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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ـــ ـــرَّممــ ــــؤالَا كـثـ ـــُ السـ ـــُه عنْــ ــذه ِ يفُهُ وبحـثـ ِـهــ ِ ـــامَ ــ ــــمِ األ ــــةُ حكـ ــالةِ إقامـ ــــد ِ صـــ ـــوتِ يف ِالعـي  ِالبـيـ

ـــازل ــاكنِواملنـــ ـــ ــــةِ واألمـ ـــلِ يف ،ِ اخلاـصـ ءاتاإل ِّـظــ ــرا ـــ ــــةِجـ زـيـ ــــةِ االحرتا ـــِ للوقاـيـ ــاءْنِ ـمــ ـــ  ِ وـب

ـــ ـــَكوروـن ـــتِا، والـت ـــقْي اقتضـ ـــُ اجلَ تعلـي ــاتِعَمـ ــائرَ وكــــذِ واجلامـعـ ـــِ الصــــلواتَا ـسـ ا َ، ومنهـ

ــــد ُصــــــالة ــأقول. ِالعـيـ ــاهللا - ُفــــ ـــقِوبــــ ــامءَّإن: - ُ التوفيـــ ـــ ــذهِ يف ِ للعلـ ِهــــ ِ ةَ ــأ ـــ ـــــولنيِ املسـ ِ قـ ِ يف ْ

 :ِاجلملة

 َ خشـــيةِّ االحـــرتازيِ املنـــعِّظـــلِ يف اَهـــُ مرشوعيتُ تســـقطِالعيـــد َ صـــالةَّنأ :ُ األولُالقـــول

ــار ــاءِانتشـــ ـــِ الوبـــ ــــىلَالَ فــ ـــوتِ يف َّ تصـ ــاءَ والً أداءَ الِالبـيـ ءً قضـــ ــــوا ـــلً؛ سـ ـــ َ قـيـ َبوجوهبــ ــــىل اِ َ عـ َ

َ بوجوهبـــْوَأ ،)١(ِاألعيــان َ ـعــىل اِ ــنِّْ، أو)٢(ِكفايــةالَ  اَهـــِ إقامتْنَ عـــِ للعجــزَ وذلـــك؛)٣(اَِهتَّي بسـ

َعىل   ِ الرشيعـةُوقاعـدة. اَهـِ إقامتْنِ مِ املنعِا، بسببَ هلُ االجتامعَوُ، وهِا املرشوعةَِهصفتَ

 ُا قـولَ منهـٌ ظـاهرةَ ذلـكُ، وأدلـةِ االسـتطاعةِا وعـدمَهـنَْ عِ بـالعجزُ تسـقطِ الواجبـاتَّأن

ــاىلِاهللا ْفـــاتقوا ا مـــا اســـتطعتم﴿: َ تعـ ْ َُ َ َّْ َ ُ ََ  ِ صـــالةِة إقامـــِ مرشوعيـــةِم بعـــدُوالقـــول. )٤(﴾َّ

ـــِونحو ِالبيـــوتِ يف ِالعيـــد ــاءَ والً أداءَالا َهـ ـــً قضـ ـــولْ ممـــنْ، وهــــمِ احلنفيـــةُ مـــذهبَوُ هـ  ُ يقـ
                                                 

الكية، ورواية عن أمحد) 1(  .ٌوهو الصحيح عند احلنفية، وقول عند ا

 ).٤٢٠/ ٢(اوي اإلنصاف للمرد، )١٨٩/ ٢(، مواهب اجلليل )١٦٦/ ٢(حاشية ابن عابدين : ينظر

الكية والشافعية، واملذهب عند احلنابلة) 2(  .ٌوهو قول عند احلنفية وا

، املجموع )٤٨٢/ ٢(، احلاوي الكبري )١٨٩/ ٢(مواهب اجلليل ، )٢٧٥/ ١(بدائع الصنائع : ينظر

 .)٢٧٢/ ٢(املغني ، )٢/ ٥ (رشح املهذب

الكية، ومذه) 3(  .ب الشافعية، ورواية عن أمحدٌوهو قول عند احلنفية، واملشهور عند ا

 رشح املهذب ، املجموع )١٨٩/ ٢(، مواهب اجلليل )١٧٢/ ١(، جممع األهنر )٣٧/ ٢(املبسوط : ينظر

 ).٤٢٠/ ٢(اإلنصاف للمرداوي ، )٣ - ٢/ ٥(

 ١٦: التغابن)4(
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َ عــىلِالعيــد ِ صــالةِبوجــوب  ْ أنِالعيــد ِ صــالةِ لصــحةَشــرتطونَ يْمُ أهنــَ، وذلــكِاألعيــان َ

َ وصــالهت،ِ اإلمــامَعَ مــَتكــون ضــَوُوهــ. )١(َ ذلــكُقِّ حيقــَ الِالبيــوتِ يف اُ ِجــار عــىل قــول ا ً أ ٍ

ِمن يشرتط لصحة صالة العيـد أداء اكـتامل عـدد أربعـني رجـال كاجلمعـة وهـذا  ِ ِ ًِ َ  ُقـديمَ

 .)٢(ِلة احلنابُ ومذهب،ِ الشافعيةِقول

 َ خـشـيةِّ االحــرتازيِ املـنـعِّـظـلِ يف اـَهـُ مرشوعيتُ تـسـقطَ الِالعـيـد َ صــالةَّنأ :ِ الـثـاينُالـقـول

 ُوالنـاس ،ِ اخلاصـةِ األمـاكنَنِا مـَهِ ونحوِ واملنازلِالبيوتِ يف َّصىلُ تْ بل،ِ الوباءِانتشار

َ عىل َذلكِيف   : ِحالنيَ

 ْنِ مـَ يتمكنـونَ الِ النـاسَ عمـومَّ أنَّ إال،ِالعيـد ُة صـالْمِهِبلـدِ يف ُ تقـامْنَم: َ األوىلُاحلال

ِبيوهتِ يف ًقضاءا َ فيصلوهنِالعيد ِ صالةِشهود َوهب ،ْمِ  .ِ العلمِ أهلُمجاهري َا قالَذِ

ِبلــداهنِ يف ِالعيــد ُ صــالةُ تقــامَ الْنَمــ: ُ الثانيــةُاحلــال َ هلــِ االجــتامعَنِ مــَتمكنــونَ يَال و،ْمِ  ا،َ

َ عىل ْ أقفْمَلَف ِهـذهِ يف ِالبيـوتِ يف ِالعيـد ِ صـالةِإقامـة ِحكمِ يف َ املتقدمنيِ للفقهاءٍّنصَ ِ َ 

َ عـىل واُّنصـ ِ الشـافعيةَفقهـاء َّ أنَّإال؛ ِاحلال  ا،َهـِونحو ِالبيـوتِ يف ُ ترشعِالعيـد َ صـالةَّأنَ

ْ ا ملَذا إَهــُ مرشوعيتُ تســقطَ الِالعيــد َ صــالةَّا فــإنَهــذَعــىل  ًفبنــاء. ٌا ســنةَ هلــَ االجــتامعَّوأن

َصلوهناُي ْا؛ بلَ هلِ االجتامعَنِ مُ الناسِيتمكن  .اَهِ وغريِالبيوتِ يف َ

سُ يْ أنُويمكـــن ــتأ ا َهـــِ ونحوِ واملنـــازلِالبيـــوتِ يف ِالعيـــد ِ صـــالةِء أداِ بصـــحةِ للقـــولَسـ

ــاكنَنِمـــ ــاءَ بـــامِا الظـــرفَهـــذِ يف ِ اخلاصـــةِ األمـ ـــسْنَ عـــَ جـ  ِهِ إقامتـــْنِ ريض اهللا عنـــه مـــٍ أ

                                                 

 ).٢٧٥/ ١(، بدائع الصنائع )٣٩/ ٢(املبسوط : ينظر) 1(

 ).١٥٦ - ١٥٥/ ٥(رشح املمتع ، ال)٦١٢/ ٢(هناية املطلب : ينظر) 2(
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ـــعِ يف ِعيــــدال َصــــالة ـــكنِموضـ ويــــةِ يف ِِه سـ ــربِالزا ـــث؛ِ الــــبرصةَ قــ ــانُ حـي ـــعُ يقــــيمَ كــ  ُ وجيمـ

لي  . )١(ْمِِهب ِّ فيصيلَ عتبةِ أيبَ بنِ اهللاَ عبدُ موالهُ يأمرُّ ثم،ُهَ وولدُهَموا

ـــذلكو ــــنَـكـ سُ يْ أنُ يمكـ ــتأ ــــةَســـ ــاءِ بمرشوعـي ــالةِ قضـــ ــــد ِ ـصــ ــــنِالعـي ـــَ فاتْ ملـ ــــىل ُهـْتـ َ عـ ـــولَ  ِقــ

 اُ فصـالهت،ِ األئمـةَ مـعِاملجـامعِ يف اَ صـالهْنَ بمـْ أقيمـتْ قدِعرية الشِ كونَعَ مِاجلمهور

 .ِ بالقضاءِ القولَنِ مَ أوىلِ األئمةَعَ مًا أداءَِه إقامتْنِن مُّ التمكِ عدمِحالِيف 

ضـا فــإ  ِنَوا ـعـُ عـجـزَّامـ لـِ علـيـهَ يقــدرونَامِا بـَْوَ فــأْمُهُ واسـتطاعتْمُهُ مقــدورَا هــوَ هـذَّنًوأ

 .ِ للصالةِاالجتامع

لُا عدةَ فيهِ فللعلامءِالبيوتِ يف ِالعيد ِ صالةُا صفةَّأم  :ٍ أقوا

ـــول ــــد َ ـصــــالةَّأن: ُ األولُالقــ ــــىل ِالعـي ــــىل َّتصـ َ عـ ــــفتَ ـــتَِهصـ ْا التـــــي رشـعـ ــــةُ ــــىلٍ بخطـب  َّ؛ فتصـ

ــبع ِركعتــــني ـــسَاألوىلِ يف ٍ تكبــــرياتِبســ ـــُ، وخيِالثانيــــةِ يف ٍ ومخـ ـــ. اَهَبعــــد ُبَطـ ــاهر َوُوهـ  ُظــ

سِلعف  َوُ، وهـ)٣(ٍ ومحـادَ وإبـراهيمٍ وعطـاءِ كاحلسـنِ السـلفَنِ مـٌ مجاعـةَ قالِِهوب، )٢(ٍ أ

 .)٤(ِ الشافعيةَ عندٌوجه

َ عىل َّ تصىلِالعيد َ صالةَّأن: ِالثاين ُالقول ْتـي رشعـتَّا الَِهصـفتَ  ِبسـبع ِ ركعتـنيَّ؛ فتصـىلُ

الكيـــة َ عنـــدٌا قـــولَ، وهـــذٍ خطبـــةَ، دونِالثانيـــةِ يف  ومخـــسَاألوىلِ يف ٍتكبـــريات  َوُ وهـــ،ِا

 .)٥(ِ واحلنابلةِ الشافعيةُمذهب

                                                 

 ).٥٨٠٣(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) 1(

 ).٥٨٠٣(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) 2(

 ). ٥٨٠٩(، )٥٨٠٨(، )٥٨٠٧(، )٥٨٠٢(مصنف ابن أيب شيبة : ينظر) 3(

 ).٢٦/ ٥(املجموع رشح املهذب : ينظر) 4(

، )٢٦/ ٥(، املجموع رشح املهذب )١٩٧ /٢(، مواهب اجلليل )٢٣٠/ ١(بداية املجتهد : ينظر) 5(

 ).٤٣٣/ ٢(، اإلنصاف )٢٩٠/ ٢(املغني 
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ـــول ـــث ُالقـــ ــــد َ صــــــالةَّأن: ُالثالـــ ــــىلِالعيــ ـــا َّ تصــ ـــ .ًأربعـــ ـــول َوُوهـــ ـــٌمنقـــ ــــىل ْنَ عـــ  ُ حيــــــث)١(ٍّعــ

َ يصـيلْ أنُهَ وأمرِ الناسِ بضعفة يصيلْنَ مَاستخلف  ٍ مسـعودُابـن َ قـالَكـذلك و،اً أربعـِّ

ــيم ـــ ـــَ فاتْنَفـــ ــــ ــــد ُهْتـ ـــ ـــ)٢(ُالعيـ ــــ ــالاَذ، وهبـ ـــ ـــَ قـــ ــــ ـــٌة مجاعـ ــــ ـــلفَنِ مـ ــــ ـــعبيِ السـ ـــ ــــــحاكِّ كالشــ  ِ والضــ

 .)٤(ِ احلنابلةَ عندٌ قولَوُ وه.)٣(ِّوالثوري

َ عــىل ُ القيــاسِ ـهـؤالءِهِ ـبـَّا احــتجَّوـممـ َا ـهبـَهِ لـشـبهِاجلمعــةَ  َّ فــإن؛ٍ ســديدُ ـغـريٌا قيــاسَذَا، وـهـِ

 .)٥(ً قضاءَ الً أداءُ الظهر:اَهنَْ عَ عجزْ أوُ اجلمعةُهْتَ فاتْنَ مَفرض

ِهــذهِ يف اَمــ ُا جممــلَهــذ ِ ةَ  ِ الصــوابَ إىلَقــرباأل َّأن ِ يلُظهــرَي يِذَّوالــ ،ٍ أقــوالْنِ مــِ املســأ

 ِ الـتمكنِ عـدمِحـالِ يف ِ اخلاصـةِ واألمـاكنِ واملنـازلِالبيـوتِ يف ِالعيـد ِ صالةُمرشوعية

ءاتِألجل ِ االجتامعَنِم زيةِ اإلجرا  ُصـالة َّتصـىلف؛ ِ الوباءِ انتشارِنِ مِ للوقايةِ االحرتا

َ عــىل ِركعتــني ِالبيــوتِ يف ِالعيــد د وأ ًمجاعــة ،اًجهــر ِا الزوائــدِبتكبرياهتــا َِهصــفتَ  )٦(ىَفــرا

 .ُ أعلمُ، واهللاٍ خطبةِ غريْنِم

 

  

                                                 

 ).٥٨١٦(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) 1(

 ).٥٨٠٠(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) 2(

 ).٢٨٩/ ٢(، املغني )٥٨٠٥(، )٥٨٠١(مصنف ابن أيب شيبة : ينظر) 3(

 ).٤٣٣/ ٢(، اإلنصاف )٢٨٩/ ٢(، املغني )٢٣٠/ ١(بداية املجتهد : ينظر) 4(

 ).٢٣١/ ١(بداية املجتهد : ينظر) 5(

قيل أليب . وهو خمري، إن شاء صالها وحده، وإن شاء يف مجاعة): "٢٩٠/ ٢(قال ابن قدامة يف املغني ) 6(

ن يصيل؟ قال: عبد اهللا  ".إن شاء مىض إىل املصىل، وإن شاء حيث شاء: أ


