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 :ملخص البحث
 .الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد

أن األصـل  : فيهدف هذا البحث إلى بيان أحكام التهنئة بالعيدين، وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج منهـا   

ت ال مــن العبــادات، لكــن قــد يقتــرن بهــا مــا يجعلهــا مــشروعة، وقــد يقتــرن بهــا مــا  فــي التهنئــة أنهــا مــن العــادا

يجعلها منهياً عنها، وابتداء التهنئة بالعيد مستحب؛ لثبوت ذلك عن الصحابة رضي اهللا عنهم، ولما فيـه مـن                  

لقــول جلــب المــودة بــين المــسلمين، وأمــا إجابــة التهنئــة بالعيــد فأقــل أحوالهــا أن تكــون مــستحبة، ويتعــين ا  

بوجــوب اإلجابــة إذا غلــب علــى الظــن ترتــب المفــسدة علــى تركهــا، واألولــى فــي ألفــاظ التهنئــة بالعيــد اإلتيــان 

وأمـا غيرهـا مـن عبـارات التهنئـة      . منـا ومـنكم  تقبـل اهللا    : بالعبارة الواردة عن الصحابة رضي اهللا عـنهم، وهـي         

التي يعتادها الناس فهي جائزة، إذا لم يكن فيها محظور شرعي، واألفضل أن تكون التهنئـة فـي يـوم العيـد،          

أيـام   وأما التهنئة قبل العيد بيوم، أو في ليلته فال بأس بها إذا اعتاد الناس ذلك، كمـا تجـوز التهنئـة بالعيـد فـي          

ام التي تلي يوم عيد الفطر، وتجوز المصافحة والمعانقة عند التهنئة بالعيد؛ ألن هذا يرجع إلـى            التشريق، واألي 

مــا اعتــاده النــاس، والتهنئــة بالعيــد عبــر الوســائل الحديثــة كالهــاتف والفــاكس والبريــد اإللكترونــي وبطاقــات 

ها بالـضوابط الـشرعية؛ لتبقـى       المعايدة ونحوها كحكم التهنئة عن طريق المقابلة ابتداءً وجواباً، مـع تقييـد            

 .على أصل المشروعية

 .وصلى واهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين



 

 

 
  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 المقدمة
 أمـا   ،   والصالة والسالم على نبينا محمد وآلـه وصـحبه أجمعـين           ،  الحمد هللا رب العالمين   

 ، بعد

 همـا عيـد الفطـر وعيـد     ،  األمـة اإلسـالمية بعيـدين حـوليَّيْن    - عز وجل  -فقد خَصَّ اهللا    

 ويوســعون علــى  ،  بــأنواعٍ مــن العبــادات  - تعــالى – يتعبــد المــسلمون فيهمــا هللا  ، األضــحى

 وغيـر ذلـك ممـا      ،   ويظهـرون الفـرح والـسرور      ،   ويتبادلون فيهما التهـاني والزيـارات      ،  أهليهم

 .  لهم- جل وعال - في حدود ما أباحه اهللا ، اعتاده الناس في أعيادهم

 وفـصَّل ذلـك     ،   والشك أن الشريعة اإلسالمية قد بيَّنت ما يَخُصُّ العيدين من أحكـام           

 ودراسـته   ،  ألحكـام يحتـاج إلـى جمـع مـا تفـرق منـه              إال أن بعض هذه ا     ،  الفقهاء في كتبهم  

 وحاجــة ،  إذ هــذا الموضــوع علــى أهميتــه  أحكــام التهنئــة بالعيــدين؛  ومــن ذلــك  ، وتحريــره

 كمــا ســيأتي بيانــه فــي الدراســات ،  لــم أقــف علــى مــن بحثــه بحثــاً فقهيــاً خاصــاً ، النــاس إليــه

 . السابقة

 ،  التوفيـق للـصواب    - عـز وجـل      -  سـائالً اهللا   ،  لذا فقد عزمت علـى بحـث هـذا الموضـوع          

  .  وال حول لي وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم

 :الدراسات السابقة
علـي بـن حجـر العـسقالني       للحـافظ أحمـد بـن      ،  جزء في التهنئة في األعيـاد وغيرهـا       -١

 وهـو جـواب سـؤال       ،   النايلي طبع بعناية وتعليق أبي الفضل عبد القادر بن عابدي        ) ٨٥٢: ت(

 تضمن إيـراد اآلثـار عـن الـصحابة     ، وُجِّه للحافظ عن التهنئة في العيدين واألعوام والشهور      

 وكــذا ،  فــي حكــم التهنئــة بالعيــد- رحمهــم اهللا تعــالى - والتــابعين - رضــي اهللا عــنهم -

ة لمـا يحـدث    ثم استدل في آخر هذا الجزء لعموم التهنئـ ، أقوال المذاهب األربعة وغيرهم  

 .  وليس فيه تفصيل ألحكام التهنئة بالعيدين، من النعم أو يندفع من النقم بعدة أدلة



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ١٨

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

. د بتحقيــق طبــع) ٩١١: ت (لــسيوطيجــالل الــدين ا ل، وصــول األمــاني بأصــول التهــاني -٢

 أورد في الفصل الحادي عشر منه ، وهو كتاب في عموم التهاني، صادق بن محمد البيضاني  

 .  من غير أن يتكلم على فقه المسألة، بالعيد اآلثارَ الواردة في ذلكتحت التهنئة 

  الزرقـاني  بـن عبـد البـاقي     محمـد ل،   والتعزيـة واإلصـالح بـين النـاس        رسالة فـي التهنئـة    -٣

 حيـث قـال   ،  ابتـدأها بـالكالم علـى التهنئـة    ، أعدها وأخرجها رشاد كامل كيالنـي  )١١٢٢: ت(

ثـم  ) لسيوطي في رسالته وصول األماني بأصـول التهـاني        قال الجالل ا  : (في أول هذه الرسالة   

 وبهذا يتبين أن ما يتعلق بالتهنئة في رسالة الزرقاني إنمـا هـو نـسخة                ،  نقل رسالته بتمامها  

 . أخرى من رسالة السيوطي

 ،  رسـالة دكتـوراه  ،  دراسة حديثيـة فقهيـة اجتماعيـة   . أحكام التهنئة في اإلسالم  -٤

 ، )١(مطبوعـــة  وهـــي،  مـــن جامعـــة اإلمـــام األوزاعـــي ببيـــروت، ي صــادق بـــن محمـــد البيـــضان . د

مـسألة األصـل فـي التهنئـة تكلـم      : والمسائل التي يشترك فيها بحثي مع هذه الرسالة هـي      

 ثم تكلم عن التهنئة بالعيـد فـي   ،   وقرر أنها من قبيل العادات     ٤٤-٤٢عنها الباحث من ص   

 ، د في تهنئة العيد من أحاديث وآثار       نقل فيه ما ور    ٩٨ -٨٩ الموضع األول من ص    ،  موضعين

 ثـم خلـص إلـى أن التهنئـة     ، ثم أورد نقوالً لفقهاء المذاهب األربعة في حكم التهنئة بالعيد        

 قــرر فيــه أن التهنئــة بالعيــد أمــر   ١٤٤-١٤٢ والموضــع الثــاني مــن ص ، بالعيــد مــن بــاب العــادة  

بعـض المعاصـرين فـي     ونقـل كـالم   ،  ثم تطـرق لـبعض ألفـاظ التهنئـة    ، معهود عند السلف 

 أمــا بقيــة األحكــام المتعلقــة    ،  ولــم يــتم بحــث هــذه المــسائل بحثــاً فقهيــاً مقارنــاً      ، ذلــك

 . . بالتهنئة بالعيد فلم يتطرق لها الباحث في هذه الرسالة

وهـــي ،  مـــساعدبن قاســـم الفـــالح.  د.  أ، التهنئـــة فـــي اإلســـالم أصـــولها وأحكامهـــا-٥

 كالتهنئـة  ، لـم فيهـا المؤلـف عـن التهنئـة عمومـا      رسالة مطبوعة من القطـع المتوسـط تك    

                                     
ولم يتيسر لي الوقوف عليها أثناء إعداد هذا البحث، وإنما وقفت عليها بعد الفراغ منـه؛ ألنهـا لـم تطبـع إال          ) ١(

 .مؤخراً



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 نــاقالً كــالم ٢٢ -١٣ وتطــرَّق للتهنئــة فــي العيــد مــن ص، برمــضان والنكــاح والمولــود وغيرهــا

 . الفقهاء في حكمها وأصلها ووقتها وصيغتها باختصار

 :منهج البحـث
 . تصوير المسألة المراد بحثهاإن احتاجت إلى تصوير-١

 مــع توثيقهــا مـن مــصادرها فــي كتــب  ، سألة معـزوة ألصــحابها ذكـر األقــوال فــي المــ -٢

 . الفقهاء

 فـإن كانـت     ،  ومناقـشتها عنـد االقتـضاء     ،  ذكر األدلة لكل قول مع بيان وجه الداللـة        -٣

وإن كانــت المناقــشة أو  ) ونُــوقش: (مناقــشة األدلــة مــستفادة مــن مرجــع معــين فــأقول      

 . )ويمكن مناقشته: (اإلجابة من الباحث فأقول

 وأذكـر المرجـع فـي    ، ا نقلت كالماً بالنص من مرجـع معـين فأضـعه بـين قوسـين       إذ-٤

 وإن أفدت من مرجع معين من غير أن أنقل نـصّاً منـه فـأذكر           ،  )انظر(الحاشية بدون كلمة    

 . )انظر(قبل المرجع في الحاشية كلمة 

 .  مع بيان سببه، الترجيح-٥

 .  وبيان سورها، عزو اآليات-٦

 ونقــل مــا وقفــت عليــه مــن كــالم      ، واآلثــار الــواردة فــي البحــث   تخــريج األحاديــث  -٧

المحــــدثين فــــي درجتهــــا إن لــــم تكــــن فــــي الــــصحيحين أو أحــــدهما وإال فــــأكتفي حينئــــذٍ  

 . بتخريجها

 إال مـا كانـت الترجمـة مـؤثرة فـي إيـضاح الـدليل           ،  لم أترجم لألعالم في هذا البحـث      -٨

 . المستدَل به على المسألة

 . نتائج التي توصلت إليها في البحثذكرت في الخاتمة ال-٩

 : وخاتمة كما يلي،  وسبعة مباحث، ى تمهيدوقد قسمت هذا البحث إل

 والتوصــيف الفقهــي  ،  واأللفــاظ ذات الــصلة ، التهنئــة والعيــد التعريــف ب فــي : التمهيــد

 . للتهنئة



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٢٠

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 :وفيه ثالثة مطالب
 . التعريف بالتهنئة والعيد: المطلب األول

 . لفاظ ذات الصلة بالتهنئةاأل: المطلب الثاني

   . التوصيف الفقهي للتهنئة: المطلب الثالث

 . ابتداء التهنئة بالعيد: المبحث األول

 . إجابة التهنئة بالعيد: المبحث الثاني

 . ألفاظ التهنئة بالعيد: المبحث الثالث

 . ابتداء وقت التهنئة بالعيد: المبحث الرابع

 . ي أيام التشريق واأليام التي تلي يوم عيد الفطرالتهنئة بالعيد ف: المبحث الخامس

 . المصافحة والمعانقة عند التهنئة بالعيد: المبحث السادس

 :وفيه مطلبان

 . المصافحة عند التهنئة بالعيد: المطلب األول

 . المعانقة عند التهنئة بالعيد: المطلب الثاني

 . التهنئة بالعيد عبر الوسائل الحديثة: المبحث السابع

 . الخاتمة
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 التمهيد
  والتوصيف الفقهي للتهنئة،  واأللفاظ ذات الصلة، في التعريف بالتهنئة والعيد

 المطلب األول
 التعريف بالتهنئة والعيد

 : التهنئةتعريف: المسألة األولى
لـى  يـدلُّ ع  : الهـاء والنـون والهمـزة     )هنـأ (): (٣٩٥: ت(قـال ابـن فـارس       :التهنئة فـي اللغـة    

 . )١()إصابةِ خيرٍ من غير مشقّة

:  وأصــله فــي الطعــام يقــال. ب وخامــةعقِــ وال يُ، كــلّ مــا ال يلحــق فيــه مــشقة: الهَنِــيء(و

 . )٢()]٤:النساء[ I¢ ¡ � H: -  عزّ وجلّ-  قال. هَنِئَ الطعامُ فهو هَنِيءٌ

 . )٣(هتُلْعُ:  أي، ؤههنَ أه شهراًأتُنَّهَو، ه إذا أعطيتَ، هئُنِهْ وأَ، هؤُنَهْأت الرجل أَوهنَّ

 . )٤(يئاًنِهْ وتَةًئَنِهْالية تَه بالوِأتُنَّهَ:  تقول. خالف التعزية: والتهنئة

 . )٥(.  بههحتُرَّفَ: ه بهأتُ وهنَّ، فرحت به: ت بكذائْنِهَ: يقالو

 . )٦ (المباركة للشخص بخير أصابه: والتهنئة

 ،  حــصول الخيــر مــن غيــر مــشقةفــي األصــل بمعنــى) هنــأ(فالحاصــل ممــا تقــدم أن مــادة 

 كما تأتي بمعنى تفريح الشخص والمباركة له بخيـر  ، وتأتي التهنئة بمعنى العطاء واإلعالة  

   .  واهللا أعلم،  وهذا المعنى األخير هو المناسب للمعنى االصطالحي للتهنئة، أصابه

                                     
، والــصحاح، مــادة ٨٤٦ص) هنــأ(القــرآن، مــادة مفــردات ألفــاظ : وانظــر. ١٠٧٦ص) هنــأ(مقــاييس اللغــة، مــادة ) ١(

 ).١٥/١٤١) (هنأ( ولسان العرب، مادة ٦١٦ص) هنأ(ومختار الصحاح ) ١/١١٩) (هنأ(
 .٨٤٦ص) هنأ(مفردات ألفاظ القرآن، مادة ) ٢(
 ).١٥/١٤٣) (هنأ(ولسان العرب، مادة ) ١/١١٩) (هنأ(الصحاح، مادة :  انظر)٣(
 ).١٥/١٤٢) (هنأ(، ولسان العرب، مادة ٦١٧، ٦١٦ص) هنأ(ومختار الصحاح ) ١/١١٩) (هنأ(الصحاح، مادة : انظر) ٤(
 .٣٤٧المطلع ص: انظر) ٥(
 .١٢٩معجم لغة الفقهاء ص: انظر) ٦(



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٢٢

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 :التهنئة في االصطالح
 :وهي كما يلي ، وقفت على ثالثة تعريفات للتهنئة في االصطالح

 . )١() فهي الدعاء بعود السرور، ضد التعزية: التهنئة: (التعريف األول

 مـع الـدعاء لـه باالسـتمتاع        ،  مواجهة من أصابه خيـر بالـسرور      :( التهنئة :التعريف الثاني 

 . )٢()بهذا الخير

 . )٣(أن معنى التهنئة في االصطالح ال يخرج عن معناها اللغوي: التعريف الثالث

 :وء ما تقدم يمكن تعريف التهنئة اصطالحاً بأنهاوعلى ض

 وذلـك بالمباركـة والـدعاء لـه باالسـتمتاع      ، إدخال الفرح والسرور على مَن أصابه خير      

 .  وعَوْدِهِ إليه، به

 . تعريف العيد: المسألة الثانية
 ،  كـأنهم عـادوا إليـه   ،  واشـتقاقه مـن عـادَ يَعُـود       ،  كـل يـوم فيـه اجتمـاع       :العيد في اللغة  

 . )٤(من العادة؛ ألنهم اعتادوه: وقيل

 . )٥(الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن: والعيد عند العرب

 وخُـصَّ فـي الـشريعة بيـوم         ،  العيد ما يُعاوِد مـرَّة بعـد أخـرى        ): (هـ٥٠٢:ت(وقال الراغب   

تعمَل  صـار يُـس  .  .  .  ولمَّا كان ذلك اليومُ مجعوالً للسرور في الـشريعة        ،  الفطر ويوم النحر  

 . )٦()العيد في كل يوم فيه مسرَّة

                                     
 ).٢/٤٥٤(البجيرمي على الخطيب   وهذا تعريف البجيرمي، كما في)١(
 .١٢٩محمد رواس قلعه جي في معجم لغة الفقهاء ص. وهذا تعريف د) ٢(
 فـي  –ال تخـرج التهنئـة   : ( فـي التعريـف االصـطالحي للتهنئـة    )١٤/٩٥(الكويتية  في الموسوعة الفقهية جاء)٣(

ــة  ــى اللغــوي، لكنهــا فــي مواطنهــا قــد تكــون لهــا معــانٍ أخــص كالتبريــك، والتبــشير،           –الجمل  عــن المعن
 ).والترفئة، وغير ذلك مما يَرِد ذِكره

 ).عود(مادة ) ٩/٤٦١(سان العرب  ، ول٧١٩ص) عاد(مقاييس اللغة، مادة : انظر) ٤(
 ).عود(مادة ) ٩/٤٦١(لسان العرب : انظر) ٥(
 ).عود( مادة ٥٩٤مفردات ألفاظ القرآن ص) ٦(
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 عائـد فـي     ،   اسـم لمـا يعـود مـن االجتمـاع العـام علـى وجـه معتـاد                  :والعيد في االصطالح  

 . )١( أو في مكان معين، زمان معين كالسنة أو األسبوع

 وعلـى هـذا فـال       ،  )٢(وتقدم في كالم الراغب أن الشرع خَصَّ العيد بيومي الفطر والنحر          

 ولكـن الـشرعي مـا خَـصَّه الـشارع      ، ريفين اللغوي والشرعي في مسمى العيد     فرق بين التع  

 . )٣(. وحده من األعياد الزمانية والمكانية

 المطلب الثاني
 صلة بالتهنئةاأللفاظ ذات ال

 :التَّبْشير: أوالً

: البـاء والـشين والـراء أصـل واحـد         : بشر): (٣٩٥: ت(قال ابن فارس    :التبشير في اللغة  

 والبــشير الحَــسَنُ .  .  .  فالبَــشَرة ظــاهر جلــد اإلنــسان  ، ع حــسن وجمــالظهــور الــشيء مــ

 ،  وذلـك يكـون بـالخير      . بـشَّرتُ فالنـاً أُبَـشِّره تبـشيراً       :  ويقـال  .  .  .  والبَشارة الجمـال     ،  الوجه

 فأمـا إذا أُطلـق الكـالم    ،  وأظـن ذلـك جنـساً مـن التبكيـت     ، وربما حُمل على غيره من الشر     

 . )٤()ارة بالخير والنِّذارة بغيرهإطالقاً فالبِش

 والبِـشارة   .  .  .  أي سُـرَّ   ،  بَشَرتُهُ بمولود فأبْشَر إِبْـشَاراً    : يقال): (٤٠٠:ت(وقال الجوهري   

:  كقولـــه تعـــالى،  وإنمـــا تكـــون بالـــشر إذا كانـــت مقيـــدة بـــه ، المطلقـــة ال تكـــون إال بـــالخير

I È Ç ÆH ]٥() الجمال: بالفتح،  البَشارة.  .  . ]٢٤:االنشقاق( . 

أخبرتـه بـسارٍّ بـسط      :  وبـشَّرتُه وبَـشَرْتُه    ،  وأبْـشَرتُ الرجـل   ():هـ٥٠٢: ت(وقال الراغب   

ــه   ــال اهللا .  .  . بَـــشرة وجهـ ــز وجـــل  - قـ I SR Q P O N M L K:- عـ
Z Y X W V U TH ]ــا : واستبـــشر]٥٤ ، ٥٣ :الحِجـــر ــد مـ إذا وجـ

                                     
 ).١/٤٤٢(اقتضاء الصراط المستقيم : انظر) ١(
 ).٢/٤٩٢(حاشية ابن قاسم على الروض : وانظر) ٢(
 .٢٢األعياد وأثرها على المسلمين ص: انظر) ٣(
 .١٣٦، ١٣٥ص) بشر(غة مادة مقاييس الل) ٤(
 ).٤٩١، ١/٤٩٠) (بشر(الصحاح، مادة ) ٥(
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ــالى، يُبـــــــشره مـــــــن الفـــــــرح   آل[ I � ~ } | { z y H:  قـــــــال تعـــــ

I T S R Q:  قــال تعــالى، البِــشارة والبُــشرى:  ويقــال للخبــر الــسارِّ]١٧٠:عمــران
 W V UH ]١()]٦٤:يونس( . 

 وقـد   ،   ويكون في األصل بالخير    ،  اإلخبار باألمر السارّ  : يتضح أن التبشير هو   فمما تقدم   

 . يكون بالشر مُقيَّداً

 :فالفرق بين التبشير والتهنئة فيما يلي
 أمـا التهنئـة فليـست       ،   من غير دعاء يـصحبه     ،  رد اإلخبار بالخير  أن التبشير هو مج    -١

 فهي تأتي بعد حصول الخيـر       ،   وإنما هي الدعاء والتبريك لمن حصل له الخير        ،  إخباراً بالخير 

 . والعلم به

 أمـا التهنئـة     ،   وقد يأتي التبـشير بالـشر مقيـداً        ،  أن التبشير يكون في األصل بالخير      -٢

 . فيما وقفت عليه من كالم أهل اللغة ، فلم تأت إال في الخير

 :التَّبْرِيْك: ثانياً

 ، البـاء والـراء والكـاف أصـل واحـد         : برك): (٣٩٥: ت(قال ابن فارس    :التبريك في اللغة  

ــات الـــشيء  ــو ثبـ ــضاً . )٢()وهـ ــال أيـ ــاء  :(وقـ ــادة والنمـ ــة مـــن الزيـ ــك، والبَرَكـ ــدعو :  والتبريـ أن تـ

 . (٣))بالبَرَكة

:  قـــال تعـــالى، البركـــة ثبـــوت الخيـــر اإللهـــي فـــي الـــشيء ): (هــــ٥٠٢: ت(وقـــال الراغـــب 

IL K J I H GH ]وسُـمِّي بـذلك؛ لثبـوت الخيـر فيـه           ]٩٦:األعراف 

 . )٤() والمبارك ما فيه ذلك الخير، ثبوت الماء في البِرْكة

                                     
 .١٢٥ص) بشر(المفردات مادة ) ١(
 .١٢٦ص) برك(مقاييس اللغة، مادة ) ٢(
 .١٢٧ص) برك(مقاييس اللغة، مادة ) ٣(
 .١١٩ص) برك(المفردات مادة ) ٤(
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 والتبريـك   ،  النماء والزيادة والـسعادة   :  محرَّكة ،  البَرَكة): (٨١٧: ت(وقال الفيروزآبادي   

 . )١()الدعاء بها

 .  وهي حصول الخير الكثير وثباتُه للمدعوِّ له،  الدعاء بالبَرَكَة:فالتبريك هو

 :وعلى هذا فالذي يظهر أن الفرق بين التهنئة والتبريك يكون فيما يلي

 ممـا ال  ، أن التهنئة قـد تكـون بالتبريـك أو بغيـره مـن األلفـاظ ممـا يناسـب المقـام              -١

 ونحوهـا ممـا   ، أعـاده اهللا عليـك بـالخير   :  أو عبارة ،  ومنكتقبل اهللا منا    :  كقول ،  يعد تبريكا 

 .  فعلى هذا تكون التهنئة أعم من التبريك من هذه الجهة، ال تبريك فيه

ــة    -٢ ــو دعــوت لــشخص بالبركــة فــي عمــره     ، أن التبريــك قــد ال يكــون تهنئ  ،  كمــا ل

لـى هـذا     فع ،  فليس هذا مـن التهنئـة فـي شـيء؛ ألنـه لـم يحـصل لـه خيـر خـاص حتـى يُهنَّـأ بـه                           

 . يكون التبريك أعم من التهنئة من هذه الجهة

 :التَّرْفِئَة: ثالثاً

الــراء والفــاء والحــرف المعتــل أو : رفــوأ): (٣٩٥: ت(قــال ابــن فــارس :الترفئــة فــي اللغــة

 . )٢()االتفاق وااللتحام:  والرِّفاء.  .  .  يدل على موافقة وسكون ومالءمة ، الهمزة أصل واحد

ــام واالتفــاق :والرِفــاء بالمــد ():٤٠٠:ت(وقــال الجــوهري   ــزوج ،  االلتئ بالرِّفــاء :  يقــال للمت

 . )٣() إذا قلت له ذلك،  وقد رَفَّأتُ المُمْلِك تَرْفِئَةً وتَرْفيئاً. والبنين

ــادي  ــال الفيروزآبـ ــاً ): (٨١٧: ت(وقـ ــأه ترْفِئـــةً وتَرْفِيئـ ــه: ورفَّـ ــال لـ ــاء والبنـــين: قـ  أي . بالرِّفـ

 . )٤()بااللتئام وجمع الشَّمل

 هـي الـدعوة     إذاً فالترفئـة   ،  )٥(قـد رَفَّـأه   : ويقال لكل من يدعو للمتزوج بأي دعوة دعا بها        

 .  أوبأي دعوة صالحة،  وحصول البركة والخير في هذا النكاح، للمتزوج باالتفاق وااللتئام

                                     
 .١٢٠٤ص) البَرَكة(القاموس المحيط، ) ١(
 .٤١٤ص) أرفو(مقاييس اللغة مادة ) ٢(
 ).١/٩٥) (رفأ(الصحاح ) ٣(
 .٥٢ص) رَفَأ(القاموس المحيط، مادة ) ٤(
 ).٢/٤٨) (رفأ(الفائق مادة : انظر)٥(
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أن الترفئة تهنئة خاصة؛ إذ هي تهنئة خاصـة       وعليه فيكون الفرق بين الترفئة والتهنئة     

 . )١( فتشمل تهنئة المتزوج وغيره ممن حصل له الخير،  أما التهنئة فهي أعم، متزوجبال

 المطلب الثالث
 التوصيف الفقهي للتهنئة

ــد         ــة بالعي ــر مــن مــسائل التهنئ ــه كثي  ، هــذا المبحــث مــن األهميــة بمكــان؛ إذ ينبنــي علي

هــي مــن قبيــل  أو ،  ال بــد مــن دليــل علــى مــشروعيتها، وحاصــله هــل التهنئــةفي أصــلها عبــادة

 . )٢( التي األصل فيها الجواز حتى يدل دليل على تحريمها؟، العادات

الغالب فيما وقفت عليه من كالم الفقهاء في التهنئة بالعيد أنهم يَعدُّون التهنئة مـن      

ــادات  ــادات ال العبـ  وآخـــرون يفهـــم ذلـــك مـــن  ،  إال أن بعـــضهم قـــد صـــرح بـــذلك ، قبيـــل العـ

 . مسائل وتعليالتهم لبعض ال، كالمهم

 فـإن   ،  أنـا ال ابتـدئ أحـداً      : )٢٤١: ت (قال أحمـد  (: )٧٢٨: ت (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

 وأمـا االبتـداء بالتهنئـة فلـيس سـنة          ،   وذلـك؛ ألن جـواب التحيـة واجـب         ،  جبتـه أابتدرني أحـد    

  واهللا،  ومـن تركـه فلـه قـدوة       ،   فمـن فعلـه فلـه قـدوة        ،   وال هو أيـضاً ممـا نُهـي عنـه          ،   بها اًمأمور

 . )٣()أعلم

 ومـا  ،  وال منهياً عنه، فالظاهر من كالم شيخ اإلسالم أن ابتداء التهنئة ليس مأموراً به    

 وال ،  وبناءً عليـه فمـا اعتـاده النـاس مـن التهـاني فهـو جـائز               ،  كان كذلك فهو من المباحات    

 . يحتاج إلى دليل شرعي على جوازه

                                     
 ).٩٧، ١٤/٩٦(الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر) ١(
إن األصـل فـي   : اء أهـل الحـديث يقولـون    هـ ولهذا كان أحمـد وغيـره مـن فق   : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   )٢(

أم لهـم شـركاء   (: وإال دخلنـا فـي معنـى قولـه        . ات التوقيـف فـال يـشرع منهـا إال مـا شـرعه اهللا تعـالى                  العباد
مــه وإال رَّ والعــادات األصــل فيهــا العفــو فــال يحظــر منهــا إال مــا ح)شــرعوا لهــم مــن الــدين مــا لــم يــأذن بــه اهللا

مجمـوع الفتـاوى   )) المـا وحـال  راقل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منـه ح       (: ه  ولدخلنا في معنى ق   
)٢٩/١٧.( 

 ).٢٤/٢٥٣(مجموع الفتاوى ) ٣(
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 حد من أصحابنا كالمـاً  أللم أرَ: ()٧٢٧: ت(ومما جاء في كتب الشافعية قول القمولي     

ــد واأل     لكــن نقــل الحــافظ المنــذري   ، شــهر كمــا يفعلــه النــاس   عــوام واألفــي التهنئــة بالعي

 ،  بأن النـاس لـم يزالـوا مختلفـين فيـه     : أنه أجاب عن ذلك    )١( عن الحافظ المقدسي   )٦٥٦:ت(

 . )٢()والذي أراه أنه مباح ال سنة فيه وال بدعة

مــن الفقهـاء قــد جعلــوا ألفـاظ التهنئــة راجعــة إلـى مــا اعتــاده    ويتأيـد ذلــك بـأن جماعــة   

فقد نصوا على أن التهنئة بالعيد يجوز اإلتيان فيهـا بـأي لفـظ مـن ألفـظ التهنئـة التـي                      ،  الناس

 وهــذا فيــه أن ألفــاظ التهنئــة عنــد هــؤالء الفقهــاء مرجعهــا إلــى    ، )٣(جــرت بهــا عــادة النــاس 

 . العادة ال إلى العبادة

 وكـذا التهنئـة   ، ء من الشافعية على جـواز التهنئـة بالعيـد فـي ليلتـه             ونص بعض الفقها  

 . )٤( وعللوا ذلك بأنه مما جرت به عادة الناس، بالعيد أيام التشريق وما بعد يوم الفطر

 في جواب سـؤال  - رحمه اهللا تعالى -)١٣٧٦: ت(وقال العالمة عبد الرحمن السعدي   

 :عن حكم التهاني في المناسبات؟

وهـو أن األصـل فـي جميـع     ، سائل ومـا أشـبهها مبنيـة علـى أصـل عظـيم نـافع           هذه المـ  (

، فال يحرم منها وال يكره إال ما نهى عنـه الـشارع        ،  العادات القولية والفعلية اإلباحة والجواز    

                                     
 ).هـ٦١١: ت(  هو أبو الحسن علي بن مفرج المقدسي المالكي )١(
واإلقنـاع للـشربيني مـع حاشـية البجيرمـي          ) ٢١٠،  ٢/٢٠٩(، وأسـنى المطالـب      ٢٦ جزء التهنئة في األعياد ص     )٢(

وحاشــية الــشرواني علــى تحفــة   ) ٢/١١٧(ونهايــة المحتــاج  ) ٤٧١، ١/٤٧٠(ومغنــي المحتــاج  ) ٤٥٥، ٢/٤٥٤(
ولم أجد فيما وقفت عليه من كتب المالكية مـن عـزاه إلـى          ) ١/٣٥٩(وفيض اإلله المالك    ) ٣/٥٦(المحتاج  

 .أبي الحسن المقدسي
) ٨٠٥،  ١/٨٠٤(وغايـة المنتهـى مـع مطالـب أولـي النهـى             ) ٢/١٠٥(حاشية الجمل على شـرح المـنهج        : انظر) ٣(

ــاوى ومقــاالت متنوعــة   ) ٢/١١٧(شــية الشبراملــسي  وحا ) ٥/٢٢٦(والــشرح الممتــع  )  ١٣/٣٥(ومجمــوع فت
وســيأتي إن شــاء اهللا تعــالى بحــث  ) ١(حاشــية رقــم ) ١/٢٠٥(والمجلــى فــي الفقــه الحنبلــي لمحمــد األشــقر   

 .ألفاظ التهنئة بالعيد في المبحث الثالث
وسيأتي إن شـاء اهللا تعـالى   ). ٣/٥٦(اشية الشرواني وح) ٢/١٠٥(انظر حاشية الجمل على شرح المنهج       ) ٤(

 .بحث هاتين المسألتين في المبحث الرابع والخامس



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٢٨
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 ، وهــذا األصــل الكبيــر قــد دل عليــه الكتــاب والــسنة فــي مواضــع، أو تــضمن مفــسدة شــرعية

 . رهوذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية وغي

فــإن النــاس لــم يقــصدوا  ، فهــذه الــصور المــسؤول عنهــا ومــا أشــبهها مــن هــذا القبيــل   

، وإنما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسـبات ال محـذور فيهـا   ، التعبد بها 

وتـآلف القلـوب كمـا هـو     ، بل فيها مـصلحة دعـاء المـؤمنين بعـضهم لـبعض بـدعاء مناسـب           

 .  .  .  مشاهد

أن العــادات والمباحــات قــد يقتــرن بهــا مــن    :وهــي، ا قاعــدة حــسنةثــم اعلــم أن هاهنــ 

كمـا  ،  بحـسب مـا ينـتج عنهـا ومـا تثمـره             ،  المصالح والمنافع ما يلحقها باألمور المحبوبـة هللا       

وأمثلـة  ،  أنه قـد يقتـرن بـبعض العـادات مـن المفاسـد والمـضار مـا يلحقهـا بـاألمور الممنوعـة                      

 . )١()هذه القاعدة كثيرة جداً

:  فــي شــرحه لحــديث- رحمــه اهللا تعــالى –)١٤٢١: ت (عثيمــينيخ محمــد بــن  الــشقــالو

 )٢()من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(

فمثالً لـو أن رجـالً قـال لـصاحبه الـذي           ؟ينبغي معرفة هل هذا عبادة أم عـادة       : فأوالً:(قال

 ؛لقـول غيـر صـحيح    فهذا ا. هذه بدعة:  فقال له رجل .  هنيئاً لك  ،  ما شاء اهللا  : نجا من هلكة  

 حيـث جعـل   ،  وفـي الـشرع مـا يـشهد لهـذا          ،  ألن هذا من أمور العادة وليس من أمور العبادة        

 وكثيـر مـن التهـاني التـي     ، الناس يهنئون كعب بن مالك بتوبة اهللا عليه في حديثـه الطويـل            

ن  وكمـ ،  ألنهـا أمـور عـادات ال عبـادات    ، تحدث بين الناس ال يزعم أحد أنهـا بدعـة إال بـدليل       

 ، هـذه بدعـة غيـر محـق فـي ذلـك      :  فمـن يقـول   . مبارك: قابل رجالً نجح في امتحان فقال له  

                                     
 .٣٤٨ص) الفتاوى(المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي ) ١(
ومـسلم  ) ٢٦٩٧(أخرجه البخاري، كتاب الصلح، بـاب إذا اصـطلحوا علـى صـلح جـور فالـصلح مـردود، بـرقم                      ) ٢(

مـن حـديث عائـشة رضـي        ) ١٧١٨(ض األحكام الباطلـة، ورد محـدثات األمـور، بـرقم            كتاب األقضية، باب نق   
 .اهللا عنها



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

نهـى عنـه حتـى يقـوم دليـل        وال يُ  ،  د األمر بين كونه عبـادة أو عـادة فاألصـل أنـه عـادة              وإذا تردَّ 

 . )١()ةعلى أنه عباد

 :وخالصة ما تقدم
 علـى هـذا األصـل فـإذا تـردد            وبناءً ،   وليست عبادة  ،  أن األصل في التهنئة أنها عادة      -١

 فاألصل أنها عادة حتـى يـدل الـدليل علـى كونهـا         ،   هل هي عادة أو عبادة     ،  األمر في تهنئة ما   

 . عبادة

 . اإلباحة حتى يدل دليل على التحريم أن التهنئة لمَّا كانت عادة فاألصل فيها -٢

 ال أنهـا  ، أن التهنئة قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يجعلها مطلوبـة شـرعاً            -٣

 .  كما قد يقترن بها من المفاسد والمضار ما يجعلها ممنوعة شرعاً، مباحة فقط

 القائلين بأن التهنئة من قبيل العادات فإن المفهوم وفي المقابل لقول هؤالء الفقهاء

 فقــد حُكــي عــن القاســم بــن ، قبيــل العبــادات مــن قــول فقهــاء آخــرين أن التهنئــة تعــد مــن

ــد  وابــــــن أبــــــي ذئــــــب  ) ١٥٧:ت(واألوزاعــــــي ) ١١٠: ت(لحــــــسن البــــــصري  وا) ١٠٦: ت(محمــــ

 فالظـاهر أن مـن يقـول        ،   أن التهنئـة بالعيـد بدعـة محدثـة         - رحمهم اهللا تعالى     -)٢()١٥٨:ت(

 فتكــون ،  لــم يثبــت دليــل علــى مــشروعيتها، بهــذا القــول يــرى أن التهنئــة فــي األصــل عبــادة

 . عنده من البدع المحدثة

ة بأنهـا عـادة أو عبـادة ال بـد مـن إيـضاح الفـروق بـين العـادات              وقبل الحكم علـى التهنئـ     

 .  ليتسنى إلحاق التهنئة بأيهما أقرب، والعبادات

 :فمن هذه الفروق
ــه التفـــصيل   : الفـــرق األول ــر مفهومـــة المعنـــى علـــى وجـ ــادات غيـ  وإن كانـــت ، أن العبـ

 أمـا  ، الخـضوع لـه   إذ المـراد بالعبـادة تعظـيم اهللا تعـالى و    ، معلومة المعنـى مـن حيـث الجملـة      

                                     
 .جمع السليمان) ٥/٢٦٠(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ) ١(
 .سيأتي توثيق أقوالهم عند ذكر القول السادس في المبحث األول) ٢(



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٣٠
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 وهذا بخالف العادات فهي معلومة المعنى علـى  ، )١(المعاني التفصيلية لها فهي غير معلومة     

 . )٢(وجه التفصيل

ما لـم يُعقـل معنـاه علـى التفـصيل مـن        : (- رحمه اهللا تعالى     –)٧٩٠: ت(قال الشاطبي   

رفــت مــصلحته أو   ومــا عقــل معنــاه وعُ  ، المــأمور بــه أو المنهــي عنــه فهــو المــراد بالتعبــدي      

 . )٣()مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي

الوقـوف مـع مـا     ( كـان مـن هديـه        - رحمه اهللا تعـالى      -) ١٧٩: ت(وذكر أن اإلمام مالكاً     

 ،  لقلة ذلك فـي التعبـدات ونـدوره        – إن تُصُوِّر    – دون ما يقتضيه معنى مناسب       ،  حدَّه الشارع 

: ثــم قــال)٤()المعنــى المناســب الظــاهر للعقــول بخــالف قــسم العــادات الــذي هــو جــارٍ علــى   

 وإن ، وعلى الجملة فغير مالك أيضاً موافق له في أن أصل العبادات عـدم معقوليـة المعنـى        (

 مــا عــدا الظاهريــة فــإنهم ال ، فاألصــل متفــق عليــه عنــد األمــة ، اختلفــوا فــي بعــض التفاصــيل

 . )٥()المعنى بل الكل تعبد غير معقول ، يفرقون بين العبادات والعادات

وبنــاءً علــى هــذا الفــرق بــين العبــادات والعــادات يمكــن أن يقــال بــأن التهنئــة معقولــة       

 وتقويـة روابـط المحبـة       ،  المعنى على التفصيل؛ لما فيها من إدخال السرور على المـسلمين          

 فكانـت حينئـذٍ     ،   ودفع البغـضاء والـشحناء عـنهم       ،   وتوثيق عالقة بعضهم ببعض    ،  بينهم

 . لصق منها بالعبادةإلى العادة أ

 وأمـا العـادات فهـي مـن     ، أن العبـادات تعـدُّ مـن حقـوق اهللا تعـالى الخاصـة        : الفرق الثاني 

 . )٦(حقوق الخَلْق

                                     
 أمثلــة العبــادات التــي ال يعقــل معناهــا علــى   كثيــرا مــن) ٦٣٠ -٢/٦٢٨(وقــد ذكــر الــشاطبي فــي االعتــصام   ) ١(

 . التفصيل، في الطهارات والصالة والصيام
 .٣١، ومذكرة أصول الفقه ص١٧٨قواعد الوسائل في الشريعة اإلسالمية ص: انظر) ٢(
 ).٢/٣١٨(الموافقات : وانظر) ٢/٥٧٠(االعتصام ) ٣(
 ).٢/٦٣١(االعتصام ) ٤(
 ).٢/٦٣٢(االعتصام ) ٥(
 .١٧٩، ١٧٨اعد الوسائل صقو: انظر) ٦(
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 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 ، وأصـل العبـادات راجعـة إلـى حـق اهللا          : (- رحمـه اهللا تعـالى       –)٧٩٠: ت(قال الشاطبي   

 . )١()وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد

 فمــن ، أن التهنئــة تُعــدُّ مـن حقــوق العبــاد بعـضهم علــى بعــض  وينبنـي علــى هــذا الفـرق   

 وليست التهنئة حينئذٍ حقاً خالصاً ،  حق المسلم على أخيه أن يهنئه عند حصول ما يَسُرُّه         

 .  فكانت من هذه الجهة عادة ال عبادة، هللا تعالى

قـرب   إذ هـي موضـوعة فـي األصـل للت       ،  أن معنى القربة ظاهر فـي العبـادات       :الفرق الثالث 

 ،  بخــالف العــادات فهــي لــم توضــع فــي األصــل لغــرض التقــرب إلــى اهللا تعــالى  ، إلــى اهللا تعــالى

 ،  وقـد يعـرض لهـا وصـف القربـة بـسبب خـارج عنهـا                ،  وإنما وضعت لتحـصيل مـصالح دنيويـة       

 . )٢(كنية التقرب بها

 وحق العبد ما كان راجعاً إلى مـصالحه : (- رحمه اهللا تعالى     –)٧٩٠: ت(قال الشاطبي   

 .  .  .  ،  فإن كان من المصالح األخروية فهـو مـن جملـة مـا يطلـق عليـه أنـه حـق هللا                    ،  في الدنيا 

 . )٣() وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد، وأصل العبادات راجعة إلى حق اهللا

 نتـصرفات العبـاد مــ  : (- رحمـه اهللا تعــالى  –)٧٢٨: ت(وقـال شـيخ اإلسـالم ابــن تيميـة     

 وعـــادات يحتـــاجون إليهـــا فـــي    ، عبـــادات يـــصلح بهـــا ديـــنهم   : عـــان األقـــوال واألفعـــال نو 

 . )٤()دنياهم

 إذ بهــا يحــصل ، وبنــاءً علــى هــذا الفــرق فــإن التهنئــة ترجــع إلــى مــصالح العبــاد الدنيويــة   

 ،  وهــذه ال شــك مــن مــصالحهم فــي الــدنيا،  ودفــع الــشحناء عــنهم، بيــنهم التــآلف والمحبــة

 ، ربـة إال إذا تعلـق بهـا أمـر خـارج عنهـا يجعلهـا عبـادة           وال تكـون قُ    ،  فتكون من قبيل العـادة    

 . كنية التقرب بها إلى اهللا تعالى

                                     
 ).٢/٣١٨(الموافقات ) ١(
 .١٧٩قواعد الوسائل ص: انظر) ٢(
 ).٢/٣١٨(الموافقات ) ٣(
 ).٢٩/١٦(مجموع الفتاوى ) ٤(
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 ولـيس للعبـاد فيهـا إال التلقـي          ،   وأمـرت بهـا    ،  العبـادات أنـشأتها الـشريعة     :الفرق الرابـع  

 ويلغـي  ،  فيُقرُّ منها مـا كـان صـالحاً   ،  وأما العادات فقد تكون موجودة قبل الشرع ،  والتنفيذ

 . )١( ويهذب ما يحتاج إلى تهذيب،  سيئاًما كان

 وعنــد ، والتهنئــة موجــودة قبــل الــشرع فكــان النــاس يهنــئ بعــضهم بعــضاً بأعيــادهم 

 فدل على أن التهنئة مـن بـاب العـادة ال     ،   وغير ذلك من المسرات    ،  )٢(النكاح وقدوم المولود  

 . العبادة

دات فيـــشترك فيهـــا  أمـــا العـــا، أن العبـــادات تخـــتص بأهـــل اإليمـــان:الفـــرق الخـــامس

 . )٣( والبَرُّ والفاجر، المؤمن والكافر

 بــل يــشترك فيهــا المــؤمن  ، وإذا نظرنــا إلــى التهنئــة نجــد أنهــا ال تخــتص بأهــل اإليمــان  

 وكـذا عنـد   ،  ومـسراتهم ،  بدليل وجودها عند الكفـار فـي أعيـادهم         ،  والكافر والبر والفاجر  

 .  أن التهنئة عادة ال عبادة فدل على، فساق المسلمين في كثير من المناسبات

وبعد عرض هذه الفروق بين العبادات والعادات وبيـان أثرهـا فـي التهنئـة فالـذي يظهـر                  

ــادات     ــادات ال العبـ ــا مـــن قبيـــل العـ ــة أنهـ ــاج إلـــى دليـــل علـــى   ، أن األصـــل فـــي التهنئـ  فـــال تحتـ

قتـرن   لكـن قـد ي  ، مشروعيتها؛ ألن األصل في العادات الجواز حتى يـدل دليـل علـى التحـريم        

 .  واهللا أعلم،  ألمر خارج عنها،  أو عدمه، بها ما يدل على مشروعيتها

 

@    @    @ 

 

                                     
 .٥٥مقاصد المكلفين ص: انظر) ١(
) ١٥/١٤٢(لسان العـرب    : انظر. ليَهْنِئْك الفارس، أو ليَهْنِيك الفارس    : ففي تهنئة العرب عند قدوم المولود     ) ٢(

 ).هنأ(
 . ١٨٠وقواعد الوسائل ص) ٣٣/١٠٨(مجموع الفتاوى : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 األول المبحث
 ابتداء التهنئة بالعيد

 فــي حكــم ابتــداء التهنئــة بالعيــد علــى ســتة   -رحمهــم اهللا تعــالى -اختلــف الفقهــاء 

 :أقوال

 . جواز التهنئة بالعيد: القول األول

ـــية، )١()١٧٥: ت(د  وهـــو قـــول الليـــث بـــن سعــــ   ـــية، )٢(ومذهــــب الحنفــ ـــول للـمالكـ  ، )٣( وقـ

 

                                     
 ).٤/٣٨٤(مختصر اختالف العلماء : انظر) ١(
وبنحـوه  ) وفي القنية اختلف الناس فيه، ولم يذكروا الكراهة عن أصحابنا): (٣/١٢٢( قال العيني في البناية    )٢(

والتهنئة بتقبل اهللا منا ): (٢/٢٧٧(م في البحر الرائق    وقال ابن نجي  ) ٣/٥٠(قال ابن عابدين في رد المحتار       
وحاشــية  الــشرنباللي علــى درر الحكــام    ) ٣/٤٩(الــدر المختــار مــع رد المحتــار    : وانظــر) ومــنكم ال تنكــر 

والقنيــة كتــاب فــي  ) ١/١٣٩(والفوائــد الــسمية فــي شــرح الفرائــد الــسنية    ) ١/٢٥٥(ومجمــع األنهــر  ) ١/١٤٢(
: انظـر ). هــ ٦٥٨: ت(لـدين مختـار بـن محمـود الزاهـدي الغَزمِينـي المعتزلـي الحنفـي         الفقه ألبي الرجاء نجـم ا    

، وقــال اللكنــوي فــي ٢٧٠، وطبقــات الحنفيــة للحنَّــائي ص٢٩٥وتــاج التــراجم ص) ٣/٤٦٠(الجــواهر المــضية 
وقد طالعت المجتبى شرح القدوري والقنية فوجدتهما علـى المـسائل      : ( في ترجمته  ٢١٣الفوائد البهية ص  

ريبــة حــاويين، ولتفــصيل الفوائــد كــافيين، إال أنــه صــرح ابــن برهــان وغيــره أنــه معتزلــي االعتقــاد، حنفــي      الغ
 ).الفروع، وتصانيفه غير معتبرة ما لم يوجد مطابقتها لغيرها؛ لكونها جامعة للرطب واليابس

ن كنانـة عـن مالـك أنـه     روى مُطـرِّف وابـ  : قـال ابـن حبيـب    ): (١/٥٠٩( قال ابن أبي زيد في النـوادر والزيـادات           )٣(
. مـا أعرفـه، وال أُنكـره   : فقـال . تقبل اهللا منا ومنك، وغَفر لنا ولـك      : سُئل عن قول الرجل ألخيه في العيدين      

ورأيتُ من أدركت مـن أصـحابه ال يبـدأون بـه،     . لم يعرفه سنة، ولم يُنكره؛ ألنه قول حَسَنٌ   : قال ابن حبيب  
وال : (والظــاهر مــن قولــه)  عليــه مثلــه، وال بــأس عنــدي أن يبتــدئ بــه وال يُنكرونــه علــى مَــن قالــه لهــم، ويَــرُدّون 

ــه لهــم    ــه علــى مــن قال ــو كــان محرمــا أو مكروهــا ألنكــروه، واهللا       ) ينكرون ــداء؛ إذ ل ــرون إباحــة االبت أنهــم ي
: وسئل مالك أيكره للرجل أن يقول ألخيه إذا انصرف من العيـد        ): (١/٣٢٢(وقال الباجي في المنتقى     .أعلم

) ٢/٤٢٦(الـذخيرة  : وانظـر ) ال يكـره : ويـردُّ عليـه أخـوه مثـل ذلـك؟ قـال         . منا ومنك، وغفر لنا ولـك     تقبل اهللا   
وأجـازه  ): (١/١٤٤(وفي الشامل لبهرام الدميري    ) ٢/٥٨٤(ومواهب الجليل   ) ٢/٢٨٧(والمدخل البن الحاج    

حـسن علـي بـن مفـرج        وممن أجاز التهنئة مـن المالكيـة أبـو ال         ) ١/٣٢٢(الفواكه الدواني   : وانظر) ابن حبيب 
واإلقنـــاع ) ٢١٠، ٢/٢٠٩(، وأســـنى المطالـــب ٢٦جـــزء التهنئـــة فـــي األعيـــاد ص : انظـــر) هــــ٦١١: ت(المقدســـي 

) ٢/١١٧(ونهايــة المحتــاج ) ٤٧١، ١/٤٧٠(ومغنــي المحتــاج ) ٤٥٥، ٢/٤٥٤(للــشربيني مــع حاشــية البجيرمــي 
ولـم أجـد فيمـا وقفـت عليـه         ) ١/٣٥٩(وفيض اإللـه المالـك      ) ٣/٥٦(وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج      

 .من كتب المالكية من عزاه إليه



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٣٤

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 واختــاره ، )٢( وهــي المــذهب عندالحنـابلـــة ، )١()٢٤١: ت(وأشــهر الـروايـــات عــن اإلمــام أحمــد   
: ت( وممن قـال بـه مـن الفقهـاء المعاصـرين الـشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز                   )٣()٦٧٦: ت(النووي  
 . )٥()١٤٢١: ت ( والشيخ محمد بن عثيمين، )٤()١٤٢٠

 وهــــو قــــول ، )٦( قــــال بــــه بعــــض الحنفيــــة، اســــتحباب التهنئــــة بالعيــــد: القــــول الثــــاني
 وقال بـه مـن   ، )٩()٢٤١: ت( ورواية عن اإلمام أحمد ، )٨( والمعتمد عند الشافعية   ،  )٧(للمالكية

 . )١٠()١٤٣٠: ت(المعاصرين الشيخ عبد اهللا بن جبرين 

                                     
تقبـل اهللا  : سمعت أحمد سئل عن قوم قيل لهم يوم العيد    : (٦١ قال أبو داود في مسائل اإلمام أحمد ص        )١(

وهذه العبارة من اإلمـام أحمـد تـدل علـى أنـه يـرى اإلباحـة، كمـا               ) أرجو أن ال يكون به بأس     : قال. منا ومنك 
وقـال شـمس الـدين      ) ٣٠/٣٧٥(واإلنـصاف   ) ٢/٩٤٤(والمـسودة   ) ٢/٦٤٦( األجوبـة البـن حامـد        في تهـذيب  

: نقله الجماعة، كـالجواب، وقـال     . تقبل اهللا منا ومنك   : وال بأس قولُه لغيره   ): (٢/١٥٠(ابن مفلح في الفروع     
ايــة الجــواز هــي أن رو) ٣/٢٢٩(وذكــر ابــن مفلــح فــي اآلداب الــشرعية ) ٢/١٩٤(المبــدع : وانظــر) ال أبتــدئ بــه

 .أشهر الروايات عن اإلمام أحمد
والتوضـيح فـي    ) ٢/٩٠٠(وفـتح الملـك العزيـز       ) ٥/٣٨١(واإلنـصاف   ) ٢/١٩٤(والمبدع  ) ٣/٢٩٤(المغني  :  انظر )٢(

وكــشاف القنــاع ) ١/٨٠٤(وغايــة المنتهــى مــع مطالــب أولــي النهــى  ) ١/٣٦٥(الجمــع بــين المقنــع والتنقــيح  
 ).٢/٤٨ (وشرح منتهى اإلرادات) ٣/٤١٩(

تقبـل اهللا منـا   : ال بـأس بقـول اإلنـسان يـوم العيـد لغيـره       : بـابٌ ): (٢/٨٤٩(قال النووي في خالصـة األحكـام        )٣(
 ).ومنك، ونحو هذا من الدعاء

 ).١٣/٢٥(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة : انظر) ٤(
 ).٥/٢٢٦(الشرح الممتع : انظر) ٥(
تقبـل اهللا  : والتهنئـة بقولـه   . . . وبقي من المنـدوبات     ): (١/٣٦٧( قال سراج الدين ابن نجيم في النهر الفائق          )٦(

وينـدب الرجـوع   ): (١/٢٥٥(وقال الحصكفي في الدر المنتقى في شرح الملتقـى  )منا ومنكم، كذا في القنية  
وقـــال . . .) تقبـــل اهللا منــا ومـــنكم، وإظهــار البـــشاشة وإكثــار الـــصدقة    : مــن طريـــق آخــر، والتهنيـــة بقولــه   

ــر، بــل    : التهنئــة بقــول : (٥٣٠اشــيته علــى مراقــي الفــالح ص  الطحطــاوي فــي ح  ــا ومنــك ال تُنكَ تقبــل اهللا من
 ).مستحبة؛ لورود األثر بها

 ).٢/٢٨٧(المدخل البن الحاج : انظر) ٧(
وحاشـــية ) ١/٤٦١(وحاشـــية قليـــوبي ) ٢/١٠٥(، وحاشــية الجمـــل  ٣٢جـــزء التهنئـــة فـــي األعيـــاد ص: انظــر ) ٨(

وحاشـية البيجـوري علـى شـرح        ) ٢/٤٥٥(والبجيرمي على الخطيـب     ) ١/٣١٠(الشرقاوي على شرح التحرير     
 ).٣/٥٦(وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ) ١/٤٢٩(ابن قاسم الغزي على أبي شجاع 

نقلـــه . تقبـــل اهللا منـــا ومنـــك: وال بـــأس قولُـــه لغيـــره): (٢/١٥٠(قـــال شـــمس الـــدين ابـــن مفلـــح فـــي الفـــروع )٩(
) ٥/٣٨١(واإلنـصاف   ) ٢/١٩٤(المبـدع   : وانظـر ) الكـل حـسنٌ   : تدئ بـه، وعنـه    ال أب : الجماعة، كالجواب، وقال  

والظـاهر أن المـراد   ) ١/٨٠٥(ومطالـب أولـي النهـى       ) ٣/٤٢٠(وكـشاف القنـاع     ) ٢/٤٩٢(وفتح الملـك العزيـز      
 ٤٢أي ابتداء التهنئة وجوابها، ولهذا قال ابـن حجـر فـي جـزء التهنئـة فـي األعيـاد ص       ) الكل حسن : (بقوله

وقــد ) االبتــداء بــه حــسن، وكــذا الجــواب ســواء: وعنــه: (روايــات اإلمــام أحمــد فــي هــذه المــسألةعنــد ذكــر 
هل هو للوجوب أو االسـتحباب  . هذا حسن: اختلف الحنابلة في مراد اإلمام أحمد رحمه اهللا تعالى إذا قال   

: انظــر. صافأو اإلباحــة؟ والــصحيح مــن المــذهب، وعليــه األكثــر أنــه لالســتحباب، وقدمــه فــي الفــروع واإلنــ     
والمــــدخل البــــن بــــدران  ) ٣٠/٣٧٥(واإلنــــصاف ) ٦٨، ١/٦٧(والفــــروع ) ٧٩٦ -٢/٧٨٩(تهــــذيب األجوبــــة 

 ).١/٢٤٧(، والمدخل المفصل ١٣٢ص
 .٥٠ و ٤٩فتاوى في صالة العيدين البن جبرين ص: انظر) ١٠(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 وهـو روايـة عـن    ،  إال أن يخاف الشهرة فيكره     ،  لعيداستحباب التهنئة با  : القول الثالث 

 . )١()٢٤١: ت(اإلمام أحمد 

 . )٢( قــال بـه بعـض المـالكـية،  وجوب التهنئة بالعــيد:القول الرابع

 وهــو قــول ، )٣()١١٨: ت( حُكــي عــن مكحــول ،  كراهــة التهنئــة بالعيــد:القــول الخــامس

 . )٥()٢٤١: ت( ورواية عن اإلمام أحمد ، )٤(للمالكية

ــول الـــسادس  ــكــــي عـــــن القــاســــم بــــن محــمــــد  ، أن التهــــــنئة بالعـــــيد بـدعـــــة محــدثــــة  : القـ   حُ

  

                                     
فــتح الملــك : روانظــ) مــا أحــسنه إال أن يخــاف الــشهرة : ونقــل علــي بــن ســعيد ): (٢/١٥٠(قــال فــي الفــروع  ) ١(

ال أبتـدئ بـه     : ورخـص فيـه اإلمـام أحمـد وقـال         ): (. . . ٩/٧٤(وقال ابن رجب في فـتح البـاري         ) ٢/٤٩٢(العزيز  

كأنـه يُـشير إلـى أنـه يخـشى أن          . ما أحسنه؛ إال أن يخاف الـشهرة      : أحداً، فإن قاله لي رددت عليه، وقال مرة       

 ).ره لما فيه من الشهرةيشهر المعروف بالدين والعلم بذلك فيُقصد لدعائه، فيك

تقبـل اهللا منـا   :  يعني قول–قال الشيخ الشَّبِيبِيّيجب اإلتيان به   ): (١/٣٢٢(قال النفراوي في الفواكه الدواني      ) ٢(

عيد مبارك ، وأحيـاكم اهللا ألمثالـه ،   :  ومثله قول الناس لبعضهم في اليوم المذكور . . .-ومنك يوم العيد  

ــد  ولــو قيــل وال شــك فــي جوازكــل ذلــك ، بــل    والــشبيبي هــو عبــد اهللا بــن يوســف البلــوي    ). بوجوبــه لمــا بَعُ

الشبيبي الفقيه المالكي العالمة الواعظ، كـان مفتـي القيـروان، اختـصر شـرح الفاكهـاني علـى رسـالة ابـن               

 ).٤/١٤٨(، واألعالم ٢٢٥، ٢٢٤نيل االبتهاج ص: انظر.  هـ٧٨٢أبي زيد، مات سنة 

 ). ١/١٠٨٩(شرح التلقين : وانظر) ١/٥٠٩(زيادات نسبه إليه في النوادر وال) ٣(

وبهـرام الـدميري   ) ٢/٢٨٧(وابـن الحـاج فـي المـدخل         ) ٢/٤٢٦(ذكر القول بالكراهة القرافـي فـي الـذخيرة          ) ٤(

ولــم ينــسبوه ألحــد، لكــن جــاء فــي مختــصر ) ٢/٥٨٤(والحطــاب فــي مواهــب الجليــل ) ١/١٤٤(فــي الــشامل 

: سـألت مالكـاً عـن قـول النـاس فـي الفطـر واألضـحى               :  بن يوسف قـال    عبد اهللا ): (٤/٣٨٤(اختالف العلماء   

ــل اهللا منــا ومــنكم؟ قــال   وجــزء ) ٣/١٢٢(وانظــر نحــوه فــي البنايــة   ) ذلــك مــن فعــل األعــاجم، وكرهــه   : قَبِ

 .٤١التهنئة في األعياد ص

 الملـــك وفـــتح) ٥/٣٨١(واإلنــصاف  ) ٢/١٩٤(والمبـــدع ) ٣/٢٢٩(واآلداب الــشرعية  ) ٢/١٥٠(الفـــروع : انظــر ) ٥(

 ).٢/٤٩٢(العزيز 
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 . )٤()١٥٨: ت(وابن أبي ذئب ، )٣()١٥٧: ت( واألوزاعي ، )٢()١١٠: ت(والحــسـن ، )١()١٠٦:ت(

 ):الجواز: (أدلة القول األول
 :الدليل األول

،  فــي يــوم عيــد)٨٥: ت (لقيــت واثلــة بــن األســقع :  قــال)١٠٣: ت (عــن خالــد بــن معــدان 

 لقيـت رسـول اهللا   : قال واثلة.  تقبل اهللا منا ومنك،  نعم: فقال.  تقبل اهللا منا ومنك  :فقلت

                                     
 ).١/١٠٨٩(نسبه إليه المازري في شرح التلقين ) ١(
 قلـت للحـسن فـي    :وروى أبـو عوانـة عـن ابـن عـون قـال      ): (٤/٣٨٥( في مختصر اختالف العلماء للطحـاوي      )٢(

كمانسب هذا القـول إلـى الحـسن الحـافظ         )  محدث : فقال ؟ تقبل اهللا منا ومنكم    :عيدينلقول الناس في ا   
، نقـالً عـن القاضـي شـمس الـدين الـسروجي الحنفـي، وكـذا                 ٣٧ فـي جـزء التهنئـة فـي األعيـاد ص           ابن حجر 

لكن ممـا يُـضْعِف نـسبة هـذا         ). ١/١٣٩(والكواكبي في الفوائد السمية     ) ٣/١٢٢(نسبه إليه العيني في البناية      
أن هـذا مـن   وذكـر عبـد الـرحمن بـن مهـدي          :(القول إليه ما أورده الطحـاوي بعـد كالمـه الـسابق، حيـث قـال               

وقد روى حمـاد بـن سـلمة عـن أيـوب قـال كنـا نـأتي محمـد بـن سـيرين                      :(ثم قال الطحاوي  ) كالم ابن عون  
وبنحـوه مـا أخرجـه      )  ومـنكم  : فيقـوالن  .ل اهللا منـا ومـنكم     بـِ  قَ :والحسن في الفطـر واألضـحى فنقـول لهمـا         

 فـي الـدليل الثالـث    – تعـالى   إن شـاء اهللا -كما سيأتي نقلـه  ) ٩٣٠(برقم ) ٢/١٢٣٤(الطبراني عنه في الدعاء   
للقول األول، ولو كان الحسن يرى أنه محدث، ألنكر عليهم، ولما أجـابهم، واهللا أعلـم، وجَمَـعَ ابـن حجـر          

 وبـين مـا يعارضـه بأنـه عنـده مـن الحـادث        – إن كـان محفوظـاً عنـه        -بين ما نُقل عـن الحـسن بأنـه محـدث            
جــزء التهنئــة فــي األعيــاد : انظــر. نعمــت البدعــة هــذه: الحــسن، كمــا قــال عمــر رضــي اهللا عنــه فــي التــراويح

، لكنَّ مراد عمر رضي اهللا عنه بالبدعة هنا البدعة بالمعنى اللغوي؛ ألن البدع في الشرع كلها ضـاللة          ٣٨ص
 .   ، وال يوصف شيء منها بالحُسْن، واهللا أعلمكما أخبر النبي 

 ؟ عـن تالقـي النـاس فـي العيـدين بالتحيـة والـدعاء       ئل األوزاعـي  سـُ ): (٤/٣٨٤( في مختصر اختالف العلمـاء       )٣(
) ١/١٠٨٩(ونسبه إليه المازري فـي شـرح التلقـين          )  وتالقيهم بالدعاء محدث   ، التحية بالسالم حسن   :فقال

والكـواكبي فـي الفوائـد الـسمية     ) ٣/١٢٢(، والعينـي فـي البنايـة     ٣٧وابن حجر فـي جـزء التهنئـة فـي األعيـاد             
: وانظـر ) ٣/٥٠(وابـن عابـدين فـي رد المحتـار          ) زاعي أن تالقيهم بالدعاء بدعـة     وعن األو : (وعبارته) ١/١٣٩(

، لكن ذكر ابن حجر في جزء التهنئـة فـي األعيـاد     ٦٠٦موسوعة فقه عبد الرحمن األوزاعي لقلعه جي ص       
 أن إطالق األوزاعي يحتمل أن يريد به الحـادث الحـسن، كمـا قـال عمـر رضـي اهللا عنـه فـي التـراويح،                      ٣٩ص

 . م التعليق على كالمه في الحاشية السابقةوقد تقد
ــه المــازري فــي شــرح التلقــين     ) ٤( ــه ) ١/١٠٨٩(نــسبه إلي ــه . وقــال ابــن أبــي ذئــب هــو محــدث    : (ونــص عبارت وقال

 ).األوزاعي والقاسم بن محمد
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 تقبــل اهللا منــا ، نعــم:( قــال.  تقبــل اهللا منــا ومنــك: فقلــت، صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم عيــد 

 . )١()ومنك

تقبـل اهللا منـا   : لـة رضـي اهللا عنـه بقولـه لـه فـي يـوم العيـد         لواث إقرار النبـي    : وجه الداللة 

 .  يدل على اإلباحة فدل على جواز ابتداء التهنئة في العيد بذلك؛ ألن إقرار النبي ، ومنك

 فـال  ،  كما بُيِّن فـي تخريجـه  ،  بأن الحديث أقل أحواله أنه ضعيف جداً    ويمكن مناقشته 

 أنــه لــم يَــرِد فــي التهنئــة بالــشهور واألعيــاد  وقــد ذكــر بعــض المحــدثين، يــصح االحتجــاج بــه

 . )٢( يعني عن النبي ، شيء

                                     
والبيهقي في السنن الكبـرى،     ) ٧/٥٢٤(وابن عدي في الكامل     ) ٢/٣١٩(أخرجه ابن حبان في المجروحين      ) ١(

 بـرقم  بـاب مـا روي فـي قـول النـاس يـوم العيـد بعـضهم لـبعض تقبـل اهللا منـا ومنـك                       صـالة العيـدين،      كتاب
كلهم من طريق محمد بن إبراهيم الشامي ثنا بقية بن الوليد عـن ثـور بـن يزيـد        ) ٣/٤٤٦) (٦٢٩٥ و   ٦٢٩٤(

حمـد بـن إبـراهيم    وهذا منكر، ال أعلـم يرويـه عـن بقيـة غيـر م            : (قال ابن عدي بعده   . . . عن خالد بن معدان     
منكر الحديث، وعامة أحاديثـه غيـر    ): ٥٢٥،  ٧/٥٢٤(وقال عن محمد بن إبراهيم الشامي في الكامل         ) هذا

ال تحـل الروايـة عنـه إال    . . . يـضع الحـديث علـى الـشاميين        : (وقال عنه ابن حبان في المجـروحين      . محفوظة
وهـذا منكـر، ال يرويـه عـن      ): (٤/١٩٥٠(وقـال محمـد بـن طـاهر المقدسـي فـي ذخيـرة الحفـاظ                 ) عند االعتبـار  

): ١/٤٧٦(وقال ابن الجوزي فـي العلـل المتناهيـة    ) بقية غير محمد هذا، وكان يضع الحديث على الشاميين    
هــذا حــديث ال يــصح، وال يرويــه عــن بقيــة غيــر محمــد ابــن إبــراهيم، وهــو منكــر الحــديث، وبقيَّــة يــروي عــن    (

)  فيتـرك شـيوخ الـضعفاء      -شـيوخاً   : في المطبوع، ولعلها   هكذا   –المجهولين، ويدلسهم، ويذكر شيوخ     
) ٦/٣٣(ميـزان االعتـدال   : منكـر الحـديث وانظـر   :  فـي ترجمـة الـشامي   ٨٢٠وقال ابن حجر في التقريب ص    

قــد رأيتــه بإســناد آخــر عــن بقيــة موقوفــاً غيــر مرفــوع، وال أراه  : (وقــال البيهقــي بعــد إخراجــه لهــذا الحــديث 
 - يعنــي التهنئــة بالعيــد  -وجــاء فــي اســتحبابه  ): (٢/٨٤٩(صــة األحكــام  وقــال النــووي فــي خال ) محفوظــاً

والحـديث قـال عنـه ابـن حجـر فـي جـزء          ) وكراهته حديثان ضعيفان جداً، رواهمـا البيهقـي، وبـيَّن ضـعفهما           
وفــي إســناده محمــد بــن    ): (٢/٥٦٧(وقــال عنــه فــي فــتح البــاري     .وســنده ضــعيف : ٣١التهنئــة باألعيــاد ص 
 ).ولف فيه ضعيف، وقد تفرد به مرفوعا، وخُإبراهيم الشامي وهو

، مـع تحقيـق أبـي       ٨٧، والمـصنوع فـي معرفـة الحـديث الموضـوع ص           ٦٢تمييز الطيب من الخبيث ص    : انظر) ٢(
 .غدة
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 :الدليل الثاني
وقد رُوِي عـن جماعـة      ): (٧٩٥: ت( قال ابن رجب     ،  اآلثار عن الصحابة رضي اهللا عنهم     

 . )١() ويدعو بعضهم لبعض بالقبول، من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتالقون يوم العيد

  . )٢( وأنه قول العلماء، أنه فعل الصحابة: صحيةوفي كتاب الن

 :فمن هذه اآلثار
كــان أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه : قــال)٣(عــن جبيــر بــن نُفيــر-١ 

 . )٤(تقبل اهللا منا ومنكم: وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض

رضي اهللا عنـه    ) ٨٦: ت (رأيت أبا أمامة الباهلي   : عن محمد بن زياد األلهاني قال     -٢ 

 . )٥(تقبل اهللا منا ومنكم: يقول في العيد ألصحابه

                                     
 ).٩/٧٤(فتح الباري البن رجب ) ١(
 وكتــاب النــصيحة فــي الفقــه ) ٥/٣٨٢(والمــرداوي فــي اإلنــصاف  ) ٢/١٥٠(نقلــه عنــه ابــن مفلــح فــي الفــروع   ) ٢(

 ). ٩٦٧، ٢/٩٦٦(المدخل المفصل : انظر) هـ٣٦٠: ت(لآلجري 
هو جُبير بن نُفير بن مالك بن عامر الحضرمي، الحمصي، ثقة جليل مخضرم، من كبار التابعين، فكأنه ما    ) ٣(

 هــ، وقيـل   ٨٠وفد إال في عهد عمر رضي اهللا عنه، وذُكر في الصحابة؛ ألن له رؤية، وألبيـه صـحبة، مـات سـنة         
 .١٩٥، والتقريب ص١٧٨اإلصابة ص: انظر. بعدها

ورُوِّينا في كتاب تحفة عيد األضحى ألبـي القاسـم   : ٣٣قال الحافظ ابن حجر في جزء التهنئة باألعياد ص     ) ٤(
وكذا رُوِّيناه في مشيخة أبـي أحمـد الفرضـي المقـرئ     : زاهر بن طاهر الشحامي المستملي فذكره، ثم قال  

 إلى زاهر بن طاهر الشحامي في تحفة عيـد   ١٧٤في وصول األماني ص   وكذا عزاه السيوطي    .من هذا الوجه  
) ٢/٥٦٧(وحسَّن إسناد هذا األثر الحافظ ابن حجر في الفتح       . الفطر، وإلى أبي أحمد الفرضي في مشيخته      

وقـال األلبـاني   . ١٧٤، كما حسَّن إسـناده الـسيوطي فـي وصـول األمـاني ص     ٣٢وفي جزء التهنئة باألعياد ص  
ورواه المحــاملي فــي كتــاب صــالة العيــدين بإســناد رجالــه كلهــم ثقــات، رجــال     : (٣٥٥ صفــي تمــام المنــة 

فاإلســناد صــحيح، لكــن . . . التهــذيب، غيــر شــيخه المهنــي بــن يحيــى، وهــو ثقــة نبيــل، كمــا قــال الــدارقطني  
ثـم ذكـر مـا أخرجـه األصـبهاني فـي       ) خالفه حاجب بن الوليد فـي إسـناده، فلـم يرفعـه إلـى أصـحاب النبـي               

 .ترغيب عن صفوان بن عمرو، وسيأتي قريباًال
 كالهمـا  ١٧٥ والسيوطي في وصـول األمـاني ص  ٣٤عزاه الحافظ ابن حجر في جزء التهنئة في األعياد ص     ) ٥(

لزاهر بن طـاهر فـي تحفـة عيـد الفطـر، وحـسَّنا إسـناده، وقـال ابـن التركمـاني فـي الجـوهر النقـي مـع سـنن                 
: باب حـديث جيـد أغفلـه البيهقـي، وهـو حـديث محمـد بـن زيـاد قـال                    وفي هذا ال  ): (٣/٤٤٦(البيهقي الكبرى   

تقبـل اهللا  :  فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لـبعض     كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي          
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 ، يـوم عيـد   ) ٨٥: ت(لقيت واثلة   : عن حبيب بن عمر األنصاري أخبرني أبي قال       -٣ 

 . )١( تقبل اهللا منا ومنك، نعم:  فقال، تقبل اهللا منا ومنك: فقلت

بـد اهللا بـن بُـسْر       قـال سـمعت ع    ) ١٥٥: ت(عن صفوان بن عمرو السَّكْسَكي      -٤ 

 ، )٥( وعبــد الــرحمن بــن جبيــر بــن نفيــر ، )٤( وراشــد بــن ســعد، )٣( وخالــد بــن معــدان، )٢(المــازني

                                                                                   
ونقـل  ) ٢٩٥،  ٣/٢٩٤(وذكـره ابـن قدامـه فـي المغنـي           ) إسـناده إسـناد جيـد     : قال أحمد بن حنبل   . منا ومنك 

وجــزء ) ٣/١٢٢(وانظــر نحــوه فــي البنايــة للعينــي ) ســناد حــديث أبــي أمامــة إســنادٌ جيــدإ: (قــول اإلمــام أحمــد
لما ذكـر روايـة الجـواز عـن      ) ٣/٢٢٩(، وفي اآلداب الشرعية البن مفلح       ٣٥التهنئة في األعياد البن حجر ص     

 راشـد بـن   فكأنه أشار إلـى روايـة  ) وواثلة؟ قال نعم:  بأبي أمامة، قيل له   - يعني أحمد    –واحتج  : (أحمد قال 
 وأخـرج الطحـاوي كمـا فـي مختـصر اخـتالف       ،٣٥قاله الحافظ في جزء التهنئـة فـي األعيـاد ص       . سعد اآلتية 

 قال أبو جعفر وحدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا محمد بن حـرب عـن           )٤/٣٨٥(العلماء  
ل بـِ  قَ: ونقـول لهمـا    ،فطـر واألضـحى    كنا نأتي أبا أمامـة وواثلـة بـن األسـقع فـي ال              :محمد بن زياد األلهاني قال    

 .ومنكم ومنكم: فيقوالن.اهللا منا ومنكم
، ١٢/٤٢(وابـن عـساكر فـي تـاريخ مدينـة دمـشق             ) ١٧٥٨٩(برقم  ) ٥٣،  ٢٢/٥٢(أخرجه الطبراني في الكبير     ) ١(

. . . لقيـت واثلـة   : كالهما من طريق بقيـة بـن الوليـد حـدثني حبيـب بـن عمـر األنـصاري أخبرنـي أبـي قـال                       ) ٤٣
هـو ضـعيف الحـديث، مجهـول، لـم يـرو       ): (٣/١٠٥(حبيب بن عمر قال أبوحـاتم عنـه فـي الجـرح والتعـديل              و

: رواه الطبرانــي فــي الكبيــر، وحبيــب قــال الــذهبي   ): (٢/٤٤٣(وقــال الهيثمــي فــي المجمــع   ) عنــه غيــر بقيــة 
عتـدال فـي   ونـص كـالم الـذهبي فـي ميـزان اال      ) مجهول، وقد ذكره ابن حبـان فـي الثقـات، وأبـوه لـم أعرفـه               

ــب   ــة حبيـ ــضعفاء     ) ٢/١٩٤(ترجمـ ــي الـ ــي فـ ــذا فـــي المغنـ ــضعفاء ص  ) ١/٢٣٣(وكـ ــوان الـ قـــال : (٧١وفـــي ديـ
وأخرجـه البيهقـي فـي الـسنن الكبـرى فـي كتـاب صـالة                . فهو ناقل لكالم الدارقطني   ) مجهول: الدارقطني

بــرقم ) ٣/٤٤٦(تقبــل اهللا منــا ومنــك،  : العيــدين، بــاب مــا روي فــي قــول النــاس يــوم العيــد بعــضهم لــبعض   
 .من طريق آخر، وقد تقدم الكالم على إسناده عند تخريج الدليل األول، وأنه ضعيف جداً) ٦٢٩٤(

هو عبد اهللا بن بُسْر بضم الموحـدة وسـكون المهملـة، المـازني، صـحابي صـغير، وألبيـه صـحبه، مـات سـنة               ) ٢(
 .٤٩٣، والتقريب ص٧٤٥ابة صاإلص: انظر.  هـ، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة رضي اهللا عنهم٨٨

هو أبو عبد اهللا خالد بن مَعْدان الكَالعي، الحمصي، شيخ أهل الشام، ثقة عابد يرسل كثيراً، مـن الطبقـة        ) ٣(
والتقريــب ) ٤/٥٣٦(ســير أعــالم النــبالء : انظــر.  هـــ وقيــل بعــد ذلــك١٠٣الوســطى مــن التــابعين، مــات ســنة 

 . ٢٩١ص
تح المــيم، وســكون القــاف، وفــتح الــراء، بعــدها همــزة، ثــم يــاء النــسب،    هــو راشــد بــن ســعد المَقْرَئــي، بفــ  ) ٤(

 هــ  ١٠٨الحمصي، الفقيه، محدث حمص، ثقة كثير اإلرسال، من الطبقة الوسطى من التـابعين، مـات سـنة        
 .٣١٥والتقريب ص) ٤/٤٩٠(سير أعالم النبالء : انظر.  هـ١١٣وقيل 

بو حُميد الحمصي، ثقة، من الطبقة الرابعـة وهـي طبقـة مـن              هو عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير الحضرمي، أ        ) ٥(
) ٣/٣٤٨(تهـذيب التهـذيب   : انظـر .  هــ فـي خالفـة هـشام    ١١٨جلُّ روايتهم عـن كبـار التـابعين، مـات سـنة            

 .٥٧٣والتقريب ص
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تقبـل اهللا  :  يقول بعضهم لبعض في العيـد ،  وغيرهم من األشياخ،  )١(وعبد الرحمن بن عائذ   

 . )٢(منا ومنكم

ثلة بـن األسـقع   ووا) ٨٦: ت(أن أبا أمامة الباهلي    ) ١٠٨: ت(عن راشد بن سعد     -٥ 

 . )٣(تقبل اهللا منا ومنك: رضي اهللا عنهما لقياه في يوم عيد فقاال) ٨٥: ت(

أن ابتداء التهنئة بالعيـد قـد صـح عـن جماعـة مـن الـصحابة                 : وجه الداللة من هذه اآلثار    

 ويــدل علــى ،  فيكــون فعلهــم حجــة، )٤( وال يُعلــم لهــم مخــالف فــي ذلــك ، رضــي اهللا عــنهم

 . د على أقل األحوالجواز التهنئة بالعي

 بأنـه إذا كـان ابتـداء التهنئـة بالعيـد قـد ثبـت عـن الـصحابة رضـي اهللا                       ويمكن مناقـشته  

 . عنهم من غير مخالف منهم فهو يدل على االستحباب ال على مجرد اإلباحة

                                     
الكنـدي، الحمـصي، مـن كبـار علمـاء التـابعين، ثقـة، مـن الطبقـة           : هو عبـد الـرحمن بـن عائـذ الثُّمـالي، ويقـال            ) ١(

 .٥٨٤والتقريب ص) ٤/٤٨٧(سير أعالم النبالء : انظر. لوسطى من التابعينا
وابــن عــساكر فــي تــاريخ مدينــة دمــشق  ) ٣٨١(بــرقم ) ١/٢٥١( أخرجــه األصــبهاني فــي الترغيــب والترهيــب  )٢(

تقبــل اهللا منــا ومــنكم، : يقــال لهــم فــي أيــام األعيــاد : (واللفــظ البــن عــساكر، ولفــظ األصــبهاني ) ٢٤/١٥٤(
 إلـى الخـالل فـي كتـاب     ٣٥وعزاه الحافظ ابن حجر في جزء التهنئـة فـي األعيـاد ص          ) لك لغيرهم يقولون ذ 

 .العلل، وحسَّن الحافظ سنده
ــدعاء    ) ٣( وقــوَّى ســنده الحــافظ ابــن حجــر فــي جــزء     ) ٩٢٨(بــرقم ) ٢/١٢٣٣(أخرجــه الطبرانــي فــي كتــاب ال

اتم أبـو زيـد المـرادي، قـال عنـه ابـن       ، لكن الحديث في إسناده عبد الرحمن بـن حـ         ٣٤التهنئة في األعياد ص   
بعد إيراده  ) ٤/٢٦٨(وقال الذهبي في الميزان     ) متروك الحديث ): (٢/٩١(الجوزي في الضعفاء والمتروكين     

) هذا من شيوخ الطبراني، ما علمت به بأساً، يروي عن نعيم بن حماد، وجماعة: قلت: (لكالم ابن الجوزي 
. . . ره ابن يونس في تاريخ مصر، وقال يكنى أبا زيد، تكلموا فيه           ذك): (٣/٤٧٢(وقال ابن حجر في اللسان      
وفــي اإلســناد أيــضاً األحــوص بــن حكــيم، قــال عنــه فــي     ) لــيس عنــدهم بثقــة : وقــال مــسلمة بــن القاســم  

 .  ضعيف الحفظ: ١٢١التقريب ص
م لـَ عْال يُ: (يـد عند كالمه على مسألة التهنئـة بالع ) ٤/٣٨٥(قال الطحاوي كما في مختصر اختالف العلماء      )٤(

وإن كـان أثـر جبيـر بـن     ) ي عـن أبـي أمامـة وواثلـة    وِعن أحد من الصحابة في ذلك كراهة وال إباحة غير ما رُ          
، فهـو أعـم ممـا جـاء عـن أبـي أمامـة وواثلـة          نفير المتقدم صريحاً فـي أن ذلـك فعـل أصـحاب رسـول اهللا                

مخالف من الصحابة رضي اهللا عنهم في رضي اهللا عنهما، لكن يستفاد من كالم الطحاوي عدم العلم بال       
 .   هذه المسألة، واهللا أعلم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

ويمكن االستئناس لهذا القول بما ورد من اآلثار عن التـابعين ومَـنْ بعـدَهم مـن أهـل                   

 : ومن ذلك، العلم

تقبـل اهللا  :  فقلـت ، في يوم عيد ) ١١٠: ت(لقيت الحسن   : عن حوشب بن عقيل قال    -١

 . )١( تقبل اهللا منا ومنك، نعم:  فقال، منا ومنك

كنـا نقـول لعمـر بـن عبـد العزيـز            : قـال ) ١٠١: ت(عن أدهم مولى عمر بن عبـد العزيـز          -٢

 . )٢( وال ينكر ذلك علينا، ينا فيَرُدُّ عل، تقبل اهللا منا ومنك يا أمير المؤمنين: في العيدين

تقبـل اهللا منـا     :  في يوم عيد فقـال     )٣(قال لقيني يونس بن عبيد    ) ١٦٠: ت(عن شعبة   -٣

 . )٤(ومنك

ــ عــن-٤  عــن قــول النــاس يــوم   )١٧٩: ت ( ســألت مالــك بــن أنــس  : بــن ثابــت قــال يعل

 . )٥( ما نرى به بأساً،  ما زال ذلك األمر عندنا: فقال. تقبل اهللا منا ومنك:العيد

 يعني قول الناس بعـضهم لبعـضهم فـي    –؟  عن ذلك)٦(الحارث بن مسكينسُئل  -٥

 . )٧(مصر يقول ذلكب لم تزل األشياخ : فقال–تقبل اهللا منا ومنكم : العيد

                                     
 ).٩٣٠(برقم ) ٢/١٢٣٤(أخرجه الطبراني في الدعاء ) ١(
أخرجــه البيهقــي فــي الــسنن الكبــرى، كتــاب العيــدين، بــاب مــا روي فــي قــول النــاس يــوم العيــد بعــضهم       ) ٢(

) ٣٧٢٠(ضاً فــي شــعب اإليمــان بــرقم    وأخرجــه أيــ ) ٣/٤٤٦) (٦٢٩٦(تقبــل اهللا منــا ومنــك، بــرقم    : لــبعض
وأخرجـه أيـضاً ابـن    ) ٧/٤٦٧(بنفس اإلسناد، ومن طريقه ابن عساكر فـي تـاريخ مدينـة دمـشق            ) ٣/٣٤٥(

 إبـراهيم بـن أبـي عبلـة قـال دخلنـا علـى عمـر بـن عبـد            من طريق  )٦/٤٣٦(عساكر في تاريخ مدينة دمشق      
 .فذكر نحوهالعزيز 

دينار العبدي، البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، من صغار التـابعين، مـات سـنة        هو أبو عبيد، يونس بن عبيد بن        ) ٣(
 . ١٠٩٩والتقريب ص) ٦/٢٧٩(التهذيب : انظر.  هـ١٣٩

وقال الحافظ ابـن حجـر فـي جـزء التهنئـة فـي األعيـاد                ). ٩٢٩(برقم  ) ٢/١٢٣٤(أخرجه الطبراني في الدعاء     ) ٤(
مـــد، والطبرانـــي فـــي الـــدعاء إلـــى أبـــي داود وأخـــرج المـــستملي بـــسند صـــحيح إلـــى الحجـــاج بـــن مح: (٣٦ص

 .فذكره. . .) الطيالسي، كالهما عن شعبة بن الحجاج 
سـألت  : قـال علـي بـن ثابـت    ) : (٣/٢٩٥(وقال ابـن قدامـة فـي المغنـي         ) ٩/٩٠(أخرجه ابن حبان في الثقات      ) ٥(

 ).لم نزل نعرف هذا بالمدينة: مالك بن أنس منذ خمس وثالثين سنة، وقال
ة، المـصري، قاضـيها، ثقـة فقيـه، مـن         هو أبو ) ٦(  عمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف، مولى بنـي أُميـَّ

التهـذيب  : انظـر .  سنة٩٦ هـ، وله ٢٥٠طبقة كبار اآلخذين عن تبع األتباع، ممن لم يَلْق التابعين، مات سنة  
 .٢١٤والتقريب ص) ١/٤١٧(

 ).٤/٣٨٥(ذكره في مختصر اختالف العلماء ) ٧(
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 وأبو جعفر بن أبي     ،  )٢( والمزني ،  )١(وقد كان بكار بن قتيبة    ): (٣٢١: ت(قال الطحاوي   -٦

 . )٥()ه على الداعي لهمون مثلَدُّرُ فيَ، ئون بالعيدهنَّ يُ ،)٤( ويونس بن عبد األعلى، )٣(عمران

 عمـا يقـول     )١٧٥: ت ( سألت الليث بن سعد    : قال )٢١٨: ت (عبد اهللا بن يوسف   عن  -٧

 : فقـال الليـث  ،  وغفـر لنـا ولكـم   ،  تقبل اهللا منا ومـنكم :الناس بعضهم لبعض في أعيادهم    

 وكـان ابـن   : قـال ، إذ ذاك بقيـة  وفـيهم  ، أدركت الناس وهم يقولون ذلـك بعـضهم لـبعض        

ل اهللا منـا  بـِ  قَ: ال يزيد أن يقول للرجل إذا قدم مـن حـج أو غـزوة أو فـي عيـد          )١١٠: ت (سيرين

 . )٦() وغفر لنا ولكم، ومنكم

ففي هذه اآلثـار أن التهنئـة بالعيـد ممـا جـرى عليـه عمـل كثيـر مـن الـسلف فـي القـرون                     

 مــن التــابعين ومَــن بعــدهم مــن أئمــة   ، -  رضــي اهللا عــنهم- بعــد زمــن الــصحابة  ، المفــضلة

 .  فهذا مما يُستأنس به على الجواز، الهدى

                                     
 أبو بكرة، بكار بن قتيبة بن أسد البكراوي، ينتهي نسبة إلى أبـي بكـرة رضـي اهللا عنـه، صـاحب رسـول                       هو) ١(

الثقــات البــن حبــان  : انظــر.  هـــ٢٧٠، تــولى قــضاء مــصر، وكــان محمــوداً فــي واليتــه عليهــا، مــات ســنة    اهللا 
 ).١٠/٣٧١(وتاريخ مدينة دمشق البن عساكر ) ٨/١٥٢(

مــرو المُزَنـــي، المــصري، الفقيــه العالمـــة العابــد، تلميـــذ الــشافعي، صـــاحب      هــو إســماعيل بـــن يحيــى بـــن ع   ) ٢(
سـير  : انظـر .  هــ  ٢٦٤المزني ناصر مذهبي، مات سنة      : التصانيف، أشهرها مختصره في الفقه، قال الشافعي      

 ).١٣٠، ١/١٢٩(وطبقات الشافعية البن كثير ) ١٢/٤٩٢(أعالم النبالء 
وسى بن عيسى البغدادي، الفقيه الحـافظ المحـدث، أخـذ الفقـه عـن      هو أبو جعفر، أحمد بن أبي عمران م     ) ٣(

، ١٣/٣٣٤(سـير أعـالم النـبالء       : انظـر .  هــ  ٢٨٠أصحاب أبي يوسف، سكن مـصر، وولـي قـضاءها، مـات سـنة               
٣٣٥.( 

هو أبو موسى يونس بن عبد األعلى بـن ميـسرة الـصَّدَفي، المـصري، ثقـة، مـن كبـار العلمـاء فـي زمانـه، ولـد                           ) ٤(
ســير : انظـر .  سـنة ٩٦ هــ، ولــه  ٢٦٤ـ، وهـو مــن طبقـة كبـار اآلخــذين عـن تبـع األتبـاع، مــات سـنة        هـ ١٧٠سـنة  

 .١٠٩٨والتقريب ص) ١٢/٣٤٨(أعالم النبالء 
 ).٤/٣٨٥(مختصر اختالف العلماء )٥(
 ).١٧٢، ٢/١٧١(أخرجه القضاعي في التكملة لكتاب الصلة ) ٦(
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 رحمه  -) ١٠١: ت(بعد إيراده ألثر عمر بن عبد العزيز        ) ٩٧٤: ت(قال ابن حجر الهيتمي     
ــأخرين    : ( المتقــدم-اهللا تعــالى   وهــذا أصــل حــسن   :قــال بعــض الحفــاظ الفقهــاء مــن المت

 فـإن عمـر بـن عبـد العزيـز كـان مـن أوعيـة              ،   وهو كما قال   . )١(رللتهنئة بالعيد والعام والشه   
 ومــآثره ،  كمــا يعلــم ذلــك مــن طــالع مناقبــه الجليلــة   ،  وأئمــة الهــدى والحــق ، العلــم والــدين

 . )٢()وأحواله السنية، العلية
 :الدليل الثالث

ولمـا  : ( في االستدالل لجواز التهنئة بالعيـد      – رحمه اهللا تعالى     –)٣٢١: ت(قال الطحاوي   
جاز لغيـره أن يـدعو      .  اللهم تقبل مني   :اتفقوا على أنه جائز لمن يريد ذبح األضحية أن يقول         

ــ قَ:وكــذلك ال يختلفــون فــي أنــه جــائز أن يقــول للقــادم مــن الحــج  ، لــه بــذلك ــبِ  . كل اهللا حجَّ
 . )٣()فجاز مثله في العيدين

 ،  علـى مـا اتُفـق عليـه        ،  نـك تقبـل اهللا م   : ومُحَصَّل هذا الدليل قياس التهنئة بالعيـد بقـول        
 ،  إذ الجميع قد فَـرَغَ مـن عبـادة         ،   للمضحي والقادم من الحج    . تقبل اهللا منك  : من جواز قول  

 .  واهللا أعلم، فناسب الدعاء له بالقبول
 :الدليل الرابع

 فيكـون  ،  قـولٌ حَـسَن؛ ألنـه دعـاء    . تقبل اهللا منا ومنك   : أن قول الرجل ألخيه في العيد     
 . )٤(جائزاً

ــه إذا كــان قــوالً حــسناً  ويمكــن مناقــشته   فــال أقــل مــن أن يكــون   ،  ودعــاءً ألخيــه ،  بأن
 .  ال جائزاً فحسب، مستحباً

 :الدليل الخامس
 فمـن فعلـه فلـه    ،  وال هـو أيـضاً ممـا نُهـي عنـه     ،  أن االبتداء بالتهنئة ليس سنة مأموراً بهـا       

 . )٥( فيكون جائزاً،  ومن تركه فله قدوة، قدوة

                                     
 .إيراده لكالم عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا تعالى، بعد ٢٠٢قال ذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء ص) ١(
 .١٩٨الصواعق لمحرقة للهيتمي ص) ٢(
 ).٤/٣٨٥(مختصر اختالف العلماء ) ٣(
 ).١/٣٢٢(والفواكه الدواني ) ٢/٢٨٧(والمدخل البن الحاج ) ١/٥٠٩(النوادر والزيادات : انظر) ٤(
 .)٢٤/٢٥٣(مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر) ٥(
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 إال أنـه قـد جـاء    ،  وال النهي عنها،  بأنه وإن لم يَرِد األمر بالتهنئة بالعيد شتهويمكن مناق 

 فدل على ترجيح الفعل     ،   من غير مخالف منهم    ،  عن الصحابة رضي اهللا عنهم االبتداء بها      

 . على الترك

 ):االستحباب(أدلة القول الثاني 
 :الدليل األول

 كمــا ، عــن بعــض الــصحابة رضــي اهللا عــنهمأن ابتــداء التهنئــة بالعيــد وردت بهــا اآلثــار 

 . )١( فتكون مستحبة،  ولم يُعرَف لهم مخالف منهم، تقدم في أدلة القول األول

 :الدليل الثاني
 بجامع إدخـال األنـس    ،  قياس التهنئة بالعيد على التعزية على المصيبة في االستحباب        

 . فيهما على كلٍ من المُعزَّى والمُهنَّأ

ووجـه االحتجـاج بالتعزيـة علـى التهنئـة أنهـا تُفهَـم بطريـق            ): (١٢٢١ :ت(قال البجيرمـي    

 . )٢() ألنه إذا سُنَّت التعزية على المصيبة سُنَّت التهنئة على السرور، المقايسة

 :الدليل الثالث
 ودعــاء المــؤمن ألخيــه  ،  دعــاءٌ. تقبــل اهللا منــا ومنــك : أن قــول الرجــل ألخيــه فــي العيــد 

 . )٣(مستحب

 :عالدليل الراب
ــد؛ لمــا فيهــا مــن إدخــال          ــة المــسلمين بعــضهم بعــضاً بالعي أن المــصلحة تقتــضي تهنئ

 . )٤( وما كان كذلك فإنه يكون مستحباً،  وإزالة الشحناء فيما بينهم، السرور عليهم

                                     
 .٥٣٠حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص: انظر) ١(
 ).٢/٤٥٥(البجيرمي على الخطيب ) ٢(
 ).٢/٢٨٧(المدخل البن الحاج : انظر) ٣(
 ).٢/٧٣(تيسير مسائل الفقه : انظر) ٤(
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فهذه الصور المسؤول عنهـا ومـا أشـبهها مـن هـذا       ): (١٣٧٦: ت(قال العالمة السعدي    

وإنمــا هــي عوائــد وخطابــات وجوابــات جــرت    ، عبــد بهــا فــإن النــاس لــم يقــصدوا الت  ، القبيــل

بــل فيهــا مــصلحة دعــاء المــؤمنين بعــضهم لــبعض    ، بيــنهم فــي مناســبات ال محــذور فيهــا  

 . )١()وتآلف القلوب كما هو مشاهد، بدعاء مناسب

 ): إال أن يخاف الشهرة فيكره، استحباب التهنئة بالعيد(دليل القول الثالث 
 أمـا االسـتدالل     ،  ب التهنئـة بالعيـد فـي أدلـة القـول الثـاني            تقدم االسـتدالل علـى اسـتحبا      

رحمـه اهللا تعـالى مبينـاً    ) ٧٩٥: ت( فقـد قـال ابـن رجـب     ، على الكراهـة عنـد خـوف الـشهرة      

ــشهَر المعــروف    : (فــي ذلــك ) ٢٤١: ت(مــراد اإلمــام أحمــد   ــشير إلــى أنــه يخــشى أن يُ كأنــه يُ

 فيمـا يظهـر     -والمعنى  )٢()يه من الشهرة   فيكره لما ف   ،   فيُقصد لدعائه  ،  بالدين والعلم بذلك  

 أنه إذا كان المعروف بالدين والعلم يُخشى من دعائه لغيره بالقبول في العيد أن يَقصده                -

 فيُكــره فــي حقــه الــدعاء بــالقبول فــي ،  ويــشتهر عنــدهم بــذلك، النــاس بطلــب الــدعاء منــه

شي مــن هــذه المفــسدة  وال شــك أنــه إذا خُــ، العيــد؛ لمــا يخــشى مــن االفتتــان بــه والغلــو فيــه 

 .  واهللا أعلم، فيتوجه القول بالكراهة

 ):الوجوب(دليال القول الرابع 
 :الدليل األول

 فكانت التهنئة بالعيـد واجبـة   ، )٣(أن الناس مأمورون بإظهار المودة والمحبة لبعضهم  

 . لذلك

 ،  بأن وجـوب التهنئـة بالعيـد ال بـد لهـا مـن دليـل خـاص علـى الوجـوب                      ويمكن مناقشته 

وال يكفي فـي مثـل ذلـك عمومـات األمـر بإظهـار المـودة والمحبـة بـين المـسلمين بعـضهم                        

 . لبعض

                                     
 .٣٤٨ص) الفتاوى(المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي ) ١(
 ).٩/٧٤(فتح الباري ) ٢(
 ).١/٣٢٢ (الفواكه الدواني: انظر) ٣(
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 :الدليل الثاني
 ، )١(أن تــرك التهنئــة بالعيــد يترتــب عليــه حــصول الــشحناء والمقاطعــة بــين المــسلمين  

 .  فكانت واجبة؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وفي التهنئة دفع لهذه المفسدة

 بالتــسليم بحــصول هــذه المفــسدة عنــد بعــض المــسلمين ال عنــد     مكــن مناقــشته وي

 ال يُهنــئ بعــضهم - وإن كــان بيــنهم عالقــة خاصــة  - إذ كثيــر مــن المــسلمين  ، عمــومهم

 لكــن مــن غلــب علــى ظنــه بتركــه  ،  وال يحــصل بيــنهم مقاطعــة بــسبب ذلــك ، بعــضاً بالعيــد

ة توجــه فــي حقــه القــول  للتهنئــة بالعيــد مــع شــخص بخــصوصه حــصول مفــسدة المقاطعــ  

 .  وإال فال، بالوجوب

 ):الكراهة(أدلة القول الخامس
 :الدليل األول

 عــن قــول ســألت رســول اهللا : رضــي اهللا عنــه قــال ) ٣٤: ت(عــن عبــادة بــن الــصامت  

 . )٢(وكرهه) ذاك فِعْلُ أهل الكتابَين: (تقبل اهللا منا ومنكم؟ قال: الناس في العيد

 وأقل ،  والتشبه بهم منهي عنه، بالعيد من فعل أهل الكتابَينأن التهنئة : وجه الداللة

 . أحوال النهي عن التشبه بهم الكراهة

                                     
 ).١/٣٢٢(الفواكه الدواني : انظر) ١(
والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى، كتـاب صـالة العيـدين، بـاب مـا           ) ٢/١٣٣(أخرجه ابن حبـان فـي المجـروحين         ) ٢(

وابن عـساكر  ) ٣/٤٤٦) (٦٢٩٧(روي في قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض تقبل اهللا منا ومنك، برقم      
كلهم من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الخـالق بـن زيـد بـن     ) ٩٨،  ٣٤/٩٧(في تاريخ مدينة دمشق     

واقد عن أبيه عن مكحول عن عبادة بن الصامت رضـي اهللا عنـه، وعبـد الخـالق بـن زيـد بـن واقـد، قـال عنـه                        
يروي المناكير عن المشاهير، التي إذا سمعها المـستمع شـهد        ): (١٣٣،  ٢/١٣٢(ابن حبان في المجروحين     

ــة، ال يجــوز االحتجــاج بــه  أنهــا مقلوبــة، أو  وقــد روي حــديث  ): (٣/٤٤٦(وقــال البيهقــي فــي الكبــرى   )  معمول
عبـد الخـالق بـن زيـد     : (ثم سـاق هـذا الحـديث بإسـناده، ثـم عَقَّبَـه بقولـه        ) مرفوع في كراهية ذلك، وال يصح     

وقـال  . ضعيف جـداً ): ٢/٨٤٩(والحديث قال عنه النووي في خالصة األحكام      ) منكر الحديث، قاله البخاري   
 .إسناده ضعيف): ٢/٥٦٧(ابن حجر في فتح الباري 
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 :ويمكن مناقشته من وجهين
 .  كما بُيِّن في تخريجه، أن الحديث ضعيف ال يصح االحتجاج به: الوجه األول

 لمـا  ، رد الكراهـة  لكان دليالً على التحـريم ال علـى مجـ       ،  أن الحديث لو صح   : الوجه الثاني 

 ال ، عُلِم من أن لفظ الكراهة إذا ورد في النصوص وفي كالم السلف فإنما يراد بـه التحـريم             

 وتَرْكُــه أرجــح مــن ، مــا اصــطلح عليــه المتــأخرون مــن تخــصيص الكراهــة بمــا لــيس بمحــرم

 .  ويؤيده أن األصل في التشبه بالكفار التحريم، )١(فعله

 :الدليل الثاني
تقبـل اهللا   : رضـي اهللا عنـه أنـه كـره أن يقـول يـوم العيـد               ) ٨٦: ت(أبي أمامـة    ما رُوِي عن    

 . )٢(منا ومنك

 :ويمكن مناقشته من وجهين
 كمـا بُـيِّن فـي    ، رضـي اهللا عنـه  ) ٨٦: ت(أن هذا األثر ال يـصح عـن أبـي أمامـة             :الوجه األول 

 . تخريجه

 . )٣(ا تقدم كم، أنه مخالف لما صح عنه من التهنئة في العيد: الوجه الثاني

 : الدليل الثالث
 . )٥( وأقل أحوال مشابهتهم الكراهة، )٤(أن التهنئة بالعيد من فعل األعاجم

                                     
 ).١/٤٨(إعالم الموقعين : انظر) ١(
فــي ترجمــة محمــد بــن ) ٧/٢٨٧(لــم أقــف عليــه مــسنداً، لكــن ذكــره ابــن أبــي حــاتم فــي الجــرح والتعــديل  ) ٢(

هـو  : ثـم قـال أبـو حـاتم عـن محمـد بـن صـفوان              . صفوان، أنه روى عن محمد بن زياد عن أبـي أمامـة فـذكره             
عن محمد بن صفوان عن محمد بـن زيـاد،     ) ٣٣٦(برقم  ) ١/١١٦(وأورده البخاري في التاريخ الكبير      . مجهول

 . فلم يذكر أنه كره ذلك. تقبل اهللا منا ومنك: قال أبو أمامة: لكن بلفظ
 .انظر هذا األثر تحت الدليل الثاني للقول األول) ٣(
 ).١/١٣٩(الفوائد السمية : انظر) ٤(
 .١٣٠، ٥٤والتشبه المنهي عنه في الفقه اإلسالمي ص) ١/٤٠١(اقتضاء الصراط المستقيم : ظران) ٥(
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 :ويمكن مناقشته من وجهين
 ولـم أقـف علـى دليـل         ،   أن كون ذلك من فعل األعـاجم ال بـد لـه مـن دليـل                :الوجه األول 

رضـي  ) ٣٤: ت(ديث عبادة  اللهم إال أن يكون مراد المستدل ما تقدم من ح       ،  يدل على ذلك  

 .  وقد تقدمت مناقشته،  ال في عموم األعاجم،  إال أنه خاص بأهل الكتابين، اهللا عنه

 بل جرى عليها عمـل      ،   ليست مما يختص به األعاجم     ،  أن التهنئة بالعيد  : الوجه الثاني 

تهنئـة   فـال تكـون ال  ، المسلمين منذ زمن الصحابة والتابعين رضـي اهللا عـنهم إلـى يومنـا هـذا           

  . بالعيد حينئذٍ من التشبه المنهي عنه

 ):أن التهنئة بالعيد بدعة محدثة(دليل القول السادس 
تقبـل اهللا منـا   : يمكن أن يُستدل لهذا القول بأن قول الناس بعضهم لـبعض فـي العيـد       

 فكـان   ،   من قبيل العبادات؛ ألنه دعاء يُلتزم في زمان معـين          ،  ونحوها من العبارات  . ومنكم

 .  فكان بدعة محدثة،  وال دليل على ذلك، د له من دليل من الشرعال ب

 :ويمكن مناقشته من وجهين
 ،  بل هي من العادات، عدم التسليم بأن التهنئة بالعيد من قبيل العبادات   : الوجه األول 

 . )١(وقد تقدم في التمهيد لهذا البحث تقرير ذلك

 حتــى يقتــرن بهــا مــا يــدل علــى  ، باحــةوإذا كانــت التهنئــة مــن العــادات فاألصــل فيهــا اإل 

 .  وال تحتاج إلى دليل خاص على إباحتها، التحريم

 فـال يُـسلَّم بعـدم       ،  علـى التـسليم بـأن التهنئـة بالعيـد مـن قبيـل العبـادات               : الوجه الثاني 

 فقد ثبت عن جماعة مـن الـصحابة رضـي اهللا عـنهم كمـا تقـدم فـي أدلـة                ،  الدليل على ذلك  

 .  فكان فعلهم حجة،  وال يُعلم لهم مخالف، عضهم بعضاًبالعيدالقول األول تهنئة ب

 :الترجيح
 القـــول – واهللا أعلـــم –بعـــد إيـــراد أدلـــة األقـــوال والمناقـــشات الـــواردة عليهـــا يتـــرجح   

 : لألوجه اآلتية، باستحباب ابتداء التهنئة بالعيد

                                     
 .التوصيف الفقهي للتهنئة: انظر المطلب الثالث من التمهيد) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 . مخالف وال يُعلَم لهم ، ثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة رضي اهللا عنهم:األول

أنه وإن كـان األصـل فـي التهـاني اإلباحـة إال أن التهنئـة بالعيـد يترتـب عليهـا مـن                  : الثاني

 . المصالح ما يلحقها بالمستحبات؛ لما فيها من جلب األلفة والمودة بين المسلمين

يــستأنس لــذلك بــأن التهنئــة بالعيــد جــرى عليهــا عمــل كثيــر مــن الــسلف فــي   : الثالــث

 . التابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى من ، القرون المفضلة

 وكذا مـن  - إن ثبت ذلك عنهم –لعل القائلين بأن التهنئة بالعيد بدعة محدثة  : الرابع

 . كره ذلك من العلماء لم يطلعوا على اآلثار الثابتة عن الصحابة رضي اهللا عنهم في ذلك

لعيـــد لـــبعض ومـــع تـــرجيح القـــول باالســـتحباب إال أنـــه إن ترتـــب علـــى تـــرك التهنئـــة با

األشــخاص حــصول المقاطعــة والــشحناء فــي القلــوب صــارت التهنئــة واجبــة حينئــذٍ؛ لــدفع  

 .  واهللا أعلم، هذه المفسدة

ثـم اعلـم    :(بعد أن قرر أن األصـل فـي التهـاني اإلباحـة           ) ١٣٧٦: ت(قال العالمة السعدي    

ح والمنـافع  أن العادات والمباحات قـد يقتـرن بهـا مـن المـصال          :وهي،  أن هاهنا قاعدة حسنة   

كما أنه قد يقترن بـبعض      ،  بحسب ما ينتج عنها وما تثمره       ،  ما يلحقها باألمور المحبوبة هللا    

وأمثلــة هــذه القاعــدة كثيــرة ، العــادات مــن المفاســد والمــضار مــا يلحقهــا بــاألمور الممنوعــة

 . )١()جداً

 

@     @     @ 

 

                                     
 .٣٤٨ص) الفتاوى(المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي ) ١(



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٥٠

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 المبحث الثاني
  إجابة التهنئة بالعيد

 وفـي  ، سابق بيان اختالف الفقهاء في حكم ابتداء التهنئة بالعيد  تقدم في المبحث ال   

 وذلـك بـأن يقـول    ،  حكـم إجابـة التهنئـة بالعيـد    - بمشيئة اهللا تعـالى  -هذا المبحث أتناول  

 ونحـو ذلـك ممـا جـرت بـه           ،   وأَحالـه اهللا علينـا وعليـك       ،  تقبـل اهللا منـا ومنـك      : المُهنَّأ للمُهنِّئ 

 . )١(العادة

 فــي حكــم إجابــة التهنئــة بالعيــد علــى ثالثــة    –رحمهــم اهللا تعــالى –اختلــف الفقهــاء 

 :أقوال

 وروايـة  ، )٢()١٧٩: ت( وهـذا قـول اإلمـام مالـك          ،  جواز إجابة التهنئة بالعيـد    : القول األول 

 . )٤( هي المذهب عند الحنابلة، )٣()٢٤١: ت(عن اإلمام أحمد 

وروايـة  ،  )٥(ول لـبعض الـشافعية     وهـذا قـ    ،  استحباب إجابة التهنئـة بالعيـد     : القول الثاني 

 . )٦()٢٤١: ت(عن اإلمام أحمد 

                                     
 ).٢/٥٢٢(حاشية ابن قاسم على الروض المربع : انظر) ١(
تقبـل  : وسئل مالك أَيُكره للرجل أن يقول ألخيـه إذا انـصرف مـن العيـد    ): (١/٣٢٢(جي في المنتقى  قال البا  )٢(

 ).   ال يكره: اهللا منا ومنك، وغفر لنا ولك، ويَرُدّ عليه أخوه مثل ذلك قال
نقلـــه . تقبـــل اهللا منـــا ومنـــك: وال بـــأس قولُـــه لغيـــره): (٢/١٥٠(قـــال شـــمس الـــدين ابـــن مفلـــح فـــي الفـــروع )٣(

وكــشاف ) ٥/٣٨١(اإلنــصاف : وانظــر. أي أن جــواب التهنئــة ال بــأس بــه كابتــدائها    ) اعــة، كــالجواب الجم
 ).٢/٥٢٢(والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ) ٣/٤١٩(القناع 

والــروض المربــع مــع حاشــية ابــن   ) ٣/٤١٩(وكــشاف القنــاع ) ٥/٣٨١(واإلنــصاف ) ٢/١٩٤(المبــدع :  انظــر)٤(
 ).٢/٥٢٢(قاسم 

 ).١/٤٢٩(وحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على أبي شجاع ) ٢/١٠٥(ية الجمل حاش:  انظر)٥(
نقلـــه . تقبـــل اهللا منـــا ومنـــك: وال بـــأس قولُـــه لغيـــره): (٢/١٥٠(قـــال شـــمس الـــدين ابـــن مفلـــح فـــي الفـــروع )٦(

) ٥/٣٨١ (واإلنـصاف ) ٢/١٩٤(المبـدع  : وانظـر ) الكـل حَـسَنٌ  : ال أبتدئ بـه، وعنـه     : الجماعة، كالجواب، وقال  
والظـاهر أن المـراد   ) ١/٨٠٥(ومطالـب أولـي النهـى    ) ٣/٤٢٠(وكـشاف القنـاع     ) ٢/٤٩٢(وفتح الملـك العزيـز      

 ٤٢أي ابتداء التهنئة وجوابها، ولهذا قال ابن حجـر فـي جـزء التهنئـة فـي األعيـاد ص                   ) الكل حسن : (بقوله
وقد تقدم )سن، وكذا الجواب سواء  االبتداء به ح  : وعنه: (عند ذكر روايات اإلمام أحمد في هذه المسألة       



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 وهـــو الظـــاهر مـــن قـــول اإلمـــام أحمـــد ، وجـــوب إجابـــة التهنئـــة بالعيـــد: القـــول الثالـــث

 . )٢()١٣٧٦: ت( واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي ، )١()٢٤١:ت(

 ):الجواز(أدلة القول األول 
 :الدليل األول

 لقيـت   :رضـي اهللا عنـه قـال      ) ٨٥: ت( بن األسقع     واثلة بحديثيمكن أن يُستدل للجواز   

 تقبـل  ، نعـم :( قـال .  تقبل اهللا منـا ومنـك  : فقلت، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عيد      

 . )٣()اهللا منا ومنك

 فـدل علـى جـواز       ،   أجاب واثلة رضي اهللا عنه على تهنئته بالعيد        أن النبي   : وجه الداللة 

 . اإلجابة على أقل األحوال

 :ويمكن مناقشته من وجهين
 فـال يـصلح لالحتجـاج       ،   كما بُيِّن في تخريجه    ،   أن هذا الحديث ضعيف جداً     :الوجه األول 

 . به

 ال علـى مجـرد اإلباحـة؛        ،  أنه لو صـح الحـديث لكـان دلـيالً علـى االسـتحباب             : الوجه الثاني 

 .  المجرد يدل على االستحبابألن فعل النبي 

                                                                                   
عند إيراد القول الثـاني فـي المبحـث األول أن الـصحيح مـن المـذهب وعليـه األكثـر أن مـراد اإلمـام أحمـد إذا                  

 .االستحباب. هذا حسن: قال
ال أبتـدئ بـه أحـداً، وإن قالـه أحـد رددتـه           : وروي عن أحمد أنـه قـال      ): (٣/٢٩٥( فقد قال ابن قدامة في المغني        )١(

وقــد بــيَّن شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة فــي مجمــوع الفتــاوى ) ٥/٣٨٢(وانظــر نحــوه فــي الــشرح الكبيــر ) هعليــ
وذلـك؛  .جبتـه أأنـا ال ابتـدئ أحـداً، فـإن ابتـدرني أحـد              : قال أحمـد  : (معنى كالم اإلمام أحمد فقال    ) ٢٤/٢٥٣(

ب إجابـة التهنئـة،   فالظاهر مـن كـالم شـيخ اإلسـالم أن اإلمـام أحمـد يـرى وجـو         ) ألنه جواب التحية واجب   
 .واهللا أعلم

 لمن ابتدأ بـشيء مـن     - يعني التهاني في المناسبات      - أما اإلجابة في هذه األمور    : ( قال الشيخ ابن سعدي    )٢(
المجموعــة الكاملــة ) ذلك،فالــذي نــرى أنــه يجــب عليــه أن يجيبــه بــالجواب المناســب مثــل األجوبــة بيــنهم   

 .٣٤٨ص) الفتاوى(لمؤلفات السعدي 
 .الدليل األول للقول األول في المبحث األول: تخريجه، انظرتقدم ) ٣(



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٥٢

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 :الدليل الثاني
 : منها، لواردة عن الصحابة رضي اهللا عنهم في إجابة التهنئة بالعيداآلثار ا

 ، يــوم عيــد ) ٨٥: ت(لقيــت واثلــة  : عــن حبيــب بــن عمــر األنــصاري أخبرنــي أبــي قــال     -١

 . (١) تقبل اهللا منا ومنك، نعم:  فقال، تقبل اهللا منا ومنك: فقلت

  وواثلــة بــن األســقع)٨٦: ت ( كنــا نــأتي أبــا أمامــة:محمــد بــن زيــاد األلهــاني قــال عــن -٢

ــا،  فـــي الفطـــر واألضـــحى )٨٥:ت( ــ قَ: ونقـــول لهمـ ــا ومـــنكمبِـ  ومـــنكم : فيقـــوالن. ل اهللا منـ

 . )٢(ومنكم

 وال يُعلَــم ، أن واثلــة وأبــا أمامــة رضــي اهللا عنهمــا أجابــا مــن هنأهمــا بالعيــد: وجــه الداللــة

  . لجواز فدل ذلك على ا، لهما مخالف من الصحابة رضي اهللا عنهم في جواب التهنئة

 :ويمكن مناقشته من وجهين
 . أثر حبيب بن عمر كما تقدم في تخريجه ضعف:األول

 أن األقـــرب حَمْـــل فعـــل الـــصحابة رضـــي اهللا عـــنهم فـــي إجابـــة التهنئـــة علـــى    :الثـــاني

 . االستحباب ال على مجرد اإلباحة

ــستأنس لهــذا القــول بــأن    إجابــة التهنئــة فــي العيــد قــد رُوِيــت عــن بعــض التــابعين      ويُ

 )٣()١٠١: ت(وعمــــر بــــن عبــــد العزيــــز  ) ١١٠: ت(وابــــن ســــيرين ) ١١٠: ت(كالحــــسن البــــصري 

 فـي   )١٧٥: ت ( كنا نأتي الليث بـن سـعد       ):٢٢٩: ت (قال عمرو بن خالد   و ،  رحمهم اهللا تعالى  

 . )٤ ( ومنكم ومنكم: فيقول. ل اهللا منك ومنا يا أبا الحارثبِ قَ:قولن ف، الفطر واألضحى

                                     
 .تقدم تخريجه تحت الدليل الثاني للقول األول في المبحث األول) ١(
 قــال أبــو جعفــر وحــدثنا يحيــى بــن عثمــان قــال   )٤/٣٨٥( أخرجــه الطحــاوي فــي مختــصر اخــتالف العلمــاء  )٢(

 .فذكرهاأللهاني حدثنا نعيم قال حدثنا محمد بن حرب عن محمد بن زياد 
 . تقدم تخريج اآلثار الواردة عنهم تحت الدليل الثالث للقول األول في المبحث األول)٣(
 ).٤/٣٨٤(مختصر اختالف العلماء : انظر) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 فــي الفطــر )١١٠: ت ( والحــسن)١١٠: ت ( نــأتي محمــد بــن ســيرين  كنــا:عــن أيــوب قــالو
 . )١(ومنكم: فيقوالن. ل اهللا منا ومنكمبِ قَ: فنقول لهما، واألضحى

 )٢٨٠:ت ( وأبو جعفر بن أبي عمران     )٢٦٤: ت ( والمزني )٢٧٠:ت (وكان بكار بن قتيبة   
 . )٢( على الداعي لهمون مثلهدُّرُ فيَ، ون بالعيدهنئَّ يُ)٢٦٤: ت (ويونس بن عبد األعلى

ففي هذه اآلثار أن إجابة التهنئة بالعيـد ممـا جـرى عليـه عمـل جماعـة مـن الـسلف فـي           
 مـن التـابعين ومَـن بعـدهم مـن      ، - رضـي اهللا عـنهم     - بعد زمـن الـصحابة       ،  القرون المفضلة 

 .  فهذا مما يُستأنس به على الجواز، أئمة الهدى
 ):االستحباب(أدلة القول الثاني 

 :ل األولالدلي
أن ورود إجابـة التهنئـة بالعيــد عـن بعــض الـصحابة رضــي اهللا عـنهم مــن غيـر أن يُعلــم       

  . لهم مخالف منهم يدل على االستحباب
 :الدليل الثاني

ــسلمين     ــى المـ ــال الـــسرور علـ ــصلحة إدخـ ــة مـ ــة التهنئـ ــي إجابـ ــع الـــشحناء  ، أن فـ  ودفـ
 .  وما كان كذلك فأقل أحواله االستحباب، )٣(عنهم
 ):الوجوب(ول الثالث أدلة الق

 :الدليل األول
 .  والعدل واجب، )٤(أن إجابة التهنئة من العدل

 :الدليل الثاني
ــصدور     ــى إيغــار ال ــؤدي إل  فوجــب دفــع هــذه   ، )٥( ويــشوش الخــواطر ، أن تــرك اإلجابــة ي

 . المفسدة بإجابة التهنئة

                                     
 ).٤/٣٨٥(مختصر اختالف العلماء : انظر) ١(
 ).٤/٣٨٥(مختصر اختالف العلماء :  انظر)٢(
 ).٢/٧٣(تيسير مسائل الفقه : انظر) ٣(
 .٣٤٨ص) الفتاوى(المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي :  انظر)٤(
 .٣٤٨ص) الفتاوى(المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي : انظر) ٥(
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 وال  فقــد تُتــرك اإلجابــة  ،  بــأن هــذه المفــسدة محتملــة غيــر الزمــة     ويمكــن مناقــشته 

 . تحصل هذه المفسدة

 :الدليل الثالث
 فكـذا تجـب إجابـة التهنئـة     ، )٢( وجـواب التحيـة واجـب   ، )١(أن التهنئة فيها معنى التحية   

 فـإن  ، أنا ال ابتدئ أحداً: )٢٤١: ت (قال أحمد()٧٢٨: ت( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     ،  بالعيد

  .)٣() وذلك ألن جواب التحية واجب. جبتهأابتدرني أحد 

 :الترجيح
 وأمـا القـولين الثـاني    ، أما القول األول فهو قـول مرجـوح لمـا تقـدم مـن المناقـشة ألدلتـه         

ــث  ــوب (والثالـ ــتحباب والوجـ ــوة  ) االسـ ــا قـ ــي أدلتهمـ ــون    ، ففـ ــة أن تكـ ــوال اإلجابـ ــل أحـ  وأقـ

 ،  ويتعين القول بوجوب اإلجابة إذا غلب على الظن ترتب المفسدة علـى تركهـا    ،  مستحبة

 أمــا إذا غلــب علــى  ،  أو تــشويش الخــواطر، والــشحناء بــين المــسلمين كحــصول القطيعــة 

 . واهللا أعلم، الظن عدم ترتب هذه المفسدة فتكون اإلجابة مستحبة

 

@    @     @ 

  

                                     
المحيط فـي  : انظر في معنى التحية   .  ففي كل من التحية والتهنئة دعاء وإدخال للفرح على المُحيَّا والمُهنَّأ           )١(

 ). يِيَح (١٦٠والمصباح المنير ص) ٣/٤٣٥(اللغة 
الجـامع ألحكـام   ) أجمع العلماء علـى أن االبتـداء بالـسالم سُـنَّة مُرَغـَّب فيـه، ورَدُّه فريـضة            : (قال القرطبي ) ٢(

 ).٥/٢٨٤(القرآن 
 ).٢٤/٢٥٣(مجموع الفتاوى ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥
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 المبحث الثالث
 ألفاظ التهنـئة بالعيـد

 ،  وكــذا فــي ألفاظهــا، تقــدم فــي التمهيــد أن األصــل فــي التهنئــة أنهــا مــن قبيــل العــادات 

ــائز  فكـــل ل ــاده النـــاس فـــي التهنئـــة فهـــو جـ ــا لـــم يكـــن فيـــه محـــذور شـــرعي  ، فـــظ اعتـ  ،  مـ

 يجـوز اإلتيـان بـأي لفـظ مـن ألفـظ التهنئـة التـي جـرت بهـا عـادة                       ،  وبخصوص التهنئـة بالعيـد    

 وال يتوقـف  ،  سـواء أكـان فـي ابتـداء التهنئـة أم فـي جوابهـا           ،  )٢( مما ال محظور فيـه     ،  )١(الناس

 . )٣( أو أصحابه رضي اهللا عنهم، نئة عن النبي ذلك على نص خاص في لفظ الته

 :ومن هذه األلفاظ
 ):تقبل اهللا منا ومنكم(-١

ونـصَّ علـى جـواز التهنئـة بهـا      ، )٤(وهو الوارد عن الـصحابة رضـي اهللا عـنهم كمـا تقـدم      

: ت( ومــن المعاصـــرين ســماحة الـــشيخ ابــن بـــاز    ، )٧( والحنابلـــة، )٦( والــشافعية ، )٥(الحنفيــة 

وذكــر بعــض الحنفيــة أن هــذه العبــارة مــستحبة فــي التهنئــة بالعيــد؛ لثبوتهــا عــن    ، )٨()١٤٢٠

 . )٩(بعض الصحابة رضي اهللا عنهم

                                     
ــر) ١( ــل  : انظــ ــي النهــــى      ) ٢/١٠٥(حاشــــية الجمــ ــع مطالــــب أولــ وحاشــــية ) ٨٠٥، ١/٨٠٤(وغايــــة المنتهــــى مــ

والمجلـى فـي    ) ٥/٢٢٦(والـشرح الممتـع     )  ١٣/٣٥(ومجموع فتاوى ومقاالت متنوعة     ) ٢/١١٧(الشبراملسي  
 ).١(حاشية رقم ) ١/٢٠٥(الفقه الحنبلي لمحمد األشقر 

 .٧وأسئلة وأجوبة في صالة العيدين البن عثيمين ص) ١/٢٠٩(السلسبيل :  انظر)٢(
 ).١(حاشية رقم ) ١/٢٠٥(انظر المجلى في الفقه الحنبلي ) ٣(
 .انظر الدليل الثاني للقول األول في المبحث األول )٤(
 ).٣/٤٩(انظر الدر المختار مع رد المحتار ) ٥(
والبجيرمـي علـى الخطيـب    ) ٢/١١٧)  ( هــ ١٠٨٧: ت(وحاشـية الشبراملـسي     ) ٢/١٠٥(حاشية الجمـل    : انظر) ٦(

)٢/٤٥٥.( 
ونيـل  ) ١/٣٦٥(والتوضيح للشويكي   ) ٢/٤٩٢(وفتح الملك العزيز    ) ٢/١٩٤(والمبدع  ) ٢/١٥٠(الفروع  : انظر) ٧(

 ).٥/٢٢٦(والشرح الممتع ) ١/٥٩(المآرب بشرح دليل الطالب 
 ).١٣/٣٧٧(فتاوى نور على الدرب : انظر) ٨(
تقبل اهللا منا : التهنئة بقول: (٥٣٠وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفالح ص       ) ٣/٥٠(رد المحتار   ) ٩(

 ).د األثر بهاومنك ال تُنكَر، بل مستحبة لورو
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 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

تقبـل  : أيكره للرجل أن يقـول ألخيـه إذا انـصرف مـن العيـد             ) ١٧٩: ت(سئل مالك   (وقد  

 . )١()ال يكره:  ويردُّ عليه أخوه مثل ذلك؟ قال.  وغفر لنا ولك، اهللا منا ومنك

:  وهـو قولـه  ، يه الزيادة أيضاً على الوارد عن الصحابة رضي اهللا عنهم في التهنئـة          وهذا ف 

 .  ال يرى بذلك بأساً- رحمه اهللا تعالى -وأن اإلمام مالكاً ) وغفر لنا ولك(

 عمـا يقـول     )١٧٥: ت ( سألت الليـث بـن سـعد       : قال ): ٢١٨: ت ( عبد اهللا بن يوسف    وعن

 : فقـال الليـث  ؟هللا منـا ومـنكم وغفـر لنـا ولكـم        الناس بعضهم لـبعض فـي أعيـادهم تقبـل ا          

 وكـان ابـن   : قـال ،  وفـيهم إذ ذاك بقيـة  ، أدركت الناس وهم يقولون ذلـك بعـضهم لـبعض        

ل اهللا منـا  بـِ  قَ: ال يزيد أن يقول للرجل إذا قدم مـن حـج أو غـزوة أو فـي عيـد          )١١٠: ت (سيرين

 . )٢( وغفر لنا ولكم، ومنكم

 . ن الصحابة رضي اهللا عنهمفهذا فيه الزيادة على الوارد ع

تقبــــل اهللا منــــا ومنــــك أعمالنــــا : عبــــارة) ١٤٢٠: ت(وذكــــر ســــماحة الــــشيخ ابــــن بــــاز 

 . )٣(الصالحة

 . )٤(تقبل اهللا صيامك وقيامك: عبارة) ١٤٢١: ت(وذكر الشيخ ابن عثيمين 

 . )٥(تقبل اهللا منا ومنكم: في جواب التهنئة: وكذا يقال

 وفعـل   ،   والقيـام  ،  الـصوم و،  صالة عيد الفطر    منا ومنكم  تقبل اهللا : ومعنى هذه العبارة  

 وفعــل الخيــر فــي العــشر األولــى مــن ذي   ،  أو صــالة عيــد األضــحى ، الخيــر الــصادر فــي رمــضان 

 . )٦(الحجة

                                     
 ).١/٣٢٢(والفواكه الدواني ) ٢/٥٨٤(وانظر نحوه في مواهب الجليل ) ١/٣٢٢(المنتقى للباجي ) ١(
 ).١٧٢، ٢/١٧١(أخرجه القضاعي في كتاب التكملة لكتاب الصلة ) ٢(
 ).١٣/٢٥(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة : انظر) ٣(
 ).٥/٢٢٦(الشرح الممتع ) ٤(
 ).١/٤٢٩(وحاشية البيجوري ) ٢/١٠٥(حاشية الجمل : انظر) ٥(
 ). ٢/٤٥٥(والبجيرمي على الخطيب ) ١/٣٢٢(انظر الفواكه الدواني ) ٦(
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 ):عيد مبارك(-٢
 ومـن المعاصـرين سـماحة       ،  )١(نص على جـواز هـذه العبـارة فـي التهنئـةبعض المالكيـة             

ــاز    والــــشيخ ابــــن جبــــرين  )٣()١٤٢١: ت(لــــشيخ ابــــن عثيمــــين  وا)٢()١٤٢٠: ت(الــــشيخ ابــــن بــ
 وألحقوهـا   . عيد مبارك عليك  :  إلى استحباب قول   )٥( بل ذهب بعض الحنفية    ،  )٤()١٤٣٠:ت(

 فـإن مـن قُبلـت طاعتـه فـي زمـان كـان        ،  لما بينهما من التالزم    (. تقبل اهللا منا ومنك   : بعبارة
 . )٦()ذلك الزمان عليه مباركاً
 ، )٧()عيـد مبـارك   : (مـا يفيـد كراهـة قـول       ) ٧٣٧: ت(الحـاج المـالكي     لكن في كالم ابـن      

 . ولم يذكر دليالً على الكراهة
واألقرب جواز هذه العبارة من غير كراهـة؛ لمـا تقـدم مـن كـون ألفـاظ التهنئـة يُرجَـع                      

 وهذه العبارة ممـا اعتـاده النـاس        ،   ما لم يكن فيها محظور شرعي      ،  فيها إلى عادات الناس   
 .  واهللا أعلم،  فتكون جائزة،  وليس فيها محظور شرعي، في العيد

 ):أحياكم اهللا ألمثاله(-٣
 . )٨(نص على جواز هذه العبارة بعض المالكية

 . )٩(أحياكم اهللا ألمثاله: وكذا يقال في جواب التهنئة
 ):أعاده اهللا عليكم بخير(-٤

ا شيخ اإلسـالم ابـن       ذكره . أحاله اهللا عليك  :  ونحوها ،  )١٠(نصَّ عليها بعض الشافعية   
 فهـو دعـاء   ، )١٢(أي أتى عليك العيـد كـل حـول   :  ومعنى أحاله اهللا عليك، )١١()٧٢٨: ت(تيمية  

 . بأن يُعيد اهللا عليه العيد كل عام

                                     
 ). ١/٣٢٢(الفواكه الدواني : انظر) ١(
 ).١٣/٣٧٧(فتاوى نور على الدرب : انظر) ٢(
 ).٥/٢٢٦(الشرح الممتع :  انظر)٣(
 .٤٩فتاوى في صالة العيدين البن جبرين ص: انظر) ٤(
 .٥٣٠ انظر حاشية الطحطاوي ص)٥(
 ).٣/٥٠(رد المحتار ) ٦(
 ).٢/٢٨٨(المدخل : انظر) ٧(
 ).١/٣٢٢(الفواكه الدواني : انظر) ٨(
 ).١/٤٢٩(وحاشية البيجوري ) ٢/١٠٥(حاشية الجمل : انظر) ٩(
 ).٢/٥٣٥(البجيرمي على الخطيب : انظر) ١٠(
 ).٢/٥٢٢(ى الروض وحاشية ابن قاسم عل) ٢٤/٢٥٣(مجموع الفتاوى : انظر) ١١(
 ).أتى عليه حول كامل: وأحال الشيء واحتال): (٣/٣٩٨(قال ابن منظور في لسان العرب ) ١٢(
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 :)١()كل عام وأنتم بخير(-٥

والــشيخ ابــن جبــرين  ، )٢()١٤٢١: ت(ممــن أجازهــا مــن المعاصــرين الــشيخ ابــن عثيمــين    

 . )٣()١٤٣٠:ت(

 . )٤(كل عام وأنتم بخير:  في جواب التهنئةوكذا يقال

                                     
ــلُّ عــامٍ وأنــتم  : (٤٥٩ فــي معجــم المنــاهي اللفظيــة ص  – رحمــه اهللا تعــالى  -قــال الــشيخ بكــر أبــو زيــد   ) ١( كُ

هـذا مـن   : ؛ لقيـل  ) يمـر  ( حـذوف تقـديره     الخبـر م  : مبتدأ ال خبر لـه ، ولـو قيـل           ) : كل(هو بضم الالم من     :بخير
 .المواضع التي ال يحذف فيها الخبر 

ا يتأدَّى به الدُّعاء إذا فتحت الالم مفهو لحن ال يتأدَّى به المعنى المراد من إنشاء الدعاء للمخاطب ، وإنَّ        : وعليه  
 . منصوب نعت لخير - إلضافتها إلى زمان -ظرف زمان ) كل(من 
 ) .أنتم بخير في كل عام ( أو ) أنتم بخير دائم ( متعلق بمحذوف، خبر، والمعنى : بخير. مبتدأ: أنتم

ولذا فعلى . هو في شأن كل يوم : أي  ] ٢٩من اآلية : الرحمن [ )كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ    (:ه بقوله تعالى    يوهذا شب 
 .)واهللا أعلم. الدَّاعي به عدم اللحن

 بــشأن هــذه العبــارة، ففــي كتــاب القــرارات المجمعيــة فــي األلفــاظ   قــد صــدر قــرار مــن مجمــع اللغــة العربيــة  و
يُخَطِّئ بعض النقاد ما يشيع من قول الناس في   "كلُّ عامٍ وأنتم بخير   : "جواز قولهم  (:١٤٧واألساليب ص 

كل عـام أنـتم    : بناء على أنه ال موضع للواو هنا، والصحيح عندهم أن يقال          .كل عام وأنتم بخير   : أعيادهم
 مبتـدأ حـذف خبـره،    :درست اللجنة هذا التعبيـر وانتهـت إلـى أنـه جـائز علـى أن يكـون كـل عـام            وقد  . بخير

 .)كل عام مقبل وأنتم بخير، والواو حالية، والجملة بعدها حال: والتقدير
 .  ؟) نتم بخيرأكل عام و(عن عبارة : سئل فضيلة الشيخ (: ونصه) ٢/٢٢٦(المجموع الثمين :  انظر)٢(

لكـن فـي لقـاءات البـاب المفتـوح          ).  جائز إذا قصد به الدعاء بالخير     ) كل عام وأنتم بخير      (قول :فأجاب بقوله 
ال، ( : فقـال رحمـه اهللا تعـالى   . كـل عـام وأنـتم بخيـر    : سـئل عـن قـول   ) ٢٠٢(للشيخ ابن عثيمين اللقاء رقم    

 :سماعاً من صوته على الرابط)  ال في عيد األضحى وال الفطر. . .كل عام وأنتم بخير 
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=١٦٢&read=٠&lg=٣٠٥&Next

تيان بعبارة أحـسن منهـا   والظاهر أن الشيخ رحمه اهللا تعالى يجيز هذا العبارة لكن يرى أن األولى اإل          .٢٠٠=
«كل عام وأنتم بخير» هذه : ولكن كلمة: (قـال ) ١(هــ الـشريط رقـم       ١٤١٠ففي الجلسات الرمضانية لعـام      

لكن لو قالوا كلمة أحسن من ،يعني جَعَلَك الله في كل عام بخير،          يظهرلي أنهم يريدون الدعاء بهذا
وما أشبه ذلك لكان هذا ،  فيه على طاعته»وأعانك ،  «بارك الله لك في الشهر: مثلأن يقول،   هذا وأخص
 .)"كل عام وأنتم بخير"أحسنمِن 

 .٤٩فتاوى في صالة العيدين البن جبرين ص: انظر) ٣(
 ).١/٤٢٩(وحاشية البيجوري ) ٢/١٠٥(حاشية الجمل : انظر) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 ، ال أصـل لهـا    : (حيث قـال  ) ١٤٢٠: ت(وأنكرالتهنئة بها الشيخ محمد ناصر الدين األلباني        

 صـارت إلينـا   ،  هـذه تحيـة الكفـار   .  أما كـل عـام وأنـتم بخيـر     ،  وحسبك تقبل اهللا طاعتكم   

 . )١()نحن المسلمين في غفلة منا

 لما تقدم من كـون ألفـاظ التهنئـة يُرجَـع فيهـا إلـى عـادات                  واألقرب جواز هذه العبارة؛   

 وهـذه  ،  وال تحتـاج إلـى أصـل مـن الـشرع لجوازهـا       ،   ما لم يكن فيها محظور شـرعي       ،  الناس

ــد     ــاده النــاس فــي العي ــارة ممــا اعت ــة   ،  ولــيس فيهــا محظــور شــرعي  ، العب  وأمــا كونهــا تحي

 التـي يتميـزون بهـا    ، صائـصهم  فالظـاهر أنهـا وإن كانـت تحيـة لهـم فليـست مـن خ        ،  الكفار

) صـارت إلينـا نحـن المـسلمين    : ( ولذا قال الشيخ، )٢( وال تتعلق باعتقاداتهم،  عن المسلمين 

 فـال يكـون هـذا مـن التـشبه المنهـي             ،  فهي عبارة يتداولها المسلمون في تهنئـتهم باألعيـاد        

 .  واهللا أعلم، عنه

ن بالعبارة الواردة عن الـصحابة رضـي         في ألفاظ التهنئة بالعيد أن األولى اإلتيا       والحاصل

 وأما غيرهـا مـن عبـارات التهنئـة     . تقبل اهللا منا ومنكم   :  وهي ،  اهللا عنهم في التهنئة بالعيد    

 إذا لـم يكـن     ،   وكـذا يجـوز غيرهـا مـن العبـارات التـي يعتادهـا النـاس                ،  المتقدمة فهي جـائزة   

 .  واهللا أعلم، فيها محظور شرعي

 

@     @     @ 

 

                                     
 http://www.youtube.com/watch?v=PXgMwKmbAXo: ســــماعاً مــــن صــــوته علــــى هــــذا الــــرابط ) ١(

 . ١٢٧بدع نهاية العام ص: وانظر
 ).٤٩١، ١/٨٢(اقتضاء الصراط المستقيم : انظر) ٢(



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٦٠

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 الرابعالمبحث 
 ابتداء وقت التهنئة بالعيـد

 :اختلف الفقهاء في بداية وقت التهنئة بالعيد على قولين

 صــرح بــه بعــض   ، أن أول وقــت التهنئــة بالعيــد يــدخل بفجــر يــوم العيــد      : القــول األول

 . )٤( والحنابلة، )٣(والمالكية، )٢( وهو الظاهر من كالم الحنفية، )١(الشافعية

 ومــن ، قــت التهنئــة يبــدأ بغــروب الــشمس مــن ليلــة عيــد الفطــر أن أول و: القــول الثــاني

 . )٥( قال به بعض الشافعية. طلوع الفجر من يوم عرفة في األضحى

 :يمكن أن يُستدل للقول األول بما يلي
 ما جاء في بعض اآلثار الواردة عن الصحابة رضي اهللا عنهم فـي التهنئـة         :الدليل األول 

 . )٧( واليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، )٦(بالعيد من تقييدها بيوم العيد

 أنه قد تقدم في التعريف االصطالحي للتهنئة أن التهنئة إنما تكون لمن             :الدليل الثاني 

 .  وال تكون إصابة الخير في العيد إال لمن أدرك يومه، أصابه خير

                                     
 ).٣/٥٦(وحاشية الشرواني ) ٢/١١٧(وحاشية الشبراملسي ) ٢/١٠٥(حاشية الجمل : انظر) ١(
) ١/٢٥٥(ومجمع األنهر  ) ١/١٤٢(وحاشية الشرنباللي   ) ١/٣٦٧(والنهر الفائق   ) ٢/٢٧٧(البحر الرائق   : انظر) ٢(

 . فقد ذكروا التهنئة في أعمال يوم العيد) ١/٢٥٥(والدر المنتقى 
ذكـر خـالف المالكيـة فـي قـول الرجـل ألخيـه يـوم العيـد تقبـل اهللا منـا               ) ٢/٢٨٧(ففي المدخل البن الحاج     ) ٣(

 ). ١/٣٢٢(الفواكه الدواني : عيد، وانظرفالظاهر أنهم يرون أن وقت التهنئة يبدأ يوم ال. ومنك
وقيَّده بعض الحنابلة بمـا بعـد الفـراغ مـن خطبـة العيـد،               ). ٥/٣٨١(والشرح الكبير   ) ٣/٢٩٤(المغني  :  انظر )٤(

ــي اإلنـــصاف   ــا فـ ــز  ) ٥/٣٨١(كمـ ــتح الملـــك العزيـ ــاع  ) ٢/٤٩٢(وفـ ــى  ) ٣/٤١٩(وكـــشاف القنـ ــة المنتهـ وغايـ
 .مع مطالب أولي النهى) ١/٨٠٥(

 ).٣/٥٦(وحاشية الشرواني ) ١/٣١٠(حاشية الشرقاوي : ظران) ٥(
 .انظر هذه اآلثار في الدليل الثاني للقول األول في المبحث األول) ٦(
 ).يوم (٤٨٥ومعجم لغة الفقهاء ص) ٣/٧٣(الفتوحات الربانية :  انظر)٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 :أدلة القول الثاني
ــدليل األول امع أن فــي كــلٍ مــن التكبيــر    بجــ، )١(القيــاس علــى التكبيــر فــي العيــدين   :ال

  . )٣( فيكون ابتداء وقت التهنئة كابتداء وقت التكبير، )٢(والتهنئة إظهاراً للشعيرة
 أو قبلــه بيــوم فــال بــأس  ،  أن النــاس إذا اعتــادوا التهنئــة بالعيــد فــي ليلتــه :الــدليل الثــاني

 وما كان مـن  ،   وقتها  وكذا في ابتداء   ،  ؛ ألن األصل في التهنئة أنها من قبيل العادات        )٤(بذلك
 .  وال يحتاج إلى دليل خاص على جوازه، العادات فاألصل فيه الجواز

 وهو حاصل بالتهنئـة  ، )٥( أن المقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور      :الدليل الثالث 
 .  أو قبله بيوم، يوم العيد أو في ليلته

 كل يوم أنه تابع لليلـة التـي          يمكن أن يُستدل لهذا القول بأن األصل في        :الدليل الرابع 
 واهللا ،  فتعطـى ليلـة العيـد حكمـه فـي التهنئـة      ،  فيكـون يـوم العيـد تابعـاً لليلـة العيـد           ،  )٦(قبله
 . أعلم

 :الترجيح
 فـيمكن حمـل أدلـة القـول         ،   أنه ال تعارض بين أدلة القولين      – واهللا أعلم    –الذي يترجح   

 أي مــن طلــوع الفجــر؛ ألن هــذا هــو  ، عيــداألول علــى أن األفــضل أن تكــون التهنئــة فــي يــوم ال 
 ،  إذ كانـت تهنئـتهم فـي يـوم العيـد     ، الظاهر من اآلثار الواردة عن الصحابة رضـي اهللا عـنهم     

 فـإذا  ، وأما أدلة القول الثاني فتحمل على الجواز؛ ألن التهنئـة يرجـع فيهـا إلـى عـادات النـاس             
 . ذلكاعتادوا التهنئة قبل العيد بيوم أو في ليلته فال بأس ب

                                     
 ).٣/٥٦(وحاشية الشرواني ) ١/٣١٠(حاشية الشرقاوي : انظر) ١(
 التودد وإظهار السرور، وهـو      – أي التهنئة    –والمقصود منها   ): (٢/٥٢٢(في حاشية الروض    قال ابن قاسم    ) ٢(

 ).في العيدين شعار الدين
هــذا الــدليل مبنــي علــى ابتــداء وقــت التكبيــر فــي العيــدين عنــد الــشافعية؛ ألنهــم هــم الــذين اســتدلوا بهــذا   ) ٣(

لـشمس ليلـة العيـد، وأول وقـت التكبيـر      الدليل، وأول وقت التكبير المطلق في الفطر عندهم مـن غـروب ا   
مــع مغنــي ) ٤٦٩، ١/٤٦٨(منهــاج الطــالبين : انظــر. المقيــد فــي األضــحى مــن فجــر يــوم عرفــة علــى المعتمــد  

 ).٤٦٠ -١/٤٥٨(وحاشية قليوبي ) ٤٦٩، ١/٤٦٨(المحتاج، ومغني المحتاج 
 ).٣/٥٦(حاشية الشرواني : انظر) ٤(
 ).٣/٥٦(حاشية الشرواني : انظر) ٥(
 ). ٣/٥١٣(والفتوحات اإللهية ) ١/٤٦٥(البحر المحيط ألبي حيان : انظر. وهو قول الجمهور) ٦(



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٦٢

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 المبحث الخامس
 التهنئة بالعيد في أيام التشريق واأليام التي تلي يومعيد الفطر

 .  ولم أجد لغيرهم كالماً فيها، نصَّ فقهاء الشافعية على هذه المسألة

أنهــا ال تطلــب فــي " فــي يــوم العيــد:"ويؤخــذ مــن قولــه): (١٢٠٤: ت(قــال ســليمان الجمــل 

 وال ،  لكن جرت عادة الناس بالتهنئة في هذه األيام ،  أيام التشريق وما بعد يوم عيد الفطر      

 . )١()مانع منه؛ ألن المقصود منه التودد وإظهار السرور

اآلثار الواردة عن الـصحابة رضـي اهللا عـنهم فـي التهنئـة بالعيـد نجـد أنهـا تـنص            وبتأمل

هر فعــل  فهـذا هـو األصـل أن التهنئــة يُـستحب اإلتيـان بهـا يـوم العيـد؛ لظـا         ، علـى يـوم العيـد   

:  لعمــوم قولــه تعــالى،  ولمــا فــي ذلــك مــن المــسارعة إلــى الخيــر ، الــصحابة رضــي اهللا عــنهم

I } |H ]وقوله سبحانه  ]٤٨:المائدة  :IF E D C B H 
 فتكـون مـن الخيـرات التـي         ،   وقـد تقـدم تـرجيح اسـتحباب التهنئـة بالعيـد            ]١٣٣:آل عمران [

 . يُستحب المبادرة بها

م التشريق واأليـام التـي تلـي يـوم عيـد الفطـر فهـي جـائزة؛ لمـا           أيا أما التهنئة بالعيد في   

 :يلي

 فإنهـا حينئـذ تجـوز فـي     ، لَمَّا كان األصل في التهنئة أنها من العادات ال مـن العبـادات         -١

 . أيام التشريق وما يلي يوم الفطر إذا اعتاد الناس ذلك

: ضـي اهللا عنـه قــال  ر) ٥٨: ت( لمـا روى عقبـة بـن عـامر     ، أن أيـام التـشريق أيـام عيـد    -٢

وهـى أيـام    ،  يوم عرفة ويوم النحر وأيام التـشريق عيـدُنا أهـل اإلسـالم            : (قال رسول اهللا    

 .  فتُلحَق أيام التشريق بيوم األضحى في التهنئة؛ لكونها أيام عيد)٢()أكل وشرب

                                     
 ).٣/٥٦(وحاشية الشرواني ) ٢/١١٧(حاشية الشبراملسي : وانظر أيضاً) ٢/١٠٥(حاشية الجمل ) ١(
) ٧٧٣:(أخرجـــه الترمـــذى، كتـــاب الـــصوم، بـــاب مـــا جـــاء فـــي كراهيـــة الـــصوم فـــي أيـــام التـــشريق، بـــرقم   )٢(

هــذا حــديث صــحيح علــى   :وقــال ) ١٥٨٦(بــرقم ) ١/٦٠٠(حــديث حــسن صــحيح، وأخرجــه الحــاكم    :الوقــ
 .وهو كما قاال): ٤/١٣١(وقال األلبانى فى اإلرواء . شرط مسلم ولم يخرجاه ،ووافقه الذهبى



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 لمـن اشـتغل فـي يـوم العيـد      ، أن الحاجة قد تدعو إلى التهنئة بالعيد بعد يومه األول    -٣

 . ضحية أو بأعمال الحج أو غيرهاباأل

 وهــذا حاصــل  ، )١(أن المقــصود مــن التهنئــة فــي هــذه األيــام التــودد وإظهــار الــسرور     -٤

 . بالتهئنة يوم العيد وما بعده

 واألصــل ، )٢(أنــه ال يُعلــم وُرود مــا يمنــع التهنئــة أيــام التــشريق ومــا بعــد يــوم الفطــر    -٥

 . واهللا أعلم، الجواز

 

@     @     @ 

 

                                     
 ).٣/٥٦(وحاشية الشرواني ) ٢/١١٧(حاشية الشبراملسي : وانظر أيضاً) ٢/١٠٥(حاشية الجمل : انظر) ١(
 ).٣/٥٦(وحاشية الشرواني ) ٢/١١٧(حاشية الشبراملسي : وانظر أيضاً) ٢/١٠٥(حاشية الجمل : انظر) ٢(



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٦٤

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 مبحث السادسال
 المصافحـة والمعانقة عند التهنئةبالعيـد

 :وفيه مطلبان

 المطلب األول
 . المصافحة عند التهنئة بالعيد

 بــن عــازب   البــراءلمــا روى، )٢(عنــد كــل لقــاء مــستحبة بإجمــاع العلمــاء     )١(المــصافحة

لْتَقِيَـانِ فَيَتَـصَافَحَانِ إِالَّ   مَـا مِـنْ مُـسْلِمَيْنِ يَ      :( قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ      : قَالَ رضي اهللا عنهما  ) ٧٢:ت(

 . )٣()غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

 فقـد اختلــف فيهـا الفقهــاء علـى أربعــة    ، وأمـا خــصوص المـصافحة عنــد التهنئـة بالعيــد   

 ومنهم من قيدها بما بعـد الفـراغ مـن    ،  إال أن منهم من أطلق المصافحة مع التهنئة       ،  أقوال

  . صالة العيد

 ، )٥(والحنابلـة ،  )٤( وهـذا قـول الحنفيـة      ،  جواز المصافحة عنـد التهنئـة بالعيـد       :ل األول القو

 . )٦(من المالكية) ٧٩٠: ت(والشاطبي 

                                     
: انظـر . األخذ باليد، وهي مفاعلة من إلصاق صُفح الكف بصُفح الكف وإقبال الوجه على الوجـه              : المصافحة) ١(

 ).صفح) (٧/٣٥٦(ولسان العرب ) صفح (٥٦٩مقاييس اللغة ص
) المــصافحة ســنة عنــد التالقــي لألحاديــث الــصحيحة وإجمــاع األئمــة ): (٤/٥١٥(لمجمــوع قــال النــووي فــي ا) ٢(

والعظـيم آبـادي فـي عـون     ) ١١/٦٥(وهذا اإلجماع الذي حكاه النووي نقله بعده الحافظ ابن حجر في الفتح  
علماء، المصافحة حسنة عند عامة ال): (٩/٤٤(وقال ابن بطال في شرح البخاري       . وأقرَّاه) ١٤/٨١(المعبود  

بـدائع  : وانظـر . وأقـرَّه ) ١١/٦٥(وكالم ابـن بطـال نقلـه الحـافظ فـي الفـتح              ). وقد استحبها مالك بعد كراهة    
 ).٤/٢٩٨(الصنائع 

والترمــذي، أبــواب االســتيذان واآلداب، ) ٥٢٠١(أخرجـه أبــو داود، أبــواب الــسالم، بــاب فـي المــصافحة، بــرقم   ) ٣(
وأحمـد  )٣٧٠٣(ن ماجه، كتاب األدب، بـاب المـصافحة، بـرقم         واب) ٢٧٢٧(باب ما جاء في المصافحة، برقم       

والبيهقي في الـسنن الكبـرى، كتـاب النكـاح، بـاب مـا جـاء فـي مـصافحة الرجـل            )١٨٥٤٧(برقم  ) ٣٠/٥١٧(
وقـال األلبـاني فـي السلـسلة الـصحيحة بـرقم        . حـديث حـسن غريـب     : وقال الترمـذي  )١٣٥٧١(الرجل، برقم   

بالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشاهده صحيح، أو على األقل حسن كما        و: (بعد أن أَوْرَد طُرُقه   ): ٥٢٥(
 ).قال الترمذي

 ).١/٢٥٥(ومجمع األنهر ) ١/١٤٢(حاشية الشرنباللي :  انظر)٤(
 ).١/٢٨٠(والملخص الفقهي ) ٢/٥٢٢(حاشية ابن قاسم على الروض :  انظر)٥(
 .٢٧٥فتاوى اإلمام الشاطبي ص: انظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 . )١(وهو قواللشافعية، استحباب المصافحة عند التهنئة بالعيد: القول الثاني

 وهـذا  ، ولـى أن المصافحة عند التهنئة بعد الفراغ من صالة العيد تركهـا أ    : القول الثالث 

 . )٢(المالكي)٧٣٧: ت(مقتضى كالم ابن الحاج 

 وقال به أبو الطيـب العظـيم        ،  أن المصافحة بعد صالة العيد بدعة محدثة      : القول الرابع 

 . )٣() ١٣٢٩: ت(آبادي 

 وكذا  ،   والمرأةُ المرأةَ  ،   فيصافح الرجلُ الرجلَ   ،  ويُشترط في المصافحة اتحاد الجنس    

 أما مصافحة الرجل للمـرأة األجنبيـة عنـه فحـرام فـي العيـد                ،  ساءمصافحة المحارم من الن   

 . )٤( وكذا من يُخشى من مصافحته الفتنة كاألمر الحسن، وغيره

                                     
وحاشـــية ) ١/٤٢٩(وحاشـــية البيجـــوري علـــى شـــرح ابـــن قاســـم   ) ٣١١، ١/٣١٠(رقاوي حاشـــية الـــش: انظـــر) ١(

لكن صرَّح ابـن حجـر الهيتمـي مـن الـشافعية بأنهـا ال تـسن إذا لـم يحـصل تالقـي، وهـذا                         ) ٣/٥٦(الشرواني  
 وَسُـئِلْت مـا حُكْـمُ     : (قـال الهيتمـي   ): (٤/٢٤٥(أقل أحواله أنـه يـرى اإلباحـة، ففـي الفتـاوى الفقهيـة الكبـرى                 

رَاوِيحِ وَكَـذَلِكَ بَعْـدَ صَـلَاةِ الْعِيـدِ ومـا                    الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ التَّدْرِيسِ وفي لَيَالِي رَمَضَانَ بَعْدَ الدُّعَاءِ عَقِـبَ الْـوِتْرِ وَالتـَّ
تْ عليـه صَـرَائِحُ الـسُّنَّةِ وَصـَ                  هُ     الْأَرْحَامُ وَكَيْفَ كَيْفِيَّةُ صِلَتِهِمْ فَأَجَبْت بِقَـوْلِي الـذي دَلـَّ وَوِيُّ وَغَيْـرُهُ أَنـَّ رَّحَ بِـهِ النـَّ

ــوُ       ــمَّهُمَا نَحْ ــأَنْ ضَ ــدْ ذلــك بِ ــآخَرَ وَحَيْــثُ لــم يُوجَ ــا أَنْ يُــصَافِحَ الْ ــلٍّ مِنْهُمَ ــنَّ لِكُ ــيْنِ سُ ــاقٍ بــين اثْنَ حَيْــثُ وُجِــدَ تَلَ
لُ عَقِبَ الـصَّلَاةِ وَلَـوْ يـوم الْعِيـدِ أو الـدَّرْسِ أو      مَجْلِسٍ ولم يَتَفَرَّقَا لَا تُسَنُّ سَوَاءٌ في ذلك الْمُصَافَحَةِ التي تُفْعَ  

ا                غَيْرِهِمَا بَلْ مَتَى وُجِدَ مِنْهُمَا تَلَاقٍ وَلَوْ بِحَيْلُولَةِ شَيْءٍ بين اثْنَيْنِ بِحَيْثُ يَقْطَـعُ أَحَـدُهُمَا عـن الْـآخَرِ سُـنَّتْ وَإِلـَّ
رِ سُنَّةٌ كما ذَكَـرَهُ بَعْـضُ أَئِمَّتِنَـا وَاسْـتَدَلَّ لـه وَلَـا يَلْـزَمُ مـن نَـدْبِهَا نَـدْبُ           لم تُسَنَّ نعم التَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ وَالشُّهُو   

 ).الْمُصَافَحَةِ فيها وَإِنْ لم يُوجَدْ شَرْطُهَا السَّابِقُ
وأما المصافحة فإنها وضـعت فـي الـشرع عنـد لقـاء المـؤمن ألخيـه،        ): (٢/٢٨٨(قال ابن الحاج في المدخل   ) ٢(

في العيدين على ما اعتـاده بعـضهم عنـد الفـراغ مـن الـصالة يتـصافحون فـال أعرفـه، لكـن قـال الـشيخ             وأما  
اإلمام أبو عبد اهللا بن النعمان رحمه اهللا أنه أدرك بمدينة فاس والعلماء العاملون بعلمهم بها متـوافرون                

قل عن السلف فيـا حبـذا   أنهم كانوا إذا فرغوا من صالة العيد صافح بعضهم بعضاً، فإن كان يساعده الن 
 ).وإن لم ينقل عنهم فتركه أولى

وكذا المصافحة والمعانقة بعد صالة العيـدين مـن البـدع المذمومـة          ): (١٤/٨٢(حيث قال في عون المعبود      )٣(
 ). المخالفة للشرع

) ١/٤٢٩(وحاشية البيجوري على شـرح ابـن قاسـم    ) ١/٣١١(وحاشية الشرقاوي  ) ١١/٦٥(فتح الباري   : انظر) ٤(
 ).٢/٥٢٢(وحاشية ابن قاسم على الروض 



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٦٦

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 :دليل القول األول
 ،  فهم يفعلونهـا علـى وجـه العـادة     ،  أن المصافحة عند التهنئة بالعيد مما اعتاده الناس       

 .  فتكون على أصل اإلباحة، )٢(هي من الشرع وال يُعلَم فيها ن، )١(ال على وجه العبادة

ومما يُستأنس به لهذا القول إقرار بعض العلماء العاملين للمصافحة عند التهنئة بعد             

 ومـــن ذلـــك مـــا قالـــه العالمـــة ابـــن الحـــاج ،  مـــن غيـــر نكيـــر مـــنهم، الفـــراغ مـــن صـــالة العيـــد

 رحمـه اهللا    -)٣(ن النعمـان  قال الشيخ اإلمام أبو عبـد اهللا بـ        : (- رحمه اهللا تعالى     –)٧٣٧:ت(

 أنه أدرك بمدينة فاس والعلماء العاملون بعلمهم بهـا متـوافرون أنهـم كـانوا إذا فرغـوا               -

 . )٤()من صالة العيد صافح بعضهم بعضاً

عنـدما سـئل عـن      : - رحمـه اهللا تعـالى       –)١٣٤٩: ت(وقال الشيخ سليمان بن سـحمان       

 :.  .  بعضهم علـى بعـض      وسالم ،  ة بالمصلى معانقة الناس بعضهم بعضاً يوم العيد بعد الصال       

 ،  وفـي البيــوت ،  مـن الــسالم فـي العيــدين فـي المــصلى   ،  فهـذه العـادة التــي يفعلهـا النــاس   .  . (

 فلــو ،  وال ينكرونهــا علــيهم،  وفــي وقــتهم، )٥(كــانوا يفعلونهــا عنــد أئمــة أهــل هــذه الــدعوة 

 ، كــر ذلــك بعــضهم أو كلهــم كــان هــذا الــصنيع مــن البــدع المنكــرة المحدثــة فــي الــدين ألن  

 . )٦() ال من البدع المحدثة في العبادات، فدلنا على أن هذا من العادات

                                     
فتــوى للــشيخ ســليمان بــن ســحمان، وحاشــية ابــن قاســم علــى الــروض         ) ٧/٢٣٣(الــدرر الــسنية  : انظــر) ١(

)٢/٥٢٢ .( 
، أو مـن فعـل الـصحابة رضـي اهللا        لم أقف في المصافحة عند التهنئة بالعيد على شـيء مرفـوع إلـى النبـي                  )٢(

الــدرر : انظـر . – رحمـه اهللا تعـالى   –ذلـك قـال الـشيخ سـليمان بـن سـحمان       عـنهم، بنفـي وال إثبـات، وبنحـو     
وأمــا فــي العيــدين علــى مــا اعتــاده ): (٢/٢٨٨(وتقــدم قريبــاً قــول ابــن الحــاج فــي المــدخل ) ٧/٢٣٣(الــسنية 

 . ال أعرفه مأثوراً عن السلف– واهللا أعلم –ومراده ) بعضهم عند الفراغ من الصالة يتصافحون فال أعرفه
وكـان عارفـا بمـذهب    ،  قـدم األسـكندرية شـاباً   ،أبو عبد اهللا محمد بن موسى بـن النعمـان التلمـساني           : وه) ٣(

 .هــ ٦٨٣ سـنة   تـوفي فـي رمـضان   ، علـى الحنابلـة   أشـعريا منحرفـاً   ، راسخ القدم فـي العبـادة والنـسك        ،مالك
 ).١٥١، ٤/١٥٠(ومرآة الجنان ) ٦٧١، ٧/٦٧٠(شذرات الذهب : انظر. ودفن بالقرافة

 ).٢/٢٨٨(المدخل  )٤(
 .يعني أئمة الدعوة النجدية، أتباع اإلمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اهللا تعالى) ٥(
 ).٢٣٤، ٧/٢٣٣(الدرر السنية ) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 :دليل القول الثاني
أن المصافحة عند التهنئة بالعيد يقترن بها من المصالح ما يجعلها مستحبة ال مباحـة               

 فيـــصافح  وربمـــا التقـــى المتهـــاجران، )١( كتقويـــة المحبـــة والمـــودة بـــين المـــسلمين ، فقـــط

 وال شك أن هذا كله منـدوب إليـه فـي      ،   أو تَخِفُّ  ،   فتنقطع المهاجرة بينهما   ،  بعضهم بعضاً 

 . )٢(الشرع

 بــأن المــصافحة عنــد التقــاء المتهــاجرين خــارج محــل النــزاع؛ ألنهــا  ويمكــن مناقــشته

 ،  والبحث في المصافحة ألجـل التهنئـة بخـصوصها   ،  ال ألجل التهنئة   ،  مشروعة ألجل اللقاء  

 . وأما المصافحة عند اللقاء فهي مستحبة باإلجماع كما تقدم

 :دليل القول الثالث
 ، أن المصافحة عند التهنئة بعد الفراغ من صالة العيد لم يُنقل فيها شيء عن الـسلف       

 . )٣(فكان تركها أولى من فعلها

  فهـي إمـا أن تكـون علـى وجـه       ،   بأن المصافحة هنا ال تخلو من أمرين       ويمكن مناقشته 

 وإال كانــت ،  فالبــد لهــا حينئــذٍ مــن دليــل بخــصوصها مــن الــسنة أو مــن فعــل الــسلف ، التعبــد

 فـال تحتـاج إلـى نقـل عـن الـسلف لجوازهـا؛               ،   وإمـا أن تكـون علـى وجهالعـادة         ،  بدعة محدثة 

 فتكـون   ،   وقد تقدم قريبا أنه ال يُعلم ورود نهي عنها         ،  وإنما يُشترط عدم ورود النهي عنها     

 .  وصار القول بأن تركها أولى ال وجه له، باحاتحينئذٍ من الم

 والعبادة البد لهـا مـن دليـل مـن     ،  بأن المصافحة عبادة   ويمكن أن يستدل للقول الرابع    

 فيكــون فعلهــا حينئــذٍ  ،  وال يعــرف دليــل لمــشروعية المــصافحة بعــد صــالة العيــد   ، الــشرع

 . بدعة محدثة

                                     
 .٤٩فتاوى صالة العيدين البن جبرين ص: انظر) ١(
 .فتوى للشيخ سليمان بن سحمان) ٧/٢٣٤(الدرر السنية : انظر) ٢(
 ).٢/٢٨٨(مدخل البن الحاج ال: انظر) ٣(



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٦٨

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 بـل قـد تفعـل علـى     ، ادة مطلقـاً  بعدم التسليم بكون المـصافحة عبـ  ويمكن مناقشته 

 فــإذا فعلهــا النـاس علــى وجــه العـادة لــم يلــزم   ،  وقــد تفعـل علــى وجــه العـادة  ، وجـه العبــادة 

 . لجوازها ورود الدليل على ذلك

 :الترجيح
 أن المــصافحة عنــد التهنئــة بالعيــد ال تخلــو مــن أن تكــون    – واهللا أعلــم –الــذي يظهــر  

انت التهنئة عنـد اللقـاء فالمـصافحة حينئـذٍ سـنة مجمـع        فإن ك، التهنئة عند اللقاء أو بعده  

 كمـا لـو التقـى    ،  وإن كانـت المـصافحة بعـداللقاء   ،  ال ألجل التهنئـة  ،  عليها؛ ألجل اللقاء ذاته   

 وبعــد الفــراغ مــن الــصالة أو  ،  ثــم صــلَّيَا صــالة العيــد معــاً ،  وصــافحه، بأخيــه قبــل صــالة العيــد 

 وهي التـي  ،  ال ألجل اللقيا، لمصافحة حينئذٍ ألجل التهنئة فا ،  الخطبة هنأه بالعيد مصافحاً له    

 فـإن كـان     ،  )١( واألقرب فيها أنها ترجـع إلـى مـا اعتـاده النـاس             ،  ينبغي أن تكون محل البحث    

 فمـا   ،  هذا من عـاداتهم فهـو مبـاح لهـم؛ ألن المـصافحة قـد تكـون عبـادة وقـد تكـون عـادة                        

 فهـي  ، رن بالمـصافحة والحـال هـذه مـصلحة     لكـن إن اقتـ  ،  اعتاده الناس منها فـال حـرج فيـه        

 .  واهللا أعلم،  وإن اقترن بها مفسدة حَرُمت ألجل المفسدة، مستحبة ألجل المصلحة

 المطلب الثاني
 المعانقة عند التهنئة بالعيد

 عمومــاً؛ ألن هــذه المــسألة )٢(ال بــد قبــل بحــث هــذه المــسألة مــن بيــان حكــم المعانقــة  

 :ا فسوف أقسم هذا المطلب إلى المسألتين اآلتيتين ولذ، محل البحث متفرعة عنها

                                     
ينبغي التَّنَبُّه هنا إلى أن المصافحة بعد صالة العيد أو الخطبة ليست ألجل الصالة، وإنمـا هـي ألجـل التهنئـة،                  ) ١(

فال يَرِد هنا ما قرره بعض العلماء من بدعية التزام المصافحة بعد الصلوات، إذ هذه المصافحة التي حُكـم             
ا، فافترقــا، يوضــح ذلــك أنــه لــو صــلى الفريــضة وبجــواره رجــل لــم يــره منــذ مــدة ببــدعيتها ألجــل الــصالة ذاتهــ

طويلة، فلما سلم من الصالة صافحة، فال يقال حينئذٍ ببدعيـة هـذه المـصافحة؛ ألنهـا ليـست ألجـل الـصالة،           
 .وإنما ألجل تحية هذا الغائب، واهللا أعلم

الـصحاح  : انظـر . عل يده علـى عُنقـه، وضـمه إلـى نفـسه           عانَقَه إذا ج  : بمعنى الضم وااللتزام، يقال   : المعانقة) ٢(
: عانقــة معانقــة وعناقــاً: وفــي لــسان العــرب) العُنُــق( مــادة ٤٣٢والمــصباح المنيــر ص) عنــق(مــادة ) ٢/١١٦٣(

 ).عنق(مادة ) ٩/٤٣٠. (التزمه فأدنى عنقه من عنقه
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 :حكم المعانقة عند اللقاء: المسألة األولى
 :اختلف الفقهاء في حكم المعانقة عند اللقاء على أربعة أقوال

كــأن يكــون ،  إذا لــم يكونــا فــي إزار واحــد، يجــوز للرجــل معانقــة الرجــل: القــول األول

 فإن كانـا فـي إزار    ،  على الصحيح من مذهب الحنفية     ،  على كل واحد منهما قميص أو جُبَّة      

يجـوز ولـو كانـا      ) ١٨٢: ت( وعند أبي يوسـف      ،   وهو المذهب عند الحنفية    ،  واحد فهو مكروه  

 . )١(في إزار واحد

ــل الرجـــل   : القـــول الثـــاني   ، )١٧٩: ت( وهـــو قـــول اإلمـــام مالـــك    ، تكـــره معانقـــة الرجـ

 . )٢(والمشهور من مذهب المالكية

،  أو عند تَباعُد لقـاءٍ عُرفـاً       ،  تسن معانقة الرجل للرجل القادم من السفر      :ثالقول الثال 

 . )٣( وهذا مذهب الشافعية، وتُكره لغير ذلك

 . )٤( وهذا مذهب الحنابلة، تباح معانقة الرجلِ الرجلَ: القول الرابع

  إذ ،  أن هذا الحكم في المعانقة في غير األمرد الحسن الوجـه          ) ٦٧٦: ت(وذكر النووي   

 وال يــستثنى مــن ذلــك إال الوالــدين   ،  ومعانقتــه قريبــة مــن تقبيلــه  ، يحــرم تقبيلــه بكــل حــال  

 . )٥(ونحوهما من المحارم على سبيل الشفقة

الكراهــة والجــواز : ولمــا كانــت األقــوال فــي هــذه المــسألة ال تخــرج عــن ثالثــة أحكــام  

 : لذا فسأُورد األدلة بناءً على ذلك، واالستحباب

                                     
مــع االختيــار، ) ٤/١٥٧(والمختــار مــع نــصب الرايــة، ) ١٥٤ -٦/١٥٢(والهدايــة ) ٤/٢٩٨(بــدائع الــصنائع : انظــر) ١(

 ). ٤/١٥٧(واالختيار 
ــر)٢( ــان والتحــــصيل  :  انظــ ــاني  ) ١٨/٢٠٦(و ) ١٧/٨٨(البيــ ــة الطالــــب الربــ ــصغير  ) ٤/٣٩٥(وكفايــ والــــشرح الــ

)٤/٧٦٠( 
 ).٧/٢٠٨(وحاشية الشرواني ) ٣/١٨٢(ومغني المحتاج ) ٤/٥١٦(المجموع : انظر) ٣(
ـده فــي   ) ١/٩٤٣(ومطالــب أولــي النهــى   ) ٤/٢٦٤(اف القنــاع وكــش ) ٢/٣٧٧(اآلداب الــشرعية  : انظــر) ٤( وقيـَّ

وتبــاح المعانقــة وتقبيــل اليــد والــرأس تــدينا وإكرامــا واحترامــا مــع أمــن الــشهوة،  : (اآلداب الــشرعية بقولــه
 ).وظاهر هذا عدم إباحته ألمر الدنيا، واختاره بعض الشافعية، والكراهة أولى

 ).٤/٥١٦(المجموع : انظر) ٥(
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 :أدلة الكراهة
 : لدليل األولا

 الرجـل منـا     ،  يـا رسـول اهللا    :  قـال رجـل    : قـال  رضي اهللا عنه  ) ٩٣: ت (عن أنس بن مالك   

فيأخــذ بيــده : قــال،  ال:ه؟ قــاللُــقبِّه ويُلتزمُــفيَ: قــال،  ال: أخــاه أو صــديقه أينحنــي لــه؟ قــالىيلقــ

 . )١()ويصافحه؟ قال نعم

 بـأن يعتنقـه     ،  ديقه عند اللقاء   نهى الرجل عن التزام أخيه أو ص       أن النبي   : وجه الداللة 

 .  وأقل أحوال النهي الكراهة، )٢(ويضمه إلى نفسه

ــزام فــي هــذا الحــديث ال يــصح      ويمكــن مناقــشته   ــأن النهــي عــن االلت ــيِّن فــي   ، ب  كمــا بُ

 . تخريجه

ــة         ــا محمــول علــى المعانقــة فــي حال وعلــى التــسليم بــصحته فقــد نوقــشبأن النهــي هن

 ، )٣( أما إذا كـان القـصد منهـا المبـرة واإلكـرام فـال تكـره                ،  التجرد إذ هي مظنة إثارة الشهوة     

 . جمعاً بين هذا الحديثواألحاديث واآلثار الواردة في ذلك

 :الدليل الثاني
 :فــذكر منهــا.  .  .  عَــنْ عَــشْرَةٍنَهَــى رَسُــولُ اللَّــهِ : عــن أبــي ريحانــه رضــي اهللا عنهقــال

 . )٤( ومُكَامَعَة الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، ارٍمُكَامَعَةالرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَ

                                     
وابـن ماجـه، كتـاب    ) ٢٧٢٨(جه الترمذي، أبواب االستيذان واآلداب، باب مـا جـاء فـي المـصافحة، بـرقم         أخر) ١(

والبيهقـــي فــي الـــسنن الكبـــرى،  ) ٢٠/٣٤٠) (١٣٠٤٤(وأحمــد بـــرقم  ) ٣٧٠٢(األدب، بــاب المـــصافحة، بـــرقم  
، كلهــم مــن واللفــظ للترمــذي) ١٣٥٧٣(، بــرقم . . .كتــاب النكــاح، بــاب مــا جــاء فــي معانقــة الرجــل الرجــل   

تفرد به حنظلة السدوسي، وقد كـان اخـتلط، تركـه يحيـى             : (طريق حنظلة السدوسي، قال البيهقي بعده     
وضعفه أيضاً اإلمام أحمد، وذكر أنه يروي عن أنس رضي اهللا عنه أحاديث مناكير منهـا      ) القطان الختالطه 

وحـسنه األلبـاني    . حـديث حـسن   : والحديث قال عنه الترمذي   ) ٣/٢٤١(الجرح والتعديل   : انظر. هذا الحديث 
رحمـه  –لكن كل المتابعات التي ذكرها الـشيخ األلبـاني         ) ٢٥٠-١/٢٤٨(في السلسلة الصحيحة بمتابعاته     

. بالــضعف) االلتــزام( لــيس فــي ألفاظهــا ذِكــرٌ لاللتــزام أو المعانقــة، ولهــذا حكــم علــى جملــة      –اهللا تعــالى 
 ). ٦/٣٠٥(الصحيحة : وانظر

 ).٧/٤٢٦(ذي تحفة األحو: انظر) ٢(
 ).٤/١٥٧(واالختيار ) ٤/٢٩٩(بدائع الصنائع : انظر) ٣(
والنـسائي، كتـاب   ) ٤٠٤٣(أي من كره لبس الحرير، بـرقم       . أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب من كرهه       ) ٤(

وابـن أبـي شـيبة بـرقم     ) ٤٤٢ -٢٨/٤٤٠) (١٧٢٠٨(و ) ١٧٢٠٩(وأحمـد بـرقم   ) ٥٠٩١(الزينة، باب النتف، برقم  
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 ، )١( والمــراد بهــا المعانقــة ،  نهــى عــن مكامعــة الرجــل الرجــل  أن النبــي : وجــه الداللــة

 . وأقل أحوال النهي الكراهة

أن يـضاجع الرجـل     : ( بـل هـي    ،  بعدم التسليم بـأن المكامعـة بمعنـى المعانقـة         ونوقش

 فدل على أن   ،  )٣( هذا هو حاصل كالم أهل اللغة      ،  )٢() ال حاجز بينهما   ،  دصاحبه في ثوب واح   

 كمــا أن ،  إذ المــضاجعة قــد يكــون معهــا معانقــة وقــد ال يكــون ، المــضاجعة غيــر المعانقــة

 والكـالم هنـا فـي المعانقـة     ،   وقد تكون فـي غيرهـا      ،  المعانقة قد تكون في حال المضاجعة     

 . )٤(ضاجعة ال المعانقة عند الم، عند اللقاء

 : الدليل الثالث
ــرْوَ عــن النبــي    ولــم يفعلهــا الــصحابة ،  إال مــع جعفــر رضــي اهللا عنــه أن المعانقــة لــم تُ

 . )٥(رضي اهللا عنهم بعده

 إنَّ مَالِكًا رَأَى أَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ        :قَدْ يُقَالُ : (مُوجِّهاً هذا الدليل  )١٢٤١: ت(قال الصاوي 

 . )٦()لِهَاعَلَى عَدَمِ فِعْ

 فقد وردت فيها عدة آثـار عـن الـصحابة رضـي             ،  بعدم التسليم بذلك  ويمكن مناقشته 

 .  كما سيأتي إن شاء اهللا تعالى، اهللا عنهم

ــا عمـــل أهـــل المدينـــة  ــا  ، وأمـ  والجمهـــور علـــى عـــدم  ،  فهـــو مـــن األدلـــة المختلـــف فيهـ

 . )٧(االحتجاج به

                                                                                   
والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى، كتــاب صــالة الخــوف، بــاب مــا ينهــى عــن المركــب، بــرقم     ) ٤/٤٣) (١٧٥٩١(
 ). ٦٥٣٩(السلسلة الضعيفة برقم : وانظر. صحيح لغيره: وقال محققو المسند) ٦١٢١(

 .مع نصب الراية) ٦/١٥٤(الهداية : انظر) ١(
 ).كمع) (٤/٢٠٠(النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٢(
 ).الكِمْع (٩٨١والقاموس ص) كعم) (٣/١٥٧(والفائق ) كمع) (٢/٩٨٥(الصحاح : انظر) ٣(
 ).٦٣، ١٠/٦٢(تكملة فتح القدير : انظر) ٤(
 ).٤/٣٩٥(وكفاية الطالب الرباني ) ١٨/٢٠٦(البيان والتحصيل : انظر) ٥(
 ).٤/٧٦١(حاشية الصاوي ) ٦(
، ونثــر الــورود علــى مراقــي ١٤٩الفحــول صوإرشــاد )  ومــا بعــدها٤/٤٨٣(البحــر المحــيط للزركــشي : انظــر) ٧(

 ).٢/٤٣١(السعود 
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 : الدليل الرابع
 أو  ،   إذ ال تكون فـي الغالـب إال لـوداع          ،  نفس في كل وقت   مما تنفر عنها ال   (أن المعانقة   

 . )١() أو مع األهل أو ما أشبه ذلك، من طول اشتياق لغيبة

 :أدلة الجواز
 :الدليل األول

رضـي اهللا عنـه مـن الحبـشة ضـمَّه           ) ٨: ت(لمـا قـدم جعفـر       : قـال ) ١٠٤: ت(عن الشعبي   

 أو قــدوم ،  فـتح خيبـر  ، يهمـا أنـا أشـد فرحــاً   مــا أدري بأ: ( وقـال ،  وقبَّـل مـا بــين عينيـه   ، النبـي  

 . )٢()جعفر

 وأدنـى درجـات     ،   لجعفر رضـي اهللا عنـه      أن في هذا الحديث معانقة النبي       : وجه الداللة 

 . )٣(اإلباحةفعله 

 :ونوقش من وجهين
 . )٤(أنه محمول على ما قبل النهي:األول

 ، اج إلـى العلـم بالتـأريخ       يحتـ  ،   بأن حمل هذا الحديث على ما قبل النهي        ويمكن الجواب 

 . وإال كانت دعوى ال دليل عليها

احـتج بمـا جـاء عـن الـصحابة رضـي اهللا عـنهم فـي المعانقـة          ) ٣٢١: ت(بل إن الطحاوي  

 قــد فهــؤالء أصـحاب رســول اهللا  : ( فقــال،  هــو المتقـدم علـى أن النهــي الــوارد عـن النبــي   

                                     
 ).٣٩٦، ٤/٣٩٥(كفاية الطالب الرباني : وانظر) ١٨/٢٠٦(البيان والتحصيل ) ١(
) ٣٢١٩٦(وابن أبـي شـيبة بـرقم    ) ٥٢٠٩(أخرجه أبو داود، أبواب السالم، باب في قبلة ما بين العينين، برقم       ) ٢(

والبيهقي فـي الـسنن الكبـرى، كتـاب النكـاح، بـاب مـا         ) ٤/٢٨١(ثار  والطحاوي في شرح معاني اآل    ) ٦/٣٨٤(
كلهـم مـن طريـق الـشعبي، واللفـظ للبيهقـي، وقـال البيهقـي                ) ١٣٥٨٠(جاء في قبلة ما بين العينين، بـرقم         

مــن طريــق ) ٢٢/١٠٠(و ) ٢/١٠٨) (١٤٧٠(وأخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر بــرقم . هــذا مرســل: بعــده
إسـناد  : عن إسناد الطبرانـي ) ٦/٣٣٥( أبيه، وقال األلباني في السلسلة الصحيحة        عون بن أبي جحيفة عن    

 ).٢٦٥٧(وانظر الصحيحة برقم . جيد
 ).٤/٢٨٩(بدائع الصنائع : انظر) ٣(
 ).٤/١٥٧(واالختيار ) ٦/١٥٤(الهداية : انظر) ٤(
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 مـن إباحـة المعانقـة متـأخر     هللا وى عـن رسـول ا    فـدل ذلـك علـى أن مـا رُ          ،  كانوا يتعـانقون  

 . )١()عما روى عنه من النهي عن ذلك

 . )٢( ال يعم غيره، رضي اهللا عنه خاص به) ٨: ت( لجعفر أن معانقة النبي :الثاني

 بـل الحـديثعام فـي كـل مَـن كانـت حالـه كحـال         ،  بعدم التسليم بالخصوصية  وأُجيب

 ومــن ادعاهــافال بــد لــه مــن دليــل علــى  ،  والخــصوصية خــالف األصــل، )٣(جعفــر رضــي اهللا عنــه

 . )٤(ذلك

 :الدليل الثاني
  هـــل كـــان رســـول اهللا   :رضـــي اهللا عنـــه ) ٣٢: ت( ســـأل أبـــا ذر  زةنَـــ مـــن عَ رجـــالًأن

 ولـم أكـن فـي    ،  ذات يوم وبعث إليَّ،  ما لقيته قط إال صافحني   : قال ؟يصافحكم إذا لقيتموه  

 فكانـت تلـك   ،  فـالتزمني ، هـو علـى سـريره    فأتيتـه و  ،  خبرت أنه أرسـل لـي      فلما جئت أُ   ،  أهلي

 . )٥(أجود وأجود

 .  أيضاً بأنه حديث ضعيف كما بُيِّن ذلك في تخريجهويمكن مناقشته

 ولـم يـداوم   ،  فَعَل ذلـك مـرة    وعلى فرض صحته فقد نوقش بأن الحديث يحتمل أنه          

 . )٦(عليه

                                     
 ).٤/٢٨٢(شرح معاني اآلثار ) ١(
 ).١٧/٨٨(البيان والتحصيل : انظر) ٢(
 ).١٧/٨٨(البيان والتحصيل :  انظر)٣(
 ).٢/٣٨٧(اآلداب الشرعية : انظر) ٤(
) ٣٧٩، ٣٥/٣٧٨) (٢١٤٧٦(وأحمـد بـرقم   ) ٥٢٠٣(أخرجه أبو داود، أبواب السالم، باب في المعانقة، برقم     ) ٥(

) ١٣٥٧٢(، بــرقم . . .والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى، كتــاب النكـاح، بـاب مـا جـاء فــي معانقـة الرجـل الرجـل            
عـن أيـوب بنبـشير، أو       )١/٣٨٠) (٤٧٥( هذا الرجل المبهم من عنزة، وأخرجه الطيالسي بـرقم           كلهم عن 

 فـذكره، وقـال البخـاري فـي التـاريخ      رجل آخر عن قاضي أهل مصر، أو قاص شك أبو بشر، أنه قـال ألبـي ذر        
نـزة،  سكت عنه، وفي سنده رجل من ع    : (وقال ابن التركماني في الجوهر النقي     . مرسل): ١/٤٠٩(الكبير  

 .)٤٦٨٣(وضعف إسناده األلباني في تحقيق المشكاةبرقم ) وهو مجهول
 ).١٨/٢٠٦(البيان والتحصيل : انظر) ٦(
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 ولـو مـرة   –ته  على فرض صـح – في هذا الحديث      عن ذلك بأن فِعْلَه      ويمكن الجواب 

 ويؤيـده فِعْـل الـصحابة رضـي اهللا عـنهم كمـا سـيأتي إن شـاء            ،  واحدة كافٍ في االقتداء به    

 . اهللا تعالى

 : الدليل الثالث
 ،  المدينــة)٨: ت (م زيــد بــن حارثــةدِقَــ:  قالــت- رضــي اهللا عنهــا -) ٥٨:ت (عــن عائــشة

ــ يَ، )١(ريانــاًعُهللا  فقــام إليــه رســول ا،  فأتــاه فقــرع البــاب،  فــي بيتــيورســول اهللا   ،  ثوبــهرُّجُ

 . )٢(هلَبَّه وقَقَنَتَ فاعْ، ه وال بعدهلَبْ قَرياناًواهللا ما رأيته عُ

 .  بأنه حديث ضعيف كما بُيِّن ذلك في تخريجهويمكن مناقشته

 : الدليل الرابع
بـو   حـين جـاءه هـو وأ    التـزم النبـي   –رضـي اهللا عنـه   ) ٣٧: ت(أن أبا الهيثم بن التَّيِّهان      

 . )٣( في حديث طويل، رضي اهللا عنهما) ٢٣: ت(وعمر ) ١٣: ت(بكر 

  وأقرَّه النبـي     ،   حين جاءه   عانق النبي    - رضي اهللا عنه     -أن أبا الهيثم    : وجه الداللة 

 .  فدل على جواز المعانقة في الحضر،  قادماً من سفر ولم يكن النبي ، على ذلك

 ، ففيه جـواز المعانقـة فـي الحـضر    : (-ه اهللا تعالى  رحم-) ١٤٢٠: ت(قال الشيخ األلباني  

 . )٤()ولعله عند غلبة الشوق

                                     
 كان ساتراً ما بين سُـرَّته وركبتـه، ولكـن سـقط رداؤه مـن      تريد أنه ): (٥/١٣٥( قال الزيداني في المفاتيح    )١(

 ).٧/٤٣٤(وذي تحفة األح: وانظر) عاتقه، وكان ما فوق سُرَّته عرياناً
والطحاوي فـي   ) ٢٧٣٢(أخرجه الترمذي، أبواب االستيذان واآلداب، باب ما جاء في المعانقة والقُبلة، برقم             ) ٢(

 ال نعرفـه مـن حـديث الزهـري إال مـن هـذا       حـديث حـسن غريـب،   : وقال الترمـذي  ) ٤/٢٨١(شرح معاني اآلثار    
 ).١/٢٥١(السلسلة الصحيحة : انظر. وذكر األلباني أنه حديث معلول ال تقوم بمثله حجه. الوجه

والحــاكم فــي ) ٢٣٦٩(، بــرقم أخرجــه الترمــذي، أبــواب الزهــد، بــاب مــا جــاء فــي معيــشة أصــحاب النبــي    ) ٣(
ــرقم   ــال) ١٤٦، ٤/١٤٥) (٧١٧٨(المـــستدرك، بـ ــناد علـــى شـــرط الـــشيخين، ولـــم    : وقـ حـــديث صـــحيح اإلسـ

، وأخرجـه مـسلم، كتـاب األشـربة،     ٧٩ل صووافقه الذهبي، وصححه األلباني في مختصر الشمائ      . يخرجاه
 .بدون جملة االلتزام) ٢٠٣٨(برقم . . .باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 

 .٧٩مختصر الشمائل المحمدية ص) ٤(
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 :الدليل الخامس
 : ومن ذلك، اآلثار الواردة عن الصحابة رضي اهللا عنهم في المعانقة

 ،  إذا تالقــوا تــصافحواكــان أصــحاب النبــي : رضــي اهللا عنــه قــال) ٩٣: ت(عــن أنــس -١

 . )١(وإذا قدموا من سفر تعانقوا

 لمَّا رَحَـل إلـى عبـد اهللا بـن أُنـيس      - رضي اهللا عنهما   -)٧٤: ت(أن جابر بن عبد اهللا      -٢

:  قـال جـابر رضـي اهللا عنـه         ،   فـي طلـب حـديث عـن رسـول اهللا             - رضي اهللا عنه     -)٥٤: ت(

 . )٢( فاعتنقني واعتنقته، فخرج يطأ ثوبه

 فقال )٣٤:ت (ا سلمان م علين دِقَ:  قالت   - رضي اهللا عنها     –)٨١: ت (عن أم الدرداء  -٣

 . )٣( فلما رآه اعتنقه،  فأتاه.  في المسجد: قلت؟أين أخي

أن المعانقـة قـد ثبتـت مـن فعـل الـصحابة رضـي اهللا عـنهم             : وجه الداللة من هذه اآلثـار     

 . فتكون جائزة على أقل األحوال

 بأن المعانقة الحاصلة مـن الـصحابة رضـي اهللا عـنهم فـي هـذه اآلثـار                   ويمكن مناقشته 

 .  ال مطلقاً، نما هي للقادم من السفرإ

                                     
لم يرو هذا الحديث عـن شـعبة   :(وقال الطبراني) ١/٣٧) (٩٧(أخرجه الطبراني في المعجم األوسط برقم       ) ١(

رواه ): (٨/٧٥(وقـــال الهيثمـــي فـــي مجمـــع الزوائـــد )  تفـــرد بـــه يحيـــى الجعفـــي،سالم بـــن حـــربإال عبـــد الـــ
إســناد ): ٦/٣٠٣(وقــال األلبــاني فــي السلــسلة الــصحيحة  ) الطبرانــي فــي األوســط، ورجالــه رجــال الــصحيح 

ا والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، بـاب مـ   ) ٤/٢٨١(وأخرج الطحاوي في شرح معاني اآلثار       . جيد
ــوا عـــن الـــشعبي أن أصـــحاب النبـــي ) ١٣٥٧٥(بـــرقم . . .جـــاء فـــي معانقـــة الرجـــل الرجـــل    ــانوا إذا التقـ كـ

، ٢/٣٧٩(قال ابـن مفلـح فـي اآلداب الـشرعية      . وهذا لفظ الطحاوي  . تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا     
 .بسند صحيح): ١/٢٥٢(وقال عنه األلباني في السلسلة الصحيحة . إسناد جيد): ٣٨٠

والحـاكم فـي المـستدرك     )٩٧٠(والبخاري في األدب المفـرد بـرقم        )٢٥/٤٣١) (١٦٠٤٢(أخرجه أحمد برقم    ) ٢(
ووافقــه الــذهبي، وقــال األلبــاني فــي . صــحيح اإلســناد ولــم يخرجــاه: وقــال الحــاكم) ٢/٤٧٥) (٣٦٣٨(بــرقم 

 .بسند حسن): ٦/٣٠٣(الصحيحة 
إسـناده  ): ٦/٣٠٤(ل األلباني في السلسلة الـصحيحة  وقا) ٤/٢٨١(أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار       ) ٣(

 .حسن
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 :دليل االستحباب للقادم من السفر
 عنـد قـدوم جعفـر رضـي         يمكن أن يُستدل لهذا القول بأن المعانقة ثبتت عـن النبـي             

وكذا كانت من هدي الصحابة رضي اهللا عنهم عند قدوم أحدهم مـن  ، )١(اهللا عنه منالسفر  

 وأمـا  ، قـاس عليـه المعانقـة عنـد تباعـد اللقـاء عرفـاً             ويُ ،   فكانت سـنة ألجـل ذلـك       ،  )٢(السفر

 . المعانقة فيما سوى ذلك فتكره؛ لورود النهي عنها

 ألبي الهيثم بن التيهان في الحـضر         بأن المعانقة ثبتت بإقرار النبي       ويمكن مناقشته 

م  وأمـا النهـي عـن المعانقـة فلـ     ،  فدل ذلك على جوازها في غير الـسفر وتباعـد اللقـاء       ،  أيضاً

 . يثبت كما تقدم

 :الترجيح
 القول باستحباب المعانقة للقادم من السفر؛ لثبوت ذلـك عـن   – واهللا أعلم  –الراجح  

ــي  ــه مــن هــدي الــصحابة رضــي اهللا     ، رضــي اهللا عنــه ) ٨: ت( فــي حــديث جعفــر   النب  ولكون

مـن   فمـا اعتـاده النـاس        ،   وأما معانقة غير القادم من السفر فمرده إلى عادة النـاس           ،  عنهم

 ويؤيـده  ،  ونحو ذلك،  والتهنئة،  وغلبة الشوق،  كالمعانقة لطول غيبة   ،  المعانقة فهو مباح  

 وهـذا محمـول منـه علـى شـدة      ، حـين عانقـه فـي الحـضر    ) ٣٧: ت( ألبي الهيـثم    إقرار النبي   

 لكـن ال تُجعـل      ،   وأما النهي عـن المعانقـة فلـم يثبـت كمـا تقـدم              ،   أو مزيد اإلكرام   ،  الشوق

 وال صـحابته  ،  دائمة عند كل لقاء كالمصافحة؛ ألن ذلك لم يكن من هدي النبي  المعانقة

 . رضي اهللا عنهم

وللــشيخ ابــن  ) ٥١٦: ت(ولتمــام الفائــدة أُورِد نقلــين مهمــين فــي شــرح الــسنة للبغــوي     

 :رحمهما اهللا تعالى) ١٤٢١: ت(عثيمين 
 فمـا كـان علـى وجـه      ،فأما المكروه من المعانقـة والتقبيـل   : (شرح السنة للبغوي   ففي

 ،  وعنـد القـدوم مـن الـسفر      ،   فعنـد التوديـع    ،   فأما المـأذون فيـه     ،  الحضر ق والتعظيم وفي  لَالمَ

                                     
 .انظر الدليل األول للجواز) ١(
 .انظر الدليل الخامس للجواز) ٢(
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 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 ولكـن اليـدوالرأس     ،  اللفمبِّقـَ ل  فال يُ   بَّن قَ  ومَ .  وشدة الحب في اهللا    ،  وطول العهد بالصاحب  
 فـإن  ، وجبه كـل أحـد    وال يـست  ،   ألنـه يكثـر      ؛ وإنما كره ذلك فـي الحـضر فيمـايرى           ،  والجبهة

 وظنــوا أنــه قــد قــصر    ،  وجــد عليــه الــذين تــركهم    ، فعلــه الرجــل ببعــضالناس دون بعــض    
 . )١() وتمام التحية المصافحة، بحقوقهموآثر عليهم

وهي مـن األمـور التـي    : (وقال الشيخ ابن عثيمين في جواب سؤال عن حكم المعانقة   
 وقد اعتـاد النـاس اليـوم أنهـم     ، ل وإال فال عَفْة فلتُ ب مودَّ لْ إذا كان فيها جَ    ،  رفتبع فيها العُ  يُ

 فهي من األمور    ،   ويتعانقون أيضاً عند الوداع في األسفار      ،  يتعانقون عند اللقاء بعد األسفار    
 . )٢()التي تكون حسب العادة

 وإال ، وال يخفـــى أن القـــول بجـــواز المعانقـــة أو اســـتحبابها مقيَّـــد بـــأَمْن حـــصول الفتنـــة 
 .  واهللا أعلم ،فيُمنع منها

 :حكم المعانقة عند التهنئة بالعيد: المسألة الثانية
 :حاصل ما وقفت عليه من كالم الفقهاء في المعانقة عند التهنئة بالعيد قوالن

 وهــذا قــول أبــي الطيــب ، أن المعانقــة عنــد التهنئــة بعــد صــالة العيــد بدعــة: القــول األول
وأمـا المعانقـة فقـد    : (بقولـه ) ٧٣٧: ت(ابن الحـاج   ومنعها أيضاً  ،  )٣()١٣٢٩: ت(العظيم آبادي   

 وأما في العيـد لمـن هـو      ،   أعني عند اللقاء من غيبة كانت      ،  كرهها مالك وأجازها ابن عيينة    
 . )٤()حاضر معك فال
 وهــذا ،  إذا كانــت علــى وجــه العــادة، جــواز المعانقــة عنــد التهنئــة بالعيــد: القــول الثــاني

 ، )٦()١٤٣٠:ت( والـشيخ عبـد اهللا بـن جبـرين     ، )٥()١٣٤٩ :ت(قول الشيخ سليمان بن سحمان   
 . )٧()١٤٢١: ت(وهو مقتضى قول الشيخ ابن عثيمين 

                                     
 ).١٢/٢٩٣(شرح السنة للبغوي ) ١(
 ).١٣/٣٧(اللقاء الشهري ) ٢(
 المذمومـة  وكذا المصافحة والمعانقة بعد صالة العيدين مـن البـدع   ): (١٤/٨٢(حيث قال في عون المعبود      ) ٣(

 .ولم يتعقبه بشيء) ٧/٤٢٧(ونقل كالمه هذا المباركفوري في تحفة األحوذي ) المخالفة للشرع
 ).٢/٢٨٨(المدخل ) ٤(
 ).٧/٢٣٣(الدرر السنية : انظر) ٥(
وال بأس بالمعانقة والمصافحة لكـل مـن لقيـه مـن إخوانـه وأصـدقائه وأقاربـه؛        : ( حيث قال رحمه اهللا تعالى    )٦(

فتــاوى صــالة العيــدين البــن )باً فــي إثبــات المـودة والمحبــة مــن المــسلمين بعــضهم لـبعض  ليكـون ذلــك ســب 
 .٤٩جبرين ص

فقد تقدم النقل عنه قريباً أن المعانقـة يُرجـع فيهـا إلـى عـادة النـاس، ومتـى كـان فيهـا جلـب مـودة فإنهـا                    ) ٧(
 .تفعل، وهذا متحقق في المعانقة عند التهنئة بالعيد، واهللا أعلم
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 بــأن المعانقــة عنــد التهنئــة بعــد صــالة العيــد تُعــد مــن  للقــول األول ويمكــن أن يُــستدل
 .  فتكون بدعة محدثة، العبادات التي ال دليل عليها من الشرع

ــسَلَّم      بــأن هــذه الم ويمكــن مناقــشته  عانقــة إن كانــت علــى وجــه العبــادة والقُربــة فيُ
 لكن واقع الناس أنهم ال يتعانقون عنـد        ،  حينئذٍ بأنها بدعة؛ لعدم الدليل على مشروعيتها      

 إذ؛ المعانقـة ليـست      ،   بـل يفعلـون ذلـك علـى وجـه العـادة            ،  التهنئة بالعيد على وجـه العبـادة      
 وإذا كــان ، وقــد تفعــل علــى وجــه العــادة  ،  بــل قــد تفعــل علــى وجــه العبــادة ، عبــادة محــضة

 ،  حتـى يـدل دليـل علـى منعهـا          ،  الناس يفعلونها على وجه العادة فاألصل في العادات الجـواز         
 . وال يُشترط لجوازها وجود الدليل

أن الظاهر من حال الناس عند المعانقة في العيـد أنهـم يتعـانقون         : ودليل القول الثاني  
 . )١( والعادات األصل فيها الجواز، العبادة ال على وجه، على وجه العادة

وقد ترجح في المسألة السابقة أن المعانقة لغير القادم من السفر يرجع فيها إلى مـا                
 فإنها ممـا اعتـاده   ،  ومنه المعانقة عند التهنئة بالعيد  ،   فما اعتادوه فهو مباح    ،  اعتاده الناس 

 . الناس فتكون مباحة
 :الترجيح

 .  ومناقشة دليل القول األول، ني؛ لما تقدم من االستدالل لهالراجح القول الثا
كما أن المعانقة عند التهنئة بالعيد وإن كانت بعد صالة العيد فال يظهر فيهـا مـا يـؤثر                   

 ال أنــه يعــانِق ، علــى الحكــم؛ ألن الظــاهر مــن حــال المعــانِق أنــه يعــانِق ألجــل التهنئــة ذاتهــا   
 . )٢(ألجل الصالة

 لكــن إن ترتــب علــى فعلهــا  ، تهنئــة بالعيــد مباحــة مــن حيــث األصــل  فالمعانقــة عنــد ال
 .  واهللا أعلم،  وإن ترتب عليها مفسدة كانت ممنوعة، مصلحة فإنها تكون مشروعة

                                     
فــي – رحمــه اهللا تعــالى  -فتــوى للــشيخ ســليمان بــن ســحمان، حيــث قــال     ) ٧/٢٣٣(لــدرر الــسنية  ا: انظــر) ١(

: جواب سؤال عن حكم المعانقة يوم العيد بعد الصالة في المـصلى وسـالم النـاس بعـضهم علـى بعـض                
، الظاهر أن ما يفعله الناس اليوم ال يفعلونـه علـى وجـه القربـة والعبـادة فيكـون ذلـك مـن البـدع فـي الـدين                 (

 ). وإنما يفعلونه فيما يظهر لي على سبيل العادة، والعادات ال مدخل لها في العبادات
 ).٢( حاشية رقم ٤٥انظر ما تقدم ص) ٢(
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 المبحث السابع
 التهنئة بالعيد عبرالوسائل الحديثة

اعتاد كثير من الناس في هذا العصر أن يهنئ بعضهم بعضاً بالعيد عن طريق وسـائل                

 ،  أو بإرسـال بطاقـة معايـدة     ،   أو عـن طريـق الفـاكس       ،   كاالتصال بالهـاتف   ،  تصال الحديثة اال

 أو بوسـائل التواصـل االجتمـاعي    ، أو رسالة عن طريق الهاتف الجـوال أو البريـد اإللكترونـي           

 والقنــوات ،  وكــذا فــي بــرامج التهنئــة بالعيــد فــي اإلذاعــة والتلفزيــون       ، كــالواتس والتــويتر 

 . الفضائية

صل أن حكم التهنئة بالعيد بهذه الوسائل هو حكم التهنئة عـن طريـق المقابلـة              واأل

 فيكـون ابتـداء التهنئـة    ،  وقد تقدم ترجيح القول باستحباب ابتداء التهنئة بالعيـد     ،  وال فرق 

 . )١(بهذه الوسائل مستحباً أيضاً

ــد بعــدم      اقترانهــا والقــول باســتحباب التهنئــة بالعيــد عبــر هــذه الوســائل الحديثــة مُقيَّ

ــات  ــة ، بـــشيء مـــن المحرمـ ــضوابط    ،  وإال كانـــت محرمـ ــبطها بالـ ــد مـــن ضـ ــان ال بـ ــذا كـ  ولهـ

 : ومن هذه الضوابط، الشرعية؛ لتبقى على أصل المشروعية

مــن تــشبه : ( لقــول النبــي ، أال يكــون فــي التهنئــة بهــذه الوســائل تــشبه بالكفــار  -١

 صـفة يخـتص بهـا الكفـار فـي         فال يجوز أن تكون بطاقة المعايـدة علـى         )٢()بقوم فهو منهم  

 أو تكـــون العبــارات المكتوبـــة أو المــتلفظ بهـــا فــي التهنئـــة بالعيــد مـــشابهة     ، معايــداتهم 

 . لعباراتهم في التهنئة التي يختصون بها عن المسلمين

                                     
وال شك أن مثـل هـذه   : (٥١ في فتاوى صالة العيدين ص- رحمه اهللا تعالى  -قال الشيخ عبد اهللا بن جبرين       )١(

تاد الناس عليه بينهم وبين أقاربهم وأصدقائهم، فال مانع من المعايدات وإرسال بطاقة التهنئة أمرٌ قد اع  
 ).ذلك

مـن  ) ٩/١٢٦) (٥١١٥(وأحمـد بـرقم     ) ٤٠٢٤( أخرجه أبـو داود، كتـاب اللبـاس، بـاب فـي لـبس الـشهرة، بـرقم                    )٢(
) ١/٢٤٠(حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، وساق شيخ اإلسالم ابن تيمية في اقتضاء الصراط المـستقيم                 

 . وهذا إسناد جيد: داود، ثم قالإسناد أبي 
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 ،  واألغــاني الخاصــة بتهــاني العيــد، أال تكــون التهنئــة بالعيــد مــصحوبة بالموســيقى -٢

 بالعيـد فـي اإلذاعـة والتلفزيونوالقنـوات الفـضائية وغيرهـا؛            كما هو الحال في بـرامج التهنئـة       

وقــد تظــافرت األدلــة مــن الكتــاب والــسنة وآثــار الــصحابة رضــي اهللا عــنهم علــى تحــريم            

 بـل حكـى بعـض العلمـاء اإلجمـاع علـى       ، )١(والغناء المـصحوب بـاآلالت الغنائيـة   ،  الموسيقى

 . )٢(تحريمه

 كمـا فـي   ،  شـيد الموصـوفة بأنهـا إسـالمية       أال تكون التهنئة بالعيـد مـصحوبة باألنا        -٣

حقيقة هذا النشيد هـو التغنـي بالـشعر         برامج التهنئة بالعيد في بعض القنوات الفضائية؛ إذ         

 ومــا كــان كــذلك فإنــه يعــد مــن    ،  والترقيــق للــصوت ،  والــنغم المــوزون ، باأللحــان المطربــة 

ك قصد التقـرب بهـذا النـشيد     فإذا انضم إلى ذل،  ولو كان بدون آالت غنائية ،  الغناء المحرم 

  . )٣( وجعله من وسائل الدعوة إلى اهللا عز وجل صار من البدع المحدثة، إلى اهللا تعالى

 ، أال تظهر النساء في برامج التهنئة بالعيد فـي القنـوات الفـضائية أو غيرهـا مطلقـاً             -٤

نـــت  ويـــشتد التحـــريم إذا كا، فظهورهـــا مقدِّمـــة لهـــذه البـــرامج أو مـــشاركة فيهـــا حـــرام 

 بــل الواجــب ، وتحــرم المــشاركة فــي هــذه البــرامج بالتهنئــة  ، متبرجــة ومختلطــة بالرجــال 

 . مقاطعتها والتحذير من مشاهدتها

 أو ،  كمــا فــي بطاقــات المعايــدة، أال تكــون التهنئــة مــصحوبة بــصور ذوات األرواح -٥

 أو   سـواء أكانـت مـصورة بالكـاميرا آلدمـي          ،  في رسائل وسائل االتصال االجتماعي ونحوها     

 فكل ذلك محرم على الراجح من أقـوال أهـل   ،  أو من الصور الخيالية  ،   أو مرسومة  ،  حيوان

 . )٤( وإذا كانت الصور للنساء صار التحريم أشد،  خاصة مع عدم الحاجة إليها، العلم

                                     
 .نزهة األسماع في مسألة السماع، وتحريم آالت الطرب:  انظر في حكم الغناء وآالته)١(
 .٦٩، ٢٠نزهة األسماع ص: انظر) ٢(
وأخــرى للــشيخ صــالح ) ١٣/١٧٥(فتــوى للــشيخ ابــن عثيمــين فــي مجمــوع فتــاواه  : انظــر فــي حكــم النــشيد) ٣(

 -١٣٦، وحكـم ممارسـة الفـن ص       ١٨١وتحريم آالت الطـرب ص    ) ١٣٠،  ١/١٢٩(ة  اإلجابات المهم  الفوزان في 
 .، وبحث حكم النشيد اإلسالمي، دراسة تأصيلية فقهية١٥٧

الجـواب المفيـد فـي حكـم التـصوير، وأحكـام التـصوير فـي         : انظر في تـصوير ذوات األرواح الرسـائل اآلتيـة       ) ٤(
 .  الفقه اإلسالمي، وصناعة الصورة باليد
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ــة بــصوت المــرأة األجنبيــة    -٦ ــد    ، أال تكــون التهنئ ــة بالعي  كمــشاركة المــرأة بالتهنئ

 وهـذا محـرم عليهـا؛ ألن    ، ئة باألعياد في القنوات الفـضائية ونحوهـا   بصوتها عبر برامج التهن   

ظهور صوت المرأة للرجل األجنبي محرم على القول الـراجح؛ خـشية االفتتـان بهـا إال عنـد        

 فكيـف بظهـور صـوتها فـي وسـائل اإلعـالم؟             ،   فيجوز لها محادثتـه حينئـذٍ بقـدرها        ،  الحاجة

 . ن غير حاجة تدعو إلى ذلك م، بحيث يسمعها الجم الغفير من الرجال

وكذا تهنئة الشاب للفتاة األجنبية من قرابته أو غيرهـا بالعيـد عبـر الهـاتف أو تهنئتهـا       

 . )١( فيُمنع سداً للذريعة،  فإن هذا مما تُخشى فيه الفتنة، له

وكــذا يقــال فــي تهنئــة الرجــل للمــرأة األجنبيــة بالمكاتبــة عبــر رســائل الجــوال والبريــد 

 .  فينهى عنه سدا للذريعة،  فإنه ال حاجة تقتضيه، نحوهمااإللكتروني و

 فهـذه يجـوز تهنئتهـا    ، ويُستثنى مما تقدم تهنئة الرجل للمرأة العجوز التي ال تُـشتهى         

 تخريجــاً علــى جــواز ســالم الرجــل علــى المــرأة العجــوز؛   ، عــن طريــق الهــاتف أو بالمكاتبــة 

 .  واهللا أعلم، )٢(النتفاء خوف الفتنة

االســتحباب (كـال القـولين   إجابـة المهنِّــئ عبـر هـذه الوسـائل فقــد تقـدم أن      أمـا حكـم   

ــة أن تكــون مــستحبة   ، فــي أدلتهمــا قــوة  ) والوجــوب  ويتعــين القــول  ،  وأقــل أحــوال اإلجاب

 كحــصول القطيعــة  ، بوجــوب اإلجابــة إذا غلــب علــى الظــن ترتــب المفــسدة علــى تركهــا     

 . والشحناء بين المسلمين

                                     
، وعمــدة ١٠٢وشــرح العمــدة البــن تيميــة، كتــاب الــصالة ص  ) ٣/٣٩٣(األم :  فــي حكــم صــوت المــرأة انظــر) ١(

األحمــد، تقــديم وتعليــق  . وصــوت المــرأة، بحــث فقهــي، د  ) ٨٨، ٢/٨٧(ومواهــب الجليــل  ) ٩/٢٤٥(القــاري 
  مـن هـذا  ٥٤الشيخ صـالح بـن فـوزان الفـوزان، ويـرى الـشيخ الفـوزان حفظـه اهللا تعـالى كمـا فـي تعليقـه ص             

وممـا يـدل    : ( منـه  ٥٠البحث تحريم مشاركة المرأة الصوتية في البرامج اإلعالمية بـال حاجـة، وقـال فـي ص                
 أنـه لـم يـرد قـط أن المـرأة تخطـب أو       – يعني القول بأن رفـع صـوت المـرأة عـورة     –على رجحان هذا القول  

 ).تؤذن، وال تؤم الرجال في الصالة، فيكون مثله وأشد منه وسائل اإلعالم
ومغنـي  ) ٢/٣٤٩(والتفريـع  ) ٢/٣٧٤(رد المحتـار  : انظـر . وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  ) ٢(

 ). ١/٩٣٩(ومطالب أولي النهى ) ٤/٢٨٢(المحتاج 
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 الشابة أو الكبيـرة التـي تُـشتهى أو هنأتـه مـشافهة أو كتابـة لـم        وإذا هنأ الرجل المرأة  

 تخريجـاً علـى تحـريم    ،  لـم يجـز الجـواب      ،  يجز جواب التهنئة؛ ألنه إذا لم يجز ابتداء التهنئـة         

 فإنــه لمــا حــرُم الــسالم عليهــا حــرُم  ، إجابــة المــرأة الــشابة لــسالم الرجــل األجنبــي عليهــا 

 .  فيمنع سدا للذريعة، نة؛ وألن الجواب مظنة الفت)١(الجواب

 والبريـد   ،   كرسـائل الهـاتف الجـوال      ،  وإذا كانت التهنئـة عبـر وسـائل االتـصال الحديثـة           

 فــال حــرج فــي عــدم ،  بحيــث يــشق عليــه إجابــة الجميــع،  ونحوهــا كثيــرة جــداً، اإللكترونــي

 . إجابتهم جميعاً؛ دفعاً للمشقة

 كتهنئـة الجمعيـات الخيريـة       ،  اريـة وكذا لو كان المُهنِّئ عبر هذه الوسـائل جهـة اعتب          

 .  فقد جرى العرف بعدم إجابة هذه التهاني،  أو الشركات لعمالئها، أو العلمية ألعضائها

 . واهللا أعلم

 

@     @     @ 

 

                                     
 ).٤/٣٤٩(ومغني المحتاج ) ١٤/٢١٣(شرح مسلم للنووي : انظر) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 الخاتمـة
 :بذكر أهم نتائجه أختم هذا البحث

ــة فــي االصــطالح   -١  مــع الــدعاء لــه   ، هــي مواجهــة مــن أصــابه خيــر بالــسرور     : التهنئ

 . ستمتاع بهذا الخيرباال

 لكــن قــد يقتــرن بهــا مــا  ، أن األصــل فــي التهنئــة أنهــا مــن العــادات ال مــن العبــادات  -٢

 .  وقد يقترن بها ما يجعلها منهياً عنها، يجعلها مشروعة

 ولمـا  ، يُستحب االبتداء بالتهنئة بالعيد؛ لثبوت ذلك عن الصحابة رضي اهللا عنهم      -٣

 . فيه من جلب المودة بين المسلمين

 ويتعين القول بوجـوب     ،  ن إجابة التهنئة بالعيد أقل أحوالها أن تكون مستحبة        أ -٤

 كحـصول القطيعـة والـشحناء      ،  اإلجابة إذا غلـب علـى الظـن ترتـب المفـسدة علـى تركهـا               

 . بين المسلمين

األولــى فــي ألفــاظ التهنئــة بالعيــد اإلتيــان بالعبــارة الــواردة عــن الــصحابة رضــي اهللا    -٥

 وأمـا غيرهـا مـن عبـارات التهنئـة التـي يعتادهـا النـاس                 .  منـا ومـنكم    تقبـل اهللا  :  وهي ،  عنهم

 .  إذا لم يكن فيها محظور شرعي، فهي جائزة

 أو في ليلته ،   وأما التهنئة قبل العيد بيوم     ،  األفضل أن تكون التهنئة في يوم العيد       -٦

 . فال بأس بها إذا اعتاد الناس ذلك

 . يام التي تلي يوم عيد الفطر واأل، تجوز التهنئة بالعيد فيأيام التشريق -٧

 ، المصافحة عند التهنئة بالعيـد ال تخلـو مـن أن تكـون التهنئـة عنـد اللقـاء أو بعـده              -٨

 ال  ،  فإن كانت التهنئة عند اللقاء فالمصافحة حينئـذٍ سـنة مُجمَـع عليهـا؛ ألجـل اللقـاء ذاتـه                   

 ، قبــل صــالة العيــد  كمــا لــو التقــى بأخيــه  ،  وإن كانــت المــصافحة بعــد اللقــاء ، ألجــل التهنئــة

 وبعد الفراغ من الصالة أو الخطبة هنـأه بالعيـد مـصافحاً             ،   ثم صلَّيَا صالة العيد معاً     ،  وصافحه

ــه ــا ،  فالمــصافحة حينئــذٍ ألجــل التهنئــة  ، ل  وهــي التــي ينبغــي أن تكــون محــل    ،  ال ألجــل اللقي



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٨٤

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

عـاداتهم فهـو    فـإن كـان هـذا مـن     ،  واألقرب فيها أنهـا ترجـع إلـى مـا اعتـاده النـاس      ،  البحث

 . مباح لهم

 . تجوز المعانقة عند التهنئة بالعيد -٩

التهنئــة بالعيــد عبــر الوســائل الحديثــة كالهــاتف والفــاكس والبريــد اإللكترونــي      -١٠

 مع تقييدها   ،  وبطاقات المعايدة ونحوها كحكم التهنئة عن طريق المقابلة ابتداءً وجواباً         

ــضوابط الــشرعية؛ لتبقــى علــى أصــل المــشروعية     ــضوابط فــي      و، بال ــان هــذه ال قــد تقــدم بي

  . موضعها من البحث

ــصالحات     ــتم ال ــه ت ــذي بنعمت ــه     ، والحمــد هللا ال ــا محمــد وآل ــى نبين  وصــلى واهللا وســلم عل

 . وصحبه أجمعين

 

 

@     @      @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 :المراجـع
 مؤسـسة  ،  وعمـر القيـام  ، شـعيب األرنـؤوط  :  تحقيـق ،  ألبي عبد اهللا محمد بن مفلح، اآلداب الشرعية  -١

 . م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ ،  الطبعة الثالثة، رسالةال

 دار ،  صــادق بــن محمــد البيــضاني.  د،  دراســة حديثيــة فقهيــة اجتماعيــة. أحكــام التهنئــة فــي اإلســالم -٢

 .  الطبعة األولى، اللؤلؤة

 وعليــه تعليقــات ،  لعبــد اهللا بــن محمـود بــن مــودود الموصـلي الحنفــي  ،  االختيــار لتعليــل المختـار االختيـار  -٣

 .  دار الفكر العربي، حمود أبو دقيقةالشيخ م

 . هـ١٤١٦ ،  مكتبة دار االستقامة،  للجيالني،  مع فضل اهللا الصمد،  للبخاري، األدب المفرد -٤

 تحقيــق أبــي مــصعب محمــد  ،  لمحمــد بــن علــي الــشوكاني ، إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق علــم األصــول  -٥

 . م١٩٩٥_ هـ ١٤١٥ ، طبعة السادسة ال،  بيروت لبنان،  مؤسسة الكتب الثقافية، سعيد البدري

 الطبعـة  ،  المكتـب اإلسـالمي  ،  محمد ناصر الدين األلباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       -٦

 . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ ، الثانية

 الطبعــة ،  الريــاض،  دار الــوطن للنــشر،  للــشيخ محمــد بــن عثيمــين ، أســئلة وأجوبــة فــي صــالة العيــدين  -٧

  .هـ١٤١٢ ، األولى

 ضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليـه  ،  زكريا األنصاري الشافعي،  أسنى المطالب شرح روض الطالب     -٨

 . م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ ،  الطبعة األولى،  لبنان- بيروت ،  دار الكتب العلمية،  محمد محمد تامر. د

 بيـت  ، ان اعتنـى بـه حـسان عبـد المنـ       ،   أحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني           ،  اإلصابة في تمييز الصحابة    -٩

 . األفكار الدولية

 ،  الخبـر ،  دار ابـن عفـان  ،  تحقيـق سـليم الهاللـي   ،  ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ،  االعتصام -١٠

 . م١٩٩٢هـ ١٤١٢ ، الطبعة األولى

 . م١٩٩٧ ،  الطبعة الثانية عشرة ،  بيروت لبنان،  دار العلم للماليين،  خير الدين الزركلي، األعالم -١١

 دار ،  تحقيـق وتعليـق عـصام الـدين الـصبابطي     ،   البـن قـيم الجوزيـة      ،  قعين عن رب العالمين   إعالم المو  -١٢

 . م١٩٩٣هـ ١٤١٣ ،  الطبعة األولى،  القاهرة، الحديث

 الطبعـة  ،  بالمدينـة ،   طبعـة الجامعـة اإلسـالمية      ،   سـليمان الـسحيمي    .  د ،  األعياد وأثرها على المسلمين    -١٣

 . هـ١٤٣٢ ، الثانية



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٨٦

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 ناصــر .  تحقيــق د،  لــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة،  المــستقيم لمخالفــة أصــحاب الجحــيماقتــضاء الــصراط -١٤

 . م١٩٩٤هـ ١٤١٤ ،  الطبعة الرابعة،  الرياض،  مكتبة الرشد، العقل

:  انظـر ،  المطبوع مـع البجيرمـي علـى الخطيـب    ،   للخطيب الشربيني  ،  اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع      -١٥

 . البجيرمي على الخطيب

 ،  المنصورة،  دار الوفاء،  رفعت فوزي عبد المطلب.  تحقيق د ،  مام محمد بن إدريس الشافعي     لإل ،  األم -١٦

 . هـ١٤٢٢ ، الطبعة األولى

 ،  لعالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المـرداوي  ،  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف      -١٧

 هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع  ، تركــي عبــد اهللا ال.  تحقيــق د، المطبــوع مــع المقنــع والــشرح الكبيــر 

 . م١٩٩٥هـ ١٤١٥ ،  الطبعة األولى، واإلعالن

 دار الكتب ،  وهو حاشية سليمان البجيرمي الشافعي على اإلقناع للشربيني     ،  البجيرمي على الخطيب   -١٨

 . هـ١٤١٧ ،  الطبعة األولى،  بيروت، العلمية

زكريــا :  ضــبط وتخــريج ،  بــن نجــيم الحنفــي   إلبــراهيم بــن محمــد  ، البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق     -١٩

 . هـ١٤١٨ ،  الطبعة األولى،  بيروت،  دار الكتب العلمية، عميرات

 الطبعـة  ،  بيـروت ،   دار إحيـاء التـراث العربـي       ،   ألبـي حيـان األندلـسي      ،   أو التفـسيرالكبير   ،  البحر المحـيط   -٢٠

 . هـ١٤١١ ، الثانية

ــدين محمــ ، البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه   -٢١  وزارة األوقــاف ، د بــن بهــادر الزركــشي الــشافعي   لبــدر ال

  . م١٩٩٢هـ ١٤١٣ ،  الطبعة الثانية، والشؤون اإلسالمية بالكويت

 تحقيق وتخريج   ،   لعالء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني الحنفي        ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -٢٢

 . م١٩٩٧هـ ١٤١٧ ، لطبعة األولى ا،  بيروت،  مؤسسة التاريخ العربي، محمد عدنان بن ياسين درويش

 ،  الطبعة األولى،  مصر،  دار الهدي النبوي  ،   صالح بن مقبل العصيمي التميمي     .  د ،  بدع نهاية العام وبدايته    -٢٣

 . هـ١٤٣٤

 ،  دار الكتــب العلميــة ،  تحقيــق أيمــن صــالح شــعبان  ،  محمــود بــن أحمــد العينــي  ، البنايــة شــرح الهدايــة  -٢٤

 . م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ ،  الطبعة األولى، بيروت

 دار القلـم  ،  حققه محمـد خيـر رمـضان يوسـف      ،   أبي الفداء زين الدين قاسم بن قُطلوبُغا       ،  تاج التراجم  -٢٥

 . م١٩٩٢هـ ١٤١٣ ،  الطبعة األولى، بدمشق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 الطبعــة ،  مؤســسة الكتــب الثقافيــة ،  تحقيــق مــصطفى عبــد القــادر عطــا  ،  للــسيوطي، تــاريخ الخلفــاء -٢٦

    . هـ١٤١٤ ، األولى

 .  بيروت لبنان،  دار الكتب العلمية،  ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري، خ الكبيرالتاري -٢٧

 المعــروف بــابن ،  للحــافظ أبــي القاســم علــي بــن الحــسن بــن هبــة اهللا الــشافعي ، تــاريخ مدينــة دمــشق -٢٨

 للطباعــة ،  دار الفكــر،  دراســة وتحقيــق محــب الــدين أبــي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي   ، عــساكر

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ، نشر والتوزيعوال

 الطبعــة ،  بيــروت،  دار الكتــب العلميــة،  لمحمــد المبــاركفوري، تحفــة األحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي -٢٩

 . هـ١٤١٠ ، األولى

:  اعتنى به،  المعروف بـ قوَّام السنة    ،   ألبي القاسم إسماعيل بن محمد األصبهاني      ،  الترغيب والترهيب  -٣٠

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ،  الطبعة األولى،  القاهرة،  دار الحديث، أيمن بن صالح بن شعبان

 دار األنــدلس الخــضراء للنــشر ،  جميــل بــن حبيــب اللويحــق ، التــشبه المنهــي عنــه فــي الفقــه اإلســالمي  -٣١

 . م١٩٩٩هـ ١٤١٩ ،  الطبعة األولى،  جدة، والتوزيع

 دار الغـرب  ،  حسن الدهماني. د دراسة وتحقيق ،  ألبي القاسم عبيد اهللا بن الحسين البصري    ،  التفريع -٣٢

 . هـ١٤٠٨ ،  الطبعة األولى،  بيروت، اإلسالمي

 دار ،  تحقيق صغير أحمـد شـاغف الباكـستاني        ،   ألحمد بن علي بن حجر العسقالني      ،  تقريب التهذيب  -٣٣

 . هـ١٤١٦ ،  النشرة األولى، العاصمة

يـه وخـرج أحاديثـه عبـد الـرزاق        علـق عل   ،   شمس الدين أحمد بن قـودر      ،  تكملة فتح القدير البن الهمام     -٣٤

 . م١٩٩٥هـ ١٤١٥ ،  الطبعة األولى،  لبنان– بيروت ،  دار الكتب العلمية، المهدي

ــصلة   -٣٥ ــاب ال ــة لكت ــد اهللا القــضاعي   ، التكمل ــد الــسالم الهــراس   ،  لمحمــد بــن عب  دار الفكــر ،  تحقيــق عب

 .  بواسطة المكتبة الشاملة. هـ١٤١٥ ،  لبنان، للطباعة

 . مستدرك الحاكم:  انظر، مع المستدركالتلخيص للذهبي  -٣٦

 الطبعــة ،  الريــاض،  دار الرايــة،  لمحمــد ناصــر الــدين األلبــاني ، تمــام المنــة فــي التعليــق علــى فقــه الــسنة    -٣٧

 . هـ١٤٠٩ ، الثالثة

 لعبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد          ،  تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس مـن الحـديث             -٣٨

 . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ ،  بيروت،  دار الكتاب العربي، افعي األثريبن عمر الشيباني الش



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٨٨

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 عبـد العزيـز بـن    .  دراسة وتحقيق د،  ألبي عبد اهللا الحسن بن حامد البغدادي الحنبلي،  تهذيب األجوبة  -٣٩

  . م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩ ،  الطبعة الثانية،  طبع الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية، محمد القايدي

 ،  لبنــان– بيــروت ،  دار إحيــاء التــراث العربــي ، ألحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني  ، تهــذيب التهــذيب -٤٠

 . م١٩٩٣هـ ١٤١٣ ، الطبعة الثانية

 النـشرة األولـى   ،  دار العاصـمة ،  مساعد بـن قاسـم الفـالح     .  د .  أ ،  التهنئة في اإلسالم أصولها وأحكامها     -٤١

 . هـ١٤١٦

 المكتبــة ،  ناصــر الميمــان .  تحقيــق د، الــشويكي ألحمــد ، التوضــيح فــي الجمــع بــين المقنــع والتنقــيح      -٤٢

 . المكية

 الطبعـة  ،  الريـاض ،  مكتبـة الرشـد  ،  عبد الكـريم النملـة    .  د ،   شرح الروض المربع   ،  تيسير مسائل الفقه   -٤٣

    . هـ١٤٢٧ ، الثانية

 . هـ١٣٩٣ ،  الطبعة األولى،  مطبوعات دائرة المعارف العثمانية، الثقات لمحمد بن حبان البستي -٤٤

  تحقيـق أحمـد محمـد    ،  ألبي عيسى محمد بـن عيـسى بـن سـورة           ،  الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي     -٤٥

 .  مكة المكرمة،  المكتبة التجارية، شاكر

 تحقيــق عبــد الــرزاق   ،  ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد األنــصاري القرطبــي      ، الجــامع ألحكــام القــرآن   -٤٦

 . م١٩٩٧هـ ١٤١٨ ،  الطبعة األولى،  مكتبة الرشد بالرياض، المهدي

ــرازي    ، الجــرح والتعــديل  -٤٧ ــرحمن ابــن أبــي حــاتم ال ــد ال ــراث العربــي  ،  لعب ــاء الت ــان- بيــروت ،  دار إحي  ،  لبن

 . م١٩٥٢هـ ١٣٧١ ، الطبعة األولى

 ،   اعتنـى بـه عبـد القـادر النـايلي     ،  للحـافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني       ، جزء التهنئة في األعيـاد   -٤٨

 الطبعــة ، دار البــشائر اإلســالمية) ٦٥ -٥٦(ألواخــر بالمــسجد الحــرام  مطبــوع ضــمن لقــاءات العــشر ا 

 . هـ١٤٢٥ ، األولى

 . هـ بواسطة المكتبة الشاملة١٤١٠الجلسات الرمضانية للشيخ ابن عثيمين لعام  -٤٩

 .  تحقيـق د ،  لمحيي الدين عبد القـادر بـن محمـد القرشـي الحنفـي     ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية  -٥٠

 . م١٩٩٣هـ ١٤١٣ ،  الطبعة الثانية،  هجر للطباعة والنشر، مد الحلوعبد الرحمن مح

 . السنن الكبرى:  انظر،  المطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي، الجوهر النقي على سنن البيهقي -٥١

محمـد عبـد   :  ضـبطه وصـححه  ، حاشية البيجـوري علـى شـرح ابـن قاسـم الغـزي علـى مـتن أبـي شـجاع               -٥٢

 . هـ١٤٢٠ ،  الطبعة الثانية،  بيروت، لمية دار الكتب الع، السالم هارون



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 . هـ١٤١٠ ،  الطبعة الرابعة،  لعبد الرحمن بن قاسم، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع -٥٣

 – بيــروت ،  دار إحيــاء التــراث العربــي ، حاشــية ســليمان الجمــل علــى شــرح المــنهج لزكريــا األنــصاري    -٥٤

 . لبنان

 .  على نهاية المحتاج إلـى شـرح المنهـاج للرملـي    ، الشبراملسي ألبي الضياء علي    ،  حاشية الشبراملسي  -٥٥

 .  طبعة قديمة بدون ناشر وال تاريخ. مطبوعة مع نهاية المحتاج

 بـدون ناشـر وال   ،  طبعـة قديمـة  .  الطبعة الثالثة، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير لزكريا األنصاري      -٥٦

 . تاريخ

 علــى الــدرر الحكــام شــرح ، مــار الــشرنباللي الحنفــي ألبــي اإلخــالص حــسن بــن ع، حاشــية الــشرنباللي -٥٧

 .  بال ناشر وال تاريخ،  طبعة قديمة،  لمنال خسرو الحنفي، غرر األحكام

 دار ، حاشية الشرواني وابن قاسـم العبـادي علـى تحفـة المحتـاج بـشرح المنهـاج البـن حجـر الهيتمـي                -٥٨

   . إحياء التراث العربي

 ضـبطه وصـححه محمـد    ،  ألحمد بن محمد الطحطـاوي الخنفـي  ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح   -٥٩

 . م١٩٩٧هـ ١٤١٨ ،  الطبعة األولى،  لبنان،  بيروت،  دار الكتب العلمية، عبد العزيز الخالدي

 دار الكتـب  ،  لشهاب الدين أحمـد بـن أحمـد بـن سـالمة القليـوبي            ،  حاشية القليوبي على كنز الراغبين     -٦٠

 . م١٩٩٧هـ ١٤١٧ ، ى الطبعة األول،  بيروت، العلمية

 تحقيـق  ،  ألبـي زكريـا يحـي بـن شـرف النـووي           ،  خالصة األحكام من مهمـات الـسنن وقواعـد اإلسـالم           -٦١

 .  بواسطة المكتبة الشاملة. هـ١٤١٨ ،  الطبعة األولى،  بيروت،  مؤسسة الرسالة، حسين الجمل

ــدرر الــسنية فــي األجوبــة النجديــة    -٦٢  ، الطبعــة الخامــسة  ،  جمــع عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم    ، ال

 . هـ١٤١٣

رد :  انظـر ،  المطبـوع مـع رد المحتـار   ،   لمحمـد عـالء الـدين الحـصكفي        ،  الدر المختار شرح تنـوير األبـصار       -٦٣

 . المحتار

 . مجمع األنهر:  انظر.  المطبوع مع مجمع األنهر،  لمحمد الحصكفي، الدر المنتقى في شرح المنتقى -٦٤

ــدعاء -٦٥  ،  بيــروت،  دار البــشائر اإلســالمية ، محمــد ســعيد البخــاري  : ق تحقيــ،  ألبــي القاســم الطبرانــي  ، ال

    . هـ١٤٠٧ ، الطبعة األولى

 مكتبـة النهـضة     ،   تحقيق الشيخ حمـاد األنـصاري      ،   لشمس الدين الذهبي   ،  ديوان الضعفاء والمتروكين   -٦٦

  .  الطبعة الثانية، الحديثة بمكة



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٩٠

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 ،  دار الغــرب اإلســالمي، محمــد بــوخبزة تحقيــق ،  لــشهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القرافــي ، الــذخيرة -٦٧

 . م١٩٩٤ ، الطبعة األولى

 ،  الهنـد ،  دار الـدعوة   ،   عبـد الـرحمن الفريـوائي      .  تحقيـق د   ،   محمـد بـن طـاهر المقدسـي        ،  ذخيرة الحفـاظ   -٦٨

 . هـ١٤١٦ ،  الطبعة األولى،  الرياض، ودار السلف

 دراسـة وتحقيـق   ،  الشهير بـابن عابـدين   لمحمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار  -٦٩

 الطبعــة ،  لبنــان - بيــروت ،  دار الكتــب العلميــة ، عــادل عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض  : وتعليــق

 . م١٩٩٤-هـ ١٤١٥األولى 

 أعــدها ،  المــالكي الزرقــاني بــن عبــد البــاقي محمــدل،  والتعزيــة واإلصــالح بــين النــاس رســالة فــي التهنئــة  -٧٠

 . النيوأخرجها رشاد كامل كي

:  انظــر.  المطبــوع مــع حاشــية ابــن قاســم    ،  لمنــصور البهــوتي ، الــروض المربــع شــرح زاد المــستقنع    -٧١

 . حاشية ابن قاسم

ــدليل   -٧٢  ،  الطبعــة الرابعــة ،  مكتبــة المعــارف بالريــاض ،  الــشيخ صــالح البليهــي ، السلــسبيل فــي معرفــة ال

 . م١٩٨٦هـ ١٤٠٧

 المكتــب ،  محمــد ناصــر الــدين األلبــاني  ، ها وشــيء مــن فقههــا وفوائــد  ،  الــصحيحة األحاديــثسلــسلة -٧٣

 . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ ،  الطبعة الرابعة،  بيروت، اإلسالمي

 ،  الريـــاض،  مكتبـــة المعـــارف،  محمـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاني ، سلـــسلة األحاديـــث الـــضعيفةوالموضوعة -٧٤

 . هـ١٤٢٥ ، الطبعة األولى

 دار ، ق عليـه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي      حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثـه وعلـ     ،  سنن ابن ماجة   -٧٥

 .  بيروت لبنان، الكتب العلمية

 الطبعـة  ،  لبنـان - بيـروت  ،  دار الكتـب العلميـة  ،  مع شرحه عون المعبود للعظيم آبادي  ،  سنن أبي داود   -٧٦

  . م١٩٩٠هـ ١٤١٠األولى 

 دار الكتـب  ،  تحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا     ،  ألبـي بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي            ،  السنن الكبـرى   -٧٧

 . م١٩٩٤هـ ١٤١٤ ،  الطبعة األولى،  بيروت، العلمية

 اعتنى به ورقمـه وصـنع فهارسـه عبـد الفتـاح أبـو       ،  وحاشية السندي،  بشرح السيوطي  ،  سنن النسائي  -٧٨

 . م١٩٩٤هـ ١٤١٤ بيروت ،  الطبعة الثالثة،  مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب، غدة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 أشـرف علـى التحقيـق وخـرج     ، مد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي       لشمس الدين مح، سير أعالم النبالء  -٧٩

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ،  الطبعة التاسعة،  مؤسسة الرسالة، أحاديثه شعيب األرنؤوط

 مركــز ،  أحمــد بــن عبــد الكــريم نجيــب  .  تحقيــق د، لبهــرام الــدميري ، الــشامل فــي فقــه اإلمــام مالــك   -٨٠

 . هـ١٤٢٩ ،  الطبعة األولى،  القاهرة، نجيبويه

 البــن العمــاد شــهاب الــدين أبــي الفــالح عبــد الحــي بــن أحمــد بــن  ، شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب  -٨١

 ،  أشــرف علــى تحقيقــه وخــرج أحاديثــه عبــد القــادر األرنــاؤوط        ، محمــد العكــري الحنبلــي الدمــشقي    

-هــ  ١٤١٢ ،  الطبعـة األولـى   ،  بيـروت    - دمـشق    ،   دار ابـن كثيـر       ،  وحققه وعلق عليـه محمـود األرنـاؤوط         

 . م ١٩٩١

 الطبعـة  ،  دار الغـرب اإلسـالمي   ،   تحقيق محمد المختـار الـسالمي      ،   ألبي عبد اهللا المازري    ،  شرح التلقين  -٨٢

 . م١٩٩٧ ، األولى

 ،  بيـروت ،  المكتـب اإلسـالمي   ،   تحقيـق شـعيب األرنـؤوط      ،   للحسين بن مـسعود البغـوي      ،  شرح السنة  -٨٣

 . م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ ، الطبعة الثانية

 ضبط نصه وعلق عليه أبو ، اري البن بطال أبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك          شرح صحيح البخ   -٨٤

 .  الرياض،  مكتبة الرشد، تميم ياسر بن إبراهيم

 . هـ١٤١٢ ،  الطبعة األولى،  مؤسسة قرطبة، شرح صحيح مسلم للنووي -٨٥

 وبالهـامش  ،  أحمـد بـن محمـد الـدردير    ، الشرح الـصغير علـى أقـرب المـسالك إلـى مـذهب اإلمـام مالـك          -٨٦

  .  دار المعارف، حاشية أحمد الصاوي

 تحقيق محمـد النجـار ومحمـد سـيد      ،   ألبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي       ،  شرح معاني اآلثار   -٨٧

 . م١٩٩٤هـ ١٤١٤ ،  الطبعة األولى،  دار عالم الكتب، جاد الحق

 الطبعـة  ، ة مؤسـسة آسـام   طبع،  الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع  -٨٨

  . م١٩٩٥هـ ١٤١٦ ، األولى

 ،  عبــد اهللا بــن عبــد المحــسن التركــي  .  تحقيــق د،  منــصور بــن يــونس البهــوتي ، شــرح منتهــى اإلرادات -٨٩

 . م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ ،  الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة

 . هـ١٤٢١ ، بعة األولى الط،  دار الكتب العلمية،  تحقيق محمد زغلول، ألبي بكر البيهقي، شعب اإليمان -٩٠

 دار الفكـر  ، شهاب الـدين أبـو عمـرو   :  حققه وضبطه،  ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري،  الصحاح -٩١

 . م١٩٩٨-هـ ١٤١٨ ،  الطبعة األولى ، للطباعة والنشر والتوزيع



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٩٢

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

بعــة  الط،  لبنــان– بيــروت ،  دار الكتــب العلميــة،  المطبــوع مــع فــتح البــاري البــن حجــر ، صــحيح البخــاري -٩٢

 . م١٩٨٩هـ ١٤١٠ ، األولى

 . م١٩٩١هـ ١٤١٢ ،  الطبعة األولى،  مؤسسة قرطبة،  المطبوع مع شرح النووي، صحيح مسلم -٩٣

 .  شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة -٩٤

 مؤسـسة  ،   صـالح الفـوزان     تقـديم الـشيخ    ،   يوسـف بـن عبـد اهللا األحمـد         .  د ،   بحث فقهـي   ،  صوت المرأة  -٩٥

 . هـ١٤٢٩ ،  الطبعة األولى،  الظهران، الدرر السنية

 دار الكتــب ،  حققــه عبــد اهللا القاضــي  ،  ألبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن الجــوزي    ، الــضعفاء والمتــروكين  -٩٦

 . م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ ،  الطبعة األولى،  لبنان،  بيروت، العلمية

 وفـراس بـن   ،  باعتناء سـفيان بـن عـايش بـن محمـد     ،  الخنفي لعالء الدين ابن الحنائي  ،  طبقات الحنفية  -٩٧

 . هـ١٤٢٥ ،  الطبعة األولى،  عمّان،  األردن،  دار ابن الجوزي، خليل مشعل

ــاد الـــدين إســـماعيل بـــن كثيـــر  ، طبقـــات الـــشافعية -٩٨  دار المـــدار ،  تحقيـــق عبـــد الحفـــيظ منـــصور ،  لعمـ

 . م٢٠٠٤ ،  الطبعة األولى،  بيروت لبنان، اإلسالمي

 الناشـر  ،  تحقيـق رشـاد الحـق األثـري    ،  ألبـي الفـرج ابـن الجـوزي     ،  علل المتناهيـة فـي األحاديـث الواهيـة        ال -٩٩

 . هـ١٣٩٩ ،  الطبعة األولى،  باكستان،  فيصل آباد، إدارة العلوم األثرية

 ضــبطه وصـححه عبــد اهللا  ،  بــدر الـدين أبــي محمـد محمــود العينـي   ، عمـدة القــاري شـرح صــحيح البخـاري    -١٠٠

 . م٢٠٠١هـ ١٤٢١ ،  الطبعة األولى،  لبنان- بيروت ،  دار الكتب العلمية، د عمرمحمود محم

 ،  بيـــروت،  دار الكتــب العلميــة  ،  لــشمس الحــق العظــيم آبــادي    ، عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود      -١٠١

 . م١٩٩٠هـ ١٤١٠ ، الطبعة األولى

الـشيخ علـي    :  طبعـة  ،  نبلـي  للـشيخ مرعـي الكرمـي الح       ،   المطبوع مع مطالب أولي النهى     ،  غاية المنتهى  -١٠٢

 . بن عبد اهللا بن قاسم آل ثاني

 دار الكتـب  ،  إبـراهيم شـمس الـدين     :  وضـع حواشـيه    ،   لمحمود الزمخشري  ،  الفائق في غريب الحديث    -١٠٣

 . هـ١٤١٧ ،  الطبعة األولى،  بيروت، العلمية

 . لة بواسطة المكتبة الشام،  دار الفكر،  البن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى -١٠٤

 ،  محمـد أبـو األجفـان   .  تحقيـق د ،  ألبـي إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى األندلـسي      ،  فتاوى اإلمـام الـشاطبي     -١٠٥

   . هـ١٤٢١ ،  الطبعة الرابعة،  الرياض، مكتبة العبيكان



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 ،  طـارق الخـويطر   .  أعـدها للنـشر د     ،  فتاوى في صالة العيدين للشيخ عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن الجبـرين                -١٠٦

 . م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ ،  الطبعة األولى،  الرياض، ادار كنوز إشبيلي

 حقـق أصـلها عبـد العزيـز بـن      ،  ألحمد  بن علـي بـن حجـر العـسقالني    ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري     -١٠٧

 . م١٩٨٩هـ ١٤١٠ ،  الطبعة األولى،  بيروت لبنان،  دار الكتب العلمية، باز

 ،  تحقيــق مجموعــة مــن البــاحثين ، لــي ألبــي الفــرج ابــن رجــب الحنب ، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري  -١٠٨

 . هـ١٤١٧ ،  الطبعة األولى،  المدينة، مكتبة الغرباء األثرية

 ،  عبد الملك بن دهـيش .  تحقيق د،  لعلي بن البهاء البغدادي الحنبلي     ،  فتح الملك العزيز بشرح الوجيز     -١٠٩

  . م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣  ،  الطبعة األولى، مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة

 ،  تــأليف ســليمان العجيلــي الــشافعي   ، لفتوحــات اإللهيــة بتوضــيح تفــسير الجاللــين للــدقائق الخفيــة      ا -١١٠

 .  مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر،  دار إحياء الكتب العربية، الشهير بالجمل

 .  بيروت،  دار إحياء التراث العربي،  البن عالن الصديقي، الفتوحات الربانية على األذكار النواوية -١١١

 ،  عـالم الكتـب  ،  راجعـه عبـد الـستار أحمـد فـراج        ،   لشمس الدين أبي عبد اهللا محمد بـن مفلـح          ،  لفروعا -١١٢

  . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ ،  الطبعة الرابعة، بيروت

 عُنـي بتـصحيحه والتعليـق عليـه محمـد      ،  لمحمد عبد الحي اللكنـوي   ،  الفوائد البهية في تراجم الحنفية     -١١٣

 .  لبنان،  بيروت، شر دار المعرفة للطباعة والن، النعساني

 ،  مـصر ،  المطبعة األميريـة ببـوالق  ،  لمحمد الكواكبي الحنفي، الفوائد السمية في شرح الفرائد السنية  -١١٤

 . هـ١٣٢٢

 مطبعة مصطفى البابي الحلبـي  ،  ألحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي األزهري، الفواكه الدواني  -١١٥

 . م١٩٥٥هـ ١٣٧٤ ،  الطبعة الثالثة، بمصر

 دار ، محمـد عبـد القـادر عطـا     :  ضـبطه  ،   لعمـر البقـاعي    ،  فيض اإلله المالك في حل ألفاظ عمدة الـسالك         -١١٦

 . هـ١٤٢٠ ،  الطبعة األولى،  بيروت، الكتب العلمية

 تحقيــق مكتــب تحقيــق التــراث فــي ، القــاموس المحــيط لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي -١١٧

 . م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧ ،  الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة

 ،  محمـد شـوقي أمـين   ،  أعـدها وراجعهـا  ، م١٩٨٧ -١٩٣٤ية في األلفاظ واألساليب مـن      مجمعالقراراتال -١١٨

 . هـ١٤١٠ ،  الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية،  القاهرة،  مجمع اللغة العربية، وإبراهيم الترزي



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٩٤

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 ،  الريـاض  ،   دار إشـبيليا   ،  اهللا مخـدوم   مـصطفى بـن كرامـة        .  د ،  قواعد الوسائل فـي الـشريعة اإلسـالمية        -١١٩

 . هـ١٤٢٠ ، الطبعة األولى

 وعلـي  ،  تحقيـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود     ،  عبـد اهللا بـن عـدي الجرجـاني        ،  الكامل في ضعفاء الرجال    -١٢٠

 . م١٩٩٧هـ ١٤١٨ ،  الطبعة األولى،  بيروت،  دار الكتب العلمية، محمد معوض

 تحقيـق وتخـريج وتوثيـق لجنـة     ، ن يـونس البهـوتي الحنبلـي    لمنصور بـ   ،  كشاف القناع عن متن اإلقناع     -١٢١

 . م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ ،  الطبعة األولى، متخصصة في وزارة العدل

 ،  لعلـي بـن خلـف المنـوفي المـالكي المـصري      ، كفاية الطالب الربـاني علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي             -١٢٢

 . م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ ، ى الطبعة األول،  المؤسسة السعودية بمصر، تحقيق أحمد حمدي إمام

ــراث العربــي    ،  البــن منظــور ، لــسان العــرب  -١٢٣ ــاء الت ــاريخ العربــي ودار إحي ــان - بيــروت ،  مؤســسة الت  ،  لبن

 . م١٩٩٣هـ ١٤١٣ ، الطبعة الثانية

 عـادل  ،   تحقيـق وتعليـق    ،   للحـافظ شـهاب الـدين أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني                  ،  لسان الميزان  -١٢٤

هــ  ١٤١٦ ،  الطبعـة األولـى  ،  لبنـان ،  بيروت،  دار الكتب العلمية، عوض وعلي محمد م،  أحمد عبد الموجود  

 . م١٩٩٦ -

 ،  الريــاض،  دار الــوطن،  عبــد اهللا الطيــار.  إعــداد د،  للــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين  ، اللقــاء الــشهري -١٢٥

 . هـ١٤١٥ ، الطبعة األولى

 .  بيروت، لمكتب اإلسالمي ا،  ألبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح، المبدع في شرح المقنع -١٢٦

 الطبعــة ،  الريــاض،  دار الــصميعي، حمــدي الــسلفي:  تحقيــق، البــن حبــان، المجــروحين مــن المحــدثين  -١٢٧

 . هـ١٤٢٠ ، األولى

 . هـ١٤١٩ ،  الطبعة األولى،  دمشق،  دار القلم،  محمد األشقر.  د، المجلى في الفقه الحنبلي -١٢٨

 تخـريج خليـل   ،  المعروف بـداماد أفنـدي  ، لرحمن الكليبولي  عبد ا  ،  مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر      -١٢٩

 . هـ١٤١٩ ،  الطبعة األولى،  بيروت،  دار الكتب العلمية، المنصور

 ،  تحقيـق عبـد اهللا محمـد الـدرويش         ،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بـن أبـي بكـر الهيثمـي               -١٣٠

 . م١٩٩٤هـ ١٤١٤ ،  بيروت–دار الفكر 

 ،  عنيــزة،  مركـز صـالح بـن صـالح الثقـافي     ، ملـة لمؤلفـات الـشيخ عبـد الـرحمن الــسعدي     المجموعـة الكا  -١٣١

 . هـ١٤١١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 ،  الريــاض،  دار الــوطن،  جمــع فهــد الــسليمان، المجمــوع الثمــين مــن فتــاوى الــشيخ محمــد بــن عثيمــين  -١٣٢

 . هـ١٤١١ ، الطبعة األولى

 ،  دار الفكــر،  محمـود مطرجـي  .  تحقيــق د،  ألبـي زكريـا محيــي الـدين النـووي    ، المجمـوع شـرح المهــذب   -١٣٣

 . م١٩٩٦هـ ١٤١٧ ،  الطبعة األولى، بيروت

 ،  جمــع وترتيــب عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم   ، مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم أحمــد بــن تيميــة   -١٣٤

 . م١٩٩١هـ ١٤١٢ ،  دار عالم الكتب، وساعده ابنه محمد

وترتيــب فهــد بــن ناصــر بــن   جمــع ، مجمــوع فتــاوى ورســائل فــضيلة الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين   -١٣٥

 . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ ،  الطبعة األولى،  دار الثريا للنشر، إبراهيم السليمان

 محمــد بــن .  جمــع وترتيــب د،  لــسماحة الــشيخ عبــد العزيــز بــن بــاز ، مجمــوع فتــاوى ومقــاالت متنوعــة -١٣٦

 . هـ١٤٢٣ ،  الطبعة الثانية،  طبعة رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء، سعد الشويعر

 – مطبعة المعارف ،  تحقيق محمد حسن آل ياسين،  الصاحب إسماعيل بن عباد   ،  حيط في اللغة  الم -١٣٧

 . م١٩٧٥هـ ١٣٩٥ ،  الطبعة األولى، بغداد

 . االختيار:  انظر.  المطبوع مع شرحه االختيار،  لعبد اهللا بن محمود الموصلي الحنفي، المختار -١٣٨

  . م١٩٨٩ ،  بيروت،  مكتبة لبنان،  الرازي لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح -١٣٩

 عبــد اهللا .  د،  تحقيــق،  اختــصار أبــي بكــر الجــصاص ،  ألبــي جعفــر الطحــاوي ، مختــصر اخــتالف العلمــاء  -١٤٠

 . هـ١٤١٦ ،  الطبعة األولى،  دار البشائر اإلسالمية، أحمد نذير

 ،  مكتبـــة المعـــارف،  اختـــصره وحققـــه األلبـــاني،  ألبـــي عيـــسى الترمـــذي، مختـــصر الـــشمائل المحمديـــة -١٤١

 . هـ١٤١٣ ،  الطبعة الرابعة، الرياض

 .  القاهرة– مكتبة دار التراث ،  البن الحاج، المدخل -١٤٢

 .  د،  صـححه وعلـق عليـه   ،  لعبـد القـادر بـن بـدران الدمـشقي       ،  المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبـل        -١٤٣

 . م١٩٨١هـ ١٤٠١ ، ة الطبعة الثاني،  مؤسسة الرسالة، عبد اهللا بن عبد المحسن التركي

 . هـ١٤١٧ ،  الطبعة األولى،  الرياض،  دار العاصمة،  لبكر أبو زيد، المدخل المفصل إلى فقه اإلمام أحمد -١٤٤

 . هـ١٤١٥ ،  الطبعة األولى،  محمد األمين الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه -١٤٥

 دار ، واشـيه خليـل المنـصور    وضـع ح ،  ألبي محمد عبد اهللا اليافعي المكي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان    -١٤٦

 . هـ١٤١٧ ،  الطبعة األولى،  بيروت، الكتب العلمية



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٩٦

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 ،  تحقيـق محمـد بهجـت البيطـار    ،  ألبـي داود سـليمان بـن األشـعث السجـستاني     ، مسائل اإلمـام أحمـد    -١٤٧

 . هـ١٣٥٣طبع سنة 

مينات  مــع تــض،  ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا الحــاكم النيــسابوري، المــستدرك علــى الــصحيحين -١٤٨

 دار الكتــب العلميــة ،  دراســة وتحقيــق مــصطفى عبــد القــادر عطــا ،  .  . الــذهبي فــي التلخــيص والميــزان 

 . م١٩٩٠هـ ١٤١١ ،  الطبعة األولى،  لبنان–بيروت 

 ،  تحقيـق وتخـريج وتعليـق شـعيب األرنـوؤط ومجموعـة مـن البـاحثين                ،  مسند اإلمام أحمـد بـن حنبـل        -١٤٩

 . م١٩٩٩هـ ١٤١٩ ،  الطبعة األولى ، لبنان– بيروت ، مؤسسة الرسالة

 هجــر ،  بالتعـاون مـع مركـز البحـوث بـدار هجـر      ،  محمـد التركـي  .  تحقيـق د ، مـسند أبـي داود الطيالـسي    -١٥٠

  . هـ١٤١٩ ،  الطبعة األولى، للطباعة والنشر

  ، الريــاض،  دار الفــضيلة،  أحمــد بــن إبــراهيم الــذروي .  تحقيــق د،  آلل تيميــة، المــسودة فــي أصــول الفقــه  -١٥١

 . م٢٠٠١هـ ١٤٢٢

 ،  تحقيـــق محمـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاني ،  لمحمـــد بـــن عبـــد اهللا الخطيـــب التبريـــزي ، مـــشكاة المـــصابيح -١٥٢

 . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ ،  الطبعة الثالثة،  بيروت، المكتب اإلسالمي

 دار ،  ألحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري الفيــومي ، المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر للرافعــي  -١٥٣

 . م١٩٩٤هـ ١٤١٤ ،  الطبعة األولى،  لبنان– بيروت ، لعلميةالكتب ا

 ،  بيــروت،  دار الكتــب العلميــة،  ضــبطه وصــححه محمــد عبــد الــسالم شــاهين  ، مــصنف ابــن أبــي شــيبة  -١٥٤

 . م١٩٩٥هـ ١٤١٦ ، الطبعة األولى

ــديث الموضـــوع     -١٥٥ ــصنوع فـــي معرفـــة الحـ ــاري ، المـ ــاح أبـــو غـــدة    ،  لعلـــي القـ  مكتـــب ،  تحقيـــق عبـــد الفتـ

 . هـ١٤١٤ ،  الطبعة الخامسة، عات اإلسالمية بحلبالمطبو

 .  المكتب اإلسالمي،  لمصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى -١٥٦

 . هـ١٤٠١ ،  بيروت،  المكتب اإلسالمي،  لشمس الدين محمد البعلي الحنبلي، المطلع على أبواب المقنع -١٥٧

 وعبـد  ،  تحقيـق طـارق عـوض اهللا محمـد     ،  ن بن أحمد الطبراني    ألبي القاسم سليما   ،  المعجم األوسط  -١٥٨

 . م١٩٩٥هـ ١٤١٥ ،  القاهرة،  دار الحرمين، المحسن الحسيني

 . هـ١٤٠٦ ،  دار إحياء التراث العربي،  تحقيق حمدي السلفي،  ألبي القاسم الطبراني، المعجم الكبير -١٥٩

 ،  الطبعـة األولـى  ،  لبنـان – بيـروت  ، لنفـائس  دار ا،  محمد رواس قلعه جـي .  وضعه د، معجم لغة الفقهاء   -١٦٠

  . م١٩٩٦هـ ١٤١٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثالثون رجب  

 . م١٩٩٦هـ ١٤١٧ ،  الطبعة الثالثة،  دار العاصمة،  للشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد، معجم المناهي اللفظية -١٦١

عبـد الفتـاح    .  ود،  عبـد اهللا التركـي  .  تحقيـق د ،  لموفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي        ،  المغني -١٦٢

 . م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ ،  الطبعة األولى،  القاهرة،  هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الحلو

ــدين لــذهبي ، المغنــي فــي الــضعفاء  -١٦٣  ،  بيــروت،  دار الكتــب العلميــة ،  تحقيــق حــازم القاضــي ،  لــشمس ال

 . هـ١٤١٨ ، الطبعة األولى

 اعتنـى  ، لشمس الدين محمد بن الخطيب الـشربيني   ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج      -١٦٤

 . م ١٩٩٧هـ ١٤١٨ الطبعة األولى ،  لبنان – بيروت ،  دار المعرفة ، به محمد خليل عيتاني 

 تحقيـق ودراسـة لجنـة مـن     ،  مظهر الـدين الحـسين بـن محمـود الزيـداني        ،  المفاتيح في شرح المصابيح    -١٦٥

 بـــوزارة األوقـــاف ، وزيـــع إدارة الثقافـــة اإلســـالمية  طباعـــة وت، المحققـــين بإشـــراف نـــور الـــدين طالـــب 

 . م٢٠١٢هـ ١٤٣٣ ،  الطبعة األولى، والشؤون اإلسالمية بالكويت

 الـدار  ،  دار القلـم دمـشق  ،  تحقيـق صـفوان عـدنان داوودي         ،   للراغب األصفهاني  ،  مفردات ألفاظ القرآن   -١٦٦

  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ،  الطبعة الثانية ، الشامية بيروت 

 الطبعــة ،  الكويــت،  مكتبــة الفــالح،  عمــر األشــقر.  د، المكلفــين فيمــا يتعبــد بــه لــرب العــالمين مقاصــد  -١٦٧

 . م١٩٨١هـ ١٤٠١ ، األولى

معجـم المقـاييس    :  المطبـوع باسـم      ،   ألبي الحسين أحمد بـن فـارس بـن زكريـا             ،  المقاييس في اللغة   -١٦٨

 ،  الطبعــة األولــى ، لنــشر والتوزيــع  دار الفكــر للطباعــة وا،  حققــه شــهاب الــدين أبــو عمــرو   ، فــي اللغــة 

 . م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

ــاء   ،  للــشيخ صــالح بــن فــوزان الفــوزان   ، الملخــص الفقهــي  -١٦٩  ،  طبــع إدارة رئاســة البحــوث العلميــة واإلفت

 . هـ١٤٢٣ ، الطبعة األولى

مي  دار الكتـاب اإلسـال  ،  للقاضي أبي الوليد البـاجي األندلـسي  ، المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك بن أنس       -١٧٠

 . هـ١٣٣٢ ،  الطبعة األولى،  القاهرة-

 المكتبــة  ،  تعليــق عبــد اهللا دراز  ،  ألبــي إســحاق إبــراهيم الــشاطبي   ، الموافقــات فــي أصــول الــشريعة    -١٧١

 . التجارية الكبرى بمصر

ــد الــرحمن المغربــي      ، مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل    -١٧٢  ،  ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن محمــد بــن عب

 ،  دار الكتب العلميـة   ،   ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات        ،المعروف بالحطاب الرعيني  

 . م١٩٩٥هـ ١٤١٦ ،  الطبعة األولى،  لبنان–بيروت 



 

 
 أحكام التهنئة بالعيدين ٩٨

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس. د

 مجلـس النـشر العلمـي بجامعـة     ،  محمـد رواس قلعـه جـي   .  د.  أ، موسوعة فقه عبد الـرحمن األوزاعـي    -١٧٣

 . م٢٠٠٣ ،  الطبعة األولى، الكويت

 وزارة ، هـــ١٤٠٨ ،  الطبعــة الثانيــة، رة األوقــاف والــشؤون اإلســالمية بالكويــت وزا، الموســوعة الفقهيــة -١٧٤

 . األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت

 وعـادل  ،  تحقيق علي معـوض ،  لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي  ،  ميزان االعتدال في نقد الرجال     -١٧٥

 . م١٩٩٥هـ ١٤١٦ ، ى الطبعة األول،  لبنان– بيروت ،  دار الكتب العلمية، عبد الموجود

 محمــد ولــد ســيدي  .  تحقيــق وإكمــال د،  لمحمــد األمــين الــشنقيطي ، نثــر الــورود علــى مراقــي الــسعود   -١٧٦

  . هـ١٤١٥ ،  الطبعة األولى،  جدة،  توزيع دار المنارة، الشنقيطي

 ،  لمجـد الـدين أبـي الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري ابـن األثيـر             ،  النهاية في غريب الحـديث واألثـر       -١٧٧

 .  لبنان– بيروت ،  الكتبة العلمية،  ومحمود الطناحي، تحقيق طاهر أحمد الزاوي

 لـشمس الـدين محمـد بـن         ،  نهاية المحتاج إلـى شـرح المنهـاج فـي الفقـه علـى مـذهب اإلمـام الـشافعي                    -١٧٨

 .  طبعة قديمة بدون ناشر وال تاريخ. شهاب الدين أحمد الرملي

 تحقيـق أحمـد عـزو    ،  الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي لسراج، النهر الفائق شرح كنز الدقائق    -١٧٩

  . هـ١٤٢٢ ،  الطبعة األولى،  بيروت،  دار الكتب العلمية، عناية

 الطبعـة  ،  دار الغـرب اإلسـالمي     ،   تحقيق محمـد األمـين أبـو خبـزة         ،   ألبي زيد القيرواني   ،  النوادر والزيادات  -١٨٠

 . م١٩٩٩ ، األولى

 ،  إشــراف وتقــديم عبــد الحميــد عبــد اهللا الهرامــة ،  ألحمــد بابــا التنبكتــي، اجنيــل االبتهــاج بتطريــز الــديب  -١٨١

 ليبيا ،  منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، وضع حواشيه وفهارسه طالب من كلية الدعوة اإلسالمية      

 .  الطبعة األولى، طرابلس

 ، مؤســسة الرســالة ،  عبــد اهللا التركــي.  تحقيــق د، هدايــة الراغــب لــشرح عمــدة الطالــب لنيــل المــآرب   -١٨٢

 . هـ١٤٢٨ ، الطبعة األولى

ــة -١٨٣ ــاني  ، الهداي ــة   ،  لبرهــان الــدين المرغين ــدين عبــد اهللا بــن يوســف     ،  المطبــوع مــع نــصب الراي  لجمــال ال

  . م١٩٩٥هـ ١٤١٥ ،  الطبعة األولى،  دار الحديث القاهرة،  اعتنى بهما أيمن صالح شعبان، الزيلعي

 ،  الطبعة األولـى ،  الرياض،  دار األخيار،  تحقيق صادق البيضاني، وصول األماني بأصول التهاني للسيوطي     -١٨٤

 . هـ١٤٢٤

@      @     @ 
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The Rules of  Greetings on  Eid  Al-Fitr and  Eid Al-AdHa  
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Abstract: 

All praise is due to Allah, and Allah's Peace and Blessings be upon our 

Prophet Muhammad, his family and his noble companions. To proceed: 

This research aims to clarify the rules of offering congratulations on Eid, the 

researcher reached several conclusions including: that offering congratulations is 

considered customary and not an act of worship, however, it may be 

accompanied with what makes it permissible and what makes it forbidden. As 

for initiating the greetings, it is commendable as it is proven among the Sahabah 

and because it spreads affinity among Muslims. As for replaying, it is not less 

than commendable.  However, sometimes returning greetings is obligatory, if not 

doing so results in misunderstanding or harm. Regarding the appropriate 

greeting, the one that the Sahabah used is: "Taqabbala Allahu minna wa 

minkum." ("May Allah accept from us, and from you."), but other greetings are 

permissible as long as there is no sin involved. It is better to offer congratulations 

on the day of Eid, but there is no harm in congratulating a day before Eid, if it is 

customary. It is also permissible to offer congratulations on the days of Tashreeq 

and the days following Eid Al-Fitr. Shaking hands and embracing while 

exchanging Eid greetings is permissible because it part of customs. Greeting 

others using modern technology like mobiles, faxes, e-mails and cards …etc. is 

the same as greeting people face to face, as long as it adheres to Shariah rules. 

May Allah's peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and all his 

family and companions. 




