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  . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 . فيهما يوجِز ركعتينِ يصلِّي حتى يجلس لم يخْطُب واإلمام دخََل ومن : اهللا رحمه المؤلف قال����

  : الخطبة أثناء المسجد تحية

 ألن ؟ ركعتين يصلي إنه أم ، الخطبة استماع أجل من يجلس فهل ، يخطب واإلمام المسجد الرجل دخل إذا
َ�    �َ	��������َ	��������َ	��������َ	�������{{{{ يقول تعالى اهللاِ��َِ��َِ��َِ�    ِ�ْ���ِ�ْ���ِ�ْ���ِ�ْ���    ������������������� تحية عنه تسقط فهل ، واجب واستماعها الخطبة حضور أن وتقدم }}}}�

  : قولين على خالف فيها المسألة هذه ؟ ال أم يصليها وال المسجد

 ، فيها ويوجز المسجد تحية يصلي أن بد ال فإنه يخطب واإلمام المسجد دخل إذا الرجل أن : األول القول
 الحسن القول هذا إلى وذهب ، اهللا شاء إن آخر موضع في لها نتعرض ، أخرى مسألة هذه ؟ واجبة هي وهل

  . والحنابلة الشافعية ومذهب ، المنذر وابن ، ثور وأبي إسحق رأي وهو عيينة بن وسفيان

  : األدلة

�ذא[ :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن : عنه اهللا رضي جابر عن :األول الدليل���א� 
&���وמ��$#د"מ� �


	�מ�$(� -]�����
��و��� وز��"&��ن�����"��،��(ط)�وא'
�מ�. � �

�]���(�:�ل�;�:�ل�)�.��8ن����$3���7(����ل�א� 
&���وמ�א���س��(ط)�	�מ�و�4��-�א��-�3��2وא����01 ل� �

�א�1(�����=>�]��"&��ن����"��:מ �

 

 قاعد وسلم عليه اهللا صلى والنبي الجمعة يوم جاء عنه اهللا رضي الغطفاني سليكا أن ، جابر عن :الثاني الدليل
�،�;�:�:�ل�؟��"&��ن�$�"&7[ : وسلم عليه اهللا صلى النبي له فقال ، يصلي أن قبل سليك فقعد ، المنبر على

   .مسلم أخرجه]����
��و� وز�[
	�מ��=>�و�4�،�0��-�
�=ق]����"&�
��:מ�:�:�ل
  . يخطب واإلمام المسجد تحية بصالة الرجل أمر وسلم عليه هللا صلى النبي أن : االستدالل وجه

 صلى النبي أن : فالجواب ! المنبر على قاعدا كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن الحديث في : قائل قال فإن
 في المؤذن يأخذ حينما أو ، الخطبتين بين قاعدا يكون أن فيحتمل ، المنبر على قاعدا كان إذا وسلم عليه اهللا

  . الركعتين من ينتهي أن قبل المؤذن سينتهي فإنه ركعتين في شرع إذا اإلنسان أن المعلوم ومن ، األذان

�د(ل��ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، الصحيح في المشهور قتادة أبي حديث عموم :الثالث الدليل

 ]��.�"&��ن��3��0#���2 �س���8א�
	 د�$#د"מ

 عن مروي وهذا ، يجلس بل ، يصلي ال فإنه ، يخطب واإلمام المسجد دخل إذا الرجل أن : الثاني القول
  . والمالكية الحنفية مذهب وهو ، والليث والثوري وقتادة والنخعي سيرين ابن عن ، السلف من طائفة
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  : األدلة

 فقال ، يخطب وسلم عليه اهللا صلى والنبي جاء رجال أن ، بسر بن اهللا عبد حديث من روى ما :األول الدليل
�و@���7@ذ����7د�א �س[ له  ، واأللباني خزيمة ابن وصححه ، والنسائي داود وأبو أحمد إلماما أخرجه�]

 غير المسجد تحية أن على يدل وهذا ، المسجد بتحية يأمره ولم ، بالجلوس فأمره ، العلم أهل من وطائفة
  . يخطب واإلمام دخل لمن مشروعة

 أشياء تحتمل األعيان وقضايا ، عين قضية هذه بأن : بالحديث االستدالل عن ولاأل القول أصحاب وأجاب
 لكن ، بها ندري ال قد ، كثيرة احتماالت يحتمل ، قبل من المسجد تحية صلى قد الرجل أن تحتمل فقد ، كثيرة
 ، بالجلوس أمر وهنا ، وجابر سليك حديث في كما ، بالصالة وأمر وسلم عليه اهللا صلى النبي من قول عندنا
 على يدل ، صحيح صريح قول فإنه ، األول بخالف ، كثيرة احتماالت تحتمل ، عين قضية الحديث فهذا

  . المسجد بتحية باإلتيان األمر

 فكان ، االستماع عن المصلي هذا ستشغل الصالة ألن ؛ الصالة من أفضل للخطبة االستماع أن :الثاني الدليل
 المسجد تحية على االستماع فليقدم ، استماعها وجب أمرها والخطبة ، الصالة عدمو بالجلوس مأمورا اإلنسان

  . فيها الخالف وقع التي

 بهاتين باألمر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ثابت نص عندنا ، النص مقابل في تعليل هذا بأن : وأجيب
  . النص فيقدم ، الركعتين

 : فقالوا ، وغيرهم كالظاهرية ، الحديث هذا من المسجد تحية وجوب إلى ذهب من العلم أهل من إن : يقال ثم
 واستماع ، ركعتين بصالة ، يخطب واإلمام الجمعة يوم الداخل يأمر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي كان إذا

 واجب فعل أجل من إال ، الواجب ترك يمكن ال ألنه ؛ واجبة المسجد تحية أن على يدل فهذا ، واجب الخطبة
  . آخر

   : الراجح

 ولكن ، ركعتين يصلي فإنه ، يخطب واإلمام ، الجمعة يوم المسجد دخل من أن ، أعلم واهللا ، األول القول هو
 لألدلة ؛ الراجح هو فهذا ، فيهما يطيل وال ، يخففهما أي) فيهما وليتجوز (وسلم عليه اهللا صلى النبي قال كما
 والتعليالت ، المحتملة النصوص على مقدمة وهي ، المراد يف نص فإنها ، القول أصحاب بها استدل التي
  . النص مقابل في التي

  .يكَلِّمه ِلمن أو له إال يخْطُب واإلمام الكالم يجوز وال  :اهللا رحمه قال����

   .جدا مهمة فروع ولها ، كثيرا الناس إليها يحتاج التي المسائل من هذه

  : الخطبة سماع أثناء الكالم

  : قولين على خالف فيها المسالة هذه
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 مسعود وابن ، عمر وابن عثمان عن مروي وهذا ، اإلمام كالم يسمع لمن الكالم يجوز ال أنه : األول القول
 .  المذهب من الصحيح على والحنابلة ، القديم في والشافعية والمالكية الحنفية ، الجمهور مذهب وهو ،

  : األدلة

�7�ذא[ :قال وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن :األول الدليل�:�A1#�3��73�$وמ���

�&
 جاء أنه ذلك على والدليل ، الجمعة أجر ذهاب باللغو والمراد ، عليه متفق]��Bو���7د��(ط)�وא'
�מ�א� 
��:�)��(ط�2$و��B��و
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى بيالن أن ، حسن بإسناد داود وأبي خزيمة ابن حديث في

  . الجمعة أجر عليه فيذهب ]>��א� 
&�-�"���7א���س

�ُ�ُ��    ��������{{{{ منه فائدة ال كالما قلت) : لغوت (وسلم عليه اهللا صلى قوله بأن : نوقش������ ��ُ�ُ������� ��ُ�ُ������� ��ُ�ُ�������     ��ّ����ّ����ّ����ّ��    ِ�ْ"��	ِ#ِ�ْ"��	ِ#ِ�ْ"��	ِ#ِ�ْ"��	ِ#    �$���$���$���$��    ��ُ%�&	�'� َ(��ُ%�&	�'� َ(��ُ%�&	�'� َ(��ُ%�&	�'� َ({{{{ ، 

 ال : بيته في الرجل قول "عنها اهللا رضي عائشة قالت كما ، منه فائدة ال يالذ الباطل الكالم باللغو والمراد
  . به يشعر أن بدون اإلنسان لسان على يدور الذي الكالم أي" واهللا وبلى ، واهللا

 صلى النبي أن ، خزيمة ابن وحديث ، والمتقدم داود أبي حديث في جاء قد بأنه : للغو تفسيرهم على ويرد
 ذهب قد الجمعة أجر أن على فدل ]>��א� 
&�-�"���7א���س��:�)��(ط�2$و��B��و
ن[ قال وسلم عليه اهللا

 : فالجواب ؟]��-� 
&����8�B��و
ن[ وسلم عليه اهللا صلى النبي بقول نستدل ال لماذا : بعضكم يقول وربما ،
 االستدالل فكان ، سلمو عليه اهللا صلى النبي عن تثبت ال ، ضعيفة أنها العلم أهل بعض يرى الزيادة هذه أن

   .أولى خزيمة وابن داود أبي بحديث
�� ل�،��=����C8Cא� 
&���#��[ قال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ،عمرو بن عبداهللا عن :الثاني الدليل 

�D��#و�B�1�،و�Dو�-<#����
 العراقي إسناده وجود ، النووي وصححه ، داود وأبو أحمد اإلمام أخرجه ]..
 ، جمعته من أجر له ليس والذي ، يلغو الجمعة يوم المتكلم أن على فدل ، أعلم واهللا صحيح هوف ، وغيره

 . يجوز ال حرام الجمعة يوم الكالم أن على يدل وهذا ، محرم فعل على إال يعاقب ال أنه المعلوم ومن

�א� 
&���وמ��"�מ�
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنهما اهللا رضي عباس ابن عن :الثالث الدليل


Cل���و�،��(ط)�وא'
�מ"���
 اإلمام أخرجه ، ] 
&���-���	�7$��73�-���ول�وא�ذ��،�$	=��א��#
ل�א�#
 يفسر وهو : قال ، به بأس ال بإسناد أحمد رواه : المرام بلوغ في اهللا رحمه حجر ابن عنه وقال ، أحمد

 الجمعة يوم أنصت كلصاحب تلق إذا (قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عليه المتفق ، هريرة أبي حديث
 أحمد رواه : قوله في وانتقد اهللا رحمه حجر ابن فيه عورض الحديث وهذا ،)  وتلغ فقد يخطب واإلمام
 بناء ضعيف فالحديث ، ضعيف وهو ، الهمداني سعيد بن مجالد رواية من ألنه : قالوا ، به بأس ال بإسناد
  . ذلك على

 ، قائم وهو تبارك الجمعة يوم قرأ سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أن :  كعب بن أبي عن :عالراب الدليل
 . اآلن إال أسمعها لم إني . السورة هذه أنزلت متى فقال . يغمزني ذر أبو أو الدرداء وأبو ، اهللا بأيام فذكرنا
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 من لك ليس أبي فقال ؟ تخبرني لمف السورة هذه أنزلت متى سألتك قال انصرفوا فلما . أسكت أن إليه فأشار
 أبي قال بالذي وأخبره . له ذلك فذكر سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى فذهب . لغوت ما إال اليوم صالتك

 من مجموعة صححه  ،ماجه وابن أحمد اإلمام أخرجه ]$3�01دق[: سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال. 
  .  )األرناؤوط وحسنه ، األلباني صححه(  أيضا العلم أهل

  . الجمعة يوم الكالم تحريم على تدل األحاديث هذه فمجموع

 فهو ، السلف من طائفة رأي وهذا ، جائز يخطب وهو اإلمام يسمع لمن الجمعة يوم الكالم أن : الثاني القول
  . رواية في والحنابلة الشافعية مذهب وهو ، والثوري ، والنخعي والشعبي ، جبير وابن ، عروة رأي

  : األدلة

 وتقطعت األموال هلكت : وسلم عليه اهللا صلى للنبي قال الذي الرجل في ، المشهور أنس حديث :األول الدليل
 فالرجل ، المطر بإمساك يدعو أن النبي يسأل غيره أو الثاني األسبوع في جاء ثم ، يغيثنا أن اهللا فادع ، السبل

   . يخطب واإلمام الكالم جواز على يدل مما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع تكلم جميعا الجمعتين في
 اهللا صلى اهللا ورسول القضاء دار نحو كان باب من الجمعة يوم المسجد دخل رجال أن : مالك بن أنس عن(

 األموال هلكت اهللا رسول يا قال ثم قائما سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فاستقبل يخطب قائم سلم و عليه
 أغثنا اللهم أغثنا اللهم ( قال ثم يديه سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فرفع . يغثنا اهللا فادع السبل قطعتوان

 وال بيت من سلع وبين بيننا وما قزعة وال سحاب من السماء في نرى ما واهللا وال أنس قال ) . أغثنا اللهم
 رأينا ما واهللا قال . أمطرت ثم انتشرت اءالسم توسطت فلما الترس مثل سحابة ورائه من فطلعت قال . دار

 قائم سلم و عليه اهللا صلى اهللا ورسول - الثانية يعني - الجمعة في الباب ذلك من رجل دخل ثم . ستا الشمس
 فرفع قال . عنا يمسكها اهللا فادع السبل وانقطعت األموال هلكت اهللا رسول يا فقال قائما فاستقبله يخطب
 ) . الشجر ومنابت األودية وبطون والظراب اآلكام على اللهم علينا وال حولينا اللهم ( لقا ثم يديه اهللا رسول

 )الشمس في نمشي وخرجنا فأقلعت قال

 حين ، سليك وحديث ،) ركعتين فصل قم : قال ، ال قال ؟ أصليت فالن يا (المتقدم جابر حديث :الثاني الدليل
  . يخطب واإلمام الكالم جواز على تدل لةاألد وهذه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي كلمه

 بالنصوص استدالال ، به بأس وال ، جائز معه أو له الخطيب مع الكالم بأن : بالحديث االستدالل ونوقش
 الكالم فيها جاء ونصوص ، مطلقا الكالم منعت نصوص ، قسمين على جاءت النصوص فإن ، بينها وجمعا

 فال ذلك سوى ما وأما ، إليه منهم أو ، للمخاطبين منه ، لخطيبا مع جوازه على يدل مما ؛ الخطيب مع
  . يجوز

  : الراجح
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 البينة الواضحة لألدلة ؛ يخطب وهو الجمعة يوم الخطيب يسمع لمن الكالم يجوز ال وأنه ، األول القول هو
  .حينذاك الكالم منع على تدل التي الصريحة الصحيحة

  : الخطيب يسمع ال لمن الكالم

 بشرط يتكلم أن لإلنسان يجوز بأنه يقال قد ، والترجيح واألدلة ، جدا قريب فيهما والخالف ، كالقولين نقوال
 ال أو ، بالعربية يخطب واإلمام ، العربية يعرف ال من مثل ، الناس يشغل وأال ، غيره على يشوش أال

 على الكالم يجوز فإنه ، يفهم ال ستمعوالم ، األردو أو ، مثال باإلنجليزية يخطب واإلمام ، اإلنجليزية يعرف
  . المأمومين يشغل أال بشرط ، الراجح

  : الخطبة في العاطس وتشميت السالم رد

  : الخالف فيها وقع ؟ غيره يشمته فهل اهللا فحمد عطس ولو ؟ السالم عليه يرد فهل شخص عليه سلم لو

 على والشافعية المالكية إليه ذهب ، يخطب إلماموا السالم رد وال العاطس تشميت يجوز ال أنه : األول القول
  . رواية في الحنابلة إليه وذهب ، الصحيح

  : األدلة

 سالم رد بين فرق وال ، نفسها األدلة ،) يسمعه لمن (يخطب واإلمام الكالم من منعت التي السابقة األدلة -
 على فتبقى ، مطلقا بالمنع جاءت النصوص ألن ؛ ممنوعة كلها بل ، المجرد الكالم وبين ، عاطس وتشميت
  . إطالقها

 وجه في والشافعية ، الكراهة مع الحنفية إليه وذهب ، العاطس وتشميت ، السالم رد يجوز أنه : الثاني القول
  . الحنابلة مذهب من الصحيح وهذا ،

  : األدلة

  . خطبته حال الخطيب يسمع لمن الكالم بجواز قالوا الذين أدلة -

  : الراجح

 مطلقة جاءت النصوص ألن ؛ األول القول على يخطب واإلمام العاطس تشميت وال ، السالم رد يجوز ال أنه
 وعلى ، العاطس يشمت أن وال السالم يرد أن لإلنسان يجوز فال ، وغيرهما وتشميت سالم بين تفرق لم

  . اللغو في غيره قعسيو أنه ذلك معنى ألن ، يسلم ال والداخل ، بالتحميد صوته يرفع أال العاطس

  : الخطبة في النبي على الصالة حكم

 من يوسف أبو إليه ذهب ، سرا الخطبة في وسلم عليه اهللا صلى النبي على الصالة تجوز أنه : األول القول
 الصالة جواز إلى جميعا فذهبوا ، اهللا رحمهم تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ، الحنابلة مذهب وهو ، الحنفية

 .  وسلم عليه اهللا صلى النبي على

  : األدلة
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 ، باإلسرار يقيدونها لكن ، االستماع صالتهم تفوت وال ، فيصلون ، رسوله على بالصالة وتعالى تبارك
 تشمته فإنك ، عطس من بخالف ، وتتابعه الخطيب مع وأنت ، الخطيب هو يصلي والذي ، سرا عليه فيصلي

 منخفض بصوت معه تصلي فأنت ، يصلي الذي هو الخطيب لكن ، فيشغلك عليه ترد سلم ومن ، وسيشغلك ،
 ، االستماع : األمرين بين فجمعت ، الخطبة من شيء تكيفو وال ، االمتثال لك ويحصل األمر فتجيب ،

  . وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى رسوله على بالصالة وتعالى تبارك اهللا أمر وامتثال

 الحنفية إليه وذهب ، الخطبة حال في وسلم عليه اهللا صلى النبي على الصالة تجوز ال أنه : الثاني القول
  . اهللا رحمهم

  : األدلة

 الخطبة ألن ؛ وسلم عليه اهللا صلى الرسول على الصالة من أفضل الخطبة إلى االستماع ألن :األول الدليل
 واجب بين األمر دار فإذا ، تقدم كما خالف فيها وسلم عليه اهللا صلى النبي على والصالة ، واجب استماعها
  . فيه المختلف على الواجب فيقدم ، فيه ومختلف واجب بين أو ، ومستحب

 ألن ؛ الخطيب عن ينشغل وال ، النبي على يصلي أن يستطيع ألنه ؛ معارضة ال : يقال بأن يناقش أن مكنوي
 ، آمين : فقال ، وسلم عليه اهللا صلى : الخطيب قال إذا أو ، عليه وسلم صل اللهم : يقول اإلنسان كون

  . معه متابعِ ألنه ، عنه وانشغال تخلف هناك فليس ، المراد له حصل

 في النبي على) ومالئكته اهللا إن (الصالة آية قرأ اإلمام أن فلو ، الصالة على الخطبة قياس :الثاني ليلالد
 ؟ يستعيد هل وعيد وآية ، يسأل هل وعد بآية مر إذا ، تقدمت المسألة وهذه ، المأموم عليه يصل لم ، الصالة

  . بينهم خالف فيه والفرض ، به بأس ال النفل في

  : الراجح

 النبي على يصلي أن له يجوز أصال : ويقال ، اإلمام عن ينشغل أال بشرط ، الفرض وفي النفل في يجوز هأن
  . اإلمام عن ينشغل أال بشرط ، الفرض في حتى

 امرئ أنف رغم [وحديث ، اآلية في جاء الذي لألمر امتثاال النبي على الصالة تجوز وأنه ، األول القول هو
 دام فما ، للخطيب االستماع عن ينشغل وال األمر يمتثل أن لإلنسان فيمكن] علي يصل ولم عنده ذكرت

 وهي ، أخرى مسألة إلى يرجع هذا ؟ ال أو يجب هل ، يصلي أن له فيجوز األمرين بين يجمع أن يستطيع
  . وسلم عليه اهللا صلى النبي على الصالة حكم

  : الخطبة في التأمين

  . الخطبة عن انشغال ثمة ليس ألنه ، اإلمام دعوة على بالتأمين بأس ال أنه : الحنابلة مذهب من الصحيح

 . وبعدها الْخُطبة قبَل ويجوز : قال����
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  : العلم ألهل قوالن ؟ اإلمام دخول حين من يجوز ال إنه أو ؟ وبعدها الخطبة قبل يتكلم أن يجوز هل

 فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور مذهب وهذا ، وبعدها الخطبة قبل كالمال يجوز أنه : األول القول
 أول في النبي على فيصلي ، الحنفية من يوسف وأبو الحسن بن ومحمد ، والحنابلة والشافعية المالكية مذهب

  . ينتهي حتى الخطبة في الكالم يبدأ حين من الكالم من ويمتنع ، وآخرها الخطبة

  : األدلة

 يوم أنصت لصاحبك قلت إذا (قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، السابق هريرة أبي حديث :األول لدليلا
  . يجوز فيها يبدأ أن قبل لكن ، الكالم يجوز ال الخطبة فحال) يخطب واإلمام الجمعة

 يخرج حتى جمعةال يوم  يصلون الخطاب بن عمر زمان كانوا أنهم " :مالك أبي بن ثعلبة عن : الثاني الدليل
 عمر وقام المؤذن سكت فإذا نتحدث جلسنا : - ثعلبة قال - المؤذن وأذن المنبر إلى وجلس خرج فإذا عمر
  .اهللا رحمه مالك اإلمام أخرجه " منا أحد يتكلم فلم سكتنا

  . الحنفية مذهب وهذا ، الخطبة تقضى حتى الدخول حين من الكالم يجوز ال أنه : الثاني القول

  : ةاألدل

 . الجمعة يوم اإلمام )اإلمام خروج بعد( دخول حين من الحديث يكرهان كانا ، عباس وابن عمر ابن أن -

 قول وهو ، عنه اهللا رضي هريرة أبي حديث وهو ، النص مقابل في الصحابة من اجتهاد هذا : يقال ولكن
 ما ، حجة الصحابة وقول ، مالك أبي بن ثعلبة حديث في كما ، أيضا آخرين صحابة أقوال مقابل في صحابي

  . آخر صحابي قول أو نصا يخالف لم

  : الراجح

 ، يجوز فإنه وبعدها الخطبة قبل أما ، خطبته في الخطيب بدأ إذا الممنوع وأن ، أعلم واهللا األول القول هو
 بين لكالما يجوز أنه الحنابلة مذهب من والصحيح الراجح ، العلماء بين طويل خالف فيه الخطبتين وبين

  . الخطبتين

 العيدين صالة

 ، مرة بعد مرة والرجوع ، التكرار وهو العود من مأخوذ ، عودا يعود عاد من والعيد ، عيد تثنية : العيدين
 ومن ، عيدا  فسمي ، مرة سنة كل في يعود ألنه ؛ اليوم هذا على علما وأصبح ، المكان أو للزمان كان سواء
 عليه اهللا صلى النبي فإن ، عيدين وجل عز لها جعل أن ، المرحومة األمة هذه ىعل وتعالى تبارك اهللا فضل
�3��2א�����01�ل�،�$�4�دDמ�
ن�$�-��ذ"�وא�Dذא�
�[ فقال ، يومين في يلعبون ووجدهم ، المدينة قدم ، وسلم


��(��א��1
��$1د�"מ�:د�א��-��ن�،�و	�מ�4��-�א��-��
 ألهل كان : قال مالك بن أنس عن[ ]وא�2#�Eא�=ط��
 يومان لكم كان قال المدينة سلم و عليه اهللا صلى النبي قدم فلما فيهما يلعبون سنة كل في يومان الجاهلية
   ]األضحى ويوم الفطر يوم منهما خيرا بهما اهللا أبدلكم وقد فيهما تلعبون
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�+ُ%ْ'��ُ��ْ{{{{ الصيام بعد : األولى المناسبة ، عظيمتين مناسبتين بعد يأتي عيدنا ، بدعي ال شرعي عيد وعيدنا �.ْ��ُ��'ْ%ُ+��.ْ��ُ��'ْ%ُ+��.ْ��ُ��'ْ%ُ+��.    
�?)@��ْ��?)@��ْ��?)@��ْ��?)@��ْ�    ْ�.��23َ%ُ+��.ْ�.��23َ%ُ+��.ْ�.��23َ%ُ+��.ْ�.��23َ%ُ+��.    ���ّ����ّ����ّ����ّ�    �َ��1�َ��1�َ��1�َ��1    	�-	�-	�-	�-    ��ُ���@�A��ُ���@�A��ُ���@�A��ُ���@�A    ��ُ%����َ�.��ُ%����َ�.��ُ%����َ�.��ُ%����َ�.    �*.��ُ%�Bَ>�*.��ُ%�Bَ>�*.��ُ%�Bَ>�*.��ُ%�Bَ>{{{{ وهو ، العظام الدين أركان من ركن بعد يأتي عيد فهو 

 يالت ، المباركة المعظمة الحجة ذي عشر بعد يأتي األضحى عيد ،) الصيام (الدين أركان من الرابع الركن
����ن�א�3���Fא�&
ل�$��מ�
ن�
�[ الصحيح في عباس ابن حديث في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عنها قال

(#$�2��
ن�א��-��GذDמ���E&���א�وא�،�א��د�و;�:�:�� ��1ل���0א	-���א��ول��	-����ل�؟�א�د�و;�:�:�� ��0א��


ن��� ��و�מ�،�و�=	-�1
��-�(�ج�� ل��;�،�א��-�	�1ل�A�ذ�� ، عظيمتين مناسبتين بعد يأتيان فهما ، ]0�1
 النفوس تكفي الجمعة مع العيدان هذان ، المتكرر األسبوعي الجمعة عيد وهو ، الثالث العيد مع العيدان وهذا

 بالشقاء يعود بدعة فهو عليها زاد وما ، والسرور الفرح من ، حظها منها النفس وتأخذ ، النفوس وتريح ،
 على زائدا عيدا الناس أحدث وإذا ، بخير يأتي وال ، بالشر يأتي بدعة وباب ، الناس وعلى النفس على واأللم

 احتفالهم من أشد البدعي الوطني بالعيد اآلن الناس فاحتفال ولهذا ؛ األصلي عيدهم بركة ذهبت ، األعياد هذه
 راحتها فيه تجد الذي ، الشديد الفرح ذاك تفرح ال الشرعي العيد في النفوس فأصبحت ، الشرعي بالعيد

 في اهللا حفظه فوزان بن الشيخ أفتى وقد ، الشقاء لها يسبب وهو ، البدعي العيد عن وتبحث ، وسرورها
 تشبها يكون أن وإما ، بدعة يكون أن إما : أمرين بين يدور هو : فقال الوطني العيد عن سئل لما ، عنيزة

 والحب واألم المعلم عيد وال ، شجرة عيد ال ، عيد بأي لنا حاجة فال ، وكتابة صوتا موجودة وفتواه ، بالكفار
 شرعها الذي ألن ؛ إبليسية شيطانية أعياد هي أعياد الثالثة سوى ما ألن ؛ كلها هذه في حاجة لنا ليس ،

 عبادة أصبح فإن ، عبادة يصبح لم ما محمود شيء فهو ، وطن أو بلد أو دولة بتأسيس الفرح وأما ، الشيطان
 يجعل ولم ، البلدان أعظم وهي مكة فتح ، وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ الممنوع إلى مشروعال من انقلب
 من األرض وجه على قامت التي الدول أعظم هي ، المدينة في عظيمة دولة وأقام ، العظيم الفتح لهذا يوما
 األدلة من ذلك وغير ، عيدا لها وسلم عليه اهللا صلى النبي يقم لم ذلك ومع ، تفنى أن إلى األرض خلقت حين

 النفس وإعطاء ، واللهو البهجة من المسلمين يكفيان اللذان ، المباركان العظيمان العيدان هذان عندنا فنحن ،
  . والسرور الفرح من حظها

    .كفاية فَرض وهي : اهللا رحمه قال����

  . واإلجماع والسنة بالكتاب مشروعة العيد صالة

  : الكتاب أما

���    �D2#�;C�0َ�;C�0َ�;C�0َ�C�0َ;{{{{ وتعالى تبارك اهللا فقول�D2#����D2#����D2#���    ���E&ْ��.���E&ْ��.���E&ْ��.���E&ْ��.{{{{ أن إلى وغيرهما، ، وعطاء كعكرمة ، المفسرين من طائفة ذهب 

  .العيد صالة هنا بالصالة المراد

  :  السنة ومن
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 السنة من ، وسلم عليه اهللا صلى النبي وفعله ، العيد وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة في السنة تواترت -
 وإلى ، زماننا إلى العيد صالة على المسلمين عمل واستمر ، بعده من الراشدون وخلفاؤه هو ، للهجرة الثانية

 شعائر من وأنها ، العبادة هذه مشروعية على يدل هذا على المسلمين وتتابع ، اهللا عند والعلم الساعة قيام
  . يلقل بعد سيأتينا كما ، الظاهرة الدين

  : اإلجماع وأما

 عليه اهللا صلى النبي صالة في منها جملة ستأتي والنصوص ، العيد صالة مشروعية على األمة أجمعت فقد
  . وسلم

  . كفاية فَرض وهي : اهللا رحمه قال����

 مكلف كل من فعله يطلب الذي وه العين وفرض ، الفاعل عن النظر بغض فعله طلب ما : هو الكفاية فرض
  . الباقين عن الطلب سقط البعض به قام إذا الذي هو : األصوليون يقول كما الكفاية وفرض ، بعينه

  : أقوال ثالثة على فيه مختلف العيد صالة وحكم

 عند الصحيح القول وهو ، رواية في الحنفية إليه ذهب ما وهذا ، مؤكدة سنة العيد صالة أن : األول القول
  . رواية في والحنابلة الشافعية ومذهب ، المالكية

  : األدلة

 ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى رجل جاء "قال أنه ، عنه اهللا رضي ، اهللا عبيد بن طلحة عن :األول الدليل
 ، الةالص عن أخبرني اهللا رسول يا : فقال ، يقول ما يفقه وال ، صوته دوي يسمع ، الرأس ثائر نجد أهل من

 آخر وفي ، عليه متفق ]�طوع�$ن��;�،�;�:�:�ل�؟�D��I��4�D�0ل�:�:�ل�،�وא������א��وמ��3�0�وא�7(
س[ فقال
 اهللا صلى النبي وأقره ، صلوات خمس على يزيد لن إنه أي ، عليها أزيد ال بالحق بعثك والذي : قال الحديث

 وغيرها الكسوف صالة في به وسيستدلون ، عيدال صالة وجوب عدم على دليل فهذا ، هذا على ، وسلم عليه
  . يجب فال سواها ما وأما ، فقط صلوات الخمس إال اإلنسان على يجب ال أنه ،

 وسلم عليه اهللا صلى النبي وأجابه ، والليلة اليوم أعمال عن سأل الرجل هذا بأن : بالحديث االستدالل ونوقش
  . الحول أعمال من هو وإنما ، والليلة اليوم عمل من ليس والعيد ، والليلة اليوم عمل عن ،

 كان ألنه ، الرجل هذا يجب لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إن : قالوا ، بعضهم ذكره آخر جواب ويوجد
 ، االستيطان صحتها شرط من ألن ، عليهم تجب ال الصحراء في الذين واألعراب ، نجد أهل من أعرابيا

  . عليه تجب ال الرحل البدو مع كان إذا وهو

���0א�&1د�4��2א��-��ن"�3�1�وא�7(
س[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عبادة عن: الثاني الدليل

 فليست صلوات الخمس على زيادة هناك ليس أنه : معناه ، صحيح بإسناد داود أبو أخرجه ]وא������א��وמ
  . مؤكدة سنة أو ، سنة هو بل ، بواجبة
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 اليوم أعمال ذكر وسلم عليه اهللا صلى النبي إن : يقال أن ، السابق كالجواب بالحديث االستدالل عن وأجيب
  . تذكر فلم الحول أعمال وأما ، والليلة

 ، رواية في والحنابلة ، قول في والمالكية ، الحنفية إليه وذهب ، عين فرض العيد صالة أن : الثاني القول
 . عين فرض العيد صالة أن ، اهللا رحمه شيخنا يهإل ومال ، تيمية اإلسالم شيخ اختيار وهو

  : األدلة

���    �D2#�;C�0َ�;C�0َ�;C�0َ�C�0َ;{{{{ اآلية :األول الدليل�D2#����D2#����D2#���    ���E&ْ��.���E&ْ��.���E&ْ��.���E&ْ��.{{{{ فصالة ، فصل يقول وجل عز واهللا ، العيد صالة بالصالة والمراد قالوا 

  . واجبة العيد

 وإال ، العيد صالة أي) فصلِّ (بـ المراد أن في المفسرين أقول من قول التفسير هذا بأن : االستدالل نوقش
   . القول هذا غير للمفسرين أخرى أقواال هناك فإن

 الحيض تخرجف  ،نخرج أن وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ناأمر "، عنها اهللا رضي عطية أم عن :الثاني الدليل
 ، عليه متفق"  المصلي ويعتزلن ، ودعوتهم المسلمين جماعة يشهدنف الحيض فأما ، الخدور وذوات والعواتق
 مما ، بالخروج مأمورة هي ذلك ومع ، الصالة عليها تجب ال والحائض ، الحيض بإخراج أمر فيه والحديث

  . الرجال على الصالة وجوب على يدل

 فإنه ، اليوم ذلك في العظيمة الدعوة ويحضرن ، المسلمين يشهدن أن أجل من بإخراجهن األمر بأن : ونوقش
 اهللا صلى النبي قدم ولهذا ؛ مطلوب مقصد وهذا ، الفرحة أجل ومن ، الدعاء بإجابة وحري ، الجوائز يوم

 يشهدوا كي : العلماء ذكر التي الحكم من ، الليل آخر في الجمار ليرموا مزدلفة من الضعفة ، وسلم عليه
 ، رميهم من هواينت لم وربما ، مشغولين يكونون قد أنهم مع ، به فيفرحون ، األضحى يوم ، الناس مع العيد
 ، مالبسهم ويلبسون ويحلقون ، ويسعون ، يطوفون ويذهبون سيرمون ألنهم ، الناس مع العيد يشهدون لكنهم

 من ينتهي حتى ، الفرحة تلك يفرح ال فإنه ، محرما اإلنسان كان إذا ما بخالف ، الناس مع العيد ويشهدون
   . العيد يوم أنساك من وينتهي ، عنه اإلحرام لباس نزع

  .الراشدون وخلفاؤه هو عليها وداوم فعلها وسلم عليه اهللا صلى النبي أن: الثالث الدليل

 عند قول وهو ، المالكية وبعض ، الحنفية بعض إليه وذهب ، كفاية فرض العيد صالة أن : الثالث القول
  . الحنابلة مذهب وهو ، الشافعية

  : األدلة

 قال من بأدلة واجبة هي : فقالوا ، بينها وجمعوا ، بالسنية قال ومن لعينا بفرضية قال من أدلة :األول الدليل
 بين فجمعوا ، المؤكدة والسنية باالستحباب قال من ألدلة ؛ العينية سبيل على الوجوب وليس ، العين بفرضية

 على هاأن على بل ، العين فرض سبيل على واجبة ليست لكن ، واجبة أنها هذا من ينتج : وقالوا ، النصوص
  . الكفاية سبيل
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 كوجوب واجبة ليست الجملة في الظاهرة الدين وشعائر ، الظاهرة الدين شعائر من العيد صالة :الثاني الدليل
 فرضي وليسا ، كفاية فرضا أنهما : الراجح على واإلقامة فاألذان ، واإلقامة األذان : مثل ، األخرى األعمال

 . عين

  : الراجح

 فهو ، شيخنا ذكر كما ،  أعلم فاهللا ، قوي قول الكفاية بفرض والقول ، جدا قوي قول نالعي بفرضية القول
  . بهذا يقال وقد بهذا يقال قد ألنه ؛ الكفاية وفرضية العين فرضية بين يدور

 ، للناس  خطيبا أو إماما اإلنسان كان إذا خاصة ، جدا جميل طعم لها العيد وصالة ، غريب طعم له العيد 
 يوم في والناس فراشه في نائما اإلنسان أيكون ، جدا عظيم يوم ، الناس وصالة ، الناس وحضور ، مطع لها

 في يريدون ما على يحصلون ، السماء إلى أكفهم يرفعون والناس ، جوائز وتوزيع ، عظيمة ودعوة ، عظيم
 العدد كان وكلما ، بيرك ولقاء ، اهللا شاء إن مستجابة عظيمة دعوة ، الحجة ذي عشر وبعد ، شهرهم ختام
 غريب ؟ فراشه في نائما أو ، تافهة بأشياء منشغال اإلنسان يكون فكيف ، باإلجابة حرية الدعوة كانت أكبر
 ، والعواتق الخدور وذوات الحيض إخراج على ، وسلم عليه اهللا صلى الرسول حرص إلى انظروا ، جدا

 القول أن على يدل فهذا ، العظيمة الدعوة هذه شهود جلأ من اليوم هذا في يخرجن يخرجن ال الالتي النساء
 ، اهللا رحمه شيخنا كان ولهذا ، محتمل فهو ، األخرى األدلة بعض عليه يشكل لكن ، قوي قول العين بفرضية

  . المواضع بعض في يجزم وال ، العين فرض إلى يميل

  . اإلمام قاتَلَهم بلد أهُل تَركَها إذا : قال����

 شعائر أن وتقدم ، اإلمام قاتلهم بلد أهل واإلقامة األذان ترك إذا : المؤلف قال لما ، األذان في هذا مثل تقدم
 حتى الظاهرة الشعيرة هذه ترك على التعزير باب من ، يقاتلهم اإلمام فإن بلد أهل تركها إذا الظاهرة الدين

  . يقيموها

  : األدلة

 يصبح حتى بنا يغزو يكن لم قوما بنا غزا إذا كان سلم و عليه اهللا صلى النبي أن :"مالك بن أنس عن -
 مسلمين كونهم واحتمال  ،البخاري أخرجه " عليهم أغار أذانا يسمع لم وإن عنهم كف أذانا سمع فإن وينظر

 ، الجريح على يذَفَّف ال المقاتلةف ، والمقاتلة القتل بين الفرق عرفنا أن وتقدم ، الدين شعائر كل وكذلك ، قائم
 فإنه ، القتل بخالف ، األموال تؤخذ وال ، واألوالد األطفال يسترق وال ، النساء تسبى وال ، عليه يجهز وال

 التعزير باب من فهذا ، األموال وتؤخذ ، والذراري النساء وتسبى ، األسير في والتخيير ، األرواح تزهق
 لإلمام يجز لم فعلها إلى عادوا فإذا ، تركوها التي الظاهرة الشعيرة هذه يقيموا حتى ماإلما يقاتلهم ، والتأديب

 اإلمام فإن ، اإلمام عن وامتنعت ، شوكة ذات طائفة خرجت إذا أنه البغي قتال في وسيأتينا ، يقاتلهم أن
 عليه ويجب ، يقاتلهم اإلمام فإن ، يرتدعوا ولم الشبهة وكشف اإلمام راسلهم فإن ، شبهتهم ويكشف يراسلهم
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 تفرقوا فإذا ، األرض في يفسدوا ال حتى ، وردهم شوكتهم وكسر لهم التعزير باب من يقاتلهم ، مقاتلتهم
  . أعلم واهللا ، يقاتلهم ولكن ، يقتلهم ال ، قاتلهم استمروا وإن ، مالحقتهم له يجوز وال ، تركهم وتركوا

  .محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


