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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمدهلل والصبلة والسبلم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله.

 أما بعد..

من جائحة فايروس كورونا ادلستجد،  أمجعفبل خيفى على أحد ما ُمٍت بو العامل 
ومنع  ،والذي استدعى إغبلق ادلساجد وفرض احلظر الكلي يف كثَت من البلدان

الناس من اخلروج من بيوهتا، شلا أدى إىل عدم سبكن الناس من أداء صبلة العيد كما 
فكثرت أسئلة الناس عن صبلهتم يف البيوت  ،ُتؤدى كل سنة يف ادلصليات وادلساجد

اجلائحة أكتب حبثًا أكادديًيا مطواًل عن وقد كنُت منذ بداية ى أو مجاعات، فراد
ها، أن أستلّ  فأحببتُ ىذه ادلسألة من ضمن مباحثو،  تشيء من نوازذلا، وكان

 يجانأُ و الفقهاء  يف كبلمِ  وقد أمضيُت أياًما أُنّقب وأنشرىا رغبًة يف الفائدة،
 أسأل اهلل أن جيعل فيو النفع.ف، لأسدلا هذى يف اثً حب، ملعلا لىأ تاحفَ صَ 

وجدوا ما من مشاخيي العلماء وأخواين طلبة العلم تصويب ىذا اجلمع إذا  وألتمس
 .والثناء العاطر اجلميل اجلزيل ، وذلم مٍت الشكريستدعي التصويب

 وكتبو فقَت عفو ربو

 
 ىـ ٔٗٗٔمن رمضان  ٕٙ ءاثبلثلا مو ي ةحيبـص - تيو كلا

Mutlaq09@gmail.com 
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 الحكم التكليفي لصالة العيد.المطلب األول: 

 اختلف الفقهاء يف احلكم التكليفي لصبلة العيد على ثبلثة أقوال:

 ورواية عن (1)وىذا مذىب الحنفية، على األعيان القول األول: أنها واجبة ،
 .(3)تقي الدين ابن تيمية شيخ اإلسالماختارىا ، (2)اإلمام أحمد

 كما األمصار أىل على العيدين صبلة "وذبب:  -رمحو اهلل–قال اإلمام الكاساين 
 (ٗ)اجلمعة" ذبب

 .(٘)شيخنا" عُت، اختاره فرض: وعنو : " –رمحو اهلل  –قال اإلمام ابن مفلح 

 

 

 

                                                           
(، واذلداية يف ٘ٙٔ/ ٔ(، وربفة الفقهاء، للسمرقندي )ٖٚ/ ٕادلبسوط للسرخسي )  ( ٔ) 

 (.ٗٛ/ ٔشرح بداية ادلبتدي، للمرغيناين )
معرفة الراجح من  اإلنصاف يف (، ٖٕٔ/ ٕكشي على سلتصر اخلرقي )شرح الزر   ( ٕ) 

 .( ٜٜٔ/  ٖالفروع، البن مفلح ) و (، ٖٚٔ/ ٘) اخلبلف، للمرداوي
ي األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسبلم ابن تيمية ، البن اللحام البعل ( ٖ) 
 ( ٔٙٔ/  ٖٕ، وانظر: رلموع الفتاوى )  ( ٖٕٔص )
 (ٕ٘ٚ/ ٔبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين )  ( ٗ) 
 .( ٜٜٔ/  ٖمفلح )  الفروع، البن  ( ٘) 
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 (2)والمالكية (1)وىذا مذىب الشافعية، القول الثاني: أنها سنة مؤكدة ،
 .(4)، وقول عند الحنفية اختاره السرخسي(3)أحمد اإلمام ورواية عن

 (٘)مؤكدة " سنة عندنا : " ىو -رمحو اهلل– ادلالكي قال اإلمام القرايف

 .(ٙ)سنة" العيدين : "صبلة -رمحو اهلل– الشافعي وقال اإلمام الشَتازي

 معامل من ولكنها سنة، أهنا " واألظهر -رمحو اهلل– احلنفي وقال اإلمام السرخسي
 .(ٚ)ضبللة" وتركها ىدى أخذىا الدين

 

 

 

                                                           
(، وأسٌت ادلطالب ٕٛٗ/ ٕ(، احلاوي الكبَت، للماوردي ) ٕ/  ٘اجملموع ، للنووي )   (ٔ)

 (.ٜٕٚ/ ٔيف شرح روض الطالب، لؤلنصاري )
(، واإلشراف على  ٕٛٔ/  ٔالكايف يف الفقو على مذىب أىل ادلدينة، البن عبدالرب )   (ٕ)

/ ٔ(، والشرح الكبَت، للدردير ) ٕٖٗ/  ٔ نكت مسائل اخلبلف، للقاضي عبدالوىاب )
ٖٜٙ.) 

(، واإلنصاف يف معرفة الراجح من ٖٕٔ/ ٕشرح الزركشي على سلتصر اخلرقي )  (ٖ)
 .( ٜٜٔ/  ٖ(، والفروع، البن مفلح ) ٖٚٔ/ ٘اخلبلف، للمرداوي )

 (ٖٚ/ ٕادلبسوط، للسرخسي )  (ٗ)
 (ٚٔٗ/ ٕالذخَتة، للقرايف )  (٘)
 (ٕٕٔ/ ٔاإلمام الشافعي، للشَتازي ) ادلهذب يف فقة  (ٙ)
 (ٖٚ/ ٕادلبسوط، للسرخسي )  (ٚ)
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  وقول عند (1)وىذا مذىب الحنابلة، الثالث: أنها فرض كفايةالقول ،
 .(2)الشافعية اختاره أبو سعيد االصطخري

  ألنو( كفاية فرض العيدين، صبلة) : " -رمحو اهلل–قال اإلمام منصور البهويت 
 .(ٖ)مات" حىت عليهما واظب

 من أهنا إىل اإلصطخري سعيد أبو :"ذىب -رمحو اهلل–قال اإلمام ادلاوردي و 
 .(ٗ)الكفايات" فروض

 ولعل ىذا أقرب األقوال.

 يف وجوهبا على ولنا، بقولو: " اإلمام موفق الدين ابن قدامة أدلة ىذاوقد اختصر 
 اجلملة:

 يقتضي واألمر [ٕ: الكوثر] {وانحر لربك فصل} بقولو هبا، تعاىل اهلل أمر .ٔ
 الوجوب.

 . الوجوب دليل وىذا فعلها، على  النيب ومداومة .ٕ
 كاجلمعة. واجبة فكانت الظاىرة، الدين أعبلم من وألهنا .ٖ

                                                           
/ ٔ(، وشرح منتهى اإلرادات، للبهويت )ٖٕٔ/ ٕشرح الزركشي على سلتصر اخلرقي )  (ٔ)

 (ٓٙٔ(، والروض ادلربع شرح زاد ادلستقنع، للبهويت )ص ٕٖٗ
 (. ٕ/  ٘(، واجملموع، للنووي ) ٕٛٗ/ ٕاحلاوي الكبَت، للماوردي )  (ٕ)
 (ٕٖٗ/ ٔشرح منتهى اإلرادات، للبهويت )  (ٖ)
 (.ٕٛٗ/ ٕاحلاوي الكبَت، للماوردي )  (ٗ)
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 القتال أن حيققو السنن، كسائر تاركيها، قتال جيب مل ذبب مل لو وألهنا  .ٗ
 . (ٔ)والضرب" كالقتل مندوب تارك إىل تتوجو ال عقوبة

 فلم األذان، ذلا يشرع ال أهنا األعيان على ذبب ال أهنا على وقال قبل ذلك : "ولنا،
 لوجبت األعيان على وجبت لو اجلنازة .. وألهنا كصبلة األعيان، على ذبب

 (ٕ)كاجلمعة" استماعها ووجب خطبتها،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( ٕٕٚ/  ٕادلغٍت، البن قدامة )   (ٔ)
 ( ٕٕٚ/  ٕادلغٍت، البن قدامة )   (ٕ)
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 .لعيد في البيوت في حال الحظر الكليالمطلب الثاني: حكم صالة ا

 تنقسم الببلد اليت ُيطبق فيها احلظر الكلي ومنع التجول إىل قسمُت:

 .العيد صالة   اإلمام فيها ي قيم بالدالقسم األول: 
 .مثال( المكرمة مكة) في مظنون ىو كما

 

 ألن الفقهاء قد نصوا على حكمها. ال تُعترب ادلسألة من النوازل، ففي ىذه الببلد

 يف حكم من فاتتو صبلة العيد على أقوال: وقد اختلف العلماءُ 

o  (1)وىذا مذىب الحنفية، ي شرع لو أن يقضيهاالقول األول: أنو ال. 

 العيد صبلة فاتتو من على شيء وال : " -رمحو اهلل– احلنفي قال اإلمام السرخسي
 اإلمام، مع يصلي كما وحده يصلي: - عنو اهلل رضي - الشافعي وقال اإلمام مع

 وما  اهلل رسول بفعل إال قربة عرفت ما الصفة هبذه فالصبلة صحيح غَت وىذا
 .(ٕ)خلف" ذلا فليس فاتت وإذا الصفة بتلك إال أداؤىا جيوز وال باجلماعة إال فعلها

 يقضها مل اإلمام مع العيد صبلة فاتتو ومن : "-رمحو اهلل–وقال اإلمام ادلرغيناين 
 (ٖ)بادلنفرد" تتم ال بشرائط إال قربة تعرف مل الصفة هبذه الصبلة ألن

                                                           
(، ٘ٛ/ ٔ) اذلداية يف شرح بداية ادلبتدي، للمرغيناينو  (،ٜٖ/ ٕادلبسوط، للسرخسي )  (ٔ)

 (ٛٚ/ ٕوالعناية شرح اذلداية، للبابريت )
 (.ٜٖ/ ٕادلبسوط، للسرخسي )  (ٕ)
 (٘ٛ/ ٔاذلداية يف شرح بداية ادلبتدي، للمرغيناين )  (ٖ)
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  .صالة بدلها كصالة الضحىب اإلتيانولكنهم نصوا على جواز 

 أرأيت :" -رمحهما اهلل –مام أبا حنيفة شيخو اإلفقد سأل اإلمام زلمد بن احلسن 
 مل شاء وإن فعل شاء إن فقال: " شيئا؟"  يصلي أن عليو ىل العيد يفوتو الرجل
 شاء وإن ركعات أربع شاء إن "قال يصلي؟" أن أراد إن يصلي فكم فقال: : يفعل"

 (ٔ)ركعتُت"

 كصبلة أربعا شاء وإن شاء، إن ركعتُت صلى أحب إن وقال السرخسي: "ولكنو
 (ٕ)" الضحى

 ال صبلة ىي موجًها ىذه ادلسألة: "وعندنا -رمحو اهلل  –وقال أكمل الدين البابريت 
 عن عجز فاتت فإذا والسلطان، اجلماعة من سلصوصة بشرائط إال إقامتها ذبوز

 قبل الضحى صبلة كرهتُ  وذلذا الضحى صبلة مقام قائمة ىي: قيل فإن قضائها،
 إىل يصَت فإنو فاتت إذا كاجلمعة األصل إىل يصَت عنها عجز فإذا العيد صبلة
 ىو أصل إىل األمر عاد عجز إذا ألنو يضرنا ال ذلك سلمنا إن بأنا :أجيب ،الظهر
 ىو أصل إىل عاد عجز إذا اجلمعة ويف فيتخَت، واجبة غَت وىي الضحى صبلة
 .(ٖ)أداؤه" فيلزمو فرض

                                                           
 (ٖ٘ٚ/ ٔكتاب األصل، للشيباين )   (ٔ)
 (،ٜٖ/ ٕادلبسوط، للسرخسي )  (ٕ)
 (ٛٚ/ ٕالعناية شرح اذلداية، للبابريت )  (ٖ)
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o وىذا مذىب  ،القول الثاني: ي شرع لمن فاتتو صالة العيد أن يقضيها
 .(3)والحنابلة (2)والشافعية (1)جمهور أىل العلم من المالكية

: "أمجعت الصحابة يف  -رمحو اهلل  – احلنبلي بل قال القاضي أبو يعلى الفراء
 .(ٗ)اختلفوا يف كيفية القضاء" اجلملة على أن صبلة العيد تُقضى إذا فاتت، وإمنا

 مع فعلها ديكنو دلن أي عُت؛ : " فقوذلم: سنة -رمحو اهلل –قال الصاوي ادلالكي 
 .(٘)للزوال" فتندب غَته أو لعذر فاتتو اإلمام، فإن

 .(ٙ)شاء" مىت قضاؤىا : "ويشرع -رمحو اهلل  – الشافعي وقال الشمس الرملي

 مثل ىذه الجائحة.وىذا ىو القول المختار ال سيما في 

 خّلصها كثَتة، أقوال على الفائتة العيد صالة قضاء صفة يف العلماء اختلفوقد 
 مع العيد صبلة تفوتو فيمن واختلفوا: "فقال - اهلل رمحو – رشد ابن الوليد أبو

 : اإلمام
                                                           

(، وبلغة ٕ٘ٙ/ ٔ(، والكايف يف فقو أىل ادلدينة، البن عبدالرب )ٕٙٗ/ ٔ)ادلدونة   (ٔ)
 (.ٖٔ٘/ ٔالسالك ألقرب ادلسالك، للصاوي )

(، هناية احملتاج  ٕٙ/  ٘(، اجملموع، للنووي ) ٕ٘ٚ -ٕٗٚ/ ٔكتاب األم، للشافعي ) (ٕ)
 (.ٔٓٗ/ ٕإىل شرح ادلنهاج، للرملي )

 ٖ(، وادلغٍت ، للموفق ابن قدامة )  ٛٓٔ/  ٔشرح سلتصر اخلرقي، للقاضي أيب يعلى )  (ٖ)
 (.ٜٜٔ/ ٖ(، والفروع، البن مفلح ) ٕٗٛ/ 

 (. ٛٓٔ/  ٔشرح سلتصر اخلرقي، للقاضي أيب يعلى )   (ٗ)
 (ٖٔ٘/ ٔبلغة السالك ألقرب ادلسالك، للصاوي )  (٘)
 (.ٔٓٗ/ ٕملي )هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج، للر   (ٙ)
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 . مسعود ابن عن مروي وىو والثوري، أمحد قال وبو ،أربًعا يصلي: قوم فقال

 وجيهر تكبَته حنو فيهما يكرب ركعتُت اإلمام صالة صفة على يقضيها بل: قوم وقال
 . ثور وأبو الشافعي قال وبو كجهره،

 .العيد تكبيرة يكبر وال فيهما يجهر ال فقط ركعتين بل: قوم وقال

 غير في صلى وإن ركعتين، صلى المصلى في اإلمام صلى إن :قوم وقال
 . ٔركعات أربع صلى المصلى

 عنو ادلنذر ابن وحكى وأصحابو، مالك قول وىو ،أصال عليو قضاء ال: قوم وقال
 .اىـ ٕ"الشافعي قول مثل

واسع إن شاء اهلل، ولكن األقرب أن يصليها على  ولعل األمر يف صفة القضاء
 بدون خطبة، لوجود خطبة يف البلد. مع التكبَتات الزوائد صفتها ركعتُت

 

 

 

 
                                                           

 ( إلسحاق  ٛٚٔ/  ٕقلت: ونسبو ابن ادلنذر يف اإلشراف ) ٔ
  (ٖٕٓ/ ٔاية ادلقتصد، البن رشد )بداية اجملتهد وهن ٕ

 (، وشرح السنة، للبغوي ٛٚٔ/  ٕوانظر: اإلشراف على مذاىب العلماء، البن ادلنذر ) 
 (ٙٚ/ ٜ(، وفتح الباري، البن رجب ) ٕ٘ٛ/  ٖ(، وادلغٍت، البن قدامة ) ٕٖٔ/ ٗ)
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  .العيد صالة اإلمام فيها ي قيم ال بالدالقسم الثاني: 
 .المسلمين بالد من وكثير مثاًل ( الكويت دولة) في مظنون ىو كما

 

تعطيل صبلة  بيان األحكام ادلًتتبة علىألىل العلم يف  وقد حبثُت عن كبلم صريحٍ 
، فلعل ىذا اخلطب اجللل حيصل ألول مرة يف (ٔ)العيد بالكلية يف بلد ما فلم أجد

 نسأل اهلل العفو والعافية.ف ،التاريخ

ما حبثنا يف كبلم الفقهاء عن أقرب صورة ديكن أن تُلحق هبا ىذه النازلة سنجد  وإذا
 أهنا ال زبرج عن إحدى الصور التالية:

 صبلة العيد الفائتة. قضاءِ صورة  .ٔ
 رى الصغَتة.أىل القُ  صبلةِ صورة  .ٕ
أو من ال ذبب  ،أصالة غَت ادلخاطبُت باخلروج لصبلة العيد صورة صبلةِ  .ٖ

 عليهم )عند القائلُت بوجوهبا(، كالنساء وادلسافرين وحنوىم.
                                                           

 (ٕٖٗ/ ٔيف شرح منتهى اإلرادات ) –رمحو اهلل  –قال الشيخ منصور البهويت  (ٔ)
")صلوا( العيد )من الغد قضاء( مطلقا دلا روى أبو عمَت بن أنس.. )وكذا لو مضى أيام( ومل 

/  ٖ، وكذا يف كشاف القناع ) ا لفتنٍة وحنوىا أو أخروىا ببل عذر"يعلموا بالعيد، أو مل يصلو 
ها هَ وجّ  دقو تنطبق على نازلتنا ىذه،  دق اهنأ ىلإ يحو ي( وغَتمها. وظاىر ىذه العبارة  ٜٖ٘

ولو: و"كذا لو مضى ق( بٕٓ٘/ ٔو على منتهى اإلرادات )يف حاشيت  -رمحو اهلل – اخللويت
علموا، فإن كان علمهم يف النهار صلوا من ، مث يعني: ولم يتحققوا فيها دخول العيدأيام، 

حُت علموا، وإال صلوا من الغد قضاء، ويظهر حينئٍذ سر قولو "وكذا" ويرتفع اإلشكاالن 
 مجيًعا".
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 لسبيُت:، ففيو نظر قضاء صبلة العيد الفائتةصورة بأما إحلاقها  - 

 عن األداء، فإن مل يوجد األداء فبل قضاء. : أن القضاء فرعٌ األول

ن ِمن الفقهاء من فّرق يف أنو ال يصح قياس األداء على القضاء، أل: الثاني
األحكام بُت أداء صبلة العيد وبُت قضائها، كاحلنابلة الذي اشًتطوا ألداء صبلة 

 فافًتقا. العيد االستيطان والعدد، بينما مل يشًتطوا ذلك يف القضاء

فمحتمل على اعتبار أن البيوت اآلن يف ظل  إحلاقها بأىل القرى الصغَتةأما  -
ال خيلو  لكنو احتمال بعيد حكم ادلنفصلة عن بعضها، احلظر الكلي أصبحت يف

 من تكّلف.

إحلاق ىذه النازلة بصبلة غَت ادلخاطبُت باخلروج ذلا أصالة أو من ولعل األقرب  -
 ال ذبب عليهم )عند القائلُت بوجوهبا(، كالنساء وادلسافرين وحنوىم.

يف كبل الصورتُت ادلسلم  أنّ ، و ال قضاء أداءما وذلك لتشابو الصورتُت يف أن كليه
 ره.ذْ لعُ  ديعلا ةبلصل غَت سلاطب باخلروج

مبنية على اشًتاط العدد واالستيطان كما قال   العيد بالنسبة ذلؤالء صبلةِ  وحكمُ 
 بيوهتن يف النساء : " ادلسألة الثانية: صبلة -رمحو اهلل  –اإلمام ابن رجب احلنبلي 

 ذلا يشًتط ىل: العيد صبلة أن على مبٍت وحنوه، وىذا ادلريض وكذلك ادلصر، يف
 ال؟ أم اإلمام، وإذن واالستيطان العدد

 ،وجهها على بيتها يف العيد صبلة تصلي أن للمرأة جوز ذلك يشًتط ال: قال فمن
 يصلي كما يصلي أن بيتو، يف زبلف من لكل ذلك جييز بل ادلريض، وكذلك
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 يقولو كما سنة، العيدين صبلة أن ذلك مع يقول كان إن سيما وال اإلمام،
 الشمس طلعت فإذا: - األضحى يدركو ادلسافر يف - احلسن وقال، وغَته الشافعي

 .شاء إن ويضحي ركعتُت، صلى

 صبلة يصلي أن بيتو يف زبلف دلن يرى فبل اإلمام، وإذن العدد ذلا يشًتط من وأما
 .سبق ما على ،- أربًعا أو- تكبَت بغَت ركعتُت يصلي بل وجهها، على العيد

 .أربًعا بيوهتن يف يصلُت: - النساء يف- وإسحاق الثوري قال

 .(ٔ)تقدم" كما حبال، التقضى: وأصحابو حنيفة أيب وعند

 وبناء على ذلك يكون حكم الصبلة يف البيوت على صفتها ادلعروفة على قولُت:

o   وىذا فتها المعروفةالقول األول: ت شرع صالة العيد في البيوت على ص ،
 .(4)، ورواية عن اإلمام أحمد(3)والشافعية ،(2)مذىب المالكية

                                                           
 (ٔٛ/ ٜفتح الباري، البن رجب ) (ٔ)
/ ٔالنوادر والزيادات على ما يف ادلدونة من غَتىا من األمهات، البن أيب زيد القَتواين ) (ٕ)

 (ٕٚٙ/ ٕالتبصرة، للخمي ) و(، ٜٛٗ
(، والبيان يف ٕ٘ٔ/ ٛ(، و سلتصر ادلزين )ٕ٘ٚ -ٕٗٚ/ ٔكتاب األم، للشافعي )  (ٖ)

(، وكفاية األخيار يف حل غاية االختصار، ٜٗٙ/ ٕمذىب اإلمام الشافعي، للعمراين )
 (ٜٗٔللحصٍت )ص 

(، والكايف يف فقو ٔٙٔ/ ٔ(، واحملرر ، للمجد ابن تيمية )ٜٜٔ/ ٖالفروع، البن مفلح ) (ٗ)
 (ٜٖٖ/ ٔاإلمام أمحد، للموفق ابن قدامة )
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 وإمنا: قال مالك، عن أشهب، روى اْلُعْتِبيَّة، جاء يف كتاب النوادر والزيادات: "ومن
 شاء وإن: اْلَقاِسمِ  اْبن عن عيسى، قال اجلمعة، تلزمو من العيدين صبلة يف جُيَمِّعُ 

 خطب وإن عليهم، خطبة ال ولكن فعلوا، بإمام ُيَصّلومها أن اجلمعة تلزمهم ال من
 .(ٔ)"ومجاعة خبطبة العيدين ُيَصّلوا أن فعليهم عليهم، وىي اجلمعة تركوا ولو فحسن،

 ابن كتاب يف ادلاجشون وابن مطّرف : "وقال -رمحو اهلل  –ادلالكي  قال اللخمي
 عقل ومن وادلسافرين، والعبيد، النساء، ادلسلمُت جلميع سنة العيدين صبلة: حبيب
 مل وإن شاؤوا وحيث بيوهتم يف يصلوىا أن ىؤالء ويلزم الصبيان، من الصبلة

 .(ٕ)مجاعة" يف يشهدوىا

 حضور ترك يف ألحد أرخص "وال:  - تعاىل اهلل رمحو - الشافعي وقال اإلمام
 ال اليت بالبادية والكسوف العيدان ُيصلى أن إيل وأحب اجلمعة، تلزمو شلن العيدين

 وال فرض، بإحالة ليس ألنو مكانو يف والعبد بيتها، يف ادلرأة وتصليها فيها، مجعة
 .(ٖ)تركها" ألحدٍ  ُأحب

 وادلسافر بيتو يف ادلنفرد العيدين ويصلي: " اهلل رمحو الشافعي عن اإلمام ادلزين ونقل
 (ٗ)" وادلرأة والعبد

                                                           
/ ٔالنوادر والزيادات على ما يف ادلدونة من غَتىا من األمهات، البن أيب زيد القَتواين ) (ٔ)

ٜٗٛ) 
 (ٕٚٙ/ ٕالتبصرة، للخمي ) (ٕ)
 (ٕ٘ٚ -ٕٗٚ/ ٔكتاب األم، للشافعي )   (ٖ)
 (ٕ٘ٔ/ٛسلتصر ادلزين )  (ٗ)
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 احلر فيها فاستوى نفل، صبلة ألهنا واحٍد؛ لكل فعلها جيوز وقال العمراين: "
 .(ٔ)النوافل " وسائر االستسقاء، كصبلة وادلسافر، واحلاضر وادلرأة، والرجل والعبد،

 والعبد وادلسافر، ادلنفرد يصليها : "والثانية،  -رمحو اهلل  –وقال ادلوفق ابن قدامة 
 شرطها من ليس ألنو والشافعي، احلسن قول حال، وىذا كل على والنساء،

 .(ٕ)كالنوافل " اجلماعة، شرطها من يكن فلم االستيطان

 لصحتها يشًتط وال :"أيًضا -رمحو اهلل  –وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة 
 .(ٖ)" العدد وال االستيطان،

عن ىذه الرواية : "  –رمحو اهلل  –وقال اإلمام شهاب الدين الُعسكري احلنبلي 
 (ٗ)وعنو: ال، جزم بو يف الكايف وابن سبيم وغَتمها، ولعلو أظهر"

 

 

 

 

                                                           
 (ٜٗٙ/ ٕالبيان يف مذىب اإلمام الشافعي، للعمراين )  (ٔ)
 ( ٕٚٛ/  ٖادلغٍت، للموفق ابن قدامة )   (ٕ)
 (ٜٖٖ/ ٔالكايف يف فقو اإلمام أمحد، للموفق ابن قدامة ) (ٖ)
 ( ٜٓٗ/  ٔادلنهج الصحيح ، للعسكري )  ٗ
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o  :وىذا ال ت شرع صالتها في البيوت على صفتها المعروفةالقول الثاني ،
 .(2)، والمعتمد عند الحنابلة(1)مذىب الحنفية

أما عند احلنفية فبل تصلى صبلة العيد يف البيوت، ألن من شرطها إذن اإلمام  
 كصبلة اجلمعة.

 صبلة يف ذكرنا دلا عندنا فشرط اإلمام : "أما –رمحو اهلل  –قال اإلمام الكاساين 
 .(ٖ)اجلمعة"

شًتط لصحة أدائها العدد، وىو أربعون رجبًل من فيُ يف ادلعتمد احلنابلة عند وأما 
 أىل وجوب اجلمعة، فإن ُوجدوا صّحت صبلة العيد.

 دخول: العيدين صبلة أي( شروطها ومن) :" -رمحو اهلل  –قال اإلمام البهويت 
 وعدد) يصلو ومل اعيدً  حجو يف وافق  ألنو( واستيطان) ادلؤقتات كسائر( وقت)

 .(ٗ)أشبهتها" راتبة خطبة ذات ألهنا اجلمعة، تقام حيث إال تقام فبل( اجلمعة

 

                                                           
(، و حاشية ابن عابدين ٕ٘ٚ/ ٔ) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين (ٔ)
(ٕ/ٔٚ٘) 
(، ٕٖ٘/ ٔ( ، وشرح منتهى اإلرادات، للبهويت ) ٕٚٛ/  ٖادلغٍت، للموفق ابن قدامة )  (ٕ)

 (ٕٙٔ(، والروض ادلربع شرح زاد ادلستقنع، للبهويت )ص ٜٜٔ/ ٖوالفروع، البن مفلح )
 (ٕ٘ٚ/ ٔبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين ) (ٖ)
 (ٕٖ٘/ ٔرح منتهى اإلرادات، للبهويت )ش (ٗ)
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ن ىذه نازلة مل يسبق ، فإوأحرى القولين باألخذ في نازلتنا ىذه ىو القول األول
– البلد، اليت ىي تعطيل صبلة العيد يفواألخذ بالقول الثاين مآلو إىل حصوذلا، 

 جيتمعون والناس اإلسبلم شعائر أعظم من" : -كما قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية 
رمحو  –وقال اإلمام ابن دقيق العيد  (ٔ)"التكبَت  فيها شرع وقد اجلمعة من أعظم ذلا

 هبا تواتر وقد. شرعا ادلطلوبة الشعائر من العيدين صبلة أن يف خبلف ال: " -اهلل 
 .(ٕ) "اآلحاد أخبار عن ويغٍت. العذر يقطع الذي النقل

 :نالو ق في البيوت اهئادأ ةفص يفو 

، بالتكبَتات فتها الكاملةعلى صِ  ركعتُت أن ُتصلى صبلة العيد يف البيوت :األول
أو شاء أىل البيت أن يصلوىا  مل يوجد من حيسن اخلطبة فإنالزوائد مع اخلطبة، 

 ركعتُت بالتكبَتات الزوائد بدون خطبة فبل حرج يف ذلك.

 .ةبطخ الو  دئاو ز  تاَت بكت نو دب: ُتصلى أربع ركعات، الثاني

 كم ، ادلسجد يف يصلون القوميف مصنفو يف باب "  شيبة أيب ابن وذلك دلا روى
 الناس ضعفة من ضعفة إن:  طالب أيب بن لعلي قيل:  قال ، حنش عن" ؟ يصلون

                                                           
 (ٔٙٔ/ ٖٕرلموع الفتاوى ) ٔ
 (ٖٓٗ/ ٔ)، البن دقيق العيد األحكام عمدة شرح األحكام إحكام(ٕ)

فإن قيل: قد ُعطّلت صبلة اجلمعة، وىي فرض باإلمجاع، فلماذا ال تُعطل صبلة العيد ؟ 
 فاجلواب أن يقال: الفرق من وجهُت:

ال تصح يف البيت ألقل من أربعُت رجبًل على أي مذىب من األول: أن صبلة اجلمعة 
 ادلذاىب، خببلف صبلة العيد اليت ذىب إىل صحتها يف البيوت مذاىب معتربة.
 الثاين: أن صبلة اجلمعة ُيصلى بدذلا صبلة الظهر، أما صبلة العيد فبل بدل ذلا.
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 ركعتُت ؛ ركعات أربع بالناس يصلي رجبل فأمر ،اجلبانة إىل اخلروج يستطيعون ال
 .(ٔ)"اجلبانة إىل خروجهم دلكان وركعتُت ، للعيد

 من وأما: "حيث قال - اهلل رمحو - تيمية ابن اإلسبلم شيخ واختار ىذه الصفة
 اخلروج، ديكنو ال فهذا العيد، يصلي وعادتو زلبوًسا، أو مريًضا العيد يوم كان

 ويصلون وفرادى، مجاعة فيصلون هبم، يصلي نْ مَ  ي  لِ عَ  استخلف الذين دبنزلة فهؤالء
 إقامة، وال أذان وال بالقراءة، جهر وال تكبَت، ببل اجلمعة، يوم يصلون كما أربًعا
 (ٕ)"عنو ادلبدل يف يكون فبل وإقامة، أذان لو ليس العيد ألن

 :يتآلل كلذو ، األظهرالصفة األولى ىي لكن 

أنو أمرىم أن  ، فقد وردعن علي رضي اهلل عنو أنو قد اختلفت الرواية .ٔ
 بضعفة يصلي رجبل أمر عليا أن إسحاق أيب عنيصلوا ركعتُت ال أربًعا، ف

 .(ٗ)، ورواه عنو كذلك عبدالرمحن ابن أيب ليلىٖركعتُت ادلسجد يف الناس
 اخلبلف اخلليفة صبلة صفة ويف لذلك قال ابن مفلح يف الفروع : "

 (٘)"علي خليفة صبلة صفة يف الرواية الختبلف

                                                           
والبيهقي يف السنن الكربى (،  ٗٙٛ٘رقم :  -ٖٕٚ/  ٗصنف ) رواه ابن أيب شيبة يف ادل ٔ

 (ٖ  /ٖٔٓ ) 
 ٕٛٔ/ ٕٗرلموع الفتاوى  ٕ
 (. ٘ٙٛ٘رقم :  -ٖٕٛ/  ٗصنف ) رواه ابن أيب شيبة يف ادل ٖ
 (. ٛٙٛ٘و  ٚٙٛ٘رقم :  -ٖٕٛ/  ٗصنف ) رواه ابن أيب شيبة يف ادل ٗ
 (ٜٕٓ/ ٖالفروع ، البن مفلح ) ٘
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 مفصولتُت العيد ركعيت مث ادلسجد ربية ركعيت أراد يكون أن حيتملأنو  .ٕ
 –كما جاء مصرًحا يف الرواية السابقة، كما قال اإلمام البيهقي   عنهما

 ربية ركعتُت أراد يكون أن وحيتملبعد روايتو ذلذا األثر: " –رمحو اهلل 
 .(ٔ)"عنهما مفصولتُت العيد ركعيت مث ادلسجد

 ليث عن علية ابن أخربنا يف كتاب األم فقال: لشافعيوقد روى اإلمام ا
 يوم صلوا:  قال عنو اهلل رضي عليا أن ادلعتمر بن حنش عن احلكم عن

 (ٕ)للخروج وركعتان للسنة ركعتان ركعات أربع ادلسجد يف العيد
وديكن أن جُيمع هبذا بُت الروايات ادلختلفة عن علي رضي اهلل عنو يف 

 ىذه ادلسألة.
األصل أن تُقام صبلة العيد على صفتها ادلعروفة، فبل يُنتقل عن ىذا  أن .ٖ

 األصل إال حبجة خالية عن االحتماالت.

وىي اختيار اإلمام  –واهلل أعلم  –فتبّين بذلك ر جحان الصفة األولى 
 يصلي العيد فاتو إذا : "فقد بّوب يف صحيحو باب –رمحو اهلل  –البخاري 

 عليو اهلل صلى- النيب لقول والقرى، البيوت يف كان ومن النساء وكذلك ركعتُت
 (ٖ)"  اإلسبلم أىل عيدنا ىذا:-وسلم

 

                                                           
 ( ٖٓٔ/  ٖالسنن الكربى، للبيهقي )  ٔ
 ( ٛٓٗ/  ٛللشافعي )  كتاب األم، ٕ 
 (  مع فتح الباري البن رجب ٖٔٔ/  ٙصحيح البخاري )  ٖ
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 تنبيو:

ال يصح االستدالل على إسقاط اخلطبة يف صبلة الناس العيد يف البيوت كما يف 
 قال:  رسول خادم مالك بن أنس بن بكر أيب بن اهلل عبيد روي عنمسألتنا دبا 

 يف اإلمام صبلة مثل هبم فصلى أىلو مجع اإلمام مع العيد صبلة فاتتو إذا أنس كان
 . (ٔ)العيد

 :لوجوهوذلك 

ليس فيو تصريح بًتك اخلطبة، بل ظاىر قولو "مثل صبلة اإلمام" أنو ألنو  .ٔ
 يأيت باخلطبة.

د ، فقالعلماء عند كثَت من ثر يف قضاء الصبلة ال يف أدائهاوألن ىذا األ .ٕ
: الرجل تفوتو الصبلة يف العيدين كم شيبةبّوب عليو اإلمام ابن أيب 

 يصلي؟".
يف سياق بيان صفة صبلة العيد  -اهلل رمحو  –قال موفق الدين ابن قدامة و 

 عن ذلك نقل بتكبَت، العيد صبلة صفة على صبلىا شاء "وإن: الفائتة  
 ومالك، النخعي، قول وىذا اجلوزجاين، واختاره سعيد، بن إمساعيل أمحد

                                                           
باب إذا فاتو العيد  – ٕ٘كتاب العيدين /   – ٖٔرواه البخاري يف صحيحو تعليًقا )  (ٔ)

( وعبدالرزاق يف ٖ٘ٓ/ ٖيصلي ركعتُت وكذلك النساء ( ، ورواه البيهقي يف السنن الكربى )
رقم :  – ٖٕٙ/  ٗ(، وابن أيب شيبة يف ادلصنف )  ٕٚٛ٘رقم :  – ٜٚٔ/  ٖادلصنف ) 

( بإسناده إىل زلمد بن ٖٙٛ/ ٕالعسقبلين تغليق التعليق ) ( ، ورواه ابن حجر ٖ٘ٛ٘
يوسف الفريايب عن سفيان عن يونس بن عبيد عن أيب بكر بن أنس قال كان موىل ألنس 

 على رستاق من رساتيق البصرة فأمره أنس أن جيمع هبم يف األضحى والفطر.
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 يشهد مل إذا كان أنو ،أنس عن روي دلا ادلنذر؛ وابن ثور وأيب والشافعي،
 مواله عتبة أيب بن اهلل عبد قام مث ومواليو، أىلو مجع بالبصرة اإلمام مع العيد

 صفتها، على فكان صبلة، قضاء وألنو. فيهما يكرب ركعتُت، هبم فيصلى
 (ٔ)سلَت" وىو الصلوات، كسائر

 احلكم، بن زلمد وروى : " - اهللرمحو  – احلنبلي وقال احلافظ ابن رجب
 أنس، فعل كما وولده، أىلو جيمع: - العيد صبلة تفوتو فيمن- أمحد عن

 .(ٕ)"القراءتُت بُت ويوايل الركعتُت، يف تكبَتات تسع ويكرب
 صبلة أي( الصبلة فاتتو وإن) : " -رمحو اهلل  –وقال الشيخ منصور البهويت 

 قضاء وألنو أنس لفعل صفتها على( قضاؤىا) لو( سن) اإلمام مع العيد
 .(ٖ)الصلوات" كسائر صفتها فكان صبلة

حىت ال يؤدي ذلك  منوط بوجود خطبة لئلمام األعظمألن ادلنع من اخلطبة  .ٖ
 "والثانية، : -رمحو اهلل  –تفريق الكلمة، كما قال ادلوفق ابن قدامة  إىل

 احلسن قول حال، وىذا كل على والنساء، والعبد وادلسافر، ادلنفرد يصليها
 اجلماعة، شرطها من يكن فلم االستيطان شرطها من ليس ألنو والشافعي،
 وصلوا خيطبوا مل يصلوا، أن أرادوا مث مرة، خطب إذا اإلمام أن إال كالنوافل،

                                                           
 ( ٕ٘ٛ/  ٖادلغٍت، البن قدامة )  (ٔ)
 ( ٖٛ/ ٜ) فتح الباري،  البن رجب (ٕ)
 (ٚ٘/ ٕكشاف القناع عن منت اإلقناع، للبهويت )   (ٖ)

وذىب آخرون إىل أن صبلة أنس رضي اهلل عنو تُعترب أداء ال قضاء، كما يُفهم من كبلم 
 ( ٙٚ/  ٜاحلافظ ابن رجب يف فتح الباري ) 
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 ما أوىل ذكرناه الذي والتفصيل ،الكلمة تفريق إىل يؤدي ال كي خطبة، بغَت
 .(ٔ)تعاىل" اهلل شاء إن بو، قيل

تفرق كلمة  فليس ىناك خطبة لئلمام أصبًل حىت وىذا منتٍف يف حالتنا،
 ادلسلمُت.

يف  –كما سبق   –دبشروعية اخلطبة  –رمحو اهلل  –مالك  صرّح اإلمام دق أنو .ٗ
 . (ٕ)"فحسن خطب وإن عليهم، خطبة ال ولكن قولو : "

 وال بأنو خُيطب فيها ، فقال: " –رمحو اهلل  –الشافعي وكذلك صرّح اإلمام 
 منهم واحد خيطبهم أن كسوف أو عيد صبلة مسافرون قوم صلى إن بأس

 يف اجلماعة مساجد يف يصلوىا وأن فيها، مجعة ال اليت القرية ويف السفر، يف
 خوف إمام فيو كان إذا ادلصر يف أحد خيطبهم أن أحب وال ادلصر،
 .(ٖ)"الفرقة

 يصلي أن مسافرين جاز كانوا وإن : " -رمحو اهلل  –وقال اإلمام العمراين 
 خطبة بغَت فعلها ويصح" :  اإلبانة"  يف قال هبم، وخيطب أحدىم، هبم

 .(ٗ)ىذا على
 شروط على تتوقف وال) : " -رمحو اهلل  –وقال الشيخ زكريا األنصاري 

 االستسقاء كصبلة سنة ألهنا وغَتمها؛ والعدد اجلماعة اعتبار من( اجلمعة
                                                           

 ( ٕٚٛ/  ٖادلغٍت، للموفق ابن قدامة )  (ٔ)
/ ٔونة من غَتىا من األمهات، البن أيب زيد القَتواين )النوادر والزيادات على ما يف ادلد  (ٕ)

ٜٗٛ) 
 (ٕ٘ٚ -ٕٗٚ/ ٔكتاب األم، للشافعي )   (ٖ)
 (ٜٗٙ/ ٕالبيان يف مذىب اإلمام الشافعي، للعمراين ) (ٗ)
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 والصيب واخلنثى وادلرأة والعبد( ادلنفرد) فليصلها نسخة ويف( فيصليها)
 من الغرض إذ خيطب فبل( ادلنفرد ال إمامهم) هبم( وخيطب وادلسافرون)

 .(ٔ)ادلنفرد" يف منتف وىو الغَت، تذكَت اخلطبة

 

 

 

 

 واهلل تعالى أعلم

 وصلى اهلل وبارك على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (ٜٕٚ/ ٔأسٌت ادلطالب يف شرح روض الطالب، لؤلنصاري ) (ٔ)



24 
 

 
 :ثحبلا ةصالخ

 على قسمين: بلدان المسلمين
 في مظنون ىو كما ،عيدلا صالة   مامإلا فيها ميقي   بالد: األول القسم

 .مثال( المكرمة مكة)
o  العيد في بيوتهم بعد صالة صالة  ء  اضقالمسلمون  يلّ صي   نأ :اهمكحو

 ،الزوائد التكبيرات مع ركعتين ةفو ر عملا صفتها على ت صلىو  ،اإلمام
 .عساو  رمألاف بطخي نأ ءاش ولو  ،البلد في خطبة   لوجود خطبة، بدون

 يف نو نظم وى امك ،ديعلا ةالص مامإلا اهيف ميقي   ال بالد: الثاني القسم
  .المسلمين بالد من وكثير اًل ثم (الكويت دولة)
o  اهتفص ىلع ديعلا ةالص مهتو يب يف نو ملسملا يلصي   نأ :اهمكحو 

 ، بالتكبيرات الزوائد مع الخطبة.ةفو ر عملا
وىا ركعتين صلّ أو شاء أىل البيت أن ي   ،حسن الخطبةفإن لم يوجد من ي  

 بدون خطبة فال حرج في ذلك.بالتكبيرات الزوائد 
أما سائر السنن المتعلقة بالعيد من التكبير ليلة العيد، والتجمل 

واالغتسال، وأكل رطبات قبل صالة عيد الفطر، ولبس أجمل ثيابو 
  .فهي مشروعة على األصل دون تغيير

 
 ووكتب

 
 

 


