


عاعلف اک رشعی مکح 
سوالع:عاعلف ینعی Nutmegعی ابعت اتبعےی ہک ایک ہی رحعاعم ےہع، 
عرکعوعہ ےہ ای ہبتشم ےہع؟ رععب اممعک ںیم وت اعس رپ اپعدنعی ےہ اعوعر 

عامعء ی اعرثعت ےک زنعدعک ہی وچعہک ہشن آعوعر ڑجعی وبعی ای لھپ ےہعوت 

عاعس اک اعامععل رصعًاح رحعاعم ےہع۔عاعہت ھچک امعء یسک اعوعر زیچ ےک اسعھ 

عال ےک اعامععل رکعے وک اعز رقعاعر دعےت ںیہع۔

وابع: اعلف اک قلعت کشخ ہشن آعوعر زیچعوعں ےس ےہع، اعیس زیچعوعں  �ج
عاک مکح رشعی ہی ےہ ہک اعر اعین ومعمعی دقمعاعر ںیم اعامععل وہ ہک سج ےس 

عہشن ہن آعےع، وت ِاعس ی اجنگعش ےہ ، اعوعر اعر اعین زعایعدعہ دقمعاعر ںیم وہ ہک 

عُاعس ےس ہشن آعاعے وت وعہ رحعاعم ےہع، اعوعر اععم وطعر رپ امہعرعے اہیعں وج 

عاعلف وگعت ںیم ڈعاعی اعی ےہ ُاعس ی دقمعاعر تہب مک وہعی ےہع، وج ہشن 

عآعوعر ںیہن وہعیع۔ اعس ےیل اعس ےک اعامععل ی اجنگعش ےہ ۔

ن جوزة الطيب حترم لكن دون حرمة احلشيشــة ورصح انب جحر 
أ
ونقــل �

حاكيــة  ولعــل  اهـــ  ربعــة 
أ
ال مئــة 

أ
ال إمجــاع  ب الطيــب  جــوزة  بتحريــم  المــي 

مــا القليــل مهنــا ونم لك مســكر مــا 
أ
مجــاع حممولــة ىلع حالــة الســكر � الإ

ذا مل يســكر.  مــام والثــاين اإ عــدا اخلمــر وحنــوه فتعاطيــه ل حيــرم عنــد الإ

)665 يضاح، ص:  )حاشــية الطحطــاوي ىلع مــرايق الفالح رشح ونر الإ

الزواجــر  يف  كمــا  والزعفــران  العنــر  وكــذا  الطيــب(  جــوزة  وكــذا  )قولــه 

هنــا  ســاكر  بلإ ومــرادمه  مســكرة،  لكهــا  فهــذه  وقــال:  المــي،  جحــر  لنب 

المســكر  خصوصيــات  نم  هنــا 
أ
ل المطربــة  الشــدة  مــع  ل  العقــل  تغطيــة 

يت 
أ
يــ� اخلمــر  ىلع  الوعيــد  يف  جــاء  مفــا  خمــدرة،  تســمى  هنــا 

أ
� ينــايف  فــال  المائــع، 

قــول: 
أ
زالــة العقــل المقصــود للشــارع بقــاؤه اهـــ. � فهيــا لشــراكهما يف اإ

التذكــرة،  يف  كمــا  ســاكر  الإ يبلــغ  التفــرحي  قــوي  نــه  فاإ القطــن  زهــر  ومثلــه 

القليــل  دون  منــه  المســكر  القــدر  اســتعمال  حيــرم  ونظائــره  لكــه  فهــذا 

رد  عابــدني/  انب  وحاشــية  المختــار  )الــدر  فافهــم.  قدمنــاه  كمــا 

)458  /6 المحتــار، 

عیسک وک اگعی دعان
سوالع: دنمعرعہ ذعل ہلئسم ںیم رشعی رعاعامعی دعرعاکعر ےہع۔

عحل دحعہی ےک وحعاعے ےس حیحص اخبعرعی ںیم رعوعاعت ےہ ہک رععوعہ نب وعسمعد 

عرعی اعہل ہنع ے یبن اعرکعمملسو هيلع هللا ىلصعےس اہک ہک دخعا ہک مسق ںیم اعےس رہچعے اعوعر 

عاعےس اعوعابعش ولعوگعں وک دعھک رعا وہعں وج اعی العق ںیہ ہک وعہ آعپملسو هيلع هللا ىلصعوک 

عوھعڑ رک اھبعگ اعںی وت اعس رپ رضحعت اعوب رکب دصعق رعی اعہل اعتعی ہنع ے 

عدعی اعوعرعرضحعت اعوب رکب  عاعںیہن ےصغ ںیم آعرک ہی اگعی )امصــص ببظــر الــالت( 

عدصعق رعی اعہل اعتعی ہنع وج ہک ہفیلخ اعوعل ںیہع، اعایعء ےک دعب اعلض رتعن 

عتیص ںیہ ، اعن اک اعامعن اکعلع، اعلم اعوعر لمکم اھت ، زعد اعن رپ آعرک متخ وہعاعا 

عےہ ،  عوعہ عرعاعاپ عوقعٰی  عےھع،  ا ر وعہ یتسہ کین ںیہن وت اشعد وکعی یھب کین ںیہنع۔  

عدعرعاعل اعس نمض ںیم ہی ابعت دعرعایعت رکعی ےہ ہک ایک اعالعم یسک ومعن وک 

عہی اعاعزعت دعات ےہ ہک وعہ یسک وک اگعی دعےع؟ اعر اعالعم اعس ی اعاعزعت دعات 

عےہعوت وعہ وکعےس ومعاعع ںیہع، نج ںیم اگعی دعان اعز ، انعاعل العت اعوعر انگعہ 

عرپ ینبم ںیہن ےہ ۔ زمعد ہی ہک رضحعت اعوب رکب دصعق رعی اعہل ہنع ےک ذمعوکعرعہ 

عوعاعہع ںیم اگعی دعےن رپ ایک یبن اعرکعمملسو هيلع هللا ىلص ے وکعی رعزعش رفعاعی یھت ، اعر 

عآعپ ملسو هيلع هللا ىلص ے رعزعش رفعاعی یھت وت ُاعس ےک اعافعظ یھب رحتعر رفعاعدعےئ 

عاعوعر اعر یبن اعرکعمملسو هيلع هللا ىلص ے وکعی رعزعش ںیہن رفعاعی یھت وت ُاعس ی تمکح یھب 

عاعزعرعاعہ رکعم اتب دعےئ ۔ 

وابع:عوعاعل ںیم سج رعوعاعت اک ذعرک ایک ایگ ےہع، وعہ حیحص اخبعرعیع، فنصم  �ج
عاعنب اعی ہبیش وعدعرگ بتک دحعث ںیم رعوعاعت ی یئگ ےہع۔ حل دحعہی ےک 

عومعع رپ رععوعہ نب وعسمعد رعی اعہل ہنع ے وج اعس وعت کت املسمعن ںیہن وہعے 

عےھع، رعوعل اعہلملسو هيلع هللا ىلص ےک اسعےن احصعہ رکعاعم رعوعاعن اعہل مہیلع اعنیع ےک 

عابعرعے ںیم اعیس ابعت ہہک دعی وج اعن ےک ذجعابعت وک رجمعوعح رکعدعےن وعاعی 

عیھتع،عوت رضحعت اعوبعرکب دصعق رعی اعہل ہنع ے اعس ےک وجعاعب ںیم ہہک دعایع: 

عسج اک رتعہم ہی ےہ ہک وت  ُعُه؟ 
َ

د
َ
 َعْنُه َون

ُ
ِفّر

َ
ُن ن ْ َ

حن
أَ
ِت، �

َّ
ِر الال

ْ
اْمُصْص ِبَبظ

عالعت )عت (عی رشعاگعہ وک اچعٹع! ایک مہ رعوعل اعہلملسو هيلع هللا ىلص وک وھعڑ رک ںیہک 

عا ےتکس ںیہع؟ ینعی مہ وت آعپ وک اہنت وھعڑعے اک وصتعر یھب ںیہن رکعےتع۔ 

عےک دعو ینعم آعے ںیہع: ۱ع۔ رشعاگعہ اعوعر )۲ع( وہعٹ اک اعرھعا  عرععی زعابعن ںیم بظر 

عوہعا ہصحع۔ اشعرعنی دحعث ے اہیعں الہپ ینعم رمعاعد ایل ےہع۔ رععب ںیم اگعی 

مع‘ع‘ 
أُ
عےک وطعر رپ اعس رطعح اک ہلمج اعامععل ایک اعا اھتع، نکیل اعس ںیمع’ع’�

عاک ظفل وبعال اعا اھتع۔ وچعہک رشمعنی رععب وتبعں ی ابععدعت ایک رکعے ےھ 

عاعوعر وعہ اعن ی رظن ںیم مظعم ےھ ، اعس وعہ ےس رضحعت اعوبعرکب دصعق ےن 



مع‘ع‘ ےک اجبعے ’ع’لتع‘ع‘ اک ظفل اعامععل ایکع۔ ہی ہلمج اعرعہ اگعی ےہع،  أ
ع’ع’�

عنکیل ذمعوکعرعہ وعاعہع ںیم وچعہک احصعہ رکعاعم رعوعاعن اعہل مہیلع اعنیع ی رطعف 

عاعاہعی طلغ ابعت وسنمعب ی اعرعی یھت اعوعر اعن رپ وگعای دیمعاعن گنج ےس اعوعر 

عرعوعل اعہلملسو هيلع هللا ىلص ےک اعرعد رعد ےس رفعاعر وہعاعے اک اعزعاعم اگلعای اعرعا اھتع، اعس 

عےی رضحعت اعوبعرکب دصعق رعی اعہل ہنع اعاس تخس ہلمج اعامععل رکعے رپ وبجمعر 

عوہعےع۔ اعوعر رضعوعرعت ےک وعت یسک اکعرف وک اگعی دعان رمعوعت ےک الخعف ںیہنع، 

عاعس ےی اعس وعاعہع ی انب رپ رضحعت اعوبعرکب دصعق رعی اعہل ہنع ی اشعن ںیم 

عذعرعہ رعاعر صیقنت العزعم ںیہن آعیع۔ اعر ہی لعف انعاعز ای انعانعب وہعا وت وضحعر یبن 

عرکعم ملسو هيلع هللا ىلص اعس رپ ریکن رفعاعدعےتع۔ ذہلعا ولعمعم وہعا ہک رضحعت اعوبعرکب دصعق 

عاک ہی ہلمج اعامععل رکعان طلغ ںیہن اھتع، ہکلب تحلصم ےک نیع ومعاعق اھتع، اسیجعہک 

جْ�و ایبعن  جْ�وعےک وجعاعب ںیم احصعہ رکعاعم ے یھب افکعر ی �ہَ� عوضحعر ہیلع اعالعم ی �ہَ�

عی ےہع۔ ذہلعا احعت گنج ںیم اکعرف وک اگعی دعےن اعوعر تنعل رکعے ی اجنگعش 

عےہع۔ اسیجعہک وخعد رعوعل اعہل ملسو هيلع هللا ىلص ے یھب اعک ومعہع رپ حَکم انعی صخش اعوعر 

عاعس ےک ےٹیب رپ تنعل رفعاعی ےہع۔ 

عنکیل اعس ےس اععم احعالعت ںیم یسک وک اگعی دعےن ےک وجعاعز رپ اعدتعالعل ںیہن 

عایک اعاتع۔ ویکعہک رعوعل اعہل ملسو هيلع هللا ىلص ے املسمعن ی تفص ایبعن رفعاعی ےہ 

 الَبِذيِء«. 
َ

اِحــِش َول
َ

 الف
َ

ــاِن َول
َ
ّع

َ ّ
 الل

َ
ــاِن َول

َ
ّع

َ
نِمُ ِبلّط

ْ
ْيــَس الُمــؤ

َ
عہک »ل

اللعنــة(عہک  يف  جــاء  مــا  بب  والصلــة،  الــر  اوباب  الرمــذي،  )ســن 

عؤعن آعدعی نعل نعط رکعےن وعاعالع، شحف وگعی اعوعر دبعالعی رکعےن وعاعال ںیہن 

عوہعاع۔ 

والبظــر بفتــح الموحــدة وســكون المعجمــة قطعة تبــى بعد اخلتان يف 

صنــام اليت اكنــت قريــش وثقيف 
أ
حــد ال

أ
ة والــالت امس �

أ
فــرج المــر�

م 
أ
ال بلفــظ  لكــن  بذلــك  الشــتم  العــرب  عــادة  واكنــت  يعبدوهنــا 

مقــام  يعبــد  اكن  نم  إقامــة  ب عــروة  ســب  يف  المبالغــة  بكــر  وب 
أ
� راد 

أ
فــ�

الفــرار  ىل  اإ المســلمني  نســبة  نم  بــه  غضبــه 
أ
� مــا  ذلــك  ىلع  ومحلــه  مــه 

أ
�

بــدا  نم  زجــر  رادة  لإ لفــاظ 
أ
ال نم  يستبشــع  مبــا  النطــق  جــواز  وفيــه 

ختســيس  بكــر  يب 
أ
� قــول  يف  المنــر  نب  وقــال  ذلــك  بــه  يســتحق  مــا  منــه 

ن الــالت بنــت  إلزامهــم نم قولهــم اإ للعــدو وتكذيهبــم وتعريــض ب

هنــا لــو اكنــت بنتــا لــاكن لهــا ما 
أ
هللا تعــاىل هللا نع ذلــك علــوا كبــرا ب�

انث. )فتح البــاري، كتاب الرشوط( يكون لــالإ

والمشــامتة،  م 
َّ

الــذ ِعْنــد  َعــَرب 
ْ
ال ولَهــا 

ُ
ق

َ
ت لكمــة  ِهَ  ــني:  الّتِ انْب   

َ
ــال

َ
َوق

ِلــك 
َ
 َعنــُه، ذ

َ
َعــاىل

َ
وُب بكــر، َرِض هللا ت

أَ
مــه، واســتعار �

أ
قــول: بظــر �

َ
ِكــن ت

َ
ل

ِبــِه  غضبــُه 
أ
� َمــا  ِلــك 

َ
ذ ىلع  بكــر  َب 

أَ
� َومحــل  َهــا، 

َ
ّي اإِ لتعظيمهــم  الــالت  يِف 

ِفيــِه  همــَزة 
ْ
ال نفــر؟(  ــُن  ْ َ

حن
أَ
�( ْولــه: 

َ
ق ِفــَرار. 

ْ
ال  

َ
ىل اإِ ُمســلمني 

ْ
ال نِْســَبة  نم 

ر. )معدة القــاري، كتاب الرشوط( 
َ

ــاك
ْ
ن إِ

ْ
لالســتفهام ىلع َســِبيل ال

حــد  نع   
ً
خروجــا ليــس  احلاجــة  عنــد  العــورة  بمس  التــرحي  ن 

أ
� وفيــه 

المــروءة. )الكوكب الــدراري، كتاب الرشوط( 

»اْمُصــص  لعــروة:   - عنــه  هللا  رض   - يــق 
ّ

الصد قــول  يف  ن 
أ
� )ومهنــا(: 

فيــه  اكن  ذا  اإ العــورة،  بمس  التــرحي  جــواز  ىلع   
ً

دليــال الــالت«  ــر 
ْ

ببظ

ِذن النيّب - صىل هللا عليه وســلم 
أَ
مصلحــة تقتضهيــا تلــك احلال، كما �

ض 
َ

بيه، ويقــال له: اْعض
أ
 دعــوى اجلاهلية ِبَِن �

َ
ع

َ
ح لمــن اّد ن يــّرِ

أ
� -

بيــك، ول يُكَن له، فلــل مقام مقــال. )البحر المحيــط الثجاج 
أ
ْيَ �

أَ
�

رشح حصيــح مســلم نب احلجاج، كتاب اجلهاد والســر(

هللُا   
َّ

َصــىل هللّاِ    
َ

َرُســول  
َ

ّن
أَ
�« َمــا:  َعهْنُ  ُ َ

هللّا َرِضَ  َبــْرِ 
ُ

الّز نْبِ  هللّاِ  َعْبــِد  نَعْ 

 ْ َ
اِد، َومل

َ
ْســن إِ

ْ
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َ َوَول َ

َــم
ْ

َعــَن احل
َ
َم ل

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َعل

. )المســتدرك ىلع الصحيحــني، كتــاب الفنت والمالمح(
ُ

ِرَجــاه ْ ُ
ي

عاعہی ےک انعم اکمعن رکعے اک رشعی مکح
سوالع: عںیم ے اعین اعہی وک اعک رھگ انب رک اعس ےک انعم رک دعای ےہع، امتعم 
عرعم ںیم ے رخعچ ی ےہع۔ ریمعی دعو ایٹیبعں اعوعر اعک اٹیب ےہع۔ ریمعی تین ہی یھت 

عہک ریمعے اعاقعل ےک دعب وعہ اعس رھگ ںیم رعہ ےکس اعوعر بج وعہ وفعت وہع، بت 

عوعرعاعت ی میسقت وہع۔عرعاعے رہمعابعی رشعتع رہطمعہ ی رعوعین ںیم رعامعی 

عرفعاعںی ہک ایک ہی لمع حیحص ےہ ای ںیہنع؟

عدعوعرعا وعاعل ےہ ہک اعر ریمعی اعہی ےلہپ وفعت وہ اعے وت اعس وصعرعت ںیم 

عوعرعاعت ےسیک میسقت وہ یگع۔  ہکبج اعس رھگ رپ رعم ریمعی رخعچ وہعی ےہع۔

وابع: عوصعرعت وئسمعہ ںیم اکمعن ایتعر وہعے ےک دعب اعر آعپ ے اعہی وک  �ج
عہب )عٹفع( رکعےک ابعاعہط وطعر رپ اعاکعہن وقحعق ےک اسعھ ےضبق ںیم دعے 

عدعای اھت وت اعہی اعس اکمعن ی اعہک ںیہع، اعن اک اعاقعل آعپ ےس ےلہپ وہ ای دعب ںیمع، 

عدعوعوعں وصعرعوتعں ںیم اکمعن اعن ےک رتعےک ںیم اشعل وہعرک وعرعاعء ںیم میسقت 



عوہعاگع۔عاعوعر اعر رصعف اعن ےک انعم ایک اھت اعوعر ہب )عٹفع( رکعےک اعاکعہن وقحعق 

عےک اسعھ اعن ےک ےضبق ںیم ںیہن دعای اھت وت اکمعن آعپ اک ےہع، اعہی اک ںیہنع۔ اعن 

عےک اعاقعل ی وصعرعت ںیم اعن ےک رتعےک ںیم اعےس اشعل ںیہن ایک اعے اگع۔

لملــك  شــاغال  الموهــوب  )ولــو  الاكمــل  )بلقبــض(  الهبــة  )وتتــم( 

مبلــك  مشــغول  ن  اإ الموهــوب  ن 
أ
� صــل 

أ
وال بــه(  مشــغول  ل  الواهــب 

رد  عابــدني/  انب  وحاشــية  المختــار  )الــدر  متامهــا.  منــع  الواهــب 

)690  /5 المحتــار، 

رکعے عوچعںعےکعڑعےعوہعےعرپعرتعدحىعہ 
عدعےہ عےسعایکعرمعا

سوالع: عدحعث ںیم وج ہی مکح آعاعےہ ہک بج ہچب دعس اسعل اک  وہعاعے وت 
عاعس اک رت اعگ رکعدعایعاعےع،عوت اعس ےس ایک رمعاعد ےہعہک ےچبعوک اعےن اعں 

عابعپ ےس اعگ رکعدعای اعےع،عایعنہ اھبعوىعں ےس اعگ رکعدعای اعےع؟عاعرعنہ 

عاھبعی رمعاعد ںیہع،عوتعاعر آعس ںیم رصعف ںىنہب ی وہعںع،عای رصعف ےٹىبعی 

عوہعںع،عوتعاعس اک ایک مکح ےہع؟عاعوعرعاعرعدعوعوعں وہعںع،عوتعاعن ب وک سك رطعح 

عاٹعایعاعےع؟عزىعآعج لك رغعت ی وعہ ےس ضعب ولعوگعں ےکعاپعس اچعرعاپعی 

عای رعاعی وعرى ںیہن وہعی ،عوت اعس وصعرعت ںیم سك رطعح لمع ایک اعےعاگع۔

بيه 
أ
ــعيب، نع �

ُ
وابع: عدحعث رشعف ںیم آعا ےہع: نع معــرو نب ش �ج

ولمِك 
أ
 هللا صىل هللا عليه وســلم: ُمُروا �

ُ
ه،  قــال: قال رســول ِ

ّ
نع جــد

بناُء َعرٍش، 
أ
بناُء ســبِع ِســننَي، وارِضوبمه علهيا ومه �

أ
بلصالِة ومه �

)۳۶۷ /۱ يب داود،
أ
قــوا بيهنم يف الَمضاِجِع. )ســن � وفّرِ

 رتعہم : ” بج اہمتعرعے ےچب اسعت اسعل ےک وہ اعںی وت اعںیہن امنعز ڑپعےن 

عاک مکح دعو اعوعر بج وعہ دعس اسعل ےک وہعاعںی وت امنعز ںیم تلفغ رپ اعںیہن اعرعو 

عاعوعرعدعس اسعل ی رمع ںیم اعن ےک رت اعگ رکعدعو “ع۔

عاعس دحعث اک بلطم ہی ےہعہک بج ڑلعاک دعس اسعل اک وہعاعےعوت اعین 

عاعں ےکعاسعھ اعک رت ںیم البعاحعل ےکعہن وعےع،عڑلعی اعےنعابعپ ےک 

عاسعھع،عاھبعی ںىنہب آعس ںیم اعک رت اعک اچعدعرعںى البعاحعل ےکعہن 

عوعںیع۔عاعک رمكعے ںیم رہعاعك ی اچعرعاپعی اعگ اعگ وہع،عای رتعاعگ 

عاعگ وہعہک دعرعاىعن ںیم اعانعاعہل وہعہک دنىن ںیم ےبعاىعی ںیم اعک مسج 

عدعوعرعےعےسعہن ےگلع،عوتعاعک رمكعےعںیم وعانعاعز ےہع۔ اعمہ ےنتفعاک زعاعہن 

عےہع،عاعس ےیعاعس ی وپعرعی وکعش ی اعےع،عڑلعےکعاعوعرعڑلعایکعں اعگ اعگ 

عرمكعوعں ںیم وعںیع۔ زىعدعوعاھبعی اعوعرعدعوعںىنہب یھب اعس رمععکت ےنچنہپعےکعدعب 

عاعےلعےسعوعےعی وکعش رکعںع،عاعہک یسک مسق اک ہنتف دىپعا ہن وہ  ۔

بــني  بيهنمــا  التفريــق  جيــب  ســنني  عــرش  الصبيــة  و 
أ
� الصــيب  بلــغ  ذا  اإ

بيــه يف المضجــع لقولــه عليــه الصــالة والســالم 
أ
مــه و�

أ
ختــه و�

أ
خيــه و�

أ
�

)۳۸۲ /۶ بناء عرش« )الدر المختار،
أ
»وفرقــوا بيهنم يف المضاجع ومه �

بلــواو  وبــني  النســخ  بعــض  يف  بيــه( 
أ
و� مــه 

أ
و� ختــه 

أ
و� خيــه 

أ
� بــني  )قولــه 

الصبيــان  بــني  ويفــرق  الرشعــة  يف  قــال  المجتــيب  يف  يتــه 
أ
ر� وهكــذا 

الصبيــان  ذكــور  بــني  وحيــول  ســنني،  عــرش  بلغــوا  ذا  اإ المضاجــع  يف 

الفتنــة  ىل  اإ داعيــة  ذلــك  ن  فــاإ والرجــال  الصبيــان  وبــني  والنســوان 

مه 
أ
ذا بلــغ الصــيب عــرشا ل ينــام مــع � ولــو بعــد حــني اهـــ ويف الزبازيــة اإ

بيهنمــا  التفريــق  فالمــراد  اهـــ  جاريتــه  و 
أ
� تــه 

أ
بمر� ل  اإ ة 

أ
وامــر� ختــه 

أ
و�

ذا بلــغ عرشا  ن الولــد اإ عنــد النــوم خوفــا نم الوقــوع يف المحــذور، فــاإ

ن  فــاإ مــه، 
أ
� و 

أ
� ختــه 

أ
� ىلع  وقــع  فرمبــا  رتده  لــه  دينــة  ول  اجلمــاع،  عقــل 

النــوم وقــت راحــة مهيــج للشــهوة ورتتفــع فيــه الثيــاب نع العــورة 

المحرمــة  المضاجعــة  ىل  واإ المحظــور  ىل  اإ فيــؤدي  الفريقــني،  نم 

نم  كــر 
أ
� الفســق  يعرفــون  هنــم  فاإ الزمــان  هــذا  بنــاء 

أ
� يف  خصوصــا 

نع  تفريقــه  المــراد  ن 
أ
� فالظاهــر  بيــه 

أ
و� مــه 

أ
و� قولــه  مــا 

أ
و� الكبــار. 

نــه رمبــا يطلــع 
أ
ن ل يــراكه ينــام معهمــا يف فراشــهما، ل

أ
بيــه بــ�

أ
مــه و�

أ
�

بيــه وحــده 
أ
و مــع �

أ
ذا اكن انمئــا وحــده � ىلع مــا يقــع بيهنمــا خبــالف مــا اإ

و 
أ
مهــا وحدهــا، وكــذا ل يــرك الصــيب ينام مــع رجل �

أ
و البنــت مــع �

أ
�

نــه  فاإ صبيحــا  اكن  ذا  اإ ســيما  ول  الفتنــة،  نم  خوفــا  جنبيــني 
أ
� ة 

أ
امــر�

و 
أ
� الرجــل  قلــب  بــه  فيتعلــق  يشء  النومــة  تلــك  يف  حيصــل  مل  ن  واإ

فقــد  الطاهــر  الــرشع  هــذا  در  هللف  حــني  بعــد  الفتنــة  فتحصــل  ة 
أ
المــر�

ويف  المحــذور  يف  يقــع  مــور 
أ
ال يف  حيــط  مل  ونم  الفســاد  مــادة  حســم 

)۳۸۲ /۶ المثــل ل تســلم اجلرة يف لك مرة)حاشــية انب عابدني،


