التبيان يف الفصل بعد األذان
حتقیق انیق ف الفصل بنی االذاننی ف املغرب والتطوع بیهنام

تلیف يوسف ش بي امحد عفي عنه
قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم

بین كل اذانین صلوة ملن شاء (رواه البخاري)

التبيان يف الفصل بعد األذان


رتحممورکممانجباعیل
رغمبیکاذاناورااقتمےکدرایمنانتکلصفولطمبےہ؟امہرےاہیںاعمومعملہیےہہکاذانےک وفرادعبااقتمرشوعوہاجیتےہ۔ایک
ہیتنسےکوماقفےہ؟دوروبنیںیمایکلمعاھت؟انیقییجعترغمبولطمبےہنکیلایکوھتڑاوہفقولطمبںیہنےہاتہکاذاناکوصقمداحلصوہ
اور ولگ ٓااگہ وہرک امنز ںیم اشلم وہےکس۔ انچہچن رضحت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک دحثی رشفی بنی لک اذاننی صلوۃ ےس یھب یہی ہتپ اتلچ
ےہ۔ابرفلضارگواۃعقیجعتابوفلرولطمبےہوترھپراضمنےکہنیہمںیماسباواقتاپچندسٹنمیکاتریخاوراسباواقتاسیھبزادئاتریخیکایک
وتہیجےہ؟ ایکامہ راضمن اور ریغ راضمنںیم رفق ےہ؟ زین ارگ ام ہب اافلرقروزہ ےہوتتہب ےس رضحات ریپ اور رعمجات زین اایمضیب اکروزہ رےتھک

یہوتایکایکنراعتیرضوریںیہنےہ؟رباےئرکماہمئارہعبےکاوقالیھبدرجرکدئجی۔ بینوا توجروا ااثبمک ہللا.

اجلواب حامدا ومصلیا ومسلام
اہیں رپ دنچ ااحبث یہ :اوال یجعت یف ارغملب اک مکح  ،اثاین اذان رغمب اور ااقتم ےک درایمن لصف اک مکح اور ایکس دقمار  ،اثاثل دور وبنی اک لمع
ابمرک،اوررااعبوطتعلبقارغملباکمکح۔

( )۱التعجیل ف املغرب
یجعترغمبےکاابحتسبواوولتیرپاملعء رکاماکاافتقےہ۔انچہچنرضحتااممونویرۃمحاہللہیلعرشحملسم()۱۳۶:۵ںیمرحتریرفامےتیہ:وف
هذین احلديثنی ان املغرب تعجل عقب غروب الشمس وهذا مجمع علیه ،انهتی ۔ ایس رطح العہم انب اذنملر رۃمح اہلل ہیلع ےن االوطس (:۲
 )۳۶۹اورالعہمانبربجایلبنحلرۃمحاہللہیلعےنحتفاابلری()۱۶۳ :۳ںیماسرپ اامجعلقنایکےہ۔رضحت یبنارکمیلصاہللاعتیلہیلعوملسےک
زامہنںیماعمومعملیجعترغمباکاھت۔

اخرج البخاري ( )٥٥۹عن رافع بن خدجی ريض ہللا عنه يقول :كنا نصيل املغرب مع النب صیل ہللا علیه وسمل فینرصف احدان وانه
لیبرص مواقع نبل .قال ش یخ مشاخینا اجملدد محمد زكرای الاكندهلوي ف الكزن املتواري ( :)۳٥٥/٤ان مواقع النبل میكن مشاهدهتا خالل
ربع ساعة بعد املغرب عیل االكرث ،والصحابة اكنوا یرجعون ایل منازهلم الواقعة عیل مسافات متفاوتة من املسجد النبوي ومه يبرصون مواقع
نبلهم ،ففهم من ذكل اهنم اكنوا رسيعون جدا ف السي ،انهتی .
واخرج البخاري ( )٥٦۱عن سلمة [بن االكوع] ريض ہللا عنه قال :كنا نصيل مع النب صیل ہللا علیه وسمل املغرب اذا توارت ابحلجاب.
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( )۲الفصل بنی االذاننی ف املغرب عند االمئة
ابوسالہیدیپاوہاتےہہکیجعتاکایکبلطمےہاوراذاناورااقتمںیمانتکافہلصوہاناچےئہ؟
• انحہلباوراشہیعفےکزندکیاذانرغمبےکدعب ہسلجہفیفخاکافہلصولطمبےہ۔یہیااممدمحماوراامماوبویفسیکراےئےہاوراامماوب
ہفینحےساکیرواتیےہ۔اسہسلجہفیفخیکنییعتاصیبحےکزندکیدوےبطخےکامنیبہسلجیکدقمارےہیکسج زمدینییعتاسابت
ےسیک یئگ ہک دبن اکرہ وضع اینپ اینپہگج ریھٹاجےئ  ،وگایہسلج ہفیفخ اکہیبلطم ںیہنےہ ہک ٓادیم ھٹیبرک وفرا اھٹ اجےئ اور ہنیہ ہی ہک
القتسماھٹیبرےہ۔
• اامماوبہفینحرۃمحاہللہیلعاوراانحفاکوہشمراوریتفمہبوقلہیےہہکومٔذناذانرغمبےکدعبنیتوھچیٹایاکیڑبیٓاتییکدقمار
ای نیت دقمےنلچیکدقمارڑھکےڑھکے لصف رکےکااقتم رشوع رکدے۔اصیبحاوررضحت اامماصبحےک درایمنہی االتخف
اوولتیاکےہ۔
• ااممامکلرۃمحاہللہیلعےکزندکیومٔذنالبلصفااقتمرشوعرکدےاگ۔اظبرہرضحتااممامکلرۃمحاہللہیلعیکراےئرضحتاامماوب
ہفینحرۃمحاہللہیلعےککلسمےکوماقفےہاےئلسہکرصتخملصفوتالاحمہلےہ۔
اہتبلاہیںاکیابتذنہنیشنرےہہکاشہیعفاورانحہلبیکاکیتہبڑبیامجتعےکزندکیرغمبےسلبقدورتعکڑپانھبحتسمےہ۔ایسوک
ااممونویرۃمحاہللہیلعاورنیققحماشہیعفےنراحجرقاردایےہاورایسرپانحہلباکلمعےہامکایسیت،ااممامکلرۃمحاہللہیلعےسیھباابحتسبوقنملےہ
اورتہبےساانحفےنیھباےکسوجازایاابحتسبوکاایتخرایکےہامکایسیت۔ذہلااسوقلےکاطمقبدورتعکاکافہلصمکازمکولطمبوہاگ۔اظبرہایس
وہجےسالعہمانبربجایلبنحلرۃمحاہللہیلعوریغہےنرنیتعکےکدقمارےس افہلصیکتبسنااممادمحیکرطفیکےہ اےئلسہکااممادمحےسرغمب
ےسلبق دورتعک اکاابحتسب وقنملےہ۔نکیلدرگی انحہلب ےن ہسلجہفیفخ اکذرک ایکےہاےئلس ہک ان ےک زندکیاامم ادمح تنفللبقارغملب ےک وجاز
ےک اقلئ ےہ  ،اابحتسب ےک اقلئ ںیہن امک ایسیت۔نکیل انحہلب یک اکی دتعم ہب امجتع تنفل لبق ارغملب ےک اابحتسب یک اقلئ ےہ اور رنیتعک یک
دقمارےسلصفیکاقلئےہ۔اناوقالیکلیصفتٓاےگٓاریہےہ۔

الفقه الشافعي
قال الشيازي ف املهذب ( :)۱۲۰/٣واملس تحب ان يقعد بنی االذان واالقامة قعدۃ ينتظر فیا امجلاعة ،الن اذلي راه عبد ہللا بن زيد
ريض ہللا عنه ف املنام اذن وقعد قعدۃ ،والنه اذا االذان اوصل ابالقامة فات الناس امجلاعة فمل حیصل املقصود ابالذان ،انهتی  .قال االمام
النووي ف رشح املهذب ( :)۱۲۷/٣اما حمک املس ئةل فاتفق احصابنا عیل اس تحباب هذه القعدۃ قدر ما جتمتع امجلاعة اال ف صلوۃ املغرب،
فانه ال يوخرها لضیق وقهتا ،والن الناس ف العادۃ جیمتعون لها قبل وقهتا ،ومن تخر عن التقدم ال يتاخر عن اول الصلوۃ ،ولكن
یس تحب ان يفصل بنی اذاهنا واقامهتا فصال یسيا بقعدۃ او سكوت او حنوهام ،هذا مذهبنا ال خالف فیه عندان ،وبه قال امحد وابو
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يوسف ومحمد ،وهو رواية عن ايب حنیفة .وقال ماكل وابوحنیفة ف املشهور عنه :ال يقعد بیهنام ،واما اس تحباب التحول لالقامة ایل غي
موضع االذان مفتفق علیه للحديث ،انهتی .

الفقه احلنبيل
وقال ابن قدامة املقديس ف املغن ( :)۲۹۹/١ویس تحب ان يفصل بنی االذان واالقامة بقدر الوضوء وصالۃ ركعتنی یهتیوون فیا ،وف
املغرب يفصل جبلسة خفیفة ،وحيك عن ايب حنیفة والشافعي انه ال یسن ف املغرب .ولنا ما روی االمام امحد ف مس نده ابس ناده عن
ايب بن كعب قال قال رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل :ای بالل اجعل بنی اذانك واقامتك نفسا يفرغ االلک من طعامه ف همل ويقض
حاجته ف همل .وعن جابر بن عبد ہللا ان رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل قال لبالل :اجعل بنی اذانك واقامتك قدر ما يفرغ اللک من
الكه والشارب من رشبه واملعترص اذا دخل لقضاء حاجته ،رواه ابوداود والرتمذي .وروی متام ف فوائده ابس ناده عن ايب هریرۃ عن النب
صیل ہللا علیه وسمل انه قال :جلوس املوذن بنی االذان واالقامة ف املغرب س نة .مث قال بعد اسطر :وقال امحد :يقعد الرجل مقدار
ركعتنی اذا اذن املغرب ،قال ابن قدامة :والن االذان مرشع لالعالم ،فیسن الانتظار لیدرك الناس الصلوۃ ویهتیووا لها ،دلیل سائر
الصلوات ،انهتی .
وقال ابن قدامة ف املقنع :ویس تحب ان جیلس بعد اذان املغرب جلسة خفیفة مث يقمي .قال البهان بن مفلح ف رشحه املبدع (:)۲۸۸/١
كذا ف الوجزي ملا روى متام ف فوائده ابس ناده عن ايب هریرۃ ان النب صیل ہللا علیه وسمل قال :جلوس املؤذن بنی الذان واالقامة ف
املغرب س نة .وقیده ف احملرر وغيه بقدر ركعتنی ،قال بعضهم :خفیفتنی ،وقیل :والوضوء ،وقد روى جابر ان النب صیل ہللا علیه وسمل
قال لبالل :اجعل بنی اذانك واقامتك قدر ما خیلو اللک من الكه والشارب من رشبه واملعترص اذا دخل لقضاء حاجته ،رواه ابو داود
والرتمذي .وقیل :بقدر الوضوء والسعي .وف التبرصۃ :بقدر حاجته ووضوءه وصالۃ ركعتنی .وهذا لكه اذا سن تعجیلها ،ولن الذان
رشع لالعالم ،فیسن تأخي االقامة لالدراك كام یس تحب تأخيها ف غيها ،وكذا لک صالۃ فیسن تقدمیها لعموم النص ،وظاهره انه ال
تس تحب الركعتان قبلها ف الظاهر عنه ،وال یكره فعلهام قبلها ف املنصوص .وعنه :یسن للحديث الصحیح .وعنه :بنی لک اذاننی صالۃ،
قاهل ابن هبيۃ ف غي املغرب ،انهتی .
وقال املرداوي ف االنصاف (( :)٤۲۱/١ویس تحب ان جیلس بعد اذان املغرب جلسة خفیفة مث يقمي) هذا املذهب ،اعن ان اجللسة
تكون خفیفة ،جزم به ف الهداية واملذهب ومس بوك اذلهب واخلالصة والتلخیص والبلغة واملغن والاكف والرشح والنظم والوجزي وابن
متمي واحلاوينی ومجمع البحرین وابن منجا ف رشحه وغيمه ،وقدمه ف الرعايتنی .وقیل :جیلس بقدر صالۃ ركعتنی ،جزم به ف املس توعب
واحملرر والفائق وتذكرۃ ابن عبدوس ،قال امحد :يقعد الرجل مقدار ركعتنی .قال ف االفادات :يفصل بنی الذان واالقامة بقدر وضوء
وركعتنی ،واطلقهام ف الفروع ،وكذا احلمک ف لک صالۃ یسن تعجیلها ،قاهل اكرث الحصاب ،وقال ف االفادات :ويفصل بنی لک اذان
واقامة بقدر وضوء وركعتنی ،وقال ف املذهب ومس بوك اذلهب :يفصل بنی الذان واالقامة بقدر الوضوء وصالۃ ركعتنی اال املغرب ،فانه
جیلس جلسة خفیفة ،واس تحباب اجللوس بنی اذان املغرب وكراهة تركه من املفردات ،انهتی خمترصا.
وقال ابن رجب ف فتح الباري ( :)۱٦٤/٣وهل یس تحب ان يفصل بنی اذان املغرب واقامهتا جبلسة خفیفة؟ فیه قوالن :احدهام
یس تحب ،وهو قول النخعي والثوري وامحد واحسق وايب يوسف ومحمد .وقال ابو حنیفة :يفصل بیهنام بسكتة بقدر ثالث اایت قامئا ،الن
مبناها عیل التعجیل ،والقامئ اقرب الیه ،فان وصل االقامة ابالذان كره عنده .والقول الثان :ال یس تحب الفصل جبلوس وال غيه ،الن
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وقهتا مضیق ،وهو قول ماكل .وقال امحد :الفصل بیهنام بقدر ركعتنی .وعند الشافعي واحصابه :يفصل بیهنام فصال یسيا بقعدۃ او سكوت
وحنوهام ،انهتی خمترصا.

الفقه املاليك
قال احلطاب ف مواهب اجللیل رشح خمترص خلیل ( :)٤٥۳/١قال ف الطراز :وهل يفصل بنی الذان واالقامة؟ اما ما عدا املغرب
فالذان مقدم عیل االقامة ،ويه متأخرۃ عنه ،وخیتلف ف املغرب ،ومل یشرتط ماكل ان یكون بیهنام فاصل ،وهو قول ايب حنیفة .وقال
صاحباه :يفصل بیهنام جبلسة ونظروه ابجللسة بنی اخلطبتنی .وقال الشافعي :يفصل بیهنام بركعتنی خفیفتنی ،انهتی  .وقال ف خمترص الواحضة:
وال بأس ان يلبث املؤذن بعد اذانه للمغرب شیئا یسيا ،وان متهل ف نزوهل ومش یه ایل االقامة توسعة عیل الناس ،انهتی  .قال ف النوادر:
ومن اجملموعة قال اشهب :واحب ايل ف املغرب ان يصل االقامة ابلذان ،لن وقهتا واحد ،وال يفعل ذكل ف غيها ،فان فعل اجزامه،
ولیؤخر االقامة ف غيها النتظار الناس ،انهتی .

الفقه احلنفي
قال محمد ف الصل ( ،١١٨/١طبعة قطر) :قلت :ارايت املؤذن اذا اذن ف املغرب وفرغ من اذانه ،احتب هل ان يقعد مث يقوم فیقمي هبم
الصالۃ او یكون قامئا كام هو حىت يقمي ،اي ذكل احب الیك؟ قال :احب ايل ان يقوم قامئا كام هو حىت يقمي هبم الصالۃ ،وهذا قول ايب
حنیفة .وقال ابو يوسف :احب ايل ان جیلس جلسة خفیفة مث يقوم فیقمي هبم الصالۃ ،وهو قول محمد .قلت :فان اكن ذكل ف الفجر
والظهر والعرص والعشاء؟ قال :احب ذكل ايل ان يقعد فیا فامي بنی الذان واالقامة .قلت :فان مل يفعل ومل يقعد ف يشء من ذكل غي انه
اقام الصالۃ؟ قال :جیزهيم .قلت :ارايت ان وصل الذان واالقامة ومل جیعل بیهنام شیئا او مل میكث بیهنام؟ قال :اكره هل ذكل ،وجیزهيم،
انهتی .
وقال الرسخيس ف املبسوط ( :)۱۳۹/١فاما ف صالۃ املغرب فیكره هل وصل االقامة ابلذان كام ف غيها ،والفضل عند ايب حنیفة
رمحه ہللا تعایل ان يفصل بیهنام بسكتة ،وذكر احلسن رمحه ہللا تعایل عنه بقدر ما يقرا ثالث اایت .وقال ابو يوسف ومحمد رمحهام ہللا
تعایل :الفضل ان يفصل بیهنام جبلسة مقدار جلسة اخلطیب بنی اخلطبتنی حلديث ابن معر ريض ہللا تعایل عهنام انه اكن يفصل بنی اذان
املغرب واالقامة جبلسة ،ولن السكتة تش به السكتات بنی لكامت الذان فال يتحقق هبا الفصل ،فاجللسة للفصل اویل ،وابو حنیفة رمحه
ہللا تعایل قال :امران بتعجیل املغرب ،قال صیل ہللا علیه وسمل :ال تزال اميت خبي ما مل يؤخروا املغرب ،وقال :ابدروا ابملغرب قبل
اشتباك النجوم وال تتش بوا ابلیود ،فاهنم يصلون والنجوم مشتبكة ،والفصل ابلسكتة اقرب ایل تعجیل املغرب ،انهتی .
وقال ابو يوسف رمحه ہللا تعایل :رايت ااب حنیفة رمحه ہللا يؤذن ف املغرب ويقمي وال جیلس بنی الذان واالقامة ،كذا ف الهداية
( )٤٥/١واجلامع الصغي (ص .)۸٤
وقال الاكسان ف البدائع ( :)۱٥۰/١واما املغرب فال يفصل فیا ابلصالۃ عندان ،وقال الشافعي :يفصل بركعتنی خفیفتنی اعتبارا بسائر
الصلوات .ولنا ما روي عن النب صیل ہللا علیه وسمل انه قال :بنی لک اذاننی صالۃ ملن شاء اال املغرب ،١وهذا نص ،ولن مبىن املغرب
 ١رواه الزبار ( ،٤٤۲۲وراجع  )۷٤۳٦والطبان ف االوسط ( )۸۳۲۸وادلارقطن ( )۱۰٤۰والبیقي ( )٦٦۷/٢وابن حزم ف احملیل ( )۲۱/٢من
طريق حیان بن عبید ہللا عن ابن بريدۃ عن ابیه عن النب صیل ہللا علیه وسمل :بنی لک اذاننی صالۃ اال املغرب .وف بعض الطرق :ما خال املغرب ،وقد
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عیل التعجیل ملا روى ابو ايوب النصاري ريض ہللا عنه عن رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل انه قال :لن تزال اميت خبي ما مل يؤخروا
املغرب ایل اشتباك النجوم .والفصل ابلصالۃ تأخي لها ،فال يفصل ابلصالۃ .وهل يفصل ابجللوس؟ قال ابو حنیفة :ال يفصل ،وقال ابو
يوسف ومحمد رمحهام ہللا تعایل :يفصل جبلسة خفیفة اكجللسة اليت بنی اخلطبتنی .وجه قوهلام ان الفصل مس نون ،وال میكن ابلصالۃ،
فیفصل ابجللسة القامة الس نة .وليب حنیفة ان الفصل ابجللسة تأخي للمغرب وانه مكروه ،ولهذا مل يفصل ابلصالۃ فبغيها اویل ،ولن
الوصل مكروه ،وتأخي املغرب ايضا مكروه ،والتحرز عن الكراهتنی حیصل بسكتة خفیفة ،وابلهیئة من الرتسل واحلذف ،واجللسة ال
ختلو عن احدهام ،ويه كراهة التأخي فاكنت مكروهة ،انهتی .
وقال احلصکفي ف ادلر اخملتار ف املواقیت ( :)۳٦۹/١واملس تحب تعجیل مغرب مطلقا ،وتخيه قدر ركعتنی یكره تزنهيا .مث قال ف بیان
النوافل ( :)٤۱/٢وحرر [اي ابن اهلامم] اابحة ركعتنی خفیفتنی قبل املغرب واقره ف البحر .قال ابن عابدین ( :)٤۱/٢قوهل (حرر) فانه
ذكر انه ذهبت طائفة ایل ندب فعلهام ،وانكره كثي من السلف واحصابنا وماكل .مث قال :والثابت بعد هذا هو نفي املندوبیة ،واما ثبوت
الكراهة فال اال ان يدل دلیل اخر ،وما ذكر من اس تلزام تخي املغرب فقد قدمنا عن القنیة اس تثناء القلیل ،والركعتان ال یزيد عیل القلیل
اذا جتوز فیام ،انهتی  .وراجع فتح القدیر ( )٤٤٦/١والبحر (.)۲٦٦/١
وقال العین ف معدۃ القاري ( :)۱۳۸/٥وهذا لكه اال ف صلوۃ املغرب عند ايب حنیفة ،الن تخيها مكروه ،فیكتف ابدین الفصل ،وهو
سكتة یسكت قامئا ساعة مث يقمي .فان قلت :ما مقدار السكتة عنده؟ قلت :قدر ما یمتكن فیه من قرائة ثالث اایت قصار او اية طويةل،
وروي عن ايب حنیفة :مقدار ما خیطو ثالث خطوات .وقال ابو يوسف ومحمد :يفصل بیهنام جبلسة خفیفة مقدار اجللسة بنی اخلطبتنی،
انهتی  .وقال ابن جنمي ف البحر ( :)۲۷٥/١ويه مقدار ان تمتكن مقعدته من االرض حبیث یس تقر لک عضو منه ف موضعه ،انهتی .

تلكم احملققون ف اس تثناء املغرب ،فاورده ابن اجلوزي ف املوضوعات ( )۹٦/٢ونقل عن الفالس قال :اكن حیان كذااب ،واقره الزيلعي ( )۱٤۰/٢وابن جحر
ف موضع ( ،)۱۰۸/٢لكن تعقبه العین ( )۱۳۸/٥والس یوطي ف الالیل ( )۱٤/٢الن حیان هذا غي اذلي كذبه الفالس ،امنا هو حیان بن عبید ہللا،
وتعجب الكشميي ( )۲۲۹/٢والبنوري ( )۱٤۱/٢من عدم تعقب احلافظان ابن جحر والزيلعي عیل ابن اجلوزي وموافقهتام اایه.
قال العبد الضعیف عفا ہللا عنه :قال الزبار ( :)٤٤۲۲وهذا احلديث ال نعمل احدا یرويه اال بريدۃ ،وال نعمل رواه عن عبد ہللا بن بريدۃ اال حیان بن عبید
ہللا ،وحیان رجل من اهل البرصۃ مشهور لیس به ابس ،انهتی  ،لكن قال ادلارقطن ( )۱۰٤۱بعد ایراد احلديث :وحیان بن عبید ہللا لیس بقوي ،انهتی .
وقال ابن حزم ( :)۲۲/٢هو جمهول ،انهتی  .واورده ابن عدي ف الضعفاء ( )۳٤٥/٣ووافقه اذلهب ف املزيان (.)٦۲۳/١
ونقل الس یوطي ( )۱٤/٢عن البیقي ف السنن الكبی ( )٦٦۷/٢عن ابن خزمیة انه اخطا فیه حیان بن عبید ہللا ف الس ند واملنت ،اما الس ند فهو عبد
ہللا بن بريدۃ عن عبد ہللا بن مغفل ال عن ابیه بريدۃ .واما املنت فهو ان زایدۃ الاس تثناء من حیان بن عبید ہللا ،ولعل ملا رای العامة ال تصيل قبل املغرب
تومه انه ال يصیل فزاد هذه اللكمة ،انهتی خمترصا .وحاكه الزيلعي ( )۱٤۰/٢واقره .قال احلافظ ابن جحر ( :)۱۰۸/٢هذه الزایدۃ شاذۃ ،الن حیان بن عبید
ہللا وان اكن صدوقا عند الزبار وغيه ،لكنه خالف احلفاظ من احصاب عبد ہللا بن بريدۃ ف اس ناده ومتنه ،وقد وقع ف بعض طرقه عند االسامعیيل :واكن
بريدۃ يصيل ركعتنی قبل صالۃ املغرب ،فلو اكن الاس تثناء حمفوظا مل خیالف بريدۃ راويه ،انهتی  .قال ش بي امحد العامثن ف فتح امللهم ( :)۲۷۹/٤وظن ان
ما قاهل احلافظ ابن جحر والبیقي ف توهمي هذه الرواية وكوهنا شاذۃ هو الصواب ،انهتی  .قلت :ورصح بشذوذه الكوران ف رشح البخاري ( ،)۲۸٥/٢ومال
الیه الكشميي ف موضع ( )۲۲۹/٢واملباركفوري ( ،)٤٦۹/١وجزم به احملدث الكبي ش یخنا محمد يونس اجلونفوري حفظه ہللا تعایل .وحاول الش یخ ظفر
امحد العامثن ف اعالء السنن ( )۷۳/٢اثبات الس ند واملنت ،لكن الصحیح ما تقدم .مث اطلعت عیل جزء ف الالكم عیل الركعتنی قبل املغرب لالمام احلامك،
حمک فیه خبطا الراوي اس نادا ومتنا ووافق ابن خزمیة ،فاحفظ.
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وقال احلصکفي ف ادلر اخملتار (( :)۳۸۹/١وجیلس بیهنام) بقدر ما حیرض املالزمون مراعیا لوقت الندب (اال ف املغرب) فیسكت قامئا
قدر ثالث اایت قصار ،ویكره الوصل اجامعا .قال ابن عابدین ف رد احملتار ( :)۳۹۰/١هذا عنده ،وعندهام يفصل جبلسة كجلسة
اخلطیب ،واخلالف ف الفضلیة ،فلو جلس ال یكره عنده ،ویس تحب التحول لالقامة ایل غي موضع االذان ،وهو متفق علیه ،ومتامه ف
البحر ،انهتی .

( )۳الفصل بنی االذاننی ف زمن الرسول صیل ہللا علیه وسمل وما بعده
اےکس دعب وسال ہی دیپا وہات ےہ ہک دور وبنی ںیم اذان رغمب ےک دعب انتک افہلص وہات اھت ۔دعتمد رواایت ےس ہی ابت ولعمم وہیت ےہ ہک دنچ ٹنم اک
افہلص رضور وہا رکات اھت۔ہکلب رضحات احصہب ریض اہلل اعتیل مہنع ےس اذانرغمب ےک دعب لفن امنز ڑپانھ اثتب ےہ۔ہی لقتسم فلتخم ہیف ہلئسم ےہ
یکسجلیصفتٓاےگٓاریہےہ۔دنمرہجذلیرواایتےسدوروبنیےکاعتلماکادنازہوہاتےہ۔دعتدرواایتویکہجےسااکنرایاتولیلکشمےہ۔

اخرج مسمل ( )۸۳٦عن انس بن ماكل ريض ہللا عنه قال :كنا نصيل عیل عهد النب صیل ہللا علیه وسمل ركعتنی بعد غروب الشمس
قبل صلوۃ املغرب ،فقلت هل :ااكن رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل صالهام؟ قال :اكن یراان نصلیام ،فمل ایمران ومل یهننا.
واخرج البخاري ( )٦۲٥ومسمل ( )۸۳۷واللفظ هل عن انس بن ماكل ريض ہللا عنه قال :كنا ابملدينة فاذا اذن املوذن لصلوۃ املغرب
ابتدروا السواري ،فركعوا ركعتنی حىت ان الرجل الغريب لیدخل املسجد فیحسب ان الصلوۃ قد صلیت من كرثۃ من يصلیام.
واخرج البخاري ( )۱۱۸٤عن عقبة بن عامر ريض ہللا عنه اهنم اكنوا يصلون ركعتنی قبل املغرب عیل عهد رسول ہللا صیل ہللا علیه
وسمل.
واخرج ابن ماجه ( )۱۱٦۳بس ند حصیح عن انس بن ماكل ريض ہللا عنه يقول :ان اكن املؤذن لیؤذن عیل عهد رسول ہللا صیل ہللا
علیه وسمل ،فيی اهنا االقامة من كرثۃ من يقوم فیصیل ركعتنی قبل املغرب.
واخرج البخاري ( )۱۱۸۳عن عبد ہللا بن مغفل املزن ريض ہللا عنه عن النب صیل ہللا علیه وسمل قال :صلوا قبل صالۃ املغرب،
قال ف الثالثة ملن شاء ،كراهیة ان يتخذها الناس س نة.
واخرج البخاري ( )٦۲٤ومسمل ( )۸۳۸عن عبد ہللا بن مغفل املزن ريض ہللا عنه قال قال رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل :بنی لک
اذاننی صلوۃ ،ثالاث ملن شاء.
واخرج الرواین ف مس ندہ ( )۱۳۳۷وادلارقطن ( )۱۰٤٦وابن حبان ( )۲٤٥٥ومحمد بن نرص املروزي ( )٤۰والطبان ف الکبي
( )۱۲٦ :۱۳عن عبد ہللا بن الزبي ريض ہللا تعایل عنه قال قال رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل :ما من صلوۃ مفروضة اال وبنی يدهيا
ركعتان.
ایکوضحر ارکم یلصاہلل ہیلعوملس ےسرغمب ےسلبق لفن ڑپانھ اثتب ےہ؟ العہم انبامیقلاوررضحت ومالان ردیشادمح وگنگیہ اوردرگیاملعء رفامےت
یہہکرضحتیبنارکمیلصاہللاعتیلہیلعوملسےستنفللبقارغملبرمویںیہنےہ۔
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قال احلافظ ابن القمي ف زاد املعاد ( :)۳۰۲/١واما الركعتان قبل املغرب فانه مل ينقل عنه صیل ہللا علیه وسمل انه اكن يصلیام ،وحص عنه
انه اقر احصابه علیام واكن یرامه يصلوهنا فمل ایمرمه ومل یهنهم ،انهتی  .وقال االمام العالمة رش ید امحد اجلنجويه :ومل يثبت منه صیل ہللا
علیه وسمل انه صیل بنفسه بنی اذان صلوۃ املغرب ،نعم الصلوۃ فیه اثبتة بتقریره صیل ہللا علیه وسمل وقوهل هذا ،ولعل مل يصل لئال تتاكد
فیخل ابقامة الفريضة ،ومل یهنهم عهنا حنی رامه يصلون ،فاكنت س نة قولیة وتقریرية ،كذا ف الكزن املتواري (.)۲۷/٥
وممن قال ان النب صیل ہللا علیه وسمل مل يصلهام ابراهمي النخعي وتبعه االمام محمد بن احلسن وابن اهلامم وغيهام كام س یايت ،وكذكل موالان
املفيت كفاية ہللا الهندي ( ،)۲٦٥/٣واشار الیه احلافظ ابن جحر ( )۱۰۸/٢بقوهل :اما كونه صیل ہللا علیه وسمل مل يصلهام فال ينفي
الاس تحباب ،والظاهر اهنم مل يطلعوا عیل هاتنی الروايتنی ،غي ان احلافظ ابن جحر ذكر رواية ابن حبان االتیة ف بلوغ املرام (.)۱۰۷/١
نکیل دنمرہجذلیرواایتےس ااسیولعمموہاتےہہکوخدرضحتیبنارکمیلصاہللہیلعوملسےسڑپانھاثتبےہ۔اظبرہرضحتوگنگیہوریغہوکان
رواایتاکملعںیہنوہاگایوہدعموبثتےکاقلئوہےگن۔

روی محمد بن نرص املروزي ف قیام اللیل ( )٤۲عن عبد ہللا بن مغفل املزن ان رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل صیل قبل املغرب
ركعتنی ،مث قال :صلوا قبل املغرب ركعتنی ،مث قال عند الثالثة :ملن شاء خاف ان حیس با الناس س نة .قال العالمة امحد بن عيل املقریزی
ف خمترصه (ص  :)۷۲هذا اس ناد حصیح عیل رشط مسمل ،فان عبد الوارث بن عبد الصمد احتج به مسمل ،والباقون احتج هبم امجلاعة،
انهتی .
وقد حص عند ابن حبان ( )۱٥۸۸ايضا ان النب صیل ہللا علیه وسمل صیل ركعتنی قبل املغرب .قال الش یخ عطیة بن محمد سامل ف رشح
بلوغ املرام ( )۷۷/٢ف رشح هذا احلديث :یريد ان يثبت املؤلف رمحه ہللا ان هذه الصالۃ قبل املغرب ثبتت ابلس نة القولیة وابلس نة
الفعلیة منه صیل ہللا علیه وسمل ،انهتی .
رہب احل ان رواایت ےس رصاۃح ہی ولعمم وہات ےہ ےک رضحت یبن ارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےک زامہن ںیم اذان رغمب ےک دعب ھچک وہفق رضور راتہ
اھت۔زین رقون اویل ںیم دعتمد احصہب واتنیعب ےس رغمب ےس لبقلفن ڑپانھرموی ےہ۔تہب ےس احصہب ےس دعم تنفل یھب رموی ےہ امکایسیت نکیل
اسےسہیزلتسممںیہنہکرغمبیکامنزوفرارشوعوہاجیتیھت ،اےئلسہکارگیہیوہاتوتدرگیاحصہباکلفنڑپانھ نکممہنوہات۔انچہچنالعہمانبزحم
اظرہیرۃمحاہللہیلعدعتمداحصہباکلمعلقنرفامےتیہ:

وروينا عن عبد الرمحن بن همدي وعبد الرزاق الكهام عن سفیان الثوري عن عامص بن هبدةل عن زر بن حبیش انه راى عبد الرمحن بن
عوف وايب بن كعب يصلیان الركعتنی قبل صالۃ املغرب ٢.وقال حامد بن زيد عن عامص عن زر عن عبد الرمحن وايب مثل ذكل ،وزاد:
ال يدعاهنام ٣.وعن معمر عن الزهري عن انس انه اكن يصيل ركعتنی قبل صالۃ املغرب .وعن عبد الرمحن بن همدي عن شعبة عن یزيد
بن مخي عن خادل بن معدان عن رغبان مویل حبیب بن مسلمة :رايت احصاب رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل هيبون ایل الركعتنی قبل
صالۃ املغرب كام هيبون ایل الفريضة ٤.وروينا عن وكیع عن سعید بن ايب عروبة عن قتادۃ عن سعید بن املسیب :ما رايت فقیا يصيل
٢
٣
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الركعتنی قبل املغرب اال سعد بن ماكل ،يعن سعد بن ايب وقاص ٥.وروينا من طريق جحاج بن املهنال عن حامد بن سلمة عن داود
الوراق عن جعفر بن ايب وحش یة ان جابر بن عبد ہللا اكن يصيل قبل املغرب ركعتنی .وعن عبد الرمحن بن همدي عن شعبة عن سلامين
بن عبد الرمحن عن راشد بن یسار قال :اشهد عیل مخسة من احصاب رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل من احصاب الشجرۃ اهنم اكنوا
يصلون ركعتنی قبل املغرب ٦.وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن احلمک بن عتیبة انه صیل مع عبد الرمحن بن ايب لییل فاكن يصيل
الركعتنی قبل املغرب 7.كذا ف احملیل ( ،)۲۳/٢وراجع خمترص قیام اللیل للمروزي (ص .)۷۰
واخرج البیقي ( )٤۱۷۸عن عبد الرمحن بن عوف قال :كنا نركعهام اذا مقنا بنی االذان واالقامة من املغرب.
واخرج البیقي ( )٤۱۸۰عن ايب امامة ريض ہللا عنه قال :کنا ال ندع الرکعتنی قبل املغرب ف زمان رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل.
واخرج ابن ايب شیبة ( )۷۳۷۹عن انس قال س ئل عن الرکعتنی قبل املغرب فقال :رایهتُ م اذا اذن املوذن ابتدروا السواري فصلوا.
واخرج ابن ايب شیبة ( )۷۳۸۰عن ايب فزارۃ قال :سالت انسا عن الرکعتنی قبل املغرب فقال :کنا نبتدرهام عیل عهد رسول ہللا صیل
ہللا علیه وسمل.
واخرج ابن ايب شیبة ( )۷۳۸۲عن ابن ايب لییل قال :ادرکت احصاب محمد صیل ہللا علیه وسمل يصلون عند لک تذین.
واخرج البخاري ( )۱۱۸٤عن مرثد بن عبد ہللا الزين قال :اتیت عقبة بن عامر اجلهن فقلت :اال اجعبك من ايب متمي یركع ركعتنی قبل
صالۃ املغرب؟ فقال عقبة :اان كنا نفعل عیل عهد رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل ،قلت :مفا مینعك الن؟ قال :الشغل.
انرواایتےسہیابتواحضےہہکرضحتیبنارکمیلصاہللہیلعوملساوراحصہبےکدورںیممکازمکرنیتعکیک دقمارےسلصفوہاتاھت۔اورالعہم
انبارعلیبرۃمحاہللہیلعےنوجاھکلےہہکاحصہبےکدعبہیلمعابیقںیہنراہہیحیحصںیہنےہ۔انچہچناوبمیمتاتیعبےہاورٓاےگااممامکلےکالکمںیم
رصتحیٓاریہےہہکٓاےکپزامہنںیماسرپلمعاجریاھت۔ہکلبااممدمحمنبرصنارملوزیےندعتمداتنیعبےسلقنایکےہہکوہہیلفنڑپےتھےھت۔

اما ما قال ابن العريب ف عارضة االحوذي ( )۳۰۰/١ابن الصحابة اختلفوا فیه ومل يفعل بعدمه احد فقد رد علیه ابن جحر ( ۱۰۸/٢و
 ،)٦۰/٣الن ااب متمي تبعي وقد فعلها ،واجاب العین ( )۲٤٦/7ابن قول القايض ابن العريب مبن عیل قول من عد ااب متمي من الصحابة
فال وجه للرد علیه ،انهتی .
قلت :وف هذا نظر ،فقد ذکر محمد بن نرص املروزي (ص  )۷۰عن خادل بن معدان انه اكن یركع ركعتنی بعد غروب الشمس قبل صلوۃ
املغرب مل يدعهام حىت لقي ہللا ،واكن يقول :ان ااب ادلرداء اكن یركعهام ،ويقول :ال ادعهام وان رضبت ابلس یاط .وس ئل قتادۃ عن الركعتنی
قبل املغرب فقال :اكن ابوبرزۃ ريض ہللا عنه يصلیام .وسال رجل ابن معر ريض ہللا عنه فقال :ممن انت؟ قال :من اهل الكوفة ،قال:
من اذلین حیافظون عیل ركعيت الضح  ،فقال :وانمت حتافظون عیل الركعتنی قبل املغرب ،فقال ابن معر :كنا حندث ان ابواب السامء تفتح

٥
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عند لک اذان .وعن سعید بن املسیب قال :حق عیل لک مومن اذا اذن ان یركع ركعتنی .وس ئل احلسن عهنام فقال :حس نتنی وہللا
مجیلتنی ملن اراد ہللا هبام٨.
اہتبلوجرضحاتتنفللبقارغملبےکاقلئںیہنےہایکناینبدیدلیلدبعاہللنبرمعریضاہللہنعیکرواتیاوراربامیہیعخناکارثےہ۔

اخرج ابوداود ( )۱۲۸٤عن طاووس قال :س ئل ابن معر عن الركعتنی قبل املغرب ،فقال :ما رايت احدا عیل عرص رسول ہللا صیل
ہللا علیه وسمل يصلیام ،ورخص ف الركعتنی بعد العرص .قال الزيلعي ( :)۱٤۰/٢سكت عنه ابو داود ،مث املنذري ف خمترصه ،فهو
حصیح عندهام ،قال النووي ف اخلالصة :اس ناده حسن ،انهتی .
وذكر الزيلعي ( )۱٤۱/٢حديثا معضال ،رواه محمد بن احلسن ف االاثر عن االمام ايب حنیفة عن حامد بن ايب سلامين انه سأل ابراهمي
النخعي عن الصالۃ قبل املغرب ،قال :فهناه عهنا ،وقال :ان رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل وااب بكر ومعر مل یكونوا يصلوهنا ،قال محمد:
وبه انخذ اذا غابت الشمس فال صالۃ عیل جنازۃ وال غيها قبل صالۃ املغرب ،وهو قول ايب حنیفة ،انهتی  .قال املباركفوري
( :)٤٦۸/١هذا احلديث ال يصلح لالس تدالل ،فانه معضل ،انهتی .
وروی محمد بن نرص املروزي (ص  )۷۲عن النخعي قال :اكن ابلكوفة من خیار احصاب النب صیل ہللا علیه وسمل عيل بن ايب طالب
وعبد ہللا بن مسعود وحذيفة بن الامين وابو مسعود النصاري وعامر بن ایرس والباء بن عازب ،فأخبن من رمقهم لكهم مفا راى احدا
مهنم يصلیام قبل املغرب ،وف رواية :ان ااب بكر ومعر وعامثن اكنوا ال يصلون الركعتنی قبل املغرب ،9وقیل البراهمي  :ان ابن ايب هذيل
اكن يصيل قبل املغرب ،قال :ان ذاك ال يعمل ،انهتی .
ومثة ااثر اخرى یس تدل هبا احصاب هذا القول ،میكن مراجعهتا ف مصنفي عبد الرزاق وابن ايب شیبة ونصب الراية ،وف خمترص قیام
اللیل حملمد بن نرص املروزي حیث توسع ف نقل ااثر املثبتنی والنافنی.
احظفانبرجحاالقسعلینرحمتہاہللہیلعاوردرگینیققحمےنانیسیجرواایتیکفلتخموتجیھاتیکےہ۔انچہچنرفامےتیہ:

ورواية انس املثبتة مقدمة عیل نفیه ،واملنقول عن اخللفاء الربعة رواه محمد بن نرص وغيه من طريق ابراهمي النخعي عهنم ،وهو منقطع،
ولو ثبت مل یكن فیه دلیل عیل النسخ وال الكراهة ،وس یأيت ف ابواب التطوع ان عقبة بن عامر س ئل عن الركعتنی قبل املغرب فقال :كنا
نفعلهام عیل عهد النب صیل ہللا علیه وسمل ،قیل هل :مفا مینعك الن؟ قال :الشغل ،فلعل غيه ايضا منعه الشغل ،وقد روى محمد بن
نرص وغيه من طرق قوية عن عبد الرمحن بن عوف وسعد بن ايب وقاص وايب بن كعب وايب ادلرداء وايب موىس وغيمه اهنم اكنوا
يواظبون علیام ،كذا ف الفتح (.)١٠٨/٢
وذكر احلافظ الزيلعي ( )۱٤۰/٢عن النووي :واجاب العلامء عنه بأنه نفي فتقدم رواية املثبت ،ولكوهنا احص واكرث رواۃ ،وملا معهم من عمل
ما مل يعلمه ابن معر ،انهتی  .قال املباركفوري ( :)٤٦۷/١جواهبم هذا حسن حصیح ،وذكر الزيلعي هذا اجلواب واقره ومل يتلكم علیه
بشء ،انهتی .
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وقال العالمة ابن جحر امليك ف حتفة احملتاج ( :)۲۲۳/٢وقول ابن معر ما رايت احدا يصلیام عیل عهد رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل
نفي غي حمصور ،وز ُع انه حمصور جعیب ،اذ من املعلوم ان كثيا من الزمنة ف عهده صیل ہللا علیه وسمل مل حیرضه ابن معر وال احاط
مبا وقع فیه ،عیل انه لو فرض احلرص فاملثبت معه زایدۃ عمل فلیقدم ،كام قدموا رواية مثبت صالته صیل ہللا علیه وسمل ف الكعبة عیل
رواية انفیا مع اتفاقهام عیل اهنام اكان معه فیا ،وبفرض التساقط يبق معنا :صلوا قبل املغرب ركعتنی ،اذ ال معارض هل ،واخلب الصحیح
السابق :بنی لک اذاننی  -اي اذان واقامة  -صالۃ ،اذ هو یشملها نصا ،انهتی .
وقال ابن حزم ( :)۲۲/٢س نده ال يصح لنه عن ايب شعیب او شعیب وال يدرى من هو ،انهتی  ،وقال العظمي اابدي ف عون املعبود
( :)۱۱٥/٤وعندي ان هذا احلديث ومه من شعیب الراوي عن طاؤوس ،وتفرد بروايته عن طاؤوس ،وكیف تصح هذه الرواية وقد
روى جامعة من الصحابة كعبد ہللا بن مغفل وانس وعقبة بن عامر وغيمه عن النب صیل ہللا علیه وسمل انه اذن ف ذكل ملن اراد ان
يصيل وفعل ف عهده حبرضته فمل ينه عنه ،وقد روي عن جامعة من الصحابة والتابعنی اهنم اكنوا يصلون قبل املغرب ركعتنی ،مفن
الصحابة انس وعبد الرمحن بن عوف وايب بن كعب وابو ايوب النصاري وابو ادلرداء وجابر بن عبد ہللا وغيمه ،ورواية هؤالء مروية ف
قیام اللیل حملمد بن نرص ،انهتی .
قال العبد الضعیف عفا ہللا عنه :وروی ابن ايب شیبة ( )۷۳۸۷بس ند فیه ش یخ مھجول عن طاؤوس قال :سالت ابن معر عن الرکعتنی
قبل املغرب فمل ينه عهنام.
واما الرواية عن ابراهمي النخعي فقال محمد بن نرص املروزي (ص  :)۷۲لیس ف حاكية هذا اذلي روى عنه ابراهمي انه رمقهم ،فمل یرمه
يصلوهنام دلیل عیل كراههتم هلام ،امنا تركوهام لن تركهام اكن مباحا ،وقد جیوز ان یكون اولئك اذلین حىك عهنم من حىك انه رمقهم فمل یرمه
يصلوهنام قد صلوهام ف غي الوقت اذلي رمقهم ،انهتی  .وقال ابن حزم ( :)۲۲/٢وذكروا عن ابراهمي النخعي ان ااب بكر ومعر وعامثن مل
یكونوا يصلوهنا وهذا ال يشء ،اول ذكل انه منقطع ،لن ابراهمي مل يدرك احدا ممن ذكرانه ،وال ودل اال بعد قتل عامثن بس ننی .مث لو حص ملا
اكنت فیه جحة ،لنه لیس فیه اهنم ريض ہللا عهنم هنوا عهنام وال اهنم كرهوهام .وقال املباركفوري ( )٤۷۰/١بعد ذكر الروايتنی اللتنی
رواهام محمد بن نرص عن النخعي :قلت :عیل انه قد ثبت ان ابراهمي النخعي مل يلق احدا من احصاب النب صیل ہللا علیه وسمل اال عائشة
ومل یسمع مهنا شیئا ،ففي اثره الول جمهول ،وف اثره الثان انقطاع ،انهتی .
ل
نکیلققحمانبا ھمامایفنحلرۃمحاہللہیلعےناسرپالصفمردرفامایےہ،انچہچنرفامےتیہ:

ورواية ايب داود سكت عنه ابو داود واملنذري بعده ف خمترصه وهذا تصحیح ،١٠وكون معارضه ف البخاري ال یس تلزم تقدمیه بعد
اشرتاكهام ف الصحة بل يطلب الرتجیح من خارج ،واذ قد حص حديث ابن معر عندان عارض ما حص ف البخاري  ،مث يرتحج هو بأن معل
ااكبر الصحابة اكن عیل وفقه كيب بكر ومعر حىت هنی ابراهمي النخعي عهنام فامي رواه ابو حنیفة عن حامد بن ايب سلامين عنه انه هنی عهنام،
وقال :ان رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل وااب بكر ومعر ريض ہللا عهنام مل یكونوا يصلوهنام ،بل لو اكن حس نا كام ادعاه بعضهم ترحج عیل
ذكل الصحیح هبذا ،فان وصف احلسن والصحیح والضعیف امنا هو ابعتبار الس ند ظنا ،اما ف الواقع فیجوز غلط الصحیح وحصة
 ١٠االحص ان سكوت ايب داود ال يدل عیل التحسنی ف مجیع االحیان ،كام ارشت الیه ف رساليت الوضاحة ف التطوع ابمجلاعة (ص  .)۷۲قال اذلهب ف
السي ( :)٥۷٦/١٢وقل ما يورد مهنا ابو داود ،فان اورد بینه ف غالب االوقات ،انهتی  .وبسط فیه العامثن ف مقدمة فتح امللهم ( )٦۹/١والش یخ عبد
الفتاح ابو غدۃ ف تعلیقاته عیل قواعد ف علوم احلديث (ص  )۸۳وش یخنا حمدث العرص محمد يونس اجلونفوري ف مقدمته عیل سنن ايب داود ويه مل تطبع
بعد.
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الضعیف ،وعن هذا جاز ف احلسن ان یرتفع ایل الصحة اذا كرثت طرقه ،والضعیف يصي جحة بذكل ،لن تعدده قرينة عیل ثبوته ف
نفس المر ،فمل ال جیوز ف الصحیح الس ند ان يضعف ابلقرينة ادلاةل عیل ضعفه ف نفس المر ،واحلسن ان یرتفع ایل الصحة بقرينة
اخرى كام قلنا من معل ااكبر الصحابة عیل وفق ما قلناه وتركهم ملقتىض ذكل احلديث ،وكذا اكرث السلف ،ومهنم ماكل جنم احلديث .وما
زاده ابن حبان عیل ما ف الصحیحنی من ان النب صیل ہللا علیه وسمل صالهام ال يعارض ما ارسل النخعي من انه صیل ہللا علیه وسمل
مل يصلهام جلواز كون ما صاله قضاء عن يشء فاته ،وهو الثابت ،روى الطبان ف مس ند الشامینی ١١عن جابر قال سألنا نساء رسول
ہللا صیل ہللا علیه وسمل :هل راينت رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل يصيل الركعتنی قبل املغرب؟ فقلن :ال ،غي ام سلمة قالت :صالها
عندي مرۃ ،فسألته ما هذه الصالۃ؟ فقال صیل ہللا علیه وسمل :نسیت الركعتنی قبل العرص فصلیهتام الن .ففي سؤالها هل صیل ہللا علیه
وسمل وسؤال الصحابة نساءه كام يفیده قول جابر سألنا ال سألت ال يفید اهنام غي معهودتنی من سننه ،وكذا سؤاهلم البن معر فانه مل
يبتدئ التحديث به بل ملا س ئل .واذلي يظهر ان مثي سؤاهلم ظهور الرواية هبام مع عدم معهودیهتم ف ذكل الصدر ،فأجاب نساؤه الاليت
يعلمن من علمه ما ال يعلمه غيهن ابلنفي عنه ،واجاب ابن معر بنفیه عن الصحابة ايضا .وما قیل :املثبت اویل من الناف فیرتحج
حديث انس عیل حديث ابن معر لیس بشء ،فان احلق عند احملققنی ان النفي اذا اكن من جنس ما يعرف بدلیل اكن اكالثبات فیعارضه
وال يقدم هو علیه ،وذكل لن تقدمي رواية االثبات عیل رواية النفي لیس اال لن مع راويه زایدۃ عمل ،خبالف النفي اذ قد يبىن رواية
المر عیل ظاهر احلال من العدم ملا يعمل ابطنا .فاذا اكن النفي من جنس ما يعرف تعارضا البتناء لک مهنام حینئذ عیل ادللیل ،واال فنفس
كون مفهوم املروي مثبتا ال يقتض التقدمي ،اذ قد یكون املطلوب ف الرشع العدم كام قد یكون املطلوب ف الرشع االثبات ،ومتام حتقیقه
ف اصول احصابنا .وحینئذ ال شك ان هذا النفي كذكل ،فانه لو اكن احلال عیل ما ف رواية انس مل خیف عیل ابن معر  ،بل وال عیل احد
ممن يواظب الفرائض خلف رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل ،بل وال عیل من مل يواظب بل حیرضها خلفه احیاان ،مث الثابت بعد هذا هو
نفي املندوبیة ،اما ثبوت الكراهة فال اال ان يدل دلیل اخر ،وما ذكر من اس تلزام تأخي املغرب فقد قدمنا من القنیة اس تثناء القلیل،
والركعتان ال تزيد عیل القلیل اذا جتوز فیام ،انتھی الكم ابن اهلامم خمترصا من فتح القدیر (.)٤٤٥/١
لكن احلق احق ان يقال ،ورمح ہللا موالان احلب العالمة ش بي امحد العامثن ،فانه اثبت التطوع قبل املغرب ،وهبذا يظهر تبحر علمه
وانصافه واالنصاف عزیز .قال رمحه ہللا تعایل ف فتح امللهم (:)۲۷۸/٤
ملا حتقق ان مذهب احصابنا ف كراهة الركعتنی قبل املغرب امنا هو لكراهة فرض املغرب اال یسيا ،وان التجوز ف الركعتنی ينفي هذه
الكراهة عند احملققنی ،فبقي االمر عیل االابحة ،وحینئذ ان ثبت الاس تحباب ايضا من االحاديث فال خیالف مذهبنا ،وغاية االمر انه
يصي مما سكت عنه الفقة ونطقت به الس نة ،فقد ثبت التنفل بركعتنی قبل املغرب عن النب صیل ہللا علیه وسمل فعال ،كام ف حديث
ابن حبان ومحمد بن نرص ،وقوال ابلعموم یف مجیع االوقات كام ف احاديث الصحیحنی ،وابخلصوص ف املغرب كام ف حديث البخاري:
صلوا قبل املغرب ثالاث ،وتقریرا كام ف سائر االحاديث املذكورۃ ف الباب وغيها.
اما ادعاء ان حديث ابن حبان الفعيل حیمتل انه صیل ہللا علیه وسمل صالها قضاء عن يشء فاته ،فيده س یاق محمد بن نرص فان فیه انه
صیل ہللا علیه وسمل صیل ركعتنی قبل املغرب ،مث قال :صلوا قبل املغرب ركعتنی ،احلديث.
واما حديث جابر عند الطباین ف مس ند الشامینی اذلي نقل الش یخ ابن اهلامم رمحه ہللا ،مفع قطع النظر عن الالكم ف حصته لیس
عندي مما حنن فیه ،بل اذلي يغلب عیل الظن وہللا اعمل انه يتعلق ابلركعتنی بعد العرص ،ولكن عبها الراوي ابلركعتنی قبل املغرب ،اي
١١

(.)۲۱۲/٣
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قبل غروب الشمس ،ال قبل صالۃ املغرب وبعد غروب الشمس ،وهذا لیس ببعید ،كام مر ف الباب السابق ف حديث عائشة نقال عن
القايض عیاض ان س نة الظهر تصح تسمیهتا اهنا قبل العرص ،فكذا ههنا ،مس الراوي الصلوۃ بعد العرص ابلصالۃ قبل املغرب.
وخیطر ابلبال ،وہللا اعمل ،ان حديث ابن معر عند ايب داود ف الركعتنی قبل املغرب :ما رايت احدا من احصاب رسول ہللا صیل ہللا
علیه وسمل يصلیام ،لعل املراد هبام ايضا هاتن الركعتان اللتان اكن النب صیل ہللا علیه وسمل يصلیام بعد العرص قبل غروب الشمس
واصفرارها ،فاخب ابن معر انه ما رای احدا من احصابه صیل ہللا علیه وسمل يصلیام ،ومع ذكل رخص هو ف هاتنی الركعتنی اذا مل
يتحری املصيل الغروب ،كام هو مذهبه ،او املراد :النب صیل ہللا علیه وسمل رخص ،اي بفعل ف الركعتنی بعد العرص ،كام س بق ف
الباب السابق عن عائشة وغيها ،فمل يغي ريض ہللا عنه ف مقام نفي رويته تعبي السائل ،وغي ف مقام الرتخیص حیث قال :ورخص
ف الركعتنی بعد العرص ،فان هذا العنوان اوفق ابلرخصة من عنوان الركعتنی قبل املغرب .وعیل هذا فال معارضة بنی هذا احلديث
واحاديث الركعتنی قبل صالۃ املغرب بعد غروب الشمس ،واال فكیف يعقل خفاء ما اكن يفعل كثي من الصحابة ريض ہللا عهنم هجارا
ف املسجد النبوی عیل امثال ابن معر ريض ہللا عهنام ،هذا من احمل احملال.
واما ما روي عن ابراهمي النخعي ان النب صیل ہللا علیه وسمل وااب بكر ومعر مل یكونوا يصلوهنام ،فلعل املراد به نفي اهامتهمام واملواظبة
علیام كسائر الرواتب ،وكذا هنیه عهنا .وقوهل :اهنا بدعة ،اراد به الهنیي عن املواظبة علیا لكونه بدعة عنده ،كام تقدم ف صالۃ الضح ان
ابن معر ريض ہللا عهنام قال :اهنا بدعة ،واولوا الكمه مبثل هذا التاويل لوجود االحاديث الكثيۃ ف اثباهتا وترغیبا ،وہللا اعمل ،انهتی
الكم العالمة ش بي امحد العامثن رمحه ہللا تعایل.
قال العبد الضعیف عفا ہللا عنه :وقد تقدمت رواية ابن حبان ورواية محمد بن نرص املروزي ،وفیام ترصحی ابن النب صیل ہللا علیه وسمل
صیل الركعتنی قبل املغرب ،وهذا ظاهر ،فانه بعید عن رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل ان ایمر ابمر وال يعمل به ،فاذا تكون الس نة
تقریرية وفعلیة وقولیة ،وال خیف علیك شذوذ الاس تثناء ف قوهل :بنی لک اذاننی صلوۃ اال املغرب ،وقد تقدم الالكم علیه ف الهامش.
العہمریبشادمحاصبحامثعینرۃمحاہللہیلعیکوتہیجیفشتشخباور ارقبایلاوصلابےہنجےسامتمرواایتںیمقیبطتوہاجیتےہ۔زینروایتیاابتعر
ےسوطتعلبقارغملبیکرواایتارثکواوقیےہاورایکنوتہیجایاتولیلکشمےہ۔

مث رايت حبمد ہللا تعایل ما يويد تقریر العالمة ش بي امحد العامثن ف الكم محمد بن نرص املروزي ف رشح احلديث اذلي اخرجه البیقي
( )٤۱۸۳من طريق حیی بن ايوب قال :حدثن ابن طاووس عن ابیه ان ااب ايوب االنصاري صیل مع ايب بكر ريض ہللا عنه بعد
غروب الشمس قبل الصالۃ ،مث مل یكن يصل مع معر ريض ہللا عنه ،مث صیل مع عامثن ريض ہللا عنه ،فذكر ذكل هل ،فقال :ان صلیت
مع النب صیل ہللا علیه وسمل مث صلیت مع ايب بكر وفرقت من معر فمل اصل معه ،وصلیت مع عامثن ريض ہللا عنه ،انه لنی ،واكن معر
ريض ہللا عنه ال یراهام ،فمل يصلهام ابو ايوب معه ،وصالهام مع عامثن ريض ہللا عنه .قال محمد بن نرص املروزي (ص  :)۷۰وهذا عندي
ومه ،امنا احلديث ف الركعتنی بعد العرص ال ف الركعتنی قبل املغرب ،الن املعروف عن معر ريض ہللا عنه انه اكن ينكر ركعتنی بعد
العرص ويرضب علیام ،فاما الركعتان قبل املغرب فال ،وقد رواه معمر عن ابن طاووس عیل ما قلنا ،وهو احفظ من حیی بن ايوب
واثبت ،انهتی .
وكذكل رد العظمي اابدي ف عون املعبود ( )۱۱٥/٤عیل ابن اهلامم حیث قال :وانزع ف هذا الش یخ ابن اهلامم ف رشح الهداية ،والكمه
ابطل وفاسد ال يعبأ به ،وقد اش بع الالكم ف الرد علیه صاحب ادلراسات فأجاد واحسن ،کذا ف الرشح الخینا ايب الطیب ،انهتی .
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اس وپرے ثحب اک احلص ہی ےہ ہک دور وبنی ںیم اذان رغمب ےک دعب مک از مک دو رتعک اک افہلص وہا رکات اھت اور احصہب روضان اہلل مہیلع انیعمج یک
اکیڑبیدعتاد ااقتمےسےلہپدورتعکلفنڑپےتھےھت۔

( )٤التطوع قبل املغرب عند االمئة
ذموکرہرواایتاورٓااثرےسہیابتواحضےہہکدہعوبنیاورریخارقلونںیماذانرغمبےکدعبرنیتعکاکلصفرضورراتہاھت۔زین ہیہکاکیتہب
ڑبیامجتعتنفللبقارغملبیکاقلئےہوجرنیتعکےکلصفوکزلتسممےہ۔تنفللبقارغملبےکقلعتمرضحاتاہقفءرکاماکاالتخفےہ۔

( )۱املذاهب الثالثة وغيها
• نیققحم اشہیعف ےک زندکی راحج اور یتفم ہب وقل اابحتسب اک ےہ ۔یہی اامم اوبااحسق وطیس ،اامم ونوی ،خیش االالسم زرکای االاصنری  ،العہم
انبرجحایکملرۃمحاہللمہیلعاکوقلاتخمرےہ۔احظفانبرجحاالقسعلینرۃمحاہللاکالیمنیھبایسرطفےہ۔
• انحہلبےکزندکیوجازاوراابحتسبدوونںوقلےہ۔العہمانبدقاہمایلبنحلرۃمحاہللہیلعےنوجازوکرتحیجدیےہاوررفامایہکیہیااممادمح
رۃمحاہللےکالکمےسولعمموہاتےہ نکیلالعہم وہبیترۃمحاہللہیلعاوردرگیانحہلبےناابحتسبوکرتحیجدیےہ۔احظفانبامیقلرۃمحاہلل
ہیلعےنایسوکاایتخرایکےہ۔احظفانبرجحاوراحفانبربجوریغہےناابحتسبیکتبسنااممادمحیکرطفیکےہ۔اوریہیاظبرہانحہلب

ےکاہیںیتفمہباورومعملہبوقلےہ۔
• رضحت اامم اخبری ،اامم رتذمی ،اامم انب امہج اور اعم دحمنیث اک کلسم اابحتسب اک ےہ۔یہی العہم انب زحم اظرہی رۃمح اہلل ہیلع اک یھب
کلسمےہاورایسوکاقیضوشاکین ،ومالانسمشاقحلمیظعٓاابدی،ومالانابمروپکری ،خیشدبعازعلزینبابز،خیشانبنیمیثع،خیشہیطعنبدمحم
اسملاورخیشویفسارقلاضویےناایتخرایکےہ۔
• امہیکلےکوہشمروقلےکاطمقبتنفللبقارغملبرشموعںیہنےہہکلبرکموہےہ۔ااممامکلرۃمحاہللہیلعےساابحتسبرمویےہنکیلہی
یتفمہبوقلںیہنےہ۔

قال االمام النووي ف رشح املهذب ( :)۸/٤ف اس تحباب ركعتنی قبل املغرب وهجان مشهوران ف طريقة اخلراسانینی ،الصحیح مهنام
الاس تحباب حلديث عبد ہللا بن مغفل ريض ہللا عنه ان النب صیل ہللا علیه وسمل قال :صلوا قبل صلوۃ املغرب ،قال ف الثالثة :ملن
شاء ،رواه البخاري ف مواضع من حصیحه ،انهتی  .مث ذكر االحاديث اليت س بق ذكرها ،وقال :هذه الحاديث حصیحة رصحیة ف
اس تحباهبا ،وممن قال به من احصابنا ابو احساق الطويس وابو زكرای السكري ،حاكه عهنام الرافعي ،وهذا الاس تحباب امنا هو بعد دخول
وقت املغرب وقبل رشوع املؤذن ف اقامة الصالۃ ،واما اذا رشع املؤذن ف االقامة فیكره ان یرشع ف يشء من الصلوات غي املكتوبة
للحديث الصحیح :اذا اقميت الصالۃ فال صالۃ اال املكتوبة ،رواه مسمل ،انهتی .
ہکلبااممونویرۃمحاہللہیلعےنانولوگںیکرتددییکےہوجلفنلبقارغملبوکیجعترغمبےکانمیفےتھجمسیہ۔
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قال النووي ف رشح مسمل ( :)۱۲۳/٦وف املس ئةل وهجان الحصابنا ،اشهرهام ال یس تحب ،واحصهام عند احملققنی یس تحب لهذه
االحاديث الصحیحة الرصحیة ،وقال :واما قوهلم يودي ایل تخي املغرب فهذا قول منابذ للس نة فال يلتفت الیه ،ومع هذا فهو زمن یسي
ال تتاخر به الصلوۃ عن اول وقهتا .واما من زع النسخ فهو جمازف ،لن النسخ ال يصار الیه اال اذا جعزان عن التأويل وامجلع بنی الحاديث
وعلمنا التارخي ،ولیس هنا يشء من ذكل ،انهتی خمترصا .وحك الشواكن ( )۱۰/٢قول النووي وقال :واحلق ان االحاديث برشعیة
الركعتنی قبل املغرب خمصصة لعموم ادةل اس تحباب التعجیل ،انهتی .
وقال ش یخ االسالم زكرای االنصاري ف حتفة الباري ( :)٤۲٤/١والحصابنا وهجان ،اشهرهام ال يندب ،واحصهام يندب ،انهتی .
وقال العالمة ابن جحر امليك ف حتفة احملتاج (( :)۲۲۳/٢وقیل) من السنن (ركعتان خفیفتان قبل املغرب) ملا يأيت (قلت :هام س نة) غي
مؤكدۃ (عیل الصحیح ففي حصیح البخاري المر هبام) لكن بلفظ :صلوا قبل صالۃ املغرب ،قال ف الثالثة :ملن شاء ،كراهیة ان يتخذها
الناس س نة ،اي طريقة الزمة ،فلیس املراد ف س نتیام ابملعىن اذلي حنن فیه ،لن ثبوت ذكل مدلول صلوا اول احلديث ال س امي ،وقد
حص ان كبار الصحابة ريض ہللا عهنم اكنوا يبتدرون السواري هلام اذا اذن املغرب حىت ان الرجل الغريب لیدخل املسجد فیحسب ان
الصالۃ قد صلیت من كرثۃ من يصلیام ،واملراد صلوا ركعتنی كام رصحت به رواية ايب داود :صلوا قبل املغرب ركعتنی ،انهتی .
وقال ابن قدامة املقديس ف املغن ( :)۹٦/٢ظاهر الكم امحد اهنام جائزتن ولیس تا بس نة.
وقال ابن جحر العسقالن ( :)۱۰۸/٢وایل اس تحباهبام ذهب امحد واحسق واحصاب احلديث ،انهتی  .وقال الرتمذي ( :)۱۸٥وقال امحد
واحسق :ان صالهام حفسن ،وهذا عندهام عیل الاس تحباب ،انهتی .
وقال البهان بن مفلح ف املبدع ( :)۲۸۸/١وظاهره انه ال تس تحب الركعتان قبلها ف الظاهر عنه ،وال یكره فعلهام قبلها ف املنصوص،
وعنه :یسن للحديث الصحیح ،وعنه :بنی لک اذاننی صالۃ ،قاهل ابن هبيۃ ف غي املغرب ،انهتی .
وقال املرداوي ف االنصاف ( :)٤۲۲/١تباح صالۃ ركعتنی قبل صالۃ املغرب عیل الصحیح من املذهب نص علیه ،وعلیه مجهور
الحصاب ،وجزم به ف املغن والرشح ،ذكراه ف صالۃ التطوع ،وهو من املفردات .وقیل :یكره ،قال ابن عقیل :ال یركع قبل املغرب شیئا.
وعنه :یسن فعلهام ،جزم به انظم املفردات ،ويه من املفردات ايضا ،وقال ف مجمع البحرین وابن متمي :ال یكره ،رواية واحدۃ ،وهل
یس تحب؟ عیل روايتنی ،وعنه :بنی لک اذاننی صالۃ ،وقاهل ابن هبيۃ ف غي املغرب ،انهتی .
وقال البويت ف كشاف القناع (( :)۲٤٤/١وتباح ركعتان قبل) صالۃ (املغرب) بعد اذانه فال یكرهان وال یس تحبان ،وعنه :یسن فعلهام
للخب الصحیح ،وعنه :بنی لک اذاننی صالۃ ،قاهل ابن هبيۃ ف غي املغرب( ،وفیام) اي الركعتنی قبل املغرب ثواب ،قلت :هذا يدل عیل
اس تحباهبام ،وجزم به ف املفردات لن املباح ال (ثواب) ف فعل وال تركه ،انهتی .
وقال احلافظ ابن قمي اجلوزية ف زاد املعاد ( :)۳۰۲/١وهذا هو الصواب ف هاتنی الركعتنی ،اهنام مس تحبتان مندوب الیام ،ولیس تا
بس نة راتبة كسائر السنن الرواتب ،انهتی .
وقال ابو العباس القرطب ف املفهم ( :)۱٤۱۲/٣وروي عن ايب بكر ومعر وعامثن وعيل وجامعة من الصحابة ريض ہللا عهنم اهنم اكنوا ال
يصلوهنا ،وهو قول ماكل والشافعي ،انهتی  .وحنوه ف فتح الباري ( )۱۰۸/٢وزاد :وادع بعض املالكیة نسخها.
وف حاش یة ادلسويق عیل الرشح الكبي (( :)۳۱٤/١قوهل وبنی االذان واالقامة) اي اذا اكن الوقت وقت جواز خفرج املغرب.
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وقال احلطاب ف مواهب اجللیل رشح خمترص خلیل ( :)٤٤۷/١قال ابن القامس :مسعت مالاك يقول :ادركت بعض الش یوخ اذا مسع
مؤذن املغرب قام یركع ركعتنی قبل الصالۃ ،قال ماكل :وال يعجبن هذا من العمل.
اسےسہیابترضورولعمموہیتےہہکااممامکلرۃمحاہللہیلعےکزامہنںیمدورتعکیکدقماراکلصفرضورراتہاھت۔

وقال احلطاب ( :)٤۱۸/١اختلف فمين اكن ف املسجد منتظرا للصالۃ هل هل ان يتنفل فامي بنی الذان واالقامة والس یاق عن اذان
املغرب؟ فقیل :هل ذكل ،عیل ما حاكه ماكل ف هذه الرواية عن بعض من ادرك ،وقیل :لیس هل ذكل ،وهو مذهب ماكل عیل ما رواه
ابن القامس عنه ف هذه الرواية ،وما ذهب الیه ماكل من كراهة ذكل اظهر ،انهتی .
وخلص هذه االقوال صاحب املهنل العذب املورود فقال ( :)۱۸۲/7واحلديث دلیل عیل اس تحباب صالۃ ركعتنی قبل صالۃ املغرب،
وبه قال امحد واحساق واحملققون من الشافعیة واحلنفیة واهل احلديث ،وعن ماكل قول ابس تحباهبام ،وذهب قوم ایل عدم اس تحباهبام،
وهو مشهور مذهب املالكیة واحلنفیة وقول عند الشافعیة ،انهتی .
وابالس تحباب قال ابن حزم ف احملیل ( )۲۱/٢والعظمي اابدي ف عون املعبود ( )۱۱۳/٤واملبارکفوري ف حتفة االحوذي ()٤٦٦/١
وعبد العزیز بن ابز ( )۱٦۱/7وابن عثمينی ( )۲۷۲/١٤وعطیة بن محمد سامل ف رشح بلوغ املرام ( )۷۷/٢ويوسف القرضاوي،
وابالس تحباب افىت اللجنة ادلامئة للبحوث العلمیة واالفتاء (.)۲٥۱/7

( )۲املذهب احلنفي
رضحاتہیفنحاکیتفمہباوروہشمروقلرکاتہاکےہاےئلسہکاسےساتریخرغمبالزمٓایتےہ۔یتفمزعزیارلنمحامثعیناصبحےنایسرپوتفیدای
ےہ(اتفویداراولعلمدویدنب،)۲۴۲ :۱نکیلاکیتہبڑبیامجتعےکزندکیتنفللبقارغملباجزئےہرشبہکیطزایدہاتریخہنوہ۔انچہچناصبح
لم
ارحبل ارلاقئ العہم انب میجن رصمی ،اصبح حلتہ ا جلی العہم انب اریم احج اور اصبح حتف ادقلری العہم انب اامہلم اک الیمن وجاز یک رطف ےہ اور یہی
ومالان دبع ایحل ونکلی  ،العہم اونر اشہ ریمشکی  ،ومالان رفظ ادمح امثعین  ،خیش ادحلثی ومالان دمحم ویسن اصبح وجوپنری  ،یتفم ردیش ادمح دلایھونی (انسح
ااتفلوی  )۴۸۰ :۳اورومالان اخدل فیس اہلل اصبح (اتکب ااتفلوی  )۳۵۲ :۲یک راےئ ےہ۔العہم انب اامہلم رفامےت یہ ہک ہی وہ اتریخ ںیہن ےہ وج
رضم وہ اےئلس ہک اصبح ہینق ےن اھکل ےہ ہک وھتری اتریخ ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ اور ان دو روتعکں ےس رصف رصتخم اتریخ وہیت ےہ۔العہم فکصح
رۃمح اہلل ہیلع ےن دوونں یہ وقل ریغب رتحیج ےک فلتخماقمامت رپ لقن ےئک یہ۔اس ےکالعوہ خیش ااشملخی رضحت ومالان ردیش ادمحوگنگیہ اابحتسبےک
اقلئ ےہ اور اظبرہ العہم ریبش ادمح اصبح امثعین اک الیمن ھچک ایس رطف ےہ۔ انچہچن ٓاپ یک قیقحت قیمع اور رواایت یک وتہیج الصفم ایبن یک اجیکچ
ےہ۔ہکلبالعہمانبمیجنرصمییھباابحتسبےکاقلئےہ۔

قال الاكسان ف البدائع ( :)۲۹۷/١ومهنا ما بعد الغروب ،یكره فیه النفل وغيه ،لن فیه تأخي املغرب وانه مكروه ،انهتی  .وقد س بق
قول الاكسان حتت مس ئةل الفصل بنی االذاننی.
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وقال العالمة احلصكفي ف ادلر اخملتار (( :)۳۷٦/١وقبل) صلوۃ (مغرب) لكراهة تخيه اال یسيا ،قال ابن عابدین :وافاد ف
واقره ف احللبة ١٣والبحر ان صلوۃ ركعتنی اذا جتوز فیام ال تزيد عیل الیسي ،فیباح فعلهام ،انهتی .

الفتح١٢

وقال احلصكفي ف ادلر اخملتار ف املواقیت (( :)۳٦۹/١واملس تحب تعجیل مغرب مطلقا) وتخيه قدر ركعتنی یكره تزنهيا ،مث قال ف
بیان النوافل ( :)۱٤/٢وحرر (اي ابن اهلامم) اابحة ركعتنی خفیفتنی قبل املغرب واقره ف البحر .قال ابن عابدین :قوهل (حرر) فانه ذكر
انه ذهبت طائفة ایل ندب فعلهام ،وانكره كثي من السلف واحصابنا وماكل ،واس تدل ذلكل مبا حقه ان یكتب بسواد االحداق ،مث قال:
والثابت بعد هذا هو نفي املندوبیة ،واما ثبوت الكراهة فال اال ان يدل دلیل اخر ،وما ذكر من اس تلزام تخي املغرب فقد قدمنا عن
القنیة اس تثناء القلیل ،والركعتان ال یزيد عیل القلیل اذا جتوز فیام ،انهتی .
وقال ابن جنمي ف البحر الرائق (( :)۲٦٦/١وقبل املغرب ) اي ومنع عن التنفل بعد غروب الشمس قبل صالۃ املغرب ملا رواه ابو داود:
س ئل ابن معر ريض ہللا عهنام عن الركعتنی قبل املغرب ،فقال :ما رايت احدا عیل عهد رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل يصلیام .وهو
يقتض نفي املندوبیة ،اما ثبوت الكراهة فال اال ان يدل دلیل اخر ،وما ذكر من اس تلزام تأخي املغرب فقد قدمنا عن القنیة اس تثناء
القلیل ،والركعتان ال تزيد عیل القلیل اذا جتوز فیام ،وف حصیح البخاري انه صیل ہللا علیه وسمل قال :صلوا قبل املغرب ركعتنی ،وهو
امر ندب ،وهو اذلي ينبغي اعتقاده ف هذه املسأةل ،وہللا املوفق ،انهتی .
وقال االمام العالمة رش ید امحد اجلنجويه :ومل يثبت منه صیل ہللا علیه وسمل انه صیل بنفسه بنی اذان صلوۃ املغرب ،نعم الصلوۃ فیه
اثبتة بتقریره صیل ہللا علیه وسمل وقوهل هذا ،ولعل مل يصل لئال تتاكد فیخل ابقامة الفريضة ،ومل یهنهم عهنا حنی رامه يصلون ،فاكنت
س نة قولیة وتقریرية ،وهو املذهب عندان اال ان ما فیه من االخالل ابلفريضة مع ما ف وقهتا من قةل اخرهجا ایل خالف االویل اذا خیف
فیا ذكل ،واال فاالتیان هبام حسن .هذا ،والغرض من الرتمجة ان الفصل ال بد منه بنی لک اذاننی ولو قلیال ،كیف وان وقت املغرب اقرص
االوقات واوالها ابلتعجیل ف امر الصلوۃ فیه ،فلام ثبت الفصل فیه ففي غيه اویل ،انهتی .
قال ش یخ مشاخینا اجملدد محمد زكرای الاكندهلوي :مال الش یخ قدس رسه ایل ان االتیان هبام حسن ان مل يود ایل تخي املغرب كام هو
مودی الكمه هذا ،وارصح منه ما ف تقریر موالان حسنی عیل الفنجايب اذ قال :ركعتا املغرب مس تحب اذا امكن ان يصيل جعةل ،کذا ف
الكزن املتواري (.)۲۷/٥
وقال العالمة ش بي امحد العامثن ف فتح امللهم ( :)۲۷۸/٤ملا حتقق ان مذهب احصابنا ف كراهة الركعتنی قبل املغرب امنا هو لكراهة
فرض املغرب اال یسيا وان التجوز ف الركعتنی ينفي هذه الكراهة عند احملققنی ،فبقي االمر عیل االابحة ،وحینئذ ان ثبت الاس تحباب
ايضا من االحاديث فال خیالف مذهبنا ،انهتی  .وقد س بق الكمه مفصال.
 ١٢تقدم الالكم.
 ١٣ووقع ف النسخ املطبوعة لرد احملتار احللیة ابلیاء ،واخبن حمب املفيت منترص زمان ان الش یخ عبد الفتاح ااب غدۃ رمحه ہللا تعایل ذكر ف تعلیقه عیل
االجوبة الفاضةل (ص  )۱۹۷ان الصحیح حلبة ابلباء املوحدۃ مع فتح احلاء ،قال رمحه ہللا :ومن هذا لكه وجب اجلزم ابن ما وقع ف حاش یة ابن عابدین او
غيها من تسمیة الكتاب حلیة اجملیل ابالضافة او حلیة من غي اضافة ،امنا هو حتريف من النساخ جیب تصحیحه واثباته حیث جاء بلفظ حلبة اجمليل او
حلبة ابلباء املوحدۃ ،انهتی .
قلت :وکتاب ابن امي حاج :حلبة اجمليل مطبوع ،نقل فیه ( )٦٥٦/١الكم ش یخه ابن اهلامم واقره قائال :وهو كذكل ،واما عیل ما قدمنا عن عییس بن اابن
فاظهر ،انهتی  .وس یايت الكم عییس بن اابن.
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وقال العالمة اللكنوي ف السعاية ( :)۳۱/٢اقول عبارات اكرث فقهاءان یكره التنفل قبل صلوۃ املغرب ،عللوه ابنه يلزم منه تخي املغرب،
فالظاهر ان مرادمه كراهة تطويل التنفل قبلها كام هو منطوق ف العةل ،فلو صیل احیاان حبیث مل يلزم منه تخي املغرب مل یكره البتة كام
هو مقتىض تطبیق االحاديث بعضها ببعض فتدبر ،انهتی .
وقال العالمة انور شاه الكشميي :وف عامة الكتب ان الصلوۃ قبل املغرب مكروهة ،واالوجه ما اختاره ابن اهلامم ،والیه ذهب ماكل
رمحه ہللا تعایل ١٤.وقال :والصواب ف اجلواب ما اختاره ابن اهلامم من الزتام االابحة ،وعلیه حتمل صیغة االمر الهنا وردت ف صالۃ
تضافرت الرواایت بتعجیلها ،اعن املغرب ،وحینئذ يتبادر اذلهن ان ال يصيل قبلها بصالۃ ،فاذن ال تكون اال لبیان االابحة ورفع اهبام
احلظر ،ال س امي اذا اكن فیه لفظ ’ملن شاء‘ و ’كراهیة ان يتخذها الناس س نة‘ ،والفرق ف االحاديث ابالس تحباب والسنیة غي انفع ،كذا
ف فیض الباري ( ،)۲۲۸/٢وراجع العرف الشذي (.)٤٦/١
وايد العالمة محمد يوسف البنوري ف معارف السنن ( )۱٤۳/٢قول ش یخه الكشميي حیث قال :یريد انه رمبا يطلق ف تعبيات
الشارع الس نة ویراد هبا الندب ،وتعبيات الشارع ارفع من ان تزنل عیل املصطلحات الراجئة بنی القوم ،انهتی .
قال العبد الضعیف عفا ہللا عنه :لكن الصحیح ما قال احملب الطبي فامي حاكه عنه احلافظ ابن جحر ( :)٦۰/٣مل یرد به نفي اس تحباهبا
النه ال میكن ان ایمر مبا ال یس تحب ،بل هذا احلديث من اقوی االدةل عیل اس تحباهبا .ومعىن قوهل س نة اي رشيعة وطريقة الزمة ،واكن
املراد احنطاط مرتبهتا عن رواتب الفرائض ،انهتی  .وتقدم الكم البويت ف دالةل احلديث عیل الاس تحباب حیث قال :هذا يدل عیل
اس تحباهبام ،وجزم به ف املفردات لن املباح ال ثواب ف فعل وال تركه.
وقال العالمة ظفر امحد العامثن ف اعالء السنن ( :)٦۸/٢فاجلواب الصحیح احملقق عنه انه ال ينكر جواز الركعتنی قبل املغرب ،وامنا
ينكر موضعهام موضع الس نة ،وصیغة االمر فیه عندان محموةل عیل اجلواز .قال :وامنا قلنا بكراهته نظرا ایل العوارض ،وال خیف ان العامة لو
اعتادوا صالۃ ركعتنی قبل املغرب لیخلون ابلس نة حامت ويوخرون املغرب عن وقهتا قطعا ،واما لو تنفل احد من اخلواص قبلها ومل خیل
بس نة التعجیل فال يالم علیه ،النه قد ایت ابمر مباح ف نفسه او مس تحب عند بعضهم ،انهتی خمترصا.
رضحت ومالان لیلخ ادمح اہسروپنری رۃمح اہلل ہیلع ےک الکم ےس ادنازہ ہی وہات ےہ ہک اےکن زندکی یف ہسفن دورتعک اکلصف رکموہ ںیہن ہکلب اجزئ ےہ،
نکیلرکاتہیکوہجہیےہہکارگامتمولوگںےندورتعکڑپانھرشوعایکوتاسےساتریخوہیتکسےہاےئلسہکرہٓادیماےنپاےنپاابتعرےسڑپےھاگ
سج ےس اتریخ ولصۃ ای دقفان ریبکت رحتہمی الزم ٓااگیئ۔ انچہچن ٓاپ ےن ذبل اوہجملد ( )۵۰۵ :۵ںیم العہم انب اامہلم رۃمح اہلل ہیلع یک وپری قیقحت لقن
رکےنےکدعبرحتریرفامای:

واذلي عندي ف وجه الكراهة ان الناس اذا صلوا الركعتنی قبل املغرب ،فانه ال میكن ان يصلوهام دفعة واحدۃ متفقنی ف التحرمیة ف
وقت واحد ،بل ال بد ان یكون هلم فیام تقدم وتخر ورسعة وبطو ،فان انتظرمه االمام يلزم تخي املغرب رضورۃ  ،وان مل ينتظرمه يلزم
ان يصلوهام عند االقامة ،وهو مكروه ايضا ،او تفوهتم التكبيۃ االویل ،وان احرموا عند االذان تفوهتم االجابة ،وقد قال صیل ہللا علیه
وسمل :فقولوا مثل ما يقول املوذن ،فعیل مجیع الصور يلزم ترك املامور به ،انهتی .

١٤

هذا قول ملاكل رمحه ہللا تعایل لكن قوهل املشهور هو بكراهته كام س بق.
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والصحیح ان هذا التوجیه ال يوافق االحاديث املذكورۃ اليت تدل عیل ان كثيا من الصحابة ريض ہللا عهنم اكنوا يصلون التطوع قبل
املغرب ،وہللا اعمل.
ابیقارگیسکوہجےساذانےکدعبلصفوہراہوہاسیجہکرحنیمرشنیفیںیمایراضمنےکہنیہمںیماوردورتعکڑپےنھیکاجنگشئوہوتاسوصرت
ںیم ایک رکے؟ تہب ےس ااکرب ہیفنح ےن اس وصرت ںیم دو رتعک ڑپےنھوک اجزئ ہکلب نسحتسم رقار دای ےہ۔انچہچن رضحت یتفم اظنم ادلنی اصبح
امظع (اظنم ااتفلوی  ،)۹۶ :۱رضحت یتفم دیعس اصبح اپوپنلری (ۃفحت ااقلری  )۴۸۸ :۲اور ومالان اخدل فیس اہلل اصبح (اتکب ااتفلوی :۲
 )۳۵۲ےن ایکس رصتحی یک ےہ۔امہرے وادل رتحمم رضحت ادقس یتفم ریبش ادمح اصبح دم ہلظ رفامےت یہ ہک اذان رغمب ےک دعب ارگ دو رتعک
ڑپےنھ اک ومعق وہ وت رضور ڑپھ انیل اچےئہ۔رضحت اھتونی دقس رسہ ےک ہفیلخ الج رضحت ومالان ادعس اہلل اصبح اسقب انمظ دمرہس اظمرہ اولعلم
اہسروپنر اک راضمن اابملرک ےک ہنیہم ںیم ویہیم ومعمل اذان رغمب ےک دعب دو رتعک لفن ڑپےنھ اک اھت۔رضحت ےک وپےت ومالان اتخمر اصبح
رفامےتیہہکںیمےنابراہرضحتاکہیومعملامہراضمنںیماےنپٓاوھکنںےسداھکی۔ایسرطحخیشاالالسمرضحتومالاننیسحادمحدمینرۃمحاہلل
ہیلعےکقلعتموقنملےہہکبجیھبکٓاپومعقاپےتوتاذانرغمبےکدعبدورتعکڑپھایلرکےتےھت۔

( )٥اخلالصة
• رغمبیکامنزںیمیجعتابالافتقولطمبےہ۔
• رضحتاامماوبہفینحرۃمحاہللہیلعےکزندکیاویلہیےہہکاذانےکدعبومذنڑھکےڑھکےرصتخموہفقدقبرنیتوھچیٹٓاایترکےک
ااقتم رشوع رکدے بج ہک اصیبحےکزندکی ہسلجہفیفخ اویلےہ دوونں ہبطخےک امنیبےنھٹیبیکدقمار ۔ ارگ اصیبحےک وقل رپ
لمعرکایلاجےئوتوکیئرحجںیہنےہاےئلسہکہیاالتخفاوولتیاکےہ۔
• زین وچہکن تہب ےس اانحف وطتع لبق ارغملب ےک وجاز ای اابحتسب ےک اقلئ ےہ اےئلس دقبر رنیتعک لصف رکان اجزئ ہکلب نسحتسم ےہ
ابوصخلصامہرےاممکلںیماہجںفلتخمکلسمےکولگرےتہیہ۔دوروبنیاکلمعاسےئلیکومٔدیےہاسیجہکالصفمایبنایکاجاکچ۔
• ااکس زمدیافدئہہی ےہہک اذان اک اکیامہ رتنیدصقم احلصوہ اجےئ۔ اذانےسولوگں وک امنز ےک وتقیک االطعدیاجیت ےہ اتہک وہ
دجسم ٓارک ابامجتع امنز ڑپھ ےکس۔زین ذعمورنی ےئلیک وتق رشوع وہاجےن ےک دعب اانت وتق وہ ہک ووضء ےس افرغ وہ رک امنز ںیم رشوع
۱۵

ےساشلموہےکس۔

 ١٥قال ابن عابدین ( :)٣9٤/١املقصود الصيل من االذان ف الرشع االعالم بدخول اوقات الصالۃ ،انهتی  .وبنحوه رصح الاكسان ( )١٥٢/١وابن مازۃ
ف احملیط البهان ( )٣٤7/١وابن العريب ف رشح املوطا ( .)٣٣٢/٢وقال النووي ( )77/٤تبعا للقايض عیاض ( )٢٣9/٢وايب العباس القرطب
( :)7٤٦/٢وذكر العلامء ف حمكة االذان اربعة اش یاء :اظهار شعار االسالم ولكمة التوحید واالعالم بدخول وقت الصلوۃ ومباكهنا وادلعاء ایل امجلاعة ،انهتی .
وعن ايب بن كعب ريض ہللا تعایل عنه قال قال رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل :ای بالل اجعل بنی اذانك واقامتك نفسا يفرغ االلک من طعامه ف همل
ويقض املتوض حاجته ف همل ،رواه امحد ( )۲۱۲۸٥بس ند ضعیف .وروی الرتمذي ( )۱۹٥بس ند ضعیف عن جابر ريض ہللا عنه ان النب صیل ہللا
علیه وسمل قال لبالل :واجعل بنی اذانك واقامتك قدر ما يفرغ االلک من الكه والشارب من رشبه واملعترص اذا دخل لقضاء حاجته ،احلديث .قال العالمة
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• رضحاتہیفنحےکزندکیرغمبےسےلہپدورتعکلفنڑپانھرکموہایابمحےہیلعبسحاالالتخف،اورضعبنیققحمہیفنحاابحتسبےک
اقلئےہ۔ذہلاارگیسکوہجاذانرغمبےکدعبدورتعکڑپےنھاکومعقوہوتڑپھےنیلںیموکیئرحجںیہنہکلبنسحتسمےہ،اتہکدحثی

اپکرپلمعوہاجےئ ،حک االثرم قال :قلت ليب عبد ہللا (اي االمام امحد) الركعتان قبل املغرب؟ قال :ما فعلته قط اال مرۃ
حنی مسعت احلديث ،کذا ف املغن (.)۹٦/٢
• راضمن ےک ہنیہم ںیم ارگ ااطفر یک وہج ےس ھچک اتریخ وہاجےئ وت اضمہقئ ںیہن ےہ (افکۃی ایتفمل  )۳:۲۲نکیل رضورت ےس زادئ اتریخ
انمبس ںیہن ےہ۔ضعب اسمدج ںیم دنپرہ سیب ٹنم یک اتریخ وہیت ےہ ۔ ہی یجعت رغمب ےک انمیف ےہ اور رتک بحتسم ےہ۔اہتبل ارگ

اتریخزایدہوہسجےسوجنماظرہوہاجوںیوت ہیرکموہرحتیمیےہ۔قال ابن عابدین ( :)۳٦۹/١الزائد عیل القلیل ایل اشتباك النجوم
مكروه تزنهيا ،وما بعده حترمیا اال بعذر ،انهتی  .واخرج ابو داود ( )٤۱۸وحصحه ابن خزمیة ( )۳۳۹واحلامك ( )٦۸٥ووافقه
اذلهب عن ايب ايوب ريض ہللا عنه قال قال رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل :ال یزال اميت خبي او قال عیل الفطرۃ ما مل
يوخروا املغرب ایل ان تشتبك النجوم١٦.
وہللا تعایل اعمل ابلصواب
حرره العبد الرايج عفو ربه الباري يوسف ابن املفىت ش بي امحد البيطان ف لیةل امجلعة  ۱۱ربیع االول ۱٤۳٦ه املوافق لـ  ۱ينایر
۲۰۱٥م ،وصیل ہللا تعایل عیل خي خلقه محمد وآهل وحصبه امجعنی ،واخر دعواان ان امحلد هلل رب العاملنی.
تمتة :رايت ش یخنا العالمة محمد تقي العامثن يصيل الركعتنی قبل صالۃ املغرب ف املسجد العمري ف نیقوس یا بقبص س نة ١٤٤٠ه اثناء
زایرتنا مالطا وقبص ،وذكل لهنم يقميون صالۃ املغرب بعد الذان بعدۃ دقائق .وكتبت ف تنش یط الذان من كتاب الربعنی ف الذان
(ص  :)١٢٨ولقد سافر ُت ایل كشمي الهند س نة ١٣٣٦ه ورايت ان اخواننا الحناف يفصلون بنی الذاننی ف املغرب بعدۃ دقائق،
فهذا اقرب ایل الس نة برشط ان یكون الفصل قلیال ،انهتی .

الزرهون املاليك املغريب ف الفجر الساطع ( :)۳۳۷/٢یشي ایل انه یس تحب للمصيل ولو فذا اال یزامح االوقات ،الن ذكل فعل اخلوارج اذلین یرون ان
فعل الصلوۃ ف اول وقهتا واجب ،فاالویل الفصل بنی االذان واالقامة مبقدار التنفل بركعتنی لیتوضا املتوض ویهتیا املشغول ،واالولیة الىت ذكرها الفقهاء اضافیة
ال حقیقیة ،انهتی  .وتقدم الكم ابن قدامة املقديس ابن االذان رشع لالعالم حىت ف املغرب.
 ١٦قال ابن امي حاج ف حلبة اجمليل ( :)٦٤۲/١واشتباك النجوم ان تظهر صغارها وكبارها حىت ال خیف مهنا يشء ،فهو عبارۃ عن كرثهتا وانضامم بعضها ایل
بعض ،وال خیف ان املراد التاخي ایل ان تشاهد عیل هذه احلاةل اذا مل یكن مانع من مشاهدهتا كذكل وایل الوقت اذلي يظن فیه مشاهدهتا كذكل لوال املانع.
مث قالوا ف تعلیل التعجیل :الن تخي املغرب مكروه ،فیقتض هذا عیل التفسي االول للتعجیل انه اذا مل يصلها ف فور دخول الوقت كام ذكران بل ف اثن
احلال ولو قبل ظهر النجوم یكون تخيا مكروها ،ومهنم من قید ذكل مبا اذا مل یكن ف السفر وال عیل املائدۃ وال ف يوم غمي .وف املبسوط والبدائع :واكن
عییس بن اابن يقول :االویل تعجیلها لالاثر ،ولكن ال یكره التاخي مطلقا ،اال تری ان بعذر السفر واملرض توخر املغرب للجمع بیهنا وبنی العشاء فعال ،ولو
اكن املذهب كراهة التاخي مطلقا ملا ابیح ذكل بعذر املرض والسفر كام ال يباح تخي العرص ایل ان تتغي الشمس ،واحتج مبا روي عن النب صیل ہللا علیه
وسمل انه قرا سورۃ االعراف ف صالۃ املغرب ،انهتی .
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