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

 . الزواُل وآخره الضحى كصالة ووقْتُها : اهللا رحمه المؤلف قال����

 نظر في رمح مقدار الشمس ارتفعت فإذا ، رمح قيد الشمس ارتفاع من الضحى صالة وقت أول أن تقدم
 حين ، لزوالا قبل الذي النهي وقت في الضحى صالة وقت وينتهي ، الضحى صالة وقت ابتدأ ، اإلنسان
  . الظهيرة قائم يقوم

 في اختلفوا ، الشمس زوال إلى فهو آخره وأما ، أوله في اهللا رحمهم العلماء اختلف العيد صالة وقت ومسألة
  : أوله

 إليه ذهب) الضحى صالة وقت (رمح قيد وارتفاعها ، الشمس طلوع من يبتدئ العيد وقت أن : األول القول
  . والحنابلة والمالكية الشافعية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور

  : األدلة

 ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صاحب ، بسر بن اهللا عبد خرج"  : قال ، الرحبي يزيد عن :األول الدليل
 ،"  حالتسبي حين ذلك و ، هذه ساعتنا فرغنا كنا : وقال ، اإلمام إبطاء فأنكر ، أضحى أو فطر ، عيد يوم في
 ، الجزم بصيغة معلقا والبخاري ، ماجه وابن داود أبو أخرجه الحديث وهذا ، للمصلي النافلة تحل حين أي

  . عليهم اهللا رحمة العلم أهل من طائفة وصححه ، ذلك على بناء صحيح فالحديث

 ، رمح قيد ترتفعو الشمس تطلع حتى العيد صالة يصلون ال أنهم ، هذا على المسلمين عمل أن :الثاني الدليل
  .سلف عن خلفا

 عندهم الصحيح هو وجه في الشافعية إليه وذهب ، الشمس طلوع من يبدأ العيد صالة وقت أن : الثاني القول
  . عندهم وجه وهو ، األول كالقول قول ولهم ،

  : األدلة

 حل حين أي" التسبيح نحي وذلك ، هذه ساعتنا فرغنا كنا "قال ألنه ، بسر بن اهللا عبد حديث :األول الدليل
 ومعناه ، الشمس طلوع عند ابتدؤوا أنهم فمعناه ، النافلة صالة حل حين ينتهون الناس كان وإذا ، النافلة صالة
 ال الصالة أن على الحديث بهذا يستدلون فإنهم الجمهور وأما ، رمح قيد الشمس ترتفع حتى ينتظروا لم أنهم
  . رمح قيد الشمس ارتفعت إذا تحل فلةوالنا ، النافلة تحل حين إال تبتدئ

 يراعى فال ، النهي أوقات في فعلها يجوز األسباب وذوات ، األسباب ذوات من العيد صالة أن :الثاني الدليل
   .عنه المنهي الوقت فيها
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 سلمو عليه اهللا صلى النبي يفعل أن يمكن وال ، مكروه النهي أوقات في الصالة فعل بأن : هذا تعليلهم ونوقش
 ترتفع حتى العيد صالة يصلون ال كانوا ، كابر عن كابرا ، المسلمين من العملي اإلجماع إن ثم ، المكروه
 رمح قيد ترتفع حتى تأخيرها عندهم األفضل كان وإن ، صالتها تجوز : يقولون والشافعية ، رمح قيد الشمس

. 

  : الراجح

  . الضحى صالة كوقت عيدال صالة وقت أن ، عليهم اهللا رحمة الجمهور قول هو

  . الغد من صلَّوا بعده إال بالعيد يعلَم لم فإن : المؤلف قال����

 متى ، يصلون فإنهم الزوال قبل علم فإن ، الغد من يصلون بل ، ذهبت وقتها ذهب لما الصالة إن : يقال ال
  . يصلون ثم طرونيف فإنهم ، صائمين وأصبحوا علموا ما

  : قولين على اهللا رحمهم السلف فيها اختلف الزوال بعد بالعيد العلم ومسألة

 السلف من طائفة إليه وذهب ، الغد من يصلون فإنهم ، الزوال بعد إال بالعيد يعلموا لم إذا أنهم : األول القول
 إذا الشافعية ومذهب ، الحنفية ذهبم وهو ، المنذر وابن ، وإسحق ، والثوري األوزاعي مثل ، اهللا رحمهم
  . الجمهور،  قضاء ويكون، الحنابلة ومذهب ، المغرب بعد علموا

  : األدلة

 إلى جاؤوا ركبا أن ، األنصار من له عمومة عن ، عنهم اهللا رضي أنس بن عمير أبي حديث :األول الدليل
 يغدوا أن أصبحوا فإذا ، يفطروا أن همفأمر ، األمسب الهالل رأوا أنهم فشهدوا ، وسلم عليه اهللا صلى النبي
 وصححه ، الترمذي إال الخمسة أخرجه الحديث وهذا ، المسألة هذه في واضح نص وهذا " مصالهم إلى

   . المرام بلوغ في اهللا رحمه حجر ابن الحافظ
  .الفروض كسائر الوقت بفوات تسقط فال مؤقتة صالة وألنها : الثاني الدليل

 أبو إليه وذهب ، )يقضى ال(دالغ من يصلون ال فإنهم الزوال بعد إال بالصالة يعلموا لم إذا أنهم : الثاني القول
  . والشافعية المالكية مذهب وهو ، ثور

  : األدلة

 بجامع ،) الجمعة على القياس (فاتت إذا تقضى فال ، كالجمعة والخطبة االجتماع فيها ينبغي أنها :األول الدليل
 فاتت إذا ، العيد وكذلك ، تقضى ال فإنها الجمعة فاتت فإذا ، وخطبة اجتماع فيها الصالتين من واحدة كال أن
  . تقضى ال فإنها

  : أوجه من االستدالل هذا ونوقش

  . االعتبار فاسد فإنه كذلك كان وإذا ، النص مقابل في القياس هذا أن : األول الوجه
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 بخالف ، فاتت إذا الظهر إلى عنها يعدل الجمعة ألن ؛ الفارق مع قياس الجمعة على القياس أن :الثاني الوجه
 مصليا فاتت وإذا ، ظهرا يصلون فإنهم جميعا الناس فاتت إذا ولهذا ؛ إليها يعدل صالة هناك ليس فإنه ، العيد
  . خارجه ومن ذاته من القياس فبطل ، ظهرا يصلي فإنه الثاني الركوع يدرك ولم واحدا

  : الراجح

  . الغد من يصلون فإنهم ، الزوال بعد إال العيد بصالة يعلموا لم إذا أنهم

  : أقسام ثالثة على القضاء في الصالة أن غالبا الفقهاء يذكر وهنا

   .الخمس الصلوات وهذه ، عذره وزال ، وقته فات إذا يقضى ما : األول القسم

 والظهر كالفجر ، فاتته التي الصالة هذه يقضي عذره زال إذا ، صالة نسي أو صالة عن نام إذا اإلنسان فإن
 . 

  . كالجمعة ، تقضى ال فاتت إذا التي الصلوات : الثاني القسم

 ، الظهر إلى  عنها يعدل وإنما ، تقضى ال فإنها اإلمام مع فاتت وإذا ، تقضى ال وقتها فات إذا الجمعة فإن 
 وقتها فات إذا ، السبب ذات الصلوات : ثلوم ، تقضى ال فإنها الكسوف تجلى إذا ، الكسوف صالة : ومثل
 . المسجد وكتحية ، كالضحى ، تقضى وال تصلى ال فإنها

  . العيد صالة وهذه ، الغد من وقته مثل في صفته على يقضى ما : الثالث القسم

  . صحراء في وتُسن : المؤلف قال����

 وهذه ، الشكل بهذا صالها وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ صحراء في صلىت أن العيد صالة في السنة
  : قولين على عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف فيها المسألة

 في والشافعية ، والمالكية الحنفية إليه ذهب ، الصحراء في تصلى أن العيد صالة في السنة أن : األول القول
 صالة يستحبون فهم ، الحنابلة عند المذهب وهو ، ضيقا المسجد كان إذا همعند آخر وجه وفي ، مطلقا وجه
  . مطلقا الصحراء في العيد

  : األدلة

 الفطر يوم يخرج وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى اهللا رسول نكا :"قال،  الخدري سعيد أبي عن :األول الدليل
 ) . المصلى إلى يخرج( ، عليه متفق "  ..الصالة به يبدأ شيء وأول ، المصلى إلى واألضحى

 تصلي فلو ، وعميانهم الناس ضعفاء المسجد في اجتمع قد : له قيل بالكوفة كان لما عليا أن"  :الثاني الدليل
" المسجد في بهم يصلي من وأستخلف ، المصلى إلى أخرج ولكن ، إذن السنة أخالف : قالف ؟ المسجد في بهم

 وغيره شيبة أبي ابن أخرجه ، السنة هي الصحراء في الصالة أن على فنص ، والبيهقي شيبة أبي ابن أخرجه
   .بعضهم يصححه بإسناد ،
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 ، الصحراء في العيد صالة يصلون كانوا ، األزمان مر على المسلمين عمل عليه هذا أن :الثالث الدليل
  . لها ويخرجون

 ، البلد خارج وصالتها ، وإظهارها إبرازها يفينبغ ، الظاهرة الدين شعائر من العيد صالة أن :الرابع الدليل
 بهذا لعباده عز اهللا ورحمة ، الدين هذا عظمة على تدل التي ، وإظهارها الصالة هذه إشهار إلى يؤدي وهذا
  . الدين

 إن ، الصحيح الوجه في الشافعية إليه ذهب ، واسعا كان إن الجامع في تصلى العيد صالة أن : الثاني القول
  . عذر ثمة يكن ولم واسعا كان

  : األدلة

 فيها فضل ال التي الصحراء على تقدم فإنها كذلك كانت وإذا ، وأشرفها البقاع أطهر المساجد أن :األول الدليل
 . 

 في العيد صالة يصلون أنهم ، اليوم هذا إلى متطاولة أزمنة من واألئمة المسلمين عمل أن :الثاني الدليل
 في الحرام المسجد في العيد صالة على األمصار في العيد صالة قياس : أي ، ونيخرج وال ، الحرام المسجد
  . مكة

 لكن ، الحديث فيها صح وقد ، فيه إشكال فال وأشرفها البقاع أطهر المسجد كون أما : استداللهم عن وأجيب
 وأفضلها رهاأطه ومن البقاع اشرف من هو الذي مسجده ترك ، وسلم عليه اهللا صلى أنه أيضا الحديث صح
 أفضل ههنا السنة فاتباع ، الصحراء في وصلى ، صالة بألف األخرى المساجد على مفضلة فيه والصالة ،
  . المسجد في الصالة من

 ، واسع مكان ألنه وذلك ، فيه العيد صالة على والمسلمون والعلماء األئمة تتابع قد ، فنعم الحرام المسجد وأما
 خارج كان ما بأن يعلل وبعضهم ، كغيره ليس فهو ، صالة ألف بمائة فيه صالةوال ، معظمة شريفة والبقعة
 كانت إذا إال ، فيها يصلى حتى منبسطة أرض إلى الوصول يمكن ال جبال ألنها ؛ فيه الصالة تصعب البقعة
  . الناس على مشقة فيه وهذا ، بعيدة

  : الراجح

 ، عذر ثمة كان إذا إال ، فيها  السنة وهذه ، المصلى في لىتص العيد صالة أن ، أعلم واهللا ، األول القول هو
  . خوف أو ، برد أو كمطر

  : المدينة في العيد صالة

 مسجده ترك ألنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فعل هذا ألن ، المدني الحرم في وليس ، الصحراء في تصلى
 وفي المكي الحرم في ، فيهما صلىي) األصحاب عند القدس بها ويلحق (مكة وفي ، المصلى في وصلى
 عمل وعليه ، متطاولة أزمنة من األئمة عمل عليه الذي وهذا ، الصحراء إلى يخرج وال ، األقصى المسجد
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 وألن ، البقعة لشرف : يقال وربما ، ذلك على واألئمة العلماء لتتابع الحرام المسجد في يصلى  ، المسلمين
 في يصلون ، الحرم خارج مصليات وفي ، المكي الحرم في يصلون لناسا واآلن ، ضيقا وليس واسع المكان
  . الحرم في الصالة على ونرفيقتص الماضي الزمن في أما ، الناس لكثرة المساجد في ويصلون ، مصليات

  . الفطْر وعكْسه اَألضحى صالة وتقديم : اهللا رحمه قال����

  . ضعيفان حديثان ذلك في وجاء ، الفطر صالة تؤخر وأن األضحى صالة تقدم أن السنة من

 اهللا رضي جندب عن ، قيس بن األسود عن ، هالل بن المعلى عن ، وكيع طريق من روي ما :األول الدليل
 لىع األضحىو ، رمحين قيد على والشمس الفطر يوم بنا يصلي وسلم عليه اهللا صلى النبي كان "قال ، عنه
 فيه ألن ؛ ضعيف حديث وهو ، األضاحي كتابه في البنّا أحمد بن الحسن رواه الحديث وهذا  " رمح قيد

  . تضعيفه على النقاد اتفق وقد ، هالل بن المعلى

�ل[ بنجران وهو إليه كتب ، وسلم عليه اهللا صلى النبي  أن ، حزم بن عمرو عن :الثاني الدليل��א!� ��

 الحافظ قال كما ، مرسل ألنه ؛ ضعيف حديث وهو ، والبيهقي الشافعي أخرجه ]�(سא��وذ&��א�%ط��و#"�
  . وضعيف مرسل هو : اهللا رحمه

 يذبحوا أن أجل من واسع وقت إلى يحتاجون ألنهم األضحى تعجيل إلى يحتاجون الناس أن :الثالث الدليل
  . ضحاياهم

  . ويضحوا يذهبوا أن أجل من اإلمام بكرفي ، الصالة قبل تصح ال التضحية وألن :الرابع الدليل

 سيبذل ، اإلمام خاصة ، يطعم أن إلى فيحتاج ، سيضحي كان إذا اإلنسان يأكل أال السنة من :الخامس الدليل
  . منها ويأكلون ، أضاحيهم يذبحون ويذهبون ، بصالتهم فيبكرون جهدا،

 . يؤخروها أن إلى يحتاجون الناس فإن الفطر أما

 أن ليستطيعوا ، واسعا مقدارا اإلمام فيعطيهم ، الصالة قبل فطرته اإلنسان يخرج أن السنة من ألن -
  . المصلى إلى يذهبوا أن قبل ، فطرهم يخرجوا

 أحاديث فإنها المروية األحاديث أما ، صحيحا فكان ، المكلف مصلحة في وهو ، صحيح ، جيد تعليل وهذا
  . تثبت ال ، ضعيفة

 . ضحى إن اَألضحى في وعكْسه قبلَها وَأكلُه : قال ثم����

  . الفطر صالة قبل يأكل أن يسن

 هأخرج" تمرات يأكل حتى الفطر يوم يغدو ال وسلم عليه اهللا صلى النبي كان"  ، أنس عن :األول الدليل
 " . وترا ويأكلهن "لفظ وفي ، البخاري

  .ثالثة الجمع أقل ألن ؛ فوق فما ثالثا تكون أن بد ال بل ، بواحدة تحصل ال السنة أن  على يدل) : تمرات(

  . فيها اإليتار على نص) : وترا ويأكلهن(
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 منه اإلنسان أكل فإذا ، وحلوى وغذاء فاكهة : وغيره القيم ابن ذكر كما ألنه ، التمر على نص) : تمرات(
 ، العيد يناسب وهو ، به ويتغذى ، به ويتفكه به يتلذذ فإنه ، الفاخرة مورالت من كان إذا خاصة ، مستساغ فإنه
  . حلوى يأكل فإنه تمرا يجد لم إن أنه على الفقهاء بعض نص ولهذا ، وسرور فرح يوم والعيد

 الكبد ويأكل ، أضحيته من فيأكل يرجع حتى ، شيئا يأكل ال فإنه سيضحي كان إن : فقالوا األضحى في أما
 إن ، يأكل لم شاء وإن أكل شاء إن ، بالخيار فهو ، ييضح لن كان وإن ، وتناوال هضما أسرع ألنها ؛ منها
  . مخير هو بل ، السنة خالف : يقل لم أكل وإن ، السنة أصاب : يقل لم األكل ترك

 يوم يطعم وال ، يطعم حتى الفطر يوم يخرج ال وسلم عليه اهللا صلى النبي كان"  ، بريدة عن : الثاني الدليل
 وهذه"  : اهللا رحمه الحاكم يقولو ، حبان ابن وصححه الترمذيو أحمد اإلمام هأخرج"  يصلي حتى األضحى

  . بها يعلمون فالناس ،"  المسلمين بالد في مستفيضة ، الرواية طريق من عزيزة سنة

  . عذْرٍ بال الجامعِ في وتُكْره : اهللا رحمه قال ثم����

  . الشديد والحر ، الشديد والبرد ، والوحل والخوف كالمطر ، عذر بال الجامع في العيد صالة تكره

  . عنه المشهور ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فعل تخالف ألنها -١

 بإظهار أخلوا المصلى في الصالة وتركوا ، الجامع في الناس صلى فإذا ، الظاهرة الدين شعائر من ألنها -٢
  . الظاهرة الدين شعائر من شعيرة

 هريرة أبي عن حديث فيه جاء وقد ، الجامع في فعلها يجوز فإنه ، ونحوه مطر من عذر ثمة كان إذا أما
 في العيد صالة وسلم عليه اهللا صلى النبي بهم فصلى ، عيد يوم في مطر أصابهم مأنه "، عنه اهللا رضي
 إذا ، عليه يدل المعنى ولكن ، يثبت ال ضعيف حديث فهو ، حجر ابن لينه بإسناد داود أبو أخرجه"  المسجد

 إلى ذهبوا المصليات بعض تسعهم لم إذا اآلن ومثله ، المساجد في صلوا الصحراء في يصلوا أن يستطيعوا لم
  . الناس حاجة بقدر الجوامع في ويصلون ، أخرى مصليات

  . الصبحِ بعد ماشيا إليها مأمومٍ تَبكير سنوي : قال����

 ، بثيابهم الفجر يصلون كانوا فإنهم ، التابعين بعض عن هذا جاء وقد ، الجمعة إلى اإلنسان يبكر أن السنة من
 فضيلة لهم فتحصل ، التبكير أجل من المصلى إلى المسجد من يخرجون ثم ، يلبسونها التي الزينة ثياب أي
 ، إليها والمسابقة الخيرات إلى المسارعة لهم وتحصل ، اإلمام من والدنو ، وانتظارها الصالة إلى رالتبكي
  . العيد صالة إلى للتبكير مسوغا العلل هذه فكانت

 وهو ، العزيز عبد بن عمر عن منقول وهذا ، السنة هذه ، راكبا ال ، ماشيا العيد صالة إلى يذهب) : ماشيا(
  . والحنابلة الشافعية مذهب وهو ، ثوريوال ، النخعي رأي

  : األدلة
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"  جنازة وال عيد في يركب ال كان وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النبي أن"  حديث فيه يروى :األول الدليل
  . ضعف إسناده في لكن ، داود أبو أخرجه

 فيه ألن ؛ ضعفه على تفقم الحديث وهذا" ماشيا العيد إلى يخرج أن السنة من "علي حديث :الثاني الدليل
  . تضعيفه على متفق وهو ، األعور بن الحارث

 ، الركوب إلى سيضطر فإنه ، بالمشي إدراكه يمكن ال بعيدا المصلى كان إذا أما ، قريبا المصلى كان إذا هذا
  . اراكب إليها فيذهب يستطيع ال كان إذا وأما ، المشي يستطيع اإلنسان كان إذا بما مقيدة هذه فالسنة

  . الصالة وقْت إلى إمامٍ وتََأخُّر : قال ثم����

  . الصالة وقت في إال يذهب فال ، الصالة وقت إلى اإلمام يتأخر أن السنة من

 الفطر عيد في المصلى إلى يخرج كان "وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، السابق الخدري سعيد أبي لحديث -
 .  عليه متفق" الصالة به يبدأ شيء وأول ، ضحىواأل

 يبلغ ما قدر منزله من اإلمام يخرج أن السنة مضت "يقول كان أنه ، اهللا رحمه مالك اإلمام عن ينقل ولهذا
 الصالة بداية عند وصوله يكون أن يوقت بل ، المبادرة اإلمام حق في يسن فال" الصالة حلت وقد،  المصلى

 الساعات فلدينا اآلن أما ، التحديد في صعوبة وفيه ، والميل بالرمح يقدر كالسابق وليس ، ممكن اآلن وهو ،
 . 

  . هيئة َأحسنِ على : قال ثم����

  . واحدةً واحدة وسنأخذها ، ويغتسل ، ويتطيب ، المالبس أحسن يلبس

 العلم أهل جماهير إليه وذهب ، ثيابه أحسن ويلبس ، حال أحسن على يكون أن له يستحب فإنه الثياب أما
  . عليهم اهللا رحمة

 اهللا صلى اهللا رسول بها أتىف ، السوق في تباع إستبرق حلة عمر وجد :"قال ، عمر ابن عن :األول الدليل
 عليه اهللا لىص اهللا رسول فقال"  وللوفود للعيد بها فتجمل الحلة هذه ابتع" اهللا يارسول : فقال،  وسلم عليه

 صلى النبي وأقره ، البخاري أخرجه ]��3"2ق��0
ن�,ذ-���.س�+�
(�#و،����3"2ق��0
ن��.(س�-,ذ�+�
([ وسلم
  ) . والعيد للوفد (قوله على وسلم عليه اهللا
 

 لكن ، المعتكف في نذكرها ، اهللا رحمهم الجمهور بها استدل لكن ، ضعيفة كلها أحاديث مجموعة وسيأتينا
   .المتقدم عمر حديث هو حديث أصرحو أصح

 .  جيد بإسناد البيهقي أخرجه"  ثيابه أحسن ينالعيد في يلبس كان ، عنه اهللا رضي عمر ابن أن" :الثاني الدليل

 ثيابا يلبس أنه يرى ، عطاء رأي وهي ، اهللا رحمه أحمد اإلمام عن رواية في الحنابلة إال هذا في يخالف ولم
 وأما ، اهللا رحمه عطاء رأي هذا ، وسكينة خشوع يوم ألنه ؛ الزينة لباس غير سلبا في يخرج ، متبذلة
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 فإن ، الجمعة كيوم وهو ، الثياب أحسن فيه يلبس أن لإلنسان ينبغي ، وسرور فرح يوم أنه فيرون الجمهور
  . وسرور فرح يوم الجمعة يوم

  : العيد في التطيب

  . العيد في يتطيب أن السنن من

 أن أمرنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن "قال أنه ، عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي بن الحسن عن -
 عبد اسمه رجال فيه ألن ، ضعيف إسنادهو  ،الطبراني أخرجه الحديث وهذا" العيد في نجد ما بأجود نتطيب
  . وغيره أحمد اإلمام يضعفه ، صالح بن اهللا

 ، التطيب فيها يستحب والجمعة ، الجمعة صالة على يقاس لكن ، يثحد التطيب في يصح ال : العلماء وقال
 صالة ألنها ؛ العيد صالة الجمعة فمثل" ويدهن ، امرأته أو بيته طيب من ويتطيب "سلمان حديث في كما

 وهيئة حال أحسن على يكون أن االجتماع ذات الصلوات في لإلنسان وينبغي ، االجتماع وجه على مشروعة
  . متطيبا يكون وأن ،

  . المعتَكفَ إال : اهللا رحمه المؤلف قال����

  . الخ .. يتطيب أن وال ، ثيابه أحسن يلبس أن له يستحب ال فهو ، المعتكف استثنى

 فاختل ؟ كغيره الثياب أحسن يلبس أن مأمور إنه أم ، اعتكافه ثياب في يخرج المعتكف هل : هي والمسألة
  : قولين على فيها

 والشافعية ، اهللا رحمهم الحنابلة إليه ذهب ، اعتكافه ثياب في الخروج له يستحب المعتكف أن : األول القول
  . قول في

 قياس (فيها مات الذي المحرم وثوب ، الشهيد كدم ، بقاؤها فاستحب ، عبادة أثر المعتكف ثياب ألن -
 ) . والشهيد المحرم على المعتكف

 النبي أن المعلوم ومن ، عنه اهللا رضي عمر حديث وهو ، بالنص معارض ألنه ؛ االعتبار فاسد القياس اوهذ
 ، نساؤه اعتكفت لما ، شوال في قضاه ، واحدا رمضانا إال ، رمضان كل يعتكف كان ، وسلم عليه اهللا صلى
 وهو العيد في الثياب أحسن يلبس كان وإذا ، العيد في الثياب أحسن يلبس كان ، وسلم عليه اهللا صلى فالنبي
  . ثيابه أحسن يلبس المعتكف أن فمعناه ، يعتكف

 بخالف ، عليه الثياب بقاء طول من هو وإنما ، االعتكاف أثر من ليس المعتكف ثياب وسخ إن : أيضا ويقال
 المعتكف أما ، هإحرام حال يموت المحرم فإن ، المحرم ثياب وبخالف ، العبادة هذه أثر من فإنه ، الشهيد دم
 يوم آخر في ثيابه وغير اغتسل أنه لو ولهذا ؛ عليه الثياب بقاء طول من جاءت ، ورثاثتها الثياب وساخة فإن
  . عليه الثياب بقاء طول من األثر وإنما ، االعتكاف من األثر فليس ، أثر عليه يبقى ال فإنه ، رمضان من
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 ، الناس من كغيره ، ثيابه أحسن يلبس وأن ، زينة لباس في يخرج أن للمعتكف يستحب أنه : الثاني القول
 وهو ، الحنابلة بعض و والشافعية والمالكية الحنفية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه ذهب
  . الجميع اهللا رحم شيخنا واختيار ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار

  : األدلة

  . العيد في ثيابه أحسن يلبس كان أنه على دل لعمر وإقراره ، السابق عمر ثحدي :األول الدليل

 ، نظيفة طيبة ثيابا سيلبس فإنه سيتطيب كان إذا واإلنسان ، الطيب في المتقدم الحسن حديث :الثاني الدليل
 حةرائ وجود إلى أدى وسخ ثوب على تطيب إذا فاإلنسان ؟ وسخة قذرة ثياب على يتطيب أن يمكن وكيف
  . طيبة غير رائحة أخرج نظيف محل على يكن لم إذا الطيب ألن ، نتنة

 ،"  والجمعة ينالعيد في األحمر برده يلبس كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن"  ، جابر عن :الثالث الدليل
  . وغيرهما واأللباني النووي ضعفهو ، خزيمة ابن رواه الحديث وهذا

 نوع وهو ،"  حبرة برد العيد في يلبس كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن "، اسعب ابن عن :الرابع الدليل
  . النووي وضعفه الشافعي أخرجه الحديث وهذا ، الثياب أنواع من

  . البخاري في الذي عمر حديث إال ، ضعيفة بأحاديث استدلوا فهم

  : العيد في الغسل

  . ؟ ال أو يستحب هل

 ، علقمة وعن ، عمر ابن عن منقول وهذا ، العيد يوم يغتسل أن لإلنسان يستحب أنه ىعل : العلم أهل عامة
 عند والمذهب والشافعية المالكية رأي وهو ، المنذر وابن والشعبي ، والنخعي عطاء وعن ، عروة وعن

  . الحنابلة

  : األدلة

 وهذا" األضحى ويوم الفطر يوم يغتسل كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن "، عباس ابن عن :األول الدليل
 . وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يثبت وال ، ماجه ابن أخرجه األثر

 ، والبيهقي الشافعي رواه أثر وهذا " العيد يوم يغتسل كان أنه " عنه اهللا رضي علي عن :الثاني الدليل
  . وغيره النووي ضعفهو

 وهذا ، "يغدو أن قبل فطرال يوم يغتسل كان عمر ابن أن"  ، عمر ابن عن نافع عن مالك عن  :الثالث الدليل
  . ثابت صحيح سندب الموطأ في مالك رواه ثراأل

 يظهر حتى ، فيه يغتسل أن لإلنسان فيستحب ، وسرور فرح ويوم ، اجتماع يوم العيد يوم أن :الرابع الدليل
  . صورة وأجمل ، مظهر أحسن في

  . العيد يوم يغتسل فكذلك ، الجمعة يوم باالغتسال مأمور أنه فكما ، ةالجمع على القياس :الخامس الدليل
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  : االغتسال وقت

  : قوالن ؟ بعدها أو الفجر صالة قبل االغتسال يكون هل

  . الشافعية عند وجه وهو ، الحنابلة مذهب من الصحيح هذا ، الفجر طلوع بعد يغتسل أنه : عندنا المذهب

  . الفجر طلوع من الغسل وقت فيبتدئ ، الوقت هذا من قريبة الصالةو ، اليوم ابتداء هو هذا ألن -

 ، الصحيح الوجه في الشافعية إليه ذهب ، بعده أو الفجر طلوع قبل االغتسال بين مخير أنه : الثاني القول
  . اهللا رحمه أحمد اإلمام عن المنصوص هي ، الحنابلة عند رواية وهو

  . سواء فاألمر ، ضيق العيد وقبل الفجر صالة بعد الوقت ألن :األول الدليل

 ، كل في قصير الوقت ألن ، بعده أو الفجر قبل اغتسل سواء ، يتسخ ولن نظيفا سيبقى وألنه :الثاني الدليل
  . أعلم واهللا ، باردا الجو كان إذا خاصة

  .محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


