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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  ف رهست  مض امي    (5) شر

 

 ف رهست  مض امي   

 رہف

 
 

مماضي

 

 5 .................................................... تس

 10 .....................................................رعِضمؤمفل

 13 ........................................... ومعیممااکحم……لصفماّول:

 13 .................................... (رشتعیماورذغایئمرضورت1)

 17 .......................................... (رضورتماورابعدت2)

 19 ................................. (رشتعیماوررطفتمیکموماتقف3)

مرتصخ4)

 
 

 21 ................................... (رضورتمےكموق

 

 

 
ذب اتمیکمراعي

 

 22 ......................... رضورتمےكماسھتمفیطلمج 

 27 .................................... (اقمدصرشتعیمےسمرامنہیئ5)

 29 .............................................. (تلعماورتمکح6)

(7 

 

 
زیئمااکحممیکمراعي

 

 
 31 ......................................... (مج

 34 ............................ اموکالتممورشموب اتمیکمااسقم:……لصفمدومم

 34 ................................................. (مالحلمورحام8)
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  ف رهست  مض امي    (6) شر

 40 ............................................... (مرحاممیکمںیمسق9)

 40 ............................... مریبات(مالحلمورحاممےكمےیل10)

ذ 11)  43 ............................. (مالحلمورحاممےكمقلعتمموھکدمرکی 

 44 .................................... (رحتمیمالحلمب املیلحتمرحام12)

 ……لصفموسم:

 

 49 ...............................................اب اح

مب اماممتعن؟13)

 

 49 .................................... (مالصماب اح

 52 .............................. اقوننماسزیمیکمدحودم(ابمحمںیم14)

 56 .................................................. (مدسمذراعئ15)

 :……لصفماہچرممم

 

 60 ....................................اہطرتمواجنتس

 60 .......................... رطحماہطرتمیھبمالصمےہ(متلحمیکم16)

 61 .......... (مرعفمتلحمواہطرتمےكمےیلماسمویمدلیلمیکمرضورت17)

 62 .......................................... رفمدات:……ب اوچنںیملصفم

 62 ......................................... (مرفمداتمےكمااکحم18)

 68 ................................................... (مایمربمنز19)

 70 ..................................... (مدایلخماورماخریجماامعتسل20)

زق21)

 

 70 ................................(مدایلخماوراخریجماامعتسلماکف
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  ف رهست  مض امي    (7) شر

ماورانمےكمااکحم……یٹھچملصف:

 

 73 ......................... اابسبمرحم

مےكماابسب22)

 

 73 ..........................................(مرحم

(23 

 

موبہجمرکام

 

 74 ........................................ (مرحم

موبہجمرکس

 

 80 .................................................. رحم

 80 ....................................................... (مہشن24)

 83 ................................................ (مہشنمآوراایشء25)

 84 ....................................................... (مرمخ26)

 87 ...................................................... (مالطء27)

عمرمت28)

قی 

 

ن

 92 ................................................... (م

عمزبیب29)

قی 

 

ن

 92 ................................................. (م

 93 ............................................... (مدرگیمرشاںیب30)

 94 ............................................ آوراایشء(ماجدممہشنم31)

 94 ..................................................... (مالحکل32)

الممسیگماکمکح33)

 

 96 .............................. (مرشموب اتمںیممش

 98 .......................... (Tartaric acid(مدردیمارمخل)34)

(35 

 

 

 

موبہجمخ

 

 99 .......................................... (مرحم
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  ف رهست  مض امي    (8) شر

 101 ........................... شمواےلماموکالت(مڑیکوںمیکمآزیم36)

 102 ................................................. (مرضمت37)

(38 

 

موبہجماجنتس

 

 103 ...................................... (مرحم

 104 .................................... مالحلماایشء(مب اکممرگممریغ39)

 108 ............................................ اجونرمیکمےق( 40)

مےسمآولدہمامعئموکمب اکمرکےنماکمرطہقی( 41)

 

 109 ................ اجنتس

میکماہطرت( 42)

 

 113 ......................... رضورتمےسماجنتس

میکمدبتیلیموکشمکموہ( 43)

 

 114 ............................. اجنتس

 115 .................... وملسمںمیکمکشخموخردینماایشءماکمکحمریغ( 44)

 115 ................... اہطرتموتلحموریغہمےكمدرایمنمںیتبسن( 45)

 117 ........................................ رمابکت……اسوتںیملصف:

 117 ........................................... (مرمابکتماکمکح46)

المموہ47)

 

 121 .................. (مرمابکتمنجمںیمموکیئمونممعمرصنعش

اومںماورمولکشںموایلمونصماعت48)

 

 124 .................. (مریغمرشیعمب

 127 ..................................... (مااحتسہل/دبتیلیمامتیہ49)

 129 ............................ (مب ازارںیممالحلمورحاممولخمطموہں50)
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  ف رهست  مض امي    (9) شر

 130 .......................................... ربخںی:……آوھٹںیملصفم

 130 ........................ ےكمقلعتممربخوںماکممکح(مالحلممورحامم51)

زق

 

 131 ............................................ ربخاوراہشدتماکمف

 133 ..................................................... االطصاحت
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 138 ................................. اعمالمتمےكمب ارےمںیممربخماکمکح

اتماکمکح

 

 139 ................................................... دب اب

 140 ............................... الحلمورحاممےكمقلعتممربخوںماکممکح
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 151 .......................................... (ماقوننمرضورت52)

 154 .................................................. اصمدرورماعج
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مؤ لف (10) شر

 رعض 

 

 ِ  مؤ لفرعض 
ماوراتیپمےہاےسمذغامےتہکم ا

 

ماجنمدارموجمھچکماھکب انمیکمای 

 

مویحانماوران ز
 
ںیہ۔ذغاہ

زیقم

 

میتلممےہم،دبنمیکموشنوامنماورت

 
 

رضورتمےہمویکہکنماسمےسممسجموکموقتماورماطق

زنیمرصفمذغاںیہنم
 
زارریتہمےہ۔ذغایئمامہ

 

زف وہیتمےہماورایسمےسمتحصماوردنتریتسمت 

زاءم

 

 
ہکلبموتمازنمذغارپمزورمدےتیمںیہم۔وتمازنمذغاوہمےہمہکمسجمںیممامتممرضوریمذغایئماج

المموہں،اذغمذغاوصخم

 

اصقماور قم صممراارںیممش

 

 انمرضوریمانعرصےسماخیلموہوتموہمب

انمدلجتحصمیکمتمعنموھکداتیےہماورفلتخمم

 

ریغموتمازنمےہماورریغوتمازنمذغامےسان

امےہ۔وتازنمب اںیمم ینعمہکامیبرویںماکاکش

 

زاراورامیبریمدورریتہممرموہاجب

 

زف اسمےسمتحصمت 

موتمےہ،رشتعیموکمیھبمولطمبمےہمویکہکنموت زممےںیممرضوریمےہم
 
موتمہ ازنماورماادتالم

مےسمایقم ماقبےئمایحتموہاسمںیمموتمسجم ازنمرشتعیموکولطمبمویکںمہنمتحصماور

مےكوتمازنموہےنےسمےلہپماسمےكالحلموہےنماکمایخلم ماملسمنموکمذغا وہاگ،رگمای 

رانھکرضوریمےہمویکہکنمذغاماذغہچمرضورتمےہمرگمماملسمنماسمرضورتموکموپرارکےنم

زینموایلممںیمم

 

رشتعیماکمب ادنبمےہماورماسمب ادنبیمیکموہجمےسموہمرصفمرشیعمایعمرمرپموپریمات

ماکمہصحمانباتکسمےہم۔مرشتعیماکمہیممکحمیھبماسمےكماعممااکحممیکمرطحم اایشءموکمیہماینپمذغا

انممیکمالھبیئماوررتہبیمےكمےیلمےہمویکہکنماذغمذغامالحلمےہموتموہمتحصمشخبمےہاور

 

 ان

 

 

زا مےہہکلبمحلک تیمےكمہاداوہےنمںیممیھبمالحلمذغاتحصمےہوتمالصخ 

 

دلخم اکمت 

انمےكمذینہماورامسجینمتحصمےكم

 

مان ےہ۔اذغمذغاالحلماوربیطمںیہنمےہموتوہمرصفم
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مؤ لف (11) شر

 رعض 

 

مےہ۔رہباحلم

 

ےیلماصقننمدہمںیہنمےہمہکلبماسمیکمروحماورماالخقمےكمےیلمیھبماقت

مااکح میھبمرضوریمےہمرگمرشیعمذغایئم ا

 

ماسمےسمذغایئمرضورتموکموپرارکب م

 

 
میکمراعي مم

موموضعمےہمرگماسمےسم مایبنمیہماسماتکبماک ماک مرشیعمذغایئمااکحم مالزممےہ۔ زب ادہ

مںیمموموجدذغاتیئم مب اذغااورتحصمب افلتخمماایشء ماوصل رماداظفحنمتحصمےكرشیع

مےكمالحلمب ارحامموہےنےكااکحممںیہ۔ااکحممےكم ب اذغایئمرضورب اتمںیہنمےہہکلبمذغا

احلصممےكماینبدیمذغایئمااکحمماکاعترفممہکمرشتعیایبنمںیممیھبمالصمدہفمہیمےہ

زنیمذغا،ہقفمےكمماسھتمہیم دصقمیھبم شیم رظمےہمہکوہاجےئ،اسمےك
 
ذرٹسی،مامہ

  

وفڈای

ےكماسےنمموہمااکحممواحضموہاجںیئممنجموکممہقفماالسیممےسمدیپسچلمرےنھکمواولںمہبلطماورماعم

امےہ۔آجملکموچہکنمالحلمزیچرھکمرکیسکم اسےنم

 

مرحامموہےنماکمہلصیفمایکماجب ےكمالحلمب ا

ورحاممےكمقلعتممرب ایتسمحطسمرپماقوننماسزیمیھبموہریہمےہماسمےیلمادتبایئمولصفںمںیمم

میکمےہم ماقوننماسزیمےكیگشیپماوصولں مںیہمنجمیکمتیثیحم ماےئٓگ

 

ھچکماےسیمابمح

ماںیہنمدم رظمرانھکرضوریم

 
 

ماورماسمےسمہقلعتم۔وےہاوراقوننماسزیمےكموق

 
 

تس

موہجمےسماںیہنم اسملئمےسمزب ادہمرعتضمںیہنمایکمایگمےہمویکہکنموطلیماورریثکموہےنمیکم

مےہ۔ مزب ادہمانمتس  ا

 

افیلمںیممایبنمرکب

 

ملقتسممب اسمےسمےلہپماسماتکبمےكمھچکمای 

اعئموہاکچمےہم،مابماسماتکبمںیمم

 

زہمجمیھبمش

 

زیمت

 

حاامیکمرطفمےسمارگنت 

 

سن
ماکمادارہم

 

ابمح

ماےئٓگمںیہم۔ماتکبمیکمرایریمںیممزب ادہماج

 

،تیعم، لیصفماورم قیقحمےكماسھتموہمابمح

مےنماںیہنممومیلی وحاہلماجتمےكموحاےلمےسمیتفمملضفم م۔ماہللماعتیلی اکماعتونماحلصمراہ
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مؤ لف (12) شر

 رعض 

 

زامب امےہمدنبہمانماکمونممنمووکشمرمےہ۔م  قیقحمورختجی

 

مف

 

 
اہللماعتیلیمےسمداعماکمااھچمہکلممانعي

زامےئم۔و یلماہللےہمہکماسممریقحاکوشموک

 

 یلعمایبنلمارکلمی۔مما ےنمدرب ارمںیمملوبلمف

 

 

   بیعشماعمل  

نمرکایچ
ٔ
او

 

و مماالسہیممونبریمب
عل
 ااتسذمویتفمماجہعمم

  ھ1440امجدیماالویلی7
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (13) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

ضل او  
 عمؤمی احکام ……ل:ف 

ورت  (1)  ض 
ی
ی عت  اورغ ذ ائ  شر

،اجترت،تعنصم

 

ممورحتفزراع مامتم موریغہ

 

مذغویمںاعمیشمرساورالمزم

ا وصقمدوصحلماکلمامےسم

 

ذات املمیھبےہ،وہب

 

مہکلبماسمےس وخد ی  ا

 

 وصقمدںیہنموہب

مےسوصقمدزہ توموہیتمےہمیکملیمکتمرضورب ات،رضورب اتمیکملیمکتموہیتمےہوصقمد

 دصقمدنبتومےہ۔اسماوصلم رظںیممزہ توماکرگمزہ تومےسوصقمدایکےہ؟مرشتعیمیکم

مرضورت مہکلب م دصقمںیہن مےسذغا مرو مزہ توممیک ماک دصق مرضورت ماوراس ےہ

ماکےہ مہکمدنبتوم دصقاورزہ تو  
 

میکملیمعتمںیممےہدنبےہمح مااکحم اسم،تومرشیع

 ےہ۔مےیلرشیعمااکحممیکملیمعتمیسکمذغمایئمرضورتمیکملیمکتمرپممرام
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (14) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

ادمب اریماعتیلمےہ:

 

 ارش

نَّ وَما َخ ’’  (1)‘‘.إاِلَّ ِِلَْعبُُدون َواإِلنَس لَْقُت اْْلِ
زہمجم:

 

اونںموکاسمےیلمہادامایکےہمہکمریمیمابعدت…ت

 

ماورمںیممےنمونجںماورمان

رکںی۔

 (2)
 

                                            
 (. :56اذلاریات( (1
، حمرم 2011، ط: فاران فاؤنڈیشن، اشاعت: جنوری: 717، ص:فتح حممدجانلدھری (2

 .ور، پاکستانالھ، 1432احلرام: 
يكون ببقاء اْلنس  تعاىل حكم ببقاء العالم إىل قيام الساعة،وهذا ابلقاء إنمااهلل  أن ــــ

به م وبقاء انلفس إىل أجله إنما يقوم بما تقو -فبقاء اْلنس باتلناسل وبقاء انلفس،
وما حيتاج إِله لك واحد لكفايته ال يكون حاصال يف يده  املصالح للمعيشة وذلك باملال،
والن اهلل تعاىل جعل …ملال، فرشع سبب اکتساب املالوإنما يتمكن من حتصيله با

 ا االنسان من نطفة أمشاج نبتليه()إنا خلقن ر حمنة وابتالء، کما قال تعاىل:ادلنيا دا
واالنسان اذلي هو مقصود غري خملوق يف ادلنيا نليل الذلات وقضاء الشهوات بل للعبادة 

خلقت اْلن واالنس إال  ما)و هوى انلفس، قال اهلل تعاىل:اليت يه عمل خبالف 
بااللك وغري ذلك ليس لعني فعرفنا أن ما جعل نلا يف ادلنيا من اقتضاء الشهوات ِلعبدون( 

شمس )اصول الرسخیس …بتعاطيهااقتضاء الشهوة بل حلكم آخر وهو تعلق ابلقاء املقدور 
، 110/1: فصل: يف بيان أسباب الرشائع ،ادلين أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس

 .(م 1993 -ه 1414الطبعة االوىل  ،دار الكتاب العلمية بريوت بلنانط/
ألنه املقصود األعظم قال  ویقدم حفظ ادلين من الرضوریات ىلع ما عداه عند املعارضة ــــ

اتلقریر ). وغريه مقصود من أجله (ما خلقت اْلن واإلنس إال ِلعبدونو) :تعاىل
فصل قسم الشافعية  ،فصل يف العلة ،اخلامس يف القياسابلاب  واتلحریر البن امري احلاج

 .(م1996 - ـه1417  بريوت، ،دار الفكرط/ -308/3:القياس باعتبار القوة 
وإذا تعارضت بعض اخلمس الرضوریة قدمت ادلينية ىلع األربع األخر،ألنها املقصود  ــــ

سليمان املرداوي عالء ادلين أيب احلسن يلع بن رشح اتلحریر:اتلحبري ). األعظم
 -8/4249: الرتجيحواألدلة واتلعادل واتلعارض   ـهباب ترتيب 885: املتویف احلنبيل

 .(م2000 - ـه1421 ،الریاض،مكتبة الرشدط/
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (15) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

مرشتعیمرضورت  
 

مےہ ح مےہرپمرام موخاشہمرپیھبممرام ویکہکنموخاشہمموت

زمےہ۔اکدرہج

 

زاجمرضورب اتماوررضورتمےسممکمت

 

ہیموخااشہتمےكمقلعتممرشتعیماکم

اعبمانبانیلماچیتہمےہ:ےہ

 

 ہکموہمرضورب اتموکمدحمودماوروخااشہتموکما ےنمب

 (1)‘‘.فيھا ملقصود الشارع ةىلع ان تكون اھواء انلفوس تابع ةوضع الرشیع’’
ا ینعیمرشتعیماسمےیلمدیمیئگمےہم

 

رشتعیمماسفنینموخااشہتماقمدصہکمولوںمیکمب

اعبموہاجںیئ۔مم

 

 ےكمب

مدورسے  ےتھکلںیہ: اطب ی  شر اامممرپاقممممای 

 (2) ‘‘فإن اتللكيف إخراج للملكف عن هوى نفسه’’
زہمجم:

 

انموکمفلکممانبےنماکم دصقاےسموخااشہتماسفنینمےسماکنانلمےہ۔…ت

 

 ان

انموکمآزادمرکیتمانمابعراتمےسمواحضمےہمہکم

 

رشتعیموتموخااشہتمیکمالغیممےسمان

اینےہم

 

زاھیتوخااشہتموکااھبرمرگممآجمیکمداینمان

 

زاکھمیت،ت 

 

ہکلبمیئنمیئنموخااشہتممےہیتماورت 

زایتشمےہ،

 

انمےنموخااشہتمیکمدنبتوماایتخررکیلمےہماوروخااشہتمت

 

اسماکہجیتنمےہمہکمان

 ےنموبعمدماکمدنسماھبنسلمایلمےہ:

ََذ إِلََهُه َهَواهُ  يَْت َمِن اَّتَّ
َ
َرأ

َ
 أ

(3) 
                                            

 (ه790 بن موىس بن حممد اللخيم الغرنايط الشهري بالشاطيب )املتویف: إبراهيم: املوافقات (1
دار ابن  ط/ -1/516 يف العزائم والرخص: انلوع اخلامس،خطاب الوضع القسم اثلاين:

 .(م1997ه/ 1417 :الطبعة األوىل ،عفان
دار  . ط/2/290: الشارعنلوع اثلالث:يف بيان قصد،امقاصد الشارع القسم األول: (2

 .م(1997/ ه1417 :الطبعة األوىل ، ابن عفان
 .(43 )الفرقان:  (3
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (16) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

زہمج:م

 

ذاماےم…ت

 

میھبمدیھکیمسجمےنماانپمج

 

ربمغیپ!آپمےنماسمصخشمیکماحل

راھکمےہ۔اسفنینموکمانب اینپموخاشہ

(1)
 

اذغموکیئمزیچمماسمےیلمرضوریمےہمہکمحیحصم ینعمںیممماسفنینموخااشہتمےسماکنانل

زآنمرکمیم

 

ماوررحفیمےہموتموہمیہیموخاشہمسفنمےہ،یہیموہجمےہمہکمف
 
رشتعیمےكماقمت

زاردب امےہ:مرپیتسموکمویح ےنموخاشہ

 

یمیکمدضمف

لہ

 ا

 (2).لَْهوَى  ا َعِن  يَنِطُق  َوَما
زہمج:

 

۔اورمہنموخاشہمسفنمےسمہنممےسمب اتماکنےتلمںیہ…ت

(3)
 

امم

 

مویحموجمرشتعیماکب مںیممدومزیچوںموکمب امہماضتمدمایبنمایکمایگمےہ۔ای 

 

 
اسمآي

ےہماوردورسیموخاشہمسفنموجہکمرشتعیمیکمدضمےہ۔اسمےكمالعوہموکیئمرسیتیمزیچم

 ںیہنمےہ۔

                                            
 .مريحممدکتب خانہ ،کرایچ( ،تھانویؒموالنا ارشف ىلع حكيم االمت بيان القرآن،) (1

ََذ إِلَهُه َهواُه قال ابن عباس: اَّتذ دينه ما يهواه فال يهوى شيئا   ــــ يَْت َمِن اَّتَّ
َ
فََرأ

َ
قوهل عز وجل: أ

عالء ادلين يلع ،اخلازن تفسري).وال خيافه وال حيرم ما حرم اهلل باهللإال ركبه ألنه ال يؤمن 
 دار/ ط -23:اْلاثية سورة -124/4ابلغدادي الشهري باخلازن:بن حممد بن إبراهيم 

 .( ه 1415 - األوىل: الطبعة بريوت، - ةالعلمي الكتب
عن راشد بن سعد عن أيب أمامة قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم : ما حتت ظل  ــــ

 الكبري للطرباين:.)املعجم اهلل أعظم عند اهلل من هوى متبع السماء من هلإ يعبد من دون
، الطبعة اثلانية املوصل –ط/ مكتبة العلوم واحلكم -7502 رقم احلديث:8/103

1404 – 1983 ). 
 (.۳)انلجم:  (2
، 2011، ط: فاران فاؤنڈیشن، اشاعت: جنوری: 722، ص: فتح حممدجانلدھری  (3

 .ور، پاکستان، الھ1432حمرم احلرام: 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (17) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

ورت  اورعب ادت  (2)  ض 
مہکلبم ماوررشتعیماک دصقاسمرضورتمےسروانکمںیہنمےہم مرضورتمےہم ذغا

امےہمم

 

اممےہم۔اسمےیلموجصخشمرشیعمذغایئماوصولںمیکمب ادنبیمرکب

 

وہمرضورتموکمابعدتمانبب

زووثابمیھبمٹیمسماتیلمےہممیہیموہجمےہم
 
اےہماورابعدتماکاج

 

اینپمرضورتمیھبموپریمرکب

زاردب اایگمےہ۔رضحتمرمعم

 

موکابعدتماوراسمےكاامعتسلموکمرضوریمف مذغاےكموصحلم ہکم

مرکےتمںیہم:

 

 
 نبمدعسریضماہللمہنعمما ےنموادلمےسمرواي

 (1)‘‘.حال حىت اللقمة يرفعها إىل فيه فاملؤمن يؤجرىلع لك.…’’
زہمج:

 

مم…ت

 

مہکموجمہمقلما ےنمہنممی

 

زاتلممےہماہیںمی
 
مںیمماج

 

زماحل
 
ومنمموکہ

اےہاسمرپمیھبماےسموثابماتلممےہ۔

 

 ےلاجب

مےہ:

 

 
ذریمریضماہللمہنعمےسمرواي

 

 رضحتماوبدیعسمج

دونه من  من حالل فأطعم نفسه أو کساها فمن أيمارجل کسب ماال’’
 (2)‘‘.خلق اهلل فإن هل بها زاكة

                                            
و هو باب يف تعديد نعم اهلل شعب االيمان للبيہیق: اثلالث و اثلالثون من شعب اإليمان  (1

الطبعة بريوت،  – العلمية الكتب دار/ ط -4485:احلديث رقم-4/116:عز وجل
 ھ( 1410األوىل ، 

فق الرضاع،باب انلفقة، ذکر کتبة اهلل جل وعال الصدقة للمن صحيح ابن حبان:کتاب (2
 بريوت،-. ط/ مؤسسة الرسالة 4236رقم احلديث:  10/48وغريهم: ىلع نفسه وأهله
 . (م1993 - 1414الطبعة اثلانية، 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (18) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

زہمج:

 

ماوررھپماینپمذاتموکمالھکب اب اما ےنموساممسجمصخش…ت ےنمیھبمالحلمماملمامکب ا

ذامیکمولخمقمںیممےسمیسکموکمانہپب اموتماسمےكمےیلمدصہقمےہ۔

 

 ج

مصخشمےنموسالمایکمہکماامینمےكمدعبم مای   
 

رضحتماوبذرریضماہللمہنعمےسمح

مریحتمےسمم ا،اسمصخشمےنم

 

ماوررویٹماھکب مہکمامنز موجابمدب ا الضفملمعموکنماسمےہموت

وجابمدب امہکمرویٹمہنممےنمتماوبذرریضماہللمہنعموکمدت اھموترضحتماوبذرریضماہللمہنعرضح

وہیتموتماہللماعتیلمیکمابعدتمہنموہیت۔بلطممہیممےہممہکماھکےنمےسمرمکدیسیھموہیتمےہموتم

میھبملمماجیتمےہ۔

 
 

ممیکماطق

 

اطع

(1)
 

 اہقفءمرکاممےتھکلمںیہ:

 (2)‘‘.يموت حىت عليہ ةکل مع القدراال   كثم برتا  ي’’
زہمج:

 

ماگرم…ت اہ

 

مگ مرماجےئموت ماذغمہنماھکےئماور اھکےنمرپمدقرتمےكمب اووجد

 وہاگ۔

الفرض بقدر ما …(اهلالك عن نفسه مقدار ما يدفع فرض ) األکل
.يندفع به اهلالك ویمكن معه الصالة قائما اه فتنبه

(3) 

                                            
 ،الصالة  :فقال ،وقال أبو ذر ريض اهلل عنه حني سأهل رجل عن أفضل األعمال بعد اإليمان  (1

عبد اهلل تعاىل يعين بأکل   لوال اخلزب ما :فقال ،فنظر إِله الرجل اكملتعجب ،وأکل اخلزب 
 -62ص: فيمكن من إقامة الطاعة )الكسب لالمام حممد الشيباین،اخلزب يقيم صلبه 

 .ھ( 1400سنة النرش -حرصوين  اهلادي عبد انلارش
ابن اعبدين ،  رشح تنویر االبصارحممد أمني بن عمر رد املحتار ىلع ادلر املختار: (2

 (.ط/سعيد ،6/389: ابليع یف فصل ،ةواالباحه( کتاب احلظر 1252 )املتویف :
 (،ه1088ادلين بن يلع احلصكيف )املتویف: ادلر املختار رشح تنویر األبصار، حممد عالء (3

 .6/338.ھ1386،  ط/سعيد
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (19) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

زہمجم

 

زضمےہمسجمےسما ےنمآپموکمالہتکمےسماچبےکسم:…ت

 

مف ا

 

اینتممراارماھکب

مےہمسجمےسمالہتکمےسمچبماجےئماورڑھکےم ا

 

زضمدرہجماینتممرااراھکب

 

ف

 وہرکمامنزڑپانھمنکممموہےکس۔

فإن ترك األکل والرشب حىت هلك فقد عىص ألن فيه إلقاء انلفس إىل ’’
ن امتنع عن اتلهلكة وإنه منيه عنه يف حمكم اتلزنیل اه  خبالف م

 (1)‘‘اتلداوي حىت مات إذ ال يتيقن بأنه یشفيه کما يف امللتیق ورشحه
ز 

 

ااگہرموہام:…ہمجمت

 

مہکمرمایگموتمگ

 

امانیپموھچڑےمراھکماہیںمی

 

ویکہکنمہنماذغماھکب

زآنمممرکمیمںیمماممتعنمےہم،اسم

 

اما ےنمآپموکمالہتکمںیممڈاانلمےہمسجمیکمف

 

اھکب

زسکعماذغمالعجمےسماانتجبم اہماگرمہنموہامویکہکنمالعجمےكمےكمت 

 

ایکماوررمایگمموتگ

 ذرےعیمافشب ایبمینیقیمںیہنمےہ۔

ت  (3)
ق 
رطت  یک مؤاف 

ی عت  اورف   شر
انمےكمےیلملکشممیھبمںیہنمےہمویکہکنمہیمااکحمممیئمرشیعمذغا

 

ااکحممیکملیمعتمان

مہکمممےہوماتقفمرطفتمرپمینبممںیہماورمرشتعیماوررطفتمںیمم  
 

االسیمموقانینمریغمح

مماورںیہےتینبمموہرپتعیبطم ماور

 

 عت
ب ی
ط

اوموننماق

 

ب ادنبیماقوننماتقفموہیتمےہ۔ںیممب

مہکمتعیبطمماچاتہ  
 

مدنسپ،رسشکماورآزادیمیکمدلمدادہموہیتمےہےہمح

 

ماس،وہسل وہجمم

                                            
کتاب ( ه1252حممد أمني بن عمر ابن اعبدين ، )املتویف :  ،ىلع ادلر املختاررد املحتار (1

 (.ط/سعيد -338/6: ابليع یف فصل ، ةاحلظر واالباح
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض (20) شر

ل اول:عمؤمی احکامف 

مجماوردایمئمشکمشکمماجریمریتہمےہ۔م م اسممرشتعیےسماقوننماورمتعیبطمںیممای 

مےہماوررطفتمبیعمےسمب اکمےہمویکہکن رشتعیمےكممرشتعیمرطفتمےكموماقفم

مدایلخمرحمکمیکمجذممااجنمم الخفماغبوتمںیہنمرکیتمہکلبماسمرپملمعمےكمےیلمای 

دیتیمےہ۔

(1)

أتيت بالرباق وهو دابة أبيض  :عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال  (1
طویل فوق احلمار ودون ابلغل يضع حافره عند منتىه طرفه قال فركبته حىت أتيت بيت 
املقدس قال فربطته باحللقة اليت يربط به األنبياء قال ثم دخلت املسجد فصليت فيه 

لنب ركعتني ثم خرجت فجاءين جربیل عليه السالم بإناء من مخر وإناء من لنب فاخرتت ال
أبو احلسني مسلم  )صحيح مسلم: فقال جربیل صىل اهلل عليه وسلم اخرتت الفطرة ...

کتاب االيمان، باب  ه(:261بن احلجاج بن مسلم القشريي انليسابوري )املتویف: 
 ..ط/قدييم(1/91اإلرساء برسول اهلل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم إىل السماوات:

ملا  -أيضا   -اإلسالم أو االستقامة أو احلنيفية. أو يكون-هذه املعاین  بعض ‘‘اخرتت الفطرة’’ ــــ
ا ُحّرم فيها إىل ما أِحلَّ  اكن اللنب لكه حالال  یف هذه الرشیعة واخلمر لكه حراما  فعَدل عمَّ

عياض بن موىس بن عياض بن عمرون اِلحصيب  )اکمال املعلم بفوائد مسلم: فيها.
باب اإلرساء برسول اهلل َصىلَّ اهلُل ( کتاب االيمان، ه 544: السبيت، أبو الفضل )املتویف

دار الوفاء للطباعةوالنرش .ط/1/501،حديث ذکر االرساء:لََّم إىل السماواتَعلَيِْه وََس 
 .(م 1998 - ـه 1419الطبعة: األوىل، ،واتلوزیع، مرص

وقوهل ) اخرتت الفطرة ( فرسوا الفطرة ( .....  ) فجاءین جربیل باناء من مخر واناء من لنب  ــــ
هنا باالسالم واالستقامة ومعناه واهلل أعلم اخرتت عالمة االسالم واالستقامة وجعل 
اللنب عالمة لكونه سهال طيبا طاهرا سائغا للشاربني سليم العاقبة وأما اخلمر فانها أم 

 )رشح انلووي ىلع مسلم: . واهلل أعلم. اخلبائث وجابلة ألنواع من الرش یف احلال واملآل 
انلارش: دار إحياء الرتاث (ه676أبو زكریا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي )املتویف: 

باب اإلرساء برسول اهلل َصىلَّ اهلُل   ،کتاب االيمان 1392الطبعة: اثلانية،  بريوت-العريب
..ط/قدييم1/91 َعلَيِْه وََسلََّم إىل السماوات:
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (21) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

ت  رح صت  (4)
ورت  ےك وف   ض 

مرضو مذغایئ میک ان

 

مےہمہکان ماسمدقراحلظ موک

 

 عت
ن
مرش مرشتعیمرتماک  

 
 اورمح

م
 

مي مدنبےمیکمرضورتموکدنبےمیکمرضورتم

 

 عت
ن
میتنبمےہموتمرش میکموصرتم  اصتدمم

مدقبر موخفموہوت رزہنموہاوروھبکمےساجنماجےنماک
 س
مب

 وفتیقمدیتیمےہمانچہچنماذغمھچکم

مالزممےہمااجزتمےہمہکلبمہنمرصفمرتمرمداراھکےنمیکمااجزتمےہ،رضو ا

 

ویکہکنماھکب

ماسمیکمیعبطمرضورتمںیہنمہکلبمرشیعمرضورتمیھبمےہماوراھک ارصفم

 

ےنمےسماھکب

مےہمواہںمرشتعیمےكمالخفمیھبممیعبطمرضورتمرپزیہمیکموہجمےسماہجںموہم ا

 
  

اکہلگموھگن

امےہ

 

۔اغبوتمرکب

(1) 

                                            
 اإلباحة وجود ذلك فاقتىض …َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ باٍغ َوال اعٍد فَال إِثَْم َعلَيْهِ ) :قال اّلّل تعاىل (1

باب ذکر  للجصاص: القرآن أحاكم) فيها الرضورة وجدت حال لك يف الرضورة بوجود
ط: دار  1/156 :حتت اآلية : فمن اضطر غري باغ و ال اعد، الرضورة املبيحة ألکل امليتة

 .ىب(احياء الرتاث العر
عن سمرة، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، أنه أتاه رجل من األعراب یستفتيه يف اذلي  ــــ

حيل لك الطيبات، ’’فقال هل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:… واذلي حيل هل،، حيرم عليه 
 .‘‘فتأکل منه حىت تستغين عنه إال أن تفتقر إىل طعام ال حيل لك وحيرم عليك اخلبائث، 

- 7046 ، رقم احلديث:سمرة بن جندب الفزاري -257/7)املعجم الكبري للطرباین:
 .م(1983-1404 الطبعة اثلانية ،املوصل، -مكتبة العلوم واحلكم  ط/

( الفعل بل فرض ) فإن صرب فقتل أثم ( و يف الرد: قوهل ) أثم ( ألن إهالك انلفس أو )حل ــــ
حممد أمني بن عمر  مع رد املحتار:زیليع) ادلر املختارالعضو باالمتناع عن املباح حرام  

مطلب بيع املكره فاسد وزوائده مضمونة ، کتاب اإلکراه (ه1252ابن اعبدين،)املتویف:
 .ط: سعيد(-6/134 : باتلعدي
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض (22) شر

ل اول:عمؤمی احکامف 

ورت  ےك شات ھ لطی ف ج ذ ب ات  یک رغاي ت     ض 
ذارموہ، ذغااچیتہمےہمہکممتعیبطمانانمیکمرضورتمےہرگماناین ذغا ذماورمزی   ذلی 

نمرطفیمدوایعممب اینماھٹیمماوروخشموارموہویکہکنموهمرضورتمےكماسھتما ےنم

سكب
ن

یکمیھبم

 عتمےنمانانمےكماچاتہ
ن
المراھکمےہماورمرطفیمدوایعماورمےہ۔رش ذب اتماکوپراخ  مج  مطل 

امےہ،اموکالتمورشموب اتمںیممےسم ذ،سیفنماوررموغبماایشءموکمالحلمك  انچہچنممرصفمذلی 

وہمالحلمےہماوروجمثیبخمےہموہمرحاممےہ۔ارشادمب اریماعتیلمںیمموجمبیطمےہمذغایئمومادم

 ےہ:

ُم َعلَيِْهُم اخْلَبَآئَِث  يِّبَاِت َوحُيَرِّ لُّ لَُهُم الطَّ (1)َوحُيِ

م بیطمماکموفصمہزمزیچمںیمماسمیکمونتیعمےكماطمقبمموہبامےہ،ماسمےیلمبیطماکم ینعم

مےسمدباتلمراتہمےہ مےكماسا ےنوموصفمیکمانمس  مزنیمم ھتموطبرمتفصمےكمالثممح 

ماجےئ زاھدب ا  زرزیخ اکاہکاجےئموتم ینعماقتماکتسماور ‘‘ةرض طيبا  ’’اوربیطماکمظفلمت 

مہیموعرتمیکمتفصمےكموطرمرپماامعتس مےہ،مح  لموہوتمبلطممب اابکزماورمب اکمزنیمموہبا

مماریبکلمںیممرضحتمرمسہمنبمدنجبمیکم [197]األعراف : (1

ج
مع
ل

یہیمومضمنماامممربطاینمےنما

مےسمیبنمرکمیم

 

عن سمرة، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه ےسملقنمایکمےہ:مملسو هيلع هللا ىلصرواي
فقال هل …وسلم، أنه أتاه رجل من األعراب یستفتيه يف اذلي حيرم عليه , واذلي حيل هل،

)املعجم …‘‘حيل لك الطيبات، وحيرم عليك اخلبائث’’ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
 ط/ -7046 م احلديث:، رقسمرة بن جندب الفزاري -7/257 للطرباین: الكبري

 .م(1983 – 1404الطبعة اثلانية ،  املوصل، –مكتبة العلوم واحلكم 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض (23) شر

ل اول:عمؤمی احکامف 

مےہ۔ دانم اکمبلطمم‘‘طيبطعام ’’الممئموہاموکمےتہکمںیہماور‘‘ریِح طيب’’وعرتموہبا

م ماور مزیچمےہمسجمےسم‘‘بیط’’۔درتقیقحرموغبمذغاےہمدمعہ انمےكموحاسموہ

 

ان

مےہ،مویکہکنمم‘‘ااطتسہب’’اورسفنمذلتموسحمسمرکےمایسموہجمےسمب اکمرکےنموک اہکماجبا

منبماجبا ب اکمرکبامیسک ےہ۔مزیچمےسمدیپسچلماکمس  

(1) 

الصمںیممبیطماےسماہکاجبامم’’رفمداتمارقلآنمںیمماامممرابغمااہفصینمےتھکلمںیہمہک

 :‘‘ےہمسجمےسمانانمےكموحاسمیھبمذلتمب ابموہںماورسفنمیھب

(2)‘  ‘وأصل الطيب ما تستذله احلواس وما تستذله انلفس’’

مورموغبموہماور ذ سہمیھبمذلی 
ف

 

ن
 ریسفتمانبمریثکمںیممےہمہکمبیطموہمےہمہکموجمیفم

 دبنماورلقعمےكمےیلمرضرراسںمیھبمہنموہ:

(3)‘‘والللعقول اب ا يف نفسه غري ضارلألبدانأي:مستططيب ا،’’

م ذوہبااورای  موقلمںیممرموغبماورذلی  ریسفتموغبیمںیممبیطمیکمریسفتمںیممای 

) طيب ( الطيب ىلع بناء فعل والطيب نعت ويف الصحاح الطيب خالف اخلبيث قال   (1
ابن بري األمر کما ذکر إال أنه قد تتسع معانيه فيقال أرض طيبة لليت تصلح للنبات وریح 
طيبة إذا اكنت ِلنة ليست بشديدة وطعمة طيبة إذا اكنت حالال وامرأة طيبة إذا اكنت 

یستذل اآللك طعمه...) لسان العرب، حممد بن مكرم لذلي  وطعام طيبحصانا عفيفة... 
( ه711 بن ىلع، أبو الفضل، مجال ادلين ابن منظور األنصاري الرویفىع اإلفرییق )املتویف:

 .صادر ( دارط:  -1/563  : طيب ابلاء ،  حرف
أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاین  )مفردات القرآن لالصفہاین: (2

 .(308،ص: کتاب الطاء (ه502)املتویف: 
 ، 478/1ھ(:774ا بوالفداء اسماعيل بن عمر  بن کثري )املتویف : :)تفسري ابن کثري (3

.(م 1999 - ه1420 اثلانية:  ،الطبعة طيبة دار/ط-479
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض (24) شر

ل اول:عمؤمی احکامف 

 وقلمےكماطمقبمب اکموہباماھکلمےہ:

طيبا، قيل: ما یستطاب ویستذل، واملسلم یستطيب احلالل ویعاف ’’
(1) ‘‘احلرام، وقيل الطيب الطاهر

مرہمحماہللمےتھکلمںیہمہکم  :یتفممعیفشمحلح 

میھبمدالخمےہماورمیعبطم’’ بیطمےكم ینعمںیہمب ازیکہمسجمںیممرشیعمالحلموہبا

۔‘‘رموغبموہبایھب

(2)

مدورسےماقمممرپےتھکلمںیہمہکم:  ای 

اورموچہکنمرشتعیماالسممںیممم،یم ینعمںیہمب ازیکہمسیفنمزیچںیمابیطتمےكموغل’’

مںیہ مب ازیکہ موہ مرکمدیمیئگمںیہمہن ہنمالہملقعمےكمےئلمسیفنمومموجمزیچںیمرحام

اسمےئلمابیطتمےسمرمادمرصفمالحلمزیچںیمںیہموجماظہزیماورمم،رموغب

‘‘ب اینطمہزماابتعرمےسمب ازیکہمومسیفنمںیہم۔

(3)

مےكماسھتمےتھکل مواضحم م موپری موت مبایسلبممؒ مدبعاینغل مالعہم مابیطتمخیش مںیہمہک

 (،:ه510حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود ابلغوي )املتویف: : )تفسري ابلغوی (1
.(م 1997 - ه 1417 ، الرابعة:  واتلوزیع،الطبعة للنرش طيبة دار: ط-1/18

 کرایچ، املعارف ةمطبوعہ:ادار-411/1:،مفىت حممد شفيع ديوبندی:)معارف القرآن ــــ
 .( م8200ھ = 1429:جديد طبع

 کرایچ، املعارف ةادار مطبوعہ: - 411/1:مفىت حممد شفيع ديوبندی ،: معارف القرآن (2
 .( م8200ھ = 1429:جديد طبع

 ادارة/ط -املؤمنون سورة-. 6/315 مفىت حممد شفيع ديوبندی،:القرآن:  معارف (3
.(املعارف
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (25) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

موہاور

 

 
ذزیچوںموکمےتہکمںیہمم،وتعیبطںموکمنجمیکماچہ

 

الیمنمموکمسجمیکمرطفممولقبمذلی 

 :وہم

 (1)‘‘ِلها القلوب.إشتيها انلفوس وتميل الذليذات الىت ت :یا   :الطيبات’’
زنبمدبعامالسممایملساامممزعادل

 

مدبعايزعت 

 

 ےتھکلمںیہ:مي 

 (2)‘‘.کذلك الطيب الذليذ واخلبيث املستكره  ’’
زااج عمظفلمےہماورماسبیط

 

ممیکمریسفتمےسممولعمموہاہکمہیمت  مںیہمم ےكماعمینمفلتخمم

م مورھتسا، محلف مذاہقئ،سیفن،رتہبنیالثم ،ایحتمب ازیکہ،ااھچاوردمعہ،وخوگشار،وخش

میکمدوینیازف انم

 

م۔دنیماالسمموچہکنمان زویمالفحمما،تحصمشخبم،افدئہمدنمموریغہ

 

اوراج

اینممسجماورروحمدوونںماجنحمدوونںمیہمےك

 

ےیلمآب امےہاسمےیلابیطتمےكذرےعیموہمان

میہمیک ماچاتہمےہم زیقم

 

ماوردیفمذغایہمتحصمشخبموہیتمےہماورب ازیکہمویکہکنمدیفمومنوت دمعہ

زےتھمںیہ۔میہممذغاےس

 
 
 ب ازیکہماالخقمرپوانمج

زآنمرکمیمںیمماجاجبم

 

اکظفلمآب امےہ۔ثیبخمرضممم‘‘ثیبخ’’بیطمےكماقمےلبمںیممف

مرفنتموکےتہکمںیہ۔دنمرہجمب االآب ا 
 
 ںیہ:ےتھکلممتمےكمتحتمیتفممعیفشمہیلعمارلہمحاوراقت

اےہم’’

 

ممتغلمںیممابیطتمحلفمرھتسیماورمرموغبمزیچوںموکاہکماجب

 
 

اورمابخي

                                            
مكتبه نوریه  ،2/191 :للعالمة انلابليس احلديقة انلدية رشح الطریقة املحمدية (1

 .آباد( رضویه فيصل
أبو حممد عز ادلين عبد العزیز بن عبد السالم بن أيب القاسم  :اإلمام يف بيان أدلة األحاكم (2

الفصل اتلاسع ، ( ه660بن احلسن السليم ادلمشيق، امللقب بسلطان العلماء )املتویف: 
 .( م1987 - ـه1407، دار البشائر اإلسالمية ط/-258،ص:يف رضوب من املجاز
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (26) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

امےہ۔م

 

مرفنتمزیچوںمےكمےئلموبالماجب
ِ  
مدنگیماورماقت

 
 اسمےكمب ااقملت

مےكماسمہلمجم

 

 
مہکمینتجمزیچںیاسمےئلمآي دیفممم،محلفمرھتسیےنمہیمالتبمدب ا

مرفنتماورماورمب ازیکہمںیہم
 
اونںمےكمےیلمالحلمیکمںیئگماورموجمدنگیماقت

 

وہمان

‘‘۔رضممںیہموہمرحاممیکمیئگمںیہ

(1)
 

مرفنتماسیجمہکمذرکموہامہکم
 
اب اکم،رضمماوراقت

 

بیطمیکمدضمثیبخمےہماورثیبخمب

ا

 

اینزیچوںموکمےتہکںیہ۔ماسمےسمیھبممولعمموہب

 

رضورتمممےہمہکمبیطمےكمظفلمںیممان

اب اکمزیچوںموکمںیہنممرطفتمےكماسھتماسمیک

 

مےہمویکہکنمثیبخمرصفمب

 

 
یکمیھبمراعي

زیممولعمموہ وکمیھبمثیبخماہکممںممانےتہکمںیہمہکلبموجمردیماورسیسخموہےنمیکموہجمےسمت 

امےہ

 

۔اجب

(2) 

                                            
 .ط/ادارة املعارف(5.سورة املائدة:3/43:،مفىت حممدشفيع ديوبندی:)معارف القرآن (1
سماها خبيثة لقبح راحئتها  (اهلل عليه و سلم من أکل من هذه الشجرة اخلبيثة صىلقوهل  (2

قال أهل اللغة اخلبيث يف الكم العرب املكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو رشاب أو 
باب نيه من أکل  ، کتاب املساجد ومواضع الصالة )رشح انلووي ىلع مسلم :شخص 

 .( 1392 الطبعة اثلانية ،بريوت،  –دار إحياء الرتاث العريب . ط/1/209... :ثوما أو بصال
واحلديد : ما نفاه الكري عنه ، ثم ، اخلبيث يف األصل : الرديء من لك يشء . وخبث الفضة ــــ

نزهة األعني انلواظر يف  )ذلك . وضد اخلبيث : الطيب . استعري يف احلرام ويف الرشیر ، وحنو
 ط/ - 270،ص:باب اخلبيث والطيب ،کتاب اخلاء البن اْلوزی:  علم الوجوه وانلظائر

 .( الطبعة : األوىل،م 1984 - ـه1404 -بلنان / بريوت  -مؤسسة الرسالة 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (27) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

ی عت  (5)  مق اصذشر
ی
 ےس رہ  مائ

امےہرشیعم

 

زاموہب

 

 :ااکحممےكمسپمتشپمتحلصمماکمہفسلفماکرف

 (1)‘‘الرشائع من ورشیعة امللل من ملة عليه تشتمل ال أن یستحيل’’
زہمجم:

 

انکمممےہمہکموکیئمتلممب امرشتعیمانمےسماخیلموہ۔…ت

 

 ہیمب

 (2)‘‘.ملة لك وقدقالوا: إنهامرااعةيف’’
زہمجم:

 

م…ت

 

 
زمتلممںیممانمیکمراعي

 
زامےتمںیہممہکمہ

 

 ریھکماجیتمےہ۔املعءمف

موخدممکحموکمتحلصم متحلصمموکممکحمیکمااسسماہکاجےئماسیجہکماوصنییلمےتہکںیہمب ا

زاردےتی

 

زاورےجیتنوکںیہماہکاجےئاسیجہکماہقفءف

 

 اسیجہکتحلصمماھجمساجےئمب امکحمےكات

مدقرم ماک متس  مرکےنمواےلمدنلبب اہیماملسمنمرکفمنیمےتھکلمںیہ، مایبن مرشتعیموک ارسر

اممےہ۔رتشمکمہیمےہمہکمتحلصمماقم

 

ب اچنممرشتعیاقمدصدصرشتعیمیکمتظاک ماکمب

انموکماقمدصمہسمخمےسماورظفحتمامل۔ظفحتمدنی،ظفحتماجن،ظفحتملقع،ظفحتملسنمںیہ:

اےہ

 

مانموکوقتم۔وجملمعمانمیکمتظاک مورمیھبمریبمایکاجب مرکےمب ا

 

 
ماعي

 

 
ووقتي

ا 

 

ےہوہمدسفمہمےہ۔دےوہمتحلصممےہاورسجمےسانماکایضعمب ااصقننمالزممآب

(3) 

                                            
 ط (1/417ه( )505: )املتویف لالمام ایب حامد الغزاىل ـ األصول علم يف املستصىف (1

 .م1997/ه1417الطبعة : األوىل،  - الرسالة
 (.ابن عفاندارط: 2/20املوافقات،للشاطیب،القسم األول،انلوع األول  (2
 ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم عليهم حيفظ أن وهو مخسة اخللق من الرشع ومقصود (3

 =هذه يفوت ما ولك مصلحة فهو اخلمسة األصول هذه حفظ يتضمن ما فلك وماهلم
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (28) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

 :اقمدصرشتعیمےكتحت

م (1 موہتو موصحل
 
مزیچماقت زوہ

 
وجانماقمدصمذغایئمونصماعتمںیممہ

م
 
ااقت

 

مب موہ موہ مرکیت ماقمدصوکرجموح موہاوروجزیچان اکظفحتمرکیت

 لوبلموہتو۔

زیقمیکماخرطانماقمدصمےكمظفحتمم (2

 

رصفمویہماایشءمالحلماورانمںیممت

زآدمیکمااجزتماورانمیہموکمانبےنم،الیھپےن اوران میہمیکمدرآدمت 

 ظفحتمرکیتموہ۔وجانماقمدصاکمتواوراامعتسلمیکمااجزتموہ

م (3 مرشموب ات ناموکالتماور
 
ب

 

ت
عل

م میک  ںیتحلصمماور،ےكقلعتممااکحم

 ۔یلماجےئمتورامنہیئمرکےنمںیممانمےسممںیتمکحمالتش

مےكملح،الح (4 مالکشمت میک ذرٹسی

  

ذزجنلیچ،ای ذی  لمےئنماحالت،ج 

ت کموہڈلرزمےكوقحقموذہممدارویںمیکم

 

سب
ما ،مراعےسواہتسبمامتم

 

 
ي

ذانکیٹولیجمےس ذی  وننماقاافتسدہمیکمدحود،الحلماظنممےكمےیلم ج 

وصنمہبمدنبیماورالحلمامرگنٹیکمےكاسملئماسزی،آدنیہمےكےیل

زموغرمالب ااجےئماگماںیہنےكلحمےكےیل  ۔زت 

                                                                                          
لالمام ایب حامد  ـ األصول علم يف املستصىف - مصلحة ودفعها مفسدة فهو األصول=

 م1997 ه/1417: األوىل، الطبعة -الرسالة ط (1/417) (ھ505 )املتوىف:الغزاىل 
أما اليت يف حمل الرضورة فيه اليت تتضمن حفظ مقصود من املقاصد اخلمسة وىه حفظ  ــــ

الفصل اثلالث  .)املحصول للرازي:ابلاب االول،انلفس واملال والنسب وادلين والعقل
حممد بن جامعة اإلمام  .ط/5/220..املسألة اثلانية:يف بيان علية الوصف باملناسبة

 .(ه1400الطبعة األوىل ،  الریاض، –سعود اإلسالمية 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (29) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

 :مےسمرامنہیئممےكےیلمرشطموہاگمہکرگمانمامتمماومرمںیممموخداقمدصرشتعی

ماورمقیمعممہفماحلصموہماوراسمےكماسھتمحلحلملمعم (1

 

ماکميحص

 

 عت
ن
اقمدصمرش

مرکفمےكماحلمموہںماورماقمدصمرشتعیمےكماالسیمماورمریغماالسیمم

 

اورمدرتس

ذااگہنماقتوضں مج  زیماالتخافتماور
 
موجہ ازات،  

 

ےسمایعمراتم،ماصخصئموام

 وخبموافقموہں۔

موہ۔ (2

 

مزجتہیمیکمالصخ 

 

 احالتمواسملئمےكمدرتس

مواتنجئمرپ رظمانم (3  

 

اقمدصیکمروینشمںیممموجمزہملحمےكمہنکمممموعاق

 وہ۔

وتمعقمافدئہممےكموصحلمب اہنکممماصقننمےسماچبؤماکرطہقیموخداسہتخم (4

 ہنموہہکلبمدحودمرشتعیمےكماہ رموہ۔

 غلت  اورحکمت  (6)
مےہرگممکحمرشیعمیسکمتلع ا

 

اریمممرپمینبمموہب
 
ماسمرطفمراسیئملقعممہ یکمیھبکم

امےہموہاجیتمےہاوریھبکم

 

وہماقرصمریتہمےہ۔متلعمےكماسھتممکحمتمکحمرپمیھبملمتشمموہب

زاورہجیتنموہیتمےہ۔

 

 وجمتلعماکمات

مکحمیکماینبدمتلعموہیتمےہماورتمکحموخدممکحمےسمہاداوہیتمےہ۔وجمتحلصمممکحم

ےكماسھتمذموکروہیتمےہموہمیھبکمتلعماوریھبکمتمکحموہیتمےہ۔مکحمےكمےیلمتمکحم
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (30) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

م  
 

مااکمنمراتہمےہممموصنمقم صمہنوہممینیقیمےہمرگمح

 
 

موق ز
 
وہوتاسمےكمدخموشموہےنماکہ

ہکلبمدمارمتلعمماوراہجںمتمکحموصنمقم صموہواہںمیھبموہممکحمےكےیلمدمارںیہنموہیتمےہ

 یہموہارکیتمےہ۔

ےكمقلعتمماذغمااکحمموکموتعیسمدینیموہوتمتمکحمممورشموب اتم دصقمہیمےہمہکماموکالت

زہمںیہنمالیھپب ااجےئاگمہکلب

 

مک موکموع تمتلعمیکموہجمےسمدیمیکموہجمےسمااکحمماکمدات

اہتبلماہجںمںیہکمتمکحمماکمرنکماورممکحماکمدمارتلعمےہمتمکحمںیہنممایقسماجےئمتومویکہکنم

ارہموہوتماسماکماقلئموہااجےئاگماوراذغمک ماسمےكم

 

ماش موہمب ا

 

یکمرطفمک مںیممرصاح

مارلدموہتوماوراذغک ماخومشموہوتماسمںیمتمکحممالخفموہموتموہ  
 

ؤںممدوونںمولہواح

یکماجنگشئموہتو۔

(1)
 

                                            
من  :األصل أنه يفرق بني علة احلكم وحكمته فإن علته موجبة وحكمته غري موجبةقال (1

مسائله أن السفر علة القرص وحكمته املشقة ثم السفر يثبت القرص وإن لم يلحقه 
أصول )…أوجب وجود احلكممشقة وعدم احلكمة ال يوجب عدم احلكم ووجود العلة 

 - 1/375کزن الوصول اىل معرفة األصول، يلع بن حممد الزبدوي احلنيف -الزبدوي 
 کراتيش(-مطبعة جاوید بریس 

وعدم انضباطها بل يف اْلنس فيضاف  ،واحلكمة املجردة ال تعترب يف لك فرد خلفائها’’ ــــ
أو يغلب ’’أي: يدور الوصف مع احلكمة.  ‘‘احلكم إىل وصف ظاهر منضبط يدور معها

سعد  :رشح اتللویح ىلع اتلوضيح ملنت اتلنقيح)‘‘عنده’’أي: وجود احلكمة  ‘‘وجودها
فصل: يف ،الركن الرابع: يف القياس(ه793ادلين مسعود بن عمر اتلفتازاين )املتویف: 

 .(م 1996 - ـه 1416الطبعة األوىل -دار الكتب العلمية بريوت ط/ 2/136: تعریف العلة
 الغايةفالفرق بني حكمة احلكم وعلته هو أن حكمة احلكم يه ابلاعث ىلع ترشیعه و ــــ

وربط به وأما علة احلكم فيه األمر الظاهر املنضبط اذلي بين احلكم عليه  …املقصودة منه
القسم (ه793 سعد ادلين مسعود بن عمر اتلفتازاين )املتویف:)علم اصول الفقہ: …وجودا وعدما

 =.(مكتبة ادلعوة ط/  -64 ص: ،القياس ،ادلِلل الرابع ،ول : يف األدلة الرشعيةألا
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (31) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

 احکام یک رغاي ت   (7)
ی
 ح ز ئ

میھبم

 

 
زواعتمبتکممںیممذموکرںیہمانمیکمراعي

 

اموکالتمرشموب اتمےكقلعتمموجمف

 الزممےہویکہکن:

مو (1 مےہماوصل زایئتمےسمنیعتمموہیت

 

 
مج میہ ملکشمان ماخریج میک ایلکت

امےہماوراسمےسمارحنافم

 

زہیئمیہمہیلکمیکملکشمںیممواردموہب

 

 
اوراسباواقتمج

امےہ۔مہیلک

 

 اکمادہنامموہب

مہکماقمدصمرشتعیم (2  
 

مےہمح ا

 

مےہماوررصحیموہب ا

 

زہیئماخقم صممکحموہب

 

 
ج

 اقوننماسزیمےكممیگشیپماوصلمرضورمںیہمرگممااکحممرپممراممںیہنمںیہ۔

زایئتمرشتنمممولعمموہ (3

 

 
یتمںیہماورماوصلمیکماتیمہمہیمےہمہکمانمےكمریغبمج

اانماکمطبضملکشمموہ

 

زایئتمیہےہمرگماوصب

 

 
مج موہیتمںیہملمےكمےیلموماد

زم

 

امماوصلمےہ۔ہقفمیفنحمےكمزب ادہمت

 

زایئتمیہمےكمدقرمرتشمکماکمب

 

 
اورج

زایئتمےسم

 

 
مںیہمسجمںیممج ذمےیکمیگ 

  

اوصلماقوننمارقتساءمےكماطمقبماج

زآدم ماوصلمت  امےہای 

 

مدصرشتعیماسم ینعمںیمماوصلمںیہناقم۔رکایلاجب

مدمماقوننماس،ہننقممدہاب اتمںیہمنجموکںیہمہکلبمہیموہمیگشیپم

 
 

زیمےكموق

میتھکمےہرگمر رظ  
 

اقمدصمیہماقوننمرپلمعمدرادٓمرھپوتاقوننمنبماجےئح

 رشتعیماکموصحلمےہ۔

                                                                                          
مرضحتم= ــــ

 

موماظعمووفلماظتممیکحماالم زینمالمہظحمےیجیک:ہقفمیفنحمےكماوصلمووضاطب،بختنمماز

زممرشلبپز،رکایچ،وجنم

 

زی،ط:زم
 
ذماظمہ امدمحممزی 

 

:ومالب  

 

 ۔۲۰۰۳اھتونیمؒ،رمي
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (32) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

مازںیم (4 االعوہ

 

زایئتمیہمےسموہب

 

 
اامممارحلنیممےہ،اوصلمیکمتحصماکمملعمج

 :(اکموقلمےہمہک478اوجلینیم)ت:

 (1)‘‘.وسدادھا فسادھا يتبني بھا:صولاال   ةاتلفاریع حمن’’
زہمج:

 

مایسمےسماوصلمیکمرفتاعیتم…ت مںیہماور اوصلمےكےیلموسکیٹموہیت

 تحصماوردعممتحصممولعمموہیتمےہ۔

زمںیممےہمہکم

 

 صاات
لی
زمیکمرشحمزمغویعنما

 

 :االابشءموااظنلت

 (2).‘‘الفروع کتبيف  ذکر ذا خالف ماإصول ب اال  کت یف بما ةالعرب’’
زہمج

 

م:…ت میسکماوصلمیکماتکوبں ماابتعرںیہنمےہماذغمںیممذموکر وہمارماکوکیئ

زواعتمیکماتکوبںمںیممذرکرکدہمیسکمارممےكمالخفموہ۔

 

 ف

زواعتماسموہجمےسمیھبماتیمہ (5

 

زایئتموف

 

 
 ریتھکمںیہمہکماقوننمرشتعیمج

زواعتمیکمہقفماالسیممںیمم )ہقف(

 

اممےہماورمانمف

 

زواعتمیہماکب

 

درالصمف

زیماظنمماقوننمںیممایلعمدعاوتلںمیکماقمئم

 

ویہماتیمہمےہموجمیکلمماورارگنت 

زمیک رکدہ

 

 وہیتمےہ۔ماظنت

مہیمےہمہکم ماورتحلصممدرجمب االاکنتمےكمایبنمےسموصقمد

 
 

موس زآن

 

یکممہقفممف

                                            
عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اْلویين، أبو  : دراية املذهبيف  املطلب ةنھاي (1

، 14/340کتاب الرجعة: ه(478املعايل، ركن ادلين، امللقب بإمام احلرمني )املتویف: 
 .( م2007-ه1428الطبعة: األوىل، ، دار املنهاج .ط/9335حتت رقم املسئلة:

أمحد بن حممد ميك، أبو العباس، شهاب ادلين احلسيين  للحموي:غمزعيون االبصائر (2
. 1139 ، حتت رقم الفقرة:2/5کتاب انلاكح:(ه1098احلموي احلنيف )املتویف: 

 .م(2004 ـه=1424دارة القرآن،کراتيش،الطبعة اثلانية:ط/إ
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ض  (33) شر

 ل اول:عمؤمی احکامف 

 

زآنمرکمیممحموکیئملقتسممرشیعمدلیلمںیہنمےہرط

 

ہکلبمالصماورملقتسممرشیعمدلیلمف

ماکمدرہجمےہمسجمےسمرشتعیمیلھکمےہماوررھپمرھپمےہمسجمےسمرشتعیمینبمےہم،

 

 
دحي

مےہ اممہقفماکماقمممےہمسجمےسمرشتعیمیلیھپم

 

میکم طبضنملکشماکمب م

 

 
زآنمودحي

 

ماوروجمف

مہقفماالسیممےس مب ا

 

 
مودحي زآن

 

ماذغموکیئممکحمف ذا

 

ممےہ۔ل موہوت

 

 
اي

 

مب اقمدصمتحلصممب ا

 رشتعیمیکموہجمےسماےسم رظاہ ازمںیہنمایکماجےئماگ۔
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (34) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

ضل دوم :
وب ات  یک اف سام……ف 

  ماکؤالت   ومشر

 جالل وحزام (8)
 اھکےنمےنیپمیکماایشءمدومسقمرپںیہ:م

 الحلماوررحامم۔

مریغونممعموریغہمےہم۔ظفل ز،روا،ابمحمب ا

 
 

مےكما یل‘‘لح’’الحلماکیظفلم ینعماجت

انم ینعمذغہموھکےنلمےكمںیہموجزیچ

 

مذغہموھکلمدیمیئگمےكان ےئلمالحلمرکدیمیئگموب امای 

تموہ۔اورمب ادنبیماٹہمدیمیئگ۔مرشتعیمیکمروےسمالحلموہمےہمسجمیکمااجز

(1)
اسم ینعم

                                            
1)  

َ
ُ وَحلَّله. )واحِللُّ واحلاَلل واحِلالل واحلَِليل: نَِقيض احْلََراِم، َحلَّ حَيِلُّ ِحالا وأ لسان َحلَّه اّللَّ

العرب: حممد بن مكرم بن ىلع، أبو الفضل، مجال ادلين ابن منظور األنصاري الرویفىع 
 -صادر دار/ ط-11/167فصل احلاء املہملة: حرف الالم، (ه711اإلفرییق )املتویف: 

 =.ه( 1414 - اثلاثلة: الطبعة بريوت،
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (35) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

زضمںیممدنموب

 

ماورف  
 

امےہم ،الحلمےكمتحتمآےتمںیہوریغہم،واح

 

ابمحممیھبمالحلموہب

ا،اسمےیلمہیمنکممممےہمہکموکیئممےمالحلمیھبموہماورماسمےكم

 

زالحلمابمحمںیہنموہب
 
مہ م رگمم

اسھتمرکموہمزنتیہیمیھبموہ۔

(1)
 

م ینعم ماکوغلی مےہ۔رحام مےكماقمےلبمںیممرحام ماورالحل  ونممع،رتحمم،وفحمظ

ماوراسماکرمبکتمذعابمواقعبم مےہمسجمیکماممتعنموہ موہ مےہ۔رحام موریغہ زعمز

مسجماکافلعمذموممم،اکقحتسمموہ زدی 

 
 

مرحاممےہ۔ضعبمےكمت ارکمدمموحموہموہ

 

 اورب

مرحامممےہمرگمضعبمےنمالحلمےكماجبےئمابمحموکمرحامااسیجمہکمذرکمموہ
 
 ہکمالحلممےكماقمت

زارمدب امےہ

 

مف
 
ا مویکہکنموہمزب ادہماج عمےہماوراسمےكم نممںیمماکماقمت

 

زمیھبمآاجب

 
 

 ےہ۔ اجت

زضم

 

مف زضماوروثابماکاکممرحامماذغمیعطقموہوتموہ

 

ےكماقمےلبمںیممےہماوراسمےسمانچبمف

ےہ۔

(2)
 

                                                                                          
ما أباحه الكتاب والسنة بسبب جائز مباح. )کشاف احلالل : بالفتح هو يف الرشع = ــــ

حممد بن يلع ابن القايض حممد حامد بن حمّمد صابر الفارويق احلنيف  اصطالحات الفنون:
 بلنان مكتبة/ ط-703/1حرف احلاء، احلالل:ه( 1158اتلهانوي )املتویف: بعد 

 .(م1996 - األوىل: بريوت،الطبعة – نارشون
احلل احلرمة وال کراهة اتلحریم ألن املكروه تزنیها کما يف املنح مرجعه واليلزم من عدم  (1

إىل ترك األوىل وال تنايف الكراهة احلل ملا يف القهستاين عن خلع انلهايةلك مباح حالل بال 
، رد املحتار ىلع ادلر املختار.عكس اكبليع عند انلداء فإنه حالل غري مباح ألنه مكروه

ه( کتاب 1252بد العزیز اعبدين ادلمشيق احلنيف )املتویف: حممد أمني بن عمر بن ع
 .ط: سعيد(، (338 / 6) احلظر واإلباحة

سعد ، رشح اتللویح ىلع اتلوضيح ملنت اتلنقيح يف أصول الفقه)۔واحلرام يعاقب ىلع فعله (2
.ط/ دار 2/262(: أقسام احلرام:ه793ادلين مسعود بن عمر اتلفتازاين )املتویف: 

 =.(م 1996 - ـه 1416الطبعة األوىل  الطبعة : -العلمية بريوت الكتب 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (36) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

م ا

 

مںیممآب

 

مرکموہمرحتیمیمےہ۔رکموہمرحتیمیمیھبمونمماعتمیکمرہفتس  
 

ي ز

 

رحاممےكمف

موقیمںیہن موہیتماسمےیلماسمیکماممتعنمیھبمرحاممےہماہتبلماسمیکمدلیلمرحاممیکمرطحم

مےہ۔  
 

زمںیہنموہیتم۔رکموہمرحتیمیمےكماقمےلبممںیممواح زات  ےكمت 

(1)
 

امےہ۔ہیممزنتیہیممرحتیمیمےسممکمرکموہمرکموہ

 

امےہمرگمماانتموہب

 

ادنسپموہب

 

یھبمرشتعیموکب

ادنسپمتخسم

 

زامےئ۔ب

 

ادمف

 

امہکماسمرپمذعابمیکمودیعمارش

 

 ںیہنموہب

ا

 

موہب  
 

ي ز

 

ڑےنمںیممادینموثابمرکےنمںیممرسزشنمںیہنماورموھچ،مےہہیمالحلمےكمف

موہےنماکمہیمبلطممںیہنمہکمہیمرحاممب امرکموہمرحتیمیمےہاتلم  
 

ي ز

 

مےہ،اسمےكمالحلمےكمف

مےہ۔ ا

 

مےہم،اسمےیلماسماکاراکتبمالخفماویلمالہکب ا

 

موہب ماویلمی ا

 

ہکلبماسماکوھچڑب

(2)
بحتسمم

                                                                                          
وأّما ىلع رأيهما فهو أّن ما يكون تركه أوىل من فعله فهو مع املنع عن الفعل حرام، = ــــ

وبدونه مكروه کراهة اتلزنیه إن اكن إىل احلّل أقرب، بمعىن أنّه ال يعاقب فاعله لكن 
هة اتلحریم إن اكن إىل احلرام أقرب، بمعىن أّن فاعله يثاب تاركه أدین ثواب، ومكروه کرا

حممد بن يلع  یستحق حمذورا دون العقوبة بانلار. )کشاف اصطالحات الفنون والعلوم:
 ه(1158ابن القايض حممد حامد بن حمّمد صابر الفارويق احلنيف اتلهانوي )املتویف: بعد 

 .(م1996 -: األوىل: الطبعة بريوت، –. ط/مكتبة بلنان نارشون 1/700احلكم: حرف احلاء،
 حرام مكروه لك أن نصا - تعاىل اهلل رمحه - حممد عن واملروي ، املكروه معىن يف تكلموا (1

 - يوسف وأيب حنيفة أيب وعن ، احلرام لفظ عليه يطلق لم قاطعا نصا فيه جيد لم ملا أنه إال
 أيب رشح يف هكذا ، املختار وهو. اهلداية يف کذا أقرب احلرام إىل أنه - تعاىل اهلل رمحهما
 کذا ، أقرب احلالل فإىل تزنیه کراهة املكروه وأما ، حتریم کراهة املكروه هو هذا. املاكرم

 ط: رشيدية( (308/  5): کتاب الكراهية  - اهلندية الفتاوى . الوقاية رشح يف
حممد  - املختار ادلر ىلع املحتار رد حاشية.أوىل تركه ما إىل ومرجعه تزنیها املكروه ثانيهما (2

باب   ،الصالةه( کتاب 1252أمني بن عمر بن عبد العزیز اعبدين ادلمشيق احلنيف )املتویف: 
: فروع مىش املصيل مستقبل القبلة هل تفسد صالته ، ما يفسد الصالة وما يكره فيها 

 = .، ط: دار سعيد((1/639)
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (37) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

موہےنمےس مےہمرگمالخفماویلمی ا

 

میھبمالخفماویلموہب ا

 

مہکموہمرکموہماکوھچڑب ا

 

مہیمالزممںیہنمآب م

زنتیہیمیھبموہ۔

(1) 

مےہمرگمم ا

 

مرتہبموہب ا

 

مےہمنجماکہنمرکب ا

 

ماکماامعتسلماےسیمااعفلمےكمےیلموہب الخفماویلمی

زبیکم‘‘ الب اس’’سم دصقمےكمےیلماعمموطررپمااجےئموتمھچکمماضہقئمںیہنم۔ رکایل

 

یکمت

زبیکموکبحتسمموھچڑےن

 

امےكاامعتسلمیکماجیتمےہرگمیھبکماسمت

 

ےیلیھبماامعتسلمایکاجب

ابحتسممےك ٰ  الخفماویلےہ۔

 

مآب
 
مےہموجموخدےہ۔ماقمت ا

 

رشتعیمیکم رظمبحتسمموہموہب

ذہموہ، اموثابماکماکمم ںیممدنسپی 

 

وہ۔ ھچکمہنرگمموھچڑےنمرپموہاسماکرکب

(2) 

                                                                                          
حممد بن يلع ، ر رشح تنویر األبصاراملختاادلر.احلل أقرب اتفاقاوأما املكروه کراهة تزنیه فإىل ــــ=

، (337 / 6) :کتاب احلظر واإلباحة(ه 1088)املتويف:بن حممد بن عبد الرمحن احلنيف احلصكيف 
 م1992 - ـه1412الطبعة: اثلانية، ط: دار الفكر بريوت، 

اب تاركه أدین ثواب قوهل ) فإىل احلل أقرب ( بمعىن أنه ال يعاقب فاعله أصال لكن يث ــــ
 تلویح وظاهره أنه ليس من احلالل واليلزم من عدم احلل احلرمة وال کراهة اتلحریم ألن

حممد أمني -ىلع ادلر املختار تار حرد امل.املكروه تزنیها کما يف املنح مرجعه إىل ترك األوىل
 :کتاب احلظر واإلباحةه( 1252بن عمر بن عبد العزیز اعبدين ادلمشيق احلنيف )املتویف: 

 .ط: سعيد(، (6/337)
 يكره وهل األوىل وخالف اتلزنیه بني يفرق وهل تزنیها يكره هل املندوب ترك مطلب (1

…  اه األوىل خالف املندوب ترك أن شك وال قال…انلهر يف ونازعه ال ابلحر يف تزنیها
 ترك من يلزم وال هناك ابلحر يف وقال… ه ا الالميش إِله أشار کما تساویهما والظاهر

 شبهة ال إذ الظاهر هو وهذا أقول ه ا خاص دِلل من هلا بد ال إذ الكراهة ثبوت املستحب
 وال اعرض بال تركها من أوىل فعلها وحنوهما والصوم اكلصالة الطااعت من انلوافل أن

 حاشية ۔الصالة مكروهات يف تعاىل اهلل شاء إن تمامه وسيأيت تزنیها مكروه تركها إن يقال
ن ادلمشيق احلنيف )املتویف: حممد أمني بن عمر بن عبد العزیز اعبدي املختار ادلر ىلع املحتار رد

 .ط: سعيد( (1/123) -: سنن الوضوءکتاب الطهارة، (ھ1252
 ال فلكمة مندوب ذلك أن إىل إشارة فيه…املندوب يف ستعملت قد بأس ال لكمة مطلب (2

 =به رصح کما املندوب يف تستعمل قد لكنها أوىل تركه فيما استعماهلا الغالب اكن وإن بأس

www.sanha.org.pk

https://ar.wikipedia.org/wiki/1088_%D9%87%D9%80


 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (38) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

ا مآب  مںیمماسماکذرک

 

 
موہہکلبمفلمبحتسممےكمےیلمرضوریمںیہنمےہمہکمااحدي

ذہ امےہ۔محلنیحلمےكمدنسپی 

 

اےسمدنموبمیھبمےتہکمںیہمویکہکنماامعلموکیھبمبحتسمماہکاجب

مےہمہکماسماک ا

 

موکمایبنمایکمےہماورمہیماسم ینعمںیمملفنمالہکب

 

ت لت

 

فض
 رشتعیمےنماسمیکم

انماےسم

 

ماےسموطتعماسمتیثیحمےسمےتہکمںیہمہکمان مےہاور ا

 

زاضئمےسمزادئموہب

 

اف

 

رکب

امراضاکراہنمااجنممداتیمےہ۔رمہبتماورمکحمےكماحلظمےس

 

زمدر ےماکموہب

 

مہیم ننمزوادئمےسممکمت

اموثابماکماکمماوروھچڑےنمرپمھچکمںیہنم۔

 

ےہماورماسماکرکب

(1)
 

موہ موہ مےہمسجمابمح ا

 

اب

 

ماوروھچڑب ا

 

مماسکیںاکرکب موہ  اوروہ،رکےنمںیمموثابمہن

ب امسجمےكمرکےنماورہنمرکےنماکاایتخروہ۔وھچڑےنمرپمذعابمب اماتعبمہنموہ

(2)
 

                                                                                          
عبد حممد أمني بن عمر بن  - املختار ادلر ىلع املحتار رد.فافهم واْلهاد اْلنائز من ابلحر يف=

 (1/119) -: سنن الوضوءکتاب الطهارة، ( ھ1252العزیز اعبدين ادلمشيق احلنيف )املتویف: 
 .سعيد(ط:

 زاد(  اوأدب  مندوبا ویسىم)  قوهل واتلطوع وانلفل واملستحب املندوب بني فرق ال مطلب (1
 بني الفرق عدم من املختار وهو األصوِلون عليه ما ىلع جرى وقد وتطواع ونفال غريه

 من مستحبا فيسىم ادلرر ىلع أفندي نوح حاشية يف کما واألدب واملندوب املستحب
 امليت ندب من وفضيلته ثوابه بني إنه حيث من ومندوبا ویؤثره حيبه الشارع إن حيث

 اثلواب به ویزید والواجب الفرض ىلع زائد إنه حيث من ونفال حماسنه تعديد وهو
 الشيخ رشح من ه ا حتما به يؤمر أن غري من ترباع يفعله فاعله إن حيث من وتطواع

 سنن دون بأنه القهستاين ورصح السنة اسم عليه يطلق وقد الربجندي يلع إسماعيل
 ىلع املحتار رد. ـه ا الرتك ىلع اللوم وعدم الفعل ىلع اثلواب وحكمة اإلمداد يف قال الزوائد

 فانلفل…تاركه یيسء وال لهفاع يثاب املندوب ومنه وانلفل (1/123) - املختار ادلر
 الزوائد سنة دون اكن وذلا انليب عليه يواظب ولم خصوصا أو عموما ندب دِلل به ورد ما

حممد أمني بن عمر بن عبد العزیز  - املختار ادلر ىلع املختار رد.اتلنقيح يف به رصح کما
 .سعيد(ط:  (1/103) :سنن الوضوءکتاب الطهارة،  ه(1252اعبدين ادلمشيق احلنيف )املتویف: 

واذلي يف اْلوهرة ما خري عله وتركه( کذا يف املنح واملباح ما أجزي للملكفني فقوهل ) (2
 =ویطلق ىلع جزاءق( استحقه استوجبه قاموس استحقابالامللكف بني فعله وتركه قوهل )
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (39) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

م  
 

زضم،واح

 

مےكرکےنمںیمموثابمےہماوررحامممانمامتممںیممےسمف اوربحتسمم

اہمےہ۔

 

مےكموھچڑےنمںیممگ  
 

زضماورواح

 

اوررکموہمرحتیمیمےكمرکےنمںیمماورف

(1)
 

موم
 
انمےكمھچکمااعفلماقت

 

مان مےہمہک ماورھچکمانماالطصاحتماکاحلصمہی ذہ

  

اج

ذہ

  

موماج
 
ااقت

 

مااعف،ںیہممب این

 

مںیممان  لمںیممےسمھچکمدیفمماورھچکمرضمدورسےماافلظ

یہیم ،ابمہنموہموخاہمذعابمموہب امہنموہمرمادمہیمےہمہکمنجمںیمموثماسماقمممرپممےس۔رضممںیہ

اینمآزادیمالحلمورحامماکوہفمممےہ۔

 

اسم لیصفمےسمذغایئمونصماعتمےكمب ارےمںیممان

مب امویںمہہکمںیل وخردموونشمیکماایشءمےكمب ارےممہکممیکموع تماوردحودممولعمموہاجیتمںیہم

زاضئم

 

اینموقحقموف

 

اےہ۔اکمملعںیممان

 

 موہاجب

                                                                                          
قاب أنه یستحقه بفضل اهلل وعدهل قوهل )نعم حياسب عليه حسابا العبد من ثواب أو ع=

االستقصاء یسريا( ال يقال إن ذلك عذاب بدِلل ما ورد من نوقش احلساب عذب ألن املناقشة 
العزیز حممد أمني بن عمر بن عبد  -رد املختار ىلع ادلر املختار .يف احلساب کما يف القاموس

 .ط: سعيد (6/336): ه( کتاب احلظر واإلباحة 1252اعبدين ادلمشيق احلنيف )املتویف: 
م ــــ

 
 

زضمالحلمےكمتحتمٓاےتمںیہماسمےیلمانمیکمرعتافیتمیکمرضورتموسحمسمںیہنمس

 

ماورمف  
 

،واح

مےكمواےطسمےكمآایگمورہنم

 

مںیمموہسل مزنتیہیمےكممہفم

 

 
وہیتم،بحتسمماکذرکالخفماویلماوررکاہ

 رضورتماسمیکمیھبمہنمیھت۔
زنیه أو فاعلم أن ما يأيت به امللكف إما واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه کراهة ت (1

مكروه کراهة حتریم أو حرام فهذه ستة ثم للك واحد طرفان طرف الفعل وطرف الرتك 
يعين عدم الفعل فصارت اثين عرش ففعل الواجب واملندوب مما يثاب عليه وفعل احلرام 

رشح  .)ب مما يعاقب عليه وابلايق ال يثاب وال يعاقب عليهواملكروه حتریما وترك الواج
يح ملنت اتلنقيح يف أصول الفقه سعد ادلين مسعود بن عمر اتلفتازاين اتللویح ىلع اتلوض

الطبعة الطبعة :  -دار الكتب العلمية بريوت  .تعریف الفقه.ط/1/16:(ه793)املتویف: 
 .(م 1996 - ـه 1416األوىل 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (40) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

سمي   (9)
 حزام یک ف 

مرحامموہالثممموکیئم

 

مےكمب اع مرحاممہنموہہکلبمیسکماخریجمس   ا

 

مذاب مےماذغاالصاور

مواردم

 

مےہاورماذغممےمیکمذاتمیکموہجمےسمرحم
ٖ
 رزہ
ی

 

لغ
موصغمہبموتموہمرحامم ےئشمرسموہقمب ا

اراوموضعم
 
اابموریغہ،یہیمدورسیممسقمہ

 

 س
موخن،پ ب مےہ،ےسیج:

ٖ
ہ

 

 ت
لغب
م مرحام موہ وہیئموہوت

ےہ۔

(1)
 

عب   (10)
لی  ی  ات  جالل وحزام ےك   ی 

م ا  الحلمورحاممیکماچہپنماکرطہقیمہیمےہمہکممسجمزیچاکرشتعیمےنممکحمدب اموہب 

 سجمےكمےیلمالحلمب اماسماکمہم ینعمہغیصماامعتسلمایکموہب ا  

مماکظفلماامعتسلمایکموہب ا    
 

زضمب اواح

 

  سجمےكمےیلمف

 اسممےكمالحلموہےنمیکمربخمدیموہب ا  

زبیغممواردموہب ا  

 

 سجمےكمقلعتممت

                                            
واحلرام يعاقب ىلع فعله وهو إما حرام لعينه أي منشأ احلرمة عني ذلك اليشء کرشب  (1

وأکل امليتة وحنوهما  وإما حرام لغريه کأکل مال الغري واحلرمة هنا مالقية نلفس اخلمر 
ضيح ملنت اتلنقيح يف أصول الفقه سعد اتلو ىلع اتللویح رشح).الفعل لكن املحل قابل هل

.ط/ دار 2/262أقسام احلرام: (:ه793ادلين مسعود بن عمر اتلفتازاين )املتویف: 
 .( م 1996 - ـه 1416الطبعة األوىل  الطبعة : -الكتب العلمية بريوت 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (41) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

اہمہنم 

 

 وہےنماکایبنموہب ا سجمرپمگ

زاردےمدب اایگموہمب ا  

 

زمف

 
 

 وجمےلہپمونممعموہاوررھپاےسماجت

زمہنممیکموہمسجمےكمقلعتمممرشتعیمےن 
 
 وہمالحلمےہ۔،وکیئماخقم صموخاشہمماظہ

مےكےیل

 

 
ماوررکاہ

 

مںیممفلتخممریباتماامعتسلموہیتمممرحم

 
 

یھبماتکبموس

 :ںیہمم،الثم

۔رحاممب اماسمےسمقتشمموکیئمظفلماامعتسلموہاموہ (1

(1)
 

موہ (2

 

زمہنموہےنمیکمرصاح

 
 

۔الحلماورماجت

(2)
 

۔یہنماورماممتعنماکمہغیصموہ (3

(3)
 

زارمدب امایگموہم۔یسک (4

 

اہمف

 

م لعموکمگ

(4) 

                                            
مُ  (1 َمْت َعلَيُْكُم الَْميْتَُة َوادلَّ  .(3) املائدہ :ةي﴾. اآل﴿ُحرِّ
 نصبوا قد قوم ىلع خرج سلم و عليه اهلل صىل انليب أن: عنهما اهلل ريض عباس ابن عن (2

 :للطرباين الكبري املعجم).أکلها حيل ال املجثمة هذه: فقال برمونه حياوهم محاما
 مكتبة/ط.11876:احلديث العباس،رقم بن اهلل عبد أحاديث العني، باب 11/322

 .(م 1983 – 1404 ، اثلانية الطبعة املوصل، – واحلكم العلوم
 مما نلا حيل ما اهلل رسول يا قلت: وسل..قال: عليه اهلل صىل انليب أتيت قال اخلشين ثعلبة أيب عن (3

أبو  امحدالسباع.)مسند  من ناب ذي لك وال اإلنسية احلمر حلوم تأکلوا ال قال: علينا؟ حيرم
، 29/273 :(241عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتویف: 

 .(م1999 ـه، 1420اثلانية  الطبعة:،مؤسسة الرسالة .ط/17737.رقم احلديث:274
ـ َ  (4 ٓ ِاثٌْم فِ  قُْل  ،َعِن اخْلَْمِر َوالَْميرِْسِ  لُْونََك ﴿یَْس َمنَافُِع لِلنَّاِس يِْهَما ٓ َوِاثْ  ،َکِبرْيٌ وَّ  ِمْن  اَْکرَبُ  ُمُهَما

ْفِعِهَما﴾ ِجُد  اَل  قُْل ( 219:ابلقرہ)نَّ
َ
وِحَ  َما يِف  أ

ُ
ا إِيَلَّ  أ م  ْن  إِالَّ  َيْطَعُمهُ  َطاِعٍم  ىلَعَ  حُمَرَّ

َ
 يَُكوَن  أ

وْ  َميْتَة  
َ
ا أ ا َدم  وْ  َمْسُفوح 

َ
یرٍ  حَلْمَ  أ ِ بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ  ِخزْنِ ِهلَّ ِلَغرْيِ اّللَّ

ُ
ا أ ْو فِْسق 

َ
فَإِنَُّه رِْجٌس أ

 .(145سورة االنعام:بَاٍغ َواَل اَعٍد فَإِنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِحيٌم )
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (42) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

اہغیصمیہنمیکماجبےئمرص (5

 

یہنماکمظفلماامعتسلمایکمایگموہ۔اخ

(1) 

زارمدب امایگموہ (6

 

مف  
 

۔یسکم لعمرپمافکرہمواح

(2)
 

زویمیکمدیکمھمدیمیئگموہم۔ (7

 

یسکم لعمرپمذعابماج

(3)
 

۔یسکم لعمرپمدحمرشیعمرقمرمیکمیئگموہ (8

(4)
 

                                            
عليه وسلم نىه عن ثمن أن رسول اهلل صىل اهلل » اهلل عنه: عن أيب مسعود األنصاري ريض (1

صحيح ابلخاری: حممد بن إسماعيل أبو عبداهلل )«اللكب، ومهر ابليغ، وحلوان الاكهن
زہمج:میبنمرکمیم.(قديىم/ط-298/1 ابليوع، ثمن اللكب: کتاب ،ابلخاري اْلعيف

 

ملسو هيلع هللا ىلص ت

زتماورماکنہمیکمامکیئمےسمعنممایکمےہ۔
 
 ےنمےتکمیکمتمیقم،زاہینمیکماج

 عن ينهيانكم وهلورس اهلل إن نادى وسلم عليه اهلل صىل انليب منادي مالك:أن بن أنس عن ــــ
حممد بن يزید ابن ماجہ ابو عبداهلل ماجہ،  ابن سنن).رجس فإنها األهلية احلمر حلوم

 .(قدييم/ط 230:االهلية، ص احلمر حلوم اذلبائح،باب ابوابھ(،:۲۷۳القزویىن )املتویف 
 من ناب ذي لك أکل عن وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول نىه قال اخلشين ثعلبة أيب عن ــــ

أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  امحد مسند.)لسباع ا
 اثلانية: الرسالة، الطبعة مؤسسة/ .ط17738 :احلديث .رقم29/275 (:241)املتویف: 
 .(م1999 ، ه1420

ُ  يَُؤاِخُذُكُم  اَل  (2 ْيَمانُِكمْ  يِف  بِاللَّْغوِ  اّللَّ
َ
ْدتُُم  بَِما يَُؤاِخُذُكمْ  َولَِكْن  أ ْيَماَن  َعقَّ

َ
اَرتُهُ  اأْل  إِْطَعامُ  فََكفَّ

ةِ  وَْسِط  ِمْن  َمَساِکنَي  َعرَشَ
َ
ْهِليُكمْ  ُتْطِعُموَن  َما أ

َ
وْ  أ

َ
وْ  ِکْسَوُتُهمْ  أ

َ
ْد  لَمْ  َفَمْن  َرَقبَةٍ  حَتِْریُر  أ  جَيِ

يَّاٍم  ثاََلثَةِ  فَِصيَامُ 
َ
اَرةُ  َذلَِك  أ ْيَمانُِكمْ  َکفَّ

َ
ْيَمانَُكمْ  َواْحَفُظوا َحلَْفتُمْ  إَِذا أ

َ
ُ  َکَذلَِك  أ ُ  يُبنَيِّ  اّللَّ

 .(89:املائدة) تَْشُكُروَن  لََعلَُّكمْ  آيَاتِهِ  لَُكمْ 
ْنيَا َوااْلِٰخَرةِ  (3 ا يِف ادلُّ بُھُْم َعَذاب ا َشِديْد  ْيَن َكَفُرْوا فَاَُعذِّ ِ ا اذلَّ ْن  لَھُمْ  َوَما ،﴿فَاَمَّ یَْن﴾ ِمّ  .نّٰرِصِ

زہمج:م.(56 :عمران آل) 

 

زتمںیممتخسمذعابمدوںماگم’’ت

 

زموہےئماںیہنمداینماورمآج

 

وسموجمولگماکف

 ۔‘‘اورمانماکموکیئمدمداگرمںیہنموہاگ
اِرُق  (4 اِرقَةُ  َوالسَّ يِْدَيُهَما فَاْقَطُعوا َوالسَّ

َ
ِ  ِمَن  نََكاال   َکَسبَا بَِما َجَزاء   أ ُ  اّللَّ  َحِكيمٌ  َعِزیٌز  َواّللَّ

اِنيَةُ (38 :املائدة) ايِن  الزَّ وا َوالزَّ ةٍ  ِمائَةَ  ِمنُْهَما َواِحٍد  لُكَّ  فَاْجِِلُ ُخْذُكمْ  َواَل  َجِْلَ
ْ
فَةٌ  بِِهَما تَأ

ْ
 َرأ

ِ  يِن دِ  يِف  ِ  تُْؤِمنُوَن  ُکنْتُمْ  إِْن  اّللَّ  .(2:انلور) الُْمْؤِمننَِي  ِمَن  َطائَِفةٌ  َعَذاَبُهَما َولْيَْشَهْد  اآْلِخرِ  َواِْلَْوِم  بِاّللَّ
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (43) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

 رزوکیئمیھبمایسیم (9
ت ی
ع

 

ن

۔یتموہوجماممتعنماوراانتجبموکماتبماایتخرمیکمیئگموہ

(1)
 

مںیممےسمایکمرمادمےہ۔راخسماملعےئمرکاممریبمیسکم

 

 
مرکاہ مب ا

 

ریبمےسمرحم

 ورشتحیمےكماوصولںمےسماکممےلمرکاسماکنیعتمرکےتںیہ۔

علق کھود (11)
 کزب ذ جالل وحزام ےك می 

متیثیحب :……افل موک ماملسمن مینارین مزہ تو منز طط  وصخحل،اچےیہماملسمن

ذغایئمونصماعتمںیممےبماایتحیطماسمےكمدنیماورتحصمدوونںمےكمےیلمتخسممرضممےہم

میم ز
 
ماظہ میکمیھبمرضورتمںیہنمےہ۔اذغموکیئمدلیلمب ا ذ رگمزب ادہماھچنمکٹھپماورموھکدمرکی 

مےكمب ارے

 

ماجنتس مب ا

 

مزیچمیکمرحم میسکم

 

مہنمالعم مزیچمالحلمیہممںیمموموجد موہ وہموت

 ۔الہکےئمتو

الرممںیمماتقیقحماورمسفنمںیہنمےہمہکموکیئمزیچمالحلمےسمرمادمہیم :……ب

ارےملعمونیقیمیکمرو
 
ا یھبمالحلموہہکلبماسماکہ

 

 قیقحموشیتفتماکیفمےہ۔ہیمےسمالحلموہب

ممیکمیگنت ںیہن،تخسمرحجماورب اتقیقحمںیممیھبمالحلمےہوکیئمزیچاورالتشمووجتسجمہکم

ارےمذہممالزممںیہنمےہ۔وہجم
 
 ےسہ

موجاہکایگ :……ج مہی مزیچہک ماکوکیئ موہ،اس ارےمملعمےكماطمقبمالحل
 
مہ

                                            
َها يَا (1 يُّ

َ
يَن  أ ِ نَْصاُب  َوالَْميرِْسُ  اخْلَْمُر  إِنََّما آَمُنوا اذلَّ

َ
ْزاَلمُ  َواأْل

َ
يَْطاِن  َعَمِل  ِمْن  رِْجٌس  َواأْل  الشَّ

 .(90 :املائدة) ُتْفِلُحوَن  لََعلَُّكمْ  فَاْجتَنِبُوهُ 

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (44) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

اب اکموہبلطممہیمےہمہکمںیمہم

 

مب ا مب  ممولعممہنموہ،ہیمبلطممںیہنمےہاسماکرحام ا

 

ہکمب

ارضوریم

 

ےہم۔اسماوصلمیکماینبدماسمارممرپمہکموہمزیچرحاممںیہنمےہےہںیمہمہیمملعموہب

امےہ۔اایشہکمالصم

 

ءمںیمممتلحماوراہطرتمےہمم۔ا ٓےماسماکایبنمآب

(1)
 

حلب ل حزام (12)
رحت م جالل ب ا ت 

 ت 
ذایئمبصنممےہم۔رشتعیمےكمالعوہمیسکموکہیمقحمںیہنمہکموہم

 

الحلمورحامماخصلمج

زاردے۔

 

الحلموکرحاممب امرحامموکمالحلمف

(2)
 

                                            
يِن ِمْن َحَرٍج  (1  (.78احلج : .)ما َجَعَل َعلَيُْكْم يِف ادلِّ

:اليلزمه السوال عن یش  للعالمة انلابليس، دية رشح الطریقة املحمديةویف احلديقة انل ــــ
السوال عن  ايضا: -2/738صل آباد،حىت يطلع ىلع حرمته ط:مكتبه نوریه رضویه في

 وا  وعن حرمته بان تقول هل هو حالل  ،والحل یش من املاکوالت اوغريها قدم اِلل ا  
وعن طهارته وعن جناسته بان تقول هل هو طاهر اوجنس توراع بالریبة وامارة  حرام،

شيئا من ظاهرة عنده من اخلارج تدل ىلع احلرمة وتدل ىلع انلجاسة کمن يرید ان یشرتی 
املاکوالت اوغريها فيسال مالكههل هو حالل اوحرام و هو ای مالكه مستور ای غري 

 جناسة عالمة فيه وليس کوز یف بماء اویاتيه…ظاهر العدالة والالفسق کغالب انلاس
وسوء ظن به اوریاء اوعجب اوجهل جتسس  هل اذی فهذا طهارته عن فيسال ظاهریة

من السلف والورد عن الشارع یف یش فان املعهود یف وبدعة النه امر لم يكن یف احد 
 والصحابة واتلابعني ریض اهلل عنهم امجعني اتلدقيق یف امرملسو هيلع هللا ىلص ادلين مماورد عن انلیب 

متابعة  وانلجاسة ال الورع بالسوال فيما تظهر عليه عالمات من اخلارج تقتىض احلرمة
 ،للعالمة انلابليس قة انلديةاحلدي جمرد مايقع یف انلفس من الوسواس یف احوال انلاس،

 (.2/353نوریه ،فيصل آبادمكتبه 

 وإنشاء مبتدأ ترشیع ألنه تعاىل اهلل حق فمن أشبهه وما وحتليل احلرام احلالل حتریم وأما (2
 تقبيح وال حتسني للعقول ليس إذ حتكم؛ فيها هلم فليس العباد، ألزمها رشعية لكية
=  فيه ألحد يكن لم فذللك نصيب، فيه اهلل لغري ليس فيما تعد جمرد فهو أوحترم؛ به حتلل
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (45) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

مہک:  
 

 اذغموکیئمرحامموکمالحلمماتہکمےہممح

 وہما ےنمدیقعےمںیممیھبماےسمالحلماتھجمسموہ،ماورم (1

ہموہ،اور،رحامم (2

 

 ت
لغب
 رحامم

موہما (3

 

 
اي

 

مدلیلمیعطقمےسمب

 

امےہم۔سمیکمرحم

 

زوہاجب

 

وتموہماکف

(1)
 

مہنموہمرحاممنکیلماذغ 

 

 
اي

 

 ےسیجمیلھچممےكمالعوہمدرگیمدنمسریدلیلمیعطقمےسمب

 ولخماقت،مب ا  

موہمنکیلمرحامم،رحامم 

 

 
اي

 

مدلیلمیعطقمےسمب

 

 رزہموہمےسیجرحم
ی

 

لغ
ہمہنموہہکلبم

 

 ت
لغب

 املمرسموہقمب اموصغمہبم،مب ا  

ہموہرگم 

 

 ت
لغب
 :رحامموتمرحامم

 الحلمےنہکمےس:امگنمموہم،ب ا متلحماکدیقعہمہنموہہکلبم 

زوغم دصقموہ،ب ا  

 

 مےمیکمتپھکماوراجترتماکف

                                                                                          
 دار /ط.3/103:امللكف مقصد اثلاين القسم املقاصد، کتاب: للشاطيب املوافقات.)خرية=

 .( م1997/ ه 1417 األوىل الطبعة:  الطبعة عفان، ابن
حالل من غري أن يعتقده فال يكفر السويق بقوهل هذا حالل  هذا حلرام بقوهل وال… (1

للحرام تروجيا لرشائه واألصل أن من اعتقد احلرام حالال فإن اكن حراما لغريه کمال 
وإن اكن لعينه فإن اكن دِلله قطعيا كفر وإال فال وقيل اتلفصيل يف . الغري ال يكفر

لعينه ولغريه وإنما الفرق يف حقه إنما اكن العالم أما اْلاهل فال يفرق بني احلالل واحلرام 
قطعيا كفر به وإال فال فيكفر إذا قال اخلمر ليس حبرام وقيده بعضهم بما إذا اكن يعلم 

ال إن حرمتها ال بقوهل حرام ولكن ليست هذه اليت تزعمون أنها حرام ویكفر من ق
بابن م بن حممد، املعروف : زین ادلين بن إبراهيالرائق ابلحر).حرمة اخلمر لم تثبت بالقرآن

 ،5/122: املرتدين أحاكم باب السري، کتاب( ه970جنيم املرصي )املتویف: 
 .(سعيد/ط.123
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (46) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

مےسموافقمہنموہ،ب ا  

 

 رحاممیکمرحم

 یتسسماورمدبیلمعمیکموہجمےسمومعمیلممکحموکاینپ 

 اوررخسمتموصقمدمہنموہازہتساءاھجمسوہ،رگماکلہاور 

زمںیہنمےہ۔م 

 

اہماگررضورمےہمرگمماکف

 

وتموہمگ

(1)
 

                                            
 لزوم حكمه وإنما اكفرا لفرض تارك لك اكن وإال برتكه الكفر لزوم الفرض حكم ليس (1

أقول ۔۔۔اْلحود حكم يف واالستخفاف أي ملخصا ه ا دارئة شبهة بال جبحده الكفر
وهذا مؤید ملا حبثه يف احللية لكن بعد اعتبار کونه مستخفا ومستهينا بادلين کما 

هزاء والسخریة به أما لو اكن بمعىن عد ذلك الفعل علمت من الكم اخلانية وهو بمعىن االست
خفيفا وهينا من غري استهزاء وال سخریة بل ملجرد الكسل أو اْلهل فينبيغ أن ال يكون كفرا 

،  (ه1252حممد أمني بن عمر ابن اعبدين ، )املتویف :  ،رد املختار ىلع ادلر املختار زعند اللك تأمل
 .ط: سعيد((24/4) - : کتاب الطهارة

 لزتویج حالل هذا حلرام قال لو أما يكفر القلب ىلع أو حالال احلرام اعتقد من أن ومنها ــــ
إبراهيم بن أيب ،  األحاكميف معرفة احلاكم لسان.كفرا يكون ال اْلهل حبكم أو السلعة

 – 1393الطبعة: اثلانية، ، القاهرة –ابلايب احلليب ، ط:  (415: ص):اِلمن حممد احلنيف
1973). 

 بدِلل حرمته وثبتت لعينه حراما اكن إذا يكفر القلب ىلع أو حالال احلرام اعتقد من ــــ
 يكفر ال اآلحاد بأخبار لعينه حراما أو به مقطوع بدِلل لغريه حراما اكن إذا أما به، مقطوع

زین ادلين بن إبراهيم بن حممد، ، ادلقائق کزن رشح الرائق ابلحر .اه حالال اعتقده إذا
 (207/ 1)، باب احليض: کتاب الطهارة،(ه970املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف: 

 .دار املعرفةط: 
 وإنما يكفر، ال الظن وجه ىلع اهلل حرمه ما استحل من أن ىلع تدل هنا مسائلهم أن اعلم ثم ــــ

( ملحتارا رد) اعبدين ابن وحاشية املختار ادلر.حالال ظنه إذا ال حالال احلرام اعتقد إذا يكفر
 ،احلدودکتاب  ھ(1386، ط/سعيد (،ه1088حممد عالء ادلين بن يلع احلصكيف )املتویف: 

  ، ط: سعيد( .24/4) (1/297): ء اذلي يوجب احلد واذلي اليوجبهباب الوط
 حراما اكن إذا يكفر القلب ىلع أو حالال احلرام اعتقد من: اخلالصة عن ابلحر يف قال ــــ

=  لعينه حراما أو قطيع بدِلل لغريه حراما اكن إذا أما. قطيع بدِلل حرمته وثبتت لعينه
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (47) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

وجممکحمرحامموکمالحلمےنہکماکمےہمویہمالحلموکمرحاممےنہکماکیھبمےہمانچہچنماذغمالحلمااسیم

ےہمسجماکوبثتمکشموہبشمےسمب االمےہماورماسماک ینعمحلفماورواحضمیھبمےہ،الحلمااسیم

ذاتموخد

 

ماورمےنہکمواےلموکماسممےہمہکمی  الحلمےہمیسکماعریضموہجمےسمالحلمںیہنموہامےہم

زہماالسممےسماخرجمےہم

 

امےہموتموہمدات

 

ےكمرحامموہےنماکمرصفمکشموہبشمںیہنمہکلبمدیقعہمرھک

مےہدیقعہمںیہنمےہمب ادیقعہمیھبمےہمرگمموہم نکیلماذغمالحلمےكمرحامموہےنماکمضحممامگنم

سہمالحلمںیہنمےہمب امیفم
ف

 

ن
زمالحلمیفم

 

امکشموہبشمےسمب االت

 

سہمیھبمالحلمےہمرگماسماکمالحلموہب
ف

 

ن

مںیہنمےہمب امدلیلمیھبمینیقیماوریعطقمےہمنکیلمدلیلماسمبلطممووہفمممںیمم

 

 
اي

 

دلیلمےسمب

دووٹکمماورواحضمںیہنمےہمہکلبماسمںیممیسکماور ینعمووہفمممیکمیھبموقعملماجنگشئمےہموتمااسیم

زہماالسممےسماخرجمںیہنمےہ۔

 

 صخشمدات

زارحمدرجمب االموہفمممںیممالحلموکمرحاممسجمرط

 

زاردانیب امرحامموکالحلمف

 

زم دانی ف

 
 

اجت

مم ا ںیہنمےہمایسمرطحم

 

اممرانھکمب االحلموکرحاممےسموموسممرکب

 

زیھبممرحامماکالحلمب

 
 

مںیہنمماجت

مرحامم ،اسماکدمارماافلظماورریباتمرپمںیہنمےہمہکلبمےہماہتبلموکیئمرپوڈٹکمالحلمےہمب ا

ہچماےسمرحامماذغ موکیئممےمالحلمےہموتوہمالحلمیہمرےہمتوم،مےمیکمتقیقحمرپمےہ۔اذغ

                                                                                          
 ادلر النسفية العقائد رشح يف ومثله اه. حالال اعتقده إذا يكفر ال اآلحاد بإخبار=

 ( ه1252 حممد أمني بن عمر ابن اعبدين ، )املتویف : (املحتار رد) اعبدين ابن وحاشية املختار
 .، ط: سعيد(۲۴/ ۴: )باب الوطء اذلي يوجب احلد واذلي ال يوجبه ،کتاب احلدود 

 من وعلم الغيب علم ظن لو کما يكفر ال الظن وجه ىلع املحرم استحل إذا مطلب ـــ
 إذا يكفر وإنما يكفر، ال الظن وجه ىلع تعاىل اهلل حرمه ما استحل من أن هنا مسائلهم

( حممد أمني بن عمر املحتار رد) اعبدين ابن وحاشية املختار ادلر.حالال احلرام اعتقد
باب الوطء اذلي يوجب احلد واذلي ال ، کتاب احلدود ( ه1252ابن اعبدين، )املتویف : 

 .ط: سعيد( (223/ 4): يوجبه

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ وب ات  یک اف سام (48) شر

ضل دوم:ماکؤالت  ومشر
 ف 

 

امممےسموموسممایکماجےئماوراذغموکیئ

 

امممدبےنلمےسمب ا مب

 

امممےمرحاممےہموتمب

 

رےنھکےسممالحلمب

۔وہمالحلمںیہنموہاجےئمتو

(1)
 

زارمدےماورمہنمیہماےسمالخفم

 

مف مرحامم اذغموکیئمصخشمیسکمذغایئمونصمعموکمالحلمب ا

اممےسموموسم

 

زاردےمب اممتقیقحمب

 

مرپوڈٹکموکمرحاممف مالحلم رکےمہکلبماینپمذاتمرپمای 

ارےموموضعمےسم
 
زسکعمرکےموتماسماکقلعتمذغایئمااکحممےسمںیہنم،اسمےیلمہ اسماکمت 

 اخرجمےہ۔

                                            
إذا سميت املحرمات بغري أسمائها املعروفة ، ويه اليت  -تسمية املحرمات بغري أسمائها : (1

اقرتن بها اتلحریم ، بأن سميت بأسماء أخرى لم يقرتن اتلحریم بها : فإن هذه التسمية ال 
 تزیل عن املحرمات صفة احلرمة . مثال ذلك : اخلمر ، فإن اهلل سبحانه وتعاىل حرمها

يا أيها اذلين آمنوا إنما اخلمر وامليرس واألنصاب ﴿بنفس هذا االسم حيث قال سبحانه : 
فلو سميت باسم آخر من  ﴾واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

ويه -رمة ، ألن العلة أسماء األرشبة املباحة ، فإن تلك التسمية ال تزیل عنها صفة احل
التسمية ، وهذا تالعب بادلين واحتيال يزید يف إثم مرتكب  ال تزول بتلك -اإلساكر

احلرام .وقد أخرج أبو داود يف سننه عن مالك بن أيب مریم قال : دخل علينا عبد الرمحن بن 
غنم فتذاکرنا الطالء فقال : حدثين أبو مالك األشعري ريض اهلل عنه أنه سمع رسول اهلل 

أميت اخلمر ، یسمونها بغري اسمها  والطالء  من صىل اهلل عليه وسلم يقول : ليرشبن ناس
بالكرس واملد : هو الرشاب اذلي يطبخ حىت يذهب ثلثاه ، واكن ابلعض یسيم اخلمر طالء . 

: يتسرتون برشبها بأسماء عليه وسلم یسمونها بغري اسمها أيواملراد بقوهل صىل اهلل 
عمون أنه غري حمرم ؛ ألنه ليس من وحنو ذلك ، ویز األنبذة املباحة کماء العسل وماء اذلرة

، وهلذا ام ، فإن املدار ىلع حرمة املسكرالعنب واتلمر وهم فيه اكذبون ؛ ألن لك مسكر حر
، وإن اكنت حيث ال سكر فيها مع اإلکثار منهاال يرض رشب القهوة املأخوذة من النب 

 مادة اتلاء، حرف: ةالكویتي ةالفقہي ةالقهوة من أسماء اخلمر فاالعتبار باملسىم)املوسوع
 .(الكویت-. ط/دارالسالسل 11/340 مات بغري اسمائها:املحر تسمية تسمية،
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (49) شر

 اب احت  :سومف 

 

ضل 
 اب احت  ……:سومف 

؟ (13) عت 
 اصل اب احت  ب ا ممای 

انمےكمافدئےےكےیلےہم،اکانئتمےكماہ رموجمھچکمےہ……افل:

 

انمانم،ان

 

ان

مافدئہم

 
 

مااھٹاتکسمےہاایشءمےسمایسموق  
 

ز انمےسےیلرشاعماسمےكح

 
 

ااجت

 

 یھب افدئہمااھٹب

مےہاہکمےہراحجمہیماسمےیل،وہ

 

۔لصماایشءممںیمماب اح

(1)
اوقالمیھبمںیہ،رگممماذغہچماور

مےہماوریہیماکموقلروہمج

 

راحجمےہ۔مہیمےہمہکمالصماب اح

(2)
 

                                            
 يعرب وربما…املستصحب رابعھا…)االصل(عندالفقہاء واالصوِلني يطلق ىلع معان (1

 للىش تكون الىت ةباحلال يفرس وربما…ذاتہ نظرااىل للىش بماثبت الرابع املعىن عن
 ةاالباح االشياء یف واالصل ةالطہار املاء یف االصل کمايقال عليہ العوارض عروض قبل

 الالم، مع ة)کشاف اصطالحات الفنون:للشيخ املولوی حممد اىلع بن ىلع اتلہانوی،ہمز
 (.85 :املجِل االول ص ،19966ت،بريوت،خيا مكتبة

 اھ والشافعية احلنفية من اْلمہور عند ةوقد رصح یف اتلحریر بان املختار ان االصل االباح (2
 =وائلا   من اخلانية احلداد،ویف فصل من ةم،وجری عليہ یف الھدايقاس العالمة تلميذہ وتبعہ
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (50) شر

 اب احت  :سومف 

 

مںیہنمےہم……ب:

 

میہمزیچوںمںیممالصماب اح  مہکلبتس 

 
 

ںیممالصمرحاممموتس

امےہماورابعداتمںیممالصم

 

وکست(مےہ۔(وہب

(1)
 

                                                                                          
( ه1252: حممد أمني بن عمر ابن اعبدين، )املتویف: رداملحتار ىلع ادلر املختار).واالباحة احلظر=

 .(سعيد/ط-105/1کتاب الطہارة، مطلب الفرق بني انلية والقصد والعزم :
هم ، ومنصل ىلع اإلباحة عند بعض احلنفيةاألشياء يف األ: ويف رشح املنار للمصنف ــــ

: األصل فيها احلظروقال أصحابنا: األصل فيها الكريخ وقال بعض أصحاب احلديث
من  اتلوقف بمعىن أنه ال بد هلا من حكم لكنا لم نقف عليه بالعقل ) انتىه ( ويف اهلداية

القاعدة اثلاثلة: اِلقني ال  : جنيم وانلظائرالبن األشباه).ة أصلفصل احلداد : إن اإلباح
 العلمية، الكتب دار/ ط -66ص: يزول بالشك، قاعدة: هل األصل يف األشياء اإلباحة،

 .( م1980=ه1400: الطبعة بريوت،
هو اذلي خلق :﴿واعلم أن األصل يف األشياء لكها سوى الفروج اإلباحة قال اهلل تعاىل (1

وإنما تثبت احلرمة  ﴾لكوا مما يف األرض حالال طيبا﴿ :وقال ﴾يف األرض مجيعا لكم ما
. بعارض نص مطلق أو خرب مروي فما لم يوجد يشء من ادلالئل املحرمة فيه ىلع اإلباحة

 ،عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشييخ زاده :األحبر ملتیق رشح يف األنهر جممع)
 .کوئتہ(ار، املن مكتبة/ط2 4/44کتاب االرشبة:، ه(1078يعرف بداماد أفندي )املتویف: 

األصل يف األبضاع اتلحریم وذلا قال يف کشف األرسار رشح فخر اإلسالم: األصل يف  ــــ
القاعدة اثلاثلة: اِلقني ال  :جنيم وانلظائرالبن األشباه).انلاكح احلظر وأبيح للرضورة

 العلمية، الكتب دار/ ط/ ط-76 عدة: األصل يف األبضاع اتلحریم ،ص:يزول بالشك، قا
 .م (1980ه=1400 : الطبعة بريوت،

قوهل ) بلقائه ( أي اللحم )ىلع احلرمة( أي اليت يه األصل، إذ حل األکل متوقف ىلع حتقق  ــــ
أمحد بن حممد بن إسماعيل اذلاكة الرشعية)حاشية الطحطاوی ىلع مرایق الفالح : 

کتاب الطہارة،فصل یف ببان احاكم السؤر،قبيل ،  ـه 1231تويف  -الطحطاوي احلنيف 
 .(قديىم/ط-۳۵فصل یف مسائل اآلبار،ص:

( أي إذا أخربه عدل بأن هذا اللحم ذبيحة جمويس أو ميتة وهل )يعمل خبرب احلرمة الخق ــــ
ا تهاتر اخلربان بيق ىلع احلرمة األصلية ال حيل إال وعدل آخر أنه ذبيحة مسلم ال حيل ألنه مل

، ( ه1252: حممد أمني بن عمر ابن اعبدين ، )املتویف : رداملحتارىلع ادلراملختار).باذلاكة
 .(سعيد/ط348 /1کتاب الطہارة، باب االجناس:
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (51) شر

 اب احت  :سومف 

 

مںیہ،م……ج: ز زات  مت   

 

ممےمےكمدوونںماجي مےسمرمادمہیمےہمہکمیسکم لعمب ا

 

اب اح

رکےنمںیمموثابمںیہنمےہماوروھچڑےنمںیممذغتفمںیہنمےہ۔

(1)
ممےماسم وجم لعمب ا

ماورالحلمیھب‘‘ابمحم’’ونتیعمیکموہاےسم ز

 
 

موکاجت مےہ۔ابمحم ا

 

مہکمےتہکمںیہماہکاجب  
 

مح

 ںم

 

 

 

مہیمت زدی 

 
 

زقممرہباحلمضعبمےكمت

 

مف زیبیماافلظمرضورمںیہمرگمانمںیممب اری 

 

ااہتنیئمف

وموجدےہ۔

(2) 

                                            
اثلواب املباح ما ال یستحق بفعله اثلواب وال برتكه العقاب . ) وانلدب ما یستحق بفعله  (1

أمحد بن  -الفصول يف األصول  ۔وال یستحق برتكه العقاب ( ففيه زیادة معىن ىلع املباح
باب القول يف لفظ األمر إذا صدر ملن حتت ، ه(370يلع الرازي اْلصاص )املتویف : 

 ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالميةط: ( 89/ 2): اعته ىلع الوجوب هو أم ىلع انلدبط
 .1405األوىل ،  الطبعة، الكویت

ومن أسمائه احلالل واملطلق واْلائز وقال األستاذ أبو إسحاق يف رشح کتاب الرتتيب لك  (2
 ما هنا املراد وهو األول أمور ثالثة ىلع املباح يطلق…مباح جائز وليس لك جائز مباحا

 شئت وإن فصم شئت إن للمسافر قوهل ومنه والرتك الفعل بني بالتسویة الرشع فيه رصح
 أحد ىلع باإلباحة ویوصف اكن ما ىلع استمر فيقال الرشع عنه سكت ما اثلاين فأفطر

 ابلحر ۔يطلق املباح ىلع املطلوبوى طرفاه أو ال وقد است فعله جاز ما وهو اثلالث األقوال
 ه(794مد بن عبد اهلل بن بهادر الزركيش )املتویف : بدر ادلين حم ،املحيط يف أصول الفقه

 .(دار الكتب العلمية، بريوت، بلنانط: ( 1/221): فصل: يف املباح 
وقد فرقوا بني املباح واْلائز بأن لك مباح جائز دون العكس ألن اْلواز ضد احلرمة ،  ــــ

واإلباحة ضد الكراهة فإذا انتىف اْلواز ثبت ضده وهو احلرمة فتنتيف اإلباحة أيضا وإذا 
ْلواز مع لكراهة وال ينتيف به اْلواز ْلواز اجتماع اانتفت اإلباحة ثبت ضدها وهو ا

أمحد بن حممد ميك، أبو العباس، شهاب ، غمز عيون ابلصائر. الكراهة کذا يف العناية
دار ط: ( 1/23)، مقدمة الكتاب:  ه(1098ادلين احلسيين احلموي احلنيف )املتویف: 

 .م1985 - ـه1405الطبعة: األوىل، ، ب العلميةالكت
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (52) شر

 اب احت  :سومف 

 

ی یک جذود(14) ؤن  شار 
 مب اح مي  ق ای 

م موکمابماحتمںیمماقوننماسزیماک

 

مدر ےمںیمموکحم قحمےہمرگمایکامتممابماحتم

موکہیمقحماحلصمےہمب اابمحمیکمیسکماخقم صممسقمںیمم

 

مںیمموکحم مای  ز
 
مںیہماورہ ز زات  ت 

مامانہہممانیبتمںیممااممم ماقوننماسزیمرکیتکسمےہ؟مرضحتمیتفممویلمنسحموٹیکنمؒ

 

وکحم

 اوباحدممازغلایلمےؒكموحاےلمےسممےتھکلمںیہ:

أقسام قسم بيق ىلع األصل فلم يرد فيه من الرشع  :أن األفعال ثالثة’’
تعرض ال برصیح اللفظ وال بدِلل من أدلة السمع فينبيغ أن يقال استمر 

 .فيه ما اكن ولم يتعرض هل السمع فليس فيه حكم 
وقسم رصح الرشع فيه باتلخيري وقال إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه 

 ورد طاب وال سبيل إىل إنكاره وقد فهذا خطاب واحلكم ال معىن هل إال اخل
وقسم ثالث لم يرد فيه خطاب باتلخيري لكن دل دِلل السمع ىلع أنه نيف 

 (1).‘‘احلرج عن فعله وتركه

زہمج:

 

مرپب ایقم……ت

 

ممسقموتموہمےہوجمالصماب اح ااعفلمیکمنیتمںیمسقمںیہ:ای 

یسکممرہمیئگموہاوررشتعیمےنموتمرصحیماافلظمےسماورہنمیہمیلقنمداللئمںیممےس

                                            
ه( 505أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس )املتویف: ، املستصىف يف علم األصول (1

، م فيه ينقسم إىل فنون أربعة القطب األول يف اثلمرة ويه احلكم والالكمقدمة الكتاب، 
، ( ط الكتب العلمية60/ 1): الرشع مسألة املباح من ، الفن اثلاين يف أقسام األحاكم 

 .م1993 - ـه1413الطبعة: األوىل، 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (53) شر

 اب احت  :سومف 

 

دلیلمےكمذرےعیماسمےسمرعتضمایکموہ۔اسممسقمےكمقلعتممانہکماچےیہمہکماسم

ذام

 

زارمریہماورمرشتعیمےنموکیئمرعتضمںیہنمایک،ل

 

زف ںیمماسمیکمالصمتیثیحمت 

 اسمےكمب ارےمںیمموکیئممکحمںیہنمےہ۔

اممدورسیممسقموہمےہسجمےك مےكماسھتمرشتعیمےنماایتخردےمدب 

 

قلعتممرصاح

مہکماچےہمرکو ااورہہکمدب ا

 

مہنمرکو،سپمہیماطخبمےہماورممکحمیہموہب مےہمسجمےكمااکنرمیکمب ا

 ۔اجنگشئمںیہن

مہنمرکےنمےكمب ارےم رسیتیممسقموہمےہمسجمںیممرشتعیمیکمرطفمےسرکےنمب ا

مرکےمہکماسمےكمرکےنمم

 

ںیمموکیئماطخبموتمواردمہنموہماہتبلمیلقنمدلیلماسمارممرپمدالل

ی

ہ

 

ن

 

ن

 ںیممافلعمرپموکیئمرحجمںیہنمےہ۔ما

 ںیہ:نیتممسقمرپ‘‘ااعفلمابمہح’’ہصمہیمےہہکاسماکالخ

اےسیمااعفلمنجمےكمقلعتممرشتعیمےنمیسکممسقماکمکحمںیہنمدب ا،ہنمانمےكم (1

رکےنمےكمب ارےمںیمماورہنمیہمہنمرکےنمےكمب ارےمںیم،اےسیمااعفلموکم

موکماہک‘‘ ابمحمااللص’’اوصلمہقفمیکماالطصحمںیمم

 

امےہماوراسماحل

 

اجب

ت ہ’’
ماصل

 

 ،نیتمروزمہنمںیہ،الثمپ کمرپاسمرطفم مب اےتہک‘‘اب اح

ماھکؤمب امہنماھکؤ،الفںمکلمماکڑپکاونہپمب امہنمونہپ۔

 
 

 وتس

وہمااعفلمنجمےكمب ارےمںیممرشتعیمےنموخدمالتبدب امہکممتموکاایتخرمےہمہکم (2

موک مرکو۔اےسیمااعفل مہن مب ا مرکو موک مرشیع’’ان ماسم‘‘ابمح مےہماور ا

 

اہکاجب
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (54) شر

 اب احت  :سومف 

 

موک

 

مرشہیعم’’احل

 

مےسمزادئایوب اںمرےنھکماکمکحمےتہکںیہ‘‘اب اح ممالثممای 

مےہمہکمںیہمتماایتخرم ہکماسمےكمب ارےمںیممرشتعیمےنموھکلمرکالتبدب ا

مےسمزادئایوب اںمروھکمب امہنمروھک۔  ےہہکماچےہمای 

مںیمموکیئم (3

 

 
زآنمودحي

 

مرکےنمںیمموتف مہن اےسیمااعفلمنجمےكمرکےنمب ا

سمب اتموکالتبیتمرصحیممکحموموجدمںیہنمنکیلمادہلمرشہیعمںیمموکیئمدلیلما

ابمواحضمرےہمہکم…ےہمہکماسمےكمرکےنمںیمموکیئمرحجمںیہنمےہ

موکمرصفمیلہپممسقمےكمااعفلمںیممرصتفمرکےنماکقحماحلصمےہم

 

وکحم

ماسممسقمےكموقانینمانبیتکسمےہمہکمداںیئمرطفم ،ب اںیئم

 

ینعیموکحم

مہنم

 
 

مہنمونہپ،ہتفہمںیممدوروزوتس مالفںمکلمماکڑپکاونہپمب ا رطفمہنم ،ب ا

مرشتعیمےسںیہنممولعمموہیتماہتبلماھک

 

دورسیمؤ،ویکہکنمانماومریکماب اح

موکب ادنبیماگلےنماکمیسکممسقماکموکیئم

 

مسقمب امرسیتیممسقمےكااعفلمںیمموکحم

موکمرسےمےسم

 

قحمںیہنممویکہکنمرشتعیممےكمیسکمارممںیممدبتیلیماکوکحم

وکیئمقحمیہمںیہن۔

(1)
 

موکمابمحمیکمدورسیماورمرسیتیممسقمںیمم

 

دبتیلیماکموکیئمقحمںیہنمےہ،اسموکحم

اومضمنمرپمداللئماجریمرےتھکموہےئمرضح

 

 ہ
ۃ
موٹیکنمر اہللمہیلعممتمیتفممویلمنسحمحلح 

 انیبتمےكماےلگمامشرےمںیمممےتھکلمںیہ:

                                            
 .51 ءکرایچ،ص1963جون؍ھ1383 احلرام حمرم1شمارہ 2ماہنامہ بينات،جِل: (1
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (55) شر

 اب احت  :سومف 

 

ماوررطےقیمےسمےنھجمسمیکموکشش’’ ممایسمومضمنموکای 

 

 
زآنمودحي

 

ےیجیک!ف

اےہماسموکںیم

 

 ہبمدنچممسقمرپومرےتہکمںیہ۔ام‘‘امومرہب’’مسجمارمماکمکحمدب ااجب

مےہ: ،بحتسم،رحام،رکموہ

 
 

،س  
 

زض،واح

 

مزنتیہی،ابمحمف رحتیمی،رکموہ

زتیضم،و

 

م،انموکف

 

اےہ،انمںیممےسمیسکم‘‘اہجتممکح’’وجبماوراب اح

 

اہکاجب

تہجموکمیھبمدبتلیمرکےنماکمیسکموکقحمںیہنمےہ۔وخبمھجمسمےیجیلمسجمرطحم

موکمدبتلیمںیہنمایکاجاتکس،ایسمرطحمابمحموکیھب  
 

زضماورواح

 

مدبتلیمںیہنمف

ماسمارماجاتکسایک

 

ماالسیمموکحم مایسیماوروکیئ موکیئ مںیہنمہکموہ یکماعطقماجمز

ںیممےسمیسکمتہجمرپمیھبموکیئمزدم‘‘اہجت’’نماسزیمرکےمسجمیکمانبءمرپاقون

‘‘ڑپےکس۔

(1)
 

ادیئمںیممب اںیماافلظمااضہفمایکاجاتکسےہاسمومفقم

 

ہکماذغمابمحمیکمدورسیمیکمب

ذرہعیم

 

زاردب ااوررسیتیممسقموکی 

 

مرپزساوہتومماقوننمونممعمف اجےئوتماسمیکمالخفمورزیم

مےہماوراور موہیت مرپ زم
 
مج ا زسا

 

متیصعمموہب ماک زم
 
مدوونج مےہماحالہکنمذموکرہ ںمرضوری

 ب ا ماسمےسماانتجبمالقئمنیسحتمتیصعممںیہنمںیہمویکہکنمابمحماکاراکتبمب ا ںیمسق

ز مزعتت 
 
ا۔اقت

 

 لمعمںیہنموہب

                                            
 .45:،ص1963مطابق جوالیئ ايضا، شمارہ صفر املظفر،ب (1
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (56) شر

 اب احت  :سومف 

 

ع (15)
ی ی  شذ د را

زےماکمماکموہلیسماےھچماکمم زااکوہلیسمیھبمااھچےہموتمت  ےہ۔رشتعیمسجمرطحمیھبمت 

زایئمےسمرو زایئمےكمراےتسمرپت  الصم دصقم یھبمرہپےماھٹبدیتیمےہ،یتکمےہماسمرطحمت 

زا ا ت 

 

مےنچنہپمیئمےسمروانکموہب

 

می زایئم زاردےمدب ا ےہمرگمت 

 

اےہ۔اجواالراہتسمیھبمونممعمف

 

 ب

۔ےتہکمںیہ‘‘دسذراعئ’’اےسرشتعیمیکمزب انمںیمم

(1)
 

زاردےمدےیماجںیئموجم

 

ماکممیھبمونممعمف ز

 
 

اسماوصلمیکمتقیقحمہیمےہمہکماےسیماجت

ماچنہپےتموہں۔اامممانبمردش)

 

ماکومںمی ز

 
 

ااجت

 

ھ(اسمیکمرعتفیمںیممےتھکلمںیہم520ب

 ہک:

 (2)‘‘.ىل فعل املحظورویتوصل بھا إ ةھی االشياء الىت ظاھرھا االباح’’

                                            
املوافقات  وسد اذلرائع مطلوب مرشوع، وهو أصل من األصول القطعية يف الرشع (1

کتاب ،(ھ790)املتویف :  بالشاطيبإبراهيم بن موىس بن حممد اللخيم الغرنايط الشهري 
انلظر األول: يف لكيات األدلة ىلع ، الطرف األول يف األدلة ىلع اْلملة، األدلة الرشعية

 .(183 / 5( )م1997/ ھ1417ط/ دار ابن عفان،الطبعة األوىل: ، (263/  3): اْلملة
الرشاعتفق العلماء ىلع وسد اذلرائع مطلوب مرشوع، وهو أصل من األصول القطعية يف  ــــ

إبراهيم بن موىس بن حممد ، املوافقات ۔إعماهل يف اْلملة وإن اختلفوا يف اتلفاصيل
تابع ، کتاب األدلة الرشعية، ( ه790اللخيم الغرنايط الشهري بالشاطيب )املتویف : 

، (111/  4): الفصل اخلامس: يف ابليان واإلمجال، الطرف األول: يف أحاكم األدلة العامة
 (183/  5م( )1997ه/ 1417عفان،الطبعة األوىل:  ط/ دار ابن

حبوالہ:قاعدة درء املفاسد اوىٰل من جلب املصالح، حممد امني  (2/524املقدمات) (2
 ھ، ط:1430سھيىل، الطبعة االوىل 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (57) شر

 اب احت  :سومف 

 

زہمج:

 

زمہیموہم……ت

 
 

ااجت

 

زیماگنہمںیممابمحموہیتمںیہمنکیلماںیہنمب
 
اایشءمںیہموجماظہ

امےہ۔

 

مےنچنہپماکذرہعیمانبایلاجب

 

  لعمی

اطب یااممم  ےكملوقل:مؒ شر

 (1)‘‘ة.ىل مفسدة إحقيقتھا اتلوسل بماھو مصلح’’
زہمج:

 

 ذراعئمیکمتقیقحمہیمےہہکمتحلصمموکمدسفمہماکمذرہعیممانبایلاجےئ۔……ت

طب ی  ااممم
 ےتھکلمںیہ:مق 

مرغري ممنوع نلفسہ خياف من ارتكابہ الوقوع یف ا  عن  ةعبار ةواذلریع’’
 (2)‘‘.ممنوع
زہمج

 

ذاتموخد……:ت

 

وتمعنممہنموہنکیلمذرہعیمدرالصماےسیمارموکےتہکمںیہموجی 

زمںیممڑپےنماکاہ ہشیموہ۔

 
 

ااجت

 

 اسمےكمرکےنمےسمب

ززیچوںمیکماممتعنموہدسذراعئمےكماوص

 
 

مازروےئمرشعمایسیماجت توملمےكمتحتم

ا منجمیک

 

مآب مالزم ماراکتب زاک

 
 

ااجت

 

مب ماایشءوہجمےسمینیقیموطررپیسک میھبمایسی ا

 

 وہ،اوراقونب

زاردب ااجاتکس

 

مینیقیممنجمےكمذرےعیمافمدسےہموکونممعمف م،ویکںمہکوہںیممڑپےناکرطخہ

 ۔مےہاویلماالرموکماقوننماسزیماکمقحماحلصاومرںیمم اےسی

                                            
إبراهيم بن موىس بن حممد اللخيم الغرنايط الشهري بالشاطيب )املتویف :  املوافقات: (1

 .(183/  5م( )1997ه/ 1417دار ابن عفان،الطبعة األوىل:  /ط -  ه(790
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  اْلامع الحاكم القرآن لالمام القرطیب، (2

( ط: ۵۷؍۲)۱۰۴، سورة ابلقرة:ه( 671األنصاري اخلزريج شمس ادلين القرطيب )املتویف : 
 .م 2003ه/  1423الطبعة : ، العربية السعوديةدار اعلم الكتب، الریاض، اململكة 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (58) شر

 اب احت  :سومف 

 

مےكمےیلمذ ادرمیہمونممعم

 

اذوب

 

مش رہعیمیتنبموہوتماسمیکمااجزتماذغموکیئمزیچمایسیموہوجم

 ۔اسممسقمےكموجازمرپاورمیلہپممسقمےكمدعمموجازرپماملعءماکماافتقمےہ۔وہتو

یسکمزیچےكقلعتممہبلمالثممںیہمانمںیمماملعءاکماالتخفمےہںیمسقاسمےكالعوہموج

ادر

 

اذوب

 

زاکمذرہعیمےنبماگب اوکیئمزیچایسیموہوجش

 
 

ااجت

 

مب وتںیہنمہکلبماسمےسھچکمنظموہہکموہ

ماورم مزب ادہ ادریکماورارثکورتشیبوتمںیہنمہکلبماسمےسمھچکممکماسفدماکذرہعیمیتنبموہینعیماغل 

 

ب

ےہ۔ایکماجاتکسریبےس‘‘یھبکمیھبک’’اور‘‘اواقتاسب’’درایمینموصرتموہےسج

(1)
 

                                            
 :أقسام ثالثة ىلع اذلرائع (1

منها: ما یسد باتفاق؛ کسب األصنام مع العلم بأنه مؤٍد إىل سبِّ اهلل تعاىل، وَكَسبِّ أبوي  - 
سباا من الساب ألبوي  1الرجل إذا اكن مؤدي ا إىل سّب أبوي الساّب؛ فإنه عد يف احلديث

آلبار يف طرق املسلمني مع العلم بوقوعهم فيها، وإلقاء السم يف األطعمة نفسه، وحفر ا
 واألرشبة اليت يعلم تناول املسلمني هلا.

ومنها: ما ال یسد باتفاق، کما إذا أحب اإلنسان أن یشرتي بطعامه أفضل منه أو أدین من  ــــ
جارات؛ فإن جنسه؛ فيتحيل ببيع متابعه ِلتوصل باثلمن إىل مقصوده، بل کسائر اتل

 منها مقصودها اذلي أبيحت هل إنما يرجع إىل اتلحيل يف بذل دراهم يف السلعة ِلأخذ أکرث
إبراهيم بن موىس بن حممد اللخيم الغرنايط  -املوافقات  .ومنها: ما هو خمتلف فيه -.

القسم اثلاين: ، تابع کتاب املقاصد، املجِل اثلالث، (ه790الشهري بالشاطيب )املتویف : 
 .م1997/ ه1417دار ابن عفان،الطبعة األوىل: :( ط131/  3) : مقاصد امللكف

وقد قسم القرايف : اذلرائع إىل الفساد ثالثة أقسام : قسم أمجعت األمة ىلع سده ومنعه  ــــ
وكذلك إلقاء  ،فإنه وسيلة إىل إهالکهم فيها  ،کحفر اآلبار يف طرق املسلمني ، وحسمه

ویعلم من حاهل أنه یسب اهلل ، األصنام عند من اكن من أهلها وسب، السم يف أطعمتهم 
ووسيلة ال حتسم ,  ،تعاىل عند سبها . وقسم أمجعت األمة ىلع عدم منعه , وأنه ذریعة ال تسد

واكملنع من املجاورة  ،العنب خشية أن تعرص منه اخلمر فإنه لم يقل به أحد زراعةاكملنع من 
کبيوع اآلجال عند ،ختلف فيه العلماء هل یسد أم ال يف ابليوت خشية الزىن . وقسم ا

 املفسدة إىل أداؤه اكن ما فهو,  عليه األمة أمجعت اذلي األول القسم أما …املالكية
 =: ليس هذا من بابكن اتليق السبيك من الشافعية قالول، دیس أنه يف خالف فال،قطعيا
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (59) شر

 اب احت  :سومف 

 

مملسممرشیعماوصلمےہم زیکماممتعنمای 

 
 

زےساچبےنےكےیلماجت

 
 

ااجت

 

ااحللصمب

ازکماوراسحسمےہمہکمنکیلمہیماوصلم

 

مب مرکفاسمدقر

 

 افمدس ،رہگےمملع،اذغدرتس

ماہ ازےممےكمریغباےسماکممںیمم

 

مزجتےیماورموتمعقماتنجئمےكمدرتس

 

واصمحلمےكمدرتس

الب ااجےئموتماےسیمدروازےمدنبموہاجںیئم ےمنجماکالھکرانھکمرشتعیموکمولطمبمےہماورم

اےسیمدروازےملھکماجںیئم ےمںیہنجمدنبرانھکمیہمرضوریمےہ۔دنہواتسمنمےكموہشمرم

ماھکلمےہمہکمؒ ماالالسمماقیماعملمدنیماقیضماجمدہ

 

حیحصمیہقفموعشرم’’ےنماسمومعقمرپمدرتس

ازکماوصول

 

مب ماامعتسلموخدااسیذرہعیماسفدےكمریغبمان ماک ےہسجماکدسب ابمرضوریمں

‘‘ےہ۔

(1) 

                                                                                          
تستلزم املتوسل إِله , وال نزاع يف سد اذلرائع , بل هو من حتریم الوسائل , والوسائل =

 قليال املفسدة إىل أداؤه اكن ما فهو یسد ال أنه ىلع األمة أمجعت اذلي القسم وأما …هذا
ىل املفسدة کثريا لكنه ليس فيه فهو ما اكن أداؤه إ اختلف اذلي القسم وأما…نادرا أو

فهذا موضع اخلالف . واخلالف من ذلك جار يف غري ما ورد يف الكتاب والسنة سده ، اغبلا
اذلرائع , أما ما جاء انلص بسده منها يف انلصوص الرشعية اثلابتة فال خالف يف األخذ  من

 .(1/7) - القيم البن احليل وحتریم اذلرائع سد ۔بذلك
 .116مباحث فقہيہ،ايفاپبليكيشزن،نیئ دہىل، (1
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (60) شر

ح است  :ح هارمف 
 طهارت  وت 

 

ضل ح هارم  :
ح است  ……ف 

 طهارت  وت 

 جلت  یک رطح طهارت  ت ھی اصل ہ   (16)
مےكےیل

 

ایسمرطحم،دلیلمیکمرضورتمےہسجمرطحمالصمتلحمےہاوررحم

مےكموبثتمےكےیلدلیلمیکمرضورتمےہالص

 

مماہطرتمےہماورماجنتس

 

ویکہکنماجنتس

یکم دلیل اہںماہطرتمےكماابثتمےكےیلوےہ،اسمےیلاہجںموکیئمدلیلمہنموہاعرضم

وہیت۔رضورتمںیہنمدلیلمیکممےیلاابثتمےكویکہکنمالصمےكرضورتمہنموہتوم

(1)
 

                                            
 قوهل(الرد ویف)۔خبث أو حدث عن انلظافة ورشاع…لغة انلظافة بمعىن…والطهارة (1

 قوهل …واذلنوب اكلعيوب معنویة أو اكألجناس حسية األدناس عن أي( انلظافة بمعىن)
ادلر .ق هل بالصالة اكآلنية واألطعمةتعل ال ما طهارة شمل(خبث أو حدث عن انلظافة)

 ه(،1088: بن يلع احلصكيف )املتویفعالء ادلين  ، حممداملختار رشح تنویر األبصار
 .: سعيد(، ط(1/83): کتاب الطهارة 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل  (61) شر

ح است  :ح هارمف 
 طهارت  وت 

 

ع  (17)
ف  لی  ر مساوی دلب ل یک جلت  وطهارت  ےك 

ورت    ض 
تلحماوراہطرتمالصماورینیقیمںیہموتانمےكرعفمےكےیلیھبمینیقیمدلیلمیکم

ماورکشمےس،رضورتموہتو ماورضحممومہ

 

ماکمکحمںیہنمدب ااجےکسرحم

 

ماجنتس  ،اگ

 

 

االحلماورب اینمب اکماھجمساجےئاگاوروجصخشماھکےنیکمرحم

 

اب ایکم الثماھکب

 

اورب اینمیکمب

۔وہاگذہمماکدوعیمرکےوتب اروبثتمایسمےك

(1) 

                                            
، امام زین ادلين بن جنيم وانلظائر االشباہ.ةانلجس فاالصل بقاء الطہار وجودیف  كش (1

 .ط: سعيد( ،29:ھ(  971: املتويف)
 مجيعا االرض مایف لكم خلق ھواذلی وتعاىل سبحانہ لقولہ ةاالصل یف االشياء الطہار ــــ

 منصوص الرشع مقرریف صلوھذاا   مثلہ بقني يزول بل والظن بالشك اليزول واِلقني
 اراحدا ولم وغريھم ةوالشافعي ةاحلنفي من  الفقہاء کتب یف بہ مرصح االحاديث یف عليہ

للعالمة ، ةاملحمدي الطریقہ رشح ةانلدي ةاحلديق.لماء اصالالع من احد من خمالفا فيہ
 ط:متكتبہ نوریہ ،فيصل آباد.-2/710 انلابليس:

عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل ،املختار تلعليل االختيار۔ألن اِلقني اليزول بالظن ــــ
 .بريوت / بلنان ،احلنيف
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (62) شر

چ ؤي ں ف 
دات  :ب ات   مف 

 

ضل :
چ ؤي ں ف 

دات  ……ب ات   مف 

دات  ےك احکام (18)  مف 
مامجدات مرماد مےس مرفمدات ات

 

ماورویحاب ات

 

مرمادمامجںیہ۔،ابنب مےس دات

ات

 

ات،ابنب

 

زاےئمویحاب

 

 
ات،اج

 

اتمےكم ویحاب

 

 العوہماایشءمںیہ۔اورالضفتمویحاب

مالحلممامجداتمتس   مب اکماور ںیمممرااراینتماکاہتبلمیسکماجدممزیچمںیہمےكمتس 

زںیہنموجرکسموہب ارضموہ۔رضم

 
 

 رکسممںیماور‘‘رضر’’ںیمماممتعنمیکموہجاامعتسلماجت

مےیلاذغ‘‘رکس’’ م‘‘رکس’’اور‘‘رضر’’ےہاس مہن میھب  رےہدوررکدب ااجےئوتاممتعن

اتم

 

 یھبمےہ۔اکتو۔وجمکحمامجداتماکےہمویہمابنب

زمسجنمانیعلموہےنمیکموہجم اتمںیممےسمزنخت 

 

میکمویحاب

 

 

 

ےسماورمڑیکےموکمڑےمخ

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (63) شر

چ ؤي ں ف 
دات  :ب ات   مف 

 

میکموہجمےساوراوروہجمےس

 

انماینپمرحم

 

میکموہجمےسمرحاممےہان

 

 م،اسماکمہلضفماجنتس

ممےكممکحمںیممےہمسجممےكم مہظیلغم

 

موہممےماجنتس ز
 
موایلمہ اینمدبنمےسماخرجموہےنم

 

ہکلبمان

ےمےسمووضب املسغمالزممآ 

 

کلی

 

ن
اموہ۔

 

ب

(1)
 

مرحاممںیہم اتمںیمموساےئمیلھچممےكمتس 

 

اہتبلماخریجماامعتسلمامتممرحبیم،رحبیمویحاب

زےہ۔وجمیلھچمم

 
 

اتماکماجت

 

ےتہکمم‘‘کمسماطیف’’رمرکمب اینمےكماورپمایٹلمریتےنمےگلمےسجموخدویحاب

امیھبمرحاممےہ۔

 

ںیہماسماکاھکب

(2)
 

                                            
)املبسوط وذلك حلرمة اآلديم ال نلجاسته. إذا طحن سن اآلديم مع احلنطة لم يؤلك (1

:کتاب ه(483حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتویف: ، للرسخيس
 .(م1993 - ـه1414بريوت، –.ط/ دار املعرفة 1/203 باب احلدث يف الصالة: الصالة،

بعظم اخلزنیر واآلديم........وأما اآلديم فقد قال بعض مشاخينا: إنه لم  االنتفاعوإنما لم جيز  ــــ
جيز االنتفاع بأجزائه نلجاسته، وقال بعضهم: لم جيز االنتفاع به لكرامته وهو الصحيح، 

، ويف االنتفاع بأجزائه نوع إهانة به. األشياءفإن اهلل تعاىل کرم بين آدم وفضلهم ىلع سائر 
بو املعايل برهان ادلين حممود بن أمحد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة )املحيط الربهاين: أ

ه( کتاب االستحسان والكراهية ، الفصل اتلاسع عرش 616ابلخاري احلنيف )املتویف: 
 .ط/ دار إحياء الرتاث العريب (5/239يف اتلداوي واملعاْلات :

ا يوجب خروجه الوضوء أوالغسل فهو وأشار بابلول إىل أن لك ما خيرج من بدن اإلنسان مم ــــ
 .قيح والصديد واليقء إذا مأل الفماكلغائط وابلول واملين واملذي والودي وال مغلظ

زین ادلين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف: ، )ابلحرالرائق
 .(سعيد/ط 1/530(:کتاب الطهارة، باب االجناس:ه970

فاحليوان يف األصل نواعن نوع يعيش يف ابلحر ونوع يعيش يف الرب أما اذلي أما األول  (2
يعيش يف ابلحر فجميع ما يف ابلحر من احليوان حمرم األکل إال السمك خاصة فإنه حيل 

عالء ادلين، ، أکله إال ما طفا منه وهذا قول أصحابنا ريض اهلل تعاىل عنهم .)بدائع الصنائع
 (: کتاب اذلبائح والصيود:ه587د الاكساين احلنيف )املتویف: أبو بكر بن مسعود بن أمح

 ..ط/سعيد(5/35
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (64) شر

چ ؤي ں ف 
دات  :ب ات   مف 

 

مب اکمےہمیکشخمےكم اتمںیممےسمسجماجونرےكماہ روخنمیہمںیہنمےہموہ

 

م،ویحاب

م ا

 

ذیمےكمیسکماوراکماھکب

  

ےہمرگممےنہبمالحلمںیہنمےہماورسجمےكماہ رموخنمنکیلموساےئمی

ایسکماکم

 

اتمںیممےسنجمواالںیہنمےہموہمیھبمب اکمےہمرگمماھکب

 

زیمویحاب زمںیہنمےہ۔ت 

 
 

اجت

 یلب،ےتیپمرےتہموہںمےسیجمریش،مڑیھبب ا،ممےكماہ رےنہبمواالموخنموہماورموہماکشرمرکےكماھکےت

زمںیہن،رگممرشیعمذحبمےس،دنبر،ارکام،ب ازماورمھدھموریغہاتک

 
 

اماجت

 

ہیمم،اےسیماجونروںماکماھکب

موجیھبم اےسیمہنموہںمینعیماکشررکےكماھکےتمےتیپمہنموہںمےسیجمب اکموہاجےتمںیہماور

زن،خطبم
 
ز،لینماگےئ،ہ

 

زب ا،ریٹبم،رماغیبم،وبکت

 
 
موطاط،انیمم،افہتخم،ج زوشموریغہمہیمتس 

 

اورمج

اجونرمالحلمںیہ۔

(1)
 

                                            
أما اذلي ليس هل دم سائل فاذلباب والعقرب والزنبور والرسطان وحنوها وأنه ليس  (1

عالء ادلين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الاكساين احلنيف ، بنجس عندنا.)بدائع الصنائع
 ..ط/سعيد(1/62طهارة،  فصل وأما الطهارة احلقيقية :(  : کتاب اله587)املتویف: 

اكذلباب والزنبور والعقرب والسمك واْلراد وحنوها ال ينجس  سائلفإن لم يكن هل دم  ـــ
باملوت وال ينجس ما يموت فيه من املائع سواء اكن ماء أو غريه من املائعات اكخلل واللنب 

وحنوه وسواء اكن السمك  املايئوالعصري وأشباه ذلك وسواء اكن بریا أو مائيا اكلعقرب 
ء ادلين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الاكساين عال، طافيا أو غري طاف.)بدائع الصنائع

(:کتاب الطهارة، فصل وأما بيان املقدار اذلي يصري به املحل ه587احلنيف )املتویف: 
 ..ط/سعيد(1/79جنسا رشاع :

وأما اذلي يعيش يف الرب فأنواع ثالثة ما ليس هل دم أصال وما ليس هل دم سائل وما هل دم  ــــ
زنبور واذلباب والعنكبوت والعضابة واخلنفساء وابلغاثة والعقرب سائل ، مثل اْلراد وال

وحنوها ال حيل أکله إال اْلراد خاصة ألنها من اخلبائث الستبعاد الطباع السليمة إياها 
وقد قال اهلل تبارك وتعاىل } وحيرم عليهم اخلبائث { إال أن اْلراد خص من هذه اْلملة 

ا ميتتان فبيق ىلع ظاهر العموم.وكذلك ما ليس هل بقوهل عليه الصالة والسالم أحلت نل
 =دم سائل مثل احلية والوزغ وسام أبرص ومجيع احلرشات وهوام األرض من الفأر والقراد
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موہالحلماجونراذغ ااءزہ ہ

 

ص
ع
ما مںیہنممںیہمنجب اکموتاسمےكموہ

 

 
ںیمموخنمرساي

اےسیج

 

مرکب م،ڈہی ماذغب ال اےہوہ

 

مرکب

 

 
مرساي ماورنجمںیمموخن م مدحیلعہم وریغہ اکٹمرک

اب اکماوررحاممںیہ

 

مب ماجےئوتوساےئرشیعموطررپذحبمرکاوراذغاےسمرکدےیاجںیئموت  دب ا

 
س
م

و حمےكادمم
ف

ااء

 

ص
ع
مںیہماوروساےئمب اکموہاجےتسمےكامتمما ااءےك،تس 

 

ص
ع
استما

ا

 

االحلموہاجب

 

ےہ۔اکاھکب

(1)
 

                                                                                          
بن عالء ادلين، أبوبكر ، والقنافذ والضب والريبوع وابن عرس وحنوها.)بدائع الصنائع=

 .ط/سعيد( .36/ 5اذلبائح والصيود: (: کتابه587مسعود بن أمحد الاكساين احلنيف )املتویف: 
وأما اذلي يعيش يف الرب فأنواع ثالثة ما ليس هل دم أصال وما ليس هل دم سائل وما هل دم  ــــ

وما هل دم سائل نواعن مستأنس ومتوحش أما املستأنس من ابلهائم فنحو ……سائل
اإلبل وابلقر والغنم حيل باإلمجاع وأما املتوحش حنو الظباء وبقر الوحش ومحر الوحش 
وإبل الوحش فحالل بإمجاع املسلمني وأما املستأنس من السباع وهو اللكب والفهد 

منها املسىم بسباع الوحش والطري وهو لك والسنور واألهيل فال حيل وكذلك املتوحش ف
ذي ناب من السباع ولك ذي خملب من الطري فذو انلاب من سباع الوحش مثل األسد 
واذلئب والضبع وانلمر والفهد واثلعلب والسنور الربي والسنجاب والسمور وادللق 

شافيع وادلب والقرد وحنوها فال خالف يف هذه اْلملة إال يف الضبع فإنه حالل عند ال
رمحه اهلل تعاىل وذو املخلب من الطري اكبلازي وابلاشق والصقر والشاهني واحلدأة 

منه  واملستأنسوابلغاث والنرس والعقاب وما أشبه ذلك وما ال خملب هل من الطري 
اكدلجاج وابلط واملتوحش اكحلمام والفاختة والعصافري والقبج والكريك والغراب اذلي 

ا حالل باإلمجاع کذا يف ابلدائع.)الفتاوى اهلندية: کتاب يأکل احلب والزرع وحنوه
 . .ط/رشيديه(5/289اذلبائح ، ابلاب اثلاين يف بيان ما يؤلك من احليوان وما ال يؤلك:

وإذا ذبح ما ال يؤلك حلمه طهر جِله وحلمه إال اخلزنیر واآلديم.)االختيار تلعليل املختار  (1
(، کتاب ه683 ابلِلح، جمد ادلين أبو الفضل احلنيف )املتویف: عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل

 .(العرىب دارالفكر/ط 5/13اذلبائح: 
وأما األجزاء اليت ال دم فيها فإن اكنت صلبة اكلقرن والعظم والسن واحلافر واخلف  ــــ

 =والعصب واألنفحة الصلبة فليست بنجسة عند أصحابنا والصوفوالظلف والشعر 
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مب اکمںیہم اذغمالحلماجونرمرشیعموطرمرپمذموبحمہنموہوتماسمےكمب الماورڈہیموریغہ

ماو مب اکموہےنمےكماسھتمالحلمیھبمںیہم موریغہ ذا

  

مدیماوردودھم،ای

 
 

راذغاھکلموکمدب اع

م مب اکمیھباجےئموتوہ

 
 

ااءموہاجیتمےہمرگمالحلمںیہنموہیتماوروتس

 

ص
ع
ما  اوررچیبموریغہ

                                                                                          
يع امليتات لكها جنسة لظاهر قوهل تعاىل } حرمت عليكم امليتة { واحلرمة ال وقال الشاف=

لالحرتام دِلل انلجاسة وألصحابنا طریقان أحدهما أن هذه األشياء ليست بميتة ألن 
امليتة من احليوان يف عرف الرشع اسم ملا زالت حياته ال بصنع أحد من العباد أو بصنع 

هذه األشياء فال تكون ميتة . واثلاين أن جناسة امليتات ليست  غري مرشوع وال حياة يف
ألعيانها بل ملا فيها من ادلماء السائلة والرطوبات انلجسة ولم توجد يف هذه األشياء وىلع 
هذا ما أبني من اليح من هذه األجزاء وإن اكن املبان جزأ فيه دم اكِلد واألذن واألنف 

ىلع يكن فيه دم اكلشعر والصوف والظفر وحنوها فهو وحنوها فهو جنس باإلمجاع وإن لم 
عالء ادلين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الاكساين احلنيف ، االختالف .)بدائع الصنائع

 ..ط/سعيد(1/63( :کتاب الطهارة، فصل وأما الطهارة احلقيقية :ه587)املتویف: 
 ملنجسة ال ذات اللحم واْلِل.الن اذلاكة تزیل الرطوبات وَّترج ادلماءالسائلة ، ويه ا ــــ

أبو  ادلينعبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل ابلِلح، جمد ، )االختيار تلعليل املختار
 ..ط/دارالفكر العرىب( 5/135(،:ه683الفضل احلنيف )املتویف: 

طهر  ومنها اذلاكة يف تطهري اذلبيح ومجلة الالكم فيها أن احليوان إن اكن مأکول اللحم فذبح ــــ
جبميع أجزائه إال ادلم املسفوح وإن لم يكن مأکول اللحم فما هو طاهر من امليتة من 
األجزاء اليت ال دم فيها اكلشعر وأمثاهل يطهر منه باذلاكة عندنا وأما األجزاء اليت فيها ادلم 

ع اكللحم والشحم واْلِل فهل تطهر باذلاكة  اتفق أصحابنا ىلع أن جِله يطهر باذلاكة .)بدائ
 (:ه587عالء ادلين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الاكساين احلنيف )املتویف: ، الصنائع

 ..ط/سعيد(1/86کتاب الطهارة، فصل وأما بيان ما يقع به اتلطهري :
فاذلي حيرم أکله منه سبعة: ادلم املسفوح واذلکر واألنثيان والقبل والغدة واملثانة  ــــ

هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث { وهذه األشياء السبعة  واملرارة لقوهل عز شأنه } وحيل
عالء ادلين، أبو بكر بن ، ، مما تستخبثه الطباع السليمة فاكنت حمرمة .)بدائع الصنائع

(: فصل وأما بيان ما حيرم أکله من ه587مسعود بن أمحد الاكساين احلنيف )املتویف: 
 ./سعيد(.ط5/61أجزاء احليوان املأکول: کتاب اتلضحية:
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اب اکمیھبمںیہماوررحاممیھبمںیہ۔

 

ب

(1) 

                                            
وأما عظم امليتة وعصبها وشعرها وصوفها ووبرها وریشها وخفها وظلفها وحافرها  (1

عالء ادلين، أبو بكر بن مسعود بن ، فيجوز بيعها واالنتفاع بها عندنا .)بدائع الصنائع
( :کتاب ابليوع،  فصل وأما اذلي يرجع إىل املعقود ه587احلنيف )املتویف:  الاكساينأمحد 

 .ط/سعيد(5/142واع :عليه فأن
 .للنب اخلارج من رضع الشاة امليتةابليضة إذا خرجت من دجاجة ميتة أکلت وكذا ا ـــ

يف الكراهة يف األکل وما يتصل )الفتاوى اهلندية:کتاب الكراهية، ابلاب احلادي عرش 
 ..ط/رشيديه(5/339:به

بأکلها(.واألصل يف ذلك: أنَّ لك ما )ومن ماتت هل دجاجة، فخرجت منها بيضة: فال بأس  ــــ
یستباح من احليوان يف حال حياته بغري ذاكة، فحاهل بعد املوت کيه قبله، وذلك ألنه ال 

الرازي  يلحقه حكم املوت.)رشح خمترص الطحاوي للجصاص أمحد بن يلع أبو بكر
خلارجة ا:)حكم ابليضة مسألة(: کتاب الصيد واذلبائح، ه 370اْلصاص احلنيف )املتویف:

الطبعة:  ودار الرساج، -.ط/ دار البشائر اإلسالمية 7/296:اجة بعد موتها(من ادلج
 م ( 2010 - ـه 1431األوىل 

( أفاد طهارة ظاهرة وباطنة إلطالق األحاديث الصحيحة خالفا الخ…قوهل )فيصيل به  ــــ
لقوهل  ملالك لكن إذا اكن جِل حيوان ميت مأکول اللحم ال جيوز أکله وهو الصحيح

وهذا جزء منها .وقال عليه الصالة والسالم يف  3تعاىل } حرمت عليكم امليتة { املائدة 
شاة ميمونة ريض اهلل عنها إنما حيرم من امليتة أکلها مع أمره هلم بادلباغ واالنتفاع أما إذا 

وذاكته ال اكن جِل ما ال يؤلك فإنه ال جيوز أکله إمجااع ألن ادلباغ فيه ليس بأقوى من اذلاكة 
:کتاب الطهارة،باب املياه، مطلب يف رداملحتار ىلع ادلراملختارتبيحه فكذا دباغه.)

 ..ط/سعيد(1/203أحاكم ادلباغة :
الشحم حرمت عليكم امليتة وادلم وحلم اخلزنیر، وليس احلكم مقصور ا ىلع اللحم، بل  ــــ

رشح خمترص الطحاوي مثله يف اتلحریم، ولكن ذکر اللحم ألنه أعظم ما يبتىغ فيه. )
کتاب  (:ه 370أمحد بن يلع أبو بكر الرازي اْلصاص احلنيف )املتویف: ، للجصاص

 .(م  2010 - ـه 1431ودار الرساج، الطبعة: األوىل  -البشائر اإلسالمية  دار. 6/193احلدود:
.ط/دار 661 تا : 658ملخص ومستفاد از رسالہ طیب جوہر حصہ نہم بہشىت زیور،ص: ) ــــ

أبو حامد حممد بن حممد ادلين،  علوم إحياءزینالمہظحمےیجیک:۔ء(2002:کرایچاالشاعت 
:کتاب احلالل واحلرام، ابلاب األول يف فضيلة احلالل  (ه505الغزايل الطويس )املتویف: 

 .( بريوت –.ط/ دار ااملعرفة 2/92ومذمة احلرام :
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ر   (19) می 
 ای ت 

ماورمذہریہماکریمےكومعقمںیمم،یلیمکتمرمےلح،گنجیکیپرایرییکمذغایئمونصماعتم

مااض زاءھچک

 

 
ماج ارےےكوطرمیف

 

زاوراش

 

مےكےیلرم مےیکاجےتںیہ،نج الم

 

مادعادمش رپ

ا

 

ااکاامعتسلموہب

 

مذیلیم،ےہمےہمںیہنجمایمربمنزماہکماجب ذ زی 

 

ہیمربمناتماوناعمںیمماورماوناعمم

 ااسقممںیمممیسقتمےیکماجےتمںیہ۔

زاءمیھبکموتموخدماامعتسلمےسموصقمدموہےتںیہ

 

 
ممینعیممانمیکمتیثیحماخمماملممہیمااضیفماج

میکموہیتمےہماوریھبکمانمیکمذغایئمدقروتمیقمںیہنموہیتمہکلبمانماک دصقم م میلیمکتموماد ب ا

ام

 

ماورموفحمظمرکب زب ا مب ادت  ا

 

ماگڑاھمانبب رپوڈٹکمیکمتظاک م،مذاےقئمیکمرتہبی،مموخوصبریتم،التپمب ا

امےہ۔

 

 وریغہموہب

مانموکماج میکموخامنشیئماورمدمعتوماورم مانبےنمےكمےیلمیھبماایشءم م رظاورمرپ ششم ذبم

اہکمزب انمےكماسھتماگنہمیھبمفطلممااھٹےئمماورم

 

زاءماامعتسملمےیکماجےتمںیہمب

 

 
فلتخمممسقمےكماج

انمےكمامجایلیتمذوقمیکمنیکستموہ۔م

 

 ان

اےہ:م

 

مرپوڈٹکمےكمامتممومشمالتموکمنیتماوناعمںیمممیسقتمایکاجب یہقفموطرمرپای 

مانمےسموصقمدمرتگنموہمب اممالحل،رحامماورموکشمک،وخاہموہ مااضیف، اینبدیمانعرصموہںمب ا

 ذاہقئ،مب امھچکماورموہ۔

مےسماموخذممولعمموہ

 

 
مےہماورماسمدحي

 

مدرتس

 

زیمدحمی

 

یتمےہمسجمہیممیسقتمت 
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موچوک اورمانمےكممواحضمےہماورمرحاممیھبمواحضمےہےہمہکمالحلمیھبایگیئمدنیماہکاھتای 

مزنتیہیماورماسمےكماسھتممہیمےہمہکدرایمنمھچکمہبتشمماومرمںیہ،رگممزب ادہمرتہبم

 

 
 رکاہ

زقمیھبمروامراھکماجےئ

 

زقموموجدمےہماورمدورسےم،رحتیمیماکمف

 

موتماسموہجمےسمہکمہیمف ای 

ا ماسموہجمےسمہکمرکموہموکمرحاممےنہکمےس

 

ےہماحالہکنماسمیکمدشتمںیممتہبمااضہفموہاجب

 ۔ےہدحودمںیممرانہمیکمممکحموکماسمےكمالصمدر ےمرپمرانھکمیہمرشتعی

وکمرفمدمتیثیحمےسمدت اھماجےئوتماسماکمکحمرفمداتماکےہمنکیلم‘‘ایمربمن’’یسک

موکیئم  
 

المموہمب اموخد‘‘ایمربمن’’ح

 

زاءمےسمم‘‘ایمربمنم’’یسکمرپوڈٹکمںیممش

 

 
مےسمزادئماج ای 

اماچےیہ،ےكم‘‘رمابکت’’لممرکانبوہموتمرھپاسماکمکحم

 

رمابکتماکمکحما ٓےمممتحتمالمہظحمرکب

امےہ۔

 

ایبنموہب

(1) 

                                            
يقول  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل عن انلعمان بن بشري قال سمعته يقول سمعت  (1

إن احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما مشتبهات ال »هوى انلعمان بإصبعيه إىل أذنيه وأ
يعلمهن کثري من انلاس فمن اتیق الشبهات استربأ دلينه وعرضه ومن وقع یف الشبهات 

لك ملك حىم أال وإن وقع یف احلرام اكلراىع يرىع حول احلىم يوشك أن يرتع فيه أال وإن ل
سدت فسد حىم اهلل حمارمه أال وإن یف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح اْلسد لكه وإذا ف

: اْلامع الصحيح املسىم صحيح مسلم، أبو الكتاب«.) اْلسد لكه أال وىه القلب
احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي انليسابوري، باب أخذ احلالل وترك 

 .دار األفاق اْلديدة ـ بريوت( =: دار اْليل بريوت ،انلارش 5/50الشبهات.،
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (70) شر

چ ؤي ں ف 
دات  :ب ات   مف 

 

عمال (20)
ارج ی اشب  یل اور ج 

 داج 
مٹیپمںیممچنہپماجےنموکمےتہکمںیہموب ادایلخماامعتسلم دایلخماامعتسلمرصفمقلحمب ا

امممےہ

 

ماخریجمںیہمالثمااشنتسقمینعیم،اھکےناورےنیپماکمب اسمےكوساےنتجمرطےقیمںیہموہمتس 

اکمںیممپ انک،

 

ززیچمب

 

اکمںیممت

 

زدواب

 

اکمںیممدواوھپانکن،وعسطمینعیمت

 

ا،وفنخمینعیمب

 

 اکپٹب

م

 

ع

 

مض

اسمانیل،

 

مب اکشخمدواوسانھگن،وطعسمینعیمب ز

 

ونسنمینعیمنجنممانلمماورومشممینعیموکیئمت

ماخریجماامعتسالتمںیہ،رگممرشطمہیمےہہکمدوامقلحم ا،ہیمتس 

 

ا،ہضمضممینعیمیلکمرکب

 

ینعیمابچب

مںیمماہ ہشیمہکلبمابلغمہیمےہمہکمقلح مںیممدواچنہپمماجیتمےہماسمںیممہنمےچنہپمرگمموچہکنمتس 

میھبمدایلخماامعتسلمےكممکحمںیممںیہماورانمرطوقیںمےسموہمزیچماامعتسلمہنمیکم ےیلمہیمتس 

زمہنموہ۔

 
 

اجےئمسجماکدایلخماامعتسلمرشاعاجت

(1)
 

ق (21) عمال کاق 
ارج ی اشب  یل اورج 

 داج 
زقمرکیتمےہ۔

 

 رشتعیماایشءمےكمدایلخماورماخریجماامعتسلمںیممف

زمےہ۔مسجنماکمدایلخماور (1

 
 

ااجت

 

 اخریجماامعتسلمب

مموہماسماکمکحمیھبمسجنماکمےہم (2 ماغل 

 

المموہماوراجنتس

 

سجمزیچمںیممسجنمش

                                            
امدمحمارشفمیلعم (1

 

مومالب

 

ز،میکحماالم
 
 رزریسی،وناںمہصحمیبطموجہ

ی

 

غ

 

ن ی

 ،753قم ص: ،اھتونییتشہبمزویر

 ط:ریمدمحممبتکماخہنمرکایچ۔
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (71) شر

چ ؤي ں ف 
دات  :ب ات   مف 

 

زمںیہنم،اہتبلمدبنم

 
 

موتاجت مہنموہوتماسماکمدایلخماامعتسلم ماغل 

 

اوراذغماجنتس

ےكمالعوہمیسکمرضورتمںیمماےسماکممںیممالب اماجاتکسمےہ۔

(1)
 

مانمیکماینتاویفموجمزیچمایسلمہنموہماورمہشنمآورموہ،مےسیج (3 منماورم گنھموریغہ

زمےہماورماسمدوام،مراارماھکانیلموجمہشنمہنمرکےماورم دصقموہلموبعلمہنموہ

 
 

اجت

مےہ ز

 
 

میھبماجت ا

 

مہکمہشنماکاگلب ا

 

ماھکب ماانت ماور المموہں

 

سجمںیممہیمزیچںیمش

 رحاممےہ۔مب اتحصموکماصقننمدےموہاجےئ

م (4 مےہماورممدرگیاچررحاممرشاوبںمےكمالعوہ ز

 
 

رشاوبںماکماخریجماامعتسلماجت

زمےہ۔

 
 

 دایلخماامعتسلمیھبمیسکمدتعممہبمرغضمےكمےیلماجت

زمےہ۔ (5

 
 

اتماکماخریجماامعتسلماجت

 

 امجداتماورمابنب

زمےہ۔ (6

 
 

 رشحاتماالرضماکماخریجماامعتسلماجت

وہجمےسمذحبمرکدب اماجےئموتمب اکموہاجےنمیکمریغماموکلمامحللماجونرمیھبماذغ (7

زاسماکاخریجماامعتسلم

 
 

زماسماقدعہمےسوہاجاجت اےہ،ماہتبلمزنخت 

 

یمب ی

 

ن

 

ب

 

ت
س
م

 ےہ۔

انخموریغہماکمیھبمریبوینماامعتسلم (8

 

ااءمےسیجمب ال،ڈہی،ب

 

ص
ع
رمدارمےكمضعبما

                                            
 بأن بأس فال احلالل، عليه والغالب احلرام أفسده يشء لك: اهلل رمحه حنيفة أبو وقال (1

 الغالب اكن وما والعجني، السمن يف تقع اكلفأرة به باالنتفاع بأس وال ذلك، وتبني يبيعه
 الزیت اكن فإن امليت، ودك فيه وقع إذا الزیت وكذلك. هبته وال بيعه جيز لم احلرام عليه
 احلالل عليه حال االنتفاع من واملراد جيز، لم اغبلا   الودك اكن وإن بيعه، جاز اغبلا  

أبو الربهاين،  املحيط). به االنتفاع جيوز فال األبدان يف وأما األبدان، غري يف االنتفاع
املعايل برهان ادلين حممود بن أمحد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة ابلخاري احلنيف 

 دار/ ط.6/351: بيعه جيوز ال وما جيوز فيما: السادس الفصل ، ابليع کتابه(: 616)املتویف: 
 .(العريب الرتاث إحياء
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (72) شر

چ ؤي ں ف 
دات  :ب ات   مف 

 

م

 
 

زمےہ،مایسمرطحمرمدارمیکماھکلماورمآوتنںماورمویلھجںموریغہماکمدب اع

 
 

اجت

زمےہ۔

 
 

 ےكمدعبماخریجماامعتسلماجت

 ب اکماورمالحلمےہ۔الحلماجونرماذغمرماجےئموتماسمےكمونھتںماکمدودھم (9

امےہ،مرگمم (10

 

اموہموہماذغمہچمذحبمےسمب اکموہاجب

 

رحامماجونرموجمدمماسلئمرھک

اب اکمراتہمےہا

 

ذامرھپمیھبمب

  

ایسمرطحمذحبمےكماقمممرپموجموخنماگلمرہم،سماکمای

و حموہےنمیکموہجمےسمرحاممےہ۔
سف
م

امےہموہمیھبمدمم

 

اجب

(1) 

                                            
: کتاب  (ه505أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس )املتویف: ، إحياء علوم ادلين (1

 .(بريوتة، املعرف ط:دار ،92 /2احلالل واحلرام، ابلاب األول يف فضيلة احلالل ومذمة احلرام:
، .ط/ الطبعة اثلانية36، 35، 11/34 :حرف اتلاء،َّتدير:ةالكویتي ةالفقہي ة)املوسوع ــــ

 (وزارة األوقاف والشئون اإلسالميةط:
زین ادلين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف: ، )ابلحرالرائق ـــ

 .(کوئٹہ ،ةرشيدي مكتبہ: ط164: اىل.... 159:ص ،ة(  :کتاب الطہاره970
احلاریث هلاشم السندي اتلتوي  واحليوان، الطري وصيد ذبح مسائل یف البستانة)فاکھ ــــ

 .الفصل السابع فيما حيل الكه وحيرم( ھ(،1174السندی )املتویف
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (73) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ضل:
ھب ی ف   احکام اسب ات  حزمت  اوران  ےك……ج 

 حزمت  ےك اسب ات   (22)
میکمانبمرپمیسکمزیچماکماامعتسلمدرجمذلیماابس امےہ:رحاممبممںیممیسکمای 

 

 وہب

1)  

 

 رکام

2)  

 

 اجنتس

 رکس (3

4)  

 

 

 

 خ

رضر (5

(1)
 

                                            
 والرتیاق اكلرتاب بابلدن اإلرضار وإما باإلساكراكبلنج إما اتلناول ةضبط أھل الفقہ حرم (1

احلامدية : )العقود ادلریة يف تنقيح .اطاھر   اكن فيما لكہ وھذا والزباق باإلستقذاراكملخاط أو
 =احلظر ه(مسائل وفوائد شىت من1252حممد أمني بن عمر ابن اعبدين الشایم)املتویف : 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (74) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

امےہماابسبمیکم لیصفابمانم

 

۔ماورمانمےسمہقلعتمرضوریمااکحمموکمایبنمایکاجب

 

 حزمت  ی ؤج  کزامت   (23)
انموک:……افل

 

مےسمونازامےہ،اسمےلسلسمںیممان م م

 

اہللماعتیلمےنمزعتماورمرکام

انمےہموہم

 

مہکلبموجمان زقمںیہنمےہم

 

مفنصموسنجماکموکیئمف مولسنمب ا

 

مرن موتلممب ا  
 

ذمہ

موہمملسمموہم مارتحاممےہ،وخاہ
 
ماقت ،رمدموہب اوعرت،زہ ہموہب امریغملسم،رعبموہمب امجعب ا

۔رمدہ

(1)
میکموہج م

 

 

 

ان

 

مان

 

انماسمارتحاممآدتیمماوررکام

 

مےسمیسکمرپوڈٹکمںیممان

ماےسیمیسکمرپو مب ا ا

 

الممرکب

 

زءمش

 

 
زاءمںیممےسموکیئمج

 

 
مرحاممےہ،ےكماج ا

 

 ڈٹکموکماامعتسلمںیممالب

الم

 

زءمیسکمرپوڈٹکمںیممش

 

 
مج اب اکم

 

انماکموکیئمب

 

موہمہکلبممرضوریمںیہنمہکمان وہموتموہمرحامم

زء

 

 
الماذغب اکمج

 

انوہمیھبمرحاممےہانچہچنموہوتم یھبمش

 

 اکمان

 
 

دنگممںیممسپممیھبماذغمداي

                                                                                          
 -ةاحلبيبي ةمسألة أفىت أئمة أعالم بتحریم رشب ادلخان، ط: املكتب واإلباحة وغري ذلك،=

 .2:ج ،363:ص
قوهل ) ذکره املصنف ( حيث قال واآلديم مكرم رشاع وإن اكن اكفرا فإيراد العقد عليه  (1

وابتذاهل به وإحلاقه باْلمادات إذالل هل ا  ـهأي وهو غري جائز وبعضه يف حكمه ورصح يف 
 (:ه1252 :دين، )املتویفحممد أمني بن عمر ابن اعب، .)الفتاوى الشايمفتح القدير ببطالنه ط

 .ط/سعيد( 5/58 وع، باب ابليع الفاسد، مطلب اآلديم مكرم رشاع ولو اكفرا:کتاب ابلي
ا بيع )شعر اإلنسان( وال االنتفاع به ألن اآلديم غري مبتذل فال جيوز  ــــ  أن)و( لم جيز أيض 

يكون يشء من أجزائه مهان ا مبتذال  وهذا اإلطالق يعم الاكفر، وقد رصح يف )الفتح( يف 
ا)انلهر الفائق غري هذا املحل بأن رساج ادلين عمر بن إبراهيم ، اآلديم مكرم ولو اكن اكفر 

دار (، ط: 3/428:کتاب ابليوع، باب ابليع الفاسد:ه(1005بن جنيم احلنيف )ت 
 .م2002 - ـه1422الطبعة: األوىل، ، الكتب العلمية

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (75) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ا اجےئموتم

 

،ب ااجاتکسےہالھکاجونروںموکیہمب ااجاتکسمےہماورہنماھکہنم وہمآب

(1) 
م انم

 

اذغمرمدہمان

ذیمںیممذغاجےئماذغ

  

زءماہی

 

 
زاءمںیممےسموکیئمج

 

 
مداقنمےكےكماج میہہچمای  ز زات  ویکںمہنممت 

مےہ مرحام ذی

  

ماہی ،وہوتوپری

(2)
م میک ان

 

مان ز زات  انخمت 

 

مب ماذغ ز

 

مت موھتڑےمب این ماھکل
 

ي

ممذغاجےئ اب اکمےہماذغمب اینموت

 

اوخدب

 

اب اکمںیہنمےہ،ب

 

مب مب این  نخمب اینمںیممذغےموت

(3) 

ممارطضارم

 

مصخشموکمرمدارمیھبمہنمیکماحل امےہ،اذغمای 

 

زموہاجب

 
 

مہکمرمدارمیھبماجت  
 

ںیممح

مرکےمہکمریم

  

 
 

مپ م مڑکٹااکٹمےےلمماوروکیئماےسمراضاکراہن م اہھتمب امسجمےسموکیئ

                                            
 احلنطة تدفن وهل يؤلك ال أن عليه فاملنصوص احلنطة يف طحن إذا اآلديم سن عن وسئل (1

زین ادلين بن إبراهيم بن حممد، ابلهائم.)ابلحرالرائق،  تأکلها ال قال ابلهائم تأکلها أو
 االلك والرشب...: کتاب الكراهية، : (ه970املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف: 

 .( م2002 - ه1422 األوىل،: العلميةالطبعة الكتب دار/ ط.8ط/ سعيد(.8/185
من آديم ميت يف قدر ولو وزن دانق حرم اللك ال نلجاسته فإن الصحيح أن لو وقع جزء  (2

إحياء علوم ادلين .اآلديم ال ينجس باملوت ولكن الن أکله حمرم احرتاما ال استقذارا
( 93 / 2): کتاب احلالل واحلرام-( ه505أبوحامد حممد بن حممد الغزايل الطويس )املتویف: 

 .بريوت ،ةط:داراملعرف
قال ابن أمري حاج وإن اكن دونه ال  إلخ(…اآلديم إذا وقعت يف املاء القليل: جِله )قوهل (3

يفسده رصح به غري واحد من أعيان املشايخ ومنهم من عرب بأنه إن اكن کثريا أفسده وإن 
اكن قليال ال يفسده وأفاد أن الكثري ما اكن مقدار الظفر وأن القليل ما دونه ، ثم يف حميط 

 ادلين تعليال لفساد املاء بالكثري ؛ ألن هذا من مجلة حلم اآلديم ، وقد بان من الشيخ ريض
اليح فيكون جنسا إال أن يف القليل تعذر االحرتاز عنه فلم يفسد املاء ألجل الرضورة وفيه 
قبل هذا قال حممد عصب امليتة وجِلها إذا يبس فوقع يف املاء ال يفسده ؛ ألن باِلبس 

انلجسة .ا  ـه.ومىش عليه يف امللتقط من غري عزو إىل أحد فعىل هذا  زالت عنه الرطوبة
ينبيغ تقييد جِل اآلديم الكثري يف هذه املسألة بكونه رطبا ، ثم ال خيىف أن فساد املاء به 

زین ادلين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن ، بعد ذلك مقيد بكونه قليال . ابلحر الرائق
 . (410/  2)، ( ه970جنيم املرصي )املتویف: 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (76) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

م

  

 
 

موتمہنمایسیمپ م زمےہمرکاھکولم

 
 

مرپملمعماجت

  

 
 

اورہنمیہمرطضممےكمےیلماسمےیلماسمیکمپ

زمےہم،

 
 

ماجت

 

ارطضمےكےیلیھبماینپماجنماچبےنےكےیلاانپوخدہکماہیںمی

 

 وکیئموضعماھکب

زںیہنمےہ۔

 
 

اجت

(1)
 

میہمویکںمہنموہماسماکدبنمب اکمےہمرشبہکیطماسمرپموکیئم……ب: ز

 

ماکف انموخاہ

 

ان

میگلموہیئمہنموہنکیلممماذغدبنممےسموکیئما

 

زیماجنتس
 
یسیمزیچمےلکنمسجمےسمووضمب املسغماظہ

ااب،ب ااخہن،

 

 س
اب اکمےہ،ےسیجمپ ب

 

مزیچمب موہ اےہوت

 

موہب  
 

،ہنممرھبمےق،مواح   
 

اتہبموخنم،ن

 ینمم،ذمیم،ودیمب اضیحموافنسماکوخنموریغہ۔

ماخرجموہیتمےہموہماذغووضموکموتڑےنموایلمہنموہوتممم……ج:

 

 
اینممسجمےسموجمروطي

 

ان

اب اکمںیہنمےسیجمہنیسپ،وھتکم،مغلبماوراوسٓن

 

موریغہم۔ب

(2) 

مےہمہکمیبنمرکمیاخبریمرشفیمںیممرضحتما

 

 
ملسو هيلع هللا ىلص  سنمریضماہللمہنعمےسمرواي

                                            
مضطر لم جيد ميتة وخاف اهلالك فقال هل رجل اقطع يدي ولكها أو قال اقطع مين قطعة  (1

ولكها ال یسعه أن يفعل ذلك ، وال يصح أمره به کما ال یسع للمضطر أن يقطع قطعة من 
يؤلكه سن آديم طحن يف وقر حنطة ال يؤلك ، وال کذا يف فتاوى قايض خان.... نفسه فيأکل ،

ابلهائم خبالف ما يقرش من جِلة کفه قدر جناح اذلباب أو حنوه واختلط بالطعام 
 للرضورة،وكذا العرق إذا تقاطر يف العجني فالقليل منه ال يمنع األکل ، کذا يف القنية.

، 5/338 )الفتاوى اهلندية:کتاب الكراهية، ابلاب احلادي عرش يف الكراهة يف األکل :
 ..ط/رشيديه(339

 ليس) یسل لم ترك لو ودم قليل کيقء ابلاء زیادة بقرینة أصال( حبدث ليس ما) لك( و) (2
مطلب نواقض  ،ادلراملختار.القروح بأصحاب رفقا الصحيح وهو اثلاين عند( بنجس

،  ادلر املختار رشح تنویر األبصار.1/130 ،ةبعد مطلب حكم یک احلمص الوضوء،
 :أراكن الوضوء أربعةکتاب الطهارة، - ه(1088عالء ادلين بن يلع احلصكيف )املتویف : حممد 

 .م2002 -ھ1423الطبعة: األوىل، ، دار الكتب العلمية ، ط: (140/  1)
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (77) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

مپم زامےتموتمرضحتمامممیلسمریضماہللماہنعآ

 

اکمہنیسپمابمرکمیشیشمںیممعمجمملسو هيلع هللا ىلص آراممف

انمےكمب اولںماورم

 

ایکرکیتمںیھتم،احظفمانبمرجؒحماسمےكمذلیمںیممےتھکلمںیہمہکماسمےسمان

یتمےہ۔ےنیسپمیکماہطرتممولعمموہ

(1)
مایبنمیکمےہمہکم

 

 
ارضحٓنتماامممدارینطقمےنمرواي

ماورملسو هيلع هللا ىلص

 
 

 
زامب امہکماہمتریمرن

 

اوھکٓنںممےكم ےنمرضحتمامعرنبمب ارسریضماہللمہنعمےسمف

زمںیہ۔ زات  مت  زنتمںیممراھکمب اینمتس  اوسٓنماورموھچےٹمت 

(2)
اسممسقمیکماایشءممںیممےسماذغموکیئم

المموہاجےئموتایکمکحموہاگ؟اتفویمدنہہیمںیممےہمہکمیلیھتہم

 

مںیممش اھکےنمےنیپمیکمزیچوںم

اےہ،یکم

 

زاھکےناھکلمےسموجماکلھچمڑھجب زات  المموہاجےئمماذغمیھکممےكمرپمےكمت 

 

ںیممش

                                            
 ذلك ىلع عندها فيقيل نطعا سلم و عليه اهلل صىل للنيب تبسط اكنت سليم أم أن: أنس عن (1

 قارورة يف فجمعته وشعره عرقه من أخذت سلم و عليه اهلل صىل انليب نام فإذا قال انلطع
 ذلك من حنوطه يف جيعل أن إيل أوىص الوفاة مالك بن أنس حرض فلما قال سك يف مجعته ثم

حممد بن إسماعيل أبو عبداهلل ابلخاري ابلخاري،  صحيح.) حنوطه يف فجعل قال السك
 .(.ط/قدييم2/929: عندهم فقال قوما زار من باب االستئذان، کتاباْلعيف: 

 وتصویبه سليم أم فعل ىلع سلم و عليه اهلل صىل انليب اطالع الروايات هذه من ویستفاد ــــ
 أنها ىلع حيمل بل للربكة قوهلا وبني طيبه ألجل جتمعه اكنت أنها قوهلا بني معارضة وال

أمحد ابلاري،  فتح.) وعرقه اآلديم شعر طهارة وفيه قال..... معا لألمرین ذلك تفعل اكنت
 فقال قوما زار من باب االستئذان، کتاببن يلع بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع: 

 .( 1379 ، بريوت - املعرفة دار/ ط.11/72: عندهم
 ركوة يف ماء أدلو برئ ىلع وأنا سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول يلع أىت:  قال يارس بن عمار عن (2

 يا فقال أصابته خنامة من ثويب أغسل وأيم بأيب اهلل رسول يا قلت تصنع ما عمار يا فقال يل
 خنامتك ما عمار يا واملين وادلم واليقء وابلول الغائط من مخس من اثلوب يغسل إنما عمار

أبو احلسن يلع بن عمر بن قطين،  ادلار سنن.) سواء إال ركوتك يف واملاء عينيك ودموع
 ( :ه385أمحد بن مهدي بن مسعود بن انلعمان بن دينار ابلغدادي ادلارقطين )املتویف: 

 ، بريوت - املعرفة دار/ ط.1/127: منه باتلزنه واألمر ابلول جناسة باب الطهارة، کتاب
1386 – 1966). 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (78) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

زمےہ،ایسمرط

 
 

حموتوچہکنماسمےسمانچبلکشممےہاسمےیلمموبہجمرضورتماسماکاامعتسلماجت

وہںمموتماھکےنمےسمامعنمماذغمےنیسپمےكمرطقےمماےٓٹمےكماہ رمذغاجںیئماوروھتڑیممراارںیم

ںیہنمںیہ،

(1)
ماوراوسٓنمےكمب ارےمںیمموپاھچمایگمہکم م

 
 

 
اینمےنیسپم،رن

 

مادمحمنبمیلعمےسمان ااممم

مب اینمںیممڑپاجےئموتموشرہبماھکب ااجےئماگماورب اینمایپاجےئم اذغمانمںیممےسموکیئمزیچموشرےبمب ا

ماسمےسنھگم ماورمتعیبطموک مہنموہں مہیمزیچںیماغل 

 

می  
 

مہکماہں!ح اگ؟وجابمدب ا

وسحمسمہنموہےنمےگل۔

(2)
 

ماذغمیسکمرپوڈٹکم مہنیسپموریغہ اینماوسٓنم،وھتکمب ا

 

اسم لیصفمےسممولعمموہاہکمان

مم:  
 

زمےہمہکمح

 
 

ماجت

 
 

المموہموتماسماکاامعتسلماسموق

 

 ںیممش

 لیلقممراارمںیمموہں۔ (1

 مہصحمہنموہں۔ہیمزیچںیمرپوڈٹکماکاغل   (2

 تعیبطموکمرپوڈٹکمےكماامعتسلمےسمنھگمہنموسحمسموہیتموہ۔ (3

 انمےسماایتحطمتہبملکشممموہ۔ (4

                                            
سن آديم طحن يف وقر حنطة ال يؤلك ، وال يؤلكه ابلهائم خبالف ما يقرش من جِلة کفه قدر  (1

لعجني وكذا العرق إذا تقاطر يف ا ،للرضورة بالطعامجناح اذلباب أو حنوه واختلط 
ابلاب  .)الفتاوى اهلندية:کتاب الكراهية،، کذا يف القنيةفالقليل منه ال يمنع األکل

 ..ط/رشيديه( 339، 5/338: ة يف األکلاحلادي عرش يف الكراه
وسئل عن عرق اآلديم وخنامته ودمعه إذا وقع يف املرقة أو يف املاء هل يأکل املرقة ویرشب  (2

زین ادلين بن إبراهيم بن )ابلحرالرائق،  .طبعا مستقذرااملاء قال نعم ما لم يغلب ویصري 
 ب الكراهية،االلك والرشب...::کتا(ه970حممد، املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف: 

 .. ط/ سعيد(8/185
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (79) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

اینماوسٓنمب ام اسموچیھتمرشطمیکمرومےسماذغموکیئمرپوڈٹکمایسیموہسجمںیممدصقا  

 

ان

مہنموہاگمویکہکنمااجزتمموبہجمرضورتممےہماورم ز

 
 

اموہوتماسماکاامعتسلماجت

 

الممایکاجب

 

وھتکمش

اتہبملکشمموہ۔وغرےیجیک!موتاہقفءمیکماسمرشطم

 

ےكماسھتمرشموطمےہمہکمانچباورماایتحطمرکب

مہنماچےتہموہےئمیھبمموھتکمب امہنیسپمیسکمزیچم میکمںیہمنجمںیمم ذرکمرکدہمماثمںیلمانماحالتم

موتماعمم ماسمرطحمیکمرضورتماورموبجمریمےكماحالتمرپہنم مےہم ز
 
المموہاجےئ،اظہ

 

ںیممش

زنیمااصنفماورماوصلمرشتعیممےكموماقفمےہماحالتموکمایقسمایکاجاتکسمےہم

 

اورمہنمیہمہیمف

مںیممموجاجنگشئمیلمموہماسمموکماسمدقراعممایکاجےئمہکماجتریتماینبدوںم

 

ہکممموبجمریمیکماحل

اینماوسٓنمب ام

 

الممرکےنمیکمااجزتمدےدیماجےئ،اذغمہیمااجزتمدےمہنیسپمرپاایشءمںیمممان

 

ش

مااجزتمہنموہدیماجےئموتمرش متومویکہکنمرشتعیموتمتعیمیکماطعمرکدہ

 

 

 

ان

 

مان

 

رکام

م ماقمئ مرپ مآدتیممےكموصتر انمےكموھتکماورارتحام

 

مان مہک  
 

مح ماسمےہ، ےسماافتنع

انموکماشخبمےہالعوہمازںیمرشتعیم

 

ماورمارتحاممےكمالخفمےہموجمرشتعیمےنمان

 

رکام

سجمےسموخبمواحضمےہمہکمااجزتمےسےنچبمیکموہجمےسمااجزتمدیمےہممےنمیگنت

مدحمودمےہماوررضورتمےكمدقبرمےہ۔اانثتسیئماحالتم

 

 ی
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (80) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

 حزمت  ی ؤج  سکز
شر  (24)

 ی 
ماورمہشنمآور)ک نمےكما ہماوراکفمےكموکسنمےكاسھتہشنموکمرعیبمںیممُسز  ) 

رشیعمرعتفیماسمیکماقونینماوریبطمرعتفیمےسمفلتخمممہشنمیک۔رکسممےتہکمںیہممےموک

اممےہوجمہشنمآورماایشءمےكماامعتسلمےسمہاداےہ۔

 

اسم وہیتمےہ،ہیماسمرسورماوریتسمماکب

مںیمملقعمزالئموت

 

انملقعمےكماقتوضںمںیہنموہیتمرگممولغمبموہاجیتاحل

 

مےہاورمان

موچہکنملقعمزالئمںیہنموہ اےہ،

 

ماجب  ےیلیتماسمےكماطمقبملمعمرکےنمےسماقرصمرہ

مفیعضموقلمےكماطمقبمماذغہچملقعمزالئموہاجیتم انمرشتعیماکمفلکممراتہمےہ۔ای 

 

ان

مراتہمےہمویکہکنماذغااسیےہمرگمموہمرش مااکحممرشتعیماکمفلکمم تعیمیکمہنمایکاجےئوتمہیموب ا

زبیغمدانی

 

وہاگ۔الخفمورزیمیکمت

(1)
مایسیمتلفغ ز ےہسجماکمضعبمےنماہکمہکمہیمای 

 

 ات

م ماور ااءمےكمڈےلیھمنپمرسورویتسمم

 

ص
ع
موکیئما مےہرگمماسماکس   ا

 

موہب ز
 
یکموصرتمںیمماظہ

 اتٓفمب ارمضمںیہنمہکلبماھکےنمےنیپمب اموسےنھگنموایلمہشنمآورمےموہیتمےہ۔

                                            
 األسباب بعض بمبارشة العقل ىلع يغلب رسور وهو سكر وینقضه أي( وسكر:  قوهل) (1

 أهال بيق وذلا ؛ يزیله أن غري من عقله بموجب العمل عن اإلنسان فيمتنع هل املوجبة
 ۔ األول واتلحقيق عليه الزجر بطریق عقله زوال مع وتكليفه يزیله إنه وقيل للخطاب

، (ه970 زین ادلين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف: الرائق، ابلحر
 .(1/40رشيديہ،کوئٹہ، ةمكتب
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (81) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

م زدی 

 
 

ارشتعیمںیمماحاامممہفینحمےؒكت

 

ماہکاجب

 
 

ماسموق ا

 

مہشنمںیمموہب

 

مل  
 

ےہمح

زمےسممھچکمہنمھجمسمےکساورمہنمیہمرمد

 

انمہشنمےكمات

 

زقمرکےکسمب اماوروعرتمےكمان

 

 درایمنمف

ہنمرکےکس۔زییمتمماورانآمنماوررمدووعرتمںیمزنیموج

(1)
موگتفگ  

 
مح زدی 

 
 

مت

 

ن
 
ت ب
ح

 حل

موہوتمل طلخم مذہب انماغل  مطموہاوراسمںیمم

 

ممہشنماےسماحل ا

 

ایسمرعتفیمےتہکمںیہ۔مںیمموہب

،اعممولگمےكموماقفمےہایسمراےئمیھبمیکمرطفمارثکماشمخیمماکمالیمنمےہ،ماہمئمالثہثمیکم

ممیھبمماوراعملماالسممںیممیھبمایسموکمہشنمےتھجمسمںیہم

 

ن
 
ت ب
ح

کلسممرپمیہملمعمےكمرقتابیمحل

مےسموجمرعتفیموقنملمےہممرضحتےہ۔ ،اسمےكمقلعتمممنیققحمماکانہکمےہماامممحلح 

مموہمہکم زدی  ماامممحلح 

 
 

درگیااکحممںیممانمےكممورہنرشابمونیشمرپمدحمےكمےیلمےہممےكمت

زدی  

 
 

مےسموقنملمویہمرعتمیھبمت

 

ن
 
ت ب
ح

ےہ۔فیمےہموجمحل

(2)
 

                                            
ويف اْلامع : السكران اذلي حيد هو اذلي ال يعقل مطلقا قليال اكن أو کثريا وال يعرف  (1

الرجل من املرأة وال األرض من السماء عند اإلمام : ويف رشبه األصل إذا ذهب عقله واكن 
ال يقام  مستقيمالكمه خمبطا يعترب الغالب وإن اكن انلصف مستقيما وانلصف غري 

زین ادلين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املرصي  ،قابلحر الرائ.عليه احلد
 (262/  22)، ( ه970)املتویف: 

 يعقل ال اذلي هو) حنيفة أيب عند اخلمر غري من لسكره( حيد اذلي والسكران قوهل) ــــ
 األرض وال: الظهريیة الفوائد يف زاد( املرأة من الرجل يعقل وال. کثريا وال قليال ال منطقا

 يكون أن واملراد ۔۔۔.اثلالثة األئمة قال وبه( وخيلط يهذي اذلي هو: وقاال) السماء من
  اكن إذا املتعارف ألن للفتوى واختاروه( املشايخ أکرث مال وإِله)…هذيانا الكمه اغلب
 وأما ۔۔۔(درءا بأقصاها احلدود أسباب يف يؤخذ أنه حنيفة وأليب)…سكران یسىم يهذي

کمال ادلين حممد القدير،  فتح)۔احلرمة ويف احلد أمر يف فاحتاط قاال فما احلرمة ثبوت يف
 ود،ص65احلد کتاب:، ه(861بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلمام )املتویف: 

 .(دارالفكر/ط.5/312:حدالرشب باب
به يعرف مطلب يف تعریف السكران وحكمه  قوهل ) أو سكران ( السكر رسور يزیل العقل فال  (2
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (82) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

م میکمرطحماالسممںیممیھبمہشنمرحاممےہم  
 

اہتسئمذمہ

 

مش ز
 
،ہ

(1)
م ز

 
 

ااجت

 

انچہچنماذغہشنمب

ماایشءماکےشنم ز

 
 

ماایشءماکماامعتسلمایکماجےئمب ااجت ز

 
 

ااجت

 

ماسمےكمےیلمب رطےقیمےسمہاداایکماجےئب ا

مولگوکماسم دصقمےكمےیلموساھگنم اجےئموتمرحاممےكمےیلماامعتسلمایکاجےئمالثمرٹپولمب ا

زمرطےقیمےس

 
 

ااجت

 

زماایشءمےسمےہنکیلماذغمہشنمب

 
 

ااجت

 

الثمایپسمےسماجنم،ہاداہنمایکاجےئمممب امب

مب ام مدوا موطبر ماک مذغا مب ا مدوا مالحل موہب ا ماورزیچمرسیممہن ماورزجبمرشابموکیئ موخفموہ اجےنماک

ذغااامعتسلمایکاجےئماورہشنمہاداوہاجےئموتمرحاممںیہنمےہم۔

(2)
 

                                                                                          
قلت لكن رصح …السماء من األرض وقاال بل يغلب ىلع العقل فيهدي يف الكمه

مر عن اإلمام إنما هو يف السكر  بمااملحقق ابن اهلمام يف اتلحریر أن تعریف السكر 
وأما تعریفه عنده يف غري وجوب احلد من اإلحاكم فاملعترب فيه عنده  …املوجب للحد

نقل شارحه ابن أمري حاج عنه أن املراد أن يكون اختالط الالكم واهلذيان کقوهلما و
ومال أکرث املشايخ إىل قوهلما وهو قول األئمة اثلالثة واختاروه …اغلب الكمه هذيانا

رد املختار .وبه ظهر أن املختار قوهلما يف مجيع األبواب فافهم …للفتوى ألنه املتعارف
کتاب الطالق   ،(ھ1088ملتویف : ، حممد عالء ادلين بن يلع احلصكيف )اىلع ادلر املختار

 .، ط: سعيد((239/  3): السكران وحكمه  مطلب يف تعریف، 
مجيع  اتفق وذللك…واعلم أن إزالة العقل بتناول املسكر حيكم العقل بقبحه ال حمالة (1

أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه ، امللل وانلحل ىلع قبحه باملرة)حجة اهلل ابلالغة
 : (ه1176)املتویف: « الشاه ويل اهلل ادلهلوي» ـمعظم بن منصور املعروف بادلين بن 

 .575، 474، 2/473 االطعمةواالرشبة، حرمةاخلمرمطلقا: 2باب املعيشة،ابواب 
 . بتحقيق الشيخ سعيد امحد ابلالن بوري( کراتيش،ط/زمزم 

 إِله املتصاعدة األخبرة من دماغه امتالء من لإلنسان تعرض حالة السكر أن اعلم (2
 الطریق لكن باإلمجاع حرام وهو والقبيحة احلسنة األمور بني املمزي عقله معه فيتعطل
 =األربعة يف مباحا يكون وقد السابقة األربعة يف کما حراما أيضا يكون قد إِله املفيض

 املتخذة واألغذية األدویة من احلاصل والسكر اخلمر رشب إىل املضطر وسكر الالحقة=
أو  -الشهري بمال حممد بن فرامرز بن يلع األحاكم،  غرر رشح احلاكم درر .العنب غري من

واالمتشاط رشب دردي اخلمر  کتاب اْلنايات –ه(885خرسو )املتویف:  -منال أو املوىل
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (83) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

شر ٓاوراسرب اء (25)
 ی 

امےہ

 

ےتہکمںیہ۔رشتعیمیکم رظماںیہنمیشنمماایشءمب اماایشءمرکسمۃنجماایشءمںیممہشنمب اب ااجب

 :ںیممہشنمےكمولہمےسماایشءمیکممیسقتماسمرطحمےہہک

 اایشءمدومسقمرپمںیہ:

 ہشنمآور (1

 ریغمہشنمآور (2

 وجمہشنمآورمںیہ،موہمرھپمدومسقمرپمںیہ:

 ایسل)امعئ( (1

 ریغایسل)ریغامعئ،اجدم،کشخ( (2

 یکمرھپمدومںیمسقمںیہ:موجمایسلمںیہ،ان

 اچرمرحاممرشاںیب (1

 اچرمرحاممرشاوبںمےكمالعوہماورمرشاںیب (2

                                                                                          
 .(دار إحياء الكتب العربيةط:  (5/404) :به
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (84) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

رم (26)
 ج 
ےہ۔تغلمںیممرمخےكمیئکماعمینمںیہمےسیجم‘‘رمخ’’رحاممرشاوبںمںیممےسمای  اچر

مںیہنم موریغہ۔انماعمینمںیمموکیئماضتد ا

 

ا،ڈگڈمرکدانی،دشتمآب

 

ادانی،ریمخمآب

 

ا،اپھچب

 

 

 

ڈاھن

میہمرمخمںیممب اےئماجےتںیہ،ےہمویک م،اسمںیممللخمہکنمتس  رمخملقعمرپماھچاجیتمےہم

مےہماورریمخماےٓنمےساسمیکم ا

 

مڑپےماسمںیممریمخاآجب میتنبمےہ،ڑپےم

 

ماکب اع اوروتفر

اریثوبا

 

ماسمںیمماھجگماآجےئموتماکلممدشتمیھبمہادامورب  
 

وہاجیتم دبلماجیتمےہماورح

ےہ۔

(1)
 

                                            
 ألنها أو واختمرت أدركت حىت تركت ألنها أو وتسرته العقل َّتمر ألنها مخرا سميت (1

 وترك واالستحياء اخلمر وسيق مخار اكال والكتم والسرت والعنب َّتالطه:  أي العقل َّتامر
جمد ادلين أبو طاهر حممد املحيط،  القاموس. ) اكتلخمري جيود حىت وحنوه والطني العجني

 اهليئة/ط.2/22:اخلاء فصل الراء، باب (:ه817بن يعقوب الفريوزآبادى )املتویف: 
 .(م1978= ھ1398:الطبعة العامةللكتاب،سنة املرصیة

: فيهما ،( اكإلمخار الكتم،: )اخلمر( و. )سرته: مخرا خيمره اليشء مخر ،(السرت: )اخلمر( و) ــــ
العروس، )تاج .جماز وهو کتمها،: وأمخرها الشهادة فالن ومخر. سرته وأمخره اليشء مخر يقال،

 الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب بمرتىض، الزَّبيدي )املتویف:حمّمد بن حمّمد بن عبد 
 .(دار اهلداية .ط/2/211: ،مخرمن باب الراءفصل اخلاء :(ه1205

ويف اشتقاق اخلمر الكم قيل سميت بها ألنها َّتمر العقل بالتشديد أي تغطيه ومنه  ــــ
خيمر انلاس من حد رضب أي اختمار املرأة خبمارها أي تغطيها به وقيل ألن شاربها 

یستحيي منهم وقال اخلليل بن أمحد سميت بها الختمارها وهو إدراکها وغليانها وقال ابن 
األعرايب سميت بها ألنها تركت فاختمرت واختمارها تغري رحيها ومخرة الطيب بضم 

رب أي اخلاء وتسكني امليم ومخرته بفتح اخلاء وامليم رحيه وقيل هو من قولك مخر عليه اخل
 =خيف من حد علم سميت بها ألن من سكر منها خيف عليه لك يشء وقيل هو من قولك
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (85) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

اسم،ڑپےمڑپےموجشمامرےاوگنراکرعقم ہکمرشتعیمںیممرمخماکوہفمممہیمےہ

اماوراھجگمےنکنیھپمےگل۔ںیممزیتیماآجےئ

 

اسمرعتفیمیکمرومےسمرمخمںیممنیتمافصتماکموہب

 رضوریمےہ:

 وجشمامرےمینعیماےنلبمےگل۔

 اسمںیممزیتیماآجےئم،زیتیماکبلطممہیمےہہکمہشنمآوروہاجےئ۔

 اوراھجگمےنکنیھپمےگل۔

مےہماوبہفینحؒاامممرضحتمرمخماکمہیموہفممم زدی 

 
 

ماوراہمئمم،ےكمت

 

ن
 
ت ب
ح

مہکمحل  
 

ح

اہیلمںیمم  

 

مںیہنمےہماوریہیمارہظمےہماسیجمہکمرشن ارشط

 

ماھجگمالب زدی 

 
 

مےكمت الثہث

مےسموقنملمےہ۔  
 

وماہ

(1)
 

                                                                                          
مخر الشهادة أي کتمها من حد دخل سميت بها ألنها تكتم املحاسن وقيل هو من =

اخلمرة بضم اخلاء ويه اليت جتعل يف العجني ویسميها انلاس اخلمري ويه مادته وأصله 
أصلها کما ورد به احلديث وقيل يه من قوهلم فالن يدب سميت بها ألنها أم اخلبائث أي 

يف اخلمر بفتح اخلاء وامليم إذا اكن یستخيف وهو ما واراك من جرف وشجر وحنو ذلك وهو 
کناية عن االغتيال واخلمر تغتال العقل وهو اإلهالك ىلع خفاء وقيل يه من قوهلم خامر 

کرث من رشع يف رشبها الزمها وقيل يه الرجل املاكن أي الزمه فلم يربحه سميت بها ألن أ
دواء واألسواء فهذه من قوهلم داء خمامر أي خمالط سميت بها ألن من أدمنها خالطه األ

عمر بن حممد بن أمحد بن إسماعيل، أبو حفص، جنم ادلين الطلبة،  طلبة) .عرشة أقاویل
 .(املكتبة الشاملة.4/62:ر م خ االرشبة، کتاب(:ه537النسيف )املتویف: 

ثم  …اخلمر وإن قلت ويه اليت من ماء العنب إذا ىلغ واشتد وقذف بالزبد( حرمت) (1
درر احلاكم ).القذف بالزبد رشط  عنده وعندهما إذا اشتد صار مسكرا قذف بالزبد أو ال

خرسو  -أو منال أو املوىل- بمال رشح غرر األحاكم حممد بن فرامرز بن يلع الشهري
 .(ةداراحياء الكتب العربي/ط . 2/86 :ةکتاب االرشب (:ه885)املتویف: 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (86) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ماسمیکمذاتمیہمرمخ میہمرحاممےہمویکہکنم ماورتہبمتس  اکمکحمہیمےہمہکماسماکوھتڑا

ماسمےك،رحاممےہ مہشنمیکموہجمےسےنیپمےسمہشنموہب اہنموہ،اسمیکماجنموخاہم

 

ںیہنمہکلبمتس

زہماالسممےسماخرجمےہ،تمیہمسجنمےہماوروجاےسمالحلمےھجمساسمیکمذا

 

املسمنم وہمدات

مب الطمےہ،ےنیپمواےلمرپمدحم

 
 

زوح

 

موف ذ زی 

 

متمیقمںیہنمےہ،اسمیکمج
 
ےكمقحمںیممہیماقت

مہک

 

ماہیںمی ا

 

ا،اسمےسمافدئہمااھٹب

 

زقمںیہنمآب

 

مےہ،اکپےنمےسماسمےكممکحمںیممف  
 

مواح

موکالپ مڈاانلاجونر م،اگرےمںیمم ا

 

موزتنیمےكماآلتممب  
 

،ادوب اتم،رشموب اتم،اموکالتم،زي

م مکہممےكمےیلموہتس  مدرگیمونصماعتمںیمماسماکاامعتسلماذغہچمذاہقئمب ا ،وخوبشب اتمب ا

رحاممےہ۔

(1)
 

                                                                                          
)األول: اخلمر ويه الينء( بكرس انلون فتشديد اِلاء )من ماء العنب إذا ىلغ واشتد  ــــ

أبو  أخذوقذف( أي ریم )بالزبد( أي الرغوة ولم یشرتطا قذفه وبه قالت اثلالثة وبه 
ء ، حممد عالادلر املختار).واهبالكبري، وهو األظهر کما يف الرشنبالِلة عن امل حفص

 .(ط: سعيد .2/259 :ةکتاب االرشب: ه(،1088: ادلين بن يلع احلصكيف )املتویف
 قوي أي(: واشتد) يفور صار أي(: ىلغ) حىت ترك( إذا) انلئ( العنب عصري ويه اخلمر،) ــــ

 فيصفو منها يشء يبیق ال حبيث الرغوة، أي(: بالزبد) ريم أي(: وقذف) مسكرا   وصار
عبد الغين بن طالب بن محادة بن الكتاب، رشح يف اللباب.) حنيفة أيب قول وهذا ویرق،

 1/342 : االرشبة کتاب: (ه1298إبراهيم الغنييم ادلمشيق امليداين احلنيف )املتویف: 
 .(العريب الكتاب دار/ط

 قليلها وكثريهاأما بيان األحاكم فنقول أما اخلمر فلها أحاكم ستة األول حتریم رشب  (1
وحيرم االنتفاع بها للتداوي وغريه لكن عند أيب حنيفة ما لم تسكن من الغليان يباح 

حيرم رشبه وإن لم یسكن من الغليان قال عليه  مسكرارشبها وعندهما إذا صار 
السالم حرمت اخلمر لعينها قليلها وكثريها والسكر من لك رشاب واثلاين تكثري 

ا ثبتت بنص الكتاب واثلالث حيرم تمليكها وتملكها بسبب جاحد حرمتها ألن حرمته
إذا امللك من ابليع واهلبة وغريهما مما للعباد فيه صنع والرابع يه جنسه جناسة غليظة حىت 

 =رجس من عمل﴿ :أصاب اثلوب أکرث من قدر ادلرهم يمنع جواز الصالة لقوهل تعاىل
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (87) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

مب االامجعمرحاممےہماورمیقیقحمرمخمےكم مرشابموت مرکده ذ  

 

زےمےسمك  

 

اوگنرےكمش

ماالتخ مدعب مےك مدالخمےہرگماس مںیم مےہدصماق مآورم۔وہمجف زہشن
 
مہ زدی 

 
 

رےكت

م زدی 

 
 

ماوبہفینحمےكت  رصفمنیتماوررشموبمرمخےكمدصماقمںیممدالخمےہرگماامم

اےہ،اذغہچمیقیقحمرمخرش

 

زقماںیبمںیہمنجمرپمرمخماکاالطقموہب

 

اورانمےكمااکحممںیممھچکمف

 رضورےہ۔

 طالء (27)
 رز’’رےكےچکریشےوکاوگن

صی
ع

ںیہ۔ےتہک‘‘

(1)
ماےنلب  

 
مریشےوکح ماوراخصل

مکموسرجمیکمرحارتمےسماانتاکپایلاجےئہکماسماکدواہتیئمےسآگمب ا وجشمامرےنےسےلہپ

ماہتیئمےساج ماجےئب اای  مرہ ماہتیئمےسزب ادہ ارےہینعیمای 

 

ینعیمدواہتیئمےئمکملجماجب

ماجےئوتاےسالطءےتہکںیہےس مرہ ۔زب ادہ

(2)
ماخصلمہنموہہکلبماسمںیممب اینمریشاذغ یکمہ

                                                                                          
بإمجاع الصحابة عليه والسادس واخلامس جيب احلد برشب قليلها وكثريها ﴾الشيطان=

جيب فيه احلد مقدرا بثمانني سوطا يف حق األحرار ويف حق العبيد نصف ذلك. )حتفة 
 (:ه540حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء ادلين السمرقندي )املتویف: حنو ، الفقهاء

 .(بريوت العلميہ دارالكتب: ط.327 ،3/326 :ةکتاب االرشب
يرادبہ الىن من ماء العنب،فقد ذکر یف املبسوط:ان  )الطالء ،وھوالعصري()و(اثلاین ظ (1

ىلع کزن ادلقائق، معني ادلين  مسكني)رشح مال.الىنء من ماء العنب یسىٰم عصريا
 (. 2/216 الھروی،الطبعة االوىل ،دارالكتب العلمية ، بريوت

عبد ، يار تلعليل املختاراالخت( فذهب أقل من ثلثه وهو الطالءإذا طبخ  العصرياثلاين ) (2
 (،ه683اهلل بن حممود بن مودود املوصيل ابلِلح، جمد ادلين أبو الفضل احلنيف )املتویف: 

 =.(م 1937 - ـه 1356تاریخ النرش: ، بريوت ،دار الكتب العلمية (، ط:4/99: )کتاب األرشبة
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (88) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

 ’’اور‘‘وہمجری’’اےسوتمرھپوہمازیٓمش

 

ج

 

ن

 

خ
ف

اممےسوموسممرکےت‘‘

 

۔ںیہےكب

(1) 
رزبم

 

مع
ل

ا

ز یہقفوجاخصلم
 
ڑ ےمرشموبماسماگمتاغتمیکماتکبمےہاسمںیممےہہکمالطءمدرالصمہ

اروکل،یٹم،دنہمیماوررونغموریغہمانمزیچوںموکمےتہکمںیہموج

 

اسیجموہوجماپلیئمےكماکممایٓتمب

۔وہں

(2)
اممڑپےن

 

ار ءہکمہیماسمالطےہیکموہجمیھبمہیماسماکمہیمب

 

وکل(ےستہبماتلماتلجم)ب

اےہ۔ےہمسجمےس

 

ااجب  
اخریشماووٹنںموکل 

(3)
ایلمؒمےتھکلمںیہمہکمالعہممنسحمنبمامع  

 

ررشن

                                                                                          
 فخر ادلين، تبيني احلقائق رشح کزن ادلقائق .وهو اذلي طبخ حىت ذهب أقل من ثلثيه= ــــ

املطبعة الكربى األمريیة ط: (6/45) -  ه( 743الزیليع احلنيف )املتویف:  عثمان بن يلع
 . ه 1313الطبعة: األوىل، ، بوالق، القاهرة -

) وأما ( الطالء فهو اسم للمطبوخ من ماء العنب إذا ذهب أقل من اثللثني وصار مسكرا  ــــ
عالء ادلين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الاكساين احلنيف )املتویف: ، ع الصنائعبدائ

 ط: سعيد( (112/  5يف بيان معانيها )، کتاب االرشبة، (ه587
ویف جامع الرموز الطالء ماء  عنب خالص طبخ قبل الغليان بالشمس اوبانلار فذہب اقل  (1

واْلمهوري: هو -4/948 کشاف.من ثلثيہ فبقيد اخلالص خرج الفختج واْلمہوری
الطالء املذکور ولكن صب فيه من املاء مقدار ما ذهب منه بالطبخ ثم طبخ بعد ذلك 

أبو بكر بن يلع بن حممد ، اْلوهرة انلرية  ۔أدین طبخ وصار مسكرا وحكمه حكم ابلاذق
بِيِدّي اِلمين احلنيف )املتویف:  رشبة األ، کتاب األرشبة، (ه800احلدادي العبادي الزَّ

 .ه1322الطبعة: األوىل، ( املطبعة اخلريیة، ط:  (233/  5) :املحرمة أربعة
 .وحنوہ قطران من ابلعري بہ يطىل اذلی بالطالء شبہ ةالطالء اسم للك ماغلظ من االرشب (2

قال ابن األثري رمحه اهلل الطالء بالكرس واملد الرشاب املطبوخ من  .باال حوالہ کشاف
عصري العنب ، وهو الرب وأصله القطران اخلاثر اذلي يطىل به اإلبل ا  ـهوقال يف املغرب : 
والطالء لك ما يطىل به من قطران أو حنوه ومنه حديث عمر ما أشبه هذا بطالء اإلبل 

، تبيني احلقائقء ىلع التشبيه حىت سيم املثلث .ا  ـه. ویقال للك ما خرث من األرشبة طال
املطبعة ط: (6/17) -  ه( 743الزیليع احلنيف )املتویف:  عثمان بن يلع فخر ادلين

 .ه 1313الطبعة: األوىل، ، بوالق، القاهرة -الكربى األمريیة 
القطران اذلي يطىل وسيم بالطالء لقول عمر ريض اهلل عنه ما أشبه هذا بطالء ابلعري وهو  (3

 ،حممد عالء ادلين بن يلع احلصكيف،ادلر املختار رشح تنویر األبصار.به ابلعري اْلربان
  .دار الكتب العلمية،م2002 -ه1423لطبعة: األوىل، ا( ۱/۶۷۶) کتاب االرشبة
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (89) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ااکظفلالطء

 

مےسزادئاعمینمرپوبالاجب ماوگنرماکمریشہماکپایلماجےئموتماےسمالطءمےتہکممای   
 

ےہ،ممح

ماہتیئماج اراہوہ۔ںیہموخاہمدوماہتیئمےسممکمکشخموہایگموہب اآداھملجمایگموہب ا

 

ب

(1)
مرپ اعمموطر

ماکپایلاجےئ موھتڑا موک ماذغمریشہ مےہہک ماخبراتمنبمرکب ا بتکمںیممذموکر  مآد ےمےسمک

مدومثلثاڑاجےئب ا  
 

مزب ادہمرگمح  ‘‘ب اذق’’مےسممکمکشخموہاوہوتاےسوھتڑامکشخموہمب ا

ےتہکمںیہ

(2)
امرےہموتماےساورم ‘‘فصنم’’داھلجماجےئموتماےسمٓ ااوراذغ

 

ماہتیئماجب  اذغمای 

ےتہکمںیہ۔‘‘ثلثم’’

(3)
زمںیممےہ اوگنرماکریشہماکپےنمےكمدعبماذغدواہتیئمےسممکمحتفمادقلت 

                                            
 وأما تسمية فألن الطالء يطلق باالشرتاك ىلع أشياء کثرية منها العصري (451 / 6) - (1

ه واذلي ذهب نصفه واذلي ذهب ثلثاه واذلي ذهب ثلثه ویسىم ذهب أقل من ثلثياذلي 
حاشية الرشنبالىل ىلع درراحلاكم رشح .بالطالء لك ما طبخ من عصري العنب مطلقا

 .املكتبة الشاملة-5/402 غرراحلاكم،
بو عالء ادلين، أیف ترتيب الرشائع، بدائع الصنائع .ألن ابلاذق هو املطبوخ أدین طبخة (2

يف بيان ، کتاب األرشبة، ه(587بكر بن مسعود بن أمحد الاكساين احلنيف )املتویف: 
 .( ط: سعيد(112/ 5: )معانيها

 .الرواية ظاهر يف واملنصف ابلاذق حكم فحكمه نصفه من أکرث ذهب حىت طبخ وإن ــــ
، (ه970 )املتویف:زین ادلين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املرصي الرائق،  ابلحر

 .( ط: مكتبة ماجدية(217/ 8: )کتاب األرشبة
 اذلاهبويف اهلداية کما يف املنت اعترب اذلاهب أقل من ثلثيه ویسىم ابلاذق أيضا سواء اكن  ــــ

عبد یف رشح ملتیق االحبر،  جممع األنهر ۔قليال أو کثريا بعد أن لم يكن اذلاهب ثلثني
، (ه1078 دعو بشييخ زاده, يعرف بداماد أفندي )املتویف:الرمحن بن حممد بن سليمان امل

 .دار إحياء الرتاث العريب، ط: (569/ 2)
) فإن ذهب نصفه ( بالطبخ وبيق انلصف ) سيم منصفا وإن طبخ بأدین طبخة سيم باذقا (  (3

عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشييخ زاده, يعرف بداماد أفندي ، جممع األنهر
 .دار إحياء الرتاث العريب، ط: (569/ 2)، (ه1078)املتویف: 

 ادلر ۔ثلثه ویبیق ثلثاه يذهب حىت العنب ماء من طبخ ما وهو اشتد وإن العنيب(  املثلث)  ــــ
 -ه(1088األبصار،حممد عالء ادلين بن يلع احلصكيف )املتویف :  تنویر رشح املختار

 .م2002 -ه1423 الطبعة: األوىل،،دار الكتب العلمية، ط: (677 /1)
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (90) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

م موت ماجےئ ماکپب ا مومعمیل ماذغ مدوںیمسقمںیہ میک موتاس ماجےئ مںیہماےسلج مےتہک ب اذق

اکپےنمےسمآداھماڑاجےئموتماےسمفصنممےتہکمںیہاوراذغ

(1)
م۔ مثلثمموه ےہسجماکای 

ےہثلثمب ایقمرےہ،اےسالطءیھبماہکایگ

(2)
الحلمےہمرشبہکیطماھٹیمموہمرگممثلثم

(3)
اسم

                                            
واملعىن : أن العصري املطبوخ اذلاهب أقل من ثلثيه ىلع قسمني : أحدهما املطبوخ أدین  (1

فتح القدير لكمال بن .الطبخطبخة املسىم ابلاذق ، واآلخر املنصف وهو ما ذهب نصفه ب
، ه(861 کمال ادلين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلمام )املتویف:اهلمام، 

 .(الفكردار (، ط: 97/ 10) -، فصل يف ادلعوى واالختالف واتلرصف فيه، کتاب إحياء املوات
عبد اهلل بن حممود بن مودود ، االختيار تلعليل املختار.وقيل إذا ذهب ثلثه فهو الطالء (2

: کتاب األرشبة (،ه683املوصيل ابلِلح، جمد ادلين أبو الفضل احلنيف )املتویف: 
 .م 1937 - ـه 1356، طبعة: بريوت ،دار الكتب العلمية( ط: 4/99)

 .ثلثه وبيق ثلثاه ذهب حىت شمس أو نار يف العنب عصري من يطبخ ما الطالء اِلنابيع ويف ــــ
 ( ه970 زین ادلين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف: الرائق، ابلحر

 .( ، ط: ماجدية(112/ 8کتاب االرشبة: )
وقيل الطالء هو املثلث وهو املطبوخ من ماء العنب حىت ذهب ثلثاه وبيق معتقا وصار  ــــ

عالء ادلين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الاكساين احلنيف  ،مسكرا . بدائع الصنائع
 .(، ط: سعيد(112/ 5:) بيان معانيهاکتاب االرشبة،  (ه587)املتویف: 

وأما الطالء فهو اسم للمثلث وهو املطبوخ من ماء العنب بعدما ذهب ثلثاه وبيق اثللث  ــــ
السمرقندي و بكر عالء ادلين حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أب، حتفة الفقهاء.وصار مسكرا
 ،بريوت دار الكتب العلمية،ط:  (326/  3) - : کتاب األرشبة ،ه(540)املتویف: حنو 

 م. 1994 - ـه 1414الطبعة: اثلانية، ، بلنان
ب ثلثاہ فمادام حلوا حيل رشبہ عنداللك واذاىلغ واشتد ھا قيد بقولہ :اقل ،النہ ان ذوانم (3

ئق،معني ىلع کزن ادلقا مسكني)رشح منال .یسكر خالفا ملحمدحيل رشبہ عندھما مالم 
 ،الطبعة االوىل ،دارالكتب العلمية ،بريوت(.2/216ادلين الھروی،

حيل رشبه ما دام حلوا  عند اللك، وإذا  -وهو ابلاذق  -وقال قاضيخان: ماء العنب إذا طبخ  ــــ
عبد الغين بن ، اللباب يف رشح الكتاب ۔ىلغ واشتد وقذف بالزبد حيرم قليله وكثريه

ه( کتاب 1298طالب بن محادة بن إبراهيم الغنييم ادلمشيق امليداين احلنيف )املتویف: 
 .بلنان  ،ية، بريوتاملكتبة العلمط: ( 214/  3) :األرشبة

حل هذا املثلث املسىم بالطالء ىلع ما يف املحيط ثابت لرشب کبار الصحابة ريض اهلل  ــــ
 =احلِْصينحممد بن يلع بن حممد ، ادلر املختار رشح تنویر األبصار.عنهم کما يف الرشنبالِلة
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (91) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

اراہوہ،رگمم

 

ےیلمراحجموقلمےكماطمقبمالطءموہمےہمسجماکماکپےنمےكمدعبمدواہتیئمےسممکماجب

امہکلبماب ال،اگڑاھنپم،اھجگم

 

رصفماسمدقرالجےنمےسمیھبمہیمرشموبمرحاممںیہنموہاجب

ایھبمرشطمےہمانچہچنماذغریشےموکمدواہتیئمےسمکمکشخم

 

ایکماجےئماکانکنیھپماورمہشنمآوروہب

م ماوراھجگموریغہ ماانتاکپےنمرگماسمںیمماب ال  
 

مب االافتقمالحلمےہاورح موہوتوہ ہاداہن

قمرحاممب االافتوہاجےئاوراھجگمےنکنیھپےگلوترھپمےگل،اگڑاھےكدعبوہموجشماھکرکاےنلب

مےکنیھپ مہن مےہاوراذغاھجگ مآوررگم ماآجےئاذغہشن مامرےاورزیتی  ےہوتںیہنموجش

مالحلمےہ۔نیخیشمےك زدی 

 
 

ت

(1)
اےہممولعمےساسم

 

 اور وہاہکمالصمتلعمہشنمآورموہب

مہشن ا

 

ا،اگڑاھموہب

 

زیمالعامتمںیہاب المآب
 
انیعبمےسموجممآوروہےنیکماظہ

 

۔ضعبماحصہبماورب

مےہموہمیھبماسموصرتمںیممےہہکمالطءریغہشنمآورموہالطءماکانیپ

 

 
اي

 

 یھبموجشمواوراہقفءممب

اورمینفمولہمےسیھبملمعمریمختمےكمےجیتنمںیمم ںیہاب المےكماسھتمرکسمموہےنیکمدیقماگلےت

لمعمںیممرحارتمیھبمسیگمںیمممدبتلیموہاجیتمےہ،اسمدبتیلیمےك الحکلماوراھٹمسم

زاورمسیگمولبلبہاداوہیتمےہ
 
 وجرشموبمےكمہشنمآور وہاجیتمےہںمیکموصرتمںیمماظہ

موہیتمےہ۔وہےن

 

یکمالعم

 

                                                                                          
( 676/ 1: )ه( کتاب االرشبة1088املعروف بعالء ادلين احلصكيف احلنيف )املتویف: =

 .م2002 -ه1423الطبعة: األوىل، ، دار الكتب العلميةط: 
إذا يلغ واشتد ( وإال لم حيرم اتفاقا وإن قذف حرم ) واللك ( أي اثلالثة املذکورة ) حرام  (1

حممد بن يلع بن حممد احِلْصين املعروف بعالء ، ادلر املختار رشح تنویر األبصار.اتفاقا
دار الكتب ( ط: 676/ 1: )ه( کتاب االرشبة1088ين احلصكيف احلنيف )املتویف: ادل

 م2002 -ه1423الطبعة: األوىل، ، العلمية
فھو ىلع  يقذفیک وقبلہ ای قبل القذف واالشتداد حالل عنداللك امااذا اشتد ولم ویف امل ــــ

طحطاوی .قولھما اعتماد تقدم وقد اھ حيرم وعندھما الحيرم ةاخلالف عندایب حنيف
 .224ىلع ادلر 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (92) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ی ع ت رم (28)
ق 
 ی 

مرمتمےہم،اےسمک ن عم

قی 

 

ن

ماورراءمےكموکسنمماورماکفمرسیتیمرحاممرشابم ےكمہحتفم

موجھکراکاچکم‘‘رکس’’ےكاسھت  
 

ریشہمیھبمےتہکںیہ۔ہیموجھکریکمیچکمرشابموہیتمےہ،ح

ماھکرکاگڑاھوہاجےئ،اھجگمےنکنیھپےگل مرحوجش موہاجےئوت مہادا مںیممہشن ماس امماور

میچکموہب ایکپموہب اوھچاہرا مےكےہ،وجھکروخاہ

 

ن
 
ت ب
ح

مم وہ۔اسمرشابمںیممیھبمحل زدی 

 
 

ت

مرشطمںیہنمےہ۔اھجگمانکنیھپ

(1) 

ب  ت   (29)
ی ع ر 
ق 
 ی 

ماگڑاھموہرکماسمںیممدشتماآجےئم،اھجگمہاداوہاجےئماورمہشنم  
 

شمشکماکب اینمح

مےكم ماوبہفینحمؒ مرصفمرضحتماامم موہاجےئ۔اسمرشابمںیممیھبماھجگمیکمرشط آور

                                            
اْلوهرة .وأما نقيع اتلمر وهو یسىم السكر وهو الينء من ماء الرطب فهو حرام أيضا (1

بِيِدّي اِلمين احلنيف )املتویف: انلرية أبوبكر بن ، (ه800 يلع بن حممد احلدادي العبادي الزَّ
الطبعة: ( املطبعة اخلريیة، ط:  (233/  5) :األرشبة املحرمة أربعة، األرشبةکتاب 
 .ه1322 األوىل،

 غليانه وسكن بالزبد وقذف واشتد يلغ بعدما الرطب ماء من الينء فهو سكرال وأما ــــ
، حممد بن أمحد بن أيب أمحد، الفقهاء،  حتفة.) غليانه یسكن ولم يلغ إذا وعندهما عنده

: ط. 3/325 :ةاالرشب کتاب( :ه540أبو بكر عالء ادلين السمرقندي )املتویف: حنو 
 .(بريوت العلميہ الكتب دار

 ىلع يقذف لم أو بالزبد وقذف واشتد غال إذا الرطب ماء من للينء اسم فهو السكر وأما ــــ
 . (سعيد/ط.5/112:االرشبة کتاب: ،للاكساینالصنائع بدائع). االختالف
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (93) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

مےہ۔ زدی 

 
 

ت

(1)
 

ںیہماورمسجنمیھبمیکمرشاںیب،وںمینعیماوگنرمیکمیچکمومیکپماوروجھکرماورشمشکماچرمہیم

زمےہ۔رحاممیھبمںیہما

 
 

ااجت

 

ورمانماکدایلخمواخریجماامعتسلمب

(2)
 

اب ي   (30)
 دي گز شر

موج منیخیشمےكرشاںیبمرگیداچررحاممرشاوبںمےكالعوہ م ز ںیہ،وہ

 
 

مب اکمںیہمدی  ت

زےہ

 
 

ماجت

 

زےہاوردایلخماامعتسلماسمدحی

 
 

 ہکمہشنمہنموہماوراورانماکاخریجماامعتسلماجت

ہکمرمخماعممایبنموہاہیمےہکلسمماسیجہکماک دمحماوراہمئمالثہث دصقوہلوبعلمہنموہ۔ااممم

ماکاالطےہ اےہاوراس

 

مآورمےمرپوہب مہشن زایسل
 
مہ مامتوہمجرےك،اسمےیلق م م زدی 

 
 

ممت

 ۔رشاںیبمسجنممیھبمںیہماوررحاممیھبمںیہ

                                            
 إِله حالوته خرجت حىت املاء يف املنقوع الزبيب ماء من للينء اسم فهو الزبيب نقيع وأما (1

، 5/112)بدائع الصنائع، للاكساین :کتاب االرشبة: . اخلالف ىلع ال أو بالزبد وقذف واشتد
 .ط/سعيد(

، )اْلوهرة انلرية.االختالف ىلع بالزبد اشتد وقذف إذا الزبيب الينء نقيع والرابع ــــ
بِيِدّي اِلمأبو ، (ه800)املتویف:  احلنيفين بكر بن يلع بن حممد احلدادي العبادي الزَّ

 لتان(.م حقانيه، مكتبه/ط.2/268 :االرشبة ، کتابکتاب األرشبة
( وإال لم حيرم اتفاقا وإن قذف حرم إذا يلغ واشتدة املذکورة)حرام ( أي اثلالث)واللك (2

حممد بن يلع بن حممد احِلْصين املعروف بعالء ادلين  ،ادلر املختاررشح تنویراألبصار.اتفاقا
دار الكتب  ( ط:677/ 1: )کتاب االرشبة ه(1088احلصكيف احلنيف )املتویف: 

 .م2002 -ه1423الطبعة: األوىل، ، العلمية

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (94) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

شر ٓاوراسرب اء (31)
امذ ی   ج 

ماورالحلم مب اکم موہ ماویفنماورم گنھموریغہ ںیہموجریغایسلمہشنمآوراایشءںیہ،مےسیج:

زمےہموجممرضممب امرکسممہنموہ۔

 
 

زمارغاضمےكمےیلمانماکاینتممرااراامعتسلمماجت

 
 

 اوراجت

 الکحل (32)
زءےكرمادمےسالحکل

 

 
زدقریتممےںیمموطبرج

 
مںیہنموجہ موہیتموہ ےہاوروہموموجد

ماخقم صمیھبمںیہنموج  رماد اجیتمےہہکلبماسمےسوہرمےلحرپیسکممےںیمموخدوخبدہاداای 

زادٓم زبسویںمالثمولھپںماوراجیتمےہ۔اذغاےسمدقریتماایشءرکیلموہمےہوجاایشءمںیممےست 

زادٓمایکاجےئوتاےس  اجےئایک دیشکےسمراذغرٹپولمب الکیمیکموریغہمدقریتمالحکلماوےست 

اےہ۔

 

ماہکاجب ماوکللح مونصمیع زاوروتاےس
 
ماکوجہ مرشاب مدرالص مےہاورالحکل  روح

ماسمیکماور ارپسٹ مورزیتماورزب ادہ

 
 

 ہشنمآورمااسقممںیمےہ۔رشابمیکمامتمملکشماطق

ا ےسماحلصمرصنعالحکلمےہوجرصفماوگنراوروجھکرےسںیہنمہکلبمفلتخمماایشء

 

 ےہ ایکاجب

ذ 

  

مےكامج ماس ممکح ماذغیسکممےںیممےكاسمےیلالحکلماک اابتعرےسفلتخمموہاگانچہچن

ماوگنرب اوجھکرےس موہاورہیمیھبممولعمموہہکموہ

 

 
اي

 

ب ا

 

ایکوہاےہوتوہمدیشک الحکلماکمالمب ااجب

زدی   زیچ

 
 

اب اکماموہمجرےكت

 

ذغمولعمموہہکمالحکلماوگنرووجھکرےكالعوہمورمرحامموہتوماب

مرپوڈٹک زدی 

 
 

ماورزیچےسدیشکایکایگےہوتنیخیشمےكت ممیسک مالحل ماور وہتومب اک
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 احکام
ی
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ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

م

 

الممہنموہرگمماامممدمحمماوراہمئمالثرشبہکیطمہشنمیکمدحی

 

ایم،اسمںیممالحکلمش

 

 ہثمینعیماامممش

مرپوڈٹکماامممامکل زدی 

 
 

لمےكمت
ت 

 

حب

نیخیشمامموہتوم۔آجملکموتفیمسجنماوررحماورادمحمنبم

موہ۔ہکمالحکلمدقبروقلمرپےہرگمرضوریمےہےك الممہن

 

 رضمب ارکسمرپوڈٹکمںیممش

زانئمیکمانب اذغالحکلماک

 

ذمولعممہنموہنکیلمف

  

 ےس ووجھکر رپمابلغمہیموہہکمالحکلماوگنر امج

تموکمالحلماورب اکماسیجہکمآجملکمابلغمیہیمےہوتمایسیمونصماعاحلصمرکدہمںیہنمےہ

اگم۔وصترایکاجےئ

(1)
 

                                            
حكم الكحول املسكرة الىت عمت بها ابللوى اِلوم، فانها تستعمل یف کثري  بهذا يتبنيو (1

من االدویة والعطور واملركبات االخرى، فانها إن اَّتذت من العنب أو اتلمر فال سبيل إىل 
حلتها أو طهارتها، وإن اَّتذت من غريهما فاألمر فيها سهل ىلع مذهب أیب حنيفة رمحه 

هلا للتداوى أو ألغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد االساكر، اهلل تعاىل، وال حيرم استعما
 ألنها إنما تستعمل مركبة مع املواد األخري، وال حيكم بنجاستها أخذا بقول أيب حنيفة
رمحه اهلل تعاىل. وإن معظم الكحول الىت تستعمل اِلوم یف األدویة والعطور وغريها ال 

بوب أو القرش أو ابلرتول وغريه، کما ذکرنا يف تتخذ من العنب أو اتلمر، إنما تتخذ من احل
باب بيع اخلمر من کتاب ابليوع، وحينئذ هناك فسحة یف األخذ بقول أیب حنيفة عند 

 ايضا:، کتاب االرشبہ، ط؛دارالعلوم کرایچ(وفيہ 3/506)عموم ابللوي. واهلل سبحانه أعلم.
وانما نبهت ىلع هذا الن الكحول املسكرة اِلوم صارت تستعمل یف معظم االدویة ــــ 

بها والغراض کيمياویة اخری وال تستغىن عنها کثري من الصنااعت احلديثة، وقد عمت 
ابللوی واشتدت اِلها احلاجة واحلكم فيها ىلع قول ایب حنيفة سهل النها ان لم تكن 

 حيرم بيعها عنده واذلی يظهر ىل ان معظم هذه مصنوعة من انلیئ من ماء العنب فال
الكحول التصنع من العنب، بل تصنع من غريها،وراجعت هل دائرة  املعارف الربیطانية 

( فوجدت فيها جدوال للمواد الىت تصنع منها هذه الكحول 1/544م )1950املطبوعة 
)اتلفاح  ناسوعصريانا واْلودار والشعري، احلب، وادلبس، العسل، مجلتها یف فذکر

الصوبری( والسلفات والكربیتات ولم يذکر فيه العنب واتلمر، فاحلاصل ان هذه 
الكحول لو لم تكن مصنوعة من العنب واتلمر فبيعها لالغراض الكيمياویة جائز 

= باتفاق بني ایب حنيفة وصاحبيه، وان اكنت مصنوعة من اتلمر او من املطبوخ من عصري 

www.sanha.org.pk



 احکام
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ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

امل گب س کاحکم (33) وب ات  مي  شر
 مشر
اےہینیچ

 
 

 
اورماسمےسایمیکیئملمعمےكےجیتنںیممالحکلممانبےنمےكملمعمںیممریشہمن

مہیمدوونںماحلصمنبمڈایئمآاسکڈیئاحلصمیکماجیتمےہاکراور

 
 

وہیتمںیہماسم۔سجموق

مالحکلمےچینمراتہےہاورسیگماورپوک

 
 

زنیمےكماھٹمرکعمجموہاجیتمےہ۔وق
 
اطمقبمہیمامہ

پمےہمہکلبمریشےماورہنمہیمالحکلماکماھبسیگمہنموخدمالحکلمےہاورمہنمیہمالحکلمےسیتنبمےہ

مےہ۔نکیلمریشے ماسمںیمملیلقمیکمہاداوار موہےنمےكمب اووجد مراارںیممیکمہاداوار

ذ  زی 

 

مم مےكدعب اےہوجمراارافصیئ

 

موہب الم

 

مےہ۔الحکلمش موہاجیت میکممک

 

اسٹفمڈری

مروجںیمموصرتم

 
 

مہصحماانمںیہ،اجئمرشموب اتماسموق اکمسمںیممدسمالھکمںیممےسمای 

ارضورےہ،اسم

 

اےہ،رگموچہکنموہب

 

زوہب زات  موہےنےكت  مںیممالحکلمہن اےہ۔وب اان

 

وہب

 ۔اجاتکسےیلماسماکوجابم رظاہ ازںیہنمایک

المموہوہمیھبمالحلمںیہمویکہکنمہیمسیگمب اکمےہماور

 

 اچرنجمرشموب اتمںیممہیمش

سیگمب اکممےےسمدیشکمیکماجےئموہموتوجمرحاممرشاوبںمےكمالعوہمہیقبمرشاںیبمب اکمںیہ

ماچےیہ موہین مب اک ز میھب

 

مف میھب اب اک

 

موکب مسیگماوراذغرشاب مرکایلاجےئوتذموکرہ ض

                                                                                          
يفة، خالفا لصاحبيه، ولو اكنت مصنوعة من العنب انلیئ العنب فكذلک عند ایب حن=

حرام عندهم مجيعا، والظاهر ان معظم الكحول ال تصنع من عنب وال تمر فينبىغ  فبيعها
، 551/ 1)ان جيوز بيعها الغراض مرشوعة یف قول علماء احلنفية مجيعا. تكملة فتح امللهم 

 حبوث.8/484 :ةلفتاوی کتاب االرشباحسن ا ، ط؛دارالعلوم کرایچ(ةحكم الكحول املسكر
 .1/340:ةمعارص ةقضايا فقہي یف
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ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ماکماسمایقسرھپیھبم

 

دوھاںماوراخبراتماحصموقلمےكمےسمب اکمرہھٹیتمےہہکماجنتس

اب اکمںیہنمےہ۔

 

اطمقبمب

(1)
انمےس

 

وہممرجموہیتمےہوجرحیماخحیحصموقلمےكاطمقبمان

اب اکمب اینماکمیھبمب اکمےہماورا

 

ا۔ب

 

اب اکمںیہنموہب

 

مب ذغمیسکمےلیگمڑپکےموکمگلماجےئموتوہ

مہنموہہکمدبنم ماھبپماسمدقر

 

می  
 

اب اکمںیہنمح

 

مب مدبن مگلماجےئموت مرپ اھبپمدبن

،ےسکپٹماجےئ

(2)
اےہاےس

 

مےسوجڑیکاہاداوہب

 

 یھبمب اکماھکلاسمےكالعوہماجنتس

ےہ۔

(3)
 

ا

 

ممالعوہمازںیمرشابمےسمرسہکمانبب ا

 

زمےہاوراامعتسلمرکب

 
 

احالہکنمرسہکمںیمملیلقمماجت

امےہموتم

 

اماچےیہ۔وکمیھبمب اکمماسمسیگممراارںیممالحکلموہب

 

وہب

(4) 

                                            
دخان انلجاسة إذا أصاب اثلوب أو ابلدن الصحيح إنه ال ينجسه هكذا يف الرساج  (1

الوهاج ويف الفتاوى إذا أحرقت العذرة يف بيت فعال دخانه وخباره إىل الطابق وانعقد ثم 
يفسد استحسانا ما لم يظهر أثر انلجاسة وبه ذاب أو عرق الطابق فأصاب ماؤه ثوبا ال 

أفىت اإلمام أبو بكر حممد بن الفضل کذا يف الفتاوى الغياثية وكذا اإلصطبل إذا اكن 
حارا وىلع کوته طابق أو بيت ابلالوعة إذا اكن عليه طابق فعرق الطابق وتقاطر وكذا 

يف فتاوى قايض خان لو  جاسة فعرق حيطانها وكواها وتقاطر کذااحلمام إذا أحرق فيه انل
استنىج باملاء ولم يمسحه باملنديل حىت فسا اعمتهم ىلع أنه ال يتنجس ما حوهل وكذا لو لم 

 .)الفتاوى اهلندية: یستنج ولكن ابتل الرساویل بالعرق أو باملاء ثم فسا کذا يف اخلالصة
 .ط/رشيديه( .1/47:الفصل اثلاين يف األعيان انلجسة ،  ابلاب السابع يف انلجاسة وأحاكمها

 ةاحلليویف  .الصحيح ،وھو ال:  وقيل ينجسہ:قيل ةومايصيب اثلوب من خبارات انلجاس (2
 اكن اذا وكذا االصح وھو املشايخ ةاستنىج ٰ باملاء وخرج منہ ریح الينجس عند اعم

 (  :ه1252 ، )املتویف :حممد أمني بن عمر ابن اعبدين رد املحتار ىلع ادلراملختار،).مبتال رساویلہ
 .. ط/سعيد(1/325کتاب الطهارة، باب االجناس، قبيل مطلب العريق.... : 

زین ادلين بن إبراهيم بن ، اثلاين أن ادلودة حيوان وهو طاهر يف األصل .)ابلحرالرائق (3
 :کتاب الطهارة.نواقض الوضوء: ه(970املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف: حممد، 

 .ط/سعيد( .1/43
.  نا، وحيل تناول اخلل بعد اتلخليلوأصل املسألة أن َّتليل اخلمر بالعالج جائز عند (4

(:کتاب ه483 حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتویف:، )املبسوط للرسخيس
 .(م1993 - ه1414: النرش تاریخ بريوت، –.ط/ دار املعرفة 24/22 االرشبة:
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ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

رم (34)
 (Tartaric acid)دردی الخ 

م مرہماجیتمےہماےسمدردیمٹھچلتلیت،دہشاوررشابمیکمہہتمںیمموجےسیجامعئماایشء

میھبماہکےتہکمںیہ،اےس مینعیمریمخہ مروہب اےہوجریشہ

 

مرغضمےسماجب رپرشابمانبےنیک

ا 

 

 ۔ںیہیکمٹھچلتماوردکورتموکےتہکرمخ‘‘دردیمارمخل’’ےہ۔ڈاالاجب

 :ہکمماعممرشاوبںمیکمرطحمہیمیھباسمرپاافتقمےہ

 رحاممےہ۔  

 سجنممےہ۔  

ز 

 
 

ااجت

 

اب

 

 ورحاممےہ۔اسمےسافدئہمااھٹب

مدحماکمہیفنحمےكمالعوہمدرگیماسمکلم مرطقہمانیپیھبم مای  مےہ،اہتبلمممںیمماسماکم  
 

ومح

م زدی 

 
 

م دحذغےشنمےسمکممراارمںیممدردیمرمخاامعتسلمرکایلاجےئوتااانحفمےكمت  
 

واح

مرتبغم مےہاوراسمرطح مرشابمیکمٹھچلتماوردکورتموہیت مویکہکنمہی ںیہنموہتو

یھبمماعدیمرشایبحمدرگیرحاممرشاںیبمیپماجیتمںیہ،ںیہنمیپماجیتمسجمرطاوروشقمےس

ادنسپمرکےتمںیہ،سجمےسممولعمماےس

 

موفصممب ماک

 

 
اےہہکمرمخي

 

اصقموہب

 

اسمںیممب

مںیہن،رگموچہکنمہیمرحامماوریکمےہ،اسمصقنم  
 

 وہجمےساسمےكےنیپواےلرپدحواح

زںیہنماورسجمرپوڈٹکمںیممدردیمرمخم

 
 

ااجت

 

سجنمےہاسمےیلاسماکانیپاوراامعتسلمںیممالب

المموہ

 

ز اسماکش

 
 

ںیہن۔اامعتسلمیھبماجت

(1) 

                                            
حممد أمني بن عمر ابن اعبدين ، ،  رداملحتار).أسفله قهستاينودردي اليشء : ما يبیق  (1

 .=.ط/سعيد(6/457 : کتاب االرشبة:( ه1252:  املتویف)
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (99) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ی تر  (35)
 حزمت  ی ؤج  ح 

ذہماوردلماھبلےنموایلمزیچ‘‘بیط’’ےہ۔‘‘ثیبخ’’بیطمیکمدضم وکمایسیممدمعہ،دنسپی 

المموہوتاسمےكاقمےلبمںیمےتہک

 

ایھبمش

 

موہب اب اکم،‘‘ثیبخ’’ںیہمسجمںیممالحل

 

 ب

ت اا 

 

ھب

گ

ذہمموکےتہکںیہ ادنسپی 

 

 ۔اورب

بیطماکایعمررطفتمہمیلسماورتعیبطمہمیقتسمممیکمرتبغمرپمےہموتمثیبخماکایعمرمیھبم

زآن

 

زاردب اےہمسجمےسممابطعئمہمیلسمیکمرفنتمرپمےہ۔ف

 

موکرحاممف

 
 

دنگیمرکمیمےنمابخي

مرفنتم
 
ااقت

 

ادنسپوہںماورزیچںیمرمادمںیہ،اسمےیلموجمزیچںیماورمب

 

اونںموکمب

 

 میلسماعبطلمان

 رگم ثیبخموہیتمےہموہمرحاممںیہماہتبلمضعبماواقتموکیئمزیچاںیہنمانمےسمنھگمآیتموہںم

                                                                                          
دردي اخلمر: أي کدره أو عكره، ودردي اليشء: مايبیق أسفله. فاملراد به: مايف أسفل = ــــ

حلظر واإلباحة، اوادتله : ابلاب السابع: ر من عكر.) هامش الفقه االساليم واعء اخلم
دمشق،  .ط/دار الفكر، سوریة،4/176 األرشبة، خلط اخلمر بغريها:-املبحث اثلاين

بع ابعةالطَّ  .(ة الرَّ
ویكره رشب دردي اخلمر واالنتفاع به ألن ادلردي من لك يشء بمزنلة صافيه  ــــ

قطرة  باخلمر حرام فكذلك بدرديه وهذا ألن يف ادلردي أجزاء اخلمر.ولو وقعت واالنتفاع
حممد بن ، من مخر يف ماء لم جيز رشبه واالنتفاع به فادلردي أوىل)املبسوط للرسخيس

.ط/ 24/20 :کتاب االرشبة: (ه483أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتویف: 
 .(م1993 - ه1414: النرش تاریخ بريوت،-دار املعرفة 

مر، وال حيّد شاربه ما لم أجزاء اخل ألنه من ه رشب دردي اخلمر واالمتشاط به(ویكر ــــ
، وقليله ال يدعو إىل کثريه الطباع السليمة تكرهه وتنبو عنه ألنه ناقص ، إذ ،یسكر
ابلِلح، عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل ، )االختيار تلعليل املختار.کغري اخلمر فصار

 .4/121 قبيل کتاب الرسقة:(:کتاب االرشبة ه683جمد ادلين أبوالفضل احلنيف )املتویف: 
 .ط/دارالفكر العريب(
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (100) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ا 

 

موپدیشہموہب

 

 

 

موت ےہب ا  اسماکخ

 

 

 

ا  اسماکخ

 

زوہب
 
اینمتعیبطممیقتسممںیہنم اظہ

 

ےہرگمان

 اےئرکامریتہ،اےسی
 

 

اےہماحالتمںیممان

 

ممامالسمماکہلصیفمتجحموہب

 ه
علن

ویکہکنمانمرپہنم 

میفخممرہماتکسےہاور

 

 

 

ا اایشءاکخ

 

مموھکیتکسمےہ،وہمان

 

ونںمںیممہنمیہمانمیکمتعیبطمااقتسم

مےس ممتس  مےلوااجےننزب اده مرطفتمہمیلسمےكےساورتس  امکلموہےتںیہماسمزب ادہ

ز ےیل

 

 اردںیموہموا یعمثیبخمموہیتمںیہ۔نجمزیچوںموکوہمثیبخمف

مےہرگمم ا

 

موہب

 

 

 

مرپمرحاممںیہمہکمانمںیممخ ہلمجمرشحاتماالرضمایسمتلعمیکمانب

مدرگیمدرب ایئم مب اکمیھبموہیتکسمےہالثممیلھچممےكمالعوہ

  

ثیبخموہےنمےكماسھتموکیئمش

مےہمرگمموہمب اکمیھبمںیہ۔ب اکموہےنمیکموہجمےسمان

 

 

 

اکماخریجماامعتسلمماجونروںمںیمممخ

زمںیہن۔

 
 

زمےہماورمالحلمہنموہےنمیکموہجمےسمانماکدایلخماامعتسلماجت

 
 

اجت

(1) 

                                            
1)  َ ُم َعلَيِْهُم اخْل يِّبَاِت َوحُيَرِّ  .(157 عراف:بَآئَِث )اال  َوحُيِلُّ لَُهُم الطَّ

 ثم... ةوالحيل ذوناب يصيد بنابہ ...والاحلرشات(ھی صغار دواب األرض واحدھا حرش ــــ
 أمجع :ةادلراي معراج یف قال: الرد یف وحتتہ...ةالسليم الطباع تستخبثہ ما واخلبيث:قال

)ادلر  ‘‘وحيرم عليھم اخلبائث... ص وھو قولہ تعاىل:بانل حرام املستخبث أن ىلع العلماء
املختار مع رد املحتار: حممد أمني بن عمر بن عبد العزیز اعبدين ادلمشيق احلنيف 

 ..ط/سعيد(6/305ه( کتاب اذلبائح : 1252)املتویف: 
 واحلرشات...التولك األشياء ھذہ يعىن...واحلرشات...األبقع ال...الزرع غراب وحل ــــ

زین ادلين بن  ابلحرالرائق،).‘‘...اخلبائث عليھم وحيرم:تعاىٰل  قال وقد اخلبائث من فألنھا
 .8/172: اذلبائح کتاب( ه970إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف: 

 .(سعيد:ط
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (101) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

 کی  ون یک ٓامی  شر واےل ماکؤالت   (36)
مےہرگم مب اک موہایگوہوہ زہ

 

مرت  زہ

 

ماسجمزیچےكاہ رڑیکارت  ماکوخردین امعتسلماس

ز

 
 

مںیمںیہنمااجت زیمدن 

 

ییمےہ۔ت 

 

ن

 

ب

 

ت
س
م

ذیم

  

ماذغیھکممذغاجےئوتمہتبلماسماوصلمےسمی

ز 

 
 

ماجت ارھپیھب

 

ماکاھکب مںیہنموہیت،رگمیھکم اب اک

 

مب مےكاہ راذغمدن  ںیہنمراتہ۔ولھپں

مڑیکےڑپےئگموہںمرگم

 

عی ت
ی 

 

ن
انمںیممروحمہنمڑپیموہاوراںیہنماکنانللکشمموہوتملھپمیکم

ز

 
 

ااجت

 

ماامعتسلمسجمرپوڈٹکمںیمماکرامنئمےہ۔ںیمماںیہنماھکب ماکوخردین موہاس الم

 

ش

زہنموہاگمویکہکنم

 
 

مےہڑیکےاجت

 

۔ےساحلصمرکدہمرن

)1( 

                                            
رمة حلمه رمحه اهلل إذا تفتت الضفدع يف املاء کرهت رشبه ال للنجاسة بل حل عن حممد (1

يف اتلجنيس  رصحوهذا ترصیح بأن کراهة رشبه حتریمية وبه وقد صارت أجزاؤه فيه، 
 =کمال ادلين حممد بن عبد الواحد السيوايس، فقال حيرم رشبه. )فتح القديررشح اهلداية

باب املاء اذلي ، ه(:کتاب الطهارة، فصل يف الغسل861املعروف بابن اهلمام )املتویف: =
 ..ط/ دار الفكر( 1/84ما ال جيوز :جيوز به الوضوء و

اْلراد والزنبور واذلباب والعنكبوت واخلنفساء والعقرب وابلبغاء  أصالمثلفماال دم لہ  ــــ
يان ما يؤلك من )الفتاوى اهلندية:ابلاب اثلاین یف ب.‘‘ةوحنوھا ال حيل أکلہ إال اْلراد خاص

 ..ط/رشيديہ(5/289احليوان: 
 طاھرا، اكن وان ةميت النہ فيھا،ای تفسخ ان ةقاملر والتولك اليتنجس ةدودحلم وقع یف مرق ــــ

 اواخلل اْلنب الك ان منہ ویوخذ…واثلمار الفواکہ یف ادلود حكم يعلم وبہ:قلت
حممد أمني بن عمر ابن ، رداملحتار).الروح فيہ نفخ ان اليوز بدودہ اكنلبق اواثلمار

 ..ط/سعيد(1/349 : کتاب الطهارة، باب االجناس:( ه1252: اعبدين، )املتویف

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (102) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ت   (37)  مض 
مےہمرگمماسماکانئتمںیممماایشءمںیماذغہچمالص

 

مہعوم ماب اح موکیئمزیچمہریضحممب ا

ممعفنماوراصقننمدوونںمیہمولہا ےنمرشںیہنمہکلب میہمریتھکمےہ،اہیاہ ر مہکمای 

 

ںمی

مصخشمےكےیلدیفماوردورسےےكےیلرضموہیتمےہ مہکلبمازیچای   یہمصخشممےكی 

مولہےسدیفم مےہ،ب ا اوردوےیلای  موہیت مولہےسرضرراسں مےكمضعبرسے ماس

ہلپمرضمتمرپماھبریمتعفنمماکسجمںیمم،اسمےیلوخاقم صمدیفماورضعبمرضموہےتںیہ

زاور

 
 

اتموکماورابمحموہتووہاگموہماجت

 

ز وفادئرپہبلموہاگوہمرحامماورسجمزیچمںیمماصقنب

 
 

ااجت

 

 ب

زآنمرکمیمےنمرمخمیکموہتو۔

 

اکولہاسم اکیھبمارتعافمایکےہرگموچہکنماصقننموخایوںف

زاردب ا 

 

مےہاسمےیلاےسرحاممف ےہ۔ںیمماغل 

(1)
اینرضمےس

 

مرمادہیمیھبمےہمہکموہمان

                                            
أبو عبد ، اتلحریم.)اتلقریر واتلحبري إلبن امرياحلاج املضاراالصل يف املنافع االباحة ويف  (1

 =املوقتاهلل، شمس ادلين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري حاج ویقال هل ابن 
(: املقالة اثلانية يف أحوال املوضوع، ابلاب األول يف األحاكم وفيه 879احلنيف )املتویف: =

 م(1996 - ـه1417.ط/ دار الفكر، بريوت،سنة النرش 2/135أربعة فصول:
األصل يف املنافع اإلذن ويف املضار املنع.)ابلحراملحيط: کتاب األدلة املختلف فيها، األصل يف  ــــ

 .م (2000 - ـه1421. ط/ دار الكتب العلمية،سنة النرش 4/322فع اإلذن...:املنا

: "ال رضر -عليه الصالة والسالم-واألصل يف املضار أي: األشياء الضارة اتلحریم، لقوهل  ــــ
: االصولوال رضار يف اإلسالم" رواه أبو داود يف املراسيل.)تيسري الوصول اىل منهاج 

ل اختلف فيها، ابلاب األول: يف املقبولة منها: ألول:األصل يف الكتاب اخلامس: يف دالئ
: القاهرة،الطبعة - الفاروق احلديثة للطباعة والنرش .ط/ دار6/96 املنافع اإلباحة:

 .= ( م 2002 - ه 1423 األوىل،
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ی
عی غ ذ ائ ضل (103) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

اینمروحمماورمرمادےہرضرراسںمہنموہاورہیمیھبتحصمےكےیل

 

اصقننماالخقموک ہکموہمان

ذ 

 

موہہنمدیتیموہورہنمداینیکمذلی 

 

 
اي

 

زتمںیمماصقننمدہمب

 

ںمتو۔دبنماورسیفنمزیچںیمیھبمآج

انما ےنمرجت

 

اان

 

ےبماورلقعمومہفمےسممولعممرکاتکسےہرگمروحمےكمےیلماصقننمدہموہب

ا ےكےیل

 

یمےسیہممولعمموہاتکساصقننمدہموہب

لہ

 ۔ےہویحما

ح است   (38)
 حزمت  ی ؤج  ت 

مدیلپمےہوجزیچ ماور دنگی

)1(
ااب

 

 س
زںیہنمےسیجپ ب

 
 

ااجت

 

   ،اتہباسماکاھکب
 

،وجموخن،ن

                                                                                          
اكن اما أن يكون فيها رضر حمض وال نفع فيها ابلتة  _1األعيان مثال ، هلا ثالث حاالت := ــــ

 واما أن يكون فيها نفع حمض وال رضر فيها أصال . _2لك األعشاب السامة القاتلة .
واما أن يكون فيها نفع من جهة ورضر من جهة ، فان اكن فيها الرضر وحده ، والنفع  _3 

فيها أو مساویا هل فىه حرام لقوهل :)ال رضر وال رضار( ، وان اكن نفعها خالصا ال رضر معه 
مذکرة أصول الفقه للشيخ  -وانلفع أرجح منه ، فأظهر األقوال اْلواز أو معه رضر خفيف

 ةاملكتب(17/  1) -الشيخ حممد األمني بن املختار الشنقيطي رمحه اهلل ، الشنقيطي
 .الشاملة

 وىلع اخلبث وهو احلقييق ىلع يطلق اسما استعمل مصدر األصل يف مستقذر لك وانلجس (1
عبد الرمحن بن حممد بن ، يف رشح ملتیق األحبر االنهر جممع).احلدث وهو احلكيم

 الطهارة، کتاب (:ه1078املدعو بشييخ زاده, يعرف بداماد أفندي )املتویف:  يمانسل
 .م(1998 - ه1419 النرش سنة العلمية، الكتب دار/ ط.1/86 :االجناس باب

 ضد وانلجاسة…مستقذر للك اسما استعمل ثم جنسا، اليشء جنس مصدر بفتحتني انلجس ــــ
 دثأح وإذا.اكخلبث باألول خيتص وعرفا واحلكيم، احلقييق يعم لغة فانلجس الطهارة،
 اخلبث أما. الشارع عرف يف جنس هل يقال وال ، حمدث:  هل يقال وضوءه ونقض اإلنسان
 =واحد لك ارتفاع والطهارة ، احلكمية خيص احلدث أن کما احلقيقية انلجاسة فيخص
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 احکام
ی
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ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

مااسیم مایکموہا ذا ماجونرمےسمج  اجونرمرشیعمرطہقیمےسمذحبمہنمایکمایگموہ،رحاممرشاںیبم،زہ ہ

امرحامممےہ،وضع

 

ماھکب

 
 

ز،انماجونروںماکمدودھمنجماکموتس رمدارم سجمںیممسحموہ،زنخت 

موخنمنبماجےئ۔  
 

ذامح

  

ذااذغمہچماےسمذحبمایکمایگموہ،الحلماجونرماکمدنگامای

  

اکمای

)1( 

ی  جال (39)
 ل اسرب اءب اک  مگز ع 

مےہرگموجب اکمےہ ارحام

 

ماکاھکب مےہاس اب اک

 

ماکمرضووجزیچب ماس مںیہنمہک ری

االحلموہ

 

ز ،اھکب ارگممب اکمںیہمماذغہچاںی:درجمذلیماایشءانبت 

 

 الحلمںیہن:انماکماھکب

زاءب اینمےكممالعوہےكمیلھچم (1

 

 
اتماورمانمےكاج

 

امتممویحاب

)2(
 

موہ:وکمڑےڑیکے (2 مہن میہ مںیمموخن مرمےنےكدعبنجمڑیکوں یھبموہ

اب اکم

 

زمںیہن۔ںیہنموہےتب

 
 

اماجت

 

،نکیلمانماکماھکب

)3( 

                                                                                          
/ ط. 17/110 :جنس الصلة، ذات األلفاظ حدث، :الكویتية الفقهية املوسوعة.)منهما=

 .( الوزارة طبع ، اثلانية الطبعة
 (  :ه1252، )املتویف : حممد أمني بن عمر ابن اعبدينرداملحتار،).انلجاسة فرع واحلرمة ــــ

 .(سعيد/ط.6/732 :شىت مسائل ،اخلنىث کتاب
اہین،ویحانماکمایبن،مقم ص:م (1

 

زہمیمضمب
 
امم658یتشہبمزویر:ہصحممہنم،یبطموجہ

 

مرکایچ(663ب

 

اع

 

 ..مط/دارماالش
 فإنه خاصة السمك إال أکله حيرم احليوان من ابلحر يف ما فجميع ابلحر يف يعيش اذلي أما (2

 من يؤلك ما بيان يف اثلاين ،ابلاب اذلبائح کتاب:اهلندية الفتاوى.)منه طفا ما إال أکله حيل
 .(رشيديه/ط.5/289: يؤلك ال وما احليوان

 لم وإن وابلعوض اكذلباب طاهرة ميتتها تكون سائلة نفس هلا يكن لم إن ادلودة ....هذه (3
 کتاب (:ه1252، )املتویف : حممد أمني بن عمر ابن اعبدين رداملحتار،.) أکلها جيز

 .(سعيد/ط.5/51: املال تعریف يف مطلب الفاسد، ابليع باب ، ابليوع
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (105) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

۔وہمامتمماجونرمنجمںیممدمماسلئمہنموہیکشخمےك (3

)1( 

م (4 مموطرمرپماجونرمنجموکمرشیعوہ ااءموسا

 

ص
ع
دممےئمذحبمایکاجےئمانمےكمامتمما

اب اکمیہم

 

زمذحبمےكمدعبمیھبمب مب اکموہاجےتمںیہماہتبلمزنخت  و حمےكمتس 
سف
م

راتہمےہ۔

)2( 

م (5  ۔وریغہرمدارمےكمب الماورکشخمڈہیم

م (6 ااءرمداریک

 

ص
ع
ماورا مےسیجاھکل ،دگنساہنممدلجی

 

ماوھج،ہتپ،وپتس اثمہن

                                            
 أو نمل أو جراد أو خنفساء أو عقرب أو زنبور أو ذباب إنائه يف وقع إن أرأيت: قلت (1

لم؟ قال:  ال، قلت: قال: املاء؟ ذلك يفسد هل ميتا اْلب يف ذلك وجد أو فيه فمات رصارص
 املبسوط.) نعم قال دم هل ليس يشء لك وكذلك منه بالوضوء بأس دم، فال هل ليس ألنه

 کتاب(  :ه189أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )املتویف: للشيباين، 
 .(اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة/ ط.1/28: اْلنابة من والغسل الوضوء باب الصالة،

 خارجه مات لو وكذا املائع، ومثله( املاء يف) سائل دم أي( سائلة نفس هل ليس ما وموت)  ــــ
 حل حىت املوت، عند بأجزائه املسفوح ادلم اختالط املنجس ألن( ينجسه ال) فيه وألیق
 .وحنوها( والعقارب والزنابري واذلباب اكبلق) وذلك هداية، يف، ادلم النعدام وطهر املذیک

طالب بن محادة بن إبراهيم الغنييم ادلمشيق  بنعبد الغين الكتاب،  رشح یف اللباب)
 .(العريب الكتاب دار/ ط۔۱/۱۳:الطہارة کتاب( :ه1298امليداين احلنيف )املتویف: 

 ، فيهما تعمل ال اذلاكة فإن(  واآلديم اخلزنیر إال وحلمه جِله طهر حلمه اليؤلك ما ذبح وإذا) (2
 واْلِل  اللحم ذات ال ويه املنجسة ، السائلة ادلماء َّترج و الرطوبات تزیل اذلاكة ألن

: عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل املختار تلعليل االختيار. )ادلباغ يف کما فيطهر
 دار/ط.5/13: اذلبائح کتاب(، ه683ابلِلح، جمد ادلين أبو الفضل احلنيف )املتویف: 

 .(العلمية الكتب
: للسغدي الفتاوى يف انلتف)االصلية. املحرمات من وهو حرام فانه املسفوح ادلم واما ــــ

ْغدي، حنيف )املتویف:   ما والصيد، اذلبائح کتاب (ه461أبو احلسن يلع بن احلسني بن حممد السُّ
 .دارالكتب العلمية( .ط/1/151: املذبوحة الشاة من يكره

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (106) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

مےسب اکموہاجےت

 
 

ںیہ۔وریغہمدب اع

)1( 

7)   

 

مہکمب ا تشمرھبمےسوھچےٹاسي  
 

۔وہںماور یلکپھمح

)2( 

۔الحلمرپہ وںمےكمالضفت (8

)3( 

                                            
 شعره بعض سوى جثته من بيشء ينتفع ال فانه اخلزنیر اال شيئا عرش مخسة امليتة من وحيل (1

 والظفر 6 والسن 5 والقرن 4 والشعر 3 والوبر 2 الصوف 1 لالسفاکة فيه رخص قد فانه
 اهلل عبد وايب الفقهاء قول يف طهر فقد دبغ اذا اْلِل والعارش…والظلف 8 والعظم 7

 اللنب عرش واثلاين ابليضة عرش واحلادي دبغ وان اْلِل حيل ال ثور وايب مالك قول ويف
 الكهما الشافيع قول ويف يلحقه ال املوت الن اهلل عبد وايب حنيفة ايب قول يف حالل

 عرش واثلالث مكروه واللنب مباحة الستة والشيخ وحممد يوسف ايب قول ويف مكروهان
 واخلامس احلافر عرش والرابع عنه حمظور هو الشيخ قول ويف الفقهاء اکرث قول يف العصب

.  طهرت فقد دبغت اذا والكرش واملثانة املرصان ان الفقهاء بعض قال وقد .املنقار عرش
غْدي، حنيف )املتویف:للسغدي الفتاوى يف انلتف)  (ه461 : أبو احلسن يلع بن احلسني بن حممد السُّ

 .( ه1417 :العلمية دارالكتب/ ط.1/151:  امليتة من حيل والصيد،ما اذلبائح کتاب
 منها يتخذ ألنه ؛ جاز معه ويه فصىل ميتة شاة أمعاء أصلح: اتلجنيس عن ابلحر ويف ــــ

حممد أمني بن عمر ابن اعبدين ، )املتویف : الشايم،  الفتاوى. ) اكدلباغ وهو األوتار
زینم.(سعيد/ط.1/203: باغةادل أحاكم يف مطلب ، املياه باب الطهارة، کتاب (ه1252

زمہصحممہنمیتشہبمزویر
 
 ۔المہظحمےیجیک:مراسہلمیبطموجہ

 األرض وهوام احلرشات ومجيع أبرص وسام والوزغ احلية مثل سائل دم هل ليس ما وكذلك (2
 حرمة يف خالف وال ، وحنوها عرس وابن والريبوع والضب والقنافذ والقراد الفأر من

عالء ادلين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الصنائع،  بدائع.) الضب يف إال األشياء هذه
املأکول من املأکول وغري ، ه(: کتاب اذلبائح والصيود587الاكساين احلنيف )املتویف: 

 .(سعيد/ط.5/36احليوانات:
 األصح يف فيفسد أصابعه بني هل سرتة ال ما وهو سائل دم هل بریا إال وضفدع( ورسطان کسمك) ــــ

 مر مما علم کما مطلقا تفسد فال املائية أما(  بریة کحية)  قوهل. ال وإال دم هلا إن بریة کحية
الطهارة،  کتاب : رداملحتار ىلع ادلر املختار. )منية. سائل دم هلا کبرية لو الوزغة الربیة واكحلية

 .(سعيد/ط .1/185 :األصح يف اكملاء املائعات سائر حكم مطلب املياه، قبيل باب
 وخرؤها وحنوها والعقعق والعصفور اكحلمام حلمه يؤلك ما أيضا نواعن اهلواء يف يذرق ماو (3

 .(سعيد/ط .1/62: احلقيقية الطهارة وأما فصل الطهارة، کتاب:الصنائع بدائع)عندنا. طاهر
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (107) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

اتماکماعلب،ہنیسپماورملیم (9

 

۔رپہ وںممےكموساالحلمویحاب

)1( 

انماکاعلب،ہنیسپ،لیم،آوسناور (10

 

۔لیلقےقان

)2( 

۔اجدمممےدقبرمہشن (11

)3( 

اتممدقبرمہشن (12

 

۔ابنب

)4( 

۔زہ ہماجونرےساگلمایکموہامااسیوضعمسجمںیممسحمہنموہماموکلریغ (13

(5) 

                                            
 متحلب ذلك ألن فيه؛ الصالة جتوز إنسان ثوب عرقه أو حلمه، يؤلك ما لعاب أصاب إذا (1

 : والغسل الوضوء باب الصالة، کتاب:للرسخيس املبسوط)لكبنه. طاهرا فاكن عينه من
 .(م1993 - ه1414: بريوت - املعرفة دار/ ط.1/48

 طاهر منه قسم  اقسام ثالثة ىلع منه خيرج ما فان االنسان فأما االنسان من خيرج ما (2
 اشياء: عرشة وهو ينجسه ال شيئا اصاب وان الوضوء ينتقض ال وخبروجه

 8 والعرق 7واللنب 6وابللغم 5والزباق 4واملخاط 3عنيال ودموع 2 االذان وسخ 1 ــــ
 املأکول ابلهائم من ياءاالش هذه وكذلك واللعاب 10 والرمص 9 ابلدن مجيع ووسخ
: أبو احلسن يلع بن للسغدي الفتاوى يف انلتف.) لكه طاهر حلمها املأکولة وغري حلمها

ْغدي، حنيف )املتویف:   االنسان، من خيرج الطهارة، ما کتاب(ه461احلسني بن حممد السُّ
 .(ه1417:الطبعة العلمية،سنة دارالكتب/. ط27، 26ص:

 کتاب: اهلندية الفتاوى.) دمعه أو خنامته أو اآلديم عرق فيها يقع مرقة أکل وجيوز ــــ
 .(رشيديه/ط .5/336: به يتصل وما األکل يف الكراهة يف عرش احلادي ابلاب الكراهية،

 الفتاوى).القليل اكليقء جنسا يكون ال حدثا يكن لم إذا اإلنسان بدن من خيرج ما ــــ
 .(رشيديه/ط.1/11: الوضوء نواقض يف اخلامس الفصل الطهارة، کتاب: اهلندية

 القاتل اكلسم جناسته حرمته من يلزم وال املسكر الكثري إال منها حيرم فال اْلامدات أما (3
 .(سعيد/ط.6/455:االرشبة کتاب:الشايم الفتاوى.)طاهر أنه مع حرام فإنه

 الفتاوى. )مسكر کثريه أن مع الزعفران حنو بنجاسة وال بنجاستها قال أحدا نر ولم (4
 .(سعيد/ط.6/455:االرشبة کتاب:الشايم

 وحنوها واألنف واألذن اكِلد دم فيه جزءا املبان اكن إن األجزاء من اليح من أبني ....ما (5
 عندنا طاهر فهو والظفر والصوف اكلشعر دم فيه يكن لم وإن باإلمجاع جنس فهو

 .(سعيد/ط.1/106:الطهارة کتاب:ابلحرالرائق.) ه ا للشافيع خالفا
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (108) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

مہکمالحکلم (14  
 

۔وجھکرمےسمہنمایلمایگموہمب ااوگنرمدقبرہشنممح

(1) 

۔یسکماورمےكمےیلالعوہمریشوخارمےكوعرتماکمدودھم (15

(2) 

(40)  
 
ؤر یک ق

ای   ج 
ماےٓئموتممےقمےسمرمادموہمےہموجمیسک ز

 
زمےلکن،اذغمےلگمےسمب اہ

 
اجونرمےكموپےٹمےسمب اہ

ماجونرمیکمےقماکمویہممکحمےہوجماسمیکمٹیبماکم ز
 
اسماکمکحماسماجونرمےكموھجےٹماکمےہ۔ہ

مہظیلغمےہمےسیجمرمیغموتم

 

ےہم،اذغمٹیبمب اکمےہموتمےقمیھبمب اکمےہماوراذغمٹیبماجنتس

مہفیفخمےہمےسیج

 

مہظیلغمےہماوراذغمٹیبماجنتس

 

ممےقمیھبماجنتس

 

موتمےقمیھبماجنتس وکا

ہفیفخمےہ۔

(3)
 

                                            
 حنيفة أيب عند هذا(  يطبخ لم وإن حالل واذلرة ، والشعري ، واحلنطة العسل، ونبيذ: )قوهل (1

 واملشمس ، واإلجاص ، ادلخن من املتخذ وكذا طرب وال هلو غري من رشبه إذا يوسف وأيب
 ، الكرمة إىل وأشار الشجرتني هاتني من اخلمر) والسالم الصالة عليه لقوهل وحنوه

بِيِدّي اِلمين انلرية وهرةاْل)(. وانلخلة : أبو بكر بن يلع بن حممد احلدادي العبادي الزَّ
 .(ملتان حقانيه مكتبه/ط.269:االرشبة،ص کتاب(ه800احلنيف )املتویف: 

 حلوا دام ما وحنوها واإلجاص واذلرة والشعري اكحلنطة والفواکه احلبوب من املتخذ وأما ــــ
 يف السابع احلدود،ابلاب کتاب:اهلندية الفتاوى.) خان قايض فتاوى يف کذا رشبه حيل
 .(رشيديه/ط.2/160:واتلعزیر القذف حد

. الصحيح ىلع حرام رضورة لغري به واالنتفاع آديم جزء ألنه( مدته بعد اإلرضاع يبح ولم (2

،  انلاكح کتاب ه(،1088حممد عالء ادلين بن يلع احلصكيف )املتویف :  :املختار ادلر)
 .ھ1386، . ط/سعيد1/212:الرضاع باب

 رضورة غري به واالنتفاع اآلديم جزء ألنه حرام مدته بعد اإلرضاع املنظومة رشح ويف ــــ
 العلمية،سنة الكتب دار/ ط.1/552: الرضاع کتاب:االنهر جممع.) الصحيح ىلع حرام
 .م1998 - ه1419 النرش

 =املختار رشح تنویر األبصار، حممد عالء)ادلر .کزبله وجرته کبوهل حيوان لك رارةم (3
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (109) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ح است  ےس ٓالؤدہ ما (41)
عت 

ی  کا رطی ق ہ ی
 
 کؤ ب اک کزن

اب اکموہاجںیئمالثمملیت،یھگ،ب این،امعئماایشءماذغ

 

زمراارمںیممہنموہںماورب  

 

رسہکم ک

اب اکموہاج

 

ب اکمرکےنماکمےئمالثمدودھمںیممرشابماکمرطقہمذغاجےئموتاسمےكب ادودھمب

 رطہقیمہیمےہمہک:

دودھمےلمرکماورپمےسمےچینمیسکمرظفمںیمماہبب ااجےئماوراسمماانتمیہمب اک (1

اب اکمدودھمیکمداھرالمیلماجےئمرگممہیمایخلمراھکماجےئمہکم

 

ےكماسھتمب

اب اکمیکمداھرمدعبمںیممرشوعمیکماجےئماورےلہپممتخموہاجےئم،اسمرطےقیم

 

ب

ےسمدودھمب اکموہاجےئماگ.

(1)
 

ا (2

 

مب  
 

اب اکمدودھمںیممب اکمدودھمڈاانلمرشوعمایکماجےئماورح

 

ب اکمدودھماکمب

زنتماکمدودھم زنتمرھبمرکمانہبمرشوعموہاجےئماورھچکماہھتمہہبماجےئموتمت  ت 

ب اکموہاجےئماگ.

(2)
 

                                                                                          
 .1/57 : فروع االستنجاء، االجناس،فصل الطهارة،باب کتابادلين بن يلع احلصكيف:=

 صفراء أي بالكرس(  مرة من)  بتلكف يضبط بأن(  فاه مأل يقء)  ينقضه(  و() سعيد/ط
 يف ولوهو…یستقر لم وإن معدته إىل وصل إذا( ماء أو طعام أو)…سوداء أي(  علق أو)

.) ادلر املختار رشح تنویر األبصار، حممد عالء ادلين بن يلع اتفاقا نقض فال املريء
 .(سعيد/ط.26 ،1/25:الوضوء نواقض الطهارة، : کتاباحلصكيف

 نزال ثم الھواء يف لطافاخت اعل ماكن من ابّ فُص  ،جنس خراآلو طاهر احدھما ماء اناءان (1
تار ىلع ادلر ح) ردامل. جار ماء بمزنلة صار األرض يف اإلناءين ماء أجرى ولو لكه، طھر

 املياه، باب الطهارة، کتابه( :1252حممد أمني بن عمر ابن اعبدين ، )املتویف :  ،املختار
 .(سعيد/ط.1/187: ملدد اْلریان يف یشرتط ال أنه األصح مطلب

 الرموز جامع. به خمتلطا جنسه مع باجرائه طهارته وغريھما وادلبس اكملاء املائع (2
 .جریانه بمجرد املتنجس املختارطهارة(ايران اسالميه، مكتبه/ط.1/95:للقهستاين

 الطهارة، کتابادلر املختار رشح تنویر األبصار، حممد عالء ادلين بن يلع احلصكيف:)
 .(سعيد/ط.1/36: املياه باب
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (110) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

اب اکممدودھمےكمدقبرماسمںیمماانتمیہمب اکمب اینم (3

 

مرطہقیمہیمیھبمےہمہکمب ای 

مب اینملجماجےئماورنیتم

 

مآگمرپموجشمدب ااجےئماہیںمی ماجےئاور المدب ا

زرمہبتمیہیملمعمد
 
اب اماجےئ۔ہ

(1)
 

ماوراسمےكمارطافمںیممےسموھتڑا (4

 

اب اکممےماجدممےہموتماجنتس

 

 اذغمب

ماایٓگم ماسمںیممہن زہ

 

مم موبب ا

 

ماکرن مدب ااجےئ،رشبہکیطماس مرکاکنل رھکچ

وہ۔

)2(
 

مںیہنماجےئمتومالثمم (5

 

مےہماوررھکےنچمےسماجنتس اب اکممےماجدم

 

مب اذغ

ذبموہیئگمےہموتماسموکمرقیقماورایسلمانبب اماجےئماوررھپم

 

ماسمںیممج 

 

اجنتس

اایشءمےكمرطےقیمرپماےسمب اکمرکایلماجےئ۔امعئم

(3) 

درجمب االمرطوقیںمےسممامعئمب اکموہاجےئماگرگمموہمرضممےہمب امںیہن،ماسمےكمب ارےم

زنیمےسمدرب اتفمرکایلماجےئ۔
 
 ںیممہقلعتمامہ

فقہمںیمماجنوتسںمےسم
ل
 :ب ایکمےكمدرجمذلیمرطےقیمذموکرمںیہدمعۃما

                                            
 ثلث ھكذا ماكنه ايل يعود حيت فيغيل بقدره ماء فيه يصب ان فتطھريه العسل تنجس لو (1

 باب، ه885 حممد بن فراموز الشهري بمنال خرسو )املتویف : غرراحلاكم، رشح درراحلاكم.)مرات
 .(دارالسعادة، بريوت:ط. 1/45 :االجناس تطھري

 مصدر استعمال من فهو انلجاسة جوانب من جامد سمن حنو تقویر أي(  تقور)  قوهل (2
 ما وهو املائع باْلامد احلموي وخرج أفاده کما اتلطهري بمعىن اكلطهارة املتعدي يف الالزم
 بأن أي فتح ـه ا مر ما ىلع الكثري القدر يبلغ لم ما لكه ينجس فإنه بعض إىل بعضه ينضم

تار ىلع ادلر املختار حممد أمني حردامل ).تنجس إذا تطهريه کيفية وسيأيت عرش يف عرشا اكن
 .ط:سعيد((315/  1) - بن عمر ابن اعبدين

.) ادلر املختار رشح تنویر األبصار، حممد عالء االصح يف اكملاء املائعات سائر وحكم (3
 .(سعيد/ط.1/35:املياه باب الطهارة، کتابادلين بن يلع احلصكيف:
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (111) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ا (1

 

 دوھب

 وپانھچن (2

ا  (3

 

 کشخمرکب

 انلیھچ (4

ا  (5

 

 ذاتماکدبلماجب

ا( (6

 

اب اکمزنیممیکمیٹمموھکدمرکاورپمےچینمرکب

 

ا)ینعیمب

 

 وھکدب

ا  (7

 

مرکب

 
 

 ڑمچےموکدب اع

ا (8

 

 رشابموکمکمنموریغہمڈالمرکرسہکمانبب

ا  (9

 

 رشابماکوخدموخبدمرسہکمنبماجب

ا  (10

 

 اجونراکمذحبمرکب

 کشخمیٹمماکلممڈاانل (11

ا مومزے (12

 

زب

 

 اکمرگ

اہکموہماجریموہاجےئ (13

 

 سجنموحضمںیممب اینماکاسمدقردالخموہب

اب اکم (14

 

ا(ونکںیمےكمب

 

 ب اینماکزنیممےكماہ رانسھگ)کشخموہب

ا (15

 

اجموھبےسمےسماگلمرکےت)ینعیم ضعبمںیممرصتفمرکب

 

 ولیبںمےنماب

اجموکمآسپمںیمممیسقتمایکم

 

ماوراسماب زمرکدب ا اابمووت 

 

 س
وہےئمروہ ےنمںیممپ ب

 ایگمب امہریاتموریغہ(

 رویئماکمداننھ (16
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (112) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

 ونکںیئمےكمب اینماکاکنلمڈاانل (17

ا  (18

 

اب اکمزیچاکمآگمںیمملجماجب

 

 ب

 ،یھگم،لیتموریغہمب اکمب اینمےكاسھتمنیتمدا ہماب اانلاب اانل)سجن (19

اب ایکمیکمہگجموھبلمایگموہ( (20

 

مڑپکےمںیممب  
 

ا)ح

 

 ضعبماکمدوھب

مےكم

 

مینعیماجنتس مرکدانی زاھ

 

مرکگ ماکنل

 

ہتسبمزیچم)ےسیجامجوہایھگ(ںیمماجنتس

اب اکمزیچموجمےنہبموایلمزیچمےكمریغبمدورسےم

 

موہمب ز
 
ذغدو شیمےسمیھبمھچکمیھگماکنلمدانی)ہ

 ےسمب اکموہاجیتمےہمالثمموپرطوقیںم

 

ن

ے،کشخموہےن،ےنلج،ےنلیھچموریغہمےس،حیحصمہیم

 

ھی
 

ج

اب اکمںیہنموہیت(

 

زموہےنےسمرھپب

 

ےہہکموہمت

)1( 

                                            
 زواراکيڈیم:ھ،ط۱۴۲۹جديد،صفر، ؒؒ،اشاعت شاہ حسني زوار سيد ،موالنا الفقہ ةعمد (1

 .۲۷۶ آباد،کرایچ،ص کيشزن،ناظم پبىل
 ىلع املاء وجري بغسل يكون اتلطهري أن ذکروا ونصها(  الخ اخلزائن يف أنهيت وقد)  قوهل ــــ

 نيس ثوب طرف وغسل جاریا يعد حبيث آخر من وخروجه جانب من ودخوهل بساط حنو
 أرض وجفاف خرق بثالث وفصد حمجمة وموضع نطع ومسح صقيل ومسح جناسته حمل

 بأن جامد سمن حنو وتقور وخشبة ملح وحنو حجر بنحو واستنجاء مين وفرك خف ودلك
 وبيع وغسل مثيل وقسمة أقله تنجس قطن وندف ونار ودبغ وذاكة ساعته من یستوي ال

 وغورانها برئ ونزح أسفل األرض أىلع جبعل وقلبها عني وانقالب بلعضه وأکل وهبة
 اثلاين عند اللحم ويلغ عندنا َّتليلها وكذا مخر وَّتلل وجریانها الواجب قدر وغوران
 املساحة ووجه.ه ا مساحمة بعضها ويف وثالثون نيف فهذه الشافيع عند صغري بول ونضح

 أليق ما بل لكه يتنجس لم اْلامد السمن ألن اتلقور عد ينبيغ ال أنه من انلهر يف أوضحه ما
 وإنما بعدها واألربعة القسمة وكذا األسفل يف انلجاسة بلقاء األرض قلب وال فقط منه

 کون رشط عده ومن انلدف وكذا املوجود يف انلجاسة بقاء يف الشك لوقوع االنتفاع جيوز
 اتلقور= ومثل أقول ھ ا الزبازیة يف کما يطهر فال وإال بانلدف يذهب قليال مقدارا انلجس

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (113) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

ح است   (42)
ورت  ےس ت   طهارت   یکض 

اامعتسلمیکمااجزتمماسمےكماخریجمزیچمسجنموہرگممرضورتمیکموہجمےساذغوکیئ

مےسمماسموہاجےئوتماسم

 

موہاجےئمتوماوراب اح

 

 
اي

 

مب

 

یکماہطرتماوراہطرتمیکمیکماب اح

م

 

مرضورتممتخموہاجےئموتماسمیکماجنتس  
 

زموہاجےئماگماورح

 
 

وہجمےساسمےسماافتنعماجت

ولٹمآےئمتو۔

(1)
 

                                                                                          
 ألنه باملاء الصيب بول نضح ذکر ينبيغ وال تداخال املسائل هذه من کثري يف أن ىلع انلحت=

 وزاد الفتح عن آنفا قدمناه ما ىلع بناء الروح نفخ بعضهم زاد وقد هذا  مذهبنا ليس
 وكذا فيطهر ثالثا طاهر بماء يموه جنس بماء سيق أي موه إذا اكلسكني اتلمویه بعضهم

 (1/314) - حممد أمني بن عمر ابن اعبدين املختار، ادلر ىلع املختار )رد.وحنوها اِلد حلس
 (.ط:سعيد

ْي اَل جَيُوُز َبيُْع َشْعرِهِ َوجَيُوُز ااِلنِْتَفاُع بِِه لِلَْخَرزِ قال ) (1
َ
یِر َویَنْتَِفُع بِِه لِلَْخَرِز ( أ نَُّه  وََشْعِر اخْلِزْنِ

َ
أِل

ُس الَْعنْيِ فَاَل جَيُوُز َبيُْعُه إَهانَة  هل  وال بأس لألساکفة أن يصلوا مع شعر اخلزنیر وإن …جَنِ
ولو وقع يف املاء القليل أفسده عند أيب يوسف ألن اإلطالق  اكن أکرث من قدر ادلرهم

للرضورة فال يظهر إال يف حالة االستعمال ويف غري تلك احلالة بيق ىلع األصل وعند حممد 
)تبيني احلقائق رشح کزن واهلل أعلم . ، ال يفسده ألن إطالق االنتفاع دِلل طهارته

:کتاب ابليع ،باب ابليع ه743املتویف : ، فخر ادلين عثمان بن يلع الزیليع ادلقائق
 .(ه1313لكتب اإلساليم.سنة النرش .ط/ دار ا4/50 الفاسد:

قال وال جيوز بيع شعر اخلزنیر ألنه جنس العني فال جيوز بيعه إهانة هل وجيوز االنتفاع به  ــــ
ابليع للخرز للرضورة فإن ذلك العمل ال يتأىت بدونه ویوجد مباح األصل فال رضورة إىل 

ولو وقع يف املاء القليل أفسده عند أيب يوسف رمحه اهلل وعند حممد رمحه اهلل ال يفسده ألن 
إطالق االنتفاع به دِلل طهارته وأليب يوسف رمحه اهلل أن اإلطالق للرضورة فال يظهر إال 

بن  أيب احلسن يلع ،) اهلداية رشح بداية املبتدييف حالة االستعمال وحالة الوقوع تغايرها.
 .3/45:کتاب ابليوع، باب ابليع الفاسد: ناینأيب بكر بن عبد اْلليل الرشداين املرغي

 .=املكتبة اإلسالمية (ط/
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (114) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

کؤک ہ ؤ (43)
ح است  یک ي ب ذب یل مشر

 ت 
اذغمیسکمزیچمےكمب ارےمںیممینیقیمملعموہمہکموہمسجنمےہماورمرھپمکشمہاداموہاجےئمہکم

موہیئم مب اکم مامتیہمےكمےجیتنمںیمموہ

 

مںیہنموتماےسمسجنمیہموصتمرمایکماجےئماگمدبتی  ےہب ا

م

 
 

مہکماہطرتمںیممکشمےہماورماعترضمےكموق  
 

مےہمح مینیقیم ا

 

ویکہکنماسماکسجنموہب

زحیجماحلصموہیتمےہ۔

 

نیقیموکمکشمرپمت

(1)
 

                                                                                          
اطالق الشعر يدل يلع ان شعراخلزنیر ايضا طاھر اليفسد املاء وذلك لرضورة حاجة = ــــ

:کتاب  انلاس اىل استعماهل يف اخلرز وعند ايب يوسف جنس...)رشح انلقاية للربجندي
 ..ط:نول کشور(1/38الطهارة:

 احلجة ىلع.) حكم استقام ما األشياء يف لظنبا عمل ولو بالظن يقني يرتك أن ينبيغ وال (1
 :زوجها من َّتتلع املراة باب ، انلاكح کتابحممد بن احلسن الشيباين: املدينة، اهل

  ـه(.1403 النرش الكتب،سنة اعلم/ ط.4/97
 نفسها يف جائزة يه اليت ابليوع بلعض املدينة أهل منع الشيباين انتقد اذلرائع سد حول ــــ

 يزول أن يمكن ال اِلقني وأن باتُلهم، احلالل حتریم جيوز ال أنه وبني باذلریعة، عمال  
 – بريوت حزم، ابن دار/ ط.1/225:الفاسدة احلجج مقدمة،:للشيباين االصل.) .بالظن
 ( م 2012 - ه 1433 األوىل،: الطبعة بلنان،

بدائع  ). بالشك يزول ال اِلقني أن املعهود األصل ىلع بالشك بنجاسته حنكم فال…… ــــ
اين عالء ادلين )املتویف : الصنائع يف ترتيب الرشائع، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الاكس

 .1/73: رشاع جنسا املحل به يصري اذلي املقدار بيان وأما فصل الطهارة، کتاب:ه58
 .(سعيد/ط

املوصيل االختيار تلعليل املختار،عبد اهلل بن حممود بن مودود ).بالظن اليزول اِلقني ألن ــــ
اهلداية ) (ط/ دار الكتب العلمية، بريوت. 1/22: اتليمم باب الطهارة، کتاباحلنيف،: 

 ناین:أيب احلسن يلع بن أيب بكر بن عبد اْلليل الرشداين املرغي ،رشح بداية املبتدي
 .كتبة االسالمية(.ط/امل1/22: فصل يف ابلرئ الطهارة،کتاب 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (115) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

 اسرب اء کاحکم (44)
 
ؤردئ

ی  مسلمؤن یک ح سرک ح 
 ع 

م ز
 
زوٹ،اانجسموریغہمہ

 

اہھتم مسقمےكریغملسممےكکشخموخردینماایشءمالثم :ملھپمف

زموالحلمںیہ۔نجماایشءمںیممتعنصمیکمرضورتمڑپیتمےہ،مانمںیمموچہکنمانمےكم

 
 

ےكماجت

ذہماامعتسلمہنمرکے،ماہتبلماذغم امےہ،ماسمےیلمالبرضورتمدشی 

 

زنتماکماامعتسلموہب اہھتماورمت 

اہطرتماکماوریسکمرحاممزیچمیکمدعممومشتیلماکمنیقیموہموتمرھپماامعتسلمںیممرحجمںیہن۔

(1)
 

ہطهارت   (45) ی 
ي  ےك  وجلت  وع 

سب ب 
 درمب ان  ی 

زازماوررمداروریغہممرگموجمرحاممےہم .1 وجممےمسجنمےہموہمرحاممیھبمےہمےسیجموبلموت 

 رضوریمںیہنمہکموہمسجنمیھبموہمےسیجماجدمرضمممب ارکسماایشء۔

ما .2

 

 

 

مخ

 

 

 

مرگمخ مںیہ مرحام مثیبخماایشء زاںی مانبت 

 

مںیہنموہتکس ورتلحمعمج

مںیہاوراہطرتم

 

ماسھتمب اےئماجتکس میکمہچنمرشحاتم،انچمای 

 

 

 

ب اکمںیہمرگممخ

                                            
 العبد قال، اتللوث الحتمال حيرم وال يكره الغسل قبل املرشكني أواين يف والرشب األکل (1

 الحتمال وذلك اهلنود من املائعات وسائر واْلنب واللنب واخلل السمن رشاء من ابتلينا ما
 لك وذلك= =قتلوه ما حلم يأکلون وكذا الرسقني عن يتوقني ال نساءهم فإن أوانيهم يف اتللوث

 وامليتة الرسقني عن جيتنبوا أن عليهم یستوثق أن منهم بدا جيد لم إن املحتسب فعىل ميتة
 من بمرأى أيديهم ویغسلوا يغلسها مسلما أوانيهم يعطوا أن يأمرهم عليهم شق فإن

 العارش يف ابلاب: االحتساب نصاب)تقوى. واتلحرز فتوى فاإلباحة وإال مسلم
 مكة.اْلاميع الطالب مكتبة/ط .149واتلداوي، ص: والرشب االلك يف االحتساب

 .5:اآلية رقم املائدة، سورة .50 ،3/49: شفيع للمفىت القرآن ومعارف (املكرمة
 .(کراتىش املعارف ادارة/ط
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (116) شر

ھب ی ف   اسب ات  حزمت  اور ان  ےك احکام:ج 

 

 تلعمیکموہجمےسمرحاممںیہم۔

مالزممںیہنمانچہچنم .3

 

مےكمےیلماجنتس

 

 

 

اہطرتممےكمےیلمتلحمالزممںیہنماورخ

اتمب اکمںیہمرگممالحلمںیہنممممرحبیامت

 

مویحاب

 

 

 

ںیہماورڑیکےموکمڑوںمںیممخ

اب اکمںیہنمںیہم۔

 

 ےہمرگممب

میھبموجممےمرکسممب ارضمموہموہمرحاممےہمرگممرضوریمںیہنم .4

 

ی ت

 

خ

 

سن
م

مب ا اب اکم

 

ہکموہمب

وہانچہچنمرمخموتمرکسمماوررضممےكماسھتمرحاممیھبمےہمرگماچررشاوبںمےكمالعوہم

مںیہنمےہ۔

 

 

 

مب امخ

 

 درگیمرشاوبںمںیممرکسماوررضمتمےہمرگماجنتس

م .5

 

ذیسکموہجمرحم زی 

 

مےكےیلاسماکازعازموارتحامماکیفمےہمم

 

انمیکمرحم

 

ان

 یکمرضورتمںیہن۔
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (117) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

ؤي  
ضل:شای 

 رمکب ات  ……ں ف 

 رمکب ات  کاحکم (46)
مسجنسجنماورریغ (1 ماغل 

 

 وہملمماجںیئموتموہمسجنموہےتںیہ۔اذغاجنتس

مسجنموتموت مولغمبموہوتوہ

 

 اسماکمکحمسجنمانیعلماکےہاوراذغاجنتس

زرگمےہ

 
 

ےہاسمےسماافتنعماجت

(1)
ز 

 
 

 نکیلمایکدبنمرپاسماکاامعتسلماجت

                                            
 حتریم يقتض لم امليتة عليكم حرمت تعاىل وقوهل امليتة عليكم حرم إنما تعاىل اهلل قال (1

 فلم ميتة یسىم فال امليتة جاور وما امليتة عني حتریم اقتىض وإنما املائعات من فيه ماتت ما
 سعيد عن الزهري روى ما وهو - ص انليب بسنة األکل حمرم ولكنه اتلحریم لفظ ينتظمه

 اكن إن - ص فقال السمن يف تقع الفأرة عن - ص انليب سئل قال هریرة أيب عن املسيب بن
 النتفاع ا جواز - ص انليب فأطلق…تقربوه فال مائعا اكن وإن حوهلا وما فألقوها جامدا

 خيص ولم االنتفاع رضوب من رضب ألنه بيعه جواز يقتيض وهذا األکل جهة غري من به
أمحد بن يلع املكين بأيب بكر الرازي  للجصاص، القرآن احاكم).منه شيئا - ص انليب

 الرتاث إحياء دار/ ط.146 ،1/145: السمن يف الفأرةتموت باباْلصاص احلنيف: 
 =.(1405 بريوت، - العريب
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (118) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

اےہراسہلمیبطمےہ؟یتشہبمزویرےك

 

زےسمولعمموہب
 
 اسماکدبنمرپہکموجہ

م

 
 

زےہرگمامنزےكوق

 
 

ماجت ا اامعتسل

 

مدوھب ا اور

 

مرکب ماحلص  اہطرت

ےہ۔ رضوری

(1)
 

زےہاوراہقفء

 
 

زامےتمںیہمارکاممےتھکلمںیہمہکماسممےساافتنعماجت

 

افتنعمیکمرشتحیممںیممف

م

 
 

زوح

 

مرکےكمف

 

مدانیاورسجنموہےنیکمواضح

 
 

ا،ڑمچےموکدب اع

 

ہکماسمےسرچاغمالجب

اےہاس

 

زوہب
 
زےہ۔انماثمولںمےساظہ

 
 

ااجت

 

ز مرکب

 
 

اںیہنماکریبوینماامعتسلماجت

 

 اچےیہوہب

ز مہکمطیحممت   
 

زماہینمںیمموترصتحیمےہہکمدبنح

 
 

ےہ۔مںیہنرپاسماکاامعتسلماجت

(2)
 

                                                                                          
وكذا الزیت لو اختلط مع ودك امليتة أو اخلزنیر ال ينتفع به ىلع لك حال إال إذا غلب = ــــ

الزیت لكن ال حيل أکله بل یستصبح به أو يبيعه مع بيان عيبه أو يدبغ به اْللود ویغسلها 
تار حردامل .حممد  ، تار ىلع ادلر املختارحردامل).تبع للغالب وال حكم للتبع ألن املغلوب

:کتاب اخلنىث، مسائل (ھ1252أمني بن عمر ابن اعبدين ، )املتویف : ،ىلع ادلر املختار 
 ..ط/سعيد(6/736 شىت :

وىلع هذا إذا وقعت الفأرة يف السمن  ، واالنتفاع بما ليس بنجس العني مباح يف اْلملة  ــــ
فماتت فيه أنه إن اكن جامدا تلیق الفأرة وما حوهلا ویؤلك ابلايق وإن اكن ذائبا ال يؤلك 

الصنائع يف بدائع  .) ولكن یستصبح به ویدبغ به اْلِل وجيوز بيعه وینبيغ للبائع أن يبني عيبه
:کتاب (ھ587 عالء ادلين )املتویف :أبو بكر بن مسعود بن أمحد الاكساين ، ترتيب الرشائع

 ..ط/سعيد(1/66: فصل وأما الطهارة احلقيقية الطهارة،
 والضماد والشياف ادلبر او القبل يف واحلمول واالحتقان واتلدهني وابلخور…االکتحال (1

 واللخلخة اْلروح او واآلذان االحليل يف واتلقطري والفرزجة والقروح اْلروح يف والفتيلة
اليوجد يف الفقه تفریق بني الطاهر وانلجس اال يف االلك ، فيعلم  .خاريج استعمال لكها

)هاشمممنه ان ادلاخيل هو االلك دون غريه . کذا افاد موالنا خليل امحد نور اهلل مرقده .

ز
 
اہینمیبطموجہ

 

،مرکایچ( 653،مافدئہمہلیلج،م:یتشہبمزویرمہصحممہن،ہمیمضمب

 

اع

 

 ۔ط/دارماالش
 بأن بأس فال احلالل، عليه والغالب احلرام أفسده يشء لك: اهلل رمحه حنيفة أبو وقال (2

 =الغالب اكن وما والعجني، السمن يف تقع اكلفأرة به باالنتفاع بأس وال ذلك، وتبني يبيعه
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (119) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

موہجمرضماذغرضماورریغ (2 ارےہوترضریک

 

ماوررضماکرضراجب ماجںیئ لم

میھبممتخموہاجےئ

 

تو۔ےسمرحم

(1)
 

ماوراذغ (3 ماجںیئ مہنمثیبخماورریغثیبخملم ممولعم

 

 

 

ہعومےعںیممخ

اوہوتایک

 

 وہب

 

 

 

میھبممتخموہاجرپب ایئماجےنمیکمانبخ

 

 ؟ےئتووایلمرحم

مےكاذغرشیعم

 

ےنمںیمموکیئممتخموہاالقنبمامتیہموہاجےئموتمرحم

ممذغالقنبمامتیہمہنکشموہبشمںیہنمنکیلما
 
موہوتاسماکمکحماقت وہا

 ۔ قیقحمےہ

ماوررکسماکرکسدور (4 رکدب اماذغیسکمرپوڈٹکمںیممرکسماورریغرکسموہں

میھبممتخموہاجےئ

 

مہشنماوراہتبلمرمختوماجےئوترحم

 

میکمرحم

 

اجنتس

                                                                                          
 الزیت اكن فإن امليت، ودك فيه وقع إذا الزیت وكذلك. هبته وال بيعه جيز لم احلرام عليه=

 احلالل عليه حال االنتفاع من واملراد جيز، لم اغبلا   الودك اكن وإن بيعه، جاز اغبلا  
حممود  الربهاين، املحيط). به االنتفاع جيوز فال األبدان يف وأما األبدان، غري يف االنتفاع

: السادس الفصل ، ابليع کتاببن أمحد بن الصدر الشهيد انلجاري برهان ادلين مازه: 
 .(العريب الرتاث إحياء دار/ ط.6/351: بيعه جيوز ال وما جيوز فيما

 املرض القدر تناول حيرم غريه أو العقل يف املرضة اْلامدة األشياء من غريه يف يقول وهكذا (1
حممد  ، الشايم الفتاوى) ۔لرضرها بل لعينها ليست حرمتها ألن انلافع القليل دون منها

 .(سعيد/ط.6/457: االرشبة کتاب(:ھ1252أمني بن عمر ابن اعبدين ، )املتویف : 
 به أراد إذا حيرم إنما اْلامدات من وحنوه ابلنج وأن املائعة األرشبة املراد أن علم وبه .... ــــ

 وجوزة بالعنرب اكتلطبب وحنوه اتلداوي به املراد القليل دون منه الكثري وهو السكر
 األدویة من وحنوها السقمونيا ويه اكملحمودة قتاال سميا اكن ما ذلك ونظري الطيب
 هذا واغتنم فافهم حيرم فإنه املرض القدر خبالف جائز منها القليل استعمال فإن السمية

 کتاب(:ھ1252:  املتویف) ، اعبدين ابن عمر بن أمني حممد الشايم، الفتاوى.)اتلحریر
 .(سعيد/ط.4/42: واحلشيشة واألفيون ابلنج يف مطلب الرشب، حد باب احلدود،

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (120) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

سجنموہمرمبکمرکسےكاخےمتےكب اووجدےیلدوونںمیکمانبءرپےہاسم

االقنبمامتیہموہاجےئ۔ہکمماالہیمرےہماگ

(1)
 

اےئدبتلیمامتیہمےكاہطرتموساذغسجنمانیعلمےہوتوکیئمرمبکم (5

سمےہوتاالقنبمامتیہمےسیھبم

خ 

 

ن

 

مب

ب اکماکاوروکیئمرطہقیمںیہنماوراذغ

مےساوروہاتکسےہ

 

موکاجنتس مورشموب ات ماموکالت ماوٓلدہ رکےنمب اک

ےہ۔ےكوجرطےقیںیہمانمںیممےسیھبموکیئمرطہقیماایتخرایکماجاتکسم

(2) 

                                            
 الفتاوى).جنس مرق هذا ألن يؤلك ال وطبخ اخلل بمزنلة مرق يف اخلمر طرح وإذا (1

 .(رشيديه/ط.5/412: األرشبة تفسري يف األول ابلاب االرشبة، کتاب:اهلندية
 بيشء أو بنفسها خال صارت سواء) املفسد الوصف لزوال ،(حلت اخلمر َّتللت وإذا) ــــ

 الوصف زال وإذا املفسد، الوصف يزبل اتلخليل ألن احلار، واملاء واخلل اكمللح( فيها طرح
 عبد الكتاب، رشح يف اللباب.) بنفسها َّتللت إذا کما حلت، للحرمة املوجب املفسد
 .(العريب دارالكتاب/ط.343:االرشبة،ص کتاب: امليدان ادلمشيق الغنييم الغين

 حىت عليها املاء غلب وإن احلد جيب للخمر الغلبة اكنت إن باملاء ممزوجا مخرا رشب ولو ــــ
 وإذا ومعناها اخلمر اسم بيق فقد للخمر اكنت إذا الغلبة ألن جيب ال ورحيها طعمها زال

 من فيه ملا باخلمر املمزوج املاء رشب حيرم أنه إال واملعىن االسم زال فقد للماء الغلبة اكنت
أبو بكر بن مسعود بن أمحد  ،.) بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع حقيقة اخلمر أجزاء

 .(سعيد/ط.5/113: ھ587الاكساين عالء ادلين )املتویف : 
 فإن العني انقالب والسابع…أمور بأربعة يكون اتلطهري أن هنا إىل ظهر قد أنه أعلم ثم (2

 اململحة يف تقع وامليتة اكخلزنیر غريه يف اكن وإن الطهارة يف خالف فال اخلمر يف اكن
، زین ادلين بن إبراهيم بن جنيم ،رشح کزن ادلقائق الرائق ابلحر).يؤلك ملحا فتصري

 .1/227 :االجناس الطهارة، باب کتاب(: ھ970املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف: 
 .(سعيد/ط
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (121) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

امل ہ ؤ (47)  ممی ؤع عی ضشر
ی
 رمکب ات  ح ں  مي  کؤئ
ممےمرفمدمتیثیحم موہمرمرگمںیمموتونممعموہیتمےہاسباواقتمای   

 
بکمںیممح

زاءےك

 

 
المموہوتدرگیاج

 

زاقمےلبمںیمش زات  یتمےہوتایکمااسیموہماسمیکمن تبمہنموہےنےكت 

 ںیہن؟رمبکمالحلموہاگب ا 

زء (1

 

 
مج مےساموخذوکیئ موضعب ااس این

 

مان موکیئ مرمبکمںیم المماذغیسک

 

ش

ز ےہوتاسماکمطلقاا  

 
 

ںیہن۔اامعتسلماجت

(1)
 

رضمتمہنموہرگمہعومےعںیمماجرکممےمرضمتمیکموہجمےسمرحاممماذغوکیئ (2

ز ماسرےہوت

 
 

ےہ۔اکاہ روینموریبوینماامعتسلماجت

(2)
 

                                            
 أو بعري أو بقرة أو شاة عظم اكن إذا بالعظم باتلداوي بأس وال تعاىل اهلل رمحه حممد وقال (1

 جوز فقد بهما اتلداوي يكره فإنه واآلديم اخلزنیر عظم إال ادلواب من غريه أو فرس
 االنتفاع...فصل غري من مطلقا احليوانات من واآلديم اخلزنیر سوى ما بعظم اتلداوي
 األخاليط جواهر يف کذا الصحيح هو للكرامة وقيل للنجاسة قيل جيز لم اآلديم بأجزاء

 به االنتفاع حيرم ألنه واإلنسان اخلزنیر بعظم املعاْلة يكره جراحة برجل اكن وإذا…
 اتلداوي يف عرش اثلامن ابلاب الكراهية، کتاب:اهلندية الفتاوى.)الكربى يف کذا

 .(رشيديه//ط.5/354 :واملعاْلات
 قدر کفه جِلة من يقرش ما خبالف ابلهائم يؤلكه وال ، يؤلك ال حنطة وقر يف طحن آديم سن ــــ

 العجني يف تقاطر إذا العرق وكذا ، للرضورة بالطعام واختلط حنوه أو اذلباب جناح
 ابلاب الكراهية، کتاب:اهلندية الفتاوى.)القنية يف کذا ، األکل يمنع ال منه فالقليل
 .(رشيديه/ط.339 ،5/338: األکل يف الكراهة يف عرش احلادي

 املرض القدر تناول حيرم غريه أو العقل يف املرضة اْلامدة األشياء من غريه يف يقول وهكذا (2
 =کتاب: الشايم الفتاوى) ۔لرضرها بل لعينها ليست حرمتها ألن انلافع القليل دون منها
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (122) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

الممےہںیممسجنماذغرمبکم (3

 

ےہاوراسماکموخردینمموتوپرارمبکمسجنش

زںیہن

 
 

زےہ۔اذغاجناامعتسلماجت

 
 

مولغمبمےہوتاسمےساافتنعماجت

 

 تس

ز 

 
 

ںیہنمےہ۔رگممدبنمرپاسماکاامعتسلماجت

(1)
 

المموہموتماسماکمکحماذغمرمبکمںیمماچررحاممرشاوبںمںیممےس (4

 

موکیئمش

سجنمرمبکماکمےہماوراذغمرکسممیھبموہوتمہشنمیکمتلعمےسمیھبمرمبکم

المم

 

مآورمےمش مہشن موکیئ مےكمالعوہ مرشاوبں ماچررحام مےہ۔اذغ رحام

م
 
زماورماقت

 
 

وہرگمرمبکمرضمب امرکسممہنموہاوراامعتسلمےسموصقمدموکیئماجت

زمےہ۔

 
 

احلظمرضورتموہموتاےسیمرمبکماکماامعتسلمماجت

(2)
 

                                                                                          
 من وحنوه ابلنج وأن املائعة األرشبة املراد أن علم وبه …(سعيد/ط.6/457: االرشبة=

 اتلداوي به املراد القليل دون منه الكثري وهو السكر به أراد إذا حيرم إنما اْلامدات
 ويه اكملحمودة قتاال سميا اكن ما ذلك ونظري الطيب وجوزة بالعنرب اكتلطبب وحنوه

 القدر خبالف جائز منها القليل استعمال فإن السمية األدویة من وحنوها السقمونيا
 حد باب احلدود، کتاب: الشايم الفتاوى.)اتلحریر هذا واغتنم فافهم حيرم فإنه املرض

 .(سعيد/ط.4/42: واحلشيشة واألفيون ابلنج يف مطلب الرشب،
 الزیت غلب إذا إال حال لك ىلع به ينتفع ال اخلزنیر أو امليتة ودك مع اختلط لو الزیت وكذا (1

 ألن ویغسلها اْللود به يدبغ أو عيبه بيان مع يبيعه أو به یستصبح بل أکله حيل ال لكن
 : شىت مسائل اخلنىث، کتاب: الشايم الفتاوى)۔للتبع حكم وال للغالب تبع املغلوب

 .(سعيد/ط.6/736
 اغبلا   الودك اكن وإن بيعه، جاز اغبلا   الزیت اكن فإن امليت، ودك فيه وقع إذا الزیت وكذلك ــــ

 فال األبدان يف وأما األبدان، غري يف االنتفاع احلالل عليه حال االنتفاع من واملراد جيز، لم
 برهان انلجاري الشهيد الصدر بن أمحد بن حممود الربهاين، املحيط) . به االنتفاع جيوز
 دار/ ط.6/351: بيعه جيوز ال وما جيوز فيما: السادس الفصل ابليع، کتاب: مازه ادلين
 .(العريب الرتاث إحياء

 کما فيه، موجودة غري ويه القليل تلحریم علة املطربة الشدة تكون فال قونلا، ىلع فأما (2
 = اتلجرید.)حيرم لم القليل يف يوجد ال وهو الرضر اكن ملا السقمونيا کثري حتریم يف العلة أن
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (123) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

موہرگمہعومےع (5 مےسرحام موہج میک

 

 

 

ممےمخ ماجرکاذغوکیئ مںیم

 

 

 

خ

اوہوتاسیجہکم

 

ایبنموہاہکماسماکمکحمیلیصفتماور قیقحمبلطممولعممہنموہب

 ےہ۔

ماذغسجنمب اثیبخمب ارکسمب ارضم (6 موہمیسکوریغہ الم

 

مش  رگمرمبکمںیم

وہممممرپوڈٹکمالحلمےہ۔وہوترشیعماالقنبمامتیہموہایگ

(1)
 

                                                                                          
 دار /ط – 29563: املسئلة رقم.12/6090: اتلحریم علة االرشبة، کتاب:للقدوري=

 .(م 2006 - ھ 1427 اثلانية،: القاهرة، الطبعة – السالم
 عند حالل يه اليت األربعة األرشبة فاملراد والعنب والزبيب اكتلمر( وحنوهما) قوهل ــــ

 حممد بقول أي(  يفىت وبه)  قوهل اتفاقا کغريها حترم فال وإال واشتدت غلت إذا الشيخني
 رواه حرام مسكر ولك مخر مسكر لك والسالم الصالة عليه لقوهل اثلالثة األئمة قول وهو

 ماجة وابن أمحد رواه حرام فقليله کثريه أسكر ما والسالم الصالة عليه وقوهل مسلم
 واملعراج وانلهاية والكفاية املواهب امللتیق کصاحب(  غريه)  قوهل وصححه وادلارقطين

 بقول زماننا يف الفتوى قالوا حيث والعيين والقهستاين ابلحار درر ورشح املجمع ورشح
 األرشبة هذه ىلع جيتمعون الفساق ألن بقوهل بعضهم وعلل الفساد لغلبة حممد

 ابلاب وسد مطلقا اتلحریم مرادهم أن الظاهر أقول برشبها والسكر اللهو ویقصدون
 ویأيت مر کما عليها متفق بل اخلالف حمل ليست اللهو قصد عند فاحلرمة وإال باللكية

 ذلك من منعوا الطاعة ىلع اتلقوى ال اللهو قصد األزمنة هذه يف الغالب اكن ملا يعين
 .(سعيد/ط.455 ،6/454:االرشبة کتاب: الشايم الفتاوى. )أصال

 غري أو مطبوخ وهو اشتد إذا العسل أو اتلفاح أو اذلرة أو الشعري من املتخذة األرشبة وأما ــــ
 وعند تعاىل اهلل رمحهما يوسف وأيب حنيفة أيب عند السكر دون ما رشبه جيوز فإنه مطبوخ

 هذه من سكر فإن اخلالصة يف کذا نأخذ وبه الفقيه قال رشبه حرام تعاىل اهلل رمحه حممد
 االرشبة، کتاب:اهلندية الفتاوى). باإلمجاع حرام املسكر والقدح فالسكر األرشبة

 .(رشيديه/ط.5/415: املتفرقات يف اثلاين ابلاب
يبات أباح سبحانه اّللَّ  فإن (1 م الطَّ  باعتبار للَمَحلِّ  يثبت واخلبيُث  والطيَُّب  اخلبائث، وَحرَّ

 =الصفة وَخلَفتها زالت فإذا هلا، تابٌع  فاحلكمُ  الصفة تلك دامت فما به، قائمة صفات
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (124) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

ب امؤن اور  (48) عی  ی  شر
کلؤن وایل مصی ؤغات  ع 

 سر
موریغہمیکملکشمرپم

 

 
ضعبمونصماعتمالحلموہیتمںیہمرگممےتکم،یلبم،ریش،بیلصمب امي

ا

 

زانبب زمںیہنمیھبممینبموہیتمںیہ۔مبیلصموتریغموقومںماکماعشرےہماوراجنمدارمیکموصتت 

 
 

اجت

زیمںیہم۔ زںیموتماوریھبمت  اوررحامماجونروںمیکموصتت 

(1)
اھکےنمےنیپمیکماایشءمرحاممماجونروںم

میھبمےہممیکم

 

زماسزیمےكمالعوہمہیمابقح وصرتمرپمانبیئماجںیئموتماسمںیمماجنمدارمیکموصتت 

زایئمیکمریغمرضوریمریہشتمیھبموہیتم مےہماورت  ا

 

ہکمالحلمورحامماکوصترمذنہمےسموحمموہب

                                                                                          
 والطعام املاء فهذا واملعقول، القياس حَمُْض  هو وهذا ضده، وخلله احلكم زال األخرى=

 اعد اخلبث صفة وَخلَفتها الصفة تلك زالت فإذا ِلِطيبه، املوجبةِ  الصفةِ  لقيام طيب ا اكن
ر إذا الطيب اكلعصري وهذا عليه،[ اكن ما إىل] اعد اخلَبَث صفة زالت فإذا خبيث ا،  ََّتمَّ

 خبيث ا صار بانلجاسة تغري إذا الكثري واملاء] طيِّب ا، اعد عليه اكن ما إىل اعد فإذا خبيث ا صار
 اعد اإلسالم إىل اعد فإذا خبيث ا صار ارتدَّ  إذا املسلم والرجل طيب ا، اعد اتلغري زال فإذا
 ابن اهلل عبد أبو الزريع أيوب بكر أيب بن حممد العاملني، رب املوقعني عن اعالم[ )طيب ا

 اْلوزي ابن دار/ ط.3/177:القياس وفق ىلع انلجاسة إزالة فصل:  اْلوزیة القيم
 .(ھ 1423 األوىل،: السعودية، الطبعة العربية اململكة واتلوزیع، للنرش

باب عذاب  اللباس،)کتاب .إن أشد انلاس عذابا عند اهلل يوم القيامة املصورون (1
 ..ط/قدييم(2/880:املصورین يوم القيامة

 من واألصباغ بتماثيل بيتا   هل يزخرف أو أصناما   هل ينحت رجال   استأجر لو: «العيون» ويف ــــ
 الصدر بن أمحد بن حممود الربهاين، املحيط)معصية. فعله ألن أجر؛ فال ابليت رب

 ما بيان يف: عرش اخلامس الفصل االجارة، کتاب: مازه ادلين برهان انلجاري الشهيد
 .(العريب الرتاث إحياء دار/ ط.8/84:جيوز ال وما اإلجارات، من جيوز

رشح کزن  الرائق ابلحر)ھا يصل لم أو فيه صىل اثلوب ىلع اتلصاویر وتكره اخلالصة ويف ــــ
 (:ھ970زین ادلين بن إبراهيم بن جنيم ، املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف :  ،ادلقائق
 .(سعيد/ط.2/27: فيها يكره وما الصالة يفسد ما باب ، الصالة کتاب
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (125) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

اممرحامماایشءمےكمےیلمرعموفمووہشمرموہےتمںیہمےسیجموانئمرگمممےہ۔ایسمرطحمضعب

 

ب

امےہمب اممےمالحلموہیتمےہمرگمماسماکرحامماایشءمےكماکماسہقبماگلمالحلماسمےكماسھت

 

ماجب دب ا

امےہ،اسیجمہکمےلہپمین

 

اممرھکمدب ااجب

 

اومںمںیممےسموکیئمب

 

راکچمےہمہکمالصمدمارتقیقحمرپمب

امم،ےہ

 

اممےسب ادبےنلاذغوکیئممےرحاممےہموتمب

 

 رےنھکمےسوہمالحلمںیہنموہاجےئالحلمب

اممےسماذغہچ یہمرےہتو،وتوہمالحلماذغوکیئممےالحلمےہتوماور

 

وموسمم اےسرحاممب

اومںموایلماایشرگماجےئرکدب ا

 

سہمالحلمیہمویکںمہنموہںاےسیمب
ف

 

ن
 اامعتسلمےس انمےك،ءمیفم

ز 

 

الزممےہذغت 

(1)
میپھچموہ  

 
اومںمےكمےھچیپانمیکموپریمذہتي

 

ایسیمم۔مہےہمیتویکہکنمب

                                            
بن: يقوُل  وسلم عليه تعاىل اهلل صىل اهلل رسوَل  سمَع  أنه: األشعريِّ  مالٍك  أيب عن (1  ،"لَيرَْشَ

ونها اخلمَر  أميت ِمن ناٌس ."حمذوف قسم جواب لُون يعين ؛"اسمها بغري یَُسمُّ  رشبها إىل يتوصَّ
َرة وماءِ  الَعَسل کماءِ  الُمبَاحة األنبذة بأسماءِ  م؛ غري أنه ویزُعمون ذلك، وحنو اذلُّ  ألنه حُمرَّ

 البن املصابيح رشح.)حرام ُمْسِكرٍ  لكَّ  ألنَّ  اكذبون؛ فيه وهم واتلمر، الِعنَب من ليس
 اإلسالمية، اثلقافة إدارة/ ط.4/600: واألنبذةِ  انلَّقيِع  باب االطعمة، کتاب:امللك

 .( م 2012 -ھ 1433 األوىل،: الطبعة
 العقوبة عن ذلك يغنيهم ال أي( اسمها بغري یسمونها اخلمر بعدي من أميت سترشب) ــــ

 رشبها ىلع عونهم يكون. )رشبها إىل ذریعة ألنه اسمها تغيري ينبيغ ال أنه ىلع تنبيه لكنه
 ادلوتلني يف بالؤها عم اذلي انلبيذ يه وهذه غريهم بهم فيسنت یرشبونها ألنهم( أمراؤهم

 يتوصلون أنهم املراد إن: وقيل اخلمر، یرشبون أنهم يقال أن من حترجا   طال   یسمونها واكنوا
. کذلك وقع فإنه انلبوة أعالم من وهذا نبيذ إنه قائلني اخلمر رشب إىل انلبيذ من أبيح بما
 مبهم منهم کرجل معرفته يف اكف صحابيا کونه: قلت……( کيسان عن عساکر ابن

 بن صالح بن إسماعيل بن حممد الصغري اْلامع رشح اتلنویر.)لضعفه املصنف ورمز
 باألمري املعروف الفه ادلين، عز إبراهيم، أبو الصنعاين، ثم الكحالين احلسين، حممد

/ ط.6/385: الفوقية املثناة مع السني املهملة، السني حرف(: ھ1182: املتویف)
 .(م 2011 - ھ 1432 األوىل،: الریاض،الطبعة السالم، دار مكتبة

 سميت بأن اتلحریم، بها اقرتن اليت ويه املعروفة، أسمائها بغري املحرمات سميت إذا ــــ
 =صفة املحرمات عن تزیل ال التسمية هذه فإن:  بها اتلحریم يقرتن لم أخرى بأسماء
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (126) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

م اومںموایل

 

مابتمدلمیھبریغمرشیعمب ز

 
 

مےكماامعتسلمرپموبجمریھبمںیہنمےہاورانماکاجت ماایشء

ا
 
ماکاامعتسلممیہیماالسیممریغتماکیھب،وموجدمےہمرےمب اسہ اقتاضمےہمہکممہمایسیماایشء

ارےمب اسم
 
مہ میکمامندنیتومرکریہموہاورانماکدبل  

 
زکمرکدںیموجریغاالسیممذہتي

 

ت

ذتوماکمملسو هيلع هللا ىلصوموجدوہاسیجہکمیبنمرکمیم ادنسپی 

 

ےنمیسکمےكماہھتمںیممافریسمامکنمدیھکیموتمب

م مہک زامب ا

 

مف اد

 

ماورارش زامب ا

 

مامکنم‘‘مایکےیلموہےئموہ؟ہی’’ااہظرف اےسمکنیھپمدواوررعیب

اہھتمںیممروھک،سجمےكمذرےعیماہللماعتیلمےنمںیہمتموقتمووشتکمدیماورالبدمارضما ےن

اسمےیلموضحرمارکمم یلماہللمہیلعم،افریسمامکنماکمدبلمرعیبمامکنموموجدماھت۔وکوتفمحمایک

زمنکمم
 
اہکمریغماوقاممےكماسھتمہ

 

ب ازمہاداموہمےکسماورموملسمےنمریغتمدالمرکمروکمدب ا  

 

مام

وھچےٹمےسموھچےٹمارتشاکماکمیھبمااطقنعموہماجےئ۔

(1)
 

زینوک ا یقیماداروںموکیھبمایسیمرپوڈٹکالحلمدصت
 
زامہہ

 

اہممف

 

ںیہنمالحلمدصتقیمب

ااچےیہ

 

اممرکب

 

مب ااجنمدار،ب اوجبیلصالخفمرشتعیموہسجماکب

 

 
 ۔یکملکشمںیمموہي

                                                                                          
 بغري املحرمات تسمية اتلاء،مادة تسمية، حرف: ةالكویتي ةالفقہي ةاملوسوع. )احلرمة=

 .(الكویت - دارالسالسل/ ط. 11/340: اسمائها
 قوس بيده رجال فرأى ، عربية قوس وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول بيد اكنت: قال يلع عن (1

 اهلل يزید فإنهما القنا، ورماح وأشباهها، بهذه وعليكم ألقها، هذه؟ ما: فقال فارسية،
 اهلل عبد أبو ماجة ابن ماجة، ابن )سنن.ابلالد يف لكم ویمكن ادلين، يف بهما لكم
 .املعايط( أيب مكتبة ط: -۲۸۱۰کتاب اْلھاد،رقم احلديث: القزویىن، يزید بن حممد
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ی
عی غ ذ ائ ضل (127) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

 ي ب ذب یل ماہ ی ت  /اس حالہ (49)
اےہ،دبت

 

امہمالحلمورحاممےكقلعتمےسمدنچملیم نیمےكمدعبمےماکمکحمدبلماجب

 

ب

ممولعمموہیتمےہ:  اومررپمہیبنتمانمتس 

مےہم (1 ا

 

الثمہبہمہقفمےكمفلتخمماوبابمںیممدبتلیم نیماکدصماقمفلتخمموہب

ماکقحمروجعمہلمیٹممںیممب اینمالمےكماسملئمںیمماذغموموہبم  
 

دےموتمواہ

اےہ

 

اممتخموہاجب

 

امےہماوروہممےمدرگیموہاجیتمےہممویکہکنموموہبماکب

 

دبلماجب

اممیکمدبتیلیماکیفمںیہنم

 

ےہ۔احالہکنمالکمورشبمےكماسملئمںیممرصفمب

(1)
 

زقمروا (2

 

رانھکرضوریم دبتلیم نیمےكمکحماوروخداسملمعمےكممکحمںیممف

ےہ۔اذغمیسکممےمیکمامتیہمدبلماجےئموتاسمےكےجیتنمںیمممےماکممکحممدبلم

 

 

 

 

اوررحمامتمرپوڈٹکممےساجناستماجےئماگنکیلماذغموکیئمصخشماسمن

اےہہکمدبتلیم نیمےكےجیتنںیممب اآل

 

الممرکب

 

زںیممش

 

الحلمہیماایشءمب اکماورج

اےہوہاجںیئمتو

 

 ےعیمرحامموکاورکےلیمےكذرموتوہمب الطمکےلیاکماراکتبمرکب

م مرکےنمیک االحل

 

زموکششمرکب

 
 

ااجت

 

ماورب ماکلمعمرحام ےہ،اسمےیلماس

اگم۔الہکےئم

(2)
 

                                            
 وصار زال قد الرتاب اسم الن الرجوع یف بالواھ حق بطل لہ باملوھو فبلہ ترابا بوھ لو (1

 األوزجندي العزیز عبد بن منصور القايض بن احلسن املحاسن أيب خانيہ،.آخر شيئا
 .پشاور حقانيہ مكتبہ -4/286خان ادلين فخر إمام بقايض املعروف

 حرام فھی باطل حتقيق وا   حق وابطالا   حرام اوحتليل حالل حتریم ىلع اذااكنت ةفاحليل (2
 احلكم عليھا يرتتب ھل حراما کونھا مع فعلت اذا ةاحليل یف اخلالف وانما بالخالف،

 =محدأو كا يرتتب عليھا احلكم خالفا ملالعنھم اهلل ریض والشافىع ةحنيف ایب فعند ال ام
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (128) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

مےكمسکمدقردبتیلیمےسماالقنبمامتیہ (3

 

ن
 
ت ب
ح

م ققحتموہاجےئماگ،حل ماک

ممےمیکم زدی 

 
 

مےكمت مہکمرضحتماامممحلح   
 

ماابتعرےبلغماکےہمح زدی 

 
 

ت

یلکمدبتیلیمرضوریمےہ۔وقلماولمےكماطمقبمواہںماجنگشئمدیماجیتکسمےہم

 العجموموہب اوکیئماورابتمدلمدبایتبمہنموہب ااہجںمتخسمیگنتماورتقشم

اعمہجلمیکمرغضموہب امومعممولبیموریغہموہ۔

(1)
 

وزلموممںیہنمںیہماسمےیلنکمممےہہکمملیم نیماورایمیکیئمدبتیلیمالزمدبت (4

 اکاسمںیمماالقنبم نیموکیئممےمایمیکیئموطررپدبلمیکچموہرگمرشاع

خ

 

ن

 

ق

قمہنم

موہاوہےسیجاکپےن

 
 

ںیممایمیکیئمدبتیلیمآاجیتمےہرگمرشیعمےكمدعبوتس

زاردب اوطراےس

 

 اجاتکس۔ االقنبم نیمںیہنمف

مولعمموہمہکموہمرحاممےہمب امسجنمےہموطررپےكمب ارےمںیممینیقیماذغمیسکمزیچ (5

یئماورمرھپمکشمہاداموہاجےئمہکمدبتیلیِمامتیہمےكمےجیتنمںیمموہمب اکموالحلموہ

 رہکنماسماکرحامماوےہمب امںیہنموتماےسمرحامماورمسجنمیہموصتمرمایکماجےئماگ،مویک

مہکمتلحمواہطرتمںیممکشمےہماورماعترض  
 

مینیقیمےہ،مح ا

 

ےكممسجنموہب

زیممراارمںیمم

 

زحیجماحلصموہیتمےہ،مالثم :مالیجنٹمت 

 

منیقیموکمکشمرپمت

 
 

وق

مےہماورمانبےنمواےلمویریپ ا

 

 اممکلمںیہ،ماجونرمیکمڈہویںمےسماحلصمایکماجب

                                                                                          
 او حرام اورحتریم حرام حتليل تضمنت اذا ةاحلاصل ان احليلف…ریض اهلل عنھما=

 احلديقة.فعلت لو حكمھا عليھا يرتتب اكن وان املفىت بھا اليفىت باطل ا و حتقيق حق ابطال
 .(2/206) انلدية، رشح الطریقة املحمدية، للشيخ انلابلیس، ط:فيصل آباد

ولو اكن اخلمر فيها محوضة اغبلة وفيها طعم املرارة لكنه مغلوب فإنه ال حيل ما لم يزل من  (1
-عالء ادلين السمرقندي  ،حتفة الفقهاء).فيحل عندهما لك وجه وهما اعتربا الغالب

 .(انلارش: دار الكتب العلمية ،3/329
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (129) شر

ؤي ں ف 
 رمکب ات  :شای 

 

ا،موب امالیجنٹمرمداریکمڈہویںمےسنجمےكماہںمالحلمذہحیبماکماامتہ

 

 ممںیہنموہب

اےہاوررمداریکمڈہیمرپاذغ

 

 انبب ااجب
ح 

 

 

 
ااہ

 

ت
ک

نکیلم ب اکموہیتمےہ،موہ ہنموہوتم

مڈہیمںیمماالقنِبمہکالحلمںیہنموہیت۔الحلموہےنیکموصرتمہیموہیتکسمےہ

 مکشموہوتوہمرپوڈٹکمرحامموہاگ،نکیلماالقنِبمامتیہمںیمامتیہموہاجےئ،

میھتماورویک ذرہعیمہکنمڈہیمالصمںیممرحام

 

امتیہماسمےكمب اکماالقنبمی 

۔وہےنمںیممکشمےہ

(1)
 

لؤط (50)
ارمي  جالل وحزام مح   ہ ؤن ب ار 

م مہیم مالحلماورمرحاممولخمطموہںموتماسمیکمدووصرںیتمموہیتکسمںیہ:ای   
 

ب ازارمںیممح

ازمایکماجاتکسم  

 

زقماورمام

 

زہنیمہنموہمسجمےسمالحلماورمرحاممںیممف

 

ماورمف م

 

ہکموکیئمایسیمالعم

زقموہاتکسم

 

زہنیموموجدموہمسجمےسمدوونںمںیممف

 

ماورمف م

 

وہ۔دورسےمہیمہکموکیئمالعم

زمےہمویکہکنمتلحماکمااکمنموموجدمےہموہ۔یلہپموصرتمںیمم

 
 

ذاریماجت زی 

 

یھبمب ازارمےسمج

اہینمںیممرطبقیماویلم

 

زمےہموتموصرتمب

 
 

ذاریماجت زی 

 

ماسمدعممزییمتمیکموصرتمںیممج  
 

اورمح

ذام زی 

 

مج

 
 

ذوتس

  

زموہتو۔اسم لیصفمیکمرویسکماےسیمب ازارمب امرپسماوٹسرمےسمالحلممرسافیٹی

 
 

اجت

میھبماتلمموہ

 
 

۔اجاتکسمےہماہجںمرحامموتس

(2) 

                                            
میکمدبتیلیموکشمکموہ"ونعانمےكمتحتمالمہظحمےیجیک۔ (1

 

 وحاہلماجتم"اجنتس
 من عليانہ ةانتقوم دالل اال جيوز الرشاء واالخذ فانہ ابلِل باحلرام یف احلالل اختلط اذا (2

 کون الغالب یف السوق احلرام الیستلزم کون املشرتٰی حرام ْلواز (ةویف احلموی) احلرام
 االول، الفن من ةاثلاني ةالقاعد االشباہ وانلظائر،.کونہ من احلالل املغلوب واالصل احلل

 .کرایچ القرآن، ةادار :ط 1/148
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (130) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

ضل :ٓا
ھوي ں ف 

ي ں……ت  ی 
 ح 

علق  (51)
ونجالل  وحزام ےك می  ی 

 کا حکم ح 
م ماوراذغیسکموکیسکمذغایئمونصمعمےكمالحل مرحام اب اکموہےنماورب اکموہےنمب ا

 

ب

مےہاطمقبمےكقلعتممربخےلموتبکماسمرپاسمربخےك  
 

اوربکماسمےكملمعمواح

زہمرکاتکسےہاطمقبملمعمرتہبےہاوربکموہمربخرتسمدےكمےیلربخ

 
 

؟ذلیمںیمماسماکماجت

ںیممفلتخممماایشءمےكمب ارےفلتخممرضورتماسموہجمےسمےہمآجملکممایلایگےہ۔اسمیک

م مربخںی مرکیت مذغدش مرپوڈٹکمریتہ مالفں م مہک مںیمںیہ مب ااس مےہ ماخقم صمرحام موکیئ

الممےہ

 

زرصنعش

 
 

ااجت

 

زمہمزیچالحلمیھجمسماجےئمتومب ارحامدعبموایسیمیسکمربخےك،ب ؟ہیمرحتت 

زامہمرکیتمےہ۔مرشیعمولہمےس

 

 اسمب ارےمںیممرامنہیئمف
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (131) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

ق هادت  کا ق  اورشر ی 
 ح 

زمربخ ےكمب ارےمںیممےہ۔ہیمےنہکمیکمرضورتماسمموںاسیجہکمذرکموہامہکمہیمرحتت 

ےیلم شیمآریہمےہمہکمربخموکماہشدتمےكم ینعمںیممہنمھجمسمایلاجےئمویکہکنمااسیےنھجمسمےسم

مرپملمتشمموہیتمےہمرگمماسم شیمآیتکسمںیہ۔اذغہچماہشدتمیھبمربختہبمزب ادہمطلغمایمہفںم

 :اوراسماکاصنبماگلماوراسمیکمرشاطئمفلتخممںیہمالثممتخسمےكمب اووجداہشدتماکمایعمرم

زوموہیتمےہماور  مےكمروت 

 

 اہشدتمدعال

 اورماعمہلمموقحقماہللمےسمقلعتممہنموہوتماسمںیممیگشیپمدوعیمیھبمرشطمےہ 

 ۔ےہ")ںیمموایہمداتیموہں(ادہشمم"اسماکمرنکمہملک 

مہکمربخمم   
 

امرضوریمںیہنح

 

 اکمیسکماقونینمسلجممںیمموہب

 یگشیپمدوعیمیھبمرشطممںیہنماورم 

ادہشماکمہغیصمیھبمرضوریمںیہنم۔ 

)1(
 

                                            
 وباب……معىن فيه يعقل أن غري من بانلص عرفناه الشهادات يف العدد اشرتاط (1

 وال الشهادة بلفظ االخبار باب يف اختصاص ال أنه ترى أال معناه، يف ليس االخبار
 :الرسخيس اصول).بذلك َّتتص للقضاء املوجبة الشهادات وأن القضاء، بمجلس

 قبول يف الالكم باب،  ـه490بكر حممد بن امحد بن ایب سهل الرسخیس املتویف سنة ابو
 ،1/332: حجة فيه اخلرب يكون ما اقسام بيان يف فصل بها، والعمل اآلحاد خرب

 =.(م 1993 -ه 1414 االوىل بلنان،الطبعة بريوت العلمية الكتاب دار/ ط.333
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (132) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

زقمیکم 

 

اسمےكمالعوہمیھبمدوونںمےكماراکنماوررشاطئمرپموغرورکفرکےنمےسمف

ذیماجیتکسمےہ۔

  

تہبمیسمووجہمڈوھی

)1( 

                                                                                          
 وكما األخبار رواية يف کما ملزما اكن وإن واإلسالم العدالة برشط مقبول الواحد وخرب= ــــ

 اكن ولو فيه الشهادة لفظة يعترب ال أنه عليه وادلِلل رمضان هالل رؤیة ىلع الشهادة يف
 سائر بني من الشهادة اكختصاص الشهادة به اختص فيما الستوى الشهادة معىن يف هذا

 دار/ ط.16/90: القايض أدب کتاب: للرسخيس املبسوط.) الشهادة بلفظ األخبار
 .(م1993 - ه1414: النرش بريوت،تاریخ – املعرفة

 يف ویشرتط,  العباد حبقوق تتعلق أن إما - تقسيمها…الشهادة بلفظ اإلخبار يه الشهادة ــــ
 سبق یشرتط ال الصورة هذه ويف,  اهلل حبقوق تتعلق أو…الصحيحة ادلعوى سبق ذلك

حممد بن فراموز الشهري بمنال خرسو  ،االحاكم غرر رشح احلاكم درر. ) فيها ادلعوى
 يف االول واتلحليف،ابلاب ابلينات يف العرش اخلامس الكتاب:ه(885)املتویف : 

/ طقبيل ابلاب اثلاين. .4/422:الشهادة عن الشهود رجوع يف السابع الفصل الشهادة،
 .(بريوت.العلمية دارالكتب

 الشاهد ىلع يعود(  1: )  أصناف أربعة ىلع األداء رشط - 1:  قسمني ىلع الشهادة ورشوط (1
 اذلکورة ، العباد حقوق يف ادلعوى تقدم ، العدالة ، انلطق ، ابلرص,  احلریة، ابللوغ

 يكون أال ، الشهادة ىلع الشهادة يف األصل حضور تعذر، والقصاص احلدود يف واألصالة
 ، مغرم ودفع مغنم جر للشاهد يكون وأال خصما يكون وأال،  بالقذف حمدودا الشاهد

 عدوال الشهود يكون وأن به املشهود وذاکرا اعملا الشهادة وقت الشاهد يكون وأن
 الشهادة يف العدد(  2)  الشهادة لفظ(  1)  - الشهادة ىلع يعود - 2( .  قبول رشط وهذا)

 القايض حمل عن عبارة وهو - الشهادة ماكن إىل يرجع - 3.  الشاهدين اتفاق(  3)… 
 تطابق یشرتط - 1 العمومية الرشوط.  به املشهود ىلع يرجع - 4. ( 1687)  املادة انظر

 املشهود جنس يف إما يكون االختالف وهذا تقبل فال اختلفوا فإذا به املشهود يف الشهود
 .املرجع السابق… إقرارا أو ملاك إما به املشهود يكون حيث سببه يف أو به
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (133) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

 اصطالجات  
مےكایبنمںیممدنچااکحآ ےربخےك موہم مںیہمنجمیکماالطصاحتمیھبماامعتسل یئ

مرضوریم

 

االطعمیچسمب اموھجیٹم،ےہ۔"ربخ"وتاالطعموکےتہکںیہممولعمموہیترصتخمواضح

آیتمےہم۔وجمصخشمربخمم‘‘ربخںیم’’اوراردومںیمم‘‘اابخر’’وہیتکسمےہ۔رعیبمںیممربخیکمعمجم

دےماےسمربخمم)میممےكما ہماورب اءمےكمرسکہمےكماسھت(ینعیمربخمددنہہمےتہکمںیہ،مسجمیکم

عمجمربخممنیمآیتمےہ۔سجممصخشمب امزیچےكمب ارےمںیممربخمدیماجےئماےسمربخممہنعم)ب اءمےكم

مےكماسھتم( ز ز مزت 

 

موتمات م  
 

ز’’اکمظفلماامعتسلموہاورمےتہکمںیہم۔ربخمےكماسھتمح

 

م‘‘ربخموتمات

اہکاجےئموتماسماکمبلطممہیمےہمہکمایسیمربخمسجمےكمایبنمرکےنمواےلماےنتمزب ادہموہہکم

انماکوھجٹمرپماافتقمنکمممہنموہ۔

)1(
 

مےسجمراحجنمبلقمےسمریبمرکےتم ماوروغرورکفمےہم "رحتیم"اکم ینعموسچمواچبر

                                            
 وال, عددهم حيىص ال قوما عهد لك يف رواته يكون ما الكمه مقتىض ىلع املتواتر ومعىن (1

 ىلع اتللویح رشح) . أماکنهم وتباين وعداتلهم, لكرثتهم الكذب ىلع تواطؤهم يمكن
: اثلاين الركن:  ه(793سعد ادلين مسعود بن عمر اتلفتازاين الشافيع )املتویف :  ،اتلوضيح

 الطبعة:  بلنان،الطبعة – بريوت العلمية الكتب دار/ ط.2/4:االتصال يف فصل ، السنة
 .(م 1996 - ه 1416 األوىل

 بعد الواحد جاء إذا القوم تواتر: يقال اتلتابع هو لغة: واتلواتر املتواتر،  اخلرب: السابع ــــ
 العادة أحالت مبلغا الكرثة يف رواته بلغت خرب لك االصطالح ويف بينهما، بفرتة الواحد

اإلمام مجال ادلين عبد الرحيم ، االصول منهاج رشح السول نهاية. )الكذب ىلع تواطؤهم
 الكتب دار/ ط.2/28 :املتواتر: السابع القسم ، باراألخ يف: اثلاين ابلاباإلسنوي: 

 .م1999 -ه1420 األوىل الطبعة بلنان،-بريوت- العلمية
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (134) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

مراسیئملکشمموہوتمرشتعیموغرو

 

متقیقحمی  
 

مامگنمرپملمعمرکفںیہ۔ح ےكدعباغل 

۔دیتیمےہاکمکحم

)1(
 

ما"وتسمرااحللمب اوہجمل ممولعمم"ےسمرماد

 

ہنموہینعیماسیمصخشمےہسجمیکمدعال

احلمموہماورہیمہموہںمنکمممےہہکموہمب ام مںیمماےھچدینیمرکدارماکسجمےكماحالتموپدیش

یھبمنکمممےہمہکموہماسمتفصمےسماعریموہ۔

)2(
 

"ےساسمومعقمرپمااھچمدینیمرکداررماد

 

زمےسم"دعال

 

امےہمینعیموہمابکت

 

اانتجبمرکب

موہماورالخفمرموتماکومںمےسماتچبموہم۔وج ا

 

مرپمارصارمہنمرکب ز

 

صخشماسموخیبمموہماوراغصت

اےہ۔امکلموہوہم"اعدلاک

 

"الہکب

)3( 

                                            
 کذا حقيقته ىلع الوقوف تعذر عند الرأي بغالب اليشء طلب عن عبارة فهو تفسريه أما (1

 .5/382 :اتلحري تفسري يف األول ابلاب اتلحري، کتاب: اهلندية الفتاوى.)املبسوط يف
 .(رشيديه/ط

 ابلاب: امرياحلاج واتلحبريالبن اتلقریر.) فسقه وال عداتله تعرف لم من وهو( املستور) (2
 - ه1417 النرش الفكر،سنة دار/ ط.2/328:الراوي رشائط يف فصل ، السنة:  اثلالث
 .(م1996

 الكبائر ترك وهو أدناها والرشط واملروءة اتلقوى مالزمة ىلع حتمل ملكة العدالة (3
 )رد .حبر.بالغا اعقال مسلما يكون أن ویلزم باملروءة خيل وما الصغائر ىلع واإلرصار

 کتابه(:1252حممد أمني بن عمر ابن اعبدين ، )املتویف : ،تار ىلع ادلر املختارحامل
 .سعيد/ط.2/385: الشك يوم صوم يف مبحث الصوم
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (135) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

الف یک وح ؤاہت  
 
ی  ےك ب ارےمي  احکام ےك اح ب

 ح 
 رشتعیمںیممربخمےكملوبلمرکےناورہنمرکےنےكب ارےںیممااکحممفلتخممںیہ۔

مربخموہجم اسمیک مربخممہنعماورہیمےہہکمربخںیممنیتمرکداراسےنمآےتںیہم۔ای   ای 

 ںموکاگنہمںیممریتھکمےہ،اسموہجمےس

 

 

 

مرطہقیمربخ۔رشتعیمانمت مربخملوبلمرکےنای 

ا 

 

 ےہ۔الثم:ب اہنمرکےنماکممکحمفلتخمموہاجب

م (1  
 

زقاوررکدربخممیکمسنجم،ذمہ

 

اےہ۔ااسیممارمیکموہجمےسمربخربخںیممف

 

آاجب

زقمتہبم

 

مملسمماورریغوقعملمف مٓازادماورےہویکہکنمای   ملسممیکماورای 

م مای  ماور زد

 

مف مای  ماور میک متسپمرکدار ماور مب ارکدار میکماورای  مالغم ای 

م

 

زامجع زات  ںیہنموہیتکسم۔اسموہجمےسمرشتعیمیھبمایسیمربخوںمیکمربخت 

زقمرکیتمےہ۔

 

ںیممف

)1( 

                                            
 !(  الشهداء من ترضون ممن: ) تعاىل لقوهل عنه مرضيا کونه صفة الشاهد يف يعترب أنه ثم (1

.  اتلهمة وعدم.  واملروءة.  والعدالة.  واإلسالم.  وانلطق.  والضبط.  وابللوغ بالعقل وذلك
 غمر ذي وال ، زانية وال  زان وال خائنة وال خائن شهادة جتوز ال: '  وسلم عليه اهلل صىل قال
 شهادة هلم تقبلوا وال! ): القذفة يف تعاىل اهلل وقال ابليت ألهل القانع شهادة وترد أخيه ىلع
 الكبائر. سائر والزنا.  القذف حكم ويف. اآلية( ! تابوا اذلين إال الفاسقون هم وأوئلك أبدا

 ، بالقرینة املحتملني أحد يرتجح وإنما والكذب الصدق نفسه  يف حيتمل اخلرب ألن وذلك
 يدار  أن حيق مضبوطا ذلك من يشء وليس غريهما، أو عنه املخرب أو املخرب يف إما ويه

اإلمام أمحد املعروف بشاه  ابلالغة، اهلل حجة.) املخرب صفات إال الترشیيع احلكم عليه
 و شهادته تقبل القضاء،من املدن،باب سياسة ابوابويل اهلل ابن عبد الرحيم ادلهلوي :

 =.(ء2006:ببلرشز زمزم/ط.428 ،2/427:التقبل من
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (136) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

زیمدعتادمےكمملع (2

 

مت  امےہموجمای 

 

مااسیماعممواہعقمایبنمرکب مصخشمای  مںیممای 

م اماچےیہم

 

مآدھمااخشقم صمےسمزب ادہماھتمآاجب رگمماسمےكملقنمرکےنمواےلمای 

زادممیکمہیمتلقمواےعقمیکمتحصموکموکشمکمانبدیتیم

 

موتمایبنمدننکہماف ںیہنمںیہم

میہمصخشممرماضنمم ےہمالثممعلطمموپریمرطحمحلفموہمماسمےكمب اووجدمای 

ماورمب ایقموپریمآب اد میکماہشدتمدےم

 

 
یمےبمربخمب اوشالمےكاچہ میکمرؤي

ملوبلمںیہنموہیتمویکہکنملقعماعممےكتحتموتمرےہ
 
اےسیممایسیمربخماقت

موہےنماچےیہموممسمںیمماچہ موکمدےنھکی مےسمزب ادہ مالثمموکیئمواےلمای  مب ا

زیمآگمےنگلم

 

یکمربخمدےمرگممہیقبمالہمہلحمماسمےسمصخشمیسکمےلحممںیممت 

ذمرکےتموہںموتماسمربخمیکمتحصمیھبمتخس زدی 

 

موہمت وکشمکمممےبمربخموہںمب ا

ماخقم صمواعمموکموہم ز
 
وہیتمےہ۔ایسموہجمےسمنجماومرںیمماالتبءماعمموہاورہ

مصخشمربخمدےموتمربخمریغموبقملم  شیماےٓتموہںمانمےكمقلعتمماذغمای 

وہیتمےہ۔

(1) 

                                                                                          
 والكذب الصدق حيتمل واخلرب، الصدق بصفة حجة يصري اخلرب فألن املعقول وأما= ــــ

عن  االرسار کشف)…الكذب وبالفسق الصدق يرتجح األخبار أهلية بعد وبالعدالة
مد، عالء ادلين ابلخاري عبد العزیز بن أمحد بن حم ،أصول فخر اإلسالم الزبدوي

 الكتب دار/ ط.2/547:الواحد خرب باب السنة، أقسام بيان بابه(: 730: )املتویف
 .(م1997/ه1418 األوىل الطبعة:  الطبعة بريوت،– العلمية

 أي ابللوى به يعم فيما للعمل موجبا ورد إذا الواحد خرب فكذا" اثلالث القسم وأما" قوهل: (1
 من الكريخ احلسن أيب الشيخ عند يقبل ال األحوال عموم يف إِله احلاجة يمس فيما

 العادة بأن يقبله لم من واحتج منهم....... املتأخرین خمتار وهو, املتقدمني أصحابنا
 =ىلع املرص أهل من الواحد شهادة تقبل لم وهلذا …ابللوى به يعم ما نقل استفاضة تقتيض
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (137) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

زیموہجم (3

 

مت  اکحممںیمماالتخفمیکمہیمےہمہکمنجماومرمیکمقلعتممربخمےكماای 

مےكماہکلبمانمںیممیتمےہموہماسکیںمںیہنموہےتاجربخمدیم م تیمہماورونتیعم

زق

 

مےسمف مےہ۔ھچکمدینیماورذمیبہماعمالمماحلظ ا

 

مھچکموہب تموہےتمںیہموت

اورامدیموہےتمںیہ۔ضعبموہموہےتمںیہموجمتہبمیہماسحسماخصلمدوینیم

زات

 

مہکممونتیعمےكموہےتمںیہماورانمےكمدوررسمات  
 

وہےتمںیہمح

اوروع تمںیمماسمدر ےمےكمںیہنموہےتمںیہ۔ضعبمضعبماینپماتیمہم

مےہماورضعبمںیمماذغماایتحطماکموہم ا

 

وہےتمںیہمنجمںیمماایتحطماکولہمایلماجب

                                                                                          
 إنفاق من يديع فيما الصيب قول يقبل ولم علة بالسماء تكن لم إذا رمضان هالل رؤیة=

, ذلك يف يكذبه الظاهر ألن; حمتمال ذلك اكن وإن یسرية مدة يف اِلتيم ىلع عظيم مال
 یستفيض ال أن يبعد العادة يف ألن; يقبل ال السوق يف ملك قتل بنقل واحد انفرد لو وهلذا
عبد العزیز بن  ،عن أصول فخر اإلسالم الزبدوي االرسار کشف) …هذا فكذا, مثله

 ،3/24:االنقطاع قسم بيان بابه(: 730أمحد بن حممد، عالء ادلين ابلخاري )املتویف : 
 .(م1997/ه1418 األوىل الطبعة:  بريوت،الطبعة– العلمية الكتب دار/ ط.25

 ألن(  خبربهم العلم يقع کثري مجع يراه حىت تقبل مل علة بالسماء يكن لم وإن قوهل)  ــــ
 الغيم ينشق قد ألنه غيم اكن إذا ما خبالف الغلط يوهم احلالة هذه مثل يف بالرؤیة اتلفرد

 فيه يقدر لم الرواية ظاهر يف قال کثري مجع وقوهل انلظر للواحد فيتفق اهلالل موضع عن
 لك يف وقيل املحلة أهل أکرث وقيل القسامة مثل رجال مخسون يوسف أيب وعن تقدير

 رمضان هالل ذلك يف وسواء اإلمام رأي إىل مفوض أنه والصحيح اثنان أو واحد مسجد
أبو بكر بن يلع بن حممد احلدادي العبادي  )اْلوهرة انلرية،. احلجة ذي أو شوال أو

بِيِدّي )املتویف :  -اِلمين   .ط/مكتبه حقانيه ملتان(.1/169: کتاب الصوم:ه800الزَّ
 يقبل ال رض حنيفة أبو وقال …الشافيع عند مقبول ابللوى به تعم فيما الواحد خرب ــــ

 يكرث وما عنه السؤال فيكرث وقوعه يكرث ابللوى به تعم ما قال بأن ذلك يف واحتج
 فإذا ذائعا مستفيضا نقال وینقل کثريا به اتلحدث فيقع عنه اْلواب يكرث عنه السؤال

حممود بن أمحد  األصول، ىلع الفروع َّتریج.)أصله فساد ىلع ذلك دل مثله ينقل لم
بريوت  – الرسالة مؤسسة/ . ط6:مسألة .1/62:الطهارة کتابالزجناين أبو املناقب:

 .(1398 ، اثلانية الطبعة
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (138) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

ولہمایلماجےئموتمتخسمیگنتماورتقشممالزممٓایتمےہ۔انمامتمماومرموکماسےنمم

ملوبلممےہاوربکمںیہن۔
 
رھکمرکاہقفءممےطمرکےتںیہمہکمبکمربخماقت

 

ی  کاحکم
 معامالت  ےك ب ارے مي  ح 

سجمںیممیسکمدورسےمرپموکیئمذہممداریمماعدئمہنمماعمالمتمےسمااسیمنیلمدنیمرمادمےہ

زاعمیکموکیئموصرتمہنموہ

 
 

۔یکماجےئماورانمںیممت

)1(
مےكمےیلم

 
 

زوح

 

ذوف زی 

 

ےسیجیسکموکمج

ا۔اذغموکیئمیسکمدورسےم

 

مب ایسکماکمیسکمدورسےمیکمرطفمےسمدہہیم شیمرکب ا

 

اانپمولیکمانبب

ذارمرپم قیقح زی 

 

مرکےموتمج

 
 

زوح

 

مدننکہممالزممںیہنمہکمیکمرطفمےسموکیئمزیچمف

 
 

زوح

 

آب اف

مانبموک ماجمز ماک

 
 

زوح

 

موجمصخشمدورسےتقیقحمںیممالصمامکلمےنمف مںیہنمب ا مےہب ا یکمب ا

 وا یعمامکلمےناےسہفحتم شیمرکےنرپامومرایکےہب ارکراہےہوتمہفحتم شیرطفمےس

ز ماعمالمتمںیمم۔اسمےسیجممںیہناسم قیقحمالزںیہن،ہفحتملوبلمرکےنواےلرپ

 

 اور اکف

زےاورےچب،اعدلماورریغاعدلماوراملسمن

 

مہکت   
 

میکمربخربتعم )ح  ھجمسمداروہ(تس 

مےك مایکاجےئموتروزرمہ م شیمآےئمتومےہویکہکنماذغااسیہن

 
 

اعمالمتمںیممتخسمدق

اگ۔ماکمدنیماکم ہلسلمیہمدنبموہاجےئاورنیل

)2( 

                                            
رشح  الرائق حرابل)املعامالت. من فهو الزناع ىلع يدل ما وال إلزام فيه ليس يشء ولك (1

: عروف بابن جنيم املرصي )املتویفزین ادلين بن إبراهيم بن جنيم ، امل ،کزن ادلقائق
 .(سعيد/ط.8/187:والرشب االلك يف: ،فصل الكراهية کتاب: ه(970

 يف والرساالت واملضاربات الواكالت املعامالت ومن…املعامالت يف الواحد قول يقبل (2
 ابلاب الكراهية، کتاب: اهلندية الفتاوى)الاكيف يف کذا اتلجارات، يف واإلذن اهلدايا
 .(رشيديه/ط .5/308 ديين أمر عن اإلخبار يف األول الفصل الواحد، خبرب العمل يف األول

 =اكفرا أو ، اكن مسلما عبدا أو ، اكن حرا ممزي لك خرب فيها يقبل املعامالت أن واألصل ــــ
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (139) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

 کاحکمدب اب ات  
اتمےسمرماد

 

وہمزیچںیمںیہموجمدنبےماورربمےكمدرایمنمموہیتمںیہممےسیجمیسکمدب اب

اتماکمکحمہیمےہمہکمربخمددنہمہماکاعدلمزیچماکمالحلمب ام

 

ا۔دب اب

 

اب اکموہب

 

امب امب اماسماکب اکمب 

 

رحامموہب

ارضوریمےہموخاہمرمدوہب اوعرتم،آزادموہب االغممالثممب اینمےكمقلعتممیسکماملسمنماعدلم

 

وہب

مواالاسمےسمووضمہنمرکے۔اذغمافقسمب ام

 
 

اب اکمےہموتمربخمنس

 

صخشمےنمربخمدیمہکمب اینمب

اب اکمےہموتمرحتیمرکےمینعیمدلمےكمراحجنمرپملمعمموتسمرااحللمصخشمےنمربخدی

 

ہکمب اینمب

مامگنمہیم ماورماذغاغل  رکے۔اذغمدلماسمیکمب اتمرپماتمجموہموتمب اینموکماامعتسلمںیممہنمالےئ،م

ےہمہکموھجٹماتہکمےہموتماسمےسمووضمرکےلماوراایتحطمہیمےہہکمووضمےكدعبمممیتمیھبم

رکےل۔

)1(
 

                                                                                          
 فإن العدالة اشرتاط سقوط وإىل ، ذلك إىل ادلاعية الرضورة لعموم کبريا أو اكن، صغريا=

 فلو سوى اخلرب به يعمل السامع مع دِلل وال العدالة لرشائط املستجمع جيد قلما اإلنسان
 املعامالت وألن مفتوح وبابه عظيم حرج يف ووقعوا املعامالت باب المتنع خربه يقبل لم

 ال اتلميزي فيها فاشرتط فيها الشرتاطها معىن فال لإللزام العدالة واشرتاط إلزام فيها ليس
 وسعه إِلك بها موالي بعثين أو ، اْلاریة هذه فالن إِلك أهدى املمزي قال إذا حىت…غري

، زین ادلين بن إبراهيم بن جنيم ،رشح کزن ادلقائق الرائق ابلحر.)واالستعمال األخذ
 :والرشب االلك يف: ،فصل الكراهية کتابه(: 970املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف : 

 .(سعيد/ط.187 ،8/186
خرب الواحد يقبل يف ادليانات اكحلل واحلرمة والطهارة وانلجاسة إذا اكن مسلما عدال  (1

ذکرا أو أنىث حرا أو عبدا حمدودا أو ال ، وال یشرتط لفظ الشهادة والعدد ، کذا يف الوجزي 
للكردري ، وهكذا يف حميط الرسخيس واهلداية. )الفتاوى اهلندية :کتاب الكراهية، 

 =ط/رشيديه( .5/308عمل خبرب الواحد، الفصل األول يف اإلخبار عن أمر ديين :ابلاب األول يف ال
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (140) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

م اتمےسمقلعتمرےتھکالحلمورحام

 

اورم دصقمیھبمالحلمورحاممےكممںیہموچہکنمدب اب

مےكےیلمدحیلعہمدحیلعہ

 

 ااکحممےكمںیہم،اسمےیلماںیہنمذرا لیصفمےسماورمہفمںیمموہسل

امےہ۔

 

ایبنمایکماجب

)1(
 

ون کا حکمجالل  ی 
علق ح 

 وحزام ےك می 
م ا مرحامموہےنمےكمقلعتمموکیئمربخماسےنمآیتمےہب  اذغمیسکمرپوڈٹکمےكمالحلمب ا

مولوںمںیمموسلشمڈیمب ارپمایسیموکیئم ا

 

مالحلموہب میسکمزیچماکرحاممب ا ربخمذغدشمرکیتمےہب ا

رہشتمب ااتیلمےہموتمایسیمربخموکمرشتعیمےكمایعمررپمرپاھکماجےئماگ۔اسمےلسلسمںیممرصفم

میکمزب انمرپمےہماورالوھکںمولگماسمےكمایبنمرکےنم زمای 
 
اانتماکیفمںیہنمےہمہکموکیئمربخمہ

موکمدت اھ ذ

  

ذمےسجمےئاہتےئمواےلمںیہممہکلبماسمربخمےكمالصمامج

  

ماجےئماگ۔اذغمربخماکمالصمامج

                                                                                          
 مسلم عنده وهو قذر أنه رجل فأخربه إناء يف إال ماء جيد فلم الصالة املسافر حرض وإذا= ــــ

 املخرب اكن إذا هذا ، حرة امرأة أو أمة أو عبدا املخرب اكن إذا وكذلك ، به يتوضأ لم مريض
 وال يتيمم صادق أنه رأيه أکرب اكن فإن ، فيه نظر مستورا أو فاسقا املخرب اكن وإن ، عدال

 ولم به توضأ اكذب أنه رأيه أکرب اكن وإن ، أحوط اكن ذلك بعد تيمم ثم أراقه وإن ، به يتوضأ
 االحتياط يف فأما ، احلكم جواب هو هذا ، عليه تيمم وال ذلك وأجزأه قوهل إىل يلتفت

)الفتاوى اهلندية :کتاب الكراهية، . املحيط يف کذا ، الوضوء بعد يتيمم أن هل فاألفضل
. 5/309، الفصل األول يف اإلخبار عن أمر ديين :خبرب الواحد ابلاب األول يف العمل

 .ط/رشيديه(
 ،رشح کزن ادلقائق الرائق حرابل) .ملك زوال فيه يكن لم إذا واحلرمة احلل ادليانات ومن (1

: کتاب ه(970زین ادلين بن إبراهيم بن جنيم ، املعروف بابن جنيم املرصي )املتویف : 
 ..ط/سعيد(8/187الكراهية، فصل يف االلك والرشب:
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (141) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

دنسمےتہکمںیہم،ریغموبقملموہموتمایسیمربخماکماابتعرںیہنموہاگم،اذغمہچمایسیمربخمولوںمںیمماکیفم

مدلیلماوردنسمہنموہوتمضحمموعایممرہشتماکموکیئماابتعرمںیہنم۔  
 

وہشمرموہویکہکنمح

)1(
 

زضمےیجیکمیسکم

 

یتمےہموتماسموکم قیقحمےكمرپوڈٹکمےكمقلعتمموکیئمربخمذغدشمرکف

 درجمذلیملمعمےسمینارااجےئماگ:

اےہاور (1

 

موہب ماحلص مملع مینیقی مےسازروےئرشع زوہوتاس

 

 اذغربخوتمات

ماسمےك دعب ایسیمربخےنلممےك  
 

زےكاطمقبملمعمواح

 

اےہ۔وتمات

 

 وہب

مولگمایبنم مسجموکاےنتزب ادہ قلعتممینراکچمےہہکمایسیمربخوکمےتہکمںیہم

رپاافتقماحملمیتھجمسموہ۔اہقفءماسممسقمرکےتوہںمہکملقعمانماکموھجٹم

زموھچیکمربخمےكےیل"اعہممیکمربخ"اور"مجمریفغمیکمربخ"اور
 
زےم"ہ

 

ےٹمت 

مواجلہ" مواخقم ص"اور"اعمل مربخ"اور"اعم مضیفتسم"اورایک  ور"ربخ

 "ےلھکماعمےلم"ےكاافلظماامعتسلمرکےتںیہ۔ایسیمربخںیممہملک"ادہش"

ا

 

زاداکاعدلممب اماملسمنموہب

 

رشطمےہماورہنمیہممایسیمربخممرشطمےہہنمربخددنہہماف

ملوبلموہیتکسمےہرگمماسمےكم
 
ماہشدتماقت زالخفموکیئموبثتمب ا ےكمت 

                                            
 ةال جمرد الشيوع  من غري علم بمن اشاعہ کما قد تشيع اخبار يتحدث بھا سائر اھل ابلِل (1

 (ه1252 حممد أمني بن عمر ابن اعبدين ، )املتویف : ،ايم الش الفتاوى) .اشاعھا من واليعلم
 .2/390 ، مطلب ما قاهل السبيك من االعتماد ىلع احلساب مردود :کتاب الصوم

القواعدالفقهية، اهلمزة املقصورة،  و)قواعد الفقه للمفيت عميم االحسان: ط/سعيد(،
-1986 – 1407.ط/صدف ببلرشز، الصدف ببلرشز،176 ص: استفاضة اخلرب:

 .(کراتيش
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (142) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

ںیممےسمیسکممےیلمنیتمرضوریمرشںیطمیھبمںیہمنجماسھتمایسیمربخمےك

زمںیہنمالہکیت:

 

مےكمدقفانمیکموصرتمںیممربخموتمات ( ای 
1( 

موہماوریسکمرمیلہپمرشطمہیمےہ ز

 

موتمات

 

زی

 

زمہکمربخمرشوعمےسمےلمرکآج

 

ےلحمرپموتات

موہمرگممےلہپملہپماسمےكمایبنم مکلمموجنمراہ عطقنممہنموہ۔انچہچنماذغمیسکمربخمےسموپرا

 رکےنمواےلملیلقمدعتادمںیمموہںمب ام

مربخماسموخیبمےسمرحمومم ممجمریفغمےنمربخمدیموہمرگممدرایمنمںیمم رشوعمےسمای 

 ریہمب ا 

میکمم ز

 

مںیمموتات ز

 

زمیھتمرگممآج

 

مہنمآاغزماوروطسمںیممربخموتمات ز

 

تیفیکمہنمریہموتمربخموتمات

 الہکےئمتوماورماسمےسمنیقیماکمافدئہماحلصمہنموہاگ۔

 ںمےنماعمہنیم

 

دورسیمرشطمہیمےہمہکمنجمولوںمےنماونیلموطررپمربخمدیموہان

مںیہنمالہکےئم ز

 

واشمدہہمےكمدعبربخدیموہ،اذغموہمینسمانسیئمب اتملقنمرکںیموتمربخم،وتمات

                                            
قوهل ) ال يتصور تواطؤهم ىلع الكذب ( هذا هو املتواتر عند األصوِلني فإنه کما يف املنار  (1

اذلي رواه قوم ال حيىص عددهم وال يتوهم تواطؤهم ىلع الكذب قال شارحه وال یشرتط يف 
سالم اتلواتر عدد معني خالفا للبعض قوهل ) بال رشط عدالة ( أي ال یشرتط العدالة واإل

يف املخربین حىت لو أخرب مجع غري حمصورین من کفار بِلة بموت ملكهم حصل نلا 
إذا لم يكن  مطلب الشهادات، کتاب:  رداملحتار تكملة) ۔اِلقني کما يف رشح املنار

 ..ط/سعيد(7/100الوقف قديما ال بد من ذکر واقفه يف الشهادة عليه :
 حيىص عددهم وال يتوهم تواطؤهم ىلع الكذب وذلك أن يرویه قوم ال…اخلرب املتواتر ــــ

طه کطرفَيه وذلك لكرثتهم وعداتلهم وتباين اماکنهم ویدوم هذا احلد فيكون آخره وأوس
الزبدوي يلع بن حممد  ،کزن الوصول اىل معرفة األصول -لزبدويا أصول).مثل نقل القرآن

 .(کراتيش - مطبعة جاوید بریس.ط/ : 150احلنيف: باب بيان اقسام السنة، باب املتواتر،ص:
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (143) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

ںمیکمدعتادمںیمموہںماوروپرےرہشب امکلممںیممماسمربخمتو،اذغمہچمایبنمرکےنمواےلمالوھک

 ےكمرچےچموہں۔

اسمدورسیمرشطمےسموصقمدمہیمےہمہکمواےعقماکمیسحماوراشمدہایتمملعمرضوریمےہم

زادمےنماشمدہہمایکوہمرگممدعبمںیمم

 

مدنچاف م موہےئم موہےتم ز ذت 

 

انچہچنماذغمیسکمواےعقموکمووقعمی 

زمیکمتفصماحلصموہیئگموتمایسیمربخموتم

 

زمہنمالہکےئمتو۔ماےسموتات

 

 ات

منکمممیھبموہم رسیتیمرشطمہیمےہمہکمسجمواےعقمیکماالطعمدیمیئگموہاسماکمووقعم

اوروہماشمدہےمںیممیھبمآاتکسوہمانچہچنماذغماےسیمواےعقمیکماالطعمدیمیئگمسجماکمووقعمیلقعم

میلقعموطررپمنکممموہمنکیلمرجتہبماوراشمدہےمںیممہنمآاتکسموہوتمایسیمربخ موطرمرپماحملموہمب ا

مآمبم

 

زہنموہےنمیکموہجمےسمنیقیماکمافدئہمہنمدےمتو۔اسماوصلمےسمراسل

 

یھبموتمات

 ملسو هيلع هللا ىلص 
ی

 

ن

 

ب

 

ت
س
م

یممےہ۔یکمتیصخشمابمرہکم

)1(
 

                                            
. الرشط األول : يلزم أن يكون مجا غفريا ال جيوز عقل یشرتط يف اتلواتر ثالثة رشوط (1

. ویلزم دوام الكرثة يف أ أو عمدا )رشح املنار(القايض اتفاقهم ىلع الكذب سهوا أو خط
أخرب جم  الشهود فيجب أن يكون آخره کأوهل وأوهل کآخره وأوسطه کطرفيه حىت أنه لو

الكذب فال يكون غفري غري حمصور من املمكن أن يتفق لغرض من األغراض ىلع 
. ویدىع إخبار اْلم الغفري أحيانا إخبار اللك وإخبار العامة إخبارهم تواترا )اتللویح(

وإخبار لك صغري وكبري واعلم وجاهل وأحيانا اخلرب املستفيض واألمر املشهور واألمر 
ب أن يكون املخربون مجا غفريا وال یشرتط أن يكون بِلة املكشوف وىلع ذلك جي

املخربین خمتلفة وحمالتهم خمتلفة وبيوتهم بعيدة عن بعضهم ابلعض فذللك جيوز تواتر 
 احلس أهايل مدينة أو أهايل قریة ) ابلهجة ( . الرشط اثلاين : أن يكون املخرب به مبنيا ىلع

ذللك إذا أخرب جم غفري عن مسألة . فسواء حس السمع أو ابلرص )کشف األرسار(
عقلية کمسألة حدوث العالم فال يفيد ذلك العلم إذ أن حصول العلم يف تلك املسائل 

( . الرشط اثلالث : أن يكون  1698العقلية إنما يكون باالستدالل انظر رشح املادة ) 
 =اِلقنيحيصل علم املخرب به ممكنا فذللك إذا أخرب املخربون بأمر مستحيل عقال فال 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (144) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

ذمیہموکیئم ای 

 

زمےكماسمایعمرمرپآجمملکمیکمیلیھپموہیئمربخوںموکاجاچنماجےئموتمش

 

اذغموتات

موہاگممویکہکنموجمولگماونیلموطرمرپمیسکم

 

مانہکمدرتس ز

 

ربخموکمایبنمرکےتمربخموہتومےسجموتمات

                                                                                          
 رش،يلع حيدر:الكتاب اخلامس ع ،)درر احلاكم رشح جملة االحاكم( .مطلقا )اتللویح=

.ط/دار 1734. رقم املادة :4/422ابلاب االول، الفصل السادس يف تزكية الشهود:
 .الكتب العلمية، بريوت(

وال ، عددهمومعىن املتواتر ىلع مقتىض الكمه ما يكون رواته يف لك عهد قوما ال حيىص  ــــ
يمكن تواطؤهم ىلع الكذب لكرثتهم, وعداتلهم وتباين أماکنهم فقوهل: يف لك عهد 
احرتاز عن املشهور وقوهل: ال حيىص عددهم معناه ال يدخل حتت الضبط, وفيه احرتاز 

وإشارة إىل أنه ال یشرتط يف اتلواتر عدد معني ىلع ما ذهب إِله ، عن خرب قوم حمصور
سة أو اثين عرش أو عرشین أو أربعني أو مخسني قوال من غري بعضهم من اشرتاط مخ

عند املحققني تفسري للكرثة  ،دِلل. وقوهل: وال يمكن تواطؤهم أي: توافقهم ىلع الكذب
بمعىن أن املعترب يف کرثة املخربین بلوغهم حدا يمتنع عند العقل تواطؤهم ىلع الكذب 

ىلع الكذب فيه لغرض من األغراض ال حىت لو أخرب مجع غري حمصور بما جيوز تواطؤهم 
يكون متواترا وأما ذکر العدالة وتباين األماكن فتأکيد لعدم تواطئهم ىلع الكذب, 
وليس برشط يف اتلواتر حىت لو أخرب مجع غري حمصور بما جيوز تواطؤهم ىلع الكذب فيه 

د لعدم لغرض من األغراض ال يكون متواترا وأما ذکر العدالة وتباين األماكن فتأکي
بِلة  تواطئهم ىلع الكذب وليس برشط يف اتلواتر, حىت لو أخرب مجع غري حمصور من کفار

ثم املتواتر ال بد أن يكون مستندا إىل احلس ……بموت ملكهم حصل نلا اِلقني
سمعا أو غريه حىت لو اتفق أهل إقليم ىلع مسألة عقلية لم حيصل نلا اِلقني حىت يقوم 

سعد ادلين مسعود بن عمر اتلفتازاين الشافيع  ،ىلع اتلوضيحربهان.) رشح اتللویح ال
.ط/ دار الكتب العلمية 2/4اثلاين: السنة ، فصل يف االتصال: : الركن(ه793)املتویف : 

 .(م 1996 - ه 1416 األوىل الطبعة:  بلنان،الطبعة –بريوت 
 اثلالث: يف رشوط اتلواتر أما صحيحها فثالثة لكها يف املخربین. ــــ

 تعددهم إىل أن يمتنع تواطؤهم ىلع الكذب اعدة. - 1 
 إىل احلس خبالف حدوث العالم. إسنادهم - 2 
حممد بن محزة بن حممد،  ،استواء الطرفني والواسطة يف حد اتلواتر )فصول ابلدائع - 3 

: الركن اثلاين: من السنة،   ـه834شمس ادلين الفناري )أو الَفََني( الرويم )املتویف: 
 .ط/دار الكتب العلمية، بريوت ،2/241يمه باعتبار االتصال :الفصل األول: يف تقس

 .ه( 1427 -م  2006الطبعة: األوىل، 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (145) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

مدورسوںمےسموقنملمربخموک مےہمہکلبموہ ا

 

آ ےم ںیہمانماکمملعمیسحماوراشمدہایتمںیہنموہب

مسجمدق ا

 

ماذغمانموکمیسحمملعماحلصمیھبموہموتماےنتمولوںموکمںیہنموہب  ررشنرکےتمںیہمب ا

مصخشمریغرشیعمذہحیبموہےتموہےئ قمےكےیلرضوریمےہالثممای 

خق

 

ن

زےك

 

 داتھکی وتات

الممرکےتوہےئیسکموکداتھکیمےہاوراسمربخوکمںیمیسکمرپوڈٹکےہب ا 

 

 موکیئمرحاممرصنعمش

زاھداتی

 

گماسمرپنیقیمرکےتےلچاجےتںیہماورربخیتلیھپمیلچماجیتمےہ،رہتفمرہتفمولآ ےت 

مچنہپماجیتمےہوتاےس

 

زاخقم صمواعممی
 
مہکمہ

 

زمںیہنماہکاجاتکس۔ےہاہیںمی

 

وتمات

)1(
 

م منکمممےہسج ماوریھب موصرت مای  زےكےلسلسںیم

 

ماوروکاہقفءےنوتات  دمیع

مینعیمدمیعماوردمیعمےكمایبنمںیمماھکلمےہ،وہمہیمےہدمیعمہیلعم موہم ز

 

موتات  

 

ہکمدوونںماجي

زمیکماجچنم

 

م رظمےسموتات

 
 

ماکماہسرامےتیلموہں۔ایسیمموصرتمںیمماحمکموکمدق ز

 

ہیلعمدوونںموتات

مدو ماور ز

 

موتات  

 

ماجي موسحمسمرکےمہکمای 

 

مڑپیتمےہم۔اذغمدعال ا

 

زمرکب

 

موتات  

 

رسیماجي

                                            
ممنوع الستناد اللك فيہ اىل الظن واتلوھم  كتواتر من انلاس بلعضھم بعضا بذلواما خرب امل (1

 ةروی عن منھم واحد لك سالت لو حبيث بلعض بعضھم من اخلرب ةواتلخمني واستفاد
 تراہ حالہ عن تستكشف عيانتہ قال ومن سمعت وانما اعيانہ لم لقال ومعاينتہ ذلك

صت وجدت وتفح تاملت اذا وربما ةظني وعالمات ةوھمي وامارات ظنون اىل مستندا
 ذلكوك…اتلواتر اذلی تذعمہ لكہ مستندا یف االصل خرب واحد اواثنني كخرب ذل
 اىل ةمستند والقبايح املعاىص وذکر باطعن بلعض بعضھم من انلاس یف ةالشايع االخبار

 النكر ساتلہ لو حبيث ةواتلھم الظن ىلع مبىن قولہ ايضا والواحد اواثنني خربواحد
 ةمعصي باتلواتر عندی ثبت يقول ان فالجيوزالحد ةالوھمي ةمبالعال واعرتف اتلحقيق

 العتيادھم ممنوع ذلك مثل یف تواترھم الن کثريون وھم بذلك اخربوىن انلاس الن فالن
 ال کذب االخبار واغلب…حتقيق غري من االخبار بمجرد بعضا بعضھم عن انلقل ىلع

 مطلقا بعضھم کرھہ ابلِل یف ةاملحدث االخبار عن السوال افقہاء قال لھا،وذللك صلا  
 ذلك وانما ةالظھريی الفتاوی یف کذا االخبار يرخص لم وان االستخبار بعضھم ورخص

 .ھذا زماننا یف خصوصا انلاس یف الكذب ةلغلب
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (146) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

مںیہن

 

ماکمدرہجممےہوتمدعال ز

 

موکموتات  

 

موکرتسمدمرکدیمیئگیلہپماجي  

 

مدےمرکمدورسیماجي

ز 

 

موتمات  
 

مح  

 

 ،اہشدت تیثیحماہشدتمیکموہیئگماورمہنموہیئموتماسمیکویکہکنمدورسیماجي

ز 

 

مںیہنموہیتکسےكربخوتمات
 
 ۔اقمت

زضمےیجیک

 

زہمےنیلےكدعبمہکنکیلمف

 
 

مےسماجت

 
 

ماکدق  

 

ماسمےجیتنمدوونںماجي

 

دعال

مرپمالزمموہاگمہکموہمرپمیتچنہپ

 

موموجدمےہوتمابمدعال  

 

میکمتفصمدوونںماجي ز

 

مےہمہکموتات

مےسماوراسفنینمارغاضمےسماخیلموہرکمرہگےموغرمورکفمےسماکممےلماور

 

 

 

 ااہتنیئمدصقمن

ماسماکمدلمزب ادہم  

 

زمیکمرشاطئمیکملمکمماھچنمنیبمرکےنمےكمدعبمسجماجي

 

موتات  

 

دوونںماجي

زاردےمرکمدو

 

زمف

 

زاردےمدے۔نئمطمموہاےسموتمات

 

موکماسطقماالابتعرمف  

 

رسیماجي

)1(
 

مزب انمرپموہرگمماسماکاذغربخااہتنیئم (2 مای  ز
 
مہکمہ

 

 اعمماوروہشمروہاہیںمی

مےہ  
 

اواح

 

ماعدلماملسمنموہوتماسمربخماکملوبلمرکب ذمکمازمکمای 

  

۔امج

(2(
 

                                            
 بينة ترجح فال اتلواتر ببينة دعواهما سيثبتان بأنهما الطرفان بنّي  إذا الصورة هذه فعىل (1

.  الراجح الطرف من ابلينة بطالن العادية ابلينة فيها ترجح اليت للمسائل توفيقا أحدهما
 انلظر يمعن فالقايض مجاعة منهما لك وأحرض اتلواتر بينة ىلع الطرفان استند إذا فذللك
 ألن;  الطمئنانه وموجب اتلواتر رشوط جامع أنه يرى اذلي الطرف مجاعة خرب فيقبل
 حمضا کذبا اآلخر الطرف حجة فتكون اِلقني علم به وحيصل صدقا خربا اكن ملا اتلواتر

 اكنت وإذا بهما القايض يطمنئ وأن ابلينتني يف اتلواتر رشوط جتتمع أن املحال ومن
 ابلينة حكم يف تكون اتلواتر رشوط جامعة غري الطرفني الك أحرضها اليت اْلماعة
 أي وحيكم ابلينات ترجيح ملسائل توفيقا الراجح الطرف شهود يزيك والقايض العادية
 :،ىلع حيدراالحاكم جملة رشح احلاكم درر)(. 1769)  املادة حسب املعاملة جيري

 :االساسية الشهادة رشوط يف اثلالث الفصل االول، عرش،ابلاب اخلامس الكتاب
 .(بريوت العلمية، الكتب دار/ط. 1698: املادة رقم. 4/346

خرب الواحد يف ادليانات مقبول إذا اكن عدال.)قوهل: خبالف ادليانات املقصودة( أي اليت  (2
 =،الشليب ىلع تبيني احلقائق رشح کزن ادلقائقمعامالت. ا ـه)حاشية لم تكن تبعا لل
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (147) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

مدنسب ااذغ (3 مےئاہتےئ مربخاک ماسفق مب ا مافقس موکیئ ذ

  

مامج مب اوکیئممماونیل وہں

اموتسمرااحللماملسمنموہم

 

مےہم۔اذغمدلمایسیمربخمرپمنئمطمموہب  
 

وترحتیمواح

موہوتربخمرتسمد ا

 

 وہموتملوبلمرکےلماوراذغمدلماسمیکمربخمرپمنئمطممہنموہب

مرتہبمےہمویکہکنمافقسمیکمربخمںیمماامتحلمدصقماکم ا

 

رکاتکسمےہمرگمملوبلمرکب

مقسفممیھبمےہماوروتسمرااحلل مںیہنموت

 

 
اي

 

مب ماذغ

 

مدعال میک

 

 
اي

 

یھبمب

ںیہن۔

(1)
 

                                                                                          
:ل يمد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسماعيـشهاب ادلين أح= ليِْبُّ  کتاب ونس الشِّ

 ـه(  1313بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل،  -.ط/ املطبعة الكربى األمريیة 6/12الكراهية:
عروف بابن جنيم ، املزین ادلين بن إبراهيم بن جنيم ،رشح کزن ادلقائق الرائق حرابل)

 .2/188حق بصالته::کتاب اْلنائز،فصل: السلطان ا  ه970: املرصي )املتویف
 .ط/سعيد(

)وقسم حيتملهما(: أي الصدق والكذب، کخرب الفاسق حيتمل الصدق باعتبار دينه،  (1
اْلانبني، وقد قال تعاىل: وحيتمل الكذب باعتبار فسقه.)وحكمه: اتلوقف فيه(؛ الستواء 

ٍ َفتَبَيَّنُوا{.)خالصة األفاكر رشح خمترص املنار البن قطلوبغا: باب  }إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأ
م  2003 - ـه 1424.ط/ دار ابن حزم،الطبعة: األوىل، 139بيان أقسام السنة،ص:

ا أهل ألداء بل يقبل خربه إذا وقع صدقه يف قلب السامع ملا أن الفاسق عندن ……(
ا. )الاكيف رشح الزبدوي:کتاب السنة،  الشهادة مع القصور، لكن ال يقبل خربه مطلق 
 باب بيان رشائط الراوي اليت يه من صفات الراوي ،باب تفسري هذه الرشوط :

 .(م 2001 - ـه 1422لطبعة: األوىل، . ط/ مكتبة الرشد للنرش واتلوزیع،ا3:1301
يف ادليانات يف ظاهر الروايات وهو الصحيح هكذا يف الاكيف ..... وإن وال يقبل قول املستور  ــــ

، وإن أيه أنه صادق يتيمم وال يتوضأ به، فإن اكن أکرب راملخرب فاسقا أو مستورا نظر فيه اكن
أراقه ثم تيمم بعد ذلك اكن أحوط ، وإن اكن أکرب رأيه أنه اكذب توضأ به ولم يلتفت إىل 

مم عليه ، هذا هو جواب احلكم ، فأما يف االحتياط فاألفضل هل أن قوهل وأجزأه ذلك وال تي
يتيمم بعد الوضوء ، کذا يف املحيط .)الفتاوى اهلندية:کتاب الكراهية، ابلاب األول يف 

 ..ط/رشيديه(5/309العمل خبرب الواحد ، الفصل األول يف اإلخبار عن أمر ديين :
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (148) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

ماچرمیکموصرتمںیمماذغمرحتیمےسمربخمددنہہممےكمدصقماکمامگنماغل  ربمنم (4

اوہ

 

موہب

 

 
اي

 

میعطقمب

 

ہنموہتوموتمےمےسارتحازمرتہبمےہرگمماسمےسمرحم

مومعقمرپمرحتیمرصف وہتوماورااجزتمرھپیھب رحتيمرکےنمواےلمماسي 

ےكمقحمںیممتجحموہتوماوریسکمدورسےماملسمنمرپمالزممہنموہاگمہکماسمیکم

مرکے۔رحتیمےكماطمقبملمع

(1)
 

امہماذغمانم (5

 

اذغربخماکمےئاہتےئمدنسمریغملسمموہںموتاسمربخماکاابتعرںیہنمب

موہوتماایتحطمرتہبمےہمرگمالزممرھپمیھبمںیہنماوراذغ ا

 

 ےكمدصقماکامگنموہب

انماکمدصقمدلمرپمہنماتمجموہوتماایتحطمیکمیھبمرضورتمںیہن۔

(2)
 

مےسممیسکمزیچماذغمربخمدرجمب االرشاطئمےكمرومےسماسمایعمرمیکمںیہنمےہمسج (6

موہاجےئمرگمموکیئمصخشماہبشتمےسمرپزیہم

 

 
اي

 

مب

 

ماجنتس مب ا

 

یکمرحم

اطمیکموہجمےسموهمیسکم  

 

زاتتےہموتمرتہبمےہمرگمماسماح رکےتموہےئماانتجبمت 

 مےموکمرحاممب اسجنمںیہنمرہھٹااتکس۔

                                            
 لك أن حىت الغري ىلع حجة يكن لم عليه يوقف ال باطنا أمرا اكن ملا اتلحري أن ترى أال (1

عبد  ،ار عن أصول فخر اإلسالم الزبدوي.)کشف االرس صاحبه دون بتحریه يعمل أحد
 :الركنه(:باب القياس، باب 730العزیز بن أمحد بن حممد، عالء ادلين ابلخاري )املتویف : 

 .(م1997 /ه1418 األوىل الطبعة:  الطبعة بريوت،–.ط/ دار الكتب العلمية 3/518
)الاكيف . غريه حق يف قبلة يصري وال به أبتيل ممن يتعدى ال القبلة باب يف اتلحري أن ترى أال ــــ

لطبعة: .ط/ مكتبة الرشد للنرش واتلوزیع،ا4/1748رشح الزبدوي:باب الركن :
 .(م 2001 - ـه 1422األوىل، 

 يف قوهل يتضمن املعامالت يف الاكفر قول قبول اكن إذا إال ادليانات يف الاكفر قول يقبل وال (2
 يف هكذا رضورة فيها قوهل فيقبل املعامالت ضمن يف ادليانات تدخل فحينئذ ، ادليانات
)الفتاوى اهلندية:کتاب الكراهية، ابلاب األول يف العمل خبرب الواحد، الفصل . اتلبيني

 ..ط/رشيديه(5/308األول يف اإلخبار عن أمر ديين :
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ی
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ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

ماعدلمصخشمیسکمزیچمےك (7 اب اکموہےنمیکمربخمداتیمےہماوردورسااتہکمماذغمای 

 

ب

ماملسمنمربخمداتیمےہممہکمملسمماکمذہحیبمےہ م۔ےہمہکمب اکمےہب امای 

اوردورسااتہکمےہمہکممرشمکماکمذہحیبممےہموتماےسیمومعقمرپمرحتیمرکےنمےكم

مامگنمرپملمعمرکے ۔دعبماغل 

(1)
 

مےبماینبدمربخوںم،وھجیٹماوفاوہں،ریغمدصمہقماالطاعتماورمضحمموعایم (8

مہکماسمےكممسپمتشپموکیئمدنسماورمدلیلمہنم  
 

رہشتماکموکیئماابتعرمںیہن،مح

وہ۔

(2) 

                                            
 يتحرى هناك فإن عدالن، وهما املاء، بطهارة واحد وأخربه املاء، بنجاسة أخربه واحد إذا (1

 اللحم هذا أن أحدهما خربا إذا وكذلك.باتلحري أمر حىت اخلربین بني املعارضة وتثبت
ى وتثبت املعارضة يتحر فإنه عدالن، هما املسلم، ذبيحة اآلخرأنه وأخرب جمويس، ذبيحة

حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد انلجاري برهان ادلين  ،حيط الربهاين)امل.بني اخلربین
.ط/ 5/116: کتاب االستحسان والكراهية، الفصل األول يف العمل خبرب الواحد : مازه

 .(دار إحياء الرتاث العريب
 ةمن غري علم بَمن اشاعہ کما قد تشيع اخبار يتحدث بھا سائر اھل ابلِل ال جمرد الشيوع (2

: ني بن عمر ابن اعبدين، )املتویفحممد أم الشايم، الفتاوى).من اشاعھاواليعلم 
کتاب الصوم ، مطلب ما قاهل السبيك من االعتماد ىلع احلساب مردود  (:ه1252

 اهلمزة القواعدالفقهية،:االحسان عميم.ط/سعيد(، و)قواعد الفقه للمفيت 2/390:
 – 1407ببلرشز، الصدف ببلرشز،.ط/صدف 176ص: املقصورة، استفاضة اخلرب:

 .کراتيش( ـ1986
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (150) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

ب امب ہ 
ب   اج 

الحلمورحاممےكمقلعتممنجمااکحمماکماورپمایبنموہا،اذغموغرمایکاجےئموتانم (1

میسکموکوکیئمربخمےلمموتم  
 

ماکمقلعتمایسیموصرتماحلمےسمےہمہکمح تس 

ا مروےساسماکروہیمرشتعیمیک

 

ےكمدےنیربخ۔ہیمارممہکموخداچےیہایکوہب

ااکحامتمدہاب اتمںیہماورربخمددنہہموکرشتعیمےنمنکمایکمقلعتممرشتعیمیکم

ماگل،لقتسمماوریلیصفتموموضعممےہ،اکب ادنبمانبب امےہ  ۔ہیمای 

میکمربخماکممکحمافقسمیکمربخماکےہمسجمیکم قیقحمرضوریمےہماور (2  اعممڈیمب ا

م وسلش زب ادہماایتحطمالزممےہمویکہکنماعممیکمربخوںمےكمقلعتمماورمڈیمب ا

 ڈیمب امےكماقمےلبمںیمماسمیکماسمھکماکیفمزمکورےہ۔

یسکمزیچمےكمب ارےمںیممربخماکمبلطمماخقم صماسممزیچمےكمب ارےمںیممربخمےہم (3

مسجمیک مایکاجراہےہنکیلماذغینیقیموجماہھتمںیممےہمب ا ارہ

 

ذراعئممرطفماش

امموہہکماسمونعمیکمدرگیمونصماعتمںیممیھبمےسممولع

 

مرصنعموکیئمب ز

 
 

اجت

موہاگ۔ ماکممکحمای  الممےہموتمرھپمتس 

 

 ش

ماسمےسمینبموہیئم (4 مب ا

 
 

اذغیسکمزیچمےكمقلعتمممھچکمملعمہنموہماوراعمہلمموتس

 یسکمزیچماکمہنموہوتموہمالحلمالہکےئمتو۔

یکماجچنمےكمےیلمرےمںیممایسیمربخموہمسجمیکمتحصمےكمب ااذغیسکمزیچ (5

زنیمیکمراےئمرضوریموہوتم
 
زنیمیکمراامہ

 
 ےئمانیلمرضوریموہاگ۔ہقلعتمامہ

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (151) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

ورت   (52) ؤن  ض 
 ق ای 

رضراک ینعماصقننمےہاورایسمےسرضورتماموخذےہ۔

(1)
ماقمدصمرشتعیم  

 
ح

م

 

مےہ۔اسماحل مہاداوہاجیت

 

ماحل موکرضراتچنہپےہوترضورتمیک ںیممےسیسکمای 

زرکیتمےہب اوتمونممعم

 

رضورتمںیممرضروکدوررکےنےكےیلرشتعیموکیئموصرتموجتت 

م مابمح مںیمموک موصروتں مےہ،دوونں موکوارارکیتیل زک

 

مےكت  
 

مےہب اواح رکدیتی

اےہ۔

 

 وصقمداقمدصرشتعیماکظفحتموہب

ماکمےہسجمںیممرضرمیکمونتیعمرضورتمیسیجم

 

 
زدرہجماحح

 

رضورتمےسممکمت

مدر ےمیکم ز

 

مت میھبمرضورتمےسممک

 

ںیہنموہیتمسجمیکموہجمےسمرتصخماوروہسل

ممدشتماایتخررکاجےئوتم  
 

مح

 

 
موہیتمےہمرگماحح

 

 
زھمرکمرضورتمےكمدر ےمرپمانعي

 

ت 

میکموہوتموہمارطضارالہکیتمےہموجمرضورتماکم ذمونتیعم مدشی   
 

اجیتچنہپمےہماوررضورتمح

ایلعیماورااہتنیئمدرہجمےہ۔

(2)
 

                                            
الرّضر: نقصاٌن يدخل یف الىشء يقال : دخل عليه رَضر یف ماهل. )الفائق يف غریب احلديث  (1

:حرف 538واالثر، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل )املتویف: (
 ان، الطبعة اثلانية(.بلن –.ط/ دار املعرفة 2/213السني ، السني مع اهلاء:

واملضطر اذلي خياف ىلع نفسه من العطش واْلوع يباح هل تناول امليتة ورشب اخلمر وال  (2
يباح هل ذلك عند أدین اْلوع ما لم خيف اتللف ىلع نفسه .)املبسوط،حممد بن أمحد بن أيب 
سهل شمس األئمة الرسخيس:کتاب االکراه، باب ما يكره عليه اللصوص غري 

 م(.1993 -ھ 1414بريوت، الطبعة:  –.ط/ دار املعرفة 24/47لني :املتأو
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (152) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

موجمرشیعمذغایئمااکحممایبنم

 

رضورتماکماقدعہمذرکمرکےنمیکموہجمہیمےہمہکمابمی

ما ےنما مرشتعیم

 
 

اکحممںیمموہےئ،انماکقلعتماعمماحالتمےسےہرگمرضورتمےكوق

زامہم

 

ماورآاسینمف

 

ااوروہسل

 

انموکفیلکتموتقشممےساچبب

 

کچلمدےدیتیمےہ۔ دصقان

اےہاہتبلمدرگیمااکحممیکمرطحمرضورتمیکمیھبمدحودموویقدمرقمرمںیہمالثم:

 

اوہب

 

 رکب

زمونتیعمیکموہ۔ اینت 

 

 وصرتماحلمب

 اسمےسےنچبمیکموکیئماورلیبسمہنموہ۔

مےسموہم موجمادقاممااھٹب ااجےئوہمرضورتمےكمانتتس 

 

اوراانثتسیئماحالتمیکمدحمی

۔وہوریغہ

(1)
 

الممےہمانچہچنمالعجمیکمرغضمےسمرحاممےكم

 

رضورتمںیممالعجمواعمہجلمیھبمش

 اامعتسلمیکمااجزتمےہم،رگممرشطمےہمہکم:

زمابتمدلمدبایتبمہنموہ۔ (1

 
 

 وکیئماوراجت

                                            
والرضورة يه خوف الرضر برتك األکل إما ىلع نفسه أو ىلع عضو من أعضائه فمىت أکل  (1

بمقدار ما يزول عنه اخلوف من الرضر يف احلال فقد زالت الرضورة وال اعتبار يف ذلك 
ملكين بأيب بكر الرازي اْلصاص احلنيف: بسد اْلوعة .)احاكم القرآن، أمحد بن يلع ا

 (.1405 بريوت ، -.ط/ دار إحياء الرتاث العريب 1/160باب يف مقدار ما يأکل املضطر:
حالة االضطرار: کما إذا وجد الشخص يف حالة لو لم يتناول املحرم هلك، وال  -ب  ــــ

تكون للخروج عن هذه احلالة وسيلة أخرى ، کحالة اْلوع والعطش الشديدين .فيف 
أکل ما حرم اهلل من امليتة وادلم واألموال  -بل جيب عند األکرث  -هذه احلاالت جيوز اتفاقا 

اآللك والشارب ، وال يتجاوز احلدود الرشعية املقررة اليت  املحرمة ، برشط أال یرسف
دار .ط/ 4/189سيأيت تفصيلها .)املوسوعة الفقهية:حرف االلف، اإلرساف يف املحرمات :

 الكویت(. –السالسل 
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ ضل (153) شر

ھوي ں ف 
ي ں:ٓات  ی 

 ح 

 

زمبیبطمیکمیہیمراےئموہ۔ (2
 
 دنیمدارماورامہ

مامگنموہ۔ (3 تحصمب ایبماکماغل 

(1) 

 .انليب الكریمصىل اهلل ىلع و

                                            
وقال يف انلهاية جيوز اتلداوي باملحرم اكملر وابلول إذا أخربه طبيب مسلم أن فيه شفاء ,  (1

املباح ما يقوم مقامه واحلرمة ترتفع للرضورة فلم يكن متداویا باحلرام ولم جيد غريه من 
ھ(:کتاب 743 )تبيني احلقائق رشح کزن ادلقائق،فخر ادلين عثمان بن يلع الزیليع )املتویف :

بوالق، القاهرة،الطبعة:  -.ط/ املطبعة الكربى األمريیة 6/33الكراهية، فصل يف ابليع :
 ھ(. 1313األوىل، 

هل )اختلف يف اتلداوي باملحرم( فيف انلهاية عن اذلخرية جيوز إن علم فيه شفاء ولم قو ــــ
يعلم دواء آخر، ويف اخلانية يف معىن قوهل عليه الصالة والسالم إن اهلل لم جيعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم کما رواه ابلخاري أن ما فيه شفاء ال بأس به کما حيل اخلمر للعطشان 

 حتار ىلع ادلر املختار، حممد أمني بن عمر ابن اعبدين، )املتویف:يف الرضورة.)ردامل
 .ط/سعيد(.1/210ھ(:کتاب الطهارة، باب املياه ، مطلب يف اتلداوي باملحرم :1252
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مضادرو رماح ع (154) شر

 

 مضادرورماح ع
ق اسی  

 ی 
 ھ(،370 بكر الرازی اْلصاص احلنىف )املتویف بوا  محد بن ىلع ا   ن،أحاكم القرآ -1

 .ط: دار احياء الرتاث العرىب
کتب  حممد مري ،رشف ىلع تھانویؒا  حكيم االمت موالنا  بيان القرآن، -2

 .خانہ ،کرایچ
 ھ(،774 بن کثري )املتویف :سماعيل بن عمر إالفداء  بوا   کثري، ابن تفسري -3

 .م 1999 - ـه1420دار طيبة ،الطبعة اثلانية  ط:
 ه(،510 حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود ابلغوي )املتویف: ،بغوی تفسري -4

 .ء1997 -ھ 1417الطبعة : الرابعة ،  دار طيبة للنرش واتلوزیع، ط:
 .موالنا فتح حممد جانلدھریؒترمجہ قرآن ،از  -5
کرایچ،  املعارف ةادار مطبوعہ: ،مفىت حممد شفيع ديوبندی ،معارف القرآن -6

 .2008ھ = 1429طبع جديد:

 جذي تر ومی علق ات  جذي تر 
عياض بن موىس بن عياض بن عمرون اکمال املعلم بفوائد مسلم ، -7

والنرش  ط:دار الوفاء للطباعة ه(544اِلحصيب السبيت، أبو الفضل )املتویف: 
 .م 1998 - ـه 1419واتلوزیع، مرص،الطبعة: األوىل، 

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مضادرو رماح ع (155) شر

 

أبو حممد عز ادلين عبد العزیز بن عبد السالم  اإلمام يف بيان أدلة األحاكم، -8
 ه(660 بن أيب القاسم بن احلسن السليم ادلمشيق، امللقب بسلطان العلماء )املتویف:

 .م1987 - ـه1407ط :دار البشائر اإلسالمية، 
احلسين،  حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد ،اتلنویر رشح اْلامع الصغري -9

الكحالين ثم الصنعاين، أبو إبراهيم، عز ادلين، املعروف الفه باألمري 
 1432مكتبة دار السالم، الریاض،الطبعة: األوىل،  ط/ ه(1182 )املتویف:

 .م 2011 - ـه
صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن  اْلامع الصحيح املسىم -10

ـ بريوت  ۔مسلم القشريي انليسابوري : دار اْليل بريوت دار األفاق اْلديدة 
 :اهلل حممد بن يزید القزویىن )املتویف بو عبدسنن ابن ماجہ ،ابن ماجہ ا   -11

 .ط :قديىم،کرایچ ھ(،273
سنن ادلار قطين ،أبو احلسن يلع بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن  -12

 -ه(ط :دار املعرفة 385انلعمان بن دينار ابلغدادي ادلارقطين )املتویف: 
 .1966 – 1386بريوت ، 

أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع اخلراساين، سنن النسايئ الكربى ،  -13
 - ه 1421 األوىل،: الطبعة بريوت،-: مؤسسة الرسالة ط ه(303النسايئ )املتویف: 

 .م 2001
يِن عبِد اللطيف بِن عبد رشح املصابيح البن امللك ، -14 ُد بُن عزِّ ادلِّ حممَّ

، املشهور بـ ابن الَملَك  ويمُّ الَكرمايّن، احلنيفُّ ين بِن فِرِْشتَا، الرُّ العزیز بن أمني ادلِّ
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مضادرو رماح ع (156) شر

 

 - ـه 1433لطبعة: األوىل، قافة اإلسالمية، اط :إدارة اثل ه( 854)املتویف: 
 .م 2012

 .قدييم ط : أبو زكریا حيىي بن رشف بن مري انلووي رشح انلووي ىلع مسلم، -15
اثلالثون من شعب اإليمان ،ط/ دار اثلالث وشعب االيمان للبيہیق ، -16

 .ھ 1410 ، األوىل الطبعة بريوت، –الكتب العلمية 
َمْعبَد،  ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بنصحيح ابن حبان  -17

ه(ط: بريوت، الطبعة 354اتلمييم، أبو حاتم، ادلاريم، البُسيت )املتویف: 
 .م1993 – 1414اثلانية، 

 .قدييم :ط اهلل ابلخاري اْلعيف حممد بن إسماعيل أبو عبدصحيح ابلخاري ، -18
أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن  غریب احلديث للخطايب ، -19

 1402دمشق  -دار الفكر ط :( ه 388البسيت املعروف باخلطايب )املتویف: اخلطاب 
 .1982 - ـه

دار  ط : أمحد بن يلع بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيعفتح ابلاري ، -20
 .1379بريوت ،  -املعرفة 

الشيباين أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد مسند امحد، -21
 .م1999  ـه،1420: اثلانية (ط :مؤسسة الرسالة،الطبعة241)املتویف: 

سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم  املعجم الكبري للطرباین، -22
 –ط: مكتبة العلوم واحلكم  ه(360الشايم، أبو القاسم الطرباين )املتویف: 

 .م1983 – 1404 ، اثلانية الطبعة املوصل،
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مضادرو رماح ع (157) شر

 

 اصؤل ف ق ہ 
عبد العزیز بن أمحد بن حممد، عالء ادلين ابلخاري  أصول الزبدوي، -23

 .کراتيش –: مطبعة جاوید بریس  ط ه(730احلنيف )املتویف: 
 ط: الرسخيس، بو بكر حممد بن أيب سهلا  شمس ادلين  صول الرسخیس،ا   -24

 .م 1993 -ه 1414الطبعة االوىل  بريوت بلنان،دار الكتاب العلمية 
املرداوي عالءادلين أيب احلسن يلع بن سليمان  اتلحبري رشح اتلحریر، -25

ـ ط:885)املتویف احلنبيل  .م2000 - ـه1421الریاض،  مكتبة الرشد، (
حممود بن أمحد بن حممود بن خبتيار، أبو  ،َّتریج الفروع ىلع األصول -26

جْناين )املتویف:   بريوت –ط:مؤسسة الرسالة ه(656املناقب شهاب ادلين الزَّ
 .1398 اثلانية، الطبعة

أبو عبد اهلل، شمس ادلين حممد بن حممد بن حممد  ،اتلقریر واتلحریر -27
ط :دار  (879 املعروف بابن أمري حاج ویقال هل ابن املوقت احلنيف )املتویف:

 .م1996 - ـه1417بريوت،  الفكر،
خالصة األفاكر رشح خمترص املنار  ،أبو الفداء زین ادلين قاسم بن  -28

وُْدْويِن اْلمايل احلنيف )املتویف:  لطبعة: ا ط: دار ابن حزم، ه(879ُقْطلُْوبََغا السُّ
 .م 2003 - ـه 1424األوىل، 

سعد ادلين ، ح يف أصول الفقهاتلنقيرشح اتللویح ىلع اتلوضيح ملنت  -29
ط: دار الكتب العلمية بريوت  ه(793مسعود بن عمر اتلفتازاين )املتویف: 

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مضادرو رماح ع (158) شر

 

 .م 1996 - ـه 1416الطبعة األوىل الطبعة : 
 (79364 سعد ادلين مسعود بن عمر اتلفتازاين )املتویف:علم اصول الفقہ:  -30

 .ط: مكتبة ادلعوة
أمحد بن حممد ميك، أبو العباس، شهاب  للحموي ، صائرعيون ابل غمز -31

 کراتيش، ط :ادارة القرآن،ه(1098ادلين احلسيين احلموي احلنيف )املتویف: 
 .م2004 ـه=1424الطبعة اثلانية:

حممد بن محزة بن حممد، شمس ادلين الفناري )أو الَفََني(  ،فصول ابلدائع -32
 -م  2006ط :دار الكتب العلمية، بريوت ،الطبعة: األوىل،  ه(834الرويم )املتویف: 

 .ه 1427
احلسني بن يلع بن حجاج بن يلع، حسام ادلين  الاكيف رشح الزبدوي ، -33

ْغنَايق )املتویف:  لطبعة: األوىل، ط :مكتبة الرشد للنرش واتلوزیع،ا ه( 711السِّ
 .م 2001 - ـه 1422

أمحد بن حممد، عالء ادلين ابلخاري عبد العزیز بن  کشف االرسار ،-34
 الطبعة:  الطبعة بريوت،–ط :دار الكتب العلمية  ه(730احلنيف )املتویف: 

 .1997/ه1418 األوىل
أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني اتلييم املحصول للرازي ، -35

:جامعة ط ه(606الرازي امللقب بفخر ادلين الرازي خطيب الري املتویف: 
 ھ.1400 األوىل، الریاض،الطبعة –اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

  (505)املتویف :  لالمام ایب حامد الغزاىل،املستصىف يف علم األصولـ    -36
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مضادرو رماح ع (159) شر

 

 .م1997ه/1417الطبعة : األوىل،  -الرسالة  ط :
 مجامل ادليننزهة األعني انلواظر يف علم الوجوه وانلظائر البن اْلوزی ، -37

ط: مؤسسة ه(597)املتویف: .أبو الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اْلوزي
 .الطبعة : األوىل م، 1984 - ـه1404 -بلنان  بريوت  -الرسالة 

عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن  يف دراية املذهب  ، املطلب ةنھاي -38
 ـه478حممد اْلویين، أبو املعايل، ركن ادلين، امللقب بإمام احلرمني )املتویف: 

 ۔م 2007-ه1428:دار املنهاج، الطبعة: األوىل، ط
عبد الرحيم بن احلسن بن يلع  نهاية السول رشح منهاج االصول ، -39

ط :دار الكتب ه(772)املتویف: اإلسنوي الشافيّع، أبو حممد، مجال ادلين 
 ۔م 1999 -ه1420بلنان، الطبعة األوىل -بريوت-العلمية 

ط :دار  األستاذ ادلکتور حممد مصطىف الزحييل الوجزي یف اصول الفقہ ، ا -40
 - ه 1427 اثلانية،: الطبعة سوریا، –اخلري للطباعة والنرش واتلوزیع، دمشق 

 ۔م2006

اوی
 
 ف ق ہ وف ب

االختيار تلعليل املختار، عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل ابلِلح،  -41
 ۔ه(، بريوت بلنان683جمد ادلين أبو الفضل احلنيف )املتویف: 

أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )املتویف:  االصل للشيباين  ، -42
 - ه 1433 األوىل،: الطبعة بلنان،.ط/ دار ابن حزم، بريوت 1/225ه(189
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مضادرو رماح ع (160) شر

 

 .م 2012
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد اعالم املوقعني عن رب العاملني  ، -43

،ط :دار ابن اْلوزي للنرش ه(751شمس ادلين ابن قيم اْلوزیة )املتویف: 
 . ـه 1423واتلوزیع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

،زین ادلين بن إبراهيم بن حممد، املعروف ابلحرالرائق رشح کزنادلقائق -44
 .کوئٹہ ،ةط :مكتبہ رشيدي ه(970بابن جنيم املرصي )املتویف: 

عالء ادلين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد بدائع الصنائع یف ترتيب الرشائع ، -45
 .ط :سعيد ه(587الاكساين احلنيف )املتویف: 

مدمحمارشفمیلع46 ا

 

مومالب

 

میتشہبمزویر،میکحماالم مبتکماخہنم۔ ماھتونی،ط:ریمدمحم

 رکایچ۔

أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو اتلجرید للقدوري ، -47
 اثلانية،: الطبعة القاهرة، –ط/ دار السالم  ه( 428احلسني القدوري )املتویف: 

 .م 2006 - ه 1427
حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء ادلين  حتفة الفقهاء، -48

 .نارش : دار الكتب العلمية ه(540السمرقندي )املتویف: حنو 
بِيِدّي اْلوهرة انلرية ، -49 أبو بكر بن يلع بن حممد احلدادي العبادي الزَّ

 .ط/مكتبه حقانيه ملتانه(800اِلمين احلنيف )املتویف: 
شهاب ادلين أمحد  قائق رشح کزن ادلقائق،حاشية الشليب ىلع تبيني احل -50

ليِْبُّ )املتویف:   ط :ه( 1021بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسماعيل يونس الشِّ
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مضادرو رماح ع (161) شر

 

 . ـه 1313بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل،  -املطبعة الكربى األمريیة 
أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين  احلجةىلع اهل املدينة, -51

 ھ.1403ط:اعلم الكتب،سنة النرش ه(189)املتویف: 
احلديقة انلدية رشح الطریقة املحمدية  ،للعالمة  عبدالغىن انلابليس،  -52

 .مكتبه نوریه رضویه فيصل آباد
يلع حيدر خواجه أمني أفندي )املتویف: درر احلاكم رشح جملة االحاكم ، -53

 .ط/دار الكتب العلمية، بريوت ه(1353
أو  -درر احلاكم رشح غرر األحاكم  ،حممد بن فرامرز بن يلع الشهري بمال  -54

 .ه885خرسو )املتویف:  -منال أو املوىل 
رد املحتار ىلع ادلر املختار  رشح تنویر االبصار ،حممد أمني بن عمر ابن  -55

 .5/249ه( ،ط داراحياء الرتاث العرىب،بريوت 1252اعبدين ، )املتویف : 
أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس  سد اذلرائع وحتریم احليل،حممد بن -56

 . ه(751ادلين ابن قيم اْلوزیة )املتویف: 
 .رشح انلقاية للربجندي  ،ط:نول کشور -57
أمحد بن يلع أبو بكر الرازي اْلصاص احلنيف رشح خمترص الطحاوي  ، -58

ودارالرساج،الطبعة: األوىل  -ط/ دار البشائر اإلسالمية ه( 370)املتویف: 
 .م 2010 - ـه 1431

،دارالكتب الھروی ادلين ،معني ادلقائق کزن ىلع منالمسكني رشح -59
 ء2008االوىٰل، ةبريوت،الطبع ،ةالعلمي
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مضادرو رماح ع (162) شر

 

العقود ادلریة يف تنقيح احلامدية  ،حممد أمني بن عمر ابن اعبدين  -60
 ة.احلبيبي ةه(، ط: املكتب1252الشایم)املتویف : 

م61ؒ محلح  اہ

 

منیسحمش مدیسمزوار ا

 

م،ومالب ماڈیکیمیمیلبپمزنشیک،اےم،۔دمعۃالفقہ  ،زوار

امظمآب ادرمنم۴/۱۷

 

ذ:امرچ۴،ب ذی  مج 

 

اع

 

 ء۔۲۰۰۸۔رکایچ،اش

،هلاشم السندي  الطريواحليوان وصيد ذبح مسائل یف البستانةفاکھ -62
 بريوت ، دار الكتب العلميہ ، ھ(،1174احلاریث السندی )املتویفاتلتوي 
 .االوىل الطبعہ-ھ1433

 .ط/رشيديه ْلنة علماء برئاسة نظام ادلين ابلليخالفتاوى اهلندية ، -63
،الفقه االساليم وادتله ، - 64 سوریَّة  -ط/ دار الفكر َوْهبَة بن مصطىف الزَُّحييِْلّ
 .دمشق –

عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم  اللباب يف رشح الكتاب ، -65
 ۔ط/دار الكتاب العريب ه(1298الغنييم ادلمشيق امليداين احلنيف )املتویف: 

 ه(189،أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )املتویف:  املبسوط -66
 .والعلوم اإلسالمية إدارة القرآن ط/
 دار ط/ -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية  -67

 ۔  الكویت –السالسل 
،حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتویف: املبسوط  -68

 ۔ م1993 - ه1414بريوت، –ط/ دار املعرفة ه(483
تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم جمموع الفتاوى  - 69

www.sanha.org.pk



 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مضادرو رماح ع (163) شر

 

بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل ادلمشيق )املتویف: 
 .ه728
،أبو املعايل برهان ادلين حممود بن أمحد بن عبد العزیز بن املحيط الربهاين  -70

 .ط :دار إحياء الرتاث العريبه(616عمر بن َماَزَة ابلخاري احلنيف )املتویف: 
ْغدي، حنيف انلتف يف الفتاوى  -71 أبو احلسن يلع بن احلسني بن حممد السُّ

 .ط:دارالكتب العلميةه(461)املتویف: 
نَايم احلنيف )املتویف:  -72 نصاب االحتساب ،عمر بن حممد بن عوض السَّ

 .مكة املكرمةالطالب اْلاميع ط:مكتبة ه(734
مر بن إبراهيم بن جنيم احلنيف رساج ادلين ع،  الفائقانلهر  -73
 ۔م2002 - ـه1422ه(دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل، 1005)ت
عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد  يف دراية املذهب , املطلب ةنھاي -74

دار  ط:ه(478اْلویين، أبو املعايل، ركن ادلين، امللقب بإمام احلرمني )املتویف: 
 .م 2007-ه1428املنهاج، الطبعة: األوىل، 

أبو احلسن برهان ادلين يلع بن أيب بكر بن  اهلداية رشح بداية املبتدي , -75
 .ط:املكتبة االسالمية593عبد اْلليل الفراغين املرغيناين، )املتویف:

 لع ات  ومصطلحات  
حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيين، أبو الفيض، ، اج العروس ت -76

بيدي )املتویف:   .ط: دار اهلديه(1205امللّقب بمرتىض، الزَّ
عمر بن حممد بن أمحد بن إسماعيل، أبو حفص، جنم ادلين  طلبة الطلبة, -77
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 احکام
ی
عی غ ذ ائ  مضادرو رماح ع (164) شر

 

 ۔املكتبة الشاملةه(537النسيف )املتویف: 
سم حممود بن عمرو بن أمحد، أبو القاالفائق يف غریب احلديث واالثر: -78

 ۔  اثلانية الطبعة بلنان، –ط: دار املعرفة 538الزخمرشي جار اهلل )املتویف: (
جمد ادلين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى  القاموس املحيط, -79

 .م1978= ھ1398ط :اهليئة املرصیة العام،سنة الطبع:ه(817)املتویف: 
حممد بن يلع ابن القايض حممد حامد بن ، کشاف اصطالحات الفنون  -80

 بريوت، – نارشون بلنان مكتبة:ط۔حمّمد صابر الفارويق احلنيف اتلهانوي
 .م1996 - األوىل: الطبعة

حممد بن مكرم بن ىلع، أبو الفضل، مجال ادلين ابن منظور لسان العرب،  -81
 .ط: دار صادر  ه(711األنصاري الرویفىع اإلفرییق )املتویف: 

أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب مفردات القرآن  -82
 .ه( 502األصفهاین )املتویف: 

ی عت    رق اق ومق اصذ شر
أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس )املتویف: ، إحياء علوم ادلين  -83

 .بريوت ،ةه( ط:داراملعرف505
حجة اهلل ابلالغة, أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه ادلين بن معظم  -84

ه(ط:زمزم 1176)املتویف: « الشاه ويل اهلل ادلهلوي»بن منصور املعروف بـ 
 .کراتيش،بتحقيق الشيخ سعيد امحد ابلالن بوري

إبراهيم بن موىس بن حممد اللخيم الغرنايط الشهري بالشاطيب  املوافقات, -85
 .م1997ه/ 1417ط:دار ابن عفان،الطبعة األوىل:  ه(790 : )املتویف
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