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   ههككيف ُحيف ُح  َعةَعةالُلِنالُلِن
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 ٕ 

 ::  ((((  ا هللا عنها هللا عنهعفعف  )) ))   مقدمة املصنفمقدمة املصنف                                                                              
 

وأشهد أن زلمًدا  ،لو وحده ال شريك احلمد هلل رب العادلٌن، وأشهد أن ال إلو إال اهلل

 ، أما بعد :عبده ورسولو

 ،حٌن ىناك مسائل فقهية تطل برأسها وحيدث فيها كالم ولغطففي كل 

فيها ، وحيدث يف بعض األوقات ما بٌن احلٌن واآلخرومن ىذه ادلسائل اليت تطل برأسها 

 مسألة: -، واخلالف فيها سائغ معترب مع أهنا مسألة خالفية -النزاع والشقاق 

 )) اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد (( 

 ال ؟  ووىل تسقط الجمعة بشهود العيد أ

وألهنا تتعلق بعبادة ىي أعظم  ،نظًرا دلا ذكرناه ؛ ودلا كانت ىذه ادلسألة من األمهية مبكان

 واتوىي من أعظم صل ،وتتعلق باجلمعة ؛، وىي الصالةعد الشهادتٌنالم بأركان اإلس

 ،نة العيد اليت تجتمع فيها ادلسلمو ، وتتعلق بشعًنة عظيمة وىي صالادلسلمٌن

 وىي : ،الذي يتضمن مسائلو أحببت أن أذكر ىذه ادلسألة ادلهمة يف ىذا البحث 

 ((تحرير محل النزاع  )) :المسألة األولى
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 ٖ 

 وتحرير مذاىب العلماء ودالئلهم (( ،)) بيان الخالف في المسألة :انيةالمسألة الث
 

 ((تنبيو مهم  )) :المسألة الثالثة
 

 ذلك (( والتدليل على ،بيان أرجح األقوال في نظري))  :المسألة الرابعة
 

 خرى ((الجواب عن أدلة المذاىب األ )) المسألة الخامسة :
 

 ((المسألة فرع يتعلق بهذه  )) المسألة السادسة :
  

، واهلل ورسولو إن َيُكْن خطًأ فمني ومن الشيطان، و )) فإن يُك صوابًا فمن اهلل

ْ   (1) بريئان ((

 (2) )) الدين النصيحة (( إذ ؛ ورحم اهلل من بصرين بعييب

  (3) )) والمؤمن مرآة المؤمن ((

 مراده  ويُ ْنِعم على عبده ادلسكٌن بالوصول إىل ، وأسأل اهلل أْن يوفقين ،اىذ

                               
ْ.ٚٚسدْٔذْٖٛػْٓاٌصذ٠كْ)ْسضْٟهللاْػْٕٗ(ْ(،2116ْْْػْٕٗ(ْسٚاْٖوتْٛداٚدْ)ْ:ِْْْٚ٘ٛٓوالَْاتِْٓغؼٛدْ)ْسضْٟهللاْصذ١خــْْ(1)

ْ.(ْٚغ١شّ٘ا4344ْْ(ْٚوتْٛداٚدْ)55ْْ)ْْــْسٚاِْٖغٍُْْ(2)

ْ.ْ(232ْسٚاْٖاٌثخاسْٞفْٝ)ْاألدبْاٌّفشدْ(ْ)ْْ:ْدغٓــْْ(3)
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 ٗ 

إنو  ؛ينفعين بو وادلسلمٌن ، وأن ل ىذا البحث خالًصا لوجهو الكرمي، وأن تجععز وجل

 .، وىو حسبنا ونعم الوكيلجواد كرمي، وىو باإلجابة كفيل

ْاٌٍُْٙٚعٍُْٚتاسنْػٍِْٝذّذ ًِ  .وجّؼ١ٓ،ْٚػٍْٝآٌْٗٚصذثْٗٚص
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 ٘ 

   (( الجمعةجتماع العيد مع ا)) حكم                      
 تحرير محل النزاع :

 .ْ(1) طفرت فيو الشرو ة اجلمعة على من تو على وجوب صال العلماء أمجع :((أواًل )) 

 جتمعا ىف يوماعلى استحباب حضور العيد واجلمعة إذا ْ(2)ء العلمااتفق  )) ثانًيا ((:

  : قالكما يف احلديث )صلى اهلل عليو وسلم(   لفعل النىب؛ واحد

ُعونَ َقِد اْجَتَمَع يف يَ ْوِمُكْم َىَذا ِعيَداِن، َفَمْن َشاَء َأْجَزأَُه ِمَن ((  ْ. (3) (( اجلُُْمَعِة، َوِإنَّا رُلَمِّ

 . (4)وما ذكره بعض العلماء أن ىذا فيو اخلروج من اخلالف 

حيضر ن من فاتتو صالة العيد فإنو تجب عليو أن على أالعلماء اتفق و  :(( ثالثًا ))

 .(5ْ)اجلمعة 

                               
ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْاٌفالحٌٍْْثذسْاٌؼٍّْٟ(ْاٌف١َْٛـِْصش2116ْ(ْتؼذْاألششْسلُْ)4ْْ/334ْْاألٚعظْالتْٓإٌّزسْ)ْــْْ(1)

ْــْاٌّمصٛدْاٌز٠ْٓ٠غمطْْٛدضٛسْاٌجّؼحْتذضٛسْٚشٙٛدْاٌؼ١ذْ.ْ(2)

ْ.ْٚعٕذْٖضؼ١فْ،ٌْْٚٗشٛا٘ذْذم٠ْٛٗ،ٚغ١شُْ٘(1311ِْٓاجْٗ)(ْٚاٌٍفظٌْٗ،ْٚات1713ْــْسٚاْٖوتْٛداٚدْ)ْْ(3)

ْ(ْطـْ)ِْشوضْفجشٌٍْطثاػحْٚإٌششْ(ْاٌغؼٛد٠ح،1ْْ/244ْْاإلفصاحْػِْٓؼأْٟاٌصذاحْ)ْْــْ(4)

ْْ.ْ(ْطـْ)ْداسْإد١اءْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْت١شٚخْـٌْثٕا2ْْ/12ْْوشافْاٌمٕاعْ)ْ

ْْ،(ْطـْ)ْداسْاٌفىشْ(ْت١شٚخْـٌْثٕا2ْْ/452ْْشٚأْٟٚاٌؼثادْٞ)ْذذفحْاٌّذراضْتششحْإٌّٙاضْ،ِْغْدٛاشْٟاٌشــْْ(5)

ْ(1ْْ/351ْْاإلٔصافْفِْٟؼشفحْاٌشاجخِْْٓاٌخالفْ)ْ،ْطـْ)ْداسْاٌفىشْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ(2ْْ/336ْٔٙا٠حْاٌّذراضْ)ْ

ْوشافْاٌمٕاعْْ،طـْ)ْداسْاٌفىشْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ(1ْْ/377ْ)ْ،ْششحِْٕرْٙٝاإلساداخْطـْ)ْت١دْاألفىاسْاٌذ١ٌٚحْ(

ْ.ـٌْثٕاْْ(ْطـْ)ْداسْإد١اءْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْت١شٚخ2ْْ/13ْْ)ْ



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٙ 

 ال ؟  ة أولو ترك الجمع ىل يُرخصُ  : حضر العيد ــــ واختلفوا فيمن

 :أقوال  علىلف العلماء في ىذه المسألة اخت

  : ((القول األول )) 

 (1)وىذا قول الجمهور .، وال تسقط بحضور العيد الجمعة واجبة

(4ْ) وىو الرواية ادلشهورة عن مالك، (3) احلنفيةوىو مذىب ، (2)وهبذا قال أبو حنيفة 

 ،(6)الشافعية  ، وىو وجو عند(5) وىو ادلذىب عند ادلالكية كثر أصحابوأخذ هبا أ

                               
ْ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْ،ْٚع١أذْٟت١اْْاٌّزا٘ةْتاٌرفص١ًْإْْشاءْهللاْ.2ْْ/226ْــْاٌّغْٕٟ)ْْ(1)

ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْْ(3ْْ/31ْاٌثٕا٠حْفْٟششحْاٌٙذا٠حْ)ْ(ْحْ،113ْْ:ْاٌجاِغْاٌصغ١شْ)ْصـْأظشْــْْ(2)

ْ(ْطـْ)ْاٌّىرثحْاٌؼصش٠حْ(ْص١ذاْـْت١شٚخ1ْْ/124ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ،ْٚاالخر١اسْترؼ١ًٍْاٌّخراسْ)ْ

ْ(2ْْْ/62ْْ،63ْْ،ْفرخْاٌمذ٠شْ)ْسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْ(ْطـْ)ْدا3ْْ/31ْاٌثٕا٠حْفْٟششحْاٌٙذا٠حْ)ْــْْ(3)

سْاٌّخراسْششحْذ٠ٕٛشْاألتصاسْ)ْْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخ ْ(3ْْ/45ْْـٌْثٕاْْ،ْسدْاٌّذراسْػٍْٝاٌذُّ

ْ.اٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْْطـْ)ْداس

ْْ(1ْ/321ْتذا٠حْاٌّجرٙذْ)ْ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ،234ْْــ1ْْ/233ْْاٌّذٚٔحْاٌىثشْٜ)ْــْْ(4)

ْ.ْطـْ)ْاٌّىرثحْاٌرٛف١م١حْ(ْاٌما٘شج

ِْٕخْاٌج١ًٍْششحِْخرصشْخ١ًٌٍٍْخششْٟ(ْطـْ)ْداسْاٌغشبْاإلعالِْْٟ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ،2ْْ/355ْْاٌزخ١شجْ)ْــْْ(5)

ْ(1ْْ/331ْْداش١حْاٌذعٛلْٟػٍْٝاٌششحْاٌىث١شْ)ْ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ،1ْْ/376ْْ)ْ

ْ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(2ْْ/567ْْخرصشْخ١ًٍْ)ْاٌراضْٚاإلو١ًٌٍّْطـْ)ْطثؼدْتذاسْإد١اءْاٌىرةْاٌؼشت١حْ(ْ،ْ

ْداسْاٌفض١ٍحْ(ْاٌما٘شج(ْطـْ)1ْْ/645ْْ،ْاٌششحْاٌصغ١شْػٍْٝولشبْاٌّغاٌهْ)ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ

ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْإد١اءْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْخْاٌّط١ؼ4ْْْ/352ْٟاٌّجّٛعْتششحْاٌّٙزبْ)ْــْْ(6)
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 ٚ 

ْ،(3) وىو قول الظاىرية ،(2)أمحد  ماماإل ، وىو رواية عن(1)بو بعض الشافعية قال 

 .ْ(5) ، ورجحو ابن عبد الرب(4)ورجحو ابن ادلنذر 

 واستدلوا على ذلك بأدلة :

 : (( الدليل األول)) 

  :قولو تعالى

 (( ِذْكِر اللَّوِ إلى  ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي ِللصَّاَلةِ )) 

 {ٜاجلمعة:}

  : من اآليةستدالل اال وجو 

  .األمر بالسعى لصالة اجلمعة

 ؛ىف كل مجعةوىذا األمر بالسعى على عمومو  .األصل ىف األمر أنو يقتضى الوجوبو 

 ىذا النص على عمومو.  لُ   مْ  فوجب حَ  ،سواء وافقت ىذه اجلمعة عيًدا أم مل توافق عيًدا

                               
ْ.ِغْاٌّجّٛعْ،ْطـْ)ْداسْإد١اءْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْخْاٌّط١ؼْٟ(4ْْ/352ْْــْأظشْاٌّٙزبٌٍْش١شاصْٞ)ْْ(1)

ْ.ْ(ْطـْ)ْت١دْاألفىاسْاٌذ١ٌٚحْ(1ْْ/351ْــْاإلٔصافْفِْٟؼشفحْاٌشاجخِْْٓاٌخالفْ)ْْ(2)

ْ.زْ(ْاٌما٘شجْ،ْخْودّذِْذّذْشاوشْ(ْطـْ)ِْىرثحْداسْاٌرشا541ْ(ِْغأٌحْسلُْ)5ْْ/23ْْــْاٌّذٍْٝ)ْْ(3)

ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْاٌفالحٌٍْْثذسْاٌؼٍّْٟ(ْاٌف١َْٛـِْصش2116ْ(ْتؼذْاألششْسلُْ)4ْْ/334ّْْٕزسْ)ْاألٚعظْالتْٓاٌْــْْ(4)

ْ(ْطـْ)ْاٌفاسٚقْاٌذذ٠صحْ(ْاٌما٘شجْ.5ْْ/232ْْ:247ْــْاٌر١ّٙذْ)ْْ(5)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٛ 

 :  (( ثاني)) الدليل ال

 : قال )صلى اهلل عليو وسلم(أن النيب  (رضى اهلل عنها)عن حفصة 

 ْ(1) (( مٍ تلِ زلُ  على كلِّ  واجبٌ  اجلمعةِ  رواحُ  ))

  :ستداللاال وجو

 .وال غًنه  امل خيص عيدً ،وىذا على عمومو جلمعةاإىل  التصريح بوجوب الذىاب

 ((:  ثالثل)) الدليل ا

  :قالأنو  (سلمصلى اهلل عليو و )النيب استدلوا مبا ورد عن 

  .(2) (( على كل مسلمٍ  واجبٌ  حقٌ  اجلمعةُ  ))

 ل :ستدالاال وجو

 معة الىتشمل اجل ،عام( اجلمعة ) و اجلمعة واجب،إىل  الذىاب :كالحديث السابق 

 . اوالى مل توافق عيدً  وافقت عيًدا

 

                               
ْ.ْ(1317ْ:ْسٚاْٖإٌغائْٟ)ْْصحيحــْْ(1)

ْ.١شّ٘اْٚغْ(5512،ْٚاٌث١ٙمْٟفْٟاٌىثشْٜ)(1761ْداٚدْ)ْ:ْسٚاْٖوتْٛصحيحــْْ(2)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٜ 

 (: ( رابع)) الدليل ال 

عا رسولَ  اهللِ  أنَّ عبدَ ِميَناَء  عن احَلكِم بنِ  ما َسَِ ثاُه أهنَّ )صلى  اهللِ  بَن ُعَمَر وأبا ُىَريَرَة حدَّ

  :أعواِد ِمنرَبِه على يقوُل وىو اهلل عليو وسلم(

  نَ   م نَّ  ونُ  ك َ ي  لَ  مث ،هم ِ وب ل ق على اهللُ  نَّ  مَ  تِ   خ ي  لَ  أو اتِ   ع مُ  اجلُ  ِهمُ   َوْدعِ  ن  ع وامٌ  أق نَّ  يَ  ه ت  ن  يَ   لَ  ))

 .(1) (( الغاِفلٌنَ 

 ستدالل :اال وجو
والتخلف  مة ترك اجلمعةوىذا يدل على ُحر ؛ الشديد دلن ختلف عن صالة اجلمعة الوعيد

 . سواء وافقت يوم عيد أم مل توافقو ،عنها بغًن عذر شرعي

 ((:  خامس)) الدليل ال

 عن قالَ  )صلى اهلل عليو وسلم(النيبَّ  أنَّ  ( رضي اهلل عنو) ابن مسعود عن 

 الٍ  رِجَ  عَلى رِّقَ  ُأحَ  مَّ  ثُ  بالنَّاِس، لِّي صَ  يُ  اًل  َرجُ  رَ  آمُ  َأنْ  ْمتُ  َ م ىَ  لَقدْ )) :اجُلُمَعةِ  َعنِ  يَ َتَخلَُّفونَ  قَ ْومٍ 

 .(2) )) بُ ُيوتَ ُهمْ  اجُلُمَعةِ  َعنِ  لَُّفونَ  خَ  تَ  يَ 

                               
،ْ(1255ٚاتْٓخض٠ّحْ)ْ،ْ(2125ْ،ْٚاتْٓدثاْْ)ْ(1517(،ْٚاٌذاسِْٟ)1317ْْ(،ْٚإٌغائْٟ)265ْْــْسٚاِْٖغٍُْ)ْْ(1)

ْ(ْٚغ١شُْ٘.476ْْ،ْٚاٌطثشأْٟفْٟاألٚعظْ)ْ(5142ْٚوت٠ْٛؼٍْٝ)ْ

ْ(ْٚغ١شْٖ.652ْــْسٚاِْٖغٍُْ)ْْ(2)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٔٓ 

 ستدالل :اال وجو

 .الوعيد على عمومو ىذا  :لسابقااحلديث ك

 ((:  سادس)) الدليل ال

  :قال(  مارضي اهلل عنه )بن عبد اهلل وعن جابر 
َعَسى َرُجٌل »  :فَ َقالَ  ،َخِطيًبا يَ ْوَم اجلُُْمَعةِ صلى اهلل عليو وسلم( )َقاَم َرُسوُل اهلِل  )) 

  :مُثَّ َقاَل يف الثَّانَِيةِ  ،«فاَل حَيُْضُر اجلُُْمَعةَ  يَنِة،َقْدِر ِميٍل ِمَن اْلَمدِ  ََتُْضرُُه اجلُُْمَعُة َوُىَو َعَلى
َوَقاَل يف  ،«َعَسى َرُجٌل ََتُْضرُُه اجلُُْمَعُة َوُىَو َعَلى َقْدِر ِميَلٌْنِ ِمَن اْلَمِديَنِة فاَل حَيُْضُرَىا»

َوَيْطَبُع اهلُل  ،َنِة فاَل حَيُْضُر اجلُُْمَعةَ يَعَسى َيُكوُن َعَلى َقْدِر َثاَلثَِة أَْمَياٍل ِمَن اْلَمدِ » :الثَّالِثَة
 .(1) (( َعَلى قَ ْلِبوِ 

  : ستداللاال وجو
وىذا على  ؛سجدعن ادل عن اجلمعة حى لو كان بيتو بعيًداالوعيد الشديد دلن ختلف 

 .وافق ت أم مل سواء ىذه اجلمعة وافقت عيًدا ،عمومو
 ((:  سابع)) الدليل ال

ْعَماِن ْبِن َبِشًٍن  ، النعمان بن بشًنعن حبيب بن سامل موىل   :قَالَ  ( رضي اهلل عنو) َعْن الن ُّ

َسبِِّح اْسَم رَبَِّك {     يَ ْقَرأُ يف اْلِعيَدْيِن َويِف اجلُُْمَعِة ب )صلى اهلل عليو وسلم(َكاَن َرُسوُل اهلِل )) 
                               

ْاٌرشغ١ةْٚاٌرش١٘ةْْ:أظش١ْْٓ.:ْسٚاْٖوت٠ْٛؼٍْٝتإعٕادٌْْ،ْلايْإٌّزسٞ(2132ْ:ْسٚاْٖوت٠ْٛؼٍْٝ)ْْلغيره حسنــْْ(1)

ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْاٌرمٌٍْٜٛرشازْ(ِْصش1727ْ(ْسلُْ)1ْْ/227ْْ)ْ



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٔٔ 

يَ ْقَرأُ هِبَِما  اجلُُْمَعُة يف يَ ْوٍم َواِحدٍ ا اْجَتَمَع اْلِعيُد وَ َوِإذَ   :قَالَ } ْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةىَ  {وَ  {اأْلَْعَلى

 (( يف الصَّاَلتَ ٌْنِ  أَْيًضا
(1) . 

 : ستداللاال وجو
 ، وما أسقط صلى العيد واجلمعة عند االجتماعكان يُ   )صلى اهلل عليو وسلم(أن النيب 

 .اجلمعة بالعيد 

 ((:  ثامن)) الدليل ال

وصالة العيد  - إال على من ال جتب عليو - (2) تفاقفرض عٌن باالصالة اجلمعة  نَّ أ

 (3) نة "ط بالسُّ قُ سْ " أنَّ الفرض ال يَ  :وقاعدة التشريع ، سنة مؤكدة 

الواردة ىف إسقاط اجلمعة واآلثار حاديث عن األأصحاب ىذا القول أجاب وقد      

 .أهنا ضعيفة :بالعيد

 

                               
ْ.ْ(1424ْ،ْٚإٌغائْٟ)ْ(533ْ(،ْٚاٌرشِزْٞ)1122ْْ(،ْٚوتْٛداٚدْ)212ْْــْسٚاِْٖغٍُْ)ْْ(1)

ْ(4ْْ/343ْْ،ْاٌّجّٛعْتششحْاٌّٙزبْ)ْاْْت١شٚخْـٌْثٕ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(2ْْ/121ْْاٌّغْٕٟ)ْــْْ(2)

ْ.ْطـْ)ْداسْإد١اءْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْخْاٌّط١ؼٟ

ْ(541ْْ(ِْغأٌحْسلُْ)5ْْ/23ْْاٌّذٍْٝ)ْ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْ،2ْْ/572ٌٍّْْاٚسدْٞ)ْْ(اٌذاْٚٞاٌىث١ش)ــْْ(3)

ْطـْ)ِْىرثحْداسْاٌرشازْ(ْاٌما٘شجْ،ْخْودّذِْذّذْشاوشْ.



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕٔ 

 قال ابن حزم ) رحمو اهلل (: 

 وال يصح أثر  ،بد وال ا اجتمع عيد يف يوم مجعة صلى للعيد مث اجلمعةوإذ »

 . (1) « خبالف ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
ْ(ْطـْ)ِْىرثحْداسْاٌرشازْ(ْاٌما٘شجْ،ْخْودّذِْذّذْشاوشْ.541ْ(ِْغأٌحْسلُْ)5ْْ/23ْْ)ْــْاٌّذٍْْٝ(1)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖٔ 

  ((: القول الثاني))  

   ُيصلونها ظهًرا ،واذ فى ترك الجمعةالرخصة ألىل البوادى والعوالى والش

 ،(2)وىو مذىب عمر بن عبد العزيز ،(1)(رضى اهلل عنو)وىذا مذىب عثمان بن عفان 

الوجو الصحيح وىو ْ،(4)و صحابوهبا قال بعض أْ،(3)خرى عن مالك رواية أوىو 

 . (5)ىم ادلعتمد عندو  ةالشافعيادلنصوص عند 

 على ذلك بأدلة : واستدلوا

 : (( الدليل األول)) 

  :ىر قالأز  ابن أىب ُعبيد موىلاستدلوا مبا ورد عن 

َفَصلَّى  ،َفَكاَن َذِلَك يَ ْوَم اجلُُْمَعةِ ) رضي اهلل عنو ( اَن َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ  ))

 ،ْجَتَمَع َلُكْم ِفيِو ِعيَدانِ ِإنَّ َىَذا يَ ْوٌم َقْد ا ،يَا أَي َُّها النَّاسُ » :مُثَّ َخَطَب فَ َقالَ  ،قَ ْبَل اخْلُْطَبةِ 

                               
ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕا2ْْ/226ْْــْاٌّغْٕٟ)ْْ(1)

ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْاٌذذ٠سْ(ْاٌما٘شج6237ْ(ْسلُْ)3ْْ/161ٌٍْْث١ٙمْٟ)ْْ(اٌغْٕٓاٌىثشٜ)ــْْ(2)

ْ(ْحْ.2ْْ/551ْْٓاٌٍخّْٟ)ْــْاٌرثصشجْألتْٟاٌذغْ(3)

ْ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕا1ْْ/376ْْــِْٕخْاٌج١ًٍْششحِْخرصشْخ١ًٌٍٍْخششْٟ)ْْ(4)

ذذفحْاٌّذراضْتششحْ،ْ(ْطـْ)ْداسْإد١اءْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْخْاٌّط١ؼ4ْْْ/352ْْٟاٌّجّٛعْتششحْاٌّٙزبْ)ْــْْ(5)

ْ(2ْْ/336ْْ(ْطـْ)ْداسْاٌفىشْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ،ْٔٙا٠حْاٌّذراضْ)2ْْ/452ْْإٌّٙاضْ،ِْغْدٛاشْٟاٌششٚأْٟٚاٌؼثادْٞ)ْ

ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْاٌّؼشفحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕا1ْْ/416ْْ،ِْغْٕٟاٌّذراضْ)ْْطـْ)ْداسْاٌفىشْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْ



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٔٗ 

َوَمْن َأَحبَّ َأْن يَ ْرِجَع فَ َقْد  ،فَ ْليَ ْنَتِظرْ  (1) َفَمْن َأَحبَّ َأْن يَ ْنَتِظَر اجلُُْمَعَة ِمْن َأْىِل اْلَعَواِل 

 .ْ(2) (( أَِذْنُت َلوُ 

 من وجوه : ستداللاال وجو

  :)) الوجو األول ((

ولو كانت  ؛دون غًنىمذلم  نوأذِ ، خصَّ خبطابو أىل العالية)رضي اهلل عنو( عثمان أنَّ 

مبحضر من د فعل ذلك وق ؛العواىل فقط ىذه الرخصة عامة للجميع دلا خاطب أىل

 .ومل يُنكر عليو أحٌد ، الصحابة

 : (( )) الوجو الثاني

 .سنة ُمَتَبعة  (رضى اهلل عنو)عثمان فعل  نَّ أ

 :  )صلى اهلل عليو وسلم(النىب لقول 

ْهِديٌْنَ  الرَّاِشِدينَ  اخلَُلَفاءِ  وُسنَّةِ  بسنيت عليكم ))
َ

 .(3) (( .... بَ ْعِدي ِمنْ  ادل

 

                               
ْلش٠حْتاٌّذ٠ٕحِْْٓجٙحْاٌششقْ.ْ:ــْاٌؼا١ٌحْ(1)

ْ.ْ(5232ْ،ْٚاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْْ(5511ْسٚاْٖاٌثخاسْٞ)ْــْْ(2)

ْ.ْ(42ْ(ْ،ْٚاتِْٓاجْٗ)2616ْْ(ْ،ْٚاٌرشِزْٞ)4671ْْوتْٛداٚدْ)ْٚ(ْ،11145ْْودّذْ)ْسٚاْٖ:ْْصحيحْــْ(3)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٔ٘ 

 ((:  انيث)) الدليل ال 

 ، )صلى اهلل عليو وسلم(النىب  على عهدِ  عيدانِ  اجتمعَ : عمر بن عبد العزيز قالعن 

 .(1) (( جٍ رَ حَ  غًنِ  يف سْ لِ جْ يَ لْ ف َ  ةِ يَ الِ العَ  ىلِ أَ  نْ مِ  سْ لِ جْ  َ ي أنْ  بَّ حَ أَ  نْ مَ  )) فقال :

 :  ستداللاال وجو

ذلك على فدل  ،ون غًنىمألىل العالية بالتخيًن د )صلى اهلل عليو وسلم( ختصيص النىب

  .، وإال دلا كان للتخيًن ىف الباب فائدة غًنىم صة ألىل العالية دونخن ىذه الر أ

 ((:  ثالث)) الدليل ال

 أخربين بعض أىل ادلدينة عن غًن واحد منهم أن النيب  : بن جريج قالاعن 

 :  )صلى اهلل عليو وسلم(

فصلى بالناس العيد  ،مجعة وأضحىاجتمع يف زمانو يوم مجعة ويوم فطر أو يوم  ))

 مر فلم يزل األ ،العوال وترك اجلمعةإىل  فأذن لألنصار يف الرجوع ،مث خطب ،األول

 . (2) (( على ذلك بعد

                               
ْ.ْ(6237ْ(ْٚاٌث١ٙمْٟفْٟاٌىثشْٜ)343ْْ:ْسٚاْٖاٌشافؼْٟ)ْْمنكرــْْ(1)

ْ.ْ(5122ْ:ْسٚاْٖػثذْاٌشصاقْ)ْْإسناده منقطعــْْ(2)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٔٙ 

 :  ستداللاال وجو

 .أنو قصر اإلذن على سكان العوال 

 ((:  رابع)) الدليل ال

خرجوا مث رجعوا كان ذلك ، وإن قعدوا ىف البلد مل يهنئوا بالعيدلو هنم أ :من النظر

 .(1) واجلمعة تسقط بادلشقة ؛مشقة عليهم

فيكون ذلك فيو  ،و ذلكضحى وفيو ذبح وما شاباألالسيما لو كان عيد و  قلت :

 .جتلب التيسًن وادلشقة ؛مشقة

 

 

 

 

 

                               
ْْطـْ)ْداسْإد١اءْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْخْاٌّط١ؼْْٟ،ّْجّٛع(ِْغْا4ْْ/352ٌْاٌّٙزبْ)ْْ:ْــْأظشْ(1)

ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْاٌفىشْ(ْت١شٚخْـٌْثٕا2ْْ/336ْْٔٙا٠حْاٌّذراضْ)ْ



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٔٚ 

  ((: القول الثالث))  

  ، ويجب عليو أن ُيصلى الظهر العيد سقطت عنو فريضة الجمعة دَ هِ من شَ 

ْ،(3)وابن عباس ، (2)وعلى بن أىب طالب ، (1)مذىب عمر بن اخلطاب وىذا 

، وقال (1)النخعى و ْ،(6)عطاء  : ، وبو قال(رضى اهلل عنهم)(5ْ)وابن الزبًن  ،(4)وابن عمر

 ادلشهور ادلعتمد وىي ادلذىب ْ،(3)عنو خرى الرواية األقول أمحد يف وىو  ،(2) بو الشعىب

 .(11)ة لقول شيخ اإلسالم ابن تيميورجح ىذا ا ،(17) احلنابلة عند ادلعتمد

                               
ْ.ْ،ْطـْ)ْداسْاٌفاسٚقْاٌذذ٠صحْ(ْاٌما٘شجْإعٕادْٖدغْٓٚ(5231ْسٚاْٖاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْْــْ(1)

ْ.ّْىرةْاإلعالِْٟ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْ،ْطـْ)ْاٌْٚإعٕادْٖصذ١خ(5131ْْــْأظشْ:ِْصٕفْػثذْاٌشصاقْ)ْْ(2)

ْ.ْٚإعٕادْٖدغْٓ(5231ْسٚاْٖاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْــْْ(3)

ْ.ْٚإعٕادْٖصذ١خْ(5231ْسٚاْٖاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْــْْ(4)

ْ(ْٚإعٕادْٖصذ١خْ.1711ْْ(ْ،ْٚعْٕٓوتْٟداٚدْ)5236ْْــْأظشْ:ِْصٕفْاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْْ(5)

ْ.ْٚإعٕادْٖصذ١خٌْؼطاءْ(5377ْاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْْسٚاٖ(ْ،5125ْْــْأظشْ:ِْصٕفْػثذْاٌشصاقْ)ْْ(6)

ْ.ْ(5233ْسٚاْٖاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْــْْ(1)

ْدْٖضؼ١فْ.اعٕإ،ْْٚ(5375ْسٚاْٖاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْــْْ(2)

طـْ)ْاٌّىرةْاإلعالِْٟ(ْخْاٌشا٠ٚشْ(422ْْ)ْ(ِْغأٌحْسل137ُْْ)ْصـِْغائًْاإلِاَْودّذْتشٚا٠حْاتْٕٗػثذْهللاْــْْ(3)

ْ.ْ(ْطـْ)ِْشوضْفجشٌٍْطثاػحْٚإٌششْ(ْاٌغؼٛد٠ح1ْْ/244ْاٌصذاحْ)ْْػِْٓؼأْٟٚاإلفصاح

ْاإلٔصافْفِْٟؼشفحْاٌشاجخِْْٓاٌخالفْ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ،2ْْ/226ْْاٌّغْٕٟ)ْــْْ(17)

وشافْْ،خْـٌْثٕاْ(ْطـْ)ْداسْاٌفىشْ(ْت١ش1ْْ/377ْٚششحِْٕرْٙٝاإلساداخْ)ْ،ْ(ْطـْ)ْت١دْاألفىاسْاٌذ١ٌٚحْ(1ْْ/351ْ)ْ

ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْإد١اءْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْت١شٚخْـٌْثٕا2ْْ/12ْْاٌمٕاعْ)ْ

ْ.(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕا5ْْ/356ْْْاٌفراْٜٚاٌىثشْٜ)ْْــْْ(11)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٔٛ 

 واستدلوا على ذلك بأدلة :

 ((:  ول)) الدليل األ

  :أَنَُّو قَالَ  )صلى اهلل عليو وسلم(َعْن َرُسوِل اللَِّو  )رضي اهلل عنو( َعْن َأِب ُىَريْ َرةَ 

ُعونَ َقِد اْجَتَمَع يف يَ ْوِمُكْم َىَذا ِعيَداِن، َفَمْن َشاَء َأْجَزأَُه ِمَن اجلُْ ((   .(1) (( ُمَعِة، َوِإنَّا رُلَمِّ

 : ستدالل اال وجو

ألن التخيًن ؛  «شاءن فم»، وكذلك التخيًن ريح بإجزاء صالة العيد عن اجلمعةالتص

 . الوجوب ينايف

 ((:  لثاني)) الدليل ا

 : َشِهْدُت ُمَعاِويََة َيْسَأُل َزْيَد ْبَن َأْرَقمَ  :َعْن ِإيَاِس ْبِن َأِب َرْمَلَة َقالَ 

  ؟ ِعيَدْيِن اْجَتَمَعا يف يَ ْومٍ  )صلى اهلل عليو وسلم(َأَشِهْدَت َمَع النَّيبِّ 

 . نَ َعمْ   :َقالَ 

 َفَكْيَف َصَنَع؟ : َقالَ  

َص يف اجلُُْمَعِة، َصلَّى اْلِعيدَ   :َقالَ    :فَ َقالَ  ، مُثَّ َرخَّ

                               
ْ.ٚغ١شُ٘،ْٚعٕذْٖضؼ١فْ،ٌْْٚٗشٛا٘ذْذم٠ْْٛٗ(1311،ْٚاتِْٓاجْٗ)(ْٚاٌٍفظ1713ٌْْٗٚاْٖوتْٛداٚدْ)ْــْسْ(1)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٜٔ 

 (1) (( فَ ْلُيَصلِّ  َمْن َشاَء َأْن ُيَصلِّيَ (( 

 ((:  لثالث)) الدليل ا

   :ْن ذَْكَواَن َأِب َصاِلٍح َقالَ ع

 ،َفَصلَّى يَ ْوُم مُجَُعِة َويَ ْوُم ِعيدٍ  :)صلى اهلل عليو وسلم(اْجَتَمَع ِعيَداِن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلِل 
   :فَ َقالَ  ،مُثَّ َقاَم َفَخَطَب النَّاسَ 

ًرا َقدْ ))  ُعو  ،َأَصْبُتْم ِذْكًرا َوَخي ْ َوَمْن َأَحبَّ َأْن  ،َفَمْن َأَحبَّ َأْن تَجِْلَس فَ ْلَيْجِلسْ  ،نَ َوِإنَّا رُلَمِّ
عْ  َع فَ ْلُيَجمِّ   (2)(( تُجَمِّ

 : ستداللاال وجو

والتخيًن  ،« فمن أحب أن تجلس فليجلس » يف احلضور والتخلف عن اجلمعة التخيير

 .يناىف الوجوب 
                               

،ْ(1531ْ(،ْٚإٌغائْٟ)1717ْْ(،ْٚوتْٛداٚدْ)5371ْْ(،ْٚاتْٓوتْٟش١ثحْ)13312ٌْْغ١شْٖ:ْسٚاْٖودّذْ)ْْــْدغْٓ(1)

ْ=ْ=،ْٚاتْٓاٌجٛصْٞفْٟ(1763(،ْٚاٌذاوُْ)1464ْاتْٓخض٠ّحْ)ْ،ْٚ(1612ْ(،ْٚاٌذاسِْٟ)1317ْْجْٗ)ْٚاتِْٓا

غ١شجْػْٓإ٠اطْتْٓوتْٟسٍِحْاٌشاِٟ،ْاْْتْٓاٌّػْٓػصّْائ١ً(ِْْٓطش٠كْإعش224ْ(ِْغأٌحْسلُْ)1ْْ/511ْْاٌرذم١كْ)ْ

(ْ،ْلٍدْ:115ْ(ْسلُْ)1/245فْٟاٌرٙز٠ةْ)ْاوّْس،ْٚاتْٓاٌمطاِْجٙٛي،ْوّاْلايْاتْٓإٌّزْ(إ٠اطْتْٓوتْٟسٍِح)ٚ

،ْ(631(ْدذ٠سْسلُْ)١1/245صْاٌذث١ش)ٚأظش:ْذٍخ]ْٚهللاْوػٍُْ.ْ.ٚاٌذذ٠سٌْْٗشٛا٘ذِْشفٛػحِْٚشعٍح٠ْرمْٜٛتٙا

،ْٚلايْفْٟٚاٌز٘ثٟ،ْٚإٌْٛٚٞ(ْطـْ)داسْاتْٓدضَ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ،3/322ذاوُْفْٟاٌّغرذسنْ)اٌذذ٠سْصذذْٗاٌٚ

ْ.[ْ(4ْْ/353ْ،ْأظش:ْاٌّجّٛعْ)ْإعٕادْٖج١ذْْ(:اٌّجّٛع)

(ِْْٓطش٠كْاٌصٛسْٞػْٓػثذْاٌؼض٠ضْتُْٓسف١َغْػْٓتْٓروٛاْْوت6223ْْٟ:ْسٚاْٖاٌث١ٙمْٟفْٟاٌىثشْٜ)ْْحسن لغيرهــْْ(2)

(ْ،2ْْ/622ْْٚأظشْ:ْذٍخ١صْاٌذث١شْ)ْ]ْاخرٍفْفْٟٚصٍْٗٚإسعاٌٗ،ْفشجخْودّذْٚاٌذاسلطْٕٟاٌّشعً.ْتْٗ،ْٚلذْصاٌخ

ْ.[ٚاٌذذ٠سٌْْٗشٛا٘ذ٠ْرمْٜٛتٙاْوّاْعثكْٚروشٔاٖ



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕٓ 

 ((:  لرابع)) الدليل ا

 :قال  (سلمصلى اهلل عليو و )ول اهلل رسأن  (رضي اهلل عنو) عباسعن ابن 

عونَ  وإنَّا،اجلمعةِ  منَ  أجزأَهُ  شاءَ  فمن،ىذ يوِمكم يف عيدانِ  اجتمعَ  ))   إن رلمِّ

 (1) (( اللَّوُ  شاءَ 

 : ستداللاال وجو

 .، ويدل على سقوط اجلمعة دلن شهد العيد ألن التخيًن يناىف الوجوب؛ التخيًن 

 ((:  لخامس)) الدليل ا

 ِو اجتمَع عيداِن على َعْهِد رسوِل اللَّ  : قال (مارضي اهلل عنه) عن ابن عمر

  : ، مثَّ قالَ ، فصلَّى بالنَّاسِ )صلى اهلل عليو وسلم(

  .(2) (( فلَيتَخلَّفْ  يَتخلَّفَ    أنْ  شاء وَمن فلَيْأِِتا، اجُلُمعةَ  يَأتَ  أنْ  شاء َمن ))

 : ستداللاال وجو

 الوجوب . وىذا يدل على عدم ؛معةوالتخلف عن اجلالتخيًن ىف احلضور 

                               
ْ.ْ،ٌْْٚٗطش٠كْآخشْج١ذْ(تم١ح)(ْإعٕادْٖج١ذٌْٛال5/174ْ(ْلايْاتْٓاٌٍّمْٓفْٟاٌثذسْا١ٌّٕش:ْ)1737سٚاْٖاتِْٓاجْٗ)ــْْ(1)

ػٍٟ،ْْْٚ٘ٛتٓآفرْٗ:ِْٕذيْ،ْٚ(2ْْ/216ْٚاتْٓػذْٞفْٟاٌىاًِْ)ْْ،(1731ْسٚاْٖاتِْٓاجْٗ)ْاده ضعيف : إسنــْْ(2)

ْْ.:ْجثاسجْتْٓاٌّغٍظْ،ْلايْػْٕٗاٌثخاسْٞ:ْ)ِْضطشبْاٌذذ٠سْ(ف١ٗ،ْٚو٠ًضاْضؼ١ف



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕٔ 

 ((:  لسادس)) الدليل ا

َر اخْلُُروجَ ))  ، قال : عن وىِب بِن َكيسانَ  ، مُثَّ  اْجَتَمَع ِعيَداِن يف َعْهِد اْبِن الزُّبَ ًْنِ فََأخَّ

اٌس  اَب َذِلَك أُنَ  عَ  ، فَ ةِ   عَ  مُ  رُْج ِإىَل اجلُْ  خْ  ى وملَْ يَ  َ  ّ ، فََأطَاَل اخْلُْطَبَة، مُثَّ َصل َخرََج َفَخَطبَ 

، »السُّنَّةَ  َأَصابَ «:فَ َقالَ  ،َد اْبِن َعبَّاسٍ  نْ  فَ بَ َلَغ َذِلَك عِ  ِو، يْ  لَ  عَ     :فَ َقالَ  فَ بَ َلَغ اْبَن الزُّبَ ًْنِ

 (1) »َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع ُعَمَر، َفَصَنَع َكَما َصنَـْعتُ  «

 وجوه : من األثر منستدالل اال وجو

  :الوجو األول

 . وعدم اإلنكار عليو من أحد من الصحابة (رضي اهلل عنهما)فعل ابن الزبًن 

  :الوجو الثانى

 . " أصاب السنة"  : السنة لقولوإىل  ونسبتو ذلك ،إقرار ابن عباس ذلذا الفعل

  :الوجو الثالث

 : )صلى اهلل عليو وسلم(وقد قال النيب  (رضي اهلل عنو)أن ابن الزبًن نسب ذلك لعمر 

                               
ْْٗاٌز٘ثْٟ:ْ،ْلايْػٕ(،ِْْٓطش٠كْخاٌذْاألدّش،١ٌْْٛ٘ٚظْتاٌم5231ْٞٛسٚاْٖاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْْسن :إسناده حــْْ(1)

ْ،ْٚاألششٌِْْٗراتؼاخْٚشٛا٘ذ٠ْرمْٜٛ:ْ)ْصذٚق٠ْخطئْ(ْ(مش٠ةاٌر)،ْٚلايْاٌذافظْفْٟ)ْصذٚقْإِاَْ(،ْوّاْفْٟاٌىاشف

(5374ْ)ْ(،5213ْ(،ْ)5236ْْظشْ:ِْصٕفْاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْأْ]ْ.تٙاْ
ْ
]ْ.ْ



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕٕ 

 .ْ(1) (( وُعَمرَ  بكرٍ  أِب : بعدي من بالَذينِ  اقَتدوا ))

  :رسول اهلل )صلى اهلل عليو وسلم (  وقال

ْهِديٌْنَ  الرَّاِشِدينَ  اخلَُلَفاءِ  وُسنَّةِ  بسنيت عليكم)) 
َ

 .(2) (( .... بَ ْعِدي ِمنْ  ادل

 ((:  لسابع)) الدليل ا

، َلِميِّ    :فَ َقالَ  اْجَتَمَع ِعيَداِن يف يَ ْوٍم،  :َعِليٍّ قَالَ َعْن  َعْن َأِب َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ

ْع، َوَمْن َأَراَد َأْن تَجِْلَس فَ ْلَيْجِلسْ ))  َع فَ ْلُيَجمِّ  : يَ ْعيِن   :َقاَل ُسْفَيانُ ((  َمْن َأَراَد َأْن تُجَمِّ

 . (3) تَجِْلُس يف بَ ْيِتوِ 

ىا؛ جلمعة وبٌن ترك شهودبٌن شهود ا رضي اهلل عنو() : ختيًن علىّ ستداللاال وجو

الذى  : يشمل - عمومو فيشمل اجلميععلى وىذا التخيًن ، والتخيًن يناىف الوجوب

وال  -مل أىل البوادى والعواىل والشواذ ، ويشىف ادلكان الذى تُقام فيو اجلمعة يقيم

                               
ْ.ْ(31(،ْٚاتِْٓاجْٗ)3662ٌرشِزْٞ)اٚ،ْْ(23233ودّذْ)صذ١خْ:ْسٚاْٖــْْ(1)

ْ.ْ(42ْ،ْٚاتِْٓاجْٗ)ْ(2616ْ(،ْٚاٌرشِزْٞ)4671ْْٚوتْٛداٚدْ)ْ،ْ(11145ْسٚاْٖودّذْ)ْ:ْْصحيحــْْ(2)

ف١ْٗػثذْاألػٍْٝتْْٓخش(ِْْٓطش٠كْآ5233ْاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْْ(ْ،ْٚسٚاْٖتٕذ5131ْٖٛسٚاْٖػثذْاٌشصاقْ)ْْصحيح :ــْْ(3)

ْتٕذْٖٛو٠ًضاْ)ػاِش َٞ ِٚ ُس َٚ ْ؛ضؼ١فْْٚ٘ٛ،غ١ازْػْٓجؼفشػْٓػٍٟ(ِْْٓطش٠كْدفصْت5234ْٓ،ِْْٚ٘ٛرىٍُْف١ْٗ،ْ

ْ.ٌْإلسعاي



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕٖ 

ومل  ،وفيهم أىل البلد وأىل العوال من الصحابة ،ادلسلمٌن سيما وقد قال ذلك مبحضر

 . أحدٌ  ْنكر عليويُ 

 ((:  لثامن)) الدليل ا 

   :َقالَ  َوْىِب ْبِن َكْيَساَن،عن 

َهاُر، مُثَّ ))   اْجَتَمَع ِعيَداِن يف يَ ْوٍم، َفَخرََج َعْبُد اللَِّو ْبُن الزُّبَ ًْنِ َفَصلَّى اْلِعيَد بَ ْعَدَما اْرتَ َفَع الن َّ

 (( َدَخَل فَ َلْم خَيْرُْج َحىَّ َصلَّى اْلَعْصرَ 

 (1)ْذُِكَر َذِلَك اِلْبِن ُعَمَر، فَ َلْم يُ ْنِكْرهُ  :فَ َقالَ  ،َأْو ذُِكَر َلوُ  َفذََكْرُت َذِلَك لَِناِفٍع، :ِىَشامٌ قَاَل 

  : ستداللاال وجو

 لفعلو . (رضى اهلل عنهما)إقرار ابن عمر ، و  )رضي اهلل عنهما( فعل ابن الزبًن

 ((: لتاسع)) الدليل ا

عن الظهر باخلطبة، وقد حصل َساعها يف العيد، فأجزأ عن ألن اجلمعة إمنا زادت 

 .ْ(2)َساعها ثانًيا 

                               
ْ.ْ(5236ْ:ْسٚاْٖاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْْصحيحــْْ(1)

ْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ.ْ(ْطـ2ْْ/226ْــْاٌّغْٕٟ)ْ(2)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕٗ 

 ((: لعاشر)) الدليل ا

جتماع العام الذى شرعو اهلل تبارك وتعاىل يوم االجتماع على العيد حيصل منو اال

 كتفى بصالة الفريضة عن َتية ادلسجد .في بو كما يُ فاكتُ  ،اجلمعة

 ((:  لحادي عشر)) الدليل ا

السيما وأن للعيد أعمااًل  و ألن االجتماع مرتٌن فيو مشقة ،  ؛ ن ىذا يوافق روح الشريعةأ

مث  ،ا للعيدأن يتجهزو  و ادلشقة على الناسهذا سيكون فيف ؛كاأُلضحية ىف عيد األضحى

 ؛يتجهزون لصالة اجلمعة مث يذىبوا ،مث يرجعوا لنحر األضاحى ،يذىبوا لصالة العيد

 دلشقة .فهذا فيو ما فيو من ا

 

 

 

 

 

 



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕ٘ 

  ((: القول الرابع)) 

فمن شهد العيد فليس عليو  :عن حضور الجمعة والظهر  حضور العيد ُيجزئ

 وتسقط الجمعة وكذلك الظهر  ،صالة بعدىا إال العصر

ْ.(3)ء ىو مذىب عطا، و  )رضى اهلل عنهم((2ْ) وابن الزبًن(1ْ) لعلىّ  وىذا القول ُنسب

 ويستدل لهم بأدلة :

 : (( األولالدليل )) 

   :َقالَ  َوْىِب ْبِن َكْيَساَن،عن 

َهاُر، مُثَّ ))   اْجَتَمَع ِعيَداِن يف يَ ْوٍم، َفَخرََج َعْبُد اللَِّو ْبُن الزُّبَ ًْنِ َفَصلَّى اْلِعيَد بَ ْعَدَما اْرتَ َفَع الن َّ

 (( َدَخَل فَ َلْم خَيْرُْج َحىَّ َصلَّى اْلَعْصرَ 

 (4)ْذُِكَر َذِلَك اِلْبِن ُعَمَر، فَ َلْم يُ ْنِكْرهُ  :فَ َقالَ  ،َأْو ذُِكَر َلوُ  َك لَِناِفٍع،َفذََكْرُت َذلِ  :قَاَل ِىَشامٌ 

                               
ػثذْْ(ْٚإعٕادْٖضؼ١فْ.ْٚلذْٚسدْػْٕٗػٕذ5233ْ(ْ،ْٚاتْٓوتْٟش١ثحْ)5137ْْـْأظشْ:ِْصٕفْػثذْاٌشصاقْ)ْْ(1)

ْإعٕادْٖصذ١خْ،ٌْٚىْٓالْدالٌحْف١ْٗػٍْٝ٘زاْاٌّز٘ةْ.ْٚع١أذْٟروشْْٖ(5131ْاٌشصاقْ)ْ

ْٚإعٕادْٖصذ١خْ(5236ْ،ْٚاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْْ(5131ْػثذْاٌشصاقْ)ْْأظشْ:ِْصٕفــْْ(2)

ْ؛طاع؛ٌْالٔمْفضؼ١فْ:ٚوِاْوششاتْٓاٌضت١شٚإعٕادْٖصذ١خْإٌْٝػطاءْ،ْ(ْ،5125ْػثذْاٌشصاقْ)ِصٕفْأظشْ:ْــْْ(3)

ْ.ْ(ْطـْ)ْاٌّىرثحْاٌرٛف١م١حْ(ِْصش1ْْ/477ْتذا٠حْاٌّجرٙذْ)ْ،ْْْ(5377ْصٕفْاتْٓوتْٟش١ثحْ)ِْْ:ْٚأظش

ْ.ْ(5236ْ،ْٚاتْٓوتْٟش١ثحْ)ْ(5131ْصذ١خْ:ْسٚاْٖػثذْاٌشصاقْ)ْــْإعٕادْْٖ(4)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕٙ 

 :  ستداللاال وجو

نت صالة الظهر ، ولو كامل خيرج حى صلى العصر ما(رضى اهلل عنه)أن ابن الزبًن 

 ؛العصرى إمنا صل ،اجلمعة وال الظهر ؛ فظاىر األثر أنو مل يصلِ  واجبة خلرج وصالىا

 .بذلك  انن اجلمعة والظهر تسقطداللة على أ اوىذ

 ((:  ثاني)) الدليل ال

ِإِن اْجَتَمَع يَ ْوُم اجلُُْمَعِة َويَ ْوُم اْلِفْطِر يف يَ ْوٍم َواِحٍد ))  :قَاَل َعطَاءٌ  :ِن اْبِن ُجَرْيٍج َقالَ عَ 

  ((مُثَّ ِىَي ِىَي َحىَّ اْلَعْصرِ  ،َصاَلَة اْلِفْطرِ َحْيُث ُيَصلِّي  َقطفُيَصلِّ رَْكَعتَ ٌْنِ َولْ :فَ ْلَيْجَمْعُهَما

اْجَتَمَع يَ ْوُم ِفْطٍر َويَ ْوُم مُجَُعٍة يف يَ ْوٍم َواِحٍد يف َزَماِن اْبِن ))  :قَالَ مُثَّ َأْخبَ َرين ِعْنَد َذِلَك 

، يًعا ِِبَْعِلِهَما َواِحًدا،  ،ِعيَداِن اْجَتَمَعا يف يَ ْوٍم َواِحدٍ  :فَ َقاَل اْبُن الزُّبَ ًْنِ  الزُّبَ ًْنِ َفَجَمَعُهَما مجَِ

َها َحىَّ َصلَّى اْلَعْصر  ،)) َوَصلَّى يَ ْوَم اجلُُْمَعِة رَْكَعتَ ٌْنِ ُبْكَرَة َصاَلَة اْلِفْطِر، مُثَّ ملَْ يَزِْد َعَلي ْ

ا اْلُفَقَهاءُ  :َقالَ  ا َمْن ملَْ يَ ْفقَ  : فََأمَّ  : َقالَ  ،ِ فَأَْنَكَر َذِلَك َعَلْيو : وْ فَ َلْم يَ ُقوُلوا يف َذِلَك، َوأَمَّ

   :َقالَ  ،يَ َوَمِئذٍ  َوَلَقْد أَْنَكْرُت أَنَا َذِلَك َعَلْيِو َوَصلَّْيُت الظُّْهرَ 

  . (1) «َحىَّ بَ َلَغَنا بَ ْعُد َأنَّ اْلِعيَدْيِن َكانَا ِإَذا اْجَتَمَعا َكَذِلَك ُصلَِّيا َواِحَدةً »

                               
ٌْالٔمطاعْ.ْ؛(ْ،ْٚوِاْوششاتْٓاٌضت١شْفضؼ١ف5125،ْسٚاْٖػثذْاٌشصاقْ) إسناده صحيح إلى عطاءــْْ(1)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕٚ 

فهذا  ؛مل يزد عليها حى صلى العصربًن )رضي اهلل عنهما( أن ابن الز :  ستداللاال وجو

 . ىره أهنا سقطت بصالة العيدا، وظو الظهراجلمعة أداء فيو نفى أل

 ((:  ثالث)) الدليل ال

، َلِميِّ    :فَ َقالَ  اْجَتَمَع ِعيَداِن يف يَ ْوٍم،  :َعْن َعِليٍّ قَالَ  َعْن َأِب َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ

ْع، َوَمْن َأَراَد َأْن تَجِْلَس فَ ْلَيْجِلسْ َمْن َأرَ ))  َع فَ ْلُيَجمِّ  (( . اَد َأْن تُجَمِّ

 . (1) تَجِْلُس يف بَ ْيِتوِ  :يَ ْعيِن   :َقاَل ُسْفَيانُ  

، وظاىر اجللوس الة اجلمعة وبٌن اجللوس ىف البيتىم بٌن صخًنَّ  وأن : ستداللاال وجو

 اجلمعة . مور بو يوم اجلمعة صالةُ ال سيما وأن ادلأو ، سقوط الصالةىف البيت 

 ((:  رابع)) الدليل ال

على سقوط اجلمعة دلن صلى  اآلثار، فإذا دلت مور بو ىف ىذا اليوم صالة اجلمعةادلأ

، وال يوجد دليل يصلح إلتجاب نوجب عليو صالة الظهر إال بدليل صالة العيد فال

 الظهر .

                               
ف١ْٗػثذْخشْآ(ِْْٓطش٠ك5233ْْ(ْ،ْٚسٚاْٖتٕذْٖٛاتْٓوتْٟش١ثحْ)5131ْْسٚاْٖػثذْاٌشصاقْ)ْْإسناده صحيح :ْــْ(1)

ْتٕذْٖٛو٠ًضاْ) َٞ ِٚ ُس َٚ ْ(ِْْٓطش٠كْدفصْتْٓغ١ازْػْٓجؼفشػْٓػ5234ٍْٟٛ٘ٚاألػٍْٝتْٓػاِشْ،ِْْٚ٘ٛرىٍُْف١ْٗ،ْ

ْ.ٌْإلسعايْ؛ْضؼ١ف



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕٛ 

 ((:  خامس)) الدليل ال

فإن سقط  ؛والظهر فرع ،واجلمعة أصل .اجلمعة ود العيد ُيسقطإنَّ شه :ولىقياس األَ 

  .األصل فمن باب أوىل أن يسقط الفرع 

 : (( تنويو)) 

تأوَّل بعض العلماء فعل ابن الزبًن على تقدمي صالة اجلمعة قبل الزوال كما قال اخلطاىب 
ن على مذىب مَ فإنو ال تجوز عندى إال أن حُيمل  :وأما صنيع ابن الزبًن))  :رمحو اهلل

 .(1) ((رأى أن وقت صالة العيد ووقت اجلمعة واحد 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
ْ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕا372ْْسْسلُْْ)ْ(ْدذ1ْْ/212ْ٠ٌٍخطاتْٟ)ْْ(ِؼاٌُْاٌغْٕٓــْْ(1)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕٜ 

       )) خالصة الكالم ((:   

 : ادلسألةىف ىذه أقوال  ذكرنا أربعة

 . ، وال تسقط بحضور العيدأنَّ الجمعة واجبة القول األول :

 الرخصة إنما ىى ألىل البوادى والعوالى والشواذ . القول الثانى :

 ، ويجب عليو أن ُيصلى الظهر .قطت عنو فريضة الجمعةمن شهد العيد س الثالث :القول 

فمن شهد العيد فليس عليو  :عن حضور الجمعة والظهرجزئ حضور العيد يُ  القول الرابع :

 . صالة بعدىا إال العصر

 : وىذا القول الرابع ىو أضعف األقوال كما قال ابن عبد الرب قلت : 

 : إن اجلمعة تسقط بالعيد، وال تصلى ظهًرا وال مجعة، فقول بٌنِّ وأما القول األول »

كما قال ىف و  ،(1) « الفساد، وظاىر اخلطأ مرتوك مهجور، ال يعرج عليو ........

 :موضع آخر ىف نقده ذلذا القول قال 

ْ.(2) «وىذا القول مهجور  »

ْ

                               
ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْاٌفاسٚقْاٌذذ٠صحْ(ْاٌما٘شج247ْــ5ْْ/233ْْ)ْــْاٌر١ّٙذْْ(1)

ْــْاٌّصذسْاٌغاتكْ.ْ(2)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖٓ 

 : ( الحفيد) قال ابن رشد 

فخارج  :دلكان صالة العيد - ىي بدلواليت-اجلمعة و وأما إسقاط فرض الظهر  »

 . (1) « إال أن يثبت يف ذلك شرع تجب ادلصًن إليو األصول جًدا،

 . شاذ فيىذا القول ضع : ولذلك نقول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
ْ.ْ(ْطـْ)ْاٌّىرثحْاٌرٛف١م١حْ(ِْصش1ْْ/471ْــْتذا٠حْاٌّجرٙذْ)ْْ(1)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖٔ 

 ((؟  المسألةفى ىذه الف خالسبب ما )) و مسألة : 

 ، ومنها :بسبب أمور المسألةختلفوا فى ىذه االعلماء 

 : (( األمر األول)) 

ايات ادلرفوعة ىف ىذا الباب: فمن العلماء من قال التصحيح وتضعيف الرو ىف ختالف اال

ث فمن ثبتت عنده ىذه األخبار واألحادي ؛بضعفها، ومن العلماء من قال أهنا ثابتة

، ومن مل تثبت عنده صار على األصل بأنَّ اجلمعة ادلرفوعة بسقوط اجلمعة قال هبا

 .دليل على سقوطها  وال ،واجبة

 

 : (( مر الثانىاأل)) 

توجب  الى ورد فيها سقوط اجلمعة مع النصوص القطعية الى اآلثارىو تعارض ىذه 

النصوص قطعية ىف عدم سقوط الرتجيح قال بأن ىذه  فمن سلك مسلك صالة اجلمعة؛

وخصص ىذه النصوص  ،، ومن سلك مسلك اجلمع فجمع بٌن النصوصاجلمعة

 .ردت ىف سقوط صالة اجلمعة دلن شهد العيد الى و  اآلثارمبثل ىذه القطعية 

 



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖٕ 

  :(( األمر الثالث)) 

)صلى اهلل عليو الى وردت ىف الباب مثل قول النىب  ىف تأويل األحاديثختالف اال

ُعونَ  ((:  وسلم(  (( َقِد اْجَتَمَع يف يَ ْوِمُكْم َىَذا ِعيَداِن، َفَمْن َشاَء َأْجَزأَُه ِمَن اجلُُْمَعِة، َوِإنَّا رُلَمِّ

، قط على كل من شهد العيدىذا اخلطاب على عمومو قال أن اجلمعة تس فمن رأى

قال أن ىذا خيص  ،أن ىذا اخلطاب ليس على عمومو إمنا ىو خطاب خاص ومن رأى

 .وال يعم  ،أىل القرى والبوادى

 

 : (( األمر الرابع)) 

أحق منهم  يأ والنظر ذا الباب،عن الصحابة ىف ىالواردة ىف الروايات ختالف اال

ىذه من أقدم  : قال )رضي اهلل عنو( ورد عن عثماناألخذ مبا  فمن رأى ع:تبا االب

ومل  ،ىف زلضٍر من الصحابة اوقاذل (عليو الصالة والسالم)النىب أصحاب  قوال عناأل

مبا ورد عن  رأى األخذومن قال باخلصوصية ألىل القرى والبوادي؛ ، يُنكر عليو أحد

 ة وأن ابن الزبًن نَّ ذلك للسُ  ابن عباس نسب نَّ )رضي اهلل عنهم( وأباس بًن وابن عابن الز 

 وقال بالعموم . ،م ىذه اآلثاردَّ )رضي اهلل عنهم( قَ عمر لذلك  نسبَ 



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖٖ 

 : (( األمر الخامس)) 

 والظهر فمن فهم أنو صلى العيد وأسقط اجلمعة  :الزبًنىف فهم فعل ابن ختالف اال

نو قد ومن فهم أ ؛إال العصرمنا ال تجب عليو إو  ،قال بسقوط الصالة الى بعد العيد

نو صلى اجلمعة ومن فهم أ، «وتجب الظهر سقطت اجلمعة» :صلى الظهر ىف بيتو قال

 . « تسقطاجلمعةمل» :قبل الزوال قال مهاوقدَّ 

 ؟ نةالسُّ داء أىل يسقط الفرض ب :المسألةسباب الخالف فى ىذه كذلك من أ

 إمكانيةومن قال بعدم  ،ن اجلمعة تسقط بشهود العيدأبذلك قال  إمكانيةفمن قال ب

 .أعلى وأعلم  واهلل . ذلك قال بعدم سقوط اجلمعة

 

 

 

 

 

 



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖٗ 

 )) تنبيو مهم ((:

 والتشاحن،ن حيدث فيها التناحر فال تجوز أ ؛عتربفيها مُ  واخلالف ،خالفية ادلسألةىذه 

ىل أتسقط عن ))  :هناومن قال أ ،فقولو معترب ((ال تسقط ))  :هنافمن قال بأ

ويصلى الظهر فى  ،تسقط))  :هناومن قال أ، فهذا قول معترب (( والعوالىالبوادى 

 ؛نكار فيهاوال إ ،واخلالف فيها معترب ،خالفية لةمسأ فهي ؛فهذا قول معترب (( بيتو 

خلروج للجمعة عدم نو ال يلزم من عدم األ ؛قوالضعف األفهو أ ا للقول الرابع؛خالفً 

 . صالة الظهر ىف ىذا الباب

 

 

 

 

 

 

 



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖ٘ 

 :(( الترجيح )) 

 كان وإن اهلل، فمن صوابًا كان إن وأعلم، أعلى وتعاىل تبارك واهلل - نظرى ىف حجالرا

 : - بريئان ورسولو واهلل الشيطان، ومن فمىن خطأً 

  رن يصلى الظهويجب عليو أ ،لجمعةمن شهد العيد سقطت عنو فريضة ا أنَّ 

 ((: برىان ذلك )) 

فيها بعض الضعف ولكن يقوى إن كان  وىى ،ادلرفوعة األدلةما سبق ذكره من أ    

  ابعضها بعضً 

 ثبت عن: ، فقد ىف ىذا الباب (رضى اهلل عنهم)حابة عن الصالثابتة  اآلثارب    و 

 وال ،)) عمر، وعلى، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبًن (( رضى اهلل عنهم أمجعٌن

 . إال بتوقيفويقروه ديكن أن يفعل الصحابة )رضي اهلل عنهم( ذلك 

ىذا مما يقوى  صاب السنة "" أ :(رضى اهلل عنهما)عباس وكذلك ىف قول ابن ج    

 .. ادلرفوع



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖٙ 

ىف  والقاعدة ،ن االجتماع مرتٌن فيو مشقةأل؛ يوافق مقاصد الشريعةا القول ذن ىوألد    

 .(1) (( تيسيرالمشقة تجلب ال )) : شريعتنا

  : فى كالم نفيس (رحمو اهلل) ةولذلك قال ابن تيمي

 –تجاب صالة اجلمعة ىف ىذا اليوم دلن شهد العيد إ أي: –تجاهبا على الناس وىف إ ))

ذا فإ ؛ن ذلم من السرور فيو واالنبساطوما سُّ  ،وتكدير دلقصود عيدىم ،تضييق عليهم

الفطر  ويوم ،ن يوم اجلمعة عيدأل ؛بطالعن ذلك عاد العيد على مقصوده باإلبسوا حُ 

حدمها ىف من جنس واحد أدخل أعبادتان  تذا اجتمعومن شأن الشارع إ ؛والنحر عيد

 .(2)( ( خرى كما يدخل الوضوء ىف الغسلاأل

 

  :(( تنبيو )) 

ال فهذا  : الى وردت عن الصحابة على من ال جتب عليو اجلمعة اآلثارمجيع  لُ مْ  أما حَ 

 يو من ادلخالفة .خيفى ما ف

                               
ْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْ،ْ(ْطـ2ْْْ/164ٌٍْْْغثىْٟ)ْ(ذش١ٕفْاٌّغاِغْتجّغْاٌجٛاِغ)ــْْ(1)

ْ.(ْطـْ)ِْٛعغحْاٌّخراسْ(ْاٌما٘شج114ٌٍْْغ١ٛطْٟ)ْصـْْ)األشثاْٖٚإٌظائش(

ْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ.(ْطـ14ْْ/35ْْـِْجّٛعْاٌفراْٜٚ)ْْ(2)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖٚ 

  :((خرى أدلة األقوال األ علىإجمالي مختصر رد ))                

  استداللهم بالعمومات الدالة على وجوب الجمعة

 )) الجواب ((:

فأدلتكم  إذا تعارض مع اخلاص ُقِدَم اخلاص؛، والعام أدلة عامة، وأدلتنا خاصةىذه 

ىل العواىل كما ىو ىا على أوقصر  ادلسألة ما من خصَّ وأ ،الى ذكرناىا األدلةب تصَ صِ خُ 

  : مذىب بعض ادلالكية وادلعتمد عند الشافعية

 وأقرىا مجاعة من الصحابة.  ،دلة تدل على العموم ىف ىذا البابأ تأنو قد ورد: فنقول

 )) الجواب عن قول من قال بسقوط الجمعة والظهر ((  

 بأثر ابن الزبير :استداللهم 

؛ فلعلو صلى الظهر ىف من عدم اخلروج سقوط صالة الظهر  يلزم)) اجلواب ((: ال 

 وقال بسقوط اجلمعة . ،بيتو

 .واهلل أعلم  

                               ..وباهلل التوفيق.

 



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖٛ 

    ((: تنبيهات مهمة )) 

 :وىي،  ننوه على بعض التنبيهات بعد ذكر الخالف فى المسألة

 )) التنبيو األول ((: 

 ىو إسقاط حضور ال إسقاط وجوب ، فيكون حكمو  بشهود العيدعة سقوط اجلم

 يبيح لو ترك اجلمعة ، وال يسقط عنو وجوهبا  كمريض وحنوه ممن لو عذر أو شغل

  .ْ(1)كالعبد ؛ ألن اإلسقاط للتخفيف 

 : وما فائدة ىذا التنويو ؟ )) سؤال ((

أهنا  وإن قلنا، ة العددأهنا تسقط سقوط وجوب فال تنعقد اجلمعة بو من جه إذا قلنا

تسقط سقوط حضور ، فتنعقد بو اجلمعة ، ومن حضرىا منهم وجبت عليو، ويصح أن 

 .(2ْ)يؤم فيها 

 

 
                               

ْ.األفىاسْاٌذ١ٌٚحْ(ْْ(ْطـْ)ْت١د1ْْ/351ْاإلٔصافْفِْٟؼشفحْاٌشاجخِْْٓاٌخالفْ)ْــْْ(1)

ْ(2ْْ/12ْْوشافْاٌمٕاعْ)ْ،ْ(ْطـْ)ْداسْاٌفىشْ(ْت١شٚخْـٌْثٕا1ْْ/377ْْْششحِْٕرْٙٝاإلساداخْ)ْ

ْ.ْطـْ)ْداسْإد١اءْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْ

ْ.ْاٌغاتمحْادســْاٌّصْ(2)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖٜ 

 )) التنبيو الثاني ((:

)) اخلروج من اخلالف مستحب ، فمع ترجيحنا ذلك أن اجلمعة تسقط بشهود العيد ، 

  (1)لكن حضورىا أفضل خروًجا من اخلالف (( 

 وفيق ...وباهلل الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْإد١اءْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْت١شٚخْـٌْثٕا2ْْ/12ْْ)ْــْوشافْاٌمٕاعْْ(1)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٗٓ 

 فرع على ىذه المسألة :                       

 ال ؟ ولو قلنا أن صالة الجمعة تسقط بشهود العيد فهل تسقط عن اإلمام أ

 ال ؟ واختلف القائلون بسقوط اجلمعة بشهود العيد، ىل تسقط اجلمعة عن اإلمام أ

 ((:  ولاأل القول)) 

   . الناس بمن فيهم اإلمام الجمعة تسقط بشهود العيد على عموم

 .ْ(1)وهبذا قال الشعىب والنخعي واألوزاعي وىو رواية عن أمحد 

 :بأدلةذلك على واستدلوا 

 ((:  )) الدليل األول

 .وأنو مل خيرج ليصلي يهم اجلمعة  (،رضي اهلل عنهما)فعل ابن الزبًن 

 ((:  )) الدليل الثاني

 . (2)خصة م ادلشقة على اإلمام، وىو أوىل بالر ظَ عِ 

 
                               

ْ،ْاإلٔصافْفِْٟؼشفحْاٌشاجخِْْٓاٌخالفْ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕا2ْْ/226ْْْاٌّغْٕٟ)ْــْْ(1)

ْ.(ْطـْ)ْت١دْاألفىاسْاٌذ١ٌٚحْ(1ْْ/351ْْ)ْ

ْ.ْ(ْطـْ)ْت١دْاألفىاسْاٌذ١ٌٚحْ(1ْْ/351ْاإلٔصافْفِْٟؼشفحْاٌشاجخِْْٓاٌخالفْ)ْــْْ(2)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٗٔ 

 ((:  ثانيال القول ))

  . وال تسقط عن اإلمام ،أنها تسقط فقط عن آحاد الناس

 .(1) وىو ادلذىب عندىم وىو قول احلنابلة

 :بأدلةذلك على واستدلوا 

 )) الدليل األول ((: 

 .(2) (( َوِإنَّا ُمَجمُِّعونَ ))  :احلديث ما ورد يف

 )) الدليل الثاني ((:

ومن يريدىا ممن سقطت عنو، خبالف  نع فعل اجلمعة يف حق من جتب عليوتألنو لو تركها الم

 .ْ(3) غًنه من الناس

 ((: الترجيح  ))

 من ىذه األقوال : والراجح يف نظري

                               
ْششحِْٕرْٙٝاإلساداخْ(ْطـْ)ْت١دْاألفىاسْاٌذ١ٌٚحْ(1ْْ/351ْْخِْْٓاٌخالفْ)ْاإلٔصافْفِْٟؼشفحْاٌشاجــْْ(1)

ْ.ْ(ْطـْ)ْداسْإد١اءْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْت١شٚخْـٌْثٕا2ْْ/12ْْوشافْاٌمٕاعْ)ْ،ْطـْ)ْداسْاٌفىشْ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْْ(1ْْ/377ْ)ْ

ْ.ضؼ١فْ،ٌْْٚٗشٛا٘ذْذم٠ْْٛٗ(ْٚغ١شُ٘،ْٚعٕذ1311ٖ(ْٚاٌٍفظٌْٗ،ْٚاتِْٓاجْٗ)1713ْــْسٚاْٖوتْٛداٚدْ)ْْ(2)

(ْطـْ)ْداسْإد١اء13ْْـ2ْْ/12ْْ،ْوشافْاٌمٕاعْ)ْْ(ْطـْ)ْداساٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕا2ْْ/226ْْــْاٌّغْٕٟ)ْْ(3)

ْ.ْاٌرشازْاٌؼشتْٟ(ْت١شٚخْـٌْثٕاْ



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٕٗ 

 . أنو يجب على اإلمام أن يقيم الجمعة

 )) برىان ذلك((: 

 .ْ(1) " ما اليتم الواجب إال بو فهو واجب ": صولية القاعدة األ

 :من أسقطها عن اإلمام بسبب المشقة  اللأما استدو 

 فاجلواب :

 . أ   لو ُشق ىذا على اإلمام فلو أن يستنيب، ويوكل غًنه بذلك

 ىذه ادلشقة زلتملة ألجل ادلصلحة العامة . أو يقال:ب   

 وىو ادلوفق واذلادى إىل خًن سبيل .  ،اهلل تبارك وتعاىل أعلى وأعلمو 

 وباهلل التوفيق ...

 

 

 

 

                               
ْ(ْطـْ)ْداسْاٌىرةْاٌؼ١ٍّحْ(ْت١شٚخْـٌْثٕا36ْْ:31ْْْ/1ْْاإلدىاَْفْٟوصٛيْاألدىاَْ)ْْــْ(1)



 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٖٗ 

   (( الخاتمة))                           
ْ

ْػثذْْٖإالْهللاْ،ْٚوشٙذْوِْْذًّذاْاٌذّذْهللْسبْاٌؼا١ٌّْٓ،ْٚوشٙذْوْْالْإٌٗ

 :وِاْتؼذْ صٍْٝهللاْػ١ٍْٗٚعٍُ()ٚسعٌْٛٗ

ٚوعأيْهللاْْ،٘زاِْاْذ١غشٌْٕاْجّؼْٗفْٟ٘زاْاٌّثذس،ْفاٌذّذْهللْاٌزْٞتٕؼّرْٗذرُْاٌصاٌذاخ

فِْاٌىش٠ُْوْْ ُٚ ،٠ْٚمثٌٍِْْٗٓٛجْٙٗاٌىش٠ُ،ْٚو٠ْْجؼٍْٗخاًٌصاَْكٌّْشادْٖاٌم٠ُ٠ٛجؼٍِّْْٕٟٓ

،ْٚوْْو٠ْْجّؼٕاْػٍِْٝا٠ْشض١ٗ ٚ، إْٔٗجٛادْوش٠ُْْى١ٓ،٠ْٕٚفغْتْٗاٌّغ١ٍّٓ؛ػثذْٖاٌّغ

ٕاْج١ًّؼاْتذثٍْٗ ى  غِّ َّ ّغ١ٍّْٓو٠ْْشفغْػْٓتالدٔاْٚتالدْاٌٚ اٌّر١ْٓٚصشاطْٗاٌّغرم٠ُْ١ُ

٠ٚؼركْسلاتٕآِْْ،ِْْٝشاض٠ٚٗ١ٙذٔاْإٌ،ٌْٕرٛبٚو٠ْْرٛبْػ١ٍٕاْْ؛ْ،ْٚاٌُغّحاٌثالءاٌٛتاء،ْٚ

ْْ،اٌٛو١ًُْْٚ٘ٛدغثٕاْٚٔؼ،ْشلذ٠ْشٟء،ْْٚ٘ٛػٍْٝوًْإْٔٗتاإلجاتحْوف١ً؛ْإٌاسْ ًِ ٚص

ْ.ْٚاٌذّذْهللْسبْاٌؼا١ٌّْٓوجّؼ١ٌْٓٗٚصذثْٗآاٌٍُْٙٚعٍُْٚتاسنْػٍِْٝذّذْٚػٍْٝ

                   وتْٛػثذْهللا/ ٚورثْٗ                                                                   

 ِذّذْؤٛسِْذّذِْشعاي                                                ْْْْْْْْْْْ    
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 ّْ  َؼحْفْٝدىُْاجرّاعْاٌؼ١ذِْغْاٌجّؼحاٌٍُ

 ٗٗ 
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