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سوال: �و وخ�ا�نی جح ےک�ےی ا�ےن وش�ر ےک اس�ھ اج�ی   

�ںیہ ا�و�ر وط�ا�ف ز�ای�ر�ت ےس ےلہپ و�ہ اح�ہض وہ�ا�ی ںیہ ای ا�ی د�ن 

�اح�ہض وہ�اج�ی ںیہ ا�و�ر د�و نی د�ن دعب ا�ن یک الف�ٹ وہ�ی ےہ ا�و�ر 

�ا�ںیہن و�ا�س اج�ا ڑپ�اج�ا ےہ وت ا�ب ا�وہ�ں ےن وط�ا�ف ز�ای�ر�ت ںیہن 

�ایک�، ا�ن ےک�ےی ایک مکح ےہ�؟ ایک و�ہ ا�ےن وش�ر ےک�ےی الح�ل ںیہ�؟ 

�ا�ر ںیہ وت وش�ر ا�ن ےک اس�ھ ا�ز�د�و�ا�ی قلعت اق�م رک�ات ےہ�؟ ا�و�ر ا�ر 

�ںیہن وت رھپ ا�ن اک وش�ر ےک اس�ھ قلعت اسیک وہ�ا اچ�ےی�؟ ا�ب و ہی مکح ےہ 

�ہ وع�ر�ت ا�ےن اخ�و�د ر رح�ا�م ےہ وت ایک ہی رق�آ�ن یک صن ےس اث�ت ےہ 

�ای دح�ث ےس اث�ت ےہ ای ہی ہ ا�ہم دہتجم�ن ےک ا�و�ا�ل ےس اث�ت 

�ےہ�؟ ہی وص�ر�ت تہب ےس ول�و�ں وک شیپ آ�ی ےہ�۔ ا�س ےی رب�ا�ے 

�رہ�ا�ی ا�س اک و�ا�ب انع�ت رف�ا�ںی�۔

ا�ای�م ضیح رش�و�ع  ا�ر وط�ا�ف ز�ای�ر�ت ےس لبق  واب:  �ج  

�وہ اج�ںی وت اپ�ک وہ�ے اک ا�اظ�ر رک�ا اچ�ےی بج اپ�ک وہ اج�ںی وت 

�وط�ا�ف ز�ای�ر�ت رک ےک الح�ل وہ اج�ںی�، ا�س ا�ری ر وک�ی د�م ںیہن�، 

�ا�س دصقم ےک ےی الف�ٹ ای ر�و�پ وھچ�ڑ�ا ڑپ�ے وت وھچ�ڑ د�ای اج�ے�، 

�اح�ت ا�اپ�یک ںیم وط�ا�ف ہن ایک اج�ے�، ا�ہت ا�ر�الف�ٹ وھچ�ڑ�ا نکمم ہن 

�وہ ا�و�ر  ا�یس وبجم�ر�ی یک اح�ت ںیم ا�اپ�یک ںیم وط�ا�ف رک�ےک الح�ل وہ 

�اج�ںی  بت یھب الح�ل وہ�ا ربتعم وہ�ا�نک ا�س ر  ا�ہل اعت�ی ےس وخ�ب 

�وت�ہ و ا�افغ�ر رک�ں ا�و�ر ا�س انج�ت ےک دب�ے ا�ک ا�و�ٹ ای ا�ے 

�یک رق�ا�ی و�ا�بج وہ�ی ۔

و نفســاء فطهــرت بعد ميض 
أ
ة حائضــا �

أ
ذا اكنــت المــر� مــا اإ

أ
)الــف( �

ايم النحر. 
أ
ذا حاضت نم قبــل � ايم النحــر فــا يشء علهيــا وهــذا اإ

أ
�

)اجلوهرة النرية، كتاب احلج، ابب اجلناايت یف احلج(

ة مكــة حمرمة ابحلــج حائضا مضت 
أ
ذا قدمــت المــر� )ب( )قــال(: واإ

هنــا ال تطــوف ابلبيــت ىتح تطهــر لقولــه - صــى هللا 
أ
ىلع جحهتــا غــري �

عليه وسلم - لعائشة - ريض هللا عهنا – ))واصنيع مجيع ما يصنعه 

ايم 
أ
� مــيض  بعــد  طهــرت  ذا  فــاإ ابلبيــت((،  تطــویف  ال  ن 

أ
� غــري  احلــاج 

نه اكن بعذر 
أ
خري؛ ل

أ
النحر طافت للزايرة، وال يشء علهيا هبذا الت�

ن حاضــت بعد ما  هنــا طاهرة، واإ
أ
احليــض وعلهيا طــواف الصدر؛ ل

طافــت للــزايرة ويم النحــر فليــس علهيــا طــواف الصــدر لمــا بينا 

للرسخــی،  )المبســوط  ذلــك.  یف  للحائــض  الــواردة  الرخصــة  نم 

هل احلاج صبيحة ويم 
أ
كتاب المناســك، ابب الذي يفوته احلج، �

خرى(
أ
النحر حبجة �

یف  ال  اإ المواضــع  مجيــع  یف  ابلشــاة  دى 
أ
يتــ� الــدم  واجــب  ن 

أ
� كمــا 

و نفســاء، ونم جامع 
أ
و حائضا �

أ
موضعــن نم طــاف للزايرة جنبا �

الهدايــة  یف  كــذا  بدنــة  نــه  فاإ الطــواف  قبــل  بعرفــة  الوقــوف  بعــد 

وغريها. )البحر الرائق، كتاب احلج، ابب اجلناايت یف احلج(

�نک ا�ر وط�ا�ف ز�ای�ر�ت ایک یہ ںیہن ا�و�ر اخ�وت�ن ا�ےن کلم و�ا�س آ�یئ 

�وت ا�یس وص�ر�ت ںیم و�ہ ا�ےن وش�ر ےک ےئل الح�ل ںیہن وہ ی ا�و�ر ا�س 

�ر ال�ز�م ےہ ہ ا�ی ا�رح�ا�م ےس ہکم رکم�ہ اج رک وط�ا�ف ز�ای�ر�ت رک�ے 

�ا�و�ر ا�س ا�ری ر ا�ک د�م )�وھچ�ا اج�و�ر ای ڑب�ے اج�و�ر اک ا�ک ہصح ( 

�د�ے ا�ز وخ�د وط�ا�ف ز�ای�ر�ت ےئک ریغب و�ہ یھبک یھب ا�ےن وش�ر ےک ےئل 

�الح�ل ںیہن وہ ی ا�و�ر ا�ر وم�ت کت وط�ا�ف ز�ای�ر�ت رک�ے اک وم�ع 

�ہن ےلم وت ا�ےن ا�ل ےس ا�ک ا�ے ای ا�و�ٹ یک رق�ا�ی یک و�تی رک�ا 

�و�ا�بج وہ ا�۔�وط�ا�ف ز�ای�ر�ت ےئک ریغب الح�ل ہن وہ�ا یئک ا�اح�د�ث ےس 

�اث�ت ےہ زین ا�س ر املع�ء اک ا�ام�ع یھب ےہ�۔

شــواط 
أ
ربعــة �

أ
ي بعــد الركــن منــه وهــو �

أ
)قولــه وحــل لــه النســاء( �

ومضــت  طــال  ن  واإ النســاء  لــه  حيــل  ال  صــا 
أ
� يطــف  مل  ولــو  حبــر 

احلــج،  كتــاب  المحتــار،  )رد  الهنديــة.  یف  كــذا  إمجــاع  اب ســنون 

مطلب یف طواف الزايرة(

راد الرفقة العود 
أ
ولــو حاضــت قبل طواف الــزايرة، ومل تطهــر، و�

ن  هتجــم وتطــوف حائضــا وتذحب بدنــة، ولكن ال نفــي ابلهتجم فاإ

مل  لــو  الرجــل  وكــذا  تطــوف،  ن 
أ
� ىل  اإ بــدا 

أ
� حمرمــة  تبــى  تطــف  مل 

يطفــه.) البحرالرائــق، كتاب احلج، ابب الفوات یف احلج(

سوال: �ری�ا وس�ا�ل ہی ےہ ہ ا�ن ا�وک�و�ک ر�وی�ز   

�وع�ر�وت�ں ےک ےی اج�ز ںیہ ای ںیہن ا�و�ر ا�ر ںیہن وت ایک و�ہ ےہ�؟



واب: ا�ر ر�وی�م ںیم اش�ل ایک ایگ ا�وک�ل وجھک�ر ای ا�وگ�ر  �ج  

�ےک الع�و�ہ یسک جیب�، وھپ�ل ای لھپ ےس دیشک ایک اج�ا ےہ وت و�ہ اپ�ک ےہ ا�و�ر 

�ا�س اک ا�امع�ل یھب اج�ز ےہ�۔ ا�و�ر ا�ر ا�وک�ل وجھک�ر ای ا�وگ�ر ےس اح�ل ایک 

�ایگ وہ وت و�ہ ا�اپ�ک ےہ ا�و�ر ا�س اک ا�امع�ل اج�ز ںیہن�۔ آ�ج لک ر�وی�م 

�تی ز�ای�د�ہ رت ا�ای�ء و�ری�ہ ںیم و ا�لح ا�امع�ل ایک اج�ا ےہ و�ہ ا�ن ا�وگ�ر 

�ا�و�ر وجھک�ر ےک الع�و�ہ د�رگ زیچ�و�ں ےس یہ اح�ل ایک اج�ا ےہ�۔

ايب  مــام  االإ عنــد  جنســة  فليســت  االربعــة  رشبــة 
أ
ال غــري  مــا 

أ
و�

هبــا  معــت  الــي  المســکرة  الکوحــل  حکــم  تبــن  وهبــذا  حنيفــة 

والعطــور  دويــة 
أ
ال نم  کثــري  یف  مســتعمل  فاهنــا  اليــوم  البلــوی 

والمرکبــات فاهنــا ان اختذت نم العنب او التمر فا ســبيل ایل 

حلهتا او طهارهتا وان اختذت نم غريمها فاالمر فهيا ســهل ىلع 

اوالغــراض  للتــداوي  اســتعماله  حيــرم  وال  حنيفــة  ايب  مذهــب 

مباحة اخرٰی ما مل يبلغ حد االســار الهنا امنا استعمل مرکبة 

مــع المــواد االخــٰری وال حيکــم بنجاســهتا اخــذا بقــول ايب حنيفــة 

وان معظــم الکحــول الــي تســتعمل اليــوم یف االدويــة والعطــور 

احلبــوب  نم  تتخــذ  امنــا  التمــر  او  العنــب  نم  تتخــذ  ال  وغريهــا 

کتــاب  الملهــم،  فتــح  )تکملــة  وغــريه.  البــرول  او  القشــور  او 

االرشبة، حکم الکحول المســکرة(

 وع�ر�ت ےک ےی وک�ی وخ�وب ای ر�وی�م اگل رک ری رحم�م رم�د�و�ں ےک اس�ےن 

�ےس زگ�ر�ا ای رھگ ےس ا�ر انلکن اج�ز ںیہن�۔ ا�ہت ا�ر رھگ یہ ںیم ر�ےت وہ�ے 

�ضح ا�ےن وش�ر ےک ےی ر�وی�م اگل�ے وت اج�ز ےہ�۔ 

يب مــوىس : نع 
أ
�اش�ر�ح ٰوکشم�ۃ ا�اص�حی الم یلع اق�ر�یؒ رف�ا�ے ںیہ�: نع �

ذا  اإ ة 
أ
والمــر� زانيــة  عــن  لك  قــال  ســلم  و  عليــه  هللا  صــى  النــي 

قــال  زانيــة  يعــي  وكــذا  كــذا  فهــي  ابلمجلــس  مفــرت  اســتعطرت 

یف  ومبالغــة  تشــديد  وفيــه  الملــك:  انب  قــال  القــاری:  ىلع  المــا 

ال فبعــض  ذا تعطــرن، واإ منــع النســوة نع خروجهــن نم بيوهتــن اإ

)مرقــاة  لهيــن.  اإ ابلنظــر  الــزان  نع  تعــاىل  هللا  عصمهــا  قــد  عــن 
أ
ال

المفاتيــح رشح مشــاة المصابيح، كتاب الصــاة، ابب اجلماعة 

وفضلها( �رت�ہم�:�’�’�رض�ت  ا�و�وم�ٰی ا�رع�یؓ ےس ر�و�ا�ت ےہ ہ یبن 

�ا�رک�م ملسو هيلع هللا ىلص ے رف�ا�ای�: ر آ�ھک ز�ا اک�ر ےہ ا�و�ر وع�ر�ت بج وخ�وب اگل رک 

�سل ےک اپ�س ےس زگ�ر�ے وت و�ہ یھب ا�یس ا�یس ےہ ینعی و�ہ یھب ز�ا�ہی 

�ےہ�۔ الم یلع اق�ر�ی ر�ہم ا�ہل ے ا�ن ا�کل ےک و�ا�ے ےس رف�ا�ای ہ ا�س 

�دح�ث ںیم وع�ر�ت وک وخ�وب اگل رک ا�ر ےنلکن ر یتخس ا�و�ر ابم�ےغ ےک اس�ھ 

�ر�و�اک ایگ ےہ�، و�ر�ہن ضعب رظن�و�ں وک ا�ہل ے ا�س زیچ ےس وفحم�ظ یھب ر�اھ 

�ےہ ہ ا�ںی د�ھک رک ز�ا یک رم�بک وہ�ں�۔

ة یف غــري بيهتــا مبــا يظهــر لونــه وخيــى رحيــه، خلــر رواه 
أ
ويســن للمــر�

طيــب  عنــه  هللا  ريض  هــررية  يب 
أ
� حديــث  نم  والنســايئ  الرمــذي 

الرجــال مــا ظهــر رحيــه وخــى لونــه، وطيــب النســاء مــا خــى رحيــه 

هنــا ممنوعــة یف غــري بيهتــا ممــا ينــم علهيــا، حلديث: 
أ
وظهــر لونــه ول

زانيــة  فهــي  رحيهــا  ليجــدوا  بقــوم  مفــرت  اســتعطرت،  ة 
أ
امــر� ميــا 

أ
�

المانــع.  لعــدم  يظهــر،  و 
أ
� خيــى  ممــا  ویف بيهتــا تتطيــب مبــا شــاءت، 

)الموســوعة الفقهية الكويتية، كتــاب التطيب، تطيب الرجل 

ة(
أ
والمر�

سوال: �وع�د�ہی ںیم ا�ک اخ�وت�ن ے ام�ت ےک اس�ھ   
�یئک امن�ز�ں ا�د�ا یک ںیہ�، ضعب ا�و�اق�ت و�ہ وبسم�ق یھب وہ�اج�ی ںیھت وت وف�ت 

�د�ہ ر�اع�ت وک یلہپ د�و�ر�ی ر�تع یک رط�ح ڑپ�ےن یک اجب�ے آ�ر�ی 

�ینعی رسیت�ی ا�و�ر وچ�یھ ر�تع ےک ا�د�ا�ز ںیم ڑپ�یت ںیھت�. ینعی ا�س ںیم 

�ان ا�و�ر وس�ر�ت ںیہن الم�ی ںیھت ہکلب رص�ف وس�ر�ۃ ا�اف�ہح ڑپ�یت ںیھت�۔�دعب 

�ا�ز�ا�ں ا�ںیہن ہی ہلئسم ولعم�م وہ�ا وت ا�ب ا�ن امن�ز�و�ں اک ایک مکح ےہ�؟ ا�س 

�و�ا�ے ےس ر�ام�ی رف�ا�د�ں�۔

واب: �ام�ت ےس وھچ�ٹ اج�ے و�ا�ی ر�اع�ت یک اضق  �ج  

�رک�ے وہ�ے یلہپ د�و ر�وت�ں ںیم وس�ر�ہ اف�ہح ےک دعب ا�ک وس�ر�ت�، 

�نی وھچ�ی آ�ای�ت ای ا�ک ڑب�ی آ�ت الم�ا و�ا�بج ےہ�۔ سج امن�ز ںیم ہی 

�و�ا�بج رت�ک وہ�ا ےہ و�ہ و�ا�بج ا�ال�ا�د�ہ ےہ�،  ا�س ےی ینتج امن�ز�و�ں ںیم 

�ہی یطلغ وہ�ی ےہ ا�ںی امش�ر رک ےک ا�ن اک ا�ا�د�ہ ایک اج�ے�۔ ا�ر نییعت لکشم 

�وہ وت ا�د�ا�ز�ہ اگل رک امن�ز�و�ں یک دعت�ا�د نیعتم رک ںیل ا�و�ر بسح ا�اط�ت ا�ن 



�امن�ز�و�ں اک ا�ا�د�ہ رک�ی ر�ںیہ�۔ ا�و�ر دعت�ا�د یک نییعت ںیم و یمک وک�ا�یہ وہ�ی 

�وہ ا�س یک الت�ی ےک ےی وت�ہ و ا�افغ�ر ایک اج�ے�۔ ا�ہل اعت�ی ےس رفغم�ت 

�یک ا�دی ر�ںی�۔

والرابعيــة  الثاثيــة  نم  وليــن 
أ
ال تعيــن  جيــب  )الــف( 

خريــن 
أ
ال یف   

أ
قــر� لــو  ىتح  المفروضــة  للقــراءة  المكتوبتــن 

حــدى  واإ وليــن 
أ
ال حــدى  اإ یف  و 

أ
� وليــن 

أ
ال دون  الرابعيــة  نم 

خرين ســاهيا وجــب عليه جسود الســهو كــذا یف البحر الرائق 
أ
ال

حدامها  درك رکعتــن قيض رکعتن بقــراءة ولو رتك یف اإ
أ
. . . ولــو �

فســدت. )الفتاوى الهندية، كتاب الصاة(

عــادة،  االإ وجــوب  رحج 
أ
ال ن 

أ
� لكــه  هــذا  نم  فتلخــص  قــول: 

أ
� )ب( 

هنا عنــد البعض خاصــة ابلوقت، وهو ما مــى عليه 
أ
وقــد علمــت �

عــادة،  اإ بعــده  تســمى  وال  الوقــت  یف  فوجوهبــا  وعليــه  التحــرري،  یف 

هنا 
أ
ما ىلع القول ب�

أ
وعليــه حيمل ما مر نع القنيــة نع الوربي، و�

ورشح  التحــرري  رشح  نع  قدمنــاه  كمــا  وبعــده  الوقــت  یف  تكــون 

يضــا ىلع القول 
أ
هنــا تكــون واجبــة یف الوقــت وبعــده � الــزدوي، فاإ

ما ىلع القول ابســتحباهبا الذي هــو المرجوح تكون 
أ
وبجوهبا. و�

الرمجــاين.  نع  القنيــة  نع  مــر  مــا  حيمــل  وعليــه  فهيمــا،  مســتحبة 

مــا كوهنــا واجبــة یف الوقــت مندوبــة بعــده كمــا فهمــه یف البحــر 
أ
و�

وتبعه الشــارح فا دليل عليه. وقد نقل اخلري الرميل یف حاشية 

ن 
أ
ن مــا ذكــره یف البحــر جيــب �

أ
البحــر نع خــط العامــة المقــدىس �

الكراهــة  مــع  ديــت 
أ
� صــاة  لك  قولهــم:  طــاق  الإ عليــه  يعتمــد  ال 

الوقــت  یف  وجوهبــا  يشــمل  نــه 
أ
ل ي 

أ
� قلــت:  اهـــ.  عــادة.  االإ ســبيلها 

عــادة ال ختتــص ابلوقــت. )رد المحتار  ن االإ
أ
ي بنــاء ىلع �

أ
وبعــده: �

مــع الدر المختار، كتاب الصــاة، ابب قضاء الفوائت( 

سوال: ا�ک�صخ و ھچک رع�ہ لبق ا�ال�م ال�ے    

�ا�ںیہن ا�ک انگ�ہ یک ا�د�ت یھ ا�وہ�ں ے تنم ا�ی ہ ا�ر ھجم ےس ہی انگ�ہ 

�د�و�ا�ر�ہ ر�ز�د وہ�ایگ وت ںیم اس�ت د�ن اگل ا�ر ر�و�ز�ے ر�وھ�ں ا�، ا�ب و�ہ 

�ہی وپ�ان اچ�ےت ںیہ ہ ایک ر�و�ز�ے یہ ر�ےھ اج�ںی ای ا�س اک وک�ی افک�ر�ہ 

�یھب د�ای اج�ات ےہ�؟

واب: �وص�ر�ت وئسم�ہ ںیم سج انگ�ہ ےک ر�ز�د وہ�ے ر  �ج  

�اس�ت ر�و�ز�ے ر�ےن یک ذن�ر ا�ی ےہ وت ا�س انگ�ہ ےک ر�ز�د وہ�ےن ر 

�اگل�ا�ر اس�ت ر�و�ز�ے ر�ان�یہ ال�ز�م وہ ا ا�س ےک دب ے ںیم وک�ی افک�ر�ہ 

�ال�ز�م ںیہن وہ�ا�۔

و معلقــا برشط واكن نم جنســه واجب( 
أ
)ونم نــذر نــذرا مطلقا �

عبــادة  )وهــو  والــدرر  للبحــر  تبعــا  بــه  ســيرصح  كمــا  فــرض  ي 
أ
�

الــرشط(  )ووجــد  الميــت  وتكفــن  الوضــوء  خــرج  مقصــودة( 

الوفــاء  فعليــه  ومســى  نــذر  »نم  حلديــث  النــاذر(  )لــزم  بــه  المعلــق 

عتاق  مبــا مســى« )كصوم وصــاة وصدقــة( ووقــف )واعتــاف( واإ

المختــار،  )الــدر  مقصــودة  عبــادات  هنــا  فاإ ماشــيا  ولــو  وجح  رقبــة 

ميان(
أ
كتاب ال


