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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
هدمحِهللا ، ن دمورِ إِنَّ الْحرش نوذُ بِاِهللا معنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنا ،  ، وفُِسنأَن

 . ومن سيئَات أَعمالنا

لَّ لَهضاُهللا فَالَ م هدهي نم ادلْ فَالَ هلضي نمو ،لَه ي . 

 . وحده الَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسولُه وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا

 ". تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا حق تقَاته والَ"

زوجها وبثَّ  اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها الناسيا أَيها "
تساءلونَ بِه واَألرحام إِنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم  منهما رِجاالً كَثريا ونِساًء واتقُوا اَهللا الَّذي

  "رقيبا
"ا الَّذها أَيالًيقُولُوا قَوقُوا اَهللا ووا اتنآم ين  لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا . ييددس

نمو كُموبا ذُنيمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسراَهللا و عطي" 

الء, وال أنيس للفضالء , ومسري لألتقياء, يستنري به اجلهفإن بني أيدينا : بعد أَما
ويكفينا شرفاً أن أصحابه رافعو اللواء, وهم أعضاُء اللجنة ,  يستغىن عنه األمراء

الدائمة لإلفتاء, ندعو اهللا رب األرض والسماء أن جيمعنا م ىف جنته حتت لواء سيد 
  صلى اهللا عليه وسلم. األتقياء 

  
  
  

رأ دعا لياأموت ويبقى كل ما كتبته       فياليت من ق  

اعسى اإلله أن يعفو عـىن     ويغفر ىل سوء فعالـي  
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  حكم صالة العيدين

بة أم سنة، وما هي الذنوب على الذي يتركها؟س: صالة العيدين الفطر واألضحى هل هي واج  
ج: صالة العيدين: الفطر واألضحى، كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم: أما فرض عني كاجلمعة؛ 

 فال ينبغي للمؤمن تركها.
1وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.  

 

  للنساء حكم صالة العيدين

  لعيد واجبة على املرأة، وإن كانت واجبة فهل تصليها يف املرتل أو يف املصلى؟س: هل صالة ا
ج: ليست واجبة على املرأة ولكنها سنة يف حقها، وتصليها يف املصلى مع املسلمني؛ ألن النيب صلى اهللا عليه 

  2وسلم أمرهن بذلك.
 

  خروج النساء لصالة العيد

بقرية الفرع التابع إلمارة بلدة العيص التابعة ملنطقة ينبع ، ومـن   س: أفيد فضيلتكم بأنين إمام املسجد اجلامع
عادات أهل تلك املنطقة عدم اخلروج بالنساء واألطفال إىل مصلى العيد، فنبهت عليهم قبل عيد الفطر املاضي 

النسـاء  بيومني؛ بأن عملهم هذا خمالف للسنة، فعليهم االمتثال لسنة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وإحضار 
 -زوجيت وأطفـايل -واألطفال إىل املصلى، وال أقصد بعملي هذا سوى إحياء السنة املوؤدة، وبدأت بأهل بييت 

ولكن لألسف مل حتضر املصلى أي امرأة من نساء املنطقة، وتكلم الناس بعملي هذا، ورأوه منكرا شنيعا، وبلغ 
ينبع البحر، فطلب حضوري، وقال يل: ال تعمـل  احلقد من بعضهم بأن سعى يب إىل بعض املسئولني يف أوقاف 

هذا ما حصل يل مع أهل املنطقة؛ لذا أرجـو مـن    -بزعمهم-مثل هذا العمل؛ ألن به تشويشا على املصلني 
فضيلتكم إفادتنا برسالة وفتوى تبني احلكم الشرعي وخطأ مثل عادام هذه اليت يوجد لديهم ما هو أشنع منه، 

على غري حمارمهن، وتقبيل الرؤوس وغري ذلك، مع تنبيهي على هذا يف اخلطب يف  خروج النساء وسالمهن مثل

                                           
  ) 9555قم ( السؤال الثالث من الفتوى ر 1

  

  )285، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  2
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كل مناسبة، وأرجو من فضيلتكم أن تكون الفتوى موجهة إليهم تقرأ عليهم يف صالة اجلمعة قبل العيد، هذا ما 
  3لزم االستفسار عنه، ولكم منا التوجه إىل اهللا بسؤال األجر واملثوبة لكم وجلميع املسلمني.

ج: أوال: من السنة خروج النساء إىل املصلى يف يومي العيدين، ففي الصحيحني وغريمها عن أم عطية رضي اهللا 
بـرقم   606-605/  2، ومسلم 93/  1، والبخاري 85/  5ويف رواية أخرجه أمحد -عنها قالت: (أمرنا) 

دين العواتق وذوات اخلدور، وأمـر  أن خنرج يف العي -]). أمرنا؛ تعين النيب صلى اهللا عليه وسلم10[ 890(
، 8/  2، والبخـاري  409/  6، 85/  5احليض أن يعتزلن مصلى املسلمني ويف رواية أخرى: أخرجه أمحد 

برقم  314/  7)، وابن حبان 226برقم ( 196/  1)، وأبو يعلى 1139برقم ( 677/  1، وأبو داود 10
لعواتق وذوات اخلدور ويف رواية الترمذي : أخرجـه  . أمرنا أن خنرج وخنرج ا184/  3)، والبيهقي 3041(

برقم  676/  1])، وأبو داود 12[ 890برقم ( 606/  2، ومسلم 93/  1، والبخاري 85-84/  5أمحد 
)، 1307بـرقم (  415-414/  1)، وابـن ماجـه   539برقم ( 420-419/  2)، والترمذي 1136(

 58، 56/  7)، وابن حبـان  109-101برقم ( 52-50/  25، والطرباين يف الكبري 377/  1والدارمي 
). أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج 1110برقم ( 319/  4)، والبغوي 2517، 2816برقم (

األبكار والعواتق وذوات اخلدور واحليض يف العيدين، فأما احليض فيعتزلن املصلى ويشهدن دعوة املسـلمني،  
   يكن هلا جلباب، قال: فلتعرها أختها من جالبيبها ويف روايـة النسـائي :  قالت إحداهن: يا رسول اهللا، إن مل

، 1558، بـرقم ( 181، 180/  3، والنسائي 172، 10/  2، 84/  1، والبخاري 84/  5أخرجه أمحد 
). قالت حفصة بنت سريين : كانت أم عطية ال تذكر رسول اهللا 1308برقم ( 415/  1)، وابن ماجه 1559

وسلم إال قالت: بأيب، فقلت: أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ قالت نعم  صلى اهللا عليه
بأيب، قال: لتخرج العواتق وذوات اخلدور واحليض فيشهدن العيد، ودعوة املسلمني، وليعتزل احليض املصـلى  

خيرجن متسـترات، ال   وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصالة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن
  متربجـــــات كمـــــا يعلـــــم ذلـــــك مـــــن األدلـــــة األخـــــرى.
وأما خروج الصبيان املميزين لصالة العيد واجلمعة وغريمها من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع لألدلـة  

  الكثرية يف ذلك.

/  6، وأمحد 983/  2ثانيا: حترم مصافحة املرأة األجنبية؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم: أخرجه مالك يف املوطأ 
(مبعناه)،  71/  4)، واحلاكم 2874برقم ( 959/  2)، وابن ماجه 4181برقم ( 149/  7، والنسائي 357

بـرقم   189-187/  24، والطرباين يف الكبري 148/  8)، والبيهقي 4553برقم ( 417/  10وابن حبان 

                                           
  )286، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  3
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، والبخاري 153/  6خرجه أمحد ). إين ال أصافح النساء وقول عائشة رضي اهللا عنها: أ476، 470-473(
برقم (  960 - 959/  2) (من قول طاووس) وابن ماجه  3306برقم (  411/  5، والترمذي 125/  8

وألن  . ما مست يد رسول اهللا يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إال بالكالم148،  147/  8) والبيهقي 2875
  املصـــــــافحة لألجنبيـــــــات مـــــــن أســـــــباب الفتنـــــــة. 

ــاهللا التو ــلم.   وبـ ــحبه وسـ ــه وصـ ــد وآلـ ــا حممـ ــى نبينـ ــلى اهللا علـ ــق وصـ   فيـ
  

  ذهاب األوالد إىل صالة العيد

س: يف بلدنا عادة ختتص باألطفال، حيث إم يف يوم العيد يذهبون إىل مصلى العيد ولكنهم ال يصلون وإمنـا  
عون اخلطبـة،  جيلسون جبوار املسجد ويرفعون األصوات فرحا بالعيد، ويزعجون املصلني؛ مما جيعلهم ال يسـم 

ويستمرون يف ذلك حىت خيرج املصلون من الصالة فريجعون معهم. وقد نبهتهم عن ذلك، ولكن دون جدوى. 
  4أرجو من مساحتكم اإلجابة عن هذه العادة اليت تعود عليها األطفال جـيال بعـد جيـل مـع اإليضـاح.     

  )289الصـفحة رقـم:   ، 8(اجلـزء رقـم :    ج: ال مينع األوالد مـن احلضـور إىل مصـلى العيـد، إذا    
/  1، وأبـو داود  187، 180/  2كانوا أبناء سبع سنني فأكثر، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: أخرجه أمحـد  

، والبيهقي 197/  1، واحلاكم 347/  1، وابن أيب شيبة 231 -230/  1) والدارقطين 495، برقم (334
ا لعشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع ولكـن  . مروا أبناءكم بالصالة لسبع، واضربوهم عليه84، 3، 229/  2

ينصحون ويرشدون إىل آداب اإلسالم ومراعاة حقوق الصالة واملصلني، ومساع اخلطب واملواعظ، وأال يرفعوا 
أصوام خشية التشويش على اخلطيب ومن يستمع إىل خطبته، ويوجه آباءهم وأولياء أمورهم لـذلك؛ حـىت   

يلزمون معهم احلد الوسط يف ذلك فال يكبتوهم وال يتركـوم فوضـى   يؤدبوهم ويأخذوا على أيديهم، لكن 
ــتعان.  ــلني، واهللا املســــــ ــون املصــــــ ــون ويزعجــــــ   يعبثــــــ

  وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
 

  تأخري صالة العيدين عن يوم العيد

لثاين ليتمكن مجيع العمال من املسلمني س: هل جيوز تأخري صالة العيد عن يوم ليلة رؤية هالل شوال إىل اليوم ا
العاملني يف املصانع واملكاتب من احلصول على إجازة يوم العيد من املسئولني؟ ومبا أن يوم العيد غري معـروف  

                                           
  ) 9291السؤال األول من الفتوى رقم (  4
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ــابقا ــديهم س ــازة.    ل ــه لإلج ــوم بعين ــن ي ــئولني ع ــار املس ــيهم إخب ــعب عل ــذلك يص 5فل  
اإلمث عن الباقني، وذهب بعض أهل العلـم إىل أـا    ج: صالة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام ا من يكفي سقط

فرض عني كاجلمعة، ومبا أن املركز اإلسالمي يقوم بإقامة صالة العيد بناء على رؤية اهلالل؛ فإن هذه الصـالة  
تسقط فرض الكفاية عمن مل حيضرها، وال جيوز تأخريها إىل اليوم الثاين أو الثالث من شوال من أجل أن حيضرها 

سلمني يف لندن ؛ ألن هذا التأخري خالف ما أمجع عليه الصحابة ومن بعدهم، فإننا ال نعلم أحدا من أهل مجيع امل
 العلم قال بذلك، نعم جيوز تأخريهـا إىل اليـوم الثـاين إذا مل يعلمـوا بالعيـد إال بعـد زوال الشـمس.       
 

  مكان إقامة صالة العيد

ة العيدين جيب أن يكون من أوقاف املسلمني، أم ميكن هل املكان الذي خيتار ليكون مصلى ألداء صال -1س: 
ــون ــان؟ أن يكـــــــــــــــــ   6يف أي مكـــــــــــــــــ

ــة؟    - 2 ــة أو القري ــن املدين ــدا ع ــدين بعي ــالة العي ــلى ألداء ص ــون املص ــب أن يك ــل جي   ه
إذا كان هناك مدينة كبرية وال يوجد مكان معني ألداء صالة العيدين به خارج املدينة ولكن توجد أماكن  - 3

  خل املدينة مملوكة حلكومة غري مسلمة، ولكن تعطي تصرحيا إلقامـة صـالة العيـدين عليهـا.    فضاء كثرية دا
كم عدد التكبريات يف صالت العيدين، وما حملها؟ كما هو مالحظ من سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  - 4

ى فيه من أوقـاف  ج: أوال: املشروع أن تؤدى صالة العيدين يف الفضاء، وال يلزم أن يكون املكان الذي تؤد
  املســـــــلمني، وال بعيـــــــدا عـــــــن املدينـــــــة أو القريـــــــة.
ثانيا: إذا مل يوجد مكان للمسلمني يؤدون فيه صالة العيدين ووجد مكان صاحل ألدائها فيه متلكه دولة كافرة، 

  أديـت فيـه، وال حـرج يف ذلـك إن شـاء اهللا.     -وأذنت للمسلمني املقـيمني داخلـها بالصـالة فيـه     
ريات يف صالة العيدين: سبع يف األوىل، منها تكبرية االفتتاح، ويف الثانية: مخس تكبريات دون ثالثا: عدد التكب

تكبرية النهوض للركعة الثانية. وحمل التكبريات: األوىل بعد تكبرية اإلحرام، والثانية: بعد تكبرية النهوض مـن  
  7السجود للركعة الثانية.

   

  إقامة أكثر من مصلى للعيد يف املدينة

                                           
  )290، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  5

  

  )291، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  6
  

  )292، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  7
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تستأجر اجلمعية اإلسالمية قاعة كبرية إلقامة صالة العيدين، فهل جيوز جلماعة تبعد ثالثني ميال تقريبا عـن   س:
القاعة أن يقيموا صالة العيد يف مسجدهم؟ علما بأن وسائل النقل متوفرة، وهل من األفضل أن جتمع القاعـة  

  8؟معظــم املســلمني لصــالة العيــد بــدال مــن أن يصــلوها؛ أكثــر مــن مجاعــة        
ج: إذا أمكنكم االجتماع فهو أفضل، وإذا كان يشق عليهم فال مانع من أن يصلوا يف بلدهم الذي يبعد عـن  
ــاع.       ــه االجتم ــق مع ــا يش ــا، مم ــيال أو حنوه ــني ك ــدين ثالث ــالة العي ــة ص ــع إقام   موق

 

  وبعـد:  السالم عليكم ورمحـة اهللا  -الرياض السعودية  -يا مساحة الشيخ عبد العزيز رئيس قسم اإلفتاء : س
فمنذ سنوات قليلة أدخل بعض املسلمني تقليدا جديدا على صالة العيد يف هذه القارة، ذلك أـم يهجـرون   
املساجد يوم العيد لضيق املكان، ويستأجرون قاعة أقيمت للهو احملرم؛ جتمعهم يف صالة واحدة، ويستندون إىل 

ة يف الفالة إال لعذر، وبناء على ذلـك نرجـو   أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي العيد خارج املدين
  إجابتكم على ما يأيت:

س: هل من شروط صالة العيد أن يصلي الناس صالة العيد يف مكان واحد ووقت واحد، بصرف النظر عـن  
  نوعية املكان؟

ج: أوال: ليس من شروط صحة صالة العيد أن يصليها أهل البلد يف مكان واحد، لكن اخلـري واألفضـل أن   
صلوها يف مكان واحد يف الصحراء، إن تيسر ذلك هلم، فإن شق عليهم صالا يف الصحراء يف مكان واحـد؛  ي

كبعد أطراف البلد واتساعه جاز هلم أن يصلوها يف مكانني فأكثر يف الصحراء على ما يتيسر هلـم، وال يشـق   
سعهم ومل يشـق علـيهم، وإال   وحنوه صلوها يف مسجد إن و  عليهم. وإن شق عليهم صالا يف الفضاء ملطر

ــه.     ــالا في ــم ص ــر هل ــذي يتيس ــجد ال ــهم يف املس ــة من ــل مجاع ــاجد، ك ــلوها يف مس   ص
ثانيا: يف حالة تعدد مكان صالة العيد يف الصحراء، أو املساجد جيوز أن يتقدم مجاعة من أهل البلد بصالة العيد، 

فيما بني ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، وأن ينتهوا منها قبل اجلماعة األخرى، على أن تقع صالة اجلميع 
وبني زواهلا عند دخول وقت الظهر، أي من وقت حل النافلة إىل استواء الشمس يف السماء قبيل وقت صـالة  

  9الظهر.

 : هل جتوز الصالة يف قاعة أقيمت للرقص شبه العاري، وحفالت اخلمر والرهان، رغم وجود مسـجد يف 2س
  املدينة؟

                                           
  ) 3081ى رقم ( السؤال السابع من الفتو 8
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واب السؤال األول أن السنة يف صالة العيد أن تؤدى يف الصحراء إن تيسر ذلك، وإال صليت : تبني يف ج2ج
يف املسجد أو املساجد، وعلى هذا ال جيوز إقامتها يف قاعة هلو مع وجود مسجد أو مساجد؛ ألا ليست مبسجد 

ك، ومل تؤسس على تقوى وال صحراء، وألا أنشئت للهو وشرب اخلمر وحنومها، مما يغضب اهللا وال تزال كذل
اهللا تعاىل، بل أسست حلرب اهللا ومعصيته،فأشبهت مسجد الضرار الذي ى اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسـلم أن  

لَا تقُم فيه أَبدا اآلية، وألن إقامتها فيها مع بقاء استعماهلا فيما  108يقوم فيه يف قوله سبحانه: سورة التوبة اآلية 
ب بوقار الصالة، واخلشوع فيها، ولشعور املصلي بأنه يف مكان عبادة، وألن استئجار هذه أنشئت من أجله يذه

القاعة مع إمكان االستغناء عنها بالصالة يف املساجد أو الصحراء فيه إسراف وإعانة ألهل الشر والفساد على 
  10شرهم.

  س: هل تنظيف هذه األماكن وكنسها يزيل عنها النجاستني احلسية واملعنوية؟

 فإن جازت الصالة فيها أذلك يعين أن الضرورات تبيح احملضورات؟ 

ج: إن كان تنظيفها بصب ماء طهور عليها حىت زالت النجاسة طهرت بذلك، وإن كان مبجرد كنسها فال تطهر 
به إال إذا كانت النجاسة جمرد تراب أو حصى جاف مل يعلق باألرض شيء من جناسته، فيطهر بالكنس، لكنـك  

مقدمة كتابك أن املصلني بالقاعة يفرشون فرشا طاهرة فوق األرض بعد كنسها، فهم إذن يصـلون   ذكرت يف
على الفرش الطاهرة ال على جناسة، واملنع من الصالة فيها إمنا هو من أجل ما تقدم يف اجلواب على السـؤال  

  11بيح احملضورات.إنه من باب أن الضرورات ت الثاين، ال لنجاسة ما صلوا عليه، وعلى ذلك ال يقال
  

  س: وإن جازت فأيهما أثوب الصـالة فيهـا دفعـة واحـدة، أم الصـالة يف املسـجد علـى دفعـتني؟        
ج: تقدم أن الصالة يف هذه القاعة وأمثاهلا ال جتوز إال عند الضرورة؛ وعلى هذا ال يفاضل بينها وبني الصالة يف 

  الصحراء أو املسجد.
فال جتوز، وميكن اخلروج من ذلك بصالة العيدين يف الصحراء إن تيسر،  أما صالة العيد على دفعتني يف املسجد

ــه.   ــع من ــر أوس ــاء مســجد آخ ــيعه أو بن ــى املســجد، أو توس ــثال عل ــان م ــاء دور ث   وإال فببن
  

  إقامة صالة العيد يف حمل األندية الرياضية
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 باب إحياء السنة النبويـة، س: قام عندنا بعض الشباب بدعوة الناس لصالة العيد يف أحد األندية الرياضية من 
ونريد أن خنرب فضيلتكم بأن هذه األندية حماطة باملنازل، وفيها صور يف مكان املصلى، وأن هذه املالعب هـي  

ــم؟   ــا رأيكـ ــهو. فمـ ــب واللـ ــل للعـ ــالة بـ ــة للصـ ــت خمصصـ ــاكن ليسـ   12أمـ
قـاف والشـئون   ج: الصالة اليت وقعت صحيحة، وينبغي أن تتصلوا باجلهات املسئولة لديكم من وزارة األو

اإلسالمية، وإحاطتها بذلك؛ ألن هذا األمر من األمور الداخلة يف اختصاصها، وذلك من أجل أن حتدد أماكن 
ألداء صالة العيدين ألهل البلد، وإذا كانت قد حددت بالفعل فينبغي أن متنع الشباب من إقامة صالة العيدين 

ــاجد    ــلمني يف املسـ ــع املسـ ــا مـ ــل يقيموـ ــة، بـ ــاد.يف األنديـ ــة لألعيـ   املخصصـ
  

  التكبري يف صالة العيد

 س: ملاذا يسن لنا اثنتا عشرة تكبرية يف كل من صالة العيدين قبل قراءة الفاحتة، وما فائدة ذلك، وما معناه دون
ــة؟  ــس املفروضــــــــــ ــلوات اخلمــــــــــ   13الصــــــــــ

سلم، سواء عرفنـا  ج: األصل يف العبادات التوقيف، وأن نتعبد مبا أمرنا به اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و
احلكمة يف ذلك أم ال، وخاصة كيفيات الصالة والصوم واحلج، فليس للعقل فيها جمال، ومن ذلك ما شـرعه  
النيب صلى اهللا عليه وسلم لنا من التكبري ست تكبريات أو سبع تكبريات بعد تكبرية اإلحرام وقبل قراءة الفاحتة 

ات قبل قراءة الفاحتة يف الركعة الثانية من صالة العيدين دون يف الركعة األوىل من صالة العيدين، ومخس تكبري
الصلوات املفروضة. فعلينا أن نؤمن بتشريع اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، ونستسلم لـه، ونسـمع   
ونطيع؛ ألن األصل يف ذلك التعبد، ال التعليل. وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شئون اهللا واختصاصه مـن  

ادات وأنواعها، وكيفياا، وال أن يسأل مل شرع اهللا كذا وترك كذا، وما فائدة هذا الذي شرعه، بل عليـه  العب
أن يعرف ما شرع اهللا ورسوله، ويعمل به، فإن ظهرت له احلكمة فاحلمد هللا، وإال استسلم حلكم اهللا وأطـاع  

يم يف أقواله وأفعاله، وشرعه وقدره، قال وأيقن أنه مل يشرع إال حلكمة ومصلحة للعباد؛ ألنه سبحانه حكيم عل
إِنَّ ربك حكيم عليم ومما يدل على ما ذكرنا: قوله سبحانه: سورة األحزاب اآلية  83تعاىل: سورة األنعام اآلية 

 .." لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ 21

هـ  1387مطابع الشعب  154/  1واإلمام البخاري  53/  5م أمحد اآلية، وقوله صلى اهللا عليه وسلم: اإلما
. صلوا كما رأيتموين أصلي رواه البخاري يف صحيحه، وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع: أخرجـه  
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/  2)، وأبـو داود  1297برقم ( 943/  2، ومسلم 378، 367، 366، 337، 332، 318/  3أمحد 
)، وأبـو  3023برقم ( 1006/  2)، وابن ماجه 3062برقم ( 270/  5ي )، والنسائ1970برقم ( 496

. خــذوا عــين مناســككم  130، 125/  5)، والبيهقــي 2147بــرقم ( 111/  4يعلــى   
 

 ما يقول بني التكبريات يف صالة العيد
 

يـدين،  س: ماذا جيب على املأموم واإلمام أن يقرأ ما بني السبع التكبريات، من الركعـة األوىل يف صـالة الع  
وكذلك يف اخلمس تكبريات من الركعة الثانية، هل يقول ما بني التكبريات أثناء سكتات اإلمام: سـبحان اهللا  
ــد هللا وال إلــه إال اهللا واهللا أكــرب؟ أم مــاذا؟ أرجــو اإلفــادة جــزاكم اهللا خــريا.        واحلم

ح ا الصالة، ويكرب يف الركعة تكبريات، األوىل يفتت ج: يشرع يف صالة العيدين أن يكرب يف الركعة األوىل سبع
الثانية مخس تكبريات غري تكبرية القيام، ويرفع يديه مع كل تكبرية، ويشرع له أن حيمد اهللا ويسبحه ويكـربه  

ــبريتني.    ــل تكـ ــني كـ ــلم بـ ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــنيب صـ ــى الـ ــلي علـ 14ويصـ  
 

  الدعاء يف صالة العيد

ــد؟    ــالة العيـــــ ــدعاء يف صـــــ ــو الـــــ ــا هـــــ   س: مـــــ
يشرع للمسلمني يف صالة العيد، أو يومه، ولكن يشرع للمسلمني التكبري والتسـبيح   ج: ال نعلم دعاء خاصا

والتهليل والتحميد يف ليليت العيدين، وصباح يومهما، إىل انتهاء اخلطبة من يوم عيد الفطر، وإىل انتـهاء أيـام   
هللا سبحانه يف عيـد  التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك يف أيام العشر األول من شهر ذي احلجة؛ لقول ا

وألحاديث وآثـار وردت يف  " ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم" 185الفطر: سورة البقرة اآلية 
  وبــاهللا التوفيــق وصــلى اهللا علــى نبينــا حممــد وآلــه وصــحبه وســلم.        ذلــك.

  

صلى اإلمام صالة العيد، مث أناب عنه رجال فقـرأ  س: ذهبنا إىل صالة عيد األضحى املبارك، وحضرت جنازة ف
خطبة العيد، وبعد ذلك صلى نفس اإلمام على اجلنازة، وتفرق الناس بعد دفن اجلنازة، ما رأي فضيلتكم يف هذا 
  العمــــــل؟ أفيــــــدونا جــــــزاكم اهللا خــــــريا وإحســــــانا.    
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العيد وخيطب م شخص واحد، لكن إن أمهم يف الصالة شخص، وخطبـهم   ج: السنة أن يؤم الناس يف صالة
  آخر أجزأهم ذلك كاجلمعة.

ــلم.    ــحبه وسـ ــه وصـ ــد وآلـ ــا حممـ ــى نبينـ ــلى اهللا علـ ــق وصـ ــاهللا التوفيـ   وبـ
 

  حتية املسجد يف مصلى العيد

أوقافـا ال  س: نظرا ألن األماكن اليت تقام فيها صالة العيدين واالستسقاء أصبحت مساجد معروفة ومسورة، و
جيوز ألحد أن يتعدى عليها أو يرتل فيها، وعندما تقام الصالة فيها للعيدين أو االستسقاء حيدث خالف كـثري  
حول حتية هذه املساجد: هل هي مستحبة؟ أم أنه منهي عنها؟ للحديث الذي يف البخاري : أنه ما كان يصـلي  

بد العزيز بن باز ؛ لتوضيح هـذه املسـألة وبيـان    قبلها وال بعدها. نرجو رفع هذه املسألة لسماحة الشيخ ع
الصحيح من أقوال أهل العلم فيها. هل تؤدى حتية املسجد عند الدخول إىل هذه املساجد؟ ولـو نقلـت إىل   
مسجد اجلمعة فما حكم أدائها؟ نرجو توضيح ذلك كله وحكم التنفل أيضا يف مسجد العيد قبل الصـالة أو  

  ن اإلمام واملـأموم؟ أم أن النـهي يف حـق اإلمـام فقـط؟ واهللا حيفظكـم.      بعدها. وهل النهي يف حق كل م
ج: إذا صلى املسلمون صالة العيدين أو االستسقاء خارج البلد يف الربية: فال يشرع ملن أتى املصلى أن يصلي 

و داود تطوعا، ال حتية املسجد وال غريها؛ وذلك عمال مبا يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: سنن أب
  ). أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتني مل يصل قبلهما وال بعدمها1159الصالة (

وإن أقيمت صالة العيدين أو االستسقاء يف أحد مساجد البلد فال بأس بصالة حتية املسجد عند الـدخول وال  
  15يتنفل يف موضع صالته غريها.

 

  قضاء صالة العيدين

اح يوم عيد الفطر املبارك وعند وصولنا إىل املشهد يف أحد ضواحي مدينة الطائف ، وبالتحديـد يف  س: يف صب
منطقة بين مالك ، وجدنا اإلمام صلى وعلى انتهاء من اخلطبة، وطلب الذين حضروا للصالة ومل يتمكنوا مـن  

سني، فقام وصلى م الـركعتني  أداء الصالة طلبوا من أحد املوجودين إقامة الصالة م، وعددهم يتجاوز اخلم
بعدم صحة الصالة ومنهم من قال الصالة صحيحة. نرجو تكرم فضيلتكم  واإلمام خيطب. بعد الصالة دار نقاش
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  16باإلجابة ومـا مـدى صـحة الصـالة مـن عدمـه. وفقكـم اهللا لكـل خـري والسـالم علـيكم.           
لباقني، ويف الصورة املسئول عنها: حصل ج: صالة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام ا من يكفي سقط اإلمث عن ا

ومن فاتته وأحب قضاءها استحب لـه ذلـك،    -الذين خطب م اإلمام-أداء الفرض من الذين صلوا أوال 
فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وذا قال اإلمام مالك والشافعي وأمحد والنخعي وغريهم من أهل 

كتـاب األذان   55/  1والبخاري  237/  2عليه وسلم اإلمام أمحد  العلم. واألصل يف ذلك قوله صلى اهللا
/  2كتاب الصالة والنسـائي   149/  2كتاب الصالة . والترمذي  135/  1وأبو داود  422/  2ومسلم 
كتاب املساجد . إذا أتيتم الصالة فامشوا وعليكم السكينة والوقار  255/  1كتاب اإلمامة، وابن ماجه  114

فصلوا وما فاتكم فاقضوا وما روي عن أنس رضي اهللا عنه أنه كان إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام فما أدركتم 
مجع أهله ومواليه، مث قام عبد اهللا بن أيب عتبة مواله فيصلي م ركعتني، يكرب فيهما. وملن حضر يـوم العيـد   

  املصـلحتني. واإلمام خيطـب أن يسـتمع اخلطبـة مث يقضـي الصـالة بعـد ذلـك حـىت جيمـع بـني           
 

س: ما حكم من أدرك التشهد مع املصلني يف صالة العيدين، وصالة االستسقاء، هل يصلي ركعتني ويفعل كما 
 فعل اإلمام أم ماذا يعمل؟

ج: من أدرك التشهد فقط مع اإلمام من صالة العيدين، أو صالة االستسقاء، صلى بعد سالم اإلمام ركعتني 
17تكبري وقراءة وركوع وسجود.يفعل فيهما كما فعل اإلمام من   

 
س: بعض الناس يف يوم العيد يأتون متأخرين واإلمام خيطب، فيصلون واإلمام خيطب، فهل جيوز هلم ذلك أم ال 

 جيوز؟
ج: اخلري هلم يف مساع اخلطبة أوال، مث يصلون صالة العيد ليجمعوا بني الفضيلتني، وينبغي أن يوصوا بالتبكري 

18يد مع اإلمام مجاعة.حىت ال تفوم صالة الع  
 

  التكبري املطلق يف عيد األضحى

                                           
  )306، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  16
 
  ) 5954السؤال الثاين من الفتوى رقم (  17

  

  )308، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  18
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س: ما قولكم يف التكبري املطلق يف عيد األضحى فقط، هل يستمر إىل اية اليوم الثالث عشر أم ال؟ وهل هناك 
  فــــــــرق بــــــــني احلــــــــاج وغــــــــري احلــــــــاج؟

احلاج وغريه؛ لقوله تعـاىل:  ج: يستمر التكبري املطلق إىل اية آخر يوم من أيام التشريق، وال فرق يف ذلك بني 
واذْكُروا  203ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات اآلية، وقوله تعاىل: سورة البقرة اآلية  28سورة احلج اآلية 

س، ذكر ذلك اللَّه في أَيامٍ معدودات فاأليام املعلومات هي أيام العشر، واملعدودات أيام التشريق، قاله ابن عبا
البخاري عنه، وقال البخاري : كان ابن عمر وأبو هريرة رضي اهللا عنهما خيرجان إىل السوق يف أيام العشـر  

ــاس  ــرب النـــــــ ــربان ويكـــــــ ــا. فيكـــــــ   بتكبريمهـــــــ
ويف البخاري تعليقا: وكان ابن عمر يكرب مبىن تلك األيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشـه، ويف فسـطاطه،   

ــا  ــك األيـــــ ــاه، تلـــــ ــه وممشـــــ ــا.وجملســـــ   19م مجيعـــــ
 

  التكبري أيام التشريق

ــه؟  ــا صــفته، وعــدد مرات ــه، وم ــام التشــريق، مــا دليل ــذكره مطلقــا أي   س: أمــر اهللا تعــاىل ب
واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات ومل  203ج: أمر اهللا تعاىل بذكره مطلقا أيام التشريق، فقال: سورة البقرة اآلية 

ة النبوية عقب الصلوات اخلمس أيام التشريق حتديد عدد وال بيان للكيفية، وأصح يثبت يف القرآن وال يف السن
 ما ورد يف صفة التكبري يف ذلك ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه، أنـه 

)، حيث 20581برقم ( 296-295/  11قال: (اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب كبريا) انظر مصنف عبد الرزاق 
ورد عنده بلفظ قريب منه. وقيل: يكرب ثنتني، بعدمها: ال إله إال اهللا واهللا أكرب، اهللا أكرب وهللا احلمد. جاء ذلك 

  20عـــــن عمـــــر وابـــــن مســـــعود رضـــــي اهللا عنـــــهما.     
  

س: ثبت لدينا أن التكبري يف أيام التشريق سنة، فهل يصح أن يكرب اإلمام مث يكرب خلفه املصلون؟ أم يكرب كل 
  وحـــــــده بصـــــــوت مـــــــنخفض أو مرتفـــــــع؟مصـــــــل 

ج: يكرب كل وحده جهرا، فإنه مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم التكبري اجلماعي، وقد قال: اإلمام أمحد 
). من عمل عمـال  16/  12)، و [مسلم بشرح النووي] (24/  3)، والبخاري (256، 180، 146/  6(

                                           
  )309، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  19

  

  )310، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  20
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  21لــــــــــيس عليــــــــــه أمرنــــــــــا فهــــــــــو رد
 

فادة عن حكم التكبري يف أيام التشريق وأيام عيد رمضان املبارك مجاعيا، وذلك بـأن  س: نود من مساحتكم اإل
يقول اإلمام بعد كل صالة: اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، اهللا أكرب، اهللا أكرب وهللا احلمد. مث يردد 

ملدة ثالثة أيام، علما بـأن ذلـك   اجلماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكرروا ثالث مرات بعد كل صالة، و
ــة.   ــة اجلنوبيـــــ ــرى املنطقـــــ ــض قـــــ ــائد يف بعـــــ  ســـــ
ج: التكبري مشروع يف ليليت العيدين، ويف عشر ذي احلجة مطلقا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إىل آخر 

ه علَى ما هداكُم وقوله تعاىل: ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبروا اللَّ 185أيام التشريق؛ لقوله تعاىل: سورة البقرة اآلية 
واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات ونقل عن اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه سئل: أي حـديث   203سورة البقرة اآلية 

تذهب إىل أن التكبري من صالة الفجر يوم عرفة إىل آخر أيام التشريق؟ قال: باإلمجاع. لكن التكبري اجلمـاعي  
/  6واحد ليس مبشروع بل ذلك بدعة؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: اإلمام أمحـد ( بصوت 
 1)، وابن ماجه (12/  5)، وأبو داود (16/  12)، و[مسلم بشرح النووي] (167/  3)، والبخاري (270

الصحابة، وال من التـابعني  ). من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومل يفعله السلف الصاحل، ال من 7/ 
22وال تـــابعيهم، وهـــم القـــدوة، والواجـــب االتبـــاع، وعـــدم االبتـــداع يف الـــدين.  

 
س: أمسع بعض الناس يف أيام التشريق يكربون بعد كل صالة حىت عصر اليوم الثالث، هل هم على صواب أم 

  ال؟
مجيع األوقات من أول دخول شهر ذي ج: يشرع يف عيد األضحى التكبري املطلق، واملقيد، فالتكبري املطلق يف 

احلجة إىل آخر أيام التشريق. وأما التكبري املقيد فيكون يف أدبار الصلوات املفروضة من صالة الصبح يوم عرفة 
إىل صالة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك اإلمجاع، وفعـل الصـحابة رضـي اهللا    

  23عنهم.
 

  

  النداء لصالة العيدين

                                           
  )311، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  21

  

  )312رقم: ، الصفحة 8(اجلزء رقم :  22
  

  )313، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  23
 



   

 

16  

 

  

� ا����ء ��آ� ���وى ا������ ���� ا��ا
	� �����ء��  أ

: ما هو الرأي يف استعمال امليكرفون قبل صالة عيد الفطر وعيد األضحى، لدعوة املسلمني إىل احلضـور،  س
 وإفهــــامهم أــــا صــــالة واجبــــة، وأــــا مــــن ســــت تكــــبريات؟ 
ج: من هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال ينادى لصالة عيد الفطر وال لصالة عيد األضحى قبلها؛ مـن  

ملصلى، وال من أجل إفهامهم حكم الصالة، وال ينبغي فعل ذلك، ال بامليكرفون وال بغريه؛ أجل أن حيضروا إىل ا
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ  21ألن وقتهما معلوم واحلمد هللا، وقد قال اهللا تعاىل: سورة األحزاب اآلية 

خر وينبغي ألويل األمر من احلكام والعلماء أن يبينوا للمسلمني حكم هذه حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآ
الصالة قبل يوم العيد، وأن يبينوا هلم كيفيتها، وما ينبغي هلم فيها، فيما قبلها وما بعدها؛ حىت يتأهبوا للحضور 

24إىل املصــــلى يف وقتــــها، ويؤدوهــــا علــــى وجههــــا الشـــــرعي.       
 

مام للصالة ينادي بقوله: الصالة جامعة أثابكم اهللا، أم يكرب تكبرية اإلحـرام  س: يف صالة العيد عندما يقوم اإل
بدون أن ينادي؟ حيث فيه إمام قام لصالة العيد هلذا العام، وقام يف احملراب وكرب بدون أن ينادي لصالة العيد، 

يشوفونين ال جيوز أن أنادي وبعد انتهاء الصالة تناقشت معه يف هذا املوضوع، فنفاين بقوله: ما دام أن املصلني 
  بــــذلك. هــــل مــــا قالــــه صــــحيح؟ أم ينــــادي الصــــالة؟      

: إذا قام اإلمام لصالة العيد فإنه يبدأ بتكبرية اإلحرام، وال يقول للناس قبلها: الصالة جامعة، وال صـالة  5ج
الشـمس   العيد، وال غري ذلك من األلفاظ؛ لعدم ورود ما يدل عليه، وإمنا ينادى بالصالة جامعة يف كسـوف 

 25وخسوف والقمر.

 
 

س: املالحظات على صالة االستسقاء والعيدين، وهي أن اإلمام يأيت املصلى ويصلي بالناس ركعـتني، يكـرب   
التكبرية بعد األخرى دون أن يفصل بينهما بأي دعاء أو حتميد، أو تسبيح وأنا قرأت يف فقه اإلمام أمحـد بـن   

التركيز على صفة صالة العيدين واالستسقاء، فإذا هـي تصـلى    حنبل رمحه اهللا ومتعنت القراءة، وركزت كل
بدون أذان وال إقامة، ولكن ينادى هلا بالصالة جامعة، مث يكرب اإلمام تكبرية اإلحرام، ويكـرب سـتا يف األوىل،   

رب كبريا وأربعا يف الثانية، وقيل سبعا يف األوىل، ومخسا يف الثانية، ويفصل بني كل تكبرية وأخرى بقوله: اهللا أك
واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا العظيم وحبمده بكرة وأصيال، وصلى اهللا على حممد النيب وعلى آله وصحبه وسلم 

  تسليما كثريا.

                                           
  )314، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  24

 

  )315، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  25
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فاملالحظة: يا فضيلة الشيخ، أن بعض األئمة ال يقول هذا الدعاء، ال جهرا وال سرا، وال ينادي للصالة بالنداء 
صالة، والنداء والتكبري السابق والتحميد والصالة على النيب صـلى اهللا عليـه   السابق: (الصالة جامعة) قبل ال

وسلم وارد يف السنة النبوية الشريفة، وموضح موقعه بني كل تكبريتني، فأريد منكم يا فضيلة الشـيخ بيـان   
ة، هل يصح مشروعية التكبري السابق والتحميد والصالة على النيب الواقعة بني كل تكبرية، والنداء قبل الصال

لإلمام تركها، أو جيهر ا أو خيفيها يف الصالة؟ مع العلم أا سنة، وقد سبق يل مساعها من بعض األئمة يقوهلـا  
كل تكبرية منذ مثان سنوات أو أكثر، ومن إمام صاحل كثري االعتكاف يف بيت اهللا احلرام ، ومسـجد   جهرا بني

جزاكم اهللا خريا، ووجهوا مجيع األئمة إىل السنة ووجوب التمسك الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أفيدونا بالدقة 
 ا وعدم تركها أو اخلروج عنها بالبدع الزائفة وآراء كل منهم. 

ج: أوال: النداء لصالة العيدين أو االستسقاء بالصالة جامعة أو غريها من الكلمات ال جيوز بل هو بدعة حمدثة؛ 
م، وإمنا الذي ورد عنه يف صالة الكسوف، واألصل يف العبادات التوقيـف،  ألنه مل يرد عنه صلى اهللا عليه وسل

/  12)، و[مسلم بشرح النووي] (167/  3)، والبخاري (270/  6بقوله صلى اهللا عليه وسلم: اإلمام أمحد (
). من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد ويف لفـظ:   7/  1)، وابن ماجه (12/  5)، وأبو داود (16
). مـن  16/  12)، و [مسلم بشرح النووي] (24/  3)، والبخاري (256، 180، 146/  6مام أمحد (اإل

ــو رد   ــا فهــــ ــه أمرنــــ ــيس عليــــ ــال لــــ ــل عمــــ  عمــــ
ثانيا: الصحيح أن التكبريات يف العيدين: سبع يف األوىل بتكبرية اإلحرام، ومخس يف األخرى غري تكبرية القيام؛ 

 ذلك، أما األذكار بني التكبريات فال نعلم فيها سنة ثابتة، وإمنا ذلـك  ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف
مروي عن عبد اهللا بن مسعود ، وحذيفة وأيب موسى األشعري رضي اهللا عنهم، ورواه عنهم أبو بكر األثـرم ،  

ــه اهللا.     ــين رمحـــ ــاحب املغـــ ــره صـــ ــا ذكـــ ــب مـــ 26 حســـ  
 

  إقامة االحتفاالت

اليت يقيمها املسلمون يف ترينيداد مبناسبة الـزواج واالنتقـال إىل دار   س: ما هو الرأي يف االحتفاالت البهيجة 
جديدة، وأعياد امليالد الفردية وغريها من املناسبات السارة، واليت يتلون خالهلا القرآن الكـرمي، وينشـدون   

للرسـول   أناشيد املديح يف الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، مث خيتمون احلفل بالوقوف احتراما وتقـديرا 
ــلم؟    ــه وســـــــ ــلى اهللا عليـــــــ ــرمي صـــــــ   الكـــــــ
ج: أوال: ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن نكاح السر، وأمر بإعالن النكاح، واالحتفال مبناسـبة الـزواج   

                                           
  )317، الصفحة رقم: 8(اجلزء رقم :  26
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واالنتقال بالعروس إىل دار زوجها من إعالن النكاح؛ فكان مشروعا إال إذا كان فيه غناء منكر أو اختالط نساء 
  مــــــن احملرمــــــات.برجــــــال، أو مــــــا أشــــــبه ذلــــــك 

ثانيا: األعياد يف اإلسالم ثالثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد األضحى، ويوم اجلمعة. أما أعياد املـيالد الفرديـة   
فيه من املناسبات السارة؛ كأول يوم من السنة اهلجرية، وامليالدية، وكيوم نصف شـعبان، أو   وغريها مما جيتمع

 عليه وسلم، ويوم توىل زعيم امللك أو رئاسة مجهورية مثال؛ فهـذه  ليلة النصف منه، ويوم مولد النيب صلى اهللا
وأمثاهلا مل تكن يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال يف عهد خلفائه الراشدين، وال يف القرون الثالثة الـيت  

ريهم، وفتنوا ا، شهد هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم باخلري، فهي من البدع احملدثة، اليت سرت إىل املسلمني من غ
وصاروا حيتفلون فيها كاحتفاهلم باألعياد اإلسالمية أو أكثر، وقد حيدث يف بعض هذه االحتفـاالت غلـو يف   
األشخاص، وإسراف يف األموال، واختالط نساء برجال، ومضاهات ألهل الكفر فيما هو عادة هلم يف احتفاهلم 

. إياكم وحمدثات 127و  126/  4ليه وسلم: اإلمام أمحد مبا يسمى عندهم أعياد، وقد قال النيب صلى اهللا ع
)، 167/  3)، والبخـاري ( 270/  6األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة وقال: اإلمام أمحـد ( 

). من أحدث يف أمرنا هذا ما 7/  1)، وابن ماجه (12/  5)، وأبو داود (16/  12و[مسلم بشرح النووي] (
ظاهر فيما إذا كان االحتفال لتعظيم من احتفل من أجله، أو لرجاء بركته، أو املثوبة من ليس منه فهو رد وهذا 

القيام كمولد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومولد احلسني ، ومولد البدوي، وغريهم، وكتعظيم ما احتفل به من 
يلة النصف من شعبان، أو يومها، األيام والليايل، ورجاء املثوبة من االحتفال به، والربكة من ذلك، كاالحتفال بل

الزلفى، والتقرب وقصد املثوبة، أما  وليلة اإلسراء واملعراج، وحنو ذلك. فإن االحتفال مبا ذكر وأمثاله ضرب من
ما مل يقصد به التربك وال املثوبة: كاالحتفال مبيالد األوالد، وأول السنة اهلجرية، أو امليالديـة، وبيـوم تـويل    

فهو وإن كان من بدع العادات، إال أن فيه مضاهات للكفار يف أعيادهم، وذريعة إىل أنواع  -الزعماء ملناصبهم 
أخرى من االحتفاالت احملرمة، اليت ظهر فيها معىن التعظيم والتقرب لغري اهللا، فكانت ممنوعة؛ سـدا للذريعـة،   

، 92، 50/  2لم: أخرجه أمحد وبعدا عن مشاة الكفار يف أعيادهم واحتفاالم، وقد قال صلى اهللا عليه وس
)، 846برقم ( 51/  2، وعبد بن محيد 322، 313/  5)، وابن أيب شيبة 4031برقم ( 314/  4وأبو داود 

ــاريخ أصــبهان)   ــار أصــبهان (ت ــيم يف أخب ــو نع ــهم129/  1وأب ــو من ــوم فه ــن تشــبه بق   . م
اما الحتفاالت مبتدعة ال جيـوز؛ ألن  ثالثا: تالوة القرآن من خري القربات واألعمال الصاحلات، لكن جعلها خت

فيه مهانة له بوضعه يف غري موضعه، وأما إنشاد األناشيد يف مديح النيب صلى اهللا عليه وسـلم فحسـن إال إذا   
/  2، والدارمي 55، 47، 24، 23/  1تضمنت غلوا فيه، فال جيوز؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم: أخرجه أمحد 

، 413برقم ( 133/  14، 154، 147/  2)، وابن حبان 20524رقم (ب 273/  11، وعبد الرزاق 320
). ال تطروين كما 3681برقم ( 246/  13)، والبغوي يف شرح السنة 6)، والطيالسي (ص / 6239، 414

أطرت النصارى ابن مرمي، وإمنا أنا عبد، فقولوا: عبد اهللا ورسوله وقال صلى اهللا عليه وسلم: سـنن النسـائي   
). إياكم والغلـو يف  1/215),مسند أمحد بن حنبل (3029),سنن ابن ماجه املناسك (3059مناسك احلج (
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  كما ال جيـوز أن خيصـوا ذلـك بيـوم يتخـذ مومسـا وعيـدا.        الدين، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو
يرضاه اهللا وال  رابعا: اختتام االحتفال بالقيام احتراما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتقديرا له اختتام سيئ ال

  27رســــوله، وال تقــــره الشــــريعة بــــل هــــو مــــن البــــدع احملرمــــة.
 

* * *  
    ال واجلودوالع وله املكارم                  نا حممـــــودورب متَّ الكالم  
   وأورق عود ما ناح قمرى                وعلى النىب حممد صلواتــــه  
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