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 كتاب العيدين  - 15
 باب يف العيدين والتجمل فيهما -1

َرٍق تُ َباُع يف السُّوِق فََأَخَذَها فَأََتى َرُسوَل هللِا ) َعْبد هللِا ْبن ُعَمر قَاَل  عن -948 فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا ابْ َتْع  َأَخَذ ُعَمُر ُجبًَّة ِمْن ِإْسَتب ْ
َا َهِذِه لَِباُس َمْن اَل َخاَلَق َلُه فَ َلِبَث ُعَمُر َما َشاَء اَّللَُّ َأْن يَ ْلَبَث ُثَّ َأْرَسَل ِإلَْيِه  ُوُفوِد فَ َقاَل لَُه َرُسوُل هللِا َهِذِه ََتَمَّْل ِِبَا لِْلِعيِد َوالْ  ِإَّنَّ

َا َهِذِه لَِباُس َمْن اَل َخاَلَق لَُه  فَ َقاَل يَا ِبُبَِّة ِديَباٍج فََأقْ َبَل ِِبَا ُعَمُر فَأََتى ِِبَا َرُسوَل هللِا  َرُسوُل هللِا  َرُسوَل هللِا ِإنََّك قُ ْلَت ِإَّنَّ
 ك ( .تَِبيُعَها ، َأْو ُتِصيُب ِِبَا َحاَجتَ  َوَأْرَسْلَت ِإََلَّ ِِبَِذِه اْْلُبَِّة فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللِا 

 [ . 2086] م : 
---------- 

 احلديث تقدم شرحه .تنبيه : 
 م شرحه ، وهو دليل على استحباب التجمل للعيد .احلديث تقد-1

 اً .وهذا يدل على أن التجمل عندهم يف هذه املواضع كان مشهور :  قال ابن قدامة
 روى ابن أيب الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إىل ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه يف العيدين . قال احلافظ :

 إىل الصالة :  االغتسال قبل اخلروجومما يستحب :  -2
 ى . فقد صح يف املوطأ وغريه أَنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ْغَتِسُل يَ ْوَم اْلِفْطِر قَ ْبَل أَْن يَ ْغُدَو ِإىَل اْلُمَصلَّ 

 وذكر النووي رمحه هللا اتفاق العلماء على استحباب االغتسال لصالة العيد . 
 معة وغريها من االجتماعات العامة موجود يف العيد بل لعله يف العيد أبرز . واملعىن الذي يستحب بسببه االغتسال للج

 .  وروي االغتسال يوم العيد كذلك عن بعض الصحابة كعلي بن أيب طالب وسلمة بن األكوع وابن عمر 
. َواْلُمْعَتَمُد ِفيِه )أي يف إثبات استحبابه( أَثَ ُر اْبِن ُعَمَر َواْلِقيَاُس  قال النووي يف اجملموع : َوَأَسانِيُد اْلَِْميِع َضِعيَفٌة بَاِطَلٌة إال أَثَ َر اْبِن ُعَمَر .

 .َعَلى اْلُُْمَعِة 
 ه .وقال ابن القيم : فيه حديثان ضعيفان . . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروج

 باب احلراب والدرق يوم العيد -2
َوِعْنِدي َجارِيَ َتاِن تُ َغنِ َياِن ِبِغَناِء بُ َعاَث فَاْضَطَجَع َعَلى اْلِفَراِش َوَحوََّل َوْجَهُه  َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل هللِا )قَاَلْت  َعاِئَشةَ  َعنْ  -949

فَ َقاَل َدْعُهَما فَ َلمَّا َغَفَل َغَمْزتُ ُهَما  َلْيِه َرُسوُل هللِا فََأقْ َبَل عَ  َوَدَخَل أَبُو َبْكٍر فَانْ تَ َهَرِن َوقَاَل ِمْزَمارَُة الشَّْيطَاِن ِعْنَد النَِّبِ  
 .ا(َفَخَرَجتَ 

 [ . 892] م : 
فََأقَاَمِِن َورَاَءُه  َوِإمَّا قَاَل َتْشَتِهنَي تَ ْنظُرِيَن فَ ُقْلُت نَ َعمْ  وََكاَن يَ ْوَم ِعيٍد يَ ْلَعُب السُّوَداُن بِالدََّرِق َواحْلَِراِب فَِإمَّا َسأَْلُت النَِّبَّ  - 950

ِه َوُهَو يَ ُقوُل ُدوَنُكْم يَا َبِِن َأْرِفَدَة َحَّتَّ ِإَذا َمِلْلُت قَاَل َحْسُبِك قُ ْلُت نَ َعْم قَاَل فَ   ( . اْذَهِب َخدِ ي َعَلى َخدِ 
 [ . 892] م : 

---------- 
َرق : مجع درقة ، وهي الرتس الذي يتخذ ، حِلراب : مجع َحربة قال بدر الدين العيين رمحه هللا : واد ( باب احلراب والدرق يوم العي)  والدَّ

 من اْللود . 
 أي : من جواري األنصار ، كما يف الرواية األخرى .(  َوِعْنِدي َجارِيَ َتانِ ) 

 اْلارية يف النساء كالغالم يف الرجال ، يقعان على من دون البلوغ فيهما .
وهو املسّمى عندهم بالنْصب، وهو إنشاد بصوت رقيق، فيه متطيط، وهو جيري جمرى ما بإنشاد الشعر ، أي : ترفعان أصواهت(  تُ َغنِ َيانِ  )
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 ؟؟؟  ه .اًًيَدداحلَُْداء، قاله القرطيّب 
 ، وكان الظهور فيه لألوس .ر األوس واخلزرج يف اْلاهلية حرب، وهو يوم جرت فيه بني قبيليت األنصابضم الباء(  بِِغَناِء بُ َعاثَ  )

، د افرتق ملؤهم، وق، فقد قِدم املدينة، وهو يوم قّدمه هللا لرسوله م قُتل فيه صناديد األوس واخلزرج، هو يو قال يف الفتح : يوم بُعاث
 َما تَ َقاَوَلْت بِِه األَْنَصاُر( أي: قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء.وقُتلت سرواهتم ، ويف رواية ) ِ 

 ( سيأيت معناها إن شاء هللا . نِ َيتَ نْيِ قَاَلْت: َولَْيَسَتا ِِبُغَ ) 
 ؟ ( اهلمزة لالستفهام اإلنكاري . ويف رواية ) أِبَْزُمور الشيطان يف بيت رسول هللا (  َوقَاَل ِمْزَمارَُة الشَّْيطَاِن ِعْنَد النَِّبِ  ) 

 اللهو والغناء مجلة حىت ظن أن هذا من قبيل ما يُنكر : هذا إنكار منه ملا مسع مستصحباً ملا كان مقرراً عنده من حترمي  قال القرطب
 ( . "يَا أَبَا َبْكِر ِإنَّ ِلُكلِّ قَ ْوِم ِعيداً، َوَهَذا ِعيُدنَا فَ َقاَل َرُسوُل هللِا ويف الرواية األخرى ) (  فَ َقاَل َدْعُهَما فََأقْ َبَل َعَلْيِه َرُسوُل هللِا ) 

باحة َذلك هلما؛ أَي: ألن لكّل قوم عيًدا يلعبون فيه، وهذا اليوم عيدنا أهل اإلسالم، فيباح للنساء أن ي: هذا اليوم عيدنا، وفيه تعليل إلأ
 ه .يلعنب بضرب الدّف والغناء في

رمحه هللا : فيه جواز اللعب بالسالح ، وحنوه من آالت احلرب ، يف املسجد ، ويلتحق به ما يف معناه من األسباب املعينة  قال النووي -1
 لى اْلهاد . ع

 رمحه هللا : واسُتدل به على جواز اللعب بالسالح على طريق التواثب ، للتدريب على احلرب ، والتنشيط عليه . وقال ابن حجر
 أن مواضع الصاحلني وأهل الفضل تُنزّه عن اهلوى واللغو وحنوه ، وإن مل يكن فيه إمث . -2
 أن ضرف الدف بالعيد مباح .-3

 ، وليس فيه دليل :ديث من قال بإباحة الغناء شبهة : استدل باحل
 ليس لكم . ن الدليل ضدكم و أهذا اكرب دليل على ، و عند الصحابة أن الغناء حرام يدل على أنه كان من املقرر  وبكر أب إنكار أوالً :

ملا تقرر عنده من منع  اً جه مستصحبعلى ابنته من هذه األو  لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما فتوجه له اإلنكار ر :قال بن حج
 ه .مستندا إىل ما ظهر ل بذلك عن النيب اً اللهو فبادر إىل إنكار ذلك قيامالغناء و 
الضرب بالدف وهذا خارج موطن النزاع بيننا و بينكم يف جيوز اللهو و  أنهعيد و يف يوم العيد حنن متفقون وانتم باحلديث كان يوم  ثانيًا :

 كل وقت و حني بآالت او بدوهنا . مساع الغناء يف  
فال ينكر فيه مثل هذا   ييوم سرور شرع: ببيان احلكمة بأنه يوم عيد أي  اً كم مقروناحلال وعرفه احل فأوضح له النيب  :قال بن حجر 

 . يب وهبذا يرتفع اإلشكال عمن قال كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره الن، كما ال ينكر يف االعراس 
هذا ينسف ، و حرمة الغناء و عدم جوازه هذه التسمية اكرب دليل على  عدم انكار النيب بكر الغناء ِبزمار الشيطان و  بوأ تسمية ثالثًا :

 شبهتكم . 
وقال املهلب الذي أنكره أبو بكر كثرة التغنيم وإخراج اإلنشاد من وجهه إىل معىن التطريب باألحلان أال ترى أنه مل :  قال العالمة العيِن

ينكر اإلنشاد وإمنا أنكر مشاهبة الزمر ِبا كان يف املعتاد الذي فيه اختالف النغمات وطلب اإلطراب فهو الذي ًيشى منه وقطع الذريعة 
 ه .ري منهي عنفيه أحسن وما كان دون ذلك من اإلنشاد ورفع الصوت حىت ال ًيفى معىن البيت وما أراده الشاعر بشعره فغ

يِف َردِّ َذِلَك َتْصرِيُح َعاِئَشَة يِف  لَّ مَجَاَعٌة ِمَن الصُّوِفيَِّة ِِبَِديِث اْلَباِب َعَلى ِإبَاَحِة اْلِغَناِء َومَسَاِعِه بِآَلٍة َوِبَغرْيِ آَلٍة َوَيْكِفيَواْسَتدَ :  وقال ابن حجر
ُهَما ِمْن طَرِيِق اْلَمْعىَن َما أَثْ َبَتُه هَلَُما بِاللَّْفِظ أِلَنَّ اْلِغَناَء يُْطَلُق َعَلى َرْفِع الصَّْوِت احلَِْديِث الَِّذي يِف اْلَباِب بَ ْعَدُه بَِقْوهِلَا َولَْيَسَتا ِبَُغنَِّيتَ نْيِ فَ نَ فَ  ْت َعن ْ

يِه اْلَعَرُب النَّْصَب بَِفْتِح النُّوِن َوُسُكوِن اْلُمْهَمَلِة وَعلى احلَِْداِء َواَل  ى ِبَذِلَك َمْن يَ ْنُشُد ُيَسمَّ َوَعَلى الت ََّرُّنُِّ الَِّذي ُتَسمِّ َا ُيَسمَّ ى فَاِعُلُه ُمَغنًِّيا َوِإمنَّ
اْلِغَناَء َكَما  هُلَا لَْيَسَتا ِبَُغنَِّيتَ نْيِ َأْي لَْيَسَتا ممَّْن يَ ْعِرفُ بَِتْمِطيٍط َوَتْكِسرٍي َوتَ ْهِييٍج َوَتْشوِيٍق ِبَا ِفيِه تَ ْعرِيٌض بِاْلَفَواِحِش أَْو َتْصرِيٌح قَاَل اْلُقْرُطيِبُّ قَ وْ 

َها حَتَرٌُّز َعِن اْلِغَناِء اْلُمْعَتاِد ِعْنَد اْلُمْشَتهِ  َعُث اْلَكاِمنَ يَ ْعرِفُُه اْلُمَغنَِّياُت اْلَمْعُروفَاُت ِبَذِلَك َوَهَذا ِمن ْ اِكَن َويَ ب ْ  . رِيَن بِِه َوُهَو الَِّذي ُُيَّرُِك السَّ
معناه ليستا ممن يعرف الغناء، كما تعرفه املغنّيات املعروفات بذلك، وهذا منها حتّرٌز من الغناء املعتاد (  تَ نْيِ قَاَلْت: َولَْيَسَتا ِبَُغنِ يَ قوله )  -4
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 عند املشتهرين به الذي ُُيَّرك النفوَس، ويبعثها على اهلوى والغزل واجملون الذي ُُيّرك الساكن، ويبعث الكامن.
إذا كان يف شعر يشّبب فيه بذكر النساء، ووصف حماسنهّن، وذكر اخلمور، واحملّرمات ال ًُيتلف يف  : وهذا النوع-َرمِحَُه هللاُ - قال القرطب

يد، وعند حترميه؛ ألنه اللهو واللعب املذموم باالتّفاق، فأما ما يسلم من تلك احملّرمات، فيجوز القليل منه، ويف أوقات الفرح، كالُعْرس، والع
دّل على جواز هذا النوع هذا احلديث، وما يف معناه، على ما يأيت يف أبوابه، مثل ما جاء يف الوليمة، التنشيط على األعمال الشاقّة، وي

 ) املفهم ( . .-إن شاء هللا تعاىل  -قريباً  -َرمِحَُه هللاُ -، وسيأيت متام كالمه وسلمة بن األكوع  خْلَْندق، ويف َحْدِو احْلََبَشةويف حفر ا
 ؟ ( اهلمزة لالستفهام اإلنكاري . لشيطان يف بيت رسول هللا َأِِبَْزُمور ا)  وقوهلا

،  : هذا إنكار منه ملا مسع مستصحبًا ملا كان مقررًا عنده من حترمي اللهو والغناء مجلة حىت ظن أن هذا من قبيل ما يُنكر  قال القرطب
قّررهّن على ذلك بعُد، وعند ذلك قال له النيّب   أن النيّب بذلك على ما ظهر له، وكأنه ما كان تبنّي  بادر إىل ذلك؛ قياماً عن النيّب ف
  :املفهم ( .  مثّ َعلَّل اإلباحة بأنه يوم عيد؛ يعين: يوم ُسرور وفَ رٍَح شرعّي، فال يُنكر فيه مثُل هذا.  ،  دعهما ( 

 ح .والنكا  يف العيد، ومثله الُعْرس إشارة إىل أن ضرب الدّف مباحا ( هذا عيدن)  أن يف قوله  -5
 .يف العيد والُعرِس وحنومها بالدفِّ  الضرب إباحة -6
 .األصل التنزُّه عن اللعب واللهو، واالقتصار على ما ورد فيه النص وقًتا وكيًفا-7
 .وتَبتهُج فيه األفئدة ويُريُح الَبَدَن؛ فالعيد يوٌم تفرح فيه النفوس، يُبِسُط النفَس، ِبا مشروعيَّة التوسعة على العيال يف أيام األعياد، -8
 .إن إظهار السرور والفرح يف العيد من شعائر الدين-9

 .تأديب األب البنته ِبضور زوِجها-10
 .أو من زوجها العطف والرفق باملرأة، سواءٌ من أبيها، -11
 .ني الزوجني: أن يراعي الزوج خاطر زوجتهمن دوام األُْلفِة واحملبة ب-12
 .وإن مل يكن فيها إمث تنزُّه أهل الفضل والعلم عن أماكن اللهو واللغو،-13
 تقول: "فلما غفل، غمزهُتما وخشيتها من غضبه عليها؛ حيث إن عائشة رضي هللا عنها يف رواية أخرى، مراعاة خاطر الزوجة ألبيها،-14

 ا .فخرجتَ 
ويكفي يف ذلك تصريح عائشة يف احلديث  من الصوفية وغريهم هبذا احلديث على إباحة الغناء ومساعه بآلة وبغري آلة،استدل مجاعة -15

 ت .بقوهلا: "وليستا ِبغنيتني"؛ أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه املغنيات املعروفا
 باب سنة العيدين ألهل اإلسالم -3

عْ  -951 ِإنَّ َأوََّل َما نَ ْبَدُأ ِمْن يَ ْوِمَنا َهَذا َأْن ُنَصلِ َي ُثَّ نَ ْرِجَع فَ نَ ْنَحَر َفَمْن فَ َعَل فَ َقْد ) ََيُْطُب فَ َقاَل  ُت النَِّبَّ َعِن اْلبَ َراِء قَاَل : َسَِ
 ا ( .َأَصاَب ُسنَّتَ نَ 

 [ . 1961] م : 
َها ، قَاَلْت  -952 ٍر َوِعْنِدي َجارِيَ َتاِن ِمْن َجَواِري األَْنَصاِر تُ َغنِ َياِن ِبَا تَ َقاَوَلِت األَْنَصاُر يَ ْوَم َدَخَل أَبُو َبكْ ) َعْن َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
يَا أَبَا  َقاَل َرُسوُل هللِا فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر َأَمَزاِمرُي الشَّْيطَاِن يف بَ ْيِت َرُسوِل هللِا : َوَذِلَك يف يَ ْوِم ِعيٍد ، ف َ  -قَاَلْت َولَْيَسَتا ِبَُغنِ َيتَ نْيِ  -بُ َعاثَ 

 ( . َبْكٍر ِإنَّ ِلُكلِ  قَ ْوٍم ِعيًدا َوَهَذا ِعيُدنَا
 [ . 892] م : 

---------- 
 يوجد يف اإلسالم إال عيد الفطر وعيد األضحى . أنه ال -1
 مشروعية صالة العيد . -2
 أن وقت الذبح يكون بعد الصالة . -3

https://www.alukah.net/sharia/0/7929
https://www.alukah.net/sharia/0/7929
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 وجباب األكل يوم الفطر قبل اخلر  -4
 ( . الَ يَ ْغُدو يَ ْوَم اْلِفْطِر َحَّتَّ يَْأُكَل ََتََراتٍ )  َعْن أََنٍس ، قَاَل : َكاَن َرُسوُل هللِا  -953

َثِِن أََنٌس ، َعِن النَِّبِ    تراً .َويَْأُكُلُهنَّ وِ  َوقَاَل ُمَرجَّى ْبُن رََجاٍء ، َحدََّثِِن ُعبَ ْيُد هللِا ، قَاَل : َحدَّ
---------- 

 ال ًيرج .( أي : اَل يَ ْغُدو  ) 
 أي عيد الفطر .) يوم الفطر ( 

 احلديث دليل على استحباب أن يأكل اإلنسان يوم عيد الفطر قبل خروجه لصالة العيد مترات وتراً .-1

 .  ( ال ًيرج يوم الفطر حىت يفطر ، وال يطعم يوم النحر حىت يصلي  ) كان النيب وحلديث بريدة قال 
 ) أن الناس كانوا يؤمرون باألكل قبل الغدوِّ يوم الفطر ( .املوطأ عن سعيد بن املسيب لك يف وملا

 أن هذا احلكم خاص يف عيد الفطر دون عيد األضحى . -2

 :احلكمة من ذلك  -3

ثال أمره يف الفطر على ألن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه ، فاستحب تعجيل الفطر إلظهار املبادرة إىل طاعة هللا تعاىل وامت
 خالف العادة .
 .فكأنه أراد سد هذه الذريعة، احلكمة يف األكل قبل الصالة أن ال يظن ظان لزوم الصوم حىت يصلي العيد: قال املهلب:  قال ابن حجر

ويشعر بذلك اقتصاره  ، ملا وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إىل امتثال أمر هللا تعاىل : وقال غريه
 .على القليل من ذلك ولو كان لغري االمتثال ألكل قدر الشبع وأشار إىل ذلك بن أيب مجرة 

ملا كان املعتكف ال يتم اعتكافه حىت يغدو إىل املصلى قبل انصرافه إىل بيته خشي أن يعتمد يف هذا اْلزء من النهار : وقال بعض املالكية 
 .يعتمد من استصحاب االعتكاف ففرق بينهما ِبشروعية األكل قبل الغدو باعتبار استصحاب الصائم ما 

.                       ألن الشيطان الذي ُيبس يف رمضان ال يطلق إال بعد صالة العيد فاستحب تعجيل الفطر بدارا إىل السالمة من وسوسته : وقيل 
 ) فتح الباري ( .

مر ملا يف احللو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم وألن احللو مما يوافق اإلميان ويعرب به واحلكمة يف استحباب الت:  قال ابن حجر-4
رواه بن أيب شيبة عن ، كالعسل ًا  ومن مث استحب بعض التابعني أنه يفطر على احللو مطلق، املنام ويرق به القلب وهو أيسر من غريه 

 .معاوية بن قرة وبن سريين وغريمها 
 ( .ك . )فتح الباريهذا كله يف حق من يقدر على ذل، نه ُيبس البول : إخر عن بن عون أنه سئل عن ذلك فقال وروى فيه معىن آ

 يف مجيع أموره تربكاً بذلك . احلكمة يف جعلهن وتراً ، اإلشارة إىل الوحدانية ، وكذلك كان يفعل -5

 على وتر ؟ –كاألكل والشرب   –هل يسن قطع مجيع األعمال فائدة: 
ليس بواجب بل وال سنة أن يفطر اإلنسان على وتر ثالث أو مخس أو سبع أو تسع إال يوم العيد : الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  قال

مل وما سوى ذلك فإن النيب ،  كان ال يغدو للصالة يوم عيد الفطر حىت يأكل مترات ويأكلهن وتراً  عيد الفطر فقد ثبت أن النيب 
 التمر وتراً. يكن يتقصد أن يكون أكله

 ه .فاملراد فيما شرعه سبحان ) إن هللا وتر ُيب الوتر (  وأما قوله  -هللارمحه -وقال 

لقلنا احسب خطواتك من بيتك إىل املسجد لتقطعها على وتر،  املراد باحلديث أن كل وتر فإنه حمبوب إىل هللا عز وجل وإال وليس
وتر ، فهذا ال أعلم أنه  لذي تشربه لتقطعه على وتر، وكل شيء احسبه علىوتر، احسب الشاي ا احسب التمر الذي تأكله على

 مشروع .
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 باب األكل يوم النحر -5
ِمْن ِجريَانِِه  َمْن َذَبَح قَ ْبَل الصَّاَلِة فَ ْلُيِعْد فَ َقاَم رَُجٌل فَ َقاَل َهَذا يَ ْوٌم ُيْشتَ َهى ِفيِه اللَّْحُم َوذََكرَ )  َعْن أََنٍس قَاَل : قَاَل النَِّبُّ  -954

 ( . َفالَ َأْدِري أَبَ َلَغِت الرُّْخَصُة َمْن ِسَواُه َأْم الَ  َصدََّقُه قَاَل َوِعْنِدي َجَذَعٌة َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْن َشاََتْ حَلٍْم فَ َرخََّص َلُه النَِّبُّ  َفَكَأنَّ النَِّبَّ 
 [ . 1962] م : 
ُهَما ، قَاَل َعِن اْلبَ َراِء ْبِن َعاِزٍب ، َرضِ  -955 يَ ْوَم اأَلْضَحى بَ ْعَد الصَّاَلِة فَ َقاَل َمْن َصلَّى َصالَتَ َنا َوَنَسَك  َخطَبَ َنا النَِّبُّ  )َي اَّللَُّ َعن ْ

أَبُو بُ ْرَدَة ْبُن نَِياٍر َخاُل اْلبَ َراِء يَا َرُسوَل  ُنُسَكَنا فَ َقْد َأَصاَب النُُّسَك ، َوَمْن َنَسَك قَ ْبَل الصَّاَلِة ، فَِإنَُّه قَ ْبَل الصَّاَلِة ، َواَل ُنُسَك َلُه فَ َقالَ 
َشاَت َأوََّل َما يُْذَبُح يف بَ ْيِِت َفَذََبُْت َشاَت هللِا فَِإِن ِ َنَسْكُت َشاَت قَ ْبَل الصَّاَلِة َوَعَرْفُت َأنَّ اْليَ ْوَم يَ ْوُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوَأْحَبْبُت َأْن َتُكوَن 

َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْن َشاتَ نْيِ َأفَ َتْجِزي َعِنِ  ْبَل َأْن آَتَ الصَّاَلَة قَاَل َشاُتَك َشاُة حلٍَْم قَاَل يَا َرُسوَل هللِا فَِإنَّ ِعْنَدنَا َعَناقًا لََنا َجَذَعًة ِهَي َوتَ َغدَّْيُت ق َ 
 ك ( .قَاَل نَ َعْم َوَلْن ََتِْزَي َعْن َأَحٍد بَ ْعد

 [ . 1961] م : 
--------- 

 بن نِيار . ئامسه هان( َقاَل أَبُو بُ ْرَدَة ْبُن نَِياٍر َخاُل اْلبَ َراِء ف َ ) 
 اليت ذِبتها قبل الصالة .(  قَاَل َشاُتكَ ) 
 أي : شاة يُراد حلمها لألكل ، ال شاة نسك يُتقرب هبا إىل هللا تعاىل .(  َشاُة حلَْمٍ  )

، بل هي حلم لك تنتفع به ، كما يف الرواية األخرى ) إمنا هو حلم قّدمته معناه ، أي : ليست أضحية ، وال ثواب فيها قال النووي : 
 ألهلك ( .

 الَعناق: األُنثى من ولد املعز، مل تتم احلول. (قَاَل يَا َرُسوَل هللِا فَِإنَّ ِعْنَدنَا َعَناقًا لََنا َجَذَعًة )  
الضحايا بإمجاع،  ابن مخسة أشهر أو حنوها، وهو جذعة، وال جيوز يفوالعناق من املعز  العلماء جممعون على القول بظاهر هذا احلديث،و 

 ر .الثانية، وإمنا جيوز اْلذع من الضأن فقط، وهو ابن سبعة أشه فما فوقه، وهو ثىن إذا مت له سنة ودخل يف وإمنا جيوز من املعز الثين
 ويف رواية قال ) ضِح هبا ( أي : بتلك اْلذعة .( ْم قَاَل نَ عَ : ِهَي َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْن َشاتَ نْيِ َأفَ َتْجِزي َعِنِ  ) 
 ويف رواية ) وال تصُلح لغريك ( .ك ( َوَلْن ََتِْزَي َعْن َأَحٍد بَ ْعد) 
 حلديث دليل على مشروعية األضحية.ا-1

 واألضحية: ما يذبح من هبيمة األنعام أيام األضحى بسبب العيد تقرباً إىل هللا.
 ة واإلمجاع:وهي مشروعة بالكتاب والسن

 قال تعاىل )َفَصلِّ لَِربَِّك َواحْنَر(.
 الصحيح أن املراد بالنحر ذبح املناسك، وهو ذبح البدن وحنوها. قال ابن كثري:

سك املراد به هنا هو الذبح الذي يتقرب به إىل ( املنوقال تعاىل )َوِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسكاً لَِيْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَلى َما َرَزقَ ُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَنْ َعامِ 
 هللا تعاىل.

 وقد ذكر ابن كثري عند هذه اآلية أن هذه اآلية تدل على أن ذبح املناسك مشروعة يف مجيع امللل.
 فاألحاديث كثرية وسيأيت بعضها يف الشرح ومنها::  وأما السنة

 ( . ك، ومن نسك قبل الصالة فال نسك لهمن صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النس ) حديث الرباء 
 وأحاديث كثرية ستأيت يف باب األضحية إن شاء هللا .

 وأمجع املسلمون على مشروعيتها. 
 .أمجع املسلمون على مشروعية األضحية   قال يف املغين
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 .مل يكن يدع األضحية  فإنه قال ابن القيم: 
 احلكمة من مشروعيتها:

 ألضاحي تقرباً إليه. )اراقة الدماء بنية األضحية هذا من تعظيم هللا(.تعظيم هللا بذبح ا أواًل:
 إظهار شعائر هللا تعاىل.ثانياً: 
 التوسعة على األهل والفقراء واإلهداء للجريان واألقرباء. ثالثاً:

 احلديث دليل على وقت ذبح األضحية يكون بعد صالة العيد . -2
 .بعد صالة العيد قت احملدد للذبح ، وهو أن يكون الذبح يف الو  فمن شروط األضحية

 واألفضل أن يؤخر حىت تنتهي اخلطبة.
 )َمْن َذَبَح قَ ْبَل اَلصَّاَلِة فَ ْلَيْذَبْح َشاًة َمَكانَ َها( متفق عليه. ففي حديث جندب بن سفيان. قال: قال 

ُنُسَكَنا فَ َقْد َأَصاَب النُُّسَك ، َوَمْن َنَسَك قَ ْبَل الصَّالِة َفال ُنُسَك  ) ... فَ َقاَل: َمْن َصلَّى َصالتَ َنا َوَنَسكَ  -الرباء  -ويف حديث الباب  -ب
 َله(.

  بِاْسِم هللِا(.وعْن ُجْنَدٍب قَاَل ) ... َمْن َذَبَح قَ ْبَل أَْن ُيَصلَِّي فَ ْلَيْذَبْح أُْخَرى َمَكانَ َها، َوَمْن مَلْ يَْذَبْح فَ ْلَيْذَبحْ  -ج
 واختلف إىل مَّت يستمر :

 : إىل آخر يومني بعده يعين يوم العيد واليوم احلادي عشر واليوم الثاين عشر ) وهذا مذهب احلنابلة (. قيل 
أيام بعده وهذا األقرب وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  3يوم العيد و 4أيام بعد يوم العيد ، فتكون أيام الذبح  3:  يستمر إىل وقيل

 من ذي احلجة . 13اليوم وابن القيم فينتهي بغروب مشس 
بعده ، وهو مذهب إمام أهل البصرة احلسن ، وإمام أهل  أياموثالثة  : وقد قال علي بن أيب طالب: أيام النحر: يوم األضحى،قال ابن القيم

ألن الثالثة ختتص ، وإمام أهل الشام األوزاعي ، وإمام فقهاء أهل احلديث الشافعي ، واختاره ابن املنذر، و  رباحالكوفة عطاء بن أيب 
بكوهنا: أيام مىن، وأيام النحر، وأيام التشريق، وُيرم صيامها، فهي إخوة يف هذه األحكام، فكيف تفرتق يف جواز الذبح بغري نص وال 

 [ 2/291]زاد املعاد . اعإمج
 صحته.)كل أيام التشريق ذبح( لكن خمتلف يف  أمحد:جاء يف حديث عند 

 . صلى فيه العيد كالبادية، فإن وقت األضحية يبدأ فيما ميضي من قدر صالة العيدذا كان املضحي يف مكان ال يُ إ

 احلديث دليل على أنه يشرتط يف األضحية أن تبلغ السن املعتربة .-3
ن اإلبل يف ذكر شروط األضحية :  الشرط الثاين : أن تبلغ سن التضحية ، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية م(  ةاملوسوعة الفقهي) وجاء يف 

. ، وال ِبا دون اْلذعة من الضأن ..والبقر واملعز ، وجذعة أو فوق اْلذعة من الضأن ، فال جتزئ التضحية ِبا دون الثنية من غري الضأن 
 ة .وهذا الشرط متفق عليه بني الفقهاء ، ولكنهم اختلفوا يف تفسري الثنية واْلذع

ْأِن ( .  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َجابٍِر و   ) ال َتْذَِبُوا ِإال ُمِسنًَّة ِإال أَْن يَ ْعُسَر َعَلْيُكْم فَ َتْذَِبُوا َجَذَعًة ِمْن الضَّ
 ففي هذا احلديث أيضاً التصريح بأنه ال بد من ذبح مسنة ، إال يف الضأن فيجزئ اْلذعة . 

ّل َشْيء ِمْن اإِلِبل َواْلبَ َقر َواْلَغَنم َفَما فَ ْوقَها ، َوَهَذا َتْصرِيح بِأَنَُّه ال جَيُوز اْلَْذَع ِمْن َغرْي قَاَل اْلُعَلَماء : اْلُمِسنَّة ِهَي الثَِّنيَّة ِمْن كُ  ي :قال النوو 
 ل .  ) شرح مسلم ( .الضَّْأن يف َحال ِمْن اأَلْحَوا

 ويف حديث الباب أن اْلذعة من املعز ال جتزئ يف األضحية ، وسيأيت معىن اْلذعة . 
 ه .قَ ْوله  ) َوَلْن جُتْزِئ َعْن َأَحد بَ ْعدك ( َوَهَذا َقْطًعا يَ ْنِفي أَْن َتُكون جُمْزِئَة َعْن َأَحد بَ ْعد(  هتذيب السنن) القيم يف قال ابن 

 أن من ذبح قبل الصالة فشاته شاة حلم .-4
 مام، وإمنا العربة بالصالة.يف قوله )من ذبح قبل الصالة ... ( نستفيد أنه ال يشرتط أن يكون الذبح بعد خطبة اإل-5
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 أن من ذبح قبل الصالة وجب عليه أن يضمن بدهلا. -6
 أن العبادة إذا فعلت قبل وقتها فإهنا ال تقبل. -7
 مل يصح إال إذا وقع على وفق الشرع . –وإن وافق نية حسنة  –أن العمل -8
 ختصيص أيب بردة بإجزاء اْلذع من املعز يف األضحية . -9

)قال: اذِبها ، وال تصلح لغريك( وملسلم )أعد نسكًا ، فقال: إن عندي عناَق  يف رواية ك ( َوَلْن ََتِْزَي َعْن َأَحٍد بَ ْعد ) قوله  -10
أأذِبها؟ قال: نعم، مثّ ال جتزي عن  ) يف رواية ( و  لنب هي خري من شايَت حلم. قال: هي خري نسيكتيك. وال جتزي جذعة عن أحد بعدك

 اجعلها مكاهنا ، ولن جتزي عن أحد بعدك( ويف حديث سهل بن أيب حثمة )وليست فيها رخصة ألحٍد بعدك(. ضاً )أحد بعدك( وله أي
 أّن اْلذع من املعز ال جيزي. وهو قول اْلمهور. ويف احلديثقال ابن حجر: 

 باب اخلروج إىل املصلى بغري منرب -6
ََيُْرُج يَ ْوَم اْلِفْطِر َواأَلْضَحى ِإىَل اْلُمَصلَّى فََأوَُّل َشْيٍء يَ ْبَدُأ ِبِه الصَّاَلُة ُثَّ  َرُسوُل هللِا َكاَن   )َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِ  ، قَاَل  -956

ُد َأْن يَ ْقَطَع بَ ْعثًا َقطََعُه ، َأْو يَْأُمَر َكاَن يُرِييَ ْنَصِرُف فَ يَ ُقوُم ُمَقاِبَل النَّاِس َوالنَّاُس ُجُلوٌس َعَلى ُصُفوِفِهْم فَ َيِعظُُهْم َويُوِصيِهْم َويَْأُمُرُهْم فَِإْن  
َوْهَو َأِمرُي اْلَمِديَنِة يف َأْضًحى ، َأْو ِفْطٍر ِبَشْيٍء َأَمَر ِبِه ُثَّ يَ ْنَصِرُف قَاَل أَبُو َسِعيٍد فَ َلْم يَ َزِل النَّاُس َعَلى َذِلَك َحَّتَّ َخَرْجُت َمَع َمْرَواَن 

َنا اْلُمَصلَّ  بِثَ ْوِبِه َفَجَبَذِن فَاْرتَ َفَع َفَخَطَب ى ِإَذا ِمْنبَ ٌر بَ َناُه َكِثرُي ْبُن الصَّْلِت فَِإَذا َمْرَواُن يُرِيُد َأْن يَ ْرَتِقَيُه قَ ْبَل َأْن ُيَصلِ َي َفَجَبْذُت فَ لََّما أَتَ ي ْ
ٌر ِمَّا اَل َأْعَلُم فَ َقاَل ِإنَّ النَّاَس َلَْ َيُكونُوا قَ ْبَل الصَّاَلِة فَ ُقْلُت َلُه َغي َّْرُُتْ َواَّللَِّ فَ َقاَل أَبَا َسِعيٍد َقْد َذهَ  َب َما تَ ْعَلُم فَ ُقْلُت َما َأْعَلُم َواَّللَِّ َخي ْ

 ( . ََيِْلُسوَن لََنا بَ ْعَد الصَّاَلِة َفَجَعْلتُ َها قَ ْبَل الصَّاَلةِ 
 [ . 889] م : 

--------- 
 تكون باملصلى .احلديث دليل على أن املشروع يف صالة العيد أن  -1

 ويؤيد ذلك األحاديث الكثرية الدالة على ذلك :
 ... ( . ًَيْرُُج يَ ْوَم اْلِفْطِر َواأَلْضَحى ِإىَل اْلُمَصلَّى َكاَن َرُسوُل هللِا  كحديث الباب )-أ

 يغدو إىل املصلى يف يوم العيد ، والَعَنزة حتمل بني يديه ( متفق عليه  وحديث ابن عمر قال ) كان -ب
أنه صلى العيد ِبسجده إال من عذر ، وألن هذا إمجاع املسلمني ، فإن الناس يف كل عصر ومصر  ومل ينقل عن النيب  : قال ابن قدامة

 يصلي يف املصلى مع شرف مسجده . ًيرجون إىل املصلى ، فيصلون العيد يف املصلى ، وكان النيب 
لصالة العيد إىل املصلى ، وأنه أفضل من فعلها يف املسجد ، وعلى هذا عمل الناس  هذا دليل ملن قال باستحباب اخلروج وقال النووي :

 يف معظم األمصار .
: واستدل به على استحباب اخلروج إىل الصحراء لصالة العيد ، وأن ذلك أفضل من صالهتا يف املسجد ملواظبة وقال احلافظ ابن حجر 

 على ذلك مع فضل مسجده . النيب 
 لك مكة ، فصالة العيد تكون باحلرم ، وهذا مذهب مجاهري العلماء .يستثىن من ذ -

 والعلة يف ذلك ؟
 فمن بعدهم ، فلم ينقل أن أحداً من السلف صلى العيد يف مكة إال يف املسجد احلرام . االقتداء بالصحابة  -أ

 أن املسجد احلرام خري البقاع وأطهرها ، والصالة فيه مضاعفة .-ب
 ضيقة األطراف لكوهنا بني اْلبال ، وال يوجد مكان واسع قريباً من املساكن أقرب من املسجد احلرام . –ا هللا شرفه –أن مكة -ج

 أن يف الصالة يف املسجد احلرام مشاهدة الكعبة ، وهي عبادة مفقودة يف غريه . ) أحكام احلرم املكي ( .-د
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  أذان وال إقامةقبل اخلطبة بغري باب املشي والركوب إىل العيد والصالة -7
 ( . َكاَن ُيَصلِ ي يف اأَلْضَحى َواْلِفْطِر ُثَّ ََيُْطُب بَ ْعَد الصَّاَلةِ  َأنَّ َرُسوَل هللِا ) َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر  -957
 [ . 888] م : 
 ( . فَ َبَدأَ بِالصَّاَلِة قَ ْبَل اخْلُْطَبةِ  َخَرَج يَ ْوَم اْلِفْطرِ  ِإنَّ النَِّبَّ )  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا ، قَالَ  -958
 [ . 885] م : 
َا اخْلُْطَبةُ قَاَل َوَأْخبَ َرِن َعطَاٌء َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َأْرَسَل ِإىَل اْبِن الزُّبَ رْيِ يف َأوَِّل َما بُوِيَع َلُه ِإنَُّه َلَْ يَ  -959 ََذَُّن بِالصَّاَلِة يَ ْوَم اْلِفْطِر ِإَّنَّ  ُكْن يُ 

 بَ ْعَد الصَّاَلة.
ََذَُّن يَ ْوَم اْلِفْطِر ، َواَل يَ ْوَم اأَلْضحَ ) َوَأْخبَ َرِن َعطَاٌء ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَااَل  - 960  ى ( .ََلْ َيُكْن يُ 
ْعُتُه يَ ُقوُل  - 961  قَاَم فَ َبَدَأ بِالصَّالَِة ُثَّ َخَطَب النَّاَس بَ ْعُد فَ لََّما فَ َرَغ َنِبُّ هللِا  لنَِّبَّ ِإنَّ ا) َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا ، قَاَل : َسَِ

أَتَ َرى َحقًّا َعَلى اإِلَماِم  َساُء َصَدَقًة قُ ْلُت ِلَعطَاءٍ نَ َزَل فَأََتى النِ َساَء َفذَكََّرُهنَّ َوْهَو يَ تَ وَكَُّأ َعَلى يَِد ِباَلٍل َوِباَلٌل بَاِسٌط ثَ ْوبَُه يُ ْلِقي ِفيِه الن ِ 
 ( . ْفَعُلوااآلَن َأْن يَْأَتَ النِ َساَء فَ ُيذَكِ َرُهنَّ ِحنَي يَ ْفُرُغ قَاَل ِإنَّ َذِلَك حَلَقٌّ َعَلْيِهْم َوَما ََلُْم َأْن اَل ي َ 

 [ . 885] م : 
---------- 

 يوجد حديث على شرطه . حديثاً يف ذلك ، ألنه ال –رمحه هللا  –ف ( مل يذكر املصنباب املشي والركوب إىل العيد قول البخاري )  -1
 وقد ذهب أكثر العلماء إىل ذلك ، استحبوا أن تأيت إىل صالة العيد ماشياً .

نَِّة أَْن ًَيْرَُج ِإىَل اَْلِعيِد َماِشًيا )  قَالَ  َعِليٍّ عن  ِْمِذيُّ  (ِمَن اَلسُّ  ال يصح شيء يف الباب .لكن هذا األثر ضعيف ،  َرَواُه اَلرتِّ

 لكن ميكن أن يستدل باألدلة العامة اليت حتث على املشي إىل املساجد .
 ) إذا مسعتم اإلقامة فامشوا وعليكم السكينة ... ( وصالة العيد داخلة يف هذا اخلطاب .  كقوله 

 ) بشر املشائني بالظلم بالنور التام يوم القيامة ( . رواه أبو داود   وقوله 
 ) من حني ًيرج أحدكم من منزله إىل مسجدي َفرِْجل تكتب له حسنة ، ورِْجل حتط عنه سيئة حىت يرجع ( رواه النسائي . وله وق
والعمل على هذا احلديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن ًيرج الرجل إىل العيد ماشياً ... وُيستحب أن ال يركب، إال  : الرتمذي قال

 من عذر.
 (: وكان ابن عمر ًيرج إىل العيد ماشياً ويعود ماشياً. 2/99اين يف سبل السالم ) وقال الصنع 

 علق به .تاحلديث دليل على أن صالة العيد تكون قبل اخلطبة ، وسيأيت يف الباب الذي بعده ما ي -1
 .احلديث دليل على أنه ال يشرع لصالة العيد أذان وإقامة -3

ِل َما بُوِيَع َلُه ِإنَُّه مَلْ َيُكْن يُ َؤذَُّن بِالصَّاَلِة يَ ْوَم اْلِفْطرِ َأنَّ اْبَن َعبَّ  )حلديث الباب -أ َا اخْلُْطَبُة بَ ْعَد الصَّاَلة اٍس أَْرَسَل ِإىَل اْبِن الزُّبَ رْيِ يِف أَوَّ  ( . ِإمنَّ
 َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد  (َصلَّى اَْلِعيَد ِباَل أََذاٍن، َواَل ِإقَاَمٍة  أَنَّ اَلنَّيبَّ ) عن ابن عباس  –ب 

 .ى ( مَلْ َيُكْن يُ َؤذَُّن يَ ْوَم اْلِفْطِر ، َوالَ يَ ْوَم اأَلْضحَ ) قَاالَ  -وابن عباس جابر-وحلديث الباب  -ب
 يوم العيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بال أذان وال إقامة ( متفق عليه . ) شهدت مع رسول هللا وحلديث جابر بن عبد هللا قال  -ج

 . ال نعلم يف هذا خالفاً ممن يعتد به  قال يف املغِن : 
 العيد غري مرة وال مرتني ، بال أذان وال إقامة ( رواه مسلم . وعن جابر بن مسرة قال : ) صليت مع رسول هللا -ج

 أذان وال إقامة للعيد، وهو إمجاع فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة" هذا دليل على أنه الر : عند شرحه لقول جاب قال النووي
 ن .واخللفاء الراشدي العلماء اليوم، وهو املعروف من فعل النيب 

من غري أذان وال إقامة وال قول: الصالة جامعة.  -َأي صالة العيد–إذا انتهى إىل املصلى أخذ يف الصالة  وكان : يم قال ابن الق
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 ك .والسنة: أنه ال يفعل شيء من ذل
وهو يرد عمن قال: إنه يستحب أن ينادى للعيد "الصالة جامعة" فيقول رمحه هللا: " غري صحيح إذ ال دليل على  صنعاِنوقال ال

، واخللفاء الراشدون من بعده. نعم ثبت ذلك يف صالة الكسوف ال غري، وال يصح فيه القياس؛ االستحباب، ولو كان مستحباً ملا تركه 
 ه .يفعله ففعله بعد عصره بدعة، فال يصح إثباته بقياس وال غري ألن ما وجد سببه يف عصره ومل 

 هل لصالة العيد أذان وإقامة؟  -رمحه هللا-وسئل العالمة ابن عثيمني 
فأجاب: "صالة العيد ليس هلا أذان وال إقامة، كما ثبتت بذلك السنة، ولكن بعض أهل العلم رمحهم هللا قالوا: إنه ينادى هلا "الصالة 

كنه قول ال دليل له، فهو ضعيف. وال يصح قياسها على الكسوف؛ ألن الكسوف يأيت من غري أن يشعر الناس به، خبالف جامعة"، ل
إقامة، مث العيد فالسنة أن ال يؤذن هلا، وال يقام هلا، وال ينادى هلا، "الصالة جامعة" وإمنا ًيرج الناس، فإذا حضر اإلمام صلوا بال أذان وال 

 . ةمن بعد ذلك اخلطب
 هل يشرع أن ينادى هلا : الصالة جامعة ؟ -4

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 ينادى هلا بالصالة جامعة .القول األول : 

 وهذا مذهب الشافعية ، واحلنابلة .
 قياساً على الكسوف .-أ

وال عثمان يف العيدين حىت أحدث ذلك  وال أليب بكر وال عمر مل يكن يؤذن للنيب ء حديث ال يصح عن الزهري قال : )وجا-ب
 يأمر يف العيدين املؤذن فيقول : الصالة جامعة ( . وهو ضعيف . وكان النيب وقال الزهري : معاوية ... 

 ال يشرع ذلك بل هو بدعة .القول الثاِن : 
 وهذا مذهب املالكية .

 ومل يفعله فرتكه سنة . شيء وقع يف عهد النيب  مرات كثرية ومل يكن ينادى هلا ، وأي ألن العيد وقع يف عهد النيب 
وأما قول أصحاب القول األول : قياسًا على الكسوف ، فهذا قياس خطأ ، ألن الكسوف يأيت بغتة من غري أن يشعر الناس ، خبالف 

 العيد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 باب اخلطبة بعد العيد -8
 ( . َفُكلُُّهْم َكانُوا ُيَصلُّوَن قَ ْبَل اخْلُْطَبةِ  َوَأِب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن  َمَع َرُسوِل هللِا  َشِهْدُت اْلِعيدَ ) َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل  -962
 [ . 884] م : 
ُهَما ُيَصلُّوَن اْلِعيَدْينِ  َكاَن َرُسوُل هللِا   )َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَل  -963 ُ َعن ْ  ( . قَ ْبَل اخْلُْطَبةِ  َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر ، َرِضَي اَّللَّ
 [ . 888] م : 
َلَها ، َواَل بَ ْعَدَها ُثَّ أََتى النِ َساَء َوَمَعُه ِباَلٌل فََأَمرَ  َأنَّ النَِّبَّ ) َعِن اْبِن َعبَّاٍس  -964 ُهنَّ بِالصََّدقَِة َصلَّى يَ ْوَم اْلِفْطِر رَْكَعتَ نْيِ ََلْ ُيَصلِ  قَ ب ْ

 ( . ِقي اْلَمْرأَُة ُخْرَصَها َوِسَخابَ َهاَفَجَعْلَن يُ ْلِقنَي تُ لْ 
 [ . 884] م : 
ِإنَّ َأوََّل َما نَ ْبَدُأ يف يَ ْوِمَنا َهَذا َأْن ُنَصلِ َي ُثَّ نَ ْرِجَع فَ نَ ْنَحَر َفَمْن فَ َعَل َذِلَك فَ َقْد )  َعِن اْلبَ َراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل : قَاَل النَِّبُّ  -965

َا ُهَو حلٌَْم َقدََّمُه أَلْهِلِه لَْيَس ِمَن النُّْسِك يف َشْيٍء فَ َقاَل رَُجٌل مِ َأَصاَب ُسنَّتَ َنا ،  َن األَْنَصاِر يُ َقاُل َلُه أَبُو بُ ْرَدَة َوَمْن ََنََر قَ ْبَل الصَّاَلِة فَِإَّنَّ
ٌر ِمْن ُمِسنٍَّة فَ َقالَ   ( . اْجَعْلُه َمَكانَُه َوَلْن ُتويفَ ، َأْو ََتِْزَي َعْن َأَحٍد بَ ْعَدكَ  ْبُن نَِياٍر يَا َرُسوَل هللِا َذََبُْت َوِعْنِدي َجَذَعٌة َخي ْ

 [ . 1961] م : 
---------- 

 هذه األحاديث تدل على أن خطبة العيد تكون بعد الصالة . -1
 .وخطبة العيد بعد الصالة ال نعلم فيه خالفاً بني املسلمني :  قال ابن قدامة

 . ليه مجيع فقهاء األمصار ، وعده بعضهم إمجاعاً وع : وقال احلافظ ابن حجر
 لو خطب قبل الصالة مل يعتد هبا على الصحيح من املذهب ، ونسبه بعضهم إىل أكثر العلماء .-2

 اختلف من هو أول من خطب قبل الصالة ؟ -3

روي عن عمر وعثمان وابن الزبري مل يصح  قال العراقي : إن تقدمي الصالة على اخلطبة قول العلماء كافة ، وقال : ماقال الشوكاِن : 
 .عنهم 

أما رواية ذلك عن عمر فرواها ابن أيب شيبة  ) أنه ملا كان عمر وكثر الناس يف زمانه ، فكان إذا ذهب ليخطب الناس ذهب أكثر الناس ، 
لف ملا ثبت يف الصحيحني عن عمر من فلما رأى ذلك بدأ باخلطبة وختم بالصالة ( قال : وهذا األثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ خما

 رواية ابنه وابن عباس وروايتهما عنه أوىل .
 . قال : وأما رواية ذلك عن عثمان فلم أجد هلا إسناداً 

 . ومل يصح عن عثمان قال ابن قدامة : 
 . يقال إن أول من قدمها عثمان ، وهو كذب ال يلتفت إليه :  وقال القاضي أبو بكر بن العريب

إنه روى ذلك ابن املنذر عن عثمان بإسناد صحيح إىل احلسن البصري ، وقال : أول من خطب الناس قبل  افظ ابن حجر :قال احل
 . الصالة عثمان 

 . وُيتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناً :  قال احلافظ
 .يقال أول من خطب قبل الصالة مروان بن احلكم  قال الرتمذي :

 .رواية طارق بن شهاب عن أيب سعيد قال ) أول من بدأ باخلطبة ي       وم الع     يد قبل الصالة مروان (  وقد جاء يف صحيح مسلم من
 أو من فعل ذلك معاوية .وقيل : 
 أول من فعل ذلك زياد يف البصرة يف خالفة معاوية .وقيل : 

قال : ومل يصح ، ثبت ذلك يف الصحيحني عن أيب سعيد الصواب أن أول من فعله مروان باملدينة يف خالفة معاوية كما  قال العراقي :
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 فعله عن أحد من الصحابة ال عمر وال عثمان وال معاوية وال ابن الزبري  .
 .وقد عرفت حجة بعض ذلك ، فاملصري إىل اْلمع أوىل  قال الشوكاين :

 قوله ) قبل اخلطبة ( دليل على أن صالة العيد هلا خطبة واحدة .  -4

 علماء يف هذه املسألة :وقد اختلف ال
 أن هلا خطبتني .القول األول : 

 وهذا قول األكثر .
 بل نقل ابن حزم اإلمجاع على ذلك .

يوم العيد ، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة ، بال أذان وال إقامة ، مث قام متوكئًا على بالل فأمر  حلديث جابر قال ) شهدت مع النيب -أ
 عظ الناس ، مث مضى حىت أتى النساء فوعظهن ( .بتقوى هللا ، وحث على طاعته وو 

 فظاهر هذا أنه خطب خطبتني . قالوا :
 لكن هذا فيه نظر ، ألن وعظ          ته للنساء ليست خطبة أخرى ، وإمنا رِبا لبعد النساء ، أو تذكريهن بأمور ختصهن .

فخطب قائمًا مث قعد قعده مث قام ( رواه ابن ماجه وهو يوم فطر أو أضحى ،  واستدلوا ِبديث جابر قال : ) خرج رسول هللا  -ب
 منكر يف إسناده إمساعيل بن مسلم ال ُيتج به .

 ة .النووي يف اخلالصة: ومل يثبت يف تكرير اخلطبقال 
 وقالوا : قياساً على اْلمعة .-ج

خطبتني يفصل بينهما جبلوس، ضعيف غري العيد  وما روي عن ابن مسعود أنه قال : السنة أن ًيطب يف( اخلالصة ) قال النووي يف 
 ة .ولكن املعتمد فيه القياس على اْلمع ,متصل ومل يثُبت يف تكرير اخلطبة شيء

 ة ( .نصب الرّاي) نقله الزّيلعي يف 
 أن خطبة العيد خطبة واحدة .والقول الثاِن : 

 لظاهر النصوص .
 واختاره الشيخ ابن عثيمني .

حب أن تبدأ خطبة العيد بالتكبري ، والصحيح أنه ال دليل على ذلك ، ولذلك اختار ابن تيمية افتتاح قال بعض الفقهاء : إنه يست -5
 خطبة العيد باحلمد ، واختاره ابن القيم ، والشيخ السعدي والشيخ حممد بن إبراهيم .

 . أنه افتتح خطبه بغريه  ألنه مل ينقل عن النيب قال ابن تيمية :  
 اَلِح يف اْلِعيِد َواحْلََرمِ ِمْن مَحِْل الس ِ باب َما يُْكَرُه  -9

 َوقَاَل احْلََسُن نُ ُهوا َأْن ََيِْمُلوا السِ اَلَح يَ ْوَم ِعيٍد ِإالَّ َأْن ََيَاُفوا َعُدوًّا.
َقَدِمِه فَ َلزَِقْت َقَدُمُه بِالر َِكاِب فَ نَ َزْلُت  ُكْنُت َمَع اْبِن ُعَمَر ِحنَي َأَصابَُه ِسَناُن الرُّْمِح يف َأْْخَصِ ) َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَ رْيٍ قَاَل  -966

اَل اْبُن ُعَمَر أَْنَت َأَصْبَتِِن قَاَل وََكْيَف قَاَل فَ نَ َزْعتُ َها ، َوَذِلَك ِبًًِن فَ بَ َلَغ احْلَجَّاَج َفَجَعَل يَ ُعوُدُه فَ َقاَل احْلَجَّاُج َلْو نَ ْعَلُم َمْن َأَصاَبَك فَ قَ 
 ( . يف يَ ْوٍم ََلْ َيُكْن َُيَْمُل ِفيِه َوَأْدَخْلَت السِ اَلَح احْلََرَم َوََلْ َيُكِن السِ اَلُح يُْدَخُل احْلََرم مَحَْلَت السِ اَلحَ 

نَا ِعْنَدُه فَ َقاَل َكْيَف قَاَل َدَخَل احلَْجَّاُج َعَلى اْبِن ُعَمَر َوأَ  )ِإْسَحاُق ْبُن َسِعيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ، َعْن أَبِيِه عن  -967
 ( . ُلُه يَ ْعِِن احْلَجَّاجَ ُهَو فَ َقاَل َصاِلٌح فَ َقاَل َمْن َأَصاَبَك قَاَل َأَصاَبِِن َمْن َأَمَر َبَْمِل السِ اَلِح يف يَ ْوٍم الَ َيَِلُّ ِفيِه محَْ 

---------- 
 رق من أسفلها .األمْخس وفتح امليم باطن القدم ، وما (  يف َأْْخَِص َقَدِمهِ ) 
 أي : وهي يف راحلته .(  بِالر َِكابِ ) 
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 . ذكر الضمري مؤنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر ألنه أراد احلديدة وُيتمل أنه أراد القدم(  فَ نَ َزْعتُ َها) 
 عبد هللا بن الزبري . ( أي : ابن يوسف الثقفي ، وكان إذ ذاك أمرياً على احلجاز ، وذلك بعد مقتل فَ بَ َلَغ احلَْجَّاجَ ) 
فال حمذوف ويرجح األول أن بن سعد أخرجه عن أيب نعيم  أو هي للتمين، حذف اْلواب لداللة السياق عليه (  َلْو نَ ْعَلُم َمْن َأَصاَبكَ ) 

لو أعلم الذي ) وله من وجه آخر قال  ًا ،األكثر أيض وهو يرجح رواية( لو نعلم من أصابك عاقبناه ) عن إسحاق بن سعيد فقال فيه 
 ه ( .أصابك لضربت عنق

هذه الرتمجة ختالف يف الظاهر الرتمجة املتقدمة وهي باب قال احلافظ : (  باب َما ُيْكَرُه ِمْن مَحِْل السِ اَلِح يف اْلِعيِد َواحْلََرمِ  قوله )-1
هذه دائرة بني الكراهة والتحرمي لقول بن عمر يف احلراب والدرق يوم العيد ألن تلك دائرة بني اإلباحة والندب على ما دل عليه حديثها و 

يوم ال ُيل فيه محل السالح وجيمع بينهما ِبمل احلالة األوىل على وقوعها ممن محلها بالدربة وعهدت منه السالمة من إيذاء أحد من 
دها من إصابتها أحدا من الناس وال سيما الناس هبا ومحل احلالة الثانية على وقوعها ممن محلها بطرا وأشرا أو مل يتحفظ حال محلها وجتري

 ة .عند املزامحة ويف املسالك الضيق
 باب التَّْبِكرِي ِإىَل اْلِعيدِ  -10

 َوقَاَل َعْبُد هللِا ْبُن ُبْسٍر ِإْن ُكنَّا فَ َرْغَنا يف َهِذِه السَّاَعِة ، َوَذِلَك ِحنَي التَّْسِبيِح.
َعَل يَ ْوَم النَّْحِر قَاَل ِإنَّ َأوََّل َما نَ ْبَدُأ بِِه يف يَ ْوِمَنا َهَذا َأْن ُنَصلِ َي ُثَّ نَ ْرِجَع فَ نَ ْنَحَر َفَمْن ف َ  لنَِّبُّ َخطَبَ َنا ا) َعِن اْلبَ َراِء قَاَل  -968

َلُه أَلْهِلِه  َا ُهَو حلٌَْم َعجَّ لَْيَس ِمَن النُُّسِك يف َشْيٍء فَ َقاَم َخاَل أَبُو بُ ْرَدَة ْبُن نَِياٍر َذِلَك فَ َقْد َأَصاَب ُسنَّتَ َنا ، َوَمْن َذَبَح قَ ْبَل َأْن ُيَصلِ َي فَِإَّنَّ
ٌر ِمْن ُمِسنٍَّة قَاَل اْجَعْلَها َمَكانَ َها ، َأْو قَاَل اْذََبَْها       فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا أَنَا َذََبُْت قَ ْبَل َأْن ُأَصلِ َي َوِعْنِدي جَ  َوَلْن ََتِْزَي  -َذَعٌة َخي ْ

 ( . َذَعٌة َعْن َأَحٍد بَ ْعَدكَ      جَ 
 [ . 1961] م : 

--------- 
 نيَزِيد ب وصله أمحد وأيب داود عن ( َوقَاَل َعْبُد هللِا ْبُن ُبْسٍر ِإْن ُكنَّا فَ َرْغَنا يف َهِذِه السَّاَعِة ، َوَذِلَك ِحنَي التَّْسِبيحِ قول البخاري : )  -1

َمَع النَّاِس يِف يَ ْوِم ِعيِد ِفْطٍر ، أَْو َأْضَحى ، فَأَْنَكَر إِْبطَاَء اإِلَماِم ، فَ َقاَل  َخرََج َعْبُد هللِا ْبُن ُبْسٍر ، َصاِحُب َرُسوِل هللِا ) ، قَاَل  مُخَرْيٍ الرََّحيبّ 
هي النافلة ، وذلك إذا مضى وقت الكراهة ، ويف ح ( أي : وقت صالة السبحة و : ِإنَّا ُكنَّا َقْد فَ َرْغَنا َساَعتَ َنا َهِذِه ، َوَذِلَك ِحنَي التَّْسِبي

 رواية صحيحة للطرباين ) وذلك حني تسبيح الضحى ( .
 كان يفعل كذلك . ستحب التبكري إىل العيد بعد صالة الصبح إال اإلمام فإنه يتأخر إىل وقت الصالة ؛ ألن النيب : ي قال ابن قدامة

 ة ( .واألضحى إىل املصلى ، فأول شيء يبدأ به الصالًيرج يوم الفطر  كان النيب   د )قال أبو سعي
 وألن اإلمام ينتظر وال ينتظر ، ولو جاء إىل املصلى وقعد يف مكان مسترت عن الناس ، فال بأس .

من  قال مالك : مضت السنة أن ًيرج اإلمام من منزله قدر ما يبلغ مصاله ، وقد حلت الصالة ، فأما غريه فيستحب له التبكري ، والدنو
 اإلمام .

 ليحصل له أجر التبكري ، وانتظار الصالة والدنو من اإلمام من غري ختطي رقاب الناس ، وال أذى أحد .
 قال عطاء بن السائب : كان عبد الرمحن بن أيب ليلى ، وعبد هللا بن معقل يصليان الفجر يوم العيد ، وعليهما ثياهبما ، مث يتدافعان إىل

 ، واآلخر يهلل وروي عن ابن عمر : أنه كان ال ًيرج حىت خترج الشمس .اْلبانة ، أحدمها يكرب 
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 َعَمِل يف أَيَّاِم التَّْشرِيقباب َفْضِل الْ  -11
َ يف أَيَّاٍم َمْعُلوَماٍت أَيَّاُم اْلَعْشِر َواألَيَّاُم اْلَمْعُدوَداُت أَيَّامُ   .التَّْشرِيقِ  َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس َواذُْكُروا اَّللَّ
َاِن َويَُكربِ ُ النَّاسُ   بَِتْكِبرِيِِهَا وََكب ََّر ُُمَمَُّد ْبُن َعِليٍ  َخْلَف النَّاِفَلِة. وََكاَن اْبُن ُعَمَر ، َوأَبُو ُهَريْ َرَة ََيُْرَجاِن ِإىَل السُّوِق يف أَيَّاِم اْلَعْشِر يَُكربِ 

َما اْلَعَمُل يف أَيَّاِم اْلَعْشِر َأْفَضَل ِمَن اْلَعَمِل يف َهِذِه قَاُلوا ، َواَل اْلَِْهاُد قَاَل ، َوالَ ) َل أَنَُّه قَا َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َعِن النَِّبِ   -969
 ( . اْلَِْهاُد ِإالَّ رَُجٌل َخَرَج َُيَاِطُر بِنَ ْفِسِه َوَماِلِه فَ َلْم يَ ْرِجْع ِبَشْيءٍ 

---------- 
 .اين عشر ، والثالث عشر من ذي احلجة : هي احلادي عشر ، والث أيام التشريق

 ومسيت بذلك: ألن حلوم األضاحي تشرق فيها، أي تنشر يف الشمس.
 وقيل: ألن اهلدي ال ينحر حىت تشرق الشمس.

 وقيل: ألن صالة العيد تقع عند شروق الشمس.
َيْت بِ اَلثٌَة بَ ْعَد يَ ْوِم النَّْحرِ َوأَيَّام التَّْشرِيق ثَ قال النووي :  ْمسِ اِس حلُُوَم اأْلََضاِحّي ِفيَهاَذِلَك لَِتْشرِيِق النَّ ، مسُِّ  .، َوُهَو تَ ْقِديُدَها َوَنْشُرَها يف الشَّ

 فائدة :
 حكم صوم هذه األيام :

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 املنع مطلقاً .القول األول : 

 وهذا قول أيب حنيفة ، والشافعي يف اْلديد ، وابن حزم .
 . عن الشافعي وعن علي وعبد هللا بن عمرو املنع مطلقاً ، وهو املشهور :  قال يف الفتح

 ل ( .عز وج -أَيَّاُم اَلتَّْشرِيِق أَيَّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب، َوِذْكٍر َّلِلَِّ  حلديث  نبيشة ) -أ
 ،كل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر مث مل جيز صيامهألنه قد ومسها باأل ؛صوم أيام التشريق غري جائز على أنّ  فيه دليلٌ قال اخلطايب : 

 ع .وسواء كان تطوًعا من الصائم أو نذرًا أو صامها احلاج عن التمت ،فكذلك أيام التشريق
 : ) أيام مىن أيام أكل وشرب ( رواه مسلم . قال : قال رسول هللا  وعن كعب بن مالك -ب

 رواه أمحد  .(بيوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيُدنا أهل اإلسالم، وهي أيام أكل وشر ) ل هللا عن عقبة بن عامر قال: قال رسو -ج

وال عن صوم  ،تطوًعا وال نذرًا فال جيوز صيامها ابتداءً  ،وهذا كالتعليل يف وجوب اإلفطار فيها وأهنا مستحقة هلذا املعىنقال اخلطايب : 
 ر .يام يف العشالتمتع إذا مل يكن املتمتع صام الثالثة األ

 ال يصح صومها إال للمتمتع والقارن إذا مل جيدا اهلدي .القول الثاِن : 
 وهو قول مالك ، والشافعي يف القدمي .

 ونسبه ابن حجر  البن عمر ، وعائشة ، وعبيد بن عمري .
ْص يِف أَيَّاِم اَلتَّْشرِيِق أَ  )َعْن َعاِئَشَة َواْبِن ُعَمَر قَااَل: -أ ِد اهَْلَْدَي مَلْ يُ َرخَّ  .َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ  (ْن ُيَصْمَن ِإالَّ ِلَمْن ملَْ جيَِ

 للمتمتع إذا مل جيد اهلدي أن يصوم أيام التشريق ( . وقد أخرجه الدار قطين والطحاوي بلفظ  ) رخص رسول هللا 
د ملا جاء من النهي عن صوم هذه األيام ، وهو مقيِّ فهذا احلديث صريح يف الرتخيص للمتمتع الذي مل جيد اهلدي أن يصوم  أيام التشريق

 اً .مطلق
 ذاهب .وهو أقوى امل:  وقالورجحه الشوكاين 

  الصحيح .وهذا القول هو 
َاِن َوُيَكربِ ُ النَّاُس و )قوله  -2 بَِتْكِبرِيِِهَا وََكب ََّر ُُمَمَُّد ْبُن َعِليٍ  َخْلَف َكاَن اْبُن ُعَمَر ، َوأَبُو ُهَريْ َرَة ََيُْرَجاِن ِإىَل السُّوِق يف أَيَّاِم اْلَعْشِر يَُكربِ 
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 ( . النَّاِفَلةِ 
 بالتكبري والتهليل ملا يلي : كثرة الذكر:  من األعمال املشروعة يف هذه األيام املباركات

َها َوأَْطِعُموا اْلَباِئَس لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم َويَْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ يف أَيَّاٍم مَّْعلُ )  تعاىل قال أواًل :  ن هَبِيَمِة اأْلَنْ َعاِم َفُكُلوا ِمن ْ وَماٍت َعَلى َما َرَزقَ ُهم مِّ
 واأليام املعلومات هي عشر ذي احلجة .  ( . اْلَفِقريَ 
 قال تعاىل : ) واذكروا هللا يف أيام معدودات ... (  وهي أيام التشريق .  ثانياً :
 رواه مسلم .التشريق أيام أكل وشرب وذكر هللا عز وجل ( ) أيام  النيب قال  ثالثاً :
 ( . فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد)  يف قوله ابن عمر  جاء يف حديث رابعاً :

  ا .س بتكبريمهقال اإلمام البخاري رمحه هللا: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي هللا عنهما ًيرجان إىل السوق يف أيام العشر يكربان ويكرب النا

 :صفته  -
 اختلف العلماء يف صفته على أقوال : 

 األول : " هللا أكرب .. هللا أكرب .. ال إله إال هللا ، هللا أكرب .. هللا أكرب .. وهلل احلمد " 
 .. وهلل احلمد "  الثاين : " هللا أكرب .. هللا أكرب .. هللا أكرب .. ال إله إال هللا ، هللا أكرب .. هللا أكرب .. هللا أكرب

 الثالث : هللا أكرب .. هللا أكرب .. هللا أكرب .. ال إله إال هللا ، هللا أكرب .. هللا أكرب .. وهلل احلمد  . 
 ُيدد صيغة معينة .  واألمر واسع يف هذا لعدم وجود نص عن النيب 

 وقته .  -
 التكبري ينقسم إىل قسمني :  -

 يد بشيء ، فُيسن دائماً ، يف الصباح واملساء ، قبل الصالة وبعد الصالة ، ويف كل وقت . مطلق : وهو الذي ال يتقاألول : 
 مقيد : وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات . ثانياً : 

فُيسن التكبري املطلق يف عشر ذي احلجة وسائر أيام التشريق ، وتبتدئ من دخول شهر ذي احلجة ) أي من غروب مشس آخر يوم من 
 قعدة ( إىل آخر يوم من أيام التشريق ) وذلك بغروب مشس اليوم الثالث عشر من شهر ذي احلجة ( . شهر ذي ال

فإذا َسلَّم من الفريضة واستغفر  –باإلضافة إىل التكبري املطلق  -وأما املقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إىل غروب مشس آخر أيام التشريق 
 نك السالم تباركت يا ذا اْلالل واإلكرام " بدأ بالتكبري . ثالثاً وقال : " اللهم أنت السالم وم

 هذا لغري احلاج ، أما احلاج فيبدأ التكبري املقيد يف حقه من ظهر يوم النحر . 
 تنبيه :

 للرجال والنساء ، يف املساجد والبيوت واألسواق .  وهذا التكبري سنة عند مجهور أهل العلم ، وهو سنة
) إذا نابكم شيء يف  أما الرجال فيجهرون به ، وأما النساء فيسررن به بدون جهر ؛ ألن املرأة مأمورة خبفض صوهتا . وهلذا قال النيب 

 صالتكم فليسبح الرجال ، ولتصفق النساء ( . 
 . فالنساء ًيفني التكبري والرجال يهجرون به 

َما اْلَعَمُل يف أَيَّاِم اْلَعْشِر َأْفَضَل ِمَن اْلَعَمِل يف َهِذِه قَاُلوا ، َواَل اْلَِْهاُد قَاَل ، َوالَ ) أَنَُّه قَاَل  َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َعِن النَِّبِ   -969
 ( . ِبَشْيءٍ اْلَِْهاُد ِإالَّ رَُجٌل َخَرَج َُيَاِطُر بِنَ ْفِسِه َوَماِلِه فَ َلْم يَ ْرِجْع 

---------- 
 (َما اْلَعَمُل يف أَيَّاِم اْلَعْشِر ) 
 يدل على فضل هذه العشر أمور: ة ، فضل عشر ذي احلجاحلديث دليل  -1

 . أن هللا تعاىل أقسم هبا، وقسم هللا هبا يدل على فضلها وعظيم مكانتها أوالً :
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 ( .َولََياٍل َعْشٍر .  َواْلَفْجرِ  ) قال تعاىل
 ( تفسري ابن كثري)". وهو الصحيحهنا عشر ذي احلجة. قال ابن كثري: ": إجماهد وغري واحد من السلف واخللفبن عباس وابن الزبري و قال ا

 . أن العمل الصاحل فيها أفضل من غريها  ثانياً :
 الباب .كما يف حديث 
ِإىَل اَّللَِّ ِمْن َهِذِه األَيَّاِم اْلَعْشِر . فَ َقاُلوا يَا َرُسوَل اَّللَِّ : َوال اْلَِْهاُد يف َسِبيِل اَّللَِّ ؟  َما ِمْن أَيَّاٍم اْلَعَمُل الصَّاِلُح ِفيِهنَّ َأَحبُّ  ولفظ الرتمذي )
 ( .َشْيٍء : َوال اْلَِْهاُد يف َسِبيِل اَّللَِّ . ِإال َرُجٌل َخرََج بِنَ ْفِسِه َوَمالِِه فَ َلْم يَ ْرِجْع ِمْن َذِلَك بِ  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 أن العمل فيها حمبوب عند هللا . ثالثاً :
ما من أيام أعظم عند هللا سبحانه وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام )  عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  

 د ( . العشر. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحمي
 ه . إذا دخلت العشر اجتهد اجتهاداً حىت ما يكاد يقدر علي -وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق-كان سعيد بن جبري رمحه هللا   

 م .اجتماع العبادات املتنوعة يف هذه األيا رابعاً :
، وهي الصالة والصيام والصدقة والذي يظهر أن السبب يف امتياز عشر ذي احلجة ملكان اجتماع أمهات العبادة فيه:  قال ابن حجر

 ه .واحلج، وال يأيت ذلك يف غري 
 ة ، والصيام ، والذكر وغريها من العبادات .الصالاإلكثار من الطاعات واألعمال الصاحلات ، ك يستحب يف هذه العشر -2

 . يا من غري استثناء شيء منهاقد دل هذا احلديث على أن العمل يف أيامه أحب إىل هللا من العمل يف أيام الدنو :  قال ابن رجب
روي بالشك يف و  (ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر  )قد ورد هذا احلديث بلفظ و ، إذا كان أحب إىل هللا فهو أفضل عنده و  

صار العمل فيه ، أيام السنة كلها أحب إىل هللا من العمل يف غريه من كان العمل يف أيام العشر أفضل و   إذاو ( أحب أو أفضل  )لفظه 
مث  ،هلذا قالوا : يا رسول هللا و ال اْلهاد يف سبيل هللا قال : و ال اْلهاد و   ، مل يف غريه وإن كان فاضالً أفضل من الع وإن كان مفضوالً 

الناس درجة من عقر جواده و أهريق دمه و صاحبه أفضل  : سئل : أي اْلهاد أفضل قال  هو أفضل اْلهاد فإنه اً واحد اً استثىن جهاد
إن العمل يف عشر ذي احلجة أفضل وأحب ف، أما بقية أنواع اْلهاد ، و  فهذا اْلهاد خبصوصه يفضل على العمل يف العشر، عند هللا 

ل يلتحق بالعمل الفاضل يف غريه هذا يدل على أن العمل املفضول يف الوقت الفاضو ، كذلك سائر األعمال   ، وإىل هللا عز وجل منها 
 ه .ه ملضاعفة ثوابه وأجر ويزيد علي

وأما قيام ليايل العشر فمستحب وقد سبق احلديث يف ذلك وقد ورد يف خصوص إحياء ليليت العيدين أحاديث ال ...  وقال رمحه هللا :
عباس  وكان سعيد بن جبري وهو الذي روى هذا احلديث عن ابن ،  وورد إجابة الدعاء فيهما واستحبه الشافعي وغريه من العلماء، تصح 

وروي عنه أنه قال: ال تطفئوا سرجكم ليايل العشر تعجبه ، رضي هللا عنهما إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حىت ما يكاد يقدر عليه 
 .العبادة 

إن األيام املعلومات هي أيام ف ( َويَْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ يِف أَيَّاٍم َمْعُلوَماتٍ )  وأما استحباب اإلكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول هللا عز وجل
 .   ) لطائف املعارف ( .العشر عند مجهور العلماء 

 فيستحب صوم تسع من ذي احلجة .
 والصوم من العمل الصاحل.( ،  َن اْلَعَمِل يف َهِذهِ َما اْلَعَمُل يف أَيَّاِم اْلَعْشِر أَْفَضَل مِ حلديث الباب ) 

يصوم تسع ذي احلجة ويوم عاشوراء وثالثة أيام من  قالت: )كان رسول هللا  اج النيب عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزو 
 كل شهر أول اثنني من الشهر ومخيسني( رواه اإلمام أمحد.

 مَلْ َيُصِم اْلَعْشَر(. )أَنَّ النَّيِبَّ  -رضى هللا عنها  -جاء يف صحيح مسلم: َعْن َعاِئَشَة  فإن قيل:
ة، قَاُلوا: َوَهَذا اْلُعَلَماء: َهَذا احلَِْديث ممَّا يُوِهم َكرَاَهة َصْوم اْلَعَشرَة، َواْلُمرَاد بِاْلَعْشِر ُهَنا: اأْلَيَّام التِّْسَعة مِ قَاَل  : قال النووي ل ِذي احلِْجَّ ْن أَوَّ
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َها، َوُهَو يَ ْوم َعَرَفة، َوَقْد َسبَ َقْت ممَّا يُ َتَأوَّل فَ َلْيَس يِف َصْوم َهِذِه التِّْسَعة َكرَاَهة، َبْل ِهَي ُمْسَتَحبَّة اِ  ْسِتْحَبابًا َشِديًدا اَل ِسيََّما التَّاِسع ِمن ْ
ْعيِن: ي َ  -َما ِمْن أَيَّام اْلَعَمل الصَّاِلح ِفيَها أَْفَضل ِمْنُه يف َهِذِه "  : قَالَ  اأْلََحاِديث يف َفْضله، َوثَ َبَت يف َصِحيح اْلُبَخارِّي: َأنَّ َرُسول اَّللَّ 

ل قَ ْوهلَاة ، اأْلََواِئل ِمْن ِذي احلِْجَّ  اْلَعْشر أَنَُّه ملَْ َيُصْمُه لَِعاِرِض َمَرض أَْو َسَفر أَْو َغرْيمهَا، أَْو أَن ََّها ملَْ تَ َرُه َصائًِما ِفيِه،  ( ملَْ َيُصْم اْلَعْشر)  فَ يََتَأوَّ
قَاَلْت:   ْمر، َويَُدّل َعَلى َهَذا التَّْأِويل َحِديث ُهنَ ْيَدة ْبن َخاِلد َعْن ِاْمرَأَته َعْن بَ ْعض أَْزَواج النَّيِبّ َواَل يَ ْلَزم َعْن َذِلَك َعَدم ِصَيامه يِف نَ ْفس اأْلَ 

هْ  َكاَن َرُسول اَّللَّ  ة، َويَ ْوم َعاُشورَاء، َوَثاَلثَة أَيَّام ِمْن ُكّل َشْهر: ااِلثْ نَ نْيِ ِمْن الشَّ ر َواخْلَِميس( َوَرَواُه أَبُو َداُوَد َوَهَذا َيُصوم ِتْسع ِذي احلِْجَّ
(. َوَاَّللَّ أَْعَلم. ... )شرح مسلم(. يَسنْيِ  َلْفظه َوَأمْحَد َوالنََّساِئيُّ َويف رَِوايَتهَما )َومخَِ

( الحتمال أن صائمًا العشر قط وال يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغريه عن عائشة قالت )ما رأيت رسول هللا  : وقال ابن حجر
 تح()الف ه الصحيحان من حديث عائشة أيضاً.يكون ذلك لكونه كان يرتك العمل وهو ُيب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته كما روا

 سلك بعض الفقهاء مسلك اْلمع بني احلديثني بأحد الوجوه التالية:و 
 أنه كان يصوم غالبه، وهذا أحد جوايب اإلمام أمحد. ، وحديث حفصة أرادت أرادت به أنه مل يصم العشر كامالً  أن حديث عائشة

وال يلزم منه تركه يف نفس األمر؟ ألنه يكون عندها يف يوم من تسعة أيام، والباقي عند  ًا ، مل تره صائمأن حديث عائشة متأول بأهنا 
 أمهات املؤمنني.

 ألوقات، ويرتكها يف بعض األوقات لعارض.وُيتمل أن يكون املراد أنه يصوم بعضها يف بعض األوقات، وكلها يف بعض ا
وممن كان يصوم العشر عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما وقد تقدم عن احلسن وابن سريين وقتادة ذكر فضل صيامه وهو :  قال ابن رجب

 ) لطائف املعارف ( .     قول أكثر العلماء أو كثري منهم.
 ة بالعبادة أفضل من اْلهاد )املراد جهاد التطوع( الذي مل تذهب فيه النفس واملال.أن استيعاب العشر من ذي احلجيف هذا احلديث  -3

 وهذا اختيار ابن تيمية.
 وألن هذه العشر اجتمعت فيها أمهات العبادة، وهي الصالة والصيام والصدقة واحلج.

 : إىل أن اْلهاد أفضل.وذهب بعض العلماء
 .لعموم األدلة يف فضيلة اْلهاد يف سبيل هللا

يف جواب من سأله عن عمل  ( يدل على تقرير أفضلية اْلهاد عندهم، وكأهنم استفادوه من قوله  وال اْلهاد يف سبيل هللا ) ه قول-4
  ه ( .يعدل اْلهاد فقال: )ال أجد

  .وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس هلل، يف احلديث تعظيم قدر اْلهاد وتفاوت درجاته  -5
 . ، كاألمكنة األزمنة على بعضوفيه تفضيل بعض  -6
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 ، َوِإَذا َغَدا ِإىَل َعَرَفةَ  باب التَّْكِبرِي أَيَّاَم ِمًًن  -12
ُوَن َوُيَكربِ ُ َأْهُل اأَلْسَواِق َحَّتَّ تَ ْرَتجَّ  وََكاَن ُعَمُر   َتْكِبريًا. ِمًًن ُيَكربِ ُ يف قُ بَِّتِه ِبًًِن فَ َيْسَمُعُه َأْهُل اْلَمْسِجِد فَ ُيَكربِ 

يًعا.وََكاَن اْبُن ُعَمَر يَُكربِ ُ ِبًًِن تِْلَك األَيَّاَم َوَخْلَف الصََّلَواِت ، َوَعَلى ِفَراِشِه َويف ُفْسطَاِطِه َوََمْلِ   ِسِه َوَِمَْشاُه تِْلَك األَيَّاَم َجَِ
 وََكاَنْت َمْيُمونَُة ُتَكربِ ُ يَ ْوَم النَّْحِر.

 َن َخْلَف أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيَز لََياَلَ التَّْشرِيِق َمَع الر َِجاِل يف اْلَمْسِجِد.وَُكنَّ النِ َساُء يَُكربِ ْ 
لت َّْلِبَيِة َكْيَف ُكْنُتْم َتْصنَ ُعوَن َمَع َسأَْلُت أََنًسا َوََنُْن َغاِديَاِن ِمْن ِمًًن ِإىَل َعَرفَاٍت ، َعِن ا )ُُمَمَُّد ْبُن َأِب َبْكٍر الث ََّقِفيُّ ، قَاَل  عن -970
 ( . قَاَل : َكاَن يُ َلب ِ اْلُمَلب ِ اَل يُ ْنَكُر َعَلْيِه َوُيَكربِ ُ اْلُمَكربِ ُ َفالَ يُ ْنَكُر َعَلْيهِ  النَِّبِ  
 [ . 1285] م : 
َمُر َأْن ََنُْرَج يَ ْومَ )  َعْن ُأمِ  َعِطيََّة قَاَلتْ  -971 َْ اْلِعيِد َحَّتَّ َُنِْرَج اْلِبْكَر ِمْن ِخْدرَِها َحَّتَّ َُنِْرَج احْلُيََّض فَ َيُكنَّ َخْلَف النَّاِس  ُكنَّا نُ 

 ( . فَ ُيَكربِ َْن بَِتْكِبريِِهْم َويَْدُعوَن ِبُدَعائِِهْم يَ ْرُجوَن بَ رََكَة َذِلَك اْليَ ْوِم َوطُْهَرتَهُ 
 [ . 890 ] م :

---------- 
 هذه األحاديث الدالة على مشروعية التكبري يف أيام مىن ، وهي يوم العيد والثالثة بعده . –ه هللا رمح –ذكر املصنف  -1

 وقد تقدم ذلك فيما مضى .
 احلاج يبدأ التكبري املقيد يف حقه من ظهر يوم النحر .ف

 .(  الَ يُ ْنَكُر َعَلْيهِ َكاَن يُ َلب ِ اْلُمَلب ِ الَ يُ ْنَكُر َعَلْيِه َويَُكربِ ُ اْلُمَكربِ ُ فَ  قوله ) -2
هل )حججنا مع النيب  رمحه هللا: قول أنس  قال الشيخ ابن عثيمني

ُ
كربِّ ومنا امل

ُ
يدل على أهنم ليسوا يلبون التلبية  ( فمنا امل

كر ربه على حسب اْلماعية، ولو كانوا يلبون التلبية اْلماعية لكانوا كلهم مهلني أو مكرّبين، لكن بعضهم يكرب، وبعضهم يهل، وكل يذ 
 حاله.

 وقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء: ما حكم التلبية اْلماعية للحجاج؟ حيث أحدهم يليب واآلخرين يتبعونه؟
 .، بل هو بدعة ، وال عن خلفائه الراشدين فأجابت: ال جيوز ذلك، لعدم وروده عن النيب 

 حجة . احلديث دليل على أن إقرار النيب  -3
عن إنكار قول قيل، أو فعل فعل بني يديه، أو يف عصره وعلم به، وسكوته هذا يفيد جواز  هو أن يسكت النيب :   وتقرير النيب

 هذا األمر.
 ومما يدل على ذلك :

اَن يَ ْنُشُد يِف اَْلَمْسِجِد ، فَ َلَحَظ إِلَْيِه ، فَ َقاَل: "َقْد ُكْنُت أَْنشُ عن أيب هريرة -أ ٌر ِمْنَك( ُمت ََّفٌق َعَلْيِه.)أَنَّ ُعَمَر ُمرَّ ِِبَسَّ  ُد ، َوِفيِه َمْن ُهَو َخي ْ
 إياه على إنشاد الشعر يف املسجد. فحسان استدل بإقرار النيب 

 حجة: ومما يدل على أن إقرار النيب 
ال: كان يهل ؟ فقعن أنس بن مالك ملا سئل وهو غاد إىل عرفة: كيف كنتم تصنعون يف هذا اليوم مع رسول هللا حديث الباب )  -ب

 منا املهل فال ينكر عليه، ويكرب منا املكرب فال ينكر عليه( رواه البخاري.
يصلي بالناس ِبىن إىل غري جدار،  وعن ابن عباس. قال )أقبلت راكباً على محار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم، ورسول هللا  -ج

 ودخلت يف الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد( متفق عليه.فمررت بني يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت األتان ترتع، 
 وها هو البخاري يبني هذا األمر يف ترمجة باب من أبواب كتاب االعتصام بالسنة، فيقول فيها: باب من رأى ترك النكري من النيب -د

 . حجة، ال من غري الرسول
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لف باهلل أن ابن الصياد الدجال، قلت: حتلف باهلل؟ قال: إين وروى بسنده عن حممد بن املنكدر أنه قال: رأيت جابر بن عبد هللا ُي 
 . فلم ينكره النيب  مسعت عمر ُيلف على ذلك عند النيب 

ملا يفعل ِبضرته أو يقال، ويطلع عليه بغري إنكار دال على  موضحا هذه الرتمجة بقوله: وقد اتفقوا على أن تقرير النيب  قال ابن حجر
 نفي عنه ما ُيتمل يف حق غريه مما يرتتب على اإلنكار فال يقر على باطل.اْلواز، ألن العصمة ت

 باب الصالة إىل احلربة يوم العيد -13
 ( . َكاَن تُ رَْكُز احْلَْربَُة ُقدَّاَمُه يَ ْوَم اْلِفْطِر َوالنَّْحِر ُثَّ ُيَصلِ ي َأنَّ النَِّبَّ ) َعِن اْبِن ُعَمَر  -972
 [ . 501] م : 

--------- 
 تنبيه : احلديث تقدم شرحه .

اَمُه يَ ْوَم اْلِفْطِر َوالنَّْحِر ُثَّ ُيَصلِ ي)   د .يصّلي العيد خارج املسج ألجل أداء صالة العيد يف الصحراء؛ ألنه  أي :(  تُ رَْكُز احْلَْربَُة ُقدَّ
 ( إليها . ُثَّ ُيَصلِ ي) 
 وهو دليل على مشروعية السرتة للصالة . -1

 : دون الرُّمح، َعريضة النَّْصل.-تح احلاء املهملة، وسكون الراءبف واحلربة :
 احلربة بني يدي اإلمام يوم العيدباب محل العنزة أو  -14

هَ يَ ْغُدو ِإىَل اْلُمَصلَّى َواْلَعنَ َزُة بَ نْيَ يََدْيِه ُُتَْمُل َوتُ ْنَصُب بِاْلُمَصلَّى  َكاَن النَِّبُّ )  َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  -973  ا ( بَ نْيَ يََدْيِه فَ ُيَصلِ ي ِإلَي ْ
 [ . 501] م : 

---------- 
 احلديث تقدم شرحه . تنبيه :

 وهو دليل على مشروعية السرتة يف الصالة ، -1
 عصا أقصر من الرمح ، وقيل : احلربة الصغرية . والَعنَ َزة :

 إذا ذهب اخلالء حُتمل معه الَعَنزة . وكان النيب -1
 لماء يف ذلك :اختلف الع وقد
 : ليسترت هبا عند احلاجة . فقيل
 : يركزها لتكون إشارة إىل منع من يروم املرور بقربه . وقيل
 : كان ُيملها ألنه كان إذا استنجى توضأ ، وإذا توضأ صلى . وقيل

 .  . ورجحه النووي وهذا هو الصحيح

 مشروعية الصالة إىل سرتة . -2
  مؤخرة الرحل .جيوز أن تكون السرتة أطول من  -3
 أن السنة صالة العيد يف املصلى . -4
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 ب خروج النساء واحليض إىل املصلىبا -15
 َوَعْن أَيُّوَب ، َعْن َحْفَصَة بَِنْحِوِه.(  ُأِمْرنَا َأْن َُنِْرَج اْلَعَواِتَق َوَذَواِت اخْلُُدورِ ) َعْن أُمِ  َعِطيََّة قَاَلْت  -974

 ( . اْلَعَواِتَق َوَذَواِت اخْلُُدوِر َويَ ْعَتزِْلَن احْلُيَُّض اْلُمَصلَّى) َصَة قَاَل ، َأْو قَاَلِت َوزَاَد يف َحِديِث َحفْ 
 [ . 890 ] م :

---------- 
 ُنسْية بنت كعب .( َعْن أُمِ  َعِطيََّة )  
 ( . ويف رواية ) أَمرَنا رسول هللا ( أُِمْرنَا ) 
ع عاتق ، وهي اْلارية البالغة ، ويف رواية ) وذوات اخلدور ( أي : النساء صواحبات اخلدور ، و ) اخلدور ( مجع ( مج َأْن َُنِْرَج اَْلَعَواِتقَ ) 

 ِخدر سرت يُتخذ يف البيت تقعد األبكار وراءه صيانة هلن .
 ( مجع حائض ، واملراد اليت أصاهبا احليض . َواحْلُيََّض يف اْلِعيَدْينِ )  
 ( ويف رواية ) وأَمر احلُّيض أن يعتزلن مصلى املسلمني ( . ُض اَْلُمَصلَّىَويَ ْعَتِزُل َاحْلُيَّ ) 
 احلديث دليل على مشروعية صالة العيد . -1

 وقد اختلف العلماء يف حكم صالة العيد على الرجال على ثالثة أقوال :
 أهنا فرض عني .القول األول : 

 يم ، والشوكاين .وهذا مذهب أيب حنيفة ، ورجحه ابن تيمية ، وابن الق
أمر النساء ِبضور صالة العيد وإخراج العواتق وذوات اخلدور ، بل أمر  حلديث الباب ) كنا نؤمر باخلروج يف العيدين .. ( فالنيب  -أ

 من هلا جلباب أن تُلبس من ال جلباب هلا ، وإذا ثبت هذا يف حق النساء فالرجال من باب أوىل .
 عليها . مواظبة النيب -ب
لصالة العيد على جهة االستمرار وعدم إخالله هبا ، واألمر باخلروج إليها ، بل ثبت أمره  ألنه قد انضم إىل مالزمته  ل الشوكاِن : قا
  باخلروج للعواتق واحليض وذوات اخلدور ، وبالغ يف ذلك حىت أمر من هلا جلباب أن تلبس من ال جلباب هلا ... ومن مقويات القول

 .اطها لصالة اْلمعة ، والنوافل ال تسقط الفرائض يف الغالب بأهنا فرض إسق
 أهنا فرض كفاية .القول الثاِن : 

 وهذا مذهب احلنابلة .
 واستدلوا بنفس أدلة القول األول ، ومنها حديث الباب فإنه يدل على الوجوب .-أ

 الم ، فأخربه أن عليه مخس صلوات يف اليوم والليلة ( .عن اإلس لكنهم قالوا بالوجوب الكفائي حلديث طلحة ) أن أعرابياً سأل النيب 
 وألن صالة العيد من أعالم الدين الظاهرة ، فكانت فرض كفاية كاْلهاد .-ب

 أهنا سنة مؤكدة .القول الثالث : 
 وبه قال مالك ، وأكثر أصحاب الشافعي ، وداود ومجاهري العلماء .

عن اإلسالم ، فأخربه أن عليه مخس صلوات يف اليوم والليلة إال أن تطوع (  أل النيب ) أن أعرابيًا سحلديث طلحة بن عبيد هللا  -أ
 متفق عليه .

 : ) مخس صلوات كتبهن هللا على العبد يف اليوم والليلة ... ( . ولقوله -ب
الليلة ( ومل يذكر صالة العيد قال له ) ... فأخربهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم و  وحلديث بعث معاذ ، فإن النيب -ج

 ، فلو كانت واجبة لذكرها ملعاذ . ، ومن املعلوم أن بعث معاذ كان يف آخر حياة النيب 
 القول الثاين . والراجح
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 احلديث دليل على مشروعية شهود النساء لصالة العيد ، وقد اختلف العلماء يف ذلك على أقوال : -2
 يد .: يستحب هلن شهود الع القول األول

 حلديث الباب .
 قال ابن حجر : فيه استحباب خروج النساء إىل شهود العيدين سواء كن شواب أم ال وذوات هيئات أم ال .

 يستحب يف غري ذوي اهليئات واملستحسنات .القول الثاِن :  
 ألن يف خروجهن سبب للفتنة ، والفتنة حرام ، وما أدى إىل احلرام فهو حرام .

 كره خروج النساء .يالقول الثالث : 
 وكرهه النخعي وُيي األنصاري ، وكرهه سفيان وابن املبارك . 

 يكره للشابة دون غريها .القول الرابع : 
 االستحباب للجميع ، لظاهر احلديث دون الوجوب بشرط أم     ن الفتنة منهن وعليهن بدون تف     ريق بني شابة أو عجوز . والصحيح

 :ة العيد حضور النساء لصالشروط  -3
 أن تكون النساء غري متطيبات وال البسات ثياب زينة أو شهرة 

 ) وليخرجن تفالت ( رواه أبو داود .     ) أي غري متطيبات ( .  لقوله 
 . فال متس طيباً ( .) .. ولقوله 

 للنساء باخلروج لصالة العيد ال يدل على الوجوب ألمور : أمر النيب  -4
 من أمر بذلك من ليس ِبكلف ، وهن احليض .أن من مجلة  أوالً :
 أن صالة العيد ال جتب على الرجال على الراجح كما مر ، فال جتب على النساء من باب أوىل . ثانياً :

 للنساء َبضور صالة العيد ، مع أن صالة املرأة يف بيتها أفضل ؟ ما احلكمة من أمر النب  -5
ٌر  )قَاَل  النَّيِبَّ  اْلُُْمَعَة َواْلََْماَعَة ِمْن النَِّساِء إالَّ أَقَ لُُّهنَّ ؛ أِلَنَّ َما َكاَن َيْشَهُد قال ابن تيمية :  اَل مَتْنَ ُعوا إَماَء اَّللَِّ َمَساِجَد اَّللَِّ َوبُ ُيوتُ ُهنَّ َخي ْ

َفٌق َعَلْيِه . (هَلُنَّ   ُمت َّ
 اَلهِتَا يِف ُحْجَرهِتَا َوِصاَلتُ َها يِف ُحْجَرهِتَا أَْفَضُل ِمْن َصاَلهِتَا يِف َدارَِها َوِصاَلتُ َها يِف َدارَِها أَْفَضلُ َصاَلُة إْحَداُكنَّ يِف خَمَْدِعَها أَْفَضُل ِمْن صَ )َوقَاَل  

. فَ َقْد َأْخبَ َر اْلُمْؤِمَناِت : َواُه أَبُو َداُودرَ  (يَخْلفِ  -أَْو قَالَ -ْن َصاَلهِتَا َمِعي ِمْن َصاَلهِتَا يف َمْسِجِد قَ ْوِمَها َوِصاَلتُ َها يِف َمْسِجِد قَ ْوِمَها أَْفَضُل مِ 
ُ أَْعَلمُ -َعلَُّه فَِإنَُّه أََمَرُهنَّ بِاخْلُُروِج ِفيِه َولَ اْلََْماَعِة إالَّ "اْلِعيُد "َأنَّ َصاَلتَ ُهنَّ يِف اْلبُ ُيوِت أَْفَضُل هَلُنَّ ِمْن ُشُهوِد اْلُُْمَعِة وَ   :أِلَْسَبابِ  -َوَاَّللَّ

اَلِف اْلُْْمَعِة َواْلََْماَعِة . َها :َأَحدُ  َنِة َمرَّتَ نْيِ فَ ُقِبَل خِبِ  أَنَُّه يِف السَّ
 أَنَُّه لَْيَس َلُه بََدٌل ِخاَلَف اْلُُْمَعِة َواْلََْماَعِة فَِإنَّ َصاَلتَ َها يِف بَ ْيِتَها الظُّْهُر ُهَو مُجَْعتُ َها . الثَّاِن :
ْوِسِم احلَْجِّ موقفة لِْلَحِجيِج  الصَّْحرَاِء ِلذِْكِر اَّللَِّ فَ ُهَو َشِبيٌه بِاحلَْجِّ ِمْن بَ ْعِض اْلُوُجوِه ؛ َوهِلََذا َكاَن اْلِعيُد اأْلَْكبَ ُر يف مَ أَنَُّه ُخُروٌج إىَل  الثَّاِلُث :

َحابِيَّاِت إَذا َعِلْمَن أَنَّ َصاَلتَ ُهنَّ يف بُ ُيوهِتِنَّ أَْفَضُل ملَْ   يَ تَِّفْق َأْكثَ ُرُهنَّ َعَلى تَ ْرِك اأْلَْفَضِل ؛ فَِإنَّ َذِلَك يَ ْلَزُم َأْن َيُكوَن أَْفَضُل َوَمْعُلوٌم أَنَّ الصَّ
 ل .اْلُقُروِن َعَلى اْلَمْفُضوِل ِمْن اأْلَْعَما

 فائدة :
لنساء ، فأمجع النساء يف امرأة تسأل عن صالة العيد بالنسبة للنساء حيث ال يوجد لدينا مصلى لالشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : وسئل  

 بييت وأصلي هبن صالة العيد ، فما احلكم يف ذلك ؟ علما بأن بييت مستور وبعيد عن الرجال.
فأجاب :احلكم يف ذلك أن هذا من البدعة ؛ فصالة العيد إمنا تكون مجاعة يف الرجال ، واملرأة مأمورة بأن خترج إىل مصلى العيد فتصلى 

وال عن  وأما أن تكون صالة العيد يف بيتها فغلط عظيم ؛ فلم يعهد عن النيب ، يدة عن االختالط هبم ون خلفهم بعمع الرجال وتك
 ت .   ) نور على الدرب ( .أصحابه أن النساء يقمن صالة العيد يف البيو 
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 باب خروج الصبيان إىل املصلى -16
ِفْطٍر ، َأْو َأْضَحى َفَصلَّى ُثَّ َخَطَب ُثَّ أََتى النِ َساَء فَ َوَعَظُهنَّ َوذَكََّرُهنَّ َوَأَمَرُهنَّ يَ ْوَم  َخَرْجُت َمَع النَِّبِ  ) اْبن َعبَّاس قَاَل عن  -975
 ة ( .بِالصََّدقَ 

 [ . 884] م : 
--------- 

اآلتية احلديث دليل على مشروعية خروج الصبيان إىل املصلى ، ووجه الشاهد من حديث الباب ، ما جاء يف بعض طرق احلديث -1
 بلفظ ) ولوال مكاين من الصغر ما شهدته ( .

 ما شهدت معه العيد . قيل : إن املعىن ، لوال مكاين من النيب 
 ما حضرت ألجل صغري ، وهذا أصح . وقيل : املعىن ، لوال منزليت من النيب 

 مشروعية خطبة العيد . -2
 احلات وخاصة الصدقة .مشروعية وعظ النساء وتذكريهن ، وحثهن على األعمال الص -3
 أن الصدقة سبب للنجاة من النار . -4

 النَّاَس يف ُخْطَبِة اْلِعيدِ  باب اْسِتْقَباِل اإِلَمامِ  -17
 ُمَقاِبَل النَّاِس. قَاَل أَبُو َسِعيٍد قَاَم النَِّبُّ 

َنا ِبَوْجِهِه َوقَاَل ِإنَّ َأوََّل ُنُسِكَنا يف يَ ْوِمَنا  يَ ْوَم َأْضًحى ِإىَل اْلَبِقيعِ  َخَرَج النَِّبُّ ) َعِن اْلبَ َراِء قَاَل  -976 َفَصلَّى رَْكَعتَ نْيِ ُثَّ َأقْ َبَل َعَلي ْ
َا ُهوَ َهَذا َأْن نَ ْبَدَأ بِالصَّالَِة ُثَّ نَ ْرِجَع فَ نَ ْنَحَر َفَمْن فَ َعَل َذِلَك فَ َقْد َواَفَق ُسنَّتَ َنا ، َوَمْن َذَبَح قَ بْ  َشْيٌء َعجََّلُه أَلْهِلِه لَْيَس ِمَن  َل َذِلَك فَِإَّنَّ

ٌر ِمْن ُمِسنٍَّة قَاَل   ( . اْذََبَْها ، َوالَ َتِفي َعْن َأَحٍد بَ ْعَدكَ النُُّسِك يف َشْيٍء فَ َقاَم رَُجٌل فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا ِإِن ِ َذََبُْت َوِعْنِدي َجَذَعٌة َخي ْ
 [ . 1961] م : 

---------- 
 تقدم شرحه . احلديث تنبيه :

 احلديث دليل على أن املشروع أن يستقبل اإلمام الناس يف خطبة العيد كاْلمعة . -1
اَلُة مُثَّ يَ ْنَصِرُف ، يْ ًَيْرُُج يَ ْوَم اْلِفْطِر َواأَلْضَحى ِإىَل اْلُمَصلَّى ، فََأوَُّل شَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  حلديث أيب سعيد . قال ) ُ بِِه الصَّ فَ يَ ُقوُم ٍء يَ ْبَدأ

 ... ( وقد تقدم احلديث . ُمَقاِبَل النَّاِس ، َوالنَّاُس ُجُلوٌس َعَلى ُصُفوِفِهْم ، فَ َيِعُظُهْم َويُوِصيِهْم َويَْأُمُرُهمْ 
َنا ِبَوْجِههِ ) ...  –حديث الرباء  –وحلديث الباب   ... ( . مُثَّ أَقْ َبَل َعَلي ْ

 باب العلم الذي باملصلى -18
قَاَل : نَ َعْم َوَلْواَل َمَكاِن ِمَن الصِ َغِر  ِقيَل َلُه َأَشِهْدَت اْلِعيَد َمَع النَِّبِ   ن بن عابس : قال ) َسعُت ابن عباسعن عبدالرمح -977

َرُهنَّ       نَّ َوَأمَ         َوَمَعُه ِباَلٌل فَ َوَعَظُهنَّ َوذَكََّرهُ  َما َشِهْدتُُه َحَّتَّ أََتى اْلَعَلَم الَِّذي ِعْنَد َداِر َكِثرِي ْبِن الصَّْلِت َفَصلَّى ُثَّ َخَطَب ُثَّ أََتى النِ َساءَ 
 ( . ِذفْ َنُه يف ثَ ْوِب ِباَلٍل ُثَّ اْنطََلَق ُهَو َوِباَلٌل ِإىَل بَ ْيِتهِ      بِالصََّدَقِة فَ َرأَيْ تُ ُهنَّ يُ ْهوِيَن بِأَْيِديِهنَّ يَ قْ 

 [ . 884] م : 
-------- 

 تقدم شرحه .احلديث  تنبيه :
 ( الَعَلم الشيء الشاخص . باب العلم الذي باملصلى) 
 احلديث دليل على مشروعية صالة العيد باملصلى . -1
 احلديث دليل مشروعية خطبة العيد . -2
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 احلديث دليل على فضل الصدقة ، وأهنا من أسباب النجاة من النار . -3
 غري إذن زوجها ، وقد تقدمت املسألة وأدلتها . احلديث دليل على جواز تصرف املرأة ِباهلا من -4

 ب موعظة اإلمام النساء يوم العيدبا -19
َرُهنَّ يَ ْوَم اْلِفْطِر َفَصلَّى فَ َبَدَأ بِالصَّاَلِة ُثَّ َخَطَب فَ َلمَّا فَ َرَغ نَ َزَل فَأََتى النِ َساَء َفذَكَّ  قَاَم النَِّبُّ ) َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا ، قَاَل  -978

ْقَن َوْهَو يَ تَ وَكَُّأ َعَلى يَِد ِباَلٍل َوِباَلٌل بَاِسٌط ثَ ْوبَُه يُ ْلِقي ِفيِه النِ َساُء الصََّدَقَة قُ ْلُت ِلَعطَاٍء زََكاةَ   يَ ْوِم اْلِفْطِر قَاَل : اَلَ  َوَلِكْن َصَدَقًة يَ َتَصدَّ
 ( . قًّا َعَلى اإِلَماِم َذِلَك َويُذَكِ ُرُهنَّ قَاَل ِإنَُّه حَلَقٌّ َعَلْيِهْم َوَما ََلُْم الَ يَ ْفَعُلونَهُ ِحيَنِئٍذ تُ ْلِقي فَ َتَخَها َويُ ْلِقنَي قُ ْلُت أَتُ َرى حَ 

 [ . 885] م : 
ُهَما ، قَاَل  -979 ، ُيَصلُّونَ َها قَ ْبَل اخْلُْطَبِة  َماَن َوَأِب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعثْ  َشِهْدُت اْلِفْطَر َمَع النَِّبِ  ) َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

: }يَا أَي َُّها النَِّبُّ ِإَذا َكَأِن ِ أَْنظُُر ِإلَْيِه ِحنَي َُيِْلُس بَِيِدِه ُثَّ َأقْ َبَل َيُشقُُّهْم َحَّتَّ َجاَء النِ َساَء َمَعُه ِباَلٌل فَ َقاَل   ُثَّ َُيَْطُب بَ ْعُد َخَرَج النَِّبُّ 
ُهنَّ َجاَءَك اْلمُ  َها آنْ ُُتَّ َعَلى َذِلَك قَاَلِت اْمَرَأٌة َواِحَدٌة ِمن ْ ِمَناُت يُ َباِيْعَنَك{ اآليََة ُثَّ قَاَل ِحنَي فَ َرَغ ِمن ْ ُرَها نَ َعْم اَل يَْدِري َحَسٌن  َْ َلَْ َيُِْبُه َغي ْ

 ( . نَّ ِفَداٌء َأِب َوُأمِ ي فَ يُ ْلِقنَي اْلَفَتَخ َواخْلََواتِيَم يف ثَ ْوِب ِباَللٍ َمْن ِهَي قَاَل فَ َتَصدَّْقَن فَ َبَسَط ِباَلٌل ثَ ْوبَُه ُثَّ قَاَل َهُلمَّ َلكُ 
 قَاَل َعْبُد الرَّزَّاِق اْلَفَتُخ اخْلََواتِيُم اْلِعظَاُم َكاَنْت يف اْْلَاِهِليَِّة.

 [ . 884] م : 
--------- 

 العيد .هذه األحاديث فيها مشروعية تذكري ووعظ النساء يف خطبة  -1
كان ًيطب يف املصلى على األرض فلعل الراوي  قد تقدم يف باب اخلروج إىل املصلى أنه ( ... فَ َلمَّا فَ َرَغ نَ َزَل فَأََتى النِ َساءَ قوله ) -2

تعقبه و  ضمن النزول معىن االنتقال وزعم عياض أن وعظه للنساء كان يف أثناء اخلطبة وأن ذلك كان يف أول اإلسالم وأنه خاص به 
  )الفتح(.  النووي هبذه الرواية املصرحة بأن ذلك كان بعد اخلطبة وهو قوله فلما فرغ نزل فأتى النساء واخلصائص ال تثبت باالحتمال

 قوله ) مث أتى النساء ... ( يشعر بأن النساء كّن على ِحدة من الرجال غري حمتلطات هبم . -3
 صالة العيد .احلديث دليل على مشروعية خروج النساء ل -4
 صدقن فإين رأيتكن أكثر أهل النار ( .تأن الصدقة من دوافع العذاب ، ألنه جاء يف احلديث اآلخر ) -5
 بالصدقة . مبادرة النساء باالستجابة ألمر الرسول هللا  -6
 ( فيه أن صالة العيد قبل اخلطبة . ونَ َها قَ ْبَل اخْلُْطَبةِ ُيَصلُّ  َوَأِب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن  َشِهْدُت اْلِفْطَر َمَع النَِّبِ  قوله )  -7

 َوأَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر: ُيَصلُّوَن اْلِعيَدْيِن قَ ْبَل َاخْلُْطَبِة( ُمت ََّفٌق َعَلْيه. َعِن اْبِن ُعَمَر )َكاَن اَلنَّيِبُّ  -أ
متفق ( اخْلُْطَبِة مُثَّ ًَيُْطُب ... َوَأِِب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َفُكلُُّهْم ُيَصلِّيَها قَ ْبلَ  يِبِّ اَّللَِّ وَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل )َشِهْدُت َصالََة اْلِفْطِر َمَع نَ  -ب

 عليه.

َ بِالصَّالَِة قَ ْبلَ  وَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل )َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  -ج اخْلُطَْبِة ِبَغرْيِ أََذاٍن َواَل ِإقَاَمٍة مُثَّ قَاَم ُمتَ وَكًِّئا  الصَّالََة يَ ْوَم اْلِعيِد فَ َبَدأ
 َعَلى ِباَلٍل فََأَمَر بِتَ ْقَوى اَّللَِّ ... ( متفق عليه.

 وخطبة العيد بعد الصالة ال نعلم فيه خالفاً بني املسلمني. قال ابن قدامة:
 عاً.: وعليه مجيع فقهاء األمصار، وعده بعضهم إمجاوقال ابن حجر
ُهْم َفُكّلهْم ُيَصلِّيَها قَ ْبل اخْلُْطَبة مُثَّ  قْوله: )َشِهْدت َصاَلة اْلِفْطر َمَع َنيِبّ اَّللَّ  وقال النووي: َوَأيب َبْكر َوُعَمر َوُعْثَمان َوَعِلّي َرِضَي اَّللَّ َعن ْ

 ًَيُْطب(.
 ة .     ) شرح مسلم ( .بَ ْعد الصَّاَل  ِفيِه َدلِيل ِلَمْذَهِب اْلُعَلَماء َكافَّة أَنَّ ُخْطَبة اْلِعيد
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 ِجْلَباٌب يف اْلِعيدِ  باب ِإَذا ََلْ َيُكْن ََلَا -20
ْيتُ َها َفَحدََّثْت ُكنَّا ََّنَْنُع َجَوارِيَ َنا َأْن ََيُْرْجَن يَ ْوَم اْلِعيِد َفَجاَءِت اْمَرَأٌة فَ نَ َزَلْت َقْصَر َبِِن َخَلٍف فَأَت َ ) َعْن َحْفَصَة بِْنِت ِسريِيَن قَاَلتْ  -980

ِوي ثِْنَِتْ َعْشَرَة َغْزَوًة َفَكاَنْت ُأْختُ َها َمَعُه يف ِستِ  َغَزَواٍت فَ َقاَلْت َفُكنَّا نَ ُقوُم َعَلى اْلَمْرَضى َونَُدا َأنَّ َزْوَج ُأْخِتَها َغَزا َمَع النَِّبِ  
َصاِحَبتُ َها ِمْن ِجْلَباِِبَا فَ ْلَيْشَهْدَن  ٌس ِإَذا َلَْ َيُكْن ََلَا ِجْلَباٌب َأْن اَل ََتُْرَج فَ َقاَل لِتُ ْلِبْسَهااْلَكْلَمى فَ َقاَلْت يَا َرُسوَل هللِا َعَلى ِإْحَدانَا بَأْ 

ْعِت يف  ِمِننَي قَاَلْت َحْفَصُة فَ َلمَّا َقِدَمْت ُأمُّ َعِطيََّة أَتَ ْيتُ َها َفَسأَْلتُ َها َأَسَِ َْ َر َوَدْعَوَة اْلُم َوقَ لََّما ذََكَرِت النَِّبَّ  -وََكَذا قَاَلْت نَ َعْم بَِأِب   َكَذااخْلَي ْ
  َواحْلُيَُّض َويَ ْعَتِزُل احْلُيَُّض  -قَاَل لَِيْخُرِج اْلَعَواِتُق َذَواُت اخْلُُدوِر ، َأْو قَاَل اْلَعَواِتُق َوَذَواُت اخْلُُدوِر َشكَّ أَيُّوُب  -ِإالَّ قَاَلْت بَِأِب

ِمِننَي قَاَلْت فَ ُقْلُت ََلَا آحْلُيَُّض قَاَلْت نَ َعْم أَلَْيَس احْلَاِئُض َتْشَهُد اْلُمَصلَّى َولْ  َْ َر َوَدْعَوَة اْلُم  .(َعَرفَاٍت َوَتْشَهُد َكَذا َوَتْشَهُد َكَذاَيْشَهْدَن اخْلَي ْ
 [ . 890] م : 

 باب اعتزال احليض املصلى -21
ِر ْن ََنُْرَج فَ ُنْخِرَج احْلُيََّض َواْلَعَواِتَق َوَذَواِت اخْلُُدوِر قَاَل اْبُن َعْوٍن ، َأِو اْلَعَواِتَق َذَواِت اخْلُُدو ُأِمْرنَا أَ . قالت )  َعِطيَّة أُمعن  -981

 م ( .فََأمَّا احْلُيَُّض فَ َيْشَهْدَن ََجَاَعَة اْلُمْسِلِمنَي َوَدْعَوتَ ُهْم َويَ ْعَتزِْلَن ُمَصالَّه
 [ . 890] م : 

---------- 
 تنبيه : احلديث تقدم شرحه .

 وهو دليل على تأكد خروج النساء لصالة العيد . -1
 لرواية ) قلت يا رسول هللا ! إحدانا ال يكون هلا جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلباهبا ( .

 وعند ابن خزمية ) من جالبيبها ( وللرتمذي ) فلتعرها أختها من جالبيبها ( .
 بة .واملراد باألخت الصاح

 وُيتمل أن يكون املراد تشركها معها يف ثوهبا ، ويؤيده رواية أيب داود ) تلبسها صاحبتها طائفة من ثوهبا ( يعين إذا كان واسعاً .
 مشروعية خروج النساء لصالة العيد . -2
 أن احلائض ُيرم عليها الصالة .-3
 أن احلائض تعتزل مصلى العيد ، وقد اختلف يف سبب ذلك  -4

 ألنه مسجد . :فقيل 
 إن مصلى العيد ِبسجد .وقيل : 

 ورجحه الشيخ ابن باز .
 والراجح أن مصلى العيد ليس ِبسجد.

املراد برواية اعتزال املصلى كما قال ابن رجب وغريه يعتزلن  (وأما حديث أم عطية )وليعتزلن املصلى( ويف رواية ملسلم )وليعتزلن الصالة
 كان على املصليات، وبعد الصالة ًيتلطن مع املصليات يف املكان الستماع اخلطبة.املصلى وقت الصالة لئال يضيقن امل

وأما أمر احلائض باعتزال املصلى، َفقد قيل: بأن مصلى العيدين مسجد، فال جيوز للحائض املكث فيِه، َوهَو ظاهر كالم  قال ابن رجب:
أحد الوجهني للشافعية، والصحيح عندهم: أنَُّه ليَس ِبسجد،  -أيضًا  -بعض أصحابنا، ِمنُهم: ابن أيب موسى يف )شرح اخلرقي(، َوهَو 

 فللجنب واحلائض املكث فيِه.
 وأجابوا َعن حديث األمر باعتزال احليض للمصلى: بأن املراد أن يتسع على غريهن، ويتميزن.

منا املشروع متيز النساء َعن الرجال مجلة؛ فإن ويف َهذا نظر؛ فإن متيز احلائض َعن غريها ِمن النساء يف جملس وغريه ليَس ِبشروع، وإ
 اختالطهن بالرجال ًيشى منُه وقوع املفاسد.
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 وقد قيل: إن املصلى يكون َلُه حكم املساجد يف يوم العيدين خاصًة، يف حال اجتماع الناس فيِه دوَن غريه ِمن األوقات.
 نظر، وهللا أعلم. -أيضاً  -ويف َذِلَك 
باعتزال املصلى إمنا هَو حال الصالة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صالهتن، مُثَّ ًيتلطن هبن يف مساع  أن أمر احليض واألظهر:

 اخلطبة.
وقد صرح أصحابنا: بأن مصلى العيد ليَس حكمه حكم املسجد، وال يف يوم العيد، حىت قالوا: لو وصل إىل املصلى يوم العيد واإلمام 

 لس ِمن غري صالة؛ ألنه ال حتية َلُه.ًيطب فيِه بعد الصالة؛ فإنه جي
: واختلف أصحابنا يف هذا املنع فقال اْلمهور: هو منع تنزيه ال حترمي، وسببه الصيانة واالحرتاز من مقارنة النساء للرجال من وقال النووي

 غري حاجة وال صالة.
 يس ِبسجد فيمتنع احِليُض من دخوله.ومحل اْلمهور األمر املذكور على الندب، ألن املصلى ل وقال احلافظ ابن حجر:

 وقال بن املنري: احلكمة يف اعتزاهلن أن يف وقوفهن وهن ال يصلني مع املصليات، إظهار استهانة باحلال فاستحب هلن اجتناب ذلك.
يه حملل العبادة يف اعتزال احليض للمصلي ليس لتحرمي حضورهن فيه إذا مل يكن مسجداً، بل إما مبالغة يف التنز  وقال ابن دقيق العيد:

 وقتها على سبيل االستحسان، أو لكراهة جلوس من ال يصلي مع املصلني يف حمل واحد يف حال إقامة الصالة َكَما َجاَء )َما َمنَ َعَك أَنْ 
 ُتَصلَِّي َمَع النَّاِس أََلْست ِبَرُجٍل ُمْسِلٍم؟(.

مصلى املسلمني ليس للتحرمي، بل إما مبالغة يف التنزيه حملل العبادة، أو يف شرحه لعمدة األحكام: أمر احلّيض باعتزال  وقال ابن امللقن
لكراهة جلوس من ال يصلي مع املصلني يف حمل واحد يف حال إقامة الصالة، أو هو لالحرتاز وصيانتهن من مقاربة الرجال من غري حاجة 

 وال صالة.
 ء مثالً واملعاْلة بغري مباشرة ، إال إن احتيج إليها عند أمن الفتنة .جواز مداواة املرأة للرجال األجانب إذا كانت بإحضار الدوا-5
 أن من شأن العواتق واملخدرات عدم الربوز إال فيما أذّن هلن فيه .-6
 مشروعية عارية الثياب .-7
 فضل إظهار شعائر اإلسالم .-8

 النحر والذبح يوم النحر باملصلى باب -22
 ( . َكاَن يَ ْنَحُر ، َأْو يَْذَبُح بِاْلُمَصلَّى النَِّبَّ َأنَّ ) َعِن اْبِن ُعَمَر  -982

--------- 
 أي : بعريه .( َكاَن يَ ْنَحُر ) 
 أي : شاته أو حنوها .(  َأْو يَْذَبحُ ) 
 أي : باملوضع الذي يصّلى فيه العيد .(  بِاْلُمَصلَّى )

ان الصالة ، ألن مكان الصالة مسجد وال جيوز أن يلوث بالدم احلديث دليل على أنه يسن لإلمام أن ينحر يف املصلى ، ال مك -1
 النجس ، ولكن بالقرب منه .

 وقد بّوب أبو داود يف سننه : باب اإلمام يذبح باملثلى .
إلمام وجب املصلى لئال يُتقدم اإلمام بالذبح ، وملا كانت أفعال العيدين واْلماعات إىل ا السنة ، وهللا أعلم ، بالذبح يفقال ابن بطال : 

 اإلمام . ذلك والناس له تبع ، وهلذا قال مالك : ال يذبح أحد حىت يذبح أن يكون متقدًما يف
 وذبح ابن عمر باملصلى يدل على أنه كان يرى استحباب ذلك لإلمام وغريه.:  ل ابن رجباوق

 ومن العلماء من يستحب ذلك لإلمام، منهم مالك. وقال: ال نرى ذلك على غريه. 
 إشارة إىل أن غريه ال يتأكد يف حقه ذلك كاإلمام.وفيه: 
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وقال سفيان: لإلمام أن ُيضر أضحيته عند املصلى؛ ليذبح حني يفرغ من الصَّالة واخلطبة؛ لئال يذبح أحد قبله. قاَل: وذلك من األمر 
 ) الفتح ( . املعروف.

كان يذبح أضحيته باملصلى، وكان ابن  أن النيب  ر )ابن عمامة بن زيد، عن نافع، عن وخرج أبو داود من رواية أس وقال رمحه هللا :
 ( . عمر يفعله

األضحى باملصلى، فلما قضى خطبته نزل من منربه، فأيت  نيب لشهدت مع ال ) عن جابر قارج اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وخ
 وهذا لفظ الرتمذي.(  بيده بكبش فذِبه رسول هللا 

كان إذا ضحى اشرتى   أن النيب )  ل، عن علي بن حسني، عن أيب رافعث عبد هللا بن حممد بن عقيوخرج اإلمام أمحد من حدي
 . ( ... يف مصاله، فذِبه بنفسه باملدية كبشني مسينني أقرنني أملحني، فإذا صلى وخطب أيت بأحدمها وهو قائم

 :وقد يعارض هذه األحاديث 
 ر ( .يف يومنا هذا نصلي، مث نرجع فننحما نبدأ به إن أول )  حديث الرباء بن عازب، وقول النيب 

 باملصلى. حنر يوم األضحى باملدينة. قال: وكان إذا مل ينحر ذبح أن رسول هللا ر ) عم عن عبد هللا بن ...وخرج النسائي 
 ذِبها باملصلى.باملدينة، فإن ذبح الغنم  الروايات، وأنه كان إذا حنر ما ينحر حنره فهذه الرواية جيمع هبا بني سائر

 ) الفتح ( . بالشك. - (باملصلى -أو ينحر  -)كان يذبح  وعلى هذا، فتكون رواية البخاري الصحيحة حلديث ابن عمر
 : الذبح باملصلى ِبعنيني : وقال ابن امللقن

 اإلعالم بذبح اإلمام ليرتتب عليه ذبح الناس ووقته سلف . أحدِها :
 امة ، وإظهارها أفضل ، ألن فيه إحياء لسنتها .: أن األضحية من القرب العالثاِن 

 أن األفضل أن يتوىل اإلنسان ذبح أضحيته بنفسه ولو امرأة. -2
 ويف ذلك فوائد :

 . النيب  فعل  أوالً :
 أن يكمل الباقي. ذبح ثالث وستني بيده، مث أمر علي بن أيب طالب  فالنيب 
 اْلُقْربَِة أَْفَضل ِمْن تَ ْفوِيِض إِْنَساٍن آَخَر ِفيَها.وأِلنَُّه قُ ْربٌَة، َوُمَباَشرَُة  ثانياً :

 اخلالصة: فائدة ذلك:
 أنه يطمئن إىل فعل هذه العبادة بشروطها الشرعية. ثالثاً :
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 بُ اُم َعْن َشْيٍء َوْهَو ََيْطُ باب َكاَلِم اإِلَماِم َوالنَّاِس يف ُخْطَبِة اْلِعيِد ، َوِإَذا ُسِئَل اإِلمَ  -23
يَ ْوَم النَّْحِر بَ ْعَد الصَّالَِة فَ َقاَل َمْن َصلَّى َصالَتَ َنا َوَنَسَك ُنْسَكَنا فَ َقْد َأَصاَب  َخطَبَ َنا َرُسوُل هللِا ) َعِن اْلبَ َراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل  -983

َدَة ْبُن نَِياٍر فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا َواَّللَِّ َلَقْد َنَسْكُت قَ ْبَل َأْن َأْخُرَج ِإىَل النُُّسَك ، َوَمْن َنَسَك قَ ْبَل الصَّاَلِة فَِتْلَك َشاُة حلٍَْم فَ َقاَم أَبُو بُ رْ 
ٍم قَاَل فَِإنَّ تِْلَك َشاُة حلَْ  اَل َرُسوُل هللِا الصَّاَلِة َوَعَرْفُت َأنَّ اْليَ ْوَم يَ ْوُم َأْكٍل َوُشْرٍب فَ تَ َعجَّْلُت َوَأَكْلُت َوَأْطَعْمُت َأْهِلي َوِجريَاِن ، فَ قَ 
ٌر ِمْن َشاََتْ حلٍَْم فَ َهْل ََتِْزي َعِنِ  قَاَل نَ َعْم َوَلْن ََتِْزَي َعْن َأَحٍد بَ ْعدَ   ( . كَ ِعْنِدي َعَناَق َجَذَعٍة ِهَي َخي ْ

 [ . 1961] م : 
َخَطَب فََأَمَر َمْن َذَبَح قَ ْبَل الصَّاَلِة َأْن يُِعيَد َذَْبَُه فَ َقاَم رَُجٌل  َصلَّى يَ ْوَم النَّْحِر ُثَّ  ِإنَّ َرُسوَل هللِا ) أََنَس ْبَن َماِلٍك قَاَل وعن  -984

َل  َوِإِن ِ َذََبُْت قَ ْبَل الصَّاَلِة َوِعْنِدي َعَناقٌ  -ِإمَّا قَاَل ِِبِْم َخَصاَصٌة َوِإمَّا قَاَل ِِبِْم فَ ْقٌر  -ِمَن األَْنَصاِر فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا ِجريَاٌن َل 
 ( . َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْن َشاََتْ حلٍَْم فَ َرخََّص َلُه ِفيَها

 [ . 1962] م : 
 يَ ْوَم النَّْحِر ُثَّ َخَطَب ُثَّ َذَبَح فَ َقاَل َمْن َذَبَح قَ ْبَل َأْن ُيَصلِ َي فَ ْلَيْذَبْح ُأْخَرى َمَكانَ َها ، َوَمنْ  َصلَّى النَِّبُّ ) َعْن ُجْنَدٍب قَاَل  -985

 ( .  يَْذَبْح فَ ْلَيْذَبْح بِاْسِم هللاِ َلَْ 
 [ . 1960] م : 

---------- 
 احلديث تقدم شرحه . تنبيه :

ة حكمان وظن بعضهم يف هذه الرتمج(  باب َكاَلِم اإِلَماِم َوالنَّاِس يف ُخْطَبِة اْلِعيِد ، َوِإَذا ُسِئَل اإِلَماُم َعْن َشْيٍء َوْهَو ََيُْطبُ قوله )  -1
أن : وليس كذلك بل األول أعم من الثاين ومل يذكر املصنف اْلواب استغناء ِبا يف احلديث ووجهه من حديث الرباء  اً ا تكرار أن فيه

 ) الفتح (  . دالة على احلكم األول وسؤال أيب بردة عن حكم العناق دال على احلكم الثاين املراجعة الصادرة بني أيب بردة وبني النيب 
 ية يكون بعد الصالة .أن ذبح األضح -2
 أن الذبح قبل الصالة ال يقبل . -3
 جيب أن يكون العمل موافقاً للسنة ، فال يكفي أن يكون خالصاً .-4
 أن صالة العيد تكون قبل اخلطبة . -5
 استدل بقوله ) فليذبح مكاهنا أخرى ( من قال بوجوب األضحية ، وقد اختلف العلماء يف حكمها على قولني : -6

  أهنا واجبة .األول :  القول
 وهذا مذهب أيب حنيفة واختيار ابن تيمية رمحه هللا .

 بالنحر ، واألمر يفيد الوجوب . لقوله تعاىل ) َفَصلِّ لَِربَِّك َواحْنَْر ( أن هللا أمر نبيه -أ
اه أمحد وابن ماجه . صححه ) من كان له سعة ومل يضح فال يقربن مصالنا ( رو  قال : قال رسول هللا  وحلديث أيب هريرة -ب

 هلادي واحلافظ ابن حجر يف الفتح احلاكم وحسنه األلباين ، وروي موقوفاً على أيب هريرة .ورجحه الرتمذي والطحاوي والبيهقي وابن عبد ا
 األضحية واجبة .: أنه قد خرج خمرج الوعيد على ترك األضحية ، والوعيد إمنا يكون على ترك الواجب ، مما يدل على أن  وجه الداللة

) من ذبح قبل الصالة فليذبح شاة مكاهنا ، ومن مل يكن يذبح فليذبح على اسم هللا ( متفق عليه ،  وحلديث جندب قال : قال -ج
 بإعادة الذبح ملن ذبح قبل الصالة . فلو مل تكن األضحية واجبة ملا أمر النيب 

 أهنا غري واجبة .القول الثاِن : 
 . ] وقد قال كثري من أصحاب القول يقولون : يكره للقادر تركها [ . وهذا مذهب اْلمهور

 قال ) إذا دخلت العشر وأراد أح دكم أن يضحي فال يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره ( رواه مسلم . حلديث أم سلمة أن النيب -أ
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ً إىل إرادته ولو كان واجباً لقال ) وأراد ( ، ف هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة ، لقوله  ”:  قال اإلمام الشافعي   جعله مفوضا
 .  ) فال ميس من شعره وبشره حىت يضحي (

علقه على اإلرادة، والواجب ال يعلق على اإلرادة، فلو كانت واجبة القتصر على قوله: "إذا دخل العشر فال ميس من ” قال ابن قدامة :
 .“شعره وبشره شيئا" 

بسم هللا وهللا أكرب ، اللهم هذا انصرف أيت بكبش فذِبه و قال : " عيد األضحى فلما هللا  قال ) صليت مع رسول عن جابر -ب
 (  "عين وعمن مل يضح من أميت

 ضحى عن أمته فهي جتزئ عمن متكن منها ومن مل يتمكن منها . فالنيب 
أن يرى ذلك واجباً، مما يدل على أهنما مل  أهنما كانا ال يضحيان السنة والسنتني خمافة ما أخرجه البيهقي عن أيب بكر وعمر -ج

 يكونا يريان الوجوب .
 مذهب اْلمهور .والراجح  

 وأما أدلة أصحاب القول األول :
أما اآلية فهي حمتملة لوجوب النحر يوم العيد ، وحتتمل معىن آخر كوضع اليدين عند النحر يف الصالة ، ولو سلم أن املقصود بالنحر 

 ى وقت النحر ال وجوبه .الذبح فاآلية تدل عل
 بالنحر له ال لغريه . : املراد باآلية ختصيص الرب  وقيل

) غسل اْلمعة  :  ضعفه أصحاب احلديث ، ولو صح فيحمل على تأكيد االستحباب كقوله  فقال عنه ابن قدامةوأما احلديث ، 
 واجب على كل حمتلم ( .

اء ، بل يدل على وجوب األضحية إذا نوى أن يضحي وذبح قبل الصالة فقد أما احلديث اآلخر فال يدل على وجوب األضحية ابتد
 انقلب التطوع إىل فرض .

 فبهذا يظهر رجحان مذهب اْلمهور .
 َق ِإَذا رََجَع يَ ْوَم اْلِعيدِ باب َمْن َخاَلَف الطَّرِي -24

 ( . َف الطَّرِيقَ ِإَذا َكاَن يَ ْوُم ِعيٍد َخالَ  َكاَن النَِّبُّ ) َعْن َجابٍِر قَاَل  -986
 تَابَ َعُه يُوُنُس ْبُن ُُمَمٍَّد َعْن فُ َلْيٍح َوَحِديُث َجابٍِر َأَصحُّ.

---------- 
 احلديث دليل على أنه يستحب ملن أراد أن يذهب إىل مصلى العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر .-1

 وم العيد يف طريق ورجع يف طريق آخر ( .أخذ ي وجاء عند أيب داود من حديث ابن عمر ) أن رس ول هللا 

 وهذا احلكم عام لإلمام واملأموم ، وهذا مذهب أكثر العلماء . -2

 أصح . وذهب بعض العلماء أنه خاص باإلمام ، واألول
 احلكمة من خمالفة الطريق ؟ -3

إلظهار ذكر هللا . وقيل : عائر اإلسالم فيهما . إلظهار شوقيل : ليسوي بينهما يف املزية والفضل . وقيل : ليشهد له الطريقان . قيل : 
حذرًا من كيد الطائفتني أو إحدامها . وقيل : لريهبهم بكثرة من معه ، ورجحه ابن بطال . وقيل : ليغيظ املنافقني أو اليهود . وقيل : 
معه شيء فريجع يف طريق أخرى لئال يرد كان يف ذهابه يتصدق ، فإذا رجع مل يبق وقيل : ليزور أقاربه . وقيل : ليصل رمحه . وقيل : 

 لتخفيف الزحام .وقيل : .  وهذا ضعيف جداً ” قال احلافظ : من سأله ، 
 ورجح ابن القيم : أنه يشمل اْلميع .

 هل يسن فعل ذلك يف الذهاب لصالة اْلمعة ؟ -4
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 قوالن للعلماء : 

 يسن ذلك .القول األول : 
 قياساً على العيد .
  يسن ذلك .الالقول الثاِن : 

 وهذا هو الصحيح .
 ألن احلديث جاء يف العيد ومل يرد يف اْلمعة ، ولو كان يفعل ذلك يف اْلمعة لنقل إلينا .

 ، فلم ُيدث له أمراً ، فإن من أحدث له أمراً فإحداثه مردود عليه. أن كل شيء وجد سببه يف عهد الرسول والقاعدة : 
 لِ ي رَْكَعتَ نْيِ اْلِعيُد ُيصَ  باب ِإَذا فَاتَهُ  -25

 وََكَذِلَك النِ َساُء ، َوَمْن َكاَن يف اْلبُ ُيوِت َواْلُقَرى.
 َهَذا ِعيُدنَا َأْهَل اإِلْساَلِم. ِلَقْوِل النَِّبِ  

 َصاَلِة َأْهِل اْلِمْصِر َوَتْكِبريِِهْم.َوَأَمَر أََنُس ْبُن َماِلٍك َمْواَلُهُم اْبَن َأِب ُعْتَبَة بِالزَّاِويَِة َفَجَمَع َأْهَلُه َوبَِنيِه َوَصلَّى كَ 
 َوقَاَل ِعْكرَِمُة َأْهُل السََّواِد ََيَْتِمُعوَن يف اْلِعيِد ُيَصلُّوَن رَْكَعتَ نْيِ َكَما َيْصَنُع اإِلَماُم.

 َوقَاَل َعطَاٌء ِإَذا فَاَتُه اْلِعيُد َصلَّى رَْكَعتَ نْيِ.
َها َوِعْنَدَها َجارِيَ َتاِن يف أَيَّاِم ِمًًن ُتَدفِ َفاِن َوَتْضرِبَاِن َوالنَِّبُّ   َأنَّ أَبَا َبْكرٍ ) َعْن َعاِئَشَة  -987 ُمتَ َغشٍ  بِثَ ْوبِِه فَانْ تَ َهَرُِهَا  َدَخَل َعَلي ْ

 ( . تِْلَك األَيَّاُم أَيَّاُم ِمًًن َعْن َوْجِهِه فَ َقاَل َدْعُهَما يَا أَبَا َبْكٍر فَِإن ََّها أَيَّاُم ِعيٍد وَ  أَبُو َبْكٍر َفَكَشَف النَِّبُّ 
 [ . 892] م : 
َدْعُهْم  َيْستُ ُرِن َوأَنَا أَْنظُُر ِإىَل احْلََبَشِة َوُهْم يَ ْلَعُبوَن يف اْلَمْسِجِد فَ َزَجَرُهْم ُعَمُر فَ َقاَل النَِّبُّ  َوقَاَلْت َعاِئَشُة رَأَْيُت النَِّبَّ  - 988

 ( . يَ ْعِِن ِمَن اأَلْمنِ َأْمًنا َبِِن َأْرِفَدَة 
 [ . 892] م : 

---------- 
 احلديث تقدم شرحه .تنبيه : 

 العيد ؟ ما حكم ذلك ؟ اختلف العلماء يف من فاتته صالة -1
 : يشرع ملن فاتته العيد مع اْلماعة أن يقضيها .القول األول 

 وهذا قول املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .
 ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( متفق عليه . قال حلديث أنس . قال :  -أ

ما روي عن بعض الصحابة باألمر بالقضاء ملن فاتته صالة العيد : فعن أنس ) أنه كان إذا فاتته الصالة يوم الفطر مع اإلمام ، مجع  -ب
 أهله فصلى هبم مثل صالة اإلمام يف العيد ( ذكره البخاري تعليقاً .

 ال يشرع قضاؤها . ل الثاِن :القو 
 وهذا قول احلنفية ، وقول املزين من الشافعية ، واختيار ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمني .

 . ألن ذلك مل يرد عن النيب 
 ) الشرح املمتع ( .   وألهنا صالة ذات اجتماع معني، فال تشرع إال على هذا الوجه. 

 القول األول . والراجح
 ا مل يتبني العيد إال بعد الزوال ؟ما احلكم إذ -2

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
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 أنه إذا مل يعلم بالعيد إال بعد الزوال ، فإهنم يصلون العيد من الغد .القول األول : 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 فهو قول األوزاعي ، والثوري ، وإسحاق ، وابن املنذر .
 والشافعية ، وصوبه اخلطايب .وهو مذهب احلنابلة ، 

َحابَِة،  حلديث َأْن يُ ْفِطُروا،  َأنَّ رَْكًبا َجاُءوا، َفَشِهُدوا أَن َُّهْم َرأَُوا اهلِْاَلَل بِاأْلَْمِس، فََأَمَرُهْم اَلنَّيبُّ ) َأيب ُعَمرْيِ ْبِن أََنٍس، َعْن ُعُموَمٍة َلُه ِمَن اَلصَّ
ُهْم               َوِإَذا َأْصَبُحوا يَ غْ   . َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح  -َوَهَذا لَْفظُهُ -َرَواُه َأمْحَُد، َوأَبُو َداُوَد  ( ُدوا ِإىَل ُمَصالَّ

وم هذا اليوم ، ألنه تبني أنه ي(  َأْن يُ ْفِطُروا فََأَمَرُهْم اَلنَِّبُّ ) جاء عند ابن ماجه ) فجاء ركب من آخر النهار ( .(  َأنَّ رَْكًبا َجاُءوا)  
ُهْم أي : من الغد ) ( َوِإَذا َأْصَبُحوا ) عيد ، وصوم يوم العيد حرام .  يعين مصلى العيد . ( يَ ْغُدوا ِإىَل ُمَصالَّ

 واحلديث صحيح .
 قال النووي يف اجملموع : إسناده صحيح . 

 وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح .
 وقال الدارقطين : هذا إسناد حسن .

 أيب عمرْي صحيح .وقال اخلطايب : حديث 
 وصححه ابن املنذر وابن السكن وابن حزم .

 أهنا ال تقضى .القول الثاِن : 
 وحكي هذا عن مالك وداود .

 القول األول .والراجح 
 . أوىل أن تتبع ، وحديث أيب عمري صحيح ، فاملصري إليه واجب  سنة النيب قال اخلطاِب : 

 ضائها ؟أقسام الصلوات من حيث كيفية ق فائدة : -3

 : الصلوات تنقسم يف قضائها إىل أقسام
 . ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حني زوال العذر الشرعي األول:

بعد زوال العذر، فإن كان العذر نوماً فتقضيها إذا استيقظت، وإن كان نسياناً قضيتها إذا  مثل الصلوات اخلمس إذا فاتت، فإنك تقضيها
 ت .ذكر 
 . ضى إذا فات كاْلمعةما ال يق : الثاِن

وإن فاتت اإلنسان مع اْلماعة فهو ال يقضيها أيضاً، وإمنا يصلي بدهلا ،  فإن خرج وقتها قبل أن يصليها الناس مل يقضوها وصلوا ظهراً 
 ، وكذلك الوتر إذا فات اإلنسان فإنه يصليه شفعاً . ظهراً 

ثاين، وهو صالة العيد، فإهنا ال تقضى يف يومها، وإمنا تقضى يف وقتها من ما ال يقضى إذا فات وقته إال يف وقته من اليوم ال : الثالث
 الغد.
 . ما ال يقضى أصالً كصالة الكسوف : الرابع

ى ، ومثل ذلك سنة  يعلموا إال بعد الجالء الكسوف مل يقضوا، وهكذا نقول: كل صالة ذات سبب إذا فات سببها ال تقضملفلو  
 .الوضوء .   ) الشرح املمتع ( 
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 ِة قَ ْبَل اْلِعيِد َوبَ ْعَدَهاباب الصَّالَ  -26
ْعُت َسِعيًدا ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َكرَِه الصَّاَلَة قَ ْبَل اْلِعيِد.  َوقَاَل أَبُو اْلُمَعلَّى َسَِ

َلَها ، َوالَ بَ ْعَدَها َوَمَعُه ِباَللٌ  َخَرَج يَ ْوَم اْلِفْطِر َفَصلَّى رَْكَعتَ نْيِ ََلْ ُيَصل ِ  َأنَّ النَِّبَّ ) َعِن اْبِن َعبَّاٍس  -989  ( . قَ ب ْ
 [ . 884] م : 

---------- 
 استدل باحلديث من قال : ال يشرع التنفل قبل صالة العيد وال بعدها ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال : -1

 أنه مكروه .القول األول : 
 ن علي ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وبريدة ، وهو مذهب مالك وأمحد .وهو مذهب ابن عباس ، وابن عمر ، وروي ذلك ع

 . يعين صالة العيد . مل أمسع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه األمة كان يصلي قبل تلك الصالة وال بعدها :  قال الزهري
 . ما صلى قبل العيد بدري : وقال 

 واستدلوا ِبديث الباب .
  مانع من التطوع قبل العيد وبعدها .الالقول الثاِن : 

 ألن اإلمام يستحب له التشاغل عن الصالة ومل يكره للمأموم ، ألنه وقت مل ينه عن الصالة فيه ، أشبه ما بعد الزوال .
 وهذا قول الشافعي ، ورجحه ابن حزم .

 وبه قال أنس وأبو هريرة ورافع وسهل واحلسن وابن املنذر .
 . لرتمذي عن طائفة من أهل العلم والصحابة وغريهم ، أهنم رأوا جواز الصالة قبل صالة العيد وبعدها حكى اقال الشوكاِن : 
 ال يصلي قبلها ويتطوع بعدها .القول الثالث : 

 وهذا مذهب أيب حنيفة .
الء عن حديث الباب :  وأجاب ه

 ما ذكره الشافعي أنه حممول على اإلمام دون املأموم .
يتأخر يف جميئه إىل  من أنه ليس فيها هني عن الصالة يف هذه األوقات ، ولكن ملا كان له العراقي يف شرح الرتمذي : ومن األجوبة ما قا

الوقت الذي يصلي هبم فيه ، ويرجع عقيب اخلطبة ، روى عنه من روى من أصحابه أنه كان ال يصلي قبلها وال بعدها ، وال يلزم من تركه 
 ع يف حقه من التأخر إىل وقت الصالة أن غريه ال يشرع ذلك له وال يستحب .لذلك الشتغاله ِبا هو مشرو 

يوم العيد كسائر األيام ، والصالة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان املصلي ، ويدل على عدم الكراهة حديث أيب ذر  وقال البيهقي :
 ل ( رواه ابن حبان .) الصالة خري موضوع ، فمن شاء استكثر ومن شاء استق قال : قال النيب 

، وأما مطلق النفل فلم على اْلمعة  واحلاصل أن صالة العيد مل تثبت هلا سنة قبلها وال بعدها خالفًا ملن قاسها:  وقال احلافظ يف الفتح
 يثبت فيه منع بدليل خاص إال إن كان ذلك يف وقت الكراهة يف مجيع األيام .

قتضى األدلة ، فليس يف الباب ما يدل على منع مطلق النفل ، وال على منع ما ورد فيه وهو كالم صحيح جار على م:  وقال الشوكاين
 . دليل ًيصه كتحية املسجد إذا أقيمت صالة العيد يف املسجد 

 الراجح .وهذا القول هو 
 فائدة :

 ما املقصود هبذا اخلالف ؟ 
 اخلالف املقصود به التنفل بعد خروج وقت النهي وقبل حضور اإلمام .

اَل ُيَصلِّي قَ ْبَل اَْلِعيِد َشْيًئا، فَِإَذا َرَجَع ِإىَل َمْنزِلِِه  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   )  َأيب َسِعيٍد قَالَ ما اْلمع بني هذا احلديث ، وحديث  فإن قيل : -2
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 .َرَواُه اِْبُن َماَجْه بِِإْسَناٍد َحَسٍن ( َصلَّى رَْكَعتَ نْيِ 
 ، وقد ضعفه بعض العلماء .قيل :حديث أيب سعيد ال يصح 

 مل يفعل ذلك ، كحديث ابن عباس . وهو خمالف لألحاديث الصحيحة اليت فيها أن النيب 
 .ه ُيمل حديث ابن عباس على املصلى، وُيمل حديث الباب على البيت، ألنمنافاة بينه وبني حديث ابن عباس وعلى فرض صحته فال

 
 ؛؛واهلل أعلم                                                                                                    
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