


ابوبابد یک رتبتی ابوبر  بربابم امکبی 
سوالب: ابک اباسبن اپبچ ھچ اسبل کت ربوبت اتیل ربے ابوبر ابس ےس ابےن 
بوچبں یک رضبوبربابت وپبربی رکبےب،برگ دعب ںیم وبہ ابس اکبم ےس یچس وتبہ 

برکبےب، ربوبت ےس ہشیمہ ےک ےیل وخبد وک دبوبر رکبدبےب، وت ایک بت یھب ابس 

بیک ابوبابد ڑببی وہ رک انبربابن ےنب یگب؟

وابب:بابل ربابم اک ربوبابی اصقنبن ابی رطبح وہبا ےب، ےسیج رخبابب  �ج
باھکبے اک اظبربی اصقنبن ، وت بج اباسبن ابل ربابم اھکبا ے ا وبر ابین ابوبابد 

بوک الھکبا ے وت ابس اک ابر یھب ابس رپ ڑپبا ے ،بابی ےیل یبن رکبم ملسو هيلع هللا ىلص ے 

بابربابد ربابا ہک وبہ وگبت اک ڑکٹبا وج ربابم ےس رپبوبربش اپبے ابس ےک ےیل منہج 

بیک آبگ یہ انمبب ےب، ابس ےیل بج اباسبن ابین ابوبابد وک ربابم ابل الھکبا 

بے وت ابس اک وبابل یھب ابوبابد یک انبربابی ا ابس یسیج رببی اعبدبوتبں یک لکش ںیم 

بابس ےک اسبےن آبا ےب۔ 
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باک وبہ ڑکٹبا تنج ںیم دبابل ںیہن وہبا سج یک رپبوبربش ربوبت ےک ابل ےس 

بوہبی وہ ابوبر وگبت ےک سج ڑکٹبے یک رپبوبربش ربوبت ےک ابل ےس وہبی 

بوہ وت ابس ےک ابق منہج یہ ےہ ‘ب‘ب۔

بابہت بج دنببہ ےچس دبل ےس وتبہ رکبا ے وت ابہل اعتبی ابس ےک امتبم انگبوہبں 

بوک اعمبف ربا دبےت ںیہ اچبے وبہ انگبہ ابین دعتبابد ےک اباببر ےس دنمسبر ےک 

ابوبر ابین رببابی ںیم ےنتک یہ ڑببے ویکبں  باھبگ ےک رببابرب ویکبں ہن وہبں 

بہن وہبں ۔ 

ل  كمــن  الذنــب،  م  »التائــب  وســلم:  عليــه  هللا  صــى  هللا  رســول  قــال 

1419( رتبہمب:ب’ب’بربوبل ابهل ملسو هيلع هللا ىلص ے ربابا :   /2 ذنب له« )سنن انب ماجه، 

بانگبہ ےس وتبہ رکبے وبابا اباس یہ ےسیج ابس ے وکبی انگبہ ہن ایک وہب‘ب‘ب۔

 ربوبت ابک اباس انگبہ ے سج ںیم دنببوبں اک قح قلعتم ےب، ابس ےیل ابس 

بانگبہ ےس وت ہ اک رطبہق ہی ے ہک سج سج ےس انبقح ہسیپ ایل ےب، ابن وک وبابس 

بایک اجبےب۔  ابر ابک اک ملع ہن وہ وت ربوبت یک وصبربت ںیم احبل ایک وہبا 

بامتبم ابل ریغب وثبابب یک تین ےک دصبہ رکبدبےب، ابر ب ابےٹ دصبہ رکبے 

برپ دقبربت ہن وہ وت فلتخم ابوبابت ںیم بسح وتبقی دصبہ رک دبے ابوبر 

بابافغبر یھب رکبا ربے ابہل اعتبی ےس ابدی ے ہک ابس وتبہ یک رببت ےس ابہل 

باعتبی ابس ےک انگبہ اعمبف ربابے ےک اسبھ اسبھ ابن انگبوہبں ےک ابربابت 

بابس یک ابوبر ابس یک ابوبابد یک زبدبیگ ےس اٹہ دبں ےگب۔

بلکی دنہمبی اک مکح
بےس  بابھ رپ اگلبے  سوالب: بآبج لک  ابک  ابرمبیس دنہمبی وکبن  بآبی بےب، 
بےک اپبچ ٹنم  دعب یہ ربگ آباجبا ے ابوبر بج نیت اچبر دبن دعب دنہمبی ابرتبی 

بے وت ابےس ابرتبی ے ےسیج ابربک ی اھکبل ابرتبربیہ ےہب۔ ایک ابیس دنہمبی 

باگلبے ےک دعب وبو ابوبر لسغ وہباجبا ےب؟

وابب:  بابر ابس دنہمبی ےس مسج رپ ہہت یتمج وہ ابوبر وبہ مسج کت اپبی ےنچنہپ ےس  �ج
بابع وہ وت ابس وک دبوبر ےیک ریغب وبو ابوبر لسغ ںیہن وہبا ابوبر ابیس دنہمبی اگلبان یھب 

باجبز ںیہنب۔ ابہت ابر دنہمبی ےس مسج رپ ہہت ہن یتمج وہ وت وبہ دنہمبی وبو وبلس 

بےس ابع ںیہن ابوبر وخبابنیت ےک ےیل ابس اک ابامعبل اجبز ےب۔

حتتــه  المــاء  يصــل  مل  وربغــوث  ذابب  ي خــرء 
أ
� )ونيــم(  الطهــارة  مينــع(  )ول 

)وحنــاء( ولو جرمــه، به يفىت)قوله: به يفىت( رصح بــه يف المنية نع الذخرية 

ن 
أ
ول رشحهــا:  يف  قــال  ابلــرورة.   

ً
معلــا والــدرن  والطــن  النــاء  لة 

أ
مســ� يف 

ذلــك  مجيــع  يف  والمعتــر  وصابتــه،  لزوجتــه  وعــدم  لتخللــه  ينفــذه  المــاء 

ل البــدن«. )الــدر المختــار وحاشــية انب عابــدني/ رد  نفــوذ المــاء ووصولــه اإ

المحتار، 1/ 154(

و لــزق 
أ
ربة � س اإ

أ
ن بــي م موضــع الوضــوء قــدر ر� يف فتــاوى مــا وراء الهنــر: اإ

و حناء جاز 
أ
ن تلطخ يــده خبمــري � و رطب مل جيــز واإ

أ
صــل ظفــره طــن ايبــس �

أ
ب�

ظفاره 
أ
وب القــامس نع وافر الظفــر الذي يبــي يف �

أ
ويف الامــع الصغــري: ســئل �

و 
أ
صبعها ابلناء، �

أ
ة الىت صبغــت �

أ
و المر�

أ
و الذي يعمل معــل الطن �

أ
الــدرن �

ذ ليســتطاع  و الصباغ؟ قال: ك ذلك ســواء جيزهيم وضوءمه اإ
أ
الرصام، �

المــدين  بــن  فصــل  غــري  م  الــواز  ىلع  والفتــوى  حبــرج،  ل  اإ عنــه  المتنــاع 

يف  كــذا  ظفــار، 
أ
ال وافــر  اكن  ذا  اإ اخلبــاز  وكــذا  الذخــرية.  يف  كــذا  والقــروي، 

صغر. )الفتاوى الهندية، ۴/۱(
أ
 نع الامع ال

ً
الزاهد ي انقا

بہلئ زبٰوبۃ
سوالب: ابک صخش زبٰوبۃبیک دم ںیم نىقحتسم وکبدبوباباىبں دبان اچباتبےہب،بسج صخش 



بےک ذبربہع دبوباباىبں وگنمبابربابے ،بوبں ہک دبوباباىبں ابے ںیم ابس یک تنحم ابوبر 

بوبت اگلبےب،بابوبر ہی دبوباباىبں زبٰوبۃ اكنبےن ےک ےیل یہ وگنمبابی اجبربیہ ںیہب،بوتبایک  

بابس صخش وک زبٰوبۃ یک ربم ےس ابربت دبان اجبزبےبا ںیہنب؟ 

وابب: بزبٰوبۃ یک ابدبابیگ ےک حیحص وہبے ےک ےیل ہی رشبط ے ہک زبٰوبۃ یک ربم الب  �ج
بیسک وعبض ےک یسک قحتسم وک ابک  بان رک دبی اجبے ،  ابر ابربت ےک وطبر رپ دبی یئگ 

بوت زبٰوبۃ ابدبا ںیہن وہبیگ ۔بذٰبا  ذمبوکبربہ صخش وک زبٰوبۃ یک ربم وطببر ابربت  بدبان  باجبز 

بںیہنب۔بہك دبوبابی وگنمبابے وبابے رپ ابزبم  بے ہک زبٰوبۃ یک  بربم  بےک العبوبہ  ربم  بےس  

بابس تنحم رکبے وبابے یک ابربت ابدبا رکبےب۔

ابحة.)الدر المختار،۳۴۴/۲( ن يكون الرصف )متلياك( ل اإ
أ
ويشرتط �

مــوله  ول  هامشــي،  غــري  مســلم  فقــري  م  المــال  متليــك  فهــي  تفســريها  مــا 
أ
�

برشط قطع المنفعة نع المملك م ك وجه هلل - تعال - هذا يف الرشع كذا 

يف التبين.)الفتاوى الهندية،۱۷۰/۱(

و 
أ
ا نصــاب  دون  ی: 

أ
ا یشء،  دين 

أ
ا لــه  م  وھــو  فقــري،  ھــو  الــزاكۃ...  مــرصف 

ىلع  لــه(  یشء  ل  م  )ومســکن  الاجــة.  يف  مســتغرق  انم  غــري  نصــاب  قــدر 

المختــار  لماله.)الــدر  وصــل  ســبيل  وانب  اســتغین  المذھب...کفقــري 

وحاشية انب عابدني،۳۳۹/۲(

فذھــب  جبوابــه  وجيــيء  ابلبــرصۃ  فــان  یل  اإ بکتابــه  ليذھــب  جرہ 
أ
اســتا ن  واإ

یب ویســف رمحهما 
أ
یب حنيفة وا

أ
جــر له وھذا عنــد ا

أ
فوجــد فــاان ميتا فردہ فا ا

ويف بعــض المعقود عليه 
أ
نه ا

أ
جر يف الذھــاب ل

أ
هللا وقــال حممــد رمحه هللا لــه ال

جر مقابل به لما فيه م المشــقة دون محل 
أ
ن ال

أ
وھــو قطع ا لمســافة وھــذا ل

جر 
أ
ن رتک الکتاب يف ذلک الماكن وعاد يســتحق ال الکتــاب خلفــة مؤنتــه واإ

مجاع)الهدايةرشح البداية،۲۳۴/۳( ابلذھاب ابلإ

بابان قح وبوصبل رکبے ےک ےیل وھجبٹ وببان
سوالب:بابر ابک دنببہ ابےن قح ےک ےیل وھجبٹ وببےب؟بابوبربدص اسبےن وبابے 
بےس رصبف ابےن ےسیپ وبوصبل رکبانبوہب،بابوبربابس وکبوکبی اصقنبن یھب ہن وہب،بالبوکبی 

بل  ك�ا آبربڈبربرکبے ابوبر بج ابس وکبابل جیھب  دباباجبےب،بوتبدباکبن بد ابر  بدباکبن  بدبابر  ا 

بابل یک ٹنمىپ  ابدبابہن رکبےب،بوت ایکبابس وصبربت ںیم وھجبٹ وببل رک ابس ےس ابےن 

بےسیپ وبوصبل رکبان اجبز ےب؟

وابب: بوھجبٹ وببانبانگبہ ریبکبہ ے ابوبر وھجبٹ وببےن وبابے رپ رقبآبن وبدبث  �ج

بںیم تخس  وبدیبں   بوبابربد وہبی  بںیہب،بابس ےیل  ذمبوکبربہ وصبربت ںیم وھجبٹ  

بىن  اباس  بذبو بین الکبم  باہ  اجبےبسج ںیم وببےن  بوببانباجبز ںیہنب،  ابہت وتبربہی ) 

بوبابے یک رمبابد ھچ ابوبر وہبنک ےننس وبابا ابس ےسبھچ ابوبر ےھجمسب، ہی اخبص وھجبٹ 

بںیہن وہباب(بےس اکبم ایل  اجباتکسبےب۔ ابوبربوتبربہی ےس یھب اکبم  ہن لچ اتکس  وہبہک 

برخبدبابربیسک رطبح ربم وبابس رکبے رپ ربابى ںیہن وہباب،بوت آبپ یھب رباجبزبابوبر 

بابوبی رطبہق ابایبربرک ےکبابن ےس ابین بربم اک اطمبہب رکبےبابوبر وبوصبل رکبے اک 

بقح ربےت ںیہب۔

بزى رخبدبوبربوبت  ےکباعبالبت  بںیم  بآ دنئبہ ےکبےیل رتہببہی ےہبہک سج 

برخبدبابربےک ابربے ںیم نىقى ا نظِ اغبب وہ ہک ہی ابل ےنىل ےک دعب ٹنمىپ 

بابدبا ںیہن رکبے اب،بابربم ابدبابرکبے ںیم اٹبل وٹمبل رکبے اب،بوت ابےس رخبدبابربےس 

بےل آبڈبربےى وہبے ابل یک ٹنمىپ وبوصبل رکبی اجبے ابس ےک دعب ابل 

باجىھبباجبےب،بٹنمىپ وبوصبل ےیک ریغب  بابل ہن اجىھبباجبےب۔

ن الكذب قد يباح وقد جيب والضابط فيه كما يف تبين المحارم 
أ
واعلم �

ابلصــدق  ليــه  اإ التوصــل  ميكــن  حممــود  مقصــود  ك  ن 
أ
� حيــاء  الإ نع  وغــريه 

ليــه ابلكــذب  مكــن التوصــل اإ
أ
ن � والكــذب مجيعــا، فالكــذب فيــه حــرام، واإ

ن وجــب حتصيلــه  بيــح حتصيــل ذلــك المقصــود، وواجــب اإ
أ
ن � وحــده مفبــاح اإ

يــذاءه فالكــذب هنــا  و اإ
أ
ى معصومــا اختــى م ظــامل رييــد قتلــه �

أ
كمــا لــو ر�

ناكرهــا... قــال -عليــه  خذهــا جيــب اإ
أ
له نع وديعــة رييــد �

أ
واجــب وكــذا لــو ســ�

مــع  الرجــل  ثاثــة  ل  اإ حمالــة  ل  مكتــوب  كــذب  »ك  والســام-  الصــاة 

ن الرب خدعة«، قال  و ولــده والرجل يصلح بن اثنن والرب فــاإ
أ
تــه �

أ
امر�

ن عن الكــذب حرام. قلت: 
أ
الطحــاوي وغــريه هو حممــول ىلع المعاريض، ل

وهــو الق قال تعال-}قتل اخلراصون{ ]الــذارايت: ۱۰[- وقال -عليه الصاة 

الكــذب  عــن  يتعــن  ومل  النــار«  يف  ومهــا  الفجــور  مــع  »الكــذب  والســام- 

للنجاة وحتصيل المرام)حاشية انب عابدني،۴۲۷/۶(

ل  جــد ىف فقهــاء النفيــة القــداىم م جــوز رصحي الكــذب يف حالــة مــا، اإ
أ
ومل �

مام الشــيخ  محــد عــاين نع الإ
أ
يف حالــة الضطــرار ولكــن حــى الشــيخ ظفــر �

ذا مل  نــه قــال: والــق جــواز الكذب الــرصحي اإ
أ
رشف ىلع الهتــاوني رمحــه هللا �

أ
�

مساء وعدم 
أ
يقــدر ىلع التعريــض يف المواضــع الثاثــة المذكورة يف حديــث �

ن الكــذب المحــض ل 
أ
مــا مــا ذكــره يف رشح الســري: �

أ
ذا قــدر عليــه، و� جــوازه اإ



بعــض  نع  روي  مــا  هللا  رمحــه  الشــيخ  وؤييــد  الحتيــاط.  مفبــین  فيــه  رخصــة 

هنــا تــدل ىلع  ن يف معاريــض الــالم مندوحــة نع الكــذب... واإ الصحابــة: اإ

ذا اكن عنــه مندوحــة ابلمعاريــض. وظاھــر مفهومها  منــا حيــرم اإ ن الكــذب اإ
أ
�

ن مل يکــن عنــه مندوحــة فالکــذب ل حيــرم عنــد حاجــة معتــرۃ رشًعا،  نــه اإ
أ
ا

ا قصة 
ً

يض
أ
مور الثاثة، وؤييدہ ا

أ
مساء م ال

أ
ويھ الىت وقع ذکرھا يف حديث ا

خرجهــا النســايئ والاکــم يف اســتئذانه النــي صیل 
أ
الجــاج نب عــاط الــىت �

ھل 
أ
ن يقول عنه ما شــاء لمصلحة يف استخاص ماله م ا

أ
هللا عليه وســلم ا

ھــل خير 
أ
ن ا

أ
ھــل مکــة ا

أ
خــر ا

أ
ذن لــه النــي صــیل هللا عليــه وســلم: فا

أ
مکــة، وا

ن الرواۃ ترصفوا  ن يقــال: اإ
أ
ل ا نه ل حيتمل التعريض اإ ھزمــوا المســلمن؛ فاإ

حــد  یل  اإ المبالغــة  الــرورۃ  مواضــع  م  اكن  نــه  اإ يقــال:  و 
أ
ا لفظــه،  حاكيــة  يف 

علم )تکملة فتح الملهم،۳؍۳۳(
أ
الضطرار، وهللا حبسانه وتعال �

بین ابر ہعیش کلسم وبقبل رکبے وت ابس ےک اكنبح اک مکح
سوال:بابک اخبدبابن وج ابل تنس  وبابامبت ےکبکلسم ےس قلعت  ربات 
بےب، ابن ںیم  ےس ابک صخش   ابل عىشت اک  كلسم ابایبر رکبےک ہعیش وہباى 

بےبابوبربابابدبہ ابس ربے رپ لمع رىپبابیھب ےب،  ىن ہک وبہ  ابم یھب رکبا ےبابوبر 

بامبز وبرىبہ یھب ابںیہن  ےک رطبےق رپ ڑپباتبےب۔ نک ہعیش وہبے ےس ےلہپ 

ببج ابس ے ابدبی یک ىھت وت ابل تنس وبابامبت ےسبقلعت ربےن وبابی ڑلبیک ےس 

بابلِ عىشت اک  کلسم ابایبربرک اكچ  بیک ىھتب،بابدبی ےک ھچ رعبےبدعب بج  ہی صخش 

ابن اىمبں وىببی اکبآبس ںیم یسک بابت رپ ڑگھجبا  وہبا ،  ابوبر ڑگھجبے  باھبوتبابک  بدبن  ب

بےک دبوبربابن  ابس صخش ے  ابین وىببی  ےس نیت  ابربہہ دبا ہک رىمبی رطبف ےس 

بںىہ البق ےب،بالبق ےب،بالبق ےب،بزىبابس صخش ےک وقببل ابس ےس ےل 

بدبی ىھتب،  ابب  ہلئ ہی شىپ آبربا ے ہک ابلِ  بیھب یسک ابت رپ ابس ے ابک البق 

بتنس  وبابامبت ےک زنبدبک وت نیت البںى دبےن ےس ونىتبں البںى  بوبابع 

بوہباجبی ںیہب،بنک ہی صخش ہہ ربا ے ہک ابر ہچ رىمبی وىببی  ابلِ تنس ےب،بوبہك 

بوہبںب،بابوبربابلِ عىشت  ےک زنبدبك ىنتك یھب البںى  بوہباكچ  بابب ںیم  ابلِ عىشت 

بدبےبدبی اجبںىب،  وبہ  ا ک یہ امشبر وہبی ںیہب،بذہبا  بہی اكنبح متخ ںیہن وہباب۔  بوبابل  

بابلِ تنس ےک  بہی  ے ہک ابن اک  ہلصىف سك کلسم ےک رطبےق رپ ایک اجبے اب، 

بکلسم رپ ا ابل عىشت ےکبکلسم رپب؟

وابب: بذمبوکبربہ وصبربت ںیم بج ہی صخش ہعیش ابابہى ذمبب ںیم لقتنم وہبرک  �ج

�ابر وہباىب۔ ذہباباكنبح ےک دعببسج بدبن وبہ ہعیش  برفبہی دیقعبہ بابایبر رکباكچب،بوتبوبہ ك

بوبہ  دبابربہ ابالبم  بےس اخبربج وہباىب،  ابن   بدبن  بابابہى ذمبب ںیم لقتنم وہباى بابس 

باخبوتبن ےک ےىل اجبز ںیہن ےہبہک ابس ےک اسبھ  بدبوبوبں اک  اكنبح متخ وہباىب، 

بوىببی یک تىثىح ےسبزبدبیگ زگبابربےب،بابس رپ ابزبم  ے ہک وفبربًا  ابس بےس دحیلعبہ 

بوہباجبےب،بزى دبت زگبابر رک ابر دبوبربی ہگج اكنبح رکبان باچبںیہ وت رکبیت ںیہب۔

ل شک يف تکفري م قذف السيدۃ عائشة ریض هللا تعایٰل عهنا اوانکر 

و اعتقد اللوھية يف ىلع ریض هللا 
أ
حصبــة الصديــق  ریض هللا تعایٰل عنه ا

تعــایٰل عنــه  او ان جرئيــل غلــط يف الــویح او حنــو ذلک م الکفــر الرصحي 

ن)رد المحتار،۴؍۲۳۷(
ٓ
المخالف للقرا

ن 
أ
ا و 

أ
ا ىلع  يف  لوھيــة 

أ
ال يعتقــد  ممــن  اكن  ن  اإ الرافــی  ن 

أ
ا ظهــر  وھبــذا 

و يقــذف الســيدۃ 
أ
و اكن ينکــر حصبــة الصديــق ا

أ
جريــل غلــط يف الــویح ا

الصديقــة فهــو اكفــر لمخالفته القواطــع المعلومة م الــدني ابلرورۃ 

نــه مبتدع ل اكفر  و يســّب الصحابة فاإ
أ
 ا

ً
ذا اكن يفضل عليا خبــاف مــا اإ

حــاكم شــاتم خــري 
أ
ا الــولۃ والــاكم ىلع  يف کتــایب تنبيــه  وحضتــه 

أ
ا کمــا 

والســام)رد  الصــاۃ  وعلھیــم  عليــه  الکــرام  حصابــه 
أ
ا حــد 

أ
ا و 

أ
ا انم 

أ
ال

المحتار،۵؍۴۶(


