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ٌُمقد َِّمةٌ 
ٌكتابِّه،ٌَيشتمُلٌعلىٌُُمكمٌومتشابه،ٌفأماٌالََّذيَنٌيفٌ اعيٌإىلٌاببه،ٌاملوف ِّقٌمنٌشاءٌلصوابِّهِّ،ٌأنعمٌإبنزالِّ احلَْمُدٌهللٌالدَّ

وأشهدٌأْنٌٌقُ ُلوهبمٌزَْيغ ٌفيتبعوَنٌماٌَتَشابَهٌمنه،ٌوأمَّاٌالراسخونٌيفٌالعلمٌفيقولونٌآمناٌبه،ٌأمحدهٌعلىٌاهلدىٌوتَيسريٌِّأسبابِّه،
هللاٌوحَدهٌالٌَشريَكٌلهٌشهادًةٌأْرجوٌهباٌالنجاَةٌمِّْنٌعقابِّه،ٌوأشهدٌأنٌَُّممداًٌعبُدهٌورسوُلهٌأكَمُلٌالنَّاسٌعٌَ يفٌالٌإِّلهٌإالٌَّ مالًٌ

ٌهللاٌبِّهٌِّالد ِّْيَنٌ نْ َياٌذهابهٌوإايبه،ٌصلَّىٌهللاٌعليهٌوعلىٌصاحبهٌأيبٌبكٍرٌأْفضلٌأصَحابه،ٌوَعَلىٌُعمرٌالَّذِّيٌأَعزَّ ٌالدُّ واْستَ َقاَمتِّ
ٌنِّقابه،ٌَوَعَلىٌآلِّهٌِّ ٌمنٌالعلومٌوَكْشفِّ ْشكِّلِّ

ُ
ٌامل ٌاملشهورٌِّحَبل ِّ ْرَابِّه،ٌوَعلىٌعليٍ 

وأصحابهٌومنٌٌٌْبِّهِّ،ٌَوَعَلىٌعثماَنٌشهيدٌِّدارِّهٌِّوُمِّ
ٌكانٌأْوىَلٌبِّهِّ،ٌوسلََّمٌتسليماً.ٌ
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ٌ
العِّيَدْينٌَِّوَأْحَكامٌٌُ ٌيهَِّماَوفَ َتاوٌِّ)1(َماهٌُفِّْقهٌُ

 (2)األعيادٌومناسبتها:ٌ
ٌالشريعةٌاإلسالميةٌليسٌفيهاٌإالٌثالثةٌأعيادٌفقط:

ٌعيدٌالفطر،ٌوعيدٌاألضحى،ٌوعيدٌاألسبوعٌيومٌاجلمعة.
ٌويفٌكلٍ ٌمنهاٌمناسبة.

أماٌمناسبةٌعيدٌالفطر،ٌفألنٌالناسٌأدواٌفريضةٌمنٌفرائضٌاإلسالم،ٌوهيٌالصيام،ٌفجعلٌهلمٌهللاٌ ٌعزٌوجلٌ ٌهذاٌ
ٌٌ ٌاليومٌَ يوَمٌعيٍدٌيفرحونٌفيه،ٌويفعلونٌفيهٌمنٌالسرورٌواللعبٌاملباحٌماٌيكونٌفيهٌإظهارٌهلذاٌالعيد،ٌوشكرٌهللٌ ٌعزٌوجل

هلذهٌالنعمة،ٌلكنهمٌالٌيفرحونٌأبهنمٌختلصواٌمنٌالصوم،ٌوإمناٌيفرحونٌأبهنمٌختلصواٌابلصوم،ٌوالفرقٌأنٌمنٌنوىٌالتخلصٌ
ٌوأ ٌثقيلٌعليه، ٌمنٌمنٌالصومٌيشعرٌأنٌالصوم ٌفيفرحٌأبنهٌختلصٌبه ٌمنٌنوىٌالتخلصٌبه ٌوأما ٌفرحٌأنهٌختلصٌمنه، نه

غفرٌهللاٌلهٌ واحتساابًٌ غفرٌهللاٌلهٌماٌتقدمٌمنٌذنبه،ٌومنٌقامٌرمضانٌإمياانًٌ واحتساابًٌ الذنوب؛ٌألنٌمنٌصامٌرمضانٌإمياانًٌ
غفرٌلهٌماٌتقدمٌمنٌذنب واحتساابًٌ ه.ٌفاملوفقٌيفرحٌبعيدٌالفطر؛ٌألنهٌختلصٌبهٌماٌتقدمٌمنٌذنبه،ٌومنٌقامٌليلةٌالقدرٌإمياانًٌ

                              
ٌلِّلَعاَلَمةٌِّاِّْبنٌُِّعثَ ْيمِّني(1) ُْمتِّعِّ

ٌامل  ُمَلخًَّصاٌمِّْنٌالشَّرْحِّ
 

ٌهذهٌاملناسباتٌنقيمهاٌمنٌأجلٌالذكرى.ٌفإذاٌقالٌقائل:ٌ(2)
قلن  ا:ٌأم  اٌابلنس  بةٌللرس  ولٌعلي  هٌالص  الةٌوالس  الم،ٌف  إنٌاملس  لمنيٌف  روٌعل  ىٌأعي  اهنمٌأنٌي  ذكروهٌيفٌالي  ومٌوالليل  ةٌ   سٌم  راتٌعل  ىٌ

أش هدٌأنٌُمم داًٌرس ولٌاألقل،ٌوفروٌعل ىٌالكفاي ةٌأنٌي ذكروهٌأيض اًٌ  سٌم راتٌيفٌالي ومٌوالليل ةٌعل ىٌاألق ل،ٌف األذانٌيق ولٌاملس لمونٌفي ه:ٌ
ٌك لٌعب ادةٌيتعب  دٌهب اٌاإلنس  انٌفه يٌذك رىٌللرس  ولٌعلي هٌالص  الةٌ هللا،ٌويفٌالص الةٌيفٌالتش هدٌيقول  ون:ٌأش هدٌأنٌُمم داًٌعب  دهٌورس وله،ٌب  لٌإن

ٌوالسالم؛ٌألنٌاملتعبدٌجيبٌعليهٌأنٌيالحظٌيفٌعبادتهٌشيئني:
ٌمتثاالًٌألمره. ٌاإلخالصٌهللٌعزٌوجل،ٌوأنهٌفعلٌالعبادةٌتقرابًٌإليه،ٌوا1ٌ
 ٌاملتابعةٌللرسولٌعليهٌالصالةٌوالسالم،ٌوأن هٌفع لٌالعب ادةٌاتباع اًٌللرس ولٌص ل ىٌهللاٌعلي هٌوس ل م،ٌوك أنٌالن لٌص ل ىٌهللاٌعلي هٌوس ل م2ٌٌ

ع اًٌللس ن ةٌفه ذهٌأمامهٌفيهاٌلتتمٌهذهٌالعبادة،ٌحىتٌلوٌتسوكٌاإلنسانٌاتباعاًٌللسنةٌفهذهٌذكرى،ٌولوٌقدمٌرجلهٌاليمىنٌعن دٌدخ ولٌاملس جدٌاتبا
ٌذكرى،ٌولوٌقدمٌإدخالٌيدهٌاليمىنٌيفٌالكمٌقبلٌاليسرىٌاتباعاًٌللسن ةٌفهذهٌذكرى.

ٌكلٌأحواهلمٌيذكرونٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌأم اٌال ذكرىٌهب ذهٌالطق وسٌاملبتدع ةٌال نٌم اٌأن زلٌهللاٌهب اٌم نٌس لطانٌ فاملسلمونٌيف
اغاًٌواسعاًٌعندماٌتنتهيٌهذهٌاملناس بة،ٌأوٌاالحتف الٌهب ذهٌاملناس بة،ٌوهل ذاٌفإن هٌم نٌحكم ةٌهللاٌأن هٌفإهناٌتدمرٌأكثرٌمماٌتعمر؛ٌألنٌالقلبٌجيدٌفٌر

ٌماٌمنٌبدعةٌتقامٌإالٌوينهدمٌمنٌالسن ةٌمثلهاٌأوٌأكثر.
ٌكان تٌه ذهٌاملناس بةٌانتص اراًٌللمس لمنيٌيفٌعه دٌالن لٌعلي هٌالص الةٌوالس الم،ٌأو ٌكلٌمنٌأقامٌعي داًٌأليٌمناس بة،ٌس واء انتص اراًٌٌإذًا
إنٌهللاٌ»هلمٌفيماٌبعد،ٌأوٌانتصارٌقوميةٌفإنهٌمبتدع،ٌوقدٌَقدَِّمٌالن لٌعلي هٌالص الةٌوالس المٌاملدين ةٌفوج دٌلألنص ارٌعي دينٌيلعب ونٌفيهم اٌفق ال:ٌ

عي اداًٌس وىٌ،ٌمم اٌي دلٌعل ىٌأنٌالرس ولٌص ل ىٌهللاٌعلي هٌوس ل مٌالٌد بٌأنٌ  د ٌأمت هٌأ(2)«قدٌأبدلكمٌخبريٌمنهماٌعيدٌالفطرٌوعيدٌاألض حى
ٌاألعيادٌالشرعيةٌالنٌشرعهاٌهللاٌعزٌوجل.
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منٌالذنوبٌحيثٌقدٌيغفرٌلهٌماٌتقدمٌمنٌذنبه،ٌوالغافلٌيفرحٌبعيدٌالفطر؛ٌألنهٌختلصٌمنٌالصومٌالذيٌجيدٌفيهٌالعناءٌ
ٌواملشقة،ٌوفرقٌبنيٌالفرحني.

ٌلإلنسانٌ ٌظاهرة؛ٌألنهٌأييتٌبعدٌعشرٌذيٌاحلجةٌالنٌيسن  فيهاٌاإلكثارٌمنٌأماٌعيدٌاألضحىٌفمناسبتهٌأيضًا
ٌإىلٌهللاٌمنٌهذهٌاألايمٌ»ذكرٌهللاٌ ٌعزٌوجلٌ ،ٌفإنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌقال:ٌ ٌأحب  ماٌمنٌأايمٌالعملٌالصاحلٌفيهن 

والٌاجلهادٌيفٌسبيلٌهللاٌإالٌرجلٌخرجٌبنفسهٌومالهٌوملٌيرجعٌمنٌذلكٌ»؛ٌقالوا:ٌوالٌاجلهادٌيفٌسبيلٌهللا؟ٌقال:ٌ«العشر
ٌكما(1)«ٌبشيء أنهٌابلنسبةٌللحجاجٌمناسبتهٌظاهرة؛ٌألنٌالواقفنيٌبعرفةٌيطلعٌهللاٌعليهم،ٌويشهدٌمالئكتهٌأبهنمٌيرجعونٌٌ.

ٌكيومٌالعيدٌيفٌالفطرٌالذيٌيليٌرمضان،ٌففيهٌنوعٌ مغفوراًٌهلمٌفيتخلصونٌمنٌالذنوب،ٌفكانٌيومٌالعيدٌالذيٌيليٌيومٌعرفة
ٌمنٌالشكرٌهللٌعزٌوجلٌعلىٌهذهٌالنعمة.

عةٌفمناسبتهٌظاهرةٌأيضاً؛ٌألنٌهذاٌاليومٌفيهٌاملبدأٌواملعاد،ٌففيهٌخلقٌآدم،ٌوفيهٌأخرجٌمنٌاجلنة،ٌونزلٌأماٌيومٌاجلم
ٌتقومٌالساعة،ٌفهوٌيومٌعظيم؛ٌوهلذاٌصارٌيومٌعيدٌلألسبوع،ٌوماٌعداٌذلكٌ إىلٌاألروٌلتعمرٌاألروٌببنيه،ٌوفيهٌأيضًا

سلمنيٌاليومٌمنٌعيدٌلغزوةٌبدرٌيفٌالسابعٌعشرٌمنٌرمضان،ٌفليسٌيفٌالشريعةٌاإلسالميةٌأعياد،ٌحىتٌماٌيفعلهٌبعضٌامل
وماٌيفعلهٌبعضٌاملسلمنيٌمنٌعيدٌمليالدٌالرسولٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌوماٌيفعلهٌبعضٌاملسلمنيٌمنٌعيدٌللمعراجٌليلةٌ

ٌكلٌهذاٌالٌأصلٌله،ٌبلٌبعضهٌليسٌلهٌأصلٌحىتٌمنٌالناحيةٌالتارخيية،ٌفإنٌاملعراج ليسٌيفٌليلةٌٌسبعٌوعشرينٌمنٌرجب،
سبعٌوعشرينٌمنٌرجب،ٌبلٌإنهٌيفٌربيعٌاألولٌقبلٌاهلجرةٌبنحوٌسنةٌأوٌسنتنيٌأوٌثال ٌحسبٌاالختالفٌبنيٌالعلماء،ٌ

ٌوامليالدٌأيضاًٌليسٌيفٌيومٌالثاينٌعشرٌمنٌربيعٌاألول،ٌبلٌحق قٌالفلكيونٌاملتأخرونٌأبنهٌيومٌالتاسعٌمنٌربيعٌاألول.
أهناٌيفٌالسابعٌعشرٌمنٌرمضان،ٌولكنٌمعٌذلكٌالٌيهمناٌأنٌيصحٌالتاريخ،ٌأوٌأماٌبدرٌفاملشهورٌعندٌاملؤرخنيٌ

ٌالٌيصح،ٌفالذيٌيهمناٌهلٌكانٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌوأصحابهٌيتخذونٌمثلٌهذهٌاألايمٌأعياداً؟
ٌاجلواب:ٌال،ٌإذاًٌإذاٌاختذانهاٌحننٌأعياداً،ٌفإنٌمضمونٌذلكٌأحدٌأمرين:

ٌهللاٌعليهٌوسل مٌوأصحابهٌجاهلنيٌماٌيفٌهذهٌاألايمٌمنٌفضل.األول:ٌأنٌيكونٌالنلٌصل ىٌ
الثاين:ٌأنٌيكونواٌعاملني،ٌولكنهمٌملٌيظهرواٌفضلها،ٌوكتموهٌعنٌالناس،ٌوكالٌاألمرينٌشر،ٌأي:ٌلوٌاهتمناٌالنلٌ

نٌأعلمٌمنهمٌمباٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌوأصحابهٌأبهنمٌملٌيعلمواٌفضلٌهذهٌاألايمٌلوصفناهمٌابجلهل،ٌوكانٌهؤالءٌاملتأخرٌو
ٌعلىٌ ٌللحقٌوتلبيسًا ٌكتمااًن ٌذلك جعلٌهللاٌتعاىلٌهلذهٌاملناسباتٌمنٌالفضل،ٌوإنٌقلنا:ٌإهنمٌيعلمون،ٌولكنهمٌملٌيفعلوا
ٌمثٌالٌيشرعهاٌ ٌفكيفٌيعلمٌالرسولٌعليهٌالصالةٌوالسالمٌأنٌهلذهٌاملناسباتٌأعيادًا ٌعظيماً، ٌشرًا ٌأيضًا الناسٌلكانٌهذا

ْنٌَرب َِّكٌَوإِّْنٌملٌَْتَ ْفَعْلٌَفَماٌبَ لَّْغَتٌرَِّسالََتهٌُلألمة،ٌوهللاٌتعاىلٌق {{{{ٌااملائدة:ٌدٌقالٌله:ٌ}}اَيأَي َُّهاٌالرَُّسوُلٌبَ ل ِّْغٌَماٌأُْنزَِّلٌإِّلَْيَكٌمِّ
ٌليسٌهلا67ٌ ٌبدرٌواملعراجٌوغريها، ٌوالسالمٌوغزوة ٌالنلٌعليهٌالصالة ٌاملناسباتٌالعظيمةٌمنٌوالدة ٌكانتٌهذه ٌفإذا ،ٌ ]

اٌدوهناٌمنٌاببٌأوىلٌأال ٌيكونٌهلاٌأعياد،ٌويكفيناٌيفٌهذاٌهديٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌفإنٌهديٌالنلٌأعياد،ٌفم

                              
ٌسبقٌخترجيهٌ(1)
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ٌكلٌخطبةٌمجعةٌيقول:ٌ ٌكانٌعليهٌالصالةٌوالسالمٌيعلنهٌيف ٌكما خريٌاهلديٌهديٌ»صل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌخريٌاهلدي،
ٌ.(1)«ُممدٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م

 :ٌحكمٌصالةٌالعيد
ٌأهناٌفرو.لٌاألول:ٌالقٌو
ٌوهذاٌالقولٌاألولٌيفٌاملسألة،ٌومعلومٌأنٌالفروٌدتاجٌإىلٌدليل،ٌوالدليلٌعلىٌهذاٌماٌيلي:ٌ
أمرٌالنساءٌأنٌخيرجَنٌلصالةٌالعيد،ٌحىتٌإنهٌأمرٌاحليَّض،ٌوذواتٌاخلدورٌأنٌ» ٌأنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م:1ٌٌ

ٌوأمرٌاحليَّ ٌاملصلىخيرجنٌيشهدنٌاخلري،ٌودعوةٌاملسلمني، ٌكانٌالنلٌٌ(2)«ضٌأنٌيعتزلَن ٌواألمرٌيقتضيٌالوجوب،ٌوإذا ،
ٌلسنٌمنٌأهلٌاالجتماع،ٌوهلذاٌالٌ صل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌأمرٌالنساء،ٌفالرجالٌمنٌاببٌأوىل،ٌألنٌاألصلٌيفٌالنساءٌأهنن 

ٌ ٌليصلنيٌالعيد ٌالعيد ٌمصلى ٌإىل ٌخيرجن ٌأن ٌأمرهن ٌفإذا ٌاملساجد، ٌيف ٌاجلماعة ٌودعوةٌتشرعٌهلنٌصالة ٌاخلري ويشهدن
ٌهذاٌعلىٌأهناٌعلىٌالرجالٌأوجب،ٌوهوٌكذلك. ٌاملسلمنيٌدل 

ٌمواظبةٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌوخلفائهٌالراشدينٌعلىٌهذاٌالعملٌالظاهر،ٌاوهذاٌجيعلهٌبعضٌالعلماء2ٌٌ  
ظاهر،ٌوعدمٌختلفهٌعنهٌيدلٌعلىٌدلياًل[ٌعلىٌالوجوب،ٌفيقولون:ٌإنٌمواظبةٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌعلىٌهذاٌالعملٌال

ٌأتكدهٌووجوبه،ٌوإنٌكانٌهذاٌفيهٌنظر؛ٌألنٌاألصلٌيفٌاملداومةٌعلىٌالشيءٌإذاٌملٌيكنٌفيهٌأمر ٌاالستحباب.
 ٌأهناٌمنٌشعائرٌالدينٌالظاهرة،ٌوشعائرٌالدينٌالظاهرةٌفروٌكاألذان،ٌفاألذانٌواإلقامةٌمنٌفرووٌالكفاية؛3ٌٌ

ٌةٌاملعلنة،ٌهكذاٌقالٌبعضٌأهلٌالعلم.ألهنماٌمنٌشعائرٌالدينٌالظاهٌر
ولكنٌأصحٌطريقٌلالستداللٌعلىٌوجوبٌصالةٌالعيدينٌهوٌأمرٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌبذلك،ٌوأماٌمواظبتهٌ

ٌعلىٌهذا،ٌوكوهناٌمنٌشعائرٌالدينٌالظاهرةٌفهيٌتؤيدٌالوجوبٌوالٌتعينه.
ٌأهناٌسن ة.ٌالقولٌالثاين:ٌ

ٌعليهٌوسل مٌملاٌعلمٌاألعرايبٌفرائضٌاإلسالم،ٌومنهاٌالصلواتٌاخلمس،ٌعندماٌواستدلٌهؤالءٌأبنٌالنلٌصل ىٌهللا
ٌغريها؟ٌقال:ٌ ٌكلٌصالةٌغريٌالصلواتٌاخلمسٌداخلةٌيفٌ(3)«الٌإالٌأنٌتطوع»قالٌاألعرايب:ٌهلٌعلي  ٌعامٌفإن ،ٌوهذا

إالٌأنٌتفعلهاٌعلىٌسبيلٌٌ،ٌأي:«إالٌأنٌتطوع»أي:ٌليستٌواجبةٌ«ٌال»هذا،ٌوقدٌقالٌالرسولٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م:ٌ
ٌالتطوع،ٌوهذاٌمذهبٌمالكٌوالشافعي.

ٌأهناٌفروٌعنيٌعلىٌكلٌأحد.ٌالقولٌالثالث:
وأنهٌجيبٌعلىٌمجيعٌاملسلمنيٌأنٌيصلواٌصالةٌالعيد،ٌومنٌختلفٌفهوٌآمث،ٌوإىلٌهذاٌذهبٌأبوٌحنيفةٌواختارهٌٌ

ٌشيخٌاإلسالمٌابنٌتيميةٌ ٌرمحهٌهللاٌ_.

                              
ٌسبقٌخترجيهٌ(1)
ٌ(ٌعنٌأمٌعطيةٌرضيٌهللاٌعنها.890(؛ٌومسلمٌ)980أخرجهٌالبخاريٌ)ٌ(2)
 (ٌعنٌطلحةٌبنٌعبيدٌهللاٌرضيٌهللاٌعنه.11(؛ٌومسلمٌ)2678أخرجهٌالبخاريٌ)ٌ(3)
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أمرٌالنساءٌحىتٌاحليَّض،ٌوذواتٌاخلدورٌأنٌخيرجَنٌإىلٌاملصلىٌ»ىٌهللاٌعليهٌوسل م:ٌواستدلٌهؤالءٌأبنٌالنلٌصلٌ 
ٌكانتٌفروٌكفايةٌلكانٌالرجالٌقدٌقامواٌٌ(1)«ليشهدنٌاخلريٌودعوةٌاملسلمني ،ٌوهذاٌيدلٌعلىٌأهناٌفروٌعني؛ٌألهناٌلو

ٌهبا،ٌوهذاٌعنديٌأقربٌاألقوالٌاوهوٌالراجح[.
َمامٌٌُ(3)َقاتَ َلُهمٌٌُ(2)ُلٌبَ َلدٌٍإَِّذاٌتَ َرَكٌصالةٌالعيدٌأَهٌٌْ ٌ:ٌ(4)اإلِّ

أي:ٌإذاٌتركٌصالةٌالعيدٌأهلٌبلدٌفإنٌاإلمامٌيقاتلهم،ٌأي:ٌإنٌملٌيفعلوها،ٌفإذاٌعلمٌاإلمامٌأنٌهؤالءٌتركوها،ٌ
ٌودعاهمٌإىلٌفعلها،ٌولكنهمٌأصرواٌعلىٌالرتك،ٌفإنهٌجيبٌعليهٌأنٌيقاتلهمٌحىتٌيصلوا.

ليسٌكلٌمنٌجازتٌمقاتلتهٌجازٌقتله،ٌوالٌيلزمٌمنٌوجوبٌاملقاتلةٌأنٌيكونٌواملقاتلةٌغريٌالقتل،ٌفهيٌأوسع،ٌف
تَ تَ ُلواٌَفَأْصلُِّحواٌب ٌَ َنٌاْلُمْؤمِّنِّنَيٌاق ْ ٌمِّ نَ ُهَماٌَفإِّْنٌبَ َغْتٌاملقاتلٌكافراً،ٌبلٌقدٌيكونٌمؤمناًٌويقاتلٌكماٌقالٌتعاىل:ٌ}}َوإِّْنٌطَائَِّفَتانِّ ي ْ

ٌاَّللٌٌََّإِّْحَداُُهَاٌَعَلىٌاأُلْخَرىٌفَ َقاتُِّلوا ُطواٌإِّنَّ ٌَوأَْقسِّ ْلَعْدلِّ نَ ُهَماٌابِّ ٌَتفِّيَءٌإِّىَلٌأَْمرٌِّاَّللٌََِّّفإِّْنٌَفاَءْتٌَفَأْصلُِّحواٌبَ ي ْ ٌتَ ْبغِّيٌَحىتَّ ٌالَّنِّ ٌدِّبُّ
ٌَأَخَوْيُكْم{{{{ٌااحلجرات:ٌ َاٌاْلُمْؤمُِّنوَنٌإِّْخَوة ٌَفَأْصلُِّحواٌَبنْيَ طِّنَيٌ*{{}إِّمنَّ الفئةٌالباغيةٌمعٌأهناٌ[ٌ،ٌفأوجبٌقتال9ٌ،10ٌاْلُمْقسِّ

ٌمؤمنةٌالٌخترجٌعنٌاإلميانٌابلقتال.

                              
ٌسبقٌخترجيهٌ(1)
ٌعيدٌمنٌليسواٌأَْهَلٌبلٍدٌ؟مسألة:ٌوإنٌتركٌصالةٌٌ(2)

ٌكاجلمع  ة،ٌأم  اٌالب  دوٌ أي:ٌمجاع  ةٌيفٌال  ه،ٌوه  مٌقريب  ونٌم  نٌاملدين  ة،ٌف  إهنمٌالٌيق  اتلون؛ٌألهن  اٌإمن  اٌم  بٌعل  ىٌأه  لٌالق  رىٌواألمص  ار
ٌكماٌالٌتقامٌفيهمٌصالةٌاجلمعة. ٌالرح لٌوماٌأشبههمٌفالٌتقامٌفيهمٌصالةٌالعيد

تٌاألحوال.ٌاملرادٌابإلمامٌعندٌالفقهاءٌهوٌأعلىٌسلطة ٌيفٌالبلد،ٌوكانٌاملسلمونٌفيماٌسبقٌإمامهمٌواحد،ٌلكنٌتغري 
 

ٌكفر»فإذاٌقالٌقائل:ٌإنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌقال:ٌٌ(3) ،ٌوهذاٌيدلٌعلىٌأهنمٌم اٌدام واٌمس لمنيٌفقت اهلمٌ(3)«سبابٌاملسلمٌفسوقٌوقتاله
ٌحرام،ٌفماٌاجلواب؟

ٌكفرٌماٌملٌيوجدٌيف ٌٌالشرعٌماٌيبيحهٌأوٌيوجبه.فاجلواب:ٌأنٌقتالٌاملسلم
ٌك األذان،ٌوك انٌ وأجابٌبعضٌالعلماء:ٌأبنٌهذهٌمنٌشعائرٌاإلس المٌالظ اهرةٌالب ارزةٌال نٌيتمي زٌهب اٌالش عبٌاملس لمٌع نٌغ ريه،ٌفه ي

يءٌم نٌالنظ ر؛ٌ،ٌهك ذاٌق الوا.ٌواملس ألةٌفيه اٌش (3)«أن هٌإذاٌن زلٌبق ومٌفس معٌاألذانٌت ركهمٌوإالٌق اتلهم»منٌهديٌالنلٌعليهٌالص الةٌوالس الم:ٌ
ألنٌالقتالٌقدٌيستلزمٌالقتلٌفقدٌيدافعٌهؤالءٌعنٌأنفسهم،ٌفيحصلٌاشتباكٌوقتل،ٌلكنٌهذاٌالقتلٌليسٌمقصوداًٌابلذات.ٌواحل ديثٌامل ذكورٌ
مٌالٌيدلٌعلىٌاملطلوب؛ٌألنٌقت الٌالن لٌص ل ىٌهللاٌعلي هٌوس ل مٌمل نٌملٌيس معٌاألذانٌم نهمٌل يسٌم نٌأج لٌت ركٌاألذان،ٌولك نٌم نٌأج لٌأنٌع د

ٌأذاهنمٌدليلٌعلىٌأهنمٌغريٌمسلمنيٌفيقاتلهمٌعلىٌالكفرٌالٌعلىٌتركٌاألذان.
 

ٌمسألة:ٌهلٌيقاتلهمٌغريٌاإلمام؟ٌ(4)
ٌك  لٌم  نٌرأىٌمنك  راًٌأنك  رهٌابلفع  لٌ اجل  واب:ٌالٌجي  وزٌأنٌيق  اتلهم؛ٌألنٌه  ذاٌافتي  اتٌعل  ىٌوفٌاألم  ر،ٌول  وٌف  تحٌالب  ابٌللن  اس،ٌوص  ار

ٌكثرٌي ٌكثرياًٌمنٌالناس،ٌالٌيدركونٌمدىٌاخلطورةٌيفٌمثلٌهذاٌاألم رٌفرمب اٌيعتق دٌأنٌه ذاٌالش يءٌح رامٌوالتغيريٌابليدٌحلصلٌيفٌهذاٌفوضى ة؛ٌألن
ٌكث ري؛ٌوهل ذاٌق الٌ فيحاولٌتغيريه،ٌوهوٌحالل،ٌويسطوٌعل ىٌم نٌفعل هٌحبج ةٌأن هٌح رام،ٌوأنٌم نٌرأىٌمنك راًٌفليغ ريهٌبي ده،ٌفيحص لٌيفٌه ذاٌش ر

أوٌانئبه،ٌوكذلكٌالتعزيراتٌالٌيقومٌبتقديرهاٌإالٌاإلمامٌأوٌانئب ه،ٌواملقاتل ةٌيفٌه ذاٌوش بههٌالٌيق ومٌهب اٌالعلماء:ٌإنٌاحلدودٌالٌيقيمهاٌإالٌاإلمامٌ
ٌإالٌاإلمامٌأوٌانئبه،ٌوليسٌلكلٌأحدٌأنٌيفعلٌماٌشاء.
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 :ٌوقتٌصالةٌالعيد
ٌكوقتٌصالةٌالضحى ،ٌومعلومٌأنٌصالةٌالضحىٌتكونٌمنٌارتفاعٌالشمسٌقيدٌرمحٌبعدٌ(1)صالةٌالعيدٌوقتها

ٌطلوعها،ٌوهوٌمبقدارٌربعٌساعةٌتقريباً.
ياًٌبَ ْعَدٌالصٌُّ َهاٌَماشِّ ٌإِّلَي ْ َْأُمومِّ

ٌ:حكُمٌتَ ْبكِّريٌِّامل ٌْبحِّ
ٌكانٌاملصلىٌقريباً،ٌٌ ٌأنٌيبك رٌاملأمومٌإىلٌصالةٌالعيدٌمنٌبعدٌصالةٌالفجر،ٌأوٌمنٌبعدٌطلوعٌالشمسٌإذا يسن 

ٌكانتٌالبلدةٌصغريةٌوالصحراءٌقريبة. ٌكماٌلو
،ٌلكنٌمصلىٌالعيدٌيفٌعهدٌرسولٌهللاٌ(2)«الٌخيرجٌإالٌإذاٌطلعتٌالشمس»وكانٌابنٌعمرٌ ٌرضيٌهللاٌعنهماٌ :ٌ

ٌكانٌقريباًٌميكنٌلإلنسانٌأنٌخيرجٌبعدٌطلوعٌالشمسٌويدركٌالصالة.صل ىٌهللا ٌكابنٌعمر ٌٌعليهٌوسل مٌويفٌعهدٌالصحابة
ٌوالدليلٌعلىٌسنيةٌاخلروجٌبعدٌصالةٌالصبحٌماٌيلي:

ٌكانٌخيرجٌإىلٌاملصلىٌإذاٌطلعتٌالشمس،1ٌٌ  ٌعملٌالصحابةٌ ٌرضيٌهللاٌعنهمٌ ؛ٌألنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م
ٌاسٌقدٌحضرواٌوهذاٌيستلزمٌأنٌيكونواٌقدٌتقدموا.وجيدٌالن

ٌ ٌوألنٌذلكٌسبقٌإىلٌاخلري.2ٌ
ٌ ٌوألنهٌإذاٌوصلٌإىلٌاملسجدٌوانتظرٌالصالة،ٌفإنهٌالٌيزالٌيفٌصالة.3ٌ
ٌ ٌوألنهٌإذاٌتقدمٌدصلٌلهٌالدنوٌمنٌاإلمام.4ٌ

ٌكلٌهذهٌالعللٌمقصودةٌيفٌالشرع.
ٌ«ٌماشياًٌ»
ٌأنٌخيرجٌماشياً،ٌالٌعلىٌٌ ٌٌ أي:ٌيسن  ٌكماٌجاءٌعنٌعلي سيارة،ٌوالٌعلىٌمحار،ٌوالٌعلىٌفرس،ٌوالٌعلىٌبعري

ٌكبعدٌاملصلى،ٌأوٌمروٌيفٌاإلنسان،ٌأوٌٌ(3)«السن ةٌأنٌخيرجٌإىلٌالعيدٌماشياًٌ»رضيٌهللاٌعنهٌ :ٌ ٌكانٌهناكٌعذر ولكنٌإذا
ٌماٌأشبهٌذلك،ٌفالٌحرجٌأنٌخيرجٌإليهاٌراكباً.

                              
ٌكصالةٌالضحى؟ٌ(1) ٌفإذاٌقالٌقائل:ٌماٌالدليلٌعلىٌأنٌوقتها

.ٌوق دٌ(1)مٌوخلف اءهٌالراش دينٌملٌيص لوهاٌإالٌبع دٌارتف اعٌالش مسٌقِّي دٌرم حفاجلواب:ٌالدليلٌعل ىٌه ذاٌأنٌالن لٌص ل ىٌهللاٌعلي هٌوس لٌ 
ٌكماٌرأيتموينٌأصلي»قالٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م:ٌ م نٌأح د ٌ»،ٌويفٌرواي ة:ٌ«ٌمنٌعملٌعم الًٌل يسٌعلي هٌأم رانٌفه وٌرد»،ٌوقال:ٌ«ٌصلوا
ٌ«ٌ.يفٌأمرانٌهذاٌماٌليسٌمنهٌفهوٌرد

ٌكٌ ب  دٌالس  ماء،ٌوذل  كٌأنٌالش  مسٌإذاٌطلع تٌص  ارٌلك  لٌش  اخصٌ ٌأي:ٌلك  لٌش  يءٌمرتف  عٌ ٌآخ رٌوق  تٌالعي  دٌزوالٌالش  مسٌع  ن
ٌظلٌمنٌجهةٌالغرب،ٌوكلماٌارتفعتٌنقصٌالظل،ٌفإذاٌانتهىٌنقصهٌوبدأٌابلزايدة،ٌفهذهٌعالمةٌزوالٌالشمس.

 

ٌ(.73ص)«ٌمسنده»أخرجهٌالشافعيٌيفٌٌ(2)
ٌ(636ٌلبا ىٌ ىٌاإلرواءٌ)ٌ(.ٌوحسنهٌاأل1296(ٌوحسنه؛ٌوابنٌماجهٌ)530رواهٌالرتمذيٌ)ٌ(3)
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ٌ«ٌبعدٌالصبح»
ٌاجلماعةٌمعٌالناس،ٌوهذاٌأي:ٌبعدٌصالةٌالصبح،ٌفالٌخي رجٌبعدٌالفجر؛ٌألنهٌلوٌخرجٌبعدٌطلوعٌالفجرٌملٌيصل ِّ

ٌحرام.
ٌالصَّاَلةٌِّ:ٌ ٌإِّىَلٌَوْقتِّ َمامِّ أَتَخ رٌِّاإلِّ ٌحكمٌَُ

ٌيسن ٌأنٌيتأخرٌاإلمامٌإىلٌوقتٌالصالة.
،ٌوهذاٌيدلٌ(1)«ٌكانٌإذاٌخرجٌإىلٌالعيدٌفأولٌشيءٌيبدأٌبهٌالصالة»ودليلٌذلك:ٌأنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌ

ٌعلىٌأنهٌالٌدضرٌفيجلس،ٌبلٌدضرٌويشرعٌيفٌالصالة.
ٌاخلريٌ ٌيريدون ٌالذين ٌاجلمعة ٌبعضٌأئمة ٌيفعله ٌما ٌوأما ٌيتأخر، ٌأن ٌلإلمام ٌالسن ة ٌإن وكذلكٌنقولٌيفٌاجلمعة:

«ٌفكأمناٌقربٌبدنةمنٌراحٌيفٌالساعةٌاألوىلٌ»فيتقدمونٌليحصلواٌعلىٌأجرٌالتقدمٌالواردٌيفٌقولهٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م:ٌ
،ٌفهؤالءٌيثابونٌعلىٌنيتهم،ٌوالٌيثابونٌعلىٌعملهم؛ٌألنهٌخالفٌهديٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌفالنلٌصل ىٌهللاٌ(2)

ٌكانٌهذاٌمنٌاخلريٌلكانٌأولٌفاعلٌلهٌرسولٌهللاٌصل ىٌ عليهٌوسل مٌيفٌصالةٌاجلمعةٌإمناٌأييتٌعندٌاخلطبةٌوالٌيتقدم،ٌولو
ٌهللاٌعليهٌوسل م.

وكذلكٌأيضًاٌهناٌدليلٌنظريٌوهو:ٌأنٌاإلمامٌيُنتظرٌوالٌينتظر،ٌأي:ٌالناسٌينتظرونه،ٌأماٌهوٌفالٌينتظرٌالناسٌ
ٌفإذاٌجاءٌشرعٌيفٌالصالة.

 :ٌحكمٌتقدميٌصالةٌعيدٌاألضحىٌوأنخريٌالفطر
ٌأي:ٌويسن ٌتقدميٌصالةٌاألضحى،ٌوعكسهٌالفطر،ٌأي:ٌأتخريٌصالةٌالفطر.

ٌودليلٌهذاٌأثرٌونظر.
ٌثر:أماٌاأل

ٌكانٌيصليٌصالةٌعيدٌاألضحىٌإذاٌارتفعتٌالشمسٌقيدٌرمح،ٌ» ٌماٌرويٌعنٌالنلٌعليهٌالصالةٌوالسالم1ٌٌ أنه
ٌ.(3)«وصالةٌالفطرٌإذاٌارتفعتٌقيدٌرُمني

ٌكتبٌإىلٌعمروٌبنٌحزم:2ٌٌ أنٌعج لٌاألضحى،ٌوأخ رٌالفطر،ٌوذك ِّرٌالناسٌيفٌ» ٌأنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م
ٌ.(4)«ٌاخلطبة

ٌالفطر؛ٌألنٌٌالنظر:ٌأما ٌالوقتٌليتسعٌوقتٌإخراجٌزكاة ٌعيدٌالفطرٌُمتاجونٌإىلٌامتداد فألنٌالناسٌيفٌصالة
أمرٌأنٌتؤد ىٌقبلٌخروجٌالناسٌإىلٌ»أفضلٌوقتٌخترجٌفيهٌزكاةٌالفطرٌصباحٌيومٌالعيدٌقبلٌالصالة؛ٌحلديثٌابنٌعمر:ٌ

ٌس.،ٌومعلومٌأنهٌإذاٌأتخرتٌالصالة،ٌصارٌهذاٌأوسعٌللنا(1)«الصالة

                              
ٌسبقٌخترجيهٌ(1)
ٌسبقٌخترجيهٌ(2)
ٌ(.144رقمٌ)«ٌالتلخيص»أخرجهٌاحلسنٌبنٌأمحدٌالبناءٌيفٌكتابٌاألضاحيٌكماٌيفٌٌ(3)

ٌ

ٌ(.74ص)«ٌمسنده»أخرجهٌالشافعيٌيفٌٌ(4)
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وأماٌعيدٌاألضحىٌفإنٌاملشروعٌاملبادرةٌابلتضحية؛ٌألنٌالتضحيةٌمنٌشعائرٌاإلسالم،ٌوقدٌقرهناٌهللاٌعزٌوجلٌيفٌٌ
ٌ ٌَونُُسكِّيٌَوَُمَْياَيٌَومَمَايتِّ ٌَصاَليتِّ ٌإِّنَّ ٌلِّرَّبَِّكٌَواحْنَْرٌ*{{{{ٌاالكوثر[ٌ،ٌوقال:ٌ}}ُقْل ٌٌكتابهٌابلصالةٌفقال:ٌ}}َفَصل ِّ َّللٌََِِّّّرب ِّ

ٌ*{{{{ٌااألنعام[ٌ،ٌففعلهاٌمبادرًاٌهباٌيفٌهذاٌاليومٌأفضل،ٌوهذاٌإمناٌدصلٌإذاٌقدمتٌالصالة؛ٌألنهٌالٌميكنٌأنٌاْلَعاَلمِّنيٌَ
ٌتذبحٌاألضحيةٌقبلٌالصالة.

ٌ*ٌحكمٌمنٌعلمٌابلعيدٌبعدٌالزوال:
ذلكٌماٌٌفإنٌملٌيعلمٌابلعيدٌإالٌبعدٌالزوالٌفإهنمٌالٌيصلون،ٌوإمناٌيصلونٌمنٌالغدٌيفٌوقتٌصالةٌالعيد،ٌودليل

ٌعليناٌهاللٌشوالٌفأصبحناٌصياماً،ٌفجاءٌركبٌيفٌآخرٌ»رواهٌأبوٌعمريٌبنٌأنسٌعنٌعمومةٌلهٌمنٌاألنصارٌقالوا:ٌ ُغمَّ
النهار،ٌفشهدواٌأهنمٌرأواٌاهلاللٌابألمس،ٌفأمرٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌالناسٌأنٌيفطرواٌمنٌيومهم،ٌوأنٌخيرجواٌغداًٌ

،ٌفإذاٌملٌيعلمٌالناسٌابلعيدٌإالٌبعدٌالزوال،ٌفإنهٌيفٌعيدٌالفطرٌ(3)داود،ٌوالدارقطينٌوحس نهٌ،ٌرواهٌأمحد،ٌوأبو«ٌ(2)لعيدهم
يفطرون؛ٌألنهٌتبنيٌأنٌهذاٌيومٌعيد،ٌويومٌالعيدٌصومهٌحرام،ٌويفٌعيدٌاألضحىٌينتظرونٌالصالةٌفالٌيضحونٌإالٌبعدهاٌ

ٌمنٌالغد.

                                                                                                 
ٌ(.986(؛ٌومسلمٌ)1509أخرجهٌالبخاريٌ)ٌ(1)
ٌأقسامٌالصلواتٌ ىٌقضائها:ٌ(2)

ٌقضائهاٌإىلٌأقسام:ٌفإنٌالصلواتٌتنقسمٌيف
األول:ٌماٌيقض ىٌعل ىٌص فتهٌإذاٌف اتٌوقت هٌم نٌح نيٌزوالٌالع ذرٌالش رعي،ٌمث لٌالص لواتٌاخلم سٌإذاٌفات ت،ٌفإن كٌتقض يهاٌبع دٌ

ٌكانٌنسياانًٌقضيتهاٌإذاٌذكرت. ٌكانٌالعذرٌنوماًٌفتقضيهاٌإذاٌاستيقظت،ٌوإن ٌزوالٌالعذر،ٌفإن
وقته  اٌقب  لٌأنٌيص  ليهاٌالن  اسٌملٌيقض  وهاٌوص  لواٌظه  راً،ٌوإنٌفات  تٌاإلنس  انٌم  عٌالث  اين:ٌم  اٌالٌيقض  ىٌإذاٌف  اتٌكاجلمع  ة،ٌف  إنٌخ  رجٌ

ٌاجلماعةٌفهوٌالٌيقضيهاٌأيضاً،ٌوإمناٌيصليٌبدهلاٌظهراً.
الثالث:ٌماٌالٌيقضىٌإذاٌفاتٌوقتهٌإالٌيفٌوقتهٌمنٌاليومٌالثاين،ٌوهوٌصالةٌالعيد،ٌفإهن اٌالٌتقض ىٌيفٌيومه ا،ٌوإمن اٌتقض ىٌيفٌوقته اٌ

ٌمنٌالغد.
ٌك لٌص الةٌذاتٌاٌال ٌكص الةٌالكس وف،ٌفل وٌملٌيعلم واٌإالٌبع دٌاس الءٌالكس وفٌملٌيقض وا،ٌوهك ذاٌنق ول: رابع:ٌماٌالٌيقض ىٌأص اًل

ٌسببٌإذاٌفاتٌسببهاٌالٌتقضى[. ٌٌ
(؛ٌوال     دارقطين1653ٌ(؛ٌواب     نٌماج     هٌ)3/180(؛ٌوالنس     ائيٌ)1157(؛ٌوأب     وٌداودٌ)5/57ٌ،58«ٌ)املس     ند»أخرج    هٌاإلم     امٌأمح     دٌيفٌٌ(3)
(:1/252ٌ«ٌ)مع املٌالس نن»وق الٌاخلط ايبٌيفٌ«.ٌه ذاٌإس نادٌص حيح»(ٌوق ال:3/316ٌ؛ٌوالبيهق يٌ)«هذاٌإسنادٌحس ن»وقال:ٌ(2/170ٌ)
«ٌالبل    و »،ٌوص    ححهٌاحل    افظٌاب    نٌحج    رٌيفٌ«إس    نادهٌص    حيح(:ٌ»5/27«ٌ)اجملم    وع»وق    الٌالن    وويٌيفٌ«.ٌوح    ديثٌأيبٌعم    ريٌص    حيح»
(483.)ٌ
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 :ٌمكانٌصالةٌالعيد
ٌوينبغيٌأنٌتكونٌقريبة؛ٌلئالٌيشقٌعلىٌالناس.ٌيسنٌإقامتهاٌيفٌالصحراءٌخارجٌالبلد،

ٌكانواٌيصلوهناٌيفٌالصحراء ،ٌولوالٌأنٌهذاٌأمرٌ(1)والدليل:ٌفعلٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌوخلفائهٌالراشدين،ٌفإهنم
ٌمقصودٌملٌيكلفواٌأنفسهمٌوالٌالناسٌأنٌخيرجواٌخارجٌالبلد.

ٌحكمٌصالةٌالعيدٌ ىٌاملسجد:ٌ
ٌيفٌجامعٌالبلدٌبالٌعذر.ٌٌتكرهٌإقامةٌصالةٌالعيد

ٌهوٌ ٌهذا ٌالعيد، ٌويصلوا ٌإىلٌالصحراء، ٌأنٌخيرجوا ٌألهلٌاملدينة ٌيسن  ٌكغريها، ٌاملدينة ٌأن ٌفظاهر ٌيفٌاملدينة أما
ٌكانٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌيفعله،ٌويكرهٌأنٌيصلواٌيفٌاملسجدٌالنبويٌإالٌلعذر،ٌلكنٌماٌزالٌالناسٌمنٌ ٌكما األفضل

ٌالعيدٌيفٌاملسجدٌالنبوي.قدميٌالزمانٌيصلونٌ
ٌكانواٌخيرجونٌعنٌاملسجدٌ أماٌيفٌمكةٌفالٌأعلمٌأنٌالرسولٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌأوٌأحدًاٌمنٌالذينٌتولواٌمكة

مكةٌاملشرفة،ٌولعلٌاحلكمةٌمنٌذلكٌ ٌوهللاٌأعلمٌ ٌأنٌالصالةٌيفٌالصحراءٌيفٌمكةٌ«ٌالرووٌاملربع»احلرام،ٌوهلذاٌاستثىنٌيفٌ
ٌكانتٌصالةٌالعيدٌيفٌنفسٌاملسجدٌاحلرام.ٌصعبة؛ٌألهناٌجبال ٌوأودية،ٌفيشقٌعلىٌالناسٌأنٌخيرجوا،ٌفلهذا

ٌإذاٌصلواٌيفٌاجلامعٌلعذرٌفالٌكراهة.ٌتنبيه:
ٌوالعذرٌمثل:ٌاملطر،ٌوالرايحٌالشديدة،ٌواخلوفٌكماٌلوٌكانٌهناكٌخوفٌالٌيستطيعونٌأنٌخيرجواٌمعهٌعنٌالبلد.

ٌوأنتمٌتقولون:ٌإنٌتركٌالسن ةٌالٌيلزمٌمنهٌالكراهةٌإالٌبدليل؟ٌوإذاٌقالٌقائل:ٌماٌالدليلٌعلىٌالكراهة
ٌكبري ،ٌوهوٌإظهارٌهذهٌالشعريةٌوإبرازها،ٌوهذاٌ ٌكرهٌهذا؛ٌألنهٌيفوتٌبهٌمقصود  فاجلوابٌعلىٌذلكٌأنٌنقول:ٌإمنا

شقة،ٌوهذاٌيدلٌشيءٌمقصودٌللشارع،ٌوكماٌأسلفناٌفيماٌسبقٌأنٌالرسولٌعليهٌالصالةٌوالسالمٌأمرٌابخلروجٌإليهاٌمعٌامل
ٌعلىٌالعنايةٌهبذاٌاخلروج.

 :ٌحكمٌاألكلٌقبلٌصالةٌعيدٌالفطرٌوبعدٌاألضحى
كانٌالٌ»ُيسنٌُّأكلٌاإلنسانٌقبلٌصالةٌعيدٌالفطر،ٌاقتداءٌابلنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌفإنهٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌ

حىتٌأيكلٌ» صلٌهباٌالسنة؛ٌألنٌلفظٌاحلديث:ٌلكنٌالواحدةٌالٌٌ(2)«ٌخيرجٌيومٌالفطرٌحىتٌأيكلٌمترات،ٌوأيكلهن ٌوتراًٌ
،ٌوعلىٌهذاٌفالٌبدٌمنٌثال ٌفأكثر:ٌثال ،ٌأوٌ س،ٌأوٌسبع،ٌأوٌتسع،ٌأوٌإحدىٌعشرة،ٌاملهمٌأنٌأيكلٌ«ٌمترات

فحسن،ٌألنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌ فلهٌأنٌيشبع،ٌوإنٌأكلٌسبعاًٌ متراتٌيقطعهاٌعلىٌوتر،ٌوكلٌإنسانٌورغبتهٌفليسٌمقيداًٌ
ٌق ٌوسل م ٌوالٌ»ال: ٌسم ٌذلكٌاليوم ٌيصيبه ٌال ٌفإنه  ٌ ٌالعجوة ٌمن ٌويفٌلفظ:  ٌ ٌمتراتٌالعالية ٌمتراتٌمن ٌتصب حٌبسبع من
ٌ.(3)«سحر

                              
ٌسبقٌخترجيهٌ(1)
ٌأنسٌرضيٌهللاٌعنه.(ٌعن953ٌأخرجهٌالبخاريٌ)ٌ(2)
ٌ(ٌعنٌسعدٌبنٌأيبٌوقاصٌرضيٌهللاٌعنه.155(ٌ)2047(؛ٌومسلمٌ)5445أخرجهٌالبخاريٌ)ٌ(3)
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سبحانٌهللاٌمحايةٌووقايةٌبسبعٌمتراتٌمنٌمترٌالعاليةٌ ٌمكانٌمعروفٌابملدينةٌ ٌأوٌمنٌالعجوة،ٌبلٌإنٌشيخناٌابنٌ
وأنٌاملقصودٌالتمرٌمطلقاً،ٌفعلىٌهذاٌيتصب حٌاإلنسانٌكلٌَّيومٌبسبعٌٌسعديٌ ٌرمحهٌهللاٌ ٌيرىٌأنٌذلكٌعلىٌسبيلٌالتمثيل،

ٌكانٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌأرادهاٌفقدٌحصلٌاملطلوب،ٌوإنٌملٌيردهاٌفالٌشكٌأنٌإفطارٌاإلنسانٌعلىٌ مترات،ٌفإن
ٌكله:ٌهوٌهذاٌالتمرٌاجلامعٌبنيٌثالثةٌأمورٌمنٌأفضلٌاألغذية:ٌاحللوى،ٌوالفاكهة،ٌوالغذاء؛ٌألنٌالتم رٌيشتملٌعلىٌهذا

حلوى،ٌوفاكهةٌيتفك هٌبهٌاإلنسان،ٌوغذاء،ٌوهلذاٌالٌمدٌمثلٌالتمرٌشيئاًٌمنٌالثمرٌالٌيفسدٌإذاٌأبطأ،ٌبلٌهوٌدائماًٌصاحلٌ
ٌلألكل،ٌإالٌإذاٌأساءٌاإلنسانٌكنزه،ٌأوٌماٌأشبهٌذلك.

ٌوعلىٌكلٍ ٌأيكلٌمتراتٌأقلهاٌثال ٌقبلٌأنٌخيرجٌلصالةٌعيدٌالفطر.
 (1)قبلٌصالةٌاألضحىٌحىتٌيضحيٌوالٌأيكلٌ

ٌ ٌالنحرٌحىتٌ»أحلديثٌبريدة: ٌيوم ٌوالٌيطعم ٌحىتٌيفطر، ٌالفطر ٌالٌخيرجٌيوم ٌوسل م ٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليه كان
ٌ.(2)رواهٌأمحد«ٌيصلي

وألنٌذلكٌأسرعٌإىلٌاملبادرةٌيفٌاألكلٌمنٌأضحيته،ٌواألكلٌمنٌاألضحيةٌواجبٌعندٌبعضٌالعلماء؛ٌلقولٌهللاٌ
َهاٌَوأَْطعُِّموا{{{{ٌااحلج:ٌتعاىل:ٌ}}َفكٌُ ن ْ أنٌميسكٌعنٌاألكلٌيفٌعيد28ٌ،36ٌُلواٌمِّ [ٌ،ٌفبدأٌابألمرٌابألكل،ٌفاألفضلٌإذاًٌ

ٌاألضحىٌحىتٌأيكلٌمنٌأضحيتهٌالنٌأمرٌابألكلٌمنها.
أماٌاحلكمةٌمنٌتقدميٌاألكلٌيفٌعيدٌالفطرٌفمنٌأجلٌ قيقٌاإلفطارٌمنٌأولٌالنهار؛ٌألنٌاليومٌالذيٌكانٌقبلهٌ

بٌصومه،ٌوهذاٌاليومٌيومٌجيبٌفطره،ٌفكانتٌاملبادرةٌبتحقيقٌهذاٌأفضل،ٌوعليهٌفلوٌأكلٌهذهٌالتمراتٌقبلٌأنٌيومٌجي
ٌيصليٌالفجرٌحصلٌاملقصود؛ٌألنهٌأكلهاٌيفٌالنهار،ٌواألفضلٌإذاٌأرادٌأنٌخيرج.

ٌلباسٌاملصلىٌيومٌالعيدٌحنيٌخروجه:
ٌيشملٌاإلمامٌواملأمٌو ٌأنٌخيرجٌعلىٌأحسنٌهيئة،ٌوهذا ٌكأنٌدفٌالشارب،ٌويقل مٌُيسن  م،ٌيفٌلباسهٌويفٌهيئته

األظفار،ٌويتنظ ف،ٌويلبسٌأحسنٌثيابه.ٌوهذاٌخيتلفٌابختالفٌالناس،ٌفمنٌالناسٌمنٌأحسنٌثياهبمٌالقمص،ٌومنٌالناسٌ
ذاٌمنٌأحسنٌثياهبمٌالثيابٌالفضفاضة،ٌومنٌالناسٌمنٌأحسنٌثياهبمٌاملشاحلٌمعٌماٌ تها،ٌوذلكٌإظهاراًٌللسرورٌوالفرحٌهب

ٌاليوم،ٌو داثًٌبنعمةٌهللاٌ داثًٌفعلياً؛ٌألنٌهللاٌإذاٌأنعمٌعلىٌعبدهٌنعمةٌدبٌأنٌيرىٌأثرٌنعمتهٌعلىٌعبده.

                              
إذاٌملٌيكنٌلديهٌأضحيةٌفإنهٌالٌيش رعٌل هٌاإلمس اكٌع نٌاألك لٌقب لٌالص الة،ٌب لٌه وٌابخلي ار،ٌفل وٌأك لٌقب لٌأنٌخي رجٌإىلٌالص الةٌفإنن اٌالٌٌ(1)

ٌنقولٌله:ٌإنكٌخالفتٌالسن ة.
(ٌاإلحس   ان؛2812ٌ(؛ٌواب  نٌحب  انٌ)1426(؛ٌواب  نٌخزمي   ةٌ)1756(؛ٌواب  نٌماج  هٌ)542(؛ٌوالرتم   ذيٌ)5/352ج  هٌاإلم  امٌأمح  دٌ)أخٌرٌ(2)

ح    ديثٌحس    نٌرواهٌالرتم    ذيٌواب    نٌماج    هٌواحل    اكمٌأبس     انيدٌ(:ٌ»2/826«ٌ)اخلالص    ة»(ٌوص    ححه.ٌوق    الٌالن    وويٌيف1/294ٌواحل    اكمٌ)
ٌاه .«ٌصحيحة
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ٌحكُمٌصالةٌالعيدٌللمسافر:ٌ
ٌالناسٌعلىٌاملشهورٌمنٌاملذهبٌثالثةٌأقسام:

ٌ ٌمسافر.1ٌ
ٌ ٌمقيم.2ٌ
ٌ ٌمستوطن.3ٌ

ٌأماٌاملسافرٌفواضح.
نوىٌإقامةٌتقطعٌحكمٌالسفر،ٌوهيٌعلىٌاملذهبٌأكثرٌمنٌأربعةٌأايم،ٌفهذاٌيسمونهٌوأماٌاملقيمٌفهو:ٌاملسافرٌإذاٌ

ٌمقيماًٌالٌمسافراًٌوالٌمستوطناً.
ٌكانٌوطناًٌأصلياًٌأوٌاستوطنهٌفيماٌبعد. ٌوأماٌاملستوطن:ٌفهوٌمنٌكانٌيفٌوطنهٌسواء

نٌيفٌسفرٌفإنهٌالٌيشرعٌفيشرتطٌلصحةٌصالةٌالعيدٌأنٌتكونٌمنٌقومٌمستوطنني،ٌوعلىٌهذاٌفإذاٌجاءٌالعيدٌوحن
ٌلناٌأنٌنصليٌصالةٌالعيد.

والدليلٌعلىٌذلك:ٌأنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌملٌيقمٌصالةٌالعيدٌإالٌيفٌاملدينة،ٌوسافرٌإىلٌمكةٌعامٌغزوةٌ
لوداعٌالفتح،ٌوبقيٌفيهاٌإىلٌأولٌشوال،ٌوأدركهٌالعيد،ٌوملٌينقلٌأنهٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌصل ىٌصالةٌالعيد،ٌويفٌحجةٌا

ٌصادفهٌالعيدٌوهوٌيفٌمىن،ٌوملٌيقمٌصالةٌالعيد؛ٌألنهٌمسافر،ٌكماٌأنهٌملٌيقمٌصالةٌاجلمعةٌيفٌعرفة؛ٌألنهٌمسافر.
ٌإذاًٌاملسافرونٌالٌيشرعٌيفٌحقهمٌصالةٌالعيد،ٌوهذاٌواضح؛ٌألنٌهذاٌهوٌهديٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م.

ٌلٌإقامةٌاجلمعةٌفالٌيكونونٌمنٌأهلٌإقامةٌالعيد.وأماٌاملقيمونٌفكذلكٌعلىٌاملذهب؛ٌألهنمٌليسواٌمنٌأه
فلوٌفرضناٌأنٌمجاعةٌتبلغٌمائتنيٌيفٌبلدٌغريٌإسالمي،ٌوكانواٌقدٌأقامواٌللدراسةٌالٌلالستيطان،ٌوصادفهمٌالعيدٌ
ٌكانٌالناسٌاآلنٌعلىٌخالفٌهذ اٌفإهنمٌالٌيقيمونٌصالةٌالعيد؛ٌألهنمٌليسواٌمستوطنني،ٌولكنٌيفٌهذاٌالقولٌنظراً،ٌوهلذا
القول،ٌفالذينٌأقامواٌللدراسةٌيفٌبالدٌالكفرٌالنٌالٌتقامٌفيهاٌصالةٌالعيدٌيقيمونٌاجلمعة،ٌويقيمونٌصالةٌالعيد،ٌويرونٌ

ٌأهنمٌلوٌختلفواٌعنٌذلكٌلكانٌيفٌهذاٌمطعنٌعليهمٌيفٌأهنمٌالٌيقيمونٌشعائرٌدينهمٌيفٌمناسباهتا.
ٌ*ٌالعدُدٌاملعتهٌقىٌصالةٌالعيد:ٌ

ٌأنٌالقٌو ٌيبلغونٌوقدٌسبقٌلنا ٌفالٌبدٌمنٌعدد ٌيبىنٌعلىٌذاك، ٌفهذا ٌثالثة، لٌالراجحٌيفٌالعددٌاملعتهٌللجمعة
ٌالعيد،ٌأوٌرجالنٌفالٌيقيمانٌصالةٌالعيد،ٌأماٌ ثالثة،ٌفإنٌملٌيوجدٌيفٌالقريةٌإالٌرجلٌواحدٌمسلم،ٌفإنهٌالٌيقيمٌصالة

ٌالثالثةٌفيقيموهنا.
ٌ*ٌهلٌُيشرتُظٌإذنٌاإلمامٌلصالةٌالعيد؟

نٌاإلمامٌإلقامةٌصالةٌالعيد،ٌفلوٌأنٌأهلٌبلدٌثبتٌعندهمٌاهلاللٌوأفطروا،ٌفالٌيلزمهمٌأنٌيستأذنواٌالٌيشرتطٌإذ
اإلمامٌيفٌإقامةٌصالةٌالعيد،ٌحىتٌلوٌقالٌاإلمام:ٌالٌتقيموها.ٌفإنهٌجيبٌعليهمٌأنٌيقيموهاٌوأنٌيعصوه؛ٌألنهٌالٌطاعةٌ

أنٌيشرتطٌإذنٌاإلمامٌلتعددٌاجلمعة،ٌفكذاٌالعيدٌأيضاًٌنقولٌٌملخلوقٌيفٌمعصيةٌاخلالق،ٌوقدٌسبقٌلناٌيفٌاجلمعةٌأنهٌينبغي
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فيهٌماٌنقولٌيفٌاجلمعة،ٌأي:ٌأنهٌلوٌاحتاجٌالناسٌإىلٌإقامةٌمصلىٌآخرٌللعيدٌفإنهٌالٌبدٌمنٌإذنٌاإلمامٌأوٌانئبٌاإلمام،ٌ
ٌحىتٌالٌدصلٌفوضىٌبنيٌالناس،ٌويصريٌكلٌواحدٌمنهمٌيقيمٌمصلىٌعيد.

 ٌعيد:حكُمٌمغايرةٌالطريقٌيومٌال
ٌكانٌإذاٌ»يسنٌإذاٌخرجٌمنٌطريقٌلصالةٌالعيدٌأنٌيرجعٌمنٌطريقٌآخرٌاقتداًءٌابلنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌ فإنه

ٌ(1)«خرجٌيومٌالعيدٌخالفٌالطريق
واحلكمةٌمنٌهذاٌمتابعةٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌوهذهٌاحلكمةٌأعلىٌحكمةٌيقتنعٌهباٌاملؤمن،ٌأنٌيقال:ٌهذاٌ

َنٍةٌإَِّذاٌَقَضىٌاَّللٌََُّوَرُسولُُهٌأَْمرًاٌأَْنٌَيُكوَنٌهَلُمٌُأمرٌهللاٌورسوله ٌَكاَنٌلُِّمْؤمٍِّنٌَواَلٌُمْؤمِّ اخلِّرَيَُةٌمِّْنٌٌ،ٌودليلٌذلكٌقولهٌتعاىل:ٌ}}َوَما
ٌ[ٌ،ٌأي:ٌيقتنعونٌغايةٌاالقتناع،ٌوقولٌعائشةٌ ٌرضيٌهللاٌعنهاٌ ٌوقدٌُسئلت:ٌملاذاٌتقضيٌاحلائض36أَْمرِّهِّْم{{{{ٌااألحزاب:ٌ

،ٌوملٌتذكرٌسوىٌ(2)«ٌكانٌيصيبناٌذلكٌفنؤمرٌبقضاءٌالصوم،ٌوالٌنُ ْؤمرٌبقضاءٌالصالة»الصومٌوالٌتقضيٌالصالة؟ٌقالت:ٌ
ٌاتباعٌالرسولٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌأماٌ هذا؛ٌألنٌاملؤمنٌلسانهٌوحاله:ٌمسعناٌوأطعنا،ٌافاخلالصةٌأنٌاحلكمةٌابلنسبةٌلنا

ٌسل مٌفقدٌاختلفٌالعلماءٌرمحهمٌهللاٌيفٌحكمتهٌوعلته:[ابلنسبةٌلفعلٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌٌو
فقالٌبعضٌالعلماء:ٌإنٌالعلةٌإظهارٌهذهٌالشعريةٌيفٌأسواقٌالبلد؛ٌألنٌالناسٌإذاٌجاؤواٌمنٌهذاٌالطريقٌزرافاتٌ

ٌهذهٌالشعريةٌيفٌالطريقٌالثاين،ٌوصارتٌمنحصرةٌيفٌالطريقٌاألول،ٌفإ ذاٌخرجواٌمنٌووحداانً،ٌوهجرواٌالطريقٌالثاينٌملٌتتبني 
ٌهناٌورجعواٌمنٌهناكٌصارٌيفٌهذاٌإظهارٌهلذهٌالشعريةٌيفٌالطريقني.

وقالٌبعضٌالعلماء:ٌإنهٌقدٌيكونٌيفٌالطريقٌالثاينٌفقراءٌليسواٌيفٌالطريقٌاألولٌفيجودونٌعليهمٌويدخلونٌعليهمٌ
عليهم،ٌويبسطٌهلمٌيفٌالرزق؛ٌألنٌالسرور؛ٌألنهٌيفٌيومٌالعيدٌينبغيٌلإلنسانٌأنٌيوسعٌعلىٌأهلهٌوإخوانه،ٌويدخلٌالسرورٌ

ٌالعيدٌيومٌفرحٌوسرور.
وقالٌبعضٌالعلماء:ٌمنٌأجلٌأنٌيشهدٌلهٌالطريقانٌاألولٌوالثاين؛ٌألنٌاألروٌيومٌالقيامةٌ د ٌأخبارها،ٌأي:ٌ

لك،ٌٌختهٌمباٌُعملٌعليهاٌمنٌخريٌوشرٌ ٌسبحانٌهللاٌ ٌاألروٌالنٌتطأٌاآلنٌعليهاٌيومٌالقيامةٌستكونٌشهيدًاٌعليكٌأو
تشهدٌمباٌعملتٌمنٌقولٌمسموعٌتسمعهٌوتعهٌعنه،ٌومنٌفعلٌمرئيٌتراهٌوتعهٌعنه،ٌالٌأعنيٌهلا،ٌوالٌآذان،ٌلكنٌأنطقهاٌ

ٌهللاٌالذيٌأنطقٌكلٌشيء.
ٌأنٌأييتٌإىلٌاجلمعةٌمنٌطريق،ٌويرجعٌمنٌطريقٌأخرى؛ٌ وهلذاٌعدَّىٌبعضهمٌهذاٌاحلكمٌإىلٌاجلمعة،ٌوقالوا:ٌيسن 

ٌاع،ٌفيسن ٌفيهاٌخمالفةٌالطريق.ألهناٌصالةٌعيدٌواجتم
ٌأنٌأييتٌللصالةٌمنٌطريق،ٌويرجعٌمنٌطريقٌ وعدَّىٌبعضٌالعلماءٌهذاٌاحلكمٌإىلٌسائرٌالصلوات،ٌفقال:ٌيسن 

ٌآخر.
ٌوقالٌبعضٌالعلماء:ٌيسن ٌلكلٌمنٌقصدٌأمراًٌمشروعاًٌأنٌيذهبٌمنٌطريق،ٌويرجعٌمنٌطريقٌآخر.

                              
 هللاٌعنه.ٌ(ٌعنٌجابرٌرضي986أخرجهٌالبخاريٌ)ٌ(1)
ٌسبقٌخترجيهٌ(2)
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بٌإليهٌمنٌطريقٌوترجعٌمنٌطريقٌآخر،ٌولوٌذهبتٌلصلةٌقريبٌفلوٌذهبتٌلعيادةٌمريض،ٌفإنهٌيسن ٌلكٌأنٌتذه
فكذلك،ٌولكنٌالتوسعٌيفٌالقياسٌإىلٌهذاٌاحلدٌأمرٌينظرٌفيه،ٌمبعىنٌأنٌهذاٌالٌُيسلمٌملنٌقاس،ٌالٌسيماٌوأنٌهذهٌاألشياءٌ

لعيد،ٌولديناٌقاعدةٌالنٌذكروهاٌموجودةٌيفٌعهدٌالرسولٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌوملٌينقلٌعنهٌأنهٌخالفٌالطريقٌإالٌيفٌا
ٌكلٌشيءٌوجدٌسببهٌيفٌعهدٌالرسولٌعليهٌالصالةٌوالسالم،ٌفلمٌدد ٌلهٌأمراً،ٌفإنٌمنٌ»مهمةٌلطالبٌالعلمٌوهي:ٌ أن

ٌ«ٌ.أحد ٌلهٌأمراًٌفإحداثهٌمردودٌعليه
ٌملٌ ٌفلماذا ٌوالسالم، ٌالصالة ٌالرسولٌعليه ٌيفٌعهد ٌموجود ٌمناطٌاحلكم ٌالسببٌالذيٌجعلته ٌهذا ٌنقول: ألننا

ٌله؟ٌفرتكٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌالشيءٌمعٌوجودٌسببهٌيكونٌتركهٌسن ة،ٌوالتعبُّدٌبهٌغريٌمشروع.يفع
ٌكانٌالرسولٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌأييتٌإىلٌاجلمعةٌوالٌخيالفٌالطريق،ٌوكانٌيزورٌأصحابهٌويعودٌاملرضىٌوالٌ فقد

ٌ.(1)قخيالفٌالطريق،ٌوكانٌأييتٌإىلٌالصلواتٌاخلمسٌوالٌخيالفٌالطري
صالةٌالعيد:ٌ ٌصفةٌُ

ٌيصلىٌصالةٌالعيدٌركعتنيٌقبلٌاخلطبة،ٌفالٌيقدمٌاخلطبةٌعلىٌالصالة.
ٌحديثٌيفٌ ٌأصح ٌأن ٌبنا ٌمر  ٌوقد ٌوسل م، ٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليه ٌعن ٌورد ٌمبا ٌيستفتح ٌمث ٌاإلحرام، ٌتكبرية يكه

كماٌابعدتٌبنيٌاملشرقٌواملغرب،ٌاللهمٌٌٌاللهمٌابعدٌبيينٌوبنيٌخطاايي»االستفتاح،ٌحديثٌأيبٌهريرةٌ ٌرضيٌهللاٌعنهٌ :ٌ
،ٌفإذاٌاستفتحٌ(2)«نق ينٌمنٌخطااييٌكماٌينق ىٌالثوبٌاألبيضٌمنٌالدنس،ٌاللهمٌاغسلينٌمنٌخطااييٌابملاءٌوالثلجٌوالهَد

ٌستٌتكبريات:ٌهللاٌأكه،ٌهللاٌأكه،ٌإىلٌأنٌيكملٌستاً،ٌمثٌيستعيذٌويقرأ،ٌفاالس تفتاحٌإذاًٌهبذاٌأوٌبغريهٌمماٌورد،ٌفإنهٌيكه 
ٌمقدمٌعلىٌالتكبرياتٌالزوائد.

                              
،ٌويفٌعرفةٌذهبٌم نٌطري ق،ٌورج عٌ(1)فإنٌقالوا:ٌوردٌعنهٌأنهٌخالفٌالطريقٌيفٌاحلجٌدخلٌمكةٌمنٌأعالها،ٌوخرجٌمنٌأسفلهاٌ(1)

ٌ؟(1)منٌطريقٌآخر
ق  ال:ٌإنٌٌف اجلواب:ٌأنٌنق  فٌعل ىٌم  اٌج  اءتٌب هٌالس  ن ة،ٌف احلجٌر  الفٌفي  هٌالطري ق؛ٌألن  هٌوردتٌب هٌالس  ن ة،ٌعل  ىٌأنٌبع ضٌالعلم  اء

ٌكم  اٌق  الواٌيفٌن  زولٌا صَّ  ب،ٌ خمالف  اتٌالطري  قٌيفٌاحل  جٌغ  ريٌمقص  ودة،ٌب  لٌلك  ونٌذل  كٌأس  هلٌخل  روجٌالن  لٌص  ل ىٌهللاٌعلي  هٌوس  ل مٌودخول  ه،
وا صَّبٌحس بٌوص فٌالن اسٌأن هٌيفٌاملك انٌال ذيٌفي هٌاآلنٌقص رٌاملل كٌفيص لٌيفٌمك ة،ٌفن زلٌص ل ىٌهللاٌعلي هٌوس ل مٌيفٌا ص بٌليل ةٌأربع ةٌ

ويفٌآخرٌالليلٌأمرٌابلرحي لٌفار  ل،ٌون زلٌإىلٌاملس جدٌاحل رامٌوط افٌط وافٌال وداع،ٌوص لىٌالفج رٌوق رأٌابلط ور،ٌمثٌانص رفٌص ل ىٌهللاٌٌعشر،
ٌعليهٌوسل مٌإىلٌاملدينة.

ٌوهذاٌالنزولٌقالٌبعضٌالعلماء:ٌإنهٌسن ة.
ٌ: ٌ ٌ ٌرض  يٌهللاٌعنه  ا ٌك  انٌأمس  حٌخلروج  هل  يسٌبس  ن ةٌإمن  اٌنزل  هٌالن  لٌص  ل ىٌهللاٌعلي  هٌٌو»وقال  تٌعائش  ة ،ٌفيك  ونٌه  ذاٌ(1)«ٌس  ل م،ٌألن  ه

ٌالنزولٌعلىٌكالمٌعائشةٌ ٌرضيٌهللاٌعنهاٌ ٌغريٌُمتعب دٌبه،ٌولكنهٌأيسرٌللخروج.
ٌفالصوابٌمعٌمنٌيرىٌأنٌخمالفةٌالطريقٌخاصة ٌبصالةٌالعيدينٌفقط.

 

ٌسبقٌخترجيهٌ(2)
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ٌيفٌالركعةٌالثانيةٌقبلٌالقراءةٌ سٌتكبريات،ٌليستٌمنهاٌتكبريةٌالقيام؛ٌألنٌتكبريةٌالقيامٌقبلٌأنٌيستتمٌ يكه 
ٌالتكبريٌالذيٌعندٌالنهووٌمنٌالسجودٌفإنهٌ ٌأما ٌبعدٌالقيام،ٌٌوبعدٌأنٌيستتمٌقائماً، ٌ سًا ٌفالٌ سب،ٌفيكه  قائماً،

ٌنٌقبلٌأنٌيستتمٌقائماً.يكٌو
وإسنادهٌحسنٌكماٌٌ(1)والدليلٌعلىٌهذهٌالتكبرياتٌالزوائد:ٌأنهٌوردٌعنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌأنهٌفعلٌذلك

ٌيفٌاألوىلٌوالثانيةٌحسبٌماٌوردٌعنٌ ٌأوٌسبعًا ٌيفٌاألوىلٌوالثانية، ٌولكنٌلوٌأنهٌخالفٌفجعلهاٌ سًا قالٌيفٌالروو،
أمحدٌ ٌرمحهٌهللاٌ :ٌاختلفٌأصحابٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌيفٌالتكبري،ٌوكلهٌجائز،ٌأي:ٌأنٌٌالصحابة،ٌفقدٌقالٌاإلمام

ٌعلىٌغريٌهذاٌالوجهٌمماٌجاءٌعنٌالصحابة،ٌفإنهٌالٌأبسٌبه،ٌ اإلمامٌأمحدٌيرىٌأنٌاألمرٌيفٌهذاٌواسع،ٌوأنٌاإلنسانٌلوٌكه 
ٌأنهٌيرىٌ ٌرمحهٌهللاٌ  ٌاختلفواٌيفٌشيء،ٌوليسٌهناكٌنصٌفاصلٌوهذهٌجادةٌمذهبٌاإلمامٌأمحدٌنفسهٌ  أنٌالسلفٌإذا

ٌكالمٌالصحابةٌودرتمه،ٌفيقول:ٌإذاٌملٌيكنٌهناكٌنصٌفاصلٌمينعٌمنٌ ٌكلهٌيكونٌجائزاً؛ٌألنهٌ ٌرمحهٌهللاٌ ٌيعظم قاطع،ٌفإنه
ٌأحدٌاألقوالٌفإنٌاألمرٌيفٌهذاٌواسع.

ٌكلمتها؛ٌألنٌمنٌالناسٌمنٌوالٌشكٌأنٌهذاٌالذيٌحناٌإليهٌاإلمامٌأمحدٌمنٌأفضلٌماٌيكونٌجلمعٌ األمةٌواتفاق
جيعلٌاالختالفٌيفٌالرأيٌالذيٌيسو ٌفيهٌاالجتهادٌسببًاٌللفرقةٌوالشتات،ٌحىتٌإنهٌليضللٌأخاهٌأبمرٌقدٌيكونٌفيهٌهوٌ
الضال،ٌوهذاٌمنٌا نةٌالنٌانتشرتٌيفٌهذاٌالعصرٌعلىٌماٌيفٌهذاٌالعصرٌمنٌالتفاؤلٌالطيبٌيفٌهذهٌاليقظةٌمنٌالشبابٌ

ٌكلٌواحدٌمنهمٌإذاٌخالفهٌأخوهٌيفٌخاصة ،ٌفإنهٌرمباٌتفسدٌهذهٌاليقظة،ٌوتعودٌإىلٌسباتٌعميقٌبسببٌهذاٌالتفرق،ٌوأن
مسألةٌاجتهاديةٌليسٌفيهاٌنصٌقاطعٌذهبٌينفرٌعنهٌويسب هٌويتكلمٌفيه،ٌوهذهٌُمنةٌأفرحٌمنٌيفرحٌهباٌأعداءٌهذهٌاليقظة؛ٌ

مٌبينهم،ٌحىتٌأصبحٌبعضٌالناسٌيبغضٌأخاهٌيفٌالدين،ٌأكثرٌمماٌيبغضٌألهنمٌيقولون:ٌسقيناٌبدعوةٌغريان،ٌجعلٌهللاٌأبسه
الفاسقٌوالعياذٌابهلل،ٌوهذاٌالٌشكٌأنهٌضرر،ٌوينبغيٌلطلبةٌالعلمٌأنٌيدركواٌضررٌهذاٌعليناٌمجيعاً،ٌوهلٌجاءكٌوحيٌمنٌ

احبهٌهوٌالصواب،ٌوهوٌهللاٌأنٌقولكٌهوٌالصواب؟ٌوإذاٌملٌأيتهٌوحيٌأنٌقولهٌهوٌالصواب،ٌفماٌالذيٌيدريه؟ٌلعلٌقولٌص
ٌكانٌاألمرٌقابالًٌ علىٌضالل،ٌهذاٌهوٌالواقع،ٌواآلنٌليسٌأحدٌمنٌالناسٌأيتيهٌالوحي،ٌفالكتابٌوالسن ةٌبنيٌأيدينا،ٌوإذا

ٌلالجتهاد،ٌفليعذرٌأحدانٌأخاهٌفيماٌاجتهدٌفيه.
يفٌغريٌحضورٌاآلخرين؛ٌٌوالٌأبسٌمنٌالنقاشٌاملفيدٌاهلادئٌبنيٌاإلخوة،ٌوأُفض ِّلٌأنٌيكونٌالنقاشٌبنيٌاملختلفني

ألنٌاآلخرينٌقدٌدملونٌيفٌنفوسهمٌمنٌهذاٌالنقاشٌماٌالٌدملهٌاملتناقشان،ٌفرمباٌيؤولٌاألمرٌبينهماٌإىلٌاالتفاق،ٌلكنٌ
ٌفيجريٌالشيطانٌبينهمٌابلعداوة،ٌ ٌقدٌيكونٌيفٌقلوهبمٌشيءٌدملٌحىتٌبعدٌاتفاقٌهؤالء، ٌمثاًل اآلخرينٌالذينٌحضروا

ئنا،ٌفأقول:ٌجزىٌهللاٌاإلمامٌأمحدٌخريًاٌعلىٌهذهٌالطريقةٌاحلسنة:ٌ)أنٌالسلفٌإذاٌاختلفواٌيفٌشيء،ٌوحينئٍذٌنبقىٌيفٌبال
ٌكلهٌجائز(. ٌوليسٌهناكٌنصٌفاصل،ٌفإنٌاألمرٌيكونٌواسعًا

                              
ٌثن   نٌعش   رةٌتكب   ريةٌس   بعاًٌيفٌاألوىل،ٌو س   اًٌيفٌأنٌالن   لٌص   ل ىٌهللاٌع»مل   اٌروىٌعم   روٌب   نٌش   عيبٌع   نٌأبي   هٌع   نٌج   ده:ٌٌ(1) ٌك   ه  لي   هٌوس   ل م

ٌ«.األخرى
ص  ححهٌ(:ٌ»692«ٌ)التلخ يص»(،ٌوق الٌاحل  افظٌيف1278ٌ(؛ٌواب نٌماج  هٌ)1152(؛ٌوأب  وٌداودٌ)2/180أخرج هٌاإلم  امٌأمح دٌ)

ٌ«.أمحد،ٌوعلي،ٌوالبخاريٌفيماٌحكاهٌالرتمذي
ٌ
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 :ٌٌحكُمٌرفعٌاليدينٌمعٌالتكبريات
ابنٌعمرٌ ٌرضيٌأماٌتكبريةٌاإلحرام،ٌفالٌشكٌأنهٌيرفعٌيديهٌعندها؛ٌألنٌهذاٌثبتٌيفٌالصحيحنيٌمنٌحديثٌ

ٌ،ٌوأماٌبقيةٌالتكبرياتٌفهيٌموضعٌخالفٌبنيٌالعلماء:(1)هللاٌعنهماٌ ٌوغريه
ٌالقولٌاألول:ٌيرفعٌيديه.

ٌالقولٌالثاين:ٌالٌيرفعٌيديه.
والصوابٌأنهٌيرفعٌيديهٌمعٌكلٌتكبرية،ٌويفٌتكبرياتٌاجلنازةٌأيضاً؛ٌألنٌهذاٌوردٌعنٌالصحابةٌ ٌرضيٌهللاٌعنهمٌ ،ٌ

ٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌخالفه،ٌومثلٌهذاٌالعملٌالٌمدخلٌلالجتهادٌفيه؛ٌألنهٌعبادةٌفهوٌحركةٌيفٌعبادة،ٌوملٌيردٌعنٌالنل
فالٌيذهبٌإليهٌذاهبٌمنٌالصحابةٌإالٌوفيهٌأصلٌعنٌرسولٌهللاٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌوقدٌصحٌعنٌابنٌعمرٌ ٌرضيٌهللاٌ

ٌ: ٌ ٌكل»عنهما ٌكانٌيرفعٌيديهٌيفٌتكبرياتٌاجلنازةٌمع ،ٌبلٌإنهٌرويٌعنهٌمرفوعاً،ٌومنهمٌمنٌصح حهٌمرفوعاًٌ«ٌتكبريةٌأنه
ٌإىلٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م.

 :ٌحكُمٌالذكرٌبنيٌالتكبريات
هذاٌالذكرٌدتاجٌإىلٌنقلٌعنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م؛ٌألنهٌذكرٌمعنيٌُمددٌيفٌعبادة،ٌوملٌينقلٌعنٌالنلٌصل ىٌ

ٌكانٌيقولٌذلك، دمدٌهللا،ٌويثينٌعليه،ٌويصليٌ»وإمناٌأثرٌعنٌابنٌمسعودٌ ٌرضيٌهللاٌعنهٌ ٌأنهٌقال:ٌٌهللاٌعليهٌوسل مٌأنه
ٌ.(2)«علىٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م

ٌ*{{{{،ٌهذاٌمحد،ٌوثناءٌ يمِّ ٌالرَّحِّ ٌاْلَعاَلمِّنَيٌ*الرَّمْحَانِّ ٌ}}احْلَْمُدٌَّللٌََِِّّّرب ِّ واحلمدٌوالثناءٌعلىٌهللاٌميكنٌأنٌيكونٌب 
ٌاْلَعاَلمِّنَيٌ*{{{{ٌقالٌهللا:ٌ»جاءٌفيه:ٌٌبنصٌاحلديثٌالذي ،ٌوإذاٌقال:ٌ«ٌمحدينٌعبدي»إذاٌقالٌاملصلي:ٌ}}احْلَْمُدٌَّللٌََِِّّّرب ِّ

ٌ*{{{{ٌقال:ٌ يمِّ ٌالرَّحِّ ٌ،ٌأماٌهبذاٌالذكرٌالطويلٌفهذاٌدتاجٌإىلٌنص،ٌوالٌنصٌيفٌذلك.ٌ(3)«ٌأثىنٌعلي ٌعبدي»}}الرَّمْحَانِّ
ٌبدونٌأنٌيذكر ٌبينهماٌذكراً.ٌوقالٌبعضٌالعلماء:ٌيكه 

ٌبدونٌذكر،ٌفهوٌعلىٌخري. ٌوهذاٌأقربٌللصواب،ٌواألمرٌيفٌهذاٌواسع،ٌإنٌذكرٌذكراًٌفهوٌعلىٌخري،ٌوإنٌكه 

                              
ٌسبقٌخترجيهٌ(1)
ٌ(.3/291(؛ٌوالبيهقيٌ)95151)ٌ«الكبري»أخرجهٌالطهاينٌيفٌٌ(2)
ٌسبقٌخترجيهٌ(3)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

18 

ٌكثرياٌوسبحانٌهللاٌبكرةٌوأصيالٌوصلىٌهللاٌعلىٌُممدٌالنىبٌوٌآلهٌوسلمٌ ٌكبرياٌواحلمدٌهلل )ومنٌالذكر:ٌهللاٌأكه
ٌكثريا( ٌتسليما

ٌكبرياًٌ»قوله:ٌ ٌكلمةٌ«ٌهللاٌأكه هناٌمطلقةٌغريٌمقيدة،ٌومعلومٌأنٌداللتهاٌعلىٌالكمالٌعندٌاإلطالقٌ«ٌأكه»،
ٌكذا»أقوىٌمنٌداللتهاٌعلىٌالكمالٌعندٌالتقييد،ٌأي:ٌلوٌقلت:ٌ «ٌهللاٌأكه»صارتٌمقيدة،ٌوإذاٌقلت:ٌ«ٌهللاٌأكهٌمن

ٌكلٌشيءٌمهماٌبلغٌعندكٌمنٌالتصورٌفاهللٌأكهٌ ٌعزٌوجلٌ  ،ٌولهٌالكهايءٌيفٌالسماواتٌصارتٌمطلقة،ٌأي:ٌأكهٌمن
ٌكفٌأحدان،ٌفالٌأحدٌ ٌكخردلةٌيف ٌعزٌوجلٌ  ٌكفهٌ  واألروٌوهوٌالعزيزٌاحلكيم،ٌوالسماواتٌالسبعٌواألرضونٌالسبعٌيف

ٌ(1)يتصورهٌفاهللٌأكهٌمنٌكلٌشيء،ٌأماٌالتقييدٌفالٌشكٌأنهٌينقصٌمنٌتصورٌالكمالٌمنٌهذهٌالكلمة،ٌ
«ٌهللاٌأكه»اسمٌتفضيلٌخالفاًٌملنٌقال:ٌ«ٌأكه»؛ٌألنٌ«أكه»املسترتٌيفٌهذهٌحالٌمنٌالضمريٌ«ٌكبرياًٌ»وقوله:ٌ

ٌكبري،ٌأي:ٌمبعىنٌاسمٌالفاعل،ٌفإنٌهذاٌغلط؛ٌألنٌاسمٌالفاعلٌأقلٌيفٌالداللةٌعلىٌالكمالٌمنٌاسمٌالتفضيل؛ٌألنٌ مبعىن
ملٌمينعٌ«ٌزيدٌعامل»ذاٌقلت:ٌاسمٌالتفضيلٌمينعٌتساويٌاملفضلٌواملفضلٌعليهٌيفٌالوصف،ٌواسمٌالفاعلٌالٌمينعٌذلك،ٌفإ

ٌكانٌعاملاً،ٌوإذاٌقلت:ٌ ٌعلىٌأنهٌالٌيساويهٌوأنٌزيداًٌأعلم.«ٌزيدٌأعلمٌمنٌعمرو»أنٌيساويهٌعمروٌيفٌالعلمٌإذا ٌدل 
ٌمنٌأنٌيكونٌ ٌأشبهٌذلكٌابسمٌالفاعلٌحذرًا ٌ :ٌيفسرونٌهللاٌأعلم،ٌوهللاٌأكه،ٌوما ٌرمحهمٌهللا وبعضٌالعلماءٌ 

قٌواملخلوق،ٌوالٌشكٌأنٌهذاٌخطأ،ٌفاملفاضلةٌحاصلةٌوالٌتستلزمٌتساويٌاملفضلٌواملفضلٌعليه،ٌهناكٌمفاضلةٌبنيٌاخلال
ٌبلٌالٌتقتضيٌذلكٌخبالفٌاسمٌالفاعل.

،ٌاحلمدٌتفسريه:ٌوصفٌا مودٌابلكمال،ٌوليسٌالثناءٌعلىٌا مودٌابلكمال؛ٌألنٌالثناءٌ«ٌواحلمدٌهللٌكثرياًٌ»قوله:ٌ
ٌوقدٌفرٌ  ٌيقالٌعندٌالتكرار، ٌإمنا ٌيفٌاحلديثٌالقدسيٌيفٌقوله: ٌ»قٌهللاٌبينهما ٌَرب ِّ ٌَّللَِِّّّ ٌ}}احْلَْمُد ٌأيٌاملصليٌ  ٌقالٌ  إذا

ٌعبدي ٌ*{{{{ٌقال:ٌأثىنٌعليَّ يمِّ ٌالرَّحِّ ،ٌفجعلٌالثناءٌبتكرارٌ(2)«اْلَعاَلمِّنَيٌ*{{{{ٌقال:ٌمحدينٌعبدي،ٌوإذٌقال:ٌ}}الرَّمْحَانِّ
ٌالوصفٌ ٌأي:ٌوصفٌالكمالٌ .

ٌ ٌملصدرٌٌحالٌمن«ٌكثرياًٌ»وقوله: ٌأنٌيكونٌصفة ٌوجيوز ٌكثرياً، ٌاحلمد ٌأي: ٌكونه ٌاحلمدٌهللٌحال ٌأي: احلمد،
ٌكثرياً. ٌُمذوف،ٌوالتقديرٌمحدًا

                              
وهلذاٌيوجدٌيفٌبعضٌاملقرراتٌللصبيانٌالصغار:ٌهللاٌأكهٌمنٌأبيك،ٌأكهٌمنٌالتلفاز،ٌأك هٌم نٌاحلج رة،ٌفالص لٌإذاٌقل تٌل ه:ٌٌ(1)

ٌكهٌهللاٌداخلٌاحلجرةٌفق ط،ٌوه ذاٌخط أٌعظ يمٌق دٌيك ونٌخم الًٌابلعقي دة،ٌوه ٌؤ الءٌص بيانٌالٌيتص ورونٌالش يءٌإالٌهللاٌأكهٌمنٌالتلفاز،ٌيتصور
ٌكبريةٌوهل ذاٌينبغ يٌأنٌينظ رٌيفٌاملق رراتٌم نٌطلب ةٌالعل م،ٌوالٌدق رن ٌأح دٌنفس ه،ٌولك نٌالٌي تكلمٌ علىٌحسبٌماٌيشاهدون،ٌفليسٌهلمٌعقول

ألهن مٌق دٌيكل ونٌالش يءٌٌحىتٌيعرضهٌعلىٌمنٌهوٌأكهٌمنهٌيفٌالعلمٌليتبنيٌاألم ر،ٌودع وانٌنتع اون،ٌونع اونٌاملس ؤولنيٌعل ىٌمث لٌه ذهٌاألم ور؛
إىلٌشخصٌالٌيقدرٌهذهٌالتقديرات،ٌويظنٌأنٌه ذاٌه وٌاألس لوبٌال ذيٌيناس بٌعق لٌالص ل،ٌص حيحٌأن هٌيناس بٌعقل هٌم نٌجه ةٌأنٌتق رنٌ

ٌشيئاًٌبشيءٌيفهمه،ٌلكنٌابلنسبةٌللربٌ ٌعزٌوجلٌ ٌالٌمعلٌعقلهٌيقرنٌالربٌ ٌعزٌوجلٌ ٌبشيءٌمنٌاملخلوقاتٌفيقعٌيفٌاهلاوية.
ٌكقول  هٌنع  م،ٌل  وٌ ٌك  انٌص  احبكٌكب  رياًٌف  اهللٌأك  هٌمن  ه،ٌفه  ذاٌالٌأبسٌب  ه ٌكهايئ  ه،ٌوقل  ت:ٌإن أنٌأح  داًٌجادل  كٌيفٌك  هٌش  خص،ٌأو

ٌَُخرْيٌُاْلَماكِّرِّيَن{{{{ٌااألنفال:ٌ ٌَُواَّللَّ ٌَُخرْي ٌأَمَّاٌُيْشرُِّكوَن{{{{ٌاالنمل:30ٌتعاىل:ٌ}}َومَيُْكُروَنٌَومَيُْكُرٌاَّللَّ ٌ[ٌ.59[ٌوكقوله:ٌ}}آَّللَّ
ٌندٌالثناءٌاملطلق،ٌفهذاٌالٌينبغيٌأنٌيقيدٌبشيء.أماٌع

ٌسبقٌخترجيهٌ(2)
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مبعىنٌتسبيح،ٌفهيٌاسمٌمصدر،ٌوهناٌقاعدةٌيفٌاسمٌاملصدرٌيقولون:ٌاسمٌ«ٌسبحان»،ٌ«ٌوسبحانٌهللا»قوله:ٌٌ
ٌاملصدرٌهو:ٌ)ماٌدلٌعلىٌمعىنٌاملصدرٌدونٌحروفه(ٌ.

ٌذةٌمنٌسب ح،ٌواملصدُرٌمنٌسب حٌ)تسبيح (.فسبحانٌمأخٌو
ٌمصدر،ٌ ٌاسم ٌ)كالم( ٌومثله ٌمصدر، ٌاسم ٌفيكون ٌحروفٌاملصدر ٌليسٌفيه ٌلكن ٌتسبيح، ٌمبعىن ٌسبحان إذًا

ٌواملصدرٌ)تكليم(،ٌو)سالم(ٌاسمٌمصدر،ٌواملصدرٌ)تسليم(.
ٌ،ٌأي:ٌيفٌالصباح.«ٌبكرة»قوله:ٌ
ٌ،ٌأي:ٌيفٌاملساء.«ٌأصيالًٌ»قوله:ٌ

نَيٌُتْصبُِّحوَنٌ*{{{{ٌاالروم[ٌ.قالٌهللاٌتعاىل:ٌ نَيٌمُتُْسوَنٌَوحِّ ٌ}}َفُسْبَحاَنٌاَّللٌَِّّحِّ
ٌوتنزيهٌهللاٌيكونٌأبمورٌثالثة:
ٌاألول:ٌتنزيههٌعنٌكلٌعيب.

ٌالثاين:ٌتنزيههٌعنٌكلٌنقصٌيفٌصفاتٌكماله.
ٌالثالث:ٌتنزيههٌعنٌمماثلةٌاملخلوقني.

ٌمثالٌاألول:ٌالعمى،ٌوالصمم،ٌواجلهل،ٌوماٌأشبهٌذلك.
ٌقالٌهللاٌتعاىل:ٌومثا ٌهللاٌعنه، ٌينز ه ٌفهذا ٌتعب، ٌعلىٌالفعلٌلكنٌمع ٌيقدر ٌأي: ٌالفعل، ٌالتعبٌعند ٌالثاين: ل

ٍمٌَوَماٌَمسََّناٌمِّْنٌُلُغوٍبٌ*{{{{ٌاق[ٌ. تَّةٌِّأايَّ ٌسِّ نَ ُهَماٌيفِّ ٌَواأَلْرَوٌَوَماٌبَ ي ْ ٌ}}َوَلَقْدٌَخَلْقَناٌالسََّماَواتِّ
ٌَكمٌِّ ٌ}}لَْيَس ٌتعاىل: ٌقوله ٌالثالث: ٌومثال ٌاالشورى: رُي{{{{ ٌاْلَبصِّ ٌالسَّمِّيُع ٌَوُهَو ٌَشْيء  ٌماثل11ٌْثلِّهِّ ٌلو ٌوألنه ،ٌ ]

املخلوقٌلكانٌانقصاً،ٌفإحلاقٌالكاملٌابلناقصٌجيعلهٌانقصاً،ٌبلٌُماولةٌاملقارنةٌبنيٌالناقصٌوالكاملٌجيعلٌالكاملٌانقصاًٌ
ٌعلىٌحدٌقولٌالشاعر:

ٌ:ٌإنٌالسيفٌأمضىٌمنٌالعصاأملٌترٌأنٌالسيفٌينقصٌقدرهٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌإذاٌقيل
ٌٌ «ٌوصلىٌهللاٌعلىٌُممد»قوله:ٌٌ ،ٌصالةٌهللاٌعلىٌعبدهٌثناؤهٌعليهٌيفٌاملألٌاألعلى،ٌهكذاٌاشتهرٌعنٌأيبٌالعالية
ٌرمحهٌهللاٌ .

،ٌوالٌشكٌأنهٌسيدٌولدٌآدمٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌوأنهٌسيدانٌوإمامناٌٌ«وصلىٌهللاٌعلىٌسيدان:ٌ»ويفٌنسخة
،ٌولكنٌالٌأعلمٌحديثًاٌعنٌالنلٌعليهٌالصالةٌوالسالمٌأنهٌوصفٌنفسهٌابلسيادةٌيفٌالصالةٌعليه،ٌوإذاٌوقدوتناٌوأسوتنا

،ٌوالصحابةٌيقولون:ٌقالٌالنلٌ«ٌاللهمٌصل ٌعلىٌُممد»علمتمٌحبديثٌفدلوانٌعليهٌجزاكمٌهللاٌخرياً.ٌفكلٌاألحاديث:ٌ
ٌ ٌيقول:ٌقال:ٌسيدان، ٌأحدًا ٌمسعنا ٌوما ٌيقولون:ٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م، وحننٌنقول:ٌهوٌ«ٌسيدان»ولكنٌاملتأخرينٌصاروا

ٌسيدانٌالٌشك،ٌولكنٌدتاجٌيفٌصيغةٌالصالةٌعلىٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌإىلٌتوقيفٌيفٌهذا.
ٌأي:ٌُممدٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م.ٌ«النل»قوله:ٌ
اب،ٌفهمٌاملؤمنونٌمنٌقرابته،ٌوإنٌ،ٌآله:ٌأتباعهٌعلىٌدينه؛ٌألنٌاآللٌإنٌذكرٌمعهمٌاألتباعٌواألصحٌ«وآله»قوله:ٌ

ٌملٌيذكرٌمعهمٌذلكٌفهمٌأتباعهٌعلىٌدينه،ٌهذاٌهوٌالصحيح.
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ٌكثرياًٌ»قوله:ٌ ٌخهيةٌمبعىنٌالدعاء.«ٌصلىٌوسلم»،ٌأي:ٌسالمةٌمنٌكلٌآفة.ٌواجلملةٌيفٌٌ«وسل مٌتسليمًا
ٌالتكبرياتٌالزوائد.األمرٌواسع،ٌإنٌأحبٌقالٌغريٌذلك،ٌوإنٌأحبٌأنٌالٌيقولٌشيئاًٌفالٌأبس،ٌاملهمٌأنٌيٌ ٌكه 
ٌكانٌيقرأٌٌ«مث» ٌكانٌيفعلٌذلك،ٌوهكذا يقرأٌالفا ةٌوماٌبعدهاٌمنٌالسورٌجهراً؛ٌألنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م

ٌكماٌجهرٌيفٌصالةٌاجلمعة،ٌوجهرٌيفٌصالةٌالكسوف؛ٌألهناٌجامعة،ٌوكذلكٌيفٌاالستسقاء. ٌجهراًٌيفٌكلٌصالةٌجامعة،
ٌكانٌيقرأٌ»،ٌألنهٌثبتٌعنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌٌ«ح،ٌوابلغاشيةٌيفٌالثانيةيفٌاألوىلٌبعدٌالفا ةٌبسبٌ » أنه

ٌ*{{{{،ٌويفٌالثانيةٌ(1)«ابألوىلٌبسب ح،ٌوابلثانيةٌابلغاشية يدِّ ٌاْلَمجِّ ٌكانٌيقرأٌيفٌاألوىلٌب }}قٌَواْلُقْرآنِّ ٌثبتٌعنهٌأنه ٌكما ،
}}}}*ٌ ٌاْلَقَمُر ٌَواْنَشقَّ ٌالسَّاَعُة ٌهبذا،ٌ(2)ب }}اْقرَتََبتِّ ٌومرًة ٌهبذا، ٌمرة ٌأنٌيقرأ ٌوإحياءٌهلا، ٌللسن ة ٌإظهارًا ٌينبغيٌلإلمام ،ٌوهلذا

ٌبسبحٌوالغاشية،ٌ ٌفاألفضلٌأنٌيقرأ ٌالناسٌيشقٌعليهم ٌانتظار ٌوكان ٌالوقتٌابرداً، ٌكان ٌمثلٌلو ولكنٌيراعيٌالظروف،
ٌكانٌالوقتٌحاراً،ٌوكذلكٌيفٌعيدٌاألضحى؛ٌألنٌالناسٌدبونٌالعجلةٌمنٌأج ٌلٌذبحٌضحاايهم.وكذلكٌلو

ٌوإذاٌملٌيكنٌهناكٌمشقة،ٌفاألفضلٌأنٌيقرأٌهبذاٌمرة،ٌوهبذاٌمرة.
فالسننٌامليتةٌأيٌاملهجورةٌينبغيٌلطلبةٌالعلمٌأنٌديوها،ٌلكنٌإذاٌخافواٌاستنكارٌالناسٌهلا،ٌفليمهدواٌهلاٌأواًل،ٌالٌ

الٌيُ ْهَتمٌُّبكالمهٌوينتقد،ٌفهناٌينبغيٌ ٌكانٌطالبٌالعلمٌصغرياًٌ أنٌميهدٌأواًل؛ٌألجلٌأنٌيرو وٌأفكارٌالناسٌعلىٌسيماٌإذا
ٌقبولٌهذاٌالشيء.

فمثاًل:ٌلوٌأنٌواحداًٌمنٌعلمائناٌالكبارٌاملشهودٌهلمٌابلثقةٌوالعلمٌواألمانةٌيفٌالدينٌفعلٌسن ةٌالٌيعلمٌعنهاٌالناسٌ
فتحٌلناٌاب ٌكن اٌعلمناٌأنٌهذهٌسن ة،ٌجزاهٌهللاٌخرياًٌ اًبٌمنٌالعلم،ٌلكنٌلوٌفعلهاٌأوٌلوجدتٌالناسٌيقولون:ٌسبحانٌهللا!ٌما

ٌفينبغيٌلإلنسانٌأنٌيكونٌ ٌوالعياذٌابهللٌابلسبٌوالشتم، ٌالدينٌاجلديد؟ٌوأخذوه ٌهذا ٌما ٌطالبٌعلمٌصغريٌلقالوا: قاهلا
ٌحكيماً.

ٌ«ٌفإذاٌسلمٌخطب»
ٌأي:ٌإذاٌسلمٌاإلمامٌمنٌالصالةٌخيطب.ٌ

أنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌملٌخيطبٌإالٌخطبةٌٌومنٌنظرٌيفٌالسن ةٌاملتفقٌعليهاٌيفٌالصحيحنيٌوغريُهاٌتبنيٌله
ٌاخلطبتنيٌ(3)واحدة ٌيفٌمشروعية ٌأصاًل ٌهذا ٌجعلنا ٌفإن ٌووعظهن ، ٌالنساء ٌإىل ٌاألوىلٌتوجه ٌاخلطبة ٌأهنى ٌأن ٌبعد ٌلكنه ،

ٌفمحتمل،ٌمعٌأنهٌبعيد؛ٌألنهٌإمناٌنزلٌإىلٌالنساءٌوخطبهن ٌلعدمٌوصولٌاخلطبةٌإليهنٌوهذاٌاحتمال.
ٌونٌالكالمٌوصلهنٌولكنٌأرادٌأنٌخيصهن ٌخبصيصة،ٌوهلذاٌذكرهن ٌووعظهن ٌأبشياءٌخاصةٌهبن .ودتملٌأنٌيك

ٌٌ

                              
 سبقٌخترجيهٌ(1)
 (ٌعنٌأيبٌواقدٌالليثيٌرضيٌهللاٌعنه.891أخرجهٌمسلمٌ)ٌ(2)
ٌسبقٌخترجيهٌ(3)
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ٌحكُمٌالتطوعٌقبلٌصالةٌالعيدٌأوٌبعدها:
ٌالقولٌاألول:

يكرهٌملنٌحضرٌصالةٌالعيدٌأنٌيتطوعٌبنفلٌقبلٌالصالةٌأوٌبعدهاٌيفٌموضعها،ٌأي:ٌموضعٌصالةٌالعيد،ٌفيكرهٌٌ
ٌدهاٌيفٌاملوضع،ٌأماٌيفٌبيتهٌفالٌكراهة.التنفلٌقبلٌالصالةٌأوٌبع

ٌقبلهاٌوالٌ والدليلٌعلىٌذلك:ٌأنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌخرجٌإىلٌمصلىٌالعيدٌوصلىٌالعيدٌركعتنيٌملٌيصل ِّ
ٌ.(1)بعدها

ويفٌهذاٌاالستداللٌنظر؛ٌألنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌخرجٌإىلٌمصلىٌالعيدٌليصليٌابلناسٌفصلىٌهبم،ٌمثٌ
كماٌأنهٌيومٌاجلمعةٌخيرجٌإىلٌاملسجدٌوخيطبٌويصليٌوينصرفٌويصليٌيفٌبيته،ٌفهلٌيقولٌأحد:ٌإنهٌيكرهٌأنٌٌٌانصرف،

يصليٌاإلنسانٌيفٌيومٌاجلمعةٌيفٌاملسجدٌقبلٌالصالةٌوبعدها؟ٌماٌمسعناٌأحدًاٌقالٌهبذا،ٌفكذلكٌنقولٌيفٌصالةٌالعيد،ٌ
َتظِّر،ٌفجاءٌفصلىٌابلناس،ٌمثٌانصرف.والٌفرق،ٌفإنٌالرسولٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌإمامٌيُنتظرٌ ٌوالٌيَ ن ْ

وكونناٌأنخذٌالكراهةٌمنٌجمردٌهذاٌالرتكٌفيهٌنظر،ٌولوٌقالوا:ٌإنٌالسن ةٌأنٌالٌيصليٌلكانٌأهونٌمنٌأنٌيقال:ٌإنهٌ
كلٌبدعةٌ»يكره؛ٌألنٌالكراهةٌحكمٌشرعيٌدتاجٌإىلٌدليلٌهني؛ٌإذٌإنٌالكراهةٌالٌتثبتٌإالٌبنهي،ٌإماٌهنيٌعامٌمثل:ٌ

،ٌوإماٌهنيٌخاص،ٌمثٌإنٌتركٌالنلٌعليهٌالصالةٌوالسالمٌالتنفلٌقبلٌالصالةٌواضحٌالسبب؛ٌألنهٌإمامٌمنتظرٌ(2)«لةضال
ٌفجاءٌفصلىٌوانصرف،ٌلكنٌهنيٌاملأمومٌعنٌالتنفل،ٌوالقولٌبكراهتهٌلهٌالٌخيلوٌمنٌنظر.

ٌالقولٌالثا ى:
عيدٌالٌقبلٌالصالةٌوالٌبعدها،ٌوقال:ٌبينناٌقالٌبعضٌالعلماءٌرمحهمٌهللا:ٌإنٌالصالةٌغريٌمكروهةٌيفٌمصلىٌال

ٌكتابٌهللاٌوسن ةٌرسولهٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌفأينٌالدليلٌعلىٌالكراهة؟ٌوهذاٌخريٌوتطوع،ٌوقدٌقالٌالنلٌعليهٌ وبينكم
ٌعلىٌنفسكٌبكثرةٌالسجود»،ٌوقال:ٌ(3)«عليكٌبكثرةٌالسجود»الصالةٌوالسالم:ٌ ٌ،ٌفكيفٌتقولونٌابلكراهة؟(4)«أعِّين ِّ

ٌوهذاٌمذهبٌالشافعيٌ ٌرمحهٌهللاٌ ٌيفٌهذهٌاملسألة،ٌوهوٌالصواب.
ٌوقالٌبعضٌالعلماء:ٌتكرهٌالصالةٌبعدهاٌالٌقبلها؛ٌاألنٌاملشروعٌأنٌينصرف[.

ٌوقالٌبعضٌالعلماء:ٌتكرهٌقبلهاٌالٌبعدها.
ٌريه.وبعضٌالعلماءٌقال:ٌيكرهٌلإلمامٌدونٌاملأموم،ٌوهذاٌقولٌللشافعي،ٌأعينٌالتفريقٌبنيٌاإلمامٌوغ

ٌكراهة،ٌلكنٌالٌنقول:ٌإنٌالسن ةٌأنٌوالصحيح :ٌأنهٌالٌفرقٌبنيٌاإلمامٌوغريه،ٌوالٌقبلٌالصالةٌوالٌبعدها،ٌفال
ٌهللاٌقبلٌالصالةٌأفضل،ٌإظهاراًٌللتكبريٌوالشعرية،ٌوهذاٌيفٌالنفلٌاملطلق. ٌتصلي،ٌفقدٌيقال:ٌإنٌبقاءٌاإلنسانٌيكه 

                              
ٌ(ٌعنٌابنٌعباسٌرضيٌهللاٌعنهما.13(ٌ)884(؛ٌومسلمٌ)964أخرجهٌالبخاريٌ)ٌ(1)
ٌرضيٌهللاٌعنهما.(ٌعنٌجابرٌبنٌعبدٌهللا867ٌأخرجهٌمسلمٌ)ٌ(2)
ٌ(ٌعنٌثوابنٌوأيبٌالدرداءٌرضيٌهللاٌعنهما.488أخرجهٌمسلمٌ)ٌ(3)
ٌ(ٌعنٌربيعةٌبنٌكعبٌاألسلميٌرضيٌهللاٌعنه.489أخرجهٌمسلمٌ)ٌ(4)
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ٌكثرياًٌمنٌالعلماءٌوأماٌ يةٌاملسجدٌفالٌوجهٌللنهيٌعنهاٌإطالقاًٌ ؛ٌألنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌأمرٌهبا،ٌحىتٌإن
ٌكماٌتدلٌعلىٌذلكٌالسن ة،ٌفكيفٌنقولٌملنٌدخلٌمصلىٌالعيد،ٌالٌتصلٌيكرهٌ ٌكانتٌسن ةٌمؤكدة قال:ٌإهناٌواجبة،ٌفإذا

ٌلكٌذلك؟
دخلٌأحدكمٌاملسجدٌفالٌٌإذا»فإنٌقالٌقائل:ٌمصلىٌالعيدٌليسٌمبسجد،ٌوقدٌقالٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م:ٌ

ٌ(1)«جيلسٌحىتٌيصليٌركعتني
قلنا:ٌبلٌإنٌمصلىٌالعيدٌمسجد،ٌودليلٌذلك:ٌأنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌأمرٌالنساءٌأنٌخيرجنٌإىلٌصالةٌ

فإنٌٌ.ٌواملرأةٌالٌتعتزلٌإالٌاملسجد،ٌأماٌمصالهاٌيفٌبيتها،ٌأوٌمصلىٌرجلٌيفٌبيته(2)العيد،ٌوأمرٌاحليضٌأنٌيعتزلَنٌاملصلىٌ
ٌأنٌمتكثٌفيه،ٌفكونٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌيعطيٌمصلىٌالعيدٌحكمٌاملسجدٌابلنسبةٌملنعٌ احلائضٌالٌدرمٌعليها

ومصلىٌالعيدٌمسجدٌالٌمصلىٌ:ٌ»(3)احلائضٌمنهٌدليلٌعلىٌأنهٌمسجد،ٌوعلىٌهذاٌنصٌفقهاؤان،ٌفقالٌصاحبٌاملنتهى
ٌ،ٌوهوٌعمدةٌفقهاءٌاحلنابلةٌاملتأخرين.«ٌاجلنائز

ٌكانواٌفيماٌسبقٌجيعلونٌللجنائزٌمصلىٌخاصاًٌيصلىٌفيهٌعلىٌاجلنائز،ٌوقدٌاقرتحٌبعضٌ قوله:ٌمصلىٌاجلنائزٌفإهنم
الناسٌاآلنٌأنٌجيعلٌمصلىٌخاصٌعندٌاملقهةٌيصلىٌفيهٌعلىٌاجلنائز،ٌوهذاٌُملٌدراسة،ٌهلٌيوافقٌعلىٌهذا،ٌأوٌيبقىٌ

ألنهٌاملعتاد؛ٌوألنهٌقدٌيكثرٌاجلمع،ٌفالٌيسعهمٌاملصلىٌالذيٌٌالناسٌعلىٌماٌهمٌعليهٌيصلونٌعلىٌجنائزهمٌيفٌمساجدهم؛
ٌجيعلٌعندٌاملقهة.

فاملهمٌأنٌمصلىٌالعيدٌمسجدٌلهٌأحكامٌاملساجد،ٌوأنهٌإذاٌدخلهٌاإلنسانٌالٌجيلسٌحىتٌيصليٌركعتني،ٌوأنهٌالٌ
ٌكانٌقدٌهنيٌعنهماٌبالٌإشكال،ٌوأماٌأنٌيتنفلٌبعدُهاٌفنقول:ٌالٌأبسٌبه،ٌلكنٌاألفضلٌلإلمامٌأنٌ يبادرٌبصالةٌالعيدٌإن

ٌدخلٌوقتهاٌلئالٌدبسٌالناس،ٌوأماٌاملأمومٌفاألفضلٌلهٌإذاٌصلىٌ يةٌاملسجدٌأنٌيتفر ٌللتكبريٌوالذكر.
والسن ةٌلإلمامٌأنٌالٌأييتٌإالٌعندٌالصالة،ٌوينصرفٌإذاٌانتهتٌفالٌيتطوعٌقبلهاٌوالٌبعدهاٌاقتداءٌابلرسولٌصل ىٌ

ٌمٌفاألفضلٌلهٌأنٌيتقدمٌليحصلٌلهٌفضلٌانتظارٌالصالة.هللاٌعليهٌوسل م،ٌأماٌاملأمٌو
 :ٌحكُمٌقضاءٌصالةٌالعيدٌملنٌفاتته
ٌأنٌقضاءهاٌسن ة،ٌوأنٌاألفضلٌأنٌيكونٌعلىٌصفتها.(4)املذهبٌٌ

ٌوعلىٌهذاٌفلوٌتركٌالقضاءٌفالٌإمثٌعليه.
ٌكراتبةٌمنٌالرواتبٌفجائز؛ٌألنٌكوهناٌعلىٌصفتهاٌعلىٌسبيلٌاألفضليةٌوليسٌب ٌواجب.ولوٌقضاها

ٌذكرها»والدليلٌعلىٌسني ةٌالقضاءٌقولهٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م:ٌ ٌإذا ٌفليصلها ،ٌ(1)«منٌانمٌعنٌصالةٌأوٌنسيها
.ٌولكنٌيفٌهذاٌاالستداللٌنظر؛ٌألنٌاملرادٌ(2)«فماٌأدركتمٌفصلواٌوماٌفاتكمٌفأمتوا»وقولٌالرسولٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م:ٌ

                              
 سبقٌخترجيهٌ(1)
ٌسبقٌخترجيهٌ(2)
ٌ(.1/199«ٌ)املنتهى»ٌ(3)
ٌأىٌاحلنبلىٌ(4)
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ةٌعلىٌوجهٌاالجتماع،ٌفإذاٌفاتتٌفإهناٌالٌتقضىٌإالٌبدليلٌيدلٌعلىٌقضائهاٌابحلديثنيٌالفريضة،ٌأماٌهذهٌفصالةٌمشروع
ٌإذاٌفاتت،ٌوهلذاٌإذاٌفاتتٌالرجلٌصالةٌاجلمعةٌملٌيقضها،ٌوإمناٌيصليٌفروٌالوقتٌوهوٌالظهر.

ٌلهٌأنٌ ٌفاتت،ٌوأنٌمنٌفاتته،ٌفالٌيسن  ٌإىلٌأهناٌالٌتقضىٌإذا ٌرمحهٌهللاٌ  ٌذهبٌشيخٌاإلسالمٌابنٌتيميةٌ  وهلذا
،ٌفالٌتشرعٌإالٌعلىٌهذاٌ(4)؛ٌألنٌذلكٌملٌيردٌعنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م؛ٌوألهناٌصالةٌذاتٌاجتماعٌمعني(3)يقضيها
ٌالوجه.

ٌ*ٌحكُمٌخطبةٌالعيد:
لوٌقالٌأحدٌبوجوبٌاخلطبة،ٌأوٌاخلطبتنيٌيفٌالعيدينٌلكانٌقواًلٌمتوجهاً؛ٌوألنٌالناسٌيفٌصالةٌالعيدٌيفٌاجتماعٌٌ

ٌينصرفواٌمنٌغريٌموعظةٌوتذكري.كبريٌالٌينبغيٌأنٌ
 ٌ:ٌحكمٌاستفتاحٌخطبةٌالعيدٌابلتكبريات

ٌالقولٌاألول:
ٌيستفتحٌاخلطبةٌاألوىلٌبتسعٌتكبرياتٌمتتابعاتٌواخلطبةٌالثانيةٌبسبعٌتكبرياتٌمتتابعات.ٌ

ٌوالدليلٌعلىٌذلكٌماٌيلي:
1ٌٌ ٌوسل م ٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليه ٌابالنقطاعٌأن ٌأعل  ٌلكنه ٌحديث، ٌرويٌيفٌهذا ٌاألوىلٌبتسعٌ»  ٌيستفتح كان

ٌ،ٌوصارتٌاألوىلٌأكثر؛ٌألهناٌأطول،ٌوُخص تٌابلتسعٌوالسبع؛ٌمنٌأجلٌالقطعٌعلىٌوتر.(5)«تكبرياتٌوالثانيةٌبسبع

                                                                                                 
ٌسبقٌخترجيهٌ(1)
ٌسبقٌخترجيهٌ(2)
ٌكناٌغريٌمصيبنيٌفإنناٌجمتهدون؟ٌفإذاٌقالٌقائل:ٌملاذاٌ(3) ٌكناٌمصيبنيٌفهذاٌهوٌاملطلوب،ٌوإن ٌالٌنقضيهاٌفإن

ف اجلواب:ٌنع م،ٌاإلنس  انٌإذاٌاجته دٌوفع لٌالعب  ادةٌعل ىٌاجته  ادٌفل هٌأج رٌعل  ىٌاجته ادهٌوعل  ىٌفعل هٌأيض اً،ٌلك  نٌإذاٌتبي ن تٌالس  ن ة،ٌ
ٌفالٌمتكنٌخمالفتها.

 

ٌلىٌوجهٌمعني،ٌومعٌذلكٌتقضى؟فإنٌقالٌقائل:ٌأليستٌاجلمعةٌذاتٌاجتماعٌعٌ(4)
فاجلواب:ٌاجلمعةٌالٌتقضى،ٌوإمناٌيصلىٌفروٌالوقت،ٌوهوٌالظهر،ٌوص الةٌالعي دٌأيض اًٌنق ول:ٌف اتٌاالجتم اعٌف الٌتقض ى،ٌول يسٌ

ٌهلذاٌالوقتٌفرو،ٌوالٌسن ةٌأيضاً.
ٌفهيٌصالةٌُشرعتٌعلىٌهذاٌالوجه،ٌفإنٌأدركهاٌاإلنسانٌعلىٌهذاٌالوجهٌصالها،ٌوإالٌفال.

عل ىٌه ذاٌالق  ولٌيتض حٌأنٌال ذينٌيفٌالبي  وتٌالٌيص لوهنا،ٌوهل ذاٌأم رٌرس  ولٌهللاٌص ل ىٌهللاٌعلي هٌوس  ل مٌالن اسٌأنٌخيرج واٌإليه  ا،ٌوبن اًءٌ
ٌيفٌبيته.(4)وأمرٌالنساءٌالعواتق،ٌوذواتٌاخلدور،ٌوحىتٌاحليَّضٌأنٌيشهدنٌاخلريٌودعوةٌاملسلمني ٌ،ٌوملٌيقل:ٌومنٌختلفٌفليصل ِّ

ٌ

الس ن ةٌالتكب ريٌعل  ىٌاملن هٌي ومٌالعي دٌيبت دئٌخطبت  هٌاألوىلٌبتس عٌتكب رياتٌقب لٌأنٌخيط  ب،ٌ»عب دٌهللاٌب  نٌعتب ةٌق ال:ٌٌمل اٌروىٌعبي دٌهللاٌب نٌ(5)
ٌ«.ويبدأٌاآلخرةٌبسبع
(،ٌوعبي دٌهللاٌم نٌالت ابعني.ٌق الٌالن وويٌيف3/299ٌ(؛ٌوالبيهق يٌ)2/190(؛ٌوابنٌأيبٌشيبةٌ)5674 5672ٌٌأخرجهٌعبدٌالرزاقٌ)

ٌ«.ضعيفٌاإلسنادٌغريٌمتصل(:ٌ»2/338«ٌ)اخلالصة» ٌٌ
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 ٌأنٌالوقتٌوقتٌتكبري،ٌوهلذاٌزيدتٌالصالةٌبتكبرياتٌليستٌمعهودة،ٌوكانٌهذاٌاليومٌيومٌتكبري،ٌفمنٌأجل2ٌٌ
ٌري،ٌفصارٌهلذاٌاحلكمٌدليلٌوتعليل.هذاٌُشرعٌأنٌيبدأٌاخلطبتنيٌابلتكب

ٌالقولٌالثا ى:
ٌكسائرٌاخلطب،ٌوكماٌهيٌالعادةٌيفٌخطبٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌأنهٌ قالٌبعضٌالعلماء:ٌإنهٌيبتدئٌابحلمد

ٌيبدأٌخطبهٌحبمدٌهللا،ٌويثينٌعليه.
ٌد.وعلىٌهذاٌفيقول:ٌاحلمدٌهللٌكثرياً،ٌوهللاٌأكهٌكبرياً،ٌفيجمعٌبنيٌالتكبريٌواحلم

 :ٌالتكبريٌأايمٌالعيدين
ُواٌاَّللٌَََّعَلىٌَماٌَهَداُكْم{{{{ٌاالبقرة:ٌ ُلواٌاْلعِّدََّةٌَولُِّتَكه ِّ [ٌ،185ٌدليلٌذلكٌيفٌليلةٌعيدٌالفطرٌقولهٌتعاىل:ٌ}}َولُِّتْكمِّ

ُواٌاَّللََّ{{{{ٌوإكمالٌالعدةٌيكونٌعندٌغروبٌالشمسٌآخرٌيومٌم َةٌَولُِّتَكه ِّ ُلواٌاْلعِّدَّ نٌرمضان،ٌإماٌإبكمالٌفقال:ٌ}}َولُِّتْكمِّ
ٌالتكبريٌاملطلقٌمنٌالغروبٌإىلٌأنٌتفر ٌاخلطبة،ٌ ثالثني،ٌوإماٌبرؤيةٌاهلالل،ٌفإذاٌغابتٌالشمسٌآخرٌيومٌمنٌرمضانٌسن 

ٌلكنٌإذاٌجاءتٌالصالةٌفسيصليٌاإلنسانٌويستمعٌاخلطبةٌبعدٌذلك.
ٌاإلمامٌللصالة. ٌوهلذاٌقالٌبعضٌالعلماء:ٌمنٌالغروبٌإىلٌأنٌيكه 

ٌتكبري:أقسامٌال
ٌفالتكبريٌينقسمٌإىلٌقسمنيٌفقط:

ٌ ٌمطلق.1ٌ
ٌ ٌمطلقٌومقيد.2ٌ

ٌفاملطلق:ٌليلةٌعيدٌالفطر،ٌوعشرٌذيٌاحلجةٌإىلٌفجرٌيومٌعرفة.
ٌواملطلقٌواملقيد:ٌمنٌفجرٌيومٌعرفةٌإىلٌغروبٌالشمسٌمنٌآخرٌيومٌمنٌأايمٌالتشريق.

 :ٌصفةٌالتكبري
ٌفيهاٌأقوالٌثالثةٌألهلٌالعلم:ٌ

ٌ(1)األول:ٌأنهٌشفعٌ.
ٌ«.وهللٌاحلمد»خيتمٌبوتر،ٌوكذلكٌإذاٌقال:ٌ«ٌالٌإلهٌإالٌهللا»وعللواٌذلكٌأنهٌب ٌ
ٌ«.هللاٌأكه،ٌهللاٌأكه،ٌهللاٌأكه،ٌالٌإلهٌإالٌهللا،ٌوهللاٌأكه،ٌهللاٌأكه،ٌهللاٌأكه،ٌوهللٌاحلمد»الثاين:ٌأنهٌوتر،ٌ

ٌاألوىل ٌالتكبريٌيفٌاملرة ٌفيوتر ٌوتراً، ٌتكبريه ٌيكون ٌذلكٌأبن ٌعنٌوعللوا ٌمنفردة ٌكلٌمجلة ٌأن ٌعلى ٌبناء ٌوالثانية
ٌ ٌالوترٌحصلٌبقوله: ٌإن ٌوالٌيصحٌأنٌيقال: ٌإالٌهللا»األخرى، ٌ«ٌالٌإله ٌبقوله: ٌمنٌغريٌجنسٌ«وهللٌاحلمد»أو ٌألنه ؛

ٌالتكبري،ٌأوٌيقال:ٌإنٌالنوعٌخمتلف.

                              
ٌ«ٌ.هللاٌأكه،ٌهللاٌأكه،ٌالٌإلهٌإالٌهللا،ٌوهللاٌأكه،ٌهللاٌأكه،ٌوهللٌاحلمد»أىٌقال:ٌٌ(1)
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هللاٌأكه،ٌهللاٌأكه،ٌهللاٌأكه،ٌالٌإلهٌإالٌهللا،ٌوهللاٌأكه،ٌهللاٌأكه،ٌ»أنهٌوترٌيفٌاألوىل،ٌشفعٌيفٌالثانية،ٌٌالثالث:
ٌ«.وهللٌاحلمد

ٌثالاًثٌواثنتنيٌصارتٌ سًاٌوتراً،ٌفيكونٌ ٌكه  وعللواٌأنٌالتكبريٌجنسٌواحد،ٌواجلملتانٌمبنزلةٌمجلةٌواحدة،ٌفإذا
ٌنٌاجلملتنيٌواحدة.اإليتارٌابلتكبريٌبناءٌعلىٌأ

وهذاٌالقولٌوالذيٌقبلهٌمنٌحيثٌالتعليلٌأقوىٌمنٌقولٌمنٌيقول:ٌإنهٌيكهٌمرتنيٌمرتني؛ٌألنناٌإذاٌاعتهانٌأنٌكلٌ
مجلةٌمنفصلةٌعنٌاألخرىٌصارٌاإليتارٌيفٌالثنتنيٌأوىل،ٌوإنٌاعتهانٌأنٌاجلملتنيٌواحدةٌصارٌاإليتارٌيفٌاألوىلٌوالشفعٌيفٌ

ٌبهٌالتكبريٌعلىٌوتر.ٌالثانيةٌهوٌالذيٌينقطع
ٌكذلكٌفاألمرٌفيهٌسعة،ٌإنٌشئتٌفكهٌ ٌكان واملسألةٌليسٌفيهاٌنصٌيفصلٌبنيٌاملتنازعنيٌمنٌأهلٌالعلم،ٌوإذا

ٌشفعاً،ٌوإنٌشئتٌفكهٌوتراً،ٌوإنٌشئتٌوتراًٌيفٌاألوىلٌوشفعاًٌيفٌالثانية.
ٌالتكبرُيٌجهراً:

ٌنٌسراًٌإالٌإذاٌملٌيكنٌحوهلنٌرجالٌفالٌحرجٌيفٌاجلهر.إنٌالسن ةٌأنٌجيهرٌبهٌإظهاراًٌللشعرية،ٌلكنٌالنساءٌيكٌه
َةٌٌ ُلواٌاْلعِّدَّ التكبريٌيفٌعيدٌالفطرٌآكدٌمنٌالتكبريٌيفٌعيدٌاألضحى؛ٌألنٌهللاٌنصٌعليهٌيفٌالقرآنٌفقال:ٌ}}َولُِّتْكمِّ

ٌَوَلَعلَُّكْمٌَتْشُكُروَن{{{{ٌاالبقرة:ٌ ُواٌاَّللٌَََّعَلىٌَماٌَهَداُكْم ءٌنصٌعليهٌالقرآنٌبعينهٌيكونٌآكدٌمماٌجاءٌ[ٌ،ٌوشي185َولُِّتَكه ِّ
ٌعلىٌسبيلٌالعموم.

ماٌمنٌأايمٌ»أماٌعيدٌاألضحىٌفإنهٌداخلٌيفٌعمومٌالعملٌالصاحلٌالذيٌقالٌفيهٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م:ٌ
ٌإىلٌهللاٌمنٌهذهٌاألايمٌالعشر ٌٌ،ٌوهوٌداخلٌيفٌعمومٌقولهٌتعاىل:ٌ}}َويَْذُكُروا(1)«العملٌالصاحلٌفيهنٌأحب  اْسَمٌاَّللٌَِّّيفِّ
{{{{ٌااحلج:ٌ ٍمٌَمْعُلوَماٍتٌَعَلىٌَماٌَرَزقَ ُهْمٌمِّْنٌهَبِّيَمةٌِّاألَنْ َعامِّ ٌ[ٌ.28أايَّ

ٌوقالٌبعضٌالعلماء:ٌإنٌالتكبريٌيفٌاألضحىٌأوكدٌمنٌوجهني:
ٌالوجهٌاألول:ٌأنهٌمتفقٌعليهٌبنيٌالعلماء،ٌوالفطرٌخمتلفٌفيه.

ٌعقبٌالصلوات،ٌوالفطرٌليسٌفيهٌتكبريٌمقيدٌعلىٌرأيٌأكثرٌالعلماء.ٌالوجهٌالثاين:ٌأنٌيفٌاألضحىٌتكبرياًٌمقيداًٌ
فكلٌواحدٌمنهماٌأوكدٌمنٌالثاينٌمنٌوجه؛ٌفمنٌجهةٌأنٌتكبريٌالفطرٌمذكورٌيفٌالقرآنٌيكونٌأوكد،ٌومنٌجهةٌ

ٌلناحيةٌأوكد.أنٌالتكبريٌيفٌعيدٌاألضحىٌمتفقٌعليه،ٌوأنٌَّفيهٌتكبرياًٌمقيداًٌيقدمٌعلىٌأذكارٌالصالة،ٌيكونٌمنٌهذهٌا
ٌوُيسن ٌالتكبريٌاملطلقٌيفٌكلٌعشرٌذيٌاحلجة.

ٌوتبتدئٌمنٌدخولٌشهرٌذيٌاحلجةٌإىلٌآخرٌاليومٌالتاسع،ٌومسيتٌعشراً،ٌوهيٌتسعٌمنٌاببٌالتغليب.
،ٌ«ٌماٌمنٌأايمٌالعملٌالصاحل...»والدليلٌعلىٌمشروعيةٌالتكبريٌيفٌعيدٌاألضحىٌقولهٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م:ٌ

ٌاحلديث.فتدخلٌيفٌعمومٌ
ٍمٌَمْعُلوَماٍت{{{{.ٌ(2)وكذلكٌعمومٌقولهٌتعاىل:ٌ}}َويَْذُكُروا ٌأايَّ ٌاْسَمٌاَّللٌَِّّيفِّ

                              
ٌسبقٌخترجيهٌ(1)
ٌولوٌقالٌقائل:ٌالذكرٌيفٌاآليةٌأعمٌمنٌالتكبري؟ٌ(2)
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ٌ:ُملٌالتكبريٌاملقيد
ٌ ٌوقبل ٌاالستغفار ٌقبل ٌهو ٌهل ٌاملقيد، ٌالتكبري ٌهذا ٌومنكٌالسالم»واختلفٌيفٌُمل ٌأنتٌالسالم ٌأوٌ«اللهم ،

ٌبعدُها؟
،ٌفإذاٌسلمٌاإلمامٌوانصرف،ٌٌ«اللهمٌأنتٌالسالمٌومنكٌالسالم»قالٌبعضٌالعلماء:ٌيكونٌقبلٌاالستغفارٌوقبلٌ

ٌرافعاًٌصوتهٌ،ٌمثٌيستغفرٌويقول:ٌ ٌ«.اللهمٌأنتٌالسالمٌومنكٌالسالم»كه 
ألصقٌ«ٌاللهمٌأنتٌالسالم»مقدم؛ٌألنٌاالستغفارٌوقول:ٌ«ٌاللهمٌأنتٌالسالم»والصحيحٌأنٌاالستغفار،ٌوقول:ٌ

ٌاالستغفارٌ ٌعقيبٌالصالةٌمباشرة؛ٌألنٌاملصليٌالٌيتحققٌأنهٌأتقنٌالصالة،ٌبلٌالٌبدٌمنٌابلصالةٌمنٌالتكبري،ٌفإنَّ يسن 
ٌللصالة. ٌكه  ٌخلل،ٌوالٌسيماٌيفٌعصرانٌهذا،ٌفاإلنسانٌالٌأيتيهٌالشيطانٌإالٌإذا

ٌدخلٌاإلنسانٌيفٌالصالةٌفتحٌعليهٌاببٌالوسواس،ٌوالعجيبٌأنهٌمعٌ ٌإذا ٌأعاذانٌهللاٌوإايكمٌمنهٌ  فالشيطانٌ 
ٌهلٌهلذاٌالداءٌمنٌدواء؟لصالةٌتذهبٌعنهٌهذهٌاهلواجيس،ٌولكنٌانتهاءٌا

ذاكٌشيطانٌ»اجلواب:ٌنعم،ٌفلقدٌُشكيٌإىلٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌهذاٌالداءٌبعينه،ٌفقالٌللذيٌاشتكى:ٌ
ٌيقالٌله:ٌخنزب،ٌفإذاٌأحسستٌبهٌفاتفلٌعنٌيساركٌثال ٌمرات،ٌوقل:ٌأعوذٌابهللٌمنٌالشيطانٌالرجيم،ٌثال ٌمرات،

ٌ.(1)«فيذهبٌهللاٌذلكٌعنك،ٌففعلٌفأذهبٌهللاٌذلكٌعنه
ٌالتكبريٌ ىٌعيدٌاألضحى:ٌ

ٌمنٌأايمٌ ٌيوم ٌاألضحىٌينتهيٌبغروبٌالشمسٌمنٌآخر ٌالتكبريٌاملطلقٌيفٌعيد ٌأن ٌاملسألة: الصحيحٌيفٌهذه
ٌا ٌمنٌأايم ٌيوم ٌإىلٌغروبٌالشمسٌمنٌآخر ٌعرفة ٌيوم ٌمطلقٌومقيدٌمنٌفجر ٌفيه ٌفيكون ٌوعلىٌهذا لتشريق،ٌالتشريق،

ٌوالدليلٌعلىٌذلك:
ٍمٌَمْعُدوَداٍت{{{{ٌاالبقرة:1ٌٌ ٌأايَّ يفِّ ٌ[ٌواألايمٌاملعدوداتٌهيٌأايمٌالتشريق.203 ٌقولهٌتعاىل:ٌ}}َواذُْكُرواٌاَّللٌََّ
،ٌوملٌيقيدهٌأبدابرٌالصلواتٌ(2)«أايمٌالتشريقٌأايمٌأكلٌوشربٌوذكرٌهلل» ٌقولٌالرسولٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م:2ٌٌ
ٌفأطلق.«ٌرٌهللوذك»بلٌقال:ٌ

                                                                                                 
ٌكي فٌكن تمٌتص نعونٌيفٌال دفعٌم نٌم ىنٌإىلٌ»ٌفيقال:ٌال دليلٌاخل اص:ٌح ديثٌأن سٌ عرف اتٌم عٌرس ولٌهللاٌص ل ىٌهللاٌعلي هٌأن هٌس ئل

ُهِّلٌ 
ٌومن اٌامل ٌ.ٌوكانٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل مٌيقرهمٌعلىٌذلك،ٌفيدلٌهذاٌعلىٌأنٌالتكبريٌاملطلقٌسن ة.(2)«ٌوسل م؟ٌفقال:ٌمن اٌاملكه ِّ

ٌكانٌأبوٌهريرةٌوابنٌعمرٌخيرجانٌإىلٌالسوقٌيكهانٌفيكهٌالن ٌ.(2)اسٌبتكبريُهاويدلٌلذلكٌأيضاً:ٌفعلٌالصحابة،ٌفقد
ٌالتكب ريٌيفٌه ذهٌاألايمٌ«ٌلو»،ٌو«ٌولوٌملٌيَرٌهبيمةٌاألنعام»قالٌيفٌالروو:ٌ هن اٌإش ارةٌخ الف؛ٌألنٌبع ضٌالعلم اءٌيق ول:ٌالٌيس ن 

ٍمٌَمْعُلوَماٍتٌَعَلىٌَماٌَرَزقَ ُه مٌْ ٌَأايَّ {{{{ٌااحل ج:ٌٌإالٌإذاٌرأىٌهبيمةٌاألنعام؛ٌألنٌهللاٌتعاىلٌقال:ٌ}}َويَْذُكُرواٌاْسَمٌاَّللٌَِّّيفِّ [ٌف إذا28ٌمِّ ْنٌهبِّيَم ةٌِّاألَنْ َع امِّ
ٌرأيتٌهبيمةٌاألنعامٌفاذكرٌهللا،ٌوإذاٌملٌترهاٌفال.

ٌلكنٌاملشهورٌعندان؛ٌمذهبٌاحلنابلة:ٌأنهٌيكهٌوإنٌملٌيرها.
ٌ

ٌسبقٌخترجيهٌ(1)
ٌ(ٌعنٌنبيشةٌرضيٌهللاٌعنه.1141أخرجهٌمسلمٌ)ٌ(2)
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ٌالناسٌبتكبريهٌحىتٌترتجٌمىنٌتكبرياً،ٌوكانٌابنٌعمر3ٌٌ ٌيفٌمىنٌبقبتهٌفيكه  ٌكانٌيكه   ٌأنٌعمرٌ ٌرضيٌهللاٌعنهٌ 
ٌمبىنٌتلكٌاألايم. ٌ(1)يكه 

ٌكماٌأنٌفيهاٌذكراًٌمقيداً. ٌفالصوابٌأنٌأايمٌالتشريقٌويومٌالنحرٌفيهاٌذكرٌمطلق،
ٌالىتٌيسقُطٌالتكبرُيٌفيها:ٌقضاءٌالتكبريٌغقبٌالصلواتٌواحلاالت

الصحيحٌأنهٌالٌيسقطٌابحلد ،ٌوالفرقٌبينهٌوبنيٌالصالةٌأنٌالصالةٌيشرتطٌهلاٌالطهارة،ٌوأماٌالذكرٌفالٌتشرتطٌ
ٌلهٌالطهارة،ٌبلٌنقول:ٌاقضهٌولوٌأحدثت،ٌإالٌإذاٌطالٌالفصل،ٌفإنٌملٌيطلٌالفصلٌفاقضه.

ٌكٌأبنهٌسن ةٌفاتٌُملها،ٌوهذاٌأيضاًٌفيهٌنظر.وكذاٌإذاٌخرجٌمنٌاملسجد،ٌفإنهٌالٌيقضيه،ٌوعللواٌذل
ٌكانٌبعدٌطولٌمكث،ٌفإنهٌيسقطٌالٌخبروجه،ٌولكنٌبطولٌاملكث،ٌ والصحيحٌأنهٌإذاٌخرجٌمنٌاملسجد،ٌفإن
رجعٌوأمتٌ وخرجٌمنٌاملسجدٌوذكرٌقريباًٌ ٌكانتٌالصالةٌلوٌسلمٌمنهاٌانسياًٌ وإنٌخرجٌسريعاًٌفإنهٌالٌيسقطٌفيكه؛ٌألنهٌإذا

ٌعضهاٌعلىٌبعضٌمعٌاخلروجٌمنٌاملسجد،ٌفهذاٌمنٌاببٌأوىل.صالتهٌفبىنٌب
فالقولٌالراجحٌأنٌهذاٌالتكبريٌاملقيدٌيسقطٌبطولٌالفصلٌالٌخبروجهٌمنٌاملسجد،ٌوالٌحبدثه؛ٌألهناٌسن ةٌمشروعةٌ

ٌعقبٌالصالة،ٌوقدٌفاتتٌبفواتٌوقتها،ٌوألنهٌإذاٌطالٌالفصلٌملٌيكنٌمقيداًٌابلصالة.
ٌعيد:حكُمٌالتكبريٌبعدٌصالةٌالٌ

،ٌقلنا:ٌالٌتكه؛ٌألنهٌإذاٌسلمٌاإلمامٌمنٌصالةٌالعيدٌقامٌإىلٌاخلطبةٌوتفر ٌ فلوٌصلىٌالعيد،ٌوقال:ٌأريدٌأنٌأكه ِّ
ٌالناسٌلالستماعٌواإلنصات،ٌوالٌيكهون.

ٌكانواٌيكهونٌعقبٌصالةٌالعيد،ٌوماٌ ودليلٌهذا:ٌأنهٌملٌيردٌعنٌالنلٌصل ىٌهللاٌعليهٌوسل م،ٌوالٌعنٌأصحابهٌأهنم
ٌيردٌعنٌالشارعٌمنٌالعبادات،ٌفاألصلٌفيهٌاملنع؛ٌألنٌالعبادةٌالٌبدٌمنٌالعلمٌأبهناٌمشروعة.ٌمل

ٌحكُمٌالتهنئةٌابلعيد:
،ٌأي:ٌيفٌالعيد،ٌالٌأبسٌأنٌيقولٌ«ٌوالٌأبسٌبقولهٌلغريه:ٌتقب لٌهللاٌمناٌومنكٌكاجلواب»:ٌقالٌيفٌالروو:ٌمسألة

تقب لٌهللاٌصيامكٌوقيامك،ٌأوٌماٌأشبهٌذلك؛ٌألنٌهذاٌوردٌمنٌفعلٌبعضٌٌلغريه:ٌتقب لٌهللاٌمن اٌومنك،ٌأوٌعيدٌمبارك،ٌأو
ٌ ٌرضيٌهللاٌعنهمٌ ٌوليسٌفيهٌُمذور.ٌ(2)الصحابة

وكذلكٌالٌأبسٌابلتعريفٌعشيةٌعرفةٌابألمصار؛ٌألنهٌذكرٌودعاء،ٌوأولٌمنٌفعلهٌابنٌعباسٌوعمروٌبنٌ»قال:ٌ
ٌآخرٌالنهارٌيفٌاملساجدٌعلىٌالذكرٌوالدعاءٌتشبهاًٌأبهلٌعرفة.ٌ.ٌوالتعريفٌعشيةٌعرفةٌابألمصارٌأهنمٌجيتمعون(1)«ٌحريث

                              
 (.2/534«ٌ)الفتح»ن،ٌاببٌالتكبريٌأايمٌمىنٌوإذاٌغداٌإىلٌعرفة.ٌعل قهٌالبخاريٌبصيغةٌاجلزمٌيفٌكتابٌالعيديٌ(1)
(ٌع  نٌواثل  ةٌب  نٌاألس  قع،ٌوق  ال3/319ٌ«ٌ)س  ننه»(؛ٌوالبيهق  يٌيف2/209ٌ«ٌ)جمم  عٌالزوائ  د»كم  اٌيفٌ«ٌاملعج  مٌالكب  ري»رواهٌالط  هاينٌيفٌٌ(2)

ٌكن تٌم عٌويفٌالب ابٌح ديثٌجي دٌأغفل هٌا«:ٌ»اجلوهرٌالنقيٌعلىٌسننٌالبيهق ي»ابنٌالرتكماينٌيفٌ لبيهق ي،ٌوه وٌح ديثٌُمم دٌب نٌزايدٌق ال:
،ٌق الٌأمح دٌ«تقب لٌهللاٌمن اٌومن ك»أيبٌأمامةٌالباهليٌوغريهٌم نٌأص حابٌالن لٌص ل ىٌهللاٌعلي هٌوس ل مٌفك انواٌإذاٌرجع واٌيق ولٌبعض همٌل بعض:ٌ

ٌاه .«ٌبنٌحنبل:ٌإسنادهٌجيد
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والصحيحٌأنٌهذاٌفيهٌأبسٌوأنهٌمنٌالبدع،ٌوهذاٌإنٌصحٌعنٌابنٌعباسٌفلعلهٌعلىٌنطاقٌضيقٌمعٌأهلهٌوهوٌ
صائمٌيفٌذلكٌاليوم،ٌودعاءٌالصائمٌحريٌابإلجابة،ٌفلعلهٌمجعٌأهلهٌودعاٌعندٌغروبٌالشمس،ٌوأماٌأنٌيفعلٌابملساجدٌ

ٌكانٌخرياًٌلسبقوانٌإليه،ٌأي:ٌالصحابة،ٌولكانٌهذاٌمماٌتتوافرٌالدواعيٌٌو يظهرٌويعلن،ٌفالٌشكٌأنٌهذاٌمنٌالبدع؛ٌألنهٌلو
ٌعلىٌنقله.

والعبادةٌالٌيصحٌأنٌيقالٌفيها:ٌالٌأبسٌهبا؛ٌألهناٌإماٌسن ةٌفتكونٌمطلوبة،ٌوإماٌبدعةٌفيكونٌفيهاٌأبس.ٌأمَّاٌأْنٌ
ٌلٌنظر.تكونٌعبادةٌالٌأبسٌهبا،ٌفهذاٌُم

ٌٌ
*****ٌ
ٌ
ٌ

ٌ

                                                                                                 
«ٌاملص نف»(،ٌأم اٌعم روٌب نٌحري ثٌفأخرج هٌاب نٌأيبٌش يبةٌيف5/118ٌ«ٌ)س ننه»فعلٌابنٌعباسٌ ٌرض يٌهللاٌعنهم اٌ ٌأخرج هٌالبيهق يٌيفٌٌ(1)
ٌاجلزءٌامللحق(.4/1/310ٌ)
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  ٌبنٌعثيمنيٌرمحهٌهللاٌالفتاويٌنورٌعلىٌالدربٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
ٌكمٌعددٌالتكبرياتٌيفٌصالةٌالعيدينٌوماٌحكمٌصالةٌمنٌملٌأيتٌهباٌيفٌصالته؟ٌٌ  جزاكمٌهللاٌخريا

رياتٌالزائدةٌيفٌالركعةٌالثاني ةٌس نةٌوليس تٌبواجب ةٌفل وٌفأجابٌرمحهٌهللاٌتعاىل:ٌالتكبرياتٌالزائدةٌعلىٌتكبريةٌاإلحرامٌوالتكب
تركه اٌاإلنس انٌف  الٌش يءٌعلي  هٌوأم اٌع  ددهاٌفمختل فٌفي  هٌب نيٌالس لفٌواملخت  ارٌمنه اٌأنٌيك  هٌس تٌتكب  رياتٌبع دٌتكب  ريةٌ

 .اإلحرامٌيفٌالركعةٌاألوىلٌو سٌتكبرياتٌإذاٌقامٌيفٌالركعةٌالثانية
ٌ 

س يدٌم نٌالس ودانٌيق ولٌل ديناٌجمموع ةٌم نٌالن اسٌيص لونٌص الةٌالعي دينٌخل فٌهذهٌالرسالةٌوصلتٌمنٌاملستمعٌعووٌال
م نهمٌ مقابرٌاملسلمنيٌفرتًةٌطويل ةٌويفٌالف رتةٌاألخ ريةٌاختل فٌه ؤالءٌعل ىٌه ذاٌاملك انٌمم اٌدع اهمٌإىلٌاالنقس امٌوأص بحٌج زءٌ 

آلخ  رينٌالرج  اءٌاإلف  ادةٌح  ولٌيص  لىٌيفٌمكان  هٌواجل  زءٌاآلخ  رٌاخت  ذٌجان  بٌاملق  ابرٌوك  ل ٌم  نهمٌيق  يمٌخطبت  هٌعل  ىٌم  رأىٌم  نٌا
 صحةٌتلكٌالصالة؟

فأجابٌرمحهٌهللاٌتعاىل:ٌقبلٌاإلجابةٌعلىٌهذاٌالسؤالٌأودٌأنٌأوجهٌنصيحةٌإىلٌإخ واينٌاملس لمنيٌوه يٌأنٌالواج بٌعل يهمٌ
َنٌالد ِّينٌَِّماٌَوصٌَّ ٌكماٌقالٌهللاٌتعاىلٌ)َشرََعٌَلُكْمٌمِّ نَ اٌاالجتماعٌعلىٌدينٌهللاٌوإقامتهٌوأنٌالٌيتفرقواٌفيه ىٌبِّهٌِّنُوح اًٌَوالَّ ذِّيٌَأْوَحي ْ

َناٌبِّهٌِّإِّبْ رَاهِّيَمٌَوُموَسىٌَوعِّيَسىٌأَْنٌأَقِّيُمواٌالد ِّيَنٌَوالٌتَ تَ َفرَُّقواٌفِّيهِّ(ٌوقالٌهللاٌع زٌ وج لٌلنبي هٌُمم دٌص لىٌهللاٌعلي هٌإِّلَْيَكٌَوَماٌَوصَّي ْ
ٌَك  انُواٌيَ ْفَعلُ  وَن(ٌوق  الٌهللاٌٌوس لمٌ)إِّنٌَّالَّ  ذِّيَنٌفَ رَّقُ  واٌدِّي  نَ ُهْمٌوََك  انُواٌشِّ َيعاًٌَلْس  تٌَ َ  ا يُ نَ ب ِّ  ئُ ُهْمٌمبِّ َ  اٌأَْم رُُهْمٌإِّىَلٌاَّللٌَِّّمثٌَُّ ٌَش  ْيٍءٌإِّمنَّ ُهْمٌيفِّ مِّ  ن ْ

ْنٌبَ ْعدٌَِّماٌَجاَءُهُمٌاْلبَ ي َِّناُتٌَوأُْولَئَِّكٌهَلُْمٌَعَذا ٌَكالَّذِّيَنٌتَ َفرَُّقواٌَواْختَ َلُفواٌمِّ ٌَعظِّيم (ٌفف يٌه ذهتعاىلٌ)َوالٌَتُكونُوا اآلايتٌالكرمي ةٌٌب 
هنىٌهللاٌسبحانهٌوتعاىلٌعنٌالتفرقٌوأمرانٌإبقامةٌالدينٌوبنيٌأنٌنبي هٌُمم داًٌص لىٌهللاٌعلي هٌوس لمٌب ريءٌم نٌه ؤالءٌاملتف رقنيٌ
والٌشكٌأنٌهذاٌالتفرقٌيضرٌابإلسالمٌواملسلمنيٌوأنٌهذاٌالتفرقٌه وٌق رةٌعي ونٌأع داءٌهللاٌم نٌالكف ارٌواملن افقنيٌوأنٌه ذاٌ

ٌكماٌمتزقٌالرايحٌالعاصفةٌالثيابٌالبالي ةٌوأنٌه ذاٌالتف رقٌيكس رٌش وكةٌاملس لمنيٌويع زٌأع داءهمٌالتفرقٌميزقٌا ملسلمنيٌمتزيقًا
عليهمٌوأنٌهذاٌالتفرقٌيؤديٌإىلٌالعداوةٌوالبغضاءٌبنيٌاملسلمنيٌوهوٌاألمرٌالذيٌتكادٌأنٌتقولٌإنٌكثرياًٌمنٌالنواهيٌمبني ةٌ 

بغضاءٌمدٌالنواهيٌيفٌالبيوعٌوالنواهيٌيفٌاملآكلٌواملشاربٌس ببهاٌإبع ادٌالن اسٌعلىٌهذهٌالعلةٌأيٌعلىٌإحدا ٌالعداوةٌوال
ٌك  انٌالتف  رقٌب  نيٌطلب  ةٌ ع  نٌالع  داوةٌوالبغض  اءٌوه  ذاٌالتف  رقٌيفٌدي  نٌهللاٌي  ؤديٌوالٌش  كٌإىلٌالع  داوةٌوالبغض  اءٌوالٌس  يماٌإذا

يه اٌاخل الفٌمس ائلٌاجتهادي ةٌالٌينبغ يٌأنٌالعلمٌيفٌأمورٌاالجتهادٌالنٌيسو ٌفيهاٌاخلالفٌفإنٌهذهٌاملسائلٌال نٌيس و ٌف
ٌك انٌعلي هٌالص حابةٌرض يٌهللاٌ ٌمل ا ٌيفٌالقلوبٌألنٌه ذاٌاالخ تالفٌيفٌالقل وبٌخم الف  دد ٌبسببٌاخلالفٌفيهاٌاختالف 
ع   نهمٌفالص   حابةٌرض   يٌهللاٌع   نهمٌخيتلف   ونٌيفٌاملس   ائلٌكث   رياًٌوم   عٌذل   كٌف   إنٌقل   وهبمٌمتفق   ةٌالٌختتل   فٌوأانٌأض   ربٌم   ثالًٌ

صحابةٌرضيٌهللاٌعنهمٌح نيٌن دهبمٌالن لٌص لىٌهللاٌعلي هٌوس لمٌبع دٌالرج وعٌم نٌغ زوةٌاألح زابٌإىلٌأنٌخيرج واٌالختالفٌال
لبينٌقريظةٌوقالٌهلمٌ)الٌيصلىنٌأحد ٌالعصرٌإالٌيفٌبينٌقريظة(ٌفخرجواٌفأدركتهمٌصالةٌالعصرٌيفٌالطريقٌفمنهمٌمنٌصالهاٌ

دٌالوق تٌوملٌيعن فٌواح د ٌم نهمٌاآلخ رٌوملٌي وبخٌالن لٌص لىٌهللاٌيفٌوقتهاٌومنهمٌمنٌأخرهاٌحىتٌوصلٌب ينٌقريظ ةٌفص لىٌبع 
ٌهل ذاٌوهل ذاٌفم نٌنظ رٌإىلٌقول هٌالٌيص لىنٌأح د ٌ عليهٌوسلمٌطائفًةٌمنهمٌوملٌختتلفٌقلوهبمٌيفٌذلكٌألنٌاحلديثٌفي هٌاحتم ال 

لٌع ذر ٌيفٌأتخ ريٌالص الةٌالعصرٌإالٌيفٌبينٌقريظةٌوأخ ذٌبظ اهرهٌق الٌالٌأص لىٌإالٌيفٌب ينٌقريظ ةٌوك وينٌأص لٌإىلٌُم لٌالقت ا
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ومنٌنظرٌإىلٌأنٌاملرادٌبقولٌالنلٌصلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌالٌيصلىنٌأح د ٌإالٌيفٌب ينٌقريظ ةٌه وٌاملب ادرةٌواإلس راعٌوأخ ذٌبعم ومٌ
األدلةٌاملوجبةٌللصالةٌأنٌتكونٌيفٌوقتهاٌصلىٌيفٌالطري قٌفلك ٍلٌوجه ةٌفك ذلكٌأيض اًٌاملس ائلٌاالجتهادي ةٌال نٌتك ونٌب نيٌ

ٌكانٌللخالفٌمسا ٌفإنهٌجيبٌأنٌالٌيكونٌهذاٌاخلالفٌسبباًٌالخ تالفٌالقل وبٌه ذهٌنص يحةٌالعلماءٌإ ىلٌيومناٌهذاٌفإذا
أودٌأنٌأذك  رٌهب  اٌإخ  واينٌاملس  لمنيٌوالٌس  يماٌبع  ضٌطلب  ةٌالعل  مٌال  ذينٌيتخ  ذونٌم  نٌاخل  الفٌيفٌاملس  ائلٌاالجتهادي  ةٌس  بباًٌ

 ٌ.للتنافرٌوالتباغض
ٌكانتٌالقب ورٌيفٌقبل ةٌاملص لىٌمباش رةٌفإن هٌالٌجي وزٌأنٌيص لىٌخلفه اٌأماٌابلنسبةٌللسؤالٌالذيٌسألهٌالسائ لٌفإنينٌأقولٌإذا

ألنهٌثبتٌيفٌصحيحٌمسلمٌعنٌأيبٌمرثدٌالغن ويٌأنٌرس ولٌهللاٌص لىٌهللاٌعلي هٌوس لمٌق الٌ)الٌتص لواٌإىلٌالقب ورٌوالٌملس واٌ
ٌكانتٌهذهٌالقبورٌإىلٌقبلةٌاملصلىٌفإنٌالواجبٌعليها(ٌفالٌجيوزٌالصالةٌإىلٌالقبورٌأيٌأنٌيتخذٌاإلنسانٌالقهٌقبلًةٌلهٌف إذا

نق لٌالقب ورٌإىلٌمك  اٍنٌآخ رٌويك  ونٌالص وابٌم عٌالطائف  ةٌال نٌبع  دتٌع نٌه ذاٌاملك  انٌوالواج بٌعل  ىٌالطائف ةٌاألخ  رىٌأنٌ
ٌكانتٌالقبورٌبعيدًةٌعنٌاملصلىٌوالٌتعتهٌمباشرًةٌلهٌفالٌأبسٌابلص الةٌيفٌه ذاٌاملك انٌال س يماٌٌتذهبٌوتصلىٌمعهاٌأماٌإذا

ٌك انٌاملك انٌس ابقاًٌعل ىٌالقب ورٌوعل ىٌالطائف ةٌال نٌانف ردتٌأنٌترج عٌوتص لىٌم عٌالطائف ةٌاألخ رىٌه ذاٌه وٌاحلك مٌب  نيٌ إذا
الط ائفتنيٌوأم اٌتفرقهم اٌه ؤالءٌيفٌمك انٌوه ؤالءٌيفٌمك انٌح  ىتٌإنٌبعض همٌليس معٌص الةٌبع ضٌم عٌك وهنمٌمس لمنيٌفه  ذاٌ

ٌكانتٌالقبورٌمنفص لةٌع نٌاملص لىٌوالٌخالفٌماٌتقتضيهٌالشريعةٌاإلسالميةٌونصيحنٌهل مٌأنٌيبنواٌأمرهمٌعلىٌماٌقلتٌإذا
ٌكان تٌالقب ورٌمباش رًةٌللمص لىٌواملص لىٌيفٌ يعتهٌاملصلىٌفيهٌمصلىاًٌإليهاٌفالواجبٌعلىٌالطائفةٌالنٌانفردتٌأنٌترجعٌوإذا

عٌالطائف ةٌال نٌانف ردتٌح ىتٌيكون واٌهذاٌاملصلىٌيعتهٌمص لىاًٌإليه اٌف إنٌالواج بٌأنٌيرحل واٌع نٌه ذاٌاملص لىٌوأنٌيكون واٌم 
َدًةٌَوأاََنٌرَبُُّكْمٌَفاْعُبُدونٌِّ ٌكماٌوصفهمٌهللاٌيفٌقولهٌ)إِّنٌََّهذِّهٌِّأُمَُّتُكْمٌأُمًَّةٌَواحِّ  (أمًةٌواحدة

ٌ 
إذاٌج   اءٌالش   خصٌإىلٌمص   لىٌالعي   دٌووج   دٌاإلم   امٌيفٌاخلطب   ةٌوق   دٌأدىٌالص   الةٌفه   لٌيص   لىٌركع   نٌالعي   دٌأمٌأن   هٌجيل   سٌ

 بةٌحبجةٌأنٌالصالةٌقدٌفاتتٌأفتوانٌهبذاٌ؟الستماعٌاخلط
ٌكماٌهوٌمعلومٌولكنٌالٌجيلسٌحىتٌ فأجابٌرمحهٌهللاٌتعاىل:ٌإذاٌجاءٌاإلنسانٌيومٌالعيدٌواإلمامٌخيطبٌفقدٌانتهتٌالصالة
يصلىٌركعتنيٌ يةٌللمسجدٌفإنٌفقهاءٌاحلنابلةٌرمحه مٌهللاٌنص واٌعل ىٌأنٌمص لىٌالعي دٌحكم هٌحك مٌاملس اجدٌوي دلٌعل ىٌ

أنٌالنلٌصلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌ)أمرٌاحليضٌأنٌتعتزله(ٌوه ذاٌي دلٌعل ىٌأنٌحكم هٌحك مٌاملس اجدٌوبن اءٌعلي هٌفإن هٌإذاٌذلكٌ
دخل  هٌاإلنس  انٌالٌجيل  سٌح  ىتٌيص  لىٌركعت  نيٌ ي  ةٌاملس  جدٌأم  اٌقض  اءٌص  الةٌالعي  دٌإذاٌفات  تٌفق  دٌاختل  فٌفي  هٌأه  لٌالعل  مٌ

الٌتقض  ىٌوالق ائلونٌأبهن  اٌالٌتقض  ىٌيقول  ونٌألهن  اٌص  الةٌق  دٌفم نهمٌم  نٌق  الٌإهن  اٌتقض  ىٌعل  ىٌص فتهاٌوم  نهمٌم  نٌق  الٌإهن  اٌ
شرعتٌعلىٌوجهٌاالجتماعٌفالٌتقضىٌإذاٌفاتتٌكصالةٌاجلمعةٌلكنٌصالةٌاجلمع ةٌجي بٌأنٌيص لىٌاإلنس انٌب دهلاٌص الةٌ

يارٌشيخٌالظهرٌألهناٌفريضةٌالوقتٌأماٌصالةٌالعيدٌفليسٌهلاٌبدلٌفإذاٌفاتتٌمعٌاإلمامٌفإنهٌالٌيشرعٌقضاؤهاٌوهذاٌهوٌاخت
 .االسالمٌابنٌتيميهٌرمحهٌهللاٌوهوٌعنديٌأقربٌإىلٌالصوابٌمنٌالقولٌابلقضاءٌوهللاٌأعلم

ٌ 
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أحسنٌهللاٌإليكٌإذاٌذهبتٌاملرأةٌملص لىٌالعي دٌفوج دتٌالص الةٌق دٌانته تٌوب دأتٌاخلطب ةٌفه لٌتقض يٌالص الةٌأمٌتس تمعٌ
 للخطبة؟

لٌص لىٌهللاٌعلي هٌوس لمٌ)إذاٌدخ لٌأح دكمٌاملس جدٌف الٌجيل سٌفأجابٌرمحهٌهللاٌتعاىل:ٌتصلىٌ يةٌاملسجدٌلعمومٌق ولٌالن 
حىتٌيصلىٌركعتني(ٌوتكتفيٌبذلكٌأم اٌقض اءٌص الةٌالعي دٌفالص حيحٌأهن اٌالٌتقض ىٌألهن اٌص الة ٌش رعتٌعل ىٌه ذاٌالوج هٌ

ةٌالعيدٌفإنٌأدركهاٌاإلنسانٌعلىٌهذاٌالوجهٌفذاكٌوإنٌملٌيدركهاٌفإنهٌالٌيقضيهاٌفإنٌقالٌقائلٌكيفٌتقولونٌالٌتقضىٌصال
م  عٌأنٌص  الةٌاجلمع  ةٌتقض  ىٌف  اجلوابٌأنٌص  الةٌاجلمع  ةٌالٌتقض  ىٌأيض  اًٌوإمن  اٌيص  لىٌب  دهلاٌص  الةٌالظه  رٌال  نٌه  يٌف  روٌ

 .الوقتٌيفٌاألصل
ٌ 

 هذهٌرسالةٌوردتناٌمنٌساملٌيقولٌيفٌرسالتهٌإنهٌملٌيدركٌصالةٌالعيدٌفقضاهاٌيفٌالضحىٌمنٌالنهار؟
 .والٌحرجٌعليهفأجابٌرمحهٌهللاٌتعاىل:ٌنعم،ٌجيوزٌلهٌذلكٌ

ٌ 
 يفٌصالةٌاألعيادٌهلٌجيوزٌللشخصٌأنٌيصلىٌركعتنيٌقبلٌالصالةٌوعندٌدخولهٌاملسجدٌسواءٌيفٌالفطرٌأوٌيفٌاألضحى؟

فأجابٌرمحهٌهللاٌتعاىل:ٌصالةٌركعتنيٌعندٌدخولٌمصلىٌالعيدٌلصالةٌالعيدينٌأوٌلالستسقاءٌخمتل فٌفيه اٌعن دٌأه لٌالعل مٌ
قب لٌالص الةٌوبع  دهاٌيفٌموض عهاٌوه ذاٌه  وٌاملش هورٌم نٌم  ذهبٌاإلم امٌأمح دٌرمح  هٌهللاٌفم نهمٌم نٌق  الٌإن هٌيك رهٌأنٌيتنف  لٌ

واستدلواٌلذلكٌأبنٌالنلٌصلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌخرجٌيفٌصالةٌالعيدٌفصلىٌركعتنيٌملٌيص لٌقبلهم اٌوالٌبع دُهاٌوم نٌالعلم اءٌ
يتنف لٌبع دهاٌوأم اٌقب لٌالص الةٌفل مٌي ردٌهن يٌٌمنٌيقولٌيتنفلٌقبلٌالصالةٌوالٌيتنفلٌبعدهاٌألنٌالنلٌصلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌمل

ٌك انٌقب لٌارتف اعٌالش مسٌقي دٌرم حٌف إنٌه ذاٌوق تٌهن يٌالٌجي وزٌأنٌ ٌكانٌيفٌوقتٌهنيٌكم اٌل و عنهٌواألصلٌاإلابحةٌإالٌإذا
يتطوعٌاإلنسانٌفيهٌابلنفلٌاملطلقٌوأماٌالنفلٌالذيٌلهٌس ببٌففي هٌخ الفٌوس نذكرهٌإنٌش اءٌهللاٌوم نٌالعلم اءٌم نٌيق ولٌإنٌ

صالةٌغ ريٌمكروه ةٌالٌقب لٌالص الةٌوالٌبع دهاٌوذل كٌألنٌالكراه ةٌحك مٌش رعيٌدت اجٌإىلٌدلي لٌش رعيٌوملٌي ردٌع نٌالن لٌال
عليهٌالصالةٌوالسالمٌأنهٌهنىٌعنٌذلكٌولكنٌاألفضلٌأنٌالٌيصلىٌقبلهاٌوالٌبعدهاٌإالٌماٌلهٌس ببٌكتحي ةٌاملس جدٌوه ذاٌ

ةٌقبله اٌوالٌبع دهاٌولك نٌاألفض لٌأنٌالٌيص لىٌقبله اٌوالٌبع دهاٌيفٌالقولٌعنديٌأرج حٌاألق والٌأيٌإن هٌالٌكراه ةٌيفٌالص ال
ٌكانٌوقتٌهنيٌأبنٌكانٌقبلٌأنٌترتفعٌالشمسٌقيدٌرمحٌفالص الةٌُمرم ةٌإالٌ ي ةٌاملس جدٌأيٌإذاٌدخ لٌإىلٌ موضعهاٌإالٌإذا

جدٌف الٌجيل سٌح ىتٌأحدكمٌاملس مصلىٌالعيدٌصلىٌركعتنيٌقبلٌأنٌجيلسٌلعمومٌقولٌالنلٌصلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌ)إذاٌدخل
يص لىٌركعت  ني(ٌف إنٌق  الٌقائ  لٌمص لىٌالعي  دٌل  يسٌه وٌاملس  جدٌب  دليلٌأن هٌيس  مىٌاملص  لىٌوالٌيس مىٌمس  جداًٌف  اجلوابٌأنٌ
العلماءٌخمتلفونٌهلٌمصلىٌالعيدٌمسجدٌأمٌالٌواملشهورٌمنٌمذهبٌاإلمامٌأمحدٌأنٌمصلىٌالعيدٌمسجدٌوهذاٌهوٌالق ولٌ

مرٌالنساءٌأنٌخيرجنٌلص الةٌالعي دٌوأم رٌاحل ي ضٌأنٌيعت زلنٌاملص لىٌوه ذاٌي دلٌعل ىٌالراجحٌألنٌالنلٌصلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌأ
ٌك انٌالن لٌعلي هٌالص الةٌوالس المٌأم رٌاحل ي ضٌأبنٌيعت زلنٌمص لىٌ أنٌلهٌحكمٌاملسجدٌفالش يءٌيس تدلٌأبحكام هٌعلي هٌف إذا

نهٌمسجدٌفإنهٌالٌدليلٌعلىٌإخراجهٌالعيدٌكانٌدلياًلٌعلىٌأنهٌمسجدٌإذٌإنٌالذيٌمتنعٌمنهٌاحلائضٌهوٌاملسجدٌوإذاٌتبنيٌأ
منٌعمومٌقولٌالرسولٌصلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌ)إذاٌدخلٌأحدكمٌاملسجدٌفالٌجيلسٌحىتٌيص لىٌركعت ني(ٌولك نٌم عٌذل كٌالٌ
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ينبغيٌأنٌينكرٌعلىٌمنٌجلسٌوملٌيص لٌركعت نيٌكم اٌالٌينك رٌعل ىٌم نٌص لىٌركعت نيٌوذل كٌألنٌه ذهٌاملس ألةٌم نٌمس ائلٌ
الجته ادٌواملس ائلٌال نٌيس و ٌفيه اٌاالجته ادٌالٌينك رٌفيه اٌعل ىٌأح دٌتب عٌفيه اٌأح دٌالق ولنيٌإم اٌاخلالفٌالنٌيسو ٌفيهاٌا

مبقتضىٌالدليلٌعندهٌوإماٌبثقتهٌمبنٌقالٌبهٌوٌلكنٌالٌشكٌأنٌمنٌصلىٌركعتنيٌبدخولٌمصلىٌالعي دٌأق ربٌللص وابٌمم نٌ
 .ملٌيصل

ٌ 
دٌدخولهٌمكانٌصالةٌالعيدٌوالكثريٌمنٌالناسٌيصلىٌعندٌصالةٌعيدٌالفطرٌأوٌاألضحىٌبعضٌمنٌالناسٌجيلسٌمباشرةٌعن

 ركعتنيٌقبلٌجلوسهمٌأيهمٌاألصحٌواألفضلٌيفٌذلك؟
فأجابٌرمحهٌهللاٌتعاىل:ٌمصلىٌالعيدٌمسجدٌبدليلٌأنٌالن لٌص لىٌهللاٌعلي هٌوعل ىٌآل هٌوأص حابهٌوس لمٌأم رٌاحل يضٌال اليتٌ

دٌوعل ىٌه ذاٌف إذاٌحض رٌاإلنس انٌلص الةٌالعي دٌودخ لٌخيرجنٌإىلٌمصلىٌالعيدٌأنٌيعتزلنٌاملكانٌوهذاٌيدلٌعلىٌأنهٌمسج
املصلىٌفإنهٌالٌجيلسٌحىتٌيصلىٌركعت نيٌكغ ريهٌم نٌاملس اجدٌلق ولٌالن لٌص لىٌهللاٌعلي هٌوس لمٌ)إذاٌدخ لٌأح دكمٌاملس جدٌ
فالٌجيلسٌحىتٌيصلىٌركعتني(ٌوقالٌبعضٌأهلٌالعلمٌإنهٌالٌيصلىٌسواءٌدخلٌقبلٌطل وعٌالش مسٌأوٌبع دٌطل وعٌالش مسٌ

ألن  هٌالٌينبغ  يٌأنٌننك  رٌعل  ىٌم  نٌص  لىٌوالٌعل  ىٌم  نٌجل  سٌألنٌاملس  الةٌذاتٌخ  الفٌب  نيٌولك  نٌاأل رج  حٌم  اٌذك  رانهٌأوالًٌ
ٌك  انٌك  ذلكٌفإن هٌالٌينك  رٌإذٌالٌإنك  ارٌيفٌمس  ائلٌ العلم اءٌوأح  دٌالق  ولنيٌُمتم لٌللص  حةٌأيٌألنٌيك  ونٌه  وٌالص حيحٌف  إذا

 .االجتهادٌالنٌليسٌفيهاٌنصٌيفصلٌبنيٌاالجتهادين
ٌ 

السائلٌُممدٌصاحلٌمنٌاليمنٌيقولٌايٌفض يلةٌالش يخٌإذاٌواف قٌالعي دٌي ومٌاجلمع ةٌوحض رٌإم امٌاملس جدٌوص لىٌٌحفظكمٌهللا
 ابملأمومنيٌصالةٌالظهرٌبدونٌخطبةٌفماٌاحلكم؟

فأج ابٌرمح هٌهللاٌتع اىل:ٌالواق عٌأنٌاملس ألةٌفيه اٌخ الفٌب  نيٌالعلم اءٌرمحه مٌهللاٌوالق ولٌال راجحٌال ذيٌدل تٌعلي هٌالس  نةٌأنٌ
صلونٌصالةٌالعيدٌيفٌمصلىٌالعيدٌوأنٌاإلمامٌيقيمٌصالةٌاجلمعةٌيفٌمساجدٌاجلمعةٌويق ولٌاإلم امٌيفٌخطب ةٌالعي دٌالناسٌي

منٌحضرٌمعناٌصالتناٌهذهٌملٌتلزمهٌاجلمعةٌويصلىٌيفٌبيتهٌصالةٌالظهرٌوالٌيقامٌيفٌالبلدٌإالٌاجلمعةٌفقطٌف اآلنٌنق ولٌإذاٌ
ومنٌحضرهاٌفلهٌاخليارٌبنيٌأنٌيصلىٌاجلمعةٌمعٌاإلم امٌأوٌيص لىٌيفٌبيت هٌٌوافقٌاجلمعةٌيومٌالعيدٌتصلىٌصالةٌالعيدٌوالبد

 .  ظهرا
 .اثني         اٌجي         بٌإقام         ةٌاجلمع         ةٌيفٌالبل         دٌفم         نٌحض         رهاٌص         لىٌمجع         ةٌوم         نٌملٌدض         رهاٌفإن         هٌيص         لىٌيفٌبيت         ه

هذاٌهوٌالقولٌٌاثلثاٌالٌتقامٌصالةٌالظهرٌيفٌاملساجدٌيفٌذلكٌاليومٌألنٌالواجبٌيفٌاملساجدٌاجلمعةٌفالٌتقامٌصالةٌالظهر
 .الراجحٌالذيٌدلتٌعليهٌالسنة
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امرأةٌتسألٌعنٌصالةٌالعيدٌابلنسبةٌللنساءٌحيثٌالٌيوج دٌل ديناٌمص لىٌللنس اءٌف أمجعٌالنس اءٌيفٌبي ىتٌوأص لىٌهب نٌص الةٌ
 العيدٌفماٌاحلكمٌيفٌذلكٌعلماٌأبنٌبينٌمستورٌوبعيدٌعنٌالرجال؟

لبدع  ةٌفص  الةٌالعي  دٌإمن  اٌتك  ونٌمجاع  ةٌيفٌالرج  الٌوامل  رأةٌم  أمورةٌأبنٌفأج  ابٌرمح  هٌهللاٌتع  اىل:ٌاحلك  مٌيفٌذل  كٌأنٌه  ذاٌم  نٌا
خت  رجٌإىلٌمص  لىٌالعي  دٌفتص  لىٌم  عٌالرج  الٌوتك  ونٌخلفه  مٌبعي  دةٌع  نٌاالخ  تالطٌهب  مٌوأم  اٌأنٌتك  ونٌص  الةٌالعي  دٌيفٌبيته  اٌ

 .العيدٌيفٌالبيوتفغلطٌعظيمٌفلمٌيعهدٌعنٌالنلٌصلىٌهللاٌعليهٌوعلىٌآلهٌوسلمٌوالٌعنٌأصحابهٌأنٌالنساءٌيقمنٌصالةٌ
ٌ 

 هلٌجيوزٌللمرأةٌأنٌتصلىٌصالةٌالعيدٌيفٌبيتها؟
فأجابٌرمحهٌهللاٌتعاىل:ٌاملشروعٌيفٌحقٌالنساءٌأنٌيصلىنٌصالةٌالعيدٌيفٌمصلىٌالعيدٌمعٌالرجالٌحل ديثٌأمٌعطي ةٌرض يٌ

اخل ريٌودع وةٌاملس  لمنيٌهللاٌعنه اٌأنٌالن لٌص  لىٌهللاٌعلي هٌوس لمٌأم  رٌ)أنٌخي رجٌالنس اءٌح  ىتٌاحل يضٌوذواتٌاخل دورٌيش  هدنٌ
ويعتزلٌاحليضٌاملصلى(ٌفالسنةٌأنٌخيرجٌالنساءٌإىلٌمصلىٌالعيدٌمعٌالرجالٌأماٌصالةٌالنساءٌيفٌالبيوتٌفالٌأعل مٌيفٌذل كٌ

 .سنةٌوهللاٌأعلم
ٌ 

ابركٌهللاٌف يكمٌعن دٌالعي دٌأثن اءٌالص  الةٌدض رٌالنس اءٌلص الةٌالعي  دٌخل فٌالرج الٌم عٌأنٌمك  انٌالص الةٌل يسٌجامع اٌوإمن  اٌ
 أروٌمكشوفةٌهلٌجيوزٌهلنٌالصالةٌخلفٌاجلماعة؟

فأج ابٌرمح هٌهللاٌتع اىل:ٌنع مٌجي وزٌهل نٌذل  كٌب لٌإنٌص الةٌالعي دٌخاص ةٌين دبٌهل  اٌخ روجٌالنس اءٌفق دٌأم رٌالن لٌص  لىٌهللاٌ
ح  رجٌٌعلي  هٌوس  لمٌأنٌخي  رجٌالنس  اءٌيفٌص  الةٌالعي  دٌح  ىتٌاحلُ  يَّضٌوذواتٌاخل  دورٌوالعوات  قٌإالٌأنٌاحلُ  يَّضٌيعت  زلنٌاملص  لىٌوال

ٌكشفٌوجههاٌعندٌالرج الٌ عليهنٌأنٌيقفنٌوراءٌالرجالٌبدونٌحاجزٌلكنٌجيبٌعليهنٌتغطيةٌالوجوهٌألنٌاملرأةٌالٌدلٌهلا
 .سوىٌُمارمهاٌوزوجها

ٌ 
 هذاٌيسألٌعنٌالتكبريٌاملطلقٌويقولٌماٌهوٌالتكبريٌاملطلقٌوماٌهوٌالتكبريٌاملقيدٌومىتٌوقته؟

ل ةٌعي دٌالفط رٌتكب ريٌمطل قٌوالتكب ريٌيفٌعش رٌذيٌاحلج ةٌوأايمٌالتش ريقٌتكب ريٌمطل قٌفأجابٌرمحهٌهللاٌتع اىل:ٌالتكب ريٌيفٌلي
ومقيدٌفاملطلقٌمنٌدخولٌشهرٌذيٌاحلجةٌإىلٌآخرٌيومٌمنٌأايمٌالتشريقٌوهيٌاألايمٌالثالث ةٌبع دٌي ومٌالعي دٌوالتكب ريٌاملقي دٌ

 .منٌصالةٌالفجرٌيومٌعرفةٌإىلٌآخرٌأايمٌالتشريق
ٌ 

الفط  رٌوعي  دٌاألض  حىٌبع  دٌالص  الةٌمجاع  ًةٌأوٌمنف  رداًٌوم  اٌه  يٌالص  يغةٌالش  رعيةٌال  نٌوردتٌيفٌه  لٌيك  ونٌالتكب  ريٌيفٌعي  دٌ
 التكبري؟

فأج  ابٌرمح  هٌهللاٌتع  اىل:ٌالتكب  ريٌليل  ةٌعي  دٌالفط  رٌإىلٌجم  يءٌاإلم  امٌوص  فتهٌأنٌيق  ولٌ)هللاٌأك  هٌهللاٌأك  هٌالٌإل  هٌإالٌهللاٌوهللاٌ
هللاٌأك  هٌهللاٌأك  هٌالٌإل  هٌإالٌهللاٌوهللاٌأك  هٌهللاٌأك  هٌهللاٌأك  هٌوهللٌاحلم  د(ٌأك  هٌهللاٌأك  هٌوهللٌاحلم  د(ٌأوٌيق  ولٌ)هللاٌأك  هٌ

ٌكماٌقلتٌمنٌغروبٌالشمسٌليلةٌالعيدٌإىلٌجم يءٌاإلم امٌأم اٌيفٌعي دٌاألض حىٌ األمرٌيفٌهذاٌواسعٌوابتداؤهٌيفٌعيدٌالفطر
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ي دٌواإلم امٌخيط بٌألنٌاإلنس انٌم أمورٌأنٌفالتكبريٌمنٌدخولٌشهرٌذيٌاحلجةٌإىلٌآخرٌأايمٌالتشريقٌلكنهٌالٌيسنٌيومٌالع
يس تمعٌللخطب ةٌأم اٌالتكب ريٌاجلم  اعيٌبص وتٌواح دٌفه ذاٌل يسٌم  نٌالس نةٌب لٌك لٌواح ٍدٌيك  هٌوح دهٌلنفس هٌوه ذاٌالتكب  ريٌ
ٌكان تٌيفٌبيته اٌوص ارٌأنش طٌهل اٌ يسنٌللرجالٌأنٌجيهرواٌبهٌوأماٌالنساءٌفالٌمه رٌب هٌالٌيفٌالبي تٌوالٌيفٌالس وقٌولك نٌإذا

ٌ.فالٌأبسٌأنٌمهر
 

 فضيلةٌالشيخٌهلٌهذاٌالتكبريٌيكونٌمجاعياًٌوبصوٍتٌواحدٌوإذاٌفعلناٌذلكٌهلٌيكونٌمنٌالبدع؟
ٌكم اٌق الٌأن سٌب نٌمال كٌرض يٌ فأجابٌرمحهٌهللاٌتعاىل:ٌالصحيحٌأنهٌالٌيكونٌبصوٍتٌواحدٌوإمناٌيك هٌك لٌإنس اٍنٌلنفس ه

ٌكانواٌمعٌالنلٌصلىٌهللاٌعليهٌوعل ىٌآل هٌوس ل وم نهمٌاملك ه(ٌفك لٌإنس اٍنٌيك هٌ مٌيفٌحج ةٌال وداعٌم نهمٌاملل لهللاٌعنهٌ)إهنم
 .بنفسهٌعلىٌحسبٌاللهجةٌالنٌيريدهاٌوأماٌاالجتماعٌعلىٌالتكبريٌبصوٍتٌواحدٌفالٌأعلمهٌيفٌالسنة

ٌ 
 ماٌحكمٌالتكبريٌليلةٌالعيدٌيفٌصورةٌمجاعية؟

لُ  واٌٌفأج  ابٌرمح  هٌهللاٌتع  اىل:ٌالتكب  ريٌيفٌليل  ةٌالعي  دٌس  نةٌلق  ولٌهللاٌتب  ارك وتع  اىلٌبع  دٌأنٌذك  رٌآايتٌيفٌالص  يامٌق  الٌ)َولُِّتْكمِّ
َعَلىٌَماٌَهَداُكْمٌَوَلَعلَُّكْمٌَتْشُكُروَن(ٌولكنٌيكهٌكلٌإنسانٌعلىٌانف رادهٌوالتكب ريٌاجل ُواٌاَّللٌََّ َةٌَولُِّتَكه ِّ م اعيٌالٌأص لٌل هٌيفٌاْلعِّدَّ

ٌكانٌالصحابةٌيكهونٌكلٌواحدٌيكهٌبنفسهٌقالٌأنسٌبنٌم الكٌرضيٌهللاٌعن هٌ)خرجن اٌم عٌالن لٌص لىٌهللاٌعلي هٌالسنةٌبل
 .وعلىٌآلهٌوسلمٌيفٌاحلجٌفمناٌاملكهٌومناٌاملهل(ٌفدلٌذلكٌعلىٌأهنمٌالٌيكهونٌتكبرياٌمجاعيا

ٌ 
ٌكذلكٌيكهٌالناسٌ ابركٌهللاٌفيكمٌهذاٌالسائلٌايٌفضيلةٌالشيخٌمنٌاليمنٌإبٌقريةٌالسمراءٌيقولٌقبلٌعيدٌاألضحىٌوبعده

 مرتفعٌيفٌاملساجدٌهلٌهذاٌالعملٌجائز؟ٌعندانٌبصوتٌٍ
ٌكلهاٌمنٌأولٌيومٌإىلٌآخرٌأايمٌالتشريقٌالثالث ةٌبع دٌالعي دٌيك هٌالن اسٌ فأجابٌرمحهٌهللاٌتعاىل:ٌالتكبريٌيفٌعشرٌذيٌاحلجة

ٌك وهنمٌالٌيك هونٌإالٌقب لٌالعي دٌبثالث ةٌأايمٌف ال ٌأعل مٌيفٌاملساجدٌويفٌاألسواقٌوالبيوتٌوجيهرونٌبذلكٌهذاٌهوٌالسنةٌوأما
لكنٌبعضٌالعلماءٌقالٌإنهٌمنٌفجرٌيومٌعرفةٌيكونٌالتكبريٌاملقيدٌأيٌالذيٌيكونٌبعدٌالصالةٌاملفروضة  هلذاٌأصالًٌ

 

*****ٌ
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ريًا ٌَوَأخِّ
ٌٌ: تِّ ْرٌقَ   ْوَلٌَس ي ِّدٌِّال  َه ِّايَّ ٌفَ تَ  ذَكَّ َُض  اَعَفةٌَِّه  ذِّهٌِّاأُلُج  ورٌَِّواحَلَس  َناتِّ ثْ  ُلٌٌَم  ْنٌَدلٌَّ»إِّْنٌأََرْدَتٌأَْنٌَ ْظَ ىٌمبِّ مِّ َعلَ  ىٌَخ  رْيٌٍفَ لَ  هٌُ
ٌ)1(«َأْجرٌَِّفاعِّلِّهٌِّ

َ اٌَوْج ه ٌَعَلىٌَهَذاٌاخَلرْيٌِّوات ََّقىٌَمْواَلُه،ٌَسَواًءٌبَِّكلَِّمٍةٌَأْوٌَمْوعَِّظٍةٌاِّبْ تَ غَ ىٌهبِّ ٌَمْنٌَدلَّ َعَه اٌَفُطويَبٌلُِّكل ِّ ٌَك َذاٌمِّ ْنٌطَب ْ ٌ)2(هللاِّ،
ْنِّتٌالَعاَلمِّيَّ ةِّ،ٌَومِّ ْنٌتَ ْرمَجََه اٌإِّىَلٌاللُّغَ َرَجاَءٌثواهباٌَوَوزََّعَهاٌَعَلىٌعَِّبادٌِّهللاِّ،ٌوٌَ ْنرتِّ ٌالَفَضائِّيَّةِّ،ٌَأْوٌَشَبَكةٌِّاإلِّ ٌَمْنٌبَ ث ََّهاٌَعْهٌَالَقنَ َواتِّ اتِّ

َوْعُدٌَسي ِّدٌِّالَه ِّيَّةٌِّ ْساَلمِّيَُّة،ٌَوَيْكفِّيهٌُ َاٌاأُلمَُّةٌاإلِّ َتفَِّعٌهبِّ ٌُامٌْ:ٌ»:اأَلْجَنبِّيَّةِّ،ٌلِّتَ ن ْ ٌَنضََّرٌاَّللَّ ٌيُ بَ ل ِّغَ ُه،ٌفَ  ُربَّ َح ىتَّ رَأًٌمسَِّعٌمِّنَّاٌَحدِّيثًا،ٌَفَحفَِّظهٌُ
ٌفِّْقٍهٌلَْيَسٌبَِّفقِّيهٌٍ ٌَحامِّلِّ ْنُه،ٌَوُربَّ مِّ َقهٌُ ٌفِّْقٍهٌإِّىَلٌَمْنٌُهَوٌأَف ْ ٌ )3(«َحامِّلِّ

ُتهٌٌٌٌفَيالَْيَتٌَمْنٌقَ رَأٌََدَعاٌلََيا ٌَكتَ ب ْ َقىٌُكلٌَُّما ٌأَُموُتٌَويَ ب ْ
لَ      ٌ ٌُسوَءٌفَ َعالِّياَعَسىٌاإلِّ أَْنٌيَ ْعُفَوٌَعىَنٌٌٌٌٌٌَويَ ْغفَِّرٌفِّ   هٌُ

ٌَكتَ َبهٌُ
 

 أَبُوٌَعْبدٌِّالَرمْحَنٌَِّأمْحَُدٌُمْصَطَفى
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.comٌ

ٌُمْسلٍِّمٌَعَداٌَمْنٌَغريٌََّفِّيهٌٌِّ ٌلُِّكل ِّ ٌَأْغرَاٍوٌمَِّارِّيٍَّة()ُحُقوُقٌالطَّْبعِّ  أَْوٌاْسَتْخَدَمُهٌيفِّ

*****

                              
133ٌ(ٌرواهٌمسلم:1)
ٌ(ٌأىٌهذهٌالرسالة2)
6764ٌٌ(ٌرواهٌالرتمذىٌوصححهٌاأللباينٌيفٌصحيحٌاجلامعٌ:3ٌ)
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