
 
 

 رعہف ںیم عمج نیب االصلنیت اک مکح

اےنپ اےنپ ومیخں ںیم اجحج  اس زامہن ںیم اجحج رکام یک دعتاد ےک شیپ رظن دجسم رمنہ ںیم اامم ےک ےھچیپ امنز رہظ ورصع ڑپانھ تہب یہ لکشم ےہ۔ ارگ

ہک اسب  وعسدی وکحتم یک رطف ےس رقمر دشہ ملعم ای اےکس یسک انبئ ےک ےھچیپ امنز ڑپےھ وت ایک  عمج نیب االصلنیت یک اجنگشئ ےہ ؟ زین وحلمظ رےہ

 ۔ امومر ہب ےہےک زندکی عمج نیب االصلنیت  نج وہےت ںیہ نیعبتم کلسم ےک درگی اواقت اکی یہ ہمیخ ںیم 

الرحمن الرحيم  بسم هللا  
 الجواب حامدا ومصليا ومسلما

رضحت اامم اوب ہفینح رۃمح اہلل ہیلع ےک زندکی رعہف ںیم عمج نیب رعہف ںیم عمج نیب االصلنیت ےک قلعتم رضحات اہقفء رکام اک االتخف ےہ۔ 

اجزئ ںیہن۔ رگم اامم اوب ویفس اور اامم دمحم ےک رفنمدا ، ورہن ےک ےھچیپ رہظ ورصع ادا یک اجےئای اےکس انبئ  االصلنیت ایس وتق اجزئ ےہ بج اامم جح 

 االتخف وک اینپ اصتفین ںیم ذرک رفامای ےہ، المہظح وہ: اجزئ ےہ۔ اامم دمحم رۃمح اہلل ہیلع ےن اسرفنمدا یھب زندکی 

ال الظهر والعرص بعرفة، واملغرب والعشاء مبزدلفة، وهو قول أ يب (: ٢٠٤املوطأ  )قال محمد يف  ال جنمع بني الصالتني يف وقت واحد، ا 

 ، انهتى . حنيفة رمحه هللا

مام حفسنفا ن صليت الظهر والعرص مع (: ٢/٣٦٠ال صل )يف احلامك الشهيد يف الاكيف املطبوع وقال  ن صليهتام يف مزنكل فصل  ،اال  وا 

مام يف وقت أ  ال بأ س ب :وقال أ بو يوسف ومحمد .لك واحدة مهنام لوقهتا يف قول أ يب حنيفة ن يصلهيام احلاج يف مزنهل كام يصلهيام مع اال 

منا قدمت من أ جل الوقت ،واحد مث يزنل ويقمي املؤذن (: ٢/٤١٠. وقال )بلغنا ذكل عن عائشة وابن معر ريض هللا عهنم، ل ن العرص ا 

ذا سمل مهنا قام املؤذن فأ قام للعرص مث يصيل اال مام العرص ابلناس ،فيصيل اال مام الظهر مام أ ن يتطوع بيهنام ،فا  ن أ دركه  .ويكره لال  فا 

مام الظهر مث صىل ال .رجل يف العرص وقد صىل الظهر يف مزنهل مل جيزه العرص يف قول أ يب حنيفة  ،عرص وحدهوكذكل ا ن صىل مع اال 

مام شيئا من العرص أ جز  ن أ درك مع اال  مام أ و وحده :وقال أ بو يوسف ومحمد .هأ  فا  ن صالهام مع اال  ن مات (: ٢/٤١٣. وقال )جيزيه ا  وا 

مام فا ن صىل هبم خليفته أ و ذو سلطان أ جز  ن مل يكن فهيم ذو سلطان صلوا لك واحدة لوقهتا يف قول أ يب حنيفة ،مهأ  اال   ، انهتى . وا 

مام مل جتزه العرص(: ١١٤يف اجلامع الصغري )ص محمد وقال   :وقال أ بو يوسف ومحمد ،حمرم صىل الظهر يوم عرفة يف مزنهل والعرص مع اال 

 ، انهتى . جتزيه

ذا صليت يوم عرفة يف رحكل فصل لك واحدة من (: أ خربان أ بو حنيفة عن حام١/٣٣٧وقال يف كتاب الآاثر ) براهمي قال: ا  د عن ا 

ن ه الصالتني لوقهتا، وال ترحتل من مزنكل حىت تفرغ من الصالة. قال محمد: وهبذا اكن يأ خذ أ بو حنيفة رمحه هللا تعاىل. فأ ما يف قولنا فا 

مام قامة، ل  يصلهيام يف رحهل كام يصلهيام مع اال  منا قدمت للوقوف، وكذكل بلغنا عن عائشة أ م املؤمنني ، جيمعهام مجيعا بأ ذان وا  ن العرص ا 

 وعن عبد هللا بن معر وعن عطاء بن أ يب رابح وعن جماهد ريض هللا عهنم، انهتى . 



 
 

براهمي النخعي رواه ابن أ يب شيبة ) وابن خرسو واحلسن بن زايد يف مس ندهام كام يف  (٥٧٦( وأ بو يوسف يف الآاثر )١٤٠٣٨وأ ثر ا 

مام أ محد  (١٤٠٣٩. وأ ثر عائشة وابن معر س يأ يت. وأ ثر عطاء رواه ابن أ يب شيبة )(١/٥١٨جامع املسانيد ) وأ بو داود يف مسائل اال 

  . (١٦٥)ص 

اکی وریغہ بس اک کلسم ویہ ےہ وج اصنیبح اک ےہ، ہکلب  اامم االخلایفت العہم انب اذنملر ےن اامم اخبری، وہمجر املعء،   اامم امکل،  اامم اشیعف، اامم ادمح، 

 ۔ رفامدایاامجع لقن اس رپ  ہگج 

مام جيمع بني الظهر والعرص(: ٥٧قال ابن املنذر يف اال جامع )ص   ، انهتى . بعرفة يوم عرفة، كذكل من صىل وحده وأ مجعوا عىل أ ن اال 

 نکیل اتکب االرشاف ںیم ٓاپ ےن رضحت اامم اوب ۃفینح رۃمح اہلل ہیلع اک کلسم یھب ذرک رفامای ےہ۔

مام جيمع بني الظهر والعرص بعرفة يف يوم عرفة، وكذكل يفعل من (: ٣/٣١١اال رشاف )قال ابن املنذر يف  وأ مجع أ هل العمل عىل أ ن اال 

مام حساق .صىل مع اال  مام، فاكن ابن معر جيمع بيهنام، وبه قال عطاء وماكل وأ محد وا  وأ بو  واختلفوا فمين فاتته الصالة يوم عرفة مع اال 

ذا فاتته الصالة مع اال مام صىل لك صالة  .وبه نقول، وحىك أ بو ثور ذكل عن الشافعي ويعقوب ومحمد .ثور وقال النخعي والنعامن: ا 

ن صليت يف رحكل فصل لك صالة لوقهتاوقال  .لوقهتا  ، انهتى . الثوري: ا 

 رفامےت ںیہ:رۃمح اہلل ہیلع اامم ونوی 

فلو فات  :حصابقال الشافعي وال  ، ال فضل والس نة مجعهام يف أ ول وقت الظهر مقصورتني(: ٨/٨٨قال النووي يف رشح املهذب )

ن اكن مسافرا كسائر صلوات السفر مام جاز هل امجلع والقرص يف صالته وحده ا  نسان من احلجيج الصالة مع اال  (: ٨/٩٢. وقال )ا 

مام ذا صىل مع اال  مام جاز هل أ ن يصلهيام منفردا  ،أ مجعت ال مة عىل أ ن للحاج أ ن جيمع بني الظهر والعرص ا  فلو فات بعضهم الصالة مع اال 

 . ، انهتى وبه قال أ محد ومجهور العلامء ،ام عندانجامعا بيهن

 :، اور اظرہہی ےک زندکی عمج رفض ےہااحسق نب راوہہی یک رصتحی یھب ایس ےک اطمقب ےہ اامم  اامم ادمح اور

مام يوم عرفة جيمع بيهنام يف مزنهل؟(: ٥/٢١٤٢قال ا حساق بن منصور الكوجس يف مسائهل ) ذا مل يصل مع اال  قال: جيمع بيهنام يف  قلت: ا 

مام بعرفة الظهر (: ١٨٢وقال أ بو داود يف مسائهل )ص  .قال ا حساق كام قال. رحهل مسعت أ محد س ئل معن تفوته الصالة مع اال 

مام بعرفة أ و مزدلفة يف املغرب والعشاء ففرض (: ٥/٢١٧وقال ابن حزم يف احملىل ). والعرص؟ قال: جيمع بيهنام ومن فاتته الصالة مع اال 

مام بعرفةع   ، انهتى . ليه أ ن جيمع بيهنام كام لو صالهام مع اال 

امہرے ارثک اہقفء  ےن رضحت اامم اوب ہفینح رۃمح اہلل ہیلع ےک اب وسال ہی ےہ ہک رضحات ہیفنح ےک اہیں ححصم وقل وکاسن ےہ؟ ااکس وجاب ہی ےہ ہک 

، نکیل اہقفء ہیفنح یک اکی امجتع، اامم احطوی، العہم رشالبنیل، العہم یفکصح، ومالان دمحم وقل وک رتحیج دی ےہ اسیج ہک اعۃم ابعدات ںیم ومعمل  ےہ 

 ۔ویسن وجوپنری،  ےن اصنیبح ےک وقل وک رتحیج دی ےہ

مث اخطب مث صل بعد الزوال (: ٢٢٩وقال النسفي يف الكزن )ص (: الصحيح قول أ يب حنيفة. ٢/١٥٣ين يف البدائع )قال الاكسا

مام واال حرام قامتني برشط اال  (: ويف الزايدات: والصحيح ١٤٨٢ص وقال أ بو البقاء امليك يف البحر العميق ). الظهر والعرص بأ ذان وا 



 
 

(: قال اال سبيجايب: الصحيح قول أ يب حنيفة، واعمتده برهان الرشيعة ٢١٠غا يف التصحيح )ص وقال ابن قطلوبقول أ يب حنيفة، انهتى . 

 والنسفي، انهتى . 

، كذا يف خمترص اختالف العلامء وروي عن ابن معر وعائشة مثل قول أ يب يوسف ومحمد من غري خمالف من الصحابةقال الطحاوي: و 

آن. .(٤/٣٤١البخاري )، ونقهل عنه ابن بطال يف رشح (١/٣٢٦)   وس يأ يت الكمه من أ حاكم القرأ

مام واال حرام يف الصالتني رشط للجواز عند أ يب حنيفة  :لكن قال يف الربهان(: ١/٢٢٦قال الرشنباليل يف حاش ية درر احلاكم )و  واال 

مام وامجلاعة عىل ال ظهر ،وهام اقترصا عىل اال حرام ومال  (٢/٥٠٥ احلصكفي يف ادلر )، انهتى . ونقهلوهو ال ظهر اهـ فيسقط رشط اال 

ليه ال فاملتون عىل قول اال مام)قوهل . قال ابن عابدين: ا  وحصحه يف البدائع وغريها، ونقل تصحيحه  ،وهو ال ظهر( لعهل من هجة ادلليل، وا 

 ، انهتى . واعمتده برهان الرشيعة والنسفي :العالمة قامس عن اال سبيجايب وقال

اس  ارابب اتفوی ایس ےک اطمقب وتفی دےتی ےلچ ٓاےئ ںیہ۔  امہرے  ےہ اور اامم اوب ہفینح اک وقل یہ ححصم ااحللص ، امہرے ارثک اہقفء ےک زندکی

ےن  رصتحی یک  اہقفءدعتمد  اجےئ۔  ادا یک عمج نیب االصلنیت حیحص ںیہن ےہ اچےہ ابامجتع یہ ویکں ہن  ہمیخ ںیمس زامہن ںیم ا  ہک  اظرہ یہی ےہ وقل اک

 انچہچنابامجتع ڑپانھ اکیف ںیہن ےہ، رصف ، ےہ ہک عمج نیب االصلنیت یک تحص ےئلیک ۃفیلخ انیملسمل ای اےکس انبئ ےک ےھچیپ ڑپانھ رضوری ےہ 

 :دنمرہج ذلی ابعرات اس رپ دال ےہ

مام، وهو اخلليفة أ  (: ٢/١٥٣قال الاكساين يف البدائع ) و انئبه يف قول أ يب حنيفة، حىت لو صىل الظهر ومهنا أ ن يكون أ داء الصالتني اب 

مام مل جتز العرص عنده، وعندهام هذا ليس برشط. مام، والعرص مع اال  مام أ و وقال:  جبامعة لكن ال مع اال  ويه املؤداة ابمجلاعة مع اال 

مام أ و انئبه ال تكون مثلها يف الفضيةل، فال تكون يف معىن مور    .د النصانئبه، فاملؤداة جبامعة من غري ا 

مام ال كرب، فأ راد أ ن يصيل وحده يف رحهل أ و جبامعة بدون اال مام (: ٢/٤٢٧وقال ابن مازة يف احمليط الربهاين ) ن مل يدرك امجلع مع اال  وا 

 . ال كرب صىل لك صالة يف وقهتا عند أ يب حنيفة

مام، وهو اخلليفة مجع انئبه أ و صاحب (: ٢/٢٤وقال الزيلعي يف تبيني احلقائق ) مام ال عظم أ و انئبه ولو مات اال  مام هو اال  واملراد ابال 

 . ولو مل يكن هل انئب وال صاحب رشطة صلوا لك واحدة مهنام يف وقهتا عنده ملا بينا ،رشطته؛ ل ن النواب ال ينعزلون مبوت اخلليفة

مام  :اعمل أ ن رشائط جواز امجلع عند أ يب حنيفة مخسة(: ١/١٥٦ادي يف اجلوهرة النرية )وقال احلد الوقت واملاكن واال حرام واال 

فا ن من صىل الظهر جبامعة لكن ال مع اال مام ال كرب ال جيوز هل امجلع عند أ يب حنيفة . وقال: وعندهام اال مام وامجلاعة ليسا برشط ،وامجلاعة

 . اكملنفرد

مام الرفقة فال جيوز ١٤٨٨البقاء امليك يف البحر العميق )ص  وقال أ بو مام ال عظم، أ ما ا  مام اال  (: ويف منسك ابن العجمي: املراد ابال 

 امجلع معه عند أ يب حنيفة، انهتى . 

ال صلوا وحداان )ورشط( لصحة هذا امجلع(: ٢/٥٠٤وقال احلصكفي يف ادلر اخملتار ) مام ال عظم أ و انئبه وا   ، انهتى . اال 



 
 

ےلیک عمج اس دیہمت ےک دعب ٓاپ ےن وسال ںیم سج تقیقح اک ذرک ایک ےہ وہ انیقی اقلب وغر ےہ۔ ایکس وہج ہی ےہ ہک رضحت اامم اوب ہفینح ےک زندکی ا

اھت اور ہن یہ ایکس رضورت یھت، رکان وت درتس ںیہن، اور ہفیلخ ای اےکس انبئ   یک ادتقاء ںیم درتس ےہ، رگم اُس زامہن ںیم دعتمد امجوتعں اک وصتر ںیہن 

دقتمنیم اہقفء ےن ابرصتلحی  ولعمامت ےک اطمقب  دنبہ یک  اےئلس ہک ولوگں یک دعتاد ا  س زامہن ےک اقمہلب ںیم تہب مک وہا رکیت یھت، اشدی ایس وہج ےس

ےئل عمج نیب االصلنیت یک اجنگشئ ےہ ای ںیہن،  ےس اگل امجتع رکےل وت اےکنمکح  ای اےکساس ےس ثحب یہ ںیہن یک ہک ارگ ھچک ولگ اامم یک ااجزت 

وگ اذن اامم یک وصرت ابرصتلحی رظن ےس ںیہن  اظبرہ  ایکس یفن یک ےہرصف اےلیک امنز ڑپےنھ اک ہلئسم ذرک رکدای، ہی اگل ابت ےہ ہک  دعب واولں ےن 

ذر ےہ اور وکحتم ےن۔اب ا  ذگری

ع ت

ملعم ےک اظنم ےک ذرہعی رہ رہ ہمیخ یک ذہم داری میسقت رکدی  س زامہن ںیم دجسم رمنہ کت ارثک ولوگں اک انچنہپ م

ابامجتع عمج رکےن یک اجنگشئ  یسی وصرت ںیم وک ایکس ذہم داری وحاہل رکدے وت اےک اامم وت ارگ ملعم یک رطف ےس اامم رقمر وہ ای وہ جح رگوپ ،ےہ 

 وہین اچےئہ۔ اےکس ےئل دنمرہج ذلی اکنت  رپ وغر ایک اجےئ:

 رعضےہ۔لیصفت بتک ہقف ودحثی ںیم وموجد ےہ، اہیں ھچک داللئ ولعمم وہات  ےک اابتعر ےس رضحات اصنیبح اک کلسم زایدہ وقی داللئاوال: 

 دختم ےہ:

مام بعرفة مجع بني الظهر والعرص يف رحهل( ١) ذا فاتته الصالة مع اال  والطحاوي  (١٤٠٣٧، رواه ابن أ يب شيبة )عن ابن معر أ نه اكن ا 

آن ) براهمي احلريب يف مناسكه كام يف تغليق التعليق ) (١٦٥( وأ بو داود يف مسائل اال مام أ محد )ص ٢/١٣٧يف أ حاكم القرأ  (٣/٨٤وا 

ليه محمد كام (٣/٨٤وابن جحر يف تغليق التعليق )( ٣/٥١٣( والثوري يف جامعه وابن املنذر كام يف الفتح )٣/٥١٣والفتح ) ، وأ شار ا 

وقد روى  ،ومن أ قوى ال دةل هلم صنيع بن معر هذاقال احلافظ يف الفتح:  .بصيغة اجلزم (١٦٦٢ه البخاري يف الصحيح )وعلقتقدم. 

مام ،واكن مع ذكل جيمع وحده ،حديث مجع النيب صىل هللا عليه وسمل بني الصالتني ومن  .فدل عىل أ نه عرف أ ن امجلع ال خيتص ابال 

ذا خالف ما رو قواعدمه وأ ثر  ، انهتى .فينبغي أ ن يقال هذا هنا ،ى دل عىل أ ن عنده علام بأ ن خمالفه أ رحج حتسينا للظن بهأ ن الصحايب ا 

عالء السنن )حاكه محهل عىل امجلع الصوري كام أ ما و  .حيتج به بن معر هذا حسن   بعيد جدا. ف ( ١٠/١٠٧يف ا 

ىل املوقفعن عائشة أ هنا اكنت تصيل الصالتني لكتهيام الظهر والعرص مجيعا و ( ٢) ، رواه الطحاوي معا، جتمع بيهنام يف مزنلها، مث تروح ا 

آن ) ليه محمد كام تقدم(٢/١٣٨يف أ حاكم القرأ س ناد. و  ،، وأ شار ا  وروي عن ابن معر وعائشة مثل وتقدم قول الطحاوي: هو حسن اال 

 . قول أ يب يوسف ومحمد من غري خمالف من الصحابة

سامل أ ن احلجاج بن يوسف عام نزل اببن الزبري ريض هللا عهنام سأ ل عبد هللا ريض هللا عنه، كيف عن ابن شهاب قال: أ خربين و ( ٣)

ن كنت تريد الس نة فهجر ابلصالة يوم عرفة هنم اكنوا جيمعون  .تصنع يف املوقف يوم عرفة؟ فقال سامل: ا  فقال عبد هللا بن معر: صدق، ا 

ال سنتهفقلت لسامل: أ فعل ذ .بني الظهر والعرص يف الس نة ،  كل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل؟ فقال سامل: وهل تتبعون يف ذكل ا 

وهذا خطاب يتوجه ا ىل لك أ حد مأ موما اكن أ و منفردا أ ن (: ٤/٣٤١قال ابن بطال ). ووصهل اال سامعييل (١٦٦٢البخاري )علقه 

ظ عام يدخل فيه لك مصل، مفن زمع أ نه لبعض لف ،الس نة اكنوا جيمعون بيهنام يف س نة الصالة ذكل الوقت، وكذكل قول ابن معر

وهذا  ،أ صيل لقول الرسول صىل هللا عليه وسمل: صلوا كام رأ يمتوين ،ءوقال ابن القصار: وقول الكوفيني ليس بيش املصلني فعليه ادلليل.

ىل هيئة ل ن اخل ،وقت أ حدهام بعرفة كام فعل النىب عليه السالم الصالتني يف نفسه أ ن يصيل خطاب للك أ حد يف منا يتوجه ا  طاب ا 

ىل اال مامة  ، انهتى . الصالة ووقهتا ال ا 



 
 

اسیج ہک اتکب االاثر یک ذرکرکدہ  ےک وقل وک اینبد انبای ےہ رضحت اامم اوب ہفینح رۃمح اہلل ہیلع ےن اس ہلئسم ںیم رضحت اربامیہ یعخن رۃمح اہلل ہیلع  

وموصل ہن  رضحت دبع اہلل نب رمع اور رضحت اعہشئ ریض اہلل امہنع ےک ٓااثر وک  امظع رضحت اامم  اغبل امگن ہی ےہ ہک  ۔وہات ےہ ولعمم رت ےس ابع

 ،اربامیہ یعخن اور اامم اوب ہفینح  اک وقل رتک رکدایاامم ےن ان ٓااثر یک وہج ےس ، اور اوہنں  وک وموصل وہےئاامم دمحم اور اامم اوب ویفس بج ہک ، ےئوہ

 واہلل املع۔   ےس اےکس الخف رموی ںیہن ےہ،  یسک احصیب  ےک اطمقب اور اامم احطوی یک رصتحی   ہک ٓااثر احصہب تجح ےہ،اےئلس

ہن ہک ۃفیلخ انیملسمل ای  ےہ ابذن اامم  وہات ےہ ہک رضحت اامم اصبح ےک زندکی وجاز یک اینبد ابامجتع امنز  حشرتمےس ااسی   الکمضعب اہقفء ےکاثاین: 

انچہچن ۔، بج ہک ضعب اہقفء ےن اامم یک رشتک وک رضوری ےتہک وہےئ   عمج نیب االصلنیت وک امنز ہعمج  ےک اسھت ہیبشت دی ےہاےکس انبئ یک رشتک

  رفامےت ںیہ:  العہم اوب رکب اصجص رحتری

مام(: ٢/٥٣٣قال اجلصاص يف رشح خمترص الطحاوي ) مام تأ ثريا يف ،ذكل ل ن جواز امجلع عنده متعلق ابال  تغيري الفرض،  ل ن لال 

مام، يسقط عنه فرض الظهر. وأ يضا قال النيب صىل هللا عليه وسمل: صلوا كام رأ يمتوين أ صيل، وهو صىل هللا عليه  مكصيل امجلعة مع اال 

مام، فصار اال مام رشطا يف امجلع  ، انهتى . وسمل مجع بيهنام اب 

اےئلس ہک  اُس زامہن ںیم اجحج ےئلیک اور اےکس  ،ہعمج ےک اسھت ہیبشت اقلب وتہج ےہوگ العہم اصجص ےن اامم اک وہان رشط رقار دای ےہ، نکیل اس ابعرت ںیم   

س زامہن ےک زامہن ںیم یھب یہی ومعمل اھت، رگم ا  ملسو هيلع هللا ىلص ڑپےنھ اک رواج اھت، رضحت یبن ارکم العوہ اعم رہشوں ںیم یھب اکی اامم ےک ےھچیپ ہعمج ودیعنی 

  ےک اامم ںیم ولوگں یک رثکت یک وہج ےس رہ رہشںیم  اور ایس رطح ینم ، رعہف اایم جح ںیم امنز ہعمج یک دعتمد امجںیتع وہیت ےہ۔ ارغلض، ےسیج ہمیخ

ایس رطح عمج نیب االصلنیت ڑپےنھ یک اجنگشئ وہین اچےئہ۔ العہم اصجص یک رطح اامم   اک رواج ےہ، اور ڑپےنھ ےھچیپ امنز ہعمج ڑپھ ےتکس ںیہےک

اور ااکن زامہن العہم رسیسخ، العہم اکاسین ، وریغہ ےس دقتمم  ہی دوونں رضحات ااکرب ہیفنح ںیم ےس ںیہدقوری ےن یھب ہعمج ےک اسھت ہیبشت دی ےہ۔

  ےہ۔ 

ال (: ٤/١٩٠٦قال القدوري يف التجريد ) سقاط فرض الوقت ا  ذا انفرد، فمل جيز ا  مام جاز، واختلفوا فيه ا  ذا مجع مع اال  وقد أ مجعوا أ نه ا 

مام اكمجلعة. ،ول هنا صالة يدخل وقهتا ابلزوال ابليقني. ول ن الظهر والعرص لك واحد مهنام فرض هنار مقصود،  جفاز أ ن يشرتط فيه اال 

مام  جفاز أ ن يشرتط مام، كام لو صالهام بنية مطلقة. اكمجلعة.فيه اال  ذن اال  ال ميتنع (: ٤/١٠٩٨وقال ) ول نه مجع بني صاليت عرفة بغري ا 

مام من الصالة ما ال جيوز مع الانفراد اكمجلعة  ، انهتى . أ ن جيوز مع اال 

اممتعن اس ےئل ےہ ہک وہ اامم یک ااجزت ےک ریغب امنز ڑپاتھ دقوری ےک الکم ےس اممتعن یک اکی زمدی تلع ولعمم وہیئ، وہ ہی ہک رفنمد ےئلیک اامم 

ےہ، اس ےس یھب ولعمم وہات ےہ ہک ہلئسم ذہا ںیم اجنگشئ وہین اچےئہ اےئلس ہک وکحتم یک رطف ےس ہی مظن ےہ ہک فلتخم اممکل ےک ولگ اےنپ 

 اذن اامم اک ذترکہ ایک ےہ۔ رفامےت ںیہ: یف اہلمجل  اہلل دنسی ےن یھبالعہم رۃمح اےنپ ومیخں ںیم رےہ ،  ملعم وریغہ اک اظنم یھب اذن اامم رپ دال ےہ۔

مام مل جيز ٢٨١قال رمحة هللا الس ندي يف لباب املناسك )ص  ذن اال  مام ال عظم أ و انئبه، فلو صىل هبم رجل بغري ا  (: السادس: اال 

 العرص. 



 
 

 ااکس وہفمم اخمفل ہی ےہ ہک اذن اامم اکیف ےہ  ، نکیل اس ںیم دعتمد امجوتعں اک ذترکہ ںیہن ےہ۔ 

صا  لقن ایک ےہ ) سج وک اامم وقنمل ےہاامم دمحم رہمح اہلل ےک الکم ںیم  اک قلعت ےہ وت ہی  اذن اامم اہجں کت 

ع

خ
مل

 اولاف ومالان اوباحمک دیہش ےن اکیف ںیم 

یھب   ےک دقمہم ںیم ہخسنرۃ االواقف ےک وزاد ےہ اسیج ہک لص ااکس وقفم، اذ ےہوخکس ااکلیف ےس امںیم اتکب اانملہخسن االلص ہ دشعبط ااغفین ےک

 ، رفامےت ںیہ:(ےہ اس رپ ہیبنت یک

مام فصىل(: ٢/٤١٢يف ال صل ) احلامك الشهيد يف الاكيف املطبوعقال  ن تقدم رجل من الناس بغري أ مر اال  هبم الصالتني مل جيزمه يف  وا 

مام فا ن صىل هبم خليفته أ و ذو سلطان أ جز . قول أ يب حنيفة ن مات اال  ن مل يكن فهيم ذو سلطان صلوا لك واحدة لوقهتا يف  ،مهأ  وا  وا 

 ، انهتى .  قول أ يب حنيفة

وجاز یک تلع ہی ےہ ہک ولگ ووقف ےئلیک رفتمق وہاجےت  نکیل العہم رسیسخ رۃمح اہلل ہیلع ےک الکم ےس ولعمم وہات ےہ ہک  عمج نیب االصلنیت ےک

ر  ےہ، اس وتہیج وک اسےنم رےتھک وہےئ رضحت اامم اصبح ےک کلسم ےک اطمقب ہلئسم ذہا ںیم
س
ع

ت

مت

 ںیہ اور بس اک امنز رصع ےئلیک واسپ عمج وہان 

ر  ںیہن وہاجنگشئ ںیہن یتلکن اےئلس ہک رہ رہ ہمیخ واےل ومعام ووقف رقبی رقبی رکےت ںیہ اور اےکن
س
ع

ت

مت

 اک الکم  ۔ العہم رسیسخات ےئل واسپ عمج وہان 

 المہظح وہ:

ن الصالة اكنت عىل املؤمنني كتااب موقوات :وأ بو حنيفة رمحه هللا تعاىل اس تدل بقوهل تعاىل(: ٤/١٦قال الرسخيس يف املبسوط ) أ ي ، ا 

منا ورد النص فال جيوز تر  ،فاحملافظة عىل الوقت يف الصالة فرض بيقني ،فرضا مؤقتا ال بيقني، وهو املوضوع اذلي ورد النص به، وا  كه ا 

ال بتكل الصفة ،جبمع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بني الصالتني واخللفاء من بعده وك ن املعىن فيه أ ن هذا امجلع  .فال جيوز امجلع ا 

قامة اخلطبة مقام ركعتني يف ا مام اك  ال اب   ،اكن اال مام رشطا فيه ،مجلعة ملا اكن خمتصا مباكن وزمانخمتص مباكن وزمان، ومثهل ال جيوز ا 

نه أ داء املغرب يف وقت العشاء، وذكل غري خمتص مباكن وزمان فأ ما هذا تعجيل العرص عىل وقته، وذكل ال جيوز  .خبالف امجلع الثاين فا 

ال يف هذا املاكن وهذا الزمان ىل .ا  ل ن املنفرد ميكن أ ن  ،امجلع للجامعة ال للمنفرد مث يسمل أ ن هذا امجلع ل جل الوقوف، ولكن احلاجة ا 

ىل اخلروج لتسوية  ،يصيل العرص يف وقته يف موضع وقوفه منا حيتاجون ا  فا ن املصيل واقف فال ينقطع وقوفه ابالش تغال ابلصالة، وا 

ذا أ دوها ابمجلاعة، ول نه يشق علهيم الاجامتع هنم بعد الفراغ من الصالة يتفرقون يف ا ،الصفوف ا  فيختار لك واحد مهنم  ،ملوقففا 

وحديث  .ل نه ميكنه أ داء العرص يف وقته يف موضع خلوته ،وهذا املعىن ينعدم يف حق املنفرد .موضوعا خاليا ينايج فيه ربه عز وجل

مام ال جل وهو اخلليفة، أ نه ليس برشط، مث يعارضه قول ابن مسعود ر يض هللا عائشة وابن معر ريض هللا تعاىل عهنم محمول عىل اال 

  . يصيل املنفرد لك صالة لوقهتا :عنه

 ایس وک اصبح دہاہی ےن ااصتخر ےس ایبن ایک ےہ، رفامےت ںیہ:

 (. ٢/٤٧١، كذا يف الهداية مع العناية )والتقدمي لصيانة امجلاعة ل نه يعرس علهيم الاجامتع للعرص بعد ما تفرقوا يف املوقف

 رۃمح اہلل ہیلع رفامےت ںیہ:ایس رطح اقیض اوب ااقبلء یکم یفنح 



 
 

هذا اليوم يوم تفرق واش تغال ابدلعاء، فبعدما تفرقوا يتعرس اجامتعهم ل داء صالة العرص ابمجلاعة، فقدم العرص صوان للجامعة عن 

 . (١٤٨٣العميق )ص ، كذا يف البحر الفوات

 انیملسمل ےہ،  اور ٓاپ ےن رضحت اعہشئ اور رضحت انب رمع ےک العہم رسیسخ ےک الکم ںیم ہی یھب رصتحی ےہ ہک اامم ےس رماد اامم الج ینعی ۃفیلخ

ان ٓااثر اک ملع ںیہن وہا، اور وہج ایکس ہی ےہ  ، نکیل ہی درتس ںیہن ےہ، اظرہ ےہ ہک العہم رسیسخ وکےہ  رپ ومحمل ایک)ینعی ہفیلخ( ٓااثر وک اامم الج 

 دبع اہلل ہک اتکب االلص اور ایس رطح اتکب االٓاثر ںیم اامم دمحم ےن رصف ان یک رطف ااشرہ رفامای ےہ، ان ٓااثر وک ذرک ںیہن رفامای ےہ۔ اہجں کت

، اور اغبل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےک ارث اک قلعت ےہ وکسج العہم رسیسخ ےن شیپ رفامای ےہ، دتماول بتک ااحدثی ںیم ںیمہ ہی ارث ںیہن لم اکس

ےئلس ہک اامم احطوی یک رصتحی ذرک وہیکچ ےہ ہک رضحات احصہب ا وہان اچےئہ ،امگن ہی ےہ ہک  رضحت دبع اہلل نب وعسمد ےک اجبےئ رضحت اربامیہ یعخن 

ملسم ودمتعم اامم ےک وملع ہقف دحثی ملع رموی ںیہن ےہ، اور اامم احطوی یھب رکام ےس رضحت اعہشئ اور رضحت انب رمع ےک کلسم ےک الخف ھچک 

 ۔ ںیہ

ل نه ميكنه أ داء العرص يف  ،وهذا املعىن ينعدم يف حق املنفرد اور ابوصخلص اس ہلمج العہم رسیسخ ےک الکم ںیم رامق اوطسلر رعض رکات ےہ ہک 

القتسم اےنپ وتق ںیم ادا یک اجےئ ںیم ہمیخ س زامہن ںیم  بج امنز رصع ا  ہک زمدی وغر رکےن ےس اشدی ہی اذخ ایک اج اتکس ےہ ںیم   وقته يف موضع خلوته

امنز ےئلیک ایتر وہےت ںیہ وت اس ےس بس بج ، اےئلس ہک اچپس وس ٓادیم وت رہ ہمیخ ںیم اعدۃ وہےت ںیہ، اور الزیم ےہوت اس ےس ووقف ںیم ااطقنع 

لیلعت ےک شیپ اس ووقف ںیم ااطقنع وہات ےہ، بج ہک وقبل العہم رسیسخ رفنمد وک ہی ہلئسم شیپ ںیہن ٓاات، اس اک اقتہض ہی ےہ ہک العہم رسیسخ یک 

 اجنگشئ وہین اچےئہ۔ رظن ہلئسم ذہا ںیم 

امجتع ںیہن ےہ، ہکلب اامم جح اک وجاز دکی الص تلع  رگم العہم اکاسین رۃمح اہلل ہیلع ےک الکم ےس ااسی ولعمم وہات ےہ ہک رضحت اامم اصبح ےک زن

 ووجد اور ایکس رشتک ےہ۔ انچہچن العہم اکاسین رفامےت ںیہ:

مام فصىل وحده الصالتني أ جزأ ه، ودلت هذه املسأ ةل عىل أ ن الرشط يف (: ٢/١٥٣قال الاكساين يف البدائع ) ولو نفر الناس عن اال 

مام عند أ يب حنيفة ال ا ىل الصيغة، وال احلقيقة هو اال  ذ هو أ قرب ا  مام، وال جامعة فتبىن املسائل عليه، ا  ن الصالتني جازات لال  مجلاعة، فا 

مام ليتوضأ  فصىل اخلليفة الظهر والعرص، مث  مام احلدث يف صالة الظهر فاس تخلف رجال، وذهب اال  ذا س بق اال  يلزمه عىل هذا ما ا 

مام ال يف وقهتا ،جاء اال  ل نه خرج عن أ ن  ،ل ن عدم اجلواز هناك ليس لعدم امجلاعة بل لعدم اال مام ،أ نه ال جيوز هل أ ن يصيل العرص ا 

مام ال يف حق  ماما فصار كواحد من املؤمتني، أ و يقال: امجلاعة رشط امجلع عند أ يب حنيفة رمحه هللا تعاىل لكن يف حق غري اال  يكون ا 

مام  . اال 

 نکیل العہم اکاسین ےن یھب اس ےس رعتض ںیہن ایک ہک ارگ اامم یک ااجزت ےس دعتمد امجوتعں اک ااقعند وہ وت ہی اکیف ےہ ای ںیہن۔ 

 اور اےکنارگ ازداحم یک وہج ےس ۃفیلخ انیملسمل دعتمد ولوگں وک وطبر اامم رقمر رکے، ایک ان امتم ولوگں وک  ہک  ہی ےہ ابت ، اہیں اقلب وغر ضارغل

ایک دعتد امجتع  ابذن االامم عمج نیب  عمج نیب االصلنیت یک اجنگشئ ےہ ای ںیہن؟  ےک اطمقبرضحت اامم اصبح ےک کلسم دتقمی رضحات وک 



 
 

 اک مکح دای اس زامہن ںیم رثکت ازداحم یک وہج ےس انبئ ہفیلخ رقمر دشہ رگوپ ےک اامم وک  وک ای ملعم ای اےکس انبئ ؟ ایک ای ںیہن  االصلنیت ےئلیک امعن ےہ

 ابافلظ درگی، ایک اامم جح ےک وہےت وہےئ اےکس دعتمد انبئ وہےتکس ںیہ وج فلتخم ومیخں ںیم اامتم اک اکم ااجنم دے؟    ؟ اجاتکس ےہ ای ںیہن 

ہن  اور ابرصتلحی  ےک الکم ےس ابزجلماور درگی اہقفء ، اتمہ دنبہ ےک زندکی اامم دمحم  ایکس یفن ولعمم وہیت ےہےس  وت ےک اظرہ وصنص ےک ذرکرکدہ  اہقفء 

، ہک اامم جح وک دورسے اہمئ رقمر رکےن یک احتج شیپ ٓاےئ ںیہن اھتس زامہن ںیم اینت ڑیھب اک وصتر اےئلس ہک اُ ، ےہ اور ہن اابثتیت اس ہلئسم یک یفن وہ

ایس رطح عمج  ، ےسیج دعتمد ہعمج اقمئ وہیتکس ںیہٓاج لک یضتقم ہی ےہ ہک  ےن وج ہعمج ےک اسھت ہیبشت دی ےہ ااکس   اور العہم اصجص ، اامم دقوری وریغہ 

اہں، ارگ اامم جح یک ااجزت ہن وہ بت وت اامم اوب ہفینح اک کلسم اظرہ ےہ، واہلل املع۔، اقمئ وہیتکس ںیہابذن االامم نیب االصلنیت یک دعتمد امجںیتع یھب 

ن مل يكن فهيم ذو سلطان صلوا لك واحدة لوقهتا يف قول أ يب حنيفةیک ابعرت      ااکلیف اسیج ہک    ۔ ات ےہولعمم وہرصاۃح ےس  وا 

ذ ںیم  اثاثل:  ی
ی
 رضحت انب رمع اور رضحت اعہشئ ےک ٓااثر ےک اسھت اسھت اکی یلقع اامم احطوی رۃمح اہلل ہیلع ےن رضحات اصنیبح ےک کلسم یک اتی

 ، اور ایکس اینبد یھب ہعمج ےک اسھت ہیبشت ےہ۔ رفامےت ںیہ: دلیل شیپ رفامیئ ےہ 

آن )الطحاوي قال  ملا اختلفوا يف ذكل كام ذكران أ ن يكون ذكل كصالة امجلعة اليت جعلت ماكن الظهر يف (: ٢/١٣٨يف أ حاكم القرأ

واحمتل أ ن يكون عىل غري ذكل، فوجدان الصالتني  ،سائر ال ايم، وجعل القوام هبا والة ال مور مل جيعل ل حد سوامه أ نه يصلهيا دوهنم

ن مل يكن معه جامعة، ووجدان صالة  ذا اكن بعرفة حاجا وا  مام بال اختالف علمناه بني أ هل العمل، أ ن يصلهيام ا  اللتني ذكران بعرفة لال 

ماما لو أ راد أ ن يصيل امجلعة  .للناس أ ن يصلوها دون والة ال مور، وليس لوالة ال مور أ ن يصلوها دون الناسامجلعة ليس  أ ال ترى أ ن ا 

ىل امجلاعة يف امجلعة كام حتتاج .وحده أ ن ذكل ال جيوز هل ىل  فلام اكن والة ال مور حيتاجون ا  امجلاعة فهيا، واكن والة ال مور ال حيتاجون ا 

فهذا هو القياس عندان يف ذكل عىل ما  .يت الظهر والعرص بعرفة، اكن كذكل امجلاعة غري حمتاجة يف ذكل ا ىل والة ال مورامجلاعة يف صال

 انهتى .بن معر وعن عائشة يف هذا الباب،  مع ما تقدهمام مما قد رويناه فيه عن عبد هللا ،قاهل أ بو يوسف ومحمد بن احلسن فيه

مام فصىل وحدهو (: ٢/٤١٢وقال محمد يف ال صل ) ن نفر الناس عن اال  ن هذا بعد الصالتني أ جزاه ا  ، انهتى . وهذا عام، لكن قيل: ا 

   (. ١٤٨٧الرشوع يف الصالة، وراجع البحر العميق )ص 

ںیہن ےہ، اےئلس ہعمج یک تحص ےئلیک امجتع رشط ےہ، بج ہک رعہف ںیم عمج نیب االصلنیت یک تحص ےئلیک امجتع رشط س رقتری اک احلص ہی ےہ ہک ا

، بج ہک ہفیلخ اسیج ہک االلص یک ابعرت اس رپ دال ےہ عمج نیب االصلنیت رکاتکس ےہ ہک ۃفیلخ انیملسمل رضحت اامم اوب ہفینح ےک زندکی یھب االیک

اک وہان رضوری ںیہن  اےکس انبئ ایہعمج یک امنز اےلیک ںیہن ڑپھ اتکس، ولعمم وہا ہک دوونں ںیم رفق ےہ، اور عمج نیب االصلنیت ےئلیک ہفیلخ رہب وصرت 

ایل اجےئ، بت یھب ۔ ہی رقتری اصنیبح ےک کلسم ےک اطمقب ےہ، ورہن اورپ ذرک وہاکچ ہک ارگ ہعمج ےک اسھت ہیبشت وک امن ) اور ہن یہ امجتع اک( ےہ 

 اجنگشئ وہین اچےئہ۔ اذن اامم ےک اسھت   ںیم رےتہ وہےئ یھب رضحت اامم اصبح ےک کلسم 

از یلع اقری رۃمح اہلل ہیلع ےن ابلب اانملکس یک رشح ںیم العہم رطایسلب اک الکم لقن ایک ےہ سج ےسہلئسم ذہا ںیم عمج نیب االصلنیت اک وجالم رااعب: 

 ہیبشت اک ذرک ےہ۔   اسھتولعمم وہات ےہ، الم یلع اقری اک الیمن یھب ھچک اس رطف ےہ، زین ٓاپ ےک الکم ںیم اکی دورسی قش ےس ہعمج ےک



 
 

مام أ و انئبه ٢٨١ملال عيل القاري يف رشح لباب املناسك )ص قال ا (: مث من الرشائط اخملتلفة فهيا أ ن يكون أ داء الصالتني مجيعا ابال 

ال يف وقهتا. قال الطرابليس: وعن محمد فامي مام مث العرص بغريه أ و ابلعكس مل جيز العرص هل ا   عند أ يب حنيفة، حىت لو صىل الظهر مع اال 

ذا مات أ مري ذا قدموا رجال يصيل هبم جيزهيم أ يضا. وتعقبه ا  مه وليس فهيم ذو سلطان فقدموا رجال أ قام هبم امجلعة أ جزأ مه ذكل، فههنا ا 

ن هذا امجلع ليس اكمجلعة، ل هنا فريضة، فلو مل يقدموا أ حدا لفاهتم الفرض، فثبت العذر،  املصنف يف الكبري بقوهل: وميكن أ ن يقال: ا 

نه ليس بفرض وال واجب، فال يقاس عىل الفرض، انهتى . وفيه أ ن امجلعة لها بدل بعد الفوت، وهذه الفضيةل  خبالف هذا امجلع، فا 

ورواية محمد نقلها ابن سامعة عنه، كذا يف البحر العميق )ص  تفوت ال عن بدل، فهذا قياس ابل وىل للجواز، انهتى  الكم القاري.

١٤٨٥ .)  

ر  ےہ۔  ہی ٓارخی ہتکن  اقلب وغر ےہ 
س
ع

ت

مت

 ہک اس زامہن ںیم عمج نیب االصلنیت یک تنس رپ لمع رکان اامم جح ےک ےھچیپ ارثک ولوگں ےئلیک 

مام فا ن صىل هبم    ابعرتصیخلت دشہ  ےسابعرت ےک قلعتم دو ابںیت اقلب ذرک ےہ۔ یلہپ ابت وتہی ہک اامم دمحم یک االلص  اس اہتبل  ن مات اال  وا 

ن مل يكن فهيم ذو سلطان صلوا لك واحدة لوقهتا يف قول أ يب حنيفة ،مهأ  و سلطان أ جز خليفته أ و ذ ںیم اےکس الخف رصماح رموی ےہ۔  وا 

اک ااقتنل وہ اجےئ اور ااکس وکیئ انبئ ہن وہ  ، بج ہک  ےک اسھت ےہ سج ںیم اامم جحوصرت اس ابعرت اک قلعت اس وصخمص دورسی ابت ہی ےہ ہک 

اامم جح ای ااکس انبئ وموجد وہ۔رہب فیک، اس ابعرت ےس اینت ابت وت رضور اذخ یک اجیتکس ےہ  سج ںیم اس وصرت ےس ےہ  وصرت وسمٔوہل اک قلعت

، رگم اےکن الکم ںیم یھب رضوری ںیہن ےہووجد ای ااجزت عمج نیب االصلنیت ےئلیک ہک العہم رطایسلب اور الم یلع اقری ےک زندکی اامم جح ای اےکس انبئ اک  

  دعتمد امجوتعں اک ذترکہ ںیہن ےہ، ہکلب ہلئسم اک قلعت دجسم رمنہ ںیم الص امجتع ےک اسھت ےہ۔ 

داللئ اور ’’رحتری رفامےت ںیہ : دم ہلظ یتفم ریبش ادمح اقیمس  رصع احرض ےک امہرے ضعب ااکرب ےن اصنیبح ےک وقل رپ لمع یک اجنگشئ دی ےہ۔   : اخاسم

 (۔ ۴۲۲)اونار اانملکس ص ‘‘ اور اگنہہم اور دعتاد یک رثکت یک وہج ےس اصنیبح ےک وقل ےک اطمقب اجزئ وہان اچےئہڑیھب 

اتمرٔخنی اہقفء ےن رضحت اامم اوب ہفینح ےک وقل وک راحج رقار دای ےہ، اس ےئل یہی وکشش رکین اچےئہ ہک اامم جح ےک اسھت ’’زین رحتری رفامےت ںیہ: 

وہاجات ےہ یہ دوونں امنزںی ڑپےنھ اک اامتہم ایک اجےئ۔ رگم ٓالکج ےک زامہن ںیم دیمان رعافت ںیم سیت اچسیل الھک املسمونں اک زربدتس وجہم 

ےک وقل رپ اور امتم ولوگں اک اکی اسھت اریم اجحل ےک ےھچیپ امجتع ںیم اشلم وہاجان یسک رطح نکمم ںیہن ، اےئلس وبجمری یک انبء رپ رضحات اصنیبح 

رشتک ہن رک ںیکس وہ اےنپ لمع رکےت وہےئ الہ ہمیخ ےئلیک یھب عمج نیب االصلنیت یک اجنگشئ وہین اچےئہ، اور وج ولگ اریم اجحل ےک اسھت امجتع ںیم 

ر رکےن یک اےنپ ومیخں اور ایقم اگوہں ںیم عمج نیب االصلنیت رک ےک ووقف اور داعء ںیم وغشمل وہےتکس ںیہ، ذہم دار املعء رکام ےس اس ہلئسم رپ وغ

 (۔ ۴۲۷)ہحفص‘‘ ذگارش ےہ

 رجتہب ہی ےہ ہک اکی رمہبت مہ ےن ہمیخ ںیم رہظ یک امنز ابامجتع ریما اانپ’’اےکس احہیش ںیم رضحت یتفم دیعس اپوپنلری دم مہلظ رحتری رفامےت ںیہ: 

احلص ڑپیھ، رھپ ووقف رشوع ایک، بج رصع اک وتق وہا وت ووقف متخ رک ےک رصع ابامجتع ادا یک، رھپ ووقف رشوع ایک، رگم وج تیفیک رصع ےس ےلہپ 



 
 

یھب ہصح ولٹ رک ہن ٓاای۔سپ ریمے ایخل ںیم اصنیبح ےک کلسم رپ لمع  یھت وہ ولٹ رک ہن ٓایئ، تہب روےن یک وصرت یھب انبیئ رگم اس اک ھچک

 (۔ ۴۲۷)ہحفص ‘‘ رکےن ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن 

ڑپےتھ ںیہ، اور رھپ لثم اثین ےک دعب رصع اتریخ ےس امنز رہظ ڑپھ رک وس اجےت ںیہ، اور رھپ امنز رجتہب ہی ےہ ہک تہب ےس ولگ  ذایت  رامق اوطسلر اک 

اظرہ ےہ  ، اور رھپ اہنتی رصتخم وتق ےئلیک ووقف وہات ےہ  رقتری وہیت ےہوظع وامنز رصع ےک دعب اسب اواقت  ہکلب  ووقف رکےت ںیہ،رصتخم وتق ےئلیک

 اور الخف تنس ےہ۔  الخف وصقمد  ہی  ہک 

اہلل ہیلع ےن عمج نیب االصلنیت ےک وجاز ےئلیک وج رضحت اامم اوب ۃفینح رۃمح ’’اراشد رفامےت ںیہ: دم مہلظ  وادل رتحمم رضحت یتفم ریبش ادمح اصبح 

ر   ابامجتع امنز ڑپانھ کیب وتق واکمن امتم اجحج ےئلیک  ہک س زامہن یک ابت ےہ ابامجتع امنز اور ۃفیلخ انیملسمل ای اےکس انبئ یک دیق اگلیئ ےہ  ، ہی اُ 
س
ع

ت

مت

  س زامہن ںیم بس یک رشتک ہکلب ارثک ولوگں یک رشتک ںیہن اھت۔ ا

ع

ت

مت

ر  
س

ےہ، ذہلا ارگ ۃفیلخ انیملسمل یک رطف ےس رقمر دشہ ملعم ای ملعم یک رطف 

معا  ےس رقمر دشہ رگوپ ےک اامم ےک ےھچیپ رہظ ورصع 
ج 

اور  ، ادا یک اجےئ وت ایکس اجنگشئ وہین اچےئہ، تنس ےس یہی اثتب ےہ اور یہی وتمارث ےہ

اامتجتیع  ذہلا اکی یہ ہمیخ ںیم اسب اواقت رفتمق کلسم ےک ولگ وہےت ںیہ،  ےئہ، زین ےئلیک تنس رپ لمع رکےن یک وکیئ ہن وکیئ لیبس وہین اچ اجحج 

 ‘‘۔یھب ایس یک اقتمیض ےہ

معا  ادا یک، ھچک ولوگں امہرے ںیم دنبہ ےن بج جح  ایک وت  ھ۱۴۳۳
ج 
ہمیخ ںیم رباطہین ےس فلتخم کلسم ےک ولگ عمج ےھت، ھچک ولوگں ےن رہظ ورصع 

ھچک عمج رکےن واولں ےن اہک ہک ہی الخف تنس ےہ، اور ھچک عمج    یک وہج ےس اکی مسق اک ااشتنر یھب وہا ، سج، ادا یک وتق ںیم اےنپ رصع اےنپ رہظ وےن 

 اسملئےس ااسی وسحمس وہا ہک رضحت اامم اوب ہفینح رۃمح اہلل ہیلع ےک اہں تہب ہن رکےن واولں ےن اہک ہک امنز رصع وک لبق از وتق ےسیک ڑپھ ےتکس ںیہ۔ 

ااشتنر ےس اور اکی ، اس اسیج ہک اس ہلئسم ںیم یھب )اسیج ہک العہم رسیسخ وریغہ ےک الکم ےس ولعمم وہا( ںیم وج اامتجتیع اک ولہپ شیپ رظن وہات ےہ

 ۔  ااکس ربسکع رتمحش وہراہ اھتیہ ہمیخ ںیم رصع یک دو امجتع ےس 

عمج نیب االصلنیت یک اجنگشئ وہین اچےئہ ، اس ےس رخوج نع ابامجتع ومیخں ںیم  اور اامتجتیع ےک شیپ رظناس زامہن ںیم ازداحم ہک ےہ    ہی الخہص

سہ ںیم وغر ورکف رفامےئاذملبہ الزم ںیہن ٓااگیئ امل دقتم
ےک زندکی  دمحم املسن وصنمروپری اصبحیتفم ومالان رضحت ۔، رضحات الہ ملع اس سل

ارگ وکیئ صخش ہمیخ ںیم عمج نیب االصلنیت رکےن ےگل، وت اس ےس رعتض رکےن یک رضورت ںیہن ، ’’ہمیخ ںیم عمج ہن رکان اوحط ےہ، اتمہ رفامےت ںیہ: 

ےس یھب رعتض ہن  اس صخش ہمیخ ںیم عمج ہن رکان اچےہ ارگ وکیئ اسھت یہ اسھت ،  (۵۴۳ص  ۷)اتکب اونلازل، ج  ‘‘ویکہکن ہی اکی ااہتجدی ہلئسم ےہ

 ولعل هللا حيدث بعد ذكل أ مرا. ۔ ایس ےک اطمقب ےہبتک ہقف یک ابعرات اک اظرہ  اور  اتفوی ، اےئلس ہک امہرے ارثک ایتفمن رکام ےکایک اجےئ

 حرره يوسف ش بري أ محد الربيطاين عفا هللا عنه

 ه١٤٤٠ربيع ال ول  ٢٣

  تعاىلوصوبه املفيت ش بري أ محد واملفيت محمد طاهر حفظهام هللا 


