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، آلػ  احػه   أيعػُتاحلمد هلل رب العػملدلُت االالػ ة االمػ ـ  نػي ا دمحم ػمل ى ا نػي 
  :عدأممل ب

 
 

عملفدمحمة  مة االامأؿ هللا الم  – فشي اابء كوراانهي بم ب تح ر الال   ج  هذا احلح  يف ظل   
هذه كنمة خمتالرة  ،ادلمنمُت العدمحمد يف بدمحموهتم، اح ة -ف يرفع   ملج  غَت آجلاأ

 :فأقول ،هبمل افمي اإخواين ر  ذك   أ   ؛ده وآدابووشيء من مقاص ،حول العيد
 ،ه المملمدمحمةل  مقملحد  ع د هلل  ز اجل، العدمحمد يف اإلس ـ مظهر من مظملهر الت  

 .أمر ب  رعش  الملهرة اليت من أجنهمل   الظ  م  كح اح  
 هقبصد العيد يف اإلسالم

 :مقاصد العيد يف اإلسالم من
 ،اتعندمحمق القنب ب  ،اذلك ابالستكملاة إلدمحم  ؛-جلا   ز  -حتقدمحمق الع ودية هلل 

ره ك  ، اذ  ملس بفرحهم اسرارهممع ااشغملؿ ال    -س هملا  اتعملىل-االتضرع إلدمحم  

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم       
 جامعة القصيم       

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 وحدة خدمة المجتمع     
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استجملبة هلل ارسول   ؛إذ إف إحدمحمملء العدمحمد ابلفرح االمرار االالنة ابلقنب االنمملف؛
 .-اجل  ز  – عبادة هلل  ملسو هيلع هللا ىلص

 :ومن مقاصد العيد
ر من اممل تدمحمم   ، ني ممل أاعم ب   ندمحم مل من إمتملـ الالدمحمملـ -س هملا  اتعملىل-كره ش  

َٰلَِم حمس :- ز اجل-قملؿ هللا  ،القدمحمملـ ات اة القرآف جِهِۦ فَبَِذ ِ َوبِرَۡۡحَ كُۡل بَِفۡضِل ٱَّلله
ا  ىه ٞ ّمِ ْ ُوَي َخۡۡي  يكوف   - ز اجل-اشكر هللا  ، حمججمتجحساآلية  يُينُسحجس ىجس٥٨ ََيَۡىُعينَ فَنَۡيۡفرَُخيا

– ندمحم  إمنمل هو م    - ز اجل-أبف ممل أاعم هللا  أف يعتقد الع د ـ:ب ابلقلب،
ث هبمل  ني اج  أف يتهد   ـ:وابللسان ب ،لدمحمس لنع د فدمحمهمل حوؿ اال قوة -س هملا 

 ز -طمل ة هللا  ـ:وابجلوارح ب، ال  ني اج  الفخر ااخلدمحم ء - ز اجل-كر هلل الش  
 فدمحمهمل . -اجل

 :ومن مقاصد العيد
ممل ن  ، اال يكوف س  - ز اجل-الذي يكوف  وان  ني طمل ة هللا  الفرح االمرار

 .دلعالدمحمت 
عة وس  االت   ،، ااستعمملؿ الطدمحمبل س أحمن الثدمحمملب :ومن مظاىر الفرح يف العيد

 ملح، م  ػاالنعب ال ،-ت ذيرداف أف يكوف ه ملؾ إسراؼ أا - ني األهل يف الطعملـ 
 . دمحمئملت ازايدة احلم ملتدلمل فدمحم  من تكفَت الم   ؛ولو مع وجود ىذا الوابء
 :ومن مقاصد العيد

 ..حمس: - ز اجل-قملؿ هللا  ،مملمحجملاز االت  فح االت  فو االال  االعح  ،حنة األقملرب
 ْ ْ َوۡۡلَۡصَفُدٓيا ُ َوۡۡلَۡعُفيا ن َيۡغفَِر ٱَّلله

َ
يَن أ ََل ُُتِبُّ

َ
ُّيرحجس ىجس٢٢ .. ۗ مَُكهۡ  ۗ  أ فإدراؾ يـو العدمحمد ، جحتجحتجحساآلية  انل

قملطع؛ دابر االت  شملحن االت  اقطع الت   ،االعفو  ن ادلميء ،فرحة  ظدمحممة لالنة الرحم
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األقارب واجلريان  :وخصوصا مع ؛- ز اجل-قرب القنوب من هللا ل  
 واألصدقاء.

تكوف ابالتالملؿ ااإلرسملؿ  ن طريق اسملئل  -يف هذا العدمحمد-احنة األقملرب 
   واحل ادلتملحة.الت  

 :ومن مقاصد العيد
االعمل  ني القدمحمملـ حبق  ،ر رابط العقدمحمدةة اإلس مدمحمة، اتذك  خو  حتقدمحمق حقوؽ األ  
 ،ابدلملؿ ااجلمله اال دف ةامممل د ،مرةات فدمحمس     ،تفريج هم   ػ: ادلمنم أي ممل كملف ب

 . االد ملء ل 
 -وأحكبهه آداة العيد 

 
 .-ى يف البيتولى صل

  :؛ لقول  تعملىلمن رمضملف ـك َت من بعد غراب مشس آخر يو : الت  األول
َُٰكهۡ ..حمس  َٰ َوا َوَدى َ لََعَ واْ ٱَّلله ُ ةَ َوِِلَُكّّبِ جحساآلية  ابلََلَرةحجس ىجس١٨٥ ..َوِِلُۡكِىنُياْ ٱمۡعِده  فرت ب هللا  ؛جمتحمججحت
، احدمحمملـ رمضملف -صيام رمضانأي: -ك َت  ني إكمملؿ العدة، الت   -تعملىل–

 كب   ي   ،د أبدابر الالنواتقدمحم  تال ي كبري مطلقوالت  مس لدمحمنة العدمحمد، ي تهي بغراب الش  
ح ش بن ادلعتمر  راىدلمل لنعدمحمد؛  ، اي تهي ابإلحراـ ابلال ةبدمحمت   ني كل أحوال يف 

(، 2/44) رااه الدارقطٍت«. رأيت  ندمحمًّمل يـو أضهي مل يزؿ يكب حىت أتي اجل ملاة»قملؿ: 
 .جدمحمد(، اإس ملده 4/252اابن ادل ذر )

أا  كملف يغدا إىل العدمحمد من ادلمجد » -رضي هللا   هممل– ا ن ابن  مر
(، اال دمحمهقي 3/279رااه الدارقطٍت )«. فدمحمكب حىت أييت ادلالني، ايكب حىت خيرج اإلمملـ

 (، اإس ملده حمن. 2/44)

 والصيغ الواردة عن الصحابة

هللا أكب هللا أكب، ال إل  إال هللا، اهللا أكب هللا أكب اهلل »أف يقوؿ:  -
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 (، اس ده حهدمحمح. 5697رااه ابن أيب شدمحم ة ). «احلمد

هللا أكب ك َتًا هللا أكب ك َتًا، هللا أكب ا أجل، هللا أكب اهلل »أف يقوؿ:  -
 (، اس ده حهدمحمح.5721رااه ابن أيب شدمحم ة ). «احلمد

من اأجل  النهم أات أ ني» ايقوؿ: «هللا أكب أكبهللا »: ايكب مرارً أف  -
 أا يكوف لك شريك يف ادلنك، ،الد يكوف لك أا ،حملح ة تكوف لكأف 

 ،ك َتًا، النهم اغفر ل ملتاكبه تك َتًا، هللا أكب  ،ايل من الذؿأا يكوف لك 
ابن  ه احه   (6282اال دمحمهقي ) (،22581) يف جملمع معمر رااه   دالرزاؽ. «النهم ارمح مل
 (.2/462حجر يف الفتح )

كملف » اارد أف المملئب بن يزيد ، كغسل اجلنابة  :وصفتو ،االغتمملؿ :الثاين
 .اإس ملده حمن، (16) أخرج  الفراييب يف أحكملـ العدمحمدين« يغتمل ق ل أف خيرج إىل ادلالني

« ايتطدمحمب يـو الفطر ،كملف يغتمل» -رضي هللا   هممل– ا ن ابن  مر
 .إس ملده حهدمحمحا ، (17) يف أحكملـ العدمحمدين االفراييبرااه   دالرزاؽ، 

رضي -ـ  ن ابن  مر دلمل تقد   ؛ن يتطيب يوم العيدأستحب في   ،الطدمحمب :الثالث
 .اإحلملقمل ل  بدمحمـو اجلمعة -هللا   هممل

را؛ حلديث ت  ااألفضل ا   ،-ق ل الال ة-أف أيكل مترات بعد طنوع الفجر  :الرابع
ال يغدا يـو الفطر حىت أيكل مترات،  كملف رسوؿ هللا »قملؿ:  أاس 

حتقدمحمق إفطملر  :مراتمن أكل ىذه الت   واحلكمة ،(953) رااه ال خملري« اأيكنهن اتًرا
 .هذا الدمحمـو

قملؿ:  -رضي هللا   هممل-أف ين س أحمن ثدمحمملب ؛ دلمل راى ابن  مر  اخلامس:
، فقملؿ: اي رسوؿ أخذ  مر ج ة من استبؽ ت  ملع يف الموؽ، فأتي رسوؿ هللا »

 .(2268(، اممنم )948رااه ال خملري ) .«هللا، ابتع هذه جتمل هبمل لنعدمحمد االوفد
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غطي ابجلند من جهة ااحدة، هو إطملر خشيب ي   يف العيد: يباح الدف   :السادس
اليت هني     ال يب  ؛الكوبة :اهو ،الط ل :اأممل ادلغطي جبند من جهتُت فهذا هو

 .(3696)، اأيب دااد (2476)مم د أمحد  كممل يف ملسو هيلع هللا ىلص
غ دمحمملف، ٌت ت  دخل  ندمحمهمل، ا  دهمل جملريتملف يف أايـ م    ملئشة: أف أاب بكر هنع هللا يضر  ن

أبو بكر، فكشف ال يب  بثوب ، فملاتهرمهمل اتدففملف، اتضرابف، اال يب ملسو هيلع هللا ىلص متغش   
 (987) رااه ال خملري ،«د هممل اي أاب بكر، فإهنمل أايـ  دمحمد»ملسو هيلع هللا ىلص  ن اجه ، فقملؿ: 

: رأيت ال يب ملسو هيلع هللا ىلص يمًتين، اأان أاظر إىل احل شة، اهنع هللا يضر اقمللت  ملئشة (892) اممنم
 :يعٍت «ةدح ف  ر   أح ٍت  مل بح  ً م  د هم، أح »: فقملؿ ال يب ملسو هيلع هللا ىلص ،اهم ينع وف يف ادلمجد، فزجرهم

 .(892م )، اممن(988) رااه ال خملري من األمن
ال تعملىل  -رمحهم هللا-أممل ممل  دا ذلك من بقدمحمة آالت النهو فإف الفقهملء 

مزمملر، اط  ور، ا ود، ػ: ك  ،بل يقولوف: حتـر كل منهملة، صون يف ذلكرخ   ي  
 .-ـتقد  كممل -إال الدؼ  ،احنو ذلك

 :من ذلك ،واألدلة على حترمي الغناء كثرية
ِ بَِغۡۡيِ ِعنٖۡم حمس :قوؿ هللا  ِديِح ِۡلُِضله َعي َشبِيِل ٱَّلله ٱۡۡلَ َوِوَي ٱنلهاِس َوي يَۡشََتِي لَۡىَي 

نحجس ىجس.. ة  مُۡلَىا أا  الغ ملء، اأا  أقمم أا  الغ ملء  ، هذا كممل ارد  ن ابن ممعود  حمتجحساآلي
الغ ملء ي  ت ال فملؽ يف " :هنع هللا يضر اقملؿ ابن ممعود، (21132ابن أيب شدمحم ة )رااه  ث ث مرات

 .ه  ابن القدمحمماحه   .(21226)ال دمحمهقي  رااه" القنب

لدمحمكوان أقواـ من »: معنًقمل من حديث أيب ممللك األشعري (5592) ال خملرييف  وأيًضا
: -رضي هللا   هممل– أيًضمل قملؿ ابن   ملس ،«أميت يمتهنوف احلرح ااحلرير اادلعملزؼ

 . (21222رااه ال دمحمهقي ) "اادلعملزؼ حراـ، اادلزمملر حراـ، االكوبة حراـ ،الدؼ حراـ"
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ۡز َوِي ٱۡشَجَطۡعَت ِوۡنُىه بَِصۡيثَِم حمس يقوؿ: -س هملا  اتعملىل-هللا  :وأيًضا  ىجس..َوٱۡشَجۡفزِ

اءحجس أف ادلراد ب :  ىجس..بَِصۡيثَِم حمس، كثَت من ادلفمرين فم ر ذلك، أي قول :  مختحمتجحساآلية  اإِلۡۡسَ
اإذا كملف الزان  ،أا  بريد الزان": -رمح  هللا- األف الغ ملء كممل ذكر ابن القدمحمم ،الغ ملء

من مفملسد  -رمح  هللا-. اذكر ابن القدمحمم "حمرًممل فممل كملف اسدمحمنة إلدمحم  فإا  حمـر
اإذا كملف كذلك يًتتب  "،فملؽ يف القنب كممل ي  ت ادلملء ال قلأا  ي  ت ال    "الغ ملء: 

 دل على أنو حمرم. ؛ ندمحم  هذه ادلفملسد، إىل آخره
إذا مسع حوت الدؼ بعث من ي ظر، فإف كملف يف الدمحممة سكت  كملف  مر »ا

دممل يدؿ  ني أا  حىت الدؼ دي ع إال ، (16422رااه ابن أيب شدمحم ة ) «رةاإال خرج ابلد   
 فدمحمممل تقدـ الًتخدمحمص فدمحم .

 
 
 ئت ببلعيدهن  الت

: اال أبس أف يقوؿ -رمح  هللا-قملؿ أمحد ": (3/294قملؿ ابن قدامة يف ادلغٍت ) 
الرجل لنرجل يـو العدمحمد: تق ل هللا م مل ام ك، اقملؿ حرب: س ئ ل أمحد  ن قوؿ 
ال ملس يف العدمحمدين: تق ل هللا م مل ام كم؟ قملؿ: ال أبس ب ، يراي  أهل الشملـ  ن أيب 

، قدمحمل: اااثنة بن األسقع؟ قملؿ: اعم. قدمحمل: ف  تكره أف ي قملؿ يـو العدمحمد؟ أمملمة
قملؿ: ال. اذكر ابن  قدمحمل يف هت ئة العدمحمد أحملديث، م همل: أف ى بن زايد، قملؿ:  

فكملاوا إذا رجعوا من  ك ت مع أيب أمملمة ال ملهني اغَته من أحهملب ال يب 
ملؿ أمحد: إس ملد حديث أيب العدمحمد يقوؿ بعضهم ل عض: تق ل هللا م مل ام ك، اق

أمملمة إس ملد جدمحمد، اقملؿ  ني بن اثبت: سألت ممللك بن أاس م ذ مخس اث ثُت 
  أحًدا س ة، اقملؿ: مل ازؿ اعرؼ هذا ابدلدي ة، اراي  ن أمحد أا  قملؿ: ال أبتدي ب

 ."اإف قملل  أحد رددت   ندمحم 
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داء اأممل االبت": -(24/253كممل يف جمموع الفتملاى )-وقال شيخ اإلسالم  
ي    ، فمن فعن  فن  قداة،   ه ئة فندمحمس س  ابلت   امن  ة مأموًرا هبمل، اال هو أيًضمل دممل هن 

 ."ترك  فن  قداة
احيتج لعمـو الته ئة دلمل حيدث هللا من ": (2/522يف حملشدمحمت  )وقال ابن قاسم  

بقدـا رمضملف،  كر، ات شَت ال يب اعمة ايدفع من اقمة مبشرا دمحمة سجود الش  
 ."هة لكعب حبضرة ال يب اهت ئة طن

*** 
 أداء صالة العيد يف ظل هرا احلجر الصحي يف البيت

، دمحمد يف ادلالندمحمملت بم ب احلجر الالهين ادلمنموف من أداء ح ة العال يتمك  
 :ا ندمحم 

 ؟ هتملكدمحمفدمحمة ح  اممل ؟يالن  اختنف العنمملء هل ت  
 -2 .اجلممل ة -1 :؛ ألف من شرط حهتهمل   دهيالن  أهنمل ال ت   :عند أيب حنيفة
  الال ة هبذه الالفة ممل  رفت قربة إال بفعنهمل يمل ة كملجلمعة. -3 .اإلمملـ األ ظم

من انـ  ن : »هنع هللا يضر  مـو حديث أاس -1ػ ؛ ل: أهنمل تالنيوعند مجهور العلماء
 الوراده  ن الالهملبة -2  (684) رااه ممنم« ح ة أا امدمحمهمل فندمحمالنهمل إذا ذكرهمل

 .-كممل سدمحمأيت-
 .ني حكم قضملء ح ة العدمحمد إذا فملتتمن ي  دمحمهمل   أىل العلمفمن 
 ،احمل وس اادلريضػ: ك  ،كمن حدمحمل بدمحم   ابُت أدائهمل  ،ي  دمحمهمل  ني تعذر فعنهمل ومنهم

 اقد ارد  ن  ني  ،ر ااخلوؼ من تفشي الوابءج  هح ػدلملاع ال ؛اه مل تعذر فعنهمل
فنو حندمحمت هبم  ،أا  قدمحمل ل  قد اجتمع يف ادلمجد ضعفملء ال ملس ا مدمحمملهنم» هنع هللا يضر:
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خرج إىل ادلالني اأستخنف من أالكن  !فقملؿ: أخمللف الم ة إذف ،يف ادلمجد
 .(6259)، اال دمحمهقي (5814)رااه ابن أيب شدمحم ة  .«يالني هبم يف ادلمجد أربعمل

 :ا ني هذا اختنف العنمملء يف كدمحمفدمحمة أدائهمل
من فملت  : »هنع هللا يضرلقوؿ ابن ممعود  ؛اال جهر ابلقراءة أربعمل ب  تك َت: يالني فقيل

، ا زاه احلملفظ يف الفتح (5822) ، اابن أيب شدمحم ة(5713) رااه   دالرزاؽ .«العدمحمد فندمحمالل أربًعمل
 «.إبس ملد حهدمحمح»( لمعدمحمد بن م الور، اقملؿ 2/475)

 .وافلي ركعتُت كمملئر ال   الن   ي   :وقيل
 قل   مل ي  ألا ؛داف خط ة ،ك َتات الزاائد ااجلهر ابلقراءةركعتُت ابلت  ي الن   : ي  وقيل
موالهم ابن أيب  ت ة أمر  ، فقد راي  ن أاس هنع هللا يضر أا هنع هللا يضر أاس بن ممللك  ن

  د الرزاؽ  رااه .«ابلزااية، فجمع أهن  اب دمحم ، احني كال ة أهل ادلالر اتك َتهم

رأي مسملحة مفيت  ملـ ادلمنكة  هواهذا  (، اهو حهدمحمح،2/23) ال خملريا ن ق   (،5855)
 .وىو األقرب ،-حفظ  هللا– العربدمحمة المعودية

القراءة يف ح ة العدمحمدين بموريت )األ ني( ا)الغملشدمحمة(؛ حلديث  ستحبوت  
: العدمحمدين ايف اجلمعة بػكملف ال يب غ يقرأ يف »قملؿ:  هنع هللا يضرال عمملف بن بشَت 

لَۡعَ حمس
َ
ٱۡۡل لَۡعَ حجس ىجس١َشّبِِح ٱۡشَه َرّبَِم 

َ
ية  اۡل جحساآل َِٰشَيةِ حمسا ، جحت ََٰم َخِديُح ٱمَۡغ ثَى

َ
 امَغاِشَيةحجس ىجس١َوۡل أ

سورة )ؽ( يف الركعة األاىل، ا)القمر( يف ػ: أا ب .(878) رااه ممنم«  جحتجحساآلية 
ۗ  قٓ حمس :كملف ال يب يقرأ فدمحمهممل بػ»افدمحم : ، هنع هللا يضرالثملادمحمة؛ حلديث أيب ااقد الندمحمثي 

اَعُة َوٱنَشقه ٱمَۡلَىُر حمس ، جحتجحساآلية  قحجس ىجس١َوٱمُۡلۡرَءاِن ٱلَۡىِجيِد  َبِت ٱلصه «  جحتجحساآلية  امَلَىرحجس ىجس١ٱۡقََتَ
 .(891) رااه ممنم

  .اأسأؿ هللا  ز اجل أف ي ملرؾ ب  اابهلل التوفدمحمق ،ر هللا كتملبت م  هذا ممل يح 
 وصلى اهلل وسلن على نبينب حمود وعلى آله وصحبه أمجعني
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