
 

 ذانألالفصل بعد ا ان يفيبتال

 بیهناماملغرب والتطوع   الفصل بنی اال ذاننی ف  نیق ف ا  حتقیق 

 

 

 

 

 

 ه عن   ي محد عف ا  ي وسف ش بي ف  ی ل ت  

 قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  
  ( ي )رواه البخار   ذانین صلوة ملن شاء بین كل ا  
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 رتحمم ورکمم انجب اعیل  

دعب ااقتم رشوع وہاجیت ےہ۔ایک  وفرا    ومعمل ہی ےہ ہک اذان ےک  اعم  اہیں   لصف ولطمب ےہ؟ امہرے  ایمن انتکب یک اذان اور ااقتم ےک در رغم

ہک اذان اک وصقمد احلص وہ  اتےہ  ا وہفق ولطمب ںیہن  ڑ رغمب ولطمب ےہ نکیل ایک وھتہی تنس ےک وماقف ےہ؟ دور وبنی ںیم ایک لمع اھت؟ انیقی یجعت 

یھب یہی ہتپ اتلچ    ےس    ذاننی صلوۃبنی لک ا      دحثی رشفی    یکت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس  انچہچن رضح اشلم وہےکس۔  اور ولگ ٓااگہ وہرک امنز ںیم

ٹنم یک اتریخ اور اسب اواقت اس یھب زادئ اتریخ یک ایک   ہنیہم ںیم اسب اواقت اپچن دس   ابرفلض ارگ واۃعق یجعت ابوفلر ولطمب ےہ وت رھپ راضمن ےک ۔  ےہ

اک روزہ رےتھک  زین اایم ضیب  ریپ اور رعمجات    اافلرق روزہ ےہ وت تہب ےس رضحات  ہبراضمن ںیم رفق ےہ؟ زین ارگ ام    راضمن اور ریغامہ  ؟ ایک  وتہیج ےہ

 .ا اثبمک ہللا بینوا توجروا ۔ےک اوقال یھب درج رکدئجی   ارہعب رباےئ رکم اہمئ ےہ؟ وت ایک ایکن راعتی رضوری ںیہن  یہ 

 

 ا ومسلامومصلیاجلواب حامدا  

اور ااقتم      ،اوال یجعت یف ارغملب اک مکح    :  ااحبث یہ   دنچاہیں رپ   اذان رغمب  اور ایکس دقمار    ےک درایمناثاین  ی اک لمع اثاثل دور وبن    ،لصف اک مکح 

 لبق ارغملب اک مکح۔ عاور رااعب وطت  ،ابمرک 

 املغرب   التعجیل ف ( ۱) 

 وف :  ںیم رحتری رفامےت یہ (  ۱۳۶:  ۵)رکام اک اافتق ےہ۔ انچہچن رضحت اامم ونوی رۃمح اہلل ہیلع رشح ملسم    ءیجعت رغمب ےک اابحتسب واوولتی رپ املع

اہلل ہیلع    ایس    ۔انهتی   ،علیه  مجمع  وهذا  الشمس  غروب  عقب   تعجل  املغرب  نا    ذین احلديثنیه انب اذنملر رۃمح  االوطس  رطح العہم   : ۲)  ےن 

 اعتیل ہیلع وملس ےک یبن ارکم یلص اہلل  ۔رضحتاامجع لقن ایک ےہںیم اس رپ    (۱۶۳:  ۳)حتف اابلری  رۃمح اہلل ہیلع ےن    انب ربج ایلبنحل  اور العہم  (۳۶۹

 ۔ اھت ومعمل یجعت رغمب اک  اعم زامہن ںیم

  نه ا  و   حدانا    فینرصف  وسمل  علیه  ہللا  صیل  النب   مع  املغرب  نصيل  كنا  قول:ي  عنه  ہللا  ريض  خدجی  بن  رافع  عن(  ٥٥۹)  يالبخار   خرجا  

  خالل   مشاهدهتا  میكن  النبل  مواقع  نا    :(٤/۳٥٥)  ياملتوار   الكزن  ف  ي الاكندهلو   زكرای  محمدمشاخینا اجملدد    ش یخ  قال  .نبل   مواقع  لیبرص 

  مواقع  يبرصون  ومه يالنبو  املسجد  من متفاوتة  مسافات عیل الواقعة  منازهلم  یلا   یرجعون  اكنوا  والصحابة ،كرثاال   عیل املغرب بعد  ساعة ربع

 .انهتی  ،السي ف جدا رسيعون اكنوا  هنما   ذكل من ففهم ،نبلهم

 .ابحلجاب توارت ذاا   املغرب  وسمل علیه ہللا  صیل النب  مع نصيل  كنا :قال  عنه ہللا ريض [كوع اال    بن]  سلمة عن( ٥٦۱) يالبخار  خرجوا  
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 مئة  املغرب عند اال    ذاننی ف الفصل بنی اال   ( ۲) 

   ؟اور اذان اور ااقتم ںیم انتک افہلص وہان اچےئہ  ہک یجعت اک ایک بلطم ےہ  ےہاب وسال ہی دیپا وہات

اامم اوب  یک راےئ ےہ اور  ہسلج ہفیفخ اک افہلص ولطمب ےہ۔ یہی اامم دمحم اور اامم اوب ویفس  اذان رغمب ےک دعب  ےک زندکی    ہیعف اور اشانحہلب •

 اس ابت  ہسلج یک دقمار ےہ یکسج زمدی نییعت ےک ام نیبدو ےبطخزندکی   ےک  اصیبح    ہفیفخ یک نییعتاس ہسلجاکی رواتی ےہ۔  ےس  ہفینح

ےئ اور ہن یہ ہی ہک  اھٹ اج  رک وفرا    ہک ٓادیم ھٹیبےہ   اک ہی بلطم ںیہن  وگای ہسلج ہفیفخ  ،ےس یک یئگ ہک دبن اک رہ وضع اینپ اینپ ہگج ریھٹ اجےئ  

 ۔ رےہ  اھٹیب القتسم 

ہک ومٔذن اذان رغمب ےک دعب نیت وھچیٹ ای اکی ڑبی ٓاتی یک دقمار وقل ہی ےہاور یتفم ہب  اانحف اک وہشمر  ر  او رۃمح اہلل ہیلع  اامم اوبہفینح   •

االتخف  ہی  اصیبح اور رضحت اامم اصبح ےک درایمن  ۔لصف رک ےک ااقتم رشوع رکدےڑھکے ڑھکے  ای نیت دقم ےنلچ یک دقمار  

 اوولتی اک ےہ۔

یک راےئ رضحت اامم اوب  ہیلع  اظبرہ رضحت اامم امکل رۃمح اہلل ۔ ےاگ ااقتم رشوع رک دذن الب لصف اامم امکل رۃمح اہلل ہیلع ےک زندکی ومٔ •

 ۔اےئلس ہک رصتخم لصف وت ال احمہل ےہ   ہفینح رۃمح اہلل ہیلع ےک کلسم ےک وماقف ےہ

بحتسم ےہ۔ایس وک   دو رتعک ڑپانھ لبقب ےسزندکی رغم  یک اکی تہب ڑبی امجتع ےکاور انحہلب    ہیعفں اکی ابت ذنہ نیشن رےہ ہک اشاہتبل اہی

اامم امکل رۃمح اہلل ہیلع ےس یھب اابحتسب وقنمل ےہ   ،یتامک ایس اور ایس رپ انحہلب اک لمع ےہ ےن راحج رقار دای ےہاور نیققحم اشہیعف  اامم ونوی رۃمح اہلل ہیلع 

 اظبرہ ایس   ولطمب وہاگ۔مک از مک  اطمقب دو رتعک اک افہلص   ذہلا اس وقل ےک  یت۔اور تہب ےس اانحف ےن یھب اےکس وجاز ای اابحتسب وک اایتخر ایک ےہ امک ایس

اےئلس ہک اامم ادمح ےس رغمب  ےہ  رطف یک    افہلص یک تبسن اامم ادمح یکدقمار ےس  ےن رنیتعک ےک  وریغہ  وہج ےس العہم انب ربج ایلبنحل رۃمح اہلل ہیلع  

ل لبق ارغملب ےک  ادمح    ےک زندکی اامم  ان  اےئلس ہکےہ   ہسلج ہفیفخ اک ذرک ایک  ےن    انحہلبدرگی    وقنمل ےہ۔نکیل  ےس لبق دو رتعک اک اابحتسب  
ف

 

ن

 

ت

وجاز  

ل  ۔امک ایسیتاقلئ ںیہن    اابحتسب ےک      ،اقلئ ےہ  ےک  
ف

 

ن

 

ت

اورنکیل انحہلب یک اکی دتعم ہب امجتع  رنیتعک یک    لبق ارغملب ےک اابحتسب یک اقلئ ےہ 

 ۔ ٓاےگ ٓاریہ ےہ یک لیصفت ان اوقال ۔ دقمار ےس لصف یک اقلئ ےہ

 ي الفقه الشافع 

عبد ہللا بن زيد    ه را    يال ن اذل  ،امجلاعة  اقامة قعدۃ ينتظر فی ذان واال  ن يقعد بنی اال  واملس تحب ا  (:  ٣/۱۲۰ذب )هامل   ف  ياز ي الشقال  

ذا اال ذان ا وصل ابال قام  هوال ن ،ۃاملنام ا ذن وقعد قعد  ف هعن ہللا  ريض مام اال  قال  .ی  انهت   ،فمل حیصل املقصود ابال ذان ةفات الناس امجلاع  ةا 

  ،صلوۃ املغرب ال فا  حصابنا عیل اس تحباب هذه القعدۃ قدر ما جتمتع امجلاعة ما حمک املس ئةل فاتفق ا  : ا  ( ٣/۱۲۷ذب )رشح امله  ف يالنوو

يو  ا  ف ال  وقهتا  اهخر نه  فوال    ،لضیق  الناس  وقهتا  ن  قبل  لها  جیمتعون  ت    ،العادۃ  عنومن  يتا  التق  خر  ال  ا  دم  عن  الصلوۃخر  ولكن   ،ول 

ا   ا  یس تحب  ا  ا  ذاهنا و ن يفصل بنی  بقعدۃ  ا    ،هذا مذهبنا ال خالف فیه عندان  ،و حنوهاما    و سكوتقامهتا فصال یسيا    بو محد وا  وبه قال 
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قامما  وا    ،املشهور عنه: ال يقعد بیهنام  بوحنیفة فوقال ماكل وا    .حنیفة  يبوهو رواية عن ا    ،يوسف ومحمد ا یل غي   ةاس تحباب التحول لال 

 .انهتی  ،للحديث  هموضع اال ذان مفتفق علی

 الفقه احلنبيل 

ون فیا  ءقامة بقدر الوضو ذان واال  ن يفصل بنی اال  (: ویس تحب ا  ١/۲۹۹)   املغن   ف   قدامة املقديسوقال ابن    وف  ،وصالۃ ركعتنی یهتیو 

س ناده عن مس نده اب    محد فمام ا  ولنا ما روی اال    .املغرب  نه ال یسن فا    يلشافعحنیفة وا  عن ا يب  وحيك  ،املغرب يفصل جبلسة خفیفة

  ويقض همل    لک من طعامه فقامتك نفسا يفرغ اال  ا  ذانك و اجعل بنی ا     صیل ہللا علیه وسمل: ای باللبن كعب قال قال رسول ہللا  يبا  

من    ال لک قامتك قدر ما يفرغ  ا  ذانك و بنی ا    یه وسمل قال لبالل: اجعلن رسول ہللا صیل ہللا عل وعن جابر بن عبد ہللا ا    .همل  حاجته ف

  هریرۃ عن النب  يبس ناده عن ا  فوائده اب    وروی متام ف  .ي بوداود والرتمذرواه ا    ،حاجته  ءذا دخل لقضا ا  واملعترص  ن رشبه  لكه والشارب ما  

ا   علیه وسمل  اال  صیل ہللا  ذن بنی  املو  قال: جلوس  قال  .املغرب س نة  قامة فذان واال  نه  ا سطر  مث  ا  بعد  مقدار    :محد: وقال  الرجل  يقعد 

ا  ا  ركعتنی   املغربذا  قدامة   قال  ،ذن  اال  : وال  ابن  لال  ن  لها  ، عالمذان مرشع  وا  الصلوۃ ویهتیو  الناس  لیدرك  دلیل سائر    ،فیسن الانتظار 

 .انهتی  ،الصلوات

  : (١/۲۸۸)  رشحه املبدع  فان بن مفلح  هالب قال    .مث يقميرب جلسة خفیفة  لس بعد ا ذان املغاملقنع: ویس تحب ا ن جی  ف  ةقال ابن قدامو 

س ناده عن ا يب هریرۃ ا ن النب صیل ہللا علیه وسمل قال: جلوس املؤذن بنی ال ذان واال قامة ف   كذا ف الوجزي ملا روى متام ف فوائده اب 

وقد روى جابر ا ن النب صیل ہللا علیه وسمل    ،: والوضوءوقیل  ،نیقال بعضهم: خفیفت   ،ركعتنیر وغيه بقدر  وقیده ف احملر   .املغرب س نة

قامتك قدر ما خیلو ال لک من   ذا دخل لقضاء حاجتهلكه والشارب من رشبه  اقال لبالل: اجعل بنی ا ذانك وا  بو داود  ا  رواه    ،واملعترص ا 

التبرصۃ  .وقیل: بقدر الوضوء والسعي  .والرتمذي  تعجیلها  .عتنی ه وصالۃ رك ءدر حاجته ووضو بق  : وف  ذا سن  ا  ال ذان    ،وهذا لكه  ول ن 

ا نه ال    ،وكذا لک صالۃ فیسن تقدمیها لعموم النص  ،فیسن تأ خي اال قامة لال دراك كام یس تحب تأ خيها ف غيها  ،رشع لال عالم وظاهره 

  ، وعنه: بنی لک ا ذاننی صالۃ  . وعنه: یسن للحديث الصحیح  .وال یكره فعلهام قبلها ف املنصوص  ،تس تحب الركعتان قبلها ف الظاهر عنه

 . انهتی  ،قاهل ابن هبيۃ ف غي املغرب

ا عن ا ن اجللسة    ،: )ویس تحب ا ن جیلس بعد ا ذان املغرب جلسة خفیفة مث يقمي( هذا املذهب (١/٤۲۱)  نصافاال    ف  يوقال املرداو 

جزي وابن  املغن والاكف والرشح والنظم والو اذلهب واخلالصة والتلخیص والبلغة و جزم به ف الهداية واملذهب ومس بوك    ،تكون خفیفة

جزم به ف املس توعب    ،وقیل: جیلس بقدر صالۃ ركعتنی  .وقدمه ف الرعايتنی   ،متمي واحلاوينی ومجمع البحرین وابن منجا ف رشحه وغيمه

عبدوس  ابن  وتذكرۃ  والفائق  مقد   ،واحملرر  الرجل  يقعد  ا محد:  ركعتنیقال  يفصل  .  ار  اال فادات:  بق قال ف  واال قامة  ال ذان  در وضوء  بنی 

الفروع  ،وركعتنی تعجیلها   ،وا طلقهام ف  ا كرث ال حصاب  ،وكذا احلمک ف لک صالۃ یسن  ا ذان  وقال ف اال فادات  ،قاهل  : ويفصل بنی لک 

قامة بقدر وضوء وركعتنی ال  ،وا  نه   ، املغربوقال ف املذهب ومس بوك اذلهب: يفصل بنی ال ذان واال قامة بقدر الوضوء وصالۃ ركعتنی ا  فا 

  .انهتی  خمترصا ،وكراهة تركه  من املفردات واس تحباب اجللوس بنی ا ذان املغرب ،جیلس جلسة خفیفة

رجب  و  ابن  البار   فقال  و ٣/۱٦٤)   يفتح  ا  ه(:  یس تحب  ا  ل  بنی  يفصل  و ذان  ن  قوالن ا  املغرب  فیه  خفیفة؟  جبلسة  حدهام ا    :قامهتا 

ن  ال    ،بو حنیفة: يفصل بیهنام بسكتة بقدر ثالث ا ایت قامئاوقال ا    .يوسف ومحمد   يبحسق وا  ا  محد و وا    يوالثور   يوهو قول النخع  ،یس تحب 

ا    ،مبناها عیل التعجیل ن  ال    ،: ال یس تحب الفصل جبلوس وال غيهثان والقول ال   .ذان كره عنده ال  ابقامة  ن وصل اال  ا  ف  ،لیها  قرب  والقامئ 
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و سكوت يفصل بیهنام فصال یسيا بقعدۃ ا    :حصابه وا    يوعند الشافع  .ركعتنی  بیهنام بقدرمحد: الفصل  وقال ا    .وهو قول ماكل  ،وقهتا مضیق

 . انهتی  خمترصا ،وحنوهام

 الفقه املاليك 

  املغرب  عدا  ما  ا ما  ؟واال قامة  ال ذان  بنی  يفصل  وهل  :الطراز  ف  قال:  (١/٤٥۳)  خلیلمواهب اجللیل رشح خمترص    فقال احلطاب  

 وقال  .حنیفة  ا يب  قول  وهو  ،فاصل  بیهنام  یكون  ا ن  ماكل  یشرتط  ومل  ،املغرب  ف  وخیتلف  ،عنه  متأ خرۃ  ويه  ،اال قامة  عیل  مقدم  فال ذان

:  الواحضة خمترص ف وقال  .انهتی   ،خفیفتنی بركعتنی   بیهنام  يفصل: الشافعي  وقال .اخلطبتنی  بنی  ابجللسة  ونظروه جبلسة بیهنام يفصل: هاصاحب 

ن ،یسيا  شیئا للمغرب ا ذانه بعد املؤذن  يلبث  ا ن بأ س  وال :  النوادر ف قال  .انهتی  ،الناس  عیل توسعة اال قامة  ا یل  ومش یه نزوهل ف متهل وا 

يل  وا حب :  ا شهب   قال  اجملموعة  ومن   ، ا جزا مه  فعل  فا ن  ،غيها  ف  ذكل  يفعل  وال  ،واحد  وقهتا  ل ن  ،ابل ذان  اال قامة  يصل  ا ن  املغرب  ف  ا 

   .انهتی  ،الناس  النتظار غيها ف اال قامة ولیؤخر

 ي الفقه احلنف

ذا ا ذن ف املغرب وفرغ من ا ذانه، طبعة قطر(:  ١١٨/ ١قال محمد ف ال صل ) ا حتب هل ا ن يقعد مث يقوم فیقمي هبم    ،قلت: ا را يت املؤذن ا 

لیك؟ قال: ا حب ا يل ا ن يقوم قامئا كام هو حىت يقمي هبم الصالۃ  الصالۃ ا و یكون قامئا كام هو حىت يقمي، ل ا يب  ا قو وهذ  ،ا ي ذكل ا حب ا 

فیقمي هبم الصالۃ ا ن جیلس جلسة خفیفة مث يقوم  ا يل  ا حب  ا بو يوسف:  فا ن    ،حنیفة. وقال  اكن ذكل ف الفجر  وهو قول محمد. قلت: 

قلت: فا ن مل يفعل ومل يقعد ف يشء من ذكل غي ا نه  والظهر والعرص والعشاء؟ قال: ا حب ذكل ا يل ا ن يقعد فیا فامي بنی ال ذان واال قامة.

ا ن وصل ال ذان واال ق  ا قام ا را يت  قال: جیزهيم. قلت:  ا كره هلالصالۃ؟  قال:  بیهنام؟  ا و مل میكث  بیهنام شیئا  ،  ذكل، وجیزهيم  امة ومل جیعل 

 انهتی . 

وال فضل عند ا يب حنیفة    ،ما ف صالۃ املغرب فیكره هل وصل اال قامة ابل ذان كام ف غيهاا  : ف(١/۱۳۹)  املبسوط  ف  وقال الرسخيس

ا بو يوسف    .وذكر احلسن رمحه ہللا تعایل عنه بقدر ما يقرا  ثالث ا ایت  ، تعایل ا ن يفصل بیهنام بسكتةرمحه ہللا ومحمد رمحهام ہللا  وقال 

ال فضل ا ن يفصل بیهنام جبلسة مقدار جلسة اخلطیب بنی اخلطبتنی حلديث ابن معر ريض ہللا تعایل عهنام ا نه اكن يفصل بنی ا ذان    :تعایل

ة رمحه  وا بو حنیف  ،فاجللسة للفصل ا ویل  ،ول ن السكتة تش به السكتات بنی لكامت ال ذان فال يتحقق هبا الفصل  ،جبلسة  املغرب واال قامة

قال تعایل  املغربا    :ہللا  بتعجیل  علیه وسمل  ،مران  املغرب  :قال صیل ہللا  يؤخروا  مل  ما  ا ميت خبي  تزال  قبل    :وقال  ،ال  ابدروا ابملغرب 

 . انهتی  ،والفصل ابلسكتة ا قرب ا یل تعجیل املغرب ،فا هنم يصلون والنجوم مشتبكة ،وا ابلیوداشتباك النجوم وال تتش ب 

ا   واال قامة  بووقال  ال ذان  بنی  جیلس  وال  ويقمي  املغرب  ف  يؤذن  رمحه ہللا  حنیفة  ا اب  را يت  تعایل:  رمحه ہللا  الهداية   ،يوسف  ف    كذا 

 (.۸٤ واجلامع الصغي )ص (١/٤٥)

اعتبارا بسائر : يفصل بركعتنی خفیفتنی  وقال الشافعي  ،ا ابلصالۃ عندان(: وا ما املغرب فال يفصل فی ١/۱٥۰دائع )لبا  ف  وقال الاكسان

ال املغرب  .الصلوات ول ن مبىن املغرب   ،وهذا نص  ،١ولنا ما روي عن النب صیل ہللا علیه وسمل ا نه قال: بنی لک ا ذاننی صالۃ ملن شاء ا 

 
الزبار     ١ من  (  ۲۱/ ٢)احملیل    وابن حزم ف(  ٦٦۷/ ٢)  يوالبیق(  ۱۰٤۰( وادلارقطن ) ۸۳۲۸( والطبان ف اال وسط ) ۷٤۳٦وراجع    ،٤٤۲۲)رواه 

وقد    ،: ما خال املغرببعض الطرق  وف  .ال املغرب ا  صیل ہللا علیه وسمل: بنی لک اذاننی صالۃ    بیه عن النبعبید ہللا عن ابن بريدۃ عن ا  طريق حیان بن  
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يؤخروا  علیه وسمل ا نه قال: لن تزال ا ميت خبي ما مل  وب ال نصاري ريض ہللا عنه عن رسول ہللا صیل ہللاعیل التعجیل ملا روى ا بو ا ي

وقال ا بو   ،وهل يفصل ابجللوس؟ قال ا بو حنیفة: ال يفصل  .فال يفصل ابلصالۃ  ،والفصل ابلصالۃ تأ خي لها  .املغرب ا یل اشتباك النجوم

يفصل جبل  تعایل:  اخلطبتنیيوسف ومحمد رمحهام ہللا  بنی  اليت  خفیفة اكجللسة  مس نون  .سة  الفصل  ا ن  قوهلام  ابلصالۃ  ،وجه  میكن    ، وال 

ول ن    ،ولهذا مل يفصل ابلصالۃ فبغيها ا ویل  ،ول يب حنیفة ا ن الفصل ابجللسة تأ خي للمغرب وا نه مكروه  .لسة ال قامة الس نةفیفصل ابجل 

ا يضا مكروه  ،الوصل مكروه ب والتحرز عن ال  ،وتأ خي املغرب  واجللسة ال    ،وابلهیئة من الرتسل واحلذف  ،سكتة خفیفةكراهتنی حیصل 

 . انهتی  ،التأ خي فاكنت مكروهةويه كراهة   ،ختلو عن ا حدهام

بیان    مث قال ف .وتخيه قدر ركعتنی یكره تزنهيا ،مغرب مطلقا: واملس تحب تعجیل (١/۳٦۹املواقیت )  ادلر اخملتار ف  ف ياحلصکفقال و 

نه  ا  ف  (حرر ) (: قوهل  ٢/٤۱قال ابن عابدین )  .البحر  قره فابحة ركعتنی خفیفتنی قبل املغرب وا  ا    [ا ي ابن اهلامم](: وحرر  ٢/٤۱النوافل )

ما ثبوت  وا    ،املندوبیة  يمث قال: والثابت بعد هذا هو نف  .حصابنا وماكلنكره كثي من السلف وا  وا    ،یل ندب فعلهاما  نه ذهبت طائفة  ذكر ا  

والركعتان ال یزيد عیل القلیل   ،وما ذكر من اس تلزام ت خي املغرب فقد قدمنا عن القنیة اس تثناء القلیل  ،ن يدل دلیل ا خرا  ال  ا  الكراهة فال  

 . (١/۲٦٦( والبحر )١/٤٤٦وراجع فتح القدیر ) .انهتی  ،ذا جتوز فیاما  

وهو    ،دین الفصلفیكتف  اب    ،خيها مكروهن ت  ال    ،یفةحن   يبصلوۃ املغرب عند ا    ال فا  (: وهذا لكه  ٥/۱۳۸)  يمعدۃ القار   ف  قال العین و 

 ،و ا ية طويةلقدر ما یمتكن فیه من قرائة ثالث ا ایت قصار ا    :قلت   ؟ ما مقدار السكتة عنده  :ن قلتا  ف  .سكتة یسكت قامئا ساعة مث يقمي 

 ،دار اجللسة بنی اخلطبتنیلسة خفیفة مق يوسف ومحمد: يفصل بیهنام جب   بووقال ا    .مقدار ما خیطو ثالث خطوات  :حنیفة  يبعن ا    يورو 

  .انهتی   ،موضعه رض حبیث یس تقر لک عضو منه فن تمتكن مقعدته من اال  مقدار ا   (: ويه۲۷٥/ ١)  البحر فابن جنمي قال  و  .انهتی 

 
ابن جحر  و   (٢/۱٤۰)   ي قره الزيلعوا    ،قال: اكن حیان كذااب  ونقل عن الفالس(  ۹٦/ ٢ي ف املوضوعات )ابن اجلوز  ا ورده ف  ،اس تثناء املغرب  ف  احملققونتلكم  

  ، منا هو حیان بن عبید ہللاا    ،كذبه الفالس  ين حیان هذا غي اذل( ال  ٢/۱٤)   یل  الال    ف  ي( والس یوط۱۳۸/ ٥)  لكن تعقبه العین  ،(٢/۱۰۸موضع )  ف

ایه  يابن اجلوز عیل يابن جحر والزيلع  ان احلافظ من عدم تعقب ( ٢/۱٤۱) ي( والبنور٢/۲۲۹)  يوتعجب الكشمي     .وموافقهتام ا 

ال بريدۃ٤٤۲۲ہللا عنه: قال الزبار )  االضعیف عفل العبد  قا وال نعمل رواه عن عبد ہللا بن بريدۃ ا ال حیان بن عبید    ،(: وهذا احلديث ال نعمل ا حدا یرويه ا 

یراد احلديث: وحیان بن عبید۱۰٤۱لكن قال ادلارقطن )  ،انهتی   ،وحیان رجل من ا هل البرصۃ مشهور لیس به اب س  ،ہللا   .انهتی    ،ہللا لیس بقوي  ( بعد ا 

 .(٦۲۳/ ١)  ملزيان( ووافقه اذلهب ف ا۳٤٥/ ٣وا ورده ابن عدي ف الضعفاء ) .انهتی  ، (: هو جمهول٢/۲۲وقال ابن حزم ) 

 

لس ند فهو عبد  ما اا    ،الس ند واملنت  فیه حیان بن عبید ہللا ف   خطا  نه ا  زمیة ا  عن ابن خ(  ٢/٦٦۷)السنن الكبی    ف  يعن البیق(  ٢/۱٤)   يونقل الس یوط

قبل املغرب    ی العامة ال تصيلولعل ملا را    ،ن زایدۃ الاس تثناء من حیان بن عبید ہللاما املنت فهو ا  وا    . بیه بريدۃ ہللا بن بريدۃ عن عبد ہللا بن مغفل ال عن ا  

ن حیان بن عبید  ال    ،: هذه الزایدۃ شاذۃ(٢/۱۰۸بن جحر )ا  قال احلافظ   .( وا قره ۱٤۰/ ٢وحاكه الزيلعي )  .انهتی  خمترصا  ،اللكمةنه ال يصیل فزاد هذه  تومه ا  

  : واكن سامعیيلبعض طرقه عند اال    وقد وقع ف  ،س ناده ومتنها    حصاب عبد ہللا بن بريدۃ فلكنه خالف احلفاظ من ا    ،ن اكن صدوقا عند الزبار وغيها  ہللا و 

ن  ا    (: وظن۲۷۹/ ٤فتح امللهم )  ف   العامثنش بي ا محد  قال    .انهتی   ،الف بريدۃ راويهفلو اكن الاس تثناء حمفوظا مل خی   ، ركعتنی قبل صالۃ املغرب  بريدۃ يصيل

مال  و  ،(٢/۲۸٥)ف رشح البخاري  رصح بشذوذه الكورانقلت: و  .انهتی  ،توهمي هذه الرواية وكوهنا شاذۃ هو الصواب ف يما قاهل احلافظ ابن جحر والبیق

ظفر  لش یخ وحاول ا  .تعایل حفظه ہللا    يمحمد يونس اجلونفور ش یخنااحملدث الكبي    جزم به و   ،(١/٤٦۹)   ي فور( واملبارك۲۲۹/ ٢موضع )  ف  يلیه الكشمي ا  

مام احلامك  .لكن الصحیح ما تقدم  ،ثبات الس ند واملنتا  (  ٢/۷۳عالء السنن )ا    ف  محد العامثنا     ، مث اطلعت عیل جزء ف الالكم عیل الركعتنی قبل املغرب لال 

س نادا ومتنا ووافق ابن خزمیةحمک فیه خبطا  الرا  . فاحفظ  ،وي ا 
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فیسكت قامئا  (  املغرب املالزمون مراعیا لوقت الندب )ا ال ف  ( بقدر ما حیرضهناموجیلس بی (: )۳۸۹/ ١ادلر اخملتار )  ف   يقال احلصکفو 

قصار ا ایت  ثالث  ا جامعا  ،قدر  الوصل  عابدین ف  .ویكره  ابن  )  قال  احملتار  عنده  (:١/۳۹۰رد  كجلسة   ،هذا  جبلسة  يفصل  وعندهام 

قام  ،فلو جلس ال یكره عنده  ،واخلالف ف ال فضلیة  ،اخلطیب   ف  هومتام  ،هو متفق علیهو   ،ا یل غي موضع اال ذان   ةویس تحب التحول لال 

 . ی انهت  ،حرالب

 ه وما بعد   وسمل   ه علی  زمن الرسول صیل ہللا   ذاننی ف فصل بنی اال  ال( ۳) 

اک    ہکدعتمد رواایت ےس ہی ابت ولعمم وہیت ےہ  ۔ب ےک دعب انتک افہلص وہات اھت  اےکس دعب وسال ہی دیپا وہات ےہ ہک دور وبنی ںیم اذان رغم دنچ ٹنم 

ہی لقتسم فلتخم ہیف ہلئسم ےہ   ےس اذان رغمب ےک دعب لفن امنز ڑپانھ اثتب ےہ۔ اہلل اعتیل مہنع   رضحات احصہب ریضہکلبافہلص رضور وہا رکات اھت۔ 

 ااکنر ای اتولی لکشم ےہ۔ رواایت ویکہج ےس  دعتد  ٓاےگ ٓاریہ ےہ۔دنمرہج ذلی رواایت ےس دور وبنی ےک اعتلم اک ادنازہ وہات ےہ۔یکسج لیصفت 

صیل ہللا علیه وسمل ركعتنی بعد غروب الشمس    عیل عهد النب   كنا نصيل  :قاله   عنہللا  ريضنس بن ماكل  عن ا    ( ۸۳٦)مسمل    خرجا  

   .مران ومل یهننا فمل ای   ،راان نصلیامیاكن رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل صالهام؟ قال: اكن ا   :فقلت هل ،قبل صلوۃ املغرب

ذن لصلوۃ املغرب ذن املو  ذا ا  ا  كنا ابملدينة ف  :قال عنه  ہللا  ريضنس بن ماكل  عن ا    واللفظ هل  (۸۳۷ومسمل )  (٦۲٥)  يالبخار   خرجوا  

   .من كرثۃ من يصلیامقد صلیت   ن الصلوۃن الرجل الغريب لیدخل املسجد فیحسب ا  ا  فركعوا ركعتنی حىت  ،يابتدروا السوار 

 عهد رسول ہللا صیل ہللا علیه  هنم اكنوا يصلون ركعتنی قبل املغرب عیلہللا عنه ا    ( عن عقبة بن عامر ريض۱۱۸٤)  يخرج البخار وا  

  .وسمل

ل: ا ن اكن املؤذن لیؤذن عیل عهد رسول ہللا صیل ہللا  و ق يہللا عنه    نس بن ماكل ريض عن ا  بس ند حصیح  (  ۱۱٦۳) خرج ابن ماجه  وا  

  .عتنی قبل املغربفيی ا هنا اال قامة من كرثۃ من يقوم فیصیل رك  ،علیه وسمل

  ، املغربصالۃ  قال: صلوا قبل    وسمل  صیل ہللا علیه  عن النب ہللا عنه    ريض  ملزن بن مغفل اعن عبد ہللا  (۱۱۸۳)  يخرج البخار وا  

 . ن يتخذها الناس س نةا   هیةكرا ،ءالثالثة ملن شا قال ف

بنی لک    :قال قال رسول ہللا صیل ہللا علیه وسملہللا عنه    ريض  ( عن عبد ہللا بن مغفل املزن۸۳۸ومسمل )  (٦۲٤)  يخرج البخار وا  

 . ملن شاء ثالاث ،ذاننی صلوۃا  

املروز ۲٤٥٥( وابن حبان )۱۰٤٦)  ادلارقطن ( و ۱۳۳۷مس ندہ )   ف  الرواینخرج  وا   الکبي   ف  والطبان(  ٤۰)  ي( ومحمد بن نرص 

ا   يدهيال وبنیا  ہللا تعایل عنه قال قال رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل: ما من صلوۃ مفروضة    عن عبد ہللا بن الزبي ريض(  ۱۲٦:  ۱۳)

 . عتانرك 

رفامےت    اور درگی املعء  وگنگیہ  ومالان ردیش ادمح  العہم انب امیقل اور رضحت  لفن ڑپانھ اثتب ےہ؟     ارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےس رغمب ےس لبقر  ایک وضح

ل لبق ارغملب رموی ںیہن ےہ۔   ہکیہ 
ف

 

ن

 

ت

 رضحت یبن ارکم یلص اہلل اعتیل ہیلع وملس ےس 
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وحص عنه    ،نه اكن يصلیامنه مل ينقل عنه صیل ہللا علیه وسمل ا  ا  ما الركعتان قبل املغرب فوا  (:  ١/۳۰۲زاد املعاد )   فابن القمي  احلافظ  قال  

محد اجلنجويه: ومل يثبت منه صیل ہللا  مام العالمة رش ید ا  وقال اال    .ی انهت   ،مرمه ومل یهنهمحصابه علیام واكن یرامه يصلوهنا فمل ای  قر ا  نه ا  ا  

كد  ولعل مل يصل لئال تتا    ،نعم الصلوۃ فیه اثبتة بتقریره صیل ہللا علیه وسمل وقوهل هذا  ،ذان صلوۃ املغربنه صیل بنفسه بنی ا   ا  علیه وسمل

   .(٥/۲۷كذا ف الكزن املتواري )  ،فاكنت س نة قولیة وتقریرية ،ومل یهنهم عهنا حنی را مه يصلون ،قامة الفريضةفیخل اب  

وكذكل موالان    ،يتكام س یا    مام محمد بن احلسن وابن اهلامم وغيهاموتبعه اال    يبراهمي النخعا   علیه وسمل مل يصلهام   ہللاصیل  ن النب وممن قال ا  

الهند  املفيت احلافظ ابن جحرا  شار  وا    ،( ٣/۲٦٥)  يكفاية ہللا  ا  ۱۰۸/ ٢)  لیه  ينف( بقوهل:    ي ما كونه صیل ہللا علیه وسمل مل يصلهام فال 

   .(۱۰۷/ ١) بلوغ املرام ة ابن حبان اال تیة فر رواين احلافظ ابن جحر ذك ا   غي ،هنم مل يطلعوا عیل هاتنی الروايتنیا    لظاهراو  ،الاس تحباب

اظبرہ رضحت وگنگیہ وریغہ وک ان ےہ ہک وخد رضحت یبن ارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےس ڑپانھ اثتب ےہ۔ ولعمم وہاترواایت ےس  ااسی دنمرہج ذلی  نکیل   

 ۔  لئ وہےگن وبثت ےک اقدعم ای وہ  ملع ںیہن وہاگ رواایت اک 

ن رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل صیل قبل املغرب  ( عن عبد ہللا بن مغفل املزن ا  ٤۲محمد بن نرص املروزي ف قیام اللیل )  روی

املقریزی    محد بن عيلقال العالمة ا    .ةن حیس با الناس س نخاف ا    ءمث قال عند الثالثة: ملن شا  ،مث قال: صلوا قبل املغرب ركعتنی  ،ركعتنی

 ،والباقون احتج هبم امجلاعة  ،ن عبد الوارث بن عبد الصمد احتج به مسمل ا  ف  ،س ناد حصیح عیل رشط مسملا  : هذا  (۷۲  )ص   خمترصهف

 ی . انهت 

رشح    سامل فطیة بن محمد  قال الش یخ ع   .ن النب صیل ہللا علیه وسمل صیل ركعتنی قبل املغربا    ( ا يضا۱٥۸۸) ابن حبان    عندوقد حص  

وابلس نة   ة القولیةیريد ا ن يثبت املؤلف رمحه ہللا ا ن هذه الصالۃ قبل املغرب ثبتت ابلس ناحلديث:    ارشح هذ  ف  (٢/۷۷بلوغ املرام )

 .انهتی  ،الفعلیة منه صیل ہللا علیه وسمل

ارکم یلص اہلل ہیلعرہب احل   اذان رغمب ےک دعب ھچک وہفق رضور راتہ  ان رواایت ےس رصاۃح ہی ولعمم وہات ےہ ےک رضحت یبن  زامہن ںیم   وملس ےک 

ل یھب رموی ےہ  رغمب ےس لبق لفن ڑپانھ رموی ےہ۔  اویل ںیم دعتمد احصہب واتنیعب ےس  زین رقوناھت۔
ف

 

ن

 

ت

امک ایسیت نکیل  تہب ےس احصہب ےس دعم 

م  انچہچن العہم انب زح  ۔وہات  ہن  نکمم     درگی احصہب اک لفن ڑپانھ   یہی وہات وتاےئلس ہک ارگ    ،وہاجیت یھت    رشوعم ںیہن ہک رغمب یک امنز وفرا  اس ےس ہی زلتسم

 :رفامےت یہ احصہب اک لمع لقن دعتمد اظرہی رۃمح اہلل ہیلع  

وروينا عن عبد الرمحن بن همدي وعبد الرزاق الكهام عن سفیان الثوري عن عامص بن هبدةل عن زر بن حبیش ا نه را ى عبد الرمحن بن 

وزاد:    ،وقال حامد بن زيد عن عامص عن زر عن عبد الرمحن وا يب مثل ذكل  ٢. بن كعب يصلیان الركعتنی قبل صالۃ املغرب  عوف وا يب

وعن عبد الرمحن بن همدي عن شعبة عن یزيد    .وعن معمر عن الزهري عن ا نس ا نه اكن يصيل ركعتنی قبل صالۃ املغرب  ٣. ال يدعاهنام

 صیل ہللا علیه وسمل هيبون ا یل الركعتنی قبل  مویل حبیب بن مسلمة: را يت ا حصاب رسول ہللا  بن مخي عن خادل بن معدان عن رغبان

وروينا عن وكیع عن سعید بن ا يب عروبة عن قتادۃ عن سعید بن املسیب: ما را يت فقیا يصيل    ٤.صالۃ املغرب كام هيبون ا یل الفريضة 

 
 (. ۱۷۹٤) يوالبیق( ۷۳۷۸بن ا يب شیبة )ا و  (۳۹۸۱خرجه عبد الرزاق )ا    ٢
 . (۷۳ ذکرہ املقریزي ف خمترص قیام اللیل )ص   ٣
 . (۷۳  وذکرہ املقریزي ف خمترص قیام اللیل )ص  ،(۱۸۱٤) يالبیقخرجه ا    ٤
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ال سعد بن ماكلالركع  ا  قبل املغرب  ا يب    ،تنی  املهنال عن حامد بن سلمة عن داود وروينا من طريق جحاج بن    ٥. وقاصيعن سعد بن 

وعن عبد الرمحن بن همدي عن شعبة عن سلامين   .الوراق عن جعفر بن ا يب وحش یة ا ن جابر بن عبد ہللا اكن يصيل قبل املغرب ركعتنی 

اكنوا    علیه وسمل من ا حصاب الشجرۃ ا هنمبن عبد الرمحن عن راشد بن یسار قال: ا شهد عیل مخسة من ا حصاب رسول ہللا صیل ہللا  

املغرب قبل  ركعتنی  عتیب  ٦.يصلون  بن  احلمک  شعبة عن  بن جعفر عن  فاكن يصيل    ةوعن محمد  لییل  ا يب  بن  الرمحن  عبد  مع  ا نه صیل 

 . (۷۰ )ص يقیام اللیل للمروز وراجع خمترص  ،(٢/۲۳كذا ف احملیل ) 7. الركعتنی قبل املغرب

 . املغرب من قامةذان واال  اال   مقنا بنیذا  ا  بد الرمحن بن عوف قال: كنا نركعهام ن ع ( ع٤۱۷۸)  يخرج البیقوا  

 .وسمل هعلی صیل ہللا زمان رسول ہللا قال: کنا ال ندع الرکعتنی قبل املغرب ف هعن ہللا  ريض ةا مام عن ا يب (٤۱۸۰)  يخرج البیقوا  

ذن ابتدروا السوار  قبل املغرب فقال: را یهتُ ( عن ا نس قال س ئل عن الرکعتنی۷۳۷۹) ةشیب وا خرج ابن ا يب ذا ا ذن املو   .فصلوا  يم ا 

صیل    د رسول ہللاهام عیل ع ه فزارۃ قال: سا لت ا نسا عن الرکعتنی قبل املغرب فقال: کنا نبتدر   ( عن ا يب۷۳۸۰)  ةشیب  وا خرج ابن ا يب

 .وسمل هعلی ہللا

 .وسمل يصلون عند لک ت ذین هعلی حصاب محمد صیل ہللاا درکت ا   لییل قال: ( عن ابن ا يب۷۳۸۲) ةشیب وا خرج ابن ا يب

ا ال ا جعبك من ا يب متمي یركع ركعتنی قبل   :ا تیت عقبة بن عامر اجلهن فقلت  : عن مرثد بن عبد ہللا الزين قال(  ۱۱۸٤)  يخرج البخار وا  

ان كنا نفعل ع  :فقال عقبة ؟صالۃ املغرب  . الشغل :قال ؟مفا مینعك ال ن :قلت ،یل عهد رسول ہللا صیل ہللا علیه وسملا 

اور العہم  ۔ان رواایت ےس ہی ابت واحض ےہ ہک رضحت یبن ارکم یلص اہلل ہیلع وملس اور احصہب ےک دور ںیم مک از مک رنیتعک یک دقمار ےس لصف وہات اھت

انچہچن اوبمیمت اتیعب ےہ اور ٓاےگ اامم امکل ےک الکم ںیم  ےہ ۔ ںیہن حیحص ےک دعب ہی لمع ابیق ںیہن راہ  ہی  احصہبہک ےہ  وج اھکل  ےن ہیلع  رۃمح اہلل انب ارعلیب

 دمحم نب رصن ارملوزی ےن دعتمد اتنیعب ےس لقن ایک ےہ ہک وہ ہی لفن ڑپےتھ ےھت۔ اامم ہکلب رپ لمع اجری اھت۔  رصتحی ٓاریہ ےہ ہک ٓاےکپ زامہن ںیم اس

و    ٢/۱۰۸فقد رد علیه ابن جحر )حد  فیه ومل يفعل بعدمه ا    وان الصحابة اختلف( اب  ١/۳۰۰)  يحوذعارضة اال    ف  ابن العريبما ما قال  ا  

متمي من الصحابة    ابعیل قول من عد ا    مبن   ابن العريب  ن قول القايض( اب  7/۲٤٦)  جاب العین وا    ،وقد فعلها  ياب متمي تبعن ا  ال    ،(٣/٦۰

   .انهتی   ،للرد علیهفال وجه 

نه اكن یركع ركعتنی بعد غروب الشمس قبل صلوۃ  ( عن خادل بن معدان ا  ۷۰  )ص  يبن نرص املروز د  محم  ذکر  فقد  ،ذا نظره   قلت: وف

لركعتنی وس ئل قتادۃ عن ا  .ن رضبت ابلس یاطا  دعهام و ويقول: ال ا    ،اب ادلرداء اكن یركعهامن ا  ا  واكن يقول:    ،ہللا  ياملغرب مل يدعهام حىت لق

قال:   ،هل الكوفةنت؟ قال: من ا  ہللا عنه فقال: ممن ا    وسا ل رجل ابن معر ريض  .لیامعنه يص ہللا    بوبرزۃ ريض قبل املغرب فقال: اكن ا  

السامء تفتح  بواب  ن ا  فقال ابن معر: كنا حندث ا    ،نمت حتافظون عیل الركعتنی قبل املغربفقال: وا    ،الضح   من اذلین حیافظون عیل ركعيت 

 
 . ( ٦۷۳۸بن ا يب شیبة ) خرجه اا    ٥
 . ( ۱۸۲٤قي )البیخرجه ا    ٦
 . ( ۱۷۳۸بن ا يب شیبة ) خرجه اا    7
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قال: حق عیل    .عند لک اذان املسیب  مو  وعن سعید بن  ا  ا  من  لک  ا  ذا  یركع ركعتنیذن  فقال: حس نتنی وہللا    .ن  وس ئل احلسن عهنام 

 ٨.راد ہللا هباممجیلتنی ملن ا  

ل لبق ارغملب ےک اقلئ ںیہن ےہ ایکن اینبدی اہتبل  
ف

 

ن

 

ت

 ۔  ارث ےہ اک  دبع اہلل نب رمع ریض اہلل ہنع یک رواتی اور اربامیہ یعخن دلیل   وج رضحات 

حدا عیل عرص رسول ہللا صیل  يت ا  فقال: ما را    ،س ئل ابن معر عن الركعتنی قبل املغرب  :س قالو طاو    نع(  ۱۲۸٤)بوداود  خرج ا  ا  

الزيلع   .الركعتنی بعد العرص  ورخص ف  ،ہللا علیه وسمل يصلیام  فهو  ،خمترصه  ف  املنذري  مث  ،داود  ا بو  عنه  (: سكت ٢/۰۱٤)  يقال 

س ناده: اخلالصة ف النووي قال ،عندهام حصیح    .انهتی  ،حسن  ا 

براهمي   سأ ل  ا نه  سلامين  ا يب  بن  حامدحنیفة عن    يب مام ا  اال    اال اثر عن  رواه محمد بن احلسن ف  ،( حديثا معضال۱۱٤/ ٢)  يوذكر الزيلع    ا 

ن:  وقال  ،عهنا  فهناه:  قال  ،املغرب  قبل  الصالۃ  عن  النخعي د: قال محم  ،يصلوهنا  یكونوا  مل  ومعر  بكر  وا اب   وسمل  علیه  ہللا  صیل  ہللا  رسول  ا 

املغربا  خذ  ان    وبه صالۃ  قبل  غيها  وال  جنازۃ  عیل  صالۃ  فال  الشمس  غابت  ا    ،ذا  قول  املباركفور   .انهتی   ،حنیفة  يبوهو    ي قال 

نه ،لالس تدالل يصلح ال احلديث  هذا(: ١/٤٦۸)  . انهتی   ،معضل فا 

  طالب  ا يب  بن  عيل  وسمل  علیه  ہللا  صیل  النب   ا حصاب  خیار  من  ابلكوفة  اكن:  قال  النخعي   ( عن۷۲  )ص  ي وروی محمد بن نرص املروز 

 ا حدا  را ى  مفا  لكهم  رمقهم  من  فأ خبن  ،عازب  بن  والباء  ایرس  بن  وعامر  ال نصاري  مسعود  وا بو  الامين  بن  وحذيفة  مسعود  بن  ہللا  وعبد

ن:    ال براهمي  وقیل  ،9املغرب  قبل  الركعتنی  يصلون  ال  اكنوا  وعامثن  ومعر  بكر  ا اب  نا    :رواية   وف  ،املغرب  قبل  يصلیام  مهنم   هذيل   ا يب  ابن  ا 

ن :قال ،املغرب قبل يصيل اكن  .  انهتی  ،يعمل ال ذاك ا 

ا خرى یس تدل هب  ا اثر  ا يب شیبة  ،ا حصاب هذا القول  اومثة  قیام   خمترصوف    ،ونصب الراية  میكن مراجعهتا ف مصنفي عبد الرزاق وابن 

 . افنیاللیل حملمد بن نرص املروزي حیث توسع ف نقل ا اثر املثبتنی والن

 ھا ت 

ج ی

ہ اہلل ہیلع اور درگی نیققحم ےن ان یسیج رواایت یک فلتخم وت

 

ت
م
ح
 :رفامےت یہ  ۔انچہچنےہیک احظف انب رجح االقسعلین ر

براهميوغيه من طريق   محمد بن نرص واملنقول عن اخللفاء ال ربعة رواه  ، املثبتة مقدمة عیل نفیه ا نس ورواية  ،وهو منقطع  ،عهنم النخعي  ا 

: كنا  لفقا س ئل عن الركعتنی قبل املغرب عقبة بن عامر ا ن وس یأ يت ف ا بواب التطوع  ،ولو ثبت مل یكن فیه دلیل عیل النسخ وال الكراهة

قالقیل هل: مفا مینعك ال ن  ،النب صیل ہللا علیه وسملنفعلهام عیل عهد   ا يضا منعه الشغل  ،: الشغل؟  محمد بن   وقد روى  ،فلعل غيه 

عن نرص قوية  طرق  من  عوف وغيه  بن  الرمحن  اكنوا   ادلرداء  وا يب كعب   بن  وا يب وقاص  ا يب  بن  وسعد عبد  ا هنم  وغيمه  موىس  وا يب 

 . (٢/١٠٨، كذا ف الفتح ) يواظبون علیام

  عمل   من  معهم  وملا  ،رواۃ  وا كرث  ا حص  ولكوهنا   ،املثبت   رواية  فتقدم  نفي   بأ نه  عنه  العلامء  وا جاب:  ي عن النوو  (٢/۱٤۰)  ي الزيلع  احلافظ  ذكرو 

املباركفور   .انهتی    ،معر  ابن  يعلمه  مل  ما الزيلع  ،: جواهبم هذا حسن حصیح(١/٤٦۷)  يقال  وا    يوذكر  علیه هذا اجلواب  يتلكم    قره ومل 

 . انهتی   ،ءبش 

 
 . ( ٥۷۳۸بن ا يب شیبة ) خرجه اا    ٨
 ( ومحمد بن احلسن كام س بق ا نفا. ۳۹۸٥رواه عبد الرزاق )  ي ثر النخعا    9
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ول ہللا صیل ہللا علیه وسمل  ا حدا يصلیام عیل عهد رس : وقول ابن معر ما را يت  ( ٢/۲۲۳)حتفة احملتاج    ف  امليكابن جحر    عالمة الوقال  

ذ من املعلوم ا ن كثيا من ال زمنة ف عهده صیل ہللا علیه وسمل مل حیرضه ابن معر وال ا حاط   ،ا نه حمصور جعیب   وزعُ   ،نفي غي حمصور ا 

صیل ہللا علیه وسمل ف الكعبة عیل    مثبت صالتهموا رواية  كام قد    ،مفرض احلرص فاملثبت معه زایدۃ عمل فلیقد  عیل ا نه لو    ،مبا وقع فیه

ذ ال معارض هل  ،صلوا قبل املغرب ركعتنی:  وبفرض التساقط يبق  معنا  ،رواية انفیا مع اتفاقهام عیل ا هنام اكان معه فیا واخلب الصحیح    ،ا 

قامة ا   - بنی لک ا ذاننی  :السابق ذ هو یشملها نصا ،صالۃ -ي ا ذان وا   .انهتی  ،ا 

عون املعبود   ف  يوقال العظمي ا ابد   ،انهتی   ،هو  من  يدرى  وال  شعیب  ا و  شعیب   ا يب  عن  ل نه  يصح  ال  س نده:  (٢/۲۲)م  حز   ابن  وقال

 وقد  الرواية  هذه  تصح  وكیف  ، وسؤ طا  عن  بروايته  وتفرد  ،سوؤ طا   عن  الراوي  شعیب   من  ومه  احلديث   هذا  ا ن  (: وعندي۱۱٥/٤)

  ا ن   ا راد  ملن  ذكل   ف   ا ذن  ا نه  وسمل  علیه  ہللا  صیل  النب   عن  وغيمه  عامر  بن  قبةع و   وا نس  مغفل  بن  ہللا  كعبد  الصحابة  من  جامعة  روى

  مفن   ،ركعتنی  املغرب   قبل  يصلون  اكنوا  ا هنم  والتابعنی  الصحابة  من  جامعة  عن  روي  وقد  ،عنه  ينه  فمل  حبرضته  عهده  ف  وفعل  يصيل

  ف  مروية هؤالء ورواية ،وغيمه ہللا عبد  بن وجابر ادلرداء ووا ب ال نصاري  ا يوب وا بو كعب  بن وا يب عوف  بن الرمحن وعبد ا نس الصحابة

 . انهتی  ،نرص بن حملمد اللیل قیام

وس قال: سا لت ابن معر عن الرکعتنی  ؤ ش یخ مھجول عن طا ه( بس ند فی۷۳۸۷) ةشیب : وروی ابن ا يب هعن ہللا  اقال العبد الضعیف عف

 .امعهن  هقبل املغرب فمل ين

براهمي  عنه  روى  اذلي  هذا   حاكية  ف  لیس:  ( ۷۲  )ص  يفقال محمد بن نرص املروز   يالنخع  براهمي ا  ما الرواية عن  وا     یرمه   فمل  ،رمقهم  ا نه  ا 

منا  ،هلام  كراههتم  عیل  دلیل  يصلوهنام   یرمه   فمل  رمقهم  ا نه  حىك  من  عهنم  حىك  اذلین  ا ولئك  یكون  ا ن  جیوز  وقد  ،مباحا  اكن  تركهام  ل ن  تركوهام  ا 

براهمي   عن  (: وذكروا٢/۲۲وقال ابن حزم )  .انهتی    ،رمقهم  اذلي  الوقت   غي  ف  صلوهام  قد  يصلوهنام   مل   وعامثن  ومعر   بكر  ا اب  ا ن  النخعي  ا 

براهمي  ل ن  ،منقطع  ا نه  ذكل  ا ول  ،يشء  ال  وهذا  يصلوهنا  یكونوا   ملا   حص  لو  مث  .بس ننی  عامثن  قتل  بعد  ا ال  ودل  وال  ،ذكرانه  ممن  ا حدا  يدرك  مل  ا 

املباركفورو   .كرهوهام  ا هنم  وال  عهنام  هنوا  عهنم  ہللا  ريض  م ا هن   فیه   لیس  ل نه  ، جحة  فیه  اكنت  اللتنی    (١/۷۰٤)  يقال  الروايتنی  ذكر  بعد 

براهمي  ا ن  ثبت  قد  ا نه  عیل:  : قلت يمحمد بن نرص عن النخع  امهروا   عائشة   ا ال  وسمل  علیه  ہللا  صیل  النب   ا حصاب  من  ا حدا   يلق  مل  النخعي  ا 

 .انهتی  ،انقطاع الثان ا ثره وف ،هولجم  ال ول ا ثره ففي ،شیئا مهنا یسمع ومل

 

ل

 نکیل ققحم انب ا
ھ

 :انچہچن رفامےت یہ   ،رفامای ےہ  ےن اس رپ الصفم رد ما م ایفنحل رۃمح اہلل ہیلع

ا   عنهداود    يب ورواية  داود سكت  ف  واملنذري  ا بو  خمترص بعده  تصحیح   وهذا  ف  ،١٠ه  معارضه  بعد   البخاري وكون  تقدمیه  یس تلزم  ال 

ذ قد حص حديث   ،اشرتاكهام ف الصحة بل يطلب الرتجیح من خارج ، مث يرتحج هو بأ ن معل  البخاري ض ما حص فعندان عار  ابن معر وا 

براهمي النخعي حىت هنی  ومعر ك يب بكر اكبر الصحابة اكن عیل وفقها    ، عهنام  عنه ا نه هنی   حامد بن ا يب سلامين عن ا بو حنیفة عهنام فامي رواه ا 

بل لو اكن حس نا كام ادعاه بعضهم ترحج عیل   ،ريض ہللا عهنام مل یكونوا يصلوهنامومعر    بكر  وا اب ن رسول ہللا صیل ہللا علیه وسملا    :وقال

هبذا الصحیح  هو اف  ،ذكل  منا  ا  والضعیف  والصحیح  احلسن  وصف  ظنا ن  الس ند  وحصة   ،ابعتبار  الصحیح  غلط  فیجوز  الواقع  ف  ا ما 

 
لیه ف رساليت الوضاحة ف  ،اال حص ا ن سكوت ا يب داود ال يدل عیل التحسنی ف مجیع اال حیان   ١٠ قال اذلهب ف    .(۷۲  التطوع ابمجلاعة )ص  كام ا رشت ا 

( والش یخ عبد  ١/٦۹وبسط فیه العامثن ف مقدمة فتح امللهم )   .انهتی   ،غالب اال وقات  فا ن ا ورد بینه ف   ،داود  (: وقل ما يورد مهنا ا بو٥۷٦/ ١٢السي )

ويه مل تطبع   محمد يونس اجلونفوري ف مقدمته عیل سنن ا يب داود   ( وش یخنا حمدث العرص۸۳  الفتاح ا بو غدۃ ف تعلیقاته عیل قواعد ف علوم احلديث )ص 

 . بعد 
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ذا كرثت طرقه  هذا  وعن  ،الضعیف ثبوته ف   ل ن تعدده قرينة عیل  ،والضعیف يصي جحة بذكل  ،جاز ف احلسن ا ن یرتفع ا یل الصحة ا 

ا ن يضعف ابلقرينة ادلاةل عیل ضعفه ف نفس ال مر  ،نفس ال مر الس ند  بقرينة    ،فمل ال جیوز ف الصحیح  ا یل الصحة  یرتفع  ا ن  واحلسن 

وما    .ثجنم احلدي ماكل ومهنم  ،السلف  كرثا  وكذا    ،فق ما قلناه وتركهم ملقتىض ذكل احلديث بة عیل و بر الصحااكا  ا خرى كام قلنا من معل  

من ا نه صیل ہللا علیه وسمل   النخعي ا ا رسلعیل ما ف الصحیحنی من ا ن النب صیل ہللا علیه وسمل صالهام ال يعارض م بانابن ح  زاده

سأ لنا نساء رسول   قال جابر عن  ١١ف مس ند الشامینی  انالطب  روى  ،وهو الثابت   ،مل يصلهام جلواز كون ما صاله قضاء عن يشء فاته

قالت: صالها   ا م سلمة غي  ،ال  :قبل املغرب؟ فقلن  ہللا صیل ہللا علیه وسمل: هل را ينت رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل يصيل الركعتنی

ففي سؤالها هل صیل ہللا علیه .  فقال صیل ہللا علیه وسمل: نسیت الركعتنی قبل العرص فصلیهتام ال ن؟  لصالۃفسأ لته ما هذه ا  ،رۃعندي م

قول يفیده  كام  نساءه  الصحابة  يف  جابر وسمل وسؤال  ال  سأ لت  معهودتسأ لنا ال  غي  ا هنام  سننهید  من  مل  البن معر وكذا سؤاهلم  ،نی  نه  فا 

  فأ جاب نساؤه الاليت  ،واذلي يظهر ا ن مثي سؤاهلم ظهور الرواية هبام مع عدم معهودیهتم ف ذكل الصدر  .س ئليبتدئ التحديث به بل ملا  

ما علمه  من  عنه  يعلمن  ابلنفي  غيهن  يعلمه  معر وا جاب  ،ال  الصحابة   ابن  عن  قیل  .ا يضابنفیه  فیرتحج   :وما  الناف  من  ا ویل  املثبت 

ثبات فیعارضه  فا ن احلق عند احملققنی ا ن الن   ،لیس بشء ابن معر عیل حديث  ا نس حديث  ذا اكن من جنس ما يعرف بدلیل اكن اكال  في ا 

ال ل ن مع راوذكل ل ن تقدمي رواية اال ثبات عیل  ،وال يقدم هو علیه ذ قد يبىن رواية    ،ويه زایدۃ عمل رواية النفي لیس ا  خبالف النفي ا 

ذا اكن النفي من جنس ما يعرف تع  .ال مر عیل ظاهر احلال من العدم ملا يعمل ابطنا ال فنفس    ،ارضا البتناء لک مهنام حینئذ عیل ادللیلفا  وا 

ذ قد یكون املطلوب ف ال  ،كون مفهوم املروي مثبتا ال يقتض التقدمي ثباتا  ومتام حتقیقه    ،رشع العدم كام قد یكون املطلوب ف الرشع اال 

نه لو اكن احلال عیل ما ف رواية ،وحینئذ ال شك ا ن هذا النفي كذكل .ف ا صول ا حصابنا بل وال عیل ا حد  ،  ابن معر مل خیف عیل ا نس فا 

مث الثابت بعد هذا هو    ،بل وال عیل من مل يواظب بل حیرضها خلفه ا حیاان  ،صیل ہللا علیه وسملممن يواظب الفرائض خلف رسول ہللا  

ا خرا ما ثبوت الكراهة فال    ،نفي املندوبیة ا ن يدل دلیل  ال  تأ خي املغرب فقد قدمنا من القنیة اس تثناء القلیل  ،ا   ، وما ذكر من اس تلزام 

ذا جتوز   . ( ١/٥٤٤) فتح القدیر امم خمترصا منانتھی  الكم ابن اهل ،فیاموالركعتان ال تزيد عیل القلیل ا 

ا   ا  لكن احلق  ا  احلب  والان  م  ورمح ہللا  ،يقال  نحق  العامثالعالمة ش بي  ا    ،نمحد  قبل املغربفانه  التطوع  يظهر  هبذو   ،ثبت    تبحر علمه ا 

نصافه واال نصاف عزیز.  (:  ٤/۲۷۸فتح امللهم )  فتعایل  رمحه ہللاقال  وا 

ا   هذه    يالركعتنی ينف  ن التجوز فوا    ،ال یسياا  منا هو لكراهة فرض املغرب  ا  كراهة الركعتنی قبل املغرب    حصابنا فمذهب ا  ن  ملا حتقق 

ا  ا  وحینئذ    ،ابحةمر عیل اال  اال    يفبق   ،ة عند احملققنیالكراه نه مر ا  وغاية اال    ،حاديث فال خیالف مذهبنايضا من اال  ن ثبت الاس تحباب 

حديث   كام ف  ،صیل ہللا علیه وسمل فعال  فقد ثبت التنفل بركعتنی قبل املغرب عن النب   ،الفقة ونطقت به الس نةيصي مما سكت عنه  

:  يحديث البخار   املغرب كام ف  وابخلصوص ف  ،حاديث الصحیحنیا    وقات كام فوقوال ابلعموم یف مجیع اال    ،نرص  ابن حبان ومحمد بن

  .الباب وغيها  حاديث املذكورۃ فسائر اال   وتقریرا كام ف ،صلوا قبل املغرب ثالاث

نه ن فیه ا  ا  فيده س یاق محمد بن نرص ف  ،فاته  ءعن يش  ءانه صیل ہللا علیه وسمل صالها قضحیمتل ا    ن حديث ابن حبان الفعيلا    ءما ادعاا  

 . احلديث  ،مث قال: صلوا قبل املغرب ركعتنی ،صیل ہللا علیه وسمل صیل ركعتنی قبل املغرب

الطباین فوا   اذل  ما حديث جابر عند  الشامینی  اهلامم رمحه ہللا  يمس ند  ابن  الش یخ  النظر عن الالكم ف  ،نقل  قطع  لیس    مفع  حصته 

 يا    ،ابلركعتنی قبل املغرب  يولكن عبها الراو   ،نه يتعلق ابلركعتنی بعد العرصعمل ا  يغلب عیل الظن وہللا ا    يبل اذل  ،مما حنن فیه  يدعن

 
١١   (٣ /۲۱۲ .) 
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حديث عائشة نقال عن   الباب السابق ف  كام مر ف  ،وهذا لیس ببعید ،ال قبل صالۃ املغرب وبعد غروب الشمس ،قبل غروب الشمس

 .الۃ قبل املغربالصلوۃ بعد العرص ابلص يمس  الراو  ،فكذا ههنا ،هنا قبل العرصنة الظهر تصح تسمیهتا ا  ن س  ا   عیاض القايض

حصاب رسول ہللا صیل ہللا حدا من ا  يت ا  ما را    : الركعتنی قبل املغرب  داود ف  يبن حديث ابن معر عند ا  ا    ،عملوہللا ا    ،وخیطر ابلبال

ا  لعل املراد هبام  ،علیه وسمل يصلیام النب   اللتان اكن  الركعتان  صیل ہللا علیه وسمل يصلیام بعد العرص قبل غروب الشمس    يضا هاتن 

ا  فا    ،واصفرارها ابن معر  را  خب  ما  ا  نه  ا  ی  من  علیه وسمل يصلیامحدا  هو ف  ،حصابه صیل ہللا  الرك   ومع ذكل رخص  مل   ا  عتنی  هاتنی  ذا 

 كام س بق ف  ،الركعتنی بعد العرص  بفعل ف  يا    ،صیل ہللا علیه وسمل رخص  النب   :املرادو  ا    ،كام هو مذهبه  ،الغروب  يتحری املصيل

حیث قال: ورخص  مقام الرتخیص    وغي ف  ،يته تعبي السائلرو    ي مقام نف  ہللا عنه ف  فمل يغي ريض   ،الباب السابق عن عائشة وغيها

العرص  ف بعد  ا  ا  ف  ،الركعتنی  العنوان  هذا  من  ابلرخصة  عنوان  وفق  املغربن  قبل  احلديث    .الركعتنی  هذا  بنی  معارضة  فال  هذا  وعیل 

ہللا عهنم هجارا    ما اكن يفعل كثي من الصحابة ريض  ءال فكیف يعقل خفاا  و   ،حاديث الركعتنی قبل صالۃ املغرب بعد غروب الشمسوا  

 . حمل احملالهذا من ا   ،ہللا عهنام مثال ابن معر ريضاملسجد النبوی عیل ا   ف

اهامتهمام واملواظبة    يفلعل املراد به نف   ،اماب بكر ومعر مل یكونوا يصلوهن صیل ہللا علیه وسمل وا    ن النب ا    يبراهمي النخعا  عن    يما روما  وا  

ن  الضح  ا    صالۃ  كام تقدم ف  ،لكونه بدعة عنده  اعن املواظبة علی   یيراد به الهن ا    ،هنا بدعةا    :وقوهل  .وكذا هنیه عهنا  ،كسائر الرواتب   علیام

ا    ،ثباهتا وترغیباا    حاديث الكثيۃ فلوجود اال    ويلولوا الكمه مبثل هذا التا  وا    ،هنا بدعةا  ہللا عهنام قال:    ابن معر ريض انهتی     ،عملوہللا 

 . تعایل رمحه ہللا  العامثنش بي ا محد  الكم العالمة 

صیل ہللا علیه وسمل   ن النب اب  وفیام ترصحی   ،يمحمد بن نرص املروز   ةيوروارواية ابن حبان    تقدمت : وقد  هہللا عن  اقال العبد الضعیف عف 

  الس نة   تكون  اذ  ا  ف  ،مر وال يعمل بهمر اب  ن ای  نه بعید عن رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل ا  ا  ف  ،وهذا ظاهر  ،صیل الركعتنی قبل املغرب

 . الهامش الالكم علیه ف تقدموقد  ،ال املغربا  ذاننی صلوۃ لک ا  بنی   :قوهل ف ءالاس تثناشذوذ وال خیف  علیك  ،وقولیة وفعلیة تقریرية

روایتی اابتعر  زین  العہم ریبش ادمح اصبح امثعین رۃمح اہلل ہیلع یک وتہیج یفشت شخب اور  ارقب ایل اوصلاب ےہ نج ےس امتم رواایت ںیم قیبطت وہاجیت ےہ ۔

 ےہ۔ ہیج ای اتولی لکشم  وت وقی ےہ اور ایکنلبق ارغملب یک رواایت ارثک وا ےس وطتع 

  ي خرجه البیقا    يرشح احلديث اذل  ف  يالكم محمد بن نرص املروز   ف  محد العامثنيد تقریر العالمة ش بي ا  ما يو    تعایل  حبمد ہللا  يت مث را  

ا  ی ( من طريق حی ۱۸۳٤) بن  ا  و  ابن طا  حدثن   :يوب قال  ا  وس عن  ا  بیه  ا  ن  ا    ينصار يوب اال  اب  بعد    بكر ريض  يبصیل مع  ہللا عنه 

صلیت   نا  فقال:   ،فذكر ذكل هل ،ہللا عنه  مث صیل مع عامثن ريض  ،ہللا عنه مث مل یكن يصل مع معر ريض  ،غروب الشمس قبل الصالۃ

واكن معر   ،نه لنیا   ،ہللا عنه وصلیت مع عامثن ريض  ،صل معهبكر وفرقت من معر فمل ا    يبصیل ہللا علیه وسمل مث صلیت مع ا   مع النب 

  ي (: وهذا عند ۷۰ )ص يقال محمد بن نرص املروز  .ہللا عنه وصالهام مع عامثن ريض ،يوب معها   بوفمل يصلهام ا   ،ہللا عنه ال یراهام ريض

نه اكن ينكر ركعتنی بعد  ہللا عنه ا    ر ريضن املعروف عن مع ال    ،الركعتنی قبل املغرب  الركعتنی بعد العرص ال ف  منا احلديث فا    ،ومه

قبل املغرب فالفا    ،علیامالعرص ويرضب   الركعتان  قلناو  وقد رواه معمر عن ابن طا   ،ما  ما  ا    ،وس عیل  ا  ی حفظ من حی وهو  بن  يوب   

 .انهتی  ،ثبت وا  

  والكمه   ،الهداية  رشح  ف  اهلامم  ابن  الش یخ  هذا  ف   قال: وانزعحیث  عیل ابن اهلامم    (٤/٥۱۱املعبود )  عون  ف  ي العظمي ا ابدرد    وكذكل

      .انهتی  ،الطیب   الرشح ال خینا ا يب کذا ف ،وا حسن فأ جاد ادلراسات صاحب  علیه الرد ف الالكم ا ش بع وقد ،به  يعبأ   ال وفاسد ابطل
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از مک دو رتعک اک افہلص وہا رکات اھت اور احصہب  اس وپرے ثحب اک احلص ہی ےہ   یک روضان اہلل مہیلع انیعمج  ہک دور وبنی ںیم اذان رغمب ےک دعب مک 

 ۔  ےھت ےلہپ دو رتعک لفن ڑپےتھ ااقتم ےس اد  ڑبی دعت اکی

 مئة عند اال    ( التطوع قبل املغرب ٤) 

ہی ہک اکی تہب   زین   ۔دعب رنیتعک اک لصف رضور راتہ اھت وکرہ رواایت اور ٓااثر ےس ہی ابت واحض ےہ ہک دہع وبنی اور ریخ ارقلون ںیم اذان رغمب ےک  ذم

ل لبق ارغملب یک اقلئ ےہ 
ف

 

ن

 

ت

ل لبق ارغملب ےک قلعتم رنیتعک ےک لصف وک زلتسمم ےہ۔وج ڑبی امجتع 
ف

 

ن

 

ت

 رکام اک االتخف ےہ۔   ءاہقفرضحات  

 وغيها  ( املذاهب الثالثة ۱) 

العہم      ،خیش االالسم زرکای االاصنری      ،اامم ونوی  ،اامم اوبااحسق وطیس  نیققحم اشہیعف ےک زندکی راحج اور یتفم ہب وقل اابحتسب اک ےہ ۔یہی   •

 ۔  ےہ  اک الیمن یھب ایس رطف  احظف انب رجح االقسعلین رۃمح اہلل ۔ اک وقل اتخمر ےہ  رۃمح اہلل مہیلعانب رجح ایکمل

اور رفامای ہک یہی اامم ادمح ےہ العہم انب دقاہم ایلبنحل رۃمح اہلل ہیلع ےن وجاز وک رتحیج دی ےہ۔ ےک زندکی وجاز اور اابحتسب دوونں وقل انحہلب •

انب امیقل رۃمح اہلل   احظفوہبیت رۃمح اہلل ہیلع اور درگی انحہلب ےن اابحتسب وکرتحیج دی ےہ۔نکیل العہم    م وہات ےہ  رۃمح اہلل ےک الکم ےس ولعم

   وک اایتخر ایک ےہ۔   ہیلع ےن ایس 

 

رطف یک ےہ۔ اور یہی اظبرہ انحہلب   یک  نب ربج وریغہ ےن اابحتسب یک تبسن اامم ادمحااحظف انب رجح اور احف

  ۔ےہ  ومعمل ہب وقل راو یتفم ہب  ےک اہیں

اامم اخبری رضح • اک یھب    ،اامم رتذمی  ،ت  اہلل ہیلع  اک ےہ۔یہی العہم انب زحم اظرہی رۃمح  اور اعم دحمنیث اک کلسم اابحتسب  امہج  انب  اامم 

خیش ہیطع نب دمحم   ،  خیش انب نیمیثع   ،خیش دبع ازعلزی نب ابز   ،ومالان ابمروپکری ،ومالان سمش اقحل میظع ٓاابدی    ، اقیض وشاکین   کلسم ےہ اور ایس وک  

    ارقلاضوی ےن اایتخر ایک ےہ۔ اسمل اور خیش ویفس 

ل لبق ارغملب رشموع ںیہن  ےک اطمقبوہشمر وقل   ےک  امہیکل •
ف

 

ن

 

ت

اامم امکل رۃمح اہلل ہیلع ےس اابحتسب رموی ےہ نکیل ہی  ۔ ہکلب رکموہ ےہ  ےہ 

 ںیہن ےہ۔ وقل یتفم ہب 

ام  الصحیح مهن   ،طريقة اخلراسانینی  اس تحباب ركعتنی قبل املغرب وهجان مشهوران ف  : ف(٤/۸هذب )رشح امل   ف  يالنوومام  اال  قال  

الثالثة: ملن    قال ف  ،صیل ہللا علیه وسمل قال: صلوا قبل صلوۃ املغرب  ن النب ہللا عنه ا    حلديث عبد ہللا بن مغفل ريضالاس تحباب  

البخار   ،ءشا حصیحه  ف  يرواه  من  اال    .انهتی   ،مواضع  ذكر  الحاد مث  ذكره  يت يث  ف    ،اس بق  حصیحة رصحیة  ال حاديث  هذه  وقال: 

منا هو بعد دخول    ،حاكه عهنام الرافعي  ،ا بو ا حساق الطويس وا بو زكرای السكري  وممن قال به من ا حصابنا   ،اس تحباهبا وهذا الاس تحباب ا 

قامة الصالۃ ذا رشع املؤذن ف  ،وقت املغرب وقبل رشوع املؤذن ف ا   اال قامة فیكره ا ن یرشع ف يشء من الصلوات غي املكتوبة وا ما ا 

ال املكتوبة :للحديث الصحیح ذا ا قميت الصالۃ فال صالۃ ا     .انهتی  ،رواه مسمل ،ا 

 ےتھجمس یہ۔ اامم ونوی رۃمح اہلل ہیلع ےن ان ولوگں یک رتددی یک ےہ وج لفن لبق ارغملب وک یجعت رغمب ےک انمیف ہکلب 
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رشح ف  النووي  )  قال  وهج۱۲۳/ ٦مسمل  املس ئةل  وف  یس تحب   امشهرها    ،حصابناال    ان (:  یس تحب حصهوا    ،ال  احملققنی  عند  لهذه    ام 

ومع هذا فهو زمن یسي    ،لیها  خي املغرب فهذا قول منابذ للس نة فال يلتفت  یل ت  ا  دي  ما قوهلم يو  وا  وقال:    ،حاديث الصحیحة الرصحیةاال  

ذا جعزان عن التأ ويل وامجلع بنی ال حاديث   ،وا ما من زع النسخ فهو جمازف .ا ول وقهت خر به الصلوۃ عن ا  ال تتا   ال ا  لیه ا  ل ن النسخ ال يصار ا 

التارخي الشواكن  . خمترصای   انهت   ،ولیس هنا يشء من ذكل  ،وعلمنا  النوو ٢/۱۰)  وحك   ا    ي( قول  اال  وقال: واحلق  حاديث برشعیة  ن 

 . ی انهت  ،س تحباب التعجیلدةل االركعتنی قبل املغرب خمصصة لعموم ا  

 . انهتی   ،حصهام يندبوا   ،شهرهام ال يندبا   ،حصابنا وهجان(: وال  ١/٤۲٤) يحتفة البار  ف  ينصار سالم زكرای اال  وقال ش یخ اال  

( غي  هام س نة  :)ركعتان خفیفتان قبل املغرب( ملا يأ يت )قلت   السنن: )وقیل( من  (٢/۲۲۳)حتفة احملتاج    ف  ابن جحر امليك  عالمةالوقال  

كراهیة ا ن يتخذها    ،ملن شاء  :قال ف الثالثة  ،صلوا قبل صالۃ املغرب  :مؤكدۃ )عیل الصحیح ففي حصیح البخاري ال مر هبام( لكن بلفظ

وقد    ،ال س امي   ت ذكل مدلول صلوا ا ول احلديث ل ن ثبو   ،فلیس املراد ف س نتیام ابملعىن اذلي حنن فیه  ،ا ي طريقة الزمة  ،الناس س نة

ا ن كبا ا ن حص  ا ن الرجل الغريب لیدخل املسجد فیحسب  ا ذن املغرب حىت  ذا  ا  ر الصحابة ريض ہللا عهنم اكنوا يبتدرون السواري هلام 

 . انهتی  ،ركعتنی صلوا قبل املغرب :واملراد صلوا ركعتنی كام رصحت به رواية ا يب داود ،الصالۃ قد صلیت من كرثۃ من يصلیام

 . هنام جائزتن ولیس تا بس نةمحد ا  (: ظاهر الكم ا  ٢/۹٦)  املغن  ف وقال ابن قدامة املقديس

محد (: وقال ا  ۱۸٥)  يوقال الرتمذ  .انهتی    ،حصاب احلديث حسق وا  ا  محد و یل اس تحباهبام ذهب ا  ا  (: و ٢/۱۰۸)  العسقالنوقال ابن جحر  

   .انهتی   ،وهذا عندهام عیل الاس تحباب ،حفسنام ها ن صال :حسق ا  و 

  ، وال یكره فعلهام قبلها ف املنصوص  ،: وظاهره ا نه ال تس تحب الركعتان قبلها ف الظاهر عنه(١/۲۸۸)  بدع امل   فان بن مفلح  هالب وقال  

 .انهتی  ،قاهل ابن هبيۃ ف غي املغرب ،وعنه: بنی لک ا ذاننی صالۃ ،وعنه: یسن للحديث الصحیح

املرداو  عیل(١/٤۲۲)  نصافاال    ف  يوقال  املغرب  صالۃ  قبل  ركعتنی  صالۃ  تباح  علیه:  نص  املذهب  من  الصحیح  مجهور    ،  وعلیه 

  . قبل املغرب شیئاقال ابن عقیل: ال یركع    ، وقیل: یكره  .وهو من املفردات  ،ذكراه ف صالۃ التطوع  ،وجزم به ف املغن والرشح  ،ال حصاب

فعلهام  :وعنه املفردات  ،یسن  انظم  به  ا يضا  ،جزم  املفردات  من  متمي  ،ويه  وابن  البحرین  یكرهوقال ف مجمع  ال  واحدۃ  ،:  وهل    ،رواية 

 .انهتی  ،وقاهل ابن هبيۃ ف غي املغرب ،بنی لک ا ذاننی صالۃ :وعنه  ،یس تحب؟ عیل روايتنی

یسن فعلهام    :وعنه  ،: )وتباح ركعتان قبل( صالۃ )املغرب( بعد ا ذانه فال یكرهان وال یس تحبان(۲٤٤/ ١)  ف القناعاكش  ف  وقال البويت

هذا يدل عیل   :قلت   ،)وفیام( ا ي الركعتنی قبل املغرب ثواب  ، قاهل ابن هبيۃ ف غي املغرب  ،نی لک ا ذاننی صالۃب  :وعنه  ،للخب الصحیح

 . ی انهت  ،املفردات ل ن املباح ال )ثواب( ف فعل وال تركه وجزم به ف  ،اس تحباهبام

ابن   احلافظ  املعاد    ف  قمي اجلوزيةوقال  الصواب ف هاتنی  :(١/۳۰۲)زاد  الركعتنیوهذا هو  لیام  ،  ا  ولیس تا    ،ا هنام مس تحبتان مندوب 

 . ی انهت   ،بس نة راتبة كسائر السنن الرواتب 

هنم اكنوا ال  ہللا عهنم ا    وجامعة من الصحابة ريض  بكر ومعر وعامثن وعيل  يب عن ا    ي (: ورو ٣/۱٤۱۲املفهم )   ف   القرطب ا بو العباس  وقال  

   .( وزاد: وادع  بعض املالكیة نسخها٢/۱۰۸) يفتح البار  وه فوحن .انهتی  ، يوهو قول ماكل والشافع ،يصلوهنا

 .ذا اكن الوقت وقت جواز خفرج املغربا    يقامة( ا  ذان واال  وبنی اال  : )قوهل (١/۳۱٤) عیل الرشح الكبي حاش یة ادلسويق وف
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اجللیل رشح خمترص  مواه   فقال احلطاب  و  يقو (:  ١/٤٤۷)  خلیلب  مالاك  القامس: مسعت  ابن  ذا مسع    :لقال  ا  الش یوخ  ا دركت بعض 

 . وال يعجبن هذا من العمل  :قال ماكل ،مؤذن املغرب قام یركع ركعتنی قبل الصالۃ

 اس ےس ہی ابت رضور ولعمم وہیت ےہ ہک اامم امکل رۃمح اہلل ہیلع ےک زامہن ںیم دو رتعک یک دقمار اک لصف رضور راتہ اھت۔

احلطاب ا(:  ١/٤۱۸)  وقال  فمين اكن ف  للصالۃ  اختلف  منتظرا  واال  ملسجد  ال ذان  بنی  فامي  يتنفل  ا ن  هل  ا ذان  قامة  هل  والس یاق عن 

وهو مذهب ماكل عیل ما رواه    ،وقیل: لیس هل ذكل  ،عیل ما حاكه ماكل ف هذه الرواية عن بعض من ا درك  ،: هل ذكلفقیل  املغرب؟

لیه ماة، ابن القامس عنه ف هذه الرواي  . انهتی  ،ركل من كراهة ذكل ا ظهوما ذهب ا 

 ،(: واحلديث دلیل عیل اس تحباب صالۃ ركعتنی قبل صالۃ املغرب7/۱۸۲قوال صاحب املهنل العذب املورود فقال )وخلص هذه اال  

ا    ، یل عدم اس تحباهباما  وذهب قوم    ،وعن ماكل قول ابس تحباهبام  ،هل احلديث حساق واحملققون من الشافعیة واحلنفیة وا  ا  محد و وبه قال 

  .انهتی   ،هب املالكیة واحلنفیة وقول عند الشافعیةوهو مشهور مذ 

(  ١/٤٦٦)  ياال حوذ  ةحتف  ف  ي ( واملبارکفور٤/۱۱۳عون املعبود )  ف  ي( والعظمي ا ابد٢/۲۱احملیل )  وابالس تحباب قال ابن حزم ف

( ابز  بن  العزیز  عثمينی  7/۱٦۱وعبد  وابن  محمو   (۲۷۲/١٤) (  بن  فعطیة  سامل  املرام    د  بلوغ  القرضاو يو   (٢/۷۷) رشح   ، يوسف 

    .(7/۲٥۱)للبحوث العلمیة واال فتاء اللجنة ادلامئة وابالس تحباب ا فىت  

 ي ( املذهب احلنف ۲) 

ےن ایس رپ وتفی دای  اصبح    ارلنمح امثعینیتفم زعزی الزم ٓایت ےہ۔رغمب  ریخ اتل رکاتہ اک ےہ اےئلس ہک اس ےس  وقاور وہشمر یتفم ہب  رضحات ہیفنح اک 

ل لبق ارغملب اجزئ ےہ رشبہکیط ،(۲۴۲ :۱ےہ )اتفوی داراولعلم دویدنب  
ف

 

ن

 

ت

اصبح    زایدہ اتریخ ہن وہ۔ انچہچن  نکیل اکی تہب ڑبی امجتع ےک زندکی 

 ح اصبح    ،العہم انب میجن رصمی  ارحبل ارلاقئ  
ل
یت  

ج ل
م
ل

ا   

 

اور یہی   اک الیمن وجاز یک  م  العہم انب اامہلاصبح حتف ادقلری    اور  العہم انب اریم احج  ہ رطف ےہ 

اونر اشہ ریمشکی  العہم  ،ی  ان دبع ایحل ونکلومال  )    ، خیش ادحلثی ومالان دمحم ویسن اصبح وجوپنری        ،  ومالان رفظ ادمح امثعین  ،    انسح  یتفم ردیش ادمح دلایھونی 

اور ۴۸۰:  ۳ااتفلوی    )( ےہ وج  ہک ہی وہ اتریخ ںیہن    م رفامےت یہ العہم انب اامہلیک راےئ ےہ۔ (  ۳۵۲  :۲اتکب ااتفلوی  ومالان اخدل فیس اہلل اصبح 

اور ان دو روتعکں ےس     اتریخ وہیت ےہ۔العہم فکصح   رصتخم  رصف  رضم وہ اےئلس ہک اصبح ہینق ےن اھکل ےہ ہک وھتری اتریخ ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ 

ےک    یہ اابحتسبرضحت ومالان ردیش ادمح وگنگخیش ااشملخی    اس ےک العوہ ۔لقن ےئک یہ ریغب رتحیج ےک فلتخم اقمامت رپ  رۃمح اہلل ہیلع ےن دوونں یہ وقل  

اور اظب اور رواایت یک وتہیج الصفم ایبن یک اجیکچ  ایس رطف ےہ۔ انچہچن ٓاپ  ھچک  اک الیمن    ادمح اصبح امثعین    العہم ریبش  رہاقلئ ےہ   یک قیقحت قیمع 

 ہکلب العہم انب میجن رصمی یھب اابحتسب ےک اقلئ ےہ۔ ۔ےہ

وقد س بق    .انهتی   ،ل ن فیه تأ خي املغرب وا نه مكروه  ،یكره فیه النفل وغيه  ،بعد الغروب  ومهنا ما:  (١/۲۹۷البدائع )  ف  الاكسانقال  

  .ذاننیمس ئةل الفصل بنی اال   قول الاكسان حتت 
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 ١٢فاد ف الفتح ابدین: وا  قال ابن ع  ،ال یسياا  خيه  لكراهة ت    (مغرب)  صلوۃ  (وقبل)(:  ١/٦۳۷احلصكفي ف ادلر اخملتار )  عالمةقال الو 

 . انهتی  ،فیباح فعلهام ،ذا جتوز فیام ال تزيد عیل الیسيا  ن صلوۃ ركعتنی والبحر ا   ١٣ة بقره ف احلل وا  

  مث قال ف   ،وتخيه قدر ركعتنی یكره تزنهيا  (مغرب مطلقاتعجیل    واملس تحب )(:  ۳٦۹/ ١)املواقیت    ف  احلصكفي ف ادلر اخملتار  وقال

نه ذكر  ا  ف  (حرر) قال ابن عابدین: قوهل    .البحر  قره فابحة ركعتنی خفیفتنی قبل املغرب وا  ا    (ا ي ابن اهلامم)(: وحرر  ٢/۱٤بیان النوافل )

مث قال:   ،حداقن یكتب بسواد اال  ا  واس تدل ذلكل مبا حقه    ،حصابنا وماكلنكره كثي من السلف وا  وا    ،یل ندب فعلهاما  نه ذهبت طائفة  ا  

وما ذكر من اس تلزام ت خي املغرب فقد قدمنا عن    ،ن يدل دلیل ا خرال ا  ا  ت الكراهة فال  ما ثبو وا    ،املندوبیة  يوالثابت بعد هذا هو نف 

 .انهتی   ،ذا جتوز فیاما  والركعتان ال یزيد عیل القلیل  ،القنیة اس تثناء القلیل

  : داود ا بو رواه ملا ملغربا صالۃ  قبل الشمس غروب بعد التنفل عن ومنع ا ي(  املغرب وقبل(: )۲٦٦/ ١البحر الرائق ) وقال ابن جنمي ف

 وهو   .يصلیام  وسمل  علیه  ہللا  صیل   ہللا  رسول  عهد  عیل  ا حدا  را يت   ما  :فقال  ،املغرب  قبل  الركعتنی  عن  عهنام  ہللا  ريض  معر  ابن  س ئل

ال  فال  الكراهة  ثبوت  ا ما  ،املندوبیة  نفي  يقتض   اس تثناء  یةالقن   عن  قدمنا  فقد  املغرب  تأ خي  اس تلزام  من  ذكر  وما  ،ا خر  دلیل  يدل  ا ن  ا 

ذ  القلیل  عیل  تزيد  ال  والركعتان  ،القلیل  وهو  ،ركعتنی  املغرب  قبل  صلوا  :قال  وسمل  علیه  ہللا  صیل  ا نه  البخاري  حصیح  وف  ،فیام  جتوز  اا 

 .انهتی   ،املوفق وہللا ،املسأ ةل هذه ف  اعتقاده ينبغي اذلي وهو ،ندب ا مر

نعم الصلوۃ فیه   ،صلوۃ املغرب  ذاننه صیل بنفسه بنی ا  منه صیل ہللا علیه وسمل ا  : ومل يثبت  محد اجلنجويهمام العالمة رش ید ا  وقال اال  

تتا    ،اثبتة بتقریره صیل ہللا علیه وسمل وقوهل هذا فاكنت   ،ومل یهنهم عهنا حنی را مه يصلون  ،قامة الفريضةكد فیخل اب  ولعل مل يصل لئال 

ذا خیف  ا  ویل  ال  یل خالف ا ا  خرهجا  وقهتا من قةل ا    خالل ابلفريضة مع ما فمن اال    ن ما فیهال ا  ا  وهو املذهب عندان    ،س نة قولیة وتقریرية

قرص  ن وقت املغرب ا  ا  كیف و  ،ذاننی ولو قلیالن الفصل ال بد منه بنی لک ا  والغرض من الرتمجة ا   ،هذا .تیان هبام حسن ال فاال  ا  و  ،فیا ذكل

  .انهتی   ،ویلغيه ا    يثبت الفصل فیه فففلام  ،مر الصلوۃ فیها   والها ابلتعجیل فوقات وا  اال  

ا  ا  مال الش یخ قدس رسه  :  يمحمد زكرای الاكندهلو   اجملدد ش یخ مشاخینا  قال   د  ا  ن االتیان هبام حسن  یل  یل ت خي املغرب كام هو  ا  ن مل يو 

دی الكمه هذا  کذا ف ، جعةل    ن يصيلمكن ا  ا ا  ذا  ذ قال: ركعتا املغرب مس تحب  ا    تقریر موالان حسنی عیل الفنجايب   رصح منه ما فوا    ،مو 

 .(٥/۲۷) يالكزن املتوار 

ا   ا  (: ملا حتقق ا  ٤/۲۷۸فتح امللهم )  ف   محد العامثنوقال العالمة ش بي  الركعتنی قبل املغرب    حصابنا فن مذهب  منا هو لكراهة  ا  كراهة 

ن ثبت الاس تحباب  ا  وحینئذ    ،ابحةمر عیل اال  اال    يفبق  ،هذه الكراهة عند احملققنی  يالركعتنی ينف  ن التجوز فوا  ال یسيا  ا  فرض املغرب  

  . وقد س بق الكمه مفصال .انهتی  ،بناحاديث فال خیالف مذه يضا من اال  ا  

 
    .تقدم الالكم   ١٢
وا خبن حمب املفيت منترص زمان ا ن الش یخ عبد الفتاح ا اب غدۃ رمحه ہللا تعایل ذكر ف تعلیقه عیل    ،ووقع ف النسخ املطبوعة لرد احملتار احللیة ابلیاء   ١٣

اب ن ما وقع ف حاش یة ابن عابدین ا و  قال رمحه ہللا: ومن هذا لكه وجب اجلزم    ،( ا ن الصحیح حلبة ابلباء املوحدۃ مع فتح احلاء۱۹۷  فاضةل )ص اال جوبة ال

ثباته حیث جاء بلفظ ح   ،غيها من تسمیة الكتاب حلیة اجملیل ابال ضافة ا و حلیة من غي ا ضافة منا هو حتريف من النساخ جیب تصحیحه وا  لبة اجمليل او  ا 

  .انهتی  ،حلبة ابلباء املوحدۃ

وا ما عیل ما قدمنا عن عییس بن ا ابن    ،ذكلكو  هقائال: و   ( الكم ش یخه ابن اهلامم وا قره٦٥٦/ ١نقل فیه )   ،حلبة اجمليل مطبوع  : قلت: وکتاب ابن ا مي حاج

   .م عییس بن ا ابنالك   وس یا يت . ی انهت ،رهفا ظ 
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 ،نه يلزم منه ت خي املغربعللوه اب    ،كرث فقهاءان یكره التنفل قبل صلوۃ املغربقول عبارات ا  (: ا  ٢/۳۱السعاية )   ف   يوقال العالمة اللكنو 

خي املغرب مل یكره البتة كام  حیاان حبیث مل يلزم منه ت  فلو صیل ا    ،العةل  كراهة تطويل التنفل قبلها كام هو منطوق فن مرادمه  فالظاهر ا  

 . انهتی  ،حاديث بعضها ببعض فتدبرهو مقتىض تطبیق اال  

لیه ذهب ماكل ا  و   ،اختاره ابن اهلامموجه ما  واال    ،وهةن الصلوۃ قبل املغرب مكر عامة الكتب ا    : وفيالكشمي نور شاه  ا  وقال العالمة  

تعایل اال    قال: والصواب فو   ١٤. رمحه ہللا  اهلامم من الزتام  ابن  ما اختاره  ال  اال    ة وعلیه حتمل صیغ  ،ابحةاجلواب  صالۃ    ا وردت فهنمر 

هبام ا  ورفع    ابحةال لبیان اال  ا  ذن ال تكون  ا  ف  ،الۃقبلها بص  ن ال يصيلوحینئذ يتبادر اذلهن ا    ،املغرب  عن ا    ،تضافرت الرواایت بتعجیلها

كذا    ،حاديث ابالس تحباب والسنیة غي انفعاال    والفرق ف  ،ن يتخذها الناس س نة‘‘ و ’كراهیة ا  ءملن شا’  ذا اكن فیه لفظا  ال س امي    ،احلظر

   .(١/٤٦)  يوراجع العرف الشذ ،(٢/۲۲۸) يفیض البار  ف

ا  ف  ي البنوريوسف  محمد  العالمة    يدوا   )معارف  الكشمي ٢/۱٤۳لسنن  ش یخه  قول  قال  ي(  ا  حیث  یريد  ف:  يطلق  رمبا  تعبيات    نه 

  . انهتی  ،ن تزنل عیل املصطلحات الراجئة بنی القومرفع من ا  وتعبيات الشارع ا   ،الشارع الس نة ویراد هبا الندب

اس تحباهبا    ي: مل یرد به نف(٦۰/ ٣ابن جحر )افظ  احلفامي حاكه عنه    ي: لكن الصحیح ما قال احملب الطب هعن  ہللا  اال العبد الضعیف عفق

واكن    ،رشيعة وطريقة الزمة  يومعىن قوهل س نة ا    .دةل عیل اس تحباهباقوی اال  بل هذا احلديث من ا    ،مر مبا ال یس تحبن ای  نه ال میكن ا  ال  

الفرائض البويت   تقدمو   .انهتی   ،املراد احنطاط مرتبهتا عن رواتب  يدل عیل    دالةل احلديث   ف  الكم  قال: هذا  عیل الاس تحباب حیث 

 . ثواب ف فعل وال تركهبه ف املفردات ل ن املباح ال  وجزم ،اس تحباهبام

ا   منا ا  و   ،نه ال ينكر جواز الركعتنی قبل املغرب(: فاجلواب الصحیح احملقق عنه ا  ٢/٦۸السنن )  ءعالا    ف  محد العامثنوقال العالمة ظفر 

ن العامة لو وال خیف  ا    ،یل العوارضا  منا قلنا بكراهته نظرا  ا  قال: و   .مر فیه عندان محموةل عیل اجلوازوصیغة اال    ،ينكر موضعهام موضع الس نة

حد من اخلواص قبلها ومل خیل  ما لو تنفل ا  وا    ،خرون املغرب عن وقهتا قطعاويو  حامت    ن ابلس نةاعتادوا صالۃ ركعتنی قبل املغرب لیخلو

 . انهتی  خمترصا ،و مس تحب عند بعضهمنفسه ا   مر مباح فیت اب  نه قد ا  ال   ،لیهبس نة التعجیل فال يالم ع 

  ،اجزئ ےہ  ہکلب  اک لصف رکموہ ںیہن    یف ہسفن دو رتعک    اےکن زندکی    وہات ےہ ہکرضحت ومالان لیلخ ادمح اہسروپنری رۃمح اہلل ہیلع ےک الکم ےس ادنازہ ہی  

  اگ ٓادیم اےنپ اےنپ اابتعر ےس ڑپےھ اتریخ وہ یتکس ےہ اےئلس ہک رہ ےس ےن دو رتعک ڑپانھ رشوع ایک وت اسارگ امتم ولوگں  ہک وہج ہی ےہ رکاتہ یک نکیل

لقن   رۃمح اہلل ہیلع یک وپری قیقحت    مںیم العہم انب اامہل(  ۵۰۵:  ۵)  د  ہچن ٓاپ ےن ذبل اوہجملٓااگیئ۔ انچسج ےس اتریخ ولصۃ ای دقفان ریبکت رحتہمی الزم  

  رفامای: دعب رحتریےک  رکےن 

ا    ف  يعند  يواذل الركعتنی قبل املغربا  ن الناس  وجه الكراهة  ا  ا  ف  ،ذا صلوا    التحرمیة ف   ن يصلوهام دفعة واحدۃ متفقنی فنه ال میكن 

 يلزم ن مل ينتظرمها  و   ،مام يلزم ت خي املغرب رضورۃ  ن انتظرمه اال  ا  ف  ،بطو  و   ورسعةام تقدم وت خر  ن یكون هلم فی بل ال بد ا    ،وقت واحد

قال صیل ہللا علیه   وقد  ،جابةذان تفوهتم اال  حرموا عند اال  ن ا  ا  و   ،ویلو تفوهتم التكبيۃ اال  ا    ،يضاوهو مكروه ا    ،قامةن يصلوهام عند اال  ا  

ذن    .انهتی  ،فعیل مجیع الصور يلزم ترك املا مور به  ،وسمل: فقولوا مثل ما يقول املو 

 
 بكراهته كام س بق.  هو  عایل لكن قوهل املشهور هذا قول ملاكل رمحه ہللا ت   ١٤
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ا ن   التوجیه ال يوافق اال  والصحیح  ا    حاديث املذكورۃ اليت هذا  الصحابة ريضتدل عیل  قبل   ن كثيا من  التطوع  ہللا عهنم اكنوا يصلون 

   .عملوہللا ا   ،املغرب

اس وصرت    ابیق ارگ یسک وہج ےس اذان ےک دعب لصف وہ راہ وہ اسیج ہک رحنیم رشنیفی ںیم ای راضمن ےک ہنیہم ںیم اور دو رتعک ڑپےنھ یک اجنگشئ وہ وت

رضحت یتفم اظنم ادلنی اصبح  انچہچن  ڑپےنھ وک اجزئ ہکلب نسحتسم رقار دای ےہ۔ےن اس وصرت ںیم دو رتعک  ہیفنح  تہب ےس ااکرب      ںیم ایک رکے؟  

ااتفلوی   امظع  ااقلری   رضحت یتفم دیعس اصبح اپوپنلری    ،(۹۶ : ۱)اظنم  ااتفلوی  ۴۸۸ : ۲)ۃفحت  اہلل اصبح )اتکب  اور ومالان اخدل فیس   )۲: 

دو رتعک  ارگ  اذان رغمب ےک دعب    رفامےت یہ ہک  دم ہلظ   ادمح اصبح  یتفم ریبشادقس  امہرے وادل رتحمم رضحت  حی یک ےہ۔( ےن ایکس رصت۳۵۲

انمظ دمرہس اظمرہ اولعلم  اسقب  رضحت اھتونی دقس رسہ ےک ہفیلخ الج رضحت ومالان ادعس اہلل اصبح  ڑپھ انیل اچےئہ۔رضور  ومعق  وہ وت  ڑپےنھ اک  

اک راضمن   دو رتعک  اہسروپنر  اذان رغمب ےک دعب  اک اھت۔رضحت ےک وپےت ومالان اتخمر اصبح   لفن  اابملرک ےک ہنیہم ںیم ویہیم ومعمل  ڑپےنھ 

دمین رۃمح اہلل الان نیسح ادمح  ومٓاوھکنں ےس داھکی۔ایس رطح خیش االالسم رضحت    اےنپ   امہ راضمن ںیمرضحت اک ہی ومعمل    ابراہ رفامےت یہ ہک ںیم ےن  

 اذان رغمب ےک دعب دو رتعک ڑپھ ایل رکےت ےھت۔ ٓاپ ومعق اپےت وت یھبک   وقنمل ےہہک بج ہیلع ےک قلعتم

 ة الص ( اخل٥) 

 ولطمب ےہ۔ ابالافتق رغمب یک امنز ںیم یجعت  •

  ےک رک وھچیٹ ٓاایت  رصتخم وہفق دقبر نیت  ومذن ڑھکے ڑھکےاویل ہی ےہ ہک اذان ےک دعب    رضحت اامم اوب ہفینح رۃمح اہلل ہیلع ےک زندکی •

ارگ اصیبح ےک وقل رپ    ۔دوونں ہبطخ ےک امنیب ےنھٹیب یک دقمار   بج ہک اصیبح ےک زندکی ہسلج ہفیفخ اویل ےہ    ااقتم رشوع رکدے  

 االتخف اوولتی اک ےہ۔ ہی اےئلس ہک ےہ لمع رک ایل اجےئ وت وکیئ رحج ںیہن  

ا • ےہ  اقلئ  اابحتسب ےک  ای  وجاز  ےک  ارغملب  اانحف وطتع لبق  اجزئ  زین وچہکن تہب ےس  رکان  دقبر رنیتعک لصف  ےہ  ہکلب نسحتسم  ےئلس 

 ومٔدی ےہ اسیج ہک الصفم ایبن ایک اجاکچ۔  ےئلیک  اسیہ۔ دور وبنی اک لمع ابوصخلص امہرے اممکل ںیم اہجں فلتخم کلسم ےک ولگ رےتہ 

 وتق یک االطع دی اجیت ےہ اتہک وہ   اذان ےس ولوگں وک امنز ےک   اکی امہ رتنی دصقم احلص وہ اجےئ ۔اذان اک    ااکس زمدی افدئہ ہی ےہ ہک •

ےس افرغ وہ رک امنز ںیم رشوع     ےک دعب اانت وتق وہ ہک ووضءوع وہاجےنوتق رش   ھ ےکس۔زین ذعمورنی ےئلیکدجسم ٓارک ابامجتع امنز ڑپ

ےس اشلم وہےکس۔ 

۱۵

 

 
  مازۃ   وابن (  ١٥٢/ ١)   الاكسان  رصح  وبنحوه  .انهتی   ، الصالۃ  ا وقات   بدخول  اال عالم  الرشع   ف   اال ذان  من  ال صيل  املقصود (:  ٣9٤/ ١)  عابدین  ابن   قال    ١٥

البهان   احملیط  او   (٢/٢٣9)   عیاض  لقايض ل  تبعا (  ٤/77)   النووي  وقال   . ( ٣٣٢/ ٢)  املوطا    رشح   ف   العريب  وابن (  ١/٣٤7) ف  العباس    لقرطب ا يب 

  . انهتی   ،امجلاعة  ا یل  وادلعاء  ومباكهنا  صلوۃال  وقت بدخول  واال عالم  التوحید  ولكمة  اال سالم  شعار  ا ظهار  :ا ش یاء  ا ربعة  اال ذان   حمكة  ف  العلامء  وذكر  :( 7٤٦/ ٢)

قامتك  ا ذانك  بنی  لاجع   بالل  ای:  وسمل   علیه  ہللا  صیل  ہللا  رسول  قال  قال  عنه  تعایل  ہللا  ريض  كعب  بن  ا يب  وعن   همل   ف  طعامه  من  اال لک  يفرغ  نفسا  وا 

  ہللا   صیل  النب  ا ن  عنه  ہللا  ريض  جابر  عنبس ند ضعیف  (  ۱۹٥)  الرتمذي  وروی .بس ند ضعیف(  ۲۱۲۸٥)  ا محد  رواه  ،همل  ف  حاجته  املتوض    ويقض

قامتك  ا ذانك   بنی  واجعل:  لبالل  قال  وسمل  علیه   العالمة   قال  .احلديث   ،حاجته  لقضاء  دخل  ذاا    واملعترص  رشبه  من  والشارب  ا لكه  من  اال لک  يفرغ  ما  قدر  وا 
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اور ضعب نیققحم ہیفنح اابحتسب ےک   ،فرکموہ ای ابمح ےہ یلع بسح االالتخلفن ڑپانھ  دو رتعک  ےک زندکی رغمب ےس ےلہپ رضحات ہیفنح •

اتہک دحثی    ،اقلئ ےہ۔ ذہلا ارگ یسک وہج اذان رغمب ےک دعب دو رتعک ڑپےنھ اک ومعق وہ وت ڑپھ ےنیل ںیم وکیئ رحج ںیہن ہکلب نسحتسم ےہ  

ال مرۃ قاغرب؟  الركعتان قبل امل محد(مام ا  اال    ي)ا   ل يب عبد ہللا قلت  قال:  ثرماال    حک   ،اپک رپ لمع وہاجےئ  ل: ما فعلته قط ا 

 .( ٢/۹٦)  املغن  کذا ف ،حنی مسعت احلديث 

زادئ اتریخ ( نکیل  ۳:۲۲)افکۃی ایتفمل  ےہ    وہج ےس ھچک اتریخ وہاجےئ وت اضمہقئ ںیہن     یک  ارگ ااطفرراضمن ےک ہنیہم ںیم   •   رضورت ےس 

اہتبل ارگ  ۔ اور رتک بحتسم ےہ  رغمب ےک انمیف ےہہی یجعت    ٹنم یک اتریخ وہیت ےہ ۔سیب    دنپرہ    انمبس ںیہن ےہ۔ضعب اسمدج ںیم  

النجوم  یل اشتباك  ا  الزائد عیل القلیل  (:  ۳٦۹/ ١ابن عابدین )قال    ہی رکموہ رحتیمی ےہ۔وت  اتریخ زایدہ وہ سج ےس وجنم اظرہ وہاجوںی  

ال بعذر  ،مكروه تزنهيا ا  ا  ا  و   .انهتی    ،وما بعده حترمیا  ( ووافقه  ٦۸٥واحلامك )(  ۳۳۹)ابن خزمیة  ( وحصحه  ٤۱۸)داود    بوخرج 

ا    اذلهب  ا    ميت قال قال رسول ہللا صیل ہللا علیه وسمل: ال یزال ا  ہللا عنه    ريضيوب  ا    يبعن  ما مل   و قال عیل الفطرۃخبي 

 ١٦.ن تشتبك النجومیل ا  ا  خروا املغرب يو  

 عمل ابلصوابوہللا تعایل ا  

ينایر   ۱لـ املوافق  ه۱٤۳٦ول ربیع اال    ۱۱لیةل امجلعة  ف البيطان محد ا  ش بيبن املفىت ا يوسف يالبار ربه  عفو  رايجحرره العبد ال

 ن امحلد هلل رب العاملنی. وا خر دعواان ا   ،مجعنیوصیل ہللا تعایل عیل خي خلقه محمد واهٓل وحصبه ا   ،م۲۰۱٥

ه ا ثناء  ١٤٤٠د العمري ف نیقوس یا بقبص س نة  را يت ش یخنا العالمة محمد تقي العامثن يصيل الركعتنی قبل صالۃ املغرب ف املسج تمتة:

یط ال ذان من كتاب ال ربعنی ف ال ذان  وكتبت ف تنش  زایرتنا مالطا وقبص، وذكل ل هنم يقميون صالۃ املغرب بعد ال ذان بعدۃ دقائق.  

عدۃ دقائق،  ناف يفصلون بنی ال ذاننی ف املغرب بح ورا يت ا ن ا خواننا ال    ه١٣٣٦س نة    ُت ا یل كشمي الهندر ولقد ساف(:  ١٢٨)ص  

   ا قرب ا یل الس نة برشط ا ن یكون الفصل قلیال، انهتی .  فهذا

 
  نا    یرون   اذلین   اخلوارج  فعل  ذكل  ال ن   ،وقاتاال    یزامح  ال ا    فذا  ولو  للمصيل  یس تحب  نها    یلا    یشي(:  ۳۳۷/ ٢)  الفجر الساطع  ف  املغريب  املاليك  الزرهون

  ضافیةا   الفقهاء ذكرها الىت ولیةواال    ،املشغول ویهتیا   املتوض   لیتوضا بركعتنی  التنفل مبقدار قامةواال    ذاناال   نی ب الفصل ویل فاال   ،واجب وقهتا  ول ا   ف الصلوۃ  فعل 

 .  املغرب  ف  حىت عالملال   رشع ذان اال   ناب   املقديس قدامة ابن الكم  تقدمو  .انهتی  ،حقیقیة ال
فهو عبارۃ عن كرثهتا وانضامم بعضها ا یل   ،جوم ا ن تظهر صغارها وكبارها حىت ال خیف  مهنا يشء(: واشتباك الن ۲٦٤/ ١حلبة اجمليل )  ا مي حاج ف ابن قال  ١٦

یل الوقت اذلي يظن فی ،بعض ذا مل یكن مانع من مشاهدهتا كذكل وا    . ه مشاهدهتا كذكل لوال املانعوال خیف  ا ن املراد التا خي ا یل ا ن تشاهد عیل هذه احلاةل ا 

ذا مل يصلها ف  فیقتض  ،عجیل: ال ن ت خي املغرب مكروهمث قالوا ف تعلیل الت    اثن  فور دخول الوقت كام ذكران بل ف   هذا عیل التفسي اال ول للتعجیل ا نه ا 

ذا مل یكن ف   ،احلال ولو قبل ظهر النجوم یكون ت خيا مكروها ط والبدائع: واكن  املبسو   وف  .يوم غمي  السفر وال عیل املائدۃ وال ف   ومهنم من قید ذكل مبا ا 

خر املغرب للجمع بیهنا وبنی العشاء فعال  ،ولكن ال یكره التا خي مطلقا  ،عییس بن ا ابن يقول: اال ویل تعجیلها لال اثر ولو    ،ا ال تری ا ن بعذر السفر واملرض تو 

صیل ہللا علیه   عن النب  يواحتج مبا رو  ، ا یل ا ن تتغي الشمسبیح ذكل بعذر املرض والسفر كام ال يباح ت خي العرصاكن املذهب كراهة التا خي مطلقا ملا ا  

 .  انهتی  ،صالۃ املغرب وسمل ا نه قرا  سورۃ اال عراف ف 


