
 امجتع یک الق دعد   یک  الصۃ ادیعل  

دہاایت ںیم ہی ابت یھکل یئگ ےہ ہک الصۃ ادیعل ںیم الصۃ اہعمجل یک رطح اامم ےک العوہ نیت ابغل ٓادویمں اک وہان رضوری ےہ،  ، ٓاپ رضحات یکاالسلم مکیلع ورۃمح اہلل ورباکہت

ذموکر ےہ،  رد ااتحملر ںیماور یہی وہشمر ےہ، نکیل ضعب الہ ملع رضحات یک راےئ وموصل وہیئ ےہ ہک الصۃ ادیعل ںیم الق دعد درگی ولصات یک رطح دو ےہ، اور ہی ابت 

 ونیبا وترجوا۔  اس ہلسلس ںیم وقل راحج ایک ےہ؟



 اجلواب حامدا ومصليا ومسلم 

تنس وبنہی ینعی ہبطخ رفض ںیہن، ونسمن ےہ،  اےکس ریغب ووجب ادا وہ اجاگیئ نکیل ااکس رتک ) رصف ہبطخ ینثتسم ےہالصۃ ادیعل ےئلیک ویہ رشاطئ ںیہ وج الصۃ اہعمجل ےئلیک ںیہ ،   

 یتفم ہب وقل ےک اطمقب اامم ےک العوہ نیت ابغل رمد اک وہان رضوری ےہ۔ اور ذہلا رضحت اامم اوب ہفینح رۃمح اہلل ہیلع  ،  (ےہ رکموہ اور اعتلم اتم  یک وہج ےس 

ئط اجلمعة رفامےت ںیہ: اراشد العہم رسیسخ رۃمح اہلل ہیلع وليست  ،واحلاصل أنه يشرتط لصالة العيد ما يشرتط لصالة اجلمعة إال اخلطبة فإهنا من رشا

ئط العيد فلم تكن من   ،ويف العيد بعدها ألهنا خطبة تذكري وتعليم ملا حيتاج إليه يف الوقت ،وهلذا كانت اخلطبة يف اجلمعة قبل الصالة ،من رشا

ئط الصالة  (.  ٢/٣٧، )املبسوط كاخلطبة بعرفات ، رشا

 (. ٢/١٢١)املبسوط  ثم املرص كم يشرتط إلقامة اجلمعة يشرتط إلقامة صالة العيد  العہم رسیسخ اکی اور اقمم رپ اراشد رفامےت ںیہ:ایس الص رپ  

ئط وجوهبا فكل ما هو رشط وجوب اجلمعة فهو رشط وجوب صالة  العہم العء ادلنی رمسدنقی رۃمح اہلل ہیلع رحتری رفامےت ںیہ: ایس رطح  أما بيان رشا

)حتفة  ورشط اليشء يكون سابقا عليه أو مقارنا له، إال اخلطبة فإهنا سنة بعد الصالة بإمجاع الصحابة ،العيدين من اإلمام واملرص واجلمعة

 (.  ١/٢٧٥، وراجع البدائع ١/١٦٦الفقهاء 

ئط اجلمعة  ،األصح أهنا سنة مؤكدة :ويف املجتبى ایس رطح العہم انب میجن رصمی رۃمح اہلل ہیلع رحتری رفامےت ںیہ: وجوبا وصحة وأفاد أن مجيع رشا

ئط للعيد  (.  ٢/١٧٠)البحر الرائق  إال اخلطبة فإهنا ليست برشط ،رشا

ئطها ) رفامےت ںیہ:رحتری ایس رطح العہم رشالبنیل رۃمح اہلل ہیلع  ئط  ،وقد علمتها  (عىل من جتب عليه اجلمعة برشا ئط الوجوب مجيعها ورشا فال بد من رشا

 (.  ٢٠٠( )مراقي الفالح ص سوى اخلطبة) ،الصحة

ےن ابب االامۃم ںیم رصتحی یک ےہ ہک الصۃ  العہم انب اعدبنی اشیم رۃمح اہلل ہیلع ایس وک دم رظن رےتھک وہےئ ۔رطح ذموکر ےہ ہلئسم ایس ہیبتک ہقف ںیم درگی اےکس العوہ 

 اہعمجل یک رطح الصۃ ادیعل ےئلیک یھب زجبء اامم ےک نیت ٓادویمں اک وہان رضوری ےہ، انچہچن رحتری رفامےت ںیہ:
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ا مأخوذة من أخرجه السيوطي يف اجلامع الصغري، ورمز لضعفه. قال يف البحر: ألهن ،اثنان فم فوقهم مجاعة: وأقلها اثنان( حلديث)قوله 

لقوهلم: يشرتط   ، أي فإن أقلها فيها ثالثة صاحلون لإلمامة سوى اإلمام، مثلها العيد ،ـها ، االجتمع، ومها أقل ما تتحقق به، وهذا يف غري مجعة

 (.  ١/٥٥٣)رد املحتار  فافهم ،هلا ما يشرتط للجمعة صحة وأداء سوى اخلطبة

 :، ااکن الکم المہظح وہیک رصتحی یک ےہ اس رشح اابشہ ںیم یھب  ےن ان ےس لبق العہم ومحی رۃمح اہلل ہیلع ایس رطح 

 ، باجلر عطف عىل اجلمعة (وكوهنا )قوله  وفيه أن اجلمعة كم هي رشط هلا رشط لصالة العيدين. ،أي لصالة اجلمعة (واشرتاط اجلمعة هلا )قوله 

)غمز  بل كذلك صالة العيدين ،وفيه أن كوهنا ثالثة سوى اإلمام ليس رشطا خاصا باجلمعة ،أي: واشرتاط كون اجلمعة ثالثة سوى اإلمام

 ، وجزى اهلل تعاىل صديقي الشيخ هداية اهلل ابن املفتي عناية اهلل الذي أرسل هذه العبارة(.٤/٦٦عيون البصائر 

  الکم ، ااکنےک درایمن وج رفق ایبن ےئک ںیہ ان ںیم امجتع یک دعد اک وکیئ ذترکہ ںیہن ےہ میجن رۃمح اہلل ہیلع ےن الصۃ ادیعل اور الصۃ اہعمجل اہیں ہی واحض رےہ ہک العہم انب

 المہظح وہ:

ورشطها اخلطبة وكوهنا  ووقته بعد طلوع الشمس إىل زواهلا. اجلمعة فرض والعيد واجب، وقتها وقت الظهر. ما افرتق فيه اجلمعة والعيد:

 ويستحب يف عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إىل املصىل بخالفها  وأن ال تتعدد يف مرص عىل قول مرجوح بخالفه، قبلها بخالفه فيهم.

  (. ٣٢٣)األشباه والنظائر ص 

الصۃ ادیعل یک امجتع  ابت یک رطف ااشرہ ایک ےہ ہک درگی امنزوں یک رطح  اہتبل العہم اطحطوی رۃمح اہلل ہیلع ےن ادلر ااتخملر ےک احہیش ںیم اصبح ارہنل ےک وحاہل ےس اس

 دو ٓادیم اکیف ےہ۔ انچہچن ٓاپ رحتری رفامےت ںیہ:ںیم 

ئطها اجلمعة التي هي مجع، والواحد هنا مع اإلمام مجاعة، فكيف يصق ئطها( ... حتى اإلذن العام كم يف النهر، وفيه أن من رشا ح أن  وله )برشا

ئطها )حاشية الطحطاوي عىل الدر   (.  ١/٣٥١يقال: برشا

ئطها اجلمعة التي هي مجع والواحد هنا مع اإلماماعرتض ط ما ذكره املصنف بأن اجلمعة من رش  یس وک العہم انب اعدبنی ےن لقن ایک ےہ:ا كم يف  ، ا

 (. ٢/١٦٦ر )رد املحتار النه

د اس رپ ھچک الکم ایک اور ہن یہ اس وقل یک وت ہن اوکس لقن رکےن دعب وکست اایتخر ایک ےہ،  العہم انب اعدبنی ےن اہیں ابب ادیعلنی ںیم  ی
ی
د یک، اظبرہ ٓااکپ وکست اتی ی

ی
رصاۃح اتی

۔ ذرک رکدہ رصتحی ےک دعب وکیئ یمتح ہلصیف اگلان لکشم ےہ، ہکلب ذرکرکدہ رصتحی  یہ یک رطف ٓاپ اک الیمن ولعمم وہات ےہ، واہلل املع ابب االامۃم یک ےئلیک رقہنی ےہ، نکیل 

العہم اطحطوی رۃمح اہلل ہیلع   رطف اک وکیئ ذترکہ ںیہن ےہ یکسج دو یک دعد س ہلئسم ےک نمض ںیم ںیم ا   ہخسن  ہع رہب فیک، اہیں اقلب وغر ابت ہی ےہ ہک ارہنل اافلقئ  ےک وبطم

 ےہ، انچہچن اصبح ارہنل العہم رمع نب میجن رحتری رفامےت ںیہ: ااشرہ ایک ےن 

ئطها( املتقدمة حتى اإلذن العام )سوى اخلطبة( فإهنا   (.١/٣٦٦)النهر الفائق  سنة وليست برشط)عىل من جتب عليه اجلمعة برشا

ںیم ٓاےگ ریبکت رشتقی ےک یہ س ہلئسم اک وکیئ ذترکہ ںیہن ےہ ۔ اہتبل ابب الصۃ ادیعلنی اےکس دعب ہبطخ ےک ھچک اسملئ ےک نمض ںیم ا  اور ایس رطح  ںیم  اس ابعرت

 وپری ابعرت المہظح وہ:اصبح زنک العہم یفسن اور العہم رمع نب میجن یک  وکیئ قلعت ںیہن ےہ،  ےس س ہلئسم ا  ریبکت رشتقی اک اسملئ ےک نمض ںیم ااکس ذترکہ ےہ نکیل 
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)ومجاعة( فال يكرب املنفرد )مستحبة(، )وسن بعد فجر عرفة إىل ثمن مرة اهلل أكرب الخ، برشط إقامة، ومرص، ومكتوبة ومجاعة مستحبة(: قوله 

ويف جامع قايض خان: وإذا ثبت اختصاص التكبري   كذا يف غاية البيان. ، فلو كربن كان بدعة ، فال يكرب النسوة ولو صلني مجاعة يف املرص

كذا يف   ،فيشرتط له ما يشرتط للجمعة، إال ما سقط اعتباره من السلطان واحلرية يف األصح واخلطبة ،باملرص علم أنه من الشعائر بمنزلة اخلطبة

إذ من   ،وأقول: بل هو الصحيح وليس بصحيح إذ ليس الوقت واإلذن العام من رشوطه.قال يف البحر: ، املعراج، وعليه جرى الشارح

ئطه الوقت أعني أيام الترشيق بخالف ما إذا قضاها يف  ،حتى لو فاتته الصالة يف أيامه فقضاها يف غري أيامه أو يف أيامه من القابل ال يكرب  ، رشا

وكأهنم   ،وإذا مل يشرتط السلطان أو نائبه فال معنى الشرتاط اإلذن العام من كل وجه. ألنه مل يفت عن وقته ،أيامه من تلك السنة حيث يكرب

ئطها اجلمعة التي هي مجع والواحد هنا   ،استغنوا بذكر السلطان عنه، عىل أنا قدمنا أن اإلذن العام مل يذكر يف الظاهر. نعم بقي أن يقال: من رشا

والفتوى ، ألنه تبع هلا  ،طه اجلمعة. وهذا كله قول اإلمام، وقاال: هو عىل كل من يصيل املكتوبةمع اإلمام مجاعة، فكيف يصح أن يقال: إن رشو

ج  (.  ١/٣٧٣)النهر الفائق  عىل قوهلم يف هذا أيضا كم يف الرسا

( ےس لبق اہقفء ھ ۱۲۳۱العہم اطحطوی )وتمیف ۔ یئگ ابعرت ایس رطح ےہ ےسیج اورپ لقن یک   دوونں ہگج ، اس ںیم یھب  یھب داھکی دنبہ ےن ارہنل اافلقئ ےک اکی وطخمہط وک

یک اصبح ارہنل وک  اظبرہ ااسی ولعمم وہات ےہ ہک العہم اطحطوی رۃمح اہلل ہیلعرکام  ےک الکم ںیم ںیمہ ںیہک ہی رصتحی ںیہن یلم ہک الصۃ ادیعل ےئلیک دو ٓادیم یک امجتع اکیف ےہ ۔ 

و د ارصملی  انچہچن     ےہ،  یئواعق وہيیا طلغ یمہف  وہس   رکےن ںیم رطف تبسن
سع
ل

اابتشہ یھب اظرہ وہاجات ےہ، زین دوونں ولئسمں اک اگل وہان یھب  ےس ببس    الکمےک العہم دمحم اوب ا

و د اثتب وہاج ات ےہ، 
سع
ل

 رفامےت ںیہ: العہم اوب ا

ئطها أي اجلمعة سوى اخلطبة، وهي املرص والسلطان واجلمع واإلذن العام، محوي، وفيه خمالفة ملا سيأيت آخر هذا الباب من عدم اشرتاط اإلذن  :برشا

اهلل سيأيت بالنسبة لتكبري الترشيق، وما هنا بالنسبة لصالة العيد، فال إشكال )فتح  اسلطان أو نائبه ليس برشط أيضا كم سيأيت، ثم ظهر أن م العام، وكذا ال

 (.٣٢٤/ ١، عىل رشح الكنز ملال مسكني املعني

و د رھپ ٓاےگ ریبکت رشتقی ےک ہلئسم ںیم 
سع
ل

 ےن اصبح ارہنل یک ذموکرہ ابعرت اک وحاہل درکی اوکس لقن ایک ےہ۔   العہم اوب ا

ایل اجےئ ہک درگی امنزوں یک رطح دو رک میلست اک وہان رضوری ےہ،ورہن ارگ ہی ابغل رمد  نیت ےک العوہ ںیم یھب اامم   الصۃ اہعمجل یک رطح الصۃ ادیعلہک یہی ےہ  وصاب ااحللص، 

  واہلل احبسہن املع۔   وہےگن؟ اکیف الصۃ ادیعل ےئلیک انابغل  ابوعشر ایک اکی رمد اور اکی وعرت ، ای اکی رمد اور اکی  وہاگ ہکاقمئ وسال   اکی زمدی ٓادیم اکیف ےہ، وت رھپ 

(: قلت: أرأيت إماما خطب الناس يوم ٣١١/ ١جاء يف األصل )الصۃ اہعمجل ںیم اامم ےک العوہ نیت ٓادویمں اک وہان یتفم ہب وقل ےک اطمقب رضوری ےہ۔ ونٹ: 

اه فيصيل هبم اجلمعة ففزع الناس، فذهبوا كلهم إال رجال واحدا بقي معه، كم يصيل اإلمام؟ قال: يصيل أربع ركعات، إال أن يبقى معه ثالثة رجال سو

( وأقره ابن عابدين ١٨٤(. وقال ابن قطلوبغا يف التصحيح )ص ١١٢اجلمعة، وذلك أدنى ما يكون، انتهى. ورصح بنحوه يف اجلامع الصغري )ص 

  (: ُرجح يف الرشوح دليله، واختاره املحبويب والنسفي، انتهى. ١٥١/ ٢)

   م٢٠٢٠مايو  ١٠ -١٤٤١رمضان املبارك  ١٨ يف ليلة حرره يوسف شبري أمحد الربيطاين عفا اهلل عنه

به   املفتي شبري أمحد الربيطاين واملفتي حممد طاهر الوادي، حفظهم اهلل تعاىلاملفتي أمحد اخلانفوري ووصوَّ
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