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 مقدمة الرسالة
بس��م هللا ال��رحمن ال��رحیم . الحم��د ہلل أحم��ده وأس��تعینھ وأس��تغفره وأس��تھدیھ ، 

ال هللا وحده ال شریك ل�ھ ، وأش�ھد أن محم�دا عب�ده ورس�ولھ ، اللھ�م وأشھد أن ال إلھ إ
صلى وسلم وبارك عل�ى محم�د وعل�ى أل محم�د كم�ا ص�لیت عل�ى إب�راھیم وعل�ى آل 
إبراھیم في العالمین إنك حمید مجی�د . وبع�د ، ف�إن ال�داعي إل�ى كتاب�ة ھ�ذه الرس�الة ، 

حد العیدین یوم الجمع�ة ھو ما أثیر من تساؤل حول سقوط صالة الجمعة إذا صادف أ
. 

ومثل ھذه المسائل من القضایا التي قتلھا بحث�ا فقھاؤن�ا األج�الء مم�ا ل�م ی�دعوا 
 لقائل بعدھم قوال ، وال لمجتھد رأیا .

لكنني رأی�ت بع�ض إخ�واني م�ن طلب�ة العل�م م�ن یمی�ل إل�ى ت�رجیح رأي عل�ى 
 رأي لكن الدلیل لیس مع من رجحوا رأیھم .

ب أعت��ز باالنتم��اء إلی��ھ وأفخ��ر بمؤسس��ھ رحم��ھ هللا وال یعن��ي انتم��ائي لم��ذھ
وجزاه عن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء ، ورحم فقھاءنا األع�الم ، ورض�ي ع�نھم 
أجمع��ین . ال یعن��ي ذل��ك أن أتعص��ب لم��ذھبي ، فھ��ذا م��ا ال یقبل��ھ عق��ل وال دی��ن . ألن 

 الحكم یدور مع الدلیل حیث دار .
ص��ح الح��دیث فھ��و م��ذھبي . ویقول��ون إذا  وك��ان فقھاؤن��ا وأئمتن��ا یقول��ون : إذا

عارض رأي قول رسول هللا صلى هللا علیھ وس�لم فاض�ربوا بق�ولي ع�رض الح�ائط . 
 كانوا یقولون رأیي صواب یحتمل الخطأ ورأي غیري خطأ یحتمل الصواب . -كما

ھكذا علمنا أساتذتنا ومش�ایخنا ، ف�ال ب�د لن�ا م�ن ع�رض المس�ألة ودراس�ة أدل�ة 
یح من یسنده الدلیل الش�رعي م�ن غی�ر تعص�ب لم�ذھب وق�د س�میتھا كل فریق ثم ترج

اجتماع عیدین في یوم واحد وھ�ذا م�ا قص�دت إب�رازه ف�ي ھ�ذه الرس�الة المتواض�عة ، 
الصغیرة الحجم راجیا من هللا العل�ي الق�دیر أن یتقب�ل من�ي عمل�ي ، وأن ینف�ع ب�ھ وأن 

ق لم�ا یحب�ھ ویرض�اه آم�ین یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم إنھ سمیع مجی�ب . وهللا الموف�
 آمین آمین
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 تحریر المسألة
 إذا أتفق عید الفطر أو األضحى  یوم جمعة فما حكم صالة الجمعة ؟ 

 الجواب :
أختل��ف العلم��اء والفقھ��اء ف��ي ص��الة الجمع��ة لم��ن ص��لى العی��د م��ع جماع��ة 

 عة  أم تسقط عنھ صالة الجمعة ؟المسلمین ھل یلزمھ حضور الجم
ف��ذھب األم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل والش��عبي والنخع��ي واألوزاع��ي وعم��ر وقی��ل 
عثمان وعلي وسعید وابن عمر وابن عباس وابن الزبیر إل�ى س�قوط حض�ور الجمع�ة 
عمن ص�لى العی�د إال اإلم�ام فإنھ�ا ال تس�قط عن�ھ ، إال أن ال یجتم�ع ل�ھ م�ن یص�لي ب�ھ 

 .1الجمعة 
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الفقھاء إلى أن الجمعة ال تسقط عن الذین حضروا صالة العید  وذھب جمھور

مع اإلمام عموما . بل تسقط عن أھل السواد أي أھل القرى .فإذا اجتمع عی�د وجمع�ة 
ف��المكلف مخاط��ب بھم��ا جمیع��ا ، حی��ث أن العی��د س��نة والجمع��ة ف��رض ، وال ین��وب 

ب المعی�د إلی�ھ أحدھما عن اآلخر وھ�ذا ھ�و األص�ل ، إال أن یثب�ت ف�ي ذل�ك ش�رع یج�
)2.( 

 أدلة الفریقین
أستدل أصحاب الرأي األول القائل بسقوط حضور الجمع�ة عم�ن ص�لى العی�د 

 مع اإلمام بما یأتي : "
أوال : ما رواه إیاس بن أبي رمل�ة الش�امي . ق�ال : ش�ھدت معاوی�ة یس�أل زی�د 

واح�د  بن أرقم : ھل شھدت مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عیدین اجتمعا في یوم
؟ قال نعم . قال كیف صنع ؟ قال : ص�لى العی�د ث�م رخ�ص ف�ي الجمع�ة فق�ال : ( م�ن 

)،وأحم�د ولفظ�ھ ( م�ن ش�اء ان یجم�ع 4) رواه أب�و داود (3شاء أن یص�لي فلیص�ل ) (
 فلیجمع )

 
 وقد صحح ھذا الحدیث علي بن المدیني رغم أن أحد رواة الحدیث مجھول .

 علیھ وسلم رخص لمن حضر صالة العید وقد دل الحدیث على أن الرسول صلى هللا
 أن ال یحضر صالة الجمعة ، بدون تقیید بأھل البلد أو غیرھم .

 ثانیا:
ما رواه أبو ھریرة رضي هللا عنھ عن رسول هللا صلى هللا علی�ھ وس�لم ق�ال : 

 ) .5( اجتمع في یومكم ھذا عیدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون )(
 

ن الرسول علیھ الصالة والسالم أجاز لمن حضر صالة العید وھذا یدل على أ
أن ال یحض��ر ص��الة الجمع��ة ، أي جع��ل األم��ر اختیاری��ا والت��ارك لحض��ور ص��الة 
الجمعة ال إثم علیھ ، ولم یترك ما یستحق الذم علی�ھ فھ�ذه رخص�ة م�ن الرس�ول علی�ھ 

 الصالة والسالم ألمتھ .
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بي ھریرة رضي هللا عنھما ع�دم قال الشوكاني وظاھر زید ابن أرقم وحدیث أ
الفرق بین من صلى العید ومن لم یصل ، وبین اإلمام وغیره ألن قولھ لمن شاء ی�دل 

 ) .6على أن الرخصة تعم كل أحد (
ق��ال اب��ن التركم��اني : ل��م ی��ذكر البیھق��ي لھ��ذا الح��دیث عل��ة ومقتض��اه االكتف��اء 

 ) .7بالعید في ھذا الیوم وسقوط فرضیة الجمعة (
 

 ثالثا :
روى البیھقي ف�ي س�ننھ ع�ن أب�ي ھری�رة رض�ي هللا عن�ھ ق�ال : اجتم�ع عی�دان 
على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال : ( إنھ قد اجتمع عی�دكم ھ�ذا والجمع�ة وإن�ا 

 ).8مجمعون ، فمن شاء أن یجمع فلیجمع ) فلما صلى العید جمع (
ألمر بالخیار للمس�لمین یستفاد من ھذا الحدیث أن الرسول صلى هللا علیھ وسلم ترك ا

س��واء م��ن أھ��ل المدین��ة أو م��ن ك��ان ف��ي الع��والي فم��ن ش��اء ص��لى الجمع��ة وم��ن ش��اء 
 تركھا ، كما یستفاد أنھ علیھ الصالة والسالم صلى الجمعة في وقتھا.

 
 رابعا : 

وألب��ي ھری��رة عن��د البیھق��ي روای��ة ثالث��ة م��ن طری��ق عب��دالعزیز ب��ن منی��ب 
ق ع�ن أب�ي حم�زة ع�ن عب�دالعزیز موص�وال . المروزي عن علي بن الحسن ب�ن ش�قی
 ) .9أي بسند متصل مثل الروایة السابقة (

 
 خامسا:

 ).10ولھ روایة رابعة من طریق سفیان الثوري عن عبدالعزیز بسند مرسل (
 " سادسا :

 
وعن ذكوان أبي صالح ق�ال : اجتم�ع عی�دان عل�ى عھ�د رس�ول هللا ص�لى هللا  

ثم قام فخط�ب الن�اس فق�ال : (ق�د أص�بتم ذك�را  علیھ وسلم یوم جمعة ویوم عید فصلى
وخی��را ، وإن��ا مجمع��ون فم��ن أح��ب أن یجل��س فل��یجلس وم��ن أح��ب أن یجم��ع فلیجم��ع 

)(11  .( 
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ویس��تفاد م��ن ھ��ذا الح��دیث أن رس��ول هللا علی��ھ الص��الة والس��الم ت��رك األم��ر 
 بالخی�ار لم�ن أراد أن یص�لى الجمع��ة وم�ن أراد تركھ�ا ف�ي ذل��ك الی�وم فل�ھ ذل�ك . ول��م

یخص اإلذن بأحد ، لكن المفھ�وم أن الخط�اب لم�ن حض�ر ص�الة العی�د ، وهللا أعل�م ، 
 ومعنى من أحب أن یجلس أي في بیتھ ویدع الحضور للجمعة فلیدعھ لھذه المناسبة .

 
 سابعا:

روى عطاء بن أبي رباح قال : (صلى بنا ابن الزبیر یوم عید ف�ي ی�وم جمع�ة 
ل�م یخ�رج إلین�ا فص�لینا وح�دنا ، وك�ان اب�ن عب�اس أول النھار ، ثم رحنا إلى الجمع�ة ف

 ) 12بالطائف فلما قدم ذكرنا ذ لك لھ ، فقال أصاب السنة ) (
وفي روایة قال : (اجتمع یوم جمعة ویوم فطر على عھد ابن الزبی�ر ، فق�ال : 
عیدان اجتمع�ا ف�ي ی�وم واح�د ، فجمعھم�ا جمیع�ا ، فص�الھما ركعت�ین بك�رة ، ل�م ی�زد 

 ) .13لظھر) (علیھما حتى صلى ا
 

قال الشوكاني : حدیث عطاء رجالھ رجال الصحیح . وق�ال أیض�ا : ق�ول اب�ن 
 ).14عباس أصاب السنة رجالھ رجال الصحیح (

 
وف��ي روای��ھ النس��اش ت��ال ة (اجت��ع عی��دان عل��ى عھ��د اب��ن الزبی��ر ، ف��أخر  

الخروج حتى تعالى اشھار . ثم خرج فخطب فأط�ال الخطب�ة ، ث�م ن�زل فص�لى . ول�م 
 ) .15لجمعة فذكر ذلك ألبن عباس فقال : أصاب اسشة ) (یصلي ا

 
 ثامنا :

أن ابن الزبیر لو خالف اسمنة ألنكر علی�ھ الحاض�رون . ب�ل إن اب�ن عب�اس رض هللا 
عن��ھ أك��د أن اب��ن الزبی��ر أص��اب اسش��ة . ویكف��ي ھ��ذا ش��اھد لموافق��ت فع��ل رس��ول هللا 

 صلى هللا علیھ وسلم . كیف وإن رجالھ رجال اسمحیح .
 دلوا من المعقول :وأست

 أوال :

 . 1071ك : الصالة ، ب : إذا وافق یوم الجمعة یوم عید ، ح  1/281أبو داود :  - 12
 
 
 
 
 

 . 1072، ح : 1/281أبو داود  - 13
 3/283نیل ا ألوطار : - 14
، ك : صالة العید ، ب : الرخصة في التخلف عن الجمع�ة لم�ن حض�ر  194/ 2النساني : م - 15

 العید. 
 

                                                           



بأن الجمعة إثما زادت عن الظھر بالخطبة وقد حصل سماعھا ف�ي اس�عید ف�أجزأ ع�ن 
 سماعھا في صالة الجمعة ثانیا.

 
 

 ثانیا:
أن رت��ت ص��الة العی��د وص��الة الجمع��ة واح��د فس��قطت إح��داھما ب��األخرى كالجمع��ة 

 بالظھر أي سقوط الظھر بصالة الجمعة .
 أ لھ الفرشعتھش الثا

أستدل الجمھور من الفقھاء على أن صالة الجمعة ال تسقط عن الذین حضروا ص�الة 
العید مع اإلمام عموما ، بل تسقط على أھل السواد أي أھل الق�رى المج�اررة للمدین�ة 

 : 16والتي ال یوجد بھا جوامع ألداء صالة الجمعة بما یأتي 
: (أیھ�ا الن�اس ق�د اجتم�ع أوال : ماروي عن عثمان رض هللا عنھ أنھ ق�ال ف�ي خطبت�ھ 

عیدان ف�ي ی�رمكم ، فم�ن أراد م�ن أھ�ل العالی�ة أن یص�لي معن�ا الجمع�ة فلیص�ل وم�ن 
 ؟3أراد أن ینصرف فلینصرف )

تدل ھذه الررایة عل�ى إن�ھ رض هللا عن�ھ رخ�ص ألھ�ل العالی�ة أي أھ�ل الق�رى ال�ذین 
ض�روا ص�الة تبلغھم النداءإلیلزمھم حض�ور الجمع�ة ف�ي البل�د غی�ر ك�ا العی�د أن ال یح

الجمعة إذا حضروا صالة العید . فھذا دلیل خاص ألھ�ل الس�واد دون أھ�ل البل�د الت�ي 
 تقام فیھا الجمعھ .

ثانیا : أستدل الشافعي بما روي عن عمر بن عبدالعزیز رض هللا عنھما تال : اجتمع 
 عیدان على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال : (من
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رراه البیھق��ي مرص��وال مقی��دا باھ��ل الع��والي . را!س��ناد. ض��عیف . نی��ل االوط��ار : 
م فی�ھ عی�دان ، . وروا. البخاري بلفظ (یا أیھا الناس إن ھ�ذا ی�وم ت�د اجتم�ع لك� 282ء

فمن أحب أن ینقظر الجمعة من أھل العوالي فلینتظر رمن أحب أن یرج�ع فق�د ازن�ت 
.رروا. البیھق�ي  5572لھ ) ك صھأل االضاحي ب ما یزكل م�ن لح�وم االض�احي ج 

بلفظ عن أبي عبید مولى ابن أزھ�ر ق�ال ش�ھدت العی�د م�ع عثم�ان ب�ن عف�ان رض هللا 
ل إنھ تد اجقمع لكم في یومكم ھ�ذا عی�دان فم�ن عنھ فجاء فصلى فم انصرد فخطب فقا

أحب من أھل العالیة أن ینتظر الجمعھ فلینتظرھا " ومن أحب أن یرج�ع فلیرج�ع فق�د 
أذنت لھ . وفي روایھ ثانیھ ( یا أیھا الناس إن ھذا یوم تد اجتم�ع لك�م فی�ھ عی�دان فم�ن 

لیرج��ع ف��د أح��ب أن ینتظ��ر الجمم��ھ م��ن أھ��ل الم��والي فلینتظ��ر وم��ن أح��ب أن یرج��ع ف
 . 318أذنت لھ :ء 

 



 101111جل!خأل 
 -بر؟

 . 98أحب أن یجلس من أھل العالیة فلیجلس في غیر حرج )
ثالثا : أنھ ل�م ینك�ر أح�د م�ن الص�حابة الحاض�رین عل�ى عثم�ان تول�ھ ذل�ك ، ول�و ك�ان 
خ��الف الس��ثة ألش��عروه ل��ذلك . ال و . ل��م . اض��ش إح��ؤا،أش لح��س و،! رابع��ا : وم��ن 

قعدوا في البلد لم رل!یب!اكالعید نإن خرجوا ث�م رجع�وا للجمع�ة ك�ان  العقل : أنھم إذا
 علیھم ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشتة .

خامسا: أستدلوا بعموم قولھ تعالى : * ی�ا أیھ�ا ال�ذین أمن�وا إذا ث�ودي للص�الة م�ن ی�وم 
 . 99الجمعة فأسعوا الى ذكر هللا * 

نتھ�ین أق�وام ع�ن ودعھ�م الجمع�ات أو سادسا: بعم�وم تول�ھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم : (لی
. حی��ث دل ال��نص القرأن��ي  20لمجخ��تمن هللا عل��ى قل��ربھم ث��م لیك��رنن م��ن الغ��افلین ) 

 والسئة النبویة على وجوب تلبیة النداء سمالة الجمعة .وال استثناء أوتخصیص .
سابعا: راستدلوا أیضا بدلیل عقلي : بأن صالة العیداأل؟اجب�ھ !وص�الة الجمع�ھ وأجب�ة 

 لم تسقط إحداھما باألخرى ، كالظھر بالعید .ف
 رلم یھى+ ثم س لمجصھءء ج

 ویرد على أدلة الجمھور بما یلي :
أوال : ان ما ذ كر. الخلیفة الراشد عثم�ان ب�ن عف�ان رض هللا عن�ھ إت�رار من�ھ بإباح�ة 
ترك الجمعة لمن صلى العید في ذل�ك الی�وم ، أت�ا تخصیص�ھ اإلذن بأھ�ل العالی�ة فھ�ذا 

منھ رض هللا عنھ ، ویبقى األصل على ماھو علیھ . واالجتھ�اد ال ی�رد ح�دیث  اجتھاد
 رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، ویحتمل أن ھذا فھما خاصا بھ رض هللا عنھ .

ثانیا : أن ما ورد عن عمر بن عبدالعزیز رض هللا عنھ . موقرف ألنھ منقط�ع الس�ند 
 مرصوال مقیدالكنھ روي عن سفیان بن عیینھ عن عبدالعزیز 

. ط دار  3 18الس��ق الكب��رى :ء  -. وانظ��ر البیھق��ي  239/1االم :  -الش��افعي  -1 8
الفكر . اقول الحدیث مرسل ، رتد سقط منھ اسمحابي ، وھو موقوف على س�ر عم�ر 

صحیح مسلم  -20.  9الجمعھ /-19بن عبد العزیز رض هللا عنھ ألنھ منقطع السند . 
 ب التغلیظ ني ترك الجمعة .. ك : الجمعھ 591/2: 
 

 .21بأھل العالیة رفي إسناد. ضعف 
ثالثا : ویرد على الدلیل العقلي : أن دفع المشقة عن المس�لمین ھ�و مقص�ود الش�ارع . 
في جمیع األحوال ، وھذا یستفاد من النصوص الت!رأنیھ . والنبویھ مثل قول�ھ تع�الى 

وقول�ھ جالل�ھ : ((س�یجعل هللا بع�د  22 : ((یرید هللا بكم الیس�ر وال یری�د بك�م العس�ر))
وغی��ر ذل��ك م��ن النص��وص الدال��ة عل��ى أن دی��ن هللا یس��ر رل��ن یش��اد  1عس��ر یس��را ))

 الدین أحد إال غلبھ .
كما أن ترجیھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم لیس فی�ھ إل�زام لت�رك ص�الة الجمع�ة إئم�ا 

ء ص�الة الجمع�ة لم�ن فیھ تیسیر على األم�ة . لكن�ھ ب�تن أن األفض�لیة إتم�ا ھ�ي ف�ي أدا
 أراد .



والواق��ع أن المش��قة موج��ودة ف��ي االجتم��اع م��رتین ألداء الص��الة جماع��ة والس��تماع 
الخطب��ة م��رتین ف��ي وقت��ین متق��اربین . ناھی��ك ع��ن م��ا بینھم��ا م��ن زی��ارات األھ��ل 
واألق���ارب واألص���دتاء وھ���ذا یس���تغرق وقت���ا رجھ���دا ظ���اھرا عل���ى عام���ة المس���لمین 

یسیر. كما أخبرنا الرؤف الرحیم ص�لى هللا علی�ھ وس�لم وخاصتھم . والمشقة تجلب الت
. 

رابعا : أقا االستدالل بعموم اآلیات واألخبار فإنیا مخصصة باألحادیث م�ن أن�ھ علی�ھ 
الص��الة والس��الم ص��لى العی��د ث��م رخ��ص ف��ي الجمع��ة ، نق��ال : (م��ن ش��اء أن یص��لى 

عی�دان فم�ن  فلیصل )أو(من شاء أن یجمع فلیجمع )وحدیث : (اجتم�ع ف�ي ی�ومكم ھ�ذا
ش��اء أج��زأ. م��ن الجمع��ة رإن��ا مجمع��رن ) . فجمی��ع ھ��ذ. النص��وص ت��دل عل��ى أنھ��ا 
مخصصة لعموم األدلة ، وأن صالة الجمعة بعد صالة العی�د أم�ر اختی�اري لم�ن أراد 

 سواء كان من أھل البلدة أو من غیر أھلھا وهللا أعلم .
لش��انعیة رجمھ��ور وھ��ذا الن��وع م��ن التخص��یص للع��ام ابت��داء بم��ا ھ��و ظئ��ي ھ��و رأي ا

العلماء . وتالوا : إن داللة النص العام على جمیع أفراده قبل التخصیص ربعده ظنیة 
21. 
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وعلى ھذا فوجوب إجاب�ة الن�داء ی�وم الجمع�ة ع�ام مخص�ص بم�ا ثب�ت عن�ھ ص�لى هللا 
 علیھ وسلم أنھ ختر من شاء في صالة الجمعھ . إذا وافق یوم عید .

خامسا: ویجاب عن الدلیل السادس بأن�ھ قی�اس م�ع الف�ارق ف�إن ص�الة الظھ�ر تختل�ف 
ی�ث ا الس�تعداد ، ووق�ت الحض�ور ، ووق�ت الخطب�ة ال�ذي عن صالة الجمع�ھ ، م�ن ح

یط��ول ویقص��ر أحیان��ا ث��م الص��الة . كم��ا أن ص��الة الظھ��ر یج��وز أداؤھ��ا ف��ي البی��ت 
جماعة ، وفي العم�ل والقری�ة وبأق�ل ع�دد دون ص�الة الجمع�ة . وهللا أعل�م . سادس�ا : 

ق�د ثب�ت ذل�ك انھم قالرا إذا ثبت شرع في سقوط الجمعة بالعید فیجب الرجوع إلیھ . و
من سنة الرسول صلى هللا علیھ وسلم وعمل الصحابة وإقرارھم بما فعلھ اب�ن الزبی�ر 
رض هللا عنھ وع�دم اعتراض�ھم علی�ھ ، وق�ول اب�ن عب�اس حب�ر األم�ة أن�ھ الس�نة كم�ا 
س��بق بیان��ھ ، كم��ا ھ��و واض��ح م��ن األدل��ة الص��حیحة . وهللا أعل��م . ولك��ن ھ��ل س��قوط 

 9ء ، . ھ�ل تس�قط ص�الة الحمع�ة ص�التھاظھرا الحمعة سقوط حض�ور ، أ س�قوط أدا
كا فأم�ا الحنابل�ة فق�الوا : إن ال�ذي یس�قط . ھ�و حض�ور الجمع�ة ویبق�ى وج�وب أدانھ�ا 

 ظھرا. أما إذا قذم الجمعة فصألھا في وقت العید فإن صالة العید والظھر تسقطان .
عط�اء  واستدلوا بخبر عبدهللا بن الزبیر السابق الذي ورد عن وھب ب�ن كیس�ان وع�ن

أنھ اجتمع عیدان على عھد ابن الزبیر ، فأخر الخروج حتى تعالى النھ�ار ، ث�م خ�رج 
فخطب ، ثم نزل فصلى ، ولم یصل للناس یوم الجمعة ، فذكر ذلك ألبن عباس فقالى 

 أصاب السنة.



وفي الروایة الثانیة : (اجتمع ی�رم الجمع�ة وی�وم الفط�ر عل�ى عھ�د اب�ن الزبی�ر فق�ال : 
في یوم واحد فجمعھما جمیعا فص�الھماركعتین بك�رة ، ل�م ی�زد علیھم�ا عیدان اجتمعا 

 . 20حتى صلف العصر ) 
 قال الشركاني وفعل ابن الزبیر وقول ابن عباس أصاب السثة

 1. 71، ل الصالة ، ب اذا وافق یوم الجمع�ھ ی�وم عی�د ، ح  281/1ابو داود :  -25
 -9-.  1 0 72و 
 

 \رجالھ رجال الصحیع  رجالھ رجال الصحیح . وحدیث عطاء
وقال أیضما : وحكي في البحر ع�ن اسش�افعي ف�ي أح�د قولی�ھ وأكث�ر الفقھ�اء ، أن�ھ ال 

ف�ي اجتمم�اع اس�ید  -ترخیمى ألن دلی�ل وجوبھم�ا ل�م یفص�ل ، ت�ال : وأحادی�ث الب�اب 
ت��رد عل��یھم وھ��ي الت��ي اوردتھ��ا ف��ي أدل��ة الحنابل��ة . ث��م ت��ال : وحك��ي ع��ن  -والجمع��ة 

اس�ترخیمى یختم�ى بم�ن ك�ان خ�ارج الص�ر مس�تدال بح�دیث عثم�ان الشافعي أیضا أن 
رض هللا عنھم جمیعا : من أراد من أھ�ل اس�عوالي أن یص�لي معن�ا الجمع�ة نلیص�ل ، 
ومن أراد أن ینصرف فلیفعل . رھذا أیضا مردود بأنھ تخصیمى ب�ال ض�محى أل ألن 

یش�ھد ل�ھ فع�ل الرسول صلى هللا علیھ وسلم لم یخصمى الترخیمى بأھ�ل العالمج�ة ، و
ابن الزبیر . باإلض�افة إل�ى أن�ھ ل�و ك�ان ح�دیثا مروی�ا ع�ن رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ 
وسلم فقد ذكر المحثموكاش بأن البیھقي روا. موصرال مقیط ا بأھل الع�والي وإس�ناده 

 . 28ضعیف لكن ابخاري روا. من كا قول عثمان 
 ا! عط لة الحمھورنر

الدال��ة عل��ى وج��وب الجمع��ة مخصص��ة بأحادی��ث أوال : أن عم��وم اآلی��ات واالخب��ار 
الرسول صلى هللا علیھ وسلم . وھذا معت�رف ب�ھ ش أص�ول الفق�ھ االس�المي . ثانی�ا : 
أن تول عثممان رض هللا عنھ إثما ھو أثر ولیس بحدیث . ثالثا : أن م�ا رواه البیھق�ي 

ني عل��ى أن��ھ ح��دیث ع��ن رتت��ت!ل الت��ة ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ، أتم��د اإلم��ام الش��وكا
 والبیھقي ضعفھ .
 أما أدلة الحناللة :

 أوال :
فإن حدیث زید بن أرقم ت�ال عن�ھ اإلم�ام اسش�وكاش أن فی�ھ مجھ�ولأل وھ�و إی�اس اب�ن 

 أبي رملة . لكن صحط ابن
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 ا لمدیني .

ثافیا : أن حدیث أبي ھریرة تال عنھ اإلمام أحمد والدارقطنى أن�ھ مرس�ل وش إس�ناده 
أوال : م�ا رواه أب�و ھری�رة رض�ي  -بقیة بن الولید . لكن یممن�تم للحنابل�ة م�ن أدل�تھم :



هللا عنھ . من طریق عبدالعزیز بن منیب الم�روزي . ثانی�ا : م�ا رواه عط�اء ب�ن أب�ي 
 رباح عن فعل ابن الزبیر .

 الثا : قول ابن عباس (أصاب المحسئة) فرجالھ رجال اسمحیح .ث
 را بعا :

رغم ضعف بعض أسانید األحادی�ث المروی�ھ ع�ن رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ، 
لكن متونھا صحیحة ، ویؤكد صحتھا قول ابن عباس الس�ابق ، ث�م نع�ل اب�ن الزبی�ر ، 

لم�دیني لج�دیث (م�ن ش�اء ودفع المشقة والحرج عن الناص إلى جان�ب تص�حیح اب�ن ا
 أن یصل فلیصل )أو(من شاء أن یجمع فلیجمع ).

خامسا : كثرة طرق الحدیث المجیز لترك الجمعھ لمن یصلي العید. فإذا یترجح رأي 
 الحنابلة على رأي الجمھور باألدلھ اسمحیحة الشرعیھ وهللا أعلم .

 الن تلملھ شععت نحع!فتاولھ
الجمع��ة ، لك��ن عل��ى اإلم��ام أن یق��یم الجمع��ة  اس��محیح أن م��ن ش��ھد العی��د س��قطت عن��ھ

 لیشھدھا من شاء شھودھا ، ومن لم یشھد العید . . . .
وأصحاب القولین المتقدمین لم یبلغھم ما في ذلك من السثة عن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ 

 وسلم . لما اجتمع في یومھ عیدان صلى العید ثم رخص في الجمعة ، .. . . .
إذا شھد اسعید حصل مقص�ود االجتم�اع ، ث�م أن�ھ یص�لي الظھ�ر ثم قال : وأیضا فإنھ 

اذا ل��م یش��ھد الجمع��ة ، وف��ي إیجابھ��ا عل��ى الن��اس تض��ییق عل��یھم ، وتكری��ر لمقص��ود 
 عیدھم . ، مما سن لھم من السرور فیھ ، واالنبساط .
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فإذا حبسوا عن ذلك عاد العید على مقصود. باإلبطال رألن یوم الجمع�ھ عی�د ، وی�رم 
لفط��ر والنح��ر عی��د ، وم��ن ش��أن الش��ارع إذا اجتم��ع عبادت��ان م��ن جف��س واح��د أدخ��ل ا

أحداھما في األخ�رى ، كم�ا ی�دخل الوض�وء ف�ي الغس�ل ، وأح�د الغس�لین ف�ي األخ�ر . 
 . 29وهللا اعلم 

وال��ذي نستخلص��ھ رنمی��ل إلی��ھ بع��د ع��رض أراء الفقھ��اء ، وتمحیم��ى أدل��تھم . ھ��و م��ا 
تفق عید في ی�وم جمع�ة س�قط وج�وب الحض�ور لص�الة ذھب إلیھ الحنابلة من أنھ إذا ا

الجمع��ة ع��ن م��ن ص��لى العی��د إال اإلم��ام فإنھ��ا ال تس��قط عن��ھ إال ان ال یجتم��ع ل��ھ م��ن 
یص��لي ب��ھ الجمع��ة لق��ول الرس��ول ص��لى هللا علی��ھ وس��لم : (رإث��ا مجمع��ون ) . وھ��و 
الراجح عندي وھو رخصة لمن یج�د مش�قة ن�ي الحض�ور لص�الة الجمع�ة س�واء ك�ان 

 ل المدینة ، أو من المناطق المجاورة والتي ال توجد فیھا جوامع .من أھ
وال شك أن الحضرر أفضل إذا انص�رفت الموان�ع وتیس�رت األس�باب اقت�داء برس�ول 

 هللا صلى هللا علیھ وسلم . وهللا أعلم .
د المواف��ق م��ر  1412انتھ��ت الرس��الة ص��بیحة ی��وم الخم��یس . طررمض��ان المب��ارل 

الثانیة وث�الث وثالث�ین دقیق�ة فج�را وهللا أس�امل أن ینف�ع بھ�ا  م على الساعة 1992/4
ویجعلھا ف�ي می�ران حس�ناتي إن�ھ س�میع مجی�ب وص�لى هللا عل�ى س�یدنا وحبیبن�ا وق�رة 

 أعیننا محمد صلى هللا علیھ وسلم .



د. ،حمد محمود ال محم�ود ش�تي اللغ�ة العربی�ة و الدراس�ات االس�المیة بكلی�ة االداب 
 جامعة البحرین

 المغرب . -مكتب المعارف  2 13/2 4الفتاوي :  -بن تیمیأل ا -29
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