،ِالعيدِصالةِفِكيالحظِالعراءِإىلِاملسجدِالبنيافِمنِفيهاِالربكز

ِىذهِزبتلف,ِِللمسلمُتِاجتماعاتِأربعةِسنةِكلٌِِفِىناؾِ،ِالشرعيةِاْلحكاـِبعض
ِىيِبوِكأيمرِكيماْلِالشارعِيقٌررهِاجتماعِفأٌكؿِ،ِككثرةِقٌلةِ،ِفيهاِاجلماعةِنسبةِاالجتماعات

ِكآخرِاجتماعِكرابعِ،ِالعيدينِصالةِاجتماعِكَثلثِاجلمعةِصالةِاجتماعِكَثينِ،ِاجلماعةِصالة
ِلعٌلوِبلِ،ِللمسلمُتِيتحٌققِاجتماعِأكربِكذلكِعرفاتِجبلِفِاالجتماعِ،ِكلهاِاالجتماعات

 



 

 

 

ِحارةِحيٌِِمسجدِ،ِحيٌِِمسجدِكلِفِتشرعِ،ِاجلماعةِصالةِ،ِاْلٌكؿِاالجتماعِ،ِكٌلوِالعاملِف
ِبٌدهِاجلامعِاملسجدِكإمٌناِيشرعِال,ِِجامعِمسجد,ِِجامعِحيٌِِكلٌِِفِيكوفِأفِيشرعِالِلكن

ِأكسعِ،ِالثاينِىذاِاالجتماعِىذاِيكوفِحىٌتِِ،ِأحياءِسٌكافِعٌدةِ،ِحاراتِعٌدةِجيمعِيكوف
؟ِىذهِالصورةِكاضحةِ،ِاْلٌكؿِاالجتماعِمنِدائرة  

.ِكاضح:ِِالسائل  

ِيٌليِاجلماعاتِ،كِاملساجدِفِجيتمعواِيليِعادةِاجلماعاتِ،ِالثالثِاالجتماعِأييت:ِِالشيخ
ِفِ،ِالعيدينِصالةِفِذبتمعِكىذهِاجلماعةِىذهِاجلمعةِفيهاِتصٌلىِيٌليِاجلوامعِفِبيجتمعوا
ِمصٌلىِفِأٌماِ،ُِماٌلتِعٌدةِحاراتِعٌدةِفيوِجيتمعِ،ِاجلمعةِيـوِاجلامعِمسجدِأمِ،ِالعراء

( 132)فيهاِجيتمعواِالـزِاجلامعةِاملساجدِفِجيتمعواِالذينِاجلماعاتِلكِ،ِالعيد  

 

جم سمحّ اهلل رــؼبىل فـٙ أحكــــبو صـــالح ( فزــــــــــــــــبٖٔ انشٛــــــــخ يق4
 انؼٛــذٚــٍ

نهًشأح انؼٛذٍٚ صالح حكى  
ِِبلنسبةِىذاِعصرانِفِالعملِككيفِ،ِكاجبِالعيدينِلصالةِاملرأةِخركجِىل:ِِالسؤاؿِنص

ِخبركجِأمرِ-ِكسلمِآلوِكعلىِعليوِهللاِصلىِ-ِالرسوؿ:ِِاجلوابِنصِ؟ِالعيدِلصالةِخلركجهن
ِكاْلافظ.ِِالندبِعلىِْحلوِمنِكمنهمِ،ِالقليلِكىمِالوجوبِعلىِْحلوِمنِفمنهمِ،ِالنساء
ِِبلوجوبِأقوؿِكنت<ِِالفتح>ِِفِقرأتِأفِبعدِكأانِ،ِالندبِإىلِدييلِالظاىرِحجرِابن

                                                 
ِ(21ِ-)ِالفهرسةِرقم322ِالشريطِ-كالنوراملصدرِ:ِسلسلةِاْلدلِ(132ِِ



 

 

 

ِ-ِكسلمِآلوِكعلىِعليوِهللاِصلىِ-ِالرسوؿِلكنِ،ِمندكبِأنوِالندبِإىلِذلكِبعدِكملت
ِسوادِتكثَتِأجلِكمنِ،ِاخلَتِيشهدفِأفِأجلِمنِخيرجنِأفِفينبغيِ،"ِِاخلَتِيشهدف:ِ"ِِيقوؿ

ِساترِشيئِخلفِأكِ،ِسياراتِخلفِفليكنِ،ِالفتنةِمنِاْلذرِمع.ِِاملستعافِكهللا.ِِاملسلمُت
ِرضوافِالصحابةِكزمنِليستِالزمنِىذاِفِمتغَتةِالقلوبِأصبحتِفقدِ،ِيفتنتِأالِأجلِمن

ِكقلوهبمِ،ِالقرآفِحبفظِمشغولةِكقلوهبمِ،ِهللاِسبيلِفِِبجلهادِمشغولةِفقلوهبمِعليهمِهللا
ِمشغولةِكقلوهبمِ،ِ-ِكسلمِآلوِكعلىِعليوِهللاِصلىِ-ِهللاِرسوؿِحديثِحبفظِيضاِنأِمشغولة

ِكَننِ،ِاجلوعِمنِالطريقِفِأكِالشارعِفِيسقطِاجلوعِمنِيسقطِبعضهمِفردباِِبالكتساب
ِيكنِأفِفاْلحسنِاملرأةِتفنتِكردباِ،ِالشخصِيفنتِفردباِ،ِكىكذاِالطيبِاْلكلِكثرِقدِاآلف

ِفتنةِربصلِأالِأجلِمنِريبِأمرِهِفهذاِالرجاؿِكبُتِبينهنِسياراتِكضعتِكإفِ،ِمتأخرات
َِنافظِأفِالبدِ،ِخيرجنِأفِيًتكنِأفِمنِأفضلِالقلوبِسالمةِعلىِاافظة.ِِاملستعافِكهللا
ِنمِخيشىِفإنوِأحدِيراىنِالِحبيثِمكافِفِكيكنِ،ِمتسًتاتِخيرجنِالقلوبِسالمةِعلى
ِشأفِكفِ،ِقلوبناِمنِأرهرِقلوهبمِالذينِالصحابةِشأفِفِيقوؿِكتعاىلِسبحانوِكهللاِ،ِالفتنة
ِكىرىاءًًِِمنِفىاٍسأىليوىينَِِّمىتىاعناِسىأىٍلتيميوىينَِِّكىًإذىا"ِ:ِِنسائناِقلوبِمنِأرهرِقلوهبنِالاليتِالنيبِنساء
ًِِحجىابِو ِ-ِكسلمِآلوِكعلىِعليوِهللاِصلىِ-ِكالنيب.ِ( 133)"ِكىقػيليوهًبًنًَِِّلقيليوًبكيمٍِِأىٍرهىرِيِذٰىًلكيمٍِِ 

ِمنِرأيتِما:ِ"ِِكيقوؿ"ِ.ِِالنساءِمنِالرجاؿِعلىِأضرِبعدمِفتنةِتركتِما:ِ"ِِيقوؿ
ِأفِكَنذرِ،ِِبلسنةِنعملِفنحن.ِ"ِِإحداكنِمنِاْلاـزِالرجلِللبِأذىبِكدينِعقلِانقصات

ِ( 134)ِاملستعافِكهللاِنساءانِيفنتِأكِنفنت  

 

 
                                                 

ِ[53ِ]ِاْلحزابِ(133ِِ
ِمنِشريطِ:ِ)ِأسئلةِشبابِاويتِ(ِمتِاملشاركةِبواسطةِتطبيقِفتاكلِالوادعي(134ِِ



 

 

 

 

صبحل انفٕصاٌ حفظّ اهلل رــؼبىل فـٙ أحكــــبو ( فزــــــــــــــــبٖٔ انشٛــــــــخ 5
 صـــالح انؼٛــذٚــٍ

 انؼٛذ صالح

ِكقدِاملسلمُت،ِكإمجاعِكالسنةِِبلكتابِمشركعةِ-ِاْلضحىِكعيدِالفطرِعيدِ-ِالعيدينِصالة
ِكعيدِالفطرِعيدِعنهاِكعوضِاإلسالـ،ِفأبطلهاِكمكانية،ِزمانيةِأعياداِيتخذكفِاملشركوفِكاف

ِهللاِبيتِكحجِرمضاف،ِصـو:ِالعظيمتُتِالعبادتُتِتُتىاِأداءِعلىِتعاىلِِشكراِاْلضحى؛
.اْلراـ  

ِفيهما؛ِيلعبوفِيومافِْلىلهاِككافِاملدينة،ِقدـِملاِأنوِكسلم؛ِعليوِهللاِصلىِالنيبِعنِصحِكقد
ِذبوزِفال"ِالفطرِكيـوِالنحر،ِيـوِمنهما،ِخَتاِهبماِهللاِأبدلكمِقد:ِ"كسلمِعليوِهللاِصلىِقاؿ
ِماِعلىِزايدةِذلكِْلفِكغَتىا؛ِاملوالدِكأعيادِأخرلِأعيادِإبحداثِالعيدينِىذينِعلىِالزايدة
ِأعياداِمسيتِسواءِِبلكافرين،ِكتشبوِاملرسلُت،ِسيدِلسنةِكخمالفةِالدين،ِفِكابتداعِهللا،ِشرعو
ِفعلِمنِىوِبلِاإلسالـ،ِسنةِمنِليسِذلكِكلِأعواما،ِأكِأسابيعِأكِأايماِأكِذكرايتِأك

ِمن:ِ"كسلمِعليوِهللاِصلىِقاؿِكقدِكغَتىا،ِالغربيةِالدكؿِمنِالكفريةِلألممِكتقليدِاجلاىلية،
ِاْلدمِكخَتِهللا،ِكتابِاْلديثِأحسنِإف:ِ"كسلمِعليوِهللاِصلىِكقاؿ"ِمنهمِفهوِبقـوِتشبو
ِاتباعو،ِكيرزقناِحقاِاْلقِيريناِأفِهللاِنسأؿ"ِضاللةِبدعةِككلُِمدَثُتا،ِاْلمورِكشرِدمحم،ِىدم

.اجتنابوِكيرزقناِِبرالِالبارلِيريناِكأف  

ِفيوِهللاِكيعودِكالسركر،ِِبلفرحِيعودِكْلنوِعاـ؛ِكلِكيتكررِيعودِْلنوِعيدا؛ِالعيدِكمسي
.كاْلجِِبلصياـِلطاعتوِأدائهمِإثرِعلىِعبادهِعلىِِبإلحساف  



 

 

 

لىحِىِقىدٍِ):ِتعاىلِكقولوِ(كىاٍَنىرًٍِِلرىبًٌكِىِفىصىلًٌِ):ِتعاىلِقولو:ِالعيدِصالةِمشركعيةِعلىِكالدليل ِمىنٍِِأىفػٍ
.عليهاِيداكموفِبعدهِمنِكاخللفاءِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِككافِ(فىصىلَّىِرىبًٌوًِِاٍسمِىِكىذىكىرِىِتػىزىكَّى  

:العيدِلصالةِاخلركجِلوِيسنِمن  

ِكالِمتطيبةِغَتِحضورىاِللمرأةِفييسنِالنساء،ِحىتِهباِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِأمرِكقد
ِالرجاؿ،ِكيعتزلنِتفالت،ِكليخرجن":ِكالسالـِالصالةِعليوِلقولوِشهرة؛ِأكِزينةِلثيابِالبسة
ِزبرجِحىتِالعيد،ِيـوَِنرجِأفِنؤمرِكنا):ِعنهاِهللاِرضيِعطيةِأـِقالت"ِاملصلىِاْلييَّضِكيعتزؿ

ِوفكيدعِبتكبَتىم،ِفيكربفِالناس،ِخلفِفيكنِاْليض،ِزبرجِكحىتِخدرىا،ِمنِالبكر
(.كرهرتوِاليـوِذلكِبركةِيرجوفِبدعائهم؛  

ِلشعارِإظهارِفيوِاجلميعِمنِاملشهودِالنمطِىذاِعلىِالعيدِصالةِكأداءِالعيدِلصالةِكاخلركج
ِللعيدِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِصالىاِصالةِكأكؿِالظاىرة،ِالدينِأعالـِمنِفهيِاإلسالـ،

ِفارؽِحىتِعليهاِيواظبِكسلمِعليوِهللاِصلىِيزؿِكملِاْلجرة،ِمنِالثانيةِالسنةِمنِالفطرِيـو
ِبلدِأىلِتركهاِفلوِسلف،ِعنِخلفاِاملسلموفِعليهاِكاستمرِعليو،ِكسالموِهللاِصلواتِالدنيا

.كاْلذافِالظاىرة؛ِالدينِأعالـِمنِْلهناِاإلماـ؛ِقاتلهمِفيهم،ِشركرهاِاستكماؿِمع  

: انؼٛذ صالح إقبيخ يكبٌ  
ِكافِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِْلفِالبلد؛ِمنِقريبةِصحراءِفِالعيدِصالةِتؤدلِأفِكينبغي
ِعليوِهللاِصلىِالنيبِكاف:ِ"سعيدِأيبِفعنِاملدينة؛ِِببِعلىِالذمِاملصلىِفِالعيدينِيصلي
ِلغَتِاملسجدِفِصالىاِأنوِينقلِكملِعليو،ِمتفق"ِاملصلىِإىلِكاْلضحىِالفطرِفِخيرجِكسلم
ِمشقةِكالِالدين،ِرلشعائِكأظهرِكاإلسالـ،ِاملسلمُتِْليبةِأكقعِالصحراءِإىلِاخلركجِكْلفِعذر؛
.اْلراـِاملسجدِفِتصلىِفإهناِاملشرفة؛ِمكةِفِإالِاجلمعة؛ِخبالؼِتكرره؛ِلعدـِذلك؛ِف  



 

 

 

: انؼٛذ صالح ٔقذ  
ِكافِالذمِالوقتِْلنوِرمح؛ِقدرِرلوعهاِبعدِالشمسِارتفعتِإذاِالعيدِصالةِكقتِكيبدأ

.الشمسِزكاؿِإىلِكقتهاِكديتدِفيو،ِيصليهاِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيب  

ِعمومةِعنِأنسِبنِعمَتِأبوِركلِملاِقضاء؛ِالغدِمنِصلواِالزكاؿ،ِبعدِإالِِبلعيدِيعلمِملِفإف
ِالنهار،ِآخرِفِركبِفجاءِصياما،ِفأصبحناِشواؿ،ِىالؿِعليناِغيم):ِقالواِاْلنصار؛ِمنِلو

ِيومهم،ِمنِيفطركاِأفِالناسِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِفأمرِِبْلمس،ِاْلالؿِرأكاِأهنمِفشهدكا
ِاْلفاظ،ِمنِمجاعةِكصححوِكحسنو،ِكالدارقطٍتِداكدِأبوِأْحدِركاه(ِلعيدىمِغداِخيرجواِكأف
ِالعيدِصالةِكْلفِالغد؛ِإىلِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِأخرىاِملاِالزكاؿ؛ِبعدِتؤدلِكانتِفلو

.ْلاِالتهيؤِمنِالناسِيتمكنِكقتِيسبقهاِأفِبدِفالِالعاـ؛ِاالجتماعِْلاِشيرع  

ِهللاِصلىِالنيبِأف)ِمرسالِالشافعيِركلِملاِالفطر؛ِصالةِكأتخَتِاْلضحىِصالةِتقدميِكييسن
لِأف:ِحـزِبنِعمركِإىلِكتبِكسلمِعليو رِاْلضحى،ِعىجًٌ ِكليتسعِ(الناسِكذىكًٌرِالفطر،ِكأىخًٌ

ِصالةِقبلِالفطرِزكاةِإلخراجِالوقتِكليتسعِاْلضحى،ِفِالصالةِبتقدميِالتضحيةِكقت
.الفطر  

: انؼٛذ نصالح فؼهّ ٚسزحت ٔ ٚسٍ دمب ثؼض  
ِلقوؿِيصلي؛ِحىتِالنحرِيـوِيطعمِالِكأفِسبرات،ِالفطرِلصالةِاخلركجِقبلِأيكلِأفِكيسن
ِحىتِالنحرِيـوِيطعمِكالِيفطر،ِحىتِالفطرِيـوِخيرجِالِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِكاف):ِبريدة

.كغَتهِأْحدِركاهِ(يصلي  



 

 

 

ِكقدـِ(كىاٍَنىرًٍِِلرىبًٌكِىِفىصىلًٌِ):ِقولوِفِالنحرِعلىِالصالةِهللاِقدـِملا:ِ"الدينِتقيِالشيخِقاؿ
لىحِىِقىدٍِ):ِقولوِفِالصالةِعلىِالتزكي ِأفِالسنةِكانتِ(فىصىلَّىِرىبًٌوًِِاٍسمِىِكىذىكىرِىِتػىزىكَّىِنٍِمِىِأىفػٍ

.النحرِعيدِفِالصالةِبعدِالذبحِكأفِالفطر،ِعيدِفِالصالةِقبلِالصدقة  

ِانتظارِفضيلةِلوِكربصلِاإلماـ،ِمنِالدنوِمنِليتمكنِالعيد؛ِلصالةِاخلركجِفِالتبكَتِكيسن
.ثوابوِفيكثرِالصالة،  

ِصلىِللنيبِكانت":ِجابرِْلديثِالثياب،ِأحسنِبلبسِالعيدِلصالةِاملسلمِيتجملِأفِكيسن
ِعمرِابنِكعنِصحيحو،ِفِخزديةِابنِركاهِ"اجلمعةِكيـوِالعيدينِفِيلبسهاِحلةِكسلمِعليوِهللا

.جيدِإبسنادِالبيهقيِركاهِثيابوِحسنأِالعيدينِفِيلبسِكافِأنو  

: انؼٛذ نصالح ٚشرتط يب  
ِجرتِدباِمبنيةِمساكنِفِمستورنُتِيقيموهناِالذينِيكوفِأبفِاالستيطاف؛ِالعيدِلصالةِكيشًتط
ِصالةِإقامةِيسوغِحيثِإالِالعيدِصالةِتقاـِفالِاجلمعة؛ِصالةِفِكماِبو،ِِبلبناءِالعادة
ِمنِخلفاؤهِككذلكِيصلها،ِكملِحجتو،ِفِالعيدِكافقِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِْلفِاجلمعة؛

.بعده  

: انؼٛذ صالح سكؼبد ػذد  
ِكأبوِكسلمِعليوِهللاِصلىِهللاِرسوؿِكاف):ِعمرِابنِلقوؿِاخلطبة،ِقبلِركعتافِالعيدِكصالة

ِكعليوِبذلكِالسنةِاستفاضتِكقدِعليو،ِمتفق(ِاخلطبةِقبلِالعيدينِيصلوفِكعثمافِكعمرِبكر
ِعليوِهللاِصلىِالنيبِأصحابِمنِالعلمِأىلِعندِعليوِكالعمل"ِ:الًتمذمِقاؿِالعلم،ِأىلِعامة

".اخلطبةِقبلِالعيدينِصالةِأفِكغَتىم،ِكسلم  



 

 

 

ِشرطِاجلمعةِخطبةِأفِاجلمعةِصالةِعلىِكتقدديهاِالعيدِصالةِعنِاخلطبةِأتخَتِكحكمة
.سنةِفإهناِالعيد؛ِخطبةِخبالؼِاملشركط،ِعلىِمقدـِكالشرطِللصالة،  

ِالنيبِأف)ِ؛عباسِابنِعنِكغَتمهاِالصحيحُتِكفِاملسلمُت،ِإبمجاعِركعتافِالعيدينِكصالة
:ِعمرِكقاؿ(ِبعدمهاِكالِقبلهماِيصلِملِركعتُتِفصلىِالفطر،ِيـوِخرجِكسلمِعليوِهللاِصلى

ِكقدِكسلم،ِعليوِهللاِصلىِنبيكمِلسافِعلىِقصر،ِغَتِسباـِ،ركعتافِكاْلضحىِالفطرِصالة)
.كغَتهِأْحدِركاه(ِافًتلِمنِخاب  

 :ِالعيدِصالةِفِكاإلقامةِاْلذاف

ِهللاِصلىِالنيبِمعِصليت:ِ)جابرِعنِمسلمِركلِملاِإقامة؛ِكالِأذافِالعيدِلصالةِيشرعِكال
 (.إقامةِكالِأذافِبغَتِاخلطبة،ِقبلِِبلصالةِفبدأِمرتُت،ِكالِمرةِغَتِالعيدِكسلمِعليو

 : فٛٓب ٔانزكجري انؼٛذ صالح صفخ
ِتكبَتات؛ِستِةكالقراءِالتعوذِكقبلِكاالستفتاحِاإلحراـِتكبَتةِبعدِاْلكىلِالركعةِفِكيكرب

ِمثِسنة،ِالتكبَتاتِمنِكغَتىاِبدكهنا،ِالصالةِتنعقدِالِمنها،ِبدِالِركن،ِاإلحراـِفتكبَتة
ِيتعوذِمثِالست،ِالزكائدِِبلتكبَتاتِأييتِمثِالصالة،ِأكؿِفِاالستفتاحِْلفِبعدىا؛ِيستفتح

 .يقرأِمثِعندىا،ِفيكوفِللقراءة،ِالتعوذِْلفِالسادسة؛ِالتكبَتةِعقب

ِعمركِعنِأْحدِركلِملاِاالنتقاؿ؛ِتكبَتةِغَتِتكبَتاتِمخسِالقراءةِقبلِالثانيةِالركعةِفِكيكرب
ِتكبَتة،ِعشرةِثنيتِعيدِفِكربِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِأف)ِجدهِعنِأبيوِعنِشعيبِبن

 .حسنِكإسناده(ِاآلخرةِفِكمخساِاْلكىل،ِفِسبعنا



 

 

 

ِصلىِالنيبِأصحابِاختلف":ِهللاِرْحوِأْحدِاإلماـِقاؿ:ِالتكبَتاتِعددِفِذلكِغَتِكركم
 ".جائزِككلوِبَت،التكِفِكسلمِعليوِهللا

 (.التكبَتِمعِيديوِيرفعِكافِكسلمِعليوِهللاِصلىِْلنو)ِتكبَتة؛ِكلِمعِيديوِكيرفع

ِكأصيال،ِبكرةِهللاِكسبحافِكثَتاِِكاْلمدِكبَتا،ِأكربِهللا:ِتكبَتتُتِكلِبُتِيقوؿِأفِكييسن
ِمسعودِابنِسألت):ِعامرِبنِعقبةِلقوؿِكثَتا؛ِتسليماِكسلمِكآلوِالنيبِدمحمِعلىِهللاِكصلى
ِالبيهقيِكركاه(ِالنيبِعلىِكيصليِعليو،ِكيثٍتِهللا،ِحيمد:ِ"قاؿِالعيد؛ِتكبَتاتِبعدِيقولوِعما

 ".عبدالرْحنِأبوِصدؽ:ِ"حذيفةِكقاؿ.كفعالِقوالِمسعودِابنِعنِإبسناده

 .معُتِذكرِفيوِليسِْلنوِأبس؛ِفالِىذا؛ِغَتِبذكرِأتىِكإف

ِبُتِمعُتِذكرِعنوِحيفظِكملِيسَتة،ِسكتةِتكبَتتُتِكلِبُتِيسكتِكافِ":ِالقيمِابنِقاؿ
 .اْلقلِكىوِاليقُت،ِىعلِبٌتِالتكبَتات،ِعددِفِشكِكإف.اىػ"ِِالتكبَتات

 .ُملهاِفاتِسنةِْلنوِسقط؛ِالقراءة؛ِفِشرعِحىتِالزائدِالتكبَتِنسيِكإف

ِراكعا؛ِأدركوِأكِالزكائد،ِِبلتكبَتاتِأيتِملِالقراءة؛ِفِشرعِبعدماِاإلماـِاملأمـوِأدرؾِإفِككذا
 .التكبَتِبقضاءِيشتغلِكالِيركع،ِمثِاإلحراـ،ِتكبَتةِيكربِفإنو

ِعليوِهللاِصلىِالنيبِكاف):ِعمرِابنِلقوؿِِبلقراءة،ِفيهماِاإلماـِجيهرِركعتاف،ِالعيدِكصالة
ِذلك،ِعلىِالعلماءِأمجعِكقدِالدارقطٍت،ِركاه(ِكاالستسقاءِالعيدينِفِِبلقراءةِجيهرِكسلم

 .عليوِاملسلمُتِعملِكاستمرِالسلف،ِعنِاخللفِكنقلو



 

 

 

ِِبلغاشية؛ِالثانيةِالركعةِفِكيقرأ(ِاٍْلىٍعلىىِرىبًٌكِىِاٍسمِىِسىبًٌحًِ)ِبػِالفاربةِبعدِاْلكىلِالركعةِفِكيقرأ
ِك(ِاٍْلىٍعلىىِرىبًٌكِىِاٍسمِىِسىبًٌحًِ(ِ)بػِالعيدينِفِيقرأِكافِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِإف):ِمسرةِلقوؿ

ؾِىِىىلٍِ)  .أْحدِركاه(ِاٍلغىاًشيىةًِِحىًديثِيِأىَتى

ِأنوِا؛كغَتىِكالسننِمسلمِصحيحِفِملاِ،(اقًتبت)ِبػِالثانيةِكفِ،(ؽ)ِبػِاْلكىلِالركعةِفِيقرأِأك
 (.اقًتبت)ِك(ِؽ)ِبػِيقرأِكاف"ِِكسلمِعليوِهللاِصلى

ِالصلوات،ِمنَِنوىاِفِالقراءةِذبوزِكماِجاز،ِبو؛ِقرأِمهما":ِتيميةِابنِاإلسالـِشيخِقاؿ
ِفِقراءتوِككانتِحسنا،ِكافِاْلثر؛ِفِجاءِمماِذلكَِنوِأك(ِاقًتبت)ِك(ِؽ):ِقرأِإفِلكن
ِمعِاْلنبياءِكقصصِكاملعادِكاملبدأِكالنهيِكاْلمرِالتوحيدِعلىِاملشتملةِِبلسورِالكبارِاجملامع
ِهبمِآمنِكمنِكالشقاء،ِاْلالؾِمنِهبمِحلِكماِهبمِككفرِكذهبمِمنِبوِهللاِعاملِكماِأممهم،

 .انتهى"ِِكالعافيةِالنجاةِمنِْلمِكماِكصدَّقهم،

 : انؼٛذ خطجخ صفخ
ِعتبة؛ِبنِهللاِعبيدِبنِهللاِعبيدِركلِملاِبينهما؛ِجيلسِخطبتُت،ِخطبِالصالة؛ِمنِسلمِفإذا
ِكالبنِالشافعي،ِركاه(ِجبلوسِبينهماِيفصلِخطبتُت،ِالعيدينِفِاإلماـِخيطبِأفِالسنة):ِقاؿ
ِمثِِبلصالة،ِبدأ):ِكغَته"ِِالصحيح"ِِكف(ِقاـِمثِقعدة،ِقعدِمثِقائما،ِخطب):ِجابرِعنِماجو
ِينصرؼ،ِمثِكملسلمِ،(اْلديث...راعتوِعلىِكحثِهللا،ِبتقولِفأمرِبالؿ،ِعلىِمتوكئاِقاـ
ِإخراجِعلىِالفطرِعيدِخطبةِفِكحيثهمِصفوفهمِعلىِجلوسِكالناسِالناس،ِمقابلِفيقـو

ِاملخرجِكنوعِإخراجها،ِككقتِمقدارىا،ِحيثِمنِأحكامها؛ِْلمِكيبُتِالفطر،ِصدقة
ِهللاِصلىِالنيبِْلفِامها؛أحكِْلمِكيبُتِاْلضحية،ِذبحِفِاْلضحىِعيدِخطبةِفِكيرغبهم.فيها

 .أحكامهاِمنِكثَتاِاْلضحىِخطبةِفِذكرِكسلمِعليو



 

 

 

ِبيانوِإىلِحيتاجوفِماِللناسِفيبينواِاملناسبات؛ِعلىِخطبهمِفِيركزكاِأفِللخطباءِينبغيِكىكذا
ِالعظيمةِاجملامعِىذهِفِسيماِالِكالتذكَت،ِكالوعظِهللاِبتقولِالوصيةِبعدِحبسبوِكقتِكلِف

 .اجلاىلِكيعلمِالغافلِكيذكرِاملستمعِيفيدِماِاخلطبةِتيضمنِأفِينبغيِفإنوِالكردية؛ِكاملناسبات

ِضمنِخاصةِموعظةِإليهنِتوجوِأفِكينبغيِبيانو،ِسبقِكماِالعيد،ِلصالةِالنساءِحضورِكينبغي
ِكحثهنِفوعظهن،ِأَتىن،ِالنساء؛ِييسمعِملِأنوِرألِملاِكالسالـِالصالةِعليوِْلنوِالعيد؛ِخطبة
ِإىلِْلاجتهنِالعيد؛ِخطبةِموضوعِمنِنصيبِللنساءِيكوفِأفِينبغيِكىكذاِالصدقة،ِعلى

 .كسلمِعليوِهللاِصلىِِبلنيبِكاقتداءِذلك،

 : ٔثؼذْب انؼٛذ صالح قجم انزُفم
ِلقوؿِاملصلي؛ِيفارؽِحىتِموضعها،ِفِكبعدىاِقبلهاِالتنفلِيكرهِأنوِالعيدِصالةِأحكاـِكمن
ِيصلِملِركعتُتِفصلىِعيد؛ِيـوِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِخرج):ِعنهماِهللاِرضيِعباسِابن

 .بعدىاِأكِقبلهاِراتبةِْلاِأفِيتوىمِكلئالِعليو؛ِمتفق(ِبعدمهاِكالِقبلهما

 ".بعدىاِكالِقبلهاِيتطوعوفِالِاملدينةِأىل":ِأْحدِاإلماـِقاؿ

ِقبلِيصليِكافِاْلمةِىذهِسلفِمنِأحداِأفِيذكرِعلمائناِمنِأحداِأمسعِمل":ِالزىرمِكقاؿ
 ".قبلهاِالصالةِعنِالناسِينهيافِكحذيفةِمسعودِابنِككافِبعدىا،ِكالِالصالةِتلك

ِعليوِهللاِصلىِالنيبِأف)ِكغَته،ِأْحدِركلِملاِفيو؛ِيصليِأفِأبسِفالِمنزلو؛ِإىلِرجعِفإذا
ِبعضهاِفاتوِأكِالعيدِصالةِفاتتوِملنِكيسن(ِركعتُتِصلىِمنزلو؛ِإىلِدخلِإذاِكافِكسلم
ِكلعمـوِاْلداء؛ِحيكيِالقضاءِْلفِالزكائد؛ِبتكبَتاُتاِركعتُت؛ِيصليهاِأبفِصفتها،ِعلىِقضاؤىا
ِاإلماـ؛ِمعِركعةِفاتتوِفإذاِ(فأسبواِفاتكم،ِكماِفصلوا،ِأدركتم؛ِفما)ِكسلمِعليوِهللاِصلىِقولو



 

 

 

ِصالىاِانتهت؛ِفإذاِاخلطبة،ِالستماعِجلسِخيطب؛ِكاإلماـِجاءِكإفِأخرل،ِإليهاِأضاؼ
 .مجاعةِمعِأكِمنفرداِبقضائهاِأبسِكالِقضاء،

 : ٔٔقزّ انؼٛذ يف انزكجري صفخ
ِفالِاْلنثى؛ِإالِصوتو،ِبوِيرفعِبوقت،ِيتقيدِالِالذمِكىوِاملطلق،ِالتكبَتِالعيدينِفِكيسن
ِاٍلًعدَّةِىِكىلًتيٍكًمليوا):ِتعاىلِلقولوِاْلجة؛ِذمِعشرِكلِكفِالعيدين،ِليليتِفِفيكربِبو،ِذبهر
يكا ِفيوِجيوزِموضعِكلِكفِكاملساجدِكاْلسواؽِالبيوتِفِبوِكجيهر(ِىىدىاكيمٍِِمىاِعىلىىِالِلَِّىِكىلًتيكىربًٌ

ِأنو"ِعمر؛ِابنِعنِكغَتهِالدارقطٍتِأخرجوِملاِاملصلى؛ِإىلِاخلركجِفِبوِكجيهرِتعاىل،ِهللاِذكر
ِأييتِحىتِيكربِمثِاملصلى،ِأييتِحىتِِبلتكبَت،ِجيهرِاْلضحى؛ِكيـوِالفطرِيـوِغداِإذاِكاف
ِالناسِمعِيكربف:ِ"كملسلم"ِبتكبَتىمِفيكربفِاْليض،ِإبخراجِنؤمرِكنا":ِالصحيحِكف"ِاإلماـ

 ".اإلسالـِشعائرِإظهارِمنِفيوِملاِمستحبِفهو

يكاِاٍلًعدَّةِىٍِكًمليواكىلًتِي):ِتعاىلِلقولوِآكد؛ِالفطرِعيدِفِكالتكبَت ِفِفهو(ِىىدىاكيمٍِِمىاِعىلىىِالِلَِّىِكىلًتيكىربًٌ
 .بوِأمرِهللاِْلفِآكد؛ِالعيدِىذا

ِصالةِكلِعقبِشرعِالذمِالتكبَتِكىوِفيو،ِاملقيدِالتكبَتِدبشركعيةِاْلضحىِعيدِكيزيد
ِأيبِكابنِالدارقطٍتِركاهِملاِكيكربكف؛ِيكربِمثِاملأمومُت،ِإىلِاإلماـِفيلتفتِمجاعة،ِفِفريضة

ِعرفة،ِغداةِمنِالصبحِصلىِإذاِكسلمِعليوِهللاِصلىِكافِأنو":ِجابرِحديثِمنِكغَتمهاِشيبة
 .اْلديث"...أكربِهللا:ِيقوؿ

ِعصرِإىلِعرفةِيـوِالفجرِصالةِمنِاـرِغَتِحقِفِالصلواتِأبدِبرِاملقيدِالتكبَتِكيبتدأ
؛ِكأماِالتشريق،ِأايـِآخر ِإىلِالنحرِيـوِالظهرِصالةِمنِحقوِفِاملقيدِالتكبَتِفيبتدئِاـر

 .ِبلتلبيةِمشغوؿِذلكِقبلِْلنوِالتشريق؛ِأايـِآخرِعصر



 

 

 

ِإىلِعرفةِيـوِالفجرِصالةِفِيكربِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِكاف):ِجابرِعنِالدارقطٍتِركل
ِصلىِإذاِكاف):ِلفظِكف(ِاملكتوِبتِمنِيسلمِحُتِالتشريقِأايـِآخرِمنِالعصرِصالة
ِإلوِالِأكرب،ِهللاِأكربِهللا:ِكيقوؿِمكانكم،:ِفيقوؿِأصحابوِعلىِأقبلِعرفة؛ِغداةِمنِالصبح

ِـوًِفِِالِلَِّىِكىاذٍكيريكا):ِتعاىلِهللاِكقاؿ(.اْلمدِكِأكربِهللاِأكربِكهللاِهللا،ِإال ِكىي(ِكدىاتِومىٍعدِيِأىايَّ
 .التشريقِأايـ

 "ِاْلمصارِفِالعملِكعليوِالراجحِىو":ِالنوكمِاإلماـِكقاؿ

ِالسلفِمنِاجلمهورِعليوِالذمِالتكبَتِفِاْلقواؿِأصح":ِتيميةِابنِاإلسالـِشيخِكقاؿ
ِكلِعقبِالتشريقِأايـِآخرِإىلِعرفةِيـوِفجرِمنِيكربِأف:ِكاْلئمةِالصحابةِمنِكالفقهاء
ِأكلِأايـِكىيِاإلسالـ،ِأىلِعيدانِمٌتِكأايـِالنحرِكيـوِعرفةِيـو:ِ)السننِفِملاِصالة؛
ِالتلبيةِْلفِالنحر؛ِيـوِالظهرِصالةِمنِاملقيدِالتكبَتِيبتدئِاـرِككوفِ،(ِكذكرِكشرب
ِفيوِاـرِفكافِالنحر،ِيـوِضحىِاملسنوفِالعقبةِمجرةِرميِككقتِالعقبة،ِمجرةِبرميِتيقطع

ِأيضا؛ِالظهرِصالةِ-ِبعدِإالِالتكبَتِيبتدئِفالِالفجر،ِقبلِالعقبةِمجرةِرمىِفلوِكامليًحل،
 .انتهى".الغالبِعلىِعمال

 .اْلمدِكِأكربِهللاِأكربِكهللاِهللا،ِإالِإلوِالِأكربِهللاِأكربِهللا:ِيقوؿِأفِالتكبَتِكصفة

 .كمنكِمناِهللاِتقبل:ِلغَتهِيقوؿِأبفِبعضا؛ِبعضهمِالناسِبتهنئةِأبسِكال

ِفيوِكرخصِيفعلونو،ِكانواِأهنمِالصحابةِمنِرائفةِعنِركمِقد":ِتيميةِابنِاإلسالـِشيخِقاؿ
 .اىػ"ِِكغَتهِكأْحدِاْلئمة

 .السركرِكإظهارِالتوددِالتهنئةِمنِكاملقصود

 ".أجبتوِأحد؛ِابتدأينِفإفِبو،ِأبتدئِال":ِأْحدِاإلماـِكقاؿ



 

 

 

ِمماِأيضاِىوِكالِهبا،ِمأموراِسنةِفليسِِبلتهنئة؛ِاالبتداءِكأماِكاجب،ِالتحيةِجوابِْلفِكذلك
 .التهنئةِفِِبملصافحةِأبسِكالِ،عنوِهني

 :انؼٛذ صالح يف ٔاإلقبيخ األراٌ
ِهللاِصلىِالنيبِمعِصليت:ِ)جابرِعنِمسلمِركلِملاِإقامة؛ِكالِأذافِالعيدِلصالةِيشرعِكال

 .ِ(إقامةِكالِأذافِبغَتِاخلطبة،ِقبلِِبلصالةِفبدأِمرتُت،ِكالِمرةِغَتِالعيدِكسلمِعليو

 : ٔثؼذْب انؼٛذ صالح قجم انزُفم
ِلقوؿِاملصلي؛ِيفارؽِحىتِموضعها،ِفِكبعدىاِقبلهاِالتنفلِيكرهِأنوِالعيدِصالةِأحكاـِكمن
ِيصلِملِركعتُتِفصلىِعيد؛ِيـوِكسلمِعليوِهللاِصلىِالنيبِخرج):ِعنهماِهللاِرضيِعباسِابن

 .بعدىاِأكِقبلهاِراتبةِْلاِأفِيتوىمِكلئالِعليو؛ِمتفق(ِبعدمهاِكالِقبلهما

 ".بعدىاِكالِقبلهاِيتطوعوفِالِاملدينةِأىل":ِأْحدِاإلماـِقاؿ

ِقبلِيصليِكافِاْلمةِىذهِسلفِمنِأحداِأفِيذكرِعلمائناِمنِأحداِأمسعِملِ":ِالزىرمِكقاؿ
 ".ِقبلهاِالصالةِعنِالناسِينهيافِكحذيفةِمسعودِابنِككافِبعدىا،ِكالِالصالةِتلك

ِعليوِهللاِصلىِالنيبِأف)ِكغَته،ِأْحدِركلِملاِفيو؛ِيصليِأفِأبسِفالِمنزلو؛ِإىلِرجعِفإذا
ِبعضهاِوفاتِأكِالعيدِصالةِفاتتوِملنِكيسنِ(ركعتُتِصلىِمنزلو؛ِإىلِدخلِإذاِكافِكسلم
ِكلعمـوِاْلداء؛ِحيكيِالقضاءِْلفِالزكائد؛ِبتكبَتاُتاِركعتُت؛ِيصليهاِأبفِصفتها،ِعلىِقضاؤىا
ِاإلماـ؛ِمعِركعةِفاتتوِفإذا(ِفأسبواِفاتكم،ِكماِفصلوا،ِأدركتم؛ِفما)ِكسلمِعليوِهللاِصلىِقولو

ِصالىاِانتهت؛ِفإذاِاخلطبة،ِالستماعِجلسِخيطب؛ِكاإلماـِجاءِكإفِأخرل،ِإليهاِأضاؼ
.مجاعةِمعِأكِمنفرداِبقضائهاِأبسِكالِقضاء،  



 

 

 

ٕٚيني؟ أٔ ثٕٛو انؼٛذ قجم انزُٓئخ جيٕص ل  

ْٛخ س ئم▪ يخ انشَـّ :-اهلل حَـفظّ  - انـفَٕصَاٌ فَـٕصاٌ ثٍ   صـبحل   انؼالا  

ــــــؤَال   :انسـ   

 حتشٚى رزضًٍ اجلٕال ػرب سسبئم األٚبو ْزِ يف انُبط ثني اَزشش •
 سأ٘ فًب انجذع؟ يٍ ٔأَّ ٕٚيني أٔ ثٕٛو انؼٛذ قجم ثبنؼٛذ، انزُٓئخ

 فضٛهزكى؟

:جلَــــــَٕاة  ا   
 

ِتكوفِالتهنئةِحيصل،ِملِبشيءِيهنأِكيف.أصالِلوِأعلمِكالِكجوه،ِرِىذاِالكالـ،ِىذاِأعلمِال
ِالِأان:ِيقوؿِعليوِهللاِرْحوِأْحدِاإلماـِلكنِعليها؛ِدليلِالِأهناِمعِالعيد،ِيـوِبعدِأكِالعيدِيـو

.كىنأينِبدأينِمنِعليِأردِكلكٍتِهبا،ِأبدأ  

ِمنِحصلتِأهناِأعلمِفالِالعيدِيـوِقبلِأماِالعيد،ِيـوِبعدِأكِالعيدِيـوِفِمباحة،ِكالتهنئة
.العيدِيـوِقبلِيهنئوفِكأهنمِالسلف  

العيد،ِيـوِبعدِأكِالعيدِيـوِتكوفِالتهنئةِ،حيصلِملِبشيءِيهنأِكيف  

 



 

 

 

 
:يقوؿِعليوِهللاِرْحوِأْحدِاإلماـِلكنِعليها؛ِدليلِالِأهناِمعِ  

.ِ“ِكىنأينِبدأينِمنِعليِأردِكلكٍتِهبا،ِأبدأِالِأانِ  

 


