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 رسالة النصر في ذكر وقت صالة العصر

 جمعيا شيخ االسالم ومرجع الخاص
 والعام موالنا السيد أحمد بن

 زينى دحالن حفظو
 الممك الرحمن

 آمين
 وسبب جمعيا انو وقع التسميم في العصر االول

 في شير 66واالذان في العصر الثانى 
 ربيع الثانى ثم يرجع كما كان

 ولىفي جمادى اال 11
 1698سنة 

 طبع بالمطبعة الميمنية عمى نفقة أصحابيا
 (بمصر ) مصطفى البابى الحمبى وأخويو 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل وحده وصمى وسمم عمى من ال نبى بعده ما قولكم دام فضمكم في
 الحاكم الشرعى المولى من طرف موالنا السمطان االعظم لتنفيذ االحكام

 رعية في بمداهلل الحرام اذا أمر باداء صالة العصر في وقت العصر الثانىالش
 وىو مصير الظل مثميو ومنع من أدائيا في وقت العصر االول وىو مصير الظل
 مثمو بعد ظل االستواء والمراد انو منع من أدائيا جماعة في المسجد الحرام وحكم

 تو عمى قول االمامبذلك ىل يكون حكمو واجب االتباع وال يجوز مخالف
 اليمام الشافعى ويرتفع الخالف بحكم الحاكم الشرعى والحال ما ذكر أفتونا

 مأجورين
 الميم انى أسألك ىداية لمصواب

 اعمم رحمك اهلل ان أئمتنا الشافعية رحميم اهلل ذكروا شروطا لحكم الحاكم
 الشرعى الذى ال يجوز نقضو ويرتفع بو الخالف منيا أن يبنى عمى دعوى



 وجواب فمو كان بغير سبق دعوى لم يكن حكما بل ىو افتاء مجرد وىو ال يرفع
 الخالف ومنيا كما في شرح الروض لشيخ االسالم زكريا االنصارى رحمو اهلل
 ان ال تظير االخبار واالحاديث عن النبى صمى اهلل عميو وسمم في خالف
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 عصر عند مصيرالظل مثموحكمو بحيث يبعد فييا التاويل ومسألة صالة ال

 قد كثرت فييا االحاديث الصحيحة واعتمدىا االئمة وتواتر العمل بيا في
 االعصار واالمصار وقد ذكر أئمتنا كثيرا من تمك االحاديث التى استدل
 بيا القائمون بان وقت العصر عند مصير الظل مثمو ولنذكر بعضا مما

 ى رواه البخارى ومسممذكروه فمن ذلك حديث عائشة رضى هلل عنيا الذ
 وبقية أصحاب السنن وىو ان النبى صمى اهلل عميو وسمم كان يصمى العصر

 والشمس في حجرتيا لم يظير الفئ من حجرتيا وىو مروى بروايات ال حاجة إلى
 االطالة بذكرىا قال النووى في شرح مسمم ومعناىا كميا التبكير بالعصر

 ثمو وكانت الحجرة ضيقة العرصةفي أول وقتياوىو حين يصير ظل كل شئ م
 قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارىا أقل من مساحة العرصة بشئ
 يسير فاذا صار ظل الجدار مثمو دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد

 في أواخر العرصة لم يقع الفئ في الجدار الشرقى وكل الروايات محمولة عمى
 ث عائشة رضى اهلل عنو يشعرما ذكرناه قال الزرقانى في شرح الموطا وحدي

 بمواظبة النبى صمى اهلل عميو وسمم عمى صالة العصر في أول الوقت وروى
 مسمم في صحيحو من رواية سميمان بن بريدة عن أبيو أن النبى صمى اهلل
 عميو وسمم كان يصمى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية وروى مسمم

 ل اهلل صمى اهلل عميو وسممايضا عن أنس بن مالك رضى اهلل عنو ان رسو 
 كان يصمى العصر والشمس مرتفعة حية فيذىب الذاىب إلى العوالى فيأتى
 العوالى والشمس مرتفعة ورواه أيضا كثير من أصحاب السنن قال الزرقانى
 والعوالى مختمفة المسافة فاقر بيا إلى المدينة ما كان عمى ميمين أو ثالثة

 ل ومثل حديث أنس ىذا مروى عندومنيا ما يكون عمى ثمانية أميا
 الطبرانى من حديث جابر وعندالدار قطنى من حديث محمد بن جارية وعند
 أبى يعمى من حديث البراء بن عازب وروى مسمم عن أنس رضى اهلل عنو



 قال صمى لنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لعصر فمما انصرف أتاه رجل
 ريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرىامن بنى سممة فقال يا رسول اهلل انا ن

 قال نعم فانطمق وانطمقنا معو فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ
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 منيا ثم أكمنا قبل أن تغيب الشمس وفى رواية لمسمم أيضا عن رافع بن خديج
 نحررضى اهلل عنو قال كنا نصمى العصر مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم ن
 الجزور فتقسم عشر قسم ثم نطبخ فناكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس
 وروى االمام مالك في الموطا والبخارى في صحيحو حديث انكار أبى مسعود
 االنصارى عمى المغيرة بن شعبة في تأخيره صالة العصر لما كان أميرا عمى

 الصالةالكوفة ورواه ابن خزيمة والطبرانى وفيو فنيصرف الرجل من 
 فياتى ذا الحميفة قبل غروب الشمس وروى االمام مالك في الموطا أن عمر

 ابن الخطاب رضى اهلل عنو كتب إلى عمالو أن يصموا العصر والشمس مرتفعة
 بيضاء نقية قدر ما يسيرا الراكب فرسخين أو ثالثة قبل غروب الشمس قال

 بصالة العصر أولالنووى في شرح مسمم والمراد بيذه االحاديث المبادرة 
 وفتيا النو ال يمكن أن يذىب بعد صالة العصر ميمين أو ثالثة والشمس لم تتغير
 اال اذا صمى العصر حين كان ظل الشئ مثمو ثم قال وفى ىذه االحاديث دليل

 لمذىب جميور العمماء ان وقت العصر يدخل اذا صار ظل كل شئ مثمو
 الة العصر ىو الذى اختاره أىلوقال االمام الترمذى في جامعو ان تعجيل ص

 العمم من أصحاب النبى صمى اهلل عميو وسمم منيم عمر بن الخطاب وعبداهلل بن
 مسعود وعائشة وأنس رضى اهلل عنيم وغير واحد من التابعين اذا عممت ذلك

 تعمم أن الحكم بالمنع من صالة العصر وقت مصير الظل مثمو جماعة أو فرادى
 غيره مخالف ليذه االحاديث فال يرتفع بو الخالف بلمن المسجد الحرام أو 

 ال ينفذ ال سيما وعمل الناس في االعصار واالمصار بدخول وقت العصر عند
 مصير الظل مثمو فاذا لم يكن ىو الراجح يكون عمل الناس في االعصار

 واالمصار جاريا عمى مرجوح مع توفر وجود العمماء في كل عصر وفى كل
 ل وأيضا ان قاضى الشرع الشريف انما أقامو موالنامصر وىذا ال يعق

 السمطان لتنفيذ االحكام الشرعية ال لمثل الحكم في ىذه القضية السيما



 وأىل االستانة العمية التى ىى محل الخالفة السنية يصمون في العصر االول
 كبقية أمصار االسالم فكيف يعقل ان موالنا السمطان ياذن لمقاضى في

 ل مكة مخالفين الىل االستانة العمية وبقية الممالك االسالميةانو يجعل أى
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 فان ذلك يؤدى إلى االفتراق وعدم االتحاد بخالف ما اذا كان أىل الممالك
 االسالمية عمى سنن وطريق واحد فان ذلك موجب لالتحاد واتفاق
 ولةالكممة وائتالف القموب والرفق بجميع المسممين وأيضا ما زالت الد

 العمية تراعى أىل المذاىب االربعة في تادية دياناتيم عمى مذاىبيم السيما
 في الحرمين الشريفين فكيف يميق أن يأمروا اآلن بالعمل بخالف

 مذاىبيم وأيضا يمزم من الزاميم بالعمل بالعصر الثانى حصول محذور
 كبير وىو ان بعض الممحدة قد يتكمم ويشيع ان أىل مكة أفسدوا عمى

 لمسممين دينيم حيث انيم أفسدوا صالة العصر لبقية أىل االسالم التى كانتا
 تصمى قبل دخول وقت العصر الثانى وأيضا القول بالعصر الثانى وان كان
 ظاىر الرواية عن االمام االعظم رضى اهلل عنو لكنو لو قول آخر موافق

 ابو آلخذينلالئمة الثالثة وىو القول بالعصر االول واختاره كثير من أصح
 عنو ورجحو كثيرون منيم كما في الدار المختار قال وعميو عمل الناس وبو يفتى

 والذى حمل الناس في االعصار واالمصار عمى العمل بالعصر االول أن
 أحاديثو كثيرة صحيحة وفى العمل بو رفق بالناس وفى العصر الثانى اختالف

 يقول يكره التأخير اليو ومنيمكثير بين العمماء في المذاىب فمن العمماء من 
 من يقول يحرم التأخير اليو ومنيم من يقول يخرج بو وقت العصر وقوليم

 ان ظاىر الرواية مرجح مقيد عندىم بما اذا لم يصحح مقابمو وقد صحح القول
 بالعصر االول كثيرون منيم وقالوا وبو يفتى ومقيد أيضا بما اذ لم يكن عمل

 ل الناس عمى خالف العصر الثانى وكذلك قوليمالناس عمى خالفو وىنا عم
 يقدم قولو عمى قول الصاحبين قيده أىل مذىبو بما اذا لم يكن عمل الناس

ال فيقدم قوليما عمى قولو كما قالوه في وقت العشاء ان قول االمام  عمى قوليما وا 
 يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق االبيض ولو أدلة قوية في ذلك وقال

 دخل وقت العشاء بمغيب الشفق االحمر فقدموا قوليما عمىالصاحبان ي



 قولو وقالوا ان عمل الناس عمى قوليما وقالوا بمثل ذلك في المزارعة فإنو ال يقول
 بيا وقال بيا الصاحبان فقدموا قوليما عمى قولو وعمموا ذلك بان عمل الناس

 المة ابن نجيمعميو وقال كثير منيم بمثل ذلك في صالة العصر واما ترجيح الع
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 لمقول بالعصر الثانى فإنو مخالف لعمل الناس وكالمو متناقض حيث اعترف
 بانو يقدم قوليما اذا كان عمل الناس عميو فكيف يرجح قول االمام وعمل
 الناس عمى خالفو وفى شرح العالمة العينى وىو من أكابر عمماء الحنفية

 ى حيث قال في شرح مسمم وقال أبوعمى صحيح البخارى اعتراض عمى النوو 
 حنيفة ال يدخل أى وقت العصر حتى يصير ظل كل شئ مثميو فتعقبو العالمة
 العينى في شرحو المذكور بان الحنفية لم يقولوا بذلك وانما ىو رواية أسد بن
 عمرو وحده عن أبى حنيفة وروى الحسن عنو أن أول وقت العصر اذا صار

 ى يوسف ومحمد وزفر واختاره الطحاوىظل كل شئ مثمو وىو قول أب
 فيذا الكالم من االمام العينى أقل ما يدل عميو انو يرجح القول بان وقت

 العصر اذا صار ظل كل شئ مثمو وقد وقفت عمى سؤال وجواب لموالنا العالم
 الفاضل الشيخ محمد امين البالى الحنفى مفتى المدينة المنورة اآلن عمى

 السالم أفتى فيو بترجيح العمل بالعصر االولساكنيا أفضل الصالة و 
 ونصيما ما قولكم ساداتنا عمماء الحنفية ىل المعتمد المفتى بو في مذىب سيدنا
 االمام االعظم ىو رواية العصر االول التى نحاىا أصحابو االربعة وعمييا عمل

 جميع مراكز أىل االسالم وىى االرفق بالعباد أو رواية العصر الثانى
 بمرتبة واحدة في االعتماد والصحة في الفتوى والعمل المسألة واقعة اوىما

 حال أفتونا مأجورين
 (الجواب ) 
 (باسم ممد الكون أستمد التوفيق والعون ) 

 حيث الحال كذلك فرواية العصر الثانى قول االمام وىو الصحيح والمختار
 االماموظاىر الرواية ورواية العصر االول قول الصاحبين ورواية عن 

 وىو قول زفر واالئمة الثالثة وبو يفتى وىو االظير وبو ناخذ وعميو العمل
 واستيظر صاحب رد المختار أن الكممتين االخيرتين مساويتان لمفظ



 الفتوى وأنت خبير بان لفظ الفتوى مرجح عمى غيره من ألفاظ التصحيح كما
 كان قوليمافي رسم المفتى والمسألة مبسوطة في معتمدات المذىب وحيث 
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 مصرحا بان بو يفتى وبو ناخذ وعميو عمل الناس يكون ىو المفتى بو في المذىب

 واهلل سبحانو وتعالى أعمم نمقو الفقير محمد أمين البالى الحنفى
 مفتى المدينة المنورة حاال

 عفا اهلل تعالى
 عنو

 ا يتعمق بيذهوىا أنا أنقل إليك ما اطمعت عميو في كتب ساداتنا الحنفية مم
 المسألة وان كان ذلك فضوال منى حممنى عميو الرغبة في زوال االشتباه ثم

 يعرض ذلك عمى موالنا شيخ االسالم وعمى بقية عمماء أىل المشرق والمغرب
 من السادة الحنفية وغيرىم ليميزوا الخطا من الصواب ويحصل بذلك ان شاء

 د وتتفق كممتيم وتأتمفاهلل تعالى اتحاد أىل االسالم عمى طريق واح
 قموبيم وال ينسب خط في العمل لمسابقين منيم والالحقين قال في تنوير

 االبصار وشرحو الدر المختار ووقت الظير من زوالو أى ميل ذكاء عن كبد
 السماء إلى بموغ الظل مثمو وعنو مثمو وىو قوليما وزفر واالئمة الثالثة

 االذكار وىو المأخوذ بو وفي البرىان قال االمام الطحاوى وبو ناخذ وفى غرر
 وىو االظير لبيان جبريل وىو نص في الباب وفى الفيض وعميو عمل الناس

 اليوم وبو يفتى اه لكن قال محشيو العالمة ابن عابدين رحمو اهلل عند
 قولو وىو نص ما نصو فيو ان االدلة تكافأت ولم يظير ضعف دليل االمام بل

 مم من مراجعة المطوالت وشرح المنية وقد قال فيأدلتو قوية أيضا كما يع
 البحر ال يعدل عن قول االمام إلى قوليما أو قول أحدىما إال لضرورة من

 ضعف دليل أو تعامل بخالفو كالمزارعة وان صرح المشايخ بان الفتوى عمى
 قوليما كما ىنا اه وأقر العالمة المذكور كالم صاحب البحر ىنا كما ترى

 تاب القضاء من الحاشية المذكورة بما نصو وفى فتاوى ابنوناقشو في ك
 الشمبى ال يعدل عن قول االمام إال اذا صرح أحد من المشايخ بان الفتوى

 عمى قول غيره وبيذا سقط ما بحثو في البحر من ان عمينا االفتاء بقول االمام



 ن المفتىوان أفتى المشايخ بخالفو وقد اعترضو محشيو الخير الرمل بما معناه ا
 حقيقة ىوالمجتيد وأما غيره فناقل لقول المجتيد فكيف يجب عمينا االفتاء
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 بقول االمام وان أفتى المشايخ بخالفو ونحن انما نحكى فتواىم ال غير اه أقول
 وحيث كان بحث صاحب البحر ساقطا فال ينبغى التشبث بو عند الفتوى بل

 ل من القولين فما صرح المشايخ بان الفتوىينبغى النظر في ألفاظ الترجيح لك
 عميو ال يعدل عنو إلى غيره وقد صرح صاحب الفيض بقولو وعميو عمل الناس

 اليوم وبو يفتى وصرح الطحاوى بقولو وبو ناخذ وصاحب غرر االذكار
 بقولو وىو المأخوذ بو وصاحب البرىان بقولو وىو االظير قال العالمة ابن

 قول صاحب الدر المختار وقال شيخنا الرممى في فتاويوعابدين طاب ثراه عند 
 وبعض االلفاظ آكد من بعض فمفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح

 واالصح واالشبو وغيرىا ولفظ وبو يفتى آكد من الفتوى عميو ما نصو
 قولو فمفظ الفتوى أى المفظ الذى فيو حروف الفتوى االصمية باى صيغة

 إلى آخره الن مقابل الصحيح واالصح ونحوهعبر بيا آكد من لفظ الصحيح 
 قد يكون ىو المفتى بو لكونو ىو االحوط أو االرفق بالناس أو الموافق

 لتعامميم وغير ذلك مما يراه المرجحون في المذىب داعيا إلى االفتاء بو فاذا
 صرحوا بمفظ الفتوى في قول عمم انو المأخوذ بو ويظير لى ان لفظ وبو نأخذ

 مساو لمفظ الفتوى وكذا باالولى لفظ وعميو عمل االمة النو وعميو العمل
 يفيد االجماع قولو وغيرىا كاالحوط واالظير وفى الضياء المعنوى في
 مستحبات الصالة لفظة الفتوى آكد وأبمغ من لفظ المختار اه كالمو اذا

 عممت ىذا ظير لك ان ألفاظ الترجيح لقول االمام عمى ما ذكر في حاشية ابن
 دين كميا دون االلفاظ التى تقدم ذكرىا وىذا نص عبارة الحاشيةعاب

 المذكورة التى كتبيا عمى قول االمام قولو إلى بموغ الظل مثميو ىذا ظاىر
 الرواية عن االمام نياية وىو الصحيح بدائع ومحيط وينابيع وىو المختار غياثية

 تصحيح قاسمواختاره االمام المحبوبى وعول عميو النسفى وصدر الشريعة 
 واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فقول الطحاوى وبقوليما

 ناخذ ال يدل عمى أنو المذىب وما في الفيض من أنو يفتى بقوليما في العصر



 والعشاء مسمم في العشاء فقط عمى ما فيو وتمامو في البحر اه وال تنسى ما تقدم
 عبر بيا آكد من الصحيحمن ان المفظ الذى فيو حروف الفتوى باى صيغة 
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 ولفظة المختار وغيرىا وان لفظ وبو ناخذ مساو لمفظ الفتوى وأما قولو وىذا

 ظاىر الرواية المقتضى عدم العدول عنو إلى غيره فيو مقيد بما اذا لم يصحح
 مقابمو كما في رد المختار كيف وقد صرح العمماء بانو الذى يفتى بو ىذا وقد

 المختار في وقف البحر متى كان في المسألة قوالن مصححان جاز االفتاءقال في الدر 
 والقضاء باحدىما قال محشيو ابن عابدين رحمو اهلل قولو وفى وقف البحر ىذا
 محمول عمى ما اذا لم يكن لفظ التصحيح في أحدىما آكد من اآلخر كما أفاده

 ا كمو انالحمبى أى فال يخير بل يتبع اآلكد اه أقول فتحصل من ىذ
 لفظ التصحيح لقوليما آكد منيا لقول االمام فميكن قوليما المتبع في االفتاء

 السيما والتعامل عميو في أكثر بالد المسممين كما ىو عميو في انتياء وقت المغرب
 بغروب الشفق وىو الحمرة دون البياض الذى ىو قول االمام قال في رد المختار

 وىو مذىب الصديق ومعاذ بن جبل قال في االختيار الشفق البياض
 وعائشة رضى اهلل عنيم أجمعين ورواه عبدالرزاق عن أبى ىريرة وعن عمر

 ابن عبدالعزيز ولم يرو البييقى الشفق االحمر االعن ابن عمر رضى اهلل عنيما
 وتمامو فيو واذا تعارض االخبار واآلثار فال يخرج وقت المغرب بالشك كما

 العالمة قاسم فثبت ان قول االمام ىو االصح ومشى في اليداية وغيرىا قال
 عميو في البحر مؤيدا لو بما قدمناه عنو من أنو ال يعدل عن قول االمام اال

 لضرورة من ضعف دليل أوتعامل بخالفو كالمزارعة لكن تعامل الناس
 اليوم في عامة البالد عمى قوليما وقد أيده في النير تبعا لمنقاية والوقاية والدرر

 واالصالح ودرر البحار واالمداد والمواىب وشرحو البرىان وغيرىم
 مصرحين بان عميو الفتوى وفى السراج قوليما أوسع وقولو أحوط اه

 اقول فكما عدل عن قول االمام رحمو اهلل في الفتوى في العشاء مع انو أحوط
 إلى قوليما لتعامل الناس عميو فكذا ما نحن بصدده وىو العصر ويؤيده

 ا تقدم نقمو عن الدر المختار وما نقل عن العالمة نوح من قولو ال يؤخذ بكلم
 ما قال في الفيض وبو يفتى لعمو محمول عمى ماذا لم ينقل عن غيره ما يؤيده لما



 عممت من موافقة غيره لو في التصريح بالفتوى عمى قوليما في وقت العشاء
 م ذكره عمى ان ما قالووبما ىو مساولمفظ الفتوى في وقت العصر كما تقد
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 العالمة المذكور يحتمل أنو مبنى عمى ما بحثو في البحر وقد عممت سقوطو

 ومتى كان كالم العالمة نوح محتمال لما ذكرناه سقط االستدالل بو ثم
 ال يخفى ان العالمة زين بن نجيم صاحب البحر معترف في بحره بان المشايخ

 ليما في وقت العصر حيث قال ال يعدل عن قولصرحوا بان الفتوى عمى قو 
 االمام إلى قوليما وقول أحدىما اال لضرورة من ضعف دليل أو تعامل

 بخالفو كالمزارعة وان صرح المشايخ بان الفتوى عمى قوليما كما ىنا اه فما
 نقل عنو من قولو في رسالتو رفع الغشاء ما نصو وأما ما نقمو بعض حنفية زماننا

 توى عمى قوليما فعمى تقدير وجوده فيو في كتاب غير مشيور وغيرمن ان الف
 المشيور ال يجوز االفتاء بما فيو إلى آخر ما نقل عنو مناف لما اعترف بو ىو
 نفسو في بحره بقولو وان صرح المشايخ بان الفتوى عمى قوليما كما ىنا عمى ان

 لمختار يفيد انكالم العالمة عالءالدين الحصكفى في ديباجة كتابو الدر ا
 الفيض كتاب مشيور في المذىب حيث قال وما مر لى من الناظر فيو ان ينظر

 بعين الرضا واالستبصار وان يتالفى تالفو بقدر االمكان إلى ان قال لكن
 يا أخى بعد الوقوف عمى حقيقة الحال واالطالع عمى مما حرره المتأخرون

 من ىذا ان الفيض من الكتبكصاحب البحر والنير والفيض إلى آخره فتبين 
 المحررة المشيورة وان معتمد صاحب البحر في ىذه المسألة بحثو المتقدم ذكره

 وقد تقدم ما فيو وعممت سقوطو ثم اعمم أن الفروع التى عدل في االفتاء بيا عن
 قول االمام إلى قوليما وان كانت يسيرة كما نصوا عميو فاى مانع من دخول

 دم نقمو عن الدر المختار ال بل ىى كثيرة في حد ذاتيا يسيرةمسئمتنا فييا كما تق
 بالنسبة إلى غيرىا واالفتاء بقوليما افتاء بقولو قال في تنقيح الحامدية في

 بحث الحكم الممفق ما نصو فان أقوال أبى يوسف ومحمد وغيرىما مبنية عمى
 و الستنباطيمقواعد أبى حنيفة أوىى أقوال مروية عنو وانما نسبت الييم ال الي

 ليا من قواعده أو الختيارىم اياىا كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتى عمى
 الدر المختار إلى ان قال ثم رايت في فتاوى العالمة أمين الدين عبدالعال



 مانصو متى أخذ المفتى بقول أحد من أصحاب أبى حنيفة يعمم قطعا ان القول
 مع أصحاب أبى حنيفة الكبارالذى أخذبو ىو قول أبى حنيفة فانو روى عن ج
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 كابي يوسف ومحمد وزفر والحسن انيم قالوا ما قمنا في مسألة قوال إال ىو رواية
 عن أبى حنيفة رضى اهلل عنو واقسموا عميو أيمانا غالظا فان كان االمر كذلك

 والحالة ىذه لم يتحقق بحمداهلل تعالى في الفقو جواب وال مذىب إال لو كيفما
 ان وما نسب لغيره إال مجازا وىو كقول القائل قولى قولو ومذىبىك

 مذىبو اه
 وفى المواىب المطيفة شرح مسند االمام أبى حنيفة رضى اهلل عنو لمشيخ عابد
 السندى ما نصو وقد ألف الشيخ ابن نجيم صاحب البحر الرائق رسالة لتاييد

 ة متعددة وأجابمذىب االمام في ىذه المسألة واستدل عمى مطموبو بادل
 عنيا الشيخ أبوالحسن السندى في حاشية فتح القدير البن اليمام لكن لما

 رأيت رجوع االمام إلى قول الجميور ما وسعنى ذكرشئ من االدلة والجواب
 عنيا روما لالختصار مع أنو روى في المسألة المذكورة عن االمام روايات

 ا رواية المثل إلى ان قالمتعددة فمنيا رواية صيرورة الظل مثمين ومني
 وذكر في خزانة الروايات ناقال عن ممتقى البحار ان أبا حنيفة رحمو اهلل قد

 رجع في خروج وقت الظير ودخول وقت العصر إلى قوليما وممن نقل
 أيضا رجوع االمام إلى قول صاحبيو صاحب الفتاوى الشافى وصاحب كتاب

 بصار وذكره أيضا في زياداتاالنيس وصاحب الجوىر المنير شرح تنوير اال
 اليندوانى عمى مستدرك الشيبانى في باب ما يحل أكمو وما اليحل وقال قد
 صح رجوع أبى حنيفة عن قولو ال يحل أكل لحم الخيل وخروج وقت الظير
 ودخول وقت العصر وعن أشياء عددىا وممن نقل الرجوع أيضا صاحب

 رجوع االمام وانضم إلى الصراط القويم واذا كان ىذا القدر مقررا في
 ذلك قول أىل المذىب اذا كان االمام في جانب وصاحباه في جانب فالمفتى
 بالخيار ان شاء أفتى بقول الصاحبين كان الرجوع إلى قول الجميور واجبا
 وأما قول صاحب البحر النفتى وال نعمل اال بقول االمام االعظم وان أفتى

 تختمف الرواية في تمك المسألة عن االمام المفتون بخالفو فذلك محمو فيما لم



 ولم ينقل عنو الرجوع واالفتى اختمفت الروايات عنو وكانت احداىما مما
 يتمسك بو صاحباه ويرويانو عن االمام فمن أفتى بقوليما فانما أفتى بقول
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 ماالمام النيما انما يرويان من قول االمام ال برأى ليما مجرد عن قول االما

 فتنبو اه والحاصل أنو عمى تقدير عدم رجوع االمام االعظم رضى اهلل
 عنو عن القول بالعصر الثانى فالرواية االخرى عنو بالعصر االول ليا مرجحات

 كثيرة السيما وقد أخذ بيا أكثر أصحابو اآلخذين عنو بال واسطة كابى
 غيرىم يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد فيم أعرف الناس باقوالو من

 فترجيحيم يقدم عمى ترجيح غيرىم السيما وذلك ىو الذى اختاره جماىير
 عمماء المسممين وىو االرفق بالمؤمنين وعميو عمل أكثر أمصار االسالم عمى ممر

 الميالى وااليام ومن جممتيم أىل البمد االمين فان عمميم عميو فيما مضى من
 من الصالة في العصر االولالسنين فاذا خالفوا اآلن ذلك العمل ومنعوا 

 وألزموا الناس باالذان والصالة في العصر الثانى كان ذلك مناقضا لما كانوا
 عميو ولما عميو أكثر أىل االسالم فيوجب ذلك أن عمميم االول مع عمل
 أكثر أىل االسالم باطل أو جار عمى مرجوح مع وجود العمماء في كل

 عن فاضل وأيضا اذا خالف عملعصر ومصر وذلك ال يقول بو عاقل فضال 
 أىل البمد الحرام عمل أكثر أىل االمصار كان ذلك سببا لالفتراق وعدم
 االتحاد وال شك أن بقاءىم عمى ما كانوا عميو ىو الموجب التحاد الكممة

 وائتالف القموب بل انتقاليم لمعمل بالعصر الثانى موجب الفتراق أىل
 من البمدان النو اجتمع في البمد الحرامالبمد الحرام بقطع النظر عن غيرىا 

 أىل المذاىب االربعة وفى العصر الثانى اختالف كثير في المذاىب فمن
 العمماء من يقول يخرج الوقت بمصير الظل مثميو ومنيم من يقول يحرم التأخير
 إليو ومنيم من يقول يكره فاذا التزموا تاخير االذان والصالة في المسجد الحرام

 ر الثانى اقتضى ذلك ان كثيرا من الناس المقيمين في البمد الحرامإلى العص
 يصمون في العصر االول فرادى أو جماعات متفرقة بعد ان كانوا يصمون مع

 االمام االول في جمع عظيم فان منعوا من الصالة جماعة في العصر االول كان
 ية أدام اهللمنعا غير جائز ويكون سببا الضطراب كثير وأيضا ان الدولة العم



 ظميا عمى البرية أقامت ائمة من أىل المذاىب االربعة وجعمت ليم وظائف
 ومرتبات ومن المعموم بالضرورة ان ذلك اذن ليم في االذان والصالة عمى
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 مذىبيم كل منيم يكون عمى مذىبو ال عمى مذىب غيره كما كان عمميم جاريا

 مل عمى مقتضى مذاىبيم فيقبل اآلن فكيف يمنعون اآلن من الع
 االذان والصالة فاذا كانوا باقين عمى ما كانوا عميو قبل اآلن تزول ىذه

 المحذورات ويصمون في جمع عظيم مع االمام االول كما كانوا قبل اآلن
 ويكون عمميم موافقا لعمل أكثر أىل االسالم ويكون ذلك من أسباب

 ن ذلك ىو االصمح لالسالماالتفاق واالئتالف وعدم االفتراق وال شك أ
 والمسممين ولو لم يكن من المرجحات لمعمل بالعصر االول إال ىذا لكان كافيا
 من غير احتياج إلى مرجح آخر كيف وقد تقدم كثير من المرجحات فالواجب

 عمى من يتعاطى الفتوى النظر إلى كثيرة المرجحات مع مراعاة ما ىو االصمح
 عظم المرجحات وليحذر من الفتوى بما يوجبلالسالم والمسممين فانو من أ

 التفرق وعدم اتفاق الكممة مع وجود قول صحيح يوجب االتحاد واالتفاق
 فقد اتضح وظير الجواب عن سؤال السائل وأنو اليجوز منع من أراد االذان

 والصالة في العصر االول وال يجوز أيضا أن يجعل بدل االذان الصالة والسالم
 هلل عميو وسمم عمى المنائر الن الشارع جعل لالذان ألفاظاعمى النبى صمى ا

 مخصوصة ال يجوز ابداليا بغيرىا فمن أفتى بجواز ذلك فعميو بيان النص
ال فقد أخطأ في فتواه ىذا ما ظير في ىذه القضية والعمم أمانة  وا 

 في أعناق العمماء وليعرض ذلك عمى العمماء من أىل
 من الصواب الحرمين وغيرىم ليميزوا الخطا

 وفوق كل ذى عمم عميم واهلل سبحانو
 وتعالى أعمم وصمى اهلل عمى

 سيدنا محمد وعمى
 آلو وصحبو

 وسمم
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