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 أحكام وآداب -صالة العيد 

 قة  عل  تالم   واآلداب   الفقهية   األحكام   في بيان   العلمية   من الدروس   هذه سلسلة  

 .بصالة  العيد  

ٌة في بياِن معنى العيِد:   وهذه مقدمٌة مهمَّ

َما يعود  من زماٍن أو مكاٍن على وجٍه مقصوٍد، :العيد  
 اسم  ل 

َد من زماٍن أو  لُّ ما ت قص  ى عيًدا.فك  ، فإنَّه ي سمَّ
 مكاٍن على وجه  المعاودة 

 وأعياد  المسلميَن ثالثٌة:

1 - . طر   عيد  الف 

 وعيد  األضحى. - 2

. وهو عيد  األسبوع - 3 عة  م   ويوم  الج 

 وكلُّ عيٍد من هذه  األعياد  مرتبط  بعبادٍة وشعيرٍة عظيمٍة:

طر  مرتبط  بع تبط  وعيد  األضحى مر، مضانَ بادٍة جليلٍة، وهي: صيام  رفعيد  الف 

ب    مرتبط  وعيد  األسبوع  ، إلى الله  تعالى بَذْبح  األضاحيبعبادٍة جليلٍة، وهي التقرُّ

 َها.وليس للمسلمين أعياد  غيرَ ، ادٍة جليلٍة، وهي: صالة  الجمعة  بعب

(، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن 2112« )سنن أبي داود»ففي 

، »قال:  أنَّهملسو هيلع هللا ىلص النبي  َنا أهَل اإلسالم  يد  : ع  ، وأيام  التشريق  يوم  َعَرَفَة، ويوم  النَّْحر 

ْرٍب   «.وهي أيام  َأْكٍل وش 

مةٌ وما عداها هذه من األ حرَّ مثل: عيد  الميالد ، وعيد  : عياِد؛ فإنَّها أعياٌد م 

 ، ، وعيد  النَّْصر  ب   الح 
، وعيد  ،الزواج  عاٍم  22بمرور  واالحتفال   وعيد  االستقالل 

، وهكذا. مة . على تأسيس  الشركة  حرَّ  م 
لُّ هذه األعياد   فك 

رمةِ  ومن األدلةِ    :األعيادِ  هذهِ  على ح 
َّ
ما أخرجه أبو داود والنسائي: أنَّ النبي

َما الله  ب َهما خيًرا ملسو هيلع هللا ىلص   َيلعب وَن فيهما، قال: قد َأبَدَلك 
َم المدينَة، ولهما يومان  َقد 

 طر  واألضحى.منهما، يوَم الف

حه شيخ اإلسالم ابن تيمية، والحافظ ابن حجر.  صحَّ
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َها وَيفَرح  بها  وجه الداللة من هذا الحديث: ر   األعياَد التي كان َيحض 
أنَّ هذه 

ر«كانوا َيلعب وَن فيهما»الكفار  لم تكن أعياًدا دينيًة؛ ألنَّه قال:  مة  ، فدلَّ هذا على ح 

، وإْن لم ي تعبَّد ب
رمت َها، بأْن تكوَن بدعًة. أفاد هذا األعياد  ها، فإْن ت عب َد ب َها فتزداد  ح 

 «.االقتضاء»شيخ  اإلسالم  ابن  تيميَة في 

مًة من جهة  حرَّ ، فتكون  م  ين   من قبيل  البدع  في الد 
وقد تكون  بعض  األعياد 

د  الزمان، صُّ .وزيادًة على ذلَك تكون  بدعًة؛ الرتباط َها بأمٍر د   َتق 
ٍّ
 يني

:  :مثال ذلك  األ م 
 االحتفال  بعيد 

، وهو أيًضا بدعة .  م  حرَّ  فهو م 

، ولماذا هو بدعة ؟قلَت  فإنْ  م  حرَّ  : لماذا هو م 

،  الزيادَة في ب ر  األ م 
ه  وب رُّ األ م  لم َتجَعْل ل والجواب: ألنَّ احتفاَلَك هذا ت ريد  به 

ل   ًصا من ك  . َعاٍم،الشريعة  يوًما َمخصَّ  بل أنَت مأمور  ب ب ر  َوال َدْيَك َعَدَد األنفاس 

ل   عيَّنًا من ك  دَت لها يوًما م  (، وَحدَّ  )وهي ب رُّ األ م 
فإذا جئَت إلى هذه  العبادة 

 فهذا بدعة . َعاٍم؛

، ب ر  األ م 
وا يوًما ل  ص   وال عن  التابعيَن أنَّهم َخصَّ

ْد ال عن الصحابة   ولذلك لم َير 

، فإنَّهم كانوا أحرَص الناس  على الخير  رضي و وَنا إليه  ؛ َلَسَبق  ين  لو كان هذا من الد 

 الله عنهم.

: :مثال آخر  النبوي 
 االحتفال  بالَمْول د 

، وهو أيًضا بدعة .  م  حرَّ  فهو م 

 فإْن قلَت: لماذا؟

 
 
محبَّة  وألجل  هذه ال، ملسو هيلع هللا ىلصفي قال  لَك: ألنَّك ت قيم  احتفااًل بدعوى محبَّت َك للنبي

، وقراءة  سيرت ه   ص  هذا اليوَم باالحتفال  ، فت خص 
ه  ل  بيوم  َمْول د   .ملسو هيلع هللا ىلصَتحَتف 

 
ُّ
ل  النبي ه ؟ملسو هيلع هللا ىلص والسؤال  لَك: لماذا لم َيحَتف   مع أصحاب ه  بيوم  َمْول د 

م من سادات  الصحابة  بيوم   ه  دوَن وغير  اش  ل  الخلفاء  الرَّ
ولماذا لم َيحَتف 

 ه ؟َمول د  
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نة  منهم؟  هل نحن  َأعَرف  بالسُّ

 وهل نحن  أحرص  على الخير  منهم؟ 

.  والجواب: ال والله 

ه   ، فإنَّهم كانوا ملسو هيلع هللا ىلص فلو كان هذا االحتفال  بيوم  َمْول د  وَنا إليه  ؛ َلَسَبق  ين  من الد 

.  أحرَص الناس  على الخير 

كم  االحتفال  بـ: ْل َنْفَس هذا الكالم  في ح  الهجرة ، ويوم  بدٍر، وليلة  يوم   وق 

. ، وليلة  النصف  من شعباَن، وليلة  الَقْدر   اإلسراء  والمعراج 

 . لُّ هذه االحتفاالت  من الب َدع   فك 

َك في مواضَع كثيرٍة. ، فإنَّه َينَفع  هم   فتنبَّه أخي الفاضل لهذا التأصيل  الم 

ة  مسائَل:يتعلَّق بصالة  العيد  بعد ذلك يقال:   عدَّ

نِة، واإلجماِع. :المسألة األولى  صالة  العيِد مشروعٌة بداللِة الكتاِب، والسُّ

األصل  في صالة  العيد  الكتاب  : »253/ 3« المغني»قال ابن قدامة في 

: ا الكتاب: فقول  الله  تعالى  والسنة  واإلجماع  َرب َك َواْنَحْر﴾أمَّ
، : ﴿َفَصل  ل 

: أنَّ ال .والمشهور  في التفسير  : فَثَبَت بالت مراَد بذلَك صالة  العيد  نة  ا السُّ واتر  أنَّ وأمَّ

.ملسو هيلع هللا ىلص رسوَل الله   وَأجَمَع المسلموَن على صالة   كان ي صل ي صالَة العيدين 

 .«العيدين  

 
ُّ
ها النبي ل  صالة  عيٍد صالَّ نَة  الثانية  من الهجرة . انظر: ملسو هيلع هللا ىلص وأوَّ كانت في السَّ

 .323/ 3« كشاف القناع»

 حكم  صالِة العيِد: :المسألة الثانية 

. وهو قول الحنابلة، ورواية عن اإلمام  جال  صالة  العيد  َفْرض  كفايٍة على الر 

 أحمد.

 ومعنى أنَّها فرض  كفايٍة: أنَّه إذا قام بها َمن يكفي َسَقَط وجوب َها عن الباقيَن. 

عائر   عائر  الظاهرة   والدليل على أنَّها َفْرض  كفايٍة: أنَّها من الشَّ ، والشَّ
الظاهرة 

، فإذا َحَضَرها جماعة  من المسلميَن َحَصل   المقصود 
ي كَتَفى فيها بَمن يحصل  به 
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نَّة، ي ثاب  عليها َمن َفَعَلها، كما هو الحال  في  ، وكانت في حق  اآلخريَن س  المقصود 

نًَّة.  الجهاد وصالة الجنازة، وَأصَبَح في حق  اآلخريَن س 

؟ ْن قال قائٌِل:فإ  ولماذا ال تكوَن صالة  العيد  َفْرَض َعْيٍن، كالصلوات  الَخْمس 

والجواب: قد ذهب إلى القول  بأنَّ صالَة العيد  َفْرض  َعْيٍن أبو حنيفَة، وهو 

 اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية. 

وأقوى ما استدلوا به: ما أخرجه البخاري ومسلم، عن أم عطية رضي الله 

 عنها 
َّ
َج في الع يَدْين  الَعَوات َق وَذَوات  ملسو هيلع هللا ىلص[ أنَّها قالت: َأَمَرَنا ]تعني: النبي أْن ن خر 

. ور  د   الخ 

: عموم  الن ساء ،وال ور  د  نَّ شابَّاٍت أو عجائزَ  مراد  بالَعَواتق  وَذَوات الخ    .سواء  ك 

 
ُّ
ور  الن ساء  لصالة  ملسو هيلع هللا ىلص قالوا: ففي هذا الحديث  َأَمَر النبي ض  نبح  ، فم  باب  العيد 

. جال   أولى يكون  الحضور  واجًبا على الر 

وَر  ويجاب  عن االستدالِل بهذا الحديث: ض  بأنَّ العلماَء مجمعوَن على أنَّ ح 

، فتح » في رجٍب  ابن   الحافظ   حكى اإلجماعَ  الن ساء  لصالة  العيد  ليس واجًبا عليه نَّ

 .55/ 2« الباري

  :وب ناًء على هذا اإلجماع  
 
ور  الن ساء  ملسو هيلع هللا ىلص يكون  األمر  الوارد  عن النبي ض  بح 

؛ ل َيشَهْدَن الخيَر ودعوَة  نَّ حضور  صالة  العيد   أنَّه ي ستحبُّ له 
 المراد  به 

لصالة  العيد 

.  واجبة  عليه نَّ
 المسلميَن، ال أنَّ صالَة العيد 

الة  النساء لصوكذلك يقال  في األوامر  الواردة  عن بعض  الصحابة  في حضور  

.  العيد  أنَّها محمولة  على االستحباب 

وب ناًء على ذلَك ال تكون  صالة  العيد  َفْرَض َعْيٍن، وإنَّما تكون  فرَض كفايٍة، 

م.  كما تقدَّ

 وقت  صالِة العيِد: :المسألة الثالثة

َها َقْدَر ر  
ر  بْمٍح، وقت  صالة  العيد  َيبدأ  من بعد  طلوع  الشمس  وارتفاع  ـ وي قدَّ

.، ( دقيقةٍ 15) َها قبَل طلوع  الشمس   فال َتصحُّ صالت 
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ا كون ها ال ت صلَّى إالَّ بعَد طلوِع الشمِس؛ ، فقد َأجَمَع العلماء   أمَّ فهذا باإلجماع 

. حكى اإلجماَع ابن  رشدٍ   على أنَّ صالَة العيد  ال ت صلَّى إالَّ بعَد طلوع  الشمس 

ه    .وغير 

ا كونها ال  ( دقيقٍة؛51ت صلَّى إالَّ بعِد طلوِع الشمِس وارتفاِعَها بنحو ) وأمَّ

فدليل ه : ما روي عن عقبَة بن  عامٍر رضي الله عنه أنَّه قال: ثالث  ساعاٍت كان 

، أو أْن َنْقب َر فيهنَّ َمْوَتاَنا:ملسو هيلع هللا ىلص رسول  الله   َ فيهنَّ
شمس  حيَن َتطل ع  ال َينهانا أْن ن صل ي

َع،بازغًة حتَّى َترتَ  ، ف  يَل الشمس  َضيَّف  وحيَن تَ  وحيَن َيقوم  قائم  الظَّهيرة  حتَّى َتم 

َب. وب  حتَّى َتغر  ر   أخرجه مسلم. الشمس  للغ 

َع(، ففيه  دليل  على أنَّ  وجه الداللة: قوله )حيَن َتطل ع  الشمس  بازغًة حتَّى َترَتف 

َها، َها كما َذَكرت  لَك  الصالَة ال َتصحُّ اال بعَد طلوع  الشمس  وارتفاع  وَوْقت  ارتفاع 

 ( دقيقًة تقريًبا.15)

 
َّ
وَمن بعَده  من الخلفاء  لم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى هذا َجَرى َعَمل  المسلميَن، فإنَّ النبي

نن الكبرى»انظر: . يكونوا ي َصلُّوَنَها حتَّى ترَتَفَع الشمس    .282/ 3 للبيهقي« السُّ

، أو بعَد طلوع   وب ناًء على ذلَك؛ فإذا صلَّى جماعة  صالةَ  العيد  بعَد طلوع  الفجر 

م غير  صحيحٍة، الشمس  مباشرًة: َها بعَد طلوع   فصالت ه  ويجب  عليهم إعادت 

 ( دقيقة.15الشمس  بنحو )

َوا ، وهو وقت  دخول  صالة  الظهر  وَيمتدُّ وقت  صالة  العيد  إلى ما قبَل الزَّ  ،ل 

. وهذا باإلجماع.فإذا َدَخل وقت  صالة  الظهر  خرج وقت  ص ة بداي»انظر:  الة  العيد 

 .222/ 1البن رشد « المجتهد

نة في صالِة العيِد أْن تقام في الصحراِء:  :المسألة الرابعة  السُّ

. قَّ على الناس  ؛ ل ئالَّ َيش   وتكون  الصحراء  قريبًة من الَبَلد 

أشدُّ إظهاًرا لهذه  أنَّ ذلَك  :والحكمة  في كوِن صالِة العيِد ت صلَّى بالصحراءِ 

عيرة .  .5/121« الشرح الممتع»انظر:  الشَّ
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 :ما يليوقد دلَّ على استحباب  صالة  العيد  بالصحراء  

، عن أبي سعيد الخدري رضي الله «صحيحه»ما أخرجه البخاري في  - 1

صلَّى.ملسو هيلع هللا ىلص عنه أنَّه قال: كان رسول  الله   طر  واألضحى إلى الم 
ج  يوَم الف   َيخر 

  :هذا الحديث  ففي 
َّ
ه ، مع أنَّ الصالَة ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبي لم ي َصل  صالَة العيد  بمسجد 

 
 
 صالَتَها بالصحراء .ملسو هيلع هللا ىلص بألف  صالٍة، ومع ذلك اختار ملسو هيلع هللا ىلص في مسجد  النبي

 
ُّ
، لم ي َكل ف النبي وا خارَج البلد. ملسو هيلع هللا ىلص ولوال أنَّ هذا أمر  مقصود  ج  الناَس أْن َيخر 

 «.الشرح الممتع»

، فقد كان للمسلميَن والمراد با عدُّ لصالة  العيد  صلَّى الم  صلَّى هنا: أي: الم  لم 

 
 
، وصالة  الجنازة . ملسو هيلع هللا ىلص زمن  النبي ، ي صلَّى فيه  صالة  العيد 

 م صلًّى خارَج المدينة 

فقد حكى النوويُّ اإلجماَع على استحباب  صالة  العيد   اإلجماع. - 2

وعلى هذا عمل  الناس  في معظم  «: »شرح صحيح مسلم»بالصحراء . فقال في 

 «. األمصار  

لمشروَع فإنَّ ا، الة  العيد  بالصحراء  أهل  مكةَ ي ستثنى من استحباب  ص :تنبيه

.  لهم صالة  العيد  بالمسجد  الحرام 

«: شرح صحيح مسلم»وعلى هذا َجَرى عمل  المسلميَن. قال النووي في 

ا أهل  مكَة، فال ي صلُّونها إالَّ ف» َمن  األول  وأمَّ  «.ي المسجد  من الزَّ

َدَن اتََّسَعْت اآلَن، كما هو الحال  في غالب  بالد   فإْن قال قائل: إنَّ الم 

، فما العمل   وجد  المسلميَن، وال ي   ج  الناس  إليها لصالة  العيد  صحراء  قريبة  َيخر 

م  ؟ وهل ت عتبر  صالت ه 
ة  ، والميادين  العامَّ

اآلن؟ هل ي صلُّوَنها في األماكن  الواسعة 

ها في الصحراء ؟   فيها كَمن صالَّ

ها ببعٍض، كما هو الحال  اآلنَ  ، أو اتَّصل بعض  ن  د   الم 
 ،والجواب: إذا اتََّسَعت 

، أفضل  من الصالة  في  ة   والميادين  العامَّ
فإنَّ الصالَة في األماكن  الواسعة 

. ؛ ألنَّها أقرب  إلى الصحراء   المساجد 
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ة   :تنبيه مهم  والميادين  العامَّ
ال يجوز  إقامة  صالة  العيد  في األماكن  الواسعة 

، بمعنى: أنَّه ال ب دَّ من    األَْمر 
 الحصول  على تصريٍح من الدولة  بذلَك.إال بإ ْذن  َول ي

ناس  لو احَتاَج ال«: »الشرح الممتع»قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في 

، حتَّى ال  ، فإنَّه ال ب دَّ من إ ْذن  اإلمام  أو نائب  اإلمام 
 م صلَّى آخَر للعيد 

إلى إقامة 

يم  
ق  َل َفوَضى بين الناس، وَيصيَر كلُّ واحٍد منهم ي   «.م صلَّى عيدٍ  َيحص 

َر في إقامِة صالِة عيِد الِفطرِ، وأنَّ  :المسألة الخامسة ي ستحبُّ لإلماِم أْن يتأخَّ

َل في إقامِة صالِة عيِد األضحى.  يتعجَّ

 :ما يليوالدليل على استحباب  ذلَك 

  أنَّ  - 5
َّ
ر  ملسو هيلع هللا ىلص في ك َتاب  النبي ل  األضحى، وَأخ  إلى عمرو بن  حزم: أْن َعج 

. طبة  ر الناَس في الخ  طَر، وَذك   «.مسنده»أخرجه الشافعي في  الف 

َع الوقت   - 2 ؛ ل َيتَّس  طر  محتاجون إلى امتداد  الوقت  أنَّ الناَس في صالة  عيد  الف 

؛ طر   زكاة  الفطر  صباح  يوم  العيد  قبَل  ألنَّ أفضَل وقٍت  إلخراج  زكاة  الف 
ت خَرج  فيه 

 ابن  عمَر: َأَمر أْن ت ؤدَّى قبَل خروج  الناس  إلى الصالة . الصالة ؛
 لحديث 

. ، صار هذا أوسَع للناس  َرت  الصالة   ومعلوم  أنَّه إذا تأخَّ

ا في عيِد  ، :األضحىوأمَّ ي ال األضاحوَذْبح   فإنَّ المشروَع المبادرة  بالتضحية 

ب َك َواْنَحْر﴾، يكون  إال بعَد الصالة ، رَّ
فإذا َباَدَر اإلمام   كما قال تعالى: ﴿َفَصل  ل 

. يَته  ، وأْن َيطَعَم من أ ضح  َيت ه  َع لذبح  أ ضح  ي أن َيرج  ضح   َأمَكَن للم 
نظر: ا بالصالة 

 . 122/ 5« الشرح الممتع»

ي َسنُّ تقديم  » «:المغني»ل في وقد أشار إلى هذا المعنى ابن  قدامة، فقا

 . طر  َع وقت  إخراج  صدقة  الف  ؛ ل َيتَّس  طر  ، وتأخير  الف 
َية  َع وقت  التَّضح  األضحى؛ ل َيتَّس 

، وال َأعَلم  فيه  خالًفا  
 «.وهذا مذهب  الشافعي

 :وإقامةٌ  أذانٌ لصالة العيِد ليس  :المسألة السادسة

دين  العيملسو هيلع هللا ىلص قال: صلَّيت  مع رسول  الله  ففي حديث جابر رضي الله عنه أنَّه 

، بغير  أذاٍن وال إقامٍة. َتين  ٍة وال َمرَّ  أخرجه مسلم. غيَر مرَّ
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 ، ج  اإلمام  طر  حيَن َيخر 
وعنه رضي الله عنه أنَّه قال: ال أذاَن للصالة  يوَم الف 

، وال إقامَة، وال ن َداَء، وال شيَء، ال نداَء يومئٍذ  ج  أخرجه  وال إقامَة.وال بعَد ما َيخر 

 مسلم.

، وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أنَّ  طر  ن  يوَم الف  ْن ي ؤذَّ هما قاال: لم َيك 

 أخرجه البخاري ومسلم. وال يوَم األضحى.

، تعليًقا على قول جابر رضي الله عنه: «شرح صحيح مسلم»قال النووي في 

 
َّ
، فصلَّى، فَبَدأَ ملسو هيلع هللا ىلص إنَّ النبي طر  :  قام يوَم الف  طبة  يل  على أنَّه هذا دل»بالصالة  قبَل الخ 

 
 
، وهو إجماع  العلماء  اليوَم، وهو المعروف  من فعل  النبي

ال أذاَن وال إقامَة للعيد 

 «.والخلفاء  الراشدينَ ملسو هيلع هللا ىلص 

صلَّى َأَخَذ في ملسو هيلع هللا ىلص وكان »البن القيم: « زاد المعاد»وفي  إذا انَتَهى إلى الم 

نة : أنَّه ال ي فَعل  شيء  الصالة  من غير  أذاٍن وال  : الصالة  جامعة ، والسُّ
إقامٍة، وال قول 

 «.من ذلَك 

 فهل ي ناَدى لها بقول: الصالة جامعة؟ فإْن قال قائل:

 بدعة.« الصالة جامعة»والجواب: النداء  لصالة العيد بقول: 

َة ى أنَّ صالعل وهذا يدلُّ ، صالَة العيد  ليس لها أذان  وال إقامةأنَّ م معنا فقد تقدَّ 

، وال  : ال األذان  ها شيء  من الكالم  م   ال يتقدَّ
فتح »انظر:  «.الصالة جامعة»العيد 

 . 8/118البن رجب « الباري

الصالة »وخالف الشافعية ، فذهبوا إلى استحباب  الن داء  لصالة  العيد  بقول: 

 «!جامعة

 واستدلوا بما يلي:

  ما - 1
َّ
َن أْن يقوَل: ملسو هيلع هللا ىلص روي من أنَّ النبي ر  في العيدين  المؤذ  َة الصال»كان يأم 

 «.جامعةً 

2 - . وف  س   الك 
 القياس  على صالة 
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وف  بـ: الصالة جامعة، فكذلَك  س   الك 
فقالوا: كما أنَّه ي ستحبُّ الن داء  لصالة 

 ي ستحبُّ الن داء  لصالة  العيد  بـ: الصالة جامعة!

 الكالم نظر؛ لما يلي:وفي هذا 

ا – 1 ، مرسل حديث   فهو به، استدلوا الذي الحديث   أمَّ فه ضعيف   وويالن ضعَّ

 . 5/18 «المجموع» في

ا – 2 ؛ صالة   على القياس   وأمَّ وف  س   :وجهين من عنه فيجاب   الك 

قون في   وف  تأت ي والناس  متفر  س  ؛ ألنَّ صالَة الك  الوجه األول: أنَّه قياس  فاسد 

، فإنَّ الناَس مجتمعوَن لها قبَل  ا صالة  العيد  وا لذلَك، وأمَّ ه م، فن ود 
بيوت ه م وأسواق 

، فال معنى للن داء  لها.  .118/ 8البن رجب « فتح الباري»انظر:  خروج  اإلمام 

 الوجه الث 
َّ
ن ي ناَدى لها بـ: ملسو هيلع هللا ىلص اني: أنَّ النبي ة الصال»صلَّى العيَد، ولم َيك 

 .«جامعة

 
 
َد سبب ه  في عهد  النبي

ج  ، ولم ي شَرْع له  شيء  من ملسو هيلع هللا ىلصوالقاعدة: أنَّ كلَّ شيٍء و 

، فَشْرع  شيٍء من العبادات  من أجل ه  يكون  بدعًة.
 العبادات 

 ،«الصالة جامعة»النداَء لصالة  العيد  بـ:  على َمن اسَتحبَّ  قدامةَ  وبهذا َردَّ ابن  

نَّة  رسول  الل ه : »3/258« المغني»فقال في  تََّبعَ ملسو هيلع هللا ىلص وس   «.أحقُّ أْن ت 

؛ فإنه ينفع ك في مواطَن كثيرٍة. ك يا طالَب العلم  بهذا التأصيل   وتمسَّ

ل والتزيُّن يوم العيد:المسألة السابعة  : ي ستحبُّ التجمُّ

، وَقص  الشارب، وتقليم األظفار، ول بس أحسن  الثياب، والتطيُّب،  باالغتسال 

ك.  والتَّسو 

: ثبوته عن   ىوقد دلَّ عل استحباب االغتسال  عند الخروج  لصالة  العيد 

 جماعٍة من الصحابة رضي الله عنهم:

بُّ االغتساَل ليوم  ا - 1
ٍّ رضي الله عنه أنَّه كان َيستح 

، لجمعفصحَّ عن علي ة 

. أخرجه البيهقي. طر  ، ويوم  الف   ويوم  َعَرَفَة، ويوم  النَّحر 
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َو  - 2 طر  قبَل أْن َيغد  ل  يوَم الف  وصحَّ عن ابن  عمَر رضي الله عنه أنه كان َيغتس 

صلَّى. أخرجه مالك في   «الموطأ»إلى الم 

العيدين  وصحَّ أيًضا عن ابن  عمَر رضي الله عنهما أنَّه كان َيلَبس  في - 3

. أخرجه البيهقي.  َأحَسَن ثياب ه 

، «: »المغني»قال ابن قدامة في  د  وي ستحبُّ أْن يتنظََّف، وَيلَبَس أحسَن ما َيج 

عت  أهَل العلم  َيستحبُّوَن الط يَب والزينةَ في كل   ك. قال مالك: َسم  ويتطيَّب، وَيَتسوَّ

 «.عيدٍ 

ا اال»البن عبد البر: « التمهيد»وفي  غتسال  لهما ]يعني: للعيدين[ فليس وأمَّ

 
 
من جهة النَّْقل، وهو م ستحبٌّ عند جماعٍة من أهل ملسو هيلع هللا ىلص فيه شيء  ثبت عن النبي

ْسل  الجمعة    «.العلم، قياًسا على غ 

وهذه المسألة من المسائل التي ت بين أهميَة العناية بآثار الصحابة عند دراسة 

 المسائل الفقهية

َل اإلنسان  من السُّ  :المسألة الثامنة طر  أْن يأك  نة عنَد الخروج  لصالة  عيد  الف 

ْتًرا: ثالًثا، أو خمًسا، أو سبًعا. وهكذا. ، وي َسنُّ أْن تكوَن و 
 َتَمَرات 

 
 
، عن «صحيح البخاري»ففي  ملسو هيلع هللا ىلص:والدليل  على استحباب  ذلَك: ف ْعل  النبي

و ملسو هيلع هللا ىلص أنس رضي الله عنه أنَّه قال: كان رسول  الله   َل ال َيغد  طر  حتى َيأك  يوَم الف 

ْتًرا. نَّ و  َله   َتَمَراٍت، وَيأك 

َق اإلفطار  من أول   ل أْن يتحقَّ
؛ ألج  طر  والحكمة من تقديم  األكل  في عيد  الف 

: ، فكانت  النهار  ه  طر 
ه  واجًبا، وهذا اليوم  َيجب  ف  أنَّ اليوَم الذي قبَله  كان صوم 

طر  أفضَل. ا  .122/ 5« الشرح الممتع»نظر: المبادرة  بتحقيق  الف 

َع من  َر األكَل، حتى َيرج  نَة أْن ي ؤخ   األضحى، فإنَّ السُّ
وهذا بخالف  عيد 

ها؛ ألنَّه أسرع  َتنَاواًل 
َل من َكب د  ، واألولى أْن يأك  َيت ه  َل من َأضح  الصالة ، فَيأك 

 .327/ 3« كشاف القناع»وَهْضًما. انظر: 
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ي ن ال ي ضح   ال ي شرع  له  اإلمساك  عن األكل  فإذا كان ممَّ
: فإنَّه ففي هذه الحال 

َج إلى الصالة . َل قبَل أْن َيخر  ، وله  أْن َيأك 
 قبَل الصالة 

؛ ألنَّ  َع، إذا كان له َذْبح   حتى َيرج 
َل فيه  قال اإلمام أحمد: واألضحى ال َيأك 

 
َّ
؛ لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي ن له  َذْبح  ، وإذا لم َيك 

َل. انظر: َأَكَل من ذبيحت ه  َبال  أْن يأك  « مغنيال»ي 

3/252. 

وٍر، فنَاَسَب  فائدة: ر  ؛ ألنَّه يوم  َفَرٍح وس 
َعة  على األهل  والعيال  ي ستحبُّ التوس 

َع عليهم.   أْن ي وس 

وا األغنياَء  ك  ؛ ألجل  أْن ي شار   والمساكين 
وي ستحبُّ أيًضا الصدقة  على الفقراء 

، ول   م يوَم العيد  . َفرَحَته  ؤال  م عن السُّ  .122/ 3« كشاف القناع»ي غن وه 

 : ي ستحبُّ التبكير  للخروِج لصالِة العيِد بعَد صالة الصبِح:المسألة التاسعة

، وأجر  انتظار  الصالة ، فإنَّ العبَد ال َيزال  في  َل له أجر  التبكير  ألجل  أْن َيحص 

ن و  َل له  الدُّ َيحص 
قاَب صالٍة ما انَتَظر الصالَة، ول  من اإلمام  من غير  أْن َيَتخطَّى ر 

، أو أْن ي ؤذ َي أحًدا.   الناس 

 
َّ
ج  إلى ملسو هيلع هللا ىلص وألنَّ هذا هو َعَمل  الصحابة رضي الله عنهم؛ ألنَّ النبي كان َيخر 

وا، وهذا َيستلزم  أن يكونوا قد  د  الناَس قد َحَضر  ، وَيج  صلَّى إذا َطَلَعت  الشمس  الم 

موا.  .5/125« الشرح الممتع»، و3/251« المغني»انظر:  تقدَّ

، تنبيه: ؛ في ستحبُّ له  الت التبكير  لصالة  العيد  خاصٌّ بالمأموم  ا اإلمام  ر  إلى أمَّ أخُّ

 وقت  الصالة .

ج  ملسو هيلع هللا ىلص فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّه قال: كان رسول  الله   َيخر 

ل  شيٍء  صلَّى، فأوَّ طر  واألضحى إلى الم 
. أخرجه البخاري يوَم الف  َيبَدأ  به  الصالة 

 ومسلم.

صلَّى يكون  وقَت الصالة  ال   داللة  على أنَّ مجيَء اإلمام  للم 
ففي هذا الحديث 

 قبَل ذلَك.
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، تعليًقا على حديث أبي سعيد الخدري 251/ 3« المغني»قال ابن قدامة في 

. قال مالك: َمَض »هذا:  ر 
نَتَظر  وال َينَتظ  َج اإلمام  من ألنَّ اإلماَم ي  نة  أْن َيخر   السُّ

ت 

، وقد َحلَّت  الصالة   ه   قدَر ما َيبل غ  م صالَّ
 «.منزل ه 

 :ى صالة العيد مشًيا على األقدامِ : ي ستحبُّ الذهاب إلالمسألة العاشرة

َج إلى العيد  ماشًيا، وأْن  فعن علي  أْن َتخر 
نة  رضي الله عنه أنَّه قال: من السُّ

َج. َل شيًئا قبَل أْن َتخر  والعمل  على هذا الحديث  » أخرجه الترمذي، ثم قال: تأك 

َل شيًئا  ل  إلى العيد  ماشًيا، وأْن يأك  ج  َج الرَّ ، َيستحبُّوَن أن َيخر  عنَد أكثر  أهل  العلم 

طر  قبَل أْن يَ  َج لصالة  الف   «. خر 

ج  إلى العيد  ماشًيا. أخرجه  وعن عمَر بن  الخطاب  رضي الله عنه أنَّه كان َيخر 

 ابن أبي شيبة.

صلَّى،    إلى الم 
: المشي طر  ثالث  نَّة  الف  سي ب أنَّه قال: س  وعن سعيد بن الم 

صلَّ  ريابواألكل  قبَل الخروج  إلى الم  . أخرجه الف   صالة»ي في ى، واالغتسال 

 «.العيدين

، فقال: إنَّ الفطَر  العزيز  أنَّه َخَطب على المنبر  يوَم الجمعة  وعن عمَر بَن عبد 

َرى فلَيرَكب،  ، وَمن كان م ن أهل  الق  م، فإنَّ ذلَك كان ي فَعل  ك  وا إلى م صالَّ غًدا، فامش 

صلَّى. أخرجه سعيد بن منصور.  فإذا جاء المدينَة، َفْلَيمش  إلى الم 

وقد ذهب إلى استحباب  الذهاب  إلى صالة  العيد  ماشًيا اإلمام الشافعي، 

 وأحمد، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النََّخعي، والثوري.

، وما أشَبَه  صلَّى، أو َمَرض  اإلنسان  وي ستحبُّ أالَّ َيرَكَب إال من عذٍر، كب عد الم 

 ذلك.

؛ فال بأَس  قال اإلمام أحمد: نحن نمشي ومكاننا َد ذلَك عليه  قريب، وإْن َبع 

 . 252/ 3« المغني»أْن َيرَكَب. 

؛ لقول علي رضي الله عنه: ثم َترَكب  إذا  وال بأَس بالركوب  في الرجوع 

 .328/ 3« كشاف القناع»َرَجعَت. انظر: 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأحكام   آداب   - صالة العيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  –13

: ي ستحبُّ عند الخروِج لصالِة العيِد أْن َيذَهَب من المسألة الحادية عشرة

 أْن َيرِجَع من طريٍق آخَر.طريٍق، و

 
ُّ
إذا َخَرج يوَم العيد  في ملسو هيلع هللا ىلص فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: كان النبي

ه . أخرجه الترمذي.  طريٍق، َرَجَع في غير 

 
ُّ
يٍد خاَلَف ملسو هيلع هللا ىلص وعن جابر رضي الله عنه أنَّه قال: كان النبي إذا كان يوم  ع 

ب عليه  بقوله: )باب  َمن خاَلَف الطريَق إذا َرَجع الطريَق. أخرجه البخاري، وبوَّ

.)  يوَم العيد 

كمة  في ذهاب ه   ه  من طريٍق آخَر؟ملسو هيلع هللا ىلص فإن قيل: ما الح   من طريٍق، ورجوع 

 
 
كمٍة  ،ملسو هيلع هللا ىلصفيقال: الحكمة  من هذا متابعة  النبي كمة  هي أعلى ح  وهذه الح 

 َيقتنع  بها المؤمن  

 وقد أكَثَر العلماء  من التماس  الحكمة  من 
 
في مخالفت ه  ملسو هيلع هللا ىلص صنيع  النبي

الطريَق، واجتهدوا في ذلك، وَذَكروا أقوااًل الله  أعَلم  بصحت َها، لذا قال الحافظ 

 ي ستحبُّ «: »فتح الباري»ابن رجب في 
وتكلَّم الناس  في المعنى الذي ألجل ه 

م في ذلَك، ه  ، وَكث ر قول  ه  ليَس بقويٍّ  مخالفة  الطريق   «.وأكثر 

ي «: »روضة الطالبين»وي في وقال النو بَّ التأس 
وإذا لم ي عَلم  السبب  است ح 

 «.قطًعا

وفي الجملة  »، بعد حكايته هذه األقوال: «المغني»وقال ابن قدامة في 

 المعنى الذي َفَعَله  من أجل ه  
نَّة ؛ الحتمال  بقاء   س 

 «.االقتداء  به 

 .133 - 5/131« الشرح الممتع»وانظر للفائدة: 

َغاِر سألة الثانية عشرةالم : ي سنُّ التكبيرِ ليلَة الِفطرِ، للرجاِل والنِّساِء، والصِّ

 والكَِباِر، في البيوِت واألسواِق.

نتهي وي، ام  للصالة  ويبدأ  وقت  التكبير  من غروب  الشمس  إلى أْن ي كب َر اإلم

صلَّى.  التكبير  بخروج اإلمام  إلى الم 

طر  ما يلي:وقد دلَّ على استحباب الت  كبير في عيد  الف 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأحكام   آداب   - صالة العيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  –11

ْم﴾. - 1 َه َعَلى َما َهَداك  وا اللَّ ت َكب ر 
َة َول  ل وا اْلع دَّ  قول الله تعالى: ﴿َول ت ْكم 

ي ستحبُّ للناس  إظهار  التكبير  في ليلتي »«: المغني»ابن قدامة في  قال

م العيدين: ه  ق ه م،، ومنازل ه م، في مساجد  مقيميَن؛ لظاهر  مسافريَن كانوا أو  وط ر 

َة رمضاَن،  اآلية  المذكورة . دَّ ل وا ع  قال بعض  أهل  العلم  في تفسيرها: ل ت ْكم 

ت كب روا اللهَ 
م ول   .«عنَد كمال ه  على ما َهَداك 

 ي كب ر  حتى  - 2
وكان ابن  عمَر رضي الله عنهما إذا َخَرج من بيت ه  إلى العيد 

صلَّى. َ الم 
 يأت ي

، وعن أم  ع - 3 وج  في العيدين  ر  نَّا ن ؤَمر  بالخ  طيَة رضي الله عنها أنَّها قالت: ك 

. ، والب ْكر  خبََّأة  َكب رَن مع  والم  ، ي  نَّ خلَف النَّاس  جَن، فَيك  يَّض  َيخر  قالت: الح 

. أخرجه مسلم.  النَّاس 

: دليل  على«: »شرح صحيح مسلم»قال النووي في  َكب رَن مع النَّاس   وقولها: ي 

. وهو مجمع عليه ل  َأَحٍد في العيدين   «.استحباب  التكبير  لك 

جاِل والنساءِ  ر  ل َما فيه  من إظهار  شعائ؛ وي ستحبُّ َرْفع  الصوِت بالتكبير للرِّ

، ، وتذكير  الغير  .��اإلسالم  يه  ، فإنَّها ت خف  جال   إالَّ إذا كان حوَل المرأة  ر 

كر الجماعي:لكْن ينبغي التنبُّه إلى عدم  مشرو  عية  الذ 

د  الباقوَن َخلَفه  وهو: أْن يقوَم َأَحد  بالتك بير  أو أْن يجتمعوا على التك، بير، وي رد 

.؛ بصوٍت واحدٍ   .15/258« مجموع فتاوى ابن عثيمين»انظر:  فإنَّ هذا من الب َدع 

 : ي ستحبُّ خروج  النِّساِء لصالِة العيِد:المسألة الثالثة عشرة

 ما يلي: ويدل لذلك

5 -  
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص[ما روي عن أم عطية رضي الله عنها أنَّها قالت: َأَمَرَنا ]تعني: النبي

: فَيشَهْدَن  يَّض  ا الح  ، فأمَّ ور  د   الخ 
يَّض، والَعَوات َق، وَذَوات  يَدْين  الح 

َج في الع  أْن ن خر 

م.جماعَة المسلميَن، ودعوتَ  ه  َصالَّ ْلَن م  م، وَيعَتز  لت: يا رسول قالت أم عطية: ق ه 

لَباب َها»قال:  الله، إحدانا ال يكون لها جلباب؟ أخرجه «. ل ت ْلب ْسَها أخت َها من ج 

 البخاري ومسلم.
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فيه استحباب  خروج  الن ساء  إلى «: »فتح الباري»قال الحافظ ابن حجر في 

نَّ َشَوابَّ أم ال، وَذَوات  هيآٍت أم ال ...، ، سواء  ك  يدين 
 شهود  الع 

نَّ الخيَر، وَدعَوة  وقد  ه  ود  ه  ، وهو: ش  ْكم   الح 
ة  لَّ  أ م  عطيَة بع 

ح في حديث  صرَّ

 المسلميَن، وَرَجاء  َبَرَكة  ذلَك اليوم  وط هَرت ه ،

 
 
 أ مُّ عطيَة بعَد النبي

، ولم َيثب ْت ملسو هيلع هللا ىلص وقد َأْفَتْت به 
ٍة، كما في هذا الحديث  دَّ بم 

خالفت َها في  م 
 «.ذلَك  عن َأَحٍد من الصحابة 

. وذوات    ت  دَ االتي اعتَ  : األبكار  ور  د  الخ   والمراد بالعواتق: الحرائر  الشريفات 

هَ بقَ تَ  الواحدة  منهنَّ أنْ  ْدر   ا.ى في خ 

م(؛ أي: ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله  : فَيشَهْدَن جماعَة المسلميَن، ودعوَته  يَّض  ا الح  )فأمَّ

ْرَن  ، وَيحض  ، كَسَماع  العلم  ْرَن مجالَس الخير  .َيحض   دعوَة المسلميَن؛ أي: دعاَءه 

َع ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله  صلَّى حاَل الصالة ؛ ل يتَّس  م(؛ أي: اعتزال الم  ه  َصالَّ ْلَن م  )وَيعَتز 

. طبة  طَن ب ه نَّ في سماع  الخ 
، ث مَّ َيخَتل  ه نَّ

 على النساء  الطاهرات  مكان  صالت 

لَباب َهاملسو هيلع هللا ىلص: »وقوله   في؛ أي: أْن ت  «ل ت ْلب ْسَها أخت َها من ج 
َ
يَرَها َثْوًبا ل ت َصل ي .ع   ه 

. ، ي لَبس  فوَق الثياب 
ه  ل  ية  للَبَدن  ك  غط  اَلَءة  الم  : هي الم  لَباب   والج 

البن رجب « فتح الباري»، و5/182للنووي « شرح صحيح مسلم»انظر: 

 .112و 2/111

ٍّ رضي الله عنهما أنَّهما قاال: حقٌّ على كل  ذات   - 2
ن َطاٍق  وعن أبي بكر وعلي

َج إل . أخرجه ابن أبي شيبة.أْن َتخر   ى العيدين 

ج  َمن استطاع من أهل ه  في  - 3 وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّه كان ي خر 

. أخرجه ابن أبي شيبة  .العيدين 

: اإلمام إسحاق  ن ذهب إلى القول  باستحباب  خروج  الن ساء لصالة  العيد  وممَّ

 عن اإلمام أحمد، وقول ابن حامد من الحنابلة.بن راهويه، وهو رواية 

 َشْرط  استحباب  خروج  الن ساء لصالة  العيد  أمران: تنبيه:
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جَن: األمر األول: جاٍت بزينٍة، أن َيخر  تطي بة، غيَر متبر  ج  ب وال م  ك ينٍَة َس بل َتخر 

ٍك إلى زميلت َها، وبدون  َرْفع  صوٍت، وَوَقاٍر، ، وبدون م شيةٍ  أو َضح  ل  ج   الرَّ
شية   كم 

 بل تكون م ْشيت َها م شَيَة أ نثى، م شيَة َحَياٍء وَخَجٍل وَوَقاٍر.

نَّ ناحيًة منهم. األمر الثاني: ْطَن الرجاَل، بل َيك 
 أالَّ ي َخال 

 الشرح»و ،122 – 121/ 3« كشاف القناع»، و255/ 3« المغني»انظر: 

 .221/ 1 «الممتع

 وذهب بعض  العلماِء إلى كراهِة خروِج النِّساء لصالِة العيِد. 

 واستدلوا بما يلي:

ما َأحَدَث النساء  ملسو هيلع هللا ىلص قول  عائشَة رضي الله عنها: لو َأدَرَك رسول  الله   - 5

ن َعْت نساء  بني إسرائيَل. أخرجه البخاري ومسلم. نَّ المساجَد، كما م   َلَمنَعه 

ه نَّ من - 2 وج  ر  . ما في خ   الفتنة 

َل قوَل عائشَة رضي الله عنها على َمن َخَرَجْت  لكن ي جاب  عن ذلك: بأْن َنحم 

ن امَتَثَلْت أم َها ممَّ ، دوَن غير  تطي بًة، فإنَّها ت منَع  من الخروج  َر الله  تعالى وأمَر م 

 ملسو هيلع هللا ىلص.رسول ه  

ها ه عن، بعد إيراد ه  لحديث  أم عطيَة رضي الل«المغني»لذا قال ابن قدامة في 

نَّة  رسول  الله  »المتقدم:  تبَّعَ ملسو هيلع هللا ىلص وس   «.أحقُّ أْن ت 

بياِن لصالِة العيِد:المسألة الرابعة عشرة وِر الصِّ ض   : ي ستحبُّ ح 

 
 
يوَم ف طٍر أو ملسو هيلع هللا ىلص فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: َخَرجت  مع النبي

، نَّ رَ  أضحى، فصلَّى، ثم َخَطَب، ثم أتى الن ساَء، فَوَعَظه  نَّ وَذكَّ ، وَأَمَره  نَّ ه 

. دقة   بالصَّ

 
 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قيل له: َأَشه دَت العيَد مع النبي

 ؟ قال: نعم.ملسو هيلع هللا ىلص

بيان  إلى  : )باب  خروج  الص  ما بقول ه  ب عليه  أخرجهما البخاري، وبوَّ

صلَّى(.  الم 
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 «: »فتح الباري»قال الحافظ ابن رجب في 
 
ج  أنَّه كان ي خملسو هيلع هللا ىلص وروي عن النبي ر 

. واحتجَّ به إسحاق بن راهويه  في العيدين 
 «.نساَءه  وبنات ه 

بيان  قال ابن بطَّال: خروج  الص«: »فتح الباري»قال الحافظ ابن حجر في  تنبيه:

ن َيضب   : ممَّ ُّ
بي صلَّى إنَّما هو إذا كان الصَّ ل  الصالَة، للم  ، وَيعق  ط  نفَسه  عن اللَّع ب 

َها د  ا ي فس  ظ  ممَّ  «.ويتحفَّ

ثم عقَّب الحافظ  ابن  حجٍر على كالم  ابن بطَّاٍل هذا، بما حاصله: أنَّ مشروعيَة 

ر    َمن َيحض 
َعار  اإلسالم  بكثرة  صلَّى إنَّما هو إلظهار  ش   إلى الم 

بيان  إخراج  الص 

عَ  ر  ، منهم، ولذلَك ش  يَّض  فهو شامل  لَمن َتَقع  منهم  الصالة  أو ال، وعلى هذا  للح 

، سواء  
ه  ا َذَكر م ن اللَّع ب  ونحو  م عمَّ  َمن َيضب ط ه 

بيان  إنَّما َيحتاج  أْن يكوَن مع الص 

ا ضبط  ابن  عباٍس القصَة؛ فلعله كان ل َفْرط  َذَكائ ه    «.َصلَّوا أم ال، وأمَّ

 : استحباب التهنئة بالعيِد:المسألة الخامسة عشرة

 يستحب التهنئة بدخول العيد. وهو قول المذاهب األربعة.

 ي رَجع  فيها إلى 
وللفائدة: التهنئة  ليست عبادًة َمحَضًة، والعبادات  غير  الَمحَضة 

؛ فال  ، وعليه  :أعراف  الناس  جل  ألخيه   الرَّ
و: أ تقبَّل الله  منَّا ومنكم، َحَرَج من قول 

،عيد   َه وما َأشبَ  أو: كلُّ عاٍم وأنتم بخيٍر. تقبَّل  الله  صياَمَك وقياَمَك،أو:  مباَرك 

 ذلَك.

بير بن ن َفير أحد   : ما روي عن ج 
ومما يدلُّ على استحباب  التهنئة  بالعيد 

م ملسو هيلع هللا ىلص التابعيَن أنَّه قال: كان أصحاب  رسول  الله   ه  ، يقول  بعض 
إذا الَتَقوا يوَم العيد 

 .2/115البن حجر « فتح الباري»تقبَّل الله  م نَّا وم نَك. انظر: لبعٍض: 

ه  من أصحاب   ل ي وغير  وعن محمد بن زياد أنَّه قال: كنت  مع أبي أ َماَمة الَباه 

 
 
م لبعٍض: ))تقبَّل الله  م نَّا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ه  ، يقول بعض 

وا من العيد  ، فكانوا إذا َرَجع 

 وم نَك.

 حديث أبي أ َماَمة إسناد جيد.قال االمام أحمد: إسناد 
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: تقبَّل الله  
ل  يوَم العيد  ج  ل  للرَّ ج  وقال اإلمام أحمد أيضا: ال بأَس أْن يقوَل الرَّ

 م نَّا ومنَك.

م، : تقبَّل الله  م نَّا وم نك  ئ َل عن قول  الناس  في العيدين   وروي عنه أيًضا أنَّه س 

، يرويه  أهل  الشام  عن أ ؟ قال: ال بأَس به  بي أ َماَمَة. قيل: وَواث َلَة بن  األَْسَقع 

؟ قال: ال. انظر:   «المغني»قال: نعم. فقيل له: فال َتكَره  أْن يقال هذا يوم  العيد 

3/221. 

، «: اإلنصاف»وَذَكر المرداوي في  أنَّ التهنئةَ بالعيد َجَرى عليها عمل  الصحابة 

.  وهو قول  العلماء 

َيه  وقال شيخ  اإلسالم  ابن  ت
م لبعٍض إذا َلق  ه  ، يقول بعض 

يميَة: التهنئة  يوَم العيد 

م، هذا قد روي عن طائفٍة من الصحابٍة أنَّهم  : تقبَّل الله  م نَّا وم نك 
بعَد صالة  العيد 

ه   ص فيه األئمة ، كأحمَد وغير  « مجموع الفتاوى«. »كانوا َيفَعل وَنه ، ورخَّ

21/253. 

: فظاه ا وقت  التهنئة  ر  فعل  الصحابة  رضي الله عنهم؛ أنَّ التهنئَة بالعيد  وأمَّ

، َها عنهم: أنَّهم كانوا ي هن ؤونَ  تكون  بعَد صالة  العيد  عَضهم ب ففي اآلثار  التي َذَكرت 

. وا من العيد   إذا َرَجع 

كم التهنئة  قبَل يوم  العيد  بيوٍم أو  ئل شيخنا صالح بن فوزان الفوزان عن ح  وس 

، فقال  ،ال َأعَلم  لهذا أصاًل، والتهنئة  مباحة  في يوم  العيد  أو بعَد يوم  العيد   :يومين 

َلف، ؛ فال َأعَلم  أنَّها َحَصَلْت من السَّ
ا قبَل يوم  العيد  م ل كيف يهنؤون بشيء وأمَّ

غ من مقطع صوتي فرَّ  يحصل؟! م 

، فاْجل ْس، : المسألة السادسة عشرة ْل في وال َتَتنفَّ إذا َوَصلَت إلى م صلَّى العيد 

، وال بعَدها. صلَّى، ال قبَل صالة  العيد   الم 

وإلى هذا القول ذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وَحَكاه  الترمذيُّ عن 

.
 
 الشافعي
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، وابن  عباٍس، وابن  عمَر، وابن  
ٍّ
ل  في مصلى العيد عن: علي وروي كراهة التنفُّ

، وجابٍر، وابن  أبي أوفى، وعبد  الله  مسعوٍد، وحذيفَة، وب ريدَة، وسلمَة بن  األكو ع 

ٍل رضي الله عنهم. غفَّ  بن  م 

 ،
 
ريٍح، ومسروٍق، والضحاٍك، والقاسٍم، والشعبي وروي أيًضا عن: ش 

.وعلقمَة، واألسوَد، وم ، والثوري   
 جاهٍد، والنََّخعي

صلَّى: ما روي عن ابن عباس رضي الل ل  في الم   التَّنَف 
 هوالدليل  على كراهة 

 
َّ
َما وال ملسو هيلع هللا ىلص عنهما: أنَّ النبي ، لم ي َصل  قبَله   ركعَتْين 

َما. أخصلَّى يوَم العيد  رجه بعَده 

 البخاري ومسلم.

وَحَكاه  الزهريُّ إجماًعا، فقال: لم َأسَمْع أحًدا من علمائنا َيذكر  أنَّ أحًدا من 

 كان ي صل ي قبَل تلَك وال بعَدها. يعني: صال
ة   هذه األ مَّ

. وقال: ما َسَلف  َة العيد 

.  بدريٌّ
 صلَّى قبَل العيد 

وَن، فلم َأَر أحًدا من  ر 
ْعبي أنَّه قال: أتيت  المدينَة وهم متواف  وروي عن الشَّ

 ي صل ي قبَلَها وال بعَدَها.
 الفقهاء 

نَّة  قبَلَها »وقال الحافظ ابن حجر:   لم َيثب ْت لها س 
: أنَّ صالَة العيد  والحاصل 

 «.خالًفا لَمن قاَسَها على الجمعة   وال بعَدَها،

 فتح»و ،2/21 رجب البن «الباري فتح»و ،282 – 3/282« المغني»انظر: 

 .2/175 حجر البن «الباري

؟ ل  في بيت ه  بعَد صالة  العيد  صل ي أن َيَتنَفَّ  فإن قيل: وهل للم 

، كما قا ل  في المنزل  بعَد صالة  العيد  مد ل اإلمام أحوالجواب: ال بأَس بالتَّنَفُّ

 وإسحاق بن راهويه.

، فقال: « فتح الباري»وَعَزاه  الحافظ  ابن  رجٍب في   قال»ألكثر  أهل  العلم 

م: ال ت كره  الصالة  فيه  قبَلَها وبعَدَها. روي ذلك عن ب ريدة وَراف ع بن َخديج.   ه  أكثر 

 
 
فَعل وَنه . وكان عروة  أنَّهم كانوا يَ ملسو هيلع هللا ىلص وَذَكره عبَّاس  بن  َسْهٍل، عن أصحاب  النبي

 «.ي صل ي بعَد العيد  في بيت ه  َيفَعل ه . وروي عن ابن  مسعوٍد أنَّه كان 
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تنبيه مهم: إذا احتاج الناس  لصالة  العيد  في المسجد  لعذٍر من األعذار: 

كالَمَطر مثال، ففي هذه الحال  إذا َدَخلَت المسجَد، فإنَّك ت صل ي ركعتين  تحيَة 

؛   المسجد 
 
م  المسجَد؛ فال يَ ملسو هيلع هللا ىلص: »لقول  النبي ك   إذا دخل َأَحد 

َ
ْس حتَّى ي صل ي

جل 

 «.ركعتين  

 المسألة السابعة عشرة: صفة صالة العيد:

طبة   قبَل  َركَعَتان   العيد   صالة   – 1  .الخ 

2 - . تَّ تكبيراٍت بعَد تكبيرة اإلحرام   ي كب ر  في الركعة األ وَلى س 

في الثانية  َخْمَس تكبيراٍت بعَد تكبيرة  القيام  من السجود وقبل  وي كب ر   - 3

 قراءة الفاتحة.

 وَيرَفع  َيَديه  مع كل  تكبيرٍة. - 1

ر   – 5  .التكبيرات   بين تعالى اللهَ  وَيذك 

 ب كرًة وأصياًل، 
بحاَن الله   َكثي ًرا، وس 

فإْن َشاَء قال: الله  أكبر  َكبيًرا، والحمد  لله 

 وآل ه  وَسلََّم َتسليًما كثيًرا.وَصلَّ 
 
ٍد النبي َحمَّ  ى الله  على م 

 وإْن َأَحبَّ قاَل غيَر ذلك.

كعة  - 5  ب سورة األعلى، وفي الرَّ
كعة األ ولى بعَد الفاتحة  ثم َيقرأ  َجْهًرا في الرَّ

.  الثانية بسورة الغاشية 

 تفصيل.، وإليك بيانها بالصالة  العيد  على وجه  اإلجمال   هذه صفة  

 : صالة  العيِد َركعتاِن:المسألة األولى

ا  .وهذا ممَّ ال «: »المغني»قال ابن قدامة في  ال خالَف فيه  بيَن أهل  العلم 

 
 
خالَف بيَن أهل  العلم  في أنَّ صالَة العيد  مع اإلمام  َركَعَتان، وفَيَما َتواَتر عن النبي

، وَفَعَله  ملسو هيلع هللا ىلص  َنا، لم َنعَلْم أحًدا َفَعَل غيَر أنَّه صلَّى العيَد َركَعَتين  ة  بعَده  إلى عصر  األئمَّ

 «.ذلَك، وال خاَلَف فيه  

 
َّ
ملسو هيلع هللا ىلص ومن األدلة على ذلك: ما روي عن ابن  عباٍس رضي الله عنهما: أنَّ النبي

، لم ي َصل  قبَلَها وال بعَدَها. أخرجه البخاري ومسلم. طر  ركَعَتين 
 َصلَّى يوَم الف 
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طبِة:: المسألة الثانية  صالة العيد تكون قبَل الخ 

. طبة  ، وأنَّهما قبَل الخ   أي: أنَّ صالَة العيد  َركَعَتان 

. نة  واإلجماع   وقد دلَّ على ذلك السُّ

نة: ا السُّ   أمَّ
َّ
َمَر كان وا ملسو هيلع هللا ىلص فعن ابن عمَر رضي الله عنهما: أنَّ النبي وأبا بكٍر وع 

. أخرجه الب طَبة   خاري ومسلم.ي صلُّوَن الع يَدين  قبَل الخ 

ملسو هيلع هللا ىلص وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: َشه دت  العيَد مع رسول  الله  

. هذا  طَبة  م كان وا ي صلُّوَن قبَل الخ  لُّه  وأبي بكٍر وعمَر وعثماَن رضي الله  عنهم، فك 

 لفظ البخاري.

 الله  
 
طر  مع نبي وأبي بكٍر وعمَر ملسو هيلع هللا ىلص وفي رواية مسلم: َشه دت  صالَة الف 

. ، ث مَّ َيخط ب 
طَبة  يَها قبَل الخ  م ي صل  لُّه   وعثماَن، فك 

طَبة .ملسو هيلع هللا ىلص وفي رواية لمسلم: َأشَهد  على رسول  الله    َلَصلَّى قبَل الخ 

ا اإلجماع؛ م  فيه  خالًفا بين ال َنعلَ «: »المغني»فقال ابن قدامة في  وأمَّ

 «.المسلمينَ 

فعلى هذا؛ لو َخَطَب قبَل الصالة ، فهو كَمن لم َيخط ْب؛ ألنَّه َخَطَب في غير  

، َأشَبَه ما لو َخَطَب في الجمعة  بعَد الصالة .  انظر:  طبة  « رالشرح الكبي»َمَحل  الخ 

 .311 – 312/ 5البن أبي عمر 

،تكبيراٍت  بعَد ثم ي كب ر  في الركعة األولى ستَّ ت :لثالثةالمسألة ا  كبيرة  اإلحرام 

 رة  القيام  وقبل قراءة الفاتحة.وي كب ر  في الثانية  َخْمَس تكبيراٍت بعَد تكبي

َزني، واإلمام أحمد في قوٍل  وممن ذهب إلى هذا القول: اإلمام مالك، والم 

له، وهو قول الفقهاء السبعة، وقول عمر بن عبد العزيز، والزهري، وهو قول 

 الحنابلة.

ا روي عن جماعة من الصحابة، منهم: عبد الله بن عمرو، واستدلوا بم

 
َّ
كان ي كب ر  في الركعة  ملسو هيلع هللا ىلص وعمرو بن عوف، وعائشة رضي الله عنهم: أنَّ النبي
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، وي كب ر  في الركعة  الثانية  خمَس   اإلحرام 
تَّ تكبيراٍت غيَر تكبيرة  األولى س 

 .  تكبيراٍت بعَد تكبيرة  القيام 

 «: »التمهيد»ي قال ابن عبد البر ف
 
َس ملسو هيلع هللا ىلص قد روي عن النبي ٍق كثيرةٍ ح  اٍن، من ط ر 

: عبد  الله  بن   أنَّه كبَّر في العيد  سبًعا في األولى، وخمًسا في الثانية  من حديث 

عمرو، وابن  عمَر، وجابٍر، وعائشَة، وأبي واقٍد، وعمرو بن  عوف، ولم ي رو عنه 

، وال ضعيٍف خالف  هذا، وه َل به  من وجٍه قويٍّ م   «.و أولى ما ع 

صل ي صالَته  بعَد تكبيرة   َح الم 
نة أْن َيسَتفت  ن السُّ

فائدة: م ن المعلوم أن م 

َك،  َك، وَتباَرَك اسم 
، وهو قول: )سبحاَنَك اللهمَّ وب َحمد  اإلحرام  بدعاء  االستفتاح 

َك(، ثم َيقرأ  الفاتحَة. َك، وال إلَه غير   وتعالى َجدُّ

هل التكبيرات  تكون  قبَل دعاء  االستفتاح  أم بعَد دعاء  وها هنا سؤال: 

؟  االستفتاح 

، وذلَك؛ ألنَّ دعاَء االستفتاَح  والجواب: أنَّه َيستفتح  أواًل، ثم يأتي بالتكبيرات 

. انظر:  لها كسائر  الصلوات  ، فكان في أوَّ
َع الفتتاح  الصالة  ر   3« المغني»إنَّما ش 

/273. 

 الشافعي، وهو رواية عن اإلمام أحمد. وإلى هذا القول ذهب

، يأتي باالستعاذة ؛ ألَّن االستعاذَة متعل قة  بالقراءة ،  ثم بعَد تكبيرات  العيد 

.  والقراءة  إنَّما تكون  بعَد التكبيرات 

، ثم  ، ثم ي كب ر تكبيرات  العيد  ، ثم يستفتح  والخالصة: أنَّه ي كب ر تكبيرَة اإلحرام 

، ثم يَ يتعوَّ   قرأ  الفاتحَة وسورًة.ذ 

، َكَما ت   :المسألة الرابعة َعان  مع رفَ ي ستحبُّ َرْفع  اليدين  حاَل تكبيرات  العيد 

 .  تكبيرة  اإلحرام 

انظر:  حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد. وإلى هذا القول ذهب أبو

ريابي «صالة العيدين»، و«المغني»  .للف 

 واستدلوا بما يلي:
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  روي ما – 1
 
.ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  أنَّه كان َيرَفع  َيَديه  مع التكبير 

ل   ا أنا فَأَرى أنَّ هذا الحديَث َيدخ  ه . انظر:  قال اإلمام أحمد: أمَّ  هذا كلُّ
فيه 

 .273/  3 «المغني»

 يف تكبيرةٍ  كل   في يديه   َيرفع   كان أنَّه: عنهما الله رضي عمرَ  عن روي ما – 2

 رم. األث اهرو. العيد   وفى الجنازة ،

 ."وال ي عَرف  له مخال ف  في الصحابة  ": «المغني»قال ابن قدامة في 

 .رباح أبي بن عطاء وهو: التابعين أحد عن روي أنَّه – 3

ريج أنه قال: قلت لعطاء: َيرَفع  اإلمام  «مصنف عبد الرزاق»ففي  ، عن ابن ج 

  أيًضا.ل: نعم، وَيرَفع  الناس  يديه كلَّما كبَّر هذه التكبيرة الزيادة في صالة الفطر؟ قا

ريابي في وهو قول األوزاعي إمام أهل الشام في زمانه: فقد  ة صال»أخرج الف 

بسند صحيح عن الوليد بن مسلم أنه قال: قلت  لألوزاعي: َفَأْرَفع  َيَديَّ  «العيدين

. ل ه نَّ  َكَرْفع ي في تكبيرة الصالة؟ قال: نعم ارَفْع َيَديَك مع ك 

 : ي ستحبُّ ِذْكر  اللَه بيَن تكبيراِت العيِد:الخامسةالمسألة 

ر  اللَه، ثم ي كب ر التكبيرَة الثانيَة، ر  قلياًل، فَيذك 
ثم  في كب ر التكبيرَة األولى، ثم َينَتظ 

ر  اللَه ... وهكذا. ر  قلياًل، فَيذك 
 َينَتظ 

ر له : َر اللَه تعالى بما تيسَّ  وله  أْن َيذك 

ياًل،  فإْن َشاَء قال:=  ب كرًة وَأص 
بحاَن الله   َكثي ًرا، وس 

الله  أكبر  َكبيًرا، والحمد  لله 

 وآل ه  وَسلََّم َتسليًما كثيًرا.
 
ٍد النبي َحمَّ  وَصلَّى الله  على م 

=. ، وال إلَه إال الله ، والله  أكبر 
، والحمد  لله   وإْن َشاَء قال: سبحاَن الله 

ر   و. أخرجه عبد الرزاق.قال عطاء بن أبي رباح: َيذك  ه  وَيدع   اللَه في نفس 

. ر له  ر  اللَه بما تيسَّ عيَّنٍة، بل َيذك   وهذا يدلُّ على أنَّه ال ي تقيَّد بألفاٍظ م 

. ْكر   لكْن ال ي ط يل  الوقوَف في هذا الذ 

ف  بيَن كل    تكبيرتين  بقدر  آيٍة متوسطٍة. قال القاضي أبو يعلى: َيق 
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، هو قول الشاف ذ ْكر  الله  تعالى بيَن تكبيرات  والقول باستحباب   عي العيد 

 وأحمد.

 واستدلوا على استحباب  ذلك بما يلي:

ح   َرًة،تكبي فت َكب ر   َتبَدأ ،: قالوا أنَّه عنه الله رضي مسعود ابن عن روي ما – 5
 َتفَتت 

الَة، بها   وَتحَمد  ربََّك، الصَّ
 
و ،ملسو هيلع هللا ىلصوت صل ي على النبي ، ث مَّ َتدع  َعل  مثَل وَتف وت كب ر 

، وَتفَعل  مثَل ذلَك، ث مَّ  ذلَك، مَّ  ت كب ر  ، وَتفَعل  مثَل ذلَك، ث  َكب ر  ، وَتفَعل  مثَل ب  ث مَّ ت كَ  ت  ر 

، ذلَك. ، فَتقَرأ ، ث مَّ َتقَرأ ، وَترَكع    وَتحَمد  ربََّك، ث مَّ َتقوم 
 
ث مَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصوت صل ي على النبي

و، مَّ ت كب   َتدع  ، وَتفَعل  مثَل ث  َكب ر  مَّ ت  ، وَتفَعل  مثَل ذلَك، ث  مَّ ت كب ر  ، وَتفَعل  مثَل ذلَك، ث  ر 

، وَتفَعل  مثَل ذلَك. َكب ر  مَّ ت  َرين  ذلَك، ث  وكان حذيفة وأبو موسى األشعري حاض 

ا قال ابن  مسعود  رضي الله عنه ذلَك، فقاال: صَدَق أبو عبد الرحمن. أخرجه  لمَّ

 ي.البيهق

، حاَل  تكبيرات   أنَّها – 2 ، كتكبيرات  الجَيَتَخلَّلَ  أن فاست حبَّ  القيام  ْكر 
 نازة .ها ذ 

نًَّة، وليس  فائدة: كر  بينها س  (، والذ 
هذه التكبيرات  الزوائد )تكبيرات  العيد 

 بواجٍب، وال َتبطل  الصالة  بترك ه  َعْمًدا وال َسْهًوا.

 «.ال َأعَلم  فيه  خالًفا»: «المغني»قال ابن قدامة في 

صلِّي من تكبيراِت العيِد:  المسألة السادسة: بعد أْن ينتهي الم 

 ها.ورة التي بعدَ بها، وبالسُّ  فإنَّه َيقرأ  الفاتحَة، وَيجَهر  

 العيد  هو قول المذاهب األربعة. والَجهر  بالقراءة  في صالة

بالقراءة ، وفي أخبار  َمن َأخَبَر قال ابن المنذر: أكثر  أهل  العلم  َيَروَن الجهَر 

 
 
، وألنَّها صالة  عيٍد، فَأشَبَهت  ملسو هيلع هللا ىلص بقراءة  النبي فيها، دليل  على أنَّه كان َيجهر 

 الجمعَة.

، ولم يجهر بالقراءة.  وروي عن علي رضي الله عنه أنَّه صلَّى العيدين 

 أنَّه ال َيصحُّ عنه.« فتح الباري»لكن ذكر الحافظ ابن رجب في 
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. قال ابن قدامة في وقر  مجمع  عليه 
َن ال َنعَلم  خالًفا بي«: »المغني»اءة  الفاتحة 

 «.أهل  العلم  في أنَّه ي شَرع  قراءة  الفاتحة  

: عموم  قول ه  
فق مت«. ال صالَة لَمْن لم َيقَرْأ بفاتحة  الكتاب  ملسو هيلع هللا ىلص: »ويدلُّ عليه 

 عليه.

كعة   في َيقرأ   ثم كعة   وفي األعلى، بسورة   الفاتحة   بعدَ  األ ولى الرَّ  لثانية  ا الرَّ

ن اختار هذا اإلمام  أحمد في قول له. .الغاشية   بسورة    وممَّ

ويدلُّ لذلَك: ما روي عن النُّعمان بن َبشير رضي الله عنه أنَّه قال: كان رسول  

 بـ ﴿َسب ح  اْسَم َرب َك اأْلَْعَلى﴾،ملسو هيلع هللا ىلص الله  
َعة  م  ، وفي الج   َأَتاَك و﴿َهْل  َيقَرأ  في العيَدين 

َية ﴾. أخرجه مسلم. يث  اْلَغاش   َحد 

، فال َحَرج.  وإْن َقَرَأ في األ ولى بسورة  )ق(، وفي الثانية بسورة  القمر 

، وهو قول  لإلمام أحمد.
ُّ
ن اختار هذا القول: اإلمام  الشافعي  وممَّ

تَبة: أنَّ  ويدلُّ لذلَك: ما أخرجه مسلم، من طريق عبيد الله بن عبد الله بن ع 

: ما كان َيقَرأ  به  رسول  الله  
َّ
يثي حى في األضملسو هيلع هللا ىلص عمَر بَن الخطاب  سأل أبا َواق ٍد اللَّ

اَعة    السَّ
﴾، و﴿اْقَتَرَبت  يد  ْرآن  الَمج  ؟ فقال: كان َيقَرأ  فيهما بـ ﴿ق * َواْلق  طر  والف 

﴾.وَ   اْنَشقَّ اْلَقَمر 

ر له ؛ فال بأَس. ا تيسَّ  وإْن َقَرأ بغير  ذلَك ممَّ

، وكان َحَسنًا، إال أنَّ األوَل «: »المغني»قال ابن قدامة في   َأجزَأه 
ومهما َقَرَأ به 

،  ؛أحسن  ]يعني: القراءة بسورة األعلى والغاشية[ َل به  ألنَّ عمَر رضي الله عنه َعم 

. على ما  وكان ذلَك مذهَبه ، طر  ﴾ الحثَّ على الصالة ، وزكاة  الف  وألنَّ في ﴿َسب ح 

قاَله  سعيد  بن  المسي ب  وعمر  بن  عبد  العزيز  في تفسير  قول ه  تعالى: ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن 

ت  الفضيلة  بها، كاختصاص  الجمعة   ى * َوَذَكَر اْسَم َرب ه  َفَصلَّى﴾، فاخت صَّ َتَزكَّ

ورت َها  .«بس 
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 أحكام خطَبة  العيدِ 

ة أحكاٍم فقهيٍة، بيان ها كالتالي: طبة  العيد  عدَّ  يتعلَّق بخ 

طَبَتانالمسألة األول  :ى: للعيِد خ 

. وحكاه ابن  حزٍم إجماًعا.
 وعلى هذا فقهاء  المذاهب  األربعة 

طَبَتين، : »5/82« المحلى»فقال في  ، قام، فَخَطَب الناَس خ  فإذا سلََّم اإلمام 

، فإْن َخَطَب قبَل الصالة ، فليست  َما افَتَرَق الناس  ه  َيجلس  بينهما جلسًة، فإذا أتمَّ

 «.وال يجب  اإلنصات  له ، كلُّ هذا ال خالَف فيه  خطبًة، 

تبة بيد الله بن عبد الله بن ع   أنَّه -نةبالمدي السبعة   الفقهاء   أحد  – وروي عن ع 

نة: قال طَبَتين، العيدين   في اإلمام   َيخط َب  أنْ  السُّ ل   خ  . أخرجه سٍ بجلو بينهما َيفص 

 البيهقي.

طَبًة واحدًة.  وخاَلَف بعض  العلماء  المعاصريَن، وذهب إلى أنَّ للعيد خ 

. ؛ لمخالفت ه  لإلجماع  م هذا قول  مرجوح  ه   وقول 

«: خبارمنتقى األ»جمل ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على وما أ

 : طبتين  تبة أنَّ للعيد  خ  بيد الله بن عبد الله بن ع  وعلى هذا العلماء  »تعليقا على إثر ع 

، وأنَّهم   واألخيار 
ر  بات باع العلماء  ، في ذكَّ

طبًة واحدًة للعيد  ، وَمن َخَطب خ  واألخيار 

ب   طَبَتينلم َيخط  طبًة واحدًة، وإنَّما َخَطب وا خ  يخ للش« صالة المؤمن»انظر: «. وا خ 

 .211سعيد بن وهف القحطاني ص/

طَبَتين: المسألة الثانية:  ي ستحبُّ للخطيِب الجلوس  بين الخ 

يوَم ف طٍر أو أضحى، فَخَطَب ملسو هيلع هللا ىلص =لقول جابر رضي الله عنه: َخَرَج رسول  الله  

 َقعَدًة، ث مَّ قام. أخرجه ابن ماجه.قائًما، ث مَّ َقَعَد 

َل بين  نَّة أن َيفص  تبة: أنَّ من السُّ بيد الله بن عبد الله بن ع  =ولما تقدم من قول ع 

طَبَتين بجلوٍس.  الخ 

، ويكون  التكبير  ت سًعا ف المسألة الثالثة:  بالتكبير 
طبة العيد  ي ي سنُّ افتتاح  خ 

طبَة األ ولى، وسبًعا في  طبة الثانية.الخ   الخ 
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طبة العيد ت فَتتح  بالتكبير، هو قول المذاهب األربعة.  والقول بأنَّ خ 

نَّة  أْن ت فَتَتَح  تبة: أنَّ من السُّ واستدلوا: بما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن ع 

، والثانية  بسبع  تكبيراٍت. أخرجه البيهقي  طبة  بتسع  تكبيراٍت، ثم َيخط ب   الخ 

طبة العيد وخالف ش يخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وذهبا إلى أنَّ خ 

َطب في االستفتتاح بالحمدلة.  كغيَرَها من الخ 

وفيما ذهبا إليه نظر؛ حيث لم َيسب ْقهما إلى هذا القول أحد  من العلماء 

 األوائل.

(، إ نَّة  تبة: )من السُّ بيد الله بن عبد الله بن ع  مٍر خبار  منه  ألثم إنَّ في قول ع 

 شاَهَده  من فعل  الصحابة  رضي الله عنهم.

تبة: هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة،  بيد الله بن عبد الله بن ع  وقال عنه   وع 

ور العلم.  الحافظ الذهبي: كان من ب ح 

روى عن جماعة من الصحابة، منهم: زيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وقد 

سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وزيد بن خالد، وأبي هريرة، وأبي 

ْسَور بن َمْخَرَمة، والنعمان بن َبشير، وأبي طلحة  نَيف األنصاري، والم  وسهل بن ح 

 األنصاري، وأبي واقد الليثي، وفاطمة بنت قيس، وميمونة رضي الله عنهم

م في كالم بيد التابعي الج وتكون  التكبيرات  َنَسًقا؛ أي: متوالية. كما تقدَّ ليل ع 

تبة.  الله بن عبد الله بن ع 

. طبت ه   وي ستحبُّ أْن ي كث َر من التكبير  في أضعاف  خ 

=فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّه كان ي كبَّر في العيدين 

. أخرجه البيهقي. م  به 
، وَيخت  سًعا، َيفَتتح  بالتكبير 

 ت سًعا ت 

األشعري أنَّه كان ي كب ر يوَم العيد  اثنتين  وأربعيَن  =وروي عن أبي موسى

 .277/ 3« المغني»انظر:  تكبيرٍة.

، فإنَّه يقوم  في الناس  خطيًبا،  :المسألة الرابعة
إذا َفَرَغ اإلمام  من الصالة 

. ر بتقوى الله  تعالى وطاعت ه  م وَيخطب  بما ي ناسب  الحاَل، وي ذك   فَيستقب َله 
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الصالَة يوَم ملسو هيلع هللا ىلص ضي الله عنه أنَّه قال: َشه دت  مع رسول  الله  فعن جابر ر

ًئا على بالٍل، فَأَمر  َتوك   بغير  أذاٍن وال إقامٍة، ثم قام م 
طبة  ، فَبَدأَ بالصالة  قبَل الخ  العيد 

رهم، ثم َمَضى، حتى َأَتى  ، وَوَعَظ الناَس، وَذكَّ بتقوى الله ، وحثَّ على طاعت ه 

، فقال: فَوَعظَ  النساَء، نَّ َره  ، وَذكَّ نَّ نَّ َحَطب  َجهنَّمَ »ه  قَن، فإنَّ َأكَثَرك   ، فقامْت «َتَصدَّ

، فقالت: ل َم يا رسوَل الله ؟ قال:  يرَ »امرأة  ْرَن الَعش  َكاَة وَتكف  نَّ ت كث رَن الشَّ ََنك 
 
، «أل

يَن في ثوب  بالٍل م ، وي لق  ي ه نَّ ل  ْقَن من ح  نَّ َيَتَصدَّ ط ه نَّ  قال: فَجَعَله  ن َأْقر 

.  أخرجه البخاري ومسلم. ه نَّ
 وَخَوات يم 

، من غروب   :المسألة الخامسة طر  م معنا أنَّه ي ستحبُّ التكبير  ليلَة عيد  الف  تقدَّ

.  شمس  آخر  يوٍم من رمضاَن، وَيستمرُّ هذا التكبير  إلى قيام  الناس  لصالة  العيد 

، فللتكبير  ع ا عن صفة  التكبير  :وأمَّ ة صفات كلُّها جائز   دَّ

 : أْن يكوَن التكبير  َشْفًعا: الصفة األولى

. ، ولله  الحمد  ، الله  أكبر  ، ال إلَه إال الله ، والله  أكبر  ، الله  أكبر   الله  أكبر 

ن اختار هذا سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وابن  وممَّ

 المبارك، وهو قول الحنابلة.

 يلي:واستدلوا بما 

1 -  
 
ه  عن النبي د  رو   أخرجه الدارقطني من حديث رضي الله عنه.ملسو هيلع هللا ىلص. و 

 أنَّه روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم  - 2

 : أْن يكون ِوْتًرا: الصفة الثانية

 ، ، الله  أكبر  ، الله  أكبر  ، ال إلَه إال الله ، والله  أكبر  ، الله  أكبر  ، الله  أكبر  الله  أكبر 

 .  ولله  الحمد 

ن اختار هذا القول مالك، والشافعي.  وممَّ

 َأيَّاَم 
َلَوات  ي الصَّ

َكب ر  ف  واستدلوا بما روي عن جابر رضي الله عنه: أنَّه كان ي 

: الله  أ ، ثالًثا. أخرجه الدارقطني.التَّشريق  ، الله  أكبر  ، الله  أكبر   كبر 
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، الله   :الصفة الثالثة ، الله  أكبر  وَأَجلُّ  الحمد 
، ولله  ، الله  أكبر  ، الله  أكبر  الله  أكبر 

 أكبر  على ما َهَداَنا.

 وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه البيهقي.

، :الصفة الرابعة ، الله  أكبر  كبيًرا. الله  أكبر   الله  أكبر 

 وهذا مروي عن سلمان رضي الله عنه. أخرجه عبد الرزاق.  

 : ماذا يصنع  َمن فاَتْته  صالة  العيِد؟المسألة السادسة

َيَها في بيت ه    أْن ي صل 
َمن َفاَتْته  صالة  العيد 

 ي شَرع  ل 

صلَّى، وَوَجَد الناَس قد انَتَهوا من الصالة ، فإنَّه   وكذلَك الحال  لو أنَّه َذَهب للم 

يَها في م صلَّى العيد  َركَعَتين.
 َيقض 

. فت َها بالتكبيرات  الزوائد   وي صل يها على ص 

ن اختار هذا اإلمام مالك، والشافعي، ورواية عن اإلمام أحمد.  وممَّ

، واستدلوا: بما روي عن  اوية  ل ه  بالزَّ أنس رضي الله عنه: أنَّه  كان يكون  في َمنز 

ر  َمواَله  عبَد الله   ا َلْم َيشَهد  العيَد بالبصرة ،فإذ َيه ، ث مَّ َيأم 
، وَمَوال  َجَمَع َأهَله ، وَوَلَده 

. أخرجه عبد الرزاق. ْم ركَعَتين  ْتَبَة، في صل ي ب ه   بَن أبي ع 

َر أنَّه ذهب  د  ، واإلمام  ولو ق 
م قد انَتَهوا من الصالة  ، فَوَجَده 

لصالة  العيد 

:  َيخط ب 

، طبة   =فإنَّه َيجلس  الستماع  الخ 

، فإن تيسر  نن  العيد   من س 
طبة  ي الصالَة؛ ألنَّ االستماَع للخ  =ثم يقوم  فَيقض 

. نة   إدراك ذلك، فقد َأدَرَك شيًئا من السُّ

 .ى األحكام المتعل قة بالعيد  وبهذا أكون قد انتهيت  من الكالم عل

ين، وأن يرزقنا وإياكم  م في الد  هنا وإياك  وفي الختام: اسأل اللَه تعالى أْن ي فق 

 والعمَل الصالَح، اللهم آمين.النافَع العلَم 

 كتبه/إمام بن علي األثري
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