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قدقامت الصالۃ اور الصالۃ خیر من النوم کے جواب کا ثبوت

سوال

" قدقامت الصالة" اور" الصالة خیر من النوم" کے جواب میں جو کلمات ہم پڑھتے
یں، اس کا ثبوت کاں سے ہے؟ کیوں کہ بعض تحریرات سے اندازہ ہوا کہ یہ
کرم تفصیل سے راہ نمائ یں. براہ یںدونوں کلمات صحیح احادیث سے ثابت ن

فرمادیں!

جواب

"قد قامت الصالة" کے جواب میں "أقامها اله و أدامها" کنا رسول اکرم صل الہ علیہ
وسلم سے ثابت ہے البتہ  "الصالة خير من النوم" کے جواب میں "صدقت و بررت"

کنے کا ثبوت رسول اکرم صل الہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت نیں ہے۔ امام ابو
داؤد رحمہ الہ نے اپن سنن میں نقل کیا ہے:

نرِ بشَه نع الشَّام لها نم لجر دَّثَنثَابِتٍ ح ندُ بمحدَّثَنَا مح َتالْع اۇدد نانُ بملَيدَّثَنَا سح "
خَذَ فا َِنَّ با لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصضِ اعب نع وةَ اامما ِبا نشَبٍ عوح

اقَامة، فَلَما انْ قَال: قَدْ قَامت الصَةُ، قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: اقَامها اله وادامها، و
قَال ف سائرِ اقَامة كنَحوِ حدِيثِ عمر رض اله عنْه ف اذَانِ."

مذکورہ روایت ک سند پر اگرچہ محدثین نے کالم کیا ہے، تاہم مذکورہ روایت جمور
فقاء کرام کے نزدی مقبول ہے، اور جس روایت کو جمور ال علم قبول کرلیں اس
سے استدالل درست ہے،  اس  وجہ سے مذکورہ الفاظ سے جواب دینے کو مستحب
قرار دیا ہے؛ لذا مذکورہ الفاظ سے جواب دینے کو بے اصل قرار دینا درست نیں۔ 

مسل احناف:

تنویر االبصار مع الدر المختار میں ہے:
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ها الهقَامةُ : اَالص تنْدَ : قَدْ قَامع قُوليو ( ِذَاناك ) ااعما إجنَدْب ( َةقَاما جِيبيو ) " 
. "ّنالشُّم مزج بِها ، وهجِيبي (  :يلقو ) ،اهامداو

فتاوی شام میں ہے:

( قَولُه : إجماعا ) قَيدٌ لقَوله نَدْبا : اي إنَّ الْقَائلين بِاجابتها اجمعوا علَ النَّدْبِ، ولَم يقُل احدٌ
منْهم بِالْۇجوبِ، كما قيل ف اذَانِ ، فََ ينَاف قَولَه: "وقيل :"، فَافْهم . ( قَولُه : ويقُول إلَخْ )

اي كما رواه ابو داۇد بِزِيادة " ﴿ ما دامت السموات وارض ، وجعلَن من صالح اهلها ﴾
لشْتَغنْ يا ساب و ، جِيبي  َةقَاما عمس نمو : قَال ثيح (ّنالشُّم مزج بِهو : لُهقَو ) ۔"

ابوج هلَيع سلَي . ةصَُلِ الْخقَو يلوبِ بِدَلالْۇج ْنَف َلع لُهمح نميا هـ . و . اءبِالدُّع
(٣/ ٢٣٨) " .جِيبي  ُةَالص تقَدْ قَام عمإذَا س ادرالْم وا ،ةقَاما

مسل شوافع :

المجموع شرح المذب میں ہے:

"ويستحب أن يتابعه ف ألفاظ اإلقامة إال أنه يقول ف كلمة االقامة: أقامها اله وأدامها، هذا
قطع به األصحاب إال الغزال، فح ف البسيط عن صاحب التقريب وجهاً أنه ال يستحب

(١١ /٣)  " .كلمة اإلقامة، وهذا شاذ ضعيف متابعته إال ف

األذكارمیں ہے:

الصالة ، ح عل قوله : ح يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم : مثل قوله ، إال ف "
عل الفالح ، فإنه يقول ف كل لفظة : ال حول وال قوة إال باله. ويقول ف قوله : الصالة خير
من النوم : صدقت وبررت ، وقيل : يقول : صدق رسول اله صل اله عليه وسلم ، الصالة

خير من النوم. ويقول ف كلمت اإلقامة : أقامها اله وأدامها ". (١/ ٣٦)

مغن المحتاجمیں ہے:

ها الهقَاما " :قُولفَي ، ةقَاما َتملك ف إ را تَقَرمك ةقَاماتِ املك ف ةابجا اببحتاس"
نَاۇد لو دبا اهورٍ رخَبلا ، وضيا ةبنَاسالْم نم يها فم؛ ل" ضراو اتومالس تاما دا مهامداو

وهو ،( اهلها حالص نم لْنعاجا وهدِماا وهمقا ماللَّه ) : قُولي امما :قَاليفٍ . وعنَدٍ ضبِس
ايضا مروِي عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، وقيل: يجِيب إ ف كلمتَيها فَقَطْ" . (٢/ ١٩٠)

https://darulifta.info/


دار االفتاء جامع العلوم االسالمی بنوری ٹاؤن

- 3 -

فتح الباری البن حجرمیں ہے:

" واستُدِل بِه علَ مشْروعية اجابة الْموذِّن ف اقَامة ، قَالُوا : ا ف كلمتَ اقَامة فَيقُول "
اقَامها اله وادامها". (٢/ ٤١٢)

مسل حنابلہ:

المغن البن قدامة میں ہے:

" ويستَحب انْ يقُول ف اقَامة: مثْل ما يقُول ، ويقُول عنْدَ كلمة اقَامة : اقَامها اله وادامها ؛
خَذَ فا َِنَّ با » لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصضِ اعب نع نَادِهساۇد ، بِاو دبى اوا رمل

ها الهقَاما : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ةُ . قَالَالص تقَدْ قَام : نْ قَالا افَلَم ، ةقَاما
وادامها» . وقَال ف سائرِ اقَامة كنَحوِ حدِيثِ عمر ف اذَانِ ." (٢/ ٢٥٠)

الشرح البيرمیں ہے:

" ويستحب لمن سمع اإلقامة أن يقول: مثل ما يقول، ويقول عند كلمة اإلقامة: أقامها اله
(٤١ -١/ ٤١٦) ". وأدامها

اإلنصافمیں ہے:

" شَمل كَم الْمصنّفِ اذَانَ واقَامةَ ، وهو صحيح ، لَن يقُول عنْدَ قَوله: " قَدْ قَامت الصَةُ
، لْغَةالْبيصِ والتَّلْخبِ ، ووكِ الذَّهبسمبِ ، وذْهالْم ف ا "،  زَادهامداو ها الهقَاما " :"

" :هلقَو نيب عمجي : يلقو  ،" ضراو اتومالس تاما دم " : مرِهغَيو ، نياوِيالْحو ، نتَيايِعالرو
اقَامها اله " ، وبين " قَدْقَامت الصَةُ ". (٢/ ١٨٣)

كشاف القناعمیں ہے:

(٢/ ١٨٠) " .ةقَاماذَانِ ورِ اجا نيب عمجيل ، ا تَقَدَّمم َلع يمقالْمذِّنِ وولْمةُ لابجا تبتُحاُس "

إحیاء علوم الدینمیں ہے:

ا بتَحسكَ مذَلذِّنُ، ووالْم قُولا يم ثْلفَقُولُوا م دَاءّالن تُمعمذَا سا :لَّمسو هلَيع هال َّلص قَالو"
ف الْحيعلَتَين، فَانَّه يقُول فيهِما:  حول و قُوةَ ا بِاله، وف قَوله: قَدْ قَامتِ الصَةُ: اقَامها

اله وادامها ما دامت السموات واألرض، وف التثويب: صدقت وبررت ونصحت، وعنْدَ
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الْفَراغ يقُول: اللَّهم رب هذِه الدَّعوة التَّامة والصَة الْقَائمة، آتِ محمدًا الْوسيلَةَ والْفَضيلَةَ،
والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك ال تخلف الميعاد". (الباب السادس

ف مسائل متفرقة تعم بها البلوى يحتاج المريد إل معرفتها، الباب السابع ف التطوعات
وغيرها، الباب األول ف فضائل الصالة السجود والجماعة واألذان وغيرها، فَضيلَةُ اذَانِ)

 "التلخيص الحبير" البن حجر میں ہے :

(٣التلخیص الحبیر، ١/ ٨ ) . ( الصالة خير من النوم ) " انته ال أصل لما ذكره ف "

"سبل السالم" للصنعان میں ہے :

" وقيل : يقول ف جواب التثويب ( صدقت وبررت ) ، وهذا استحسان من قائله ، وإال فليس
فيه سنة تعتمد " انته . (سبل السالم، ١/ ١٩٠)

"مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن إبراهيم" میں ہے:

" قوله صل اله عليه وسلم ( فَقُولُوا مثلما يقُول ) يدل عل انه يقول : الصالة خير من النوم .
اما ( صدَقت وبررت ) فانما جاءت ف حديث ضعيف . ولهذا يختار من يختار أن يقول :
الصالة خير من النوم ، فالصحيح ‐ واله اعلم ‐ انه ال يجيب بصدقت وبررت ، واسمع

ن ليس علبعض الناس يجمع بينهما ، يقول الصالة خير من النوم ، صدقت وبررت ، ول
اصل ، بل االول النظر ف االدلة " انته . (مجموع الفتاوي، ٢/ ٤٤٨)فقط والہ اعلم
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