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 5 عمدة األحكام 

 الدرس األول
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى أهل 

 بيته الطيبني الطاهرين وعلى َمن سار على ضربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين.

أْن جيعل هذا اللقاء لقاًء مبارًكا  -سبحانه وتعاىل-ليكم ورمحة هللا وبركاته، وأسأل هللا السالم ع
 وميموًًن، وأْن يرزقنا فيه العلم النافع، وأْن يوفقنا للعمل الصاحل.

ُ -يف هذا اللقاء نستأنف فيه املدارسة لكتاب ]عمدة األحكام من كالم خري األًنم[  َصلَّى اَّللَّ
ونفعنا هللا بعلومه، وقد توقفنا يف الفصل  -رمحه هللا تعاىل-للحافظ عبد الغين املقدسي  -مَ َعَلْيِه َوَسلَّ 

 الدراسي املاضي عند ابب العيدين، ونستأنف استغالًًل للوقت نستأنف الدرس مباشرًة.

 .العيدين   ابب  :  -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 

َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه -من أحاديث النيّب  -ه هللا تعاىلرمح-قبل أْن نبدأ يف مدارسة ما نقله احلافظ 
 يف هذا الباب، حيسن بنا أْن نذكر بعض املسائل املتعلقة بصالة العيدين: -َوَسلَّمَ 

 املسألة األوىل: تعريف العيد:

أو  : اسٌم ملا يعود ويتكرر من اًلجتماع العام، سواًء كان هذا العود سنوًًي أو شهرًيً العيد يف اللغة
أسبوعًيا؛ فسمي العيد عيًدا لتكرره وعوده مرًة بعد مرة، وقيل: مسي بذلك لكثرة عوائد هللا فيه على 

 عباده، وقيل: العود السرور.

: اسٌم يطلق على عيد الفطر وعيد األضحى، والعيد كذلك يدخل فيه يوم اجلمعة واصطالًحا
 فهو عيد األسبوع.

 املسألة الثانية: حكم صالة العيدين:

يف ذلك وحتريًرا للخالف يف هذه املسألة أقول: اتفق الفقهاء  -رمحهم هللا تعاىل-اختلف الفقهاء 
على مشروعية صالة العيدين، مث اختلفوا يف حكمها على ثالث أقوال األقرب أهنا  -رمحة هللا عليهم

رمحة هللا -نا العثيمني واجبة وجواًب عينًيا، وهذا مذهب احلنفية وهو رواية عن اإلمام أمحد واختيار شيخ
 .-على اجلميع
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 وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنَّة: 

: أّن هذا ، وجه الداللة[2]الكوثر:﴾َفَصل   ل َرب  َك َواْنحَرح ﴿: فقول هللا تعاىل: أما دليل الكتاب
 ﴾ واألمر يقتضي الوجوب.َفَصل   أمٌر يف قوله: ﴿

ووجه الداللة عنا إْن شاء هللا تعاىل يف هذا الباب، : فحديث أم عطية وسيأيت موأما دليل السنَّة
أمر خبروج النساء وهذا يقتضي األمر ابلصالة، وإذا أمر بذلك  -صلى هللا عليه وسلم-: أّن النيب فيه

 النساء فالرجال من ابب أوىل.

 

 املسألة الثالثة: صفة صالة العيدين:

أن  » -رضي هللا عنهما-ث ابن عباس جنمل القول يف الصفة فنقول: صالة العيد ركعتان حلدي
« خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتني مل يصل  قبلها وال بعدها -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

 متفٌق عليه، وقد نقل اإلمجاع على ذلك وًل يشرع هلا أذاًًن وًل إقامة.

 وهل يشرع أنح ي نادى هلا ابلصالة جامعة قياًسا على صالة الكسوف؟

ًل يشرع ذلك، وهو مذهب احلنفية واملالكية واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  الصحيح أنه
 واختيار شيخنا العثيمني رمحة هللا على اجلميع.

يسن التكبري يف الركعة األوىل سبًعا، ويف الركعة الثانية مخًسا، وحمل التكبريات الزوائد يف الركعة 
لقراءة، ويف الركعة الثانية تكون التكبريات الزوائد بعد األوىل تكون بعد دعاء اًلستفتاح وقبل التعوذ وا

 تكبرية اًلنتقال وقبل التعوذ والقراءة.

يستحب رفع اليدين يف التكبريات الزوائد فقد حكي اإلمجاع على ذلك، ًل يسن بني التكبريات  
األعلى والغاشية أو  الزوائد ذكر معني وإمنا يوايل بني التكبريات بدون فصل، ويسن أْن يقرأ فيهما بسوريت

بسوريت قاف والقمر، ويسن اجلهر فيهما ابلقراءة ابتفاق املذاهب األربعة، وًل يسن لصالة العيد سنٌَّة 
 على ذلك. -رمحة هللا عليه-قبلية وًل بعدية خاصة هبا وقد نقل اإلمجاع النووي 

 

 

 



 األولالدرس  –الشيخ عمر القثمي - 5 األحكامعمدة  

 

 

4 

 املسألة الرابعة: شروط صحة صالة العيدين:  

 ثالثة شروط:

-، دليل ذلك أّن النيب -رمحة هللا عليهم-: اًلستيطان وهو قول مجهور العلماء ولالشرط األ -
 مل يصلِّ صالة العيد يف سفره وًل خلفاؤه من بعده. -صلى هللا عليه وسلم

قياًسا على  -رمحة هللا عليهم-: أْن تكون يف مجاعة وهذا مذهب مجهور العلماء الشرط الثاين -
 بة راتبة اجلمعة.اجلمعة؛ ألهنا صالة هلا خط

: الوقت فصالة العيد هلا وقت ابتداء ووقت انتهاء، أما وقت اًلبتداء فمنذ الشرط الثالث -
 .-رمحة هللا عليهم-ارتفاع الشمس قيد رمٍح وهو مذهب مجهور العلماء 

- ثالث  ساعاٍت كاَن رسول  اَللَّ  قال: " -رضي هللا عنه-دل على ذلك حديث عقبة بن عامر  
حنَي "، وذكر منهن قال: "نقُب َ فيهنَّ َمواتانأنح نصل  َي فيهنَّ، أو  أنح  يَنهاان -َللَّ  عليه  وسلَّمَ صلَّى ا

قيد رمح وقت هني  الشمس" رواه مسلم، وجه الدًللة أّن ما قبل طلوع تطلع  الشَّمس  ابزغًة حَّتَّ ترتفعَ 
 عن الصالة فيها، وأما آخر وقت صالة العيدين فإىل الزوال.

حدثين عموميت من األنصار من قد دل على ذلك حديث أيب عمري بن أنس بن مالٍك قال: "و  
ا أغمي علينا هالل شوال فأصبحنا صيامً  :قالوا، قال: -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب رسول هللا 

 ،فشهدوا عند النيب صلى هللا عليه وسلم أهنم رأوا اهلالل ابألمس ،من آخر النهار فجاء ركب  
 ".دخيرجوا إىل عيدهم من الغ يفطروا وأنح  أنح  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا فأمرهم 

إىل الغد، دل هذا  -صلى هللا عليه وسلم-: أنه لو كان الوقت ابقًيا ملا أخرها النيب وجه الداللة
 على أهنا تنتهي بوقت وهو الزوال، ومما يدل على ذلك كذلك اإلمجاع فاإلمجاع منعقد على أهنا تنتهي

 .-رمحهم هللا-ابلزوال، وقد نقل اإلمجاع على ذلك ابن حزم وابن رشٍد 

 املسألة اخلامسة: سنن صالة العيدين:

 يشرع هلا جمموعة من السنن منها التبكري إليها من بعد صالة الفجر. -

 : أْن يذهب إليها ماشًيا.السنَّة الثانية -

طريٍق آخر حلديث جعفٍر عند البخاري أّن  : أْن يذهب من طريق وأْن يعود منالسنَّة الثالثة -
 -رمحة هللا عليهم-إذا كان يوم عيٍد خالف الطريق، وقد التمس العلماء  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

احلكمة يف ذلك فقيل: حىت يظهر شعائر اإلسالم، وقيل: ليسلم على أهل الطريقني، وقيل: ليحسن 
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هادة البقاع له ابلعمل الصاحل، وقيل: ليغيظ الكفار واملنافقني، على الفقراء يف الطريقني، وقيل: ليكثر ش 
 وًل مانع يف أْن جتمع هذه مجيًعا؛ ألنه ًل معارضة.

: تقدمي الصالة على اخلطبة وسيأيت معنا هذا إْن شاء هللا ومن السنن وهي السنَّة الرابعة -
 تعاىل.

-كان النيب عيد الفطر، حلديث أنس ": أن أيكل متراٍت وتًرا قبل أْن خيرج لصالة ومن السنن -
" رواه البخاري، وأما يف عيد ال يغدو يوم الفطر حَّت أيكل متراٍت وتًرا -صلى هللا عليه وسلم

 األضحى فالسنَّة أًل أيكل إًل من أضحيته بعد الصالة.

 املسألة السادسة: حكم قضاء صالة العيد ملن فاتته مع اجلماعة: 

يف ذلك على قولني، األقرب أّن َمن فاتته صالة العيد مع  -عليهمرمحة هللا -اختلف الفقهاء 
رمحة -اجلماعة فال تُقضى، وهذا مذهب احلنفية واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمني 

؛ وألّن صالة العيد -صلى هللا عليه وسلم-؛ وذلك ألّن األمر ابلقضاء مل يرد عن النيب -هللا على اجلميع
 عت على وجه اًلجتماع فال تُقضى إذا فاتت كصالة اجلمعة.صالٌة شر 

 املسألة السابعة: مكان أداء صالة العيدين:

املستحب يف أداء صالة العيدين أْن تكون يف املصلى يف الصحراء خارج البلد، وهذا مذهب 
 .-رمحة هللا عليهم-اجلمهور 

 وقد دل على ذلك عدة أمور: 

 -صلى هللا عليه وسلم-كان النيب قال: " -رضي هللا عنه-ي : حديث أيب سعيد اخلدر أواًل  -
 " متفٌق عليه.خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى

: أنه فعل اخللفاء الراشدين فإهنم كانوا يصلوهنا يف الصحراء، ولوًل أّن هذا أمٌر مقصود مل واثنًيا -
 يكلفوا أنفسهم وًل الناس أْن خيرجوا خارج البلد.

 -رمحة هللا عليهما-العمل على هذا يف معظم األمصار، بل حكى ابن قدامة والنووي  : أنّ اثلثًا -
 اإلمجاع على ذلك.

: أنه أوقى هليبة اإلسالم وأظهر لشعائر الدين، يُستثىن من ذلك مكة املكرمة فإّن ورابًعا -
ممن نقل اإلمجاع األفضل ألهل مكة إقامة صالة العيد يف املسجد احلرام، وقد نقل اإلمجاع على ذلك و 
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؛ وألّن الصالة يف الصحراء يف مكة فيها صعوبة -رمحة هللا عليهم–الشافعي وابن عبد الرب والنووي  
 لوعورة التضاريس يف مكة، ويف ذلك مشقة على الناس.

 املسألة الثامنة: حكم إقامة صالة العيدين داخل املساجد:

 .-رمحة هللا عليه-لى ذلك النووي جيوز بال كراهٍة إْن كان لعذر، وقد نقل اإلمجاع ع

 املسألة التاسعة: حكم إخراج األطفال لصالة العيدين:

يستحب إخراج األطفال إىل صالة العيد، وقد نص على ذلك فقهاء املالكية والشافعية، لقول 
يوم  -صلى هللا عليه وسلم-أشهدت اخلروج مع رسول هللا ملا ُسئل " -رضي هللا عنهما-ابن عباس 

 "؛ وألّن يف إخراجهم مصاحل:؟ قال: نعم، ولوال مكاين منه ما شهدته معه من الصغرالعيد

 منها إظهار شعائر اإلسالم. -

 ومنها حتبيبهم يف الصالة. -

 ومنها أهنم يشهدون دعوة املسلمني. -
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يف هذا الباب عدة أحاديث ابتدأها حبديث ابن عمر، فنقل عن ابن  -رمحه هللا-ذكر املؤلف 
ي  َكانَ »قال:   -ضي هللا عنهمار -عمر  رٍ  َوَأب و -وسلم عليه هللا صلى- النَّيب   الحع يَديحن   ي َصليونَ  َوع َمر   َبكح
 «.اخلح طحَبة   قَ بحلَ 

يف هذا احلديث بيان أّن املشروع أْن تكون صالة العيد قبل اخلطبة، وهذا ابًلتفاق وقد نقل 
أّن أول َمن قدم اخلطبة على الصالة مروان بن احلكم وقد اًلتفاق على هذا ابن قدامة وغريه، وقد قيل: 

 .-رضي هللا عنه وأرضاه-أنكر عليه أبو سعيٍد اخلدري 

 وخطبة العيد فيها مسائل نذكر منها:

 املسألة األوىل: حكم خطبة صالة العيد:

[ األربعة، فيجوز ملن أراد أْن ينصرف وقت 21:59] ...[ وهذا 21:57] ...حكمها أهنا  
اخلطبة أْن ينصرف، هلذا احلديث الذي معنا، ووجه الدًللة من هذا احلديث أّن أتخري اخلطبة عن صالة 
العيد يدل على عدم وجوهبا، فقد جعلت يف وقٍت يتمَكن َمن أراد تركها من تركها خبالف خطبة 

 يرتكها. اجلمعة، وقدمت فال يستطيع أحد أن

جيلس فليجلس  ن أحب أنح إان خنطب فمَ »عند أيب داود:  -صلى هللا عليه وسلم-ولقول النيب 
 «.فليقم يقوم ن أحب أنح ومَ 

 املسألة الثانية: كم خطبة للعيد؟

اجلواب: السنَّة أّن للعيد خطبتان وهذا ابتفاق املذاهب الفقهية األربعة وذلك قياًسا على  
 .-صلى هللا عليه وسلم-تاد من خطب النيب اجلمعة؛ وألنه هو املع

 املسألة الثالثة: ما السنَّة يف موضوع خطبة العيد؟ 

اجلواب: السنَّة أْن يعِلم اخلطيب الناس أحكام العيد فيعظهم ويوصيهم ابلصدقة وحنو ذلك، وهذا 
 يف خطبة عيد الفطر، وأما يف خطبة عيد األضحى فيعلمهم أحكام األضحية.

 بعة: السنَّة يف افتتاح خطبة العيد:املسألة الرا

السنَّة أْن تفتتح خطبة العيد ابحلمد كسائر اخلطب، وأما قول َمن قال أبهنا تفتتح ابلتكبري فهو 
؛ وذلك ألنه مل يثبت -رمحة هللا عليهما-قوٌل ضعيف، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم 
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-ن يستفتح خطبة العيد أو غريها ابلتكبري، بل املعهود عنه أنه كا -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  
 افتتاح اخلطب ابحلمد. -صلى هللا عليه وسلم
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 :-رمحة هللا عليه-مث نقل املصن  ف 

ي  َخطَب ََنا»: َقالَ  عنه هللا رضي َعاز بٍ  بحن   الحَُبَاء   َعنح   اأَلضحَحى يَ وحمَ  -وسلم عليه هللا صلى- النَّيب 
 الصَّالة   قَ بحلَ  َنَسكَ  َوَمنح ، النيس كَ  َأَصابَ  فَ َقدح  ن س َكَنا َوَنَسكَ  َصالتَ َنا َصلَّى َمنح : فَ َقالَ ، الصَّالة   بَ عحدَ 
 قَ بحلَ  َشات   َنَسكحت   إين   ، اَللَّ   َرس ولَ  يَ  -َعاز بٍ  بحن   الحَُبَاء   َخال  - ن َيارٍ  بحن   ب  رحَدةَ  َأب و فَ َقالَ ، َله   ن س كَ  َفال

مَ  َأنَّ  َوَعَرفحت   ،الصَّالة   لٍ  يَ وحم   الحي َوح ب َبحت  ، َوش رحبٍ  َأكح َبح   َما َأوَّلَ  َشات   َتك ونَ  َأنح  َوَأحح  َفَذََبحت  ، بَ يحيت   يف   ي ذح
َ  َأنح  قَ بحلَ  َوتَ َغذَّيحت  ، َشات   لنا  ع َناًقا ع نحَدانَ  َفإ نَّ ، اَللَّ   َرس ولَ  يَ : َقالَ ، َلَحمٍ  َشاة   َشات كَ : َقالَ ، الصَّالةَ  آت 

؟ َأفَ ت جحز ي َشاَتنيح   م نح  إَلَّ  َأَحبي  ه يَ  جذعة  «.بَ عحَدكَ  َأَحدٍ  َعنح  ََتحز يَ  َوَلنح ، نَ َعمح : قَالَ  َعين  

 بيااًن لعدة أمور: -رمحة هللا عليه-هذا اَلديث ساقه املؤلف 

أْن تكون اخلطبة يف منها مشروعية اخلطبة يوم العيد وأّن اخلطبة تكون بعد الصالة، وأنه يشرع  -
 عيد األضحى عن األضحية وأحكامها.

( أي: ذبح، َنَسكَ  َمنح (، )َله   ن س كَ  َفال الصَّالة   قَ بحلَ  َنَسكَ  َمنح : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قوله 
 فالنسك يطلق ويُراد به الذبح، ويُراد به معاٍن أخرى.

 : قبل متام الصالة فال تصح أضحية.( أيالصَّالة قَ بحلَ  َنَسكَ  َوَمنح قوله: )

: هو الطعام الذي يؤكل أول الغداء(، َوتَ َغذَّيحت  ، َشات   َفَذََبحت  : )-رضي هللا عنه وأرضاه-وقول 
[؛ ألهنا ذحبت يف غري الوقت املعترب شرًعا، ويف هذا دليٌل على أّن من شروط 29:54] ...النهار، قول: 

 ملعترب شرًعا وهو من بعد صالة العيد.قبول األضحية أْن تكون يف الوقت ا

فيبتدئ وقت الذبح بعد صالة العيد وانتهاؤه حمل خالٍف، والصحيح أنه بغروب مشس آخر يوٍم  
من أًيم التشريق، وعلى هذا ستكون أًيم الذبح أربعة أًيم يوم العيد وثالثة أًيم بعده، فالذبح ًل يصح 

 از ووقت أفضلية:: وقت جو ووقت الذبح وقتانإًل بعد الصالة، 

 أما وقت اجلواز فيبدأ من بعد الصالة مباشرًة. -

 وأما وقت األفضلية فيكون بعد اًلنتهاء من اخلطبتني. -

 : هي األنثى من املاعز اليت مل تبلغ احلول.العناق(، ع َناقًا ع نحَدانَ  َفإ نَّ يف حديث الرباء يف قوله: )
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ي  َصلَّى»: َقالَ  -عنه هللا رضي- الحَبَجل ي    اَللَّ   َعبحد   بحن   ج نحد ب   َعنح نقل بعد ذلك   صلى- النَّيب 
ر   يَ وحمَ  -وسلم عليه هللا َبحح  ي َصل  يَ  َأنح  قَ بحلَ  َذَبحَ  َمنح : َوَقالَ  َذَبحَ  مث َّ ، َخَطبَ  مث َّ ، النَّحح  أ خحَرى فَ لحَيذح

َبحح  ملَح  َوَمنح ، َمَكاهَنَا َبحح  َيذح م   فَ لحَيذح سح  «.اَللَّ   اب 

هذا احلديث فيه من املوضوعات مما سبق فيه مشروعية التسمية قبل الذبح، وقد اختلف الفقهاء 
يف حكم التسمية عند الذبح على ثالثة أقوال، واألقرب أهنا شرٌط ًل تسقط ًل سهًوا  -رمحة هللا عليهم-

 .-همارمحة هللا علي-وًل جهاًل، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمني 

 وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنَّة:

م  اَللَّ  ﴿: -عز وجل-: فقول هللا أما دليل الكتاب َّا ملَح ي ذحَكر  اسح َوال ََتحك ل وا ِم 
 .[121]األنعام:﴾َعَليحه  

ما أهنر الدم وذكر اسم هللا : »-صلى هللا عليه وسلم-: فقول النيب وأما دليل السنَّة
 .متفٌق عليه« فكل عليه

: التسمية قد تكون شرطًا، وقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبًة، وقد تكون حمرمًة، وقد فائدة
 هذه ستة أحكام:تكون مكروهًة، وقد تكون بدعًة، 

 وقد تكون شرطًا من أمثلة ذلك هنا عند الذبح. -

 .«ي غالم، سم   هللاَ »وقد تكون واجبة مثاهلا عند األكل:  -

 ذا يف سائر األمور الطيبة كالتأليف وحنو ذلك وكتابة الكتب.وقد تكون مستحبًة وه -

وقد تكون حمرمًة وذلك عند األمور احملرمة كأْن يريد شخًصا والعياذ ابهلل أْن يشرب حمرًما  -
 فيسمي هذا حمرم.

 احلكم اخلامس: مكروهة قد تكون مكروهًة وهذا عند تعاطي األمور املكروهة. -

يفعلها يف موضٍع يعتقد مشروعيتها كما يفعله بعض املؤذنني إذا أراد  وقد تكون بدعًة وهي أنْ  -
 [ ذلك معتقًدا فيها هذا من األمور اليت ًل تشرع.37:21] ويلتزمبسملة، مث شرع يف األذان 
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 : -رمحة هللا عليه-مث نقل املؤلف 

، الحع يد   يَ وحمَ  -وسلم ليهع هللا صلى- النَّيب     َمعَ  َشه دحت  »: َقالَ  -عنه هللا رضي- َجاب رٍ  َعنح 
لصَّالة   فَ َبَدأَ  ، تَ َعاىَل  اَللَّ   ب ت َقحَوى فََأَمرَ ، ب اللٍ  َعَلى م ت َوَك  ًئا َقامَ  مث َّ ، إقَاَمةٍ  َوال َأَذانٍ  ب ال، اخلح طحَبة   قَ بحلَ  اب 

 يَ : َقالَ ، ف َ َوذَكََّره نَّ  فَ َوَعَظه نَّ  لن  َساءَ ا َأَتى َحَّتَّ  َمَضى مث َّ ، َوذَكََّره مح  النَّاسَ  َوَوَعظَ ، طَاَعت ه   َعَلى َوَحثَّ 
ثَ ر   َفإ نَّك نَّ  َتَصدَّقحنَ ، الن  َساء   َمعحَشرَ  َطة   م نح  امحَرَأة   فَ َقاَمتح ، َجَهنَّمَ  َحَطب   َأكح َعاء   الن  َساء   س  َدَّيحن   َسفح  اخلح

ث رح  أَلنَّك نَّ : َقالَ  ؟اَللَّ   َرس ولَ  يَ  مل َ  :فَ َقاَلتح  ف رحنَ ، الشََّكاةَ  نَ ت كح يَ  َوَتكح  م نح  يَ َتَصدَّقحنَ  َفَجَعلحنَ : َقالَ ، الحَعش 
َراط ه نَّ  م نح  ب اللٍ  ثَ وحب   يف   ي  لحق نيَ  ح ل ي  ه نَّ   «.َوَخَوات يم ه نَّ  َأق ح

هذا احلديث فيه غري ما مضى من الفوائد أّن صالة العيد ًل تكون أبذاٍن وًل إقامة وقد سبق هذا 
 ل اليت قدمناها.يف املسائ

( يعين: معتمًدا عليه، ويف هذا دليل على أنه ًل حرج على ب اللٍ  َعَلى م ت َوَك  ًئا َقامَ  مث َّ يف قوله: )
 اإلنسان أْن يستعني بغريه إذا احتاج لذلك.

ا قلنا إنه يف الغالب (، وهذَوذَكََّره مح  النَّاسَ  َوَوَعظَ ، طَاَعت ه   َعَلى َوَحثَّ ، اَللَّ   ب ت َقحَوى َفَأَمرَ وقوله: )
 يكون يف خطبة عيد الفطر.

(، فيه دليل على أنه ينبغي للخطيب يف خطبة العيد أْن فَ َوَعَظه نَّ  الن  َساءَ  إىل َمَضى مث َّ قال: )
 (، الوعظ هو التذكري مع التخويف.فَ َوَعَظه نَّ خيصص النساء حبديث خيصهن به، يف قوله: )

ثَ ر   َفإ نَّك نَّ يف قوله: ) (، حطب يعين وقود، وجهنم: اسٌم من أمساء النار مسيت َجَهنَّمَ  َحَطب   َأكح
بذلك لبعد قعرها، وقيل مسيت بذلك لغلظ أمرها، والنار والعياذ ابهلل هلا سبعة أمساء هي دركاهتا قد 

 مجعها الناظم يف قوله:

 أه        ل الكف        ر كله        م من        زل الن        ار
 

 طباقه           ا س           بعة  مس           ود ة اَلف           ر
 ا حطم       هولظ       ى م       ن بع       ده جه      نم   

 
 مث الس        عي وك        ل اهل        ول يف س        قر   

 جح               يم  مث هاوي                ة   وبع               د ذاك 
 

 هت       وي ا       م أب       ًدا يف ح       ر   مس       تع ر   
  

َطة   م نح  امحَرَأة   فَ َقاَمتح قوله: ) َعاء  ( أي من أوساطهن حسًنا ونسًبا، وقوله: )الن  َساء   س   َسفح
يحن   دَّ أّن هذه املرأة تركت الزينة والرتفه حىت شحب  : نوٌع من السواد ليس ابلكثري، واملرادالسعفة(، اخلَح
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لوهنا وأسود خدها، وقيل ألّن زوجها قد تويف فقامت على تربية أوًلدها وتركت الزينة انصراًفا عن  
 األزواج.

ث رحنَ  أَلنَّ : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قوله  ( أي: الشكوى والشكوى هي التوجع من الشََّكاةَ  ت كح
ف رحنَ لًبا إلزالته، وقوله: )الشيء ط يَ  َوَتكح ( أي: جتحدن إحسان الزوج، ويف هذا ترهيٌب للمرأة الحَعش 

سبًبا لدخول النار والعياذ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -[ النيّب 44:26] ...املسلمة من هذه اخلصال على 
ّن بعض النساء ًل يصربن فتكثر الشكوى ابهلل، كثر الشكاة وكثرة الشكوى ًنبعة من قلة الصرب، فتجد أ

 عند القريب والبعيد.

وهذا األمر ليس خاًصا ابملرأة بل هو عام قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج، ولكن النيّب 
[ النساء أكثر وأغلب من الرجال، فدل 45:20] ...خصص النساء؛ ألن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -

صفات مذمومة أْن تكون املرأة كثرية الشكوى تشتكي من زوجها وتشتكي من أهلها  هذا على أهنا هي
 ....وتشتكي من أوًلدها عند كل أحد تكفر وجتحد إحسان زوجها، فإذا غضبت من شيء 

التوفيق والسداد لنا وجلميع املسلمني وهلل التوفيق، وصلى  -عز وجل-[، نسأل هللا 45:56-46:00]
 نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. هللا وسلم وابرك على

 
 


