


سوالھ:ھدھث ںیم دجسم اھرحھاھم ںیم امنھز ڑپھےن یک تلیضف   

ھاھک الھھ ایبھن وہھی ےہھ۔ ہی تلیضف دجسم اھرحھاھم ےک اسھھ اخھص ےہ 

ھا رحھم ںیم ںیہک یھب امنھز ڑپھےن ےس ہی تلیضف احھل وہھاھے یگھ۔ 

رفھاھںیھ۔  ھرھامھی 
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ھرھہمھ:ھ’ھ’ رضحھت اھر رھى اھهل ہنع رفھاھے ںیہ ہک یبن اھرھم ملسو هيلع هللا ىلصھے 

ھرفھاھا : دجسم رحھاھم ےک العھوھہ ابھی امتھم اسمھد یک تبسن ریمھی دجسم ںیم 

ھاھک امنھزھا وثھاھب اھک زہھاھرھامنھزھوھں ےس اھلض ےہ اھوھر دجسم رحھاھم ںیم 

ھامنھز ا وثھاھب اھک الھھ امنھزھوھں ےس اھلض ےہھ‘ھ‘ھ۔

ھاھہم اھانھف ، اھہی اھوھر اشھہی ےک زنھدھک امنھزھوھں یک ہی تلیضف رصھف 

ھدجسم رحھاھم ےک اسھھ اخھص ںیہن ،ھہک دھوھِد رحھم ںیم یسک یھب ہگج امنھز 

ھڑپھےن ےس ہی تلیضف احھل وہ اھے یگھ۔ اھہت دجسم اھرحھاھم ںیم احھرھی 

ھدھےن ںیم امجھت یک تلیضف ےک العھوھہ تیب اھهل وک دھےنھ یک تلیضف 

ھاھوھر وطھاھف یک وتھقی وہھاھے وت ہی اھاھی وثھاھب احھل رھے ےک 

ھابھث ںیہھ۔

ن 
أ
� ىل  اإ والشــافعية  والمالكيــة  المشــهور  ف  النفيــة  ذهــب 

يب 
أ
المضاعفــة تعــم مجيــع حــرم مكة، فقــد ورد م حديــث عطاء نب �

صــل  هللا  رســول  قــال  قــال:  ذ  اإ خيطبنــا  الزبــر  انب  بيــا  قــال:  رابح 

لــف صــلة فــمي 
أ
فضــل م �

أ
هللا عليــه وســلم: صــلة ف مســجدي هــذا �

ل المســجد الــرام، وصــلة ف المســجد الــرام تفضــل مبائة،  ســواه اإ

الفضــل  هــذا  حممــد  اب 
أ
� اي  قلــت  قــال:  لــف، 

أ
� مائــة  نــه  فــا  عطــاء  قــال 

ف  بــل  قــال:  الــرم؟  ف  و 
أ
� وحــده  الــرام  المســجد  ف  يذكــر  الــذي 

ن الــرم لكــه مســجد. وقــال انب مفلــح: ظاهــر الكمهــم ف  الــرم، فــاإ

م  فضــل 
أ
� فالــرم  هــذا  ومــع  المســجد،  نفــس  نــه 

أ
� الــرام  المســجد 
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أ
الــل، فالصــلة فيه �

سوالھ:ھآھا اخھویھں ا ایک مکح ےہھ؟ ایک اھن ےک اسھھ اھکھا   

ھاھکھےت ںیہ اھوھر ایک اھن ےک رھگ ا اھکھا اھکھےت ںیہھ؟ امہھرھے آھس ںیم 

ھاچھس دصیف آھاھاخھی ںیہھ، ہی ہن امنھز ڑپھےت ںیہھ، ہن رھوھزھہ رھےت ںیہ اھوھر 

ھہن یہ رپھدھے ا اھامھم رھے ںیہھ۔ اھن ےک اقعھد رپ رھوھین ڈھاھےیھ۔ 

وابھ: آھا اخھویھں ا رطھہق امنھز اھوھر دھاھںی عم دنچ رفکھہی  �ج  

ھاقعھد ےک وج اھن ےک رھاسھہ ’ھ’تقوية المیان‘ھ‘ ںیم ےھکل ےئگ ںیہ رصتخمھًا 

ھدھرھج ذھل ںیہھ:

ھامنھز ڑپھوھ، امنھز ڑپھوھ، امنھز ڑپھوھ، دخھا مت وک رھت دھےھ، دخھا ا اھم 

ھوھ۔ دخھاھوھد اشھہ یلع مت وک اھامھن اھوھر اھالھق دھےھ۔ ا اشھہ ریمھی اشھم یک 

ھامنھز اھوھر دھا وبقھل رھ۔ وج قح مت وک الم ںیم اھس ا وھاھہط دھات وہھںھ۔ اھے 

ھامہھرھے آھا آھا اطلسھن دمحم اشھہھ۔ اھس ےک دعب دجسھہ رھوھ۔ اھوھر اھر رھاھت 

ھیک امنھز وہ وت اھس رطھح وہکھ: ریمھی اشھم یک اھوھر رھاھت یک دھاھںیھ۔ اھوھر 

ھاھر حبص یک امنھز وہ وت اھس رطھح وہکھ: ریمھی اشھم یک ، رھاھت یک اھوھر حبص یک 

اھوھر بسح ذھل رطھہق  اھوھر حیبست ڑپھو  ھدھاھںیھ۔ دھوھرھی رمھہب دجسھہ رھو 

ھرپ دھا و دھرھوھد ڑپھوھ۔

ھحیبھ: ںیم اھےن انگھوہھں رپ اتھچپھا وہھںھ۔ دھو رمھہبھ۔ ںیم ر ےس اپھؤھں 

ھک ریتھا وصقھر وھاھر اھوھر اگہنگھر وہھںھ۔ اھے وفغھر رھمی اشھہھ! ریمھا انگھہ اعمھف 

ھر ، ریپ ریتھی یہ ابعھدھت رھے ںیہھ۔ دنبھہ دھا اھات ےہھ۔

ھاھے ےچس اشھہھ! وت وظنمھر رھےن وھاھال ےہھ۔ ںیم اشھہ ےک اھس رفھاھن وک ر 

ھاھوھر آھوھھں رپ رھات وہھں وج ریپ ےک ذھرھہع ھجم وک الم ےہھ۔ ہی ہہک ر حیب 

ھزھنی رپ رھھ دھوھ۔ اھوھر ےچین اتبھا وہھا وھرھد رھوھ۔

ابهلل  ل  اإ قــوة  ول  حــول  ل  كــر، 
أ
� هللا  هللا.  ل  اإ لــه  اإ ل  هللا،  حبســان  شــهد، 

أ
�

كرام. العــي العظيــم، الرمحن، ذي اجللل والإ

ھاھن امتھم وتفصھں ےس انب وہھا دقھوھسھ، بس رپ اطھوتھر دخھاھ، اھرھاھن ےک علض 

ھاھدھا ںیم اھاسھن ا مسج ےل ر رتس ابھپ یک ھٹیپ ےس الکنھ۔ اھرت دخھا وہ 

ھاھے ےک دعب رتسھوھں اھوھاھر ےک ہفطن ےس اھڑھاھوسھاھں اھاھمھ، دھوھاھں 

ھے بیع اھوھاھرھ۔ امہھرھا دخھاھوھد آھا اطلسھن دمحم اشھہ دھاھاھ، اھس ےک دعب دجسھہ 

ھرھوھ، قح اشھہ اھاھ دھای اھوھر زھنی ا اشھہ ہفیلخ اھوھر دگھی ےک اھونیھں ےک 

ھاھم ا وھہف رھوھ، دھای ںیم اھوھر زھنی ےک اھوھھں ا اھم ہی ےہھ:



ھاشھہ ےک ہفیلخ اھو اطھب وھی ا اھم بسح ذھل ےہھ:

۲ھ۔ھامہھرھا اچس دخھاھوھد اشھہ نیسحھ۔ ۱ھ۔ھامہھرھا اچس دخھاھوھد اشھہ یلعھ۔ 

۳ھ۔ھامہھرھا اچس دخھاھوھد اشھہ زھن اھاعھدھنھ۔۴ھ۔ھامہھرھا اچس دخھاھوھد اشھہ دمحم ابھرھ۔

۵ھ۔ھامہھرھا اچس دخھاھوھد اشھہ حعف�ر اصھدھقھ۔۶ھ۔ھامہھرھا اچس دخھاھوھد اشھہ اھامھلیھ۔

۷ھ۔ھامہھرھا اچس دخھاھوھد اشھہ دمحم نب اھامھلیھ۔۸ھ۔ھامہھرھا اچس دخھاھوھد اشھہ رھعی اھدمھ۔

ھ۔ھ۔ھ۔ ربمن ۴۶ ک لسلسم اھم اھوھر اھس ےک دعب

۴۸ھ۔ھامہھرھا اچس دخھاھوھد اشھہ آھا دمحم  ۴۷ھ۔ھامہھرھا اچس دخھاھوھد اشھہ آھا یلع اشھہھ۔ 

دھاھاھ۔ ھاشھہ 

ھاھوھر اھس وھت ےک اھاھت ا اھک دخھاھوھد زھاھںھ۔ اھاھم خیش اھاشھخھ، اھاھت 

ھیک اطھت رھےن وھاھال اھوھ، آھا اطلسھن دمحم اشھہ دھاھاھ، ےب امشھر رھوھڑھوھں 

ھآھدھویھں ا دھریگھ، اھس وھت یک اھاھت ا اھکھ، اھے اشھہھ! وج قح مت وک الم 

ھےہ ہب لیفط اھس ےک اھےن وضحھر ںیم ریمھی دھا وظنمھر رھ۔ اھے امہھرھے 

ھدخھاھوھد آھا اطلسھن دمحم اشھہھ۔ )ھوقھل اھز وقتھۃ اھالھامھن وحبھاھہ اھدھاھد 

۲۴0ھ۔ھ( ۱۲ھ\  ھاھاتھوھٰیھ: 

ھذھوکھرھہ اقعھد ںیم اھاھم زھاھہ ےک ےیل وبنھت اھوھر دخھاھی اھاقھابھت و 

ھاھایھرھاھت ا اھابھت ابھلک وھاھح ےہھ۔ اھس ےیل اھامھیل رفھہ زھاھدھہ ےک 

ھمک ںیم دھاھل ےہھ۔ الب رھوھرھت دشھدھہ اھن ےک اسھھ اھکھا اھکھاھ، ا 

ھاھںی اھےن اسھھ اھکھا الھکھا وھریھہ اھز ںیہنھ۔

الشــامية  البــلد  ف  هنــم  فاإ والتيامنــة  الــدروز  حــم  هنــا  ممــا  يعلــم 

تنــاخس  يعتقــدون  هنــم 
أ
� مــع  والصــلة  والصــوم  ســلم  الإ يظهــرون 

لوهية تظهر ف خشــص بعد خشص 
أ
ن ال

أ
رواح وحــل اخلمر والــزان و�

أ
ال

بــه  المســمى  ويقولــون  والــج،  والصــلة  والصــوم  الــر  وجيحــدون 

عليــه  هللا  صــل   - نبينــا  جنــاب  ف  ويتلكمــون  المــراد  المعــى  غــر 

وســلم - لكمــات فظيعــة. وللعلمــة المحقــق عبــد الرمحــن العمــادي 

النصريــة  عقائــد  ينتحلــون  هنــم 
أ
� فهيــا  وذكــر  مطولــة،  فتــوى  فهيــم 

الــذني  والباطنيــة  ابلقرامطــة  يلقبــون  الــذني  مساعيليــة  والإ

ربعــة 
أ
ال المذاهــب  علمــاء  ع  ونقــل  المواقــف.  صاحــب  ذكــرمه 

حتــل  ول  غرهــا،  ول  جبزيــة  ســلم  الإ داير  ف  قــرارمه  اإ حيــل  ل  نــه 
أ
�

فراجعهــا  يضــا 
أ
� اخلريــة  ف  فتــوى  وفهيــم  ذابحئهــم،  ول  مناحكهتــم 
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سوالھ:ھاھک اصھب یک ویبھی ا اھاقھل وہھایھ، اھس ویبھی ےس   

ھاھس ےک ےچب یھب ںیہھ، ویبھی ےک اھاقھل ےک دعب اھس ے دھوھرھی اشھدھی 

ھیکھ، یلہپ ویبھی ا زھوھر اھس ے دھوھرھی ویبھی وک ریغب رہم ےک وھےس یہ 

ھدھےھدھاھ، ھچک رعھہ دعب دھوھرھی ویبھی ےس اعمھالمھت رخھاھب وہھے وت 

ھاھس ے دھوھرھی ویبھی وک الطھق دھےھدھیھ، اھب ہلئسم ہی وہھا ہک اھس 

اھوھر دھوھرھی ویبھی ےک رھگ وھاھوھں ےک دھرھایھن اھالھف  ھاصھب ےک 

ھوہھایھ، ویبھی وھاھوھں ے اہک ہک مہ ے وج اسھاھن دھا اھت وھہ ںیمہ وھاھس 

ھرھدھں اھوھر ہی اصھب ےنہک ےگل ہک ںیم ے وج زھوھر وھریھہ دھا اھت وھہ ےھجم 

ھوھاھس رھدھںھ۔ ریخ اھس ے وھہ زھوھر اھن ےس ےل ایلھ، ایک ہی انیل حیحص ےہ 

ھا ںیہنھ؟ اھوھر ایک ےنیل ےک دعب دھوھابھرھہ وھاھا اھےی ا ںیہنھ؟ اھر رمھد وھاھا ہن 

ھاھےہ وت اھس ےک ابتمھدھل ایک وصھرھت وہھیت ےہھ؟ 

وابھ: یلہپ ویبھی ےک اھاقھل ےک دعب میسقت رھہک ےس لبق  �ج 	
ھرمھوھہ ےک زھوھرھاھت دھوھرھی ویبھی وک دھان اھاھز لمع ےہھ، وچبھں ےک 

ھاھابھغ وہھے یک وھہ ےس اھن ےک ابھپ وک ہی اھایھر احھل ںیہن ہک وھہ اھس 

ھزھوھر وک ےسج اھےہ دھے دھےھ۔ وھاھیس ےک دعب اھس زھوھر وک ومجمھی 

ھرھہک ںیم اشھل ر ےک امتھم وھرھا ںیم رشھی اھدھہ ےک اطمھق میسقت رھا 

ےہھ۔ ھرھوھرھی 

ربعــة: جهــاز الميــت ودفنــه والــدني والوصيــة 
أ
الرتكــة تتعلــق هبــا حقــوق �

)447  /6 والمــراث. الفتــاوى الهندية )

سوالھ:ھدھوھرھا ہلئسم ہی ےہ ہک ہی زھوھر وت یلہپ ویبھی یک تیکلم ا   

ھاھت وت اھس ا وھرھاھء ںیم میسقت وہھا رھوھرھی اھتھ، نکیل ایک وھرھاھء یک اھاھزھت 

ھےک ریغب اھس زھوھر وک یسک اھوھر ےک وھاھےل رھے یک اھاھزھت ےہھ؟ رمھد 

ھا انہک ےہ ہک ےچب وچھہک وھھے اھابھغ ںیہ اھس ےیل ںیم ے آھے 

وھاھت رفھاھدھںھ۔ اھس ےلئسم یک  ھدھےھدھاھ، 

وابھ:ھدھوھرھی ویبھی وک زھوھرھاھت اھر وھاھًۃع اھرھًۃ اھامعھل  �ج  

ھےک ےیل دھے ےھت وت وھہ اھن زھوھرھاھت یک اھک ںیہن ینبھ، وشھر وک وھاھس 

ھےنیل ا قح احھل ےہھ۔ اھوھر اھس ےک دھےل وشھر ےک ذھہ وکھی زیچ اھدھا رھا 

ھرھوھرھی ںیہنھ۔ اھہت اھر دھوھرھی ویبھی ےک ےیل وکھی رہم رقمھر اھت وت اھس 



ھیک اھدھاھیگ وشھر ےک ذھہ الھزھم ےہھ۔  اھر رہم رقمھر یہ ںیہن وہھا وت وشھر ےک 

ھذھہ رہم لثم )ھین اھس وعھرھت ےک احھدھاھن یک وعھرھوتھں وک وج رہم دھا اھا 

ھےہھ( دھان الھزھم ےہھ۔

)363  /4 ( الهندية  الفتــاوى 

مــا( )حكمهــا( فهو ملــك المنفعــة للمســتعر بغر 
أ
حــم العارية: )و�

و ما هــو ملحــق ابلمنفعة عرفا وعــادة عندان، كذا ف البدائع.
أ
عــوض �

)688  / 5 الــدر المختــار وحاشــية انب عابــدني )رد المحتار( )

ممــزا  مشــاع  غــر  مقبوضــا  يكــون  ن 
أ
� الموهــوب  ف  حصهتــا  ورشائــط 

مشغول. غر 

سوالھ:ھریمھے اپھس وچھدھہ ںیسنیھب ںیہھ، وج ںیم ے ربمتس ےس   

ھےل ر اھب ک فلتخم اھوھاھت ںیم رخھدھی ںیہ اھوھر ںیم ے ربمتس ںیم یہ 

ھاھرھم ےک ےیل الپھٹ یھب رخھدھا اھت اھوھر ریمھا اھس الپھٹ وک ی اھاحھل ےنچیب ا وکھی 

ھاھرھاھدھہ ںیہن ےہھ۔ رھاھے رہمھابھی رھامھی رفھاھںی ہک ےھجم زھٰوھۃ دھین ےہ 

ھہک ںیہنھ؟ اھوھر اھر دھین ےہ وت بک دھین ےہھ؟ زین ںیم ے ربمتس ےس اھب 

ھک وج رھم دھوھابھرھہ عمج یک ےہھ، اھس رپ یھب زھٰوھۃ یتنب ےہھ؟ ریم ی رھامھی 

ھرھں ںیم آھپ ا اھاہھی رکشھزھاھر رھوہھں اگھ۔

وابھ: سج صخش ےک اپھس وھا اھدھیھ، دقن رھم اھوھر اھل  �ج  

ھاجھرھت اھان عمج وہ اھے سج یک لک رھم اسھڑھے ابھوھن وتھہ اھدھی ےک 

ھرھاھر یتچنہپ وہ وھہ اصھب اصنھب ےہھ۔ اھک صخش بج اصنھب ےک دقبھر 

ھاھل ا اھک نب اھے بت ےس اھس ا اسھل رشھوھع وہھاھا ےہھ، رھپ ہی 

ھاسھل لمکم وہھے رپ آھدھی ےک اپھس انتج اھل وہ اھس رپ زھٰوھۃ الھزھم ےہ 

ھرشھہک وھہ اصنھب ےس مک ہن وہھ۔

مضــه  جنســه  م  مــال  الــول  ثنــاء 
أ
� ف  فاســتفاد  نصــاب  لــه  اكن  وم 

مضــه  اســتفاد  وجــه  ي 
أ
وبــ� ول 

أ
� منائــه  م  المســتفاد  وزاكه  مالــه  ىل  اإ

و غــر ذلــك. )الفتــاوی الهنديــة، كتاب 
أ
و هبــة �

أ
ســواء اكن مبــراث �

ول ف تفســرها وصفهتــا ورشائطها(
أ
الــزاكة، الباب ال

 وصھرھت وئسمھہ ںیم الپھٹ رخھدھے وھت آھپ ے ےنچیب یک تین ںیہن یک 

ھیھ اھس ےیل اھس الپھٹ رپ زھٰوھۃ رفھض ںیہنھ۔ھاھی رطھح ںیسنیھب دھوھدھھ 

ھےنچیب یک تین ےس رخھدھی ںیہھ، اھس ےی اھن وسنیھبھں رپ یھب زھٰوھۃ رفھض 

ھںیہنھ۔ھذہھا آھپ ےک اصنھب ا اسھل سج وھت لمکم وہھ، اھس وھت آھپ 

ھےک اپھس وج ھچک دقن رھمھ، وھا اھدھیھ، اھوھر اجھرھی اسھاھن ومھوجھد وہ اھن 

ھبس رپ زھٰوھۃ اکنھان رفھض ےہھ۔ وخھاھہ ھچک اھل ا اسھاھن رپ اسھل ہن زھرھا وہھ۔

مثان، 
أ
الفصــل الثالــث ف بيــان مــال الــزاكة: فنقول: مال الــزاكة ال

التجــارة.  وعــروض  والســوائم  شــباهها، 
أ
و� والفضــة  الذهــب  وهــو: 

)423  /2 حياء الرتاث،  )المحيــط الرهــاين ف الفقــه النعمــاين - اإ

ي ســبب افرتاضهــا )ملــك نصاب حويل( 
أ
قــال الصكــي: )وســببه( �

نســبة للحــول لولنــه عليه...)ومثنيــة المــال اكلــدرامه والداننر( 

مســكهما 
أ
� كيفمــا  الــزاكة  فتلــزم  اخللقــة  صــل 

أ
ب� للتجــارة  لتعيهنمــا 

و نية التجارة( ف العروض، 
أ
يت )�

آ
و الســوم( بقيدها ال

أ
ولــو للنفقــة )�

و دللة 
أ
مــا رصحيــا ول بــد م مقارنهتا لعقــد التجارة كما ســييجء، � اإ

للتجــارة  الــي  داره  ؤياجــر  و 
أ
� التجــارة  بعــرض  عينــا  يشــرتي  ن 

أ
بــ�

القمــري  الــول  ي 
أ
� للحــول(  نســبة  )قولــه:  الشــايم:  وقــال  بعــرض. 

لولنــه  )قولــه:  المــال  زاكة  قبيــل  متنــا  يت 
أ
ســي� كمــا  الشــميس  ل 

ن حــولن الــول ىلع النصــاب رشط لكونه ســببا)الدر 
أ
ي ل

أ
عليــه( �
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