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

  . ذلك غير قاَل َأحب وإن : اهللا رحمه المؤلف قال����

 ثم يكبر أو ، يدعو ثم يكبر أن أحب إن ، الزوائد التكبيرات بين ذكره الذي الذكر على مقتصرا األمر ليس أي
 على مقصورا ليس ، ذلك فله ، وسلم عليه اهللا صلى النبي على ويصلي ، ويهلل يسبح ثم يكبر أو ، يصلي
 ينقل لم : يقول اهللا رحمه القيم ابن أن الماضي الدرس في وعرفنا ، به بأس فال غيره أراد إذا ، معين شيء
 الصحابة عن نقل ولكنه ، لطيفة سكتة يسكت فإنه كذلك دام وما ، نقل ذلك في وسلم عليه اهللا صلى النبي عن
  .به فيعمل ، صحيح بسند

  . الثانية في وبالغاشية بِسبح الفاتحة بعد اُألولى في جهرا يقرُأ ثم : قال����

 بعد تكون القراءة أن على فالجميع األولى الركعة في أما ؟ بعده أو التكبير قبل تكون هل ؟ القراءة تكون متى
  : العلم ألهل نقوال الثانية الركعة في ولكن ، ثانيا يقرأ ثم أوال فيكبر ، التكبير

 الفقهاء رأي وهو ، هريرة أبو إليه وذهب ، جميعا الركعتين في التكبيرات بعد تكون القراءة أن : األول القول
 والحنابلة والمالكية الشافعية مذهب وهو ، والليث والزهري ، اهللا رحمه العزيز عبد بن عمر ورأي ، السبعة

 . 

  : األدلة

 األولى في سبعا والفطر األضحى في يكبر كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن": عنها اهللا رضي عائشة عن -
 الحديث فمنصوص ، ماجه وابن داود وأبو أحمد اإلمام أخرجه"  القراءة قبل الثانية في خمساو ، القراءة قبل
  . جميعا الركعتين في القراءة قبل يكبر كان أنه

 الركعة عن تختلف الثانية الركعة ، يكبر ثم يقرأ الثانية وفي ، أيقر ثم األولى في يكبر أنه : الثاني القول
 وأبي ، موسى وأبي حذيفة رأي وهو ، مسعود ابن ذهب إليه ، الصحابة من طائفة عن منقول وهذا ، األولى
 وعند ، رواية في والحنابلة الحنفية مذهب وهو ، والثوري سيرين وابن الحسن رأي وهو ، البدري مسعود
  . بالتخيير رأي ةالحنابل

  : األدلة

 بين ويوالي ، الجنازة على تكبيره العيد في يكبر كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن"   موسى أبي عن -
 ، بالقراءة بدأ قام إذا ثم ، يركع ثم ، األولى الركعة في يقرأ أنه : يوالي ومعنى ، داود أبو أخرجه" القراءتين
  . متواليتين القراءتان فأصبحت

  . به يستدل فال ، وغيره الخطابي ضعفه ، يثبت ال الحديث هذا لكن
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  : الراجح

 األولى الركعة في ، بالقراءة ثم بالتكبير يبدأ اإلمام أن ، اآلن الناس عمل عليه الذي وهو ، األول القول هو
 يكبر كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن على نصت ، المسألة في نص فإنه ، عائشة لحديث وذلك ؛ والثانية

 ضعيف به استدلوا الذي والحديث ، الثانية الركعة في القراءة قبل يكبر وكان ، األولى الركعة في القراءة قبل
  . وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النبي عن ثبت ما مع ألحد قول فال ،

  . جهرا يقرُأ ثم : اهللا رحمه قال����

 ابن ذكر كما ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل عامة عليه الذي وهذا ، بالقراءة يجهر أنه اهللا رحمه المؤلف أفاد
  :وقالوا ، اهللا رحمه المنذر

 دليل ، النبي بها يقرأ كان التي السور عن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي قراءة عن أخبر من إخبار إن -١
  . وسلم عليه اهللا صلى به يقرأ كان ماذا الصحابة علم لما يجهر يكن لم ولو ، يجهر كان أنه على

 وكال ، اجتماع ذات صالة منهما كال وأن ، عيد منهما كال أن بجامع ، الجمعة على العيد صالة قياس -٢
 بالقراءة فيها يجهر فإنه ، للناس وحضور اجتماع فيها كان إذا الصالة أن المعلوم ومن ، نهارية صالة منهما
 . 

  . الثانية في وبالغاشية بِسبح الفاتحة بعد اُألولى في : قال ثم����

  . عليهم اهللا رحمة العلم أهل عامة عليه وهذا ، والغاشية سبح بسورتي أيقر أنه ، األولى السنة فهذه

  : األدلة

 وفي العيدين في يقرأ سلم و عليه اهللا صلى اهللا لرسو كان " عنهما اهللا رضي ، بشير بن النعمان عن -
 بهما يقرأ واحد يوم في والجمعة العيد اجتمع وإذا ، الغاشية حديث أتاك وهل األعلى ربك اسم بسبح الجمعة
  . العيد صالة في السورتين بهاتين القراءة على نص فهذا ، مسلم أخرجه"  الصالتين في أيضا

 . الشافعية مذهب وهو ، رواية في الحنابلة إليه وذهب ،) القمر(و) ق (ـب يقرأ أن : أيضا السنة ومن

  : األدلة

 الفطر في وسلم عليه اهللا صلى النبي يقرأ كان بماذا : الليثي واقد أبا سأل ، عنه اهللا رضي عمر أن -
 .  مسلم أخرجه"  واقتربت ،ق بـ يقرأ كان "فقال ؟ واألضحى

 الجو كان إذا يعقل فال ، القراءة في الحال اإلمام ويراعي" واقتربت ق"و" يةوالغاش سبح "سنتان اآلن فعندنا
 الجو في الناس ويحتاج ، الناس يضر البرد يكون قد ، صعوبة فيه ألن" اقتربت"و" ق "بـ اإلمام يقرأ أن باردا
 ثابتة سنة هناك وأن خاصة ، لهم مزعجة تكون قد عليهم فاإلطالة ، حاجته منهم الواحد يقضي أن إلى البارد
 يقرأ أن ورأى ، سريعة اإلمام وقراءة ، معتدال الجو كان إذا لكن ، وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النبي عن
  . جيد فهذا بالسنة وتذكيرهم ، الناس تعليم أجل من



��א�
ط������د�:�د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��٢١−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٣  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 ، حنابلةال عند رواية وهي ، وسورة الفاتحة يقرأ بل ، القراءة في سنة هناك ليس إنه : قال من العلم أهل من
 تكونا أن تعدوان ال لكن ، السنتان هاتان وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ثبت قد ألنه ؛ ضعف فيه قول وهو
 يغير أن ورأى ، والغاشية سبح قراءة على تتابعوا الناس أن اإلمام رأى لو ولهذا ؛ بواجبتين فليستا ، سنتين
 من ال السنة من أنه ويبين ، السنة الناس فيعلم ، ةالسن في مرتان هما العيد صالة لكن ، بأس فال أحيانا

  . الواجب

  . الْجمعة كخُطْبتَي خُطبتينِ خَطَب سلَّم فإذا : قال����

 ومن ، وأحكام وسنن شروط من بهما يتعلق فيما ، الجمعة كخطبتي العيد خطبتي أن ، باإلحالة المؤلف أفاد
 الكالم يجوز وهل ؟ واحدة خطبة أو خطبتين يخطب هل ؟ العيد خطب عدد كم : هنا تبحث التي موراأل أهم
  . اهللا شاء إن وسيأتي ؟ الخطبة هذه حكم وما ؟ أثنائها في

  : العيد في يخطب كم

 ةصال في يخطب كما فيهما يخطب ، اثنتان خطبتان العيد خطبة أن على : عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير
 قال ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل عامة عليه أن الصحيح لكن ، إجماعا بعضهم حكاه قد بل ، الجمعة

 ، عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد روى لما وذلك ؛ بينهما يجلس خطبتين يخطب أن السنة "اهللا رحمه الزركشي
 ؛ مرسال األم في الشافعي أخرجه األثر وهذا" بينهما يجلس خطبتين العيدين في اإلمام يخطب أن السنة : قال
 وهل ، المرسل قبيل من حديثه فيكون ، متأخر وهو ، السبعة الفقهاء من عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد ألن

 مرسل أن على تقدم كما والجمهور ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف فيه ؟ ال أو مقبول التابعي مرسل
 ، وغيرهما حجر ابن الحافظ ذكر كما ، شهاب بن طارق حديث عند الجمعة ابب في مر ، مقبول الصحابي

 من لكن ، مقبول غير التابعي مرسل أن على العلم أهل من كثير ؟ الصحابي مرسل مثل التابعي مرسل فهل
 من يركث لكن ، مقبوال يكون وفقهائهم علمائهم ومن ، التابعين كبار من التابعي كان إذا : يقول من العلم أهل
 : يقول السبعة الفقهاء من الكبير العالم هذا مثل التابعي وكون ، مقبول غير التابعي مرسل أن على العلم أهل
 يقول أن يمكن وال ، كذا يفعل كان وسلم عليه اهللا صلى النبي إن : يقول كأنه ، وكذا كذا يفعل أن السنة

  . وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى يوصله وسند دليل وعنده إال ، الكالم هذا الجليل العالم الكبير التابعي

 تقدم فقد ، اهللا رحمهم الحنفية مذهب على يخرج أن يمكن وهذا ، واحدة خطبة العيد خطبة أن : الثاني القول
 كما الجمعة خطبة على مقيسة العيد وخطبة ، واحدة بخطبة يخطب أن يجزئ أنه يرون أنهم الجمعة باب في
 ، واحدة خطبة تجزئ أنه هنا قوال فيخرج ، واحدة خطبة تجزئ إنه في الخالف ثبت قد وهناك ، اآلن مر
 وذهب ، الحنابلة عند رواية وهو ، أولى باب من األصل على المقيس فالفرع ، خالف فيه األصل كان فإذا
 بن مقبل شيخال رأي وهو ، جميعا عليهم اهللا رحمة عثيمين ابن شيخنا واختاره ، الصنعاني القول هذا إلى

 هؤالء أن تعلمون وأنتم ، جميعا عليهم اهللا رحمة بهذا يعملون وكانوا ، األلباني والشيخ ، الوادعي هادي
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 في الملة علماء كبار ومن ، العصر علماء من كانوا المعاصرين العلماء وبعض العزيز عبد الشيخ مع الثالثة
 في وطالبه األلباني الشيخ وكان ، واحدة خطبة فيخطب ، بهذا يعمل محمد الشيخ وكان ، الحاضر العصر
 هذا إلى ذهبوا ، واحدة خطبة يخطب اليمن في اهللا رحمه مقبل الشيخ وكان ، واحدة خطبة يخطبون الشام بالد
 لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن على يدل السنة ظاهر : وقالوا ، ثنتان أنهما على يدل دليل ثمة ليس ألنه
 نزل ثم ، الناس وخطب قام ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، بالل كحديث ، واحدة خطبة إال يخطب يكن
  . واحدة أنها على يدل الحديث وظاهر ، وذكرهن ووعظهن النساء إلى وذهب ، المنبر من

  : الراجح

 خطب نوإ ، به بأس فال كاإلجماع يحكى لما المخالفة عدم باب من خطبتين اإلنسان خطب إذا : يقال أن
 أن يذكر بعضهم ، الرأي بهذا أخذوا الذين المجتهدين العلماء من وتبعه إليه رجع قد أصل فله واحدة خطبة
 الخالف فيها يسوغ خالفية تكون أن تعدو ال والمسألة ، إليه الناس يرجع نص ثمة وليس ، السلف عمل عليه
  . الثاني القول وكذلك ، تقدمه من وله نظر وجهة فله األول بالقول أخذ فمن ،

  : العيد خطبة في الكالم

  : المذهب في روايتان هما قولين على عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين الخالف فيه وقع مما المسألة هذه

 االستماع يجب فإنه ، بالجواز قيل لو حتى ، العيد خطبة أثناء في الكالم يجوز ال أنه : األولى الرواية
 أثناء في الكالم كراهة ونقلت ، اهللا رحمه أحمد اإلمام عن رواية وهذا ، تهخطب حال للخطيب واإلنصات
 في الكالم كره أنه" وكيع عنه روى ، ذلك قبل عباس وابن ، رباح أبي بن عطاء وعن الحسن عن الخطبة
 ىعل تقاس : وقالوا " . يخطب واإلمام ، ستستقاءاإل وفي ، واألضحى الفطر و ، الجمعة في : مواطن أربعة
 العيد خطبة ألن ؛ العيد خطبة فكذلك ، تقدم كما فيها الكالم يجوز ال الجمعة خطبة أن فكما ، الجمعة خطبة
  . الجمعة بخطبة مقيسة ملحقة

 جواز يرون ألنهم ؛ اهللا رحمهم الشافعية إليه ذهب ، العيد خطبة أثناء في الكالم يجوز أنه : الثاني القول
 قول فهو ، أولى باب من العيد ففي ، الجمعة في يجوز كان فإذا ، اإلمام ستمعي لمن الجمعة خطبة في الكالم

  . السائب بن وعطاء ، رواية في والحنابلة الشافعية

 بعضهم ويحكي ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير عليه الذي وهو ، بواجبة وليست سنة العيد خطبة ألن -
  . بواجب وليس ، سنة يكون لها واإلنصات االستماع فإن ، سنة العيد خطبة كانت وإذا ، عليه العلم أهل اتفاق

  : جالسا الخطبة

 عن ونقلوا ، الجمعة خطبة في ذلك كره بعضهم أن مع ، هنا جالسا الخطبة بجواز يقولون العلم أهل جماهير
  . سجال وهو العيد في خطيبا يكون أن فيجوز : قالوا ، رواحلهم على خطبوا أنهم الصحابة بعض

  . تَكبيرات بتسعِ اُألولى يستفتح : قال����
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 قول وهذا ، يقرأ أن قبل تكبيرات بسبع الثانية ويستفتح ، القراءة قبل تكبيرات بتسع األولى الركعة في يكبر
 يستفتح اإلمام أن ، والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية إليه ذهب ، عليهم اهللا رحمة ، العلم أهل جمهور
  . الثانية في وبسبع ، األولى في بتسع خطبته

  : األدلة

 أن قبل اإلمام يكبر أن السنة من "قال أنه ، عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن ، مرسل أثر :األول الدليل
 خطبة أن يثبت الذي فسهن األثر وهو ، مرسل أثر فعندهم" تكبيرات سبع الثانية وفي ، تكبيرات تسع يخطب
  " .السنة من هو : " قال أنه أحمد اإلمام عن روي وقد . خطبتان العيد

  . بالتكبير مأمور واإلنسان ، تكبير حال فإنها ، الحال يناسب أنه :الثاني الدليل

   .عليهم اهللا رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره ، التكبير ال بالحمد خطبته يبدأ اإلمام أن : الثاني القول

 ال ، الحمد بغير خطبته يفتتح كان أنه ، وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النبي عن يثبت لم ألنه :األول الدليل
  . بالحمد يفتتحها دائما ، الحمد بغير خطبه يفتتح يكن لم ، غيرها وال استسقاء وال ، عيدين وال جمعة

�ل[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي بحديث يستدل أن يمكن :الثاني الدليل��������!���س��ط

�!��د���"����د�#!
 ، األلباني وصححه ، اهللا رحمه القيم ابن قواه و ، والترمذي داود أبو أخرجه ]א�%ذ
 وأن ، اهللا إال إله أال ويشهد ، النبي على يصلي ثم ، بالحمد التشهد وقبل ، بالتشهد تبدأ الخطبة أن فيرون
  . اهللا رسول محمدا

�ل[ ضعف سنده وفي ، كثيرا تقدم الذي الحديث :الثالث الدليل��

د���(���د'�)�'*� وكثير ]'������و�א��(�
  . طرقه باعتبار يصححه من وهناك ، يضعفه العلم أهل من

 شيخنا هاختار الذي وهذا ، العالمين رب هللا بالحمد خطبته يبتدئ أنه يرون تبعه ومن اإلسالم شيخ أن المهم
 ، بالحمدلة إال خطبه يفتتح يكن لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، السنة عليه تدل الذي وهو ، اهللا رحمه
  . بالحمد فيفتتح ، العيد خطبة الخطب هذه ومن

 هللا الحمد : مثال فيقول ، بالتكبير ويثني بالحمد يفتتح أنه إلى ، جميل رأي إلى اهللا رحمه شيخنا ذهب لكن
 ، العيد خطبة أثناء في التكبير يكثر أن السنة ومن ، تكبيرات عدة ذلك بعد ويكبر ، كبيرا أكبر واهللا ، يراكث

 اهللا صلى النبي أن ، القَرض سعد عن وينقل ، الصحابة وبعض ، اهللا رحمهم السلف فعل عليه الذي وهو
 فيه بإسناد ماجه ابن أخرجه" لعيدا خطبة في التكبير يكثر ، الخطبة فأضعا بين يكبر كان  "وسلم عليه

  . العيد خطبة أثناء في كثيرا يكبر أنه قوى اهللا رحمه اإلسالم وشيخ ، ضعف

  . الصدقة على الفطْرِ في يحثُّهم بسبعٍ، والثانيةَ : قال ثم����

 كما يخرجون ما ويبين ، مناسبتها هي التي ، الفطر صدقة والمراد ، الصدقة على الفطر عيد خطبة في يحثهم
 ، األرز أو التمر أو ، مثال البر من : ونوعا ، طعام من صاع بإخراج يأمر بأن : كَما ، وصفة ونوعا وكيفا
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 وهذا ، الفطر صدقة على الخطبة في يحثهم أنه على العلم أهل وعامة ، الرديء يخرجوا أال يأمرهم : صفة
 الحنابلة قول على ، جائز العيد صالة بعد الفطر صدقة إخراج أن يرون الذين ، الجمهور قول مع يتسق
 فإنه أخرها إذا أنه يرون الذين الجمهور قول ومع ، الكراهة مع العيد صالة بعد الفطر صدقة إخراج بجواز
 فكيف ، الفطر صدقة إخراج وقت بعد تأتي الخطبة ، تعلمون كما لكن ، به يقال قد ، اإلثم مع مجزئا يكون
 ، له وجه ال هذا إن : وقال ، شيخنا استشكل ولهذا ؟ وقتها ذهب قد مسألة عن الخطيب يخطب أو اإلمام يتكلم
 نسي من أن على ، الناس وينبه الخطيب يتكلم أن المناسب من لكن ، وانتهى مضى قد أمر في يتكلم ألنه

 أمر عن تتكلم أن في المناسبة فما ، قبل من اأخرجوه قد الناس كان إذا وأما ، فليخرجها الفطر صدقة إخراج
 يخرجون ماذا اإلمام لهم فيبين ، رمضان من جمعة خطبة آخر في تكون أن المناسب إنما ؟ مضى قد

 إلخراج وقت أفضل ألن ؛ صدقاتهم دفعوا قد فالناس العيد يوم في أما ، الفطر صدقة مسائل عن ويحدثهم
 أنه الجمهور ويرى ، الكراهة مع إخراجها يجوز أنه فالمذهب لصالةا بعد أما ، العيد صالة قبل الصدقة
 ، الصدقات من صدقة تكون الصالة بعد أخرجها إذا أنه السنة عليه دلت وما ، بالتأخير آثما يكون لكنه يجوز
  . وغيره عباس ابن حديث في كما  ، الفطر صدقة فضل لها ليس

  . حكْمها لهم ويبين اُألضحية في اَألضحى في ويرغِّبهم يخْرِجون، ما لهم يبينو : قال����

 ولم سعة ذا كان من "قال أنه ، عنه اهللا رضي هريرة أبي أثر لهم ويذكر ، يضحوا أن على ويحثهم يرغبهم
 ، وسلم عليه اهللا صلى للنبي عهرف يصح ال لكن ، هريرة أبي عن ثابت فإنه" مصالنا يقربن فال ، يضح

 الدين شعائر من وأنه ، اهللا نعمة شكر من وهو ، وجل عز هللا هذا الذبح وأن ، األضحية في ويرغبهم
 الدم إنهار وأن ، مواله إلى يقربه الذي العظيم الذبح بهذا وجل عز ربه يشكر أن للمسلم ينبغي وأنه ، الظاهرة

 في اهللا شاء إن سيأتي وهذا ؟ يذبحون ماذا ، األضحية أحكام لهم بينوي ، العظيمة القرب من وجل عز هللا
 ، األربعة األضحية شروط لهم ويبين ، غيرها يجزئ وال األنعام بهيمة من أنها لهم يبين ، األضحية باب
 يف كما وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، واضحة مناسبته وهذا ، يذبح وكيف ، الذبح طريقة في السنن لهم ويبين
  . الخ .. وكيف يذبحون ماذا األضحى عيد خطبة في لهم بين ، بردة أبي حديث

  . سنَّةٌ والْخُطبتانِ بينَها والذكْر الزوائد والتكبيراتُ : قال ثم����

 هذه ، ذكره سبق ، وخمس سبع اإلحرام تكبيرات مع ، وخمس ست المذهب على هي التي الزوائد التكبيرات
 تكون أن تعدو ال ، سنة أنها على ، باالتفاق : يقول وبعضهم ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل عامة التكبيرات

 تركها لو وأنه ، سنة أنها على العلم أهل عامة لكن ، يحكى خالف ثمة كان وإن ، بواجبة وليست ، سنة
  . صحيحة صالته فإن اإلنسان
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 وكان ، صحيحة صالته فإن المصلي تركه فلو ، سنة هو" الخ .. كبيرا أكبر اهللا "دمالمتق الذكر : بينها والذكر
 سنة فكان ، والقراءة التحريمة بين يقع ذكر وألنه ، فيه وسلم عليه اهللا صلى النبي عن نص ال ألنه ؛ سنة

  . سنة االستفتاح ودعاء ، االستفتاح دعاء على قاسوه فهم ، كاالستفتاح

  : مسألة

 في والشافعية الحنابلة مذهب ؟ ال أو ثانية مرة ويقولها يرجع هل ، القراءة في شرع حتى التكبيرات ينس إذا
 ، كاالستفتاح ، سقطت محلها فات إذا السنة أن المعلوم ومن ، محلها فات سنة ألنها ؛ إليها يرجع ال أنه قول
 فات سنة هذه : له يقال فإنه ، الفاتحة قراءة في شرع أن بعد إال االستفتاح دعاء يذكر لم لو اإلنسان فإن

  . محلها

 فيكبر يعود أنه إلى السلف من وطائفة ، وجه في والحنابلة قول في والشافعية والمالكية الحنفية وذهب
  . القيام في يزال ال وهو ، القيام موضعها التكبيرات هذه ألن ؛ القراءة في شرع قد كان لو حتى ، التكبيرات

  : الراجح

  . يعيدها ال الفاتحة قراءة في شروعه بعد إال يذكرها ولم نسيها فإذا ، محلها فات سنة وأنها ، األول القول هو

  . عليهم اهللا رحمة العلم أهل عامة إليه وذهب ، أيضا سنة :والخطبتان

  : األدلة

 ، العيد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع شهدت  "قال السائب بن اهللا عبد عن ، عطاء عن : األول الدليل
 داود أبو أخرجه ]"���ذ0-��ذ0-�'ن�'*-�و
ن�،����%�س����ط���%�س��'ن�'*-��
ن�،���ط-�,�![ فقال

 مراسيل من مرسل أنه إلى ذهب من فمنهم ، فيه اهللا رحمهم العلماء اختلف األثر وهذا ، ماجه وابن والنسائي
 ، زرعة وأبو ، والدارقطني ، معين وابن ، والنسائي ، داود وأبو ، أحمد اإلمام ذلك إلى ذهب وقد ، عطاء
 ويدل ، السائب بن اهللا عبد وذكر ، وصله في غلط موسى بن الفضل وإن ، موصوال يصح ال إنه : وقالوا
 : قالوا ، مرسال عطاء عن ، جريج ابن عن ، سفيان عن قبيصة حديث من روي قد األثر هذا أن ذلك على
 وليس موصول الحديث بأن بعضهم أجاب ، موصوال وليس ، عطاء مراسيل نم مرسل أنه على دليل وهذا

 وهذا (مقبولة الثقة زيادة فإن زيادة زاد وإذا ، جليل فاضل ورجل ، ثبت ثقة موسى بن الفضل ألن ؛ مرسال
 رواية أن إال ثقة قبيصة كان وإن سفيان عن قبيصة رواية إن ثم ،) وقبولها الثقة زيادة مسألة إلى يرجع
 سفيان عن قبيصة رواية صحة فرض على حتى ، وغيرهما معين وابن أحمد اإلمام أعلها سفيان عن قبيصة

 الشيخ أخذ ولهذا ؛ هذا في إشكال ال ، مرسال روي وقد ، موصوال روي قد الحديث يكون أن يضر ال فإنه ،
 التركماني ابن وكذلك ، هصحت ورجح ، فيه جريج ابن عنعنة تضر ال وأنه ، بالموصول اهللا رحمه األلباني
 وابن والدارقطني والنسائي داود وأبو أحمد اإلمام : السابقون األئمة ، مقاال إسناده في أن المهم ، وغيرهما
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 هذه إلى وانظر ، الضعيف قسم من فهو ، مرسل الحديث هذا أن إلى جميعا ذهبوا ، زرعة وأبو معين
  . بضعفه يقولون ، العظيمة الشامخة القامات

 الخطبة كانت ولو ، واجبة ليست الصالة أن على يدل مما ؛ الصالة عن ُأخرت الخطبة أن :الثاني الدليل
 البقاء بين بالخيار اإلنسان يكون حتى أخرت وإنما ، الجمعة خطبة في كما ، الصالة على لقدمت ، واجبة

  . والذهاب

  . موضعها في وبعدها الصالة قبَل فُُّلالتن ويكْره : قال ثم����

 وال قبلية ال ، راتبة للعيد ليس أنه على عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف ال ؟ وبعده العيد قبل يتنفل هل
  : قولين على ؟ ال أو يكره هل ، بعدها أو قبلها المسجد في أو ، المصلى في التنفل في اختلفوا لكنهم ، بعدية

 ، رأي في والحنفية ، والحنابلة المالكية إليه ذهب ، موضعها في وبعدها قبلها التنفل يكره أنه : األول القول
 تنفل بيته إلى رجع فلو ، بيته دون موضعها في التنفل فيكره بعدها وأما ، المصلى في أو بيته في كان سواء
 وبناء ، البيت عن يتكلموا لم فهم ، موضعها في يكون التنفل أن على والحنابلة المالكية وكالم ، بذلك بأس وال
 وابن ، عباس ابن عن مروي موضعها في التنفل وكراهة ، بيته في كان إذا وبعدها قبلها التنفل يجوز عليه
 مسروق رأي وهو ، وجابر األكوع بن وسلمة وبريدة حذيفة وعن ، مسعود وابن ، علي وعن ، عمر

  . والزهري والشعبي والقاسم والضحاك

  : األدلة

 فصلى ، الفطر يوم وسلم عليه اهللا صلى النبي خرج "قال أنه ، عنهما هللا رضي عباس ابن عن :األول الدليل
  . عليه متفق أثر وهو" بعدهما وال قبلهما يصل لم ركعتين

 ، ذلك له يشرع ال واإلمام ، إمام وسلم عليه اهللا صلى النبي بأن : بالحديث االستدالل على بعضهم ويشكل
 يكونوا لم الحديث هذا رووا الذين : فقال ، اهللا رحمه أحمد اإلمام أجاب ، مباشرة العيد صالة يصلي وإنما

 بفعل اإلمام فاستدل ، بعدها وال قبلها يصلون يكونوا لم ، وغيرهما ، عباس وابن عمر ابن وهم ، يفعلون
 رووا الذين الصحابة لكن ، إمام والسالم الصالة عليه الرسول نعم : يقول فهو ، الحديث رووا الذين الصحابة
  . بعدها وال قبلها يصلون يكونوا لم الحديث

 يصلي كان األمة سلف من أحدا أن يذكر علمائنا من أحدا أسمع لم " :اهللا رحمه الزهري قول :الثاني الدليل
  . كاإلجماع هذا أن بعضهم رىي ولهذا ؛" بدري العيد قبل صلى ما " :اهللا رحمه وقال ،" بعدها وال تلك قبل

" ركعتين صلى بيته إلى رجع إذاف ، شيئا العيد قبل يصلي ال وسلم عليه اهللا صلى النبي كان " :الثالث الدليل
 .  الحافظ وحسنه ماجه ابن أخرجه

 ، له رهيك فإنه اإلمام إال ، رمح قيد الشمس ارتفاع بعد بعدها وال قبلها التنفل يكره ال أنه : الثاني القول
  . اهللا رحمهم الشافعية إليه وذهب
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  : األدلة

 قبل يتنفل يكن لم وسلم عليه اهللا صلى النبي فألن اإلمام أما ، التنفل من يمنع دليل هناك ليس :األول الدليل
  . مطلقا تكره وال ، الصالة فيه تجوز ، نافلة وقت فالوقت غيره أما ، الصالة عن سيشغله والتنفل ، بعد وال

 تدل ، وجل عز اهللا إلى والتقرب ، السجود وكثرة ، الصالة بفضل جاءت التي العامة األدلة :الثاني لدليلا
  . الوقت هذا في يتنفل أن له يجوز أنه على

 شيخنا ذكره الذي وهذا ، اإلمام لغير وال لإلمام ال ، بعدها وال قبلها ال التنفل يكره ال أنه : الثالث القول
  . الكراهة على يدل دليل هناك ليس وأنه ، ولغيره لإلمام وبعد قبل يجوز : وقال" الممتع "في اهللا رحمه

  : الراجح

 كالم انظر ، عنهم اهللا رضي الصحابة عن ثابتة آثارا عندنا أن خاصة ، أعلم واهللا الجمهور إليه ذهب ما هو
 " . بدري العيد قبل صلى ما "الزهري

  : مهمة مسألة

 أنهم ، المتقدمين األصحاب كالم ظاهر ؟ المصلى في وكذلك ؟ تحية بدون يجلس هل ، دالمسج في صلوا لو
 كان إذا أنه عندهم الذين الحنفية مذهب ذكروا لما أنهم وذلك ؛ المسجد بتحية حتى ، مطلقا التنفل كراهة يرون
 راتبة يعنون أنهم على يدل مما ، قبلها التنفل عن كالمهم ضمن في هذا ذكروا ، ركعتين صلى المسجد في

 حكم له العيد مصلى أن يرون فهم ، األصحاب من المتأخرين عند وأما ، تنفل كله أي ، غيرها مع المسجد
 تخرج أن وسلم عليه اهللا صلى النبي أمر "عطية أم حديث في كما وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، المسجد
 ال الحائض أن على دليل المصلى اعتزالهنف" المصلى الحيض وتعتزل ، الخدور وذوات والعواتق الحيض
 إال المسجد في البقاء من إال يمنع ال ألنه ؛ المسجد حكم له المصلى أن على يدل مما ؛ المصلى في تجلس

 إلى وصل إذا اإلنسان فإن ، عليه وبناء ، المسجد حكم المصلى يعطي مما ، يتوضأ لم إذا والجنب الحائض
 له العيد مصلى أن يرون األصحاب من والمتأخرون ، المسجد حكم له ألن ، المسجد تحية صلى ، المصلى

  . وغيره" المنتهى "صاحب ذكر كما ، الجنائز مصلى ال المسجد حكم

 كان إن أما ، المصلى في المسجد تحية يصلي فإنه ، المسجد تحية به المقصود كان إن التنفل : يقال عليه بناء
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب يفعله يكن لم هذا : فيقال ، كالضحى ، النافلة مطلق بالتنفل المقصود

 الذي ماجه ابن حديث في كما ، يفعل وسلم عليه اهللا صلى النبي كان كما ، صلى بيته إلى رجع إذا بل ،
  . الحافظ حسنه

   .صفَتها على قضاُؤها بعضها أو فاتَتْه ِلمن ويسن : قال ثم����

  . عليها صليت التي صفتها على الصالة هذه قضاء له يسن
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 وكم ، صفتها على فاتته التي الركعة يقضي فإنه ، ركعة وبقيت ، ركعة اإلمام مع أدرك لو كما : بعضها أو
 هو اإلمام مع المصلي يدركه ما هل ، قبل المتقدم الخالف على ينبني هذا ؟ سبعا أو خمسا يكبر هل ؟ يكبر
 إن : قيل وإن ، قام إذا خمسا يكبر فإنه ، الصالة أول هو يدركه ما : قيل فإن ؟ صالته آخر أو صالته أول
 أول هو اإلمام مع المأموم يدركه ما أن والراجح ، ستا كبر قام إذا فإنه ، صالته آخر هو اإلمام مع يدرك ما

  . فيه إشكال ال البعض فقضاء إذن ، صالته

 يصلونها هل ، الناس من مجموعة فاتت أو ؟ منفردا يقضيها هل كلها الصالة فاتته لو ؟ الكل يقضي هل
  : قولين على السلف بين خالف فيها المسألة هذه ؟ ال أو جماعة

 مذهب وهو ، ثور وأبو النخعي إليه ذهب ، قضاؤها له يشرع فإنه العيد صالة فاتته من أن : األول القول
  . الجمهور ، والحنابلة افعيةوالش المالكية

  : األدلة

 متفق ]ذ��0!�,ذא����6��!�،��	��!�'و�3�456ن��!מ�
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :األول الدليل
 ، قضاها نسيها أو الصالة عن نام فإذا ، صالة بأي مقيدة غير مطلقة جاءت اللفظة هذه) صالة عن( ، عليه
  . قضاؤها له شرع عليه فاتت فإذا ، العيد صالة الحديث هذا في يدخل ومما

 الناس يعلم لم إذا أنه تقدم وقد ، الزوال بعد إال بالصالة الناس يعلم لم إذا ما على القياس :الثاني الدليل
 صححه ، الصحيح عمير أبي حديث في كما ، الغد من الصالة هذه يقضون فإنهم ، الزوال بعد إال بالصالة
  .تقدم اكم وغيره الحافظ

 أداء  هو وإنما ، قضاء ليس ، الزوال بعد علموا إذا التالي اليوم في لها الناس فعل بأن : االستدالل هذا نوقش
  . وقتها خروج بعد إال بها يعلموا لم ألنهم ؛ الصالة يؤدون فهم ،

 "العيد في اإلمام صالة مثل بهم فصلى ومواليه أهله جمع العيد صالة فاتته إذا كان أنسا أن"  :الثالث الدليل
 أهله فجمع ، بالزاوية عتبة أبي ابن موالهم أنس أمرو ": البخاري قال ، الجزم بصيغة معلقا البخاري أخرجه
 صلى فاتته لما أنسا فإن ، عنه اهللا رضي أنس فعل هذا إن أي" وتكبيرهم المصر أهل كصالة وصلى ، وبنيه
   .العيد أهل كصالة ، ركعتين بهم فصلى ، بهم يصلي أن هذا هموال وأمر ، بيته وأهل ، أهله جمع ، العيد

 أخرجه" أربعا فليصل العيد هفات من "يقول كان فإنه ، عنه اهللا رضي مسعود ابن عن منقول أنه :الرابع الدليل
  . حجر ابن الحافظ صححه بإسناد ، الرزاق وعبد ، شيبة أبي ابن

 لها يشرع لم تطوعا صارت وإذا ، تطوعا صارت ألنها ؛ اإلعادة في الجماعة لها يشترط ال :الخامس الدليل
  . قضاؤها فيجوز إذن ، الجماعة

 رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختاره ، الحنفية إليه ذهب ، تقضى ال فاتت إذا العيد صالة أن : الثاني القول
   .اهللا رحمة عليه شيخنا إليه ويميل ، اهللا
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  : األدلة

 على يدل دليل ثمة ليس ألنه تقض؛ لم فاتت فإذا ، االجتماع وجه على شرعت صالة نهاأ :األول الدليل
 . قضائها

  . ظهرا صلوا ، جميعا الناس فاتت إذا الجمعة فإن ، الجمعة على القياس :الثاني الدليل

 الذي الظهر إلى يعدل فاتت إذا الجمعة ألن ؛ الظهر وبين الجمعة بين فرقا ثمة بأن : االستدالل هذا ونوقش
 فإنها العيد صالة فاتت وإذا ، لها سنة هناك وليس ، وقت فرض هناك فليس العيد وأما ، الوقت فرض هو

  . يصلونه وقت فرض هناك ليس ألنه تقضى

  : الراجح

 العيد هفات من "يقول كان مسعود ابن ، عنهم اهللا رضي الصحابة فعل إلى نظرت إذا لكن ، محتملة المسألة
 ، علمائهم ومن ، والتابعين الصحابة بعض من بمحضر وكان ، بهم وصلى أهله جمع وأنس" عاأرب فليصل
  . ذلك على وأقر

  . صفتها على قضاؤها : اهللا رحمه قال����

 كما يهاف ويفعل ، واقتربت ق ب أو ، والغاشية بسبح فيها يقرأ الزوائد بالتكبيرات ركعتين سيصلي إنه أي
 وهو ، ركعات أربع يقضيها أنه الحنابلة عند رواية وهناك ، وتكبيراتهم صالتهم في المصر وأهل اإلمام يفعل
 مصنفه في الرزاق عبد أخرجه" أربعا فليصل العيد فاته من "قال ، عنه اهللا رضي مسعود ابن عن منقول
 أو ثنتين يصلي ، بالخيار هو : وقيل ، هوغير الحافظ صححه ، صحيح هذا واإلسناد ، مصنفه في شيبة وابن
 إن ، كالضحى فهي ، ونافلة تطوع ألنها ؛ األوزاعي رأي وهي ، الحنابلة عند رواية وهو ، أربعا يصلي
  . فيصل أربعا أو ثنتين يصلي أن أراد

  : الراجح

 من شيء فاته ذاإ واإلنسان ، األداء يحكي القضاء ألن ؛ اهللا رحمه المؤلف ذكر كما ، كصفتها يصلي أن
 يقضى وإنما ، صفته على يقضى ال فات إذا الوتر بأن ينازع قد أنه مع ، صفته على يقضيه فإنه الصلوات

 النصوص إلى فيه يرجع فإنه سواه ما وأما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن بالنص ثبت الوتر : فيقال ، شفعا
 في يزيد أنه على يدل دليل ثمة وليس ، فعليه آخر بوصف جاء ومن ، صفته على يقضى الفائت أن ، العامة
  . أعلم واهللا ، بتكبيراتها ركعتين فيقضيها ، القضاء

  .محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


