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 بسم اهلل الرمحان الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك لهه وهي يىلهيل النيهاحلني ،     

صالًة وسهالاًا ااممهني    –صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  –وأشهد أّن حممد عبده ورسيله 

 .ُاىلالزاني إل ييم الدين 

املدينه    نهلل مّلها   –صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  –فإّن الرسيل :  - عباا اهلل -أّاا بعد  

إّن اهلل ] : -صهلى اهلل عليهه وعلهى آلهه وسهلم       –وجدوم حيىلفلين بيياني ، فقال الرسيل 

، فهذان ومها عيهدا االسهالم الع هيم ،      (1)[أبدلكم خْيرًا انهما ييم الفطر وييم األضحى 

جعه  وهذين    – تبهارك وتعهال   –الفرح بهما ، ألّن اهلل  –تبارك وتعال  –وان شعامر اهلل 

عقب عبااتني ع يمىلني ، وفرضني جليلني اهن فهرو    لاليياني ، وجع  وذين العيدين ، 

، ألّن عيد الفطهر وهي اهن أجه  الفطهر اهن شههر رافهان ، يفهرح فيهه            الكريماالسالم 

اطهاا  الهنف     ذْبه  ، اهن   –تبهارك وتعهال    –سهك الع هيم  هلل   املسلمين بأااء وهذا النُ 

تبهارك   –، فبعهد وهذه العبهااة الع يمه  شهر  اهلل       -رب العهاملني   –وشهياتها ُقْربانهًا هلل  

 َوَلَعلَُّكهمْ  َوَداُكْم َاا َعَلى الّلَه َوِلىُلَكبُِّروْا اْلِعدََّة ْكِمُليْاَوِلىل }ييم الفطر ، يف الفرح  – وتعال

أيفًا الفرح يف أيام وي اهن أعيهاا    –جلت قدرته  –، وشر  اهلل  [ 815: البقررة   ]{ َتْشُكُروَن

يهيم النحهر وأيهام    ] :  قهال   –سهلم  علهى آلهه و  صلى اهلل عليهه و  –املسليمني ، ألّن النيب 

، ولذلك ال جييز أن ينييم االنسهان يف أيهام الىلشهريق ،     (2)[االسالم  أعياانا أوَ الىلشريق 

ّّه  ، وأّاها يهيم النحهر       ووي احلااي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ان شههر ذي احل

رب  –النسك اجللي  ، الذي ُييّسره اهلل أااء ألكرب ، ووي بعقب فمعليٌم أّنه عيد املسليمني ا

                                                           
  ( 59338 ،  8555) :  حديث العيدين صالة كتاب -  الصغرى السنن(  1

 أبرواب  -  الصريي   اجلامع  الرتمذي سنن ( .   0758 ،   9703 ) : حديث - التشريق أيام صيام الصوم باب كتاب -  داود أبي سنن(   2

( .  0758،   091  ) :  التشريق حرديث  أيام يف الصوم كراهية يف جاء ما باب  - وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن الصوم أبواب / اجلمعة 

 -  لليراكم  الصرييي   علرى  املسرتدر  .   [وشررب   أكل أيام وهي ، اإلسالم أهل عيدنا التشريق وأيام ، النير ويوم ، عرفة يوم ]: :  بلفظ 

 .وغريهم .   (  0758 ،  8595)  :  الصوم حديث كتاب
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    ، فههذه األعيهاا إذا أرانها أن ُنعّ هم شهعامر اهلل       اّنً  انه وعطاء ملن شاء ان عبااه –العاملني 

رب  –فيها ، فعلينا أن نفهرح فيهه ، الفهرح يهيم العيهد اهن شهعامر اهلل         -تبارك وتعال  –

الذي ينبغي أن ُتعّ م ، ووهذا الفهرح كهاحللن سهياءًا بسهياء يف ايهن االسهالم         -العاملني 

احللن ثابت ، والفرح ثابت ، ك ُّ ذلك ممها   ُاطلقا ،  على قياعد ولي  ُارساًلالع يم ، ابيٌن

سهياٌء تعّلهق    –رب العهاملني   –يهن اهلل  اجاء به اين االسالم ، فال شيء ُانفلت اللاهام يف  

باملشاعر ، أم تعّلق بالعياطف ، أم تعّلق بالعق  ، أم تعّلق باجليارح ، ب  ك ُّ وهذه األشهياء   

صهلى اهلل عليهه    –افبيط  بفابط الشر  ، وحمكيا  بقيهد الشهريع  امُلطههرة ، الرسهيل     

ال إّن اهلل ] :  -صلى اهلل عليه وعلى آلهه سهلم    – يف عاطف  احللن يقيل –وعلى آله سلم 

      وأشهار إل لسهانه   ( 3) [ُيأخذ بدا  العني ، وال حبلن القلب ، ولكن ُيأخذ بههذا أو يهرحم    

 بيف أاثال وذه األشياء اليت ُتذوب الّل –تبارك وتعال  –، فاهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  –

ن ، إّن القلهب ليحهل  ] : وتذوُب بالعق  ، قّيدوا االسالم الع يم بقياعد وأصيل ، يقيل ، 

، وال نقيل يف النهاي  إال اا ُيرضي ربنها   (4)[وإّن العني لىلدا  ، وال نقيل إال اا ُيرضي ربنا 

 اِّمَّهها َخْيههٌر ُوههَي َفْلَيْفَرُحههيْا َفِبههَذِلَك َوِبَرْحَمىلههِه الّلههِه ِبَفْفههِ  ُقههْ  }، ويف الفههرح كههذلك 

َّْمُعيَن وبرمحىلهه ،   –رب العهاملني   –، فإذن الفرح ال يكين إال بففه  اهلل    [ 51: يونس ]{ َي

فمن قّدم خْيرًا فليفرح باخلري الذي قّدم ، وأّاا ان كان ُاسيئًا ؛ قهّدم االسهاءة وعكهف علهى     

                                                           
 براب /  اجلنرائز  كتراب  -  مسرلم  صيي ،  (  99912 ،  8955)  :  حديث - املريض عند البكاء باب/  اجلنائز كتاب -  البخاري صيي (  3

 عبرادة  برن  سعد اشتكى:  قال ، عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن : ، ولفظ البخاري (  99912،   8519 )  :  حديث - امليت على البكاء

 ، عرنهم  اهلل رضري  مسرعود  برن  اهلل وعبد ، وقاص أبي بن وسعد ، عوف بن الرمحن عبد مع يعوده وسلم عليه اهلل صلى النيب فأتاه ، له شكوى

 بكراء  القروم  رأى فلمرا  ، وسرلم  عليه اهلل صلى النيب فبكى ، اهلل رسول يا ال:  قالوا"  قضى قد: "  فقال ، أهله غاشية يف فوجده عليه دخل فلما

 لسانه إىل وأشار - بهذا يعذب ولكن ، القلب حبزن وال ، الع  بدمع يعذب ال اهلل إن تسمعون أال: "  فقال ، بكوا وسلم عليه اهلل صلى النيب

 " بالرتاب وحيثي ، باحلجارة ويرمي ، بالعصا فيه يضرب: "  عنه اهلل رضي عمر وكان"  عليه أهله ببكاء يعذب امليت وإن ، يرحم أو -

 اهلل رسرول  قرال :  قال ، مالك بن أنس عن (  99899 ،  9095  ):  حديث - امليت على البكاء يف باب/  اجلنائز كتاب -  داود أبي سنن(  4

 اهلل رسول يدي ب  بنفسه يكيد رأيته لقد:  أنس قال - احلديث فذكر - إبراهيم أبي باسم فسميته غالم الليلة لي ولد:  وسلم عليه اهلل صلى

 برك  إنا ، ربنا يرضي ما إال نقول وال ، القلب وحيزن الع  تدمع: "  فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عينا فدمعت ، وسلم عليه اهلل صلى

،  89029  ) حرديث  - عنره  تعراىل  اهلل رضري  مالرك  برن  أنرس  مسند/  هاشم بين مسند ومن -  حنبل بن أمحد مسند. "  حملزونون إبراهيم يا

 99899 ) . 
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السيئ  ، ومل يلحظ حّظ نفسه حىلى ُينق ها ان النار ، وجيىلهد يف عىلهق رقبىلهه وَفكاكهها اهن     

، فإن فرح بشيء فإّنما يفرح مبها  ! ، وذا غيب ! فألي شيء يفرح النار يف وذا الشهر الع يم 

وتعلم أنه لن ،  -رب العاملني  –فيه والكه ، وأّاا املؤانين النيااقين فيفرحين بفف  اهلل 

يشفعهم انهم ان خري حىلى يكين انىلهاه اجلّن  ، واالنسان ال يقرُّ له قرار وال يهدئ له بهال  

قهال للنيهحاب     –صلى اهلل عليه وعلهى آلهه وسهلم     – ّن الرسيلأل حىّلى َيطأ بقداه اجلّن  ،

حكىلم لهي تعلمهين اها أعلهم لفه     ] : قال  -عنداا خرج عليهم فيجدوم يفحكين-يْياًا 

 ، ويف آخهر احلهديث   -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  –، الرسيل [ قلياًل ولبكيىلم كثريا 

صهلى اهلل عليهه    –قهال الهنيب    –يف صهحيحه   اسهلم  ووي حديث صحي  أخرجه االاام –

صلى اهلل عليه وعلى  –، الرسيل  (5)[أال ليىلين ُكنت شّرة ُتعفد ] :  -وعلى آله وسلم 

يليرتين كنرت تبةنرة      ": يقيل  –رضيان اهلل عليه  –، ووذا الذي اعا أبى بكر  -آله وسلم 

يق األا  األكرب ، ووي صّد "ومل أكن شيئا  مذكورا ، يليتين كنت شعرة  يف جنب عبد مؤمن 

، يعين االنسان إذا أومه انيريه ، وإذا أومىله نىليّىله النهامي  ؛ إّاا إل اجلّن  وإّاها إل النهار ،   

فإّنه يكين حرينيًا على أن ال ُيفّي  األعمار ، وإّنما َيكين حرينيًا غاي  احلرص على عمهره  

القياا  حبسن  كااله  جيهدوا    يف غري اا فامدة تعيا عليه ييمورأس االه ، فال يفي  انه حل   

لنا الفرح يف ييم العيد ، وأن نلب  اجلديد ، وفيهه   –رب العاملني  –يف صحيفىله ، شر  اهلل 

            يىلخهذه   ، وكهان عنهده ثهيب     -صلى اهلل عليه وسلم  –سُُّن  صحيحٌ  ثابىلٌ  عن رسيل اهلل 

فالُسهّن  يف يهيم   لألعياا وُاقابل  اليفيا وغهري ذلهك ،    –صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  –

 العيد أن تلب  اجلديد وأن تىلطيب اا شاء اهلل لك أن تىلطيب ، ويف ييم الفطر ُتفطهر علهى  

                                                           
 أبري  عرن   ،  (  2955،   9183  ) : حرديث  - اإلنسان على أتى هل سورة تفسري/  التفسري كتاب -  للياكم الصييي  على املستدر (  5

:  قرال  ثرم  ، ختمها حتى مذكورا شيئا يكن مل الدهر من ح  اإلنسان على أتى هل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قرأ:  قال ، عنه اهلل رضي ذر

 ، هلل سراجدا  جبهتره  واضع ملك إال أصابع أربع قدر موضع فيها ما تئط أن هلا وحق السماء أطت ، تسمعون ال ما وأمسع ترون ال ما أرى إني" 

 واهلل ، تعراىل  اهلل إىل جترأرون  الصرعدا   إىل وخلرجتم ، الفرش على بالنساء تلذذمت وما كثريا ولبكيتم قليال لضيكتم أعلم ما تعلمون لو واهلل

 ."  خيرجاه ومل اإلسناد صيي  حديث هذا" "  تعضد شجرة أني لودد 



 حممد سعيد رسالن : لفضيلة الشيخ 

 

5 
 

، وإال فلىلفطر على أي شيئ ، املهم أن ال خترج لنيالة  (6)وترا إن أاكن –طبات ُر -مترات 

م األضحى ؛ فىلخرج ان غري اها طعهام حىلهى    يف يي نالعيد إال وقد أفطرت ، بعك  اا يكي

ُتنيّلَي وتعيا ، ُتفحي وتفىلطر ؛ حىلى يكين أول اا يدخ  يف جْيفك اا قد قدات أضهحيً   

إذا خهرج   – اهلل عليه وعلى آله وسلمصلى  –، كان الرسيل   -رب العاملني  –وُقْربانًا هلل 

رمحه  اهلل   –؟ ، قهال العلمهاء    ، قهاليا ملهاذا   (7)إل امُلنيّلى يذوب ان طريق ويعيا ان طريق

ُيكّثهر الشههيا يهيم القيااه  الهذين      ، " إّنه أراد تكثري الشهود يروم القيامرة   " :  -عليهم 

وقال بعض أوه   ان أج  اخلري وان أج  إقاا  شعامر اهلل يف أرضه ،  سعيكيشهدون لك 

: ، وقال بعض أوه  امليامهد واألذوا     "إّنما أراد أن ُيسّلم على أهل الطريق  " : العلم 

أن حيوز بركته أهل كرل طريرق    –صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  –الرسول  إّنما أراد" 

،  احلاص  أّن اهن الُسهّن  أن تهذوب اهن طريهق        -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  – "

بعهض   أن ختهرج لنيهالة العيهد ، وكهان      وتعيا ان طريق ، وأن ُتفطهر علهى ُرطبهات قبه    

، كان يغىلس  ليل  العيد أو ان ، وكذلك بعض الىلابعني  -رضيان اهلل عليهم  – النيحاب 

، واهن السهّن     (8)صب  العيد ان أج  أن يىلطّيب ويىللّين للخروج إل وذا اجمْلمه  الع هيم  

صهلى اهلل   –، ومل ُينيليها الرسيل  (9)اليت ال خالف عليها أن تكين صالة العيد يف امُلنيّلى

صهلى   –ّن اسهّد الهنيب   إيف املسّد أبدا ، ال يف عيد فْطر وال أضحى ، ا   –عليه وسلم 

                                                           
أخرجه " ال يغدو يوم الفطر حّتى يأكل مترا   –صلى اهلل عليه وسلم  –كان رسول اهلل : " قال  –رضي اهلل عنه –عن أنس بن مالك (  6

صلى  –كان رسول اهلل : " قال  –رضي اهلل عنه  –وعن ابن بريدة ، عن أبيه " . ويأكلهن وترا : " ويف رواية معّلقة ووصلها أمحد . البخاري 

أمحد والرتمذي وصييه ابن حبان وصييه رواه " ال خيرج يوم الفطر حتى يطعم ، وال يطعم يوم األضيى حتى ُيصّلي  –اهلل عليه وسلم 

 .  األلباني وقال الشيخ ابن باز إسناده جيد 

  .أخرجه البخاري " كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق : " عن جابر رضي اهلل عنه قال (  7

 ، عبرا   ابرن  عن(  8729 ،  8988 ) :  حديث - العيدين يف االغتسال يف جاء ما باب/  الصالة إقامة كتاب -  يف سننه ماجه ابنأخرج ( 8 

 " .  ويوم الفطر يوم يغتسل  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان "  : قال

 ، أسرلم  مرن  ، رجل عن(   93317 ،  5507)  :  حديث - العيد يوم يف االغتسال باب/  العيدين صالة كتاب   يف مصّنفه الرزاق عبدأخر ج 

 موسى أخربني:  قال جريج ابن عن وكذلك .  " يغدو أن قبل األضيى ويوم الفطر يوم يغتسل كان عليا أن"  ، أبيه عن ، حممد بن جعفر عن

 .   ويتطيب وزاد ، مثله عمر ابن عن ، نافع عن ، عقبة بن

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم خيرج يوم العيد واألضيى إىل املصلى وأّول شيء يبدأبه : " عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال (  9

 .  احلديث أخرجه البخاري ومسلم ....... "الصالة 
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النيالة فيه بألف صالة ، فان ر إل الهذين ي لمهين أنفسههم     –اهلل عليه وعلى آله وسلم 

بعااات وتقاليد بالي  ، والياحد انهم ال يريهد أن رهرج    -وعقيهلم كاحلّارة-ويىلمّسكين 

 آَثهاِرِوم  َعَلهى  َوِإنَّا ُأاٍَّ  َعَلى آَباءَنا َوَجْدَنا ِإنَّا }: ف عااات أبامه وأجدااه ، وقانينه عن األي

يف األي  األخرى ، ال يريدون  [  95،  99: الزخرف ] { اُّْهىلُدوَن آَثاِرِوم َعَلى َوِإنَّا }،  { اُّْقىلُدوَن

،  -صهلى اهلل عليهه وعلهى آلهه وسهّلم       –أن ررجيا ان الىلحىّلم ، ويىلبعيا ُسهّن  الرسهيل   

ووؤالء وهم الهذين أّخهروا االسهالم وامُلسهليمن ، ووهم الهذين ُيهأخرون الهدين ، وهؤالء           

ل وذه األشياء ، وال ُيريدون أن يننياعيا للحق ، ااذا ينين  أو  العلم اه   ااثأامُلىلمّسكين ب

يها أخهي    ، ؟ عيهات وهذه الفرو نف ُّ العمر كله يف صهرا  وصهدام حهيل أاثهال     أ، ! وؤالء 

، مل  -! إال اهن ال عقه  لهه     –الدلي  واض  كالشم  ، وانطقيٌّ جهّدًا يقبلهه كه  عقه      

لي أنك فّكهرت  : الثاني   -وذه واحدة  -؟ُينيّليها يف املسّد أبدًا ، ملاذا ُتنيلي يف املسّد 

، لغهري  ! أيرتك اسّده والنيالة فيه بألف صالة ويذوب إل اخلالء لغري شهيئ  [  خليفً  ] 

، ؟ ، والنيالُة فيه بألف صالة  -صلى اهلل عليه وسّلم  –، ملاذا إذن يرتك اسّده ! انيلح  

صهلى اهلل عليهه    – ان صّلى فيه العيد كأّنما صلى فيه ألف عيد ، وا  ذلك يرتك اسهّده 

، املسّد ال ُيهّر بهذه النيهيرة   -مل ُيؤتى  -أحد ، ُوّر املسّد  وال ُينيّلي فيه –وسّلم 

فيه فهذا وي اليض  الطبيعهي ، وإّاها إذا ُصهلي     ىألّنه مل ُينب لنيالة العيد فيه ، فإذا مل ُتنيّل

فيه فهي ُاخالفٌ  ملا ُبين له ، فإذا اا ترك وأغلق وُأْحكم ركازه فههي الُسهّن  ، وأّاها أن يفهّ      

لهي أّن   –واهلل  –ن والىلعب على أاثال وذه اخُللعبالت البالي  ؛ فهذا أاهر  بعض أو  اجلني

 –أّن الرسهيل  : احلاص   -وإّنا هلل وإّنا له راجعين  -االنسان بكى انه ااًا ملا كان له كافيا 

صهلى اهلل   –كان ُينيلي العيد يف امُلنيّلى ومل ينيله أبدًا يف املسّد  –صلى اهلل عليه وسّلم 

رهرج   –مجيه  النسهاء    -كان يهأار النسهاء بهاخلروج إل امُلنيهلى      : ، وأيفًا - عليه وسّلم

، ! ة عليها مجي  النساء ، املرأة احلامض خترج إل امُلنيّلى ، احلامض اليت ال صال ، أللماجلمي  

، خترج أيفًا إل امُلنيّلى ، احُليض ررجن إل امُلنيهّلى ، يعىلهللن    يواليت إذا خرجت مل ُتنيّل
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يشههدن اخلهري ومجاعه     ] بعيهدًا ، يعىلهللن امُلنيهّلى ،     –يقفن يف آخر النيهفيف   –لى امُلني

، واملرأة اليت ال جتد ثْيبًا المقهًا   -صلى اهلل عليه وسّلم  – كما قال الرسيل (10)[امُلسليمني 

أخىلها يف االسالم ،  –ُتعريوا أخىلها  –كانت حامفًا  إن –خترج به لنيالة العيد أو لشهياه 

الهيت ال ثهيب هلها لكهي ختهرج بهه إل امُلنيهّلى         ُتعريوا ثيبًا ،  ان ثيابها ، –أخىلها امُلسلم  

 –صهلى اهلل عليهه وسهّلم     – ، الرسهيل ! ُتعريوا أخىلها ثيب ، والرجال ُينيّلين يف املساجد 

،  -كانت ال ثيب هلا  ، ولي ولي كانت حامفًا –يف امُلنيّلى يأار املرأة بأن خترج إل النيالة 

اهلل عليهه  صهلى   –؛ ا  أّن صالة املرأة يف بيىلها خْيٌر ان صالتها يف اسهّد الرسهيل   ! أن ر

ولي كانت الياحهد  إال يف صالة العيد ، يأار اجلمي  باخلروج إل امُلنيّلى ، والنساء  – وسّلم

ن على النيالة انهّن حامفا ، وا  ذلك أو  الىلحّر ان أصحاب العقيل امُلىلحّرة ُينيّرو

، ووهذا وهْدٌم هلهذه الُسهّن       - وإّنا هلل وإّنا له راجعين -يف املساجد ، ولي كان صّفًا واحدًا  

الع يم  اليت اْبناوا على كثرة اجلم  ، اليت اْبناوا على إجىلما  أو  احملله  يف كه  اكهان ،    

حىلى النسهاء ، واألطفهال ، رهرج اجلميه       –ررجين مجيعًا  –إجىلما  أو  البلد يف كّ  بلد 

 .  - اهلل العافي  والسالا نسأل  –! ان أج  صالة العيد يف امُلنيّلى ، ولكن اا تقيل 

 

 

 

 

                                                           
 صريي  .  ( 95085 ،  8503 ) : حرديث  -  بالبيت الطواف إال كلها املناسك احلائض تقضي:  باب / احلج كتاب -  البخاري صيي (  10

 عرن  ،(   95085 ،   8599 ) : حديث - اخلطبة وشهود املصلى إىل العيدين يف النساء خروج إباحة ذكر باب/  العيدين صالة كتاب -  مسلم

 احلريض  فأمرا  ، اخلدور وذوا  ، واحليض ، العواتق ، واألضيى الفطر يف خنرجهن أن ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمرنا:  قالت ، عطية أم

  .  " جلبابها من أختها لتلبسها: "  قال ، جلباب هلا يكون ال إحدانا اهلل رسول يا:  قلت ، املسلم  ودعوة ، اخلري ويشهدن ، الصالة فيعتزلن
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