ت
اذانوااقمىكرىبكتںىمراء رپشىپڑپانھطلغ ےہ

للا ْ
للا ْ
اكب ّٰ ُ
سوال� :مہ وج اقامتےتہكںىہ ّٰ ُ
اكب تواىكہىر�ا�ءےكزج�م
للا اكـ ْـر ّٰ ُ
كےاستھحىحص ےہ�،ىا ر�ا�ء ےكپشى ےكاستھ ّٰ ُ
للا اكـ ْـر توانہك
للا ْ
للا ْ
اكب ّٰ ُ
حصحى ےہ�،ىا�ر�ا�ء ےك شىپ ےكساتھ اسم الہلوك المرك ّٰ ُ
اكب تو
ےہ؟�ا�و�ر�اگرىہطلغ وہ�ںوت
ہكانحىحص ےہ��،ا�نونىت�ں ںىم ےسوك�ن اسحصحى �
كاى ا�ن ےكىنعم ںىموكئى دبتىىل وغرى�ہآجاتى ےہ اىہنںى ؟
ج�واب��:ا�ذ�ا�ن ںیم رہد�وریبکت�و�ں ںیم ےسیلہپریبکتا�و�ر اقامت ںیم

ومضمم�(كترىبپرشىپ�)پڑھانالخ�فتنس
ہپیلنیتریبکت�و�ںیکر�ا�ءوک �
ہے��،ا�سےىلشىپےكاستھڑپھان�د�رستںىہن�۔حصحىہیےہہکا�سوک
ساکنڑپھااجئےا�و�راگروتفم�حڑپ�ھرکد�وسر�یریبکتےکاستھالمیا
جائے�،تبیھب د�رست ےہ�۔�ابلہت ا�س ےسىنعم ںىم رف�قںىہنآتا�۔
أ
المــداد :وجيــزم
مطلــب يف الــالم ىلع حديــث «الذان جــزم» ويف إ
أ
أ
الــراء �ي يســكهنا يف التكبــر ...قلــت :واحلاصــل �ن التكبــرة
أ
أ أ
الثانيــة يف الذان ســاكنة الــراء للوقــف ورفعهــا خطــ� ،و�مــا
أ
القامة،
التكبــرة الوىل نم لك تكبريتــن منــه ومجيــع تكبريات إ

فقيــل حمركــة الــراء ابلفتحــة ىلع نيــة الوقــف ،وقيــل ابلضمــة إ�عــرااب،

شاہد وج وہا�ں ومجو�د ےھت��،و�ہفلتخم ایبنہیرک رہےںیہ�،الثم ایکنیت
طال�قاک� ،د�وسر�ا اچ�رطال�قاک�،رسیت�اپانچ ای ھچاک� ،بجہک ذمکو�ر�ہ اشہد�و�ں
کی ز�و�ج ےکرھگ�و�الو�ں ےکاستھ ذ�اتی رنشجیھب ےہ� ،ا�برسسدضب
ہےکہاکن�حوٹ�ٹایگےہ�۔ذہل�ا �ا�بسکیکاب�تاکاتعاب�روہگا�؟عمبوح�الہ
کےوج�ا�بانعیت مرفائںیوتآ�پاک �احاس�نوہگا�۔
را�ررک رہا
ج�واب� :وص�ر�توئسملہ ںیم ذمکو�ر�ہصخشاگر د�والط�قاک اق �
ہےا�و�ر�ا�سیک ویب�ید�وےسزیا�د�ہالط�قاکدعو�یںیہنرکرہیا�و�ر
مذکو�ر�ہصخشےنالط�قےکرصیحالاف�ظےکاستھالط�قد�یےہ�،وت
�اییس وص�ر�ت ںیم ذمکو�ر�ہصخشیک ویب�ی رپ د�والطقںی و�اقع وہ�ںیگ ا�و�ر
گو�اہو�ںےکایب�نںیماتخال�فیک جوہےسا�نیکوگ�اہیربتعمںیہن
ہوگی ۔ ذہل�ا ذمکو�ر�ہصخشیک ویب�ی رپ د�والطقںی و�اقع وہیکچ ںیہ دع�ت
عییننیت امہو�ا�ر�ی ےک د�رمای�ن رجو�ع اجئز ےہہک ایوت�و�ہ د�ووگ�اہو�ں
کےاسمےنہیہہکد�ےہکںیمےناپینویب�یےسرجو�عایکایا�سےک
ساتھایم�ں ویب�ی و�الےاقلعت�تاقئمرک ےل ا�و�راگردع�ت (عییننیت
ماہو�ا� �ری�)زگ�ریئگےہ�،وتا�ب ےئنرہمےکاستھد�وبا�ر�ہاکن�حرکںیل�۔
�رجو�عایاکن�حےکدعبذمکو�ر�ہصخشوکرص�فایکالط�قاکقحوہگا�۔

أ
أ
أ
المــداد والزيلــي
وقيــل ســاكنة بــا حركــة ىلع مــا هــو ظاهــر الكم إ
و إ�ذا طلــق الرجــل امر�تــه تطليقــة رجعيــة �و تطليقتــن فلــه �ن
أ
أ
والبدائــع ومجاعــة نم الشــافعية ...ثــم ر�يــت لســيدي عبــد الغــي
رياجعهــا يف عدهتــا رضيــت بذلــك �و مل رتض كــذا يف الهدايــة.
أ
أ
أ
رســالة يف هــذه المســ�لة مساهــا تصديق نم �خــر بفتح راء هللا �كرب
(الفتــاوى الهندية)470 /1 ،
أ
أ
أ
أ
�كــر فهيــا النقــل .وحاصلهــا �ن الســنة �ن يســكن الــراء نم «هللا
آ
(ولــو شــهد �حدمهــا ابلنــاح والخــر ابلــزوجي قبلــت) الحتــاد
أ
أ أ
أ
أ
أ
�كــر» الول �و يصلها ب «هللا �كــر» الثانية ،ف إ�ن ســكهنا كىف و إ�ن
معنامهــا (كــذا الهبــة والعطيــة وحنومهــا ،ولــو شــهد �حدمهــا ب�لــف
أ
أ
أ
أ
وصلها ونى الســكون حفرك الــراء ابلفتحة ،ف إ�ن مضها خالف الســنة؛
آ
والخــر ب�لفــن �و مائــة ومائتــن �و طلقــة وطلقتــن �و ثــاث
أ
أ
أ
أ
أ
لن طلــب الوقــف ىلع «�كــر» الول صــره اكلســاكن �صالــة حفــرك
ردت) الختــاف المعنيــن (كمــا لــو ادىع غصبــا �و قتــا فشــهد
أ
ابلفتــح (حاشــية انب عابدني)۳۸۶/۱ ،
آ
ابلقــرار بــه
ابلقــرار بــه) مل تقبــل ،ولــو شــهدا إ
�حدمهــا بــه والخــر إ

سمہلئالط�ق

سوال� :ایکآ�دمی ےن ےصغ ںیمآکر اپین ز�وجہوکالط�ق د�ی ےہ��،ا�ب
را�ررکتاہےا�و�رز�و�جیکو�الد�ہعمایکاشہدےکیھب
�ز�و�جد�والط�قاکاق �
را�ر�یےہ�،ہکبجا�و�ر
را�ر�یںیہ�،ا�و�رویب�یایکالط�قیکاق �
�د�والط�قیکاق �

قبلــت( .الــدر المختار وحاشــية انب عابــدني /رد المحتار)494 /5 ،
أ
أ
أ
أ
آ
شــهد �حدمهــا ب�لف والخر ب�لفــن مل تقبل بيشء عنــد �يب حنيفة
أ
 رمحــه هللا تعــاىل -وعندمهــا تقبــل ىلع اللــف إ�ذا اكن المــديعأ
يــديع اللفــن ،وىلع هــذا المائــة والمائتــان والطلقــة والطلقتــان

أ
أ
أ
والطلقــة والثــاث ،كــذا يف الهدايــة .والصحيــح قــول �يب حنيفــة  -المبيــع عينــا ،ولكهنــم �جــازوا بيــع حــق المــرور ،وعللــوا ذلــك ب�نــه
أ
أ
رمحــه هللا تعــاىل  -كذا يف المضمــرات( .الفتــاوى الهندية)503 /3 ،
حــق يتعلــق بعــن ،ف�خــذ حكمــه يف جــواز البيــع .ويظهــر نم ذلــك �ن
أ
أ
�اىز�ى ول�ڈ ا�و�ر اىز�ى ہسىپاككا�ر�وبا�ركرنا
احلقــوق المتعلقــة ابلعيــان حكمهــا عنــد احلنفيــة حــم العيــان،
آ
سوال�:رع�ضہیےہہکایز�یول�ڈا�و�رایز�یہسىپىکدکا�نوھکلانا�و�ر فيجــوز بيعهــا مــا مل يكــن هنــاك مانــع �خــر نم البيــع ،مثــل الغــرر
أ
أ
کا�ر�وبا�ررکنااسیکےہ؟
�و اجلهالــة .إ�ن احلقــوق الــي ال تتعلــق ابلعيــان ،مثــل حــق التعــي،

ج�واب� :اىز�ى ول�ڈ ا�و�ر اىز�ى ہسىپىك دكا�نوھكلان ا�و�راك�ر�وبا�ركر ان اجئز
ت
ك
�
�
ہے�۔�ا�ن د� نوو�ں اعممول�ںىكىہقف � ى ىف د�ر�ِج ذىل المحہظرفمائںى�:
�( �)�۱اىز�ىول�ڈركنےىكوص�ر�تہیےہہکد�وکا�ند�ا�رمکینپےسول�ڈرخید
ت
کرآگے اپےناگہوک�ںوک اتچیبےہ��،ا�س اعممےلیکىہقف �ک�ی� یف ہىےہ
كہول�ڈ وجكہ اىكتعفنم ےہ ا�ب زنمبلہ ام�ل نب اکچ ےہ�،کوینہکرع�ف
وہاتاہے�،
عا�م ںیم ا�سوک ام�لاھجمسجانے اگل ےہ��،ا�و�ر�ا�س رپہضبقىھب ج
كوىنہك بجینپمک ےن د�وکا�ن د�ا�ر ا�و�رول�ڈ ےک د�رمای�نہیلخترککے ا�س
کو اتسامع�لرکنےیک اجا�ز�ت د�ے�د�یوتآگے ےنچیب ےک ےىلیہیمکح
بقہضیہاکفی ےہ�۔
�( �)�۲رقمےنجیھبےکےىل�ایز�یہسیپےكاک�ر�وباررکنےںىمیہقفاتعاب�رےس
�د�واعممال�ت وجو�دمںیآتےںیہ�۔ہپال ہىہك�:اگہك رقمےنجىھب و�الاجو رقم
مكىنپ ےكپا�س عمجرك�و�اتاہے�،ىہینپمک ےك اپ�سرق�ض ےہ وجغبریکیس
کیم زیا�دتی ےک د�وسر�ی ہگج ا�ساک انئب اسے وصو�لرکتاہے�۔�د�وسر�ا
ىہہك:مکینپاف�ر�مرھبنے��،ریاک�ر�ڈایت�رکرنےا�و�ردیرگفلتخمدخما�تےک
لسےلس ںیمىنپمك رقمےنجىھب و�الے ےس اجر�ت وصو�لرکتی ےہ�،لذہ�ا �اصل
�رقم ےک اتعاب�رسےیہاعممہلرق�ض ےہ�ا�و�ر�اجر�ت ےک اتعاب�رسے اجا�ر�ہ
ہےا�و�رد� نوو�ںدقعاپیناپینرش�ائطاپئےاجنے�ا�و�رکوئیامنعہنوہنے
کی انب�ء رپشرعا ً�د�رست ںىہ�۔�ا�و�راك�ر�وبا�ركرناجائزہے�۔

ال جيــوز بيعهــا عنــد احلنفيــة ،ولكــن جيــوز االعتيــاض عهنــا بطريــق
أ
الصلــح ىلع مــا ذكــره بعضهــم .ويف ضــوء هــذه النقــاط الربعــة
أ
نســتطيع �ن نقــول :إ�ن بيــع هــذا النــوع نم احلقــوق العرفيــة ،وهــو
أ
أ
حــق االنتفــاع ابلعيــان جائز عند المئــة الثالثــة احلجازيني ،و إ�منا
منعــه احلنفيــة ،فقالــوا :ال جيــوز االعتيــاض نع احلقــوق المجــردة،

ولكــن هــذا احلــم عنــدمه ليــس هبــذا العمــوم الــذي يتــومه نم
أ
لفظه ،بل اســتثىن منــه الفقهاء بعض احلقوق الــي تتعلق ابلعيان.
أ
أ
و إ�ن للعــرف جماال يف إ�دراج بعض الشــياء يف الموال ،ف ـ إ�ن المالية

كمــا يقــول انب عابــدني رمحــه هللا ،تثبــت بتمــول النــاس .فلــو اكنت
أ
بعــض احلقــوق تعتــر يف العرف �مــواال متقومة ،وتعامــل هبا الناس
أ
أ
أ
آ
تعامــل المــوال ،ينبيغ �ن جيــوز بيعها عندمه �يضــا برشوط �تية:
أ
أ
�ن يكــون احلــق اثبتــا يف احلــال ،ال متوقعــا يف المســتقبل� .ن يكــون
أ
أ
احلــق اثبتــا لصاحبــه �صالــة ،ال لدفــع الــرر عنــه فقــط�.ن يكــون
آ أ
احلــق قابــا لالنتقــال نم واحــد إ�ىل �خــر�.ن يكــون احلــق منضبطــا
أ
أ
ابلضبــط ،وال يســتلزم غــررا �و جهالــة�.ن يكــون يف عــرف التجــار
أ
أ
يســلك بــه مســلك العيــان والمــوال يف تداولهــا( .حبــوث يف قضــااي
فقهيــة معارصة)۹۹/ ۱(-

أ
أ
والقــول المختــار عنــد المت�خــرني نم احلنفيــة �ن مــا اكن نم هــذه
أ
أ
أ
()۱ونم المناســب قبــل �ن نتقــدم �ن حنــرر مــا حتصــل مما ســبق نم احلقــوق متعلقــا ابلعيــان الثابتــة ،فهــو مــال حكمــا ،جيــوز بيعــه
أ
أ
النصــوص الفقهيــة ،ويه �مــور :إ�ن تعريــف البيــع �مــر اختلــف فيــه ورشاؤه ،مثــل حــق المــرور ،وحــق الــرب ،وحــق التســييل ،بــرط
أ
أ
آ
الفقهــاء ،فالشــافعية واحلنابلــة ال يشــرطون يف المبيــع �ن يكــون �ن ال يكــون هنــاك مانــع �خــر نم جــواز البيــع ،اكلغــرر واجلهالــة.
أ
عينــا ،بــل جيــوزون بيــع المنافــع المؤبــدة .وكذلــك يظهــر نم بعــض وال جيــوز بيــع حــق التعــي عنــدمه ،لنــه ليــس متعلقــا بعــن اثبتــة.
أ
فــروع المالكيــة .إ�ن احلنفيــة و إ�ن اشــرطوا يف البيــع �ن يكــون ولكنــه جيــوز التنــازل عنــه مبــال نع طريــق الصلــح ،كمــا رصح بــه

أ
الاتيس( .حبــوث يف قضــااي فقهية معارصة)۱۱۷/۱،

�د�و�د�ھڑھچ�انےیک رمع

سوال�:سو�ا�لہیےہہکیچباسالمیڈنیلک�رےکاسح�بےسسیبایوچبسی
جون�ر�یوک د�واس�لیک وہتی ےہ� ،ہکبجہکیسمشڈنیلک�ر ےک احل�ظ ےس 14
�فرو�ر�یوکد�واس�لیکوہتیےہ�۔�ا�ساکد�و�د�ھڑھچ�انےیکوکششیکاجتی
ہے�،نکیلتعیبطرخ�ا�بوہنےیکوجہےسا�سرپز�و�رزبر�دسیتںیہنیک
گیئ�،سجیکوجہےسا�سوکد�وبا�ر�ہد�و�د�ھاگلدیاایگ�۔ا�با�سیچبوک
�د�و�د�ھڑھچ�انےیکوکشش رھپےسیک اج ہری ےہ�،نکیل ا�س ںیم تہب
�زیا�د�ہ وقت د�رکا�ر ےہ�۔وس�ا�ل ہی ےہہک ہچببککت د�و�د�ھ یپ اتکس ےہ
�ا�و�ر ا�س ںیمانگ�ہ ال�ز�م وہگا ایںیہن�؟
ج�واب� :ہچب ای یچبوک د�و�د�ھ الپنےیک دم�ت د�واس�ل ےہ� ،د�واس�ل

أ
آ
{والوالــدات ريضعــن} [البقــرة ]233 :اليــة يــدل ىلع �نــه ال رضــاع
ً
أ
أ
بعــد التمام .و�مــا قولــه تعــاىل{ :ف ـ إ�ن �رادا فصــاال نع رتاض مهنما}

[البقــرة ]233 :ف ـ إ�ن مــا هــو قبــل احلولــن بدليــل تقييــده ابلــرايض
أ
والتشــاور ،وبعدمهــا الحيتــاج إ�لهيمــا .و�مــا اســتدالل صاحــب
ً
للمــام وقولــه تعــاىل{ :ومحلــه وفصالــه ثــاوثن شــهرا}
الهدايــة إ
أ
أ
[الحقــاف ]15 :بنــاء ىلع �ن المــدة لــل مهنمــا كمــا مــر ،فقــد رجــع
أ
إ�ىل احلــق يف ابب ثبــوت النســب نم �ن الثالثــن لهمــا للحمــل ســتة
أ
�شــهر والعامــان للفصــال .اه (الــدر المختار وحاشــية انب عابدني/
رد المحتــار)۲۰۹/۳ ،

الرضــاع بعــد مدتــه) اقتــر عليــه الزيلــي ،وهــو
(قولــه ومل يبــح إ

الصحيــح كمــا يف رشح المنظومــة حبــر ،لكــن يف القهســتاين نع

الرضاع بعدمهــا إ�ىل نصف وال
المحيــط :لــو اســتغىن يف حولني حــل إ
أ
أ
أ
ت�ثــم عنــد العامــة خالفــا خللــف نب �ويب اه ـ ونقــل �يضــا قبلــه نع
أ
إ�جــارة القاعــدي �نــه واجــب إ�ىل االســتغناء ،ومســتحب إ�ىل حولــن،

پو�ر�ے وہنے رپ د�و�د�ھڑھچ�ا دیان ال�ز�م ےہ ۔ ابلہت ہچبزمک�و�ر وہ ایوکئی
یبام�ر�یوہ�،د�و�د�ھڑھچ�انےےسہچبیکتحصرپرب�ااثرڑپتاوہا�و�رام�ںےک
پا�سا�سیکابتم�د�لوص�ر�تاتخای�ررکنےیکاطقتہنوہوتڈھائیاس�ل
وجائــز إ�ىل حولــن ونصف اهـ( .الدر المختار وحاشــية انب عابدني/
تکیھب د�و�د�ھ الپیا اج اتکس ےہ ۔صو�ر�توئسملہ ںیماگر یچبزمک�و�ر ےہ
رد المحتــار)211 /3 ،
�ا�و�رد�و�د�ھڑھچ�انےیکوص�ر�تںیمیچبوکاصقن�نےنچنہپاکرطخ�ہےہ�،وت
ترجبہاک�ر ےسوشم�ر�ہرکنا
�ڈھائیاس�لےکاند�راند�رد�و�د�ھ الپیا اج اتکسےہ�،ڈھائی اس�لوپ�ر�ے
سوال�’�’�:موش�ر�ہھجمس د�ا�ر ےسںیہن�،رجتبہاک�ر ےسرک�و� �۔‘�‘کای ہی
ہونےےکدعبد�و�د�ھالپنااجئزںیہن۔کوششرکےکدلجا�زدلجبیچاک
حدیث ےہ�؟ ا�س وح�الے ےس رنہامئی مرف ئاںی�۔
�د�و�د�ھڑھچ�ا دیا اجئے �۔
ج�واب� :اسئل ےنسجوق�ل ےک اب�ر�ے ںیم وس�ا�لایک ےہ� ،ہیوکئی
ً
ً
ابب الرضــاع (هــو) لغــة بفتــح وكــر :مــص الثــدي .ورشعــا( :مــص
ً أ آ ً أ
ًأ
آ
نم ثــدي �دميــة) ولــو بكــرا �و ميتــة �و �يســة ،و�حلــق ابلمــص الوجــور

والســعوط (يف وقــت خمصــوص) هــو (حــوالن ونصف عنــده وحوالن)
أ
فقــط (عندمهــا ،وهو الحص) فتح ،وبه يفىت كمــا يف تصحيح القدوري
أ
نع العــون ،لكــن يف اجلوهرة �نــه يف احلولني ونصف ،ولو بعــد الفطام
حمرم وعليــه الفتوى.

أ
(قولــه :لكــن إ�خل ) اســتدراك ىلع قولــه :وبــه يفــى .وحاصلــه �هنمــا
أ أ
أ
قــوالن� ،فــى بــل مهنمــا ط ( ...قولــه :والحص �ن العــرة لقــوة

الدليــل) قــال يف البحــر :والخيــى قــوة دليلهمــا ،ف ـ إ�ن قولــه تعــاىل:

حدیثںیہن ےہ� ،ہکلب ایکرعبی وقملہ ےہ� :سل المجرب وال تسئل

احلکیم .عیینوس�ا�لا�و�رموش�ر�ہرجتبہاک�رےسرک�و�،میکح�،د�اناا�و�رھجمسد�ا�ر
سےںیہن�۔
�ا�ساکوہفم�مہیےہہکوچنہکضحمھجمسد�ا�ر�یا�و�رلقعدنم�یےسوکئی
شصخاصئبالر�ائےینعید�رستر�ائےو�الاںیہننباجتا�،ا�سےیل
�ا�س ےسوشم�ر�ہرکنے ےک اجبئےیسکرجتبہاک�رآ�دمی ےسوشم�ر�ہرکنا
چاہےی �۔

