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فقهية مسائل ثلثا
,ترك والجمعة العيد , اجتماع العيدين صلةا حكم في

العيد وافقهما إذا والظهر الجمعة

الله رحمه الجزائري حفص أبي للشيخ

الرحيم الرحمن الله بسم

وسإلم.  عليه الله صلى ورسإوله عبده محمدا أن وأشهد له، شريك ل

ائل ثلثا في ورقات هذه ي فقهيية مس العييد واجتمياع العييدين، صيلة حكيم ف

ميين المسييائل هييذه فييي ورد ومييا ، العيييد وافقهمييا إذا والظهر الجمعة وترك والجمعة،

وسإوق بينا، اختلفا جميعا المسائل هذه في السلف علماء واختلفا وذكر وآثار أحاديث

الفوائييد بعييض ذكيير و المخييالف إيجابيييات و فيهييا، المييذاهب وأقييوال الختلفا سإييبب

ن التحقييق أئمية ليدى ترجيح ما بيان ثم العلمية اللطائف و الحديثية القيرون علمياء م

لييه اتسعت الذي الخلفا دائرة من خروجا الحكام بهذه العمل لتيسير ذلك و المتأخرة

علييى الحكييام بهييذه العامييل ليكييون و المتييأخرون، ضرعا به وضاق المتقدمين، صدور

الجماع. و السنة و الكتاب من الشرعي بمستندها دراية

اجتميياع بحكييم يتعلييق فيما الباب في الواردة للحاديث ذكر الورقات هذه مقدمة في و

هييذا أئميية ميين عليهييا منصوصييا الحاديث هذه لدرجة شاء إن تام وبيان العيد و الجمعة

الشأن.   

 والجمعة العيد اجتماع في جاء ما باب

وقييال: صييحيح والحاكم ماجة وابن  النسائي و داود وأبو أحمد : روى الول . الحديث1

و سإييفيان أبييي بن معاوية شهدت وقال رملة أبي بن إياس الذهبي: عن ووافقه السإناد

ي  أرقيم بن زيد يسأل هو ّليه رض ّليه  رسإيول ميع شيهدت هيل  عنيه ال "ص" عييدين ال

ّله رسإول  صلى ، قال: نعم اجتمعا؟ الجمعيية، فييي رخييص ثم النهار، أول "ص"  العيد ال

" فليجمييع يجمييع أن شيياء : " ميين رواييية " وفييي فليصييل يصييلي أن شيياء فقال: " من



السإلمية مشكاة مكتبة  

في والبيهقي الثار مشكل في والطحاوي المصنف في شيبة أبي ابن أخرجه والحديث

السنن.

السإييناد : صييحيح وقال المستدرك في والحاكم خزيمة وابن المديني بن على وصححه

: صييحيح الييترخيص فيي الييذهبي وقييال ، مسييلم شييرط عليى شيياهد وله يخرجاه، ولم

مسلم. شرط على وشاهده

اللباني الشيخ التصحيح اذه عن وسإكت المذكورون الثلثة الئمة صححه الحديث وهذا

أبيي عين إيياس سإيينده وفيي الندييية، الروضة على التعليمات في كما تعالى الله رحمه

حين أرقم بن زيد حديث : في1025 برقم الميزان في الذهبي فيه قال الشامي، رملة

مجهول. أهي إياسإا فإن هذا يثبت منذر: ل ابن قال معاوية سإأله

والجمعة.أ العيد اجتماع عن أرقم بن زيد يسأل معاوية التهذيب: سإمع في المزي وقال

هي

ابن وقال الثقات في حبان ابن : قلت: ذكره716 برقم التهذيب تهذيب في حافظ قال

قال.أهي كما القطان: هو ابن وقال مجهول المنذر: إياس

والنسييائي داود أبييو له / روى الثالثة من : مجهول669 رقم التقريب، في الحافظ قال

ماجة. وابن

الحاكم  ] قال: وصححه373/ 1[  الندية الروضة على لندية تعليقاته في تنبيه: الحلبي

فيييه: صييحيح قييال الحيياكم فييإن قال، كما وليس الذهبي، ووافقه الشيخين شرط على

المحييدثا قييول أعلم. وهييو والله الشيخين شرط على فيه وليس يخرجاه، ولم السإناد

الله. رحمه شاكر أحمد

تقدم وقد رملة أبي بن إياس على رواياته جميع في أرقم بن زيد حديث الحديث ومدار

حاله. بيان

ثييم للعيييد صييلى جمعيية يييوم في عيد اجتمع  ] : مسألة: وإذا0/89[  في حزم ابن قال

أرقييم بيين زيييد حييديث يعنييي – رواتييه فييي لن ذلييك، بخلفا أثر يصح ول ولبد، للجمعة

بهميا الحتجياج مين خصييومنا على مؤنة ول جعفر، بن الحميد وعبد إسإرائيل – المتقدم

أرقم. بن زيد حديث ذكر ثم روايتهما، خالفا وهنا تقليدهما، روياه ما وافق إذا

بعضهم وأعله صحيح حديث هو بل المحلى: كل على تعليقه في شاكر أحمد الشيخ قال

حجة. أهي ثقة فإنه إسإرائيل وأما مجهول، رملة أبي بن إياس بأن
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إسإييحاق أبييي ابيين يييونس ابيين [ هو إسإرائيل أمثال من بالثقة الحديث حزم ابن وإعلل

عيين ] وحييديثه حجيية بل فيييه تكلم الحافظ: ثقة فيه قال الكوفي، يوسإف أبو السبيعي،

النصيياري، رافع بن الحكم ابن الله عبد ابن [ هو جعفر بن الحميد وعبد كلهم، الجماعة

التاريييخ فيي البخيياري عين حديثه ] ، وهم وربما بالتشيع رمي الحافظ: صدوق فيه قال

المجهول رملة أبي ابن حال وإغفاله السنن، أصحاب وعند الصحيح، في ومسلم الكبير

بجيد. ليس

رمليية أبييي بين إييياس بيأن بعضييهم وأعلييه صحيح حديث " هو شاكر أحمد الشيخ وقول

جميعهييم عند قادحة علة السند في الجهالة أو المجهول إذ أيضا، مستقيم مجهول" غير

ذلك. في يختلفون ل

خزيميية وابيين المييديني ابيين أمثييال ميين الئميية صييححه وإن هييذا أرقييم بن زيد وحديث

أعلم مستقيم. والله غير به والحديث إياس، أبي ابن جهالة التصحيح هذا يكدر والحاكم

شاهد: وله

ى قيال: صيحيح والحياكم والبيهقي داود أبو الثاني: روى - الحديث2 مسيلم شيرط عل

( ص اللييه رسإييول عن هريرة أبي عن السنة شرح في البغوي ورواه و الذهبي، ووافقه

مجمعون. وإنا الجمعة، من أجزأه شاء فمن عيدان، هذا يومكم في اجتمع ) قال: قد

: صييدوق724 برقييم التقريييب فييي الحييافظ قال الكلعي، الوليد بن بقية إسإناده وفي

رواييية فييي شييعبة، فقال: حدثنا بالتحديث هاهنا صرح لكنه الضعفاء، عن التدليس كثير

عنه. الصفار الله عبد بن محمد

فييي يختلييف لم الوليد ابن بقية فإن مسلم، شرط على صحيح حديث الحاكم: هذا قال

[ هييو والمغيييرة شييعبة حييديث عن غريب حديث وهذا المشهورين، عن روى إذا صدقه

حديثه. أهي يجمع لن وكلهم رفيع، بن العزيز ] وعبد الضبي مقسم ابن

شييعبة، قييال: حييدثنا داود، أبييي عند المصفى بن محمد رواية في بالتحديث بقية وصرح

بقييي عيين يعنييي – عمر فيها قال أيضا داود أبي عنه الوصابي حفص بن عمر رواية لكن

عمر. - : عن

إرسإاله. قطني والدار أحمد المام صحيح والحديث

ضعيف. أهي وإسإناده العوالي، بأهل موصول البيهقي ورواه

بنييا قييال: " صييلى رواح أبييي بن عطاء عن والنسائي داود أبو الثالث: روى - الحديث3

يخييرج فلييم ، الجمعة إلى رحنا ثم – العيد صلة يعني – النهار أول جمعة يوم في الزبير
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فقيال: ، لييه ذليك ذكرنييا قيدم . فلمييا بالطيائف  عبياس ابن وكان ، وحدنا فصلينا ، إلينا

الصحيح. رجال الحافظ: رجاله ". قال السنة أصاب

فطيير ويييوم جمعيية يييوم قال: " اجتمييع جريح ابن عن داود أبو الرابع: روى - الحديث4

فصييلهما جميعييا فجمعهمييا واحييد، يييوم فييي اجتمعا فقال: عيدان الزبير ابن عهد على

العصر". صلى حتى عليهما يزد لم بكرة، ركعتين

الملكييي، مييولهم، الموي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد هو جريج ابن سإنده وفي

ويرسإل.أهي يدلس وكان ، فاضل فقيه  : ثقة4695 برقم التقريب في الحافظ فيه قال

والعطاء.أهي بالسماع هاهنا يصرح ولم

قييال: " اجتمييع كيسييان بيين وهييب والنسائي: عيين داود أبو الخامس: روى - الحديث5

نييزل ثييم فخطييب خييرج ثييم النهييار، تعال حتى الخروج فأخر الزبير بن عهد على عيدان

السنة : " أصاب فقال عباس لبن ذلك فذكرت الجمعة، يوم للناس يصلي ولم فصلى،

."

علييى : صحيح المستدرك في والحاكم الله عبد وابنه أحمد : رواه السادس - الحديث6

النصاري جعفر بن الحميد عبد حديث من الذهبي ووافقه يخرجاه، ولم الشيخين شرط

أو فطيير يوم فوافق أمي، وهو بمكة الزبير ابن : " شهدت قال كيسان بن وهب حدثني

فخطييب المنييبر، وصييعد فخييرج النهييار، ارتفييع حييتى الخييروج فييأخر جمعة، يوم أضحي

عبييد بيين أمييية بنييي من ناس عليه فعاتبه الجمعة، يصلي ولم ركعتين، صلى ثم وأطال،

عمر رأيت الزبير ابن فبلغ السنة، الزبير ابن أصاب فقال ، عباس ابن ذلك فبلغ شمس

". هذا مثل صنع عيدان اجتمع إذا     الخطاب ابن

أزهيير بن الرحمان عبد مولى عبيد بن سإعد عبيد أبي عن مال السابع: روى - الحديث7

فييي اجتمييع قييد فقييال: إنييه خطييب ثم فصلى عفان بن عثمان مع العيد قال: " شهدت

أحييب وميين فلينتظرها، الجمعة ينظر أن العالية أهل من أحب فمن عيدان، هذا يومكم

". له أذنت فقد فليرجع، يرجع أن

برقييم التقريييب فييي الحييافظ قييال عبيييد، أبييا يكنييى مييولكم الزهييري هو عبيد بن سإعد

ثقة. أهي :2477

قوله. من عثمان عن التاريخ في البخاري الثامن: ورواه - الحديث8

وهم. الحافظ: وهو فقال عباس، ابن عن ماجة ابن التاسإع: ورواه - الحديث9
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وقييال ضييعيف وإسإييناده أيضييا عميير ابيين عيين ماجيية ابيين العاشيير: ورواه - الحديث10

الحافظ.

عمر. ابن عن آخر وجه من الطبراني عشر: ورواه الحادي - الحديث11

الحافظ. أهي قال الخطاب، ابن عمر قول من الحاكم عشر: ورواه الثاني - الحديث12

المسائل

العيد. صلة : حكمالولى     المسألة-1

 ؟ سإنة أم واجبة هي هل العيدين، صلة حكم في قديما الئمة اختلف

العيييان، فرائييض ميين العيييدين صييلة أن إلى حنيفة وأبو والقاسإم الهاسإدي فذهب

بي: ذلك على واسإتدلوا

وابيين المنذر ابن وصححه حبان وابن السنن وأصحاب أحمد الول: روى - الحديث1

أنييس عيين عمييير أبي المرام: عن بلوغ في حجر وابن حزم وابن والخطابي السكن

هلل علينييا : " غييم قييالوا عنهييم اللييه رضييي النصييار ميين لييه عمومة عن مالك ابن

صييلى اللييه رسإييول عند فشهدوا النهار، آخر من ركب فجاء صياما، فأصبحنا شوال،

وأن يييومهم، ميين يفطروا أن الناس فأمر بالمس، الهلل رأوا أنهم وسإلم عليه الله

" الغد من لعيدهم يخرجوا

أنهييم يشييهدون وسإييلم عليييه اللييه صلى النبي جاءوا ركبا : " أن داود أبي لفظ وفي

". مصلهم إلى يغدوا أن أصبحوا فإذا يفطروا أن فأمرهم بالمس، الهلل رأوا

صييحيح إسإييناد :  هييذا وقييال والييبيهقي والطحيياوي شيييبة أبييي ابن أخرجه والحديث

: وعلييق التلخيييص فييي الحييافظ وقييال ثييابت، حسيين وقييال: إسإييناد قطنييي، والدار

كييذا مجهييول، عمييير البر: أبو عبد ابن فقال الحديث، صحة على به القول الشافعي

له. صحح من عرفه وقد قال

حبييان، وابيين السييعد ابن مثل وثقه من عرفه الرواء: وكذا في اللباني الشيخ وقال

جهله. أهي من تجهيل عن الجواب يتم وبهذه

وأحمييد والثييوري الوزاعييي قييال وفيييه الغييد ميين العيييد صييلة جواز على دليل وفيه

للشافعي. قول وهو ومحمد يوسإف وأبو حنيفة وأبو وإسإحاق
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يصييلوا لم وإل صلوا الزوال قبل بالعيد علموا إن أنهم الشافعي عن الخطابي وروى

مالييك قييال قييال: وكييذا غيره، في يعمل فل وقت في عمل لنه الغد، من ول يومهم

ثور. وأبو

عمييير أبييي وحييديث بالتبيياع، أولى وسإلم عليه الله صلى النبي الخطابي: سإنة قال

واجب. أهي إليه فالمصير صحيح،

النصاري عطية أم عن والبيهقي قطني والدار الجماعة الثاني: روى الحديث-2

فيي نخرجهيين أن وسإيلم عليييه الله صلى الله رسإول قالت: " أمرنا عنهما الله رضي 

الصييلة فيعييتزلن الحيييض فأمييا الخييدور، وذوات والحيييض العواتييق والضيياحي الفطر

يكييون ل إحييدانا اللييه، رسإول ] قلت: يا المسلمين ودعوة الخير ويشهدان لفظ [ وفي

". جلبابها من أختها قال: لتلبسها جلباب، لها

".  الناس مع يكبرن الناس خلف يكن : " والحيض داود وأبي ولمسلم

". بتكبيرهم فيكبرن الحيض، نخرج أن نؤمر : " كنا عطية أم قالت وللبخاري

وسإييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسإييول أميير لما واجبة العيدين صلة تكن لم : ولو قالوا

وحييتى أيضييا، والحيييض بييل الخييدور، وذوات العواتق إخراج على وأكد بالخروج النساء

الصلة.أهي لتشهد جلبابها من أختها تلبسها جلبابا تجد ل المرأة

أحاديث:  الباب وفي

رسإول : " كان قال عنهما اله رضي عباس ابن عن ماجة ابن : روى الول الحديث-1

". العيدين في ونسائه بناته يخرج وسإلم عليه الله صلى الله

الخطييأ كييثير صييدوق ، الفقهيياء أحييد القاضييي الكييوفي، أرطييأة بن حجاج إسإناده وفي

،145 سإنة مات السابعة، من والتدليس، المفيرد الدب فيي ليه البخياري ليه / روى  

أهي الربعة، السنن وأصحاب الصحيح في ومسلم

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: " كان جابر عن أحمد الثاني: روى الحديث-2

القييوي، بييذاك ليس أرطأة بن حجاج إسإناده ".وفي أهله ويخرج العيدين في يخرج

عنعن. وقد مدلس وهو

عيين والييبيهقي والطييبراني ماجيية وابن شيبة أبي وابن أحمد الثالث: روى الحديث-3

يخييرج أن ونسييائه بنيياته وسإييلم عليه الله صلى الله رسإول قال: " كان عباس ابن

أرطأة. بن حجاج إسإناده " وفي العيدين في

لغيره. أهي المسند: صحيح تخريج في شعيب الشيخ قال
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قييالت: " عنهييا اللييه رضي عائشة عن ، شيبة أبي وابن أحمد الرابع: روى الحديث-4

الفطيير فييي خييدرها من وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول تخرج الكعاب كانت قد

". والضحى

عائشيية، عيين قلبيية أبييي رواية من ولكنه الصحيح، رجال العراقي: رجاله الحافظ قال

قييال وقييد ، طييالب أبي بن علي أدرك قلبة أبا أن وفيه مرسإلة، أنها حاتم أبو قال وقد

تدليس. له يعرفا ل قلبة أبا أن حاتم أبو

الحييافظ فيييه قييال البصري الجرمي عمرو ابن زيد بن الله عبد قلبة: [ هو أبي ورواية

يسييير، نصييب العجلييي: فيييه قال الرسإال، كثير فاضل : ثقة3690 برقم التقريب في

الجماعيية لييه / روى بعييدها،  وقيل104 سإنة القضاء من هاربا بالشام مات الثالثة، من

بن حذيفة أدرك هو بل ثابتة، والنسائي والترمذي مسلم صحيح في عائشة ] عن كلهم

سإيينة ميياتت إنمييا وعائشيية علي، خلفة أول في وثلثين سإتة سإنة حذيفة ومات اليمان

يلحقه. وقال: لم حذيفة، أدرك قلبة أبو يكون أن الذهبي ومنع الصحيح،  على57

تييوفي وقييد المشييهور، الصيياحبي الشييهلي خليفة بن الضحاك بن ثابت عن يروي وهو

فييي الضييحاك عيين وحديثه ،64 سإنة الفلس: والصواب وقال الحافظ،  قاله35 سإنة

ومسلم. البخاري

.58 سإنة سإمرة مات وقد النسائي في جندب بن سإمرة عن يروي وهو

مرسإلة. عنها قلبة أبي رواية الحافظ وعد

يييدلس الييذهبي: وهييو قيياله ما بخلفا وهذا تدليس، قلبة لبي يعرفا ل حاتم أبو وقال

هريييرة أبييي او عميير عيين شيئا روى إذا أنه هذا معنى مرة وقال الهدى، أئمة من وكان

عيين يأخييذ كييان فإنه البصري، الحسن تدليس بخلفا به، حدثه من يدري ل مرسإل مثل

تلميذه. زيد بن كعلي يسقطهم ثم ضرب كل

فائدةا:

مثييل يلقيه، لم عمن الرجل حديث في : واختلفوا التمهيد مقدمة في البر عبد ابن قال

هييذا فرقة قالت هذا، أشبه وما النخعي إبراهيم عن الثوري مسيب بن سإعيد عن مالك

اعلييم فمييا تدليسييا هذا كان فإن عمر أبو قال حدثهما، من لسّميا شاء لو لنهما تدليس

بيين ويحييي حجياج بيين شييعبة إل اللهييم حييديثه، فيي ول الظهر قديم في منه سإلم أحدا

القطان. سإعيد
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وأخييذ زمييانه وأدرك لقيييه قد الذي الرجل عن الرجل يحدثا وهو عندهم التدليس وأما

ترضى ممن عنه غيره من سإمعه وإنما منه، يسمعه لم بما عنه وحدثا منه وسإمع عنه

ذلك.  في بينهم إخلفا ل جماعتهم عند التدليس هو هذا ترضى ل أو حاله

هيو وإنميا التييدليس لقيب عليه يجري ذكرنا من : ليس الحديث أهل من طائفة وقالت

بكيير أبي وعن وسإلم عليه الله صلى النبي عن سإعيد يرسإل أن جاز وكما قالوا إرسإال،

العلم أهل من أحد يسم ولم المسيب، بن سإعيد عن كذلك منهما يسمع لم وهو وعمر،

تدليسا. ذلك

الرسإال:  بواعث

عنييده وصييح الخييبر إليييه المعزي عن جماعة من الخبر ذلك سإمع الرجل يكون أن-1

أرسإله. ما بصحة علما المعزي عن فأرسإله نفسه في ووقر

عنييه، فييذكره إليييه، المعييزي وعرفا به حدثه من نسي للحديث المرسإل يكون أن-2

وشعبة. كمالك ثقة، عن إل يأخذ أل المرسإل مذهب أصل كان إذا يضر، ل فهذا

المخاطبين لمعرفة إما الرسإال، وخف السإناد معها ثقل فربما مذاكرة، تكون إن-3

السإباب. من ذلك لغير أو عندهم واشتهاره الحديث بذلك

الضابط: 

عين يأخييذ ول ثقيية، نفسه في هو كان فإن المحدثا، حال اعتبار الباب هذا في والصل

ومسنده. مرسإله حديث قبول وجب ثقة

حييتى أرسإييله عمييا التوقييف وجب ذلك، في نفسه ويسامح الضعفاء عن يأخذ كان وإن

أخبره.  الذي من يسمي

كييل عيين الخذ في المسمحين من وكان عليه، المجتمع بالتدليس عرفا لمن كان وإذا

سإمعت.أهي أو أخبرنا أو حدثنا يقول حتى رواه مما بشيء يحتج لم أحد

معييدودا هييذا وليس ، الرسإال بذلك وعنى يدلس كان أنه قلبة أبا ذكر الذهبي فالمام

عين المييذكورة الغفليية تلييك فيييه اللييه، أولييياء مين كيان والرجييل البتيية، التييدليس في

فيه. الحافظ قول وتقدم ، بغيره يذكر ل الرسإال، كثير هو ،نعم الصالحين

رسإييول قييالت:(سإييئل عائشة عن الوسإط في الطبرانى الخامس: روى .الحديث5  

يكيين لييم فإن نعم، قال قيل: فالعواتق؟ العيدين؟قال:نعم، في النساء تخرج هل الله،

ابيين قييال ميمييون، بيين مطيييع إسإييناده وفييي صيياحبتها). ثييوب فلتلبس تلبسه ثوب لها

ثالث. فهو الحديث هذا العراقي:وله محفوظين.قال غير حديثان عدي:له
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التقريييب فييي الحييافظ فيييه البصري( قييال سإعيد أبو العنبري فهو ميمون بن مطيع أما

يكتييب فمثلييه )، النسييائي و داود أبييو له روى السابعة، من ، الحديث  :لين7570برقم

ل كيييف إذ ، فبعيييد المحفوظة غير أحاديته ثالث هذا حديثه يكون أن يعتبر،وإما و حديثه

حديث كذا و الجماعة عند عطية أم حديث له يشهد الصحيح، في واصله محفوظا يكون

عنييد حييديثه ثبت وقد أم التفرد، قبل من هذا مطيع أمثال يأتي وإنما ، ريب بل محفوظ،

: المييذني بيين علييى فيه قال هذا ومطيع محفوظ، غير يكون فل أخرى طرق من الئمة

. اعلم والله ، ثقة عندنا شيخ ذات

عبييد ميين امييرأة الكييبير:عيين في والطبراني يعلى وأبو احمد السادس:روى .الحديث6

امرأة كل على الخروج قال:وجب ص النبي النصارية(أن رواحة بنت عمرة عن القيس

ص اللييه رسإييول يعلى:سإييمعت أبي عند وقال العيدين)، ي:في يعلى أبو يزاد نطاق ذات

فذكره.

بيين بشييير زوجيية رواحة،وهي بن الله عبد أخت هي وعمرة شواهد، للحديث تقدم وقد

النييبي فرد إخوته، دون بعطية ابنها يخص أن بشيرا سإألت التي وهي النعمان والد سإعد

الصابة. في الحافظ الصحيحين،قاله في والحديث ذلك، ص

شييواهد وللحييديث هييي، ميين يييدرى ل عمييرة عيين تروي التي القيس عبد من .والمرأة

  ذكرناها.اهي

عنهما: الله رضي العاص بن عمرو بن الله عبد عن الطبراني السابع: روى - الحديث7

ّيض العواتق بإخراج أمر ص النبي ( إن بن يزيد إسإناده ي).وفي العيدين في يعني ي والح

مجهولن. وهما الله عبد بن وعتبة شداد

ص( ليييس اللييه رسإييول قييال: قييال عميير ابيين عيين الطييبراني الثامن:روى - الحديث8

الضييحى العيييدين فييي إل خييادم، لهييا المضييطرة،ليييس إل الخييروج فييي نصيب للنساء

). والفطر

متروك. وهو مصعب ابن سإواه إسإناده وفي

ل فييإنهن واجبييا العيييدين فييي النساء خروج كان فإذا بالوجوب القائلون قال وبمثله هذا

لواجب. إل يخرجن

أنها فقالوا العلماء، وجماهير النووي قال أصحابه، وجمهور الشافعي ذلك في - وخالف

ن وداود يحي والمام والناصر علي بن زيد قال وبه سإنة، وحجتهيم حيزم، وابين عليي ب

علييى وأجابوا " ، تطوع أن إل : ل قال غيرها، علي " هل عليه المتفق الحديث ذلك في
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ترغيييب الحيياديث فييي مييا غاييية أن منهييا ، بييالوجوب القييائلون بها احتج التي الحاديث

ل الحيائض وهيذه ، المسيلمين ودعيوة الخيير لشهود العيدين إلى الخروج في النسائي

دون خاصيية الحاليية هييذه فييي التكييبير في لها أذن وقد الذكر من تمنع بل الصلة تشهد

هييو إذ فمييردود لواجب إل الخروج عليهن يوجب لم فإنه بالخروج لهن أمره وأما غيرها،

فييي المكتوبات الخمس للصلوات الخروج النساء على يوجب لم وسإلم عليه الله صلى

؟. بشهودها يأمرهن لم لنه واجبة غير الخمس الصلوات تكون أن اليوم،

حق في الجمعة إسإقاط عقد العيدين،حيث صلة حكم في ثان آخر مذهب - وللشافعي

رواه الييذي عثمييان حييديث ذلييك فييي وحجته غيرهم، دون خاصة والبوادي العوالي أهل

لهييل إذن عنييه اللييه رضييي عفييان بيين عثمان المؤمنين أمير أن وفيه الموطأ في مالك

غيرهم. دون حقهم في فهذا ، شاءوا إن الجمعة شهود وعدم بالنصرافا العالية

أل والبييوادي العييوالي لهييل إذن وسإييلم عليه الله صلى أنه المعنى هذا على يعطر لكن

، هييذا عنه الله رضي عثمان قول فيكون كانوا، حيث يجمعوا وأن معه، الجمعة و يصلوا

لييم إذ فيهييا، الجمعة ويصلوا ومساجدهم بيوتهم إلى يرجعوا أن لهم أذن أنه فيه ما غاية

فيي يسييتأذنوه أن غيير مين حييهم إلى يرجعوا ثم العيد، معه يصلوا أن أبدا يصحوا يكن

يرجييع أن أحب ومن لهم قال تراه أل يومها، الناس أمير وهو مساجدهم إلى النصرافا

الشييمس طلييوع ميين النتظار لكلفة وإسإقاط عنهم، للحرج رفعا له، أذنت فقد فليرجع

أحيائهم. أهي حيث يجمعوا أن لهم إذن منه هذا فيكون قوي، وجه وهو الظهيرة إلى

دون الحييي مسييجد لييزوم معنيياه مييا وفيييه بييه، الحتجيياج ميين الناس أكثر : وهاهنا فإذا

المهمة.  المسألة لهذه بيان زيادة وهذه المساجد، من غيره إلى تخطيه أو مجاوزته

الحديث: 

عمييرو بيين مجاشييع حييدثنا الوليييد بن بقية : عن الرازي تمام الول: روى السند-1

: " قييال عميير ابيين عيين نييافع عن عمر بن الله عبيد عن السإود أبي بن منصور حدثني

الحربييي الحسيين أبييو " ورواه المسيياجد يتبع ول يليه الذي المسجد في أحدكم ليصلي

يبنييه مجاشييع فأسإييقط السإييود أبي بن منصور عن بقية طريق من حديثه من جزء في

عنعنه. منصور وبين

قييال الحمصييي تميمييي ثم الحميري يحمد أبو الكلعي الوليد بن - بقية1السند:  علل 

عيينة: ل بن وأدبر. وقال أقبل عمن يكتب كان لكنه صدوقا، كان المبارك: بقية ابن فيه

ابيين غيييره. وقييال ثييواب فييي كييان مييا منييه واسإييمعوا سإنة، في كان ما بقية من تسمع
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عيف أيضا الذهبي: قلت: وهو ببقية. قل احتج خزيمة: ل ن قيال إذا الحيديث ض إنه ع ف

مدلس.

ن بالتحيديث شرح الول السند في وهو ن ع ي حبية ييزن ل م ثيم أسإيقطه الثياني وف

له. تهمة المدلس وعنعنه عنعنه،

الكذابين.  : أحد معين ابن فيه قال عمرو بن - مجاشع2

والنكير. التعجب وجه على إل عنه الرواية تحل ل ممن فهو

الحييافظ فيه قال حازم، أبيه اسإم ويقال الكوفي الليثي السإود أبي بن منصور - وأما3

ذييييلترماو داود أبييو لييه / روى ، بالتشيييع رمييي  : صييدوق7762 برقييم التقريييب فييي

والنسائي. 

بقية فيه البتة يقوم ل سإند هو إذ ، شديدة قادحة علة من سإنده في ما مع - والحديث4

التصيريح فييه ولييس عمر، ابن قول من أيضا موقوفا فهو الكذاب، ومجاشع المدلس

. وسإلم عليه الله صلى النبي إلى بالرفع

نصيير بيين أحمييد بيين محمييد حييدثنا والوسإييط الكييبير في الطبراني الثاني: روى السند

عميير بيين اللييه عبيييد عن معاوية بن الزهير حدثنا السإدي زياد بن عبادة حدثنا الترمذي

به.

عظيما. اختلطا اختلط ثقة كمان الترمذي، نصر بن احمد بن - محمد1السند:  علل

ضعيف. السإدي زياد بن - عبادة2

وسإلم. عليه الله صلى النبي عن بالرفع التصريح فيه ليس إذ - الوقف،3

/يي 5[  الصييحيحة السلسييلة فييي تعييالى اللييه رحمييه اللبيياني الشيخ قال تنبيه:  234

بييه يتفييرد لم الترمذي نصر ابن إل يشير ما الطبراني كلم  ]:وفي2200 رقم الحديث

جيد.أهي فالسند

تقوييية مسييالك ميين ليسييت المييام من الشارة مجرد باعتبار السإناد قال: وجوب كذا

يعلييم حتى به يعتد ل الثقة، حدثني المام قول أن على اتفقوا وقد كيف بوجه، الحديث

فكيف ، عظيما اختلطا اختلط الترمذي نصر بن محمد إن ثم يكون من وثقه الذي هذا

المييراد يكون أن إل اللهم ؟ به يتفرد لم أنه المام من الشارة بمجرد جيد حديثه يكون

الحديث لهذا الثالث السإناد به يراد وسإوقها، سإياقها في مبهمة وهي المام إشارة من

: ام وهو
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حدثنا سإعيد بن قتيبة حدثنا البلخي زكريا بن محمد حدثنا الضعفاء في العقيلي - رواه3

به. عمر ابن عن التيمي إبراهيم عن حوشب بن العوام عن خالد بن حبيب

بيين العييوام عيين اليشييكري غييالب أبو حبيب بن البخاري: غالب العقيلي: وقال وقال 

 الحديث.أهي منكر حوشب،

الشيييخان، هذا قتيبة عن حدثنا وقد حبيب بن بغالب البخاري ترجم العقيلي: هكذا قال

ال فكلهما ضابط، حديث صاحب إل هما من ما أحسيب ول غيالب، بين عنيه: حيبيب ق

البخاري. أهي من إل الخطأ

مجهول.  الذهبي: هو قال

هييو ] و الربيياب تيم [ من شريك بن يزيد بن إبراهيم إل ثقات إثبات السند رجال وبقية

انه إل : ثقة300   برقمين التقريب قال: في الحافظ أن إل وفقهه، وعبادته إمامته مع

ويدلس.اهي يرسإل كان

علييى الحييديث كمنكيير لفييظ يطلق ما كثيرا البخاري إذ بشيء ليس ثالث إسإناد وهذا 

عنعنيية إليه أضيفت فإذا السند، هذا في بلية به وحسبك بحديثهم يحتج ل الذين الهلكي

بعد. ليقوم ج للسند يكن لم التيمي ابراهيم

بييه يتكثرون زادا منه جاعلين الموافز الناس به ولج الذي الحديث هذه أسإانيد هي هذه

حبة، بزنة العتبار في تقوم جدال واهية أسإانده بل بوجه، النظر أمعن لمن بزاد وليس

والنهي. المر مدار عليها التي المقدمة بالصول فكيف

الخطييى كييثرة فييي المرغبيية للحاديث مخالف أسإانيده ضعف شأن مع الحديث إن ثم

فالبعد. البعد فضل و المساجد إلى

أحاديث:  الباب في و

رسإييول قال: قال عنه الله رضية الشعر موسإي أبي عن مسلم ْول:روىاال ث.الحدي1

مشي).   إليها أبعدهم أمرا الصلة في الناس اعظم ن وسإلم:(إ عليه الله صلى الله

قييال: عنييه اللييه رضييية هريييرة ابييي عن النسائي ل إ الجماعة الثاني: روى . الحديث2

بيته في صلته على تزيد جماعة في الرجل : ( صلة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

الوضييوء، فأحسيين توضييأ إذا الرجل بأن ذلك درجة وعشرين خمسا سإوقه في وصلته

خطيئيية بهييا عنه وحط درجة بها رفع إل خطوة يخط لم الصلة إل يريد ل المسجد واتى

) المسجد يدخل حتى
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ْا المسييجد، حييول البقاع قال:(خلت جابر عن مسلم :روى الثالث ث.الحدي3 بنييو رادفيي

بلغنييي لهييم:إنييه فقييال ص الله رسإول ذلك المسجد،فبلغ قرب إلى ينتقلوا أن مسلمة

،فقييال:يييا لك أردنا قد الله رسإول يا قالوا:نعم المسجد قرب تنتقلون ان تريدون أنكم

تحولنا) كنا ْانا يصرنا ما فقالوا آثاركم تكتب دياركم آثاركم تكتب سإلمة،دياركم بني

النييبي أن الصحابة من رجل عن المسيب بن سإعيد عن داود ابو ابع:روىرال ث.الحدي4

اليمنيى قييدمه يرفع ،لم الصلة إلى خرج ثم وضوءه فأحسن أحدكم توضأ قال:(اذا ص

عنييه اللييه حييط إل ىاليسيير قييدمه يضييع ولييم حسيينة لييه وجييل عييز اللييه كتييب إل

ليبعد او أحدكم سإيئة،فليرتقب

:قال قال عنه الله رضي هريرة أبي :عن ماجة وابن داود أبو الخامس:روى .الحديث5

أجرا) أعظم المسجد من فالبعد ص:( البعد الله رسإول

المفرد. الدب في البخاري ،وعلقة حميد بن وعبد شيبة أبي ابن وأخرجه

تارييخ فيي والخطييب واليبيهقي والحياكم داود وأبيو أحميد السادس:ورواه .الحديث6

أفضييل فالبعييد ص:(البعييد اللييه رسإول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن بغداد

المسجد) عن أجرا

لغيره. :حسن المسند تخريج في شعيب الشيخ قال

وقيييل مزينيية مولى وقيل الزد مولى مهران بن الرحمان عبد على مداره الحديث هذا

ومييرة واسإييطة بل هريييرة أبييي عيين مييرة رواه المدني محمد أبو هريرة،هو أبي مولى

هريرة. ابي عن المدني سإعد بن الرحمان عبد عن رواه

عنييه يييروي السلمي، مروان وأبي هريرة ابي عن فيروي مهران بن الرحمان عبد فأما

كثير. بن والوليد سإلمان، بن ونافع الجريري، وسإعيد المقبري، سإعيد

واحيدا حيديثا مسيلم عنيد له الثقات في حبان ابن وذكره الحديث حاتم: صالح أبو قال

إذا الميييت قييول فييي واحييدا حديثا النسائي له ) وروى مساجدها الله إلى البلد ( أحب

السرير. على وضع

شيييخ قطنييي الدار عن البرقاني وقال الزدي: مجهول، الفتح أبو الحافظ: وقال وقال

به. يعتبر مدني

والنسائي.أهي مسلم له روى  : مقبول4497 برقم التقريب في الحافظ قال

فيييه يثبت ولم القليل إل الحديث من له ليس من التقريب: السادسإة مقدمة في وقال

الحديث. فلين وإل يتابع، حيث مقبول بلفظ والشارة أجله، من حديثه يترك ما
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بها. يرتقي شواهد وللحديث الثقات، من جمع عنه روى مهران بن الرحمان وعبد

وأبييي هريييرة، وأبييي عمر ابن عمر بن عن فيروي المدني، سإعد بن الرحمان عبد وأما

وهشييام ذئييب أبييي وابن مهران، بن الرحمان عبد وعنه كعب، بن وأبي الخدري، سإعيد

مسييلم عنييد ثقات. له في حبان ابن وذكره النسائي: ثقة، قال السإود، وأبو عروة، بن

أصييابع، بثلثا الكييل وفييي سإييرها، يفشييي ثم امرأته إلى يفضي الرجل في داود وأبي

: العجلييي : وقييال الحافظ قال المسجد، في التعبد أجر في ماجة وابن داود أبي وعند

المقعد. أنه ويحتمل هذا أنه : فيحتمل ثقة.    قال تابعي

ابن مولى المدني بن سإعد بن الرحمان  : عبد4323:  برقم التقريب في الحافظ قال

بين الرحمان عبد أنه : ويحتمل قال ماجة، وابن داود وأبو مسلم له / روى ثقة سإفيان،

لييه / روى النسييائي وثقيية المقعييد، المييدني حميييد أبييو مخزوم بني مولى العرج سإعد

مسلم.أهي

مميين أعظييم المسجد من بعيدا مسكنه كان من أجر بأن التصريح فيها الحاديث وهذه

أبييي عيين ماجة وابن والنسائي والترمذي ومسلم وأحمد مال روى وقد منه، قريبا كان

يمحوا ما على أدلكم : ( أنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عنه الله رضي هريرة

 ؟ الدرجات ويرفع الخطايا به الله

إلييى الخطييى وكييثرة المكيياره علييى الوضييوء : إسإييباغ قييال اللييه، رسإول يا قالوا: بلى

). الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الصلة، بعد الصلة وانتظار المساجد

فييي المهييدي وحكيياه كفاييية، فييرض أنهييا الشييافعية من الصطخاري سإعيد أبو - وقال

افعي، قيولي وأحد طالب وأبي حنبل بن وأحمد الكرخي، عن البحر فيي وحجتهيم الش

التكبيرات.  بجامع الجنازة صلة على وبالقياس والدفن، كالغسل شعار أنها ذلك

سإييابق: سإيييد قييول على تعليقه  -  في344 - ص المنة تمام في اللباني الشيخ - قال

أن والنسيياء الرجييال وأميير عليها وسإلم عليه الله صلى النبي واظب مؤكدة سإنة وهي

الصيلة وجبيت الخيروج وجب فإذا الوجوب على يذل المذكور : فالمر لها. قال يخروا

أنهييا ذلك على الدلة ومن فحسب، سإنتها ل وجوبها فالحق يخفى، ل كما أولى باب من

قييال كمييا واجبييا يسييقط ل بييواجب ليس وما واحد، يوم في اتفقتا إذا للجمعة مسقطة

الندية.أهي الروضة في خان صديق

أكييثرون بل حكمها، في اختلفوا السلف وعلماء أئمة منها أمور، الكلم هذا على ويعكر

فقييد واجبة الصلة يصير أنه العيدين إلى الخروج بوجوب الحتجاج وأما سإنة، أنها على
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الصييلة إلييى الخييروج وسإلم عليه الله صلى إيجابه عدم أن حيث قديما، الشافعي رده

سإنة. المكتوبة يصير ل النساء على الخمس

غييير الجمعيية أسإييقطت لنهييا العيييان على فرض أنها العيدين صلة على الحكم إن ثم

يحكييم فلكييي الفقهياء، مين كبير جمهور ومعه ذلك من ومنع الشافعي رده فقد مسلم

 أعلم يكاد. والله أو عليه مجمعا الحكم هذا يكون أن بد ل الجمعة أسإقطت أنها على

تلك إلى انظم قد لنه عين فرض أنها الولون قاله ما : والظاهر الشوكاني الشيخ قال

بهيا إخلله وعدم السإتمرار جهة على العيد لصلة وسإلم عليه الله صلى ملزمته الدلة

للعواتييق بالخروج وسإلم عليه الله صلى أمره تقدم كما ثبت بل إليها بالخروج المر مع

جلبيياب ل من تلبس أن جلباب لها من أمر حتى ذلك في وبالغ الخدور وذوات والحيض

العيييد بصالة المر ثبت بل الفرائض، من غيرها في ول الجمعة في بذلك يأمر ولم لها،

لربييك ( فصييل تعييالى اللييه قييول تفسييير في التفسير أئمة بذلك صرح كما القرآن في

الضحية. ونحر العيد صلة المراد ) فقالوا وأنحر

تسييقط ل والنوافييل تقييدم، كمييا الجمعيية لصييلة إسإييقاطها بييأن القييول مقويييات ميين

الغالب. في الفرائض

العيد. يوم في الجمعة صلة : حكم الثانية المسألة

/يي 2[  السييلم سإييبل فييي الصيينعاني المير إسإماعيل بن محمد الشيخ قال  112:  [  

العيييد صييلة بعييد الجمعيية صييلة أن علييى دليل – أرقم بن زيد حديث يعني – والحديث

وإلييى يصلها، لم من دون العيد صلى ممن خاص وهو وتركها، فعلها يجوز رخصة تصير

معهم. وثلثة المام حق في إل وجماعة، الهادي ذهب هذا

دليييل لن رخصيية تصييير ل أنهييا فقهيياء أكييثر هييم وجماعيية الشييافعي ذلك من ومنع-

لمييا تخصيصها على يقوى ل والثار الحاديث من ذكر وما اليام، لجميع عام وجوبها

مقال. من أسإاندها في

أن الوجييوب عييدم علييى  ] : ويييدل2/273[  الوطييار نيييل فييي الشييوكاني قييال-

ابيين وقييول ، ذاك إذ المييام وهييو للجمعيية الزبييير ابن ترك أحد، لكل عام الترخيص

ال " رجياله السنة " أصاب عباس ن علييه النكيار وعيدم الصيحيح رج مين أحيد م

الصحابة.

عثمييان حييديث وأمييا الرخصيية، معنييى خلفا فإنه كفاية، فرض البعض قول : وأما قال

.أهي وسإلم عليه الله صلى قوله يخصص ل فإنه
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وجييوب أحيياديث مقاومة على تقوى ل مطلقا الجمعة لترك الترخيص حديث أن والحق

اللييه صييلى وجييدته هريييرة، أبييي وحييديث أرقم بن زيد حديث إلى رجعت فإذا الجمعة،

الجمعيية من أجزأه شاء قال: " فمن حيث الجمعة، يصلي أن لنفسه اختار وسإلم عليه

فعيل وهييو الرسإال من سإلم إذا يتقوى وبه زيد حديث شاهد " والحديث مجمعون وإن

لغيرهم. وأذن الجمعة يصلوا أن وأصحابه لنفسه فاختار عنه الله رضي المؤمنين أمير

ابيين عميير عيين الفعييل لهييذا الزبييير ابيين رواية السنة" و " أصاب عباس ابن قول وأما

كغييير للنيياس و لنفسييه مطلقيا الجمعيية تييرك بييه المييراد و عنييه، اللييه رضيي الخطاب

و سإييلم، و عليه الله صلى النبي فعل بخلفا الصلة على الخطبة يقدم هو إذ المسلم،

فييي الزبييير ابن فعل فيكون سإلم، و عليه الله صلى فعله بخلفا يقيم و للعيدين يؤذن

و عليييه اللييه صييلى الله رسإول رخصة فهم فا اجتهاده، مع سإائر مطلقا، الجمعة تركه

الييترك، مطلق ل الترك في الترخيص في أي السنة، إنها عباس ابن قول يكون و سإلم

صييلى قييوله فهييم كما سإلم و عليه الله صلى لرخصته سإلم و عليه الله صلى منه فهما

عنييه مسييلم ذلييك روى كمييا رؤييية، بلد لكل أنه لرؤيته" على "صوموا سإلم و عليه الله

الجميياهير عليهييا الييذي سإلم" بل و عليه الله صلى الله رسإول أمرنا قال: "هكذا حيث

للعامة. واحد الرؤية أن

العيد. و الجمعة اجتماع عند الظهر صلة الثالثة: إسإقاط المسألة

الظهر. يصلي لم أنه ظاهره العصر صلى حتى عليهما يزد لم عطاء قول

الوجييوه ميين بييوجه سإييقطت سإييقطت إذا الجمعيية أن فيييه و الشييوكاني الشيييخ قييال

حكيى عطياء، ذهييب إليييه و الظهير يصلي أن عنه سإقطت من على يجب لم المسوغة

خييبير أنييت و الصل، الجمعة بأن القائلون بذلك يقول أنه الظاهر و البحر في عنه ذلك

فإيجيياب الجمعيية صييلة هييو الجمعيية يييوم في عباده على تعالى الله افترضه الذي بأن

دليييل ل و دليييل، إلييى محتيياج عذر لغير أو لعذر الجمعة أي تركها من على الظهر صلة

اعلم. اهي فيما ذلك على للتمسك يصلح

بصييلة يييأمرهم لييم و الجمعيية فييي لهييم رخييص أنييه علييى الزبير ابن حديث ظاهر إذن

أدائييه إمكيان ميع الصييل وجييوب سإييقط فيإذا بيدل، الظهر و أصل الجمعة لن الظهر،

البدل. سإقط

أنييه أخييبر عطاء أن يخفى : ل ] : قلت2/113[ السلم سإبل في الصنعاني الشيخ قال

فييي الظهيير يصييل لييم أنييه قيياطع بنص ذلك ليس و الجمعة، لصلة الزبير ابن يخرج لم
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أنهم عطاء قول في بل منزله، في الظهر صلى أنه لحتمال صحيح غير فالجزم منزله،

عطيياء يييذكر أن حاجيية ل [إذ بسييقوطه قائل ل بأنه يشعر ما الظهر وحدانا" أي "صلوا

وحدانا]  الظهر صلوا أنهم إل يبقى فل وحدانا النافلة صلوا أنهم

إجماعا. جماعة في إل تصح ل فإنها وحدانا الجمعة صلوا مراده أن يقال ل و

بييل مرجييوح، قييول بييدل، الظهيير و الجمعة صلة الجمعة يوم في الصل بأن القول ثم

إذا ثييم فرضييها، متييأخر الجمعيية و السإييراء، ليليية المفروض الصلي الفرض هو الظهر

عنه. البدل فهي إجماعا، الظهر وجب فاتت

وسلم آله و محمد على الله صلى و

122  الحجة  ذي9 عرفة يوم في  

 هـ

تعالى الله بحمد تمت


