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 مقذمة

إن احلّد هلل ، ٕحّده، وٕستًْٔف، وٕستٌٍره، وًٕقذ بٚهلل مـ رشور إٍٔسْٚ، ومـ شٔئٚت 

اهلل وحده ال  أظامفْٚ، مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال هٚدي فف، وأصٓد أن ال إفف إال

 رشيؽ فف، وأصٓد أن حمّدًا ظبده ورشقفف .

 [.201آل ظّران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 [.2:]افْسٚء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]األحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش األمقر ، وخر اهلدي هدي حمّد ؾ٘ن أصـدق احلديٞ ـتٚب اهلل   أما بعد؛ 

 فٜ، وـؾ ضالفٜ  ي افْٚر: وبًد.حمدثٚهتٚ، وـؾ حمدثٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ ضال

 ؾ٘ن ادسِؿ يْبٌل فف أن يتًِؿ ـؾ مٚ حيتٚجف  ي أمقر ديْف.

 اإلمُٚم َؿَٚل 
ِ
َٔٚء َزاِِلُّ  ِي إْح ٌَ ك اْف َُ : َح َرا ِيُّ ََ ْْجََٚع  ِي اف لُّ  ِي ِرَشَٚفتِِف اإْلِ

ًِ ٚؾِ ، َوافنَّ ـِ ي ُِقِم افدِّ ُظ

ْٔفِ  َِ َٛ َظ ـْ َبَٚع َوَج َّ َؿ اهللِ ؾِِٔف، َؾ ُْ ََِؿ ُح ًْ ٍؾ َحتَّك َي ًْ
ِدَم َظَذ ؾِ َْ ََِّػ اَل ََيُقُز َفُف َأْن ُي َُ َؿ  َأنَّ اد َِّ ًَ َأْن َيَت

ِْٔع،  َظُف  ِي اْفَب ََُّْٔف اهلُل َورَشَ ـْ َمٚ َظ َجَٚرِة َوَم َٚػ  ِي اإْلِ ًَ َظُف اهلُل َت َؿ َمٚ رَشَ َِّ ًَ ِْٔف َأْن َيَت َِ َٛ َظ ـْ آَجَر َوَج َوَم

َِّؿَ  ًَ ِْٔف َأْن َيَت َِ َٛ َظ ـْ َصذَّ َوَج َراِض، َوَم َِ َٚػ  ِي اْف ًَ َؿ اهللِ َت ُْ َؿ ُح َِّ ًَ ِْٔف َأْن َيَت َِ َٛ َظ َؿ  َؿَٚرَض َوَج ُْ ُح

َِْؽ  َٚػ  ِي تِ ًَ َٙ  اهللِ َت َت َْ ُّ َؾ بِ ِّ ََِّؿ َوَظ ًَ ـْ َت َّ َٚرُة َوَْجُِٔع اأْلَْؿَقاِل َواأْلَْظاَمِل َؾ َٓ َذفَِؽ افىَّ ـَ اَلِة َو افهَّ

ـْ  ، َوَم ََٔتْغِ ِه ًْ ْد َظَل اهلَل َم ََ ْؾ َؾ َّ ًْ ْ َي ْؿ َوََل َِ ًْ ْ َي ـْ ََل ، َوَم َٚػ َضَٚظَتْغِ ًَ َظَِِؿ َوََلْ  َمٚ َظَِِؿ َأَضَٚع اهلَل َت

 ًْ ًٜ َي َٔ ِه ًْ ًٜ َوَظَهُٚه َم َٚػ َضَٚظ ًَ ْد َأَضَٚع اهلَل َت ََ ِف َؾ ِّ ِْ َٙ ِظ َت َْ ُّ ْؾ بِ َّ . 

، وؿد رأيٝ أحتػ إخقإْٚ بام خلهف فْٚ ؾؤِٜ وممٚ َيٛ أن يُقن ظذ ظِؿ بف آداب افًٔد

                                 
 (.1/248إير: افٍروق، فَِرا ي ) (2)
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 صٔخْٚ وحٔد بـ بِٚل حٍيف اهلل تًٚػ، وأهؿ هذه اآلداب:

 .االؽتسٚل فًِٔد األدب األول:

 .فبس أحسـ افثٔٚب يقم افًٔد :األدب الثاىي

 تٖخر افٍىر  ي ظٔد األضحك حتك يرجع مـ ادهذ ؾٖٔـؾ مـ أضحٔتف. األدب الثالث :

 .اشتحبٚب اإلـثٚر مـ افهدؿٜ يقم افًٔد األدب الزابع:

 .افذهٚب إػ مهذ افًٔد مـ ضريؼ وافرجقع مـ ضريؼ آخر األدب اخلامس:

 .ػ مهذ افًٔد مٚصٔٚافذهٚب إ األدب السادس:

 .اشتحبٚب خروج افْسٚء إػ صالة افًٔد بال تزيـ وال تزج أو تىٔٛ األدب السابع:

 .افتُبر أيٚم افًٔديـ األدب الثامً:

 .افتْٓئٜ بٚفًٔد األدب التاسع:

 .ٜاألضحٔ األدب العاشز:

 ٍذا، وأسأل اهلل أٌ يغفز ليا، ويزسقيا اإلخالص يف القول والعنل.

 

 

*   *   * 
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 االغتشال للعيد األدب األول:

 

َٕٚؾٌِع،  ُدَو إَِػ ادَهذَّ »َرَوى  ٌْ ْىِر َؿْبَؾ َأْن َي ٍِ َتِسُؾ َيْقَم اْف ٌْ َٚن َي ـَ َر  َّ ـَ ُظ   .«َأنَّ َظْبَد اهللِ ْب

ْسِؾ، َؿَٚل:  ٌُ ـِ اْف ًّٔٚ َرِِضَ اهللُ َظُْْف َظ
ََٖل َرُجٌؾ َظِِ ـْ َزاَذاَن، َؿَٚل: َش ؾَّ َيْقٍم إِْن »َوَظ ـُ اْؽَتِسْؾ 

 َٝ َٚل: «ِصْئ ََ ْسُؾ، َؿَٚل: »، َؾ ٌُ ْسُؾ افَِّذى ُهَق اْف ٌُ ، َوَيْقَم افَّْْحِر، َوَيْقَم »اَل اْف َٜ ، َوَيْقَم َظَرَؾ ِٜ
ًَ ُّ َيْقَم اْْلُ

ْىرِ  ٍِ   .«اْف

*   *   * 

 

 لبص أحشو الثياب يوم العيد  األدب الثاىي:

 

ـِ َظبَّٚسٍ  ـِ اْب َٚن َرُشقُل »َؿَٚل:  ،َظ ِٔد ُبْرَدًة ََحَْراءَ  اهللِـَ ًِ َبُس َيْقَم اْف ِْ   .« َ َي

 .هل افُسٚء ادخىط :والربدة

ًٜ حْٔام يذهٛ إػ مهذ افًٔدظ ٚوأحٛ أن إٔبف إػ أن بًض افْٚس يِبس ثٔٚبً  ، ؾ٘ذا ٚدي

 .رجع مـ مهذ افًٔد فبس ثٔٚبف اْلديدة فٔزور ادسِّغ

يٚ أخل افُريؿ افًٔد  ي اإلشالم هق صالة افًٔد ؾْٔبٌل أن تِبس أحسـ ثٔٚبؽ  :َٕقل

 وإٔٝ ذاهٛ إػ صالة افًٔد.

                                 
(، وصححف ابـ ادَِـ  ي حتٍٜ ادحتٚج 3/178(، وافبَٔٓل  ي افُزى )416صحٔح: رواه مٚفؽ )(2)

 .(1/829 ي اخلالصٜ )(، وافْقوي 2/541)

(: رجٚفف ثَٚت، 1/165ترتٔٛ(، ؿٚل افبقصري  ي إحتٚف اخلرة ) 2/40صحٔح: رواه افنٚؾًل )(1)

 ([.2/277وصححف األفبٚين  ي اإلرواء )

هذا إشْٚد جٔد (: »3/174ؿٚل األفبٚين  ي افهحٔحٜ )(، و7609افىزاين  ي األوشط ) ( حسـ: رواه3)

 «.ورجٚفف ـِٓؿ ثَٚت مًروؾقن ؽر شًد بـ افهِٝ
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، »ؿٚل اإلمٚم ابـ ادْذر:  ِٜ
ًَ ُّ َبُس  ِي اْْلُ ِْ اَم َي ـَ َٔٚبِِف 

ـْ َصٚفِِح ثِ ـِ ِم َٔدْي ًِ َبَس  ِي اْف ِْ ُّٛ َأْن َي ُيْسَتَح

فُ  َّٕ َر َأ َّ ـِ ُظ ـِ اْب يَْٚ َظ ٔدِ  َوُروِّ ًِ َُٔٚب اْف
ِْٔف ثِ َِ ـِ َظ َٔدْي ًِ ْجَر َيْقَم اْف ٍَ َٚن ُيَهعِّ اْف  . «ـَ

*   *   * 

 

 ضخيتٌتأخري الفطز يف عيد األضخى حتى يزجع مو املصلى فيأكل مو أ األدب الثالث :
 

 .يقم ظٔد افٍىر خيتِػ ظـ ظٔد األضحك

 .ؾٍل ظٔد افٍىر يستحٛ أن تٖـؾ مترات ؿبؾ أن خترج إػ ادهذ

  ي ظٔد األضحك ؾال تٖـؾ يشء حتك ترجع وتذبح أضحٔتؽ وتٖـؾ مْٓٚ.أمٚ 

ـْ َظْبِد  ـْ َأبِِٔف، َؿَٚل:  اهللِ َظ ـِ ُبَرْيَدَة، َظ َٚن افَّْبِلُّ »ْب َؿ، َواَل  ـَ ًَ ْىِر َحتَّك َيْى ٍِ ُرُج َيْقَم اف اَل خَيْ

 َ ُؿ َيْقَم األَْضَحك َحتَّك ُيَهعِّ ًَ  .«َيْى

َؿ » قال اإلمام الرتمذي: ًَ ْىِر َحتَّك َيْى ٍِ ُرَج َيْقَم اف ِِْؿ: َأْن اَل خَيْ ًِ ـْ َأْهِؾ اف َّٛ َؿْقٌم ِم َؿْد اْشَتَح

َؿ َيْقَم األَْضَحك َحتَّك َيْرِجعَ  ًَ ِىَر َظَذ مَتٍْر، َواَل َيْى ٍْ ُّٛ َفُف َأْن ُي ًْٔئٚ، َوُيْسَتَح  .«َص

 

*   *   * 

 

 

 

 

                                 
 (.4/163( إير: األوشط، البـ ادْذر )2)

 (، وصححف األفبٚين.541صحٔح: رواه افسمذي )( 1)

 (.1/416( إير: شْـ افسمذي )3)
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 الصدقة يوم العيدباب اإلكثار مو استخ األدب الزابع:
 

ٍٔد اخلُْدِريِّ   ًِ ـْ َأِِب َش َف،   اهللِ ، َخَرَج َرُشقُل َظ َْٕكَ ، ُثؿَّ ا  ِي َأْضًحك َأْو ؾِْىٍر إَِػ ادَُهذَّ

َٚل:  ََ ، َؾ ِٜ َدَؿ َس، َوَأَمَرُهْؿ بِٚفهَّ ُؿقا»َؾَقَظَظ افَّْٚ ُس، َتَهدَّ َٚ افَّْٚ ٚ«َأهيُّ ََ ، َؾ
ِ
رَّ َظَذ افَِّْسٚء َّ َيٚ »َل: ، َؾ

رِ  َثَر َأْهِؾ افَّْٚ ـْ َـّ َأ ُُ ، َؾِ٘ينِّ َرَأْيُت ـَ ْؿ ، َتَهدَّ
ِ
َؼَ افَِّْسٚء ًْ : َوبَِؿ َذفَِؽ َيٚ َرُشقَل « َم ـَ ِْ َُ ؟ َؿَٚل: اهللِ َؾ

ِّٛ افرَّ » ُِ َٛ فِ ، َأْذَه ـٍ ٍؾ َوِدي َْ َِٕٚؿَهِٚت َظ ـْ  ُٝ ِم ِنَر، َمٚ َرَأْي ًَ ْرَن اف ٍُ ُْ ، َوَت ـَ ًْ َِّ ثِْرَن اف ُْ ُجِؾ ُت

 
ِ
َؼَ افَِّْسٚء ًْ ، َيٚ َم َـّ ـُ ـْ إِْحَدا ـِ « احلَِٚزِم، ِم ، اْمَرَأُة اْب ُٛ َِامَّ َصَٚر إَِػ َمِْْزفِِف، َجَٚءْت َزْيَْ َف، َؾ َْٕكَ ُثؿَّ ا

َٔؾ: َيٚ َرُشقَل  َِ ِْٔف، َؾ َِ ِْٖذُن َظ قٍد، َتْسَت ًُ َٚل: اهللِ َمْس ََ ، َؾ ُٛ ؟»، َهِذِه َزْيَْ ِٛ َيِٕٚ ـِ ؾَ « َأيُّ افزَّ َٔؾ: اْمَرَأُة اْب َِ

قٍد، َؿَٚل:  ًُ ُٕقا هَلَٚ»َمْس ْؿ، اْئَذ ًَ بِلَّ « َٕ َٕ : َيٚ  ْٝ ُِٖذَن هَلَٚ، َؿَٚف َٚن اهللِ َؾ ـَ ، َو ِٜ َدَؿ َْٔقَم بِٚفهَّ ََّٕؽ َأَمْرَت اف ، إِ

ُف َوَوَفدَ  َّٕ قٍد: َأ ًُ ـُ َمْس َق بِِف، َؾَزَظَؿ اْب ََٖرْدُت َأْن َأَتَهدَّ ُٝ بِِف ِظِْْدي ُحِعٌّ ِِل، َؾ ْؿ ـْ َتَهدَّ ُه َأَحؼُّ َم

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل افَّْبِلُّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ْؿ، َؾ ِٓ ْٔ َِ ـْ »َظ قٍد، َزْوُجِؽ َوَوَفُدِك َأَحؼُّ َم ًُ ـُ َمْس َصَدَق اْب

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ِٝ بِِف َظ ْؿ   .«َتَهدَّ

 يؤخذ مً ٍذا احلديث  عدة أمور:

 اخلىبٜ يْبٌل أن يقجف ـِّٜ إػ افْسٚء.أن اإلمٚم  ي افٍىر واألضحك  ي آخر .2

 يستحٛ فِْٚس ـثرة افهدؿٜ الشٔام افْسٚء..1

 :  ي دخقهلؿ افْٚر ٚبًض افْسٚء ؾٔٓـ صٍتٚن ؿد تُقٕٚن شببً .3

ـ وفدهٚ وتًِ ،افِٓؿ افًـ ؾالن وافًـ ظالن :بٖن تَقل ،«تكثزى اللعو»افهٍٜ األوػ: 

 .وهذا ال َيقز، وتًِـ افقء افذي تًِّف

ـِ َظبٍَّٚس، َؿَٚل: َؿَٚل افَّْبِلُّ ؾأي افزوج،  ،«تكفزى العشري»افهٍٜ افثٕٜٚٔ:  ـِ اْب ًَ« : ُٝ ُأِري

ْرنَ  ٍُ ُْ ٚ افَِّْسُٚء، َي َٓ
َثُر َأْهِِ ـْ َر َؾَِ٘ذا َأ ْرَن بِ « افَّْٚ ٍُ ُْ ْرَن »؟ َؿَٚل: ٚهللِِؿَٔؾ: َأَي ٍُ ُْ ِنَر، َوَي ًَ ْرَن اف ٍُ ُْ َي

ا اإِلْحَسَٚن، َفْق َأْحَسْْ  ُٝ ِمَْْؽ َخْرً : َمٚ َرَأْي ْٝ ًْٔئٚ، َؿَٚف ْهَر، ُثؿَّ َرَأْت ِمَْْؽ َص َـّ افدَّ َٝ إَِػ إِْحَداُه

                                 
 (.2000(، ومسِؿ )2461افبخٚري ) ( متٍؼ ظِٔف: رواه2)
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 .«َؿطُّ 

 ًَ ًَ  ٚأي فق أـرمتٓٚ شْٜ أو شْتغ ثؿ رأت مْؽ تؤٔ مٚ رأيٝ مْؽ  :ؿٚفٝ ٚشٔئً  ٚأو خِ

 .ـؾ مٚ ؾًِتف مًٓٚ مـ اخلر وافبؼ كؿط، أي  تْس اخرً 

، وأن تًِّل أن بسًٜ افهدر وشًٜ األؾؼ، وافتحّؾ ظِِٔؽ  :ألخقاتْٚوفذفؽ َٕقل 

 .ظِِٔؽ، ؾحٚوِل أن ُتريض زوجؽ ؿدر اإلمُٚن زوجؽ هذا ًّٕٜ مـ اهلل 

ـِ َظبٍَّٚس َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ  ـْ َظْبِد اهلِل ْب ِٜ : »َظ ـْ َأْهِؾ اْْلََّْ ْؿ ِم ُُ ْؿ بَِِْسِٚئ ـُ َأاَل ُأْخِزُ

ٚ،  اْفَقُدوُد، َٓ َْٔد َزْوِج ُْٖخَذ َب ، َجَٚءْت َحتَّك َت ْٝ تِل إَِذا آَذْت َأْو ُأوِذَي ٚ، افَّ َٓ وُد َظَذ َزْوِج ُٗ ًَ اْفَقُفقُد، اْف

ًوٚ َحتَّك َتْرَِض  ّْ قُل َواهلِل اَل َأُذوُق ُؽ َُ  .«ُثؿَّ َت

 واظِّـ أيتٓٚ األخقات افُريامت أن تقاضع األخٝ ادسِّٜ فزوجٓٚ هق ٕقع مـ إٔقاع

افرؾًٜ وـرم ادًدن وأهنٚ أصِٜٔ، وادرأة افتل تريد أن تتُز ظذ زوجٓٚ هذا يدل ظذ ؿِٜ 

 ًَ جًؾ افَقامٜ فِرجؾ مـ أجؾ أن يسًد  ، ؾٚهلل ٚأصِٓٚ وأدهبٚ وأهنٚ َل تٍَف اإلشالم ح

افرجؾ وادرأة، ؾٚدرأة تتًٚمؾ بًٚضٍتٓٚ وافرجؾ يتًٚمؾ بًَِف، وفذفؽ جًؾ اهلل افَقامٜ 

 .ظذ ادرأة فِرجؾ

 .ب٘رضٚء زوجٓٚ وإشًٚده وافتقاضع فف ؾًذ ـؾ أخٝ مسِّٜ أن تتَرب إػ اهلل  

: ؾوظذ ـؾ أخ مسِؿ أن يُرم زوجتف وأن حيسـ إفٔٓٚ وأال ييسء إفٔٓٚ،  ْٝ ، َؿَٚف َٜ ـْ َظِٚئَن ًَ

ْؿ أِلَهْ : » اهللَِؿَٚل َرُشقُل  ـُ ٚ َخْرُ َٕ ْؿ أِلَْهِِِف َوَأ ـُ ْؿ َخْرُ ـُ  .«ِع َخْرُ

 

*   *   * 

 

 

                                 
 (.907(، ومسِؿ )19( متٍؼ ظِٔف: رواه افبخٚري )2)

 (.1604(، وحسْف األفبٚين  ي صحٔح اْلٚمع )9094( حسـ: رواه افْسٚئل  ي افُزى )1)

 (، وصححف األفبٚين.2977(، وؿٚل: حسـ صحٔح، وابـ مٚجف )3895( صحٔح: رواه افسمذي )3)
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 الذياب إىل مصلى العيد مو طزيق والزجوع مو طزيق آخز األدب اخلامس:

 

ـِ َظْبِد  ـْ َجٚبِِر ْب اَم، َؿَٚل:  اهللَُريِضَ  اهللَِظ ُٓ َٚن افَّْبِلُّ »َظْْ َٚن َيْقُم ِظٍٔد َخَٚفَػ  ـَ ـَ إَِذا 

ِريَؼ    .«افىَّ

 إفٔف.جًؾ ضريؼ رجقظف مـ ادهذ ؽر ضريؼ ذهٚبف أي 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة، َؿَٚل: و َٚن افَّْبِلُّ »َظ هِ  ـَ ِٔد  ِي َضِريٍؼ َرَجَع  ِي َؽْرِ ًِ  .«إَِذا َخَرَج َيْقَم اف

ِؿ فإِِلَمِٚم إَِذا َخَرَج  ِي َضِريٍؼ َأْن َيْرِجَع »ؿٚل اإلمٚم افسمذي:  ِْ ًِ ُض َأْهِؾ اف ًْ َّٛ َب َوَؿْد اْشَتَح

ِه  لِّ  ِي َؽْرِ
ًِ ٚؾِ ، َوُهَق َؿْقُل افنَّ ِٞ َبًٚظٚ هِلََذا احَلِدي  .«اتِّ

 

*   *   * 

 

 

 

                                 
 (.986افبخٚري )( صحٔح: رواه 2)

 ، وصححف األفبٚين.(542(، وافسمذي )2256( صحٔح: رواه أبق داود )1)

 (.1/416( إير: شْـ افسمذي )3)

 



يف آداب العيداملفيد      01 

 

 االذياب إىل مصلى العيد ماشًي األدب السادس:

 

، َؿَٚل:  ـْ َظِعٍّ ُرَج »َظ ًْٔئٚ َؿْبَؾ َأْن خَتْ َؾ َص ـُ ْٖ ًٔٚ، َوَأْن َت ِٔد َمِٚص ًِ ُرَج إَِػ اف ِٜ َأْن خَتْ َّْ ـَ افسُّ َهَذا  .«ِم

 . ـٌ ٌٞ َحَس  َحِدي

ِؿ: َيْسَتِحبُّقَن َأْن خَيُْرَج »ؿٚل اإلمٚم افسمذي:  ِْ ًِ َثِر َأْهِؾ اف ـْ ِٞ ِظَْْد َأ ُؾ َظَذ َهَذا احلَِدي َّ ًَ اف

ـْ ُظْذرٍ  َٛ إاِلَّ ِم ـَ ًٔٚ، َوَأْن اَل َيْر ِٔد َمِٚص ًِ ُجُؾ إَِػ اف  .«افرَّ

ـِ ُبْرَؿَٚن، َؿَٚل: و ِر ْب ٍَ ًْ ـْ َج ِزيِز: َظ ًَ ـُ َظْبِد اْف ُر ْب َّ َْْٔٚ ُظ َٛ إَِف َت ِِتَ »ـَ ْٖ ْؿ َأْن َي ُُ ـِ اْشَتَىَٚع ِمْْ َم

ْؾ  ًَ ٍْ َٔ ِْ ًٔٚ َؾ َٔد َمِٚص ًِ  .«اْف

، َؿَٚل: و ـْ ِزرٍّ ـٍ »َظ ـُ اخْلَىَِّٚب  ِي َيْقِم ؾِْىٍر، َأْو  ِي َيْقِم َأْضَحك َخَرَج  ِي َثْقِب ُؿْى ُر ْب َّ َخَرَج ُظ

بًِّبٚ َِ ِق  ُمَت ّْ  .«بِِف َي

ـْ إِْبَراِهَٔؿ و ِٚجِر، َظ َٓ ـِ ادُْ ـِ اْب ِٜ »َظ ًَ ُّ ـِ َواْْلُ َٔدْي ًِ قَب إَِػ اْف ـُ ِرَه افرُّ ـَ ُف  َّٕ  .«َأ

لُّ َوَأَْحَُد، »ؿٚل اإلمٚم ابـ ادْذر: 
ًِ ٚؾِ ، َوافنَّ َُٔٚن افثَّْقِريُّ ٍْ ـِ ُش َٔدْي ًِ َّٛ ادَْْقَ إَِػ اْف ـِ اْشَتَح مَّ

َٛ  َوَؿَٚل  ـَ َْٖس َأْن َيْر ِْٔف َؾاَل َب َِ َد َذفَِؽ َظ ًُ ـْ َب ٚ َم ، َوَأمَّ ٌٛ َْٚ َؿِري ُٕ ٚ َُ ِق َوَم ّْ ـُ َؾَْ ْح َٕ  ٚ  . «َمٚفٌِؽ: َأمَّ

َٛ »َؿَٚل: و
ـْ َرـِ َء َظَذ َم ، َوَأْؿَرُب إَِػ افتََّقاُضِع، َواَل يَشْ ـُ ِٔد َأْحَس ًِ   .«ادَْْقُ إَِػ اْف

*   *   * 

                                 
 (، وحسْف، وواؾَف األفبٚين.530( حسـ: رواه افسمذي )2)

 (.1/420( إير: شْـ افسمذي )1)

 (.2/486ِب صٔبٜ  ي مهٍْف )أ( رواه ابـ 3)

 (.2/486 ي مهٍْف )ِب صٔبٜ أ( رواه ابـ 4)

 (.2/486ِب صٔبٜ  ي مهٍْف )أ( رواه ابـ 5)

 (.4/163( إير: األوشط، البـ ادْذر )6)

 (.4/163( إير: األوشط، البـ ادْذر )7)
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 استخباب خزوج الهشاء إىل صالة العيد بال تزيو وال تربج أو تطيب األدب السابع:

 

 .يستحٛ أن خترج افْسٚء فتنٓدن اخلر وينٓدن افتُبر وظزة اإلشالم وادسِّغ 

ٚ َرُشقُل اهللِ ؾ َٕ : َأَمَر ْٝ ، َؿَٚف َٜ َّٔ ـْ ُأمِّ َظِى ًَ ،َقاتَِؼ ًَ ْىِر َواأْلَْضَحك، اْف ٍِ َـّ  ِي اْف ُٓ ُْٕخِرَج ، َأْن 

، َوَدْظَقَة ادُْْس  ْدَن اخْلَْرَ َٓ اَلَة، َوَيْن ـَ افهَّ َتِزْف ًْ َٔ َُّٔض َؾ ٚ احْلُ َٖمَّ ََّٔض، َوَذَواِت اخْلُُدوِر، َؾ غَ َواحْلُ ِّ ِِ ،

َِْبٌٚب  قُن هَلَٚ ِج ُُ َٕٚ اَل َي : َيٚ َرُشقَل اهللِ إِْحَدا ُٝ ِْ َبٚهِبَٚ»، َؿَٚل: ُؿ ِْ ـْ ِج ٚ ِم َٓ ٚ ُأْخُت َٓ ِْبِْس   .«فُِت

 . ي شتٚرة  ي افبٔٝ ال يراهٚ أحد : افبْٝ افبٚفٌٜ َل تتزوج  ي خدروذات اخلدر

 .وهذا ؾٔف دفٔؾ ظذ أن األخٝ ال خترج مـ بٔتٓٚ إال جمِببٜ حمجبٜ

َّٔض ادهذ»: وؿقل افْبل  اشتدل بف اْلّٓقر ظذ أن ادرأة احلٚئض ال  «أن يًتزل احلُ

 .وال تدخؾ ادسجد، حيرم ظِٔٓٚ ذفؽ إال ؿقل بًض افيٚهريٜ وبًض ادحدثغ ،تدخؾ ادهذ

  ِي اخلُُروِج » :ؿٚل افسمذي 
ِ
َص فَِِِّْسٚء ، َوَرخَّ ِٞ ِِْؿ إَِػ َهَذا احلَِدي ًِ ُض َأْهِؾ اف ًْ َٛ َب َوَؿْد َذَه

ؿْ  ُٓ ُو ًْ ِرَهُف َب ـَ ـِ َو َٔدْي ًِ   .«إَِػ اف

 ي هذه احلٚفٜ َيقز فقفٔٓٚ أن يًّْٓٚ مـ اخلروج إػ افُراهٜ دـ خترج متزيْٜ و :ؿِٝ

 .ؾٔجٛ ظذ وفٔٓٚ أن يًّْٓٚ مـ اخلروج، إذا ـٕٚٝ شتخرج متزيْٜ أو متىٔبٜمهذ افًٔد 

َٜ ؾًـ  ْٝ  َفْق َأنَّ َرُشقَل اهلِل : »ؿٚفَٝظِٚئَن ًَ
اَم ُمِْ ـَ َـّ ادَْْسِجَد  ُٓ ًَ َرَأى َمٚ َأْحَدَث افَِّْسُٚء دَََْ

                                 
وينٓدن اخلر ودظقة ادسِّغ: أي حيرضن جمٚفس اخلر ـسامع افًِؿ وحيرضن دظقة ادسِّغ أي (2)

 دظٚءهؿ ـٚشتسَٚئٓؿ.

ثقب أؿك وأظرض مـ اخلامر وهل ادًَْٜ تٌىل بف ادرأة رأشٓٚ، وؿٔؾ: هق ثقب واشع  جِبٚب: هق(1)

 دون افرداء تٌىل بف صدرهٚ وطٓرهٚ، وؿٔؾ: هق اإلزار وؿٔؾ اخلامر.

 (، وافٍِظ فف.890(، ومسِؿ )314( متٍؼ ظِٔف: رواه افبخٚري )3)

 (.1/410( إير: شْـ افسمذي )4)
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اِئَٔؾ  َِٕسٚءُ  : « َبِْل إِْْسَ ْٝ ـَ ادَْْسِجَد؟ َؿَٚف ًْ
اِئَٔؾ ُمِْ ْْسَ

َرَة: َإَِٔسُٚء َبِْل إِ ّْ ًَ
ُٝ فِ ِْ َُ ؿْ »َؿَٚل: َؾ ًَ َٕ».  

، َؾِْ٘ن »ؿٚل افسمذي:  ـِ َٔدْي ًِ   ِي اف
ِ
َْٔقَم اخلُُروَج فَِِِّْسٚء َرُه اف ـْ ُف َؿَٚل: َأ َّٕ ـِ ادَُْبَٚرِك َأ ـِ اْب ُرِوي َظ

 ِٝ ْٝ َأَب ، َؾِْ٘ن َأَب ـْ ُرَج  ِي َأْضاَمِرَهٚ َواَل َتَتَزيَّ ٚ َأْن خَتْ َٓ َْٖذْن هَلَٚ َزْوُج َٔ ِْ ُرَج َؾ ُرَج ادَْرَأُة إاِلَّ َأْن خَتْ َأْن خَتْ

ـِ اخلُُروِج  ٚ َظ َٓ ًَ َْ ّْ ْوِج َأْن َي َذفَِؽ َؾِِِزَّ  .«ـَ

ف اهلل إٔف األؾوؾ فِّرأة ؿديؿ وآخر جديد يرى ظبد اهلل بـ ادبٚرك رَح ثقب ظْدهٚ فق أي

رؽؿ أهنٚ تِبس - يٍِٝ األٕيٚر ٚألن ادرأة يْبٌل أال تِبس صٔئً  :أن خترج  ي افثقب افَديؿ

ؾٓذه  ي  -ؾُٔػ بّـ خترج  ي ثقب مزرـش وتِبس ظِٔف اخلامر وتيـ أهنٚ حمجبٜ  -افسقاد

 زمـ ظبد اهلل بـ ادبٚرك ـٚن شَٔقل هلٚ اجِيس  ي افبٔٝ وال خترجل. 

 :  ٍل جيوس أٌ تصلي املزأة صالة العيد وحدٍا يف البيت؟(1ئدة )فا

 .ألهنٚ هلٚ خىبٜ وصالة :ؿٚل بًض أهؾ افًِؿ مـ ؾٚتتف صالة افًٔد ؾال يهِٔٓٚ

وأجٚز بًض أهؾ افًِؿ أن يهع اإلٕسٚن صالة افًٔد وحده بٚفتُبرات ظذ صٍتٓٚ، أي 

افثٕٜٚٔ مخس تُبرات،  ي احلََٜٔ صالة افًٔد يُز  ي افرـًٜ األوػ شبع تُبرات و ي افرـًٜ 

 .رُشظٝ هبذه افىريَٜ

ألهنٚ رشظٝ بهٍٜ مًْٜٔ يْبٌل  :وإٔٚ أمٔؾ إػ افَقل بٖٕف إذا ؾٚتتف صالة افًٔد ؾال يهِٔٓٚ

 أن تهذ هبذه افهٍٜ مثؾ صالة اْلًّٜ هلٚ خىبٜ وصالة.

 : ما ٍو آخز وقت لصالة العيد؟(2فائدة )

ٝ صالة افًٔد يبدأ مـ ضِقع افنّس بَّدار رمح أي حقاِل ظؼ وؿ :افًِامء يَقفقن

 -إػ وؿٝ افزوال بٚفوبط-دؿٚئؼ أو ربع شٚظٜ إػ صالة افيٓر أو ؿبؾ افيٓر بخّس دؿٚئؼ

 هذا هق وؿٝ صالة افًٔد.

*   *   * 

                                 
 (، وافٍِظ فف.445(، ومسِؿ )869ي )( متٍؼ ظِٔف: رواه افبخٚر2)

 (.1/410( إير: شْـ افسمذي )1)
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 التكبري أيام العيديو األدب الثامً:

 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )ظـ ظٔد افٍىر :  ؿٚل اهلل  

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

(   ﯀ ﯁      

 (   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)   :و ي ظٔد األضحك ؿٚل اهلل 

 :وأمٚ اشتحبٚب اإلـثٚر مـ افذـر ؾٔٓٚ ؾَد دل ظِٔف ؿقل اهلل » ل احلافظ ابن رجب:قا

افًؼ  هل أيٚم ادًِقمِٚت  ؾ٘ن األيٚمَ  ،(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)

 .«ظْد ْجٓقر افًِامء

 متى يبدأ التكبري؟ فائدة: 

ثالثٜ أيٚم  -تُبر ظٔد األضحك يبدأ مـ ؾجر يقم األضحك إػ ظك آخر أيٚم افتؼيؼ

 .بًد افًٔد

فِٜٔ افًٔد ظْد ؽروب صّس آخر يقم مـ رموٚن -أمٚ ظٔد افٍىر ؾٔبدأ مـ طٓر افرؤيٜ 

وال  ٚإػ االٕتٓٚء مـ صالة افًٔد أو إػ أن يبدأ اخلىٔٛ  ي خىبٜ افًٔد، يتقؿػ افتُبر متٚمً 

 .يُزَّ 

َر  َّ ـِ ُظ ـِ اْب َٕٚؾٍِع، َظ ـْ  ـِ َظْجاَلَن، َظ ِد ْب َّّ ـْ حُمَ دُ »َظ ٌْ َٚن َي ـَ ُف  َّٕ ُ َوَيْرَؾُع َأ زِّ َُ ِٔد، َوُي ًِ و َيْقَم اْف

َمٚمُ  َُِغ اإْلِ  .«َصْقَتُف، َحتَّك َيْب

                                 
 (.39فىٚئػ ادًٚرف، البـ رجٛ، صـ )(إير: 2)

 (.650(، وصححف األفبٚين  ي اإلرواء )2/487( رواه ابـ أِب صٔبٜ  ي مهٍْف )1)
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، »: بـ مسِؿ َؿَٚل اْفَقفِٔدُ  ـِ َٔدْي ًِ بِِر  ِي اْف ُْ ِٚر افتَّ َٓ ـْ إِْط ٍَٕس َظ ـَ َأ ، َوَمٚفَِؽ ْب ُٝ اأْلَْوَزاِظلَّ ْف َٖ َش

ْؿ،  ًَ َٕ َٚن َظْبُد »َؿٚاَل:  َمٚمُ  اهللِـَ ُرَج اإْلِ ْىِر َحتَّك خَيْ ٍِ ُرُه  ِي َيْقِم اْف ِٓ َر ُيْي َّ ـُ ُظ  .«ْب

إٔف مـ افسْٜ أن خترج مـ بٔتؽ يقم  :ؾَقل ٕٚؾع ـٚن ابـ ظّر يرؾع صقتف بٚفتُبر مًْٚهٚ 

افًٔد وإٔٝ خٚرج ادهذ أن تُز  ي افىريؼ وترؾع صقتؽ إٔٝ وأوالدك أو إٔٝ وحدك ـام 

  .ريض اهلل ظْٓام ـٚن يًٍؾ ابـ ظّر

، و ْهِريِّ ـِ افزُّ ، َوَحتَّك   اهللَِأنَّ َرُشقَل »َظ ِِْٖتَ ادَُْهذَّ ُ َحتَّك َي زِّ َُ ُٔ ْىِر، َؾ ٍِ ُرُج َيْقَم اْف َٚن خَيْ ـَ

بِرَ  ُْ اَلَة، َؿَىَع افتَّ َٙ افهَّ اَلَة، َؾَِ٘ذا َؿ ِِضَ افهَّ َْ  .«َي

 صٍٜ افتُبر: ثٚبٝ ظـ ابـ مسًقد وؽره إٔف ـٚن يُز: 

 اهلل أـز... اهلل أـز.. اهلل أـز... ال إفف إال اهلل

 اهلل أـز... اهلل أـز، وهلل احلّد

َٚن َظْبُد  ـَ ـِ اأْلَْشَقِد، َؿَٚل:  ، إَِػ بـ مسًقد اهللَِظ َٜ ْجِر َيْقَم َظَرَؾ ٍَ ـْ َصاَلِة اْف ُ ِم زِّ َُ َصاَلِة ، ُي

قُل:  َُ ـَ افَّْْحِر َي ْكِ ِم ًَ ،  اهللُ»اْف َزُ ـْ ،  اهللَُأ َزُ ـْ ، اَل إَِفَف إاِلَّ  اهللَُأ َزُ ـْ ،  اهللُ، وَ اهللُ َأ َزُ ـْ ، َوهللَِِّ  اهللَُأ َزُ ـْ َأ

دُ  ّْ  .«احْلَ

وفُـ فف ضريؼ آخر َيز بف،  ،وهذا األثر ظْد أِب صٔبٜ وؾٔف أبق اشحؼ مدفس وؿد ظًْـ

ـ ظُرمٜ ظـ ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام إٔف ـٚن يُز مـ صالة افٍجر يقم ظرؾٜ إػ آخر وظ

أيٚم افتؼيؼ، وهذا افذي ظِٔف اْلّٓقر أي أن افتُبر مـ يقم ظرؾٜ إػ آخر أيٚم افتؼيؼ أي 

 .   ظؼ وافثٚفٞ ظؼ وافثٚين ظؼ احلٚدي –ثالثٜ أيٚم بًد افًٔد 

*   *   * 

 

                                 
 (.3/211(، وصححف األفبٚين  ي اإلرواء )42 ي أحُٚم افًٔديـ ) ( صحٔح: رواه افٍريِٚب2)

هذا (: »3/213(، وؿٚل األفبٚين  ي اإلرواء )2/487( صحٔح مرشؾ: رواه ابـ أِب صٔبٜ  ي مهٍْف )1)

 «.شْد صحٔح مرشال

 (.3/215، وصححف األفبٚين  ي اإلرواء )(2/488( صحٔح: رواه ابـ أِب صٔبٜ  ي مهٍْف )3)
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 بالعيدالتًهئة  األدب التاسع:

 

 .يرجع ؾٔٓٚ إػ افًرف وافًٚدة بٖي صٍٜ ٚافْٚس بًوٓؿ بًًو  ئأن هيْ يستحٛ

 .تَبؾ اهلل مْٚ ومُْؿ :مثؾ ؿقهلؿ

 .ـؾ ظٚم إٔتؿ بخرأو: 

 .ـؾ شْٜ وإٔٝ ضٔٛأو: 

 .ـؾ ظٚم وإٔتؿ إػ اهلل أؿرب وظذ افىٚظٜ أدومأو: 

ـْ »ابـ حجر افًسَالين: ويستدل فذفؽ بَقل احلٚؾظ  ـٍ َظ َِّٔٚت بِِْ٘شٍَْٚد َحَس
َرَوْيَْٚ  ِي ادََْحِٚمِِ

َٚن َأْصَحُٚب َرُشقِل  ـَ ْرٍ َؿَٚل  ٍَ ُٕ ـِ  بََّؾ   اهللُِجَبْرِ ْب ََ ٍض َت ًْ ْؿ فَِب ُٓ ُو ًْ قُل َب َُ ِٔد َي ًِ ْقا َيْقَم اْف ََ إَِذا اْفَت

 .«ِمَّْٚ َوِمَْْؽ  اهللُ

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.1/446ؾتح افبٚري ) ( إير:2)
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 األضخية األدب العاشز:

 

 .ؿ افَٚدر أن يوحل  ي ظٔد األضحكيستحٛ فِّسِ 

 :  ي حُؿ األضحٜٔ ؿقالن ألهؾ افًِؿو

 شْٜ مٗـدة. :القول األول

،  مسًقد افبدري بقوأ ،وظّر بـ اخلىٚب وبالل ،بُر افهديؼ أبق القائلوى بٌ:

 .واحلْٚبِٜ ،افنٚؾًٜٔومٚفؽ، و

 واجبٜ. القول الثاني:

 .ومٚفؽ ،افثقري، وأبق حٍْٜٔ القائلوى بٌ:

أن  ،ريض اهلل ظْٓٚ أم سلمةديٞ حل: وافهحٔح أهنٚ شْٜ مٗـدة، وؽرهؿ مـ افهحٚبٜ

ؾِّٔسؽ ظـ صًره  ،إذا رأيتؿ هالل ذي احلجٜ وأراد أحدـؿ أن يوحل»ؿٚل:  افْبل 

ًٚ : »ويف رواية« وأطٍٚره حتك يوحل سَّ مـ صًره وبؼتف صٔئ َّ  .«ؾال َي

ؾٚألمر فٔس ظذ افقجقب  ،يدل ظذ إٔف ؿد يريد وؿد ال يريدؾَقفف إذا أراد أن يوحل 

 .وإٕام هق ظذ افسْٜٔ

يّران افسْٜ وافسْتٚن ال يوحٔٚن حتك يًِؿ افْٚس ريض اهلل ظْٓام وـٚن أبق بُر وظّر 

 .أهنٚ شْٜ

 

 مت، واحلند هلل الذي بيعنتُ تته الصاحلات

 

                                 
 (.362-23/360( إير: ادٌْل، البـ ؿدامٜ )2)

 (.2977رواه مسِؿ ) صحٔح:( 1)

 


