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  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
هدمحِهللا ، ن دمإِنَّ الْح  نوذُ بِاِهللا معنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنو ،

 . أَنفُِســنا ، ومــن ســيئَات أَعمالنــا    شــرورِ

لَّ لَهضاُهللا فَالَ م هدهي نم    ـادلْ فَـالَ هـلضي نمو ، لَـه ي . 

وحده الَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمداً  وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا
ــولُه ــده ورســـــــ  . عبـــــــ

تمـوتن إِالَّ وأَنـتم    يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا حق تقَاته والَ"
ــلمونَ  ". مســـــــــــــ

اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق  الناسيا أَيها "
 زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثريا ونِساًء واتقُوا اَهللا الَّـذي  منها

  "تساءلونَ بِه واَألرحام إِنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم رقيبا
"ا الَّذها أَيالًيقُولُوا قَوقُوا اَهللا ووا اتنآم ين   لَكُـم حلصا . ييددس

نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُمما  أَعزفَو فَاز فَقَد ولَهسراَهللا و عطي
 "عظيما

فإن بني أيدينا جمموع مثني , خمتصر متني , لشيخنا ابن : بعد أَما
أن ينفعىن بـه  رب العاملني أسأل اهللا  فتاوى العيدين , ىفعثيمني, 

  .دين , يوم يقوم الناس لرب العاملنيوإياكم يوم ال
رأ دعا لياأموت ويبقى كل ما كتبته       فياليت من ق  

ياـىن     ويغفر ىل سوء فعالـعسى اإلله أن يعفو ع              
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  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

  
  ا��
	�� ���وى

  
 األعياد املشروعة يف اإلسالم

   
* سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن األعياد املشروعة 

  يف اإلسالم؟ وحكم االحتفال مبا سواها؟

  فأجاب فضيلته بقوله: األعياد ثالثة:

  الفطر: ومناسبته اختتام صيام رمضان.

  األضحى: ومناسبته اختتام عشر ذي احلجة.

  اجلمعة: وهو عيد األسبوع، ومناسبته اختتام األسبوع.

وال حيتفل مبا سواها فال حيتفل بذكرى غزوة بدر، وال غريها من 
الغزوات العظيمة سواء كانت هذه االنتصارات يف عهد النيب 

  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أو بعده.

* * *  

  حكم االحتفال عند ختريج دفعة من حفظة كتاب اهللا
ل * سئـل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن حكم االحتفا

عند ختريج دفعة من حفظة كتاب اهللا؟ وهل ذلك من اختاذ 
  األعياد؟
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  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

فأجاب فضيلته بقوله: ال بأس بذلك، وال تدخل يف اختاذها عيداً؛ 
ألا ال تتكرر بالنسبة هلؤالء الذين احتفل م، وألن هلا مناسبة 

  حاضرة.

* * *  

  حكم عيد امليالد، والعيد الوطين
كم يف األعياد اليت تقام اۤالن، لعيد سئل فضيلته: ما رأي مساحت *

  امليالد، والعيد الوطين، وغري ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: أماعيد امليالد فإن كان املراد ميالد عيسى 
بن مرمي، عليه الصالة والسالم، الذي يتخذه النصارى عبادة فإن 
إقامته للمسلم حرام بال شك. وهو من أعظم احملرمات، ألنه 

  الكفر، واإلنسان إذا أقامه فهو على خطر. تعظيم لشعائر

وأما إذا كان املراد ميالد كل شخص بنفسه، فهذا إىل التحرمي 
أقرب منه إىل الكراهة، وكذلك إقامة أعياد املناسبات غري 
املناسبات الشرعية، واملناسبات الشرعية لألعياد هي: فطر 

  رمضان، وعيد األضحى، وعيد األسبوع، وهو يوم اجلمعة.

* * *  
  حكـم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد األضحى
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  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

سئـل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن حكـم إظهار  *
الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد األضحى، وبليلة السابع 

  والعشرين من رجب، وليلة النصف من شعبان، ويوم عاشوراء؟

يف أيام العيد فأجاب فضيلته بقوله: أما إظهار الفرح والسرور 
عيد الفطر، أو عيد األضحى فإنه ال بأس به إذا كان يف احلدود 
الشرعية، ومن ذلك أن يأيت الناس باألكل والشرب وما أشبه 

أيام «هذا وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال: 
يعين بذلك » التشريق أيام أكل وشرب، وذكر هللا عز وجل

عيد األضحى املبارك وكذلك يف العيد، الثالثة األيام اليت بعد 
فالناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم اهللا 
عليهم، وكذلك يف عيد الفطر ال بأس بإظهار الفرح والسرور ما 

  مل يتجاوز احلد الشرعي.

أما إظهار الفرح يف ليلة السابع والعشرين من رجب، أو ليلة 
فإنه ال أصل له وينهى  النصف من شعبان، أو يف يوم عاشوراء،

عنه وال حيضر اإلنسان إذا دعي إليه لقول النيب صلى اهللا عليه 
فأما ليلة ». إياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة«وسلم: 

السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أا ليلة املعراج 
اليت عرج بالرسول صلى اهللا عليه وسلم فيها إىل اهللا ـ عز وجل 

وهذا مل يثبت من الناحية التارخيية، وكل شيء مل يثبت فهو  ـ
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  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

باطل، واملبين على الباطل باطل، مث على تقدير ثبوت أن ليلة 
املعراج ليلة السابع والعشرين من رجب، فإنه ال جيوز لنا أن 
حندث فيها شيئاً من شعائر األعياد أو شيئاً من العبادات؛ ألن 

 عليه وسلم، وأصحابه فإذا كان ذلك مل يثبت عن النيب صلى اهللا
مل يثبت عمن عرج به، ومل يثبت عن أصحابه الذين هم أوىل 
الناس به، وهم أشد الناس حرصاً على سنته وشريعته، فكيف 
جيوز لنا أن حندث ما مل يكن على عهد النيب صلى اهللا عليه 
وسلم، يف تعظيمها شيء وال يف إحيائها، وإمنا أحياها بعض 

الصالة والذكر ال باألكل والفرح وإظهار شعائر التابعني ب
  األعياد.

وأما يوم عاشوراء فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن صومه 
، يعين اليت قبله، وليس يف هذا اليوم »يكفر السنة املاضية«فقال: 

شيء من شعائر األعياد وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر 
حزان أيضاً، فإظهار احلزن األعياد فليس فيه شيء من شعائر األ

أو الفرح يف هذا اليوم كالمها خالف السنة، ومل يرد عن النيب 
صلى اهللا عليه وسلم، يف هذا اليوم إال صيامه، مع أنه عليه 
الصالة والسالم، أمر أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده حىت 

  خنالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده.

* * *  
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  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

يسمى بأسبوع الشيخ حممد بن عبدالوهاب ـ الفـرق بني ما 
  رمحه اهللا تعاىل ـ واالحتفال باملولد النبوي

سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن الفـرق بني ما  *
يسمى بأسبوع الشيخ حممد بن عبدالوهاب ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
واالحتفال باملولد النبوي حيث ينكر على من فعل الثاين دون 

  األول؟

  فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينهما حسب علمنا من وجهني:

األول: أن أسبوع الشيخ حممد بن عبدالوهاب ـ رمحه اهللا تعاىل 
ـ مل يتخذ تقرباً إىل اهللا عز وجل، وإمنا يقصد به إزالة شبهة يف 
نفوس بعض الناس يف هذا الرجل ويبني ما من اهللا به على 

  املسلمني على يد هذا الرجل.

ين: أسبوع الشيخ حممد بن عبدالوهاب ـ رمحه اهللا ـ ال الثا
يتكرر ويعود كما تعود األعياد، بل هو أمر بني للناس وكتب فيه 
ما كتب، وتبني يف حق هذا الرجل ما مل يكن معروفاً من قبل 

  لكثري من الناس مث انتهى أمره.

* * *  

  حكـم إقامة األسابيع كأسبوع املساجد وأسبوع الشجرة

ضيلة الشيـخ ـ رمحـه اهللا تعاىل ـ عن حكـم إقامة سئل ف*
  األسابيع كأسبوع املساجد وأسبوع الشجرة؟
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  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

فأجاب فضيلته بقوله: هذه األسابيع ال أعلم هلا أصالً يف الشرع، 
وإذا اختذت على سبيل التعبد وخصصت بأيام معلومة تصري 

هللا كاألعياد فإا تلتحق بالبدعة؛ ألن كل شيء يتعبد به اإلنسان 
ـ عز وجل ـ وهو غري وارد يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله 

  صلى اهللا عليه وسلم، فإنه من البدع.

لكن الذين نظموها يقولون إن املقصود بذلك هو تنشيط الناس 
على هذه األعمال اليت جعلوا هلا هذه األسابيع وتذكريهم 
بأمهيتها. وجيب أن ينظر يف هذا األمر، وهل هذا مسوغ هلذه 

  األسابيع أو ليس مبسوغ؟

* * *  

سمى عيد األمحكم االحتفال مبا ي  

سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن حكم االحتفال  *
  مبا يسمى عيد األم؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن كل األعياد اليت ختالف األعياد 
الشرعية كلها أعياد بدع حادثة مل تكن معروفة يف عهد السلف 

يكون منشؤوها من غري املسلمني أيضاً، فيكون فيها  الصاحل ورمبا
مع البدعة مشاة أعداء اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ واألعياد 
الشرعية معروفة عند أهل اإلسالم، وهي عيد الفطر، وعيد 

وليس يف اإلسالم أعياد » يوم اجلمعة«األضحى، وعيد األسبوع 
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  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

ذلك فإا سوى هذه األعياد الثالثة، وكل أعياد أحدثت سوى 
مردودة على حمدثيها وباطلة يف شريعة اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ 

من أحدث يف أمرنا هذا ما «لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 
، أي مردود عليه غري مقبول عند اهللا، ويف »ليس منه فهو رد

وإذا تبني ذلك ». من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«لفظ: 
د الذي ذكر يف السؤال واملسمى عيد األم، ال فإنه ال جيوز يف العي

جيوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد؛ كإظهار الفرح 
والسرور، وتقدمي اهلدايا وما أشبه ذلك، والواجب على املسلم 
أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حده اهللا ـ تعاىل ـ 

ي ارتضاه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، يف هذا الدين القيم الذ
اهللا تعاىل لعباده فال يزيد فيه وال ينقص منه، والذي ينبغي 
للمسلم أيضاً أن ال يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن 
يكون شخصيته مبقتضى شريعة اهللا تعاىل حىت يكون متبوعاً ال 
تابعاً، وحىت يكون أسوة ال متأسياً، ألن شريعة اهللا ـ واحلمد هللا 

الوجوه كما قال اهللا تعاىل: {ٱلْيوم أَكْملْت ـ كاملة من مجيع 
لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتى ورضيت لَكُم ٱِألسالَم ديناً 
 يمحر غَفُور ِإلثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّه انِفجتم رغَي ةصمخى مف طُرنِ ٱضفَم

ى مف طُرنِ ٱضيناً فَمد غَفُور ِإلثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّه انِفجتم رغَي ةصمخ
رحيم }. واألم أحق من أن حيتفى ا يوماً واحداً يف السنة، بل 
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  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

األم هلا احلق على أوالدها أن يرعوها، وأن يعتنوا ا، وأن يقوموا 
  بطاعتها يف غري معصية اهللا ـ عز وجل ـ يف كل زمان ومكان.

* * *  

  امة أعياد امليالد لألوالد أو مبناسبة الزواجحكـم إق

سئـل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن حكـم إقامة *
  أعياد امليالد لألوالد أو مبناسبة الزواج؟

فأجاب بقوله: ليس يف اإلسالم أعياد سوى يوم اجلمعة عيد 
األسبوع، وأول يوم من شوال عيد الفطر من رمضان، والعاشر 

حلجة عيد األضحى، وقد يسمى يوم عرفة عيداً من شهر ذي ا
  ألهل عرفة وأيام التشريق أيام عيد تبعاً لعيد األضحى.

وأما أعياد امليالد للشخص أو أوالده، أو مناسبة زواج وحنوها 
  فكلها غري مشروعة، وهي للبدعة أقرب من اإلباحة.

* * *  

  حكم االحتفال باملؤسسات واألعمال والتهنئة على ذلك
ـل فضيلـة الشيـخ: رجـل يوجـد عنده مؤسسـة سئ*

وسيمر عليه فترة من الزمن بعد أيام سيحتفل ا إلظهار األعمال 
اليت قام ا، فما توجيه فضيلتكم له يف ذلك هل يفعل أم ال؟ 

  وملاذا؟ وما حكم نئته بذلك؟
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  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن ال يفعل؛ ألين أخشى أن يتخذ 
حال احلول أقام احتفاالً، ومل جيعل اهللا هلذه  ذلك عيداً، كلما

األمة عيداً حيتفل فيه إال الفطر، واألضحى، واجلمعة عيد 
األسبوع، وهلا خصائصها، لكن العيدان األضحى والفطر جيوز 
فيهما من اللعب والدف ما ال جيوز يف غريمها، فهذه األعياد 

داً سواها، الثالثة اإلسالمية، وال ينبغي لإلنسان أن يتخذ عي
ولكنه ال بأس أن اإلنسان إذا مت احلول على جتارته وهي 
مستقيمة، أن يشكر اهللا تعاىل وحيمده عليها، بل هذا من األمور 

  املطلوبة، أما ختاذ احتفال، أو عيد، أو عزائم فال.

* * *  

  حكم االحتفال بعيد احلب
 * انتشر يف اۤالونة األخرية االحتفال بعيد احلب ـ خاصة بني

الطالبات ـ وهو عيد من أعياد النصارى، ويكون الزي كامالً 
باللون األمحر امللبس واحلذاء ويتبادلن الزهور احلمراء، نأمل من 
فضيلتكم بيان حكم االحتفال مبثل هذا العيد، وما توجيهكم 

  للمسلمني يف مثل هذه األمور واهللا حيفظكم ويرعاكم؟

  االحتفال بعيد احلب ال جيوز لوجوه:

  األول: أنه عيد بدعي ال أساس له يف الشريعة.

  الثاين: أنه يدعو إىل العشق والغرام.
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  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

الثالث: أنه يدعو إىل اشتغال القلب مبثل هذه األمور التافهة 
  املخالفة هلدي السلف الصاحل رضي اهللا عنهم.

فال حيل أن حيدث يف هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان 
  ب، أو املالبس، أو التهادي، أو غري ذلك.يف املآكل، أو املشار

وعلى املسلم أن يكون عزيزاً بدينه وأن ال يكون إمعة يتبع كل 
ناعق. أسأل اهللا تعاىل أن يعيذ املسلمني من كل الفنت ما ظهر منها 

  وما بطن، وأن يتوالنا بتوليه وتوفيقه.

* * *  
  حكم االحتفال بأول أيام العام اهلجري،

شيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: شاع يف بعض *وسئـل فضيلة ال
البالد اإلسالمية االحتفال بأول يوم من شهر حمرم من كل عام، 

باعتباره أول أيام العام اهلجري، وجيعله بعضهم إجازة له عن 
العمل، فال حيضر إىل عمله، كما يتبادلون فيه اهلدايا املكلفة 

اد هذه مرجعها مادياً، وإذا قيل هلم يف ذلك قالوا: مسألة اإلعي
إىل أعراف الناس، فال بأس باستحداث أعياد هلم للتهاين وتبادل 
اهلدايا، والسيما يف الوقت احلاضر حيث انشغل الناس بأعماهلم 

وتفرقوا، فهذا من البدع احلسنة، هذا قوهلم، فما رأي فضيلتكم 
وفقكم اهللا؟ نسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا يف ميزان حسناتكم، 

  ليكم ورمحة اهللا وبركاته.والسالم ع
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فأجاب فضيلته بقوله: وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، 
ختصيص األيام، أو الشهور، أو السنوات بعيد مرجعه إىل الشرع 
وليس إىل العادة، وهلذا ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وعلى آله 

ما هذان «وسلم املدينة وهلم يومان يلعبون فيهما فقال: 
؟ قالوا: كنا نلعب فيهما يف اجلاهلية، فقال رسول اهللا »اليومان

إن اهللا قد أبدلكم ما خرياً «صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 
ولو أن األعياد يف اإلسالم ». منهما: يوم األضحى، ويوم الفطر

كانت تابعة للعادات ألحدث الناس لكل حدث عيداً ومل يكن 
  لألعياد الشرعية كبري فائدة.

خيشى أن هؤالء اختذوا رأس السنة أو أوهلا عيداً متابعة  مث إنه
للنصارى ومضاهاة هلم حيث يتخذون عيداً عند رأس السنة 

  امليالدية فيكون يف اختاذ شهر احملرم عيداً حمذور آخر. 

* * *  

  »حفلة توديع«حكم االحتفال مبا يسمى 
من  انتشرت بني املوظفني عادة أنه إذا استقال أحد زمالئهم* «

أخوام املسلمني من العمل بالشركة مجعوا له مبلغاً من املال 
وبعد ذلك تطور األمر » حفلة توديع«وأقاموا له حفلة تسمى 

وأصبحوا يدفعون للمسلم ولغري املسلم (الكافر) الذي مل يسجد 
هللا، ومل يقر بوجوده سبحانه، فمثالً إذا أراد أن يغادر بدء بعض 
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وظفني أن جيمعوا هلذا املغادر مبلغاً من املال إخواننا بالطلب من امل
وعادة يكون هذا املبلغ ما بني مخسني » حفلة وداع«حىت تقام له 

رياالً إىل مئة ريال، لذا نرجو من مساحتكم حفظكم اهللا أن 
توضحوا لنا هذه املسألة وكذلك حكم من يعزى يف هؤالء 

ويشاركهم الكفار إذا تويف أحدهم، وما حكم من حيضر أعيادهم 
أفراحهم، حفظك اهللا ورعاك وجعلكم من العلماء العاملني 

  املخلصني. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

فأجاب فضيلته بقوله: بسم اهللا الرمحن الرحيم. وعليكم السالم 
  ورمحة اهللا وبركاته.

  هذا الكتاب تضمن مسائل:

ن باب األوىل: إقامة حفلة توديع هلؤالء الكفار ال شك أنه م
اإلكرام، أو إظهار األسف على فراقهم، وكل هذا حرام على 

ال تبدؤوا اليهود «املسلم، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 
والنصارى بالسالم، وإذا لقيتموهم يف طريق فاضطروهم إىل 

واإلنسان املـؤمـن حقا ال ميكن أن يكـرم أحداً من ». أضيقه
داء هللا بنـص القرآن، قال اهللا أعداء اهللا تعاىل، والكفـار أعـ

ـٰلَ  تعاىل: {من كَانَ عدوّا لّلَّه ومٰلـئكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَ
.{ رِينـٰف ـٰفرِين لِّلْكَ   فَإِنَّ ٱللَّه عدو لِّلْكَ
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املسألة الثانية: تعزية الكافر إذا مات له من يعزى به من قريب، 
  الف بني العلماء:أو صديق، ويف هذا خ

  فمن العلماء من قال: إن تعزيتهم حرام.

  ومنهم من قال: إا جائزة.

ومنهم من فصل يف ذلك فقال: إن كان يف ذلك مصلحة كرجاء 
إسالمهم، وكف شرهم الذي ال ميكن إال بتعزيتهم فهو جائز، 

  وإال كان حراماً.

م والراجح: أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامه
  كانت حراماً، وإال فينظر يف املصلحة.

املسألة الثالثة: حضور أعيادهم ومشاركتهم أفراحهم فإن كانت 
أعياد دينية كعيد امليالد فحضورها حرام بال ريب، قال ابن القيم 

ال جيوز احلضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم «رمحه اهللا: 
». ألربعة يف كتبهمأهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع األئمة ا

  واهللا املوفق.

* * *  

بالعيدين التهنئة حكم  
سئـل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل هناك صيغة * 

حمفوظة عن السلف يف التهنئة بالعيد؟ وما هو الثابت يف خطبة 
  العيد اجللوس بعد اخلطبة األوىل مث خطبة ثانية أو عدم اجللوس؟
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ة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة فأجاب فضيلته بقوله: التهنئ
رضي اهللا عنهم، وعلى فرض أا مل تقع فإا اۤالن من األمور 
العادية اليت اعتادها الناس، يهىنء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد 

  واستكمال الصوم والقيام.

لكن الذي قد يؤذي وال داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض 
ذا ال وجه له، وال حاجة إليه الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وه

  فتكفي املصافحة والتهنئة.

  وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا يف ذلك:

  فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان جيلس بينهما.

ومنهم من قال: ليس له إال خطبة واحدة، ولكن إذا كان النساء 
لى اهللا ال يسمعن اخلطيب فإنه خيصص هلن خطبة، ألن النيب ص

عليه وسلم ملا خطب الناس يوم العيد نزل إىل النساء فوعظهن 
  وذكرهن، وهذا التخصيص يف وقتنا احلاضر ال حنتاج إليه.

* * *  

  حكـم املصافحة، واملعانقة بعد صالة العيد

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما حكـم  *
  املصافحة، واملعانقة والتهنئة بعد صالة العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه األشياء ال بأس ا؛ ألن الناس ال 
يتخذوا على سبيل التعبد والتقرب إىل اهللا عز وجل، وإمنا 
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يتخذوا على سبيل العادة، واإلكرام واالحترام، ومادامت عادة 
  مل يرد الشرع بالنهي عنها فإن األصل فيها اإلباحة كما قيل:

  بادة إال بإذن الشارع واألصل يف األشياء حل ومنع ع

* * *  

  سنةُ ليلة العيد
سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل هناك سنة *

  معينة تفعل يف ليلة العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: ال أعلم سنة معينة يف ليلة العيد سوى ما 
هو معروف، من الذكر، والتكبري الثابت بقوله تعاىل: {ولتكْملُواْ 

دونَ }. وقد ٱلْعكُرشت لَّكُملَعو اكُمدا هلَٰى مع واْ ٱللَّهكَبِّرتلةَ و
ورد حديث يف فضل إحياء ليليت العيد، لكنه حديث تكلم فيه 

  العلماء، وال أجسر على أن تثبت هذه السنة مبثل هذا احلديث.

* * *  

  حكم التهنئة بالعيد وصيغتها
اهللا تعاىل ـ: ما حكـم التهنئة وسئـل فضيلة الشيخ ـ رمحه  *

  بالعيد؟ وهل هلا صيغة ميعنة؟

فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد جائزة، وليس هلا نئة 
  خمصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما مل يكن إمثاً.

* * *  
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  األفضل أن جيعل الطواف بعد صالة العيد
نـت سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: إذا ك*

  أطوف طواف الوداع وحضرت صالة العيد فماذا أفعل؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف اإلنسان طواف الوداع، وأقيمت 
  صالة العيد فليصل وال حرج.

أما إذا مل يكن األمر كذلك فإن األفضل أن جيعل الطواف بعد 
  صالة العيد حىت يكون آخر عهده بالبيت الطواف.

* * *  

  ها إىل العيداألفضل للمرأة خروج
وسئـل فضيلتـه ـ رمحـه اهللا تعاىل ـ: أيهما أفضـل  *

  للمرأة اخلروج لصالة العيد أم البقاء يف البيت؟

فأجاب فضيلته بقوله: األفضل خروجها إىل العيد؛ ألن النيب 
صلى اهللا عليه وسلم أمر أن خترج النساء لصالة العيد، حىت 

ء الاليت ليس من العواتق وذوات اخلدور ـ يعين حىت النسا
عادن اخلروج ـ أمرهن أن خيرجن إال احليض فقد أمرهن 
باخلروج واعتزال املصلى ـ مصلى العيد ـ فاحلائض خترج مع 
النساء إىل صالة العيد، لكن ال تدخل مصلى العيد؛ ألن مصلى 
العيد مسجد، واملسجد ال جيوز للحائض أن متكث فيه، فيجوز 

أخذ منه احلاجة، لكن ال متكث فيه، أن متر فيه مثالً، أو أن ت
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وعلى هذا فنقول: إن النساء يف صالة العيد مأمورات باخلروج 
ومشاركة الرجال يف هذه الصالة، وفيما حيصل فيها من خري، 

  وذكر ودعاء.

* * *  

  حكـم خروج النساء إىل املصلى

سئـل فضيلـة الشيـخ: ما حكـم خروج النساء إىل  *
ا هذا الذي كثرت فيه الفنت، وأن بعض املصلى وخاصة يف زمانن

النساء خترج متزينة متعطرة، وإذا قلنا باجلواز فما تقولون يف قول 
لو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه «عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ 

  ؟»وسلم رأى ما أحدث النساء ملنعهن املسجد
فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أن النساء يؤمرن باخلروج 

د يشهدن اخلري، ويشاركن املسلمني يف صالم، ملصلى العي
ودعوام، لكن جيب عليهن أن خيرجن تفالت، غري متربجات 

  وال متطيبات، فيجمعن بني فعل السنة، واجتناب الفتنة.

وما حيصل من بعض النساء من التربج والتطيب، فهو من 
جهلهن، وتقصري والة أمورهن. وهذا ال مينع احلكم الشرعي 

  هو أمر النساء باخلروج إىل صالة العيد.العام، و

وأما قول عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ فإنه من املعروف أن 
الشيء املباح إذا ترتب عليه حمرم فإنه يكون حمرماً، فإذا كان 
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غالب النساء خيرجن بصورة غري شرعية فإننا ال مننع اجلميع، بل 
  ط.مننع هؤالء النساء الاليت خيرجن على هذه الصورة فق

* * *  
 حكـم صالة العيدين واجلمعة للمجاهدين واملرابطني

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما حكـم صالة  *
العيدين واجلمعة للمجاهدين واملرابطني يف سبيل اهللا؟ وهل هناك 

  فرق بني ااهد واملرابط؟

ي فأجاب فضيلته بقوله: ااهد من يقاتل العدو. واملرابط هو الذ
يكون على الثغور حيميها من العدو بدون قتال، هذا هو الفرق 

  بينهما.

وأما اجلمعة واألعياد فإا ال تكون إال يف القرى املسكونة واملدن 
ال تكون يف هذه األماكن فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان 
خيرج يف الغزو وميكث املدة الطويلة وال يقيم اجلمع كما يف غزوة 

  ها.تبوك وغري
* * *  

  حكم صالة العيد 

سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن حكـم صالة  *
  العيد؟
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فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن صالة العيد فرض عني، وأنه 
ال جيوز للرجال أن يدعوها، بل عليهم حضورها، ألن النيب صلى 

ر أن اهللا عليه وسلم أمر ا بل أمر النساء العواتق وذوات اخلدو
خيرجن إىل صالة العيد، بل أمر احليض أن خيرجن إىل صالة العيد 
ولكن يعتزلن املصلى، وهذا يدل على تأكدها، وهذا القول الذي 

  قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا.

ولكنها كصالة اجلمعة إذا فاتت ال تقضى لعدم الدليل على 
ا شيئاً؛ ألن صالة اجلمعة إذا فاتت وجوب قضائها، وال يصل بدهل

جيب أن يصلي اإلنسان بدهلا ظهراً، ألن الوقت وقت ظهر، أما 
صالة العيد فإذا فاتت فإا ال تقضى، ونصيحيت إلخواين 
املسلمني أن يتقوا اهللا عز وجل، وأن يقوموا ذه الصالة اليت 
تشتمل على اخلري والدعاء، ورؤية الناس بعضهم بعضاً، 

الفهم وحتام، ولو أن الناس دعوا إىل اجتماع على هلو وائت
لرأيت من يصلون إليه مسرعني، فكيف وقد دعاهم الرسول 
عليه الصالة والسالم إىل هذه الصالة اليت ينالون ا من ثواب 
اهللا سبحانه وتعاىل ما يستحقونه بوعده؟! لكن جيب على النساء 

ل الرجال، وأن يكن إذا خرجن إىل هذه الصالة أن يبعدن عن حم
يف طرف املسجد البعيد عن الرجال، وأال خيرجن متجمالت 
ومتطيبات أو متربجات، وهلذا ملا أمر النيب عليه الصالة والسالم 
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النساء باخلروج إليها سألنه قلن: يا رسول اهللا إحدانا ال يكون هلا 
، واجللباب املالءة أو »لتلبسها أختها من جلباا«جلباب، قال: 

ا يشبه العباءة، وهذا يدل على أنه البد أن خترج املرأة متجلببة م
ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندما سئل عن املرأة ال يكون 

لتلبسها أختها من «هلاجلباب مل يقل لتخرج مبا تستطيع، بل قال: 
، وينبغي لإلمام ـ أعين إمام صالة العيد ـ إذا خطب »جلباا

خبطبة إذا كن ال يسمعن خطبة الرجال،  الرجال أن خيص النساء
أما إذا كن يسمعن خطبة الرجال فإا كافية، ولكن من األوىل 
أن يذيل اخلطبة بأحكام خاصة بالنساء يعظهن ويذكرهن، كما 
فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني خطب الرجال يف صالة 

  العيد حتول إىل النساء فوعظهن وذكرهن.

* * *  

  يدقضاُء صالة الع
صالةُ  سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل تقضى *

  إذا فاتت؟العيد 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر أن صالة العيد فرض عني؛ 
  ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر ا.

وإذا فاتته فإنه ال يقضيها؛ ألنه مل يرد قضاؤها، خبالف اجلمعة، 
نقول يقضي نفس الصالة، وإمنا  فإا إذا فاتته يقضيها، لكن ال
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يصلي ظهراً، وذلك ألن هذا الوقت إمامجعة وإما ظهراً، فإذا 
فاتته اجلمعة فإنه يصلي الظهر، أما العيد فإنه إمنا يشرع على وجه 
االجتماع، إن أدركت هذا االجتماع فصل، وإن مل تدركه فال 

  تصل.

* * *  
  صفة صالة العيد 

اهللا تعاىل ـ: ما صفة صالة سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه  *
  العيد؟ وما هي شروطها ووقتها؟

فأجاب فضيلته بقوله: صالة العيد فرض عني على الرجال على 
القول الراجح من أقوال أهل العلم، ألن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم أمر ا وواظب عليها، حىت أمر النساء العواتق، وذوات 

أن يعتزلن املصلى، وإذا  اخلدور، واحليض باخلروج، وأمر احليض
فاتت اإلنسان فإنه ال يقضيها، ألا صالة ذات اجتماع. فإذا 
فاتت ال تقضى كاجلمعة إذا فاتت ال تقضى، لكن اجلمعة ملا 
كانت يف وقت الظهر فإا إذا فاتت طولب اإلنسان بصالة 
الظهر. وأما صالة العيد فليس يف وقتها صالة سوى صالة العيد، 

  إا ال تقضى، وليس هلا بدل يصلى عنها.فإذا فاتت ف

وأما املشروع فيها: فكيفيتها يكرب تكبرية اإلحرام، ويستفتح، مث 
» سبح«يكرب ست تكبريات، مث يقرأ الفاحتة وسورة معها: إما 
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يف الركعة األوىل، ويف الثانية إذا قام من السجود » ق«وإما 
مث يقرأ الفاحتة سيقوم مكرباً، مث يكرب مخس تكبريات بعد قيامه، 

وإن » الغاشية«قرأ يف الثانية » سبح«وسورة، فإن قرأ يف األوىل 
اقتربت الساعة وانشق «قرأ يف الثانية » ق«قرأ يف األوىل 

  ».القمر
* * *   

  حكـم تعدد صالة العيد يف البلد

سئـل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: مـا حكـم تعدد  *
  مأجورين؟ صالة العيد يف البلد، أفتونا

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دعت احلاجة إىل ذلك فال بأس، كما 
إذا دعت احلاجة إىل اجلمعة؛ ألن اهللا تعاىل يقول: {وما جعلَ 
 ـٰكُم مس وه يمهٰرإِب لَّةَ أَبِيكُمّجٍ مرح نينِ مّى ٱلدف كملَيع

يـٰذَا ل ى هفلُ ون قَبم نيملسٱلْم كُملَيهِيداً عولُ شسكُونَ ٱلر
وتكُونواْ شهدآَء علَى ٱلناسِ فَأَقيمواْ ٱلصلَٰوةَ وَءاتواْ ٱلزكَـٰوةَ 
ـٰكُم فَنِعم ٱلْمولَٰى ونِعم ٱلنصري } وإذا مل  وٱعتصمواْ بِٱللَّه هو مولَ

لصالة اجلمعة  تقل بالتعدد لزم من هذا حرمان بعض الناس
  وصالة العيد.
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ومثال احلاجة لصالة العيد أن تتسع البلد ويكون جميء الناس من 
الطرف إىل الطرف الثاين شاقا، أما إذا مل يكن حاجة للتعدد فإا 

  ال تقام إال يف موضع واحد.

* * *   
  وقت صالة العيد

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن وقت صالة  *
  ؟ وإذا مل يعلم الناس بالعيد إال بعد الزوال فما احلكم؟العيد

فأجاب فضيلته بقوله: وقت صالة العيد من ارتفاع الشمس قيد 
رمح إىل الزوال، إال أنه يسن تقدمي صالة األضحى وتأخري صالة 
الفطر، ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كان 

لشمس قيد رمح، يصلي صالة عيد األضحى إذا ارتفعت ا
وصالة الفطر إذا ارتفعت قيد رحمني، وألن الناس يف عيد الفطر 
حباجة إىل امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما 
عيد األضحى فإن املشروع املبادرة بذبح األضحية، وهذا ال 

  حيصل إال إذا قدمت الصالة يف أول الوقت.

* * *   
  لناس بالعيد بعد زوال الشمسحكم اإلسالم فيما إذا علم ا

سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما احلكم لو مل يعلم  *
  الناس بالعيد إال بعد زوال الشمس؟
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فأجاب فضيلته بقوله: إذا مل يعلموا بالعيد إال بعد زوال الشمس، 
  فإم يفطرون يف عيد الفطر، وخيرجون إىل الصالة من الغد.

م خيرجون إىل الصالة من الغد، وال أما يف عيد الضحى، فإ
يضحون إال بعد صالة العيد، ألن األضحية تابعة للصالة، 
واملشهور من املذهب أم يضحون إذا فاتت بالزوال، واألول 

  أحوط.

* * *   
  حكم إقامة صالة العيد يف املساجد

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن حكم إقامة  *
  ساجد؟امل صالة العيد يف

فأجاب فضيلته بقوله: تكره إقامة صالة العيد يف املساجد إال 
لعذر؛ ألن السنة إقامة العيد يف الصحراء؛ ألن النيب صلى اهللا 
عليه وعلى آله وسلم كان يصليها يف الصحراء، ولوال أن 
اخلروج أمر مقصود ملا فعله، وال كلف الناس اخلروج إليه؛ وألن 

  إظهار هذه الشعرية وإبرازها.الصالة يف املساجد يفوت 

* * *  

  ؟هل صالة العيد يف الصحراء أفضل
سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل صالة العيد  *

  يف الصحراء أفضل ولو يف مكة واملدينة أو احلرم أفضل؟
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فأجاب فضيلته بقوله: صالة العيد يف املصلى أفضل، لكن مبكة 
م يصلون يف املسجد احلرام، جرت العادة من قدمي الزمان أ

وكذلك املدينة كانوا يصلون يف املسجد النبوي منذ أزمنة طويلة، 
لكن املدينة ال شك أن صالم يف املصلى أفضل، كما هو احلال 
يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وخلفائه الراشدين رضي اهللا 
عنهم، فقد كان عليه الصالة والسالم يصلي صالة العيد يف 

  لصحراء.ا

* * *  

إذا كـان هناك ضعفة من الناس داخل املدينة، فكيف تتم صالة 
  العيد هلم؟

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحـه اهللا تعاىل ـ: إذا كـان  *
هناك ضعفة من الناس داخل املدينة، فكيف تتم صالة العيد هلم؟ 
ومىت حيل ذبح األضحية؟ هل بعد صالم أو بعد انتهاء صالة 

  يصلي يف مصلى العيد؟ اإلمام الذي

فأجاب فضيلته بقوله: يقول أهل العلم: إنه إذا كان يف البلد 
ضعفة، ال يستطيعون اخلروج ملصلى العيد، فإنه يقام هلم صالة 
عيد يف البلد ألجل العذر، وحينئذ يتعلق ذبح األضحية بأسبق 
الصالتني، فإن سبقت صالة العيد يف املصلى جازت األضحية، 

  ة العيد يف البلد للضعفة جازت األضحية.وإن سبقت صال
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ولو قال قائل: إن هذا يتعلق بصالة اإلنسان نفسه، فمن صلى 
مع أهل البلد يف املصلى تعلق احلكم بصالته يف املصلى؛ ومن 
صلى مع الضعفة تعلق احلكم بصالته مع الضعفة، أقول لو قال 

  قائل بذلك لكان له وجه.

* * *  

  بل اخلروج لصالة عيد الفطرالسنةُ أكل مترات ق
سئـل فضيلـة الشيـخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: إذا كـان  *

الناس يصلون صالة عيد الفطر يف املسجد وخرج اإلنسان لصالة 
الفجر، فهل يأكل مترات اإلفطار قبل صالة الفجر، أم األفضل 

  أن ينصرف إىل أهله مث ينشىء خطى جديدة لصالة العيد؟

ه: إذا كان ال ميكن الرجوع، نقول: ال خترج فأجاب فضيلته بقول
من البيت حىت تأكل، ألن خروجك نويته لصالة الصبح وصالة 
العيد، وإن كان ميكنه الرجوع فلريجع إذا صلى الفجر ليأكل 

  التمرات مث يرجع لصالة العيد.

* * *  

  حد الوتر ىف التمرات
لى اهللا سئل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: كان النيب ص*

عليه وسلم يأكل قبل الفطر مترات وتراً، هل هناك حد للوتر أو 
  ؟»ثالث، مخس، سبع، تسع، إحدى عشرة.. وهكذا«يشمل 
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فأجاب فضيلته بقوله: ال حد للوتر املطلوب يف الكثرة، وإمنا أقله 
  ثالث، ألا أقل اجلمع، واهللا أعلم.

* * *  

  حكم األكل من كبد األضحية ىف عيد األضحى
سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما رأيكم فيما  *

قاله الفقهاء ـ رمحهم اهللا ـ من أنه يسن األكل من كبد 
  األضحية؟ وهل عليه دليل؟

فأجاب فضيلته بقوله: يسن األكل من أضحيته، واألكل من 
األضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعاىل: {فَكُلُواْ منها 

أَطْعوالنيب عليه الصالة والسالم، أمر و .{ ريٱلْفَق سآئواْ ٱلْبم
باألكل من األضحية، وأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان 

  القولية، والفعلية.

وأما اختيار أن يكون األكل من الكبد فإمنا اختاره الفقهاء، ألا 
  أخف وأسرع نضجاً، وليس من باب التعبد بذلك.

* * *   
  الصالة يف عيد الفطر، وعيد األضحىالسنـة قبل 

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما السنـة  *
  لإلنسان قبل الصالة يف عيد الفطر، وعيد األضحى؟
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فأجاب فضيلته بقوله: السنة يف عيد الفطر أن يأكل مترات وتراً 
قبل أن خيرج إىل املصلى، وأما يف عيد األضحى، فالسنة أن يأكل 

  من أضحيته اليت يذحبها بعد الصالة.

وأما االغتسال فاستحبه طائفة من أهل العلم لصالة العيد، 
ضوء، ويستحب أيضاً أن يلبس أمجل ثيابه، ولو اقتصر على الو

  وعلى ثيابه العادية فال حرج.

* * *   
  هل السنة الذهاب ملصلى العيد ماشياً أو راكباً؟

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل السنة  *
  الذهاب ملصلى العيد ماشياً أو راكباً؟

فأجاب فضيلته بقوله: يسن أن يكون ماشياً إال إذا كان حيتاج إىل 
  .الركوب فال بأس أن يركب

* * *   
  حكم محل السالح يف صالة العيد

سئـل فضيلـة الشيـخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما حكم محل  *
  السالح يف صالة العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن دعت احلاجة إىل محله فليحمل وإال 
  فال.

* * *   
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  الضرب بالطبول ال جيوز

ا سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عندنا يف بلدن *
خيرج احلرس إىل مصلى العيد قبل قدوم األمري، فإذا قدم ضربوا 
الطبول حتية له، ويصاحب الضرب على الطبول عزف باملوسيقى 

  فما حكم ذلك؟ أفيدونا مأجورين.

فأجاب فضيلته بقوله: الضرب بالطبول ال جيوز، وإمنا الضرب 
بالدف قد يرخص فيه، لكن ليس يف وقت العبادة، ومكان 

  العبادة.

* * *   
  السنة يف العيد أن يتجمل اإلنسان

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما رأيكم فيما  *
  يقوله بعض الفقهاء من أن املعتكف خيرج للعيد يف ثياب اعتكافه؟

فأجاب فضيلته بقوله: رأينا أن هذا خالف السنة، وأن السنة يف 
  غري معتكف.العيد أن يتجمل اإلنسان سواء كان معتكفاً أم 

* * *  
  هل تشرع صالة العيد يف حق املسافر؟ 

سئل فضيلة الشيخ: ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل تشرع صالة *
  العيد يف حق املسافر؟
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فأجاب فضيلته بقوله: ال تشرع صالة العيد يف حق املسافر، كما 
ال تشرع اجلمعة يف حق املسافر أيضاً، لكن إذا كان املسافر يف 

  م فيه صالة العيد فإنه يؤمر بالصالة مع املسلمني.البلد الذي تقا

* * *  
  احلكمة من خمالفة الطريق يوم العيد 

سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما احلكمة من خمالفة  *
  الطريق يوم العيد؟

  فأجاب فضيلته بقوله: احلكمة بالنسبة لنا:

  من السنة. أوالً: االقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فإن هذا

ثانياً: من احلكم إظهار الشعرية، شعرية صالة العيد يف مجيع 
  أسواق البلد.

ثالثاً: ومن احلكم أيضاً أن فيه تفقداً ألهل األسواق من الفقراء 
  وغريهم.

رابعاً: قالوا: ومن احلكم أيضاً أن الطريقني تشهدان له يوم 
  القيامة.

* * *  
  ةصالة العيد ليس هلا أذان وال إقام 

سئل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل لصالة العيد  *
  أذان وإقامة؟
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فأجاب فضيلته بقوله: صالة العيد ليس هلا أذان وال إقامة، كما 
ثبتت بذلك السنة، ولكن بعض أهل العلم رمحهم اهللا قالوا: إنه 

، لكنه قول ال دليل له، فهو ضعيف. »الصالة جامعة«ينادى هلا 
ها على الكسوف، ألن الكسوف يأيت من غري أن وال يصح قياس

يشعر الناس به، خبالف العيد فالسنة أن ال يؤذن هلا، وال يقام هلا، 
وإمنا خيرج الناس، فإذا حضر » الصالة جامعة«وال ينادى هلا، 

  اإلمام صلوا بال أذان وال إقامة، مث من بعد ذلك اخلطبة.

* * *  
  عدد التكبريات يف العيدين 

ضيلـة الشيـخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن عدد سئـل ف *
  التكبريات يف العيدين؟

فأجاب فضيلته بقوله: عدد التكبريات يف صالة العيدين خمتلف 
فيه، اختلف فيه السلف واخللف، فمن كرب يف الركعة األوىل 
سبعاً بتكبرية اإلحرام، ويف الركعة الثانية مخساً بعد القيام فحسن، 

  حسن أيضاً حيث ورد عن السلف.ومن كرب خالف ذلك ف

* * *   
  حكـم صالة من اقتصر على تكبرية اإلحرام يف صالة العيد

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما حكـم صالة  *
  من اقتصر على تكبرية اإلحرام يف صالة العيد؟
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فأجاب فضيلته بقوله: صالته صحيحة إذا اقتصر على تكبرية 
ات الزائدة على تكبرية اإلحرام وتكبريات اإلحرام، ألن التكبري

  االنتقال، سنة.

* * *  
  كيفية صالة العيدين 

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن كيفية صالة *
  العيدين؟

فأجاب فضيلته بقوله: كيفية صالة العيدين أن حيضر اإلمام ويؤم 
بعدها الناس بركعتني، يكرب يف األوىل تكبرية اإلحرام مث يكرب 

يف الركعة » ق«ست تكبريات، مث يقرأ الفاحتة، ويقرأ سورة 
األوىل، ويف الركعة الثانية يقوم مكرباً، فإذا انتهى يف القيام يكرب 

اقتربت الساعة «مخس تكبريات، ويقرأ سورة الفاحتة، مث سورة 
فهاتان السورتان كان النيب صلى اهللا عليه وسلم » وانشق القمر

يدين، وإن شاء قرأ يف األوىل بسبح ويف الثانية يقرأ ما يف الع
  ».هل أتاك حديث الغاشية«بـ

واعلم أن اجلمعة والعيدين يشتركان يف سورتني، ويفترقان يف 
سورتني، فأما السورتان اللتان يشتركان فيها فهما: سبح، 

» ق«والغاشية، والسورتان اللتان يفترقان فيها فهما يف العيدين 
وينبغي لإلمام » املنافقون«و» اجلمعة«جلمعة ، ويف ا»اقتربت«و
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إحياء السنة بقراءة هذه السور حىت يعرفها املسلمون وال 
يستنكروها إذا وقعت، وبعد هذا خيطب اخلطبة، وينبغي أن خيص 
شيئاً من اخلطبة يوجهه إىل النساء يأمرهن مبا ينبغي أن يقمن به، 

يب صلى اهللا عليه وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبنه، كما فعل الن
  وسلم.

* * *  
  حكـم رفع اليدين يف تكبريات صالة العيد 

سئـل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: مـا حكـم رفع  *
  تكبريات صالة العيد؟ وماذا يقال بينها؟ اليدين يف

فأجاب فضيلته بقوله: رفع اليدين على املشهور من مذهب 
ريات الزوائد ويف تكبرية احلنابلة يف صالة العيدين أي يف التكب

اإلحرام سنة، فينبغي له أن يرفع يديه عند كل تكبرية، أما تكبرية 
اإلحرام فقد ثبت فيها احلديث عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما 
ـ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يرفع يديه إىل حذو منكبيه 

عن عند تكبرية اإلحرام، أما بقية التكبريات فإن فيها آثاراً 
الصحابة وهلذا اختلف العلماء هل ترفع األيدي بعد تكبرية 
اإلحرام، أو ال ترفع؟ واملشهور من مذهب احلنابلة ـ كما تقدم 

  ـ أا ترفع.
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وأما ما يقال بني التكبريات: فمن العلماء من يقول: ال ذكر 
  بينها.

ومنهم من يقول: إنه حيمد اهللا، ويصلي على النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم.

  واألمر يف ذلك واسع وهللا احلمد.

* * *  
  االستفتاح يف صالة العيد

سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: مىت يستفتح يف صالة  *
  العيد؟ هل يستفتح بعد تكبرية اإلحرام أو بعد التكبريات؟

فأجاب فضيلته بقوله: يستفتح بعد تكبرية اإلحرام، هكذا قال 
واسع حىت لو أخر االستفتاح إىل آخر أهل العلم، واألمر يف هذا 

  تكبرية فال بأس.

* * *  

  الذكر بني التكبريات ىف صالة العيد
سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ماذا يقال بني  *

كل تكبرية وتكبرية يف صالة العيدين؟ وما حكم هذه التكبريات؟ 
  وإذا فات اإلنسان شيئاً منها هل يأيت ا؟



   

 

38

 

  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

ه بقوله: ليس يف ذلك ذكر حمدود معني بل حيمد فأجاب فضيلت
اهللا ويثين عليه، ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم على أي 

  .1صفة شاء، وإن تركه فال بأس ألنه مستحب
  وأما حكم التكبريات الزوائد فإا سنة أيضاً وهي متأكدة.

وإذا فات اإلنسان شيٌء منها سقط ما فاته ومل يأت به، وكذلك 
نسيه أو بعضه حىت شرع يف القراءة فإنه ال يأيت به؛ ألنه سنة  إذا

فات حملها، أما لو فاتته مع اإلمام ركعة كاملة فإنه يأيت بتكبريات 
  تلك الركعة الفائتة.

* * *  

  العيد حكم رفع اليدين عند تكبريات صالة
سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل يرفع اإلمام *

عند التكبري لصالة العيدين وصالة اجلنازة أم ال  واملأموم يديه
  يرفعها إال يف التكبرية األوىل؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما اجلنازة: فإنه يرفع يديه يف كل تكبرية؛ 
ألن ذلك صح من فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما، وهذا العمل ال 
جمال لالجتهاد فيه، حىت نقول: لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو 

 يكون إال على سبيل التوقيت. وفعل ابن عمر هذا له حكم ال
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الرفع، وعلى هذا فالسنة يف الصالة على اجلنازة أن يرفع اإلنسان 
يديه عند كل تكبرية، كما أن السنة أيضاً يف الرفع يف الصالة أن 
يرفع اإلنسان يديه عند تكبرية اإلحرام، وعند الركوع، وعند 

التشهد األول، وأما الرفع عند كل  الرفع منه، وعند القيام من
تكبرية، فقد ذكر احملقق ابن القيم رمحه اهللا: أن هذا من أوهام 

إن النيب صلى اهللا عليه «بعض الرواة حيث وهم فنقل قوله: 
فقال: إنه كان يرفع يديه كلما » وسلم يكرب كلما خفض ورفع

  خفض ورفع.

 عنهما هو والثابت يف الصحيحني عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا
ما ذكرنا عند تكبرية اإلحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، 
وثبت يف البخاري ذلك عند القيام من التشهد األول، وقال ابن 

، وابن عمر من أشد »وكان ال يفعل ذلك يف السجود«عمر: 
الناس حرصاً على معرفة السنة والتمسك ا، وال ميكن أن ينفي 

وهو عن غري علم، وليس هذا من باب ما مثل هذا النفي القاطع 
يقال إنه إذا تعارض املثبت والنايف قدم املثبت؛ ألن نفيه هنا مع 
إثباته الرفع عند تكبرية اإلحرام، وعند الركوع، وعند الرفع 
منه، دليل على أن هذا النفي حكمه حكم اإلثبات. وهذا ظاهر 

املثبت مقدم على ملن تأمله، والقاعدة املعروفة عند أهل العلم (أن 
النايف) ينبغي أن تقيد مبثل هذا وهو أن الراوي: إذا ذكر أشياء 
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وفصلها مث أثبت لبعضها حكماً ونفى هذا احلكم عن البعض 
اۤالخر، فإنه قد شهد اجلميع، وتيقن أن هذا احلكم ثابت يف هذا، 

  ومنتف يف هذا.

من أما صالة العيد فال حيضرين فيها اۤالن سنة، لكن املشهور 
  مذهب احلنابلة ـ رمحهم اهللا ـ أنه يرفع يديه يف كل تكبرية.

* * *  

  حكم من نسي تكبريات العيد
سئـل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما احلكم لو نسي  *

  تكبريات العيد حىت شرع يف القراءة؟ هل يعيدها أم ماذا يفعل؟

حىت قرأ  فأجاب فضيلته بقوله: لو نسي التكبري يف صالة العيد،
سقط؛ ألنه سنة فات حملها، كما لو نسي االستفتاح حىت قرأ فإنه 

  يسقط.

* * *   
  حكـم التكبريات الزوائد

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما حكـم  *
التكبريات الزوائد يف صالة العيد؟ وماذا يقال بني هذه 

  التكبريات؟ وما حكم رفع اليدين فيها؟
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وله: حكم التكبريات الزوائد سنة، إن أتى ا فأجاب فضيلته بق
اإلنسان فله أجر، وإن مل يأت ا فال شيء عليه. لكن ال ينبغي 

  أن يخلّ ا حىت تتميز صالة العيد عن غريها.

وأما ما يقال بينها: فقد ذكر العلماء أنه حيمد اهللا، ويصلي على 
  النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وإن مل يفعل فال حرج.

  أما رفع اليدين مع كل تكبرية فهو سنة.و

* * *  

  حكم من أدرك اإلمام أثناء التكبريات الزوائد

سئـل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما احلكم لو أدرك  *
  اإلمام أثناء التكبريات الزوائد؟

فأجاب فضيلته بقوله: سبق اجلواب عليه إذا أدركه يف أثنائه، أما 
نه يكرب لإلحرام فقط، مث يركع، وإذا أدركه إذا أدركه راكعاً فإ

  بعد فراغه فإنه ال يقضيه ألنه فات.

إذا دخلت مع اإلمام يف أثناء التكبريات، فكرب لإلحرام أوالً، مث  
  تابع اإلمام فيما بقي، ويسقط عنك ما مضى.

* * *  

  ما يقرأ به ىف صالة العيدين
لسور اليت سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما ا*

  يسن لإلمام أن يقرأها يف صالة العيد بعد الفاحتة؟
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، »ق«فأجاب فضيلته بقوله: يستحب أن يقرأ إما سورة 
هذا هو السنة، » الغاشية«، و»سبح«، وإما سورة »اقتربت«و

  وإن قرأ غريمها فال بأس.

* * *  

  هل خيطب اإلمام يف العيد خطبة واحدة أو خطبتني؟

محه اهللا تعاىل ـ: هل خيطب اإلمام يف سئل فضيلة الشيخ ـ ر *
  العيد خطبة واحدة أو خطبتني؟

فأجاب فضيلته بقوله: املشهور عند الفقهاء ـ رمحهم اهللا ـ أن 
خطبة العيد اثنتان حلديث ضعيف ورد يف هذا، لكن يف احلديث 
املتفق على صحته أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مل 

  رجو أن األمر يف هذا واسع.خيطب إال خطبة واحدة، وأ

  اختلف العلماء ـ رمحهم اهللا ـ فيها.

  فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان جيلس بينهما.

ومنهم من قال: ليس له إال خطبة واحدة، ولكن إذا كانت 
النساء ال يسمعن اخلطيب فإنه خيصص هلن خطبة، ألن النيب 

ل إىل النساء صلى اهللا عليه وسلم ملا خطب الناس يوم العيد نز
فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص يف وقتنا احلاضر ال حنتاج 
إيل؛ ألن النساء يسمعن عن طريق مكربات الصوت فال حاجة 
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إىل ختصيصهن، لكن ينبغي أن يوجه اخلطيب كلمة خاصة بالنساء 
  كحثهن مثالً على احلجاب واحلشمة وما أشبه ذلك.

* * *  
  حكـم الكالم أثناء خطبة العيد

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما حكـم  *
  الكالم أثناء خطبة العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه املسألة حمل خالف بني العلماء ـ 
  رمحهم اهللا ـ.

  فمنهم من قال: إنه حيرم الكالم واإلمام خيطب يوم العيد.

وقال آخرون: إنه ال بأس به؛ ألن حضورها ليس بواجب، 
  س بواجب.فاستماعها لي

وال شك أن من األدب أن ال يتكلم؛ ألنه إذا تكلم أشغل نفسه، 
  وأشغل غريه ممن خياطبه، أو يسمعه ويشاهده.

* * *  

السيف اخلطبة يف العيد أن يكون اخلطيب قائماً ةُن  

سئـل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل السنـة أن  *
  ون جالساً؟يقوم اخلطيب يف خطبة العيد أو يصح أن يك

فأجاب فضيلته بقوله: السنة يف اخلطبة يف اجلمعة والعيد أن يكون 
  اخلطيب قائماً كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم.
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* * *  

  حكم استفتاح اخلطبة بالتحميد والتكبري
سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل يبتدىء اخلطيب  *

  كبري أو مباذا يبدأ؟ أفتونا مأجورين؟خطبة العيد باالستغفار أو بالت

فأجاب فضيلته بقوله: أما االستغفار فال تستفتح به، وال أعلم 
  أحداً قال به.

  وأما التحميد، أو التكبري فالعلماء خمتلفون يف هذا:

  فمنهم من قال: تبدأ بالتكبري.

  ومنهم من قال: تبدأ بالتحميد.

رب، اهللا أكرب، ال إله إال واألمر يف هذا واسع، فهو إذا قال: اهللا أك
اهللا، واهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد. فقد ابتدأ بالتحميد. 
فاجلملة كأا مجلة واحدة، وإن قال احلمد هللا، واهللا أكرب، وال إله 

  إال اهللا، فقد بدأ بالتحميد ـ أيضاً ـ فاألمر يف هذا واسع.

* * *   
  حكـم تقدمي خطبة العيد على الصالة

فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما ؟ وما حكم سئـل  *
  حضور خطبة العيد؟ وهل هي شرط لصحة الصالة؟

فأجاب فضيلته بقوله: تقدمي خطبة العيدين على الصالة بدعة 
  أنكرها الصحابة رضي اهللا عنهم.
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وأما حضورها فليس بواجب، فمن شاء حضر واستمع وانتفع، 
  ومن شاء انصرف.

صالة العيد، ألن الشرط يتقدم املشروط، وليست شرطاً لصحة 
  وهي متأخرة عن صالة العيد.

* * *  

  هل يسن لإلمام أن خيطب على منرب يف صالة العيد؟

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل يسن لإلمام  *
  أن خيطب على منرب يف صالة العيد؟

يف فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يرى بعض العلماء أنه سنة، ألن 
حديث جابر رضي اهللا عنه أن الرسول عليه الصالة والسالم، 

قالوا: والرتول ال » مث نزل فأتى النساء«خطب الناس فقال: 
  يكون إال من مكان عالٍ، وهذا هو الذي عليه العمل.

وذهب بعض العلماء إىل أن اخلطبة بدون منرب أوىل، واألمر يف 
  هذا واسع إن شاءاهللا.

* * *  
  لى العيد مسجد ويأخذ أحكام املسجد؟هل يعترب مص 

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل يعترب مصلى *
  العيد مسجد ويأخذ أحكام املسجد؟
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فأجاب فضيلته بقوله: العلماء اختلفوا فيه هل هو مسجد أو 
مصلى: فمن قال: إنه مسجد أعطاه أحكام املساجد، ومن قال: 

  د.إنه مصلى مل يعطه أحكام املساج
والفرق بني املسجد واملصلى ظاهر، فمثالً إذا كان اإلنسان اختذ 
يف بيته مكاناً ما يصلي فيه كما يوجد يف البيوت قدمياً فهذا 
مصلى وليس مبسجد، فال تثبت له أحكام املساجد، أما إذا كان 

  مسجداً فإنه تثبت له أحكام املساجد.

بذلك  والظاهر من السنة أن مصلى العيد مسجد، وقد صرح
ومصلى «أصحاب اإلمام أمحد ـ رمحه اهللا ـ فقال يف املنتهى 

فمصلى العيد مسجد، ودليل » العيد مسجد، ال مصلى اجلنائز
ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر يف العيدين أن خترج 
النساء العواتق وذوات اخلدور، وأمر أن يعتزل احليض املصلى، 

 عليه وسلم أعطاه حكم فهذا دليل على أن النيب صلى اهللا
املسجد، وبناء عليه نقول: إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 

فإذا » إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني«
  دخلت مصلى العيد فال جتلس حىت تصلي ركعتني.

ومن العلماء من قال: حىت وإن كان مسجداً فال تصل يف مسجد 
كما هو املشهور من مذهب اإلمام العيد ركعتني حتية املسجد، 

أمحد ـ رمحه اهللا ـ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى العيد 
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ركعتني مل يصل قبلهما وال بعدمها، وهذا ثابت يف الصحيحني، 
ولكن ليس فيه دليل ملا قالوا؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى 

املسجد، املسجد فتقدم فصلى، فكانت صالة العيد جمزئة عن حتية 
كما لو دخل اإلنسان واإلمام يصلي فصلى مع اإلمام أجزأته عن 
حتية املسجد، أما كونه مل يصل بعدمها فألنه عليه الصالة والسالم 
انصرف من صالته إىل اخلطبة، وليس لصالة العيد راتبة بعدها، 
ونقول أيضاً هو يف اجلمعة عليه الصالة والسالم ال يصلي قبلها 

ذا جاء خطب وصلى، مث انصرف إىل بيته وصلى وال بعدها، فإ
ركعتني، فهو مل يصل قبل اخلطبة وال بعدها، فهل يقال: إن 
الرجل إذا جاء إىل مسجد اجلامع يوم اجلمعة ال يصلي قبل 
اجلمعة، وال بعدها؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يصل 

  قبلها وال بعدها؟!

العيد، ومسجد اجلامع، فإذا  ال يقال ذا، إذاً فال فرق بني مصلى
كان يصلي حتية املسجد يوم اجلمعة إذا دخل حىت وإن كان 
اإلمام خيطب، فليصل كذلك حتية املسجد إذا دخل مصلى العيد 

  ألنه مسجد.

* * *  

  حكم صالة حتية املسجد ىف مصلى العيد
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سئـل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: إذا دخـل  *
داء صالة العيد، أو االستسقاء فهل يؤدي اإلنسان مصلى العيد أل

حتية املسجد مع األدلة؟ وما حكم من ينكر ذلك على املصلي يف 
  املصلى والكالم فيه يف االس؟

فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أن من دخل مصلى العيد 
فال جيلس حىت يصلي ركعتني لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم: 

، »جد فال جيلس حىت يصلي ركعتنيإذا دخل أحدكم املس«
ومصلى العيد مسجد؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر احليض 
أن يعتزلنه، ولوال أنه مسجد ما أمرهن باعتزاله، وقد صرح 
املتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد، قال يف اإلنصاف 

: مصلى العيد مسجد على الصحيح من املذهب، قال 1/642
هذا هو الصحيح اهـ. وقال يف املنتهى وشرحه آخر يف الفروع 

باب الغسل: ومصلى العيد ال مصلى اجلنائز مسجد، لقوله صلى 
اهـ. وقال يف » وليعتزل احليض املصلى«اهللا عليه وسلم: 

: الصحيح من املذهب كراهة 234ـ  2/134اإلنصاف 
التنفل قبل الصالة وبعدها يف موضعها. إىل أن قال: وقيل يصلي 

ية املسجد،اختاره أبو الفرج، وجزم به يف الغنية، قال يف حت
الفروع: وهو أظهر ورجحه يف النكت اهـ. وذكر أقواالً 

  أخرى.
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وأما من ينكر ذلك على فاعله، فال وجه إلنكاره، والكالم فيه 
يف االس غيبة حمرمة، ويقال للمنكر: أنت ال تفعل ذلك، ولكن 

الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع، ال تنكر على غريك إال بدليل من 
  وال شيء من ذلك يف هذه املسألة.

وأما كون النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى ركعتني مل يصل قبلهما 
وال بعدمها فال يدل على كراهة الصالة قبلهما أو بعدمها؛ ألنه 
حني وصل املصلى شرع يف صالة العيد فأغنت عن حتية املسجد، 

  طب الناس مث انصرف.وملا انتهى من الصالة خ

* * *  

إذا جاء اإلنسان يوم العيد واإلمام خيطب فال جيلس حىت يصلي 
  ركعتني حتية للمسجد

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: إذا جـاء  *
اإلنسان يوم العيد واإلمام خيطب فهل جيلس أو يقضي صالة 

  العيد؟

واإلمام خيطب  فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء اإلنسان يوم العيد
فقد انتهت الصالة كما هو معلوم، ولكن ال جيلس حىت يصلي 
ركعتني حتية للمسجد، فإن فقهاء احلنابلة ـ رمحهم اهللا ـ نصوا 
على أن مصلى العيد مسجد حكمه حكم املساجد ويدل على 
ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر احليض أن تعتزله، وهذا 
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اجد، وبناء عليه فإنه إذا دخله يدل على أن حكم حكم املس
  اإلنسان ال جيلس حىت يصلي ركعتني حتية املسجد.

  أما قضاء صالة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم.

  فمنهم من قال: إا تقضى على صفتها.

  ومنهم من قال: إا ال تقضى.

والقائلون بأا ال تقضى يقولون: ألا صالة شرعت على وجه 
ع فال تقضى إذا فاتت كصالة اجلمعة، لكن صالة اجلمعة االجتما

جيب أن يصلي اإلنسان بدهلا صالة الظهر؛ ألا فريضة الوقت، 
أما صالة العيد فليس هلا بدل، فإذا فاتت مع اإلمام فإنه ال يشرع 
قضاؤها، وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ 

  اء، واهللا أعلم.وهو عندي أصوب من القول بالقض

* * *   
  هل تقضى صالة العيد إذا فاتت اإلنسان؟

سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل تقضى صالة  *
  العيد إذا فاتت اإلنسان؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أا ال تقضى، وأن من فاتته 
صالة العيد سقطت عنه، خبالف اجلمعة، فإن اجلمعة إذا فاتت 

الظهر، والفرق بينهما أن صالة الظهر فرض  اإلنسان صلى
الوقت، فإذا مل يتمكن اإلنسان من صالة اجلمعة وجب أن يصلي 
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الظهر، خبالف العيد فإن العيد صالة اجتماع إن أدرك اإلنسان 
  فيها االجتماع وإال سقطت عنه.

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: إذا دخل و *
اإلمام قد انتهى من الركعة األوىل املصلي لصالة العيد وكان 

  كيف يقضيها؟

فأجاب فضيلته بقوله: يقضيها إذا سلم اإلمام بصفتها، أي 
  يقضيها بتكبريها.

 ***  
  حكم التكبري يوم العيد عرب مكربات الصوت

أما بعد: فأنا أحد حمبيكم يف اهللا إمام وخطيب أحد مصليات 
ع التكبري يوم العيد، ألتمس فتوى خطية من فضيلتكم يف موضو

العيد عرب مكربات الصوت، وواقع احلال أن املصلى جيتمع فيه 
األلوف من املصلني، ولكنهم ال يقيمون سنة التكبري، فتجدهم 
صامتني ال يكربون إال ما ندر جهالً، أو غفلة منهم، مع اجتهاد 
الناصحني يف حثهم على التكبري، وتذكريهم بذلك ليلة العيد يف 

العيد يف املصلى، فهل جيوز لنا إحياًء للسنة  املساجد، ويوم
وتعليماً للجاهل وتذكرياً للغافل، أن نكلف أحد املصلني أن يكرب 
وحده يف مكرب الصوت التكبري املشروع، مع العلم بأنه قد ثبت 
بالتجربة يف مصليات ومساجد عدة أنه عندما يكرب أحد املصلني 
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يكربون، أم تأمروننا بأن عرب مكرب الصوت فإن كثرياً من املصلني 
نترك ذلك حىت ولو أدى ذلك إىل ترك التكبري من املصلني، 
وجزاكم اهللا خرياً. واهللا حيفظكم ويرعاكم وميدكم بعونه 

  وتوفيقه. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

  فأجاب فضيلته بقوله: بسم اهللا الرمحن الرحيم.

ري ليلة العيدين إىل أن وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. التكب
يأيت اإلمام للصالة سنة، وليس بواجب، واجلهر به سنة وليس 
بواجب، فلو تركه الناس بالكلية مل يأمثوا، ولو كربوا سرا مل 
يأمثوا، وال ينبغي أن يقع الرتاع بني الناس يف مثل هذه األمور اليت 

وات أكثر ما يقال فيها إا سنة، مث حتدث يف هذا الرتاع عدا
وبغضاء، وتضليل وتفسيق وتبديع وما أشبه ذلك، فلو أن الناس 
مل يكربوا، أو مل يرفعوا أصوام بالتكبري فإم ال يعدون آمثني، 
وال ينبغي اإلصرار على أن يرفع التكبري عرب مكرب الصوت من 
أجل التذكري ذه السنة إذا كان هذا حيدث عداوة وبغضاء فإن 

ه الشريعة، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك خالف ما دف إلي
ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ـ عليه الصالة والسالم ـ 

لوال أن «مع أنه كان يرغب ذلك، وقال لعائشة رضي اهللا عنها: 
» قومك حديثوا عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم

اك فتنة فترك هذا من أجل أن ال حتدث فتنة، ولكن إذا مل يكن هن
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ـ يف التكبري ـ وقيل للناس إننا نكل إىل شخص معني ـ املؤذن 
أو غريه ـ أن يكرب التكبري املشروع عرب مكرب الصوت بدون أن 
يتابعه أحد على وجه مجاعي فال أرى يف هذا بأساً؛ ألنه من باب 
رفع الصوت بالتكبري واجلهر به وفيه تذكري للغافلني أو الناسني، 

ه لو كرب أحد احلاضرين رافعاً صوته بدون مكرب ومن املعلوم أن
الصوت مل يتوجه اإلنكار عليه من أحد، فكذلك إذا كرب عرب 
مكرب الصوت، لكن بدون أن يتابعه الناس على وجه مجاعي كأمنا 
يلقنهم ذلك، ينتظرون تكبريه حىت يكربوا بعده بصوت واحد، 

  فإن هذا ال أصل له يف السنة.

يء عندي أن يتفق الناس على ما كان وعلى كل حال، فأهم ش
عليه السلف، وأن ال يقع بينهم شيء من العداوة والبغضاء، 
وصلى اهللا على نبينا حممدوعلى آله وصحبه وسلم. يف 

  هـ.1/11/3141

 ***  
  مىت يبتدىء التكبري لعيد الفطر؟ وما هي صفته؟ 

 سئل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: مىت يبتدىء التكبري *
  لعيد الفطر؟ وما هي صفته؟

فأجـاب فضيلتـه بقوله: التكبري يوم العيد يبتدىء من غروب 
  الشمس آخر يوم من رمضان، إىل أن حيضر اإلمام لصالة العيد.
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وصفته أن يقول: اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، اهللا 
اهللا أكرب، ال إله أكرب وهللا احلمد، أو يقـول: اهللا أكرب، اهللا أكرب، 

إال اهللا، واهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد، يعين إما أن 
يقول التكبري ثالث مرات، أو مرتني كل ذلك جائز، ولكـن 
ينبغـي أن تظهر هذه الشعرية فيجهر ا الرجال يف األسواق 

  واملساجد والبيوت، أما النساء فإن األفضل يف حقهن اإلسرار.

 ***   
  حكـم التكبري اجلماعي بعـد أداء الصلـوات

سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: عن حكـم التكبري  *
اجلماعي بعـد أداء الصلـوات عرب مكرب الصوت ومـن 

  منائـر املساجد يف عشر ذي احلجة، وليلة عيد الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: التكبري يف عشر ذي احلجة ليس مقيداً 
لوات، وكذلك يف ليلة العيد ـ عيد الفطر ـ ليس بأدبار الص

مقيداً بأدبار الصلوات فكوم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، 
مث كوم جيعلونه مجاعياً فيه نظر أيضاً، ألنه خالف عادة السلف، 
وكوم يذكرونه على املنائر فيه نظر، فهذه ثالثة أموركلها فيها 

ات أن تأيت باألذكار املعروفة نظر، واملشروع يف أدبار الصلو
املعهودة، مث إذا فرغت كرب، وكذلك املشروع أن ال يكرب الناس 
مجيعاً، بل كل يكرب وحده هذا هو املشروع كما يف حديث أنس 
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بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ أم كانوا مع النيب صلى اهللا عليه 
حال  وسلم يف احلج، فمنهم املهلّ، ومنهم املكرب ومل يكونوا على

  واحد.

 ***   
  وقت التكبري املقيد

سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل يشترط يف  *
التكبري املقيد أن يكون بعد الصالة اليت تقام مجاعة، أو يسن ولو 

  صلى منفرداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: يكون مشروعاً سواء صلى اإلنسان يف 
  مجاعة، أو صلى منفرداً، هذا هو األقرب.

  عض العلماء يرى أنه ال يشرع إال إذا صلى يف مجاعة.وب

 ***  
  هل يقدم التكبري على الذكر الذي دبر كل صالة؟ 

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: هل يقدم التكبري  *
  على الذكر الذي دبر كل صالة؟

فأجاب فضيلته بقوله: مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم نص 
اب التكبري املقيد، لكنه آثار واجتهادات من صحيح صريح يف ب

العلماء، وهؤالء يقولون: إنه يقدمه على الذكر العام أدبار 
  الصلوات.
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 ***  
  األيام املعلومات، واأليام املعدودات 

سئـل فضيلـة الشيـخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما هـي األيام  *
  املعلومات، واأليام املعدودات؛ املذكورة يف القرآن؟

أجاب فضيلته بقوله: األيام املعلومات هي أيام العشر: عشر ذي ف
  احلجة، واأليام املعدودات هي أيام التشريق.

 ***  
  صفـة التكبري املطلق، والتكبري املقيد

صفـة سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما  *
  ؟ أفيدونا أفادكم اهللا؟ التكبري املطلق، والتكبري املقيد

ته بقوله: صفة التكبري: اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال فأجاب فضيل
اهللا، واهللا أكرب اهللا أكرب، وهللا احلمد، أو يكرر التكبري ثالث 

  مرات، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب.

واملطلق هو الذي يسن يف كل وقت، واملقيد هو الذي يسن يف 
م اهللا ـ أن أدبار الصلوات املكتوبة. وقد ذكر العلماء ـ رمحه

املقيد إمنا خيتص بالتكبري يف عيد األضحى فقط من صالة الفجر 
يوم عرفة إىل عصر آخر أيام التشريق. وأما املطلق فيسن يف عيد 

  الفطر، ويف عشر ذي احلجة.
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والصحيح أن املطلق يستمر يف عيد األضحى إىل آخر أيام 
  التشريق. وتكون مدته ثالثة عشر يوماً.

  بذلك، إال النساء فإن ال جيهرن. والسنة أن جيهر

 ***  
  الفرق بني التكبري املطلق والتكبري املقيد

ما هو الفرق بني التكبري املطلق والتكبري املقيد، ومىت يبدأ وقت 
  كل منهما، ومىت ينتهي؟ أفيدونا مأجورين؟

الفرق بني املطلق واملقيد أن املطلق يف كل وقت، واملقيد خلف 
  عيد الضحى فقط.الصلوات اخلمس يف 

ويبدأ املطلق يف عيد األضحى من دخول شهر ذي احلجة إىل 
آخر أيام التشريق وهي األيام الثالثة بعد العيد. ويف عيد الفطر 

  من دخول شهر شوال إىل صالة العيد.

ويبدأ املقيد على ما قاله العلماء من صالة الفجر يوم عرفة إىل 
  عصر آخر يوم من أيام التشريق.

  يلة الشيخ جزاه اهللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء :قال فض

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  ـ التكبري املطلق يكون يف موضعني: 1

األول: ليلة عيد الفطر، من غروب الشمس، إىل انقضاء صالة 
  العيد.
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الثاين: عشر ذي احلجة من دخول الشهر، إىل فجر يوم عرفة 
مس من آخر يوم من أيام والصحيح أنه ميتد إىل غروب الش

  التشريق.

ـ التكبري املقيد من انتهاء صالة عيد األضحى إىل عصر آخر  2
  أيام التشريق.

ـ التكبري اجلامع بني املطلق واملقيد من طلوع الفجر يوم  3
عرفة، إىل انتهاء صالة عيد األضحى، والصحيح أنه إىل غروب 

  الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.

 التكبري املطلق، والتكبري املقيد، أن املطلق مشروع والفرق بني
كل وقت ال يف أدبار الصلوات، فمشروعيته مطلقة وهلذا مسي 

  مطلقاً.

وأما املقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط، على خالف بني 
العلماء يف نوع الصالة اليت يشرع بعدها، فمشروعيته مقيدة 

  بالصالة وهلذا مسي مقيداً، واهللا أعلم.

* * *  

  حكـم التكبري اجلماعي يف أيام األعياد

سئـل فضيلـة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما حكـم  *
  التكبري اجلماعي يف أيام األعياد، وما هي السنة يف ذلك؟



   

 

59

 

  عثيمنيالبن  اموع الثمني لفتاوى العيدين

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر أن ا لتكبري اجلماعي يف األعياد 
تفع غري مشروع، والسنة يف ذلك أن الناس يكربون بصوت مر

  كل يكرب وحده.

* * *  

  حكم إخراج السجاد من املسجد للجلوس عليه يف الشارع

سئـل فضيلـة الشيـخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: ما حكم  *
إخراج السجاد من املسجد الستعماله يف أغراض أخرى 

  كاجللوس عليه يف الشارع يف األعياد مثالً؟

ى اهللا وسلم فأجاب فضيلته بقوله: احلمد هللا رب العاملني، وصل
على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

  الدين. وبعد:

ال جيوز إخراج السجاد من املسجد واالنتفاع به يف جهات 
أخرى؛ ألن املوقوف على شيء معني ال جيوز صرفه يف غريه، 
وألنه لو فتح هذا الباب ألوشك أن يأخذها اإلنسان يستعملها 

  خلاصة نفسه.

* * *  

    ال واجلودوالع وله املكارم                  نا حممـــــودورب متَّ الكالم  
   وأورق عود ما ناح قمرى                وعلى النىب حممد صلواتــــه  
 

 
  أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى

  الطريق إىل اجلنة شبكةاملشرف العام على 
www.way2ganna.com  

 (حقوق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه ىف أغراض جتارية)

  


