


ناننزنہ اناھنے رپ ونو رکنے یک تلع
ْأ)السنن  سوالن:  انک دحنث ںیم ےہن:مَْن حَمََل ِجنَازَةً فَلْيَتَوَّضَ
اللکبری للبیہقی(نہک سج صخش ے اننزنہ اناھنا وت انے اچنےی ہک ونہ ونو 

 
ت

نرکنےن۔ انز رنانہ رکنم ہی رنامنی رفناندنےی ہک ذمنونرنہ دحنث ںیم سک علّ�

نیک انب رپ اننزنہ اناھنے ےک دعب ونو رکنے یک نیقلت یک یئگ ےہن، احنانں ہک 

ناننزنہ اک اناھنا وت وننانض ونو ںیم ےس ںیہن ےہن؟

وابن: ناننزنےناک اناھنا وننانض ونو ںیم ے ںیہن ےہ دحنث رشنف  �ج
نںیم اننزنہ اناھنے رپ وج ونو اک مکح دنا ایگ ےہ دحمننی ے انس یک فلتخم 

نوتناہنت ایبنن رفنانی ںیہن، انک ہی ہک وج صخش اننزنہ اناھنے انےس اچنےی 

نہک ونہ اب ونو وہ اتنہک اننزنہ زننی رپ رنےت یہ ونہ امننز ےک ےیل ایتنر وہ ۔ 

ندنونرنی ہی ہک وج صخش اننزنہ اناھنے ونہ دنونابنرنہ ونو رک ےل ویکنہک نکمم ےہ 

نہک اننزنہ اناھنے یک ونہ ے رنح اخنرنج وہ یئگ وہ انونر انس و ولعمنم ہن وہنا 

نوہ ۔ نکیل رہب وصنرنت ہی مکح انابحنی ےہ ہن ہک ونوجنی ۔ ذہلنا ونی صخش اننزنہ 

ناناھنے ےک دعب ونو اتنزنہ رک ےل وت انیھ ابنت ےہ انر ابنونو وہنے یک ونہ 

نے دنونابنرنہ ونو ہن رکنےن، ہکلب انی ونو ے اننزنہ ڑپنھ ےل وت انس ںیم 

نیھب ونی رحنج یھب ںیہنن۔

» ومن حمله »( : أي: الميت يعني مسه أو أراد حمله وهو 

 ; حمله  حال  وضوء  على  ليكن  أي:   : )فليتوضأ(  الأظهر 

ليتهيأ له الصلاة عند وضع الجنازة، ويجوز أن يكون لمجرد 

 ; احتياطا  الوضوء  ليجدد  معناه:  وقيل:  بة،  قر فإنه  الحمل 

حمل  من  وخوفه  دهشته  لشدة  ريح  منه  خرج  بما  ر لأنه 

الجنازة وثقل حملها، وهو لا يعلم بذلك، وعلى كل فالأمر 

المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  اتفاقا.)مرقاة  للندب  هنا 

)489 /2(

وأما تغميض الميت وغسله وحمل الجنازة وأكل ما مسته 

عند  حدثا  ذلك  من  شيء  فليس  الفاحش  والكلام  النار 

في  ورووا  حدث  ذلك  كل  بعضهم:  وقال  العلماء  عامة 

ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال »من 

غمض ميتا فليتوضأ، ومن غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل 

أنها   - عنها  الله  رضي   - عائشة  وعن   ، فليتوضأ«  جنازة 

الحدث  من  لشر  فيه  أنتما  ما  بعض  إن  للمتسابين  قالت 

يرة عن النبي - صلى الله عليه  فجددا الوضوء، وعن أبي هر

من  ومنهم   ، النار«  مسته  مما  »توضئوا  قال:  أنه   - وسلم 

لحوم  من  »توضئوا  خاصة.وروي  الإبل  لحم  من  أوجب 

ينا عن  بل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم« )ولنا( ما رو الإ

الوضوء  علينا  »إنما  قال  أنه   - عليه وسلم  الله  - صلى  النبي 

الله  - رضي  ابن عباس  وقال  يدخل«  مما  ليس  مما يخرج 

ولم  النجس،  الخارج  يعني:  يخرج،  مما  الوضوء   - عنهما 

النجس  خروج  هو  الحدث  أن  المسألة  في  والمعنى  يوجد، 

أشار  وإليه  يوجد،  ولم  الخروج،  هو سبب  ما  أو  حقيقة، 

حمل  حديث  بلغه  حين   - عنهما  الله  رضي   - عباس  ابن 

هذه  ولأن  يابسة،  عيدان  من مس  أنتوضأ  فقال  الجنازة 

الأشياء مما يغلب وجودها فلو جعل شيء من ذلك حدثا 

لوقع الناس في الحرج، وما رووا أخبار آحاد وردت فيما 

يغلب وجوده، ولا يقبل خبر الواحد في  تعم به البلوى، و

لاشتهر۔)بدائع  ثبت  لو  إذ  الثبوت  عدم  دليل  لأنه  مثله، 

الصنائع في ترتيب الشرائع )1/ 32(

نذنح ے لبق اجنوننر یک اھکنل ےنچیب اک مکح
سوالن: ناینذنح رکنے ےس ےلہپ اجنوننر یک اھکنل انچیب اجنز ےہن؟ رنامنی 

نرفناندنںن۔

وابن: ناجنوننر ذنح رکنے ے ےلہپ اجنوننر یک اھکنل ونرینہ  یک رخندنونرفنونت   �ج
ناجنز ںیہن ےہن۔نویکنں ہک عیب دقعنم وہنے ےک ےیل رضنونرنی ےہنہک ابنعن)نرفنونت 

ندننہن( عیبمن)نزین(نرخندنانر و دنےن رپ دقنرنت رناتنوہن،نہک اھکنل اجنوننر 

نےکنانھ  یقیلخت وطنر رپن)نلصن(نوینت ےہنےس دجنانےی ریغب رخندنانر 

نےک وحنانےل ںیہن ایناجناتن،نین رفنونت دننہ  عیبم )ناھکنلن(ندنےن رپناندنر 

نںیہنن۔نذہلنا ہی دقعنرکناندنرنت ںیہنن۔نانہت ےنچیب اک وندنہ رکنا اجنزنےہن،نب 

نامنرناناجنوننرنذنح وہنانذنح وہنے ےک دعب انس یک اھکنل ٓانپ ےک اہنھ رفنونت 



نوہنیگن،نا الفنں اتنرنخ وج اھکنںی امنرنے اپنس عمج وہنں یگ ونہ انس تمیق رپ ٓانپ و 

نرفنونت یک اجنںی یگن،نرھ عمج وہنےنےک ونت دقع وہناجنےنہک انین اھکنںی ںیہ 

نوج ٓانپ ونانین تمیق ںیم رفنونت یک اجنےنیگن۔نوت ہی اعمنہل دنرنت وہناجنےنان۔ 

ولو باع الجلد واللكرش قبل الذبح لا يجوز فإن ذبح بعد ذلك 

في  كذا  جائزا  العقد  ينقلب  لا  وسلم  واللكرش  الجلد  ونزع 

الشاة  جلد  باع  إذا   )129  /3( الهندية  الذخيرة.)الفتاوى 

المعينة قبل الذبح لا يجوز، ولو ذبح الشاة وسلخ جلدها وسلمه 

لا ينقلب المبيع جائزا، وإن كان الجلد عينا موجودة كالجذع 

البيع  بأن  أجيب:  وأكارعها.  كرشها  بيع  وكذا  السقف،  في 

وإن كان موجودا فيه للكنه متصل بغير انفصال خلقة فكان 

اعتبر  لأنه  أصليا  التسليم هناك معنى  العجز عن  متابعا فكان 

عاجزا حكما لما فيه من إفساد شيء غير مستحق بالعقد، وأما 

العجز فإنه عين مال نفسه، وإنما ثبت الاتصال بينه وبين غيره 

من  فيه  لما  حكمي  التسليم  عن  والعجز  العباد  فعل  بعارض 

إفساد لما هو غير مستحق بالعقد، فإذا أقلع والتزم الضرر زال 

المانع فيجوز.)البناية شرح الهداية )8/ 151(وشرط المعقود 

عليه ستة: كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وكون 

الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه، وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد 

بيع المعدوم وما له خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع والثمر 

ية. الدر المختار وحاشية  قبل ظهوره وهذا العبد فإذا هو جار

ابن عابدين )رد المحتار( )4/ 505(

ندنونانٔونں ےک ذنرنےع ٓانے ونانےل دنوندنھ ے رنانت 
ناک مکح

سوالن: نونوجندنہ دنونر ںیم ےب انوناندنی ےک شیپ رظن وج ولنگ ےچب ایچبنں وگند ےتیل 
نںیہ ۔ انن و دنونانٔونں ےک ذنرنےع  ونصمنی رطنےق ے وج دنوندنھ ٓانات ےہ ونہ الپنںی  

نوت اینرند انونر وعنرنت دنونوننں ےک ےیل رنانت اثنت وہناجنے یگن؟

وابن: نانر ونی ےبنا وناند وجنڑنا یسک ےچب ا یچب و وگند ےل انونر دنونا ا اننشک ےک   �ج
نذنرنہع اخنوتنن اک دنوندنھ انر ٓانے ،نانونر  ونہ  دنوندنھ انس ےچب ا یچب و  الپ دنا اجنے 

نوت انس اخنوتنن ے  ےچب ا یچب  اک رنانت اک رنہت اثنت وہناجنے ا انونر ونہ  انس 

نےچب انیچب یک رنانی  انں نب اجنے یگن،نانہت  اخنوتنن ےک وشنر ےس ےچب ا یچب  

نرنانت   اثنت ںیہن وہنیگ ، ونہ انس ےچب ا یچب اک رنانی ابنپ ںیہن الہکنے ان، انس 

نیک ونہ ہی ےہ ہک وشنر ے رنانت اک رنہت اثنت وہنے ےک ےیل رضنونرنی ےہ ہک 

ندنوندنھ الپنے ونانی وعنرنت اک دنوندنھ ُانی  وشنر یک ونہ ے  وہنے ونانی وناندنت 

نےک دعب ُانرنا وہن، ہک  وصنرنت وئسمنہ ںیم دنوندنھ دنونا  یک ونہ ے  ٓانا ےہن، وشنر 

نیک  ونہ ے وہنے ونانی وناندنت ےک دعب  ںیہن ٓانان،نہکلب  انر یسک وجنڑنے یک انوناند 

نوہن، انونر رھ وناندنت ےک دعب رعنہ زگنر اجنے یک ونہ ے وعنرنت اک دنوندنھ کشخ وہ 

ناجنے ،نانس ےک دعب وعنرنت یسک دنونا ونرینہ ےک  ذنرنہع  دنوندنھ اکننل رک یسک ےچب یچب و 

نالپ دنں بت یھب  انس ےک وشنر ے انس ےچب ا یچب یک رنانت اثنت ںیہن وہنیگن۔

’’هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص، أي 

وصول اللبن من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه 

في مدة الرضاع‘‘.)البحر الرائق،باب الرضاع:238/3(

 ’’لو تزوج امرأة ،ولم تلد منه قط، ونزل لها لبن، وأرضعت 

ولدا، لا يكون الزوج أبا للولد لأن نسبته إليه بسبب الولادة 

منه، وإذا انتفت انتفت النسبة ،فكان كلبن البكر، ولهذا لو 

ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در 

فأرضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة التزوج بهذه الصبية، 

غير  من  الرجل  هذا  بأولاد  التزوج  له  كان  صبيا  كان  ولو 

المحتار،باب  رد  مع  المختار  الخانية‘‘)الدر  عن  بحر  المرضعة، 

الرضاع:3/221(

’’)ويثبت به( أي بالرضاع )وإن قل()أمومة المرضعة( فاعل 

يثبت )للرضيع وأبوة زوج مرضعة لبنها منه( أي من ذلك 

الزوج )له( أي للرضيع، يعني يثبت بالرضاع كون المرضعة 

أما للرضيع، وكون زوجها أبا له إذا كان لبنها منه حتى إذا لم 

يكن لبنها منه بأن تزوجت ذات لبن رجلا فأرضعت به صبيا 

الرضاع‘‘)درر الحکام شرح غرر  له من  فإنه لا يكون ولدا 

الاحکام،ما یحرم من الرضاع:1/356(

 ’’أن يكون لبن امرأة آدمية۔۔۔فلبن الميتة، والصغيرة التي لم 



تطق الوطء، إن قدر أن بها لبناً، يحرِّم؛ لأنه ينبت اللحم، ولأن 

السادس،  القسم  وادلتہ،  الاسلامی  يموت‘‘.)الفقہ  لا  اللبن 

الباب الثالث، الفصل الثانی الرضاع 10/7283(

ندجنہ وہس رنہ اجنے وت امننز اک مکح
سوالن: نانر امننز ےک دعب اند ٓانے ہک دجنہ وہس ںیہن ای ا کش وہ وت انس وصنرنت 

نںیم ای رکنا اچنےین؟ 

وابن: نانرنامننزنںیم ونی ونانب وھچنٹ ایگن،نٓانرخنںیم دجنہ وہسنیھب ںیہن ای انونر  �ج
نالسنم ریھپ ایل وت  انر  السنم ےک دعب امننز ےک انمنی ونی اکنم ںیہن ای ًالثم یسک ے 

نابنت ںیہن یک انونر ہنیس ہلبق ے ںیہن ریھپنا ،نہن یہ ھچک اھکناناینوت اند ٓانے یہ دنو دجنہ 

نرکنے رھ ھٹیب رک انایحنتن، دنرنوند رشنف انونر دنا ڑپنھ رک السنم ریھپ دنے وت 

نہی امننز وہناجنے یگن۔نانونر انرنامننز ےک انمنی ونی اکنم رکنایلنوتنہی امننزنونانب اناناندنہ 

نےہن،نونت ےکناندنرناناندنہ رکنےلن،نانرنونت ےک اندنرناناندنہ ہن وہ اکسنوت دعبنںیم 

نیھب انس اکناناندنہ ونانب رنےہ ان۔  انونرنانر دجنہ وہس رنہ اجنے اک کش وہ وت اغنب 

نامگنن رپ لمع رکنےلنانرناغنب امگنن دجنہ وہس وھچنٹ اجنے اک وہ وت انس اکنیھب اناندنہ 

نرکنانرضنونرنی ےہن۔

قوله: »وإعادتها بتركه عمدا« أي ما دام الوقت باقيا وكذا في 

السهو ان لم يسجد له وإن لم يعدها حتى خرج الوقت تسقط 

يكون فاسقا آثما وكذا الحكم في  مع النقصان وكراهة التحريم و

كل صلاة أديت مع كراهة التحريم والمختار أن المعادة لترك 

لا  الفرض  لأن  بالأولى  سقط  والفرض  جابر  نفل  واجب 

السنة)حاشية  لترك  الدر وغيره ويندب إعادتها  يتكرر كما في 

)ص:  الإيضاح  نور  شرح  الفلاح  مراقي  على  الطحطاوي 

)247

فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها 

تحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت... وأما على القول بأنها 

تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح 

البزدوي، فإنها تكون واجبة في الوقت وبعده أيضا على القول 

بوجوبها... وقد علمت أيضا ترجيح القول بالوجوب، فيكون 

المرجح وجوب الإعادة في الوقت وبعده... ثم هذا حيث كان 

النقصان بكراهة تحريم لما في مكروهات الصلاة من فتح القدير 

أن الحق التفصيل بين كون تلك اللكراهة كراهة تحريم فتجب 

يه فتستحب اهل أي تستحب في الوقت وبعده  الإعادة أو تنز

أيضا. )رد المحتار،۶۴/۲(

نرکنانا ًناکننی ےک انم
ی�د انونر رنبی ںیہن؟ انس وحنانےل ے رنامنی  �

ت
سوالن: نای رکنانًا اکننی ےک انم ع�

نرفناندنںن۔

ی�د انونر رنبی ںیہن ںیہ ہی دنونوننں انن رفنوتنں  �
ت
وابن: نرکنانًا اکننی ےک  انم ع� �ج

ی�د ین  ونوجند ،نر ونت  �
ت
نیک افصنت ںیہن، رنبی ،نین  ابہگنننن،ناحنظن،نا ونرع�

نایتنرن۔

ا لَدَيْهِ رَقِيٌب عَتِيدٌ )سورة  َلْفُِظ مِن قَوٍْل ِإلَّ نرنٓانن اپنک ںیم ےہن:مَ�ا ي

ق،18(نرنہمن:ن’ن’نونہ زنابنن ے ونی ابنت ںیہن اکنناتنرگ ہی ہک انک احنظ رفنہت 

نانس ےک اپنس ایتنر اھٹیبنوہنات ےہن۔ن‘ن‘ن۔

نانونرن’ن’نرکنانًا اکننین‘ن‘نیھب رفنوتنں یک افصنت ںیہ ین انہل اعتنٰی ےک دنرنابنر ںیم 

نڑنے زعمنز رفنےت ۔نانونر رنٓانِن اپنک ںیم انن رفنوتنں اک  انم  ذمنونر ںیہن 

نےہن،نانونرنہن یہ اناحندنث ںیم ںیمہ انن ےک انم لم ےکسن۔

نرنٓانن و دحنث ںیم رفنوتنں یک تہب انرنی اناسنم اک ذنرک اتلمنےہن۔نن ےک ذنہ 

نفلتخم مسق یک ذنہ دنانرنانں ںیہن،نانن یہ رفنوتنں ںیم ےس انک مسق انن رفنوتنں یک 

نےہ ن ےک ذنے اناسنن ےک انامنل )نکی و دبن( ھکل رک وفحمنظ رکنے اک اکنم 

نےہن،نانںیہنن’ن’نرکنانا ًناکننین‘ن‘ناہناجناتنےہن،نین اناسنوننں ےک انامنل ھکل رک وفحمنظ 

نرکنے ونانےلن۔نانونرنہی ونی انک دنو رفنےت ںیہن ںیہن، ہکلب ر اناسنن ےک انامنل ےنھکل 

نرپ انونر ںیہن۔ انونر انن ںیم ے ر انک اک ای انم وہنان، ہی انہل یہ ےک ملع ںیم ےہن۔


