
 
16 

 

مقاصد العيد : أبرز 

 تظهر فيه عوائد إحسان اهلل لعباده. -1

 الفرح بنعمة اهلل على العبد من إمتام الصوم وحلوم األضاحي.إظهار السرور،و-2

 .ء كانوا بلدًا أو عائلة أو قبيلةاالجتماع وما يفيده من آثار يف الفرد واجلماعة سوا -3

يعتااد ييهاه وقصاده    اسم ملا يعود ويتكرر مرة بعد أخرى و يف اللغة: عنى العيد :م

ياوم   شارعًا : و.ياوم املصصاول لعاوده كاة سانة      ، ثم صار علماًا علاى ال  من زمان ومكان

 الفطر ويوم األضحى.

: أعياد أهل اإلسالم 

 ، وعياااد: ياااوم اجلمعاااة ألعياااد األسااابوعط ، وعياااد الفطااار   أعيااااد ثالثاااةهاااي رصاااورة ب

: أليااوم مرفوعااًا ، ولاايل للمساالمي أعياااد  وهااا ، ويف حااديع عربااة باان عااامر األضاحى 

 .(6) عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهة اإلسالم ، وهي أيام أكة وشرب ط 

(2) مظاهر العيد عند الناس:  

 االتفاق عليه يف يوم ردد أو مكان ردد.االجتماع و-1 

 إظهار البهجة والسرور.-2

 أن يعود كة سنة بال تكرر وجتدد مناسبة.-3

 ، وتكاون هاذه االحتفااالت   فيراا  إناه عياد رارم      يف مناسابة  هذه املظاهر تفإذا وجد

، ومولاد الشاص     بدعياة وإن   يرصاد بهاا التعباد كاالحتفاا  اولاد الان          ًاأعياد

   .(6) والررقيعانالبيعة ، واالسترال  ، والوطين ، والعيد عيد األم ، ونفسه ، 

                                                 
 رواه أبو داود والرتمذي. ط1أل
األعياد عند الناس من مجيع أهة امللة . وقد ن  عليهاا وأطاا  الانفل شاي      النظر يف مظاهر هذه املظاهر هي استررائية من  ط2أل

الصراط املستريم يف خمالفة أصاحاب اجلمياع فإناه مشاتمة علاى كاالم نفايل ،         اإلسالم ابن تيمية يف كتابه العظيم : اقتضاء

 ونر  دناية بعضهم.مع ضعف املسلمي حيتاج إليه طالب العلم والداعية وال سيما يف هذا العصر الذي كثر فيه التشبه بالغرب 
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قاراءة قارآن أو    بتهنهاة أو حضاور أو  شايء ال  أي با املشاركة يف األعياد البدعياة  ال جيوز و

 .(2) كلمة بهذه املناسبة 

 حكم تهنئة الكفار بأعيادهم: 

هلام أعياادهم   وأهاة الكتااب   بهاا حتاى الاوثنيي والشايعة ،     كة قوم هلم أعياد حيتفلاون  

ن يتصااااذون أعيااااادًا زمانيااااة كو، وكااااان املشاااار سكعيااااد رأس الساااانة والكريسااااما

أنااه قاادم املدينااة وهلاام  ومكانيااة فأبطلااها الشاارع وعااول عنهااا العياادين ، وصاا  عنااه  

 يومان يلعبون بهما فرا  : ألقد أبدلكم اهلل خبو منهما يوم النحر ويوم الفطرط. 

هم قا  ابن الريم : "وأما التهنهة بشعائر الكفر املصتصة بهم فحرام باالتفاق مثة أن يهنه

بأعيادهم وصومهم فيرو  عيد مبارك وحنوه ، فهذا إن سلم قائلاه مان الكفار فهاو مان      

احملرمات وهو انزلة أن يهنهه بسجوده للصليب بة أعظم إمثاًا عناد اهلل وأشاد مرتاًا مان      

 التهنهة بشرب اخلمر وقتة النفل وحنوه".

ه إقارارًا ملاا هام علياه     وإمنا كانت تهنهة الكفار بأعياادهم حراماًا بهاذه املثاباة ، ألن فيا     

وسواء فعة ذلك ياملة أو توددًا أو حياء أو لغو ذلك من ، به  لكفر ورضىمن شعائر ا

، وكاذلك رارم   -وأشد ذلك أن يرو  وسيلة لكسبه ألجة دعوتاه إ  اهلل –األسباب 

 إجابة دعوتهم بهذه املناسبة .

  

: حكم صالة العيدين 

: أنهاا فارل عاي علاى الرجاا  ، وهاو ماذهب احلنفياة ورواياة عناد احلنابلاة ،            الرو  الثاني 

 ، وهو الراج  ، ومن األدلة على ذلك:وابن باز وابن عثيميواختيار ابن تيمية والشوكاني 

                                                                                                                                                                      
وإن وجاد فيهاا األوصاال الثالثاة إال      أما حفالت التصريج يف اجلامعات أو مجعيات التحفيظ وحنوها فهي جائزة ، ألنه ط1أل

، وألن  أن املناسابة يف كااة ساانة تتجاادد ولتلااف فكااة ساانة حيتفااة بدفعااة  ااو الدفعااة الاا  كرماات قبااة عااام وهكااذا  

 .مناسبتها حاضرة وليست ماضية
لاك باتباااع ساانته  ويعااع عاان ذ ولايل معنااى عادم االحتفااا  بهااذه املناسابات عاادم ربااة املسالم هلااا ، فاإن املساالم حيااب الان         ط2أل

وتفريا  الشاحنات يف ليلاة    وتبجيله كة وقت ، وليل بتصصي  ياوم واحاد يكاون فياه مظااهر جوفااء وأشاعار يف ادعااء احملباة          

منتشار يف أكثار    وشارك وخمالفاات شارعية ، ول ساف أن االحتفاا  اولاد الان          ، وقد جيتمع معها توساة باالن    واحدة

 تطبيق سنته ، ول عداء دور ظاهر يف إشغا  األمة بهذه الشكليات. البالد اإلسالمية مع ضعف عام يف 
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 وأماار الاان    النصااول الاا  جاااءت باااألمر بهااا كمااا يف اريااة : ألفصااة لربااك واحناارط،      

ية قالت : ألأمرنا أن خنرج العواتق واحليض يف العيدين حديع أم عطباخلروج إليها كما يف 

ويراوي هاذا : ساروط     ]متفاق علياه .  يشهدن اخلو ودعوة املسلمي ، ويعتز  احليض املصالى ط  

 .صالة اجلمعة ملن شهد العيد ، وال يسرط الفرل إال فرل مثله 

 حكم ما إذا تركها أهة بلد :-

 (6) وقت صالة العيد:  

  .(2) صحي  ذكره املؤلف  احلديع الذي علم بالعيد إال بعد الزوا  :حكم ما لو   ي-

:مكان صالة العيد 

 حكم صالة العيد يف املساجد:-

 .   (6) إسناده صحي فعة علي ثالث حاالت ، ومكروه ، واستثنى املؤلف 

 احلكم لو تعددت مجاعات صالة العيد:-

 ها يف كتابك ترقملو ]

 .ترديم صالة األضحى وتأخو الفطر قلياًل  ط1

، لكاان تااد  عليااه املصاااة الشاارعية الاا      (4) احلااديع الااذي ذكااره املؤلااف ضااعيف  

رصة بتطبيق ذلاك ، فإناه نادب إخاراج صادقة الفطار قباة الصاالة فاإذا أخارت اتساع            

الوقاات لرخااراج ، وكااذلك ناادب إ  األضااحية بعااد صااالة اإلمااام فااإذا عجااة بااادر إ   

ية ، وألنه ندب إ  اإلمساك يف األضحى حتى يأكة من أضحيته ، فلو أخارت  األضح

 الصالة تأذى منتظرها.

 أكة مترات مترًا يف يوم الفطر. ط2

                                                 
ويااد  علااى أو  وقتهااا وأن أفضااله أو  الضااحى : حااديع عبااد اهلل باان بساار أنااه خاارج مااع الناااس يف يااوم عيااد فطاار أو أضااحى  ط1أل

علراًا يزوماًا ، ورواه أباو    فأنكر إبطاء اإلمام فرا  : إنا كنا قاد فر ناا سااعتنا هاذه ، وذلاك حاي التسابي  . رواه البصااري م        

 داود وابن ماجه ، وصححه النووي ، واملراد بروله : ألحي التسبي ط أي حة النافلة وذلك بعد ارتفاع الشمل.
 ]صححه البيهري واخلطابي وابن املنذر ابن حزم ط2أل
 ]أخرجه ابن أبي شيبة والنسائي .ط3أل
 أخرجه البيهري والشافعيط4أل
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، وحلديع أنل يف البصااري:  (6) صحي   كما يف حديع بريدة ، وهو،  هلدي الن  

 ط .ال يغدو يوم الفطر حتى يأكة مترات ، ويأكلهن وترًا ألكان رسو  اهلل 

 واحلكمة من األكة ظاهرة وذلك من أجة رريق اإلفطار من أو  النهار .

 :إظهار الفرح والسرور والتوسعة على األهة واألوالد  ط3

وذلك باحلدود الشرعية ، فينهى عن االختالط يف املالهي والذهاب إ  أماكن الفتنة 

كرات، أو حضور تظهر فيها املنكبعض الشواطئ املزدمحة وال  ال حيتشم أهلها أو 

  نية عن احلرام .اللهو املباح ويف ،رمات  حيصة فيها فساد و ناء وراملسرحيات ال

 اإلمساك يف األضحى إن كان سيضحى حتى يصلي لياكة من أضحيته. ط4

 .التبكو ط5

، وطرقاه ال للااو أي منهااا ماان   ثاار علاايوأللتكتاب خطاااه ،   املشاي إ  مصاالى العيااد.  ط6

  ، ويشهد له األدلة العامة . (2) طرقه ، لكنه حسن لغوه اجوعمرا 

 ويدخة يف ذلك : اخلروج بأحسن هيهة ، ط7

ومعلاوم شادة   ، ، لكنه ثبت عان ابان عمار      (6)، اختلف يف ثبوته عنه اال تسا  -1

 وتوافره األصو  العامة من حسن اهليهة للمجامع العامة والصالة.، اتباعه للسنة 

ياه مان حاديع ابان عمار : ألأخاذ عمار جباة مان          ملا يف املتفق عل لبل أحسن الثياب:-2

فراا  : ياا رساو  اهلل ، ابتاع هاذه جتماة بهاا         إستعق تباع يف السوق فأتى رسو  اهلل 

ا للعيد والوفدط ، وما أورده املؤلف أخرجه ابان عباد الاع يف التمهياد والبيهراي و وهما      

 .  (4) وهو ضعيف 

                                                 
 طان والسيوطي.صححه الذه  وابن الر ط1أل
صرال ى الل اهم عرللْياه  ورسرال مر يرْصارمجم إ للاى        اْبان  عممرارر قلاا ر : كلاانر ررسماو م الل اه       وحسنه الرتمذي والسيوطي واأللباني ، ويشهد له حاديع  ط2أل

 .. ط1225مراش ًيا . حسنه األلباني يف صحي  ابن ماجهأل اْلع يد  ، مراش ًيا وريرْرج عم
أنه كان يغتسة يوم العيد قباة خروجاه    : فيه حديثان ضعيفان ، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة قا  ابن الريمط3أل

 وهو يف مصنف عبد الرزاق بسند صحي  .، وكذلك ص  عن السائب بن يزيد.. اها
باال و اا  فلااذلك لااو حاارل املساالم علااى تفصااية ثااوب جديااد لكااة عيااد لكااان حساانًا ، أو ينترااي أحساان مااا عنااده ماان مال   ط4أل

 وحنوذلك مما يلبسه.
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نه يستحب له عتكافه ، والراج  : أأنه لرج يف ثياب ايف املعتكف  :واستثنى املؤلف

ألن وقاات االعتكااال ينتهااي بغااروب  اال آخاار يااوم ماان رمضااان ،  التاازين كغااوه ، و

ثيااب ، وألن توسا  الثيااب لايل مان      يعتكف ومع ذلك يلابل أحسان ال   وكان الن  

 ثر االعتكال ولكن لطو  البراء .أ

 التطيب.-3

 شروط صحة صالة العيد: 

 االستيطان . .1

 اشرتط املذهب أربعي ، وسبق مناقشة ذلك يف اجلمعة .و العدد ، .2

العياد يف البلاد فيساتأذن    مصاليات  إلقامتها لكن إذا أرياد تعادد    إذن اإلماموال يشرتط 

 اجلهات املصتصة.  

 :، منهاملا يف البصاري ، والتمل أهة العلم حكمًا يف ذلك   : خمالفة الطريقط 8

 املنافري واليهود. ليغيظ- ليشهد له الطريران وسكانهما .-

 ليزور أقاربه ومير بالفرراء ويتفردهم .-  إلظهار شعائر اإلسالم.-

 ليتفاء  بتغو احلا  إ  املغفرة والرضا.-

كمااة ، ولعاة احلكاام تتجاادد ولتلااف  ولاو   تتاابي لنااا احل  وحنان نتبااع ساانة الاان   

 يف كة مرة معنى مناسب. حبسب حا  العبد ، وراا تظهر للمرء

 يف اجلمعة ؟خمالفة الطريق هة تشرع ة : مسأل

أنه خاالف   ؛ إذ   يرد عنه  وهو صالة العيد : االقتصار على ما ورد به الن  راج ال

 .يف اجلمعة أو الصلوات اخلمل 

 

. ركعتي قبة اخلطبة 

 . (6) صحي  اجموع طرقه حديع عمرو : قبة الرراءة سنة التكبو يف الصالة-

 حكم رفع اليدين مع تكبوات العيد:-

                                                 
 صححه أمحد بن حنبة وابن املديين والبيهري والبصاري ، ولعلهم صححوه اجموع طرقه.ط1أل
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أماا تكاابوة اإلحاارام فوفااع باالتفاااق ، وأمااا الرفااع يف التكاابوات الزوائااد ، فرااد ورد  

، وقاد اساتد  اإلماام أمحاد بعموماه علاى        (6) حديع وائة بن حجر ، وهو حديع حسن

، مشاروعية الرفاع يف تكاابوات العياد واالستساراء واجلنااائز ألنهاا داخلاة يف التكاابو       

وهو تكبو يف حا  الريام فاساتحب فياه الرفاع ، وقاد ورد يف ذلاك آثاار عان الصاحابة         

 .عن عمر وابنه وزيد فيد  على أن للرفع أصاًل 

 .(2) بي التكبوات الزوائد: ورد عن ابن مسعود موقوفًا عليه بإسناد حسنالذكر -

فاإذا سااكت   والصاحابة" ،  قاا  ابان تيمياة : "ولايل يف ذلاك شايء مؤقات عان الان           

 اإلمام فإنه يذكر اهلل وحيمده وإال فيتابع اإلمام .

 مسألة : إذا أدرك املأموم إمامه بعد قضاء التكبو:-

 ومما ورد الرراءة باألقط وألاقرتبت الساعةط.ر بها ، الرراءة ، ويسن اجله-

 اخلطبة بعد الصالة: 

 مسألة : هة لطب خطبتي أم واحدة ؟

 الفرهاء : أنها خطبتان ألثر عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة. املذهب ، وهو قو  مجهور

والرااو  الثاااني : خطبااة واحاادة ، وهااو ظاااهر الساانة . وهااذا هااو األقاارب ، واختاااره اباان   

عثاايمي . قااا  رمحااه اهلل : "وماان نظاار يف الساانة املتفااق عليهااا يف الصااحيحي و وهمااا   

ناه بعاد أن أنهاى اخلطباة األو        لطاب إال خطباة واحادة ، لك    تبي لاه أن الان    

توجه إ  النساء ووعظهن ، فإن جعلنا هذا أصاًل يف مشروعية اخلطباتي فمحتماة ماع    

 (6) أنه ال يص  ، ألنه نز  إ  النساء وخطبهن لعدم وصو  اخلطبة إليهن"

وجياب عن أثر املذهب بأنه قو  تابعي وليل حبجة . واألمر يف هذه واسع وال سيما ماع  

 عمة الناس باخلطبتي .جريان 

                                                 
 أخرجه أمحد وأبو داود بإسناد حسن. ط1أل
 أخرجه الطعاني والبيهري بإسناد حسن . ط2أل
 .5/121الشرح املمتع  ط3أل
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: أنه يفتتحها باحلمد ، واختاره -خالفًا للمذهب–الراج   مب يستفت  اخلطبتي ؟-

ابن تيمية ، قا  ابن الريم: "وكاان يفتات  خطباه كلاها باحلماد هلل ، و  حيفاظ عناه        

 يف حديع واحد أنه كان يفتت  خطب  العيدين بالتكبو".

تحباب ذكر أحكام زكاة الفطر يف خطباة  ذكر املؤلف اس موضوع خطبة العيد:-

 .العيد الفطر ، وهذا   تد  عليه السنة ، وهو  و مناسب ألن وقتها قد انتهى

وأما حكام اخلطباة فااألظهر : وجاوب إقاماة اخلطباة علاى اإلماام لاهال ينصارل مجياع            

 املسلمي بال موعظة ، وأما املأمومي فحضورها واستماعها سنة ملا ذكره املؤلف .

  يثبات سانة للعياد قبلاها وال بعادها ، ولكان        حكم التنفة قبة الصاالة وبعادها:  -

تسااتحب ريااة املسااجد إذا كاناات صااالة العيااد يف اجلوامااع ومصااليات العيااد املسااورة      

 املصصصة للصالة ، ألن هلا أحكام املساجد.

 حكم من فاتته صالة العيد أو بعضها :-

ت : ألمن نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ، ويشهد هلذا العموما (6) أثر أنل ضعيف 

: أنااه ال يشاارع قضااا ها ملاان فاتتااه ؛ ألنهااا صااالة ذات اجتماااع   والرااو  الثاااني  ذكرهاااط

، ولاو كانات تصالى يف    معي وخطبة فال تشارع إال علاى هاذا الوجاه كصاالة اجلمعاة       

ي  ه شااهااذا مااذهب احلنفيااة واملالكيااة،  واختااار والبيااوت ألماار النساااء بهااا كااذلك ،  

 .. وهو الراج  اإلسالم وابن عثيمي

 وقته ، وصفته ، وأحكامه. سنية التكبو يف العيدين : 

 

 

. 

 

واألقرب : مشروعية التكبو املطلق يف أيام التشريق ، فيستمر التكبو املطلق من أو  

 واذكروا اهلل يف أيامذي احلجة إ   روب  ل يوم الثالع عشر ، لروله تعا  : 

، وهلدي الصحابة  : ألأيام التشريق أيام أكة وشرب وذكر هللط ، وقوله  معدودات 
                                                 

 أخرجه ابن أبي شيبة والبيهري ط1أل

 إ  صالة العيد طلق ألمن  روب  ل آخر يوم من رمضانطالتكبو امل  عيد الفطر 

 التكبو املطلق ألمن دخو  عشر ذي احلجة إ  صالة العيدط عيد األضحى 

 :ألمن فجر عرفة إ  عصر آخر يوم من التشريقطلغو احملرم    التكبو املريد    

 ألمن ظهر يوم النحر إ  عصر آخر يوم من التشريقطللمحرم:         
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فرد ثبت عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كانا لرجان إ  السوق فيكعان ، ويكع 

، وكان عمر يكع يف قبته انى ، وكان ابن عمر يكع أيام منى الناس بتكبوهما 

كة هذه ارثار علرها –طه ويلسه وممشاه خلف الصلوات وعلى فراشه ويف فسطا

 . -البصاري يف صحيحه بصيغة اجلزم

: حكم التهنهة بالعيد 

 الل ه  صرل ى الل هم عرللْيه  ورسرل مر إ ذرا ا ْلتررلْوا يرْومر اْلع ياد   فعن جمبرْير  ْبن  نمفلْيٍر قلا ر : كلانر ألْصحرابم ررسمو  

  . إسناده حسن : تررلبَّةر الل هم م نَّا ورم ْنك . قا  احلافظ يرُرو م برْعضمهمْم ل برْعٍض :

 .  "الرَّجمة ل لرَّجمة  يرْومر اْلع يد  : تررلبَّةر الل هم م نَّا ورم ْنك ورال برْأسر ألْن يرُرو ر"وقلا ر اإلمام ألْحمردم: 

بعاد   ة والتهنهاة رمحاه اهلل تعاا  : ماا حكاام املصاافحة ، واملعانرا      الشاي  ابان عثايمي    وسهااة  

 هذه األشياء ال بأس بها ؛ ألن الناس ال يتصذونها على سبية التعبد"  : فأجاب  صالة العيد ؟

 والتراارب إ  اهلل عااز وجااة ، وإمنااا يتصااذونها علااى ساابية العااادة ، واإلكاارام واالحاارتام ،  

  .(6) ومادامت عادة   يرد الشرع بالنهي عنها فإن األصة فيها اإلباحة"

 لتعريف عشية عرفة باألمصار :حكم ا-

وهو االجتماع يف املساجد يوم عرفة عشية حتى تغرب الشمل للذكر والدعاء كما يفعلاه  

أهة عرفة ، وهو جائز على املاذهب ، والاراج  : أن قصاد االجتمااع والتعرياف  بدعاة  او        

األصاة   مشروع ، ألن االجتماع على الذكر يف وقت معي على حا  معينة عبادة ، والعباادة 

 وال على أحد من أصحابه . فيها أنها توقيفية و  جييء هذا عن الن  

 تطبيرات: 

 

 

 

                                                 
 210-16/208ابن عثيمي" أل يموع فتاوىط1أل
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 تعريف الكسول واخلسول:-

 األقرب يف التعريف: احنجاب ضوء الشمل أو الرمر بسبب  و معتاد.

 له سببان : سبب حصو  الكسول:-

و لويف العباد لكي يرجعوا إ  اهلل إذا تركوا أمره وفعلوا نهياه ،  وه سبب شرعي : ط1

ويف حديع أبي بكرة مرفوعًا : ألإن  وما نرسة باريات إال لويفًا كما قا  تعا  : 

الشمل والرمر آيتان من آيات اهلل ال ينكسفان ملاوت أحاد ، ولكان اهلل تعاا  لاول      

ه : أنه يغو من حالة الكون فيكاون آياة   صويف ببهما عبادهط ]رواه البصاري  ، وجهة الت

من آيات اهلل ، وأنه انزلة اإلنذار لوقوع العروبة ، وأنه يذكر برياام السااعة فاإن هاذا     

 ارياات، لاذلك أمار الان       وخساف الرمار   من عالمات الساعة كماا قاا  تعاا  :    

يهاتم باالظواهر    اا يزيله من الصالة والذكر واالساتغفار والصادقة ، وكاان الان      

الكونية وحيع الناس على احلذر منها وأن يدعوا اهلل أن يسلموا من شارها ، ويساألوه   

إذا كان ياوم الاري  والغايم عارل ذلاك       من خوها ، قالت عائشة : "كان رسو  اهلل 

يف وجهه ، وأقبة وأدبر ، فإذا مطرت سر به وذهب ذلك عنه ، قالت عائشة: فسألته ، 

 شيت أن يكون عذابًا سلط على أم ط.فرا  : ألإني خ

فكما قا  ابن الريم : "فأما سبب كساول الشامل فهاو توساط      السبب الكونيوأما  (2

، وأمااا ساابب خسااول الرماار فهااو    -األرل–الرماار بااي جاارم الشاامل وبااي أبصااارنا    

توسااط األرل بينااه وبااي الشاامل حتااى يصااو الرماار ممنوعااًا ماان اكتساااب النااور ماان     

 الشمل".
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 أدلة مشروعية صالة الكسول :-

  

 حكم صالة الكسول :-

 صفة أداء صالة الكسول :-

 استحباب النداء هلا با ألالصالة جامعةط كما -

 يف البصاري ، وحده ما حيصة به التبلي .

 وقت صالة الكسول ، وحكم قضائها:-

: صفة صالة الكسول 

 ركعتي :-
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ؤلف : استحباب الغسة ، والرواياة الثانياة عناد احلنابلاة : ال يشارع الغساة ، وهاذا        ذكر امل

فاازع إ  الصااالة حتااى أدرك بردائااه ، وأماار بااالفزع إ  الصااالة ،      الااراج  ؛ ألن الاان   

 فظاهر هذا عدم استحباب الغسة.

 اجلهر بالرراءة :-

بان عبااس: ألفراام قياماًا     تطوية الرراءة والركوع وما بعده ، ففي البصااري مان حاديع ا   -

 طوياًل قدر حنو سورة البررةط

 الرراءة بعد الركوع األو  يف كة ركعة:-

 السنة أن تكون ركعتي بركوعي وسجودين :-

 التدرج يف التطوية ، فال يزا  يرصر من التطوية حتى آخر سجود :-

عناد  –جاابر   لظااهر حاديع  –خالفًا للماذهب  –السنة : إطالة االعتدا  بعد الركوع الثاني 

 : ألثم ركع فأطا  ، ثم رفع فأطا  ثم سجد..ط.-مسلم

 حكم اخلطبة يف صالة الكسول :-

،  واألقرب : مشروعية املوعظة اا يناسب احلا  وال يطية فيها ، لثبوت ذلك عان الان    

،  محد اهلل وأثنى عليه ثم قا  : ..ط ]متفاق علياه    قالت أمساء : ألفلما انصرل رسو  اهلل 

 ار هذا ابن  تيمية والشوكاني.واخت

 احلكم فيما لو جتلى الكسول يف أثناء الصالة :-

 احلكم فيما إذا  ابت الشمل كاسفة ، أو طلعت الشمل والرمر خاسف:-

 كالزلزا  والعاكي والصواعق: حكم الصالة حبصو  اريات-

صااالة فعااة اباان عباااس صااحي  ]صااححه البيهرااي يف الساانن  ، واألقاارب : عاادم مشااروعية     

الكسااول بالصاافة املااذكورة إال يف كسااول الشاامل وخسااول الرماار ، وأمااا  وهااا ماان  

ماع حصاو  بعضاها يف     اريات فال تشرع هذه الصالة اخلاصة لعدم ثبوت ذلك عان الان    

إذا حزباه   والاذكر والادعاء فاإن الان      تطوعًا مطلرًا عهده ، ولكن يشرع فيها الصالة 

   فزع إ  الصالة. أمر

 عن ركوعي يف كة ركعة: الزيادة يف الركوعاتحكم -
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قا  البصاري : أص  الروايات عندي يف صالة الكسول أربع ركوعاات يف أرباع ساجدات"،    

إال  وهذا الراج  ألن هاذا علياه أكثار الرواياات ، وألن الكساول   يراع يف عهاد الان          

 الرتجي . مرة واحدة فتعي

 د الركوع األو  من الركعة.حكم الركوع الثاني ، وحكم من جاء بع-

 احلكم فيما إذا اجتمع صالة الكسول مع  وها من الصلوات فأيهما يردم؟-

 الوقت املعتاد لكسول الشمل والرمر:-

، والرمار ال لساف إال    -وهو آخر الشهر–الراج  : أن الشمل ال تكسف إال وقت االستسرار 

يف الكاون كماا جارت باه العاادة ، قاا         ، وهاذه سانة اهلل  -وهاو اللياالي البايض    –وقت اإلبادار  

 . شي  اإلسالم : "اخلسول والكسول هلما أوقات مردرة كما لطلوع اهلال  وقت مردر.."

 حكم العلم باخلسول والكسول قبة حدوثه:-

جائز ، وهو علم يدرك باحلساب ويعلمه أهة الفلك، قا  ابان تيمياة : "وأماا العلام بالعاادة يف      

يعارل حبسااب جريانهماا ، ولايل خاع احلاساب باذلك مان علام          الكسول واخلسول فإمنا 

وال ينبغي علمنا بذلك أن يهون من الفزع إ  الصالة واالستغفار والتوباة فاإن السابب     .الغيب "

 الشرعي وهو التصويف باق ولو علم به قبة حدوثه .

 تطبيرات: 

و  وأدرك معااه إذا جاااء املااأموم وقااد انتهااى اإلمااام ماان الركااوع األو  يف الركعااة األ       -

 الركوع الثاني فهة يعتع مدركًا هلذه الركعة أم ال ؟

 حصة كسول الشمل بعد العصر ، فهة تصلى الكسول مع أنه وقت نهي؟-
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 تعريف االستسراء:-

  صفات االستسراء الواردة يف الشرع :-

 ة :ورد االستسراء بأكثر من صور

 ة .االستسراء بالصالة املشروع-1

 االستسراء يوم اجلمعة على املنع يف أثناء اخلطبة.-2

 قاائم  وسالم  عليه اهلل صلى اهلل ورسو  اجلمعة يوم املسجد رجة دخة:   عنه اهلل رضي أنل قا 

 اهلل رساو   فرفاع  يغيثناا  اهلل فاادع  السابة  وانرطعات  األماوا   هلكت اهلل رسو  يا:  فرا  لطب

 وال ساحاب  مان  الساماء  يف نارى  ماا  واهلل:   أنال  قاا  "   أ ثناا  اللاهم  أ ثناا  اللاهم :  "  قاا   ثم ديهي

 توسااطت ملااا الاارتس مثااة سااحابة ورائااه ماان فطلعاات دار وال بنيااان ماان ساالع وبااي بيننااا ومااا قزعااة

 يف الباااب ذلاك  ماان رجاة  دخااة ثام  ساابتا الشامل  رأينااا ماا  واهلل فااال أمطارت  ثاام انتشارت  الساماء 

 هلكاات اهلل رسااو  يااا:  فرااا  لطااب قااائم وساالم عليااه اهلل صاالى اهلل ورسااو  املربلااة ةاجلمعاا

:   قاا   ثام  يديه وسلم عليه اهلل صلى الن  فرفع عنا ميسكها اهلل فادع السبة وانرطعت األموا 

 فانرلعات "  الشاجر  ومنابات  األودياة  وبطاون  والظاراب  اركاام  علاى  اللهم علينا وال حوالينا اللهم" 

 ]متفق عليه . الشمل يف منشي اوخرجن

 .االستسراء بالدعاء اجملرد يف السجود وعلى كة األحوا -3

يستساري عناد أحجاار الزيات قائماًا يادعو ، يستساري         حلديع عمو : ألأنه رأى الرساو   

 . (6) رافعًا كفيه ال جياوز بهما رأسه مربة بباطن كفيه إ  وجههط

 السبب الذي يشرع له االستسراء:-

  

 كونها مجاعة .-

 حكم صالة االستسراء :-

 كونها يف صحراء.-

                                                 
 أمحد وأبو داود وصححه احلاكم والذه  . ط1أل
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 صفة صالة االستسراء:-

 وقتها :-

رديااد يااوم للصااروج لالستسااراء حلااديع عائشااة : ألووعااد الناااس يومااًا لرجااون فيااهط ، -

 .وينبغي االهتمام بظهور اإلعالن للناس عع الوسائة اإلعالمية يف هذا العصر 

 يستحسن ترقيمها يف الكتاب  الستسراء :اخلروج إ  اب آدا[ 

 حكم التوسة بالصاحلي:-

املشروع التوسة بدعائهم ، وأما التوسة بذواتهم فال جيوز ، وياد  هلاذا توساة عمار بادعاء      

 العباس رضي اهلل عنه ]كما يف البصاري .

 حكم خروج أهة الذمة لالستسراء:-

 لصالة ؟مسألة : أيهما يردم اخلطبة أم ا-

املذهب : ترديم الصالة قباة اخلطباة ، واساتدلوا : حباديع ابان عبااس : ألوصالى ركعاتي         

 كما يصلي يف العيدط.

والرواية الثانية : اساتحباب تراديم اخلطباة قباة الصاالة ، حلاديع عائشاة : ألفصارج رساو           

 إنكاامومحااد اهلل ثاام قااا  :   د علااى املنااع فكااع  عااحااي بااد حاجااب الشاامل فر  اهلل 

 وجاة  عاز  اهلل أماركم  وقد عنكم زمانه إبان عن املطر واستهصار دياركم جدب ومتشك

   الاارحيم الاارمحن العاااملي رب هلل احلمااد  قااا  ثاام لكاام يسااتجيب أن ووعاادكم تاادعوه أن

 وحناان الغااين أناات إال إلااه ال اهلل أناات اللااهم يريااد مااا يفعااة اهلل إال إلااه ال  الاادين يااوم ملااك

 يف ياز   فلام  يدياه  رفع ثم حي إ  وبال ا قوة لنا أنزلت ما واجعة الغيع علينا أنز  الفرراء

 ثام  يدياه  رافع وهو رداءه حو  أو وقلب ظهره الناس إ  حو  ثم إبطيه بيال بدا حتى الرفع

 باإذن  أمطارت  ثام  وبرقات  فرعدت سحابة اهلل فأنشأ ركعتي فصلى ونز  الناس على أقبة

 اهلل صالى  ضاحك  الكان  إ  سارعتهم  رأى ماا فل السايو   ساألت  حتى مسجده يأت فلم اهلل

 اهلل عبااد وأنااي قاادير شاايء كااة علااى اهلل أن أشااهد فرااا  نواجااذه باادت حتااى وساالم عليااه

   .ط1أل ]وهو صحي ط ورسوله

                                                 
 .وحسنه األلباني والبيهري وصححه الذه  وابن السكن كما ذكر ابن حجروقا  : إسناده جيد رواه أبو داود  ط1أل
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وأظهر األدلة وأقواها ترديم اخلطبة قباة الصاالة ، وهاي أشابه باملوعظاة والتاذكو ، و        

 ، ولعة األمر يف هذا واسع. يلتزمها الن  

 صفة اخلطبة :-

 استحباب رفع اليدين يف الدعاء يف اخلطبة وبعدها :-

 واملراد بروله يف صحي  مسلم: ألفأشار بظهورهما حنو السماءط شدة املبالغة يف الرفع.

 الدعاء الوارد يف االستسراء ومعناه .-

 والدعاء سرًا. روية الرداء بعد اخلطبة-

 احلكم فيما لو سروا قبة خروجهم :-

  النداء لصالة االستسراء :حكم -

وهذا الذي نا  علياه اإلماام أمحاد      -خالفًا للمذهب–الراج  : عدم مشروعية النداء هلا 

واختاره ابن تيمية ، فاال يناادى ال للعياد وال لالستساراء ، وقياساها علاى الكساول فاساد         

 االعتبار.

 هة يشرتط إذن اإلمام ؟-

 آداب نزو  املطر : 

علاى هاذه النعماة. كرولاه : مطرناا بفضاة اهلل ورمحتاه ، واللاهم         الدعاء والشكر هلل -1

ويستحب الدعاء فإنه موضاع تناز  الرمحاة احلساية واملعنوياة . كماا عناد أباي          .صبيًا نافعًا

 داود ألثنتان ال تردان : الدعاء عند النداء ، ووقت املطرط ]حسنه األلباني .

 ب املطر.التعرل للمطر وحسر الثوب والشماغ عن الرأس ليصي-2

 احلكم فيما لو زادت املياه وخيف الضرر منها :-

  حكم قو  : مطرنا بنوء كذا وكذا. -

 اهلل صالى  اهلل رساو   بناا  صالى +  ا قحلديع زيد بن خالد اجلهين يف احلديبية حيرم ذلك 

 علاى  أقباة  انصرل فلما اللية من كانت مساء أثر على باحلديبية الصب  صالة وسلم عليه

 مان  أصاب  +  قاا  +  قاا   أعلام  ورساوله  اهلل قاالوا  ربكام  قاا   مااذا  تادرون  هاة  فراا   الناس

 وكاافر  باي  ماؤمن  فاذلك  ورمحته اهلل بفضة مطرنا قا  من فأما وكافر بي مؤمن عبادي
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 بالكوكاب  ماؤمن  باي  كاافر  فاذلك  وكاذا  كاذا  بناوء  مطرناا  قاا   مان  وأما بالكوكب

 متفق عليه  .]

 ا يف سهية أو املربعانية ..  ينرسم إ  ثالثة أقسام:ونسبة املطر إ  النوء أو النجم ]مطرن

 نسبة إجياد وهو شرك أكع ألن يف ذلك صرل شيء من خصائ  الربوبية للمصلوق.-1

 نسبة سبب أي أن هذا النوء هو السبب لوجود هذا املطر ، فهذا شرك أصغر .-2

ناا املطار يف وقات    نسبة وقت ، وهذا جائز بأن يرياد برولاه : مطرناا بناوء كاذا أي جاء     -3

 .(6) هذا النوء ، فالباء هنا للظرفية كروله : يف نوء كذا 

                                                 
(6)

 . 2/626القول المفيد في شرح كتاب التوحيد  

 

  

 

 

  


