رعہفںیمعمجنیباالصلنیتاکمکح
اسزامہنںیماجحجرکامیکدعتادےکشیپرظندجسمرمنہںیمااممےکےھچیپامنزرہظورصعڑپانھتہبیہلکشمےہ۔ارگاجحجاےنپاےنپومیخںںیم
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 ہک اسب
اواقتاکییہہمیخںیمدرگیکلسمےکنیعبتموہےتںیہنجےکزندکیعمجنیباالصلنیتامومرہبےہ۔

بسم هللا الرحمن الرحيم
الجواب حامدا ومصليا ومسلما
رعہف ںیم عمج نیب االصلنیت ےک قلعتم رضحات اہقفء رکام اک االتخف ےہ۔ رضحت اامم اوب ہفینح رۃمح اہلل ہیلع ےک زندکی رعہف ںیم عمج نیب
االصلنیت ایس وتق اجزئ ےہ بج اامم جح ای اےکس انبئ ےک ےھچیپ رہظ ورصع ادا یک اجےئ ،ورہن رفنمدا اجزئ ںیہن۔ رگم اامم اوب ویفس اور اامم دمحم ےک
زندکیرفنمدایھباجزئےہ۔ااممدمحمرۃمحاہللہیلعےناساالتخفوکاینپاصتفینںیمذرکرفامایےہ،المہظحوہ:

قال محمد يف املوطأ ( :)٢٠٤ال جنمع بني الصالتني يف وقت واحد ،اال الظهر والعرص بعرفة ،واملغرب والعشاء مبزدلفة ،وهو قول أيب
حنيفة رمحه هللا ،انهتى .
وقال احلامك الشهيد يف الاكيف املطبوع يف الصل ( :)٣٦٠/٢فان صليت الظهر والعرص مع االمام حفسن ،وان صليهتام يف مزنكل فصل
لك واحدة مهنام لوقهتا يف قول أيب حنيفة .وقال أبو يوسف ومحمد :ال بأس بأن يصلهيام احلاج يف مزنهل كام يصلهيام مع االمام يف وقت
واحد ،لن العرص امنا قدمت من أجل الوقت ،بلغنا ذكل عن عائشة وابن معر ريض هللا عهنم .وقال ( :)٤١٠/٢مث يزنل ويقمي املؤذن
فيصيل االمام الظهر ،فاذا سمل مهنا قام املؤذن فأقام للعرص مث يصيل االمام العرص ابلناس ،ويكره لالمام أن يتطوع بيهنام .فان أدركه
رجل يف العرص وقد صىل الظهر يف مزنهل مل جيزه العرص يف قول أيب حنيفة .وكذكل ان صىل مع االمام الظهر مث صىل العرص وحده،
فان أدرك مع االمام شيئا من العرص أجزأه .وقال أبو يوسف ومحمد :جيزيه ان صالهام مع االمام أو وحده .وقال ( :)٤١٣/٢وان مات
االمام فان صىل هبم خليفته أو ذو سلطان أجزأمه ،وان مل يكن فهيم ذو سلطان صلوا لك واحدة لوقهتا يف قول أيب حنيفة ،انهتى .
وقال محمد يف اجلامع الصغري (ص  :)١١٤حمرم صىل الظهر يوم عرفة يف مزنهل والعرص مع االمام مل جتزه العرص ،وقال أبو يوسف ومحمد:
جتزيه ،انهتى .
وقال يف كتاب الآاثر ( :)٣٣٧/١أخربان أبو حنيفة عن حامد عن ابراهمي قال :اذا صليت يوم عرفة يف رحكل فصل لك واحدة من
الصالتني لوقهتا ،وال ترحتل من مزنكل حىت تفرغ من الصالة .قال محمد :وهبذا اكن يأخذ أبو حنيفة رمحه هللا تعاىل .فأما يف قولنا فانه
يصلهيام يف رحهل كام يصلهيام مع االمام ،جيمعهام مجيعا بأذان واقامة ،لن العرص امنا قدمت للوقوف ،وكذكل بلغنا عن عائشة أم املؤمنني
وعن عبد هللا بن معر وعن عطاء بن أيب رابح وعن جماهد ريض هللا عهنم ،انهتى .

وأثر ابراهمي النخعي رواه ابن أيب شيبة ( )١٤٠٣٨وأبو يوسف يف الآاثر ( )٥٧٦وابن خرسو واحلسن بن زايد يف مس ندهام كام يف
جامع املسانيد ( .)٥١٨/١وأثر عائشة وابن معر س يأيت .وأثر عطاء رواه ابن أيب شيبة ( )١٤٠٣٩وأبو داود يف مسائل االمام أمحد
(ص .)١٦٥
وہمجراملعء ،ااممامکل ،اامماشیعف،ااممادمح،اامماخبری ،وریغہبساککلسمویہےہوجاصنیبحاکےہ،ہکلب اامماالخلایفتالعہمانباذنملرےناکی
ہگجاسرپاامجعلقنرفامدای۔

قال ابن املنذر يف االجامع (ص  :)٥٧وأمجعوا عىل أن االمام جيمع بني الظهر والعرص بعرفة يوم عرفة ،كذكل من صىل وحده ،انهتى .
نکیلاتکباالرشافںیمٓاپےنرضحتاامماوبۃفینحرۃمحاہللہیلعاککلسمیھبذرکرفامایےہ۔

قال ابن املنذر يف االرشاف ( :)٣١١/٣وأمجع أهل العمل عىل أن االمام جيمع بني الظهر والعرص بعرفة يف يوم عرفة ،وكذكل يفعل من
صىل مع االمام .واختلفوا فمين فاتته الصالة يوم عرفة مع االمام ،فاكن ابن معر جيمع بيهنام ،وبه قال عطاء وماكل وأمحد واحساق وأبو
ثور .وحىك أبو ثور ذكل عن الشافعي ويعقوب ومحمد ،وبه نقول .وقال النخعي والنعامن :اذا فاتته الصالة مع االمام صىل لك صالة
لوقهتا .وقال الثوري :ان صليت يف رحكل فصل لك صالة لوقهتا ،انهتى .
ااممونویرۃمحاہللہیلعرفامےتںیہ:

قال النووي يف رشح املهذب ( :)٨٨/٨الفضل والس نة مجعهام يف أول وقت الظهر مقصورتني ،قال الشافعي والحصاب :فلو فات
انسان من احلجيج الصالة مع االمام جاز هل امجلع والقرص يف صالته وحده ان اكن مسافرا كسائر صلوات السفر .وقال (:)٩٢/٨
أمجعت المة عىل أن للحاج أن جيمع بني الظهر والعرص اذا صىل مع االمام ،فلو فات بعضهم الصالة مع االمام جاز هل أن يصلهيام منفردا
جامعا بيهنام عندان ،وبه قال أمحد ومجهور العلامء ،انهتى .
ااممادمحاورااممااحسقنبراوہہییکرصتحییھبایسےکاطمقبےہ،اوراظرہہیےکزندکیعمجرفضےہ:

قال احساق بن منصور الكوجس يف مسائهل ( :)٢١٤٢/٥قلت :اذا مل يصل مع االمام يوم عرفة جيمع بيهنام يف مزنهل؟ قال :جيمع بيهنام يف
رحهل .قال احساق كام قال .وقال أبو داود يف مسائهل (ص  :)١٨٢مسعت أمحد س ئل معن تفوته الصالة مع االمام بعرفة الظهر
والعرص؟ قال :جيمع بيهنام .وقال ابن حزم يف احملىل ( :)٢١٧/٥ومن فاتته الصالة مع االمام بعرفة أو مزدلفة يف املغرب والعشاء ففرض
عليه أن جيمع بيهنام كام لو صالهام مع االمام بعرفة ،انهتى .
ابوسالہیےہہکرضحاتہیفنحےکاہیںححصموقلوکاسنےہ؟ااکسوجابہیےہہکامہرےارثکاہقفء ےنرضحتاامماوبہفینحرۃمحاہللہیلعےک
وقل وک رتحیج دی ےہ اسیج ہک اعۃم ابعدات ںیم ومعمل ےہ  ،نکیل اہقفء ہیفنح یک اکی امجتع ،اامم احطوی ،العہم رشالبنیل ،العہم یفکصح ،ومالان دمحم
ویسنوجوپنری،ےناصنیبحےکوقلوکرتحیجدیےہ۔

قال الاكساين يف البدائع ( :)١٥٣/٢الصحيح قول أيب حنيفة .وقال النسفي يف الكزن (ص  :)٢٢٩مث اخطب مث صل بعد الزوال
الظهر والعرص بأذان واقامتني برشط االمام واالحرام .وقال أبو البقاء امليك يف البحر العميق (ص  :)١٤٨٢ويف الزايدات :والصحيح

قول أيب حنيفة ،انهتى  .وقال ابن قطلوبغا يف التصحيح (ص  :)٢١٠قال االسبيجايب :الصحيح قول أيب حنيفة ،واعمتده برهان الرشيعة
والنسفي ،انهتى .
وقال الطحاوي :وروي عن ابن معر وعائشة مثل قول أيب يوسف ومحمد من غري خمالف من الصحابة ،كذا يف خمترص اختالف العلامء
( ،)٣٢٦/١ونقهل عنه ابن بطال يف رشح البخاري ( .)٣٤١/٤وس يأيت الكمه من أحاكم القرأآن.
وقال الرشنباليل يف حاش ية درر احلاكم ( :)٢٢٦/١لكن قال يف الربهان :واالمام واالحرام يف الصالتني رشط للجواز عند أيب حنيفة
وهام اقترصا عىل االحرام ،وهو الظهر اهـ فيسقط رشط االمام وامجلاعة عىل الظهر ،انهتى  .ونقهل احلصكفي يف ادلر ( )٥٠٥/٢ومال
اليه .قال ابن عابدين :قوهل (وهو الظهر) لعهل من هجة ادلليل ،واال فاملتون عىل قول االمام ،وحصحه يف البدائع وغريها ،ونقل تصحيحه
العالمة قامس عن االسبيجايب وقال :واعمتده برهان الرشيعة والنسفي ،انهتى .
ااحللص  ،امہرے ارثک اہقفء ےک زندکی اامم اوب ہفینح اک وقل یہ ححصم ےہ اور امہرے ارابب اتفوی ایس ےک اطمقب وتفی دےتی ےلچ ٓاےئ ںیہ۔ اس
وقلاک اظرہیہیےہہکاسزامہنںیم ہمیخںیم عمجنیباالصلنیتحیحصںیہنےہاچےہابامجتعیہویکںہن ادایکاجےئ۔ دعتمداہقفء ےن رصتحییک
ےہ ہک عمج نیب االصلنیت یک تحص ےئلیک ۃفیلخ انیملسمل ای اےکس انبئ ےک ےھچیپ ڑپانھ رضوری ےہ  ،رصف ابامجتع ڑپانھ اکیف ںیہن ےہ ،انچہچن
دنمرہجذلیابعراتاسرپدالےہ:

قال الاكساين يف البدائع ( :)١٥٣/٢ومهنا أن يكون أداء الصالتني ابمام ،وهو اخلليفة أو انئبه يف قول أيب حنيفة ،حىت لو صىل الظهر
جبامعة لكن ال مع االمام ،والعرص مع االمام مل جتز العرص عنده ،وعندهام هذا ليس برشط .وقال :ويه املؤداة ابمجلاعة مع االمام أو
انئبه ،فاملؤداة جبامعة من غري امام أو انئبه ال تكون مثلها يف الفضيةل ،فال تكون يف معىن مورد النص.
وقال ابن مازة يف احمليط الربهاين ( :)٤٢٧/٢وان مل يدرك امجلع مع االمام الكرب ،فأراد أن يصيل وحده يف رحهل أو جبامعة بدون االمام
الكرب صىل لك صالة يف وقهتا عند أيب حنيفة.
وقال الزيلعي يف تبيني احلقائق ( :)٢٤/٢واملراد ابالمام هو االمام العظم أو انئبه ولو مات االمام ،وهو اخلليفة مجع انئبه أو صاحب
رشطته؛ لن النواب ال ينعزلون مبوت اخلليفة ،ولو مل يكن هل انئب وال صاحب رشطة صلوا لك واحدة مهنام يف وقهتا عنده ملا بينا.
وقال احلدادي يف اجلوهرة النرية ( :)١٥٦/١اعمل أن رشائط جواز امجلع عند أيب حنيفة مخسة :الوقت واملاكن واالحرام واالمام
وامجلاعة ،وعندهام االمام وامجلاعة ليسا برشط .وقال :فان من صىل الظهر جبامعة لكن ال مع االمام الكرب ال جيوز هل امجلع عند أيب حنيفة
اكملنفرد.
وقال أبو البقاء امليك يف البحر العميق (ص  :)١٤٨٨ويف منسك ابن العجمي :املراد ابالمام االمام العظم ،أما امام الرفقة فال جيوز
امجلع معه عند أيب حنيفة ،انهتى .
وقال احلصكفي يف ادلر اخملتار (( :)٥٠٤/٢ورشط) لصحة هذا امجلع االمام العظم أو انئبه واال صلوا وحداان ،انهتى .

اسدیہمتےکدعبٓاپےنوسالںیمسجتقیقحاکذرکایکےہوہانیقیاقلبوغرےہ۔ایکسوہجہیےہہکرضحتاامماوبہفینحےکزندکیاےلیکعمج
رکانوتدرتسںیہن،اورہفیلخایاےکسانبئ یکادتقاءںیمدرتسےہ،رگماُسزامہنںیمدعتمدامجوتعںاکوصترںیہناھتاورہنیہایکسرضورتیھت،
اےئلسہکولوگںیکدعتاداسزامہنےکاقمہلبںیمتہبمکوہارکیتیھت،اشدیایسوہجےس دنبہیک ولعمامتےکاطمقب دقتمنیماہقفءےنابرصتلحی
اس ےسثحبیہ ںیہنیک ہک ارگ ھچکولگ ااممیکااجزت ایاےکس مکح ےساگلامجتعرکےلوتاےکن ےئلعمجنیباالصلنیتیکاجنگشئ ےہایںیہن،
رصف اےلیک امنز ڑپےنھاک ہلئسمذرکرکدای ،ہی اگل ابت ےہ ہک دعب واولں ےناظبرہ ایکس یفنیک ےہ وگ اذن ااممیک وصرت ابرصتلحی رظن ےس ںیہن
ت ع
ذگری۔اباسزامہنںیمدجسمرمنہکتارثکولوگںاکانچنہپمذرےہاوروکحتمےنملعمےکاظنمےکذرہعیرہرہہمیخیکذہمداریمیسقترکدی
ےہ،وتارگملعمیکرطفےسااممرقمروہایوہجحرگوپےکاامموکایکسذہمداریوحاہلرکدےوتایسیوصرتںیم ابامجتععمجرکےنیکاجنگشئ
وہیناچےئہ۔اےکسےئلدنمرہجذلیاکنترپوغرایکاجےئ:
اوال:داللئےکاابتعرےسرضحاتاصنیبحاککلسمزایدہوقیولعمموہات ےہ۔لیصفتبتکہقفودحثیںیموموجدےہ،اہیںھچکداللئرعض
دختمےہ:

( )١عن ابن معر أنه اكن اذا فاتته الصالة مع االمام بعرفة مجع بني الظهر والعرص يف رحهل ،رواه ابن أيب شيبة ( )١٤٠٣٧والطحاوي
يف أحاكم القرأآن ( )١٣٧/٢وأبو داود يف مسائل االمام أمحد (ص  )١٦٥وابراهمي احلريب يف مناسكه كام يف تغليق التعليق ()٨٤/٣
والفتح ( )٥١٣/٣والثوري يف جامعه وابن املنذر كام يف الفتح ( )٥١٣/٣وابن جحر يف تغليق التعليق ( ،)٨٤/٣وأشار اليه محمد كام
تقدم .وعلقه البخاري يف الصحيح ( )١٦٦٢بصيغة اجلزم .قال احلافظ يف الفتح :ومن أقوى الدةل هلم صنيع بن معر هذا ،وقد روى
حديث مجع النيب صىل هللا عليه وسمل بني الصالتني ،واكن مع ذكل جيمع وحده ،فدل عىل أنه عرف أن امجلع ال خيتص ابالمام .ومن
قواعدمه أن الصحايب اذا خالف ما روى دل عىل أن عنده علام بأن خمالفه أرحج حتسينا للظن به ،فينبغي أن يقال هذا هنا ،انهتى  .وأثر
بن معر هذا حسن حيتج به .وأما محهل عىل امجلع الصوري كام حاكه يف اعالء السنن ( )١٠٧/١٠فبعيد جدا.
( )٢وعن عائشة أهنا اكنت تصيل الصالتني لكتهيام الظهر والعرص مجيعا معا ،جتمع بيهنام يف مزنلها ،مث تروح اىل املوقف ،رواه الطحاوي
يف أحاكم القرأآن ( ،)١٣٨/٢وأشار اليه محمد كام تقدم ،وهو حسن االس ناد .وتقدم قول الطحاوي :وروي عن ابن معر وعائشة مثل
قول أيب يوسف ومحمد من غري خمالف من الصحابة.
( )٣وعن ابن شهاب قال :أخربين سامل أن احلجاج بن يوسف عام نزل اببن الزبري ريض هللا عهنام سأل عبد هللا ريض هللا عنه ،كيف
تصنع يف املوقف يوم عرفة؟ فقال سامل :ان كنت تريد الس نة فهجر ابلصالة يوم عرفة .فقال عبد هللا بن معر :صدق ،اهنم اكنوا جيمعون
بني الظهر والعرص يف الس نة .فقلت لسامل :أفعل ذكل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل؟ فقال سامل :وهل تتبعون يف ذكل اال سنته،
علقه البخاري ( )١٦٦٢ووصهل االسامعييل .قال ابن بطال ( :)٣٤١/٤وهذا خطاب يتوجه اىل لك أحد مأموما اكن أو منفردا أن
س نة الصالة ذكل الوقت ،وكذكل قول ابن معر اكنوا جيمعون بيهنام يف الس نة ،لفظ عام يدخل فيه لك مصل ،مفن زمع أنه لبعض
املصلني فعليه ادلليل .وقال ابن القصار :وقول الكوفيني ليس بيشء ،لقول الرسول صىل هللا عليه وسمل :صلوا كام رأيمتوين أصيل ،وهذا
خطاب للك أحد يف نفسه أن يصيل الصالتني يف وقت أحدهام بعرفة كام فعل النىب عليه السالم ،لن اخلطاب امنا يتوجه اىل هيئة
الصالة ووقهتا ال اىل االمامة ،انهتى .

رضحت اامم اوب ہفینح رۃمح اہلل ہیلع ےن اس ہلئسم ںیم رضحت اربامیہ یعخن رۃمح اہلل ہیلع ےک وقل وک اینبد انبای ےہ اسیج ہک اتکب االاثر یک ذرکرکدہ
ابعرتےسولعمموہاتےہ۔اغبلامگنہیےہہکرضحتااممامظعوک رضحتدبعاہللنبرمعاوررضحتاعہشئریضاہللامہنعےکٓااثروموصلہن
وہےئ،بجہکااممدمحماوراامماوبویفسوکوموصلوہےئ،اوراوہنںےنانٓااثریکوہجےساامماربامیہیعخناوراامماوبہفینحاکوقلرتکرکدای،
اےئلسہکٓااثراحصہبتجحےہ،اوراامماحطوییکرصتحیےکاطمقبیسکاحصیبےساےکسالخفرمویںیہنےہ،واہللاملع۔
اثاین:ضعباہقفءےکالکمےسااسیرتمحش وہاتےہہکرضحتاامماصبحےکزندکیوجازیکاینبدابامجتعامنز ابذنااممےہ ہنہکۃفیلخانیملسملای
اےکس انبئیکرشتک ،بجہک ضعباہقفء ےن ااممیکرشتکوکرضوریےتہکوہےئ عمجنیباالصلنیت وکامنزہعمج ےکاسھت ہیبشت دیےہ۔انچہچن
العہماوبرکباصجصرحتریرفامےتںیہ:

قال اجلصاص يف رشح خمترص الطحاوي ( :)٥٣٣/٢ذكل لن جواز امجلع عنده متعلق ابالمام ،لن لالمام تأثريا يف تغيري الفرض،
مكصيل امجلعة مع االمام ،يسقط عنه فرض الظهر .وأيضا قال النيب صىل هللا عليه وسمل :صلوا كام رأيمتوين أصيل ،وهو صىل هللا عليه
وسمل مجع بيهنام ابمام ،فصار االمام رشطا يف امجلع ،انهتى .
اسابعرتںیموگالعہماصجصےناامماکوہانرشطرقاردایےہ،نکیلہعمجےکاسھتہیبشتاقلبوتہجےہ،اےئلسہکاُسزامہنںیماجحجےئلیکاوراےکس
العوہاعمرہشوںںیمیھباکیااممےکےھچیپہعمجودیعنیڑپےنھاکرواجاھت،رضحتیبنارکمﷺ ےکزامہنںیمیھبیہیومعملاھت،رگماسزامہن
ںیمولوگںیکرثکتیکوہجےسرہرہشںیم اورایسرطحینم،رعہفاایمجحںیمامنزہعمجیکدعتمدامجںیتعوہیتےہ۔ارغلض،ےسیجہمیخےکاامم
ےکےھچیپ امنز ہعمج ڑپھ ےتکس ںیہ اور ڑپےنھ اک رواج ےہ ،ایس رطح عمج نیب االصلنیت ڑپےنھ یک اجنگشئ وہین اچےئہ۔ العہم اصجص یک رطح اامم
دقوریےنیھبہعمجےکاسھتہیبشتدیےہ۔ہیدوونںرضحاتااکربہیفنحںیمےسںیہ اورااکنزامہنالعہمرسیسخ،العہماکاسین،وریغہےسدقتمم
ےہ۔

قال القدوري يف التجريد ( :)١٩٠٦/٤وقد أمجعوا أنه اذا مجع مع االمام جاز ،واختلفوا فيه اذا انفرد ،فمل جيز اسقاط فرض الوقت اال
ابليقني .ولهنا صالة يدخل وقهتا ابلزوال ،جفاز أن يشرتط فيه االمام اكمجلعة .ولن الظهر والعرص لك واحد مهنام فرض هنار مقصود،
جفاز أن يشرتط فيه االمام اكمجلعة .ولنه مجع بني صاليت عرفة بغري اذن االمام ،كام لو صالهام بنية مطلقة .وقال ( :)١٠٩٨/٤ال ميتنع
أن جيوز مع االمام من الصالة ما ال جيوز مع الانفراد اكمجلعة ،انهتى .
اامم دقوریےکالکمےساممتعنیکاکیزمدیتلعولعمموہیئ،وہہیہکرفنمدےئلیک اممتعناسےئلےہہکوہااممیکااجزتےکریغبامنزڑپاتھ
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
اےنپومیخںںیمرےہ،ملعموریغہاکاظنمیھباذنااممرپدالےہ۔العہمرۃمحاہللدنسیےنیھبیفاہلمجلاذناامماکذترکہایکےہ۔رفامےتںیہ:

قال رمحة هللا الس ندي يف لباب املناسك (ص  :)٢٨١السادس :االمام العظم أو انئبه ،فلو صىل هبم رجل بغري اذن االمام مل جيز
العرص.

ااکسوہفمماخمفلہیےہہکاذناامماکیفےہ،نکیلاسںیمدعتمدامجوتعںاکذترکہںیہنےہ۔
ع
اہجں کت اذن اامم اک قلعت ےہ وت ہی اامم دمحم رہمح اہلل ےک الکم ںیم وقنمل ےہ سج وک اامم احمک دیہش ےن اکیف ںیم ملخصا لقن ایک ےہ (ومالان اوب اولاف
ااغفین ےکعبط دشہ ہخسن االلص ںیماتکب اانملکس ااکلیف ےس اموخذ ےہ،الص ااکس وقفمد ےہ اسیج ہک وزارۃ االواقف ےک ہخسن ےک دقمہم ںیم یھب
اسرپہیبنتیکےہ)،رفامےتںیہ:

قال احلامك الشهيد يف الاكيف املطبوع يف الصل ( :)٤١٢/٢وان تقدم رجل من الناس بغري أمر االمام فصىل هبم الصالتني مل جيزمه يف
قول أيب حنيفة .وان مات االمام فان صىل هبم خليفته أو ذو سلطان أجزأمه ،وان مل يكن فهيم ذو سلطان صلوا لك واحدة لوقهتا يف
قول أيب حنيفة ،انهتى .
نکیل العہم رسیسخ رۃمح اہلل ہیلع ےک الکم ےس ولعمم وہات ےہ ہک عمج نیباالصلنیت ےک وجاز یک تلع ہی ےہ ہک ولگ ووقف ےئلیک رفتمق وہاجےت
ت
ںیہ اور بس اک امنز رصع ےئلیک واسپ عمج وہان متعسر ےہ ،اس وتہیج وک اسےنم رےتھک وہےئ رضحت اامم اصبح ےک کلسم ےک اطمقب ہلئسم ذہا ںیم
ت
ع
س
اجنگشئںیہنیتلکناےئلسہکرہرہہمیخواےلومعامووقفرقبیرقبیرکےتںیہاوراےکنےئلواسپعمجوہانمت رںیہنوہات۔العہمرسیسخاکالکم
المہظحوہ:

قال الرسخيس يف املبسوط ( :)١٦/٤وأبو حنيفة رمحه هللا تعاىل اس تدل بقوهل تعاىل :ان الصالة اكنت عىل املؤمنني كتااب موقوات ،أي
فرضا مؤقتا ،فاحملافظة عىل الوقت يف الصالة فرض بيقني ،فال جيوز تركه اال بيقني ،وهو املوضوع اذلي ورد النص به ،وامنا ورد النص
جبمع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بني الصالتني واخللفاء من بعده ،فال جيوز امجلع اال بتكل الصفة .وكن املعىن فيه أن هذا امجلع
خمتص مباكن وزمان ،ومثهل ال جيوز اال ابمام اكقامة اخلطبة مقام ركعتني يف امجلعة ملا اكن خمتصا مباكن وزمان ،اكن االمام رشطا فيه،
خبالف امجلع الثاين فانه أداء املغرب يف وقت العشاء ،وذكل غري خمتص مباكن وزمان .فأما هذا تعجيل العرص عىل وقته ،وذكل ال جيوز
اال يف هذا املاكن وهذا الزمان .مث يسمل أن هذا امجلع لجل الوقوف ،ولكن احلاجة اىل امجلع للجامعة ال للمنفرد ،لن املنفرد ميكن أن
يصيل العرص يف وقته يف موضع وقوفه ،فان املصيل واقف فال ينقطع وقوفه ابالش تغال ابلصالة ،وامنا حيتاجون اىل اخلروج لتسوية
الصفوف اذا أدوها ابمجلاعة ،ولنه يشق علهيم الاجامتع ،فاهنم بعد الفراغ من الصالة يتفرقون يف املوقف ،فيختار لك واحد مهنم
موضوعا خاليا ينايج فيه ربه عز وجل .وهذا املعىن ينعدم يف حق املنفرد ،لنه ميكنه أداء العرص يف وقته يف موضع خلوته .وحديث
عائشة وابن معر ريض هللا تعاىل عهنم محمول عىل االمام الجل وهو اخلليفة ،أنه ليس برشط ،مث يعارضه قول ابن مسعود ريض هللا
عنه :يصيل املنفرد لك صالة لوقهتا.
ایسوکاصبحدہاہیےنااصتخرےسایبنایکےہ،رفامےتںیہ:

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

هذا اليوم يوم تفرق واش تغال ابدلعاء ،فبعدما تفرقوا يتعرس اجامتعهم لداء صالة العرص ابمجلاعة ،فقدم العرص صوان للجامعة عن
الفوات ،كذا يف البحر العميق (ص .)١٤٨٣
العہمرسیسخےکالکمںیمہییھبرصتحیےہہکااممےسرمادااممالجینعیۃفیلخ انیملسملےہ،اورٓاپےنرضحتاعہشئاوررضحتانبرمعےک
ٓااثروکااممالج (ینعیہفیلخ)رپومحملایکےہ  ،نکیلہیدرتسںیہنےہ،اظرہےہہکالعہمرسیسخوک انٓااثراک ملعںیہنوہا،اوروہجایکسہیےہ
ہکاتکبااللصاورایسرطحاتکباالٓاثرںیمااممدمحمےنرصفانیکرطفااشرہرفامایےہ،انٓااثروکذرکںیہنرفامایےہ۔اہجںکتدبعاہلل
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 ،اور اغبل
امگنہیےہہکرضحتدبعاہللنبوعسمدےکاجبےئرضحتاربامیہیعخنوہاناچےئہ،اےئلسہکاامماحطوییکرصتحیذرکوہیکچےہہکرضحاتاحصہب
رکامےسرضحتاعہشئاوررضحتانبرمعےککلسمےکالخفھچکیھبرمویںیہنےہ،اوراامماحطویملعدحثیوملعہقفےکملسمودمتعماامم
ںیہ۔

رامقاوطسلررعضرکاتےہہکالعہمرسیسخےکالکمںیماورابوصخلصاسہلمج وهذا املعىن ينعدم يف حق املنفرد ،لنه ميكنه أداء العرص يف
وقته يف موضع خلوته ںیم زمدیوغررکےنےساشدیہیاذخایکاجاتکسےہہکاسزامہنںیمبجامنزرصعہمیخںیمالقتسماےنپوتقںیمادایکاجےئ
وت اس ےس ووقف ںیم ااطقنع الزیم ےہ ،اےئلس ہک اچپس وس ٓادیم وت رہ ہمیخ ںیم اعدۃ وہےت ںیہ ،اور بج بس امنز ےئلیک ایتر وہےت ںیہ وت اس ےس
ووقفںیمااطقنعوہاتےہ،بجہکوقبلالعہمرسیسخرفنمدوکہیہلئسمشیپںیہنٓاات،اساکاقتہضہیےہہکالعہمرسیسخیکاسلیلعتےکشیپ
رظنہلئسمذہاںیماجنگشئوہیناچےئہ۔
رگمالعہماکاسینرۃمحاہللہیلعےکالکمےسااسیولعمموہاتےہہکرضحتاامماصبحےکزندکیالصتلعوجاز امجتعںیہنےہ،ہکلبااممجحاک
ووجداورایکسرشتکےہ۔انچہچنالعہماکاسینرفامےتںیہ:

قال الاكساين يف البدائع ( :)١٥٣/٢ولو نفر الناس عن االمام فصىل وحده الصالتني أجزأه ،ودلت هذه املسأةل عىل أن الرشط يف
احلقيقة هو االمام عند أيب حنيفة ال امجلاعة ،فان الصالتني جازات لالمام ،وال جامعة فتبىن املسائل عليه ،اذ هو أقرب اىل الصيغة ،وال
يلزمه عىل هذا ما اذا س بق االمام احلدث يف صالة الظهر فاس تخلف رجال ،وذهب االمام ليتوضأ فصىل اخلليفة الظهر والعرص ،مث
جاء االمام ،أنه ال جيوز هل أن يصيل العرص اال يف وقهتا ،لن عدم اجلواز هناك ليس لعدم امجلاعة بل لعدم االمام ،لنه خرج عن أن
يكون اماما فصار كواحد من املؤمتني ،أو يقال :امجلاعة رشط امجلع عند أيب حنيفة رمحه هللا تعاىل لكن يف حق غري االمام ال يف حق
االمام.
نکیلالعہماکاسینےنیھباسےسرعتضںیہنایکہکارگااممیکااجزتےسدعتمدامجوتعںاکااقعندوہوتہیاکیفےہایںیہن۔
ارغلض،اہیںاقلبوغرابت ہیےہہک ارگازداحمیکوہجےسۃفیلخانیملسملدعتمدولوگںوکوطبرااممرقمررکے،ایکانامتمولوگںوکاوراےکن
دتقمی رضحات وک رضحت اامم اصبح ےک کلسم ےک اطمقب عمج نیب االصلنیت یک اجنگشئ ےہ ای ںیہن؟ ایک دعتد امجتع ابذن االامم عمج نیب

االصلنیتےئلیکامعنےہایںیہن؟ایکملعمایاےکسانبئوک ای رقمردشہرگوپےکاامموک اسزامہنںیمرثکتازداحمیکوہجےسانبئہفیلخ اکمکحدای
اجاتکسےہایںیہن؟ ابافلظدرگی،ایکااممجحےکوہےتوہےئاےکسدعتمدانبئوہےتکسںیہوجفلتخمومیخںںیماامتماکاکمااجنمدے؟
اہقفء ےکذرکرکدہوصنصےکاظرہےسوتایکسیفنولعمموہیتےہ،اتمہدنبہےکزندکیااممدمحماوردرگیاہقفءےکالکمےسابزجلماورابرصتلحیہن
اسہلئسمیکیفنوہیتےہاورہناابثت،اےئلسہکاُسزامہنںیماینتڑیھباکوصترںیہناھتہکااممجحوکدورسےاہمئرقمررکےنیکاحتجشیپٓاےئ،
اورالعہماصجص،ااممدقوریوریغہ ےنوجہعمجےکاسھتہیبشتدیےہااکسیضتقمہیےہہکٓاجلکےسیجدعتمدہعمجاقمئوہیتکسںیہ ،ایسرطحعمج
نیباالصلنیتیکدعتمدامجںیتعیھبابذناالامماقمئوہیتکسںیہ،واہللاملع۔اہں،ارگااممجحیکااجزتہنوہبتوتاامماوبہفینحاککلسماظرہےہ،
اسیجہکااکلیفیکابعرت وان مل يكن فهيم ذو سلطان صلوا لك واحدة لوقهتا يف قول أيب حنيفةےسرصاۃحولعمموہاتےہ۔
اثاثل :اامماحطوی رۃمح اہلل ہیلعےنرضحات اصنیبحےککلسم یک ی ی
اتیذںیم رضحت انبرمعاور رضحت اعہشئےکٓااثرےک اسھت اسھتاکییلقع
دلیلشیپرفامیئےہ،اورایکساینبدیھبہعمجےکاسھتہیبشتےہ۔رفامےتںیہ:

قال الطحاوي يف أحاكم القرأآن ( :)١٣٨/٢ملا اختلفوا يف ذكل كام ذكران أن يكون ذكل كصالة امجلعة اليت جعلت ماكن الظهر يف
سائر الايم ،وجعل القوام هبا والة المور مل جيعل لحد سوامه أنه يصلهيا دوهنم ،واحمتل أن يكون عىل غري ذكل ،فوجدان الصالتني
اللتني ذكران بعرفة لالمام بال اختالف علمناه بني أهل العمل ،أن يصلهيام اذا اكن بعرفة حاجا وان مل يكن معه جامعة ،ووجدان صالة
امجلعة ليس للناس أن يصلوها دون والة المور ،وليس لوالة المور أن يصلوها دون الناس .أال ترى أن اماما لو أراد أن يصيل امجلعة
وحده أن ذكل ال جيوز هل .فلام اكن والة المور حيتاجون اىل امجلاعة يف امجلعة كام حتتاج امجلاعة فهيا ،واكن والة المور ال حيتاجون اىل
امجلاعة يف صاليت الظهر والعرص بعرفة ،اكن كذكل امجلاعة غري حمتاجة يف ذكل اىل والة المور .فهذا هو القياس عندان يف ذكل عىل ما
قاهل أبو يوسف ومحمد بن احلسن فيه ،مع ما تقدهمام مما قد رويناه فيه عن عبد هللا بن معر وعن عائشة يف هذا الباب ،انهتى .
وقال محمد يف الصل ( :)٤١٢/٢وان نفر الناس عن االمام فصىل وحده الصالتني أجزاه ،انهتى  .وهذا عام ،لكن قيل :ان هذا بعد
الرشوع يف الصالة ،وراجع البحر العميق (ص .)١٤٨٧
اسرقتریاکاحلصہیےہہک ہعمجیکتحصےئلیکامجتعرشطےہ،بجہکرعہفںیمعمجنیباالصلنیتیکتحصےئلیکامجتعرشطںیہنےہ،اےئلس
ہکۃفیلخانیملسملرضحتاامماوبہفینحےکزندکییھباالیکعمجنیباالصلنیترکاتکسےہ اسیجہکااللصیکابعرتاسرپدالےہ،بجہکہفیلخ
رہب وصرت ہعمج یک امنز اےلیک ںیہن ڑپھ اتکس ،ولعمم وہا ہک دوونں ںیم رفق ےہ ،اور عمج نیب االصلنیت ےئلیک ہفیلخ ای اےکس انبئ اک وہان رضوریںیہن
ےہ (اورہنیہامجتعاک) ۔ہیرقتریاصنیبحےککلسمےکاطمقبےہ،ورہناورپذرکوہاکچہکارگہعمجےکاسھتہیبشتوکامن یھبایلاجےئ،بت
یھبرضحتاامماصبحےککلسمںیمرےتہوہےئاذنااممےکاسھتاجنگشئوہیناچےئہ۔
رااعب :الم یلعاقری رۃمح اہلل ہیلع ےنابلب اانملکسیک رشحںیم العہم رطایسلباک الکملقنایک ےہ سج ےسہلئسم ذہاںیمعمجنیب االصلنیتاکوجاز
ولعمموہاتےہ،المیلعاقریاکالیمنیھبھچکاسرطفےہ،زینٓاپےکالکمںیماکیدورسیقشےسہعمجےکاسھتہیبشتاکذرکےہ۔

قال املال عيل القاري يف رشح لباب املناسك (ص  :)٢٨١مث من الرشائط اخملتلفة فهيا أن يكون أداء الصالتني مجيعا ابالمام أو انئبه
عند أيب حنيفة ،حىت لو صىل الظهر مع االمام مث العرص بغريه أو ابلعكس مل جيز العرص هل اال يف وقهتا .قال الطرابليس :وعن محمد فامي
اذا مات أمريمه وليس فهيم ذو سلطان فقدموا رجال أقام هبم امجلعة أجزأمه ذكل ،فههنا اذا قدموا رجال يصيل هبم جيزهيم أيضا .وتعقبه
املصنف يف الكبري بقوهل :وميكن أن يقال :ان هذا امجلع ليس اكمجلعة ،لهنا فريضة ،فلو مل يقدموا أحدا لفاهتم الفرض ،فثبت العذر،
خبالف هذا امجلع ،فانه ليس بفرض وال واجب ،فال يقاس عىل الفرض ،انهتى  .وفيه أن امجلعة لها بدل بعد الفوت ،وهذه الفضيةل
تفوت ال عن بدل ،فهذا قياس ابلوىل للجواز ،انهتى الكم القاري .ورواية محمد نقلها ابن سامعة عنه ،كذا يف البحر العميق (ص
.)١٤٨٥
ت
ہیٓارخیہتکناقلبوغرےہہکاسزامہنںیمعمجنیباالصلنیتیکتنسرپلمعرکانااممجحےکےھچیپارثکولوگںےئلیکمتعسرےہ۔

اہتبل اس ابعرتےکقلعتمدوابںیتاقلب ذرکےہ۔یلہپابتوتہیہکاامم دمحمیک االلص ےس صیخلت دشہابعرت وان مات االمام فان صىل هبم
خليفته أو ذو سلطان أجزأمه ،وان مل يكن فهيم ذو سلطان صلوا لك واحدة لوقهتا يف قول أيب حنيفة ںیم اےکسالخفرصماحرمویےہ۔
دورسیابتہیےہہک اسابعرتاک قلعتاسوصخمصوصرت ےکاسھتےہسجںیمااممجح اکااقتنلوہاجےئاورااکسوکیئانبئہنوہ ،بجہک
وصرتوسمٔوہلاکقلعتاسوصرتےسےہسجںیم ااممجحایااکسانبئوموجدوہ۔رہبفیک،اسابعرتےساینتابتوترضوراذخیکاجیتکسےہ
ہکالعہمرطایسلباورالمیلعاقریےکزندکیااممجحایاےکسانبئاک ووجدایااجزتعمجنیباالصلنیتےئلیکرضوریںیہنےہ،رگماےکنالکمںیمیھب
دعتمدامجوتعںاکذترکہںیہنےہ،ہکلبہلئسماکقلعتدجسمرمنہںیمالصامجتعےکاسھتےہ۔
اخاسم :رصعاحرضےکامہرےضعبااکربےناصنیبحےکوقلرپلمعیکاجنگشئدیےہ۔یتفمریبشادمحاقیمس دمہلظرحتریرفامےتںیہ’’:داللئاور
ڑیھباوراگنہہماوردعتادیکرثکتیکوہجےساصنیبحےکوقلےکاطمقباجزئوہاناچےئہ‘‘(اوناراانملکسص)۴۲۲۔
زین رحتری رفامےت ںیہ ’’ :اتمٔرخنی اہقفءےن رضحتاامماوب ہفینحےک وقلوک راحج رقار دایےہ،اسےئل یہی وکششرکین اچےئہہک ااممجحےک اسھت
یہ دوونں امنزںی ڑپےنھاک اامتہمایک اجےئ۔ رگم ٓالکج ےک زامہنںیم دیمانرعافتںیم سیت اچسیل الھک املسمونںاک زربدتس وجہم وہاجاتےہ
اور امتمولوگںاک اکی اسھت اریماجحلےک ےھچیپامجتعںیم اشلموہاجان یسکرطحنکمم ںیہن  ،اےئلسوبجمرییکانبء رپ رضحات اصنیبح ےک وقلرپ
لمعرکےتوہےئالہہمیخےئلیکیھبعمجنیباالصلنیتیکاجنگشئوہیناچےئہ،اوروجولگاریماجحلےکاسھتامجتعںیمرشتکہنرکںیکسوہاےنپ
اےنپومیخںاورایقماگوہںںیمعمجنیباالصلنیترکےکووقفاورداعءںیموغشملوہےتکسںیہ،ذہمداراملعءرکامےساسہلئسمرپوغررکےنیک
ذگارشےہ‘‘(ہحفص)۴۲۷۔
اےکس احہیش ںیم رضحت یتفم دیعس اپوپنلری دم مہلظ رحتری رفامےت ںیہ’’ :ریما اانپ رجتہب ہی ےہ ہک اکی رمہبت مہ ےن ہمیخ ںیم رہظ یک امنز ابامجتع
ڑپیھ،رھپووقفرشوعایک،بجرصعاکوتقوہاوتووقفمتخرکےکرصعابامجتعادایک،رھپووقفرشوعایک،رگموجتیفیکرصعےسےلہپاحلص

یھت وہ ولٹ رک ہن ٓایئ ،تہب روےن یک وصرت یھب انبیئ رگم اس اک ھچک یھب ہصح ولٹ رک ہن ٓاای۔سپ ریمے ایخل ںیم اصنیبح ےک کلسم رپ لمع
رکےنںیموکیئاضمہقئںیہن‘‘(ہحفص)۴۲۷۔
رامق اوطسلر اک ذایت رجتہب ہی ےہ ہکتہب ےس ولگ امنز رہظ ڑپھ رک وس اجےت ںیہ ،اور رھپ امنز رصع اتریخ ےس لثم اثین ےک دعب ڑپےتھ ںیہ ،اوررھپ
رصتخم وتقےئلیک ووقفرکےتںیہ،ہکلب امنزرصعےک دعباسباواقتوظعورقتری وہیت ےہ اوررھپاہنتیرصتخم وتقےئلیکووقفوہاتےہ ،اظرہےہ
ہکہیالخفوصقمداورالخفتنسےہ۔
وادل رتحمم رضحت یتفم ریبش ادمح اصبح دم مہلظ اراشد رفامےت ںیہ’’ :رضحت اامم اوب ۃفینح رۃمح اہلل ہیلع ےن عمج نیب االصلنیت ےک وجاز ےئلیک وج
ت
ع
س
ابامجتعامنزاورۃفیلخانیملسملایاےکسانبئیکدیقاگلیئےہ،ہیاُسزامہنیکابتےہہک امتماجحجےئلیکابامجتعامنزڑپانھکیبوتقواکمنمت ر
ت
ع
س
ںیہناھت۔اسزامہنںیمبسیکرشتکہکلبارثکولوگںیکرشتکمت رےہ،ذہلاارگۃفیلخانیملسملیکرطفےسرقمردشہملعمایملعمیکرطف
ےس رقمر دشہ رگوپ ےک اامم ےک ےھچیپ رہظ ورصع جمعا ادا یک اجےئ وت ایکس اجنگشئ وہین اچےئہ ،تنس ےس یہیاثتب ےہ اور یہی وتمارث ےہ ،اور
اجحج ےئلیکتنس رپلمع رکےنیک وکیئہن وکیئلیبسوہین اچےئہ ،زین اکییہہمیخںیماسباواقترفتمقکلسمےکولگ وہےتںیہ ،ذہلا اامتجتیع
یھبایسیکاقتمیضےہ۔‘‘
۱۴۳۳ھ ںیمدنبہےنبججح ایکوتامہرےہمیخںیمرباطہینےسفلتخمکلسمےکولگعمجےھت،ھچکولوگںےنرہظورصعجمعاادایک،ھچکولوگں
ےنرہظورصعاےنپاےنپوتقںیمادایک،سجیکوہجےساکیمسقاکااشتنریھبوہا ،ھچکعمجرکےنواولںےناہکہکہیالخفتنسےہ،اورھچکعمج
ہنرکےنواولںےناہکہکامنزرصعوکلبقازوتقےسیکڑپھےتکسںیہ۔ااسیوسحمسوہاہکرضحتاامماوبہفینحرۃمحاہللہیلعےکاہںتہبےساسملئ
ںیموجاامتجتیعاکولہپشیپرظنوہاتےہ اسیجہکاسہلئسمںیمیھب(اسیجہکالعہمرسیسخوریغہےکالکمےسولعمموہا)،اسااشتنرےساوراکی
یہہمیخںیمرصعیکدوامجتعےسااکسربسکعرتمحشوہراہاھت۔
الخہصہی ےہ ہکاسزامہنںیمازداحماوراامتجتیعےکشیپرظنومیخںںیمابامجتععمجنیباالصلنیتیکاجنگشئوہیناچےئہ،اسےسرخوجنع
اذملبہالزم ںیہن ٓااگیئ امل دقتم ،رضحات الہ ملع اس سلسہ ںیم وغر ورکف رفامےئ۔رضحت ومالان یتفم دمحماملسن وصنمروپریاصبحےکزندکی
ہمیخںیمعمجہنرکاناوحطےہ،اتمہرفامےتںیہ’’:ارگوکیئصخشہمیخںیمعمجنیباالصلنیترکےنےگل،وتاسےسرعتضرکےنیکرضورتںیہن،
ویکہکنہیاکیااہتجدیہلئسمےہ‘‘(اتکباونلازل،ج۷ص،)۵۴۳اسھتیہاسھتارگوکیئصخشہمیخںیمعمجہنرکاناچےہاسےسیھبرعتضہن

ایکاجےئ،اےئلسہکامہرےارثکایتفمنرکامےکاتفویاوربتکہقفیکابعراتاکاظرہایسےکاطمقبےہ۔ولعل هللا حيدث بعد ذكل أمرا.
حرره يوسف ش بري أمحد الربيطاين عفا هللا عنه
 ٢٣ربيع الول ١٤٤٠ه
وصوبه املفيت ش بري أمحد واملفيت محمد طاهر حفظهام هللا تعاىل

