بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل صىل اهلل عليه
وىلع آهل وصحبه وسلم أما بعد:
فهذه ( )70سؤاال وجوابا حول العيدين وما يتعلق بهما من أحاكم ،من تكبري ،وصالة ،وخطبة ،وتهنئ
ة ،وجتمل للعيد ،وحنو ذلك من املسائل اليت ال ينبيغ ملسلم يؤدي هذه الشعرية أو يتصدر للفتوى أو ال
صالة بانلاس صالة العيد أن جيهلها ،يرس اهلل يل مجعها من فتاوى بعض علماء السنة قديما وحديثا ،و
باهلل اتلوفيق.

ا
ا
ج :1اعلم أن انليب  ال از ام هذه الصالة يف العيدين ،ولم يرتكها يف عيد من األعياد ،وأمر
ْ
انلاس باخلروج إيلها ،حىت ا
أم ار خبروج النساء العواتق ،وذوات اخلدور ،واحل ُ َّيض ،وأمر احل ُ َّيض أن
ااْ ا ْ ا
ُ
ا
لب اسها صاحبتُها.
يعزتلن الصالة ،ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني ،حىت أمر من ال جلباب هلا أن ت ِ
ً
ً
وهذا لكه يدل ىلع أن هذه الصالة واجبة وجوبا مؤكدا ىلع األعيان ال ىلع الكفاية ،واألمر باخلروج
يستلزم األمر بالصالة ملن ال عذر هل ،بفحوى اخلطاب( .الشواكين).

قلت :القول بوجوبها ىلع األعيان مذهب أيب حنيفة ،ورجحه شيخ اإلسالم وابن القيم والسعدي وابن

باز وابن عثيمني ،وهو الصحيح.

ج :2يسن للنساء حضورها مع العناية باحلجاب والتسرت وعدم اتلطيب؛ ملا ثبت يف الصحيحني عن أم
ُ
ُ
أنها قالت( :أ ِمرنا أن ن ِرج يف العيدين العواتق واحل ُ َّيض؛ ليشهدن اخلري ودعوة املسلمني
عطية
ُ
وتعزتل احل ُ َّيض املصىل)( .ابن باز).
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ج :3إذا لم يتيرس للنساء اخلروج حىت يصلني مع الرجال وصلني يف بيوتهن فرادى أو مجااعت فال

حرج يف ذلك ،وهلن أجر كبري يف ذلك( .ابن باز).

-إذا خشيت الفتنة تصيل يف املسجد أو يف بيتها( .الواديع).

أنه سئل :أشهدت العيد مع انليب

؟ فقال :نعم ،ولوال

ج :4أخرج ابلخاري عن ابن عباس
ا
ا
ماكين من الصغر ما ش ِهدته.
قال احلافظ ابن حجر  :مرشوعية إخراج الصبيان إىل املصىل إنما هو للتربك وإظهار شعار
ُ
َّ
للحيض ،فهو شامل ملن تقع منهم الصالة أو ال ،وىلع
اإلسالم بكرثة من حيرض منهم ،وذللك رشع
َّ
هذا إنما حيتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عن اللعب وحنوه ،سواء صلوا أم ال.

ج :5ال خالف أنه ال جيب ىلع أهل القرى -يعين ساكن ابلادية -واملسافرين ،وإنما اخلالف يف صحة

فع ِلها منهم ،واألكرثون ىلع صحته وجوازه( .ابن رجب).

َّ
ُ ى
اْ
ُ
ُ ا
ُ
ا
ويكربون ،ويكون
الصبح ألخذ جمالسهم،
الم اصىل بعد ما اصل ُوا
انلاس إىل
ج :6يُستحب أن يغ ُد او
ُ
خروج اإلمامِ يف الوقت اذلي يُوايف فيه الصالة( .ابلغوي).
َّ
ى
ى
ج :7مضت السنة أن خيرج اإلمام من مزنهل قدر ما يبلغ مصاله ،وقد حلت الصالة( .اإلمام مالك).
ى
ى
يُ
ى
ستحب هل أن يتأخر يف اخلروج إىل الوقت اذلي يصيل بهم فيه؛ لألحاديث الصحيحة ،أن رسول اّلل
اكن إذا خرج يوم العيد فأول يشء يبدأ به الصالة ،واتفق أصحابنا وغريهم ىلع هذا ،وديلله االقت
داء بانليب

؛ وألنه أبلغ يف مهابته( .انلووي).
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ُ
ج :8لم يكن هنالك منرب يرىق عليه- ،يعين انليب عليه الصالة والسالم -ولم يكن خي ِرج منرب

املدينة ،وإنما اكن خيطبهم قائما ىلع األرض قال جابر :شهدت مع رسول اهلل  الصالة يوم

العيد ،فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بال أذان وال إقامة ،ثم قام متوكئا ىلع بالل .متفق عليه( .ابن القيم).
ج -1 :9امن حرض صالة العيد فريخص هل يف عدم حضور صالة اجلمعة ،ويصليها ظهرا يف وقت

الظهر ،وإن أخذ بالعزيمة فصىل مع انلاس اجلمعة فهو أفضل.
 -2امن لم حيرض صالة العيد فال تشمله الرخصة ،وذلا فال يسقط عنه وجوب اجلمعة ،فيجب عليه
السيع إىل املسجد لصالة اجلمعة.

 -3جيب ىلع إمام مسجد اجلمعة إقامة صالة اجلمعة ذلك ايلوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم
يشهد العيد ،إن حرض العدد اليت تنعقد به صالة اجلمعة وإال فتصىل ظهرا.
 -4امن حرض صالة العيد وترخص بعدم حضور اجلمعة فإنه يصليها ظهرا بعد دخول وقت الظهر.

 -5ال يرشع يف هذا الوقت األذان إال يف املساجد اليت تقام فيها صالة اجلمعة ،فال يرشع األذان لصالة
الظهر ذلك ايلوم.
 -6القول بأن من حرض صالة العيد تسقط عنه صالة اجلمعة وصالة الظهر ذلك ايلوم قول غري
صحيح ،وذلا هجره العلماء وحكموا خبطئه وغرابته ،ملخالفته السنة وإسقاطه فريضة من فرائض اهلل

بال ديلل ،واهلل تعاىل أعلم( .اللجنة ادلائمة).

ج :10إن تيرس مجاعة صالها مجاعة وهو أفضل ،وإال صالها وحده( .ابن باز).
ً
ً
ج :11أكرث أهل العلم يستحبون أن خيرج الرجل إىل العيد ماشيا ،وأن يأكل شيئا قبل أن خيرج لصالة
الفطر ،ويستحب أن ال يركب إال من عذر( .الرتمذي).

امليش إىل العيد أحسن وأقرب إىل اتلواضع ،وال يشء ىلع من ركب( .ابن املنذر).
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ج :12ي ُ ا
رشع يف هذا ايلوم أن تأيت إىل املصىل من طريق وأن ترجع من طريق أخرى ،كما فعل انليب
( .الواديع).

ج :13السنة أن يصيل العبد يف املصىل؛ ألن انليب  اكن خيرج إىل املصىل ويدع مسجده،

وكذلك اخللفاء من بعده ،وألن هذا إمجاع املسلمني ،فإن انلاس يف لك عرص ومرص خيرجون إىل املصىل
فيصلون العيد( .ابن قدامة).
َّ ُ
ُ َّ
َّ
انليب  قال« :صالة يف
الم اصىل؛ ألن
السنة املاضية يف صالة العيدين أن تكون يف

مسجدي هذا أفضل مِن ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام» ،ثم هو مع هذه الفضيل ِة العظيم ِة،
ا ا
ا
خرج  وت اركه( .ابن احلاج املاليك).

ج :14األصل يف مصىل العيد أن يكون خارج ابلدل هذا هو السنة ،فإن تيرس ذلك فبها ونعمت فإن

لم يتيرس فأداء الصالة يف ساحة من الساحات حبيث تسع هذه الساحة للك املصلني اذلين يتفرقون

اعدة يف املساجد( .األبلاين).

ج :15جتوز صالة االستسقاء وصالة العيدين فيه ،وإذا تيرست الصالة يف غريه اكن أوىل( .اللجنة

ادلائمة).

ج :16إذا لم يكن هناك يف هذه املالعب منكر ظاهر حيث توضع الفتات وفيها صور وما شابه ذلك،

فإذا اكنت هذه الصور ليست ثابتة ومستقرة يف امللعب ،واكن امللعب خايلا من أي خمالفة رشعية جاز

اختاذه مصىل ،وإال فال( .األبلاين).
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ج :17ما تكون يف املسجد ،إال إذا ُو ِجد مطر أو موجب ذللك ،وليست واجبة يف املصىل( .الواديع).
ً
ج :18لم يكن هو وال أصحابه يصلون إذا انتهوا إىل املصىل شيئا قبل الصالة وال بعدها( .ابن
القيم).

السنة ملن أىت مصىل العيد لصالة العيد أو االستسقاء ،أن جيلس وال يصيل حتية املسجد؛ ألن
ا
ذلك لم يُنقل عن انليب  وال عن أصحابه  فيما نعلم( .ابن باز).

ج :19صالة العيدين إذا ُصليت يف املسجد فإن املرشوع ملن أىت إيلها أن يصيل حتية املسجد ولو يف

وقت انليه؛ لكونها من ذوات األسباب؛ لعموم قوهل « :إذا دخل أحدكم املسجد فال
جيلس حىت يصيل ركعتني»( .ابن باز).

ج :20وقتهما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إىل الزوال ،وقد وقع اإلمجاع ىلع ذلك ،وأما آخر وقتها

فزوال الشمس( .صديق خان).

ج :21بتأخري صالة عيد الفطر يتسع وقت إخراج الفطرة املستحب إخراجها فيه ،وبتعجيل صالة

األضىح يتسع وقت اتلضحية ،وال يشق ىلع انلاس أن يمسكوا عن األكل حىت يأكلوا من ضحاياهم.

(ابن رجب).
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ا
ا
ج :22يصليها يف ايلوم اثلاين ِمن الغد؛ ملا أخرجه أبو داود عن أيب ُعمري بن أنس ،عن ُعموم ٍة هل ِمن
اا
ُ
فطروا ،وإذا أصبحوا أن
أصحاب انليب  يشهدون أنهم رأ ُوا اهلالل باألمس ،فأمرهم أن ي ِ
َّ
ياغدوا إىل ُم اصالهم.

ج :23انلداء لصالة العيدين أو االستسقاء بالصالة جامعة أو غريها من اللكمات ال جيوز ،بل هو
بدعة حمدثة؛ ألنه لم يرد عنه  ،وإنما اذلي ورد عنه يف صالة الكسوف ،واألصل يف
العبادات اتلوقيف( .اللجنة ادلائمة).

ج :24ال جيوز إخراج السجاد من املسجد واالنتفاع به يف جهات أخرى؛ ألن املوقوف ىلع يشء معني

ال جيوز رصفه يف غريه ،وألنه لو فتح هذا ابلاب ألوشك أن يأخذها اإلنسان يستعملها خلاصة نفسه.
(العثيمني).

ج :25اغلب السنة واآلثار توافق مذهب أهل املدينة ،يف األوىل سبع تكبريات ،بتكبرية االفتتاح

واإلحرام ،واثلانية مخس( .ابن تيمية).

الصحيح أن اتلكبريات يف العيدين :سبع يف األوىل بتكبرية اإلحرام ،ومخس يف األخرى غري تكبرية

القيام؛ ملا ثبت عن انليب  يف ذلك( .اللجنة ادلائمة).

ج :26يدعو بداعء االستفتاح عقيب اتلكبرية األوىل ،ثم يكرب تكبريات العيد ،ثم يتعوذ ،ثم يقرأ ،و
ُ
هذا مذهب الشافيع؛ ألن االستفتاح رشع ليُستفتاح به الصالة ،فاكن يف أوهلا كسائر الصلوات ،وأيىًا َّما
ً
فعل اكن جائزا( .ابن قدامة).
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يستفتح بعد تكبرية اإلحرام ،هكذا قال أهل العلم ،واألمر يف هذا واسع حىت لو أخر االستفتاح إىل آ
خر تكبرية فال بأس( .العثيمني).

ج :27رفع ايلدين يف تكبريات العيد سنة عند أكرث أهل العلم( .ابلغوي).
ذكر احلافظ ابن حجر  ثبوت رفع ايلدين عن ابن عباس

والشافيع وأمحد.

 ،وهو قول عطاء واألوزايع

ْ
ُ
ً
ُْا ْ
َّ
ج :28اكن  يسكت بني لك تكبريتني سكتة يسرية ،ولم حيفظ عنه ِذكر ُمعني بني
اتلكبريات( .ابن القيم).

ج :29حيمد اهلل بني اتلكبريات ويثين عليه ويدعو بما شاء( .ابن تيمية).
ً
ى
يكرب بدون أن يذكر بينهما ذكرا .وهذا أقرب للصواب ،واألمر يف هذا واسع ،إن
قال بعض العلماء:

ذكر ذكرا ً فهو ىلع خري ،وإن ى
كرب بدون ذكر ،فهو ىلع خري( .العثيمني).

ج :30هذا اذلكر حيتاج إىل نقل عن انليب ؛ ألنه ذكر معني حمدد يف عبادة ،ولم ينقل عن

انليب  أنه اكن يقول ذلك( .العثيمني).

هذا داعء حسن ،فادع به يف الطريق أو يف أي ماكن ،أما يف الصالة فيه توقيفية ،وانليب
هذا ادلاعء( .الواديع).

«صلوا كما رأيتموين أصيل» ولم يثبت عن انليب

فائدة :ثبت هذا اذلكر يف صحيح مسلم ( )1297من حديث ابن عمر

من أدعية االستفتاح.

ْ ً
ا ً
ا ُ
ُ ى
ُ
اتلكبري ُسنة ال تبْ ُطل الصالة برتك ِه ع ْمدا أو اسهوا بال خالف( .ابن قدامة).
ج:31
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يقول:

إن نيس اتلكبري الزائد حىت رشع يف القراءة سقط؛ ألنه سنة فات حملها( .الفوزان).

ج :32إذا دخل املأموم مع اإلمام وقد فاته بعض اتلكبريات الزوائد فإنه يكرب مع اإلمام ويميض مع

اإلمام ،ويسقط عنه ما فاته من اتلكبريات( .العثيمني).

ج :33ثبت عن انليب

أنه قرأ يف الركعة األوىل باألىلع ،ويف اثلانية :بالغاشية ،وثبت عنه أنه قرأ في

هما بقاف والقمر ،واحلديثان يف صحيح مسلم ،قال ابن القيم  :صح عنه هذا وهذا ولم يصح ع
نه غري ذلك.

ج :34من فاتته وأحب قضاءها استُح َّ
ب هل ذلك ،فيصليها ىلع صفتها من دون خطبة بعدها ،وبهذا
ِ

قال اإلمام مالك والشافيع وأمحد وانلخيع وغريهم من أهل العلم .واألصل يف ذلك قوهل :
«إذا أتيتم الصالة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» وما روي
عن أنس

أنه اكن إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام مجع أهله وموايله ،ثم قام عبد اهلل بن أيب عتبة

مواله فيصيل بهم ركعتني ،يكرب فيهما( .اللجنة ادلائمة).

ُ ا
ُ ا
ج :35الصالة تقض كما فاتت ،هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض املفردات من السنة انلبوية ،فص
الة العيد ركعتان ،فمن فاتته بعذر رشيع صالها ركعتني كما يصليها اإلمام( .األبلاين).
ً
ج :36اخلري هلم يف سماع اخلطبة أوال ،ثم يصلون صالة العيد يلجمعوا بني الفضيلتني ،وينبيغ أن
يُ َّ
وصوا باتلبكري حىت ال تفوتهم صالة العيد مع اإلمام مجاعة( .اللجنة ادلائمة).
ما اختاره علماء اللجنة ادلائمة هو قول األوزايع والشافيع وأمحد وأيب ثور رمحهم اهلل ،إال إن اكنت

صالة العيد يف املسجد فبدال من صالة حتية املسجد يصيل صالة العيد ،ثم جيلس الستماع اخلطبة.
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ً
ا
َّ
ج :37احلاصل أن صالة العيد لم يثبت هلا ُسنة قبلها وال بعدها ،خالفا ملن قاسها ىلع اجلمعة( .ابن
حجر).

ج :38املشهور عند الفقهاء رمحهم اهلل أن خطبة العيد اثنتان؛ حلديث ضعيف ورد يف هذا ،لكن يف

احلديث املتفق ىلع صحته أن انليب  لم خيطب إال خطبة واحدة ،وأرجو أن األمر يف هذا
واسع( .العثيمني).

ج :39لم ينقل أحد عن انليب  أنه افتتح خطبة بغري احلمد :ال خطبة عيد ،وال خطبة

استسقاء ،وال غري ذلك( .ابن تيمية).

ُ
اكن  يفتتح خطبه لكها باحلمد هلل ،ولم حيفظ عنه يف حديث واحد أنه اكن يفتتح

خطبيت العيدين باتلكبري( .ابن القيم).

ً
ج :40اذلي يبدو أن بينها فرقا ،فخطبة اجلمعة يلزم اإلنسان أن جيلس هلا ،وغريها ال يلزمه أن جيلس
ً
هلا ،لكن من جلس ليس هل أن يتحدث وينشغل عن اخلطبة ،إما أن جيلس ساكتا وإما أن ينرصف.
َّ
(العباد).

ج :41لو اكن يلزم من الالكم التشويش ىلع احلارضين اح ُرم الالكم من أجل التشويش ،ال من أجل

االستماع( .العثيمني).
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أ

ج :42اتلكبري فيه أوهل من رؤية اهلالل وآخره انقضاء العيد ،وهو فراغ اإلمام من اخلطبة ىلع الصحي
ح( .ابن تيمية).
ً ْ
ُ ى ا
ُا
ا
السلف والفقهاء من الصحابة واألئمة :أن يُكرب
بري ،اذلي عليه مجهور
ك
ج :43أصح األقوال يف اتل ِ
ُ ْ ا ُ
من فجر يوم عرفة ،إىل آخر أيام الترشيق ،اعق ا
يرشع للك أحد أن جيهر باتلكبري عند
ب لك صالة ،و
ِ

باتفاق األئم ِة األربع ِة( .ابن تيمية).
اخلروج إىل العيد ،وهذا
ِ

ج :44الفرق بني املطلق واملقيد أن املطلق يف لك وقت ،واملقيد خلف الصلوات اخلمس يف عيد

األضىح فقط .ويبدأ املطلق يف عيد األضىح من دخول شهر ذي احلجة إىل آخر أيام الترشيق ويه
األيام اثلالثة بعد العيد .ويف عيد الفطر من دخول شهر شوال إىل صالة العيد.

ويبدأ املقيد ىلع ما قاهل العلماء من صالة الفجر يوم عرفة إىل عرص آخر يوم من أيام الترشيق.

(العثيمني).
ج :45عيد الفطر ما فيه اتلكبري ى
املقيد بأدبار الصلوات اخلمس ،وإنما فيه اتلكبري ُ
المطلق ،يبدأ من
غروب الشمس يف آخر يوم من رمضان إىل أن يقوم انلاس لصالة العيد.
ا
ا
اتلوايل :اتلكبري ُ
ومخسة أيام ىلع ى
ثالثـة عرش يوما ً ىلع ى
اتلوايل:
المطلق،
لكن عيد األضىح
ا
والمطلق ،واليت قبلها ُ
المقيىد ُ
اخلمسة أيام فيها اتلكبري ُ
المطلق فقط( .الوصايب).
اتلكبري املقيىد معناه
َ َ َّ َ ْ ُ َ
َ ْ ُُ
ات} ولم يثبت يف
ج :46أمر اهلل تعاىل بذكره مطلقا أيام الترشيق ،فقال{ :واذكروا الل ِيف أيامٍ معدود ٍ

القرآن وال يف السنة انلبوية عقب الصلوات اخلمس أيام الترشيق حتديد عدد وال بيان للكيفية،
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وأصح ما ورد يف صفة اتلكبري يف ذلك ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفاريس

أنه قال( :اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب كبريا) وقيل :يكرب ثنتني ،بعدهما :ال هلإ إال اهلل واهلل أكرب ،اهلل
( .اللجنة ادلائمة).

أكرب وهلل احلمد .جاء ذلك عن عمر وابن مسعود

ً
ج :47الصالة ىلع الرسول  مطلوبة يف غري هذا املوضع ،فال نعلم ديلال يدل ىلع
أنها تضاف إىل اتلكبري ،ولكن كون اإلنسان يكرب ويكرث من الصالة ىلع انليب 
ً
ى
(العباد).
بينه وبني نفسه فهذا أمر مطلوب ،لكن كونه يقرن ذلك باتلكبري ال نعلم شيئا يدل عليه.

ج :48اتلكبري اجلمايع بصوت واحد ليس بمرشوع بل ذلك بدعة؛ ملا ثبت عن انليب 

أنه قال« :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ولم يفعله السلف الصالح ،ال من الصحابة ،وال
من اتلابعني وال تابعيهم ،وهم القدوة ،والواجب االتباع ،وعدم االبتداع يف ادلين( .اللجنة ادلائمة).

ج :49قوهلا –يعين أم عطية

العيدين وهو جممع عليه( .انلووي).

ا ا
« -يُكربن مع انلاس» ديلل ىلع استحباب اتلكبري للك أحد يف

ُ ى
غنية تُ ى
غين وما ختجـل وأنت إذا ذكرت اهلل ختجـل! ! هذا اخلجـل يف غري
ج :50يا سـبحان اللـه! الـم
ادلين أهملها بعض انلاس ،تُ ى
حمله ،أنت يف طاعة ،أنت يف قُربـة إىل اهلل ،أنت يف شعرية من شعائر ى
كرب
َ ْ
َ َ َّ َ ْ ُ َ
اذ ُك ُ
اهلل ى
ات} واأليام املعدودات يه أيام الترشيق،
ود
د
ع
م
ي
أ
يف
الل
وا
ر
عز وجل؟ وقد قال اهلل تعاىل{ :و
امٍ
ِ
ٍ
األيام اثلالث اليت بعد العرش( .الوصايب).

ج :51املرشوع يف أدبار الصلوات أن تأيت باألذاكر املعروفة املعهودة ،ثم إذا فرغت كرب( .العثيمني).
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تبدأ باألذاكر املرشوعة اليت تقال عقب الصلوات ثم اتلكبري سواء عقب الصلوات أو يف الضىح أو يف
ُا
 ،وال خيص عقب الصلوات.
آخر انلهار أو نصف الليل ،لكن ليست هل كيفية عن انليب
(الواديع).
َ َ ً
َّ َ َ ْ ُ
َ َ َ َ ُْ
ج :52األمر واسع واحلمد هلل لكه ذكر ،واهلل عز وجل يقول{ :فإِذا قضيت ُم الصالة فاذك ُروا الل قِياما
ُ ُ ً ََ ُ ُ ُ
َوقعودا َولَع جنوبِك ْم} وال ينبيغ أن يكون يف هذا نزاع بني انلاس أو خماصمة أو تشويش ىلع
العامة ،األمر يف هذا واسع( .العثيمني).

ج :53نرى أن هذا ال ينبيغ؛ ألن الصحابة  ما اكنوا يُكربون كما يُكربون يف األذان ،ما
اكنوا يقصدون األماكن املرتفعة يلكربوا عليها ،بل اكنوا يكربون يف أسواقهم ،ويف مساجدهم ،ويف
ً
ً
بيوتهم ،ويف خميماتهم يف مىن ،دون أن يتقصدوا شيئا اعيلا يكربون عليه( .العثيمني).

ج :54قال الشافيع واألصحاب :ي ُستاحب الغسل يف العيدين ،وهذا ال خالف فيه ،واملعتمد فيه أثر

ابن عمر ،والقياس ىلع اجلمعة( .انلووي).

ج :55األفضل االغتسال للعيد بعد الفجر خروجا من اخلالف ،وقد أجاز بعض العلماء االغتسال
قبل طلوع الفجر؛ ألن السنة اتلبكري لصالة العيد ،وال يكون ذلك ً
اغبلا إال باالغتسال قبل الفجر؛
يلغدو للمصىل بعد صالة الفجر.
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ا
ا
ُ
الطيب والزينة يف لك عيد ،واإلمام بذلك أحق؛ ألنه املنظور إيله
سمعت أهل العلم يستحبون
ج:56
من بينهم( .اإلمام مالك).
ُ
يلبس -يعين انليب
اكن

ى
ا
ُ
يلبسها للعيدين واجلمعة ،ومر
 -للخروج إيلهما أمجل ثيابه ،فاكن هل ُحلة

ا
ً
ة اكن يلبس بُردين أخرضين( .ابن القيم).

ج :57إن استوى ثوبان يف احل ُ ْسن وانلفاسة ،فاألبيض أفضل ،فإن اكن األحسن غري أبيض ،فهو أفضل

من األبيض يف هذا ايلوم( .انلووي).

ج :58أما اتلهنئة يوم العيد ،بقول بعضهم بلعض إذا لقيه بعد صالة العيد :ى
تقبل ُ
اهلل منا ومنكم،
َّ
ا
وغريه،
كأمحد
وحنو ذلك ،فهذا قد ُروي عن طائفة من الصحابة أنهم اكنوا يفعلونه ،ورخص فيه األئمة،
ِ
ً
ى
ا
جواب اتلحية واجب ،وأما
لكن قال أمحد :أنا ال أبتدئ أحدا ،فإن ابتدأين أحد أجبتُه .وذلك ألن
ً
ا
ً ُ
االبتداء باتلهنئة فليس سنة مأمورا بها ،وال هو أيضا مما نيه عنه ،ف امن فعله فله قدوة ،ومن تركه فله
قدوة ،واهلل أعلم( .ابن تيمية).

ُ
الم احام ى
جُ :59روينا يف ( ا
ليات) بإسناد حسن عن ُجبري ابن نفري قال :اكن أصحاب رسول اهلل
ِ
ىا
تقبل اهلل منا ومنك( .ابن حجر).
 إذا اتلقوا يوم العيد يقول بعضهم بلعض:

ج :60ال بأس أن يقول لغريه :تقبل اهلل منا ومنك ،أو عيد مبارك ،أو تقبل اهلل صيامك وقيامك ،أو ما

أشبه ذلك؛ ألن هذا ورد من فعل بعض الصحابة وليس فيه حمذور( .العثيمني).

13

ج :61هذه حتية الكفار رست إنلا حنن املسلمني يف غفلة منا ،ما هلا أصل يف الرشيعة اإلسالمية.
(األبلاين).

ج :62هذه األشياء ال بأس بها؛ ألن انلاس ال يتخذونها ىلع سبيل اتلعبد واتلقرب إىل اهلل عز وجل،

وإنما يتخذونها ىلع سبيل العادة ،واإلكرام واالحرتام ،ومادامت اعدة لم يرد الرشع بانليه عنها فإن
األصل فيها اإلباحة( .العثيمني).

ختصيصها يوم العيد ليس من السنة ،وما أحسن ما قاهل أمحد :أنا ال أبتدئ ً
أحدا ،فإن ابتدأين أحد

رددت عليه من باب رد اتلحية( .الواديع).

ج :63اذلي قد يؤذي وال دايع هل هو مسألة اتلقبيل ،فإن بعض انلاس إذا هنأ بالعيد يقبل ،وهذا ال
وجه هل وال حاجة إيله ،فتكيف املصافحة واتلهنئة( .العثيمني).

لم يثبت يشء يف ختصيص يوم العيد يف اتلقبيل ال يف الوجه وال يف ايلد ،وإذا خيش الفتنة فيجب

الرتك ،وإذا اكن أمرد وهو خيىش أن يفتنت به ،فواجب عليه أن يرتك تقبيله ،ويمكن أن يصافحه.
(الواديع).

ج :64ال حرج يف ذلك ،بل هو من حماسن العادات ،وإدخال الرسور ىلع املسلم ،كبريا اكن أو صغريا،

أمر رغب فيه الرشع املطهر( .اللجنة ادلائمة).
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ج :65روى ابلخاري عن أنس بن مالك

قال :اكن رسول اهلل  ال يغدو يوم الفطر

حىت يأكل تمرات ،ويأكلهن وترا.

قال ابن قدامة :ال نعلم يف استحباب تعجيل األكل يوم الفطر اختالفا.

ج :66ال يأكل يف األضىح حىت يصيل ،وهذا قول أكرث أهل العلم ،منهم لع وابن عباس ومالك
ً
والشافيع وغريهم ،ال نعلم فيه خالفا( .ابن قدامة).
ال خيرج يوم الفطر حىت ا
يطعم
قال« :اكن انليب
والعمدة يف ذلك ما رواه الرتمذي عن بريدة
 ،وال ا
يطعم يوم األضىح حىت يصيل».

ج :67ال حيمل السالح يوم العيد إال حلاجة معتربة؛ قال ابلخاري  :باب ما يكره من محل
َّ
للحجاج :محلت
السالح يف العيد واحلرم ،وأورد فيه حديث سعيد بن جبري ،وفيه أن ابن عمر قال

ُ
السالح يف يوم لم يكن حي امل فيه.

ج :68أما عيد الفطر فهو يوم واحد اذلي هو أول يوم من شهر شوال ،وأما عيد األضىح فهو مخسة

أيام ،يوم عرفة ويوم انلحر وثالثة أيام بعده اليت يه أيام الترشيق؛ ملا أخرجه أبو داود عن عقبة بن
ُ
عيدنا أهل
اعمر
أن رسول اهلل  قال« :يوم عرفة ويوم انلحر وأيام الترشيق ِ
اإلسالم».

ج :69هذه اعدة ال بأس بها؛ ألنها أيام عيد( .العثيمني).
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ج :70زيارة األحياء لألموات يف يوم العيد من حمدثات األمور؛ ألنه يعين تقييد ما أطلقه الشارع.
(األبلاين).

ختصيص يوم العيد ،أو ختصيص يوم اجلمعة ،أو ختصيص يوم آخر ليس هل أصل ،ولكن السنة أن

يزوروا القبور بني وقت وآخر ىلع حسب اتليسري إذا اكن وقتهم يسمح ،يف يوم اجلمعة ،يف يوم العيد ،يف

أوقات أخرى يفعلون ،أما أن يظنوا أن هلذا ايلوم خصوصية فال ،لكن السنة أن يزوروا القبور عند
ما يتيرس ذلك( .ابن باز).

َّ
وصىل اهلل وسلَّم ا
وبارك ىلع نبينا حممد ،وىلع آهل وصحبه وإخوانه أمجعني.
وباهلل اتلوفيق،
مجعه /أبو عمرو نور ادلين بن لع السديع.
دار احلديث بمعرب حرسها اهلل.
 7ذي احلجة  1440من اهلجرة انلبوية ،ىلع صاحبها الصالة والسالم
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