حالتضىح ںىم الط�ِق رجىع ا�و�ر رجو�ع اكمكح

دعبو�ر�ًا
سوال� :اىكصخش ےن�اپىن وىب�ىوك�ایک الط�ق دىےن ےك ف
كاہہك ںیم رشہتںیہنوت�ڑ رہا ا�و�راعمفی امنگ ىل�،وتكاىصر�ف زبانی
وہائےاگ�؟ویکنہکوع�ر�ت احلتِضیح ںیمیھت� ك،اىحالتِ
�رجو�ع ج
ںىہن؟�اگر
حضىںىمالط�قےکدعبوع�ر�ترپدع�تزگ�ا�رنا ال�زمی �
لا�زمى ےہتواىك دع�تزگ�ا�رنے ےكبدع�ا�ن د� نوو�ںاك د�وبا�ر�ہ اكن�ح
ےہ؟�ا�س اب�تىكىھب ضواحت رفمائںىہکاگرایم�ں
كرنا رض�و�ر�ى �
بوی�ی ایک الط�قیک اب�توک ر�ا�ز ںىم رھکان اچہںی�،تواىك ا�س اب�توك
�ر�ا�زںىمرھكےنےكےىلد�ووگ�اہو�ںاكوہنارض�و�رىےہ�؟
ج�واب�:احلتِضیحںیمالط�قدیانشرعاانسپدنىد�ہلمعےہ� ت،اہم
وہاتى
�اگرىسك ےنحالتِضیح ںیم الط�ق د�ے� �دى�،توالط�ق و�اقع ج
ہے��،ا�س ےس رجو�عركنا و�اجب ےہ��،رجو�ع دع�ت ےك د�و�ر�ا�ن
ہىوہتاہے��،رجو�عزبانىىھبوہكساتہے�ا�و�رىلمعىھب�،عىىنا�سےك
وہاتاہے��،اگردع�تےك
بدعرتسبمہ�ىركلے�ا�سےسىھبرجو�ع ج
�د�و�ر�ا�ن رجو�ع ہنرك�ےوتدع�تزگ�رنے ےك دعب�د�وبا�ر�ہ اكن�ح
كرنا رض�و�ر�ى وہتاہے�۔
لذہ�ا وص�ر�ِتوئسملہ ںىم احلتِضىح ںىم وجالط�ق د�ى ےہ و�ہ و�اقع
ہوگیئ��،ا�و�را�سےكدعبرجو�عىكتىنےساگراہككہںىمرشہتںىہن
را�ر
توڑ�رہا�،تو�ا�س ےس رجو�ع اثبت گوہاى��،د� نوو�ںاك اكن�ح ربق �
�
الطو�ںاكاملكرہےگا�،كىسىھب
ہے�۔�ابلہتآئدن�ہوشہررص�فد�و ق
وہائےىگ�۔
�وقت زمىد د�والطقںى د�ےاگ وتوىب�ى رح�ا�م ج
أ
(�لفــاظ الرجعــة رصحي وكنايــة) (فالــرحي) :راجعتــك يف حــال
أ
أ
أ
خطاهبــا �و راجعــت امــر�يت حــال غيبهتــا وحضورهــا �يضــا ونم
أ
الــرحي ارجتعتــك ورجعتــك ورددتــك و�مســكتك ومســكتك
أ
مبزنلــة �مســكتك فهــذه يصــر مراجعــا هبــا بــا نية(.والكنايــة) :
أ
أ
أ
�نــت عنــدي كمــا كنــت و�نــت امــر�يت فــا يصــر مراجعــا إ�ال ابلنيــة

أ
أ
أ أ
أ
أ أ
رجعتــك �و �عدتــك �و راجعــت امــر�يت �و راجعهتــا �و رددهتــا �و
أ
�عدهتــا ،وحنو ذلك(بدائــع الصنائــع يف رتتيب الرشائع)۱۸۳/۳،
أ
لن الرجعــة مبزنلــة ابتداء الناكح عنده ىتح حيــرم وطؤها ،وعندان
يه اســتدامة النــاح ىلع مــا بينــاه ،وســنقرره إ�ن شــاء هللا تعــاىل.

والفعــل قــد يقــع داللــة ىلع االســتدامة ...والداللــة فعــل خيتــص
أ
ابلنــاح ،وهــذه الفاعيل ختتــص به(البنايــة رشح الهداية)۴۵۷/۵،
أ
(والداللــة فعــل خيتــص ابلنــاح) ش� :ي الداللــة تتحقــق بفعــل
أ
أ
خمصــوص ابلنــاح ال بــل فعــل م( :وهــذه الفاعيــل) ش� :ي
النظــر إ�ىل الفــرج الداخل بشــهوة والمــس بشــهوة والتقبيل بشــهوة
أ
م( :ختتــص بــه) ش� :ي ابلنــاح فيقــع داللــة( .البنايــة رشح
الهداية)۴۵۷/۵،

أ
أ
(والبــديع ثــاث متفرقــة �و ثنتــان مبــرة �و مرتــن) يف طهــر واحــد
أ
أ
(ال رجعــة فيــه� ،و واحــدة يف طهــر وطئــت فيــه� ،و) واحــدة يف (حيــض
أ
أ
موطــوءة) لــو قــال والبــديع مــا خالفهمــا لــان �وجــز و�فيــد (وجتــب
أ
أ
رجعهتــا) ىلع الحص (فيــه) �ي يف احليــض رفعــا للمعصية(الــدر
المختار)۲۳۲/۳،

أ
(قولــه وجتــب رجعهتــا) �ي الموطــوءة المطلقــة يف احليــض (قولــه ىلع
أ
أ
الحص) مقابلــه قــول القــدوري إ�هنــا مســتحبة لن المعصيــة وقعــت
أ
فتعــذر ارتفاعهــا ،ووجه الحص قوله -صىل هللا عليه وســلم -لعمر يف
حديــث انب معــر يف الصحيحــن «مــر ابنــك فلرياجعهــا» حــن طلقهــا

يف حالــة احليــض ،ف إ�نه يشــتمل ىلع وجوبني :رصحي وهو الوجوب ىلع
أ أ
معــر �ن ي�مــر ومضــي وهــو مــا يتعلــق اببنه عنــد وتجيــه الصيغــة إ�ليه

ف ـ إ�ن معــر انئــب فيــه نع النــي -صــى هللا عليــه وســلم -فهــو اكلمبلغ،

وتعــذر ارتفــاع المعصيــة ال يصلــح صارفــا للصيغــة نع الوجــوب
أ
جلــواز إ�جيــاب رفــع �رثهــا وهــو العــدة وتطويلهــا إ�ذ بقــاء الــيء بقــاء
أ
مــا هــو �رثه نم وجــه فــا تــرك احلقيقــة ،ومتامــه يف الفتــح (قولــه
أ أ
أ
رفعــا للمعصيــة) ابلــراء ،ويه �وىل نم نســخة الــدال ط �ي لن الدفع

كــذا يف فتح القــدري( .الفتــاوى الهندية)۴۶۸/۱ ،
ابلــدال لمــا مل يقــع والرفــع ابلــراء للواقــع والمعصيــة هنــا وقعــت،
أ
أ
[ركــن الرجعة]و�مــا ركــن الرجعــة فهــو قــول �و فعــل يــدل ىلع
أ
أ
أ والمــراد رفــع �رثهــا وهــو العــدة وتطويلهــا كمــا علمــت لن رفــع
أ
أ
أ
الرجعــة� :مــا القــول فنحــو �ن يقــول لهــا :راجعتــك �و رددتــك �و

الطــاق بعد وقوعه غــر ممكن( .حاشــية انب عابدني)۲۳۳/۳،

کو�ر�ونا وکینیسیک رشعی تیثیح

سوال �:آئدن�ہدنچ ندو�ںںیموک�ر�وناو�ائر�سوکینیس سکاپات�نںیم
وہائےیگ� ،ا�سوح�الے ےس دنچاظفحت�ت ںیہ�۔ ا�س
�دتسای�ب ج
�وکینیسںیم  DNAےکاجز�ا�ءاشملےیکےئگںیہ�۔ا�سوکینیس
ریغالقیولہپاشملےہ�،د�وسر�اہیاناسنی
کےاتسامع�لںیمایکوت اخ
 DNAںیمدبتییلاکیھبابعثوہگا�۔ایکا�ساکاتسامع�لالح�ل
ہے�؟ ا�س ےسقلعتمولعمما�تفلتخماقبل اتعام�د ذ�ر�ائع ےس احصل
کی اجکسیت ںیہ�۔
�کیس �ن
ج�واب�:کو�ر�وناایا�سیسیجدیرگامیب�ریو�ںیکو �ی� ز�ےکےلسلس
مںی رشیتعاکمکح ہی ےہہکاگروکئی امہردین د�ا�ر ڈ�اکرٹا�س اب�تیک
تدصیقرک�د�ےہکہیرضمتحصںیہنا�و�رہنیہا�سںیموکئی انپا�ک
یا رح�ا�م زیچاشملیکیئگ ےہ�،وت ا�ناک اتسامع�ل اجئز ےہ�۔ ذہل�ا �ا�س
لسےلسںیمدیند�ا�رامہرڈ�اکرٹ�و�ںیکاقیقحت�تیکرط�فرجو�عایک
جائے�۔اگرو�ہذمکو�ر�ہ باتو�ںیکدصتیقرکیںوترشعًااتسامع�لیک
�اجا�ز�ت وہگی� ،و�رنہںیہن�۔ زین وچ�ںہک ہیلبقتسمیک ایکومہو�م
یبام�ر�ی ےکدس اب�ب ےک ےیل ےہ� ،ا�س ےیلیسکوک ا�س ےک اتسامع�ل
پروبجم�رںیہنایک اجکسات ۔

حال�ل وحر�ا�م ںىم رف�ق

سوال�:كاىقحا�و�رابطلںىمرف�قركنےےكےىلالح�لذغ�ا
ضر�و�ر�ى ےہ�،ہم ےسىك اچہپ�ن ےتكسںىہہك اب�ز�ا�رںىم ےنلم و�الى
�د�الںى�،سزبىا�ںوگشت وغرى�ہ وج اتسامع�لىك اجتى ںىہ��،اسى رط�ح
�رشہتد�ا�ر�و�ںےكرھگاجناوہتاےہ��،ا�و�روہا�ںاھكناانىپبىھوہتاہے�،تو
ہموتكىس ےكىجن اعممال�ت ےك اب�ر�ے ںىمںىہن اجنےت �ا�و�ر ہن ىہ
كىسےس چوپھےتكسںىہ،تومہےسىكاجنںىےگكہامہ�ر�ےٹىپںىم
جانے�و�الا رہہمقلالح�ل ىہ ےہ�،بجہكاكرثوہٹل وغرى�ہ ےسىھب ےلرك
كاھتےںىہ�؟�ا�س اب�ر ے ںىم امہ�رى رنہامئى رفمائںى�؟
ج�واب�:حال�لرح�ا�مےسقلعتمىبنركىمىلصالہلہىلعوسملاكا�رشا�دےہ�:

أ
كثــر نم النــاس ،مفــن اتىق الشــهات اســترب� لدينــه ،وعرضه ،ونم

وقــع يف الشــهات وقــع يف احلــرام ،اكلــرايع ريىع حــول احلمــى ،ويشــك
أ
أ
أ
�ن ريتــع فيــه� ،ال و إ�ن للك ملك محى� ،ال و إ�ن محــى هللا حمارمه(حصيح

مســلم)۵۰/۵،ترجہم� ”�:الح�ل و� شا تضح ےہ ا�و�ررح�ا�میھب و�اضح ےہ ا�و�ر
م
�ا�ند� نوو�ںےکد�رمای�نھچک ��� بھ�ا�تںیہںیہنجاکرثول�گںیہن
جانےتسپوجہبشںیمڈ�الےنو�الیزیچےساچبا�سےناپےندینا�و�ر
عز�توکوفحم�ظرکلایا�و�روجہبشڈ�الےنو�الیزیچ�و�ںںیمڑپایگوتو�ہ
حر�ا�مںیمڑپایگا�سیکاثم�لا�سرچ�و�اہےیکےہوجیسکد� سور�ےیک
چر�اگا�ہ ےک ا�ر�درگ�د رچ�اتا ےہ�،وترقیب ےہہکاجنو�ر ا�س رچ�اگا�ہ
مںیےسیھبرچںیلونس�!رہاب�دشا�ہےکےیلرچ�اگا�ہیکدحوہتیےہ
�ا�و�ر ای�د کروھ�! الہلیک رچ�اگا�ہیک دح ا�سیک رح�ا�مرک�د�ہ زیچیں ںیہ‘�‘�۔
عیینھچكزىچىںاىىسںىہنجاکالح�لوہناا�و�رابم�حوہنابسوکولعم�م
ہے�،ىجےس زمنى ےس ےنلكن و�الىىنتجمسقىك دىپ�ا�و�ا�رہںىدنگ�م� ،اچ�و�ل�،
گ�
یھ�و�ں� ھك،وج�ر وغرى�ہ�۔ ا�و�رھچک زیچیں اییس ںیہجناک رح�ا�م وہنا
نصِ رق�آنى و احا�دىثِ ابم�ركہ ےک�ذ�ریہع ابللک و�اضح وط�ر رپولعم�م
ر،مر�د�ا�رجانو� �ر،ہبےن�و�الا وخ�ن��،زنا�،
ہوایگ ےہ�،یجےسشر�ا�ب� خ،زنی �
سو�د� ج،وھ�ٹ،یغتب�،چلغوخ�ر�یوغری�ہ�۔ىلنكضعبزیچیںاییس
بیھںىہنجیکرحمتایحتلےکبا�ر�ےںیموکئیو�اضحمکحولعم�م
ل؟�ا�نزىچ�و�ں
وہا�،ہکلبہیاتشاب�ہوہتاےہکہہیرح�ا�مںیہایالح� �
ہنںی ت
كےاب�ر�ےمںىہلصیفرکناہرصخشےکبسیکاب�تںیہنوہتی��،اییس
چزیوکہنالح�لاھجمساجئےہنرح�ا�ما�و�رہنابم�ح�،سجاکبلطمہیےہ
کہ اییس زیچو�ں ےك اب�ر�ے ںىمدنتسماىتفم�ِنرك�ا�م ےسوشم�ر�ہركلاى
جا ئے �۔

ٔ ٔ
اھــدی إ�یل رجــل شــیئا او اضافــہ إ�ن اکن غالــب مالــہ نم احلــال فال
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ابس إ�ال ان یعلــم ابنــہ حــرام ف ـ إ�ن اکن الغالــب ھــو احلــرام ینبیغ ان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ال یقبــل الھدیــۃوال ایلک الطعــام إ�ال ان خیــرہ ابنــہ حــال ورثتــہ او
ٔ
اســتقرضتہ نم رجــل کــذا یف الینابیــع وال جیــوز قبــول ھدیــۃ امراء
ٔ ٔ
ٔ
اجلــور ؛ الن الغالــب یف مالھــم احلرمــۃ إ�ال إ�ذا علــم ان اکــر مالــہ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
إ�ن احلــال بــن ،و إ�ن احلــرام بــن ،وبيهنمــا مشــتهبات ال يعلمهــن حالل ابن اکن صاحب جتارۃ او زرع فال ابس بہ؛ الن اموال الناس

ٔ
ال ختلــو نع قلیــل حــرام فالمعترب الغالب وکــذا الک طعامھم کذا
ٔ
یف االختیــار رشح المختــار… قــال الفقیہ اوب اللیــث رمحہ ہللا تعایل
ٔ
اختلــف النــاس یف اخــذ اجلائــزۃ نم الســلطان قــال بعضھــم جیوز ما
ٔ
ٔ
مل یعلــم انــہ یعطیــہ نم حــرام قــال حممــد رمحــہ ہللا تعایل وبــہ انخذ
ٔ
مــا مل نعــرف شــیئا حرامــا بعینــہ وھــو قــول ایب حنیفــۃ رمحــہ ہللا
ٔ
تعــایل واحصابہ کــذا یف الظھرییــۃ(یف الھندیہ(۵؍)۳۴۲

وہائےاگ�۔
کاشت ہن وہوتاخلی رکیھ اجئے�،وت ہیاعممہلاجئز ج

أ
أ
أ
رجــل لــه ىلع رجــل دني ف�عطاه وثاب فقال� :مســك هــذا ىتح �عطيك
أ
أ
مالــك قــال �وب حنيفــة  -رمحه هللا تعاىل  -هو رهن ،وقال �وب ويســف -
أ
رمحه هللا تعاىل  :-يكون وديعة ال رهنا ف إ�ن قال� :مســك هذا مبالك
أ
أ
أ
ابلمجــاع
�و قــال� :مســك هــذا رهنــا ىتح �عطيــك مالــك فهــو رهــن إ

كــذا يف حميط الرسخــي( .الفتــاوى الهندية)434 /5 ،
مطلــب احلرمــة تتعــدد (قولــه احلرمــة تتعــدد إ�خل) نقــل احلمــوي نع
أ
أ
اعلــم بــ�ن عني الرهــن �مانة يف يــد المرهتن مبزنلــة الوديعة فيف لك
أ
ســيدي عبدالوهــاب الشــعراين �نــه قــال يف كتابــه المــن :ومــا نقــل
موضــع لــو فعــل المــودع الوديعة ال يغــرم فكذلــك إ�ذا فعــل المرهتن
أ
أ
ـه
ـ
ن
ع
لت
ـ�
نع بعــض احلنفیــة نم �ن احلــرام ال يتعــدى ذمتــن ،سـ
أ
ذلــك ابلرهــن ال يغــرم إ�ال �ن الوديعــة إ�ذا هلكــت ال يغــرم شــيئا،
الشــهاب انب الشــليب فقــال :هــو حممــول ىلع مــا إ�ذا مل يعلــم بذلــك،
والرهــن إ�ذا هلــك ســقط الــدني ،ويف لك موضــع لــو فعــل المــودع
أ
أ
أ
أ
�مــا لــو ر�ى المــاس مثــا ي�خــذ نم �حــد شــيئا نم المكــس ثــم
الوديعــة يغــرم فكذلــك المرهتــن إ�ذا فعل ذلــك ابلرهن ثــم الوديعة
أ
آ آ
آ
يعطيــه �خــر ثــم ي�خــذ نم ذلــك الخــر �خــر فهــو حــرام اهـ(.حاشــية
أ
ال وتدع ،وال تعــار ،وال تؤاجــر كذلــك الرهــن ليــس للمرهتــن �ن
انب عابدني)۹۸/۵،
ؤياجر الرهــن( .الفتــاوى الهندية)465 /5 ،

�زمنی ےکوع�ض رق�ض انیل

سوال��:زید ےن اپین زمنی اخلدوکنیت اس�ل ےک اعمہد�ے رپنیت
لاکھےکوع�ض �دی�،جبنیتاس�لوپ�ر�ےوہ�ںےگوتزیدنیتالکھ
�و�اپسرک�ےاگا�و�راخلدےس اپینزمنیےلےلاگ�۔وس�ا�لہیےہہک
یہوص�ر�ت اجئز ےہ ایںیہن�؟
ج�واب��:و� ضاحرہےہکرق�ضرپعفناحصلرکنا وس�دےکمکحںیم
شامل وہنےیک وجہ ےس انجائز ا�و�ررح�ا�م ےہ ۔
صو�ر�توئسملہںیمزیدا�و�راخلداک اعممہلرق�ضا�و�ررہناکےہ�،ہک
خالدزیدوکنیت الکھرق�ض د�ےاگ ا�و�رزید اپین زمنی اخلد ےک اہتھ
�رہن کروھ�ائےاگ�،رق�ضیکو�اپیسکتاخلدرمہو�نزمنیےسافئد�ہ
�اٹاھتا رہےاگ�۔رشعًا ہیاعممہل انجائز ا�و�ررح�ا�م ےہ�،ویک�ںہک ےش
مرہو�ن ےس افئد�ہ اٹاھنا رق�ض رپعفن ےنیل ےکمکح ںیم د�اخل ےہ� ،وج
کہوس�دوہنےیکانب�ءرپانجائزا�و�ررح�ا�مےہ�،ا�سےساتجان�بال�ز�م
ہے�۔ ابلہتاخلد ےک اہتھزمنی کروھ�ائی اجئے� ،زمنی ےکاکغذ�ا�ت
خالدےکےضبقںیمد�ےدیےاجئںینکیلوپ�ر�اافئد�ہزیدیہاٹاھئے�،
�ا�س ںیمیتیھک اب�ڑ�یرککےعفن وخ�داحصلرک�ے�،اگرزمنیاقبل

�زہر�ا�ءاک ظفلت ا�و�ربلطم
سوال� :افطۃم الزہر�ا�ء ان�م ںیم ز�ا رپشیپ ےہ ای زبر� ،ہکبج ا�س ان�م
کا بلطمایک ےہ�؟
وھچڑنےو�ا �لی‘�‘
ہم‘�‘ےکینعم’�’�د�و�د�ھایرب�یاع�د�ت �
ج�واب�’�’�:فاط �
کےںیہ� ،ا�و�ررعبی زبا�ن ںیم اص�ف رنگ و�الے ا�و�ر ر�وشن رہچ�ے
�و�الےصخش ےکلےی’�’� َأ�زْ � َ ہ�ر�‘�‘ اک ظفل اتسامع�ل وہتا ےہ� ،ا�سیک
تانثی’�’�َز� ْ ہ�رَ�ا� �ء‘�‘(�ز�اےکزبرےکاستھ�)اتسامع�لوہتیےہ�،
جسےکینعماص�فا�و�رر�وشنرہچ�ےو�الیاختو�نےکوہ�ںےگ�۔
ہم‘�‘رسو�لالہلﷺیکایپ�ر�یاصحزب�ا�د�یاکان�مےہا�و�ر
�’�’فاط �
�’�’�َزہر�ا� �ء‘�‘ا�ناکبقلےہ�۔

