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وشرےکاستھاجتی
سوال :جووخ� تانیجحےکلےیاپےن ہ
ہںیا�و�روط�ا�فزیا�ر�تےسےلہپو�ہاحئہض جوہاتیںیہایاسید�ن
حائہضوہجاتیںیہا�و�رد�ونیتد�ندعبا�نیکالفئٹوہتیےہا�و�ر
�اہنںیو�اپساجناڑپجاتاےہوتا�بانوہ�ںےنوط�ا�فزیا�ر�تںیہن
کای�،ا�نےکلےیایکمکحےہ�؟ایکو�ہاپےنوشہرےکلےیالح�لںیہ�؟
ہر�نےکاستھا�ز�د�و�اجیقلعتاقئمرککساتےہ�؟ا�و�راگر
�اگرںیہوتوش ا
وشرےکاستھقلعتاسیکوہنااچہےی�؟ا�بوجہیمکحےہ
ہنںیوترھپا�ناک ہ
کہوع�ر�تاپےناخ� نودرپرح�ا�مےہوتایکہیرق�آ�نیکصنےساثبتےہ
یادحیثےساثبتےہایہیہکائہمدہتجمینےک قاو�ا�لےساثبت
ہے�؟ہیوص�ر�تتہبےس گولو�ںوکشیپآتیےہ�۔ا�سےیلرب�ائے
مرہبانی ا�ساک وج�ا�ب انعیت مرف ئاںی�۔
ج�واب :اگروط�ا�ف زیا�ر�ت ےسلبق ایا�مضیح رش�و�ع
ہو ئاجںیوتاپ�کوہنےاکاتناظ�ررکنااچہےیبجاپ�کوہ ئاجںیوت
طو�ا�فزیا�ر�ترکےکالح�لوہ ئاجںی�،ا�ساتخریرپوکئید�مںیہن�،
وھچڑناڑپ�ےوتوھچ�ڑدیااجئے�،
�ا�سدصقمےکےیلالفئٹایرگ�و�پ �
وھچڑنانکممہن
بلہتارفالئٹ �
حالتانپاکیںیموط�ا�فہنایکاجئے�،ا گ
ہوا�و�ر اییسوبجم�ر�ییکاحلتںیمانپاکیںیموط�ا�فرککےالح�لوہ
جائںی بتیھبالح�لوہناربتعموہگایلنکا�سرپ الہلاعتلیےسوخ�ب
توبہواتسافغ�ررکیںا�و�را�سانجیتےکدبلےایکا�ونٹایاگئے
کی رقبانی و�اجب وہگی ۔

أ
احليــض وعلهيا طــواف الصدر؛ لهنــا طاهرة ،و إ�ن حاضــت بعد ما

طافــت للــزايرة ويم النحــر فليــس علهيــا طــواف الصــدر لمــا بينا
نم الرخصــة الــواردة للحائــض يف ذلــك( .المبســوط للرسخــی،
أ
كتاب المناســك ،ابب الذي يفوته احلج� ،هل احلاج صبيحة ويم
أ
النحر حبجة �خرى)
أ
أ
كمــا �ن واجــب الــدم يتــ�دى ابلشــاة يف مجيــع المواضــع إ�ال يف
أ
أ
موضعــن نم طــاف للزايرة جنبا �و حائضا �و نفســاء ،ونم جامع

بعــد الوقــوف بعرفــة قبــل الطــواف ف إ�نــه بدنــة كــذا يف الهدايــة
وغريها( .البحر الرائق ،كتاب احلج ،ابب اجلناايت يف احلج)

یلنکاگروط�ا�فزیا�ر�تایکیہںیہنا�و�راختو�ناپےنکلمو�اپسآگیئ
تواییسوص�ر�تںیمو�ہاپےنوشہرےکےئلالح�لںیہنوہیگا�و�را�س
پرال�ز�مےہہکاسیاحر�ا�مےسہکمرکممہاجرکوط�ا�فزیا�ر�ترک�ے
�ا�و�را�ساتخریرپایکد�م(چوھٹااجنو�رایڑب�ےاجنو�راکایکہصح)
وشرےکےئل
�د�ےا�زوخ�دوط�ا�فزیا�ر�تےئکریغبو�ہیھبکیھباپےن ہ
حال�لںیہنوہیگا�و�راگروم�تکتوط�ا�فزیا�ر�ترکنےاکومقع
نہےلموتاپےنام�لےسایکاگئےایا�ونٹیکرقبانییک صوتیرکنا
�و�اجبوہاگ�۔طو�ا�فزیا�ر�تےئکریغبالح�لہنوہنایئکاحا�دیثےس
زین�سرپاملع�ءاکاجام�عیھبےہ�۔
ثابتےہ ا

أ
أ
أ
(قولــه وحــل لــه النســاء) �ي بعــد الركــن منــه وهــو �ربعــة �شــواط
أ
حبــر ولــو مل يطــف �صــا ال حيــل لــه النســاء و إ�ن طــال ومضــت

ســنون بإمجــاع كــذا يف الهنديــة( .رد المحتــار ،كتــاب احلــج،

أ
أ
أ
(الــف) �مــا إ�ذا اكنــت المــر�ة حائضــا �و نفســاء فطهــرت بعد ميض
مطلب يف طواف الزايرة)
أ
أ
�ايم النحــر فــا يشء علهيــا وهــذا إ�ذا حاضت نم قبــل �ايم النحر.
أ
ولــو حاضــت قبل طواف الــزايرة ،ومل تطهــر ،و�راد الرفقة العود
(اجلوهرة النرية ،كتاب احلج ،ابب اجلناایت یف احلج)
هتجــم وتطــوف حائضــا وتذحب بدنــة ،ولكن ال نفــي ابلهتجم ف إ�ن
أ
(ب) (قــال) :و إ�ذا قدمــت المــر�ة مكــة حمرمة ابحلــج حائضا مضت
أ
أ
مل تطــف تبــى حمرمــة �بــدا إ�ىل �ن تطــوف ،وكــذا الرجــل لــو مل
أ
ىلع جحهتــا غــر �هنــا ال تطــوف ابلبيــت ىتح تطهــر لقولــه  -صــى هللا
يطفــه (.البحرالرائــق ،كتاب احلج ،ابب الفوات يف احلج)
عليه وسلم  -لعائشة  -ريض هللا عهنا – ((واصنيع مجيع ما يصنعه
وکولکرپفویمز
�ن ح
سوال :مری�اوس�ا�لہیےہہکان ال
أ
أ
احلــاج غــر �ن ال تطــويف ابلبيــت)) ،ف ـ إ�ذا طهــرت بعــد مــي �ايم
أ
عو�رتو�ںےکےیلاجئزںیہایںیہنا�و گ�رارںیہنوتایکوجہےہ�؟
أ
النحر طافت للزايرة ،وال يشء علهيا هبذا الت�خري؛ لنه اكن بعذر

ج�واب :اگررپفوی�مںیماشملایکایگالوکحلوجھک�رایانوگ�ر
کےالع�و�ہیسکجیب�،وھپ�لایلھپےسدیشکایکاجتاےہوتو�ہاپ�کےہا�و�ر
�ا�ساکاتسامع�لیھباجئزےہ�۔ا�و�راگرالوکحلوجھک�ر انایوگ�رےساحصلایک
گایوہوتو�ہانپا�کےہا�و�را�ساکاتسامع�لاجئزںیہن�۔آ�جلکرپفوی�م
�نوگ�ر
مستیزیا�د�ہرتاشای�ءوغری�ہںیموجاکللحاتسامع�لایکاجتاےہو�ہا ان
�ا�و�روجھک�رےکالع�و�ہدیرگزیچ�و�ںےسیہاحصلایکاجتاےہ�۔

وفضلها) ترجہم�’�’�:حرض�ت ابوموسٰیا ؓ
شرع�یےسر�و�ایتےہہکیبن
�اکر�مﷺےنرفمایا�:رہٓانھکزنااک�رےہا�و�روع�ر�تبجوخشوباگلرک
جمسلےکاپ�سےسزگ�ر�ےوتو�ہیھباییساییسےہینعیو�ہیھبز�انہی
ہے�۔الميلعاق�ر�یرحہمالہلےنابناملکلےکوح�الےےس مرفایاہکا�س
حدیثںیموع�ر�توکوخشوباگلرکابہرےنلکنرپیتخسا�و�رابملےغےکاستھ
�ر�وکاایگےہ�،و�رنہضعبرظن�و�ںوکالہلےنا�سزیچےسوفحم�ظیھبرکاھ
ہےہک ھناںیدیھکرکزنایک ترمبکوہ�ں�۔

والمرکبــات فاهنــا ان اختذت نم العنب او التمر فال ســبیل ایل

الرجــال مــا ظهــر رحيــه وخــي لونــه ،وطيــب النســاء مــا خــي رحيــه
أ
وظهــر لونــه ولهنــا ممنوعــة يف غــر بيهتــا ممــا ينــم علهيــا ،حلديث:
أ
أ
�ميــا امــر�ة اســتعطرت ،مفــرت بقــوم ليجــدوا رحيهــا فهــي زانيــة
أ
ويف بيهتــا تتطيــب مبــا شــاءت ،ممــا خيــى �و يظهــر ،لعــدم المانــع.
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أ
حنیفــة وهبــذا تبــن حکــم الکوحــل المســکرة الــی معــت هبــا ويســن للمــر�ة يف غــر بيهتــا مبــا يظهــر لونــه وخيــى رحيــه ،خلــر رواه
أ
أ
البلــوی الیــوم فاهنــا مســتعمل يف کثــر نم الدويــة والعطــور الرتمــذي والنســايئ نم حديــث �يب هــررية ريض هللا عنــه طيــب
حلهتا او طهارهتا وان اختذت نم غریمها فاالمر فهيا ســهل ىلع

مذهــب ايب حنیفــة وال حیــرم اســتعماله للتــداوي اوالغــراض
ٰ
اخری ما مل یبلغ حد االســار الهنا امنا استعمل مرکبة
مباحة

مــع المــواد االخـ ٰـری وال حیکــم بنجاســها اخــذا بقــول ایب حنیفــة (الموســوعة الفقهية الكويتية ،كتــاب التطيب ،تطيب الرجل
أ
وان معظــم الکحــول الــی تســتعمل الیــوم یف االدويــة والعطــور والمر�ة)

سوال :سوع�دیہںیمایکاختو�نےنامجعتےکاستھ
وغریهــا ال تتخــذ نم العنــب او التمــر امنــا تتخــذ نم احلبــوب
او القشــور او البــرول وغــره( .تکملــة فتــح الملهــم ،کتــاب کیئامن�زیںا�د�ایکںیہ�،ضعبا�وقا�تو�ہوبسم�قیھبوہجاتیںیھتوتوف�ت
شد�ہ کراع�توکیلہپد�وسر�یرکتعیکرط�حڑپھےنیکاجبئےآخر�ی
االرشبة ،حکم الکحول المســکرة)
وع�ر�تےکےیلوکئیوخشوبایرپفوی�ماگلرکریغرحم�مرم�د�و�ںےکاسمےن عیینرسیت�یا�و�ر توچیھ کرتعےکاند�ا�زںیمڑپھیتںیھت�.ینعیا�سںیم
ہتاررھگیہںیمرہےتوہئے ثانا�و�روس�ر�تںیہنالمتیںیھتہکلبرص�فوس�ر�ۃالافتہحڑپھیتںیھت�۔بدع
سےزگ�رناایرھگےسابہرانلکناجئزںیہن�۔ابل گ
�ا�ز�ا�ںاہنںیہیہلئسمولعم�موہ�اوتا�با�نامن�ز�و�ںاکایکمکحےہ�؟ا�س
مضحاپےنوشہرےکےیلرپفوی�ماگلئےوتاجئزےہ�۔
شا�ر�حٰوکشم�ۃاملاصبحیالمیلعاق�ر ؒ�ی مرفاتےںیہ�:نع أ�يب مــوىس  :نع حو�الےےس نہرامئی مرفا�دیں�۔
أ
ج�واب :جامعتےسوھچ�ٹاجنےو�الی کراع�تیکاضق
النــي صــى هللا عليــه و ســلم قــال لك عــن زانيــة والمــر�ة إ�ذا
اســتعطرت مفــرت ابلمجلــس فهــي كــذا وكــذا يعــي زانيــة قــال کرتےوہئےیلہپد�وعکروت�ںںیموس�ر�ہافتہحےکدعبایکوس�ر�ت�،
المــا يلع القــاری :قــال انب الملــك :وفيــه تشــديد ومبالغــة يف تنیوھچٹیآیا�ت ایایکڑب�یآیتالمناو�اجبےہ�۔سجامن�زںیمہی
منــع النســوة نع خروجهــن نم بيوهتــن إ�ذا تعطــرن ،و إ�ال فبعــض �و�اجبرت�کوہ�اےہو�ہو�اجبالاعا�د�ہےہ� ،ا�سےیلینتجامن�ز�و�ںںیم
أ
العــن قــد عصمهــا هللا تعــاىل نع الــزان ابلنظــر إ�لهيــن( .مرقــاة یہیطلغوہئیےہ ھناںیامش�ررکےکا�ناکاعا�د�ہایکاجئے�۔اگرنییعتلکشم
المفاتيــح رشح مشــاة المصابيح ،كتاب الصــاة ،ابب اجلماعة ہووتاند�ا�ز�ہاگلرکامن�ز�و�ںیکدعت�ا�دنیعتمرکںیلا�و�ربسحاتساطعتا�ن

نام�ز�و�ںاکاعا�د�ہرکتیرہںی�۔ا�و�ردعت�ا�دیکنییعتںیموجیمکوکتاہیوہئی یہوپھچاناچہےتںیہہکایکر� �وز�ےیہرکےھ ئاجںیایا�ساکوکئیافک�ر�ہ
ہوا�سیکالتفیےکےیلوتبہواتسافغ�رایکاجئے�۔الہلاعتلیےسرفغم�ت بیھ دیا اجکسات ےہ�؟
ج�واب :صو�ر�توئسملہںیمسجانگ�ہےکرس�ز�دوہنےرپ
کیامدیھکرںی�۔

أ
(الــف) جيــب تعيــن الوليــن نم الثالثيــة والرابعيــة
أ
أ
المكتوبتــن للقــراءة المفروضــة ىتح لــو قــر� يف الخريــن
أ
أ
أ
نم الرابعيــة دون الوليــن �و يف إ�حــدى الوليــن و إ�حــدى
أ
أ
الخريني ســاهيا وجــب عليه جسود الســهو كــذا يف البحر الرائق (ونم نــذر نــذرا مطلقا �و معلقــا برشط واكن نم جنســه واجب)
أ
أ
 . . .ولــو �درك رکعتــن قیض رکعتنی بقــراءة ولو رتك یف إ�حدامها �ي فــرض كمــا ســيرصح بــه تبعــا للبحــر والــدرر (وهــو عبــادة

سا�تر� �وز�ےرھکےنیکذن�رامنیےہوتا�سانگ�ہےکرس�ز�دوہنےرپ
لاگتا�راس�تر� �وز�ےرھکانہیال�ز�موہاگا�سےکدبےلںیموکئیافک�ر�ہ
لا�ز�مںیہن وہگا�۔

مقصــودة) خــرج الوضــوء وتكفــن الميــت (ووجــد الــرط)

فســدت( .الفتاوى الهندية ،كتاب الصالة)
أ أ
أ
العــادة ،المعلــق بــه (لــزم النــاذر) حلديــث «نم نــذر ومســى فعليــه الوفــاء
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أ
وقــد علمــت �هنا عنــد البعض خاصــة ابلوقت ،وهو ما مــى عليه مبــا مســى» (كصوم وصــاة وصدقــة) ووقــف (واعتــاف) و إ�عتاق
يف التحــرري ،وعليــه فوجوهبــا يف الوقــت وال تســمى بعــده إ�عــادة ،رقبــة وجح ولــو ماشــيا ف إ�هنــا عبــادات مقصــودة (الــدر المختــار،
أ
أ
أ
وعليــه حيمل ما مر نع القنيــة نع الوربي ،و�ما ىلع القول ب�هنا كتاب الميان)

تكــون يف الوقــت وبعــده كمــا قدمنــاه نع رشح التحــرري ورشح
أ
الــزدوي ،ف إ�هنــا تكــون واجبــة يف الوقــت وبعــده �يضــا ىلع القول
أ
وبجوهبا .و�ما ىلع القول ابســتحباهبا الذي هــو المرجوح تكون

مســتحبة فهيمــا ،وعليــه حيمــل مــا مــر نع القنيــة نع الرتمجــاين.
أ
و�مــا كوهنــا واجبــة يف الوقــت مندوبــة بعــده كمــا فهمــه يف البحــر

وتبعه الشــارح فال دليل عليه .وقد نقل اخلري الرميل يف حاشية
أ
أ
البحــر نع خــط العالمــة المقــديس �ن مــا ذكــره يف البحــر جيــب �ن
أ
ال يعتمــد عليــه إلطــاق قولهــم :لك صــاة �ديــت مــع الكراهــة
أ أ
العــادة .اه ــ .قلــت� :ي لنــه يشــمل وجوهبــا يف الوقــت
ســبيلها إ
أ
أ
العــادة ال ختتــص ابلوقــت( .رد المحتار
وبعــده� :ي بنــاء ىلع �ن إ
مــع الدر المختار ،كتاب الصــاة ،ابب قضاء الفوائت)
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