البدع والمنكرات في العيد
نشرة أعدها د .حسام الدين عفانه
األستاذ المشارك في الفقه واألصول
كلية الدعوة وأصول الدين
جامعة القدس
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله
الطيبييين الطيياهرين وبعييد فبمناسييبة حلييول عيييد الفطيير المبييارك أسييمل هللا الع يييم أن
يتقبييل منييا وميينكم الصيييام والقيييام وسيياأر الطاعييات وأود التنبيييه علييى بع ي البييدع
والمنكرات التي تقع من بع المسلمين في العيد رجاء أن يتجنبوها ألن الخير كيل
الخير في اإلتباع والشر كل الشر في االبتداع وقبل ذليك أذكير باختصيار سينن العييد
وآدابه:
 التكبير ابتداء من دخول ليلة العيد وانتها ًء بصالة العيد .
قاااال ع تعاااالت م ولتكملاااوا العااادة ولتكباااروا ع علااات ماااا اااداك ولعلكااا
تشكرون)
 االغتسال لصالة العيد ولبس أحسن الثياب والتطيب .
 األكل قبل الخروج من المنزل علت تمرات أو غير ا قبال الاا اب لصاالة
العيد.
 الجهر في التكبير في الا اب إلت صالة العيد.
 الا اب إلت المصلت من طريق والعودة من طريق آخر.
 صالة العيد في المصلت إا ي سنة رسول ع  وتصا صاالة العياد فاي
المسجد .
 اصطحاب النساء واألطفال دون استثناء حتت الحيض منهن.
 أداء صالة العيد .
 االستماع إلت الخطبة.
 التهنئااة بالعيااد فق اد كااان أصااحاب رسااول ع  إاا التق اوا يااو العيااد يقااول
بعضه لبعض :تقبل ع منا ومنك .
وأما البدع والمنكرات فمنها:
المسملة األولى :فرقة التكبير وما تقوم به من أمور مبتدعة:
وتوضي الك أن مجموعة من المؤانين والقراء يجلسون علت شكل حلقة ثا يبادؤون
بااالتكبير الجماااعي وياارددون بعااض األاكااار ث ا يصااي أحااد فااي نهايااة ك ال وصاالة
تكبير بصوت مرتفع الفاتحة ،و كااا يعيادون الكارة مارة تلاو مارة ثا ينقطعاون فيتلاو
أحد القاراء آياات مان القارآن الكاري ثا يعاودون إلات التكبيار ويصاي أحاد الفاتحاة
و كاا دواليك وتستمر المجموعة في الزعيق والصايا إلات أن يحاين موعاد الصاالة
فيقو أحد وينادي بقولا  :الصاالة جامعاة علات ماا ب ااماا األع ا أباي حنيفاة
النعمان يا أمة الهادي علي السال ].
و اه األمور مبتدعة وبيان الك فيما يلي :
إن أصل التكبير مشروع في العيدين و و من السنن الثابتة عن النباي  و او نوعاان
عند أ ل العل .
األول  :التكبيرات الزوائد في صالة العيد .
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الثاني  :التكبير في غير صالة العيد و و قسمان :
القس األول  :التكبير المرسال أو المطلاق و او الااي ال يتقياد بحاال بال ياؤتت با فاي
المنازل والمساجد والطرق ليالً ونهاراً وفي غير الك .
القس الثاني  :المقيد و و الاي يقصد ااتيان ب في أدبار الصلوات و و مشروع فاي
عيد األضحت دون عيد الفطر ألن ل ينقل عن النبي. 
ومن األحاديث الثابتة في التكبير ما جاء فاي الحاديث عان محماد بان أباي بكار الثقفاي
قال  :م سألت أنسا ً ونحن غادون من منت إلت عرفات عن التلبية كيف كنت تصنعون
ماع النبااي  ؟ قاال  :كااان الملبااي يلباي ال ينكاار عليا ويكباار المكباار فاال ينكاار عليا )
رواه البخاري .
وعاان أ عطيااة األنصااارية رضااي ع عنهااا قالاات :م كنااا نااؤمر أن نخاارج يااو العيااد
حتاات نخاارج البكاار ماان خاادر ا حتاات نخاارج الحاايض فاايكن خلااف الناااس فيكباارن
بتكبير ويدعون بدعائه يرجون بركة الك الياو وطهرتا ) رواه البخااري ومسال
.
قال ااما النووي  :وقولها :م يكبرن ماع النااس ) دليال علات اساتحباب التكبيار لكال
أحد في العيدين و و مجمع علي ] شر النووي علت صحي مسل . 584/2
وقال ااما البخاري  :باب التكبير أيا منت وإاا غدا إلت عرفة وكاان عمار  يكبار
في قبتا بمنات فيسامع أ ال المساجد فيكبارون ويكبار أ ال األساواق حتات تارت منات
تكبيراً  ،وكان ابن عمر يكبار بمنات تلاك األياا وخلاف الصالوات وعلات فراشا وفاي
فسطاط ومجلس وممشاه وتلك األياا جميعاا ً وكانات ميموناة تكبار ياو النحار وكاان
النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز لياالي التشاريق ماع الرجاال
في المسجد ]
إاا ثبت ااا فا ن التكبيار فاي جملتا مشاروع فأماا قاراءة القارآن باين كال وصالة مان
التكبيرات فل يرد في الك أثر وإنما كان الصاحابة يقتصارون علات التكبيار فقاط وماا
كانوا يقولون بعد انتهاء وصلة التكبير
م الفاتحة ) ،ف ن اه بدعة فليس اا المقا محالً لقراءة الفاتحة.
المسملة الثانية  :زيارة القبور يوم العيد غير مشروعة :
إن زيارة القباور للرجاال سانة مشاروعة عان الرساول  فقاد ثبات فاي الحاديث قولا
عليا الصااالة والسااال م كناات نهيااتك عاان زيااارة القبااور أال فزورو ااا ف نهااا تاااكرك
باآلخرة ) رواه مسل .
ولكاان الشاارع لا يحاادد يومااا ً معيناا ً لزيااارة القبااور لااالك فا ن تخصااي يااومي العيااد
بزيااارة القبااور بدعااة مكرو ااة وقااد تكااون حرام اا ً إاا رافقتهااا األمااور المنكاارة التااي
نشاااا د ا فاااي أيامناااا ااااه ياااو العياااد مااان خاااروج النسااااء المتبرجاااات إلااات القباااور
واخااتالطهن بالرجااال وكااالك انتهاااك حرمااات األمااوات ماان الجلااوس علاات القبااور
ووطئها باألقدا وغير الك من األمور المخالفة لهدي المصطفت .
وينبغي أن يعلا أنا ال يجاوز تخصاي زماان أو مكاان بشايء مان العباادة إال بادليل
شرعي  .وتخصي يو العيد بزيارة القبور مما ل يرد عن الرسول  فلا يكان مان
دي المصطفت  وال صحابت الكرا رضي ع عنه زياارة القباور ياو العياد وإن
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خير الكال كال ع وخير الهدي دي رسول ع  وإن الخير كل الخير فاي ااتبااع
والشر كل الشر في االبتداع .
وأما قراءة القرآن علت القبور فأمر غير مشروع أيضا ً بل و بدعاة منكارة ماا فعلهاا
رسول  وال نقلت عن صحابت رضاي ع عانه وال يجاوز فعال الاك وعلات المسال
أن يقتااادي بالرساااول  وصاااحابت األخياااار رضاااي ع عااانه  .والرساااول  علااا
الصحابة ما يقولون عند زياارته للقباور فقاد ورد فاي الحاديث عان بريادة رضاي ع
عن قال  :م كان رسول ع  يعلمه إاا خرجوا إلت المقابر أن يقول قائله  :الساال
عليك أ ل الديار المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء ع بك الحقون نسأل ع لناا ولكا
العافية ) رواه مسل
فالمشروع في حق من يزور المقابر أن يسال علات األماوات بهااه الصايغة أو نحو اا
وأن يدعو ويستغفر له وأما قاراءة الفاتحاة كماا يفعلا أكثار النااس الياو وكااا قاراءة
غير ا من القرآن فاال أصال لا فاي الشارع وإن توارثا النااس فاي بالدناا كاابراً عان
كابر ف ن الحق في كتاب ع وسنة رسول ع  ال فيما يعتاده الناس
قال الشيخ محماد رضاا صااحب تفساير المناار م  ...فااعل أن ماا اشاتهر وعا د البادو
والحضر من قراءة الفاتحاة للماوتت لا يارد فاي حاديث صاحي وال ضاعيف فهاو مان
البدع المخالفة لما تقاد مان النصاو القطعياة ولكنا صاار بساكوت الالبساين لبااس
العلماء وب قرار ل ث بمجاراة العاماة عليا مان قبيال السانن المؤكادة أو الفارائض
المحتمة ) . 268/8
ومما يدل علات عاد مشاروعية قاراءة القارآن علات القباور قاول النباي  م ال تجعلاوا
بيوتك مقابر ف ن الشيطان يفر من البيت الااي يقارأ فيا ساورة البقارة ) رواه مسال .
فهاا يدل علات أن القباور ليسات محاالً لقاراءة القارآن شارعا ً فلاالك حاض الرساول 
علت قراءة القرآن في البيوت ونهت عن جعل البيوت كالمقابر في عد قاراءة القارآن
.
وأماا خاروج النساااء لزياارة القباور فا ن زياارة النسااء للقبااور ممنوعاة شارعا ً  ،علاات
القول الراج من أقوال أ ل العل  ،لما ثبت في الحديث الصاحي عان أباي ريارة 
قال :قال رسول ع  : م لعن ع زائرات القبور ) رواه الترماي وابن ماجاة وأحماد
وابن حبان .
وعاان اباان عباااس رضااي ع عنهمااا قااال :م لعاان رسااول ع  زائاارات القبااور
والمتخاين عليها المساجد والسارج ) رواه أباو داود والترمااي والنساائي وابان ماجاة
وابن حبان  ،و و حديث صحي .
وأما خروج النساء لزيارة القبور يو العيد فاال يجاوز أيضاا ً لماا سابق ويضااف إلات
الك ما يشاا د مان حاال كثيار مان النسااء اللاواتي يخارجن إلات المقاابر مان التبارج ،
وإبداء الزينة واالختالط الفاحش بالرجال فأرى أن يجب علت أولياء أمور ن منعهن
من الخروج إلت المقابر وإن ل يفعلوا فه آثمون والعياا باهلل .
المسملة الثالثة  :وضع جريد النخيل والزهور وأكاليل الورود على القبور
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وأماا وضااع جرياد النخاال وباقاات الز ااور أو أكالياال الز اور علاات القباور فااال يجااوز
أيضا ً ألن أمر محدث وال يص االحتجاج بحديث ابن عباس و و بما معناه أن النباي
 ماار علاات قباارين فقااال  :م إنهمااا ليعااابان ومااا يعااابان فااي كبياار  ..ث ا أخااا جرياادة
فشقها نصفين فوضع كل نصف علت قبر وقال لعل يخفـف عنهما ما ل ييبسا ) .
فهاا الحديث صحي وال شك ولكن ال داللة في علت أن وضع جريادة النخال وأكاليال
الز ور علت قبور األموات عامة جائز لما يلي :
أوالً  :إن النبي  أعلم ع أن الرجلين يعابان ونحن ال نعارف ال أصاحاب القباور
يعابون أ ال ؟
ثانيا ً  :إاا فعلنا الك فقد أسأنا إلت األماوات ألنناا ن ان ان الساوء أنها يعاابون وماا
يدرينا لعله ينعمون
ثالثا ً  :إن وضـع الجريد والز ور لما كان علي سلف األماة الصاالحة الااين ا أعلا
بشريعة ع منا .
رابعا ً  :إن وضع جريد النخل علت القبر خا برسول ع  قال الخطابي في معاال
الساانن أ أن ا ماان التباارك بااأثر النبااي  ودعائ ا بااالتخفيف عنهمااا  ..إلاات أن قااال :
والعامة في كثير من البلدان تغرس الخو في قبور موتا وأرا ا باوا إلات ااا
وليس لما تعاطوه من الك وج أ . 22/1
ويؤيد أن وضع الجريد خا برسول ع  ما ورد في حديث جابر عناد مسال وفيا
م أني مررت بقبرين يعابان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دا الغصانان رطباين
) فهاااا دلياال علاات أن رفااع العااااب عنهمااا كااان بساابب شاافاعة الرسااول  ودعائ ا ال
بسبب نداوة الغصنين.
وبناء علت ما تقد ال أنص أحداً من المسلمين بوضع جريد النخل أو أكاليل الز اور
علت القبور وأنص من يفعلون الك بأن يتصدقوا بثمن عن أمواته فا ن الاك يانفعه
ويصله ثواب إن شاء ع كما قال بعض المحققين من العلماء.
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المسملة الرابعة  :تحرم مصافحة المرأة األجنبية يوم العيد وغيره من األيام
والتحذير من الدخول على المرأة وحدها يوم العيد
يجاب أن يعلا أوالً أن أيااا العياد – عيااد األضااحت وعيااد الفطار  -ااي أيااا طاعااة هلل
واكر ل جل جالل فهاه األيا المباركة ال يجاوز التحلال مان األحكاا
سبحان وتعالت
ٍ
الشرعية فيها بحجة أنها أيا عيد و اا مفهو خااط لادى كثيار مان النااس بال يجاب
أن تزداد طاعتنا هلل عز وجل في اه األيا المباركة الفاضلة.
وأما تبرج النساء فال شك في تحريم سواء كان في العياد أو فاي غيار العياد بال او
مجمع علت تحريم  ،يقول ع تعالت :م َو َقرْ َن فِي ُبيُو ِت ُكن َو َال َت َبرجْ َن َت َبارج َج ْال َجا ِ لِيا ِة
ع َو َرسُولَ ُ ) سورة األحازاب اآلياة 33
ْاألُولَت َوأَ ِقم َْن الص َال َة َو َءات َ
ِين الز َكا َة َوأَطِ عْ َن َ
.
وقد ثبت في الحديث عن أبي ريرة  قال  :قال رسول ع : م صانفان مان أ ال
النار ل أر ما  :قو معها ساياط كأانااب البقار يضاربون بهاا النااس ونسااء كاسايات
عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسمنة البخات المائلاة ال يادخلن الجناة وال يجادن
ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كاا وكاا ) رواه مسل .
قال ااما النووي  :اا الحديث من معجزات النبوة فقد وقاع ااان الصانفان و ماا
موجااودان وفي ا ا اااين الصاانفين قياال  :معناااه كاساايات ماان نعمااة ع عاريااات ماان
شااكر ا  .وقياال  :معناااه تسااتر بعااض باادنها وتكشااف بعض ا إ هاااراً بحالهااا ونحااوه .
وقيل  :معناه تلبس ثوبا ً رقيقا ً يصف لون بدنها  .وأما مائالت فقيل  :معناه عن طاعة
ع وما يلزمهن حف  .مميالت أي يعلمن غير ن فعلهان الماامو  .وقيال  :ماائالت
يمشين متبخترات مميالت ألكتافهن  .وقيل  :مائالت يمشطن المشطة المائلاة  ،و اي
مشااطة البغايااا  .مماايالت يمشااطن غياار ن تلااك المشااطة  .ومعناات رؤوسااهن كأساانمة
البخت أن يكبرنها ويع منها بلف عمامة أو عصابة أو نحو ما ] شر الناووي علات
صحي مسل . 291/4
ويجااب علاات اآلباااء واألزواج واألولياااء عامااة منااع بناااته وزوجاااته وأخااواته ماان
التبرج ومن َقبل تبرجهن فهو ديوث ينطبق عليا ماا ورد فاي الحاديث عان ابان عمار
رضااي ع عنهمااا قااال  :قااال رسااول ع : م ثالثااة قااد ح ا در ع علاايه الجنااة ماادمن
الخمر والعاق والديوث الاي ُيقر الخبث في أ ل ) رواه ااما أحمد في مسنده.
وفي رواية أخرى قال رسول ع : م ثالث ال يدخلون الجنة وال ين ر ع إليه ياو
القيامة العاق والدي والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث ) رواه أحماد واكار
الشاايخ األلباااني أن حااديث اباان عماار رواه النسااائي والحاااك والبيهقااي فااي ساانن ماان
طااريقين صااحيحين وصااحح الحاااك ووافق ا الااا بي وأقر مااا األلباااني علاات الااك .
. 154
جلباب المرأة المسلمة
وعاان عمااار  أن النبااي  قااال :م ثالثااة ال ياادخلون الجنااة أبااداً الااديوث والرجلاة ماان
النساء ومدمن الخمر  .قالوا :يا رسول ع أما مدمن الخمر فقد عرفناه فماا الاديوث ؟
الر ُجلاة مان النسااء ؟ قاال  :التاي
قال  :الاي ال يبالي من دخال علات أ لا  .قلناا :فماا َ
َتشب ُ بالرجال ) رواه الطبراني والبيهقي في شعب اايمان و و حاديث حسان  ،وقاال
المنااااري  :رواه الطبراناااي ورواتااا ال أعلااا فااايه مـجاااـروحا ً وشاااوا ده كثياااره ]
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الترغيب والتر يب  . 215/3والديوث و الاي يقر الخبث في أ ل كما ورد مفساراً
في حديث ابن عمر  ،وقال ابن من ور  :الديوث و الاي ال يغار علت أ ل ] لساان
العرب  ، 546/5وفسره ب ابن األثير في النهاية . 152/2
وقال العالمة علي القاري  :والديوث الاي يقار أي يثبات بساكوت علات أ لا أي مان
امرأت أو جاريت أو قرابتا الخباث أي الزناا أو مقدماتا وفاي معنااه ساائر المعاصاي
كشرب الخمر وترك غسل الجنابا ونحو ماا  ،قاال الطيباي :أي الااي يارى فايهن ماا
يسوءه وال يغار عليهن وال يمنعهن فيقر في أ ل الخبث ] مرقاة المفاتي . 251 /2
التحذير من الدخول على المرأة وحدها يوم العيد :
ويجب التحاير مما يحصل من بعض الرجال في العياد مان دخاوله علات النسااء فاي
البيوت و ن لوحد ن بحجة أنها زيارة يو العيد فهاا ال يجوز شرعا ً وقد حار النباي
 من الك فقال في الحديث :م إياك والدخول علت النساء  .فقال رجل من األنصار :
يا رسول ع أفرأيت الحمو ؟ قال  :الحمو الموت ) رواه البخاري ومسل .
قال ااما النووي وأما قول : م الحمو الماوت ) فمعنااه أن الخاوف منا أكثار مان
غيره والشر يتوقع من والفتنة أكثر لتمكن من الوصول إلت المرأة والخلوة مان غيار
أن ينكر علي بخالف األجنبي والمراد بالحمو نا أقارب الازوج غيار آبائا وأبنائا .
فأما اآلباء واألبناء فمحار لزوجت تجوز له الخلوة بها وال يوصفون باالموت وإنماا
الماااراد األا وابااان األا والعااا وابنااا ونحاااو ممااان لااايس بمحااار  ،وعاااادة النااااس
المسا لة في ويخلو بامرأة أخي فهاا و الموت  .و و أولات باالمنع مان األجنباي لماا
اكرناه فهاا الاي اكرت و صواب معنت الحديث ] شر النووي علت صحي مسل
. 329/4
وروى ااما مسل بسنده عن عبد الرحمن بن جبير أن عبد ع بن عمرو بن العا
حدث أن نفراً من بني اش دخلوا علات أساماء بنات عمايس فادخل أباو بكار الصاديق
و ي تحت يومئا  -أي زوجت  -فرآ فكره الك فاكر الاك لرساول ع  وقاال  :لا
أر إال خيراً فقال رسول ع : م ال يدخلن رجل بعد يومي اا علت مغيبة إال ومعا
رجل أو اثنان ) .
قال ااما النووي  :ال ُمغِيبة بض المي وكسار الغاين المعجماة وإساكان اليااء و اي
التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجهاا عان منزلهاا ساواء غااب عان البلاد باأن
سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد كاا اكره القاضاي وغياره و ااا اا ر
متعين  .قال القاضي  :ودليل اا الحديث وأن القصة التي قيل الحديث بساببها وأباو
بكر  غائب عن منزل ال عن البلاد  ،وع أعلا ] شار الناووي علات صاحي مسال
. 333/4
تحريم مصافحة المرأة األجنبية:
وأمااا مصااافحة النساااء األجنبيااات فهااي حاارا سااواء فااي العيااد أو غياار العيااد باتفاااق
العلماء والخالف في الك شاا غير معتبر بل مردود وقاد دل علات تحاري المصاافحة
أدلة كثيرة منها :
حااديث عائشااة رضااي ع عنهااا قالاات:م كاناات المؤمنااات إاا اااجرن إلاات النبااي 
ِين َءا َم ُنااوا إِ َاا َجااا َء ُك ُ ْالم ُْؤ ِم َنا ُ
اات ُم َهااا ِج َرا ٍ
ت
يمتحاانهن بقااول ع تعااالت :م َيااا أَ جي َهااا ال اا َ
2

َفا ْم َت ِح ُنو ُن…) الخ اآلية  .قالت  :من أقر بهاا الشرط من المؤمنات فقد أقار بالمحناة
فكااان رسااول ع  إاا أقااررن بااالك ماان قااولهن قااال لهاان رسااـول ع  انطااـلقن فقااد
بايعتكن  .ال وع ما مست يد رسول ع يد امرأة قط غير أن يباايعهن باالكال ) رواه
البخاري ومسل .
وفي رواية للبخاري عن عائشاة رضاي ع عنهاا قالات :م فمان أقار بهااا الشارط مان
المؤمنات قال لها رسول ع  قد بايعتك كالما ً  .ال وع ما مسات ياـده ياـد امارأة قاط
في المبايعة  ،ما بايعهن إال بقول قد بايعتك علت الك ).
وفي رواية أخرى لحديث عائشة عند ابن ماجاة  :وال مسات كاف رساول ع  كاف
امرأة قط وكان يقول لهن إاا أخا عليهن قد بايعتكن كالما ً ) .صحي سانن ابان ماجاة
رق .2325
قال الحاف ابن حجار :قولا قاد بايعتاك كالماا ً أن يقاول الاك كالماا ً فقاط ال مصاافحة
باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة ] فت الباري .261/13
وعن أميمة بنت رقيقاة رضاي ع عنهاا قالات  :أتيات رساول ع  فاي نساوة نبايعا
فقلن نبايعك يا رسول ع علت أن ال نشارك بااهلل شايئا ً وال نسارق وال نزناي وال نقتال
أوالدنا وال ناأتي ببهتاان نفتريا باين أيادينا وأرجلناا وال نعصايك فاي معاروف  ،فقاال
رسول ع م فيما استطعتن وأطقتن )  ،قالت  :فقلن ع ورسول أرح بنا من أنفسانا
ل نبايعك يا رسول ع  .فقال :م إني ال أصاف النساء إنما قولي لمائة امرأة كقاولي
الماارأة واحاادة أو مثاال قااولي الماارأة واحاادة )] رواه الترماااي والنسااائي واباان ماجااة
ومالك وأحمد وابن حبان والادار قطناي  ،وقاال الترمااي  :ااا حاديث حسان صاحي
سنن الترماي  . 142/5وقال الحاف ابن كثير  :اا إسناد صحي  .تفسير ابان كثيار
.342/5
وعن معقل بن يسار  أن رسول ع قال :م ألن يطعن في رأس أحادك بمخايط مان
حديد خير ل من أن يمس امرأة ال تحل ل ) رواه الطبراني والبيهقي  .قاال المنااري
 :رجال الطبراني ثقات رجال الصحي ] .الترغيب والتر ياب  . 39/3وقاال الشايخ
األلباني  :رواه الروياني فاي مسانده  ،و ااا ساند جياد رجالا كلها ثقاات مان رجاال
الشيخين غير شداد بن ساعيد فمان رجاال مسال وحاده  ،وفيا كاال يساير ال ينازل با
حديثا عاان رتبااة الحساان … والمِخا َيط بكساار المااي وفاات الياااء مااا يخاااط با كاااابرة
والمسلة ونحو ما  .وفي الحديث وعيد شديد لمان ماس امارأة ال تحال لا  ،ففيا دليال
علااات تحاااري مصاااـافحة الاااـنساء ألن الاااك مماااـا ياااـشمل الماااس دون شاااك ] .سلسااالة
األحاديث الصحيحة  ،المجلد األول  ،الحديث رق .326
وخالصة األمر أن تبرج النساء في العيد وغيره حرا شرعا ً وال يجوز الدخول علت
النسااااء األجنبياااات منفاااردات وتحااار مصاااافحتهن وعلااات النااااس أن يتقاااوا ع فاااي
تصرفاته في أيا العيد وغير ا .
وع الهادي إلت سواء السبيل
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