


نانک دجسم ںیم یئک رتنانونح یک امجنںی وہنا
سوالن: ایکنرنانےنںی ایتفمنن رکنانم انس ےلئسم ےک ابنرنے ںیم ہک  
ندجسم یک یئک زنمنںی  وہنں وت انس وصنرنت ںیم رہ زنمنل ےک اند ر رتنانونح 

نیک انگ امجنت رکنونانا اجنز ےہ ای ںیہنن؟

وابن: انلض انونر رتہب ہی ےہ ہک انک دجسم ںیم رتنانونح یک انک یہ  �ج
نامجنت وہن، نکیل انر یسک مسق ےک ابنیم ڑگھجنے ای ےنتف اک اندنہش ہن وہ انونر 

نافنظ یک ٓانونانزنونں ںیم رکٹنانٔو ہن وہ ہک سج ےس رقنانءنت ںیم للخ ڑپنے 

نوت رنض امننز انک ہگجن، انک انانم ےک ےھچیپ ڑپنےن ےک دعب دجسم ےک فلتخم 

نوصنں ای زنمنونں ںیم رتنانونح یک انگ انگ امجنںی رکنونانا اجنز ےہن۔

ٔانہ قال: خرجت مع  القاري،  الرحمن بن عبد  ’’عن عبد 

الناس  إذا  المسجد،  إلی  في رمضان  لیلۃ  الخطاب  بن  عمر 

یصلي الرجل فیصلی  ٔاوزاع متفرقون، یصلی الرجل نفسہ و

ہولاء  جمعت  لو  ٔارٰی  إني  عمر:  فقال  الرہط،  بصلاتہ 

ٔابی  علی  فجمعہم  عزم  ثم  ٔامثل،  لکان  واحد  قارئ  علی 

یصلون  والناس  ٔاخرٰی  لیلۃ  معہ  خرجت  ثم  کعب،  بن 

بصلوۃ قارئھم، قال عمرؓ: نعم البدعۃ ہذہ الخ۔ الحدیث۔ 

)الصحیح للبخاری، کتاب صلوۃ التراویح، باب فضل من 

قام رمضان ، رقم:۱۹۶۶(

’’وقال الصدر الشهيد: الجماعة سنة كفاية فيها حتى لو أقامها 

في  منفردا  المحلة  أهل  باقي  و  ، بجماعة  المسجد  في  البعض 

للسنة؛ لأنه يروي عن أفراد الصحابة  تاركا  بيته لا يكون 

لا  بيته  في  إنسان  صلى  لو  المبسوط:  في  وقال  التخلف. 

وإبراهيم  والقاسم  وسالم  وعروة  عمر  ابن  فعله  ،فقد  يأثم 

على  سنة  المسجد  في  الجماعة  أن  هؤلاء  فعل  فدل  ونافع، 

سبيل اللكفاية، إذ لا يظن بابن عمر ومن تبعه ترك السنة 

إحدى  نال  أنه  فالصحيح  بيته  في  بجماعة  وإن صلاها  اه. 

الفضيلتين ، فإن الأداء في المسجد له فضيلة ليس للأداء 

في البيت ذلك‘‘)مراقی الفلاح: ۱۵۷(

نرنونزنہ وتنڑنے اک افکنرنہ
سوالن: ناھنی امہنرنے انک زعنز ںین، انوہنں ےننری یسک ونہ ےکنرنونزنہ 
نوتنڑ دنای اھتن، انن وک وکنی امیبنرنی یھب ںیہن یھتن، انن ےک رھگ اک انونل انس دنن وھتنڑنا 

نرنم اھت سج یک ونہ ےس انوہنں ےن رنونزنہ وتنڑندنای انونر انر ونہ رنونزنہ ہن وتنڑنے 

نوت وہنات اھت ہک انن یک تعیبط رخنانب وہناجنےن۔ وت انس اک افکنرنہ ایک وہنان؟

وابن: نانر یسک یقیقح ذعنر ےک ری رناضنن اک رنونزنہ وتنڑنا ایگ ےہ وت انس یک اضق  �ج
نیھب یک اجنے انونر افکنرنہ یھب اندنا ایک اجنےن۔ رنونزنہ وتنڑنےن اک افکنرنہ ہی ےہ ہک  اگل 

نانر دنو انہ ےک رنونزنے رنےھن، چیب ںیم یسک دنن اک رنونزنہ ہن وھچنڑنےن، انر وھچنڑ 

ندنای وت ےئن رسنے ےس دنو انہ ےک رنونزنے رنےن وہنں ےگن۔ انہت انرنیسک 

نامیبنرنی یک ونہ ےس رنونزنہ رنان اننک وہ ای ڑبنانے یک ونہ ےس رنونزنے یک 

نانت ہن وہ وت رنونزنے ےک افکنرنے ںیم اسنھ ونیکسمنں وک دنو ونت اک اھکنا 

نال دنای اجنےن۔ رناضنن ےک العنونہ وکنی انونر رنونزنہ ًالثم یلفنن، اضقنءن، ذننر ونرینہ 

ناک رنونزنہ وتنڑنا وت انس یک رصنف اضقنء ےہ افکنرنہ ںیہنن۔

فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع 

أطعم ستين مسكينا لحديث الأعرابي المعروف في اللكتب 

)رد  الحيض.  لعذر  إلا  استأنف  لعذر  ولو  أفطر  فلو  الستة 

المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده(

‘‘من قام رمضان’’ ندنث یک ونانت
يمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ  ِإ سوالن: ندنث ابمنرنہک »مَْن قَامَ رَمََضانَ 
مَ مِْن ذَنْبِهِ« نںیم ونانرند ظفل رناضنن یک رنونین ںیم ہی انہک اسیک ےہ   لَهُ مَا تَقَّدَ

نہک ذمنوکنرنہ رفغمنت انےس یہ احنل وہ یگ وج وپنرنے رناضنن اک ایقنم رکنے 

ن،نین امتنم رنانوتنں وک رتنانونح ڑپنے انونر انہ ہن رکنے انونر انے رکنےن ونانے 

نذمنوکنرنہ اشبنرنت رفغمنت ےس رحمنونم رنںی ےگ ۔ ؟

يمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ  وابن: ندنث ابمنرنہک »مَْن قَامَ رَمََضانَ ِإ �ج
مَ مِْن ذَنْبِهِ« نںیم وجنتلی ومنوجند ےہنانس وک تہب ےسندحننی  مَا تَقَّدَ

نےن رتنانونح ےک ےیل وصخمنص رقنانرندناینےہن،نین ظفلِ »قام«نےسنرناند رناضنن 

نیک رنانوتنں وک رتنانونح ڑپناننرناند ےہن،نانونر ضعب دحننی ےن انس وک رتنانونح 

نےکناسنھ اخنص ںیہن ایکن،نہک رناضنن یک رنانوتنں وکنقل لفن ابعندنت رپ 



نومنل ایکنےہن۔نرتنانونح انونر وننانل اک انامنم وپنرنے ابمنرنک ےنیہمنںیم 

نرکنانانےین،نانہک انرنونونانب اک قحتسم ےنبن۔نرتنانونح ،ندج ںیم البنیسک ذعنر 

نےکنانہ رکنےننےسناکنل انرنونونانب اک قحتسم ہن وہنان۔

هذا القيام كان عامًا ثم اختص بالتراويح فمطلقه يراد به التراويح 

)اللكوكب الدري على جامع الترمذي،۷۷/۲(

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، لا بأس بالصلاة في شهر رمضان، 

أن يصلي الناس تطوعا بإمام، لأن المسلمين قد أجمعوا على ذلك 

الشيباني،  محمد بن الحسن  ورأوه حسنا. )موطأ مالك رواية 

ص: ۹۱(

قوله: على ذلك، أي: على صلاتهم بإمامهم في ليالي رمضان 

في زمان الخلفاء عمر وعثمان وعلي فمن بعدهم إلى يومنا هذا. 

)التعليق الممجد على موطأ محمد،۶۲۸/۱(

]فصل في قيام شهر رمضان[ ذكر التراويح في فصل على حدة 

لاختصاصها بما ليس لمطلق النوافل من الجماعة وتقدير الركعات 

وسنة الختم، وترجم بقيام رمضان اتباعا للفظ الحديث، قال 

صلى الله عليه وسلم »إن الله تعالى فرض عليكم صيامه وسننت 

للكم قيامه«)العناية شرح الهداية،۴۶۶/۱(

يقال: يريد صلاة التراويح،  من قام بالطاعة في ليالي رمضان، و

أي  في  بل  التراويح  بصلاة  ذلك  يختص  لا  بعضهم:  وقال 

القاري  )عمدة  الفضل.  ذلك  له  حصل  تطوعا  صلى  وقت 

)۲۳۳/۱،

نرناضنن ںیم امننز ونرت ابنامجنت اندنانیگ ےک ےیل انی انانم یک 

ناندتنانء رضنونرنی ےہ سج ےک ےھچیپ رنض ڑپنے وہنںن؟
سوالن: نرناضنن انابنرنک ںیم امننِز اشعنء انر ابنامجنت اندنا ہن یک وہ وت ونرت انس 
نانانم ےک ےھچیپ ای یسک انونر انانم ےکنےھچیپ اندنا ےیک اج ےتکس ںین؟نای رنض یسک انونر 

نانانم ےک ےھچیپ ڑپنے وہنں وت ونرت یسک انونر انانم ےک ےھچیپ ڑپنے اج ےتکس ںین؟

وابن: ناشعنء یک امجنت وہ اجنےن ےک دعب دجسم ںیم ٓانےن ونانا صخش انرفناندنی  �ج
نونر رپ انین اشعنء یک امننز ڑپنھ رک رتنانونح ںیم اشنل وہ اجنے انونرنونرت یھب انانم 

نےک اسنھ امجنت ےس ڑپنےن۔نانی رطنح رنض انونر ونرت انگ انگ انانم ےک 

نےھچیپ ڑپنان اجنز ےہن۔

ولو  الإمام  مع  التراويح  يصلي  أن  فله  وحده  العشاء  صلى   

تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم أن يصلوا التراويح بجماعة 

أو  منها  شيئا  يدرك  لم  أو  التراويح  من  شيئا  معه  صلى  وإذا 

كذا  الصحيح،  هو  معه  الوتر  يصلي  أن  له  غيره  مع  صلاها 

في القنية.)الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب التاسع في 

النوافل،فصل في التراويح(

نامننز رتنانونح یک رشنی تیثیح
سوالن: نایک رتنانونح لفن ابعندنت ےہ ای تنسن؟

وابن: نرتنونانح تنس ؤمندنہ ےہن۔ �ج
سوالن: نانر وکنی رتنانونح ںیہن ڑپنات وت ایک ونہ انگنہ رکنا ےہن؟

وابن: نرتنونانح تنس ؤمندنہ ےہ انونر تنس ؤمندنہ اک انرنک اگہنگنر ےہن۔ �ج
سوالن: نایک رتنانونح ںیم سیب رنتع ڑپنان انزنم ےہن؟نانر وکنی سیب رنتع 
نےس مک ڑپنے ،نےس ٓانھن، دنس ای ابنرنہ وت ایک ہی اقنل وبقنل ںیہن انونر ایک ہی انگنہ 

نےہن؟

وابن: نسیب رناع ت رتنانونح رپ انت اک انامجنع ےہ انونر افلخنے رناندنن  �ج
نےس یھب سیب رناعنت رتنانونح اثنت ےہ انس ےیل سیب ےس مک ڑپنان دنرنت 

نںیہن انر وکنی صخش سیب ےس مک رتنانونح ڑپنات ےہ وت ونہ احصنہ انونر افلخنے 

نرناندنن ےک لمع ےک اخمنف رکنےن یک انب رپ رمگنانہ ےہ ابنی ٓانھ رناعنت 

نڑپنےن ونانے یک ٓانھ رناعنت انن اشنء انہل وبقنل وہ اجنںی یگ نکیل سیب رنتع 

نوپنرنی ہن ڑپنےن ےک ابنث ہی صخش انرنک تنس الہکنے ان۔

وذكر في الاختيار أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عنها وما فعله 

تلقاء  من  عمر  يتخرجه  ولم  مؤكدة،  سنة  التراويح  فقال:  عمر، 

نفسه، ولم يكن فيه مبتدعا؛ ولم يأمر به إلا عن أصل لديه 

ينافيه  ولا   .- وسلم  عليه  الله  صلى   - الله  رسول  من  وعهد 

قول القدوري إنها مستحبة كما فهمه في الهداية عنه، لأنه إنما 

قال يستحب أن يجتمع الناس، وهو يدل على أن الاجتماع 



مستحب، وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبة، كذا في 

العناية. وفي شرح منية المصلي: وحكى غير واحد الإجماع على 

سنيتها، وتمامه في البحر.)قوله لمواظبة الخلفاء الراشدين( أي 

أكثرهم لأن المواظبة عليها وقعت في أثناء خلافة عمر - رضي 

الله عنه -، ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم إلى 

يومنا هذا بلا نكير، وكيف لا وقد ثبت عنه - صلى الله عليه 

وسلم - »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 

الوتر  المحتار،باب  أبو داود بحر)رد  رواه  كما  بالنواجذ«  عليها 

والنوافل(

نرنونزنے یک احنت ںیم اننشک وگلنانا
سوالن: نایک رنونزنے یک احنت ںیم وکنرنزینونن اک اننشک اگلنےتکس ںین؟

وابن: رنونزنے یک احنت ںیم اننشک وگلنا ےتکس ںی انس ںیم وکنی رحنج  �ج
نںیہن ۔ 

إنما هو  والمفطر  البدن  الذي هو خلل  المسام  أثر داخل من 

الداخل من المنافذ )الدر المختار، كتاب الصوم،باب ما يفسد 

الصوم وما لا يفسده(

ندند اکھتنونٹ ای دنین یک احنت ںیم امننز اک ونت وہ اجنا
سوالن: ضعب انوناقنت دند اکھتنونٹ ای دنین اک اعمنہل وہنا ےہنانونر نیع 
نانس ونت امننز اک ونت وہ اجنا ےہ انیس احنت ںیم امننز اندنا رکنا ڑبنا لکشم 

نوہ اجنا ےہ ایک انس احنت ںیم مہ امننز اضق رک ےک ڑپنھ ےتکس ںین؟

وابن:نانرنیسک ابنغ املسمنن وک وکنی دند وبجمنرنی ای امیبنرنی انق ہن  �ج
نوہ وت انس ےک ےئل رصنف دنین ےک ہبلغ ایناکھتنونٹ یک ونہ ےس امننز اضقنء 

نرکنا اجنز ںیہن تخس انگنہ ےہ ہک انس رپ انزنم ےہ ہک  ونت ےنلکن ےس 

نےل رنض امننز اندنا رکنےن۔

عن ابن عباس، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من جمع بين صلاتين 

)المعجم  الكبائر«.  أبواب  من  بابا  أتی  فقد  عذر  غير  من 
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نرتنہمن: ’ن’نرضنت انن ابعنس رنی انہل امہنع رنونل انہل ملسو هيلع هللا ىلص ےس رنونانت 

نرکنے ںی ہک سج ےن الب یسک ذعنر ےک دنو امننزنونں وک انک ونت ںیم ڑپنا 

نونہ ریبکنہ انگنوہنں ےک دنرنونانزنونں ںیم ےس انک دنرنونانزنے رپ ٓا ایگن‘ن‘ن۔

المعجم الأوسط )5/ 271(

مَ: »لَيَْس  َّ هِ َصلَّی اللهُ عَلَيْهِ وََسل َّ عَْن جَابِرٍ قَاَل: قَاَل رَُسوُل الل

لَاةِ« الّصَ ا تَرَكُ  ِإلَّ بَيْنَ اللْكُْفرِ وَالشِّرِْك  جُِل وَ َّ بَيْنَ الر

نرتنہمن: رنونل انہل ملسو هيلع هللا ىلص ےن رناناین: ٓاندنی انونر رفک و رشنک ےک دنرناینن 

نرنق رکنےن ونانی زیچ رصنف امننز اک وھچنڑنا ےہ ۔

وتكملة  الخالق  ومنحة  الدقائق  كنز  شرح  الرائق  البحر 

الطور)2/ 85(

يعاقب عليها إذا  بالمأثم ترك الصلاة فلا  المراد  والظاهر أن 

الذي هو كبيرة فباق  الوقت  تأخيرها عن  إثم  قضاها وأما 

بة بل لا بد منها هذا ويجوز  لا يزول بالقضاء المجرد عن التو

يه  فتاو في  الولوالجي  قال  كما  لعذر  وقتها  الصلاة عن  تأخير 

القائلة إذا اشتغلت بالصلاة تخاف أن يموت الولد لا بأس 

تأخير الصلاة عن  الولد لأن  الصلاة وتقبل علی  بأن تؤخر 

الله  صلی   - الله  رسول  أن  تری  ألا  بعذر  يجوز  الوقت 

وكذا  الخندق«  يوم  وقتها  عن  الصلاة  »أخر   - وسلم  عليه 

لهم  جاز  يق  الطر وقطاع  اللصوص  من  خاف  إذا  المسافر 

أن يؤخروا الوقتية لأنه بعذر اهل.


