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باب صالة العيدين
كصالة الضحىِ ،
ِ
كفاية ،إذا ترَكها أىل ٍ
وىي :فرض ٍ
الزوال.
وآخ ُرهُ:
اإلمام .ووقْػتُػ َها:
بلد :قاتلَ ُه ُم
ُ
ُ
ُ
ُ
بالعيد إال بع َده :صلوا ِمن ِ
ِ
وتقديم صالةِ األضحى،
اء.
فإ ْن لم يػُ ْعلَ ْم
الغد .وتُ ُّ
سن :في صحر َ
َ
ُ
ض ّح .وتُكرهُ :في الجام ِع بال عذ ٍر.
سوُ:
سوُ :في األضحى لِ ُم َ
َ
الفطر .وأَ ْكلُوُ قَػ ْبػلَها؛ وع ْك ُ
ُ
وع ْك ُ
سن :تبكير ٍ
ِ
إمام إلى ِ
الصبح[ .وتأخر] ٍ
الصالة على أحس ِن
وقت
مأموم إليها ماشياً .بع َد
ِ
ويُ ُّ
ُ
ُ
ثياب اعتكافِ ِو .ومن ِ
ِ
ٍ
الجمعة .ال :إذ ُن ٍ
المعتكف ففي ِ
إمام.
وعدد
شرط َها :استيطا ٌن.
ىيئة :إال:
َ
ُ
ِ
ِّ
كبر في األُولى :بع َد [اإلحر ِام،
ويُ ُّ
سن :أ ْن َ
قبل الخطبة .يُ ُ
يرجع من طر ٍيق َ
آخر .ويُصل ْيػ َها ركعتي ِن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كل
و]
ِ
مع ِّ
رفع يديوَ :
قبل القراءة؛ خمساً .يَ ُ
وقبل :التعوذ ،والقراءة :ستاً  .وفي الثانيةَ :
االستفتاح ،ػ َ
هلل كثيراً ،وسبحا َن ِ
ويقول :اهلل أكبر كبيراً ،والحم ُد ِ
اهلل بكرةً وأصيالً ،وصلى اهللُ على
تكبيرةٍ.
ُ ُ ُ
ٍ
ذلك .ثم يَقرأُ جهراً[ :في األولى]
أحبَ :
محمد النبي وآ ِلو وسلَّ َم تسليماً [كثيراً] .وإ ْن َّ
غير َ
قال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجمعة:
خطب ُخطبتي ِن كخطبتي
الثانية .فإذا سلَّ َم:
بالغاشية» في
الفاتحة« :بسبح» و«
بعد
َ
ِ
ٍ
بين لهم ما
ُ
يستفتح األولى :بتس ِع تكبيرات والثانيةَ :بسب ٍع .يحثُّهم في الفط ِر على الصدقة ،ويُ ُ
ِ
والذكر
ات الزوائ ُد
كمها .والتكبير ُ
يُخرجو َن .ويُرغّ ُ
بين لهم ُح َ
بهم في األضحى في األضحية ،ويُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
سن :لمن فاتَػ ْتوُ أو
الصالة وبع َدىا في
قبل
موضعها .ويُ ُّ
ويكرهُ
بينها والخطبتان :سنةٌَ .
التنفلَ :
ُ
المطلق :في ليلتي العيدي ِن[ ،وفي] فط ٍر :آك ُد.
التكبير
سن:
ض َها :قضا ُؤىا على صفتِها .ويُ ُّ
بَػ ْع َ
ُ
ُ
ِ
الحجة.
كل عش ِر ذي
وفي ِّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
وللمحرمِ :م ْن
يوم عرفةَ.
ب ِّ
كل فريضة في جماعة في األضحى :من صالة الفج ِر َ
والمقي ُدَ :عق َ
ِ
أيام التشر ِيق .وإ ْن نسيوُ :قضاهُ ،ما لم :ي ِ
يوم النح ِر إلى عص ِر آخ ِر ِ
يخرج
ث ،أو
حد ْ
ْ
صالة الظه ِر َ
ُ
ِ ٍ
المسجد .وال ي ُّ ِ
ِ
ِم َن
أكبر ال َ
إلو إال اهللُ واهللُ
ُ
سنَ :عق َ
أكبر اهللُ ُ
ب صالة عيد .وصفتوُ شفعاً :اهللُ ُ
أكبر اهلل أكبر ِ
وهلل الحم ُد.
ُ ُ ُ
الشرح :

تعريف العيد:
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العيد:كل يوـ فيو مجع ،والعيد :ما عاد عليك  ،ويقاؿ :عيَّدوا :شهدوا العيد .واشتقاقو من عاد يعود،
ُ
كأهنم عادوا إليو ،وقيل اشتقاقو من العادة؛ ألهنم اعتادوه ،واجلمع :أعياد ،وقيل :مسي عيداً؛ لكثرة
عوائد اهلل تعاىل على عباده ُب ذلك اليوـ؛ ألف لو عوائد اإلحساف ُب ذلك اليوـ من كل عاـ(.)1

سارة ،أو إعادة االحتفاؿ بذكرى سارة ،وأحد العيدين :يوـ
واصطالحاً :العيد :يوـ االحتفاؿ بذكرى َّ
الفطر ،واآلخر يوـ األضحى(.)2
وادلسلموف ذلم ثالثة أعياد ال رابع ذلا :عيد الفطر ،وعيد األضحى ،ويوـ اجلمعة(.)3
العيد األوؿ :عيد األسبوع  ،وىو يوـ اجلمعة  ،خاسبة األسبوع  ،ىدى اهلل لو ىذه األمة ادلباركة ،بعد أف
عمي عنو أىل الكتاب اليهود والنصارى فكاف ذلم السبت واألحد .
ويدؿ على ذلك ما رواه ابن خزشنة من حديث أيب ىريرة -

 -قاؿ  :مسعت رسوؿ اهلل -^-

يقوؿ ( :إن يوم الجمعة يوم عيد ؛ فال تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إال أن تصوموا قبلو أو

بعده) (.)4

العيد الثاني :عيد الفطر من صوم رمضان ،وىو مرتب على إكماؿ صياـ رمضاف ،وىو أوؿ يوـ من
شهر شواؿ.
العيد الثالث :عيد النحر  :وىو ختاـ عشرة أياـ ىي أفضل األياـ ،والعمل فيها أفضل من العمل ُب
غَتىا  ،وىذا العيد ىو اليوـ العاشر من ذي احلجة ،وقبلو يوـ عرفة؛ وىو من ذلك العيد أيضاً ،وبعده

أياـ التشريق الثالثة؛ وىي عيد أيضاً ،فصارت أياـ ىذا العيد مخسة ؛ كما ُب حديث عقبة بن عامر -
 -أف رسوؿ اهلل  - ^ -قاؿ( :يوـ عرفة ،ويوـ النحر ،وأياـ التشريق عيدنا أىل اإلسالـ ،وىي

( )1انظر :اإلعالـ بفوائد عمدة األحكاـ البن ادللقن ( ،)291/4وحاشية الروض( . )491/1
( )2معجم لغة الفقهاء ،للدكتور زلمد َّرواس ،ص(.) 194
( )3فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.) 723/8 (،
( )4صحيح :أخرجو أمحد ( ،)707 /1وابن خزشنة ( ، 723/7رقم )1212 :وقاؿ( :باب الدليل على أف يوـ
اجلمعة يوـ عيد ،وأف النهي عن صيامو إذ ىو يوـ عيد) واحلاكم ( )473/2وصححو ،والبزار ُب كشف األستار
( ،)2019وحسنو اذليثمي ُب الزوائد ( ،)299/7وصححو الشيخ شاكر ُب شرح ادلسند (.)8021
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أياـ أكل وشرب) ( ،)5وقاؿ شيخ اإلسالـ( :فإنو ال عيد ُب النوع أعظم من العيد الذي رنتمع فيو
ادلكاف والزماف وىو عيد النحر)

()6

وادلراد بصالة العيدين :الصالة للعيدين األخَتين ،وذنا عيدا الفطر ،واألضحى.

ِ
ض كِ َفايٍَة )
قولوَ ( :وى َي فَػ ْر ُ
أوالً  :صورة المسألة

أي :أف صالة العيدين؛ وذنا :عيد األضحى وعيد الفطر فرض كفاية ،فإذا قاـ هبا بعض ادلسلمُت سقط

اإلٍب عن الباقُت ،وىذا من ادلفردات عند احلنابلة(.)7

وأما من حيث مشروعيتها ،فقد أمجع ادلسلموف على مشروعية صالة العيدين(. )8
ثانياً  :الدليل

الدليل على وجوب صالة العيد من الكتاب ،والسنة ،والنظر:

 -1من الكتاب :أمر اهلل تعاىل هبا ُب قولو:

ﮊﮋﮌﮍ

واحنر بعده األضحية ،واألمر يقتضي الوجوب.

صل صالة العيد،
[الكوثر ، ]1:قيلّ :

 -2من السنة :ثبت بالتواتر أف رسوؿ اهلل  - ^ -كاف يُصلّي صالة العيدين( ،)9قاؿ ابن قاسم:

(وثبت بالتواتر عنو  ،- ^ -وباالستقراء ،وأمجع ادلسلموف عليها ،خلفاً عن سلف ،واشتهر ُب السَت
أف أوؿ صالة صالىا رسوؿ اهلل  - ^ -يوـ عيد الفطرُ ،ب السنة الثانية من اذلجرة ،ومل يزؿ يواظب
عليها حىت فارؽ الدنيا ،صلوات اهلل وسالمو عليو) (.)10
( )5صحيح :أخرجو أمحد ( 231/4رقم  )23423وصححو األرنؤوط ،وأبو داود ( ، )1429والًتمذي ()337
وقاؿ  :حسن صحيح  .والنسائي ( ، )7004واحلاكم ( ، 100/2رقم  ،)2381وقاؿ  :صحيح على شرط مسلم
 .والبيهقي ( ، 198/4رقم  ،)8143وقاؿ األلباين ُب صحيح أيب داود (( :)238 / 3قلت :إسناده صحيح على
شرط مسلم ،وكذا قاؿ احلاكم ،ووافقو الذىيب ،وصححو الًتمذي وابن خزشنة وابن حباف).
( )6اقتضاء الصراط ادلستقيم (.)481 /2
( )7كشف القناع (.)33/1
( )8ادلغٍت (.)134/7
( )9فتح الباري( .) 137/7
( )10حاشية الروض (.)497 / 1
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 – 3من النظر :فألهنا من أعالـ الدين الظاىرة ،فكانت واجبة كاجلمعة واجلهاد ،فأعالـ الدين الظاىرة
فرض ،كاألذاف وغَته (.)11

الدليل على أن صالة العيد ليست فرض عين :حديث طلحة -

ُ -ب صحيحي البخاري،

علي غَتىا؟ قاؿ
ومسلم  -وفيو  -أنو  - ^ -قاؿ لألعرايب دلا ذكر وجوب مخس صلوات ،قاؿ :ىل ّ

" :ال  ،إال أن تطوع"( .)12فهو صارؼ للنصوص اليت فيها األمر بصالة العيد.
فوائد :
-2

يرى مجاعة من احملققُت أف صالة العيد فرض على األعياف ،وىو مذىب احلنفية( ،)13قاؿ
شيخ اإلسالـ –

 ( :-وذلذا رجحنا أف صالة العيد واجبة على األعياف .وقوؿ من

قاؿ( :ال ذبب) ُب غاية البعد ؛ فإهنا من شعائر اإلسالـ  ،والناس رنتمعوف ذلا أعظم من
اجلمعة  ،وقد شرع ذلا التكبَت  ،وقوؿ من قاؿ ( :ىي فرض كفاية) ال ينضبط ؛ فإنو لو
حضرىا ُب ادلصر العظيم أربعوف رجالً مل زنصل ادلقصود ؛ وإدنا زنصل حبضور ادلسلمُت
كلهم كما ُب اجلمعة) ( ،)14واختار القوؿ بالوجوب على األعياف كذلك :ابن القيم،

والشوكاين ،وابن سعدي ،وابن عثيمُت(.)15
-1

ذىب ادلالكية  ،والشافعية  ،واحلنابلة إىل كراىة خروج الشابات وذوات اجلماؿ لصالة
العيدين دلا ُب ذلك من خوؼ الفتنة  ،ولكنهم استحبوا ُب ادلقابل خروج غَت ذوات
– قالت :قاؿ النيب – ^ :-

اذليئات منهن للصالة  ،وذلك حلديث أـ عطية -

(أمرنا رسوؿ اهلل – ^  -أف خنرجهن ُب الفطر واألضحى :العواتق ،واحليض ،وذوات
اخلدور ،فأما احليض فيعتزلن الصالة ،ويشهدف اخلَت ،ودعوة ادلسلمُت ،قلت :يا رسوؿ
لتلبسها أختُها من جلبابها")( )16ولكن ينبغي أف
اهلل ،إحدانا ال يكوف ذلا جلباب؟ قاؿْ " :

سنرجن ُب ثياب ال تلفت النظر دوف تطيب وال تربج

()17

وسنتلف احلكم عند احلنفية ُب

( )11ادلغٍت (.)134/7
( )12أخرجو البخاري ( ،)41ومسلم (.)22
( )13ادلبسوط (.)73 /1
( )14رلموع فتاوى شيخ اإلسالـ (.)212/17
( )15كتاب الصالة ،البن القيم ص ( ،)22نيل األوطار ( ،)280/4ادلختارات اجللية ،للسعدي ص ( ،)81الشرح
ادلمتع (.)232/3
( )16أخرجو البخاري ( ،)934ومسلم ( .)890العواتق مجع عاتق  ،وىي الفتاة اليت ذباوزت احللم .

( )17اجملموع (  )8 ، 1 / 3وادلغٍت ( ،) 722 ، 720 / 1وحاشية الصفيت . )204( :
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إباحة خروج النساء إىل صالة العيدين بُت كوف ادلرأة شابة أو عجوزا  .أما الشابات من
النساء وذوات اجلماؿ منهن  ،فال يرخص ذلن ُب اخلروج إىل صالة العيد وال غَتىا كصالة
اجلمعة

()18

ونقل الكاساين إمجاع أئمة ادلذىب احلنفي عليو  ،وذلك لقولو تعاىل { :

وقرن في بيوتكن } وأما العجائز فال خالؼ أنو يرخص ذلن اخلروج للعيد وغَته من
الصلوات  ،غَت أف األفضل على كل حاؿ أف تصلي ادلرأة ُب بيتها .

()19

وُب منعها من دخوؿ ادلصلى قاؿ النووي( :واجلمهور أف ىذا ادلنع ىو منع تنزيو ال ربرمي،
وسببو الصيانة واالحًتاز من مقارنة النساء للرجاؿ من غَت حاجة وال صالة)(.)20

خروج الصبيان لصالة العيد مشروع ليشهدوا اخلَت ،ودعوة ادلسلمُت ،دلا رواه البخاري

-7

من حديث ابن عباس -

 -قاؿ( :خرجت مع النيب  - ^ -يوـ فطر أو أضحى

فصلى ٍب خطب  ،)21()...وُب رواية ( :ولوال مكاين من الصغر ما شهدتو ) ( ،)22أي:
ولوال منزليت عند النيب  - ^ -ما شهدتو .ومشروعية إخراج الصبياف إىل ادلصلى إدنا ىو
للتربؾ ،وإظهار شعائر اإلسالـ بكثرة من زنضر منهم( ،)23ولكي يشهدوا اخلَت ،ودعوة
ادلسلمُت.

ٍ
ام )
قولو  ( :إِذَا تَػ َرَك َها أ َْى ُل بَػلَد قَاتَػلَ ُه ُم ا ِإل َم ُ
أوالً  :صورة المسألة

أي :إذا ترؾ صالة العيد أىل بلد فإف اإلماـ يقاتلهم إذا دعاىم إىل فعلها ،ولكنهم أصروا على الًتؾ،
فإنو رنب عليو أف يقاتلهم حىت يقيموىا  ،وىو كذلك مذىب احلنفية ػ عدا أيب يوسف  ،واالصطخري

من الشافعية (.)24
ثانياً  :الدليل

قالوا :ألهنا من أعالـ الدين الظاىرة ،كاألذاف ،واجلمعة.
قولو  ( :ووقْػتػها َكصالَ ِة الضُّحى  ،و ِ
ال)
الزَو ُ
آخ ُرهُ َّ
ََ ُ َ َ
َ َ
( )18بدائع الصنائع (.) 133 / 2
( )19بدائع الصنائع ( .) 133 / 2
( )20فتح الباري (.)303/2
( )21أخرجو البخاري ( ،)933ومسلم (.)884
( )22أخرجها البخاري (.)933
( )23فتح الباري (.)340/1
( )24ادلوسوعة الكويتية ()147/13
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أوالً  :صورة المسألة

أي :أف وقت صالة العيد كوقت صالة الضحى ،وصالة العيدين :
فبداية وقتهما  :فيو ما ىو متفق عليو وىو ما بعد طلوع الشمس  ،واختلفوا ما قبل طلوعها فذىب
مجهور الفقهاء إىل أف وقت صالة العيدين يبتدئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح حبسب رؤية العُت اجملردة
 وىو الوقت الذي ربل فيو النافلة  -وشنتد وقتها إىل ابتداء الزواؿ  ،وقاؿ الشافعية  :إف وقتها يبدأبطلوع الشمس .

()25

ثانياً :الدليل

دل على ذلك السنة واإلجماع:

 - 1أما السنة :فالدليل على أول وقت صالة العيد :ما جاء ُب سنن أيب داود بإسناد صحيح أف
عبد اهلل بن بُ ْسر –

 – -صاحب النيب ^ – خرج مع الناس ُب يوـ فطر أو أضحى ،فأنكر

إبطاء اإلماـ ،فقاؿ( :إنَّا كنا  -يعٍت مع النيب (^)  -قد فرغنا ساعتنا ىذه ،وذلك حُت التسبيح)
(.)26
وأما الدليل على أن وقتها ينتهي بزوال الشمس :ما رواه أمحد بسند جيد عن أيب عمَت بن أنس
حدثٍت عمومة يل من األنصار من أصحاب رسوؿ اهلل  - ^ -قاؿ ( :غم علينا ىالؿ شواؿ فأصبحنا
صياما ،فجاء ركب من آخر النهار ،فشهدوا عند رسوؿ اهلل  - ^ -إهنم رأوا اذلالؿ باألمس ،فأمر
رسوؿ اهلل  - ^ -أف يفطروا من يومهم ،وأف سنرجوا لعيدىم من الغد) (،)27
ووجو الداللة :أف صالة العيد لو كانت تؤدى بعد الزواؿ؛ دلا أخرىا النيب  - ^ -إىل الغد.

( )25ربفة الفقهاء ) ،( 184 / 2واذلداية)  ،( 10 / 2والدر ادلختار ) ،( 387 / 2والدسوقي) ، (791 / 2
وكشاؼ القناع ) .( 30 / 1هناية احملتاج للرملي ).( 131 / 1
( )26أخرجو أبو داود ()2273؛وابن ماجة ()2723؛ وصححو احلاكم ( ،)193/2واحلافظ ُب الفتح )/1
 ،(433و النووي ُب خالصة األحكاـ ( )813/1والشوكاين ُب نيل األوطار ( )197/7واأللباين ُب اإلرواء
(.)202/7
( )27أخرجو أمحد ( )38 /3وأبو داود ( ،)2233والنسائي ( ،)280/7وابن ماجة ( ،)2137وصححو البيهقي
ُب السنن الكربى ( ،)721/7واخلطايب ُب معامل السنن ( ،)131/2واحلافظ ُب البلوغ ( ،)320و ابن ادلنذر ُب
األوسط ( .)293/4و النووي ُب خالصة األحكاـ ( )878 / 1وقاؿ األلباين ُب صحيح أيب داود (:)711 / 4
(إسناده صحيح  ،...وقاؿ الدارقطٍت" :إسناد حسن ثابت" ،وصححو ابن السكن).
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كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

 - 2من اإلجماع :اتفق العلماء أف وقت لصالة العيدين من بعد طلوع الشمس إىل زواذلا قالو ابن
رشد  ،وأمحد بن زنِت بن ادلرتضى الزيدي .

()28

وقد أمجعوا على أف رنوز أداء صالة العيد قبل الزواؿ وال رنوز بعده  ،وشلن حكى اإلمجاع  :ابن
()29
عبدالرب  ،ابن رشد احلفيد  ،والنووي  ،وأبو احلسن بن القطاف  ،والرملي
ِِ
صلَّوا ِم َن الغَ ِد)
قولو  (:فَِإ ْن لَ ْم يُػ ْعلَ ْم بِالْعيد إِالَّ بَػ ْع َدهُ َ
أوالً  :صورة المسألة

أي :إذا مل يعلم الناس بالعيد إال بعد زواؿ الشمس ،فإهنم سنرجوف إىل الصالة من اليوـ التايل؛ ليصلوىا
ُب الصباح ،فال تُقضى صالة العيد بعد الزواؿ ،ولكن ُب اليوـ التايل.
اإلماـ ُب التشهد جلس معو ،فإذا سلم
وأما فيما يتعلق بقضاء صالة العيد مع اإلماـ ،فإذا أدرؾ ادلأموـ َ

قاـ فصلى ركعتُت يأٌب فيهما بالتكبَت(.)30
ثانياً  :الدليل

الدليل على أن صالة العيد تقضى في اليوم التالي :حديث أَِيب عُ َم َِْت بْ ِن أَنَ ٍ
وم ٍة
س بن مالكَ ،ع ْن عُ ُم َ
لَو ِمن اَ َّ ِ
َف رْكبًا َجاءُوا ،فَ َش ِه ُدوا أَنػ َُّه ْم َرأ َُوا ا ْذلَِال َؿ بِ ْاأل َْم ِ
َّيب ^ أَ ْف يػُ ْف ِط ُرواَ ،وإِذَا
س ،فَأ ََمَرُى ْم اَلنِ ُّ
ُ َ
لص َحابَة (أ َّ َ
أَصبحوا يػ ْغ ُدوا إِ َىل مص َّالىم) رواه أمحد وأَبو داود وإِسنَاده ِ
يح (.)31
ُ َ ُ ْ ََ ُ
َ ُ َ ُ َ َ ْ ُُ َ
صح ٌ
َْ ُ َ

وقد أمجعوا على أنو ال رنوز أداء صالة العيد بعد الزواؿ  ،وشلن حكى اإلمجاع  :ابن عبدالرب  ،ابن
()32
رشد احلفيد  ،والنووي  ،وأبو احلسن بن القطاف  ،والرملي
قولو  ( :وتُ ِ
اء)
س ُّن في َ
ص ْح َر َ
َ َ
أوالً  :صورة المسألة
أي :يسن إقامتها ُب الصحراء خارج البلد ،وىو ما يُسمى ويعرؼ بادلصلى ،وينبغي أف تكوف قريبة؛
لئال يشق على الناس ،وأما أىل مكة فيستحب أف يصلوىا ُب ادلسجد احلراـ وبو قاؿ احلنفية ُب
األصح وادلالكية واحلنابلة (.)33

( )28انظر  :بداية اجملتهد ( )287/2نيل األوطار ()197/7حاشية ابن قاسم (،)494 /1موسوعة اإلمجاع ُب
الفقو اإلسالمي (.)134/1
( )29إمجاعات ابن عبدالرب ُب العبادات ()131/ 2
( )30ادلغٍت (.)183/7
( )31أخرجو أمحد ( )38 /3و أبو داود ( ،)2233والنسائي ( ،)280/7وابن ماجة ( ،)2137وصححو
البيهقي ،واخلطايب ،واحلافظ ،وابن ادلنذر ،والنووي ،وابن ادللقن ،وابن حزـ ،واأللباين  -كما سبق تفصيلو قريباً .-
( )32إمجاعات ابن عبدالرب ُب العبادات ()131/ 2
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كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

ثانياً  :الدليل

ما رواه الشيخاف من حديث أيب سعيد اخلدري –

 -قاؿ( :كاف النيب – ^  -سنرج يوـ الفطر

واألضحى إىل ادلصلى فأوؿ شيء يبدأ بو الصالة)( ، )34وادلصلى بادلدينة( :ىو موضع بادلدينة معروؼ
بينو وبُت باب ادلسجد ألف ذراع ،قالو عمر بن شبة ُب أخبار ادلدينة ،عن أيب غساف الكناين صاحب

مالك)(.)35

قولو  ( :وتَػ ْق ِديم ِ
ضحى ،و َع ْكسوُ ِ
الفط ُْر )
َ ُ َ
صالَة األَ ْ َ َ ُ

أوالً  :صورة المسألة
أي :أف من السنة التعجيل بصالة عيد األضحى؛ ليتسع الوقت لذبح األضحية ،واألكل منها ،وتأخَت
صالة الفطر ليتسع الوقت إلخراج زكاة الفطر.
ثانياً  :الدليل

دل على ذلك السنة واإلجماع والنظر:

 - 1من السنة :ما رواه الشافعي بسند ضعيف أف النيب  - ^ -كتب إىل عمرو بن حزـ  -وىو
بنجراف " :-أف عجل األضحى ،وأخر الفطر ،وذكر الناس"(.)36
 - 2من اإلجماع :يسن تقدمي صالة األضحى ،وتأخَت صالة الفطر ،بال خالؼ ،كما نقلو ابن حزـ،
وابن رشد ،وابن بطاؿ ،وادلهدي ُب البحر ،وغَتىم(.)37

 - 3من النظر :أف تأخَت صالة الفطر من أجل أف يتسع الوقت ُب الفطر إلخراج صدقة الفطر ،وأما

صالة األضحى فقالوا :ليبادر الناس لذبح أضاحيهم بعد صالة اإلماـ.
ض َّحى )
سوُ فِي األْ ْ
ض َحى إِ ْن َ
قولو َ ( :وأَ ْكلُوُ قَػ ْبػلَ َهاَ ،و َع ْك ُ

( )33فتح القدير ) ،( 417 / 2والشرح الكبَت وحاشية الدسوقي عليو ) ،( 799 / 2ومغٍت احملتاج )721 / 2
( ،وادلغٍت)  .( 737 – 731 / 1شرح النووي على مسلم) .(413/1
( )34أخرجو البخاري ( ،)931ومسلم (.)889
( )35فتح الباري ).(449/1
( )36أخرجو الشافعي ُب األـ ( ،)103 / 2ومن طريق الشافعي البيهقي (  ) 181 / 7وقاؿ( :ىذا مرسل ،وقد
طلبتو ُب سائر الروايات لكتابو إىل عمرو بن حزـ فلم أجده) ،وقد ضعفو النووي ُب خالصة األحكاـ ( )813 / 1و
ابن ادللقن ُب خالصة البدر ادلنَت ()174 / 2و األلباين ُب اإلرواء ( )201/7وقاؿ( :ىو مع إرسالو ضعيف جداً،
وآفتو إبراىيم ىذا وىو ابن زلمد بن أيب زنِت األسلمي ،فإنو مًتوؾ كما ُب "التقريب").
( )37انظر :مراتب اإلمجاع) ص  ،( 71بداية اجملتهد)  ، (727/1فتح الباري ) ،( 711/1ونيل األوطار)
 ،( 197/7وانظر :موسوعة اإلمجاع ُب الفقو اإلسالمي ) ، (134/1وحاشية الروض) .(491/1

كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

أوالً  :صورة المسألة

أي :ومن السنة أيضاً تناوؿ سبرات تؤكل وتراً قبل الذىاب إلى الصالة في عيد الفطر ،و(عكسو ُب
األضحى) :أي والسنة ترؾ األكل ُب األضحى ،فال يأكل قبل صالة األضحى.
وقولو( :إف ضحى) :أي :فإذا مل يكن ُب نيتو أف يضحي ،فإنو ال يشرع لو اإلمساؾ عن األكل قبل
الصالة ،بل يكوف باخليار ،قاؿ اإلماـ أمحد ( :وإذا مل يكن لو ذبح مل ِ
يباؿ أف يأكل) (.)38
وُب احلكمة من تعجيل األكل يوـ الفطر يقوؿ احلافظ( :
 -2حىت ال يظن اتصاؿ الصياـ إىل صالة العيد .
-1

ادلبادرة إىل امتثاؿ أمر اهلل تعاىل بالفطر)(.)39

ويرى بعض العلماء أنو لو أكل التمرات بعد طلوع الفجر وقبل صالة الفجر حصل المقصود؛ ألنو

أكلها ُب النهار ،واألفضل إذا أراد اخلروج للعيد(.)40
ثانياً  :الدليل

دل على ذلك السنة واإلجماع:

وؿ اَللَّ ِو ^ َال يػ ْغ ُدو يػوـ اَلْ ِفطْ ِر ح َّىت يأْ ُكل سبََر ٍ
 – 1من السنة :حديث أَنَ ٍ
ات)
اؿَ ( :كا َف َر ُس ُ
س  قَ َ
َ َْ َ
َ َ َ َ

ي(َ ،)41وُِب ِرَوايٍَة ألَ ْمحَ ُد  َ( :يَأْ ُكلُ ُه َّن أَفْػَر ًادا) ( ،)42وزاد ابن حباف( :ثالثاً ،أو مخساً ،أو
َخَر َجوُ اَلْبُ َخا ِر ُّ
أْ
سبعاً)( .)43قاؿ احلافظ  :وىو صريح ُب ادلداومة على ذلك(.)44
َّيب ^ َال َسنُْر ُج يػَ ْوَـ اَلْ ِفطْ ِر َح َّىت يَطْ َع َمَ ,وَال يَطْ َع ُم
صْيب األسلمي قَ َ
اؿَ ( :كا َف النِ ُّ
وحديث بُريدة بن احلُ َ
ص َّح َحوُ ابْ ُن ِحبَّا َف(.)45
صلِّ َي) َرَواهُ اَلتػ ِّْرِم ِذ ُّ
يػَ ْوَـ اَْأل ْ
ي بسند حسنَ ،و َ
َض َحى َح َّىت يُ َ
( )38ادلغٍت (. )139 /7
( )39فتح الباري (.)328 /1
( )40الشرح ادلمتع ( .)212 /3حبثت بكثرة فلم أجد من نص من العلماء على ما ذكره الشيخ.
( )41أخرجو البخاري (. )937
رجى بن رجاء وثقو أبو زرعة وغَته وضعفو ابن معُت وغَته  ،قاؿ األرنؤوط:
( )42أخرجو أمحد ( ،)211 / 7وفيو ُم َّ
(حديث صحيح ،وىذا إسناد حسن).
( )43أخرجو ابن حباف ( ، )1824واحلاكم ( ،)194 /2وصححو ،ووافقو الذىيب.
( )44فتح الباري (.)328/1
( )45أخرجو اإلماـ أمحد ()731/3؛ والًتمذي ()341؛ وابن ماجو ()2331؛واحلاكم ( )194/2وصححو.
وقاؿ النووي ُب اخلالصة (( :)811/1حديث حسن ،رواه الًتمذي وابن ماجو واحلاكم بأسانيد صحيحة) ،وقاؿ
احلافظ ُب الفتح) ( : (448 / 1وُب كل من األسانيد الثالثة مقاؿ) ،وانظر حديث رقم ُ( 4843) :ب صحيح
اجلامع.
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 – 2من اإلجماع :قاؿ أبو زلمد بن قدامة ( :ال أعلم فيو خالفاً)(.)46
ِ
ْج ِام ِع بِالَ عُ ْذ ٍر )
قولو َ ( :وتُ ْك َرهُ في ال َ
أوالً  :صورة المسألة

أي :تكره إقامة صالة العيد ُب جامع البلد بال عذر ،ومفهومو أف ذلك إذا كاف لعذر ،كمطر ،أو رياح
شديدة ،أو غبار شديد؛ أنو ال كراىة .
وقد سبق أف السنة ُب صالة العيد اخلروج إىل ادلصلى ،إال أنو يستثٌت من ذلك الصالة ُب ادلسجد
احلراـ؛ فإف األئمة مل يزالوا يصلوف العيد دبكة بادلسجد احلراـ ،قاؿ النووي ُب اجملموع( :فإف كاف دبكة

فادلسجد احلراـ أفضل بال خالؼ)( .)47أي :أفضل من اخلروج إىل ادلصلى.
ثانياً  :الدليل

الدليل على كراىة صالة العيد في الجامع من السنة ،والنظر:
ِ
 – 1من السنة :حديث عن أَِيب سعِ ٍ
َض َحى
يد ْ
اؿَ ( :كا َف َر ُس ُ
ي قَ َ
اخلُ ْد ِر ِّ
وؿ اللَّ ِو ^ َسنُْر ُج يػَ ْوَـ الْفطْ ِر َو ْاأل ْ
َْ
َ
وـ ُم َقابِل النَّ ِ
ص ُفوفِ ِه ْم
صلَّى فَأ ََّو ُؿ َش ْي ٍء يػَْب َدأُ بِِو َّ
ص ِر ُ
وس َعلَى ُ
ؼ فَػيَػ ُق ُ
الص َالةُ ٍُبَّ يػَْن َ
إِ َىل الْ ُم َ
َّاس ُجلُ ٌ
اس َوالن ُ
َ
فَػيعِظُهم وي ِ
وصي ِه ْم َويَأْ ُم ُرُى ْم) ُمتَّػ َف ٌق َعلَْي ِو(.)48
َ ُ ْ َُ

 – 2من النظر :قاؿ ابن قدامة ( :أف النيب  -^-كاف سنرج إىل ادلصلى ويدع مسجده ،وكذلك
اخللفاء من بعده ،وال يًتؾ النيب  -^-األفضل مع قربو ،ويتكلف فعل الناقص مع بعده ،وال يشرع

ألمتو ترؾ الفضائلٍ ،)..ب ذكر أف ذلك إمجاع ادلسلمُت( ،)49ويعٍت بذلك عملياً ،وإال فإف ىناؾ خالؼ
مشهور ُب ادلسألة.

الدليل على أن صالة أىل مكة في المسجد الحرام أفضل من اإلجماع والنظر:

 – 1من اإلجماع :قاؿ النووي ُب اجملموع( :فإف كاف دبكة فادلسجد احلراـ أفضل بال خالؼ)(.)50
 – 2من النظر :فألف مكة جباؿ ،والصحراء فيها بعيدة(.)51

( )46انظر  :ادلغٍت ( ، )118/1حاشية الروض .493/ 1
( )47اجملموع (.)314/3
( )48أخرجو البخاري ( ،)931ومسلم (.)889
( )49ادلغٍت (.)110/7
( )50اجملموع ( )314/3والذي يظهر أنو ال خالؼ أي ُب ادلذىب واهلل أعلم .
( )51الشرح ادلمتع (.)211/3
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الدليل على إنو إن حصل لو عذر يمنعو من الخروج إلى المصلى أنو يصلي في المسجد بال
كراىة :ما أخرجو الشافعي وغَته بسند صحيح عن علي -

( :-أنو استخلف أبا مسعود

األنصاري ليصلي بضعفة الناس يوـ العيد ُب ادلسجد)(.)52
ٍ
وم إِلَيػها م ِ
ِ
الص ْب ِح )
اشياً بَػ ْع َد ُّ
س ُّن تَػ ْبك ُير َمأ ُْم ْ َ َ
قولو َ ( :ويُ َ
أوالً  :صورة المسألة
شرع ادلؤلف ىنا بذكر السنن اليت تتعلق بصالة العيد ،وأوذلا ىذه الثالث:
( :ال ينبغي االشتغاؿ ُب يوـ العيد - 2يُسن تبكَت ادلأمومُت إىل صالة العيد ،قاؿ احلافظ -
ِِ
فعل قبلها شيءٌ غَتىا ،فاقتضى ذلك
بشيء غَت التأىب للصالة واخلروج إليها ،ومن ال ِزمو أف ال يُ َ
التبكَت إليها)(.)53

 - 1أف سنرج إليها ماشياً ،ال راكباً على سيارة أو غَتىا ،إال إذا كاف ذلك لعذر ،قاؿ الًتمذي –
( :والعمل على ىذا احلديث عند أكثر أىل العلم يستحبوف أف سنرج الرجل إىل العيد ماشياً ،وأفيأكل شيئاً قبل أف سنرج)(.)54

 - 7أف سنرج إليها بعد صالة الصبح؛ ألنو لو خرج بعد طلوع الفجر فاتتو صالة الفجر مجاعة مع
الناس ،وادلذىب أف اجلماعة واجبة.
ثانياً  :الدليل

الدليل على مشروعية التبكير في الخروج للعيد من الكتاب والسنة:

 - 1أما الكتاب :فعموـ قوؿ اهلل تعاىل:

ﭯ ﭰﭱ

[البقرة]248:

 ،والعيد من أعظم اخلَتات،

وقد دلت النصوص على فضيلة التبكَت إىل اجلماعات واجلمعات ،والعيد يدخل ُب ذلك.
 - 2من السنة :ما أخرجو البخاري من حديث الرباء -

 -قاؿ :خطبنا النيب  - ^ -يوـ

النحر فقاؿ( :إف أوؿ ما نبدأ بو ُب يومنا ىذا أف نصلي .)55( )...
الدليل على سنية المشي إلى صالة العيد :ما رواه الًتمذي بسند ضعيف عن علي ػ
ِ ِِ
يد م ِ
( ِمن اَ ُّ ِ
اشيًا) (.)56
لسنَّة أَ ْف َسنُْر َج إ َىل اَلْع َ
َ

ػ قاؿ:

( )52أخرجو الشافعي ( ، )213/3وابن أىب شيبة ( ، 3/1رقم  ، )3823والبيهقي ( ، 720/7رقم :)1034
وقاؿ النووي ُب خالصة األحكاـ (( :)813 / 1رواه الشافعي بإسناد صحيح).
( )53فتح الباري (.)370/1
( )54جامع الًتمذي (.)420/1
( )55أخرجو البخاري (.)918
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الدليل على سنية خروج المأمومين بعد صالة الصبح:
 ليحصل لو أجر التبكَت وألف فيو انتظار الصالة ألف فيو فضل الدنو من االماـ وألف التبكَت إليها يتفادى بو زبطي رقاب الناس وال يؤذي أحدا .قولو  ( :وتَأَ ّخر إِم ٍام إِلَى وق ِ
الصالَ ِة )
ْت َّ
َ ُ َ
َ
أوالً  :صورة المسألة

()57

يسن أف يتأخر حضور اإلماـ إىل وقت صالة العيد ،فيكوف أوؿ ما يشرع بو الصالة.
أي :و ّ
ثانياً  :الدليل

دل على ذلك السنة ،والنظر:

 – 1أما السنة :ما ثبت ُب الصحيحُت عن أيب سعيد اخلدري –

 -قاؿ( :كاف النيب - ^ -

سنرج يوـ الفطر واألضحى إىل ادلصلى ،فأوؿ شيء يبدأ بو الصالة…)(.)58
 – 2وأما النظر :فألف اإلماـ يُنتظر وال يَنتظر.
َح َس ِن َى ْيئَ ٍة )
قولو َ ( :علَى أ ْ
أوالً  :صورة المسألة

يسن أف سنرج كل الناس إىل الصالة على أحسن ىيئة ،وىذا يشمل اإلماـ وادلأموـ ،والصبياف –
أي :و ّ
عدا النساء ُب اللباس  ،-وذلك بالتجمل ُب اللباس واذليئة من إحفاء الشوارب ،وتقليم األظافر ،وحنو
ذلك؛ وكذلك بالتنظّف ،واالغتساؿ ،وذلك سنتلف باختالؼ الناس ،واختالؼ البالد(.)59

()56حسن لشواىده :أخرجو الًتمذي ( ،)370وابن ماجة ( ،)2191وقاؿ النووي ُب خالصة األحكاـ (/ 1
( :) 811اتفقوا على ضعفو ،وأف احلارث كذاب ،إال الًتمذي فقاؿ " :حديث حسن" ،وال تقبل دعواه ذلك)،
وكذلك ضعفو ابن حجر ُب فتح الباري ( ،)432 / 1وُب ُسنّية ادلشي إىل العيد حديثاف مرسالف صحيحاف عن ابن
ادلسيب والزىري ،أما مرسل سعيد :فأخرجو الفريايب ُب أحكاـ العيدين ( ،)28وأما مرسل الزىري :فأخرجو الفريايب ص
( ،)13والبيهقي ُب معرفة السنن واآلثار ( )33/3رقم ( ،)1874وصححهما األلباين ُب اإلرواء (،)204 207/7
وذلذا حسن احلديث األلباين ُب اإلرواء ( ،)171وقاؿ( :ولعل الًتمذي إدنا حسن حديثو؛ ألف لو شواىد كثَتة أخرجها
ابن ماجو من حديث سعد القرظ ،وابن عمر ،وأيب رافع ،وىي وإف كانت مفرداهتا ضعيفة ،فمجموعها يدؿ على أف
للحديث أصالً).
( )57انظر  :الشرح الكبَت ( )113/1الشرح ادلمتع ).( 214-217/3
( )58أخرجو البخاري ،برقم ) ،(931ومسلم ،برقم ).(889
( )59انظر  :الشرح ادلمتع (.)211/3
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( :وكاف يلبس للخروج إليهما أمجل ثيابو ،فكاف لو حلة يلبسها للعيدينقاؿ ابن القيم -
واجلمعة ،ومرة كاف يلبس بُردين أخضرين ،ومرة بُرداً أمحر ،وليس ىو أمحر ُمصمتاً ،وإدنا فيو خطوط محر
كالربود اليمنية فسمي أمحر باعتبار ما فيو من ذلك…)(.)60

ثانياً  :الدليل

الدليل على مشروعية التجمل لصالة العيد من السنة ،واألثر:

 – 1من السنة :ما أخرجو البخاري من حديث ابن عمر -

 -قاؿ( :أخذ عمر جبة من

ذبمل هبا للعيد
إستربؽ تباع ُب السوؽ  ،فأخذىا فأتى رسوؿ اهلل  -^-فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،ابتع ىذه ّ

والوفود .)61()...

وجو الداللة :إقرار النيب  – ^ -عمر على قولو ،قاؿ ابن قدامة ( :وىذا يدؿ على أف التجمل عندىم
ُب ىذه ادلواضع كاف مشهوراً) (.)62

 – 2من األثر :ما أخرجو البيهقي بسند صحيح( :أف ابن عمر كاف يلبس ُب العيد أحسن ثيابو)(،)63

وقاؿ اإلماـ مالك –

( :-مسعت أىل العلم يستحبوف الطيب والزينة ُب كل عيد)(.)64

الدليل على االغتسال لصالة العيد من األثر ،واإلجماع:
 – 1من األثر :ما أخرجو مالك بسند صحيح( :أف ابن عمر -

أف يغدو إىل ادلصلى)(.)65

 -كاف يغتسل يوـ الفطر قبل

 – 2من اإلجماع :أمجع العلماء على استحساف غسل العيدين ،وىو باالتفاؽ سنة لكل أحد ،سواء

للرجاؿ ،أو النساء ،أو الصبياف كما نقلو ابن رشد ،والنووي(.)66
ف فَ ِفي ثِيَ ِ
اب اعتِ َكافِ ِو )
الم ْعتَ ِك َ
قولو  ( :إِالَّ ُ
أوالً  :صورة المسألة

أي :إال ادلعتكف فال سنرج ُب أحسن ىيئة ،ولكن يستحب لو اخلروج ُب ثياب اعتكافو ،ولو كانت غَت
نظيفة.
( )60زاد ادلعاد ) .(442 /2
( )61أخرجو البخاري ( ،)948ومسلم (.)1018
( )62ادلغٍت (.)133/7
( )63أخرجو البيهقي ( ،)182/7وعزاه احلافظ البن أيب الدنيا وصححو ،انظر :الفتح (.)320/1
( )64انظر :األوسط ( ،)113/4وادلغٍت (.)138/7
( )65أخرجو مالك ( ،)233وعبد الرزاؽ ( ،)720/7والبغوي ُب شرح السنة (.)213/1
( )66انظر  :بداية اجملتهد ) ،( 109/2اجملموع ) .(110/1

كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

ثانياً  :الدليل

قالوا :ألف ىذه الثياب أثر عبادة فاستحب لو بقاؤه كاخللوؼ( ،)67وليصل طاعة بطاعة(.)68
ثالثاً  :الترجيح

الراجح  -واهلل أعلم  -أف ادلعتكف كغَته ُب اللباس ،فيلبس أحسن ثيابو ،وىو رواية عن أمحد()69؛ ألنو
ال دليل يدؿ على استحباب خروجو بثياب اعتكافو ،وألف النيب  - ^ -كاف يعتكف ،ومع ذلك
يلبس أحسن الثياب كما تقدـ ،فهذا القوؿ سلالف للسنّة ،وال يصح قياسو على دـ الشهيد؛ ألف
الشهيد يأٌب يوـ القيامة ،وجرحو يثعب دماً ،اللوف لوف الدـ ،والريح ريح ادلسك.
ِ
ِ
استِيطَا ٌن)
قولو َ ( :وم ْن َش ْرط َهاْ :
أوالً  :صورة المسألة

أي :أف من شرط وجوب صالة العيد االستيطاف ،أي أف يقيمها مجاعة مستوطنوف للمكاف ،فصالة
العيد إدنا تقاـ ُب ادلدف والقرى ،وال تشرع إقامتها ُب البوادي والسفر.
وليس من شرط صحتها االستيطاف ،وإدنا ىو شرط للوجوب ،وعليو فإف صالة العيد تصح من ادلسافر،

وادلقيم ،ولكنها ال ذبب إال على ادلستوطن(.)70

واختار اشتراط االستيطان لصحتها :الحنفية والمالكية والصحيح من مذىب أحمد وعليو أكثر
أصحابو واختاره ابن تيمية ،ابن باز ،وابن عثيمين  -رحمهم اهلل جميعاً .)71(-

ثانياً  :الدليل

الدليل على أنو يشترط االستيطان لوجوب صالة العيد :فألف النيب  – ^ -مل يصلها ُب سفره،

فقد وافق العيد ُب حجتو ،ومل يصل ،وال خلفاؤه من بعده(.)72
الج ُم َع ِة )
قولو َ ( :و َع َد ُد ُ
أوالً  :صورة المسألة

( )67كشاؼ القناع (.)31 / 1
( )68كشاؼ القناع (.)733 / 1
( )69ادلغٍت ( .)118 / 1الشرح ادلمتع (.)219 / 3
( )70ادلغٍت ) ،(183/7وانظر :الشرح الكبَت مع اإلنصاؼ ) .( 777/3
( )71بدائع الصنائع ( ، )133/2مواىب اجلليل (  )290/1ادلغٍت (  )183/7االختيارات الفقهية )ص (217
 ،رلموع فتاوى ابن باز ) ،( 21 – 9/27الشرح ادلمتع ).(219/3
( )72ادلغٍت )  ،(183/7وانظر :الشرح الكبَت مع اإلنصاؼ ) .( 777/3
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أي :ومن شرطها وجوهبا أيضاً عدد اجلمعة ،وعدد اجلمعة على ادلشهور من ادلذىب أربعوف رجالً ،وليس
من شرط صحتها عدد اجلمعة ،وإدنا ىو شرط للوجوب ،وعليو فإف صالة العيد تصح من الواحد كما
سبق ،ولكنها ال ذبب إال على اجلماعة  ،وىو قوؿ الشافعي ورواية عن أمحد (.)73
ثانياً  :الدليل

الدليل على أنو يشترط لوجوب صالة العيد والعدد المشترط لصالة الجمعة :فألهنا صالة عيد،

فأشبهت اجلمعة(.)74
ثالثاً  :الترجيح

الراجح كما سبق معنا ُب العدد ادلعترب للجمعة :ثالثة؛ إماـ ورجالف معو ،وىو رواية عن أمحد

()75

وىكذا ىو ُب صالة العيد ،فإذا حضر اإلماـ ،ورجالف أقاموا العيد.
قولو  ( :الَ إِ ْذ ُن إِ ٍ
مام )
أوالً  :صورة المسألة

أي :إنو ال يشًتط إذف اإلماـ إلقامة صالة العيد ،فلو أف أىل بلد ثبت عندىم اذلالؿ وأفطروا ،فال
يلزمهم أف يستأذنوا اإلماـ ُب إقامة صالة العيد  ،وىو قوؿ الشافعية واحلنابلة وىو اختيار ابن تيمية،
وابن باز ،وابن عثيمُت  -رمحهم اهلل مجيعاً  ،)76(-إال أف الشيخ ابن عثيمُت اختار أنو ينبغي اشًتاط

إذف اإلماـ لتعدد مصلى العيد ُب البلد الواحد ،حىت ال زنصل فوضى بُت الناس ،ويصَت كل واحد فيهم

يقيم مصلى عيد(.)77
ثانياً  :الدليل

قياساً على اجلمعة ،قاؿ احلافظ :وىو قوؿ أكثر أىل العلم ،وحكي اتفاقا(.)78
آخ َر )
س ُّن أَ ْن يَػ ْرِج َع ِمن طَ ِر ٍيق َ
قولو َ ( :ويُ َ
أوالً  :صورة المسألة

أي :أف من السنة الذىاب إىل صالة العيد من طريق ،والعود منها من طريق آخر ،وبو قاؿ مالك
والشافعي وأمحد (.)79

( )73األـ ( )718/2ادلغٍت ) .(183/7
( )74الشرح الكبَت مع اإلنصاؼ ).( 777/3
( )75ادلغٍت ) .(104/7
( )76ادلغٍت ( )183/7إعانة الطالبُت ( )38/1االختيارات الفقهية ص  ، 217رلموع فتاوى ابن باز )– 9/27
 ، (21الشرح ادلمتع ) .(219/3
( )77الشرح ادلمتع )( 232/3وما بعدىا.
( )78انظر  :حاشية الروض ) .(301/1ومل أقف عليو ُب الفتح .
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تلمس لو العلماء ِح َكماً؛ مجع احلافظ منها أكثر من عشرين حكمة( ،)80وذكر منها :
وقد ّ

 -2إلظهار شعائر اإلسالـ  - 1 .ليشهد لو الطريقاف .

 -7إلظهار ذكر اهلل تعاىل -4 .إلغاظة ادلنافقُت أو اليهود .
 -3السالـ على أىل الطريقُت  -1 .أو تعليمهم .
 -3أو الصدقة  -8 .أو ليصل رمحو .
قاؿ ابن القيم بعد ذكر عدد من احلكم لذلك( :وقيل  -وىو األصح  :-إنو لذلك كلو ،ولغَته من
احلِ َكم اليت ال سنلو فعلو  – ^ -عنها)(.)81
كما أف ظاىر كالـ ادلصنف :أف تغيَت الطريق خاص بالعيدين؛ ألنو مل يذكر ىذا احلكم ُب اجلمعة ،ومل
يعمم احلكم ىنا ،وىو أحد الوجهُت .وادلذىب كما ُب ادلنتهى ،واإلقناع( :وكذا اجلمعة) (.)82
ثانياً  :الدليل

دلا روى البخاري عن جابر بن عبد اهلل -

( :-أف النيب  - ^ -كاف إذا خرج يوـ العيد

خالف الطريق) (.)83
صلِّ َيها َرْك َعتَػ ْي ِن قَػ ْب َل ال ُخطْبَ ِة )
قولو ُ ( :ويَ َ
أوالً  :صورة المسألة
أي :وادلشروع أف يصلى صالة العيد ركعتُت قبل اخلطبة ،فال يقدـ اخلطبة على الصالة ،وقد نقل اإلمجاع
على ذلك غَت واحد كما سيأٌب ،وقاؿ ابن ادلنذر –

( :-فقد ثبت عن رسوؿ اهلل  - ^ -أنو

بدأ بالصالة قبل اخلطبة ُب يوـ العيد ،وكذلك فعل اخللفاء الراشدوف ادلهديوف ،وعليو عواـ علماء أىل
األمصار)

()84

وأول من قدم الخطبة على الصالة قيل :عثماف( ،)85وقيل ابن الزبَت( ،)86قاؿ ابن

قدامة( :ومل يصح عنهما) ( ،)87وقيل  :معاوية(.)88

( )79ادلغٍت ( )183/7وقاؿ ابن حجر ُب الفتح ("( : )348/1قاؿ الًتمذي :أخذ هبذا بعض أىل العلم فاستحبو
لإلماـ ،وبو يقوؿ الشافعي .انتهى .والذي ُب " األـ " أنو يستحب لإلماـ وادلأموـ ،وبو قاؿ أكثر الشافعية .وقاؿ
الرافعي :مل يتعرض ُب الوجيز إال لإلماـ ا ىػ .وبالتعميم قال أكثر أىل العلم )

( )80فتح الباري (.)348/1
( )81زاد ادلعاد (.)449/2
( )82ادلنتهى ( )713/2واإلقناع (.)708/2
( )83أخرجو البخاري (.)981
( )84األوسط (.)132/4
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ثانياً  :الدليل

دل على ذلك السنة واإلجماع:

 – 1أما السنة :فحديث ابن عباس
وعمر ،وعثماف –

قاؿ( :شهدت العيد مع رسوؿ اهلل  ،- ^ -وأيب بكر،

 ،-فكلهم كانوا يصلوف قبل اخلطبة)( .)89وعن ابن عمر

رسوؿ اهلل  ،- ^ -وأبو بكر ،وعمر

يصلوف العيدين قبل اخلطبة)(.)90

قاؿ( :كاف

 – 2أما اإلجماع :فقد حكى اإلمجاع على ذلك ابن حزـ ،والنووي ،وابن قدامة ،وغَتىم(.)91
اح وقَػبل التػ ِ ِ
ِْ
اءةِ ِستّاً َ ،وِفي الثَّانِيَ ِة قَػ ْب َل
قولو  ( :يُ َكبِّػ ُر فِي األْولَى بَػ ْع َد اإلْ ْح َر ِام
واالست ْفتَ ِ َ ْ َ َ
َّع ُّوذ َوالْق َر َ
ِ
اءةِ َخ ْمساً )
الْق َر َ
أوالً  :صورة المسألة :

ُب ىذا صفة صالة العيد ،وقد ذكر ادلؤلف ُب صفتها :أنو يكرب تكبَتة اإلحراـٍ ،ب يستفتح دبا وردٍ ،ب
يكرب بعد دعاء االستفتاح (ست تكبَتات) ،يقوؿ( :اهلل أكرب  ..اهلل أكرب) ،إىل أف يكمل ستاًٍ ،ب
ّ

يكرب فيها قبل القراءة مخس تكبَتات،
يستعيذ ويقرأٍ ،ب ُب الركعة الثانية يكرب للقياـ ذلا من السجودٍ ،ب ّ
ليست منها تكبَتة القياـ.
ثانياً  :الدليل

ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أف النيب – ^  -قاؿ" :التكبير في الفطر
سبع في األولى  ،وخمس في اآلخرة ،والقراءة بعدىما كلتيهما" رواه أبو داود وصححو أمحد

وغَته(.)92

( )85صححو احلافظ ولكنو معارض دلا جاء ُب الصحيح عن ابن عباس والذي سأذكره ُب آخر ادلسألة :واألثر أخرجو
عبد الرزاؽ ُب مصنفو ( ،)187/7وابن أيب شيبة ُب ادلصنف ( ، )232/1وابن ادلنذر ُب األوسط ( ،)1232عن
احلسن البصري  -رمحو اهلل تعاىل  :-أف عثماف ىو أوؿ من قدـ اخلطبة على الصالة ،وصححو احلافظ ُب الفتح
( ، )314/1وعثماف  -رضي اهلل عنو  -إدنا فعل ذلك اجتهاداً منو ،دلا رأى الناس يتأخروف فتفوهتم الصالة ،فحرصاً
منو عليهم قدـ اخلطبة حىت يدركوا الصالة ،انظر  :فتح الباري (.)413/1
( )86أخرجو ابن أيب شيبة ( )230/1وابن ادلنذر (.)1249
( )87ادلغٍت (.)131/7
( )88أخرجو عبد الرزاؽ (.)184/7
( )89أخرجو البخاري (. )911
( )90أخرجو البخاري (. )917
( )91انظر :اجملموع ) ،( 10/3مراتب اإلمجاع )ص  ، (71ادلغٍت ) ،( 722/1موسوعة اإلمجاع ُب الفقو
اإلسالمي ).(133/1
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ودلا رواه أيضاً من حديث عائشة -

( -أف رسوؿ اهلل – ^  -كاف يكرب ُب الفطر واألضحى

ُب األوىل سبع تكبَتات ،وُب الثانية مخساً سوى تكبَتٌب الركوع)(.)93

فائدة:

كرب ُب
ورد عن الصحابة -
 اختالؼ ُب عدد التكبَتات ،وذلذا قيل أف عدد التكبَتات :يُ ّاألوىل سبعاً دوف تكبَتة الركوع ،وُب الثانية مخساً دوف تكبَتة النهوض ،وىذا مذىب الفقهاء السبعة(،)94

والشافعية ،ولذلك وسع فيو اإلماـ أمحد( ،)95وقد صح عن ابن عباس –

كرب سبعاً ،ومن شاء كرب تسعاً ،وبإحدى عشرة وثالث عشرة) (.)96
قولو  ( :يَػ ْرفَ ُع يَ َديْ ِو َم َع ُك ِّل تَ ْكبِ َيرةٍ )
أوالً  :صورة المسألة

 -أنو قاؿ( :من شاء

أي :ومن السنة أف يرفع اإلماـ ،وادلأموـ يديهما مع كل تكبَتة من التكبَتات الزوائد ُب صالة العيد،
وكذلك مع تكبَتة اإلحراـ ،وىو قوؿ أيب حنيفة ،والشافعي ،وأمحد( .)97وقاؿ ابن القيم -

(وكاف ابن عمر مع ربريو لإلتباع يرفع يديو مع كل تكبَتة)(.)98

:-

ثانياً  :الدليل

الدليل على رفع اليدين مع كل تكبيرة من السنة ،واألثر ،واإلجماع:

()92أخرجو أمحد ( ، )280/1وأبو داود ( ، )2231وابن ماجة ( ،)2138واحلديث ُب سنده عبد اهلل الطائفي
قاؿ فيو احلافظ ( صدوؽ سنطئ ويهم ) لكن يشهد لو الروايات األخرى ،وعمل الصحابة ،ونقل احلافظ تصحيحو عن
أمحد وعلي بن ادلديٍت ،وقاؿ الًتمذي :سألت عنو البخاري فقاؿ :ىو صحيح ،وقاؿ النووي ُب خالصة األحكاـ (/ 1
( :)872رواه أبو داود ،وآخروف بأسانيد حسنة ،فيصَت دبجموعها صحيحاً) ،وحسنو األلباين ُب سنن أيب داود (/ 7
.)232
انظر :التلخيص ( ، )90/1ونصب الراية ( ، )123/1واالستذكار ( ،)49/3وقاؿ النووي ُب خالصة األحكاـ (1
( :)872 /رواه أبو داود ،وآخروف بأسانيد حسنة ،فيصَت دبجموعها صحيحاً) ،وحسنو األلباين ُب سنن أيب داود (7
.)232 /
( )93أخرجو أمحد ) ،(30/1وحسنو األرنؤوط ،وأخرجو أبو داود ،برقم ) ،(2230 ،2249وابن ماجو برقم
) ،(2180وصححو األلباين ُب صحيح سنن أيب داود ) .( 723/2
( )94ادلغٍت (.)132/7
( )95الشرح ادلمتع (.)238/3
( )96اإلرواء (.)221/7
( )97األوسط ( ،)181 /4اجملموع ( ،)11/3مسائل أيب داود (.)39
( )98زاد ادلعاد ).(447/2
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 – 1من السنة :وفيو حديث وائل بن حجر أنو  -^-كاف يرفع يديو مع التكبَت( ،)99فهذا عاـ ُب
العيد وغَته  .وورد كذلك ُب تكبَتات اجلنازة والعيد مثلها عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً(.)100

 – 2من األثر :سبق أثر ابن عمر -
عن ابن عباس -

.)101(-

 ،-وأنو صحيح ،وذكر احلافظ ثبوت رفع اليدين كذلك

 – 3من اإلجماع :قاؿ ابن قدامة بعد نقل اآلثار ُب ذلك( :وال يعرؼ لو سلالف ُب الصحابة) (،)102
وقولو (ُب الصحابة) أي خبالؼ من بعدىم ،فقد خالف ُب ذلك مالك وغَته ،كما ذكر ابن قدامة قبل
ذلك.
ِ
ِ
ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَى
قولو َ ( :ويَػ ُق ُ
ْح ْم ُد هلل َكثيراً َ ،و ُس ْب َحا َن اهلل بُ ْك َرًة َوأَصيالً َ ،و َ
ول :اهللُ أَ ْكبَػ ُر َكبِيراً َوال َ
ُم َح َّم ٍد النَّبِ ِّي َوآلِ ِوَ ،و َسلَّ َم تَ ْس ِليماً َكثِيراً)
أوالً  :صورة المسألة
أي :ويسن أف يقوؿ بُت كل تكبَتة وأخرى( :اهلل أكرب كبَتاً ،واحلمد هلل كثَتاً ،وسبحا َف ِ
اهلل بُكَْرًة
َ ُْ َ
ٍ
ِ
َّيب َوآلِِوَ ،و َسلَّ َم تَ ْسلِيماً َكثَِتاً) ،والقوؿ باستحباب الذكر بُت كل
صلَّى اهللُ َعلَى ُزلَ َّمد النِ ِّ
َوأَصيالًَ ،و َ
تكبَتتُت ىو مذىب الشافعية ،واحلنابلة(.)103
ثانياً  :الدليل

 حبضرة حذيفة وأيب موسى ،أف الوليد بن عقبة قاؿ :إف العيد قدما ثبت عن ابن مسعود –
حضر فكيف أصنع؟ فقاؿ ابن مسعود( :تقوؿ :اهلل أكرب ،وربمد اهلل ،وتثٍت عليو ،وتصلي على النيب -

^  ،-وتدعو اهللٍ ،ب تكرب ،وربمد اهلل وتثٍت عليو ،وتصلي على النيب ٍ ،- ^ -ب تكرب ،وربمد اهلل،

( )99أخرجو أمحد ( ، )721/4وحسنو األلباين ُب اإلرواء (.)142
وجود إسناده الشيخ ابن باز؛
( )100أما ادلرفوع :فأعلو الدارقطٍت بعمر بن شيبة كما ُب نصب الراية (ّ ، )183 /1
ألف عمر ثقة ،وزيادتو مقبولة إذا مل تكن متنافية ،وىنا ىي ال تناُب .انظر :الشرح ادلمتع ()411/3
وأما ادلوقوؼ :فأخرجو البخاري ُب الصحيح معلقاً  ،ووصلو ُب جزء رفع اليدين ُب الصالة ( ، )203وأخرجو أمحد ُب
ادلسند ( ، )111/1وصححو احلافظ بعد أف عزاه للبيهقي .انظر  :التلخيص (.)234/1
( )101التلخيص ( )234/1وعزاه لسعيد بن منصور.
( )102ادلغٍت ) .(131/7
( )103هناية احملتاج ( ،)731 /1ادلغٍت (.)131 /7
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وتثٍت عليو وتصلي على النيب  ،- ^ -وتدعو اهللٍ ،ب تكرب ،وربمد اهلل ،وتثٍت عليو ،وتصلي على النيب
 ^  -وتدعو اهلل ٍب تكرب ،فقاؿ حذيفة وأبو موسى :أصاب)(.)104( :فتتابعو ُب الوقوؼ بُت كل تكبَتتُت للذكر؛ إذ مل يرد خالفو عن غَته)(.)105قاؿ البيهقي -
ك)
ب قَ َ
َح َّ
ال غَْيػ َر ذَلِ َ
قولو َ ( :وإِ ْن أ َ
أوالً  :صورة المسألة
( :زنمد اهلل بُت التكبَتات،أي :أف األمر واسع ،إف أحب قاؿ غَت ذلك ،قاؿ شيخ اإلسالـ -
ويثٍت عليو ،ويدعو دبا شاء  ،..وليس ُب ذلك شيء مؤقت)(.)106

وإف أحب أف ال يقوؿ شيئاً فال بأس ،فقد قاؿ ابن القيم -

( :-وكاف  ... - ^ -يكرب ُب

األوىل سبع تكبَتات متوالية بتكبَتة االفتتاح يسكت بُت كل تكبَتتُت سكتة يسَتة ،ومل زنفظ عنو ذكر
معُت بُت التكبَتات ،ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنو قاؿ :زنمد اهلل ،ويثٍت عليو ،ويصلي على النيب -

^ .)107()-

()104رواه الطرباين ُب الكبَت ( ،(707/9برقم ،(9317 ، 9323) :قاؿ اذليثمي (  ( : ) 103 / 1وإبراىيم مل
يدرؾ واحدا من ىؤالء الصحابة وىو مرسل ورجالو ثقات)قاؿ األلباين ُب اإلرواء :223/7وقد وصلو الطرباين ( / 7
 )2/78من طريق ابن جريج أخربين عبد الكرمي عن إبراىيم النخعي عن علقمة واألسود عن ابن مسعود قاؿ  " :إف
بُت كل تكبَتتُت قدر كلمة "ووصلو احملاملي ُب "صالة العيدين "(  ) 212 / 1من طريق ىشاـ عن محاد عن إبراىيم
عن علقمة عن عبد اهلل قاؿ ُب صالة العيد":بُت كل تكبَتتُت محد اهلل عز وجل وثناء على اهلل "وىذا إسناد جيد)
( )105السنن الكربى (.)192/7
( )106رلموع الفتاوى (.)129/14
( )107زاد ادلعاد (.)447 /2

23

كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

ثانياً  :الدليل

قالوا :ألنو ليس ىناؾ ذكر سلصوص؛ لعدـ وروده مرفوعاً ،كما سبق عن ابن القيم –
قولو  ( :ثُ َّم يػ ْقرأُ ج ْهراً فِي األْولَى بػع َد الْ َفاتِح ِة :بػ(سبِّح) وبػ(الْغَ ِ
اشيَ ِة) فِي الثَّانِيَ ِة )
َْ
َ ْ
َ
ََ َ
أوالً  :صورة المسألة

.-

أي :أف السنة أف يقرأ اإلماـ ُب صالة عيد األضحى ،وعيد الفطر بعد الفاربة من السور جهراً ،وقد ورد
فيما يُقرأ ُب صالة العيد على وجهُت:
الوجو األوؿ :القراءة ُب الركعة األوىل بسورة (ؽ) ،وُب الثانية بسورة (القمر).
الوجو الثاين :القراءة ُب الركعة األوىل بسورة (األعلى) ،وُب الثانية بسورة (الغاشية).

وإذا اجتمع عيد ومجعة ُب يوـ واحد ،فاألفضل كذلك أف يقرأ هبما ُب العيد وُب اجلمعة؛ ألهنما سنة ُب
كال الصالتُت.
ثانياً  :الدليل

الدليل على قراءة ما سبق من السنة واإلجماع:

 - 1من السنة :حديث النعماف بن بشَت –
العيدين وُب اجلمعة بػ

ﮟﮠﮡﮢﮣ

مسلم(.)108

وحديث أيب واقد الليثي -

– قاؿ( :كاف رسوؿ اهلل  - ^ -يقرأ ُب

[األعلى ،]2:و

ﭤﭥﭦﭧﭨ

[الغاشية )]2:رواه

 -أف النيب ( :- ^ -كاف يقرأ ُب الفطر واألضحى بػ ( ؽ )

واقًتبت) رواه مسلم(.)109
 - 2من اإلجماع  :نقل اإلمجاع عليو صاحب الشرح الكبَت ،وغَته ،وقاؿ ابن قاسم( :إمجاعاً ،ونقلو

اخللف عن السلف ،واستمر عمل ادلسلمُت عليو ،ويدؿ عليو قوذلم ،كاف يقرأ ُب األوىل بكذا ،وُب الثانية

بكذا  ،وال ريب أنو يسن اجلهر لذلك) (.)110

الدليل على أنو إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد أن السنة يقرأ بما سبق فيهما :حديث النعماف
-

( :-كاف رسوؿ اهلل  -^-يقرأ ُب العيدين وَب اجلمعة بػ (سبح اسم ربك األعلى) ،و (ىل

أتاؾ حديث الغاشية) ،قاؿ النعماف :وإذا اجتمع العيد واجلمعة ُب يوـ واحد يقرأ هبما أيضا ُب
الصالتُت)

()111

( )108أخرجو مسلم (.)838
( )109أخرجو مسلم (.)892
( )110انظر  :الشرح الكبَت )  ،(748/3موسوعة اإلمجاع ُب الفقو اإلسالمي ) ،(133/1احلاشية ) .(309 /1
( )111أخرجو مسلم (.)838
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ِ َّ
الج ُم َع ِة )
ب ُخطْبَتَػ ْي ِن َك ُخطْبَتَي ُ
قولو  ( :فَإذَا َسل َم َخطَ َ
أوالً  :صورة المسألة

أي :إذا سلم اإلماـ من الصالة ،فإنو سنطب خطبتُت كخطبيت اجلمعة ُب أحكامها ،ومن ذلك الكالـ
حاؿ اخلطبة ،فهو حراـ ُب خطبة العيد كما زنرـ ُب اجلمعة إال لإلماـ أو من يكلمو ،ال ُب وجوب
احلضور ،فخطبتا العيد ال رنب احلضور إليهما؛ بل لإلنساف أف ينصرؼ من بعد الصالة فوراً ،لكن

األفضل أف يبقى( ،)112وىذا أمر متفق عليو بُت ادلذاىب(.)113
ثانياً  :الدليل

الدليل على مشروعية الخطبتين بعد صالة العيد من السنة ،واإلجماع ،والقياس:

 – 1من السنة :ما رواه ابن ماجة بسند ضعيف من حديث جابر قاؿ( :خرج رسوؿ اهلل  -^ -يوـ
فطر أو أضحى فخطب قائماً ٍ ،ب قعد قعدة ٍب قاـ)(.)114

 – 2من اإلجماع :حكى ابن حزـ وغَته إمجاع أىل العلم على مشروعيتهما ،وعلى مشروعية تقدمي
الصالة على اخلطبة(.)115

 – 3من القياس :فبعد أف بُت النووي -

على اجلمعة)(.)116

– ضعف احلديث السابق ،قاؿ( :وادلعتمد فيو القياس

الدليل على استحباب االنصات للخطبة من السنة ،واإلجماع:

( )112الشرح ادلمتع (.)241/3
( )113ادلبسوط ( ،)78/1ادلدونة ( ،)230/2هناية احملتاج ( ،)792/1شرح الزركشي ( ،)111/1الشرح الكبَت
( ،)732/3احمللى (.)31/3
( )114ضعيف :أخرجو ابن ماجة ( ،)2189وُب سنده إمساعيل بن مسلم ادلكي ،قاؿ أبو زرعة :ضعيف ،وقاؿ
أمحد :منكر احلديث  ،وقاؿ النسائي( :مًتوؾ  ،وقد أمجعوا على ضعفو) ،وُب سند احلديث أيضاً :أبو حبر عبد الرمحن
بن عثماف ،ضعفو أمحد ،وابن ادلديٍت ،وابن معُت وغَتىم ،وانظر :ادليزاف ( )148/2والتهذيب ( )791/7والزوائد
(.)411/2
( )115انظر  :احمللى ) ، (81/ 3موسوعة اإلمجاع ُب الفقو اإلسالمي ).(133/ 1
( )116نقالً عن ابن اذلماـ ُب شرح فتح القدير (.)39/1
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 – 2من السنة :حديث عبد اهلل بن السائب قاؿ :شهدت مع رسوؿ اهلل  - ^ -العيد فلما قضى
الصالة قاؿ "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ،ومن أحب أن يذىب فليذىب"

رواه أبو داود ورجح إرسالو ،وىو الصواب(.)117

 – 1من اإلمجاع :قاؿ الشوكاين عن احلديث السابق( :وفيو أف زبيَت السامع ال يدؿ على عدـ وجوب
اخلطبة ،بل على وجوب مساعها ،إالّ أف يقاؿ إنّو يدؿ من باب اإلشارة ،ألنّو إذا مل رنب مساعها ال

رنب فعلها ،وذلك أل ّف اخلطبة خطاب ،وال خطاب إالّ دلخاطب ،فإذا مل رنب السماع على ادلخاطب
مل رنب اخلطاب ،وقد اتفق ادلوجبوف لصالة وغَتىم على عدـ وجوب خطبتو ،وال أعرؼ قائالً بوجوهبا)

()118

فائدة:
رجح بعض العلماء أهنا خطبة واحدة فقط ،وذلك دلا روى جابر -

( :-قاـ النيب  -^ -يوـ

الفطر فصلى ،فبدأ بالصالة ٍب خطب ،فلما فرغ نزؿ فأتى النساء فذ ّكرىن وىو يتوكأ على يد بالؿ ) ..

( ،)119فذكر ُب ىذا احلديث خطبة واحدة ،وال شنكن أف تعد موعظة النساء خطبة ثانية؛ ألنو إدنا نزؿ
إليهن ليسمعهن موعظتو؛ إذ ادلتصور كثرة اجلمع ُب العيد شلا رنعل النساء ُب بُعد عنو ال يسمعن خطبتو

( ،)120واحتملو الشيخ ابن عثيمُت(.)121

فالقوؿ بأ ّف العيد ُسنطب لو خطبة واحدة ،ىو قوؿ لو وجاىتو ،ولكن عامة فقهاء األمة على أ ّهنا
خطبتاف يقعد بينهما ،فاألوىل أال سنرج من خالفهم ،كما ال يسعنا أف ننكر عن َمن أخذ بظاىر
الروايات الصحيحة ،وخطب خطبة واحدة - ،واهلل أعلم .-

( )117الصواب أنو مرسل :أخرجو أبو داود ( )2233وقاؿ( :ىذا مرسل ،عن عطاء عن النيب صلى اهلل عليو
وسلم) ،والنسائي ( )283/7وقاؿ( :ىذا خطأ ،والصواب مرسل) ،وأخرجو ابن ماجة ( ،)2190واحلاكم
( ،)193/2وقاؿ( :صحيح على شرط الشيخُت) ،ومل يتعقبو الذىيب ،وصححو األلباين ُب اإلرواء (.)119
والراجح أنو مرسل كما ذكر أبو داود ،والنسائي ،ورجح اإلرساؿ كذلك زنِت بن معُت ،كما ُب السنن الكربى للبيهقي
( ،)702 /7وأبو زرعة ،كما ُب علل ابن أيب حاًب (.)280/2
( )118نيل األوطار (.)717/7
( )119أخرجو البخاري ( ،)983ومسلم (.)883
( )120نقالً عن ابن اذلماـ ُب شرح فتح القدير (.)39/1
( )121الشرح ادلمتع (.)241/3
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كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

قولو  ( :يستَػ ْفتِح األْولَى بِتِس ِع تَ ْكبِير ٍ
ات ،والثَّانِيَةَ بِ َس ْب ٍع )
ْ
َْ ُ
أوالً  :صورة المسألة

يعٍت :ومن السنة أف يستفتح اخلطبة األوىل بتسع تكبَتات متتابعة ،واخلطبة الثانية بسبع تكبَتات

متتابعات ،وىذا ما استحبّو عامة الفقهاء( ،)122كما استحبوا كذلك التكبَت ُب تضاعيف اخلطبة ،أي ُب
أثنائها؛ بال ربديد لعدد.
ثانياً  :الدليل

الدليل على استحباب افتتاح الخطبة بالتكبير؛ األولى بتسع والثانية بسبع :ما رواه عبد الرزاؽ ُب

مصنفو عن عبيد اهلل بن ع بد اهلل بن عتبة قاؿ( :السنة التكبَت على ادلنرب يوـ العيد ؛ يبتدئ خطبتو
األوىل بتسع تكبَتات قبل أف سنطب  ،ويبدأ اآلخرة بسبع ) ،وىو مرسل(.)123

الدليل على استحباب التكبير في تضاعيف الخطبة :ما أخرجو ابن ماجة بسند ضعيف من حديث

عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن سعد ادلؤذف قاؿ  :حدثٍت أيب عن أبيو عن جده قاؿ( :كاف النيب -

^  -يكرب بُت أضعاؼ اخلطبة ،يكثر التكبَت ُب خطبة العيدين)(.)124
ثالثاً  :الترجيح

الراجح إنو يبتدئ باحلمد كسائر اخلطب ،قاؿ شيخ اإلسالـ –

( :-مل ينقل أحد عن النيب -

^  -أنو افتتح خطبة بغَت احلمد؛ ال خطبة عيد ،وال خطبة استسقاء ،وال غَت ذلك)( ،)125وقاؿ ابن
القيم –

( :-وكاف يفتتح خطبو كلها باحلمد هلل ،ومل زنفظ عنو ُب حديث واحد أنو كاف يفتتح

خطبيت العيدين بالتكبَت)( ،)126وإليو ذىب الشوكاين( ،)127وقاؿ ابن ادلنذر –

( :-ليس ُب عدد

كرب اإلماـ فهو رنزي ،ولو ترؾ التكبَت وخطب مل يكن
التكبَت على ادلنرب سنة رنب أف تستعمل ،فما ّ
عليو ُب ذلك شيء) (.)128
( )122حاشية ابن عابدين ( ،)233/1األـ ( ،)122/2اجملموع ( ،)11/3فتح العزيز ( ،)33 ،32/3هناية
احملتاج ( ،)791/1روضة ( ،)37/1شرح الزركشي ( ،)188/1ادلقنع (.)732/3
( )123أخرجو عبد الرزاؽ ( ،)3131وابن أيب شيبة ( ،)290/1والبيهقي (.)199 /7
( )124ضعيف :أخرجو ابن ماجة ( ،)2183وراوي احلديث :عبد الرمحن بن سعد ،ضعفو ابن معُت  ،وقاؿ
البخاري( :فيو نظر) ،انظر التهذيب ( ،711/7رقم ،)4423 :وأبوه وجده ال يعرؼ حاذلما.
( )125رلموع الفتاوى (.)797/11
( )126زاد ادلعاد (.)443/2
( )127السيل اجلرار (.)729/2
( )128األوسط (.)183/4

كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

ولو مجع بُت احلمد والتكبَت لكاف حسنًا ،قاؿ ُب الشرح ادلمتع( :وقاؿ بعض العلماء :إنّو يبتدئ باحلمد

كسائر اخلطب ،وكما ىي العادة ُب خطب النيب  - ^ -أنّو زنمد اهلل ويثٍت عليو ،وعلى ىذا فيقوؿ:

كبَتا ،فيجمع بُت التكبَت واحلمد) (.)129
كثَتا ،واهلل أكرب ً
احلمد هلل ً
قولو  ( :يحثػُّهم فِي ِ
الص َدقَ ِةَ ،ويػُبَػيِّ ُن لَ ُه ْم َما يُ ْخ ِر ُجو َن )
الفطْ ِر َعلَى َّ
َُ ُْ
أوالً  :صورة المسألة

ادلخرج وجنسو ،وعلى من
أي :أف السنة أف يكوف موضوع اخلطبة ُب الفطر عن الفطرة وثواهبا ،وقدر َ
ذبب ،وحنو ذلك(.)130
ثانياً  :الدليل

ألف ذلك ىو ادلناسب لعيد الفطر ،أف يذكر الناس بأحكامو.

ثالثاً  :الترجيح

الوارد عنو – ^ ُ -ب خطبة العيد ىو التذكَت ،والوعظ ،واألمر بالتقوى ،واحلث على طاعة اهلل Q -
 ،كما ثبت ُب الصحيحُت عن جابر قاؿ( :شهدت يوـ العيد مع النيب  - ^ -فبدأ بالصالة قبلاخلطبة بغَت أذاف وال إقامةٍ ،ب قاـ متوكئاً على بالؿ ،فأمر بتقوى اهلل وحث على طاعتو ،ووعظ الناس
وذكرىمٍ ،ب مضى إىل النساء فوعظهن وذكرىن ،وقاؿ " :تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم" )..

( ،)131وأما ذكر الفطرة فال فائدة منو؛ ألف وقتها انتهى بالصالة ،واحلديث مل سنصص شيئاً ،بل يعظهم

دبا يناسب احلاؿ ويصلح ادلآؿ .
( :وذلذاوأما أحكاـ زكاة الفطر فيمكن تبيينها ُب خطبة اجلمعة قبل العيد ،قاؿ ابن عثيمُت –
ينبغي أف يبُت ىذا ُب خطبة آخر مجعة من رمضاف ،فهذا ىو الوقت ادلناسب ،أما ُب صالة العيد فهو

غَت مناسب) (.)132
ض ِحيَ ِة َويػُبَػيِّن لَ ُه ْم ُح ْك َم َها )
ض َحى فِي األْ ْ
قولو َ ( :ويػُ َرغِّبُػ ُهم ِفي األْ ْ
أوالً  :صورة المسألة
أي :ومن السنة كذلك أف يكوف موضوع اخلطبة ُب األضحى عن األضحية وأحكامها(.)133
ثانياً  :الدليل
( )129الشرح ادلمتع (.)248 /3
( )130ادلغٍت (.)138/7
( )131أخرجو البخاري ( ،)912ومسلم (.)883
( )132الشرح ادلمتع (.)291/3
( )133ادلغٍت (.)138/7
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كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

ما جاء ُب الصحيحُت من حديث جندب بن عبد اهلل –

 -أنو شهد النيب  - ^ -يوـ النحر

صلى ٍب خطب ،فقاؿ " :- ^ -من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ،ومن لم يذبح
فليذبح باسم اهلل"(.)134
الزَوائِ ُد ِّ ،
والذ ْك ُر بَػ ْيػنَػ َها )
ات َّ
قولو َ ( :والتَّ ْكبِ َير ُ
أوالً  :صورة المسألة
الزوائد :أي :على التكبَتات الواجبة ُب الصالة ،وىي ُب الركعة األوىل ست ،وُب الثانية مخس،
( :واتفقتومشروعية التكبَتات الزوائد ُب صالة العيد أمر متفق عليو ،قاؿ شيخ اإلسالـ –
األمة على أف صالة العيد سلصوصة بتكبَت زائد)( ،)135وأما حكمها :فقد قاؿ ابن قدامة –

:-

(سنة وليس بواجب ،وال تبطل الصالة بًتكو عمداً وال سهواً ،وال أعلم فيو خالفاً) ( ،)136وإذا دخل
ادلأموـ مع اإلماـ وقد فاتو بعض التكبَتات الزوائد ،فإنو يكرب مع اإلماـ ،وشنضي معو حيث كاف،
ويسقط عنو ما فاتو من التكبَتات(.)137

ثانياً  :الدليل

الدليل على سنية التكبيرات الزوائد من السنة ،واإلجماع:
ب عن أَبِ ِيو عن جد ِ
يب اَللَّ ِو ^ " :اَلتَّ ْكبِ ُير فِي
اؿ :قَ َ
ِّه قَ َ
اؿ نَِ ُّ
َْ َ
 – 1من السنة :حديثَ َع ْن َع ْم ِرِو بْ ِن ُش َعْي ٍ َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
اَل ِْفطْ ِر سبع فِي اَْألُولَى و َخم ِ
َخَر َجوُ أَبُو َد ُاوَد بسند
َْ ٌ
اءةُ بَػ ْع َد ُى َما ك ْلتَػ ْي ِه َما" أ ْ
س في اَْآلخ َرةَ ,والْق َر َ
َ ْ ٌ

حسن(.)138

 – 2من اإلجماع :التكبَتات الزوائد سنة بإمجاع عامة أىل العلم ،كما ذكره ابن تيمية ،وابن قدامة،
وغَتذنا ،إال أف ادلرداوي ذكر ُب اإلنصاؼ خالفاً شاذاً عن بعض احلنابلة(.)139

( )134أخرجو البخاري ( ،)3343ومسلم (.)2911
( )135رلموع الفتاوى (.)113/14
( )136ادلغٍت (.)133/7
( )137أسئلة وأجوبة ُب العيدين ،للشيخ ابن عثيمُت ص (.)3
( )138احلديث حسن :احلديث ُب سنده عبد اهلل الطائفي قاؿ فيو احلافظ ( صدوؽ سنطئ ويهم ) لكن يشهد لو
الروايات األخرى ،وعمل الصحابة ،أخرجو أمحد ( ، )280/1وأبو داود ( ، )2231وابن ماجة ( ،)2138ونقل
احلافظ تصحيحو عن أمحد ،وعلي بن ادلديٍت ،وقاؿ الًتمذي :سألت عنو البخاري فقاؿ :ىو صحيح ،انظر :التلخيص
( ، )90 /1ونصب الراية ( ، )123 /1واالستذكار ( ،)49 /3وقاؿ النووي ُب خالصة األحكاـ (:)872 / 1
(رواه أبو داود ،وآخروف بأسانيد حسنة ،فيصَت دبجموعها صحيحاً) ،وحسنو األلباين ُب سنن أيب داود (.)232 / 7
( )139انظر :رلموع الفتاوى ( ،)113/14ادلغٍت ( ،)133/7الشرح الكبَت ) ،( 733/3اإلنصاؼ ).(733/3
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قولو  ( :وال ُخطْبتَ ِ
ان ُسنَّةٌ )
َ
أوالً  :صورة المسألة

عامة الفقهاء من ادلذاىب األربعة وغَتىم :أ ّف
يعٍت :أف خطبيت العيد سنّة ال رنب حضورذنا ،وىو قوؿ ّ
خطبة العيد سنة ،وال يعرؼ قائل خبالؼ ذلك؛ إالّ ما حكاه ابن مفلح عن القاضي أيب يعلى ،وابن

عقيل أهنما ذىبا إىل أهنا شرط (.)140

أحب جلس ،وإال انصرؼ،
وأما اإلنصات للخطبة ،فإنو يستحب استماع خطبة العيد وال رنب ،فمن ّ

وىو مذىب اجلمهور من احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة( ،)141قاؿ ابن قدامة( :واخلطبتاف سنة،

ال رنب حضورىا وال استماعها) (.)142
ثانياً  :الدليل

دل على أن الخطبتين سنة السنة ،واإلجماع:

 - 1من السنة :ما رواه أبو داود بسند ضعيف عن عطاء عن ابن السائب قاؿ :شهدت مع رسوؿ اهلل
 ^ – العيد ،فلما قضى الصالة قاؿ( :إنا خنطب؛ فمن أحب أف رنلس للخطبة فليجلس ،ومنأحب أف يذىب فليذىب) (.)143
 - 2من اإلجماع :قاؿ الشوكاين –

( :-وقد اتفق ادلوجبوف لصالهتا وغَتىم على عدـ وجوب

خطبتو ،وال أعرؼ قائالً بوجوهبا)( ،)144ولو وجبت لوجب حضورىا واستماعها.

( )140ادلغٍت (.)131/7
( )141األصل حملمد بن احلسن ( ،)771/2مواىب اجلليل ( ،)180/2روضة الطالبُت ( ،)34/1الشرح الكبَت
(.)133/3
( )142ادلغٍت (.)139/7
( )143أخرجو أبو داود ( ،)2233والنسائي ( ،)232/7وابن ماجة ( ،)2190واحلاكم ( ،)193/2وقاؿ:
(صحيح على شرط الشيخُت) ،ووافقو الذىيب ،وقاؿ أبو داود( :ىذا مرسل ،عن عطاء عن النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  ،)-وقاؿ النسائي( :ىذا خطأ والصواب أنو مرسل) ،وصوب إرسالو كذلك :زنِت بن معُت ،انظر :السنن
الكربى للبيهقي ( ،)702/7وأبو زرعة ،انظر :علل ابن أيب حاًب ( ،)280/2وقاؿ ابن الًتكماين( :الفضل بن موسى
ثقة جليل روى لو اجلماعة ،وقاؿ أبو نعيم :ىو أثبت من ابن ادلبارؾ ،وقد زاد ذكر ابن السائب ،فوجب أف تقبل
زيادتو) .انظر :اجلوىر النقي ( ،)702/7وصححو األلباين ُب اإلرواء (.)119
( )144نيل األوطار (.)717/7

كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

الصالَ ِة وبػ ْع َد َىا ِفي مو ِ
ض ِع َها )
َْ
قولو َ ( :ويُ ْك َرهُ التَّػنَػ ُّفل قَػ ْب َل َّ َ َ
أوالً  :صورة المسألة

أي :ويكره لإلماـ وادلأموـ أف يتطوعا بنفل قبل صالة العيد أو بعدىا ُب موضع صالة العيد ،أما ُب بيتو

فال كراىة ،وىو كذلك مذىب ادلالكية( ،)145فصالة العيد ليس ذلا راتبة ال قبلية وال بعدية ،قاؿ ابن

القيم -

( :-ومل يكن ىو  ،-^ -وال أصحابو يصلوف إذا انتهوا إىل ادلصلى شيئاً قبل الصالة،

وال بعدىا)( ،)146وأما لو صلى بعدىا ُب البيت ،فقد أصاب السنة إف كاف من عادتو أف يصلي
الضحى.
وىل يصلي ربية ادلسجد؟
إذا كانت صالة العيد ُب ادلسجد ،فال رنلس حىت يصلي ركعتُت ،وأما لو كانت صالة العيد ُب ادلصلى،
فاختلف العلماء ُب حكم جلوسو قبل أف يصلي ركعتُت ،واألحوط أف يصلي؛ دلا جاء من أمره ^ -
 احليّض أف يعتزلن ادلصلى.قولو( :فِي مو ِ
ض ِع َها) :فيو جواز التنفل ُب البيت قبل الصالة ،والتنفل ُب البيت قبل الصالة ال سنلو من
َْ
حالتُت :فإما أف يكوف قبل العيد ُب وقت النهي؛ فال رنوز لعموـ النهي عن ذلك ،وإما أف يكوف قبل
العيد ،ولكن ليس ُب وقت النهي كما لو أخروا صالة العيد ،فالذي يظهر اجلواز ،قاؿ ابن عبد الرب –
( :-الصالة فعل خَت فال رنب ادلنع منها إال بدليل ال معارض لو فيو ،وقد أمجعوا أف يوـ العيد

كغَته ُب األوقات ادلنهي عن الصالة فيها  ،فالواجب أف يكوف كغَته ُب اإلباحة) (.)147

ولكن إذا كاف التنفل قبل صالة العيد فقد ترؾ صاحبو الفاضل إىل ادلفضوؿ؛ ألف عبادة التكبَت ُب وقتو
ادلأمور بو أفضل من مطلق النفل.
ثانياً  :الدليل

الدليل على كراىة الصالة قبل صالة العيد وبعدىا في موضعها :ما جاء ُب الصحيحُت عن ابن

عباس –

 -قاؿ( :صلى النيب  - ^ -يوـ العيد ركعتُت ،مل يصل قبلها وال بعدىا) (.)148

( )145ادلدونة ( ،)231 /2ادلغٍت (.)180 /7
( )146زاد ادلعاد ).( 447/2
( )147االستذكار (.)93/3
( )148أخرجو البخاري ( ،)3887ومسلم (.)884
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كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

الدليل على سنية الصالة بعدىا في البيت :ما أخرجو ابن ماجة بسند حسن عن أيب سعيد اخلدري –
– قاؿ( :كاف رسوؿ اهلل  - ^ -ال يصلي قبل العيد شيئاً ،فإذا رجع إىل منزلو صلى ركعتُت)
(.)149
الدليل على أن صالة العيد إذا كانت في المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين :ما جاء ُب
الصحيحُت من حديث أيب قتادة -

 -أف رسوؿ اهلل  -^ -قاؿ ( :إذا دخل أحدكم ادلسجد

فلَتكع ركعتُت قبل أف رنلس) (.)150
الدليل على أنو إن صالىا في البيت قبل الصالة لم يكره :فلعدـ الدليل على ادلنع ،وقاؿ األلباين -
– ُب اجلمع بُت حديث ابن عباس ،أيب سعيد( :والتوفيق بُت ىذا احلديث واألحاديث ادلتقدمة

النافية للصالة بعد العيد بأف النفي إدنا وقع على الصالة ُب ادلصلى ،كما أفاد احلافظ ُب
( :واحلاصل أف صالة العيد مل يثبت ذلا سنة قبلهاالتلخيص)( ،)151وقاؿ احلافظ ابن حجر -
وال بعدىا خالفاً دلن قاسها على اجلمعة ،وأما مطلق النفل فلم يثبت فيو منع بدليل خاص؛ إال إف كاف
ورجح عدـ ادلنع ابن ادلنذر) (.)152
ُب وقت الكراىة الذي ُب مجيع األياـّ ،

ثالثاً :الترجيح:

الراجح – واهلل أعلم  -أنو ال يكره لغَت اإلماـ التنفل قبل صالة العيد أو بعدىا ُب مصلى العيد أو ُب
غَته إذا مل يكن الوقت وقت هني عن الصالة؛ لعدـ النهي عن ذلك ،وىذا مذىب الشافعية ،وقالوا:
ويكوف ذلك من باب النوافل ادلطلقة ،ال على أف ذلك تنفل لصالة العيد؛ ألنو ليس للعيد سنة قبلو وال
بعده ،أما اإلماـ فيكره لو التنفل قبل صالة العيد وبعدىا ُب ادلصلى؛ ألنو لو صلى فيو ألوىم أهنا سنة،
وىي ليست كذلك( ،)153وقد ثبت عن أنس بن مالك ،وعن احلسن البصري وأخيو سعيد وأيب الشعثاء
أهنم صلوا قبل صالة العيد ،وروي كذلك عن أيب ىريرة ،وأيب برزة ،وابن عباس  ،وبريدة بن احلصيب ،
ورافع بن خديج -

.)154(-

( )149أخرجو ابن ماجة ( ،)2197وحسنو البوصَتي ُب مصباح الزجاجة ( ،)417/2واحلاكم (،)193/2
وصححو ووافقو الذىيب  ،وحسنو احلافظ ُب البلوغ ( ،)323وقاؿ األلباين ُب إرواء الغليل (( :)200 / 7إدنا ىو
حسن فقط ،فإف ابن عقيل فيو كالـ من قبل حفظو.)"..
( )150أخرجو البخاري ( ، )444ومسلم (.)324
( )151إرواء الغليل ). (200/7
( )152فتح الباري ( ، )331/1وانظر اإلمجاع األوسط البن ادلنذر (.)130/4
( )153اجملموع (.)21 /3
( )154انظر :األوسط ( ،)113 /4مصنف ابن أيب شيبة ) ،( 239/1مصنف عبد الرزاؽ (.)3101

كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

ضا ُؤ َىا َعلَى ِ
ص َفتِ َها )
ض َها قَ َ
س ُّن لِ َم ْن فَاتَػ ْتوُ أ َْو بَػ ْع ُ
قولو َ ( :ويُ َ
أوالً  :صورة المسألة :

أي أف من فاتتو صالة العيد مع اإلماـ ُس ّن لو أف يقضيها على صفتها أي :ركعتُت بالتكبَتات الزوائد،
اإلماـ ُب التشهد جلس معو ،فإذا سلم قاـ فصلى ركعتُت يأٌب فيهما بالتكبَت(.)155
فإذا أدرؾ ادلأموـ َ

مخسا ،على أف ما أدرؾ أوؿ
قاؿ ُب احلاشية( :فإذا فاتتو ركعة مع اإلماـ أضاؼ إليها أخرى ،وكرب ً
صالتو ،وإف أدرؾ أقل؛ أسبها على صفتها ،بتكبَتاهتا الزوائد ،وإف أدركو بعد التكبَت الزائد ،أو بعضو أو
ذكره قبل الركوع مل يأت بو ،وإف أدركو ُب اخلطبة جلس فسمعها ٍب صالىا مىت شاء) (.)156

وكونو يقضيها ركعتُت ىو ادلذىب ،وىي أشهر الروايات ،وخَته ُب ادلغٍت :بُت الصالة أربعاً إما بسالـ
واحد وإما بسالمُت ،وبُت الصالة ركعتُت كصالة التطوع ،وبُت الصالة على صفتها( ،)157وقد نسب
مجاعة إىل أف ادلذىب عند أمحد :أف ادلأموـ لو أف يقضيها ،ويقضيها أربع ركعات ،وىو قوؿ

الثوري(.)158

ثانياً  :الدليل

الدليل على أن من فاتتو صالة العيد مع اإلمام أنو يقضيها :احلديث ادلتفق عليو عن أنس –

 عن النيب  - ^ -قاؿ" :من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرىا"(.)159الدليل على أنو يقضيها على صفتها :فألف القضاء زنكي األداء.

الدليل على أن من أدرك بعضها يقضيها على صفتها :قاؿ الزركشي :بال نزاع (.)160
الدليل على (الرواية الثانية) ،وىي أن المأموم يقضي صالة العيد أربعاً :ما رواه عبد الرزاؽ من قوؿ

ابن مسعود -

ثالثاً :الترجيح:

 -قاؿ( :من فاتو العيد مع اإلماـ فليصل أربعاً) (.)161

الراجح – واهلل أعلم – أف صالة العيد إذا فاتت ادلأموـ مع اإلماـ أنو ال يقضيها؛ ألهنا إذا فاتت ال
تصلى إال بدليل يدؿ على قضائها إذا فاتت ،وليس ىناؾ دليل على قضائها إذا فاتت ،وال يصح

( )155ادلغٍت (.)183/7
( )156حاشية الروض (.)323 / 1
( )157اإلنصاؼ (.)707 / 1
( )158انظر :معرفة السنن واآلثار ( ،)207/3وشرح الزركشي (.)174/1
( )159رواه البخاري ( ،)393ومسلم (.)184
( )160انظر  :حاشية الروض ).(323/ 1
( )161أخرجو عبد الرزاؽ ( ،)3327وابن أيب شيبة ( ،)287/1وسعيد بن منصور كما ُب الفتح ،وصححو احلافظ
( ،)330/1وعزاه اذليثمي للطرباين ُب الكبَت وقاؿ :ورجالو ثقات (.)117/2
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كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

قياسها على اجلمعة؛ ألف من فاتتو اجلمعة يصلي الظهر فرض الوقت .وأما العيد فصالة اجتماع إف

أدرؾ االجتماع فيها وإال سقطت عنو ،وىذا ىو مذىب أيب حنيفة ،ومالك ،وادلزين ،وداود(،)162
ورجحو الشيخ العثيمُت(.)163
ِ
المطْلَ ُق فِي لَْيػلَتَي ال ِْعي َديْ ِن )
س ُّن التَّ ْكب ُير ُ
قولو َ ( :ويُ َ
أوالً  :صورة المسألة

أي يسن التكبَت ادلطلق  -وىو الذي مل يقيد بأدبار الصلوات  -وإظهاره ُب ليليت العيدين؛ ُب ادلساجد،
وادلنازؿ ،والطرؽ؛ للمسافرين وادلقيمُت ،ويكربوف ُب الطريق إىل صالة العيد .
قاؿ ابن تيمية _ رمحو اهلل _  ( :أما التكبَت _ يعٍت ادلطلق _ فإنو مشروع ُب األضحى باالتفاؽ  ،وُب
عيد الفطر عند مالك والشافعي وأمحد )
ثانياً  :الدليل

 – 1من الكتاب :قولو تعاىل:

()164

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

[البقرة ]283:وىذا خاص

بالفطر .
 – 2من السنة  :ما رواه أمحد بإسناد صحيح من حديث عبد اهلل بن عمر -

 -عن النيب -

^  -أنو قاؿ " :ما من أيام أعظم عند اهلل وال أحب إليو من العمل فيهن ،من ىذه األيام العشر،
فأكثروا فيهن :من التهليل ،والتكبير ،والتحميد"( ،)165وىذا عاـ ُب كل عشر ذي احلجة .
قولو َ ( :وفِي فِطْ ٍر آ َك ُد )
أوالً  :صورة المسألة

أي :أف التكبَت ُب عيد الفطر آكد من التكبَت ُب عيد األضحى.
ثانياً  :الدليل

الدليل على أن التكبير في ليلة الفطر آكد منو في األضحى :قولو تعاىل:

ﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯟﯠ

[البقرة ، ]283:فقد نص عليو القرآف خبالؼ األضحى ،فيكوف ادلنصوص

عليو آكد شلا جاء على سبيل العموـ.
( )162شرح فتح القدير ( ،)38/1وادلبسوط ( ،)79/1واجملموع (.)73 /3
( )163الشرح ادلمتع (.)103/3
( )164رلموع الفتاوى (. )112/14
( )165أخرجو أمحد ( ،33 / 1برقم ،)3441 :وقاؿ أمحد شاكر ُب شرحو للمسند )( :(114/3إسناده
صحيح) ،وقاؿ األرنؤوط ( :صحيح) ،واحلديث أخرجو الطرباين ( ، 81/22رقم  )22221عن ابن عباس ،وقاؿ
اذليثمى ( :)21/4رجالو رجاؿ الصحيح .وقاؿ ادلنذري ( : )214 / 1( :وإسناده جيد).
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كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

كما دؿ عليو ما قالو ادلرداوي –

( :-أما ليلة عيد الفطر ،فيسن التكبَت فيها ،بال نزاع أعلمو)

( ،)166ووجو الداللة :أف فيو اتفاؽ خبالؼ األضحى ،وادلتفق عليو آكد من ادلختلف فيو.

ولكن الصحيح أف ُب التكبَت ُب ليلة الفطر خالؼ ،فقد خالف فيو أبو حنيفة ،فلم َير التكبَت
فيها(.)167
فائدة  :يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر  :من غروب مشس آخر يوـ من رمضاف :إما بإكماؿ
ثالثُت يوماً ،وإما برؤية ىالؿ شواؿ ،فإذا غربت مشس آخر يوـ من رمضاف شرع التكبَت ادلطلق،
()168
ويستمر في التكبير من غروب الشمس إلى أن يفرغ اإلمام من الخطبة ،وىو من المفردات

والراجح – واهلل أعلم – أن التكبير ينتهي إذا كبر للصالة ،وىو مذىب الجمهور ()169؛ ألف
الصالة ،واخلطبة ليسا موضعاً لالنشغاؿ بالذكر.
قولو  ( :وفِي ُك ِّل َع ْش ِر ِذي ِ
الح َّج ِة )
َ
أوالً  :صورة المسألة

ويسن التكبَت ادلطلق ُب كل عشر ذي احلجةُ ،ب مجيع األوقات واألماكنُ ،ب الليل ،والنهار،
أي:
ّ
والطرؽ ،واألسواؽ ،وادلساجد ،وادلنازؿ  ،قاؿ ابن تيمية _ رمحو اهلل _  ( :أما التكبَت _ يعٍت ادلطلق _
فإنو مشروع ُب األضحى باالتفاؽ  ،وُب عيد الفطر عند مالك والشافعي وأمحد )

()170

ويبتدئ التكبير المطلق ُب عيد األضحى من أوؿ عشر ذي احلجة إىل آخر يوـ منها ،وىو يوـ العيد،
فينتهي بالفراغ من خطبة العيد على المذىب.
ثانياً  :الدليل

دل على ذلك الكتاب ،والسنة ،واألثر:

 – 2أما القرآف :فقولو اهلل تعاىل:
[احلج ، ]18:وقولو تعاىل:

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

[البقرة ، ]107:قاؿ ابن عباس -

( )166اإلنصاؼ ).(704 /1
( )167اإلفصاح) .(219 /2
( )168اإلنصاؼ ).( 711/3
( )169الشرح الصغَت ،(2/319 ) :القوانُت الفقهية  ):ص ،(81اجملموع .(73-3/71) :مغٍت احملتاج:
) (2/724و ما بعدىا  ،روضة الطالبُت (.)39 /1
( )170رلموع الفتاوى (. )112/14

:-
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كتاب الصالة (باب صالة العيدين)

(األياـ ادلعلومات أياـ العشر ،واألياـ ادلعدودات :أياـ التشريق) علقو البخاري ،وىو صحيح ،ولو شاىد

صحيح عند ابن مردويو كذلك(.)171

 – 1من السنة :ما رواه أمحد بإسناد صحيح من حديث عبد اهلل بن عمر -

 -عن النيب -

^  -أنو قاؿ " :ما من أيام أعظم عند اهلل وال أحب إليو من العمل فيهن ،من ىذه األيام العشر،
فأكثروا فيهن :من التهليل ،والتكبير ،والتحميد"(.)172
ودلا رواه مسلم من حديث نبيشة اذلذيل قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " :- ^ -أيام التشريق أيام أكل
وشرب ،وذكر هلل"(.)173

 – 7من األثر :قاؿ البخاري -

( :-وكاف ابن عمر ،وأبو ىريرة -

-سنرجاف إىل السوؽ ُب

أياـ العشر يكرباف ويكرب الناس بتكبَتذنا ،ويكرب زلمد بن علي [الباقر] خلف النافلة)(.)174

ثالثاً  :الترجيح

الراجح أف التكبَت ادلطلق ينتهي إىل هناية أياـ التشريق –وىو رواية ُب ادلذىب وبو قاؿ احلنفية ،وابن
حزـ( -)175دلا رواه البخاري تعليقاً قاؿ ََ :كا َف ُع َم ُر َر ِض َي اهللُ َعْنوُ يُ َكبِّػ ُر ُِب قُػبَّتِ ِو دبِِ ًٌت فَػيَ ْس َمعُوُ أ َْى ُل
ِِ
ك ْاألَيَّ َاـ
َس َو ِاؽ َح َّىت تَػ ْرتَ َّج ِم ًٌت تَ ْكبِ ًَتا َوَكا َف ابْ ُن ُع َمَر يُ َكبِّػ ُر دبِِ ًٌت تِْل َ
الْ َم ْسجد فَػيُ َكبِّػ ُرو َف َويُ َكبِّػ ُر أ َْى ُل ْاأل ْ
ات وعلَى فِر ِاش ِو وُِب فُسطَ ِ ِ
وخ ْلف َّ ِ
ِ
ت َمْي ُمونَةُ تُ َكبِّػ ُر يػَ ْوَـ
اط ِو َوَْرلل ِس ِو َوشلَْ َشاهُ تِْل َ
ك ْاألَيَّ َاـ َمج ًيعا َوَكانَ ْ
ََ َ
الصلَ َو َ َ َ َ ْ
الن ْ ِ
ِ ِِ ِ
الر َج ِاؿ ُِب
ايل التَّ ْش ِر ِيق َم َع ِّ
ِّساءُ يُ َكبِّػ ْر َف َخ ْل َ
َّحر َوُك َّن الن َ
ف أَبَا َف بْ ِن عُثْ َما َف َو ُع َمَر بْ ِن َعْبد الْ َعزيز لَيَ َ
ِ ِ ()176
الْ َم ْسجد .
( )171علقو البخاري قبل احلديث ( )919بصيغة اجلزـ ،وقاؿ النووي ُب اجملموع (( :)781 /8رواه البيهقي بإسناد
صحيح) ،وذكره احلافظ ابن حجر ُب فتح الباري ) ،(438/1وعزاه إىل ابن مردويو ،وقاؿ( :إسناده صحيح).
( )172أخرجو أمحد ( ،33 / 1برقم ،)3441 :وقاؿ أمحد شاكر ُب شرحو للمسند )( :(114/3إسناده
صحيح) ،وقاؿ األرنؤوط ( :صحيح) ،واحلديث أخرجو الطرباين ( ، 81/22رقم  )22221عن ابن عباس ،وقاؿ
اذليثمى ( :)21/4رجالو رجاؿ الصحيح .وقاؿ ادلنذري ( : )214 / 1( :وإسناده جيد).
( )173أخرجو مسلم (.)2242
( )174صحيح البخاري قبل احلديث ( ،)919وقاؿ احلافظ ُب الفتح ( : 438/1وقد وصلو الدارقطٍت) ،وانظر :
فتح الباري البن رجب ) ،( 8 / 9وحسن إسناده احملدث عبد اهلل السعد ُب كتابو أحكاـ عشر ذي احلجة )ص
.(29
( )175مراقي الفالح ( ،)444 /2احمللى (.)271 /3
( )176رواه البخاري تعليقاً )ُ (784/ 1ب العيدين  ،باب التكبَت أياـ مٌت وإذا غدا إىل عرفات  ،قاؿ احلافظ ُب "
الفتح "  :وصلو سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمَت قاؿ  :كاف عمر يكرب ُب قبتو دبٌت  ،ويكرب أىل ادلسجد
ويكرب أىل السوؽ  ،حىت ترتج مٌت تكبَتاً  .ووصلو أبو عبيد من وجو آخر بلفظ التعليق  ،ومن طريقو البيهقي .
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ِ
اع ٍة )
ب ُك ِّل فَ ِري َ
ض ٍة فِي َج َم َ
قولو ُ ( :
والم َقيَّ ُد َعق َ
أوالً  :صورة المسألة

ىذا ىو النوع الثاين من أنواع التكبَت ،وىو التكبَت ادلقيَّد ،وىذا التكبَت يسن بشروط:

الشرط األول :أن يكون عقب كل فريضة ،وادلراد هبا :الصلوات اخلمس ،وعلى ىذا فال يسن التكبَت

ادلقيد بعد النافلة ،وىو كذلك مذىب مالك ،قاؿ ابن ادللقن -

( :-اختلفوا ُب التكبَت عقب

النوافل :فاألصح عند الشافعي أنو يكرب ،وقاؿ مالك ُب ادلشهور عنو :ال يكرب ،وىو قوؿ الثوري،

وأمحد ،وإسحاؽ)(.)177

الشرط الثاني :أن يكون قد صلى الفريضة في جماعة ،فلو صالىا منفرداً ،مل يسن لو التكبَت ادلقيد،

وكذلك النساء إذا صلُت ُب بيوهتن ،ال يسن ذلن التكبَت ادلقيد ،وىو مذىب أيب حنيفة ،قاؿ ابن ادللقن:
(مذىب مالك ،والشافعي ،ومجاعة من أىل العلم استحباب ىذا التكبَت :للمنفرد ،واجلماعة ،والرجاؿ،
والنساء ،وادلقيم ،وادلسافر ،وقاؿ أبو حنيفة ،والثوري ،وأمحد :إدنا يلزـ مجاعات الرجاؿ)(.)178

الشرط الثالث :أن تكون الصالة مؤداة ،فلو صلى قضاءً مل يشرع لو التكبَت ادلقيد.

الشرط الرابع :أن يكون ذلك في عيد األضحى خاصة ،ال ُب عيد الفطر ،قاؿ ابن ادللقن( :وأما
التكبَت بعد الصلوات وغَتىا :ففي عيد الفطر ال يسن عقب صلوات ليلتو على األصح ،وُب عيد

األضحى اختلف علماء السلف) (.)179
ثانياً  :الدليل

الدليل على مشروعية التكبير المقيد :اإلمجاع ،فقد أمجع العلماء على أف مشروعية التكبَت

ادلقيد( .)180قاؿ النووي  ( :التكبَت ادلقيد فيشرع ُب عيد األضحى بال خالؼ إلمجاع االمة )

الدليل على اختصاص التكبير بمن صلى في جماعة :فما رواه ابن ادلنذر بسند حسن عن ابن
مسعود –

– أنو قاؿ( :إدنا التكبَت على من صلى ُب مجاعة)( ،)181وروى ابن ادلنذر أيضاً بسند

صحيح أف ابن عمر –

– كاف ال يكرب إذا صلى وحده(.)182

ثالثاً  :الترجيح
( )177اإلعالـ ) ،(139/4وانظر :ادلغٍت ) ،(192/7وزاد ادلعاد ).(449/2
( )178اإلعالـ  ،139/4والكاُب البن قدامة ).(314/2
( )179اإلعالـ بفوائد عمدة األحكاـ ).(139/4
( )180انظر :الشرح الكبَت )  ، (730/3فتح الباري البن رجب )  ،( 214/1حاشية الروض ).(323/1
( )181رواه ابن ادلنذر (.)701/4
( )182رواه ابن ادلنذر (.)703/4
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الراجح  -واهلل أعلم  -أف ىذا التكبَت يشرع للمنفرد؛ لعدـ الدليل على زبصيص ىذا الذكر دبا بعد
صالة اجلماعة ،وىو مذىب مالك ،والشافعي ،ورواية عن أمحد( ،)183وقاؿ احلافظ –

( :-وقد

اشتملت ىذه اآلثار على وجود التكبَت ُب تلك األياـ عقب الصلوات ،ومنهم من خص ذلك
بادلكتوبات دوف النوافل ،ومنهم من خصو بالرجاؿ دوف النساء ،وباجلماعة دوف ادلنفرد ،وبادلؤداة دوف
ادلقضية ،وبادلقيم دوف ادلسافر ،وبساكن ادلصر دوف القرية ،وظاىر اختيار البخاري مشوؿ ذلك للجميع،

واآلثار اليت ذكرىا تساعده)( ، )184وقاؿ الشيخ العثيمُت –

( :-وإذا رأيت اختالؼ العلماء بدوف

كرب بعد صالتو منفرداً فال حرج عليو ،وإف
نصاً فاصالً ،فإف األمر ُب ىذه ادلسألة واسع ،فإف ّ
أف يذكروا ّ
ترؾ التكبَت ولو ُب اجلماعة فال حرج عليو؛ ألف األمر واسع)(.)185
قولو ِ ( :من صالَةِ ال َفج ِر يػوم عرفَةَ ،ولِلْمح ِرم ِمن صالَةِ الظُّه ِر يػوم النَّح ِر إِلَى عص ِر ِ
آخ ِر أيَّ ِام
َ ْ
ْ َْ َ ْ
ُْ
ْ َ
ْ َ
ْ َ ْ َ ََ
التَّ ْش ِر ِيق )
أوالً  :صورة المسألة
في ىذا بيان وقت ابتداء التكبير المقيد للمحل ،والمحرم:

أما بالنسبة للمحل ،فيبتدئ التكبَت ادلقيَّد لو من عقب صالة الفجر يوـ عرفة ،وينتهي بعد صالة
( :أصح األقواؿ ُب التكبَت الذي عليوالعصر ُب اليوـ الثالث من أياـ التشريق  ،قاؿ ابن تيمية -
مجهور السلف والفقهاء من الصحابة واألئمة :أنو يكرب من فجر يوـ عرفة إىل آخر أياـ التشريق عقب

كل صالة)(.)186

وأما بالنسبة للمحرـ ،فمن صالة الظهر يوـ النحر ،إىل آخر صالة عصر من آخر أياـ التشريق.
ثانياً  :الدليل

الم ِحل يبتدئ من صالة الفجر يوم عرفة ،إلى صالة العصر في اليوم الثالث
الدليل على أن تكبير ُ
( :فأما من فِ ْع ِل عمر(،)187من أيام التشريق :ما صح عن كبار الصحابة ،قاؿ احلاكم -

( )183اإلعالـ ) ،(139/4اإلفصاح ( ،)232 /2ادلغٍت ).(192/7
( )184فتح الباري ).(411/1
( )185الشرح ادلمتع البن عثيمُت ).(128 /3
( )186رلموع فتاوى ابن تيمية.( 110/14) ،
( )187أخرجو ابن أيب شيبة ) ،(211/1والبيهقي ُب السنن الكربى ) ،(724/7وقد صححو احلاكم )،(199/2
والراجح أنو ضعيف ،بل قاؿ الذىيب ُب التلخيص (( :)479 / 2بل خرب واه ،كأنو موضوع).

كتاب الصالة (باب صالة العيدين)
()190
()189
()188
فصح عنهم التكبَت ،من غداة عرفة،
وعلي  ،وعبد اهلل بن عباس  ،وعبد اهلل بن مسعود َّ ،

إىل آخر أياـ التشريق)(.)191
وقاؿ احلافظ ابن حجر

( :وأصح ما ورد فيو عن الصحابة :قوؿ علي ،وابن مسعود ،إنو من صبح

يوـ عرفة إىل آخر أياـ مٌت .أخرجو ابن ادلنذر وغَته - ،واهلل أعلم .)192()-

الدليل على توقيت تكبير المحرم من بعد صالة ظهر يوم النحر :قالوا :ألنو قبل ذلك مشغوؿ

بالتلبية  ،أوؿ صالة بعد قطع التلبية الظهر ،وغَتىم يبتدئ من يوـ عرفة لعدـ ادلانع(.)193
ثالثاً  :الترجيح

الراجح أنو ال بأس أف يكرب احملرـ من صالة الفجر وال ينكر عليو  ،بدليل ما ثبت ُب البخاري عن
ِ
ٍ
ِ
ِ ِِ ِ
اؿ  :سأَلْت أَنَس بن مالِ ٍ
ف
ك َوَْحن ُن َغاديَاف م ْن م ًٌت إِ َىل َعَرفَات َع ْن التَّػ ْلبِيَة َكْي َ
ُزلَ َّم ُد بْ ُن أَِيب بَ ْك ٍر الثػَّ َقف ُّي قَ َ َ ُ َ ْ َ َ
اؿَ :كا َف يػُلَ ِّيب الْ ُملَ ِّيب َال يػُْن َك ُر َعلَْي ِو َويُ َكبِّػ ُر ال ُْم َكبِّػ ُر فَ َال يػُْن َك ُر َعلَْي ِو
َّيب  - ^ -؟ قَ َ
صنَػعُو َف َم َع النِ ِّ
ُكْنتُ ْم تَ ْ
)

ث ،أ َْو يَ ْخ ُر ْج ِم َن ال َْم ْس ِج ِد )
ضاهُ َما لَ ْم يُ ْح ِد ْ
قولو  ( :وإن نَ ِسيَوُ قَ َ
أوالً  :صورة المسألة

أي :إف نسى التكبَت ادلقيد ،وىو ما يزاؿ مكانوُ ،ب دبر الصالة ادلكتوبة ،فإنو يقضيو ،ولو تكلم ما مل

يطل الفصل عرفاً ،إال أنو يستثٌت من مشروعية القضاء ثالثة أحواؿ ،قاؿ ادلؤلف( :ما مل زندث ،أو سنرج
من ادلسجد) ،والثالث :أف يطوؿ الفصل عرفاً.
ثانياً  :الدليل

الدليل على أنو يجوز قضاء الذكر في حالة النسيان ما دام المصلي في مكانو :فألنو مل يزؿ ُب دبر

الصالة ادلكتوبة.
الدليل على أن المحدث ال يقضي :ألف الذكر تبع للصالة ،واحلدث مبطل ذلا ،فكاف قاطعاً للصالة،

ودلا ىو تبع ذلا من باب أوىل.

( )188أخرجو ابن أيب شيبة ) ،(213/1واحلاكم وصححو برقم ،)199( :والبيهقي ) ،(724/7وصححو النووي
ُب اجملموع ) ،(73/3وقاؿ األلباين ُب إرواء الغليل )( :(213/7وقد صح عن علي  -رضي اهلل عنو .))-
( )189أخرجو ابن أيب شيبة )  ،(213/1والبيهقي ) ،(724/7واحلاكم وصححو ) ،(199/2وصححو النووي
ُب اجملموع ) ،(73/7وقاؿ األلباين ُب إرواء الغليل )( :(213/7وسنده صحيح).
( )190أخرجو احلاكم وصححو )  ،(199/2وصححو النووي ُب اجملموع ).(73/3
( )191أخرجو احلاكم ).(199/2
( )192فتح الباري ).(411/1
( )193ادلغٍت ) .(189/7
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الدليل على أن الخروج من المسجد ،وطول الفصل يمنعان القضاء :فألف الذكر سنة فات زللها
بذلك ،فلم تشرع ُب غَته إال بدليل آخر ،ومل يأت.
ثالثاً  :الترجيح

القوؿ الراجح  -واهلل أعلم  -أف التكبَت ادلقيد يسقط بطوؿ الفصل ال باحلدث؛ ألف الذكر ال تشًتط لو
الطهارة وال خبروجو من ادلسجد ،وىو ما اختاره ابن قدامة –

.)194(-

قولو  ( :والَ يس ُّن َع ِقب صالَةِ ِع ٍ
يد )
َ َ
َ َُ

أوالً  :صورة المسألة
أي :ال يسن لو أف يكرب التكبَت ادلقيد بعد صالة عيدي الفطر ،واألضحى.
ثانياً  :الدليل

ألف الوارد عن الصحابة -

 -إدنا ىو التكبَت خلف الصلوات اخلمس ادلفروضة ،وصالة العيدين

ليستا من الصلوات ادلكتوبة فال يكرب بعدذنا ،وألهنما كذلك كانتا أشبو بالنوافل(.)195

ثالثاً  :الترجيح

الراجح – واهلل أعلم  -أنو يكرب بعد صالة عيد األضحى ،وقبل أف يبدأ اإلماـ ُب اخلطبة؛ ألف صالة
العيد صالة مفروضة على الكفاية ،فيسن ذلا التكبَت كغَتىا من الصلوات ادلفروضة ،قاؿ ابن قدامة –
( :قاؿ القاضي :ظاىر كالـ أمحد أنو يكرب عقيب صالة العيد ،وىو قوؿ أيب بكر؛ ألهنا صالةمفروضة ُب مجاعة فأشبهت الفجر)ٍ ،ب ذكر ابن قدامة القوؿ الثاين – وىو ادلذىب – ٍب قاؿ( :واألوؿ

أوىل؛ ألف ىذه الصالة أخص بالعيد ،فكانت أحق بتكبَته) (.)196
ِِ
قولو  ( :و ِ
الح ْم ُد» )
ص َفتُوُ َش ْفعاً« :اهللُ أَ ْكبَػ ُر اهللُ أَ ْكبَػ ُر ،الَ َ
إلو إِالَّ اهللُ ،واهللُ أَ ْكبَػ ُر اهللُ أَ ْكبَػ ُرَ ،وللَّو َ
َ
أوالً  :صورة المسألة
أي صفة التكبَت عند أيب حنيفة وأمحد أف يُقاؿ شفعاً ،ال وتراً ،وال ثالثاً نسقاً كما ىو مذىب مالك،

والشافعي( ،)197وىو أف يقوؿ( :اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،ال إلو إال اهلل ،واهلل أكبر ،اهلل أكبر ،وهلل

( )194ادلرجع السابق.
( )195ادلغٍت (.)143 / 1
( )196ادلغٍت (.)143 / 1
( )197اإلفصاح (.)230 /2
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الحمد) ،قاؿ ابن قدامة -

( :-وىذا قوؿ :عمر ،وعلي ،وابن مسعود ،وبو قاؿ الثوري ،وأبو

حنيفة ،وأمحد ،وإسحاؽ ،وابن ادلبارؾ إال أنو زاد :على ما ىدانا .)..
ثانياً  :الدليل

الدليل على تشفيع التكبير :ما رواه ابن أيب شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود -

( :-أنو

كاف يكرب أياـ ال تشريق يقوؿ( :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل
احلمد)(.)198

ثالثاً :الترجيح

الراجح  -واهلل أعلم  -أف األمر ُب التكبَت واسع فكل ما ورد عن الصحابة فهو حسن؛ ألف الذي
 -قد أخذوا ىذا عن الرسوؿ - ^ -

يغلب على الظن أف الصحابة -
ومن تلك الصيغ الواردة عنهم(: )199
كاف عبد اهلل بن مسعود -

 -يقوؿ( :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب،

وهلل احلمد)( ،)200وكاف ابن عباس -

 -يقوؿ( :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد ،اهلل

أكرب وأجل ،اهلل أكرب على ما ىدانا)( ،)201وكاف سلماف -

أكرب كبَتاً)( )202قاؿ الصنعاين -

 -يقوؿ( :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل

( :-وُب الشرح صفات كثَتة عن عدة من األئمة وىو يدؿ على

التوسعة ُب األمر؛ وإطالؽ اآلية يقتضي ذلك)( ،)203قاؿ ابن تيمية( :وصفة التكبَت ادلنقوؿ عن أكثر

( )198أخرجو ابن أيب شيبة ،(218/1) ،وقاؿ األلباين ُب إرواء الغليل( :(213/7) ،وإسناده صحيح ،ولكنو ذكره
ُب مكاف آخر بالسند نفسو بتثليث التكبَت).
( )199انظر  :رسالة احملدث عبد اهلل السعد :أحكاـ عشر ذي احلجة )ص .(13
( )200مصنف ابن أيب شيبة.( 213/1) ،
( )201أخرجو البيهقي ُب السنن الكربى ) ،(723/7وقاؿ األلباين ُب إرواء الغليل )( :(213/7وسنده صحيح
أيضاً).
( )202رواه البيهقي ُب الكربى ) ،(721/7وقاؿ ابن حجر ُب فتح الباري( :(411/1) ،وأما صيغة التكبَت فأصح
ما ورد فيو :ما أخرجو عبد الرزاؽ بسند صحيح عن سلماف ،قاؿ :كربوا اهلل :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب كبَتاً).
( )203سبل السالـ ) ،( 143/7وذكر ابن عثيمُت  -رمحو اهلل – ُب الشرح ادلمتع ( )232 - 230 / 3أف صفة
التكبَت فيها ثالثة أقواؿ ألىل العلم :األوؿ :أنو شفع( :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب اهلل أكرب ،وهلل
احلمد) .الثاين :أنو وتر( :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب وهلل احلمد).
الثالث :أنو وتر ُب األوىل شفع ُب الثانية( :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل
احلمد)ٍ .ب قاؿ :وادلسألة ليس فيها نص يفصل بُت ادلتنازعُت من أىل العلم ،وإذا كاف كذلك فاألمر فيو سعة ،إف
شئت فكرب شفعاً ،وإف شئت فكرب وتراً ،وإف شئت وتراً ُب األوىل وشفعاً ُب الثانية.
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الصحابة :قد روي مرفوعاً إىل النيب – ^ ( :-اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب،
وهلل احلمد) وإف قاؿ اهلل أكرب ثالثاً جاز ،ومن الفقهاء من يكرب ثالثاً فقط ،ومنهم من يكرب ثالثاً
ويقوؿ :ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو ادللك ولو احلمد وىو على كل شيء قدير)(.)204
فائدة  :الجهر بالتكبير
قاؿ ابن تيمية –

 ( :-ويشرع لكل أحد أف رنهر بالتكبَت عند اخلروج إىل العيد ،وىذا باتفاؽ

األئمة األربعة) ( )205دلا صح عن ابن عمر –

 -موقوفاً أنو (كاف رنهر بالتكبَت يوـ الفطر ،ويوـ

األضحى إذا غدا إىل ادلصلى حىت سنرج اإلماـ فيكرب بتكبَته)(.)206

وأما النساء فيكبرن بخفض الصوت  :ما جاء ُب الصحيحُت من حديث أـ عطية قالت( :حىت خنرج
ويدعن بدعائهم) (.)207
احلُيّض في ُك ّن خلف الناس ،فيكربف بتكبَتىم
ّ

( )204رلموع الفتاوى ) . (110/14
( )205الفتاوى) (110/14
( )206قاؿ األلباين ُب سلسلة األحاديث الصحيحة (( :)210/2أخرجو الفريايب ُب كتاب أحكاـ العيدين بسند
صحيح ،ورواه الدارقطٍت ( )280وغَته بزيادة( :ويوـ األضحى) وسنده جيد).
( )207أخرجو البخاري ( ،)932ومسلم (.)890

