


مكح اك  ق  ا ر و ا ےل  ا و م  ا س �ن دقم ر  و ا ت  ا �ى آ ىن  آ ر
ق

�
سوال�: ا�ےس اک�ذ�ا�ت ای افل�ے نج رپ رب�ا�ے ای�د د�ا�ی املسم�ن 
�اھ�وی�ں ےک ان�م رحت�ر ےیک اج�ے وہ�ں�، ایک ا�امع�ل ےک دعب دقم�س 

�ر�ف وک اک�ٹ رک ای اٹم رک اض�ع ےیک اج�ےت ںیہ�؟ زین ا�اب�ر�ا�ت رپ وم�و�د 

�ر�آ�ی آ�ای�ت اک ایک مکح ےہ�؟

واب�:�ا�ےس اک�ذ�ا�ت ای�افل�ے نج رپ املسم�ن اھ�وی�ں ےك ان�م رحت�ر  �ج
�ےیک�اج�ے�وہ�ں�، نج ان�وم�ں ںىم ضعب  دقم�س املک�ت  ىھب وہ�ے 

�ںیہ�، الثم دب ا�ہل ،�دب�ا�ر�ام�ن�،�دم و�رى�ہ ،�و�ا�ن ںیم د�رگ رحت�ر�و�ں 

�ےك اقم�ےل ںىم ا�ن ربتم�ک املک�ت اک انت�ب تہب یہ مک وہ�ا�ے�،�ا�س 

�ےی ا�د�ب  و�ا�رت�ا�م ےک اعم�ےل ںىم ا�ن اک  اعم�ہل ر�آ�ن رک�م ےک 

�دقم�س ا�و�ر�ا�ق ےس�فلت ے�۔�ا�ہت اہج�ں کت نکمم وہ�،�ا�ےس ا�و�ر�ا�ق اک 

�ا�د�ب وحلم�ظ ر�ان رض�و�ر�ی ے ،�ا�س ےئل اع�م اک�ذ�ا�ت ای ا�اب�ر و�ر�ا�ل 

�ےك�ربتم�ک املک�ت و�ا�ے ےصح یک افح�ت ا�و�ر ا�د�ب و�ا�رت�ا�م ےك ےلسلس 

�ںىم مکح ہی ے ہک ا�ر اک�ذ�ا�ت ای ا�اب�ر ےك�ربتم�ک ےصح وک ا�گ رک�ان نکمم 

�وہ�و ا�گ رک�د�ان اچ�ےى�ا�و�ر�ا�س ےك دعب�یسک وب�ر�ی ںىم دنب رک�ےک یسک 

�وف�ظ ہگج ںىم�،�اہج�ں ول�و�ں یک آ�د�و�ر�ت ہن وہ�،�د�ن رک�د�ای اج�ے�،�ای 

�ا�ر د�ن رک�ان نکمم ہن وہ و و�ز�ی رھتپ اب�د�ھ رک دنمس�ر ںیم ا�ای�ط ےس 

�ڈ�ا�ل د�ای اج�ے ا�ہک و�ہ ہہت ںىم ےلچ اج�ںی�،�ا�و�ر ا�ر ہی د�و�و�ں وص�ر�ںی 

�نکمم ہن وہ�ں و ا�س ربتم ک ےصح رپ اپ�ک ر�و�ان�ی و�رى�ہ ریھپ�د�ی اج�ے 

ا�و�ر�ا�ق وک الج�د�ای�اج�ے  ا�افل�ظ اب�لک رظن�ہن آ�ںی�،�ا�س ےک دعب  و�ہ  �ہک 

�ا�و�ر�ر�ا�ھ وک یسک وف�ظ اقم�م رپ د�ن رک�د�ای اج�ے�۔

�زین�ا�اب�ر�ا�ت ںىم ر�آ�ِن رک�م یک آ�ای�ت وک اش�ع رک�ان الخ�ِف ا�د�ب 

�ے�،�ذٰ�ا ا�س ےس ا�رت�ا�ز ال�ز�م ے�،�زین رتہب ىہى ے ہک رص�ف رت�ہم اھكل 

�اج�ے�۔�ا�و�ر ا�ےس ا�اب�ر�ا�ت نج ںىم ر�آ�ِن اپ�ک یک آ�ای�ت یھکل وہ�ی 

�وہ�ں�،�ا�س وک ر�د�ی ںىم انکنیھپ ر�آ�ن ےک ا�د�ب ےک الخ�ف ےہ�، ا�س 

�ےئ�ا�ن وک یسک وف�ظ ہگج ر�ان اچ�ےئ�،�ا�ہک ےب ا�د�ی ہن وہ�۔

ال  الــي  والكتــب  اثر 
آ
وال الرســائل  مئــة«: 

أ
ال مشــس  »جامــع  ويف 

ابلنــار  وحيــرق  ورســله،  ومالئكتــه  هللا  امس  عهنــا  ميــى  فهيــا  منفعــة 

حســن 
أ
� والدفــن  بــه.  س 

أ
بــ� ال  دفهنــا  و 

أ
� اجلــاري  المــاء  يف  لقاهــا 

أ
� فلــو 

ذا بليت  ذا ماوتا، وكــذا مجيع الكتــب اإ وليــاء اإ
أ
نبيــاء وال

أ
كمــا يف ال

)۲۳۸ /۱۲ وخرجــت نع االنتفــاع. )البنايــة رشح الهداية،

خوذة 
أ
ىل النظم لكهــا م� خل( هــذه المســائل نم هنــا اإ )قولــه الكتــب اإ

يف  كــذا  نبيــاء( 
أ
ال يف  كمــا  )قولــه  ليــه  اإ العــزو  يت 

أ
يــ� كمــا  المجتــى  نم 

المجتــى  عبــارة  لكــن  شــباه 
أ
ال يف  كمــا  بعضهــا  ويف  النســخ  غالــب 

مجيــع  وكــذا  مــاوتا،  ذا  اإ وليــاء 
أ
وال نبيــاء 

أ
ال يف  كمــا  حســن 

أ
� والدفــن 

الدفــن  ن 
أ
� يعــي  اهـــ.  هبــا  االنتفــاع  نع  وخرجــت  بليــت  ذا  اإ الكتــب 

ويف  يدفنــون.  النــاس  فضــل 
أ
� ن 

أ
ل ابلتعظيــم،  خــالل  اإ فيــه  ليــس 

حيــرق  ال  منــه  القــراءة  وتعــذر  خلقــا  صــار  ذا  اإ المصحــف  الذخــرة: 

ن يلف 
أ
خــذ، وال يكــره دفنــه، وينبــي �

أ
شــار حممــد وبــه ن�

أ
ليــه � ابلنــار اإ

هالة الرتاب  ىل اإ نه لو شــق ودفــن حيتاج اإ
أ
خبرقــة طاهــرة، ويلحد له ل

ن شــاء غســله  ذا جعل فوقه ســقف واإ ال اإ عليــه، ويف ذلــك ونع حتقــر اإ

غبــار،  وال  حمــدث  يــد  ليــه  اإ تصــل  ال  طاهــر  موضــع  يف  وضعــه  و 
أ
� ابلمــاء 

)۴۲۲ /۶ وال قــذر تعظامي لالكم هللا عز وجل اهـ. )حاشــية انب عابدني،

ال  والثنــاء  الدعــاء  بنيــة  ايت 
آ
ال نم  كتــب  مــا  ن 

أ
� منــه  ويســتفاد 

تعمــل  فالنيــة  النيــة  هبــذه  قراءتــه  خبــالف  ان، 
آ
قــر� كونــه  نع  خيــرج 

الغــي. عبــد  ســيدي  رشح  نم  اهـــ  المكتــوب  ال  المنطــوق  تغيــر  يف 

تعــاىل  هللا  مســاء 
أ
� نم  بــه  كتــب  مــا  بســبب  ي 

أ
� الحرتامــه(  )قولــه: 

ي 
أ
� يلــى(  ال  احرتام.)قولــه:  لهــا  ذاهتــا  يف  احلــروف  ن 

أ
� ىلع  وحنوهــا، 

القرطــاس  هــو  اكغــد(  يف  والكناســة.)قوله:  احلشــيش  نم  ذكــر  مــا 

معــراب قامــوس، وهــو بفتح الغــن المعجمــة كما نقــل نع المصباح. 

قــال  القامــوس.  يف  كمــا  رث 
أ
ال ذهــاب  اإ المحــو:  حمــوه(  فيجــوز  )قولــه: 

وحمــو  حيرر.)قولــه:  حمــوا  يعــد  حــر  بنحــو  احلــروف  مطــس  ذا  اإ وهــل  ط: 

هللا  امس  خــراج  الإ ابلبعــض  وقيــد  ان، 
آ
قــر� ولــو  ظاهــره  الكتابــة(  بعــض 

مــا 
أ
و� حترميــا؛  مكــروه  فهــو  خل(  اإ الهنــي  ورد  وقــد  )قولــه:  ط.  تعــاىل 

فهيــن(  ونم  )قولــه:  ط.  جــوازه  فالظاهــر  وابتالعــه  بلســانه  لعقــه 

لة ذات خالف 
أ
ظاهــره يعــم النــى - صــى هللا عليــه وســلم -، والمســ�



تبــع  غــره  ن 
أ
ل للعاقــل؛  الموضوعــة  مبــن  وعــر  الوقــف،  حــوط 

أ
وال

هللا  ابمس  يلحــق  ن 
آ
القــر� ن 

أ
� ىل  اإ شــارة  لالإ احلديــث  هــذا  ذكــر  ولعــل  لــه، 

الكتابــة  بعــض  وحمــو  قولــه  فيخــص  ابلــزاق،  حمــوه  نع  الهنــي  يف  تعــاىل 

)۱۷۸ /۱ مل ط. )حاشــية انب عابدني،
أ
يضــا، فليت�

أ
ن �

آ
خل بغــر القــر� اإ

ا�ر�ا�م ںىم ام�ک اگل�ان �ا�ت 
سوال�:�آ�ج لک ےك وک�ر�و�ان ےك ا�ال�ت ےك ِشیپ رظن رمع�ہ رپ اج�ے و�ا�ی 

�ا�و�ن یک رط�ف ےس د�ر�ج ذ�ل وس�ا�ال�ت وم�وص�ل وہ�ے ںیہ�:

۱�۔�ایک ا�ت ا�ر�ا�م ںىم سیف ام�ک انہپ اج اتکس ےہ�؟ 

۲�۔�ایک سیف ام�ک ےلس وہ�ے اقن�ب ںىم آ�ا ےہ�؟ 

۳�۔�ایک ا�ر رمع�ہ ےك د�و�ر�ا�ن سیف ام�ک انہپ  اج�ے و د�م د�ان وہ�ا�؟ 

واب�:�ا�ت ا�ر�ا�م ںىم وپ�ر�ا رہچ�ہ ای رہچ�ے اک وچ�اھ�ی ہصح ام�ک  �ج
�و�رى�ہ ےس ڈ�ا�ان ا�ال ونمم�ع ے ، ا�و�ر ا�س یک الخ�ف و�ر�ز�ی رک�ے رپ 

�ز�ا ال�ز�م وہ�ی ے ، وم�و�د�ہ و�اب�ی امیب�ر�ی )�وک�ر�و�ان�( یک و�ہ ےس ا�ر ڈ�ا�رٹ 

�ے ہمہ و�ت رہچ�ے رپ ام�ک ےننہپ وک رض�و�ر�ی ر�ا�ر د�ای وہ ا�و�ر ا�ت 

�ا�ر�ا�م ںىم ىھب ام�ک  اننہپ ان�ز�ر وہ و ذع�ر یک و�ہ ےس ا�ن اش�ء ا�ہل انگ�ہ 

�و ںیہن وہ�ا نکیل ا�س یک ز�ا ال�ز�م وہ�ی ،  ا�ک د�ن ای ا�ک ر�ا�ت ای ا�س 

�یک دقم�ا�ر وپ�ر�ا رہچ�ہ ای رہچ�ے اک وچ�اھ�ی ہصح ڈ�ا�ےن یک وص�ر�ت ںىم  

�ا�ک د�م  )�رک�ی�(  ای  ھچ اسم�نی وک وپ�ے د�و ولک دنگ�م ای ا�س یک تمیق 

�د�ہ رک�ان  ای نیت ر�و�ز�ے ر�ان ال�ز�م ےہ ) ینعی ا�ن نیت اک�وم�ں ںىم 

�ےس وک�ی ا�ک اک�م رک�ان ال�ز�م ے (�۔�ا�و�ر ا�ر ا�ک د�ن ای�ر�ا�ت یک دقم�ا�ر 

�ےس مک الثم اچ�ر ای اپ�چ ےٹنھگ رہچ�ہ ڈ�ا�اک ای ام�ک انہپ و ا�س وص�ر�ت 

�ںىم د�ہ�)�وپ�ے د�و ولک دنگ�م ای ا�س یک تمیق ( ال�ز�م ےہ  ا�ہت ا�ای�ط 

�ا�س ںىم ے ہک ا�س وص�ر�ت ںىم ىھب ا�ک د�م  )�رک�ی�( د�ے د�ے 

�ای  ھچ اسم�نی وک وپ�ے د�و ولک دنگ�م ای ا�س یک تمیق د�ہ رک د�ے ای نیت 

�ر�و�ز�ے ر�ھ ےل�۔

للجــزاء  موجــب   ،
ً
مطلقــا مفكــروه  الوجــه  و  س 

أ
الــر� تعصيــب  مــا 

أ
� و 

ثــم )غنيــة 
آ
ال ان صاحــب العــذر غــر � و بغــر عــذر، للتغليــظ اإ

أ
بعــذر �

ط:   ،٩١ ص:  حــرام،  االإ مكروهــات  يف  فصــل  حــرام،  االإ ابب  الناســك، 

ن(
آ
القر� دارة  اإ

خــذ 
أ
ال ان ي�  فعليــه صدقــة، اإ

ً
و ليلــة

أ
و وجهــه ويًمــا �

أ
ســه �

أ
و لــو عصــب ر�

قــدر الربــع فــدم. )غنيــة الناســك، ابب اجلنــاايت، الفصــل الثالــث: 

ن(
آ
دارة القر� س و الوجــه، ص: ٢٥٤، ط: اإ

أ
يف تغطيــة الــر�

ا�و�ر�ان�ون�ں یک عىب �ون�ى وكلپ�ں 
 waxںیم ےہ�،�اک�ر�و�اب�ر  د�و�اک�ن  یک  اکسم�ی�ٹکس  ریم�ی  سوال�: 
 eye )�اب�ل افص ىٹب�،�س ےس وع�ر�ںی اب�ل اص�ف رک�ی ںیہ�( strips

artificial nails )�ون�ى  ا�و�ر  lashes )�ون�ى ںىكلپ�( 

�ان�ن�(�ىھب ا�ک یک اج�ب ےس بلط ےیک اج�ے ںیہ�۔�ایک ا�ن یک رخ�د 

�و رف�و�ت رش�ًا اج�ز ےہ�؟

واب�: انگ�ہ ںىم ا�امع�ل رک�ے�یک تین ےس�یسک زیچ اک انب�ان�ا�و�ر�انچ  �ج
�اج�ز�ںیہن�،�ا�ی رط�ح ا�یس زیچ اک انچ�ا�و�ر�انب�ان س اک ا�امع�ل رص�ف ان�اج�ز 

�یہ وہ�،�وک�ی اج�ز ا�امع�ل ہن وہ و ا�س اک انب�ان�ا�و�ر انچ�ىھب اج�ز ںیہن�،�ا�ں ا�ر 

�انگ ہ یک تین ىھب ہن  وہ�ا�و�ر ا�یس زیچ انب�ی ای یچیب اج�ے س اک اج�ز�ا�امع�ل 

�ىھب وم�و�د وہ�و یف ہسفن ا�س زیچ اک انب�ان�ا�و�ر انچ د�و�و�ں اج�ز ےہ�،�ا�ر 

�وک�ی ا�س زیچ وک ان�اج�ز وط�ر رپ ا�امع�ل رک�ے�ا و و�ہ وخ�د�ا�س اک ذ�ہ د�ا�ر 

�وہ�ا�، انب�ے و�ا�ےل ا�و�ر رف�و�ت رک�ے و�ا�ےل�رپ ا�س اک و�اب�ل ںیہن وہ�ا�۔

�ذہ�ا�ذ�وک�ر�ہ وص�ت ںىم ون�ى ںىكلپ ا�ر ا�اس�ی اب�ول�ں یک ینب وہ�ی وہ�ں�، 

�ا�ی رط�ح ون�ى ان�ن ا�اس�ی ان�ن ےس انب�ای اج�ے و ا�ن اک ا�امع�ل یسک 

�ىھب رغ�ض ےس اج�ز ںیہن�، ا�ہت ون�ى ںىكلپ و ان�ول�ن ےس انب�ی اج�ی 

ا�و�ر  �ںیہ�،�ای ون�ى ان�ن و الپ�كٹ ےس انب�ے اج�ے ںیہ�،�ا�ن اک�انب�ان 

�انچ�د�و�و�ں اج�ز ے�،�وى�ہك تىصعم ہن و ا�ن ےك نىع ےك�ا�ھ ا�ص 

�ے�،�ا�و�ر�ان�یہ ا�ن وک ان�اج�ز اک�وم�ں ےک�ےى ا�امع�ل ایک اج�ا�ے�،�ا�ہت 

�ا�ر�وک�ی ا�ن اک�ان�ا�ز ا�امع�ل رک ے�،�الثم وک�ی وع�ر�ت رى رحم�وم�ں 

�وک�د�اھ�ے یک رغ�ض ےس ںىكلپ ای ان�ون�ں اک�ا�امع�ل رک�ے�،�و�ا�س اک 

�انگ�ہ ا�ی وک�وہ�ا�،�انب�ے ای ےنچىب و�ا�ےل وک ںیہن�،�وى�ہك ا�ن اک  طلغ ا�امع�ل 

�ا�ل اتخم�ر ا�ین رم�ی ےس�رک�ر�ا ے�۔�زین اب�ل افص�ىٹ یک رخ�د و�رف�و�ت 

�اج�ز ے�۔



طــالق المتــون وتعليــل الــروح مبــا مــر وقــال  قــول: وهــو خــالف اإ
أ
�

ن الكفار غــر خماطبن  ال ىلع قول نم قــال اإ نــه ال يظهــر اإ
أ
ط: وفيــه �

ىلع  عانــة  اإ فيكــون  وعليــه  خطاهبــم،  حص 
أ
وال الريعــة  بفــروع 

مهنمــا  العصــر  بيــع  يف  والاكفــر  المســلم  بــن  فــرق  فــال  المعصيــة، 

بيــع  )خبــالف  المــار  والتعليــل  طــالق  االإ ىلع  هــذا  ريد  وال  فتدرباهـــ 

المعصيــة  ن 
أ
ل الفتنــة(؛  هــل 

أ
� نم  ســالح  وبيــع  بــه  يلــوط  ممــن  مــرد 

أ
�

عنــده  وهــذا  الزيلــي:  قــال  ذيم(  مخــر  ومحــل  )قولــه  بعينــه...  تقــوم 

نــه عليــه الصــالة والســالم لعــن يف اخلمــر عــرة 
أ
وقــاال هــو مكــروه؛ ل

مبعصيــة،  ليــس  وهــو  احلمــل  ىلع  جــارة  االإ ن 
أ
� ولــه  حاملهــا  مهنــا  وعــد 

وجــاز  خمتــار...  فاعــل  بفعــل  المعصيــة  حتصــل  منــا  واإ لهــا  ســبب  وال 

حص(... 
أ
ال ىلع  بغرهــا  )ال  قراهــا  ي: 

أ
� الكوفــة(  بســواد  بيــت  جــارة  )اإ

ال  وقــاال:  اخلمــر(  فيــه  يبــاع  و 
أ
� بيعــة  و 

أ
� كنيســة  و 

أ
� انر  بيــت  )ليتخــذ 

زيلــي.  الثالثــة  قالــت  وبــه  المعصيــة  ىلع  عانــة  اإ نــه 
أ
ل ذلــك  ينبــي 

)٦٤٤ /٩ )ردالمحتار،

 ،
ً

معصيــة المتعاقــدني  حــد 
أ
� بــه  قصــد  ن  اإ البيــع  الفقهــاء  بعــض  ومنــع 

عانة، وهو  خــر يقــارب معــي االإ
آ
خــر ذلــك لكــن هنــاك معي �

آ
علــم ال

ذا اكن ســببا للمعصية...  التســبب. وهوال خيــل نع حرمة وكراهة اإ

فالتســبب  المعيصــة،  ىل  اإ وداعيــا  حمــراك  ســببا  اكن  ن  اإ الســبب  ثــم 

ن مل يكــن حمــراك وداعيــا، بــل موصــال حمضــا، وهو مع  فيــه حــرام... واإ

حداث  ىل اإ قامة المعصية به اإ ذلك ســبب قريب حبيــث ال حيتاج يف اإ

مــرد 
أ
ال وبيــع  الفتنــة،  هــل 

أ
� نم  الســالح  كبيــع  الفاعــل،  نم  صنعــة 

يتخذهــا  و 
أ
� اخلمــر،  فيــه  يبيــع  ممــن  البيــت  جــارة  واإ بــه،  يعــي  ممــن 

ن يعلم  
أ
مثالهــا، فلكــه مكروه حترميا بــرط �

أ
و بيــت انر و�

أ
كنيســة، �

)١٨٧ /١ جرنم دون تــرحي اب للســان.)فقه البيوع،
آ
بــه البائع وال

س ابالنتفاع هبا، وبيع 
أ
وشــعر الميتــة وعظمهــا وصوفها وقرهنا ال بــ�

شــياء، فــال حيلهــا الموت فال 
أ
نــه ال حياة يف هذه ال

أ
ذلــك لكــه جائز؛ ل

)۳۵۰ /۶ الرهــاين، يتنجس.)المحيــط 

لقولــه  بشــعرها  دم 
آ
� بــي  نم  غرهــا  شــعر  تصــل  ن 

أ
� ة 

أ
للمــر� ويكــره 

والمســتوصلة«  الواصلــة  هللا  »لعــن  والســالم-  الصــالة  -عليــه 

المنفصــل  ابجلــزء  واالنتفــاع  مكــرم  جزائــه 
أ
� جبميــع  ديم 

آ
ال ن 

أ
ول

الهبيمــة  شــعر  نم  بذلــك  س 
أ
بــ� وال  بيعــه  كــره  ولهــذا  لــه،  هانــة  اإ منــه 

هناانتفــاع بطريق الزتني مبــا حيتمل ذلك ولهــذا احتمل 
أ
وصوفهــا ل

)بدائــع  الــزتني.  يف  فكــذا  االنتفــاع  وجــوه  ســائر  يف  االســتعمال 

 )۱۲۵ /۵ ئع، لصنا ا

ة لزتيــد يف قروهنــا 
أ
دم تتخــذه المــر�

آ
منــا الرخصــة يف غــر شــعر بــي � واإ

ن جتعــل يف 
أ
ة �

أ
س للمــر�

أ
يب ويســف  ويف اخلانيــة وال بــ�

أ
وهــو مــروي نع �

)۳۷۳ /۶ قروهنــا وذوائهبا شــيئا نم الورب)حاشــية انب عابدني،

نم  نقــص  و 
أ
� زايدة  نم  اجلســم  ىف  مايفعــل  لك  ن 

أ
� واحلاصــل 

اجلســم  مــع  مســتمرا  النقصــان  و 
أ
� الــزايدة  جيعــل  مبــا  الزينــة  جــل 

أ
�

وتغيــر  تلبيــس  نــه  فاإ ھكــذا  اخللقــة  صــل 
أ
� ىف  اكن  نــه 

أ
� ومبايبدومنــه 

و 
أ
يــدى �

أ
ة لزوجهــا نم حتمــر ال

أ
مــا مــا زتينــت بــه المــر�

أ
مهنــى عنــه، و�

نه ليس داخال  صل اخللقــة فاإ
أ
و العارضــن مبــا ال يلتبس ب�

أ
الشــفاہ �

)۱۹۵ /۴ ىف الهنــى عنــد مجهــور العلماء)تكملــة فتــح الملهم،


