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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@âbî—Ûa@lbiMæë‹“ÈÛaë@òäßbrÛa@òÛbÔ¾a@@

 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

ـــام مـــن شـــوال واملتعلقـــة فهـــذه بعـــض األحكـــام املتعلقـــة  بعيـــد بصـــيام الســـتة أ
 .نيأن ينفع به املسلمو, يتقبل جهد املقل, أسأل اهللا تعاىل أن الفطر

bÛëc@Z@kzníÞaì’@åß@âbíc@òn@âbî–@Z@

صـــاري  ـــوب األ مـــن صـــام رمضـــان ثـــم «:  قـــال أن رســـول اهللا عـــن أيب أ
 ).١١٦٤( أخرجه مسلم −»أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

ــوب  ذهــب أكثــر أهــل العلــم إىل اســتحباب صــيام ســتا مــن شــوال حلــديث أيب أ
وكثــري مــن احلنفـيـة وكثــري مــن املالكيــة وداود املتقــدم, وهــذا مــذهب الشــافعي وأمحــد 

ًيكــره صــيام ســتا مــن شــوال : الظــاهري وغــريهم, وخــالفهم يف ذلــك آخــرون, قــالوا
 . حتى ال يلحق بالفريضة فيظن وجوهبا, وهذا مذهب مالك, وأيب حنيفة

áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@Z@

@óèäÛa@ïÛëc@kÛbİß@À@ï ìîÛa@ÞbÓIS@OQSV@ZH@

 وال هــو مــن ثالثــة أوجــه عــن النبــي : قــال أمحــدبعــد أن ذكــر حــديث البــاب, 
 . جيري جمرى التقديم لرمضان ألن يوم العيد فاصل

@áÜß@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓITOSQS@ZH@

فيه داللة رصحية ملذهب الشافعي وأمحد وداود وموافقيهم يف استحباب صوم 
 . هذه الستة

òÐîäy@ìicë@ÙÛbß@ÞbÓë@Z@

ـــت أحـــدا مـــن أهـــل العلـــم يصـــومها, مـــا : يكـــره ذلـــك, قـــال مالـــك يف املوطـــأ ًرأ
 . فيكره لئال يظن وجوبه: قالوا

ودليل الشافعي وموافقه هذا احلديث الصـحيح الرصيـح, وإذا ثبتـت السـنة ال 
قــد يظــن وجوهبــا, يـنـتقض : ـتـرتك ـلـرتك بعــض الـنـاس أو أكـثـرهم أو كلهــم هلــا, قــوهلم



 ٢

 . بصوم عرفة وعاشوراء وغريمها من الصوم املندوب
jÇ@åia@ÞbÓ@Šb×‰nüa@À@Ûa@‡ISOSXP@ZH@

ه حديث مدين واإلحاطة بعلم اخلاصة ال ًمل يبلغ مالك وب عىل أ ا حديث أيب أ
 وذلـك خشـية أن يضـاف إىل ,سبيل إليه والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضـحه

َ كثــــري ,ً متحفظــــا– رمحــــه اهللا −  وأن يســــتبني ذلــــك إىل العامــــة وكــــانفــــرض رمضــــان
 . االحتياط للدين

ام من شوال عىل طلـب الفضـل وعـىل التأويـل الـذي جـاء  وأما صيام الستة األ
 . ا ال يكره ذلك إن شاء اهللاً فإن مالكيف حديث ثوبان 

@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@À@õbuIR@OQQW@ZH@

ًكانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صوما خوفا أن يلحـق ذلـك : قال أبو يوسف
 .بالفريضة

 : قال الكاساين
ــام, فأمــا إذا أفطــر يــوم املكــروه هــو  أن يصــوم يــوم الفطــر ويصــوم بعــده مخســة أ

ام فليس بمكروه بل هو مستحب وسنة ـها  . العيد ثم صام بعده ستة أ
bĆîãbq@ZònÛa@âb—m@ÝçÞaì’@åß@âbíc@@_òÓ‹Ðnß@âc@‹İÐÛa@âìí@kÔÇ@òîÛaìnß@@

ام من شوال جيوز صيام الستة  ه, ألن متفرقة أو متتابعة يف أول الشهر أو آخرأ
 . ا, وهذا مذهب مجهور أهل العلمًاحلديث ورد مطلق

@óènä¾a@òíbË@‹’@À@õbuISOQSV@ZH@

ام من شوال ولو متفرقة,   . األوىل تتابعهاووسن صوم ستة أ
@ÒŠbÈ¾a@ÑöbİÛ@À@kuŠ@åia@ÞbÓI™@ZRYW@ZH@

إنه ال فرق بني أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله, ومها سواء وهو قول وكيع 
 . وأمحد

@À@õbu@Êìàa@l‰è¾a@‹’IVOTRW@ZH@

ام من شوال هلذا احلديث, قالوا: قال النووي : يستحب صوم ستة أ
ويستحب أن يصومها متتابعة يف أول شوال, فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال 



 ٣

 . ًجاز وكان فاعال ألصل هذه السنة لعموم احلديث وإطالقه
bĆrÛbq@Z’@åß@ònÛa@âì–@Œì°@Ýç@õb›Ó@ÝjÓ@Þaì–@âbî@_æb›ßŠ@

مل يــــرد يف هــــذه املســــألة نــــص مــــن كتــــاب أو ســــنة ومل ينعقــــد اإلمجــــاع عــــىل يشء 
ـــام مـــن شـــوال ال جيـــوز صـــيام الســـتة : رصـيــح, ولكـــن بعـــض أهـــل العـلــم قـــالوا قـبــل أ

ا مــن ًمــن صــام رمضــان ثــم أتبعــه ســت«: قضــاء رمضــان وحجــتهم قــول رســول اهللا 
اـلـذي عليــه صــوم مــن رمضــان ال يقــال لــه : اقــالو  )١١٦٤( أخرجــه مســلم −»شــوال

ــه مل يكمــل عــدة رمضــان فــال حيصــل ـلـه ـثـواب مــن صــام رمضــان ـثـم  صــام رمضــان أل
@.ًأتبعه ستا من شوال

êìuë@ñ‡Ç@åß@ÞìÔÛa@a‰ç@óÜÇ@†‹íë@Z@

ÞëþaZ أن صــوم رمضــان معلــق يف ذمتــه, فــإذا صــام ســتا مــن شــوال ثــم قىض مــا ً
ت ذمتـه وحصـل لـه ثـواب ئـخـر فقـد بررمضـان قبـل دخـول رمضـان آعليه من صـوم 

ضا احلديث ليس فيه ترصيح أن القضـاء يكـون وصوم الدهر كام جاء يف احلديث,  ًأ
والذي يؤجل » من صام رمضان«: ًأوال ثم صوم الستة ثانيا, ولكن جاء يف احلديث

قضاء رمضان بعد أن يصوم الستة ثم يقيض ما عليه قبل دخول رمضان آخر ينطبق 
ه صام  .  رمضانعليه أ
ïãbrÛaZ مـن أفطـر أكثـر رمضـان لعـذر مـرض أو نحـوه وأراد أن يصـوم سـتا مـن ً

اقـض مـا عليـك ثـم صـم السـتة : شوال ليحصل عىل ثواب صـوم الـدهر, فـإذا قلنـا لـه
 . فقد يكون يف ذلك مشقة كبرية عىل بعض الناس
ضا من أفطر رمضان كلـه لعـذر وقلنـا لـه اقـض مـا عليـك مـن صـوم رمضـان : ًأ

 ألن قضـاء رمضـان اسـتحوذ ;مل يسـتطع بـأي حـال مـن األحـوالم صـم السـتة  ثأوال,
 . عىل شوال كله وبذلك يفوته فضل صوم الستة

sÛbrÛaZ ثبــت عــن عائشــة ريض اهللا عنهــا كــام جــاء يف الصــحيحني, أهنــا كانــت 
د عــن عائشــة ريض اهللا عنهــا أن تــرتك ُبعــي, وتــقيض مــا عليهــا مــن رمضــان يف شــعبان

وال ويوم عرفة ويـوم عاشـوراء وصـيام االثنـني واخلمـيس وصـيام صوم الستة من ش
ام مـن كـل شـهر ونحـو ذلـك مـن صـيام التطـوع, فهـذا دليـل عـىل جـواز صـيام  ثالثة أ



 ٤

َّ, ومــــن ثــــم جــــواز صــــيام الســــتة مــــن شــــوال قبــــل قضــــاء التطــــوع قبــــل قضــــاء رمضــــان
تعـاىل , واهللا رمضان,  وإن كان األفضل تقديم القضاء عىل صيام الست مـن شـوال 

 . أعلم بالصواب
bĆÈiaŠ@Z‡îÈÛa@âìí@la†eZ@

QM@éîÏ@ÝàvnÛaZ@

ِأخذ عمر جبة من إستربق تباع يف السوق, «: عن عبد اهللا بن عمر قال ٍُّ ْ ُ َِ ُ َ ْ َّ ُُ ََ ْ ِ ِ ً َُ َ َ
ِفأخذها, فأتى هبا رسول اهلل  َّ َ ُ َ َ ِ َ َ ََ َ ََ َفقال ,َ َ ِيا رسول اهلل, ابتع هذه جتمل هبا ل: َ ِ َِ ِ ْ ََّ ُ ََ َ َ ْ ََ ْ ِ ِلعيد َّ ِ ْ

ِوالوفود, فقال له رسول اهلل  َّ ُ َ َُ َ ُ ُ ََ َ ُِ : َإنام هذه لباس من ال خالق له فلبث عمر ما شاء َ ُ َ ََ ُ َ َ َِ َ َُ ْ ُ ََ َ َ ِ ِ ِ َ َ َّ ِ
ِاهلل أن يلبث, ثم أرسل إليه رسول اهلل  َّ َُّ َ َ ُْ َ َ ْ َِّ ْ َ َِ َ َُ َ ْ ُ بجبة ديباج, فأقبل هبا عمر, فأتى هبا َ َِ َِ َ ََ ْ َُ َ ُ َ َ َ َّ ٍُ ِ ِ ِ

َرسول ُ ِ اهلل َ َّفقال يا رسول اهلل ,ِ َّ َ َُ َ َ َ َإنك قلت: َ ْ ُ َ َّ ُإنام هذه لباس من ال خالق له: ِ ْ ُ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َ َّ ِ «
ِوأرسلت إيل هبذه اجلبة, فقال له رسول اهلل  َّ ُ َ َ ُْ َ َ ُْ َّ ََ َ ِ ِ ُِ َ ِ َّ َ ِ َ َ :»َتبيعها أو تصيب هبا حاجتك َ ُ ََ َ ُ ْ َ َُ ِ ِ َ ِ«− 

 .)٩٤٨(أخرجه البخاري 
 .ًن التجمل عندهم يف هذه املواضع كان مشهورا وهذا دليل عىل أ

RM@xë‹©a@ÝjÓ@‹İÐÛa@âìí@Ý×þaZ@

س قال  .» ال يغدو يوم الفطر حتى يأكل متراتكان رسول اهللا «: عن أ
س عن النبي : وقال مرجأ بن رجاء َّ ويأكلهن  «حدثني عبيد اهللا, قال حدثني أ ُ َ َُ ُ ْ

ًوترا ْ  )٩٥٣( أخرجه البخاري  −»ِ
SM@õa†cóÜ—¾a@À@ñý—Ûa@Z@

 خيرج يوم الفطر واألضحى كان رسول اهللا «: عن أيب سعيد اخلدري قال
 والناس −إىل املصىل, فأول يشء يبدأ به الصالة ثم ينرصف فيقوم مقابل الناس 

ًجلوس عىل صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا 
ومسلم ) ٩٥٦( أخرجه البخاري −»قطعة أو يأمر بيشء أمر به, ثم انرصف

)٨٨٩.( 
@ÙÛbß@ÞbÓ@À@òãë‡¾aIQ@ORTXZH@

ال يصيل يف العيدين يف موضعني وال يصلون يف مسجدهم, ولكن خيرجون كام 



 ٥

 كان رسول اهللا : قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب, قال. خرج رسول اهللا 
 .خيرج إىل املصىل ثم استن بذلك أهل األمصار

@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓ@À@@âþaIQ@OSXYHN@

وكذلك من  » كان خيرج يف العيدين إىل املصىل باملدينةأن رسول اهللا «بلغنا 
ًكان بعده وعامة أهل البلدان إال أهل مكة, فإنه مل يبلغنا أن أحدا من السلف صىل 

ه املسجد احلرام خري بقاع . ًهبم عيدا إال يف مسجدهم وأحسب ذلك واهللا أعلم أل
 .بوا أن يكون هلم صالة إال فيه ما أمكنهمالدنيا, فلم حي

@Énà¾a@‹“Ûa@ÀëIU@OQUWZ@H@

أي يسن إقامتها يف الصحراء التي خارج البلد, وينبغي : وتسن يف الصحراء 
 .أن تكون قريبة لئال يشق عىل الناس

, وخلفائه الراشدين, فإهنم كانوا يصلوهنا يف الصحراء فعل النبي : والدليل
فسهم وال الناس أن خيرجوا خارج البلدولوال أن هذا أم  .ر مقصود مل يكلفوا أ

TM@òßbÓg@üë@æaˆc@Ìi@åí‡îÈÛa@ñý–Z@

مل يكن يؤذن يوم الفطر وال يوم «: عن ابن عباس وعن جابر بن عبد اهللا قاال
 .)٩٦٠( أخرجه البخاري −»األضحى
UM@@Õí‹İÛa@òÐÛb¬Z@

 كان النبي «: جابر قالعن فريجع يف طريق غري الذي ذهب فيه; ملا روي 
 .)٩٨٦( أخرجه البخاري −»إذا كان يوم عيد خالف الطريق

 كان إذا خرج إىل العيد فرجع يف غري الطريق أن النبي «عن أيب هريرة و
وابن ) ٥٤١(وصحيح الرتمذي ) ١٣٠١( صحيح ابن ماجه −»الذي أخذ فيه

 ).١٠٥: ١٠٤/ ٣(واإلرواء ) ١٤٦٨(خزيمة 
bĆßb‚@ZÀ@jØnÛa‹İÐÛa@‡îÇ@Z@

 ®: التكبري سنة مستحبة عند اجلمهور, وأصله من الكتاب لقوله تعاىل
(#θè= Ïϑ ò6çG Ï9 uρ nο£‰ Ïèø9$# (#ρç Éi9 x6 çG Ï9uρ ©! $# 4† n? tã $ tΒ öΝä31y‰ yδ öΝ à6 ¯=yè s9 uρ šχρ ãä3ô± n@ 〈 

 ]١٨٥: البقرة[
 



 ٦

@æe‹ÔÛa@âbØyþ@Éßb§a@À@ ‹ÔÛa@ÞbÓIROSPVZH@

ρçÉi9#) ®: قوله تعاىل x6çG Ï9 uρ ©!$# 〈 عطف عليه, ومعناه احلض عىل التكبري يف ّ
 .آخر رمضان يف قول مجهور التأويل

ه يبدأ من ليلة الفطر −اختلف العلامء يف حده   فذهب طائفة وهم األكثرون أ
=θè#) ®: عند رؤية هالل شوال واستدلوا بقوله تعاىل Ïϑ ò6çG Ï9 uρ nο£‰ Ïè ø9  وإكامله 〉 #$

=θè#) ®:  يكون برؤية هالل شوال , وقالت طائفة أخرى Ïϑ ò6çG Ï9 uρ nο£‰ Ïè ø9  يبدأ 〉 #$
التكبري من وقت اخلروج إىل الصالة إىل أن خيرج اإلمام للخطبة, وحجتهم أن 

 .التكبري يوم الفطر
|îu‹më@kîÔÈmZ@

الذي أعتقده يف ذلك وأرجحه هو ما ذهب إليه كثري من أهل العلم من أن 
: ُلتكبري يف العيد سنة مستحبة ويبدأ ليلة الفطر عند رؤية هالل شوال, لقوله تعاىلا

® (#θè= Ïϑ ò6çG Ï9 uρ nο£‰ Ïè ø9 , وهذا مذهب الشافعي وأمحد وشيخ ]١٨٥: البقرة [〉 #$
 .اإلسالم

 وال يزالون يكربون حتى يغدوا إىل املصىل وحتى خيرج اإلمام للصالة ثم يدعو 
 .ليه الشافعي, واهللا أعلمالتكبري, وهذا ما ذهب إ

bĆ†bZjØnÛa@òÌî–@Z@

كانوا يكربون يوم عرفة وأحدهم مستقبل «: عن منصور عن إبراهيم قال −١
اهللا أكرب, اهللا أكرب, اهللا أكرب, ال إهل إال اهللا, واهللا أكرب, واهللا أكرب : يف دبر الصالة
 ).٣/١٢٥(اء , واإلرو)٥٦٤٩( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف −»وهللا احلمد
ه كان يقول«عن عكرمة عن ابن عباس  −٢ , : أ , اهللا أكرب كبريا اهللا أكرب كبريا

, واإلرواء )٥٦٥٤( أخرجه ابن أيب شيبة −اهللا أكرب وأجل, اهللا أكرب وهللا احلمد
)٣/١٢٦.( 

bĆÈib@ZbèîÏ@jØnÛaë@‡îÈÛa@ñý–Z@

لصلوات وسننها صالة العيد ركعتان باإلمجاع, وصفتها املجزئة كصفة سائر ا
 .)٢٢/ ٥(رشح املهذب  − الصلوات, وينوى هبا صالة العيدوهيئاهتا كغريها من



 ٧

 . يف هذا البابأما التكبري فلم يرد حديث صحيح مرفوع عن النبي 
ه قال ليس يروى يف التكبري يف العيدين حديث : روى العقييل عن أمحد أ

 .)٢٠١/ ٢(تلخيص احلبري ال −صحيح مرفوع
Ûa@ŠbqŁalbjÛa@À@oz–@Z@

ه قال −١ شهدت الفطر واألضحى مع أيب هريرة, «: عن نافع موىل ابن عمر أ
فكرب يف الركعة األوىل سبع تكبريات قبل القراءة ويف اآلخرة مخس تكبريات قبل 

) ٥٧٠٢(واملصنف البن أيب شيبة ) ١٣٦/ ١( أخرجه مالك يف املوطأ  −»القراءة
 ).٣٩٥/ ١(والشافعي يف األم 

ه كان يكرب يف العيد يف األوىل سبع تكبريات «عن عطاء عن ابن عباس  −٢ أ
 أخرجه ابن −»ًبتكبرية االفتتاح ويف اآلخرة ستا بتكبرية الركعة كلهن قبل القراءة

 ).٥٦٩٦(وعبد الرزاق ) ٥٧٠٣(أيب شيبة يف املصنف 
صىل بنا ابن عباس يوم عيد فكرب تسع «عن عبد اهللا بن احلارث قال  −٣

 أخرجه ابن أيب −»ىل بني القراءتنياًا يف األوىل وأربعا يف اآلخرة وًمخس: رياتتكب
 ).٥٦٨٩(وروى عبد الرزاق نحوه ) ٥٧٠٧(شيبة 

س  −٤ ه كان يكرب يف العيد تسعا «عن أ  أخرجه ابن أيب شيبة −»ًأ
 . فذكر مثل حديث عبد اهللا.)٥٧١٠(

ر العلامء عىل أهنا سبع اختلفت اآلثار عن السلف يف عدد التكبريات, ومجهو
 .يف األوىل ومخس يف اآلخرة بعد القراءة

|îu‹më@kîÔÈmZ@

الراجح عندي يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه مجاهري العلامء من أن التكبري يف 
 .األوىل سبع غري تكبرية اإلحرام, ويف الثانية مخس قبل القراءة, واهللا أعلم

bĆäßbq@Z_ñjØm@Ý×@Éß@éí‡í@ÉÏ‹í@Ýç@

 حديث صحيح جييز رفع اليدين مع كل تكبرية وال يمنع, مل يرد عن النبي 
ولكن روي ذلك عن ابن عمر ريض اهللا عنهام وقد ضعف هذا األثر بعض أهل 

 .العلم
وذهب اجلمهور إىل رفع اليدين وهو قول أمحد والشافعي ورواية عن أيب 



 ٨

 .حنيفة
 .كاينومنع ذلك مالك وذهب إىل هذا القول ابن حزم والشو

 أهل  إليه بعض ذهب الصواب هو ما أن– واهللا تعاىل أعلم – والذي أراه
ه مل يرد دليل صحيح ثابت عن رسول ;عدم رفع اليدين مع كل تكبريةمن العلم   أل

 بالرفع, فاألصل يف العبادة التوقف حتى يأيت دليل, وهذا قول مالك وابن   اهللا 
 .حزم وغريمها, وباهللا التوفيق

bĆÈbmZ@ÝjÓ@ïÜ—í@Ýç@‡îÈÛa@ñý–@_bç‡Èi@ëc@

 خرج يوم الفطر فصىل ركعتني مل يصل قبلها أن النبي «عن ابن عباس  −١
 ).٨٨٤(ومسلم ) ٩٨٩( أخرجه البخاري −»وال بعدها, ومعه بالل

 −»مل يكن يصيل يوم الفطر قبل الصالة وال بعدها«عن عبد اهللا بن عمر  −٢
 ).٥٧٤١(بن أيب شيبة وا) ١٣٦/ ١(أخرجه مالك يف املوطأ 

 مل  إىل املنع وحجتهم أن النبي فذهب فريق, اختلف الفقهاء يف هذه املسألة
 .يكن يصيل قبلها وال بعدها كام تقدم يف حديث ابن عباس

 . جيوز أن يصيل ألن الصالة فعل خري يف كل وقت:وقال آخرون
 من  ولكل فريق سلف فيام ذهب إليه−ً يصيل أربعا بعدها :وقال فريق
 .الصحابة والتابعني

|îu‹më@kîÔÈm@

الذي أختاره وأرجحه ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وغريمها من 
وابن القيم مالك وأمحد  واحلنفية –الصحابة الكرام وما ذهب إليه األئمة 

 من كراهة التنفل قبل صالة العيد وبعدها لإلمام واملأموم –والشوكاين وغريهم 
 لألحاديث الصحيحة التي جاءت بذلك, وال يكره أن يصيل يف املصىل أو املسجد

 .قبل الصالة وبعدها يف بيته كام قال مالك وغريه, واهللا تعاىل أعلم بالصواب
aĆ‹’bÇ@ZmbÏ@aˆgn@é@ñý–@‡îÈÛaμnÈ×Š@ïÜ–Z@

ً أخرجه البخاري معلقا مع الفتح −»إذا فاته العيد صىل ركعتني«قال عطاء 
)٥٥٠/ ٢.( 
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@À@ÅÏb¨a@ÞbÓ@|nÐÛaIROUUPH@

 .)يصيل ركعتني(أي مع اإلمام ) باب إذا فاته العيد(قوله 
æbàØy@ò»Ûa@ê‰ç@ÀZ@

مرشوعية استدراك صالة العيد إذا فاتت مع اجلامعة سواء كانت باالضطرار 
 .قيض ركعتني كأصلهاُ وكوهنا ت,أو باالختيار

إن :  قاال ويف الثاين الثوري وأمحد,ال تقيض: وخالف األول املزين فقال
 .ًصالها وحده صىل أربعا, وهلام يف ذلك سلف

 أخرجه سعيد بن −»ًمن فاته العيد مع اإلمام فليصل أربعا«: قال ابن مسعود
 .منصور بإسناد صحيح

 .ًإن صالها يف اجلامعة فركعتني وإال فأربعا: قال إسحاق
ن من كأهنم قاسوها عىل اجلمعة, ولكن الفرق ظاهر, أل: قال الزين بن املنري

 انتهى. فاتته اجلمعة يعود لفرضه من الظهر بخالف العيد
 .يتخري بني القضاء والرتك وبني الثنتني واألربع: قال أبو حنيفة
@ðëìäÛa@ÞbÓ@À@l‰è¾a@‹’@ÊìàaIU@OSUH@Z@

وحكاه ابن املنذر عن . ًإن الصحيح من مذهبنا أهنا يستحب قضاؤها أبدا
 .مالك وأيب ثور
‹“Ç@ô‡yg@Z‚‹Ûa‡îÈÛa@âbíc@éîÏ@òî—Èß@ü@ð‰Ûa@kÈÜÛa@À@ò—Z@

 كزيارة ,فعل األشياء املباحة عن النفس بيرخص للمسلمني يف هذا اليوم الرتفيه
يرخص للصبيان اللعب كذا وفيام بينهم,  والتزاور  واخلروج للمنتزهاتاألهل

 .دون معصية
َ بينام احلبشة يلعبون«: عن أيب هريرة قال −١      ُُ َ َ َ ْْ َ َ ْ َ َ ِ عند رسول اهللا َ ِ ُ َ َ ْ ِ بحراهبم, إذ ْ ِ ْ َِ ِ ِ ِ

ِدخل عمر بن اخلطاب, فأهوى إىل احلصباء َ ْ َ َ ُ ََ ْ َْ ِ ْ َ َ َِّ ْ ُ َ ُ َ ِحيصبهم هبا, فقال له رسول اهللا  َ ُ َ َُ َ ْ ُْ ُ َُ َ َ ِ ِ َ :
ُدعهم يا عمر« َ ُْ َْ ُ  ).٨٩٣(, ومسلم )٢٩٠١( أخرجه البخاري −»َ

 .هي احلىص الصغار:  احلصباء
ام منى أبا بكر أن «عن عائشة  −٢ َ, دخل عليها وعندها جاريتان يف أ ِْ ِِ َّ َ َ َ َ ْ ََ ِ ِ َ َِ َ َ ََ َ

ُّتدففان, وترضبان, والنبي  ِ َّ َ َِ َِ ِ ْ َ َ َُ ِّ متغش بثوبه, فانتهرمها أبو بكر, فكشف النبي ُّ َ ُِ ِ َِّ َ َ َ َْ َ ٍَ َ ُ َ َ ُ َ َْ ْ َِ ٍّ َ عن ْ َ



 ١٠

َوجهه, فقال َ َ ِ ِ ْ َدعهام يا أبا بكر, فإهنا أ«: َ ََ َّ ِ َ ٍ ْ َ َ َ ُ ََ ام منىْ ام أ ًام عيد, وتلك األ ِ ِ ٍ ُِ ُ َُّ َّ َ ََّ َ َ  أخرجه −»ْ
 ).٩٨٧: (البخاري
ت النبي : "قالت عائشة −٣ ظر إىل احلبشة وهم يلعبون يف رأ ا أ  يسرتين وأ

َدعهم أمنا بني أرفدة«: املسجد, فزجرهم عمر فقال النبي  َ ِ ِْ ْ َْ ََ ً ُ ِيعني من األمن.»َْ ْ َ َ ْ َِ ِ− 
 .)٩٨٨: (أخرجه البخاري
‹“Ç@ïãbq@Z_òä@‡îÈÛbi@ò÷äènÛa@Ýç 

 يذكر فيه التهنئة بالعيد, ولكن ورد عن الصحابة  مل يرد حديث عن النبي 
 ".تقبل اهللا منا ومنكم: "أهنم كانوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض

 إذ التقوا يوم العيد يقول كان أصحاب النبي : عن جبري بن نفري قال
, )٣٥٦, ٣٥٤( قال األلباين يف متام املنة −"ومنكمتقبل اهللا منا : بعضهم لبعض

 .رواه املحاميل بإسناد رجاله كلهم ثقات
@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@âý⁄a@„î’@Ý÷IRTORUSZH@

وما أشبهه, " عيدك مبارك"هل التهنئة يف العيد وما جيري عىل ألسنة الناس 
 الذي يقال? أفتونا ة, فامعيهل له أصل يف الرشيعة أم ال? وإذا كان له أصل يف الرش

 .مأجورين
lbudÏZ@

تقبل اهللا : أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صالة العيد
فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة . منا ومنكم, وأحاله اهللا عليك ونحو ذلك

ا ال أبتدئ : لكن قال أمحد. أهنم كانوا يفعلونه ورخص فيه األئمة, كأمحد وغريه أ
 .ًدا, فإن ابتدأين أحد أجبتهأح

ا هبا ًوذلك ألن جواب التحية واجب, وأما االبتداء بالتهنئة فليس سنة مأمور
ض−وال هو  واهللا .  مما هنى عنه, فمن فعله, فله قدوة, ومن تركه, فله قدوه−اًأ
 .أعلم

                      من فقه املرأةقالة الثامنة والعرشونامل −جملة التوحيد
  عزة بنت حممد أم متيم/تورةدكلل
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