انگلینڈ اور دیگر یورپی ممالک میں جمعہ کا حکم
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انگلینڈ  ،امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں جمعہ و عیدین پڑھنا جائز ہیں یا نہیں
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انگلینڈ یا دیگر یورپی ممالک دارالحرب ہیں یا دارالکفر یہ چند علماء کے درمیان
مختلف فیہ مسئلہ ہے ۔ لیکن انگلینڈ اور دیگر یورپی ممالک کی اسَلمی طور پر جوبھی
حثیت ہے کیا اس میں جمعہ ہوتا ہےیانہیں تو اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ
انگلینڈاور دیگر یورپی ممالک میں کئی وجوہات کی وجہ جمعہ و عیدین قائم کرنا
جائز ہے اگرچہ امام اعظم کے قول کے مطابق قیام جمعہ کے لیے اسَلمی شہر ہونا
ضروری ہے۔لیکن امام اعظم کے اس قول صوری کو درج ذیل تین بڑی وجوہات کی
وجہ سے چھوڑکر قول ضروری پر عمل کرتے ہوئے ان ممالک میں جمعہ قائم کیا
جائے گا اور وہ وجوہات درج ذیل ہیں  1تحفظ عقائد  2ازالہ فساد  3عموم بلوی
نماز جمعہ و عیدین پڑھنے کے لیے مسلمانوں کی کافی تعداد مساجد میں
تحفظ عقائد ِٰ
آتی ہے،جس کی وجہ سے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ دینی احکام ان کے اذہان میں تازہ
کیے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ دین پر قائم رہیں ۔اگر ایسا نہ ہو تو یہاں کیا حالت ہووہ ہر
حفظ دین و عقیدہ کا
ِٰ
ذی شعور پر واضح ہے اور آج یہ جمعہ کے اجتماعات ان کے
سبب بنے ہوئے ہیں ۔
ل صوری پر عمل کرتے ہوئے یہاں جمعہ کی بجائے
اور اگر آپ امام صاحب کے قو ِٰ
ظہر کی ادائیگی کا فتوی دیں تو ان کو دینی احکام سیکھانے کے لیے کیسے مساجد
میں الئیں گے یہاں مصروف زندگی کس پر واضح نہیں جو لوگ رشتہ داروں کے لیے
بھی سال کے بعد عیدین کے موقع پر ٹائم نکالتے ہیں وہ دینی احکام سیکھنے کے لیے
ہرہفتے کیسے آئیں جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ لوگ بالکل دین سے دور ہوجائیں
گے۔
اور اگر آپ قول امام پر عمل کرتے ہوئے یہاں جمعہ کو ناجائز قرار دیں تو کیا بدمذہب
فرقے بھی اپنی مساجد میں جمعہ کو روک دیں گے؟ نہیں بلکہ وہ تو اس بات کے قائل
ہیں کہ جمعہ کے لیے اسَلمی ملک ہوناضروری نہیں ہے لہذا وہ اپنی مساجد میں
جمعہ قائم کریں گے جب ایسا ہوگا تو بھولی بھالی سنی عوام صحیح العقیدہ یعنی اہل
سنت کی مساجد چھوڑ کر دوسروں کی مساجد میں جائیں گے،جس کے نتیجے میں ان
کی نمازیں تو ضائع ہوئیں مگر اس کے ساتھ ان کاعقیدہ برباد ہونےکایقین ہے،کیونکہ
عموماِ لوگ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اسی مسجد کے امام کے مقلد ہوتے ہیں

یعنی جو اس کا عقیدہ وہی عوام کا۔نتیجتاِ جن کو حنفی رکھنے کے لیے جمعہ کے
بطَلن کا قول کیا تھا خطرہ ہے کہ شاید وہ مستقبل میں مسلمان بھی نہ رہیں ۔
تحفط عقائد کی وجہ سے اگر قول امام ابویوسف پر عمل کرتے ہوئے قول امام اعظم
کو چھوڑ کر گاؤں میں جمعہ کا جواز ہوسکتا ہے تو پھر اسی وجہ سے قول امام مالک
پر عمل کرتے ہوئے غیراسَلمی ممالک میں جمعہ کا قیام کیوں نہیں ہوسکتا۔
جمعہ کو بند کرنا مساجد کو بندکرنے کے مترادف
یہاں ان ممالک میں مساجدکے چلنے کا سارا دارومدار جمعہ کے چندے پر ہے جوکہ
حقیقت ہے جس کی وجہ سے مساجد اپنی دینی خدمات دے رہی ہیں اگر جمعہ بند کردیا
جائے تو مساجد ہی بند ہوجائیں گی جس سے کی وجہ سے دین کا بڑا نقصان ہوگا ۔
ازالہ فساد
ان ممالک میں مسلمانوں کی کثیر آبادی ہو چکی ہے اور جمعہ نہ پڑھنے کی صورت
دفع مفاسد ضروری
میں کئی طرح مفاسد کے پیدا ہونے کا یقین ہے اور شرعی طور پر ِٰ
ہے ۔اور یہاں پر فساد کا مطلب ایسی ناگوار چیز جو دین ،جان،مال ،عقل ،نسب یا ان
میں سے کسی ایک کوضائع کر دے یہ فساد اگر کسی جگہ فی الحال پایا جائےیا اس
ظن غالب ہو،تو ایسے فساد کو دورکرنے کے لیے امام کے قو ِٰ
ل
کے پائے جانے کا ِٰ
صوری کو چھوڑنا جائز ہے
اب اگران ممالک میں عوام کو جمعہ و عیدین کی نمازوں سے بچنے کا حکم دیا جائےتو
لوگ اپنے دین سے دور ہوجائیں گے اور اگر خواص یعنی علماء ،مشائخ،واعظین
کو ہی بچنے کا کہیں اور یہ لوگ جمعہ کے لیے مساجد میں نہ آئڑیں تو عوام انہیں برا
بھَلکہہ کر ان کی غیبتوں میں پڑیں گے ۔ علماء کو بدنام کرنے ایک موقع مزید مل
جائے گا پہلے ہی لبرل طبقہ عوام کو علماء سے دور کرنے میں کامیاب ہوتا نظر آرہا
ہے جس کی وجہ دینی کام بے حد متاثر ہوگا کیونکہ جو کچھ بھی دینی کام پوری دنیا
میں ہورہاہے وہ انہیں کی وجہ سے ہورہا ہے ۔عوام کی علماء کے طبقہ سے دوری
زہرقاتل سے بڑھ کر نقصان دہ ہے۔
عموم بلوی
بلوی کا مطلب یہ
ِٰ
بلوی بھی پایا جاتا ہے ۔عموم
ِٰ
اور جمعہ و عیدین کے قیام میں عموم
محظور شرعی میں مبتَل ہوں اور دین ،جان ،عقل
ِٰ
ہے کہ عوام و خواص سبھی کسی
،نسب  ،مال یا ان میں سے کسی ایک کے تحفظ کے لیےاس سے بچنا مشقت و ضرر
کاباعث ہو اور ایسے ممالک میں بَل شبہ الکھوں کی تعداد میں مسلمان آبادہیں اور
وہاں بغیر کسی پابندی کے دیگر نمازوں کی طرح جمعہ و عیدین کی نمازیں بھی ادا
کرتے ہیں ،عوام و خواص ،سبھی اس جماعت میں شریک ہوتے ہیں ،اب اس دور میں
اگر ان ممالک میں جمعہ و عیدین کی نمازوں کو ناجائز و باطل کہا جائے ،تو اس کا
مطلب یہ ہوگا کہ الکھوں مسلمانوں کو فاسق ہیں کیونکہ جہاں جمعہ باطل ہوتا ہے
وہاں ظہر پڑھنا ضروری ہوتا ہے جو لوگ ظہر کی بجائے جمعہ ادا کرتے ہیں،وہ
تارک فرض ہیں اور جان بوجھ کر ایک بار بھی فرض کا ترک گنا ِٰہ کبیرہ ہے۔
ِٰ

مزید وضاحت کے لیے مجلس شرعی مبارکپور کا فیصلہ دیکھنا مفید ہوگا
ان وجوہات کی وجہ سے امام کے قول کوچھوڑنا ضروری ہے
ل صوری کو چھوڑنا ہی امام کی پیروی ہے
ان وجوہات کی وجہ سے امام کے قو ِٰ
جیساکہ امام اہلسنت امام احمدرضا خان فرماتے ہیں امام کے قول کی دو قسمیں
ہیں  ۱قول صوری  ۲قول ضروری
قول صوری وہ جو کسی نے صراحۃ کہا اور اس سے نقل ہوا  ،اور قول ضروری وہ
ہے جسے قائل نے صراحۃ اور خاص طو ر پر نہ کہا ہو مگر وہ کسی ایسے عموم کے
ضمن میں اس کا قائل ہو جس سے ضروری طو ر پر یہ حکم برآمد ہوتا ہے کہ اگر وہ
اس خصوص میں کَلم کرتا تو اس کا کَلم ایسا ہی ہوتا  ،کبھی حکم ضروری  ،حکم
صوری کے خَلف بھی ہوتا ہے  ،ایسی صورت میں حکم صوری کے خَلف حکم
ضروری راجح وحاکم ہوتا ہے یہاں تک کہ صوری کو لینا قائل کی مخالفت شمار ہوتا
ہے اور حکم صوری چھوڑ کر حکم ضروری کی طر ف رجوع کو قائل کی موافقت یا
اس کی پیروی کہا جاتا ہے۔
مثَل زید نیک اور صالح تھا تو عمر و نے اپنے خادموں کو صراحۃ عَلنیۃ زید کی
تعظیم کا حکم دیا اور بار بار ان کے سامنے اس حکم کی تکرار بھی کی  ،اور اس سے
ایک زمانہ پہلے ان خدام کو ہمیشہ کیلئے کسی فاسق کی تکریم سے ممانعت بھی کر
چکا تھا ۔ پھر کچھ دنوں بعد زید فا سق معلن ہوگیا  ،اب اگر عمر و کے خدام اس کے
مکرر ثابت شدہ صریح حکم پر عمل کرتے ہوئے زید کی تعظیم کریں توعمر و کے
نافرمان شمار ہوں گے اور اگر اس کی تعظیم ترک کر دیں تو اطا عت گزار ٹھہریں
گے۔
اسی طر ح اقوال ائمہ میں بھی ہوتا ہے کہ ان کے حکم صوری کے خَلف کوئی حکم
ضروری پالیا جاتا ہے اس کے درج ذیل اسباب پیدا ہوتے ہیں  ۱ضرورت ۲
حرج  ۳عرف  ۴تعامل  ۵کوئی اہم مصلحت جس کی تحصیل مطلوب ہے ۶
کوئی بڑا مفسد ہ جس کا ازالہ مطلوب ہے
اور آگے مزید فرماتے ہیں کہ اب اگر کسی مسئلے میں امام کا کوئی صریح حکم رہا
ہو پھر حکم تبدیل کرنے والے مذکورہ امور میں سے کوئی ایک پیدا ہو تو ہمیں قطعا
یہ یقین ہوگا کہ یہ امر اگر ان کے زمانے میں پیدا ہو تا تو ان کا قول اس کے تقاضے
کے مطابق ہی ہوتا اسے رد نہ کرتا اور اس کے بر خَلف نہ ہوتاایسی صورت میں ان
سے غیر منقول قول ضروری پر عمل کرنا ہی در اصل ان کے قول پر عمل ہے  ،ان
سے نقل شدہ الفاظ پر جم جانا ان کی پیروی نہیں۔
فتاوی رضویہ ،ج،1حصہ ،1ص،127مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن،الھور
اب میں وہ امثلہ پیش کرتاہوں جہاں ہم نے انہیں اسباب ستہ کی وجہ سے امام کے قو ِٰ
ل
صوری کوچھوڑا ہے اور قول ضروری پر عمل کیا ہے۔
 ۱طاعات پر اجرت کا مسئلہ امام کا قول یہ ہے کہ طاعات امامت  ،مؤذنی اور تعلیم
قرآن پر اجرت لیناناجائز وگناہ ہے۔

دینی ضروری مصلحت کو حاصل کرنے لیے امام کے قول صوری کو چھوڑ کر یہ
فتوی دیا گیا کہ طاعات یعنی امامت  ،اذان اور تعلیم قرآن پر اجرت جائز ہے ۔ اگر
ایسا نہ کیا گیا تو ہربندہ اپنا گھر چَلنے کے لیے نوکری یا کاروبار کرے گا اور امامت
و اذان اور تعلیم قرآن کی طرف کوئی نہ آئے گا جس کی وجہ سے مسجدیں ویران ہوں
اور لوگ دین سے دور ہوجائیں گے۔
اس پر تفصیلی بحث عَلمہ شامی کی کتاب شرح عقود رسم المفتی میں دیکھیں
 ۲اہل محلہ کی شہادت کے قبول ہونے پر فتوی
اگر کسی ٹاؤن میں مقتول ملے اور اور دعوی یہ ہوکہ زید نے اسے قتل کیا ہے جو اس
ٹاؤن کا رہائشی نہیں اور اس پر اس ٹاؤن کے دو عادل مسلمان گواہی دیں تو امام اعظم
کے نزدیک ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی کیونکہ اہل محلہ کی گواہی دوسرے شخص
کے بارے میں قبول نہیں ہوگی جو اس محلہ کا رہائشی نہیں اور صاحبین فرماتے ہیں
کہ ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔
اس پر سید حموی  ،عَلمہ مقدسی سے نقل فرماتے ہیں کہ عَلمہ مقدسی فرماتے ہیں
میں اس معاملے میں امام اعظم کے قول پر فتوی نہ دیا بلکہ اس قول کی اشاعت سے
منع کیا کیونکہ اس سے عام نقصان وضرر پیدا ہوسکتا ہے کیونکہ جو سر کش اس
قول کو جان لے گا تو وہ دوسرے محلوں میں قتل کرنے پر جری اور بے باک ہوجائے
گا اس اعتماد پر کہ اس کے خَلف خود اہل محلہ کی شہادت قبول نہ ہوگی  ،یہاں تک
کہ میں نے یہ کہا کہ فتوی قول صاحبین پر ہونا چاہئے خصوصا جب کہ احکام زمانے
کے بد لنے سے بدل جاتے ہیں ۔
شرح عقودرسم المفتی رسالہ من رسائل ابن عابدین سہیل اکیڈمی الہور ۴۷ ۱
 ۳ارتداد سے نکاح ٹوٹنے کا مسئلہ
قول امام کے نزدیک اگر کوئی مرتد ہوجائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ۔ تو جب یہ
خطرہ ہوا کہ کہیں عورت اپنے خاوند سے آزادی کے لیے ارتداد کے دروازے کو
اپنے اوپر نہ کھول دے تو پھر فتوی اس پر دیا گیا کہ مسلمان عورت معاذللا مرتد ہوکر
بھی نکاح سے نہیں نکل سکتی وہ بدستور اپنے شوہر مسلمان کے نکاح میں ہے مسلمان
ہوکر یا بَلاسَلم دوسرے سے نکاح نہیں کرسکتی ۔
اور مزید عَلمہ شامی شرح عقود رسم المفتی میں فرماتے ہیں
وقد عد فی العقود مسائل کثیرۃ من ھذا الجنس ثم احال بیان کثیر اُخر علی االشباہ ثم قال
فھذہ کلھا قد تغیرت احکامھا لتغیر الزمان اما للضرورۃ واما للعرف واما لقرائن
االحوال قال وکل ذلک غیر خارج عن المذھب الن صاحب المذھب لو کان فی ھذا الزمان
لقال بھا ولحدث ھذا التغیر فی زمانہ لم ینص علی خَلفھا ،قال وھذا الذی جرأ المجتھدین
فی المذھب واھل النظر الصحیح من المتأخرین علی مخالفۃ المنصوص علیہ من صاحب
المذھب فی کتب ظاھر الروایۃ بناء علی ماکان فی زمنہ کما تصریحھم بہ

عقود میں ایسے بہت سے مسائل شمار کرائے اور بکثرت دیگر مسائل کے لئے اشباہ
کا حوالہ دیا ،پھر یہ لکھاکہ یہ سارے مسائل ایسے ہیں جن کے احکام تغیر زمان کی
وجہ سے بدل گئے یا تو ضرورت کے تحت  ،یا عرف کی وجہ سے  ،یا قرائن احوال
کے سبب  ،فرمایا اور یہ سب مذہب سے باہر نہیں  ،اس لئے کہ صاحب مذہب اگر اس
دور میں ہوتے تو ان ہی کے قائل ہوتے  ،اور اگر یہ تبدیلی ان کے وقت میں رونما
ہوتی تو ان احکام کے بر خَلف صراحت نہ فرماتے  ،فرمایا  ،اسی بات نے حضرات
مجتہدین فی المذہب اور متا خرین میں سے اصحاب نظر صحیح کے اندر یہ جرات پیدا
کی کہ وہ اس حکم کی مخالفت کر یں جس کی تصریح خود صاحب مذہب سے کتب
ظاہر الروایہ میں موجود ہے  ،یہ تصریح ان کے زمانے کے حاالت کی بنیاد پر ہے
جیسا کہ اس سے متعلق ان کی تصریح گزرچکی ہے الخ۔
شرع عقود رسم المفتی رسالہ من رسائل ابن عابدین سہیل اکیڈمی الہور ۴۵ ۱
نماز جمعہ و
بلوی اور ازالہ فساد کی بنیاد پر ان ممالک میں ِٰ
ِٰ
ِٰ
عموم
لہذا تحفظ عقائد اور
عیدین ادا کرنے کی اجازت ہے اور اس کے عَلوہ یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ
للا علیہ کے نزدیک جمعہ و عیدین کے لیے اسَلمی شہر ہونا ضروری نہیں۔ایسی
صورت میں اگر ہم قول امام مالک پر فتوی دیں تو درست ہے جس طرح مفقود زوج
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کریں ظہر کی
پڑھیں اور عوام کو اس کا حکم نہ کیا جائے ۔ظہر احتیاطی میں نیت یہ ٰ
سب سے آخری نماز ،جس کا وقت پا یا اورابھی تک ادا نہیں کی ،اسے پڑھ رہا ہوں۔
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The ruling of Jum’ah in the U.K. and other European countries

لُہللا
ُع ٰلیُ َرس ْو ل
ُ ا َ ْل َح ْمدُُ ل
َ ُُص ٰلوةُُ َوالس َََّلم
َ ِلُ َوال
QUESTION:
What do the scholars of Islām and Jurists of the Sacred Law state regarding
the following issue: Is it permissible to pray Jum’ah & ‘Eid Salāh in England,
America, and other European countries or not, and is this country a Dār alHarb - what is your stance regarding this? Please can you explain this with
proofs & evidence.
Questioner: Zaahid from England
ANSWER:
﷽
ص َواب
َُ لُل
ُْ ج َع
ُْ الو َّھابُاَللّٰھ َُّم ا
ُا َ ْل َج َوابُُبل َع ل
َّ ليُالنُّ ْو َُر َوال
َ ُُونُال َمللکل
Whether England, America, and other European countries are a Dār al-Harb or
Dār al-Kufr is an issue that is differed over amongst some scholars. However,
regardless of however the U.K. and the other European countries are considered
in the eyes of Islām, as to whether there is Jum’ah or not, my stance is that
establishing Jum’ah & ‘Eid in countries such as the likes of the U.K. and other
European countries is permissible on the basis of many reasons, even though it a
must that there be an Islamic city in order to establish Jum’ah is a condition
according to the stance of the great & noble Imām [Abū Hanīfah]. However, leaving
this Qawl Sūrī1 of Imām A’zham due to the three reasons mentioned below, acting
upon the Qawl Darūrī, Jum’ah would go ahead in terms of being established in
these countries, and these reasons are as follows:
1 - Protecting beliefs
2 - Removing chaos
3 - ‘Umūm Balwā [Commonality]
There are large numbers of Muslims who attend Masjids to pray Jum’ah & ‘Eid,
due to which some religious rulings are refreshed in their minds on a weekly basis,
so that people remain firmly established on their religion. If this wasn’t the case, so
it is apparent to every person with sense as to what the situation would be here,
and the reason that their religion & beliefs are safe & protected today is in fact due
to the Jum’ah gatherings.

1

This will be explained further on, Allāh willing.

However, if one was to act upon the Sūrī stance of the respected Imām by issuing
the verdict of praying Dhuhr instead of Jum’ah, then how would people be brought
to the Masjid in order to learn religious rulings. Who is there that is not aware of
the busy lifestyle here, those people who take time out a whole year later even in
order to meet their relatives on the occasion of ‘Eid, how would they come to learn
religious rulings every week, which leads to the conclusion that they would slowly
slowly end up moving away becoming far from their religion.
If one, however, was to act upon the stance of the [great & noble] Imām and regard
Jum’ah as impermissible here, then would the misguided & deviant sects also stop
Jum’ah in their mosques as well? No, in fact, they are not even of the opinion that
it is necessary for there to be a Muslim country for Jum’ah; hence, they would
establish Jum’ah in their mosques. When this is the case, then the straightforward
general public would leave the Masjids of the correct beliefs i.e. Ahl al-Sunnah wa
al-Jamā’ah and go to the Masjids of others instead, which would in fact result in
their salāh going to waste, and there is also the certainty of them ruining their
beliefs as well because what tends to usually be the case is that whichever Masjid
people pray salāh in, they are followers of the [great & noble] Imām of that very
Masjid i.e. whatever the beliefs of that person would be of the general public. In
short, if one was to regard the Jum’ah salāh as invalid in order that people [socalled] remain Hanafī, there is a danger that they may not even remain Muslim in
the future.
If there can be permissibility of Jum’ah in villages, by acting upon the stance of
Imām Abū Yūsuf and leaving the stance of the great & noble Imām, in order to
protect beliefs, so then why can Jum’ah not be established in non-Muslim countries
due to this very reason by acting upon the stance of Imām Mālik.
Stopping Jum’ah prayers is equal to closing the Masjid
Here, the running & maintenance of the Masjids in these countries all depends on
the donations given on Jum’ah, which is the reality, due to which the Mosques are
serving the religious by offering religious services. If Jum’ah was to be stopped,
then this would result in the Mosques closing, which would cause a grave religious
loss.
Removing chaos
There is a high Muslim population in these countries, and in the case of not praying
Jum’ah, there is a great certainty of many forms of chaos being caused, and from
an Islamic perspective, removing chaos is essential. And here by chaos, it refers
to such an unbearable matter which would finish the religion, health, wealth,
intellect, lineage or one of these. If this chaos occurs somewhere in this current

moment in time, or there is an overwhelming likelihood (51%) of it occurring, then
it is permissible to act upon the Sūrī stance of the [great & noble] Imām in order to
remove the chaos.
If one was to now tell people to avoid Jum’ah & ‘Eid Salāh, then people would
become distant from their religion. And if distinguished religious personalities2 of
the religion i.e. scholars, Shaykhs and public speakers are actually told to refrain,
and these respected personalities are not attending the Masjids to pray Jum’ah,
then the general public will start speaking ill of them and become preoccupied in
backbiting them. This will be a further opportunity to defame scholars; firstly,
liberals are showing signs of success in furthering people away from scholars,
which will undoubtedly affect religious activity, because whatever religious work is
going on in the world is indeed happening because of them. Furthering people
from scholars is worse than deadly poison.
‘Umūm Balwā:
There is also ‘Umūm Balwā in the establishing of Jum’ah & ‘Eid. The meaning of
‘Umūm Balwā is that the general public & distinguished religious personalities are
all involved in something prohibited in religion, and abstaining from it would be a
cause of difficulty & harm in protecting religion, health, intellect, lineage, wealth or
any one of these. Without a shadow of a doubt, there are hundreds & thousand of
Muslims who live in such countries, and they are also able to fulfil Jum’ah & ‘Eid
Salāh in the same manner as other Salāhs; the Muslim general public &
distinguished religious personalities all participate in this congregation. If one was
to now, in this day & age, regard the Jum’ah & ‘Eid Salāh in three countries as
impermissible & invalid, then this would mean that countless Muslims are Fāsiq
[sinful wrong-doers] because wherever Jum’ah is invalid, it is essential that Dhuhr
be prayed there - this would mean those who pray Jum’ah instead of Dhuhr, they
are leaving out a Fard, and purposely leaving out a Fard even once is a major sin.
(For further clarification, it will be useful to read Majlis Shar’ī Mubārakpūr ka
Faysalah [The stance of the religious council of Mubārakpūr])

It is essential to leave the stance of the [great & noble] Imām due to the following
reasons:

2

i.e. people of knowledge - their examples are mentioned further on.

Leaving the Sūrī stance of the [great & noble] Imām due to the following reasons
is in fact following the [great & noble] Imām, just as the Imām of the Ahl al-Sunnah
Imām Ahmad Ridā Khān states,
There are two types of Qawls - stances (of the [great & noble] Imām):
1. Sūrī stance
2. Darūrī stance
Sūrī stance is that which someone has clearly mentioned and has been quoted
from.
Darūrī stance is that which has not been clearly mentioned or not said specifically
but would indirectly be in agreement because of a certain reason, due to which this
ruling would necessarily come about, be proven & established, and if said person
was to discuss anything with regards to this specific matter, then this would be
exactly what they say.
Sometimes, the ruling of Darūrī can also be contrary to the ruling of Sūrī; in this
case, the Darūrī ruling is preferred & has precedence over the Sūrī ruling, up to
the extent that taking the Sūrī [stance] would be regarded as going against &
contradicting the one who gave the stance in the first place, and leaving the ruling
of Sūrī and resorting to the ruling of Darūrī would be regarded as being in
accordance to or following the one who issued the stance in the first place.
For example, Zayd was good, pious & righteous, ‘Umar therefore explicitly &
openly gave the order to his servants of respecting Zayd, and he also repeatedly
mentioned this command in front of them again and again. Some time ago before
this, he had also prohibited these servants from ever respecting a Fāsiq. Then a
few days later, Zayd became a Fāsiq Mu’lin [an open sinful wrong-doer]. Now if
‘Umar’s servants were to act upon his repeatedly explicit established & proven
command by respecting Zayd, then they would regarded as having disobeyed
‘Umar. However, if they disassociate from respecting him, then they will be
regarded as obedient.
Likewise, this is also the case in the stances of [Mujtahid] Imāms (in the sense that
one comes to know find a Darūrī ruling in contradiction to a Sūrī ruling), the
following reasons cause this:
1 - Need
2 - Difficulty
3 - Custom & Norm
4 - Involvement
5 - Some important measure in society which is being achieved
6 - Some huge chaos whose removal is being achieved

And he further mentions ahead that if an explicit ruling of the [Mujtahid] Imām
remains in a certain matter, then one of the aforementioned reasons for a rule
changing comes about, then we would be definitely certain that if said matter was
came about in their time, then their stance would in fact be in accordance to its
requirements. In this case, to act upon the Darūrī [required & necessary] stance
that is not quoted from them is in essence acting upon their stance, and remaining
adamant, fixed & frozen on their quoted words is not [regarded as] following them.
[Fatāwā Ridawiyyah, vol 1, part 1, pg 127]
I will now present those examples where we have left the Sūrī stance of the [great
& noble] Imām and acted upon the Darūrī stance.
1 - The matter of taking a wage on acts of righteousness [worship]
The stance of the [great & noble] Imām is that it is impermissible & a sin to take a
wage for acts of righteousness (Imāmah - leading Salāh, Mu’azzin - praying the
Adhān, and teaching the Qur’ān).
In order to keep religiously needed order, leaving the stance of the [great & noble]
Imām, the following Islamic legal verdict is given that taking a wage for acts of
righteousness i.e. Imāmah, Adhān & teaching the Qur’ān is permissible. If it was
not so, then every single person would be busy working or doing business in order
to run & maintain their homes i.e. no one would come towards Imāmah, Adhān,
teaching the Qur’ān, which would lead to Masjids becoming abandoned and
people becoming [even more] distant from religion.
(Look in the book Sharh ‘Uqūd Rasm al-Muftī of ‘Allāmah Shāmī for a detailed
discussion regarding this)
2 - The Islamic legal verdict of witnessing of the people of a locality being accepted
If one comes to find a murdered individual from a certain town/city and the claim
is that Zayd killed him, and he [i.e. Zayd] is not a resident of that town/city, and two
trustworthy, upright & just Muslim of that town bear witness to this, then according
to the great & noble Imām [Abū Hanīfah], their bearing witness will not be accepted
because the bearing witness of the people of a locality regarding another person
who is not a resident of that locality will not be accepted. However, the Sāhibayn3,
upon whom be mercy, state that their witnessing will be accepted.
Sayyid Hamawī relates from ‘Allāmah Maqdisī with regards to this, that ‘Allāmah
Maqdisī states I did not issue a legal verdict in line with the stance of the great &
noble Imām in this matter. Rather, I prohibited the spreading & publicising of this
stance because this can cause overall loss & harm; this is because if a suicidal
person came to know of this stance, he would therefore have the audacity and
3

The two famous students of Imām Abū Hanīfah.

dare to kill himself in another town/city, on the basis that the witnessing of the
people of that town/city against him will not be accepted. Up to the extent that I
said that the legal verdict should be upon the stance of the Sāhibayn, especially
considering that [certain] rulings change according to the changing of an era.
[Sharh ‘Uqūd Rasm al-Muftī; Risālah Min Rasā’il Ibn ‘Ābidīn, vol 1, pg 47]
3 - The matter of Nikāh [marriage] becoming invalid due to apostasy in religion
According to the stance of the [great & noble] Imām, if someone becomes an
apostate in religion, then his Nikāh [marriage] would become invalid. So, when
there was a danger that in case women themselves open the doors to free their
own selves from their husband by committing apostasy in religion; hence, the legal
verdict was then issued according to that a Muslim woman cannot come out of her
Nikāh [marriage] by - God forbid - becoming an apostate. She is in the Nikāh
[marriage] of her Muslim husband as before by becoming a Muslim, or she cannot
marry someone else without accepting Islām.
‘Allāmah Shāmī states further ahead in Sharh ‘Uqūd Rasm al-Muftī that,

وقد عد فی العقود مسائل کثیرۃ من ھذا الجنس ثم احال بیان کثیر اُخر علی االشباہ ثم
قال فھذہ کلھا قد تغیرت احکامھا لتغیر الزمان اما للضرورۃ واما للعرف واما لقرائن
االحوال قال وکل ذلک غیر خارج عن المذھب الن صاحب المذھب لو کان فی ھذا
 قال وھذا الذی جرأ،الزمان لقال بھا ولحدث ھذا التغیر فی زمانہ لم ینص علی خَلفھا
المجتھدین فی المذھب واھل النظر الصحیح من المتأخرین علی مخالفۃ المنصوص علیہ
من صاحب المذھب فی کتب ظاھر الروایۃ بناء علی ماکان فی زمنہ کما تصریحھم بہ

“‘Many such matters have been included in ‘Uqūd [i.e. this book], and I have given
the reference of Ashbāh for various other matters. Then I wrote that all of these
matters are such whose rulings have changed due to the changing of the era, or
under need, or due to custom & norm, or because of the circumstances of affairs
of the present time.’ He states, ‘And this is not out of the [Hanafī] School of
Thought, due to the fact that if the founder of the [Hanafī] School of Thought was
present in this era, he would therefore be of this opinion. If this change occurred in
their era, then they would not go agains these rulings.’ He says, ‘This matter
caused boldness, courage & forwardness in the respected Mujtahids of the School
of Thought and the honourable personalities of correct insight amongst the former
scholars, that they may go against this rule, whose explanation is present in the
books of Zhāhir al-Riwāyah by the founder of the School of Thought himself. This
explanation is on the basis of the circumstances & conditions of his era, whose
explanation has already been explained.
[Sharh ‘Uqūd Rasm al-Muftī; Risālah Min Rasā’il Ibn ‘Ābidīn, vol 1, pg 45]
Hence, on the basis of protecting beliefs, and due to ‘Umūm Balwā and to remove
chaos, Jum’ah & ‘Eid Salāh is permitted. Furthermore, other than this, it is also

the case that according to Imām Mālik, upon whom be mercy, an Islamic city is not
a condition. In such case, if we give the verdict according to the stance of Imām
Mālik, it is therefore correct, just as it has been done in the case of a lost husband
and other various matters.

Yes, distinguished religious personalities should pray precautionary Dhuhr after
offering Jum’ah and the four Sunnahs, and the general public should not be told to
do this. One should make the intention in precautionary Dhuhr that I am praying
my last Dhuhr whose timing has been achieved & obtained which I have not yet
prayed & fulfilled.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوہللا تعالى أعلمُورسوله أعلمُصلى ہللا عليه وآلهُوسلم
كتبه أبوُالحسنُمحمدُقاسمُضياء القادري
Answered by Muftī Qāsim Ziyā al-Qādirī
Translated by Haider Ali

