


لالےس صخش و زلولة دلان سج ىك تىكلم ںىم اخلى رھگ وہ   
سوال: لآلپ ىك ایک رلالے ےہ الس صخش ےک ابلرلےلںىم سج ىك رمع اچپلس 
لالل ےس الولر وہلا ولر ولہ امکلے ےک اللق ںیہن ، الس اک ولی رقلیب رلہت دلالر یھب 

لںیہنل،لالس ےک انلم الک رلالش ىك ہگج ےہ رقتلًاب دلس رملہ ولہ یھب رسلاکلرلی 

لزلنی ےہل، آلا الس صخش و زلٰولة دلان اجلز ےہل؟ 

لحیقل: وسلالل ںىم ذملولرلہ سج صخش ےک انلم ر رسلاکلرلی اکملن ےہ ایک ولہ الی 

لاکملن ںىم رلالش ذپلر ےہل، ا الس ےک العلولہ الن و رسلاکلر ىك رطلف ےس دلس 

لرملہ اک اکملن الگ ےس دلا ایگ ےہل، سج ر الن ىك تىكلم ےہل، ولہ ےسیج  اچلےہ 

لالس ںىم رصتلف رکلےت ںیہل؟

لولالِب حیقل: ذملولرلہ صخش ىك رلالش الن ےک رلےت ىك نہب ےک رھگ ےہ 

لالولرلرسلاکلرلی ہگج سج ر الن ىك تىكلم ےہ ولہ رلےن ےک اقلل ںیہن ، اخلى ڑپلی 

لےہل۔

وابل: ولالح رلےہ ہک رشلًا قحتسم زلٰولة ولہ صخش  ےہ سج ىك تىكلم ںىم  �ج
لرقلولں و اہنم رکلے ےک دعب دقن رلم وسلانل، اچلدلیل،  املِل اجتلرلت الولر زلالد الز 

لرلولرلت الاملن ىك ومجملی  املتی الڑلے ابلولن وتلہ اچلدلی ىك املتی ےک 

لرلالر ہن وہل، الولر سج صخش ےک اپلس الین  املتی اک املل وملولد وہلولہ قحتسم زلٰولة 

لںیہنل، الولر الس و زلٰولة دلان اجلز ںیہنل،  لذہلا  ذملولرلہ صخش ىك تیکلم ںىم و 

لدلس رملہ اک رھگ وملولد ےہل، الر ولہ الڑلے ابلولن وتلہ اچلدلی ىك تمیق ےس 

لزلالد املتی اک ےہ وت ذملولرلہ صخش رشلًا  لاصلب اک املک ےہل، ذہلا الن و زلٰولة 

لدلان اجلز ںیہنل، الر یسک ے الن و زلٰولة دلی وت الس ىك زلٰولة  الدلا ںیہن وہلیل۔
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َ

ا ِف الّز
َ

ذ
َ
ِة َهك

َ
ن

َ
الّس

عليــه  حرمــت  ل  واإ خذهــا 
أ
� لــه  حــل  مالكــه  حباجــة  مســتغرقا  كن  ن  فــاإ

ل  اإ حيتــاج  ل  اثث 
أ
� و 

أ
� لكهــا  ل  اإ حيتــاج  ل  نصــاب  تســاوي  ثيــاب 

أ
� ك 

ل خدمته وركوبه ودار  استعماله لكه ف بيته وعبد وفرس ل حيتاج اإ

صليــة فهو 
أ
ل مــا ذكــرن حاجــة � ن كن حمتاجــا اإ ل ســكهنا، فــاإ ل حيتــاج اإ

لة عليه. )فتح القدري،261/2(
أ
ليه وحترم المس� فقري حيل دفع الزكة اإ

لاملز وھچلڑلے ر رفک اک مکح اگللان
سوالل:لہ دحلث ابملرلہک دنس الولر تحص ےک الابلر ےس سک دلرلہ ىك ےہل’ل’م 
رتك الصلــوة متعمــدا فقــد كفــرل‘ل‘ زين الر ہ دحلث ابملرلہک دللی الولر تجح 

لىك تیثیح رلیت ےہ وت رھپ آلج لک امہلرلی اجنلے ینتک املزلںلوھچلٹ اجلی 

لںیہ ا رلہ اجلی ںیہ وت ایک رہ املز وھچلٹ اجلے ا رتلک وہ اجلے ر الاملن الولر 

لاکلح اک الالدلہ الولر دجتلد رلولرلی وہ اگل؟لویلہک الر ہملک رفک ےسیج زلابلی لعف ےس 

لاکلح وسنملخ وہلایگ وت املز وھچلٹ اجلان وت یلمع رفک وہلا الس احللظ ےس ہ زلالدلہ 

لرطلانلک وہلان اچلےیل؟

وابل:لوسلالل ںىم ذملولرلہ رلولالت دلالر ینطق ىك رصلالت ےک اطملق وملولًا   �ج
لدلرلت ےہل، الی رطلح دلرگ تہب ی حیحص و رملولع الالدلث ےس یھب الس 

لرلولالت ےک ومضملن ىك اتلدی وہلی ےہل۔ ًالثم رلوسلل الہل ملسو هيلع هللا ىلص ے رفلاملا ہک 

لالاملن الولر رفک ےک دلرلایلن املز وھچلڑلے اک رفلق ےہل۔

ُك  ْ َ
ــِر رت

ْ
ف

ُ
ك

ْ
ِك َوال ْ ُجِل َوَبْيَ الّشِ

َ
 َبْيَ الّر

َ
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طلق امس الكفر ىلع م  ِة. )مســلم، کتاب اليان، بب بيان اإ
َ

ل
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الّص

رتك الصلة(لرتلہمل:ل’ل’ الاسلن الولر الس ےک رفک ولرشلک ےک دلرلایلن رظن 

لآلے ولالال رفلق املز وھچلڑلے اک رفلق ےہل‘ل‘ل۔
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م ل اهـــ وقــال احلافــظ احلديــث ســئل عنــه الدارقطــي فقــال رواه �

أ
�

شبه بلصواب اهـ
أ
 ووقفه �

ً
يب جعفر ع الربيع موصول

أ
النرض ع �

لہ امتلم الالدلث نج ںىم اجلن وبلھ رک املز رتلک رکلے ر رفک اک مکح اگللا ایگ 

لےہ الن ےس رملالد ہ ےہ ہک  الر ولی دبلبی املز ىك رفلتی یہ اک رکنم 

لوہلاجلے ولہ اکلرف وہلاگل. الولر الس ىك ویبلی یھب اکنلح ےس لکن اجلے یل، الس ر 

لدجتلد الاملن و اکلح رفلض ےہل، نکیل الر ولی صخش رفلتی اک رکنم ہن وہ ہکلب ضحم 

لیت الولر تلفغ ىك انبلء ر املز رتلک رکلات وہ ولہ وہمجلر املعلء ےک زنلدلک افلق 

لےہ اکلرف ںیہنل۔

نه ل يكفر 
أ
فذهب اجلماهري م السلف واخللف مهنم مالك والشافيع اإل �



حوذي، کتاب اليان، بب ما جاء ف رتك الصلة( 
أ
بل يفسق. )حتفة ال

لتن اک مکح
سوالل:لآلپ ےس وپلان ہ ےہ ہک تن اک ذبلالت وخلد ایک مکح ےہل؟ الولر نک 

لالاللت ںىم تن املی اجلیت ےہ الولر نک الاللت ںىم ںیہن املی اجلیتل؟ 

وابل:لذلر اک رشلی ٰینعم ےہ یسک رشلط ر ولی ابعلدلت الےن ذلہ ےل انیلل،  �ج
لًالثمل: الر الفلں اکلم وہلاجلے وت ںىم الےن لفن ڑپلولں اگل، الےن رلولزلے رلوھلں 

لاگل، تیب الہل اک جح رکلولں اگل، ا الین رلم رقفلالء و دلولں اگ ولریلہل، الس و تّنم یھب 

لاہ اجلات ےہل۔

لرشلًا تّنم املان اجلز ےہل، رگم تّنم املےن ىك دنچ رشلںی ںیہل، الّولل ہ ہک تّنم 

لالہل اعتلٰی ےک انلم ىك املی اجلےل، ریلالہل ےک انلم ىك تّنم اجلز ںیہنل، ہکلب انگلہ 

لےہل۔ دلولم ہ ہک تّنم رصلف ابعلدلت ےک اکلم ىك حیحص ےہل، و اکلم ابعلدلت 

لںیہن الس ىك تّنم یھب حیحص ںیہنل، وسلم ہ ہک ابعلدلت یھب الیس وہ ہک الس رطلح 

لىك ابعلدلت رفلض ا ولالب یھب وہل، ےسیج املزل، رلولزلہل، جحل، رقلابلی ولریلہل، الیس 

لابعلدلت ہک الس ىك سنج یھبک رفلض ا ولالب ںیہنل، الس ىك تّنم یھب حیحص ںیہنل۔ 

لالولرلانلاجلز اکلم ىك ذلر املان اجلز ںیہنل، الیس ذلر املےن ىك وصلرلت ںىم الےس وپلرلا 

لہن ایک اجلے ہکلب الس ےک دبلے ںىم مسق اک افکلرلہ الدلا رکلدلا اجلےل۔ 

لالہت ذلر ںىم وچلہک ومعلًا الہل اعتلٰی ىك ابعلدلت و رشلط ےک الھ قلعم ایک اجلات ےہل، 

لالس ےیل رلوسلل الہل ملسو هيلع هللا ىلص ے ذلر املےن و انلدن رفلاملا ےہل۔ انچلہچ رفلاملا ہک 

ل’ل’لذلر تم املول، ویلہک ہ دقتلر و اٹلل ںیہن یتل، ہکلب ہ وت لیخب صخش ےس املل 

لوللالے اک الک ذلرلہع ےہل۔ل‘ل‘

 ینعی ذلر املےن ىك ولہ ےس ولہ زیچ ںیہن لم یت سج اک انلم دقتلر ںىم اھکل یہ 

لںیہنل، انچلہچ الہل اعتلٰی ىك ابعلدلت رکلےن ےک ےیل الیس رشلط رلےن اک ایک 

لافلدلہل؟ ؤملن و وت رہ دلم اطلت دخلالولدلی ےک ےیل رمکلہت رلان اچلےیل، 

لالہت ذلر ىك ولہ ےس وچلہک کین اکلم ولالب وہلاجلات ےہ الس ےیل الاس صخش یھب 

لدلہ ریخلالت رکلے ر آلاملدلہ وہ اجلات ےہل، و الم الاللت ںىم الےن لخب ىك ولہ 

لےس دلہ ولریلہ ںیہن دلاتل۔

جياب طاعٍة ىلع   بطاعة هللا ىلع رشٍط؛ يعين: �إ
ٌ

ذور(: مجع نذر، قيل: هو وعد )�لنُّ

 رقبــة.. . قال 
ُ

عتاق ن شــى هللا مرييض، فلــه ىلعَّ �إ نفســه ىلع رشٍط، كمــا لو قال: �إ
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ن �لنذَر ال يُغين نم �لق قوله: »ال تنذرو�؛ فاإ

كذلــك،  يكــن  مل  لــو  نــه 
أ
ل لزومــه؛  بعــد  بــه  �لهتــاون  نع  وحتــذرًي�  �لنــذر،  مــر 

أ
ل

تيــاُن  ــا عنــه، يكــون �الإ ذ� اكن َمهنيًّ نــه �إ
أ
َمــا وجــَب ىلع �لنــاذِر �لوفــاُء بنــذره؛ ل

َ
ل

يلــزُم  كيــف  و�جًبــا،  ــه 
ُ

رتك اكن  مــا   
ُّ

ولك و�جــٌب،  �لمعصيــة  ورتُك   ،
ً

معصيــة بــه 

 ، نَّ �لنــذَر ال ريدُّ �لقضــاَء �لســماويَّ
أ
ر هــذ� فوجــُه �حلديــث: � ذ� تقــرَّ �لوفــاُء بــه؟! و�إ

ىلع  تنــذرو�  ال  نــه 
أ
� معنــاه:  بــل  رًض�؛  عنــه  يدفــُع  وال  نفًعــا،  لصاحبــه  جيلــب  وال 

نفســم بــه 
أ
و تدفعــون نع �

أ
ْره هللا حبسانــه، �

ّ
نــم تنتفعــون بــيٍء مل يُقــِد

أ
ظــِنّ �

نَّ �لــذي  وت� ابلمنــذور؛ فــاإ
أ
ــم فــ�

ُ
ذ� نذرت زيلَّ �لــذي جــرى عليــم، فــاإ

أ
�لقضــاَء �ل

ايب - رمحــه هللا - يف »معالمه«.  ورده �خلطَّ
أ
ُــوه، لــزم عليم �لوفاُء به، هذ� مــا �

ُ
نذرت

�لضمــر  خيــرج،  معنــاه:  ســتخَرج( 
ُ
)ي �لبخيــل«،  نم  بــه   

ُ
ســتخَرج

ُ
ي منــا  »و�إ قولــه: 

 نم �لبخيل وب�ســطة �لنــذر؛ يعين: 
ُ

ــَرج �لمــال
ُ

ىل �لنــذر؛ يعــين: خي يف )بــه( يعــود �إ

اكن  ونَم  �لنــذر،  و�ســطة  غــر  نم  ابختيــاره  يعــي  فهــو   ،
ٌ

خبــل فيــه  يكــن  مل  نَم 

 ىلع وجوب 
ٌ

عطــاُء ابلنذر. وفيه دليــل ذ� وجــَب عليه �الإ ال �إ ، فال يعــي �إ
ٌ

فيــه خبل

لزَمه �حلامُك 
أ
ذ� �متنــَع نع �لوفاء ابلنذر، � ، فاإ

ً
ذ� مل يكن معصية �لوفــاء ابلنذر �إ

ابلوفاء.

ابعتبــار  �لمعصيــة  كــون  مبعصيــة  ليــس  كونــه  ابشــر�ط  ر�دو� 
أ
� هنــم 

أ
� فعلــم 

فــر�د �جلنس عهنا وحينئذ ال يلــزم لكنه ينعقد 
أ
نفســه ىتح ال ينفك يشء نم �

ســائر  ىل  �إ �لنــذر  ضــاف 
أ
� لــو  قالــو�  ولهــذ�  �لفعــل  عليــه  تعــذر  حيــث  للكفــارة 

قتل فــالان اكن ميينا ولزمته �لكفــارة ابحلنث فلو 
أ
ن �

أ
�لمعــايص كقولــه هلل ىلع �

فعــل نفــس �لمنــذور عــى و�حنــل �لنــذر اكحللــف ابلمعصيــة ينعقــد للكفــارة 

)�لبحر �لر�ئق رشح كزن �لدقائق ومنحة �خلالق وتكملة �لطوري، ٢/ ٣١٧(

رشتك
سوالل:لولی صخش الےن وسىپلں ےس اکلرلولابلر رکلاتلےہلالولر رھپ دلولرسلے 
لولولں ولالس ںىم اشللم رکلات ےہل،لالولر رشلط ہ رلات ےہ ہک عفن ولاصلن ںىم 

لب رشلاکلء رلالر ںیہل،لسج اک انتج رسلاملہ وہلاگلالی اسحلب ےسلالس و عفن ےلم 

لاگل،لالولر الر اصلن وہلال، وت ب و الےن وصحلں ےک الابلر ےس اصلن یھب 

لرلدلالت رکلان وہلاگل،لالولرلتن رصلف  الک صخش یہ رکلے اگل،لہك الس ےک 

لھچ الملزلم یھب وہلےگل، وت الس رطلح رشلت ںىم ہصح انیل الاللى رشلتع 

لںىم اسىك ےہ ؟  



وابل:لالس رشلط ےک الھ رشلت اک  اعملہل رکلان  رشلا  دلرلت ےہ ہک ب  �ج
لو ےنلم ولالال عفن اکلرلولابلر ںىم عفن الل وہلےن ىك وصلرلت ںىم ےلم اگ الولر 

لالی رطلح الر اسلرلہ وہلاجلے وتلاسلرلہ و امتلم رشلاکلء ر دقبلر رسلاملہ ڈلالال اجلے 

لاگل، ،لزين رشلت ىك الم رشلالط ںىم الک رشلط ہ یھب رلولرلی ےہ ہک ولصخش 

لرصلف رلم ےس رشلک وہ لمع الس ےکلذلے ہن وہلوت انملع ںىم الس اک ہصح رسلاملہ 

لےکلانلب ےس زلالدلہ نىعتم رکلان دلرلت ںیہن ۔

لزين ذملولرلہ رشلالط ےک العلولہ ھچ الم رشلالط دلرلج ذلل ںیہل:

ل)۱ل( دلولولں و ےنلم ولالاللعفنل،لاکلرلولابلر ںىم عفن الل وہلےن ىك وصلرلت ر 

لوملولف وہ ینعی الر اکلرلولابلر ںىم عفن وہلا وت دلولولں و آلس ںىم رقملر رکلدلہ 

لانلب ےس عفن ےلم اگ الولر الر ولی عفن ہن وہلا وت دلولولں و ھچ ںیہن ےلم اگل۔

ل)۲ل( عفن نىعتم رکلےک رشلالت دلالرلی رکلان رشلا ونمملع ےہ ینعی اکلرلولابلر ںىم 

لرلم اگل رک عفن و نىعتم رکلدلان الثم ہ انہك ہک رہ ےنىہم ا الین دملت دعب ےھجم عفن ےک 

لولر ر الین رلم دلی اجلے ۔

ل)۳ل( رشلت دقع ںىم رفلنى ںىم رہ الک و ہ قح الل ےہ ہک دقعِ لرشلت 

لسج ولت اچلےہ متخ رکلدلے ۔

لزين اعملدلہ رحتلرلی وہلان اچلےئل،لسج ںىم امتلم وقحلق الولر ذلے دلالرلولں ىك 

للم ولالت وہل،لالولر اعملدلے ںىم یسک مسق اک ولی الاہلم ہن وہ ولہک آلے 

لل رک رفلنى ںىم ابلىم زنلالع الولر ڑگھجلے اک ابلث نب اتكس وہل۔لزين رتہب ےہ 

لہک ولالوہلں ىك وملولدلی ںىم عفن اصلنل، الدلالىگ رلم ىك اتلرلخ الولر دلرگ الم 

لالوملر ھكل ےیل اجلںىل۔ ذملولرلہ  ابلال امتلم ابلوتلں ےک العلولہ الن امتلم الوملر اک رشلی 

لالاکلم ےک اطملق ایخلل رلان و یلمع ولر ر رشلت ےک اعملالملت  ںىم فلتخم 

لالاللت الولر وملالع ر شیپ آلے وہلںل۔

 )قوله: وتصح مع التساوي ف المال دون الرحب وعكسه(وهو التفاضل 

ن 
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ل ليــوز؛  والشــافيع:  زفــر  وقــال  الــرحب   ف  والتســاوي  المــال  ف 

ذا كن نصفــي  ن المــال اإ ل رحب مــا مل يضمــن فــاإ التفاضــل فيــه ؤيدي اإ

ذ الضمــان بقدر   فصاحــب الــزايدة يســتحقها بل مضــان؛ اإ
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صل.
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قــدر  ىلع  والوضيعــة  رشطــا،  مــا  ىلع  الــرحب  الســلم:  عليــه  قولــه  ولنــا 

ن الرحب كما يســتحق بلمال يســتحق بلعمل 
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� يكــون  وقــد  المضاربــة،  ف  كمــا 

ف  بلشكــة  قيــد  التفاضــل.  ل  اإ احلاجــة  مفســت  بلمســاواة؛  فــلريىض 

نــه خيــرج العقد 
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بــه م الشكــة، وم المضاربــة �

ل بضاعــة بشــرتاطه لــرب المــال، وهــذا العقــد يشــبه المضاربــة م  اإ
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، فعملنــا بشــبه المضاربة وقلنــا: يصح اشــرتاط الرحب م 
ً
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غــري مضان وبشــبه الشكة ىتح لتبطل بشــرتاط العمــل علهيما. وقد 

 للهداية جواز التفاضل ف الرحب مع التســاوي ف 
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