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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة

احلمد هللا الذي قد من علينا بسوالصالة والسالم  ،على األحرار دون العبيد عة فرضاًنية صالة العيد، وجعل اجلم
حيد، وعلى كلِّ من متسك باحلق والقول ووعلى آله وصحبه مصابيح اهلدى والت ،على صاحب القول السديد

  .الرشيد
  أما بعد،،،

فإن مسألة اجتماع اجلمعة والعيد قد بينها أهل العلم من األقطاب، وعلى رأسهم السادة الثالثة األصحاب، عثمان 
فرع وعلي وابن اخلطاب، فأتقنوا الفهم وملئوا الوطاب، والتبس على غريهم اخلطاب، فلم مييزوا بني األصل وال

هذا الباب الذي سبقين فيه الكثري من األوتاد، وخامتتهم سيدي وموالي عبد اهللا  غلقواألسباب، فحبرت قلمي أل
، إال أن فيها )القول السديد يف حكم اجتماع اجلمعة والعيد(بن الصديق الغماري عليه رمحة الباري يف رسالته 

ه اهللا، وأنا من مشكاة أنواره ألتمس ومن فنون علومه إجابة للسائل من رأس القلم وعلى وفق ما ظهر له رمح
  .أقتبس، واَهللا تعاىل أسأل، وبنبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم وآله أتوسل

  فصل 
  معرفة حكم اجلمعة

صالة اجلمعة فريضة معلومة من الدين بالضرورة، وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، وهي من فرائض 
 إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا [:  جتب على الذكر البالغ العاقل احلر املقيم اخلايل من املانع، وذلك لقوله تعاىلاألعيان اليت

يودن الةلصل نمِ موي ةعما الْجوعكْرِ إِلَى فَاسذ وا اللَّهذَرو عيالْب كُمذَل ريخ إِنْ لَكُم لَمعت متوملا ، )٩:اجلمعة(]ونَ كُن
موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا  أيب عن شهاب بن طارق من طريقحلاكم يف املستدرك رواه ا

 صبِي أو امرأةٌ أَوِ مملوك عبد: أَربعة إال جماعة في مسلمٍ كُلِّ علَى واجِب حق اجلمعةُ p  : عليه وآله وسلم قال
م أو رِيضiلقوم قال عليه وآله وسلم اهللا النيب صلى ، ويف مسلم عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن 

 اجلمعة عنِ يتخلَّفُونَ رجالٍ علَى أحرق ثُم بالناسِ يصلِّي رجالً آمر أَنْ هممت لقَدp  :اجلمعة عن يتخلفون
 عليه وآله اهللا صلى اهللا رسول مسعا عمر رضي اهللا تعاىل عنهما أما، وعن أيب هريرة وعبد اهللا بن iبيوتهم 

 من لَيكُونن ثُم قُلُوبِهِم علَى اللَّه لَيختمن أَو الْجمعات ودعهِم عن أَقْوام لَينتهِينp : منربه أعواد على يقول وسلم
 نيلافالْغi)اجلوهرة النرية(ي احلنفي يف ، قال الزبيد)رواه مسلم" :( يهةٌ -أي اجلمعة -وةٌ فَرِيضكَمحال م عسي 

 -أي صالة اجلمعة -وهي ): "القوانني الفقهية(هـ، وقال ابن جزي املالكي يف كتابه .ا"جاحدها ويكْفُر تركُها
 وأمجعوا: "اإلمجاع على ذلك فقال) إلمجاعا(، وقد حكى ابن املنذر الشافعي يف كتابه "اجلمهور عند عني فرض
): املغين(، وقال ابن قدامة احلنبلي يف كتابه "هلم عذر ال الذين املقيمني البالغني األحرار على واجبة اجلمعة أن على
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 نودي اإذَ آمنوا الَّذين أَيها يا [: تعاىل فقوله الكتاب واإلمجاع، أما والسنة الكتاب اجلمعة فرض يف األصل"
الةلصل نمِ موي ةعما الْجوعكْرِ إلَى فَاسذ وا اللَّهذَرو  عيجيب وال الوجوب، األمر ويقتضي بالسعي، ، فأمر]الْب 
 مجعت إذا اجلمعة أن على وأمجعوا): "مراتب اإلمجاع(، وقال ابن حزم الظاهري يف كتابه "الواجب إىل إال السعي

  .هـ.ا"فيهما جيهر عتانرك شروطها على
  فصل 

  مل تكن اجلمعة تتعدد يف العصر األول 
 مع يجمعون كانوا قباء أهل إن: "قالروى ابن ماجه وابن خزمية عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما 

 على ريةق: وقباء): "معجم البلدان(قال ياقوت احلموي يف  -، "اجلمعة يوم وسلم عليه وآله اهللا صلى اهللا رسول
، كذلك أخرج البخاري يف صحيحه عن السيدة عائشة رضي اهللا - "مكة إىل القاصد يسار على املدينة من ميلني

): معجم البلدان(قال يف  -، "والعوايل منازهلم من اجلمعة يوم ينتابون الناس كان: "تعاىل عنها وعن أبيها قالت
  .-"أميال أربعة نةاملدي وبني بينها ضيعة وهي العايل، مجع: والعوايل"
تعدد ): "إتقان الصنعة يف حتقيق معىن البدعة(قال سيدي عبد اهللا بن الصديق الغماري رمحه اهللا تعاىل يف كتابه  

اجلمعة مل يكن يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وال يف عهد الصحابة والتابعني، روى البيهقي يف كتابه 
كان يف املدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى : "بن األشج قال املراسيل عن بكَيرمن طريق أيب داود يف ) املعرفة(

ومل يكونوا يصلون اجلمعة يف : "، زاد حيىي"اهللا عليه وآله وسلم، يسمع أهلها أذان بالل فيصلون يف مساجدهم
ويشهد له ): "حلبريتلخيص ا(، قال احلافظ يف "شيء من تلك املساجد إال مسجد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

صالة أهل العوايل مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم اجلمعة كما يف الصحيح، وصالة أهل قباء معه كما رواه ابن 
ومل ينقل أنه أُذن : "ماجه وابن خزمية، وروى البيهقي أن أهل ذي احلليفة كانوا جيمعون باملدينة، قال البيهقي

، وقال األثرم ألمحد بن حنبل رمحه "مساجد املدينة، وال يف القرى اليت بقرا ألحد يف إقامة اجلمعة يف شيء من
مل خيتلف الناس أن اجلمعة مل تكن : "، وقال ابن املنذر"ال أعلم أحداً فعله: "، قال"أمجع مجعتني يف مصر؟: "اهللا

جد النيب صلى اهللا عليه وآله تصلى يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ويف عهد اخللفاء الراشدين إال يف مس
وسلم، ويف تعطيل الناس مساجدهم يوم اجلمعة واجتماعهم يف مسجد واحد أبني البيان بأن اجلمعة خالف سائر 

أن عمر ) تاريخ دمشق(هـ، وذكر احلافظ ابن عساكر يف مقدمة .ا"الصلوات، وأا ال تصلى إال يف مكان واحد
عمرو بن العاص، وإىل سعد بن أيب وقاص أن يتخذ مسجداً جامعاً إىل أيب موسى، وإىل : كتب إىل عماله

، وذكر احلافظ اخلطيب يف "ومسجداً للقبائل، فإذا كان يوم اجلمعة انضموا إىل املسجد اجلامع فَشهِدوا اجلمعة
عتضد يف دار أن أول مجعة أحدثت يف اإلسالم يف بلد مع قيام اجلمعة القدمية يف أيام امل): "تاريخ بغداد(كتابه 
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من غري بناء مسجد إلقامة اجلمعة، وسبب ذلك خشية اخللفاء على أنفسهم وذلك يف سنة  -يعين بغداد -اخلالفة 
  .هـ.ا"مثانني ومائتني، مث بين يف أيام املكتفي مسجد فجمعوا فيه

  فصل 
   حكم صالة اجلمعة إذا اجتمعت مع العيد

، هذا )٩من اآلية  :اجلمعة(] اللَّه ذكْرِ إِلَى فَاسعوا الْجمعة يومِ من للصالة نودي إِذَا اآمنو الَّذين أَيها يا [: قال تعاىل
خطاب عام لكلِّ من مسع النداء من أهل املدن واألمصار من الرجال الغري معذورين، واستثين من العموم النساء 

السابق، واإلمجاع على معناه، ومل خيص املوىل تعاىل وال واألطفال والعبيد واملسافر حلديث طارق بن شهاب 
سيدنا وموالنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من صلى العيد حبكم خاص، فيبقى حكم السعي يف حقه على 
أصل وجوبه، ويؤيد هذا فعل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي رواه النعمان بن بشري رضي اهللا تعاىل عنه، فقد 

p َولُ كَانسر أُ وآله وسلم عليه اهللا صلى اللَّهقْرنِ يف يييدى الْعفو ةعمحِ [ بِـ الْجبس ماس كبلَى  راَألع[     
لْ [ وه اكيثُ أَتدح  ةياشالْغ[ i، َإِذَا :قَالو عمتاج يدةُ الْععمالْجمٍ يف ووي داحو p ُأقْرابِهِ يا مضيف أَي  

، هذا دليل صريح على أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان إذا اجتمع عيد ومجعة يف )رواه مسلم(iالصالَتينِ 
  .يوم صلى العيد واجلمعة، وهذا نص يف حمل اخلالف، والنص يف حمل اخلالف يرفعه وال يبقي له معىن

: جميباً عن إشكال حديثني يفيدان ترك اجلمعة ملن صلى العيد) ثارمشكل اآل(قال اإلمام الطحاوي احلنفي يف كتابه 
 ممن املدينة عن خارجة منازهلم الذين العوايل أهل هم احلديثني هذين يف اجلمعة ترك يف بالرخصة املرادين أنَّ"

 األمصار ويف األمصار، أهل على جتب فإمنا واجلمعة األمصار، من مصر غري يف ألم واجبة؛ عليهم اجلمعة ليست
 إذا": )اإلشراف على نكت مسائل اخلالف(املالكي يف كتابه  الوهاب عبد القاضي ، وقال"ذلك سوى ما دون
وألمحد رمحه اهللا تعاىل يف هذه املسألة قوالن  –حنبل  بن ألمحد خالفاً باآلخر، أحدمها يسقط مل ومجعة عيد اتفق

صلى  وقوله ،)٩اآلية من: اجلمعة(] اللَّه ذكْرِ إِلَى فَاسعوا الْجمعة يومِ من للصالة نودي إِذَا [: تعاىل لقوله ؛- كعادته
 يكن مل إذا أصله إقامتها، فلزمت موجودة شرائطها وألن ،iمسلم  كل على اجلمعة p: اهللا عليه وآله وسلم

 ال كانت فإذا فرض، ألا آكد اجلمعة وألن الكسوف، كصالة فرضاً تسقط مل سنة العيد صالة وألن عيد،
أمجع : "قال ابن املنذر الشافعي) األوسط(هـ، ويف .ا"أوىل اآلكد يسقط ال بأن األضعف كان األضعف تسقط

أهل العلم على وجوب صالة اجلمعة، ودلت األخبار الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على أن 
ة فرائض الصلوات مخس، وصالة العيدين ليست من اخلمس، وإذا دل الكتاب والسنة واالتفاق على وجوب صال

اجلمعة، ودلت األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على أن صالة العيد تطوع مل جيز ترك فرض 
  .هـ.ا"لتطوع
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ألن ترك فرض الصالة حرام من الكبائر يقتل من تركه عمداً بال تأول قريب، إال جمنون ومغمى عليه : قلت
  .وإن كان يفوته أجر فيسقط عنهما التكليف، ومل يقل أحد بأن ترك السنة حرام
  فصل

  الترخيص ألهل العوايل بعدم صالة اجلمعة للمشقة
قد علمت سابقاً أن اجلمعة مل تكن تتعدد يف العصر األول، فيمكن تصور حال أهل القرى اليت حول املدينة حيث 

عدوا يف املدينة وال كانوا يأتون إىل صالة العيد أو اجلمعة من مسافات بعيدة، فإذا جاء العيد يوم مجعة إما أن يق
يتهيؤون للعيد أو ينصرفوا إىل قراهم مث يعودون إىل صالة اجلمعة، ويف كال األمرين غاية املشقة، واملشقة عذر 
جيلب التيسري مثل بقية األعذار، ولذلك جاء الترخيص ملن حضر العيد من أهل العوايل أال يعود لصالة اجلمعة، ملا 

وترفع احلرج، وهي قاعدة فقهية عظيمة النفع ملن عرفها، وقد جاء عن أيب عبيد علمت أن املشقة جتلب التيسري 
هموىل ابن أزهر أَن هِدش يدالْع موى يحاَألض عم رمنِ عطَّابِ بالْخ يضر اللَّه هنلَّى علَ فَصقَب ةطْبالْخ ثُم طَبخ 

اسا :فَقَالَ النا يها أَيالنولَ إِنَّ سسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمآله وسو قَد اكُمهن نامِ عينِ صذَينِ، هييدا الْعأَم 
 مع الْعيد هِدتش ثُم: عبيد أَبو ، قَالَ"نسككُم من تأْكُلُونَ فَيوم اآلخر وأَما صيامكُم من فطْرِكُم فَيوم أَحدهما

 اجتمع قَد يوم هذَا إِنَّ الناس أَيها يا: "فَقَالَ خطَب ثُم الْخطْبة قَبلَ فَصلَّى الْجمعة يوم ذَلك فَكَانَ عفَّانَ بنِ عثْمانَ
لَكُم يهف انيدع نفَم بأَنْ أَح رظتنةَ يعمالْج نلِ مي أَهالوالْع رظتنفَلْي نمو بأَنْ أَح جِعري فَقَد تنأَذ و قَالَ ،"لَهأَب 
ديبع ثُم هتهِدش عم يلنِ عبٍ أَبِي بلَّى طَاللَ فَصقَب ةطْبالْخ ثُم طَبخ اسولَ إِنَّ" :فَقَالَ النسر لَّى اللَّهص اللَّه عهلَي 

لَّمآله وسو اكُمهأْكُلُوا أَنْ نت وملُح كُمكسن قفَو رواه البخاري، والبيهقي يف السنن، والطحاوي يف مشكل اآلثار("ثَلَاث( ،
وفعل اخللفاء الراشدين واألدلة السابقة نص يف حمل : قلت وكذلك جاء عن معمر عن الزهري عن أيب عبيد حنوه،

قول من يدعي اخلالف، وهل يعقل أن فعل اخللفاء الثالثة وإقرار الصحابة رضوان اهللا تعاىل  الرتاع يوجب رفع
  !.عليهم هلم بذلك خمالف لفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، لعمري إن ذلك يف القياس بديع

  :ما يستفاد من احلديث
اجلمعة لبعد منازهلم، وذلك يكون بتوجيه من أن اإلذن كان ملن صلى العيد من أهل العوايل بعدم حضور  :أوالً

  .اإلمام
، يفيد أن الترخيص مقيد بإذن اإلمام، وإال بقي "قد أذنت هلم: "قول سيدنا عثمان رضي اهللا تعاىل عنه :ثانياً

  .الوجوب على عمومه ملن كان حاضراً
ضي اهللا تعاىل عنه؛ ألنه ليس من ال تسقط صالة اجلمعة عن الذي صلى العيد لقول سيدنا عثمان بن عفان ر :ثالثاً

قبيل الرأي واالجتهاد، إذ ليس لألئمة اإلذن يف ترك الفرائض، وإمنا يكون ذلك حبسب العذر املنصوص، فثبت أن 
  .سيدنا عثمان رضي اهللا تعاىل عنه قال ذلك عن توقيف من سيدنا وموالنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
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ن مل جتب عليهم اجلمعة، وهم أهل العالية يف ذلك الوقت، وذلك ألن سيدنا عثمان الرخصة خمصوصة مب :رابعاً
رضي اهللا تعاىل عنه خطب مبحضر من كبار فقهاء الصحابة السيما بقية العشرة وعلى رأسهم سيدنا علي عليه 

أهل القرى السالم، فيكون إمجاعا سكوتياً للصحابة، وال يصح اخلالف بعد اإلمجاع، ولو كانت الرخصة تعم 
ألنكروا عليه ختصيص أهل  -إن صح -وأهل البلد مجيعاً كما ينسب لإلمام أمحد رضي اهللا عنه يف أحد أقواله 

العالية، فتعني التمسك باألصل وهو عموم الوجوب وقصر الرخصة فيه على من صح فيه الدليل وال عربة خبالف 
رح الوارد بالوارد، وفهم الصحابة وفعلهم شرح للدليل ال ذلك، واألدلة واألفعال متواترة على ذلك، وخري ما يش

  .جيوز خالفه إذا ما اتفقوا عليه، وليس كل خالف جاء معترب إال خالف له حظ من النظر
  فصل 

  يف كيفية العمل عند تعارض األدلة
بن حجر يف ، وا)التقييد واإليضاح(وكذلك زين الدين عبد الرحيم العراقي يف ) مقدمته(نقل ابن الصالح يف 

  :كيفية العمل عند تعارض األدلة، وحصروا ذلك يف عدة أمور) النخبة(
يعارضه، فيقدم الصحيح على الضعيف؛  - مقبول -حديث صحيح وآخر ضعيف : إذا كان هناك حديثان :أوالً

  .ألن الضعيف ال يؤثر يف خمالفة الصحيح بال نزاع
  :ملعىن حبسب الظاهرإذا ما تعارض حديثان صحيحان متضادان يف ا :ثانياً
 الَ عدوى p: إن أمكن اجلمع بينهما بوجه صحيح فال يعدل عنهما، بل يعمل ما معاً، وذلك كحديث .أ

  .)رواه أمحد والبخاري(iفر من الْمجذُومِ فرارك من اَألسد  p: ، وحديث)رواه أمحد ومسلم(iطيرة وال 
ن احلديثان املتعارضان ال ميكن اجلمع بينهما بوجه، إال أن أحدمها ناسخ لآلخر بوجه من وأما إذا كا .ب

  .الوجوه الدالة على النسخ أخذنا بالناسخ، مع وجوب معرفة التاريخ
وإن مل يثبت النسخ أخذنا باألرجح منهما، ووجوه الترجيح متعددة كثرية مفصلة يف كتب احلديث  .ج

إىل مائة وجه وليس هذا حملها، ) التقييد واإليضاح(ين الدين عبد الرحيم العراقي يف أوصلها ز: قلتواألصول، 
إىل مخسني وجهاً، وقد ضبطها ) االعتبار(فمن أراد االطالع فلرياجعها هناك، وأوصلها احلازمي يف كتابه 

عشرة يف السند،  :بعشرين وجهاً) مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول(الشريف التلمساين يف كتابه 
  .وعشرة يف املنت

وإذا تعذر ترجيح أحد احلديثني بوجه ما فيجب التوقف عن العمل بكال احلديثني والبحث عن دليل آخر،  .د
  .ألن الترجيح بال مرجح عند األصوليني واحملدثني حرام كما هو معلوم :قلتانتهى بتصرف، 

  
  

http://www.alalbait.ps


7  
 

  www.alalbait.ps                                                      فلسطني – واحة آل البيت إلحياء التراث والعلوم

  فصل
   رفع إشكال بعض اآلثار

 العوام بني اجلهلة بعض يروجه فما): "اجتماع اجلمعة والعيد(العلوي يف رسالته املسماة قال السيد الشريف حسن 
 هؤالء على اشتبه وقد اإلسالم، قواعد عن البعد كل بعيد شاذٌّ رأي هو العيد حضر من عن اجلمعة سقوط من

 العلماَء أنَّ مع وآله وسلم عليه اهللا صلى ديههل املخالفة الشاذَّة األقوال حبب وأولعوا واآلثار األحاديث بعض الناس
 ا يغتر ال حىت عليها العلماء جواب مع نذكرها وحنن كافية، شافية بأقوال واآلثار األحاديث تلك عن أجابوا
  :وهي عاقلٌ فيها يرتاب أو جاهلٌ
 الشامي رملة أيب بن إياس عن ريةاملغ بن عثمان طريق من وغريهم ماجه ابنو والنسائي داود أبو أخرجه ما :أوالً
 وآله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع أشهدت :قال أرقم بن زيد يسأل وهو سفيان أيب بن معاوية شهدت :قال

 شاء من :فقال اجلمعة يف رخص مث العيد صلى p :قال صنع؟، فكيف :قال نعم، :قال يوم؟، يف اجتمعا عيدين
  : أوجه من عليه اب، واجلوiفليصلِّ  يصلِّي أن
 إياس فإنَّ - احلديث - هذا يثبت ال :املنذر ابن قال رملة، أيب بن إياس عن املغرية بن عثمان به تفرد فقد .١

 يف خزمية ابن وقال ،- )التهذيب ذيب(نقل ذلك صاحب  -هـ، .ا"قال كما هو" :القطَّان ابن قال جمهولٌ،
 مبثل اجلمعة فرض إسقاط األذهان يف يصح فكيف ه،.ا"جبرح وال بعدالة رملة أيب بن إياس أعرف ال": صحيحه

  .الضعيف احلديث هذا
   .فيه حجةَ وال جممالً فيكون األضحى، أم الفطر العيدين أي حتديد يف صريح غري فهو صحته سلمنا لو مث .٢
  .السابق بشري بن النعمان حبديث أيضاً معارض وهو .٣
 اآلثار، مشكل كتابِه يف الطحاوي اإلمام ذلك وقال سيأيت، كما العوايل أهل لىع حبمله أيضاً عنه يجاب وقد .٤

  .التمهيد يف الرب عبد بن عمر وأبو
 واجب حق اجلمعة p :قال وآله وسلم عليه اهللا صلى النيب أنَّ شهاب بن طارق حبديث معارض أيضاً وهو .٥

 شرط على صحيح بإسناد داود أبو رواه(i مريض أو صيب أو مرأةوا مملوك عبد: أربعة إالَّ مجاعة يف مسلمٍ كل على

 من وليس فقط، األربعة هؤالء على جتب ال اجلمعة أنَّ احلديث هذا فمفهوم النووي، اإلمام ، قاله)ومسلم البخاري
  .منهم واحداً العيد حضر
آلحاد إال أنه يشترط فيه وكذلك احلديث يعارض عموم آية النداء، وعام القرآن وإن كان خيصص خبرب ا: قلت

الصحة واالتفاق يف املعىن كما هو مقرر يف علم األصول، وهذان الشرطان مفقودان يف هذا احلديث، فيبقى 
  .الوجوب على عمومه يف حق من حضر العيد ومل يكن من أهل األعذار
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 صاحل أيب عن رفَيع بن العزيز عبد حديث من مستدركه يف واحلاكم يهماسنن يف ماجه وابن داود أبو ما رواه :ثانياً
 أَجزأَه شاَء فَمن عيدان هذَا يومكُم في اجتمع قَدp : قال صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا رسول عن هريرة أيب عن
نم ةعما الْجإِنونَ وعمجم iأوجه من عنه ، وأجيب:  
 الدارقطين صحح": )احلبري تلخيص( يف حجر بن احلافظ لقا إرساله، الصحيح ألن ضعيف احلديث هذا .١

 هريرة أيب حديث إسناد يف" :اخلطَّايب اإلمام قال )املعبود عون( ويف هـ،.ا"إرساله حنبل ابن صحح وكذا إرساله
 ابن ضعفَه وكذلك هـ،.ا"مقال وفيه الوليد بن بقية إسناده ويف ماجه ابن وأخرجه :املنذري وقال ،… مقالٌ

 قبله مبا يتقوى قيل فإن، ضعيف أنه واحلاصل املقام، هذا حيتملُه ال كالم احلديث ويف ،)املتناهية العلل( يف جلوزيا
 حمل من ليس معىن حيمل املرسل أن وسنبني املعىن، يف يتوافقا أن شرطه فإن سلمنا ولئن ذلك، نسلم ال قلنا

  . الرتاع
 الطحاوي اإلمام قاله املدينة، حول القرى وهي العوايل ألهل فيه الرخصة العلماء محل فقد صحته سلمنا ولو .٢
 عليه جتب مل من ا أُريد إمنا الرخصة": )التمهيد( يف الرب عبد بن عمر أبو وقال كما مر، )اآلثار مشكل( يف

  : ييل ما العوايل أهل على محلَه يؤيد ومما هـ،.ا"البوادي أهل من العيد شهِد ممن اجلمعة
١. احلديث يف قولُه p اجممعون فإن i ٌه وذلك املدينة، أهل إىل إشارةاهللا صلى النيب على محلها جيوز ال ألن 

 من إىل متوجهاً والسالم الصالة عليه قولُه فكان إمجاعاً، واحد من تصح ال اجلمعة إذ وحده، وآله وسلم عليه
  .أعلم واهللا املدينة أهل من ليس
 ذلك ومقيداً موصوالً رفَيع بن العزيز عبد عن عيينة بن سفيان طريق من بعينه احلديث هذا بيهقيال روى .٢

 عفان بن عثمان عن البخاري أخرجه ومبا قدمنا مبا يتأيد أنه إال ضعف فيه كان وإن وإسناده العوايل، بأهل
  . العوايل بأهل ذلك مقيداً موقوفاً عنه اهللا رضي
وآله  عليه اهللا صلى النيب أنَّ منهم واحد املدينة أهل بعض أخربين :قال جريج ابن عن رزاقال عبد أخرج .٣

 العوايل إىل الرجوع يف لألنصارِ فأذن p أضحى ويوم مجعة يوم أو فطرٍ ويوم مجعة يوم زمانه يف اجتمع وسلم
   وترك

وهو من قبيل  :قلتبه،  يستأنس أنه إال اًمنقطع كان وإن وهذا ه،.بعد ا ذلك على األمر يزل فلم ،iاجلمعة 
  .الشواهد واملتابعات ملا مر من األحاديث املشهورة؛ ألا دليل بذاا ال حتتاج إىل شواهد ومتابعات

 اجلمعة يوم ذلك وكان عثمان مع األضحى يوم عيد شهد أنه عبيد أيب عن صحيحه يف البخاري أخرجه ما .٤
 أهل من اجلمعة ينتظر أن أحب فمن عيدان فيه لكم اجتمع قد يوم هذا إنَّ": فقال خطب مث اخلطبة قبل فصلى
 اهللا رضي عثمان على موقوفاً كان وإن احلديث وهذا هـ،.ا"له أذنت فقد يرجع أن أحب ومن فلينتظر العوايل

 أنه فثبت املنصوص، العذر حبسب ذلك وإمنا الفرائض ترك يف اإلذن لألئمة ليس إذ بالرأي، يقال ال أنه إال عنه
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 الصحابة من حمضرٍ يف به خطب قد فإنه أخرى جهة ومن وآله وسلم، عليه اهللا صلى النيب من توقيف عن قاله
زكريا  اإلسالم لشيخ )الوهاب فتح( يف قال الشافعيةُ، أئمتنا ذهب هذا وإىل إمجاعاً فيكون أحد ينكره ومل

 االنصراف فلهم النداء يبلغهم قرى أهلُ العيد أي صالته فحضر عيد -يوم - مجعة يوم وافق ولو: "األنصاري
 تركها هلم ليس أنه فالظاهر العيد من سالمهم عقب دخل كأن انصرافهم قبل وقتها دخل لو نعم اجلمعة، وترك

 عن بأميالٍ البعيدة ازهلممن من للجمعة بالرجوع كُلِّفوا لو أنهم هلم تركها جواز يف والعلة هـ،.ا"اجلمعة أي
  . أعلم واهللا كاملرض باملشقة تسقط واجلمعة عليهم، لشق املدينة

، وقول عثمان بن عفان، iإنا معون  p: فظهر لنا مما سبق من قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم :قلت
 والبوادي وأهل قباء وذلك وإمجاع الصحابة عليه مع هذه اآلثار أنه يقيد املعىن وخيصص الرخصة بأهل العوايل

للمشقة، وهذا ال حميد عنه مجعاً بني األدلة، وهو مقدم على قول من ذهب إىل سقوط اجلمعة مطلقاً؛ ألنه ترجيح 
بال مرجح وهو فعل حرام، فتعني املصري إىل اجلمع إذا قلنا بتكافؤ األدلة واحلال ليس كذلك وال بوجه من الوجوه 

  .كما بينا سابقاً
 عهد يف عيدان اجتمع" :قال كيسان بن وهب حديث من والنسائي عطاء حديث من داود أبو أخرجه ما :ثالثاً
 يصلِّ ومل -ركعتني -  فصلى نزل مث اخلطبة فأطال فخطب خرج مث النهار، تعاىل حىت اخلروج فأخر الزبري ابن

  :أوجه من عنه وأجيب ،"السنةَ أصاب" :فقال عباسٍ البن ذلك فذُكر ،"اجلمعة يومئذ بالناس
 بشري بن النعمان حديث يف مر فقد وآله وسلم، عليه اهللا صلى النيب بفعل معارض الزبري ابن عن األثر هذا .١
 أيب حبديث معارض هو كذلك، صالتني صلى ومجعةٌ عيد اجتمع إذا كان وآله وسلم عليه اهللا صلى النيب أن

  .اجلمعة مث العيد أقام وآله وسلم عليه اهللا صلى النيب ألنَّ السابق؛ هريرة
وهو معارض كذلك حبديث أيب عبيد الصريح باختصاص اإلذن بالعوايل وهو حديث صحيح، واألخطر  :قلت

عمر وعثمان وعلي عليهم السالم مع إقرار أهل العلم : من ذلك أنه معارض لفهم وفعل اخللفاء الراشدين الثالثة
ارض رغم تفاوت الفترة الزمنية بني فعل كل واحد منهم وهي طويلة من الصحابة هلم بذلك وعدم وجود املع

  .جداً، فإن القول بعدهم مبا خيالف فعلهم هو فهم غريب جداً، فتدبر ذلك جيداً دى إىل الصواب
 ذاوه العيد بفعل معاً واجلمعة الظهر إسقاط فيه إذ العلماء، إمجاع خيالف فإنه ظاهرِه على محل إذا األثر هذا .٢
 قول وعطاء الزبري ابن عن الباب هذا يف وروي" ):االستذكار( يف الرب عبد ابن قال األمة، علماء من أحد يقلْه مل

 العلماء مجاعة عند فهو كان حال أي وعلى: "أيضاً وقال ،"منهم أحد به يقل ومل األمصار فقهاء أنكره منكر
 واجلمعة الظهر فرض إسقاط وأما" :)اتهد بداية( يف رشد ابن وقال هـ،.ا"به املأخوذ األصل على وليس خطأٌ
  .هـ.ا"جداً األصول عن فخارج العيد صالة ملكان بدله هي اليت
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 ظاهر أمر وهو ذلك يرى من مذهب على الزوال قبل قدمها أنه إال اجلمعة صلى قد الزبري ابن أن والتحقيق .٣
 هلا، أذَّنَ رواية ويف صلَّى، مث اخلطبة وقدم النهار تعاىل حىت اخلروج خرأ أنه ذلك على يدلُّ ومما الروايات، من
 مذهب على العيد عن ا واكتفى بشروطها اجلمعة صلى أنه إىل يشري ذلك وكلُّ "مجعهما" أنه عطاء رواية ويف
 اإلمام النحو هذا على لَهتأو وممن حمتمل، أنه إال ضعيف رأي وهو الزوال قبل اجلمعة تقدمي جواز يرى من

 قبل الصالة تقدمي يرى من مذهب على يحملَ أنْ إال عندي جيوز ال فإنه الزبري ابن صنيع وأما": قال اخلطَّايب
 وإذا ،)االستذكار( يف الرب عبد ابن اإلمام قاله وكذلك ،-)املعبود عون( نقله عنه صاحب -هـ .ا"الزوال

 :يقول وجلَّ عز اهللا ألنَّ والظهر اجلمعة فرض إسقاط ملسلمٍ جيوز فال ذكرنا ما التأويل من اآلثار هذه احتملت
 إِنْ لَكُم خير ذَلكُم الْبيع وذَروا اللَّه ذكْرِ إِلَى فَاسعوا الْجمعة يومِ من للصالة نودي إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا [

 ال وهذا بسنة عيين فرضٍ إسقاط يصح وكيف آخر، حبكمٍ العيد يوم يستثن ومل ،)٩:اجلمعة(]نَ كُنتم تعلَمو
معهود اجتمع إذا": )احمللَّى( يف حزم ابن حممد أبو قال الشرع، يف له يوم يف عيد مجعة لِّيللجمعة مث للعيد ص 
،وال والبد حيص أثر ع، عيدوال فرض اجلمعة... ذلك  خبالفع تطوطُ ال والتطويسق هـ.ا"الفرض.  
وورود هيئات خمتلفة لفعل ابن الزبري يف صالة واحدة ويف وقت واحد يؤدي إىل اضطراب منت احلديث، : قلت

إذ إن ذلك خمالف لصريح العقل، فال جيوز ملسلم إسقاط فرض اجلمعة والظهر بناء عليها؛ ملا علمت من فرضيتها 
وإذا كان الوعيد بأليم العذاب حظَّ  مع وجوب العلم بأن العلماء مراتب واألقوال مراتب، مجاعاً،كتاباً وسنة وإ

من ترك اجلمعة، فكيف مبن ذهب إىل إسقاطها والظهر خمالفاً بذلك الكتاب والسنة واإلمجاع بأحاديث ليس 
  !.منها حديث إال وألهل العلم فيه مطعن

  خامتة
قول من يقول بسقوط اجلمعة أو الظهر أو كليهما عن من صلى العيد ملا مر من  أخي القارئ، قد ظهر لك بطالن

، كل ذلك وفق ما واحد بيان وجوب صالة اجلمعة قرآناً وسنة وإمجاعاً، وكذلك العمل عند اتفاقها والعيد يف يوم
وغريهم، رافعني كل  علماء األمة وفضالؤها من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهريةالصحابة و قرره أكابر

إشكال عن أي أثر قد يلتبس على الناس، مع إنصافنا للمخالف فيما نقله من أحاديث ضعيفة مردودة ال تقبل وال 
يعمل ا هو أصالً، وعدم إنصافه لنا بقوله بسقوط اجلمعة وعدم نقله األدلة من الكتاب والسنة الصحيحة 

فليتق اهللا فيما يقول مل ليس جبيد بل فيه تلبيس وغش وعدم أمانة واإلمجاع املتعارف عليه بشروطه، وهذا منه ع
إن احلكم يدور مع العلة : "، مث إن القاعدة الفقهية تقولوينقل، فإن نقل العلم أمانة وعدم التثبت فيه غدر وخيانة

ة اجلمعة كان بعدم صال وقباء وغريهم من أهل القرى حول املدينة ، وحكم الترخيص ألهل العوايل"وجوداً وعدماً
كما جاء عن السيدة عائشة وسيدنا عبد اهللا بن عمر  لعدم وجود مسجد جامع يؤدون فيه اجلمعة إال يف املدينة

من قرية أو مدينة وصوهلم إليه بالغ املشقة، أما يف أيامنا هذه فال ختلو  ويف، عند البخاري وابن ماجه وابن خزمية
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أصل السعي إىل اجلمعة  ىبقيل حكمه، ووزيعلة الترخيص، و تزولذلك املسجد اجلامع الذي تؤدى فيه اجلمع، وب
 في مسلمٍ كُلِّ علَى واجِب حق اجلمعةُ p :طارق بن شهاب السابق وفيه إال من استثين يف حديث على وجوبه،

ةاعمة إال جعبأَر :عبد رأةٌ أَوِ مملوكام أو بِيص  رِيضم أوi م، وشتان بني من  فاجلمعة تصح منهم وال تصح
 بسقوط من العجيب أن القائلنيتصح منه اجلمعة ومن تصح به، ويف حكمهم املسافر وكذلك العاجز واخلائف، و

لعمري إن وهي سنة مؤكدة عند احملققني، اليت وعن هؤالء اجلمعة عن من صلى العيد ال يقولون بسقوط اجلماعة 
اهللا إىل طريق احلق والصواب، وجنبنا طرق الغي والتباب، إنه على ما يشاء قدير أرشدنا ، ! ذلك يف القياس بديع

  .وباإلجابة جدير

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  .وصلِّ اللهم على سيدنا وموالنا حممد وعلى آل بيته وصحبه الطيبني الطاهرين

  
  طيين كان اهللا له وملشاخيه ووالديه وحملبيه آمنيوكتب أبو الفضل أمحد بن منصور قرطام املالكي احلسيين الفلس

 .رومي ٢٠١٠يوليو  ٢٠املوافق  جريه ١٤٣١شعبان  ٨تونس املرسى، مساء يوم الثالثاء 
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