


كظف ركمى ےس ذعكاكب ےككدكوكہ وہكےكا ہبش
سوالك:كب یھب اكم ركمى ڑپكات وہكں وسكات وہكں  ذعكاكب دكوكہ 

كےك۔كہ ہلمج ےنہک ا ایک مکح ےہ  ؟

دكو زیچكں رضكوكركى  وابك: آكدكی ا اكام ن لمکم وہكے ےك ےیل  �ج
كںیك:كُاكدی اكوكر وخكف ،كىن اكہل اعتكٰی یک ذكاكت ےس اكدی یھب وہكی اچكےئ 

كاكوكر اكہل اعتكٰی ےس ڈكركے یھب ركان اچكےئك۔ اكی ےیل املعكء ے اھکل ےكہ 

كاكامكن اكدیكاكوكر وخكف ےك دكركایكی تیفیک اكاكم ےك۔كركف اكدی یہ اكدی 

كوہك، وخكف اكوكر ڈكر ہن وہك،كب یھب آكدكی اكل ومكن ںیہن ركاتك۔كاكوكر وخكف 

كیہ وخكف وہك،كاكدی ہن وہك،كب یھب آكدكی ا اكامكن اكل ںیہن وہكاك۔ ذہلكا 

كومكن ےك اكامكن ےك ےیل دكوكوكں زیچكوكں یک رضكوكركت ےہك۔

 وصكركِت وئسمكہ ںىم  ذكركركدكہ ہ ہلمج ہك”كب یھب اكم ركمى ڑپكات 

كوہكںك،كوسكات وہكں ذعكاكب دكوكہ ےك“كےنہکكےسكاكر ہ ىنعم رمكاكد اىل اجكےك، 

كاكوكركہ اكاقكدكركاھكاجكےكہ ذعكاكب اكك دكوكہ ے اكس یک وككى تقىقح 

كںیہنك۔كوكہ ہلمج ىف ہسفن اكك رفككہ ہلمج ےہك،كذكوككركہ دىقعكہ ركےن 

كوكاكاكصخ دكاكركہ اكالكم ےس اخكركج وہ اجكے اگك۔ اكوكركا ر ےنہك وكاكاكاكےن 

كانكوہكں اكوكر وككاكوىكں یک وكہ ےس اكےنكآكپ وك ا اكدیكى ےس اچبكے 

كےك ےیلكہ ہلمج اتہككےك،كو ہ اكہل اعتكى یک تفصِ ركىم ےككےبكیک اىنبكد رپ 

كاہ اىگ ہلمج وہكاگك،كاكس اىنبكد رپ ہ ہلمج ےنہک وكاكا دكاكركہ اكالكم ےسكاخكركج 

كو ںیہن وہكاگك،كاكہت وچكں ہ ہ ہلمج ذعكاكب ےككركق ہن وہكےكرپ دكاكت 

كركاكےكذہلكاكاكس ےلمج ےك ےنہككےسكاكانكب اكزكم ےك۔

ن رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم، قــال: »لــو يعلم 
أ
يب هــررية، �

أ
نع �

يعلــم  ولــو  حــد، 
أ
� جبنتــه  مطــع  مــا  العقوبــة،  نم  هللا  عنــد  مــا  المــؤنم 

حد«)حصيــح 
أ
� جنتــه  نم  قنــط  مــا  الرمحــة،  نم  هللا  عنــد  مــا  الاكفــر 

)۲۱۹ /۴ مسلم،

رض ذهبــا الفتديــت بــه نم عــذاب هللا(، 
أ
ن يل طــاع ال

أ
قولــه: )لــو �

ميــان  االإ ولكــن  ذكــرت،  مــري، فهــو كمــا 
أ
� نم  ذكــرت  ن مــا 

أ
� يعــي بــه 

بــن الرجــاء واخلوف، فــا يليق االعــامتد ابلمغفــرة لك االعامتد، ولذا 

مغفرتــه  ىلع  يعتمــد  ومل  خل،  اإ  ... رض« 
أ
ال طــاع  يل  ن 

أ
� »لــو  قــال: 

)۴۷۶ /۴ قطعــا. )فيــض الباري ىلع حصيــح البخاري،

واجلمهــور  اخلــوف  مــع  منــه  ىلع 
أ
� الرجــاء  مــع  والعمــل  الغــزايل  قــال 

مــع  الرجــاء  وتكثــر  الصحــة  مــع  اخلــوف  تكثــر  فضــل 
أ
ال ن 

أ
� ىلع 

)۳۸ الضعف)حاشــية الطحطــاوي ىلع مــرايق الفاح، ص: 

كابكت ابكت رپ مسق اھكا
سوالك:كآكج لك ولكگ رہ ابكت رپ اكہل یک مسق اھكےكےگ ںیك،كہك مسق 
كاھكے یک وككى تىن ںیہن وہكىك،كس اكك ہىكت الككم نب اىگ ےہك،كو اكس 

كاكایک مکح ےك؟كاكی رطكح اكر وككى ےصغكیک احكت ںىم مسق اكاھكےك،كہك 

كاكس یک تىن مسق اھكےكیک ہن وہك،كس مسق اھكا اعكم ومعمكل وہكاىگ وہك، و اكس 

كا ایک مکح ےك؟

وابك: مسق ىسك ابكت وك ہتخپ ركے اىبكن ركے ےك ےیلكاھكى اجكى  �ج
كےك،كےسكاكہل اعتكى یک مىظعت یک وكہ ےس اكہل اعتكى ےك اكومكں ںىم ىسك اكم 

كوككےكر مسق اھكے ےس ابكت ہتخپ وہكى ےك،كىن ّدمِ اقمكل وك ابكت رپ 

كنى آكاجكاكےك۔كمسق یک نىت ںىمسق ںیك: نیمیِ وغلك، نیمیِ ومغكس اكوكر نیمیِ 

كدقعكہك۔ 

۱ك۔كنیمیِ وغلك،كىن طلغ یمہف ںىم مسق اھكاك، ہ وكہ مسق ے ہ آكدكی ىسك   

كوكاكہع وك اكےن ایخكل ںىم حیحص اجكن ر مسق اھكے اكوكركتقىقح ںىم وكہ  وكاكہع 

كاكاس ہن وہك، اكیس مسق رپ افکكركہ ںیہنك۔ وكہ اكافغكركاكىف ےہك۔

۲ك۔كنیمیِ ومغكسك،كىن وھجكی مسق اھكاك،كىسك زگكہت وكاكےع ےك   

كقلع اجكن وبكھ ركوھجكی مسق اھكاك، ہ رحكاكم ےہك۔كاكس رپكوكہ اكافغكر 

اكزكم ںیہنك۔  كاكزكم ےك،كافکكركہ 

كہك،كىسك آكدنكہ ے اعمكےل رپكاكےس وپكركا  عق�د
ن
۳ك۔ نیمیِ مُ�  

كركےك،كا وپكركا ہن ركے ےككےیل مسق اھكا ،كنیمیِ دقعكہ ا مکح ہ ےہ 

كیک اكر ىسك اجكز اعمكےلكںىم مسق اھكى یئگ ے و الب ذعكركاكس ا وكڑكا عنم 

كےك،كمسق وككوپكركاكركا رضكوكركى ےہك،كاكركوكڑكدكا وكاكس  ےكوكڑكےكرپ 

كافکكركہ اكزكم ےك۔ اكوكركاكر ىسك ا اجكزكاكم ےككركےكیک مسق اھكى و اكس وك 

كوكڑكر مسق ا افکكركہ اكدكاكركاكاكزكم ےہك۔ 

كاكس لیصفت ےككدع وسكاكل ا وجكاكب ہ ےہكہك:

كمسق اھكے ےك اكركاكدكے ےك ریغب وطبكِر ہیکت الككم زكابكن رپ اكافكِظ مسق 

كاجكركى وہكےكےسكمسق دقعكںیہن وہكىك،كنک اكیس مسق اھكے ےس یھب 



كرپكزی ركےك۔كوىكہك البكرضكوكركت رہكابكت رپكمسق اھكے یک اعكدكت اكہىكت 

كالككم انبكاكتخ ویعمكب ابكت ےك،كاكس اعكدكت وك وھچكڑكا اكزكم ےك۔ اكہت 

كاكركوكاكىع ىسك ابكت رپكمسق اكاھكى و اكر وكہ مسق اكہل ےك اكم یک اكاھكى ے وكوكہ مسق 

كدقعكوہكاجكےكى ۔كاكركہ اكس یک تىن ہن یک وہك،كدع ںىم اكس ےككالكف 

كركےكرپ افکكركہ اكزكم وہكاگك۔

و المنع... 
أ
ن اليمــن يه القــوة واحلالــف يتقوى ابلقســم ىلع احلمل �

أ
�

نشــائية يقســم فهيــا ابمس هللا  وىل اإ
أ
مــا مفهومــه االصطــايح جفملــة �

أ
و�

ظاهــرا،  الســامع  نفــس  يف  اثنيــة  مضمــون  هبــا  ؤيكــد  صفتــه  و 
أ
� تعــاىل 

ابهلل  اليمــن  يف  فضــل 
أ
وال معناهــا...  حتقيــق  ىلع  المتلكــم  حيمــل  و 

أ
�

نســبة  المــايض  ىل  اإ المضافــة  اليمــن  تكثــر  يف  ن 
أ
ل تقليلهــا؛  تعــاىل 

المســتقبل  ىل  اإ المضافــة  اليمــن  تكثــر  ويف  الكــذب،  ىل  اإ نفســه 

)۳۰۰ /۴ تعريــض امس هللا تعــاىل للهتــك )البحر الرائق،

و غلطا 
أ
� 

أ
ن ميــن اللغــو يه اليمن الاكذبــة لكن ال نع قصد بــل خط�

أ
�

ن شــاء هللا تعــاىل والتحــرز نع فعله ممكن يف  ىلع ما نذكر تفســرها اإ

اجلملــة وحفــظ النفــس عنــه مقدور فاكن جائــز المؤاخــذة عليه لكن 

هللا تعــاىل رفــع المؤاخــذة عليه رمحة وفضــا ولهذا جيب االســتغفار 

)۳ /۳ والتوبــة نع فعــل اخلطاإ والنســيان. )بدائــع الصنائع،

فهــذه  فيــه  الكــذب  يتعمــد  مــاض  مــر 
أ
� ىلع  احللــف  هــو  فالغمــوس 

والســام:  الصــاة  عليــه  لقولــه  صاحهبــا«  فهيــا  ثــم 
أ
ي� اليمــن 

التوبــة  ال  اإ فهيــا  كفــارة  النــار«،«وال  هللا  دخلــه 
أ
� اكذاب  حلــف  »نم 

ن 
أ
� المســتقبل  يف  مــر 

أ
� ىلع  حيلــف  مــا  والمنعقــدة  واالســتغفار«... 

يف  )الهدايــة  الكفــارة.  لزمتــه  ذلــك  يف  حنــث  ذا  واإ يفعلــه  ال  و 
أ
� يفعلــه 

)۳۱۷ /۲ المبتدي، بدايــة  رشح 

كمسق ا افکكركہ ایکكے
اكابكت دكركا ر ںیك: سوالك: دنچكاسكل ےككوج 

۱ك۔كمسق اكافک ركہ ایکكےہك؟كاكك وصكركت ہ ےكہ مسق اھكركاجكن   

كوبكھ ر وكڑكدكىك،كاكب ایک مکح ےہك؟

۲ك۔كدكوكركى مسق ذجكابكى اكدكاكزكںىم اھكى ،كاكوكركمسق وپكركى ركےكاكہن   

كركےكیک وككى تىن ںیہن یھتك،كاكوكركاكےس وپكركا ہن ایکكاكس اكایکكمکح ےہك؟

۳ك۔كزكدكى ںىم دعتمكد ںىمسق اھكى اكوكر وكڑكدكى ،كاكب ایخكل   

كآكركاكےكہ اكن ا افکكركہ اكدكاكایکكاجكےك،كنک اكد ںیہن ہ ینتک ںىمسق وكڑكى 

كںیك؟كو اكب اكن ا افکكركہ ےسیکكاكدكاكایکكاجكےكاگك؟ 

وابك: ۱ك۔ مسق اھكركاجكن وبكھ ر وكڑكدكى وكاكس رپكافکكركہ اكزكم ےكس  �ج
كاكرطكہق ہ ےكہ مسق وكڑكےكوكاكا دكس رقفكاكءكوك دكو وكت ا اھكا الھکكے ا 

كاكن وك وتمكط دكركےكےككڑپكے دكےك،كاكوكركاكر اكن دكوكوكں ںىم  ےسكىسك 

كاكك یک یھب اطكت ہن وہك،كوكرھ اگلكاكر نىت ركوكزكے ركےھك۔

۲ك۔ اكر مسق اكہل ےك اكم یک اھكى ے وكوكہ مسق دقعكوہكیئگك،كاكركہ   

كہ مسق ذجكابكى اكدكاكزكںىم اھكى وہك،كوپكركا ركےكاكہن ركےكیک وككى تىن ہن 

كوہكب یھب اكہل ےكاكم یک مسق اھكےكےسكمسق دقعكوہكیئگك،كذہلكاكدع ںىم 

اكس رپكیھب افکكركہ اكزكم وہكاگك۔ كاكس ےككالكف ركاىلكو 

۳ك۔كزكدكى ںىم دعتمكد ںىمسق اھكںی اكوكر وكڑكدكں ،كنک اكب اكد   

كںیہن ہ ینتک ںىمسق وكڑكى ںیك؟كو اكب اكن ا افکكركہ اكدكا ركےكاكرطكہق ہ 

كےكہ وسكچ اچبكر ركےك اكایكط ےك اسكھ اكین ومسقكں یک دعتكاكد ا اكدكاكزكہ 

كاگلكےك، اغكب امگكن ے اطمكق ینتج ومسقكں ا افکكركہ اكدكا ںیہن ایکكےہ اكن 

كبس ا افکكركہ اكدكا ركےك۔كاكہل اعتكى ےسكدكد امكگ ر اكن بس افکكركوكں 

كوك اكدكا ركا رشكوكع ركے ،كےن افکكركے اكدكا ركات وہكاكدكا ركدكےك،كب 

كابكلک اعكز آكاجكے و آكركى افکكركے ںىم ابكی بس افکكركوكں یک تىن 

كركےك۔كوكاكہل اعتكٰی یک ركتم ےس اعمكىف یک اكدی ےہك۔

و المنع... 
أ
ن اليمــن يه القــوة واحلالــف يتقوى ابلقســم ىلع احلمل �

أ
�

نشــائية يقســم فهيــا ابمس هللا  وىل اإ
أ
مــا مفهومــه االصطــايح جفملــة �

أ
و�

)۳۰۰ /۴ و صفته)البحــر الرائق،
أ
تعــاىل �

كفــارات  البغيــة:  ويف  اليمــن(  لتعــدد  الكفــارة  وتتعــدد  )قولــه 

نع  الواحــدة  ابلكفــارة  وخيــرج  تداخلــت،  كــرت  ذا  اإ ميــان 
أ
ال

صاحــب  قــال  حممــد.  قــول  هــذا  مئــة: 
أ
ال شــهاب  وقــال  اجلميــع.  عهــدة 

صــل: هــو المختــار عنــدي. اهـــ. مقــديس، ومثلــه يف القهســتاين نع 
أ
ال

)۷۱۴  / ۳ المنيــة)رد المحتــار - )

صــل 
أ
ال صاحــب  )قــال  قولــه  حتــت  هللا  رمحــه  الرافــی  العامــة  قــال 

والمنيــة  البغيــة  الکم  نم   
ً
الک ان  الخيــی  اخل(  عنــدی  المختــار  هــو 



ىلع  يعتمــد  فــا  عليــه  يعــول  ال  بــه  انفــرد  مــا  ن 
أ
� ومعلــوم  للزاهــدی 

القــول ابلتداخــل بــل يعتمــد ىلع مــا ذکــره غــره نم عــدم التداخل 

)رد  اھ  نقلــه  يف  عليــه  يعتمــد  ممــن  خلافــه  تصحيــح  ویجــد   
ّ

تح

)۷۱۴ /۳ المحتار،

)حتــرري  احلنــث  عنــدان  الســبب  ن 
أ
ل للــرط  ضافــة  اإ هــذه  )وكفارتــه( 

كســوهتم  و 
أ
�( الظهــار  يف  مــر  كمــا  مســاكن(  عــرة  طعــام  اإ و 

أ
� رقبــة 

عامــة  )يســر  و  شــهر 
أ
� ثاثــة  فــوق  بــه  وينتفــع  وســاط 

أ
لل يصلــح  مبــا( 

جعــز  ن  )واإ طعــام   االإ قيمــة  ابعتبــار  ال  اإ الرساويــل  جيــز  فلــم  البــدن( 

داء( عندان تح لو وهب ماله وســلمه ثم صام 
أ
عهنــا( لكها )وقت ال

ه الصــوم  جمتىب  قلــت وهــذا يســتثي نم قولهم 
أ
جــز�

أ
ثــم رجــع هببة �

والء)الــدر  ايم 
أ
� ثاثــة  صــام  صــل 

أ
ال نم  فســخ  الهبــة  يف  الرجــوع 

)۷۲۵ /۳ المختار، 

Pi اكی ركیس مکح
�ن 

ش
ی� پل�یک� سوالك: رعكض ہ ے ہ آكج لك وسكل ڈیمكا رپ انبكم Piكاكك ا�ی�

كآكى وہكى ے ، اكس ںىم ولكگ اشكل وہكركےہ ںیك۔ اكس ںىم وجكاكگن 

كركے ےس ںیمہ ركوكز ا اكك وككاكن ىنPi اتلم ےك۔ اكس ینپمک ے اكیھب 

كکت Piكیک تمیق اكٔوكچ ںیہن یک ب کت ربمم پش رفكى ےہك۔ اكٔوكچ 

كوہكاجكے ےك دع وجكاكگن ےسیپ دكے ر وہكىك،كاكیھب تفم ےہك۔ اكس 

كںىم ںىم یھب وجكاكن وہكا وہكںك، اثمكل ےك وطكر رپ اكر وكہ ینپمک اكك Piكیک 

كتمیق سیت ڈكاكر ركیت ے و ےھجم ركوكز سیت ڈكاكر ےك اسحكب ےس ربمم ےننب 

 Pi كےك ےسیپ ںیلم ےگكاكوكر اكر ںىم ىسك دكوكركے وك ربمم انبكٔوكں اگ و ریمكى

كڑكیت اجكے ىك، ایک ہ اجكز ےہك؟ 

وابك:  Pi اكوكر اكس ےسیج دكوكركے اكومكں ےسكومكوسكم ڈكلٹی  �ج
كركایكں دكركتقىقح رفكی ركایكں ںی نج ںىم یقیقح ركویكں ے 

كاىنبكدكى اكوكاكف اكوكر رشكاكط ابكلک ومكوجكد ںیہن ںیك،كاكن رپ ہضبق نکمم ںیہن 

كوىكہك ہ ركف دعكد یک وصكركت ںىم اكاكٔوكٹ ںىم اظكرہ وہكى ںی ۔كذہلكا 

كوككاكن ا ڈكلٹی ركیس ےك اكم ےس اكرٹكٹی رپ اكوكر اكرٹکكوكک امكركٹی 

كںىم وج اكم لچ ركا ے وكہ الحكل اكوكر اجكز ںیہن اكوكر اكس اكركوكابكر ںىم ےسیپ 

كاگلكا ا اكس ںىم ومشكتی اكایكر ركا یھب ىف اكولكت اجكز ںیہنك۔

كس رھگ ںىم اتکكوہ اكس ںىم ركاكش اكایكركركا
سوالك: ریمكى یلمیف  اخكہ ےك رھگكںىم اكك اخكى زنمكل ںىم لقتنم وہكے 
كا اكركاكدكہ ركیت ے  وكہ اكك وفحمكظ ےلحم ںىم ركیت ںی ، اكن ا اكك ہلگنب ے 

كس ےك اكركد ركد ھچک اخكى ہگج ے اكوكر رھ ابكٔوكڈكركى ے اكس اخكى ہگج 

ك)كابكٔوكڈكركى اكركاك(كںىم اكوہكں ے نىت ےتک ركےھ وہكے ںی ، ان ںىم 

كاجكات وہكں وتکكں وك اپكوت اجكوكركوكں یک رطكح ركان اجكز ںیہن ب کت ہ وكہ 

كوچكدیكاكركى ےك ےیل ہن وہكں ۔كےت رھگ ںىم دكاكل و ںیہن وہكےك،كنک 

كریمكى یلمیف رپكاشكن ے ہ وكہ وكاكں لقتنم وہ ا ہن وہ وىكہك مہ ے انس ے 

كہ س ہگج اتک وہكا ے وكاكں رفكےت ںیہن آكے ۔ ہ اعمكہل امہكركے ےیل 

كتہب اكمہ ے ، اكوكر ریمكى اخكہ یک یلمیف اكن وتکكں ےس تہب تبحم ركى 

كےك۔ مہ ہ اجكان اچكےت ںی ہ ایک امہكركے ےیل اكس رھگ ںىم لقتنم وہكا اجكز 

كے ہك امہكركى اخكہ ے اكن وتکكں وك رھگ ےس اکكےن ےس اكاکكر ر دكا 

كےك۔كا س ےلئسم ںىم امہكركى ركامكى رفكامكںی ؟

وابك: وصكركت وئسمكہ ںىم آكپ یک اخكہ ےك رھگ ںىم وج ےتک ںی وكہ  �ج
كوچكہك ابكٔوكڈكركى اكركا ںىم ںی ركاكیش وہگجكں رپ ںیہن نک وچكہك وكہ ےت 

كوكہی ںی اكس ےیل اكن ا ركان آكپ یک اخكہ ےك رھگ وكاكولكں ےك ےیل اجكز 

كںیہن اكمہ آكپ ولكوكں ا وپكركن وچكہك اكگ ےہ زین آكپ ا اكن وتکكں 

كےك ركےن ہن ركےن ںىم وككى اكایكر یھب ںیہن اكس ےیل آكپ یک یلمیف ے 

كےیل اكس رھگ ںىم ركان اجكز ےہ ۔

ومثلــه  بــه  س 
أ
بــ� فــا  غــره  و 

أ
� لــص  خلــوف  ال  اإ لكــب  اختــاذ  ينبــي  كا 

ســائر الســباع عيــي وجــاز اقتنــاؤه لصيــد وحراســة ماشــية وزرع 

)227  /5 مجاعــا.) الــدر المختار وحاشــية انب عابــدني )رد المحتار( ) اإ


