جائلفاک رشعیمکح

سوال�:جائلفینعی Nutmegکیاببتاتبئےیہکایکہیرح�ا�مےہ�،
مرک�و�ہ ےہ ای ہبتشم ےہ�؟ رع�بامملک ںیموت ا�س رپ اپبدن�ی ےہ ا�و�ر
یکارثیتےکزن�دیکہیوچنہکہشنآ�و�رڑج�یوبٹیایلھپےہتو
لعام�ء ک
�ا�ساک اتسامع�ل رصیًاح رح�ا�م ےہ�۔�ابلہتھچک املع�ءیسک ا�و�ر زیچےکاستھ
رقا�ر دیےت ںیہ�۔
مال ےک اتسامع�لرکنےوکاجئز �
ج�واب� :اجئلفاکقلعت کشخ ہشنآ�و�ر زیچ�و�ں ےس ےہ� ،اییس زیچ�و�ں
کامکحرشعی ہی ےہہکاگر اتینومعملی دقم�ا�ر ںیم اتسامع�ل وہہکسج ےس
نہشہنآئے�،وتِا�سیکاجنگئشےہ،ا�و�راگراتینزیا�د�ہدقم�ا�رںیموہہک
�ُا�س ےسہشنآجائےوت و�ہرح�ا�م ےہ� ،ا�و�ر اع�م وط�ر رپ امہ�ر�ے اہی�ں وج
وگتںیمڈ�الیاجتیےہُا�سیکدقم�ا�رتہبمکوہتیےہ�،وجہشن
ج ئالف ش
�آ�و�رںیہنوہتی�۔ا�سےیلا�سےکاتسامع�لیکاجنگئشےہ۔

أ
ونقــل �ن جوزة الطيب حترم لكن دون حرمة احلشيشــة ورصح انب جحر
أ
أ
المــي بتحريــم جــوزة الطيــب بإمجــاع المئــة الربعــة اه ـ ولعــل حاكيــة
أ
المجــاع حممولــة ىلع حالــة الســكر �مــا القليــل مهنــا ونم لك مســكر مــا
إ

المــام والثــاين إ�ذا مل يســكر.
عــدا اخلمــر وحنــوه فتعاطيــه ال حيــرم عنــد إ
اليضاح ،ص)665 :
(حاشــية الطحطــاوي ىلع مــرايق الفالح رشح ونر إ

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

ابلســار هنــا
النب جحــر المــي ،وقــال :فهــذه لكهــا مســكرة ،ومــرادمه إ
أ
تغطيــة العقــل ال مــع الشــدة المطربــة لهنــا نم خصوصيــات المســكر
أ
أ
المائــع ،فــا ينــايف �هنــا تســمى خمــدرة ،مفــا جــاء يف الوعيــد ىلع اخلمــر يــ�يت
أ
فهيــا الشــراكهما يف إ�زالــة العقــل المقصــود للشــارع بقــاؤه اه ــ� .قــول:

الســار كمــا يف التذكــرة،
ومثلــه زهــر القطــن ف إ�نــه قــوي التفــرحي يبلــغ إ

فهــذا لكــه ونظائــره حيــرم اســتعمال القــدر المســكر منــه دون القليــل

كمــا قدمنــاه فافهــم( .الــدر المختــار وحاشــية انب عابــدني /رد
المحتــار)458 /6 ،

کیسوکاگلی دیان

سوال� :دنم�رجہ ذیل ہلئسم ںیم رشعی ر�انہامئی د�رکا�ر ےہ�۔

�رضی الہلہنع ےنیبناکر�مﷺسےاہکہکدخ�اہکمسق ںیم ایےس رہچ�ے ا�و�ر

�ایےس ا�وبا�ش ولگو�ںوک دیھک رہا وہ�ں وج اسی الئق ںیہہک و�ہآ�پﷺکو

چوھ�ڑرک اھب�گ اجئںیوت ا�س رپرضح�ت ابورکبدصیق ضری الہلاعتلی ہنع ےن

�اہنںی ےصغ ںیمآکر ہیاگلی (امصــص ببظــر الــات) �د�ی ا�و�رحرض�ت ابورکب

صدیق ضری الہلاعتلی ہنع وجہکہفیلخ ا�و�ل ںیہ� ،ابنای�ء ےک دعب افلض رتین
وہاتا
خشتیص ںیہ  ،ا�ناک ایام�ناکمل� ک ،الم ا�و�رلمکم اھت  ،زہد ا�ن رپآکرمتخ ج

وقٰی تےھ� ،ارگو�ہیتسہکینںیہنوتاشیدوکئییھبکینںیہن�۔
ہے�،و�ہ سر� تاپا �

�د�ر�اصل ا�سنمض ںیم ہی اب�ت د�ریافترکنی ےہہکایک اسال�میسک وممنوک

یہاجا�ز�تدیاتےہہکو�ہیسکوکاگلید�ے�؟اگراسال�ما�سیکاجا�ز�تدیات

ہےتو و�ہوکنےسوم�اقع ںیہ� ،نج ںیماگلی دیان اجئز  ،انقابل الممت ا�و�رانگ�ہ

پرینبمںیہنےہ۔زمیدہیہکرضح�تابورکبدصیقرضیالہلہنعےکذمکو�ر�ہ

�و�اقہع ںیماگلی دیےن رپایک یبناکر�مﷺ ےنوکئی رس�زنش مرفائییھت ،اگر

�آ�پ ﷺ ےنرس�زنش مرفائییھتوتُا�س ےک الاف�ظیھبرحتیر مرفا�دجیےئ
�ا�و�راگریبناکر�مﷺےنوکئیرس�زنشںیہن مرفائییھتوتُا�سیکتمکحیھب
�ا�ز�ر�ا�ہرک�ماتبدجیےئ۔

ج�واب� :سو�ا�ل ںیمسج ر�و�ایتاک ذکرایکایگ ےہ� ،و�ہحیحص اخب� �ری�،فنصم
�ابنابیہبیشو�دیرگبتکدحیثںیمر�و�ایتیکیئگےہ�۔حلصدحبیہیےک

موقعرپرع�و�ہنبوعسم�د ضریالہلہنعےنوجا�سوقتکتاملسم�نںیہنوہئے

تےھ� ،رسو�ل الہلﷺ ےک اسمےناحصبہرک�ا�م رضو�ا�ن الہلمہیلع امجنیع ےک
با�ر�ے ںیم اییس اب�تہہک د�ی وج ا�ن ےک ذجبا�توکرجم�و�حرک�دیےن و�الی

تیھ�،تورضح�ت ابوبرکدصیق رضی الہلہنع ےن ا�س ےک وج�ا�ب ںیمہہک دیا�:
َّ

أَ َ

َ

َ

ْام ُص ْص ِب َب ْظ ِر الال ِتْ � ،ن ُن ن ِف ُّر َع ْن ُه َون َد ُع ُه؟ جساکرتجہمہیےہہکوت
لا�ت(بت)کیرشماگ�ہوکاچ�ٹ�!ایکمہرسو�لالہلﷺوکوھچ�ڑرکںیہک
رکےت�۔
جاےتکسںیہ�؟ینعیمہوتٓا�پوکاہنتوھچ�ڑنےاکوصت�ریھبںیہن کس

عربی زبا�ن ںیم بظر کے د�وینعمٓاتےںیہ��۱ :۔رشماگ�ہ ا�و�ر (  )�۲وہنٹاک ابرھ�ا
ہو�ا ہصح�۔اش�رحنی دحیث ےن اہی�ں الہپینعم رم�ا�دایل ےہ�۔رع�ب ںیماگلی
أُ

ںیم’�’�م�‘�‘
کےوط�ر رپ ا�س رط�ح اک ہلمج اتسامع�لایک اجتا اھت�،نکیل ا�س �

کا ظفل وبلا اجتا اھت�۔ وچنہکرشمکنی رع�ب وتب�ںیک ابع�د�تایکرکتے ےھت

صحل دحبیہی ےکوح�الے ےسحیحص اخب�ر�ی ںیم ر�و�ایت ےہہکرع�و�ہ نبوعسم�د �ا�و�رو�ہا�نیکرظنںیممظعمےھت� ،اس جوہےسرضح�تابوبرکدصیقےن

أ

ہلمج ارچہاگلی ےہ�،
�’�’�م�‘�‘ ےک اجبئے’�’الت�‘�‘ اک ظفل اتسامع�لایک�۔ ہی گ

یلنک ذمکو�ر�ہ و�اقہع ںیم وچنہکاحصبہرک�ا�م رضو�ا�ن الہلمہیلع امجنیعیک رط�ف

�اتناہئی طلغ اب�توسنم�بیک اج�رہییھت ا�و�ر ا�ن رپوگیا دیم�ا�ن گنج ےس ا�و�ر
وہانےاک الز�ا�م اگلیا اج�رہا اھت� ،ا�س
�رسو�ل الہلﷺ ےک ا�ر�درگ�د ےس �رفا�ر ج

لےیرضح�تابوبرکدصیقرضیالہلہنعایاستخسہلمجاتسامع�لرکنےرپوبجم�ر
ہوئے�۔ا�و�ررض�و�ر�تےکوقتیسکاکفروکاگلیدیان رم�و�تےکالخ�فںیہن�،
�ا�سےیلا�سو�اقہعیکانبرپرضح�تابوبرکدصیقرضیالہلہنعیکاش�نںیم

ـ�انث( .فتح البــاري ،كتاب الرشوط)
يكون لـ إ
َّ
َُ َ ْ
َ َ ْ ّ
التــنَ ِ :
ولهــا ال َعـ َـرب ِع ْنــد الــذم والمشــامتة،
ه لكمــة تق
َوقــال اب ِ
أَ
َ
َ َ
ُ َ
أ
َ
ل ِكــن تقــول :بظــر �مــه ،واســتعار � ُب بكــرَ ،ر ِض هللا ت َعــال َعنــه ،ذ ِلــك
أَ
َ
أ
َ
ُ
ِف الــات لتعظيمهــم ِإ� ّي َهــاَ ،ومحــل � َب بكــر ىلع ذ ِلــك َمــا �غضبــه ِب ـ ِه
ْ
َ ْ
ْ
أَ َ
َ
نم نِ ْسـ َـبة ال ُمســلمني ِإ�ل ال ِفـ َـرار .ق ْولــهْ �( :نـ ُـن نفــر؟) الهمـ َـزة ِفي ـ ِه
ْ ْ َ
َ
النــار( .معدة القــاري ،كتاب الرشوط)
لالســتفهام ىلع س ـ ِبيل ِإ
ً
أ
وفيــه �ن التــرحي ابمس العــورة عنــد احلاجــة ليــس خروجــا نع حــد

کی ےہ�۔ ذہل�ا احلت گنج ںیماکفروکاگلی دیےن ا�و�رتنعلرکنےیکاجنگئش
ک
ومہع رپ َح م انمیصخش ا�و�ر
ہے�۔اسیجکہوخ�د رسو�ل الہل ﷺ ےنیھب ایک ق

المــروءة( .الكوكب الــدراري ،كتاب الرشوط)
أ
ّ
الصديــق  -ريض هللا عنــه  -لعــروةْ :
«ام ُ
صــص
(ومهنــا)� :ن يف قــول
ً
ْ
ببظــر الــات» دليــا ىلع جــواز التــرحي ابمس العــورة ،إ�ذا اكن فيــه
َ
مصلحــة تقتضهيــا تلــك احلال ،كما أ� ِذن ّ
النيب  -صىل هللا عليه وســلم
أ
َّ َ
ْ َ
 أ�ن يـ ِّاعضض
ـرح لمــن ادع دعــوى اجلاهلية ِبَ ِن �بيه ،ويقــال له:
َ
ي أ�بيــك ،وال يُ َ
أ� ْ َ
كن له ،فلــل مقام مقــال( .البحر المحيــط الثجاج

(ســن الرتمــذي ،اوباب الــر والصلــة ،ابب مــا جــاء يف اللعنــة)کہ

�الہہی ےک ان�م اکم�نرکنےاک رشعیمکح

�ذ�ر�ہرب�ابرصیقنتال�ز�مںیہنٓاتی�۔اگرہیلعفانجائزایانمانسبوہتاوتوضح�ریبن

کریم ﷺ ا�س رپریکن مرفا�دیےت�۔ ذہل�ا ولعم�م وہ�اہکرضح�ت ابوبرکدصیق

کا ہی ہلمج اتسامع�لرکنا طلغںیہن اھت� ،ہکلبتحلصم ےکنیع وم�افق اھت� ،اسیجکہ
حوض�رہیلعاسلال�میک ہَ��جْ�وکےوج�ا�بںیماحصبہرک�ا�مےنیھبافک�ریک ہَ��جْ�وایب�ن

رشح حصيــح مســلم نب احلجاج ،كتاب اجلهاد والســر)
�ا�سےکےٹیبرپتنعل مرفائیےہ�۔
َ َ ْ ّ ْ ّ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ أ َ َّ َ ُ َ
ـول ّ
للاِ َصـ َّـى هللاُ
ْ
ـر ر ِض للا عنمــا�« :ن رسـ
ب الزبـ ِ
یلنکا�سےساع�ماحلا�تںیمیسکوکاگلیدیےنےکوج�ا�زرپاسدتلا�لںیہن ع عب ـ ِد للاِ ِ
َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ال ْســنا ِدَ ،و ْل
رفائی ےہ علي ـ ِه وســلم لعــن الــم وولده» هــذا ال ِديــث صِيح ِإ
کای اجکسات�۔ویکنہک رسو�ل الہل ﷺ ےناملسم�نیک تفص ایب�ن م
ُْ َ ُ
َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َّ َ َ َّ َّ َ َ َ
ي ِرجــاه( .المســتدرك یلع الصحيحــن ،كتــاب الفنت والمالمح)
الفا ِحـ ِـش َو َل َ
الب ِذي ِء».
ـان ول
کہ«ليــس المــؤ ِم ِبلطعـ ِ
ـان ول اللعـ ِ

مؤمنٓا�دمینعلنعطرکنے و�الا�،شحفوگئی ا�و�ر دبكالمیرکنے و�الاںیہن سوال� :مںی ےن اپین الہہیوک ایکرھگ انبرک ا�س ےک ان�مرک دیا ےہ�،امت�م
� قرمںیمےنرخ�چیکےہ�۔ریم�ید�وایٹیب�ںا�و�رایکاٹیبےہ�۔ریم�یتینہییھت
ہوتا �۔

والبظــر بفتــح الموحــدة وســكون المعجمــة قطعة تبــى بعد اخلتان يف کہریم�ےاتناق�لےکدعبو�ہا�سرھگںیمر�ہےکسا�و�ربجو�ہوف�توہ�،بت
أ
أ
أ
الصنــام اليت اكنــت قريــش وثقيف �و�ر�اثتیکمیسقت وہ�۔بر�ائے رہمبانی رشیتعرہطم�ہیک ر�وشین ںیم نہرامئی
فــرج المــر�ة والــات امس �حــد
أ
الم فرم ئاںیہکایک ہیلمعحیحص ےہ ایںیہن�؟
يعبدوهنــا واكنــت عــادة العــرب الشــتم بذلــك لكــن بلفــظ
فـ أـ�راد أ�وب بكــر المبالغــة يف ســب عــروة بإقامــة نم اكن يعبــد مقــام �د�وسر�اوس�ا�لےہہکاگرریم�یالہہیےلہپوف�توہاجئےوتا�سوص�ر�تںیم

أ�مــه ومحلــه ىلع ذلــك مــا أ�غضبــه بــه نم نســبة المســلمني إ�ىل الفــرار �و�ر�اثتےسیکمیسقت وہیگ�۔ ہکبج ا�سرھگ رپ قرم ریم�ی رخ�چ وہئی ےہ�۔
أ
اللفــاظ إلرادة زجــر نم بــدا ج�واب�:صو�ر�توئسملہںیماکم�نایت�روہنےےکدعباگرٓا�پےنالہہیوک
وفيــه جــواز النطــق مبــا يستبشــع نم
منــه مــا يســتحق بــه ذلــك وقــال نب المنــر يف قــول أ�يب بكــر ختســيس ہہب(گٹف�)رککے ابضابہطوط�ررپاملاکنہوقح�قےکاستھ ےضبقںیمد�ے
للعــدو وتكذيهبــم وتعريــض بإلزامهــم نم قولهــم إ�ن الــات بنــت �دیااھتوتالہہیا�ساکم�نیکاملہکںیہ�،ا�ناکاتناق�لٓا�پےسےلہپوہایدعبںیم�،

هللا تعــاىل هللا نع ذلــك علــوا كبــرا أب�هنــا لــو اكنــت بنتــا لــان لهــا ما �د� نوو�ں وص�رتو�ں ںیم اکم�ن ا�ن ےکرتکے ںیم اشمل وہکر و�رثا�ء ںیممیسقت

ہوگا�۔�ا�و�راگررص�ف ا�ن ےک ان�مایک اھت ا�و�رہبہ (گٹف�)رککے املاکنہوقح�ق ہے��،ا�س ےىل�ا�سىك وپ�ر�ىوكششىك اجئے�،لڑكے�ا�و�رلڑكاى�ں الگ الگ

کےاستھا�نےکےضبقںیمںیہندیااھتوتاکم�نٓا�پاکےہ�،الہہیاکںیہن�۔ا�ن كرم�و�ںںىموسئںى�۔زىن�د�وباھئىا�و�ر�د�وہبںىنىھبا�سرمعتكےنچنہپكےبدع
کےاتناق�لیکوص�ر�تںیما�نےکرتکےںیماسےاشملںیہنایکاجئےاگ�۔ فاصےلسےسونےكىوكششركىں�،تاكہىسكمسقاك ہنتف دىپ�ا ہن وہ ۔

أ
(وتتــم) الهبــة (ابلقبــض) الاكمــل (ولــو الموهــوب شــاغال لملــك إ�ذا بلــغ الصــي �و الصبيــة عــر ســنني جيــب التفريــق بيهنمــا بــن
أ
أ
أ
أ
أ
أ
الواهــب ال مشــغوال بــه) والصــل �ن الموهــوب إ�ن مشــغوال مبلــك �خيــه و�ختــه و�مــه و�بيــه يف المضجــع لقولــه عليــه الصــاة والســام
أ
الواهــب منــع متامهــا( .الــدر المختــار وحاشــية انب عابــدني /رد «وفرقــوا بيهنم يف المضاجع ومه �بناء عرش» (الدر المختار)۳۸۲/۶،
أ
أ
أ
أ
(قولــه بــن �خيــه و�ختــه و�مــه و�بيــه) يف بعــض النســخ وبــن ابلــواو
المحتــار)690 /5 ،
أ
وهكــذا ر�يتــه يف المجتــى قــال يف الرشعــة ويفــرق بــن الصبيــان

بوچ�ںكےبڑ�ےہونےپرسبرتلعدحى�ہركنے
سےكاىمر�ا �دہے

وہائےوت
سوال� :حدىث ںىم وج ہىمكحآتاہےہك بج ہچب د�س اس�لاك ج
�ا�ساك رتسبالگرك�دىاجائے�،تو ا�س ےساىك رم�ا�د ےہكہ ےچبكو اپےن ام�ں

با�پےسالگرك�دىااجئے�،ىابنہاھبئوى�ںےسالگرك�دىااجئے�؟�اگربنہ

باھئىرم�ا�دںىہ�،تو�اگرآپسںىمرص�فںىنہبىہوہ�ں�،ىارص�فےٹىبہى
ےہ؟�ا�و� گر�ار�د� نوو�ں وہ�ں�،تو�ا�ن بسوكسك رط�ح
ہو�ں�،تو�ا�ساكاىكمكح �

يف المضاجــع إ�ذا بلغــوا عــر ســنني ،وحيــول بــن ذكــور الصبيــان

والنســوان وبــن الصبيــان والرجــال ف ـ إ�ن ذلــك داعيــة إ�ىل الفتنــة
أ
ولــو بعــد حــن اه ـ ويف الزبازيــة إ�ذا بلــغ الصــي عــرا ال ينــام مــع �مه
أ أ
أ
أ
و�ختــه وامــر�ة إ�ال ابمر�تــه �و جاريتــه اه ـ فالمــراد التفريــق بيهنمــا

عنــد النــوم خوفــا نم الوقــوع يف المحــذور ،ف ـ إ�ن الولــد إ�ذا بلــغ عرشا
أ أ
أ
عقــل اجلمــاع ،وال داينــة لــه رتده فرمبــا وقــع ىلع �ختــه �و �مــه ،ف ـ إ�ن

لاٹىاجائے�؟نزى�آ�جلكرغبتىك وجہ ےسضعب ولگو�ں ےكپا�س اچ�رپائى

النــوم وقــت راحــة مهيــج للشــهوة ورتتفــع فيــه الثيــاب نع العــورة

ساتھ�،باھئىںىنہبآپسںىماىكرتسباىكاچ�د�رمںىالبحائلےكنہ

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

ىا رضائى وغرىںىہن وہتى ،تو ا�س وص�ر�ت ںىمسك رط�حلمعاىك اجئےگا�۔ نم الفريقــن ،فيــؤدي إ�ىل المحظــور و إ�ىل المضاجعــة المحرمــة
أ
أ
أ
ُ
ج�واب� :حدیثرشیف ںیمآتا ےہ� :نع معــرو نب شــعيب ،نع �بيه خصوصــا يف �بنــاء هــذا الزمــان ف إ�هنــم يعرفــون الفســق �كــر نم
ُ
أ
أ
أ
أ
أ
ّ
والمك الكبــار .و�مــا قولــه و�مــه و�بيــه فالظاهــر �ن المــراد تفريقــه نع
نع جـ ِـده ،قــال :قال رســول هللا صىل هللا عليه وســلمُ :م ُروا �
ِ
أ
أ
أ
أ
ـنني ،وارضوبمه علهيا ومه أ� ُ َ
بناء ســبعِ ِسـ َ
ابلصال ِة ومه أ� ُ
رش� ،مــه و�بيــه بــ�ن ال يــراكه ينــام معهمــا يف فراشــهما ،لنــه رمبــا يطلــع
ِ
بناء ع ٍ
أ
أ
أ
وفرقــوا بيهنم يف َ
ّ
ىلع مــا يقــع بيهنمــا خبــاف مــا إ�ذا اكن انمئــا وحــده �و مــع �بيــه وحــده
المضا ِجعِ ( .ســن �يب داود)۳۶۷/۱،
ِ
أ
أ
أ
رتجہم”:بجاہمت�ر�ےےچباس�تاس�لےکوہاجئںیوتاہنںیامن�زڑپھےن �و البنــت مــع �مهــا وحدهــا ،وكــذا ال يــرك الصــي ينام مــع رجل �و
أ أ
وہائںیوتامن�زںیمتلفغرپاہنںیام�ر�و امــر�ة �جنبيــن خوفــا نم الفتنــة ،وال ســيما إ�ذا اكن صبيحــا ف إ�نــه
کامکحد�وا�و�ربجو�ہد�ساس�لےک ج
أ
و إ�ن مل حيصــل يف تلــك النومــة يشء فيتعلــق بــه قلــب الرجــل �و
�ا�و�ر�د�س اس�لىكرمعںىم ا�ن ےک رتسبالگرک�د�و“�۔
أ
وہائےتو اپىن المــر�ة فتحصــل الفتنــة بعــد حــن هللف در هــذا الــرع الطاهــر فقــد
�ا�س دحىثاك بلطم ہى ےہكہ بج ڑلكا د�س اس�لاك ج
أ
ما�ں ےكساتھ اىك رتسبںىم البحائل ےكنہوسئے�،لڑكى اپےنبا�پ ےك حســم مــادة الفســاد ونم مل حيــط يف المــور يقــع يف المحــذور ويف

سوئںى�۔�اىكرمك�ے ںىم رہ�اىكىك اچ�رپائى الگ الگ وہ�،ىا رتسب�الگ

�الگ وہكہ د�رماى�ن ںىم اتانفاصہل وہكہدنىن ںىم ےبخاىلى ںىم اىكمسج

�د�وسر�ےسےنہ ےگل�،تو�اىكرمك�ےمںى وسناجائز ےہ�۔اتہم ےنتفكا زمانہ

