
 ظہر کو آخری   اور عصر کو ابتدائی ٹائم میں پڑھنا 
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمدُِّٰلل

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے    کیااالستفتاء: 
میں کہ جوب کی مجبوری کی وجہ کیا میں ایسا کرسکتا ہوں کہ ظہر کو آخری 
وقت میں پڑھوں اور جب عصر شروع ہوجائے تو اس کو ابتدائی وقت میں پڑھ 

 لوں ۔ ایسا کرنا کیسا؟ 
 سائلہ:ایک بہن  )انگلینڈ(

    ﷽ 

َواباَْلَجَواُب بلعَونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْورَ   َوالصَّ

کسی عذر کی وجہ سے ایساکرناکہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر 
صوری کہا جاتا ہے کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھنا جائز ہے اس کو جمعِ 

اوربالعذر ایسا نہ کیا جائے کہ نمازوں کو ان کے مستحب اوقات میں ہی پڑھا 
  جائے ۔

نی و سکینۃ قلبی امام ابوحنیفہ رحمۃ ہللا اور اس پر دلیل سیدی و امامی ،قرۃ عی
 علیہ کا قول ہے کہ آپ  نے فرمایا:

"من اراد ان یجمع بین الصَلتین بمطر اوسفر اوغیرہ، فلیؤخر االولی منھما حتی 

تکون فی ٰاخر وقتھا، ویعجل الثانیۃ حتی یصلیھا فی اول وقتھا فیجمع بینھما، فتکون 

 "کل واحدۃ منھما فی وقتھا 

نمازوں کو جمع کرنا چاہے تو  ۲بارش،سفر یا کسی اور وجہ سے دو  جو شخص
اس کو چاہئے کہ پہلی کو آخر وقت تک مؤخر کردے اور دوسری میں جلدی 
کرکے اول وقت میں اداکرے، اس طرح دونوں کو جمع کرلے، تاہم ہوگی ہر نماز 

 اپنے وقت میں ۔
ہ دارالمعارف النعمانیہ الہور     )کتاب الحجۃ        باب الجمع بین الصالتین    مطبوع 

۱ /۱۵۹ ) 

اس قول کو تحریر کرنے کے بعد سیدی اعلی حضرت امام اہلسنت امام احمدرضا 
خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں  فرماتے ہیں :اس کالم برکت نظام 

ہللا تعاٰلی عنہ وعنہم سے ظاہر ہواکہ جواز جمع صوری صرف امام کرام رضی 
 مرض وسفر پر متصور نہیں بضرورت شدت بارش بھی اجازت ہے۔

اور ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں :تاخیر ظہر کہ عصر سے مل جائے بلکہ یہ   
 بدرجہ اوٰلی)درست ہے( کہ ظہر میں تو کوئی وقت کراہت نہیں۔

 (161ص 5)فتاوی رضویہ ج
َوَجلَّ  للاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَموَ  ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

کتبہ            ابو الحسن   محمد قاسم    ضیاء          
 قادری
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Praying at the end and start times 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

QUESTION: 

What do the noble scholars of the mighty Sharī’ah say concerning this matter that 

due to work constraints can I pray Zhuhr at it’s end time and then when Asr starts I 

pray it at its start time? 

QUESTIONER: Sister from UK 

ANSWER: 

    ﷽ 

 اَْلَجَواُب بلعَونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب

 

To pray Zhuhr at its end time and Asr at its start time due to an excuse is permissible. 

This is called combining in outward form only (jam’ sūrī) and without an excuse this 

should not be done, rather prayers should be delivered in their mustahabb timings. 

The evidence for this is the statement of Sayyidī, my Imām, the coolness of my eyes 

and the tranquillity of my heart al-Imām Abū Hanīfah (may Allāh shower him with 

mercy): 

“Whoever intended to join between two prayers due to rain or travel or other reasons 

he should delay the first to its end time and bring the second forward by delivering in 

its start time and thus join between them so that each of them is in its own timing.” 

[Kitāb al-Hujjah Volume 2 pg 159] 

After mentioning this opinion Sayyidī A’la Hazrat al-Imām Ahmad Ridā Khān (may Allāh 

cover him with mercy) states in al-Fatāwā al-Ridwiyyah: 

“This blessed statement of the noble Imām (may Allah be pleased with him) makes it 

apparent that the permission for combining in outward form only (jam’ sūrī) is not 

only considered in relation to illness and travel but its permission is there also when 

there is intense rain.” 

At another place he mentions: 

“Delaying Zhuhr so that it encroaches upon the time of Asr, rather this is more correct 

because there is no disliked time in Zhuhr.” 

[al-Fatāwā al-Ridwiyyah Vol 5 pg 161] 

َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری 
 

Translated by Ustādh Ibrār Shafī’ 


