


حڑھحے وہحر ہبطخ دحےن یک وحاحت
سوالح: احس دححث یک وحاحت رفحاحدحںح:حرضحت اجحر نب رمسحہ رحی 
حاحہل ہنع ےس رحوحاحت ےہ رحوحل احہل ملسو هيلع هللا ىلص ڑھحے وہ ر ہبطخ دحےت 

حےھح، رھپ ھٹیب اجحےح، رھپ ڑھحے وہحے احوحر ڑھحے وہ ر )حدحوحرحاح( 

حہبطخ دحےتح، احس ےیل سج ےن ںیہمت ہی ربخ دحی ہک آحپ ملسو هيلع هللا ىلص ھٹیب ر 

حہبطخ دحےت ےھ وت قیقحت احس ےن وھجحٹ وبحاح۔ سپ انیقی احہل یک مسقح! ںیم 

حےن آحپ ملسو هيلع هللا ىلص ےک اسحھ دحو زہحاحر ےس زحاحد امنحزحں ڑپحی ںیہح۔ )حن 

حںیم تہب ےس ےعمج یھب آحے احوحر آحپ ملسو هيلع هللا ىلص ےن امتحم ےبطخ ڑھحے وہ 

حر یہ دحےح۔ )ححی ملسمح:2033ح(

وابح: وحاحل ںیم ذمحوحر رحوحاحت ملسم رشحف ںیم ومحوحد ےہح، احس  �ج
حدححث ںیم رحوحل احہلملسو هيلع هللا ىلص ےک ہبطخٔ ہعمج احرحاحد رفحاحے اک رطحہق 

حذمحوحر ےہ ہک آحپملسو هيلع هللا ىلص ڑھحے وہحر ہبطخ احرحاحد رفحاحے ےھح۔ 

حآحپملسو هيلع هللا ىلص دحو ےبطخ احرحاحد رفحاحے احوحر دحوحوحں وبطخحں ےک دحرحایحن 

حوھحڑحی دحر ےک ےیل ےتھٹیب ےھح۔ احب ےبطخ ےک ےیل ڑھحے وہحے 

حیک رشحی تیثیح ایک ےہح، احس ابحرحے ںیم اہقفحء اک آحسپ ںیم احالحف 

حےہح۔ احاحم احیعؒ ڑھحے وہحے و وحاحب رقحاحر دحےت ںیہح، ہکبج 

حاحانحف ےک زنحدحک تنس ومٔحدحہ ےہح، الب ذعحر ھٹیب ر ہبطخ دحان رکمحوحہ 

حرححیم ےہح، احس ےیل اعحم اححاحت ںیم ڑھحے وہحر ہبطخ ڑپحا اجحےح، 

حھٹیب ر ہبطخ ڑپحےن ےس احرتحاحز ایک اجحےح۔ احہت احر یسک ےن البحذعحر ھٹیب 

حر ہبطخ دحا وت رحاحت رححیم ےک انگحہ ےک ابحوحوحد ہبطخ احدحا وہحاجحے اگ 

حاحوحر ہعمج یھب حی وہحاجحے اگح۔

ُلُوس  وِْضيح( : الْقيام للقادر شَرط لصحتها، وَكَذَا اْلج َّ وَفِي )الت

عجز  فَِإن  وََأْصحَابه.  عَنهُ،  تَعَالَى  الله  رَضِي  افِعِي،  الّشَ عِنْد  بَينهمَا 

عَنهُ اْستخْلف، فَِإن خطب قَاعِدا َأو مُْضطَجعا للعجز جَازَ قطعا 

هَا تصح  يِصح الِاقْتِدَاء بِهِ ِحينَئِذٍ، وَعِنْدنَا وَجه: َأّنَ لَاةِ، وَ كَالّصَ

وَمَالك  حنيفَة  أبي  مَْذهَب  هُوَ  نعم  َشاذ،  وَهُوَ  للقادر،  قَاعِدا 

وَوِّي عَْنهُم، قاسوه على اْلَأذَان. وَحكى ابْن  َّ وَأحمد َكمَا حَكَاهُ الن

حنيفَة،  كَأبي  الْقصار  ابْن  وَعَن  كالشافعي،  مَالك  عَن  بطال 

يبطل  وَلَا  مسيىء،  َأنه  د  َّ مُحَم أبي  القَاضِي  عَن  التِّين  ابْن  وَنقل 

الْبَاب لَا يدل على  الْبَاب. قلت: حَدِيث  افِعِي حَدِيث  الّشَ ة  َّ حج

افِعِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِمَا  الِاْشتِرَاط، وَاْستدّلَ بَعضهم للّشَ

الْمَْسِجد وَعبد  فِي )َصحِيح مُسلم( : )َأن َكعْب بن عجْرَة دخل 

هَذَا  ِإلَى  انْظُرُوا  فَقَاَل:  قَاعِدا،  يخْطب  الحكم  أبي  بن  ْحمَن  َّ الر

ُمُعَة:  )اْلج قَائِما{  }وَتَرَُكوك  تَعَالَى:  وَقَاَل  قَاعِدا،  يخْطب  اْلخَطِيب 

رََأيْت  مَا  َكعْب:  )قَاَل   : َيْمَة(  خُز ابْن  )َصحِيح  وَفِي   .  )11

كَالْيَوِْم قّط ِإمَام يؤم الْمُسلمين يخْطب وَهُوَ جَالس، يَقُول ذَلِك 

لتَركه  هُوَ  مَا  َّ ِإن عَلَيْهِ  َكعْب  ِإنْكَار  بَِأن  عَنهُ  وَأِجيب:   . تَيْنِ(  مّرَ

الْفَرْض.  ترك  مََع  مَعَه  لما صلوا  الْقيام شرطا  وَلَو كَانَ  الّسنة، 

من  مَاجَه  وَابْن  سَائِيّ  َّ وَالن دَاوُد  وََأبُو  مُسلم  روى  قلت:  فَِإن 

بِي،  َّ للن رِوَايَة سماك بن حَْرب عَن جَابر ابْن سَمُرَة قَاَل: )كَانَت 

وَيذكر  الْقُرْآن  يْقرَأ  بَينهمَا  وَسلم، خطبتان يجلس  عَلَيْهِ  الله  صلى 

يقوم   َّ ثم يجلس   َّ ثم قَائِما  يخْطب  )كَانَ  رِوَايَة:  وَفِي  اس(  َّ الن

فقد كذب،  جَالِسا  يخْطب  َأنه كَانَ  نبأك  َمن  ف قَائِما،  فيخطب 

هَذَا  قلت:   . َصلَاة(  ألفي  من  َأكثر  مَعَه  صليت  وَالله  فقد 

فِي  يكمل  مَا  َّ ِإن اْلجمع  من  الْقدر  هَذَا  لَِأن  الْمُبَالغَة،  على  مَحْمُول 

الله  الله صلى  لم يصله رَُسول  الْقدر  بَعين سنة، وَهَذَا  وََأْر نَيف 

لَوَات اْلخمس لَا  المُرَاد الّصَ وَوِّي:  َّ الن وَسلم. فَِإن قلت: قَاَل  عَلَيْهِ 

يل،  ْأوِ َّ هُ غير مُمكن. قلت: ِسيَاق الْكَلَام يُنَافِي هَذَا الت َّ اْلجمع، لَِأن

َأيْضا  وا  وَاْحتَّجُ اْلخمس،  لَوَات  الّصَ فِي  لَا  اْلجمع  فِي  الْكَلَام  لَِأن 

بِمَا ذكره ابْن أبي شيبَة عَن َطاوُوس، قَاَل: )خطب رَُسول الله 

من  وَأول  قيَاما،  وَعُثْمَان  وَعمر  بكر  وََأبُو  وَسلم  عَلَيْهِ  الله  صلى 

بَْطنه  َشحم  كثر  ِحين  الّشعبِيّ:  قَاَل  يَة،  مُعَاوِ ِنْبَر  الْم على  جلس 

ولحمه( . وَرَوَاهُ ابْن حزم عَن على، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، َأيْضا، 

بِي  َّ وَاْلجَوَاب عَنهُ وَعَن كل حَدِيث ورد فِيهِ الْقيام فِي خْطبَة الن

ُمُعَة: 11(  صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَن قَوْله: }وَتَرَُكوك قَائِما{ )اْلج

َّتِي كَانَ عَلَْيهَا عِنْد انقضاضهم،  ال . بَِأن ذَلِك ِإْخبَار عَن حَالَته 

ْيء الْفَاِضل مََع  َّ َّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يواظب على الش بَِأن وَ



ِنَا مَا رَوَاهُ  َجوَاز غَيره، وَنحن نقُول بِهِ، وَمن أقوى اْلحجَج لَِأْصحَاب

بِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  َّ البُخَارِّي )عَن أبي سعيد اْلخُْدرِّي: َأن الن

ِنْبَر وَجَلَْسنَا حوله( ، على مَا َسيَْأتِي، ِإن  جلس ذَات يَوْم على الْم

َشاءَ الله تَعَالَى، وَحَدِيث سهل: )مري غلامك يعْمل لي أعوادا 

اس( . )عمدة القاري شرح صحيح  َّ َأجْلِس عَلَْيهِّنَ ِإذا كلمت الن

البخاري )6/ 219(

لو  لأنه  بقائما  قيد  قائما(  يخطب  )أن  الخطبة  أي  )وسنتها( 

شرح  في  الأنهر  المتوارث۔)مجمع  لمخالفته  يكره  قاعدا  خطب 

ملتقى الأبحر )1/ 168(

حوحرحاحء و ریمحاحث دحےن ےس لبق وپحان
سوالح: ایک وحرحاحء ےس ہی وحاحل ایک اج اتکس ےہ ہک آحپ و احان ہصح اچحےی 
حا ںیہنح؟ احوحر دحوحرحا وحاحل ہی ےہ ہک رھگ ےک سک سک احل یک میسقت وہ یگح؟

وابح: )۱ح(  وحرحاحت ںیم ےنلم وحاحا ہصح ربجحی وہحا ےہ ،حین میسقت  �ج
حےس ےلہپ وحرحاحت اک  ہصح اعمحف رحے ا رحوحاحے ےس اعمحف ںیہن 

حوہحاح، احس ےیل احر یسک وحاحرحث ےس وپحاھ اجحے احوحر وحہ ہہک دحے ہک ےھجم 

حوحرحاحت ںیم ہصح ںیہن اچحےی بت یھب  وحرحاحت ںیم احس اک ہصح احےس 

حدحا اجحے اگح،حاحہت ہصح وحوحل ر ے ےک دعب وحاحرحث احین رمحی ےس  

حیسک و دحان اچحےہ وت دحے اتکس ےہح۔

ح)2ح(حوبحتِ احاقحل تیم یک تیکلم ںیم ومحوحد وقنمحہ وحری وقنمحہ 

حاجحدیحاحدح، دقنحیح،حوحا اچحدحیح، وحہ رقحے و ولحوحں ے تیم ےک دحےن 

حوہحںح،حوھحا ڑبحا اسحاحنح،حاہحں کت ہک وحی دحاحہح،حرحض و ھچک یھب وہ  

حب تیم اک رتحہک وہحا ےہح، سج و رشحی رطحےق ےک اطمحق میسقت رحا 

ےہح۔ حرحوحرحی 

الميراث أو  الفتاوى:ولو قال تركت حقي من  ’’وفي جامع 

لأن  حقه؛  على  وهو  يصح،  لا  حصتي  من  أو  منه  برئت 

الثانی  الحکامالفصل  تركه‘‘)لسان  يصح  لا  جبري  الإرث 

فی انواع الدعاوی والبیانات:1/236(

الأموال  من  الميت  تركه  ما  الاصطلاح  في  التركة  ’’لان 

صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال كما في شروح 

المحتار،کتاب  رد  لتکملۃ  الاخیار  عین  السراجية‘‘.)قرۃ 

الفرائض:7/350(

حاححی ےک احم ےک اسحھ رحی احہل ہنع اگلحے ےک وححاحے 

حےس اسمحل
سوالح: وحاحل ہی ےہ ہک بج یسک اححی اک احم احن ےک وحاحد ےک اسحھ 
ح)حوہحں ےن احالحم وبقحل ہن ایک وہح( ایل اجحے وت ایک لمکم احم ےک دعب 

حرحی احہل ہنع ڑپحںی ےگ ا اححی ےک احم ےک اسحھ ڑپحھ ر دعب ںیم وحاحد 

حاک احم ایل اجحےح؟حاحی رطحح اححی رحوحل ےتہک وحت رحی احہل ہنع ڑپحںی 

دحرحوحدح؟  ا  حےگ 

وابح: یسک یھب اححی ےک احم ےک اسحھ  ’ح’ رحی احہل ہنعح‘ح‘ انہک بحتسم  �ج
حےہح۔حہی احک دحاع ےہ ہکح’ح’ احہل احن ےس رحاحی وہحاجحےح‘ح‘ح۔ اححی ےک احم 

حےک اسحھ وحاحد اک احم ذحر رحا ضحم اعتحرحف ےک ےیل ےہح،حاحس ےیل رحی 

حاحہل ہنع و وحاحد ےک احم ےک دعب یہ اھکل اجحے اگح،حاحہت ریمض رفمحد یک وہحیگ 

حاحوحر احس ےس رمحاحد رصحف اححی وہحاگح،حاحوحر احر اححی ےک وحاحد یھب اححی وہ ں 

حوت ’ح’حرحی احہل امہنعح‘ح‘ اھکل اجحے اگح،حےس رضحت دبع احہل نب رمعحو نب احاعحص 

حرحی احہل امہنعح،حاحس وحرحت ںیم دصقم دحوحوحں ےک ےیل دحاع رحا وہحاگح۔

ح’ح’حاححی رحوحل ملسو هيلع هللا ىلص ‘ح‘ اک ظفل ےتہک وحت آحر ںیم ’ح’حیل احہل ہیلع وحمل ‘ح‘ 

حاھکل  اجحے اگ ،حہن ہک ’ح’حرحی احہل ہنعح‘ح‘ح،حرھپ احر اححی اکحاحم یھب آحے ذمحوحر 

حوہ وت اححی ےک احم ےکحا ٓحر ںیم ’ح’حرحی احہل ہنع ‘ح‘  احگ ےس اھکل اجحے 

حاگح،حےس اححی رحوحلملسو هيلع هللا ىلصحرمع افحرحوحق رحی احہل ہنع

الترضي  ويستحب  للصحابة()قوله  الترضي  ’’)ويستحب 

تعالى  الله  من  الرضا  طلب  في  يبالغون  كانوا  لأنهم  للصحابة( 

،ويجتهدون في فعل ما يرضيه، ويرضون بما يلحقهم من الابتلاء 

يلحق  لا  وغيرهم  بالرضا،  أحق  فهؤلاء  الرضا،  أشد  من جهته 

مع  المختار  يلعي‘‘)الدر  ز ذهبا،  الأرض  أنفق ملء  ولو  أدناهم 

المحتار،مسائل شتی:6/754( رد 

رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  جهل،  أبي  بن  عكرمة  ’’عن 

الله صلى الله عليه وسلم‘‘)الدعاء للطبرانی،باب ما جاء فی قول 



لاخیہ مرحبا( الرجل 

 - وسلم  عليه  الله  صلى   - النبي  صاحب  ريحانة  أبا  ’’سمعت 

النمور( يقول‘‘)سنن ابن ماجہ،باب رکوب 

وسلم‘‘- عليه  الله  صلى   - النبي  صاحب  برزة  أبو  بينك  و ’’بيني 

المتبایعین( ابی داود،باب خیار  )سنن 

’’ أن صهيبا صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، حدثه‘‘)صحیح 

النزول( یمۃ،باب الاستعاذۃ عند  بان خز

حآحاحت رقحآحہی یھکل وہحی اچحدحر تیم ےک احوحر ڈحاحان
سوالح: امہحرحے اہحں رحاحج ےہ ہک تیم ےک لسغ احوحر نفک ےک دعب احک 
حاحص رطحز یک اچحدحر تیم ر الیھپ دحی اجحی ےہ ۔حاحس اچحدحر ر آحت 

حاحرکحی احوحر ھچک دحرگ آحاحت یھکل وہحی ںیہ ۔ وحاحل ہی ہک ایک احس لمع ےس 

حتیم و وحی افحدحہ اتچنہپ ےہ احوحر احس لمع یک رشحی تیثیح ایک ےہح؟ احر ہی 

حلمع اجحز ںیہن وت احس اچحدحر و الج دحان اجحز وہ اگ ا یسک احوحر رطحےق ےس احےس 

حفل ر دحان اچحےیح؟ ویکحں ہک بج ہی دجسم ںیم رحیھ رحیت ےہ وت وحی ہن 

حوحی احین تیم ےک ےیل احگ ر ےل اجحا ےہح۔

وابح:حاحیس اچحدحر سج ر آحت احرکحیح،حہم ا رقحآحی آحاحت یھکل وہحی  �ج
حوہحں ،حتیم ر ڈحاحان اجحز ںیہنح،حہی لمع تنس ےس احت ںیہن ،حزی ا س ےس 

حہم احوحر رقحآحی آحاحت یک ےب رححیت وہحی ےہح،حاحس ےیل احس ےس احرتحاحز 

حرحا احزحم ےہح۔حوحہک ا س اچحدحر ہپ آحاحت رقحآحی شقن ںیہ احس ےیل الجحا 

حونحع ےہح،حاحس اچحدحر و ا وت دقمحس احوحرحاحق ےکحاسحھ رحھ دحا اجحےح،حا  

حزحنی ںیم دحان دحا اجحے  ۔

»وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لايجوز أن يكتب على اللكفن 

يس و اللكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت ... وقدمنا 

قبيل باب المياه عن الفتح: أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله 

يفرش، وما  والمحاريب والجدران وما  الدراهم  على  تعالى  

ذاك إلا لاحترامه، وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع 

حديث  فيه  ينقل  أو  المجتهد  عن  يثبت  لم  ما  بالأولى  هنا 
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القراءة  وتعذر  خلقاً  صار  إذا  المصحف  الذخيرة:  ’’وفي 

ولايكره  نأخذ.  به  و محمد،  أشار  إليه  بالنار،  لايحرق  منه 

لو  لأنه  له؛  يلحد  و طاهرة  بخرقة  يلف  أن  وينبغي  دفنه. 

نوع  ذلك  وفي  عليه،  التراب  إهالة  إلى  يحتاج  ودفن  شق 

بالماء أو  إلا إذا جعل فوقه سقف، وإن شاء غسله  تحقير 

وضعه في موضع طاهر لاتصل إليه يد محدث ولا غبار ولا 

رد  مع  المختار  )الدر  وجل«.  عز  الله  لكلام  تعظيماً  قذر 

المحتار،کتاب الحظر والاباحۃ : 6 / 422(

حافحرحے ےک رحوحزحوحں ےک دحوحرحاحن تعیبط یک 
حاحاسحزحی ر مکح

سوالح:  حاحر وحی 65 اسحہ احوتحن افحرحے ےک اسحھ رحوحزحے 
حرحھ رحیہ ےہح، آحوھحں رحوحزحے و احس و ومحن وہحےئ احوحر رصع 
حےک وحت احیٹ یھب وہحیئح، احس ےن وحہ رحوحزحہ وت وپحرحا رحای نکیل احب  
 حآحے رحوحزحے رحےن یک تمہ ںیہن ےہ افحرحہ ےسیک  احدحا وہحاگح؟

وابح:حافحرحے ےک رحوحزحوحں ےک دحرحایحن احر وحی امیبحرحی احق وہ اجحےح،  �ج
حسج یک وحہ ےس وحی احک رحوحزحہ دحرحایحن ںیم وھحٹ اجحے وت احز ر و رتحبی 
حےس اسحھ رحوحزحے وپحرحے رحا رحوحرحی ںیہح۔ ذہلحا وحرحت وئسمحہ ںیم 
حذمحوحرحہ احوتحن رحوحزحے رحےن یک اطحت رحیت ںیہ احوحر دحرحایحن ںیم امیبحرحی یک 
حوحہ ےس احن اک احک یھب رحوحزحہ وفحت وہ اجحے وت تحص احب وہ ےن ےک دعب احز ر و 
حاسحھ رحوحزحے رحںیح، نکیل احر رحوحزحے رحےن یک ابحلک اطحت ہن وہ احوحر تحص 
حیک وحی احدی ہن وہ وت احیس وحرحت ںیم اسحھ ونیکسمحں و دحو وحت اک اھکحا الھک 
 حدحں ا اسحھ رطفحاحےن یک رحم اسمحنی و دحے دحںح، وت افحرحہ احدحا وہ اجحے اگح۔
بقوله  المظاهر(مرتبط  ككفارة  )قوله:  اللكفارة  في  مطلب 

وكفر أي مثلها في الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين 

متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لحديث الأعرابي 

إلا  استأنف  لعذر  ولو  أفطر  فلو  الستة  اللكتب  في  المعروف 

لعذر الحيض .)الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( 
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