
  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

א א א
  

بن أيب شهدت معاوية : عن إياس بن أيب رملة قال)  ١٠٧٠(ـ أخرج أبو داود ١   
عيدين اجتمعا يف يوم    أشهدت مع رسول اهللا: سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال

  : عة فقال صلى العيد مث رخص يف اجلم: عم، قال فكيف صنع ؟ قالن: واحد؟ قال
»  «

  ) .  ٤٩٢/  ٤( وجود إسناد النووي يف اموع . )١(
  

  : أنه قال  عن رسول اهللا  عن أيب هريرة )  ١٠٧٣( ـ وأخرج أبو داود ٢   
» ، א ، א א מ   . )٢( »א

  

  : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ) ١٣١٢( ـ وروى ابن ماجة ٣   
 «: ، فصلى بالناس، مث قال اجتمع عيدان على عهد رسول اهللا 

،   . )٣( »א
اجتمع يوم مجعة ويوم فطر على عهد : عن عطاء قال)  ١٠٧٢( ـ وروى أبو داود ٤   

يف يوم واحد، فجمعهما مجيعاً فصالّمها ركعتني  عيدان اجتمعا «: ابن الزبري، فقال 
  .  » بكرةً مل يزد عليهما حىت صلى العصر

وكان ابن عباس بالطائف، فلما قـدم   «: قال عطاء )  ١٠٧١( ويف رواية أليب داود    
  .  »أصاب السنة : ذكرنا ذلك له، فقال

ويف رواية ، )٤(صحيح على شرط مسلم هإسناد) :  ٤٩٢/ ٤( قال النووي يف اموع    
  : عن وهب بن كيسان قال )  ١٩٤/ ٣( للنسائي 

                                                            
، صححه ابن املديين) :  ٥٠( وقال األلباين يف األجوبة النافعة  ١٣١٠وابن ماجه )  ١٩٤/  ٣( واحلديث رواه أيضاً النسائي  )١(

وصحيح سنن .  ) ٩٤٥( وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود . وهو أصح ما يف الباب : ، وقال ابن اجلوزي وحسنه النووي
    ) .  ١٠٨٢( ابن ماجه 

وصحيح سنن ابن )  ٩٤٨( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )  ١٣١١( رواه ابن ماجه  )٢(
  ) . ١٠٨٣( ماجه 

  ) . ١٠٨٤(  هصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماج )٣(



  

، مث خرج فخطب اجتمع عيدان على عهد ابن الزبري، فأخر اخلروج حىت تعاىل النهار   
: ، فذُكر ذلك البن عباس فقال، مث نزل فصلّى ومل يصلِّ للناس يومئذ اجلمعةفأطال اخلطبة

  . )١( » أصاب السنة «
  

א א
  

  : مسألة اجتماع العيد واجلمعة يف يوم واحد على أربعة أقوال وقد اختلف العلماء يف    
، وال تسقط اجلمعة عن أهل البلـد  دجتب اجلمعة على من شهد العي :ـ القول األول ١   

، واستدل بالعمومات الدالة علـى وجـوب   ، وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللاوال أهل القرى
  . اجلمعة 

قى ل القرى وتبـ، سقطت اجلمعة عن أهليتصالة العيد إذا صأنَّ  :ـ القول الثاين٢   
   ول عثمانـدل بق، واست، وهو مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهللاواجبة على أهل البلد

  :» فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر إنه قد اجتمع لكم يف يومكم هذا عيدان ،
  . )٢( »  ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له ،هاراجلمعة فلينتظ

، عة، وجتب عليه صالة الظهرأنَّ من شهد العيد سقطت عنه اجلم :ـ القول الثالث٣   
، والذي ذكره شـيخ  ويف وجوا على اإلمام روايتان، وهو مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا

أنَّ على اإلمام أن يقيم اجلمعة ليشـهدها  ) :  ٢١١/  ٢٤(  يف الفتاوىاإلسالم ابن تيمية 
  . ، ومن مل يشهد العيد من شاء شهودها

  . واستدل احلنابلة باألحاديث املتقدمة يف مطلع البحث    
د سقطت عنه اجلمعة والظهر، وهو مذهب أنَّ من شهد صالة العي: ـ القول الرابع ٤   

بن ، وعطاء م، وابن الزبري وابن عباس رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه )٣(بن أيب طالبعلي 
  . )٤(ين رمحهما اهللا اأيب رباح والشوك

                                                                                                                                                                          
  )  ٨٤٧( أيب داود  نصححه األلباين يف صحيح سن )٤(
  ) .  ١٥٠١( صححه األلباين يف صحيح سنن النسائي  )١(
  ) . ١١٦/  ١( موطأ مالك  )٢(
، وصلى يف أنه كان إذا اجتمع عيدان يف يوم واحد، صلى يف أول النهار العيد: ( بن أيب طالب رضي اهللا عنه وما روي عن علي  )٣(

   .منقطع  هوف) .  ٥٧٣٣( رواه عبد الرزاق ) . آخر النهار اجلمعة 



  

  
: قال )  ١٠٦/  ٢( املغين  ، ذكرها ابن قدامة يفام أمحد رمحه اهللامويف رواية عن اإل      

  . اهـ . ه عن العيد والظهر إذا جعل األوىل عن اجلمعة جتزئ
  : وقد ذهب إىل سقوط اجلمعة والظهر بصالة العيد، من املعاصرين   
وجتب صالة الظهر ) :  ٣١٦/  ١( ، حيث قال يف فقه السنة السيد سابق رمحه اهللا   

  . اهـ . ، والظاهر عدم الوجوب ف عن اجلمعة حلضوره العيد عند احلنابلةعلى من ختلَّ
، يف متام ، يف هذا البابعلى بعض ما حققه السيد سابق من األحاديثوقد علّق األلباين 

  . ، مما يدل على املوافقة ومل يعلّق على ترجيح السيد سابق)  ٣٤٤و  ٣٤٣( املنة 
  

א
أذن ملن صلى العيد أن يترك  ه األدلة، فإن رسول اهللا ديقول األخري هو الذي تؤوال   

واحلديث دليل على أن صالة ) :  ١٠٧/  ٢( ل السالم قال الصنعاين يف سب. اجلمعة 
، وهو خاص مبن صلى العيد دون بعد صالة العيد تصري رخصة جيوز فعلها وتركهااجلمعة 

  اهـ . من مل يصلِّها 
أحاديث الباب دالة وال خيفى أن ) :  ١٩٤/  ٣( يف حاشية النسائي : وقال السندي     

  . اهـ . على سقوط لزوم حضور اجلمعة 
 «:  تعليقاً على قوله )  ٤٩( وقال األلباين يف األجوبة النافعة    

يدل على أن اجلمعة تصري بعد صالة العيد رخصة لكل الناس، فإن تركها .  »
، وليست بواجبة ، وإن فعلها بعضهم فقد استحق األجرمجيعاً فقد عملوا بالرخصة الناس

وقد تركها ابن الزبري رضي ) :  ٥٠( وقال صفحة . اإلمام وغريه  بني عليه، من غري فرقٍ
  . اهـ . اهللا عنهما يف أيام خالفته ومل ينكر عليه الصحابة ذلك 

  

                                                                                                                                                                          
واملغين البن )  ٢٨٣/  ٣( ونيل األوطار للشوكاين )  ٢١١/  ٢٤( والفتاوى البن تيمية )  ٤٩٢/  ٤( اموع للنووي : انظر  )٤(

  ) .  ١٠٥/  ٢( قدامة 



  

؟ א
، فإن ابن الزبري رضي اهللا ، وهذا ما فهمه الصحابة رضي اهللا عنهمالراجح أا تسقط   

، وقال ابن عباس د مل يزد على أن يصلي العيد فقطعنهما ملا اجتمع يف عصره مجعة وعي
من : قول ابن عباس رضي اهللا عنهما : قال النووي  »أصاب السنة  «: رضي اهللا عنهما 

  ) .  ٤٩٢/  ٤اموع . ( ، مرفوع السنة
  ) .  ٢٨٣/  ٣نيل األوطار ( الظهر  ظاهره أنه مل يصلِّ: قال الشوكاين    
بعض الروايات يقتضي سقوط ) :  ١٩٥/  ٣( ي وقال السندي يف حاشية النسائ   

  . اهـ . يات حديث ابن الزبري ا، كروالظهر
  

:א
، وقد اجتمعا يف يوم واحد ، أن صالة العيد واجلمعة وقتهما واحدهلذا احلكمتعليل وال   

  . فتدخل اجلمعة يف صالة العيد فتجزئ عنهما 
  ) :  ٢١١/  ٢٤( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى    
ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان ، عة عيد، ويوم الفطر والنحر عيدمن يوم اجلألو   

من جنس واحد أدخل إحدامها يف األخرى كما يدخل الوضوء يف الغسل، وأحد الغسلني 
  . اهـ .  يف اآلخر

  

  ) :  ١٠٦/  ٢( بن قدامة يف املغين وقال ا   
، هماجتزئ األوىل من: ، فقد روي عن أمحد قالوإن قدم اجلمعة فصالّها يف وقت العيد   

، عند من جوز اجلمعة يف الظهر، وال يلزمه شيء إىل العصروفعلى هذا جيزئه عن العيد 
  . اهـ . وقت العيد 

ـ بعد أن ذكر كالم اد املماثل لنقل )  ٢٨٣/  ٣( وقال الشوكاين يف نيل األوطار    
  . اهـ . من التعسف وال خيفى ما يف هذا الوجه : ابن قدامة ـ 

ىل اليت صالّها عن اجلمعة وتسقط ألوبأن جيعل ا ةذا التفريق بالنيهلداعي  ال هأي أن   
، فتدخل الثانية يف واجبتان اجتمعا يف وقت واحدعبادتان ، ألن صالة العيد واجلمعة العيد

، إذ العربة من ذلك ما قاله شيخ ، ولسنا حباجة إىل هذا التفريقاألوىل وجتزئ عنهما



  

فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود ) :  ٢١١/  ٢٤( م ابن تيمية يف الفتاوى اإلسال
  . اهـ . االجتماع 

  
א :א

لصالة اجلمعة هو أول وقت العيد ـ حني ترتفع الشمس قدر رمح ـ وأول وقت    
، قال ابن قدامة يف وهو مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا، على الراجح من أقوال أهل العلم

جيوز أن : ، ألن أمحد قال يف رواية عبد اهللا جتوز يف وقت العيد) :  ٢١٥/  ١( الكايف 
  . اهـ . ، يذهب إىل أا كصالة العيد يصلي اجلمعة قبل الزوال

 كنا نصلي مع رسول اهللا  «: ، فعن جابر رضي اهللا عنه قال وهذا ما تؤيده األدلة   
  . )١( » زوال الشمس: أية ساعة ؟ قال : ، قلتنواضحنا ، مث نرجع فنريحاجلمعة

اجلمعة مث  كنا نصلي مع رسول اهللا  «: بن األكوع رضي اهللا عنه قالوعن سلمة    
  . )٢( »نرجع وليس للحيطان يفء يستظل به 

 بأنه ضية باألحاديث القاواستدالهلم ) :  ٢٦١/ ٣( يف نيل األوطار قال الشوكاين    
  . ال ينفي اجلواز قبله ، صلى اجلمعة بعد الزوال

  ) :  ١٧/  ٢( ، فقد روى ابن أيب شيبة على ذلك فعل الصحابة رضي اهللا عنهم وقد دلّ   
صلى بنا عبد اهللا اجلمعة ضحى، وقال خشيت عليكم  «: عن عبد اهللا بن سلمة قال    

  . )٣( »احلر 
صلى بنا  «: عن سعيد بن سويد قال ) :  ١٧/  ٢( وأخرج ابن أيب شيبة أيضاً    

  . )٤( » معاوية اجلمعة ضحى
إن عماراً صلى بالناس  «: عن بالل العبسي قال )  ١٨/  ٢( وأخرج ابن أيب شيبة    

  . )٥( » مل تزل: قول وبعضهم ي ،بعضهم يقول زالت الشمس قان،ي، والناس فراجلمعة

                                                            
  ) . ١٠٠/  ٣( والنسائي . نووي )  ١٤٧/  ٦( رواه مسلم  )١(
  .)  ١٠٠/ ٣( والنسائي . نووي )  ١٤٨/  ٦( رواه مسلم  )٢(
  . )  ٢٤(  صححه األلباين يف األجوبة النافعة  )٣(
  ) .  ٢٥(لباين يف األجوبة النافعة صححه األ )٤(
  .سنده صحيح ) :   ٢٥(قال األلباين يف األجوبة النافعة  )٥(



  

، كنا نصلي مع علي اجلمعة «: عن أيب رزين قال) :  ١٨/ ٢( روى ابن أيب شيبة    
  . )٦( » ، وأحياناً ال جندهفأحياناً جند فيئاً

وظاهر ذلك أم كانوا يصلون اجلمعة ) :  ٢٦٠/  ٣( قال الشوكاين يف نيل األوطار    
  . اهـ . باكر النهار 

، الصالة قبـل  وهذا يدل ملشروعية األمرين) :  ٢٥( فعة النايف األجوبة وقال األلباين    
  . اهـ . ، والصالة بعده كما هو ظاهر الزوال

/  ٦(  شرح مسلم وهو ما ذهب إليه إسحاق بن راهويه أيضاً كما ذكر ذلك النووي يف   
١٤٨  . (  

  

א :אא
بأن األدلة اليت استدلوا ا : وجياب عن عدم قول احلنفية بإجزاء صالة العيد عن اجلمعة    

نصـوص عامـة،     إذا �ودي للصالة من يـوم اجلمعـة فاسـعوا إىل ذكـر ا     : كقوله تعاىل 
، وقد تقرر يف األصول أنه عن اجتماع اجلمعة والعيدوايات املصرحة باإلجزاء رختصصها ال

  . ، حيمل العام على اخلاص إذا تعارض نصان أحدمها عام واآلخر خاص
  

א    :אא
، بأنه خاطب بالرخصة أهـل  وجياب عن استدالل الشافعية بقول عثمان رضي اهللا عنه   

لعموم احلاضـرين   ، وهو قول الرسول منه، يعارضه من األدلة ما هو أعلى العوايل فقط
فعل ابن الـزبري رضـي اهللا   بكما أنه معارض  » «: يف عصره 

بل صـرح ابـن    منهم ومل خيالفه أحد ،عنهم الصحابة رضي اهللا ماءعنهما، وهو من عل
  . »أصاب السنة  «: قوله بعباس رضي اهللا عنهما 

  

א א אא :מ
ى صـل ، الحتمال أنـه  سقوط صالة الظهر غري صحيح: ( وجياب عن قول الصنعاين    

، أي الظهر ما يشعر بأنـه ال قائـل   إم صلوا وحداناًالظهر يف مرتله، بل يف قول عطاء 

                                                            
  .على شرط مسلم يح صح هإسناد) :  ٢٥( قال األلباين يف األجوبة النافعة  )٦(



  

      فإا ال تصح إال مجاعـة إمجاعـاً    ،حداناًاجلمعة و اإن مراده صلو: ، وال يقال بسقوطه
  ) .  ١٠٧/  ٢الم سبل الس( 
واب بأن هذا القول غري صحيح، ألنه رد لصريح ترك ابن عباس رضـي اهللا عنـهما   واجل   

 »مث مل يزد عليهما ـ أي ركعيت العيد ـ حىت صلى العصر    «: لصالة الظهر بقول الراوي 
فهذا صريح يف ترك الظهر وأما فعل عطاء أم صلوا وحداناً فقد تراجع عنه عطاء، حيـث  

إن اجتمع يـوم  : ( قال عطاء : عن ابن جريج قال )  ٥٧٢٥(  بد الرزاق يف مصنفهروى ع
، ، حيث يصلي صالة الفطرقطفويوم الفطر يف يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتني معة اجل

  .  ) العصر  مث هي هي حىت
 فأما الفقهاء فلم يقولوا يف ذلك، وأما من مل: ( ، مث قال مث ذكر عطاء حديث ابن الزبري   

: ، قـال  ، وصليت الظهر يومئذولقد أنكرت أنا ذلك عليه: ، قالر ذلك عليهكنيفقه فأ
  ) . واحدة  اأن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليحىت بلغنا بعد 

  
מ מ א א،

מא
א
אא

  


