


ئائہل ےن ںیمہ ویکئں انبئا ائس اک ایک وجئائب دئائائے
سوالئ: ائر وکئی ہچب وپئےھئہ ائہل اعتئی ےنئںیمہ ویکئں انبئائ،ئائہل وک وت 
ئامئرئی رضئوئرئت ںیہن یھتئ؟ وت ائس اک ایک وجئائب دئان اچئےیئ؟ئائس ےلئسم 

رئامئی رفئائںىئ۔ ئںى امئرئی 

وابئ: وصئرئِت وئسمئہ ںى وجئوئائل ائک ےچبئےئذئن ںى ٓائائوئہ  �ج
ئوئائل وت رہ ائاسئن وج اعئل ابئغ ائوئر اصئِب وہئش ےہ ے ذئن ںى 

ئٓائائاچئےی ہکلب ائس رپئائزئم ےہ ہ وئہ ائےنئسف ےس وئائل رکئےئ، 

ئائےن ریمض وک وٹٹئے ائوئر ائین قیلخت  ےکئابئرئےئںى ائےن یک وکئش 

ئرکئے ہ ائس وکئویکئں دیپئا ایک ایگئ؟ئائم ائس اکئوجئائب ولعمئم رکئے 

ئےئےیئوکئی تہب زئائدئہ دجئو دہج رکئےئیک رضئوئرئت ںیہن ،ئویکئں 

ئہ ائاسئن اک اصئع و اخئق ینعی ائس اک دیپئا رکئےن وئائا ائوئر ائس ےک امتئم 

ئا ومئر وئاعئالئت یک دتئری رک ے وئائا ائہل اعتئٰی ےہئ،ئائوئرئرہ اصئع وک 

ئائین ونصمئاعئت ےک دیھب ولعمئم وہئے ںیہ ہ ائس ےن ائن وک ائس لکش و 

ئوصئرئت ںى ویکئں ایتئر ایک ےہئ؟ 
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ئرئہمئ:ئ’ئ’ئائوئر ںى ے انجئت ائوئر ائاسئوئں وک  ائس ےکئوئائیس ائوئرئاکئم 

ئےئےیئدیپئا ںیہن ایکئہ وئہ ریمئی ابعئدئت رکئںئ۔ ںى ائن ےسئیس مسق اک 

ئرئزئق ںیہن اچئاتئ، ائوئر ہن ہی اچئاتئوہئں ہ وئہ ےھجمئالئںىئ۔ئائہل وت وخئد یہ 

ئرئائزئق ےہئ،ئمکح وقئت وئائائےہئ‘ئ‘ئ۔ئ)ئٓائائن رئہم رقئٓائنئ(

ئائن ٓائائت ےئائدئہ ںى رضحئت ومئائائری ائدم امثعئی اصئب رئہم ائہل 

ئرفئائےئںیہئ:

ئینعی ائن وک دیپئائرکئےئےسئرئاع دنبئی ولطمئب ےہئ،ئائی ےی ائن ںى 

لق��ۃً ئائیس ائدعئائد رئیھ ےہئاچئںیہ وت ائےن ائایئرئےسئدنبئی یک رئائہ رپ 
خ
�

ئل ںیکس ،ئوئں ائرئائدئہ وکئہی دقئرئہی ےک ائابئرئےسئوت رہ زیچئائس ےکئمک 

ئوکئین ےئائےن اعئز ائوئر ےبئس ےہئ۔ئنک ائک وئت ٓائےئا بج 

ئب دنبئے ائےنئائرئائدئہ ےسئقیلختِ اعئم یک ائس رغئضِ ئرئی وک وپئرئائرکئں 

ئےئ۔ئرہئائل ٓائپ اھجمسئے رئےیئہ اھجمسئےنئیہ ےسئہی ولطمئِب رئی 

،ئائدئہئ:ئذئائرئائتئ،۵۶ئ( )ئریسئامثعئی  وہئائےہئ۔  ئائل 

ئینعی ائن یک دنبئی ےس ریمئا ھچک افئدئہ ںیہنئ، ائن یہ اک ائدئہ ےہ وئہ 

ئائک ںیہن وج الغئومئں ےسئےہ ریمئے ےی امکئرکئائؤئ،ئا ریمئےئائےن 

ئاھئا ائرکئرئوھئ۔ئریمئی ذئائت ائن الیختئت ےس اپئک ائوئر ربئرئےہئ،ئںى 

ئائن ےسئائےنئےی رئوئزئی ایک بلط رکئائ،ئوخئد ائن وکئائےنئاپئس ےس 

ئرئوئزئی اچنہپئائوہئںئ،ئال ھجم ےسیج زئوئر ٓائوئر ائوئرئائدئر ائوئر وتئائا وکئاہئرئی 

ئدئائت یک ایکئائت وہئیت ےہئ۔ دنبئی اک مک رصئف ائس ےیئدئائایگ 

ئےہ ہ مت ریمئی اشنہشئیہ ائوئرئتم وئربئائی اک وقئائوئال ائرتئائف 

ئرکئےک ریمئےئوصئی ائاطئف وئرئائم ےک ومئرئِد قحتسم ونبئ۔ )ئریس 

ئامثعئیئ،ئائدئہئ:ئذئائرئائتئ،۵۷ئا۵۸ئ( 

ئذہئا ولعمئم وہئا ہ ائاسئن ائوئر انجئت یک قیلخت اک دصقم یہ ابعئدئت ےہ ہ 

ئوئہ ائہل اعتئٰی وک ائےن رئب ینعی رپئوئرئدئائر یک تیثیح ےس اچہپئںی ائوئر 

ئرصئف ائی یک ابعئدئت رکئںئ۔ ائس ےیئائہل اعتئٰی ےن امتئم ائای ء وکئا ی 

ئیک میلعت دئے رکئا ےن دنبئوئں ے اپئس اجیھبئ۔ئینعی ائایئءئیک تثعب اک ب 

ئےس ڑبئا دصقمئیہ اھت ہ ولئوئں وک ںیہک ہ ائک ائہل یک ابعئدئت رکئوئ۔ یس 

ئوک ائس ابعئدئت ںى رئک ہن رکئائ۔

ئذئوکئرئہ وصئرئت ںى وچبئں وکئائن یک ھجمس وبئھ ےئاطئق اثمئںی 

ائائت و  ئدئےئرکئہی ابئت اھجمسئی ائےئہ ائہل اعتئی ےنئںیمہ ائین 

ئرفئائں ربئدئائرئی  ےکئےی انبئائےہئ،ئائس یک ائائت و رفئائں ربئدئائرئی 

ئرکئےنئرپئوئہ ںیمہ تنج ںى دئائل رکئےئائائوئرئمن ےسئاچئےئائ۔ 

ئائوئر ائانئرقئب بیصن رکئےئائ۔ ائوئر رطئح رطئح ے ےبئامئر ائاعئائت 

ئےسئوئائزئےئائ۔

ئوئائبج ائائاعئدئہ امنئز اکئائاعئدئہ وئت زگئرئےئےئدع
ائائاعئدئہ امنئزئ)ئوجئرکئوئِہ رحتئیم وہئی ےہئ(ئاکئرصئف  ئوئائبج  سوالئ: 
ئوئت ےئائدئرئیہ ائاعئدئہ رکئا رضئوئرئی ےہئ،ئا وئت زگئرئےن ے دع یھب 

ئائاعئدئہ رکئا رضئوئرئی ےہئ؟ئائس ےلئسم ںى امئرئی رئامئی رفئائںىئ۔

وابئ: امنئزئںى وکئی وئائب وھچئٹ ایگئ،ئٓائرئںى دجسئہ وہسئیھب  �ج
ےئائدئرئائاعئدئہ  ےہئ،ئوئت  ائائاعئدئہ  امنئزئوئائبج  ایکئوتئوئہ  ئںیہن 

ئرکئےئ،ئائرئوئت ے ائدئرئائاعئدئہ ہن وہ اکسئوت دعئںى یھب ائس اکئائاعئدئہ 



ئوئائبج رئےہئائ۔ئائی رطئح امنئزئےکئائدئرئرکئائتِ رحتئیم اکئائرئاکئب 

ئایکئائس امنئز اک ائاعئدئہ یھب وئائبج ےہئ،ئوئت ےئائدئرئائاعئدئہ رکئےئ،ئائرئہن 

ئرکئاکسئوت وئت ےنلکنئےئدع یھب ائس اک ائاعئدئہ وئائبج یہ رئےہئائ۔

حترمييــا  مكروهــا  ارتكــب  و 
أ
� واجباهتــا  م  واجبــا  رتك  م  ن 

أ
� فاحلاصــل 

هنــا تكــون يف الوقــت 
أ
مــا ىلع القــول ب�

أ
ن يعيــد يف الوقــت... و�

أ
لزمــه وجــواب �

تكــون  هنــا  فاإ الــزدوي،  ورشح  التحــرري  رشح  نع  قدمنــاه  كمــا  وبعــده 

يضــا 
أ
� علمــت  وقــد  وبجوهبــا...  القــول  ىلع  يضــا 

أ
� وبعــده  الوقــت  يف  واجبــة 

الوقــت  يف  عــادة  الإ وجــوب  المــرحج  فيكــون  ابلوجــوب،  القــول  رتجيــح 

وبعــده... ثــم هذا حيــث اكن النقصــان بكراهــة حتريم لمــا يف مكروهات 

الكراهــة  تلــك  كــون  بــن  التفصيــل  احلــق  ن 
أ
� القــدري  فتــح  م  الصــاة 

يف  تســتحب  ي 
أ
� اهـــ  فتســتحب  تزنيــه  و 

أ
� عــادة  الإ فتجــب  حتريــم  كراهــة 

)۶۴ /۲ يضــا. )رد المحتار،
أ
الوقــت وبعده �

ئںى ےنئےھئامئیک الطئق دئی ےنہکئاکئمک
سوالئ:ئائک صخش ے ائین ائہی وک الطئق دئی ےہئ،ئالئق ائن ائافئظ 
ئےکئائھ دئی ےہئ”ئںى ےنئےھئام الطئق دئی ےہئوپ رئی زئدئی یک 

ئالطئق ائو رئںى ٓائپ اک وش رہئںیہن رئوہئں ائ“ئ۔ئوئائل ہی ےہئایکئائس ذئوکئرئہ 

ئالطئق ے دعئدئوئابئرئہ رئوجئع نکمم ےہئ؟ئائوئرئاکئح یک وکئی وصئرئت نب 

ےہئائںیہنئ؟ ئیت 

وابئ: وصئرئت وئسمئہ ںى ائل ےن ائین ویبئی وک ہی اہک ہ ںى ےن  �ج
ئےھ ام الطئق دئی وت رصئف ائن ائافئظ ےس ام یک الطئق وئائع ںیہن وہئیئ۔ 

ئام یک الطئق یک تقیقح وصخمئص ائافئظ ںیہ ، وج رحئوئف رئط ے ائھ 

ئذئرک وہئں ائوئر وئہ اہیئں ںیہن ےہ ےئگ ًالثم ہی اتہک ہئ’ئ’ بج بج یھب ںى 

ئالئں ڑلئیک ےس اشئدئی رکئوئں ائےس الطئقئ‘ئ‘ ا ائس اسیج وکئی ظفل ائامعئل 

ئرکئا وت ہیئ’ئ’ ام ‘ئ‘ئیک الطئق الہکئی ےہئ،ئطق ونعئائن ونعمئن ےک وئوجئد وک 

ئائزئم ںیہن وہئائ، انئہچ رصئف ونعئائنئ”ئام یک الطئقئ“ ذئرک رکئے ےس وکئی 

ئتقیقح ںیہن  اپئی یئگ ائس ےی ائس ےس ام یک اخئص الطئق وئائع ںیہن 

ئوہئی ہکلب رصئف ائک الطئق رئیع وئائع وہئی ۔ئذہئا ائر دعئت ابئی ےہ وت 

ئوشئرہ ائین ویبئی ےس رئوجئع رک اتکس ےہ ائوئر ائر دعئت متخ وہ یئگ ےہ وت دجتئد 

ئاکنئح  رضئوئرئی ےہ  دئوئوئں ابئیم رئائدنئی ےس اکنئح رک ے ائھ رئہ 

ئےت ںیہ رئوجئع ا اکئح ے دع وشئرہ وک دئو الطئوقئں اک قح ابئی رئےہ ا ۔

ن يطلق لك 
أ
ل واحدة، فلو ونى � بــدا مل تطلق اإ

أ
نت طالق �

أ
وكــذا لــو قال: �

)27  /4 خــرى حصــت نيته۔ )فتح القــدري للكمــال انب الهمام )
أ
ويم تطليقــة �

يف  لمــا  اليمــن  يصــح  ل  نــه 
أ
� الظاهــر  العــن[  ]ونر  يف  قــال  لكــن  قلــت: 

رشوان  رســاتيق  يف  اشــهر  قــد  نــه  اإ الكفــر:  لفــاظ 
أ
� كتــاب  م  الزازيــة 

نــه طــاق ثــاث معلق، وهــذا ابطل 
أ
و ىلع لكمــا �

أ
ن م قــال جعلــت لكمــا �

أ
�

مــل.) الــدر المختــار وحاشــية انب عابــدني 
أ
وم هــذایانت العــوام اهـــ فت�

)247  /3 )رد المحتــار( )

وئرئائت رپئزئوکئۃ ئنی ائل دع میسقت وہئےنئوئائی 
سوالئ: ائر وئرئائت نی ائل ے دع میسقت وہ وت نی ائل یک زئوکئۃ وئرئائء 
ئوک ائدئا رکئی وہئیئ، ا نی ائل یک زئوکئۃ یس رپ ںیہنئ؟ئائس  ےلئسم ںى 

رفئائںىئ۔ رئامئی  ئامئرئی 

وابئ: ائرئتی اکئائاقئل نی ائل ےلہپئوہئائائوئرئرئےکئیک رئم نی ائل  �ج
ئدع یلم وت ائہق نی ائولئں یک زئوکئۃ ائدئائرکئائائزئم ںیہن ےہئ۔ئویکئں ہ ہی دئن 

ئفیعض ےہ ائوئر دئن فیعض رپ ذگئہت ائولئں یک زئوکئۃ ائزئم ںیہن ےہئ،ئائس 

ئےیئوئرئائت یک میسقت ںى ائری ںیہن رکئی اچئےیئ۔ئائم رئہ میسقت رکئےن 

ئے دع رہئوئائرئث ے ےصح ںى وج رئم ٓائی وت ائرئوئائرئث ےلہپئےسئاصئِب 

ئاصنئب ےہئوت ائہق اصنئب رپ ائل لمکم وہئےنئرپئرئےئوئائی رئم ےس یھب 

ئزئوکئۃ ائدئا رکئائائزئم وہئائائرئہچ رئہ ےنلمئےکئدعئرئےئیک رئم رپئائل ہن 

ئذگئرئائوہئ۔ئنک ائرئوئائرئث ےلہپ ےسئاصئِب اصنئب ںیہن ےہئ،ئرئےک 

ئیک رئم ےنلمئےئدع اصئِب اصنئب وہئائےہئوت ائس رپئائک ائل وپئرئا 

ئوہئےنئےئدعئزئوکئۃ وئائبج وہئی ائس ےسئےلہپئںیہنئ۔

مــا الــدني الضعيــف فهــو الــذي وجــب لــه بــدل نع يشء ســواء وجــب لــه 
أ
و�

عليــه  وحيــول  لكــه  يقبــض  مل  مــا  فيــه  زاكة  ول  اكلمــراث...  صنعــه  بغــر 

)۱۰ /۲ احلــول بعــد القبض. )بدائــع الصنائع،

وضعيــف؛  ومتوســط،  قــوي،  ثاثــة:  مــام  الإ عنــد  الــدوين  ن 
أ
� اعلــم 

م  مــى  مــا  ويعتــر  احلــول...  وحــال  نصــااب  تــم  ذا  اإ زاكهتــا  )فتجــب( 

رجل)الــدر  ىلع  دينــا  ورث  لــو  مــا  ومثلــه  حص، 
أ
ال يف  القبــض  قبــل  احلــول 



)۳۰۵ /۲ لمختار، ا

المتوســط  الــدني  مثــل  ي 
أ
� رجــل(  ىلع  دينــا  ورث  لــو  مــا  ومثلــه  )قولــه: 

وحبــر،  فتــح  اكلضعيــف  نــه 
أ
� وروي  رمحــي،  ورثــه  حــن  م  ونصابــه  مــر  فــا 

بــدل  المــورث  حــق  يف  الــدني  وجــب  ذا  اإ مــا  ومشــل  الروايــة،  ظاهــر  ول 
أ
وال

الــوارث  ن 
أ
ل تتارخانيــة؛  لهــا  ليــس  معــا  بــدل  و 

أ
� التجــارة  مــال  هــو  معــا 

شــبه بــدل مــال 
أ
يقــوم مقــام المــورث يف حــق الملــك ل يف حــق التجــارة ف�

وعنــده  شــيئا  منــه  قبــض  ذا  اإ نــه 
أ
� واحلاصــل  حميــط...  للتجــارة  يكــن  مل 

لــه  يشــرط  ول  حبولــه،  وزيكيــه  النصــاب  ىل  اإ المقبــوض  يضــم  نصــاب 

)۳۰۶ /۲ حول بعــد القبــض. )رد المحتار،

ي ســبب افراضها )ملك نصــاب حويل( نســبة للحول حلولنه 
أ
)وســببه( �

)۲۵۹ /۲ عليه )اتم( ابلرفــع صفة ملك، خرج مال الماكتب. )الدر المختار،

ئائائت ےنہک اک قح دئائر وکئن ےہ ؟
سوالئ: امئرئی دجسم ںى ائک ہلئسم وہ ایگ ےہ  امئرئے ؤمئذئن ائاکئف 
ئںى ھٹیب ےئگ ںیہ ائک دئوئرئے ؤمئذئن ںیہ وج ائذئائن دئےت ںیہ نکیل 

ئبج ائائت اک  وئت ٓائا ےہ وت ائک ائوئر اصئب ںیہ وئہ ٓائرک دلجئی 

ئدلئی ائائت انہک رئوئع رک دئےت ںیہ ائن وک اھجمسئا یھب ےہ ہ ائل 

ئرطئہق ہی ےہ ہ وج ائذئائن ےہ وئیہ ائائت ےہ نک وئہ ائےت ںیہن ہکلب 

ئڑلئائی ڑگھجئائرئوئع رک دئےت ںیہ ائس ابئرئے ںى رئامئی رفئائںى ہ ائن 

ئوک ےسیک اھجمسئا ائے ائر وکئی رحتئرئی وتفئی لم ائے وت م ائس وک دجسم 

ئںى اگل دئں ےگ ۔

وابئ: بحتسم یہ ےہ ہ وج صخش ائذئائن ےہک وئیہ ائائت ےہک   �ج
َن فهو يقيُم۔) 

َّ
ذ

أ
َن وَم �

َّ
ذ

أَ
خا ُصداٍء هو �

أ
� 

َ
ّن ئدئث رئف ںى ےہ :اإ
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ئرئہمئ: ائک ومئع رپ یبن رکئم ملسو هيلع هللا ىلص ےن ائرئاشئد رفئائا ہ دصئائء ےک اھبئی 

ئےن ائذئائن یہک ےہ ائوئر وج ائذئائن ےہک وئیہ ائائت ےہک ۔

ئائس ےس ولعمئم وہئا ہ ائائت ائی اک قح ےہ سج ےن ائذئائن یہک وہ ائہت 

ئائر ؤمئذئن یک ائائزئت ےس وکئی دئوئرئا صخش ائائت ےہک ا ؤمئذئن یک 

ئائائزئت ےک ریغب ےہ نک ائس ے ائائت ےنہک ےس ؤمئذئن اصئب 

ئائرئائض ہن وہئں وت وکئی دئوئرئا صخش یھب ائائت ہہک اتکس ےہ نک ائر ؤمئذئن 

ئاصئب اک دئل ائس یک ائائت ےس گنت وہئا وہ وت ائےس صخش ےک ےیل 

ئائائت انہک رکمئوئہ ےہ ۔

ئذہئا وصئرئت وئسمئہ ںى ذئوکئرئہ صخش یک ائائت ےس ؤمئذئن اصئب ائوئر 

ئائل ہلحم وخئش ںیہن ہکلب ائن یک ائائت دجسم ںى ڑگھجئے ائوئر اسفئد ائوئر ےنتف 

ئاک ابئث نب رئیہ ےہ وت ائس صخش ے ےی ائائت انہک رکمئوئہ ےہ ہکلب دجسم 

ئںى ڑلئائی ڑگھجئا رکئے یک وئہ ےس ائےس صخش یک ائائت انگئہ اک ابئث 

ئےہئ۔ ذہئا ائس صخش وک ائےن ائس لعف ےس وتئہ رک ے وفئرئا ابئز ٓائائا اچئےی ۔

حبضــوره  ن  واإ مطلقــا(  يكــره  )ل  المــؤذن  ي 
أ
� بغيبتــه(  ذن 

أ
� م  غــر  قــام 

أ
�(

ن حلقــه وحشــة.) الــدر المختــار وحاشــية انب عابــدني )رد المحتار(  كــره اإ
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ئائسی یک تینک ’ئ’ئائوبئرئہئ‘ئ‘ وہئے یک وئہ
سوالئ: ائسی یک تینک ’ئ’اوبُمــّرهئ‘ئ‘ سک وئہ ےس ےہئ؟ ائس یک وئائت 

ئرفئائدئںئ۔

وابئ: ئائائم رقئیب رئہم ائہل ریس رقئیب ںى رضحئت اجمئد رئہم ائہل ےس لقن  �ج
ئرکئے وہئے رفئائے ںیہ ہ ائسی یک ائوئائد ںى ےس ائک اک ائم ’ئ’ُمــّرهئ‘ئ‘ 

ئےہئ، سج ےک ینعم ’ئ’ئابئرسئی وئائےئ‘ئ‘ ےک ںیہئ۔ ائی وئہ ےس ائسی وک 

ئ’ئ’اوبُمــّرهئ‘ئ‘ اہک ائا ےہئ۔ 
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َوال ِفهيَــا.   

ُ
ْســِوس وُيَ َهــاَرِة 

َ
الّط

القرطــي،  )تفســر   .
َ

ــّى
َ
يُك َوِبــِه  َمَزاِمــِر 

ْ
ال َصاِحــُب  َوُهــَو   

ُ
ة

َ
َوُمــّر ِفهيَــا. 

)50 ســورة الكهف: 


