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	� ��� ��زا���  	��ز ��آ� ���وى  ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
هدمحِهللا ، ن دمورِ إِنَّ الْحرش نوذُ بِاِهللا معنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنا ،   ، وفُِسـنأَن

ــا  ــيئَات أَعمالنــــــ ــن ســــــ  . ومــــــ

ــه ــده اُهللا فَــالَ مضــلَّ لَ هي ــنم يــاد لْ فَــالَ هــل ضي ــنمو ، ــه  . لَ

 . وحده الَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسـولُه  وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا

 ". تمـوتن إِالَّ وأَنـتم مسـلمونَ    يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا حق تقَاتـه والَ "

زوجها وبـثَّ   اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها ناسيا أَيها ال"
تساءلونَ بِه واَألرحام إِنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم  منهما رِجاالً كَثريا ونِساًء واتقُوا اَهللا الَّذي

  "رقيبا
"ينا الَّذها أَيالً يقُولُوا قَوقُوا اَهللا ووا اتنآم  لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا . ييددس

نمو كُموبا ذُنيمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسراَهللا و عطي" 

ن باز, حيـوى  لعالمة ابشيخنا ال, فصلٌ موجز مسيته باإلجيازفإن بني أيدينا : بعد أَما
بني طياته نتفاً من الفتاوى احلسان, تبدو لناظريها كاللؤلؤ واملرجان, وهى منةٌ علينا 
من الرمحن, أزفُّها هديةً ألخواتى واإلخوان , أرجو ا رضا الرحيم الرمحان , ىف يوم 

 أن تكون سبباً لنجاتى من الـنريان , وسـبيالً   وأطمعال ينفع فيه مالٌ وال ولدان, 
   لدخول اجلنان

  
  
  

***** 

رأ دعا ليال ما كتبته       فياليت من قأموت ويبقى ك  

اعسى اإلله أن يعفو عـىن     ويغفر ىل سوء فعالـي  
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	� ��� ��زا���  	��ز ��آ� ���وى  ا

  حكم صالة العيد
س: هل جيوز للمسلم أن يتخلف عن صالة العيد بدون عذر , وهل جيوز منع املرأة مـن  

  1أدائها مع الناس ؟
ج: صالة العيد فرض كفاية عند كثري من أهل العلم , وجيوز التخلف من بعض األفـراد  

ني سنة مؤكدة ال ينبغي تركها إال لعـذر  عنها , لكن حضوره هلا ومشاركته إلخوانه املسلم
شرعي، وذهب بعض أهل العلم إىل أن صالة العيد فرض عني كصالة اجلمعة , فال جيـوز  
ألي مكلف من الرجال األحرار املستوطنني أن يتخلف عنها , وهذا القول أظهر يف األدلة 

وعدم التطيب ; وأقرب إىل الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية باحلجاب والتستر 
ملا ثبت يف الصحيحني عن أم عطية رضي اهللا عنها أا قالت : رواه البخاري يف (احلـيض)  

)، ومسلم يف (العيدين) باب ذكر إباحة خـروج  324باب شهود احلائض العيدين برقم (
). أمرنا أن خنرج يف العيدين العواتق واحليض ليشهدن اخلري 890النساء يف العيدين برقم (

ة املسلمني وتعتزل احليض املصلى ويف بعض ألفاظه: رواه اإلمام أمحـد يف (مسـند   ودعو
)، وابن ماجه يف (إقامة الصالة) باب ما جاء يف 20269البصريني) حديث أم عطية برقم (

ــرقم (  ــدين بــ ــاء يف العيــ ــروج النســ ــت1307خــ   ) . فقالــ
اهللا عليه وسلم: لتلبسها إحداهن: يا رسول اهللا ال جتد إحدانا جلبابا خترج فيه، فقال صلى 

ــا  ــن جلباـــــــــ ــها مـــــــــ   أختـــــــــ
وال شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصالة العيدين ليشهدن اخلـري ودعـوة   

  2املسلمني .
***** 

                                           
1
  هـ .1414/  9/  24) يف  10834دد ( نشرت يف ( جريدة البالد ) الع 

2
  )8، الصفحة رقم: 13(اجلزء رقم :  
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	� ��� ��زا���  	��ز ��آ� ���وى  ا

  . صالة العيد ال تقام يف البوادي والسفر
  من تونس , يقول: ذهبت إىل الريف مـرة يف بلـدي بأفريقيـا ،    -س: األخ م. ع. أ.  

تى يوم عيد األضحى فرأيت الناس نساء ورجاال قد سارعوا إىل مقربة لزيارة وصادف أن أ
القبور , وراعين يف صباح يوم العيد أن أقام كل من حضر الصالة يف املقربة , وكان قـد  
تقدمهم كهل فصلى م مجيعا إال أنا بقيت يف حرية وذهول مما رأيت , ومل أصل معهم تلك 

  3لعيـــــد.الصـــــالة الـــــيت أمسوهـــــا بصـــــالة ا   
ليس لديهم ال  -الذين أقصدهم  -ما حكم اإلسالم يف هذه الصالة؟ علما بأن أهل الريف 

ــبعض. .  ــن بعضــهم ال ــرقني ع ــام متف ــامع , إذ يســكنون اخلي   مســجد وال ج
مالحظة: عندما أقول: إم صلوا يف املقربة , يعين جبوارها بعيدين عن القبور كل البعـد .  

صالة العيد إمنا تقام يف املدن والقرى , وال تشرع إقامتـها يف  ج: احلمد هللا رب العاملني , 
البوادي والسفر , هكذا جاءت السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم , ومل حيفظ عنه 
صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم أم صلوا صالة العيد يف السفر وال 

  يف البادية .
الصالة والسالم فلم يصل اجلمعة يف عرفة، وكان ذلك اليـوم  وقد حج حجة الوداع عليه 

ــىن .     ــد يف مـ ــالة العيـ ــل صـ ــة , ومل يصـ ــوم اجلمعـ ــو يـ   هـ
ويف اتباعه صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم كل اخلري والسـعادة , واهللا ويل  

   4التوفيق .
***** 

                                           
3
  )9، الصفحة رقم: 13(اجلزء رقم :  
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  )10، الصفحة رقم: 13(اجلزء رقم :  
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	� ��� ��زا���  	��ز ��آ� ���وى  ا

  إقامة صالة العيد يف االستاد الرياضي
ـ      هــ . 1408/  8/  2) وتـاريخ   2/ 2157رقم ( صدرت من مكتـب مساحتـه ب

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم لواء ركن ع.ع.د. , قائد كليـة  
ــلمه اهللا.    ــة ســـ ــز احلربيـــ ــد العزيـــ ــك عبـــ   امللـــ
ــد:  ــه , وبعـــ ــة اهللا وبركاتـــ ــيكم ورمحـــ ــالم علـــ   ســـ

  الذي جاء فيه:هـ  1408/  6/  29, وتاريخ  2619/  9/  3فأشري إىل كتابكم رقم 
س: حنن منسوبو كلية امللك عبد العزيز احلربية والقاطنون فيها ال يوجد عنـدنا مصـلى   
للعيدين واالستسقاء , ومنذ أربع سنوات وحنن نصلي هذه الصلوات يف االستاد الرياضي 
  بالكليــــة. وهــــو مكشــــوف ومفــــروش بالنــــايلون. .    

  كـان املـبني أعـاله؟   آمل من مسـاحتكم بيـان حكـم الصـلوات املـذكورة يف امل     
ج: وأفيدكم بأنه ال حرج يف صالتكم يف املكان املذكور , وما جيري فيه من األمور الـيت  
ــن  ــع مـــــــــ ــرمت ال مينـــــــــ   ذكـــــــــ
إقامة صالة العيد واالستسقاء فيه ما دام طاهرا ليس فيه شيء من النجاسـة , وإن تيسـر   
ــل.   ــو أوىل وأفضــ ــه فهــ ــن منــ ــتقل أحســ ــان مســ   مكــ

دكم , وأعانكم على كل خري. والسالم علـيكم ورمحـة اهللا   وفقكم اهللا , وبارك يف جهو
  5وبركاته.

***** 

                                           

5
  )12، الصفحة رقم: 13(اجلزء رقم :   
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	� ��� ��زا���  	��ز ��آ� ���وى  ا

  العدد املشترط لصالة العيد ولو صادف العيد يوم مجعة فما احلكم
س: هل يشترط لصالة العيد عدد معني كصالة اجلمعة مثال , وما احلكم لو صادف العيد 

اجلمعة ال جتب علـى املـأمومني   يوم اجلمعة , بالنسبة لصالة اجلمعة فقد مسعت أن صالة 
  .6بعكس اإلمام , فكيف جتـب علـى اإلمـام لوحـده; وكيـف يقيمهـا مبفـرده؟       

ج: صالة العيد وصالة اجلمعة من الشعائر العظيمة للمسلمني , وكلتامها واجبة , اجلمعـة  
فرض عني , والعيد فرض كفاية عند األكثر , وفرض عني عند بعضهم , واختلف العلماء 

املشترط هلما , وأصح األقوال أن أقل عدد تقام به اجلمعة والعيد ثالثة فأكثر , أما  يف العدد
اشتراط األربعني فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما االستيطان , أما أهـل  
البادية واملسافرون فليس عليهم مجعة وال صالة عيد , وهلذا ملا حج الرسول صلى اهللا عليه 

صادف اجلمعة يوم عرفة ومل يصل مجعة ومل يصل عيد يوم النحر ; فدل  وسلم حجة الوداع
أن املسافرين ليس عليهم عيد وال مجعة , وهكذا سكان البادية، وإذا وافق العيد  ذلك على

يوم اجلمعة جاز ملن حضر العيد أن يصلي مجعة وأن يصلي ظهرا; ملا ثبت عنه صلى اهللا عليه 
ى اهللا عليه وسلم أنه رخص يف اجلمعة ملن حضر العيـد  وسلم يف هذا , فقد ثبت عنه صل

وقال: رواه ابن ماجه يف ( إقامة الصالة والسنة فيها ) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان 
) اجتمع يف يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فال مجعة عليه ، ولكن 1311يف يوم برقم (

اس مجعة , فإن مل يصل اجلمعة صلى ظهرا، ال يدع صالة الظهر , واألفضل أن يصلي مع الن
أما اإلمام فيصلي مبن حضر اجلمعة إذا كانوا ثالثة فأكثر منهم اإلمام , فإن مل حيضر معه إال 

  7واحد صليا ظهرا .
***** 
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  ) . 69من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم (  

7
  )13: ، الصفحة رقم13(اجلزء رقم :  
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	� ��� ��زا���  	��ز ��آ� ���وى  ا

  . ما يشرع ملن أتى مصلى العيد
س: األخ الذي رمز المسه بـ ع.ع.ع. من الرياض يقول يف سؤاله: الحظـت أن بعـض   

عندما يأيت لصالة العيد يصلي ركعتني , وبعضهم ال يصلي , وبعضهم يقرأ القـرآن   الناس
قبل الصالة , وبعضهم يشتغل بالتكبري ( اهللا أكرب , اهللا أكرب , ال إله إال اهللا , اهللا أكرب وهللا 
احلمد)أرجو من مساحتكم توضيح حكم الشرع يف هذه األمور , وهل هناك فرق بني كون 

  8ملوجهة من ( الة العربية ) . سجد أو يف مصلى العيد؟ من ضمن األسئلة االصالة يف امل
ج: السنة ملن أتى مصلى العيد لصالة العيد , أو االستسقاء أن جيلـس وال يصـلي حتيـة    
املسجد ; ألن ذلك مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم 

ة يف املسجد فإنه يصلي حتية املسجد ; لعموم قول النيب صلى فيما نعلم إال إذا كانت الصال
اهللا عليه وسلم: رواه اإلمام أمحد يف (مسند األنصار) حديث أيب قتادة األنصـاري بـرقم   

) ، 1167) ، والبخاري يف (الصالة) باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن بـرقم ( 22146(
) . إذا دخل أحدكم 714املسجد برقم (ومسلم يف (صالة املسافرين) باب استحباب حتية 

ــحته.      ــى ص ــق عل ــتني متف ــلي ركع ــىت يص ــس ح ــال جيل ــجد ف   املس
واملشروع ملن جلس ينتظر صالة العيد أن يكثر من التهليل والتكبري; ألن ذلك هو شـعار  
ذلك اليوم , وهو السنة للجميع يف املسجد وخارجه حىت تنتهي اخلطبة، ومن اشتغل بقراءة 

   9واهللا ويل التوفيق . القرآن فال بأس.
***** 

                                           
8
 )14، الصفحة رقم: 13(اجلزء رقم :  
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   9  

 


	� ��� ��زا���  	��ز ��آ� ���وى  ا

  حكم حتية املسجد قبل صالة العيد
  هـــ .1408/ 1/ 9يف  2/ 91صــدرت مــن مكتــب مساحتــه بــرقم     

  من عبد العزيز بـن عبـد اهللا بـن بـاز إىل حضـرة املكـرم ع. غ.ع. سـلمه اهللا.       
ــد:  ــه , وبعـــ ــة اهللا وبركاتـــ ــيكم ورمحـــ ــالم علـــ   ســـ

/  7/  29وتاريخ  2984العلمية واإلفتاء برقم فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث 
  هــــ الـــذي تســـأل فيـــه عـــن عـــدد مـــن األســـئلة.  1407

وأفيدك بأن صالة العيدين إذا صليت يف املسجد فإن املشروع ملن أتى إليها أن يصلي حتية 
املسجد ولو يف وقت النهي ; لكوا من ذوات األسباب ; لعموم قوله صـلى اهللا عليـه   

) ، 22146مام أمحد يف (مسند األنصار) حديث أيب قتادة األنصاري برقم (وسلم: رواه اإل
) ، ومسـلم يف  1167والبخاري يف (الصالة) باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن بـرقم ( 

) . إذا دخل أحـدكم  714(صالة املسافرين وقصرها) باب استحباب حتية املسجد برقم (
ــتني .     ــلي ركعــ ــىت يصــ ــس حــ ــال جيلــ ــجد فــ   املســ

ا صليت يف املصلى املعد لصالة العيدين فإن املشروع عدم الصالة قبل صالة العيـد;  أما إذ
  ألنه ليس له حكم املساجد من كل الوجوه , وألنه ال سنة لصالة العيد قبلها وال بعـدها. 

ــه.  ــا فيــه رضــاه. والســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركات   10وفــق اهللا اجلميــع مل
                                    ***** 
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  )17، الصفحة رقم: 13(اجلزء رقم :  
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	� ��� ��زا���  	��ز ��آ� ���وى  ا

  التكبري املطلق واملقيد
إىل حضرة فضيلة الشيخ املكرم عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز احملترم حفظه اهللا تعاىل بعـد  
ــرام:  ــة واالحتــــــــــــــ   التحيــــــــــــــ
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته على الدوام أدام الباري علينا وعليكم نعمة اإلسالم مع 

على ما حتب وبعد: أدام اهللا بقاءك على طاعتـه  السؤال عن صحتكم أحوالنا من فضل اهللا 
أفتنا يف التكبري املطلق يف عيد األضحى , هل التكبري دبر كل صالة داخل يف املطلق أم ال؟ 
وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ ألجل أنه حصل فيها جدال . هذا والبـاري حيفظـك   

  والسالم.
  املكـرم م.ع.م. وفقـه اهللا آمـني.   من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضـرة األخ  

ــده:  ــه , بعـــ ــة اهللا وبركاتـــ ــيكم ورمحـــ ــالم علـــ   ســـ
هـ وصل , وصلكم اهللا داه , وما  1387/  2/  24يا حمب كتابكم املكرم املؤرخ يف 

  تضــــــمنه مــــــن األســــــئلة كــــــان معلومــــــا.
ــول اهللا    ــى رسـ ــلم علـ ــلى اهللا وسـ ــد هللا وصـ ــواب : احلمـ   واجلـ

  ه.وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى دا
أما التكبري يف األضحى فمشروع من أول الشهر إىل اية اليوم الثالث عشر من شهر ذي 

ليشهدوا منافع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه في  28احلجة ; لقول اهللا سبحانه: سورة احلج اآلية 
واذْكُروا  203بقرة اآلية أَيامٍ معلُومات اآلية , وهي أيام العشر , وقوله عز وجل: سورة ال

اللَّه في أَيامٍ معدودات اآلية , وهي أيام التشريق ; ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: رواه 
) ، ومسـلم يف (  20198اإلمام أمحد يف (مسند البصريني) ، حديث نبيشة اهلذيل برقم (

التشريق أيام أكـل وشـرب   ) . أيام 1141الصيام) باب حترمي صوم أيام التشريق برقم (
وذكر اهللا عز وجل رواه مسلم يف صحيحه , وذكر البخاري يف صحيحه تعليقا عن ابـن  
عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما: رواه البخاري تعليقا يف (اجلمعة) باب فضل العمل يف أيام 

ا ، وكـان  التشريق أما كانا خيرجان إىل السوق أيام العشر فيكربان ويكرب الناس بتكبريمه
عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا رضي اهللا عنهما يكربان يف أيام مىن يف املسجد ويف اخليمـة  
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ويرفعان أصواما بذلك حىت ترتج مىن تكبريا , وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  
  وعن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم التكـبري يف أدبـار الصـلوات اخلمـس مـن     

فة إىل صالة العصر من يوم الثالث عشر من ذي احلجة وهذا يف حـق  صالة الفجر يوم عر
غري احلاج , أما احلاج فيشتغل يف حال إحرامه بالتلبية حىت يرمي مجرة العقبة يوم النحـر ,  
وبعد ذلك يشتغل بالتكبري , ويبدأ التكبري عند أول حصاة من رمي اجلمرة املذكورة , وإن 

أنس رضي اهللا عنه: رواه البخاري يف (اجلمعة) باب التكبري كرب مع التلبية فال بأس ; لقول 
) . كان يليب املليب يوم عرفة فال ينكر عليه، ويكرب 970أيام مىن وإذا غدا إىل عرفة برقم (

املكرب فال ينكر عليه ، ولكن األفضل يف حق احملرم هو التلبية , ويف حق احلالل هو التكبري 
  يف األيام املذكورة. 

لم أن التكبري املطلق واملقيد جيتمعان يف أصح أقوال العلماء يف مخسة أيام , وهي : وذا تع
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثالثة. وأما اليوم الثامن وما قبلـه إىل أول الشـهر   
فالتكبري فيه مطلق ال مقيد ملا تقدم من اآلية واآلثار , ويف املسند عن ابن عمر رضـي اهللا  

النيب صلى اهللا عليه وسلم , أنه قال: رواه اإلمام أمحد يف (مسند عبـد اهللا بـن    عنهما عن
) ما من أيام أعظم عند اهللا وال أحب إليه العمل فيهن مـن  6119، و5423عمر) برقم (

هذه األيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد أو كما قال عليه الصـالة  
  . 11والسالم 

***** 
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  وتوضيح حول حكم التكبري اجلماعي قبل صالة العيد بيان
  صــــدر هــــذا البيــــان مــــن مكتــــب مساحتــــه .     
  احلمد هللا رب العاملني , والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد:

وفقه اهللا ملا فيه رضاه  -فقد اطلعت على ما نشره فضيلة األخ الشيخ: أمحد بن حممد مجال 
الصحف احمللية من استغرابه ملنع التكبري اجلماعي يف املساجد قبل صالة العيـد   يف بعض -

العتباره بدعة جيب منعها , وقد حاول الشيخ أمحد يف مقاله املذكور أن يـدلل علـى أن   
التكبري اجلماعي ليس بدعة وأنه ال جيوز منعه , وأيد رأيه بعض الكتاب ; وخلشية أن يلتبس 

ال يعرف احلقيقة حنب أن نوضح أن األصل يف التكبري يف ليلة العيد , األمر يف ذلك على من 
وقبل صالة العيد يف الفطر من رمضان , ويف عشر ذي احلجة , وأيـام التشـريق , أنـه    
مشروع يف هذه األوقات العظيمة وفيه فضل كثري; لقوله تعاىل يف التكبري يف عيد الفطـر:  

الْعدةَ ولتكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشـكُرونَ   ولتكْملُوا 185سورة البقرة اآلية 
ــر ذي  ــاىل يف عشــــــــ ــه تعــــــــ   وقولــــــــ

ــم :   ــزء رقــــ ــم:  13(اجلــــ ــفحة رقــــ   )21، الصــــ
ليشهدوا منافع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ  28احلجة وأيام التشريق: سورة احلج اآلية 

لُومعامِ اآلية , وقوله عز وجل: سورة البقرة اآلية معالْأَن ةهِيمب نم مقَهزا رلَى مع 203ات 
ــة.     ــدودات اآليــ ــامٍ معــ ــي أَيــ ــه فــ ــروا اللَّــ   واذْكُــ
ومن مجلة الذكر املشروع يف هذه األيام املعلومات واملعدودات التكبري املطلق واملقيد , كما 

ملطهرة وعمل السلف، وصفة التكبري املشروع: أن كل مسلم يكرب دلت على ذلك السنة ا
لنفسه منفردا ويرفع صوته به حىت يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم بـه، أمـا التكـبري    

الصوت بالتكبري مجيعا يبدأونه مجيعا  -اثنان فأكثر  -اجلماعي املبتدع فهو أن يرفع مجاعة 
  وينهونه مجيعا بصوت واحد وبصفة خاصة.

وهذا العمل ال أصل له وال دليل عليه , فهو بدعة يف صفة التكبري ما أنزل اهللا ـا مـن   
سلطان , فمن أنكر التكبري ذه الصفة فهو حمق ; وذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم: رواه 

) . من عمل عمال ليس عليه 1718مسلم يف (األقضية) باب نقض األحكام الباطلة برقم (
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  مـــــردود غـــــري مشـــــروع .أمرنـــــا فهـــــو رد أي 
وقوله صلى اهللا عليه وسلم: رواه اإلمام أمحد يف (مسند الشاميني) حديث العربـاض بـن   

) . 4607) ، وأبو داود يف (السنة) باب يف لزوم السـنة بـرقم (  16695سارية برقم (
ــة ضــاللة   ــل بدع ــة وك ــة بدع ــل حمدث ــإن ك ــور ف ــدثات األم ــاكم وحم   وإي

وعمل الناس إذا خالف الشرع املطهر وجـب منعـه    والتكبري اجلماعي حمدث فهو بدعة،
وإنكاره ; ألن العبادات توقيفية ال يشرع فيها إال ما دل عليه الكتاب والسنة , أما أقوال 
الناس وآراؤهم فال حجة فيها إذا خالفت األدلة الشرعية , وهكذا املصاحل املرسلة ال تثبت 

  تـاب أو السـنة أو إمجـاع قطعـي .    ا العبادات , وإمنا تثبت العبادة بـنص مـن الك  
واملشروع أن يكرب املسلم على الصفة املشروعة الثابتة باألدلة الشرعية وهي التكبري فرادى 

 - وقد أنكر التكبري اجلماعي ومنع منه مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الديار السعودية 
فتوى , وصدر يف منعـه  وأصدر يف ذلك فتوى , وصدر مين يف منعه أكثر من  -رمحه اهللا 

  أيضــا فتــوى مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء.      
وألف فضيلة الشيخ محود بن عبد اهللا التوجيري رمحه اهللا رسالة قيمة يف إنكاره واملنع منه , 
ــا   ــة وفيهـــــ ــة ومتداولـــــ ــي مطبوعـــــ   وهـــــ

احتج به األخ أما ما  -واحلمد هللا  -من األدلة على منع التكبري اجلماعي ما يكفي ويشفي 
الشيخ أمحد من فعل عمر رضي اهللا عنه والناس يف مىن فال حجة فيه; ألن عمله رضي اهللا 
عنه وعمل الناس يف مىن ليس من التكبري اجلماعي , وإمنا هو من التكبري املشروع ; ألنـه  

لى رضي اهللا عنه يرفع صوته بالتكبري عمال بالسنة وتذكريا للناس ا فيكربون , كل يكرب ع
حاله , وليس يف ذلك اتفاق بينهم وبني عمر رضي اهللا عنه على أن يرفعوا التكبري بصوت 
واحد من أوله إىل آخره , كما يفعل أصحاب التكبري اجلماعي اآلن , وهكذا مجيع ما يروى 

يف التكبري كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خالف  -رمحهم اهللا  -عن السلف الصاحل 
دليل , وهكذا النداء لصالة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة ال ذلك فعليه ال

أصل له , وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصلي 
صالة العيد بغري أذان وال إقامة , ومل يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ 
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زعم ذلك إقامة الدليل , واألصل عدمه , فال جيوز أن يشرع أحـد  أخرى , وعلى من 
 - عبادة قولية أو فعلية إال بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إمجاع أهل العلم 

لعموم األدلة الشرعية الناهية عن البدع واحملذرة منـها , ومنـها قـول اهللا     -كما تقدم 
  م شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّـه لَه 21سبحانه: سورة الشورى اآلية 

ــم :   ــزء رقــــ ــم:  13(اجلــــ ــفحة رقــــ   )24، الصــــ
ومنها احلديثان السابقان يف أول هذه الكلمة , ومنها قول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم:   

ة ),سنن أبو داود السن1718),صحيح مسلم األقضية (2550صحيح البخاري الصلح (
). من أحـدث يف  6/270),مسند أمحد بن حنبل (14),سنن ابن ماجه املقدمة (4606(

  أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته. 
),سنن النسـائي  867وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف خطبة اجلمعة: صحيح مسلم اجلمعة (

سنن ابن ماجه ),2954),سنن أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (1578صالة العيدين (
). أما بعد فإن 206),سنن الدارمي املقدمة (3/311),مسند أمحد بن حنبل (45املقدمة (

خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمـدثاا  
  وكل بدعة ضاللة خرجه مسلم يف صحيحه , واألحاديث واآلثار يف هذا املعـىن كـثرية.  

ئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أمحد وسائر إخواننا للفقه يف دينه والثبات عليـه ,  واهللا املس
وأن جيعلنا مجيعا من دعاة اهلدى وأنصار احلق , وأن يعيذنا ومجيع املسلمني من كل ما خيالف 

  12شرعه إنه جواد كـرمي، وصـلى اهللا وسـلم علـى نبينـا حممـد وآلـه وصـحبه.        
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  التهنئة بالعيد
ص.م.م. من واشنطن , يقول يف سؤاله: يقول الناس يف نئة بعضهم البعض يوم س: األخ: 

العيد ( تقبل اهللا منا ومنكم األعمال الصاحلة) أليس من األفضل يا مساحة الوالد أن يـدعو  
اإلنسان بتقبل مجيع األعمال , وهل هناك دعاء مشروع يف مثل هذه املناسبة؟ من ضـمن  

 ــن ( ا ــة مـــ ــئلة املوجهـــ ــة ) . األســـ ــة العربيـــ   لـــ
ج: ال حرج أن يقول املسلم ألخيه يف يوم العيد أو غريه تقبل اهللا منا ومنك أعمالنا الصاحلة 
, وال أعلم يف هذا شيئا منصوصا , وإمنا يدعو املؤمن ألخيه بالدعوات الطيبة; ألدلة كثرية 

  وردت يف ذلك. واهللا املوفق .
***** 

  
 

 

  ن أمحد مصطفىأبو عبد الرمح
  الطريق إىل اجلنة شبكةاملشرف العام على 
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 (حقوق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه ىف أغراض جتارية)

  

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


