


ندنوندنھ ےتیپ ےچب یک ونہ ےس جح ںیم اتنری رکنا
سوالن: انر ہچب انیھ دنوندنھ ےنیپ یک رمع ینعی اسنت امنہ اک وہن، انونر ہی 
ندنہ وہ ہک امنں ےک ریغب ےچب اک زگنر رسب لکشم وہنان، وت انیس 

 نونرنت ںیم جح رکنے ںیم اتنری رکنا اجنز ےہ ای ںیہنن؟ 

وابن:نس اسنل جح رفنض وہ انی اسنل جح یک اندنانیگ النزنم ےہ ریغب یسک  �ج
نرنی ذعنر ےک جح وک آندننہ اسنل کت ؤمنر رکنا اجنز ںیہن انہت وکنی ذعنر 

نوہ الثم یسک دننم ای اجنونر اک وخنف وہ ، ای وکنی انیس امیبنرنی النق وہ وج جح 

نر اجنے ےس امنع وہ ، ای وعنرنت ےک اسنھ رحمنم ہن وہ ، ای وشنر ےک اناقنل 

نیک ونہ ےس وعنرنت دعنت ںیم وہ ای اسنرنا امنل اضنع وہ ایگ وہ  وت انیس 

 نونرنوتنں ںیم انن انذعنانر ےک متخ وہنے کت جح وک ؤمنر رکنا اجنز ےہ ۔

نونرنت وئسمنہ ںیم دنوندنھ ےتیپ ےچب یک رنونرنش یک ونہ ےس جح وک ؤمنر 

نرکنے اک مکح ہی ےہ ہک انر ےچب وک اسنھ ےلناجنا ای انس وک یسک دنھک اھبنل رکنے 

نونانی اخنوتنن الثم انی اخنہ ونرینہ  ےک اپنس وھچنڑ رکناجنا نکمم وہ وت اناس رک ایل 

ناجنے انونر انی اسنل جح رک ایل اجنےننک انر ہچب یک رنونرنش اک اخنر وخنانہ 

 ناناظنم ہن وہنے ےک ابنث جح وک ؤمنرنای اجنے وت انس یک اجنگنش ےہ ۔

موت  أو  مرض(  أو  بعدو  أحصر  )إذا  ركن  عن  منع 

محرم أو هلاك نفقة۔۔۔)قوله وشرعا منع عن ركنين( هما 

الوقوف والطواف في الحج، للكن سيأتي أن العمرة يتحقق 

فيها الإحصار، ولها ركن واحد وهو الوقوف. وفي بعض 

الماهية: أي عما هو  به  والمراد  بالإفراد،  النسخ عن ركن 

أي  بعدو(  )قوله  تأمل  متحدا  أو  متعددا  النسك  ركن 

آدمي أو سبع )قوله أو مرض( أي يزداد بالذهاب )قوله 

أو موت محرم( أراد به من لا تحرم خلوته بالمرأة فيشمل 

لها  وليس  أحرمت  فلو  ابتداء؛  عدمهما  وكموتهما  زوجها، 

محرم ولا زوج فهي محصرة كما في اللباب والبحر، ثم هذا 

أو  منه  أقل  بلدها  و سفر  مسيرة  مكة  بين  و بينها  كان  إذا 

إحصار  فلا  وإلا  موضعها  في  المقام  يمكنها  للكن  أكثر، 

إن  نفقته،  سرقت  فإن  نفقة(  هلاك  أو  )قوله  يظهر  فيما 

عليه  قدر  فمحصر، وإن  وإلا  بمحصر  فليس  المشي  على  قدر 

يق جاز له التحلل  للحال إلا أنه يخاف العجز في بعض الطر

يشمل  ما  بالنفقة  المراد  أن  هذا  كلامهم  وظاهر  لباب، 

محصرا  به  يكون  مما  اللباب:  في  زاد  تأمل.تتمة[  الراحلة 

زوجها  فطلقها  بالحج  أهلت  فلو  العدة،  منها  أخر.  أمور 

معها  مسافرة  أو  مقيمة  ولو  محصرة  العدة صارت  ولزمتها 

يق للكن إن وجد من يبعث  محرم. ومنها لو ضل عن الطر

يق وإلا فلا يمكنه  الهدي معه فذلك الرجل يهديه إلى الطر

فهو  الفتح:  في  قال  محله.  الهدي  تبليغ  عن  لعجزه  التحلل 

وحاشية  المختار  الهدي.)الدر  على  يقدر  لم  الذي  كالمحصر 

ابن عابدين )رد المحتار( )2/ 590(

نوصنر ونانےل اقمنم ر امننز یک اندنانیگ اک مکح
سوالن: نس رمکنے ںیم وصنرنں وہنں انس ںیم امننز اک ای مکح 
 نےہن؟ ای امننز اندنا ںیہن وہنیگِ ؟ ای رکنانت ےکناسنھ اندنا وہ اجنے یگن۔

وابن:نس رمکنے ںیم اجندنانر یک امنناینں وصنرنوہن،نانےہ امننزنی  �ج
نےک اسنےن  دنونانر ر وہن، ای دجسنے ےک اقمنم ر وہن،نانونر وہ ،ندنانںی    

نابنںی وہن،ن،نای ےھچیپ وہ ،نُانس رمکنے  ںیم امننز ڑپنان رکمنونہ رحتنیم ےہن، 

نانےس رمکنے ںیم امننز ڑپنےن ونانال انگنہ انر وہنان،ناتنم  انس یک امننز اندنا 

نوہ اجنے یگن،ناناندنہ ونانب ںیہنن،نوینہک رمکنے ںیم وصنر وہنے 

نےس  امننز ےک انرناکنن ونونانابنت  ںیم للخ ںیہن آناتن، ہکبج امننز اک  اناندنہ انس 

نرکمنونہ رحتنیم  ےس النزنم وہنات ےہ س ےک انرناکنب ےس امننز ےک انرناکنن 

 نونونانابنت ںیم للخ آنےن،نےس امننز اک وکنی ونانب اجنن وبنھ رک وھچنڑ دنان  ۔

نانر رمکنے ےس وصنر وک  اٹہ ان، ای یسک ڑپکنے ونرینہ  ےسنلم  ڈنانپ دنان نکمم 

نوہ وتنانس وک ڈنانپ رک ای اٹہ رک ونانں  امننز  ڑپنان  دنرنت ےہن،نوصنرنت دنرگ 

نابندنل ہگج ر امننز اک انامنم ای اجنےن۔نزی  انر وصنر امننزنی ےک  اپنٔونں ےک ےچین 

نوہ ،نای  انس دقنر وھچنی وہ ہک ہک انر زننی ر رنھ دنی اجنے وت ڑھکنے وہنے صخش 

 نوک ونانح رظن ہن آنی وہ وت انےس رمکنے ںیم امننز  ڑپنان الب رکنانت اجنز ےہن۔

تماثيل(ذي روح،وأن يكون فوق رأسه  فيه  ثوب  )ولبس 



أو بين يديه أو )بحذائه( يمنة أو يسرة أو محل سجوده )تمثال(

)واختلف فيما إذا كان( التمثال )خلفه, والأظهر اللكراهة(‘‘ 

أيسر, لأنه لا تعظيم فيه ولا تشبه، معراج( و لا  للكنها فيه 

تتبين  لا  صغيرة(  كانت  قدميه()أو  تحت  كانت  )لو  يكره 

ذكره  الأرض،  على  وهي  قائما  للناظر  أعضائها  تفاصيل 

مع  المختار  الدر  الوجه(‘‘)  أو  الرأس  مقطوعة  )أو  الحلبي 

فیھا:1/647( یکرہ  وما  الصلاۃ  یفسد  ما  المحتار،باب   رد 

من  فيه  لما  يكره؛  سجوده  موضع  في  الصورة  كانت  ’’فإن 

في  أمامه  كانت  إذا  وكذا  والأصنام،  الصور  بعبادة  التشبه 

موضع؛ لأن معنى التعظيم يحصل بتقريب الوجه من الصورة، 

من  فيه  لما  به؛  بأس  فلا  قدميه  موضع  في  كانت  إذا  فأما 

فأما  الصورة كبيرة،  كانت  إذا  هذا  التعظيم،  دون  الإهانة 

به؛  بأس  فلا  بعيد  من  للناظر  تبدو  لا  صغيرة  كانت  إذا 

لأن من يعبد الصنم لا يعبد الصغير منها جدا۔الی قولہ۔ أن 

الصلاة‘‘)بدائع  يمنع جواز  فلا  الصلاة  في  لمعنى  ليس  النهي 

الصلاۃ:1/116( ارکان  شرائط   الصنائع،فصل 

»وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها۔الی 

قولہ۔ إلا أن يدعي تخصيصها بأن مرادهم بالواجب والسنة 

الصلاة وأجزائها.«)الدر  بتركه: ما كان من ماهية  تعاد  التي 

الصلاۃ:456/1( المحتار،واجبات  رد  مع   المختار 

لا  عنه  المنهي  غير  في  لمعنى  كان  متى  ’’والنهي 

الأرض  في  الصلاة  عن  مفسدا،كالنهي  يكون 

الصلوۃ:2/88( نوادر  للسرخسی،باب   المغصوبة‘‘)المبسوط 

)وأما( قولهم: إن غير المشروع لا يكون معتبرا في حق الحكم 

حظر،  فيه  ما  عندنا،  مشروع  نفسه  الطلاق  للكن  فنعم، 

نفسه  في  مشروعا  كان  وإذا  غيره،  في  والحرمة  الحظر  وإنما 

لغيره،  عنه  منع  وإن  الحكم،  حق  في  معتبرا  يكون  أن  جاز 

كالبيع وقت أذان الجمعة، والصلاة في الأرض المغصوبة ونحو 

البدعۃ:3/96( طلاق  فی حکم  الصنائع،فصل   ذلك‘‘)بدائع 

المغصوبة اشتمل على طاعة:وهي  ’’وفعل الصلاة في الأرض 

الصلاة، وعلى معصية: وهي استعمال الأرض المغصوبة،فيثاب 

يوزن العملان يوم القيامة،  يعاقب على المعصية، و على الطاعة و

والمعصية خارجة عن ماهية الطاعة، فلهذا لم تؤثر في إفسادها 

مشکلات  علی  الأظهر‘‘.)التنبیہ  وهو  صحتها،  يرى  من  عند 

الھدایۃ،باب استیلاءاللکفار:4/267(

نوخناننی ےک ےیل دجسم ںیم امننز ڑپنان
سوالن: نوخناننی یک امننز ےک وحنانےل ےس ےہ ہک انر وخناننی دجسم ںیم اجنرک امننز 
نڑپنںین، ےس ےعمج ونرینہ یک امننز ڑپنےن اجنی ںیہ وت ےسیک امننز اندنا یک اجنے یگن؟ 

نانونر انر دنر ےس ےچنہپ وت انر تنس انر رفنض ڑپنی اجنںی یگن۔ وعنرنوتنں یک امجنت 

نںیم رنت یک ونرنت ںیم امننز اک لم رنہق ایبنن رفنامندنںن۔

وابن: نوخناننی ےک ےیلنامجنت ےک اسنھ امننز ڑپنےن ےک ےیل دجسم  �ج
نںیم اجنانرکمنونہ رحتنیم ) ونممنعن( ےہن،نوخناننی ےک ےیل رشنتع اک مکح 

نیہ ےہ ہک انےن رھگنونں ںیم یہ امتنم امننزنں اندنا رکنںن،نوخنانہ اپنچ ونت 

نیک رفنض امننزنں وہنں ،نای ہعمج و دیعنن یک امننزنں وہنں ،نوخنانہ رتنانونح یک 

نامننز وہن،نذہنا وخناننی ر النزنم ےہ ہک ہعمجن،ندیعنن ای یسک انونر امننز یک اندنانیگ 

نےک ےیل رھگ ےس ہن ںیلکن ۔ننک انر یسک اخنوتنن ے دجسم ںیم اج رک وکنی 

نامننز امجنت ےس ڑپنھ ی وت انگنہ ےک ابنونوجند انس یک امننز حیحص وہ اجنے یگن۔ 

نانر وکنی اخنوتنن ہعمج یک امجنت متخ وہنے ےک دعب دجسم ںیم یچنہپ وت ُانس 

 نوک انےی ہک رھگ آنرک رہظ یک امننز انین رتنبی ےک اطمنق اندنا رکنےن۔

ناہنں کت قلعت ےہنانس ابنت اک ہک رنونل انہلملسو هيلع هللا ىلص ےک زنامنے ںیم وخناننی 

نوک رفنض امننزنونں یک امجنت ںیم رنت یک اناجنزنت یھتن،نوت انس یک ونہ ہی یھت ہک 

نوخناننی  رنونل انہلملسو هيلع هللا ىلص ےس ربنانہ رنانت دنن یک میلعت احنل رکنںین۔ انس 

نےک العنونہ انونر یھ ںیتمکح ںیھتن۔ ونہ رتہبنن زنامنہن اھتن، وعنرنوتنں ےک دجسم اجنے ےس 

نےنتف اک اندنہش ںیہن اھتن، نک دعب ےک زنامنے ںیم ےنتف وہظنر ذپنر وہنے ےگل وت 

نرضنت رمع رنی انہل ہنع ےک دنونر ںیم احصنہ رکنانؓم ے انافنِق رنانے ےس وعنرنوتنں وک 

نامجنت ںیم رنت ےس رنونک دناین۔ زمند ہی ہک رنونل انہل ملسو هيلع هللا ىلص ےک زنامنے 

نںیم وخناننی وک دجسم اجنے یک اناجنزنت ےک ابنونوجند وخند رنونل انہلملسو هيلع هللا ىلصنے  

 نوخناننی وک انےن رھگنونں ںیم امننز ڑپنےن یک رتنبی دنین،نانی وک انلض رفنامناین۔



ناننہچ  رنونانت ںیم ےہن:’’عن  أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، 

أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، 

إني أحب الصلاة معك، قال: » قد علمت أنك تحبين الصلاة 

بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك،  معي، وصلاتك في 

في دارك، وصلاتك  في حجرتك خير من صلاتك  وصلاتك 

في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك 

في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي »، قال: 

وأظلمه،  بيتها  من  شيء  أقصى  في  مسجد  لها  فبني  فأمرت 

احمد،  وجل)مسند  عز  الله  لقيت  حتى  فيه  تصلي  فكانت 

حميد  أم  حديث  السابق،  المسند  ،باقي  الأنصار  مسند  باقي 

رضي الله عنها( نرتنہمن:نرضنت انّم دیمح رنی انہل اہنع ے ابنرنانِہ وبننی 

ملسو هيلع هللا ىلص ںیم احنر وہنرک رعنض ای ہک ےھجم آنپ ےک اسنھ امننز ڑپنےن اک وشنق 

نےہن۔ آنپ ملسو هيلع هللا ىلص ے رفنامناین:ناہنرنا وشنق )نانونر دنین ذجنہن( تہب اناھ ےہن، 

نرگ  اہنرنا رھگ ےک اندنرنونی رمکنےنںیم امننز ڑپنان  ریبنونی رمکنے ںیم 

نامننز ڑپنےن ےس رتہب ےہن، انونر ریبنونی رمکنے ںیم امننز ڑپنانننح ںیم امننز 

نڑپنےن  ےس رتہب ےہن، انونر نح یک امننز ےلحم یک دجسم ںیم امننز ےس رتہب ےہن، 

 نانونر ےلحم یک دجسم یک امننز ریمنی دجسم )ندجسمِ وبننین( یک امننز ےس رتہب ےہن۔

ناننہچ رضنت انّم دیمح اسندعنی رنی انہل اہنع ے انےن رمکنےنےک آنرنی 

نوکنے ںیم اہنں بس ےس زنایندنہ اندنرینا رنات اھت ،نامننز ڑپنےن یک ہگج 

 نوننانین، ونںیہ امننز ڑپنا رکنی ںیھتن، اہینں کت ہک انن اک ونانل وہناین«ن۔

قال:  مسعود،  بن  الله  عبد  أن  الشيباني،  عمرو  أبي  عن   ’’

لها  خيرا  قط  صلاة  امرأة  صلت  ما  غيره،  إله  لا  »والذي 

الحرام،  المسجد  يكون  أن  إلا  بيتها،  في  تصليها  صلاة  من 

ص983(نرتنہمن:  اللکبیر،  الرسول)المعجم  مسجد  أو 

ن’ن’نرضنت دبع انہل نب وعسمند  ے رفنامناین: مسق انس ذنانت یک س ےک ونا 

نوکنی وبعمند ںیہنن! وعنرنت اک رھگ ںیم امننز اندنا رکنا ابنی امتنم وہگجنں ر امننز 

 ناندنا رکنے ےس رتہب ےہ ونانے دجسم رحنانم انونر دجسم وبننی ملسو هيلع هللا ىلص ےکن۔ن‘ن‘

نانک انونر ونرنانت ںیم ےہن:’’’’وعن أبي عمرو الشيباني أنه رأى 

يقول: اخرجن  عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة، و

لا  بإسناد  اللكبير  في  الطبراني  للكن،رواه  خير  بيوتكن  إلى 

في  الترغيب  الصلاة  والترھیب،كتاب  به)الترغیب  بأس 

الأذان وما جاء في فضله:1/142(نرتنہمن: ’ن’نانوب رمعنو ابیشنی رنہم 

نانہل ےس رنونانت ےہ ہک انوہنں ے رضنت دبع انہل نب وعسمند رنی انہل 

نہنع وک دناھ ہک ونہ  ہعمج ےک دنن وعنرنوتنں ےسنرنام رنےہ ںیہ ہک انےن 

 نرھگنونں ںیم اج رک امننز ڑپنون، اہنرنے رھگ یہ اہنرنے ےئل رتہب ںیہن‘ن‘ن۔

نرضنت انہش رنی انہل اہنع  رفنامنی ںیھتن:’’لو أدرك النبي - صلى 

نساء  لمنعهن كما منعت  النساء،  عليه وسلم - ما أحدث  الله 

باب  الاذان،  کتاب  للبخاری  إسرائيل.‘)الصحیح  بني 

خروج النساء إلى المساجد( نرتنہمن: انر آنپملسو هيلع هللا ىلص انس دنونر ںیم 

نونوجند وہنےن)نانونر ونتفنں اک اشمندنہ رفنامنےن( وت وعنرنوتنں وک دجسم آنے 

 نےس رنونک دنےت ےسیج ینب انرنانلی یک وعنرنوتنں وک رنونک دنای ای اھتن۔

يكره حضورهن الجماعة( ولو لجمعة وعيد ووعظ )مطلقا(  )و

الزمان. لفساد  به  المفتى  المذهب(  )على  ليلا  عجوزا  ولو 

المتأخرين. مذهب  أي  به(  المفتى  المذهب  على  قوله:) 

الامامۃ:566/1( المحتار،باب  رد  مع  المختار   )الدر 

والمغرب  الفجر  في  للعجوز  إلا  الجماعة  حضور  لهن  ’’وكره 

الصلوات  كل  في  اللكراهة  على  اليوم  ،والفتوى  والعشاء 

لظهور الفساد. كذا في الكافي، وهو المختار. كذا في التبيين‘‘.

)89 الامامۃ:1/  فی  الخامس  الهندية,الباب   )الفتاوى 

’’ولا تجب الجمعۃ علی مسافر ولا امرأۃ ولا مریض ولا صبي 

 فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأہم عن 
ٰ
ولا عبد ولا أعمی

صام‘‘۔)  إذا  کالمسافر  فصاروا  تحملون  لٔانہم  الوقت  فرض 

فتح القدیر:،کتاب الصلوۃ، باب صلٰوۃ الجمعۃ:62/2(


