


نرنآنن رپ اہنھ رنھ رك مسق اھكنا 
سوالن:نانر ىسك اناسنن ےن رنآنن رپ اہنھ رنھ رك مسق اناھنى ہك ونہ آندننہ ہى اكنم 
نںى ركنے اگ انونر اچنے ہن اچنے انس ےس ونہ اكنم دنونانرنہ وہنانے  اى ونہ انىن 

نہى مسق وپنرنى ہن ركنےك انونر انس ےس دنربندنانر وہنا اچنے وت اىك ركنےن؟

وابن:نونرنِت وئسمنہ ںیم انر رنآنن ركنم رپ اہنھ رنےن ےک اسنھ مسق  �ج
نےکنانافنظ ںیم ےس وکنى ظفل  الثمن” انہل یک مسقن، رنآنن یک مسق “نونرینہ  یھب زنانن 

نےس اندنا ےئىک  انونر اہك ہك ںیم آندننہ ہى اكنم ںى ركنونں اگ ،نوت مسق دقعنم وہنیئن، 

نذہنا انر ونہ اكنم دنونانرنہ ركنے اىنہن اچنےت وہنے رسنزند وہنانے ،نوت مسق  وپنرنى 

نہن ركنےن یک ونہ ےس افکنرنہ  النزنم آنے اگن، انونر مسق اك افکنرنہ ہى ے ہك دنس ونیکسمنں 

نوک دنو ونت اك اھكنا ٹیپ رھب رك الھکنےن،ناى دنس ونیکسمنں وک دنرناینے دنرنے 

نےک ڑپکنے انہپنےن،ناى دنس ونیکسمنں ںیم ےس رہ انک وک وپنےن دنو ولک دنگنمن،ناى 

نانس یک تمیق دنےن، انر انن ںیم ےس ىسك زیچ یک اناطنت ہن وہنوتننی دنن 

نلسل رنونزنے رنےھن۔

ن والكعبــة( قــال الكمال: 
آ
)ال( يقســم )بغــر هللا تعــاىل اكلنــي والقــر�

مــا 
أ
و� ميينــا.  فيكــون  متعــارف  ن 

آ
ال ن 

آ
ابلقــر� احللــف  ن 

أ
� خيــى  وال 

ن 
أ
� وعنــدي  العيــي:  وقــال  العــرف.  مــع  فيــدور  هللا  بــالم  احللــف 

ن 
آ
المصحــف ميني ال ســيما يف زماننا. وعند الثالثــة المصحف والقر�

يضا)الــدر المختــار وحاشــية انب 
أ
محــد والنــي �

أ
والكم هللا ميــني. زاد �

عابدني،۷۱۳/۳(

و وضع 
أ
خل( عبارتــه: وعندي لو حلــف ابلمصحف � )قولــه وقــال العيي اإ

يــده عليــه وقــال: وحــق هــذا فهــو ميــني وال ســيما يف هــذا الزمــان الذي 

ميــان الفاجــرة ورغبــة العــوام يف احللــف ابلمصحــف اهـــ 
أ
كــرت فيــه ال

تعــاىل  هلل  صفــة  ليــس  المصحــف  ذ  اإ ظاهــر  نظــر  وفيــه  الهنــر.  يف  قــره 
أ
و�

نــه 
أ
ال لــان احللــف ابلنــي والكعبــة ميينــا ل ىتح يعتــر فيــه العــرف واإ

قــول  ن 
أ
� ىلع  حــد. 

أ
� بــه  يقــل  ومل  وحنــوه  ســك 

أ
ر� حبيــاة  وكــذا  متعــارف، 

يت حتقيقه، وحــق المصحف مثله 
أ
احلالــف وحــق هللا ليس بيمني كمــا ي�

ن حقــه تعظيمه والعمل به وذلك صفة 
أ
وىل، وكــذا وحق الكم هللا ل

أ
ابل

قســم مبــا يف هــذا المصحــف نم الكم هللا تعــاىل 
أ
العبــد، نعــم لــو قــال �

ن يكون ميينا )الدر المختار وحاشية انب عابدني،۷۱۳/۳(
أ
ينبيغ �

ن  قــال: » كفــارة اليمــني عتــق رقبــة جيــزي فهيــا مــا جيــزي يف الظهــار واإ

دانه مــا جيــوز فيــه 
أ
شــاء كســا عــرة مســاكني لك واحــد وثاب مفــا زاد و�

طعــام يف كفــارة الظهار  طعــم عرة مســاكني اكالإ
أ
ن شــاء � الصــالة واإ

َمَســاكنَِي{  ِة  َعــَرَ ْطَعــاُم  اإِ ــُه 
ُ
اَرت

َّ
ف

َ
ك

َ
}ف تعــاىل:  قولــه  فيــه  صــل 

أ
وال  «

شــياء 
أ
ال حــد 

أ
� الواجــب  فــان  للتخيــر  و 

أ
� ولكمــة  يــة 

آ
ال  ]89 ]المائــدة: 

شــياء الثالثــة صــام ثالثــة 
أ
حــد ال

أ
ن مل يقــدر ىلع � الثالثــة قــال: » فــاإ

ايم متتابعات »)الهداية يف رشح بداية المبتدي )۲/ ۳۱۹(
أ
�

نوناندنن ےک عنم ركنےن رپ ىلفن رنونزنہ رتنك ركنےن اكنمك 
سوالن:نانر وناندنن انىن انونالند وک ىلفن رنونزنہ رنےن ےس عنم ركنے وہنںن،نوت انس 
ناك اىك مك ےن؟نانر وکنى وناندنن ےک عنم ركنےن ےک انونوند ىلفن رنونزنہ  رنےھن،نوت 

ناىك انن ےک ےنہك رپ رنونزنہ وتنڑندنان دنرنت ےن،نانالنہك  رنونزنہ رنےن ےس ىسك 

نوک اصقننن ہن وہناگن، بت یھبن؟

وابن:نوناندنن اك انىن انغ انونالند وک رىغب ىسك ونہ ىلفن رنونزنہ رنےن ےس رنونان  �ج
ندنرنت ںىن، ذہنا انر ىلفن رنونزنہ رنھ اىل وت وناندنن ےک ےنہك رپ انس وک وتنڑنا انز 

نںىن،نہك وپنرنا ركنا رضنونرنى ےن،نانہت انر ىلفن رنونزنہ رنےن ےس انىن زمكنونرنى 

ناكناندنہش وہ ہك وناندنن یک امسجنى دخنت  ہن وہ ےكس ىگن، انونر وناندنن 

نامنى دخنت ےک اتحمنج وہنںن،نانونر انس ےک العنونہ وکنى انونر دخنت ركنےن 

نونانال ہن وہن،نوت انىس ونرنت ںیم انس رپ النزنم ےہ ہك ىلفن رنونزنہ ہن رنےھن،نہك 

نوناندنن یک دخنت اناجنم دنےن۔

ومهــا  وبالديــه  دنيــا  وال  دينــا  فيــه  رضر  ال  معــال  يعمــل  البالــغ  االنب 

ذا تعذر عليه  ذا اكن له منــه بد اإ يكرهانــه فال بد نم االســتئذان فيه اإ

خر ريحج حق 
آ
حدمها مبراعاة ال

أ
ذى �

أ
ن يتــ�

أ
مجــع مراعاة حق الوالدني ب�

ىل التعظيم واالحرتام )الفتاوى الهندية )۵/ ۳۶۵( ب فامي ريجع اإ
أ
ال

منــا ينبــيغ طاعة الوالــدني يف التطوع الذي يســع رتكــه، فنفاذ ربمها  واإ

مر الذي ال يســع 
أ
ذا جــاءت الفريضة وال فضــل نم اجلهــاد التطوع، فاإ

أ
�

واكنــت  الوالــدني،  طاعــة  ىل  اإ هــذا  يف  يلتفــت  مل   ... ن 
أ
� ال  اإ فيــه  الرجــل 

)المحيــط  الوالــدني.  طاعــة  نم  هبــا  ؤيخــذ  ن 
أ
� حــّق 

أ
� تعــاىل  هللا  طاعــة 



الرهاين يف الفقه النعماين،۲۷۵/۵(

يعتــر  و 
أ
� كفايــة  فــرض  يعتــر  ن 

أ
� مــا  اإ العــام  النفــر  قبــل  اجلهــاد  ن 

أ
�

الصــالة  حبــق  التطوعــات  قامــة  اإ للولــد   ،
ً
تطوعــا اعتــرانه  ن  فــاإ  ،

ً
تطوعــا

فكذلــك  كفايــة،  فــرض  اعتــرانه  ن  واإ الوالــدني،  ذن  اإ بغــر  والصــوم 

ذن الوالــدني كصــالة اجلنــازة  قامــة مــا هــو فــرض كفايــة بغــر اإ للولــد اإ

اثر، ومــا 
آ
شــهه... فرتكنــا القيــاس يف اجلهــاد هبــذه ال

أ
ورد الســالم ومــا �

ثبــت خبــالف القيــاس ال يقــاس عليــه غــره والنــص الوارد الشــرتاط 

ىل  اإ اخلــروج  ويف   ،
ً
عامــا النفــر  جمــيء  قبــل  اجلهــاد  حــق  يف  الوالــدني  ذن  اإ

الهــالك  نم  عليــه  خيافــان  لمــا  هبــم  المشــقة  حلــاق  واإ جفاعهمــا  اإ اجلهــاد 

 داللــة يف صــالة اجلنــازة ورّدِ الســالم 
ً
ابلقتــل يف اجلهــاد، ال يعتــر واردا

قامة هذه  وال يف غرمهــا نم التطوعــات، ومها ال خيافان عليه بســبب اإ

العبادات)المحيط الرهاين يف الفقه النعماين،۵/ ۳۸۷(

نامنز اضنع ركنےن یک زسنا
سوال:ن’ن’نانک امنز اضنع ركنےن ےس دنو ڑکنونڑ اناھنی النھ اسنل دنونزنخ ںیم 
نےن یک زسنا ے انونر ایقنت اك انک دنن اچپنس زہنانر اسنل ابمل وہناگن۔ن‘ن‘ اىك ہى انت 

نىسك دحنث ےس اثنت ےن؟

وابن: امنز انےن ونت رپ ہن ڑپنےن ےک وحنانے ےس و  رنونانت وسنانل  �ج
نںیم ذنرك یک یئ ےہ انن انافنظ ےک اسنھ ہی رنونانت ںیہک ںى لم یکسن۔ 

نانہتن’ن’ناجنس انالنرنانرن‘ن‘ انی اتکنب ںیم  انی ومضمنن یک انک رنونانت وقنمنل 

نےن، سج ےک انافنظ ہى ںیہن: 

مــى  ىتح  الصــالة  رتك  »نم  قــال:  والســالم  الصــالة  عليــه  نــه 
أ
� روي 

وقهتــا ثم قى: عذب يف النار حقبا. واحلقب: مثاونن ســنة، والســنة: 

)جمالــس  ســنة«.  لــف 
أ
� مقــداره  اكن  ويم  لك  ويمــا،  وســتون  ثالمثائــة 

ربار، المجلــس احلادي واخلمســون يف بيان فرضيــة الصالة ابلكتاب 
أ
ال

والسنة...(

نرتنہمن: وضحنر ملسو هيلع هللا ىلص ےس لقن اىك ایگ ے ہك و صخش امنز وک اضق ركندنےن، وگ ونہ 

ندع ںیم ڑپنھ یھب ےن، رھپ یھب انےن ونت رپ ہن ڑپنےن یک ونہ ےس انک ُحق�ب 

نمن ںیم ےلج اگن۔ انونر حق�ب یک دقمنانر انی رنس یک وہنی ےن، انونر انک رنس 

ننی وس اسنھ دنن اكن، انونر ایقنت اك انک دنن انک زہنانر رنس ےک رنانر وہناگن۔ 

ن)نانس اسحنب ےس انک حق�ب یک دقمنانر دنو ركنونڑ اناھنی النھ رنس وہنىن(

ن’ن’ناجنس انالنرنانرن‘ن‘ انی اتکنب انونر انس ےک فنصم رضحنت خیش اندمنن دمحم 

نانرنونی انیفن رنہم انہل یک رضحنت اشنہ دبع انزعنز رنہم انہل تیمس فلتخم املعنء 

نےن رعتنف ونوتنفی یک ےن۔ یتفم انمظ دنہ یتفم افکنت انہل اصنب دنولنى 

نرنہم انہل ےک انامنم ےس انس اتکنب اك ’ن’نافنس انالنزناہنرن‘ن‘ ےک انم ےس رتنہم یھب 

ناشنع وہنا ےن، سج ےک آنانز ںیم یتفم افکنت انہل اصنب ے رضحنت اشنہ 

ندبعنانزعنز رنہم انہل ےک دنرنج ذنل رعتنیف املکنت اك رتنہم یھب ذنرك رفناناى ےن۔ 

ناجنس انالنرنانر ےک دقمنہ ںیم ےن: 

المحــدث  الشــيخ  الهنــد  رساج  وحتســنه  الكتــاب  هــذا  وصــف  وقــد 

قــال:  حيــث  1239ه  المتــوىف  الدهلــوي  العــززي  عبــد  الريــف  مــام  االإ

فوائــد  يتضمــن  والنصيحــة  الوعــظ  علــم  يف  االربار  جمالــس  »كتــاب 

كثرة نم ابب ارسار الرائع ونم اوباب الفقه ونم اوباب السلوك 

ونم اوباب رد البــدع والعــادات الشــنيعة، ال علــم لنــا حبــال مصنفــه 

يف  وتفننــه  ووترعــه  تدينــه  نم  التصنيــف  هــذا  عنــه  مايكشــف  اال 

العلوم الرعية.« 

نرتنہمن: رسنانج اندنن، رضحنت اشنہ دبع انزعنز دحمنث دنولنى رنہم انہل ےن انس 

ناتکنب یک وتنفی وننیس رفنانى ےن۔ انچنہچ رفنانے ںیہن: اتکنب ’ن’ناجنس 

نانالنرنانرن‘ن‘  نملِ ونظ ونتحی ںیم انرسنانِر رشنتع ونانونانِب ہقف ونرند دبنانت 

نوناندنانِت ہعینش ےک وفناندِ ریثکنہ رپ لمتشم ےن۔ ںیمہ انس ےک فنصم اك انس 

نےس زناىندنہ انل ولعمنم ںى انتج ہك انس فینصت ےس اظنرہ وہنا ےن۔ ونہ ہى ہك 

نانس ےک فنصم انک انمِ دتمننن، وتمنرنع انونر ولعنِم رشنہی ےک ونفنن ہفلتخم رپ 

نانونى ےھتن۔

ننک وچنہك اجنس انالنرنانر ںیم ذنرك ركندنہ رنونانت ،ندحنث یک ىسك اتکنب ںیم 

نںى لم یکسن، زین وخند اجنس انالنرنانر ںیم یھب ’ن’نُرنِونَىن‘ن‘ وہجمنل ےک ےغیص ےک 

ناسنھ ہى رنونانت لقن یک یئ ے ونہك فعض یک رطنف اناشنرنہ ے انونر وکنى دنس 

نیھب  ذمنوکنر ںى ےن۔ ذہنا اجنس انالنرنانر ںیم  ذنرك ركندنہ  رنونانت وک دحنث 



نہہ رك ایبنن ركنا دنرنت ںىن، انس ےس انانتجنب اىك انےن۔ 

نوسنانل اك دنونرسنا ہصح ہك ایقنت اك انک دنن  اچپنس زہنانر اسنل ےک رنانر وہناگن، ہى 

نانت رنآنن ركنم ےس اث ت ےن۔ انچنہچ رنآنن ركنم ںیم ےن: 
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]المعارج: 4[

نرتنہمن: رفنےت انونر رنونح اندقنس انس یک رطنف انک انےس دنن ںیم ڑچنھ رك 

نانے ںیہ سج یک دقمنانر اچپنس زہنانر اسنل ےن۔ 

نانس آنت ںیم ایقنت اك انک دنن اچپنس زہنانر اسنل اك اتبناى ایگ ےن، ہکبج رنآنن 

نركنم ںیم دنونرسنے اقمنم رپ ایقنت اك انک دنن انک زہنانر اسنل اك یھب اتبناى ایگ 

نےن۔ اسیج ہك انرناشند دخنانوندنى ےن: 
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نرتنہمن: ونہ آنامنن ےس ے رك زننی کت رہ اكنم اك اناظنم ونہ وخند ركنا ےن، رھپ ونہ 

ناكنم انےس دنن ںیم انس ےک اپنس چنہپ انا ے سج یک دقمنانر اہمتنرنى یتنگ ےک 

ناسحنب ےس انک زہنانر اسنل وہنی ےن۔ 

نایقنت ےک دنن یک وطنانت فلتخم ولنوگنں ےک انابنر ےس فلتخم وہنىگن۔ ىسك 

نےکنےی ونہ دنن زہنانر اسنل ےک رنانر وہناگ انونر ىسك ےکنےی ونہ دنن اچپنس زہنانر 

ناسنل ےک رنانر وہناگن۔  انونر ؤمننی ےکنےی انس دنن یک وطنانت رفنض امنز یک 

ناندنانیگ ےک ونت ےک رنانر وہنىگن۔ اسیجنہك دحنث رشنف ںیم ےن: 

نــه قــال: 
أ
يب ســعيد اخلــدري نع رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم �

أ
نع �

طــول 
أ
لــف ســنة{ ]المعــارج: 4[ فقيــل: مــا �

أ
}ويم اكن مقــداره خســني �

نه  هذا اليوم؟ فقال الني صى هللا عليه وســلم: »والذي نفيس بيده اإ

خف عليه نم صالة مكتوبة يصلهيا 
أ
ليخفــف ىلع المؤنم ىتح يكــون �

نع  ملسو هيلع هللا ىلص  خبــاره  اإ ابب  التــارخي،  كتــاب  حبــان،  انب  )حصيــح  الدنيــا«.  يف 

البعث واحوال الناس يف ذلك اليوم(

نرتنہمن: رضحنت انوندی دخنرنى رنی انہل ہنع ےس رنونانت ے ہك رنوسنل انہل 

ملسو هيلع هللا ىلص ےن رفناناىن: ایقنت ےک دنن یک دقمنانر اچپنس زہنانر اسنل وہنىگن۔ آنپ 

نےس وپناھ ایگن: ہى وت تہب وطنل دنن وہناگن! وت آنپ ے رفناناىن: انس ذنانت یک  

نمسق سج ےک ےضبق ںیم ریمنى انن ے ونہ دنن انامنن ونانے صخش رپ اکلہ ركندناى 

نانے اگن، اہینں کت ہك انامنن ونانے صخش ےک ےی انس دنن یک دقمنانر انک 

نرفنض امنز یک اندنانیگ ےک ونت ےک رنانر وہنىگن۔ 

نری ہنیعتم دمنِت ضیح ونانی اخنوتنن یک دعنت
سوالن:نانک اخنوتنن سج ےک ضیح یک دمنت رقمنر ںى ےن،نىھ دنو ےنىہم 
ندعنوتنىھ اچنر ےنىہم دع ضیح آنا ےہن، انس اخنوتنن وک اپنیک یک احنت ںیم 

نونرہ ےن الطنق دنےندنىن، انب ہى اخنوتنن دعنت ےسیک زگنانرنے انونر انس یک 

ندعنت ےک ےنتك دنن وہنں ےگن؟نرنانے رہمنانى انس وحنانے ےس رنامنى 

نرفناندنںن۔

وابن:نسج وعنرنت وک ضیح آنا وہ انس یک دعنِت الطنق نی ضیح ےن،  �ج
نانر ہچ انک ضیح ےک دع دنونرسنا ضیح آنےن رپ دنو ےنىہم اى انس ےس زناند ونہف 

نوہن،نذہنا سج اپنیک ےک زنانےن ںیم انس اخنوتنن وک الطنق وہنى ے انس ےک دع 

ننی ضیح لمكم وہنےن رپ انس اخنوتنن یک دعنت وپنرنى وہنىگن۔

ن مل تبلغ 
أ
م ولد )لصغــر( ب�

أ
م �

أ
)و( العــدة )يف( حــق )نم مل حتــض( حرة �

و بلغت ابلسن( وخرج بقوله 
أ
ايس )� ن بلغت ســن االإ

أ
و كر( . ب�

أ
تســعا )�

طهرهــا،  امتــد  ثــم  حاضــت  ن 
أ
بــ� ابلطهــر  الممتــدة  الشــابة  حتــض(  )ومل 

ايس )الــدر المختــار وحاشــية انب  ن تبلــغ ســن االإ
أ
ىل � فتعتــد ابحليــض اإ

عابدني،۳/ ۵۰۸(

و غره بقيت يف العدة 
أ
خر حيض المطلقة لعارض �

أ
ذا ت� حصابنــا اإ

أ
قــال �

ايس)حاشية انب عابدني,۳/ ۵۱۰( و تبلغ حد االإ
أ
ىتح حتيض �

ي يف مــدة ثــالث حيــض 
أ
)قولــه: ثــالث حيــض( ابلنصــب ىلع الظرفيــة �

منــا يناســب  ة، والرفــع اإ
أ
ليالئــم كــون مســمى العــدة رتبصــا يلــزم المــر�

طلقها ىلع المدة جمازا كما يف 
أ
ن يكون �

أ
ال � جل اإ

أ
كون مسماها نفس ال

ي اكحلرة يف كــون عدهتا ثالث حيض 
أ
فتــح القدري هنــر. . . )قوله: كــذا( �

ذا اكنت من حتيض درر وغرها )الدر المختار وحاشــية انب  كوامل اإ

عابدني،۵۰۵/۳(


