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ن
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ق
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 ضیح ،افنس و ا احتسہض

 و ر  ےک ا امذعم

 د اللئ

 

 عمج و رتبيت و ایبن

 

 

ي دنلب رهشى اهمرج دمين ر همح ا هلل

له

ا  ىتفم دمحم اعقش ا 

 

 ومالي
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ّ
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ق
 ا نب رسفم 
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 قال اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز: 

 چ    حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ٱچ

 (١٢٢التوبة: )

  ۔۔۔ الخچۇ  ۇ   ۆ  ڭ  ڭڭ  ڭۓ  چ 

 (١٢٧النساء: )

  ۔۔۔ الخچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 (١٧٦النساء: )

 چڭ  ڭ  ۇ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭچ 

 (١٨٩البقرة: ) 

  چۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ   ہ    ھ    چ 

 (٧)األنبياء: 

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ    ں  ںڻ  ڻ

 (٨٣النساء: ) چہ  ہ

 

       وقال رسول

ِينِ ) ِْهُه ِِف الد ُ بِهِ َخْْيًا ُيَفقد  (َمْن يُرِدِ اَّلله



 
 

قوة إالباهلل، وماتوفيقي إالباهلل، عليه توكلت وإليه أنيب، وإياه  ،الهللاحلمد 

 بعد أما أستعني.

 ویر  دلج یھب  یٹھچ ا هلل اعتیلٰ ےک لضف و ركم ےس اجعم ا اتفلو ى دملل يك 

 

 ع ابطر

 

ےس ا  ر ا ہتس وه ر یہ ےہ ، ا و ر  یھب یئک  ت

رقتابیً اچپیس دلجو ن ےک ۔دلجںی رقتابیً ایتر  ںيه۔ ا هلل اعتیلٰ ےس ا دیم ےہ ہک و ة یھب دلج عبط وه رك رظنم اعم رپ  ا  اجںیئ یگ

، ا هلل اعتیلٰ ےس اسملئ يك عمج و رتبيت اک اکم لمکم وهاکچ ےہ، د اللئ اکاکم ا یھب ي ا یق ےہ وج لضفب ا هلل اعتیلٰ اجر ى و سا ر ى ےہ

  وهاگ

 

ی ه وس دلجو ن ےس اجتمو ر
قہ
ف
ےک د   ںيم ہی ڑتب  یھت ا و ر  ےہ ہک  ۔دنبة ا دیُم ےہ ہک د اللئ اک اکم لمکم وه رك ہی وموسہع 

  يك وتہج ںیہن ر یہ ۔ 

 

 ےس دملل ایک اجےئ سج يك رطف تہب ےس رضحا ب

 

ت

 

ی ه وک ا لص رما عج ینعی اتكب  و  سن
قہ
ف
اسملئ 

 ا یل ا و ر  ا س يك  لیمک يك وت قی یھب ا ںیہن يك رطف ےس ےہ، ہی ڑتب  یھب ا هلل اعتیلٰ یہ

 

   ے د   ںيم د

 و ر ِ 

 

ز
ي 
 

 

ڈ ا ےئ        دنشخب ا ںی اعسد ب

 

ڈ          خ

 

س

 

 خ
ب

ا            هن        

 

 و  تسین                                                                ي

 

 ةي ا ر

ا هن ا ینپ اقر نیئ ركا م ےس ا س ميظع يملع، يهقف ،يقيقحت وم

 

وسہع يك  لیمک ا و ر  وبقتیل ےئلیک د اع يك ا امتلس ےہ۔ ا هلل لج س

 انب د ںی۔

 

 ر عف د ر اجب

 

 و ي ا عت

 

 ر ہعی اجنب

 

ر امرك د
ف
 وک وبق  

 

ڈ مت

 

 ي ا ر اگة اعیل ںيم دنبة يك ا س وتما عض خ
عىل سيدنا ونبينا وشفيعنا وموالنا حممد وعىل آله  صىل نه تعاىل ذوالفضل العظيم، وإ 

 الغني احلميد كتبه العبد الفقري إىل  من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.وأصحابه  أمجعني و

 

 وجعل خريأيامه يوم يلقاهوعافاه وجعل آخرته خريا من أواله عنه  عفا                 

 

 



 
 نحمده ونصيل عىل رسوله الكريم

 ا سالهيم 

 

 امهن ےک سن ت  ر و ا ُمت

 

 ےہ ہک ریغت ر

 

 ا  ا اسحن

 

ز
ي 
ِ ركا م اک تہب 

 

  ےئن ےس رپ ایتفمن

 

ر

 ےک اتفو ى 

 

 رضحا ب

 

  رك ےک شیپ ركےت ںيه وج ا ن

 

ڈ

 

 ےس ا خ

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
ےئن شیپ ا  دمة اسملئ اک لح 

  

 

 يك رضو ر ب

 

 ى دعتا د  ےہ  ذہلا  ا س ي ا ب

 

ز
ي 
 اتفو ى يك ا ي ك تہب 

 

يك لکش ںيم وموجد  ےہ۔ وچہکن ا ن

ا ہک 

 

ٰ اک ا ي ك رطع ديشك ومجمہع ایتر  ایک اجےئ ي  اتفو ى

 

 ےس وسحمس يك اج ر یہ یھت ہک ا ن

 

ز نی ےک دشب
ي 
ا اک

ر امےئ 
ف
 وه ےکس۔ ا هلل ابتر ك و اعتیلٰ زجا ےئ ریخ اطع 

 

 ےس ا افتسد ة ا  سا ن

 

ٰ ا و ر  اقیقحتب و م و اتفو ى
عل

م 

ه

 

ب

ز اک
ي 
 

 

ا  ىتفم دبع ا رلنمح وکرث دمين د ا مت

 

 ومالي

 

امہر ے دخمو م و  رتحمم ىتفم دمہنی ونمر ة رضحب

 ف ےئک ا  ااعلۃیل

 

 خڈ

 

ٰ ےک ومجموعن وک اجکی رك ےک رکمر ا ب ٰ ےک ا لص وک وہنجن  ے اتفو ى  ر  وتفى
ہ
و ر  

 رك رك ے اک 

 

ا نیعب ا و ر  ا وقا   دحمنیث وک د

 

  ،ا وقا   احصهب و  ي

 

 ث
ي
 و  دح

 

ر ا  ن
ق
دتسم  ےک ےیل احہیش ںيم 

ا ء ا هلل 

 

س

 

ن
 ومجمہع ا 

 

 ا دئ دلجو ن ںيم رقتابیً 100ا امتہم ایک ۔اتفو ىٰ اک ہی ميظع ا اشلن

 

/ 60،000/ ےس ر

 رپ لمتشم وهاگ، یٹھچ دلج ا  ب  ےک اہوھتن ںيم ےہ وج 

 

کشم ا  تسن ہک وخد  وببي ڈ  هن ہک اطعر  ’’احفصب

  رخو ا ر ے’’ا و ر ‘‘  وگبي ڈ 

 

 اک دصما ق ےہ۔ ‘‘ ےتشم ومنهن ا ر

 ےک اعمو نین  

 

 وموصف ےک قح ںيم ،ا ن

 

ا  رخ ںيم د اعء ےہ ہک ا هلل ابتر ك و اعتیلٰ رضحب

 ےک قح 

 

 رك ے و ا ےل  امتم رضحا ب

 

 و ریغة ںيم اعتو ن

 

ا عت

 

 و  رشن و ا س

 

 ركا م ا و ر  ا س يك ابطعت

 

ایتفمن

 

 

  هلمج اہجن ا  نیم ي ا د !ںيم ا س وک د

 

  نم و  ا ر

 

ر امےئ۔ا ںی د اع ا ر
ف
 انبےئ ا و ر  رشف وبق  اطع 

 

 ا  رخب
ٔ
 ریخة

 تعاىل عىل خري خلقه حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني، برمحتك يا أرحم الرامحني وصىل 

م رتذمارقح اابعلد 
 

ي

 

عظ
ل

د دبع ا  اكن اهلل ہلی س 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 دهعم ا رتلذمى الوهر ي ا اتسکن

 ھ1438، ر ح ت  / 24                             

 



 رقتظی

 الوہر،اجہعم ارشہیف ،رسیئ دار االاتفء   دمحم زرکای اصبح  دمہلظیتفم  رضحت ومالان 

ہ وخش بیصن ںیہ واحلمد هلل وحده و الصلوة والسالم عىل من ال نبي بعده. أما بعد !

 ےن اےنپ دنی نیتم یک دختم ےک ےئل نچ رک
ی
 " مح جح مج حج " ولگ نج وک اہلل اعتٰل

 دصماق انبای ےہ۔ اك " ىييي مي خي حي  جي يه ىه " اور

 دنشخبہدخاےئ  دشخب ات  ہن  اںی اعسدت زبوِر ابزو تسین 

دمہلظ یھب  اںیہِن وخش بیصن ولوگں ںیم ےس امہرے دخموم و رکمم رضحت ومالان یتفم دبع ارلنٰمح وکرث دمین

ںیہ، ہک ںیہنج اہلل اعتٰیل ےن اےنپ زبراگن ےک اتفویی اجت وک دملل اور ققحم رکےن یک وتقیف بیصن رفامیئ۔ 

ز

 

انزیچ  ۂرہنسی اافلظ ںیم اھکل اجاگیئ۔دنب رضحت اك ہی اكرانہم ینیقی وطر رپ اترخی ےک اوراق ںیم ان اشء اهلل ازعلي 

" یک یٹھچ دلج اك دیچہ دیچہ اقمامت ےس اطمہعل ایک ادمحل ہلل اہنتی  اجعم ااتفلوی  ےن رضحت یک اتفیل فیطل  "

  دملل اپای اور ںیم ہی اتھجمس وہں  ہک رضحت یک اس اتکب ےس رہ دار االاتفء وک اور امتم ایتفمِن رکام و

 

ن
 
صب
ص

 

خ

 

مي

 

لقن ےیک  رضحات وک زایدہ ےس زایدہ دیفتسم وہان اچےئہ۔ ویکں ہک رضحت ےن نج بتکِ ربتعمہ ےک وحاہل اجت

 
ی
ےس داع ےہ ہک اہلل اپک رضحت یک اسمیع  ںیہ وہ انیقی اسملئ ےک ادنر اجن دیپا رکےن واےل ںیہ۔ اہلل اعتٰل

 لیمکت کت اچنہپےئ:اںی داع از نم  و از ہلمج اہجں آنیم وبد ٴہلیمج وک رشِف وبقتیل بیصن رفامےت وہےئ اپہی

 اعتٰیل ےن رضحت ےک واگ  مااح  رضحت ومالان ء ںیم اہلل 1995دنبہ ےک ےئل ہی اعسدت دنمی ےہ ہک نس 

یی دنلب رہشی   
ہ 
ل

ےک رھگ ںیم ان ےک اسھت ھٹیب رک اھکاناھکےن یک وتقیف بیصن رفامیئ۔ ابیق رضحت یتفم اعقش ا

 کشم آتسن ہک وخد وببدی  ہن ہک اطعر وگبدی: یک ہی اتکب اتحمِج اعترف ںیہن ےہ۔ اسیج ہک خیش دعسی   ےن رفامای 

ا                                                دمحم زکری 

   داراالاتفء ،اجہعم ارشہیف الوہر                                                                                                                                    
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کرحرِف 
 
ش
 

 ت

دنبے ےس اہلل اعتٰیل ےک رایض وہےن یک اشنوینں ںیم  ےس اکی ہی یھب ےہ ہک اہلل اعتٰیل اےس دنی یک یسک ہن 

یسک دختم ےک ےئل وبقل رفامےتیل ںیہ۔  رقآن و تنس ےس وقادع اك اذخ و اابنتسط دنی ےک وبعشں ںیم ےس 

 و ف رک ےک اتم  ہملس رپ اناسن اکی امہ ہبعش ےہ، اہقفےئ االِسم ےن اینپ زدنایگں اس اكم ےک ےئل

میظع ایک ےہ۔ انچہچن اہقفء ےن ان اسملئ اك یھب اابنتسط ایک ےہہک وج ان ےک زامہن ںیم شیپ آدمہ ںیہن ےھت 

وہےئ ںیہ۔  زہاروں طبنتسم اسملئ اك ااحہط ےیکنکیل ان اك ووقع وتمعق اھت ۔ آج اہقفےئ ااصمر ےک اتفویی 

اونیل رمعج یہی بتکِ اتفویی ںیہ ہک نج ںیم یلیھپ وہیئ یہقف زجایئت ےس وہ رصعِ احرض ےک ایتفمِن رکام اك 

یفخم ںیہن ہک بتکِ اتفویی ےک قیقحت ےک ہبلط ےس ہی ابت یسک وطر  شیپ آدمہ ہلئسم اك لح التش رکےت ںیہ۔

  الص
ّ
ےہ ہک وہ وکشش یہی وہیت  ںیلاصمدر رقآن و تنس ، بتِک ہقف اور درگی بتِک اتفویی ںیہ اور ققحم یک او

بتکِ اتفویی یک رہ زجیئ وک اصمدِر اہیلص ای ااہُمت ااصملدر ںیم التش رکے، اظبرہ ہی ابت ڑبی آاسن ولعمم 

 وہیت ےہ نکیل اس اكم یک الکشمت  ےس اس دیمان ےک راجل یہ وخبیب وا ف ںیہ۔

ںیئ ہک رضحت ہن رصف ہی ہک بتکِ اہلل اعتٰیل ڈارٹک یتفم دبع ارلنٰمح وکرث دمہلظ  وک اینپ اشایِن اشن ارج اطع رفام

اتفویی ےس اسملئ وک وموضاعت ےک اابتعر ےس اجکی رک رےہ ںیہ ہکلب رہ ےلئسم یک رقآن و تنس اور بتکِ ہقف ںیم 

عم ااتفلوی  ےس یھب رصف اصمدِر اہیلص ےس رختجی رک رےہ ںیہ۔ ادمحل ہلل اس "  " یک یٹھچ دلج اس وتق  اج

 ہعل ےس ادنازہ وہات ےہ ہک:اںی اعسدت زبوِر ابزو تسینزریِ رظن ےہ۔ اتکب ےک رسرسی اطم

اہلل اعتٰیل ےس داع ےہ ہک اس اتکب وک وعام و وخاص ےک ےئل انعف انبےن ےک اسھت اس اتکب یک ایتری ںیم 

  واالسلم     .آمني بحرمة النبي الكريمرصموِف لمع رہ رفد یک ارُخوی اجنت اك ذرہعی انبںیئ۔

 یفع ہنع  ادمح یلع ریقف

 اخدم ادحلثی  اجہعم ارشہیف ،الوہر 

 بیطخ ماڈنی اجعم دجسم ،رحبہی اٹؤن ،الوہر
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 40 ........................................................................ ےہ ںیہن اناپک ہنیسپ اك بنج

 42 .......................................................... وہات ںیہن وابج لسغ ےس اھکےن وھجاٹ اك یبنج

 43 .................................................................. ؟ںیہن ای ےہ اپک ہنیسپ اك ہچب دنگے

 43 .............................................................................. مکح اك ہنیسپ ےک رشایب

 45 ........................................................................... ےہ اپک ہنیسپ اك وھگڑے

 48 ............................................................................... وھجاٹ اك اجونروں اپوتل

 55 ......................................................................... دے ڈال ہنم رمیغ ںیم اپین

 57 ............................................... ےہ اپک وہ وت ید ڈال وچچن ںیم اپین ای دودھ ےن رمیغ ای ّوکے

 

ّ

ِ
 60 ............................................................... مکح اك وھجےٹ ےک ہوریغ ّوکے وچےہ، ،ب 

 61 .............................................................. مکح اك ڈاےنل اپؤں ںیم ہوریغ ربنت یسک اك یلب

 62 .............................................................................. اگلان ڈیکب ںیم اپین اك دنبر

 63.............................................................................. ےہ اناپک اعلب اك ےتک

 64................................................. ہقیرط اك اہطرت یک اس وت دے ڈال اتکہنم ںیم دنگم اشنہتس
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 65 ........................................... ؟ اناپک ای ےہ اپک اپین و  ان اھک ا وہ اگل ہنم اك اس ، ےہ اسیک اپانل اك ےتک اپوتل

 66 ...................................................... مکح اك اس اھکایل ےن ےتک ےس ںیم سج ںایوس وہیئ یکٹل

 67 ... ےہ اجزئ ان اھک اك ان وت ، ںیہ ںیہن اشنانت ےک ےنگل ہنم اك ےتک ںیم  ںروویٹ دو ابیق ، اجےئ الچ  رک ےل دو ےس ںیم ںروویٹ اچر اما اتک

 68.................................. ےہ؟ ایک ہقیرط اك رکےن اپک ےک اس اید ڈال ہنم ںیم گید یک ےب وشر ےن ےتک

 69 ....................................................................... انگل اعلب اك ریزنخ وک ہوریغ دنگم

 70 ........................................................... اناپک؟ ای ےہ اپک وھجاٹ اك اس اور مسج اك اہیھت

  اك یلھچم مکح؟ اك اپین واےل ےنلکن ےس وسڈن یک اہیھت
ّ

 

ِ
 71 .......................................... ؟ںیہن ای ےہ اپک پچ

 ےک ااکحم ضیح

 74 .................................................................................. فیرعت یک ضیح

 76 .................................................................. اگ؟ ےلم ارجووثاب رپ فیلکت یک ضیح

 77 .......................................................................... اظنم یرطف اك افنس و ضیح

 83 ..................................................................... رشاطئ ےک وہےن ضیح ےک وخن

 83 .............................................................................. :رمع یک آےن ضیح-1

 84 ................................................................................ :دمت یک ضیح-2

 85 ............................................................................... :وہفق اك رہط اكلم-3

 90 .............................................................. :ںیہ وصرںیت نیت یک آےن ہن وخن رمع امتم

 94 ..................................................................................... ادتبا یک ضیح

 95 ......................................................................... ےہ؟ وہیت بک ہسئ آ وعرت

 97 .................................................................................. اسملئ ےک ضیح

 97 .................................................................................دمت الق یک ضیح

 104 ..................................................................... آےئ وخن دہایز ےس دن امادس

 105 ....................................................................... یاموہار دہایز ای مک ےس ومعمل

 106 ............................................................................... آان ےبوتق اك ضیح

 107 ..................................... مکح اك یاموہار یک اخوتن یسیا ‘‘ایآ وخن دن ھڑیڈ رصف دعب ےک ولبتغ’’
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 108 .......................................................... آےئ رظن رھپ دعب ےک وہاجےن دنب وخن اك ضیح

 109 ....................... مکح اك آےن وخن رک رک رک ادنر ےک دن است اكےہاور ہٹنھگ وچسیب دن کیا ںیم قح ےک وعرت

 110 ........................................................................... آےئ وخن دعب ےک لسغ

 111 ........................................................... وہاگ؟ امشر دن ےنتک ضیح وت وہ االتخل ںیم ضیح

 112 .............................................. مکح اك ضیح اور افنس مایا وت ایآ وخن کت امہ نیت دعب ےک والدت

 114 ..................................................... وہ یھب لیلق یمک وہاتاماہچ ںیہن مک ےس روز دنپرہ رہط

 115 ............................... رےہ یاجر کت دعب ےک رہط الق وہرک رشوع ےلہپ ےس رہط الق وج اك وخن اُس مکح

 116 ................................................................... اكمکح آےن یاموہار ےلہپ ےس اعدت

 118 ................................................................................... رگن ےک ضیح

 118 .................................................................. ےہ ضیح اكاپین رگن رہ ضیح دوران

 119........................................................................ مکح اك یدیفس دعب ےک یاموہار

 120 ........................................................................... الوخن ایٹم ںیم ضیح زامہن

 121 ....................................................................... مکح اك وخن زبس ںیم ضیح ِدمت

 122 ................................................. مکح اك وخن ےلایٹم ای دگےل واےل آےن دعب ےک اعدت مایا

 126 .................................. آےئ رظن ںیم العوہ ےک اعدت مایا ہکبج اگ وہ امشرہن ضیح دہبھ اك رگن زرفعاین

 128 .................................................................... اسملئ قلعتم ےس اعدت یک ضیح

 129 ................................................................. ؟ںیہنای ےہ ضیح وخن دعب ےک ااقسط

 130 ........................ ےہ؟ مکحایک ےیل ےک اس وہ ہن دای خیاتر ای دوونں خیاتر اور دعد یک ضیح مایا وک وعرت سج

 133 .................................................................. مکح اك احہضئ وایل وھبےنل اعدت مایا

 135 ......................................................... اوقال ےکدنچ اانحف ےکابرےںیم للختم رہط

 135 ....................................................................................... وقل الہپ

 138 ......................................................... آےئ؟ وخن ےس وہفق وہفق دعب ےک دن نیت اما

 139 ................................................................................. ہلئسم اك للختم رہط

 140 ...................................................................................... وقل دورسا
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 140 .................................................... ( اگ وہ ںیہن امشر رہط وت وہ مک ےس دن نیت اما للختم رہط)

 141 ..................................................................... اسملئ ےک للختم رہط رپ وقل اس

زا  

 

 144 ..................................................................................... وقل ت

 145 ....................................................................... ہلئسم اك للختم رہط رپ وقل اس

 145 ...................................................................................... وقل وچاھت

 145 ..........................................(ےہ وہات ںیم مکح ےک یاجر دم وہ وت وہ مک ےس دن دنپرہ للختم رہط)

  اوقل ذموکره ان
 

 146 ................................................. اجےئاگ؟ اید یوتف رپ وقل ےسوکےسن م

  ااکحم

 

ض

حي 

: ..................................................................................... 146 

 146 .................................................................... ؟ ےہ وہیت امشر بک اپیک ےس ضیح

 149 ..................................................... لیصفت یک ےن وہ رفض روزہ اور امنز رپ دنبوہےن وخن

 153 ........................................................ مکح اك امنز وت اجےئ ڑبھ ےس وزر دس اما ضیح دم

 159 ..............؟ ےہ مکح ایک اك اس وت یکس ڑپھ ںیہن امنز وعرت اور وہ رشوع ضیح وک وعرت اما ںیم وتق یآرخ ےک امنز

 160 ....................... رکے؟ ایک اك روزہ امنز وت ںیہن ای آےئاگ دوابرہ ہک ںیہن ولعمم اور اجےئ رک دعب دن دو وخن

 161 ....... ڑپےھ؟ رطح امنزسک ےلہپوت ےس اعدت نکیل ےہ راتک دعب ےک زگرےن دہایز ےس اس ای دن نیت وخن اك اماضیح

 162 ................................ ڑپےھ؟ رطح سک امنز وت اجےئ رک رپ دہایز ےس اس ای رپ اعدت اینپ وخن اك ضیح

 162 ....................................... رکے؟ ادا رطح سک امنز وت  اجےئ رک رپ دن دس وپرے وخن اك ضیح

 163 ...................................................................... آےئ ہن وخن دعب ےک دونں نیت

 164 ............................................ وہاجےئ عطقنم ںیم مک ےس روز نیت وخن اك سج مکح اك وعرت اُس

 164 .... ؟یگ رکے ادا رطح سک امنز اور روزہ وہ ےہ راتہ احل یہی کت دن دس ےہ ات  اج رک دن کیا اور ےہ آات وخن دن کیا

 165 .............................................. مکح اك روزے اور وتامنز اجےئ وہ دنب آان وخن ےلہپ ےس رجف ولطع

 168 ............................... ںیم وصرت یک آےن ضیح مک ےس دن دس اجےئ وہ دنب آان وخن ےلہپ ےس رجف ولطع

 173 ................................ مکح اك امنزوں وایل اجےن ڑپیھ ںیم احتل اس اور وخن واےل آےن لمح دوران

 174 ............................................................. اكمکح روزہ ےک وتاس وہاجےئ اپک احہضئ

 174 ......................... التوت یک ہمیرک ِتیآ ںیم ضیح احتلِ ااکحم ےک اذاكر اور رقان التوة ںیم ضیح احتلِ
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 178 ....................................................................... التوت زابین ںیم ضیح احتلِ

 180 ........................... ںیہن اجزئ اگلان اہھت رپ ان وہں تایآ رپ ورق سج ےک اتکب ای دیجم رقآن ںیم ضیح مایا

 182 ......................................................... ؟ مکح اك وھچےن اور ڑپےنھ ریسفت ںیم ضیح  ِاحتل

 183 ................................................................ سیدتر یک رقآن ںیم احتل یک ضیح

 185 .................................. ےہ؟ وصرت وکیئ یک اس درےہای آومہتخ وہاجےئ ابہغل وہےئ وہےت احہظف ڑلیک

 186 ....................................................... مکح اك رقآن  ِواتکتب التوت ےئل ےک ویبنج احہضئ

 190 ............................................................ اطمہعل اك دیجم رقآن رتہمج ںیم احتل یک مایا

 191.................................................................. اطمہعل اك راسلئ ینید ںیم ضیح احتلِ

 192 .............................................................. اگلان اہھت وک اتکوبں ینید ںیم تلاح یک اناپیک

 192 ................................................... ووجب اك دجسہ رپ اسعم ےس ڑپےنھ دجسہ تیآ ےک احہضئ

 193 .............................................................. ںیہن وابج التوت دجسہ ںیم ضیح احتل

 193 ................................................................... ؟ ںیہن ای دے وجاب اك اذان احہضئ

 195 ...................................................... مکح اك ڑپےنھ فیرش ثیدح ںیم وافنس ضیح احتلِ

 197 ................................................................ ڑپانھ اامعل اضفلئ دوران ےک یاموہار

 198 ...................................... !ےہ یتکس ڑپھ وک اذاكر امتم العوہ ےک فیرش رقآن وعرت ںیم ضیح مایا

 198 .................................................. ؟ںیہن ای ےہ یتکس ڑپھ حیبست ںیم افنس و ضیح احتل رتوع

 199 .. وجاب دملل و لصفم اك اس ےس یااتفلو ادماد اور وسال کیا  قلعتم ےس ڑپےنھ وداعںیئ واظفئ ںیم وافنس ضیح احتل

 202 .............................. مکح اك ڑپےنھ ںیہ اعمین ےک داعء ںیم نج وسرںیت ضعب ںیم احتل یک وافنس ضیح

 203 ................................. ےہ؟ اسیک رکان اامعل ںیم وتق اس اور مکح اك رےنک وخن ںیم دونں ےک یاموہار

 204 ........................................ ےہ انبانبحتسم ومعمل اك اذاكر و ذرک ںیم امنز اواقت اك وعروتں احہضئ

 208 ................................................................................. احہضئ اعمرشت

 208 .................................. ےہ اپک یھب ہنیسپ اك ان رطح ایس ےہ اپک وھچاٹ وعرت،اك وایل وافنس ضیح

 209 .......................................................... ےہ؟اسیک اھکان وہاایاكاکپ اہھت ےک وعرت احہضئ

 210 .............................................................. اھکان ںیم احتل یک اناپیک وک وںزیچ ربتمک
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 210 ............... ےہ الزم واافغتسر وتہب واےلرپ رکےن رحتک یسیا ےہاور ہریبک انگہ اور رحام رکان ویط ںیم ضیح ِاحتل

 218 ............................................. وجاب اك اس اور وسال کیا قلعتم ےس رکےن تبحص ےس احہضئ

 220 ...................... ےہ؟ اكیف یہ کیاای ںیہ یرضور دولسغایک دعب ےک رکےن ویط ےس یویب ںیم مایا ےک ضیح

 222 ......................................................... مکح اك ویط رپ انب یک وہشت ہبلغٔ ںیم ضیح احتل

 223 ...................................................... مکح اك ااتمتسع ےس یویب االزار وفق ںیم ضیح احتل

ہ ےلرک ےس فان

 

ن

 

ھب

گ

 223 ....................................... ںیہن اجزئ ےسااتمتسع احہضئ ےک احلئ ریغب کت 

 226 ....................................................................... وصرت یک اافتنع ےس احہضئ

ا ء ںیم وہشت ہبلغٔ اور احہضئ ابمرشت رضورت وبتق

 

ن
م

 

سي
 226 ............................................... ا

 228 ........................................................................ اضمتعج اسھت ےک احہضئ

 228 ............................................................................... ازاحہضئ ابمرشت

 230 ................................................. وھچان اور انھکید وک وصخمص وضع ےک یویب ںیم ضیح احتل

 231 ................ اکس وہ ہن اناسس اك وہےن احہضئ اےنپ یھب وک وعرت اور ایک امجع ںیم ضیح مایا ںیم یربخ ےب ےن وشرہ

 232 ےہ ںیم ضیح وہ ہک اھت ولعمم ںیم ابرے وکاےنپ وعرت اور رکیل ویط ےس وعرت ںیم ضیح احتل ںیم الیملع ےن رمد اما

 233 .................................................. رکے لسغ رک وہ اپک وت آاجےئ ضیح دعب ےک یرتسبمہ

 233 ......... ںیہن اجزئ امجع نکیل رکےیگ ادا وت روزہ ، امنز ےک رک لسغ ًاطاایتح وت اجےئ رہھٹ وخن اما ےلہپ ےس اعدت مایا

 234 ............................................. مکح اك رکےن رقتب ےس یویب وت آےئ وخن دہایز ےس اعدت مایا

 235 ...................................................... ؟ ےہ اجزئ یرتسبمہ دعب رید ینتک ےس ےن وہ دنب ضیح

 239 .............................................................. مکح اك ااحتسہض ای ضیح دعب ےک لمح ااقسط

 242 ................................................................ ؟ ےہ یتکس ھٹیب اپس ےک تیم احہضئ ایک

 244 ............................................................... ؟ ےہ یتکس دے لسغ وک تیم احہضئ ایک

 244 .......................................................... رکان ادا امنز ںیم ےکڑپکوں ضیح زامہن اك احہضئ

 245 ................................................................... ےہ اسطق وداع وطاف ےس احہضئ

 246 .................................................... ےہ یتکس ےل زیچ وکیئ رک ڈال ھت اہ ےکادنر دجسم احہضئ

 246 ...................................... ےک وطاف ےک اہلل وساےئتیب یگ رکے ادا اسرے جح انمکس احہضئ
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 246 ............................................................................ ابدنانھ ارحام اك احہضئ

 247 ................................................................ رکان یھگنک ںیم ےکرس فکتعم اك احہضئ

 248 .............................................................................. اگلان اضخب اك احہضئ

 248 ............................................................. انٹیل اور ،انیپ اھکان اسھت اسفنءےک اور احہضئ

 249 ................................................................... زگران ےس دجسم ںیم احتل یک ضیح

د ںیم احتل یک ضیح  250 .............................................................. ان اج رطف یک اگہ ع 

 251 ......................................................... مکح اك ں ڑپکو واےل ےن وہ ل اامعتس ںیم ضیح مایا

 253 .................................................................... لسغ ںیم احتل یک افنس و ضیح

 254 ................................................................. ںیہ اخص ےکاسھت ضیح وج ااکحم وہ

 258 ..................................................................... ااکحم ےکرتشمک وافنس ضیح

 274 ............................... مکح اك رہط مایا ںیم وصرت یک رکےن اامعتسل ںدواایئ لمح امعن اور دنبش یک ضیح

 275 ................................................................ےہ اجزئ رکان العج ےئلیک رکےن دنب ضیح

 278 .............................. وجاب لصفم اك وسال اور کیا قلعتم رکےنےس دنب اكوخن یاموہار رک اھک ںوگایل

 280 ................................................... مکح اك اامعتسل ےک دواؤں ضیح امعنِ ےئلیک روےنک وک ولبغ

 280 ........................................................... مکح اك ڑگبےن اعدت مایا ےس اامعتسل ےک دوا

 281 ................................................................ اجںیئ ڑبھ ضیح مایا رپ ےن اگل‘‘ اكرپیٹ’’

 282 ............................................... ےہ وہاجیت ابہغل ےس وہےن یک اسل دنپرہ ای آےن ضیح ڑلیک

 283 ......................................... ےہ وہاجیت ابہغل ےس وہےن یک اسل دنپرہ ای االتحم ای آےن ضیح یکڑل

 رفتماقت

 287 ................................................................... ںیہ ےتکس ڑپھ ہیمست احہضئ اور یبنج

 287 ................................... مکح اك وامنز اہطرت ںیم اس وت آےئ وخن اك روگنں فلتخم دہایز ےس دن دس
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 ااکحم ےک افنس

 289 ................................................................................ فیرعت یک افنس

 289 .................................................................................... نایب اك افنس

 290 ........................................................ مکح اك اُس آےئ وخن وج دعب ےک وخن وہےئ ےمج

 290 ................................................. اگ وہ افنس وہ آےئ وخن یھب اك رگن سج ںیم افنس دمت

 291 .................................. ؟ںیہن ای وہاگ امشر افنس ہی وت ےلکن اپین ےس رفج دعب ےک زگرےن افنس ارثکدمت

 292 ......................... ۔ اگ اجےئ ایک امشر ایک اےس وت آایگ وخن رھپ ریہ اپک ہتفہ کیا ایآ وخن دعب دن40 اچسیل

 294 ..................................................... مکح اك وخن واےل آےن دعب دن رہایگ ےک افنس لمکم

 295 ............... ےگ ںوہ امشر ےک افنس مایا ےنتک وت وہایگ دنب آرک دن وھتڑے رھپ وہایگ دنب رھپ ایآ وخن اك افنس دن دنچ

 296 ..................................... ؟ اگ وہ افنس وتانتک ایآ وخن دن دس دس ںیم اریخ اور ادتباء یک افنس دمِت 

 297 ................. !ےگ وہں ےک افنس دن اچسیل وت آےئ دہایز ےس ن د اچسیل ےس وہفق وہفق وخن اك وکافنس وعرت

 300 ..................................................... وہاگ مکح ایک ،آایگ وخن رھپ اپین دیفس رھپ وخن دن ابرہ

 301 ................................ ںیہن ااظتنر اك روز اچسیل ںیم وہےن اپک ےک اُس وہ ادیپ ہّچب الہپ ےک وعرت سج

 302 ...................................................... وہاجےئ؟ دنب افنس ےلہپ ےس وہےن متخ روز اچسیل

 303 .................................. ںیہ الزم دوونں روزہ امنز وت وہاجےئ اپک   افنس ںیم دمت مک ےس دن اچسیل

 304 ................................................. ؟ ےہ مکح ایک وت وہاجےئ دنب دعب ےک روز  سیب دس افنس دم

 305 ............................................... مکح اك وخن واےل آےن ںیم دعب وت وہ والدت نشیآرپ ہعیذبر

 306 ...................................................................... ایآ ںیہن رپافنس والدت یک ہچب

 308 ............................................. مکح اك ضیح اور افنس مایا وت ایآ وخن کت امہ نیت دعب ےک والدت

 309 ............................................. ؟ افنس ای ااحتسہض ای اگ وہ ضیح وخن اك دعب ےک رمح افصیئ ای ااقسط

 311 .................................................. اكمکح وخن واےل آےن دعب ےک وہےن اضعئ لمح اك امہ نیت

 313 ...................................................... ہوریغ روزہ وامنز افنس ہقلعتم ااکحم ےک لمح ااقسط

 314 .................................... مکح اك وخن واےل آےن وت ےہ ںیم ٹیپ ہچب دورسا اور وہا اسطق لمح اك امہ اچر

 315 ............................... مکح اك افنس ےک اس وہےئ ادیپ ےچب دو ںیم دمت مک ےس ےنیہم ھچ ےک وعرت سج
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 318 ................................................. ےہ؟ مکح ایک اك اس وہوت فلتخم اعدت یک وعرت وایل افنس

 319 ................................................ ؟ ںیہن ای ڑپےھ امنز دعب ےک وہاجےن یوپر اعدت ںیم افنس

 320 ............................................ ؟ ےہ مکح ایک وت رکاجےئ اجتوز ےس اعدت ںیم افنس وخن اك اتعمدہ

 323 ........................................................................ وصرت کیا یک افنس ہلئسمٔ

 323 ................................................... وجاب اك ااتفتسء قلعتم ےک وصرت کیا یک افنس ہلئسم

 326 ................................... ےہ اپک یھب ہنیسپ اك ان رطح ایس ےہ اپک وھجاٹ اك وعرت وایل وافنس ضیح

 327 ........................................... وہےئڑپکے دےلھ ےک اےکساہھت اور اھکان وہا اکپ اك ھت اہ ےک اسفنء

 328 ....................................................................... آان اك ااحتسہض ںیم افنس دمت

 329 ............................................................. ےہ؟ اعمف امنز کت بک دعب ےک والدت

 330 ................................................................. رکے ایک وعرت وت وہ للخ ںیم افنس

 331 ............................................... رکے؟ ےسیک التیف یک اس وت ایل رک امجع اما ںیم افنس احتل

 332 .................................................... ےہ اممتعن کت بک یک امجع دعب ےک وہےن ادیپ ہچب

 333 .............................................................................. ویط ںیم لمح احتل

 334 .............................................................. ںیہن اجزئ قلعت رہاك وش و زن ںیم مایا نج

 335 .............................................. ؟ ںیہن ای ےہ آاتکس ضیح یہ ےت وہ لمکم دن اچسیل ےک افنس

 336 ...................................................................................... للختم رہط

 337.......................................................................امنز اور لسغ دعب ےک والدت

 338 .................................................................... لسغ ںیم احتل یک افنس و ضیح

 339 .......................................................مکح اك ےنلکن ابرہ ےس رھگ ےک وعرت ںیم افنس دمت

 340 ................................................ انھجمس اناپک وک ونتںرب وہےئ وھچےئ ےک وعرت وایل افنس

 342 ............................................................................. ااکحم دنچ ےک افنس

 344 ..................................................................... ااکحم رتشمک ےک وافنس ضیح
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 ااکحم ےک ااحتسہض

 346 .....................................................................اوروصرںیت فیرعت یک ااحتسہض

 349 ................................................................................... مکح اك ااحتسہض

 350 ............................................. ےہ ااحتسہض وہ ہکلب وہاگ ںیہن امشر ضیح آان وخن مک ےس دن نیت

 351 ...................................... ےہ مکح ایک وت ےہ وہاجات دنب رک آ رات کیا اب اھت آات وخن دن اپچن ےلہپ

 352 ........................................... مکح اك وخن واےل آےن رھپ دعب ےک دن دس آرک یاموہار دن نیت

 353 ..................................... رکے؟ ایک وت آےئ وخن دن رہایگ یھبک دن دس یھبک وک وعرت وایل اعدت

 354 ...................................................... ر رکے؟وایل وعرت نک اتروخیں وک رہط امش ااحتسہض 

 356 ........................ وہاگ؟ ناسب ےسیک اك ضیح ےک اس وت آےئ وخن لسلسم امہ نیت اما اور ےہ ایک بلطم اك رہط

 357 ..................................................................... مکح اك امء رخوج لبق ےس والدت

 358 .................................................................. مکح اك وخن واےل آےن لمح دوراِن 

 361 ................................................................ اجےئ ڑبھ ےس روز امااچسیل افنس دم

 361 .................................................................... ؟ ںیہن ای ےہ الزم ااجنتسء رپ احتسمہض

 363 .............................................................. مکح اك اپیک یک دبن اور ڑپکوں ےک احتسمہض

 366 .................................................... مکح اك یاموہار رپ ےنھکید رطقہ اك وخن دعب ےک رعہص اكیف

 ااکحم ےک روامیب ذعمور

 367 .................................................................... ےہ؟ ایک فیرعت یک رشیع ذعمور

 373................................................................................. رشاطئ ذعموریک

 375 ............................................................................... مکح رشیع ذعموراك

 377 ..................................................... ہقیرط آاسن اك رکےن ولعمم دوخل ںیم ذعمور مکح

 381 ........................ ؟ںیہ ایک ااکحم رشیع ےک اس اور راتہ ںیہن ذعمور وتق سک اور ےہ اتنب ذعمور بک ااسنن

 384 ...................................................................... لیصفت دیزم قلعتم ےک ذعمور

 392 ..................................... اگیڑپ رکان ووض یہ کیا ںیم وتق یہ کیا وت وہاجےئ اثتب ذعمور رشًاع اما
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 394 .............................................................. ےہ؟ مکح ایک وہےئ وہےت ےک اذعار ان

 395 ....................................................................... ؟ںیہن ای ےہ انوسرواالذعمور

 396 ںیہن ای ےہ اتکس ڑپھ ہوریغ لفن ےس ووض اس اور ڑپےھ امنز  رطح سک وت یتلم ںیہن تلہم یک ووض ہک ےہ دقر اس حیر رخوج

 ت

 
 

 397 .....................................................اتٹوٹ ںیہن  ووض ےس وسےن اك ضیرم ےک حیر ان

 399 ......... ےتید ںیہن ااجزت یک ےنلہ بیبط ہک بج ڑپےھ  رطح سک امنز ںیم احتل یک ونباےن آھکن

 402 ................................... وجاب اك اس اور وسال اور کیا قلعتم ےس ادارکےن امنز ںیم احتل یک ونباےن آھکن

 403 ................................................................................. اكمکح اقترطوبل

 406 ............................................................. ووضاكمکح ےس آےن دعبرطقہ ےک باشیپ

 407 .................................................... ہقیرط اكآاسن ڑپےنھ امنز ےیل ےک ضیرم ےک رطقہ

 409 ............................................................. آان اك رطقات ےک باشیپ دعب ےک نشیآرپ

 411 .................................................................. مکح اك وصرت کیا یک ووض یک ذعمور

 413 ............................................................... رکے؟ ےسیک ووض وت وہ آات باشیپ ابر ابر

 415 ........................................................... !ےہ وضعاكدنوانالزمایک دعب ےک آےن رطقہ

 

 

 417 ..................................... ےہ مکح ایک وت وہاجےئ رت وہ اور رےھک رکفس ےس وہج یک رمض ںیم الح

 419 ......................................... ےہ یااجنتسءرضور ےس ڈہلیھ  وت وہ نیقی اك آےن رطقہ دعب ےک باشیپ

 420 ................................................................ !رکےوہوتایک اكاامتحل آےن امارطقہ

 422 ......................................................................... ذعمورےہ االالتحم ریثکایک

 424 ............................................................... اكمکح اس وہ ریتہ رباربیتلکن ینم یک سج

 425 ....................................................................... ےہ ذعمور وہ وت وہ یذم اقترط

 426 ................................................................................ اكمکح ارلمح ُن الیس

 428 ........................................................... دتریب دیفم یک ووض افحتظ ںیم نالیس رمض

 429 .................................................. ہقیاكرط رکےن اپک ےک ڑپکوں اور اكمکح امنز یک ذعمور

 433 ................................ ڑپےھ؟ امنز ےسیک وہں رےتہ اناپک ہشیمہ ڑپکے ےک سج صخش التبم ںیم اریوب

 434 ....................................................... وجاب اك اس اور وسال قلعتم ےس نایرج ضیرم
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 435 ............................................. ڑپےھ امنز یہ ےسیو وت وہ لکشم دبانل ڑپکے کاناپ ےک ضیرم

 436 ..................................................... ؟ ےگ وہں امشر اپک کت بک ڑپکے ےک نی ذعمور

 437................................................ ودبن ابلسابدشازریہطت ذعمور ہک ضیرم امنزرباےئ مکح

 439 ...................................................................... ہقیورط مکح اك ووض ےک ذعمور

 440 ................................................................. اچےہ ڑپانھ امنز ووض الب صخش ذعمور

 441 .......................................................... ؟ںیہن ای ےہ اتکس رک ووض ےلہپ ےس وتق ذعمور

 442 .................................... ےہ اتکس ڑپھ امنز اضقء و ادا ےس  ووض ایس ہک ہی اور مکح اك رےنہ ابیق ووض ےئل ےک ذعمور

 442 ........................................................ رکے؟ ایک وت اجےئ وہ یاجر ریسکن وتق امنزےک

 443 ....................................................... مکح اك رکےن ادا امنز ںیم وتق آرخ ےئل ےک ذعمور

 443 .................................................................... ےہ؟ راتہ کت بک ووض اك رذعمو

 444 ........................................................... ےہ اتکس ڑپھ رہظ ےس  ووض ےک ارشاق ذعمور

 445 ................................................... مکح اك امنز اور ووض ےک صخش ذعمور ےس ہوریغ اہطرت

 447..................................................... ےہ ںیہن ذعمور وہ رےہ ووض اك سج کت رتعک سیب

 449 ................................................. وجاب اك اوراس وسال قلعتم ےس ووضاورامنز ےک ذعمور

 450 ................................................................... امنز نیرت رصتخم ےئل ےک نیذعمور

 451 ............................................................................ امنزواامتم ذعموریک

 453 ........ ڑپےھ؟ ےسیک امنز وہ وت ےہ رکات عنم ابلکل ےس اپین ڈارٹک راو ےہ رکات اامعتسل الطء ےس وہج یک یانرمد

 454 ................................................. ےہ؟ ذعمور صخش اسیاوتایک ےلکن وخن اما ےس رکےن دجسہ

 455 ........................... رکے؟ ایک وت راہ یاجر وخن کت وتق  وپرے ےک امنز اور ایوگلا زمخ ےس وہج یک رمض

 456 ........................ ؟ںیہن ای اگ رےہ ذعمور وہ وت رکدے ااطقنع اك ذعر اس ےس العج اور دتریب یسک ذعر اصبح اما

 456 ......................... ؟ںیہن ای ےہ اجزئ امنز یک رصع ےس ووض ےک رہظ ںیم احتل اس ےہ راتہ راتس وماد ےس زمخ

 457 ............................... ؟ںیہنای وہاگ ابۃنسل یؤمد وت رکےل ممیت ذعمورریغ ای ذعمور اجبےئ ےک ہعمج لسغ

 459 ................................... ےس ممیت ای ڑپےھ ےس  ووض امنز وہ سپ ےس  ووض ہن ےہ ذعمور ےس لسغ یبنج

 459 ................................................... ؟ںیہن ای ےہ اتکس رھک زیچ وکیئ آےگ ےئل ےک دجسہ وبجمر
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 461 ............................................................ مکح اك امنز اور  ووض ےک اس اتہبوہ اكن اك سج

 461 .................................................................... وصرت یک حسم وت وہ رضم رپ  ریپ اپین

 462 .............................................................. ااجنتسءوووضرکے؟ ےسیک نیادیل وطقمع

 464 ............................................ ےہ یرضور رانھک وت وہ اتکس رھک المزم ےئل ےک رکاےن  ووض ذعمور

 465 .......................................................... انیل اكم ںیم ووض ےس اہھت ابںیئ یورذعم وبتق

 465 ................................................ وہ ہن رپاقدر اےجنتس اور وجووض رہشع ضیرم وووض ااجنتسء مکح

 469 ............................................ ؟ ےہ مکح ایک وت ےل ڑپھ امنز ےس ممیت واال رےنھک ہن دقرت رپ ووض

 470 ....................................................... مکح اك ووض وہ،ےک ہن اقدر رپ ممیت اور ووض وج ولفمج

 471 .................................................... رکان ابمرشت ےس اس وہ ذعمور ےس لسغ وجوعرت
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 اجونروں ےک وھجےٹ اك ایبن

 فیرعت یک وھجےٹ

 اھکےن رطح ایس اور ںیہ ےتہک اپین وھجاٹ وک اس اجےئ رہ ابیق دعب ےک ےنیپ ںیم وحضای ربنت اپین وج۔ 1

ےہ الہکات اھکان وہااھکانوھجاٹ اچب اك آےگ ےک واےل

(1)
 (ًاصخلم ح  واشارحبل ارلاقئ و یریبک۔ )

 ںیہ: ںیمسق اچر یک وھجےٹ ےک اجونرں سپ

وھجاٹ اك اجونروں الحل اور آدح  ہک اسیج ےہ ہیلع وہانقفتم اپک رکاتہ الب اك سج۔ 1

(2)
 

                                                   

السؤر لغة: بقية اليشء، ومجعه أسآر، وأسأر منه شيئا أبقى، ويف احلديث إذا رشبتم فأسئروا  (١)

قعر اإلناء، ويف حديث الفضل بن عباس ما كنت أوثر عىل سؤرك أي أبقوا شيئا من الرشاب يف 

أحدا . ورجل سأر أي يبقي يف اإلناء من الرشاب.ويقال: سأر فالن من طعامه ورشابه سؤرا 

.والسؤر يف االصطالح هو: فضلة الرشب وبقية املاء  وذلك إذا أبقى بقية. وبقية كل يشء سؤره

 احلو،، ثم استعري لبقية الطعام أو يريه. قال التي يبقيها الشارب يف اإلناء، أو يف

ومراد الفقهاء بقوهلم: سؤر احليوان طاهر أو نجس: لعابه ورطوبة :النووي

 (100ص24)املوسوعة الفقهية الكويتية ج.فمه

 ( ذهب احلنفية إىل تقسيم األسآر إىل أربعة أنواع:٢)

ع أحواله مسلام كان أو كافرا، سور متفق عىل طهارته وهو سؤر اآلدمي بجمي النوع األول: 

 صغريا كان أو كبريا، ذكرا أو أنثى، طاهرا أو جنبا أو حائضا أو نفساء. وقد أيت

 بلبن فرشب بعضه وناول الباقي أعرابيا كان عىل يمينه فرشب، ثم ناوله أبا بكر 

 :من  . أخرجه البخاري"األيمن فاأليمن  "فرشب، وقال: األيمن فاأليمن  حديث
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دردنے ہیوچاپ اور اتک اور ریزنخ ےسیج ےہ االتخف ںیم اہطرت و اجنتس یک سج۔2

(3) 

وھجاٹ اك یلب ےسیج رکموہ۔ 3

(4) 

                                                                                                                                      

قالت: كنت أرشب وأنا حائض، ثم  . وعن عائشة أنس بن مالكحديث 

فيضع فاه عىل موضع يف فيرشب وألن سؤر اآلدمي متحلب من  أناوله النبي

لنجاسة   حلمه، وحلمه طاهر، فكان سؤره طاهرا، إال يف حال رشب اخلمر فيكون سؤره نجسا

ل حلمه من األنعام والطيور إال فمه باخلمر.ومن النوع األول املتفق عىل طهارته سؤر ما يؤك

توضأ بسؤر بعري أو شاة وألن سؤره  اجلاللة والدجاجة املخالة، ملا روي أن النبي

 (100،101ص 24متولد من حلمه وحلمه طاهر.)املوسوعة الفقية الكويتية ج

سؤر اآلدمي طاهر ويدخل يف هذا اجلنب واحلائض والنفساء والكافر إال سؤر شارب اخلمر 

ي فوه إذا رشب عىل فور ذلك فإنه نجس وإن ابتلع ريقه مرارا طهر فمه عىل الصحيح ومن دم

 (23ص1كذا يف الرساج الوهاج )اهلندية ج

)وسؤر الكلب نجس( ش: وقال مالك وداود: طاهر، وإن ولغ يف لبن أو سمن فال بأس ( ٣)

ك وداود، فإنه )وسؤر اخلنزير نجس( ش: خالفا ملال (469ص1بأكله. )البنايةرشح اهلداية ج

 عندمها طاهر، ولكنهام أحلقاه بالكلب يف العدد مع كونه تعبدا عندمها.

  ملخصًا(476ص1)البناية رشح اهلداية ج

وذهب املالكية إىل عدم نجاسة سؤر اخلنزير وذلك لطهارة لعابه عندهم، وقد ثبت يسل اإلناء 

  .يندب الغسلر للاملكية:اخلنزير، ويف قول آخ إذا ولغ فيه الكلب تعبدا فال يدخل فيه

 (35/ 20)املوسوعة الفقهية الكويتية 

أنه قال: يغسل اإلناء إذا ولغ فيه الكلب سبع  عن النبيعن أيب هريرة(4)

هذا حديث حسن وإذا ولغت فيه اهلرة غسل مرة.مرات: أوالهن أو أخراهن بالرتاب،
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 (150/ 1ج91سنن الرتمذي رقم هو قول الشافعي، وأمحد، وإسحاق.)صحيح.و

عن داود بن صالح بن دينار التامر، عن أمه، أن موالهتا أرسلتها هبريسة إىل عائشة و

 فوجدهتا تصيل، فأشارت إيل أن ضعيها، فجاءت هرة، فأكلت منها، فلام انرصفت

إهنا ليست بنجس إنام »قال: أكلت من حيث أكلت اهلرة، فقالت: إن رسول

ووهوحديث   .يتوضأ بفضلهارسولوقد رأيت « هي من الطوافني عليكم

 (20/ 1ج76)سنن أيب داود رقم احلديث .صحيح

أن أبا قتادة أمرها فسكبت له  "عن كبشة ابنة كعب بن مالك، وكانت حتت ابن أيب قتادة ، و

وضوءا، فجاءت هرة فرشبت منه، فأصغى هلا اإلناء فرشبت، قالت كبشة: فرآين أنظر إليه ، 

إهنا  قال:   ة أخي؟ قالت: قلت: نعم، قال: إن رسولفقال: أتعجبني يا ابن

: ال بأس بأن يتوضأ ، قال حممد"ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات 

 .، وهو قول أيب حنيفة بفضل سؤر اهلرة، وغريه أحب إلينا منه

 (54ص: 90حممد رقم احلديث اإلمام  )مؤطا

سعيد بن املسيب واحلسن وابن سريين وعطاء وجماهد سؤر اهلرة يروى عن ابن عمر و   وكراهة

 (486/ 1لبناية ا)عنهم   ريض ليىل وحييى بن سعيد وابن أيب 

 واملعنى يف كراهة سؤر اهلرة من وجهني:

: وهو أن اهلرة نجسة لنجاسة حلمها، وسؤرها نجس خمتلط بلعاهبا أحدمها ما ذكره الطحاوي

 جاسة سؤرها اتفاقا، لعلة الطواف املنصوصة يف قولهاملتولد من حلمها النجس، ولكن سقطت ن

 إنام هي من الطوافني عليكم أو الطوافات. حيث إهنا تدخل املضائق وتعلو :

الغرف فيتعذر صون األواين منها.وملا سقط حكم النجاسة من سؤرها لرضورة الطواف بقيت 

 . لعدم حتاميها النجاسة وإلمكان التحرز عنها يف اجلملة  الكراهة
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 اشمخئ ضعب( رصتًاف یوریبک ہیوانع رمایق االفلحو دباعئ) اكوھجاٹ رچخ اور ےھدگ ےسیج ک وکشم۔ 4

 وھجاٹ مسق ںیاپوچن اور ۔ںیہ وہیکچ نایب وج ںیہ یہی وت اچرںیمسق ںیہ یک نایب ںیمسق اپچن یک وھچےٹ ےن

ےہ ایوھجاٹاتب اك ریزنخ وہ اور ےہ اتبیئ ہیلع قفتم سجن

(5) 
 ےک ریزنخ ہک ےئل اس ےہ ںیہن اسیا احالہکن

 االتخف ںیم ابرے ےک وھجےٹ ےک ےتک ہک اسیج ےہ االتخف اك  امکل اامم یھب ںیم اپین وھجےٹ

ےہ اپک وھجاٹ اك دردنوں ہیوچاپ اور اك دوونں ان کیزند ےک ان اور ےہ

 (6)
 وھجےٹ ہک ےہ ہی حیحص سپ

                                                                                                                                      

ألن  ما ذكره الكرخي وهو أن اهلرة ليست بنجسة ، وإىل هذا ذهب أبو يوسف  والثاين:

نفى عنها النجاسة بقوله: إهنا ليست بنجس.  ولكن يكره سؤرها لتوهم أخذها   النبي

الفأرة فصار فمها كيد املستيقظ من نومه. فلو أكلت الفأرة ثم رشبت املاء قال أبو حنيفة: إن رشبته 

 لفور تنجس املاء، وإن مكثت ساعة وحلست فمها ثم رشبت فال يتنجس بل يكره.عىل ا

وقال أبو يوسف وحممد: يتنجس املاء بناء عىل ما ذكراه يف سؤر شارب اخلمر، وهو أن صب املاء 

رشط يف التطهري عند أيب يوسف ومل يوجد، وإن ما سوى املاء من املائعات ليس بطهور عند 

 (102ص24هية الكويتية ج)املوسوعة الفق .حممد

السؤر النجس املتفق عىل نجاسته يف املذهب وهو سؤر الكلب واخلنزير وسائر سباع (5)

اآلية.  ١45األنعام:  چے  ے  چ البهائم. أما اخلنزير فألنه نجس العني لقوله تعاىل: 

أمر بغسل اإلناء من ولويه  ولعابه يتولد من حلمه النجس. وأما الكلب فألن النبي

  بع مرات، ولسانه يالقي املاء أو ما يرشبه من املائعات األخرى دون اإلناء فكان أوىل بالنجاسةس

 (102ص24وألنه يمكن االحرتاز عن سؤرمها )املوسوعة الفقهية الكويتية ج

)وسؤر الكلب نجس( ش: وقال مالك وداود: طاهر، وإن ولغ يف لبن أو سمن فال بأس (  ٦)

يف اختالف العلامء أنه كان يرى الكلب من أهل   عن مالك بأكله. ونقل الطحاوي: و
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 (ےہ آیت آےگ لیصفت یک ااکحم ےک بس ان( ) عئادب) ںیہ اچریہ ںیمسق یک ہوریغ اپین

 )ؤمفل دمعۃ اہقفل(

 وہینم ہیدہا() ےہ ںیم مکح ےک وھجےٹ ینعی) ےہ ربتعم اسھت ےک وھجےٹ ےک اس ہنیسپ اك اجدنار رہ

 ےن کیا ےئل اس ںیہ وہےت ادیپ ےس وگتش ےک اس دوونں ہنیسپ اور اعلب ہکنویک( اتفویی اعریگملیو

 سج اور ےہ اپک ہنیسپ اك اس ےہ کاپ وھجاٹ اك سج سپ( و ارحبل ارلاقئ  ہیدہا) ےہایل اكمکح دورسے

 )ؤمفل دمعۃ اہقفل(ےہ سجن ہنیسپ اك اس ےہ سجن اكوھجاٹ

یگنھب ےک اہھت اپک وہں وت اس ےک اسھت اھکان ضحم اس وہج ےس ہک یگنھب ( 1)

 ےہ اناجزئ ںیہن

 یگنھب ےس دجسم ںیم اھجڑ و دولاان اسیک ےہ ؟( 2)

 وک اھکان اھکان اکی ٹیلپ ںیم اسیک ےہ ؟ اکی ریغ ذمبہ یگنھب ےک اسھت املسمن(  1)وسال:

 اکی ریغ ذمبہ یگنھب وک البرک دجسم ںیم اھجڑو دولاان اسیک ےہ ؟(2)

وخاہ وہ ‘ االسم اك اوصل ہی ےہ ہک ااسنن اكدبن اپک ےہ  (1)اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

 ۔املسمن وہ ای ریغ ملسم اس ںیم یگنھب اور امچر اك یھب وسال ںیہن ےہ

وسال ںیم ریغ ذمبہ یگنھب یک رصتحی یک یئگ ےہ اس اك وجاب ہی ےہ ہک اما ریغ ملسم یگنھب وک الہن (2)

دالھ رک اس اك دبن اور اہھت اپک اصف رکےئل اجںیئ وت اس ےک اسھت اکی ربنت ںیم اھکےن واال ضحم 

                                                                                                                                      

)وسؤر اخلنزير نجس( ش: خالفا ملالك وداود، فإنه عندمها طاهر، ولكنهام أحلقاه  البيت

 (469ص1بالكلب يف العدد مع كونه تعبدا عندمها)البنايةرشح اهلداية ج
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رقار ہن دای اجےئ اگاس انب رپ ہک ریغ ذمبہ ےک اسھت اھکای ےہ اناپک اھکےن ای رحام اھکےن اك رمبکت 

 

(7)
ویکہکن اس رفموہض وصرت ںیم اس ےک اہھت اپک رکاےئل ےئگ ںیہ ریہ ہی ابت ہک اس ےن 

                                                   

ألنه  رةا املسلم فطهارته ظاهحلائض ، أمسؤر اآلدمي طاهر من املسلم والكافر واجلنب وا (٧) 

قال: لقيني طاهر وما يتبق منه فهو طاهر وأما اجلنب  فعن أيب هريرة 

وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، فأتيت رسول

، فقلت له، فقال: «أين كنت يا أبا هر»الرحل، فايتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: 

 ( 65/ 1ج  285صحيح البخاري رقم«)ملؤمن ال ينجسإن ا يا أبا هر   سبحان»

ففي رشح السنة للبغوي :هذا حديث فيه جواز مصافحة اجلنب وخمالطته، وهو قول عامة أهل 

كان »قالت: العلم، واتفقوا عىل طهارة عرق اجلنب واحلائض.فعن عائشة

قال أبو عيسى: هذا «جينب، فيغتسل ثم يستدفئ يب قبل أن أيتسلرسول

يعرق يف الثوب ث ليس بإسناده بأس، وهو قول أكثر أهل العلم.وكان ابن عمرحدي

: ثم يصيل فيه، وكذلك عرق احلائض طاهر عند أهل العلم.وقال ابن عباس وهو جنب

يريد: اإلنسان ال جينب بمامسة اجلنب،  "أربع ال جينبن: اإلنسان، والثوب، واملاء، واألر،  "

األر، إذا أفىض إليها اجلنب، وال املاء ينجس إذا يمس اجلنب  الوال الثوب إذا لبسه اجلنب، و

 (31/ 2فيه يده. )رشح السنة للبغوي 

 وأما الكافرفقد كان الكفار خيالطون املسلمني وترد رسلهم ووفودهم عىل النبي 

ويدخلون مسجده ، ومل يأمر بغسل شئ مما أصابته أبداهنم 

رضبت هلم قبة يف مؤخر املسجد لينظروا إىل صالة ف عن احلسن، أن وفد ثقيف أتوا رسول

أتنزهلم املسجد وهم مرشكون؟  املسلمني، وإىل ركوعهم وسجودهم، فقيل: يا رسول

 (80ص:  17رقم احلديث املراسيل أليب داود«) إن األر، ال تنجس، إنام ينجس ابن آدم»فقال: 
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ریغذمبہ اور یگنھب وک اےنپ اسھت اھکےن ںیم رشکی ویکں ایک وت ہی ابت فلتخم  احالت اور فلتخم اصمحل 

 وت رھپ وکیئ اازام اور اارتاض ےک احلظ ےس دبل یتکس ےہ اما وکیئ وقعمل وہج اےنپ اسھت الھکےن یک وہ

اور وکیئ وقعمل وہج ہن وہ وت الب وہج ریغ وملسمں ےک اسھت اھکےن ےنیپ ےک اقلعتت اقمئ ( 2ںیہن )

رکےنیل اك اازام وہاگ 

(8)
 [3]رگم اناپک ای رحام اھکےن اك اازام ہن وہاگ 

                                                                                                                                      

يان[ حدثنا وفدنا الذين قدموا عىل بإسناد جيد، عن عطية بن ]سف« سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

وقدموا عليه يف رمضان، فرضب عليهم قبة يف املسجد »بإسالم ثقيف قال:   النبي

 (208/ 4)البدر املنري « فلام أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر

]فنصيب من آنية[ املرشكني كنا نغزو مع رسول ": وعن جابر 

 صحيح، رواه أبو داود. "ب ذلك عليهم ستمتع هبا، وال يعيوأسقيتهم فن

 (82/ 1ج 75خالصة األحكام رقم احلديث )

صحيح[ رواه الشافعي  "توضأ من ماء ]نرصانية يف جرة نرصانية أن عمر  "وعن أسلم 

 (82/ 1ج 76)خالصة األحكام رقم احلديث .والبيهقي بإسناد صحيح

ري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وممن كان ال يرى بسؤر النرصاين بأسا األوزاعي والثو 

سؤر  إسحاق فإهنام قاال: ال ندري ماوكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه إال أمحد و

 (313/ 1املرشك. )األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف 

إن أول ما دخل  ": قال: قال رسول بن مسعود عن عبد(٨) 

ودع ما تصنع، فإنه ال   ل يلقى الرجل، فيقول: يا هذا، اتقالنقص عىل بني إرسائيل، كان الرج

حيل لك، ثم يلقاه من الغد، فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده، فلام فعلوا ذلك 

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ قال: ثم ، "قلوب بعضهم ببعض   رضب
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و دولا یئ اجےئ وت وکیئ رحج ںیہن امنز یک ہگج ےک العوہ ابیق ہگج ںیم یگنھب ےس اھجڑ ااحہط دجسم ںیم (2)

اور دبن اپک وہےن اك نیقی وہ وت امنز یک ہگج ںیم یھب اس ےس اھجڑو دولایئ اجیتکس  اور اما یگنھب ےک اپؤں

(9)[4]ےہ ویکہکن ااسنن اك دبن یف دح ذاہت االسح  اوصل ےک احلظ ےس اپک ےہ 
 

                                                                                                                                      

 ثم(  ٧٨املائدة:  ) چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   

لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر، ولتأخذن عىل يدي الظامل، ولتأطرنه عىل   كال و»قال: 

وقال  (121/ 4ج 4336سنن أيب داود  رقم احلديث «) احلق أطرا، ولتقرصنه عىل احلق قرصا

 الرتمذى: حديث حسن.

 عنه(  شد )مرتب عفاألطة الفساق فكيف مع الكفار؟يكون فإذا كان هذا النهي يف خما

 يأكل وال مؤمنا، إال تصاحب ال: يقول   رسول سمع أنه سعيد أيب عن

 (178/ 4ج 2395)سنن الرتمذي رقم احلديث  حسن حديث هذاوقال:.تقي إال طعامك

 چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   چ  وأما قوله تعاىل:(٩) 

ك من جهة أن الرشك إطالق اسم النجس عىل املرشٿ  ٿ   ٿ  قوله تعاىل  ٢٨التوبة: 

الذي يعتقده جيب اجتنابه كام جيب اجتناب النجاسات واألقذار فلذلك سامهم نجسا والنجاسة 

يف الرشع تنرصف عىل وجهني أحدمها نجاسة األعيان واآلخر نجاسة الذنوب وكذلك الرجس 

ٻ  ٻ       پ  پ  پ  چ تعاىل   والرجز ينرصف عىل هذين الوجهني يف الرشع قال

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ  (وقال يف وصف املنافقني : ٩٠)املائدة:  چڀ  ڀ  ڀ   پ  

(فسامهم رجسا كام سمى  ٩5) التوبة:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چچ  ڇ  ڇڇ  

املرشكني نجسا وقد أفاد قوله إنام املرشكون نجس منعهم عن دخول املسجد إال لعذر إذ كان 
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ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ    علينا تطهري املساجد من األنجاس وقوله تعاىل:

هذا قد تنازع معناه أهل العلم فقال مالك والشافعي ال يدخل املرشك املسجد احلرام قال مالك 

وال يريه من املساجد إال حلاجة من نحو الذمي يدخل إىل احلاكم يف املسجد للخصومة وقال 

ذمي دخول سائر الشافعي يدخل كل مسجد إال املسجد احلرام خاصة وقال أصحابنا جيوز لل

 (279ص4املساجد )احكام القرآن للجصاص ج

 كان الكفار خيالطون املسلمني وترد رسلهم ووفودهم عىل النبي الكافرفقدأما

ويدخلون مسجده ، ومل يأمر بغسل شئ مما أصابته أبداهنم. 

فرضبت هلم قبة يف مؤخر املسجد  عن احلسن، أن وفد ثقيف أتوا رسول

 املسلمني، وإىل ركوعهم وسجودهم، فقيل:لينظروا إىل صالة 

إن األر، ال تنجس، »أتنزهلم املسجد وهم مرشكون؟ فقال: رسوليا 

 (80ص:  17املراسيل أليب داودرقم احلديث«)إنام ينجس ابن آدم

بإسناد جيد، عن عطية بن ]سفيان[ حدثنا وفدنا الذين قدموا عىل « سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

وقدموا عليه يف رمضان، فرضب عليهم قبة يف املسجد »ثقيف قال: بإسالم   النبي

 (208/ 4)البدر املنري « فلام أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر

 بعث رسول "يقول:  عن سعيد بن أيب سعيد، أنه سمع أبا هريرة

من سواري  خيال قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثاممة بن أثال، فربطوه بسارية

 (101/ 1املسجد )صحيح البخاري 

بن أيب نمرأنه سمع أنس بن مالك يقول: دخل رجل عىل مجل، فأناخه يف  عن رشيك بن عبد

متكئ بني ظهرانيهم، فقلنا له:  املسجد، ثم عقله، فقال: أيكم حممد؟ ورسول
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 ط سعيد( 1/222 ختارالدرامل) رهطا ۔و كافرًا أ فسؤر آدمی مطلقًا ولو جنباً [1]

 عرش الرابع الباب ‘هگرييعامل)  ةحلاجأو  ةن يضيف كافرًا لقرابأوفی التفاريق ال بأس ب[2]

 ( وکہٹئ   هط ماجدي 5/347 مهإلي تعود التی واألحكام هالذمأهل  فی

 املحيط كذا فی هفيكر هعلي الدوام وأما هببأس  فال تني مرأو  ةمر املسلم هإن ابتلی ب [3]

 (وکہٹئ   هط ماجدي 5/347:  ةاملگريع) 

 ( 5/346:  ةعاملگريي)والصحيحهو سائراملساجد و احلرام املسجد ةالذمال بأس بدخول أهل [4]

 (2/306)افکتی ایتفمل ج

یغیلبت دصقم ےک شیپ ۔یگنھب ےک اہھت اپک وہں وت اےکس اسھت اھکان اھکان اجزئ ےہ

 ۔لمع اقلب نیسحت ےہ  ہی   رظن 

 صخش اخرکوب ) یگنھب ریغ ملسم ( ےک اہھت داولارک اور وخب اصف رکےک اس ےک اما وکیئوسال:

اسھت اھکان اھکےئ وت اجزئ ےہ ؟ وسال ذموکر یک وصرت اس وہج ےس شیپ آیئ ہک ومالان اطع اہلل اشہ اخبری 

                                                                                                                                      

قد "  هذا األبيض املتكئ، فقال له الرجل: يا ابن عبد املطلب، فقال له النبي

 (361/ 1 ك .. وساق احلديث )سنن أيب داود فقال له الرجل: يا حممد، إين سائل "أجبتك

رضب هلم قبة يف املسجد،  أن وفد ثقيف ملا قدموا عىل رسول "احلسن  عن

إنه ليس عىل األر، من : » قوم أنجاس. فقال رسولفقالوا: يا رسول

 (13/ 1)رشح معاين اآلثار « أنفسهمأنجاس الناس يشء  إنام أنجاس الناس عىل 

 فاألفضل منع الكفار من دخول املساجد خروجًا من اخلالف إال حلكمة الدعوة إىل اإلسالم 

 عنه وعافاه(  )مرتب جامع الفتاوى عفا
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رپ واحض رکےت  ےن سلجم ارحار لھبنس ےک اکی ایبن ںیم االسم یک رواداری ریغ ذمابہ ےک ولوگں

اانپ ہی واہعق ایبن ایک ہک اکی ہگج ںیم ےن وخد یگنھب ےک اسھت ھٹیب رک اھکان اھکای اس ےک ہنم اك آداھ  وہےئ

اٹک وہا آول یھب ںیم ےن اھک ایل اب اکی اصبح ےن اشہ اصبح وموصف یک دیلقت ںیم اکی یگنھب ےک 

رہمابین  اما نکمم وہ وت دو اچر اسھت ھٹیب رک اھکان اھکایل ےہ ھچک ولگ اس ایخل رپ رچاغ اپ وہرےہ ںیہ رباہ 

 دلیل یھب وجاب ےک اسھت اراقم رفامرک ونمم ن رفامںیئ ؟  

االسم اك  ہملس اوصل ےہ ہک ااسنن اك دبن اپک ےہ اور ااسنن اك اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

اور [2]ں اس اوصل رپ بج ہک یسک ااسنن ےک اہھت اپک وہ[1]وخاہ ملسم وہ ایاكرف ‘ وھجاٹ اپک ےہ 

وت اس ںیم وکیئ ‘  اور املسمن اس ےک اسھت اھکان اھکےل[4]ربنت یھب اپک وہں [3]اھکانیھب الحل وہ

اوصیل یطلغ ںیہن ےہ اور اما یسک ومہعق رپ االسح  اوصل یک تقیقح واحض رکےن ےک ےئل وکیئ صخش ہی 

 (10)[5]اكم رکے وت وہ اقلب نیسحت ےہ ہن ہک لحم اازام 
 

 رد مع هرشح و بصاراأل تنوير)  رهطا..........مطلقًا ولو جنبًا أو كافرافسؤر اآلدمی [1]

 ط سعيد ( 1/222 السؤر فی مطلب ‘املحتار

 ة.حقيق ةنجاس أيدهيم   علی يكن ملإذا  يتنجس ال أيدهيم  والصبيان أدخل الكفارأولو [2]

 ( ورهال  اكيد می يلهط س103حكام احليا، ص ا فی ‘كبري حلبی) 

 .حرام مهفإن ذبيحت ةالذبيحإال   هس بطعام املجوس كلال بأ[3]

 ( وکہٹئ   ‘هط ماجدي 5/347 الخ هالذمأهل  فی عرش الرابع الباب ‘هعاملگريي)

 (أيضًا  )  الغسل قبل املرشكني انیأو فی الرشب األكل و  هو يكر[4]

                                                   

 .لقد تقدم دليله(١٠) 
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 وال ۔ تاشی التمر فی كذا ةحلاجأو  ةن يضيف كافرًا لقرابأوفی التفاريق : ال بأس ب[5]

  هقلب ليميل ذلک إن فعل ( املكان نفس ‘هعاملگريي)  ةالذمأهل  ةضيافإىل    ابهبالذبأس 

ط  ‘ 348/  5 هالذمأهل  فی عرش الرابع الباب ‘هعاملگريي) هببأس  فال االسالمإىل  

 (2/307)افکتی ایتفمل ج(وکہٹئ   ‘هماجدي

 اور دمعۃ اہقفل ںیم ےہ:

 اعلب ںیم وھجےٹ ہک ےئل اس ےہ واال رکےن اپک اور ےہ اپک رکاتہ الب ابالافتق وھجاٹ اك آدح 

 ادیپ ےس وگتش اپک وہ ہکنویک ےہ اپک اعلب اك ااسنن اور اجاتےہ لم ںیم س ا وج اجاتےہایک اكاابتعر

 وہاتےہ

(11)
 وہج یک وارکام ارتحام ےک اس اھکان وگتش اك ااسنن اور( امہوریغایق االفلح ورم یریبک)

ںیہن ےس وہج یک وہےن سجن ےک اس ےہ ونممع ےس

 (12)

 وافنس ضیح اور اپک اور یبنج ںیم مکح اس 

                                                   

سور متفق عىل طهارته وهو سؤر اآلدمي بجميع أحواله مسلام كان أو كافرا، صغريا كان (١١)

بلبن  كبريا، ذكرا أو أنثى، طاهرا أو جنبا حائضا أو نفساء أو نجسا. وقد أيتأو 

فرشب، فرشب بعضه وناول الباقي أعرابيا كان عىل يمينه فرشب، ثم ناوله أبا بكر 

، ط  86/  10. أخرجه البخاري )الفتح "األيمن فاأليمن  "وقال: األيمن فاأليمن  حديث: 

. وعن عائشة ، ط احللبي( من حديث أنس بن مالك 1603/  3السلفية( ، ومسلم )

 قالت: كنت أرشب وأنا حائض، ثم أناوله النبي  فيضع فاه عىل موضع

يف فيرشب وألن سؤر اآلدمي متحلب من حلمه، وحلمه طاهر، فكان سؤره طاهرا، إال يف حال 

 لنجاسة فمه باخلمر.  رشب اخلمر فيكون سؤره نجسا

فألن لعابه متولد من   والفرس وما يؤكل حلمه طاهر( أما اآلدمي)قوله: وسؤر اآلدمي  (١٢)

 (133ص1حلم طاهر، وإنام ال يؤكل لكرامته)البحر الرائق ج
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 وھچاٹ وعرت، وایل

(13)
 اپک ہنم اك اس ہکبج ےہ ںیہن رفق وکیئ ںیم ثنوؤم ذمرک واكرف، ملسم ڑبا اور

 واالصخش ےنیپ امارشاب  ًالثم اگ وہاجےئ سجن اكوھجاٹ اس وت ےہ اناپک اكہنم آدح  امایسک وہنکیل

 وہےن سجن ےک وگتش ےک اس مکح ہی اگ، وہاجےئ اناپک وھجاٹ اك اس وت ےئپ اپین وتق ایس رک یپ ابرش

 ہنم ےک صخش یسک اما ہکاسیج ےہ ےس وہج یک وہےن سجن ےک ہنم ےک اس ہکلب ےہ ںیہن ےس وہج یک

 رھب وکہنم سا ای وہ یپ ای اھکیئ زیچ سجن وکیئ ےن اس ایوہاجاتوہ اك رگن رسخ وھتک اور وہ آات وخن ےس

 اگ وہاجےئ اناپک یھب وھجاٹ اك س ا وت وہ وہیئ ےق رک

(14)
 ہک ےئپ اپین دعب ےک رید اینت صخش وہ اما نکیل

لھ اكہنم اس ےس ےنلگن وھتک ابر یئک
ُ
 ذمبہ ےک  فسوی اوب واامم  ہفینح اوب وتاامم اجےئ د

                                                   

أهنا يؤتى باإلناء   كان رسول»قالت: أما احلائض فعن عائشة (١٣) 

م فأبدأ فأرشب وأنا حائض، ثم يأخذ اإلناء فيضع فاه عىل موضع يف، وآخذ العرق فأعضه، ث

 ( إسناده صحيح  58/ 1ج 110صحيح ابن خزيمةرقم «)  يضع فاه عىل موضع يف

إذ هو طاهر يري نجس، إذ لو كان سؤر حائض »وفيه دليل عىل أن سؤر احلائض ليس بنجس  

 عنه وعافاه( )مرتب جامع الفتاوى عفاالبتة نجسا ملا رشبه النبي

 (37/ 1)البحر الرائق ورصحوا يف باب األنجاس أن نجاسة القيء مغلظة  (١4)

ما جاء يف القيء واحلجامة والقلس والوضوء منها قال: وقال مالك: القيء قيآن أما ما خيرج 

بمنزلة الطعام فكان ال يرى ما أصاب اجلسد من ذلك بنجس، وما تغري عن حال الطعام فأصاب 

 (125/ 1جسده أو ثوبه يسله )املدونة 
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 وہاگ ںیہن اناپک اپین وہ ومببج ےک وقل حیحص رپ

(15)
 یوریبک اطحطوی ٰیلع رمایق االفلحو ارحبل ارلاقئ )

ً  اہوریغ قطا 

 

 اگ وہاجےئ اپک اكہنم اس ومببج یک وقل وتحیحص اگ ےل لگن وھتک اانپ دنچابر اماوہ سپ( ملي

 رمد ایبنج وھجاٹ اك وعرت العوہ ےک رمدووعرت رحمم اور یابدن اور آاق ،یویب ںایم( اتفویی اعریگملی)

 ےہ رکموہ ےئل ےک وعرت اكوھجاٹ رمد ایبنج اور ےئل ےک

(16)
 ںیہن ےس وہج یک وہےن اناپک وہ نکیل

 ہن ےئلیک رکےن احلص ذلتای اكوھجاٹےہ سک وہہک ہن ولعمم ہی اما سپ ےہ ےس وہج یک اپےن ذلت ہکلب

 ۔ ےہ ںیہن رکموہ اوٰیل دبرہج وہوت اجیت یک رفنت ےس وھجےٹ ہکبج وصخًاص ںیہن رکموہ وہوت

ً  اہوریغ اطحطوی ٰیلع رمایق االفلحو اتفویی اعریگملیو یی اشح اتفووااتخملرارحبل ارلاقئ ودر ) قطا 

 

(ملي
 
 

 ےہ:   یتشہب زویر اور
 

  م

آدح  اك وھجاٹ اپک ےہ، اچےہ وہ اكرفوہ ای اناپک وہ ای وعرت ضیح و افنس یک احتل ںیم وہ۔ ایس رطح 

وت اس ےس وہ وھجاٹ اناپک  ان اك ہنیسپ یھب اپک ےہ، اہتبل اما اس ےک ہنم ںیم وکیئ اناپک زیچ یگل وہ

                                                   

فيه اجلنب واحلائض والنفساء والكافر إال سؤر  فسؤر اآلدمي وما يؤكل حلمه ويدخل(١5)

شارب اخلمر ومن دمي فاه إذا رشب عىل فورمها فإنه نجس فإن ابتلع ريقه مرارا طهر فمه عىل 

 (19/ 1الصحيح. ) اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري 

هنى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور   عن احلكم بن عمرو الغفاري: أن النبي(١٦) 

أو قال: بسؤرها.هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم.وقال حممد بن املرأة، 

أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة،ومل يشك فيه بشار يف حديثه: هنى رسول

  (120ص1حممد بن بشار.)ترمذي ج

 (221/ 1 تارخامل ردال)لالستلذاذ  كعكسه للرجل سؤرها يكره

 (426/ 6املحتار رد) واملحارم  زوجةال بغري تقييده جيب الرميل وقال
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ےسیج: یسک ےک ہنم وک وخن اگل وہااھت ای یسک ےن رشاب ےتیپ یہ وفراً اپین یپ ایل وت وہ اپین اناپک  ]وہاجےئ اگ۔ 

 وہایگاور اما دنچ رمہبت وھتک ےنلگن ےک دعب اپین ایپ وت اناپک ںیہن وہاگ۔

 رشمنیک ےک وھجےٹ ےس ووض ولسغ اجزئ ےہ ای ںیہن؟

ن یک اجنتس دبین اظرہی زالئ وہاجےئ وت ان ےک وھجےٹ اپین ےس ووض اور لسغ اما اوسال:

 اجزئ ےہ ای ںیہن؟

 اپک ےہ ، اس ےس لسغ اور ووض درتس ےہ ۔اٹوھج اكان اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً :

(17)
 

 (1/321)اتف وی داراولعلم دویدنبج

 اجزئ ےہ اجنتس اك نیقی اینظ اغبل ہن وہ وت اكرف اك وھجاٹ اھکان انیپ

زدی ےن اجن وبھج رک اكرف اك ہقح اانپ اہھت اگلرک یپ ایل ہی لعف اسیک ےہ ؟ اكرف و رشمک اكوھجاٹ اھکان وسال:

 انیپ اسیک ےہ ؟

بج ہک اناپک وہےن اك نظ اغبل ہن وہ وت اس وصرت ںیم وکیئ اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

 ‘دمحم افکتی اہلل رفغہل [6]تس اك نظ اغبل ہن وہ  وماذخہ ںیہن یف دح ذاہت اجزئ ےہ بج ہک اجن

)وجاب درگی (اكرف ےک اہھت ےس رت اور ایسل زیچ انیل یف دح ذاہت اجزئ اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

ےہ نکیل امااكرف یک ےب اایتحیط یک وہج ےس ولمث اباجنلہتس وہےن اك امگن وہ وت انچب رتہب ےہ اور اغبل 

ویکہکن ااسنن اك دبن یف  ہسفن [7] اناجزئ ےہ اور اپک وہےن اك نیقی وہ وت البرکاتہ اجزئ ےہ امگن وہ وت انیل

                                                   

 .لقد تقدم دليلها آنفاً (١٧) 
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۔االسح  اوصل ےک احلظ ےس اپک رقار دای ایگ ےہ

(18) 
 

 (1/222  املختار الدر)رهطا …فسؤر  اآلدمی مطلقًا ولو جنبا أو كافرًا [6]

 ةنجاس أيدهيم   علی يكن ملا إذ يتنجس ال أيدهيم  دخل الكفار أو الصبيان أولو [7]

 (يم الوهر  ا ڈلیهسط   103:ص۔حكام احليا،أفی  فصل كبري حلبی) ةحقيق

 (2/310)افکتی ایتفمل ج 

 امچر ےک رھگ اك یھگ اامعتسل رکان درتس ےہ ای ںیہن؟

 امچر ےک رھگ اك یھگ رخدی رک اما اامعتسل رک ےل اجزئ اور اپک ےہ ای ںیہن؟وسال:

اایتحط ہی ےہ ہک ہن رخدیے ۔ اما رخدی ا اور اامعتسل ایک درتس  و املسمً : اوجلاب احدماً وایلصمً

                                                   

لقيه يف بعض طريق املدينة وهو جنب،  أن النبي عن أيب هريرة (١٨)  

قال: كنت جنبا، فكرهت « أين كنت يا أبا هريرة»فانخنست منه، فذهب فايتسل ثم جاء، فقال: 

)صحيح البخاري « املسلم ال ينجس ، إن سبحان»أن أجالسك وأنا عىل يري طهارة، فقال: 

بيان استنباط األحكام األول: وقد عقد الباب له،  :هذااحلديث حتت القاری ۃ(وفی عمد65/ 1

أن املؤمن ال ينجس وأنه طاهر سواء كان جنبا أو حمدثا حيا أو ميتا، وكذا سؤره وعرقه ولعابه 

 (240/ 3البخاري )عمدة القاري رشح صحيح  وكذا الكافر يف هذه األحكامودمعه 

 چٿ  ٿ   ٿ  چ ( : تعجبا من عدم علم أيب هريرة املسألة " سبحان ")فقال:  

بفتح اجليم أي:ال يصري عينه نجساوهذا يري خمتص باملؤمن بل الكافر كذلك، وأما « ٢٨التوبة: 

[ فالنجاسة يف اعتقاداهتم ال يف أصل 28]التوبة: چٿ  ٿ   ٿ چ  قوله تعاىل:

 (434/ 2ة  خلقتهم)املرقا
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ےہ۔ اپک یہ اھجمس اجات ےہ بج کت وکیئ اجنتس اس ںیم ولعمم ہن وہ

۔ (19)
 طقف۔[1] 

 هإنائ فی شک من ةنيالتتارخا( درخمتار) يعترب مل الخ ثوبأو  ماء ةولو شک فی نجاس[1]

 الرشکأهل  همايتخذ وكذا الخ يستيقن ما مل رهطا وهف ال أو ةنجاس ةأضاف هبدن أو هثوبأو 

 الغسل أبحاث رداملحتارقبيل)والثيابة طعمواأل كالسمن واخلبز نياملسلم من ةلهاجلأو 

 (278-1/277)اتف وی داراولعلم دویدنبج ۔( ظفري150ص1ج۔س۔ط۔140ص 1ج

 ہنم یک رال اك مکح

ری وہیت ےہ زدی  اتہ ےہ ہک اس ےس ڑپکا دیل وسےت وتق ہنم ےس رال وج ضعب صخش ےک اجوسال:

 ہنم ےس وج رال آیت ےہ وہ اپک ےہ؟اناپک وہات ےہ ای ںیہن؟ وہاجات ےہ ذٰہلا ڑپکا 

وہات ہی رال اپک ےہ ڑپکا اناپک ںیہناوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً :

(20)
 (288۔)اتفوی ردیشہی ص

                                                   

لقى البحر وما صيد منه صاده أقال: ُكْل ما  يستنبط ذلك من أثر عن ابن عباس  (١٩) 

 (107ص21هيودي أو نرصاين أو جمويس)عمدة القاري ج

فألن لعابه متولد من   )قوله: وسؤر اآلدمي والفرس وما يؤكل حلمه طاهر( أما اآلدمي(٢٠) 

بني اجلنب والطاهر واحلائض والنفساء والصغري  حلم طاهر، وإنام ال يؤكل لكرامته وال فرق

يعني أن الكل طاهر طهور   والكبري واملسلم والكافر والذكر واألنثى كذا ذكر الزيلعي 

 (133/ 1من يري كراهة) البحر الرائق 

:واعلم أنه ال فرق يف العرق واللعاب واملخاط والدمع بني اجلنب واحلائض  قال النووي

 (559/ 2والكافر )املجموع رشح املهذب والطاهر واملسلم 
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 اوراتفوی داراولعلم دویدنب ںیم ےہ : 

وماء فم امليت نجس بخالف ماء فم النائم فإنه ال آیت ےہ وہ اپک ےہہنم ےس وج ر

 [1]۔الخ طاهر

 138ص1ج۔س۔ط۔128ص  1 ج وضو رداملحتارنواقض امشهالدر املختار علی [1]

ثا  من منبعأو  الفم من كان سواء رهطا النائم لعاب  ةقبيل مطلب فی حكم كّی احلمص

 هإن قيل فقد امليت وأمالعاب الفتوی   هوعلي امهعلي  ةرمح حممد و ةبی حنيفأاجلوف عند 

ص  1ج ثانی فصل النجاسة فی باب مرصی عاملگريی) اجه الو الرساج فی  كذاه نجس

 (1/285)اتف وی داراولعلم دویدنبج  ۔(ظفري46ص1ج هماجدي۔ط۔43

 اور مجن ااتفلوی ںیم ےہ :

اعلب ڑپکوں وک گل اجےئ وت ڑپکے  وسےن یک احتل ںیم وج ہنم ےس اعلب اتلکن ےہ وہ اپک ےہ، اما وہ 

ےگ۔ وہں اناپک ںیہن

(21)
 

                                                                                                                                      

وقالت املالكية:أمجعوا عىل أن املؤمن احلي طاهر حتى اجلنني خيرج وعليه رطوبة الفرج وال 

يدخله اخلالف الذي يف رطوبة الفرج، وأما الكافر فمذهبنا ومذهب اجلمهور أنه كاملسلم يف 

 (84/ 1مجيع ذلك . )رشح خمترص خليل للخريش 

وأنا جنب، فأخذ بيدي،  قال: لقيني رسول  ريرةعن أيب ه(٢١) 

أين »فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، فايتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: 

 « يا أبا هر إن املؤمن ال ينجس  سبحان»، فقلت له، فقال: «كنت يا أبا هر

 (65/ 1)صحيح البخاري 
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 أبی عند اجلوف من منبعثاأو الفم من كان سواء ره(: لعاب النائم طا1/46)ةنديوفی اهل

 ۔الفتوی   هوعلي   امهرمح وحممد ةحنيف

 ۔يفتی هب مطلقا رهطا ه(: كامء فم النائم فان1/138وفی الدراملختار مع رد املحتار)

 أصفرمنتناً  اجلوف منأو  الرأس من كان سواء( مطلقاً  ه(: )قول1/138)هحتت ةميوفی الشا

 (122/ 2)مجن ااتفلوی ج۔ال وأ

 تیم اك اعلب اناپک ےہ 

 ااقتنل ےک دعب 

 

اناپک ےہ ےک ہنم ےس وج اپین وریغہ ےلکن وہ رشاع ًم 

 هبخالف ماء فم امليت فان( 22)

 (1/102)اتکب ااسمللئ ج (46۔1 هنديه 239 ۔1 بريوت خمتار در) ۔ نجس

 بنج اك ہنیسپ اناپک ںیہن ےہ

ایک رفامےت ںیہ املعء دنی اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک اما بنج آدح  ااجنتس رک راہ وہ اور دبن رپ وسال:

                                                   

مليت ملا فيه من الدم املسفوح كام يتنجس سائر وعامة مشاخينا قالوا: إن باملوت يتنجس ا(٢٢)

 (299ص1احليوانات التي هلا دم سائل باملوت) بدائع الصنائع ج

ی  (عنه وعافاهعفا واللعاب يتولد من اللحم فأخذ حكمه )مرتب جامع الفتاو 

أو  فإن قيل لو كان املنجس هو الدم يلزم أن يكون الدموي من احليوان نجسا سواء كان قبل احلياة 

ألنه يشتمل عىل الدم يف كلتا احلالتني قلنا الدم حال احلياة يف معدنه والدم يف معدنه ال يكون   بعدها

ألن الدماء بعد املوت تنصب عن جمارهيا فال تبقى يف معادهنا فيتنجس   نجسا بخالف الذي بعد املوت

 (94/ 1نها)البحر الرائق اللحم بترشبه إياها وهلذا لو قطعت العروق بعد املوت ال يسيل الدم م
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 وکیئ اظرہی دیلی ہن وہ وت اس آدح  اك ہنیسپ اپک ےہ ای اناپک؟ 

 ںیہن ےہیبنج اك ہنیسپ دیلاوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

(23)
، ذٰہلا اس ےس ابلس اناپک ہن وہاگ، 

 ۔ [1]رؤقال فی الدراملختار فسؤر  آدمی مطلقًا ولو جنبا أو كافرًا وحكم عرق كس

 ر(ؤمطلب فی الس 1جلد163ص رداملحتار امشه)الدراملختار علی [1]

 (119-2/118)اتفوی رفدیہی ج

 اور اتف وی داراولعلم دویدنبںیم ےہ :

 طقف۔[1]ےہ ۔ اتوہ اناپک ںیہن ےہ اس ہنیسپ ےس ڑپکا اناپک ںیہن یبنج اك ہنیسپ

 الدر) رهاطالخ  ا ولو جنبا أو كافراقوحكم عرق كسؤر  )درخمتار( فسؤر  آدمی مطل[1]

 ۔(ظفري222ص1ج۔س۔ط۔205ص  1ج السؤر  فی رداملحتارمطلب  امشه علی املختار

 (297-1/296)اتف وی داراولعلم دویدنبج

  اما  کش وہےن ےک دعب ہنیسپ آای وت وہ  اپک ےہ ای اناپک؟سجن دبن وکوسال:

ےن اپک اھکل ےہاس وک اہقفء اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

(24)
 طقف۔[5]۔ 

                                                   

  .تقدمت األدلة عىل ذلك قريبا فلرياجع إليها(٢٣)

وأنا جنب،  قال: لقيني رسول  وأما اجلنب  عن أيب هريرة(٢4)  

فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، فايتسلت ثم جئت وهو قاعد، 

 « يا أبا هر إن املؤمن ال ينجس  سبحان»، فقلت له، فقال: «أين كنت يا أبا هر»فقال: 

 (65/ 1)صحيح البخاري 
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 امهنم كل لتولد هكسؤر هوحكم عرق كسؤر  )درخمتار( أي العرق من كل حيوان حكم[5]

 طاهر دمیآ(فسؤر 228ص1ج۔س۔ط۔210ص  1فی البئر ج  رداملحتارفصل)  اللحم من

 فی رداملحتارمطلب  امشه علی املختار الدر) رهطا الخ ةأو امرأ امطلقا ولو جنبا أو كافر

 (1/316)اتف وی داراولعلم دویدنبج ۔(ظفري222ص1ج۔س۔ط۔205ص 1 ج السؤر 

 واض تح: سجن دبن ےس یبنج رماد ےہاظرہی اجنتس رماد ںیہن ۔ )از رمبت افع اہلل ہنع واعافہ(

 اك وھجاٹ اھکےن ےس لسغ وابج ںیہن وہاتیبنج 

 یبنج اكوھجاٹ ہقح ےنیپ واولں رپ لسغ وابج وہاایںیہن؟وسال:

نج ولوگں ےن ان ےک اسھت ایان اكاچب وہا اھکایایپ ان رپ لسغ اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

(25)[1] وابج ںیہن وہا
 طقف واہلل اعتٰیل املع   

 زكريا الشامی علی الدراملختار الخ، رهطا ةأوكافرًا أو امرأ آدمی مطلقًا ولوجنباً  فسؤر[1]

 كبريی حلبی ۔رؤالس يف مطلب البئر، يف فصل ،هامليا باب ،ةاره، كتاب الط1، ج:281:ص

                                                                                                                                      

وفيه جواز مصافحة اجلنب وخمالطته، وهو قول عامة أهل العلم، واتفقوا عىل طهارة عرق 

فيغتسل ثم  كان رسول»قالت:  اجلنب واحلائض.وعن عائشة

ول أكثر أهل قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو ق«يستدفئ يب قبل أن أيتسل

 (31/ 2العلم. )رشح السنة للبغوي 

فيغتسل ثم يستدفئ يب قبل أن  كان رسول»قالت:  عن عائشة(٢5) 

 قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول أكثر أهل العلم. «أيتسل

 (31/ 2)رشح السنة للبغوي 
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الفصل  1ج 23ص عاملگريی ۔ورهال اكيدمی يلهس هسار، مطبوعفصل فی األ 166ص

  وکہٹئ   همطبوع و مما يتصل بذالک مسائل، ؤالثانی فيامالجيوز التوض

 (8/187)اتفوی ومحمدہی ج 

 دنگے ہچب اك ہنیسپ اپک ےہ ای ںیہن؟

ہچب رہ وتق اشیپب رکات ےہ اور اس ںیم  رڑگات ےہ اس وک رہ وتق دنوان رضر رکات ےہ ۔ سپ ا وسال:

 س اك دبن وسےنھک ےک دعب وج ہنیسپ آوے وہ اپک ےہ ای ہن؟

ا س ےک دبن رپ یھب ڑپکا وہ اور ا س ہچب وک ہنیسپ آےئ وت اس ہچب ےک بج ہک اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

ااھٹےن واےل ےک ڑپکے اناپک  ہن وہں ےگ

(26) 
 (329-1/328)اتف وی داراولعلم دویدنبج ۔طقف۔

 رشایب ےک ہنیسپ اك مکح 

امہرے اہں اکی ومولی اصبح ےن رشایب ےک ابرے ںیم اہکہک اكرف اور بنج اك ہنیسپ وسال:

 رشایب اك ہنیسپ سجن ےہ ایس رطح اےکس دبن ےک ازجاء یھب سجن ںیہ، اور ایس ےئل اپک ےہ،نکیل

رشایب ےئلیک اصف مکح ےہ ہک رشایب امنز ہن ڑپےھ، ویکہکن رشایب یک امنز وبقمل ںیہن ، وت رباہ رہمابین 

 اس ےلئسم اك مکح ایک ےہ؟ ونیباوترجوا

سجن وہان اور انضق ووض وہان رموجح وقل ےہ اور رشایب اك ہنیسپ اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً :

                                                   

 رتب جامع الفتاوى()مألن النجاسة مل ترس إىل حامله بسبب املانع وهوالثوب (٢٦) 
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ڑپےنھ اك مکح طلغ ےہ ہن رشایب ےئلیک امنز

(27)
 ۔طقف[1] 5جلد 6 04فلرياجع  إىل  رداملحتار ص،  

 نجس خارج وكل …نجس خارج اخلمر مدمن عرق: حصكفی هقال العالم[1]

 باتإلث حمتاج هلوضوء فينتج  أن عرق مدمن اخلمر ينقض الوضوء لكنا ينقض

 ةرواي هل دهيش ال هيرابت مع وهو هعلي يعول كيف الرملی شيخنا قال قلت …الصغری  

 تسليم فلعدم ةالثاني وأما هعلي يعتمد ممن أحد عن يرو مل إذ رهفظا األولی   أما ةدراي وال

 هكلأاجلدی إذا يذی بلبن اخلنزير فقد عللوا حل  ةمسئل البطالهن دهويش األولی   ةاملقدم

 هضعف فی ويكفينا اخلمر مدمن عرق فی نقول فكذلک أثر هل يبقی ال لكاهستم هبصريورت

 ةاألرشب كتاب فی وتقدم املنح ةحاشي فی أيضًا   الرملی قال: عابدين ابن وقال ۔ هيرابت

 خمالف ةالقني صاحب هالماق كل إىل التفات وال تعويل الأنه  بانهو ابن املحقق عن

أن   واملتأخرين املتقدمني علامئنا من أحد عن ينقل ومل هيري من نقل هيعضد مل ما للقواعد

مسائل شتی   5جلد 516ص رداملحتار مع الدراملختار) ۔للوضوء ناقض اخلمر مدمن عرق

 (2/123)اتفوی رفدیہی ج قبيل كتاب الفرائض(

 اور دمعة اہقفل ںیم ےہ:

 وہ ےس ےنیپ اپین ےک اس نوےئد ہن ےس وکاپین ان کت بج وت وہں یبمل ومںیھچن یک وایل ےنیپ امارشاب

اگ وہاجےئ سجن اپین

(28)
 وہایپ اپین دعب ےک( رید ھچک) استع دنچ ےن اس اماہچ

(29) 

                                                   

(ألن شارب اخلمر ال خيرج عن ملة اإلسالم بسبب رشب اخلمر بل يفسق وال تسقط عنه  ٢٧)

 عنه وعافاه( الصالة)مرتب جامع الفتاوي عفا

 ٩٠املائدة:   چٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  لقوله تعاىل ( ٢٨)

 



 

 اجونروں ےک وھجےٹ اك ایبن

 

 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 45

 زابن رصف وہ وت وہں ےبمل ابل ےک وموھچنں بج ہک ےئل اس( اتفویی اعریگملیارحبل ارلاقئ و )

وہےت ںیہن اپک ےس ےنریھپ

(30) 
 ہنم اور یتکس چنہپ ںیہن ہگج بس رپ ان زابن ہکنویک) ( ارلاقئ ارحبل)

 یہ انچب ںیم احل رہ ےس وھجےٹ ےک رشایب دنواتکس، ںیہن وک اناپیک یک رشاب ےس ہگج بس اعلب اك

 ۔)ؤمفل دمعۃ اہقفل(اچےئہ

 وھگڑے اك ہنیسپ اپک ےہ 

انس ےہ ہک وھگڑے اك ہنیسپ اپک ےہ  ہکبج وھگڑا اےنپ اشیپب اور دیل ںیم ہشیمہ رات وک ولاتٹ ےہ ، وسال:

ارثک دہعف وھگڑوں ےک دبن رپ رگن دیل اك یھب گل اجاتےہ ، وت رفامےیئ وھگڑے اك ہنیسپ اس احتل ںیم اور 

                                                                                                                                      

كم بنجاسة اخلمر. اخلمر وما يلحق هبا قال عالء الدين حتت هذه اآلية:املسألة الثانية: يف احل

نجسة العني ويدل عىل نجاستها قوله تعاىل: إنام اخلمر وامليرس واألنصاب واألزالم رجس من 

عمل الشيطان فاجتنبوه والرجس يف اللغة النجس واليشء املستقذر وقوله تعاىل: فاجتنبوه فأمر 

أهنا حمرمة التناول ال لالحرتام، وألن باجتناهبا فكانت نجسة العني ويدل عىل نجاستها أيضا 

 الناس مشغوفون هبا فينبغي أن حيكم بنجاستها تأكيدا للزجر عنها. 

 (150/ 1)لباب التأويل يف معاين التنزيل 

إذا كان شارب شارب اخلمر طويال يتنجس املاء وإن رشب بعد ساعة. كذا يف التتارخانية  (٢٩)

 (23ص1ناقال عن احلجة.)اهلندية ج

 الطويل الشعر ألن  ساعات بعد رشب وإن املاء، ينجس طويال الشارب شارب كان فإن (٣٠)

 ثم بريقه إياه بله بإصابة استيعابه من اللسان يتمكن ال ألنه وكأنه.اهـ باللسان يطهر ال تنجس كام

 (133/ 1 الرائق البحر) أخرى بعد مرة النجسة البلة من عليه ما أخذ
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اسیک ےہ ، اپک ےہ ای اناپک ؟ دورسے وکیئ وھگڑے وک اپک رکےن یک رغض ےس ںیہن الہنات طقف وتق 

اابسب اچنیھک  رفس رھکریا سج وک رھکا یھب ےتہک ںیہ ، اس ےس وھگڑے ےک دبن یک لیم یٹم ااتری اور 

 اب راہتس ںیم وج ابرش آ

ے

اور امتم وھگڑے اك دبن اور اابسب اگیھب اور ٹنیھچ وھگڑے  یئاورلچ دی 

ای اناپک ؟ آلکج رباست ںیم ڑبی فیلکت ریتہ ےہ ، وجاب ےک دبن ےس ڑتخ رک زدی رپ آیئ وہ اپک ےہ

 لصفم رفامدںی ۔ 

اناپک وہ سک رطح اپک وہ یگ ہکبج وھگڑا ذرا  یسک مسق یک ٹنیھچ وھگڑے ےک اكن ںیم اما ڑپاجےئ( 2)

اكن ںیم اپین ڈاےنل  ٹنیھچ  ڑپےن رپ مادن الہ رک  اس وک اکنےنل یک وکشش رکات ےہ ، اور ویکہکن دصقا ً

 ےس رمےن اك ادنہشی ےہ وھگڑے ےک، ایس رغض ےس اپین ڈاانل نکمم ںیہن اكیف رطہقی ےس ہک وھگڑا 

 رب داتش رکے ۔

بونرص الدباس أوقد سئل  ںیم ےہ ۔ 187ریبکی رشح ہینم ص  و املسمً : اوجلاب احدماً وایلصمً

 قال شئ اهعرق من هيصيبأو  شئ اهمن يسيل الذی املاء ذلک من هفيصيب ةعمن يغسل الداب

 و جفإذا  قال اهروث و ابوهل فی يت متر قد كانت لو وأي  كانت وإن هل قيل  هيرض ال

اس ےس ولعمم  ، ه1 أبوالليث هالفقي هاختار يناسب ما ذاهو أيضا هيرض ال هعين بهذ و تناثر

وہا ہک وھگڑا وریغہ اجونر اك دبن اما سجن وہ  اجےئ وت  کش وہ رک رھکریا ای دبون رھکریا یہ وہ دیل وریغ ہ ارت 

وت وسار ےک  ےئای ابرش وریغہ  ںیم گیھب اج ےئاجےن رپ اپک وہ اجات ےہ ، سپ اس ےک دعب اس وک ہنیسپ آ

اس وک دنوےن یک رضورت  ےئوریغہ اناپک ہن وہ ں ےگ ، ایس رطح اكن ںیم وج اجنتس گل اج ڑپکے
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اگےئیگ وت اپک وہ اج ےئرت اج اُ ںیہن ، ہکلب  کش وہ رک

(31)
 (398 /1) ادما د االاکحم ج۔

 اور دمعة اہقفل ںیم ےہ:

 ۔ ےہ اپک البرکاتہ امجع ابال اكوھجاٹ وھگڑے رنوامدہ ومببج ےک وقل احص

قطا  ایق االفلحورم اتفویی اشح و یی اعریگملیاتفو)

 

 ( ملي

 اكوگتش اس ہکنویک ےہ اكوھجاٹاپک وھگڑے اطمقب ےک وقل ےک دمحم واامم فسویاوب اامم سپ

 اچر ےس ان ںیم طیحم ہکلب ںیہ ںیتیدوروا ںیم ابرے اس ےس اہلل رہمح ہفینح اوب اامم اور ےہ اپک

 اوب اامم ہی اور ےہ اپک رطح یک وگتش ےک اس وھجاٹ اك اس ںیم تیارلوا اظرہ اور ںیہ وقنمل ںیتیروا

 اور ےہ تیروا حیحص یک ذمبہ ےک ان یہی اور ےہ تیروا یکفسویاوب م اام ےس ہفینح

 یک وگتش ےک وھگڑے ہک ےئل اس ےہایک راایتخ ےن نیاتمرخ امتم ہکلب اشمخئ ضعب وک ایس

 ہی ےہ ےس ںیم آالت ےک اہجد وہ ہک ےئل اس ےہ ےس وہج یک ارتحام ےک اس کیزند ےک ان رکاتہ

 وہیگ اہن ادناز ارث رپ وھجےٹ ےک اس رکاتہ ہی ےئل اس ےہ ںیہن ےس وہج یک اجنتس یک اس تہ رکا

ےہ حیحص یہی اور

(32)
ً    ادقلری وحتف یوریبک اتفویی اشح ورحبو دباعئ)۔  قطا 

 

(ملي

 (33) 

                                                   

 اےہ۔ذہل ابتمدر وہان وسار الہنےئ ریغب ۔اےس ںیہن اثتب ان الہن ےیل ےک رکےن اپک وک وھگڑے ںیم ملسو هيلع هللا ىلصوبنی دہع( ٣١)

ھ  ھ   ھ   ھ  چ  ۔ےہ  دموفع ہک ےہ۔وج  رحج ںیم وہےن وسار رک الہن وک وھگڑے ہک وہایگ اثتب ابال ہلئسم ےس اس

  ٧٨احلج:  چے   ے  ۓۓ  

واية عنه طهوريته من يري كراهة، وأما سؤر الفرس ففيه روايتان عن أيب حنيفة فظاهر الر(٣٢)

ألنه آلة اجلهاد ال لنجاسة فال يؤثر يف كراهة سؤره،   ألن كراهة حلمه عنده الحرتامه  وهو قوهلام

 (134ص1وهو الصحيح كذا يف البدائع ويريه،)البحر الرائق ج
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 ( ےہ ںیم مکح ےک ےٹوھج ینعی) ےہ ربتعم اسھت ےک وھجےٹ ےک اس ہنیسپ اك اجدنار رہ

 ( اتفویی اعریگملیو  ایلص وۃینم ہیدہا)

  ےہایل اكمکح دورسے ےن کیا ےئل اس ںیہ وہےت ادیپ ےس وگتش ےک اس دوونں ہنیسپ اور اعلب ہکنویک

 ( ورحب ہیدہا)

 ()دمعة اہقفل ۔ےہ سجن ہنیسپ اك ےہاس سجن اكوھجاٹ سج اور ےہ اپک ہنیسپ اك اس ےہ اپک وھجاٹ اك سج سپ

 اپوتل اجونروں اك وھجاٹ

الحل اجونر، ےسیج: رکبی، ڑیھب، اگےئ، سنیھب، رہین وریغہ اك وھجاٹ اپک ےہ،ایس رطح ہلئسم :

وھگڑے اك وھجاٹیھب اپک ےہ۔

(34)
 

                                                                                                                                      

ال بأس »وعن إبراهيم قال: « أنه كان ال يرى بأسا بسؤر الفرس» عن ابن عمر(٣٣) 

 «أهنام مل يريا بأسا بسؤر الفرس»و عن احلسن، وابن سريين «الفرس والبعري والبقرة والشاةبسؤر 

 (36/ 1) مصنف ابن أيب شيبة 

ال خري يف سؤر البغل واحلامر،  "قال حممد قال: أخربنا أبو حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم، قال: 

ذون والشاة والبعري، قال حممد: وال يتوضأ بسؤر البغل واحلامر، ويتوضأ من سؤر الفرس، والرب

 (13/ 1اآلثار ملحمد بن احلسن وبه نأخذ ) وهو قول أيب حنيفة 

 «  كل دابة أكل حلمها فال بأس بالوضوء من سؤرها»قال: عن عكرمة(٣4) 

 (36/ 1مصنف ابن أيب شيبة )
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کش ےہ دگےھ اور رچخ اك وھجاٹ اپک وت ےہ نکیل ان ےک وھجےٹ ےس ووض وہےن ںیمہلئسم :

(35)
 ،

                                                                                                                                      

بغل واحلامر، ال خري يف سؤر ال "قال حممد قال: أخربنا أبو حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم، قال: 

وال يتوضأ بسؤر البغل واحلامر، ويتوضأ من سؤر الفرس، والربذون والشاة والبعري، قال حممد: 

 ( 13/ 1وبه نأخذ )اآلثار ملحمد بن احلسن   وهو قول أيب حنيفة

عنهم يف  وسبب الشك تعار، األدلة يف إباحته وحرمته أو اختالف الصحابة ريض  (٣5)

  (26/ 1ية يف رشح بداية املبتدي نجاسته وطهارته )اهلدا

كان يقول إنه  وعندنا مشكوك فيه يري متيقن بطهارته، وال بنجاسته فإن ابن عمر 

وكذلك األخبار تعارضت يف أكل حلمه  رجس فيتعار، قوله، وقول ابن عباس 

، وروي أن أبجر بن «هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية يوم خيرب»  فروي أن النبي

، «كل من سمني مالك»  ال مل يبق يل من مايل إال محريات فقالق يالب 

وكذلك اعتبار سؤره بعرقه يدل عىل طهارته، واعتباره بلبنه يدل عىل نجاسته، وألن األصل 

ألنه خيالط الناس لكنه دون ما   يف اهلرة موجود يف احلامر الذي أشار إليه رسول

بنجاسته، ولكون البلوى فيه  لصل البلوى ال نقويف اهلرة فإنه ال يدخل املضايق فلوجود أ

 (49/ 1متقاعدا ال نقول بطهارته فيبقى مشكوكا فيه )املبسوط للرسخيس 

واملشايخ قالوا املراد بالشك التوقف لتعار، األدلة ال أن يعني بكونه مشكوكا اجلهل بحكم 

لتيمم إليه، والقول ألن حكمه معلوم، وهو وجوب االستعامل وانتفاء النجاسة وضم ا  الرشع

بالتوقف عند تعار، األدلة دليل العلم وياية الورع وبيان التعار، عىل ما يف املبسوط تعار، 

أنه ، عليه الصالة والسالم ، هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية »األخبار يف أكل حلمه، فإنه روي 

كل من »، عليه السالم ، وروى يالب بن أبجر قال مل يبق يل مال إال محريات فقال « يوم خيرب
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ألن حلمه حرام بال   قال شيخ اإلسالم خواهر زاده يف مبسوطه، وهذا ال يقوى« سمني مالك

ألنه اجتمع املحرم واملبيح فغلب املحرم عىل املبيح كام لو أخرب عدل بأن هذا اللحم   إشكال

مه حراما بال إشكال، ذبيحة جمويس واآلخر أنه ذبيحة مسلم ال حيل أكله لغلبة احلرمة فكان حل

ولعابه متولد منه فيكون نجسا بال إشكال وقيل سبب اإلشكال اختالف الصحابة، فإنه روي 

عن ابن عمر أنه كان يكره التوضؤ بسؤر احلامر والبغل وعن ابن عباس أنه قال احلامر: يعلف 

يف طهارة املاء ألن االختالف   القت والتبن فسؤره طاهر قال شيخ اإلسالم: وهذا ال يقوى أيضا

ونجاسته ال يوجب اإلشكال كام يف إناء أخرب عدل أنه طاهر وآخر أنه نجس فاملاء ال يصري 

مشكال، وقد استوى اخلربان وبقي العربة باألصل، فكذا هاهنا، ولكن األصح يف التمسك أن 

واين دليل الشك هو الرتدد يف الرضورة، فإن احلامر يربط يف الدور واألفنية فيرشب من األ

وللرضورة أثر يف إسقاط النجاسة كام يف اهلرة والفأرة إال أن الرضورة يف احلامر دون الرضورة 

فيهام لدخوهلام مضايق البيت بخالف احلامر، ولو مل تكن الرضورة ثابتة أصال كام يف الكلب 

ولو كانت الرضورة مثل الرضورة فيهام لوجب  والسباع لوجب احلكم بالنجاسة بال إشكال

حلكم بإسقاط النجاسة فلام ثبتت الرضورة من وجه دون وجه واستوى ما يوجب النجاسة ا

والطهارة تساقطا للتعار، فوجب املصري إىل األصل واألصل هاهنا شيئان الطهارة يف جانب 

ألن لعابه نجس كام بينا وليس أحدمها بأوىل من اآلخر فبقي   املاء والنجاسة يف جانب اللعاب

جسا من وجه طاهرا من وجه فكان اإلشكال عند علامئنا هبذا الطريق ال لإلشكال األمر مشكال ن

يف حلمه وال الختالف الصحابة يف سؤره وهبذا التقرير يندفع كثري من األسئلة منها أن املحرم 

واملبيح إذا اجتمعا يغلب املحرم احتياطا وجوابه أن القول باالحتياط إنام يكون يف ترجيح احلرمة 

 (140/ 1هذا املوضع أما هاهنا االحتياط يف إثبات الشك)البحر الرائق  يف يري

 قال وسألت مالكا عن سؤر احلامر والبغل فقال: ال بأس به.قلت: أرأيت إن أصاب يريه؟ 
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اٹ اپین ےلم اور اس ےک وسا اور اپین ہن ےلم وت ووض یھب رکے اور ذٰہلااما ںیہک رصف دگےھ ای رچخ اك وھج

اك اایتخر ےہ۔ ممیت یھب رکے،اچےہ ووضےلہپ رکے ای ممیت، دوونں

(36)
 (1/191)یتشہب زویر ج

  اور دمعة اہقفل ںیم ےہ:

 اور اپوتلدگےھ وہ اور ےہ وت ف ینعی کش ںیم واالوہےن رکےن اپک ےک سج ےہ ہ و اپین وکشمک وھجاٹ

 وہ ہک ےہ ںیم اس کش اور ےہ ذمبہ اك وہمجر یہی اور ےہ اپک وہ ہک ےہ ہی حیحص اور ےہ اكوھجاٹ رچخ

 ووض ےس اس وت ےلم ہن اپین رکموہ ای اپک اور وسا ےک اپین وکشمک اما سپ ،ںیہن ای ےہ واال رکےن اپک

 رکان ءاافتک رپ کیا یسک ےس ںیم ان ےئل اس ےہ وابج رکان عمج وک دوونں ان رکے، یھب ممیت اور رکے

 امہرے نکیل رکے دقمم اچےہ وک سج ےس ںیم دوونں ان ہک ےہ ودرتس اجزئ اور ںیہن اجزئ

رکے ممیت رھپ رکے دقمم لسغ اور ووض ہک ےہ ہی الضف کیزند اہقفےک

(37)
 دگےھ ینعی وکشمک۔ 

 ےہ رفض کیزند ےک ضعب ےہ االتخف ںیم ابرے ےک تین ںیم رکےن ووض ےس اپین وھجےٹ ےک ورچخ

                                                                                                                                      

 (115/ 1املدونة )قال: هو ويريه سواء.قال: وقال مالك: ال بأس بعرق الربذون والبغل واحلامر

يري مكروه وكذا سؤر مجيع احليوانات من اخليل والبغال واحلمري  ومذهبنا أن سؤر اهلرة طاهر

والسباع والفار واحليات وسام أبرص وسائر احليوان املأكول ويري املأكون فسؤر اجلميع وعرقه 

 (173/ 1يري مكروه إال الكلب واخلنزير) املجموع رشح املهذب  طاهر

سباع املأكول حلمه ويري املأكول، طاهر، سؤر مجيع احليوانات من اخليل والبغال واحلمري وال 

 (286/ 1وهي الرواية الراجحة عند احلنابلة )الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل 

 جاز بدأ بأهيام وتيمم هبام توضأ يريمها جيد مل فإن فيهام مشكوك والبغل احلامر وسؤر(٣٦)

 (14: ص القدوري خمترص)

 (143/ 1عندنا )البحر الرائق  ( لكن األفضل تقديم الوضوء وااليتسال به ٣٧)
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 ۔ رکےل تین ہک ےہ ںیم اس طاایتح دہایز اور ےہ ںیہن رفض تین کیزند ےک ضعب

(38)
 

ً  اہوریغااتخملرراگ و رمایق االفلحو اتفویی اعریگملیرحبو) قطا 

 

( ملي

 

ا  ان ےس اس ےئلیک رکےن زالئ ارث اك اپین ورکموہ وکشمک وت اجےئ لم اپین اپک بج دعب ےک اس اور

 

ص
ع
 ا

 (رمایق االفلح) ےہ اگل اپین ورکموہ وکشمک وک نج دنوےل وکء

 ای یوھگڑ امں یک رچخ اما ےہ، ںیہن ورکموہ وھجاٹوکشمک اك اس سپ ےہ اھکانالحل وگتش اك دگےھ یلگنج 

 ہکنویک ےہ اپک ہکلب ںیہن وکشمک یھب وھجاٹ اك اس ےئل اس ےہ ںیہن رکموہ وگتش اك اس وہوت اگےئ

 ےہ وہیت اتعب ےک امں اوالد ںیم اسملئ ےسیا

(39)
 ( رصتًاف اتفویی اشح وااتخملرراگ )

 امنز کیا رکان عمج وک دوونں ہک ےہ ہی بلطم اك رکےن عمج وک ممیت اور ووض ںیم وصرت یک اپین وکشمک اور

 ےس اپین وھجےٹ ےک دگےھ اما ہک یتح اجےئ ایاپ ہن ںیم احتل کیا رکان عمج وک دوونں اماہچ اجےئایاپ ںیم

 ڑپیھ امنز رھپویہ اور ایک ممیت ےن اس اور ایگ وٹٹ ووض اك اس ینعی وہایگ ث دح وک سا رھپ ڑپیھ امنز اور ایک ووض

( اتفویی اشح رحبو) ےہ حیحص یہی اور ایگایاپ ںیم قح ےک امنز یہ کیا رکان عمج اك ممیت اور ووض ہکنویک ےہ اجزئ وت

 (یوااحطل نع االواطر ۃیاغ) ایک ںیہن عمج ںیم وادح اداےئ ےن اس اماہچ

 اك دگےھ اما سپ دوونں ہک ہن واالےہ رکےن وکاپک اس ممیت ای ووض ینعی کیا ںیم دوونں ان ہک ےئل اس 

 وغل امنز وہیئ ڑپیھ ےس ممیت اور وہیئگ حیحص امنز وہیئ ڑپیھ اسھت ےک ووض  اس وت واالاھت رکےن اپک وھجاٹاپین

                                                   

 (227/ 1( واختلف يف النية بسؤر احلامر واألحوط أن ينوي )رد املحتار عىل الدر املختار ٣٨)

 بغلبة عربة وال وبقرة، وحيش محار من كمتولد فطاهر بقرة أو فرسا فلو محارة أمه( وبغل) ( ٣٩)

 كام السؤر طهارة يستلزم األكل زوجوا لألم، اعتبارا شاة ولدته ذئب أكل بحل لترصحيهمالشبه 

 (226/ 1 املحتار رد) خيفى ال
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 حیحص امنز وایل ممیت ربسکع ےک اس وت اھت واال رکےن اپک ممیت ہکلب اھت واالںیہن رکےن اپک اپین اما اور وہیئگ

وغلوہیئگ امنز وایل ووض اور وہیئگ

(40)
 دحث وک اس دعب ےک ڑپےنھ امنز ےس ووض ہک ےہ اہک اورپ وج ہی اور۔ 

 ڑپیھ امنز ویہ دوابرہ ےک رک ممیت ےن اس اور وہا ںیہن وکدحث اس اما ہکلب ےہ ںیہن یرضور دیق ہی وتوہایگ

 اسھت ےک اہطروتں امنزدوونں یدورس یک اس ہک ےئل اس ےہ درتس امنز یک اس اوٰیل قیرطب یھب بت

ےہ وہاناوٰیل عمج اك ممیت اور ووض یھب ںیم وادح اداےئ ہک ےہ ہی اظرہ اور ےہ اداوہیئ

(41)
 ۔

 ( ارحبل یف و ہیف وامتہمًاصخلم اتفویی اشح ) 

 اس آاجےئ ہن اغبل رپ اپین اےھچ اپین وکشمک ہی کت بج وت اجےئ لم ںیم اپین اےھچ اپین وھجاٹ اك دگےھ اما

 رکےن اپک اور ےہ اپک رطح یک اپین لمعتسم کیزند ےکدمحم اامم وہ ہک ےئل اس ےہ اجزئ ووض ےس

                                                   

)قوله يف صالة واحدة إلخ( يعني أن الرشط أن ال ختلو الصالة الواحدة عنهام وإن مل يوجد  (4٠)

اجلمع بينهام يف حالة واحدة، حتى لو توضأ به وصىل ثم أحدث وتيمم وصىل تلك الصالة جاز 

ال املجموع، فإن كان السؤر صحت ولغت صالة التيمم، أو  ألن املطهر أحدمها  هو الصحيح

 (227/ 1التيمم فبالعكس)رد املحتار عىل الدر املختار 

وبه ظهر أن قول النهر فيام مر ثم أحدث يري قيد، نعم يفهم منه أنه لو مل حيدث يصح (4١)

 (227/ 1 ألن الصالة الثانية تكون بالطهارتني.)رد املحتار عىل الدر املختار  باألوىل

)قوله: توضأ به وتيمم إن فقد ماء( أي توضأ بسؤرمها وتيمم إن مل جيد ماء مطلقا يعني جيمع  

بينهام واملراد باجلمع أن ال ختلو الصالة الواحدة عنهام، وإن مل يوجد اجلمع يف حالة واحدة حتى 

مجع بني ألنه   لو توضأ بسؤر احلامر وصىل ثم أحدث وتيمم وصىل تلك الصالة أيضا جاز

 (142/ 1الوضوء والتيمم يف حق صالة واحدة وهو الصحيح)البحر الرائق 
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۔ےہ ںیہن واال

(42 )
 ( اتفویی اشح و اتفویی اعریگملیرحبو)

 وابج رکان عمج وک دوونں ممیت اور ووض اےس اور ےہ ںیم مکح ےک وکشمک وہ یھب بت وہں یاسمو دوونں اما

ےہ

(43) 
(اتفویی اشح رحبو۔ )

 
 

                                                   

( )قوله اعترب باألجزاء( أي كاملاء املستعمل عند حممد، فيجوز الوضوء باملاء ما مل يغلب  4٢)

 .ملا علمته يف مسألة الفساقي بحر عليه حميط، وكان الوجه أن يقول ما مل يساوه

 ( 226/ 1ختار )رد املحتار عىل الدر امل

  ويف املحيط تفريعا عىل الشك يف طهوريته أنه لو وقع يف املاء جيوز التوضؤ به ما مل يغلب عليه

 (141/ 1ألنه طاهر يري طهور كاملاء املستعمل عند حممد اهـ )البحر الرائق 

رشط بإسنادين كل منهام عىل وروى اإلمام أمحد وأبو داود « : يف تفسريه»وقال ابن كثري (4٣) 

ذبحنا يوم خيرب اخليل والبغال واحلمري، فنهانا »قال:  عن جابرمسلم،

، وهو دليل واضح عىل حتريم « عن البغال واحلمر، ومل ينهنا عن اخليل رسول

 البغال، ويؤيده أهنا متولدة عن احلمري وهي حرام قطعا لصحة النصوص بتحريمها. 

 (525/ 1)أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن 

لتعار، األدلة ، فإن حرمة اللحم واللبن دليل )والرابع مشكوك فيه وهو سؤر البغل واحلامر ( 

معروريا يف كان يركب احلامر ن النبيإف  النجاسة ، وطهارة العرق دليل الطهارة ،

ال حر احلجاز ويصيب العرق ثوبه ، وكان يصيل يف ذلك الثوب . ومعنى الشك التوقف فيه ف

 تيمم (احتياطا للخروج عن العهدة وعند عدم املاء يتوضأ به ويهر وال يطهر النجس )ينجس الطا

 ( 1/19 )االختيار.وأهيام قّدم جاز ، ألن املطهر منهام يري متيقن فال فائدة يف الرتتيب

خصال ليست يف اجلبارين. كان  بن عتبة قال: كانت يف النبي  عن محزة بن عبد
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 اپین ںیم رمیغ ہنم ڈال دے 

ےنیپ ای وکپان ےک اپین ںیم رمیغ ای اجنتس اھکےن واال وکیئ اجونر ہنم ڈال دے ، وت ایک وہ اپین وسال:

 اپک رےہ اگ ؟ 

 اپک ےہ، نج اجونروں اك وگتش اھکان الحل ےہ، ان اك وھجاٹ یھب اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً :

اما یلھک وہیئ رمیغ وہ وج اجنتس وریغہ یھب اھکیت ریتہ وہ ، وت اس اك وھجاٹ ابلکل اناپک وت ںیہن ےہ ، نکیل 

اس ںیم رکاتہ ےہ ، اما دورسا اپک اصف اپین وہ وت اس اپین ےس اایتحط رتہب ےہ،ہی مکح اس وتق ےہ 

رپ اجنتس یگل وہیئ وہ اور اپین یک مک دقمار بج اجنتس وچچن رپ وموجد ہن وہ ، اما وچچن ںیم ینیقی وطر 

ںیم وچچن ڈال دے وت اپین ان اپک وہاجےئ اگ ، اہں ! رمیغ دنبیھ وہیئ وہ ، ای یسک اور وہج ےس نیقی وہہک 

اس یک وچچن رپ اجنتس ںیہن ےہ ، وت رھپ اس اك وھجاٹ رکموہ ںیہن ۔

(44)
 

                                                                                                                                      

ن الناس إال أجابه. وكان ربام وجد مترة ملقاة فيأخذها فيهوي هبا إىل ال يدعوه أمحر وال أسود م

 فيه وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة. وكان يركب احلامر عريا ليس عليه يشء.

 (279/ 1ابن سعدطبقات ) 

ألن أمه من اخليل وأباه من   وسؤر البغل مثل سؤر احلامر ألنه من نسل احلامر فيكون بمنزلته

 (20/ 1كسؤر فرس خلط بسؤر محار) اجلوهرة النرية  احلمري فكان

فإن قلت أين ذهب قولك الولد يتبع األم يف احلل واحلرمة قلت ذلك إذا مل يغلب شبهه باألب 

 (142/ 1أما إذا يلب شبهه فال اهـ. )البحر الرائق 

 يصل ال بحيث حمبوسة كانت ولو النجاسة ختالط ألهنا مكروه املخالة الدجاجة وسؤر(44)

 تأكل ألهنا الطري سباع سؤر كذا و املخالطة عن األمن لوقوع يكره ال قدميها حتت ما إىل منقارها
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 [1]‘‘ اهسؤر هيكر ال اهمنقار علی ةنجاس التيقن أنه  لو حتی ’’

 (78-2/77)اتکب ااتفلوی ج ۔19مراقي الفالح : ص: [1]

 :اور دمعة اہقفل ںیم ےہ

 اور دودھ ےک ان۔ )ےہ رکموہ وھجاٹ اك ان ینعی ںیہ ٰینثتسم ےہ اھکیت اجنتس وج رمیغ وایل رھپےن آزاد

 تساجن وج اور ےہ اپک ووگتش اكدودھ ن ا اھکےت ںیہن اجنتس وج ینعی ےہ مکح یہی یھب اك وگتش

 ( رصتًاف ہوریغ اوناع) ےہ رکموہ ووگتش اكدودھ ان ںیہ اھکےت

 رکموہ وھجاٹ اك اس وہوت اجیت یوکد اس کاوخر یک اس روںیہ او وہ اھکاجات ر  دنب ںیم رھگ وک رمیغ سج نکیل

 اینپ رمیغ اور یگ اھکےئ ںیہن اجنتس وہ ےئل اس یگ ےلم ںیہن اجنتس وک اس ہک ںویک ےہ ںیہن

 ہک اسیج ےہ رکاھکیتیل اکنل وک اس وت اجےئ لم اور ےہ رکیت التش داہن ںیم اس ہکلب اھکیت ںیہن اجنتس

 ( ًاصخلم اتفویی اشح  رحبو) ےہ ذموکر ںیم رحبارلاقئ ثحب امتم یک س ا اور ےہ اھکل ںیم ریادقل حتف وک اس

 اس ںیم رھگ وک رمیغ اما کیزند ےک ان ےہ اھکیت یھب اجنتس اینپ وہ کیزند ےکء اہقف نج اور

 اور ےہ ںیہن رکموہ اكوھجاٹ وتاس ےچنہپ ہن ےچین ےس ؤںاپ ےک اس وچچن یک اس ہک اھکاجےئ دنبر رطح

 ۔ ےہ ںیم مکح ےک آزادرمیغ وہ وت ےہ یتچنہپ کت اپؤں  ےک اس وچچن یک امااس

ً  ادقلری وحتف دباعئ و اتفویی اشح و ہیدہا) قطا 

 

 ( ملي

 ےک اس ےس سج یئگ اپیئ ہن ابت یسیا وکیئ دعب ےک س را او یئاھک اجنتس ےن ہوریغ اگےئای رمیغ اما)

 ےک اجونر واےل اھکےن دنگیگ اس مکح ۔ہی ےہ( اناپک)  سجن وھجاٹ اك اس وت وہ اجیت وہ اہطرت یک ہنم

                                                                                                                                      

 ال أنه صاحبها ويعلم حمبوسة كانت إذا أهنا اىلتع يوسف أيب وعن املخالة فأشبه امليتات

 (26/ 1 اهلداية) الرواية هذه املشايخ واستحسن يكره ال منقارها عىل قذر
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 اور اھکاتوہ ولخمط اماذغا نکیل ےہ وھجاٹرکموہ اك اس سپ اھکاتوہ یہ رتدنگیگ دہایز ای رصف وج ےہ قلعتم

 ہک اسیج ےہ ںیہن رکاتہ وکیئ ںیم وھجےٹ ےک اس وہوت ہوریغ داہن اھگس، اپک وخراک رت دہایز یک اس

(وی ٰیلع رمایق االفلحاطحط۔ )ےہ ذموکر ںیم ہارینل ۃوجرہ
 (45)

 ()دمعة اہقفل

 ے ای رمیغ ےن دودھ ای اپین ںیم وچچن ڈال دی وت وہ اپک ےہّوک

 ؟ وچچن ڈال دی وت وہ دودھ اور اپین اپک ےہ ای ںیہنے ای رمیغ ےن دودھ ںیم ای اپین ےک ایپہل ںیمّوکوسال:

                                                   

 (148/ 5مصنف ابن أيب شيبة «)أنه كان حيبس الدجاجة اجلاللة ثالثا:»عن ابن عمر(45) 

 «عن أكل اجلاللة وألباهنا هنى رسول»قال: وعن ابن عمر

 (3785رقم احلديث 351/    3سنن أيب داود ج )

 حيبس الدجاج ثالثاً )رواه ابن أيب شيبة بسند صحيح كام قال احلافظ يف الفتح(كان ابن عباس 

ة: هي التي تأكل اجللة، وهي العذرة، وأصل اجللة: البعر، فكنى هبا عن العذرة، يقال واجلالل

منه: خرج اإلماء جيتللن: إذا خرجن يلتقطن البعرثم احلكم يف الدابة التي تأكل العذرة أن ينظر 

فيها، فإن كانت تأكلها أحيانا، فليست بجاللة، وال حيرم بذلك أكلها كالدجاج ونحوها، وإن 

يالب علفها منها حتى ظهر ذلك عىل حلمها ولبنها، فاختلف أهل العلم يف أكلها، فذهب كان 

قوم إىل أنه ال حيل أكلها إال أن حتبس أياما، وتعلف من يريها حتى يطيب حلمها، فحينئذ حيل 

أكلها، وهو قول أصحاب الرأي، والشافعي، وأمحد.وروي يف حديث أن البقر يعلف أربعني 

 حيبس الدجاج ثالثا.وكان احلسن ال يرى بأسا  حلمها.وكان ابن عمريوما، ثم يؤكل 

 (253/ 11)رشح السنة للبغوي  بأكل حلوم اجلاللة وهو قول مالك.انتهى
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(46)[1]وہ دودھ او ر اپین اپک ےہ ۔اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً :
 

 بيوت كن وسوا اهمنقار ةارهط ارهب يعلم مل طري وسباع الخ ةخمال ةجاج ود ةرهوسؤر [1]

  .صالأ هيكر مل وإال هيري إن وجد األصح فی اً تنزهي همكرو ةللرضور رهطا

 (1/301)اتف وی داراولعلم دویدنبج (ظفري1ج 206 ص  )الدر املختار 

 واضتح:ّوکے اك وھجاٹ اپک وت ےہ۔نکیل اس اك اامعتسل رکموہ ےہ۔اسیجہک آےگ آراہ ےہ۔

 )رمبت افع اہلل ہنع واعافہ(

 اور دمعة اہقفل ںیم ےہ:

 وچچن یک ان وک اولں و اپےنل ےک ان ہکبج ےہ رکموہ وھجاٹ اك ہوریغ اشنیہ ابز، الثمرکشا، رپدنوں یاکشر

 ہی نکیل ےہ یڈہ اپک  کش وہ اور ںیہ ےتیپ ےس وچچن رپدنے ہی ہکنویک وہ ہن اكملع وہےن اپک ےک

 اوہایگدیپ اكہبش رکاتہ سپ وہےئ امدنن یک مادرمیغ وکہچ آزاد ےئل اس ںیہ وخر رمدار رپ وطر اغبل

                                                   

وأما سؤر سباع الطري كالبازي، والصقر، والشاهني، والعقاب، وما ال يؤكل حلمه من  (4٦) 

الطري معترب بام ال يؤكل حلمه من سباع ألن ما ال يؤكل حلمه من سباع   الطري يف القياس نجس

ألهنا ترشب بمنقارها، ومنقارها عظم جاف   الوحش، ولكنا استحسنا فقلنا بأنه طاهر مكروه

 بخالف سباع الوحش فإهنا ترشب بلساهنا، ولساهنا رطب بلعاهبا، وألن يف سؤر سباع الطري 

عنها خصوصا يف الصحاري  تتحقق البلوى فإهنا تنقض من اهلواء فال يمكن صون األواين 

 (51/ 1بخالف سباع الوحش )املبسوط للرسخيس 
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ےک ںویوچاپ دردنہ الخبف

(47)
 و اتفویی اشح وااتخملرراگ و ہیدہا و رحب) 

ی
قطا  یوریبک اعریگملی یاتفو

 

( ملي

 ےک ان وج ےہ وہیت رت ےس اعلب اس زابن یک ان اور ںیہ ےتیپ اپین ےس زابن اینپ وچاپےئ دردنہ ہکنویک

 مکح ےک وھجےٹ ےک ںویوچاپ دردنہ اور رپدنوں یاکشر سپ ےہ سجن وہ اور ےہ اوہاتدیپ ےس وگتش

 ومعم اور رضورت اكمکح وہےن رکموہ رصف اور وہےن ہن سجن وھجاٹ اك وںرپدن یاکشر اور ےہ رفق ںیم

 ےس وھجےٹ ےک ان ےئل اس ںیہ ےتیپ اپین آرک ےچین ےس( اضف) وہا ہی ہک ےہ یھب ےس وہج یک یی ولب

ںیم ولگنجں اور اونںدیم وطررپ اخص ےہ ںیہن نکمم رانھک وفحمظ وک ربونتں

(48)
 ( ارلاقئارحبل) 

 ےن نسح اامم ہک ےئل اس یگ رےہ اجیت رکاتہ وہوت ملع اك وہےن اپک ےک وچچن یک ان اما اور

 وت ہوریغ اپوتلابز ہکاسیج وہ اھکات ہن رمدار رپدنہ یاکشر اما ہک ےہ یک تیروا ےس ہفینح اوب اامم

 اامم اور وہ اھکات رمدار وہ ہکبج ےہ وتق اس رکموہ اور ےہ ںیہن رکموہ رکان ووض ےس اپین وھجےٹ ےک اس

                                                   

أهنا إذا كانت حمبوسة يعلم صاحبها أنه  وسؤر سباع الطري مكروه وعن أيب يوسف  (4٧)

 ال قذر عىل منقارها ال يكره واستحسن املشايخ هذه الرواية كذا يف اهلداية.

ألهنا ترشب بمنقارها وهو عظم  "املحيط  "و "املبسوط  "وجه االستحسان ما ذكره يف (4٨)

جاف بخالف البهائم فإهنا ترشب بلساهنا وهو رطب لعاهبا، وألن يف سباع الطري رضورة وعم 

بلوى فإهنا تنقض من علو وهوي، وال يمكن حول األواين عنها ال سيام يف الرباري والصحاري 

ألن   يف منها فسؤره نجسأن ما يقع عىل اجل فأشبهت الفأرة واحلية، وعن أيب يوسف 

منقارها ال خيلو عن نجاسة يف العادة واحلية نجس والبازي والصقر ونحومها إذا كانت تأكل 

 (488ص1.)البناية رشح اهلدايةج"املحيط  "اللحم الذي ال يكره، ذكره يف 
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ےہ یرمو لثم یک ایس یھب ےس فسوی اوب

(49)
 ( اتفویی اشح ) 

 امکل اك ان اور وہں( اپوتل) وبحمس رپدنے یاکشر اما ہک ےہ تیروا ےس فسویاوب اامم سپ

 اور ےہ ںیہن رکموہ رکان ووض ےس اپین وھجےٹ ےک اس وت ےہ ںیہن اجنتس وکیئ رپ وچچن یک ان ہک اجاتنوہ

 ( اتفویی اعریگملیو ہیدہا و رحب) ےہ اید یی وتف رپ اس اور اہکےہ نسحتسم وک تیروا اس ےن اشمخئ نیرخأتم

اتفویی ) ےہ رکموہ اور اپک اكوھجاٹ ان  ًااسحتسان اجات ایاھک ںیہن وگتش اك رپدنوں نج رطح ایس اور

۔ ےہ رکموہ یھب وھجاٹ اك وکے( اعریگملی

 

 اپین رکموہ ریغ قلطم اما اور ےہ وہرکم رکان ووض ےس اپین رکموہ وہےئ وہےت ےک اپین رکموہ ریغ قلطم 

ںیہن رکموہ وہوت ہن وموجد

(50)
 ( رمایق االفلحو یاعریگمل یی اتفو) 

 ۔ےہ ںیہن اجزئ رکان ممیت رصف وہےئ وہےت وموجد ےک اس اور ےہ اپک وخد ذبات اپین رکموہ ہک ےئل اس

 

ّ

ِ
 ، وچےہ، ّوکے وریغہ ےک وھجےٹ اك مکحب 

 یّلب ای وچےہ ای ّوکے ےن ہنم ڈال دای وت اھکان درتس ےہ ای ںیہن؟ اما اھکےن ںیم دودھ ںیم وسال:

ان زیچوں اك وھجاٹ رحام اور سجن ںیہن ےہ اما ہن اھکںیئ وت رتہب ، اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

                                                   

 ال هونحو األهيل البازي مثل امليتة يتناول ال الطري هذا كان إن: حنيفة أيب عن احلسن روى(4٩)

  .حلية مثله أيضا يوسف أيب عن وروي امليتة، يتناول الذي يف يكره وإنام الوضوء يكره

 (224/ 1 املحتار رد)

. مكروها يكون ال عدمه وعند مكروها كان املطلق املاء وجود مع به توضأ إذا املكروه املاء(5٠)

 (24/ 1اهلندية لفتاوىا) .املختار رشح االختيار يف كذا
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 (289)اتفوی ردیشہی ص [1]ہلل اعتٰیل املعاےہ۔ طقف و اھکںیل وت ھچک رحج ںیہن

 اپیئ اجیت ںیہ،ےسیج: اسپن، وھچب، وچاہ، یلکپھچ وریغہ ان اك وھجاٹ رکموہ ےہ۔ وج زیچںی رھگوں ںیمہلئسم :

اما وچاہ رویٹ داوتنں ےس رتک ےل وت رتہب ہی ےہ ہک اس ہگج ےس ذرا یس وتڑرک ابیق اھکیئ ہلئسم :

اجےئ

(51)
 (191-1/190)یتشہب زویر ج   ۔

 ڈاےنل اك مکح ؤںیلب اك یسک ربنت وریغہ ںیم اپ

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےریے رھگ ںیم اکی ایک رفامےتوسال:

 

 ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

دن ابیٹل ںیم دودھ راھک وہا اھت یلب ےن ےنیپ یک وکشش یک نکیل ہنم دودھ کت ںیہن چنہپ راہ اھت وت اس ےن 

 اچٹ یتیل اب اکی دتریب اایتخر یک ہک اانپ اپؤں  دودھ ںیم ڈوب رک اس وک اچٹ یتیل رھپ دوابرہ دالخ رکےک

 اس دودھ اك ایک مکح وہاگ اس وک ےنیپ ای یسک دورسے اامعتسل ںیم الان اسیک ےہ؟

ذموکرہ ہلئسم ںیم اما یسک وک ینیقی وطر رپ ہی ابت ولعمم ےہ ہک یلب اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

یک ابیٹل ںیم ڈوب رک رھپ  وک دودھ ؤںرپ اظرہی اجنتس یگل وہیئ ےہ، اور وہ اےنپ اپ ؤںےک ہنم ںیم ای اپ

وک اچیتٹ ےہ وت اس ےس ابیٹل ںیم وموجد دودھ بس سجن اور اناپک وہاجات ےہ، اُس اك اامعتسل  ؤںاےنپ اپ

ےہ، ہکلب کش وہ، اما  رکان حیحص ںیہن ےہ۔ اما یسک وک اجنتس ےک ابرے ںیم ینیقی وطررپ ولعمم ںیہن

                                                   

 حلمها لنجاسة نجسا سؤرمها يكون أن والقياس( مكروه والفأرة كاحلية البيت وسواكن)(5١) 

 العلة وهذه األصح يف تنزيه كراهة كراهتهام فبقيت الطواف لعلة سؤرمها نجاسة سقطت لكن

 (36/ 1 األهنر جممع) .اهلرة يف جتري

 (18واهلرة الربية سؤرها نجس لفقد علة الطواف فيها )مراقي الفالح ص: 
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وت ُاس اك اامعتسل ہن رکان الضف ےہ۔ اما یسک ےن  اس دودھ ےک اقمےلب ںیم وکیئ اور دودھ وموجد وہ،

اامعتسل رکایل وت ہی اجزئ ےہ نکیل رکاتہ ےس اخیل ںیہن ےہ

(52)
 ۔

 ۔هيري وجود مع هاستعامل اً تنزهي همكرو ره(: سؤر طا1/282)هوأدلت اإلسالمی هفی الفق ملا

 فی الطواف تالزم األهن ا،هفم فی ةالنجاس تر مامل ۔الخ ةاملخال ةوالدجاج ةراهل رؤس وهو

ر ما يستعمل ؤ(: وس1/285)أيضًا   هوفي،اهمن االحرتاز إمكان وعدم ةللرضور أو املنازل،

 ،ةالنجاس هخالطت الذی كاملاء كان ةنجاس اههأفوا فی رئی فإن ،ةوالفأر ةركاهل: ةالنجاس

 ،همكرو هلكن ،هعن التحرز يعرس ما فيغتفر يعلم مل وإن رهفطا ا،ههأفوا ةارهط حتقق فإن

 (127-126/ 2)مجن ااتفلوی ج۔ةارهبالط القول: امهأرجح قوالن همن ما يتحرز تنجيس وفی

 دنبر اك اپین ںیم ڈیکب اگلان 

اما دنبر وریغہ ےن اپین ںیم اینت ڈیکب اگلیئ ہک اس اك اعلب اپین ںیم ےنلم اك نیقی وہ اجےئ وت اپین اناپک وہ اجےئ 

                                                   

 أيب احلوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن عيل: ما حفظت من رسول عن(5٢)

دع ما يريبك إىل ما ال يريبك، فإن الصدق طمأنينة : ؟ قال: حفظت من رسول

 (249/ 4ج 2518َوَهَذا َحِديٌث َصِحيٌح)سنن الرتمذي رقم احلديث 

، عن الرب قال: سألت رسول وعن النواس بن سمعان األنصاري

 « الرب حسن اخللق، واإلثم ما حاك يف صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس»ثم فقال: واإل

  (1980/  4ج 2553)صحيح مسلم رقم احلديث 

الرب ما اطمأنت إليه النفس، واإلثم ما  "ثالث مرات،  "واستفت نفسك ياوابصة استفت قلبك،

 (533/ 29د أمحد )مسن "حاك يف النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك 
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ر نجس ؤوالقسم الثانی ساك وھجاٹ اناپک وہ ات ےہ ۔ ںیم ےہ نج ردنوں دان اگ : اس ےئل ہک دنبر اك امشر 

(و إن وصل لعاب الواقع  18 طحطاوی)نجس وهو اهحلم من التولد لعاهب القرد و... هقول إىل...

 (1/92)اتکب ااسمللئ ج     (52وی طحطا)(53) هةكرا وةنجاس و ةارهط هخذ املاء حكمأإىل  املاء 

 ےتک اك اعلب اناپک ےہ

 ےتک اك وھتک اما ڑپکے وک گل اجےئ وت امنز ےک ےئل اس اك دنوان وابج ےہ ای ںیہن۔وسال:

ےتک اك اعلب اجنتس ہظیلغ ےہ اما دقمار درمہ ےس زایدہ ڑپکے اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

(54)[1]۔وک گل اجےئ وت امنز ےک ےئل دنوان اس اك رفض ےہ
 

                                                   

 «هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع أن رسول»عن أيب ثعلبة (5٣) 

 (96/  7ج  5530)صحيح البخاري رقم احلديث  

أكل كل ذي ناب من السباع »، قال: أن رسولعن أيب هريرة

  (710/ 3ج 1822موطأ مالك رقم احلديث «)حرام

 ، أما الكلب فلنجاسة سؤره لقول النبيوالنجس: عرق الكلب واخلنزير وسباع البهائم

 طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات  فهذا احلديث يفيد :

ألن الطهور مصدر بمعنى الطهارة فيستدعي سابقة التنجس أو احلدث، والثاين منتف،   النجاسة

فألنه   وأما سباع البهائم{سفإنه رج}س العني لقوله تعاىل فألنه نج  فتعني األول، وأما اخلنزير

: هنى عن كل ذي ناب من  ملا ورد أن النبي  متولد من حلمها، وحلمها حرام نجس

 (62ص30السباع وعن كل ذي خملب من الطري )املوسوعة الفقهية الكويتيةج

 .لقد تقدم دليله آنفا(54) 
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 قدر من أكثر لو فينجس هفم فی يسيل هلعاب ألن جيز مفتوحا مل هفم إن كان صح أنهواأل[1]

( وعفی الشارع عن قدر 208ص1ج۔س۔ط۔192ص  1ج هامليا رداملحتارباب)  مهالدر

 فيفر،. مبطل هوفوق فيسن اتنزهي هدون وما هيسل فيجب حتريام هو إن كر مهدر

 (339-1/338)اتف وی داراولعلم دویدنبج۔(ظفري316ص1ج۔س۔طاملختار  الدر) 

 ہتس دنگم ںیم اتکہنم ڈال دے وت اس یک اہطرت اك رطہقیاشن

اکی واہعق شیپ آای ےہ اس ےک قلعتم فیلکت وگارا رفامرک رشیع مکح ےس علطم رفامای اجےئ، وسال:

رہدنچ یتشہب زویر ودرگی راسلئ ہقف ںیم داھکی ایگ، نکیل وصخمص زجیئ ںیہن یلم، واہعق ہی ےہ ہک اکی رھگ 

ر رکےک راھکاھت، اس ےک اورپ اپین یھب اھت، ااظتنر اھت ہک وھتڑی دری ےک دعب بج ںیم اشنہتس دنگم ایت

اشنہتس ایھچ رطح ھٹیب اجےئ وت اپین اھتنر دایاجےئ ہک اکیکی ےتک ےن اس اپین ںیم ہنم ڈال دای، اس وتق 

وہاتکس ےہ ای اشنہتس ہہت نیشن اھت اور اپین اورپآایگ اھت، اب اس اشنہتس ےک قلعتم ایکمکح ےہ، ہی اپک 

 ںیہن، اماوہاتکس ےہ وت سک رطح؟

مک از مک نیت دہعف اپک اپین اشنہتس ںیم المایاجےئ اور بج وہ ہہت  اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً :

نیشن وہاجےئ وت ، اسرا اپین کنیھپ دایاجےئ ، است ابر ایکاجےئ وت اور ااھچےہ، اس رطح اشنہتس اپک 

وہاجےئ اگ

 (395-1/439واہلل املع )ادماد االاکحم ج ۔سمن والعسلقياسًا علی ال (55)

                                                   

إذا ولغ الكلب يف إناء : » قال: قال رسول  عن أيب هريرة(55) 

 (234/ 1)صحيح مسلم « فلريقه ثم ليغسله سبع مرار أحدكم
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 و اپین اپک ےہ ای اناپک ؟  اپوتل ےتک اك اپانل اسیک ےہ ، اس اك ہنم اگل وہ ا اھک ان 

ربمن  ایک رفامےت ںیہ املعء دنی اس ہلئسم ںیم ہک وتکں اك اپانل سج ےس دصقم وچر ، ڈاوک ےس افحتظ وسال:

 ہیق ای رھگ ےک وچدیکار ےک اعتون ےئلیک وتکں اك اپانل اور رانھک اجزئ ےہ ای ںیہن ؟وہ اجزئ ےہ ای ںیہن ؟ اور وش

اور اےسی ےتک وجولوگں وک یھبک یھبک  اصقنن اچنہپےت ںیہ ،  ان وک رانھک اور اھک ان دانی اسیک ےہ ۔ رہ اکی اك 

ںیم  ےتک ےن اما اپین وریغہ اگل اگل مکح دلیل ےس ھکل دںی ، اما وحاہل دںی ےگ وت ڑبی رہمابین وہ یگ ۔ زین

 اپک ےہ ای اناپک ؟ اےسی اپین اك اامعتسل املسمون ں ےک ےئل اجزئ ےہ ای ںیہن ؟  وت وہ اپین   ہنم  ڈال دے  

ولعمم وہان اچےئہ ہک ااحدثی ںیم وتکں ےک ابرے ںیم وج ااکحم اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

 آےت ںیہ  وہ ہی ںیہ ۔

 واےل اور اصقنن  اچنہپےن واےل وتکں وک ک ل رکدانی اچےئہ ۔  ان وک اپےنل اور رےنھک ولوگں وک اكےنٹ( 1)

ارج مک وہ اجات  ےہںیم انگہ ےہ ۔ اپےنل واےل ےک وثاب ںیم رہ روز  دو ریقاط  وج ہک ادح ےک اہپڑ ےک ربارب

 ےہ ۔ اور اےسی وتکں ےک رھگ ںیم رےنہ ےس رتمح ےک رفےتش رھگ ںیم ںیہن آےت ۔ 

 ےہ ، ہی یھب درتس ںیہن اتلیسک وک رضورت اور احتج ںیہن ےہ ،رھپ یھب وشہیق والیتی وتکں وک اپ (2)

ہکلب رکموہ رحتیمی ےہ ۔اس ںیم  انگہ ےہ ، اور اپیک و اناپیک ےس ارتحاز ںیہن وہ اتکس ےہ ۔ ویکہکن رہ مسق اك 

اگ وہ زیچ اور رب نت اناپک وہ اجات اتک اناپک ےہ ، ان ےک ہنم اك اعلب اناپک ےہ ۔ سج زیچ ںیم ہنم ڈاےل 

ہن اپک ہن وہاگ ۔ رمک از مک نیت دہعف دنوان رضوری وہ اجات ےہ، و اس وکےہ ۔ ربنت وک اپک رکےن ےئلیک 

 سج اھکےن ںیم ےتک ےن ہنم ڈاال ، وہ اھک ان ان اپک وہ اجات ےہ ۔ 

تظ ےئلیک ، ای رکبای ں وریغہ اجونروں یک وہ ےتک وج اکشر ےئلیک ، ای وتیھکں یک افحتظ ےئلیک ، ای رھگ یک افح( 3)

افحتظ ےئلیک ںیہ ۔ اےسی وتکں ےک ابرے ںیم دحوثیں ںیم ااجزت دی یئگ ےہ ۔ اہتبل اےسی وتکں اك 

ک ںیہ ، ان ےس ارتحاز اپاعلب یھب اناپک ےہ ۔ ان اك وگتش ، اعلب ، اور ہنم اگلای وہا ربنت ہی زیچںی ان
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 اتکوبں ےس یھکل یئگ ےہ ۔  رضوری ےہ ۔ ہی لیصفت بس دحثی یک

 أو صيد، كلب إال الكالب، بقتل أمر   رسول أن» عمر ابن عن

 ابن فقال ،«زرع كلب أو: »يقول هريرة أبا إن: عمر البن فقيل ،«ماشية أو ينم، كلب

 (١٢٠٠/ ٣مسلم صحيح) « زرعا هريرة أليب إن: »عمر

 ينقص كلبا كأمس من: »   رسول قال: قال حدثه ،  هريرة یأبعن 

 ( ٣٣٢4)صحيح البخاري رقم «ماشية كلب أو حرث، كلب إال قرياط يوم  كل عمله من

 كلبا إال كلبا، اقتنى من: »يقول  النبي سمعت: يقول عمر، بن  عبدعن  

  (٨٧/ ٧ البخاري صحيح)«قرياطان يوم كل أجره من ينقص فإنه ماشية، كلب أو لصيد ضاريا

 وال كلب فيه بيتا املالئكة تدخل ال: » النبي لقا: قال   ،طلحة أيب عن

 (١٦٧/ ٧ البخاري صحيح)« تصاوير

 «. هرقه ثم ايسله ثالث مراتأإذا ولغ الكلب يف اإلناء ف»ال:  ق عن أيب هريرة  

 ( 1ضیف رامحین ج)  (1٠٩/ 1)سنن الدارقطني 

 یکٹل وہیئ وسایں سج ںیم ےس ےتک ےن اھکایل اس اك مکح 

ےن ےک ےئل  یئایئ  ، ں ، اتک آای اس ےن اس ےک ھچک وک  وک ےچین مااایل اور زنیم وسایں اھکسوسال:

 ںیم مای وہیئ وسویں وک اھکےن اگل ۔ اب وج وسایں کٹل ریہ ںیہ وہ اپک رںیہ یگ ای اناپک ؟ 

وصرت وئسمہل ںیم وج وسایں اورپ اپیئ  ، ں وہ اپک ںیہ ، اور اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

یئ الھکیئ اج یتکس ںیہ ۔ ویکہکن وج اھٹ اعلب ےنگل ےس وہ ات ےہ ۔ اور کش ےس وکیئ زیچ اناپک ںیہن وہ یت ، اھک
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اناپک رصف وہ وسایں وہ ں یگ وج ےچین مای وہیئ اپیئ  ، ں ، ویکہکن ان یہ ںیم اس اك اعلب اگلوہ اگ [1]

(  148)دےئھکی : اشح  اتکب ااہطلرت ، ہلئسم ؤسر  ص

(56)
 

أو  كان راضيا البلل أثر هفي رهيظ ما مل يتنجس ال هب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبالكل[2]

 (59، 2/58)اتفوی اامرت رشہیع ج(48/ ا ةندياهل الفتاوی) ۔ املصلی ةمني فی كذا يضبان

ںیم ےتک اك ہنم  اتک اما اچر روویٹں ںیم ےس دو ےل رک  الچ اجےئ ، ابیق دو روویٹں 

 ، وت ان اك اھک ان اجزئ ےہ  ےنگل ےک اشنانت ںیہن ںیہ

ایک رفامےت ںیہ ایتفمن دنی اس ہلئسم ںیم ہک امہرے اسویھتں ےن اھکےن ےئلیک درتسوخان وسال:

۔  ایگرک دورویٹ ےل وت وتہیل ںیم ےس اتک رویٹ اکنل ےئگاھچبای ، رویٹ ریھک یئگ ، اس ےک دعب وگتش الےن 

ےک ہنم ںیم رویٹ دیھکی  اس ےک ےھچیپ بج ےچب  اچر رویٹ اور وتہیل ڑپے ںیہ ۔ اسویھتں ےن بج ےتک

 ۔ ابیق روویٹں وک داھکی ایگ وت اس ںیم ےتک اك ہنم ےنگل ےک اشنانت ںیہن ےھت ۔ ےئگ وت وہ اھبگ ایگ

وک مہ ےن اکنیھپ ںیہن  ہکلب اھک ایل ۔ ضعب دوتس کش اظرہ رک رےہ ںیہ ،    ںیھ ، ا ےئل اسروایٹ ں ما م یھب 

اك اھک ان اناجزئ ےہ ۔ انجب یتفم  اك ہنم ےنگل ےک دعب وہ روایٹں اناپک وہ یئگ ںیہ ، ان اور ےتہک ںیہ ہک ےتک

 اصبح آپ اتبےیئ ہک اس وصرت احل ںیم ابیق روویٹں اك اھک ان اجزئ وہا ای اناجزئ ؟ 

وصرت وئسمہل ںیم زایدہ ااکمن ہی ےہ ہک ےتک ےن نج روویٹں وک اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

اگلای ےہ ، ان وک وہ ےل رک  ایگ ےہ ۔  ہیقب روویٹں ںیم بج ےتک ےک ہنم ےنگل ےک اشنانت وموجد ںیہن ہنم 

 النبي أن ميمونة، عن ۔ںیہ ، وت وہ اپک ےک مکح ںیم ںیہ ، اور ان اك  اھک ان اجزئ ےہ دحثی ںیم ےہ

                                                   

 .لقد تقدم دليله (5٦) 
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 فاطرحوه حوهلا وما خذوها: »فقال سمن، يف سقطت فأرة عن سئل» 

 (5٦/ ١ اريالبخ صحيح)  

أو  كان راضيا البلل أثر هفي رهيظ ما مل يتنجس ال هالكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوب

 (48/ ا ةندياهل الفتاوی) ۔ املصلی ةمني فی كذا يضبان

 رپ 

ے
 

ںیہن اگل ای ےہ وت وہ اپک ےہ اس اك اھک ان اجزئ ہنم  ان وصنص ےس ولعمم وہا ہک ےتک ےن اما رتموک ش

ےہ ۔ 

(57) 
 (1ین ج ضیف رامح)

 ؟ےتک ےن وشر ےب یک دگی ںیم ہنم ڈال دای اس ےک اپک رکےن اك رطہقی ایک ےہ

ےتک ےن وشر ےب یک دگی ںیم ہنم ڈا ل دای اور یسک دقر وشرہب یپ ایل وت وشر ےب ےک اپک رکےن اك وسال:

ہنم رپ  ےس ہہب  ایک رطہقی ےہ اما وشر ےب ںیم اور یسک دقر وشرہب ای اپین المای  اجےئ ، اور وشرہب دگی ےک 

 اجےئ وتدگی ںیم وج وشرہب ےہ وہ اپک وہ اجےئ اگ ۔ ای ںیہن؟

ہی رطقی وج وسال ںیم اھکل ےہ ہک اس دگی ںیم  وشراب ای اپین  اس اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

ےن  دقر المای  اجےئ اور ڈاال  اجےئ ہک ہنم ےک اورپ وک ہہب  اجےئ وتہی رطقی یھب اپک رکےن اك اہقفء

ڈال رک  اھکل ےہ ، اور دورسا رطقی اپک رکےن اك ہی ےہ ہک سج دقر وہ وشراب ےہ ، ایس دقر اپین اس ںیم

                                                   

قال:  عن النبياحلكم من حديث :عن عدي بن حاتم  يستنبط هذا(5٧) 

إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فال تأكل، فإنام أمسك عىل نفسه، وإذا »

فال تأكل فإنك ال تدري أهيا قتل وإن رميت  عليها فأمسكن وقتلن   خالط كالبا، مل يذكر اسم

 «الصيد فوجدته بعد يوم أو يومني ليس به إال أثر سهمك فكل وإن وقع يف املاء فال تأكل

 (87/  7ج   5484)صحيح البخاري رقم احلديث
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 [1]اکپای  اجےئ ہک وہ زادئ اپین لج  اجےئ ، ایس رطح نیت دہعف ایک  اجےئ وتوہ وشراب اپک وہ اجےئ اگ ۔

 اجلريان بمجرد ضًا أي  األوانی رهتط الصحيح القول علیأنه  هومقتضا :قال فی الشامی

 (58)۔فقط[2]۔ن حكم سائر املائعات كاملاء فی األصح أ وقد مر  ه في  ًوأيضا

 تنجس لو الدرر فی قال( درخمتار) ثالثا بغلی نهد و ودبس وعسل اللبن رهويط[1]

 ثلث كذاه الخ هيغلی حتی يعود  إىل  مكانف بقدره ماء هفي يصبأن  هريهفتط العسل

   ۔باب األنجاس (ظفري 309رداملحتارص  ) .مرات

 ۔ظفري12 ۔180ص 1ج احلامم وحو، لبئرا وكذا هقول حتت هرداملحتارباب امليا[2]

 (1/190)یتشہب زویر ج  (1/304)اتف وی داراولعلم دویدنبج

 دنگم وریغہ وک زنخری اك اعلب انگل

وت وج دنگم ای لصف امہرے العےق ںیم تہب ےس زنخری ںیہ وج زایدہ رت ولصفں وک ابتہ رکےت ںیہ وسال:

 وریغہ زنخری رخاب رکات ےہ وت ایک اس اك اھکان اجزئ ےہ؟ ونیباوترجوا

ان اایشء یک وخراک اجزئ ےہ رگم وہ سج ےک اسھت زنخری اك اعلب اگل اوجلاب احدمًا وایلصمً و املسمً : 

                                                   

)فرع( فإذا قلنا بنجاسته لقلته أو مع كثرته عىل قول مالك فهل يطهر بالغسل وروى أصبغ (5٨)

اسم عن مالك يف العتبية والواضحة فإن طبخ ثم ظهرت فيه فأرة قد تفسخت وهي عن ابن الق

من ماء البئر الذي طبخ بامئها فأمر مالك أن يغىل ويتم طبخه بامء طاهر مرتني أو ثالثة ثم أجاز 

 بيعه واالدهان به واستحسنه أصبغ يف الكثري ورأى أن يف اليسري ال رضر فيه أن يطرح ويوقد به. 

 (292/ 7 أى رشح املوط)املنتق



 

 اجونروں ےک وھجےٹ اك ایبن

 

 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 70

(59)[2]ان اك اھکان اجزئ ہن وہاگ رگم ضحم )اعلب ےنگل اك(کش رحمم ںیہن ےہ[1]وہ 
 ۔ طقف

 ةالربي ةراهل هومن ائمر خنزير وكلب وسباع هبؤ: وسصكفی احل ةقال العالم[1]

  ۔فنجس اللسان هيستوعب ال طويال هولوشارب ارشهب فور مخر وشارب

 ر(ؤمطلب فی الس 1جلد 163 ص رداملحتار امشه علی الدراملختار)

 مشاه رداملحتار) ۔للشک هبنجاست حيكم ومل  عابدين ابن ةقال العالم[2]

 (122-2/121)اتفوی رفدیہی ج  ر(ؤمطلب فی الس 1جلد 164ص الدراملختار

 اہیھت اك مسج اور اس اك وھجاٹ اپک ےہ ای اناپک؟

 ؤسر  لیف اور دسج لیف زدنہ سجن ےہ ای اپک؟ وسال:

حیحص ذمبہ ےک وماقف لیف سجن انیعل ںیہن ےہ سپ اظرہ دلج اس اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً : 

 وهو قيل و كلب جلد ةارهط هفاد كالمأوےہ اسیج ہک دراتخمر ںیم ےہ یک اپک 

 الفيل اهومن[2]مغلظ  نجس الخ ائماملختار وسؤر  خنزير و كلب و سباع هب[1]املعتمد

 (60)۔فقط[3]۔الشامی فی كذا

                                                   

 اآلية ١45األنعام:  چے  ے  چ أما اخلنزير فألنه نجس العني لقوله تعاىل: (5٩) 

 عنه(   عفا  جامع الفتاوى ولعابه يتولد من حلمه النجس)مرتب

هنى عن أكل كل ذي ناب من أن رسول: »عن أيب ثعلبة (٦٠)

 (96/  7ج  5530)صحيح البخاري رقم احلديث « السباع

أكل كل ذي ناب من السباع »، قال: رسول أن عن أيب هريرةو
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 ص لأو جلد ةالدباي أحكام فی مطلب هر باب امليااملحتا رد امشهالدر املختار علی [1]

 ۔ظفري12۔208ص1ج۔س۔ط۔ 189

 205ص  لأو جلد السؤر  فی مطلب البئر فی فصل رداملحتار امشهالدر املختار علی [2]

 ۔ظفري۔223ج۔س۔ط۔ 206و ص 

والثعلب ،  والنمر دهوالف الذئب كاألسد و هيصطاد بناب كان ما یه ائمهب وسباع هقول[3]

 لأو جلد ؤر الس فی مطلب البئر فی رداملحتارفصل)رساج ذلک هشباأوالفيل والضبع و

 (1/331)اتف وی داراولعلم دویدنبج ظفري۔ 223ص1ج۔س۔ط۔205 ص

 اپک ےہ ای ںیہن؟
ّ

 

ِ
 اہیھت یک وسڈن ےس ےنلکن واےل اپین اك مکح؟ یلھچم اك پچ

اہیھت یک وسڈن ےس وج اپین اتلکن ےہ وہ اعدًۃ ماح  ےک ببس اےنپ دبن رپ ڑھچاك رکات ےہ وت ہی (  1)وسال:

 اپین اپک ےہ ای ںیہن؟

 یلھچم اك ہتپ اپک ےہ ای ںیہن؟(  2)

یک اہیھت یک وسڈن اك اپین درالص اس اك اعلب ےہ، وج اہقفء(1):اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً 

 همن و( ائمر )خنزير و كلب و سباع هبؤس رصتاحیت ےک اطمقب اناپک ےہ۔ در اتخمر ںیم ےہ:  

   جس(ن ةفأر أكل فور ةره و ارشهب فور مخر شارب و) ةالربي ةراهل

 ررطمقاز ںیہ:   اور ابسع اہبمئ ےک تحت العہم انب اعدبنی اشح 

 (1ج 205ص شامی)الخ الفيل و الثعلب و النمر و دهالف و الذئب و كاألسد هبناب يصطاد كان ما یه

                                                                                                                                      

 (710/ 3ج 1822موطأ مالك رقم احلديث «)حرام
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اس ےس ولعمم وہا ہک اہیھت اك وھجاٹ سجن ےہ، وج اعلب یہ یک رفع ےہ۔ اسیج ہک اعریگملہی ںیم  

اور اتفوی اقیض اخن ںیم وخد وسال ذموکر اك  (1ج 24ص) رهؤكل شیء معترب بس عرقےہ:  

ب الثو أصابإذا  سداأل و دهلعاب الفيل نجس كلعاب الفوجاب ابںی وطر رصمح ےہ:  

 ذٰہلا اہیھت یک وسڈن ےس ےنلکن واال اپین اناپک ےہ۔  (،1/17:  ةخاني)  ۔هينجس هبخرطوم

 اہتبل وچہکن یلھچم اك وخن اناپک ںیہن ےہ اسیج ہک العہم العؤ اگ نی یفکصحوکیئ زجہیئ وت ںیہن لم اکس، (2)

 هنألےن اس ےک تحت رحتری رفامای ےہ:   ےن در اتخمر ںیم رصتحی یک ےہ اور العہم اشح 

 (294/1:  نجاساأل باب املحتار، رد)  ۔يسود الدم و يبيض يبسإذا  هألن ةحقيق بدم ليس

 وخن ںیہن، وچہکن وہ  کش وہےن ےک دعب دیفس وہاجات ےہ، احالہکن وخن یکش ینعی یلھچم اك وخن درتقیقح

 ےک دعب ایسہ راتہ ےہ، اس ےئل وخن رپ ایقس رک ےک ہتپ وک یھب اپک انہک دیعب از ایقس ولعمم ںیہن وہات۔

اور اما ہی اہک اجےئ ہک وخن رپ ےتپ وک ایقس رکان اس ےئل درتس ںیہن ہک ہتپ رحام ےہ، اسیج  

ںیم ذرک رفامای ےہ، وت اس اك وجاب ہی ےہ ہک یسک  5ج  271ےن اتکب اذلابحئ  ص ہم اشح ہک الع

زیچ یک رحتم ےس اس یک اجنتس الزم ںیہن، ےسیج ہک زرہ اك اامعتسل اناجزئ ےہ، اس ےک ابووجد اس وہج 

ےس اما  ےس وہ سجن ںیہن وہات، ایس رطح ہتپ یھب اکی ایمسیت ارثات اك ومجمہع ےہ وج تیمس یک وہج

 اپک رپ ارث ںیہن ڑپات۔یک  وہ وت اس ےس اس  اجزئان

 (1/47: ةعاملگريي)ه كبول شیء كل ةومرار:    ہپ رظن ڑپی    اس رحتری ےک دعب اکی ابعرت رصمہح

رہ زیچاك ہتپ مکح ںیم اس ےک اشیپب یک رطح ےہ۔ اس ےس ولعمم وہات ےہ ہک وہ اناپک ےہ، نکیل  
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ک ےہ، اس ےئل دورسے اع  ملع ےس یھب روجع رک ایل اجےئیلھچم اك اشیپب وہان وخد وکشم

(61)
   ۔

 و اہلل احبسہن واعتیل املع

 (324-1/322) اتفوی امثعین ج 

 

............................................................................................. 

 قد واىف تنسيقه ىف أواخر ربيع الثانى

الم عىل من أوتى  السبع املثانىوالصالة والس

                                                   

 لقد تقدم دليله (٦١) 
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 ضیح ےک ااکحم

 فیرعت یک ضیح

 ۔ ااحتسہض3۔ افنس، 2۔ ضیح، 1وعرت یک رفج ےس وج وخن اتلکن ےہ وہ نیت مسق اك وہات ےہ : 

ضیح وہ وخن ےہ وج رمح ےس ریغب والدت ای امیبری ےک رہ ےنیہم رفج ےک راےتس ےس اتلکن ےہ، اما اپاخہن 

 واال وخن دنب وہ اجےئ وت لسغ ںیہن اور بج وہ ینعی اپاخہن ےک اقمم ےس ےنلکن ےک اقمم ےس ےلکن وت ضیح

بحتسم وہاگ

(62)
 ےس وخن آاجےئ وت وہ ضیح ےک العوہ اور دونں ںیم وکیئ ایسی دوا اامعتسل یک سج زامہن 

 ضیح ںیہن

(63)
ن ًالثم یسک وعرت وک ےنیہم ںیم اکی دہعف اپچن دن ضیح آات وہ اس وک ضیح ےک دنپرہ د

دعب دوا ےک اامعتسل ےس وخن آاجےئ وت وہ ضیح ںیہن ےہ، دنپرہ دن ےک دعب یک دیق اس ےئل ےہ ہک 

                                                   

كذا يف فتح القدير فإن رأته من الدبر ال يكون يض( وهو دم من الرحم ال لوالدة.احل)(62)

 (1/36)اهلندية. حيضا ويستحب أن تغتسل عند انقطاع الدم

 اعادهت وافقي ی( أاهوافقيفإن رأت ما  ة: )وأما املعتاد  نيابن عابد ةال العالمق (63)

 امهيالزمان أو العدد أو ف ی( فاهالفخيونفاس )وإن رأت ما  ضيح هكل یأ( رهفظا) وعددا زمانا

 یالدم ف نصاب( وقع وإن) ……حكم مارأت  تلفخيتنتقل و وقد ال ةقد تنتقل العاد نئذيفح

 ةزمان العاد یفإن كان الواقع( ف ةاستحاض یوالباق ضيح فقط ازماهن ی)فالواقع ف ةلعادزمان ا

 ورأت اهمخست رتهحق العدد والزمان معا كام لو ط ی( ف ةيباق ةفالعاد عددا العادهت اي)مساو

 .نيدم نيب اهلوقوع ضيح اهدما فخمست وماي اهدما وبعد ةمخس اهقبل

 (هيعثامن همكتب:،ط 87، 1/86 نيعابد بنرسائل ا ةجمموع)
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 (1/243)دمعۃ اہقفل ج۔ےئ وت ضیح ںیہن ہکلب ااحتسہض ےہدنپرہ دن ےک ادنر وت ریغب دوا ےک یھب آاج

 :ےہہی  فیرعت یک ضیح اور یتشہب زویر ںیم

ری ےک ریغب ومعمل ےک اطمقب وج وخن آات ےہ اس وک ضیح ےتہک وعرت وک رہ ےنیہم آےگ یک راہ ےس امیب

ںیہ۔ ضیح یک دمت ےک ادنر رسخ، زرد، زبس، اخیک،ایسہ سج رگن اك وخن آےئ بس ضیح ےہ، بج 

دی ابلکل دیفس ہن داھکیئ دے اور بج ابلکل دیفس داھکیئ دے یسیج ریھک یئگ یھت وت اب وعرت 
َ
کت گ

ضیح ےس اپک وہیئگ۔

(64)
 (1/206ویر ج)یتشہب ز 

 :ںیم ےہ ااسمللئ اتکباور

ابہغل وعرت وک آےگ یک راہ ےس ہچب داین ںیم ےس رہ امہ اعدۃ ) مک از مک ون اسل ےک دعب ےس نپچپ اسل یک 

 رمع کت ( وج وخ ن آات ےہ اس وک ضیح ےتہک ںیہ ۔

 مخس وهياس ، واإل سن تبلغ حبل وال اهب داء ال سنني تسع ةبالغ رحم هفاحليض دم ينفض 

 (۷5ی الفالح قرام) ۔ هب املفتی علی ةسن مخسون و

 .الصغر و الداء عن ةالسامل ةاملرأ رحم هينفض الذی الدم یهاحليض :  

 (202، 1/201) اتکب ااسمللئ ج   (392 ۔۱ انیهالرب املحيط)      

                                                   

أن يكون عىل لون من األلوان الستة: السواد واحلمرة والصفرة والكدرة واخلرضة والرتبية ( 64)

 هكذا يف النهاية وإنام يعترب اللون عىل الكرسف حني يرفع وهو طري ال حني جيف.

 (1/36)اهلندية 
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 ضیح یک فیلکت رپ ارجووثاب ےلم اگ؟

 یت ںیہ اس فیلکت رپ اںیہن ارجووثاب ےلم اگ ای ںیہن ؟: وعرںیت رہ ےنیہم وج ضیح یک وہج ےس فیلکت ااھٹوسال 

وعرںیت احتلِ ضیح ںیم وج فیلکت ااھٹیت ںیہ اس رپ ارجووثاب  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

 ےلم اگ ۔دحثی رشفی ںیم آات ےہ :

ما يصيب املسلم، من نصب وال وصب، وال هم وال حزن »قال: عن النبي 

   (65) «هبا من خطاياه الشوكة يشاكها، إال كفر وال أذى وال يم، حتى 

 (١١4/ ٧)صحيح البخاري 

 اکی دورسی رواتی ںیم ےہ :

، وحطت عنه ذنوبه كام هبا سيئاته فوقها إال كفر ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فام 

 (4٦متفق عليه. )ريا، الصاحلني ص:  "حتط الشجرة ورقها

ایگ ہک املسمن وج یھب فیلکت ربداتش رکات ےہ اس رپ ےب امشر ان ااحدثی ےس واحض وطر رپ ولعمم وہ 

 ارجووثاب اك قحتسم نب اجات ےہ وخاہ وہ فیلکت ضیح یک وہ ای وکیئ اور فیلکت وہ ۔

الع وہ ازںی ضیح اك آان وخد وکیئ تبیصم ای البء یک زیچ ںیہن، ہکلب لسن ِ ااسنین اك ذرہعی وہ ےن یک وہج ےس ہی  

 ےہ۔  فیلکت ےہ ،اماہچ اس ںیم یھب اہلل یک اکی تمعن

                                                   

( حزن)سوء من عهيتوق ملا كره( هم)مر،( وصب)تعب( نصب)رشح معاين الكلامت:(٦5)

 القلب يضيق ما( يم)عليه يريه تعدي من( أذى)املايض يف مكروه من له حصل ما عىل أسى

 (114/ 7صحيح البخاري عىل  تعليق مصطفى البغا ) ذنوبه( خطاياه)والنفس
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 دمعۃ ااقلری ںیم ےہ :

 علی مضت مهعناد ةلكثر نهزواجوأل نهل ةرسائيل عقوبإتعالی  قطع حيض بنی  ن إ

 جعل تعالی  أنه  حكم ألن من مهنسائ حيض عادوأ مهتعالی  رمح أن  ثم ةمد ذلک

 .ةعاد الحتمل اهحيض ارتفعإذا  ةأال تری أن املرأ ببًا لوجود النسلس احليض

 (96/ ۳ القاری ةعمد)

ےک وطر رپ ( رھپ دو   وعروتں ےس ضیح وک ااھٹایل )زاینعی اہلل اعتٰیل ےن ھچک دمت ےک ےئل ینب ارسالیئ یک

 (524-1/523)اتفوی داراولعلم زرکایج   ابرہ ولاٹ دایویکہکن لسنِ ااسنین اك ذرہعی ےہ ۔واہلل املع

 ضیح و افنس اك رطفی اظنم 

افنس وخانیت ےک ےیل اہلل اعتیل ےک رقمر رکدہ یقیلخت اظنم اك اکی وک  ںیہ  ضیح و

(66)
، ابںی وطر ہک 

ایس انب ء رپ زامہن لمح ںیم اس اك رخوج دنب وہ اجات  رمح امدر ںیم نینج یک رپورش ایس وخن ےس وہ یت ےہ ،

یک   وعرت یک تحےہ اور وعض لمح ےک دعب رھپ ہی ہلسلس اجری وہ اجات ےہ اور اس اك اجری رانہ

 وقںیم تہب ارفاط و طیرک  اك اعمک ہ رکیت  ںیھ ، انچہچن وہ یت ےہ ۔ احہضئ وعروتں ےک اسھت یلہپ  العتم

اھک ان انیپ اور انٹیل  وہیدی ضیح ےک زامہن ںیم وعروتں اك ابلکل اباکیئٹ ایک رکےت ےھت اور ان ےک اسھت

                                                   

 جتد ما فوجدت حلاف، يف   رسول مع كنت: قالت ، سلمة أم عن(٦٦) 

. النساء جتد ما وجدت: قلت «نفست؟ أ لك ما: »  رسول فقال فقمت، النساء،

 رسول قال رجعت ثم شأين، من فأصلحت فقمت: قالت «آدم بنات عىل  كتب ما ذاك: »قال

 « :فدخلت «اللحاف يف ادخيل. 

 حسن إسناده( 697/ 1 ج1084رقم  الدارمي سنن )
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گ ضیح ےک زامہن ںیم وعروتں ےس اجمتعم کت ول بس وھچڑ دےتی ےھت ، ہکبج اس ےک ربسکع اسیعیئ

رتک ںیہن رکےت ےھت

(67)
 ۔ 

االسم ےن ان دوونں رطوقیں ےک رب الخف اکی دتعم ل راہ یک رامنہیئ یک ، وہ ہی ہک احتل ضیح ںیم 

ہن راھک اجےئ ،  ےک اسھت اھکےن ےنیپ اور اعمرشت ںیم یسک رطح اك اایتمز وخانیت

(68)
اہتبل اناپیک اور 

                                                   

 جيامعون النصارى وكانت احلائض جتتنب واملجوس اليهود كانت :علامؤنا قال(٦٧)

 (3/81)قرطبياحليض

 وأنا حجري يف يتكئ  رسول كان: »قالت أهنا عائشة عن(٦٨)

 زوجته حجر يف الرجل اتكاء باب يف246/ 1 ج301رقم  مسلم صحيح)«القرآن فيقرأ حائض،

 اللحم عرق)العرق أتعرق كنت: قالت عائشة عن  (القرآن وقراءة حائض وهي

 وأنا وضعت حيث فاه  رسول يضعف( »العظم من بفمه تناوله واعرتاقه وتعرقه

 «حائض وأنا وضعت حيث فاه فيضع اإلناء من أرشب وكنت حائض،

 صحيححديث ( 56/ 1 ج70رقم  النسائي سنن )

 إذا  رسول كان تقول ميمونة سمعت: قال شداد، بن  عبد حدثنا

 .حائض وهي فاتزرت أمرها، نسائه من امرأة يبارش أن أراد

 (68/ 1 ج303رقم  البخاري صحيح)

 أنا كنت ": تقول عائشة سمعت: قال اهلجري خالسا سمعت صبح، بن جابر عن

 يشء مني أصابه فإن طامث، حائض وأنا الواحد، الشعار يف نبيت  ورسول

 ثم يعده، ومل مكانه يسل يشء منه  ثوبه: تعني  أصاب وإن فيه، صىل ثم يعده، ومل مكانه يسل

 صحيححديث ( 70/ 1ج269رقم  داود أيب سنن)" فيه صىل
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 البيوت يف جيامعوهن ومل يؤاكلوها، مل فيهم املرأة حاضت إذا كانوا اليهود أن أنس عن

ڻ   ڻ  ٹ چ   فأنزل  النبي  النبي أصحاب فسأل

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 رسول فقال ٢٢٢البقرة:  چڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ   

 « :الرجل هذا يريد ما: فقالوا اليهود، ذلك فبلغ «النكاح إال يشء كل اصنعوا 

 يا فقاال برش بن وعباد حضري، بن أسيد فجاء فيه، خالفنا إال شيئا أمرنا من يدع أن

 رسول وجه فتغري نجامعهن؟ فال وكذا، كذا: تقول اليهود إن رسول

 النبي إىل لبن من هدية فاستقبلهام فخرجا عليهام، وجد قد أن ظننا حتى 

عليهام جيد مل أن فعرفا فسقامها، آثارمها يف فأرسل. 

 (246/ 1ج302 رقم مسلم صحيح)

 أحرورية: فقالت طهرت؟ إذا صالهتا إحدانائ أجتز: لعائشة قالت امرأة أن معاذة، حدثتني: قال

 .نفعله فال: قالت أو «به يأمرنا فال النبي مع نحيض كنا» أنت؟

( 71/ 1ج321رقم  البخاري صحيح ) 

 فيأمرنا نطهر، ثم ،  رسول عهد عىل نحيض كنا: قالتعن عائشة 

 .الصالة بقضاء يأمرنا وال الصيام، بقضاء

 أهل عند هذا عىل والعمل أيضا عائشة عن معاذة، عن روي وقد حسن حديث هذا

 هذا»قال الرتمذي ، الصالة يضتق وال الصيام تقيض احلائض أن اختالفا، بينهم نعلم ال العلم

 (146/  2ج 787رقم  الرتمذي سنن) «حسن حديث

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ  :(القشريي تفسري)  قال يف
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رقآن اپک ںیم اس   ےک ےیل اس احتل ںیم اجمتعم ےس رپک ز ایک اجےئ ، انچہچندنگیگ ےس ےنچب

 آتی انزل وہ یئ : ہلسلس ںیم

 ے ھ ھ  ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻچ  ٹ ٹ 

 چ  ۅ   ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ

 ۔(٢٢٢ البقره) 

ی زیچےہ وت ضیح ںیم مت رتہمج: اورولگ آپ ےس ضیح اك مکح وپےتھچ ںیہ ، آپ رفامدےئجی ہک وہ دنگ

ان ےس رقتب تم ایک رکو، رھپ بج وہ  وعروتں ےس دحیلعہ راہ رکو ، اور بج کت وہ اپک ہن وہ اجںیئ

                                                                                                                                      

ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

  ٢٢٢البقرة:  چۋ   ۋ     ۅ   

 ما النقائص من يكون فقد العبد، باختيار هو مما والنفور االستحياء موجب يكون ما كل ليس

 تلك من آدم بنات عىل  كتب ما ذلك فمن احلق، حكم ابتداء وهو كسب، فيه للعبد ليس

 املناجاة حمل عن فنحنّي  رّبه، مناج فاملصىّل  احلالة، تلك أوان ىف املصىّل  باعتزال أمرن ثم احلالة،

 حضور هى التي الصالة عن منعن وإن نإهن: فيقال إشارة هذا وىف. هلن جرما ال  من حكام

 قال القرب، بساط تعر، وذلك واللسان، بالقلب الذكر استدامة عن حيجبن فلم بالبدن

(178/ 1 القشريي تفسري. )  «ذكرنى من جليس أنا: »تعاىل عنه خمربا 

 اأن موسى يا: قال فأناديك؟ بعيد أم فأناجيك أنت أقريب رب أي: موسى قال ": قال كعب،عن 

 عليها نذكرك أن نجلك أو نعظمك حال عىل احلال من نكون فإنا رب يا قال ذكرين من جليس

 . حال كل عىل اذكرين موسى يا: قال والغائط اجلنابة: قال هي؟ وما: قال

 سناده صحيحإ(73/ 7 ج34287رقم شيبة أيب ابن مصنف )
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ایھچ رطح اپک وہ اجںیئ وت ان ےک اپس آؤ اجؤ سج ہگج ےس مت وک اہلل اعتیل ےن ااجزت دی ےہ )ینعی 

تبحم رےتھک ںیہ اصف اپک  روےن واولں ےس اآےگ یک راہ ےس ( انیقی اہلل اعتیل تبحم رےتھک ںیہ وتہب رک

رےنہ واولں ےس ۔ ایس آتی یک روینش ںیم یبن ارکم یلص اہلل اعتیل ہیلع وملس ےن احصہب ریض اہلل اعتیل 

ینعی احہضئ وعر ت ےک اسھت امجع ےک العوہ رہ اكم النكاح  اصنعوا كل شيئ إالمہنع وک دہاتی دی : 

 (302رکےتکس وہ ۔ ) ملسم رشفی دحثی 

ینعی ان ےک اسھت اانھٹ انھٹیب اور رانہ انہس عنم ںیہن ےہ ، اہتبل دنگیگ یک ہگج ےس ارتحاز الزم ےہ ۔ احہضئ 

وعروتں ےک ےئل امنز ، روزہ ، اور التوت یک اممتعن ابعدات یک میظعت یک انبء رپ ےہ ہک اس ںیم اناپیک 

رضحت اعمذہ رفامیت ںیہ ہک اکی  ےک اجری رےتہ وہےئ ان ابعدات اك ااجنم دانی انمبس ںیہن ےہ ۔

 نینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس وپاھچ ہک ایک ابت ےہ ہک وعرت رپ اناپیک 

ے

ؤ
م
ل

دن ںیم ےن ام ا

ےک اایم ںیم روزوں یک اضقء وت الزم ےہ ، رگم امنز یک اضقء اك مکح ںیہن ؟ ہی وسال نس رک رضحت اعہشئ 

ر ( رفامےن ںیگل ہک : ایک مت یھب رحوری وہ یئگ وہ ؟ ) ہی اخرویجں او ریض اہلل اعتیل اہنع ) انراض وہ ، ں

یک اپریٹ یک رطف ااشرہ ےہ وج دنی ںیم دشتد ربےتت ےھت ( رضحت اعمذہ ےن رفامای ںیم رحوری ںیہن : 

ہکلب رصف وسال رکریہ وہں ، وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےن رفامایہک ابت ہی ےہ ہک : 

یک اضق ء اك مکح دای اجات اھت اور امنزوں یک اضقء اك مکح  تل شیپ آیت یھت وت  ںیم روزوںامہرے اسھت ہی اح

 ( 335ملسم رشفی :  321ںیہن دای اجات اھت ۔ )اخبری رشفی :

اس رشیع  : ہکلب وج مکح رشیع ےہ اےس دل ےس امن انیل ےہ ۔ےہ ینعی اس ںیم وچں رچایک اجنگشئ ںیہن 

 ۔ ےہوکیئ اچرہ ںیہن  رکدےنی ےک العوہمکح ےک اسےنم رس میلست مخ 

 رپ تہب وبھج ڑپات ےہ ، ضعب ازواج ابعدات یک وشنیق وخانیت رپ انیقی اےسی احالت ںیم تعیبط

رہطمات ےک اسھت یھب ہی وصرت شیپ آیئ وت وہ ےب اایتخر روےن ںیگل ، سج رپ یبن ارکم یلص اہلل ہیلع 

یض اہلل اعتیل اہنع رف امیت ںیہ ہک مہ یبن ارکم یلص اہلل وملس ےن اںیہن یلست دی ، انچہچن رضحت اعہشئ ر
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ہیلع وملس یک اسھت جح ںیم ےئگ وت بج امہرا اقہلف اقمم رسف ںیم اچنہپ وت ےھجم ضیح رشوع وہ ایگ ، یبن ارکم 

یلص اہلل ہیلع وملس ےریے اپس رشتفی الےئ وت ںیم روریہ یھت آپ ےن دےتھکی یہ رفامای ہک : ایک ںیہمت 

 ذاهن إوع وہ ایگ ؟ ںیم ےن اہک : یج اہں! وت یبن ارکم یلص اہلل اعتیل ہیلع وملس ےن اراشد رفامای : ضیح رش

 حتی بالبيت تطوفی الأن  يري احلاج مايقضی فاقضی آدم بنات علی  هبكتيئ ش

 دحثی :  294)اخبری رشفی دحثی :  .غتسلیت

 

 ( 2111ملسم رشي 

ےن بس آدم یک ویٹیبں ےک ےئل رقمر رفامدی ےہ : ذہلا مت وہ امتم اكم  رتہمج : ہی ایسی زیچ ےہ وج اہلل اعتیل

 ااجنم دو وج احیج ااجنم داتی ےہ ، سب اپیک ےک لسغ ےس ےلہپ تیب اہلل رشفی اك وطاف ہن رکان ۔ 

اس دحثی ںیم وخانیت ےک ےئل ڑبی یلست اك اسامن ےہ ہک اےسی وماعق رپ مغ زدہ وہ ےن ےک اجبےئ اہلل 

لیمعت اك ذجہب وہ ان اچےئہ ۔ تہب یس وخانیت وصخاص رفس جح  یک مکح م رپ رایض رہ رک اس ےکاعتیل ےک اظن

ےک وماعق رپ دوا وریغہ ےک ذرہعی اس رطفی اقتہض وک روےنک یک وکشش رکیت ںیہ ، ہی اما ہچ اجزئ ےہ : 

اجات ےہ ، اور نکیل اس راحجن یک وحہلص ازفایئ ںیہن رکین اچےئہ ، اس ےئل ہک اس ےس رطفی اظنم ڑگب 

 تہب یس ادنروین امیبرایں دیپا وہ اجیت ںیہ ۔ 

ضیح و افنس ےک اسملئ ومعام دیچیپہ وہ ےت ںیہ ، اور آج ےک دور ںیم ابطعئ یک زمکوری ، افدس ایخالت اور 

وگانوگں ارماض ےن اس ںیم زمدی دیچیپایگ ں دیپا رکدی ںیہ : اس ےئل التبم ہب وخانیت وک ابوصخلص 

 رشیع ولعمم رک ےن ںیم درغی ںیہن رکان اچےئہ ۔مکح ےک ذرہعی حیحص وصرت احل اتب رک اےنپ رمدوں 

 :رف امےت ںیہ وہشمر ہیقف العہم انب میجن رۃمح اہلل ہیلع 

 حكاماأل من حيصی ماال اهتب علييرت ملا امتهعظم املأ من احليض مسائل ةو معرف

 و الوطء و والبلوغ احلج و فعتكااال و الصوم و القرآن ةءقرا و ةالصال و ةارهكالط

ن عظم عظم الواجبات ألأو كان من  حكامسترباء و يري ذلک من األاال و ةالعد و الطالق
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شد من أ احليض بمسائل لهاجل رضر و ، هب لهاجل رضر ةمنزل بحسب بالشئ العلم ةمنزل

 (۱۹۰۔ ۱۸۹ ۔۱ الرائق البحر)  اهعتناء بمعرفتاال فيجب ، اهبغري لهرضر اجل

 : اور ضیح ےک اسملئ وک اج ان رضوری رتنی ابوت ں ںیم ےس ےہ : اس ےئل ہک اس رپ اہطرت ، امنز ، رتہمج

 ، الطق ، دعت اربتساء وریغہ ےک ےب امشر اسملئ اك  ،التوت رقآن ، روزہ ، ااکتعف ، جح ، ولبتغ

ے

ی

ط

و

 انوا ف رےنہ اك دمار ےہ ، اور ان ااکحامت اك اج ان ڑبے واابجت ںیم ےس ےہ ، ویکں ہک سج ابت ےس

اور امہ وہ یت ےہ ۔ اور ضیح ےک  اصقنن سج دقر زایدہ وہ ، ایس اابتعر ےس اس ےس واتیفق رضوری

اسملئ ےس الملع رےنہ اك اصقنن درگی ابوتں ےس انوا ف رےنہ ےس ںیہک زایدہ ےہ : اس ےئل اس ےک 

ںیم اس ہلسلس ےک ضعب امہ وت ہج دانی رضوری ےہ ۔ ربںی انب ذلی  اسملئ یک رعمتف یک رطف رھب وپر

 (201 -1/199)اتکب ااسمللئ ج  اور اینبدی اسملئ شیپ ےئک اجرےہ ںیہ ۔

 وخن ےک ضیح وہےن ےک رشاطئ

 ضیح وہان دنچ ابوتں رپ وموقف ےہ:

 ضیح آےن یک رمع:-1

ون ربس ےس ےلہپ ضیح ابلکل ںیہن آات،

(69)
اس ےیل ون ربس ےس وھچیٹ ڑلیک وک وج وخن آےئ وہ ضیح  

                                                   

امرأة، قال ابن  : إذا بلغت تسع سنني فهي يف البخاري ويريه: قالت: عائشة  (٦٩)

 (1/637)البناية تيمية: ورواه القايض أبو يعىل بإسناده، يعني إذا حاضت

 (5/229)كتاب األموأعجل من سمعت به من النساء حضن نساء هتامة حيضن لتسع سنني،  

: إذا بلغت اجلارية تسع سنني فهي امرأة . وروي مرفوعا من رواية ابن قالت عائشة 

 (18/297الكويتية )املوسوعة الفقهيةعمر
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،ہکلب ااحتسہض ےہ اور نپچپ ربس ےک دعب اعم وطررپ وج اعدت ےہ وہ یہی ےہ ہک ضیح ںیہن آات، ںیہن

نکیل آان نکمم ےہ، اس ےیل اما نپچپ ربس ےک دعب وخن ےلکن وتاما وخن وخب رسخ ای ایسہ وہ وت ضیح 

وک اس رمع ےس ےلہپ ےہ اور اما زرد، زبس ایاخیک رگن وہ وت ضیح ںیہن،ہکلب ااحتسہض ےہ،اہتبل اما وعرت 

یھب زرد ای اخیک رگن آات وہ وت نپچپ ربس ےک دعب یھب ہی رگن ضیح ےھجمس اجںیئ ےگ۔

(70)
 

 ضیح یک دمت:-2

ضیح یک مک ےس مک دمت نیت دن نیت رات ےہ اور زایدہ ےس زایدہ دس دن اور دس رات ےہ۔ 

(71) 

                                                   

 استحاضت أو حيض دم أهو اليأس مبلغ البالغات دم يف ارتبتم نإ املراد أن واجلمهور(٧٠)

 مقدر اليأس وسن. أوىل املرتاب فغري هبا املرتاب عدة هذه كانت وإذاۉ  ې  ې 

 من عشريهتا نساء إىل رظالن الشافعي أصحاب أكثر عند واملشهور.وبستني ومخسني بخمس

 . اليأس سن بلغت فقد حيضهن فيها ينقطع التي السن بلغت إذاف األبوين،

 ( 315/ 6 الفرقان وريائب القرآن يرائب)

من املحيض ( أي احليض وزمانه لوصوهلا إىل سن جياوز  )) والالئي يئسن ( أي من املطلقات 

 القدر الذي ترجو فيه النساء احليض فصارت بحيث ال ترجوه ، وذلك السن مخس ومخسون سنة

 [31/ 8أو ستون سنة ، وقيل : سبعون وهن القواعد ]نظم الدرر ىف تناسب اآليات والسور 

والتي يئسن من املحيض أي احليض وقريء ييأسن مضارعا من نسائكم لكربهن وقد قدر 

هو يالب سن يأس عشرية  بعضهم سن اليأس بستني سنة وبعضهم بخمس ومخسني وقيل

 (136/ 28روح املعاين )املرأة

 .عرش وأكثره ثالث احليض أقل:  قال  النبي عن:  أمامة أيب عن(٧١)

 (مرتب).طرقه لتعدد حسن( 129/ 8ج الكبري املعجم  7586رقم) 
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 اور اما دس دن رات ےس زایدہ یسک وکنیت دن نیت رات ےس مک وخن آای وت وہ ضیح ںیہن، ااحتسہض ےہ

آای وتدس دن ےس زایدہ ےنتج دن آای وہ یھب ااحتسہض ےہ،اما نیت دن وت وہےئگ نکیل نیت راںیت ںیہن 

 ۔ یک رغمب ںیم دنب وہاجےئ وہںیئ، ےسیج: ہعمج وک حبص ےس وخن آای اور اوتار

ے نیت اما نیت دن 

 

کلي

 

ن
وتق وخن آای اور ریپ ےک دن وسرج رات ےس ذرا یھب مک وہ، ےسیج: ہعمج وک وسرج 

 ےنلکن ےس ذرا ےلہپ دنب وہایگ وت وہ ضیح ںیہن ہکلب ااحتسہض ےہ۔

 اكلم رہط اك وہفق:-3

دو ضیح ےک درایمن ںیم اپک رےنہ یک دمت مک ےس مک دنپرہ دن ےہ

(72)
اور زایدہ ےس زایدہ یک وکیئ  

دح ںیہن

(73)
ےئ وت ےنتج ےنیہم کت وخن ہن آےئ اگ ۔ اما یسک وہج ےس یسک وعرت وک ضیح آان دنب وہاج

 اپک رےہ یگ۔

                                                   

أقل احليض ثالث » وروى ابن اجلوزي يف العلل املتناهية عن اخلدري عنه   (٧٢)

أبا داود وضعفه بسليامن املكني « وأكثره عرش، وأقل ما بني احليضتني مخسة عرش يوما

  (1/162)فتح القديرالنخعي

وعند مجهور الفقهاء أقل الطهر مخسة عرش يوما، وهو قول أصحابنا، وبه قال الثوري والشافعي. 

 (3/314)عمدة القاري وقال ابن املنذر: ذكر أبو ثور أن ذلك ال خيتلفون فيه فيام نعلم

 .بول فعملوا بهومن احلديث الصحيح ما تلقاه املسلمون بالق: قال ابن تيمية

  (18/16)جمموع الفتاوى 

قال بعضهم حيكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن مل : وقال السيوطي 

 (1/67)تدريب الراوييكن له إسناد صحيح

 (1/34)هدايةألنه يمتد إىل سنة وسنتني فال يتقدر بتقدير "وال ياية ألكثره "(٧٣)
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اما یسک وک نیت دن نیت رات وخن آای، رھپ دنپرہ دن اپک ریہ، رھپ نیت دن نیت رات وخن آای ہلئسم:

وت نیت دن ےلہپ ےک اور نیت دن دنپرہ دن ےک دعب ےک ضیح ںیہ اور درایمن ںیم دنپرہ دن اپیک اك زامہن 

ےہ۔ 

(74)
 

 دو دن وخن آای، رھپ دنپرہ دن اپک ریہ،رھپ اکی ای دو دن وخن آای وت درایمن ںیم اما اکی ایہلئسم:

دنپرہ دن وت اپیک اك زامہن یہ ےہ اور اس ےس ےلہپ اور دعب ںیم وج اکی ای دودن وخن آای ےہ وہ ضیح ںیہن 

ہکلب ااحتسہض ےہ۔ 

(75)
 (207-1/206)یتشہب زویر ج 

 ںیم ےہ: دمعۃ اہقفل اور

 ف ےہ:دنچ ابوتں رپ وموقضیح اك وخن 

۔ وتق، اور وہ ون اسل یک رمع ےس اایس )انادیمی( یک رمع کت ےہ ون ربس ےس ےلہپ وج وخن ےلکن وہ ضیح 1

ںیہن ےہ

(76)
 

۔ وخن اك رفِج اخرج کت انلکن2

(77)
اما ہچ دگی ےک ما اجےن ےس وہ، سپ بج کت ھچک دگی ای رویئ  

                                                   

 لقد تقدم الدليل عليها.(٧4)

 د تقدم الدليل عليها.لق(٧5)

(ويتوقف كونه حيضا عىل أمور:)منها( الوقت وهو من تسع سنني إىل اإلياس. هكذا يف ٧٦)

 (1/36)اهلنديةالبدائع اإلياس مقدر بخمس ومخسني سنة وهو املختار

  ألنه ال حيكم باحليض إال بعد اخلروج كام ال حيكم بنقض الوضوء إالبعد خروج النجاسة (٧٧)

 الفرج اخلارج ولو بسقوط الكرسف فام دام بعض الكرسف حائال بني الدم خروج الدم إىل

والفرج اخلارج ال يكون حيضا. هكذا يف املحيط.طاهرة رأت عىل الكرسف أثر الدم حيكم 
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ضیح ہن وہاگ، اکی وعرت ضیح ےس اپک یھت اور وخن اور رفج اخرج ےک درایمن ںیم احلئ ےہ وت 

اس ےن دگی رپ وخن اك ارث داھکی وت سج وتق ےس دگی ااھٹیئ اور وخن اك ارث ہن اپای وت ایس وتق ےس وخن 

دنب وہےن اك مکح وہاگ سج وتق ےس دگی ریھک یھت، سپ اما وکیئ وعرت وس رک اےنھٹ ےک دعب ضیح 

بج ےس دیبار وہیئ ےہ اس ےس ےلہپ ںیہن اور اما احہضئ دےھکی وت اس اك ضیح ایس وتق ےس وہاگ 

وعرت وس رک اےنھٹ ےک دعب اےنپ وک اطرہ اپےئ وت بج ےس وسیئ ےہ ایس وتق ےس اطرہیھجمس اجےئ یگ، 

ڑپےھ ریغب وسیئگ وہ اشع یک امنز ان دوونں وصروتں ںیم لسغ رکےک ڑپےھ۔ ضیح ےک  اور ہکبج اشع

وخن ںیم الیسن )انہب( رشط ںیہن

(78)
 ۔

۔ ضیح اك وخن ان ھچ روگنں ںیم ےس یسک یھب رگن اك وہ، ایسہ، رسخ، زرد، ریتہ )رسیخ املئ ایسہ ینعی 3

دگال(، زبس، اخرتسکی )ایٹمال( سپ بج کت ابلکل دیفس ہن وہ اجوے وہ ضیح ےہ 

(79)
اور دگی ےک اورپ 

ابتعر ںیہن بج وہ  کش ےک رگن اك اابتعر ایس وتق ےہ بج اس وک ااھٹںیئ اور وہ رت وہ، اس وتق اك ا

وہ اجےئ وت زرد وہ  ی وہ اور بج وہ  کش بج کت ڑپکا رت ےہ بت کت اخ ص دیفسوہ، اما ااسی وہ ہک

ی ےک مکح ںیم ےہ )وج ااطقنِع ضیح یک العتم ےہ( اور اما رسیخ ای زردی دیھکی اور اجےئ وت وہ دیفس

                                                                                                                                      

بحيضها من حني الرفع.واحلائض إذا مل جتد عليه أثر الدم حكم باالنقطاع من حني الوضع. 

 (1/36)اهلنديةهكذا يف رشح الوقاية

 (1/36)اهلندية(وال يشرتط فيه السيالن. هكذا يف اخلالصة.٧٨)

 فيه الكرسف فيها بالدرجة عائشة إىل يبعثن نساء وكنتعليقًا: قال اإلمام البخاري  (٧٩)

 بنت وبلغ احليضة من الطهر بذلك تريد «البيضاء القصة ترين حتى تعجلن ال: »فتقول الصفرة،

 كان ما: »فقالت الطهر، إىل ينظرن الليل جوف من ابيحباملص يدعون نساء أن: ثابت بن زيد

 (71/ 1 البخاري صحيح)«عليهن وعابت هذا يصنعن النساء
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س احتل اك اابتعر ایک اجےئ اگ اور ریغت  کش وہےن ےک دعب وہ دیفس وہیئگ وت سج احتل ںیم داھکی اھت ا

)ینعی دبل اجےن(ےک دعب وج احتل وہیئ اس اك اابتعر ںیہن

(80)
 ۔

ت ضیح، ضیح یک مک ےس مک دمت اظرہ رواتی ںیم نیت دن اور نیت راںیت ںیہ وخاہ ایہن دونں یک :دم4

ہض ےہ سپ اما یسک راںیت وہں ای ہن وہں اور نیت دن رات ےس ذرا یھب مک وہ وت ضیح ںیہن ہکلب ااحتس

وعرت ےن دن ےک اول وک  ںیم وخن داھکی وت رہ دن اور اس ےک دعب وایل رات وک الم رک نیت دن وپرے 

رکے اس استع کت سج ےس رشوع وہا اھت ینعی رشوع وہےن ےک وتق ےس رتہب ےٹنھگ وپرے وہ 

ہن وہںن اور دس راںیت ںیہ وخاہ اںیھن دونں یک وہں ای داجںیئ، اور ارثک دمت دس 

(81)
 ۔

                                                   

أن يكون عىل لون من األلوان الستة: السواد واحلمرة والصفرة والكدرة واخلرضة والرتبية  (٨٠)

ف. هكذا يف هكذا يف النهاية وإنام يعترب اللون عىل الكرسف حني يرفع وهو طري ال حني جي

املحيط.فلو رأت بياضا خالصا عىل اخلرقة ما دام رطبا فإذا يبس اصفر فحكمه حكم 

البيا،.وكذا لو رأت محرة أو صفرة فإذا يبست ابيضت تعترب حالة الرؤية ال حالة التغري. هكذا 

 (1/36)اهلنديةيف التجنيس

در بالساعات الفلكية ال )أقله ثالثة بلياليها( الثالث، فاإلضافة لبيان العدد املق(و٨١)

وكذا قوله )وأكثره عرشة( بعرش ليال، كذا رواه   لالختصاص، فال يلزم كوهنا ليايل تلك األيام

 (1/283)الدراملختارالدارقطني ويريه.

)قوله فاإلضافة إلخ( أي إن إضافة الليايل إىل ضمري األيام الثالث لبيان أن املراد جمرد كوهنا ثالثا 

 .ار يكمل كل يوم بالليلةاملستقبلةتلك األيام، فلو رأته يف أول النهال كوهنا ليايل 

 (1/284)الدراملختار
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۔ رمح لمح ےس اخیل وہ5

(82)
 

۔ رہط یک اكلم دمت اس ےس ےلہپ وہ یکچ وہ6

(83)
 

رہط )دو ضیح ےک درایمن اپک رےنہ( یک مک ےس مک دمت دنپرہ روز اور ان یک راںیت ںیہ 

اور ارثک  (84)

                                                   

 وعبد واألوزاعي وأصحابه حنيفة وأبو الثوري سفيان وقال:(327/ 1) االستذكارويف (٨٢)  

 الدم من محلها عىل احلامل تراه ما ليس حييى بن صالح بن واحلسن العنربي احلسن بن 

 وهوعىل  بن داود قال وبه الصالة من يمنعها ال استحاضة هو وإنام حيضا رةوالكد والصفرة

 املنكدر بن وحممد الزهري شهاب بن عن ورواية البرصي واحلسن الدمشقي مكحول قول

 بن أمحد قال وبه ومحاد النخعي وإبراهيم والشعبي رباح أيب بن وعطاء وعكرمة زيد بن وجابر

 أنه العزيز عبد بن سعيد عن مسلم بن الوليد حدثنا قال يمدح ثورذكر وأبو عبيد وأبو حنبل

 وحدثنا(محل عىل حيض يكون وال قال) ولتصل فلتغتسل حتيض ال احلامل يقول الزهري سمع

 اهـ. ذلك مثل الزهري عن األوزاعي عمرو أبو حدثنا قال الوليد

 ومن حتيض، ال اأهن والثوري وأمحد حنيفة أبو وذهب: اخلضري الكريم عبدل املوطأ رشحويف 

 يكون الرحم براءة عىل االستدالل يعني باحليض، يعترب سترباءاال أن هؤالء به يستدل ما أقوى

 اهـ.نعم؟ باحليض، يكون إنام الرحم براءة عىل االستدالل باحليض، االسترباء باحليض، بإيش؟

 (1/36دية)اهلن( تقدم نصاب الطهر وفراغ الرحم عن احلبل. هكذا يف الرساج الوهاج.٨٣)

)وأقل الطهر( بني احليضتني أو النفاس واحليض )مخسة عرش يوما( ولياليها إمجاعا )وال حد 

 (1/285)الدراملختارألكثره(إن استغرق العمر

 الربيع قال به نقول الذي وهو الشافعي قال( الربيع قال):للشافعي األمويف كتاب (٨4)

 مخسة الطهر وأقل عرش مخسة وأكثره وليلة يوم احليض أقل إن الشافعي يعني قوليه آخر وهو
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 یک ھچک ااہتن ںیہن ےنتج ےنیہم کت وخن ہن آےئ اپک ےہ اما ہچ امتم رمع ہن آےئ 

 ںیہ: ن ہن آےن یک نیت وصرںیتامتم رمع وخ

۔ وعرت رمع ےک احلظ ےس ابہغل وہاجےئ اور امتم رمع اس وک وخن ہن آےئ وت وہ روزہ رےھک اور امنز ڑپیتھ 1 

ےہ اس وک ہشیمہ وشرہ ےس رقتب یک ااجزت ےہ اور اس یک دعت ونیہمں ےس وپری وہیگ، 

(85)
 

                                                                                                                                      

 (85/ 1 للشافعي األم )عرش

 ال يوماً  عرش مخسة الدمني بني فاصل طهر وأقل :للشريازي الشافعي اإلمام هفق يف املهذبويف 

 (78/ 1 الشافعي اإلمام هفق يف املهذب)خالفًا  فيه أعرف

 الطهر أقل إن: احلنابلة يري وراجلمه قال:الطهر أقل :للزحييل وأدلته اإلسالمي الفقهويف 

  (617/ 1 للزحييل وأدلته اإلسالمي الفقه)  يوماً  عرش مخسة: احليضتني بني الفاصل

)قوله وإن استغرق العمر( صادق بثالث صور: األوىل  أن تبلغ بالسن وتبقى بال دم طول  (٨5)

هر. الثانية  أن ترى عمرها، فتصوم وتصيل ويأتيها زوجها ويري ذلك أبدا، وتنقيض عدهتا باألش

الدم عند البلوغ، أو بعده أقل من ثالثة أيام ثم يستمر انقطاعه، وحكمها كاألوىل. الثالثة  أن ترى 

ما يصلح حيضا ثم يستمر انقطاعه، وحكمها كاألوىل، إال أهنا ال تنقيض هلا عدة إال باحليض إن 

بتداء سن اإلياس كام يف طرأ احليض عليها قبل سن اإلياس، وإن مل يطرأ فباألشهر من ا

 (1/286)الدراملختارالعدة.
 سن الكرب يف بلغت أو قط حتض مل املرأة كانت إن:(300/ 1) الرتاث إحياء  البغوي تفسرييف 

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ٹ ٹ چ : تعاىل  لقول أشهر ثالثة فعدهتا اآليسات

 ثالثة فعدهتا حتيض ممن كانت وإن ، 4الطالق:  چۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  

 اهـ، ٢٢٨البقرة:  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ٹ ٹ چ : تعاىل لقوله أقرؤ
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ےھکی رھپ ہشیمہ وک عطقنم وہ اجےئ، اس اك مکح ۔ ولبغ ےک زندکی ای اس ےک دعب نیت دن ےس مک وخن د2

یھب یلہپ وصرت اك اس ےہ،

(86)
 

۔ ااسی وخن دےھکی وج ضیح وہاتکس ےہ ینعی نیت دن ےس زایدہ، رھپ دایمئ دنب وہ اجےئ، اس اك مکح یھب 3

یلہپ وصرت یک امدنن ےہ، رگم ہی ہک اس یک دعت ضیح ےس وپری وہیگ 

(87)
ہکبج نس اایس ےس ےلہپ 

وہ ضیح اجری

(88)
اور اما اجری ہن وہ وت اس یک دعت ادتباےئ نس اایس واےل ونیہمں ےس وپری  

                                                   

 ألهنا يف حكم من مل حيضن ألن احليض أقله ثالث.)مرتب جامع الفتاوى((٨٦)

 :(300/ 1) الرتاث إحياء  البغوي تفسرييف  (٨٧)

 :تعاىل  لقول رأشه ثالثة فعدهتا اآليسات سن الكرب يف بلغت أو قط حتض مل املرأة كانت إن

  [4الطالق: ]ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى 

 ڃ  ڃ     چ  چ  چچ :تعاىل لقوله أقرؤ ثالثة فعدهتا حتيض ممن كانت وإن

 [٢٢٨بقرة: ]ال

 :(110/ 9) للجصاص القرآن أحكامويف (٨٨)

 عن املسيب ابن روىف ، حيضها يرتفع التي يف األمصار فقهاء من بعدهم ومن السلف واختلف

 تسعة هبا ينتظر فإنه حيضتها رفعت ثم حيضتني أو حيضة فحاضت طلقت امرأة أيام:  قال عمر

 . حلت ثم أشهر بثالثة األشهر التسعة بعد اعتدت وإال فذاك محل هبا استبان فإن أشهر

 عن قتادة عن معمر وروى الريبة تلك:  قال سنة حيضها ارتفع التي يف عباس ابن وعن

 عمرو عن سفيان وروى أشهر ثالثة عدهتا ريبة هذه قال مرة سنة كل يف حتيض التي يف عكرمة

 عن مالك وروى حيض ثالث عدهتا أن ثابت بن وزيد وعثامنعىل  عن وروي مثله طاوس وعن

 هاشمية امرأتان حبان جده عند وكان:  قال أنه حبان بن حييى بن حممد عن سعيد بن حييى
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 ومل أرثه أنا:  فقالت ، حتض ومل هلك ثم سنة به فمرت ترضع وهي نصاريةاأل فطلق وأنصارية

 عمك ابن عمل هذا فقال ، عثامن اهلاشمية فالمت باملرياث هلا فقىض عثامن إىل فاختصام ، أحض

 . طالب أيب بنعىل  يعني ، بذلك علينا أشار هو

 ال أشهر تسعة وبقيت : قال القصة هبذه شهاب ابن عن يونس أخربين:  قال وهب ابن وروى

 قد الالئي القواعد من ليست ألهنا   ترثه:  فقاال وزيدا عليا عثامن فشاور القصة وذكر ، حتيض

 قليل من كانت ما حيضتها عىل عنده وهي ، حيضن مل الالئي األبكار من وال املحيض من يئسن

 عىل ولكنه املرأة ارتياب ىلع ليس { ارتبتم إن }:  تعاىل قوله إن:  قوهلام عىل يدل وهذا كثري أو

 يرجى ال الاليت القواعد من تكون حتى آيسة تكون ال وأهنا ، عددهن حكم يف الشاكني ارتياب

 . ذلك مثل مسعود ابن عن وروي حيضهن

 يف منه إلياس ال حيضها يرتفع التي يف أصحابنا فقال ، أيضا ذلك يف األمصار فقهاء واختلف

 فتستأنف النساء من أهلها حتيض ال التي السن يف تدخل حتى ضاحلي عدهتا إن ":  املستأنف

 أشهر تسعة تنتظر": مالك وقال والشافعي والليث الثوري قول وهو " أشهر ثالثة اآليسة عدة

 استقبلت أشهر ثالثة تستكمل أن قبل حاضت فإن أشهر، ثالثة اعتدت فيهن حتض مل فإن

 عن القاسم ابن وقال "أشهر ثالثة اعتدت حتيض أن قبل أشهر تسعة هبا مضت فإن احليض،

 من ال حيضتها رفعت يوم من األشهر بالتسعة تعتد فإنام ارتابت ثم املطلقة حاضت إذا": مالك

 وقال "أمرها يف تصنعون ما تدروا مل إن معناه"ۅ  ۉ  : تعاىل قوله يف مالك قال ،"طلقت يوم

 تعتد فإهنا": أشهر ثالثة شيئا تر فلم احيضته فارتفعت شابة وهي امرأته طلق رجل يف األوزاعي

 چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  چ  "سنة

 تر فلم حيضتها فارتفعت شابة وهي امرأته طلق رجل يف األوزاعي وقال أمرها يف 4الطالق: 
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 واقتىض هرأش ثالثة اآليسة عدة اآلية هبذه  أوجب بكر أبو قال سنة تعتد فإهنا أشهر ثالثة شيئا

 قوله كان كام ارتياب يري من احليض من إياسها ثبت قد ملن العدة هذه تكون أن اللفظ ظاهر

 محلها ثبت قد ملن أجلهن األمحال وأوالت وكقوله حتض مل أهنا ثبت ملن حيضن مل والالئي

 ال ثم إياسها يف يشك من دون منها ذلك وتيقن إياسها ثبت قد ملن يئسن والالئي قوله فكذلك

 بآيسة وليست آيسة أهنا يف االرتياب املراد يكون أن إما ثالثة وجوه أحد من ارتبتم إن قوله خيلو

 ويري والصغرية اآليسة عدة يف املخاطبني ارتياب أو حامل يري أو حامل أهنا يف االرتياب أو

 الشهور لجع من أثبت قد تعاىل ألنه آيسة يري أو آيسة أهنا يف االرتياب املراد يكون أن جائز

 ال ضدان مها إذ الرجاء اليأس جمامعة الستحالة آيسة تكون ال فيها واملشكوك آيسة أهنا عدهتا

 يف االرتياب املعنى يكون أن فبطل منها ذلك مرجوا املحيض من آيسة تكون حتى اجتامعهام جيوز

 باآلية مرادة احليض من إياسها تيقن قد التي املسنة أن عىل اجلميع اتفاق أخرى جهة ومن اليأس

 يف املخاطبني ارتياب إياسها تيقن قد التي يف وهو املخاطبني مجيع إىل راجع املذكور واالرتياب

 كانت فإذا وأيضا اجلميع يف اللفظ لعموم مثله إياسها يف املشكوك يف يكون أن فوجب العدة

 من أهنا تيقن قد بل إياسها يف مرتاب يري فهذه مرة سنة كل يف حتيض أهنا شابة وهي عادهتا

 احليض ذوات من وأهنا آيسة يري بأهنا العلم مع سنة عدهتا تكون أن جيوز فكيف احليض ذوات

 عليها فاملوجب احليض ذوات من تكون أن من خيرجها ال املدة من احليضتني بني ما وتراخي

 تعاىل بقوله احليض األقراء ذوات عدة جعل تعاىل  ألن للكتاب خمالف الشهور عدة

 مدة طالت من بني يفرق ومل [٢٢٨البقرة: ]ڃ     چ  چ  چچ  ڃ  

 من اليأس ألن احلمل من اإلياس يف االرتياب املراد يكون أن أيضا جيوز وال قرصت أو حيضتها

 إال يبق فلم احليض إىل االرتياب رد من قول بطالن عىل دللنا وقد احلبل من اإلياس هو احليض
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 وہیگ، از اشح ۔ 

نکیل اما اعدت رقمر رکےن یک رضورت وہ، ًالثم وکیئ وعرت ایسی احتل ںیم ابغل وہیئ ہک اس وک ہشیمہ 

ےھجمس اجںیئ ےگ وخن آات ےہ وت رہ ےنیہم ےک دس دن ضیح

(89)
ہض ےہ، ایس رطح اور ابیق سیب دن ااحتس 

ربارب دس دن ضیح اور سیب دن ااحتسہض اھجمس اجےئ اگ، یسک وعرت وک دس دن ےس زایدہ وخن آای اور 

اس وک اینپ یلہپ اعدت ابلکل اید ںیہن ہک ےلہپ ےنیہم ںیم ےنتک دن وخن آای اھت وت اس مسق ےک ےلئسم تہب 

 مک ڑپات ےہ اس ےئل اس ےک ےلئسم  ںاں درج دقیق ںیہ نج وک انھجمس لکشم ےہ اور ااسی اافتق یھب تہب

ںیہن ےئک ےئگ بج یھبک رضورت ڑپے وت یسک دیج اعمل ےس وپھچ انیل اچےئہ ریغ دنتسم ومولی ےس رہ زگ 

 (244-1/243)دمعۃ اہقفل ج ہن وپںیھچ۔

 ۔یک لیصفت آےگ آریہ ےہ المہظح :اس ہلئسم

 ضیح یک ادتبا

ف اھکل ںیم لکن آےئ بت ےس ضیح رشوع وہاجات بج وخن وگل وسراخ ےس ابرہ یک رطہلئسم:

                                                                                                                                      

 النبي سأل حني كعب بن أيب عن روي ما عىل بنياملخاط ارتياب وهو الثالث الوجه

لكان اإلياس يف االرتياب املراد كان لو وأيضا والصغرية اآليسة عدة يف شك حني 

 جهتها من معرفته إىل يتوصل إنام احليض ألن الرجال إىل توجيهه من أوىل إليهن اخلطاب توجيه

 ـاه ارتبن أو ارتبتن إن يقول فكان فيه مصدقة كانت ولذلك

ألن أكثر مدة احليض عرش فنأخذ باألحوط فيكون حيضها عرش والباقي استحاضة (٨٩)  

 عنه وعفاه( وألهنا يري معتادة)مرتب جامع الفتاوى عفا
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ےہ،

(90)
 ےلکن۔ ہن  اس اھکل ےس ابرہ ےلکن ای 

اما وکیئ ےچین ےک وگل وسراخ ےک ادنر رویئ وریغہ رھک ےل سج ےس وخن ابرہ ہن ےنلکن اپےئ وت ہلئسم:

مکح ہن  بج کت وخن وسراخ ےک ادنر رےہ اور ابرہ وایل رویئ رپ وخن اك دہبھ ہن آےئ بت کت ضیح اك

اگلںیئ ےگ۔ بج وخن اك دہبھ ابرہ وایل اھکل ںیم آاجےئ ای رویئ وریغہ ابرہ اکنل ےل بت ےس ضیح اك 

 ناسب وہاگ۔

دی رھک یل، بج حبص وہیئ وت اس رپ وخن اك دہبھ داھکی وت ہلئسم:
َ
اپک وعرت ےن رات وک رفج ںیم گ

 ۔اجےئ اگ ضیح اك وتق رشوع اھجمس سج وتق ےس دہبھ داھکی ےہ ایس وتق ےس

 (1/207)یتشہب زویر ج

 وعرت آ ہسئ بک وہیت ےہ؟

اکی ضیح وایل وعرت اكضیح دنبوہایگ، اب ینتک دمت ضیح دنبرےنہ ےس امیبری ںیم آہسئ   وسال :

 ؟اكمکح ایکاجےئ اگ

ہیفنح ےک زندکی نپچپ اسل یک وعرت آہسئ وہیت ےہ اینت دمت اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

۔ طقف واہلل اعتٰیل املع[1]آےن یک ادیم ریتہ ےہ ےک ادنرضیح

(91)
 

                                                   

  ألنه ال حيكم باحليض إال بعد اخلروج كام ال حيكم بنقض الوضوء إالبعد خروج النجاسة(٩٠) 

 استحاضت أو حيض دم هو أ اليأس مبلغ البالغات دم يف   حص مس  املراد أن واجلمهور(٩١) 

 مقدر اليأس وسن. أوىل املرتاب فغري هبا املرتاب عدة هذه كانت وإذا  جض مص خص
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 بخارا ومشائخ ةسن بستني هكثر املشائخ قدروأياس وسن اإلإىل  ن احليض موقتإ[1]

 رشح ب،هاملذ رهيكون حيضًا يف ظاال اهبعد تأفامر ةسن ومخسني بخمس وخوارزم

 هتار نعامنييارسنديم ديوبند، باب احليض، الدراملخ ه، مطبوع1، ج:108:ص هوقاي

 هخاني تاتار ۔املوت ةعد يف مطلب ،ة، باب العد5ج 196وشامی زكريا ص2ج:606:ص

 (8/222)اتفوی ومحمدہی ج  راچیك هنوع فی احليض، مطبوع1ج 327ص

 وہ ہایس ای رسخ وخب وخن وتاما ےلکن وخن دعب ےک ربس نپچپ اما ےیل اس ےہ، نکمم آان نکیلواضتح :

 رمع اس وک وعرت اما ےہ،اہتبل ااحتسہض ،ہکلبںیہن ضیح وت وہ رگن اخیکای زبس زرد، اما اور ےہ ضیح وت

 ۔ےگ اجںیئ ےھجمس ضیح رگن  ہییھب دعب ےک ربس نپچپ وت وہ آات رگن اخیک ای زرد یھب ےلہپ ےس

                                                                                                                                      

 من عشريهتا نساء إىل رظالن الشافعي أصحاب أكثر عند واملشهور. وبستني ومخسني بخمس

 . اليأس سن بلغت فقد حيضهن فيها ينقطع التي السن بلغت فإذا األبوين،

 ( 315/ 6  النيسابوري تفسري)

أي من املطلقات من املحيض ( أي احليض وزمانه لوصوهلا إىل سن جياوز )) والالئي يئسن ( 

القدر الذي ترجو فيه النساء احليض فصارت بحيث ال ترجوه ، وذلك السن مخس ومخسون سنة 

 [31/ 8 أو ستون سنة ، وقيل : سبعون وهن القواعد ]نظم الدرر ىف تناسب اآليات والسور

أي احليض وقريء ييأسن مضارعا من نسائكم لكربهن  4الطالق: ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  

وقد قدر بعضهم سن اليأس بستني سنة وبعضهم بخمس ومخسني وقيل : هو يالب سن يأس 

 (136/ 28روح املعاين )عشرية املرأة 
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 ضیح ےک اسملئ 

 ضیح یک الق دمت

 یسک وعرت ضیح یک مک ےس مک دمت نیت دن ےہ، اس ےس مک ضیح ںیہن آاتےہ، نکیل اما وسال :

وکہنیہم ںیم رصف اکی دن اور فصن ڈڑیھ ایدودن آاتےہ اس اكایکمکح ےہ؟ وہ ضیح امشر 

 وہاگایںیہن؟

 .، ایسی وعرت دتممۃ ارہطل ےہوہ ضیح ںیہن ااحتسہض ےہاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

(92) ةضاستحا وهف ذلک من نقص وما اهاليوليأيام  ةأقل احليض ثالث
  [1])دہاہی( 

                                                   

 قال : أقل احليض ثالث وأكثره عرش : عن النبي  عن أيب أمامة(٩٢)

 حسن لتعدد طرقه )مرتب جامع الفتاوى( (129/ 8ج الكبري املعجم  7586)رقم

 بينها ما تنظر احلائض» ":    رسول قال: قال عمرو بن  عبد وعن

 وتصيل، تغتسل ; مستحاضة فهي العرش جاوزت وإن طاهر، فهي الطهر رأت فإن عرش، وبني

 وبني بينها ما نفساءال وتنتظر صالة، لكل وتوضأت واستثفرت احتشت الدم يلبها فإن

 ; املستحاضة بمنزلة فهي األربعني جاوزت وإن طاهر، فهي قبل الطهر رأت فإن األربعني،

 يف الطرباين رواه." «صالة لكل وتوضأت واستثفرت احتشت الدم يلبها فإن وتصيل، تغتسل

 احلائض لتنتظر: قال مالك بن أنس وعن.ضعيف وهو احلصني، بن عمر وفيه األوسط،

 بن اجللد وفيه يعىل، أبو رواه.مستحاضة فهي العرش مضت فإذا عرشا، تسعا ثامنيا سبعا مخسا

 (280/ 1 ج1535رقم الفوائد ومنبع الزوائد جممع. )ضعيف وهو أيوب،

 احليض أدنى ": قال أنس عن: الدارقطني :والكتاب السنة بني اجلمع يف اللباب قال يف
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 وتسع وثامن وسبع وست ومخس وأربع ثالث يضاحل ": قال وعنه. " عرشة وأقصاه ثالثة

 بالرأي يعرف ال وهذا ،" استحاضة فهو زاد فام عرش إىل ثالث احليض: / وكيع وقال." وعرش

 مل الثوري سفيان: له قيل.احلديث هذا أنكر حنبل بن أمحد إن: قيل فإن.توقيف أنه عىل فدل

 ": قال سفيان عن( الرازي عثامن يبأ بن العزيز عبد عن) روى الدارقطني فإن به، وعمل ينكره

 عن ،( عمر بن  عبيد) عن الدراوردي، طريق من وصح. " عرش وأكثره ثالث احليض أقل

 (142/ 1 والكتاب السنة بني اجلمع يف اللباب) .أنس عن ثابت،

 أيام ثالثة والثيب البكر للجارية احليض أقل: »   لقوله):البنايةقال صاحب 

  عنهم ريض   الصحابة من بعض وعن   عائشة عن روي حلديثا هذا: ش (ولياليها

 حديث من " سننه " يف والدارقطني. " معجمه " يف الطرباين رواه أمامة أيب حديث :األول

 أن   أمامة أيب عن مكحول، عن كثري، بن العالء عن امللك، عبد عن إبراهيم، بن حسان

 أيام، عرشة يكون ما وأكثر ثالثة، ثيبوال البكر للجارية احليض أقل: »قال   النبي

 . «مستحاضة فهي زاد فإذا

 املنهال بن محاد حديث من " سننه " يف الدارقطني رواه األسقع بن واثلة حديث :الثاين

 رسول قال: قال األسقع بن واثلة عن مكحول، عن راشد، بن حممد عن البرصي،

  « :أيام عرشة وأكثره أيام ثالثة احليض أقل» . 

 سعيد بن حممد عن " الكامل " يف عدي ابن أخرجه   جبل بن معاذ حديث :الثالث

 رسول سمع إنه: يقول جبل بن معاذ سمعت ينم، بن الرمحن عبد حدثني الشامي،

  ذلك عىل زاد فام أيام، عرشة فوق حيض وال أيام، ثالثة دون حيض ال: »يقول 

 فوق نفاس وال أسبوعني، دون نفاس وال ا،أقرائه أيام إال صالة لكل تتوضأ مستحاضة فهي

 بعد إال زوجها يأتيها وال وصلت، صامت األربعني دون الطهر النفساء رأت فإن يومًا، أربعني
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 «أربعني

 حديث من " املتناهية العلل " يف اجلوزي ابن رواه   اخلدري سعيد أيب حديث :الرابع

  النبي عن ،اخلدري سعيد أيب عن طوالة، أبو حدثني النخعي، داود أيب

 . «يوماً  عرش مخسة احليضتني بني ما وأقل عرش، وأكثره ثالث احليض أقل: »قال

 عن دينار، بن احلسن عن " الكامل " يف عدي ابن أخرجه   أنس حديث :اخلامس

 احليض أقل: »قال   رسول أن   مالك بن أنس عن قرة، بن معاوية

 «مستحاضة فهي العرش جاوز فإذا وعرشة، وتسعة وثامنية ةوسبع وستة ومخسة وأربعة أيام ثالثة

 بن حسني وروى: قال " التحقيق " يف اجلوزي ابن ذكره َما    عائشة حديث :السادس

: قال أنه   النبي عن   عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن علوان،

 . «ثالث وأقله عرش احليض أكثر»

 عبد: أمامة أيب حديث ففي هبا، االحتجاج يصح فال ضعيفة كلها األحاديث هذه: قلت فإن

 قاله أمامة، أيب من يسمع مل ومكحول احلديث، ضعيف كثري بن والعالء جمهول، امللك

 .الدارقطني

 حيتج ضعيفة ومفرداهتا طرق من روي إذا احلديث أن " املهذب رشح " يف النووي ذكر وقدقلت 

 عرصه، يف وسمع أمامة أبا أدرك ألنه مسلم يري مامة،أ أبا يسمع مل مكحول: الدارقطني وقال. به

 فاملرسل إرساله ثبت ولو اللقي، إمكان مسلم عند الرشط فإن السامع فالظاهر عنه روى وإذا

 .عندنا حجة

 نساء عن بلغني: املنذر ابن وقال. عرش سبعة حتيض أهنا ثقة امرأة أخربتني: أمحد قال: قلت فإن

 أن راهويه بن إسحاق وروى أمحد، عنهن حكى وكذا يومًا، رشةع سبعة حيضن أهنن املاجشون

  بنت زوجته أن مهران بن ميمون وعن عرشين، حتيض كانت املاجشون نساء من امرأة
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 امرأة عندي: هارون بن يزيد وقال. السنة من شهرين حتيض كانت  جبري بن سعيد

 من حيضتي: تقول العالء، أم :هلا يقال امرأة كانت: مهدي بن الرمحن عبد وعن يومني، حتيض

 .صحيح بإسناد ذلك روينا: النووي قال. يومان الدهر أيام

 عرش مخسة عىل زاد ما أرى كنت: إسحاق وقال املاجشون، نساء عن حكي ما مالك[ ذكر: ]قلت

: نقول أنا عىل الفقيه، إسحاق بن بكر أبو أنكره هارون بن ويزيد إسحاق عن ذكر وما صحيحًا،

 بعضًا، بعضها[ يشد] كثرية خمتلفة طرق من الصحابة عن عدة من أحاديث عدة هبناملذ شهد قد

 بعض أن عىل االنفراد، عند حيدث ال ما االجتامع عند حيدث لكن ضعيفًا، واحد كل كان وإن

 العمل من أوىل به والعمل املقدرات، يف خصوصاً   لالحتجاج يكفي وذلك صحيحة، طرقها

 فتحنا لو وألنا احلجة، بغري احلجة ترك جيوز وال جمهولة، نساء عن رويةامل واحلكايات بالباليات،

 بام نكتفي ال هذا مع ونحن واالضطراب، اخلطأ يظهر حيدث ما كل يف الدم وجود اتساع باب

 فمن. الباب هذا يف ريض اهلل عنهم  الصحابة عن املنقولة باآلثار إليه ذهبنا ما نقوي بل ذكرنا،

 قرة، بن معاوية عن أيوب، بن اجللد حديث من البيهقي رواه   أنس عن روي ما ذلك

 عرشة، إىل ينتهي حتى أربع أو ثالث املرأة حيض: قال أو املرأة، قرء: قال أنه مالك بن أنس عن

 .مستحاضة فهي العرشة جاوزت فإذا: يريه وزاد وتصيل، وتصوم تغتسل ثم رواية، يف فتزاد

 :منهم األكابر من مجاعة رواه مرفوعًا، أنس عن جعد وايةبر مشهور هذا: " اإلمام " يف قال

 ففي الثوري، عن الزبريي أمحد وأيب وكيع، رواية من الدارقطني أخرجه وبه الثوري، سفيان

 .عرشة وأقضاه ثالثة احليض أدنى: أمحد أيب رواية

 عن فظهول زيد، بن محاد ومنهم. استحاضة فهو زاد فام عرشة، إىل ثالثة احليض: وكيع وقال

 إبراهيم بن إسامعيل ومنهم. وعرش وتسع وثامن وسبع وست ومخس وأربع ثالث احليض: أنس

 العلم " يف ذلك ذكر علية، أمه إىل ينسب ثقة، برصي خزيمة، بن أنس موىل برش، أبا يكنى
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 ." املشهور

 عرشة إىل أيام ثالثة تنتظر احلائض: ولفظه الدارقطني، أخرجه وسعيد، حسان بن هشام: ومنهم

 وقال. مجاعة عن تضعيفه ذكر البيهقي فإن وتصيل، تغتسل مستحاضة فهي جاوزت فإذا أيام،

 سواهن، من متابعات حلديثه جاء وقد جدًا، منكراً  حديثاً  للجعد ير مل: عدي ابن

 عمن املوحدة الباء وكرس الصاد بفتح صبيح بن الربيع حديث من الدارقطني أخرجه ما منها 

 معني، بن حييى وثقه هذا والربيع عرش، من أكثر احليض يكون ال: وليق   أنساً  سمع

 .املسلمني سادات من هو: شعبة وقال. صالح رجل به بأس ال:    أمحد وقال

 .جمهول: " أنساً  سمع عمن ": قوهلم: قلت فإن

 أنس عن آخران طريقان وله ،" مصنفه " يف الرزاق عبد بذلك رصح قرة، بن معاوية هو: قلت

 البيهقي أخرجه واآلخر الدارقطني، أخرجه: مهاأحد

 الدارقطني أخرجه    مسعود ابن عن أيضاً  وروي 

 عرشة جاوزت إذا احلائض: قال أنه الدارقطني أخرجه العاص أيب بن عثامن عن أيضاً  وروي 

 . بإسناده بأس ال األثر هذا: البيهقي قال.وتصيل تغتسل االستحاضة بمنزلة فهي أيام

 من وهو عرشة، فوق وال ثالثة من أقل حيض ال: جبل بن معاذ عن العقييل رواه آخر وحديث

  الصديف احلسن بن حممد حديث

: قال   النبي عن جده، عن أبيه عن   حممد بن جعفر عن: " اإلمام " ويف 

 اخلطيب بكر أبو وذكر «يوماً  عرش مخسة احليضني بني ما وأقل عرش، وأكثره ثالث، احليض أقل»

    النبي عن املسيب بن سعيد عن سعيد، بن حييى عن سفيان، بن يعقوب إىل هبسند

 مسعود، وابن وأنس، عباس، وابن وعيل، عمر، عن قولنا مثل روي وقد: يروالقد وقال

 أو تقليدهم، فوجب خمالف، لقوهلم يعرف وال ،ريض اهلل عنهم   الثقفي العاص أيب بن وعثامن

 



 

 اتکب اضىحل
 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 102

                                                                                                                                      

 عن رواه فكأنه سامعًا، قاله أنه عىل الصحايب قول فيه حيمل ياسالق عليه يدل ال ما إن: نقول

 وهو والعرش، الثالث الطحاوي، به احتج الباب هذا من آخر وجه ولنا   النبي

 األيام عدد تنظر ":    فقال الدم، هترق املرأة عن سألت أهنا سلمة أم حديث»

 فأجاهبا «وتصيل تغتسل ثم الشهر، من ذلك قدر فلترتك الشهر، من حتيض كانت التي والليايل

 األيام يتناوله ما وأكثر ذلك، قبل حيضها مقدار عن هلا مسألة يري من واأليام الليايل عدد بذكر

 .ثالثة وأقله عرشة

 بن سليامن حديث من ويريهم ماجه، وابن والنسائي، داود، وأبو أمحد، احلديث هذا روى: قلت

 سليامن أن إال مشهور، حديث هو: البيهقي وقال. رشطهام عىل إسناده: النووي قال. عنها يسار

 عن والدارقطني سلمة، أم عن أخربه رجالً  أن سليامن عن داود أليب رواية ويف منها، يسمعه مل

 مل: املنذري وقال   سلمة أم فأمرت استحيضت حبيش أيب بنت فاطمة أن: سليامن

 الدارقطني وساقه عنها، يسار بن سليامن عن نافع، عن عقبة بن موسى رواه وقد سليامن، يسمعه

 املجهول صيغة عىل هتراق: قوله.عنهام رجل حدثه أنه سليامن، عن نافع عن جويرية حديث من

 التمييز، عىل الدماء فينصب الدماء هي هتراق أي الدماء،: رواية ويف منصوب، والدم الرواية يف

 والالم األلف وتكون دماءها هتراق يرتقد عىل الدماء رفع وجيوز نظام، وله معرفة كان وإن

 التي واأليام الليايل عدد حتتسب أي ،" واأليام الليايل عدد لتنظر ": وقوله. اإلضافة عن بدالن

 ما قدر أي ذلك قدر الصالة فلترتك االستحاضة وهو أصاهبا الذي يصيبها أن قبل فيها حتيض

 أوسطها من وإما أوهلا من إما أيام، عرشة شهر كل من عادهتا كانت إن مثالً  ذلك، قبل تراه كنت

 حتفظ كانت أين من: قلت فإن.ذلك فغري الشهر هذا من أيام عرشة الصالة ترتك آخرها من وإما

 .الصحة أيام حتيضها كانت التي أيامها عدد املرأة هذه

 كانت التي واأليام الليايل عدد لتنظر»   لقوله يكن مل ذلك حتفظ تكن ومل: قلت
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 أمر يف ونظرها رأهيا إىل يردها جيوز، ال معنى أصاهبا الذي يصيبها أن قبل ، «الشهر من حتيضهن

 .أيامها عدد حتفظ مل فيمن األمر كيف: قلت فإن.بكنهه عارفة يري هي

 ويكون حيضها، أيام عرشة شهر كل من جيب أنه وهي الفروع، يفة  مشهور مسألة هذه: قلت

 .استحاضة الباقي

 تقدير عىل " الطحاوي خمترص رشح " يف الرازي بكر أبو به احتج بام صحابناأل األترازي واحتج

 بنت لفاطمة قال أنه   النبي عن روي ما فيه واألصل: فقال وأكثره، احليض أقل

: وقال شهر، كل من أقرائك أيام: األلفاظ بعض ويف «حميضك أيام الصالة دعي» حبيش أيب

 (624/ 1 البناية)  ها.أيام ثالثة األيام اسم يتناوله ما وأقل أقرائها، أيام الصالة تدع املستحاضة

 قال املباركفوري:

 عرشوهو مخسة وأكثره وليلة يوم احليض أقل رباح أيب بن عطاء منهم العلم أهل بعض وقال) 

 أنه روي بام هذا عىل واستدل( عبيدة وأيب وأمحد والشافعي ومالك األوزاعي قول

ها ال تصيل قال احلافظ يف التلخيص ال أصل له هبذا قال متكث إحداكن شطر دهر

بن دقيق العيد يف اإلمام عنه ذكر بعضهم هذا ابن منده فيام حكاه  اللفظ قال احلافظ أبو عبد 

 .احلديث ال يثبت بوجه من الوجوه

فلم أجده يف يشء من وقال البيهقي يف املعرفة هذا احلديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثريا 

بن اجلوزي يف التحقيق هذا لفظ يذكره أصحابنا وال اومل أجد له إسنادا وقال  تب احلديثك

أعرفه وقال الشيخ أبو إسحاق يف املهذب مل أجده هبذا اللفظ إال يف كتب الفقهاء وقال النووي يف 

 .رشحه باطل ال يعرف انتهى ما يف التلخيص بقدر احلاجة

ا يدل عىل أن أقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عرش قلت مل أجد حديثا ال صحيحا وال ضعيف

يوما إال هذا احلديث وقد عرفت أنه ال أصل له بل هو باطل وأما ما ذهب إليه سفيان الثوري 
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 اعتٰیل املعطقف واہلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ۱۸۹ص هنعامني الشامی و االستحاضة احليض  باب ديوبند، يارسنديم ه، مطبوع۱ج62ص هدايه[1]

 ،احليض باب ۱ج ۱۹۱ص البحرالرائق باب احليض ۱ج476، وشامی زكريا ص ۱ج

 (46/ 4اتف وی رہیمیح ج  ےیھکی )اور د (8/212)اتفوی ومحمدہی ج   وبطمہع امدجہی وکہٹئ۔

 س دن ےس زایدہ وخن آےئاماد

یسک وعرت ےک ضیح یک دمت اپچن، ای است ای ون دونں یک وہیت ےہ، اما ان دونں ےک دعب یھب وسال : 

اسل ےہ /45ضیح اجری راہ وت ایک اس وصرت ںیم رفض ای لفن روزہ رھک ےتکس ںیہ ؟ اکی اخوتن یک رمع 

                                                                                                                                      

 .وأهل الكوفة فإنه يدل عليه عدة أحاديث لكنها كلها ضعيفة كام عرفت

 (342/ 1 األحوذي حتفة)

ولقد تعدد طرقه ألن احلديث الضعيف إذا تعدد  أقول األخذ باحلديث الضعيف أوىل السيام

 نساء عن املروية واحلكايات بالباليات، العمل من أوىل به والعمل طرقه يرتقي إىل درجة احلسن

 .احلجة بغري احلجة ترك جيوز وال جمهولة،

: العلم أهل بعض فقال:وأكثره احليض أقل يف العلم أهل واختلف: قال اإلمام الرتمذي

 املبارك، ابن يأخذ وبه الكوفة، وأهل الثوري، سفيان قول وهو.عرشة وأكثره ثالثة، احليض أقل

 وليلة، يوم احليض أقل: رباح أيب بن عطاء منهم العلم أهل بعض وقال.هذا خالف عنه وروي

 .عبيد وأيب وإسحاق، وأمحد، والشافعي، واألوزاعي، مالك، قول وهو.عرش مخسة وأكثره

 (191/ 1 الرتمذي سنن) 
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 ن اك روزہ رھک یتکس ںیہ ؟ نکیل اموہاری وچدہ، دنپرہ دن کت یلچ اجیت ےہ، ایک وہ راضم

اما یسک وعرت یک اعدت نیعتم وہ اس ےس زایدہ ضیح اك ہلسلس   اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

ےس یھب زایدہ یک دمت وہاجےئ وت اایم اعدت اك وخن ضیح اھجمس  اجری رےہ ،  ںاں کت ہک دس دونں

ت نیعتم ہن وہ ،یھبک است ، یھبک آھٹ ، یھبک ون دن اجےئ اگ، اور اس ےک دعب اك ااحتسہض ، اور اما وکیئ اعد

 [1]وخن آات وہ، اور اےس دس دن ےس زایدہ وخن آای وت دس دن ضیح اھجمس اجےئ اگ اور ابیق ااحتسہض ۔ 

ااحتسہض اك وخن در الص امیبری اك وخن ےہ، ایس احتل ںیم امنز یھب ڑپھ یتکس ےہ ، اور روزہ یھب رھک یتکس 

 اس ےس مہ رضوری ےہ(،اور اس اك وشرہ امنزںی ڑپانھ اور رفض روزے رانھکےہ، )ینعی رفض 

 وال الصوم وال ةالصال اليمنع الدائم كالرعاف ةودم االستحاضآوغش یھب وہاتکس ےہ 

اسل یک وعرت وک یھب اموہاری اجری رہ یتکس ےہ، اس ےئل ان اخوتن وک اچےئہ ہک دس 45[2] ‘‘ الوطء

ںیہ، اس ےک دعب روزہ رھک ںیل، ویکہکن ہی زادئ اایم ااحتسہض ےک ںیہ ۔ دونں کت وت روزہ ےس ریک ر

(93)
 

 ۔1/158دےئھکی : دباعئ اانصلعئ : [1]

 (109-2/108)اتکب ااتفلوی ج ۔1/39:  ةنديالفتاوی اهل[2]

 ومعمل ےس مک ای زایدہ اموہاری

ہ روزہ رھک یتکس ےہ؟ اور امنز وعرت وک اموہاری یک دمت ےس زایدہ وخن آاجےئ وت ایک اس احتل ںیم و وسال :

 ڑپھ یتکس ےہ ؟ ایس رطح اما اعدت ےس مک دونں ںیم وخن دنب وہاجےئ وت اس ےک ےئل ایک مکح وہاگ؟

                                                   

 قال : أقل احليض ثالث وأكثره عرش  عن النبي  عن أيب أمامة (٩٣)

 حسن لتعدد طرقه)مرتب جامع الفتاوى( (129/ 8ج الكبري املعجم  7586)رقم



 

 اتکب اضىحل
 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 106

اما رقمرہ اعدت ےس زایدہ اایم کت وخن آےئ، نکیل دس دونں  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

 راہ ےہ وہ وپری دمت ضیح یک یھجمس اجےئ ےک ادنر یہ وخن اك ہلسلس دنب وہاجےئ، وت بج کت وخن آات

دعب یھب وخن آاتراہ، وت رقمرہ اعدت کت ضیح اك مکح وہاگ، اور اس ےک دعب ےک یگ، اہں اما دس دونں 

اما دمت ےس مک ںیم وخن دنب   امنز یک اضق وابج وہیگ،امیبری اك وخن اھجمس اجےئ اگ، ذہلا ہیقب دونں یک 

وت اما ہی وخن یک دنبش نیت دونں ےک دعب وہیئ ےہ ، وت بج کت وخن آای  وہایگ، اور رھپ وخن ںیہن آای ،

ضیح ےہ، اور اس ےک دعب اك زامہن اپیک اك ےہ، اور اما نیت دونں ےک ادنر یہ وخن دنب وہایگ اور  وہ زامہن

ت رھپ وخن ںیہن آای وت ہی ااحتسہض اور امیبری اك وخن وصتر ایک اجےئ اگ، ہقف یک اتکوبں ںیم اس یک الیصفت

(94)[1]وموجد ںیہ۔ 
 

 ةفالزياد ، اهعلي الدم فزاد ، ةعرش اعادهت كانتإذا  احليض فی ةالعاد ةما صاحبأو ’’[1]

 فی ذكرنا ملا ، ةالعرش متامإىل  حيض اهعلي ةفالزياد ، ةمخس اعادهت كانت إن و ، ةاستحاض

 ‘‘ ةاستحاض اهعلي ومازاد ، حيض افعادهت ، ةالعرش جاوز إن و ، باحليض ةأاملبتد

 (2/97ااتفلوی ج )اتکب(حمشی ةاره، باب احليض ، كتاب الط۱/۱5۸:  الصنائع بدائع) 

 وتق آانےب ضیح اك

ومنداروہں امایسک اخوتن وکاایم ضیح اس رطح رشوع وہہک اول وخن ےک دنچ رطقات   وسال :

                                                   

قالت: إين أستحا،  عن عائشة، أن فاطمة بنت أيب حبيش، سألت النبي  (٩4)

نت الة قدر األيام التي كال إن ذلك عرق، ولكن دعي الص»فال أطهر، أفأدع الصالة، فقال: 

 (325)البخاري رقم احلديث «حتيضني فيها، ثم ايتسيل وصيل
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 یک ربآدم دعب دس دن کت وخن ابلکل رظنہن آےئ نکیل دس دن ےک دعب رھپ ضیحاس ےک  اوررھپ

رثکت ےس رشوع وہاور ہی ہلسلس رقتًابی اپچن ھچ دن کت اجری رےہ وتاایم ضیح اپیک اورامنزوریغہ ےک 

وجالیئ ےس رطقات ضیح رباےئ انم ومندار وہں اور رھپ /21ےئل بک ےس امشر ےئک اجںیئ ےگ، ًالثم اما 

سک اترخی ےس سک کت اجری رےہ وتاایم ضیح تسگ ا/14وجالیئ ےس الیسن رثکبت وہاور /31

 اترخی کت امشر ےئک اجںیئ ےگ۔

بج اول رطقات ومنداروہےئ رھپ دس دن کت وکیئ ارثولعمم اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

اس ےک  ںیہن وہا وت ہی دنچ رطقات ضیح ںیم امشر ںیہن وہےگن ہکلب ہی دس روز لسلسم اپیک ےک امشر وہےگن

اپچن روزکت راہوتان اپچن دن وکاایم ضیح ںیم امشررکےگنی دعب بج رثکبت الیسن وہا اور لسلسم 

اتسگ کت اایم /4وجالیئ ےس /31وجالیئ کت ضیح ںیہن  /30وجالیئ ےس  /21وصرت وئسمہل ںیم 

طقف واہلل اعتٰیل املع[1]ضیح وہےگن۔

(95)
 

 هأكثر علی والزائد هقلأ عن والناقص ةعرش هكثرأو اهأيام بليالي ةاحليض ثالثأي  هقلأ[1]

شامی كراچی  ۱ج۱۸۹ ص ملخصاً  هنعامني الشامی امشه علی الدراملختار) ةستحاضا

 (229-8/228)اتفوی ومحمدہی ج   (، باب احليض۱، ج۲۸4ص

 ایسی اخوتن یک اموہاری اك مکح‘‘ ولبتغ ےک دعب رصف ڈڑیھ دن وخن آای’’

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےھجموسال:

 

 ایھب کت رصف ایکرفامےت ںیہ املعء رکام وایتفمن ظ

اکی دو دہعف اکی ڈڑیھ دن کت ےئلیک اموہاری اك وخن آایےہ ہکبج ےریی رمع سیت اسل ےہ ،ےریے ےئل 

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل.(٩5)
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اموہاری اك ایکمکح ےہ؟اور وج دو دہعف وخن آای اھتوہ اموہاری امشر وہ اگ ایںیہن؟رقآن ودحثی یک روینش 

 ںیم وجاب انعتی رفامںیئ۔

 اما اموہاری اكوخن نیت دن ےس مک وہ وت وہ ضیح امشر ںیہن وہات ، : اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً

ذٰہلا آپ وک وج اکی دو دہعف وخن آای ےہ وہ نیت دن ےس مک ےہ وہ ضیح امشر ںیہن وہ اگ،اور بج کت 

 وخن ہن آےئ آپ اپک ںیہ اور اپیک یک احتل ےک وج ااکحامت ںیہ ویہ بس آپ ےک ےئل وہں ےگ۔

 فتصوم اهولی أن تبلغ بالسن وتبقی بال دم طول عمر(: األ۱/۲۸5)وفی رداملحتار 

 من قلأ هأن تری الدم عند البلوغ أو بعد ةالثاني…أبدا ذلک ويري اها زوجهتيأوي وتصلی

(96)۔ولیكاأل اهكموح هنقطاعا يستمر ثمأيام  ةثالث
 (178-177/ 2)مجن ااتفلوی ج

 ےئ دعب رھپ رظن آضیح اك وخن دنب وہاجےن ےک

وتق یک امنز ڑپےنھ ےک / 3/4/5اموہاری رہنیت روز ںیم دنب وہاجیت ےہ ۔ اپک وہےن اور  : وسال

ء ڑپین آات۔ اب وہ امنز وج ڑپیھ ےہ اس یک اضق دعب رھپ ذراوخن رظن آات ےہ۔ اور یھبک وترظن ںیہن

 وہیگ ؟امالسغ دری ےس رکیت ںیہ وت امنزںی اجیت ںیہ اس یک اضقء ڑپین وہیگ؟

وخن دنب  بج ہک ہشیمہ یک اعدت نیت دن یک ےہ۔ نیت روز ںیمو ایلصمً و املسمً :  اوجلاب احدماً 

 [1]وہاجات ےہ ۔ وت وخن دنب وہےت یہ لسغ رکےک امنز اك وتق وہ وت امنز ڑپانھ رضوری ےہ۔

اامتحل ےہ وشرہ ےس ہن ہن ڑپیھ یئگ وت اضقء الزم ےہ رگم اایتحط ایس ںیم ےہ ہک بج کت وخن آےن اك

                                                   

 قدتقدم دليل املسألة من قبل. (٩٦)
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املع ابوصلاب۔هلل وا ےلم ۔ طقف

(97)
 

 وتغتسل حيل مل اعادهت لدون نفإ هقلوإن أل الوقت آخر فی وتصلی تتوضأ هقلأانقطع لدون وإن [1]

 .يضاحل باب شامی امشه علی درخمتار۔ اوإن لعادهت احتياطاً  وتصوم وتصلی

 (46/ 4اتف وی رہیمیح ج )

دن  است  ور  اكےہا دن وچسیب ہٹنھگ  اکی  ںیم  قح  وعرت ےک 

ادن اك مکحےک  آےن  وخن  رک  رک  رک   ر 

یسک وعرت وکیھبک دودن یھبک نیت دن اگلاتر ضیح آاتےہ اور رھپ ابلکل متخ وہاجاتےہ۔اکی   وسال :

دہعف وہرک یھبک ہٹنھگ دوہٹنھگ رہ رک رک اجاتےہ، رھپ اکی دودن  یھبک دونیت دودن ےک دعب رھپ آاتےہ ،

ہع است دن اكوہا، ایس رطح ہشیمہ وہاتےہ اور مک ےک دعباکی آدھ رمہبت آرک دنبوہاجاتےہ، ہی ومجم

ےس مک اچردن اور زایدہ ےس زایدہ است دن راتہےہ، ایسی وصرت ںیم ایک رکان اچےئیہ اہلل اور روسل 

اكمکح ایکےہ یھبک ااسیوہاتےہ ہک ھچ دن وپرارکےک لسغ رکےک امنز ڑپیتھ ےہ ۔ رھپوخن آاجاتےہ، 

ےٹنھگ  /24، زیناکی لمکم دن ےس انتک رماد ےہ ایک اس تیفیک ےس است دن وپرے وہےت ںیہ

ےجب کت /12ےجب ےس ضیح رشوع وہا وتدوہبنش وکبج /12رمادںیہ ، ًالثم یسک وعرت وکہعمج ےک دن 

 ےجب کت آےئ وتوپرے نیت دن ےھجمس اجںیئ ےگ ایںیہن؟/11ےگ، اما  آاگیئبت وپرے نیت دن وہں

دعب لسغ اس ےک  وعرت است روزکت احہضئ امشر وہیگ ،ہی اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

                                                   

 قد تقدم دليل املسألة من قبل. (٩٧)
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 /12ےجب ےس آدنئہ دن ےک /12ہٹنھگ اكاکی دن اکی رات ےہ،  /(98)42[1]رکےک امنزڑپےھ یگ

 طقف واہلل اعتٰیل املع[2]۔اجےئ اگےجب کت دن رات وکلمکم اہک

 ةاملد يفأي  اهفي لون من تأومار احليض ةمد يفأي  همدت يف الدمني بنيأي  املتخلل رهوالط[1]

 ۔احليض باب ديوبند هرحيمي ه، مطبوع۱ج۱۲۲ ص هالوقاي رشح الخ حيض البيا، سوی

أن أي  ةقدر بالساعات الفلكياملأي  العدد لبيان ةضاففاإل الثالث اهبلياليأيام  ةثلث هقلأ[2]

 تلک لیليا اكوهن ال ثالثا اكوهن جمرد املراد نأ لبيان الثالث يامضمرياأل یلإ الليالی ةضافإ

 بلفظ الشارح رصح ولذا ةاملستقبل ةبالليل يوم كل يكمل ارهالن لأو فی هتأر فلو ياماأل

 (8/214)اتفوی ومحمدہی ج .باب احليض ۱ج ۲۸4ص كراچی الشامی مع درخمتار الثالث

 ۔ ( ےس مک وہ وتضیح ںیہن ےہ72ےٹنھگ)رتہب واضتح:ینعی

 لسغ ےک دعب وخن آےئ

وک لسغ ضیح ےک ابرہ دن دعب وخن آےئ وت ایک ہی وخن ضیح اك وہاگ ؟  )افل ( اما یسک وعرت وسال :

اور اما ضیح اك ھجمس رک امنز ںیہن ڑپیھ، نکیل نیت دن نیت رات ےس ےلہپ وخن وموقف وہایگ، وت وج 

 امنزںی وھچڑدی ںیہ ، ایک ان یک اضقء الزم وہیگ ؟

 ہک دو ضیح ےک درایمن اپک رےنہ یک مک ےس 

ے

 مک دمت ایک ےہ؟  )ب( ہی یھب اتبی 

)افل(اما ضیح اك وخن نیت دن ای اس ےس زایدہ آاکچ اھت اور  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

لسغ رکےن ےک ابرہ دن دعب رھپ وخن اك ہلسلس رشوع وہا ، وتہی ااحتسہض اور امیبری اك وخن ےہ ہن ہک ضیح 

                                                   

 تقدم دليل املسألة من قبل. لقد(٩٨)
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وتق رشوع وہےن ےک دعب اتزہ  وت رہ امنز اك اك ،اس ںیم امنز ںیہن وھچڑین اچےئہ، اما وخن اك لسلست وہ

 رکایل اجےئ، اور ایس احتل ںیم امنز ادا یک اجےئ۔ووض

 عرش ةمخس رهأقل الط ’’)ب( دو ضیح ےک درایمن اپک رےنہ یک دمت مک ےس مک دنپرہ دن ےہ۔ 

۔ ذہلا دنپرہ دن وپرے وہےن ےس ےلہپ وج وخن آےئ وہ ضیح ںیہن ےہ [1] ‘‘ هألكثر ةياي وال يوما

 (101-2/100)اتکب ااتفلوی ج  ۔۱/۳۷ اهلنديةالفتاوی [1](99)

 ضیح ںیم االتخل وہ وت ضیح ےنتک دن امشر وہاگ؟

اکی وعرت وک ہشیمہ اپچن دن ضیح آات ےہ دنچ امہ ےس االتخل دیپا وہا ۔ یھبک اکی رطقہ اظرہ وہا ،   وسال :

 دنب وہا ، ای ربارب وہات راہ ، ای اکی روز وہ رک دعب است آھٹ اچر روز دنب راہ ، اپوچنںی روز رھپ ھچک اظرہ وہا ، اور رھپ

 ۔ وہےگنروز امشرےنتک  ےک روز ےک ، رھپ وخن وتمارت اپچن دن اجری راہ ۔ اس وصر ت ںیم ضیح

اما دس دن ےس زایدہ کت ایسی احتل رےہ وت اس ےک وماقف اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

ر ابیق اایم وک ااحتسہض انھجمس اچےئہ ۔ اعدت دقہمی اپچن روز ضیح او

(100)
 [1] 

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل..(٩٩)

  عرش وأكثره ثالث احليض أقل:  قال النبي عن أمامة أيب عن (١٠٠)

 .طرقه لتعدد حسن( 129/ 8ج الكبري املعجم)

 (204/ 1) ماجه ابن سننأقول فام زاد عىل العرشة فهو استحاضة ألن احليض أكثره عرشففي  

 الصالة تدع املستحاضة: »قال النبي عن جده، عن أبيه، عن ثابت، بن عدي عن

 ح.صحي «وتصيل وتصوم، صالة، لكل وتتوضأ تسل،تغ ثم أقرائها، أيام
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وإن  ةومعتاد ةأمبتد كانت سواء حيض امه كال والدم رهفالط ةفإن مل جياوز العرش[1]

 رهوالط حيض احليض فی اهمعروفت ةاملعتاد وفیأيام  ةعرش اهحيض ةأاملبتد ةالعرش جاوز

 (1/256)اتفوی داراولعلم دویدنبج(ظفري۳7ص۱ج عاملگريی) رهط

 والدت ےک دعب نیت امہ کت وخن آای وت اایم افنس اور ضیح اك مکح 

وعرت وک والدت ےک دعب رقتًابی نیت امہ ےس اس اك وخن ںیہن راتک اہں یھبک یھبک مک وہ اجات ےہ وسال :  

 وت اس ےک افنس ےک اایم ےنتک ںیہ اور ضیح ےک ےنتک ؟

 ےہ ینعی دتبمٔاہ ےہ وت والدت ےک دعب اچسیل روز  اما یلہپ والدت اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

ےگ ،ں  افنس ےک وہ

(101)
  

اس ےک دعب دنپرہ دن کت رہط امشر وہ اگ

(102)
اور اس درایمن ںیم وج وخن رظن آای وہ ااحتسہض ےہ اس ےک دعب  

                                                   

  رسول عهد عىل جتلس النفساء كانت: قالت سلمة أم عن(١٠١)

 ال حديث، هذاأخرجه الرتمذي وقال .الكلف من بالورس وجوهنا نطيل فكنا يوما، أربعني

 بن كثري سهل، أيب واسم.سلمة أم عن األزدية، مسة عن سهل، أيب حديث من إال نعرفه

 احلديث هذا حممد يعرف ومل.ثقة سهل وأبو ثقة، األعىل عبد بن: عىل إسامعيل بن حممد قال.زياد

  .سهل أيب حديث من إال

 النفساء أن عىل بعدهم ومن والتابعني، ، النبي أصحاب من العلم أهل أمجع وقد

 بعد دمال رأت فإذا.وتصيل تغتسل فإهنا ذلك، قبل الطهر ترى أن إال يوما، أربعني الصالة تدع

 وبه.الفقهاء أكثر قول وهو األربعني، بعد الصالة تدع ال: قالوا العلم أهل أكثر فإن األربعني

 (139رقم  الرتمذي سنن) وإسحاق وأمحد، والشافعي، املبارك، وابن الثوري، سفيان يقول
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ضیح امشر وہ اگ اس یک اعدت ےک وماقف 

(103)
 ۔ رھپ ااحتسہض رھپ اعدت ےک وماقف ضیح اس رطح امشر وہ اگ

اور اما یلہپ والدت ںیہن ہکلب اس ےس ےلہپ یھب وہ یکچ ےہ ینعی اتعمدہ ےہ وت اس یک اعدت ےک اطمقب 

افنس امشر وہ اگ اس ےک دعب دنپرہ دن رہط ےک وہ ں ےگ رھپ اعدت ےک وماقف ضیح امشر وہ اگ رھپااحتسہض 

یھت اےنت دن ضیح امشر  دن ضیح یک اعدت ےنتج )ینعی۔دت ےک وماقف ایس رطح امشر وہ اگ رھپ ضیح اع

 وہاگرھپ ابیق ہنیہم ااحتسہض(

 أةی فی حق املبتدأ(النفاسأكثر أو هأكثر والزائد علی  هقال ابن عابدين:)قولاشح  ںیم ےہ :

فی النفاس يكون  ربعنيواأل احليض فی العرش وجياوز اعادهت علی زاد فام ةاملعتادأما 

 (1/285شامی) ةأوعلی العاد هبقول هليإ شارأ كام ةاستحاض

 اهوليالي عرشيوما ةأوالنفاس واحليض مخس احليضتني بني رهالطأقل ودر اتخمر ںیم ےہ :

  (1/285،300)الدر املختار۔مجاعاً إ

 اتفوی دنہہی ںیم ےہ :

كذا فی ه نفاس ةاملعتاد فی ةواملعروف ةأن فی املبتدربعوربعني فاألوإن زاد الدم علی األ

ن إ كثراأل بعد تأر رفامهالط ةمدأقل  حليض والنفاس فیاأكثر  بعد الدم تأولور۔املحيط

 (37/ةنديه فتاوی)۔ةاستحاض ةن كانت معتادإ ةالعاد وبعد ةأكانت مبتد

                                                                                                                                      

 ألن أقل الطهرمخسة عرشيومًا كام مرمن قبل.)مرتب جامع الفتاوى((١٠٢) 

 تدع املستحاضة: »قال النبي عن جده، عن أبيه، عن ،ثابت بن عدي عن(١٠٣) 

 «وتصيل وتصوم، صالة، لكل وتتوضأ تغتسل، ثم أقرائها، أيام الصالة

  صحيححديث (204/ 1ج 625رقم  ماجه ابن سنن)
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 (533-1/532)اتفوی داراولعلم زرکایج 1/326۔ وادماد االاکحم1/40زین المہظح وہ : اتفوی دنہہی

 رہط دنپرہ روز ےس مک ںیہن وہاتاماہچ یمک لیلق یھب وہ

بتک ہقف ںیم اھکلےہ ہک رتمکدمت رہطیک دنپرہ روزاكلم زگران ےہ ا وریسک وعرت اكضیح   ل :وسا

ایافنس ًالثمراضمن یک یلہپ اترخی رہظےک دعبوموقف وہا اوردنپرہ اترخی ہنیہم ذموکرےک نیع 

دورہپےک وتق رھپوخن داھکیآایاکی رہپایاکی استع ایدواستع مک اكاابتعررکےک رہطاكمکح 

 ؟وہاگایںیہن

ویم وہلیل ےس مک ےہ۔  رہطہن وہاگویکہکن دنپرہ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

(104)  

أي  الخ والناقص هرداملحتارقول وفی الخ هقلأعن  باب احليض والناقص فی الدراملختار

 وانقطع الشمس قرص نصف طلع حني الدم ةأاملبتد تأفلور :ستانیهولوبيسريقال الق

 نئذ يكون حيضافحي هن يطلع نصفأإىل  ةاستحاض كان هطلع ربعلرابع حني ای اليوم ف

 طلع حني عرش احلادی فی وانقطع هت الدم حني طلع نصفأر ذاإ مثال ةبخمس ةواملعتاد

سدس أي  ها السدس بقدر ةالعرش علی زاد هنأل ةاستحاض ةاخلمس علی فالزائد هثلثا

 ( 1/49)ادماد ااتفلوی یج (293ص ۱ج)القرص 

                                                   

 النخعي إبراهيم عن روى هكذا يوما عرش مخسة احليضتني بني يكون الذي الطهر أقل(١٠4)

  .سامعا إال تعرف ال الرشع يف واملقادير مقدار، ألنه  النبي عن منقول أنه والظاهر

 (174/ 1 العناية )
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  ےٹنھگ ںینب ےگ۔ 360 لمکمواضتح: 

 مکح اُس وخن اك وج الق رہط ےس ےلہپ رشوع وہرک الق رہط ےک دعب کت اجری رےہ

اُس وک  روز اموہاری یک اعدت وہ اور سیب روز اپک رےنہ یک اعدت وہ اورروز ای دس  اما یسک وک ون  وسال :

روز ےک دعب رھپ  ےن ےک ون اپک وہاجےئ اور اپک وہاترخی وکاموہاری رشوع وہا ور دس  اترخی دورسی 

آاجےئ سج وک آج اٹھچ روز ےہ اس زامہن ںیم امنز روزہ بس دبوتسر ایک سج رطح یتشہب زویر ںیم ےہ 

ووض رکایل رکے اب ہی وپانھچ ےہ ہک اب اپیک ےک زامہن وک دنپرہ روز وہےئگ وت  ہک رہ امنز ےک واےطس اتزہ 

روز ےک ای اعدت ےک وماقف سیب روز اپک رےہ یگ اور سیب  اجےئ اگ اب لک ےس اموہاری اك زامہن امشر ایک

زامہن ںیہن ےہ وت اس احتل ںیم ااکتعف درتس  دعب اموہاری اك زامہن رشوع وہاگ اور اما لک ےس اپیک اك 

 وریغہ ڑپیتھ رےہ؟ ےہ ای ںیہن ینعی رقآن اور امنز ہن ڑپےھ رصف حیبست 

 ةاالستمرار( فی املعتاد أيوقع )تار وإن فی رداملح اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

 وإال رهشأ ةست أقل من اهرهطإن كان  حكاماأل مجيع فی اعتادت ما اهوحيض اهرهفط

  (۲۹4ص ۱ ج) هبحال اهوحيض ةساعإال  رهشأ ةست إىل  فرتد

 اهدم فی يري زمان احليض فيحكم فی املسئول عنال ورهقلت يراد باالستمرار ظ

أقل  ذاک ذإ ينقض مل هنأل حيض بزمان ليس الدم اهفي رهظ التی ةألن املد باالستمرار

 ما أبدا اهاحلكم علي يتعذر حينئذ هنأل أبدا االنقطاع عدم باالستمرار يراد وال رهالط زمان

يها عل فيحكم رهشأ ةست أقل من اهرهطأيضًا إن كان  هذهويصدق علی هف  ةحي دامت

ن وک ااحتسہض اك وخن ںیہک ےگ اور اعدت ےک وماقف احلص ہی ہک اس ےک اس وخ اعادهتإىل  اهبرد
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سیب روز کت اپک ںیہک ےگ۔ 

(105)
 (94-1/84)ادماد ااتفلویی ج   

 اعدت ےس ےلہپ اموہاری آےن اكمکح  

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےریی اعدت ےہ ہک وسال:

 

ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمن ظ

اترخی ےس رشوع وہ رک ااھٹرہ اترخی کت اعم وطررپ راتہ ےہ نکیل  ےھجم رہامہ ھچ دن وخن آات ےہ وج ابرہ

اس رمہبت آھٹ اترخی ےس رشوع وہایگ ےہ وت ایک ہی اموہاری وخن وہاگ اور ان دونں ںیم امنز وریغہ اك ایک 

 مکح ےہ؟

 رشبہکیط وہ نیت دن ےس مک ہن ہی اموہاری وخن یہ امشر یک اجےئ یگاوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

وہ، ویکہکن ان دوونں اموہاری ےک درایمن دنپرہ دن ےس زادئ اك افہلص ےہ، اوراپیک یک الق دمت دنپرہ 

دن ےہ

(106)
وت آھٹ اترخی ےس رشوع وہےن واال وخن یھب ضیح اك وخن یہ امشر ایک اجےئ اگ ان دونں  

 ۔ںیم امنز وریغہ ذہم ےس اسطق وہاجےئ یگ

 كل فيجعل فاصال يعترب كثرأ وأ يوماً  عرش ةسمخ ره(: إذا كان الط۱/۳۷)ةنديفی اهل ملا

( أن اه(: )من۳۸ص)۔ذلک من مكنأ ما حسب حيضا هبانفراد امهحدأأو  الدمني من واحد

                                                   

 تدع املستحاضة» يف  النبي عن جده، عن أبيه، عن ثابت، بن عدي عن(١٠5)

 عثامن زاد: »داود أبو قال «صالة كل عند والوضوء وتصيل، تغتسل ثم أقرائها، أيام الصالة

 صحيححديث (80 /1ج297رقم  داود أيب سنن)«وتصيل وتصوم

 أقول فعرشة أيام حيض وهي أيام أقرائها وعرشون يومًاطهر وما تراه فيها من الدم استحاضة

ألن أقل مدة الطهر مخسة عرش يومًا وقد تقدم الدليل علی ذلک فيكون هذا الدم دم (١٠٦)

 حيض وألن عادة املرأة تتغري وتتبدل.)مرتب جامع الفتاوى(
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 حيرمأن  اهومن۔۔۔۔۔۔۔ ةالكفاي فی كذاه تقضی فال ةالصلو والنفساء احلائض عن يسقط

 ۔ةالكفاي فی كذاه هفتقضيان الصوم امهعلي

 عرش ةوالنفاس واحليض )مخسأ( بني احليضتني رهأقل الط (: )و۱/۲۸5وفی الدر املختار)

 ألن االصل صح،األ فی ةأمبتد ولو ةالصلو ترتک يه(:ف284ص) ۔مجاعاإ اهوليالي( يوماً 

 ۔شمنی ةصح دم واحليض ةالصح

 ،حكاماأل ةبقي وتثبت ةلربوز ترتک الصلوفباأي  (فيه ه(: )قول1/284) ةوفی الشامي

  ۔تصلیو تتوضأ هقلأ لدون لوانقطع هنأتی من أا ملا سيذا مادام مستمره ولكن

 (177/ 2)مجن ااتفلوی ج

یسک ڑلیک وک یلہپ رمہبت وخن دس دن ای اس ےس مک آےئ وت ہی بس ضیح وہاگ اوراما دس دن  ہلئسم:

 ےس زایدہ آےئ وت وپرے دس دن ضیح وہاگ اور وج اس ےس زایدہ وہ اگ وہ ااحتسہض امشر وہ اگ۔

(107) 

 (206؍1 زویر ج)یتشہب 

یسک وک یلہپ ابریئک ےنیہم کت لسلسم وخن آات راہ وت سج دن وخن آای اس دن ےس ےل رک دس دن  ہلئسم:

رات کت ضیح ےہ اور اس ےک دعب سیب دن ااحتسہض ےہ۔ ایس رطح ہشیمہ دس دن ضیح اور سیب دس 

دن ااحتسہض اھجمس اجےئ اگ۔

(108)
 (206؍1)یتشہب زویر ج  

ںیم ےہ ہک ذموکرہ ابال احتل اقمئ رےہ احتل دبےنل رپ مکح یھب دبل اجےئ  واضتح:ہی اس دحثی

 اگ۔)رمبت اجعم ااتفلوی افعاہلل ہنع واعافہ(

                                                   

 بل.لقد مر دليل املسئلة من ق(١٠٧)

 لقد مر دليل املسئلة من قبل.(١٠٨)
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 رگن ےکضیح 

 دوران ضیح رہ رگن اكاپین ضیح ےہ 

وک فلتخم رگن اك اپین آات ےہ ، ایک ہی بس رگن ضیح ےہ ، ای رصف  ںاایم ضیح ںیم وعر وتوسال: 

 ؟  رسخ رگن واال وخن

اایم ضیح ںیم رہ مسق اك رگن ضیح امشر وہ اگ العوہ دیفسی ےک ، اوجلاب احدماً وایلصمً واملسم ً :

 نینم دیسہ یک ویکہکن ہی ضیح ںیہن ہکلب رہط

ے

ؤ
م
ل

یک  اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتیل اہنع العتم ےہ ۔ ام ا

 رںیت اامعتسل رکیت ںیہ (رکفس ) وہ ڑپکا وج وخن وک روےنک ےک ےیل وع ےنپاملسمن وخانیت ا دختم ںیم

اجیھب رکیت  ںیھ ، آپ رفامیت  ںیھ ہک ایھب ااظتنر رکو یتح ہک دیفسی آاجےئ ۔ 

(109) 

                                                   

: قالت أهنا املؤمنني أم عائشة موالة أمه، عن علقمة، أيب بن علقمة عن مالك،(١٠٩)

 عن يسألنها احليضة، دم من الصفرة فيه الكرسف، فيها بالدرجة عائشة إىل يبعثن النساء كان

 موطأ. )احليضة من الطهر بذلك تريد. البيضاء القصة ترين حتى تعجلن ال: هلن فتقول. الصالة

 عنه وعافاه(حديث صحيح)مرتب جامع الفتاوى عفا (80/ 2 ج189رقم  مالك

 وبضم الراء، وفتح الدال بكرس الوجهني، عىل األصل يف ضبطت «بالدرجة[ »الكلامت معاين]

 عند الرحم يدفعه أبيض ماء «البيضاء القصة.»«الناقة حياء يف تدخل الراءخرقة وإسكان الدال

 .القطن هو «الكرسف»  171: 1 الزرقاين احليض، نقطاعا
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 احليضأيام  فیةالكدر و ةالصفر و ةاحلمر من ةاملرأ هماترا و: ملا قال املريينانی

 [1]باب احليض (  46/ ۱ج ةداياهل)  ۔ خالًصا البيا، تری حتی حيض

، بيا سوی ةاملعتاد همدت فی ةتربي و ةككدر لون من هوماترا: قال احلصكفی [1]

 باب احليض(  ۲۸۹/ ۱ج املحتار رد صدر علی املختار الدرخالص ) 

 (559 /2)اتفوی اقحہین ج

 اموہاری ےک دعب دیفسی اك مکح

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک اکی اخوتن وک بج وسال: 

 

ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

اموہاری آیت ےہ وت است دن رسخ اكےل رگن اك وخن آات ےہ اس ےک دعب دیفسی آیت ےہ،آای ہی 

دیفسی ضیح امشر وہیگ اس ےک وہےت وہےئ امنز روزے اك ایک مکح وہاگ۔ زین اماہی دیفسی ڑپکوں رپ 

 گل اجےئ ای دبن رپ گل اجےئ وت ڑپکے ای دبن سجن وہں ےگ ای ںیہن؟

است دن وج رسخ اكےل رگن اك وخن آات ےہ ہی ضیح ےہ اس ےک : اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً

اس ےک ادنر امنز ےہ ہکلب ہی ضیح متخ وہےن یک العتم وہاگ دعب وج دیفسی آیت ےہ ہی ضیح امشر ںیہن

وہاجےت ںیہ روزہ الزم ےہ۔ اہتبل اس دیفسی ےک ڑپکوں ای دبن رپ گل اجےن ےس ڑپکے ای دبن اناپک 

 ۔ان اك دنوان رضوری ےہ

 حائض، یه(: وإذا وضعت الكرسف فی أول الليل و۱/4۰۱)انیهاملحيط الربملا فی  

 العشاء قضاء اهفعلي اخلالص البيا، تأفر اصبحت، حني الكرسف إىل  فنظرت ونامت

الفقه اإلسالمی  وفی.........…الكرسف وضعت حيث من اهرهبط للتيقن

 ةواحلمر السواد،: ةست يضاحل دم الوان: أن ةی احلنفيأ(: ور۱/6۱۳،6۱۸)هدلتوأ

 يری ما فكل: صحاأل علی( الرتاب لون علیأي )ةرتبيوال ،ةواخلرض ،ةوالكدر ،ةوالصفر
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 هيشب شيی   وهو: اخلالص البيا، تری حتی حيض، وهف الدماء هذه من احليضأيام  فی

 ،بيضأ خرجإذا  ا،هنفس ةأاملر هب ختترب الذی القطن وهوأ احليض اءهانت عند خيرج املخاط

 احليض دم من ةأان نقاء املرزم وه: ره(: واملراد بالط۱/6۱۸)أيضاً  هوفي رتهط فقد

 رقيق ابيض ماء یه: البيضاء ةوالقص هجفوف وأ الدم جفاف: عالمتان رهوللط والنفاس

 (181-180/ 2)مجن ااتفلوی ج ۔حليضا آخر فی تیأي

 ضیح ںیم ایٹم الوخن زامہن

 اسل ےس ضیح رشوع وہےن ےک دو دن ےلہپ یٹم ےک رلک ںیم وکیلرایوک ےلھچپ ڈڑیھ  اہیلہےریی  وسال :

اظرہ وہات ےہ، رھپ رسیتے دن ےس ضیح ےک دن رشوع وہےت ںیہ، اور ضیح است دن ںیم متخ وہات 

 ، ایک ان دونں ںیم امنز ڑپیھ اجیتکس ےہ؟ںیہےہ، اما ان دونں وک المایاجےئ وت دس دن وہاجےت

اامم اوبہفینح   ےک زندکی ضیح ےک وخن ےک ےئل وکیئ رگن نیعتم   :اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً

ضیح ںیم یسک یھب رگن اك وخن رظن آےئ وہ ضیح یہ ےہ، اور دحثی ےس یھب ااسی یہ ولعمم  ںیہن ،زامہن

ضیح یک زایدہ ےس زایدہ دمت دس دن ےہ، ذہلا ومجمیع دمت الم رک دمت ضیح ےک دارئہ [1]وہات ےہ،

اور ان دونں ںیم ویہ [2]ذہلا ہی وپرے دس دن ضیح ےک وصتر ےئک اجںیئ ےگ،  یہ ںیم ریتہ ےہ،

ااکحم وہں ےگ، وج ضیح وایل وعروتں ےک ںیہ، امنز ںیہن ڑپںیھ یگ۔

(110)
 

 ترين حتی ال:  تقول فكانت ةعائشإىل  ن النساء كن يبعثن بالكرسفأ ’’[1]

: مصنف ابن عبد الرزاق،  زین دےئھکی 1/591:  مالک لإلمام أطؤامل)  ‘‘البيضاء ةالقص

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل..(١١٠)
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 ( حمشی  ۱۱5۹حديث نمرب : 

 رهالش ولأ من ةفالعرش ، اهب استمر و بالدم تأابتد التی يهباحليض ، و ةأما املبتدأ ’’[2]

 ‘‘حيضا فيجعل حيضا هجعل مكنأ و ، احليض يامأ يف دم ذاه نأل ؛ حيض

 شیحم(  ةارهالط كتابةارهكتاب الط باب احليض و النفاس1/158:  الصنائع بدائع) 

 (110-2/109)اتکب ااتفلوی ج

 دمت ِضیح ںیم زبس وخن اك مکح 

اترخی ےس زبس رگن اك اپین اخرج وہ ان  6اترخی کت وہا وہ اور اےلگ امہ  1 2اما ذگہتش امہ ضیح وسال: 

 رشوع وہ اجےئ وت ایک وہ ضیح ںیم امشر وہ اگ؟ 

دہ وصرت ںیم رظن آےن واال زبس رگن اك وخن  وسال ںیم ذرک رکاوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

ضیح ےہ ۔ 

  الخ ۔ قراءاأل ذوات من حيض اهنأ الصحيح و ةاخلرض انكر من مهو من(111)

                                                   

 إذا املرأة أن والصحيح فيه، فاختلفوا اخلرضة، وأما :حممد موطأ عىل املمجد التعليق ويف(١١١)

 .والرتبّية الكدرة وكذا حيضًا، يكون األقراء ذوات من كانت

  (339/ 1 دحمم موطأ عىل املمجد التعليق) 

 تكون األقراء ذوات من كانت إذا املرأة أن فالصحيح اخلرضة وأما: اهلداية رشح العنايةويف 

 فال املنبت فساد عىل حتمل اخلرضة يري ترى ال كبرية كانت وإن الغذاء، فساد عىل وحيمل حيضا

 (164/ 1 اهلداية رشح العناية )حيضا تكون

 والرتبية واخلرضة، والكدرة، والصفرة، واحلمرة، السواد،: ستة احليض دم ألوان أن:احلنفية رأى

 حتى حيض، فهو الدماء من احليض أيام يف يرى ما فكل. األصح عىل( الرتاب لون عىل أي)
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 ( 84)ارشف ااتفلوی ص  تعاىل أعلم ( و211ص  1ج املحتار رد) 

 اایم اعدت ےک دعب آےن واےل دگےل ای ایٹمےل وخن اك مکح 

دن ضیح آای اور اس یک اعدت یھب یہی ےہ اس ےک دو دن دعب اس ےن اما یسک وعرت وک اپچن وسال : 

 وھت ڑااس دگال ای ایٹمالوخن داھکی وت ہی دو دن ضیح ںیم امش ر وہ ں ےگ ای رہط ںیم ؟

ہی دو دن اپیک ےک ںیہ ذہلا ضیح ںیم امشر ںیہن وہ ں ےگ اس ےئل   اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

ن اك اابتعر ںیہن ےہ ۔ہک اس دگےل ای ایٹمےل وخ

(112)
 

                                                                                                                                      

 ختترب الذي القطن هو أو. احليض انتهاء عند خيرج املخاط يشبه شيئ وهو: اخلالص البيا، ترى

 ذات املرأة يف وتظهر الكدرة، من نوع واخلرضة.طهرت فقد أبيض، خرج إذا نفسها، املرأة به

 (613/ 1 للزحييل وأدلته اإلسالمي الفقه)دمها صورة أفسد فاسد يذاء بسبب الشهرية العادة

رقم  النسائي سنن)«شيئا والكدرة الصفرة نعد ال كنا: »عطية أم قالت: قال حممد عن(١١٢)

: يقول األوزاعي عتسم: قال مسلم بن الوليد أخربنا صحيححديث (186/ 1ج368

 احليضة أقبلت إذا: »احلديث هبذا أخذنا أقرائها، أيام تعرف مل إذا تعرف وقت للمستحاضة

 الدم سواد الدم وإقبال: األوزاعي قال «وصيل الدم، عنك فايسيل أدبرت وإذا الصالة، فدعي

 فإذا والصفرة، رةالكد إىل ورجوعها وإدبارها قتلها هبا دام لو باملرأة، يدوم ال وتغريه ونتنه،

 استحاضة فهي وصفرة، كدرة صار وإذا حيض فهو الدم، كاشرت

 عنه وعافاه(اسناده صحيح)مرتب جامع الفتاوى عفا(98/ 2ج راهويه بن إسحاق مسند)

 بالكدرة نعتد ال كنا: »قالت أهنا النبي بايعت قد وكانت ، عطية أم عنو

عىل  عنو صحيح إسناده (637/ 1 ج 900رقم  الدارمي سنن) «شيئا الغسل بعد والصفرة
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، من ركضة هي فإنام يريبها، ما الطهر بعد رأت ثم املحيض، من املرأة تطهرت إذا: »قال 

 وضوءها توضأت اللحم، يسالة أو الدم، قطرة أو الرعاف، مثل رأت فإذا. الرحم يف الشيطان

رقم  الدارمي سنن) «لصالةا فلتدع به، خفاء ال الذي عبيطا الدم كان فإن تصيل ثم للصالة،

 بعد يشء الرتية يف ليس: »قال احلسن، عن و حسن إسناده[ املحقق تعليق(]638/ 1ج902

/ 1 ج 897رقم  الدارمي سنن)والكدرة الصفرة: الرتية:  عبد قال «الطهور إال الغسل

 «بأسا والصفرة بالكدرة يرون يكونوا مل: »سريين ابن وقال صحيح إسناده(636

 (635/ 1 ج 895رقم  ارميالد سنن)

 «الطهور إال الغسل بعد الرتية يف ليس: »قال عطاء، عنو

  صحيح إسناده(637/ 1 ج 899رقم  الدارمي سنن)

 أبيض تراه حتى الصالة عن فلتمسك الدم املرأة رأت إذا ": قالت أهنا عائشة عنو

 ولتصل فلتتوضأ كدرة أو صفرة ذلك بعد رأت فإذا ولتصل فلتغتسل ذلك رأت فإذا كالقصة

 (499/ 1ج1599رقم  للبيهقي الكربى السنن)"ولتصل فلتغتسل أمحر دما رأت فإذا

 (احليض أيام يري يف والكدرة الصفرة باب):البخاري صحيح رشح القاري عمدةويف 

 يكون ال: يعني حيضها، أيام يري يف املرأة ترامها اللتني والكدرة الصفرة بيان يف باب هذا: أي

 فهو احلمرة أما. والرتبية واخلرضة والكدرة والصفرة واحلمرة السواد: ستة الدم وانوأل حيضا،

 إىل يرضب الصفراء يلبة وعند السواد، إىل يرضب السواد يلبة عند إال للدم األصيل اللون

 كصفرة هي: وقيل راق، إذا الدم ألوان من فهي الصفرة وأما اقتصده، ملن ذلك ويتبني الصفرة،

 لون أو البرس لون أو القز كلون تكون الصفرة( : انخقاضي فتاوي) ويف. القز فرةكص أو البيض

 .حيض والصفرة واحلمرة فالسواد التبن،

 واختلف. حيض احليض أيام يف والكدرة الصفرة أن( : املزين خمترص) يف الشافعي عن واملنقول
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 وحممد، حنيفة أيب دعن حيض فهي الكدرة وأما. كتبهم يف مذكورة وجوه عىل ذلك يف أصحابه

 فقد اخلرضة وأما. أصفرار يعلوه الصديد كلون لون وهي آخرها، يف أو أيامها أول يف رأت سواء

 يف رأهتا وإن. حيضا يكون احليض أول يف رأهتا إن: منصور أبو اإلمام فقال فيها، مشاخينا اختلف

 كيف حيضا كوهنا عىل األصحاب ومجهور حيضا، يكون ال احليض أيام هبا واتصل احليض آخر

 حكم فحكمها الكدرة، من نوع وهو الرتاب، لون عىل تكون التي فهي الرتبية وأما. كان ما

 آخر الياء وتشديد املوحدة الباء وكرس الراء وسكون فوق من املثناة التاء بضم وهي الكدرة،

 وزن عىل تربية: افيه وقيل. الرتبة لون عىل الرتبية( : قاضيخان) ويف. الرتابية: ويقال احلروف،

 .مهزة بغري والتخفيف بالتشديد تربية: وقيل فعيلة، وزن عىل تريبة وقيل الرؤبة، من تفعلة،

 (326)رواه البخاري رقم احلديث شيئا والصفرة الكدرة نعد ال كنا قالت عطية أم عن

 .بيشء ليس احليض أيام يري يف والكدرة الصفرة أن وهي ظاهرة للرتمجة مطابقته

 ، النبي زمن يف يعني كنا،: قوهلا ولكن عساكر، ابن قاله كذا موقوف، أنه: وفيه

 .املرفوع حكم يف وهذا إياهن، وتقريره بذلك علمه مع: أي

 أيام يري يف كانت إذا حيضا تكون ال والصفرة الكدرة أن منه يستنبط :األحكام استنباط ذكر

: بقولنا قيدنا وإنام. به معتدا شيئا: أي( شيئا والصفرة الكدرة نعد ال: )قوهلا معنى وهو احليض،

 أم عن داود أيب رواية ويوضحه. هكذا احلديث من املراد ألن احليض، أيام يري يف كانت إذا

( . شيئا بعد الطهر والصفرة الكدرة نعد ال كنا: )قالت النبي بايعت وكانت عطية،

 والكدرة الصفرة نعد ال ناك: )اإلسامعييل وعند. احلاكم وصححه البخاري، ترجم هذا وعىل

( والكدرة الصفرة وهي شيئا، الطهر بعد الرتبية نرى ال كنا: )الدارقطني وعند( . احليض يف شيئا

 الغسل بعد الرتبية نرى ال كنا: )حفصة عن قتادة عن سلمة بن محاد رواية من بطال ابن وروى

 فام( . حيضا والصفرة لكدرةا نعد كنا: )عائشة عن روي قد: قلت فإن: الكرماين قال( . شيئا
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 اتفوی اتاتر اخہین ںیم ےہ :

 ليست ةالرتبي: أن يقول امليدانی يمهابرا بن حممد هالفقي وكان … ةالرُتبي ذلک ةومن مجل

 ۔ ةوالرُتبيهو رقيق ماء همن خيرج ةاحلرار هفي اشتدتإذا  الفرج ألن موضع بشیء

 ( 1/329ةتاتارخاني)

 اہقفل االالسح  ںیم ےہ :

 (1/458سالمیاإل هالفق)۔ حيضاً  ةالعاد بعد ةوالُكدر ةست الصفرولي

 ننس دارح  ںیم ےہ :

 نامفإ اهيريب ما رهالط بعد تأر ثم املحيض من ةأاملر رتهإذاط )قالعن علی 

 اللحم ةيسالأو الدم ةقطرأو الرعاف مثل تأر ذافإ الرحم فی الشيطان من ةركض یه

 (ةالصلو فلتدع هب خفاء ال الذی عبيطاً  دما انفإن ك تصلی ثم ةللصلو اهت وضوءأتوض

 ةُصفرأو ةُكدر تری ثمأيام  ةسبعأيام أو ةست اهحيض تكون ةأفی املر )وعن علی  

  (1/235دارمی سنن)۔(شيئا اهواليرض باطل ذلکأن  الدم من القطرتنيأو ةالقطر تریأو

ےک ےئل ہی وتفی دای اجےئ ہک اایم آج لک وچہکن وعروتں اك اظنم ضیح رخاب ےہ اما رضورت اورآاسین 

 اعدت ےک دعب دکرت اور رتتب ضیح ںیہن وت رتہب وہ اگ انچہچن العہم اشح  رحتری رفامےت ںیہ :

 ةقوال فی مواضع الرضوراأل هذه من بشیء مفت   فتیأ لو: ةئموفی املعراج عن فخراأل

                                                                                                                                      

 حديث: قلت. وقته يري يف وذاك احليض وقت يف هذا: قلت.  بينهام؟ اجلمع وجه

 .اه الكذاب النهشيل بكر أيب ألجل واه بسند حزم ابن أخرجه عائشة

 (309/ 3 البخاري صحيح رشح القاري عمدة )
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 یف حيض اهكل لواناأل هذهألن  ةبالرضور هوخصللتيسريكان حسنًا، طلبا

 (289/ ۱شامی)۔هيامأ

ذہلا وصرِت وئسمہل ںیم اایم اعدت ےک دعب وج دگال ای ایٹمہل وخن داھکی ضیح ںیہن وہ اگ اور وعرت اپچن 

 (531-1/530)اتفوی داراولعلم زرکایج    دن دعب امنز رشوع رکدے یگ ۔واہلل املع

دی دگال ای ایٹمہل وخن واضتح :  

 

آےنےس ےلہپرظنآے وہ ضیح امشروہاگ  س

(113)
ویکہکن وہ اایم 

دی رظن دگال ای ایٹمہل وخن ضیح ںیم ےہ نکیل اما  

 

آےندعب اور لسغ رکےن ےک دعب رظن آے وت وہ  س

ضیح امشر ںیہن وہاگ

(114)
 

 زرفعاین رگن اك دہبھ ضیح امشرہن وہ اگ ہکبج اایم اعدت ےک العوہ ںیم رظن آےئ 

 داھکی اس ےک دعب اکی ہتفہ کت ھچک زرفعاین رگن اك دہبھ اکی وعرت ےن اکی دن تہب اکلہ وسال :

                                                   

 فيها جةبالدر عائشة إىل يبعثن نساء وكن:(71/  1ي البخار صحيحففي)(١١٣)

 من الطهر بذلك تريد «البيضاء القصة ترين حتى تعجلن ال: »فتقول الصفرة، فيه الكرسف

 الطهر، إىل ينظرن الليل جوف من باملصابيح يدعون نساء أن: ثابت بن زيد بنت وبلغ احليضة

 .«عليهن وعابت هذا يصنعن النساء كان ما: »فقالت

 نعتد ال كنا: »قالت هناأ النبي بايعت قد وكانت ، عطية أم عن(١١4)

 وعن صحيح إسناده( 637/ 1 ج 900 رقم الدارمي سنن) «شيئا الغسل بعد والصفرة بالكدرة

 كالقصة أبيض تراه حتى الصالة عن فلتمسك الدم املرأة رأت إذا ": قالت أهنا عائشة

 رأت فإذا ولتصل فلتتوضأ كدرة أو صفرة ذلك بعد رأت فإذا ولتصل فلتغتسل ذلك رأت فإذا

 (499/ 1ج1599 رقم للبيهقي الكربى السنن)" ولتصل فلتغتسل أمحر دما
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ںیہن داھکی رھپ دنچ روز ےک دعب اعدت ےک اطمقب ضیح آان رشوع وہا ، وت زرفعاین رگن اك دہبھ ضیح امشر 

 وہ اگ ای ںیہن ؟ اور ضیح بک ےس بک کت وہ اگ ؟

رت یک اعدت زرفعاین رگن اك دہبھ ضیح امشر ہن وہ اگ اور ضیح وع اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

ےک اطمقب امشر ایک اجےئ اگ ۔

(115)
 

 ةعطي مأ لقول حيضاً  ةالعاد بعد ةوالكدر ةوليست الصفراہقفل االالسح  ںیم ےہ :

يذكربعد ومل والبخاریداودبوأ هروا۔ائيرشهالط بعدةوالكدر ةالصفر النعد كنا 

 (45۹/ ۱وأدلته  سالمیاإل الففه)۔احلاكمروهالط

  :اتفوی اتاتر اخہین ںیم ےہ

 فی ابتداء اهتأرإذا  ةالصفر فی:يقول ةمر تعالی بومنصوراملاتريدي أوكان الشيخ 

 فإهنا احليض بزمان ذلک رواتصلهالط زمان فی اهتأرإذا  ماأو حيض، ااهن احليض زمان

 ةيام احليض محرأو ةرصفرهالطأيام  تریأن  ةأل: إذا اعتادت املريقو ةومر۔حيضاً  التكون

 فی باحليض اهب حيكم مل اهب یهرهالط لوامتدت رحتیهالط كمح يكون اصفرهت فحكم

 ۔مهرمح املشايخأكثر قول رعلیهالط احكمه،وحكمةالصفر هذه فی شیء

 (532-1/531)اتفوی داراولعلم زرکایج  علم أو۔(۳۲۸/ ۱ ةالتاتارخاني الفتاوی)

                                                   

 «شيئا والكدرة الصفرة نعد ال كنا: »عطية أم قالت: قال حممد عن(١١5)

 صحيححديث (186/ 1ج368رقم  النسائي سنن)
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 ضیح یک اعدت ےس قلعتم اسملئ

اھت رھپ یسک ےنیہم ںیم زایدہ آایگ نکیل دس دن ےس زایدہ ںیہن  یسک وک ہشیمہ نیت ای اچر دن وخن آاتہلئسم:

ضیح ےہ آای وت وہ بس ضیح ےہ اور اما دس دن ےس یھب ڑبھ ایگ وت ےنتج دن ےلہپ ےس اعدت ےک ںیہ اانت 

ون دن ای  ںیم یسک وک ہشیمہ نیت دن ضیح آےن یک اعدت ےہ نکیل یسک ہنیہم ابیق بس ااحتسہض ےہ، ےسیج

آای وت ہی بس ضیح ےہ اور اما دس دن دس رات ےس اکی ہحمل یھب زایدہ وخن آےئ وت ویہ دس دن وخن 

نیت دن ضیح ےک ںیہ اور ابیق بس ااحتسہض ےہ۔ ان دونں یک امنزںی اضق ڑپانھ وابج ےہ۔

(116)
 

سج وعرت یک وکیئ اعدت رقمر ںیہن، یھبک اچردن وخن آات ےہ، یھبک است دن، ایس رطح ہلئسم:

، یھبک دس دن یھب آاجات ےہ وت ہی بس ضیح ےہ۔ ایسی وعرت وک اما یھبک دس دن دس دباتل راتہےہ

رات ےس زایدہ وخن آےئ وت داھکی اجےئ اگ ہک اس ےس ےلہپ ےنیہم ےنتک دن ضیح آای اھت، سب اےنت یہ دن 

ضیح ےک ںیہ اور ابیق بس ااحتسہض ےہ۔

(117)
 

ےنیہم ںیم اپچن دن وخن آای، اس ےک دعب دورسے یسک وک ہشیمہ اچردن ضیح آات اھت، رھپ اکی ہلئسم:

ےنیہم ںیم ابرہ دن وخن آای، وت ان ابرہ دونں ںیم اپچن دن ضیح ےک ںیہ اور است دن ااحتسہض ےک ںیہ اور 

یلہپ اعدت اك اابتعر ںیہن اور ہی اھجمس اجےئ اگ ہک اعدت دبل رکاپچن دن وہیئگ۔ اس وصرت ںیم دس 

ر رکے۔ اب وچہکن دس دن ےک دعبوخن دنب ںیہن وہا وت وہ لسغ رکےک دن کت وخن دنب وہےن اك ااظتن

                                                   

 قدتقدم دليل املسألة من قبل.ل(١١٦)

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل.(١١٧)
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امنز رشوع رکے اور اپچن دن یک امنز اضق ڑپےھ۔

(118)
 

نیت دن ضیح آےن یک اعدت ےہ نکیل یسک ےنیہم ںیم نیت دن وپرے وہےن رپوخن دنب ںیہن ہلئسم:

ےس مک ںیم وخن دنب  وہا وت ایھب لسغ ہن رکے،ہن امنز ڑپےھ اما وپرے دس دن رات رپ ای اس

وہاجےئ وت ان بس دونں یک امنزںی اعمف ںیہ، اضق ںیہن ڑپین ڑپے یگ اورہی اھجمس اجےئ اگ ہک 

اعدت دبل یئگ ےہ، اس ےیل ہی بس دن ضیح ےک وہں ےگ اور اما ایگروہںی دن یھب وخن آای وت اب 

وہںی دن اہنےئ اور ولعمم وہا ہک ضیح ےک رصف نیت دن ےھت،ابیق بس ااحتسہض ےہ، ذٰہلا ایگر

 (208-1/207)یتشہب زویر ج است دن یک امنزںی اضق ڑپےھ اور اب امنزںی ہن وھچڑے۔

 ااقسط ےک دعب وخن ضیح ےہ ایںیہن؟

اکی وعرت وکااقسط وہا ومیکحں اور داہی یک ہی راےئ ےہ ہک ھچک ااقسط وہا اورھچک ابیق ےہ   وسال :

 وصرت ںیم اما وعرت وکوخن آےئ وتہی وخن ضیح اوراب کت میکح اس وکاحک ہ التبےت ںیہ وتایسی

 امشر وہاگایںیہن؟

ےئ وہ ضیح ںیہن، آ امااس وکلمح ےہ وتوجوخن احتل لمح ںیماوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

وہیئ اور طقس ےک اسھت مک ازمک نیت ویم  اما ااقسط وہایگاور اب لمح ںیہن اور طقس یک تقلخ اظرہ ںیہن

 شئ هل رهفإن مل يظ س ےس لبق رہط اتم اھتوت اس وخن وکضیح اہکاجےئ اگ ورہن ااحتسہض،وخن آای اورا

 هقول درخمتار ـه1 ةاستحاض وإال رتامهط وتقدم ثالثاً  إن دام حيض واملرئی بشی   فليس

، 279:ص شامی) شئ هخلق من رهالدم املرئی مع السقط الذي مل يظأي  رئیوامل

                                                   

 من قبل.لقدتقدم دليل املسألة (١١٨)
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(119)أعلم  تعالی  و فقط[1](1ج:
 

 ۔احليض باب ،ةاره، كتاب الط1ج501، وشامی زكريا ص1ج201ص هالشامی نعامني[1]

 رالفائقهالن ۔النفاس فی الثانی الفصل السادس الباب ةارهكتاب الط 1ج 37ص عاملگريی

 (8/213)اتفوی ومحمدہی ج ۔بريوت هالعلمي دارالكتب هباب احليض، مطبوع 1ج 141ص

اید ہن وہ اس ےک ےیل  اترخیخی دوونں ای سج وعرت وک اایم ضیح یک دعد اور اتر

 ؟ایکمکح ےہ

سج وعرت وکاایم ضیح یک امشر اور اترخی )ینعی لحم ضیح ( اید ہن وہ رھپ اس وک ااختسہض رمتسمہ وسال:

 وہاجےئ اس اكایکمکح ےہ، اور سج وک امشر اایم اید وہ رگملحم دم اید ہن وہ اس اك ایکمکح ےہ، ونیباوترجا

 من الواردين لهمن هرسالت فی ن ن عابديبقال ا  ایلصمً و املسمً :اوجلاب احدماً و 

 احليض فی اعادهت حفظ ةامرأ كل علی جيبأنه  علم ا :ةاملضل أحكام فی الفيض بحار

 املكان طلقوأ مثال هخرأو آ رهش لأو منمثال  ةمخس هومكانًا ككون عددا رهوالط والنفاس

 اهلدين تمهت مل)و ذلک حفظ فی لتهتسا (أو اهعلي يمیأ أو فإن جنت)جتوزا  الزمانعىل 

 الظن ةبغلب (تتحریأن ) ندمتأو  فاقتأ ما بعد (اهفعلي فاستمرالدم اعادهت فنسيت فسقا

 عملت هوعدد اهحيض موضع علی اهفإن استقرظن) الركعات عدادوأ ةالقبل هاشتبا فی كام

 اهرهطأو اهحيضأنه  اهظن علی   يلب فام (حكاماأل فی حوطباأل خذاأل اهفعلي وإال هب

 املسجد تدخل وال) هتفصيل تیيأ ما علی احتياطا وتصوم تصلی وإن ترددت هب عملت

                                                   

 . لقد تقدم دليل املسئلة من قبل(١١٩)
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 هنأل القدوم بخالف احليض الحتامل يرتک فال احلج ركن هنأل (ةللزيارإال  تطوف وال

 إال (و) بيقني رهط فی امهحدأ ليقع (أيام ةعرش بعد) ةواف الزيارط (تعيد ثم) ةسن

 اهوطئ والجيوز املصحف متس وال .تعيد وال) املكی يري علی   هلوجوب هترتك فال (للصدر)

 يري فی القرا ن تقرأ وال) .حميط حممد هعلي نص الجيوز الفروج فی ألن التحری (أبدا

 تبعا الكوهن. بحر ةكداملؤأي  (ةورهاملش والسنن والواجب الفر، وتصلی ةالصلو  

 علی تقترص وقيل الصحيح علی (ةقصري ةسورو ةالفاحت ةكل ركع يف وتقرأ) للفرائض

 بل ةمن ذلک السور يئفی شأ تقر فال (وليني من الفر،سوی ماعدا األ) .رو، بحراملف

 صالأ تقرأ ال وقيل.حميط ة حنيف بیأ عن ةرواي فی الوجوهب فقط ةالفاحت تقرأ

ددت بني وكلام تر)ذكار واأل( وسائرالدعوات القنوت وتقرأ) ةتتارخانياألول  والصحيح

 روهبني الط)ترددت وإن(  .ةلوقت كل صلو   بالوضوء صلت احليض ودخول رهالط

 ثم) ةصلو   كل وقتلأي  (كذلک)بالغسل  تصيلف أي (بالغسلف) احليض من (اخلروج

ة)وقت  (تصنع فی كذاهو ةالوقتي قبل بعدالغسل ةت الثانيوق فی تعيد  ی،هانت (كل صلو 

 وال خرياأل النصف فی هوانقطاع ةمر رهش كل فی اهحيض نأ تذكر ةامرأ همثال

بني  خريفی النصف األو رهبني الدخول والط ددترتاألول  النصف فی فإهنا ذينهتذكريري

 والدخول رهالط بني زمان كل فی ةرتددم یهف صالأو أما إذا مل تذكر شيئا  واخلروج رهالط

 للحال فسجدت ةسجد وإن سمعت) فرق، بال واخلروج رهالط بني الرتدد حكم هفحكم

 بعد اعادهتإ اهفعلي اهفقضت ةفائت اهعلي وإن كانتأيام  ةعرش بعد اعادهتأ و إال اهعن سقطت

 أما (و) الصحيح وهو (عرش ةمخس علی) ةاملد (تزيدأن  قبل) القضاء يوم من (أيام ةعرش

ت الحا اهل (ثم) يوم كل اارهتهط الحتامل (صالأ رمضان فی تفطر ال) فإهنا الصوم حكم

 بحيث واملكان العدد ضاللإأي  (العام اإلضالل حكم ذاهو) "فلرياجع ةامفصلهذكر"
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 نكإ العام من يقرب ماأي ( هيقرب وما) رهيض والطاحل بني ةمرتدد يوم كل فی تكون

 فی ضاللاإل وهو (اخلاص أماو) رهالش مجيع فی امكاهن ضلتأ كنل أيامها عدد علمت

 همناألول  كالعرش رهالش بعض فی امكاهن لتضوأ أيامها عدد علمت نكإ فقط املكان

 مع اهفذكر" (فموقوف علی  مقدمة)العلم باملكان  مع فقط العدد فی ضاللوإال مثالً 

 (۱۰۲،  ۹۹ ص " فليطالع يضاأ النفاس فی ضاللاإل هفلريا جع ثم ذكربعد ةمثلاأل

 يناأزماننا فر لنساء عسريجدا والعمل هب والعلم ةاملضل فی ةاحلنفي بهمذ وه ذاهو :قلت

 اهل فإن كانت :هنص بام املغنی فی ةقدام ابن هذكر وماهو يرسوأ لیأو اهمحد فيأفتاء بقول اإل

إىل   اهردأنه  رهالظا سبعاأو  ستا هوقول رهش كل فی سبعاً أو  ستاً  تقعد فإهنا اهتنسيأيام 

 مايكونأو  اهئنسا ةعاد أو اعادهتإىل   قربأأنه  اهظن علی   يغلب فيام اهيورأ اه ادهاجت

 كل لأو من اهحيضأيام  جتلس لهو املواضع بعض فی القاضی هذكر حيضا هبكون هشبأ

 حيتمل كان ذاإ رهش كل لأو من هجتلس امهحدأ انهوج هفي ادهجتالوا بالتحری ورأهش

 ايتسيل ثم  علم فیأيام  ةسبعأيام أو ةست فتحيضی ةحلمن قالألن النبی

 ثم رهالط علی اهحيض فقدم وأيامها ةليل وعرشين ثالثا أو ةليل وعرشين ربعاً أ وصيل

 اهل ةأنه العاد مع رهالش لأو من جتلس ةألن املبتدأو هبقيت فی والصوم ةبالصلو   اهمرأ

 ،ةالناسي فكذلک

 ۔۔۔وقتاً  اهل تعلم الأن  امهحدأ نوعني تتنوع هذهو اهعدد دون اهلوقت ةالقسم الثالث الناسي

 بالتحری أو هلأو ما منر إهش كل من ةمخس جتلس فإهناأيام  ةمخس اهحيضأن  وتعلم صالأ

 ةاحلنفي لقول موافق ي ( وقول الشافع۳44، ۳4۰ ص) الخ نيهالوج اختالف علی

   حكم،وأ تمأ هوعلم أعلم  اىلتع و (۱ج  ۳4۱ص) املغنی فی هذكر كام الباب فی

 (370-1/368ادماد االاکحم ج)    ه1347 هذيقعد۱۳
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 ےنل وایل احہضئ اك مکح م اعدت وھباای

دن ےس زایدہ وخن آای اور اُس وک اینپ یلہپ اعدت ابلکل اید ںیہن ہک ےلہپ اکی وعرت وک دس   وسال :

 )ےنتک(دن وخن آای اھت وت اب اُس وعرت وک ےنتک روز امنز اضق رکین اچےئیہ؟
َ
 ےنیہم ںیم َک

 دن امہ اسقب ںیم وہ ّرحتی ینعی الکٹ رک  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :
َ
ے ینعی اید رکے ہک َک

اےنت دونں اےنپ وک احہضئ ےھجمس اور اُس یک امنزںی اضق  ےئ وج دن اغبل امگن ےس ضیح اید آضیح آای اھت

ہن رکے اور وج دن اغبل امگن ےس رہط اید آےئاُیس دقر اطرہ ےھجمس اور ان یک امنزںی اضق رکے اور 

ایتحط رپ لمع رکے ینعی اُن یک یھب امنزںی اضق رکےل اور آدنئہ امہ سج ںیم دوونں اجبن ربارب وہں ا

ںیم یھب اما اعدت ونظمہن ےس ڑبےنھ ےگل وت یھب امنزوں ےک اواقت ںیم الکٹ رپ لمع رکے ینعی اس 

الکٹ ےس وج وتق اغبل نظ ےس ضیح اك ولعمم وہ اس ںیم ااکحم ضیح رپ لمع رکے ینعی امنز وریغہ ہن 

رہط اك ولعمم وہ اُس ںیم لسغ رکےک امنز وریغہ ڑپےھ اور سج ںیم وکیئ ارم اغبل  ڑپےھ اور وج وتق

ہ وہں  نظ ےس ھجمس ںیم ہن آوے اُس ںیم

 

ِص

ے

ن
اایتحط رپ لمع رکے ینعی سج وتق ہی ہبش وہ ہک ںیم اح

ز ینعی ایھب ضیح ےریا عطقنم ںیہن وہا ای اطرہہ وہں ینعی ضیح اسقب ےریا عطقنم وہایگ وت لسغ رکےک امن

ن ہ ےس ےلہپ اس اك 

 

ڑپےھ اور اس وصرت ںیم اایتحط ہی یھب ےہ ہک اےلگ وتق ںیم یھب لسغ رکےک وقب

ن ہ ڑپےھ اور سج وتق ہی ہبش وہہک ںیم اطرہہ وہں ینعی اہطرت اسہقب ےریی رمتسم 

 

ااعدہ رکے رھپ وقب

 ۔احہضئ وہں ینعی ضیح رشوع وہایگ وت ووض رکےک امنز ڑپےھ ای  ےہ ضیح رشوع ںیہن وہا 

 الخ تتحری اهنأ هوحاصل :قال حيث رداملحتار و الدراملختار من مهيف كذا 

 (48-1/47)ادماد ااتفلویی ج

  ںنکیلواضتح :
 

ےیہہک رہ ہنیہم ںیم ھچ ای است وک ںیہن ھجمس یتکس ےہ اس وک اچ  وج وعرت ان ابري

ع ںیم ای نج اغبل امگن ےک ذرےعی)اےنپ اخدنان یک وعروتں ےک اابتعر ےس( ہنیہم ےکرشو دن
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آاسین ےہ  اس ںیم اناپیک ےک اایم امشر رکے اور ابیق دن اپیک ےک امشر رکے  دونں ضیح آےن اك امگن وہ

ےن ملسو هيلع هللا ىلص اہلل اہنعوک روسل  ی دای اجےئ رضحت ہنمح تنب شحج ریضانھجمس وعروتں ےکےئلایس رپوتف

 ایس رطح التبای اھت 

(120) 

                                                   

   فأتيت ،شديدة كثرية حيضة أستحا، كنت:قالت جحش بنت محنة عن(١٢٠)

 يا: فقلت جحش، بنت زينب أختي بيت يف فوجدته وأخربه، أستفتيه  رسول

! والصوم الصالة منعتني قد فيها؟ ترى فام  شديدة كثرية حيضة أستحا، امرأة إين! رسول

 ثوباً  فاختذي ":قال! ذلك من أكثر هو: قالت." الدم يذهب فإنه الكرسف لك أنعت ":فقال

 امهيأ بأمرين سآمرك ":  رسول قال اجث أثج إنام ذلك من أكثر هو: فقالت"

 من ةضرك هذه إنام ":هلا فقال" أعلم عليهامفأنت قويت فإن ألخرا من عنك أجزأ فعلت

 إذا حتى ايتسيل، ثم ،ذْكره تعاىل  علم يف أيام سبعة وأ أيام ستة فتحيَّيض الشيطان، اتضرك

 ليلة وعرشين أربعاً  أو ليلة وعرشين ثالثاً  فصيِل  واستنقأت َطُهْرِت  قد أنك رأيت

 يطهرن، وكام النساء حيضن كام شهر كلَّ  فافعيل وكذلك جيزئك، ذلك فإن وأياَمها،وصومي

 بني وجتمعني وتغتسيل العرص ظهروتعجيلال تؤخري أن عىل قويت فإن وطهرن، حيضهن ِميقاَت 

 بني وجتمعني تغتسلني ثم العشاء، وتعِجلني املغرب والعرص،وتؤِخرين الظهر الصالتني

 رسول قال. " ذلك عىل قدرت إن وصومي فافعيل، الفجر مع وتغتسلني فافعيل، الصالتني

 :" (67/ 2ج293 رقم داود أيب سنن.)" إيلَّ  األمرين أعجب وهذا  

 هذا عن[ البخاري: يعني ] ًحممدا وسألت ":قال و." صحيح حسن حديث ": الرتمذي الق

 ": والنووي العريب ابن وقال. " أمحد قال اوهكذ. صحيح حسن حديث هو: فقال احلديث؟

 " صحيح حديث
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 ةاملضل أحكام فی الفيض بحار من الواردين لهمن هرسالت فی ن ن عابديبقال ا

 والعمل هب والعلم ةاملضل فی ةاحلنفي بهمذ وه ذاهو: لتق (ذكر مذهب احلنفيةما )بعد 

 ةقدام ابن هرذك ما وهو يرسألی وأو اهمحد فيأفتاء بقول ينا اإلأزماننا فر لنساء عسريجداً 

 ستاً  هوقول رهش كل فی بعاً سأو  ستاً  تقعد فإهنا اهأيام نسيت اكانت هلفإن  :هنص بام املغنی فی

 اعادهتإىل   قربأنه أ اهظن علی   يغلب فيام اهيأور اهادهاجتإىل   اهردأنه  رهالظا سبعاً أو 

 جتلس لهالقاضی فی بعض املواضع و هذكر حيضا هبكون هشبأيكون  أوما اهنسائ ةعادأو

أول  من هسجتل امهحدأ :انهوج هفي ادهجتالاوبالتحری  وأ رهأول كل ش من اهأيام حيض

 ةأيام أوسبع ةست فتحيضی ةقال حلمن  ن النبی أل حيتمل كان ذار إهكل ش

 فقدم أيامهاو ةليل وعرشين ثالثا أو ةرشين ليلوع ربعاً أ وصلی ايتسلی ثم أيام فی علم

أول  من جتلس ةوألن املبتدأ هفی بقيت والصوم ةبالصلو   اهمرأ ثم رهالط علی اهحيض

 ںیم ےہ(370-1/368ج االاکحم ادماد)ایس رطح  .ةناسيال فكذلک اهل ةعاد الأنه  مع رهالش

 ےکابرےںیم اانحف ےکدنچ اوقال رہط للختم

 الہپ وقل

ےک ادنرضیح ےکمکح ںیم ےہ ضیح ےک اایم ںیم )ینعی دس دن ( رہط للختم دو وخونں ےکدرایمن 

  اور آرخ وک داھکی اجےئ اگ۔ رشوع

 )دس

 

ض

حي 

وخن  ونںی دنایگرھپ وخن دنب وہدن وخن آای رھپ  دودن(ےکرشوع ںیم ًالثموعرت وک دمة 

                                                                                                                                      

أو األمر بالغسل يف الصورتني حممول عىل املعاجلة  وهذا عندنا منسوخ :وقال الطحاوي 

 (504/ 2لدم وكثرته )مرقاة املفاتيح إلزالة قوة ا



 

 اتکب اضىحل
 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 136

 ۔ وہےگن امشر ےک ضیح ہی اسرے دن وت  وپرے دس دن رپ دنب وہایگآای رھپ

 ےکاسملئرہط للختم   رپ  اس وقل

رھپ ونںی دن  ایگ وہ دنب رھپاکی وعرت وک دو دن وخن آای رھپ دنب وہ ایگ رھپ ےٹھچ دن وخن آای وسال: 

وت اس وعرت  ےس وپرے دس دن یھب آای اس رطح اس وک وہفق وہفقدوسںی دن وپرے  اوروخن آای 

 امشر وہےگن؟ ےکےنتک دن ےک ضیح

 اس وعرت ےک وپرے دس دن ضیح ےک امشر وہےگناوجلاب احدماً وایلصم ً واملسمً: 

(121)
  

 واہلل اعتیل املع

 وهذا املتوايل،( اجلاري كالدم فهو احليض مدة يف الدمني بني ختللإذا والطهر)يف اللباب:

 برشط ليس احليض مدة الدم ستيعابن اأ ههووج حنيفة، أيب عن الروايات إحدى

 (44/ ١ الكتاب رشح يف اللباب) الزكاة، يف كالنصاب وآخره لهأو فيعترب باإلمجاع؛

 استيعابإن  ووجهه يوسف أيب قول هذا:القدوري خمترص عىل النرية اجلوهرةقال يف  و

 الفتوى الفتاوى ويف الزكاة يف كالنصاب وآخره لهأو فيعترب رشطب ليس احليض مدة الدم

 (٣٢/ ١ القدوري خمترص عىل النرية اجلوهرة. )النساء عىل تسهيال يوسف أيب قول عىل

 يف والدمان دمني بني املتخلل الطهر أن يعني( ونفاس حيض املدة يف الدمني بني والطهر قوله) 

 (٦٢ ص الفالح مراقي. )الثاين يف ونفاسااألول  يف يضاح يكون النفاس مدة يفأو  احليض مدة

                                                   

 عرش وأكثره ثالث احليض أقل:  قال النبي عن: أمامة أيب عن(١٢١) 

 .طرقه لتعدد حسنهذا حديث (129/ 8ج الكبري املعجم  7586رقم)

 (عنه وعافاه جامع الفتاوى عفا مرتب)
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 مدة يف الدمني بني املتخلل الطهر حكم]القدوري( قال: )م: اهلداية رشح البنايةوقال يف 

 بينهام املتخلل الطهرأي  :ش( فهو احليض مدة يف الدمني بني ختللإذا والطهر: )م[احليض

 رأت مبتدأة: صورته معترب، بطهر ليس نهأل املتواصل؛ بحكمأي  :ش( املتوايل كالدم: )م

 رأت ولو دمًا، كله فيصري فاسد ألن الطهر حيض؛ فالكل دماً  ويوماً  طهراً  وثامنية دماً  يوماً 

: م." املبسوط " يف كذا حيضًا، منها شيئاً  يكن مل دماً  ويوما طهراً  وتسعة دما يوماً 

 الروايات إحدى: )م املذكور هذاأي  :ش( هذا: )م املصنف قالأي  :ش( قال)

 (٦5٦/ ١ اهلداية رشح البناية()  حنيفة أيب عن

 أحاط(إذا احليض مدة يف الدمني بني املتخلل والطهر) قال: اهلداية رشح العنايةوقال يف 

 ذكره ما) ووجهه حنيفة أيب عن حممد رواية يف( املتوايل كالدم) كان احليض مدة بطريف الدم

 والطهر( وآخره لهأو فيعترب) برشط ليس احليض مدة الدم استيعاب أن( الكتاب يف

 طريف يف النصاب كامل وجوهبا فإن رشط (الزكاة باب يف كالنصاب) هلام تبع بينهام املتخلل

 دما ويوما طهرا وثامنية دما يوما رأت مبتدأة: مثاله يرض، ال خالله يف والنقصان احلول،

 طهرا وتسعة دما يوما رأت ولو العرشة، بطريف الدم إلحاطةىل ااملتو كالدم كلها فالعرشة

 (١٧٢/ ١ اهلداية رشح العناية)حيضا  منه يشء يكن مل دما ويوما

 عن:  أمامة أيب عنف تعاىل  القدوري اختيار وهو باحلديث فقأو ةالرواي هذه قولٲ

  .عرش وأكثره ثالث أقل احليض : قال النبي

 ( ١٢٩/ ٨ج الكبري املعجم - ٧5٨٦رقم)

عىل  وهذه الرواية قيست عىل نصاب الزكاة وهو قياس صحيح أما طرقه ددلتع حسن

 طهر ألنهىل ااملتو كالدم كله وهو يفصل ال يوما عرش مخسة أقل من كانإذا الطهر إنرواية)

(يكون مدة احليض أكثر من عرشة أيام فالرواية األوىل أرجح الدم بمنزلة فيكون فاسد
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 (1ضیف رامحین جاتفوی ) أعلم  تعاىل عندي من الثانية و

 :ےہ ںیم دمعۃ اہقفلاور

ضیح یک دمت ےک ادنر وہں وت ضیح وہاگ اس ےئل  ےک درایمن رہط آاجےئ اور بس وخناما دووخونں 

رخ اك اابتعر ےہ اور درایمن یک یکش اك اابتعر ںیہن، اور اما اکی وخن ضیح یک دمت آہک اس ےک اول و 

آای اور ون دن کت رہط راہ اور رھپ اکی روز وخن آای وت ضیح ہن وہاگ  ےس ابرہ وہ اجےئ ًالثم اکی روز وخن

رخ اك وخن دمِت ضیح ےک ادنر ںیہن اور اس رواتی ےک ومببج ضیح یک ادتبا اور ااہنت آاس ےئل ہک 

رہط ےس ںیہن وہیئ اور ہی رواتی اامم دمحم  یک ےہ اامم اوب ہفینح  ےس، سپ اما دس دن ےس زایدہ ہن وہ وت وہ 

رہط اور وخن بس ضیح وہں ےگ ربارب ےہ ہک اس وعرت وک یلہپ ابر یہ ضیح آای وہ ای اعدت رقمر وہ اور 

اما دس دن ےس زایدہ وہ وت اما وعرت وک اول ابر یہ ضیح آای ےہ وت دس دن ضیح ےک ےھجمس اجںیئ ےگ 

اور رہط یک وج دمت  اور اما اس یک اعدت رقمر وہ وت ضیح یک وج دمت ولعمم ےہ وہ ضیح یھجمس اجےئ یگ

اور ادتبا ضیح یک رہط ےس اجزئ ےہ اما اس ےس ےلہپ وخن وہ اور اس اك  ولعمم ےہ وہ رہط یھجمس اجےئ یگ

 (244-1/243)دمعۃ اہقفل ج ۔زئ ےہ اما اس ےک دعب وخن دنب وہمتخ وہان یھب رہط رپ اج

 اما نیت دن ےک دعب وہفق وہفق ےس وخن آےئ؟

 رسیتے دن دنب وہاجات ےہ ، اس ےک ابووجد وہ اپک ںیہن وہںیت، لمکم ضعب وخانیت وک ضیح وسال :

دس دن ےک دعب یہ اہنرک اپک وہیت ںیہ، وت ایک رسیتے دن ضیح دنب وہےن ےک دعب وچےھت روز ےس اہن 

 رک اپک ںیہن وہںیتکس ؟

 وہیت، اما نیت دن ےک دعب وپری رطح اپیک یک تیفیک احلص ںیہن :اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً

ای وہفق ےک اسھت دس روز کت وخن آےن اك ہلسلس اجری راتہ ےہ وت ہی وپرے دس دن اناپیک ےک ےھجمس 
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 همدت يف هفانقطاع ،هوليس الرشط دوام هعدد يف للنص اهبليالي ةعرش هكثرأو ’’اجںیئ ےگ ۔ 

(122)‘‘ هكنزول
 (2/108)اتکب ااتفلوی ج (75ص : اطحطوی ) 

 رہط للختم اك ہلئسم

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےھجم رہ امہ دس اترخی ےس : وسال

 

ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

وسہل کت اموہاری اك اگلاتر وخن آات ےہ نکیل اس رمہبت دس ایگرہ وک وخن آای رھپ اچر دن ںیہن آای اس ےک دعب 

زوں اك ایک مکح وہاگ اور دعبںیم وج اچر لسلسم اچر دن وخن آای وت ہی درایمن ںیم وج دن زگرے ںیہ ان ںیم امن

 دن وخن آای ےہ ہی ضیح اك امشر وہاگ ای ااحتسہض وہاگ۔ اس ےلئسم ںیم ےریی رامنہیئ رفامںیئ؟

اتعمدہ ںیہ  آپ یک ذرک رکدہ لیصفت ےس ولعمم وہات ےہ ہک آپاوجلاب احدمًا وایلصمً واملسمً: 

دو دن وخن آای اور اچر دن ںیہن آای اور رھپ اچر دن  آپ وک رہ امہ ھچ دن وخن آات ےہ نکیل اس رمہبت وج

وخن آای وت ہی امتم دن ضیح ےک امشر وہں ےگ ویکہکن وج اچر دن چیب ںیم وخن ںیہن آای ہی رہط للختم ےہ 

اور بج رہط للختم دنپرہ دن ےس مک وہ وت وہ دم اجری ےک مکح ںیم وہات ےہ ذٰہلاہی امتم دس دن ضیح ےک 

  امنز اعمف ےہ۔امشر وہں ےگ نج ںیم

 يكون احليض ة الدمني والدماء فی مدبني املتخلل ره(: الط۳۷ـ  ۱/۳6)ةندياهلملا فی  

 أقل من كانإذا  الدمني بني املتخلل رهالطأن  ةحنيف بیأ عن يوسف بوأ وروی …حيضاً 

 املفتی علی لهسأ اهنأل ةالرواي هذهب فتواأ خرينأاملت من وكثري يفصل مل يوماً  عرش ةمخس

 ۔املستفتیو

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل.(١٢٢)
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 ةأمبتد كانت سواء حيض امهلدم كالوا رهفالط ةفإن مل جياوز العرش (:۱/۳۷)ةنديوفی اهل

 فی اهمعروفت ةاملعتاد وفیأيام  ةعرش اهحيض ةأاملبتد ففی ةالعرش وإن جاوز ةمعتادأو 

 ۔رهط رهوالط حيض احليض

 يسقط( أن اهمن( )ةثامني والنفاس احليض اهالتی يشرتک في حكاماأل(: )۱/۳۸)ةنديوفی اهل

 ۔تقضی فال ةالصال والنفساء احلائض عن

 احليض فی ةالعرش وجياوز اعادهت علی زاد فام ةاملعتاد أما (:۱/۲۸5)ةوفی الشامي

 ملإذا  أما ۔الخ ةالعاد علیأو  هبقول هليإ شارأ كام ةاستحاض يكون النفاس فی ربعنيواأل

   ۔فاساون حيضا يكونف امهفي ةللعاد انتقال وهف امهفي كثراأل يتجاوز

 (182-181/ 2)مجن ااتفلوی ج

 دورسا وقل

 ( اگ وہ ںیہن امشر رہط وت وہ مک ےس دن نیت اما للختم رہط)

 ںیم(  دن دس ینعی) ںیم مایا ےک ضیح اما ہک اگ اجےئ اھکید وت وہ دہایز ےس اس ای دن نیت رہط اما اور 

 اسیا اما ےہ اغبل زامہن اك وخونں دوونں ای ےہ ربارب ےک زامہن ےک رہط زامہن اك وخن ےک دعب اور وخن ےلہپ

 وہ وت ےہ اغبل للختم رہط اما ، رہط ہک ہن اگ وہ امشر یہ ضیح زامہن اك رہط ںیم ووہجں دوونں یھب بت ےہ

 ۔اگ وہ امشر رہط یقیقح

 اور اگ وہ ںیہن ضیح ہی وت اتکس نب ںیہن ضیح یھب کیا وکیئ ےس ںیم وخونں دوونں اما ہک ےگ ںیھکید رھپ    

 اور الہپ اما اور اگ وہ ضیح وہ وت دورسا ای الہپ اچےہ ےہ اتکس نب ضیح کیا ےس ںیم وخونں دوونں اما

 ۔ اگ وہ ااحتسہض دورسا اور ےگ ںیرقاد ضیح وک ےلہپ رصف وت ےہ اتکس نب ضیح دورسا
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 لئ اسم ےکرہط للختم  رپ اس وقل

اپک وہ ےن ےس ےلہپ اس وک اچر دن ضیح آای اھت رھپ اکی وعرت ٰینم اجےن ےک دعب اپک وہ یئ وسال : 

 دن اپک ریہ ۔ ایس دوران اس ےن وطاف ، یعس اور امنزںی بس ھچک اداایک  7اترخی کت 16ذی اہجحل یک 

اترخی ےس رھپ وخن رشوع وہا وج نیت دن راہ ، وسال ہی ےہ ہک اامم دمحم   ےک کلسم ےک اطمقب اس 16

  دن ضیح ےک امشر وہ ں ےگ ؟وعرت ےک ےنتک دن اہطرت اور ےنتک

 رد ااتحملر ںیم ےہ :  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

 أكثر احليض،فلوكان ةمد أقل فیأو  الدمني رمثلهقول حممد أن الرشط أن يكون الط

حيض ولو  فالسابق حيضاً  جيعل نأ مايمكن اجلانبني من كل فی كان نينظرإ فصل،لكن

 دماً  ةثالث تأولور… ةاستحاض فالكل وإال ةراستحاضخواآل واحليضهف امهحدأفی 

 حممد قول صحح وقد الخ رفصارفاصالً هالط ةلغلب حيض ةفالثالث دما ويوماً  راً هط ةومخس

 (1/290املحتار رد)۔ الفتوی   هوعلي واملحيط املبسوط فی

 رحب ںیم ےہ :

فإن  باحليض راً اعتبا اليفصل ةأيام ولوبساع ةن نقص عن ثالثإ راملتخللهوقال حممد الط

فكذلک تغليبًا للمحرمات ألن اعتبار الدم أقل كان مثل الدمني أو فإن  فصاعداً  ةكان ثالث

فصل ، ثم أكثر ن كانإو احلالل احلرام فغلب اهيوجب حل رهواعتبارالط اهيوجب حرمت

 وإن مل ةخر استحاضواآل وحيضهحد اجلانبني مايمكن أن جيعل حيضا فأن كان فی إينظر

أقل  رحينئذ  هألن الط حيضاً  املحتوشني من كل كون يمكن وال ، ةاستحاض لكلفا يمكن

 .الالثانی هحيضًا لسبقاألول  فيجعل ةال إذا زاد علی العرشإ الدمني من

 (206/ 1 الرائق البحر)
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 دباعئ اانصلعئ ںیم ےہ :

 أقل من كانإذا  الدمني بني راملتخللهالط فقال باً همذ احليض كتاب فی هواختارحممد لنفس

 ذاكانوإ املتوالی الدمة ويكون بمنزلالدمني منأكثر إن كان اليعتربفاصاًلوأيام  ةثالث

أقل أو الدمني رمثلهالطإن كان  ذلک ينظربعد ركثريفيعتربلكنهوطهف فصاعداً  يامأةثالث

 مكنأينظر إن  ثم فاصالً  يكون الدمني منأكثر و إن فاصالً  اليكون ةالعرش فی الدمني من

 امهرسعأ جيعل امهمن واحد كل جيعلأن  مكنأو إن  جعل حيضاً  امهحدأ جيعلأن 

 (44/ 1 الصنائع بدائع)۔حيضاً 

 رشح اولاقہی ںیم ےہ :

فإن  هندع دما صارإذا  أقل ثمأو  للدمني مساويا رهالط كون ذاهوعند حممد يشرتط مع 

 ذلک عدأن  يصريمغلوباً  لكن هخر يغلب الدمني املحيطني برأهط اهوفيه ةعرش فی وجد

كثريًا من ، وقد ذكر إن أيضاً  االخرحيضاً رهالط جيعل حتی دماً  يعد هنإف دماً  احلكمی الدم

 (11 ۱/1 ةالوقاي رشحفتوا بقول حممد )أخرين أاملتقدمني واملت

:ذموکرہ ابال ابعروتں ےس ولعمم وہا ہک اامم دمحم  اك کلسم واحض ےہ ہک ان ےک زندکی رہط للختم الخہص     

  دن ےس مک وہ وت رہط امشر ںیہن وہ اگ ۔اما نیت

اور اما رہط نیت دن ای اس ےس زایدہ وہ وت داھکی اجےئ اگ ہک اما ضیح ےک اایم ںیم )ینعی دس دن ( ںیم  

ےلہپ وخن اور دعب ےک وخن اك زامہن رہط ےک زامہن ےک ربارب ےہ ای دوونں وخونں اك زامہن اغبل ےہ اما ااسی 

ںیم رہط اك زامہن ضیح یہ امشر وہ اگ ہن ہک رہط ، اما رہط للختم اغبل ےہ وت وہ  ےہ بت یھب دوونں ووہجں

 یقیقح رہط امشر وہ اگ۔

رھپ دںیھکی ےگ ہک اما دوونں وخونں ںیم ےس وکیئ اکی یھب ضیح ںیہن نب اتکس وت ہی ضیح ںیہن وہ اگ اور     
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ا وت وہ ضیح وہ اگ اور اما الہپ اور اما دوونں وخونں ںیم ےس اکی ضیح نب اتکس ےہ اچےہ الہپ ای دورس

 دورسا ضیح نب اتکس ےہ وت رصف ےلہپ وک ضیح رقادںی ےگ اور دورسا ااحتسہض وہ اگ ۔

اب وصرت وئسمہل ںیم دوونں وخن اچر دن )اول ( اور نیت دن )ارخ ( ضیح ےننب یک الصتیح رےتھک     

دوونں وخونں اك زامہن رہط ےک زامہن ےک ربارب  ینعی الہپ وخن ضیح رقاردای اجےئ اگ اماہچ امهعرسأ  ںیہ وت

رخی نیت دن اك آاور است دن رہط ےک وہ ں ےگ اور  ےہ نکیل اایم ضیح ںیم ںیہ وت اچر دن ضیح وہ اگ

وخن ااحتسہض وہ اگ ذموکرہ وعرت ےک ےئل ہی کلسم آاسن ےہ ایس رپ وتفیی وہ ان اچےئہ اور العہم رسیسخ   

 (526-1/524)اتفوی داراولعلم زرکایج  اہلل املعےن ایس رپ وتفی دای ےہ ۔ و

اکی وعرت وک دو دن وخن آای رھپ دس دن کت وخن دنب راہ رھپ ایگ روہںی دن وخن دوابرہ آای وت اس  :وسال 

 كالدم هوكلهو اليفصل عرشيوماً  ةأقل من مخس ذا كانإوک دم لسلسم امشر رکےت ںیہ ۔دہاہی ںیم ےہ ۔

 دہعف جح اور راضمن ںیم وعروتں وک ہی وصرت شیپ آیت ےہ سج یک وہج ۔ضعبرفاسدهط هنأل املتوالی

 ےس تہب تفلک اور تقشم ااھٹین ڑپیت ےہ ۔ اس اك وکیئ لح ہقف یک اتکوبں ںیم ےہ ای ںیہن ؟

ےک زندکی دو دن ااحتسہض  وصرت ِ وئسمہل ںیم اامم دمحم رہمح اہلل اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

  ےک ںیہ اور اس ےک دعب وج وخن آای اما وہ نیت دن اجری راہ وت ضیح ےہ اور اما نیت ےہ ، دس دن رہط

 ےک وقل رپ وتفی دای ےہ۔ د ن ےس مک وہ وت ااحتسہض ےہ ، ضعب اہقفء ےن اامم دمحم رہمح اہلل

وصم اور جح یک الکشمت یک وہج ےس اامم دمحم ےک وقل رپ  ‘‘حممد قول علی الفتوی’’وفی الوجيز:

 دے ےتکس ںیہ ۔ وتفی

ےس یل ےہ اس ںیم ہی  اامم نسح نب زاید رہمح اہلل یک رواتی ںیم وج اوھنں ےن اامم اوبہفینح رہمح اہلل

ذموکر ےہ: بج دووخونں ےک درایمن نیت دن اكرہطاحلئ وہاجےئ وت وہ رہطیہ الہکےئ اگ ان ےک 
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 للمالعلی ةرشح النقايكام فی زندکی وخن ےک اایم اك اغبل وہان ایاسموات یھب رضوری ںیہن ۔

 بني راملتخللهالطأن  ةبی حنيفأزياد عن  وی احلسن بنر وقد: قاری

 (1/83ةنقاي رشح)اليصريفاصالً  أيام ةثلث دون كانإذا الدمني

ےن اولان ضیح ںیم اھکلےہ ہک آاسین ےک ےئل ذموکرہ اوقال ںیم ےس یسک یھب وقل  اور اشح  رہمح اہلل 

 فی قولاأل هذهفتی مفت  بشیء من أ: لوهئمفی املعراج عن فخراألو رپ وتفیی دے ےتکس ںیہ۔

 (1/289شامی)۔حسناً  للتيسريكان طلباً  ةالرضور مواضع

 ذہلا ےریے ایخل ںیم نسح نب زاید   ےک وقل ےک ابرے ںیم یھب یتفم رضحات وک وسانچاچےئہ ۔ 

 (527-1/526)اتفوی داراولعلم زرکایج  واہلل املع 

 نیت دن ضیح آای رھپ اچردن اپک ریہ رھپ وخن رشوع وہا نیت دن کت ولعمم یسک وعرت وکوسال : 

 ہی رکان ےہ ہک اامم دمحمےک زندکی اس وعرت ےک ےنتک دن رہط ےک ںیہ اور ےنتک ضیح ےک ؟

ؤ ں )دوونں وخونں یک دمت وک المای   اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

 

ي ص
ح

اس ہلئسم ںیم اما دوونں 

 دن ےتنب ںیہ اور رہط ےک اچر دن وک الم ےن ےس لک دس دن وہ ےئ ، اس رطح اامم دمحماجےئ وت لک ھچ 

کلسم ےک اطمقب دوون ں رشںیط اپیئ  ، ں وہ رشںیط ہی ںیہ ۔اما رہط اك زامہن ضیح ےک زامہن ےس مک وہ 

 ےکاور دمت ضیح یھب وہ وت رہط للختم وک ضیح امشر رکںی ےگ انچہچن وئسمہل وصرت ںیم دس دن ضیح 

 (1/533)اتفوی داراولعلم زرکایج   امشر وہ ں ےگ ۔ واہلل املع

زا وقل  

 

 ت

 یک دمت  )بج دووخونں ےک درایمن نیت دن اكرہطاحلئ وہاجےئ وت وہ رہطیہ الہکےئ اگ

 

ض

حي 

 

 
 

 ان ےک زندکی وخن ےک اایم اك اغبل وہان ایاسموات یھب رضوری ںیہن( )دس دن( م



 

 اتکب اضىحل
 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 145

 رہط للختم اك ہلئسم رپ اس وقل

ےس یل ےہ اس ںیم ہی  م نسح نب زاید رہمح اہلل یک رواتی ںیم وج اوھنں ےن اامم اوبہفینح رہمح اہللاام

ذموکر ےہ: بج دووخونں ےک درایمن نیت دن اكرہطاحلئ وہاجےئ وت وہ رہطیہ الہکےئ اگ ان ےک 

 لیللمالع ةكام فی رشح النقايزندکی وخن ےک اایم اك اغبل وہان ایاسموات یھب رضوری ںیہن ۔

 بني راملتخللهالطأن   ةبی حنيفأزياد عن  :وقد روی احلسن بن قاری

 (1/83ةنقاي رشح)اليصريفاصالً  أيام ةثلث دون كان إذا الدمني

 (1/533)اتفوی داراولعلم زرکایج 

 وچاھت وقل 

 (ےہ وہات ںیم مکح ےک یاجر دم وہ وت وہ مک ےس دن دنپرہ للختم رہط)

رک دنب وہایگ وت اہنان وابج ںیہن، ووض رکےک امنز ڑپےھ نکیل ایھب اما اکی ای دودن وخن آہلئسم:

تبحص رکان درتس ںیہن۔ اما دنپرہ دن زگرےن ےس ےلہپ وخن آاجےئ بت ولعمم وہاگ ہک وہ ضیح اك 

زامہن اھت۔ ناسب ےس ضیح ےک ےنتج دن وہں ان وک ضیح ےھجمس اور اب لسغ رکےک امنز ڑپےھ اور اما 

ن ںیم زگر ےئگ اور وخن ںیہن آای وت ولعمم وہا ہک ااحتسہض اھت، وس اکی دن ای دو وپرے دنپرہ دن درایم

 (210-1/209)یتشہب زویردن وخن آےن یک وہج ےس وج امنزںی ںیہن ڑپںیھ اب ان یک اضق ڑپےھ۔

 : ںیم ےہ اہقفل ۃدمعاور

رایمن ںیم رہط آاجےئ وت ونں ےک داور اامم اوب ویفس  ےن اامم اوب ہفینح  ےس رواتی یک ےہ ہک اما دو وخ

اما وہ دنپرہ روز ےس مک ےہ وت ان وک دجا ںیہن رکے اگ اور ارثک اتمریخنی ےن ایس رپ وتفیی دای ےہ اس 

واےل دوونں رپ آاسین ےہ اور اس رپ وتفیی دای اجات ےہ اما ےئل ہک اس ںیم وتفیی وپےنھچ اور وتفیی دےنی
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دوونں وخونں وک دجا رکےن واال اھجمس اجےئ اگ، سپ ان دوونں  دنپرہ روز ای اس ےس زایدہ اك رہط وہ وت ان

 ۔ںیم ےس رہ اکی وک ای رصف اکی وک ضیح ںیھجمس ےگ سج رطح نکمم وہاگ

 (244-1/243)دمعۃ اہقفل ج 

 ےسوکےسن وقل رپ وتفی دای اجےئاگ؟ ان ذموکره
 

 اوقل م

رہ اوقال ںیم ےس یسک یھب وقل رپ ےن اولان ضیح ںیم اھکلےہ ہک آاسین ےک ےئل ذموک اشح  رہمح اہلل

  لاقواأل هذه من بشیء مفت   فتیلوأ:هئموفی املعراج عن فخراأل وتفیی دے ےتکس ںیہ۔

 (۱/289شامی)۔للتيسريكان حسناً  طلباً  ةالرضور مواضع فی

  (527-1/526)اتفوی داراولعلم زرکایج 

 ا

 

ض

حي 

 اکحم 

 ضیح ےس اپیک بک امشر وہیت ےہ ؟

املعےئ دنی وایتفمن رشع نیتم اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ضیح وافنس ےس ایک رفامےت ںیہ وسال:

وعرںیت بک اپک وہیت ںیہ ،وہ بک ےس امنز روزہ اور وقحق زوتیج ےک اقلب وہیت ںیہ ؟اخص وطر رپ 

وہ وعرںیت نج ےک اہں ےچب یک والدت وہیت ےہ ،وہ بک ےس امنز روزہ رشوع رکںی یگ؟اعم رواج ےک 

کت ایسی وعرںیت اناپک امشر وہیت ںیہ ۔ زین ان اایم ےک روزے اور امنزںی اضقء  اابتعر ےس اچسیل دن

 وہں یگ ،ای اعمف ںیہ ؟رقآن وتنس یک روینش ںیم علطم رفامںیئ۔

وصرت وئسمہل ںیم ضیح اك مکح ہی ےہ ہک بج وعرت یک اموہاری اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

رت اپک وہ اجیت ےہ ،اور اس رپ امنز وروزہ یک ادایگیئ رک اجےئ ،ای دس دن وپرے وہ اجںیئ وت وع

رفض وہ اجیت ےہ۔ اور وقحق زوتیج ےک اقلب وہےن ےئلیک داھکی اجےئ اگ ہک اما اموہاری دس دن ےس 
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ےلہپ متخ وہ یئگ یھت وتوعرت لسغ رکےل

(123)
ای اکی امنز اك وتق زگر اجےئ 

(124)
،اور امااموہاری  

یہ وقحق زوتیج ادا رک یتکس ےہ ،اہتبل رتہب ہی ےہ ہک ےلہپ لسغ  دس دن کت رےہ وت وخن ےک دنب وہےت

رکایل اجےئ۔

(125)
  

                                                   

فاملراد حتى  التشديد قراءةعمالب ٢٢٢ة: البقر چھ  ھ  ے  ےۓ  ٹ چ  لقوله "(١٢٣)

  من الوقوع يف املحظور وهو الوقاع يف احليضاالحتياط  يغتسلن وفيه

 وجوب الصالة يف ذمتها دليل عىل طهارهتاحكاًم فيجوز وطؤها(١٢4)

ھ   } تعاىل لقوله "يسل بال الوطء حل والنفاس احليض ألكثر الدم انقطع وإذا"(١٢5)

 حتى يطأها ال أن ويستحب للحرمة ياية الطهر جعل فإنه اءالط بتخفيف {ھ  ے  ےۓ  

 (62: ص الفالح مراقي) كاحليض والنفاس اخلالف من خروجا التشديد لقراءة تغتسل

)قوله وإذا انقطع دم احليض( حاصله إما أن يقطع لتامم العرشة، أو دوهنا لتامم العادة، أو دوهنا.  

يف الثالث ال يقرهبا وإن ايتسلت ما مل متض عادهتا، ففي األول حيل وطؤها بمجرد االنقطاع، و

ويف الثاين إن ايتسلت أو مىض عليها وقت صالة يعني خرج وقت الصالة حتى صارت دينا يف 

ذمتها حل وإال ال، وعىل هذا التفصيل انقطاع النفاس إن كان هلا عادة فيها فانقطع دوهنا ال 

حل إذا خرج الوقت الذي طهرت فيه، أو لتامم  يقرهبا حتى متيض عادهتا بالرشط، أو لتاممها

األربعني حل مطلقا. وجه األول أن يف اآلية قراءتني يطهرن يطهرن بالتخفيف والتشديد، 

ومؤدى األوىل انتهاء احلرمة العارضة عىل احلل باالنقطاع مطلقا، وإذا انتهت احلرمة العارضة 

ا عنده بل بعد االيتسال فوجب اجلمع ما عىل احلل حلت بالرضورة.ومؤدى الثانية عدم انتهائه

أمكن. فحملنا األوىل عىل االنقطاع ألكثر املدة، والثانية عليه لتامم العادة التي ليست أكثر مدة 

احليض، وهو املناسب ألن يف توقيف قرباهنا يف االنقطاع لألكثر عىل الغسل إنزاهلا حائضا حكام 
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 كذاه فالتقضی ةأن يسقط عن احلائض والنفساء الصال …( اه(: )من۱/۳۸) ةنديوفی اهل

 ۔ةالكفاي فی كذاه هفتقضيان الصوم امه( أن حيرم علياهومن) … ةالكفاي فی

 يسل بال( هكثرأل اهحيض انقطع إذا اهؤط(: )وحيل و۱/۲۹4،۲۹5وفی الدراملختار )

فإن  (هقلخرالوقت و إن )ألآ فی وتصلی أتتوض هقلأقطع لدون ان(نوإ) ندباً  بل وجوباً 

 فی حل ةكتابي فان او إن لعادهت احتياطا وتصوم وتصلی وتغتسل حيل، مل اعادهت لدون

 الثياب(ولبس  الغسل يسع زمن اهعلي يمضی وأ()تغتسل حتی)حيل(ال) وإال احلال

  ةالصال خر وقتآ من يعنی( ة)والتحريم

                                                                                                                                      

املستلزم إنزاله إياها طاهرة قطعا، بخالف متام وهو مناف حلكم الرشع عليها بوجوب الصالة 

العادة فإن الرشع مل يقطع عليها بالطهر بل جيوز احليض بعده، ولذا لو زادت ومل جياوز العرشة 

كان الكل حيضا باالتفاق عىل ما نحققه. بقي أن مقتىض الثانية ثبوت احلرمة قبل الغسل فرفع 

ملعنى. واجلواب أن القراءة الثانية خص منها صورة احلرمة قبله بخروج الوقت معارضة للنص با

االنقطاع للعرشة بقراءة التخفيف فجاز أن ختص ثانيا باملعنى، وعلم مما ذكرنا أن املراد بأدنى 

وقت الصالة أدناه الواقع آخرا: أعني أن تطهر يف وقت منه إىل خروجه قدر االيتسال والتحريم 

ويميض منه هذا املقدار ألن هذا ال ينزهلا طاهرة رشعا كام ال أعم من هذا ومن أن تطهر يف أوله 

رأيت بعضهم يغلظ فيه: أي يرى أن تعليلهم بأن تلك الصالة صارت دينا يف ذمتها وذلك 

بخروج الوقت ولذا مل يذكر يري واحد لفظة أدنى.وعبارة الكايف أو تصري الصالة دينا يف ذمتها 

يمة بأن انقطعت يف آخر الوقت. وجه الثالث ظاهر بميض أدنى وقت صالة بقدر الغسل والتحر

من الكتاب يري أنه خالف إهناء احلرمة بالغسل الثابت بقراءة التشديد فهو خمرج منه 

 (1/74)فتح القديرباإلمجاع
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 (192-191/ 2)مجن ااتفلوی جنفاسال همثل( هكثرأل اهذا انقطع حيضإ()۲۹4صـ) ةالشامي وفی

 یک لیصفت  وہےن رپ امنز اور روزہ رفض وہ ےنوخن دنب

ضیح اك مکح ہی ےہ ہک نیت دن زگرےن ےس ےلہپ وت وخن دھکی رک امنز روزہ وھچڑ دے 

(126)
 کت اور بج 

وخن اجری رےہ وھچڑے رےھک، اور اما یسک وتق وخن دنبوہاجےئ وت وتق بحتسم ےک اریخاكااظتنر 

رکے

(127)
، اما اس وتق وخن اجری وہاجےئ وت امنز روزہ وھچڑ ے رےھک، اور اس وتق کت دنب 

رےہ وت ووض رکےک امنز ڑپےھ لسغ وابج ںیہن ، 

(128)
اور رات وک دنبوہ اور حبص ےک رقبی کت دنب 

وت روزہ یک تین راضمن ںیم رکان وابج ےہ رےہ

(129)
اور دن ںیم دنب وہ اور یسک امنز ےک اریخ وتق  

کت دنب رےہ وت روزہ داروں یک رطح رانہ وابج ےہ، 

(130)
اور ضیح رشوع وہےن ےس نیت دن 

زگرےن ےک دعب مکح ہی ےہ ہک وخن دےنھکی ےس وت امنز وریغہ وھچڑ دے، اور بج کت اجری رےہ 

                                                   

 الحتامل كوهنا دم حيض. "(١٢٦)

 الحتامل عود الدم. "(١٢٧)

احلديث أقل احليض ثالث  لكوهنا دم استحاضة وقد انقطع دون ثالثة أيام ولياليها ويف(١٢٨)

 (86رقم احلديث  8/129هذا حديث حسن لتعدد طرقه)أخرجه الطرباين يف الكبري أكثره عرشة

 ألهنا طهرت قبل طلوع الفجرفوجب عليهاأن تصيل وتصوم)مرتب جامع الفتاوى("(١٢٩)

 رسول قال: قال صيفي بن حممديستنبط هذا احلكم من حديث (١٣٠)

 يصم، مل من ومنا صام، من منا: فقالوا «اليوم؟ أكل دأح أمنكم: »عاشوراء يوم 

رقم  النسائي سنن)«يومهم بقية فليتموا العرو،، أهل إىل وابعثوا يومكم، بقية فأمتوا: »قال

 بقية يصوم هل رمضان يف املسافر قدم أو احلائض طهرت إذايف باب 192/ 4ج 2320

 .صحيححديث (يومه
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ور بج دنبوہامنزرشوع رکدے اسیج اورپمکح اھت، اہتبل ہی دانھکی اچےیہ ہک اعدت اسہقب وھچڑے رےھک ا

رخ وتق آاما ےلہپ دنبوہا ےہ وت لسغ وامنز ںیم  ےس ےس ےلہپ دنب وہا ےہ ای اعدت ےک دعب، اریخوتق

دس اك ااظتنربحتسم ےہ، وابج ںیہن،  اسبحتسم اك ااظتنر وابج ےہ، اور دعب اعدت ےک دنب وہا ےہ وت

روز کت وت یہی مکح ےہ اور اما دس دن ےس زادئ وخن آای وت اایم اعدت اسہقب ےک دعب ےنتج دن یک امنز 

وبہج وخن آےن ےک ںیہن ڑپیھ، ان یک اضق وابج ےہ ضیح ےک دن ویہ ےھجمس اجںیئ ےگ وج اعدت ےک 

س ےک اچسیل دن ےس مک اایم ںیہ، ہی مکح وتامنز روزہ اك ےہ، اور وشرہ ےس اقمرتب اكہی مکح ےہ ہک افن

ںیم اور ضیح ےک دس دن ےس مک ںیم اما اعدت ےک وماقف دنبوہا وہ ای اعدت ےک دعب بج وت وعرت 

رکےنیل ای اکی امنز ےک وتق زگراجےن ےک دعب اقمرتب اجزئ ےہ،  ےک لسغ رکےنیل ایاحبتل ذعر ممیت

، تب اجزئ ںیہناور اعدت ےس ےلہپ دنب وہا ےہ وت بج کت اایم اعدت وپرے ہن وہں اقمر

(131)
وگوعرت لسغ رکےک امنزڑپےنھ یگل وہ، ویکہکن امنز روزہ اكمکح اگل ےہ، اور اقمرتب اكمکح اگل 

                                                   

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى  ٱٱٹ ٹ(١٣١) 

 ٢٢٢البقرة:                    حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت حت جت هب خبمب

 تعذر إن تتيمم، أو باملاء تغتسل حتى حتل ال حيضها انقطع إذا املرأة أن عىل العلامء اتفق وقد 

 إىل ذهب فإنه البخاري، شيوخ أحد وهو املالكية من بكري بن حييى إال] برشطه، عليها ذلك

 وقد أيضا، احلكم عبد ابن عن ينقله من ومنهم احليض، دم انقطاع بمجرد أةاملر وطء إباحة

 فيام يقول ،حنيفة، أبا أن إال[ . تقدم كام طاوس عن وعكرمة جماهد عن القرطبي حكاه

 إىل تفتقر وال االنقطاع بمجرد حتل إهنا: عنده أيام عرشة وهو احليض، ألكثر دمها انقطع إذا

 أن إال صالة وقت عليها ويدخل الغسل من حلها يف املزيد كذل من ألقل يصح وال] يسل

 الدم من: أي {يطهرن حتى}: عباس ابن وقال.أعلم و[ انقطاعه بمجرد فيدخل دمثة، تكون
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ےہ اور ضیح وافنس دوونں ںیم اپین ےک آےن اكمکح ہی ےہ ہک دگال اپین وت ضیح وافنس ںیہن، ہکلب اس وک 

وابج وہ رگم وہ وبہج رمض وفعض  وخن اكدنبوہان اھجمساجےئ اگ، اور سج وعرت رپ امنز ےک ےیل لسغ

ےک لسغ رپ اقدر ہن وہ وت اس وک لسغ یک رطف ےس ممیت رکاناجزئ ےہ

(132)
 واہلل اعتٰیل املع

اپین اك رگن وہ ربتعم ےہ وج اتزہ آدم ےک وتق وہ، سپ اما اتزہ آدم ےک وتق اپین اصف اھت، دعب  ہمتت:

                                                                                                                                      

 بن والليث حيان، بن ومقاتل واحلسن، وعكرمة، جماهد، قال وكذا. باملاء: أي {تطهرن فإذا}

 (588/ 1 كثري ابن تفسري. )ويريهم سعد،

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ٹ ٹ(١٣٢)

ۓ    ڭ  ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 ې ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ     ۈئ ۈئ ېئ

  (43)النساء:  

رحل له فقال ىل أو خدم النبي أقال كنت  سلعخرج الطرباين عن األأو

وى ابن مردوية بلفظ أصابتني جنابة وكذا ر سلع قم فارحل فقلت يا رسول أذات يوم يا 

ية آمر، فأتاه جربئيل بأوأن ايتسل باملاء البارد فاموت إأصابتني جنابة ىف ليلة باردة فخشيت 

ىل املرفقني فقمت فيتممت ثم رحلت وكذا إرانى التيمم رضبة للوجه ورضبة لليدين أالصعيد ف

ية قوله َوال ُجُنبًا ىف ه األبى حاتم عن عىل عليه الّسالم قال هذأاخرج الفريايب وابن املنذر وابن 

نزلت  يةآّول أّن أتعاىل  ن شاءإاملسافر تصيبه اجلنابة فيتيمم انتهى وسنذكر ىف سورة املائدة 

ية لرخصة التيمم ملن خشى سبق من هذه ولعل نزول هذه اآلأية املائدة وهى آلرخصة التيمم 

  .علمأ سلع ويدل عليه حديث األو املوت باستعامل املاء البارد ىف ليلة باردة كام أاملر، 

 (113/ 2)التفسري املظهري 
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ضیح وافنس ےس اپک وہیگ، دعب ےک ریغت اك  ںیم ڑپکے رپ گل رک رگن ںیم دگالنپ آایگ وت ہی وعرت

 ةاملقدم فی الواردين لهمن فی هرصح ب ۔ اابتعر ںیہن

اماضیح دس دن وپرے وہےن اور افنس اچسیل دن

(133)
وپرے وہےن رپدنب وہ وت دبون ااظتنر  

 مهكتب فی اءهالفق هرصح بلسغ وریغہ ےک اقمرتب اجزئےہ، 

وہایگ، اور دنبش ےک دعب اکی دو دن ےک وہفق ےس رھپ اماضیح دس دن رپ اور افنس اچسیل دن رپدنب

دن ےس زایدہ آای دس  اجری وہایگ وت ہی وہفق یھب مکحب رجاین دم ےک ےہ، سپ ویں اھجمساجےئ اگ ہک ضیح

اور افنس اچسیل دن ےس زایدہ آای، اور اس اك مکح ہی ےہ ہک اما اس وعرت یک اعدت ضیح وافنس ںیم 

م اعدت ضیح وافنس ںیہ اور اعدت ےس زایدہ ےنتج اایم ںیہ وہ بس ااختسہض ےلہپ ےس ولعمم ےہ وت اای

ںیہ، سپ اعدت ےس زادئ اایم ںیم اما یسک دن ںیم وبہج وخن آےن ےک امنز ہن ڑپیھ وہ وتا س یک اضق 

وابج ےہ اہتبل اما دس دن ضیح ےک اور اچسیل دن افنس ےک دعب دنپرہ دن وخن دنب رےہ وت اب اس 

رجاین دم امشر ہن ایکاجےئ اگ ہکلب ہی دورسا وخن امشر وہاگ، سپ اما وہ ضیح نب ےکس ًالثم نیت وہفق وکمکحب 

دن اك لم وخن آای 

(134)
 واہلل اعتٰیل املع۔س وک دورسا ضیح امشر ایکاجےئ اگوت ا

                                                   

 بعد تقعد  رسول عهد عىل النفساء كانت: »قالت سلمة أم عن(١٣٣)

 «الكلف من  تعني  الورس وجوهنا عىل نطيل وكنا  ليلة أربعني أو  يوما أربعني نفاسها

 .صحيح حسن حديث(83/ 1ج311رقم  داود أيب سنن)

  عرش وأكثره ثالث احليض أقل: قال النبي عن: أمامة أيب عن(١٣4)

 حسن لتعدد طرقه (129/ 8ج الكبري املعجم  7586رقم)

 بعضها[ يشد] كثرية خمتلفة طرق من الصحابة نم دعد من أحاديث عدة ملذهبنا شهد قد: نقول
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 ةالتتارخاني فی قال رهتط مل اهنكأ اارهتهبط احلكم بطل لوعادالدم ةاملذكور ةففی الرسال

أو  اهفلوجتاوز يوماً  عرش ةمخس ذلک بعد رتهوط اهيتجاوز ومل ةد فی العرشإذا عا ذاهو

 ( 93) ص هأ ام عادهتايأف إال و ةمبتدأ لو حيض ةفالعرش ذ لک عن رهنقص الط

 (368-1/367)ادماد االاکحم ج

 وت امنز اك مکح  دم ضیح اما دس روز ےس ڑبھ اجےئ

ضیح یک دمت اید ںیہن رگمہی اید ےہ ہک ےلہپ اماضیح اكوخن دس دن ےس ڑبھ ایگ اور ذگہتش :وسال

زامہن ںیم اول امہ ای وطس ایارخ ںیم ضیح آات اھت، ادتباء ای ھچک رکفترکےن ےس ،ا وروعرت ےلہپ ضیح یک 

 رکیتکس ےہ ای ںیہن رکیتکس ےہ وتان وصروتں ںیم ایکمکح ےہ؟ہ دمت وخب وسےنچ ےس ادناز

اماےلہپ ضیح یک دمت ای وتق وھبل اجےئ وت ہبلغ نظ اور  وعرت  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

ّرحتی ےس سج ابت وک رتحیج وہ اس رپلمع رکیتکس ےہ، اور اما ہبلغٔ نظ یھب یسک رطف ہن وہ وت وصرت 

وئسمہل ںیم مکح ہی ےہ ہک اس اك ضیح نیت دن امان اجےئ اگ 

(135)
، ابیق ےنتج دن اس وک وخن آای ان دونں 

وابج ےہ نکیل است دن یک امنزںی اس دمت دم یک اس رطح ادا یک اجںیئ ہک یک امنز اس ےک ذہم 

                                                                                                                                      

 نأ عىل االنفراد، عند حيدث ال ما جتامعاال عند حيدث لكن ضعيفًا، واحد كل كان وإن بعضًا،

 من أوىل به والعمل املقدرات، يف خصوصاً   حتجاجلال يكفي وذلك صحيحة، طرقها بعض

 احلجة بغري احلجة ترك جيوز وال جمهولة، نساء عن املروية واحلكايات بالباليات، العمل

 )مرتب جامع الفتاوى (

 ألهنا أيام حيض باليقني فإن أقل احليض ثالث كامتقدم دليل ذلك.(١٣5)
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 رہامنز ےک وتق لسغ ایکاجےئ،

(136)
است دن ےک دعب اور اایم یک امنز ںیم رصف ووض دجدی رکے 

، 

(137)
اور اما دس دن زگراجےن ےک دعب اضق رکے وت رہامنز ےک ےیل لسغ الزم ہن وہاگ، 

(138)
 

                                                   

 هنا خرجت من احليض ودخلت يف الطهر لذا تغتسل لكل صالة.الحتامل كو (١٣٦)

قالت: كنت أستحا، عن أمه محنة بنت جحش (عن عمه عمران بن طلحة ١٣٧)

أستفتيه وأخربه، فوجدته يف بيت أختي زينب  حيضة كثرية شديدة، فأتيت النبي 

فقد منعتني  إين أستحا، حيضة كثرية شديدة، فام تأمرين فيها، بنت جحش، فقلت: يا رسول

الصيام والصالة؟ قال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم قالت: هو أكثر من ذلك، قال: 

فتلجمي قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاختذي ثوبا قالت: هو أكثر من ذلك، إنام أثج ثجا، فقال 

 : سآمرك بأمرين: أهيام صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهام فأنت أعلمالنبي 

فإذا  ، ثم ايتسيلام هي ركضة من الشيطان، فتحييض ستة أيام أو سبعة أيام يف علم فقال: إن

رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصيل أربعا وعرشين ليلة، أو ثالثا وعرشين ليلة وأيامها، 

وصومي وصيل، فإن ذلك جيزئك، وكذلك فافعيل، كام حتيض النساء وكام يطهرن، مليقات 

ثم تغتسلني حني عىل أن تؤخري الظهر وتعجيل العرص، حيضهن وطهرهن، فإن قويت 

، ثم تغتسلنيوتصلني الظهر والعرص مجيعا، ثم تؤخرين املغرب، وتعجلني العشاء،  تطهرين،

وجتمعني بني الصالتني، فافعيل، وتغتسلني مع الصبح وتصلني، وكذلك فافعيل، وصومي إن 

.هذا حديث حسن : وهو أعجب األمرين إيل قويت عىل ذلك فقال رسول 

 (1/189)ترمذيصحيح.

 الطهر يف ودخلت احليض من خرجت كوهنا حتاملطاهرة بعد العرش بيقني ولعدم ا ألهنا(١٣٨)
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ابیق ےک ےیل ووض،  رصف اول امنز ےک ےیل لسغ رکے

(139)
 (1/362)ادماد االاکحم ج واہلل املع 

 ںیم ےہ: انسح ااتفلویاور 

وعرت یک اموہاری اك وخن امنز ےک آرخ وتق ںیم دنب وہ ا وت اس رپ ہی امنز رفض وہ ےن یک ایک وسال: 

   ؟رشط ےہ ۔ زین راضمن ںیم ابلکل آرخ بش ںیم وخن دنب وہ ا وت اس دن اك روزہ رفض ےہ ای ںیہن

اما دس روز ےس مک وخن یک اعدت ےہ وت امنز رفض وہ ےن ےک ےئل اوجلاب احدما ً وایلصمً واملسمً:

 ہی رشط ےہ ہک وخن دنب وہ ےن ےک دعب امنز اك وتق متخ وہ ےن ےس لبق

(140)
ےس لسغ اك رفض  رھپیت 

اما ہچ لسغ یک ںیتنس ادا رکےن اك وتق ہن وہ رحتہمی ےکس ےکس ادا رکےک ریبکت

(141)
 

                                                   

 ألن الطاهرة تتوضأ لكل صالة.)مرتب جامع الفتاوى((١٣٩)

ألنه ال حيكم بطهارهتا إالبعد الغسل الحتامل عود الدم وقدأدركت وقتًايسع فيه الغسل (١4٠)

ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ٹ چ اًل بقراءة التشديديف قوله والتحريمة عم

 والكسائي، ومحزة، شعبة،» قرأ فقد.٢٢٢البقرة:  چہ ہ ھھ  ھ ھ ے ےۓ 

 ايتسل، اي «تطهر» مضارع فيهام، التشديد مع واهلاء، الطاء، بفتح «يطهرن» «العارش وخلف

 .الطاء يف التاء فأديمت «يتطهرون» واألصل

/ 1ج 923رقم  الدارمي سنن)«وقتها يف طهرت التي الصالة تصيل احلائض» يف احلسن، عنو

 وهي تغتسل، فلم صالة وقت يف املرأة طهرت إذا: »قال أيضاً  احلسن عن و صحيح إسناده( 645

  «الصالة تلك قضت تغتسل، أن عىل قادرة

 . احلسن إىل صحيح إسناده(641/ 1ج 909رقم  الدارمي سنن)

 يف التشديد عماًلبقراءةطهارةال جانب نرجحاالغسل الفر، ب ثبتنه يأل(١4١)
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آات وہ وت اما وتق متخ وہ ےن ےس رصف اینت دری ےلہپ دس روز وپرے وہ ےئگ  اور وپرے دس روز وخن 

لسغ ےئک رصف ریبکت رحتہمی ےکس ےکس وت ہی امنز رفض وہ یئگ اس یک اضقء رکے ، ندبو سج ںیم

(142)
 

 اور دورسی اك وتق اپل  ےہ ہک یلہپ وصرت ںیم حبص اصدق ےس لبق رفض لسغ ہی روزے اك مکح 

                                                                                                                                      

ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ٹ چ قوله 

 بفتح «طََّهْرنَ يَ » «العارش َف لَ وَخ  والكسائي، ومحزة، شعبة،» قرأ فقد.٢٢٢البقرة:  چےۓ

 التاء فأديمت «يتطهرون» واألصل ايتسل، اي «تطهر» مضارع فيهام، التشديد مع واهلاء، الطاء،

 .الطاء يف

 اذا املرأة طهرت يقال «طهر» مضارع خمففة، اهلاء وضم الطاء، بسكون «يطهرن» الباقون قرأو

 (38/ 1 العربية علوم يف وأثرها القراءات) ) أي انقطع حيضها(.احليض من شفيت

ألنه حيكم بطهارهتابمجرد انقطاع الدم عنها ألنه ال مزيد للحيض عىل عرشة أيام حلديث (١4٢)

 ،قال:أقل احليض ثالث وأكثره عرش بي عن الن أيب أمامة 

 (8/129، 7076اين يف املعجم الكبري) برقم ربطه الأخرج

 :البحر الرائق  قال يف 

 عادهتا متام كان وإن العرشة، من ألقل االنقطاع يف احليض من معتربة االيتسال مدة أن واعلم

 قضاء فعليها والتحريمة لالغس قدر والباقي األوىل يف طهرت لو حتى للعرشة االنقطاع بخالف

 املجتبى ويف فقط التحريمة قدر الباقي يكون أن يشرتط الثانية يف طهرت ولو الصالة تلك

 لكن الفجر قبل طهرت إذا صومها جواب وهكذا الثياب لبس الغسل مع يعترب أنه والصحيح

 حق يف الطهر من الغسل زمان مشاخينا قال: قال ثم الصوم حق يف التحريمة تعترب ال أن األصح

 (215/ 1البحر الرائق   ).دوهنا فيام احليض ومن العرشة صاحبة
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وتق اپایل وت اس دن اك روزہ حیحص وہ اگ ورہن ںیہن ۔اكوصرت ںیم رصف ریبکت رحتہمی 

(143)
  

 من يعنی ةالتحريم و الثياب لبس و الغسل يسع زمن اهقال فی رشح التنوير و يمضی علي

 فی ةرب التحريمتعت لهو(  هقول لیإ) اهذمت فی ابوجوهب مهلتعليل ةالصلو وقت آخر

 احليض فمن الإو هكثرأل لو الغسل كذا و مطلقا رهالط من یهو،الاألصح  ؟الصوم

 هيامأ تزيد لئال فقط ةالتحريم فقدر ةلعرش لو و ةالتحريم و الغسل دربع بقیإن  فتقضی

ستقاء و خلع كاال هماتدمع مقأي  ( الغسل يسع هقول)  ةفی الشامي و ، فليحفظ ةعرش علی

 املسنون الغسل هن املراد بأا ومل يذكر و فی رشح البزودوی و ،عنيالثوب والتسرت عن األ

 التحرير رشح فی كذا ها ةارهالط جانب رجحان هب يثبت هنأل الفر، رهأو الفر، و الظا

يوسف و  بیأكرب عند أ  و ةبی حنيفأ عند  یهو(  ةتحريمال و همري حاج )قولأبن ال

 ما ذاهال (  صحاأل ه)قول حتت وقال ، ستانیهكام فی املضمرات قاألول  الفتوی علی

 ذلک صوم االجيزهي هنأ الرساج و التوشيح عن البحر فی هبعد نقل و املجتبی فی هصحح

                                                   

 .ألنه حيكم بطهارهتابمجرد انقطاع الدم عنها ألنه ال مزيد للحيض عىل عرشة أيام(١4٣)

 :الرائق البحرقال يف 

 عادهتا متام كان وإن العرشة، من ألقل االنقطاع يف احليض من معتربة االيتسال مدة أن واعلم

 قضاء فعليها والتحريمة الغسل قدر والباقي األوىل يف طهرت لو حتى للعرشة االنقطاع خالفب

 املجتبى ويف فقط التحريمة قدر الباقي يكون أن يشرتط الثانية يف طهرت ولو الصالة تلك

 لكن الفجر قبل طهرت إذا صومها جواب وهكذا الثياب لبس الغسل مع يعترب أنه والصحيح

 حق يف الطهر من الغسل زمان مشاخينا قال: قال ثم الصوم حق يف التحريمة تربتع ال أن األصح

 (215/ 1 الرائق البحر ).دوهنا فيام احليض ومن العرشة صاحبة
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 وقال الزيلعی فی هنحو و(  هقولإىل ) ةلوقت قدر االيتسال و التحريما من يبق ملإذا  اليوم

(  هقولإىل ) ههوج يبني مل و نظر هفي و رهالن فی قال ها رهيظ فيام احلق وه ذاهو البحر فی

 ( ۲۷۳/ ۱ج املحتار رد)  احلق هنأ البحر فی قال ما رهيظ فالذی

 (71،  70 /2) انسح ااتفلوی ج .تعاىل أعلم  فقط و

 ںیم ےہ: اتفوی یتفم ومحمداور

دن ضیح اك  38ایک رفامےت ںیہ املعء دنی و ایتفمن رشع نیتم اس ابرے ںیم ہک اکی وعرت وک وسال: 

دن ضیح اك وخن اجری  38اعدت است دن است رات یک یھت اب  وخن آےت وہےئ وہ ےئگ ںیہ یکسج

ربارب وخن  ویم 18ویم یسک وتق ومعمیل وخن آای اور یسک وتق وخن زیت آای اور اب  20وہ راہ ےہ ۔ اس 

 ےک ابتب ایک مکح ےہ :  دن رات اجری ےہ یسک رطح وخن مک ںیہن وہ ات ۔ اس وعرت وک امنز

  ایک مکح ےہ ؟ ۔ امنز بک ےس ادا رکے اس ےک ےیل2

 ۔ امنز ادا رکےن اك ایک رطہقی ےہ ؟ 3

 ۔ ضیح ےہ ای ااحتسہض ؟ 4

وصرت وئسمہل ںیم اس یک وماقف اعدت دقہمی است روزضیح اوجلاب احدماً وایلصمً و املسمً :

(144)
 اچےئہ اور اایم ااحتسہض ںیم امنز ڑپانھ رضوری ےہ اب اما وخن ااسی اور ابیق اایم وک ااحتسہض انھجمس

                                                   

 النبي فأمرها " استحيضت، جحش بنت حبيبة أم أن سلمة، أم بنت زينب عن(١44)

 :( 73/ 1ج۲۸۰ مرق داود وأب)" وتصيل تغتسل ثم أقرائها، أيام الصالة تدع أن 

                     جاءت حبيش أيب بنت فاطمة أنعائشة عن صحيح حديث

 ذلك إنام: »قال الصالة؟ أفأدع أطهر فال أستحا، امرأة إين فقالت   رسول
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وہ اجےئ  رھپ سجن ےلہپ اجری ےہ ہک اما وہ ڑپکے وک دنوےل وت ایخل ےہ ہک امنز ےس افرغ وہ اجےن ےس

ڑپھ  و تنس لفن ےس اکی وتق ںیم امتم رف ض ووض اکی  وت دنو ےن یک رضورت ںیہن اور اس رطح اگ

ںیم  احتسہضرکان رضوری ےہ احتل ا ووض اور دوابرہ  یتکس ےہ ۔ دورسے وتق ےک ےیل ڑپکے اك دنو ان

اور ابیق ااحتسہض  ںیم اایم اعدت ضیح وریغہ رکان درتس ےہ احلص ہی ہک رہ ہنیہم تبحص رمد ےک اسھت

  وریغہ اجزئ ںیہ ۔ تبحص ںیم امنز روزہ سج امشر وہ اگ

أو يري  ةمعتاد كانت سواء حيض امهكال دموال رهفالط ةفإن مل جياوزالعرش هفی العاملگريي

 احليض فی اهمعروفت ةأيام و فی املعتاد ةعرش حيض ةاملبتدئ ففی ةن جاوزالعرشإ و ةمعتاد

 و الناقص و ليال ةعرش هأكثر و املحتار رد علی املختار الدر فی و رهط رهالط فی و حيض

 (354،  353 /1)اتفوی یتفم ومحمد ج الدم ةعاد نصب عندإال  ةاستحاض الزائد

اور وعرت امنز ںیہن  وہ امنز ےک آرخی وتق ںیم اما وعرت وک ضیح رشوع

 ڑپھ یکس وت اس اك ایک مکح ےہ ؟

دورہپ دوےجب ےک دعب ےھجم ضیح رشوع وہا ےہ رگم ںیم ےن رہظ یک امنز ںیہن ڑپیھ یھت احالہکن وسال:

ضیح رشوع وہےن ےس لبق امنز ڑپےنھ اك اكیف وتق اھت ، اب وسال ہی ےہ ہک ےھجم اس رہظ یک امنز اضقء 

 ای ںیہن ؟  رکین وہیگ

                                                                                                                                      

 ثم الدم، عنك فايسيل أدبرت وإذا الصالة، فدعي احليضة أقبلت فإذا باحليضة، وليست عرق،

 صحيححديث (74/ 1 ج282رقم داود أيب سنن)«صيل



 

 اتکب اضىحل
 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 160

وصرت وئسمہل ںیم اضقء رضوری اور رفض ںیہن ۔ اب احدماً وایلصم ً واملسمً:اوجل

(145)
 

 ةرهطا هفي لوكانت وقت وهو الوقت آخر فی حاضت ةامرأ:  ةالفتاوی الولو اجلي كامفی

ألن  اصالهت هت وكذلک لوكان اليسع فيالوق فر، اهتسقط عن تصلیأن  مكنهاأ

 یهو الوجوب سبب وجب فقد كثرياأو  قليال الوقت كان سواء الوقت آخر الوجوب

:  ةارهالط كتاب) ۔القضاء اهعلي فالجيب ةالصلو اهعلي جتب فلم ةالصلو لهأ من ليست

 (244، 243 /4)وجارہ ااتفلوی ج تعاىل أعلم و ۔( فقط57 ۔1ج:  اخلامس الفصل

ای ںیہن وت امنز روزہ  اگاجےئ اور ولعمم ںیہن ہک دوابرہ آےئوخن دو دن دعب رک 

  ایک رکے؟اك

 امنز وت ،ںیہن ای  اگآےئ دوابرہ ہک ںیہن ولعمم اما اکی وعرت وک دو دن دعب وخن رک اجےئ:وسال

 ؟رکے ایک اك روزہ

وت آرخی وتق کت ااظتنررکے  ےس ےلہپ رک اجےئ امانیت دن:واملسمً  ًوایلصم احدماً  اوجلاب

اما وتق ےنلکن اك وخف وہ وت ووضرک

(146)
ےک امنز ڑپھ ےل

(147)
  اعتیل ٔاملع وہملع ٔامت ؤامکحواهلل 

                                                   

 «القضاء عليها فليس الصالة، وقت يف املرأة حاضت إذا: »قال جبري، بن سعيد عن(١45)

 ركعتني، املرأة صلت إذا: »قال احلسن، عنو جيد إسناده( 643/ 1ج 919رقم  الدارمي سنن)

 صحيح إسناده (641/ 1ج910رقم  الدارمي سنن)«طهرت إذا تقيض فال حاضت، ثم

  الغسل عليها والجيب وتصيل واملستحاضةتتوضأ استحاضة دم الدم ذاهكونه الحتامل  (١4٦)

 لعدم احتامل عود الدم)مرتب جامع الفتاوى((١4٧)
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 توضأت الفوت خافت فإذا الوقت آخر إىل الصالة أخرت ثالثة منألقل  وإن انقطع

 (1ج ضیف رامحیناتفوی ) (٢١٦/ ١ الرائق البحر)وصلت

 اعدت نکیل ےہ راتک دعب ےک زگرےن دہایز ےس اس دن ای نیت وخن اك اماضیح

 ؟ڑپےھ رطح امنزسک ےلہپوت ےس

ای اس زایدہ زگرےن ےک دعب راتک ےہ نکیل اعدت ےس ےلہپوت امنزسک دن  وخن نیت اماضیح اكوسال:

 ڑپےھ ؟ رطح

اس رپ وابج ےہ ہک آرخی وتقِ بحتسم کت ااظتنررکے:واملسمً  ًوایلصم احدماً  اوجلاب

(148)
 

رکےل  لسغ رکےک امنز ادا بج وتقِ بحتسم ےنلکن اك وخف وہوت

(149) 
 واہلل اعتیل املع 

 العادة دون فيام االنقطاع كان فإن أكثرأو  أيام ثالثة ميض بعد العرشة منألقل  انقطع فإذا

 واملراد وصلت، ايتسلت الفوت خافت فإن الصالة وقت آخر إىل الغسل تؤخرأن  جيب

أو  أكثرأو  عادهتا رأس عىل االنقطاع كان وإن الكراهة، وقت ال املستحب الوقت آخر

                                                   

 :البحر الرائق  الحتامل عود الدم قال يف (١4٨)

 إذا وفيام عادهتا لتامم انقطع إذا فيام مستحب املستحب الوقت آخر إىل الغسل تأخري النهاية ويف

 دون املستحب الوقت آخر إىل تنتظر عرشة من ألقل انقطع إذا املبسوط ويف واجب ألقلها انقطع

 أن يمكنها وقت إىل تؤخر العشاء وقت يف انقطع إذا: قال األصل يف حممد عليه نص املكروه

 (214/ 1 الرائق البحر) .اهـ مكروه الليل نصف بعد وما الليل انتصاف قبل وتصيل فيه تغتسل

 د الدم.)مرتب جامع الفتاوى(الحتامل عدم عو (١4٩)
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 رامحین اتفوی  )       (٢١٦/ ١ الرائق البحر) استحبابا االيتسال فتؤخر مبتدأة كانت

 

ض

في 

 (1ج

 ؟ڑپےھ رطح سک امنز وت اجےئ رک رپ دہایز ےس اس ای رپ اعدت اینپ وخن اك ضیح

 اما ضیح اك وخن اینپ اعدت رپ ای اس ےس زایدہ رپ رک اجےئ وت امنز سک رطح ڑپےھ؟وسال: 

دت ےک اطمقب دنبوہالثماست دن اما ضیح اك وخن اینپ اعاوجلاب احدماً وایلصم ً واملسمً: 

دس دن ےک ادنرادنر دنبوہاجےئ ای یلہپ رمہبت آای ای اس ےس زایدہ رپ اعدت یھت وتاست دن رپ دنب وہا

امنز ادا  رھپ لسغ رکےک  بحتسم ےہ ہک لسغ وک آرخی وتقِ بحتسم کت ؤمرخ رکےوہ وت اس  ےک ےیل 

رکے، 

(150)
 مبتدأة كانتأو  أكثرأو  عادهتا أسر عىل االنقطاع كان وإن) واہلل اعتیل املع

 (1ج ضیف رامحیناتفوی  )( ٢١٦/ ١ الرائق البحر). استحبابا االيتسال فتؤخر

 ؟رکے ادا رطح سک امنز وت ےئ اج رک رپ دن دس وپرے وخن اك ضیح

 وت امنز سک رطح ادا رکے؟  اك وخن وپرے دس دن رپ رک اجےئاما ضیحوسال: 

وخن رےنک ےک وفراً دعب لسغ رکےک امنز ڑپھ ےل اور یسک زیچ ےک : اوجلاب احدماً وایلصم ً واملسمً

ااظتنر یک رضورت ںیہن ویکہکن دس دن ےس زایدہ ضیح ںیہن وہات،

(151)
 (1ج ضیف رامحینی اتفو) 

                                                   

 لقد تقدم دليل املسألة . (١5٠)

 .ألنه حيكم بطهارهتابمجرد انقطاع الدم عنها ألنه ال مزيد للحيض عىل عرشة أيام(١5١)

 العرشة، من ألقل االنقطاع يف احليض من معتربة االيتسال مدة أن واعلم:البحر الرائق  قال يف 

 الغسل قدر والباقي األوىل يف طهرت لو حتى للعرشة االنقطاع بخالف عادهتا متام كان وإن
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 نیت دونں ےک دعب وخن ہن آےئ 

 ضیح نیت دن آات راہ، اور رسیتے دن ےک دعب دنب وہایگ ، وچےھت دن لسغ رکےک امنزںیوسال : 

 ڑپیھ اجیتکس ںیہ ای اپچن ، است دونں کت ضیح امشر ےئک اجںیئ ےگ ؟

ضیح یک مک ےس مک دمت نیت دن ےہ  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

(152)
، اما نیت دن رپ وخن 

ابلکل دنب وہاجےئ اور دیفس امدہ آےن ےگل وتاب اپیک احلص وہیئگ ، امنز ادارکان الزح  ےہ، اہں ، اما یسک 

اعدت یہ اپچن ای است دن یک دنبیھ وہیئ ےہ، یسک امہ ںیم اافتق ےس نیت یہ دن وخن آای ، وت  وعرت یک

ا  وابج ےہ۔نکیل بج کت ایسی وصرت ںیم

 

 اعدت ےک دن وپرے ہن وہ اجںیئ لسغ رکےک امنز ڑپهن

  رکان درتس ںیہن ےہہک اشدی رھپ وخن آاجےئ۔تبحص

(153)
 (1اتفوی ضیف رامحین ج)

(ےٹنھگ رماد ںیہ ۔اس 72نیت راںیت ںیہ ینعی رتہب)د لمکم نیت دن اورنیت دن ےس رماواضتح:

 ےس مک وہ وت ضیح ںیہن  ہکلب ااحتسہض وہاگ۔)رمبت:اجعم ااتفلوی افعاہلل ہنع واعافہ(

                                                                                                                                      

 التحريمة قدر الباقي يكون أن يشرتط الثانية يف طهرت ولو الصالة تلك قضاء فعليها والتحريمة

 (215/ 1البحر الرائق   ) الثياب لبس الغسل مع يعترب أنه والصحيح املجتبى ويف فقط

 . عرش وأكثره ثالث احليض: أقل  قال النبي عن  أمامة أيب عن(١5٢)

 طرقه لتعدد حسن( 129/ 8ج الكبري املعجم  7586رقم) 

لو انقطع دمها دون عادهتا يكره قرباهنا وإن ايتسلت حتى متيض عادهتا وعليها أن تصيل (١5٣)

 (39/ 1وتصوم لالحتياط. هكذا يف التبيني )الفتاوى اهلندية 
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 اُس وعرت اك مکح سج اك وخن نیت روز ےس مک ںیم عطقنم وہاجےئ

وخن دنب وہاجات وہ ،ایک وہ رشوع  سج وعرت وک ارثک ایسی اعدت وہ ہک نیت دن رات ےس ےلہپ وسال :

ںیم دو نیت روزے اضقہن رکے ااظتنر ںیم اایتحًاط روزہ رےھک اما نیت دن نیت رات وپرے وہ ےئگ 

بت وت ضیح ھجمس رک روزہ امشر ہن رکے اور رھپ اُن یک اضق رےھک اما نیت رات دن ےس مک ںیم دنب وہایگ وت 

  ایگ اس ںیم ایک وہان اچےئیہ؟ااحتسہض ایخل رکےک ھجمس ےل ہک روزہ وکیئ ںیہن

 فی ةأمبتد ولو ةالصال ترتک( بالربوزأي ) فی الدراملختار  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

ایس رطح  (292 رداملحتار ج ا ص)شمنی ۔ ةصح دم واحليض ةالصح صلاألألن األصح 

ہک ہی وعرت امنز وروزہ ہن  ںاں وبہج اعدت ےک اغبل اور اظرہ دم رمض ےہ سپ اس اك یضتقم ہی ےہ 

وھچڑے اسیج وسال ںیم وجتزی ایک ایگ ےہ۔

(154)
 (1/84)ادماد ااتفلویی ج 

 ےہ راتہ احل یہی کت دن دس ےہ ات  اج رک دن کیا اور ےہ آات وخن دن کیا

 ؟یگ رکے ادا رطح سک امنز اور روزہ وہ

رک اجات ےہ دس  اکی وعرت یک اعدت اس رطح ےہ ہک اکی دن وخن آات ےہ اور اکی دنوسال: 

 دن کت یہی احل راتہ ےہ وہ روزہ اور امنز سک رطح ادا رکے یگ؟

بج وہ وخن دےھکی وت روزہ اور امنز وھچڑ دے اور بج دورسے اوجلاب احدماً وایلصم ً واملسمً: 

                                                   

  عرش أكثرهو ثالث احليض: أقل  قال النبي عن  أمامة أيب عن(١54)

 .طرقه لتعدد حسن( 129/ 8ج الكبري املعجم  7586رقم)
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دن اپک وہاجےئ وت ووض رکےک

(155)
امنز ڑپھ ےل اور روزہ یھب رےھک  

(156)
رھپ رسیتے دن دوونں 

 وک وھچڑ دے

(157)
  وچےھت دن لسغ رکےرھپ

(158)
 ےھاور امنز ڑپ

(159)
ایس رطح دس دن رکیت  

 رأت فإذا أيام عرشة إىل هكذا طهرا ويوما دما يوما ترىأن  عادهتا منأن  ذكر وقد) ، رےہ

 ترتكهام، الثالث يف ثم وصلت توضأت الثاين يف طهرت وإذا والصوم الصالة ترتك الدم

  (٢١٦/ ١ الرائق البحر) ةالعرش إىل هكذا وصلت ايتسلت الرابع ويف

  (1رامحین دلج  ضیفی اتفو)

 روزے اك مکحاور  ولطع رجف ےس ےلہپ وخن آان دنب وہ اجےئ وتامنز

اما ولطع رجف ےس ےلہپ وخن آان دنب وہ اجےئ نکیل اانت وتق ںیہن ےہ ہک وہ لسغ رک ےک ریبکت وسال: 

 روزے اك ایک مکح ےہ؟اور  رحتہمی ہک ےکس وت امنز

اماوپرے دس دن ضیح آےن ےک دعب اےسی وتق ںیم اپک وہ یئ دماً وایلصم ً واملسمً: اوجلاب اح

ہک ذرا یس رات ابیق ےہ سج ںیم مک ازمک اکی دہعف اہلل اربک یھب ںیہن ےکس یتکس بت یھب حبص اك روزہ 

وابج ےہ 

(160)
اوردس دن ےس مک ضیح آےن یک وصرت ںیم اما اینت رات ابیق ےہ ہک رھپیت ےس 

                                                   

  .لغسلا عليها جيب وال تتوضأ واملستحاضةتحاضة اس دم الدم هذاالحتامل كون  (١55)

 تصيل وتصوم لكوهنا كانت مستحاضة ولعدم احتامل عود الدم)مرتب جامع الفتاوى(  (١5٦)

 ألهنا حائضة.)مرتب جامع الفتاوى( (١5٧)

 )مرتب جامع الفتاوى(.فاع دم احليض عنها فتغتسلالرت (١5٨)

 )مرتب جامع الفتاوى( .لعدم احتامل عود الدم (١5٩)

نقطاع كام هو احلكم يف ع الدم لتامم عرشة أيام بمجرد االألنه حيكم بطهارهتا عند انقطا (١٦٠) 
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رفاضئ وپرے رکیتکس ےہ نکیل لسغ ےک دعب اکی دہعف یھب اہلل اربکںیہن ےکس یتکس وت یھب  لسغ ےک

 حبص اك روزہ وابج ےہ۔

اما اینت رات ابیق یھت نکیل لسغ ںیہن ایک وتروزہ ہن وتڑے ہکلب روزے یک تین رکےل اور حبص 

                                                                                                                                      

م وال للصيا مالت بعد انقطاع الدم عنها وقتًا كاوقدأدرك للصوم أهال تصارقرباهنا وألهنا 

 الفجر يدركهكان   يرضها كوهنا مل تغتسل قبل طلوع الفجر يف الصوم ألن النبي

 عبد بن بكر وأيب الزبري، بن عروة عنف ويصوم فيغتسل حلم، يري من جنب، وهو رمضان يف

  رسول كان قد: »قالت ، النبي زوج عائشة أن الرمحن

 «ويصوم تسلفيغ حلم، يري من جنب، وهو رمضان يف الفجر يدركه

 (780/  2 ج1109رقم   مسلم صحيح)

 ورشوط صحة الصالة يري رشوط صحة الصوم فال يقاس أحدمها عىل اآلخر)مرتب (

 ومنه واقفة أي اإلمساك هو: اللغة يف الصوم  تعاىل : الرسخيس األئمة شمس( قال)و

 وهو صوص،خم إمساك عن عبارة: الرشيعة ويف الزوال، ساعة الشمس وقفت إذا النهار صام

 يكون أن وهو خمصوص، شخص من الفرج وشهوة البطن شهوة الشهوتني قضاء عن الكف

 وقت إىل الفجر طلوع بعد ما وهو خمصوص، وقت ويف والنفاس احليض من طاهرا مسلام

 معنى فيه رشعي فاالسم التقرب قصد عىل يكون أن وهو خمصوصة، بصفة الشمس يروب

  ١٨٣البقرة:  چٹ       ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ  تعاىل ولهبق ثبت الصوم فرضية وأصل اللغة

 الذي السبب بيان ففيه[ 185: البقرة] چۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ٹ ٹ چ  قوله إىل

 .فليصمه بقوله نصا باألداء وأمر الشهر شهود وهو موجبا، الرشع جعله

 (54/ 3 للرسخيس املبسوط)
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اہنےل

(161)
 

لسغ رک ےک امنز ادا رکےکسنکیل اس  ہک وہاانت وتق ںیہن الم  اس وکیک امنز اس رپ رفض ںیہن ویکہکن   اشع 

رکیتکس ےہ اانت وتق الم ےہ سج ںیم وہ روزے یک تین  اس وکرانھک اس رپ رفض ےہ ویکہکن  روزہ دن اك

 تعاىل أعلم.  و وج ہک روزے یک رشط ےہ ۔

                                                   

للصيام من طلوع  مالا وقتًا كات بعد انقطاع الدم عنهقدأدرك للصوم أهال تصارألهنا (١٦١)  

قبل طلوع الفجر وال يرضها كوهنا مل تغتسل قبل طلوع الفجر يف  الفجر إىل الليل وأدركت النية

 حلم، يري من جنب، وهو رمضان يف الفجر يدركهكان   الصوم ألن النبي

 يالنب زوج  عائشة أن الرمحن عبد بن بكر وأيب الزبري، بن عروة عنف ويصوم فيغتسل

، رسول كان قد: »قالت  جنب، وهو رمضان يف الفجر يدركه 

ورشوط صحة الصالة (780/  2 ج1109رقم   مسلم صحيح)«ويصوم فيغتسل حلم، يري من

 الصوم تعاىل : الرسخيس األئمة شمس( قال)يري رشوط صحة الصوم فال قياس بينهامو

: الرشيعة ويف الزوال، ساعة الشمس فتوق إذا النهار صام ومنه واقفة أي اإلمساك هو: اللغة يف

 من الفرج وشهوة البطن شهوة الشهوتني قضاء عن الكف وهو خمصوص، إمساك عن عبارة

 وهو خمصوص، وقت ويف والنفاس احليض من طاهرا مسلام يكون أن وهو خمصوص، شخص

 التقرب قصد عىل يكون أن وهو خمصوصة، بصفة الشمس يروب وقت إىل الفجر طلوع بعد ما

ٹ    ٹ ٹ چ  تعاىل بقوله ثبت الصوم فرضية وأصل اللغة معنى فيه رشعي فاالسم

 بيان ففيه[ 185: البقرة] چۀ ہ ہ ہ  ہھ ٹ چ  قوله إىل[ 183: البقرة] چ

 ۔فليصمه بقوله نصا باألداء وأمر الشهر شهود وهو موجبا، الرشع جعله الذي السبب

 (54/ 3 للرسخيس املبسوط)
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قلت أرأيت رجال أجنب يف شهر رمضان ليال فرتك الغسل حتى طلع وفی املبسوط:

ه أن ذلك وليس عليه يشء قال وبلغنا عن رسولالفجر قال يتم صومه 

كان يصبح جنبا من يري احتالم ثم يصوم يومه ذلك وذلك يف شهر رمضان)األصل 

 (1/1ج ضیف رامحین )اتفوی  (189/ 2املعروف باملبسوط للشيباين 

 ںیم وصرت یک آےن ضیح مک ےس دن دسولطع رجف ےس ےلہپ وخن آان دنب وہ اجےئ 

نکیل  ںیم وصرت یک آےن ضیح مک ےس دن دسرجف ےس ےلہپ وخن آان دنب وہ اجےئ اما ولطع وسال: 

 ےکس وت روزے اك ایک مکح ےہ؟رک اانت وتق ںیہن ےہ ہک وہ لسغ 

وت حبص اك روزہ اجزئ ںیہن، نکیل دن وک ھچک اھکان انیپ یھب درتس ںیہن اوجلاب احدماً وایلصم ً واملسمً: 

 رےہ، رھپ اس یک اضق رےھک۔دن روزہ داروں یک رطح  ہکلب اسرا

(162)
 (1ضیف رامحین جاتفوی )

                                                   

 : ابن نجيم  قال(١٦٢) 

 عادهتا متام كان وإن العرشة، من ألقل االنقطاع يف احليض من معتربة االيتسال مدة أن واعلم

 قضاء فعليها والتحريمة الغسل قدر والباقي األوىل يف طهرت لو حتى للعرشة االنقطاع بخالف

 املجتبى ويف فقط التحريمة قدر الباقي يكون أن يشرتط الثانية يف طهرت ولو الصالة تلك

 لكن الفجر قبل طهرت إذا صومها جواب وهكذا الثياب لبس الغسل مع يعترب أنه لصحيحوا

 حق يف الطهر من الغسل زمان مشاخينا قال: قال ثم الصوم حق يف التحريمة تعترب ال أن األصح

 وجواز الرجعة وانقطاع القربان حق يف قالوا ما ولكن دوهنا فيام احليض ومن العرشة صاحبة

 ثم الشفق ييبوبة عقب طهرت إذا أهنا ترى أال األحكام، مجيع حق يف ال آخر بزوج التزوج

 طهر فهو الشفق زوال بعد عرش السادسة الليلة يف الدم رأت ثم الكاذب الفجر عند ايتسلت
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 التحريمة الصوم يف يعترب ال أن األصح وقوله. االيتسال وقت من عرش مخسة يتم مل وإن تام،

 .الغسل انزم بميض االكتفاء ظاهره

 ما مقدار الليل يف وجدت فإن رمضان، ليايل بعض يف دمها انقطع ولو الوهاج الرساج ويف 

 من بقي وإن الغد، من صومها وجيوز العشاء قضاء عليها جيب فإنه الليل من ساعة ويبقى تغتسل

 إن التوشيح ويف الغد، من صومها جيوز وال العشاء قضاء عليها جيب ال ذلك من أقل الليل

 االيتسال قدر الوقت من يبق مل إذا اليوم هذا صوم جيزئها ال العرشة دون أيامها كانت

  صومها جيزئها فإنه والتحريمة الغسل مقدار بقي وإن هبذا، إال بطهارهتا حيكم ال ألنه  والتحريمة

 .اهـ. رضورة بطهارهتا فحكم الطهارات حكم من وإنه عليها دينا صارت العشاء ألن

 (1/215)البحر الرائق  يظهر فيام حلقا هو وهذا

 الفرق ظهور وجهه ولعل وجهه يبني ومل نظر فيه النهر يف قال( يظهر فيام احلق هو وهذا: قوله)

 بخالف التحريمة يسع الوقت من جزءا تدرك مل ما جتب ال الصالة فإن والصالة، الصوم بني

 نيتها فتصح طاهرة كانت الفجر طلوع حني وهي الفجر بعد النية إنشاء فيه يصح فإنه الصوم

 حيث املؤلف كالم يؤيد ما الفتاح وإمداد الزيلعي يف لكن قضاء لزوم بال )الصالة(عنها ويسقط

 صالة عليها جيب ال التحريمة مع الغسل يسع وقت من بأقل الصبح قبل طهرت لو ولذا قاال،

 تشبها اإلمساك هاعلي ولكن حائض وهي أصبحت كأهنا اليوم ذلك صومها يصح وال العشاء

 يسعها ما تدرك ومل احليض من والصوم الصالة يف التحريمة جعلت ملا أنه ووجهه. اهـ. وتقضيه

 الصالة بني فرق فال قضاؤه يلزمها فإنه حاضت ثم التطوع صوم يف رشعت إذا وكذا حيكم مل

 ما أن فتبني هنا اإلسبيجايب ذكره وكذا النهاية يف وكذا الصوم، من القدير فتح يف ذكره والصوم

 (215/ 1 منحة اخلالق   . )صحيح يري بينهام الفرق من الوقاية رشح يف
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 اور یتشہب زي  ر ںیم ےہ: 

ت ابیق ےہ سج ںیم مک  اماوپرے دس دن ضیح آےن ےک دعب اےسی وتق ںیم اپک وہ یئ ہک ذرا یس را

ازمک اکی دہعف اہلل اربک یھب ںیہن ےکس یتکس بت یھب حبص اك روزہ وابج ےہ اوردس دن ےس مک ضیح آےن 

وصرت ںیم اما اینت رات ابیق ےہ ہک رھپیت ےس لسغ ےک رفاضئ وپرے رکیتکس ےہ نکیل لسغ  یک

 ےک دعب اکی دہعف یھب اہلل اربکںیہن ےکس یتکس وت یھب حبص اك روزہ وابج ےہ۔

اما اینت رات ابیق یھت نکیل لسغ ںیہن ایک وتروزہ ہن وتڑے ہکلب روزے یک تین رکےل اور حبص اہنےل 

 مک رات وہ ینعی لسغ یھب ہن رکےکس وت حبص اك روزہ اجزئ ںیہن، نکیل دن وک ھچک اھکان انیپ اوراما اس ےس یھب

رےھک۔ءدن روزہ داروں یک رطح رےہ، رھپ اس یک اضق  یھب درتس ںیہن ہکلب اسرا

(163) 

 (210-1/209)یتشہب زویر ج  

 وتق اانت  گن ےہ ہک اما دس دن ےس مک ضیح آای اور اےسی وتق ںیم وخن دنب وہا ہک امنز اكہلئسم:

دلجی اور رھپیت ےس لسغ ےک رفاضئ ادا رکےک اہنےئ وت اہنےن ےک دعب ابلکل ذرا اس وتق ےچب اگ سج 

ںیم رصف اکی ابراہلل اربک ےکس رک تین ابدنھ یتکس ےہ، اس ےس زایدہ ھچک ںیہن ڑپھ یتکس، بت یھب اس 

اما لسغ اور تین اك وتق ابیق وہ وت تین  وتق یک امنز وابج وہاجےئ یگ اور اضق ڑپانھ ڑپے یگ )ذٰہلا

رکےک امنز رشوع رکے،اما ہچ تین رکےن ےک دعبوہ وتق لکن یھب اجےئ وت یھب امنز وپری 

رکے،نکیل اما رجف ےک وتق تین رکےن ےک دعبوسرج لکن آےئ وت وہ امنز وٹٹ یئگ دوابرہ اضق 

 اضق ڑپانھ وابج ںیہن۔رکے( اور اما وتق اس ےس یھب مک وہ وت امنز اعمف ےہ، اس یک 

                                                   

 لقد مرت دالئل هذه املسائل من قبل. )مرتب جامع الفتاوى( (١٦٣) 
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اما وپرے دس دن رات ضیح آای اور اےسی وتق وخن دنب وہا ہک رصف اانت وتق ےہ ہک اکی ہلئسم:

دہعف اہلل اربک ےکس یتکس ےہ اس ےس زایدہ ھچک ںیہن ےکس یتکس اور اہنےن یک یھب اجنگشئ ںیہن وت یھب امنز 

 وابج وہاجیت ےہ، اس یک اضق ڑپانھ الزم ےہ۔

اضمن رشفی ںیم دن وک اپک وہیئ وت اب اپک وہےن ےک دعب اھکان انیپ درتس ںیہن، اما رہلئسم:

اشم کت روزہ داروں یک رطح رانہ وابج ےہ، نکیل اس دن اك روزہ ںیہن وہاگ ہکلب اس یک یھب اضق رانھک 

 ڑپے یگ۔

ںیہن ہکلب ہی  اما اکی دن ای یئک دن وخن آای رھپ دنپرہ دن ےس مک اپک ریہ وتاس اك وکیئ اابتعرہلئسم:

ل ےس ارخ کت ربارب وخن اجری راہ،ذٰہلا ےنتج دن ضیح آےن یک اعدت وہاےنت 
ّ
اھجمس اجےئ اگ ہک وگایاو

دن ضیح ےک ںیہ، ابیق بس ااحتسہض ےہ۔اس یک اثمل ہی ےہ ہک یسک وک رہ ےنیہم یک یلہپ،دورسی اور 

رخی وک وخن آای رھپ وچدہ دن اپک یلہپ ات رسیتی اترخی وک ضیح آےن اك ومعمل ےہ، رھپ یسک ےنیہم ںیم

ریہ رھپ اکی دن وخن آای وتہی اھجمس اجےئ اگ ہک وگای وسہل دن ربارب وخن آات راہ۔ ان ںیم ےس ےلہپ نیت 

دن ضیح ےک ںیہ اور ابیق ریتہ دن ااحتسہض ےہ۔ اما وچیھت اپوچنںی یٹھچ اترخی وکضیح یک اعدت یھت وت 

 نیت دن اور دعب ےک دس دن ااحتسہض ےک ںیہ۔یہی اترںیخی ضیح یک ںیہ اور ےلہپ 

 :ںیم ےہ  رویز یتشہب احہیش اور

رگم ہی ابت ہک اانتضیح ےہ اور اانت ااحتسہض ےہ وسوہلںی دن ےس ےلہپ ولعمم ہن وہا اھت،وت ایسی احتل ]

ںیم بج یلہپ ابر وخن داھکی وت امنز وھچڑ دے، اس ےیل ہک اظرہ ہی ےہ ہک وہ ضیح اك وخن ےہ،رھپ بج 

اکی دن ےک دعب دنب وہا ہی وت اامتحل ےہ ہک ااحتسہض اك وخن اھت اورہی اامتحل یھب ےہ ہک ضیح وہ، اس ےیل 

اقدعہ یک روےس اس اکی دن یک امنز اضق ڑپےھ، رھپبج وچدہ روز ےک دعب وخن آای وت ولعمم وہ اہک وہ 

 دن یک اعمف الہپ وخن ضیح اھت،اس ےیل اس وتق کت یک امنزںی ںیہن وہںیئ نج ںیم ےس نیت
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وہ ، ں اور نیت دن ےس زادئ یک اضق رکے۔ رھپ دانھکی اچےیہ ہک ان نیت دن ےک دعب اس ےن لسغ 

ایکاھت ای ںیہن؟اما لسغ رکےک امنزںی ڑپیھ  ںیھ بت وت ان ریتہ دونں یک امنزںی بس درتس 

وج وخن آراہ ےہ اس  وہ ، ں اور اما لسغ ںیہن ایک اھت وت ابیق ریتہ دونں یک امنزںی اضق ڑپےھ اور اب

 [1]ںیم امنز ہن وھچڑے،لسغ رکےک امنز ڑپےھ اور اب وہ احتسمہض امشر وہیگ۔

اما اس یک وکیئ اعدت ہن وہ ہکلب یلہپ ابر وخن آای وہ وتےلہپ دس دن ضیح ےہ اورابیق ھچ دن ااحتسہض 

 (210-1/209)یتشہب زویر ج احہیش یتشہب زویر ۔[1] ےہ۔

یک اعدت ےہ نکیل یسک ےنیہم ںیم نیت دن وپرے وہےن رپوخن دنب ںیہن نیت دن ضیح آےن  ہلئسم:

وہا وت ایھب لسغ ہن رکے،ہن امنز ڑپےھ اما وپرے دس دن رات رپ ای اس ےس مک ںیم وخن دنب 

وہاجےئ وت ان بس دونں یک امنزںی اعمف ںیہ، اضق ںیہن ڑپین ڑپے یگ اورہی اھجمس اجےئ اگ ہک 

بس دن ضیح ےک وہں ےگ اور اما ایگروہںی دن یھب وخن آای وت اب  اعدت دبل یئگ ےہ، اس ےیل ہی

ولعمم وہا ہک ضیح ےک رصف نیت دن ےھت،ابیق بس ااحتسہض ےہ، ذٰہلا ایگروہںی دن اہنےئ اور 

 (206؍1است دن یک امنزںی اضق ڑپےھ اور اب امنزںی ہن وھچڑے۔)یتشہب زویر ج

اکی ےنیہم ںیم اپچن دن وخن آای، اس ےک دعب دورسے یسک وک ہشیمہ اچردن ضیح آات اھت، رھپ  ہلئسم:

ےنیہم ںیم ابرہ دن وخن آای، وت ان ابرہ دونں ںیم اپچن دن ضیح ےک ںیہ اور است دن ااحتسہض ےک ںیہ اور 

یلہپ اعدت اك اابتعر ںیہن اور ہی اھجمس اجےئ اگ ہک اعدت دبل رکاپچن دن وہیئگ۔ اس وصرت ںیم دس 

ااظتنر رکے۔ اب وچہکن دس دن ےک دعبوخن دنب ںیہن وہا وت وہ لسغ رکےک  دن کت وخن دنب وہےن اك

 (206؍1)یتشہب زویر ج امنز رشوع رکے اور اپچن دن یک امنز اضق ڑپےھ۔

اما اکی ای دودن وخن آرک دنب وہایگ وت اہنان وابج ںیہن، ووض رکےک امنز ڑپےھ نکیل ایھب  ہلئسم:

رےن ےس ےلہپ وخن آاجےئ بت ولعمم وہاگ ہک وہ ضیح اك تبحص رکان درتس ںیہن۔ اما دنپرہ دن زگ
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زامہن اھت۔ ناسب ےس ضیح ےک ےنتج دن وہں ان وک ضیح ےھجمس اور اب لسغ رکےک امنز ڑپےھ اور اما 

وپرے دنپرہ دن درایمن ںیم زگر ےئگ اور وخن ںیہن آای وت ولعمم وہا ہک ااحتسہض اھت، وس اکی دن ای دو 

 (206؍1وج امنزںی ںیہن ڑپںیھ اب ان یک اضق ڑپےھ۔)یتشہب زویر ج دن وخن آےن یک وہج ےس

 دوران لمح آےن واےل وخن اور اس احتل ںیم ڑپیھ اجےن وایل امنزوں اك مکح 

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےریا ڈڑیھ امہ اك لمح اسطق وسال:

 

ایک رفامےت ںیہ املعء رکام وایتفمن ظ

، سب وگتش یہ وگتش اھت۔ اب اچسیل دن کت ای اس ےس مک ےنب ےھت وہایگ ےہ۔ ےچب ےک وضع ںیہن

وج وخن آےئ اگ اس ںیم امنز اور رقآن یک التوت اك ایک مکح ےہ ، اس ےلئسم اك وجاب ھکل دںی۔ اور بج 

امنز اور رقآن یک التوت اك ایک مکح ےہ، دوونں  ےریا لمح اسطق ںیہن وہا اھت نکیل وخن آراہاھت وت اس ںیم

وہا اھت نکیل وخن آےن اگل اھت وت ںیم ےن ےٹیل   ھکل دںی، بج ےریا لمح اسطق ںیہنےک وجاب اگل اگل

 ےریی وہ امنزںی وہںیئ ای ںیہن۔  ےٹیل امنزںی ادا ںیک  ںیھ

اما وخن اموہاری یک دقمار کت آای وہ  وصرت وئسمہل ںیم[1]اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

ی نیت دن(

 

ن عي

وہاگ، اس دوران امنزںی ڑپانھ، روزے رانھک اور رقآن یک  وت ہی اموہاری اك وخن امشر)

)ینعی نیت دن ےس ےہ، اور اما وخن دقمار ضیح ےس مک ای زایدہ آےن ےگل، التوت وریغہ رکان اجزئ ںیہن

ایس رطح دوران لمح وج وخن آات راہ وت ہی بس وخن ااحتسہض ےک مکح ںیم ےہ،  مک ای دس دن ےسزایدہ(

زںی ڑپانھ اور روزے رانھک رضوری ےہ اور رقآن یک التوت وریغہ اامعل ینعی اس دوران آپ وک امن

 یھب آپ رک یتکس ںیہ۔ 

وج امنزںی آپ ےن ےٹیل ےٹیل ادا ںیک ںیہ اما آپ ڑھکے وہ رک اور ھٹیب رک ڑپےنھ رپ اقدر ںیہن  ںیھ [2]

 وت وہ امنزںی وہ ، ں، ورہن ان اك ااعدہ رکان آپ رپ الزم ےہ۔

 الولد خروج قبل اوالدهت حالأو ابتداء احلامل ه(: )والدم الذی ترا۱/6۷) ةدايملا فی اهل
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 صبعأ من هخلق بعض ره(: والسقط إن ظ۱/۳۷) ةندياهل وفی۔ممتدا وإن كان (ةاستحاض

 فال هخلق من شيئ رهيظ وإن مل التبيني، فی كذاه نفساء هب فتصري ولد شعرأو  ظفر وأ

 ةوفی الشامي۔ةو استحاضهف وإال حيضا لجيع حيضا املرئی جعل مكنأفإن  اهل نفاس

 دون ةن يقدر علی القيام لبعض القراء كا وأ ه(: لوقدر علی بعض القيام دون متام۲/۹۷)

 الصحيح بهمذ وهو عجز إن يقعد ثم هعلي ماقدر أويقر قائام يكرب نبأ مرؤي اهم متا

 ۔ه تصال الجتوز نأ خفت ذاه ترک ولو صحابنا،أ عن هخالف اليروی

 (184-183/ 2ااتفلوی ج)مجن 

  اپک وہاجےئ وتاس ےک روزہ اكمکحاحہضئ 

ےجب ےس لبق اپک وہاجےئ وتایک اس دن روزہ ےس رانہ اس /11اماوعرت اےنپ ضیح ےس حبص  وسال :

 ےئلیک وابج وہاگ؟اور اس دن ےک روزہ یک اضقوہیگ امہ راضمن ںیم؟

اضق رےھک اہتبل اس دن یھب اشم  ادعبںیماس دن اكروزہ ںیہن وہاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

 هصوم فسد من علی اليوم ةمساک بقيجيب اإل ۔اھکےئ ےئیپ ںیہن کت روزہ داریک رطح ھچک

 علمأ تعالی  ( فقط والفالح مراقی) الفجر، طلوع بعد رتاهط ونفساء حائض وعلی

 (8/229)اتفوی ومحمدہی ج (الصوم كتاب ۔مرص ه، مطبوع55۸ص: مراقی الفالح[1]

احتلِ ضیح ںیم آِتی رکہمی  التوة رقان اور اذاكر ےک ااکحم احتلِ ضیح ںیم

 یک التوت

اکی ابہغل ڑلیک ےک ےئل ایک اموہاری ےک دونں ںیم آِتی رکہمی اك ڑپانھ ای رقآن رشفی یک   وسال :

 التوت رکان اجزئ ےہ؟
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تب ںیم رقآن دیجم یک ےن ضیح اور احتلِ انجملسو هيلع هللا ىلصروسل اہلل   اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

التوت ےس عنم رفامای ےہ 

(164)
اس ےئل [1]‘‘ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن : ’’ 

                                                   

وحيرم باحليض والنفاس ثامنية أشياء الصالة والصوم وقراءة آية من القرآن ومسها إال (١٦4)

  .ىل حتت الركبةإاالستمتاع بام حتت الرسة بغالف ودخول مسجد والطواف واجلامع و

 (32نور اإليضاح ص )

 وحيرم باحليض أشياء: منها

  چہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ٹ ٹ چ .الوطء يف الفرج[ لقوله  1 

 ٢٢٢البقرة: 

 (434/ 23 )الطربي تفسريففي چپ  پ  ٹ چ . ]وكراهيةالطالق[ لقوله 2

 أن: والعدة ١الطالق:  چپ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ چ   قوله قتادة، عن 

 .واحدة تطليقة مجاع يري من طاهًرا يطلقها

 .لطهرهن: قال چپ  پ  چ : وجّل  عزّ   قول يف جماهد عنو 

 فدعي احليضة، أقبلت إذا: » النبي قال: قالت  عائشة عن.]والصالة[ 3  

 (73/  1 ج 331رقم احلديث  البخاري صحيح)«وصيل الدم عنك فايسيل أدبرت وإذا الصالة

 فذلك: »قال بىل،: قلن «تصم ومل تصل مل حاضت إذا أليس: .]والصوم[ لقوله 4 

 (68/ 1ج304رقم احلديث  البخاري صحيح) «دينها نقصان من

 عائشة سألت: قالت معاذة، ]وتقيض احلائض والنفساء الصوم ال الصالة[ حلديث

 لست: قلت أنت؟ أحرورية: فقالت. الصالة تقيض وال الصوم، تقيض احلائض بال ما: فقلت
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 بقضاء نؤمر وال الصوم، بقضاء فنؤمر ذلك، يصيبنا كان: »قالت. أسأل ولكني بحرورية،

 (265/  1ج 69رقم احلديث  مسلم صحيح)  «الصالة

 إال نذكر ال  رسول مع خرجنا: قالت ،  عائشة عنفوالطواف[ ].5

 ما: »فقال أبكي، وأنا   رسولعىل  فدخل فطمثت، رسف جئنا حتى احلج،

: قلت «نفست؟ لعلك لك؟ ما: »قال العام، خرجت أكن مل أين لوددت ،و: فقلت «يبكيك؟

 حتى بالبيت تطويف ال أن يري احلاج يفعل ما افعيل آدم، بنات عىل  كتبه يشء هذا: »قال نعم،

 (873/  2ج120رقم احلديث  مسلم صحيح) «تطهري

 وال احلائض، تقرأ ال: »قال  النبي عن ،رعم ابن عنف.]وقراءة القرآن[6

 نعرفه ال حديثبن عمرا حديث ،عيل عن الباب ويف ،«القرآن من شيئا اجلنب

 عن ،عمر ابن عن نافع، عن عقبة، بن موسى عن ،" عياش بن إسامعيل حديث من إال

 أصحاب من العلم أهل أكثر قول وهو «احلائض وال اجلنب تقرأ ال: »قال  النبي

 والشافعي، املبارك، وابن الثوري، سفيان: مثل بعدهم ومن والتابعني،  لنبيا

 واحلرف اآلية طرف إال شيئا، القرآن من اجلنب وال احلائض تقرأ ال: قالوا وإسحاق، وأمحد،

 إسامعيل، بن حممد وسمعت ،" والتهليل التسبيح يف واحلائض للجنب ورخصوا ذلك، ونحو

 كأنه مناكري، أحاديث العراق وأهل احلجاز، أهل عن يروي شعيا بن إسامعيل إن: »يقول

 وقال «الشأم أهل عن عياش بن إسامعيل حديث إنام: »وقال ،«به يتفرد فيام عنهم روايته ضعف

 حدثني. «الثقات عن مناكري أحاديث ولبقية بقية، من أصلح عياش بن إسامعيل: »حنبل بن أمحد

 .ذلك يقول حنبل بن أمحد سمعت: قال احلسن، بن أمحد بذلك

 (236/  1ج 131رقم احلديث  شاكر ت الرتمذي سنن ) 

 (218/ 7) تفسريففي  {پ  ڀ  ڀ        ڀ   }]ومس املصحف[ لقوله تعاىل:  7.
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سپ اس [2]اہقفء ےن احتلِ ضیح ںیم امنز ،روزہ اور رقآن یک التوت رکےن وک اناجزئ رقار دای ےہ، 

ڑپانھ درتس ںیہن ، اہں اما  احتل ںیم رقآن دیجم یک اکی ای اس ےس زایدہ آایت اك التوت یک تین ےس

رقآن دیجم ںیم وکیئ داع وقنمل وہ، اور اےس داع ےک ارادہ ےس ڑپاھاجےئ، وت اس یک اجنگشئ ےہ، ویکہکن 

(165)[3]اس وصرت ںیم داع وصقمد ےہ ہن ہک التوِت رقآن۔
 

                                                                                                                                      

ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٹ چ  َقاَل 

چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      چ    چ    ٹ چ   َوَقال ٨٠ - ٧٧الواقعة:  چٺ  ٺ  ٿ  

وهلذا استنبط   ١٦ - ١١عبس:  چڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ        ک         ک  

العلامء، رمحهم اهلل، من هاتني اآليتني: أن املحدث ال يمس املصحف، كام ورد به احلديث إن 

ملأل األعىل، فأهل األر، بذلك ألن املالئكة يعظمون املصاحف املشتملة عىل القرآن يف ا  صح

أوىل وأحرى، ألنه نزل عليهم، وخطابه متوجه إليهم، فهم أحق أن يقابلوه باإلكرام والتعظيم، 

 چڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ  ٹ چ واالنقياد له بالقبول والتسليم، لقوله

 4الزخرف:  

تقول: شة .]والدخول يف املسجدواللبث فيه[ جرسة بنت دجاجة قالت: سمعت عائ8

وجهوا هذه »ووجوه بيوت أصحابه شارعة يف املسجد، فقال:    جاء رسول

ومل يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم  ثم دخل النبي «. البيوت عن املسجد

وجهوا هذه البيوت عن املسجد، فإين ال أحل املسجد حلائض »رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: 

 باب 166/ 1احلديث  232ج رقم  داود أيب سننيت العامري. )قال أبو داود: هو فل« وال جنب

 .حسن إسناده( املسجد يدخل اجلنب

 وال احلائض يقرأ ال: »  رسول قال: قال عمر ابن عن نافع عن(١٦5)
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، باب ما جاء فی اجلنب و  عمر بن، عن عبد۱۳۱اجلامع للرتمذي ، حديث نمرب : [1]

 ۔ ةارهالط بوابأ القران، نأيقر ال امهنأاحلائض 

 و ، ةالصال جواز فمنع ، النفاس و احليض حكم ماأ و ’’۔۱/۱6۳بدائع الصنائع : [2]

، باب احليض و النفاس ، كتاب ۱/۱6۳ئع : الصنا بدائع)  ‘‘القرآن ة قراء و ، الصوم

 ۔ حمشی( ةارهالط

 مل و الدعاء معنی اهفي التی ياتاآل من شيئا وأ الدعاء سبيل علی ةالفاحت أقر هنأولو ’’[3]

  ( ةاره، باب احليض ، كتاب الط ۱/۱۹۹:  الرائق البحر)  ‘‘هب سأب فال ة القراء هب يرد

 (100-2/99)اتکب ااتفلوی ج

 احتلِ ضیح ںیم زابین التوت

اکی اصبح ملع دنی ےس وا ف ںیہ، ان اك انہک ےہ ہک وخانیت دوران اموہاری ریغب دےھکی   وسال :

 آن ڑپھ یتکس ںیہ، اس ہلسلس ںیم وحاہل ےک اسھت رشیع مکح اتبںیئ ؟رق

انجتب اور ضیح یک احتل ںیم ہن رقآن دیجم الغف ےک ریغبوھچان  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

اہں وج صخش ووض یک احتل ںیم ہن وہ، نکیل اس رپلسغ یھب وابج ہن وہ ااسی  اجزئ ےہ، اور ہن ڑپانھ،

 وک وھچےئ ریغب ڑپھ اتکس ےہ، اہجں کت آایت رقآین وک رصف دےنھکی یک ابت ےہ وت ہی صخش رقآن دیجم

                                                                                                                                      

 حديث صحيح)مرتب((210/ 1ج419رقم  الدارقطني سنن.)«القرآن من شيئا اجلنب

 اهرهظ عقبة بن ىموس نع آخر جهو من يالدارقطن أخرجه نلكقال احلافظ يف الدراية:

 (86/ 1اهلداية أحاديث ختريج يف الدراية)ةالصح
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اموہاری یک احتل ںیم رقآن دیجم -- ان ولوگں ےک ےئل یھب اجزئ ےہ نج وک لسغ یک رضورت وہ،

  اهلل ہنع

 

ےس رواتی ےہ  ڑپےنھ یک اممتعن رصحی دحثی ےس اثتب ےہ ، رضحت دبع اہلل نب رمع رض

 [1]‘‘احلائض وال اجلنب شيئا من القرآنال تقرأ ’’ےن اراشد رفامای : ملسو هيلع هللا ىلصہلل ہک روسل ا

 ‘‘ وج وعرت اموہاری یک احتل ںیم وہ اور سج رمد ای وعرت رپ لسغ وابج وہ ، وہ رقآن دیجم ہن ڑپےھ 

اہتبل اکی آتی ےس مک وک  یک التوت رکان ای یسک آتی وک التوت رقآن یک تین ےس ںیہن ہکلب داع و ذرک 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ٹ ٹ چ  تین ےس ڑپانھ ۔ ےسیج : یک

 (166)[2]وریغہ اجزئ ےہ ۔  ٢٠١البقرة:  چې  ې   
 

باب ماجاء فی اجلنب و بن عمر، ، )عن عبد ۱۳۱اجلامع للرتمذي ،حديث نمرب :[1]

  حمشی(  ةارهالط بوابأ ، نأالقر نأيقر ال امهنأاحلائض 

                                                   

  «أحيانه كل يف  يذكر» كان النبي أنعن عائشة (١٦٦)

 (355/ 8ج4937رقم  املوصيل يعىل أيب مسند)

 إال كلها املناسك احلائض تقيض: باب يف 1/407 اجلزم بصيغة البخاري علقهو صحيح إسناده

 .(أحيانه كل يف  يذكر النبي وكان): فقال بالبيت، الطواف

 مل ما حال كل عىل القرآن يقرئنا  رسول كان: قال عيل عنويف الرتمذي 

 أصحاب من العلم أهل من واحد يري قال وبه.صحيح حسن حديثعىل  حديث.جنبا يكن

 املصحف يف يقرأ وال وضوء، يري عىل القرآن الرجل يقرأ: قالوا.والتابعني ، النبي

 . وإسحاق وأمحد، والشافعي، الثوري، سفيان يقول وبه.طاهر وهو إال

 (214/ 1ج146رقم  الرتمذي سنن)
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  ، اتکب ااہطلرۃ ۔ 77، زین دےئھکی : رمایق االفلح : ص : 1/168 دےئھکی : حتف ادقلری :[2]

 (2/104)اتکب ااتفلوی ج

وہں ان رپ اہھت اگلان اایم ضیح ںیم رقآن دیجم ای اتکب ےک سج ورق رپ آایت 

 اجزئ ںیہن 

اما اےسی اایم وہں سج ںیم رحام ےہ ہک وعرںیت اہھت اگلںیئ الکم اپک وک ایک ایسی احتل ںیم وسال: 

 ای اکی دو آایت رقآن اپک یک وہں ؟ اجزئ ےہ سج ںیم دس ابرہ یسی اتکب وکیھب اہھت اگلان ڑپانھا

ضیح یک احتل ںیم رقآن دیجموک وھچان اور ایسی اتکب سج ںیم اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

(167)[1]رقآن دیجم یک آںیتی یھکل وہں ان آایت ےک ورق رپ اہھت اگلان اناجزئ ےہْ
وھچان ااھٹان اتکب وک  

                                                   

: الواقعة]چپ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٹ چ  :قوله  الكتاب علوم يف اللبابويف (١٦٧) 

 . «الطاء» بتشديد املطهرون أو املتطهرون: لقال احلدث طهر املراد كان ولو[79

 عمرو كتاب يف أن: ويريه مالك روى ملا  بأيدينا الذي املصحف: بالكتاب املراد أن والصحيح

 القرآن متس ال: » النبي قال: عمر ابن وقال.«طاهر إال القرآن يمس ال: »حزم بن

ٹ : بالصحيفة ودعا عليها وقددخل إسالمه، عند لعمر عمر أخت وقالت. «طاهر وأنت إال

 قال هذا وعىل.وأسلم وايتسل، فقام ٧٩اقعة: الو چپ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٹ چ 

 من: الكلبي وقال.واألنجاس األحداث من إالاملطهرون يمسه ال: معناه: ويريه قتادة

 إال يقرؤه ال: وعبدة فضيل بن حممد وقال.واخلطايا الذنوب من: أنس بن الربيع وقال.الرشك

 والنصارى اليهود يمكن أن ينهى عباس ابن وكان: عكرمة قال.املوحدون إال: أي املطهرون،
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 [2]اجزئ ےہ 

 املنفصل هإال بغالفاألصح  یف هو مكتوبًا بالفارسيول همس و هبقصد قرآن ةو يمنع قراء[1]

 .ةآي هفي وورق كلوح همحل يمنع وكذا ‘رم كام

 ط سعيد( 1/293املحتار: باب احليض رد مع املختار الدر هرشح و االبصار تنوير) 

  هالغرر رخص املس باليد فی الكتب الرشعيوالدرر رشح فی و ‘قال فی البحر[2]

 (302-2/301)افکتی ایتفمل ج ط بريوت ( 1/212يض احل باب ‘الرائق البحر) 

                                                                                                                                      

 .قراءته من

 بن احلسني وقال بالقرآن، املؤمنون: أي املطهرون، إال وبركته وطعمه نفعه جيد ال: الفراء وقال

 بكر أبو وقال.والنفاق الرشك من  طهره من إال وتأويله تفسريه يعرف ال: معناه: الفضل

 .السعداء إال به للعمل يوفق ال: الوراق

 يري عىل املصحف مس يف العلامء اختلف (املتوىضء لغري ملصحفا مس يف فصل)

 عيل، مذهب وهو حزم، بن عمرو حلديث طهارة يري عىل مسه من املنع عىل فاجلمهور.وضوء

 واحلكم والنخعي والزهري، وعطاء، زيد، بن وسعيد وقاص، أيب بن وسعد مسعود، وابن

: قال،موسى بن سليامن عنو(437/ 18 الكتاب علوم يف اللباب) الفقهاء من ومجاعة ومحاد،

 سنن)«طاهرا إال القرآن يمس ال: » النبي قال: قال،أبيه عن حيدث،ساملا سمعت

 وقال. موثقون ورجاله:276/ 1 «املجمع» يف اهليثمي قال(219/ 1ج437رقم  الدارقطني

 به بأس ال وإسناده.والطرباين الدارقطني رواه(:175 131/ 1 «التلخيص)» يف احلافظ

 .هوحديث صحيحو
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 احتل ِ ضیح ںیم ریسفت ڑپےنھ اور وھچےن اك مکح ؟

 وعرت احتل ضیح ںیم ریسفت ڑپھ یتکس ےہ ای ںیہن اور ریسفت وک اہھت اگل یتکس ےہ ای ںیہن ؟ وسال :

احتل ضیح ںیم وعرت ریسفت ڑپھ یتکس ےہ  و ایلصمً و املسمً : اوجلاب احدماً 

(168)
اور وھچ ان یھب 

 درتس ےہ رگم الخف اویل ےہ اور ریسفت ےس رماد وہ ریسفت ےہ سج ںیم ریسفت اغبل وہ ۔

 اگ ر ااتخملر ںیم ےہ : 

كثرتفسريا أو قرآنًا لمحدث ومل يفصلوا بني كون األصحابنا مس كتب التفسريلأوقد جوز

 (۱/۱۷۷اراملخت الدر).حسناً  لكان للغالب اعتباراً  هولوقيل ب

 والتفسري هقول علی استدراک(  الخ هشبااأل فی لكن هقول:)عابدين ابن ةقال العالم

 بل ، ةالرشعي الكتب وكسائرهالتفسريف جوازمس فی رصيح هشبااأل فی فإن ما كمصحف

 الرساج دررالبحار،وفی رشح فی يضاأ هبجواز رصح وقد مجيعاً  صحابناأ قولأنه  هرهظا

 وكذاكتب هيري يمس نأ هول اهأن كتب التفسريال جيوزمس موضع القران من يضاحاإل عن

 ۔ن القرا تبع هفإن الكل في بخالف املصحف القرآن من شیء اهفي كانإذا هالفق

 (۱/۱۷6املحتار رد)

                                                   

 يكن مل ما حال كل عىل القرآن يقرئنا  رسول كان: قال عيل عن(١٦٨)

 النبي أصحاب من العلم أهل من واحد يري قال وبه.صحيح حسن حديثعىل  حديث.جنبا

، إال املصحف يف يقرأ وال وضوء، يري عىل القرآن الرجل يقرأ: قالوا.والتابعني 

 .وإسحاق وأمحد، والشافعي، ،الثوري سفيان يقول وبه.طاهر وهو

 )مرتب(املسئلة هذه يف اجلنب مثل احلائضحكم و (214/ 1ج146رقم  الرتمذي سنن)



 

 اتکب اضىحل
 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 183

( هبقصد هقول) وتسبيح تعالیوذكر اهومحل اهومس ةدعيأ ةب بقراءس حلائض وجنأوالب

  ترد الدعاءومل معنی اهيات التی فيدعاء أوشئيًا من اآلال هوج علی ةالفاحت ت أفلوقر

 (۱/293املحتار رد)۔هب سالبأ ة القراء

اہتبل بتک ِریسفت ںیم اہجں آایت ِ رقآہین وہ واہں اہھت اگلان رکموہ ےہ 

(169)
 ۔ واہلل املع 

 (1/534)اتفوی داراولعلم زرکایج 

 رکموہ ےس رماد رکموہ رحتیمی ےہ۔)رمبت اجعم ااتفلوی افعاہلل ہنع واعافہ( واضتح: ںاں

 ضیح یک احتل ںیم رقآن یک دترسی 

ںیم وھچےٹ وچبں وک رقآن ڑپاھیت وہں، ضیح ےک دونں ںیم ڑکلی ےک اہسرے میلعت دیتی وسال : 

ہی انگہ ےہ اور اس ےک ےئل وہں، اایتحط ےک ابووجد ےچب ےریے اہھت ای ڑکلی وک اپرہ اگلدےتی ںیہ، وت ایک 

 وکیئ افکرہ وابج وہاگ؟

آپ اس رطح وچبں وک احتلِ ضیح ںیم ڑپاھ یتکس ںیہ ہک وپری   اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

آتی اکی اسھت ہن ڑپںیھ، ہکلب اکی اکی ظفل وتڑ وتڑ رک ڑپاھ رکںی، اما رضورت وہوت فصن آتی 

 یھب ڑپےنھ یک اجنگشئ ےہ:

 علی الكلمتني بني تقطع و ةكلم ةكلم الصبيان تعلم نأ اهل ينبغی ةاملعلم حاضت وإذا’’

ہی ابت انمبس ےہ ہک آپ ڑکلی ای ملق ےک [1]ةصف آين الطحاوی قول وعلیكرخی ال قول

اہسرے اافلِظ رقآین یک اشندنیہ رکںی اور وخد اہھت ہن اگلںیئ، اما آپ ےک ارادہ ےک ریغب وچبں ےن آپ 

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل.(١٦٩)
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دای ، وت اس ںیم آپ رپ وکیئ انگہ ںیہن ،اور ہن اس یک وہج ےس وکیئ افکرہ وابج  ےک مسج ےس رقآن اگل

ےہ، اہجں کت ڑپکے ںیم اگلےن یک ابت ےہ وت اس ںیم وت ویں یھب ھچک رحج ںیہن ، آپ وخد یھب وبتق 

رضورت اےنپ ڑپکوں ےس رقآن دیجم ےک اوراق وک وھچ یتکس ںیہ۔

(170)
 

 ۔ ةارهيض ،كتاب الط، باب احل1/200البحر الرائق :  [1]

احليض  أحكام، الفصل الرابع يف  1/39:  ةندي) الفتاوی اهل بالكم اهن يمسأس أوال ب[2]

 (96-2/95)اتکب ااتفلوی ج والنفاس ( حمشی 

 :ںیم ےہیتشہب زویر اور 

اما وکیئ وعرت ڑلویکں وک رقآن رشفی ڑپاھیت وہ وت ایسی احتل ںیم ےجہ رکواان درتس ےہ  ہلئسم:

                                                   

 شيئا اجلنب وال احلائض، تقرأ ال: »قال النبي عن عمر ابن عن(١٧٠)

 بن إسامعيل حديث من إال نعرفه ال حديث عمر ابن حديث عيل، عن الباب ويف ،«القرآن من

 ال: »قال النبي عنعمر ابن عن نافع، عن عقبة، بن موسى عن ،" عياش

 ، النبي أصحاب من العلم أهل أكثر قول وهو «احلائض وال اجلنب تقرأ

: قالوا وإسحاق، وأمحد، والشافعي، املبارك، وابن الثوري، سفيان: مثل بعدهم ومن والتابعني،

 ورخصوا ذلك، ونحو واحلرف اآلية طرف إال شيئا، القرآن من اجلنب وال احلائض تقرأ ال

 بن إسامعيل إن: »يقول إسامعيل، بن حممد وسمعت ،" والتهليل التسبيح يف واحلائض للجنب

 يتفرد فيام عنهم روايته ضعف كأنه مناكري، أحاديث العراق وأهل احلجاز، أهل عن يروي عياش

 بن إسامعيل: »حنبل بن أمحد وقال «الشأم أهل عن عياش بن إسامعيل حديث إنام: »وقال ،«به

: قال احلسن، بن أمحد بذلك حدثني. «الثقات عن مناكري أحاديث ولبقية بقية، من أصلح عياش

 (236/ 1ج131رقم  شاكر ت الرتمذي سنن)ذلك  يقول حنبل بن أمحد سمعت
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واں ڑپاھےت وتق وپری آتی ہن ڑپےھ، ہکلب اکی اکی دو دو ظفل ےک دعب اسسن وتڑ دے اور اور ر

 (206؍1)یتشہب زویر ج  وھتڑا وھتڑا رک ےک آتی رواں الہکےئ۔

 وہاجےئ آومہتخ ایدرےہ اس یک وکیئ وصرت ےہ؟ وہےت وہےئ ابہغل ڑلیک احہظف

وہیئگ اور اس ےک اایم رشوع وہےئگ ۔ اب اکی ڑلیک رقآن رکمی اك ظفح رکریہ ےہ وہ ابہغل  وسال :

وہ رقآن ڑپھ یتکس ےہ رگم رپاشیین ہی ےہ  اس یک وہج ےس رہ ےنیہم آھٹ دن اك انہغ وہات ےہ ہیقب دونں ںیم

 ہک ظفح وپرا رکےن ےک ےئل تہب وتق ےگل اگ۔ اور بج چیب ںیم اےنت دن وھچٹ اجےت ںیہ وت اید ایک وہ ا

د رانھک ڑپات ےہ وت ایسی وکیئ وصرت ےہ ہک وہ اےنپ ضیح ےک اایم ںیم وھبل اجیت ےہ اور رھپ دوابرہ ای

 التوت رک ےکس اتہک مک از مک ڑپاھ وہا اید ر ےہ ۔ وج اب انعتی رفامںیئ۔ونیب ا وترجوا۔

اایم ےک زامہن ںیم ذموکرہ ذعر یک وہج ےس رقآن رشفی ےک اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

 التوت یک ااجزت ںیہن وہیتکس

(171)
 ، اید ایک وہا وھبل ہن اجےئ ۔ اس ےک دورطےقی وہےتکس ںیہ ۔

ڑپکے وریغہ ےس رقآن رشفی وھکل رک ےھٹیب اور ملق وریغہ یسک زیچ ےس ورق اٹلپےئ۔ اور رقآن [1]

 [1]ںیم دھکی رک دل دل ںیم ڑپےھ ۔زابن ہن الہےئ۔

  ےس یھب اید وہاجات ےہ ہی دوونںےننسوکیئ التوت رکراہ وہوت اس ےک اپس ھٹیب اجےئ اور یتنس رےہ ۔ [2]

 املع ابوصلاب هلل اید ایک وہا وفحمظ رےنھک ےئلیک اكیف وہں ےگ ۔طقف واهلل رطےقی اجزئ ںیہ ۔ اور ااشنء ا

 درخمتار العني الحتل ةاجلناب نأل ونفساء ئض وحا جلنب القرآنأي  هليإ النظر هوال يكر[1]

 (50-49/ 4)اتف وی رہیمیح ج ۔174ص ۱۔ج شامی امشه علی

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل.(١٧١)
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 احہضئ ویبنج ےک ےئل التوت واتکتب ِ رقآن اك مکح 

یبنج اور احہضئ ےک ےئل رقآن رکمی یک اکی دو آںیتی انھکل ڑپانھ ای سم رکان اجزئ ےہ ای ںیہن ؟ وسال : 

   اور اما اناجزئ ےہ وت رماد ڑبی آتی ےہ ای وھچیٹ ڑبی آتی یک دقمار ایک ےہ ؟

ان ےک ےئل رقٔات [1]اس ہلئسم ںیم احہضئ ویبنج ربارب ںیہ  :اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً

رقآن اجزئ وہ ےن ہن وہ ےن ںیم ہی لیصفت ےہ ، اما رقٔات یک تین ےس ڑپںیھ وت اجزئ ںیہن ےہ ، وخاہ 

اکی آتی وہ ای اس ےس مک دقمار ، ہی اس وتق ےہ ہکبج رمبک آتی ڑپےھ اور رفمد وطر رپ اکی ظفل 

 ںیھ وت اجزئ ےہ ےسیج احہضئ ای یبنج وچبں وک اس وطر رپ ڑپاھںیئ ۔وک عطق رکےک ڑپ

 رد ااتحملر ںیم ےہ :

 ةاملعلم للحائض جوز هنت ألالاملفردا املركبات من ةيآ دون هوكرأي  القرآن ة قراء هقول

 (1/293راملحتا رد).هقدمنا كام ةكلم ةكلم تعليمه

 ارحبل ارلاقئ ںیم ےہ :

احلائض وال اجلنب  أالتقر هلقول ةوكذا اجلناب القرآن ةيض قراءيمنع احلأي ن(القرآة)قراء

 علی وعن ۔النووی هوصحح املنذری هوحسن ةماج وابن الرتمذی هروا. نآشئيا من القر

رسول كان قال  هروا۔علی كل حال مامل يكن جنباً  القرآن يقرئنا 

 (172)۔صحيح حسنأنه  وقال والرتمذی بوداودأ

                                                   

 يكن مل ما حال كل عىل القرآن نايقرئ  رسول كان: قال عيل عن(١٧٢)

 النبي أصحاب من العلم أهل من واحد يري قال وبه.صحيح حسن حديثعىل  حديث.جنبا
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 وشمل هلرتمذی فی جامعا هحكا كام والتابعني ةالصحاب من العلم لهأأكثر وبقولنا قال

 ةحدكم جنابأن مامل يصب القرآ اؤاقر:قال ی عل وعن’’… ادوهن وما ةياآل هطالقإ

 (1/199الدارقطنی)البحرالرائق هروا .حرفًا واحداً وال فال هصابفإن أ

انھ اناجزئ ےہ اچےہ اکی آتی ان ابعرات ےس ولعمم وہ ایگ ہک ان احوتلں ںیم رقٔات یک تین ےس ڑپ

وہای اس ےس مک ، اہتبل اما رقٔا ت یک تین ےس ہن ڑپےھ ہکلب انثء ای ااتتفِح ارم ای داعء یک تین ےس ڑپےھ وت 

 وکیئ رحج ںیہن ےہ رد ااتحملر ںیم ےہ :

 معنی اهيات التی فياآل من شيئاً أو  الدعاء هعلی وج ةالفاحت تأقر فلو( هبقصد ه)قول

 ماأن  هومهإن مف و الليث بیأل العيون عن هقدمنا كام هب سأب ال ةالقراء ترد ومل الدعاء

 (1/293املحتار رد)۔ةنيآيريالقر هثرفيؤالي بهل بیأ ةوركس الدعاء معنی هفي ليس

 وفی الروايات صحأ فی مراليمنعأ افتتاحأو الثناء قصد علی هأإذا قر أما رحب ںیم ےہ :

 وفی ةاخلالص فی مركذاأ افتتاحأو الثناء قصد علی كان إذا اليمنعأنه  اتفاق ةالتسمي

 معنی اهيات التی فيعلی سبيل الدعاء أوشيئًا من اآل ةالفاحت أقرأنه  ولو الليث بیأل العيون

 (1/199البحرالرائق)۔هب سأب فال ة القراء ه يرد بومل الدعاء

ای ااتتفح یک تین ےس ڑپےھ وت اجزئ ےہ  ولعمم وہا ہک اما رقٔات یک تین ےس ہن ڑپاھ اجےئ ،ہکلب داعء انثء

رشبہکیط آتی ںیم داعء ایانثء اك ینعم وموجد وہ ۔اہتبل ہی ہلئسم ابیق ےہ ہک تینب رقٔا ت انتک ڑپانھ اناجزئ 

                                                                                                                                      

، إال املصحف يف يقرأ وال وضوء، يري عىل القرآن الرجل يقرأ: قالوا.والتابعني 

رقم  الرتمذي سنن.)وإسحاق وأمحد، والشافعي، الثوري، سفيان يقول وبه.طاهر وهو

 واحلائض مثل اجلنب يف هذه املسئلة(214/ 1ج146
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ےہ اس ےس وھچیٹ آتی رماد ےہ ای ڑبی اور اس یک دقمار ایک ےہ ، ضعب اہقفء ےک زندکی اکی آتی 

 ةياآل دون ما امهل يباح الطحاوی ةوفی رواي ںیم ےہ :ےس مک دقمار رقٔات اجزئ ےہ ۔رحب

 ۔الصغري اجلامع رشح فی سالماإل فخر هعلي ومشی ةاخلالص صاحب هوصحح

 (1/199البحرالرائق)

 نکیل حیحص اور راحج وقل ےک اطمقب اکی آتی ےس مک دقمار یھب تینب رقٔات اناجزئ ےہ ۔

 القول ترجيح ينبغی والذی ةيون اآلأن التصحيح قد اختلف فيام د هفحاصل:المہظح وہ

 كام ألن شيئاً  مردود النص ةمقابل فی والتعليل تفصل مل حاديثاألأن  من علمت ملا باملنع

 هماروا هيدؤوي … ةيآلكا فيمنع قران ةيفی سياق النفی فتعم وما دون اآل ةنكر الكافی فی

 والحرفاً  فال هصابأ فإن ةحدكم جنابأن مامل يصب آا القرؤدارقطنی عن علی قال:اقرال

(173)۔واحداً 
 (1/199)البحرالرائق 

 ۔ةيآن ( ولودون القرآ ة وقراء ه)قولرد ااتحملر ںیم یھب دعم وجاز وک رتحیج دی یئگ ےہ ۔

 (1/293املحتار رد)

ایس رطح احہضئ ہمّلعم ای یبنج مّلعم وہ وت ان ےک ےئل اجزئ ےہ ہک وہ وچبں وک رقآن ڑپاھںیئ نکیل رشط ہی ےہ ہک 

                                                   

 ما فو،الرحبة أقىص إىل فخرج،الرحبة يفعىل  مع كنا: قال،اهلمداين الغريف أبو ناحدث(١٧٣)

 صدرا قرأ ثم،إليه قبضهام ثم كفيه فغسل،ماء من بكوز فدعا جاء ثم،يائطا أو أحدث أبوال أدري

 حرفا وال فال جنابة أصابته فإن،جنابة مأحدك يصب مل ما القرآن اقرءوا: »قال ثم،القرآن من

وحكم احلائض مثل اجلنب  (212/ 1 ج425رقم  الدارقطني سنن)عيل عن صحيح هو. «واحدا

 يف هذه املسئلة)مرتب جامع الفتاوى(
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 املکت وک اگل اگل اكٹ رک ڑپاھںیئ ، اہں اامم احطوی ےک زندکی کیب وتق فصن آتی یھب ڑپاھےتکس ںیہ ۔

متني الكل بني وتقطع ةكلم ةأن تعلم الصبيان كلم اهل فينبغی ةو إذاحاضت املعلّمارحبلارلاقئ ںیم ےہ :

 احلائض تعليم فی خروناملتأ واختلف … ةيآعلم نصف علی قول الكرخی وعلی قول الطحاوی ت

 (1/200 )ةتام ةيآ أيقرأن  هقصد من يكن ومل ةكلم ةكلم يلقنإن كان  هب سالبأأنه  واألصح  واجلنب

ایس رطح ان ےک ےئل رقآن وک سم رک ان یھب اناجزئ ےہ ، اما رقآن فحصم یک لکش ںیم ےہ وت راحج وقل ہی ےہ 

 ان اجزئ ںیہن ےہ ، اور اما رقآن رکمی اك ھچک وک  ہک اافلظ، ومعض ایِبض اور وہ دلج وج لصتم ےہ اس وک سم رک

 ولح ای درمہ ای دویار رپ اھکل وہوت رصف ےھکل وہ ےئ اافلظ وک سم رکان ونممع ےہ ابیق ہگج وک سم رکان اجزئ ےہ ۔

 مس المنإ اليمنع حائط،لكنأو مهولوفی لوح أودر القرآنأي  (هومس ه)قولرد ااتحملر ںیم ےہ :

 ذاهجيوز،و مهبعض وقال همن البيا، وموضع اجللد فالجيوزمس ملصحفا بخالف املكتوب،

 (174) (293/  ۱)املنع البحروالصحيح فی كام التعظيمإىل  قربأ واملنع القياسإىل  قربأ

                                                   

  «أحيانه كل يف  يذكر» كان النبي أن عائشة عن(١٧4)

 (355/ 8ج4937رقم  املوصيل يعىل أيب مسند)

 إال كلها املناسك احلائض تقيض: باب يف 1/407 اجلزم بصيغة البخاري علقهو صحيح إسناده

 .(أحيانه كل يف  يذكر النبي وكان): فقال بالبيت، الطواف

 يكن مل ما حال كل عىل القرآن يقرئنا  رسول كان: قال عيل عنو

 النبي أصحاب من العلم أهل من واحد يري قال وبه.صحيح حسن حديثعىل  حديث.جنبا

، إال املصحف يف يقرأ وال وضوء، يري عىل القرآن الرجل يقرأ: قالوا.والتابعني 

رقم  الرتمذي سنن.)وإسحاق وأمحد، والشافعي، الثوري، سفيان يقول وبه.طاهر وهو

 واحلائض مثل اجلنب يف هذه املسئلة)مرتب جامع الفتاوى( (214/ 1ج146
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  ۔ { ثم نظر}ونٹ : وھچیٹ آتی وہ ےہ وج ھچ رحوف ےس مک رپ لمتشم وہ ًالثم 

 (543-1/540اتفوی داراولعلم زرکایج )

 رقآن دیجم اك اطمہعل   ںیم رتہمجاایم یک احتل

احتلِ اایم ںیم یطلغ ےس ایسی اتکںیب اور راسےل ااھٹےن ںیم آاجںیئ نج ںیم رقآن رشفی  وسال :

 ونر اڈینشی ’’ یک آںیتی وہں، ےسیج 
ٔ
وت ایسی وصرت ںیم ایک افکرہ ادا رکان اچےئہ ؟ اما ‘‘ فصنم اك انمرہ

ان آایت اك رتہمج اس احتل ںیم ڑپاھ اجےئ وت ایک ااسی رقآن رشفی یک رعیب آایت ےک اجبےئ رصف 

 رکان اجزئ ےہ؟

اناپیک یک احتل ںیم الغف ےک ریغب رقآن دیجم اك وھچان اجزئ ںیہن ،   اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

اضمنیم یھب وہں، اور رقآن یک آایت یھب، ان ںیم اخص وطر رپ آایت  نج اتکوبں ںیم دورسے

 ابعرت وک اہھت اگلان وت درتس ںیہن ، نکیل اس ےس  ےتچ وہےئ اےسی راسلئ ای اتکب وک رقآین یک رعیب

اہھت ںیم انیل ای آایت رقآین یک ہگج وھچڑ رک دورسے وک  وک وھچان درتس ےہ، اس ںیم وکیئ ابقتح 

  ااطحطلوی ’’ ںیہن ، ہقف یفنح یک وہشمر اتکب 

 

 

 

 ںیم ےہ : ‘‘ احش

 [1]شیاحلوا ال ةمن الكتاب وفيام عدا املصحف إنام حيرم

اس ےئل رصف رتہمجٔ رقآن ےک وک  [2]دیجم اك رتہمج ہنیعب رقآن ںیہن  ارثک اہقفء ےک زندکی رقآن

وک اس احتل ںیم وھچےن یک اجنگشئ ےہ، اما دخاوخناہتس ان داہتسن وطر رپ اس احتل ںیم رقآن وک اہھت 

، نکیل آپ ےن وج وصرںیت یھکل ںیہ ہی وت اجزئ اگلدںی بت یھب افکرہ وابج ںیہن ، اافغتسر رکانیل اچےئہ
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اور درتس ںیہ یہ، اس ےئل ان وصروتں ںیم افکرہ وابج وہےن ےک وکیئ ینعم ںیہن ۔

(175)
 

 ۔۷۷طحطاوی علی مراقی الفالح : ص: [1]

 مراقی علی طحطاوی) ‘‘صحابنا مس كتب التفسري و احلديثأوقد جوز بعض  ’’[2]

 (103-2/102ااتفلوی ج )اتکب ۔( حمشی ۷۷: ص:  الفالح

 احتلِ ضیح ںیم دینی راسلئ اك اطمہعل

ےسیج ‘‘ دہیی ’’ اور ‘‘ اپزیکہ آلچن’’ ایک وعرت احتلِ ضیح ںیم ای رمد ای وعرت احتلِ انجتب ںیم وسال : 

راسلئ اك اطمہعل رکےتکس ںیہ؟ ویکہکن ان اتکوبں ںیم ااحدثی یک روینش ںیم دینی اسملئ اور رعیب زابن 

 ِن دنی ےک واظفئ اشعئ وہےت ںیہ ۔ںیم زبراگ

سج رپ لسغ ای ووض وابج وہ، اس ےک ےئل رقآن دیجم وک وھچان   اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

اجزئ ںیہن ، اہتبل وکیئ ایسی اتکب سج ںیم زایدہ وک  دورسے اضمنیم ای داعؤں وریغہ اك وہ اور ھچک 

ےک وھچان اجزئ ےہ، اہتبل  ووض ان وک ریغب لسغ اور ریغب آایت اور رقآین داعںیئ یھب یھکل وہیئ وہں، 

اہجں رپ آتی یھکل وہیئ وہ ، اخص اس ہگج اہھت ںیہن اگلاناچےئہ اور ہن اےس ڑپانھ اچےئہ، رقآن ےک 

العوہ دورسے دینی اضمنیم اور اتکںیب اس احتل ںیم یھب ڑپھ ےتکس ںیہ۔

(176 )

 

 (102-2/101)اتکب ااتفلوی ج

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل.(١٧5)

 املسألة من قبل. لقدتقدم دليل(١٧٦)
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  دینی اتکوبں وک اہھت اگلان اناپیک یک احتل ںیم

ںیم اکی دینی اجہعم ںیم میلعت احلص رکےن اجیت وہں، اہجں دینی و رصعی میلعت دی اجیت وسال : 

ل اج یتکس وہں، اور دینی اتکوبں اك اطمہعل رک یتکس وہں ؟ اس وکےہ، وت ایک ںیم اموہاری یک احتل ںیم 

، اور ضعب اتکںیب رعیب زابن ںیم ںیہ ، ایک ںیم ان ویکہکن اس ےک ادنر دیچہ دیچہ رقآین آایت وہیت ںیہ

  وک اہھت اگل یتکس وہں ؟

اناپیک یک احتل ںیم رقآن دیجم ای ایسی ریسفت وک وھچان اجزئ ںیہن ، سج   اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

تل دورسی االسح  اتکوبں وک اس اح ںیم رقآن ےک املکت اغبل وہں، اور ریسفتی املکت مک وہں،

 ںیم یھب وھچان اجزئ ےہ، اچےہ اردو ںیم وہ ، ای رعیب ںیم ،اہتبل سج ہگج آتی یھکل ےہ واہں اہھت ہن 

(177)‘‘فسريالتإال  ةص املس باليد يف الكتب الرشعيورخ ’’اگل ںیئ
 (2/102)اتکب ااتفلوی ج

 ۔6/23ۃفحت األوحذی :  : دےئھکی[1]

 وجباحہضئ ےک آتی دجسہ ڑپےنھ ےس اسعم رپ دجسہ اك و

 رپ دجسہ التوت دجسہ التوت وابج وہ اجےئ اگ ۔  اما احہضئ وعرت آتی دجسہ التوت رک ے وت ےننس واولں

 (208 /2)اتکب ااسمللئ ج(846 كبريی ۔2 املختار الدر)  (178)املطبق املجنون خال املذكورين يعنی م)جتب بتالوهت

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل.(١٧٧)

 السجدة فيها التي السورة يقرأ النبي كان: »قال ، عمر ابن عن(١٧٨)

 «جبهته ملوضع مكانا أحدنا جيد ما حتى معه، ونسجد فيسجد،

  (42/  2 ج 1079رقم  البخاري صحيح)
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 ہ التوت وابج ںیہن احتل ضیح ںیم دجس

 دجسہ ڑپےنھ ای ےننس ےس ڑپےنھ وایل ای ےننس وایل احہضئ رپ دجسہ وابج ںیہن احتل ضیح و افنس ںیم آتی

 اسمعوأو اوأال جتب علی كافر وصبی و جمنون وحائض و نفساء ، قر (179) وہ ات

 (208 /1)اتکب ا اسمللئ ج( 110 ۔1 الواردين لهمن119 ۔2)البحرالرائق 

 احہضئ اذان اك وجاب دے ای ںیہن ؟

 ےئل اذا ن اك وجاب دانی بحتسم ےہ ؟اور اما وعرت احہضئ وہ وت ایک مکح ےہ ؟ ایک وعرت ےک وسال :

وعرت ےک ےئل اذان اك وجاب دانی بحتسم ےہ ،اہتبل احہضئ ےک  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

                                                                                                                                      

 الصالة خارج أو الصالة يف كان وسواء السجدة، آية قراءة عند واجبة السجدة أن: منه ويستفاد

 لزوم: وفيه. إليه واملسابقة اخلري فعل عىل احلرص: فيه: بطال ابن وقال والسامع، القارىء عىل

 (107/ 7 القاري عمدة. ) أفعاله متابعة

  .ألن السجدة جزء الصالةو  لكن هي ال تسجد ألن الطهارة رشط صحة السجدة

ملفروضةفمن باب أوىل أهنا يري مكلفة بسجدة التالوة فإذا ألهنا يري مكلفةبأداء الصالة ا(١٧٩)

سقط عنها األعىل فمن باب أوىل يسقط عنها األدنى فكام أهنا التقيض الفريضة فكذلك التقيض 

: قال السجدة، تسمع احلائض عن سئل أنه  عباس ابن عنسجدة التالوة إذا طهرت 

 صحيح إسناده(682/ 1ج1041رقم  الدارمي سنن)«صالة ألهنا تسجد ال»

 من أعظم تدع هي تسجد ال: »قال السجدة تسمع احلائض يف: يقول كان أنه إبراهيم، عنو

 (375/ 1 ج4315رقم شيبة أيب ابن مصنف) «املكتوبة الصالة السجدة
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ابرے ںیم االتخف ےہ ارثک اہقفء ےک زندکی احہضئ وک اذا ن اك وجاب ںیہن دانی اچےئہ ، ویک ہکن ااجتب 

 ینعم اكم اكج وک وھچڑ رک امنز یک ہگج آانےہ اما ہچ وعرت دجسم ںیم امنز ہن ڑپیتھ وہ اور ابلعف ےک

 ااجتب ےس وہ اعزج ےہ ۔

 رد ااتحملر ںیم ےہ :

 همن مهيف( ذاناأل سمع)من بالقدم ةجابوقال احللوانی ندبًا والواجب اإل )وجييب وجوبًا(

 لهأا من ليس امهنالنفساء( ألالحائضاو) هقول جييب الأنه  لبعدأو لصمم يسمع لوملأنه 

 من خفأ هألن حدثو ةبالصلو طبخما هنفإ اجلنب بخالف بالقول فكذا بالفعل ةجاباإل

 (1/396املحتار رد).رسيعاً  هزالتإ مكانإل والنفاس احليض

وجيوزللجنب واحلائض الدعوات وجواب األذان ونحوذلک كذا فی  اتفوی دنہہی ںیم ےہ :

 (1/38نديةه فتاوی) ۔ةالرساجي

من سمع األذان ولوكان جنبًا الحائضًا  ةجاباإل تشمل:  ةوقال احلنفي اہقفل االالسح  ںیم ےہ :

 (554/  1 هدلتوأالفقه اإلسالمی )۔ونفساء

  ااطحطلوی ںیم ےہ :

 

 

 

 احش

فسقطت بالقول تبعا أي بالفعل، ةجاباإل عن امهض والنفساء لعجزئوجييب اجلنب الاحلا

  (045-1/539)اتفوی داراولعلم زرکایج اعلمو۔(۱/۱۱۰الطحطاوی ةحاشي)۔(180)للفعل

                                                   

وتشمل اإلجابة عند اجلمهور كل سامع، ولو كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء، أو كان يف (١٨٠)

 وجييب بعد اجلامع واخلالء والصالة ما مل يطل الفصل بينه وبني األذان. طواف فرضًا أو نفالً،
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  واضتح:ا

 

 
 ۔رحج ںیہن ےہ ہکلب وثاب ےہ  وابج ںیہن ےہ رگموجاب دےنی ںیم وکیئذان اك وجاب دي

ااشنء اہلل اعتیل

(181)
 

 احتلِ ضیح وافنس ںیم دحثی رشفی ڑپےنھ اك مکح 

  ڑپاھان اجزئ ےہ۔ایک احتل ضیح وافنس ںیم دحثی رشفی ڑپانھ وسال :

:یج اہں اجزئ ےہ ۔اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

(182)
 

                                                                                                                                      

وقال احلنفية: تشمل اإلجابة من سمع األذان ولو كان جنبًا، ال حائضًا ونفساء وسامع خطبة ويف 

صالة جنازة، ومجاع، ومسرتاح يف بيت اخلالء، وأكل، وتعليم علم وتعلمه، لكن يف أثناء قراءة 

 (713/ 1نه ال يفوت، وتكرار القراءة لألجر )الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل القرآن جييب أل

إجابة املؤذن مندوبة ملن يسمع األذان، ولو كان جنبًا، أو كانت حائضًا أو نفساء، فيندب أن يقول 

فإنه جييبه فيها بقول:  "حي عىل الفالح"، "حي عىل الصالة"مثل ما يقول املؤذن، إال عند قول 

وال قوة إال باهلل، وهذا احلكم متفق عليه، إال أن احلنفية اشرتطوا أن ال تكون حائضًا أو  ال حول

نفساء، فإن كانت فال تندب هلا اإلجابة، بخالف باقي األئمة، واحلنابلة اشرتطوا أن ال تكون 

حائضًا أو نفساء، فإن كانت فال تندب هلا اإلجابة، بخالف باقي األئمة الفقه عىل املذاهب 

 (287/ 1األربعة )

 النداء، سمعتم إذا: »قال  رسول أن: اخلدري سعيد أيب عن (١٨١) 

يدخل احلائض يف عموم  (126/ 1ج611رقم  البخاري صحيح)«املؤذن يقول ما مثل فقولوا

 يف كل أحيانه كام صح عنه كان يذكر احلديث يف اإلجابة بالقول وألنه 

حديث فثبت جلنابة وكالمه كان يتكلم يف حالة األن النبي  (١٨٢) 
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 اتکب ااتفلوی ںیم ےہ:

ےن ملسو هيلع هللا ىلصدحثی ےک ااکحم وہ ںیہن ںیہ وج رقآن ےک ںیہ، رصف رقآن ےک ابرے ںیم روسل اہلل 

ہکن ایسی اممتعن وقنمل ںیہن ، ویک دحثی ےک ابرے ںیم[1]دہاتی دی ہک احہضئ اور یبنج ہن ڑپںیھ ۔

دحثی ےک اافلظ ہنیعب اہلل اعتیل ےک ںیہن ںیہ ، ہکلب ہی یھب رضوری ںیہن ہک وہ ہنیعب روسل اہلل 

وبنی وک اےنپ اافلظ ںیم ذرک رفامای ےہ اور ےئےن اشنم  ےک اافلظ وہں، ویکہکن ضعب اواقت احصہبملسو هيلع هللا ىلص

دحںیثی احہضئ بج کت دمت ضیح ہن زگر اجےئ اپک وہےن ےس اعزج ےہ، اس ےئل اس احتل ںیم 

ڑپھ یتکس ںیہ، اہں ، اما یبنج وہں ، وت وچہکن یبنج یسک یھب وتق اپیک احلص رکاتکس ےہ، اس ےئل اس 

ہک اہقفء ےن وترات و الیجن وک یھب احتل  ےک قح ںیم اناپیک یک احتل ںیم دحثی ڑپانھ رکموہ ےہ ، ویکں

 [2]انجتب ںیم ڑپےنھ وک اندنسپ ایک ےہ ۔

 فی جاء ما باب ، عمربن  ، عن عبد۱۳۱نمرب : اجلامع للرتمذي ، حديث [1]

 ۔ ةارهبواب الطأالقرآن،  نيقرا ال امهنأاحليض  و اجلنب

 ، ۱/۲44:  اينهاملحيط الرب[2]

ے

 ۔رتب م ۔ ۱/۱4۸: فتح امشه علی ةالكفاي:  زین دکی 

 (112-2/111)اتکب ااتفلوی ج

ےیل دحثی رشفی ڑپانھ رکموہ   ںاں رکموہ ےس رماد رکموہ زنتیہی ںیہن ینعی یبنج ےکتح:واض

 زنتیہی ےہ۔)رمبت اجعم ااتفلوی افعاہلل ہنع واعافہ(

                                                                                                                                      

 هبذا جواز قراءة احلديث يف حالة احلدث األكرب)مرتب جامع الفتاوى(
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 اموہاری ےک دوران اضفلئ اامعل ڑپانھ

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک وعرت اےنپ وصخمص وسال:

 

ایک رفامےت ںیہ املعء رکام وایتفمن ظ

 اواقت رقآن یک آایت ای ان اك ڑپھ یتکس ےہ ہکبج اس ںیم ضعب ےل رکاایم ںیم اضفلئ اامعل اہھت ںیم 

 رتہمج اور اعم وطر رپ ااحدثی دقمہس وہیت ںیہ،ایسی وصرت ںیم ایک ایک اجےئ؟

وصرت وئسمہل ںیم وعرت اك اموہاری ےک اایم ںیم اضفلئ اامعل اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

دورسے الکم ےک اسھت رقآن  ںیم ای اس یسیج دورسی ایسی اتکوبں اك اہھت ںیم انیل ای ڑپانھ اجزئ ےہ نج

یک آایت یھب یلم وہیئ وہں ،رشبہکیط رقآن یک آایت رپ اہھت ہن اگلای اجےئ۔ 

(183)
 

( قرآن ة( )وقراء1/293)…(:)و(يمنع حل)دخول مسجد(۱/۲۹۱الدراملختار )ملا فی  

 ةوفی الشامي۔املنفصل( هبغالف إال)األصح  فی ةبالفارسي ولومكتوبا(هومس) هصدبق

 مس المنإ اليمنع لكن حائط وأ مهدر وأ لوح فی ولو نالقرآأي (ه(: )ومس1/293)

  .همن البيا، وموضع اجللد مس جيوز فال املصحف بخالف املكتوب

 (187/ 2)مجن ااتفلوی ج

واضتح:اما وکیئ وعرت احتل ضیح وافنس ںیم اضفلئ اامعل ای دورسی اتکب ڑپھ ریہ وہ اور اس 

(آتی 2(آتی رپ اہھت ہن ےگل ۔)1وت دو ابوتں اك ایخل رانھک رضوری ےہ )ںیم آایت رقآہین یھب وہں 

رقآہین دل ںیم ڑپےھ ۔اما اتکب ڑپھ رک انس ریہ ںیہ وت بج آتی رپ ےچنہپ وت آتی ہن ڑپےھ ۔اس اك 

 )رمبت اجعم  ااتفلوی افعاہلل ہنع واعافہ(رتہمج ڑپھ ےل۔

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل.(١٨٣)
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  ڑپھ یتکس ےہ!اایم ضیح ںیم وعرت رقآن رشفی ےک العوہ امتم اذاكر وک

  وعرت وک ضیح آات وہ وہ درود رشفی داللئ اریخلات ڑپھ یتکس ےہ ای ںیہن ؟ سجوسال: 

اہں وساےئ رقآن دیجم ےک امتم اذاكر ڑپانھ ابمح ےہ  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

(184)
 [3] 

  لخإ تسبيح و تعالی   و ذكر اهاومحلهسم و ةدعيأ ةائض و جنب بقروال بأس حلا[3]

 (2/302)افکتی ایتفمل ج1/293 احليض باب ‘املحتار رد مع املختار الدر هرشح و بصاراأل تنوير)

 وعرت احتل ضیح و افنس ںیم حیبست ڑپھ یتکس ےہ ای ںیہن؟

وعروتں وک احتل ضیح و افنس ںیم ووض رک ےک داللئ اریخلات و زحب اال مظع وریغہ اردو  وسال :

اہلل اربک ڑپانھ اجزئ ےہ ای ںیہن ، اور اس ابت اك ایخل رےھک ہک اما وہفیظ یک وہفیظ احبسن اہلل ای ادمحل ای 

 اتکب ںیم وکیئ آتی رقآین آےئاس وک ہن ڑپےھ۔

 وہفیظ ذموکرہ اور حیبست و لیلہت اجزئ ےہ اور آایت رقآہین اك ڑپانھاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

 اهومحل اهومس ةعي دأ ةأس حلائض وجنب بقرأال بودراتخمر ںیم ےہ ۔یھب ہب تین داع ء اجزئ ےہ 

 شيئاأو الدعاء هوج علی ةت الفاحتأوفی الشامی فلو قر[1]۔ لخإ هوتسبيح تعالی   وذكر

 طقف۔[2]۔ هس بالبأ ةالقراء ترد ومل الدعاء معنی اهفي اللتی ياتاآل من

 (۲۷۱ ص لأو جلد احليض رداملحتارباب امشهالدر املختار علی )[1]

 (270ص  1 ج هبقصد قرآن ة ء قرا هاملحتار باب احليض حتت قول رد)[2]

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل.(١٨4)
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 (258-1/257)اتفوی داراولعلم دویدنبج 

 (112-2/111اور اتکب ااتفلوی ج 49،ص4واتفوی رہیمیح ج 302،ص  2)اور دےئھکی: افکتی ایتفمل ج 

اکی وسال اور   احتل ضیح وافنس ںیم واظفئ وداعںیئ ڑپےنھ ےس قلعتم

 اك لصفم و دملل وجاب  ےس اس ادماد ااتفلوی

وولصات ارلوسل  ضعب وتسمرات اكوسال ےہ ہک انجب یک اتفیل اتکب رقابت دنعاهلل  وسال :

یھب اس یک زنمل ڑپیھ اجوے ایہن اس ےیل ہک آایت رقآن  وانماجت وبقمل اایم ضیح ںیمملسو هيلع هللا ىلص 

 یک اس ںیم وطسمرںیہ؟ملسو هيلع هللا ىلصدیجموااحدثی روسل اہلل 

 ولو نالقرآةتالو هب وحيرم اجلنب أحكام ۔فی الدراملختار املسمً : اوجلاب احدماً و ایلصمً و

 ةكلمةكلم ولقن امراوالتعليم وافتتاحالثناءأأو فلوقصدالدعاء هبقصد املختار علی ةيآ دون

 هنام أهثاني ۔مصححني قولني منأي  املختار علی هقول رداملحتار وفی هااألصح  فی حل

 جواز حق فیةيآ بامدون قارئا اليعد هنبأ ماماهل ابن هورجح ةيآ مادون الحيرم

 القليل بني تفصل مل حاديثاأل نبأ ةللحيل تبعا البحر فی هواعرتض ناهه فكذا ةوالصل  

 بل تعليال ليس هنبأ( علی رشفأأي ) قلت ها مردود النص ةمقابل فی والكثريوالتعليل

 أالتقرالنبی مثالعن عمر ابن كحديث یهالنا للحديث تفسري

 ومادون نبالقرآ تعلق یهنال نفإ الرتمذی هخرجأ نالقرآ شيئامن والاجلنب ئضاحلا

يضاعمل باحلديث ثم أوهف اللسان لهأ حماورات علی ةوارد والنصوص ناقرآ اليسمیةيآ

 هبقصد هرداملحتارقول وفی لخإ هبقصد نقرآ ةأاحليض وقر أحكامذكرفی الدراملختارفی 

 ةالقراءترد ومل الدعاء معنی اهفي التی ياتاآل ئامنشيأو الدعاء هوج علیةالفاحت تأفلوقر
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 قال(هونص اجلنب أحكام فی ومانقلهو قلت)الليث بیأل العيون عن هكامقدمنا هب سأالب

 امعنیهفي التی ياتاآل شيئامنأو الدعاء هوج علی ةالفاحت أقر الليث بیأل العيون فی

 ندوانیاهل لكن احللوانی هواختار راملختا هنأ ةالغاي وفی هب سأالب ةءيردالقرا ومل الدعاء

  ۔لخإ ماماإل عن وإن روی هب الأفتی

 ان رواایت ےس دنچاومرافتسمدوہےئ۔ 

۔ بنج اوراحضئ وکرقآن ڑپانھاجزئںیہن اس ںیم یسک اكاالتخف ںیہن ایس ےس ہی یھب ولعمم ارماول

وہایگہک اکی آتی اتہم اكڑپانھاجزئںیہن۔ 

(185)
 

 ےہ اس ںیم یھب االتخف ںیہن۔ ۔ ااحدثی اكڑپانھاجزئارماثین

 ۔ آتی ےس مک ڑپانھ)یھب (ضعب ےک زندکی اجزئںیہن۔ ارماثثل

۔ امارقآن دصقبالتوت ہن ڑپاھاجوے ہکلب دصقبداعڑپاھاجوے ہکبج اس ںیم داعےک ینعم ارمراعب

 وہں وتارثکےک زندکی اجزئےہ ضعب ےن اس رپوتفی ی ںیہن دای۔ 

 ہ ت ںیہ ذٰہلایہی رواایت وجاز رقا ء ت ااحدثی رپوصخص ۔ وچہکن افممیہ رواایت ہیہقفارماخسم

ااحدثی داعرپدال ںیہ اس رقتریےس وسال اكلصفم وجاب احلص وہایگ۔ ہی وتسفن ااکحم اكایبن 

اھتوجرضوری اھتسج ےک داللئ ایبن رکانلمع ےک ےیل رضوری ںیہن نکیل اع  ملع ےک اشنط ےک ےیل 

وہں۔ ارماول یک دلیل ابعرت ذموکرہ ںیم ذموکرےہ ینعی ان ےک داللئ یک رطف رصتخماًااشرہ رکات

  ذكر، ما يري ۃحاديث كثريألخ وفی الباب إاحلائض والاجلنب  التقرء

 ن اصدق آیت ےہ۔ آدثی ںیہ ویکہکن اس رپرقا ء ت رقےک زجء اثین یک دلیل یھب یہی ااح :ارماول

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل.(١٨5)
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رقآن اصدق ںیہن آیت۔ زینزجباخبری  یک دلیل یھب یہی ااحدثی ںیہ ویکہکن اس رپرقا ء ت:ارماثین 

 واسنیئ ےک بس ااحصب احصح ےن دحثی ذرکیک ےہ۔ 

 . حياء السننإ فی كذا هحيانأ فی كليذكر رسول كان

اظرہےہ ہک ہی دحثی وکیھب اعم ےہ ہکلب رقآن وکیھب نکیل وچہکن رقا ء ت رقآن ےس یہن واردےہ وہ اس 

اےسی احالت ںیم الکم ملسو هيلع هللا ىلصم ںیم دالخ ریہ زینوخدوضرےس وصخمص وہیئگ اوررقاء ت دحثی اس ومع

 رفامےت ےھت اورآپ اك رہالکم دحثی ےہ سپ رقا ء ت دحثی اكوجازدلیل یلعف ےس یھب اثتب وہایگ۔ 

 مبيحامعن یک دلیل یہی ااحدثی ںیہ وطنمًاق اس انبء رپہک رقا ء ت ۃغلاس وکیھب اعم ےہ اور ارماثثل:

 اماس انبء رپہک ہی رعف اوررواورہ ںیم رقا ء ت ںیہن۔ وہفم یک دلیل یھب یہی ااحدثی ںیہ

  رسول كانةعن عائش : ارثکیک دلیل ہی دحثی وہیتکس ےہ۔ارمراعب

 ةعائش وعن مسلم هروا .ةللصل و هوضوئأتوض ينامأو كلأي نجنباوأرادأ إذاكان

 طعم ثم هفا ومضمض هكفي يسل وجنبهو يطعم نأ رادأ إذا كان النبیأن 

اور دورسی ااحدثی ےس ادتبٔا الک ںیم  ء السننحياإ فی كذا صحيح وقال دارقطنیال هروا

انہکوقنمل ےہ۔ اورووضٔ رشیع یھب راعف انجتب ںیہن اور هلل  احلمداوررفاغ نع االلک رپ  بسم

 اهللانہکاثتب وہا۔ اور مسب هلل ور ادمحلاهلل اےہ ںیہن وتانجتب یک احتل ںیم مسب  ووض وغلی وت ووض 

اکی وقل رپہک  هللآن وہانوتارتےس اثتب اورداللئ قلطم ںیہ ہیمست اتہم اورریغاتہم وک اور ادمحل اكرق

  ودمحۃل ےس وصقمدالتوت ہن یھت 

 

ن ہ
م
س

 

ن

رقآن آتی ریغاتہم وکیھب اعم ےہ رقآن ےہ۔ رگموچہکن اس 
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ہکلب ااتتفح وااتتخم وربتک وصقمداھتاس ےئل اجزئ راھک ایگ

(186)
اكوقل اثتب سپ ارم راعب ںیم ارثک 

وہایگ۔ اورضعب اكوقل ولعمم وہاتےہ ہک ضحم زنتہ واایتحط رپینبم ےہ ہک ولگ دحودےس اجتوزہن 

  ودمحۃل وکوہ یھب اناجزئںیہن ےتہک 

 

ن ہ
م
س

 

ن

رکےن ںیگل سپ وطبردسذراعئ ےک وجازرپوتفیی ںیہن دای۔ ورہن 

 ادحلوداكاامتحل ہن اھت۔  اجتوزنع ویکہکن اس وتق اس ےک رقآن وہےن اكوطخریھب ںیہن وہاتوتاس ںیم

ارماخسم ےک ےئل ارماثین یک رقتریاكیف ےہ۔ رفع وچہکن بنج اوراحضئ ےک اکحم ںیم ھچک رفق 

ےک ےئل رتشمک ںیہ۔ الص وسال اكالخہص وجاب ہی ےہ ہک  ںیہن اس ےئل ہی ااکحم اورداللئ دوونں

ف ادہیع رقآہین ںیم ہی دیقوہیگ یک ادہیع رقآہین ودحہیثی اكاحہضئ وکڑپانھاجزئےہ رص رقابت دنع اهلل

مًل وتعق ہن  ہک داعیک تین ےس ڑپےھ۔ رقآن یک تین ےس ہن ڑپےھ اوراہجں
ع

اس اایتحط یک املعًاور

 ےن اےسی یہ وعام ےک ےئل عنم رفامدایوہ۔  وہواہں اوحط واورع عنم یہ ےہ اوربجع ںیہن ہیقف دنہواین 

وتفی اكدصقاابتع دحثی اك ےہ وگوہج ادتسالل اس رحتریےس ولعمم وہایگوہاگہک بس اع   -افدئہ:

 (52-1/49)ادماد ااتفلوی یج  املع۔  ںیم االتخف وہایگ۔ واهلل

 ضعب وسرںیت نج ںیم داعء ےک اعمین ںیہ ڑپےنھ اك مکح ضیح وافنس یک احتل ںیم 

رکلیس ڑپانھ ادمحل یک وپری وسرت ای وعمذ نیت داع یک تین ےس ڑپانھ،داع ای انث ےک وطر رپ آۃی ا ہلئسم:

                                                   

 أو يأكل أن فأراد جنبا، كان إذا  رسول كان: »قالتعن عائشة (١٨٦)

 ببسم يبدأن والطعام والوضوء(248/ 1 ج305رقم  مسلم صحيح)«للصالة وضوءه أتوض ينام،

 وبسم احلمدهلل يقال األكل وبعد  اجلنابة ةحال جيوزعىل لكن الكريم القران من واحلمدهلل 

 احلكم يف حالةكذلك التالوة البنية الذكر بنية اآلية مادون قراءة بجواز قلنا لذا احلديث يف كام

 ب جامع الفتاوى()مرت.احليض
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آن دیجم ںیم آںیئ ںیہ، درتس ےہ، اہتبل التوت ےک وطر رپ ڑپانھ حیحص ںیہن، ایس رطح وج داعںیئ رق

 البقرة:  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ ےسیج :

 ٢٣األعراف:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  اور٢٠١

  حیحص ےہ،التوت ےک وطر رپ حیحص ںیہن۔وریغہ،ان وک یھب داع ےک وطر رپ ڑپانھ

 (206؍1)یتشہب زویر ج داعےئ ونقت اك ڑپانھ یھب درتس ےہ۔ ہلئسم:

 اموہاری ےک دونں ںیم وخن رےنک اك مکح اور اس وتق ںیم اامعل رکان اسیک ےہ؟ 

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےھجم ااھٹرہ اتروسال: 

 

خی ےس ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

وخن رشوع وہرک سیچپ اترخی کت اجری راتہ ےہ نکیل درایمن ںیم یھبک اکی ےٹنھگ ےئلیک یھبک دو ےٹنھگ 

اور یھبک اکی آدھ دن ےئلیک رک رک رھپ اجری وہاجات ےہ سج وتق وخن دنب وہاجات ےہ اانت وتق اپک 

 امشر ایک اجےئ اگ ای ںیہن؟ اس وتق امنز ڑپانھ اور التوت رکان اسیک ےہ؟

اایم اموہاری ےک نج اواقت ںیم وخن آان رک اجات ےہ وہ اایم وجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: ا

اموہاری یہ ےک امشر وہےت ںیہ اس ےئل آپ اك اموہاری ےک دونں ںیم ان اواقت ںیم یھب امنز ڑپانھ 

 التوت رکان درتس ںیہن۔

أيام  ةثالث عن نقصإن  املتخلل رهالط:حممد (: وقال ۱/۳5۸ملا فی البحرالرائق)

 قلأ وأ الدمني مثل فإن كان فصاعداً  ةثالث فإن كان باحليض اعتباراً  اليفصل ةبساع ولو

 اهحل يوجب رهالط واعتبار اهحرمت يوجب الدم ألن اعتبار للمحرمات تغليباً  فكذلک

 نأ مايمكن اجلانبني حدأ فیإن كان  ينظر ثم فصل أكثر وإن كان احلالل احلرام فغلب

 …ةاستحاض فالكل يكن وإن مل ةاستحاض خرواآل حيض وهف احيض جيعل
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 كثرأف يوماً  عرش ةمخس كانإذا  الدمني بني املتخلل ره(: ثم اعلم أن الط۱/۲۸۹)ةوفی الشامي

 حيضا جعل نصابا الدمني من كل من بلغ فام اتفاقا احليض فی الدمني بني فاصال يكون

 ۔اتفاقا الدمني من أكثر وإن كان فاصالً  اليكون يامأ ةثالث من قلأ كانإذا  هنأو

 دون املتخلل رهألن الط حيض ةربعفاأل دما ويوما راهيوما دمًا ويومني ط ةأت مبتدأفلو ر

 (179/ 2)مجن ااتفلوی ج ۔فاقاات اليفصل وهو ثالث

 اواقت امنز ںیم ذرک و اذاكر اك ومعمل انبانبحتسم ےہ ں اكاحہضئ وعروت

ز ڑپانھ وت اجزئ ںیہن ایک ایسی وعرت اےنپ ومعمل رپ دوام ےک ےیل احتل ضیح ںیم وعرت وک امنوسال: 

 ، ذرک و اذاكر رک یتکس ےہ ای ںیہن ؟  و لیلہت اواقت امنز ںیم یلصم رپ ھٹیب رک حیبست

احہضئ وعرت ےک ےیل بحتسم ہی ےہ ہک وہ امنز ےک اواقت ںیم اوجلاب احدماً وایلصمً واملسم ً :

و دیمحت ، ذرک اذاكر ںیم وغشمل رےہ ےنتج  اور اینت دری کت حیبست ھٹیب اجےئ رک ےک اےنپ یلصم رپ آرک ووض 

وتق ںیم ہی وعرت امنز ڑپیتھ یھت اتہک ومعمل ںیم وکیئ رفق ہن آےئ۔ 

(187)
 

                                                   

 التيمي، سليامن عنشئ وإنام استحسنه بعض السلف  مل يرد فيه عن النبي (١٨٧)

 هلذا وجدت ما: »فقال ؟ وتذكر صالة، كل وقت عند تتوضأ احلائض: قالبة أليب قلت: قال

  .صحيح إسناده(672/  1ج  1012رقم  الدارمي سنن)«أصال

 صالة، كل وقت عند توضأ ولكن اآلية طرف إال ال،» :قال أتقرأ؟: احلائض املرأة يف عطاء، عن 

( 673/ 1ج 1014رقم  الدارمي سنن)وجل عز  وتدعو وتكرب، وتسبح، القبلة، تستقبل ثم

  .صحيح إسناده

 بفناء وجتلس تتوضأ أن الصالة وقت يف احلائض املرأة يأمر كان أنه: »عامر بن عقبة عنو
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 اهمصال علی تقعد و ةصلو كل لوقت تتوضاءأن  اهل يستحب و:قال ابن عابدين 

 ةصلو حسنأ اهل يكتب الدراية ويف اهتعاد تنسی ال كی اهدائأ بقدر تكرب و للهت و تسبح و

 [1]باب احليض (  ۲۹۰/ ۱ج املحتار رد)  ۔ی تصل كانت

 دخلإذا  احلائض ةللمرا يستحب و : نصاریامل بن العالء األع ةقال العالم[1]

 مايمكن مقدار ةالرساجي فی و ۔ اهبيت مسجد عند جتلس و توضاءأن  ةالصلو وقت اهعلي

  ۔ ةدالعبا ةعاد اهعن تزول كيال للهت تسبح و ةرهطا كانت لو ةالصلو اداء

 علق باحليض ( تالتی ت حكامباب احليض ، نو ع فی األ 332/ 1ج ة) الفتاوی التاتارخاني

  ۔ بالنساء ةالباب السادس فی الدماء املختص 38/ 1ج:  ةندياهل فی هو مثل

 (2/560)اتفوی اقحہین ج حليض ا أحكام فی الرابع الفصل

 

                                                                                                                                      

 (127/ 2ج 7270رقم  شيبة أيب ناب مصنف)«وتسبح وهتلل ، وتذكر املسجد،

 « وتذكر صالة كل عند توضأ: »احلائض يف يقول سمعته: قال احلسن عنو

 (127/ 2ج 7272رقم  شيبة أيب ابن مصنف)

  وتذكر القبلة وتستقبل الصالة، مواقيت عند تتوضأ احلائض تؤمر: »قال مكحول، حدثناو

 .حصحي إسناده( 673/ 1ج1015رقم  الدارمي سنن)«تعاىل

 أن احلائض املرأة يف يعجبهم كان: »يقول عتيبة، بن احلكم سمعت: قال أيوب، بن حييى حدثناو

 «الصالة وقت يف وتكربه  تسبح ثم للصالة، وضوءها تتوضأ

 صحيح إسناده(672/ 1ج1011رقم  الدارمي سنن)



 

 اتکب اضىحل
 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 206

 ںیم ےہ: رہیمیح اتف ویاور

 ےن اعمرف ا ننس ںیم دمعۃ ااقلری ےک وحاےل ےس اس رپ  ضق ایک ےہ   ومالان دمحم ویفس ونبری

 الء وووض احلائض علی ليس هنأ واخللف السلف من العلامء ورهمج بهوكذلک مذ

و  وزاعی والثوریاأل ذاهب قال وممن اهفی يري وال ةالصال قاتأو فی ذكر وال تسبيح

 (۳5۳۔۲)ذبهفعی كامفی رشح املالشا و هصحابأو هحنيفبوأ

 ةمسبح اهمصال علی والقعود ةصال كل لوقت الوضوء باستحباب قالوا ةيري أن احلنفي

 فی كام ةالعاد تنسی كيال ةالصال فر، داءأ مقدار جتلس اهنأ ةيريهالظ فی وصحح ةللهوم

 رشح فی هالق املخصوص هالوج ذاه علی هل صلأ ال وإن كان۔۱۹۳۔۱ ئقأالر البحر

 مل حاضتإذا  سليأ ديثاحلأن  وهآخر و ( قال الراقم وفيام قالوا نظر۳54۔۲) ذبهامل

 جيرب شيئ ناکه كان فلو النقص ذاه فئيكا مرأ ةللمرأ ليس هنأ علی يدل تصم ومل تصل

عارف السنن باب ماجاء فی (م۱۳۲۔۲)القاري  ةعمد وانظر التعبري ذلک لطف ملا نهالو

(188) (۱44ص۱ج ةالصال تقضی ال اهنأاحلائض 
 (94/ 4)اتف وی رہیمیح ج  

                                                   

 تعاىل  وتذكر الصالة وقت عند تتوضأ بأن باحلائض يأمر كان من السلف ومن(١٨٨)

 نساء هدي من ذلك كان وقال ومكحول عامر بن عقبة عن ذلك روي جالسة هلل ذاكرة القبلة

 صالة كل وقت عند بذلك تؤمر كانت احلائض أن بلغني الرزاق عبد وقال حيضهن يف املسلمني

 بل الفقهاء مجاعة عند مرتوك أمر هو عمر أبو وقال حلسن وإنه ذلك يبلغني مل عطاء وقال

 وإنا نعرفه ما العزيز عبد بن سعيد وقال أصال له نجد فلم ذلك عن سألنا قالبة أبو لقا يكرهونه

 مسجد يف وجتلس تتوضأ أن صالة كل وقت عند هلا يستحب للحنفية املفتي منية ويف لنكرهه
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 ےہ: اور یتشہب زویر ںیم

ضیح ےک زامہن ںیم بحتسم ےہ ہک امنز ےک وتق ووض رکےک یسک اپک ہگج وھتڑی دری ھٹیب ہلئسم:

رکاہلل اہلل ایک رکے اتہک امنز یک اعدت وھچٹ ہن اجےئ اور اپک وہےن ےک دعب امنز ےس یج ہن 

 (1/214رجربھگاےئ۔)یتشہب زوی

                                                                                                                                      

 هلا يكتب الدراية ويف عادهتا تبطل ال حتى طاهرة كانت لو الصالة أداء مقدار وهتلل تسبح بيتها

 (301/ 3 القاري عمدة).تصيل كانت صالة نأحس ثواب

 ال احلائض أن عىل فكلهم باألمصار الفتوى وأهل واخللف السلف علامء وأما:االستذكارويف 

 تتوضأ أن ويأمرها للحائض يرى كان من السلف من أن إال حيضها أيام الصالة تقيض وال تصيل

 .جالسة هلل ذاكرة القبلة وتستقبل  وتذكر الصالة وقت عند

 أيام يف املسلمني نساء هدي من ذلك كان مكحول قال ومكحول عامر بن عقبة عن خالد وروى

 كل وقت عند بذلك تؤمر كانت احلائض أن بلغني معمر قال قال الرزاق عبد ذكر حيضهن

 .حلسن وإنه ذلك يبلغني مل قال عطاء عن جريج وبن صالة

 عبد بن حممد حدثنا قال دحيم ذكر كرهونهي بل الفقهاء مجاعة عند مرتوك أمر هو عمر أبو قال

 أتتوضأ الصالة حرضت إذا احلائض عن قالبة أبو سئل قال التيمي سليامن عن األنصاري 

 قال مسلم بن الوليد وحدثنا دحيم أصالقال له نجد فلم عنه سألنا قد قالبة أبو فقال  وتذكر

 واستقبلت توضأت مكتوبة ةصال وقت كان إذا أهنا احلائض عن العزيز عبد بن سعيد سألت

 معمر وقال نكرهه ولكنا هذا نعرف ما قال سجود وال ركوع وال صالة يري يف  فذكرت القبلة

 هذا الوعىل قال وذكر بطهر صالة كل وقت عند احلائض يأمر أبوك أكان طاوس البن قلت

 (338/ 1 االستذكار )األمصار يف اليوم العلامء وعامة الفقهاء مجاعة القول
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وھتڑی دری ذرک رکان ضعب ضیح ےک زامےن ںیم امنز ےک وتق ووض رکےک یسک ہگج ھٹیب اجےئ واضتح:

اع  ملع ےک زندکی بحتسم ےہ۔نکیل وج وعرت ااسی ہن رکے اس رپ وکیئ رحج ںیہن ۔ادین درےج یک 

 ۔ذہلا یسک وعرت رپ ااسی ہن رکےن یک وہج ےس ریکن ہن یک اجےئ۔یھب ابقتح ںیہن 

 بت:اجعم ااتفلوی افع اہلل ہنع واعافہ()رم

 اعمرشت احہضئ

 ےہ  اپک یھب ہنیسپ اك ان رطح ےہ ایس اپک وھچاٹ وعرت،اك وایل وافنس ضیح

 اسیکےہ ؟ ہنیسپ اك ان اور وھچاٹ وعرت،اك وایل وافنس ضیح وسال :

 ہنیسپ اك ان رطح ایس اپک ےہ وھچاٹ اكوعرت، وایل وافنس ضیح اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

 ۔ےہ اپک یھب

(189)
 رامحاتفوی  )  واہلل اعتٰیل املع

 

ض

في 

 (1ین ج 

                                                   

  النبي أناوله ثم حائض، وأنا أرشب كنت: »قالتعائشة عن(١٨٩) 

 النبي أناوله ثم حائض، وأنا العرق وأتعرق فيرشب، يف، موضع عىل فاه فيضع

فيرشب زهري يذكر ومل «يف موضع عىل فاه فيضع. 

  (احلائض سؤر باب 245/ 1ج300رقم  مسلم صحيح)

  النبي فيأخذه ضحائ وأنا اإلناء يف أرشب كنت»:قالتعائشة عنو

 عىل فاه يضع ثم مني، فيأخذه منه فأنتهش العرق آخذ وكنت فيرشب، يف موضع عىل فاه فيضع

 (108/ 1ج388رقم  الصنعاين الرزاق عبد مصنف)«منه فينتهش يف موضع

 وفيه احلائض، بفضل االنتفاع فيه احلديث هذا:(18/ 20 الراجحي  لنسائيا سنن رشح)ويف 

 .وعرقها احلائض سؤر طهارة
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 احہضئ وعرت ےک اہھت اكاکپایوہا اھکان اسیکےہ؟

 احہضئ وعرت ےک اہھت اكاکپایوہا اھکان رشًاعاسیکےہ؟ وسال :

 ہک بج ےہ درتس رشًاع اھکان اكاکپوہااھکان اہھت ےک وعرت احہضئاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

 املع اعتٰیل واہلل طقف[1]۔وہ رکیت اكاامتہم اپیک وہ

ت بقصد أإال إذا توض امهونحوأ وماءأ عجني من همامست والاستعامل اهطبخ هوال يكر[1]

 ،ةاره، كتاب الط1، ج:486:ص زكريا ه، مطبوع1، ج:194:ص هنعامني الشامی) ةالقرب

 ۔مرص هطبوعباب احليض، م 116ص املراقی مع طحطاوی احليض، باب

 (222/  8 ج ہیومحمد یاتفو)

 : ےہ ںیم ہیومحمد یاتفو اور

و [1] الالنكاحإ ی  ش كل اصنعوا ثيحلد ، ےہ اجزئ امتم اھکان اور اکپان اھکان ےس اہوھتں ےک احہضئ 

 واملوفقهو ۔ هيحكم اهألن نجاست

 ( ضياحل باباألول  الفصل ۱جلد56ص حياملصاب ةمشكا)[1]

 اعلم تعالی  (فقط و۲/۱۰6ج هيديفر یفتاو)

 بقصد تأتوضإال إذا  امهونحوأ وماءأ عجني من همامست والاستعامل اهطبخ هوال يكر[1]

 ،ةاره، كتاب الط۱، ج:4۸6:ص زكريا ه، مطبوع۱، ج:۱۹4:ص هنعامني الشامی) ةالقرب

 ۔مرص هباب احليض، مطبوع ۱۱6ص املراقی مع طحطاوی احليض، باب

 (222 / 8)اتفوی ومحمدہی ج 
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 اور اتفوی رفدیہی ںیم ےہ :

 (2/106)اتفوی رفدیہی ج  احہضئ ےک اہوھتں ےس اھکان اکپان اور اھکان امتم اجزئ ےہ ، 

 ربتمک زیچوں وک اناپیک یک احتل ںیم اھکان

ًل : وجھکر ، اریجن ، ہتسپ اور اپین ، ایک ہی بس زیچںی اناپیک یک احتل وسال : 

 

جح ےس الیئ وہےئ زیچںی ، من

 درتس ےہ ، ای ںیہن؟ ںیم اھکان

اھکےن ےنیپ یک زیچوں وک اپیک یک احتل ںیم اامعتسل رکےن یک وکیئ  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

رشط ںیہن، وگ وہ ربتمک یہ ویکں ہن وہ، ےسیج : ززمم اك اپین ، دمہنی یک وجھکر وریغہ ، اس ےئل جح ےک ومعق 

 درتس ےہ۔  احتل ںیم اھکانیک )ضیح وافنس(ےس الیئ وہیئ زیچوں وک اناپیک

 (2/106)اتکب ااتفلوی ج

احتل ِضیح ںیم ویط رکان رحام اور انگہ ریبکہ ےہاور ایسی رحتک رکےن 

 واےلرپ وتہب واافغتسر الزم ےہ

 امجع رکے وت اس رپ افکرہ الزم آےئ اگ ای ںیہن ؟ اما وکیئ صخش اینپ زوہج ےس احتل ضیح ںیم  وسال :

 رکان رحام ہک احتل ضیح ںیم اینپ زوہج ےس ویطدر اتخمر ںیم ےہ  و املسمً : اوجلاب احدماً و ایلصمً

اور ریبکہ انگہ ےہ

(190)
 اس وک وتہب رکان الزم ےہ اور اکی دانیر ای فصن دانیر دصہق رکان  

                                                   

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ تعاىل :  قال (١٩٠)
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اور اکی دانیر اسڑےھ اچر امےش وسےن اك وہات ےہ ۔طقف۔[1]بحتسم ےہ ،

(191)
 

                                                                                                                                      

، أما املالمسة 222:  ةالبقر)ٴۇ ۋ  ۋ   ۅ   اِمُعوُهنَّ ، َأْي: اَل جُتَ (َوال َتْقَرُبوُهنَّ

 (285/ 1)تفسري البغوي  واملضاجعة معها فجائز.

 أو دبرها، يف امرأة أو حائضا أتى من: »قال النبي عن ، هريرة أيب عن

 «حممد عىل  أنزل بام كفر فقد يقول، بام فصدقه هناكا

  صحيح إسناده(732/ 1ج 1176رقم  الدارمي سنن)

( ، وإسناده 639( ، وابن ماجة رقم )135، والرتمذي رقم )476و  408/  2أخرجه أمحد  "

 (44/ 2صحيح، )جامع األصول 

 أو رها،دب يف امرأة أو حائضا، أتى من: »قال النبي عن هريرة أيب عنو

 أيب عن األثرم، حكيم حديث من إال احلديث هذا نعرف ال«حممد عىل أنزل بام كفر فقد كاهنا،

 .التغليظ عىل العلم أهل عند هذا معنى وإنامهريرة أيب عن اهلجيمي، متيمة

 صحيححديث (242/ 1 ج 135رقم شاكر ت الرتمذي سنن)

 أو بدينار يتصدق: »لقا حائض، وهي امرأته يأيت الذي يف عباس ابن عن(١٩١)

 صحيح إسناده(720/ 1 ج1146رقم  الدارمي سنن )احلكم شك «دينار نصف

: حائض وهي امرأته عىل يقع الذي يف النبي قال: قال ، عباس ابن عنو

 صحيح إسناده(721/ 1 ج 1149رقم  الدارمي سنن) «دينار بنصف يتصدق»

: قال حائض وهي امرأته يأيت الذي يف النبي عن عباس ابن عنو

 نصف أو دينار: »قال الصحيحة الرواية هكذا: داود أبو قال «دينار نصف أو بدينار يتصدق»

  صحيح حديث(69/ 1 ج264 داودرقم أيب سنن)شعبة يرفعه مل وربام. «دينار
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 أن سلمنا ولئن كفارة، هو إنام نعم،: قال إليه؟ أتذهب ألمحد قيل :اهلداية رشح البنايةقال يف 

 أنه إال املالئي، قيس بن عمرو وعن مرفوعًا، احلكم عن رواه يريه فإن رفعه، عن رجع شعبة

 احلكم عن قتادة رواه وكذا ثقة، هذا وعمر النسائي، طريق من أخرجه وكذا احلميد، عبد أسقط

 ألنه  بالصواب أشبه الرفع رواية أن القواعد ومقتىض احلميد، عبد أسقط أيضاً  وهو مرفوعًا،

 واالستغفار التوبة إال عليه فليس بالتحريم العلم مع احلائض وطئ لو أنه اعلمم ث. ثقة زيادة

 ومحاد، جبري، بن وسعيد ومكحول، والزهري، والنخعي، والشعبي، عطاء، قول وهو عندنا

 يف وأمحد اجلديد يف والشافعي ومالك، والليث، السختياين، وأيوب سعيد، بن وحييى وربيعة

 اإلقبال يف ديناراً  الكفارة جتب: العلامء بعض وقال. العلامء أكثر عن اخلطايب وحكاه رواية

 (645/ 1 اهلداية رشح البناية )للشافعي القديم القول وهو اإلدبار يف ونصف

 لتعليل االختيارقوله نصف يف االدبار أي إذا كان احليض يف آخر أيامه قريب االنقطاع .ويف 

[ 222: البقرة] چھ  ھ  ے  ےۓ  ٹ چ ٹ : تعاىل لقوله( وطؤها وحيرم):املختار

 لقول والتوبة، االستغفار ويكفيهام أثام، طائعني كانا إن احليض يف وطئها وإن للتحريم، والنهي

 واآلخر طائعا أحدمها كان وإن. تعد وال  استغفر: ذلك عن سأله ملن   الصديق

 أو بدينار يتصدق أن ويستحب احلكم، يف وهذا: الفتاوى يف قال. وحده الطائع أثم مكرها

 الدم كان إن: وقيل. نصفه آخره ويف فدينار، احليض أول يف كان إن معناه: قيل. دينار نصف

 . احلديث ورد ذلك وبجميع فنصفه، أصفر كان وإن فدينار، أسود

 (28/ 1املختار لتعليل االختيار)

 جاء رجال أن يرو ما ذلك يف( وحجتنا):للرسخيس املبسوطقال يف  ةوفی عدم وجوب الكفار 

: قال نعم: قال أتصدقني: فقال دما أبول كأين املنام يف رأيت إين: وقال   الصديق إىل

 ومل تعد وال  استغفر:    بكر أبو فقال بذلك فاعرتف احليض حالة يف امرأتك تأيت إنك
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 ةالتوب هفتلزم وناسياأ اهمكرأو  الهالجا ةباحلرم عاملا خمتارا عامد لو ةكبري وهثم [1]

 الضياء فی قال تصدق ةاملرأ علی لهو ةكزكو   هومرصف هنصفأو  بدينار هتصدق ويندب

 احليض باب املحتار رد) احلائض وطیأي  وه ثم هقول(  احليض باب خمتار در) ال رهظاال

 (1/256)اتفوی داراولعلم دویدنبج (۲۹۹…۲۹۷ص۱ج۔س۔ط۔۱ج ۲۷5 ص

 

                                                                                                                                      

 (159/ 10للرسخيس املبسوط)الكفارة يلزمه

  «يعود وال إليه، ويتوب  يستغفر أتاه، نبذ: »قاال حائض، وهي أهله أتى فيمن عامر، عنو

  صحيح إسناده (717/  1 ج1136رقم  الدارمي سنن)

/ 1 ج 1138رقم  الدارمي سنن) «كفارة عليه وليس أتاه، ذنب: »قال جبري، بن سعيد عنو

 وهي امرأته يأيت الذي عن سئل أنه أبيه، عن القاسم، بن الرمحن عبد عنو صحيح إسناده (717

 إسناده (717/ 1ج1139رقم  الدارمي سنن) « إىل ويتوب ، إىل يعتذر: »لقا حائض،

 وهي امرأته عىل وقع إذا يعني «يشء عليك وليس  تستغفر: »قال عطاء، عن و صحيح

 (718/ 1ج 1140رقم  الدارمي سنن).حائض

ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ٹ ٹچ :القرطبي تفسريويف 

ۋ   ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 االستغفار إال كفارة عليه يوجب مل من حجة: عمر أبو قال(222)البقرة:  چۋ   ۅ  

 رأت امرأة عن جماهدا، سألت: قال األسود، بن عثامن حدثنا(88/ 3 القرطبي تفسري)والتوبة

  «الصالة هلا حتل حتى ال: »قال تغتسل، أن قبل يأتيها أن لزوجها أحيل الطهر

 صحيح إسناده(712/ 1ج 1122رقم  الدارمي سنن)
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 او رمجن ااتفلوی ںیم ےہ:

صلہ(وسال: 
خ
م

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےریی یئن یئن )

 

ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

یٹھچ یل ، بج رھگ آای وت  یک  اکی ہتفہےس ےن لکشم  اشدی وہیئ ےہ ویبی ےک ریغب اچرہ ںیہن وہات ںیم

 ہن وہاکس ںیم ضیح یک احتل ںیم رتسبمہی ویبی ےک ضیح ےک اایم لچ رےہ ےھت ےریے ےس ربداتش

ےلم یگ۔ ہی ومعق یھب تمینغ ےہ بج واسپ آای وت  رکات راہ وچہکن ےھجم ولعمم اھت ہک دعب ںیم یٹھچ ںیہن

اكیف رپاشین راہ ہک ںیم ےن احتل ضیح ںیم رتسبمہی رکےک طلغ اكم ایک ےہ اب آپ رضحات ےریی  ںیم

  اور ےریے اورپ ایک افکرہ وہاگ؟رامنہیئ رکںی ہک ےھجم ایک رکان اچےیہ

احتل ضیح ںیم ویط رکان رحام اور انگہ ریبکہ ےہ اما یسک ےس اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

یطلغ ےس ہی لعف رسزد وہ اجےئ وت اس رپ وتہب واافغتسر الزم ےہ اس ےک العوہ وکیئ افکرہ وابج ںیہن۔ 

ہب واافغتسر رکںی اور آدنئہ ہن رکےن اك زعم رکںی بج آپ ےس ہی یطلغ وہیئگ ےہ وت اہلل ےک وضر وت

اہلل ےنشخب واال رہمابن ےہ اہتبل بحتسم ہی ےہ ہک اما رشوع اایم ںیم ویط یک وہ وت اکی دانیر اور آرخ اایم 

 ںیم یک وہ وت فصن دانیر یک دقبر تمیق دصہق یھب رکدںی۔ 

 يري هب جزم كام( همستحل فريك) اهؤ(: )و(ط۱/۲۹۷،۲۹۸) ةالدراملختار مع الشاميملا فی  

 الصحيح وهو لتنيأاملس فی( يكفر ال وقيل) ورهعنداجلم الدبر وطء مستحل وكذا واحد

 ةالرشنباللي فی قال احلائضأي  (اهووطؤ هقول) هلغري حرام هنأل( املعول هوعلي) ةخالص

 لو ةكبري وه ثم …اهب فمرصح ةاحلرم أما طء النفساء من حيث التكفريو رحكمأ ومل

 بدينار هتصدق ويندب ۔ةالتوب هفتلزم ناسياً أو  اً همكرأو  الً هالجا ةباحلرم عاملاً  خمتاراً  عامداً 

 ثم هقول) ۔ال رهالظا: الضياء فی قال تصدق ةأاملر علی لهو ةكزكا هومرصف ،هنصفأو 

أن  رهوالظا …والنرش اللف سبيل علی وه( الخ الً هجا ال هقول) احلائض وطءأي  (وه
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 سالمداراإل فی حكامباأل لهباجل العذر ذإ ةاحلرم صلأ ال ةكبري هكون ينفی نامإ لهاجل

 مرفوعًا، عباس ابن عن والنسائی والرتمذیداود بووأ محدأ هروا ملا( الخ ويندب هقول)…

إن كان  قيل ثم ‘‘ق بدينار أو نصف ديناريتصد: قال حائض یهو هتامرأ تیيأ الذی فی

 ۔هفبنصف هخرآو أاحليض فبدينار  لأو فی الوطء

 الرجل فیعن النبی  (: عن ابن عباس1/43وفی سنن النسائی)

 (اً رصتخم187-186/ 2)مجن ااتفلوی جينارد بنصفأو  بدينار يتصدق حائض یهو هتامرأ تیيأ

 اور اتکب ااتفلوی ںیم ےہ : 

امجع ضیح ںیم اتکب اہلل یک رصحی یہن یک انب رپ رحام ےہ، 

(192)
یئ افکرہ اہمئ ارہعب ےک زندکی وک[1] 

                                                   

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى  يئٱ تعاىل: قال (١٩٢)

  ىئ حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب

 ٢٢٢البقرة: 

 أو دبرها، يف امرأة أو حائضا أتى من: »قال النبي عن ، هريرة أيب عن 

  «حممد عىل  أنزل بام كفر فقد يقول، بام فصدقه كاهنا

  صحيح إسناده(732/ 1ج 1176رقم  الدارمي سنن)

 أو دبرها، يف امرأة أو حائضا، أتى من: »قال النبي عن هريرة أيب عنو

 أيب عن األثرم، حكيم حديث من إال احلديث هذا نعرف ال. «حممد عىل أنزل بام كفر فقد كاهنا،

 التغليظ عىل العلم أهل عند هذا معنى وإنام هريرة، أيب عن اهلجيمي، متيمة

 صحيححديث (242/ 1 ج 135رقم شاكر ت ذيالرتم سنن)
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ہی اعم اہقفء ےک [3]ضعب رواایت ںیم اکی دانیر ای فصن دانیر دصہق اك مکح ےہ، [2]وابج ںیہن ، 

 یک رطف یھب اکی   زندکی دہتدی اور وترع رپ ومحمل ےہ، ااحصب وظارہ وابج ےتہک ںیہ اور اامم ادمح

وقل اس رطح اك وسنمب ےہ۔ 

(193)
 

  چ  ۅ ۇۆ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھٹ ٹ  }[1]

 ۔( حمشی ۲۲۲:  ةالبقر)

وقال أمحد يتصدق  ، هعلي شئ وال يستغفر ةبوحنيفأفقال مالک و الشافعی و ’’[2]

 (1/43:  دهاملجت ةبداي)  ‘‘بدينار أو نصف دينار 

                                                   

 أو بدينار يتصدق: »قال حائض، وهي امرأته يأيت الذي يف ، عباس ابن عن(١٩٣)

 صحيح إسناده(720/ 1 ج1146رقم  الدارمي سنن )احلكم شك «دينار نصف

: حائض وهي امرأته عىل يقع الذي يف النبي قال: قال ، عباس ابن عنو

 صحيح إسناده(721/ 1 ج 1149رقم  الدارمي سنن) «دينار بنصف يتصدق»

: قال حائض وهي امرأته يأيت الذي يف النبي عنعباس ابن عنو

 نصف أو دينار: »قال الصحيحة الرواية هكذا: داود أبو قال «دينار نصف أو بدينار يتصدق»

  صحيح حديث(69/ 1 ج264 داودرقم أيب سنن),شعبة يرفعه مل وربام. «دينار

 أن سلمنا ولئن كفارة، هو إنام نعم،: قال إليه؟ أتذهب ألمحد قيل :اهلداية رشح ايةالبنقال يف 

 أنه إال املالئي، قيس بن عمرو وعن مرفوعًا، احلكم عن رواه يريه فإن رفعه، عن رجع شعبة

 احلكم عن قتادة رواه وكذا ثقة، هذا وعمر النسائي، طريق من أخرجه وكذا احلميد، عبد أسقط

 ألنه بالصواب أشبه الرفع رواية أن القواعد ومقتىض احلميد، عبد أسقط أيضاً  ووه مرفوعًا،

 . ثقة زيادة
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 وأ بدينار فيتصدق ، حائض يه و هتأتی امرأفی الرجل ي عن النبي  ’’[3]

، باب  290:  نمرب حديث ، نسائی سنن) ،  عباس بن عبد عن ، دينار بنصف

 ا،هوطئ عن جل و عز يهنب هعلم بعد اهحيضت حال يف ةتی حليلأما جيب علی من 

 ۔ حمشی(  ةارهالط كتاب

 يتصدق أمحد وقال ، هعلي شئ وال يستغفر ةبوحنيفأفقال مالک و الشافعی و ’’[4]

 (99-2/98)اتکب ااتفلوی ج (1/43:  دهاملجت ةبداي)  ‘‘ دينار نصفأو  بدينار

 : ةوفی الفتاوی املحمودي

 اجلديد، وهو هقولي صحأ يف الشافعی  فقال ةواختلف العلامء يف وجوب الكفار 

 هعلي ةالكفارأنه  السلف ريه ومجا الروايتني حدیإ يف مهرمح محدوأ ةبوحنيفأو ومالک

تيان احلائض( إباب يف  1، ج:158:ص[1]ودهاملج بذل) ـه1 يتوب يستغفروأن  هوعلي

اتہک آدنئہ وپری اایتحط ےس اكم [2]تل ملع ودمع اکی دانیر ایفصن دانیر دصتق رکانبحتسم ےہاحب

 اهمكر وأ الً هالجا ةباحلرم عاملاً  خمتاراً  لوعامداً  ةكبري احلائض وطءأي وهثم  ایلاجےئ،

 هسبحانو فقط( [3]ردرخمتا) ـه۱ هنصف وأ بدينار هتصدق ويندب ةالتوب هفتلزم وناسياً أ

 علمأ تعالی  

 ورارنفهس هتيان احلائض رشيديإوت باب يف بري همطبوع ۱ج۲۷۹ودصهاملج بذل[1]

  ۱، ج:۱5۸:ص

 ۱ج۳۹ ص ةنديونصف دينار اهلأن يتصدق بدينار أويستحب [2]

 ۔، باب احليض۱، ج:4۹4:ص زكريا شامی ۔۱ج۱۹۸ص هدرخمتار علی الشامی نعامني[3]

 (221-8/220)اتفوی ومحمدہی ج 
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 ےہ: م زرکای ںیماور اتفوی داراولعل

اےسی صخش رپ وتہب واافغتسر الزم ےہ اور بحتسم ہی ےہ ہک ھچک دصہق رکدای اجےئ اسیج ہک دحثی ںیم  

ن وہ وت فصن دانیر دصہق وخاکی دانیر دصہق رکے اور اما زرد وارد وہا ےہ ہک اما رسخ وخن وہ وت 

ےہ اور اما وعرت یھب دصہق رکے  وک رواتک ےہ اور اجنت دالات رکدای اجےئ وچہکن دصہق بضغ ایہٰل

  (530-1/529)اتفوی داراولعلم زرکایج            وت رتہب ےہ ۔واہلل املع

 (1/362)اور ایس رطح ادماد االاکحم ج

 ےس قلعتم اکی وسال اور اس اك وجاباحہضئ ےس تبحص رکےن 

تبحص  ےن رفامای ہک احہضئ ےسملسو هيلع هللا ىلصکی دحثی رظن ےس ذگری سج ںیم ےہ ہک آرضحنت ا وسال :

رکے وت فصن دانیر ریخات رکے )ٰوکشمۃ( اس ےس ہی اثتب وہات ےہ ہک احتل ضیح ںیم تبحص رکین 

 وہ وت فصن دانیر ریخات رک ےک رکے ، ذہلا اس یک واضتح رفام رک ونممن رکںی۔

آپ ےن دحثی اك وج بلطم  وک ولعمم ےہ ہک احتل ضیح ںیماوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

تل ضیح ںیم فصن دانیر ریخات رک ےک تبحص رک ےتکس ںیہ ہی ابلکل طلغ ےہ ، فصن دانیر اھجمس ہک اح

ریخات رکان وطبر سیف ےک ںیہن ہکلب وطبر رجامہن اورزا ےک ےہ اور بضغ دخا ودنی ےس ےنچب ےک ےئل 

ےہ 

(194)
، بتک ہقف ںیم ےہ ہک وکیئ راضمن اابملرک ںیم احتل وصم ںیم تبحص رکے وت افکرہ الزم 

اس اك ہی بلطم ںیہن ہک روزہ یک احتل ںیم تبحص رکین وہوت افکرہ دے رک رکےتکس ںیہ ، بس تبحص ےہ 

                                                   

 قدسبق بيان األدلة يف ذلك.(١٩4)
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رحام ےہ ، دنگی اور دیلی ےہ اورتخس انگہ اك اكم ےہ اس یک رحتم رقآن ےس اثتب ےہ ، دخاےئ 

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ٹ ٹ چ اپک رفامےت ںیہ ۔

ہی ولگ آپ ےس ضیح اك مکح وپےتھچ ںیہ ، ملسو هيلع هللا ىلص   ینعی( اے یبن) ٢٢٢البقرة:  چھ  ے  ےۓ  

آپ ےکس دےئجی ہک دنگی زیچ ےہ اور مت احتل ضیح ںیم وعروتں ےس دور روہ اور بج کت وہ اپک ہن 

وہاجںیئ، ان ےس تبحص ہن رکو )وسرہ رقبہ( دحثی ںیم تخس امم تعن وارد ےہ ۔ ٰوکشمۃ رشفی ںیم ےہ 

وکیئ احہضئ ےک اپس ای وعرت ےک درب ںیم ای اكنہ ےک اپس آوے وت وہ ےن رفامای ہک وج ملسو هيلع هللا ىلص  ہک آرضحنت

 (56 صة ريرهبی أباب احليض الفصل الثانی عن ) ۔اك رکنم ےہملسو هيلع هللا ىلص دنی دمحم

وامجع در ضیح وافنس رحام اتس ’’ ےک اافلظ ڑپےئھ ‘‘امال دبہنم’’ بتک ہقف ںیم رصحی رحتم وارد ےہ 

رحام ےہ  )ینعی( احتل ضیح و افنس ںیم امجع)تبحص(

(195)
اانت یہ ںیہن ہکلب انف ےس ( 17)ص 

ےنٹھگ کت اس ےک مسج وک دانھکیاور اہھت اگلان یھب درتس ںیہن ےہ ، اور اہقفء ےن ہی یھب رصتحی یک ےہ ہک 

اما یسک دب بیصن ےس ہی انگہ ریبکہ رسزد [1]( 15ص 1الحل ھجمس رک تبحص رکان رفک ےہ)حتف ادقلریج’’ 

ی ںیم ن لل    میم اور وزجو اراسکر ےس وتہب و اافغتسر وابج ےہ ، زمدی رباں وہاجےئ وت ابراگہ دخا ودن

بسح تیثیح دصہق و ریخات رکے ہک اقونن ینکش اور انگہ ریبکہ ےک اراکتب ےس بضغ ایہٰل وجش 

 دحثی ںیم ےہ  ںیم آاجات ےہ وہ دصہق ےس لٹ اجات ےہ ، اکی

 كانوإن  ارفدين محرأ دما كانإذا  قالعن النبی  عن ابن عباس

)رتہمج(بج دم رسخ )ینعی ادتبا ںیم ( ہی دنگہ اكم وہاجےئ وت اکی دانیر  دينار فنصف صفرأ دما

                                                   

 لقد سبق بيان األدلة يف ذلك قريبًافلرياجع ثمه.(١٩5)
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 ۔دصہق رکے اور زرد وخن ںیم وہاجےئ وت فصن دانیر دے 

 (۔ذلک فی ةباب ماجآء فی الكفار 20ص 1)رتذمی رشفی ج

اب۔املع ابوصلهلل ونٹ:۔اکی دانیر اسڑےھ اچر امہش اك وہات ےہ ۔طقف وا

(196)
 

 جبت وو ةكبري تی أ ةباحلرم عاملا وأ كفر مستحالً  اهتاولوأ اهزوج اهتيأي وال هقول[1]

 (ةحاضست الوا احليض باب الخ استحباباً  هبنصف وأر بدينا ويتصدق ةالتوب

 (48/ 4)اتف وی رہیمیح ج 

ےک دعب ایکدولسغ رضوری ںیہ ایاکی  رکےن ویطضیح ےک اایم ںیم ویبی ےس 

 یہ اكیف ےہ؟

بج ےھجم ہنیہم وہاوتنیت اچردن ذگرےئگ رگم لسغ ہن رکاپیئ یھت ہک ےریا وشرہ آای اور ( 1) وسال :

ابووجد عنم رکےن ےک ہن اماناوروخاشہ وپری رکیل وتاب دو لسغ رکےن ڑپےگنی اکی ہتفہ یک اناپیک اك، 

نورک ڈےلیھ ےس ڈےلیھ وہےن اچںیئہ، رسد/11دورسے وشرہےک آےن اك، اامتجع وایل وعروتں ےن اہک

ابرہ انف ےس ےچین کت ااجنتسء اپک رکےک انف ےک ےچین کت دبن وکدنوؤ رھپووضرکےک اہنؤرھپدو

 رکو بت اہنؤبت اپک وہیتکس وہذٰہلاآپ رشع رشفی ےس علطم رفامںیئ۔ اباقدعہ ووض

 ےریاوشرہ رات وکےریے اپس آای حبص وکلسغ رکےن یک یسک وکتلہم ہن لم یکس اس رطح نیت( 2)

رات ذگر ، ں وتلسغ نیت روزرکے ایاکی یہ دہعف ےس اپک وہ اجےگنیئ، اامتجع رکےن وایل وعروتں 

 ےن نیت دہعف التبایےہ ذٰہلاوعروتں ےک لسغ اكرطہقی رحتریرفامںیئ۔

                                                   

  لقد سبق بيان األدلة يف ذلك قريبًافلرياجع ثمه.(١٩٦)
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ان دوونں ابوتں یک وہج ےس دولسغ وابج ںیہن وہےگن ہکلب (1)اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

اکی یہ لسغ اكیف ےہ

اکی لسغ ںیم ےنتج اپین یک رضورت وہیت ےہ سب ویہ اكیف ےہ [1](197)

ڈےلیھ ےس ااجنتسء یھب طلغ ےہ یتشہب زویرںیم لسغ اك رطہقی اھکلےہ اس ےک وماقف لسغ /11

 رکایلاجےئ۔

تخس وابل یک زیچےہ رگموشرہ ےک  [2]نیت رات لسغ ہن رکان اورامنزںی اضقرکان ریبکہ انگہ ےہ(2)

ےس نیت لسغ وابج ںیہن وہں ےگ،اکی یہ لسغ اكیف وہاگسج ےن دواینیت  نیت روز تبحص رکےن

 ےن طلغ اتبای۔طقف واہلل اعتٰیل املع دہعف لسغ رکاناتبایےہ اس

 الخ حيض و ةجناب كاملفرضی ةجناب مع اجتمعا ةويكفی يسل واحد لعيد و مجع[1]

 ۔الفرج ةمطلب فی رطوب ۱ج ۱6۹ص كراچی الشامی علی الدراملختار

، أول ۱، ج۲۳5:ص هنعامني الشامی علی درخمتار) فاسق( َتَكاُسالً ) ةجمان اعمداً هاركوت[2]

 ۱، ج:376:ص هنعامني شامی الكبائر يرتكب من هاملرادب لعل فاسق هقول ،ةكتاب الصلو

 مرصی همطبوع ،ةمامحق باإلفی بيان األ فصل 245 ص طحطاوی ،ةمامباب اإل

  (230-8/229)اتفوی ومحمدہی ج 

                                                   

ان يطوف عىل كأن النبي  عن أنس (يستدل لذلك من حديث١٩٧)

حديث أنس حديث حسن  (وقال الرتمذي:140.)ترمذي رقم احلديثنسائه يف يسل واحد

 صحيح
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  ںیم ہبلغٔ وہشت یک انب رپ ویط اك مکحاحتل ضیح

زدی یک ویبی اایم ضیح ےک ادنر ےہ، زدی وقت وہشت یک انب رپ رحام اكری اك دصق رکےن رپ  وسال :

وبجمرےہ، ایسی وصرت ںیم زدی اینپ ویبی ےس اایم ضیح ںیم ابمرشت رکاتکس ےہ، ای ںیہن؟ اس ےک 

 ۔ العوہ اما وکیئ اور وصرت وہ وت رحتری رفامںیئ

احتل ضیح ںیم ویبی ےس تبحص رکان رحام ےہ، اسیج ہک رقان اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

 ودحثی یک روینش ںیم اس ےسےلہپ زگر اکچ، اتفوی ومحمدہی ںیم ےہ ۔

انف ےس ےنٹھگ کت ےک العوہ ہیقب مسج ےس ااتمتسع یک اجنگشئ  رحام اكری وت رحام ےہ یہ اس اك ایک وپانھچ، 

دی وک اچےئہ ہک اایم ضیح ںیم ربص رکے ای روزے رےھک ای رھپ دورسی اشدی یھب ز[1]ےہ،

رکےل۔

(198)
 طقف واہلل اعتٰیل املع  

 زاراإل فوق ةومالمس ةالقبل وحيل والتفخيذ ةكاملبارش زاراإل حتت ما قربان يمنع وهو[1]

 منعوي۔احليض باب بريوت، هالعلمي دارالكتب ه، مطبوع۲، ج:۸۰:صجممع األهنر  الخ،

                                                   

 النبي مع كنا: فقال ،  عبد مع أميش، أنا بينا: قالعلقمة عن(١٩٨)

، مل ومن للفرج، وأحصن للبرص، أيض فإنه فليتزوج، الباءة استطاع من: »فقال 

 (26/  3ج1905رقم  البخاري صحيح ) «وجاء له فإنه بالصوم، فعليه يستطع

 لعدم الزنا يف يقع أن خاف أي هلا زوج ال من والعزبة له زوج ال من العزب( العزوبة) ش]  

 عىل لقدرته اجلامع منكم استطاع من والتقدير اجلامع اللغة يف هي( الباءة. )عنه وبعده الزواج

 أحصن. )البرص يض إىل أدعى( للبرص أيض. )الزواج مؤن هنا بالباءة املراد وقيل النكاح مؤن

 [ للشهوة قاطع( وجاء. )الزنا من حفظه أي الفرج إحصان إىل أدعى( للفرج
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 الخ، اهفوق وما ةبالرس االستمتاع فيجوز ةوركب ةزار يعنی مابني رسإما حتت  قربان

، ۱، ج:۲۹۱:ص كراچی شامی ۔، باب احليض۱، ج؛486:ص زكريا الشامی مع درخمتار

 (226-8/225)اتفوی ومحمدہی ج  ۔لتانم هامدادي هباب احليض، مطبوع ۱ج 164زيلعی ص

  ااتمتسع اك مکحاحتل ضیح ںیم وفق االزار ویبی ےس

ایک رفامےت ںیہ املعء دنی اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک احتل ضیح ںیم وفق االزار ویبی ےس وسال: 

 ااتمتسع اك ایک مکح ےہ؟ ونیباوترجوا

بج احلئ وموجد وہ وت ونممع ںیہن ےہ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

 ۔ ونواوملقف[1](199)

 االستمتاع فيجوز( ةوركب ةرس مابني يعنی هولق: ) عابدين ابن ةقال العالم[1]

 ۔الوطء بغري بحائل امهبين بام وكذا حائل بال ولو اهوماحتت ةوالركب اهومافوق ةبالرس

  ( ضةمطلب فی حكم وطء املستحا ۱جلد ۲۱4 ص الدراملختار امشه رداملحتار) 

 (2/106)اتفوی رفدیہی ج

ہ کت ریغب احلئ ےک احہضئ ےساانف ےس ےل

 

ن

 

ھب

گ

 اتمتسع اجزئ ںیہن رک 

دراں احہکیل اایم ضیح ںیم وعرت ےس اسمس وریغہ اجزئ ےہ وت ایک ریغب دوخل اورپاورپمسج  وسال:

 ےک زریانف امجع اجزئ وہاگ ای ںیہن؟

                                                   

 أن حيضتنا فوح يف يأمرنا  رسول كان ": قالت عائشة عن(١٩٩)

 إربه؟ يملك  رسول كان كام إربه يملك وأيكم. يبارشنا ثم نتزر،

 (71/ 1 ج273رقم داود أيب سنن)
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اامم اوبہفینح  ےک زندکی انف ےک ےچین اور ےنٹھگ ےک اورپاك دبن  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

ون احلئ ےک اجزئ ںیہن، رکان دبسماحتل ضیح ںیم 

(200)
اور اامم دمحم  ےک زندکی زجب امجع دررفج  

ےک اور بس رطح ابمرشت درتس ےہ، سپ ان ےک زندکی ہی وصرت اجزئ ےہ وج اسلئ ےن 

درایتف یک ےہ ، اور اایتحط اامم اصبح  ےک وقل ںیم ےہ اور ایس رپوتفیی ےہ، اور رضورت ےک وتق 

۔ ےہےک وقل رپ یھب لمع اجزئ اامم دمحم 

(201)
  

                                                   

 أن حيضتنا فوح يف يأمرنا  رسول كان ": قالت شةعائ عن(٢٠٠)

 إربه؟ يملك  رسول كان كام إربه يملك وأيكم. يبارشنا ثم نتزر،

 صحيححديث (71/ 1 ج273رقم داود أيب سنن)

 يف جيامعوهن ومل يؤاكلوها، مل فيهم املرأة حاضت إذا كانوا اليهود أن أنس عن(٢٠١)

ڻ   ٹ چ   فأنزل النبي النبي أصحاب فسأل البيوت

 رسول فقال اآلية، آخر إىل ٢٢٢البقرة:  چڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   

 « :الرجل هذا يريد ما: فقالوا اليهود، ذلك فبلغ «النكاح إال يشء كل اصنعوا 

                      يا فقاال برش بن وعباد حضري، بن أسيد فجاء فيه، خالفنا إال شيئا أمرنا من يدع أن

 رسول وجه فتغري نجامعهن؟ فال وكذا، كذا: تقول اليهود إن ، رسول

 النبي إىل لبن من هدية فاستقبلهام فخرجا عليهام، وجد قد أن ظننا حتى 

، عليهام جيد مل أن فعرفا فسقامها، آثارمها يف فأرسل. 

 (246/ 1 ج302رقم  مسلم صحيح)

 ثالثة وفيها والدبر القبل يري يف والركبة الرسة نيب فيام املبارشة الثالث القسم:قال النووي

 بحرام ليست أهنا والثاين حرام أهنا املذهب يف وأشهرها مجاهريهم عند أصحها ألصحابنا أوجه
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 هماعدا وحل ةوهبالش ولو ةوركب ةزار يعنی مابني رسقال فی الدروقربان ماحتت اإل

 بالحائل ولو اهحتت وما ةوالركب اهفوق وما ةبالرس االستمتاع فيجوز الشامی وقال ها مطلقا

 اجلامع يعنی الدم شعار حيتنب حممد  وقالأن إىل   الوطاع بغري بحائل امهبين بام وكذا

د ( علی  مراقی الفالح وخص حمم۸۳( وفی الطحطاوی )ص۱ج ۳۰۱ ص) ها فقط

 التاويالت رشح وفی ةرهاجلو فی كام هخروج موضع وهو الدم بشعار التحريم 

الشيخني  قول وهو ها الفتوی   هماب علمت وقد ةالغاي صاحب هورجح حممدنقول ويقول

 (1/363)ادماد االاکحم ج رمحهام

 اور یتشہب زویر ںیم ےہ :

ضیح وافنس یک احتل ںیم وعرت اك وبہس انیل،وھجاٹ اپین وریغہ انیپ، اس ےس ٹپل رک وسان، اس ےک انف 

اور انف ےک اورپ، زاون اور زاون ےک ےچین ےک مسج ےس اےنپ مسج وک المان، اما ہچ ڑپکا درایمن ںیم ہن 

                                                                                                                                      

 إن الثالث والوجه املختار وهو الدليل حيث من أقوى الوجه وهذا تنزيه كراهة مكروهة ولكنها

 ورعه لشدة وإما شهوته لضعف إما باجتنابه نفسه نم ويثق الفرج عن نفسه يضبط املبارش كان

 الوجه إىل ذهب وممن أصحابنا من البرصي أبوالعباس قاله حسن الوجه وهذا فال وإال جاز

 املسيب بن سعيد منهم العلامء أكثر قول وهو حنيفة وأبو مالك مطلقا التحريم وهو األول

 والشعبي وجماهد عكرمة اجلواز إىل ذهب وممن وقتادة يسار بن وسليامن وعطاء وطاوس ورشيح

 بن وإسحاق وأصبغ احلسن بن وحممد حنبل بن وأمحد واألوزاعي والثوري واحلكم والنخعي

 أنس بحديث واحتجوا دليال أقوى املذهب هذا أن قدمنا وقد وداود املنذر بناو ثور وأبو راهويه

 فوق ما عىل مبارشته يف النبي اقتصار وأما قالوا النكاح إال شئ كل اصنعوا اآليت

 (205/ 3 مسلم عىل النووي رشح) أعلم و .االستحباب عىل فمحمول اإلزار
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وہج ےس وعرت ےس  وہ،انف اور زاون ےک درایمن ںیم ڑپکے ےک اسھت المان اجزئ ےہ، ہکلب ضیح یک

دہ وہرک وسان ای اس ےک االتخط ےس انچب رکموہ ےہ۔ ی
 

 (1/179)یتشہب زویر ج یلع

 احہضئ ےس اافتنع یک وصرت

وکہکبج اس رپڑپکا وہ اےنپ وضعےس ركبتيه لی  إ ۃمابني الرسامارمد اینپ احہضئ ویبی ےک   وسال :

  وتہی لعف دنعاعرشع اسیکےہ؟ڑپکا ٹیپل رکسم رکے رفج دالخ وھچڑ رکاور اس وک ازنال وہاجےئ

 ۔بج ڑپکا درایمن ںیم احلئ ےہ وت ہی وصرت ونممع ںیہناوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

 بحائل امهبين بام وكذا ولوبالحائل اهحتت وما ةوالركب اهفوق وما ةبالرس االستمتاع فيجوز

 ہنٗ اعتٰیل املعطقف واہلل احبس( 1، ج:194ص: )اشح [1] ۔دماً  ولوتلطخ الوطی بغري

 ۔احليض باب ةاره، كتاب الط۱ج486، شامی زكريا ص۱ج۱۹4ص هالشامی نعامني[1]

، الفصل ۱ج۳۹ص ةندياهل ۔احليض باب ،وکہٹئ  هماجدي ه، مطبوع۱ج۱۹۸ص الرائق البحر

 (8/216)اتفوی ومحمدہی ج  وکہٹئ  هاحليض الخ مطبوع أحكامالرابع فی 

ا ء وبتق رضورت ابمرشت احہضئ اور ہبلغٔ

 

ن
م

 

سي
 وہشت ںیم ا

 درب ےک اورپ رڑگرک ینم  وسال :
ِ
امجع یک تخس رضورت وہ اور وکنمہح ضیح ںیم وہوت رسنی ای اقمم

 اخص ںیم دالخ ہن رکںی ےگ، ایوکیئ 
ِ
ارخاج رکاناجزئ ےہ ای ان اجزئ؟ ہکبج اےنپ اورپ لمکم اامتعد وہہک اقمم

 وصرت وہ۔

ح ںیہن وہاےہ اور وہشت ےس وعروتں ن اكاتہےہ، ایہن وہ، زدی ںیہک ابرہ ر اماویبی اپس ںیم-2

اس  ڑپیت ںیہ،ذنہ دامغ رپاشین راتہےہ،امنزوریغہ ںیم یھب ایخل رشتنم وہات ےہ، رپرظنںی

ا ء( وکومعمل ہن انبےئ ہکلب اگےہ اگےہ زایدہ رپاشین وہوت وکسن احلص رکےن ےئلیک 

 

من

 

سي
لمع)ا
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 ااسیرکاتکسےہ ایںیہن؟

ہی وصرت اناجزئےہ، اہتبل ڈنپیل ای ٹیپ ایاہھت رپرھک رک اما ازنال املسمً : اوجلاب احدماً و ایلصمً و 

 [1]رکےن ےس نیکست وہاجےئ، تیصعم ےس چب اجےئ وتدرتس ےہ

اماریغباس ےک زانںیم التبم وہاجےن اكنظ اغبل وہوتزانےس ظفحت ےک ےئل ااسی رکےنیل ےس  -2

 طقف واہلل اعتٰیل املع  [2]ادیمےہ ہک ذعاب ہن وہاگ

  :نواعأ ةثالث علی احلائض ةاعلم أن مبارش[1]

  مجاعواإل بالنص وحرامهو بالوطئ الفرج يف ةاملبارش:اهحدأ

 مجاعباإل مباح وهو هويري الذكرأو باليد ةالركب ودون ةالرس فوق بام ةاملبارش:الثاين

 ةنيفبوحأ وقال ةاالئم بني فيام فمختلف والدبر الفرج خال امهبين بام االستمتاع :الثالث

ماحيل  ،۱، ج:326:ص املسالک وجزأ الجيوز العلامء كثروأ مهرمح والشافعی ومالک

 ،486:ص زكريا شامی ،همكرم همك ةمداديإ همطبوع حائض، یهو هتأللرجل من امر

احليض  أحكامالباب السادس الفصل الرابع فی ۱ج ۳۹ص عاملگريی ۔، باب احليض۱ج:

 ۔وکہٹئ  همطبوع

 الخ هعلي الوبال نأ يرجی   الزنا ولوخاف حتريامً  هلكف وإن كروكذا االستمناء با[2]

، باب مايفسدالصوم، مطلب يف حكم ۳، ج:۳۷۱ص: زكريا الشامی علی   الدراملختار

كتاب  ۱ج ۳۳۰ص القدير فتح مع ةوعناي ۱ج ۳۳۰ص القدير فتح ۔االستمناء بالكف

   ۔رالفكر بريوتدا همطبوع الخ، ةالصوم مايوجب القضاء والكفار

 (218-8/217)اتفوی ومحمدہی ج 
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 احہضئ ےک اسھت اضمتعج

 ضیح وافنس یک احتل ںیم رمد اینپ وعرت ےک اپس وساتکسےہ ہک ںیہن؟  وسال :

 همن وإن لزم االزار فوق احلائض ةجيوزمبارشوساتکسےہ۔ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

 علمأ تعالی   هسبحان( فقط و۱ج298صشامي ـ )ه۱ بالدم التلطخ

 (217-8/216)اتفوی ومحمدہی ج  

 ابمرشت ازاحہضئ

، ںیم 207ایکرفق ےہ؟ اخبری رشفی ےک ابب ابمرشۃ ااحلضئ ربمن امجع اور ابمرشت ںیم وسال :

وجااحدثی ایبن یک یئگ ںیہ اںیہن دھکی رکضعب رمدشنی ےن ہی انہک رشوع رکدایےہ ہک وجااسنن اےنپ 

م اگہ رپڑپکارھک رکوخاشہ وپری رکاتکسےہ۔ نکیل میکح االتم سفن رپاقوبںیہن اپاتکس وہ احہضئ یک رش

، ںیم اھکلےہ ہک ضیح 1ج194ومالانارشف یلع اھتونی رہمح اہلل ےن یتشہب زویرںیم وحباہل دراتخمر ص 

ےک زامہن ںیم رمدےک اپس رانہینعی تبحص رکاندرتس ںیہن اورتبحص ےک وساء اور بس ابںیت درتس 

باب احليض  ںیميضاح نوراإلانٹیل وریغہ درتس ےہ۔ العہم رشالبنیل ےن  ںیہ ینعی اسھت اھکان انیپ

اھکلےہ ہک احتل ضیح ںیم وعرت یک انف ےک ےچین ےس ےنٹھگ ےک ےچین  ںیم ضهواالستحا والنفاس

کت یسک وک  ےس عتمت احلص رکان ینعی ذلت انیل رحام ےہ۔ ذٰہلا ابمرشت اورامجع ےک ینعم یک رشتحی 

 یک واضتح یھب رفامےیئ۔رفامںیئ اور ہلئسم 

امجع وکوتبس یہ اجےتن ںیہ، اس ںیم وتوکیئ افخںیہن۔ ابمرشۃ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

اھکل ےس اھکل المان اور یھبک اس ےس رماد ےتیل ںیہ رمدےک وضع وصخمص اك وعرت ےک  ےک ینعم ںیہ

ت اف ہش یھب ےتہک ںیہ اسیجہک وضع وصخمص ےس احبتل وہشت ریغب یسک احلئ ےک المان سج وک ابمرش



 

 اتکب اضىحل
 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 229

احہضئ ےس ابمرشت یک نیت وصرںیت ںیہ، اکی رحام ےہ وہ ہی ہک اس ےس [1]رمایق االفلح ںیم ےہ

امجع ینعی اداخل ایک اجےئ، دورسی وصرت اجزئ ےہ وہ ہی ہک انف ےس اورپ اور ونٹھگں ےس ےچین ےک 

ہ ہی ہک امجع وتہن ایک اجےئ نکیل انف وک ٔ مسج ےس ااتمتسع ایکاجےئ، رسیتی وصرت ںیم االتخف ےہ و

ےس ونٹھگں کت ےک وک ٔ مسج ےس ااتمتسع ایکاجےئ، ضعب املعء ےن اس یک ااجزت دی ےہ، ضعب ےن 

رشح ومٔاط اامم امکل رہمح  وجزاملسالکأعنم ایکےہ، اامم امظع اوبہفینح رہمح اہلل یہی رفامےت ںیہ اور 

  رپ ہی لیصفت ذموکرےہ۔[2]،1، ج:136اہلل ص:

ضعب رمدشنی اكوجوقل آپ ےن لقن ایکےہ آپ وخد دھکی ںیل ہک اخبری رشفی یک سک دحثی ےس 

وأيكم يملك إربه، كام كان النبي  رےہاك اراشداس ابب ںیم ذموک   ؓہشئاثتب ےہ رضحت اع

  اینپ وخاشہ رپےسیج اقوب ایہتف ملسو هيلع هللا ىلص اس اك احلص ہی ےہ ہک وضر [3]۔يملك إربه

ایہتف ےہ ینعی احتل ضیح ںیم انف ےس ونٹھگں کت ےک وک ٔ مسج وکڑپکے ےس ےھت مت ںیم وکن ااسیاقوب

وتسمر رکادےتی ےھت رھپ اسھت ےتٹیل ےھت اور رھپ یھب وپرے وطرےس اقوبایہتف رےتہ اور وخاشہ وپری 

 سک وکہی وقت طبض احلص ےہ ہک ایسی احتل ںیم وخاشہ وپری ہن رکے۔  ںیہن ایکرکےت ےھت مت ںیم

  املعطقف واہلل اعتٰیل

، ۱4 ص الفالح مراقی بالحائل بذكرمنتصب دبر وأ فرج مس يهو ةفاحش ةمبارش[1]

  ۔مرصی هفصل ينقض الوضوء اثناعرششيئًامطبوع

 :نواعأ ةثالث علی احلائض ةاعلم أن مبارش[2]

  مجاعواإل بالنص وحرامهو بالوطئ الفرج يف ةاملبارش :اهحدأ 

  مجاعباإل مباح وهو هباليد أوالذكر ويري ةلركبا ودون ةالرس بامفوق ةاملبارش :الثاين

 ةبوحنيفأ وقال ةئماأل بني فيام فمختلف والدبر الفرج خال امهنبي بام االستمتاع :الثالث
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ماحيل  ،۱، ج:۳۲6:ص املسالک وجزأ العلامءالجيوز كثروأ مهرمح والشافعی ومالک

، 4۸6:ص زكريا یشام ،همكرم همك ةمداديإ همطبوع حائض، یهو هتأللرجل من امر

احليض  أحكامالباب السادس الفصل الرابع فی ۱ج ۳۹ص عاملگريی ۔، باب احليض۱ج:

 ۔وکہٹئ  همطبوع

 ۳۰۰ احلديث رقم احلائض، ة، كتاب احليض، باب مبارش۱، ج:44بخاری رشيف ص:[3]

 (219-8/218)اتفوی ومحمدہی ج    ۔ديوبند رشفیأ همطبوع

  دانھکی اور وھچاناحتل ضیح ںیم ویبی ےک وضع وصخمص وک

ا ء وصخمہص وک دانھکی وھچان  وسال :

 

ص
ع
 ؟اسیک ےہ ویبی ےک احہضئ وہےن یک احتل ںیم امتحت ارسلہ زین ا

 لخإ تردد هفي هل اومبارشهت النظر حيل لهو :دراتخمر ںیم ےہاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

 الرتدد صلوأ القربان اعد ما حل عموم من كاالستثناء ذاهو ةوهبشأي  اشح  ںیم ےہ:

 فال ةباملبارش مهالنظر وبعض باالستمتاع فيشمل عرب مهبعضأن  ذكر حيث البحر لصاحب

 هفي قولوأ وللأل ةالعالم وانترصاألول  إىل رهالن فی هخوأ ومال الثانیإىل  ومال هيشمل

 انیوالث زاراإل ماحتتإىل  النظر عدم حل فی رصيحاألول  أن خيفی وال قالأن إىل  نظر

 بني بام هل ان فيام إذا كانت مبارشهتلك الثانی رهالن فی رهواستظ سطرأ بعد وقال همن قريب

 بني بام كانت ال إذا البحر كالم هاقتضا كام هفرج علی اهيد وضعتإذا  كام هوركبت هرست

، ۱۹5-۱۹4:ص ةنعامني[1]رداملحتار) الخ، هيد علی اهفرج وضعتإذا  كام اهوركبت ارسهت

 احليض( ، باب۱ج:

ا ء وصخمہص ا ہکوہ ان ابعرات ےس ولعمم

 

ص
ع
 اور  ویبی ےک ام تحت ارسلة ا

 

احتل ضیح ںیم دکی 
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 ےن یک ااجزت ںیہن
چ
 تعاىل أعلم و فقط ۔چ

، باب ۱، ج:۲۹۲، شامی كراچی ص:۱، ج:4۸۷درخمتار مع الشامی زكريا ص:[1]

 (224-8/223)اتفوی ومحمدہی ج  . احليض

م ضیح ںیم امجع ایک اور وعرت وک یھب اےنپ احہضئ وشرہ ےن ےب ربخی ںیم اای

 وہےن اك اناسس ہن وہ اکس

اکی وعرت وک ہشیمہ ہنیہم ےک آرخی ہتفہ ںیم ضیح وہا رکات اھت اس یک اشدی ےنیہم ےک  وسال:

ےس اےس ضیح رشوع وہایگ نکیل ےب ربخی یک وہج  دورسے ےتفہ ںیم وہیئ اول بش وک مہ رتسب وہےن

اما انگہ وہا وت اس اك   وہا ایسی احتل ںیم دوونں ںیم ےس یسک رپ انگہ وہا ای ںیہن ؟ےس اخودن دوابرہ رتسبمہ

 ے اشدی ےک دعب ےس ضیح ہنیہم ےک دورسے ہتفہ ںیم وہےن اگل ےہ ؟
ي

ے

ب
 
ہ
 افکرہ وریغہ انتک دانی اچ

 ےب ربخی ےس ااسی وہایگ وت دوونں ںیم ےس یسک رپ انگہ ںیہناوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

۔وہا

(202)
  ناسياً أو  اً همكرأو  الهجا ال ةًا باحلرمعامل خمتاراً  عامداً  لو ةكبري وهثم  

                                                   

ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ٹ ٹ چ (٢٠٢)

ې ى  ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ  

ىئ ی ی  ی ی جئحئ مئ ىئ يئ  جب حبخب  مب ىب يب جت حت 

 (286البقرة:) چخت مت  

 أمتي عن جتاوز قد  إن: »  رسول قال: قال الغفاري ذر أيب عن 

 (659/ 1 ج 2043رقم  ماجه ابن سنن)«عليه استكرهوا وما والنسيان، اخلطأ،
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 (2/302)افکتی ایتفمل ج ط سعيد (  ‘۱/۲۹۷ احليض باب ‘املحتار رد مع املختار الدر) 

وعرت ےس ویط رکیل اور وعرت  اما رمد ےن الیملع ںیم احتل ضیح ںیم

 ضیح ںیم ےہ وکاےنپ ابرے ںیم ولعمم اھت ہک وہ 

اما یسک آدح  ےن اینپ ویبی ےس احتل ضیح ںیم ویط رکیل اور رمد وکھچک ملع ںیہن ہک ضیح   وسال :

ںیم ےہ ایرہط ںیم اور اس یک ویبی ےن یھب اس ابت وکوشرہ وکںیہن اتبای، ویط ےس افرغ وہےن ےک دعب 

، وتدرایتف ب ب ابت ہی وعرت ےن رھپ اےنپ وشرہ وکوپری ابت اتبدی ہک ںیم ضیح یک احتل ںیم یھت

ےہ ہک رمد انگہ اكرمبکت وہاگ ایںیہن؟ زین اماوعرت احتل ضیح ںیم وبہج ہبلغٔ وہشت ےک اےنپ وشرہ 

زین وعرت یک اجبن ےس ہی یھب  ؟وکویط رکےن رپارصار رکے وترمد وکایسی احتل ںیم ایکرکان اچےئیہ

 رکےھٹیب۔ رطخہ ےہ ہک اما ارصار وکوپارہن ایکاجےئ وتوکیئ ربالعف ہن

امااحتل ضیح ںیم رمدےن دعم ملع یک انبء رپ امجع ایک اور وعرت اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

وکولعمم ےہ وت وعرت انگہ ریبکہ یک رمبکت وہیگ زین اماوعرت احتل ضیح ںیم وبہج ہبلٔغ وہشت ےک 

 ےہ۔ رمد وک ویط رپوبجمر رکے وترمدوکویط رکان ایسی احتل ںیم ابلکل درتس ںیہن

 اهأووط(203)

 البحر يف كذا) اً هوالمكر والناسياً  الً هالجا ةٌ مدًا خمتارًا كبريعا ةباحلرم عاملاً  الفرج يف

 (8/220)اتفوی ومحمدہی ج   واہلل احبسہنٗ اعتٰیل املع   طقف( ۱، ج:۱۹۷:ص الرائق

                                                   

 لقد تقدم دليل املسئلة من قبل.(٢٠٣)
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 رتسبمہی ےک دعب ضیح آاجےئ وت اپک وہ رک لسغ رکے 

رتسبمہ ی وہا ، حبص وک اس یک ویبی احہضئ وہ یئگ وت اس یک ویبی رپ لسغ  اکی صخش اینپ ویبی ےس وسال:

 انجتب رفض ےہ ای ںیہن ؟

 راہ ضیح ےس اپک وہ رک لسغ لسغ انجتب اس رپ رفض ںیہن اوجلاب احدما ً و ایلصمً واملسمً :

 (182 /1)زعزی ااتفلوی ج  ۔رکے

، روزہ وت ادا  امنزرک ےک لسغ  اایم اعدت ےس ےلہپ اما وخن رہھٹ اجےئ وت اایتحًاط

 نکیل امجع اجزئ ںیہن رکےیگ 

اایم اعدت ےس ےلہپ اما وخن عطقنم وہ اجےئ وت اسیجہک رشح اولاقہی ںیم ذموکرےہ ہک وہ آرخ  وسال:

 وتق امنز ادا رکے یگ وت اس احتل ںیم امجع اجزئ ےہ ای ںیہن ؟ 

اس وصرت ںیم اس وعرت اك امنز روزہ  وہ اوصملب ۔ اما ہچ ہک اوجلاب احدما ً و ایلصم ً واملسمً:

ادا رکان اضتقمےئ اایتحط ےہ ۔ نکیل امجع اجزئ ںیہن ۔ 

(204)
 دم انقطع لو ۔اتفوی اعریگملہی ںیم ےہ 

                                                   

 ألن  ايتسلت وإن عادهتا متيض حتى يقرهبا مل الثالث فوق عادهتا لدون الدم انقطع ولو(٢٠4)

  (44/ 1 الكتاب رشح يف اللباب ).هداية االجتناب، يفاالحتياط  فكان يالب، العادة يف العود

ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے چ  :تعاىل قوله

 بفتح «يطهرن» «العارش وخلف والكسائي، ومحزة، شعبة،» قرأ فقد (٢٢٢البقرة) چےۓ 

 التاء فأديمت «يتطهرون» واألصل ايتسل، اي «تطهر» مضارع فيهام، التشديد مع واهلاء، الطاء،
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 تصوم و تصلیأن  اهعلي و اعادهت متضی حتی ايتسلتإن  و اقرباهن هيكر اعادهت دون

 (4)اتفوی ابایقت اصاحلت ص  .یهانت التبيني فی كذاه لالحتياط

 اور اتکب ااتفلوی ںیم ےہ :

اعدت  اما اایم اعدت ےس مک ںیم وخن دنب وہاجےئ اور وعرت لسغ رکےل وت اہقفء ےن اھکل ےہ ہک زامہن 

وپری وہےن کت اایتحط ےک ولہپ رپ لمع رکے، ینعی امنز ادا رکے، روزہ رےھک ، نکیل ایمں ویبی ےک 

وت اب ایمں ویبی ےک قلعت ںیم وکیئ  قلعت ےس اانتجب ربےت ، بج اایم اعدت وپرے وہاجںیئ

 رکاتہ ںیہن ۔ 

 نأ اهعلي و اضی عادهتيم حتی ايتسلت إن و ، اقرباهن هيكر اعادهت دون اهدم انقطع لو ’’

 [1]‘‘طااحتيا تصوم و تصلی

  ۔ احليض و النفاس أحكام، الفصل الرابع يف ۱/۳۹:  ةنديالفتاوی اهل[1]

 (98-2/97)اتکب ااتفلوی ج

 ےس زایدہ وخن آےئ وت ویبی ےس رقتب رکےن اك مکح اایم اعدت 

ےک   اما وعرت ےک اموہاری ےک دن اعدت ےس زایدہ وہاجںیئ وت ایک اس احتل ںیم وشرہ اس وسال :

 اسھت قلعت اقمئ رکاتکس ےہ؟

                                                                                                                                      

 طهرت يقال «طهر» مضارع خمففة، اهلاء وضم الطاء، بسكون «يطهرن» الباقون وقرأ.لطاءا يف

 (38/ 1 العربية علوم يف وأثرها القراءات) ) أي انقطع حيضها(.احليض من شفيت اذا املرأة

 فلو جامعها يف هذه احلالةو عاودها الدم فيكون جمامعًا يف احليض لذا حيتاط 
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اماوخن اعدت ےس ڑبھ اجےئ، نکیل ایھب دس دن ہن وپرے   اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

 زایدہ اایم یھب ضیح یہ ےک ںیہ،اس ںیم رتسبمہی ےس رپک ز رکے، ویکہکن ولعمم وہےئ وہں، وت ہی

ںیہن ہک ہی وخن دس دن ےک ادنرادنر دنب وہ اجےئ اگ ایاس ےس ڑبھ اجےئ اگ ،اما وخن آےت وہےئ 

وعرت لسغ رکےل رھپ یھب اس احتل ںیم اس ےس قلعت اقمئ رکان درتس ںیہن،رھپ اما دس ےک ادنر 

وہ ایگ وت ہی اسرے اایم ضیح ےک امشر وہ ےگن اوراما دس دن ےس ڑبھ اجےئ وت اعدت یک ادنر وخن دنب 

رطف ولاٹدای اجےئ اگ ینعی ےنتج دن اعدت ےہ وہ ضیح ابیق ااحتسہض وہ اگاس احتل ںیم اعدت ےس 

 (98-2/97ڑبےنھ واےل اایم ںیم امنز ںی اضق ڑپین رضوری ںیہ ۔)اتکب ااتفلوی ج

  دری دعب رتسبمہی اجزئ ےہ ؟ضیح دنب وہ ےن ےس ینتک

اپک وہ وت لسغ ےس ےلہپ اس ےک اسھت رتسبمہی اجزئ ےہ ہکلب لسغ  وعرت بج ضیح ےسوسال:

 ےک دعب الحل ےہ ؟ ونیبا وترجوا 

اما دس روز لمکم وہ ےن ےک دعب وخن دنب وہا ےہ ، وت ایس وتق اوجلاب احدما ً وایلصمً واملسمً:

رتسبمہی اجزئ ےہ 

(205) 

                                                   

 عىل له مزيد ال احليض ألن  ( الغسل قبل وطؤها جاز أيام رشةلع دمها انقطع فإن) (٢٠5) 

 . هداية بالتشديد القراءة يف للنهي  الغسل قبل يستحب ال أنه إال العرشة

 (44/ 1 الكتاب رشح يف اللباب )

 فذهب دمهن ينقطع وأ احليض من يطهرن حتى باجلامع تقربوهن وال:البيان روحويف تفسري

 ويف تغتسل مل نإو الدم انقطاع بعد عرشة أيامها كانت إذا يقرهبا نأ له نأ ىلإ بوحنيفةأ
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ہک لسغ ےک دعب رک ے اور اما دس روز ےس لبق اپک وہیئگ وت تلح ویط ےک ےئل ہی ےہ رگم بحتسم 

 رضوری ےہ ۔ ینعی وعرت لسغ رکےل  دورشوطں ںیم ےس اکی اك ووجد

(206)
ای وخن دنب وہ ےن ےک 

                                                                                                                                      

 نإف ايتسلن ىأ تطهرن فإذا صالة وقت عليها يمىض وأ تغتسل حتى اليقرهبا احليض قلأ

 إن القبل وهو لكم حلله الذي املأتى من ىأ  أمركم حيث من فأتوهن االيتسال هو التطهر

 كمجامعة قذارواأل الفواحش عن املتنزهني ريناملتطه وحيب الذنوب من التوابني حيب 

 (347/ 1 البيان روح ).املأتى يري يف واإلتيان احلائض

 عىل فيجوز دمهن وتنقطع احليض من يطهرن حتى التخفيف قراءة معنى  بوحنيفةأ وقال

 ةالقراء هذه فعىل االيتسال التشديد قراءة ومعنى الغسل قبل االنقطاع دعب القربان القراءة هذه

 وقراءة يامأ عرشة بعد دمها انقطع إذا ما عىل التخفيف قراءة بوحنيفةأ فيحمل ذلك جيوز ال

 (278/ 1 املظهري التفسري) العرشة دون ما عىل التشديد

 وطؤها) حيل مل أي( جيز مل) عادهتا لتامم ولو( أيام عرشة من ألقل احليض دم انقطع وإذا) (٢٠٦)

ھ  ھ  ے  ٹ چ  لقوله  جوهرة األصح، به تصل مل وإن برشطه، تتيمم أو( تغتسل حتى

 چې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ٹ چ  أو لقوله  چےۓ  

ڻ   ڻ  ٹ چ   قولهعماًل بقراءة التشديد يف  (44/ 1 الكتاب رشح يف اللباب )

 ومحزة، شعبة،» قرأ فقد ٢٢٢البقرة:  چڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   

 يأ «تطهر» مضارع فيهام، التشديد مع واهلاء، الطاء، بفتح «يطهرن» «العارش وخلف والكسائي،

 .الطاء يف التاء فأديمت «يتطهرون» واألصل ،نايتسل

 ذاإ املرأة طهرت يقال «طهر» مضارع خمففة، اهلاء وضم الطاء، بسكون «يطهرن» الباقون وقرأ

 (38/ 1 العربية علوم يف وأثرها القراءات) ) أي انقطع حيضها(.احليض من شفيت
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  ذہم امنز یک اضقء رفض وہ اجےئ دعب اانت وتق ذگر اجےئ ہک اس ےک

(207)
بج کت ان دوونں ںیم  

ںیہن اپےئ اجےئ یگ ، رتسبمہی الحل ہن وہیگ ۔ امنز یک اضقء بت رفض وہ یت ےہ ہک ےس وکیئ اکی رشط 

  دعب امنز اك وتق متخ وہ ےن ےس ےلہپ رھپیت

 

ےس لسغ رک ےک ریبکت رحتہمی ےکس ےکس سپ  وخن دنب وہین

وب ےس اما رصع ےس ھچک لبق وخن دنب وہ ا رگم لسغ رک ےک ریبکت رحتہمی ےنہک ےک ربارب وتق ہن اھت وت رغ

 ذہم وکیئ امنزرفض ںیہن ۔ اس ےک  ےلہپ ویط الحل ںیہن اس ےئل ہک اس ےس لبق

 ابن قال و ندبا بل وجوبا يسل بال هكثرأل اهحيض انقطعإذا  اهقال شارح التنوير حيل وطؤ

 اعادهت لتامم كان و ةعرش منألقل  احلائض دم انقطعأنه إذا علم  اتعاىل  عابدين

 ةحقيق ةرهطا صارت اهنأل مر كام هبرشط التيممأو  االيتسال بعدإال  اهوطؤ حيل ال هنفإ

 من ةصلو وقت دنیأ اهعلي يمضی و ينقطع نبأ ذلک و اهذمت فی دينا ةتصري الصال بعدأو 

 هلأو فیأو  الوقت قبل االنقطاع كان سواء ةحتريم اللبس و الغسل مايسع قدر وهو هآخر

 حتی اهوطؤ حيل ال هوقت لأو فیأو  مثاًل  رهالظ قبل انقطع ذافإ القدر ذاهب هآخر قبيلأو 

 دينا ةالصلو صارت القدر ذلک الوقت آخر من اهملا مضی علي اهنأل العرص وقت يدخل

 صارت اهذمت فی دينا ةالصال صارتإذا  و الوقت آخر الوجوب فی ألن املعترب اهذمت فی

                                                   

 الوقت من جتد بأن( كامل صالة وقت عليها يميض أو)اب:تقال يف اللباب يف رشح الك(٢٠٧)

 يف ديناً  صارت الصالة ألن تصل ومل الوقت وخرج والتحريمة الثياب ولبس الغسل يسع زمناً 

 (44/ 1 الكتاب رشح يف اللباب).حكامً  فطهرت  ذمتها

اکی رشط ہی ےہ ہک وخن دنب وہےن ےک دعب اانت وتق ذگراجےئ  ہک  ویط الحل وہےن ےک ےیل وج دورشوطں ںیم ےسہیبنت:

اس ےک ذہم امنز اضقء رفض وہاجےئ۔اس احتل ںیم ویط وت الحل وہ اجےئ یگ۔ نکیل ہی وعرت امنز اضقء رک ےن یک وہج ےس 

 انگہ اگر وہیگ۔ویکہکن امنز اضقء رکان انگہ ریبکہ ےہ۔



 

 اتکب اضىحل
 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 238

 هآخر فی انقطع لو كذا و ةارهبالط اهعلي احلكمبعد الإ ةالذم فی جتب ال اهنأل حكام ةرهطا

 قلنا ملا العرص وقت دخول بعد اهک القدر و طؤذل العرص وقت بني و االنقطاع بني كان و

 اهذمت فی دينا العرص ةصلو ةلصريور الغروب بعد الإ حيل فال ذلک دون امهبين كانإذا  أما

  .الخ هفي الرشوع اهيمكن ما اهوقت من تدرک مل اهنأل رهالظ ةصلو دون

 (۱/۲۷۳ج املحتار در) 

 (70،  69 /2)انسح ااتفلوی ج  ه 97 هسناألول  / ربيع ۲5تعاىل أعلم فقط و

اور ادماد االاکحم ںیم ےہ : بج وعرت ےک اایم ضیح زگراجںیئ اور دس دن ےس ےلہپ وخن دنب وہاجےئ 

لسغ اور دنبش ےک دعب اکی امنز اكلم اك وتق اكلم زگراجےئ وت اس وعرت ےس امجع اجزئ ےہ ، 

 واہلل املع،  امنز زگرےن یک یھب رضورت ںیہنرکے ای ہن رکے، اور دس دن ےک دعب وتق

 (364-1/363)ادماد االاکحم ج ھ45رحمم  20 

 اور رموغب ااتفلوی ںیم ےہ :

وعرت وک ےنتج دن ضیح آےن یک اعدت وہ اےنت دن ضیح آےن ےک دعب دنب وہایگ وت وفرا تبحص رکان ریغب 

،نکیل اما لسغ ہن ایک اور اکی امنز اك وتق لکن ایگ اور اس امن زیک اضق اس ےک لسغ ےک درتس ںیہن

۔ [1]ذہم وابج وہیئگ وت اب ریغب لسغ ےک یہ تبحص درتس ےہ،اس ےس ےلہپ درتس ںیہن

 (طقف، و اہلل اعتیل املع وہملع امت وا مکح ، 1ج24)اعریگملی ص 

خر آ اهعلي يمضیأو  تغتسل حتی اهؤط و جيز ملأيام  ةقل من عرشو إذاانقطع دم احليض أل[1]

 اهدم ينقطع بان الوقت كامل مضی الخ،و أما ةسع االيتسال والتحريمي الذی ةوقت الصلو

) ةايهالن فی كذاه بمرشوط فليس الوقت يمضی حتی االنقطاع ويدوم الوقت لأو فی

 (2/39)رموغب ااتفلوی جض(احلي أحكام،الفصل الرابع فی  1ج 39عاملگريی ص 
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 :ںیم ےہ اتفوی داراولعلم دویدنبور ا

اماہچ  اما ااطقنع ضیح ارثک دمت ضیح ینعی دس دن ںیم وہا وت لبق لسغ امجع اس ےس درتس ےہ

 وجوباً  يسل بال هكثرأل اهحيض انقطعإذا  اهئوحيل وطورتہب دعب السغل ےہ ، دراتخمر ںیم ےہ 

ھچ است دن ںیم ًالثم ضیح عطقنم وہا وت اور اما دس دن ےس مک رگم اعدت ےک وماقف [2]۔الخ ندباً  بل

امجع اس ےس اس وتق درتس ےہ ہک لسغ رک ےل ای اانت وتق ذگر اجوے ہک اس ںیم لسغ رک ےک 

ڑپکے نہپ رک امنز رشوع رک ےکس، ای ویں اہک اجوے ہک امنز اك وتق دعب ااطقنع ضیح ےک ذگر اجوے 

 وت افکرہ اس اك ہی ےہ ہک اما امجع رک ایلاور احبتل ضیح [3]اور وہ امنز اس ےک ذہم الزم وہاجوے۔

اکی دانیر [4]رکے ، اور بحتسم ےہ ہک دقبر اکی دانیر ےک ای فصن دانیر ےک دصہق رک ے ۔وتہب 

 اسڑےھ اچر امہش وسےن اك وہات ےہ۔طقف۔

 ۔ظفري ۲۷۱ ص لأو جلد احليض رداملحتارباب امشهالدر املختار علی [2]

 الغسل يسع زمن اهعلي يمضیأو  هبرشط تيممأو  لتغتس حتی الحيل الخ هقلوإن أل[3]

 ۔(ظفري272ص  1ج احليض رداملحتارباب امشه)الدر املختار علی ولبس الثياب الخ

 الضياء فی قال تصدق ة   املرا علی لهو ةكزكو   هومرصف هونصف ر بدينا هويندب تصدق[4]

 ۔(ظفري1ج275 ص احليض امش رداملحتاربابه الدراملختارعلی)رالهالظا

 ( 1/257)اتفوی داراولعلم دویدنبج

 ہض اك مکح ااقسط لمح ےک دعب ضیح ای ااحتس 

اما لمح ماےن ےک دعب وکیئ وضع اظرہ ہن وہات وہ ہکلب رنا وخن یہ وخن وہ ای ضحم وگتش اك   وسال :

 ہض؟ولڑھتا وہ وت وہ وخن وج دعب ااقسط ےک داھکی ےہ وہ ضیح ےہ ای ااحتس
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 رجلأو كيد هخلق بعض رهفی الدراملختار وسقط ظ  املسمً : اوجلاب احدماً و ایلصمً و

 فليس شيئ هل رهيظ فإن مل هقولإىل   نفساء هب فتصري حكام ولد شعرأو  ظفرأو اصبعأو

 هقول رداملحتار وفی ۔ها ةاستحاض وإال رتامهط هوتقدم ثالثا دامإن  حيض واملرئی بشيئ

 و هتني الخ قولضاحلي صالبنيفا ليصري السابق اهضحي بعد هقبل وجدأي  هوتقدم

 ثلثا يدم ملأو تام رهط هيتقدم ومل ثلثا دامأو  رتامهط هوتقدم ثلثا يدم ملإن أي  ةاالستحاض

سپ وصرت وئسمہل ںیم افنس وت ںیہن رھپ اما ہی وخن نیت دن کت راہ اور ُاس  .ر تامهط هتقدم وال

۔ ہضےک لبق رہط یک ّدمت وپری وہیئ یھت وت ضیح ےہ ورہن ااحتس

(208)
                                                                                                                                                             (1/54)ادماد ااتفلوی یج  

                                                   

ں ڻ ڻ ڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ : تعاىل َقاَل  َ(٢٠٨)

ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 [12: املؤمنون] چڭ ڭ  ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 أحدكم إن» املصدوق، الصادق وهو  رسول حدثنا  عبد حدثنا

  يبعث ثم ذلك، مثل مضغة يكون ثم ذلك، مثل علقة يكون ثم يوما، أربعني أمه بطن يف جيمع

 فإن الروح، فيه ينفخ ثم سعيد، أو وشقي ورزقه، وأجله، عمله، فيكتب كلامت، بأربع ملكا إليه

 فيعمل الكتاب عليه فيسبق ذراع، إال وبينها بينه يكون ما حتى النار، أهل بعمل ليعمل الرجل

 إال وبينها بينه يكون ما حتى اجلنة، أهل بعمل ليعمل الرجل وإن اجلنة، فيدخل اجلنة أهل بعمل

 «النار فيدخل النار، هلأ بعمل فيعمل الكتاب، عليه فيسبق ذراع،

 (133/ 4 ج 3332رقم  البخاري صحيح)

 الرحم يف النطفة تكون ":   رسول قال: قال مسعود بن  عبد عنو
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: كلامت بأربع فيؤمر ملك إليه يبعث ثم،مضغة ليلة وأربعني،علقة ليلة وأربعني،نطفة ليلة أربعني

 (485/ 9 ج3870رقم اآلثار مشكل رشح)سعيد أو وشقي،وأجله،برزقه

 واجلمع كثر أو قل الصايف املاء النطفة اجلوهري قال النون بضم " نطفة " قوله( لغاته ذكر) 

 وليلة يرضب ورضب ينرص نرص باب من وينطف ينطف نطف وقد سيالنه املاء ونطفان النطاف

 أهنم حتى ونطافة نطفة خفي يشء وكل أيضا نطف النطفة مجع ويقال الصباح إىل متطر نطوف

 اآلنية من يريه أو السقاء أو الغدير يف يبقى القليل للامء وأصله بذلك اخلفي اليشء ونيسم

 .املخصص يف سيده ابن ذكره رصاة نطفة دام ما له ويقال

 هلذه قيل ومنه الغليظ اجلامد الدم العلقة التهذيب يف األزهري قال الالم بفتح " علقة " قوله 

 ما الدم العلق املوعب ويف علق يليظ دم وكل كالدم محراء األهن علقة املاء يف تكون التي الدابة

 ما هو املغيث ويف علقة منه والقطعة محرته اشتدت ما هو وقيل ييبس أن قبل اجلامد هو وقيل كان

 املضغة اجلوهري قال " مضغة " قوله ويبسا تعقدا ببعض علق بعضه كأن اليابس وقيل انعقد

 اللحمة املضغة ويقال مضائغ عىل وجتمع مضيغة ويقال غمض ومجعها الغريبني ويف حلم قطعة

 أراد بيننا املضغ نتغافل ال إنا  اخلطايب بن عمر قال املحكم ويف يمضغ ما قدر الصغرية

 تصغريها إىل بذلك يذهب حلقه يف اإلنسان بمضغة التشبيه عىل مضغا وسامها اجلراحات

 (293/ 3 القاري عمدة).وتقليلها

لم علم من ذلك أن املرأة إذا أسقطت علقة أومضغةلن يستبني خلقه ال تصري تعاىل أع أقول و

 عنه وعافاه( جامع الفتاوی عفا به نفساء ألهنا أسقطت دما جامدًا وليس ولدًا)مرتب

: ش( والسقط: )م[خلقه بعض استبان الذي السقط]: اهلداية رشح البنايةقال صاحب 

 وارتفاع: ش( ولد هقخل بعض: )م ظهر أي: ش( باناست الذي: )م السني يف الثالث باحلركات

 حتى: )م والظفر والشعر صبعكاإل خلقه وبعض  والسقط  قوله أعني للمبتدأ، خرب أنه عىل ولد
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 ایک احہضئ تیم ےک اپس ھٹیب یتکس ےہ ؟

 ھٹیب یتکس ےہ ای ںیہن ؟ایک احہضئ وعرت تیم ےک اپس  وسال :

رتہب ہی ےہ ہک احہضئ وعرت تیم ےک اپس ہن ےھٹیب ۔  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

(209)
 

                                                                                                                                      

 أما: ش( به تنقيض العدة وكذا به ولد أم األمة وتصري نفساء: )م بالسقط أي: ش( به املرأة تصري

 .املوىل من الدعوة وجد إذا الولد أمومية يف

 ال اخللقة ونقصان اخللقة، ناقص وألنه ولد ألنه بالوالدة الطالق تعليق ففي العدة انقضاء وأما

 فال خلقه من يشء يظهر مل فإن أطرافه، بعض له ليس ولداً  ولدت لو كام الولد أحكام ثبوت يمنع

 من رئيامل جعله أمكن نإ ولكن نفاسًا، عنه الذي الدم يكن فلم مضغة أو علقة هذه ألن نفاس

 فهو وإال أيام ثالثة كان إن حيضها جعل تام طهر تقدمه بأن حيضاً  الدم وسمي احليض

 (689/ 1) اهلداية رشح البناية .استحاضة

 سمعت: قال أبيه، عن نجي، بن  عبد عن حيدث عمرو، بن زرعة أبا سمعت: قال(٢٠٩)

 وال كلب، وال صورة، فيه بيتا املالئكة تدخل ال: »قال أنه النبي عن حيدث عليا،

 إسناده حسن (5/ 4 ج1205رقم خمرجا – حبان ابن صحيح )«جنب

 يعجبني ال: وقال 480/ 5 «الثقات» يف املؤلف ذكره نجي ووالده صدوق، نجي، بن  عبد

 حاتم أيب ابن وذكره ثقة، تابعي: 448ص «الثقات» يف العجيل وقال انفرد، إذا بخربه االحتجاج

 عرشة له وكان عيل، مطهرة عىل كان: ماكوال ابن وقال تعديال، وال جرحا فيه يذكر ومل 503/ 8

 لني، فهو وإال يتابع حيث: أي مقبول،: «التقريب» ويف ،عىل  مع سبعة منهم قتل أوالد

 .الشيخني رشط عىل ثقات رجاله وباقي
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 واجلنب والنفساء احلائض هعند من وخيرج:ةقال احلنفي المہظح وہ۔ اہقفل االالسح  ںیم ےہ :

 (2/454 هدلتأوالفقه اإلسالمی ) ۔ مهبسبب ةمتناع حضوراملالئكال

 (2/171) ۔والنفساء احلائض ه:قال ابن نجيم:وخيرج من عند  ارلاقئ ںیم ےہارحبل

ائض والنفساء واجلنب ( فی احل ه:قال ابن عابدين )وخيرج من عند رد ااتحملر ںیم ےہ

 ۔احلائض خراجإ فی واختلف يضاحنوراإل وفی … احلائض خراجإ روينبغیهالن

 (2/193املحتار رد)

 :  ےہاطحطوی یلع رمایق االفلح ںیم

 مهحضور عن كانإذا  ةولوياأل سبيل علی مهخراجإخراج احلائض( إ)واختلفوا فی 

 وقت واحلائض حضوراجلنب يمتنع هنأ من الكاكی هذكر ما فالينافی ينی

  (210)۔ نهليإ لالحتياجأو ةللشفق خراجاإل اليمكن قدأنه  خراجاإل عدم هاالحتضارووج

 (308ص  )طحطاوی علی مراقی الفالح

ن الجتلس عند أولی  األے یہی اویل ےہ۔ہی ےہ ہک احہضئ وعرت تیم ےک اپس ہن رہھٹالخہص 

 (528-1/527)اتفوی داراولعلم زرکایج  علم أو ۔امليت احلائض والنفساء واجلنب

  )رمبت(ےن دای اجےئ۔ے وت رہھٹای تقفش وتبحم یک وہج ےس رہھٹت نکیل اما رضورواضتح :

                                                                                                                                      

يكره جلوس احلائض  بهمبسب كةحضوراملالئ المتناعأقول واحلائض مثل اجلنب يف األحكام ف

 عنه وعافاه( عند امليت لكنه كراهة تنزهية الكراهة حتريمة)مرتب عفا

 «امليت احلائض حترض أن بأسا يرى ال كان أنه» احلسن، عن(٢١٠)

 (446/ 2ج 10856رقم  شيبة أيب ابن مصنف)
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  ؟یتکس ےہ  لسغ دےایک احہضئ تیم وک

 یتکس ےہ ای ںیہن ؟ دے لسغ وکایک احہضئ وعرت تیم  وسال :

ےہ یتکس دے رضورت ےکوتقاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

العوہ اس ےک  اور اما (211)

 لسغ دںی  وخانیت وموجد وہں وت وہ

 (1ضیف رامحین ج)اتفوی  املع واهلل اعتیل (212)

 زامہن ضیح ےکڑپکوں ںیم امنز ادا رکان اك احہضئ

 ؟ ےہ رکیتکس ادا امنز ںیم ےکڑپکوں ضیح زامہن احہضئ ایک وسال :

 ادا امنز وہ وت وخن یک ہگج دنورک ابرفلض اما ںیہک وخن اگلوہااوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

                                                   

 به ير فلم امليت، تغسل احلائض» عن تسأله علقمة إىل أمي أرسلت: قال إبراهيم، عن(٢١١)

 (454/ 2ج10960رقم  شيبة أيب ابن مصنف)«بأسا

 «واجلنب احلائض امليت يغسل أن بأس ال: »قال عطاء، عن

 (454/  2 ج 10958رقم  شيبة أيب ابن مصنف)

 «امليت واجلنب احلائض تغسل أن يكرهان» كانا أهنام سريين، وابن احلسن عن( ٢١٢)

 (454/ 2ج 10959رقم  شيبة أيب ابن مصنف)

 كان وإن فلتنزعه أديم يف كان إن: »قال الكتاب؟ أو التعويذ نقهاع يف احلائض املرأة يف عطاء، عن

 تقول:  لعبد قيل «تفعل مل شاءت وإن وضعت، شاءت إن بأس فال فضة، من مصاية قصبة يف

 عطاء إىل صحيح إسناده(750/ 1ج 1212رقم  الدارمي سنن)«نعم: »قال هبذا
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 ےہ رکیتکس

(213)
 (1ضیف رامحین ج)اتفوی  املع واهلل اعتیل

 ےس وطاف وداع اسطق ےہ احہضئ

 ؟ ےہ اف وداع وابج ںیہنرپ وط احہضئ ایک وسال :

احہضئ رپ وطاف وداع وابج ںیہن ےہاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

(214)
 ۔ 

 (1ضیف رامحین ج)اتفوی 

                                                   

 مل فإن تغسله: »قالت الدم ثوهبا يصيب احلائض عن عائشة سألت:قالت معاذة عن(٢١٣)

 ثالث  رسول عند أحيض كنت ولقد:»قالت. «صفرة من يئبش فلتغريه أثره يذهب

  صحيححديث (98/ 1ج 357رقم داود أيب سنن)«ثوبا يل أيسل ال مجيعا حيض

 دم، منها شيئا يصيب أن إال فيها، حتيض التي ثياهبا يف تصيل احلائض» املرأة: قال جماهد، عنو

 صحيح إسناده(687/ 1ج 1055رقم  الدارمي سنن) «الدم ضعمو فتغسل

 حججنا: قالت عائشة أن الرمحن، عبد بن سلمة أبو حدثني: قال األعرج، عن(٢١4)

 ما منها النبي فأراد صفية فحاضت النحر، يوم فأفضنا ، النبي مع

  رسول يا :قالوا ،«هي حابستنا: »قال حائض، إهنا  رسول يا: فقلت أهله، من الرجل يريد

عن عائشة   واألسود، وعروة، القاسم، عن ويذكر «اخرجوا: »قال النحر، يوم أفاضت

، (175/  2ج1733رقم  البخاري صحيح)النحر يوم صفية أفاضت 

 عن خفف أنه إال بالبيت، عهدهم آخر يكون أن الناس أمر: »قال عباس ابن عنو

 (179/ 2ج1755رقم  البخاري صحيح)«احلائض
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 اہ ھت ڈال رک وکیئ زیچ ےل یتکس ےہ دجسم ےکادنر احہضئ

 ےہ ؟ یتکس ےل زیچ وکیئ رک ڈال ھت اہ ےکادنر دجسم احہضئ ایک وسال :

۔ےہ یتکس ےلاہں املسمً : اوجلاب احدماً و ایلصمً و 

  

 ناوليني: »  رسول يل قال: قالتعائشة  كام جاء يف حديث 

 «يدك يف ليست حيضتك إن: »فقال حائض، إين: فقلت قالت ،«املسجد من اخلمرة

 (املسجد من تناول احلائض باب يف٢44/ ١ج٢٩٨رقم  مسلم صحيح)

 (1)اتفوی ضیف رامحین جاملع واهلل اعتیل

 یگ وساےئتیب اہلل ےک وطاف ےکجح اسرے ادا رکے  انمکس احہضئ

 ؟رکےیگ  ادا جح انمکس احہضئك   وسال :

 ےک اہلل وساےئتیبرکےیگ  ادا اسرے جح انمکس احہضئ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

:   رسول يل قال: قالت عائشة ملا جاء يف حديث  ےک وطاف

 يف ليست حيضتك إن: »فقال حائض، إين :فقلت قالت ،«املسجد من اخلمرة ناوليني»

 (املسجد من تناول احلائض باب يف٢44/ ١ج٢٩٨رقم  مسلم صحيح)«يدك

 (1ضیف رامحین ج)اتفوی    املع واهلل اعتیل

 اك ارحام ابدنانھ احہضئ

 ؟یگاور رمعة اك ارحام سک رطح ابدنےھ  جح احہضئ وسال :

لسغ اظنتف  یگےھابدن رطح سا ارحام اك ہرمع راو جح احہضئ اوجلاب احدماً و ایلصًم و املسمً :
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ےئ ہلبق رخ ھٹیب رک تین رک ےک ہیبلت ڑپھ ےل یگ اور ہی الضف وصرت ےہ ےکدعب ریغبلفن ادا ےئک وہ

ابدنھ ایل ینعی تین رک ےک ہیبلت ڑپھ ایل بت یھب ارحام ںیم  ما اس ےن ریغب لسغ اظنتف ےک ارحاما

 دالخ وہ اجےئ یگ۔

 فأمر» بالشجرة بكر أيب بن بمحمد عميس بنت أسامء ستنف: قالت عائشة عن

 «فتهل تغتسل أن بكر أبا   رسول

 .صحيح حديث( ١44/  ٢ج١٧4٣رقم  داود أيب سنن)

 الوقت عىل أتتا إذا والنفساء احلائض: »قال النبي أن عباس ابن عن

 حديثه يف مر،مع أبو قال. «بالبيت الطواف يري كلها املناسك وتقضيان وحترمان تغتسالن،

 يقل ومل عباس، ابن عن عطاء، عن: قال وجماهدا، عكرمة عيسى، ابن يذكر ومل تطهر حتى

 «بالبيت الطواف إال املناسك: »قال كلها عيسى، ابن

 (1ضیف رامحین ج)اتفوی      صحيححديث (١44/ ٢ج ١٧44رقم  داود أيب سنن)

  رکانںیم یھگنک اك فکتعم ےکرس احہضئ

 ؟ ےہ یتکسرک یھگنک وج ہک اس اك رحمم وہ ںیم ےکرس فکتعم احہضئك   وسال :

اور ہی اس وتق کت وہ ریغب اہں رک یتکس ےہ دجسم ںیم دالخ وہےئ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

رکدے اور احہضئ اتکس ےہ بج ہک دجسم اور رجحہ ربارب ںیم وہ اور فکتعم اانپ رس دجسم ےس رجحہ یک رطف 

: قالت ،عن عائشة   رکدای رکے۔فکتعم ےک رس ںیم یھگنک  وہےئاےنپ رمکہ ںیم رےتہ

 «حائض وأنا فأرجله املسجد، يف جماور وهو رأسه إيل  يصغي   النبي كان»

 (1ضیف رامحین ج)اتفوی املع واهلل اعتیل (4٨/ ٣ج ٢٠٢٨رقم  البخاري صحيح)
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 اك اضخب اگلان احہضئ

 ؟ ےہ اضخب اگلیتکس احہضئك   وسال :

: قالت ،عائشة  ملا جاء يف حديث۔اہں اگل یتکس ےہ  احدماً و ایلصمً و املسمً : اوجلاب

 «حائض وأنا فأرجله املسجد، يف جماور وهو رأسهإىل   يصغي النبي كان»

 (1ضیف رامحین ج)اتفوی املع واهلل اعتیل (4٨/ ٣ج ٢٠٢٨رقم  البخاري صحيح)

 اھکان ،انیپ اور انٹیل ےک اسھت احہضئ اور اسفنء

وھچت ےک ،ےب لسغ اھکان ہن اکپان ،احہضئ وعرت اكاناپیک یک احتل ںیم رتسب ےس دحیلعہ رانہ   وسال :

اناپیک یک احتل ںیم ڑپکے ربنت وریغہ دنوان  ،رپ یھب لسغ رضوری وہان اس ےئایخل ےس وج وھچ

اكاکپ ایوہا رحام اہھت اس ےک  ایس رطح اسفنء وک یھب ہکلب ؟ےب دنوےئ ڑباانگہ انہک اسیکےہ،رضوری انہک 

 اناپک وہےن کت انھجمس اسیک ےہ؟

احہضئ اور اسفنء ےس اانت رپک زرکان اوراس ےک اکپےئ وہےئ اھکےن  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

رتسب دحیلعہ رانھک ہی وہیداكرطہقی ےہ  اوروھچے وہےئ ڑپکے ربنت وریغہ ےس ارتحاز رکان اور اس اك

االسم ےن اس ےس عنم ایکےہ

(215)
 [1]ر اناجزئںیہ ان ےس انچب رضوری ےہاہتبل تبحص وریغہ وجاوم 

                                                   

  النبي أناوله ثم حائض، وأنا أرشب كنت: »قالت عائشةعن (٢١5)

  النبي أناوله ثم حائض، وأنا العرق وأتعرق فيرشب، يف، موضع عىل فاه فيضع

 (245/ 1ج300رقم  مسلم صحيح).فيرشب زهري يذكر ومل «يف موضع عىل فاه فيضع
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 بحائل امهبين بام وكذا بالحائل ولو اهحتت وما ةوالركب اهفوق وما ةبالرس االستمتاع فيجوز

أو  ماء أو عجني من همست ما استعامل وال اهطبخ هيكر وال دما تلطخ ولو الوطء بغري

 ةالولواجلي ويف مستعمال يصري هنفإ املستحب وه امك ةالقرب بقصد تأتوضإال إذا  امهنحو

  (1، ج:301ص:رد املحتار )۔ه1 ودهالي فعل هيشبذلک  ألن اهفراش عن يعزلأن  والينبغی

 علمأ تعالی   هسبحان فقط و

باب  ،ةاره، كتاب الط1، ج:486،وشامی زكريا ص:1ج194ص ةالشامی نعامني[1]

، 1ج39ص ةندياهل احليض، باب كويته هديماج ه، مطبوع1ج197احليض البحر الرائق ص

 و االستحاضة احليض والنفاس  أحكامرابع فی ال الفصل السادس، الباب ،ةارهكتاب الط

 ( 212-8/211)اتفوی ومحمدہی ج  

 ضیح یک احتل ںیم دجسم ےس زگران

ےک مہ ولگ اکی ایسی دجسم ےک روم ںیم رےتہ ںیہ سج اك دروازہ دجسم ےک ادنر ےہ، دجسم  وسال :

ادنر یہ ےس آدم و رتف وہیت ےہ، ںیم ویبی ےک اسھت راتہوہں، وت احتلِ ضیح ںیم ہب احتل وبجمری وہ 

دجسم ےک ادنر ےس روم ںیم اجیتکس ںیہ ایںیہن ؟ واحض وہ ہک ںیم اس دجسم اك اامم وہں اور دجسم واولں ےن 

  ںیم راہشئ ےک ےئل یہی روم دای ےہ۔

                                                                                                                                      

 أن  رسول فأراد حائضا، كانت إذا إحدانا كانت: قالتعائشة عنو

 النبي كان كام إربه، يملك وأيكم: قالت يبارشها، ثم حيضتها، فور يف تتزر أن أمرها " رشهايبا

(باب مبارشة احلائض67/ 1ج 302رقم  البخاري صحيح)" إربه يملك 
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ان، ای دجسم ےس زگران اجزئ احتلِ ضیح ںیم دجسم ںیم دالخ وہ  : اوجلاب احدماً و ایلصًم و املسمً

۔ںیہن

(216) 

اس ےئل آپ وک دجسم ےک ذہم داروں ےس وخاشہ رکین اچےئہ [1]‘‘ أفاد منع الدخول ولو للمرور’’  

ہک ای وت آپ ےک ےئل یسک اور اکمن اك ااظتنم رکںی ای ااسی راہتس اکنںیل وج دجسم ےک ادنر ےس ںیہن 

 زگراتوہ۔

 (2/96)اتکب ااتفلوی ج ۔ طهارة، باب احليض ، كتاب ال۱/486رد املحتار :[1]

د اگہ یک رطف اج انضیح یک احتل ںیم   ع 

 دیعاگہ یک رطف اجیتکس ےہ؟ ك   احہضئ وسال :

                                                   

  رسول جاء: تقول عائشة سمعت: قالت دجاجة بنت جرسةعن  (٢١٦)

عن بيوتال هذه وجهوا: »فقال املسجد، يف شارعة أصحابه بيوت ووجوه 

 فخرج رخصة، فيهم تنزل أن رجاء شيئا القوم يصنع ومل  النبي دخل ثم. «املسجد

 قال «جنب وال حلائض املسجد أحل ال فإين املسجد، عن البيوت هذه وجهوا: »فقال بعد إليهم

 (60/ 1ج 232رقم داود أيب سننُفَليٌت العاِمِرُي ) هو: داود أبو

  ( 4/ 37للعباد داود أيب سنن حرش)سناده حسن سكت عنه أبوداود وإ 

 كثري عند املسجد يف املكث للحائض وال للجنب، جيوز وال: اإلمام قال:للبغوي السنة رشحويف 

 البيوت هذه وجهوا: »  رسول أنعن عائشة  روي ملا العلم، أهل من

 والشافعي، ومالك، سفيان، قول وهذا «جنب وال حلائض املسجد أحل ال فإين املسجد، عن

 (45/ 2 للبغوي السنة رشح) .الرأي وأصحاب
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 ںیم رشتک ےکاخرط نکیلدیعاگہ یک رطف اجیتکس ےہ داع  احہضئ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

 اوررمدوں ےک االتخط ےس دحیلعہ رےہ )اسده ابلس ںیم لمکم رپدےےک اسھتےس  )دیع اگہ(یلصم

اجےئ(ہن  اوراماي  نکمم ہن وہوت  ےتچ وہےئ

  

 فقدمت العيدين، يف خيرجن أن عواتقنا نمنع كنا: قالت حفصة، نملا جاء يف حديث ع

   النبي مع يزا أختها زوج وكان أختها، عن فحدثت خلف، بني قرص فنزلت امرأة،

الكلمى نداوي كنا: قالت ست، يف معه أختي وكانت يزوة، عرشة نتيث 

 هلا يكن مل إذا بأس إحدانا أعىل:  النبي أختي فسألت املرىض، عىل ونقوم

 «املسلمني ودعوة اخلري ولتشهد جلباهبا من صاحبتها لتلبسها: »قال خترج؟ ال أن جلباب

 ال وكانت نعم، بأيب،: قالت ؟ النبي أسمعت سألتها عطية، أم قدمت فلام

 ذوات أوالعواتق اخلدور، وذوات العواتق خيرج: »يقول سمعته بأيب،:قالت إال تذكره

 قالت ،«املصىل احليض ويعتزل املؤمنني، ودعوة اخلري، وليشهدن واحليض، اخلدور،

 .وكذا وكذا عرفة، تشهد أليس: فقالت احليض، فقلت: حفصة

 ( 1)اتفوی ضیف رامحین ج اعتیل املعواہلل (٧٢/ ١ج٣٢4رقم  البخاري صحيح)

 اامعتس ل وہ ےن واےل ڑپکو ں اك مکح  اایم ضیح ںیم

ںیم کنیھپ دیتی ںیہ  ضعب وخانیت اایم ضیح ںیم اامعتسل دشہ رکفس )ڑپکا ( ابرہ یلگ وکوچںوسال: 

 دیپا وہ ےت ںیہ ، وسال ہی ےہ ہک اےسی و رغبی مسق ےک دنگے ایخالت سج ےس ااسنین ذنہ ںیم بیجع

 ڑپکے ےک ابرے ںیم رشتعی االسح  اك ایک مکح ےہ ؟ 

ریغت اور ایحء اكہی اقتاض ےہ ہک اایم ضیح ںیم اامعتسل وہ ےن واال اوجلاب احدماً وایلصمً واملسم ً :

انکنیھپ  رکفس )ڑپکا( دوابرہ اامعتسل ہن وہ اتکسوہ وت اےس الجدای اجےئ ، اےسی ڑپکے وک یلگ وکوچں ںیم
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 انمبس ںیہن ۔ 

 هبعد جيوز ال االنفصال قبل هليإ النظر جيوز ال عضو كل :  احلصكفی ةال العالمق

 و اهيد دون اهرجل فرظ ةقالم و اهساق و ةميت ةرح ذراع عظم و اهسرأ شعر و هعانت كشعر

 فصل ةيهكتاب الكرا 371/ 6ج الدراملختار )  ۔ حرام ةوهبش ةجنبياأل ةمالءإىل  النظرأن 

 [1](  النظر فی

 اما دنوےن ےک دعب دوابرہ اامعتسل ہن وہ ںیکس وت الج دای اجےئ ۔  فی خري الفتاوی : و[1]

 ابب اضىحل ( 139 /2) ریخا اتفلوی ج                                                                       

 (558 /2) اتفوی اقحہین ج

 :اوراتفوی داراولعلم زرکای ںیم ےہ

 نف رکان رتہب ےہ اہں اہتبل اما یلیھت وریغہ ںیم کنیھپ دےئ اجںیئ وت ہی یھب درتس ےہ ۔ضیح ےک ڑپکے د 

 اتفوی دنہہی ںیم ےہ :

 (96/ 5 هنديه فتاوی)۔ةعتابي فتاوی فی كذا والدم احليض ةربع الظفروالشعروخرقأيدفن 

 عمجم اازوادئ ںیم ےہ : 

 الدم مربدفنأي   رسول سمعت قالت ثابت بن زيد ةأامر سعد مأ عن ’’

 ۔وضعيفهو بسطام بن ياجه هوفي وسطاأل فی الطربانی هروا ۔ احتجمإذا 

 (94/ 5 الزوائد جممع)

ن ہ وملس اس رواتی ےس ولعمم وہ ات ےہ ہک یبن اپک
 وخن وک دنف رکےن اكمکح رفامےت ےھت۔ یلص اهلل عل

 ۔ذہلا ضیح ےک ڑپکے وج ہک وخن آولد وہ ےت ںیہ اس وک یھب دنف رک ان اچےئہ

 عن النبی ج جري بیأ عنزین العہم انب دقاہم اکی رواتی لقن رکےت ںیہ :
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 (72/ 1 املغنی) ۔‘‘ الدم دفن هيعجب كان:قال

ذہلا رتہب ہی ےہ ہک ضیح ےک ڑپکے وک دنف رکدای اجےئ ۔واہلل املع

(217) 

 (1/524)اتفوی داراولعلم زرکایج 

 لسغ ضیح و افنس یک احتل ںیم

یک احتل ںیم بج کت اپک ہن وہاجےئ لسغ رکان عنم ےہ ؟ ارثک وعرںیت ایک ضیح و افنس  وسال :

  ضیح و افنس یک احتل ںیم لسغ رکےن وک حیحص ںیہن ںیتھجمس ۔

ضیح و افنس یک احتل ںیم اظنتف ےک ہطقنٔ رظن ےس لسغ رکےن  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

 عنم رکںی وت ان ےک ہرورہ رپ لمع رکان اچےئہ، اما یبط ہطقنٔ رظن ےس ڈارٹک ںیم وکیئ رحج ںیہن ، اہں !

اہقفء ےن ووقف رعہف ےک ابرے ںیم یہی اھکل ےہ ہک ہی لسغ اظنتف ےہ ،اس ےئل احہضئ وعروتں وک 

 یھب ہی لسغ رکان ونسمن ےہ ۔

                                                   

 والرتجل الوقوف. )الدم دفن يعجبه كان: قال     النبي عن جريج ابن عن(٢١٧) 

 واملرسل عندنا حجة س بهمرسل سنده البأ(141: ص155رقم أمحد اإلمام مسائل من

 (  88/  1)قدامة البن املغني يف كام اخلالل أخرجه " الدم دفن يعجبه كان ": ديثواحل

 عبد أبا سمعت:قال حدثهم حممد بن جعفر أن الوليد بن منصور أخربينوقال  إرسال إسناده ويف

 واألظافر؟ والشعر الدم دفن عن يسأل 

  (140: ص150 رقمأمحد اإلمام مسائل من والرتجل الوقوف. )يستحب نعم: قال

  .املرأة لقيهات التي واملضغة العلقة تدفن وكذلك. يفعله عمر ابن كان: أمحد وقال

 (341/  1 املحتاج هناية)
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 [1] ‘‘ ةارهللط ال ةللنظاف ةربعاأل االيتساالت هذه نأب رصحوا ’’

 (111-2/110وی ج)اتکب ااتفل   ۔ 1/309رد ااتحملر: [1]

 ںیہوہ ااکحم وج ضیح ےکاسھت اخص 

 وہ ااکحم وج ضیح ےس صتخم ںیہ ینعی افنس ےک ےئل اثتب ںیہن اپچن ںیہ:

۔ دعت اك امتم وہان 1

(218)
)اس یک وصرت ہی ےہ ہک اینپ زوہج ےس اہک ہک اما وت ہچب ےنج وت اطقل ےہ رھپ  

                                                   

  [228: البقرة] ڃ ڃ   چ چ چچ لقوله تعاىل:(٢١٨) 

 ثالث: »يعني[228: البقرة] { ڃ ڃ   چ چ چچ}: جماهد عن

 (235: ص جماهد تفسري)«حيض

 الصالة دعي السالم عليه لقوله احليض وهو قرء أو قرء مجع { چ چچ }: النسفي تفسري ويف

ۈ  ٹ چ   وقوله طهران يقل ومل حيضتان وعدهتا تطليقتان األمة طالق لهوقو أقرائك أيام

 مقام األشهر فأقام 4الطالق:  چۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

 به يستربأ الذي هو واحليض الرحم استرباء العدة من املطلوب وألن األطهار دون احليض

 قال كام طهرا كان لو وألنه حليضةبا األمة من االسترباء كان ولذلك الطهر دون األرحام

 آلخر طلقها إذا ألنه الثالثة عن العدد فانتقض الثالث وبعض بقرأين العدة نقضت ال الشافعى

 عندنا العدة من حمسوب يري فذا احليض آخر يف طلقها وإذا عنده العدة من حمسوب فذا الطهر

 (189/ 1 سفيالن تفسري).دونه ما عىل يقع ال خمصوص لعدد خاص اسم والثالث

 «حيضتان وقرؤها تطليقتان، األمة طالق: »قال النبي عن عن عائشة 

 مظاهر، فحدثني جريج، ابن حدثت كام حدثني: فقلت أسلم بن ملظاهر فذكرته: عاصم أبو قال
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 دعت وپری وہیئگ نکیل اما ضیح رپ الطق اس ےن ہچب انج وت افنس ےک دعب نیت ضیح ذگار رک اس یک

 ےک ایبن ںیم آےئ یگ۔  ققلعم وہیت وت وہ دالخ دعت وہات، زمدی رشتحی الط

۔ اربتسا اك امتم وہان 2

(219)
)اربتسا یک وصرت ہی ےہ ہک احک ہ ولڈنی رخدیے اور اس ےک ہچب دیپا وہا  

                                                                                                                                      

 وقرؤها تطليقتان، األمة طالق: »قال  النبي عن عن عائشة  القاسم، عن

 متقدمي من أحد يذكره مل البرصة، أهل من شيخ أسلم بن مظاهر حدثه ما مثل «حيضتان

 عنهام  ريض عباس ابن عن روي وقد خيرجاه، ومل صحيح، احلديث فإذا بجرح، مشاخينا

 وصححه الذهبي(223/ 2ج 2822رقم  للحاكم الصحيحني عىل املستدرك)" يعارضه حديث

 تضع، حتى ملحا توطأ ال: »أوطاس سبايا يف قال أنه ورفعه،  اخلدري سعيد أيب عنو

 صحيح حديث (248/ 2ج 2157رقم  داود أيب سنن)«حيضة حتيض حتى محل ذات يري وال

 تدع: »املستحاضة يف قال أنه النبي عن جده، عن أبيه، عن ثابت، بن عدي عنو

 وتصوم صالة، كل عند وتتوضأ تغتسل ثم فيها، حتيض كانت التي أقرائها أيام الصالة

 صحيححديث (220/ 1 ج126رقم رشاك ت الرتمذي سنن)،«وتصيل

 حتى حامل توطأ ال: »أوطاس سبايا يف قال أنه ورفعه اخلدري سعيد أيب عنو(٢١٩)

حديث (248/ 2ج 2157رقم  داود أيب سنن)«حيضة حتيض حتى محل ذات يري وال تضع،

 فليستربأ عتقت أو بيعت، أو توطأ، التي الوليدة وهبت إذا: » عمر ابن صحيح وقال

 دون ما احلامل جاريته من يصيب أن بأس ال: »عطاء وقال «العذراء تستربأ وال ة،بحيض رمحها

 صحيح) ٦املؤمنون:  چڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ چ : تعاىل  وقال «الفرج

 «بحيضة األمة تستربأ: »قال مسعود ابن عنو (83/ 3ج البخاري

 وعموقوف لكنه يف حكم املرف(225/ 7ج 12897رقم  الصنعاين الرزاق عبد مصنف)
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وخن افنس ےہ رگم اس ےس اربتسا ہن اور اکی ہچب اس ےک ٹیپ ںیم ےہ وت دوونں وچبں ےک درایمن اك 

 وہاگ ہکلب دورسا ہچب دیپا وہےن ےک دعب وہاگ الخبف ضیح ےک(۔

۔ ولبغ اك مکح، ینعی ضیح ےس ولبغ اثتب وہات ےہ 3

(220)
 افنس ےس اثتب ںیہن وہات۔

۔۔ الطِق تنس و دبتع ںیم رفق رکان4

 

(221)
 افنس ےس الطق تنس و الطِق دبتع ںیم رفق واعق ںیہن وہات۔ 

۔ افنس افکرہ ےک روزوں ےک ااصتل ینعی ےپ در ےپ وہےن وک انمہیپ روزوں ےک ااصتل اك عطق ہن وہ ۔5

وتڑ داتی ےہ۔

(222)
 (1/252)دمعۃ اہقفل ج  

                                                   

صالة  ال يقبل »قال:   أم املؤمنني أن رسول  عن عائشة (٢٢٠)

فأخرب  عليه السالم  أن احلائض تلزمها األحكام وأن صالهتا تقبل عىل صفة « حائض إال بخامر

  (1/104)املحىل باآلثارما وال تقبل عىل يريها

 وأمجع أهل العلم عىل أن املرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.

 (1/125اع يف مسائل اإلمجاع)اإلقن

 جيوز ال: فقال حائض؟ وهي امرأته طلق رجل عن وسئل ساملا، سمعت حنظلة، حدثنا(٢٢١)

 فراجعها ،" يراجعها أن  رسول فأمره " حائض وهي امرأته عمر ابن طلق

 .الشيخني رشط عىل صحيح إسناده( 207/  9ج 5272رقم   الرسالة ط أمحد مسند)

 مصنف)«مجاع يري من طاهرا: »قال ١الطالق: چ پ پٹ ٹ چ   عبد عنو

 (يطلق؟ ومتى ما السنة طالق يف قالوا مايف باب  55/ 4 ج17725رقم شيبة أيب ابن

ٱ ٻ     چ  عزوجل أن املرأة خماطبة بنصوص الرشع كام أن الرجل خماطب هبافقول (٢٢٢)

پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ      ٻ ٻ ٻ پ پ
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ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  ٿ ٿ   ٹ ٹٹ ٹ ڤ      ڤ ڤ ڤ

ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 

ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک  ک ک ک گ 

خماطب به الرجال والنساء باإلمجاع  واملرأة احلائض التستطيع أداء هذا احلكم [92: النساء] چ

 تعاىل : إال مع مراعاة عذرها الرشعي فترتك الصيام يف أيام عادهتا وتكمل صيام شهرين قال 

 [286: البقرة] ۆ ۆ ۈ ۈٴۇۇ ۇ  

 طهرت فإذا. بيتها إىل ترجع إهنا اعتكافها، يف حاضت ثم اعتكفت، إذا إهنا: املرأة يف مالك، قال

 .اعتكافها من مىض ما عىل تبني ثم ذلك، تأخر وال طهرت، ساعة أية املسجد إىل رجعت

 فتحيض،. متتابعني ينشهر صيام عليها جيب املرأة، ذلك، ومثل: مالك قال زياد، قال حييى، قال

 .ذلك تؤخر وال. صيامها من مىض ما عىل فتبني. تطهر ثم

 (456/  3ج  1131رقم  مالك موطأ)

 قال أنه الشعبي عن محاد عن حنيفة أيب عن حممد أخربنا:للشيباين باملبسوط املعروف األصلويف 

 تستقبل وال هرينبالش تصله إهنا فيهام فتحيض متتابعني شهرين صيام عليها يكون املرأة يف

 قال تأخذ بم حنيفة أليب فقلت تستقبل قال أنه إبراهيم عن محاد عن حنيفة أيب عن حممد أخربنا

 شهر كل يف حاضت كانت وقد الشهرين من فريت كانت لو أرأيت قلت الشعبي بحديث آخذ

 بينها ام فيها أفطرت فإن قلت نعم قال بالشهرين وتصلها األيام العرشة هذه أتصوم أيام مخسة

 حيض يري من أفطرت إذا ألهنا نعم قال الصيام أتستقبل حيض يري من يوما الشهرين وبني

 (220/ 2 للشيباين باملبسوط املعروف األصل) .تستقبل أن فعليها
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 ضیح وافنس ےکرتشمک ااکحم

ضیح افنس اور ااحتسہض اك مکح بج یہ اثتب وہات ےہ ہک وخن ےلکن اور اظرہ وہ اجےئ، اظرہ ذمبہ یہی 

 یی ےہ، اور وج ااکحم ضیح و افنس ںیم رتشمک ںیہ وہ آھٹ ںیہ:ےہ اور ایس رپ وتف

۔ ضیح و افنس وایل وعرت ےس امنز اسطق وہ اجیت ےہ وخاہ روکع و وجسد وایل امنز وہ ای امنِز انجزہ، اور رھپ 1

اس یک اضق یھب ںیہن

(223)
اول رمہبت وج وخن رظن آےئ ایس وتق وعرت امنز وھچڑ دے یہی حیحص  

ہ ضیح یک دح وک ہن ےچنہپ وت ان امنزوں یک اضق رکے، ایس رطح اعدت وایل وعرت وک اعدت ےہ،سپ اما و

ےک دعب وخن آےئ وت امنز ہن ڑپےھ اور لسغ یھب ہن رکے ہکلب دس دن کت ااظتنر رکے، اما اس دمت 

اعدت ےک ےک ادنر دنب وہایگ وت اب اہن رک امنز ڑپےھ اور وج اس دمت ےک دعب یھب اجری راہ وت اہنےئ اور 

دعب ابیق دونں یک اضق رکے، سج امنز ےک وتق ںیم ضیح ای افنس آےئ اس وتق اك رفض اس ےک 

 رخذےم ےس اسطق وہاجےئ اگ وخاہ امنز ڑپےنھ ےک ےئل وتق راہ وہ ای ہن راہ وہ، سپ اما امنز اك وتق آ

ںیم ضیح آایگ ای ہچب  ز ڑپےنھآایگ ای ہچب دیپا وہا ای رفض امن وہایگ اور امنز ایھب کت ںیہن ڑپیھ ہک ضیح

ز لفن و دیپا وہا وت وہ امنز اعمف ےہ اور اس رپ اس امنز یک اضق الزم ںیہن نکیل اما وہ رشوع یک وہیئ امن

ضیح و افنس وایل وعرت بج دجسہ یک آتی ےنس وت اس رپ دجسہ وابج ںیہن ۔ تنس ےہ وت اضق الزم وہیگ

رحام ےہ۔التوت ہ رکش و دجس ہاور اس احتل ںیم دجس

(224)
 

                                                   

قتادة قال: حدثتني معاذة، أن امرأة قالت لعائشة: أجتزي إحدانا صالهتا إذا طهرت؟  (عن٢٢٣)

 .أو قالت: فال نفعله « فال يأمرنا به يض مع النبي كنا نح»فقالت: أحرورية أنت؟ 

 (71/ 1)صحيح البخاري 

 لقد ذكرت دالئل هذه املسائل من قبل. (٢٢4)
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۔ ضیح و افنس وایل وعرت رپ اس احتل ںیم روزہ رانھک رحام ےہ 2

(225)
رگم اس یک اضق وہیگ

(226)
 

یک اضق رفض اور وابج یک اضق وابج ےہ اما روزہ یک احتل ںیم ضیح ای افنس رشوع وہایگ وت وہ  ضرف

ہ اضق رکے۔روز روزہ اجات راہ اس یک اضق رےھک، یلفن روزہ رشوع ایک اور ضیح آایگ وت وہ

(227)
 

۔ ضیح و افنس وایل وعرت رپ یبنج یک رطح دجسم ںیم دالخ وہان رحام ےہ 3

(228)
وخاہ وہ اس ںیم ےنھٹیب 

                                                   

 لقد ذكرت دالئل هذه املسائل من قبل.(٢٢5)

فقالت: أتقيض إحدانا الصالة أيام حميضها؟   أن امرأة سألت عائشة عن معاذة(٢٢٦)

 «ثم ال تؤمر بقضاء  إحدانا حتيض عىل عهد رسول كانت»فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد 

 (265/ 1)صحيح مسلم  

اشتهيناه فأكلنا  قالت: كنت أنا وحفصة صائمتني، فعر، لنا طعام عن عائشة(٢٢٧)

 فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول    منه، فجاء رسول

 ا منه، قال: اقضيا يوما آخر مكانه. إنا كنا صائمتني، فعر، لنا طعام اشتهيناه فأكلن

 (104/ 2)سنن الرتمذي ت بشار 

قال ابن امللك: يدل عىل أن من أفطر يف التطوع يلزمه القضاء مكانه. قال اخلطايب: هذا القضاء 

عىل سبيل التخيري واالستحباب، ألن قضاء يشء يكون حكمه حكم األصل، فكام أن يف األصل 

ك يف قضائه. أقول: هذا منقو، باحلج والعمرة إذا كانا نفلني كان الشخص فيه خمريا، فكذل

وفسدا، فإن قضاءمها واجب اتفاقا. وقال ابن اهلامم: ومحله عىل أنه أمر ندب خروج عن مقتضاه 

 . بغري موجب بل حمفوف بام يوجب مقتضاه من قوله تعاىل وال تبطلوا أعاملكم

 (1433/ 4)مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح 

 لقد ذكرت دالئل هذه املسائل من قبل.(٢٢٨)
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 وہ۔ ےک ےئل وہ ای اس ںیم ےس ذگر اجےن ےک ےئل 

بج دجسم ںیم اپین راھک وہ، ای ونکاں وہ اور ںیہک اور اپین ہن ےلم، ایس رطح بج دردنے ای وچر ای   ہلئسم:

وخف وہ وت دجسم ںیم دالخ وہےن ںیم اضمہقئ ںیہنرسدی اك 

(229)
اور اےسی وتق اوٰیل ہی ےہ ہک دجسم  

 ۔یک میظعت ےک ےئل ممیت رکےل دجسم یک تھچ یھب دجسم ےک مکح ںیم ےہ

اك زور وہ وت وہ اس وک اخرج رکےن ےک ےئل دجسم ےس ابرہ الچ اجےئ یہی  سج ےک ٹیپ ںیم رحی   ہلئسم:

۔وقل احص ےہ

(230)
 

اور اما یسک وک دجسم ںیم االتحم وہ اجےئ وت وہ ممیت رکےک دلج ابرہ ےلکن، ہی ممیت اجزئ ےہ وابج    ہلئسم:

ہی ممیت  ےںیہن، اور اما دنمش ای اجونر ےک وخف یک وہج ےس دلج ہن ےلکن اور وںیہ رہھٹا رےہ وت ممیت رک

 ۔وابج ےہ

وکیئ زیچ دجسم ےس انیل اجزئ ےہ اہھت ڑباھ رک   ہلئسم:

(231)
 ۔

                                                   

 ٧٨احلج:  چھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ ٹ چ يستنبط ذلك من قوله  (٢٢٩)

  ٢٩النساء:  چڃ چ چچ  چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ ٹ چ ومن قوله 

من أكل من هذه البقلة، الثوم  وقال  "قال:  عن النبي عن جابر بن عبد (٢٣٠)

فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو  ربن مسجدناوالثوم والكراث فال يقمرة: من أكل البصل 

 (395/ 1) صحيح مسلم "آدم 

   كنت أرجل رأس رسول»:(يستدل لذلك من حديث عائشة ٢٣١)

 (67/ 1)صحيح البخاري « وأنا حائض
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اجےئ( اور وج ہگج رھگ ںیم امنز  ایےک ےئل انبز اگہ اور انجزہ اگہ )ینعی وہ اکمن وج انجزہ یک امندیع  :ہلئسم

ااکحم ںیم دجسم ےک مکح ںیم ںیہن ینعی ان ےک ادنر رہس ڑپےنھ ےک ےئل اخص رکیل اجےئ اور اخاقنہ و دم

اجےن ںیم اضمہقئ ںیہن۔

 (232)
 

ہبعک اك وطاف   و دجسم اارحام ےک ادنر اجان اور اخہنہبعک ۔ ضیح و افنس وایل وعرت وک اخہن4

(233)
رحام  

)ینعی رکموہ رحتیمی ےہ ویکہکن وطاف ےک ےئل اہطرت وابج ےہ از اشح ۔ ومٔفل( اما ہچ دجسم  ےہ

                                                   

 ألن هذه األمكنة ليست يف حكم املسجد فال مانع من دخول احلائض منها ويف احلديث (٢٣٢)

نمنع عواتقنا أن خيرجن يف العيدين، فقدمت امرأة، فنزلت قرص بني خلف، عن حفصة، قالت: كنا 

ثنتي عرشة يزوة، وكانت أختي  فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها يزا مع النبي 

: أعىل فسألت أختي النبي  نداوي الكلمى، ونقوم عىل املرىض معه يف ست، قالت: كنا

لتلبسها صاحبتها من جلباهباولتشهد اخلري ودعوة »رج؟ قال: إحدانا بأس إذا مل يكن هلا جلباب أن ال خت

؟ قالت: بأيب، نعم، وكانت ال  ، فلام قدمت أم عطية، سألتها أسمعت النبي «املسلمني

خيرج العواتق وذوات اخلدور، أو العواتق ذوات اخلدور، »تذكره إال قالت: بأيب، سمعته يقول: 

، قالت حفصة: فقلت احليض، «، ويعتزل احليض املصىلواحليض، وليشهدن اخلري، ودعوة املؤمنني

 (72/ 1صحيح البخاري )فقالت: أليس تشهد عرفة، وكذا وكذا 

 وال ، النبي مع خرجنا: قالت عن عائشة  : مسلم حيحففي ص(٢٣٣)

 وأنا النبيعىل  فدخل حضت منها، قريبا أو برسف، كنا إذا حتى احلج، إال نرى

 بنات عىل  كتبه يشء هذا إن: »قال نعم،: قلت  قالت احليضة نييع  «أنفست؟: »فقال أبكي،

 رسول وضحى: قالت «تغتسيل حتى بالبيت تطويف ال أن يري احلاج يقيض ما فاقيض آدم

 (873/ 2ج1211رقم  مسلم حيحص) بالبقر نسائه عن 
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اما ہچ دجسم اارحام ںیم دالخ وہےن اور وطاف رشوع  ۔ےس رکںی یبنج اك یھب یہی مکح ےہ ےک ابرہ

 اعریض وہ۔ رکےن ےک دعب ضیح ای افنس

۔ رقآن دیجم ڑپانھ یھب ان ونیتں )یبنج اور ضیح و افنس وایل( وک رحام ےہ5

(234)
التوت ےک دصقم  

ےس ذرا یھب ہن ڑپںیھ۔

(235)
وپری آتی وہ ای ھچک وک ، احص وقل ےک وماقف دوونں رحام وہےن ںیم  

ربارب ںیہ

(236)
ےک ارادہ ےس اچںیہ ًالثم نکیل اما رقٔات اك دصق ہن رکںی انث ای اكم رشوع رکےن ای داع  

اور یبنج   اہلل ڑپںیھ وت اضمہقئ ںیہنرکش ےک ارادہ ےس ادمحل ہلل ںیہک ای اھکان اھکےت وتق ای اور وتق مسب

ای ضیح و افنس وایل وعرت رقآن ڑپےنھ ےک واےطس یلک رکے وت رقآن ڑپانھ الحل ہن وہاگ، یہی حیحص 

 ۔ ردو دبل واعق ںیہن وہا رکمو ےہوبر اك ڑپانھ نج ںیمےہ۔ زین ان ونیتں وک وترتی اور الیجن اور ز

اما ہملعم ینعی ڑپاھےن وایل وعرت وکضیح ای افنس آاجےئ وت اس وک اچےئہ ہک وچبں وک رواں  ہلئسم:

                                                   

 لقد ذكرت دالئل هذه املسائل من قبل.(٢٣4)

عىل اجلنب واحلائض والنفساء قراءة يشء من القرآن  وقد ذكر الفقهاء يف كتبهم: أنه حيرم(٢٣5)

  وإن قل، حتى بعض آية، ولو كان يقرأ يف كتاب فقه أو يريه فيه احتجاج بآية حرم عليه قراءهتا

ألهنم قالوا: جيوز للجنب   ألنه يقصد القرآن لالحتجاج، أما إذا كان ال يقصد القرآن فال بأس

  .يبة: إنا هلل وإنا إليه راجعون، إذا مل تقصد القرآنواحلائض والنفساء أن تقول عند املص

 (282/ 3)املوسوعة الفقهية الكويتية 

قال: ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن. فلو  وورد عن ابن عمر أن النبي 

 قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر تربكا، ومل يقصد القراءة، فال بأس. ويف أحد قولني للاملكية:

 (86/ 8ال حيرم قراءة آية للتعوذ أو الرقية، ولو آية الكريس. )املوسوعة الفقهية الكويتية

 ۔(ألنه جزء من كالم رب العاملني وهو كالم عزيز ،كريم ،عيل ،حكيم ،عظيم ،جميد٢٣٦)
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ڑپاھےت وتق وپری آتی ہن ڑپےھ ہکلب اکی اکی ہملک اھکسےئ اور دو وملکں ےک درایمن ںیم وت ف 

 ۔ن ےک ےجہ رکاان اس وک رکموہ ںیہنرکے اور اسسن وتڑ دے اور رقآ

اظرہ رواتی ےک ومببج ونقت یک رقٔات یھب رکموہ ںیہن، ایس رپ وتفیی ےہ، زین ان ونیتں وک وہ  ہلئسم:

داعںیئ وج رقآن رشفی ںیم آیئ ںیہ داع یک تین ےس ڑپانھ ہکبج التوت یک تین ہن وہ، ًالثم ادمحل رشفی 

  ى ې ې ېٹ ٹ چ يا  چ  ۋ ۋ ٴۇ ۈٹ ٹ چ یک وپری وسرت ہب تین داع اور 

رخ کت وریغہ ڑپانھ، اذان اك وجاب دانی اور لثم اس ےک اور زیچںی ًالثم ہملک آ چ ائەئ ائ ى

ای وکیئ اور وہفیظ ڑپانھ اهللبإال  ةَ ، اَلَحْوَل َواَلُقوَّ رشفی، درود رشفی، دخاےئ اعتٰیل اك انم، اافغتسر

 ۔عنم ںیہن ےہ، ہی بس الب رکاتہ اجزئ و درتس ےہ

(237)
 

۔ ضیح و افنس وایل وعرت اور یبنج اور ےب ووض وک رقآن دیجم اك وھچان اجزئ ںیہن 6

(238)
نکیل اما رقآن 

ہن وہ وت  یئرشفی اےسی الغف ںیم وہ وج اس ےس دجا وہ ےسیج یلیھت ای روامل ای ایسی دلج وج اس ںیم یلس وہ

 ںیہن، یہی حیحص ےہ اور ایس رپ وتفیی ےہ اور وھچان اجزئ ےہ اور وج اس ےس لصتم وہ وچیل وہ ای دلج وت اجزئ

ن اھکل وہا ںیہن ےہ وھچان یھب آحیحص ہی ےہ ہک رقآن رشفی ےک احویشں اور اس دیفسی اك اہجں رق

ا  ےس وھچےن ںیم، 

 

ص
ع
ا ےئ ووض ےک العوہ درگی ا

 

ص
ع
اجزئ ںیہن، ےہ، اور ووض ہن وہےن یک وصرت ںیم ا

ا ےئ ووض دنوےئل ںیہ ان ےس ووض ےک وپرا وہےن ےس لبق زین ووض وپرا ہن وہےن یک وصرت ںیم وج ا

 

ص
ع

وھچےن ںیم االتخف ےہ اور احص ہی ےہ ہک عنم ےہ وج ڑپکے ےنہپ وہےئ ںیہ ےسیج رکےت اك دانم 

آنیتس اور دوہٹپ اك آلچن وریغہ ان ےس یھب رقآن رشفی اك وھچان اجزئںیہن اہتبل دبن ےس اگل وکیئ 

                                                   

 لقد ذكرت دالئل هذه املسائل من قبل.(٢٣٧)

 لقد ذكرت دالئل هذه املسائل من قبل.(٢٣٨)
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۔ےس ڑکپرک ااھٹان اجزئ ےہ ڑپکا وہ ےسیج روام ل وریغہ اس

(239)
 رز ہقف اور دحثی یک  

سی
ق

 

ن

اور ان ونیتں وک

اتکوبں وک وھچان 

(240) 
رکموہِ رحتیمی ےہ اور ان وک وترتی و الیجن اور زوبر )نج ںیم ردو دبل ںیہن وہا(  

 اور رقآن اك وھچان یھب رکموہ ےہ رگم آنیتس ےس وھچےن ںیم اضمہقئ ںیہن، اور رہ اس اتکب اك سج ںیم

آایِت رقآین یھکل وہیئ وہں یہی مکح وہان اچےئہ ےسیج رشوح وحن وریغہ اور ان بس اك آنیتس ےس وھچان 

یھب، حیحص ہی ےہ ہک دبن ےک دورسے ڑپکوں ےس وھچےن یک رطح رکموہ رحتیمی ےہ اور یہی اوحط ےہ، 

( رپ ایدویار وریغہ یسک اور زیچ رپ درمہ ای روہیپ ہسیپ ای رتشطی ای یتخت ای یسک اور اكذغ ےک رپہچ )وعتذی وریغہ

یھب ان ولوگں ےک  رقآن رشفی یک وکیئ وپری آتی یھکل وہیئ وہ وت اس اخص یھکل وہیئ ہگج اك وھچان

اہتبل اما یسک یلیھت ںیم ای یسک ربنت ںیم ای اكذغ وریغہ ںیم رےھک وہےئ وہں وت اس   ےئل درتس ںیہن

 درتس ےہ۔ آتی ےس مک وہ وت اس اك وھچان رکموہ ںیہن۔ اما رقآن یلیھت ای ربنت وریغہ اك وھچان اور ااھٹان

ضحم اردو ای افریس ںیم )ینعی رصف رتہمج( اھکل وہا وہ وت ان بس وک اس اك وھچان اامم اوب ہفینح  ےک زندکی 

رقآن رشفی  اك یھب حیحص وقل یہی ےہ زین اس اك وھچان سج ںیم         رکموہ ےہ اور اامم دمحم  و اامم اوب ویفس 

اشمخئ ےن اکی یہ مکح ایک ےہ نکیل حیحص ہی ےہ ہک ہی  ےک وسا اہلل اك ذرک اھکل وہا ےہ ان بس رپ اعہم

رکاتہِ زنتیہی ےہ رحتیمی ںیہن ےہ۔ یبنج اور ضیح و افنس وایل وعرت وک رقآن رشفی اك دانھکی رکموہ 

یک آتی وہ رکموہ ےہ اما ہچ وہ اس ںیہن اور ایسی ابعرت انھکل سج یک ضعب رطسوں ںیم رقآن رشفی 

ںیہن، رقآن رشفی اك انھکل اما ہچ اتکب زنیم رپ ریھک وہ اور وہ اس رپ اہھت یھب ہن رےھک ان  وک ڑپےتھ

ونیتں ےک ےئل وتفیی یک رو ےس اجزئ ںیہن اما ہچ آتی ےس مک وہ، وچبں وک رقآن رشفی دے دےنی ںیم 

                                                   

 هذه املسائل من قبل.لقد ذكرت دالئل (٢٣٩)

 لقد ذكرت دالئل هذه املسائل من قبل.(٢4٠)
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ں داعؤں یہی حیحص ےہ۔ ضیح و افنس وایل وعرت اور یبنج وک اضمہقئ ںیہن اما ہچ وہ ےب ووض رےتہ وہ

ےک ڑپےنھ، وھچےن اور ااھٹےن ںیم اور اہلل اعتٰیل ےک ذرک اور احبسن اہلل ےنہک ںیم اضمہقئ ںیہن، ان 

 زیچوں ےک ےئل ووض رکانیل بحتسم ےہ اور رتِک ووض الخِف واٰیل ےہ۔

 ۔۔ ضیح و افنس وایل وعرت ےس امجع رحام ےہ7

(241)
ر اس وک اجزئ و الحل اج ان رفک ےہ، اہتبل اامم او

اوب ہفینح  اور اوب ویفس  ےک زندکی رمد وک اجزئ ےہ ہک ایسی ویبویں ےس وبس و انکر رکے اور ان وک اپس 

اےنت دبن ےک وج ےنٹھگ اور انف ےک درایمن ںیم ےہ اور امتم دبن ےس ذلت احلص  ےئاٹلےئ اور وسا

تل ںیم انف ےس ےنٹھگ کت وعرت ےک دبن ےس رمد اك اےنپ یسک ، اس احرکے اور اسھت اھکےئ ےیپ

وضع ےس وھچان اناجزئ ںیہن ہکبج ڑپکا وریغہ احلئ ہن وہ وخاہ وہشت ےس وہ ای ےب وہشت، اور اما ااسی 

وہشت  احلئ وہ ہک دبن یک ماح  وسحمس ہن وہیگ وت اسمس ںیم ھچک رحج ںیہن، اما رمہاہ وسےن ںیم ہبلغ

اقوب ںیم ہن رےنھک اك اامتحل وہ وت اسھت ہن وسےئ اور اما ہبلغٔ وہشت اك امگن اغبل وہ وت اور اےنپ آپ وک 

اسھت وسان عنم اور انگہ ےہ، اور دعم ہبلغ وہشت ںیم الحل ہن اجن رک اسھت ہن وسان ای اس ےک االتخط ےس 

ملہ زیچوں وک اامعتس
ع

 

سب
م

اجزئ ےہ، ایس رکانل انچب رکموہ ےہ، احہضئ وعرت ےس اھکان وکپاان اور اس یک 

رطح افنس یک احتل ںیم وعرت وک زہچ اخہن ےس انلکن اجزئ ےہ۔ اس وک اسھت الھکےن ای اس وک وھجاٹ 

اھکےن ںیم رحج ںیہن، ایسی وہیبدہ رومسں ےس وج ہک ونہد اور وہید ےس اشمہب ںیہ انچب الزم ےہ۔ اما یسک 

 ہک رحام ےہ وت انگہِ ریبکہ ےک اسھت تخس ےن ایسی وعرت ےس اےنپ اایتخر ےس اجمتعم یک اور اجاتن ےہ

فصن دانیر دصہق دے  اگہنگر وہا اور اس رپ وتہب اور اافعتسر الزم ےہ، اور بحتسم ہی ےہ ہک اکی دانیر ای

رشوع ضیح ںیم ایسی احتل ںیم ایک ےہ ہکبج وخن رسخ آراہ ےہ بت وت اکی دانیر  ع)ینعی اما امج
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ایک ےہ وت ع  وخن یک زردی یک احتل ںیم امجر اما اریخ ضیح ینعی)اسڑےھ اچر امہش( وسان دصہق دے او

فصن دانیر )وسا دو امہش( وسان دے، اظرہاً وعرت ےک ےئل ہی مکح ںیہن ےہ، اور اما اس یک رحتم ہن 

ل رک عمج ایک وت انگہ ریبکہ ںیہن ینعی اس ےک اجاتن وہ ای یسک ےک ربج رکےن ےس ےب اایتخر وہ ای ضیح وک وھب

یبنج وک اھکےن ےنیپ ےک ےئل اہھت دنوانیل اور یلک رکان یف ےہ۔ ضیح و افنس وایل وعرت اورےئل اعم

بحتسم و اوٰیل ےہ اور رتک رکموہ زنتیہی ےہ اور وپرا ووض رکانیل زایدہ رتہب ےہ۔

(242)
 

۔ وخن دنب وہےن ےک وتق لسغ وابج وہات ےہ8

(243)
اما ارثک دمِت ضیح وج دس دن ںیہ زگر یکچ  

ےلہپ یھب ویط الحل ےہ ینعی اس وک ویط ےک ےئل لسغ وابج ںیہن وخاہ ےلہپ یہ ابر ضیح وت لسغ ےس وہ

آای وہ ای اعدت وایل وعرت وہ اور بحتسم ہی ےہ ہک بج کت وہ لسغ ہن رکے ویط ہن رکے اور اس وک 

 لبق لسغ ویط رکان رکموہ زنتیہی ےہ، اور اما ضیح اك وخن دس دن ےس مک ںیم دنب وہ اجےئ وت بج کت

وہ اہنہن ےل ای ممیت اجزئ رکےن واےل ذعر یک احتل ںیم ممیت ہن رکے ای اس ےک ذےم اکی وتق یک امنز 

رخی وتق اس دقر ہن زگرے ہک وج رحتہمی )ینعی اکی رمہبت اہلل اربک آہن وہ اجےئ ینعی اس رپ امنز اك  اضق

ےئل ہک اس رپ امنز ایس وتق  انہک( اور لسغ و ڑپکے ےننہپ اك اكیف وہ بت کت اس ےس ویط اجزئ ںیہن اس

وابج وہیت ےہ ہک بج امنز آرخی وتق اس دقر وموجد وہ ہک اہن رک اور ڑپکے نہپ رک اکی دہعف اہلل 

اربک ےکس رک تین ابدنھ ےکس سپ اس امنز یک اضق ڑپےھ یگ اور اس ےس ویط یھب اجزئ وہ اجےئ یگ، اما 

 ہن زگر اجےئ تقر ہن ممیت، وت اتوہکیتق رہظ اك وضیح اچتش ےک وتق عطقنم وہا اور اس ےن ہن لسغ ایک او

                                                   

 أو يأكل أن فأراد جنبا، كان إذا  رسول كان: »قالتعن عائشة (٢4٢)

 (248/ 1ج305رقم  مسلم صحيح )«للصالة وضوءه توضأ ينام،

 لقد ذكرت دالئل هذه املسائل من قبل.(٢4٣)
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ہک زوال ےس ےلہپ اك وتق لمہم وتق ےہ، ایس رطح اما ولطع ےیل اس ےس ویط الحل ںیہن، اس

آاتفب ےس اےنت لبق ضیح عطقنم وہا ہک وہ لسغ اور رحتہمی رپ اقدر ںیہن وت اتوہکیتق رہظ اك وتق ہن لکن 

اس ےس یھب مک وتق وہ وت امنز اعمف ےہ اور اما وپرے دس  اجےئ اس ےس ویط الحل ںیہن۔ اور اما

یک  ےندن رات ضیح آای اور اےسی وتق وخن دنب وہا ہک رصف اکی دہعف اہلل اربک ےکس یتکس ےہ اور اہن

ںیہن وت یھب امنز وابج وہاجیت ےہ اس یک اضق ڑپین اچےئہ۔ وپرے وتق اك زگران ینعی وخن امنز  اجنگشئ

 وہان اور ایس دنب وہےن یک احتل ںیم امتم وتق ذگر اجان رشط ںیہن۔ اما وخن ےک اول وتق ںیم دنب

اعدت ےک دونں ےس مک ںیم دنبوہ وت اس ےس ویط رکان یھب الحل ںیہن اما ہچ وہ اہنےل بج کت اس یک 

اعدت ےک دن وپرے ہن وہ اجںیئ نکیل اس رپ وطبر اایتحط ےک لسغ اور امنز و روزہ الزم ےہ اور اس وک 

ی وتِق بحتسم کت اتریخ رکان وابج ےہ ًالثم اما اعدت اپچن دن یک یھت اور وخن اچر یہ رخز ےک آامن

دن ںیم آرک دنب وہایگ وت اہن رک امنز ڑپانھ اور روزہ رانھک وابج ےہ نکیل بج کت اپچن دن وپرے ہن وہ 

 اما دس دن اجںیئ بت کت اجمتعم رکان درتس ںیہن، اشدی ہک رھپ وخن آاجےئ۔ الق دمت ےک دعب

ےس مک ںیم )وعرت یک اعدت رپ( وخن دنب وہا وت اما وہ وعرت اع  اتکب ےس ےہ وت اس ےس امجع رکان 

یف ااحلل الحل وہایگ اس ےئل ہک وہ ااکحم رشع ےک اخمبط ںیہن اور لسغ اس رپ وابج ںیہن اور اما 

اس وک امنز ےک آرخی وعرت ذموکرہ املسمن ےہ وت امجع الحل ںیہن بج کت وہ لسغ ہن رکے، اور 

ےک وتق ںیم عطقنم وہا وت اس وتق کت اتریخ ءبحتسم وتق کت اتریخ رکان بحتسم ےہ، ًالثم اما اشع 

رکے ہک سج ےک دعب لسغ رکےک آدیھ رات ےس ےلہپ امنز ڑپھ ےل اس ےک دعب رکموہ ےہ اور اما 

اوب ویفس  ےک زندکی اس ےس ویط الحل  اس ےن اپین ہن ےنلم یک وہج ےس ممیت ایک وت اامم اوب ہفینح  اور اامم

ےہ ہک ابالامجع یہی مکح ےہ، رھپ اما اپین الم احص ہی  ۔حیحص ےہ ہن وہیگ بج کت ہک وہ امنز ہن ڑپھ ےل یہی

وت )لسغ ےس ےلہپ( رقآن ڑپانھ رحام وہ اجےئ اگ اور ویط رحام ہن وہیگ یہی احص ےہ۔ سج وعرت وک 

ن ےس مک ںیم وہ اپک وہ اجےئ ای اعدت وایل وعرت اینپ اعدت ےس مک یلہپ یہ دہعف ضیح آای وہ اور دس د
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دونں ںیم اپک وہ اجےئ وت ووض اور لسغ ںیم اس دقر اتریخ رکے یگ ہک امنز ےک ےئل وتق رکموہ ہن 

 آاجےئ۔ 

یسک وعرت وک نیت دن ضیح آےن یک اعدت ےہ نکیل یسک ےنیہم ںیم ااسی وہا ہک نیت دن وپرے وہےکچ 

ن دنب ںیہن وہا وت یھب لسغ ہن رکے اور ہن امنز ڑپےھ، اما دس دن رات وپرے وہےن رپ ای اور ایھب وخ

اس ےس مک ںیم وخن دنب وہ اجےئ وت ان بس دونں یک امنزںی اعمف ںیہ ھچک یھب اضق ںیہن ڑپین ڑپے 

 یگ، اور ویں ںیہک ےگ ہک اعدت دبل یئگ اس ےئل ہی بس دن ضیح ےک وہں ےگ، اور اما ایگروںی دن

)ینعی دس دن رات ےس ذرا یھب اورپ( وخن آای وت اب ولعمم وہا ہک ضیح ےک طقف نیت یہ دن ےھت اور 

دن اہنےئ اور )اعدت ےک دن وھچڑ رک ابیق( است دن یک امنزںی  ںیابیق بس ااحتسہض ےہ سپ ایگروہ

ےن اضق ڑپےھ اور اب امنزںی ہن وھچڑے۔ اما راضمن رشفی ںیم دن وک اپک وہیئ وت اب اپک وہ

ےک دعب ھچک اھکان درتس ںیہن، اشم کت روزہ داروں یک رطح رانہ وابج ےہ نکیل ہی دن روزہ ںیم امشر 

ہن وہاگ ہکلب اس یک یھب اضق رینھک ڑپے یگ اور اما رات وک اپک وہیئ اور وپرے دس دن رات ضیح آای 

 بت یھب حبص اك روزہ وابج وت اما اینت ذرا یس رات ابیق ےہ سج ںیم اکی دہعف اہلل اربک یھب ہن ےکس ےکس

ےہ اور اما دس دن ےس مک ضیح آای اور اینت رات ابیق ےہ ہک رھپیت ےس لسغ وت رکےل یگ نکیل لسغ 

ےک دعب اکی رمہبت یھب اہلل اربک ہن ےکس ےکس یگ وت یھب حبص اك روزہ وابج ےہ  ںاں امنز اور روزہ ےک مکح 

امنز ںیم رحتہمی یک اجنگشئ ربتعم ےہ اور روزہ ںیم  ںیم وساےئ رحتہمی ےک اور ھچک رفق ںیہن ےہ ہک

ںیہن، سپ اما اینت رات وت یھت نکیل لسغ ںیہن ایک وت روزہ یک تین رکے اور حبص وک لسغ رکےل اور وج 

اس ےس یھب مک رات وہ ینعی لسغ یھب ہن رکےکس وت حبص اك روزہ اجزئ ںیہن ےہ نکیل دن وک ھچک اھکان انیپ یھب 
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اسرے دن روزہ داروں یک رطح رےہ رھپ اس یک اضق یھب رکے، درتس ںیہن ہکلب

(244)
افنس ےک  

ےئل یھب یہی ااکحم ںیہ سپ اما اچسیل دن آرک دنب وہا وہ وت وخن دنب وہےت یہ ریغب لسغ ےک، اور اما 

اچسیل دن ےس مک آرک دنب وہا وہ اور دعت ےس یھب مک وہ وت اعدت زگراجےن ےک دعب، اور اما اعدت 

دنب وہ وت لسغ ےک دعب ای امنز اك وتق زگر اجےن ےک دعب امجع وریغہ اجزئ ےہ، رھپ یھب ان  ےک وماقف

بس وصروتں ںیم بحتسم ہی ےہ ہک ریغب لسغ ےک امجع ہن ایک اجےئ۔ اما یسک وک الق دمِت ضیح ےس 

ز مک ینعی اکی ای دو دن وخن آرک دنب وہایگ وت لسغ وابج ںیہن ےہ، ووض رکےک ارخی وتق ںیم امن

ڑپےھ نکیل ایھب تبحص رکان درتس ںیہن۔ سپ اما دنپرہ دن ذگرےن ےس ےلہپ وخن آاجےئ وت اب 

ولعمم وہاگ ہک وہ ضیح اك زامہن اھت ناسب ےس ےنتج دن ضیح ےک وہں ان وک ضیح ےھجمس اور اب لسغ 

ای وت ولعمم رکےک ابیق اایم یک امنزںی ڑپےھ اور اما وپرے دنپرہ دن چیب ںیم ذگر ےئگ اور وخن ںیہن آ

وہا ہک وہ ااحتسہض اھت وس اکی دن ای دو دن وخن آےن یک وہج ےس وج امنزںی ںیہن ڑپںیھ اب ان یک اضق 

ڑپین اچےئہ۔

(245)
 

اکی رمہبت اعدت ےک دبےنل ےس اامم اوب ویفس  ےک زندکی اعدت دبل اجیت ےہ ایس رپ وتفیی ےہ اما 

ن آےن ںیم ای مک دن آےن ںیم ای اعدت ےس ےلہپ دو وپرے رہط ےک درایمن ںیم وخن آےئ اور زایدہ د

آاجےن ںیم ای دعب وک آاجےن ںیم ای دوونں ابوتں ںیم اعدت ےک الخف وہ وت اعدت ویہ رقمر وہ اجےئ 

یگ، یقیقح وخن وہ ای یمکح ہی بج ےہ ہک وہ دس دن ےس زایدہ ہن وہ اجےئ اور اما زایدہ وہ وت وج اس یک 

اگ اور اس ےک وسا ااحتسہض وہاگ اور اعدت ہن دبےل یگ اور یہی مکح افنس اك ومعمیل اعدت ےہ وہ ضیح وہ

                                                   

 ذكرت دالئل هذه املسائل من قبل.لقد (٢44)

 لقد ذكرت دالئل هذه املسائل من قبل.(٢45)
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ےہ سپ افنس اعدت ےک الخف دونں کت اور اچسیل دن ےس زایدہ ہن وہا وت اعدت دبل اجےئ یگ، اما 

افنس یک ھچک اعدت رقمر ےہ اور یھبک اچسیل دن ےس زایدہ وہایگ وت سج دقر اعدت ےک دن ںیہ ویہ 

ںیئ ےگ ربارب ےہ ہک ومعمیل اعدت وخن رپ متخ وہ ای رہط رپ، ہی اامم اوب ویفس  ےک زندکی افنس ےھجمس اج

ےہ۔ سج وعرت یک اعدت رقمر ےہ اب اس اك وخن دنب ںیہن وہات اور ضیح یک اعدت ےک دونں ںیم 

ن اغبل اور اکمن ںیم ینعی ہی ہک ضیح ےنیہم ےک وکن ےس رشعہ ںیم وہات اھت اور دورہ ںیم ہبش ڑپایگ وت امگ

رپ لمع رکے اور اما وکیئ امگن اغبل یھب ہن وہ وت ہن اس وک ضیح رہھٹاوے ہن رہط، ہکلب اایتحط رپ لمع 

رکے اور رہ امنز ےک واےطس لسغ رکے اور نج زیچوں ےس ضیح وایل وعرںیت یتچب ںیہ ًالثم ویط، 

 اور تنسِ ومٔدکہ وطاف، دجسم ںیم اجان، رقآن ڑپانھ وریغہ ان ےس یتچب رےہ سپ رفض اور وابج

ڑپےھ اور حیحص وقل ےک وماقف لفن ہن ڑپےھ اور رقآن رصف دقبر رفض اور وابج ےک ڑپےھ، اور 

حیحص ہی ےہ ہک رفض ہک دوونں روتعکں ںیم وھچیٹ وسرںیت ای نیت آںیتی ڑپےھ اور رفض یک یلھچپ 

وہ ًالثم رہط ںیم اور ضیح ےھ، اور اما رصف ضعب ںیم ہبش افہحت یھب وپری ڑپہ دوونں روتعکں ںیم وسر

ےک دالخ وہےن ںیم ہبش وہ وت رہ امنز ےک ےئل ووض رکے اور اما رہط ںیم اور ضیح ےس افرغ وہےن 

رہ امنز ےک واےطس  ںیم کش وہ بت ااسحتسن ہی ےہ ہک رہ امنز ےک واےطس ووض رکے اور وصاب ہی ےہ ہک

 ۔اك ااطفر ہن رکے  لسغ رکے اور یہی احص ےہ اور راضمن رشفی ںیم یسک روز روزہ

نکیل اس ےنیہم ےک ذگرےن ےک دعب ضیح ےک دونں یک اضق اس رپ وابج وہیگ سپ اما ہی ابت ( 1)

 ۔ولعمم وہ ہک ضیح اس اك رات وک رشوع وہات اھت وت اس رپ سیب روزے یک اضق آےئ یگ 

 دن یک( 2)

 

ے

 ۔اضق آےئ یگ  اور اما ہی ولعمم وہ ہک دن ںیم ضیح رشوع وہات اھت وت اایتحًاط ابیئ

اور اما دن رات ےک رشوع وہےن ںیم یھب ہبش وہ وت ارثک اشمخئ اك ہی وقل ےہ ہک سیب دن یک اضق ( 3)

 ۔آےئ یگ اور ضعب ےک زندکی ابسیئ دن ےک روزے ےس اایتحًاط اضق رکے وخاہ روزے الم رک رےھک 

 ۔ای دجا دجا رےھک ( 4)
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 ہی ابت ہک رہ ےنیہم ںیم آات ےہ اور اما دورہ یھب ہی اس وتق ےہ بج اس اك دورہ ولعمم وہ ًالثم( 5)

ولعمم ںیہن وت اما ہی ابت ولعمم وہ ہک ضیح اس اك رات ےس رشوع وہات اھت وت اایتحًاط سیچپ دن یک اضق 

 ۔رکے 

وخاہ الم رک رےھک ای دجا دجا، اور اما ہی ابت ولعمم وہ ہک ضیح دن ںیم رشوع وہات اھت وت اما الم رک ( 6)

 ۔سیتب دن یک اضق رکے  اایتحًاط ررےھک او روزہ

 ۔اڑسیت دن یک اور اما دجا دجا رےھک وت ( 7) 

اور وج ہی یھب ںیہن ولعمم وت اما الم رک روزے رےھک وت یھب سیتب دن یک اضق رکے اور اما دجا دجا (8) 

وج مک اك رکے، ہی اس وصرت ںیم ےہ بج ہک راضمن سیت دن اك وہ، اور ءرےھک وت اڑسیت دن یک اضق 

 ۔دن یک اضق رکے  سیتنیسوہ 

اعدت وایل وعرت بج والدت ےک دعب وخن دےھکی اور اینپ اعدت وھبل اجےئ وت اما وخن اس اك ( 9)

اچسیل دن ےس زایدہ ہن وہ اور اچسیل دن ےک دعب وپرا رطہ وہا وت سج دقر امنزںی وھچیٹ ںیہ ان اك ااعدہ 

وہایگ ای زایدہ ہن وہا نکیل اچسیل دن ےک دعب رہط دنپرہ دن  ہن رکے یگ اور اما وخن اچسیل دن ےس زایدہ

ےس مک وہا وت اس رپ ہی الزم ےہ ہک اےنپ دل ںیم وسےچ اما امگن اغبل اعدت ےک دونں اك وہ وت ایس وک 

اعدت ےھجمس اور ایس رپ لمع رکے اور اما ھچک امگن اغبل ہن وہ وت اایتحًاط اچسیل روز یک بس امنزںی اضق 

ا  یک تقلخ اظرہ وہیئ یھت ای رکے۔ یسک 

 

ص
ع
وعرت وک ااقسط وہا اور اس ںیم کش ےہ ہک اس ےک دعب ا

ںیہن اور وخن دنب ںیہن وہات وت اما اس ےک ضیح یک اعدت ےک وج دن ںیہ ان ےک اول ںیم ااقسط وہا 

ےہ وت دقبر اعدت ےک دونں کت وطبر کش ےک امنز ڑپےھ اس ےئل ہک ای اس وک رہط ےہ ای افنس رھپ بج 

کت ضیح یک اعدت ےک دن ںیہ بت کت ابنیقیل امنز وھچڑ دے اس ےئل ہک اس وک افنس ےہ ای ضیح ےہ 

رھپ اما وتق ااقسط ےس اچسیل دن وپرے وہےکچ وت لسغ رکے اور بج کت رہط یک اعدت ےک دن 

ںیہ ابنیقیل امنز ڑپےھ اور اما وپرے ںیہن وت سج دقر اچسیل دن ےک ادنر ںیہ بت کت وطبر کش ےک 



 

 اتکب اضىحل
 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 272

ضیح ےک  م ز رپےھ اور اس ےک دعب وطبر نیقی ےک امنز ڑپےھ رھپ ہشیمہ یہی رکیت رےہ اور اما دعب اایامن

ااقسط وہا وت وہ ایس وتق ےس بج کت اس ےک ضیح یک اعدت ےک دن ںیہ وطبر کش ےک امنز رپےھ 

 وکیئ رھپ ضیح یک اعدت ےک دونں ںیم ابنیقیل امنز وھچڑ دے اور احلص اس اك ہی ےہ ہک کش ےک ےئل

 مکح ںیہن وہات اور اایتحط وابج ےہ۔ 

سج وعرت یک اکی اعدت رقمر ہن وہ ہکلب یھبک ًالثم ھچ دن ضیح ےک وہں اور یھبک است دن، اب وج 

وخن آای وت یھبک دنب وہات یہ ںیہن وت اس ےک ےئل امنز روزہ ےک قح ںیم مک دمت ینعی ھچ دن ضیح ےک 

 اجںیئ ےگ اور اسوتںی دن اہن

ے

 رک امنز ڑپےھ اور روزہ رےھک رگم است دن وپرے رکےن ےک رقار دی 

دعب رھپ اہنےن اك مکح ےہ اور اسوتںی دن وج رفض روزہ راھک ےہ اس یک اضق رکے اور دعت زگارےن 

رے است دن ےک دعب امجع ع ےک ابرے ںیم است دن ضیح ےک امےن اجںیئ ےگ ینعی وپاور امج

ضیح آای اور اس رطح اجری وہایگ ہک ےلہپ دن وخن  ریک وک یلہپ اب۔ اما یسک ابغل ڑلےلہپ ںیہن  رکےتکس ںیہ

دورسے دن اپیک اور ایس رطح اکی دن وھچڑ رک ہشیمہ وخن آات راہ وت اس اك مکح ایس ڑلیک اسیج ےہ وج 

رشوع ےس وتمارت وخن دےھکی اور اپیک اےس ہن وہ ینعی رہ ےنیہم ںیم اول دس دن ضیح ےک امشر وہں ےگ 

ااحتسہض اور ایس رطح سج وعرت وک دلجی دلجی وخن آےئ اور اكلم رہط اك وہفق ہن ےلم  ابیق سیب دن

 اس وک یھب وخن کیدوہ اجےئ وت اامم اوب ویفس  ےک زنینعی دنپرہ دن زگرےن ہن اپںیئ ہک رھپ وخن اجری 

 ایس رپ اجری اك مکح دںی ےگ اور رہ ےنیہم اول ےک دس دن ضیح اور ابیق سیب دن ااحتسہض امشر وہں ےگ

 وتفیی ےہ۔

اضق روزوں یک وج دعتاد نیعتم یک یئگ ےہ وہ اظبرہ زایدہ ولعمم وہیت ےہ اس ےئل اس یک واضتح 

انعتی اس رپ وحایش اك ااضہف  ہراےکےئلرضحت ومالان دبع ارلدیش اصبح امعنین دمہلظٗ ااعلیل ےن از

 رفام دای ےہ وج انرظنی رکام یک وہستل ےک ےئل درج ےئک اجےت ںیہ:

 ہک اضقےئ وصم یک امتم ےیہہک رہ روز اامتحل ےہ ہک وہ اس دن اپک وہ اجےئ، ولعمم وہان اچ ۔ ویکں1
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انبیئ یئگ ںیہ ان ےکاطمقب لمع رکےنیل ےک دعب نیقی  ےئط اور نیقی وک دمرظن رےتھک وہوصرںیت اایتح

دن وک رشوع وہات ےہ ےک اسھت اہک اجاتکس ےہ ہک ریحتمہ )ینعی سج وعرت وک ولعمم ہن وہ ہک اس اك ضیح 

ای رات ںیم اور ہنیہم ںیم اکی دہعف اعرہض شیپ آات ےہ ای زایدہ( ےک وپرے ےنیہم ےک روزے اایم 

 اہطرت ںیم ادا وہےئگ ںیہ ضیح یک احتل ںیم ںیہن وخاہ اس یک اعدت ھچک یہ وہ۔ 

 س دن اضق ےک۔د یک وہج ےس امشر ہن وہں ےگ اور ۔ دس دن راضمن ےک وج ضیح2

ہک سج دن ںیم ضیح رشوع وہا وت اس دن اك یھب امشرہ ہن ایک اجےئ اگ وت لک ایگرہ دن وہےئ وج  ۔ ویکں3

 راضمن ںیم اضق وہےئ ذٰہلا ایگرہ روزے راضمن ےک اور ایگرہ یہ اضق ےک وہےئ وت ومجمہع ابسیئ وہا۔

 اترخی ےس اضق رشوع رکدے۔ 2۔ ینعی وشال یک 4

 ، اچر ای زایدہ اایم ذگرےن ےک دعب اضقرکے۔وشال وک رشوع ہن رکے ہکلب نیت2۔ ینعی 5

۔ اس یک وصرت ہی ےہ ہک ًالثم راضمن یک یلہپ اپچن اتروخیں ںیم ضیح اھت اس ےک دعب رھپ دنپرہ دن 6

رہط وہاگ سج ےک روزے حیحص وہں ےگ رھپ اس ےک دعب دس دن ضیح وہاگ وت اما الم رک روزے رےھک یگ 

دن راضمن ےک اور اپچن دن وشال ےک وت اضقےک ےلہپ اپچن  وت دنپرہ دن ےک روزے افدس وہں ےگ، دس

دن ضیح وہےن یک وہج ےس امشر ںیہن ےئک اجںیئ ےگ رھپ اس ےک دعب وچدہ دن رہط ےک امشر وہں ےگ رھپ 

 دس دن ضیح ےک ںیہن امشر ےئک اجںیئ ےگ رھپ اکی دن امشر ایک اجےئ اگ۔

ںیم اس اك ضیح رشوع وہا وت مکی وشال ۔ اس یک وصرت ہی ےہ ہک ًالثم راضمن یک یلہپ اترخی 7

دورسے ضیح اك اپوچناں دن وہاگ اور ویم ارطفل روزہ ہن رےھک اس ےک دعب اپچن دن ضیح وہےن یک وہج 

ےس اضق ںیم امشر ہن وہں ےگ رھپ اس ےک دعب وچدہ دن رہط ےک ربتعم وہں ےگ رھپ اس ےک دعب ایگرہ دن 

ضیح ےک وہں ےگ رھپ اس ےک دعب دو ویم اور اضق ںیم امشر  اضق حیحص ہن وہیگ اس ےئل ہک ہی اایم رسیتے

 وہں ےگ نج اك ومجمہع سیتب دن ےہ۔

دن یک اضق رکے ویکں ہک نکمم ےہ بج ےس اضق رشوع رک  38۔ اور اما دجا دجا رک رےھک وت اڑسیت 8
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 ریہ ےہ وت وہ دن ضیح اك اول دن وہ وت ادتبا ےس دس دن ےک روزے امشر ںیہن وہں ےگ ہکبج یلہپ

 وصرت ںیم ضیح ےک ادتبا اضق ےک اپچن دن ےھت۔

 (252-1/247)دمعۃ اہقفل ج  اےنپ احل رپ ےہ۔ہلئسم ۔ ویکں ہک اکی دن مک وہایگ ابیق 9

 ضیح یک دنبش اور امعن لمح دواایئں اامعتسل رکےن یک وصرت ںیم اایم رہط اك مکح

 ہی اجزئ ےہ ای ںیہن؟ زین ضیح دنب رکےن ات ےہ ایکوا زدی ےچب ہن ےننج یک وہج ےس دوایئ اامعتسل رکوسال: 

 ےک واےطس وگایلں دے رک اہطرت اك مکح وہاگ ای ضیح اك؟ ونیباوترجوا

اسیج ہک زعل وریغہ [1]رغض حیحص ےک انب رپ ہی ادقام اجزئ ےہاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

 نواوملقف۔ و[3]ےگ اور ضیح دنب رکےن ےک وتق رہط ےک ااکحم اجری وہں[2]اجزئ ےہ

ًالثم ویبی یک ایسی امیبری وہ سج یک وہج ےس ہچب ےننج ےک اقلب ہن وہ اور ویبی امیبر ہن وہ [1]

تح ایب وہ وت رھپ اعریض وہفق یک یھب ااجزت ہن وہیگ، ویکہکن اس ےس املسمونں یک 

 ارفادی وقت وک اصقنن چنہپ اجات ےہ سج یک ااجزت ںیہن دی اج یتکس ےہ۔

 وجاز اهمحل سقاطإل تسقیأن  هويكر ه) قول الشامی عابدين ناب ةقال العالم[2]

 هب جرمايستأ الصبی بیأل وليس اهلبن وانقطع احلبل اهب رهظإذا  ةكاملرضع( لعذر

 ةمضغ احلمل مادام الدم استنزال فی تعالجأن  اهل يباح قالوا الولد الکه وخياف الظئر

 بآدمی ليس هنأل وجاز يوماً  وعرشين ةبامئ ةاملد تلک وقدروا عضو هل خيلق ومل ةعلقأو 

  ۔ةخاني اآلدمی ةصيان هوفي

 (البيوع باب واإلباحة كتاب احلظر  1جلد 305، 304ص الدراملختار امشه رداملحتار)

 بهمذ رهظا وه ذاهو هورهوظ الدم بخروجإال  اهمن كل حكم يثبت ال ةنديوفی اهل[3]

 38ص ةنديه فتاوی  ) ۔املحيط فی كذاهو الفتوی   هوعلي خنامشائ ةعام هوعلي صحابناأ
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 (2/108)اتفوی رفدیہی ج (و االستحاضة احليض والنفاس  أحكامفصل فی  1جلد

 ضیح دنب رکےن ےئلیک العج رکان اجزئ ےہ

ایک رفامےت ںیہ املعء دنی اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ضعب وخانیت ہی اچیتہ ںیہ ہک راضمن  وسال:

اایم ںیم انمکس جح وطاف وریغہ ادا رکےن ںیم یھب یمک رشفی ےک وپرے روزے رےھک اور جح ےک 

وریغہ ہن وہین اپےئ، اس رغض ےئلیک وہ ارگنزیی العج اك ہکیٹ وگلایت ںیہ سج ےس ان اك ضیح رقمرہ 

دمت کت ےئلیک دنب وہ اجات ےہ وچہکن زدی امی یب یب اسی ڈارٹک ےہ ان اك انہک ےہ ہک ہی العج لمکم وطر 

ہ انشکجن وگلاےن ےس ضیح ھچک دمت ےئلیک رک اجات ےہ، وت ازروےئ رشتعی رپ ومرث ےہ، اور ذموکر

 ہی لعف اجزئ ےہ ای اناجزئ ؟ ونیباوترجوا

ضیح دنب رکےن ای وھکےنل ےئلیک اعمہجل رکان ابمح ےہ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

(246)
ہن  

                                                   

 قال: قال اخلشني ثعلبة أيب عنألن األصل يف األشياء اإلباحة مامل يرد دليل عىل حتريمه ف(٢4٦) 

 فال حرمات وحرم تضيعوها، فال فرائض عليكم فر، تعاىل  إن: » النبي

 «عنها تبحثوا فال بكم رمحة أشياء عن سكتو تضيعوها، فال حدودا وحد تنتهكوها،

 (162: ص 471رقم  املقرئ ابن معجم)

 رواه حسن، حديثوهو." أماليه " يف السمعاين بن بكر أبو احلافظاحلديث  حسن جامع 

 بالصواب األشبه: الدارقطني قالو ثعلبة  أيب عىل ووقفه رفعه يف اختلف .ويريه الدارقطني

 (150/ 2 واحلكم العلوم. )أشهر وهو: قال املرفوع،

 حراما، وحرم حالال،  أحل: »فقال واحلديا، الغراب حلم عن سئل أنه عباس، ابن عنو

 (259/ 4ج 19879رقم  شيبة أيب ابن مصنف)«عنه عفو فهو عنه سكت فام أشياء عن وسكت
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 وفقواملوه[1]( ۱جلد ۸۲۷ص رداملحتار)ولطمب رشیع ےہ اور ہن ونممع رشیع 

 ملإذا  ةاملرضع عن املشائخ بعض سئل الرساج فی قال: عابدين ابن هقال العالم[1]

 ۔ةالعد هب تنقضی حيض وه قال احليضأيام  فی ةأت صفرر حتی هفعاجلت ترحيضا

  (109-2/108)اتفوی رفدیہی ج (ةباب العد 1جلد202ص الدراملختار امشه رداملحتار)

 )مرتب(يقافه ملدة معينه لغر، صحيحإض جيوز فكام جاز إجراء احليتوضيح املسئله:

 اور اتفوی داراولعلم زرکای ںیم ےہ:

ضیح وچہکن وکیئ ایسی زیچ ںیہن ہک اس اك اجری رانہ رضوری وہ ہکلب اعریض زیچ ےہ اےس روےنک ےک ےئل 

وہ اتکس ےہ ،  دوا اھکان ونممع ںیہن ےہ ، ہکلب اجزئ ےہ وصخًاص جح ای راضمن ںیم دو ایئ اك اامعتسل افدئہ دنم

اتہک وعرت اےنپ واابجت وہستل اور آاسین ےک اسھت ادا رکےکس ویکہکن ان اایم ںیم ضیح آےن ےس 

ومعًام اکتفیل ااھٹین ڑپیت ںیہ اہتبل ضیح وک لقتسم دنب رکےن ےک ےئل دو اامعتسل رکان انمبس ںیہن ےہ 

  ےہ ۔وچہکن اس ںیم تح رپ ارث ڑپےن اك ادنہشی ےہ اس ےئل اایتحط رتہب

 رد ااتحملر ںیم ےہ :

 فی ةصفر تأر حتی هفعاجلت ترحيضاً  ملإذا  ةخ عن املرضعئوقال فی الرساج سئل املشا

 (304/ 1املحتار رد)۔ةالعد هب تنقضی وحيضه قال احليضأيام 

 جابأ احليضأيام  فی ةصفر تأر حتی بدواء هفعاجلت اهيضا لوانقطع دمأ: وزین ذموکرےہ

 (55/ 3 املحتار رد).ةالعد هب قضیتن هنأب خاملشائ بعض

                                                                                                                                      

ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ         چ ستعامل بصحة املرأة فالجيوز لقوله تعاىل: ولكن إذا يرض هذا اال

 [195: البقرة] چہ ہ   ہہ  ھھ ھ  ھ ے  ے ۓ 
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ح سج رطح وعرت اےنپ ضیح وک اجری رکےن
صل
م

  ً ےک ےئل العج رکایتکس ےہ 

 

دعت وپری رکےن ےک ہ

ےئل ایس رطح ضیح وک دنب رکےن ای روےنک ےک ےئل یھب دوا اھکیتکس ےہ اےنپ واابجت وک ادا رکےن یک 

 ور ہن روانک ۔تحلصم یک وہج ےس ، ویکہکن ہن ضیح آان ولطمب رشیع ےہ ا

 دجدی یہقف اسملئ ںیم ےہ :

جح ےک اایم ںیم امتم ااعفل جح وک ومعمل اور اےنپ رقمرہ اواقت رپ ااجنم دےنی ےک ےئل اما وخانیت ایسی 

اتہک ااعفل جح وک  ادوہی اامعتسل رکںی وج ویتق وطر رپ ضیح ےک وخن وک روک دںی وت وکیئ ابقتح ںیہن

   ۔واہلل املع(243/ 1۔)دجدی یہقف اسملئ رقمرہ وتق ےک ادنر ادا رکںیکس 

 (529-1/528)اتفوی داراولعلم زرکایج 

 اور اتفوی اقحہین ںیم ےہ :

ضیح اك قلعت اس وخن وک دےنھکی ےس ےہ وج البیسک ببس ےک رمح ےس آےئ ، وگای ہک ضیح انم ےہ وخن 

ایم وک ضیح ںیہن آےن اك ، وصرت وئسمہل ںیم وچہکن وخن ذبرہعی انشکجن دنب ےہ اس ےیل رصف ا

اہکاجےئ اگ اور ہن اس رپ ضیح ےک ااکحم اجری وہں ےگ ، ہکلب اس مسق یک اخوتن وک امنز ، روزہ ، وطاف 

 ۔  وریغہ بس ھچک اجزئ اور الزح  ےہ

 النفاس و احليض حكم نبأ يعلمأن  جيب: نصاري األ العالء بن عامل ةقال العالم

 هعلي و صحابناأ بهمذ رهظا وه ذاهو هورهروج الدم و ظبخإال  اليثبت ةاالستحاض و

 [1]كتاب احليض(  1/330ج هالتاتارخاني الفتاوی)  ۔ املشائخ ةعام

 ۔خذنأ هب و هالفقي قال تمارأ لأو من ةالصلو ترتک الدم ةاملرأ ترأ: إذا  ةنديو فی اهل[1]

 (2/565)اتفوی اقحہین ج (الباب السادس  1/38ج ةندياهل)



 

 اتکب اضىحل
 ٦جلد)مدلل( جامع الفتاوى 278

 اكوخن دنب رکےنےس قلعتم اکی اور وسال اك لصفم وجاب  وگایلں اھک رک اموہاری

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےریی ویبی وک رہ امہ وسال: 

 

ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

اس اترخی کت وخن آات ےہ اور ںیم رھگ ےس دنپرہ ولکرٹیم ےک افےلص رپ اکی ( 17آھٹ اترخی ےس رتسہ )

ےک دعب رھگ آات وہں دوراںیت رہھٹ رک واسپ الچ اجات وہں اس رمہبت بج آای وت  ل ںیم المزم وہں ےتفہوک

ویبی وک اموہاری اك وخن آراہ اھت ںیم ےن اہک ولچ اےلگ ےتفہ رتسبمہی رکںیل ےگ اس ےن اہک ومعمل وک رتک 

وگایلں رکان ااھچ ںیہن ےہ وخاہ وخماہ ہی رعمجات دب داع دے یگ ںیم ایھب دنبوتسب رکیتیل وہں اس ےن 

ےک ذرےعی دنب رکےک رتسبمہی  اھکںیل نج ےس وخن دنب وہایگ اب ضیح ےک اایم ںیم وخن وک وگویلں

 رکان اجزئ ےہ ای ںیہن؟

وخن دنب رکےن وایل وگایلں اما ضیح رشوع وہےن ےس ےلہپ اھکیئ اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

 رقمرہ اایم اپیک ےک امشر وہں ےگ اور اما اجںیئ اور رھپ رقمرہ اایم ںیم وخن اجری ہن وہ وت وعرت ےئلیک

ضیح وہےن ےک دعب اھکیئ اجںیئ وت اما نیت دن ےس ےلہپ ےلہپ وخن دنب وہایگ ےہ اور اس ےک دعب دس دن 

کت دوابرہ وخن ںیہن آای وت اپیک ےک ااکحم اجری وہں ےگ اور امجع رکان یھب اجزئ وہاگ اور اما نیت دن 

وہاگ اور اعدت  وعرت یک وج اعدت وہیگ اس وتق کت امجع رکان اجزئ ںیہنےک دعب وخن دنب وہا ےہ وت 

سب  اما اس دن ےس لبق وخن دنب وہاوہ۔ےک دعب یھب اس وتق اجزئ وہاگ بج وعرت لسغ رکےل۔

وصرت وئسمہل ںیم وعرت ےن ضیح رشوع وہےن ےک دعب وگایلں اھکیئ  ںیھ رھپ اما نیت دن وخن 

 اس رپ وخن دنب وہےن ےک ابووجد اپیک ےک ااکحم اجری ںیہن وہےئ اجری رےنہ ےک دعب اھکیئ  ںیھ وت
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ےھت اور امجع رکان یھب اجزئ ںیہن اھت

(247)
ذٰہلا آپ دوونں ےن امجع رکےک انگہ اك اراکتب ایک، وتہب  

 واافغتسر الزم ےہ۔ 

 ملنع رمضان فی ةدويأ ةأن تستعمل املرأ(: جيوز 5/400)ةمالدائ ةفتاوی اللجنملا فی  

 وال اهيرض ال ذلک نأ مهحكم فی ومن ةالدكاتر من مناءاأل ةاخلرب لهأ قررإذا  احليض

إذا  الفطر فی ةرخص اهل  جعل وقد ذلک عن تكف نأ اوخريهل اهمحل ازهج علی ثرؤي

 .رمضان فی احليض اه جاء

 ال ةإذا انقطع لدون العاد ما وهث: و(: وفی الثال1/340عالء السنن)طبع بريوت()إوفی  

 مامل هوبعد الغسل قبل اقرباهن جيوز ال ةالثالث وفی …اعادهت متض مامل وإن ايتسلت ايقرهب

 ۔مجاعبإ ذاهو اعادهت متض

 متضی حتی وإن ايتسلت اقرباهن هيكر اعادهت دون اه(: لو انقطع دم1/39وفی عاملگريی)

 (188ص/ 2)مجن ااتفلوی ج ۔ينيالتب فی كذاه لالحتياط وتصوم تصلی نأ اهليوع اعادهت

                                                   

 بشري، بن النعامن سمعت: قال عامر، عنالحتامل عود الدم فيكون جمامعًا يف احليض ف (٢4٧) 

 ال مشبهات وبينهام بني، واحلرام بني، احلالل ": يقول  رسول سمعت: يقول

 كراع: الشبهات يف وقع منو وعرضه، لدينه استربأ املشبهات اتقى فمن الناس، من كثري يعلمها

 حمارمه، أرضه يف  محى إن أال محى، ملك لكل وإن أال يواقعه، أن يوشك احلمى، حول يرعى

 وهي أال كله، اجلسد فسد فسدت وإذا كله، اجلسد صلح صلحت إذا: مضغة اجلسد يف وإن أال

 (20/ 1ج 52رقم  البخاري صحيح)" القلب
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 امعنِ ضیح دواؤں ےک اامعتسل اك مکح ولبغ وک روےنک ےئلیک

ؤ غ  وسال :
ن ل
ل
ضعب ایسی دواںیئ وہیت ںیہ نج ےک الھکےن ےس اموہاری ںیہن آیت ، اما رقبی ا

ڑلویکں ےک ولبغ وک روےنک یک رغض ےس ایسی دواںیئ الھکیئ اجںیئ وت ایک رشتعی ںیم ااسیرکےن یک 

 اجنگشئ ےہ ؟ 

ااسی وکیئ یھب لمع وج تحِ ااسنین ےک ےئل رضم وہ، ااسنن یک رطفی    و املسمً :اوجلاب احدماً و ایلصمً

وقت و الصتیح وک اضعئ ای زمکور رکات وہ، یسک رشیع رضورت ےک ریغب انمبس ںیہن ، یبط اابتعر ےس 

اموہاری وک لسلسم روےک رانھک تح ےک ےئل اصقنن دہ ےہ، اس ےئل ااسی ہن ایک اجےئ،

(248)
 

یسک رضورت ےک تحت اعریض وطر رپ اس اك اامعتسل رکاندرتس ےہ ، الثم اایم جح ںیم ایسی دوا اہں !  

اھکیل اجےئ ہک امتم ااعفِل جح اےنپ وتق رپ ادا وہ اجںیئ، وت ابقتح ںیہن ۔ہی یھب ذنہ ںیشن رےہ ہک اما 

ےس وہ امتم ااکحم  اسل وہاجےئ ، وت اس /15ونصمیع وطر رپ ضیح ہن آےن دای اجےئ ، نکیل ڑلیک یک رمع 

   ت ںیم زاكۃ وریغ ہ ادارکین وہیگقلعتم وہ ں ےگ، وج ابوغلں ےک ںیہ، امنز روزہ اور امگ ار وہےن یک وصر

 (108-2/107)اتکب ااتفلوی ج

 دوا ےک اامعتسل ےس اایم اعدت ڑگبےن اك مکح

 اس وک اب یکسج وہج ےس ایکس اعدت ڑگبیئگ اامعتسل یک اي  وعرت ےن ضیح روےنک یک دواوسال: 

اایم اعدت ںیہ اس ںیم مک دقمار ںیم آات ےہ اور اےکن اس ےک  ضیح ےنیہم ںیم سیب دن آات ےہ نکیل وج

                                                   

 ١٩5البقرة:  چہہ     ۀ         ۀ ہ ہچ :سبحانه قولهل(٢4٨) 
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 العوہ دونں ںیم زایدہ دقمار ںیم آات ےہ اب ہی وعرت ایک رکے؟

زه ہی وعرت اےنپ اایم اعدت ںیم اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :
 

 

ےس ریک رےہ یگ اور ان   امنز وغ

اایم ااحتسہض امشر وہےگن، دقمار وخن یک یمک اور زایدیت اك   ایم وک اایم ضیح امشر رکے یگ اور ابیق اایما

واہلل اعتیل املع۔اابتعر ںیہن وہاگ

(249)
 (1ج ضیف رامحیناتفوی  )

 اگل ےن رپ اایم ضیح ڑبھ اجںیئ ‘‘اكرپیٹ ’’

ور اب اس وک ابرہ دن وخن اگلای ا‘‘  اكرپیٹ’’ یسک وعرت یک اعدت آھٹ دن یک ریہ وہ، اس ےن وسال : 

 ، وت ےنتک اایم ضیح ےک ےھجمس اجںیئ ےگ اور ےنتک اایم امیبری ےک ؟آےن اگل

اامم اوبہفینح   ےک  ںاں ضیح یک زایدہ ےس زایدہ دمت دس دن  اوجلاب احدماً و ایلصًم و املسمً :

یھب اپر رکاجےئ، وت اعدت ےہ، اور اوصل ہی ےہ ہک ضیح رقمرہ دمت ےس ڑبھ اجےئ اور دس دن وک 

ےک اایم ضیح ےک امشر ےئک اجےت ںیہ، اور ہیقب اایم امیبری ) ااحتسہض ( ےک ، ذہلا اس وصرت ںیم اچر دن 

                                                   

 بن وزيد حكيم، بن القعقاع أن الرمحن، عبد بن بكر أيب موىل سمي أخربنا مالك، أخربنا(٢4٩) 

 من تغتسل» سعيد فقال تغتسل؟ كيف املستحاضة عن يسأله املسيب بن سعيد إىل أرساله أسلم

 . «بثوب استثفرت الدم يلبها فإن صالة، لكل وتتوضأ طهر، إىل طهر

 أقرائها، أيام تأتيها حتى وتصيل، صالة لكل تتوضأ ثم أقرائها، أيام مضت إذا تغتسل :حممد قال

 حتى وتصيل، صالة وقت لكل توضأت ثم واحدا، يسال ايتسلت مضت، فإذا الصالة، فتدع

 . فقهائنا من والعامة حنيفة أيب قول وهو  الدم ترى دامت ما اآلخر الوقت يدخل

 (52: ص83رقم موطأاإلمام حممد)
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، اور ونںی دوسںی دونں یک امنزوں یک  ااحتسہض ےک ےھجمس اجںیئ ےگ دس دن ذگرےت یہ لسغ رکےل یگ

اموہاری مھت اجےئ وت وپرے دس دن ضیح  اضق رکے یگ ، اہں اما آھٹ دن ےس ڑبھ رک دس دونں رپ

(250)[1]ےک امشر وہں ےگ ۔
 

 الصنائع بدائع) ‘‘ ةالعرش متامإىل  اهمع حيض اهعلي ةفالزياد ةمخس اوإن كانت عادهت ’’[1] ْ

 (107-2/106)اتکب ااتفلوی جشی حم( ةاره، باب احليض ، كتاب الط158/ 1: 

وکیئ امہ کت  اکنل دای ایگ ےہ اس وعرت وک است آرپنشی ےک ذرےعی لمکم اکی وعرت اك رمح وسال :

 امہ ےک دعب وخن اجری وہایگ وت ایک ہی وخن ضیح امشر وہاگ؟ وخن وریغہ ںیہن آای رھپ است

ي  وخن ضیح اك وخن امشر ںیہن وہاگ ہکلب ااحتسہض وہاگ ویکہکن ضیح اك  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

 واہلل اعتیل املعےہ۔وت وہ وہات ےہ وج رمح ےس آات وخن 

 مخس وهو ، ياساإل سن تبلغ حبل وال اهب داء ال سنني تسع ةبالغ رحم هفاحليض دم ينفض

 رامحین ج )( 75 الفالح یمراق) ۔ هب املفتی علی ةسن مخسون و

 

ض

في 

 (1اتفوی 

 ڑلیک ضیح آےن ای دنپرہ اسل یک وہےن ےس ابہغل وہاجیت ےہ 

 ؟ ڑلیک سک رمع ںیم ابغل وہیت ےہ وسال:

بج ڑلیک وک ضیح آےن ےگل  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

(251)
ای دنپرہ اسل یک وپری وہاجےئ 

                                                   

 لقدتقدم دليل املسألة من قبل.(٢5٠)

 إال احلائض صالة تقبل ال:   رسول قال: قالتعائشة عن(٢5١)
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 دمحم افکتی اہلل اكن اہلل ہل[1]ابہغل وہاجیت ےہ 

 مخس امهمن بكل يتم فحتی امهفإن مل يوجد من حتالم واحليض واحلبلباال ةبلوغ اجلاري[1]

ط 6/153 باالحتالم الغالم بلوغ املحتارفصل رد مع بصاراألتنوير)يفتی هب ةً سن ةعرش

 (2/323)افکتی ایتفمل جسعيد(

 اسل یک وہےن ےس ابہغل وہاجیت ےہ ڑلیک ضیح آےن ای االتحم ای دنپرہ

 ڑلیک ےک رشیع ابہغل وہےن اك یعطق ایعمر اور ینیقی اچہپن ایک ےہ ؟  (1)وسال: 

 ہغل وہےن اك اكیف وبثت ےہ ؟ ایک رصف ومےئ زری انف اك اظرہ وہانڑلیک ےک رشیع اب (2)

اما ضیح اك آان ابہغل وہےن یک دلیل وہ وت ہبش ہی ےہ ہک ضعب ڑلویکں وک ضحم آھٹ ون ربس ےک نس  (3)

بج ہک ہن ومےئ زری انف اك ہتپ وہات ےہ ہن یسک اور العتم اك رگم ضیح اك آان رشوع وہاجات ےہ رھپ  ںیم

 ایک ایسی ڑلویکں وک مہ ابہغل ںیہک ےگ ؟ 

ہی اظرہ ےہ ہک ابہغل ڑلویکں وک اےنپ اکنح ںیم اایتخر ےہ اور ان یک راضدنمی ےک ریغب اکنح  (4)

 درتس ںیہن وہات وت اعمک ہ اکنح ںیم ڑلیک ےک ابہغل ای انابہغل وہےن یک اچہپن ایک ےہ ؟ 

 وخن ضیح آےن ےک دعب ڑلیک ابرکہ الہکےئ یگ ای ںیہن ؟ ( 5)

  ےہ ؟ رماقہ اور رماہ لہ یک اچہپن ایک( 6)

                                                                                                                                      

 أهل عند عليه والعمل.حسن حديث عائشة حديث.عمرو بن  عبد عن الباب ويف.بخامر

 قول وهو.صالهتا جتوز ال مكشوف شعرها من ويشء فصلت أدركت إذا املرأة أن: العلم

 .مكشوف جسدها من ويشء املرأة صالة وزجت ال: قال الشافعي

 (215/ 2ج 377رقم  الرتمذي سنن)
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 وکن یس زیچ رقار اپےئ یگ ؟ وہان رشط ےہ وت اس وتق العتم ولبغ اعمالمت ںیم اہشدت ابغل( 7)

  ڑلوکں ےک ابغل وہےن یک ایک ایک العںیتم ںیہ ؟ (8)

ضیح(1) اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

(252)
االتحم 

(253)
لمح العامت ولبغ ںیہ ای دنپرہ اسل  

 [1]وپری وہاجان  یک رمع

 [2]ںیہن (2)

اما ون اسل یک رمع وایل ڑلیک وک اباقدعہ ضیح آےن ےگل وت وہ ابہغل رقاردی اجےئ یگ (3)

(254)
 [3] 

                                                   

صالة  ال يقبل »قال:    أم املؤمنني أن رسول  عن عائشة (٢5٢)

أن احلائض تلزمها األحكام وأن صالهتا تقبل عىل صفة  فأخرب  « حائض إال بخامر

علم عىل أن املرأة إذا حاضت وأمجع أهل ال (1/104)املحىل باألثارما وال تقبل عىل يريها.

 (1/125)اإلقناع ملسائل اإلمجاعوجبت عليها الفرائض.

رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى "قال: عن النبي  عن عيل(٢5٣)

  (يستيقظ، وعن الصبى حتى حيتلم، وعن املجنون حتى يعقل

 حديث صحيح (455/ 6)سنن أيب داود 

واخلطاب بالبلوغ دل أن البلوغ يثبت  االحتالم ياية الرتفاع اخلطاب، جعل 

 (7/171. )بدائع الصنائعباالحتالم

: إذا بلغت تسع سنني فهي امرأة، قال ابن ويف البخاري ويريه: قالت: عائشة  (٢54)

 تيمية: ورواه القايض أبو يعىل بإسناده، يعني إذا حاضت، 

و رأت امرأة احليض وأعجل من سمعت به من النساء حضن نساء هتامة حيضن لتسع سنني، فل

قبل تسع سنني فاستقام حيضها اعتدت به وأكملت ثالثة أشهر يف ثالث حيض فإن ارتفع عنها 
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 ای لمح ضیح ےک دعب یہ واعق وہےت ںیہ (  االتحم) [4]اباقدعہ ضیح ای دنپرہ اسل یک رمع وپری وہان   (4) 

 [5] اہں ابرکہ الہکےئ یگ ینعی ضیح آےن ےس اکبرت زالئ ںیہن وہیت( 5)

ؤ غ وک رماقہ ےتہک ںیہ ڑلویکں ںیم اس یک اچہپن اھچویتں اك ااھبر وریغہ ےہ ( 6)
ن ل
ل
 [6]رقبی ا

ویہ العںیتم وج اورپ ذموکر وہںیئ (7) 

(255)
 ۔

 [7]دنپرہ اسل یک رمع وپری وہاجان  االتحم ای ازنال ای (8) 

 وحاہل ابال ) ہحفص زگہتش ([1]

  (6/351 ‘الغالم بلوغ فی فصل املحتار رد) (256)ةت العانابنعتبارلا الأنه  همفاد[2]

                                                                                                                                      

 (5/229)كتاب األم احليض وقد رأته يف هذه السنني

: إذا بلغت اجلارية تسع سنني فهي امرأة . وروي مرفوعا من رواية ابن قالت عائشة 

 (18/297)املوسوعة الفقهية الكويتيةعمر

 (والبلوغ بالسن: يكون عند عدم وجود عالمة من عالمات البلوغ قبل ذلك، واختلف٢55) 

يوسف وحممد من احلنفية: أن البلوغ .فريى الشافعية، واحلنابلة، وأبولفقهاء يف سن البلوغا

خلرب   بالسن يكون بتامم مخس عرشة سنة قمرية للذكر واألنثى، كام رصح الشافعية بأهنا حتديدية

يوم أحد، وأنا ابن أربع عرشة سنة فلم جيزين، ومل يرين  مر عرضت عىل النبي ابن ع

 بلغت، وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخس عرشة سنة فأجازين، ورآين بلغت.

 (8/192)املوسوعة الفقهية الكويتية 

 وقال أمحد، وإسحاق: البلوغ ثالثة منازل بلوغ مخس عرشة، أو االحتالم فإن مل يعرف(٢5٦)

 (3/35)ترمذيسنه وال احتالمه فاإلنبات يعني العانة.
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صل هو اإلنزال )واجلارية باالحتالم ألاونزال( إلاوحبال إلاو)بلوغ الغالم باالحتالم [3]

واحليض واحلبل( ومل يذكر اإلنزال رصحيا ألنه قلام يعلم منها )فإن مل يوجد فيهام( يشء 

)وأدنى مدته له  امر أهل زماننا)فحتى يتم لكل منهام مخس عرشة سنة به يفتى( لقرص أع

  .اثنتا عرشة سنة وهلا تسع سنني( هو املختار كام يف أحكام الصغار

 (١54/ ٦)الدر املختار وحاشية ابن عابدين 

  باال هحوال[4] 

 ‘هدايه) وإذا زالت بكارهتا بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي يف حكم األبكار [5]

 (ملتان ‘هعلمي رشكت هط مكتب 2/315 كفاءواأل ولياءاأل باب

  .ةالرواي رهظا فی البلوغ هب حيكم فال الثدی ودهن و أما[6]

 (6/153 الغالم بلوغ فی فصل املحتار رد) 

 فإن مل ‘واحلبل واحليض باالحتالم ةنزال واجلاريإلاوحبال إلاوحتالم بلوغ الغالم باال[7]

 فصل ‘املحتار رد بصارمعاأل ويرتن)  ةسن ةعرش مخس امهلكل من يتم فحتی امهمن يوجد

 (324-2/323)افکتی ایتفمل ج  ط سعيد( ‘154 ‘6/153 باالحتالم الغالم بلوغ

                                                                                                                                      

أمر يف قتل قريظة أن ينظروا فمن أنبت عانته قتل ومن ال فال  ومستدهلم أن النبي 

واجلواب أنه مل يأمربذلك ثمه إال ألنه مل يك ثمه سوى ذلك من سبيل للعلم بحاهلم ألهنم لو 

ق.......وال سبيل إىل العلم باحتالمهم  إال سألوا عن أعامرهم ما كانوا ليجيبوا وفاقًا للح

 (2/355إخبارهم فلم يبق إال رؤية العانات. )الكوكب الدري خمترصًا 
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 رفتماقت

  یبنج اور احہضئ ہیمست ڑپھ ےتکس ںیہ

 ؟ ایک یبنج اور احہضئ ہیمست ڑپھ ےتکس ںیہوسال: 

 ۔ ڑپھ ےتکس ںیہاوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً:

 اہطرت وامنز اك مکح اك وخن آےئ وت اس ںیمں دس دن ےس زایدہ فلتخم روگن

 ،دوسںی ےھجم ضیح اك ہلئسم وپانھچ ےہ، ےھجم وج وخن آات ےہ وہ ون ای دس دن اصف راتہ ےہ، ونںیوسال:

دن ےس رگن دبل اجات ےہ، ےلہپ ھچک الیپ راتہ ےہ رھپ رگن اوررہگا وہاجات ےہ، یھبک وخن اك  ای ایگروہںی

دن وخن اباقدعہ اجری راتہ ےہ،  رطح اپچن اپچن دن راتہ ےہ، ےٹھچ اسوتںی دہبھ یھب آاجات ےہ، اس

 دن رات ےس زایدہ اہبؤ رشوع وہاجات ےہ۔ د ن ذرا اہبؤ مک راتہےہ، وچوسیبںی وچوسیبںی

اس ےس ےلہپ ےھجم دنپرہ دن اصف راتہ اھت، رھپ وچدہ دن اصف رانہ رشوع وہا، رھپ ابرہ دن اور اب  

ےس  ےس رگن دبل اجات ےہ، بس ےس ےلہپ وسوہلںی ای دوسںی  ےہ۔ ونںیرصف دس دن اصف راتہ

رگن دبانل رشوع وہاجات ےہ، ےلہپ الیپ نپ وہات ےہ رھپ رگن ایٹمال وہاجات ےہ، رھپ ھچک رسخ وچےھت ای 

دن اصف وہات ےہ،  ایایگروہںی اپوچننی دن وخن رشوع وہاجات ےہ اور وخن رشوع وہےن ےک دوسںی

دن، نکیل اباقدعہ وخن رشوع وہےن اك وتق رضور رقمر ےہ۔ اباقدعہ وخن  وھٹںیدن آ یھبک اسوتںی

 رشوع وہےن ےک سئیت دن زگرےن ےک دعب دورسا وخن رشوع وہاجات ےہ۔

آھٹ ای دس دن ابلکل افصیئ ریتہ ےہ، اس ےک دعب الیپنپ ، ایٹمال نپ اور رسخ  اس ےک درایمن ںیم 

  ؟ں اور بک وھچڑوں بک امنز ڑپنو ںیم ہک اب ےھجم اتبںیئ املئ رگن رےتہ ںیہ
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( ہک ضیح نیت دن ےس مک دس ےس زایدہ 2رشاع اوصل ہی ےہ)اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً:

وہات۔ ےلہپ وخن  وہات اور رہط ینعی وہ زامہن وج رشاع اپیک اك ز امہن امان ایگ ےہ ،دنپر ہ دن ےس مک ںیہن ںیہن

ےگ اور اوصیل وطررپ ہی ابت یھب  س وخن وک ااحتسہض اك وخن ںیہکوہاگ،ا آاجےئ وت وہ وخن ضیح اك ںیہن

ہک بج یسک وعرت یک اعدت دس دن ےک ادنر ادنر ضیح آےن یک یھت اور رھپ وخن  رںیھک ذنہ ںیم

ےنتج  اےنت دن آےن اگل ہک دس دن ےس یھب زگرےئگ وت ااسی وہےن ےس ےلہپ بس ےس آرخی ہنیہم ںیم

اما دس دن ں دن ضیح امان اجےئ اگاور اس ےس زادئ بس ااحتسہض وہاگ۔اہدن وخن آای اھت رصف اےنت 

وکاسےنم رھک رک آپ ں ےس آےگ ہن ڑبےھ وت دس دن ےک ادنر وج وخن وہاگ وہ ضیح وہاگ، ان اوصیل ابوت

 ۔ ہلصیف رکںیل اےنپ ابرے ںیم

اپک وہےن یک تین ااحتسہض اك مکح ہی ےہ ہک ذموکرہ مکح ےک اطمقب بج ضیح یک دمت متخ وہاجےئ وت 

اور  ےس لسغ رکےل، اس ےک دعب دنپرہ دن ےس وج وخن وہاگ اس ےک وہےت وہےئ یھب امنز ڑپںیھ

،اماہچ وخن اتہب رےہ،بج اس امنز اك وتق  ۔ ہشیمہ ووض رکےک امنز ڑپھ ایل رکںی روزہ رںیھک

 ۔ رھپ ووض رکںی زگراجےئ اگ سج ےک ےیل ووض ایک اھت وت ووض وخدےس وٹٹ اجےئ اگ، این وتق آےن رپ

ن کہ بج  اما وخن اك وکیئ رقار ہن وہ یھبک ذرا رھب ںیم   
ہ
آات ےہ اور یھبک دنب وہاجات ےہ۔ وت اس اك اوصل ہی 

وہا وت اس ےک دعب ذموکرہ ابال رطہقی  زگر اجےئ ہک وخن دنب ںیہن یسک امنز اك وپرا وتق ایس احل ںیم

اخ ص دیفس  متخ کت ےلچ اگ۔ اایم ضیح ںیمووض رکےل اور ہی ووض وتق ےک  رپوتق ےک رشوع ںیم

 املع ابوصلابهلل امشر وہاتےہ۔ وا ےک العوہ وج رگن یھب رظن آےئ وہ بس ضیح ںیم
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 افنس ےک ااکحم

 افنس یک رعتفی

ہچب دیپا وہےن ےک دعب آےگ یک راہ ےس وجوخن آات ےہ اس وک افنس ےتہک ںیہ۔افنس یک دمت زایدہ (1)

ےہ ےس زایدہ اچسیل دن

(257)
ور مک ازمک یک وکیئ دح ںیہن۔ اما یسک وکاکی ہحمل یھب وخن آرک دنب ا 

 (2/210،211)یتشہب زویر ج وہاجےئ وت وہ یھب افنس ےہ۔

 افنس اك ایبن

اما ارثک )فصن ےس زایدہ( ہچب ابرہ لکن آای وت افنس وہاگ ورہن ںیہن اور یہی مکح اس وتق یھب ےہ ہکبج (2)

ےئ اور ارثک ابرہ لکن آےئہچب رمح ےک ادنر ڑکٹے ڑکٹے وہاج

(258)
 (246-1/244)دمعۃ اہقفل ج ۔

                                                   

يوما. وإذا جاوز  النفاس: الدم اخلارج عقيب الوالدة، وال حد ألقله، وأكثره أربعون( ٢5٧)

فاسها أربعون، والنفاس الدم األربعني وهلا عادة فالزائد عليها استحاضة، فإن مل يكن هلا عادة فن

 (3)االختيار ص .والسقط الذي استبان بعض خلقه ولديف التوأمني عقيب األول، 

عن كثري بن زياد قال: حدثتني األزدية قالت:حججت فدخلت عىل أم سلمة فقلت: يا أم 

املؤمنني، إن سمرة ابن جندب يأمر النساء يقضني صالة املحيض، فقالت: ال يقضني، كانت 

 ، ال يأمرها النبي تقعد يف النفاس أربعني ليلة من نساء النبي املرأة 

 (230/ 1)سنن أيب داود ت  حديث حسن بقضاء صالة النفاس

ورشعا ) هو الدم ( اخلارج من الفرج ) عقب الوالدة ( أو  [86ي مراقي الفالح ]ص فف (٢5٨)

ب ولد ( أو أكثره ولو خروج أكثر الولد ولو سقطا استبان بعض خلقه .) والنفاس دم خيرج عق

  [299/ 1متقطعا عضوا عضوا ال أقله الدر املختار ]
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 ےمج وہےئ وخن ےک دعب وج وخن آےئ اُس اك مکح 

 دعب وقسط ہقلع ہغضم وج دم آےئ اگ وہ دم افنس وہاگ ای ںیہن؟ وسال :

 ۔ںیہن اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

 ۔هتقطعًا عضوًا عضوًا ال أقلم ولو هكثرأ فی الدراملختار والنفاس دم خيرج عقب ولد أو 

(259)فقط 
 (1/44)ادماد ااتفلویی ج 

 اگ  دمت افنس ںیم سج رگن اك یھب وخن آےئ وہ افنس وہ

 اکی وعرت وک ابرہ روز افنس آرک دیفس اپین آایگ دعب ںیم رھپوخن آایگ اس وخن اك ایک مکح ےہ ؟وسال:

وہ افنس ںیم  ےک ادنر وج وخن آےئ اگ  سیل دندمت افنس ینعی اچاوجلاب احدماً وایلصمً واملسم ً :

 وہ یھب افنس یہ ںیم امشر وہ ں ےگ ۔  درایمن ںیم وج دن اخیل زگرںی ےگ امشر وہ اگ اور 

اہتبل اما اچسیل دن ےس زادئ وخن اجری راہ وت رھپ داھکی اجےئ اگ ہک اس وعرت ےک افنس ےک قلعتم 

وت اایم اعدت ےک دعب ےس ااحتسہض امشر وہ اگ الثم وکیئ اعدت ےلہپ ےس نیعتم یھت ای ںیہن اما نیعتم ےہ 

وہ  سیت دن یک اعدت یھت اور وخن اچپس دن کت اجری راہ وت سیت دن افنس اور ابیق سیب دن ااحتسہض

اگ ۔

 (260)
امک یف ادہلاۃی و رشح اولاقہی ۔ اور اما ےلہپ ےس وکیئ اعدت نیعتم ہن یھت وت اچسیل دن افنس  

                                                   

 .)مرتب جامع الفتاوى(أكثره أووالنفاس دم خيرج عقب ولد  (ألن العلقة ليس بولد٢5٩)

 تدع املستحاضة» يف  النبي عن جده، عن أبيه، عن ثابت، بن عدي عن(٢٦٠) 

 عثامن زاد: »داود أبو قال «صالة كل عند والوضوء وتصيل، تغتسل ثم أقرائها، أيام الصالة

 



 

ےک ااکحم افنس   
 ٦جلد)مدلل(یجامع الفتاو   291

 اگاور ابیق دس دن ااحتسہض وہ

(261)
 (2/245)ادما د انیتفمل ج  ۔ 

 ارثکدمت افنس زگرےن ےک دعب رفج ےس اپین ےلکن وت ہی افنس امشر وہاگ ای ںیہن؟

افنس اك وخن دنب وہایگ ےہ نکیل دوا رےنھک ےس ھچک اپین اتلکن راتہ ےہ ہی افنس یہ امشر وہاگایںیہن،  وسال:

انھاچےیہ ای ںیہن، اما لسغ ےک دعب یھب ہی اپین اما وخن ںیہن ےہ ہکلب اپین ےہ وت لسغ رکےک امنز ڑپ

 ؟اتلکن رےہ وت اس اپین ےک ےنلکن ےس رھپ لسغ وت وابج ہن وہاگ

ہی اپین اصف افشف ےہ ای اس ںیم ھچک زردی وریغہ یھب ےہ، اما اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

رضوری ےہ، اور اما اصف ںیہن ہکلب ابلکل اصف ےہ وت ہی افنس ںیہن اور رطبقی ذموکرہ ابال امنز ڑپانھ 

                                                                                                                                      

.أقول فأربعون يومًا نفاس صحيححديث (80/ 1ج297رقم  داود أيب سنن)«وتصيل وتصوم

ی(وما زاد عليها استحاضة  )مرتب جامع الفتاو 

       قالت : كانت النفساء جتلس عىل عهد  عن مسة األزدرية عن أم سلمة( ٢٦١)

وجوهنا بالورس من الكلف قال أبو عيسى هذا  أربعني يوما فكنا نطيل  رسول 

حديث ]يريب [ ال نعرفه إال من حديث أيب سهل عن مسة ] األزدرية [ عن أم سلمة واسم أيب 

سهل كثري بن زياد قال حممد بن إسمعيل عىل بن عبد األعىل ثقة و أبو سهل ثقة ومل يعرف حممد 

 لم من أصحاب النبي هذا احلديث إال من حديث أيب سهل وقد أمجع أهل الع

والتابعني ومن بعدهم عىل أن النفساء تدع الصالة أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك فإهنا 

 (256/ 1ج 139سنن الرتمذي  رقم .) تغتسل وتصيل



 

ےک ااکحم افنس   
 ٦جلد)مدلل(یجامع الفتاو   292

الیم اور زردی املئ ےہ وت اچسیل دن ےک ادنر ادنر ہی افنس یہ امشر ےہ 

(262)
سج ےس امنزاسطق ےہ، 

 (1/364)ادماد االاکحم ج     ھ۔44ذی اہجحل  18 ،هالفق فی نظر ملن رهوالكل ظا

امشر ایک  ایکدن دعب وخن آای اکی ہتفہ اپک ریہ رھپ وخن آایگ وت اےس 40اچسیل 

 ۔اجےئ اگ 

اکی وعرت وک وپرے اچسیل روز افنس راہ دعب اچسیل روز ےک آھٹ است روز اپک ریہ رھپ  وسال : 

 ؟دن وخن افنس راہ اھت 30رسخ وخن آای ۔ ہی وخن ضیح امشر وہاگ ای ااحتسہض ، یلہپ دہعف سیت 

                                                   

باب إقبال املحيض وإدباره وكن نساء يبعثن إىل عائشة يف  ( ذكر اإلمام البخاري٢٦٢)

صفرة فتقول ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر بالدرجة فيها الكرسف فيه ال

 (71/ 1جمن احليضة . )صحيح البخاري 

قال حممد : وهبذا نأخذ ال تطهر املرأة ما دامت ترى محرة أو صفرة أو كدرة حتى ترى البيا، 

 (1/151ج  85. )املوطأ  رواية حممد بن احلسن  رقم  خالصا وهو قول أيب حنيفة

أربعني يوما فكنا قالت : كانت النفساء جتلس عىل عهد   سلمة عن أم

نطيل وجوهنا بالورس من الكلف قال أبو عيسى هذا حديث ] يريب [ ال نعرفه إال من حديث 

أيب سهل عن مسة ] األزدرية [ عن أم سلمة واسم أيب سهل كثري بن زياد قال حممد بن إسمعيل 

قة ومل يعرف حممد هذا احلديث إال من حديث أيب سهل وقد عىل بن عبد األعىل ثقة و أبو سهل ث

والتابعني ومن بعدهم عىل أن النفساء تدع أمجع أهل العلم من أصحاب النبي 

 .الصالة أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك فإهنا تغتسل وتصيل 

 (256/ 1ج 139 رقم –)سنن الرتمذي 
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ور آھٹ است دن ےک دعب وج ےہ ا دن  اس اك اس دہعف اچسیل افنساوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

(263)[1]ںیہن ذگرے۔ ےدنپرہ دن رہط ےک دعب افنس ےک وپرااحتسہض اك ےہ ویکہکن  وخن آای وہ
 

األربعني  الدم جاوزفإن  النفاس فی ةللعاد ةاملخالف أن هن األصل فيإقال فی الشامی 

 والكل هتأمارإىل  ةوز انتقلت العادجيا مل وإن ةاستحاض والباقی اهليترد إ ةباقي ةفالعاد

 ۔فقط[2]۔ نفاس

 ا )درخمتار(إمجاع اهوليالي يوما عرش ةمخس واحليض النفاسأو احليضتني بني رهالطأقل [1]

 (285ص1ج۔س۔ط۔263ص  1 ج احليض باب املحتار رد) النفاس ةمد فی يكن مل إذا ذاه

 ۔ظفري12 ۔301ص1ج۔س۔ط۔277ص 1رد املحتار باب احليض ج[2] 

                                                   

 عرش مخسة الدمني بني فاصل طهر وأقل :لشريازيل الشافعي اإلمامه فق يف املهذبويف (٢٦٣) 

 (78/ 1 للشريازي املهذب)خالفًا  فيه أعرف ال يوماً 

 الفاصل الطهرأقل  إن: احلنابلة يري اجلمهور قال:الطهر أقل:للزحييل وأدلته اإلسالمي الفقهويف 

 (617/ 1 للزحييل وأدلته اإلسالمي الفقه)  يوماً  عرش مخسة: احليضتني بني

أقل  أن والثوري والشافعية واملالكية احلنفية يرى :الطهر مدة: الكويتية الفقهية ملوسوعةاويف 

: أقل  النبي بقول ذلك عىل احلنفية واستدل يوما، عرش مخسة احليضتني بني الطهر

 إبراهيم عن منقول يوما عرش مخسة احليضتني بني ما وأقل أيام، عرشة وأكثره ثالثة، احليض

 واستدل. اإلقامة كمدة فكان اللزوم، مدة وألنه  عليه الصحابة أمجعت: لقي وقد النخعي،

  رأهيم عىل  احليض أكثر كان وإذا وطهر، حيض عن خيلو ال يالبا الشهر بأن ذلك عىل الشافعية

 حتيض ال فقد باإلمجاع، الطهر ألكثر حد وال كذلك، الطهرأقل  يكون أن لزم يوما عرش مخسة

 (14/ 2 الكويتية الفقهية املوسوعة. )أصال حتيض ال وقد مرة، إال عمرها يف املرأة
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 (1/182)وہلثم یف زعزی ااتفلوی ج       (261-1/260دنبج)اتفوی داراولعلم دوی 

 لمکم افنس ےک ایگرہ دن دعب آےن واےل وخن اك مکح 

اکی وعرت افنس ےک اچسیل دن لمکم رکےک اپک وہ یئگ اس ےک ایگرہ دن دعب دو ابرہ اس وسال: 

 ےن وخن داھکی وت ایک ہی وخن ضیح وہ اگ ای ااحتسہض ؟

وصرِت وئسمہل ںیم اس وخن وک ااحتسہض امشر ایک اجےئ اگ اس ےئل و املسمً:اوجلاب احدماً و ایلصمً 

ؤ ں ےک درایمن ای افنس اور ضیح ےک درایمن دنپرہ دن ےہ دنپرہ دن ےس 

 

ي ص
ح

ہک رہط یک الق دمت دو 

مک ااحتسہض ےہ ضیح ںیہن ےہ

(264) 
 ۔

 در اتخمر ںیم ےہ :

 والحد إمجاعاً  اهوليالي( عرشيوماً  ةمخس)واحليض النفاسأو احليضتني بني رهوأقل الط

 ( 1/285درخمتار) ۔هكثرأل

 رد ااتحملر ںیم ےہ :

 النفاسني بني رالفاصلهالفاصل بني ذلک ومل يذكرأقل الطأي  (الخ احليضتني بني ه) قول

 ألن النفاس، ةمد فی يكن مل إذا ذاه( واحليض النفاسأو هقول)حول نصف وذلک

 املحتار رد)۔حيضاً  الثانی الدم يكون كثرفالوأ قل سواء اإلمام عند اليفصل اهرفيهالط

                                                   

   عن أيب سلمة، أن أم أيب بكر، حدثته، أن عائشة أخربهتا، أن رسول (٢٦4)

  "إنام هي عرق أو إنام هي عروق  "قال يف املرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر قال: 

 (337/ 1ج 1662 رقم –السنن الكربى للبيهقي )



 

ےک ااکحم افنس   
 ٦جلد)مدلل(یجامع الفتاو   295

 (1/182)وہلثم یف زعزی ااتفلوی ج       (1/536)اتفوی داراولعلم زرکایج         علمأ و۔(1/285

دنچ دن افنس اك وخن آای رھپ دنب وہایگ رھپ وھتڑے دن آرک دنب وہایگ وت ےنتک اایم 

 افنس ےک امشر وہں ےگ 

رطح آات ےہ ہک اچر روز آای رھپ دنب وہایگ رھپ اچر دن آای رھپ دنب وہایگ اکی وعرت وک افنس اس وسال:

روز متخ وہاجےت ںیہ وت نج دونں ںیم وخن ںیہن آای وہ دن 40ایس رطح اعمک ہ راتہ ےہ ٰیتح ہک اچسیل 

 اہطرت ےک امشر وہں ےگ ای افنس ےک ؟ ونیبا وترجوا۔

روز افنس ےک امشر وہں ےگ۔  وپرے اچسیل  وصرت وئسمہل ںیماوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

درایمن اك زامہن اہطرت ںیم امشر ہن وہاگ

(265)
 [1]۔ بج ہک اچسیل روز یک اعدت وہیکچ ےہ ۔

 املع۔هلل طقف وا

 قرص وأ رهالط طال يفصل ال هفي املتخلل رهفالط أربعني فی كان إذا الدم أن هصلأن من أل

 . نفاساً  هلك كان األربعون دما ةساع ثم اً رهإال ساعتني ط وأربعني دما ةساع تألور حتی

  (47/ 4)اتف وی رہیمیح ج  ۔۲۱۹ ص احليض باب قله أل حد وال هق حتت قولئبحر الراال

                                                   

ه أن استيعاب الدم مدة احليض ليس برشط باإلمجاع فيعترب أوله وآخره كالنصاب ووجه(٢٦5)

 (1/34يف باب الزكوة )اهلداية 

 (3/153والنفاس كاحليض فيام ذكرنا من األحكام)املبسوط للرسخسى 
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 دمِت افنس یک ادتباء اور اریخ ںیم دس دس دن وخن آای وتانتک افنس وہ اگ ؟

سیب دن اپک ریہ رھپ دس  اما یسک وعرت وک افنس ےک دونں ںیم ادتباء ً دس دن وخن آای رھپوسال: 

 دن وخن آای وت انتک افنس امشر وہ اگ ؟

 ےگ ۔ ںوصرت وئسمہل ںیم وپرے اچسیل دن افنس ےک امشر وہ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

 رت ذمی رشفی ںیم ےہ :

    رسول دهكانت النفساء جتلس علی ع قالت ةسلم أم عن’’  

 (36/ 1 مذی الرت هروا)۔‘‘أربعني يو مًا 

 رد ااتحملر ںیم ےہ :

 قرصحتیأو طال اليفصل راملتخللهكان فی األربعني فالط إذان الدم أ مامن من أصل اإلإ

 هوعلي نفاساً  اهكل كان األربعون دما ةساع ثم راً هإالساعتني ط وأربعني دما ةساع تألور

 (1/153الدراملختار علی الطحطاوی ةحاشي فی كذاهو (1/299املحتار رد)۔ الفتوی  

 (1/219 وفی البحرالرائق

 ةمخس كان وإن ةبی حنيفأ نفاس عند الدمني بني األربعني فی راملتخللهالط:  ةنديوفی اهل

 (1/37ةنديه فتاوی)۔الفتوی   هوعلي فصاعداً  عرشيوماً 

ذموکرہ ابعرات ےس ولعمم وہ ایگ ہک وصرت وئسمہل ںیم ٰیتفم ہب وقل ےک اطمقب وپ رے اچسیل دن 

ای وہ یھب دم وتمایل یک رطح ےہ ر وہ ں ےگ اور درایمن ےک نج سیب دونں ںیم وخن ںیہن آافنس ےک امش

 (1/538)اتفوی داراولعلم زرکایج  واہلل املع
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ےس زایدہ آےئ وت اچسیل دن  ن وعرت وکافنس اك وخن وہفق وہفق ےس اچسیل د 

 افنس ےک وہں ےگ!

 احتل ہی ےہ ہک نیت دن رہط رھپ اکی دن دن افنس اك وخن آای اور دعب یک 36وعرت وک  اکیوسال: 

دن رہط رھپ دس دن وخن رھپ اکی دن رہط رھپ اکی دن وخن رھپ ون دن رہط ون دن وخن اور  وخن رھپ نیت

ویم اك اھت ےلہپ ومعًام اس  35اس ےک دعب ےس اب کت رہطےہ اس وعرت وک ےلہپ اکی افنس وہاکچ ےہ وج 

وت اب وصرت وئسمہل ںیم اس ےک افنس ےک ویم ےنتک   اید ںیہناھت رگم اترںیخی وک آھٹ ویم اك ضیح آات

یہ ڑگ ڑبی یک  ویم ےنتک امشر وہں ےگ اما دخاوخناہتس آدنئہ ایسی اور اہطرت ےک ویم ےنتک اور ضیح ےک

احتل ریہ وت اہطرت و ضیح ےک دن سک رطح امشر ےئک اجںیئ ےگ اس ےک ےئل اقدعہ اتبدںی افنس اور 

  مک از مک دن ےنتک وہےت ںیہ ؟ضیح ےک درایمن اہطرت 

افنس ےک اچسیل دن وہں ےگ اس ےک دعب اہطرت اك مکح وہاگ اوجلاب احدماً وایلصمً واملسم: 

[1](266)
اور ایک اس وک اایم راضتع ںیم ےلہپ یھب وخن ضیح اك آات راہ ےہ ای راضتع ےک اایم ںیم  

                                                   

والتابعني ومن بعدهم عىل أن  وقد أمجع أهل العلم من أصحاب النبي (٢٦٦)

 . ا إال أن ترى الطهر قبل ذلك فإهنا تغتسل وتصيلالنفساء تدع الصالة أربعني يوم

 ( 256/ 1ج 139سنن الرتمذي  رقم )

قال يف املرأة   عن أيب سلمة، أن أم أيب بكر، حدثته، أن عائشة أخربهتا، أن رسول

 ."إنام هي عرق أو إنام هي عروق  "التي ترى ما يريبها بعد الطهر قال: 

 (337/ 1ج 1662 رقم –السنن الكربى للبيهقي )
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   اجےئ ۔ضیح ںیہن آات اھت اس اك وجاب دای اجےئ وت آدنئہ اك مکح اتبای

وجاب ںیم وج ابت درایتف رفامیئ یئگ ےہ اس اكوجاب ہی ےہ ہک یج اہں ےلہپ یھب اایم ہمتت وسال: 

راضتع ںیم اس وک ضیح اك وخن آات راہ ےہ اور ہی ویہ ےہ وج وسال ںیم اھکل ایگ ےہ ہک اس وک ےلہپ ومع ًام 

ابیق اایم ںیم اہطرت ےک دن ےنتک اور آھٹ ویم اك ضیح آات اھت رگم اس یک اترںیخی اید ںیہن ںیہ وت اب 

 ضیح ےک دن ےنتک؟

رضحت واال ! یہی ہلئسم ںیم ےن اجہعم ڈالیھب ےک یتفم الیعمس مسب اہلل اصبح دمہلظ ااعلیل رپ  

دن اك ےہ اور  19یھب اھکل اھت رگموسال ںیم رفق رصف اانت ےہ ہک اس آپ ےک وسال ںیم آرخی رہط 

س یک وہج ہی وہیئ ہک ان رپ وسال اھکل اور اس اك وجاب آای اور رھپ ان ےک وسال ںیم اپچن دن اك ےہ ا

 ےئگ ۔

ے

 آپ رپ وسال اھکل وت ہی وج اایم رہطےک زگرے وہ زایدہ رکدی 

ےن وجاب دای ےہ ہک دح افلص دوم ےک درایمن ںیم اہطرت ےک وج دنپرہ دن وہےن  اوہنں 

ویم افنس امشر رکےک ابیق اایم ااحتسہض ںیم  35ےک  وہ ںیہک ںیہن ںیہ ذہلا اس یک افنس یک اعدت اچںیئہ

امشر وہں ےگ سج ںیم امنز روزے ادا رکےن وہں ےگ ذہلا اس وک نج اتروخیں ںیم ےلہپ آھٹ ویم ضیح 

 آات اھت اعدت اك وہ اب ان اتروخیں ںیم آھٹ ویم ضیح امشر وہاگ اور ابیق اك ااحتسہض ۔

ابت ھجمس ںیم آیت ےہ وہ رعض رکات وہں ےریے انصق اطمہعل ےک احلظ ےس وج  رضحت واال !  

اما اچسیل دن افنس ےک امشر ےئک اجںیئ بت یھب دو وخن ےک درایمن یک الق دمت رہط دنپرہ ویم وہ 

ویم اك وہا ےہ اس ےک العوہ بس اایم ااحتسہض  28ویم اك ےہ اور اس وتق  19ںیہن آیت ذہلاآرخی رہط وج 

 35وت اس اك ہی افنس یھب  ویم یک ےہ وہ وعد رک آےئ یگ 35 ےک ںیہ ذہلا اس یک افنس یک اسہقب اعدت وج

دن اك رہط وہاگ اس ےک دعب اس یک اسہقب اعدت ےک اطمقب آھٹ دن  15ویم اك وہاگ اس ےک دعب اایتحًاط 

ضیح ےک وہں ےگ اور اس ےک دعب اب کت ےک اایم رہط ےک وہں ےگ اما دخاوخناہتس ان وک دنپرہ دن 
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ن وک ابسیئ دن رہط ےک وہےت رھپ آھٹ دن ضیح ےک رھپ ابسیئ دن رہط ےک رھپ آھٹ اك رہط ہن آات وت رھپ ا

دن ضیح ےک اور اےسی یہ مکح اتلچ راتہ اس ےئل ہک وعروتں وک ومعًام ےنیہم ںیم اکی ابر دم ضیح آات ےہ 

 اایم راضتع ںیم ضیح ہن آےن وک اس ہلئسم ےس ایک تبسن ےہ وہ یھب اراشد رفامںیئ ؟

) از ومالان یتفم دبعاینغل اصبح۔ دصر یتفم دار االاتف دمرہس  وایلصمً واملسم: اوجلاب احدماً 

دن یک یلہپ اعدت یھت نکیل اس دہعف  35اہینیم ۔ دعب وافت رضحت یتفم امظع ( بج ہک افنس یک 

دن وخن آای نکیل نیت دن دنب رہ رک رھپ اچوسیلںی دن یھب وخن آایگ اس ےک دعب ھچک  36الخف اعدت 

راہ اس وصرت ںیم افنس ےک اچسیل دن امشر وہں ےگ اہتبل اما وخن رمتسم راتہ  ںاں کت ہک دن دنب 

 اچسیل ویم ےس اجتموز وہاجات وت ےب کش اعدت ےس زادئوک ااحتسہض ںیم امشر ایک اجات

(267)
دراتخمر ںیم  

ثني ثال النفاس فی اإذا كان عادهت ںیم ےہ[2]اشح  احليض وكذا العادهت فرتد هما املعتادأ ےہ

 و فصلت ايام متام عادهتأ ةعرش رتهط و يوماً  عرشين رأس علی اهيومًا فانقطع دم

 علی زاد فيام ةمستحاض اأهن األربعني ذكر جاوز حتی اهب فاستمر الدم اهعاود ثم صامت

 ةمر رأت ثم ثالثني نفاس كل فی اعادهت كانت النفاس فی هصورت ےہ دورسی ہگج الثالثني

و  الثالثون یهو اعادهتإىل  ترد افإهن احليض رأت ثم عرش ةأربع رتهط ثم ثلثني و إحدی

ویکہکن دم افنس اور دم ضیح ںیم مک ازمک [3]ر هط یه التی عرش ةمن اخلمس حيسب اليوم الزائد

                                                   

 تنظر   رسول قال قاال رةيهر یوأب الدرداء یبأ عن(٢٦٧)

 فلتغتسل الطهر تر ومل وماً ي نيأربع بلغت فإن ذلک قبل الطهر یتر أن إال وماً ي نيأربع النفساء

  .كر عسا وابن یعد ابن رواه ۔املستحاضة بمنزلة وهي

 (ضياحل باب 155۔154ص بيح املصا زجاجة)
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 ةمخس واحليض النفاسأو  احليضتني بني رهالطأقل  ۔وپرے دنپرہ ویم اك افہلص رضوری ےہ 

 اعدت وھبل یئگ ینعی اایم ضیح ےک دعد اید ںیہ نکیل ہی وھبل یئگ ہک اما[4] اإمجاعاهلي وليا يوماً  عرش

ےنیہم ےک ےلہپ رشعہ ںیم ضیح آای ےہ ای دورسے رشعہ ںیم ای رسیتے رشعہ ںیم وت رحتی رکےک نظ 

طقف  اخل[5] تتحری اأهن امد أو بمكان أو هببعد إما او من نسيت عادهتاغبل رپ لمع رکے یگ ۔ 

 ھ(1373) ذدعقیہ  دمحم دبعاینغل رفغہل

  .هاستحاض هبعون يومًا والزائد عليأر هوأكثر ‘هالنفاس الحد لأقل [1]

 (  ملتان  هعلمي ةرشك هط مكتب 1/70 النفاس فی فصل ةدايه) 

 ط سعيد  1/300باب احليض [2]

 1/300املرجع السابق [3]

 1/285املرجع السابق [4]

 (305-2/303)افکتی ایتفمل ج   1/286املرجع السابق [5]

 ابرہ دن وخن رھپ دیفس اپین رھپ وخن آایگ، ایک مکح وہاگ

 اکی وعرت وک ابرہ روز افنس آرک دیفس اپین آایگ ۔ دعب ںیم رھپ وخن آایگ ، اس وخن اك ایک مکح ےہ؟ وسال :

دمت افنس ینعی اچسیل دن ےک ادنر وج وخن آےئ اگ وہ بس اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

یہ ںیم امشر وہں ےگ ۔اہتبل  وہاگ۔ اور درایمن ںیم وج دن اخیل ذگرںی ےگ وہ یھب افنس افنس ںیم امشر

اما اچسیل دن ےس زادئ وخن اجری راہ وت رھپ داھکی اجےئ اگ ہک اس وعرت یک افنس ےس قلعتم وکیئ 

 اعدت ےلہپ ےس نیعتم یھت ای ںیہن۔ اما نیعتم ےہ وت اایم اعدت ےک دعب ےس ااحتسہض امشر وہاگ۔ًالثم

سیت دن یک اعدت یھت اور وخن اچپس دن کت اجری راہ وت سیت دن افنس اور ابیق سیب دن ااحتسہض 
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افنس  ۔ اور اما ےلہپ ےس وکیئ اعدت نیعم ہن یھت وت اچسیل دن قايه الو ورشح هلدايهكام فی اوہاگ ۔ 

 طقف۔[1]اور ابیق دس دن ااحتسہض وہا۔

فرتد  ةاملعتاد وأما ةمبتداء لو ةاستحاض هكثرأ علی والزائد يوماالخ أربعون هكثرأو[1]

 علی املختار الدر) نفاس فالكل هقبلأو  امهأكثر علی انقطعفإن  احليض وكذا العادهت

 ۔ظفري(300ص1ج۔س۔ط۔277ص  1ج احليض رداملحتارباب امشه

 (1/260)اتفوی داراولعلم دویدنبج

 (2/345 ج،وادماد انیتفمل 344،346 ،ص1)وہلثم یف دمعۃ اہقفل ج

 سج وعرت ےک الہپ ہّچب دیپا وہ اُس ےک اپک وہےن ںیم اچسیل روز اك ااظتنر ںیہن 

ل رمہبت ہّچب دیپا وہا اپک وہےن ںیم اچسیل روز اك ااظتنر ںیہن ےہ اور اُس وک اچر روز 
ّ
سج وعرت ےک او

 اجزئ ےہ ای وخن افنس اك آرک دنب وہایگ اور اکی بش وروز دنب راہ وت دورسے روز وشرہ وک اُس ےس ویط

ل ہّچب سج وعرت ےک وہ اُس اك ااظتنر 
ّ
ل اك ہّچب ےہ اعدت اك احل ولعمم ںیہن وہاتکس۔ ای او

ّ
ںیہن ویکہکن او

روز رکان وشرہ وک رضوری ےہ اما ںیہن ےہ وت ےنتک دن وخن آےن ےک دعب ویط رکے اامتحل ےہ  اچسیل

  ہک رھپ آےئ؟

سل أو يمضی وفی تتغ حتی هقول إلی   ان لعادهتإملختار والدرا يفاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

وچہکن ضیح وافنس اك مکح اس ارم ںیم ةأبتدم لوكانت وكذا هنص ما العادهت وإن هرداملحتار حتت قول
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۔اسکیں ےہ رواتی ذموکرہ ےس ولعمم وہا ہک وصرۃ وئسمہل ںیم ویط اجزئ ےہ

(268) 

( 1/47)ادماد ااتفلو ی یج

 

  ےلہپ افنس دنب وہاجےئ؟اچسیل روز متخ وہےن ےس

اکی وعرت یلہپ رمہبت یہ احک ہ وہیئ ےہ اور اس وک اچسیل  روز ےس لبق وخن افنس دنب وسال: 

 دن وپرے رکےن الزح  ںیہ ؟ وہاجےئ وت وہ لسغ رک ےک امنز ڑپھ یتکس ےہ ؟ ای اچسیل 

وخن دنب وہایگ  ری ںیہن ںیہ ۔ بجدن وپرے رکےن رضو اچسیل اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

۔ اب لسغ رک ےک امنز ڑپےھ ،افنس متخ وہایگ 

(269)
ڑپےھ یگ وت اگہنگر وہیگ۔ ہی دیقعہ طلغ ےہ  ںیہن

 ہک اچسیل روز وپرے ےئک ریغبلسغ ہن رکے ۔ اچسیل روز افنس یک آرخی دمت ےہ ۔

                                                   

والتابعني ومن بعدهم عىل أن  العلم من أصحاب النبي وقد أمجع أهل (٢٦٨)

 . النفساء تدع الصالة أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك فإهنا تغتسل وتصيل

 (256/ 1ج 139سنن الرتمذي  رقم )

قالت : كانت النفساء جتلس عىل عهد رسول  عن مسة األزدرية عن أم سلمة ( ٢٦٩)

  وهنا بالورس من الكلف قال أبو عيسى هذا حديث أربعني يوما فكنا نطيل وج

]يريب [ ال نعرفه إال من حديث أيب سهل عن مسة ] األزدرية [ عن أم سلمة واسم أيب سهل 

كثري بن زياد قال حممد بن إسمعيل عىل بن عبد األعىل ثقة و أبو سهل ثقة ومل يعرف حممد هذا 

 من أصحاب النبي وقد أمجع أهل العلم  احلديث إال من حديث أيب سهل

والتابعني ومن بعدهم عىل أن النفساء تدع الصالة أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك فإهنا 

 (256/ 1ج 139سنن الرتمذي  رقم ). تغتسل وتصيل
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دات ےک اراش روز ےک ادنر بج یھب دنب وہاجےئ اگ افنس متخ امن ایل اجےئ اگ۔آرضحنت 40اچسیل  

  هأن  انس عن هالدار قطنی وابن ماج وروی۔ےس یہی اثتب وہات ےہ

 الطعن عن خيل مل طرق ةعد من ذاه وروی ذلک قبل رهالط تری أن إال يوماً  أربعني للنفساء وقت

 الرتمذی هارو كذا هباب احليض حتت قول 277ص  1ج شامی)احلسنإىل  ابكثرهت يرتفع هلكن

 يوماً  أربعني النفساء تنظر  رسول قال قاال ةريرهی بأو الدرداء ابی عن( هويري

 ۔ةضاملستحا ةبمنزلهي و فلتغتسل رهيوماً ومل تر الط أربعني بلغتفإن  ذلک قبل رهالط تری أن إال

  باب احليض( 155۔154ص يحب املصا ةاججز) كر عسا وابن عدی ابن هروا

 (45/ 4)اتف وی رہیمیح ج 

 اپک وہاجےئ وت امنز روزہ دوونں الزم ںیہ  اچسیل دن ےس مک دمت ںیم افنس 

رفامےت ںیہ املعےئ دنی اس ہلئسم ںیم ہک اکی صخش یک وعرت وک زیگچ وہیئ اور اکی امہ  ایکوسال:

ںیم افنس ےس اپک وہیئگ اب ہی وعرت امنز ڑپھ یتکس ےہ ای ںیہن؟ اور اےنپ اخودن ےس مہ تبحص وہیتکس 

 ےہ ای ںیہن؟ وجاب انعتی رفامںیئ!

افنس یک الق دمت نیعتم ںیہن ےہ اہں ااہتنیئ دمت اچسیل روز اب احدماً و ایلصمً و املسمً:اوجل

 هوأكثر الفتوی   هوعلي ةولو ساع يوجد أقل النفاس ماںیم ےہ ۔ ‘‘ اتفویی اعریگملی’’ےہ ۔

 الفصل بالنسآء ةسادس فی الدمآء املختصالالباب  1ج 37ص)ةالرساجي فی كذا أربعون

 اس(نفال فی الثانی

ذہلا اکی امہ ےک ادنر افنس ےس اپک وہیئگ ےہ وت لسغ رک ےک امنز ادا رکے روزہ اك زامہن وہ وت روزہ یھب 



 

ےک ااکحم افنس   
 ٦جلد)مدلل(یجامع الفتاو   304

رےھک 

(270)
اور زیگچ اك ہی الہپ ومعق وہوت تبحص یھب درتس ےہ 

(271)
اور اما ےلہپ یک اعدت اکی امہ 

ولو  ااجزت ہن وہیگ ےس زایدہ یک یھت اور اس وتق اعدت ےس ےلہپ وخن وموقف وہایگ ےہ وت تبحص یک

 وتصوم تصلی أن اهوعلي اعادهت يمضی حتی اقرباهن هيكر اعادهت دون اهانقطع دم

 أحكامالفصل الرابع فی  1ج39 ص۔ عاملگريی فتاوی  ) ۔التبيني فی كذاه لالحتياط

 (45/ 4)اتف وی رہیمیح ج  ۔اعلم بالصواب و فقط( ةستحاض الاواحليض والنفاس 

 ےک دعب دنب وہاجےئ وت ایک مکح ےہ ؟ روز دم افنس دس سیب 

روز وخن افنس آای اوررھپ دنب وہایگ ۔  20ای سیب 10اکی وعرت وک ہچب دیپا وہےن ےک دعب دس وسال: 

 وت ایک وہ وعرت لسغ رک ےک اےنپ وشرہ ےس رتسبمہ وہیتکس ےہ؟

 اس ےس ےلہپ زایدہ ےس زایدہ افنس یک دمت اچسیل روز ںیہ امااوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

دن وخن آای ےہ اس  ےنتج ےلہپ ےچب وہےئ ںیہ اور ایھب ےس وخن دنب وہاجےئ اور ہی الہپ ہچب ےہ ای اس

ےس زایدہ وخن ںیہن آای اھت وت اس وصرت ںیم لسغ رک ےک امنزڑپانھ رشوع رک دے اور رتسبمہ ی یھب 

املع ابوصلاب۔هلل طقف وا[2]درتس ےہ ۔

(272)
 

 أن علی أصحابنا اتفق هسوطبم فی سالماإل وذكرشيخ… لنفاساأي  هقلوال حد أل[2]

                                                   

 لقد مردليل املسئلة آنفًا. (270)

 الدم عىل متام عادهتا.)مرتب جامع الفتاوى( النقطاع ألهنا طهرت بيقني  (271)

 قد مردليل املسئلة آنفًا.( ل٢٧٢)
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 تصوم افإهن اهعن الدم انقطع ثم ةت الدم ساعأ ولدت إذا ركام افإهن جد يو ما النفاسأقل 

 1۔بحرالرائق باب احليض جال أصحابنا بني ذاه فی خالف ال نفاساً  تأمار وكان وتصلی

 (47/ 4 )اتف وی رہیمیح ج ۔219ص 

 دت وہ وت دعب ںیم آےن واےل وخن اك مکحذبرہعی آرپنشی وال 

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک اما آرپنشی ےک وسال:

 

ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمن ظ

 ذرےعی ہچب دیپا وہ وت دعب ںیم آےن واےل وخن اك ایک مکح ےہ؟

زمخ ےس  وصرت وئسمہل ںیم آرپنشی ےک دعب آےن واال وخن، امااوجلاب احدماً وایلصمً واملسم: 

ہن رس راہ وہ۔ ہکلب رمح ےس آراہ وہ وت افنس اك وہاگ، ورہن ںیہن۔

(273)
 

 وخرج فانشقت جرح اهببطن كان نأب اولو ولدت من قبل رسهت(: 1/37)ةنديوفی اهل

  ةرييهالظ فی كذاه النفساء سائل جرح ةصاحب تكون ا،همن الولد

ينئذ يكون ح هنفإ ةمن الرس إال إذا خرج من الفرج دم عقيب خروج الولد التبيني :يف و

 ۔نفاسًا 

 وإال فنفساء، الرحم من الدم سال إن ا،رسهت من هفلو ولدت(: 1/299وفی الدراملختار)

 ةسبع الفیإ شيی   كل فی كاحليض ،هوحكم ۔۔۔۔۔۔الولد أحكام هل ثبت وإن جرح، فذات

 ۔ اخلزائن فی اذكرهت

                                                   

 بعد الوالدة. الرحم من الدم( لسيالن ٢٧٣)
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 فيضطر ةالوالد نهعلي تعرس ةوسوال: بعض النس(: 5/419) ةالدائم ةاللجن فتاوىوفی 

 عن الولد خروج لکذ جراء من حيصل ولربام ،ةاجلراحي ةالعملي ةبطريق نهتوليدإىل 

 حكم وما النفاس؟ دم ةناحي من الرشع فی ةالنسو والءه مثالأ حكم فام ۔الفرج يري طريق

 رشعًا؟ نهيسل

 تصوم افإهن دماً  تر مل وإن ر،هتط حتی جلست دماً  تأر إن النفساء، حكم ۔اهجواب: حكم

 (189/ 2)مجن ااتفلوی ج ۔راتهالطا كسائر وتصلی

 اور دمعۃ اہقفل ںیم ےہ:

اما ہچب انف یک رطف ےس دیپا وہا اس رطح ہک اس )احک ہ( ےک ٹیپ ںیم زمخ اھت وہ ٹھپ ایگ اور اس  

وہ وت اس اك وہ مکح  رطف ےس ہچب لکن آای وت اما وہ وخن رمح ےس آای ےہ وت افنس ےہ اور رمح ےس ںیہن آای

وج زمخ ےس وخن اجری وہےن یک وصرت ںیم وہات ےہ اور افنس ہن اھجمس اجےئ اگ )رگم ہچب ےک قح ںیم  اگ

ہچب وہےن ےک ااکحم اثتب وہں ےگ یتح ہک الطق وج ہچب دیپا وہےن رپ قلعم وہیگ واعق وہ اجےئ یگ اور 

وریغہ( نکیل اما انف  ے یگام وگ  رہھٹ وہ اجےئ یگ اور وہالطق لمح ںیم اس یک امں یک دعت وپری 

 (1/245)دمعۃ اہقفل ج ےس ہچب ےنلکن ےک دعب رفج یک رطف ےس یھب وخن آاجےئ وت افنس وہاگ۔

 ےہ: اور یتشہب زویر ںیم

ڑبے آرپنشی ےک ذرہعی ہچب دیپا وہا وت ہچب دیپا وہےن ےک دعب آےگ یک راہ ےس وج وخن آےئ وہ ہلئسم:

 (2/211 زویر ج)یتشہب ۔ یھب افنس ےہ

 ہچب یک والدت رپافنس ںیہن آای

 رپلسغ وابج ےہ ایںیہن؟ وعرت ےک ہچب دیپا وہےن ےک دعب افنس ںیہن آای وتاسوسال: 
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وقِل اتخمرہی ےہ ہک لسغ وابج ےہ۔اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

(274)
 [1] 

 طقف واہلل اعتٰیل املع (۱، ج:۱۱۳)كذايف رداملحتار ص:

 ةوروايهو يوسف يبأ وعند خكثراملشايأ خذأ هوب اإلمام قول ذاهمل تر دمًا و ولدت وأ[1]

 ةالرشنباللي يف هبسط كام انهوالرب التبيني يف هصحح الدم لعدم اهعلي اليسل حممد عن

األصح  وهن املختار الوجوب احتياطًا وأالرساج  يف لكن نورااليضاح يف هعلي ومشی

 يف مطلب ،ةارهكتاب الط 1، ج:307زكريا ص: ، وشامی1، ج:113ص: هنعامني الشامی)

 الدراملنتقی ۔وکہٹئ هالفصل الثانی فی النفاس، مطبوع 1ج 37ص عاملگريی ۔الغسل ابحاث

 ۔ريوتب هباب احليض، دارالكتب العلمي1ج 82صجممع األهنر  علی

 ( 228-8/227)اتفوی ومحمدہی ج   

 اور دمعۃ اہقفل ںیم ےہ:

اظرہ ہن وہا وت اامم اوب ویفس  ےک زندکی لسغ وابج ہن وہاگ اور اامم دمحم  ےس اما ہچب دیپا وہا اور وخن  

یھب یہی رواتی ےہ، یہی حیحص ےہ نکیل ہچب ےک اسھت اجنتس ےنلکن یک وہج ےس اس رپ )اایتحًاط( ووض 

                                                   

ففي سنن  الذي رواه اإلمام احلسن بن عيل(حلديث النبي ٢٧4)

 رسول من حفظت ما:  عيل بن للحسن قلت: قال السعدي، احلوراء أيب عنالرتمذى 

 رسول من حفظت: قال ؟   :يريبك، ال ما إىل يريبك ما دع 

 بن ربيعة: اسمه السعدي احلوراء وأبو.قصة احلديث ويف ريبة الكذب وإن طمأنينة، دقالصفإن 

  .صحيح حديث وهذا.شيبان

 من هذا احلديث فاملسئلة مستنبطة(249/ 4ج 2518رقم احلديث   بشار ت الرتمذي سنن)
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وابج وہاگاور اامم اوب ہفینح  ےک زندکی اایتحًاط لسغ وابج وہاگ اس ےئل ہک والدت وھتڑے وخن 

 یل ںیہن وہیتےس اخ

(275)
 ، ارثک اشمخئ اك یہی ذمبہ ےہ اور یہی دمتعم ےہ، 

 (245-1/244)دمعۃ اہقفل ج

 والدت ےک دعب نیت امہ کت وخن آای وت اایم افنس اور ضیح اك مکح 

اہں یھبک یھبک مک وہ اجات ےہ وت   وسال: وعرت وک والدت ےک دعب رقتًابی نیت امہ ےس اس اك وخن ںیہن راتک

 س ےک اایم ےنتک ںیہ اور ضیح ےک ےنتک ؟اس ےک افن

اما یلہپ والدت ےہ ینعی دتبمٔاہ ےہ وت والدت ےک دعب اچسیل روز اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

افنس ےک وہ ےگن ، 

(276)
اس ےک دعب دنپرہ دن کت رہط امشر وہ اگ اور اس درایمن ںیم وج وخن رظن آای وہ 

اگ اس یک اعدت ےک وماقف رھپ ااحتسہض رھپ اعدت ےک وماقف ااحتسہض ےہ اس ےک دعب ضیح امشر وہ 

 ضیح اس رطح امشر وہ اگ ۔

اور اما یلہپ والدت ںیہن ہکلب اس ےس ےلہپ یھب وہ یکچ ےہ ینعی اتعمدہ ےہ وت اس یک اعدت ےک اطمقب 

احتسہض افنس امشر وہ اگ اس ےک دعب دنپرہ دن رہط ےک وہ ں ےگ رھپ اعدت ےک وماقف ضیح امشر وہ اگ رھپا

 رھپ ضیح اعدت ےک وماقف ایس رطح امشر وہ اگ ۔

 اشح  ںیم ےہ :

 فام ةامااملعتاد أةاملبتد فی حقأي كثرالنفاس(أأو هأكثر علی والزائد هقال ابن عابدين:)قول

                                                   

 ( لقد مردليل املسئلة آنفًا.٢٧5)

 ( لقد مردليل املسئلة آنفًا.٢٧٦)
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 كام ةاستحاض يكون النفاس فی ربعنيواأل احليض فیةوجياوزالعرش اعادهت علی زاد

 (1/285ی)شام ۔ةأوعلی العاد هبقول هليأشارإ

 اهوليالي يوما عرش ةمخس واحليض النفاسأو احليضتني بني رهوأقل الطدر اتخمر ںیم ےہ :

 (1/285،300)الدر املختار ۔إمجاعاً 

 اتفوی دنہہی ںیم ےہ :

 فی كذاه نفاس ةاملعتاد فی ةواملعروف ةأربعون فی املبتدوان زاد الدم علی األربعني فاأل

ن إ األكثر بعد تأرفامرهالط ةيض والنفاس فی أقل مداحلأكثر ت الدم بعدأولور ۔املحيط

 (1/37هنديه فتاوی)۔ةاستحاض ةمعتاد كانت إن ةالعاد وبعد ةأكانت مبتد

 ۔واہلل املع 1/326۔ وادماد االاکحم1/40زین المہظح وہ : اتفوی دنہہی

 (533-1/532)اتفوی داراولعلم زرکایج 

 ای ااحتسہض ای افنس ؟ااقسط ای افصیئ رمح ےک دعب اك وخن ضیح وہ اگ 

اما وعرت ےک ےچب اك ااقسط وہ اجےئ ای وعرت وخد رمح یک افصیئ رکاےئ وت اس ےک دعب آےن وسال: 

 واال وخن ضیح امشر وہ اگ ای ااحتسہض ای افنس ؟

اما ااقسط ںیم ہچب اك اکی آدھ وضع نب اکچ اھت وت ااقسط ےک دعب  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

 وخن افنس وہ اگ آےن واال

(277)
اور اما وکیئ یھب وضع ںیہن انب ضحم وگتش یہ وگتش وہ وت ہی وخن 

                                                   

سني: أي مسقوط )ظهر بعض خلقه كيد أو رجل( أو أصبع أو ظفر )وسقط( مثلث ال ( 277)

أو شعر، وال يستبني خلقه إال بعد مائة وعرشين يوما )ولد( حكام )فتصري( املرأة )به نفساء 
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 وک  دوم ( 62)یتشہب زویر ص اگ ورہن ااحتسہض اہں اما ضیح وہ اتکس وہ وتضیح امشر وہ ،افنس اك ںیہن وہ اگ

 العہم انب اامہلم رحتری رفامےت ںیہ :

 ولداً  يكن مل شئی همن يستبن فلومل دظفرولأو كأصبع هوالسقط الذی استبان بعض خلق

 ۔ةفاستحاض وإال هإيا جعل امتد بأن حيضاً  هجعل مكنأفإن 

 (1/535)اتفوی داراولعلم زرکایج علمأو۔(1/187القدير فتح)

 اور دمعۃ اہقفل ںیم ےہ:

را ںیہن انب ہک ں ای ایلگن ای اننخ ای ابل )اما ہچ ایھب وپؤاما ہچب یک وھتڑی تقلخ اظرہ وہیئگ ےسیج اہھت ای اپ 

 ےسااقسط وہایگ )ماایگ( وخاہ دوایئ وریغہ ےس ماا دے ای وخد یہ ما اجےئ( وت وہ ہچب ےہ اس ےک ےنلکن 

ولڑھتا الکن( وت  وعرت وک افنس وہاگ اور اما اس یک تقلخ ںیم ےس ھچک اظرہ ںیہن وہا )ہکلب رصف وخن اك 

ےہ اما وہےکس اگ )ینعی دمت وریغہ ےک اابتعر ےس افنس ہن وہاگ اور وج ھچک وخن وریغہ اس ےک اسھت الکن 

ہکبج نیت دن ےس مک ہن وہ اور اس ےک ےلہپ وپرا رہط ینعی دنپرہ دن ذگر اجںیئ( وت ضیح وہاگ ورہن ااحتسہض 

وضع ےننب ےک ےئل دمت ےک احلظ ےس اکی وس سیب دن )اچر امہ( اك زگران ےہ ینعی دمت ےک ()3وہاگ )

ا  ںیہن وہات( اما ہچب ےنلکن ےس ےلہپ یھب وخن آای اور دعب ںیم یھب آای اور ےس اس ےس ےلہپ وہظر ا احلظ

 

ص
ع

ہچب یک تقلخ اظرہ وہیئگ یھت وت وج وخن اس ہچب ےک ےنلکن ےس لبق آای وہ ضیح ہن وہاگ )ہکلب ااحتسہض وہاگ( 

 ۔اور وج دعب ںیم آای وہ افنس وہاگ 

ن لبق ااقسط ےک آای اما وہ ضیح وہےکس اگ )ینعی (اور اما اس یک تقلخ اظرہ ہن وہیئ یھت وت وج وخ4)

                                                                                                                                      

فليس بيشء، واملرئي  واألمة أم ولد وحينث به( يف تعليقه وتنقيض به العدة، فإن مل يظهر له يشء

 (303/ 1الدر املختار ) .تام وإال استحاضة حيض إن دام ثالثا وتقدمه طهر
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 (1/245)دمعۃ اہقفل ج  اجےئ اگ( وت ضیح وہاگ، ِت ضیح وک چنہپدم

 نیت امہ اك لمح اضعئ وہےن ےک دعب آےن واےل وخن اكمکح  

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک اما یسک اخوتن اك لمح وسال:

 

ایک رفامےت ںیہ املعء رکام وایتفمن ظ

 ےک دعب اضعئ وہاجےئ ای اضعئ رکدای اجےئ وت آای اس ےک دعب آےن واال وخن ضیح ےس امشر وہاگ نیت ےنیہم

 ای افنس ےس امشر ایک اجےئ اگ؟

اما یسک وعرت اك لمح نیت امہ ےک دعب اضعئ وہاجےئ ای اضعئ رکدای  :اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً

ا ء )ًالثم اہھت، ریپ و

 

ص
ع
ریغہ( اظرہ وہےئگ وہںاجےئ وت اما اس لمح ےک ا

(278) 
وت رھپ اس ےک دعب 

                                                   

يف البدائع ويريها بأنه يكون أربعني يوما نطفة وأربعني علقة وأربعني مضغة.  (٢٧٨)

وعبارته يف عقد الفرائد قالوا: يباح هلا أن تعالج يف استنزال الدم ما دام احلمل مضغة 

ما، وإنام أباحوا ذلك  أو علقة ومل خيلق له عضو، وقدروا تلك املدة بامئة وعرشين يو

 يف النهر. كذا ـألنه ليس بآدمي. اه

أقول: لكن يشكل عىل ذلك قول البحر: إن املشاهد ظهور خلقه قبل هذه املدة، وهو موافق ملا يف 

إليها ملكا فصورها وخلق   إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث»بعض روايات الصحيح 

 وافق ملا ذكره األطباءوأيضا هو م« سمعها وبرصها وجلدها

فقد ذكر الشيخ داود يف تذكرته أنه يتحول عظاما خمططة يف اثنني وثالثني يوما إىل مخسني، ثم 

جيتذب الغذاء ويكتيس اللحم إىل مخس وسبعني، ثم تظهر فيه الغاذية والنامية ويكون كالنبات 

 ـفيه الروح احلقيقية اإلنسانية. اهإىل نحو املائة، ثم يكون كاحليوان النائم إىل عرشين بعدها فتنفخ 

.نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلامء عىل أن نفخ الروح ال يكون إال بعد أربعة أشهر أي ملخصا
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ا ء وریغہ ھچک اظرہ ہن وہےئ وہں وت رھپ اس ےک 

 

ص
ع
آےن واال وخن افنس امشر وہاگ اور اما اس لمح ےک ا

دعب آےن واال وخن اما مک از مک نیت روز کت آای وہ، اور اس ےس ےلہپ اکی رہطاتم )دنپرہ دن اك دوراہین( 

اری( ےہ اور اما ہی وصرت یھب ہن وہ وت رھپ ہی وخن ہن افنس ےہ اور ہن ضیح زگرا وہ وت رھپ ہی ضیح )اموہ

 ہکلب ااحتسہض )امیبری( اك وخن وہاگ۔

 فتصري ولد شعر وأ ظفر وأ صبعإ من هخلق بعض رهن ظإوالسقط (: 1/37)ةندياهلملا فی  

 ۔التبيني فی كذاه نفساء هب

 كيد هخلق بعض رهمسقوط )ظ یأوسقط( مثلث السني (:) 1/302و فی الدراملختار )

 حكام( ولد) يوما وعرشين ةمائ إالبعد هخلق يستبني وال شعر وأ وظفرأ صبعأ وأ( ورجلأ

 ملفإن  ةالعد هب وتنقضی هتعليق فی( هب وحينث ولد أم ةمواأل نفساء هب) ةأاملر( فتصري) 

 ۔ةتحاضاس وإال تام رهط هن دام ثال ثا وتقدمإ حيض واملرئی بشی   فليس شی   هرلهيظ

 ولو الولد أكثر بخروج النفاس دم الءؤهويعد الدم عند (: 1/621)الفقه اإلسالمی وفی 

فإن  ۔۔۔۔۔۔وظفرأ كإصبع اإلنسان ةخلق بعض هفي استبان سقطاً  ولو عضواً  عضواً  متقطعاً 

(279)۔بنفاس فليس ةعلقأو  ةنطف إلقاء بعد دما تأر
 (185-418/ 2)مجن ااتفلوی ج 

                                                                                                                                      

عقبها كام رصح به مجاعة. وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشهر وعرشة أيام وبه أخذ أمحد، وال 

بعد اخللق، ومتام الكالم يف ذلك  ألن نفخ الروح إنام يكون  ينايف ذلك ظهور اخللق قبل ذلك

 (302/ 1مبسوط يف رشح احلديث الرابع من األربعني النووية، فراجعه)رد املحتار

 ( لقد مر دليل املسئلة سابقًا.٢٧٩)
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 ہقلعتم افنس وامنز روزہ وریغہ  ااقسط لمح ےک ااکحم

دو امہ اك ااقسط وہایگ ہغضمٔ وگتش سج ںیم اشنانت وصرت ومندار ےھت رِگا اس اك ایک مکح ےہ۔ وسال: 

دنف رکان اور نفک الزم ےہ ای ںیہن اور اس وصرت ںیم وج وخن لبق ااقسط ای دعب ااقسط اجری وہ وہ افنس 

 احتل ںیم انکرہ  ش وہان وابج ےہ ای ںیہن۔ ویکہکن روُری روزہ ےس ایسی‘ ںیم دالخ ےہ ای ںیہن۔ امنز

 والدت ںیہن ےہ؟

 وسقط ۔النفاس أحكامفی الدراملختار باب احليض فی  :اوجلاب احدماً وایلصًمواملسمً

 ةمائ بعد إال هخلق يستبني وال شعرأو  ظفرأو  إصبع  أو رجلأو كيد   هخلق بعض رهظ

 بشيئ فليس شيئ هل رهيظ ملفإن  هقول لی  إ نفساء هب ةأاملر فتصري حكام ولد يوماً  وعرشين

أي  وإال ةاجلناز ةصلو   باب هوفي ةاستحاض وإال تام رهط هن دام ثلثا وتقدمإض حي واملرئی

 ةالرواي رهظا خالف عل ی هب فيفت یاألصح  وهو الثانی عند وسمی يسل لهيست مل وإن

 هخلق بعض استبان وإن ةرييهالظ نع رهالن وفی البحار ملتقی فی كاملبنی ا دم  إكراما

مواخذا  رداملحتار وفی ها   هعلي يصل ومل ودفن ةخرق فی وأدرج املختار وهوحرش يسل

 دهاملشا أن البحر قول ذلک عل ی يشكل ولكن هنص ما يوماً  وعرشين ةبامئ هتقدير عىل

 هقول علی   هوفي الخ األطباء هذكر ملا موافق وه أيضا هولق إلی   ةاملد هذه قبل هخلق ورهظ

 واملختار خالف هوفي يتم مل وما هيسل الف فیخ وال هخلق تمّ  ما شمل هنص ما لهيست وإال

زجاء  ء ارواتی ذموکرہ ےس ولعمم وہا ہک اما وکیئ زج ها   هعلي يصلی وال ةخرق فی ويلف يغسل هأن

 ےہ وت وہ رشًاع ہّچب ےہ اور اُس دبن ااسنین ےس لثم اہھت ای اپؤں ای اُیلگن ای اننخ ای ابل وریغہ ومندار وہایگ

 م ںیم اضق رکے 
ّ
ےک دعب وج وخن آای وہ افنس ےہ اس ےئل امنز اسطق وہ اجےئ یگ اور روزہ دورسے ای 

یگ اور اس وصرت ںیم اُس وک لسغ یھب دای اجےئ اگ۔ اور اما وکیئ زیچ اظرہ ںیہن وہیئ وت وہ ہّچب ںیہن ےہ 
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ےک وماقف دنف ےہ اہتبل وچہکن زجو آدح  ےہ اس ےئل زنیم  ہن اُس ےک ےئل لسغ ونفک ےہ ہن اقدعہ

اور اس وصرت ںیم وہ وخن افنس یھب ںیہن ےہ ہکلب دانھکی اچےئیہ ہک اس ۔ںیم وےسی یہ داب دانی اچےئیہ

ےس لبق ضیح آےئ وہےئ انتک زامہن وہا اور ہی وخن ےنتکروز آات ےہ۔ اما ضیح آےئ وہےئ دنپرہ روز ای 

ں اور ہی وخن مک از مک نیت روز آےئ وت ضیح ےہ اور اکی رشط یھب مک وہ اجوے وت زایدہ وہےئگ وہ

ااحتسہض ےہ سج ںیم امنز روزہ بس حیحص ےہ واہلل املع

(280)
 

 اچر امہ اك لمح اسطق وہا اور دورسا ہچب ٹیپ ںیم ےہ وت آےن واےل وخن اك مکح 

ایگ نکیل ہتپ الچ ہک اس ےک ٹیپ ںیم  اکی وعرت ےک لمح رپ اچ ر امہ ذگرے ےھت ہک ااقسط وہوسال :

دورسا ہچب وموجد ےہ، اور ااقسط ےک دعب ےس وخن دبوتسر اجری ےہ، وت دورسے ےچب یک دیپاشئ ےس 

 ےلہپ ہی وخن ضیح امشر وہ اگ ای ااحتسہض ای افنس ؟

 اما دورسا ہچب ےلہپ ےچب یک( 1اس ہلئسم یک دو وصرںیت ںیہ )اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

دیپاشئ ےس اچسیل دن ےک ادنر ادنر دیپا وہ وت ےلہپ ےچب یک والدت ےس اچسیل دن کت افنس امشر 

اور اما دورسا ہچب ےلہپ ےچب ےک اچسیل دن دعبدیپا وہا وت ہی وخن ااحتسہض ےہ افنس (2وہاگابیق ااحتسہض)

 ںیہن ےہ ۔

 

                                                   

: قال  النبي عن جده، عن أبيه، عن ثابت بن عدي عن( 280)

  «وتصيل صوم،وت صالة، لكل وتتوضأ تغتسل، ثم أقرائها، أيام الصالة تدع املستحاضة»

 صحيح حديث(204/  1ج 625 احلديث رقم ماجه ابن سنن)
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 رد ااتحملر ںیم ےہ :

 ۔ ةفاستحاضوإالاألول  نفاس فی األربعني فمنإن كان  واملرئی عقيب الثانی

 (301/ 1املحتار رد)

 اهول لتاممنفاس لألوهف األربعني قبلإن كان  الثانی عقب هقال فی الطحطاوی:ما ترا

 ۔البحر فی كذا والصحيحهو الثانی وضعت كام فتغسل اهمتام بعد ةواستحاض

 (1/539)اتفوی داراولعلم زرکایج  علمأ و (1/154 الدراملختار علی الطحطاوی)

 سج وعرت ےک ھچ ےنیہم ےس مک دمت ںیم دو ےچب دیپا وہےئ اس ےک افنس اك مکح 

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک زدیبہ اخوتن ےک ٹیپ وسال:

 

ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

ںیم دو ےچب ےھت اس ےن اکی وک منج دای ےہ دورسا ٹیپ ںیم وموجد ےہ ڈارٹک ےک اپس ےل ےئگ وت اوہنں 

ےن اہک ہک ہی اکی امہ دعب دیپا وہاگ اب ولعمم ہی رکان ےہ ہک اس اك افنس بک ےس اھجمس اجےئ اگ؟ اما 

 ےلہپ ےچب ےس رشوع ےہ وت دورسے ےچب ےک دعب آےن واال وخن افنس وہاگ ای ااحتسہض؟

 : اما یسک وعرت وک ھچ ےنیہم ےس مک دمت ںیم دو ےچب دیپا وہں وتاوجلاب احدماً وایلصمً واملسم

نیخیش رامہمح اہلل اعتٰیل ےک زندکی اس وعرت اك افنس ےلہپ ےچب ےک دیپا وہےن ےک دعب امشر وہاگ۔ یہی 

وقل راحج ےہ سپ اما دورسا ہچب اچسیل دن ےک ادنر ًالثم سیت دن دعب وہا وت اس ےک دعب دس دن وت 

ہچب اچسیل دن ےک  افنس ےک امشر وہں ےگ اتہک افنس یک دمت اچسیل دن وپری وہ اجےئ اور اما دورسا

دعب دیپا وہا وت اس ےک دعب آےن واال وخن ااحتسہض اك وہاگ۔ ذٰہلا زدیبہ اخوتن اك افنس ےلہپ ےچب ےس رشوع 

وہایگ ےہ اما دورسا ہچب اکی امہ دعب دیپا وہا وت اس ےک دعب دس دن وت افنس ےک امشر وہں ےگ اور اس 

 املع ےک دعب واال وخن ااحتسہض وہاگ۔ طقف، واہلل احبسہن

 انفتاح رهظاألول  بالولد هألناألول  من هقول(: 1/153،154فی الطحطاوی علی الدر) ملا
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إن كان  الثانی عقب هماترا أن املصنف وأفاد املعتمد وهو نفاساً  هملری  عقبا فكان الرحم

 وضعت كام وتصلی فتغتسل اهمتام بعد ةواستحاض اهلتامم وللأل نفاس وهف األربعني قبل

 ۔البحر فی كذا الصحيح وهو الثانی

 امهن بيناولد امهول( مني من األأم تووالنفاس أل(: )1/301) هوفی الدر املختار مع رشح

 انقضاء( و)األصح  فی همن أكثر والثالثاألول  بني ولو ةالثالث وكذا حول نصف دون

 ۔بالفراغ هلتعلق( وفاقاً  األخري من ةالعد)

 نفاس فمن األربعني فیإن كان  الثانی عقيب رئیواملاألول  من هقول: هحتت ةوفی الشامي

 والصحيح الثانی من نفاس اهعلي جيب أربعون امهبين كان إذا وقيل ةفاستحاض وإالاألول 

 هقول الثانی من النفاس وزفر حممد وعند امقوهل املصنف هذكر ما ثم وبحر ةعناياألول  وه

 كل إالبخروج يفرغ ال وهو الرحم بفراغ ةالعد انقضاء لتعلقأي (بالفراغ هلتعلق)

 (191-190/ 2)مجن ااتفلوی ج۔…هفيما

 اور لیہست یتشہب زویر ںیم ےہ :

اما ھچ ےنیہم ےک ادنر ادنر ےکی دعب درگیے دو ےچب وہں وت افنس یک دمت ےلہپ ہچب ےس رشوع وہ ہلئسم:

 ناسب ںیہن یگ۔ اما دورسا ہچب دس سیب دن ای اکی،دوےنیہم ےک دعب وہا وت دورسے ےچب ےس افنس اك

ًالثم: یسک وعرت ےک دو ےچب دیپا وہےئ اور دوونں ےک درایمن ھچ ےنیہم ےس مک اك وہفق ےہ  ]رکںی ےگ۔ 

وت الہپ ہچب دیپا وہےن ےک دعب ےس یہ افنس اھجمس اجےئ اگ، ذٰہلا اما دورسا ہچب ےلہپ ےچب یک دیپاشئ ےک 

ہچب یک دیپاشئ ےس اچسیل دن کت افنس ےہ، دعب ےس اچسیل دن ےک ادنر دیپا وہا اور وخن آای وت ےلہپ 

اس ےک دعب ااحتسہض ےہ اور اما دورسا ہچب اچسیل دن ےک دعب دیپا وہا وت دورسے ےک دیپا وہےن ےک 

دعب وج وخن آای وہ اسرا ااحتسہض ےہ، افنس ںیہن۔ رگم دورسادیپا وہےن ےک دعب لسغ رکے اور امنز 
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ںیہن وہں ےگ،ہکلب ہی دو  ےس زایدہ وہفق وہوت ہی ڑجواں ڑپےھ۔اما دوونں ےک درایمن ھچ ےنیہم ای اس

 دمت ھچ ےنیہم وہیت ےہ۔لمح اور دو افنس وہں ےگ۔ اید رےہ ہک لمح یک مک ےس مک

(281)
 

 (212-1/211)یتشہب زویر ج

 اور دمعۃ اہقفل ںیم ےہ:

م وچبں یک ٔاوتم )وجڑا( ےچب دیپا وہں وت افنس اول ےچب ےک دیپا وہےن ےک وتق ےس وہاگ اور دو ٔااما وت 

رشط ہی ےہ ہک ان دوونں یک والدت ںیم ھچ ےنیہم ےس مک افہلص وہ ًالثم یسک وعرت ےک دو ےچب دیپا وہےئ 

اور دوونں ےک درایمن ھچ ےنیہم ےس مک زامہن ےہ وت الہپ یہ ہچب دیپا وہےن ےک دعب ےس افنس اھجمس اجےئ 

 دن ےک ادنر دیپا وہا اور وخن آای وت ےلہپ ہچب اگ، سپ اما دورسا ہچب ےلہپ ہچب یک دیپاشئ ےک دعب ےس اچسیل

یک دیپاشئ ےس اچسیل دن کت افنس ےہ 

(282)
رھپ ااحتسہض ےہ اور اما اچسیل دن ےک دعبد ورسا ہچب 

دیپا وہا وت اس ےلھچپ ےک دعب وج وخن آای وہ ااحتسہض ےہ افنس ںیہن رگم دورسے ہچب ےک دیپا وہےن ےک 

اگ، ینعی دورسا ہچب دیپا وہےن ےک دعب لسغ رکے اور امنز ڑپےھ، دعب یھب اہنےن اك مکح دای اجےئ 

(283)
 

 اور اما دوونں ےک درایمن ھچ ےنیہم ای اس ےس زایدہ وہفق وہ وت دو لمح اور دو افنس وہں ےگ۔

اور اما نیت ےچب دیپا وہں اور ےلہپ اور دورسے یک والدت ںیم اور ایس رطح دورسے اور رسیتے یک 

                                                   

ألن أقل مدة احلمل ستة أشهر فقد تكامل مدة محلني اثنني فيكون نفاس بعد وضع كل (٢٨١) 

 محل عىل حدة)مرتب جامع الفتاوى(

 .فقط واحد نفاس معه فيكون واحد محليعترب  ألنه(٢٨٢) 

 من قبل.ا طاهرةو قد مىض أيام نفاسها ألهن(٢٨٣) 
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 ےس مک وہفق وہ نکیل ےلہپ اور رسیتے یک والدت ںیم ھچ ےنیہم ےس زایدہ اك وہفق وہ والدت ںیم ھچ ھچ ےنیہم

لمح اھجمس اجےئ اگ اور ےلہپ یک دیپاشئ ےک دعب ےس زایدہ ےس زایدہ اچسیل دن  وک وت حیحص ہی ےہ ہک اس

ےنلکن  کت افنس ےہ اور ابیق ااحتسہض ےہ، افنس یک مک ےس مک دمت ھچک رقمر ںیہن فصن ےس زایدہ ہچب

 

 

 ےک دعب سب وخن آاجےئ اما ہچ اکی یہ استع وہ، اور ایس رپ وتفیی ےہ اور افنس یک ارثک دمت اچل

دن ںیہ اما وخن اچسیل دن ےس زایدہ راہ وت اس وعرت ےک ےئل سج وک یلہپ رمہبت افنس آای اچسیل دن 

س ےس ےلہپ ہچب وہےن ںیم ےنتک افنس وہاگ اور ابیق ااحتسہض ےہ )یہی مکح اس اك ےہ سج وک اید ںیہن ہک ا

 (1/245)دمعۃ اہقفل ج دن وخن آای اھت(

 افنس وایل وعرت یک اعدت فلتخم وہوت اس اك ایک مکح ےہ؟

دن افنس اك وخن  دن اور رسیتی ابر سیت یسک وعرت وک یلہپ ابر سیتنیپ دن دورسی ابر سیتبوسال: 

 اس ےس تبحص بک ےس رک اتکس ےہ ؟ اجری راہ وت رسیتی ابر وہ وعرت بک ےس اپک ےہ اور وشرہ

 ونیبا وترجوا۔ 

دن ےک دعب لسغ رک ےک امنز ڑپےھ  اس وصرت ںیم سیت اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

راضمن وہ وت روزہ رےھک۔ نکیل تبحص رکموہ ےہ

(284)
دن ےک دعب )وجاس یک اعدت  32اہں سیتب

یھت(تبحص درتس ےہ ۔

(285)
 اا دون عادهتهو انقطع دمول۔ ںیم ےہ ( 39ص  1ج)اعریگملی  

                                                   

 الحتامل عود الدم يف أيام عادهتا. (٢٨4) 

 قد مىض أيام نفاسها .و ا طاهرةألهن(٢٨5) 
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 وتصوم لالحتياط تصلی نأ اهوعلي احتی  يمضی عادهت اقرباهن هيكر

 فی كذاه (286)

 ( ةاحليض والنفاس و االستحاض أحكام)الفصل الرابع فی التبيني

 (47/ 4)اتف وی رہیمیح ج ۔علم بالصوابأ و فقط

 افنس ںیم اعدت وپری وہاجےن ےک دعب امنز ڑپےھ ای ںیہن ؟

سج وعرت وک ہی اعدت ےہ ہک ہچب دیپا وہےن ےک دعب اچسیل دن ےک ادنر دس دنپرہ دن ںیم  :وسال 

دنب وہایگ ، اور ا س وک ہشیمہ یہی اعدت ےہ وت وہ دعب وخن دنب وہےن ےک امنز ڑپھ یتکس ےہ اور  وخن افنس

 روزہ رھک یتکس ےہ ای ںیہن، اس اك وشرہ اس ےس تبحص رک اتکس ےہ ای ہن؟

امنز رپاما اس وک اعدت یہی ےہ وت دعب ااطقنع دم لسغ رک ےک اس و ایلصمً و املسمً: اوجلاب احدماً 

ی رکان یھب درتس اس وعرت ےس اس ےک وشرہ وک رتسبمہ اوراور روزہ رفض وہاجاتےہ،

طقف۔[1]ےہ۔

(287)
 

 حيل ال الخ هقلأل انقطع نوإ قبل هوفي( درخمتار) وكذااحليض العادهت فرتد ةما املعتادأ[1]

                                                   

 لعدم احتامل عود الدم فتصيل وتصوم احتياطًا ألمر العبادة.(٢٨٦) 

ڻ  ڻ ڻڻ ٹ چوانقطاع الدم عنها ولقوله ألهنا طهرت بميض أيام عادة(٢٨٧) 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ 

 ٢٢٢البقرة:  چٴۇ ۋ  ۋ   ۅ   ۇۆ ۆ ۈ ۈ

 كذا ىف مبسوط الرسخسى و النفاس كاحليض يف األحكام. أقول
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 ةوالتحريم الثياب ولبس الغسل يسع زمن هاعلي يمضیأو  برشطه تيممأو  غتسلت حتی

 (300ص1ج۔س۔ط۔272ص 1 ج احليض رداملحتارباب امشهاملختار علی  الدر) الخ

 (1/258)اتفوی داراولعلم دویدنبج۔ظفري

 اتعمدہ اك وخن افنس ںیم اعدت ےس اجتوز رکاجےئ وت ایک مکح ےہ ؟ 

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک اما یسک وعرت یک ایک رفامےت ںیہ املعوسال:

 

ےئ رکام و ایتفمن ظ

اعدت وہ ہک اس وک افنس اك وخن اپچن دن آات ےہ نکیل اب اس وک سیب دن کت وخن اجری راہ وت ایک ہی 

 اسرا وخن افنس اك امشر وہاگ ای اپچن دن افنس اك امشر وہاگ اور ابیق ااحتسہض اك وخن اھجمس اجےئ اگ؟

اما وعرت اتعمدہ)سج یک اعدت رقمر( وہ اس اك وخن اعدت : احدماً وایلصمً واملسمًاوجلاب 

)ًالثم اپچن دن ( ےس اجتوز رکےک اچسیل دن ےک ادنر )ًالثم سیب دن رپ( دنب وہاجےئ وت وہ افنس اك وخن 

یئگ ےہ۔ اور اھجمس اجےئ اگ ہک اس یک اعدت دبل یئگ ےہ ےلہپ اپچن دن یھت اور اب سیب دن وہ ،امشر وہاگ

اور اما اچسیل دن ےس یھب اجتوز رکاجےئ وت اس یک اعدت ربرقار رےہ یگ اور اس یک اعدت ےک دعب وج 

 ےگ۔ وخن آےئ اگ وہ ااحتسہض اك امشر وہاگ۔ینعی ےلہپ اپچن دن رصف افنس اور ابیق دن ااحتسہض ےک وہں

 ولدت التی یهو سالنفا فی ةمعروف ةعاد اهل ةأولوكانت املر(: 1/391)ةوفی التاتارخاني

 ۔إلمجاعبا نفاس هكل فذلک ربعنياأل جياوز ومل الدم من تأر فكلام ةمر يري

 ۔انتقلت األربعني جياوز ومل ةت العلی العادأوكذا النفاس فإن ر(: 1/40)ةنديوفی اهل

 املحيط فی كذاه

 ةستحاضا والباقی اهالي تردّ  ةباقي ةربعني فالعادجاوز الدم األ(: فإن 1/301)ةوفی الشامي
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(288) ۔نفاس والكل هتأمارإىل  ةالعاد انتقلت جياوز مل نوإ
 (190-189/ 2)مجن ااتفلوی ج       

 اور دمعۃ اہقفل ںیم ےہ :

اور سج وعرت وک افنس یک اعدت رقمر ےہ اس ےک ےئل اعدِت ومعمہل ےک دونں کت افنس ےہ اور  

وخن اچپس دن اجری راہوت سیت دن  ابیق ااحتسہض، ًالثم یسک یک اعدت سیت دن ےک افنس یک ےہ اور

افنس ےک ںیہ اور ابیق سیب دن ااحتسہض ےہ )اور اما اچسیل دن ےس مک راہ وت اعدت دبل اجےن اك مکح 

وہاگ اور وہ بس افنس الہکےئ اگ( اچسیل دن ےک درایمن ںیم وج دو وخونں ےک درایمن ںیم رہط )اپیک( 

اھجمس اجےئ اگ، اما ہچ دنپرہ دن ای اس ےس یھب زایدہ وہ  آاجےئ وہ یھب اامم اوب ہفینح  ےک زندکی افنس

ایس رپ وتفیی ےہ اصنیبح ےک زندکی دنپرہ دن ای اس ےس زایدہ اپک رےہ وتوہ رہط ےہ اور اس ےک دعب 

وہفق وہ وت وہ ابالافتق افنس ےہوج وخن آےئ وہ ضیح ےہ، اور اما دنپرہ دن ےس مک 

(289)
 ۔

                                                   

 عهد عىل الدم هتراق كانت امرأة أن النبي زوج سلمة، أم عن(٢٨٨) 

 لتنظر: »فقال  رسول سلمة أم هلا استفتت  رسول

 قدر الصالة فلترتك ،اأصاهب الذي يصيبها أن قبل الشهر من حتيض كانت التي واأليام الليايل

 . «فلتصل بثوب لتستثفر ثم فلتغتسل ذلك، خلفت فإذا ،الشهر من ذلك

 دمها، سال وإن اآلخر، الوقت إىل وتصيل صالة، كل لوقت وتتوضأ نأخذ، وهبذا: حممد قال

 (52: ص 82رقم احلديث  حممداإلمام  موطأ)حنيفة أيب قول وهو

 .األحكام يف حليض كا النفاس وأقول 

ألن من أصله أن الدم إذا كان يف األربعني فالطهر املتخلل فيه ال يفصل طال الطهر أو (٢٨٩)

قرص حتى لو رأت ساعة دما وأربعني إال ساعتني طهرا، ثم ساعة دما كان األربعون كله نفاسا 
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ف وہےن ےس اامم اوب ویفس  ےک زندکی دبل اجیت ےہ، افنس یک اعدت اس ےک اکی ابر الخ   

اامم اوب ہفینح  اور اامم دمحم  ےک زندکی اکی دہعف ےک الخف وہےن ےس ویہ یلہپ اعدت ابیق رےہ یگ اور دو 

دہعف الخف وہےن ںیم اعدت دبل اجےئ یگ، اس اك افدئہ بج وہاگ بج وخن آےئ اور وہ اچسیل دن 

دت رپ ایقس رکے ًالثم سج وعرت وک ہچب دیپا وہےن ےک دعب سیب روز وخن ےس زایدہ وہ اجےئ وت وہ اع

آےن یک اعدت یھت اکی دہعف الخِف اعدت ابسیئ روز وخن آای اور رھپ اپک رہ رک دوابرہ وخن آان رشوع 

وہا  ںاں کت ہک اچسیل دن ےس زایدہ وہایگ وت اامم اوب ویفس  ےک زندکی اس وصرت ںیم اعدت دبل 

اور ابسیئ روز افنس ےک وہں ےگ اور رطنیف ےک زندکی ویہ دقمی اعدت ینعی سیب دن افنس اجےئ یگ 

وہاگ اور ابیق ااحتسہض وہاگ، وتفیی اامم اوب ویفس  ےک وقل رپ ےہ

(290)
 (246-1/245۔)دمعۃ اہقفل ج

 اوریتشہب زویر ںیم ےہ :

ایھب وخن دنب ںیہن وہا وت  یسک یک اعدت سیت دن افنس آےن یک ےہ نکیل سیت دن زگر ےئگ اورہلئسم: 

ایھب ہن اہنےئ، رھپ اما وپرے اچسیل دن رپ وخن دنب وہایگ وت ہی اسرا افنس ےہ اور اما اچسیل دن ےس 

زایدہ وہاجںیئ وت رصف سیت دن افنس ےک ںیہ اور ابیق اسرا ااحتسہض ےہ۔ اس ےیل اب وفرًا لسغ 

رکے اور دس دن یک امنزںی اضق ڑپےھ۔

(291) 
 (1/211)یتشہب زویر ج

                                                                                                                                      

وعندمها إن مل يكن الطهر مخسة عرش يوما فكذلك، وإن كان مخسة عرش يوما فصاعدا يكون 

  .والثاين حيضا إن أمكن وإال كان استحاضة وهو رواية ابن املبارك عنهاألول نفاسا 

 (230/ 1)البحر الرائق 

 (301/ 1تار املخ الدر) وهي تثبت وتنتقل بمرة به يفتى( ٢٩٠)

 ة سابقًا.( لقد مر دليل املسئل٢٩١)
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 ہلئسمٔ افنس یک اکی وصرت

دن آرک دنب وہایگ اور اس ےن لسغ رکےک امنز رشوع یک،  14وعرت وک ےلہپ وتق افنس اکی وسال:

دو دن ےک دعب رھپوخن ولعمم وہا اور سیب دن ےک دعب متخ وہا رھپ دورسے وتق سیب دن وک دنبوہا، 

اہ دھکی ولں، اس ےک دعب اکی رھپ ذرا وخن اك دہبھ رگماس ےن لسغ ہن ایک اور ےنہک رپ ہی اہک ہک اکی دو دن ر

ولعمم وہا رگم وہ اکی یہ وتق، رھپ ہن ولعمم وہا وت ایسی وعرت یک دمت افنس ینتک ےہ اور اس وک اکی دو 

 دن، 36لک  20دم : 2، ط14روز راہ دانھکی اور امنز ڑپانھاجزئ ےہ ای ںیہن، اور اضق ڑپےھ ای ںیہن؟ دم 

 ںیہن آای دورسے وتق ےس ایکرماد ےہ؟ ہی ھجمس ںیم حیقنت:

 دورسے وتق ےس دورسا افنس رماد ےہ وج دعب وعض لمح اثین ےک ےہ۔ وجاب حیقنت:

اھت اور دورسی رمہبت اعدت ےس لبق ویم افنس  36اول رمہبت لک  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

 اچےئہ ہک وتق بحتسم ےک اریخ کت رپ یھب امنز ڑپین اچےئہ یھت ، اہتبل اس احتل ںیم اانتاپک وہےن

، اضقوابج ںیہنااظتنر رکے ، نکیل بج دعب ںیم وخن داھکی وت اظرہ وہایگ ہک وہ دن افنس اك اھت اس ےیل 

  ۔ویم ےس لبق امجع رکموہ ےہ 36اہں

 احتی متضی عادهت ايتسلت وإن اقرباهن هيكر اعادهت دون اهدم لوانقطع ةفی العاملگريي

 دون املبتدأة طهرت ومتىني وقال بعد التبي فی كذاهتصوم لالحتياط و تصلی أن اهوعلي

 تدخل ال بحيث الوقت آخر إىل يتسالالاو الوضوء أخرت عادهتا دون املعتادةأو  العرشة

 (365-1/364)ادماد االاکحم ج .،الزاهدي يف كذا املكروه الوقت يف الصالة

 ہلئسم افنس یک اکی وصرت ےک قلعتم ااتفتسء اك وجاب

زیگچ ےک زامےن ںیم بج کت وخن ربارب آات رےہ امنز ںیہن ڑپیھ اجیت، نکیل ضعب اواقت وسال:
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ااسی وہات ےہ ہک دو دن ےک واےطس وخن دنبوہایگ اور اکی دو روز رھپآایگ ، رھپ دنب وہایگ ، رھپ آےن اگل، وت 

 ںیہن رکیتکس وت اس ایسی وصرت ںیم امنز ڑپیتھ رےہ ای اضق رکے، زیگچ ےک زامےن ںیم ابر ابر لسغ

زامےن ںیم اماامنز ڑپیھ اجےئ وت ایک ممیت اجزئ وہاگ، ممیت، لسغ اور ووض دوونں ےک ےیل ایکاجاتکس ےہ ای 

لسغ ےک ےیل ممیت رکے اور اپین ےس ووض رکے ، ضعب اواقت ااسی وہات ےہ ہک وخن وت ںیہن آات نکیل 

س وہج ےس ہک اکی ہنیہم کت دواںیئ اامعتسل وہیت اپین آات راتہ ےہ، ضعب دہعف وخد اور ضعب اواقت ا

 ریتہ ںیہ، اس وہج ےس اس وصرت ںیم امنز ڑپین اجزئ ےہ ایںیہن، زایدہ دح ادب

 ةأاملر إن ثم :الواردين لهمن هقال ابن عابدين فی رسالت اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

تی فی الفصل السادس )برشط أسي كام ةمعتادأو كانت ةأمبتد ةت الدم ترتک الصلو  أر كلام

 تصلی أيام ةا فی احليض قبل ثل ثهدم انقطع وكلام( اهالبعد ةاملد خالل فی ةيؤكون الر

ت وتصلی وتصوم أب وجوبا فإن مل يعد فی الوقت توضاملستحأي  ا خرالوقت تنتظر لكن

 كام ةلعرشا فی هبعدأو  الوقت عاد فی وإن اراهن انقطع إن بالصائم هن انقطع ليال وتشبإ

 ةقبل العاد انقطع إن ةالثالث والصوم وبعد ةالصلو   عن فتقعد اارهتهتی بطل احلكم بطأي

حائضا  اكوهن حتقق هألن البالوضوء انقطع كلام بالغسل تصلی ناه لكن احلكم فكذلک

جل خريالغسل ألأت ناه لكن كذلک أيضاً  فاحلكم ةأو بعد العاد فأكثر ةثالث الدم ةيؤبر

ا ارهتهبطل احلكم بط اهيتجاوز ومل ةالدم فی العرش ن عادإواجب و حب المست ةالصلو  

ادت فی احليض يومًا دمًا ولواعت ا،عادهت يامواأل ةأمبتد حيض لو ةفالعرش اهفلوجتاوز

 وإذا والصوم ةترتک الصلو  األول  ت الدم فی اليومأر فإذا ةالعرشإىل  كذاه راً هطويومًا 

 الثالث وفی هحائضا بعد العدم كوهن (ال يسلت وصلت )وأتوض الثانی فی رتهط

 ةالتتارخاني فی كذا ةالعرشإىل  اكذه وتصلی تغتسل الرابع وفی والصوم ةالصلو   ترتک

 هفي الغسل جيب هنأيري ةاملذكور حكاماأل فی كاحليض والنفاس ةدر الرشيعص فی هونحو
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 انقطاع كل ففی هل أقل ال هألن اهبعدأو ةكل حال سواء كان قبل ثالث علی انقطع كلام

  ٩٣ه صا احليض فی الثالث ماقبل بخالف الغسل فيجب النفاس من اهخروج حيتمل

الخہص ہی ےہ ہک افنس یک دمت ںیم )وجہک اچسیل دن ےہ( وعرت بج وخن دےھکی وت  

امنزروزہ وھچڑ دے، اور بج کت وخن اجری رےہ وھچڑے رےھک اور اما یسک وتق وخن دنبوہاجےئ 

ز اك وتق وہ اس ےک وتق بحتسم ےک اریخاكااظتنر رکے وت اس وتق سج امن

(292)
اما اریخوتق ںیم 

وخن اجری وہاجےئ وت امنزوھچڑ رےھک اور امااریخوتق کت دنب رےہ وت لسغ رکےک امنز ڑپےھ اور 

رات وک دنبوہاور حبص ےک رقبی کت دنب رےہ وت روزہ یھب رانھک وابج ےہ، اور دن ںیم دنب وہ وت روزہ 

ح رانہ وابج ےہ،داروں یک رط

(293)
رشبہکیط دن رھب دنب رےہ ورہن وخن آاجےن رپ روزہ داروں یک  

رطح رانہ وابج ہن رےہ اگ، اور وخن دنبوہےن ےک وتق ہی دانھکی اچےیہ ہک اعدت اسہقب ےس ےلہپ 

 دنبوہا ےہ ای اعدت ےک دعب اماےلہپ دنب وہا ےہ وت لسغ رکےک امنز ڑپانھ وابج ےہ،

(294)
رگملسغ  

  وتق بحتسم ےک اریخاكااظتنر رکان وابج ےہ ،وامنز ںیم

(295)
اورامااعدت ےک دعب دنب وہ اےہ وت امنز 

ڑپانھ اب یھب وابج ےہ 

(296)
رگم اس وصرت ںیم لسغ و امنز ےک ےیل اریخوتق اكااظتنر بحتسم 

                                                   

 الحتامل عود الدم. (٢٩٢)

 ألهنا طهرت قبل طلوع الفجرفوجب عليها الصالة والصوم. (٢٩٣)

 عدم احتامل عود الدم.ل(٢٩4)

 الحتامل عود الدم. (٢٩5)

ڻ ڻ چ ألهنا طهرت بميض أيام عادهتا وانقطاع الدم عنها ولقوله تعاىل (٢٩٦) 

ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
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ےہ ، وابج ںیہن

(297)
، اچسیل دن ےک ادنر وخن آےن اور دنبوہےن اك وتیہی مکح ےہ، اور اما اچسیل 

ےس زادئ وخن آای وت اعدت ےک اایم وکوتافنس اھجمساجےئ اگ اور ابیق وک امیبری، وت اایم اعدت ےک دعب دن 

 ےنتج دونں یک امنز وخن آےن ےک ببس ےس ںیہن ڑپیھ یئگ، ان یک اضق رکانوابج وہیگ۔

 (367-1/365)ادماد االاکحم ج

 ےہ  اپک یھب ہنیسپ اك ان رطح ےہ ایس اپک اٹوھج اك وعرت وایل وافنس ضیح

 اسیکےہ ؟ ہنیسپ اك ان اور اٹوھج وعرت،اك وایل وافنس ضیح وسال :

 ہنیسپ اك ان رطح ایس اپک ےہ اٹوھج اك وعرت وایل وافنس ضیحاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً : 

 ےہ اپک یھب

(298)
 (1ضیفِ رامحین ج  )اتفوی       واہلل اعتٰیل املع

                                                                                                                                      

و النفاس كاحليض يف  ٢٢٢البقرة:  چڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ 

 .األحكام

 .لعدم احتامل عود الدم(٢٩٧)

  النبي أناوله ثم حائض، وأنا أرشب كنت: »قالت عائشة عن(٢٩٨)

  النبي أناوله ثم حائض، وأنا العرق وأتعرق فيرشب، يف، موضع عىل فاه فيضع

 سؤر باب 245/ 1ج300رقم  مسلم صحيح)فيرشب زهري يذكر ومل «يف موضع عىل فاه فيضع

 فضلب االنتفاع فيه احلديث هذا:(18/ 20 ىلراجحل  لنسائيا سنن رشح)يف  و (احلائض

 .وعرقها احلائض سؤر طهارة وفيه احلائض،
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   اور اےکساہھت ےک دےلھ وہےئڑپکے اہ ھت اك اکپ وہا اھکان اسفنء ےک 

روکع یک احتل انبرک وعروتں وکاپاخئہن اشیپب رکان اور احہضئ وعرت اكاناپیک یک احتل ںیم رتسب وسال: 

 رپ یھب لسغ رضوری وہان ےس دحیلعہ رانہ ےب لسغ اھکان ہن اکپان وھچت ےک ایخل ےس وج وھچے اس

وری انہک ےب دنوےئ ڑباانگہ انہک اسیکےہ ایس رطح اناپیک یک احتل ںیم ڑپکے ربنت وریغہ دنوان رض

 رحام اناپک وہےن کت انھجمس اسیک ےہ؟ اہھت اكاکپ ایوہااس ےک  اسفنء وک یھب ہکلب

روکع یک احتل انبرک اشیپب اپاخئہن رکانوت ااسنن ےک العوہ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ہضئ اور اسفنء ےس اانت رپک زرکان اوراس ےک دورسے اجونروں اك رطہقی ےہ ااسنن اكرطہقی ںیہن،اح

رتسب دحیلعہ رانھک ہی  اکپےئ وہےئ اھکےن اوروھچے وہےئ ڑپکے ربنت وریغہ ےس ارتحاز رکان اور اس اك

وہیداكرطہقی ےہ االسم ےن اس ےس عنم ایکےہ

(299)
اہتبل تبحص وریغہ وجاومر اناجزئںیہ ان ےس انچب 

                                                   

  النبي أناوله ثم حائض، وأنا أرشب كنت: »قالت عائشة عن(٢٩٩)

 النبي أناوله ثم حائض، وأنا العرق وأتعرق فيرشب، يف، موضع عىل فاه فيضع

فيرشب زهري يذكر ومل «يف موضع عىل فاه فيضع. 

 (احلائض سؤر بابيف 245/ 1ج300رقم  مسلم صحيح)

: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم املرأة أخرجوها من البيت، ومل  عن أنس بن مالك

تعاىل  عن ذلك، فأنزل   يواكلوها، ومل يشاربوها، ومل جيامعوها يف البيت، فسئل رسول

اآلية  إىل آخر  چڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   چ   ذكره:

عوهن يف البيوت واصنعوا كل يشء يري جام":      [، فقال رسول222]البقرة: 

  (185/ 1)سنن أيب داود ت  "النكاح
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 بني ما يعني قوله) البحر يف كام إزارها حتت ما زوجها قربان احليض ويمنع رضوری ےہ،

 بام وكذا حائل، بال ولو حتتها وما والركبة فوقها وما بالرسة االستمتاع فيجوز( وركبة رسة

 عجني من مسته ما استعامل وال طبخها يكره وال دما، تلطخ ولو الوطء بغري بحائل بينهام

 .مستعمال يصري فإنه املستحب هو كام القربة بقصد توضأت إذا إال نحومها أو ماء أو

 اليهود فعل يشبه ذلك ألن فراشها؛ عن يعزل أن ينبغي وال:الولواجلية ويف

 ( 212-8/211)اتفوی ومحمدہی ج    أعلم هسبحانفقط و[1]1(1، ج:301:درخمتارص)

 اك آان  دمت افنس ںیم ااحتسہض

 (دن وخن آای ریتہ دن دنب راہ رھپ وخن آای28)والدت ےک دعب 

دن /28ایک رفامےت ںیہ املعء دنی اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک اکی وعرت اك ہچب دیپا وہا وت  وسال:

کت وخن آای اھت، ینعی افنس واال وخن اجری اھت رھپ ریتہ دن وخن دنب راہ وچدوہںی دن رھپ وخن اجری وہا، 

 ااب اس وعرت اك افنس ےنتک دن وہاگ، اور ضیح اك ایک مکح وہاگ؟ ونیباوترجو

واحض رےہ ہک افنس اور ضیح ںیم وتایل اننکمم ےہ، اسیج ہک اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً :

ؤ ں ںیم

 

ي ص
ح

اشح  ، )[1]وتایل اننکمم ےہ ان ےک درایمن مک ازمک دنپرہ دن اكوہفق رضوری ےہ  دو

ےک دعب دن اس اك افنس اور اس 28+12=40رحب(سپ وصرۃ وئسمہل ںیم اما ہی وعرت اتعمدہ ہن وہ ، وت 

رہط یک دمت اسہقب اعدت ہن وہےن یک دقتری رپ دنپرہ دن [2]وایل دمت رہط ےہ اور ہی وخن ااحتسہض ےہ

 وہیگ۔ ونواوملقف

 اهوليالي يوماً  عرش ةحليضتني أوالنفاس واحليض مخسا بني رهقال احلصكفی وأقل الط[1]

 (1جلد 209ص رداملحتار امشه علی الدراملختار)۔هألكثر والحد إمجاعاً 
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 إذ اهرهط عرشون ثم أربعون اهونفاس … ةأاملبتد فی وقع إذا عابدين ابن هقال العالم[2]

 ةمخس اهرهط أن من اإلمداد فی ملا خالفا … اهحيض ةعرش ثم وحيض نفاس يتوالی ال

 ۔األكثر هعلي الذی امليدانی قول علی ذاهو …رهالط فی اعادهت إلی   ترد ةواملعتاد عرش

 يض( احل باب همبحث فی مسائل املتحري 1جلد 209ص املختارالدر امشه رداملحتار)

 (110-2/109)اتفوی رفدیہی ج

 والدت ےک دعب بک کت امنز اعمف ےہ؟

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ہچب دیپا وہےن ےک دعب وج وسال:

 

ایک رفامےت ںیہ املعء رکام و ایتفمن ظ

؟امہرے اہں وہشمر ےہ ہک اچسیل دن کت ڑپین اچےیہ وخن آات ےہ اس ںیم ےنتک دن کت امنز ںیہن

 زین اما وخن اچسیل دن ےک دعب یھب دنب ہن وہ وت رھپ ایک مکح ےہ؟ امنز ںیہن ڑپین اچےیہ،ایک ہی ابت حیحص ےہ؟

وصرت وئسمہل ںیم اما وخن اچسیل دن کت دنب ہن وہ وت اچسیل  اوجلاب احدماً وایلصمً واملسم:

ےس ےلہپ دنب وہ اجےئ ، وت ایس دن ےس امنز ڑپین  اما اچسیل دندن کت امنز یک ادایگیئ اعمف ےہ اور

الزم وہ اجیت ےہ اچسیل دن اك ااظتنر ںیہن ایک اجےئ اگ،ًالثم دنپرہ دن ےک دعب رہظ یک ادتباء ںیم وخن دنب 

وہ ایگ وترہظ ےک آرخ وتق کت ااظتنر رکںیل اما وخن ہن آےئ وت لسغ رکےک امنز ڑپین وابج وہ 

وخن اچسیل دن ےک دعبیھب اجری رےہ وت اس ںیم دو وصرںیت ںیہ ،اول اس وعرت یک  یگ۔اوراما

امشر وہاگ  ےلہپ ےس وکیئ اعدت ےہ ای ںیہن اما ےلہپ ےس وکیئ اعدت ےہ وت ویہ افنس وہ اگ ابیق ااحتسہض

)ااحتسہض ےک ینعم ہی ںیہ ہک ہی وخن یسک امیبری یک وہج ےس ےہ،اس احتل ےک اسرے ااکحم اےسی 

ےگ ےسیج اپیک ےک وہےت ںیہ ( اور اما ےلہپ ےس وکیئ اعدت ںیہن ےہ وت اچسیل روزکت افنس وہ اگ  وہں
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 ابیق ااحتسہض امشر وہ اگ

(300)
 

 علی( والزائد) ...............…( يوما ربعونأ هكثرأو)(:1/300،301فی الدراملختار ) ملا

 امهأكثر علی انقطعفإن  حليضا وكذا العادهت فرتد ةاملعتاد ماأ ةأمبتد لو( ةاستحاض)هكثرأ

(301)۔ نفاس فالكل هقبل وأ
 (191/ 2)مجن ااتفلوی ج 

 افنس ںیم للخ وہ وت وعرت ایک رکے 

ںیم رمدہ ہچب ااقسط وہا اھت وج اغًابل اپچن ای ھچ امہ اك وہاگ ۔  ۔ راضمن اابملرک وک ےریے رھگ8 وسال :

ا ء

 

ص
ع
ے ای وچےھت روز دقرے لیلق زرد ای ہچب ےک بس لمکم وہےکچ ےھت ۔ اب تیفیک ہی ےہ ہک رسیت ا

ہی دہبھ رےہ امنز روزہ وموقف  یٹم ےک ےس رگن اك اپین اجبےئ افنس ےک اخرج وہات ےہ ، آای بج کت

 راھک اجوے ای ںیہن؟

اس وصرت ںیم مکح رشیع ہی ےہ ہک اما افنس ےک دونں ےک ےلہپ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

دن کت مکح افنس اك اجری رےہ اگ اس ںیم امنز روزہ ھچک ہن وہاگ۔ اہتبل  ےس ھچک اعدت ہن وہ وت اچسیل

وتق رھپ لسغ رک ےک امنز روزہ ایک  ہن آوے ای اایم اعدت وپرے وہاجوںی ، اس بج ابلکل دہبھ

 طقف[5]اجوے ۔

                                                   

 يوماً  أربعني النفساء تنظر  رسول قال :قاال ةريرهبی وأ الدرداء ابی عن(٣٠٠)

 ةبمنزلهي و فلتغتسل رهيومًا ومل تر الط أربعني بلغتفإن  ذلک قبل رهالط تری أن إال

 باب احليض(155۔154ص يحب املصا ةاججز) كر عسا وابن عدی ابن هروا ۔ةضاملستحا

 لقد مرت دالئل املسئلة من قبل .(٣٠١) 
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 انقطعفإن  احليض وكذا اهت لعاد فرتد ةاملعتاد أما ةمبتدأ لو الخ يوما أربعون هكثرأو[5]

ص  1ج احليض رداملحتارباب امشهالكل نفاس )الدر املختار علی ف هقبلأو امهأكثر علی

(302)۔ظفري(300ص1ج۔س۔ط۔277
 (1/258)اتفوی داراولعلم دویدنبج      

 احتل افنس ںیم اما امجع رک ایل وت اس یک التیف ےسیک رکے؟

 اما اایم اممتعن ںیم امجع رک ے وت رفنیقی ےک ےئل ایک التیف ےہ ؟ وسال :

وتہب اور اافغتسر رک ے او رآدنئہ وک ااسی ہن رکے ، دراتخمر ںیم اھکل  اب احدماً و ایلصمً و املسمً:اوجل

ےہ ہک اما احتل ضیح ںیم اس اك وشرہ اس ےس امجع رکے وت وتہب و اافغتسر رکے اور بحتسم ےہ ہک 

ےن ںیم یھب  احبتل افنس امجع رکسپ۔ كام وردفی احلديثای فصن دانیر دصہق رک دے  اکی دانیر

دصہق

(303)
  طقف۔[1]رک دانی ااھچ ےہ ۔ 

أو  اهمكرأو  الهالجا ةعامدا خمتارا عاملا باحلرم لو ةكبري احلائض وطوءأي  وهثم [1]

 علی املختار الدر) ةكزكو   هومرصف هونصفأ بدينار هتصدق ويندب ةالتوب هزمفتل ناسيا

 ۔ظفري(298…297ص1ج۔س ۔ط۔75ص  1ج احليض باب رداملحتار امشه

  (260-1/259)اتفوی داراولعلم دویدنبج

                                                   

 لقد مرت دالئل املسئلة من قبل. (٣٠٢)

قال: إذا أصاهبا يف أول الدم فدينار، وإذا أصاهبا يف انقطاع  عن ابن عباس( و٣٠٣)

 (109/ 1ج  265رقم  سنن أبى داود )الدم فنصف دينار. 
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 ہچب دیپا وہےن ےک دعب امجع یک بک کت اممتعن ےہ

 سج وعرت ےک ہچب دیپا وہا وہا س ےک اسھت بک کت امجع یک اممتعن ےہ ؟ وسال :

سج وعرت ےک ہچب دیپا وہ ا وہ اس ےک ےئل دمت افنس زایدہ ےس اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

اس دمت ںیم ربا رب وخن مک و شیب آات رےہ ، وت اس اك وشرہ  دن ےہ سپ اما یسک وعرت وک  زایدہ اچسیل 

دن ےک اجزئ ےہ او ر وچہکن افنس ںیم مک  کت اس ےس اجمتعم ںیہن رک اتکس دعب اچسیل  دن  اچسیل 

دن ےس ےلہپ وخن عطقنم وہاجوے وت دعب لسغ ےک   دقمار یک ھچک دمت ںیہن ےہ ، اس ےئل اما اچسیل 

(304)[1]اس ےس تبحص اجزئ ےہ ۔
 

 هقبلأو  امهأكثر علی انقطعفإن  الخ هويري الرتمذي هربعون يوما كذا رواه أكثرأو[1]

 أطوتو( 1ج 275 ص احليض رداملحتارباب امشه علی املختار الدر) نفاس فالكل

( كنز) ةصلو   وقت أدنی اهالحتی تغتسل أو يمضی علي هقلوأل هكثرباليسل بترصم أل

 ةلتامم العاد ادوهنأو  ةالعرش لتامم ينقطع إما الدم ألن هجأو ةثلث علی ةاملسئل هذه أن اعلم

 أن هل ويستحب االنقطاع بمجرد اه وطؤ حيل ةإذا انقطع لتامم العرش فيامف امدوهنأو 

                                                   

 وطؤها) حيل مل أي( جيز مل) عادهتا لتامم ولو( أيام عرشة من قلأل احليض دم انقطع وإذا)(٣٠4)

ھ  ھ  ے  لقوله تعاىل  جوهرة األصح، به تصل مل وإن برشطه، تتيمم( أو تغتسل حتى

ې  ى  ى   و لقوله تعاىل (٢٢٢: البقرة)ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  

  (4٣ا لنساء: )ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ 

  (44/ 1 الكتاب رشح يف اللباب )
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 ما ايتسلت وإن ايقرهب ال اعادهت دون ةالعرش دون ملا انقطع إذا وفيام تغتسل حتی اهاليطأ

 ةصال وقت اهعلي مضیأو  ايتسلت إن اعادهت لتامم لألقل انقطع إذا وفيام اعادهت متض مل

 مضیأو ايتسلتفإن  املا دون األربعني لتامم عادهت الوكذا النفاس إذا انقطع وإالحل 

ص  1الرائق باب احليض جالبحر)300ص1ج۔س۔ط۔ الخ ال وإال حل الوقت

 (260-1/259اراولعلم دویدنبج)اتفوی د                   ۔ظفري (220ص1ج ۔س۔ط۔213

 ویط احتل لمح ںیم

ویط رکان اسیک ےہ؟ امااجزئےہ وتوعضِ لمح ےس ےنتک دن ےلہپ وھچڑ  ویبی ےس احک ہوسال:

 دانیاچےئیہ؟

العوہ ان اایم ےک ہکبج وشرہ وکاحک ہ ویبی ےس ویط رکاندرتس ےہ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

 ںیم میکح احذق ےس ولعمم رکایلاجےئ ہک بک ویط ہچب وکرضم وہیت اوراس ہلسلس[1]ہچب وکرضم وہ  ویط

ےہ؟ طقف واہلل املع

(305)
 

 زكريا شامی الخ اهرضارإ إلی   دیؤي بام اهؤوط هل الحيل ةالعبار هذهيستفاد من  كام[1]

                                                   

عن عامر بن سعد بن أيب وقاص أن أسامة بن زيد أخرب والده سعد بن أيب وقاص قال: (305)

قال: شفقة عىل « مل؟»فقال إين أعزل عن امرأيت. قال:   إن رجال جاء إىل رسول

ففي هذا « إن كان كذلك فال ما كان ليرض فارس والروم: »  الولد. فقال رسول

أن ذلك إذا كان ال يرض فارس  وإخبار من النبي  احلديث إباحة وطء احلباىل

 (46/ 3والروم فإنه ال يرض يريهم. ) رشح معاين اآلثار 
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 ۔،كتاب النكاح، باب القسم4ج 381ص

 ایمں ےک اپس ہن اجںیئ اخص ان ارشف یلع اھتونی  رفامےت ںیہ ہک میکح االتم رضحت ومال -ونٹ :

لمح یک  وک  مہن54رک وچےھت ےنیہم ےس ےلہپ اور اسوتںی ےک دعب زایدہ اصقنن ےہ۔ اخل یتشہب زویر ص

 اھتونی دویدنب۔)اتفوی ومحمدہی ج 
ٔ
 (8/226دتریبوں اور اایتحوطں اك ایبن، وبطمہع ادارہ

 نج اایم ںیم زن و وش رہاك قلعت اجزئ ںیہن 

 ص اایم ںیہ نج ںیم وشرہ ویبی ےس ایمں ویبی ےک قلعت اقمئ ںیہن رک اتکس ؟ وہ وکن ےس وصخموسال: 

 رقآن دیجم ےن ضیح و افنس یک احتل ںیم اس ےس عنم ایک ےہ:  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

 [1] ٢٢٢البقرة:  چہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ٹ ٹ چ 

 ام ےہ، اما انجتب یک احتل وہ وت رحام ںیہن ،اس ےیل اس احتل ںیم ویبی ےس قلعت اقمئ رک انرح

ایس رطح اما وعرت یک تح اس یک لمحتم ہن وہ اور ڈارٹک ےن امجع ےس عنم ایک وہ ، ای رمد یسک ایسی (2)

رطخانک امیبری ںیم التبمء وہ وج امجع ےس دعتمی وہیت وہ ، وت وعرت وک رتسبمہی ےک ےیل وبجمر رکان 

رت وک رضر وہپاچنان ےہ ، اور اظرہ ےہ ہک اس یک ااجزت ںیہن ہک ہی وع درتس ںیہن ، ویکں

(306)
 ۔

 ۔ 222: ةالبقر[1]

 (2/113)اتکب ااتفلوی ج  ۔ 1/162بدائع الصنائع : [2]

                                                   

 وال: وروي  اررضوال ررض ال: »قال   رسول أن: املازين حييىعن  (306)

 .املرفق يف القضاء باب األقضية، يف مرسالً  745/  2. املوطأمالك ىف  أخرجه.  «إرْضار
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 افنس ےک اچسیل دن لمکم وہ ےت یہ ضیح آاتکس ےہ ای ںیہن ؟

 ایک اچسیل دن افنس ےک دعب وفراً الب رہط ضیح آاتکس ےہ ای ںیہن ؟وسال: 

اچسیل دن افنس ےک ذگراجےن ےک دعب ضیح ںیہن آاتکس بج  اب احدماً و ایلصمً و املسمً:اوجل

کت ہک مک از مک دنپرہ دن رہط ےک ہن ذگر اجںیئ اما اچسیل دن ےک دعب یھب وخن اجری ےہ وت وہ دم 

 ااحتسہض ےہ ہن ہک ضیح ۔

 رد ااتحملر ںیم ےہ :

 فی ةالعرش وجياوز اعادهت علی زاد فام ةاملعتاد أما ، ةأاملبتد حق فی هأكثر علی والزائد هقول

 (285/ 1 املحتار رد)۔ ةاستحاض يكون النفاس فی ربعنيواأل احليض

 بعد تأر فام رهالط ةمدأقل  فی والنفاس احليض أكثر بعد الدم تأر لو:  ةنديوفی اهل

 وإذا جاوز40ص وفی ةاستحاض ةمعتاد كانت إن ةالعاد وبعد ةأمبتد كانت إن االكثر

 (1/37 ةنديه فتاوی)۔ اعادهت أيامإىل  ردت النفاس فی ةعاد ااألربعني وهل

 : هوأدلتالفقه اإلسالمی وفی 

 بدليل ،ةواستحاضهف ذلک عىل زاد وما يوماً  نأربعو:  ةواحلنابل ةاحلنفي عند…هكثرأو

يومًا  أربعني  رسول دهعلی ع جتلس النفساء كانت:ةسلم أم قول

 (1/467هوأدلتالفقه اإلسالمی )۔ وأمحد هماج وابن والرتمذی أبوداود هروا۔ ةوأربعني ليل

 ادماد االاکحم ںیم ےہ:

سپ وصرت ذموکرہ ںیم اس اك افنس اعدِت اسہقب ےک وماقف امشر وہ رک ابیق دم ااحتسہض ےہ ضیح ںیہن ، 

، اہں اما  ویکہکن افنس ےک دعب بج کت دنپرہ دن وپ رے ہن ذگر اجںیئ اس وتق کت ضیح ںیہن وہ اتکس

وت اس وک ضیح اہک اجےئ  ںافنس ےک دنپرہ دن ےک دعب وخن آات راہ اور وہ اترںیخی ضیح یک وہ
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 (363/ 1اگ۔)ادماد االاکحم 

 ان ابعرات ےس ولعمم وہ ایگ ہک اچسیل دن افنس ےک ذگرےن ےک وفراً دعب ضیح ںیہن آاتکس ۔واہلل املع

 (538-1/537)اتفوی داراولعلم زرکایج 

 رہط للختم

روزکت افنس اكوخن  /20وصرت ہلئسم ہی ےہ ہک اکی وعرت ےک یلہپ ابر دیپاشئ وہیئ اور وسال: 

روزکت اپک ریہ، رھپ وسیبںی روز وخن آای وہ وخن اسیکےہ؟ اور ضیح یک اعدت  /19آاتراہ، دعب ازاں 

روزہ ، امجع وریغہ  روز اپیک ریہ، اس دمت ںیم امنز، /19کت آاتراہ ، ضیح ایافنس زین درایمن ںیم وج 

رکیتکس ےہ ایںیہن؟ اماامنز ںیہن ڑپھ یتکس ےہ وت اس ےک اورپ اضق وابج وہیگ ایںیہن؟ اوراما ڑپھ یل وت 

اس یک امنز وہیئ ایںیہن؟ زین اس دمت ںیم امجع رکے وتایکمکح ےہ؟ اماہی وصرت راضمن رشفی 

  ایںیہن؟ںیم شیپ آاجےئ وت اس رہط وایل دمت ںیم روزہ راھک وتروزہ وہاگ

روزکت رہطراہ وتہی رہطللختم ےہ وجہک  /19روزےک دعب وج /20اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

اس ںیم امنز، روزہ، امجع درتس ںیہن،اما اس دمت ںیم راضمن رشفی اك [1]ےہ، كالدم املتوالی

ع رکایلےہ وتاافغتسر روزہ راھکےہ وت دوابرہ رےھک، اماامنز ںیہن ڑپیھ وت اس یک اضق الزم ںیہن، اماامج

 اعتٰیل املع طقف واہلل احبسہن[2]ایکاجےئ ۔

 وأ عرش ةمخس كان سواء ةحنيف أيب عند اليفصل النفاس يف األربعني بني املتخلل رهالط[1]

لفتوی شامی زكريا ا هوعلي املتوالی كالدم هبطرفي الدمني ةإحاط وجيعل واكثرأأقل 

باب احليض، مطلب لوافتی مفت بشئ  ،1، ج:290، وشامی كراچی ص :1، ج:484ص:

  باب احليض 1ج 494ص زكريا شامی ۔الخ 
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الفصل ، 1ج39ص خمترصاً  عاملگريی ستغفارالوا ةالتوب إال هعلي فليس اهجامعفإن [2]

الفصل الثانی فی  1ج 37ص عاملگريی۔ وکہٹئ هاحليض الخ مطبوع أحكامالرابع يف 

 ( 8/215)اتفوی ومحمدہی ج  باب النفاس،  1ج 390ص هالنفاس، تاتارخاني

 والدت ےک دعب لسغ اور امنز 

ارثک وعرںیت ہچب وتگ  وہےن ےک دعب اچسیل دن کت امنز ںیہن ڑپںیتھ ، اور اچسیل دن ےک دعب وسال: 

اپین رپ ھچک داع ڑپھ رک وھپیتکن ںیہ، اور اس ےس اہنیت ںیہ ، اایم ضیح ےک دعب بج لسغ رکیت ںیہ ، وت اس 

 ھچک داعء ڑپھ ےک لسغ رکیت ںیہ، ایک ااسی رکان حیحص ےہ ؟وتق یھب اپین رپ 

والدت ےک دعب وج وخن آات ےہ اےس افنس ےتہک ںیہ  )افل (اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

،افنس یک زایدہ ےس زایدہ دمت اچسیل دن ےہ، نکیل ہشیمہ اچسیل دن یہ وخن آان رضوری ںیہن ، اما 

 ، وت اب لسغ رکےک امنز ادا رکین اچےئہ، اما اچسیل دن کت امنز دنچ دن وخن آرک اپک اصف وہاجںیئ

ڑپےنھ اك انگہ وہاگ، اور اضقء  ہن ڑپںیھ ، وت وخن دنب وہےن ےک دعب وج اایم زگرے ںیہ، ان ںیم امنز ہن

وابج وہیگ۔

(307)
 

                                                   

       قالت : كانت النفساء جتلس عىل عهد  ألزدرية عن أم سلمةعن مسة ا( ٣٠٧)

أربعني يوما فكنا نطيل وجوهنا بالورس من الكلف قال أبو عيسى هذا   رسول 

حديث ]يريب [ ال نعرفه إال من حديث أيب سهل عن مسة ] األزدرية [ عن أم سلمة واسم أيب 

عبد األعىل ثقة و أبو سهل ثقة ومل يعرف حممد سهل كثري بن زياد قال حممد بن إسمعيل عىل بن 

 هذا احلديث إال من حديث أيب سهل وقد أمجع أهل العلم من أصحاب النبي 
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ایسی وکیئ وصخمص داعء وقنمل ںیہن ،  )ب(

(308)
وج لسغ ےک اپین ںیم وھپکن رک اس ےس لسغ ایک 

ےئ، اہں اما ازراہ العج وکیئ ایسی داعء سج ںیم رشماكہن املکت ہن وہں، ڑپھ رک دم رک ےک اس ےس اج

 (113-2/112)اتکب ااتفلوی ج           لسغ رکےن وک اہک ایگ وہ، وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن۔

 لسغ ضیح و افنس یک احتل ںیم

 رکان عنم ےہ ؟ ارثک وعرںیت ایک ضیح و افنس یک احتل ںیم بج کت اپک ہن وہاجےئ لسغوسال :

  ضیح و افنس یک احتل ںیم لسغ رکےن وک حیحص ںیہن ںیتھجمس ۔

ضیح و افنس یک احتل ںیم اظنتف ےک ہطقنٔ رظن ےس لسغ رکےن  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ںیم وکیئ رحج ںیہن 

(309)
 رکان ، اہں ! اما یبط ہطقنٔ رظن ےس ڈارٹک عنم رکںی وت ان ےک ہرورہ رپ لمع

اچےئہ، اہقفء ےن ووقف رعہف ےک ابرے ںیم یہی اھکل ےہ ہک ہی لسغ اظنتف ےہ ،اس ےئل احہضئ 

                                                                                                                                      

والتابعني ومن بعدهم عىل أن النفساء تدع الصالة أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك فإهنا 

 (256/ 1ج 139سنن الرتمذي  رقم .) تغتسل وتصيل

 باب إقبال املحيض وإدباره وكن نساء يبعثن إىل عائشة يف  لبخاريذكر اإلمام ا 

بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر 

 (71/ 1جمن احليضة . )صحيح البخاري 

 ( مل يرد يف ذلك يشء.)مرتب جامع الفتاوى(٣٠٨)

 بالشجرة، بكر أيب بن بمحمد عميس بنت أسامء نفست: قالت  عائشة عن (309)

فيه دليل عىل جواز  «وهتل تغتسل أن يأمرها» ،بكر أبا   رسول فأمر

 (869/  2 ج109رقم احلديث  مسلم صحيح)الغسل يف حالة احليض والنفاس
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 وعروتں وک یھب ہی لسغ رکان ونسمن ےہ ۔

 [1] ‘‘ ةارهللط ال ةللنظاف ةربعاأل االيتساالت هذهن أرصحوا ب

 (111-2/110)اتکب ااتفلوی ج  ۔ 1/309رد املحتار: [1]

  رھگ ےس ابرہ ےنلکن اك مکح دمت افنس ںیم وعرت ےک

 روز ےک ادنر وعرت وک رھگ ےس ابرہ اجےن یک ااجزت ےہ ؟ 40ہچب یک دیپاشئ ےک وسال:

دن ےک ادنر رھگ ےس ابرہ ووبتق  40وعرت ہچب یک دیپاشئ ےک اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

رضورت رشہیع لکن یتکس ےہ ۔ 

(310)
شئ ےک العوہ یھب ابرہ اور ریغب رضورت رشہیع ےک وت ہچب یک دیپا

ںیہن لکن یتکس ۔

 (311)
دن کت  04وہشمر ےہ ہک وعرت ہچب یک دیپاشئ ےک دعب  توعام ںیم ہی طلغ اب

یتکس ۔ زین واحض رےہ ہک ڈویلری ےک دعب بج افنس اك وخن آان دنب وہ اجےئ  لکن رھگ ےس ابرہ ابلکل ںیہن

  امنز ڑپانھ الزح  ےہ ۔دن ےس ےلہپ یہ وہ اجےئ وت اس ےک ےیل لسغ رک ےک 40اچےہ وہ 

 ةياي هلقليل ليس و........ ةج عقيب الوالدخير الذی الدم وهجيب ان يعلم بان النفاس  

                                                   

 ( مل يرد النهي عن اخلروج يف تلك احلالة .٣١٠)

ڤ   ڤ   ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٹ چ  َقْولِهِ ( ل٣١١)

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     

  ٣٣ - ٣٢األحزاب:  چڑ  ک  ک   ک  ک  
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  ۔ عندنا يوما بأربعني مقدر النفاس ةمد أكثر و .......صحابناأ ةرواي رهظا علی

 ( 85) ارشف ااتفلوی ص تعاىل أعلم و .......(  390/ 1 هالتتارخاني الفتاوی) 

 ےئ وہےئ ربونتں وک اناپک انھجمسس وایل وعرت ےک وھچافن

وایل وعرت بج ہک ولتثی اك ڈر ہن وہ اس ےک وھچےئ وہےئ یٹم ےک رظوف وک دیقعًۃ  افنسوسال: 

اناپک انھجمس ۔ روسامت اكرفہ یک اپدنبی رکان الثم ً ڑلےک ےک اكن یسک زبرگ ےک انم رپ دھچواان ۔ وقحق 

ر رکان ہی افدس ان اكاجان ۔ ن طل   وقحق دشت اور یتخس ےس شیپ آرک فلحب  اابعلد وک فلت رکان اور اھک

 ے ای 
ي

ے

ب
 
ہ
اعدںیت اکی رسدار وقم ےک ادنر اپیئ اجںیئ وت اےسی صخش وک رسدار ازروےئ رشتعی وصتررکان اچ

 ے ؟ اےسی صخش ےس املسمونں ںیہن ۔ اور
ي

ے

ب
 
ہ
 وک اسیک رباتؤ رکان اچ

س وایل وعرت ےک اہھت بج ہک ان رپ وکیئ اظرہی و افن ضیحاوجلاب احدماً وایلصمً واملسم:

اجنتس ہن وہ اپک ںیہ اور ہن ان ےک ےنگل وھچےن ےس یٹم اتےبن وریغہ

(312) 
ےک ربنت اناپک ںیہن 

 [1]وہےت 

                                                   

ناوليني اخلمرة من املسجد   قالت قال يل رسول  عن عائشة (٣١٢)

 . حائض قال إن حيضتك ليست يف يدكفقلت إين

 (156/ 4ج  3377الصحيحني البخاري ومسلم  رقم )اجلمع بني 
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یسک زبرگ ےک انم رپوچبں ےک اكن دیھچان رحام ےہ

(313)
یسک اك قح امران اور اھک اجان یھب رحام ےہ  

(314)
 وج ولوگں رپ رک  رکے اور ان ےک امل امرے ۔ااسی صخش رسداری ےک القئ ںیہن

(315)[2] 

 ہل ،دیلہهلل طقف دمحم افکتی اہلل اكن ا

 باب املحتار رد)  امهنحوأو  ماءأو  عجني من همامست استعامل وال اهطبخ هوال يكر[1]

 ط سعيد( 1/292 احليض

 یف فصل هعاملگرييحد بغري سبب رشعی )أخذ مال أحد من املسلمني ال جيوز أل[2]

 (303-2/302)افکتی ایتفمل ج (وکہٹئ ‘هط ماجدي 2/167 التعزير

                                                   

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ٹ چ (لقوله ٣١٣)

ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

 ١١٩النساء:  چې  ې   

أخذ عصا أخيه أن ي ال حيل المرئ"قال: عن أيب محيد الساعدي أن النبي »(٣١4)

 .مال املسلم عىل املسلممن   م قال ذلك لشدة ما حر"بغري طيب نفس منه

 (317/ 13) صحيح ابن حبان 

إن رش الرعاء : »يقول  رسول: سمعت قال عمروعن عائذ بن  (٣١5)

 رواه مسلم.« . احلطمة

)احلطمة( بضم ففتح مبالغة احلاطم من احلطم، وهو الكرس، وهو من يظلم الرعية وال يرمحهم  

يرى ويقضمه، ومنه احلطمة للنار املوقدة فإن من يف البلية، وقيل: األكول احلريص الذي يأكل ما 

هذا دأبه يكون دنيئا يف النفس ظاملا بالطبع، شديد الطمع فيام يف أيدي الناس. هذا خالصة كالم 

 (2403/ 6)مرقاة املفاتيح  القايض
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 افنس ےک دنچ ااکحم

اما اچسیل دن ےس ےلہپ افنس اك وخن دنب وہاجےئ وت وفراً لسغ رکےک امنز ڑپانھ رشوع رکدے ہلئسم:

 اور اما لسغ اصقنن رکے وت ممیت رکےک امنز رشوع رکدے، رہ زگ اضق ہن وہےن دے۔ 

  امنز ابلکل اعمف ےہ، روزہ اعمف ںیہن ہکلب اضق رانھکرفض ےہ۔ افنس ںیم یھبہلئسم:

اما ہچب دیپا وہےن ےک دعب یسک وک ابلکل وخن ہن آےئ بت یھب ےننج ےک دعب اہنان وابج ہلئسم:  

ےہ

(316)
 (1/212)یتشہب زویر ج           ۔

                                                   

 (57/ 1والنفاس يف مجيع ما ذكر من األحكام كاحليض. )تبيني احلقائق ج(٣١٦)

 هاوحيرم باحليض أشياء: من

  چہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ٹ ٹ چ الوطء يف الفرج[ لقوله  ].1 

 ٢٢٢البقرة: 

 (434/ 23 )الطربي تفسريففي چپ  پ  ٹ چ . ]وكراهيةالطالق[ لقوله 2

 أن: والعدة ١الطالق:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ چ   قوله قتادة، عن 

 .واحدة تطليقة مجاع يري من طاهًرا يطلقها

 .لطهرهن: قال چپ  پ  چ : وجّل  عزّ   قول يف جماهد عنو 

 فدعي احليضة، أقبلت إذا: » النبي قال: قالت  عائشة عن.]والصالة[ 3  

 (73/  1 ج 331رقم احلديث  البخاري صحيح)«وصيل الدم عنك فايسيل أدبرت وإذا الصالة
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 فذلك: »قال بىل،: قلن «تصم ومل تصل مل حاضت إذا أليس: .]والصوم[ لقوله 4 

 (68/ 1ج304رقم احلديث  البخاري صحيح) «دينها نقصان من

 عائشة سألت: قالت معاذة، ]وتقيض احلائض والنفساء الصوم ال الصالة[ حلديث

 لست: قلت أنت؟ أحرورية: فقالت. الصالة تقيض وال الصوم، تقيض احلائض بال ما: فقلت

 بقضاء نؤمر وال الصوم، بقضاء فنؤمر ذلك، يصيبنا كان: »قالت. أسأل ولكني بحرورية،

 (265/  1ج 69رقم احلديث  مسلم صحيح)  «الصالة

 إال نذكر ال  رسول مع خرجنا: قالت ،  عائشة عنف.]والطواف[ 5

 ما: »فقال أبكي، وأنا   رسولعىل  فدخل فطمثت، رسف جئنا حتى احلج،

: قلت «نفست؟ لعلك ؟لك ما: »قال العام، خرجت أكن مل أين لوددت ،و: فقلت «يبكيك؟

 حتى بالبيت تطويف ال أن يري احلاج يفعل ما افعيل آدم، بنات عىل  كتبه يشء هذا: »قال نعم،

 (873/  2ج120رقم احلديث  مسلم صحيح) «تطهري

 وال احلائض، تقرأ ال: »قال  النبي عن ،عمر ابن عنف.]وقراءة القرآن[6

 نعرفه ال حديثبن عمرا حديث ،عيل عن الباب ويف ،«القرآن من شيئا اجلنب

 عن ،عمر ابن عن نافع، عن عقبة، بن موسى عن ،" عياش بن إسامعيل حديث من إال

 أصحاب من العلم أهل أكثر قول وهو «احلائض وال اجلنب تقرأ ال: »قال  النبي

 والشافعي، املبارك، وابن الثوري، سفيان: مثل بعدهم ومن والتابعني، ، النبي

 واحلرف اآلية طرف إال شيئا، القرآن من اجلنب وال احلائض تقرأ ال: قالوا سحاق،وإ وأمحد،

 إسامعيل، بن حممد وسمعت ،" والتهليل التسبيح يف واحلائض للجنب ورخصوا ذلك، ونحو

 كأنه مناكري، أحاديث العراق وأهل احلجاز، أهل عن يروي عياش بن إسامعيل إن: »يقول

 وقال «الشأم أهل عن عياش بن إسامعيل حديث إنام: »وقال ،«به يتفرد فيام عنهم روايته ضعف
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 ضیح وافنس ےک رتشمک ااکحم

روزہ رانھک درتس ںیہن، اانت رفق ےہ ہک امنز وت ابلکل ضیح وافنس ےک زامہن ںیم امنز ڑپانھ اور ہلئسم: 

                                                                                                                                      

 حدثني. «الثقات عن مناكري أحاديث ولبقية بقية، من أصلح عياش بن إسامعيل: »حنبل بن أمحد

 .ذلك يقول حنبل بن أمحد سمعت: قال احلسن، بن أمحد بذلك

 (131رقم احلديث  شاكر ت الرتمذي سنن ) 

 (200/ 7) ابن كثريتفسريفي ف پ  ڀ  ڀ        ڀٹ   .]ومس املصحف[ لقوله7.

 ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

چ    چ        چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   ٹ   َوَقال(  ٨٠ - ٧٧الواقعة: )

وهلذا استنبط العلامء، رمحهم اهلل، من  (١٦ - ١١عبس: ) ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ        ک         ک  

املالئكة يعظمون ألن  ام ورد به احلديث إن صحهاتني اآليتني: أن املحدث ال يمس املصحف، ك

فأهل األر، بذلك أوىل وأحرى، ألنه نزل   املأل األعىلاملصاحف املشتملة عىل القرآن يف

واالنقياد له بالقبول رام والتعظيم،ق أن يقابلوه باإلكعليهم، وخطابه متوجه إليهم، فهم أح

  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ  ٹ  والتسليم، لقوله

 رسول  سمعت عائشة تقول جاء قالت: جرسة بنت دجاجة]والدخول يف املسجدواللبث فيه[ .8

 أصحابه شارعة يف املسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن  ووجوه بيوت

فخرج  رجاء أن تنزل فيهم رخصةقوم شيئا ومل يصنع ال ثم دخل النبي املسجد

 "وجهوا هذه البيوت عن املسجد، فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب"إليهم، فقال: 

 و إسناده حسن. (167/ 1)سنن أيب داود  
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اعمف وہاجیت ےہ، اپک وہےن ےک دعب یھب اس یک اضق وابج ںیہن وہیت نکیل روزہ اعمف ںیہن وہات، 

اپک وہےن ےک دعب اضق رانھک وابج ےہ

(317)
 ۔ 

 دعب رفض امنز ڑپےتھ وہےئ ضیح ایافنس رشوع وہایگ وت وہ یھب اعمف وہیئگ،اپک وہےن ےکہلئسم:

 اس یک اضق ہن ڑپےھ۔ اما لفن ای تنس امنز ںیم ضیح ای افنس رشوع وہا وت اس یک اضق ڑپانھ وہیگ۔ 

اما امنز ےک آرخی وتق ںیم ضیح ای افنس رشوع وہا اور ایھب کت امنز ںیہن ڑپیھ یھت وت یھب ہلئسم:

اعمف وہیئگ۔ 

(318)
 

                                                   

حيرم باحليض والنفاس ثامنية أشياء الصالة والصوم وقراءة آية من القرآن ومسها إال بغالف (٣١٧)

 (32نوراإليضاح ص )ىل حتت الركبةإواجلامع واالستمتاع بام حتت الرسة ودخول مسجد والطواف 

  ولو رشعت تطوعا فيهام فحاضت قضتهام خالفا ملا زعمه صدر الرشيعة بحر. ( ٣١٨)

 ( 291/ 1تار خاملرد ال)

)قوله ولو رشعت تطوعا فيهام( أي يف الصالة والصوم أما الفر، ففي الصوم تقضيه دون 

  .الوقت ما يمكنها أداؤها فيه  ألن العربة عندنا آلخر الوقت كام يف املنبعالصالة وإن مىض من 

 (291/ 1)رد املحتار 
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 ااحتسہض ےک ااکحم

 ااحتسہض یک رعتفی اوروصرںیت

ضیح )دس دن(  ارثک دمِت 

(319)
اور ارثک دمِت افنس )اچسیل دن( 

(320)
ےک دعب مک ےس مک دمت 

رہط )اپیک( ےک درایمن وج وخن اظرہ وہ اما اس وک یلہپ رمہبت وخن آای وہ وت سج دقر وخن ارثک دمِت 

                                                   

أقل احليض ثالث، وأكثره »قال:  عن النبي  عن أيب أمامة(٣١٩) 

 (129ص8املعجم الكبري للطرباين ج«)عرش

ال يكون احليض للجارية : » قال: قال رسول  عن أيب أمامة الباهيل

التي قد أيست من احليض أقل من ثالثة أيام وال أكثر من عرشة أيام فإذا رأت الدم فوق  والثيب

عرشة أيام فهي مستحاضة فام زاد عىل أيام أقرائها قضت ودم احليض أسود خاثر تعلوه محرة ودم 

 (1/405)سنن الدار قطنياملستحاضة أصفر رقيق

 تقعد  رسول عهد عىل النفساء كانت: »قالت  سلمة أم عن(٣٢٠)

 «الكلف من  تعني  الورس وجوهنا عىل نطيل وكنا  ليلة أربعني أو  يوما أربعني نفاسها بعد

 (83ص1د ج)سنن أيب داو

وقت النفاس أربعون يوما إال أن ترى الطهر قبل : »قال: قال عن أنس و

 (1/408)سنن الدار قطني«ذلك
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ضیح ای افنس ےک دعب اظرہ وہا وہ ااحتسہض ےہ

(321)
اور اما اس یک اعدت رقمر ےہ وت اعدِت ومعمہل ےک  

 سج دقر اظرہ وہا وہ ااحتسہض ےہ، اور ایس رطح وہ وخن وج مک ےس مک دمِت ضیح ےس مک وہ، اور وج دعب

وخن تہب وبڑیھ وعرت ےس اظرہ وہ، ای تہب وھچیٹ ڑلیک ےس )ون اسل ےس لبق( اظرہ وہ، اور وہ وخن 

 ےنلکن ےس سج وک احک ہ وعرت دوراِن لمح ںیم دےھکی اچےہ ےنتج دن آےئ ای والدت یک احتل ںیم ہچب

لبق دےھکی وہ ااحتسہض ےہ، رصتخم ہی ےہ ہک وج وخن ضیح اور افنس یک تفص ےس ابرہ وہ وہ ااحتسہض ےہ 

اور اس یک العتم ہی ےہ ہک اس ںیم دب وب ںیہن وہیت اور ضیح ےک وخن ںیم دبوب وہیت ےہ اور 

 ( یک دنمرہج ذلی ابرہ وصرںیت ںیہ:اس)ااحتسہض

ن( ےس مک وہ،۔ وج الق دمِت ضیح )نیت د1

(322)
 

۔ وج ارثک دمِت ضیح )دس دن( ےس زایدہ وہ2 

(323)
، 

۔ ارثک دمِت افنس )ینعی اچسیل روز( ےس زایدہ وہ3 

(324)
، 

ونں یک ارثک دمت ےس اجتوز رکاجےئ۔ ضیح و افنس یک اعدت ےس زایدہ وہ اور دو5و  4 

(325)
 

                                                   

   ا رسولأهنا كانت تستحا، فقال هل عن فاطمة بنت أيب حبيش(٣٢١)

« : إذا كان دم احليض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصالة، فإذا كان اآلخر

 (123ص1)سنن النسائي ج«فتوضئي فإنام هو عرق

 (32ص1)اهلداية ج.ها وما نقص من ذلك فهو استحاضةأقل احليض ثالثة ايام وليالي(٣٢٢)

 (32ص1ج)اهلداية " استحاضة والزائد ولياليها أيام عرشة وأكثره "(٣٢٣)

وأما إذا كان هلا عادة وجتاوز عادهتا حتى زاد عىل أكثر احليض والنفاس فإهنا تبقى عىل (٣٢4)

 (61ص)مراقي الفالح عادهتا والزائد استحاضة

  (20وما زاد عىل ذلك فهو استحاضة)القدوري ص  وأقل النفاس ال حد له وأكثره أربعون يوماً (٣٢5)
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۔راِن لمح ںیم اچےہ ےنتج دن آےئ۔ احک ہ اك وخن دو6 

(326)
 

۔ینعی ون ربس ےس مک رمع یک ڑلیک وک وج وخن آےئ ۔ ریغصہ7 

(327)
 

۔ آہسئ ینعی وج وعرت نپچپ ربس ےس زایدہ رمع یک وہ اجےئ اور اس وک وج وخن آےئ )رشبہکیط وہ وقی 8

ہن وہ( 

(328)
 ۔ہ ہن وہ اسیج ہک ایبن وہاکچ ےہینعی زایدہ رسخ و ایس

 وعرت وک اچسیل دن افنس وہ رک دنب وہ اجےئ ۔ دمِت رہط )ینعی دنپرہ روز( ےس مک وہفق وہان )اما یسک9 

اور دنپرہ دن ےس مک دنب رےہ اور رھپ وخن آےئ وت ہی دورسا وخن ااحتسہض ےہ ضیح ںیہن ےہ اس ےئل 

 ہکلب وپرے دنپرہ دن اك وہفق ےہ( افنس دنب وہےن ےک دعب دنپرہ دن ےس مک کت ضیح ںیہن وہات

۔ راہتس )درب( ےس وج وخن آےئ۔ ےلھچپ10 

(329)
 

                                                   

وإن كان  "حال والدهتا قبل خروج الولد استحاضة والدم الذي تراه احلامل ابتداء أو (٣٢٦)

 (35/ 1)اهلداية  .ممتدا

)وما تراه( صغرية دون تسع عىل املعتمد وآيسة عىل ظاهر املذهب )حامل( ولو قبل  (٣٢٧)

 (285ص1)شامي ج خروج أكثر الولد )استحاضة.(

س ومخسني الوقت وهو من تسع سنني إىل اإلياس. هكذا يف البدائع اإلياس مقدر بخم (٣٢٨)

سنة وهو املختار. كذا يف اخلالصة وهو أعدل األقوال. كذا يف املحيط وعليه االعتامد. كذا يف 

النهاية والرساج الوهاج وعليه الفتوى. هكذا يف معراج الدراية فام رأت بعدها ال يكون حيضا 

جمع البن يف ظاهر املذهب واملختار أن ما رأته إن كان دما قويا كان حيضا. كذا يف رشح امل

 (36ص1)اهلندية جامللك

 فإن رأته من الدبر ال يكون حيضا ويستحب أن تغتسل عند انقطاع الدم كذا يف اخلالصة.(٣٢٩)

 (36/ 1)الفتاوى اهلندية 
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۔ وج وخن والدت ےک وتق ہچب اظرہ وہےن ےس ےلہپ آےئ اما آداھ ہچب ابرہ آایگ وہ بت یھب ااحتسہض 11 

۔ےہ، آدےھ ےس زایدہ ابرہ آےن رپ افنس وہاجےئ اگ

(330)
 

۔ ابغل وہےن رپ یلہپ دہعف ضیح آای اور وہ دنب ںیہن وہا وت رہ ےنیہم ںیم ےلہپ دس روز ضیح ےک امشر وہں 12 

سیب روز ااحتسہض ےک امشر وہں ےگ ایس رطح سج وک یلہپ دہعف افنس آای اور وخن دنب ںیہن وہا وت  ےگ اور

ےلہپ اچسیل روز افنس ےک امشر وہں ےگ اور ابیق ااحتسہض

(331)
 (1/246)دمعۃ اہقفل ج ۔

 ااحتسہض اك مکح

احتسہض اك مکح ویہ ےہ وجریسکناك ےہا

(332)
رےھک، امنز اور  ، ایسی وعرت امنز یھب ڑپےھ اور روزہ یھب

                                                   

ألن   )وما تراه احلامل حال احلمل، وعند الوضع قبل خروج أكثر الولد استحاضة( (٣٣٠)

ينئذ يكون استحاضة روى خلف عن الشيخني أن احليض دم، وباحلبل ينسد فم الرحم فام تراه ح

 (55/ 1ألن لألكثر حكم الكل. )جممع األهنر  ي تراه بعد خروج أكثر الولد نفاسالدم الذ

)قوله: ولو مبتدأة فحيضها عرشة ونفاسها أربعون( أي لو كانت املستحاضة ابتدأت مع  (٣٣١)

 (225ص1)بحر جالبلوغ مستحاضة

 فإنام يريبها، ما الطهر بعد رأت ثم املحيض، من املرأة تطهرت إذا: »قالعىل  عن(٣٣٢)

 اللحم، يسالة أو الدم، قطرة أو الرعاف، مثل رأت فإذا. الرحم يف الشيطان من ركضة هي

  «الصالة فلتدع به، خفاء ال الذي عبيطا الدم كان فإن تصيل ثم للصالة، وضوءها توضأت

 راألعو احلارث أجل من حسن إسناده(638/ 1ج 902رقم  الدارمي سنن) 

 النبي إىل قالت جاءت فاطمة بنت أيب حبيشعن عائشة و

   رسول إين امرأة أستحا، فال أطهر أفأدع الصالة فقال فقالت يا رسول 

ال إنام ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة وإذا أدبرت فايسيل عنك 
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روزے اضق رکان اجزئ ںیہن اور اس ےس تبحص رکان یھب درتس ےہ۔

(333)
 

اما ااحتسہض یک امیبری اینت لسلسم وہ ہک ذعمورےک مکح ںیم دالخ وہاجےئوت اس رپ ذعمور ےک ااکحم  ]

 [اجری وہں ےگ۔

 نیت دن ےس مک وخن آان ضیح امشر ںیہن وہاگ ہکلب وہ ااحتسہض ےہ 

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک اکی وعرت سجایک رفامےتوسال:

 

یک رمع   ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

اسل ےہ اور اےس رہ امہ رصف دو ِد ن وخن آات ےہ۔ درایتف ب ب ارم ہی ےہ ہک آای ہی وخن   رقتًابی سیتنیپ 

ڑپانھ اجزئ ےہ ای ضیح امشر وہاگ ای ںیہن؟ اور نج دونں ںیم ہی وخن آات وہ، ان دونں ںیم وعرت ےئلیک امنز 

 ںیہن؟ ایس رطح درگی ااکحامت ًالثم التوت وریغہ رکان، رقآن اپک وھچان اجزئ ےہ ای ںیہن؟

رشتعی ںیم ضیح یک مک ےس مک دمت نیت دن نیت رات اور زایدہ اوجلاب احدمًا وایلصمً واملسمً: 

ات ےس زایدہ ےس زایدہ دمت دس دن دس رات ےہ وج وخن نیت دن نیت رات ےس مک ای دس دن دس ر

                                                                                                                                      

 .ة حتى جييء ذلك الوقتضئي لكل صالالدم ثم صيل قال وقال أيب ثم تو

 (1/55ج 228رقم)صحيح البخاري 

 الصالة تدع املستحاضة» يف النبي عن جده، عن أبيه، عن ثابت، بن عدي عنو

 وتصوم عثامن زاد: »داود أبو قال «صالة كل عند والوضوء وتصيل، تغتسل ثم أقرائها، أيام

 صحيححديث (80/ 1ج 297رقم  داود أيب سنن)«وتصيل

 . قال: كانت أم حبيبة تستحا،، فكان زوجها يغشاها كرمةعن ع(  ٣٣٣)

 (227/ 1)سنن أيب داود 

 (617/ 1)سنن الدارمي  «املستحاضة مل ير بأسا أن يأتيها زوجها»يف عن ابن عباس 
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آےئ وت وہ وخن ضیح اك امشر ںیہن وہاگ وہ ااحتسہض اك وخن ےہ

(334)
اور ااحتسہض اك مکح اپیک اك ےہ ذٰہلا  

وصرت وئسمہل ںیم وہ وعرت سج وک رہ امہ رصف دو دن وخن آات ےہ ہی وخن ضیح اك امشر ںیہن وہاگ 

ادا رکیت ےہ ایس رطح ان دونں  ذٰہلا ہی وعرت سج رطح اپیک ےک اایم ںیم رفاضئ)امنز، روزہ وریغہ(

ںیم یھب رفاضئ ادا رکے یگ اور رقآن رکمی یک التوت رکان ای ابووض اےس وھچان بس اس ےک ےیل اجزئ 

 وہاگ۔اہتبل اس رپ ذعمور ےک ااکحامت آںیئ ےگ۔

لنبی ا عن ۔ ۔لیهالبا ةولنا ماروی أبو أمام(: 1/288بدائع الصنائع)ملا فی  

 و  أيام، ةثالث مجيعا والبكر الثيب ةللجاري احليض يكون أقل ما ’’قالأنه

 حديث ذاهو ‘‘ةاستحاض وهف ةالعرش علی زاد وماأيام  ةعرش احليض من يكون ما أكثر

 ةالرواي رهظايف  فذكر الثانی وأما … ةالصحاب من ةمجاع عن وروی ور،همش

 .اهليولياأيام  ةثالث أقل احليض نأ

 العدد لبيان ةضاففاإل الثالث،( اهولياليأيام  ةثالث هقلأو)(: 1/284وفی الدر املختار)

و )هقول وكذا األيام تلک ليالی اكوهن يلزم فال لالختصاص، ال ةالفلكي بالساعات املقدر

 (2/178)مجن ااتفلوی ج ۔هيريو قطنی الدار هروا كذا ليال بعرش( ةعرش هأكثر

 ےہ وت ایک مکح ےہےلہپ اپچن دن وخن آات اھت اب اکی رات آ رک دنب وہاجات 

:اکی وعرت وک رہ نیت امہ رپ وخن آات ےہ ےلہپ اپچن دن یک اعدت یھت نکیل اب اکی رات وخن  وسال

                                                   

أقل احليض ثالث، وأكثره »قال:  عن النبي  عن أيب أمامة (٣٣4)

 (129ص8املعجم الكبري للطرباين ج«)عرش
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آرک وموقف وہاجات ےہ ۔ یتشہب زویر ںیم ہلئسم ےہ ہک نیت دن اور نیت رات ےس مک وج وخن آےئوت وہ 

وک ایک اہک اجےئ ۔ ضیح ای ااحتسہض؟ ضیح ںیہن ےہ امیبری اك وخن ےہ وعرت ذموکرہ وک وج وخن آات ےہ اس 

 اسل ےہ ۔ امنز، التوت ےک ےئل ایک ایک اجےئ ۔ونیبا وترجوا۔ 35وعرت یک رمع 

نیت دن اور نیت رات ےس مک وخن آای وت وہ ضیح ںیہن ےہ دہاہی اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

 (١/54)هدايه  .ةاستحاض وهما نقص من ذلک فوولياليها  أيام ةأقل احليض ثالث ںیم ےہ

 (4/46)اتف وی رہیمیح ج  املع ابوصلاب۔هلل طقف وا

 نیت دن اموہاری آرک دس دن ےک دعب رھپ آےن واےل وخن اك مکح

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک اکی وعرت وک  وسال:

 

ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

اس ےن دس روزے رےھک رھپ ضیح  راضمن اابملرک ںیم ضیح نیت دن کت راہ رھپ وہ اپک وہیئگ رھپ

رشوع وہایگ اور اکی دن راہ۔ اب وپانھچ ہی ےہ ہک ہی ضیح ےہ ای ںیہن؟ اما ےہ وت اکی ےنیہم ںیم دو 

 رمہبت ضیح سک رطح آای؟ اما ااحتسہض ےہ وت رھپ وج روزے رےھک ںیہ وہ وہےئگ ںیہ ای ںیہن؟

نیت دن ورات وخن )ضیح( آای رھپ وہ  ذموکرہ وعرت وک بج لمکماوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

اپک وہیئگ وت اس اك ضیح متخ وہایگ۔ دس روزے رےنھک ےک دعب وج وخن آای وہ ضیح ںیہن

(335)
ہکلب  

ااحتسہض ےہ اور وج دس روزے اس ےن رےھک ںیہ وہ یھب وہےئگ ںیہ ذٰہلا وعرت ےن اما ااحتسہض ےک 

 ھت امنزوں یک اضق یھب رکے۔دوران امنزںی ںیہن ڑپںیھ وت روزہ یک اضق ےک اسھت اس

                                                   

  وأكثره عرشقال : أقل احليض ثالث عن النبي  مامة عن أيب أ(٣٣5)

 (جامع الفتاوى حسن لتعدد طرقه)مرتب (129/ 8ج الكبري املعجم  7586)رقم
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 عرش ةمخس أقل من كان إذا رهالفاصل بني الدمني الط(:1/233)الفتاوی   ةخالصملا فی  

و  يوسف أيب عند املتوالی كالدم ويصري الدمني بني فاصال يصري وال يعترب ال يوما

 ۔يعترب فاصال أكثر أو يوما عرش ةمخس كان إذا

 التبيني فی كذاه ةالرواي رهظا فی ليال وثالثأيام  ةثأقل احليض ثال (:1/36)ةنديوفی اهل

 (1/37)…ةاخلالص فی كذا اهولياليأيام  ةعرش هو أكثر

 ةمخس أقل من كان إذا الدمني بني املتخلل رهالطأن  ةحنيف روی أبو يوسف عن أيب

 املفتی علی لهأس األهن ةالرواي هذفتوا هبأن املتاخري من كثري و يفصل مل يوما عرش

 حسام يدهالش الصدر یأر استقر هوعلي ةداياهل فی كذا أيرس ذاخذ هبوإال …ستفتیوامل

 .املحيط فی كذا يفتی هوب الدين

 …(اهبلياليأيام  ةثالث هأقل)و شمنی ةواحليض دم صح(: 285ـ1/284وفی الدر املختار)

 ةاستحاض) …هأكثر علی( والزائد)والناقص( عن أقله ) … ليال بعرش( ةعرش هو أكثر)

وال )إمجاعا اهوليالي( يوما عرش ةمخس) واحليض النفاس وأ احليضتني بني( رهو أقل الط

 .(هألكثر حد

 مثالأيام  ةثالث بعد اهحيض انقطع ثم ةأفلو حاضت املر(: 1/129)هوفی كتاب الفق

 .ت الدم ال يكون حيضأر أقل ثم أو يوما عرش ةأربعإىل   منقطعا واستمر

 احليض اهيمنع التی شياءاأل من شيئاً  متنع ال أهنا ةالستحاضوحكم ا(: 1/130)أيضاً  هوفي

 (180-2/179)مجن ااتفلوی ج  ۔الخ والنفاس

  ؟اعدت وایل وعرت وک یھبک دس دن یھبک ایگرہ دن وخن آےئ وت ایک رکے

اکی وعرت وک اپچن دن اعدت ضیح یک یھت دعبںیم یھبک دس دن وخن آات یھبک ایگرہ دن ۔ وت وسال:
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 دعب ہی مکحب احہضئ ےہ ای اطرہہ؟ اپچن دن ےک

امشر وہاگ  اما دس دن ےک ادنر ادنر وخن آای ےہ وت لک ضیحاوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

(336)
اور اما دس دن ےس اجتوز رک ایگ وت وصرت ذموکرہ ںیم اایم اعدت ینعی اپچن دن ضیح اور ابیق 

ااحتسہض امشر وہاگ 

(337)
 (262-1/261ی داراولعلم دویدنبج)اتفو ۔ دہاہی و رشح و اقہی۔طقف

 وایل وعرت نک اتروخیں وک رہط امشر رکے ااحتسہض 

اکی وعرت ااحتسہض ےک رمض ںیم رعہص ےس التبم ےہ، وخن ربارب اجری راتہےہ۔ ہنیہم (1:) وسال

 اور اینپ دقمی اعدت یھب اےس ایدںیہن ےہ۔ ںیم یھبک یھبک دونیت دن اكوہفق وہاتےہ یھبک وہ یھب ںیہن

  یک نک اتروخیں وکوہ رہطامشررکے اور نک اتروخیں وکضیح ےھجمس؟ہنیہم-2

 نک دونں ںیم امنز روزہ التوت یک اپدنبی رکے اورنک دونں ںیم ہن رکے؟ -3

 اس رپامنز روزہ رفض ےہ اس یک نییعت رفامںیئ۔ نج دونں ںیم -4

یک التوت رکیتکس ےہ نج دونں ںیم وہ امنز ڑپھ یتکس ےہ ان دونں ںیم وہ ووضرکےک رقآن اپک -5

 اور رقآن اپک وھچیتکس ےہ ایںیہن؟

 رہطاور ضیح ےک دونں یک رشتحی رفامںیئ اور رقآن اپک یک التوت ےک مکح وکیھب واحض رفامںیئ۔-6

                                                   

  وأكثره عرشقال : أقل احليض ثالث عن النبي  عن أيب أمامة (٣٣٦)

 )مرتب( حسن لتعدد طرقه (129/ 8ج الكبري املعجم  7586)رقم

قالت: إين ف  سألت النبي  بنت أيب حبيشأن فاطمة   عائشة عن(٣٣٧)

ال إن ذلك عرق، ولكن دعي الصالة قدر األيام »أستحا، فال أطهر، أفأدع الصالة، فقال: 

 (72/ 1ج325صحيح البخاري رقم «)التي كنت حتيضني فيها، ثم ايتسيل وصيل
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اعدت دقہمی ایدںیہن  ایسی وعرت رحتی رکے ینعی اما اس وک اینپ اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

ڈال رک وغررکے اوروخب وسےچ اوراہلل ےس  دل رپتہب زور  وتاور ولن ےس یھب ںیہن اچہپیتن

وکضیح اكزامہن  م ںیہ انہک ہی ضیح ےک اایے دل وگایہ د اس اكداعرکے، رھپ نج اایم ےک قلعتم 

وصتر رکےل

(338)
 ان ںیم امنزہن ڑپےھ ہن روزہ رےھک ہن التوت رکے ہن رقآن اپک وکاہھت اگلےئ 

                                                   

قالت: كنت أستحا، حيضة كثرية شديدة، فأتيت النبي  عن محنة بنت جحش(٣٣٨)

يارسول فتيه وأخربه، فوجدته يف بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت:أست  إين

أستحا، حيضة كثرية شديدة، فام تأمرين فيها، فقد منعتني الصيام والصالة؟ قال: أنعت لك 

الكرسف، فإنه يذهب الدم قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فتلجمي قالت: هو أكثر من ذلك، 

: سآمرك من ذلك، إنام أثج ثجا، فقال النبي قال: فاختذي ثوبا قالت: هو أكثر 

بأمرين: أهيام صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهام فأنت أعلم فقال: إنام هي ركضة من 

الشيطان، فتحييض ستة أيام أو سبعة أيام يف علم ثم ايتسيل، فإذا رأيت أنك قد طهرت 

ها، وصومي وصيل، فإن ذلك وعرشين ليلة وأيام اوعرشين ليلة، أو ثالث اواستنقأت فصيل أربع

جيزئك، وكذلك فافعيل، كام حتيض النساء وكام يطهرن، مليقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت 

عىل أن تؤخري الظهر وتعجيل العرص، ثم تغتسلني حني تطهرين، وتصلني الظهر والعرص مجيعا، 

فعيل، وتغتسلني ثم تؤخرين املغرب، وتعجلني العشاء، ثم تغتسلني، وجتمعني بني الصالتني، فا

 رسول مع الصبح وتصلني، وكذلك فافعيل، وصومي إن قويت عىل ذلك فقال

:  َّهذا حديث حسن صحيح. وهو أعجب األمرين إيل. 

 (188/ 1ج128قم ر)سنن الرتمذي 
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( 339)

ںیم ہی بس اكم رکے یگ،اہتبل رہامنز ےک وتق اتزہ ووضرکے یگ  ان اایم ےک العوہ ہیقب اایم۔

یگ، رقآن اپک ےا س ووض ےس امنز رفض ،تنس، لفن بس ھچک ڑپےھ یگ اورالتوت یھب رک اور

 دوررکے۔ طقف واہلل اعتٰیل املعاہلل اعتٰیل اس یک دمدرکے اوررپاشیین [1]یگ۔وکاہھت یھب اگلےئ

 وقعإن أي  تتحری أهنا هوحاصل.....ةلواملض ةتسمی املحريو اومن نسيت عادهت[1]

 ةيلب ألنأي  هحكم تعطی حيض علی كان وإن راتهالطا حكم تعطی رهط علی احترهي

 .، باب احليض1ج480 ص زكريا الشامی مع درخمتار ،ةالرشعي ةاألدل من الظن

  (227-8/226)اتفوی ومحمدہی ج 

 وت اس ےک ضیح اك ےسیک رہط اك بلطم ایک ےہ اور اما نیت امہ لسلسم وخن آےئ

 ؟ناسب وہاگ

 وگچ ہن وسحمب ما وسال :

 

ش

 

ي ص
ح

ز تسیچ۔ امازےن را الب انہغ ات دمت ہس امہ وخن رواں ابدش دمت  ینعم ْط 

 ؟هدداز ادتباء ام

دی داد ، واما  ضیح اتعمدہ وماقف اعدت اوماہتف ابیق را مکح رہط اباوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

 اتعمدۃ تسین دتبم

ے

  تس دہ روز ہک ارثک ضیح اتس از رہ امہ ضیح درمدہ در ابیق تسب رو زامنز وروزہ ي

                                                                                                                                      

يام )أو( متثيال ال ختصيصا كام يف حاشية املشكاة للشيخ أو سبعة أيام أ)قوله:فتحييض ستة 

  بوعة املكتبة احلقانية ()مط 59نصريالدين ص 

قال: ال تقرأ احلائض، وال اجلنب شيئا عن النبي  عن ابن عمر (٣٣٩)

 (194ص1)ترمذي جمن القرآن.
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 از اعدت اتعمدہ اتس آں ااحتسہض اتس امنز و روزہ دئزادئ از ارثک دمت ضیح اتس ای زا دنکب ۔ وے ہک

 از بتک ہقف ابلئ ضیح وااحتسہض و اتعمدہ دتبمدراں وابج اتس و ینعم رہط دعم ضیح ولیصفت اسم

ے

 ۔ دی ي

 فقط[1]

 علی والزائدأقله  عن والناقص هويري قطنی الدار هروا كذا ليال بعرش ةعرش هوأكثر[1]

 املعتمد علی تسع دون ةصغري هاتر وما امهأكثر وجاوز ةو علی العادأفاس الن أكثر وأ هأكثر

النفاس  وأ احليضتني بني رهو أقل الط ةاستحاض الخ وحامل بهاملذ رهظا علی ةيسآو

 امشه املختارعلی الدر) الخ هكثر أل حد وال عا إمجا اهليالي و يوما عرش ةض مخساحليو

 ظفري(284ص1ج۔س۔ط۔293ص  1وج 262ص  1ج احليض رداملحتارباب

 (1/261)اتفوی داراولعلم دویدنبج 

 رہط ےک ایک ینعم ےہ اور اما یسک وعرت وک لسلسم نیت امہ کت وخن اجری وہ وت اس ےک ضیح اك: وسال رتہمج

 ناسب سک رطح وہ اگ ےنیہم یک ادتبا ء ےس ؟

ابیق وک رہط اك مکح دای اجےئ اگاور اما اتعمدہ  اتعمدہ ےک ضیح وک اعدت ےک وماقف امشر رکےک وجاب : رتہمج

 ںیہن ہکلب دتبم

ے

ےہ وت دس دن ضیح ےک وج ارثک ضیح ےہ رہ امہ ںیم امشر رکےک ابیق سیب دونں ںیم امنز روزے  ي

ہ )وخن ( وج ارثک دمت ضیح ای اتعمدہ یک اعدت ےس زایدہ وہ وہ ااحتسہض ےہ اس ںیم امنز روزہ اك اامتہم رکںی و

 ، اتعمدہ ودتبمرہط ےک ینعم ضیح اك ہن وہان ےہ اور ضیح وااحتسہض  ،وابج ےہ

ے

ےک اسملئ بتِک ہقف ےس ي

 ولعمم ےئک اجںیئ ۔

  والدت ےس لبق رخوج امء اك مکح

س ابرہ ےٹنھگ رتشیب اپین اجری ےہ وج والدت ےک وتق ےس ھچک ےلہپ ےریے رھگںیم والدت ےس د وسال:

دنب وہا، اپاجئےم ابلکل رتوہاجےت ےھت، اور دعتمد اپاجئےم دبتلی رکےن ڑپے، اس احتل ںیم امنز 
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 ڑپانھ اچےیہ یھت ای ںیہن؟ اما امنز ڑپیھ اجیت وت یھب وہ اپین ربارب اجری راتہ۔

 اپین افنس ای ضیح ںیہنہی اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً:

 (340)
ہکلب روطتب ہسجن ےہ، اس اكانلکن 

امعن ٰولصۃ ںیہن، ہکلب اس ےک ابووجد یھب امنز ڑپانھرضوری ےہ، اور اماامنز ےک وپرے وتق ںیم وکیئ 

زامہن ااسی ہن لم ےکس وج اس روطتب ےس اخیل وہوت اس وصرت ںیم ذعمور وہں یگ، اور اس روطتب ےک 

حیحص وہیگ، رگمہی رضوری ےہ ہک اما دگی رےنھک ےس فیلکت ہن وہ اور دگی رےنھک رخوج ےک اسھت امنز 

روطتب ہن آےئ وت اس احتل ںیم دگی اكامنز اور ووض ےس ےلہپ رانھکوابج وہاگ،  ےس رفج اخرج ںیم

 (1/364)ادماد االاکحم ج ھ44ذی اہجحل  18

 دوراِن لمح آےن واےل وخن اك مکح

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےھجم اپچن اسل ےک دعب  ایک رفامےت ںیہ املعےئوسال:

 

رکام و ایتفمِن ظ

دوابرہ لمح رہھٹا ےہ اکی یٹیب ےہ اچر اسل یک، روسیل یھب ےہ اور وخن یک اکشتی یھب وہ اجیت ےہ، درد 

وصرت ںیم امنز اور رقآن ڑپھ یتکس وہں؟ اور وکیئ داع ای ھچک ڑپےنھ وک  یھب وہات ےہ ، وت ںیم ایسی

ا ء وپرے انبےئ اور کین اٹیب اطع رکے آپ اتبد

 

ص
ع
ںی، اہلل اعتٰیل ےس ہی داع ےہ ہک ےریے ےچب ےک ا

 وال الحول’’یھب داع رکوادںی۔ یسک رضحت ےن اتبای ےہ ہک دن ںیم یسک یھب وتق اپچن احیبستت 

ںی اور یک آدےھ الگس اپین رپ دم رکےک ویپ روسیل وںیہ رہھٹ اجےئ یگ۔ آپ یھب ھچک واظفئ اتب د‘‘ ةقو

ن یھب اید رےئھک۔ اور ےھجمؤداع
 
مب

ےنلچ رھپےن ےس وخن یک اکشتی وہاجیت ےہ؟ وکیئ داع اتبںیئ اتہک ہی  ں

                                                   

ألنه ليس بدم وإنام  هنا حامل واحلامل الحتيض وليس باستحاضةليس بحيض ألهذا املاء (٣4٠)

 عنه( )مرتب عفا . هي رطوبة نجسة
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 دنب وہاجےئ؟

لمح یک احتل ںیم ےنلکن واال وخن ااحتسہض ینعی امیبری اك وخن الہکات اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

س ےئل ہی ااحتسہض ےہےہ ذٰہلا آپ وک وخن لمح رہھٹےن ےک دعب آراہ ےہ ا

)341(

ااحتسہض وایل وعرت 

اپک وہیت ےہ 

(342)
ذٰہلا آپ ووض رکےک اور وخن ےس افصیئ احلص رکےک امنز یھب ڑپھ یتکس ںیہ اور 

التوت یھب رکیتکس ںیہ، نکیل اما ووض ےک دعب دوابرہ وخن لکن آای وت ووض وٹٹ اجےئ اگ اس ےئل اس 

دہ ہن ںیلچ اور اما ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ یک وہج ےس ےنچب یک وصرت ہی ےہ ہک ووض رکےک آپ زای

 ےس یھب وخن اجری وہاجات ےہ وت رھپ ھٹیب رک امنز ڑپںیھ۔

ل وآرخ است است رمہبت درود رشفی ڑپھ رک اپین رپ دم رکےک 
ّ
است رمہبت وسرۃ اافلہحت ، اس ےک او

                                                   

ال توطأ حامل حتى "نه قال يف سبايا أوطاس:ورفعه أ عن أيب سعيد اخلدري (٣4١)

 (486/ 3سنن أيب داود )"تضع، وال يري ذات محل حتى حتيض حيضة

أيام حيضها يري  هحلامل ال حتيض وأن الدم الذي تراأن ا رىوقد يستدل هبذا احلديث من ي

حمكوم له بحكم احليض يف ترك الصالة والصيام، قال وذلك ألنه جعل احليض دليل براءة 

الرحم فلو صح وجوده مع احلمل النتقضت داللته يف االسترباء ومل يكن للفرق الذي جاء يف 

 (225/ 3هذا احلديث بينهام معنى، وإىل هذا ذهب أصحاب الرأي. )معامل السنن 

إذا رأت املرأة بعد ما تطهر من احليض مثل يسالة اللحم، أو »قال:  عن عيل(٣4٢)

ذلك، فلتنضح باملاء، ثم لتتوضأ ولتصل وال تغتسل، إال أن  قطرة الرعاف، أو فوق ذلك أو دون

 «.ترى دما يليظا فإنام هي ركضة من الشيطان يف الرحم

 (1/93ج 1000)مصنف ابن أيب شيبة  ترقيم عوامة 

 



 

ےک ااکحمااحتسہض    
 ٦جلد)مدلل(یجامع الفتاو   360

ٰیل دلج تح اییب اطع رفامںیئ ںیئپ اور افشاییب اك نیقی اہلل اعتٰیل یک ذات رپ رںیھک، ااشنء اہلل اعت

 ےگ،امہری داع ےہ ہک اہلل اعتٰیل آپ وک کین اصحل رنہنی اوالد اطع رفامےئ،آنیم۔

 تدع ةاملستحاض فی قال هنأ عن النبی (: 1/57)املصابيح ةمشكوملا فی  

 وتصوم ةصلو كل عند أوتتوض تغتسل ثم اهفي حتيض كانت التی اهقرائأ يامأ ةالصلو

 .وتصلی

 ةفی رسي  رسول  بعثنا قال سعيد عن أيب(:2/26رتمذی)الوفی 

 من يرقی من فيكم له فقالوا فأتونا مهسيد فلدغ يقرونا فلم القری مهلنافسأ بقوم فنزلنا

 فقبلنا ةشا ثالثني نعطيكم نافإ قالوا ينامً  تعطونا حتی هأرقي ال ولكن أنا نعم قلت العقرب

ال  لنافق شيئ اهمن أنفسنا فی فعر، قال الغنم ضناوقب أفرب مرات سبع احلمد هعلي تأفقر

 صنعت الذی هل ذكرت هقال فلام قدمنا علي  توا رسول أتعجلواحتی ت

 ۔مهاقبضوا الغنم وارضبوا لی معكم بس ةرقي اهنأ علمت وما قال

 ةقل مدأأكثر احليض والنفاس فی  ت الدم بعدألو ر(: 38ـ 1/37)ةنديوفی الفتاوی اهل

 …ةاستحاض ةمعتاد كانتإن  ةالعاد وبعد ةمبتدأ كانت إن كثراأل بعد تأر فام رهالط

( 39صـ) …ةداياهل فی كذا الولد خروج قبل اوالدهت حال وأ ءً اابتد احلامل هترا ما وكذا

 .الوطء وال الصوم وال ةالصال اليمنع الدائم كالرعاف ةودم االستحاض

: القيد ذاهعدم ذكر  ولیاأل دائم، هوللق ظرف( كامالً  وقتاً  هقول(: )1/298)ةوفی الشامي

 ةقراء وال یأ( الخصوما  يمنع ال هقول) هوعدم الدوام فی هحكم فی هألن الدوام قيد یأ

 ۔منت من اللوثأ إذا ل مسجد، وكذا ال متنع عن الطوافودخو مصحف ومس

 (183-2/182)مجن ااتفلوی ج   
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 دم افنس امااچسیل روز ےس ڑبھ اجےئ

اعدت افنس یھبک اکی امہ یھبک اس ےس ھچک مک ےہ، رگم اس رمہبت وخن اچسیل  اکی وعرت یکوسال:

روز ےس زایدہ ڑبھ ایگ اور رگن اس اك اس وخن ضیح ےک اشمہب ےہ وج رہامہ ا س وک اپچن روز آات ےہ اور 

اترںیخی یھب اس وتق وخن ضیح یہ یک ںیہ سج ےس ہی ہبش وہات ےہ ہک دعب ااطقنع دم افنس دم ضیح 

 وہایگ ےہ اس وصرت ںیم ایک رکان اچےیہ؟اجری 

 ذخر علی   الفيض بحار من الواردين لهقال فی من اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً:

 من بيان مجاال مما مرإربعون يوما وقد علم أالنفاس أي  هكثرأو احليض مسائل فی لنيهأاملت

ن الدم الصحيح وأ نفاساً  وال حيضاً  اليكون امهن الزائد عليأوالنفاس و احليض أكثر

 فی وكذا ةاستحاض امهمن الثانی بل اليتواليان فاحليضان وحينئذ صحيح دم هاليعقب

أي  امهبين فاصل رتامهمن ط ض بل البدواحلي والنفاس النفاسان وكذا هقول فی األخريين

وفی رداملحتار ( 78و77 ص) هبني كل اثنني من احليضني والنفاسني واحليض والنفاس ا

 هاليتوالی نفاس وحيض ا ذإ اهرهربعون ثم عرشون طأ اهونفاس ةأبتدامل ةتحريفی حكم امل

سپ وصرت ذموکرہ ںیم اس اك افنس اعدت اسہقب ےک وماقف امشر وہرک ابیق دم ااحتسہض  (1ج 294 ص)

ضیح ںیہن، ویکہکن افنس ےک دعب بج کت دنپرہ دن وپرے ہن زگراجںیئ اس وتق کت ضیح  ،ےہ

افنس ےک دنپرہ دن ےک دعب یھب وخن آات راہ اور وہ اترںیخی ضیح یک وہں وت اس وک ںیہن وہاتکس، اہں اما

 (363-1/362)ادماد االاکحم ج ضیح اہکاجےئ اگ۔

 احتسمہض رپ ااجنتسء الزم ےہ ای ںیہن ؟

وسال : اما یسک وعرت وک ااحتسہض اكوخن آات وہ، اور راےتس ںیم امنز یک رضورت شیپ آاجےئ وت ایک اس رپ 
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 اجنتسء الزم ےہ ای ںیہن ؟ا

رکے ااجنتسء اس رپ الزم ںیہن ےہ  ووض احتسمہض رہامنزےک وتق اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

 اپاخہن ایک وہ ۔ ےس ےلہپ اشیپب ای  ووض ال ہی ہک إ

 ةً كرعاف دائم وقتًا كاماًل اليمنع صومًا وصلو هحكم ةودم استحاضدر اتخمر ںیم ےہ :

 (1/298ختاراملدرال)‘‘ن قطرالدم علی احلصريإئی وصلی وتوض’’حلديث  ومجاعاً ولونفالً 

 ارحبل ارلاقئ ںیم ےہ :

 هنوقيد بالوضوء أل فر، كل لوقت…البول سلس هب ومن ةاملستحاض وتتوضأ هقول

 (1/215)البحرالرائق ۔أيضاً  ةرييهالظ فی كذا ةصلو كل لوقت االستنجاء اهعلي الجيب

ںیم وخن اگل وہا وہ اور دقمار ںیم اکی درمہ ےس زادئ وہ وت اس اك ازاہل  اہتبل اما رشم اگہ ےک ارطاف

رضوری ےہ ۔

(343)
 

                                                   

 يصيبه الثوب عن النبي سألت امرأة أن بكر أيب ابنة أسامء عن(٣4٣)

 وصيل رشيه، ثم باملاء، يهاقرص ثم حتيه،:   رسول فقال احليضة؟ من الدم

 .حمصن بنت قيس وأم ،هريرة أيب عن الباب ويف.فيه

 عىل يكون الدم يف العلم أهل اختلف وقد .صحيح حسن حديث الدم يسل يف أسامء حديث

 :يغسله أن قبل فيه فيصيل الثوب

 عادأ فيه وصىل يغسله فلم الدرهم مقدار الدم كان إذا: التابعني من العلم أهل بعض فقال

 سفيان قول وهو الصالة، أعاد الدرهم قدر من أكثر الدم كان إذا: بعضهم وقال.الصالة

 كان وإن اإلعادة عليه ويريهم التابعني من العلم أهل بعض يوجب ومل.املبارك وابن الثوري،
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 اتفوی اقیض اخن ںیم ےہ :

 ۔ةجوازالصلو متنع مهقدرالدر علی زادت إذا ةوالغليظ … نوعان ةالنجاس

 (18/ 1 خان قاضی فتاوی)

 دباعئ اانصلعئ ںیم ےہ :

إذاكان مثل  فی الثوب فقال ةالنجاس نم القليل عن سئل أنه رولنا ماروی عن عم

 … هاالحرتازعن اليمكن مما ةالنجاس من القليل وألن ةجوازالصلو اليمنع ذاهظفری 

 سبيل علی مهبالدر قدرنا ذاوهل …باملاء االستنجاء بدون ةجوازالصلو علی مجعناأ وألنا

 علم أ و۔(1/79الصنائع بدائع)۔احلدث خروج موضع عن ةالكناي

 (544-1/543اولعلم زرکایج )اتفوی دار

 احتسمہض ےک ڑپکوں اور دبن یک اپیک اك مکح

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےریوسال:

 

ی اموہاری ےک ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

اترخی کت رےتہ ںیہ اب ےریے اسھت ہی ہلئسم وہایگ  وسہل اترخی ےس رشوع وہ رک اایم است ںیہ وج ون

                                                                                                                                      

 أقل كان وإن الغسل عليه جيب: الشافعي وقال.وإسحاق أمحد، يقول وبه الدرهم، قدر من أكثر

 (201/ 1ج 138رقم  بشار ت الرتمذي سنن. )ذلك يف وشدد الدرهم، قدر من

 من أقل كان وإن صالتك، فأعد ويريه، والبول الدرهم قدر الدم كان إذا: »قال إبراهيم، عنو

 قدر من أكثر ذلك يكون حتى صالته جيزئه: حممد وقال «صالتك عىل فامض الدرهم، قدر

 .  حنيفة أيب قول وهو صالته، جتزئه مل كذلك كان فإذا املثقال الكبري الدرهم

  (377/ 1ج 146 رقم احلسن بن ملحمد اآلثار)
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ںیم یھب آےگ ےک راہتس ےس اپین یک رطح اکی روطتب یتہب ریتہ ےہ، اس روطتب  ےہ ہک اعم اایم

 اكایک مکح وہاگ اما ہی ڑپکے ای مسج رپ گل اجےئ وت ان وک دنوان الزم وہاگ ای ںیہن؟

رہ وہ وعرت سج وک اایم وصخمہص ےک العوہ یھب رجاین اور الیسن اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

ہلسلس القح وہ وہ وعرت احتسمہض الہکیت ےہ اور احتسمہض ذعمور ےک مکح ںیم وہیت اگ م اور روطتب اك 

رکے اگ ووض ےہ اور ذعمور اكمکح ہی ےہ ہک رہامنز ےئلیک 

(344)
اور بج امنز اكوتق لکن اجےئ وت رخوج  

وتق ےس وخدوخبد اس اك ووض وٹٹ اجےئ اگ اہتبل اس ےک دبن اور ڑپکوں یک اہطرت ےک ابرے ںیم 

ےہ ہک اما وہ زمخ اس رطح ےہ ہک اما اس یک اجنتس وکدنو ایل اجےئ اور وپری امنز اہطرت ےک مکح ہی 

اسھت ڑپیھ اجیتکس وہ، وت اس وصرت ںیم اس وخن اور روطتب وک دنوان رضوری ےہ اور اما وپری امنز 

وک ےگل اگ( وت  اہطرت ےک اسھت ہن ڑپیھ اجیتکس وہ )ینعی دوراِن امنز دوابرہ وہ وخن وریغہ ڑپکوں اور دبن

اس وصرت ںیم اس اجنتس وک دنوان رضوری ںیہن ذٰہلا آپ احتسمہض ںیہ۔ اور امنز آپ ےک اورپ 

                                                   

)واملستحاضة ومن به سلس البول وانطالق البطن وانفالت الريح والرعاف الدائم (٣44)

واجلرح الذي ال يرقأ، يتوضئون لوقت كل صالة ويصلون به ما شاءوا( لرواية ابن عمر أن النبي 

  :عليه الصالة والسالم  -وقال « . »تحاضة لوقت كل صالةتتوضأ املس»قال- 

« توضئي لوقت كل صالة "لفاطمة بنت أيب حبيش حني قالت له: إين أستحا، فال أطهر 

، ألنه يراد بالصالة « املستحاضة تتوضأ لكل صالة» -عليه الصالة والسالم  -وعليه حيمل قوله 

، ويقال: آتيك « أدركتني الصالة تيممت وصليت أينام: »-عليه الصالة والسالم  -الوقت. قال 

لصالة الظهر: أي لوقتها.قال: )فإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم، فيتوضئون لصالة أخرى( ملا 

 (29/ 1روينا. )االختيار لتعليل املختار 
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رفض ےہ اہتبل ےنہب وایل روطتب وکیسک رویئ ای ڑپکے ےک ذرےعی روک دںی اتہک دوران امنز آپ ےک 

ای دبن وک گل اجےئ وت دبن اور ڑپکے اپک رںیہ اور اما العج اور دتریب ےک ابووجد یھب روطتب ڑپکوں 

رھپ اس اك دنوان رضوری ںیہن۔

(345)
 

 ۔نجس وهنسان( فكل ما خيرج من بدن احليوان)اإل(: 1/42)ةالولواجلي فتاویملا فی  

 هوحكم(: )1/305)الدر مع أيضاً  هوفي ةنجس الفرج ةرطوب(:1/298)ةوفی الشامي

ن سال علی إ)و أن قالإىل  …للوقت الالم( فر، لكل) هونحو هثوب اليسل( الوضوء

أي  (اهمن الفراغ قبل تنجس هيسل لوإن كان  هاليغسلأن  هجازل) مهالدر فوق( هثوب

 هقول) للفتوی، املختار وه ،هيسل ترک جيوز( فال) هفراي قبل يتنجس( و إال) ةالصال

 هقول) فالتيمم و إال هعلي ةالقدر معأي  (الوضوء هقول) هصاحب ولعذر أاأي  (هوحكم

 قالأن إىل  …ط واملكان كالبدن( هونحو هتی متنا )قولأإن مل يفد كام يي أ (هثوب اليسل

 ةمر هيصيب ال نبأ يدامفإن كان  وقيل أصال، هيسل الجيب وقيل( للفتوی املختار وه هقول)

 فی بل قلت.بحر الرسخسی هواختار فال خریاأل بعد ةاملر هيصيب كان وإن جيب، أخری

 املتن  مافی علی هبحمل التوفيق يمكن مل فإن ـها الصحيح وهو مشائخنا اختيار أنه البدائع

 علمت لو البقالی عن دیهالزا عن ةاحللي فی ما التوفيق يدؤوي املعذورين علی وسعأ وهف

 يعود أنه علمت وإن مجاعباإل جيب تصلیأن إىل   راً هطا يبقی هيسلت لو أهنا ةاملستحاض

 قول ذاهأن قال( لكن  إىل  ) … حممد دون يوسف أيب عند هيسلت نجساً 

                                                   

 چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ٹ ٹ چ ورات ألهنا معذورة واألعذار تبيح املحظ(٣45)

 عنه( مرتب عفا ) ١٦التغابن:  چہ  ہ  ہ  ھ   ٹ چ   ولقول  ٢٨٦البقرة: 
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  ۔وضوءال علی قياسا ةوقت كل صال فی هيسل جيب يقولفإنه  الرازی مقاتل ابن

 (193-2/192)مجن ااتفلوی ج

 اكیف رعہص ےک دعب وخن اك رطقہ دےنھکی رپ اموہاری اك مکح

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک آج ےس دنچ اسل وسال:

 

ےلہپ  ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

دنب وہیئگ۔ ںیم ےن اس  ےریے  ںاں اکی ےچب یک والدت وہیئ یھت۔ اس ےک دعب ےس ےھجم اموہاری آان 

 اك العج رکواای وت ےھجم اکی روز وخن اك رطقہ داھکیئ دای، آای ہی ےریی اموہاری امشر وہیگ ای ںیہن؟

 دن ےس مک وخن رظن ضیح یک مک ےس مک دمت نیت دن ےہ اما نیتاوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً: 

آےئ وت ہی ضیح اك وخن ںیہن وہات ہکلب ہی ااحتسہض اك وخن وہات ےہ ذٰہلا وج آپ وک اکی روز وخن اك رطقہ 

رظن آای ےہ ہی آپ یک اموہاری ینعی ضیح اك وخن ںیہن ےہ ہکلب ااحتسہض اك وخن ےہ سپ اس انبء رپ اما 

 زم وہیگ۔آپ ےن رفض امنز وھچڑ دی ےہ وت آپ رپ اس یک اضقء ال

 هقصاوأ ةثالث احليض دنیأ’’ قال  نس أعن (: 1/217سنن الدار قطنی )ملا فی  

وفی سنن الدار ‘‘۔((ةمستحاض یهف زاد فام عرشإىل   ثالث احليض: ))وكيع قال ،ةعرش

 ۔((عرش هو أكثر ثالث أقل احليض : ))قالعن سفيان (: 1/217قطنی )

 عن نقص وما اهولياليأيام  ةقل احليض: ثالثأ ( إن1/615)هدلتأوالفقه اإلسالمی وفی 

 (2/181)مجن ااتفلوی ج  ۔ةحاضاست وه وإنام بحيض فليسذلک 
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 امیبر ےک ااکحموذعمور 

 ذعمور رشیع یک رعتفی ایک ےہ؟

ن ہ ووض ےس امنز وریغہ ڑپےنھ یک ااجزت ےہ ، اس یک یتفم ہب رعتفی وسال:

 

ذعمور رشیع سج وک وقب

یتہ ےہ رقبی رقبی وکیئ امنز دبون اس ےک ںیہن ذگریت۔آای ےریے ےئل ایک ےہ؟ ےھجم رایح اجری ر

 رصف اکی دہعف ووض رک انیل رہ وتق ےک ےئل اكیف ےہ ای ںیہن؟

امنز ںیم وکیئ  ذعموررشیع ادتباء ً اس وتق وہات ےہ ہک امت م وتقاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

اس ذعر ےک ادا رک ےکس ونوتق ااسی اس وک ہن لم ےکس ہک ووض رک ےک امنز دب

(346)
 بأن ال جيد يف ۔

 حق فی العذر رشط ذاهالخ و  .احلدث عن خاليا هفي ويصلیأض يتو زمنا اهمجيع وقت

 يشرتط الزوال حق وفی ةمر ولو الوقت من جزء فی هوجود كفی البقاء حق وفی االبتداء

 یھب رعتفی ذموکر اس سپ اما اکی دہعف[1].ختاراملدرالالخ .  تالوق متام االنقطاع استيعاب

رپ اصدق آیئگ وت وہ ذعمور وہایگ ۔ رھپ اس وتق کت ذعم ور یہ رےہ اگ بج کت وہ ذعر ابلکل عطقنم ہن 

وہاجےئ ۔ سپ اےسی ذعمور وک وتق ںیم اکی دہعف ووض رکانیل اكیف ےہ، امتم وتق ںیم اس ذعر ےک 

                                                   

قالت: جاءت فاطمة عن عائشة هذه املسئلة مستنبطة من حديث املستحاضة (٣4٦)

إين امرأة   فقالت: يا رسول  إىل النبي  بنت أيب حبيش

ال، إنام ذلك عرق وليس باحليضة، اجتنبي الصالة »أستحا،، فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قال: 

 «حميضك، ثم ايتسيل، وتوضئي لكل صالة، وإن قطر الدم عىل احلصريأيام 

 (204/ 1ج  624رقم  –)سنن ابن ماجه  



 

 ذعمور وامیبر ےک ااکحم
 ٦جلد)مدلل(یجامع الفتاو   368

ات ےہاسھت امنز ڑپھ اتکس ےہ ، رھپ رخوج وتق ےس وہ ووض ابلط وہاج

(347) 
الدر املختار [1]۔طقف۔

 ۔ظفري12۔305ص1ج۔س۔ط۔1ج281 ص املعذور حكام أرداملحتار امشهعلی 

 (276-1/275)اتفوی داراولعلم دویدنبج

 ےہ :دمعۃ اہقفل اور 
 

 م

ذعمور وہ صخش ےہ سج وک ااسی ذعر القح وہ سج اك روانک اس ےک اقوب ےس ابرہ وہ اور اس اك وہ ذعر اکی 

وتق کت ربارب اقمئ رےہ اانت وتق ہن ےلم ہک اس وتق یک امنز رفض و وابج اہطرت امنز ےک وپرے 

ےک اسھت ڑپھ ےکس ًالثم ریسکن ای ااحتسہض اك وخن اجری وہ، ای رحی ای اشیپب ای دتس ای ٹیپ اخرج وہیت 

آھکن، اكن، انف، اتسپن وریغہ ےس درد ےک اسھت اپین اتلکن رےہ رےہ، ای دبن ےک یسک اقمم ًالثم

(348)
 ،

                                                   

حتامل لفظ اخلرب : صالة ال( وقدر أصحابنا رخصة املستحاضة بالوقت دون فعل ال٣4٧)

فإًذا للصالة والوقت مجيعا ،والجيوز أن يكونا مجيعا مرادين ،لتنافيهام ،واتفاق اجلميع عىل خالفه 

مها مجيعا .ثم وجدنا األصول شاهدة العتبار الوقت ،دون فعل الصالة ،ألنا  املراد أحدمها ،ال

وجدنا فيها رخصة مقدرة بالوقت ،وهو املسح عىل اخلفني ،ومل نجد رخصة مقدرة بفعل الصالة 

))جعلت يل األر، مسجًدا والدليل عىل احتامل اللفظ للوقت ،قول النبي 

 أدركتني الصالة صليت ((. واملعنى حيث أدركني وقت الصالة ،ويقول :آتيك وطهوًرا ،فحيثام

 ( 1/478الظهر ،ولقيته العرص ،ويريد الوقت .)رشح خمترص الطحاوي للجصاص ج

 ريح انفالت أو بطن استطالق أو) إمساكه يمكنه ال بول( سلس به من عذر وصاحب()٣4٨)

 ملحق اليسري النقطاع ا ألن( حكام ولو).......يرب أو عمش أو رمد بعينه أو( استحاضة أو

 (1/306 الدر املختار).بالعدم
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۔اور اما اانت وتق لم اجےئ سج ںیم اہطرت ےس امنز ڑپھ ےکس وت اس وک ذعمور ہن ںیہک ےگ

(349)

 

 (1/253)دمعۃ اہقفل ج

 ےہ: اتکب ااسمللئاور 
 

 م

اك ببس اس لسلست ےس اپای اجےئ ہک ایکس اکی  ووض  رشاع ذعمور اس صخش وک اہک اجات ےہ سج ںیم  ضقِ

ھت رفض امنز ادا رکےن اك ومعق یھب ہن لم ےکس ، الثم امنز ےک وپرے وتق ںیم اہطرت ےک اس

ان وسر ےس وخن اجری راتہ   ای ریسکنوھپیٹ وہ یسک رطح دنب ںیہن وہ یت ای رہ وتق اشیپب اك رطقہ آات راتہ وہ 

وہ

(350)
ای وعرت احتسمہض وہ

(351)
 (1/194)اتکب ااسمللئ ج وریغہ وریغہ ۔  

 

                                                   

(عن هشام بن عروة قال كانت يب دماميل فسألت أيب عنها فقال إن كانت ترقأ فايسلها ٣4٩)

وتوضأ وإن كانت ال ترقأ فتوضأ وصل فإن خرج يشء فال تبال فإن عمر قد صىل وجرحه يثعب 

 (150/  1ج 578دما . )مصنف عبد الرزاق  رقم 

(عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن املسور بن خمرمة، أخربه، أنه دخل عىل عمر بن ٣5٠)

من الليلة التي طعن فيها. فأيقظ عمر لصالة الصبح. فقال عمر: نعم. وال حظ  اخلطاب

 (53/ 2ج  117)موطأ مالك رقم  صالة. فصىل عمر، وجرحه يثعب دما.يف اإلسالم ملن ترك ال

إىل النبي  قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش ة (عن عائش٣5١)

  فقالت: يا رسول  :ال، إنام »إين امرأة أستحا،، فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قال

ذلك عرق وليس باحليضة، اجتنبي الصالة أيام حميضك، ثم ايتسيل، وتوضئي لكل صالة، وإن 

 (204/ 1ج  624رقم  –)سنن ابن ماجه « قطر الدم عىل احلصري
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 ی ومحمدہی ںیم ےہ:اور اتفو

اس ےہ ینعی اس یک رحی دلجی دلجی اخرج وہیت ریتہ ےہ ووض اعرہض رحی اكزدیوک وسال: 

ہک ووضاکی ہٹنھگ کت اقمئ راتہےہ اورضعب روز  ڑکپاتضعب وتق ایضعب دن ااسیوہاتےہرقارںیہن اك

اس ارخاج  ،ہک ووضدس دس ٹنم ہکلب اس ےس یھب ےلہپ وٹٹ اجاتےہ یئک یئک روز اےسی ذگرےت ںیہ

وکسک رطح ادارکے آایاکی دہعف اتزہ ووضرکےک   رفض اضق امنزوںرحی یک وصرت ںیم وہ صخش

 امتم دن ایس اکی ووضےس ڑپاتھرےہ وخاہ چیب ںیم رحی اخرج وہریہ وہ ینعی ووضہن راہوہ۔

اكلم وتق اس احتل ںیم ذگراجےئ ہک  امااکی رمہبت یسک امنز اك اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ن ہ امنز وپری رکےکس رحی لسلسم رےہ ینعی ا ارخاِج 

 

ینت دریےک ےئل یھب دنب ہن وہ ہک وہ ووضرکےک وقب

بت وتہی صخش ذعمور ےہ اس اكمکح ہی ےہ ہک رہوتق ےک ےئل اس ےک ذہم ووضرضوری 

ےہ

(352)
اوراس ووضےس رفض،لفن، ادا،اضقوجدل اچےہ ڑپاتھرےہ

(353)
رایح انضق ، رخوج ِ

                                                   

قالت: جاءت فاطمة بنت  عن عائشة املسئلة مستنبط من احلديث اآليت فعن (٣5٢)

إين امرأة   فقالت: يا رسول إىل النبي  أيب حبيش

ال، إنام ذلك عرق، وليس : »أستحا، فال أطهر أفأدع الصالة؟ فقال رسول

قال: «  بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فايسيل عنك الدم ثم صيل

 (55/ 1ج  228البخاري رقم «)ثم توضئي لكل صالة، حتى جييء ذلك الوقت»وقال أيب:  

أنه قال يف املستحاضة: تدع  عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي  

 الصالة أيام أقرائها التي كانت حتيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صالة، وتصوم وتصيل .

 (187/ 1ج    126)سنن الرتمذي رقم 
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 إىل عائشة  عن ابن أيب مليكة ، قال : جاءت خالتي فاطمة بنت أيب حبيش

فقالت : إين أخاف أن أقع يف النار إين أدع الصالة السنة والسنتني ال أصيل ، فقالت : انتظري 

فجاء فقالت عائشة : هذه فاطمة تقول كذا وكذا ، فقال هلا النبي حتى جييء النبي 

 هلا فلتدع الصالة يف كل شهر أيام قرئها ، ثم لتغتسل يف كل يوم يسال : قويل

، أو ركضة من  فإنام هو داء عرض، ولتنظف ولتحتش ،  ثم الطهور عند كل صالةواحدا ، 

الشيطان ، أو عرق انقطع .هذا حديث صحيح ، ومل خيرجاه هبذا اللفظ ، وعثامن بن سعد 

 (175/  1ج  623يثه. )املستدرك  رقم الكاتب برصي ثقة عزيز احلديث جيمع حد

 وهو من الفاظ التعديل وقال ابو نعيم احلافظ : برصي ثقة ’’شيخ  ‘‘قال ابو حاتم يف عثامن هذا  

 ( 353مري عىل ص أعالء السنن نقال عن حاشية التقريب ملوالنا إ)حاشية متن 

تحاضة: تدع ىف املستحاضة يف املس عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبى 

 الصالة أيام أقرائها التي كانت حتيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صالة، وتصوم وتصيل. 

 (187/ 1سنن الرتمذي )

احلديث مرتوك، ألن من ألزمها الوضوء لكل صالة،  ي : فظاهر هذا(قال العالمة املنبج٣5٣)

وتتوضأ لكل  "الكالم:  خصه بكل صالة هي فر،، ومل يلزمها الوضوء لكل نافلة، فصار تقدير

 قال ألن الالم تستعار للوقت، "تتوضأ لوقت كل صالة  "، ونحن نضمر "صالة فر، 

 ": أي لوقت دلوكها، وقال   ٧٨اإلرساء:  چڤڦ ڦڦٹ چ

 الظهر، أي لوقتها، وتذكر الصالة ويضمر هلا، ويقال: آتيك لصالة "إن للصالة أوال وآخرا 

أينام  ": . وقال "الصالة أمامك  "ة بن زيد: الوقت، قال عليه السالم ألسام

كذهاب مدة املسح، واخلروج من ذهاب الوقت عهد مبطال للطهارة، .وألن"أدركتني الصالة 
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ووضےہ وتق اخرج وہان اس ےک قح ںیم انضقِ،ںیہن وہاگ

(354)
دہ  ی
 

۔ رہوتق ےک ےئل یلع

ووضرضوری ےہ 

(355)
اكلم وتق ذعرےس  اور ہی صخش ذعمور رےہ اگبج کت ہک یسک اکی امنز اك

ہک ذعرلسلسم رےہ اہتبل ہی رضوری ےہ  اخیل ہن ذگراجےئ ، ینعی ذعمور رےنہ ےک ےئل ہی رضوری ںیہن

 احتل آاجےئ یگ ہک ہک رہامنز ےک اكلم وتق ںیم اکی دورمہبت ذعر اكققحت وہاجےئ اوربج ایسی

اكلم وتق اکی رمہبت یھب ذعرےس اخیل ذگراجےئ اگوتہی صخش ذعمورہن رےہ اگ اوراما یسک اكلم امنز اك 

وتق ااسیںیہن ذگراہک اس وکذعر ےس اخیل رہ رکامنز اكادارکاننکمم وہ، ہکلب اینت اجنگشئ لم اجیت ےہ ہک 

  ےہ رخوج رایح اس ےک قح ںیم انضق ووضےہرہوتق ںیم امنز البذعر ادارکاتکسےہ وتہی ذعمورںیہن

                                                                                                                                      

يف  فكان ما ذهبنا إليه أوىل، وقد وافقنا أمحد بن حنبل،   يعهد مبطال للطهارةالصالة مل

 (150   149/ 1هذا.)اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب ج

قال الطحاوي يف رشح اآلثار ومذهبنا قوي من جهة النظر، وذلك أنا عهدنا اإلحداث، (٣54)

إما خروج خارج. أو خروج وقت، فخروج خارج معروف، وخروج الوقت حدث يف املسح 

عىل اخلفني، فرجعنا يف هذا احلدث املختلف فيه، فجعلناه كاحلدث الذي أمجع عليه ووجد له 

جيمع عليه، ومل نجد له أصال ألنا مل نعهد الفراغ من الصالة حدثا قط، مل  أصل، ومل نجعله كام

 (204/ 1انتهى. )نصب الراية ج 

توضئي لوقت : » قال ابن قدامة: ولنا أنه قد روي يف بعض ألفاظ حديث فاطمة(٣55)

وألنه وضوء يبيح النفل، فيبيح الفر،، كوضوء يري املستحاضة، وحديثهم حممول « كل صالة.

 أي وقتها.« أينام أدركتك الصالة فصل» الوقت، كقول النبي  عىل

 (265/ 1)املغني البن قدامة ج
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 طقف واہلل اعتٰیل املع [1] الطحطاوی( ىف كذاه) 

 لوقت ريح وانفالت بطن استطالق وأ بول كسلس عذر هب ومن ةاملستحاض أتتوض[1]

ا من وءا من الفرائض وماشاوءماشا الوقت يف مهبوضوئ أي هون بويصل فر، كل

 هوج الوقت فقط وال يصري معذورا حتی يستوعبالنوافل ويبطل وضوء املعذورين بخر

 معذوراً  اليكون لووجد اذ ةالوالص الوضوء بقدر هلعذر انقطاع هفي ليس كامالً  وقتا العذر

 ذلک بعد وقت كل يف هوجود هدوام ورشط العذرأي  هثبوت رشط االستيعاب ذاهو

 هبانقطاع هنع كامل وقت خلوّ  معذوراً  هكون عن هصاحب وخروج هانقطاع ورشط ةولومر

)مراقی الفالح مع الطحطاوی االنقطاعو والدوام الثبوت رشوط الثالث هذهف ةحقيق

 ۔مرص همطبوع ا،هعن ةارهنجاس والطقبيل باب األ 119-118ص:

 (234-8/233)اتفوی ومحمدہی ج 

  
 
 یھب ےہ (4/67)اتف وی رہیمیح ج  ایس رطح رقتي

 
 م

 ذعموریک رشاطئ

ہی رشط ےہ ہک اکی امنز ےک وپرے وتق کت ذعر اقمئ رےہ ینعی اس وک اول رمہبت وبثت ذعر ےک ےئل 

ا 

 

ص
ع
و وابج امنز  ضدنوےئ اجںیئ رف ءاانت وتق ںیہن اتلم سج ںیم اےسی ووض ےس سج ںیم طقف رفض ا

وج تہب یبمل ہن وہ ادا رکاتکس وہ یہی ارہظ ےہ اور ایس رطح ذعر اك عطقنم وہان یھب اس وتق اثتب وہات ےہ 

ز ےک وپرے وتق یک ذعر عطقنم رےہ، اما امنز ےک ےضعب وتق ںیم وخن آای وپرے وتق بج اکی امن

وہ رک دورسی امنز اك  جںیم ہن آای رھپ اس ےن وطبر ذعموروں ےک ووض رکےک امنز ڑپیھ رھپ وہ وتق اخر

رکے  وتق دالخ وہا اور ذعر اجات راہ ای ایس رطح ضعب وتق ںیم وخن عطقنم وہایگ وت اس امنز اك ااعدہ

 ہک امتم وتق ںیم ذعر وموجد ہن وہا ًالثم رہظ اك وتق ھچک وہایل اھت بت زمخ وریغہ اك وخن انہب اس ےئل
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ریخ وتق کت ااظتنر رکے اما دنب وہ اجےئ وت ریخ ورہن ایس احتل ںیم ووض رکےک امنز ڑپھ  ارشوع وہا وت

 یک تلہم ہن یلم وت اب رصع اك ےل، رھپ اما رصع ےک وپرے وتق ںیم ایس رطح اتہب راہ ہک امنز ڑپےنھ

ر یہ ادنر دنب وہایگ وت وہ دنوتق ذگرےن رپ ذعمور وہےن اك مکح اگلںیئ ےگ اور اما رصع ےک وتق ےک ا

ذعمور ںیہن ےہ اور وج امنزںی اےنت وتق ںیم ڑپیھ ںیہ )ینعی رہظ و رصع دوونں( وہ درتس ںیہن 

 ںیہن، رصع ےک وتق یھب ریغ رکموہ وتق کت  وابجوہںیئ رھپ ےس ڑپےھ رگم اس وک لفن و تنس یک اضق

ااظتنر رکے رھپ اما رکموہ وتق ںیم دنب وہاجےئ وت وہ ذعمور ہن وہاگ اور امنز ولاٹےئ اگ، اور اما دورسی 

امنز ےک وتق ںیم ذعر عطقنم ہن وہا  ںاں کت ہک وہ وتق لکن ایگ وت امنز اك ااعدہ ہن رکے اس ےئل ہک 

ا، ذعر ےک ابیق رےنہ یک رشط ہی ےہ ہک وکیئ وتق امنز اك اس رپ ااسی ہن وپرے وتق ںیم ذعر وموجد وہ

ذگرے ہک اس ںیم ذعر وموجد ہن وہ، سپ بج اکی دہعف ذعمور وہایگ وت بج دورسا وتق آےئ وت اس 

ںیم رہ وتق وخن اك انہب رشط ںیہن ےہ ہکلب وپرے وتق ںیم اما اکی دہعف یھب وخن آاجای رکے اور 

 رےہ وت یھب ذعمور رےہ اگ اہں اما اس ےک دعب اکی وپرا وتق ااسی زگر اجےئ سج اسرے وتق ںیم دنب

ںیم وخن ابلکل ہن آےئ وت اب ذعمور ںیہن راہ

(356)
 (1/253)دمعۃ اہقفل ج ۔

  ۔ںیم یھب ےہ(1/262)اتفوی داراولعلم دویدنبجایس رطح رصتخماً 

                                                   

( )ومما يتصل بذلك أحكام املعذور( رشط ثبوت العذر ابتداء أن يستوعب استمراره ٣5٦)

وقت الصالة كامال وهو األظهر كاالنقطاع ال يثبت ما مل يستوعب الوقت كله حتى لو سال دمها 

وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صالة أخرى وانقطع دمها  ت صالة فتوضأتيف بعض وق

فيه أعادت تلك الصالة لعدم االستيعاب.وإن مل ينقطع يف وقت الصالة الثانية حتى خرج ال 

تعيدها لوجود استيعاب الوقت.ورشط بقائه أن ال يميض عليه وقت فر، إال واحلدث الذي 

 (41ص1)اهلندية ج.ابتيل به يوجد فيه هكذا يف التبيني
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 ذعموراك رشیع مکح

ےک ےئل  اتہ ےہ نکیل اس یک وعرت امنز ںیہن ڑپیتھ ۔ یتہک اکی صخش اینپ زوہج وک امنز ڑپےنھ وسال: 

ےہ ہک ھجم وک رہ وتق اشیپب ےک رطقے ےتکپٹ ںیہ اس ےئل اس وخف ےس ہک ںیہک وثاب ےک اجبےئ 

یگ ، وہ صخش رکف دنم ےہ آپ ےس  ذعاب اك ببس ہن نب اجےئ۔ ںیم اس احتل ںیم امنز ںیہن ڑپنو ں

 رشًاع ایک مکح ےہ؟ ونیبا وترجوا۔درایتف رکان ےہ ہک اس وعرت ےک ےئل 

بج وعرت وک رہ وتق اشیپب اتکپٹ ےہ وت رشًاع ہی ذعمور ےہ اس  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

وک امنز اعمف ںیہن

(357)
۔ہکلب رہ امنز ےک وتق دجدی ووض رک ےک

(358)
اور ڑپکے دبل رک 

(359) 

                                                   

 قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي  (عن عائشة٣5٧)

  إين امرأة أستحا، فال أطهر أفأدع الصالة؟ فقال رسول لفقالت: يارسو

 « : ال، إنام ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا

ثم توضئي لكل صالة، حتى جييء ذلك »  قال: وقال أيب: «  أدبرت فايسيل عنك الدم ثم صيل

 (55/ 1ج  228.)صحيح البخاري رقم « الوقت 

امرأة من أزواجه، فكانت  اعتكفت مع رسول»، قالت: عن عائشة

 (69/ 1ج  310صحيح البخاري  رقم« .) ترى الدم والصفرة والطست حتتها وهي تصيل

قال يف  أنه، عن أبيه، عن جده، عن النبي (عن عدي بن ثابت٣5٨)

املستحاضة: تدع الصالة أيام أقرائها التي كانت حتيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صالة، 

 (187/ 1ج    126وتصوم وتصيل . )سنن الرتمذي ت بشار   رقم
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ز اشیپب اك رطقہ کپٹ اجےئ ۔ اور امن اچےہ احبتلِ ۔رفض ، وابج ،تنس لفن امنز ینتج اچےہ ڑپےھ

 ذعمور وہےن یک وہج ےس رشًاع اعمفےئڑپکے رپ یھب گل اج

(360) 
ےہ

(361)
ذہلا امنز ہن ڑپےنھ اك ۔

                                                                                                                                      

: أما طهارة  هـ587قال عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي املتوىف: (٣5٩)

.)بدائع  4املدثر:  {وثيابك فطهر}النجاسة احلقيقية فلقوله تعاىل:  الثوب وطهارة البدن عن

 (114/ 1الصنائع يف ترتيب الرشائع ج

قال: كان املرشكون ال يتطهرون، فأمره أن يتطهر ويطِهر ڭ  ۇ    ٹ   قال ابن زيد، يف قوله

 .ثيابه.وهذا القول الذي قاله ابن سريين وابن زيد يف ذلك أظهر معانيه

 (12/ 23الطربي ج )تفسري 

:  لرسول  أهنا قالت: قالت فاطمة بنت أيب حبيش عن عائشة

إنام ذلك عرق وليس : » إين ال أطهر أفأدع الصالة، فقال رسول يا رسول 

« باحليضة، فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا ذهب قدرها، فايسيل عنك الدم وصيل

 (68/ 1ج   306.)صحيح البخاري  رقم

(يف املسئلة تفصيل كام يف الدر املختار : )وإن سال عىل ثوبه( فوق الدرهم )جاز له أن ال ٣٦٠)

يغسله إن كان لو يسله تنجس قبل الفراغ منها( أي: الصالة )وإال( يتنجس قبل فرايه )فال( 

 (306/ 1جيوز ترك يسله، هو املختار للفتوى.)الدر املختارج 

احتملته أنا ونفر من االنصار حتى أدخلناه  رقال ملا طعن عم (عن ابن عباس ٣٦١)

منزله فلم يزل يف يشية واحدة حتى أسفر فقال رجل إنكم لن تفزعوه بيشء إال بالصالة قال 

قال نعم قال أما أنه ال حظ يف فقلنا الصالة يا أمري املؤمنني قال ففتح عينيه ثم قال أصىل الناس 
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 استطالق أو بول كسلسل عذر هب ومن ةاملستحاض أوتتو ض طلغ ےہ امنز اعمف ںیہن ۔ اہبہن

 مع يضاحاإلنور) والنوافل الفرائض وامن شاء ما هب ويصلون فر، كل لوقت بطن

 اعلم هللاو فقط( ال و االستحاضة باب احليض والنفاس  29 ص الفالح مراقی هرشح

 (66-4/65)اتف وی رہیمیح ج . واببالص

 آاسن رطہقی  ےن اكمکح ذعمور ںیم دوخل ولعمم رک

صخش شچیپ اك رمضی ےہ اس رمض  ایک رفامےت ںیہ ایتفمن رشع نیتم اس ابرے ںیم اکیوسال: 

 

 

   اخرج وہ یت ت رثکبںیم رایح ب
 

رکے ای رہ دہعف  ووض  وت ااسی صخش امنز ےک ےئل رصف اکی دہعف ہ

اھکل اھت  اوھن ں ےن ںیم ےن دار اولعلم الڈنیھ ےس وجاب وگنماای اھت ۔رکے ووض رایح اخرج وہ ےن رپ 

  ذعر ںیم زگر اجےئ ہک اکی وتق امنز اك وپرا احتلِ

 

اور وہ  وہ ہن راتھ اور وہ رایح وک روےنک رپ دقرت ب

امنزوں ےک  ذعر اوستق ےک دعب یھب ربرقار رےہ وت ااسی صخش رشاع ذعمور ےہ ، اب دورسی احتل

رکے رگم ےھجم وکیئ ااسی وتق ںیہن اتلم ےہ ہک ںیم رشاع دنمرہج ابال  ووض ےئل وہ رہ امنز ےک ےئل اتزہ 

  ذعمور وہ ں ، وت ایک اطمقب وجاب یک

 
چي پ

شرمض 

چ خ

 ںیہن ؟  رشاع ذعموری ےک ےئل اكیف 

 ابر ووض ء رکات وہ ں بت ںیہک اجرک امنز ادا رک اپات وہ ں ںیم اکی امنز ےک ےئل اسب اواقت اپچن ای ھچ

 

 

اانت ںیہن وہ ات  یہ رہ اجیت ےہ ۔ ےریے اپس اسب اواقت وتق یھب رکےت رکےت ووض  امجتع یک امنز ب

 آاجےئ وت ںیم اس ااظتنر ںیم بک کت رکوکسں ۔ اما اشعء یک امنز ںیم ہی احتل شیپ ووض ہک اینت رمہبت 

                                                                                                                                      

/  1ج  581)مصنف عبد الرزاق  رقم .دماترك الصالة فصىل وجرحه يثعب سالم ألحد اإل

150) 
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 رہ امنز ںیم ےریے اسھت رقتابی ےتسنہ ںیہ گرکےن ںیم تہب رشم ا اھٹین ڑپیت ےہ ول ووض روہ ں ہک اکی 

 ہی احتل شیپ آیت ےہ ۔ ونیب ا وترجوا 

اس  آپ اکی دہعف ایسی امنز اك وتق بختنم رکںی وج مک از مک وہ اور اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

رغمب اك وتق بس اواقت ےس مک وہ ات ےہ ۔ ےریے رمہبت ہشقن ںیم  وہ یھب وتق ںیم آپ وک رفتص

وتق رغمب یک ااہتنیئ رقار دای اج اتکس ےہ ۔ سپ آپ یسک روز  اس وکرغوب قفش ارمح اك وتق دای ایگ ےہ ، 

ںیم  ےئ سجاج لم ااسی ومعق ںیم ہک وپرے وتق وخ ب اامتہ م ےس ایکس وک شش رکںی وبتق رغمب

پ ذعمور یک آیک اور رفض امنز یک ںیتنس وھچڑ رک رفض ڑپھ ںیکس ۔ اما اانت وتق ںیہن اتلم وت ووض آپ 

 رعتفی دالخ 
 

وہ ےئگ آدنئہ ےئلیک ہی رضوری ںیہن ہک وپرا وتق ےھٹیب ااظتنر رکےت رںیہ ہکلب رصف م

 یگ آپ ذعمور ںیہ ، رہ کت ہی احتل رےہ وپرے وتق ںیم اکی دہعف رایح اك رخوج رضوری ےہ بج

رضوری وہ اگ  ووض وتق ےک ےئل این 
)362( 

ےس وج اچںیہ ڑپںیھ ۔ وتق ےک  ووض اوستق ےک ادنر اس 

 وتڑےن وایل اصدر وہ یئ وت اس ےس ووض ںیہن وٹ ےٹ اگ ۔ اہتبل اور وکیئ زیچ  ووض ادنر ذعر شیپ آےن ےس 

 اجات رےہ اگ ۔  ووض ، رخوج وتق ےس  اجےئ اگوٹ ٹ  ووض 

 ووض ایک رھپ رخوج وتق کت ذعر شیپ ہن آای وت رخوج وتق ےس  ووض اہتبل اما ااطقنع ذعر یک احتل ںیم 

                                                   

إىل النبي  قالت:جاءت فاطمة بنت أيب حبيشعائشة (عن٣٦٢)

 فقالت: يا رسول   ال، إنام »ستحا،، فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قال: اإين امرأة

ذلك عرق وليس باحليضة، اجتنبي الصالة أيام حميضك، ثم ايتسيل، وتوضئي لكل صالة، وإن 

 (204/ 1ج  624)سنن ابن ماجه  رقم « م عىل احلصريقطر الد

 أعلم أي لوقت كل صالة و"لكل صالة" ومعنى
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اگ ۔ رغہکیض رصف اکی وتق  وٹےٹ ووض اوستق  آےئ اگ ںیہن ایگ ہکلب اس ےک دعب بج رھپ ذعر شیپ 

ہ ےک ےئل وکیئ ذعر اثتب وہ ایگ وت آدنئ اس ںیم ڑپے یگ ۔ اما  انںیم رصف اکی دہعف آپ وک فیلکت رک

ر شیپ آات ےہ ای ذعفیلکت ںیہن رصف اس اك ایخل رںیھک ہک رہ امنز ےک وپرے وتق ںیم اکی دہعف 

۔ مکح ذعمور  اجےئ اگںیہن ۔ اما وپرے وتق ںیم اکی دہعف یھب ذعر شیپ ہن آای وت ذعمور اك مکح متخ وہ 

 وپرا وتق ذعر ےس اخیل ذگرا ےہ متخ وہیکین وصرت ںیم زمدی اس ارم اك ایخل رانھک رضوری ےہ ہک وج

ذعر عطقنم وہ ایگ اور  اس ےس ےلہپ وتق ںیم اما ذعر یک احتل ںیم ووض ایک رگمامنز وپری رکےن ےس لبق

الثم  وتق یک امنز یک اضقء رف ض ےہ ۔ ذعر ےک زگر ایگ وت اس ےلہپں رھپ دورسی امنز اك وپرا وتق یھب دبو

 رفض رشوع رکےن ےس لبق ای امنز ےک دوران السم ریھپےن ےس احبتل ذعر ایک رگم رہظ ےک ووض رہظ اك 

 
چھ
پ

  لبق ذعر متخ وہ ایگ ، 
ی

رہظ یک اضقء یک وصرت ںیم  ذعر عطقنم وہ ا وت اضقء رفض ںیہن ، رز ےن ےک دعب

 وہ ا ےہ   امنز وہیئگ ویکہکن امنز رہظ ےک حیحص ہن وہ  اکی ملع رصع یک امنز ےک دعبیکاصبح رتبیت یک یھب رصع

لم ایگ وت رھپ یسک اوروتق اك رجتہب رکںی ۔ اشعء اك وتق  ڑپےنھ اك ومعق ووض پ وک رغمب یک امنز اباما آ

 اس ںیم تقشم زایدہ وہ یگ رگم اس احلظ ےس  زایدہ وعیس وہ ےن یک وہج ےس اس ےک رجتہب ںیم اما ہچ

 اشلم ںیہ ، اچر ںیم ورت یھب  ہک اسےئل افدئہ ےہ ہک اشعء یک امنز بس امنزوں ےس زایدہ وطلی ےہ اس

ہن رہھٹا وت آپ ذعمور نی یک رہفتس ںیم دالخ  ووض رفض اور نیت ورت ، است راعکت ڑپےنھ کت اما 

حبص اصدق کت اشعء اك وتق ےہ ےل رکوہ اجںیئ ےگ ۔ دیفس قفش ےک رغوب ےس 

(363)
۔ دیفس قفش 

                                                   

 قالت: أعتم النبي  أهنا أخربته عن عائشة (عن أم كلثوم بنت أيب بكر٣٦٣)

 . ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل املسجد، ثم خرج فصىل 

 ( 442/ 1ج  638)صحيح مسلم  رقم 
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ء ےک وپرے ےک تحت دےیئ ےئگ ںیہ ۔ اشع[2]ہبت ےشقن ںیم اشعء ےک رغوب ےک اواقت ےریے رم

اك دنوان  رکںی ہک رصف اچر وضعء دنوںیئ نج ووض وتق ںیم ہی وکشش رکںی ہک رھپ یت ےس اس رطح 

یک ںیتنس وھچڑدںی ، رھپ اچر راعکت رفض اور نیت راعکت ورت اس رطح ڑپںیھ ہک  ووض رفض ےہ ۔ 

ںیم انثء ،  ںیم رصف رفاضئ اور واابجت ادا رکںی ںیتنس وھچڑدںی یکسج لیصفت ہی ےہ ہک رشوع ان

اوعذ ابہلل اور مسب اہلل وھچڑدںی ۔ وسرہ افہحت ےک دعب آنیم ہن ںیہک ، رھپ ںیہک ےس یھب اانت رقآن ڑپںیھ 

ربنا لک ہک لک سیت رحوف وہ اجںیئ ۔ روکع اور دجسہ ںیم رصف اکی حیبست ںیہک ، وقہم ںیم 

سبحان ربی  اکی ابر ہن ڑپںیھ ہکلب وھچڑدںی ، رفض یک آرخی دو روتعک ں ںیم وسرہ افہحتاحلمد

ںیل ، آرخ ںیم رصف دہشتڑپھ رک السم ریھپ دںی درود رک ےنہک یک دقمار ایقم رک ےک روکع علیاأل

 ای ربنا آتنا الخ رشفی اور داعہن ڑپںیھ ۔ اور ورت ںیم ونسمن داعء ونقت یک اجبےئ وکیئ رصتخم داع الثم

 وریغہ ڑپںیھ ۔ رب ايفرلی 

 ووض امنز رشوع رکدای رکںی ۔ اما درایمن ںیم الب اایتخر  ےستب ہن وہ وت ووضاما آپ رپ ذعمور اك مکح اث

یک رشاطئ اك احلظ رضوری ءایل رکںی ۔ رگم تح انب رک ےک ڑپیھ وہیئ امنز رپ انبء رک ووض وٹ ٹ ایگ وت دوابرہ 

 ان رشاطئ یک لیصفت انسح ااتفلوی ابب دسفمات اولصلۃ ںیم درج ےہ (  ےہ )

                                                                                                                                      

أن صل الظهر إذا زالت الشمس، : »افع بن جبري، قال: كتب عمر، إىل أيب موسىعن ن

وصل العرص والشمس بيضاء حية، وصل املغرب إذا اختلط الليل، وصل العشاء أي الليل 

 (282/ 1ج  3231)مصنف ابن أيب شيبة  رقم « . شئت، وصل الفجر إذا نور النور

 ففي هذا أنه جعل الليل كله وقتا هلا . : قال اإلمام الطحاوي بعد نقل أثر عمر 

 (159/ 1)رشح معاين اآلثار ج
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 (78-2/76)انسح ااتفلوی ج   ھ 91ابعشن ہنس 25 املع طقف واہلل اعتیل

ہ

 

 ن
 ےہ۔(171-1/170)لیہست یتشہب زویر جایس رطح ن عب

 
 م

ااسنن بک ذعمور اتنب ےہ اور سک وتق ذعمور ںیہن راتہ اور اس ےک رشیع 

 ااکحم ایک ںیہ؟

وسد،  اکی صخش ےہ اس وک اشیپب ےک رطقے آےت رےتہ ںیہ ۔العج یھب تہب رکاای رگم ےبوسال: 

ںیم یھب تہب وتق گل اجات ےہ اس ےک ابوجدیھب کش ااجنتسءاس یک وہج ےس وہ تہب رپاشین راتہ ےہ 

وہبش راتہ ےہ۔ امنز یک احتل ںیم یھب رطقہ پٹ اجےن اك ووسہس دیپا وہات ےہ ۔ ہی صخش ذعمور وہاگ ای 

  ا وترجواںیہن؟اور اس ےک ےئل رشتعی ںیم اہطرت ےک ہلسلس ںیم ھچک رتصخ ےہ ای ںیہن ۔ونیب

ہلئسم ہی ےہ ہک یسک وک اشیپب اك رطقہ مک و شیب آات راتہ ےہ رگم امنز  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

اكوپرا وتق ریھگات ںیہن ےہ اانت وتق لم اجات ےہ ہک اہطرت یک احتل ںیم امنز ادا رک ےکس وت وہ ذعمور 

رھپ ووض رک ےک امنز ڑپھ ےل اما امنز ڑپےتھ  ہک رطقہ رک اجےن اك ااظتنر رکےاچےیہ ںیہن ےہ۔ اس وک

ےہکلب امنز وک ایس احتل ںیم وپری رکےل ۔افرغ وہےن وتڑ ہنوہےئ رطقہ آےن اك ہبش وہاجےئ وت امنز

اما وایعق رطقہ ےہ وت رشم اگہ اپین ےس دنوےئ اور ووض رک ےک ڑپکا دبل رک امنز  ےک دعب وہ ہگج دھکی ےل۔

ڑپےھ

(364)
ااسی یہ ہبش وہ ا وہ وت آدنئہ اس مسق ےک ہبش یک رپواہ ہن رکے۔ اما رطقہ آای ہن وہ 

(365) 
ہکلب 

                                                   

 كون ال يتطهرون، فأمره أن يتطهر (قال ابن زيد، يف قوله: ) َوثِيَاَبَك َفَطِهْر( قال: كان املرش٣٦4)

 ويطِهر ثيابه.وهذا القول الذي قاله ابن سريين وابن زيد يف ذلك أظهر معانيه . 

 (12/ 23)تفسري الطربي ج
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: يا رسول أهنا قالت: قالت فاطمة بنت أيب حبيش لرسول عن عائشة

 إين ال أطهر أفأدع الصالة، فقال رسول: « ،إنام ذلك عرق وليس باحليضة

 « .فاغسيل عنك الدم وصيلفإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا ذهب قدرها، 

 (68/ 1ج   306)صحيح البخاري  رقم

خييل إليه أنه  : الرجلإىل النبي  ياد بن متيم، عن عمه شكسعيد، وعب ( عن٣٦5)

 .«رصف حتى يسمع صوتا، أو جيد رحياال ين»جيد اليشء يف الصالة، قال: 

 (276/ 1ج    98)صحيح مسلم  رقم

إذا كان أحدكم يف املسجد فوجد رحيا بني   : أن رسولعن أيب هريرة و

 ا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أليتيه فال خيرج حتى يسمع صوتا أو جيد رحي

 (109/  1ج  75)سنن الرتمذي  رقم 

شياء حيكم ن األأقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي سالم وهذا احلديث أصل من أصول اإل 

صوهلا حتى يتيقن خالف ذلك وال يرض الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة أىل ببقائها ع

أن من تيقن الطهارة وشك يف احلدث حكم ببقائه عىل  الباب التي ورد فيها احلديث وهي

الطهارة وال فرق بني حصول هذا الشك يف نفس الصالة وحصوله خارج الصالة هذا مذهبنا 

ايتان إحدامها أنه رو ومذهب مجاهري العلامء من السلف واخللف وحكى عن مالك 

صالة والثانية يلزمه بكل حال ن كان يف الإكان شكه خارج الصالة وال يلزمه  نإيلزمه الوضوء 

 (49/  4وحكيت الرواية األوىل عن احلسن البرصي .)رشح النووي عىل مسلم  ج

جاءه رجل بن حممد موىل أسلم حدثه، أن النبي  ، أن عبدعن أيب بكر بن عبد 

فقال له: إنه خييل إيل إذا كنت أصيل أنه خيرج من إحلييل اليشء، أو خيرج مني الريح أفأقطع 
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ووض رک ےن ےک دعب ایمین رپ دقرے اپین ڑھچ ک دے 

(366)
۔ اہبشت ےس ےنچب یک ہی یھب اکی دتریب 

اور العج ےہ 

(367)
ات راتہ ےہ اور اانت وتق یھب ہن ےلم ہک اہطرت ےک اسھت اس وتق آ۔اور اما رطقہ 

 هفي ليس كامالً  وقتاً  العذر هوال يصري معذورًا حتی  يستوعب وت وہ ذعمور ےہ ۔یک امنزادا رک ےکس

با ب احليض  53ص يضاحاإل نور) هثبوت رشط ذاهو ةوالصلو   الوضوء بقدر انقطاع

ااسی ذعمور رہ امنز ےک وتق ووض رک ےک اپک ڑپکا نہپ رک رفض، وابج ،  (و االستحاضة والنفاس 

                                                                                                                                      

ال، إنام ذلك من الشيطان، يدخل يف إحليل أحدكم حتى خييل إليه أنه خيرج منه »اليت؟ قال: ص

 «الريح، فإذا وجد أحدكم ذلك فال يقطع صالته حتى جيد بلال، أو رحيا، أو يسمع صوتا

 (141/ 1ج  535)مصنف عبد الرزاق الصنعاين  رقم 

قال وسأله رجل فقال إين ألقى من عن عبد امللك بن أيب سليامن قال سمعت سعيد بن جبري 

فعل ما آمرك مخسة عرش ا الصالة وجدته فقال سعيد أطعني البول شدة إذا كربت ودخلت يف

 (151/  1ج    584دخل يف صالتك فال تنرصفن)مصنف عبد الرزاق رقم ايوما توضأ ثم 

توضأ ثم أخذ كفا من ماء   (عن احلكم بن سفيان الثقفي :أنه رأى رسول٣٦٦)

عن أيب الضحى  صحيح:( قال الشيخ 157/  1ج 461رقم بح به فرجه)سنن ابن ماجه  فنض

 «توضأ، ثم نضح حتى رأيت البلل من خلفه يف ثيابه»قال: رأيت ابن عمر 

 (153/ 1ج  589)مصنف عبد الرزاق الصنعاين  

إليه رجل فقال إين أكون يف الصالة فيخيل إيل أن  اقال شك بن عباس(عن ا٣٦٧)

الشيطان إنه يمس ذكر اإلنسان يف صالته لرييه أنه قد أحدث فإذا ال قال قاتلبذكري بل

 توضأت فانضح فرجك باملاء فإن وجدت قلت هو من املاء ففعل الرجل ذلك فذهب . 

 (151/  1ج 583)مصنف عبد الرزاق  رقم 
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 ےہ ۔ بج کت اس امنز اكوتق ابیق رےہ اگ ۔ رطقہ آےن ےس ووض ںیہن تنس، لفن وج اچےہ ڑپھ اتکس

ےس ووض وٹٹ اجےئ اگ وٹےٹ اگ ۔)اہں رطقہ ےک العوہ دورسے وناضق

(368)
 ةاملستحاض أضوتتو 

 منا وشاء ما هب ويصلون فر، كل لوقت بطن واستطالق بول عذركسلسل هب ومن

ااسی ذگر اجےن ےک دعب ہک اہطرت ےس  اکی وتق وپرا(أيضاً  يضاحاإل نور) والنوافل الفرائض

امنز ادا رکےن اك ومعق ہن ےلم اور ذعمور وہےن اك مکح گل اجےئ اس ےک دعب دورسے امنزوں ےک 

اواقت ںیم وپرا وتق رطقہ اجری رانہ رشط ںیہن۔ یھبک یھبک رطقہ آاجان یھب ذعمور ےنب رےنہ ےک ےئل 

 ےئاس ںیم اکی دہعف یھب رطقہ ہن آ ااسی ذگر اجےئ ہکاكیف ےہ ۔ اہں اما امنز اك اکی وتق اكلم )وپرا( 

 ورشط ةمر ولوذلک  بعد وقت كل فی هورشط دوام العذر وجودوت اب وہ ذعمور ہن رےہ اگ ۔ 

 45 ص يضاح اإل نور) هعن كامل وقت خلو معذوراً  هكون عن هصاحب وخروج هانقطاع

 (1ضیف رامحین ج )اتف وی   بالصواب علمأو( فقط أيضاً 

 ےک قلعتم زمدی لیصفتر ذعمو

ش اوبلل )رہ وتق اشیپب

سل

اك رطقہ آےت رےنہ(یک امیبری وہ ای  احتسمہض وعرت اور وہ صخش سج وک 

دتس اجری وہں ای ابر ابر رحی یتلکن ےہ ای ریسکن اجری ےہ ای وکیئ زمخ ےہ وج دنب ںیہن وہات، ہی بس ولگ 

ذعمور ںیہ

(369)
 واےطس ووض رکںی، ان ےک ےئل ہی مکح ےہ ہک وہ رہ امنز ےک

 (370)
اور اس ےس وج 

                                                   

 )مرتب(قض وضوءه بالناقض اآلخرت(ألنه ليس معذورا يف حق بقية النواقض فين٣٦٨)

وصاحب عذر من به سلس( بول ال يمكنه إمساكه )أو استطالق بطن أو انفالت ريح ( )٣٦٩)

 (1/305تارر املخد)الأو استحاضة(
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امنزںی اچںیہ ڑپںیھ ءوابج و تنس اور اضق

(371)
، اما ووض رکےت وتق وخن اجری اھت اور امنز ڑپےتھ 

وتق دنب اھت اور رھپ دورسی امنز ےک امتم وتق ںیم دنب راہ وت اس امنز اك ااعدہ رکے اور یہی مکح ےہ اس 

ور دورسی امنز ےک اسرے وتق ںیم یھب دنب راہ، ذعمور وصرت ںیم بج امنز ےک ادنر وخن دنب وہا ا

ےک ووض وک وتق اك اجان ای دورسے دحث اك القح وہان وتڑ داتی ےہ

 (372)
سپ اما رجف ےک وتق ووض ایک 

اور بج آاتفب ےنلکن  اچےیہ ڑپھ اتکس دورسا ووض رکان ںیہنوت آاتفب ےنلکن ےک دعب اس ووض ےس وکیئ امنز

ارشاق و اچتش ےک ےئل وہ وت اس ووض ےس رہظ یک امنز ڑپانھ درتس ےہ ےک دعب ووض ایک اما ہچ

 

(373)
ی یک امنز 

ح

 

ض

رہظ ےک وتق این ووض رکان رضوری ںیہن ےہ، ایس رطح اما ذعمور دیع ارطفل ای دیع اال

ےک زندکی اس ےس رہظ یھب ڑپھ اتکس اور اامم دمحم ےک ےئل ووض رکے وت اامم اوب ہفینح

                                                                                                                                      

فقالت: يا أتت رسول فاطمة بنت أيب حبيش :أنعن عائشة (٣٧٠)

إين أستحا، فال ينقطع عني الدم فأمرها أن تدع الصالة أيام أقرائها  ; رسول

 "وتصيل وإن قطر الدم عىل احلصري قطرا  ثم تغتسل وتتوضأ لكل صالة

 (1/102)رشح معاين اآلثار 

 (1/306تارر املخ)الد( )ثم يصيل( به )فيه فرضا ونفال( فدخل الواجب باألوىل٣٧١)

( )فإذا خرج الوقت بطل( أي: ظهر حدثه السابق، حتى لو توضأ عىل االنقطاع ودام إىل ٣٧٢)

  أو يسيل كمسألة مسح خفه. خروجه مل يبطل باخلروج ما مل يطرأ حدث آخر

 (1/306الدر املختار )

  (وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى مل يبطل إال بخروج وقت الظهر.٣٧٣)

 ( 1/306الدر املختار )
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ےن ںیم دیع و اچتش لزنمہل وادح ںیہ اما ہچ امنز دیع وابج ےہ اور وتق ےہ اس ےئل ہک رفض ہن وہ

ےس رماد اگجنپہن امنز اك وتق ےہ اور ولطع آاتفب ےک دعب فصن ااہنلر کت وکیئ رفض امنز اك وتق ںیہن 

اس ےئل وہ ووض رہظ اك وتق اخرج وہےن ےس ابلط وہاگ اور ایس وتق ےک ادنر بج کت وکیئ دورسا 

ویہ ووض اقمئ رےہ اگ اور اما وتق ےک ادنر وکیئ دورسا دحث ًالثم ااحتسہض وایل [1] اجےئ دحث ہن اپای

وعرت وک ریسکن اجری وہ ان ای اشیپب اپاخہن رکان ای رحی اخرج رکان وریغہ القح وہا وت اب اس دورسے 

 ےک ےئل رہظ دحث یک وہج ےس ووض وٹٹ اجےئ اگ ہن ہک ےلہپ یک وہج ےس، اما اکی ابر رہظ یک امنز ڑپےنھ

ےک وتق ںیم ووض ایک اور دورسی ابر ایس رہظ ےک وتق ںیم رصع ےک واےطس ووض ایک وت رطنیف ےک 

زندکی اس ےس رصع ڑپانھ اجزئ ںیہن یہی احص ےہ، اور اہطرت اس ووض یک اس وتق وٹیتٹ ےہ بج وہ 

اما ووض ےک دعب وخن ووض رکے اور وخن اجری وہ، ای ووض ےک دعب امنز ےک وتق ںیم وخن اجری وہ اور 

ر ےہ ہک اس ووض ےس امنز ڑپےھ ایتخدنب راہ  ںاں کت ہک وہ وتق لکن ایگ وت وہ ووض ابیق ےہ اور اس وک ا

بج کت وخن اجری ںیہن وہ ای وکیئ دورسا دحث ںیہن وہ، اما وتقِ امنز ںیم الب رضورت ووض ایک اھت رھپ 

رہ ووض رکے، اور یہی مکح اس وصرت ںیم ےہ وخن اجری وہا وت ایس وتق یک امنز ڑپےنھ ےک ےئل دواب

بج اس ےن الیسن وخن )وخن ےنہب(ےک وسا یسک دورسے دحث ےک ےئل ووض ایک رھپ وخن ےنہب اگل۔ 

ںیم ےس روطتب اجری یھت رھپ اس ےن ووض ایک  مخزیسک صخش ےک کچیچ لکن ریہ یھت اور اس ےک یسک 

ری ہن یھت وت اس اك ووض وٹٹ اجےئ اگ ویکں ہی رھپ اکی دورسی ہگج ےس روطتب اجری وہیئگ وج یلہپ اج

 وہگجں ںیم ںیہ، ایس رطح اما انک ےک اکی ےنھتن ےس 

  

لزنمہل دو زومخں ےک ےہ وج دبن یک دو تحم

وخن اجری اھت اور اس ےن ووض ایک رھپ دورسے ےنھتن ےس یھب وخن اجری وہایگ وت اس رپ دورسا ووض الزم 

ن اجری اھت رھپ اکی ےنھتن اك دنب وہایگ وت ابیق وتق کت اس اك ویہ ووض وہاگ نکیل اما دوونں ونھتنں ےس وخ

 امنز رشوع یک ایھب اکی رتعک ڑپیھ یھت و وض ایک اور لفنابیق ےہ، سج وعرت وک ااحتسہض اھت اس ےن

ہک امنز اك وتق لکن ایگ وت امنز وٹٹ اجےئ یگ اور اایتحًاط اس رپ اضق الزم وہیگ، اما ذعمور اس ابت رپ 
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در ےہ ہک ابدنےنھ ےس ای رویئ وریغہ رےنھک ےس رھبےن ےس وخن وریغہ ذعر وک روک اتکس ےہ ای مک اق

رکاتکس ےہ ای ےنھٹیب ںیم وخن اجری ںیہن وہات اور ڑھکے وہےن ںیم اجری وہات ےہ وت اس اك دنب رکان 

وابج ےہ

(374)
 دجسہ اور اس ےک دنب رکےنکس ےک ببس ےس اب اصبح ذعر ںیہن راتہ، اما ےنکھج ےس 

ےھےک وتق اجری وہات ےہ ورہن اجری ںیہن وہات وت ڑھکا وہ رک ای ھٹیب رک ااشرہ ےس امنز ڑپ

(375)
نکیل  

اب وہ ذعمور ےہ، نکیل ضیح ای افنس  اما ےنٹیل ےس اجری ںیہن وہات ورہن اجری وہات ےہ وت ٹیل رک ڑپےھ

س یہ راتہ ےہ، ااحتسہض وایل وایل وعرت اما دگی ای رویئ رھک رک وخن دنب رکے وت اس وک ضیح ای افن

وعرت اما رویئ وریغہ رھک رک روک دے وت اس ںیم االتخف ےہ وضعبں ےن اہک ےہ ہک ذعمور یک امدنن 

وایل یک امدنن  ےہ رشبہکیط ااحتسہض اك وخن رفِج اخرج ںیم ہن آاجےئ، یہی حیحص ےہ ضعب ےن اہک ہک ضیح

ےس ای آھکن یک یسک رگ ںیم ےس رہ وتق اپین اجری وہ ےہ، ہی وقل فیعض ےہ، اما آھکن ںیم درد یک وہج 

 ہک اس ےک  پی وہےن اك اامتحل ےہ، ہی اامم دمحم  اك وت وہ امنز ےک رہ وتق ےک ےئل ووض رکے اس ےئل

اچےیہ ، اہتبل اما  پی ےک وہےن اك امگن اغبل وہ ای بیبط ربخ دںی ای  وقل ےہ اور ہی مکح اابحتسب وہان

اچےیہ ۔  ذعمور ےہ اور رہ وتق ےک ےئل ااعدہ ووض وابج وہان ہوہ اجےئ وت و العامت ےس امگن اغبل

)حیحص ہی ےہ ہک بج دردای رمض یک وہج ےس وخن اجری وہ وت رہ احل ںیم ووض وتڑ دے اگ اور ذعر وہاگ۔ 

                                                   

كرب زيد) أي ابن ثابت( حتى سلس منه البول فكان يداويه ما »(عن خارجة بن زيد قال: ٣٧4)

 «.ىل استطاع، فإذا يلبه توضأ، ثم ص

 (375/ 1ج  777، سنن الدارقطني رقم 151/ 1ج  582)مصنف عبد الرزاق الصنعاين رقم 

 «.إذا مل ينقطع الرعاف أومأ صاحبه إيامء»(عن سعيد بن املسيب، قال: ٣٧5)

 (225/ 2ج  8385رقم –)مصنف ابن أيب شيبة 
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ےپ ےس ومفٔل( اما یسک اك زمخ اتہب اھت اور اس رپ ڑپکا ابدنھ ایل اھت رھپ اس رپ دقر درمہ ےس زایدہ )وج رو

زایدہ ہگج ریھگے( وخن گل ایگ ای اس ےک ےننہپ ےک ڑپکے رپ گل ایگ، اما ایسی احتل ےہ ہک دنوےئ وت 

امنز ےس افرغ وہےن ےس ےلہپ یہ دوابرہ سجن وہ اجےئ اگ وت اس ےک ریغب دنوےئ امنز ڑپانھ اجزئ ےہ اور 

ےہ ےہ یہی اتخمرض وج ااسی ںیہن وت اجزئ ںیہن ویکں ہک اب اس اك دنوان رف

(376)
، اما درمہ ای روہیپ یک 

ربارب ےہ وت دوابرہ سجن ہن وہےن یک وصرت ںیم دنوان وابج ےہ

(377) 
اور اس ےس مک وہ وت تنس 

ےہ

(378)
، ایس رطح اما رمضی امنز ےک ےئل زنیم رپ اپک ہگج ںیہن اپات اور اانپ ڑپکا اھچبات ےہ وت اس 

                                                   

 «إذا كان قدر الدرهم أعاد»ال: (عن الزهري ق٣٧٦)

 (345/ 1ج 3961)مصنف ابن أيب شيبة رقم 

نجاء باحلجر كاف باإلمجاع وهو ولنا أن القليل عفو إمجاعا إذ االست :يف رشح املنيةقال 

يستأصل النجاسة والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعيل وابن مسعود وهو مما ال يعرف ال

 (316/  1تار عىل الدر املختار  جحلرأي فيحمل عىل السامع . )رد املبا

إن كان فاحشا انرصف، وإن كان قليال مل »يف الثوب يصيبه الدم قال: (عن قتادة قال: ٣٧٧)

 ( 1456رقم )مصنف عبد الرزاق «موضع الدرهم فاحش»: وكان يقول: قال« ينرصف

 «ايسله، وأعد الصالة»عن أيب قالبة قال: سألته عن الدم أراه يف ثويب بعدما أصيل؟ قال: 

 (345/ 1ج    3965)مصنف ابن أيب شيبة  رقم

 « . أنه كان ال ينرصف من الدم حتى يكون مقدار الدرهم»ن سعيد بن املسيب، ع

 (344/ 1ج  3957)مصنف ابن أيب شيبة  رقم 

  «ئل، يصيل ويف ثوبه قطرات من دمرأيت أبا وا»(عن عاصم قال: ٣٧٨)

 (345/ 1ج   3961)مصنف ابن أيب شيبة رقم 
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 اجات ےہ وت اب اس وک رفش ےک زومخں ےس وخن کپٹ رک امنز وپری وہےن ےس لبق اناپک وہ

)ٰیلصم(اھچبےن اك رتک اجزئ ےہ

(379)
 وتق کت رخ، سج یک ریسکن اجری وہ ای زمخ ےس وخن ےہب وت آ

ااظتنر رکے

(380)
، سپ اما وخن دنب ہن وہ وت وتق ےنلکن ےس ےلہپ ووض رکےک امنز ڑپھ ےل، ااحتسہض وایل 

                                                                                                                                      

كان مقدار الدرهم، أعاد الصالة، وإذا كان أقل املني، والدم، والبول، إذا »عن إبراهيم، أنه قال: 

 (4ص:    10اآلثار أليب يوسف  رقم «)من ذلك مل يعد

 «.إن كان كثريا يعيد منه، وإن كان قليال مل يعد»عن احلكم، يف رجل صىل ويف ثوبه دم قال: 

 (345/ 1ج  3969)مصنف ابن أيب شيبة  قم 

 « دم يصيل فيه أياما رأيت جماهدا، يف ثوبه» عن أيب الربيع قال: 

 (344/ 1ج  3959)مصنف ابن أيب شيبة  رقم 

 (344/ 1  3956)ابن أيب شيبة  رقم «ما يف نضحات من دم ما يفسد عىل رجل صالته»عن احلسن قال: 

ء اْليَِسري املتفرق من املََْطر )مجع( نضحات . )املعجم الوسيط ج  ْ  (928/ 2)النضحة( اليشَّ

امرأة من أزواجه، تكفت مع رسولاع»قالت: (عن عائشة٣٧٩)

 « .فكانت ترى الدم والصفرة والطست حتتها وهي تصيل

 (69/ 1ج  310) صحيح البخاري  رقم

عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن املسور بن خمرمة، أخربه، أنه دخل عىل عمر بن اخلطاب من 

حظ يف اإلسالم ملن ترك  الليلة التي طعن فيها. فأيقظ عمر لصالة الصبح. فقال عمر: نعم. وال

 (53/ 2ج  117الصالة. فصىل عمر، وجرحه يثعب دما. )موطأ مالك ت األعظمي رقم  

(يستانس له ما يف مصنف عبد الرزاق :عن سليامن بن يسار قال: حدثني من كان مع عمر ٣٨٠)

ل أترونا لو رفعنا ندرك املاء قب»يف سفر وليس معه ماء فأصابته جنابة فقال: بن اخلطاب 
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یک ووض رکےک اول وتق ںیم اور ایس رطح  وتق ںیم اور رصع رخوعرت اما لسغ رک ےک رہظ یک امنز آ

یھب لسغ  لسغ رکےک آرخ وتق ںیم اور اشع یک ووض رکےک اول وتق ںیم ڑپےھ اور رجف یک رغمب یک

رکےک ڑپےھ وت رتہب ےہ اور بجع ںیہن ہک ہی ادب وج دحثی ںیم اراشد وہا ےہ اس یک راعتی یک 

ربتک ےس اس ےک رمض وک افدئہ ےچنہپ،

(381)
اجری ےہ وہ اس صخش ےک ےھچیپ امنز سج صخش وک رحی 

                                                                                                                                      

فايتسل عمر، وأخذ يغسل ما أصاب ثوبه من اجلنابة فقال له عمرو بن «  طلوع الشمس؟

يا ابن عمرو  أو املغرية  »العاص  أو املغرية : يا أمري املؤمنني، لو صليت يف هذا الثوب؟ فقال: 

 فيقال: إن عمر مل يصل يف ثوب أصابته جنابة، ال بل« أتريد أن ال أصيل يف ثوب أصابته جنابة؟

،موطأ   370/ 1ج  1447أيسل ما رأيت، وأرش ما مل أر . )مصنف عبد الرزاق الصنعاين  رقم 

 ،واللفظ للمصنف (  68/ 2ج   157مالك ت األعظمي  رقم 

(عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه محنة بنت جحش قالت: كنت أستحا، حيضة كثرية ٣٨١)

أختي زينب بنت جحش،  أستفتيه وأخربه، فوجدته يف بيتشديدة، فأتيت النبي 

إين أستحا، حيضة كثرية شديدة، فام تأمرين فيها، فقد منعتني الصيام  فقلت: يا رسول 

» قالت: هو أكثر من ذلك، قال: « أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم»والصالة؟ قال: 

ثجا،  قالت: هو أكثر من ذلك، إنام أثج« فاختذي ثوبا»قالت: هو أكثر من ذلك، قال: « فتلجمي 

سآمرك بأمرين: أهيام صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهام فأنت  ": فقال النبي 

ثم إنام هي ركضة من الشيطان، فتحييض ستة أيام أو سبعة أيام يف علم »فقال:  "أعلم 

ايتسيل، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصيل أربعا وعرشين ليلة، أو ثالثا وعرشين ليلة 

وصيل، فإن ذلك جيزئك، وكذلك فافعيل، كام حتيض النساء وكام يطهرن، وأيامها، وصومي 

مليقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت عىل أن تؤخري الظهر وتعجيل العرص، ثم تغتسلني حني 
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ش اوبلل )اشیپب اجری راتہ وہ( اس ےئل ہک اامم ںیم دو ذعر ںیہ اکی دحث )ےب 

سل

ہن ڑپےھ سج اك 

ان( اور دورسا اجنتس )اشیپب انگل( اور دتقمی ںیم اکی ذعر ےہ ینعی رصف دحث اك، ہکلب اس ووض وہ

دتقا ذعمور ےک ےئل اجزئ وہےن ںیم دوونں اك ااحتِد ےئل یھب ہک دوونں ےک ذعر فلتخم ںیہ اور ذعمور یک ا

ذعر رشط ےہ سپ اس ےلئسم اك سکع وہ بت یھب دتقمی یک امنز ہن وہیگ،

 (382)
زمدی لیصفت اامتم ےک 

 ایبن ںیم المہظح رکںی۔

ذعمور یک اہطرت دو رشوطں ےس وتق ےک ادنر ابیق ریتہ ےہ اول ہی ہک اس ےن اےنپ ذعر یک وہج  ۔1

                                                                                                                                      

تطهرين، وتصلني الظهر والعرص مجيعا، ثم تؤخرين املغرب، وتعجلني العشاء، ثم تغتسلني، 

سلني مع الصبح وتصلني، وكذلك فافعيل، وصومي إن وجتمعني بني الصالتني، فافعيل، وتغت

هذا حديث حسن «. وهو أعجب األمرين إيل: »فقال رسول« قويت عىل ذلك

  76/ 1ج  287رقم –، سنن أيب داود 221/ 1ج  128رقم –صحيح . )سنن الرتمذي ت شاكر 

 (467/ 45ج  27474، مسند أمحد خمرجا  رقم 

ألن  تحاضة وال الطاهرة خلف املستحاضة معنى املس(وال يصيل الطاهر خلف من هو يف٣٨٢)

الصحيح أقوى حاال من املعذور، واليشء ال يتضمن ما هو فوقه، واإلمام ضامن بمعنى أن 

ومن « اإلمام ضامن» هذا معنى قوله  ، صالة اإلمام يف ضمنه صالة املقتدي

ى ضامن لصالته لتبعية املعلوم أن صالة القوم ليست يف ذمة اإلمام كام ذكرنا، فيكون معن

صالهتم صحة وفسادا، والتضمن إنام يتحقق إذا كان التضمن مثله أو فوقه، أما إذا كان دونه 

 (356/ 2ملخصافال. )البناية 

اإلمام ضامن، واملؤذن مؤمتن، اللهم : » قال: قال رسولعن أيب هريرة

 (402/ 1ج  207قم صحيح )سنن الرتمذي ت شاكر  ر«.: أرشد األئمة، وايفر للمؤذنني
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 ، دورسے ہی ہک اس رپ وکیئ اور دحث ای ذعر اطری ہن وہ۔ےس ووض ایک وہ

 (255-1/253)دمعۃ اہقفل ج

 ً   
 
  رقتي

س

 

ن

 ایس رطح )
 
ہ

ل یتشہب زویر ج ا/
ن 

 ۔ںیم یھب ےہ  (168-169

 اما رشًاع ذعمور اثتب وہاجےئ وت اکی یہ وتق ںیم اکی یہ ووض رکان ڑپاگی

ااجنتسء رکان ڑپے اگ ای رطقات آےن ےک دعب اما اشیپب ےک دعب رطقات یک امیبری وہ وت اکی یہ وسال: 

رکان ڑپے اگ؟ اور ہی رطقات اما ولشار رپ ڑپاجںیئ وت ان اك دنوان رضوری ےہ ای وےسی یہ امنز  دوابرہ ااجنتسء

 ادا وہاجےئ یگ؟ اےسی یہ رایح یک وہج ےس ووض وٹٹ اجات ےہ ای ںیہن؟

 رپ رظن رےتھک وہےئ اس ےک قلعتم ابںیت رکات : اما وکیئ اامم ےک قلعتم ربایئ ایبن رکات ےہ اور بیع2

 ےہ وت ایک اےسی صخش یک امنز اس اامم ےک ےھچیپ وہاجےئ یگ؟

۔ اما وکیئ یسک ےک اسےنم یسک یک تبیغ رکے اور ےننس واال اےس روےنک رپ اقدر ہن وہ اور وبجمرا نس اتیل 3

 وہ وت ایکوہ انگہ اگر وہاگ؟

ذعموروہ صخش ےہ ےسج وپرے وتق ںیم ذعر ےس اخیل اانت  رشًاع  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

وتق یھب ایہم ہن وہ ہک سج ںیم ووض رک ےک رصف رفض ادا رکےکس

(383 )

۔ اما اہطرت احلص رکےن 

ےک دعب رفض یک دقمار وتق لم اجات ےہ وت وہ صخش ذعمور ںیہن، اےس رخوج رطقہ ای رخوِج رحی یک 

۔ دبن ای ڑپکے ےک سج  ےص رپ اجنتس یگل وہ اس اك ازاہل یھب وصرت ںیم ووض اك ااعدہ رکان وہاگ

                                                   

( )إن استوعب عذره متام وقت صالة مفروضة(بأن ال جيد يف مجيع وقتها زمنا يتوضأ ٣٨٣)

 (1/304)الدراملختارويصيل فيه خاليا عن احلدث
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رضوری ےہ

(384)
۔ زین اما االیک دبون امجتع ریغب ذعر امنز ادا رکاتکس ےہ وت امجتع وھچڑدے۔ ہکلب 

 اما ھٹیب رک ای ااشرہ ےس ادا رکےن ےس ذعر ےس اچبؤ وہاتکس ےہ وت وےسی یہ ادا رکے۔

 .مياً ؤم هبصلوت ولو هقدرت بقدر هتقليل وأ هقال فی الدراملختار جيب رد عذر

 (1ج 283 ص هشامي)

اہتبل وج صخش ذموکرہ ابالرعتفی ےک اطمقب ذعمور وہاجےئ اس ےک ےئل ذعر یک وموجدیگ ںیم امنز ادا 

 اچےیہ ۔ رکان حیحص ےہ ۔ امنز رشوع رکےن ےس لبق دبن اور ڑپکے ےس اجنتس دنوینیل

 ، امنز وہاجیت ےہ۔۔ اامم یک ربایئ ایبن رکان ااھچ ںیہن2

۔تبیغ رکےن واال اور ےننس واال دوونں رجمم ںیہ۔ اہتبل اما زابن ےس روےنک رپ دقرت ہن وہ اینپ ےب 3

زعیت اور رضر اك ادنہشی وہ وت دل ےس ربا اجےنن یک وصرت ںیم تبیغ ےک انگہ ےس امٔومن وہےن یک ادیم 

ےہ

(385)
 ۔ ان اشء اہلل انگاگہر ہن وہاگ۔طقف واہلل املع 

 دنبہ دمحم دبعاہلل افع اہلل ہنع انبئ یتفم اجہعم ذہا

 (62-2/61ی جریخ ااتفلو)      االاتفء  اوجلاب احیحصل: دنبہ دبعااتسلر افع اہلل ہنع رسیئ

                                                   

 4املدثر:  چڭ  ۇ     ۇ   ٹ ٹ چ كام (٣٨4) 

من »يقول: (فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قىض ما عليه سمعت رسول٣٨5) 

ليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف رأى منكم منكرا ف

 (1/69)مسلم«.اإليامن
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 ؟ان اذعار ےک وہےت وہےئ ایک مکح ےہ

ات سیچپ  رمہبت اشیپب آاتےہ او راپاجئہم رت وہاج،ںیم سیب   ےھجم وبل اك اعرہض ےہ دن راتوسال: 

ےہ ، اس ےئل ووض ںیہن راتہ امنز ےک وتق اتزہ رک اتیل وہں، رگماحتل امنز ںیم تسشن و رب اختس ےس 

وہیت ےہ ، اس واےطس امنز ھٹیب رک ادا رکات وہں ، ایسی احتل  رطقہ لکن اجات ےہ ، رہ رتعک ںیم یہی احتل

ات ےہ ، اور دجسہ ےک وتق ریپوں یک ںیم ٹیپ زاون ےس گل اجںیم رطقہ ںیہن اتلکن۔ اور ھٹیب رک امنز ڑپےنھ 

ونں ریپ اھچب رک ےنھٹیب ںیم وکسن راتہ ےہ۔ دیساھ ریپ ڑھکا رھک رک ود اایلگنں ہلبق یک رطف ںیہن وہںیت ۔ ہکلب

 دعقہ ںیم ےنھٹیب ےس تہب فیلکت وہیت ےہ ، اس ےئل ہی امنز درتس وہیت ےہ ای ںیہن؟

(386) هقدرتبقدر هلتقلي أو هجيب رد عذر ۔ ےہدراتخمر ںیم اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:
 

ت  الخ الخ وفی الشامی وكذا لو سال عند القيام يصلی قاعداً (387)يًا ممؤ هولو بصلو 

                                                   

كرب زيد حتى سلس منه البول فكان يداويه ما استطاع، فإذا »عن خارجة بن زيد قال: (٣٨٦) 

 (151/ 1)مصنف عبد الرزاق الصنعاين « يلبه توضأ، ثم صىل

.)مصنف ابن أيب شيبة  رقم « ف سده ، ثم بادر فصىل إذا مل يسكن الرعا» عن إبراهيم، قال: 

يشد »(عن عطاء، يف رجل رعف فلم يرق عنه حتى خيشى فوت الصالة، قال: 225/ 2ج  8384

)مصنف ابن أيب شيبة  « . ولو»، قلت: إذا يقع يف جوفه، قال: «منخريه بخرقة، ويبادر فيصيل

ن ذلك ني أن خياف فوت الوقت، فإذا كايداري بينه وب»(عن احلسن، قال: 226/ 2ج  8386رقم 

 (226/ 2ج  8387)مصنف ابن أيب شيبة رقم ، يعني الرعاف.«بادر فصىل

 «ينقطع الرعاف أومأ صاحبه إيامءإذا مل » قال:  عيد بن املسيبعن س(٣٨٧) 

 (225/ 2ج  8385رقم  )مصنف ابن أيب شيبة 
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سپ وصرت وموجدہ ںیم آپ وک امنز ھٹیب رک ڑپانھ درتس ےہ ۔ بج ہک اس ےس رطقہ دنب وہات ےہ [1].

ف ہن وہں وت اس ںیم یھب ھچک رحج ںیہن اوردجسہ ےک وتق اما رضبورت ذموکرہ اایلگنں ہلبق یک رط

ےہ

(388)
امنز ڑپںیھ سج رطح وہستل وہ اور رطقہ دنب وہ ایس رطح رکںی اور

(389)
 طقف۔ 

 ۔ظفري 12۔307ص1ج۔س۔ط۔ 383ص  1ج أحكام املعذوررد املحتار فصل [1]

 (1/267)اتفوی داراولعلم دویدنبج

 انوسرواالذعمور ےہ ای ںیہن؟

 ذعمور ےہ ای ںیہن؟ سج صخش ےک انوسر وہ وہوسال: 

 طقف۔[1]انوسر اما رہ وتق اتہب ےہ وت اصبح انوسر ذعمور ےہ ۔اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

أن  فاحلاصل الخ هفي يوجد احلديث وذلک الإ فر، وقت مهعلي يمض مل إذا ذاهو[1]

 اليسري االنقطاعولو حكام ألن  ةصال وقت متام هرعذ استوعب من ابتداء العذر صاحب

 استيعاب يشرتط الزوال وفی الوقت من جزء فی هملحق بالعدم وفی البقاء من وجد عذر

                                                   

بن عمر بن عبدعن عبدفا هل العلم  فال يشء يف تركه عذرً أكثر أألنه سنة عند (٣٨٨) 

بن عمر يرتبع يف الصالة إذا جلس. قال: ففعلته وأنا يومئذ أخربه أنه كان يرى عبد أنه

. وقال: إنام سنة الصالة أن تنصب رجلك اليمنى، بن عمرحديث السن. فنهاين عبد

 وتثني رجلك اليرسى .قال، فقلت له: فإنك تفعل ذلك.فقال: إن رجيل ال حتمالين. 

 (123/ 2ج    297موطأ مالك رقم ) 

 ٢٨٦البقرة:  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ٹ ٹ چ (كام ٣٨٩)
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 ۔ظفري(228ص 1ج احليض باب البحرالرائق) ةحقيق االنفطاع

 (1/265)اتفوی داراولعلم دویدنبج

امنز ڑپےھ اور  رخوج رحی اس دقر ےہ ہک ووض یک تلہم ںیہن یتلم وت سک رطح 

  ےہ ای ںیہناس ووض ےس لفن وریغہ ڑپھ اتکس

 زدی وک ضعب دہعف اس دقر ارختساج رایح ڑبھ اجات ےہ ہک اانیمطن ےس ووض وپرا ںیہن رکاتکسوسال :

یھب اور دو رنیت رتعک یھب ڑپھ اتیل ےہ رگم رایح  امنز وت درانکر ، اور ضعب دہعف ااسی وہات ےہ ہک ووض

رکے ؟ ای وکیئ د ورسا مکح اشرع ہیلع االسلم اك  ںیہن آیت ۔ ایسی احتل ذموکرہ ابال ںیم زدی البرطخ امنز ڑپاھ

ےہ ؟ رہ دواحتل ںیم زدی اس ووض ےس سج ےن اس ےن امنز ادا یک ےہ ، التوت الکم اپک دھکی رکای اور 

 ای میلعت دے اتکس ےہ ، ای رہ یسک ےک ےئل ووض اتزہ ایک رکے؟ وکیئ واظفئ ای درود ڑپھ اتکس ےہ

اس اك مکح ذعمور اك ےہ ، رہ اکی وتق ےک ےئل دجا ووض رکے  :اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً

(390)
وت اور ننس اور ونالف اور دجسہ الت اور وتق ےک ادنر اکی دہعف ووض رکےن ےس رفض

ش فحصم رکاتکس ےہ ،

 م
پ

اور واظفئ حیبست و لیلہت درود رشفی وت الب ووض یھب [1]اورالتوت رقآن 

                                                   

وألنه وضوء يبيح النفل، فيبيح « توضئي لوقت كل صالة.: »حديث فاطمة (٣٩٠)

 الفر،، كوضوء يري املستحاضة، وحديثهم حممول عىل الوقت، كقول النبي  

 (265/ 1بن قدامة جأي وقتها.)املغني ال« أينام أدركتك الصالة فصل»
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ڑپھ اتکس ےہ

(391) 
 طقف[2]۔

 ونفال فرضا هفي هب يصلی ثم الخ ةصال كل لوقتأي  فر، لكل ءالوضو هوحكم[1]

نام يبطل إن الوضوء أفادأ)الدر املختار(  بطل الوقت خرج فإذا ولی  باأل الواجب فدخل

 ۔ظفري( 1ج281ص  أحكام املعذور)رد املحتار هبخروج الوقت فقط ال بد خول

 .هالتنزي هةكرا عمرج وهو األولی خالف هفالو ضوء ملطلق الذكرمندوب وترك[2]

 (175ص1ج۔س۔ط۔1ج 161 ص الغسل بحاثرداملحتارأ امشه)الدر املختار علی  

 (275-1/274)اتفوی داراولعلم دویدنبج  ۔ظفري

  (268 -1/267)اتفوی داراولعلم دویدنبج ابىنعمل  ایس رطح
 

 ۔یھب ےہ  م

 ت رحی ےک رمضی اك وسےن ےس 

 
 

 ںیہن وٹاتٹ  ووض ان

ےس دجہت یک امنز اور حبص یک  ووض ضی اشعء یک امنز ڑپھ رک وسایگ وت وہ اشعء یہ ےک اما راییح رموسال: 

 ادا رکاتکسےہ ای ںیہن ؟ ونیبا وترجوا زامن

حسن فام فی فتاوی ابن الشبلی حيث فی رد املحتار و األ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

                                                   

« عىل كل أحيانه يذكر كان النبي » قالت: عن عائشة(٣٩١) 

( وذكره البخاري يف صحيحه تعليقا ،وكان النبي 282/ 1ج  373.)صحيح مسلم  رقم 

يذكر صحيح البخاري  باب: تقيض احلائض املناسك كلها "عىل كل أحيانه (

،سنن أيب داود  463/ 5ج  3384شاكر  رقم  سنن الرتمذي ت  68/ 1إال الطواف بالبيت   ج  

 ( صحيح5/ 1ج  18رقم 
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 النقض بعدم جبتفأ بالنوم هوضوء ينقض له ريح انفالت هقال سئلت عن شخص ب

ن م و خيرج ما الناقض نامإ و بناقض ليس هنفس النومأن  من الصحيح وه ما علی بناء

 (131/ 1) رد املحتار ج . النقض لزم ناقض هأن النوم نفسإىل  بهذ

 ت رحی اك رمض وہ اور وہ رشاع ذعمور وہ اس یک دنین انضق 

 
 

ںیہن  ووض اس ےس ولعمم وہ ا ہک سج وک ان

اك ببس رخوج رحی ےہ  ضق ویکہکن

(392)
ںیہن ، ذہلا ہی صخش  ووض  ےئل وتق ےک ادنر انضقاس ےک  وج

 ےس دجہت ڑپھ اتکس ےہ ، رجف یک امنز ںیہن ڑپھ اتکس ۔ ووض اشعء ےک 

 (79-2/78)انسح ااتفلوی ج   رجہی13 85ذی اہجحل  22 طقف واہلل اعتیل املع 

 ۔ںیم ےہ  (1/275اولعلم دویدنبج)اتفوی دارو (2/55)اتفوی رفدیہی جایس رطح رصتخما 

                                                   

 ويف رشح خمترص الطحاوي: روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن (٣٩٢)

وتوضئي لوقت »قال لفاطمة بنت أيب حبيش  أن النبي عائشة

لفاظ ذكره حممد يف األصل معضال. وقال ابن قدامة يف املغني: وروي يف بعض أ« كل صالة

 (1/179)فتح القدير«وتوضئي لوقت كل صالة»حديث فاطمة بنت أيب حبيش 

واملستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم واجلرح الذي ال يرقأ يتوضئون لوقت كل 

  (20ص ىرو)القدصالة فيصلون بذلك الوضوء يف الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل(

وانفالت ريح ألن الرضورة ذكرناه ومن به استطالق بطن وكذا كل من هو يف معناها وهو من 

 .فيكون حكم الكل حكم املستحاضةتتحقق وهي تعم الكل  هبذا

 (186/ 1العناية  كذا يف اهلداية و)
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ڑپےھ بج ہک بیبط ےنلہ یک   امنز سک رطح آھکن ونباےن یک احتل ںیم

 ااجزت ںیہن دےتی

ہنیعم کت امنز وک ومٔ رخ رکے ای  آھکن ونباےن یک وصرت ںیم اممتعن بیبط یک وہج ےس وتقوسال:

ف  فیف املئ رکے، رط ہنیس یکوک  )وھٹڑی(ےہ وت ےسیک، آای زدخنان اامیء رکے ۔ اما اامیء رک اتکس

۔ ضعب ابعرات ےس  اچےیہ ےک ااشرہ ںیم اس ےس ھچک اور زایدہ ، اور ہیکت رس ےک ےچین اسیک وہان اور دجسہ

ؤ د وہان
لقع
للا ء اظبرہ اےسی تچ ےنٹیل وک ےتہک ںیہ  وہفمم وہات ےہ ہک اامیء ےک واےطس ہیبش اب

 

اچےیہ ۔ اور ا سن

 ۔ہک امتم مسج رتسب ےس الم وہ اوہ

امنز  تعن بیبط ااشرہ ےسآھکن ونباےن یک وصرت ںیم دعب امم اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ڑپےھ 

(393) 
ومرٔخ رکان درتس ںیہن

(394)
رکے اور امنز یک اضق  ہب(و)وتوت اافغتسر ، اور اما ومٔرخ یک 

                                                   

 ١٦التغابن:  چہ ہ ہ ھ  ٹ چ (لقوله ٣٩٣)

كيف أنت إذا »ورضب فخذي:  قال: قال رسول (عن أيب ذر٣٩4)

صل الصالة لوقتها، ثم »قال: قال: ما تأمر؟ قال: « وقتها؟ بقيت يف قوم يؤخرون الصالة عن

 ( 448/ 1)صحيح مسلم « اذهب حلاجتك، فإن أقيمت الصالة وأنت يف املسجد فصل

( عن 448/ 1ج   648)صحيح مسلم  رقم «. ويف رواية عند مسلم : يميتون الصالة عن وقتها؟

التفريط يف اليقظة  ليس يف النوم تفريط إنام»:قال: قال رسولأيب قتادة

(   قال أبو عيسى 121/ 1ج   441)سنن أيب داود رقم « . أن تؤخر صالة حتى يدخل وقت آخر

 (335/ 1)سنن الرتمذي ت شاكر ج«حديث أيب قتادة حديث حسن صحيح و» 
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رکے

(395) 
اور ااشرہ ےس امنز ڑپےنھ یک وصرت ہی ےہ ہک تچ ےٹیل

(396) 
 رھک اور رس ےک ےچین ہیکت

ےل

(397)
دے اما ڑبے ہیکت یک ااجزت بیبط د، اسیج ہیکت یھب وہ ، وماٹ ای التپ ، نکیل  ہی ااھچ ےہ ہک  وت ي 

                                                   

 ١٠٣النساء:  چڻ  ۀ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ٹ چ لقوله ( ٣٩5)

ريط عىل من مل يصل الصالة حتى أما إنه ليس يف النوم تفريط، إنام التف: ولقوله 

جييء وقت الصالة األخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه هلا، فإذا كان الغد فليصلها عند 

 (472/ 1ج 681رقم ب  من حديث أيب قتادة مسلم أخرجه).وقتها

: عن  قال كانت يب بواسري فسألت النبي( عن عمران بن حصني ٣٩٦)

 .تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعىل جنب الصالة فقال صل قائام فإن مل

 (60/  2ج  1117حسب ترقيم فتح الباري   رقم  )صحيح البخاري

 (175/ 2نفسا إال وسعها )نصب الراية ج زاد النسائي: فإن مل تستطع، فمستلقيا، ال يكلف

عبد  )مصنف« . يصيل املريض مستلقيا عىل قفاه تيل قدماه القبلة »عن نافع، أن ابن عمر قال: 

 (474/ 2ج  4130الرزاق الصنعاين  رقم 

قال ابن اهلامم :ال ينتهض حديث عمران حجة عىل العموم فإنه خطاب له، وكان مرضه البواسري 

وهو يمنع االستلقاء فال يكون خطابه خطابا لألمة، فوجب الرتجيح باملعنى وهو أن املستلقي 

ف اآلخر، أال ترى أنه لو حققه مستلقيا كان تقع إشارته إىل جهة القبلة، وبه يتأدى الفر، بخال

 ركوعا أو سجودا إىل قبلة، ولو أمته عىل جنب كان إىل يري جهتها . 

 (4/ 2)فتح القدير للكامل ابن اهلامم ج 

جعل وسادة حتت رأسه حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من اإليامء والركوع والسجود (و٣٩٧)

 (4/ 2)العناية  يامء فكيف باملرىضإذ حقيقة االستلقاء يمنع األصحاء عن اإل
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ہنیس یک اس ںیم ااشرہ روکع ووجسد اك ایھچ رطح اور آاسین ےس وہاگ ۔ اور ااشرہ روکع اك وھتڑا اس رس وک 

زایدہ وہ اگ ، اور دجسہ اك ااشرہ اس ےس ھچک ےئرطف اکھجےن ےس ادا وہاج

(398)
، اشح  ںیم ااشرہ روکع  

 اور دراتخمر ںیم ےہ[1].الركوع عن االنحناء دنیأ هيكفيأنه  إىل شارأ ۔و وجسد یک ہی رشتحی یک ےہ

 [2].هخفض من ركوعأ هوجيعل سجود 

اس اك احلص ہی ےہ ہک روکع ےک ےئل وھتڑا اس رس اك اکھجان اكیف ےہ اور دجسہ ےک ےئل اس ےس ھچک زایدہ 

رھپ ااعدہ رکے نج ںیم ہبش راہ ۔ااشرہ ںیم رس اك  ما یسک وک ھچک ہبش رےہ وت اس امنز ای ان امنزوں اكوہ، ا

وک ہنیس یک رطف املئ رکان اكیف ںیہن)وھٹڑی(ان دخنزیسک دقر رحتک دانی رضوری ےہ ضحم 

(399)
۔ 

 ۔االسلم  طقف

 ۔ظفري 12۔98ص2ج۔س۔ط۔ 1ج 711 ص املريض ةرد املحتار باب صال[1]

 ۔98ص2ج۔س۔ط۔711ص  1ج املريض ةصال رداملحتارباب امشهدر املختار علی ال[2]

 (269-1/268)اتفوی داراولعلم دویدنبج  ۔ظفري 12

                                                   

مريضا وأنا معه فرآه يصيل   عاد رسول قال:   عن جابر بن عبد(٣٩٨)

امء إي ئتسجد عىل األر، فاسجد وإال فأوم إن استطعت أنسجد عىل وسادة فنهاه وقال: وي

 (148/ 2جممع الزوائد ) .واجعل السجود أخفض من الركوع

واجعل سجودك »ن املراد باإليامء اإليامء بالرأس حيث قال حديث جابر املتقدم يفيد أ ( ٣٩٩)

فإن زيادة اخلفض ال تتحقق حقيقة يف يري الرأس وليس هلم فيام قالوه نص « أخفض من ركوعك

 (263)كبريي ص يعول عليه ونصب األبدال يف العبادات بالرأي يري جائز فبطل
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  ادارکےن ےس قلعتم اکی اور وسال اور اس اك وجابآھکن ونباےن یک احتل ںیم امنز 

مہ االتخف وہا، آھکن ونباےن یک احتل ںیم امنز ےک قلعتم دمرہس لھبنس ےک دمرنیس ںیم ابوسال: 

ؤ د ہن وہ ، دورسے یک راےئ ہی وہیئ ہک 
لقع
اکی یک راےئ ہی ےہ ہک اامیء اجزئ یہ ںیہن بج کت ہیبش اب

للا ء اامیء اس وطر رپ رکے ہک بج رس یک رحتک ونممع ےہ وت زدخنان وک ہنیس یک رطف 

 

احبتل ا سن

ز اور دجسہ یک احتل ںیم اس ےس زایدہ املئ رکے  

 

 ۔ ومولی رکمی ص ش اصبح امنز اجزئ ںیہن ےساتخ

یک رعمتف آپ یک دختم ںیم  او رومولی ذنری ادمح اصبح ےک وجاابت ومولی دبعاویقلم اصبح

زدای ۔ ومولی ذن ںیہن ےجیھب ےھت اب ان وک دو اكر ڈےجیھب وجاب دشہ رملس   ادمح اصبح اك وجاب اصفي 

ومولی دبعاویقلم ےس ےل ےئجیل ۔ وہ وت  دختم ےہ او ر ومولی رکمی ص ش اصبح اك وجاب اما ہن اچنہپ

 زدخن ان ؟ءےہ ہک اامیء اجزئ ہب ااشر ورہن الخہص اس اك رعض رک دای

انعتی انہم اچنہپ ۔ ومولی دبعاویقلم اصبح ےن وکیئ رحتری اہجں  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ی ذنری ادمح اك وجاب ۔ ارپلی وک الم سج ںیم رصف ومول2کت اید ےہ ںیہن دی، اکی افلہف احل یہ ںیم 

اس ںیم ھچک ہتپ ہن اھت، اس ےئل ا س وک ںیہک ہن اجیھبایگ ۔ اب  ۔آھکن ونباےن واےل یک امنز ےک قلعتم ےہ

رگم  انجب اك طخ اچنہپ ، اس ںیم یھب ومولی ذنری ادمح اك وجاب ےہ ۔ ومولی رکمی ص ش اك وجاب ںیہن داھکی

 الخہص اس اكآپ یک رحتری ےس واحض وہا ۔

حیحص ویہ ےہ وج ومولی ذنری ادمح اصبح ےن اھکل ےہ ، زدخن ان اك ااشرہ اكیف ںیہن ، ااشرہ ےس امنز وجاب 

ےہت س یک رضورٔاحیحص وہےن ےک ےئل ااشرہ ابرلٔاس اور رحتک ر

(400)
اس ےئل ہیکت وریغہ یک 

                                                   

 تكون بالرأس، فأما العني يسمى نقول: بأن اإليامء عبارة عن اإلشارة، واإلشارة إنام(4٠٠)
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وک ااعدہ  رضورت اہقف ء ےتھکل ںیہ ۔ سپ اما ااشرہ زدخنان ای ااشرہ اح بج ونیع ےس امنز ڑپھ یل وت اس

اس ںیم اایتحط یھب ےہ ۔ اس ےئل اب زایدہ اس ںیم وطل دےنی یک اور ثحب یک رضورت ۔اچےیہ رکان

 [1]ںیہن ےہ ۔ 

 وكثرت هسأبر يامءاإل و إن تعذر الخ لزوما همن ركوع خفضأ هوجيعل سجود[1]

  .هوحاجب هبوقل هعينب ميؤ ومل الخ هعن اءالقض سقط الخ الفوائت

 ظفري(98ص2ج۔س۔ط املريض ةصال باب )الدر املختار

 (270-1/269)اتفوی داراولعلم دویدنبج

 اقترطوبل اكمکح

دنبہ وک لسلسم ھچ اسل ےس اقترط وبل یک اکشتی ےہ ارثک وتاشیپب رکےن ےک وفراً دعب ایھچک وسال: 

ووضرکےن ےک وتق اشیپب ےک رطقے لکن آےت ںیہ اب بج  وتیھبک امنز ےک ادنرای دریدعب ای

ےک ےئل اجےئ اگوتادرھ امجتع متخ وہاجیت ےہ وتاس  ووض  احتل شیپ آیت ےہ وت دنبہ امنزںیم ہی

وصرت ںیم دنبہ ایکرکے یھبک اشیپب یک دعتاد اینت زایدہ وہاجیت ےہ ہک درمہ یک دعتادےس زایدہ، 

اكوہانرضوری  ووض  ہی امیبری شیپ آیت ےہ اور درس ےک وتق ںیم دنبہ وکیھبک نیع درس یک احتل ںیم

ےئلیک اجےئ اگوتقبس وفت وہاجےئ اگ دنبہ اس وصرت ںیم ایکرکے دنبہ یف ااحلل  ووض ےہ امادنبہ 

                                                                                                                                      

ة، ونصب إنحاء، وال يسمى إيامء، وبالقلب يسمى نية وعزيمة وبمجرد النية ال تتأدى الصال

 (217/ 1)املبسوط للرسخيس األبدال بالرأي ال جيوز

والعبادات ختتص بموارد  والذقن ألنه ماورد يف حديث ما احلكم باإلشارة باحلاجب والعنيو

 عنه وعافاه( )مرتب جامع الفتاوى عفافيها للقياس .النص و ال دخل 
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وہں  ےلہپ ڑپکے وکدنواتیلےہ، اشیپب رکےک ووضرکات ےسڑپکا اامعتسل رکاتےہ اوررہامنز اکی 

ہ دنب ایک ےریی امنزحیحص وہیئ ایںیہن؟ ایدنبہ بس یک اضقرکے ایک اشیپب ےک رطقے ےلکن ایںیہن وت

 اصبح ذعرںیہن ےہ؟

 ذعر)رشیع ذعمور(ںیہن ںیہ وتوجامنزںی بج آپ اصِبح اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

)ہکبج  رطقے آےن یک احتل ںیم ایرطقے آےن ےک دعب ریغبووضےئک اناپک ڑپکے ےس

رطقہ آان آپ ےک قح ںیم انضق [1]دقماروفعےس زادئوہ( ڑپیھ وہں ان بس اك ااعدہ رضوری ےہ

ووضےہ رطقہ ےئلیک لقتسم ڑپکا رںیھک امنز ےک وتق اس وکاگل رکدایرکںی ایامنز ےئلیک لقتسم یگنل 

رںیھک اما اافتًاق وہ اناپک وہاجےئ وتاپک رکںیل قبس ےئلیک اپک رانہرضوری ںیہن

(401)
رقآن رکمی 

وکالب ووضاہھت ہن اگلںیئ

(402) 
اوررضورت شیپ آےئ وتروامل ےس ڑکپںیل

شئ اجنگب ںیم اتک[2](403)

                                                   

دخل عليها، وحاضت برسف، قبل أن : أن النبي (عن عائشة 4٠١)

عىل إن هذا أمر كتبه»قالت: نعم، قال: « ما لك أنفست؟»تدخل مكة، وهي تبكي، فقال: 

بلحم بقر،  فلام كنا بمنى، أتيت« بنات آدم، فاقيض ما يقيض احلاج، يري أن ال تطويف بالبيت

 .عن أزواجه بالبقرفقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول

 (99/ 7ج  5548)صحيح البخاري  رقم 

ناسك ومنها الذكر ففي احلديث منع احلائض عن الطواف وجواز مايفعله احلاج من األعامل وامل

 )مرتب(دنى من احلائضأألنه  ك الدرس للمحدث بل بالطريق األوىللواألدعية  فكذ

  ٧٩الواقعة:  چپ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  چ  ٹ ٹ(4٠٢)

يف املطهرين أربعة أقوال: أحدها: أهنم املطهرون من األحداث، قاله اجلمهور. فيكون ظاهر 
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ےہ اایتحط رکاناچںیہ وت اتکب وکیھب روامل ےس ڑکپ ایلرکںی ووضںیم قبس ےک وتق زتمح وہاور ریغب 

ووضاتکب ھجمس ںیم ہن آےئ وتممیت یک اجنگشئ ےہ

(404)
  املعواہلل  ۔ شی ںیم ہن ڑپںیزایدہ وشت 

                                                                                                                                      

 (228/ 4الكالم النفي، ومعناه النهي.)زاد املسري يف علم التفسري ج

لعمرو بن حزم بن أيب بكر بن حزم :أن يف الكتاب الذي كتبه رسول عن عبد 

 (199/  1ج  469رقملإلمام مالك ن ال يمس القرآن إال طاهر . )املوطأ  أ

 (كان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إىل أيب رزين فتأتيه باملصحف فتمسكه بعالقته4٠٣)

 (494/  1) صحيح البخاري  ج 

 « . ال بأس أن يتناول الرجل املصحف إذا كان يف وعائه أو يف عالقته»عن احلسن، قال: 

 (140/ 2ج   7423ف ابن أيب شيبة  رقم )مصن

رأيت سعيد بن جبري قرأ يف املصحف، ثم ناول يالما له »عن القاسم يعني األعرج، قال:  

 (140/ 2ج  7424)مصنف ابن أيب شيبة  رقم « . جموسيا بعالقته

بن قال: أقبلت أنا وعبد (عن األعرج، قال: سمعت عمريا موىل ابن عباس4٠4)

حتى دخلنا عىل أيب جهيم بن احلارث بن الصمة نة زوج النبي يسار، موىل ميمو

من نحو بئر مجل فلقيه رجل  أقبل النبي »األنصاري، فقال أبو اجلهيم األنصاري 

حتى أقبل عىل اجلدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد   فسلم عليه فلم يرد عليه النبي 

 » (281/ 1ج  369صحيح مسلم  رقم 75/ 1ج  337)صحيح البخاري  رقم 

 : قال النووي يف رشح مسلم: وهذا احلديث حممول عىل أنه قال ابن نجيم 

وعىل  كان عادما للامء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود املاء ال جيوز للقادر عىل استعامله . اهـ

ملاء أصولنا ال حاجة إىل هذا احلمل، فإن عندنا ما يفوت ال إىل خلف جيوز التيمم له مع وجود ا

تعاىل إال عىل ال يذكركصالة اجلنازة وال شك أن رد السالم منه بناء عىل أنه 
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االنقطاع باستيعاب الوقت الثانی وتم  االنقطاععلی السيالن وصلی علی  أوإن توض[1]

 ۔الخ احليض أحكام فی الرابع الفصلوکہٹئ  همطبوع( 1، ج:41 عاد )عاملگريی ص:أ

 ۔الخ ةكاخلريط هعن متجاف بغالف إال املصحف مس واملحدث وللجنب امالجيوز هل[2]

 .الخ احليض أحكام فی الرابع الفصلوکہٹئ  همطبوع (1، ج:39:ص عاملگريی)

 (242-8/241)اتفوی ومحمدہی ج 

 ہ آےن ےس ووضاكمکحب ےک دعبرطقاشیپ

آراہےہ وہ ہی ہک بج اشیپب رکاتوہں  ےھجم دواسل ےس اشیپب ےک ابرے ںیم للخ وہاتوسال :

ے ںیہ نکیل وہ رطقے 

 

کلي

 

ن
اوراپین ےس اصف رکےن ےک دعب دونیت ابریھبک زایدہ رطقے اشیپب ےک 

ے ںیہن،یھبک یھبک اپین ےک ریغب

 

کلي

 

ن
 ڑپکے ےس اصف رکے ےنلکن ےک دعبرھپ دوابرہ اشیپب وکاجےن کت 

ے ںیہن ہکلب بج اشیپب وکاجاتوہں

 

کلي

 

ن
ش اوبلل یک رطح 

سل

ے، ہی 

 

کلي

 

ن
اس ےک  وتوہ رطقے ںیہن 

ے ںیہ اس ےئلیک 

 

کلي

 

ن
دعباتلکنےہ اکی دن ںیم دس رمہبت اشیپب رکےن ایگوترھپدس رمہبت یہ وہ رطقے 

اب وجابت ےہ ہک  یئک العوجں ےس اناكم وہایگ اوراس ےس اانیمطن ےس ابعدت ںیہن رکاتکسوہں

اشیپب ےک دعب ووضرکاتوہں اس وتق ایووضےس افرغ وہےن ےک دعب اتلکنےہ وتہی ووض یف اذملبہ 

ااشلیعف ادا وہایگ ایںیہن؟ اوراکی ووضےس یئک رفض یک امنزڑپھ اتکسوہں اور وتق آےن ےس ےلہپ 

 امنزےئلیک اس احتل ںیم ووضرک اتکسوہں ایںیہن؟

                                                                                                                                      

طهارة بل عندنا ما هو أعم من ذلك، وهو أن ما ليست الطهارة رشطا يف فعله وحله، فإنه جيوز 

وهلذا قال يف املبتغى بالغني املعجمة وجيوز  التيمم له مع وجود املاء كدخول املسجد للمحدث

 (158/ 1لدخول مسجد عند وجود املاء وكذا للنوم فيه . اهـ )البحر الرائق ج التيمم
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ش اوبلل ںیہن سج  :اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً

سل

یک وہج ےس آدح  رشیع ذعمور وہاج ات  

اس ےئل ووضےک دعب بج اشیپب اكرطقہ لکن آےئ اگوتووض ابیق ںیہن رےہ اگ دوابرہ ووضیک [1]ےہ۔

ووضےک دعببج رطقے ہن آںیئ وت اس ووضےس دعتمدامنزںی ڑپھ ےتکس ںیہ آےئیگ رضورت شیپ 

 رطقے ےس ظفحت ےئلیک ڈالیھایڑپکایھب اامعتسل رکےتکس ںیہ۔ ،وتق ےس ےلہپ یھب ووض رکےتکس ںیہ

 طقف واہلل اعتٰیل املع

 وقت متام هعذر إن استوعب … همساكإ هيمكن ال بول سلس هصاحب عذر من ب[1]

، 203/1:ص هنعامني شامی) فر، لكل هثوب يسل ال الوضوء هوحكم ةمفروض ةصلو

 ( 240-8/239ومحمدہی ج )اتفوی  (أحكام املعذورباب احليض، مطلب فی 

   ایس رطح رصتخما
 
 یھب ےہ۔(263-1/262)اتفوی داراولعلم دویدنبج رقتي

 
  م

 رطقہ ےک رمضی ےک ےیل امنز ڑپےنھ اكآاسن رطہقی 

۔  اچےیہ لہچ دقح  اور اورپ ےس ےچین ےنلچ ےک دعب اما اشیپب اك رطقہ دنب ہن وہ ات وہ وت ایک رکانوسال: 

 ای ںیہن ؟ ونیب ا وترجوا  آےئ اگ یئ للخ اس وصرت ںیم امنز ںیم وک

لہچ دقح  وریغہ وکیئ دیق ںیہن ۔ ارثک اس ےس اربتساء احلص وہ اوجلاب احدما ً وایلصمً واملسمً:

ہی ےہ ہک رطقہ ےنکپٹ ےس اانیمطن احلص وہ اجےئ ، بج کت اانیمطن  داجات ےہ ۔ الص ںیم وصقم

رشوع رکان حیحص ںیہن ووض احلص ہن وہ 

(405)
ہک وتق  اچےیہ وک تہب دری کت رطقہ آات وہ اس وکسج  

                                                   

إذا بال أحدكم ": عن عيسى بن يزداد اليامين، عن أبيه، قال: قال رسول(4٠5)

(هذا احلديث وان كان ضعيفا 118/ 1ج  326فلينرت ذكره ثالث مرات )سنن ابن ماجه  رقم 
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 د الشيخني .اآليت عن لكن يشهد له حديث ابن عباس 

بحائط من حيطان املدينة، أو مكة، فسمع قال: مر النبي  عن ابن عباس

ثم « يعذبان ، وما يعذبان يف كبري: »صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها، فقال النبي 

ثم دعا بجريدة، «. بىل ، كان أحدمها ال يسترت من بوله، وكان اآلخر يميش بالنميمة» قال: 

مل فعلت هذا؟ قال:  ضع عىل كل قرب منهام كرسة، فقيل له: يا رسول فكرسها كرستني، فو

 53/ 1ج  216صحيح البخاري  رقم «)إىل أن ييبسا»أو: « لعله أن خيفف عنهام ما مل تيبسا»

 (240/ 1ج  292صحيح مسلم  رقم 

ال يسترت من بوله فروي ثالث روايات يسترت بتائني مثناتني وأما قول النبي 

زاءواهلاء ويستربئ بالباء املوحدة واهلمزة وهذه الثالثة يف البخاري ويريه وكلها ويستنزه بال

 (201/ 3صحيحة ومعناها ال يتجنبه ويتحرز منه . )رشح النووي عىل مسلم ج

قال القسطالين : ويف رواية ابن عساكر ال يستربئ بموحدة ساكنة من االسترباء أي ال يستفرغ 

عىل وجوب االستنجاء ألنه ملا عذب عىل استخفافه بغسله وعدم  جهده بعد فرايه منه، وهو يدل

 التحّرز منه دّل عىل أن من ترك البول يف خمرجه ومل يستنج منه حقيق بالعذاب. 

 (287/ 1)رشح القسطالين ج

إىل وجوب االستنجاء واألوىل باملاء فإن فقد فباملدر ونحوها)مرتب جامع   أشاراملصنف

 ه(عنه وعفا الفتاوى عفا

ويف دليل الفاحلني : )فكان ال يستربىء من بوله( أي: ال يطلب الرباءة منه، فأخذ بعضهم منه  

وجوب االسترباء، وأن تركه من الكبائر، وهو قوّي من حيث الدليل، لكن الذي عليه أصحابنا 

ندبه، ومحل احلديث ونحوه عىل من تيقن عدم انقطاع البول إال بالتنحنح فيجب، واالستحباب 

 (366/ 8عىل من مل يكن كذلك . )دليل الفاحلني لطرق ريا، الصاحلني ج
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ےس ےلہپ اشیپب رکایل رکے ای اشیپب ےک وسراخ ےک ادنر وکیئ زیچرویئ وریغہ اس رطح دالخ 

 ادنروین وک  اشیپب ےک رطقہ وک ذجب رک ےل اور رتی ابرہ ہن آےن اپےئ ۔  اس اكرکدے ہک 

 خيتلف و يرساأل هم علی شقو نوأ أو تنحنح جيب االسترباء بميش :ی رشح التنويرقال ف

 وهف الرشح بزوال هقلب يطمئن حتی االسترباء نفس ماأ :ةالشامي فی وقال .الناس بطباع

أثر  يزول حتی االسترباء الرجل يلزم الرشنباللی قال لذا و بالوجوب املراد وهو فر،

 اجلواز تيفو ذاهألن  الواجب من قویأ هقال عربت باللزوم لكون و هقلب يطمئن و البول

 ئيبط كان من و قلت ها الرشح بزوال يطمئن حتی الوضوء فی الرشوع هل يصح فال هفوتل

 من بقی ما تترشب اهنفإ حليلاإل فی اهب شیتحي و ةالشعري مثل ةورق نحو فليفتل االسترباء

إىل   ةالرطوب بهتذ لئال املحل فی اهأن يغيب ينبغی و اهروجخ خياف التی ةالرطوبأثر 

  ه ١4٩٢ هصفر سن 28تعاىل أعلم  فقط و( 1/319) رداملحتار ج ه1. ارجاخل اهفطر

 (2/72)انسح ااتفلوی ج

 آرپنشی ےک دعب اشیپب ےک رطقات اك آان 

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےریا اشیپب رک ایگ اھت وسال:

 

ایک رفامےت ںیہ املعء رکام وایتفمن ظ

رقتًابیاپچن ھچ دن وہ ےئگ ںیہ ،اب ےریی احتل ہی ےہ ہک اشیپب  ذٰہلااس اك آرپنشی رکواای ےہ، آرپنشی وک

ےس افرغ وہےن ےک دعب رتسب رپ اتھٹیب وہں ای رھپ اتٹیل وہں وت اکی دو رطقے لکن اجےت ںیہ ای رھپ وسےن یک 

 سج اك ےھجم اناسس ںیہن وہات ایھب ابغرہ یھب اامعتسل ںیہن رکاتکس ویکہکن ایھب زمخ احتل ںیم لکن اجےت ںیہ

 ںیہ ،ذٰہلا آانجنب ےس رعض ےہ ہک ھٹیب رک امنز ادا رکےن اور ڑپکوں ےک ابرے ںیم ایک مکح ےہ؟

وصرت وئسمہل ےس ےلہپ ہی ےئھجمس ہک آپ ذعمور بک امشر وہےتکس  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ےک دعب اشیپب  ںیہ وت اس ےئلیک اکی امنز اك لمکم وتق اس رطح زگر اجےئ ہک آپ وک ووض ےس رفاتغ
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آپ ذعمور ےھجمس  ےک رطقات آےن یک وہج ےس اس دقر ومعق ہن ےلم ہک آپ رفض امنز ڑپھ ںیکس وت

اجںیئ ےگ

(406)
،اور اس وتق کت ذعمور امشر ےیک اجںیئ ےگ بج کت اکی امنز ےک لمکم وتق ںیم  

ور ےک مکح ںیم اکی دہعف یھب آپ اك ذعر اپای اجےئ۔ اس وصرت احل ےک شیپ رظن آپ یف ااحلل ذعم

ںیہن ںیہ،ذٰہلا ن ڑپکوں ںیم امنز یک ادایگیئ حیحص ںیہن ہکلب اپک ڑپکے نہپ رک امنز ڑپانھ رضوری 

ےہ

(407)
،اہتبل اما ڑھکے وہےن ےس رطقات آےت وہں ای یسک اور وہج ےس ڑھکے ہن وہ ےتکس وہں وت 

ھٹیب رک امنز ڑپانھ اجزئ ےہ

(408)
 ۔

 هيغسل الأن  هل جاز) مهفوق الدر ( هن سال علی ثوبو إ:) (1/306الدر املختار )ملا فی  

                                                   

)إن استوعب عذره متام وقت صالة مفروضة(بأن ال جيد يف مجيع وقتها زمنا يتوضأ  (4٠٦)

 (1/305تارر املخد)الويصيل فيه خاليا عن احلدث

ه تعاىل: لقول "تطهري النجاسة واجب من بدن املصيل وثوبه واملكان الذي يصيل عليه (4٠٧)

 (36/ 1[ )اهلداية ج4]املدثر: {َوثَِياَبَك َفَطِهرْ }

فقالت: أرأيت إحدانا حتيض يف  قالت: جاءت امرأة النبي  عن أسامء

 « .حتته، ثم تقرصه باملاء، وتنضحه، وتصيل فيه»الثوب، كيف تصنع؟ قال: 

 (55/ 1ج   227)صحيح البخاري  رقم 

ن برباط أو حشو أو كان لو جلس ال يسيل ولو قام سال ومتى قدر املعذور عىل رد السيال(4٠٨)

وجب رده وخرج برده عن أن يكون صاحب عذر بخالف احلائض إذا منعت الدرور فإهنا 

حائض واختلفوا يف املستحاضة إذا احتشت قيل كصاحب العذر وقيل كاحلائض، كذا يف 

سجود أهون من الصالة مع ألن ترك ال يل جالسا بإيامء إن سال بامليالنالرساج وجيب أن يص

 (185ص  1ج  القدير فتح 227ص1جالرائق بحرالاحلدث)
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 جيوز( فال) هفراي قبل يتنجس( وإال) ةالصال یأ( اهمن الفراغ قبل تنجس هيسل لوإن كان 

 متام هاستوعب عذر إن (: )1/305وفی الدر املختار). للفتوی واملختاره هيسل ترک

( رشط ذاهو) بالعدم ملحق اليسري االنقطاع نأل( حكام ولو)…( ةمفروض ةوقت صلو

 ولو( الوقت من جزء فی هوجود كفی البقاء) حق (وفی بتداءاال حق فی) العذر

 االنقطاع هنأل (ةحقيق) الوقت متام (االنقطاع ستيعابا) يشرتط الزوال حق( وفی)ةمر

 ولو هقدرت بقدر هتقليل أو هجيب رد عذر(:1/307،308)املختار الدر وفی…الكامل

 (173-2/172)مجن ااتفلوی ج  . عذر ذا يبقی ال هوبرد موميا هبصالت

   ایس رطح رصتخما
 
 یھب ےہ (2/176)مجن ااتفلوی ج رقتي

 
 ۔م

 ذعمور یک ووض یک اکی وصرت اك مکح

ھجم وک اشیپب ےک دعب دری کت رطقہ ای یمن آاجےن اك کش راہ رکات ےہ، ًالثم اشیپب ےک آدھ وسال: 

اچیتہ انےک اقمم رپ یمن آیئگ ، ای آ ووض ںیم ایخل وہ ا ہک اشیپب ہٹنھگ ےھچیپ ووض رکےن اھٹیب سپ دوران

ےہ، اس اك ااحتمن رکےن ےک ےیل ہک آای درتقیقح یمن آیئگ ای ںیہن، ڈےلیھ ےس داھکی، سپ ضعب اواقت 

ڈےلیھ ںیم یمن ینعی اگیھب نپ ولعمم وہا اور ضعب اواقت ںیہن، اس یمن آاجےن ےک ادنہشی ےس رقتًابی امنز 

 ڈڑیھ ای دو ےٹنھگ ےلہپ وخاہ اشیپب ےگل ای ہن ےگل، اشیپب رکایلرکات وہں اتہک امنز اانیمطن ےک اسھت ےس

وہ، اوراما یسک وتق ڈڑیھ ای د و ےٹنھگ ےلہپ اشیپب رکےن اك اافتق ہن وہا وت رھپ اشیپب ےنگل رپیھب امنز ےس 

 ۔افرغ وہےن کت روانک ڑپات ےہ

ےس تعیبط ںیم انھجل یس ریتہ ےہ ، سپ اراشد رفامںیئ ہک الخہص ہی ےہ ہک اس رطقہ یک وہج  

ےہ ہک رطقہ اك امگن وہےن یک احتل ںیم ہشیمہ ووض رکمررکانیلاچےیہ، ای امگن وہےن رپ ی آای ہی رضور 

رہوتق دھکی انیل اچےیہ، ای رطقہ آاجےن یک اجبن ابلکل دایھن یہ ہن رکان اچےیہ، رغض وج مکح رشیع وہ ای 
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اسن لکش وہ اس ےس اخاسکروک آاگہ رفامںیئ اور ہی ارم یھب اقلب زگارش ےہ ہک دنبہ وک دو رشًاع وکیئ آ

ای وسا دو ہٹنھگ ےھچیپ اشیپب یک احتج وہا رکیت ےہ، سپ اما یسک وتق وھبل ایگ اور امجتع ںیم  ےٹنھگ

 طقف واالسلم ۔ہٹنھگ ای وپن ہٹنھگ ابیق وہا وت ڑبی لکشم وفیلکت شیپ آیت ےہ

قال فی مراقی الفالح يلزم الرجل االسترباء واملراد طلب  احدماً و ایلصمً و املسمً:اوجلاب 

 علی رهيظ الذی البلل بزوال البول أثر يزول حتی الرشح أثر عن املخرج ةبراء

 التنحنح أو باملشی ماإ هتعاد حسب علی   هقلب يطمئن وحينئذ املخرج علی هاحلجربوضع

 الختالف برفق هذكر وعرص وركض أقدام بنقل هيري أو األيرس هشق علی   ضطجاعواالأ

 هقلب فی وقع ومتی املضمرات عن لطحطاویا ةحاشي وفی ها ئبشي فاليقيد الناس عادات

وقال فی ( 26 ص) هعلم بحالأ حدأ( ألن كل أويتوض) يستنجیأن  هل جاز راً هطاصارأنه 

 ما قدر هالبإ نقطعاليإن كان  وجيب حيتشیأن  الشيطان هإن راب يستحب للرجل: الدر

 لقطع جًدا نافعاً  هوجدنا ستنجاءوقال الشامی فی باب اال( 1ج  155 ص) ها يصلی

 .قاطرتال

ء ایک وہ وت دعف اقترط یک وج دتریب رجتہب ہک ووض رکےن ےس ےلہپ اما ااجنتسمکح ہی ےہ  وصرت وئسمہل ںیم

عف اقترط اك اانیمطن ایکاجےئ، اور بج ںیم انعف وہیئ وہ وخاہ انلچ رھپانایانٹیل وریغہ ان دتاریب ےس د

اس ےک دعب اما رھپ ہبش رطقہ  ےئاانیمطن وہاجےئ ہک اب رطقہ آان دنبوہایگ، اس ےک دعب ووض ایکاج

آےن اك وہ وت اہھت ڈال رکدھکی ایلاجےئ ، اما ایلگن رپ یمن ولعمم وہ وت ووض دوابرہ رکایلاجےئ ورہن ںیہن، 

 یک رضورت وہ اور اشیپب ےک روےنک ںیم رضریبط اكادنہشی وہ وت امایسک وتق امنز ےک رقبی اےجنتس
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اشیپب وک روانک ہن اچےیہ

(409)
، ہکلب اشیپب رکےک رعف رطقہ یک دتریبیک اجےئ، اور ھچک دری ےنلہٹ ےنلچ 

رھپےن ےک دعب ووض رکایلاجےئ رھپ امنز رشوع رکدںی، اس ےک دعب اما رطقہ اك ہبش وہ وت اہھت ےس دھکی 

ما ولعمم وہ ہک یمن آیئ ےہ وت ووض دوابرہ ایکاجےئ ورہن امنز ڑپاتھ رےہ ، سج وک رطقہ اك ایلاجےئ ، ا

ووسہس زایدہ آات وہ اس ےک ےیل ہی دتریب دیفم ےہ ہک وضع اخص ےک ادنر یسک دقر رویئ رھک ایلرکے، 

ےچین وک ینعی ادنر اس ےس رطقہ دنبوہاجات ےہ اور رویئ وک وسراخ ےس الم وہ اہن رےھک، ہکلب ذرا وسراخ ےس 

وک رےھک، اس وصرت ںیم رویئ ےک رتوہےن ےس ووض ابلط ہن وہاگ، بج کت وسراخ ےک ہنم رپرتی ہن 

 رهذك كام، آاجےئ اور اما رویئ وسراخ ےک لصتم وہیگ وت ابرہاكوک  رتوہاجےن ےس ووض وٹٹ اجےئ اگ

 (374-1/372)ادماد االاکحم ج ھ1344رفص  18( 1ج  154) الدر فی

 ؟ر اشیپب آات وہ وت ووض ےسیک رکےابر اب

ربس ےہ ابر ابر اشیپب آات ےہ حبص وک اکی ڈڑیھ الگس اپین دوا ےک وطر رپ اتیپ  ےریی رمع رتہت وسال:

وہں اظرہ ےہ ہک اشیپب ابر ابر آےئ اگ ۔اما اپین ںیہن اتیپ وت وجڑوں ںیم درد اك ااکمن ےہ ۔یئک اسل 

 ایسی ہگج رپ زگرےن ےس وج ہک  کک یک س ح ےس ےچین وہ وت ےس ہی فیلکت ےہ اب اھکےنسن رپ ای یسک

                                                   

حديثا وكان القاسم رجال حلانة وكان ألم ولد، فقالت له عند عائشة (4٠٩)

: ما لك ال حتدث كام يتحدث ابن أخي هذا، أما إين قد علمت من أين أتيت هذا عائشة

وأضب عليها، فلام رأى مائدة عائشة، قد أيت  أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك، قال: فغضب القاسم

هبا قام، قالت: أين؟ قال: أصيل، قالت: اجلس، قال: إين أصيل، قالت: اجلس يدر، إين سمعت 

 . «ال صالة بحرضة الطعام، وال هو يدافعه األخبثان»يقول: رسول

 (393/ 1ج  560)صحيح مسلم  رقم  
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اشیپب اك رطقہ لکن اجات ےہ۔رات وک وسات وہں وت ہبش راتہ ےہ ہک اشدی وکیئ رطقہ لکن ایگ وہ ،رات یئک 

رمہبت ااتھٹ وہں اس ایخل ےس ہک رطقہ لکن ایگ وہ وت اپک رک ولں ۔رعہص یئک اسل ےس حبص وسریے الچن 

رکات وہں رھپ امنز ڑپاتھ وہں اور رھپ ونالف و  ووض  رطح ےس دنو رک اپک رکات وہں ،رھپ ایھچ  اانپ  دڑھ

رکات وہں اور اشیپب یھب رک رک رک آات ےہ،درایتف ب ب ابت ہی  ووض واظفئ ےک ےئل یئک ابر 

ےہ ہک اس امیبری یک وہج ےس اور اشیپب یک وہج ےس اور اشیپب ابر ابر رکےن یک وہج ےس ووض رکان 

 وری ےہ ای ںیہن؟رض

رتہب ہی ےہ ہک آپ وگنلٹ ابدنھ ایل رکںی اس ےس رطقہ وسراِخ  اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً :

رک ےک ااجنتسءذرک ےس ابرہ ںیہن آےئ اگ۔اما یسک وتق آیھب اجےئ وت رصف ڑپکا دبل انیل اكیف وہ اگ۔

رکےن یک وصرت ںیم ِدتّق وہ وت  وض ورک ںیل ،الچن دڑھ وپرا دنوےن یک رضورت ںیہن ۔ابر ابر  ووض 

 (65-2/64اك رہباحل اامتہم رےہ۔)ریخااتفلوی ج ووض دلجی دلجی یھب رک ےتکس ںیہ نکیل رفاضئِ 

 ےہ : اتفوی ومحمدہیاور 
 

 م

دجسم ںیم اشیپب ےنلکن اكادنہشی وہوتدجسمںیم ہن اجںیئ

(410)،
 [1]اکمن رپیہ ادارکایل رکںی۔ 

                                                   

 ها .مر بتطهريأتلويث املسجد الذی  هألن في(4١٠)

ببناء املساجد يف الدور، وأن تنظف، أمر رسول»قالت:  عن عائشة

 (489/ 2ج  594)سنن الرتمذي ت شاكر   رقم « . وتطيب

حتها بيده  يعني النخامة أو البزاق  ثم لطخها أن النبي » عن ابن عمر

 .قال: فلذلك صنع الزعفران يف املساجد« بالزعفران، دعا به

 (]التعليق[ إسناده صحيح .270/ 2ج 1295قم )صحيح ابن خزيمة  ر 
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 ماماإل قال( الشامی امشه علی الدراملختار) موذ   كل وكذا هكل نحو ثوم ويمنع منأو[1] 

 املسلمني ذیوأ ةاملالئك ذیأ یهالن ةعل قلت البخاري صحيح علی هرشح يف العيني

 . مطلب يف الغرس يف املسجد( 1ج4 4 4 ص هنعامني شامی)

 (241-8/240)اتفوی ومحمدہی ج

 رطقہ آےن ےک دعب ایکوضعاكدنوانالزم ےہ!

ےس افرغ وہےن ےک دعب امااشیپب اكرطقہ الکنوتاس ےک اکی دورطقے یک ااجنتسءاوراشیپب وسال :

 وہج ےس یھب ذرکاكدنوانرضوری ےہ ای ووض رکےک امنزڑپھ ےتکس ںیہ ایںیہن؟

اباملء ےک دعب وہ اایتحًاط اےنپ  اکی صخش وکاشیپب ےک رطقے ےنلکن یک ایسی اکشتی ےہ ہک ااجنتسء

)ذرک(ںیم رویئ اكڑکٹارھک

 

دنب وہاجاتےہ  ہٹنھگ ےک دعباشیپب اكرطقہ آاناکی دو ۔داتیےہ  الح

رگماس رویئ رپھچک رطقہ رظنآاتےہ اب اس اك احل ہی ےہ ہک رویئ اکنےنل ےک دعببج ذرکوک 

دنواتےہ وتاس ےس رتی ےنگل یک وہج ےس رھپرطقہ آانرشوع وہاجاتےہ وتایک اےسی آدح  ےئلیک اس یک 

آےن ےک ابووجد ذرکوکہن دنورک ووضرکےک امنز ڑپھ ےل ویکہکن بج ااجزت ےہ ہک رویئ رپرطقہ رظن

 دنواتےہ وترھپرطقہ آےن اتگلےہ اوراماںیہن دنواتےہ وترطقہ ںیہن اتلکنےہ۔

 ہن اگل اپین ےس اپک رکان اٰیلع ابت ےہ ہکبج وہ رطقہ اس ےک دبن رپ  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

وہ

(411)
ک رکےن یک اتدیک ےہاماگل ایگوہوتاپین ےس اپ 

(412)
ااسیآدح  اب اپین ےس ہن [1]۔

                                                   

ٹ نزلت هذه اآلية يف أهل قباء:  "، قال: عن النبي عن أيب هريرة(4١١)

كانوا يستنجون باملاء، فنزلت فيهم »قال: "108التوبة: چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ٹ چ 
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دنوےئ

(413)
 ۔ طقف واہلل اعتٰیل املع

 ‘‘املخرج ةالنجاس تعدت نإ باملاء املحل يسل حب،وجيبأ باملاء هويسل’’[1]

 كتاب قبيل نجاساأل باب ا خر ۔كراچی ه، مطبوع1، ج:42 2-41 2:ص البحرالرائق)

 ( 8/245)اتفوی ومحمدہی ج  ۔ةالصال

 : دورسی  ہگج ےتھکل ںیہںیم  اتفوی ومحمدہیور ا

اماوہ صخش رشًاع ذعمورےہ وت اس وک اب دوابرہ وضع دنوےن یک رضورت ںیہن اورہی یگنل دبانل یھب 

وابج ںیہن

ہکلب ضحم لیلقت اجنتس ےئلیک ےہ اما وہ رشًاع ذعمور ںیہن وتاس وک وضع دنوان [1](414)

                                                                                                                                      

 ( صحيح280/ 5ج  3100سنن الرتمذي رقم  11/ 1ج  44داود  رقم  وأب «)هذه اآلية

 چڭ  ۇ     ۇ   چ النجاسة احلقيقية فلقوله تعاىل: طهارة الثوب وطهارة البدن عن ماأ (4١٢)

 (114/ 1[وإذا وجب تطهري الثوب فتطهري البدن أوىل)بدائع الصنائع ج4]املدثر: 

ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ٹ چ   (ألن فيه حرج واحلرج مدفوع  قال4١٣)

 ٧٨احلج:  چڭڭ  

قال كانت يب دماميل فسألت أيب عنها فقال إن كانت ترقأ فايسلها عن هشام بن عروة  (4١4)

وتوضأ وإن كانت ال ترقأ فتوضأ وصل فإن خرج يشء فال تبال فإن عمر قد صىل وجرحه يثعب 

 (150/  1ج 578دما . )مصنف عبد الرزاق  رقم 

طاب عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن املسور بن خمرمة، أخربه، أنه دخل عىل عمر بن اخل

من الليلة التي طعن فيها. فأيقظ عمر لصالة الصبح. فقال عمر نعم. وال :

 حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة. فصىل عمر، وجرحه يثعب دما. 
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 ےہ ضحم یگنل دبانل اكیف ںیہن۔ طقف واہلل اعتٰیل املع یھب رضوری ےہ اور ووضاك ااعدہ یھب الزم

 متناً  تیأي كام يفد إن ملأي  (هثوب اليسل الوضوء) هأوصاحب العذرأي  (هوحكم هقول)[1]

أحكام مطلب يف ( 1ج303ص هنعامني الشامی) ۔الخ واملكان كالبدن (هونحو)

 ( 239-8/238)اتفوی ومحمدہی ج  ۔(باب احليضاملعذور

   ایس
 
 یھب ےہ( 266-1/265)اتفوی داراولعلم دویدنبجو (8/238)ج  رطح رصتخمارقتي

 
 ۔م

واضتح:وضعء اك دنوان ای ڑپکے اك دنوان اس وتق رضوری ےہ ہکبج اجنتس دقر درمہ ےس اجتوز رک یئگ 

وہ ۔اما دقر درمہ ےس مک ےہ وت  دنوان رضوری ںیہن الضف ےہ۔رہب احل دقر درمہ ےس مک ںیم یھب 

 م رک انیل اچےئہ اتہک رکاتہ ےس چب اجےئ۔)رمبت اجعم ااتفلوی افع اہلل ہنع وافعہ(دنوےن اكاامتہ

 ںیم رمض یک وہج ےس رکفس رےھک اور وہ رت وہاجےئ وت ایک مکح ےہ

 

 الح

 ںیم رکفس راتھ ےہ اور رکفس  زدی وک رمض لسلسوسال: 

 

وبل ےہ اس یک وہج ےس وہ الح

رہ ےس رظن ںیہن آات، ایسی وصرت ںیم زدی رہ امنز ےک وتق ووض وسراخ ںیم اس دقر ادنر راتہ ےہ ہک اب

                                                                                                                                      

 (53/ 2ج  117)موطأ مالك رقم  

إىل النبي قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيشعائشة  عن

 فقالت: يا رسولال، إنام »فأدع الصالة؟ قال: إين امرأة أستحا،، فال أطهر، أ

ذلك عرق وليس باحليضة، اجتنبي الصالة أيام حميضك، ثم ايتسيل، وتوضئي لكل صالة، وإن 

 (204/ 1ج  624)سنن ابن ماجه رقم « قطر الدم عىل احلصري

امرأة من أزواجه، فكانت ترى اعتكفت مع رسول»قالت:  عن عائشة

 (69/ 1ج  310.) صحيح البخاري  رقم «الدم والصفرة والطست حتتها وهي تصيل
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رکے ای سج وتق رطقہ رکفس ےس اجتوز رک ےک ابرہ آاجےئ اس وتق ووض دجدی رکے اور وہ الب ووض 

 التوت رک اتکس ےہ ای ہن؟

اس وصرت ںیم سج وتق رطقہ رکفس ےس اجتوز رک ےک اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

۔اور سم فحصم ےک ےئل ووض رشط ےہ[1]وتق ووض وٹےٹ اگ ابرہآاجوے اس

(415) 
اور ظفح 

ڑپےنھ ےک ےئل ووض رشط ںیہن ےہ

(416)
 طقف۔[2]۔ 

                                                   

 ٧٩الواقعة:  چپ ڀ ڀ    ڀ ڀ ٹ ٹ چ (4١5)

يف املطهرين أربعة أقوال: أحدها: أهنم املطهرون من األحداث، قاله اجلمهور. فيكون ظاهر 

 (228/ 4الكالم النفي، ومعناه النهي.)زاد املسري يف علم التفسري ج

لعمرو بن حزم الذي كتبه رسولبن أيب بكر بن حزم :أن يف الكتاب عن عبد 

 (199/  1ج  469رقم لإلمام مالك  طاهر . )املوطأ أن ال يمس القرآن إال

، أنا ورجالن رجل منا، ورجل من بن سلمة، قال: دخلنا عىل عىل عن عبد(4١٦)

، قال: ثم دخل املخرج ثم « إنكام علجان فعاجلا عن دينكام»بني أسد، قال: فبعثهام حلاجة وقال: 

كأنكام أنكرمتا، كان »ج، فدعا بامء فغسل يديه، ثم جعل يقرأ القرآن، فكأنا أنكرنا فقال: خر

يقيض احلاجة، ويقرأ القرآن، ويأكل اللحم، ومل يكن حيجبه عن قراءته  رسول

بن سلمة، فمدار هذا حديث صحيح اإلسناد، والشيخان مل حيتجا بعبد« يشء ليس اجلنابة.

. )املستدرك عىل الصحيحني للحاكم  رقم  "لمة يري مطعون فيه بن ساحلديث عليه، وعبد

 (]التعليق  من تلخيص الذهبي: صحيح[253/ 1ج  541

يقرئنا القرآن عىل كل حال ما مل يكن  قال: كان رسول عن عيل

 (214/ 1  146جنبا.حديث عىل حديث حسن صحيح . )سنن الرتمذي ت بشار رقم 
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 حليلاإل سلرأ ةحماذي أو ةعالي ةالقطن لو ذاه رهالظا الطرف وابتل ةبقطن حليلهإلوحشا [1]

رف الداخل ال تل الطو إن اب لداخلا الفرج الدبرو فی احلكموكذا  ه ال ينقصعن ةمتسفل نوإ

 ۔ظفري(138ص1ج۔س۔ط۔138ص  1ج الوضوء رداملحتار امشهينقض )الدر املختار علی 

 ةارهاملحدث حتل بدون الط ةء)درخمتار( قيد باجلنب ألن قرا للجنب نالقرآ ةحتل قراءال [2]

 رهظ علیأي  راهحدث ظاملل القران ةقراء هتكر الو( 1ج229 ص التيمم باب املحتار رد)

 (1/276)اتفوی داراولعلم دویدنبج(58وص  57 ص املستملی ةيني) مجاع باإل حفظا هلسان

 ںیم ےہ۔ (372-1/371)ادماد االاکحم جایس رطح 

 رضوری ےہااجنتسءڈہلیھ ےس   اشیپب ےک دعب رطقہ آےن اك نیقی وہ وت

 ےک ےئل ڈہلیھ ہن ایل اجےئ وت ڑپکے اپک رںیہ ےگ ای اناپک؟ ایسااجنتسءاشیپب ےک دعب وسال: 

 ونیباوترجوا۔ رطح اس یک امنز اور ووض درتس وہاگ ای ںیہن ؟

اشیپب اك رطقہ آےن اك نیقی وہےن ےک ابووجد ڈہلیھ ہن ویلے وت   اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ےڈه [1]ایسی وصرت ںیم امنز ڑپےنھ یک ااجزت ںیہن۔
ل
 
ن

رک ےک اانیمطن احلص ااجنتسءوریغہ ےس  

 املع ابوصلاب۔هلل طقف وا۔امنز ڑپےھ  وہاجےن ےک دعب ووض رک ےک

 وقال هقال الرشنباللی يلزم الرجل االستربآء حتی يزول أثر البول ويطمئن قلب اولذ[1]

 الرشوع هل يصح فال هتولف اجلواز يفوت ذاهن الواجب أل منأقوى   هلكون باللزوم عربت

الفرق بني  شامی فصل فی اال ستنجآء مطلب فی)حتی يطمئن بزوال الرشح  ءالوضو فی

 (4/67)اتف وی رہیمیح ج  (4 4 3ص 1۔ستنجآء ج الاوستنقاء  الاواال ستربآء 
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 امارطقہ آےن اكاامتحل وہوتایکرکے

اکی صخش وکامنز ںیم یھبک یھبک وسحمس وہاتےہ ہک ذرکےس اشیپب اكرطقہ لکن راہ ےہ رگمنیقی وسال :

 اعم ہن یک وکیئ لکش ںیہن ےہ وتایکہی احلص وہےن یک وکیئ وصرت ںیہن ےہ ویکہکن امنز یک احتل ںیم

صخش ضحم اس ایخل یک وہج ےس امنزوکوھچڑرکدوابرہ ووضرکےل اور اماامنز وک اجری رےھک وتاس یک 

 امنز حیحص وہیگ؟

ل ےہ، واًۃعق رطقہ ںیہن  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:
ن 

 

خ

 

مي

وتامنز  امارجتہب ےہ ہک ہی رصف 

وکوتڑ ےن یک رضورت ںیہن

(417) 
رطقہ ےہ وتامنز وکوتڑرکدوابرہ ووضرکےک امنز  ما رجتہب ےہ ہک واًۃعقا

ڑپےھ

 ۔ طقف واہلل اعتٰیل املع[1](418)

                                                   

جاءه بن حممد موىل أسلم حدثه، أن النبي دأن عبعن أيب بكر بن عبد (4١٧)

رجل فقال له: إنه خييل إيل إذا كنت أصيل أنه خيرج من إحلييل اليشء، أو خيرج مني الريح أفأقطع 

ال، إنام ذلك من الشيطان، يدخل يف إحليل أحدكم حتى خييل إليه أنه خيرج منه »صاليت؟ قال: 

 « .حتى جيد بلال، أو رحيا، أو يسمع صوتا الريح، فإذا وجد أحدكم ذلك فال يقطع صالته

 (141/ 1ج  535)مصنف عبد الرزاق الصنعاين  رقم 

إذا كان أحدكم يف املسجد فوجد رحيا بني  : أن رسولعن أيب هريرة و

سنن أيب داود  109/  1ج  75)سنن الرتمذي رقم  ۔أليتيه فال خيرج حتى يسمع صوتا أو جيد رحيا

 ل أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.( قا69/  1ج  177رقم 

ال تقبل صالة من أحدث حتى : »  يقول: قال رسول   هريرة أيب عن(4١٨)

 (39/ 1البخاري ) .قال رجل من حرضموت ما احلدث يا أبا هريرة قال: فساء أو رضاط« يتوضأ

 



 

 ذعمور وامیبر ےک ااکحم
 ٦جلد)مدلل(یجامع الفتاو   421

 الشامی علی الدراملختار) رهالظا الطرف وابتل ةبقطن هحليلإ حشا كام ينقض لو[1]

 نواقض مطلب ،ةاره، كتاب الط1، ج:48 1شامی كراچی ص: ، زكريا(1ج 280ص

 (8/246دہی ج)اتفوی ومحم  .الوضوء

  اتفوی ومحمدہیاور 
 

 ےہ:زمدی  م

بج رطقہ آےئ وفراً تین وتڑدے اور ہی اس وتق ےہ ہک رطقہ اكآاننیقی ےس ولعمم وہاجےئ اورضحم 

 ۔ہبش ےس ھچک ںیہن وہات ہن امنز وٹیتٹ ےہ ہن ووض

ہی ےہ ہک ووضےک دعب روامیل رپاپین اكاٹنیھچدے ایلرکے[1]اور ہبش اك العج 

(419)
 اانتایخل رےہ نکیل 

 ہک امارطقہ آایوتامنز اور ووضوٹےنٹ ےک العوہ روامیل یھب اناپک وہاجےئ یگ۔

 توضأ أحدكم، فليأخذ حفنة من ماء فلينضح هبا فرجه، قال: إذا عباس عن ابن [1]

 (٣45/ ٢. )املطالب العالية حمققا فإن أصابه يشء فليقل إن ذلك منه

                                                                                                                                      

عن  إنام اقترص عىل بعض األحداث ألنه أجاب سائال سأله :قوله فساء أو رضاط قال ابن بطال

املصيل حيدث يف صالته فخرج جوابه عىل ما سبق املصيل من اإلحداث يف صالته ألن البول 

مل يرد بذكر هذين النوعني ختصيصهام  :والغائط ونحومها يري معهود يف الصالة وقال اخلطايب

 (245/ 2)عمدة القاري  .وقرص احلكم عليهام بل دخل يف معناه كل ما خيرج من السبيلني

قال: جاءين جربيل، فقال: يا حممد، إذا  أن النبي   هريرة عن أيب(4١٩)

توضأت فانتضح. هذا حديث يريب. وسمعت حممدا، يقول: احلسن بن عيل اهلاشمي منكر 

  (104/ 1احلديث )سنن الرتمذي 

 ومع ذلك فهو مل يشتد ضعفه لتعدد طرقه السابقة فيكون حجة يف فضائل األعامل. 

 (44)حاشية املشكوة ص
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 ےس رموی ےہ بج مت ںیم وکیئ صخش ووضرکے اکی رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع -رتہمج:

 وتےکس دے ہی ایس ےس ےہ۔سپ اماوکیئ زیچ اس وکےچنہپ  دےدے اگہ رپ اٹنیھچ  ولچاپین ےل رک رشم

 الوسواس هالوضوء لينتفی عن بعد همذاكري همن املاء فريش ب قليال خذأي نأ وهاالنتضاح  

 ۔وضوءال بعد النضح فی باب لی،هد هرشيدي همطبوع( 1ج9 ص ترمذی سنن امشه)

 ( 244-8/243)اتفوی ومحمدہی ج 

  
 
 ںیم یھب ےہ ۔(243-8/242)اتفوی ومحمدہی جایس رطح  رقتي

 ذعمورےہ االالتحمایکریثک 

االتحم وہاتےہ، دبن ےکاابتعرےس  زدی االتحم دشدیےکرمض ںیم التبمےہ،رقتًابی رہروز یہوسال:

لسغ رکان تہب دوشارےہ، امالسغ ہن رکے اور امنز  زمکور اورالرغےہ،رہروز رسدی ےک وممس ںیم

 ڑپےھ وتیعبط رکاتیہ وسحمس وہیت ےہ ایسی وصرت ںیم رشیع ذعمور اكمکح وہاگ ایںیہن؟

فشک ااحلہج رتہمج امالدبہنم ںیم ےہ ہک امایسک امنزی اكاسرادبن اور ڑپکا اناپک ےہ اور وہ ےب اچرہ اپین 

اس اناپیک یک احتل ںیم امنز ڑپین اجزئےہ رشبہکیط ےک اامعتسل رپدقرت ںیہن راتھ وتاس وک

 ،اس ابعرت اكایک بلطم ےہ؟19رتسڈاھےنکن ےک دقبر ڑپکا رسیمہن وہ ص

امالدبہنم ےک ہلئسم اكاحلص ہی ےہ ہک اکی صخش امیبرےہ ًالثم  :و املسمًاوجلاب احدماً و ایلصمً

ری ریتہ ےہ وہ ہن وخد اےنپ دوتسں اكاعرہض ےہ ای اس وکوکیئ زمخ ےہ سج ےس رہوتق روطتب اج

ڑپکوں وک اپک رکاتکسےہ ہن ووضرکاتکسےہ اصبح رفاش ےہ وتوہ ایسی یہ احتل ںیم امنز ادارکے، ای 
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اکی یگنل ًالقتسم امنز ےک ےئل وجتزی رکںیل

 (420) 
ہک بج رضورت وہاوربس ڑپکے اناپک وہں وت 

دا وہ اناپک وہاجےئ، رھپ االتحم ےس اس وکاامعتسل رکایلرکںی ریغبامنز ےک اس وکہن اامعتسل رکںی، ابم

دشت  امالسغ ےس رمض دیپا وہاجےئ ایرمض ںیم[1]وجاجنتس دبن رپےگل اس وکاپک رکںیل،

وہاجےئ وتممیت رکےک امنز ادارکایل

 

رکںی 

(421)
 [2]یعبط رکاتہ اكایخل ہن رکںی۔

                                                   

قالت: كنت أستحا،  عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه محنة بنت جحش (4٢٠)

أستفتيه وأخربه، فوجدته يف بيت أختي  حيضة كثرية شديدة، فأتيت رسول

إين امرأة أستحا، حيضة كثرية شديدة، فام ترى فيها قد زينب بنت جحش فقلت: يا رسول 

قالت: هو أكثر من «. يذهب الدمأنعت لك الكرسف، فإنه »منعتني الصالة والصوم. فقال: 

: فقالت: هو أكثر من ذلك إنام أثج ثجا. قال رسول«. فاختذي ثوبا» ذلك. قال:

إنام »قال هلا: «. سآمرك بأمرين أهيام فعلت أجزأ عنك من اآلخر، وإن قويت عليهام فأنت أعلم»

تى م ايتسيل ح، ث هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحييض ستة أيام أو سبعة أيام يف علم 

ت فصيل ثالثا وعرشين ليلة أو أربعا وعرشين ليلة وأيامها أإذا رأيت أنك قد طهرت، واستنق

النساء، وكام يطهرن ميقات  حتيضئك، وكذلك فافعيل يف كل شهر كام وصومي، فإن ذلك جيز

حيضهن وطهرهن، وإن قويت عىل أن تؤخري الظهر وتعجيل العرص فتغتسلني وجتمعني بني 

تني الظهر والعرص، وتؤخرين املغرب وتعجلني العشاء، ثم تغتسلني وجتمعني بني الصال

قال «. الصالتني فافعيل، وتغتسلني مع الفجر فافعيل، وصومي إن قدرت عىل ذلك

 (76/ 1ج  287سنن أيب داود  رقم «)وهذا أعجب األمرين إيل: »رسول

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ٹ ٹ چ (4٢١)

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ     ۓ  ۓ  
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  ۔ة، قبيل كتاب الصال23 ص هماالبدمن[1]

ممیت  ز ایدت رمض۔۔۔ وخف دحوث امیبری ایدرگن درافشایہب ببس  ب اقدرابندش آاما یلصم رب[2]

 ( 237-8/236)اتفوی ومحمدہی ج(23ص هماالبدمن) .دنک

 ینم رباربیتلکن ریتہ وہ اس اكمکح سج یک

زدی وک رہ وتق ینم آیت ریتہ ےہ رشوع رشوع ںیم امتم امنز ےک اواقت ںیم ںیہن آیت یھت وسال: 

ت ںیم آیت ریتہ ےہ نکیل امنز ےک وپرے وتق ںیم ںیہن آیت ہکلب نکیل اب رقتًابی امتم امنز ےک اواق

وتق ےک یسک وک  ںیم آیئگ اوریسک وک  ںیم رک یئگ اوریھبک ااسییھب وہاتےہ ہک اکی دووتق اخیل 

اکی دووتق اخیل  یھب الچاجاتےہ نکیل وہ وتق یھب ہبتشم راتہےہ نکیل ااسیتہب مک وہاتےہ ہک

 رشتعی اكایکمکح ےہ؟ اےسی صخش وکذعمور رشیع ےکس ےتکس ںیہ ذگرے اےسی صخش ےک ابرے ںیم

ایںیہن؟اورااسی صخش ایس احتل ںیم امنزڑپھ اتکسےہ، یئک یئک رمہبت ووضرکان ڑپاتےہ وجوصرت 

 وہرحتریرفامںیئ۔

                                                                                                                                      

ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  

 [4٣النساء: ] چۈئ  ېئ  

يتسل أقال: احتلمت يف ليلة باردة يف يزوة ذات السالسل فأشفقت أن  عن عمرو بن العاص

يا عمرو "فقال:  حايب الصبح، فذكروا ذلك للنبي فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأص

 يقول: فأخربته بالذي منعني من االيتسال، وقلت: إين سمعت "صليت بأصحابك وأنت جنب؟ 

 (249/ 1داود  وومل يقل شيئا )أب فضحك رسولڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
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اس  ان احالت ںیم ہی صخش رشًاع ذعمور ںیہن رہ رمہبت رخوج ینم  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

 انضق ووضےہقح ںیمےک 

(422)
دبن وک اپک اصف رکےک رویئ ادنر رھک ےل، اس رطح امنز ڑپھ  

 ۔ [1].ےل بج رویئ رپرتی اظرہوہیئگ بت ووضوٹےٹ اگاورمکح اگلایاجےئ اگانضق ووضوہےن اك

  واہلل اعتٰیل املعطقف

 1، ج:481:ص الدراملختار) رهالظا الطرف وابتل ةبقطن هحليلإ ينقض لوحشا[1]

 ( 247-8/246)اتفوی ومحمدہی ج .مطلب نواقض الوضوء چیكرا همطبوع

 اقترط ذمی وہ وت وہ ذعمور ےہ 

ے وہں رھپ دودن دنب وہرک رھپ ہی رمض رشوع وہ اجات وسال: 

 

کلي

 

ن
زدی وک دودن کت ذمی ےک رطقات 

 ےہ، ایک ہی امیبری ںیم امشر ایک اجےئ اگ؟ 

ڑپےتھ وتق روکع ووجسد ںیم ذمی ےک  اما احبتل ایقم امنز اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

                                                   

غة من واجلنب يف الل ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ األمر بالتطهري يتناول اجلنب لقوله (4٢٢)

خرج منه املني عىل وجه الشهوة ، يقال أجنب الرجل : إذا قىض شهوته من املرأة ، فاألمر 

بالتطهري يتناول من خرج منه املني عىل وجه الشهوة ، ويريه ليس يف معناه فال يقاس عليه وال 

 (76/  1يلحق به . )العناية رشح اهلداية  ج

إذا رأيت املذي فايسل  قال : كنت رجال مذاء فقال يل رسولعن عىل 

 صحيح  .إسناده . وإذا فضخت املاء فايتسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصالة 

 (111/  1ج 193رقم   ي)سنن النسائ
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ے وت امنز ھٹیب رک ڑپین

 

کلي

 

ن
ے ںیہ اور ھٹیب رک ںیہن 

 

کلي

 

ن
اما دوروز ہی احتل ریتہ ےہ ہک  [1]  اچےیہ رطقات 

اتلم وت وہ دو دن ںیم ذعمور ےہ رھپ بج ہی احتل ںیہن ریتہ وت  امنز ڑپےنھ اك وتق ریغب رطقات ےک ںیہن

 ۔اہلل احبسہن اعتٰیل املعطقف و[2]وہ ذعمور ںیہن راتہ۔

 يكون نأ عن خرج و هب هرد وجب هنحو و الفر، فی بجلوس هرد هما إذا كان يمكنأ[1]

 ۔مرصی هنجاس، مطبوعقبيل باب األ 119ص املراقی علی طحطاوی الخ عذر صاحب

 ( 1ج 508شامی زكريا ص)القيام يصلی قاعدًا الخ  وكذا لوسال عند

 أو ريح انفالت أو بطن استطالق أو هإمساك هيمكن ال بول سلس هوصاحب عذر من ب[2]

، 1، ج:4 50:ص درخمتار الخ، ةمفروض ةصلو وقت متام هتوعب عذرإن اس ةاستحاض

 (8/237)اتفوی ومحمدہی ج. أحكام املعذور فی احليض، باب ،ةارهكتاب الط

 الیسُن ارلمح اكمکح

 ورتشیب  ےتل رھپےت بج اچےہ لکن اما یسک وعرت وکرباہِ رفج دیفسی آیت ریتہ ےہ، ارثکوسال: 

آےئ وتاس اكایکمکح ےہ؟ووضوٹٹ اجاتےہ ایںیہن؟ اور ڑپکااناپک وہاجات ےہ ایںیہن؟ بج ہک 

  امنزاكوتق ابیق ہن راتہوہاور ابرابر ہی وصرت وہیت وہوت ادایگیئٔ امنز سک رطح وہیگ؟

 دوابرہ رکان وہاگہی دیفسی اناپک ےہ اس ےس ووضیھب اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

(423)
اور 

                                                   

ألنه خارج من السبيلني وهم أمجعوا عىل أن اخلارج من السبيلني ينقض الوضوءسواء (4٢٣)

فإنه اليرى النقض بالنادر كالدود  مالكا إال أو طاهرا، أومعتادا،قليال أو كثريا،نجسا كان نادرا

 (87/ 1ئمة األربعة واختالفهم البن هبرية ج)كام يف إمجاع اال۔واحلىص ويريه
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ڑپک ا یھب سجن وہاجےئ اگ، اس ےئل ڑپکا ادنررھک ایلاجےئ، اہں امااس یک اینت رثکت وہہک امنزاكوپرا 

وتق اس رطح ذگراجےئ ہک اس وکووضرکےک امنزڑپےنھ اكومعق یہ ہن ےلم

 (424)
لسلسم دیفسی 

اس وکدنچ ٹنم یھب دیفسی ےس  آیت رےہ، ًالثم رغمب اك وپرا وتق ڈڑیھ ہٹنھگ ےہ، اےنت وتق ںیم

رفاتغ ںیہن یلم ہک وہ ووضرکےک نیت رتعک ڑپھ ےکس وتوہ ایسی احتل ںیم رشًاع ذعمورےہ۔ اس 

اكمکح ہی ےہ ہک بج امنز اكوتق آےئ وتووض رکےل، ایس ووضےس وتق ےک ادنر رفض، تنس، لفن 

رپاناپیک اكمکح ےگل اگ۔ ۔ دیفسی آےن ےس ہن دجتدی ِ ووضیک رضورت وہیگ ہن ڑپکے [1]بس ڑپھ ےل

رھپبج دورسی امنز اكوتق آےئ وتدوابرہ ووضرکےل۔ رھپ بج یسک اکی امنز اك وپراوتق ریغب دیفسی 

 طقف واہلل احبسہن اعتٰیل املع ےک ذگراجےئ اگوتذعموروہےن اكمکح یھب متخ وہاجےئ اگ۔

 لوقتا خروج هوينقض ونفل فر، من شاء ما هفي هلوقت كل فر، ويصلی ب أيتوض[1]

 ( 249-8/248)اتفوی ومحمدہی ج ۔ة، حكم االستحاض1ج120ص هوقاي رشح) الخ

 زمدی اکی اور وسال اور اس اك وجاب: ںیم  اتفوی ومحمدہیاور

یک امیبری وہوھتڑے وھتڑے وہفق ےس دیفس سیل داراپین  امایسک وعرت وک وکیلرایوسال: 

ایکوہ اس ےس امنز ایرقآن رشفی یک اتلکنراتہوہوتایکاس وصرت ںیم اس اكووضابیق رےہ اگ اور

 ڑپے اگ؟ التوت رکیتکس ےہ؟ اور ہی ہک امنز ںیم امدہ لکن آےئ وتایکاس وک دوابرہ ولاٹان

رکےل ہک امااکی امنز اكوپراوتق ه ایسی وعرت اکی دہعف ادنازاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

                                                   

)إن استوعب عذره متام وقت صالة مفروضة(بأن ال جيد يف مجيع وقتها زمنا يتوضأ  (4٢4)

 (1/305)شامي ويصيل فيه خاليا عن احلدث
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ز ادارکےن یک رفاتغ ہن ےلم وتوہ رشًاع اس وک اس امدہ ےک اجری وہےن یک احتل ںیم ذگراجےئ اورامن

ذعمور ےہ اس اكمکح ہی ےہ ہک امنز اكوتق رشوع وہےن ےک دعبووضرکے رھپ اس ووض ےس رفض 

تنس لفن بس ھچک وتق ےک ادنر ڑپھ یتکس ےہ اس امدہ یک وہج ےس ووضوٹےنٹ اكمکح ںیہن دایاجےئ اگ 

 هب ومن ةاملستحاض أتتوض ے،بج وتق متخ وہرکدورسا وتق رشوع وہاجےئ وتدوابرہ ووضرک

 فر، كل لوقت أاليرق وجرح ورعاف ريح وانفالت بطن استطالق وأ بول كسلس عذر

الخ  الوقت بخروج املعذورين وضوء ويبطل والنوافل الفرائض من اشاءو ما هب ويصلون

 (250-8/249)اتفوی ومحمدہی ج علمأ تعالی   ( فقط و )كذا يف مراقی الفالح

 یک دیفم دتریب  افحتظ ووضرمض الیسن ںیم 

 ایک رفامےت ںیہ املعء دنی و ایتفمن رکام دنمرہج ذلی وساالت ںیم یسک وعرت وک اپین اخرج وسال: 

وہ ات ےہ نکیل اس وک ہی ابلکل ہتپ ںیہن اتلچ ہک اپین سک وتق اور بک آات ےہ بج کت ہک وہ اےس دیتھکی 

اس ےن داھکی وت ھچک یھب اناپیک رظن ہن  ےلہپ ےسرشوع رکےنںیہن یھبک وت مک اتہب ےہ اور یھبک زایدہ ، امنز 

اور اس ےس ولشار یلیگ  اھت وج ہک اھک ل ےک ادنر اھت اوت اپین الکن وہ آیئ نکیل امنز ےک دس ٹنم دعب داھکی

کت اجری ریہ سیچپ ٹنم دعب داھکی وت اپین الکن وہا اھت ، آای اس  وپن ہٹنھگ ںیہن وہیئ یھت ، امنز رقتابی

 ت ںیم امنز وہ یگ ای ںیہن ؟ وصر

امنز ، اما اس ےس امنز  ہکبج اےس ہی رہ زگ ربخ ںیہن ہک ہی اپین دوران امنز اخرج وہ ا اھت ای ہک دعب از رفاتغ

 اسری امنز وج اس وتق ڑپیھ یئگ یھت ۔ ولاٹ ےئ ای رصف رفض امنز ؟ ونیبا وترجوا   ك  وٹیٹ ےہ وت

وٹےنٹ اك نیقی ہن وہ امنز وہ اجےئ یگ  ووض  امنز ےک ادنر بج اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:
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(425)
  ۔ ایسی رم
ن

ہ رشاگم

 

ایل رکے ہی اپین وک ذجب رکات رےہ اگ  ادنر ا جنف رھکه ےکص

(426)
، بج کت  

 ووض ا جنف ےک اس وک  رپ روطتب ںیہن آےئ یگ وج رشاگمہ ےک وگل وسراخ ےس ابرہ ےہ اس وتق کت 

 ( 80-2/79)انسح ااتفلوی ج ھ ۔ 97وشال ہنس  10 یل املعںیہن وٹےٹ اگ ۔ طقف واہلل اعت

 ذعمور یک امنز اكمکح اور ڑپکوں ےک اپک رکےن اكرطہقی

راتہ، اماوکیئ صخش اس دقرذعمور وہ اجےئ ہک اچر رتعک یک دعتاد کت یھب اخیل ازذعر ںیہن وسال: 

وہ صخش دو دنبہت یھب رےھک وت لسلس اوبلل ےک اعرہض ںیم التبمےہ، اب اما اب دو وہج ںیہ، اکی ہی ہک 

یھب الاچر ےہ، اما اب رہاچر رتعک ےک ےیل دنبہتدحیلعہ انبےئ وت یھب رحج میظع ےہ، اور سج دقر 

ایس رطح رحی واال رہاچر  ؟اگ ای ہن ےدقمار اچر رتعک ںیم ڑپکا اناپک وہراہےہ وہ رہدہعف دنوان ڑپ

  ےک دعب ووض یک دجتدی رکے ای ہن رکے؟دقمار ںیم وج التبموہاجات ےہ ، وہ رہاچر رتعک یکرتعک 

ااسیذعمور وج اچر رتعک یھب دبون ذعر ےک ہن ڑپھ ےکس اس وک اوجلاب احدماً و ایلصًم و املسمً: 

رہوتق اتزہ ووض رکاناچےیہ، وتق ےک ادنر ادنر اس ووض ےس تہب یس امنزںی ڑپھ اتکس ےہ، وگ وہ 

                                                   

املسيب، ح وعن عباد بن متيم، عن عمه، أنه  عن سعيد بنفألن اليقني اليزول بالشك (4٢5)

ال »الرجل الذي خييل إليه أنه جيد اليشء يف الصالة؟ فقال: شكا إىل رسول

 (39/ 1ج  137)صحيح البخاري  رقم « . ينفتل  أو ال ينرصف  حتى يسمع صوتا أو جيد رحيا

 قالت: كنت أستحا، حيضة كثرية شديدة، فأتيت عن أمه محنة بنت جحش(4٢٦)

، إين أستفتيه وأخربه، فوجدته يف بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول  رسول

أنعت لك الكرسف، "أستحا، حيضة كثرية شديدة، فام ترى فيها، قد منعتني الصالة والصوم؟ قال: 

 (1/209 داود )سنن أيب"فاختذي ثوبا"قالت: هو أكثر من ذلك، قال:  "فإنه يذهب الدم
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 اخیل ںیہن اپات،سج ںیم ووض رکےک رفض امنز ڑپھ ذعراجری وہ سپ رحی واال وج اانت وتق یھب رحی ےس

ےکس ذعمور رشیع ےہ

(427)
اس وک رہاچر رتعک ےک دعب دجتدی ووض یک رضورت ںیہن، اےسی یہ لسلس  

 اوبلل واال اور اما ووض اور رفض امنز یک دقمار اس ذعر ےس اخیل وتق اتلم وہ وت وہ ذعمور رشیع ںیہن راہ ،

ےہ ہک اما ڑپکے اك دنوان دیفم وہات وہ ہک اما ڑپکا   لیصفت ہیڑپکا اپک رکےن اكمکح وت اس ںیم

 بت وت اس ےک ذہم دنوان وابج ےہ  دنورکامنز ڑپےھ وت امنز ےک درایمن ںیم وہ دوابرہ اناپک ہن وہات وہ

اوراما دیفم ہن وہ ینعی ہی احتل وہ ہک ڑپکا دنو رک امنز ڑپےنھ ےس درایمن امنز ےک وہ رھپاناپک وہاجات وہ 

وت دنوانوابج ںیہن

 هلويسلإن كان  النوازل وفی: الفالح مراقی ةقال فی حاشي(428)

 (86)ص  ها. املختار وه قال فال إال و هن اليغسلأ جاز ةتنجس ثانيًا قبل الفراغ من الصلو  

 ۔ے وت دن ںیم اکی ابر دنوایلاجےئرگم بج اجنتس تہب زایدہ عمج وہاجایرک

 (1/372)ادماد االاکحم ج

 ی داراولعلم دویدنب ںیم ےہ:اور اتفو

سج صخش وک رطقہ وریغہ آات وہ ا ور وہ ذعمور وہ ۔ بج اس ےن امنز ڑپےنھ اك ارادہ ایک وت ڑپکا وسال: 

 اس وک ڑپکا دنوان رضوری ےہ ای ںیہن؟ دوابرہ دنو ایل ۔ نکیل رھپ ڑپکا اناپک وہایگ وت

اما وہ ڑپکے وک دنوےئ وت ایخل ےہ ہک امنز ذعمور اما ااسی ےہ ہک  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

                                                   

بأن ال جيد يف مجيع وقتها زمنا يتوضأ  ره متام وقت صالة مفروضة()إن استوعب عذ(427)

 (1/305تارراملخد)الويصيل فيه خاليا عن احلدث

 قد مرت اآلثار املتعلقة هبذه املسئلة.)مرتب جامع الفتاوى( (4٢٨)
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دورسے وتق ےک [1]ےس افرغ وہےن ےس ےلہپ رھپ سجن وہاجوے اگ۔ وت دنوےن یک رضورت ںیہن 

 ےئل دنوان رضوری ےہ ۔طقف۔

 قبل تنجس هيسل لوإن كان  هيغسل الأن  هل جاز مهالدر فوق هو إن سال علی ثوب[1]

 للفتوی   املختار وه هيسل ترک جيوز فال هرايف قبل يتنجس وال ةالصالأي  اهمن الفراغ

اما افرغ  :ونعبان 1/265)اتفوی داراولعلم دویدنبج۔ظفري( 306ص1ج۔س۔ط)الدر املختار 

 (؟وہےن ےس ےلہپ ڑپکے اناپک وہےن اك ادنہشی وہ وت ایک رکے

 ںیم ےہ :  مجن ااتفلویاور 

 م اس ہلئسم وسال:

 

ےک ابرے ںیم ہک ےھجم اكیف رعےص ےس ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمن ظ

اشیپب رکےن ےک دعب وےفق وےفق ےس رطقے آےت ںیہ ایک ںیم رہ رمہبت ووض ایک رکوں اور ڑپکوں وک 

 اپک رکوں ای رشتعی یک رطف ےس اس ںیم ھچک وھچٹ ےہ؟

اماآپ وک ہی رطقے اس لسلست ےس آرےہ ںیہ ہک درایمن ںیم اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

اتلم ہک اکی وتق یک رفض امنز ادا رک ںیکس۔ وت اس وصرت ںیم آپ ذعمورنی ںیم   وہفق یھب ںیہناانت

اشلم ںیہ ۔ نج اك مکح ہی ےہ ہک رہ رفض امنز ےک وتق ووض رکایل رکںی

(429)
۔ اور رھپ اس ووض ےس 

کی اس اکی وتق ںیم ےنتج اچںیہ رفاضئ اور ونالف ادا رکںی اور التوت رقآن رکمی رکںیل۔ )اس ا

                                                   

وألنه وضوء يبيح النفل، فيبيح « توضئي لوقت كل صالة.: »حديث فاطمة (4٢٩)

 ضة، وحديثهم حممول عىل الوقت، كقول النبي  الفر،، كوضوء يري املستحا

 (265/ 1أي وقتها.)املغني البن قدامة ج« أينام أدركتك الصالة فصل»
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وتق ےک درایمن ںیم ےنتج یھب رطقے آاجںیئ آپ اپک یہ رںیہ ےگ۔ رشبہکیط وکیئ اور ببس ووض 

وکوتڑےن اكہن اپای اجےئ(  ںاں کت ہک وتق متخ وہاجےئ، ینعی ےسیج یہ اس رفض امنز اك وتق متخ وہاگ وت 

 آپ اك ووض یھب متخ وہاجےئ اگ۔ او ررھپ ایلگ امنز ےئلیک دوابرہ ووض رکان وہاگ۔

اور اما ہی رطقے ڑپکوں رپ ماے وہےئ وہں وت اس وصرت ںیم ہی داھکی اجےئ اگ ہک وہ سک لسلست 

ےس لکن رےہ ںیہ۔ اما اانت یھب وتق ہن ےلم ہک، اما ابرفلض امنز رشوع رکےن ےس ےلہپ ڑپکے وک 

لکن آںیئ۔ وت اس وصرت ںیم آپ رپ ان  دنوای۔ رگم دوراِن امنز، وہ رطقے ایس رطح ڑپکوں ںیم

وں اك دنوان وابج ہن وہاگ، اماہچ ہی رطقے دقماِر درمہ ےس اجتوز یہ ویکں ہن رکاجںیئ۔ اور اما رطق

ان رطقوں وک دنوےن ےک دعب، ہی دوراِن امنز زمدی ہن ںیلکن ےگ۔ وت اس وصرت  آپ وک ہی امگن ےہ ہک

 ےہ وت آپ ںیم ان اك دنوان وابج ےہ۔ اور اما ان رطقوں ںیم دقماِر امنز ےک ربارب لسلست ںیہن

ذعمورنی ںیم اشلم ںیہن ںیہ۔ اس ےئل آپ اك ووض اِن رطقوں ےس وٹٹ اجےئ اگ۔ اور ڑپکے یھب 

 اناپک وہاجںیئ ےگ اور ان اك دنوان )ہکبج وہ دقمار درمہ ےس اجتوز رکاجںیئ( وابج وہاگ۔

 هيمكن ال بول (سلس هوصاحب عذر من ب(:)1/305بصار مع الدر)وفی تنوير األ

 اهوقت مجيع فی جيد ال نأب (ةمفروض ةت صالوق متام هعذر و إن استوعب).......همساكإ

 ملحق اليسري االنقطاع( ألن ولوحكامً ) احلدث عن خاليا هفي ويصلی أيتوض زمنا

 فی كام للوقت الالم(فر، لكل) هونحو هثوب يسل ال(الوضوء هوحكم)........بالعدم

ج خر فإذا ) ولی  باأل الواجب خلفد( ونفال فرضا هفي) هب(يصلی ثم) الشمس لدلوک

 نأ هل جاز) مهالدر فوق( هثوب علی و إن سال).....السابق هحدث رهی ظأالوقت بطل ( 

 هفراي قبل يتنجس( وإال) ةالصال یأ( اهمن الفراغ قبل تنجس هلويسلإن كان  هاليغسل

 ۔ للفتوی   املختار وه هيسل ترک جيوز( فال)

 ،ةلوقت كل صال نيتوضئو …البول سلس هب منو ةاملستحاض(: 1/41) ةنديوفی اهل
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 الوضوء ويبطل …النوافل و الفرائض من اماشاءو الوقت فی الوضوء بذالک ويصلون

 ةخرق هعلي شد وقد سائل جرح هب كان إذا… السابق باحلدث ةاملفروض وقت خروج عند

 قبل انياً ث يتنجس هلويسل بحالإن كان  هثوب صابأ وأ مهالدر قدر من كثرأ الدم اصاهبأف

 ۔(430)راملختا وه ذاه فال وإال هيغسل نأ قبل وصلی هيغسل ال نأ جاز ،ةالصال من الفراغ

 (174-2/173)مجن ااتفلوی ج

   ایس رطح رصتخما
 
 اور(176-2/174مجن ااتفلوی جدورسی ہگج ) رقتي

 یھب ےہ۔ (1/264)اتفوی داراولعلم دویدنبج
 

 م

 اناپک رےتہ وہں ےسیک امنز ڑپےھ؟وباری ںیم التبم صخش سج ےک ڑپکے ہشیمہ 

اکی صخش رمض وباری ںیم التبم ےہ رہ وتق ےسم ابرہ ےلکن رےتہ ںیہ ڑھگی ڑھگی ایلگن ےس وسال: 

الکن اھت وج وٹٹ ایگ ےہ اکی وسراخ ےچین وہا ےہ اور دورسا  دابرک ادنر رکات راتہ ےہ اور زین وفہط رپ وھپڑا

                                                   

فی جزء  هابتداء )قول هی فی حق ثبوتأی حق االبتداء( ف ه(: )قول1/305) ةوفی الشامي (4٣٠)

وال العذر وفی حق الزوال( أی ز ه)قول …لک االستيعابی من كل وقت بعد ذأمن الوقت( 

 هيوجد العذر فی جزء من ن الأی بأ( ةمتام الوقت حقيق همعذورًا )قول هعن كون هوخروج صاحب

ودام االنقطاع  ةو الصالأثناء الوضوء أقطع فی ول االنقطاع، حتی لو انأصال فيسقط العذر من أ

طع ينقن مل إف ۔هآخر و عر، بعد دخول وقت فر، انتظر إىلآخر الوقت الثانی يعيد، ول إىل

ن استوعب الوقت إ، وةثناء الوقت الثانی يعيد تلک الصالأن انقطع فی إويصلی ثم  أيتوض

 لو هنأوذكر فی البحر عن الرساج  …يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العرو، ـ  الثانی ال

 د اليعيد لزوال العذر بعد الفراغ  .هو بعد القعود قدر التشأ ةانقطع بعد الفراغ من الصال
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ر بج وہا یتلھک ےہ وت ےچین واےل وسراخ ےس یھب یتلکن ےہ اورپ ےہ دوونں رہ وتق اجری رےتہ ںیہ او

اور رمضی ےک  رک امنز ڑپاتھ ےہ بج یھب اجنتس ےس ھچک ہن ھچک ڑپکے آولدہ وہاجےت ںیہیگنل دبل 

  وج رہ وتق ڑپکے دنوےکس ایسی وصرت ںیم رمضی امنز سک رطح ادا رکے ؟ اپس وکیئ ااسی آدح  ںیہن

رمضی ےک اپس اما وکیئ آدح  ںیہن ےہ وت وہ اہجں کت وخد افصیئ   :اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً

اور اپیک رپ اقدر وہ واہں کت رکے اس ےک دعب دخا اعتٰیل ےک وفع و رکم رپرظنرےھک

 (431)[1] 

 ‘دمحم افکتی اہلل اكن اہلل ہل

  الوضوء ةبآي املسائل من يتعلق ما ةمجل ذاهف التكليف سقط ةفإذا فاتت القدر[1]

 ران( هت ةط دار الكتب العلمي ‘4 11/16 ‘6:  ةاملائد ‘فسري الكبري) الت

 (2/322)افکتی ایتفمل ج

درایمن امنز ہی ایھب ذگر زگر اکچ ےہ ہک رمضی یک ہی احتل وہ ہک ڑپکا دنو رک امنز ڑپےنھ ےس واضتح:

 وتدنوان وابج ںیہن۔)رمبت اجعم ااتفلوی(ےک رھپ وہ  اناپک وہ اجاتےہ۔

 قلعتم وسال اور اس اك وجابرمضی رجاین ےس 

التبم ےہ اور ایسی احتل ںیم ےہ ہک رہ وتق ڑپکارخاب راتہ ےہ ۔ اہن  اخاسکر رمض رجاین ںیموسال: 

 ہک امنز ےسیک ادا رکوں؟

ے

 رک یھب اپک رانہ لکشم ےہ ۔ اب رفامی 

ھ ایل رکںی ز ڑپایسی احتل ںیم آپ ایس احتل ںیم ووض رک ےک امن اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

                                                   

ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ  ٢٨٦البقرة:  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ٹ چ  لقوله(4٣١)

 ١٦التغابن:  چھ   
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ےہ ، اور امنز ےک  ںیم ووض الزم وہات اس ںیہن ےہ ۔ ےہ ینم ، ہی ودی وریغہ لسغ یک رضورت ںیہن

ےئل دورسا ڑپکا رںیھک ۔ اما امنز یک احتل ںیم یھب رطقہ آوے وت امنز وپری رک ںیل امنز حیحص وہاجیت 

رسی امنز ےک وتق رھپ اس وک نہپ رک ےہدعب امنز ےک ا س اپاجہم وک اما رطقہ اگل وہ ، دنو رک رھک دںی دو

 طقف۔[1]ووض رک ےک امنز ڑپںیھ رہب احل امنز ایسی احتل ںیم ڑپےتھ رںیہ وہ امنز حیحص ےہ ۔

 ہکن  واضتح :
 
 رمبت(.) وٹاتٹاور ذعمور اك ووض ایس ذعر ےس وتق ےک ادنر ںیہن ےہصخش ذعمور  ہی ك

 انفالت ريح أو بطن ق طالاست أو همساكإ هيمكن ال بول سلس هوصاحب عذر من ب[1]

ضاء يتو زمنا اهوقت مجيع فی جيد بأن ال ةمفروض ةصال وقت متام هإن استوعب عذر

 .كل فر،ل هونحو هثوب يسل الءالوضو هث وحكماحلد عن خاليا هويصلی في

 ۔ظفري (305ص1ج۔س۔ط۔281ص  1ج أحكام املعذور مطلب)الدر املختار

 (1/266)اتفوی داراولعلم دویدنبج

 ےک اناپک ڑپکے دبانل لکشم وہ وت وےسی یہ امنز ڑپےھ رمضی 

اتپسہل ںیم دبن اور ڑپکوں یک اہطرت یھبک وت ینیقی وطر رپںیہن وہ یت اور یھبک انلمکم اور ہبتشم وسال: 

 ونیبا وترجوا  ای اضق رکدی اجےئ ؟ اچےیہ رہب احل امنز ڑپھ ینیل ایسی وصرت ںیم وہ یت ےہ وت ایک

 همريض حتت۔  اچےیہ اےسی رمضی وک ایس احتل ںیم امنز ڑپھ انیل  و املسمً:اوجلاب احدماً و ایلصمً

أنه  الإ نجستي مل لو كذا و هعلی حال صىل هساعت من تنجس شيئا بسط كلام و ةنجس ثياب

 (5٦٣/ ١ج املحتار رد)  ۔ هبتحريك ةمشق هيلحق

 (75 /2)انسح ااتفلوی ج  ه ١٣٩5 هحمرم سن ٢4تعاىل أعلم  فقط و 

 ںیم یھب ذموکر ےہ ۔(1/273)و(264-1/263)اتفوی داراولعلم دویدنبجیہی ہلئسم 
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 ؟ذعمور نی ےک ڑپکے بک کت اپک امشر وہں ےگ 

 ےہرپ اکی ہلئسم ذعمورنی ےک ایبن ںیم آای ےہ سج یک ابعرت ہی 213دراتخمر ہحفص  وسال:

 لسغ وثب اك ابلیصفتل وکیئ اس ںیم ہبش ہی ابیق راہ ہک الخ هونح و ه يسل ثوبال(الوضوء هحكم و) 

 رعہص ںیہن اتبای ہک بک کت ہن دنوای اجےئ اور وثب ذعمورنی بک کت اپک یہ ےک مکح ںیم رےہ اگ ۔

 هثوب يسل ال الوضوء هوحكمآپ ےن دراتخمر یک ابعرت  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

نیت وقل ںیہ اول ہی ہک اما اس ںیم  ےک قلعتم درایتف رفامای ےہ ہک ڑپکا بک کت ہن دنوای اجےئ

دنوےن ےک دعب دوابرہ سجن وہےن اك ادنہشی ہن وہ وت دنوان وابج ےہ اور اما دوابرہ سجن وہےن اك ادنہشی 

وہ وت دنوان وابج ںیہن دورسا وقل ہی ےہ ہک اما دنورک اداےئ امنز اك ومہعق لم اتکس ےہ ینعی دوابرہ 

دنوان وابج ےہ ورہن ںیہن رسیتا وقل ہی ےہ ہک دنوےن ےک  اناپک وہےن ےس ےلہپ امنز ادا رکاتکس ےہ وت

امنز ےک وتق ےک ادنر اناپک وہاجےن اك ادنہشی ہن وہ وت دنوان وابج ےہ اور امنز ےک وتق ےک ادنر  دعب

ؤ یی اہک ےہ اس یک رصتحی 

 

للفي
دوابرہ اناپک وہاجےئ وت دنوان وابج ںیہن دراتخمر ےن وقل اثین وک اتخمر 

 [1]وموجد ےہ  ںیم هو إن سال علی ثوبےک دعب  اپچن رطس ےکالوضوء هوحكم

 قبل تنجس هلويسلإن كان  هيغسل الأن  هل جاز مهالدر فوق هثوب و إن سال علی[1] 

 للفتوی   املختار وه هيسل ترک جيوز فال هفراي قبل يتنجس وإال ةالصلو  أي  اهمن الفراغ

 املحقق قال( هرشح و بصاراأل تنوير)  هترك هل فوراً  تنجس الإ ثوبه يبسط ال مريض وكذا

بأن  مقيداإن كان  قيل و صالً أ هليس جيب ال قيل و(  للفتوی   املختار وه هقول)  ةالشامي فی

 نع اهفي لكن......فال خری  األ بعد ةاملر هيصيبإن كان  و جيب خری  أ ةمر هيصيب ال

 لی  إ واليبقی   ةالصلو   من فرغيأن  لی  إ راً هطا يبقی   لو هنأ:  صدر قاضی عن أيضاً  دیهالزا

 .... للشافعی خالفاً  هيسل بدون يصلی فعندنا الوقت خيرجأن 
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ط  ‘307 ‘1/306أحكام املعذور فی مطلب)  الوقت بخروج ةمقدر عندنا ةلرخصاألن 

 (325-2/324)افکتی ایتفمل جسعيد (

 مکح امنزرباےئ رمضی ہک ذعمور ابدشازریہطتابلس ودبن

 ز اك مکح وج ابلس اور دبن وک اپک رک ےک امنز ڑپےنھ رپ اقدر ںیہن ()اےسی رمضی ذعمور یک امن

ںیم التبموہں، ےریا وھچاٹ ہچب رصف اپچن ہنیہم اك ےہ  مںیم اکی ہتفہ ےس اخبراور اھکیسن، زنہل زاكوسال:

ےہ، ابووجدافحتظ ےک یھب اس یک اجنتس وج رہروز رات ےک وتق اشیپب ےس ےریا مسج اناپک رکداتی

نکمم ےہ، امیبری ےس لبق ںیم رہ روز مسج ےک اناپک وک  وک مام اپین ےس اپک رکایلرکیت یھت ےس انچبریغ

اور ڑپکے دبل رکامنز ڑپھ ایلرکیت یھت، نکیل سج دن ےس ںیم امیبروہیئ وہں دبن وک اپک رکےن ےس 

یھب امیبروہایگ، اب  وبجمر وہِں اکی دو روز ایسی احتل ںیم یھب اپک ایک وت امیبری ےن وطل ڑکپایل، وھچاٹ ہچب

ںیم انجب یک دختم ںیم رعض رکیت وہں ہک ایسی احتل ںیم ممیت اجزئ ےہ ای ںیہن، اور اما ممیت ایکاجےئ 

ممیت رکوں،  انیل اكیف ےہ ای رصف لسغ وووض  وت سک رطح، آای یٹم رپاہھت امررکمسج ےک اناپک وک  وک لم

ںیہ سج ےس ےریی تعیبط تخس رپاشین ےہ،  ںیم ےریی یئک روز ےس امنزںی اضقوہریہ اس شش وجنپ

 اکی اکی وتق یک امنز وھچےنٹ ےس دل ےب رقار ےہ، ابیق ایکرعض رکوں؟

ایسی احتل ںیم امنزرہزگ اضقہن رکںی اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

(432)
ہکلب اناپیک ےس ےنچب یک 

                                                   

عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن املسور بن خمرمة، أخربه، أنه دخل عىل عمر بن اخلطاب (4٣٢)

 من الليلة التي طعن فيها. فأيقظ عمر لصالة الصبح. فقال عمر: نعم. وال حظ يف

 (53/ 2ج  117رقم   أفصىل عمر، وجرحه يثعب دما. )موطأ مالك  اإلسالم ملن ترك الصالة.
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وپری دتریب رکںی

(433)
یک امں ےک اورپہن آےئ یگ، ، ہچب ےک رات وک رگنل ابدنھ دایرکںی، اس ےس اناپ

اور اس ےک دعب یھب وھتڑی تہب اناپیک ےگل وت اما مام اپین ےس اپک رکانرضم ہن وہ وت مام اپین ےس 

دنوںیئ، اور ہی یھب رضم وہ وت ایس رطح امنز ڑپھ ںیل، امنز درتس وہاجےئ یگ، اور ڑپکوں اك ہی ااظتنم 

 ںیل وج رصف امنز ےک وتق نہپ ایل، رھپ ااتردای، ا گل رھکاایکاجےئ ہک امنز ےک واےطس اکی اپک وجڑ

اور ہی نکمم ہن وہ وت ڑپکوں یک اناپیک ےک اسھت یھب امنز ڑپھ ایلرکے ہکبج دنوان اور اگیھب ڑپکا دبن رپ 

 ةنجاس هجسد علی   كان إذا (ةاملرأ هوفی حكم ) إن الرجل :ةقال فی رشح املني رانہرضم وہ،

 أومائع ماء همع وليس هويري املسافر بني فرق فال وإال البالغ باعتبار هب قيد مسافر وهو

 هالً علی  نفسآأو م حاال (املر، ازدياد هف العطش )وفی حكماوخيهو همع كان أو مزيل

 ( 195ص )اأن يصلی هب هل وجيوز ةلک النجاست ةزالإ هاليلزم فإنه هنتؤم هتلزم من أو

 (375-1/374)ادماد االاکحم ج ه45 ١٣شعبان  3 علم،أ و

                                                                                                                                      

 إىل النبي قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش عن عائشة 

ال، إنام ذلك عرق »إين امرأة أستحا،، فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قال:   فقالت: يا رسول 

صالة، وإن قطر الدم وليس باحليضة، اجتنبي الصالة أيام حميضك، ثم ايتسيل، وتوضئي لكل 

 (204/ 1ج  624)سنن ابن ماجه  رقم « عىل احلصري

ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ  ٢٨٦البقرة:  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇٹ ٹ چ  (4٣٣)

 ١٦التغابن:  چھ   
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 ذعمور ےک ووض اك مکح ورطہقی

ایتفمن رشع نیتم درںی ہلئسم ہک دنبہ سیگ یک امیبری ںیم التبم ےہ سج یک وہج  ایک رفامےت ںیہ وسال:

ضعب اواقت ڑبے اشیپب ےس افرغ وہ رک ووض رکات وہں  (1)ےس ٹیپ ںیم سیگ دیپا وہیت ےہ۔

ا اخرج وہےن اك رطخہ دیپا وہات ےہ ڑبی نکیل ایس وتق ٹیپ ےک ادنر سیگ یک امیبری یک وہج ےس وہ

 اچےیہ ، ای ایس ووض ےس امنز ڑپین لکشم ےس وہا وک رواتک وہں، ایک اب دوابرہ وہا اخرج رکےک ووض انبان

 اچےیہ ، ایک ہی ذعمور ےک مکح ںیہ آات ےہ ای ںیہن؟

ڑپاتھ وہں نکیل رہ امنز ےک وتق اینپ وکشش رکےک وہا اخرج رکات وہں رھپ ووض رکےک امنز  ںیم(2) 

وہا اك دابؤ رھپ یھب مک ںیہن وہات، اور امنز ںیم کش ڑپات ےہ ہک ووض وٹٹ ایگ ،ایک اس ابرے ںیم ںیم 

 ذعمور ےک مکح ںیم آات وہں؟ ونیباوترجوا

آپ امیبری ےک زور ےک وتق ووض رکےن ےک لصتم ارفناداً  (1)اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

وت وتق دالخ وہےن ےک دعب ووض ایک رکںی اور اس ووض ںیہ ما آپ ذعمور رشیع امنز ڑپاھرکںی، اہتبل ا

 ےس وتق اخرج وہےن کت امنزںی ڑپاھ رکںی، ہی امیبری انضق ووض ہن وہیگ۔

ذعمور رشیع وہ ےہ ہک رفض امنز اك وتق زگر اجےئ اور ہی صخش اانت ومعق ہن اپےئ ہک اس ںیم (2) 

 املوفقوهو۔ [1]رکے، اس وک ادتباےئ ذعر اہک اجات ےہرصتخم ووض اور امنز ےس رفاتغ احلص 

 أو همساكإ هيمكن ال بول سلس هب من عذر وصاحب: حصكفی ةقال العالم[1]

 وقت متام هعذر إن استوعب …رمد هبعين أو ةاستحاض أو ريح انفالت أو بطن استطالق

 ولو احلدث عن خاليا هويصلی في أيتوض زمنا اهوقت مجيع فی جيد بأن ال ةمفروض ةصال

أي  بطل الوقت خرج فإذا ولی  باأل الواجب فدخل ونفالً  فرضاً  هفي هب يصلی ثم …حكامً 

 (51-2/50)اتفوی رفدیہی ج(1ج 212،213ص)الدراملختار السابق هحدث رهظ
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 ذعمور صخش الب ووض امنز ڑپانھ اچےہ

اھاپ ےہ اور اوےٹ رکےن ںیم یھب ڑبی فیلکت ےہ ، ڑبااجنتسءاکی صخش ڑبی فیلکت ںیم ےہ ،: وسال

رپےس مااجےن یک وہج ےس زمخ آےئگ ںیہ ، اہطرت ےک ےئل وپرا وپرا اانیمطن ںیہن وہات، اےجنتس ںیم راونں رپ 

یہ ووض وہاتکس ےہ ، اپوچنں  اپین ماات ےہ ، اورپ ےس ووض یھب ںیہن وہاتکس، وکیئ ووض ںیم ااعتن رکے وت بت

ہک احتل رغیبی یک ےہ ذہلا ووضںیم ڑبی فیلکت وہیت ےہ وت  وتق یسک اك احرض رانہ یھب لکشم ےہ ، اس ےئل

 ؟یہ ڑپےھ ای ممیت ےس ڑپھ اتکس ےہ ذموکرہ صخش امنز ڑپےھ ای ںیہن؟ اور ووض رک ےک

وئسمہل ںیم امنز رضور ڑپےھ، امنز اسطق ںیہن وہیت ، ووض وصرت ِ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ز ڑپےھرکاےن واال وموجد ہن وہوت ممیت ےس امن

(434)
اور اما ووض رکان نکمم وہایووض رکاےن واال [1]۔

                                                   

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ٹ چ   لقول (4٣4)

ۅ  ۅ  ۉ    ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  

 4٣النساء:  چۆئ          ۈئ  ۈئ  ېئ  

( األسباب التي ال جيد املسافر معها املاء هي إما عدمه مجلة أو عدم بعضه، وإما ې  ى  ى   ) 

فوات أن خياف فوات الرفيق، أو عىل  الرحل بسبب طلبه، أو خياف لصوصا أو سباعا، أو 

الوقت، أو عطشا عىل نفسه أو عىل يريه، وكذلك لطبيخ يطبخه ملصلحة بدنه، فإذا كان أحد هذه 

 (228/ 5األشياء تيمم وصىل. )تفسري القرطبي 
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وموجد وہوت ووض ےس امنز ڑپےھ

(435)،
 املع ابوصلاب۔هللطقف وا 

 ولو حكاًم يشمل نحوأي  وفقد املآء هقول حتت ةد املاء قال فی الشاميفق…ةست هورشط[1]

 (4/65)اتف وی رہیمیح ج .230ص 1۔ج . التيمم باب شامی مهاملر، فاف

 ؟وتق ےس ےلہپ ووض رک اتکس ےہ ای ںیہن ذعمور

اکی صخش وک اشیپب ںیم رطقہ آات ےہ اور رہ وتق آات راتہ ےہ ۔ وچہکن ہی صخش رہ امنز ےک وسال: 

 ےس وفت وہاجیت ےہ اےسی اید ورتعک امجتع واےطس اتزہ ووض رکات ےہ ، رغمب ےک وتق اس یک اکی

 وتق ںیم وتق ےس ےلہپ ووض رکاتکس ےہ ای ںیہن؟

بج ہک وہ صخش ذعمور ےہ وت ا س وک لبق از وتق ووض رکان درتس  اب احدماً و ایلصمً و املسمً:اوجل

 [1]۔ےئںیہن ےہ ، سب وتق ےک دعب یہ ووض رکے ۔ اماہچ امجتع وفت وہاج

 هفي هللوقت ثم يصلی بلالم الكل فر،  ضوءالو هحكم( هقولإىل وصاحب عذر )[1]

                                                                                                                                      

قال: خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه، ثم احتلم فسأل عن جابر 

ا نجد لك رخصة وأنت تقدر عىل املاء أصحابه فقال: هل جتدون يل رخصة يف التيمم؟ فقالوا: م

أال سألوا إذ قتلوه قتلهم»أخرب بذلك فقال:  فايتسل فامت، فلام قدمنا عىل النبي 

شك موسى  » يعصب « مل يعلموا فإنام شفاء العي السؤال، إنام كان يكفيه أن يتيمم ويعرص  أو

 إنام كان يكفيه .  حسن دون قوله«: عىل جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

 (93/ 1ج  336)سنن أيب داود  رقم 

التيمم بدل فإذا قدر عىل األصل بطل البدل كالشيخ الفاين إذا فدى أو أحج ثم قدر عىل (4٣5)

 (60/ 1الصوم و احلج بنفسه . )بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ج 
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 ص أحكام املعذوررداملحتار امشه علی املختار رالد) بطل الوقت خرج فإذا ونفال فرضا

 (1/266)اتفوی داراولعلم دویدنبج ۔ظفري(306-305ص1ج۔س۔ط۔1ج 280

 ےس ادا و اضقء امنز ڑپھ اتکس ےہ ووض ذعمور ےک ےئل ووض ابیق رےنہ اك مکح اور ہی ہک ایس 

ووض  رہھٹات ےہ ُاس وک زدی وک اضق امنزںی تہب یس ریہ وہیئ ڑپین ںیہ اور اُس اك ووض ںیہنوسال: 

  ؟زںی اپ اھ ڑپھ اتکس ےہ ای ںیہنوٹٹ اجےن اك رمض ےہ اب وہ اکی یہ ووض ےس اپچن اچر امن

بج کت اکی وتق یسک امنز اك ابیق ےہ ُاس اك ووض رےہ اگ اُس ںیم   اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ینتج اضق امنزںی اچےہ ڑپےھ

(436)
 (1/9)ادماد ااتفلویی ج ۔

 ؟ وتق ریسکن اجری وہ اجےئ وت ایک رکےامنزےک

امنز اك وتق رشوع وہاجےن ےک دعب یسک ےک ریسکن اجری وہیئ اورآرخ وتق کت دنب ںیہن وہیئ وسال:

 وت امنز سک رطح ڑپےھ؟

اما دوخل وتق ےک دعب یسک وک ذعر ریسکن وریغہ شیپ آای وت وہ آرخ  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

، اما ریسکن اجری ربارب ےہ وت ایس احتل ںیم ووض و امنز ادا رکے اور اما  وتق کت ااظتنر رکے

 اشح  طقف۔[1]دورسے وتق ذعر اك ااعیتسب راہ وت ااعدہ ال زم ںیہن ۔ ورہن ااعدہ الزم ےہ ،

إن  يصلی ثمو أضيتوع طينق مل نفإ هخرأإىل   ولو عر، بعد دخول وقت فر، انتظر[1]

                                                   

ضا( أي: أي فر، كان )قوله: ثم يصيل به( أي: بالوضوء فيه أي: يف الوقت )قوله: فر(4٣٦)

 (1/306)شاميهنر أي: فر، الوقت أو يريه من الفوائت
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 يعيد ال الثانی الوقت و إن استوعب ةيعيد تلک الصلو   ثناء الوقت الثانیأانقطع فی 

 ۔(ظفري305ص1ج۔س۔ط۔281ص  1ج تارحوقت العرو،)ردامل من العذر لثبوت

 (1/263)اتفوی داراولعلم دویدنبج

 ذعمور ےک ےئل آرخ وتق ںیم امنز ادا رکےن اك مکح 

وٹٹ اجےئ اور دوونں اما امنز رغمب ےک رقبی ںیہک وچٹ گل اجےئ ای وکیئ وھچاٹ داہن  وسال:

اتلکن رےہ۔ ایسی احتل ںیم رغمب اك  احوتلں ںیم وخن لکن آےئ اور وخن دنب ہن وہ ہکلب ذرا ذرا اس اپین

 وتق اہنتی رصتخم وہات ےہ امنز سک رطح ادا یک اجےئ؟

ولوعر، بعد دخول  أحكام املعذورفی رداملحتار فی  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ثناء الوقت أن انقطع فی إ ثم ويصلی أيتوض ينقطع مل نفإ هلی  ا خرإ وقت فر، انتظر

من  ينئذو إن استوعب الوقت الثانی ال يعيد لثبوت العذرح ةالثانی يعيد تلک الّصلو  

وئسمہل ںیم آرخ وتق ںیم امنز ڑپےھ رھپ امااشعء اس ےس ولعمم وہا ہک وصرت ِ ها .وقت العرو،

 وتق اشعء کت دنب راہ وت رغمب یک امنز رھپ ولاٹ دے۔ےک وتق وہ دنب وہایگ اور متخ 

 ( 1/26)ادماد ااتفلویی ج

 ؟ذعمور اك ووض بک کت راتہ ےہ

اکی آدح  سج اك رحی ےک اخرج وہےن ےس ووض اپچن ٹنم ںیم ںیہن راتہ ۔  ںاں کت ہک وسال: 

 ضعب اواقت وت لمکم ووض اك وہفق یھب ںیہن اتلم۔ اےس رحی  گن رکیت ےہ ۔

 وہ ایس احتل ںیم ووض رکے؟ : ایک1

 : وہ ووض دجہت اور حبص یک امنز ےک ےئل اكیف وہاگ ای حبص یک امنز ےک ےئل دجدی ووض رکے؟2
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: اما حبص وک ووض ایک امنز ےک دعب التوت و ذرک ںیم رصموف راہ ای یسک داینوی اكم ںیم ایک ارشاق ےک ےئل 3

 یک امنز واال ووض اكیف وہاگ؟دوونں وصروتں ںیم دجدی ووض رکان وہاگ ای ویہ حبص 

 یھب اس ووض ےس رکاتکس ےہ ؟ ًالثمواظفئ وریغہ۔دت : امنز ےک ےئل ووض ایک ،امنز ےک دعب درگی ابع4

اما رحی اینت دری یھب ںیہن ریتک ہک ووض رکےک دو ای اچر رتعک  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

۔ رفض امنز ےک وتق ےک ااتتخم رپ ہی صخش ےب ذعمور نب اجات ےہ  رشًاع رفض ادا رکےل وت ہی صخش

 ووض وہاگ۔ وتق ےک ادنر رفض، لفن ، التوت اور درگی ہلمج واظفئ رکاتکس ےہ۔

 (21ص :  1 ج:  هندياهل.)السابق باحلدث ةروضفامل وقت خروج دويبطل الوضوء عن

ےھ اما ہچ اامم اوب ہفینح اہمئ ےک االتخف ےک ِشیپ رظن رتہب ہی ےہ ہک دجہت ےک ووض ےس رجف یک امنز ہن ڑپ

 ےک زندکی دجہت ےک ووض ےس رجف یک امنز ڑپےنھ یک ااجزت ےہ اور اامم دمحم 

و  هحنيف أيب عند هب رهالظ يصلی أن هل العيد ةاملعذور لصلو ألو توض

 (21: ص  1 ج:  هندياهل.)الضحی   ةصلو ةبمنزل األهن الصحيح وه وحممد

 ڑپےھ۔ طقف واہلل املع رجف ےک ووض ےس ارشاق یک امنز ہن

 ھ1407، 9،5دنبہ دمحم دبعاہلل افعاہلل ہنع انبئ یتفم ریخادملارس اتلمن 

 (2/51ی جریخ ااتفلو)   اوجلاب احیحصل: دنبہ دبعااتسلر افع اہلل ہنع رںیئ االاتفء ، 

 ےس رہظ ڑپھ اتکس ےہ  ووض ذعمور ارشاق ےک 

یھ ، رھپ ولطع آاتفب ےک دعب ووض رک ےک رک ےک رجف ڑپوکیئ ذعمور آدح  ےہ اس ےن ووضوسال: 

 ےس اچتش ڑپیھ ایک وہ یئگ ؟ ونیبا وترجوا دری ےک دعب ایس ووض ارشاق ڑپیھ ، ھچک

ھ اتکس ےہ ۔ ویکہکن ےس رہظ یھب ڑپ ووض اچتش وہ یئگ ، ہکلب ایس  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

اك وتق متخ وہےن کت رفاضئ ونالف وج وتق ےک رخوج ےس وٹاتٹ ےہ ۔ اس ےئل رہظ  ذعمور اك ووض
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 اچےہ ڑپےھ ۔ 

 لوفاد أنه أبطل و فی الرشح و قت الو خرج فإذا نفال و فرضا هقال فی التنوير ثم يصلی في

 املحتار رد)  رهال بخروج وقت الظإ عيد أو ضحی مل يبطلل لو و الطلوع بعد توضأ

  ری جه ١٣٩4 هربيع اآلخر سن 20 علمأ تعاىل  ( فقط و1/282ج

 (2/78)انسح ااتفلوی ج

 اہطرت وریغہ ےس ذعمور صخش ےک ووض اور امنز اك مکح

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیم ہک ےریے اکی اجےنن وسال:

 

ایک رفامےت ںیہ املعےئ رکام و ایتفمِن ظ

چرز اگل وہا وہات ےہ اور اشیپب ےئلیک یلیھت یگل وہیئ وہیت 
 می
چي پ

ےہ۔ واےل تہب زایدہ امیبر ںیہ اںیہن رہ وتق 

یئک ےٹیب ںیہ وج ہک امیل احلظ ےس تہب رتہب ںیہ، رگم اخص ایخل ںیہن رےتھک اںیہن امنز ڑپےنھ ںیم اكیف 

 الکشمت اك اسانم رکان ڑپ راہ ےہ۔ رباہ رکم اس احتل ںیم ان ےئلیک امنز ڑپےنھ اك رطہقی التبدںی۔

 وصرِت وئسمہل ںیم دو ںیقش ںیہ: اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

 : قش ذعمور صخش یک امنز ڑپےنھ ےک ایبن ںیم ےہیلہپ

ےسج اشیپب ےک رطقے لسلست ےک اسھت آےت وہں ہک رفض امنز اك وپرا وتق اس ںیم زگر  ااسی صخش 

ذعمور  اجےئ ای سج اك ٹیپ اجری وہاجےئ ای وکیئ اور زمخ وج لقتسم راتس رےہ۔ رشتعی یک االطصح ںیم

الہکات ےہ

(437)
رمضی صخش ےسج اشیپب یک یلیھت یگل وہیئ ےہ۔ رشًاعہی ۔ اور وصرت وئسمہل ںیم 

                                                   

)وصاحب عذر من به سلس( بول ال يمكنه إمساكه )أو استطالق بطن أو انفالت ريح (  437)

أو استحاضة( أو بعينه رمد أو عمش أو يرب، وكذا كل ما خيرج بوجع ولو من أذن وثدي 
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یھب ذعمور یہ ےک مکح ںیم ےہ اور اس مسق ےک ذعمور اك مکح ہی ےہ ہک رہ وتق یک امنز ےئلیک ادتباء دوخل 

وتق ںیم ووض رکادای اجےئ اور ایس احتل ںیم امنز ڑپھ ںیل۔ ڑپکے وریغہ دنوےن یک وکیئ رضورت 

چرز د
 می
چي پ

 ور رکےن ںیم تقشم زایدہ وہ وت ایس احتل ںیم امنز ڑپھ ےل۔ںیہن، ایس رطح اما 

 :دورسی قش امنز ڑپےنھ ےک رطےقی ےک ایبن ںیم ےہ

اما رمضی ووض رکےن رپ اقدر وہ ای وکیئ اور صخش اعموتن رکےن واال وموجد وہ ےسیج اخدم اور اس یک 

خ ھٹیب
ُ
خ ؤ رک ہک اس ےک اپاوالد وریغہ وت ہی ولگ رمضی وک ووض رکاںیئ اور رھپ رمضی ہلبق ر

ُ
ں ہلبق ر

اما انھٹیب نکمم ہن وہ وت مک از مک ہیکت رھک رک وھتڑا اس اواچن وہں رس ےک ااشرے ےس امنز ڑپھ ےل۔

رکدںی۔ اور اما ہی یھب نکمم ہن وہ وت داںیئ رکوٹ رپ ٹیل رک ہک رہچہ ہلبق یک رطف وہ امنز ڑپھ ےل۔ اور 

در ہن وہ وت ممیت رکاےک امنز ایس ذموکرہ ابال رطےقی رپ ڑپھ اما زایدیت رمض یک وہج ےس رمضی ووض رپ اق

 ےل۔ اور ممیت یک تین رمضی رپ الزم وہیگ۔

 هرهبالركوع والسجود مستلقيا علی ظ أومأو إن تعذر القعود (:1/136)ةندياهلملا فی  

 القاعد هشبي يكون حتی ةوساد هسأن يوضع حتت رأ وينبغی ،ةالقبلإىل   هرجلي وجعل

 أومأو ةالقبلإىل   ههووج هيامء بالركوع والسجود، و إن اضطجع علی جنباإل من ليتمكن

 ۔أولی   ولاألو جاز

 يمتد أو يشتد ملر، أو …من عجز عن استعامل املاء(: 1/233)الدر مع ةوفی الشامي

 مثل ةجرأب ولو وجد نفإ هوضئي من جيد أومل بتحرک ولو مسلم حاذق قول أو ظن ةبغلب

                                                                                                                                      

مفروضة(بأن ال جيد يف مجيع وقتها زمنا يتوضأ ورسة )إن استوعب عذره متام وقت صالة 

 (1/305تارراملخد)الويصيل فيه خاليا عن احلدث
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 . البحر فی كام بهاملذ رهظا فی اليتيمم ذلک هول

أو  كاملبطون بالتحرک يشتدأن  بني عندنا فرق وال …الخ بتحرک ولو هقول ةوفی الشامي

 ال هلكن االمتداد وال االشتداد خياف ال كان أوأي  الخ جيد مل أو هباالستعامل كاجلدری قول

 منأي  خادماً  إن وجد أنه هفي ما حاصل البحر فی كام هقول هيوضئ من جيد ومل هبنفس يقدر

 هعانأ هب ستعانا لو ممن هيري و إن وجد اتفاقًا، اليتيمم هجريوأ هوولد هكعبد هطاعت هتلزم

 ۔الخ خالف بال أيضاً  يتيمم الأنه  بهاملذ رهفظا هزوجت ولو

 الريح انفالت أو البطن استطالق أو البول سلس هب ومن ةاملستحاض(:1/41)ةنديوفی اهل

 فی الوضوء بذلک ويصلون ةصال كل لوقت ونئيتوض أيرق ال جرح أو دائم رعاف أو

 ةلوضوء عندخروج وقت املفروضا ويبطل…والنوافل الفرائض امنشاءو ما الوقت

 (172-2/171)مجن ااتفلوی ج  . حوالصحيهو ةداياهل كذافیه السابق باحلدث

 سیب رتعک کت سج اك ووض رےہ وہ ذعمور ںیہن ےہ 

رتعک ےس زایدہ ووض ہن  20، سیب 15، دنپرہ 12ریسکن ای رایح، سج وک ابرہ رمضی لسلس وبل ای وسال:

ریھٹ اتکس وہ ، اور تلہم امتم بش و روز ںیم یسک وتق ا س ےس زایدہ ہن یتلم وہ ، وہ رہ وتق رغبض 

التوت ڑپھ رک ای نس  هٔالتوت ای ڑپاھےن ابلطء رقآن رشفی ےک ممیت ےس وھچ اتکس ےہ ای ںیہن ، اور دجس

 ممیت ےس رکاتکس ےہ ای ںیہن؟ ونیبا ووترجوا۔رک 

اس وک رقان رشفی اك [1]وہ صخش ذعمور رشیع ںیہن ےہ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 
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وھچان

(438) 
التوت دبون ووض ےک درتس ںیہن ےہ هٔاور دجس

(439)
 [2]۔

 ال كاالنقطاع كامال ةالصال وقت هعب استمرارن يستوأرشط ثبوت العذر ابتداء [1]

 ۔ظفري(70ص1ج هماجدي۔ط۔1ج 38 ص عاملگريی) هكل الوقت يستوعب مل ما بتيث

 اهداؤأ جيوز ال ذاوهل( درخمتار) ةاملتقدم ةبرشوط الصلو   الخ ةبسبب تالو وجيب[2]

  ظفري(1ج718 ص ةالخ)رداملحتارباب سجود تالوء ما الجيد أن إال بالتيمم

 (265-1/264)اتفوی داراولعلم دویدنبج

                                                   

ال »ملا بعثه واليا إىل اليمن قال:  أن النبي  عن حكيم بن حزام (4٣٨)

 ووافقه الذهبى .هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه« متس القرآن إال وأنت طاهر

 (552/ 3ج  6051كم  رقم )املستدرك عىل الصحيحني للحا  

وإسناده ال بأس به ذكر  :ويف الباب عن ابن عمررواه الدارقطني والطرباينقال ابن حجر 

 (361/ 1)التلخيص احلبري ط العلمية األثرم أن أمحد احتج به

بن عمر عىل ابن عامر يعوده وهو مريض  عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد(4٣٩)

ال تقبل »يقول:  مر؟ قال: إين سمعت رسوليل يا ابن ع فقال: أال تدعو

 (204/ 1صحيح مسلم  ج«.)صالة بغري طهور وال صدقة من يلول، وكنت عىل البرصة

وأمجعت األمة عىل حتريم الصالة بغري طهارة من ماء أو تراب وال فرق بني الصالة املفروضة 

عبي وحممد بن جرير والنافلة وسجود التالوة والشكر وصالة اجلنازة إال ما حكي عن الش

 الطربي من قوهلام جتوز صالة اجلنازة بغري طهارة وهذا مذهب باطل وأمجع العلامء عىل خالفه . 

 (103/ 3)رشح النووي عىل مسلم ج 
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 اورامنز ےس قلعتم وسال اوراس اك وجابےک ووضذعمور 

ےک دعب اکی رطقہ ےس یھب ھچک مک وک  رھپ ابرہ لکن  اما ھٹیب رک ااجنتسء ایک اجےئ نکیل ااجنتسء وسال:

 وصرت ںیم امنز ادایک اجیتکس ےہ اور اہطرت ابیق ریتہ ےہ؟ آاتےہ،وتایک ایسی

وک  وک دنوےل،اتمہ اما اشیپب اینت مک رتہب یہی ےہ ہک وہ اس اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

رکےک آپ ےن امنز ڑپھ یل وت  ووض دقمار ںیم الکنسج اكآپ ےن ذرک ایکےہ اوردوابرہ ااجنتسء ےک ریغب 

ہک اامم اوبہفینح ےک زندکی اما اجنتس اکی درمہ وک چنہپ اجےئ وت اس وک  امنز اداوہاجےئ یگ،ویک ں

نوان رضوری ںیہندنوان وابج ےہ اور اس ےس مک وہوت اےس د

(440)
: 

                                                   

 « . إذا كان قدر الدرهم أعاد»عن الزهري قال: (44٠)

 (345/ 1ج 3961)مصنف ابن أيب شيبة رقم 

عفو إمجاعا إذ االستنجاء باحلجر كاف باإلمجاع وهو ال  قال العالمة الشامي :ولنا أن القليل

يستأصل النجاسة والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعيل وابن مسعود وهو مما ال يعرف بالرأي 

 (316/  1فيحمل عىل السامع . )رد املختار عىل الدر املختار  ج

« ن كان قليال مل ينرصفإن كان فاحشا انرصف، وإ»عن قتادة قال: يف الثوب يصيبه الدم قال: 

 (373/ 1ج  1456مصنف عبد الرزاق رقم «.)موضع الدرهم فاحش»قال: وكان يقول: 

 « .أنه كان ال ينرصف من الدم حتى يكون مقدار الدرهم»عن سعيد بن املسيب

 (344/ 1ج  3957)مصنف ابن أيب شيبة  رقم  

دار الدرهم، أعاد الصالة، وإذا كان أقل املني، والدم، والبول، إذا كان مق»عن إبراهيم، أنه قال: 

 (4ص:    10)اآلثار أليب يوسف  رقم « . من ذلك مل يعد
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 [1] ‘‘يوسف بیأو ةحنيف بیأ عند هيسل الجيب مهالدر قدر من قلأإن كان  و ’’

ہک اپین اك اامعتسل رکےن ےس ےلہپ ڑھکاوہاجےئ ایوکیئ  اچےیہ سج صخش وک اس رطح اكاعرہض وہ،اےس

 ۔ااسی لمع رک ے سج ےس اشیپب ےک رطقات وپری رطح لکن آںیئ ،رھپ اپین اك اامعتسل رکےل

 (47-2/46)اتکب ااتفلوی ج ۔40 /1بدائع الصنائع:[1]

 ذعمورنی ےک ےئل رصتخم رتنی امنز

ےک دعب رایح وک  ووض دنبہ ٹیپ یک فیلکت اك دایمئ رمضی ےہ رایح اخرج وہیت ریتہ ںیہ اما وسال:

اجیت ےہ  اینت دری روک ایل اجےئ ہک امنز لمکم ڑپیھ اج ےکس وت ٹیپ ںیم فیلکت دیپا وہ رک دل یک رطف آ

رھاین ڑپیت ےہ۔ہی  ووض اما رایح وک ہن رواك اجےئ وت یئک دہعف 
ُ
وٹٹ اجات ےہ سج یک وہج ےس امنز د

 ےہ ۔رشیع احلظ ےس دنبہ ذعمور ےہ ای ںیہن؟

 
ُ

 وصرت وتمارت رپاشین ک

رک ےک اما رصف امنز یک رفض رںیتعک ریغب ووضوٹےٹ ڑپھ ےتکس  ووض : اوجلاب احدماً وایلصمً واملسمً 

وہں وت آپ رشًاع ذعمور ںیہن وہں ےگ۔وگ اس دوران رایح وک ومعمیل وطر رپ روانک یھب ڑپے ہی رفض 

رںیتعک یھب اس رطح ےس ڑپںیھ ہک رصف امنز ےک رفض و واابجت ادا وہاجںیئ وگ ننس و ابحتسمت رہ 

 اجںیئ اس رطح ہی رںیتعک زمدی رصتخم وہ اجںیئ یگ۔

ر وسرۃ وکرث ای االخص روکع وجسد ںیم اکی اکی دہعف حیبست اور اایحتلت ًالثم ایقم ںیم رصف وسرۃ افہحت او

داعء اكیف ےہ۔رسیتی  يفريلااللهم  رصتخم درود اور علی ا ل حممدو حممد علی صلاللهم   ےک دعب

اور وچیھت رتعک ےک ایقم ںیم رصف نیت نیت رمہبت احبسن اہلل وگ وسرۃ افہحت ہن ڑپںیھ ۔ادیم ےہ ہک 

پ ابووض امنز ڑپھ ںیکس ےگ ۔اما اس ںیم یھب دوشاری وہ وت لیصفت ھکل رک دوابرہ اس رطح ےس آ

 (64-2/63)ریخااتفلوی ج وجاب احلص رکںیل۔
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 ذعموریک امنزواامتم 

)افل(ںیم اکی رمض ںیم رعہصٔ دراز ےس التبموہں اوروہ ےہ رثکِت رایح اكرخوج وسال:

ےک ووضےس امنِز ارشاق اورالتوت رقآن ٹنم رپ رخوج رایح وہاتراتہےہ، وتایک ںیم رجف,2,3رہ

 اپک رکاتکسوہں؟ینعی وہاوکروک رکروھکں اورابووضروہں۔

ن راتہوہں اس ںیم ومعمیل ڑپےھ ےھکل ولگ ںیہ، ارثکرقاء ِت امنز ںیم طلغ 
 
مب

)ب( سج اگؤں

ا 

 

ص
ع
 ووض کش رہ اجےت ںیہ، اوراس یک رپواہ ںیہن رکےت، اےسی ولوگں ےک ےھچیپ ےریی ءڑپےتھ ںیہ، ا

ایںیہن؟ ینعی بج کت اامتم  امنز درتس وہیگ ایںیہن؟ اما ںیہن وتاگجنپہن امنز یک اامتم رکاتکسوہں

امنز ادارکوں؟ زین اس احتل ںیم امنزِ  رکوں وہاوکزربدیتس روےک روھکں، اماںیہن رکاتکسوترھگںیم

 رتاوحی یک اامتم حیحص وہیگ ایںیہن؟

صخش رشًاع ذعمورےہ اس وکرہوتق یک امنز ےک ےیل  )افل( وج اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ووض رضوری ےہ، رھپوتق متخ وہےن ےس اس اكووض ابیق ںیہن رےہ اگ، رجف اكووض وسرج ےنلکن ےس متخ 

وہاجےئ اگ، ارشاق ےک ےئل دحیلعہ ووضیک رضورت وہیگ، رھپ اس ووضےس ونالف اورالتوت یک 

 رضورت ںیہن وہیگ، االہی ہک اس ذعر ےک العوہ ااجزت وہیگ، یتح ہک رہظ ےک ےئل یھب دجدی ووضیک

(441)[1]وکیئ اوردحث شیپ آاجےئ۔
 

                                                   

 عائشة ويف رشح الطحاوي: روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ( 44١)

ذكره « وتوضئي لوقت كل صالة» قال لفاطمة بنت أيب حبيش  أن النبي
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ا ء ووض  کش رہ اجںیئ، ایامنزںیم رقٔات یک یطلغ ےس 

 

ص
ع
)ب( امااامم یک اہطرت اكلم ہن وہ، ا

اسفدآاجےئ اوراامم االصح ہن رکے وتاےسی اامم ےک ےھچیپ امنزدرتس ںیہن اور اصبح ذعریھب اامتم 

ںیہن رکاتکس

(442)
وہ ںیہن  رتک امجتع یک ودیعںیم[2]ذٰہلا اہنتامنز ڑپےنھ ںیم وہ رشًاع ذعمورےہ۔

آےئ اگ

،

 ایس رطح امنِز رتاوحی یھب درتس ںیہن وہیئ، ایسی احتل ںیم رتاوحی یھب اہنتڑپیھ اجےئ ۔ 

 طقف واہلل اعتٰیل املع[3]

 الوقت روجخ هوينقض ونفل فر، من شاء ما هفي هلوقت كل فر، ويصلی ب أيتوض[1]

  .احليض باب ۔ديوبند نديم يارس همطبوع( 120ص ةوقاي رشح) الخ

 الدراملختار)۔الخ امهعن بعاجز وسجود ركوع علی قادر وال الخ بمعذور رهوالطا[2]

  ةمامباب اإل 1، ج:389:ص هنعامني الشامی علی

 باب( 1ج363 ص هنعامني الشامی علی الدراملختار) ۔ فال جتب علی مريض الخ[3]

 (235-8/234)اتفوی ومحمدہی ج . ةماماإل

                                                                                                                                      

ة يف املغني: وروي يف بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت حممد يف األصل معضال. وقال ابن قدام

  (1/179)فتح القدير«وتوضئي لوقت كل صالة» أيب حبيش 

اإلمام ضامن، واملؤذن : »قال: قال رسول عن أيب هريرة(44٢)

 .صحيح حديث«. مؤمتن، اللهم أرشد األئمة، وايفر للمؤذنني

 ( 402/ 1ج  207)سنن الرتمذي ت شاكر  رقم  
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انرمدی یک وہج ےس الطء اامعتسل رکات ےہ اور ڈارٹک اپین ےس ابلکل عنم رکات 

 ؟ےہ وت وہ امنز ےسیک ڑپےھ

وکیئ صخش رمض یتسس یک وہج ےس الطےئ ان رمد ی اامعتسل رکات ےہ اوراپین اگلےن ےس وسال: 

رکےن اور ااجنتسء داولا ات ےہ ۔ اس وصرت ںیم وہ ہکلب رشاب ےس وضع انتلس وک بیبط عنم رکاتےہ

 احتل االتحم ںیم لسغ رکےن ےس وبجمر ےہ۔وہ امنز سک رطح ادا رکے؟

رکان اس وتق درتس ےہ ہک  رحام او رسجن زیچ ےک اسھت دوا اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ل ےس ہن وہےکسالح احذق ہی ہک  ہک اس دوا ںیم افشء ےہ اور اس اك دبل دوابیبط ملسم

(443)
 قال۔

                                                   

أنزل الداء والدواء، إن: » قال: قال رسول يب الدرداءعن أ (44٣)

 (7/ 4  3874)سنن أيب داود  رقم « . وجعل لكل داء دواء فتداووا وال تداووا بحرام

 صحيح . «: عن الدواء اخلبيث هنى رسول» قال:   عن أيب هريرة

 (7/ 4ج   3870)سنن أيب داود  رقم 

 رق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي عن علقمة بن وائل، عن أبيه ذكر طا

ال، : » إهنا دواء، قال النبي  عن اخلمر، فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له: يا نبي 

 صحيح (7/ 4ج  3873)سنن أيب داود  رقم « ولكنها داء

: وهذان احلديثان إن صحا قال اإلمام البيهقي بعد نقل حديث أيب الدرداء و أيب هريرة 

، يف يري حال الرضورة ن عىل النهي عن التداوي باملسكر، أو عىل التداوي بكل حرامفمحموال

 (9/ 10ليكون مجعا بينهام وبني حديث العرنيني . )السنن الكربى للبيهقي ج
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 طبيب هخربأ إذا للتداوی ةوامليت والدم البول رشب للعليل جيوز ذيبهالت وفی ةايهفی الن

 [1]۔الخ .هد من املباح ما يقوم مقامجي ومل هشفاء هن فيأ مسلم

یھب اس احتل  سپ اما رشط ذموکر اپیئ اجوے وت اامعتسل رشاب اك رغبض تح درتس ےہ ، اور امنز

  ےہ، ورہن درتس ںیہن ۔طقف۔ںیم درتس

 س۔ط۔298رداملحتار باب املتفرقات )فی كتاب البيوع( جلد رابع ص [1]

 (271-1/270)اتفوی داراولعلم دویدنبج ۔ظفري12 ۔228ص1ج

 دجسہ رکےن ےس اما وخن ےلکن وتایکااسی صخش ذعمور ےہ؟ 

 م اس ہلئسم ےک ابرے ںیموسال:

 

ںیم   ہک اکی صخش ےک ےنٹھگایک رفامےت ںیہ املعء رکام وایتفمن ظ

ہ ےچین اگلات ےہ اس وھپڑے ےس وخن انلکن رشوع وہ اجات ےہ 

 

ن

 

ھب

گ

وھپڑا ےہ وہ بج یھب دجسے ےئلیک 

ایسی احتل ںیم امنز ڑپانھ لکشم وہ اجات ےہ،ایک ااسی صخش ذعمور ےک مکح ںیم دالخ ےہ ہک اکی ووض 

 تہب لکشم ےہ؟ ےس لمکم امنز ڑپھ ےل ورہن وت امنز ڑپانھ

اسیج ہک وسال ےس ولعمم وہ راہ ےہ ہک وخن رصف دجسے ںیم اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

                                                                                                                                      

قال ابن رسالن يف رشح السنن : والصحيح من مذهبنا يعني الشافعية جواز  :قال الشوكاين

كر حلديث العرنيني يف الصحيحني حيث أمرهم  التداوي بجميع النجاسات سوى املس

  بالرشب من أبوال اإلبل للتداوي ، قال: وحديث الباب حممول عىل عدم احلاجة

 (234/ 8بأن يكون هناك دواء يريه يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات)نيل األوطار ج

ول عىل حالة م(:أنه حممتي فيام حرم عليهاأتعاىل مل جيعل شفاء   نقال العيني بعد نقل حديث)إ

 (155/ 3 ر.)عمدة القاري اما كامليتة للمضطرون ح يكاالختيار، وأما حالة االضطرار فال
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انٹھگ ےنکیٹ ےس اتلکن ےہ ااسی صخش ذعمور ےک مکح ںیم دالخ ںیہن وہات ہکلب آپ ھٹیب رک ااشرے ےس امنز 

 رکان وہ اگ۔ ڑپںیھ اور اما دوران امنز یسک وہج ےس وخن اجری وہایگ وت دوابرہ ےئن رسے ےس ووض

 موميا هبصالت ولو هقدرت بقدر هتقليل أو هجيب رد عذر(:1/307،308الدر املختار)ملا فی  

 (2/173)مجن ااتفلوی ج . عذر ذا يبقی ال هوبرد

 وتق کت وخن اجری راہ وت ایک رکے؟  اور امنز ےک وپرےرمض یک وہج ےس زمخ وگلاای 

 اینپ اسق ںیم ااسی زمخ رک ایل ہک زمخ رکےت یہ یسک صخش ےن اسفد وخن ےک دعف رکےن ےک ےئل وسال:

وخن اجری وہایگ اور وپرا اکی وتق امنز اك وخن اجری راہ۔ رگم زمخ وک اتزہ رےنھک ےک ےئل مین یک ڑکلی یک 

اکی وھچیٹ یس وگیٹ اس ےک ادنر دالخ رک ےک اورپ ےس دو اچر ہت ڑپکے یک اور اکی یٹپ یھب ابدنھ یل، سج 

 ھچک وخن ای  پی اجری وہیت ےہ ۔ یھبک دو نیت وتق کت وخن دنب راتہ ےہ ، اور یھبک یک وہج ےس یھبک یھبک

 ای ہی صخش ذعمور امشر ایک اجےئ اگ ای ںیہن؟،آاکی وتق ےک ادنر دو نیت رمہبت وخن ای  پی اجری وہات ےہ 

 اممت هإن استوعب عذر وصاحب عذر الخ:دراتخمر ںیم ےہ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

 الخ احلدث عن خاليا هفي ويصلی أيتوض زمنا اهوقت مجيع فی جيد بأن ال ةمفروض ةصلو   وقت

 ةجزء من الوقت ولو مر فی هوجود كفی البقاء حق وفی االبتداء حق فی العذر رشط ذاهو

 (305ص1ج) الخ.  ةنقطاع متام الوقت حقيقعاب االياست يشرتط الزوال حق وفی

وتق  امنز ےک اکی ہکبج یھت اظرہ وہیئگ۔ سپ ادتباء ً وج ھچک لیصفتاس ابعرت ےس ذعمور ےک قلعتم 

اكلم ںیم وخن اجری راہ وت وہ صخش ذعمور وہایگ ، اور رھپ بج کت امتم وتق ںیم ااطقنع ًۃقیقح ہن وہاگ ، وہ 

 طقف۔[1]صخش ذعمور یہ رےہ اگ ۔ اور ذعمور صخش ریغ ذعمورنی اك اامم ںیہن وہاتکس۔

  ۔ظفري(578ص1ج۔س۔ط ةماإلما باب املختار الدر)عذورمب رهوال طا[1] 

 (272-1/271)اتفوی داراولعلم دویدنبج
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اما اصبح ذعر یسک دتریب اور العج ےس اس ذعر اك ااطقنع رکدے وت وہ ذعمور 

 رےہ اگ ای ںیہن؟

سج وعرت وک اشیپب ای وخن ااحتسہض ےک رطقات اك زنول راتہ وہوہ یسک دتریبےس اخرج ہن : وسال

وضرکےک امنز ڑپیتھ رےہ وت اس اك ووض اور امنز درتس وہیگ؟ اور ہی دتریب ضیح ںیم وےن دے۔ اور وہ

 یھب اكر ما وہیتکس ےہ۔ ونیبا وترجوا۔

ووض اور امنز حیحص وہاجےئ یگ۔ نکیل ہی دتریب ضیح ںیم اكایمب ہن اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

 علی توضع اللتی ةسئل فی احلمص یی ریخہی ںیم ےہ ۔وہیگ اور امنز ڑپانھ درتس ہن وہاگ ۔اتفو

 اليكون( أجاب) ؟ ال مأ عذر صاحب اهصاحب يكون له السيالن يمنع بام تربط ثم الكی

 من اجلرح منع لو اجلرح وصاحب هويري ةاخلالص كالم رصيح وه كام عذر صاحب

 منع اإذ عذر صاحب كل نأ فادأف السائل اجلرح صاحب يكونأن  من خيرج السيالن

ص  1ج ةخريي فتاوی  ) احلائض بخالف عذر صاحب هكون عن خرج هيري أو بدواء هنزول

الخہص ہی ہک اما وکیئ اصبح ذعر یسک ( الخ الكی علی ةاحلمص فی مطلب ةارهكتاب الط 5

 املع ابوصلاب(هلل دتریب اور العج ےس اس ذعر اك ااطقنع رک دے وت وہ صخش ذعمور ہن رےہ اگ ۔)طقف وا

 (4/65رہیمیح ج  )اتف وی 

زمخ ےس وماد راتس راتہ ےہ اس احتل ںیم رہظ ےک ووض ےس رصع یک امنز اجزئ 

 ےہ ای ںیہن؟

ےریی ڈنپیل ںیم اکی وھپڑا اھت سج ںیم وسراخ وہ رک وماد اخرج وہایگ وہ وسراخ ایھب ابیق ےہ وسال: 

اور حبص ےک اس رپ یلیگ وساےئ بش  اور اس ںیم ےس رقیق وماد اخرج وہراہ ےہ ، زمخ یک لکش ںیہن ےہ
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یٹم سٹلپ یک رطح ابدنیھ اجریہ ےہ ۔ یٹم ابدنھ رک رہظ۔ رصع۔ رغمب ےک واےطس ووض رکات وہں، 

اشعء اور رجف ےک وتق ڑپکے یک دگی انب رک ابدنھ دی اجیت ےہ، وت رہظ ےک ووض ےس رصع یک ، ای رصع ےک 

 ابیق وہ ؟ ووض ےس رغمب یک امنز ڑپھ اتکس وہں الب یٹپ وھکےل بج ہک ووض

اما اس وسراخ ںیم ےس رہ وتق ھچک ھچک وماد اتلکن راتہےہ ، وت وہ صخش  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

ذعمور ےہ اس وک اکی ووض ےس دورسے وتق یک امنز ڑپانھ درتس ںیہن ےہ ، وتق ےک ےنلکن ےس اس 

 الوضوء هوحكمدراتخمر ںیم ےہ اچےیہ ۔  اكووض وٹٹ اجات ےہ ، دورسی وتق ےک ےئل رھپ اتزہ ووض رکان

اس وک ایسی  ور یک رعتفی ہی ےہ ہک ادتباء ًاور ذعم[1]۔ الخ بطل الوقت خرج فإذا الخ فر، لكل

ونتب آیئ وہ ہک امتم وتق ںیم اینت دری وک یھب وماد انلکن ہن راك وہ ۔ سج ںیم ووض رک ےک امنز ڑپھ ےکس، دراتخمر 

الدمع  هويسيل منأي الخ ) رمد هبعين أو الخ بول سلس هب نوصاحب عذر مںیم ےہ 

 أيتوض زمنا اهوقت مجيع فی جيد بأن ال ةمفروض ةصلو   وقت متام هعب عذرإن استو شامی(

 فی ه وجود كفی البقاء حق وفی االبتداء حق فی ذاهو الخ احلدث عن خاليا هفي ويصلی

 ۔فقط[2]۔الخ ةمر ولو الوقت من جزء

ص  1ج أحكام املعذوراب احليض مطلب فی حتاربردامل امشهالدر املختار علی [1]

 ۔ظفري12 ۔305ص1ج۔س۔ط۔282ص 1وج281

 ۔ظفري12 ۔305ص1ج۔س۔ط۔أحكام املعذور فی مطلب احليض باب الدراملختار[2]

 (1/272)اتفوی داراولعلم دویدنبج

 دی ابۃنسل وہاگ ایںیہن؟ لسغ ہعمج ےک اجبےئ ذعمور ای ریغذعمور ممیت رکےل وت ؤم

روز ےس اکی زجیئ یک التش ںیم وہں۔ یلم ںیہن اس ےیل رضحت یک دختم ںیم یئک  وسال:

دروخاتس ےہ ہک اما رظن ےس زگری وہ ای ااتسذی ومالان رفظادمحاصبح وکلم ےکس وترضحت ونممن 
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دی ابۃنسل وہاگ ای ںیہن، امہیکل وتؤم ریغذعمور ممیت رکےل رفامدںی،لسغ ہعمج یک اجبےئ اماذعمورای

ےہ، اس ےیل  رهيةالك ةبالرائحہلئسم فلتخم ہیف ےہ، امہیکل ےک زندکی ہی لسغ للعم واشہیعف ںیم ہی 

ےہ ، اس ےیل ممیت اكیف  تنيارهكمل الطأبممیت اس ےک اقمئ اقمم ںیہن اور اشہیعف ےک زندکی للعم 

 ےہ، ہیفنح یک ابعرات ےس دوونں اك تلع وہان ولعمم وہات ےہ، ضعب اہقفء یلہپ تلع یک انبء رپ بش ہعمج

رفامےت ںیہ، اس ےیل ہیلک  رتنيطهاكمل الأعلی ےک لسغ وک یھب اكیف ےتھکل ںیہ اور ضعب اس یک تلع 

  ھ1347راضمن  15زرکایاكدناولی اہسروپنر، ۔ےس یھب مکح ںیہن اتلکن

اس وتق کت اس ہلئسم ںیم وکیئ زجہیئ رصہحی ںیہن الم، اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

 ےس راحج ہی ےہ ہک ارملسغ ہعمج ںیم الص تلع ےہ فی ےہ اور وگ ےہ فی رگمااحدثی واوقال ہیہقف

 ۔اس ےک ویم االامتجع وہےن ےک ےہ دورسے اایم ںیم یھب وہیتکس ےہ، رگمہعمج یک صیصخت وبہج

لترصيح ا ورد هوب هداياهل صاحب قول من رهالظا وهو يضاأ العيد بيوم هختصيص ةعل وهو

اور بج راحج ہی  فی بدء الغسل  (445) وابن عباس  (444)ةفی حديث عائش

                                                   

قالت: كان الناس مهان أنفسهم، فريوحون إىل اجلمعة هبيئتهم،  عن عائشة  (444)

 )واللفظ له   97/ 1ج   352)سنن أيب داود  رقم « . لو ايتسلتم»فقيل هلم: 

 (117/ 1ج   709ثار رقم رشح معاين اآل)

أترى الغسل  عن عكرمة، أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس (445)

يوم اجلمعة واجبا؟ قال: ال، ولكنه أطهر، وخري ملن ايتسل، ومن مل يغتسل فليس عليه بواجب، 

، وسأخربكم كيف بدء الغسل كان الناس جمهودين يلبسون الصوف ويعملون عىل ظهورهم

يف يوم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف  إنام هو عريش  فخرج رسول
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 تلع ےہ وت ممیت اس اك اقمئ اقمم ںیہن وہاتکس، ہن ذعمور ےک ےیل ہن ریغذعمور ےک ےیل، 

 (360-1/359)ادماد االاکحم ج  ھ1347راضمن  19. علمأ تعالی   و لی رهظ ما ذاه

 ےسےس ڑپےھ ای ممیت  ووض ےس سپ وہ امنز  ووض یبنج لسغ ےس ذعمور ےہ ہن 

 ووض اور لسغ ےس رمض یک زایدیت اك اامتحل ےہ اور  بج ذعمور وج لسغ رکےن ےس اعزجل:وسا

 رک ےک امنز ڑپےھ ای ممیت رک ےک ؟ ووض ںیہن سپ وہ ررکےن ںیم ھچک رض

رک  ووض انجتب رکے اور  رکےن ےس اعزج ںیہن ےہ وت ممیتِ ووض ہکبج  ًً :اوجلاب احدماً وایلصمً واملسم 

 ہلل واملعوا۔رکے ےک امن ز ادا

 بواحلسنات أ ليمحممد عبد احل بن احلي عبد حممد رهحر 

 ( 1/148)ومجمۃعااتفلوی ج عنه عفی فضل حممد   عباد ضعفأ بهصاب املجيب كتأ

 وبجمر دجسہ ےک ےئل آےگ وکیئ زیچ رھک اتکس ےہ ای ںیہن؟

دجسہ رکان درتس ےہ ای ہن؟  رمضی ای احک ہ وج دجسہ رپ اقدر ہن وہ وت آےگ وکیئ زیچ رھک رک، اس رپوسال: 

 ای ااشرہ رک ےک دجسہ رکے ؟

                                                                                                                                      

حار وعرق الناس يف ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلام وجد 

أهيا الناس إذا كان هذا اليوم فايتسلوا، وليمس »تلك الريح قال: رسول

باخلري ولبسوا يري : ثم جاءقال ابن عباس« أحدكم أفضل ما جيد من دهنه وطيبه

الصوف، وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من 

 (116/ 1ج  707رشح معاين اآلثار رقم  97/ 1ج   353العرق )سنن أيب داود  رقم 



 

 ذعمور وامیبر ےک ااکحم
 ٦جلد)مدلل(یجامع الفتاو   460

وج رمضی دجسہ ہن رک ےکس وہ ااشرہ رکے۔ دجسہ ےک آےگ وکیئ زیچ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

ہن رےھک

(446)
 طقف واہلل اعتٰیل املع۔[1]۔ 

وجيعل الخ  اقاعد أأوم ذر السجود كاف ال القيامتع بل رشطا امهليس تعذر او إن تعذر[1]

 هيكر فإنه هعلي يسجد شيئا ههوج لی  إ يرفع وال لزوما هركوع من خفضأ هسجود

 (1/273)اتفوی داراولعلم دویدنبج(98ص2ج۔س۔طر املختا الدر)حتريام

                                                   

، عاد مريضا ، فرآه يصيل عىل وسادة ،  أن رسول عن جابر (44٦)

صل عىل األر، إن  "ا ليصيل عليه ، فأخذه فرمى به ، وقال : فأخذها ، فرمى هبا ، فأخذ عود

لفظ حديث أيب سهل ، ويف  "استطعت ، وإال فأوم إيامء ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك 

هذا احلديث يعد يف أفراد أيب بكر  "إن أطقت أن تصيل عىل األر، ، وإال  "رواية أيب نرص : 

، عن الثوري ، وهذا حيتمل أن يكون يف وسادة  احلنفي ، وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء

 أعلممرفوعة إىل جبهته ، وحيتمل أن يكون يف وسادة موضوعة ، مرتفعة عن األر، جدا ، و

 (224/  3ج  1161)معرفة السنن واآلثار للبيهقي )موافق( رقم  

 (323/  1رواه البيهقي ، وصحح أبو حاتم وقفه.)رشح البلوغ للصنعاين ج 

عىل أخيه عتبة نعوده وهو مريض فرأى مع أخيه مروحة قال : دخلت مع عبد عن علقمة

سجد عىل األر، فإن مل تستطع فأوم إيامء واجعل اوقال يسجد عليها فانتزعها منه عبد

 (307/  2ج  3488)سنن البيهقي الكربى  رقم ۔السجود أخفض من الركوع 

مل يستطع املريض السجود أومى برأسه . قال : إذا  أخربنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر  

 قال حممد : وهبذا نأخذ وال ينبغي له أن يسجد عىل عود وال يشء يرفع إليه . 

 (43/  2ج   279رقم  لإلمام حممد)املوطأ  
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 اور امنز اك مکح  ووض اك اكن اتہبوہ اس ےک  سج

  ؟ زدی اك اكن ہشیمہ اتہب راتہ ےہ ، اس احل ںیم اس یک امنز درتس وہ یگ ای ںیہنوسال:

سج صخش وک اكن ےنہب اك اعرہض ےہ اور رہ وتق اكن اتہب ےہ ، اس اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

۔ بج کت اس امنز اك وتق رےہ اگ اكن ےنہب ےس اس اك  اچےیہ وک رہ وتق یک امنز ےک ےئل اتزہ ووض ء رکان

 [1] ووض ء ںیہن وٹےٹ اگ ، امنز اك وتق متخ وہےت یہ ووض ء وٹٹ اج ےئ اگ

 ھ 25/9/1371 طقف ، واہلل اعتیل املع

 انفالت أو بطن استطالق أو)  هكاإمس هيمكن ال( بول سلس هوصاحب عذر من ب) [1]

 لو منل ماخيرج بوجع وك كذا و ، يرب أو عمش  أو درم هبعين أو(  ةاستحاض أو ريح

 مجيع فی جيد بأن ال ( ةمفروض ةصال وقت متام هعذر استوعب إن)  ةأذن و ثدی و رس

 هثوب يسل ال(  الوضوء هوحكم)  ......ثاحلد عن خاليا هفي يصلی و يتوضأ زمنا اهوقت

 خرج فإذا ) .....( نفال و فرضا هفي)  ه) ثم يصلی ( ب.........( ، فر لكل)  هنحو و

   (505 -4 1/50 أحكام املعذور فی مطلب ، املختار الدر) ( بطل الوقت

 ( 2/71)اتفوی اامرت رشہیع ج

 رپ رضم وہ وت حسم یک وصرت  اپین ریپ 

زاموہایگ، یلجھک وہیت ےہ اوراپین وسال: 

 

 
ےریے ریپےک اورپ ی وک  رپآدےھ ےس زادئ ہگج رپ ای

ڑپےن ےس ومادیھب وہاجاتےہ، ڈارٹک اپین وکرضماتبےت ںیہ، ووضرکےن ںیم ےلہپ ہیقب وک  وکبج 

ےئل درایتف  تچب ںیہن وہاپیت، اسدنواتوہں وتوچہکن وہ درایمن ںیم ےہ اس ےئل اپین ےس 

ب ب ہی ےہ ہک ایک ریپوکہن دنوؤں؟ ھچک ولگ ےتہک ںیہ ہک حسم رکول، وتحسم یک رتبیک ںیہن ولعمم 
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 علطم رفامںیئ۔ ےہ، اس ےس

اہھت  سج وک ٔ دقم رپاپین رضمےہ اس رپ حسم رکایل اجےئ ینعی رتاوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

 وکدنو ایلاجےئ اس رطح ہک واہں اپین ہن ےچنہپاایلاجےئ اور ہیقبریھپ

 ۔ طقف واہلل املع[1](447)

أو  اءاملإن رضه  األصح  يف اهفرجت مع ةويمسح نحو مفتصد وجريح علی كل عصاب[1]

 أو دواء هعلي فجعل هظفر انكرس .اهيربط من والجيد هبنفس اهربط هاليمكن نأ هومن اهحل

الخ .  هترك وإال همسح وإال إن قدر هعلي املاءأجری  دواء هرجل شقوق علی هوضع

 لفظ فی مطلب ۔، باب املسح علی اخلفني1، ج:186:ص هالشامی نعامني )الدراملختار مع

 ( 8/250)اتفوی ومحمدہی ج ر الخمنك علی دخلت إذا كل

 وووضرکے؟ااجنتسءوطقمع ادیلنی ےسیک 

ہ اشیپب، اپاخہن رکےک سک اکی صخش سج ےک دوونں اہھت وینہکں کت ےٹک وہےئ ںیہ، وتووسال: 

رطح اپیک احلص رکاگی؟ ایکدورسے وکہی قح وہاگہک وہ اس ےک رخمج وکاےنپ اہھت ےس اپک رکے؟ 

  اماامنز اكوتق متخ وہراہےہ وتوہ اس وصرت ںیم ایکرکے اگ؟

اماوہ اپین اامعتسل ںیہن رکاتکسوتوجاِز امنز ےئلیک دورسے ےس  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

                                                   

إن الدين يرس، ولن يشاد الدين »قال:  عن النبي   عن أيب هريرة (44٧)

 (16/ 1أحد إال يلبه)صحيح البخاري 

 ل: انكرس إصبع ابن عمر فألقمها مرارة فكان يتوضأ ويمسح عليها. عن نافع قا

 (487/ 2)الطب النبوي أليب نعيم األصفهاين 
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۔ [1]ج داولاےن رپرشًاع وبجمروفّلکم ںیہن، ریغباپین اامعتسل ےئک وہےئ ایکس امنز درتس وہیئگرخم

ایسی وبجمری یک احتل ںیم ووضیک ہگج رصف رہچہ وک یسک ہگج دویار وریغہ رپیسک رطح حسم رکے ہک 

رہچہ اكممیت وہاجےئ

(448)
، اس یک یھب دقرت ہن وہوتوےسی یہ امنز ڑپھ ےل

(449)[2] 

                                                   

قال يف املبسوط : قلت أرأيت رجال مقطوع اليدين من املرفقني فأراد أن يتيمم هل يمسح (44٨)

قال ال عىل وجهه ويمسح عىل موضع القطع قال نعم قلت فإن مسح وجهه وترك موضع القطع 

جيزيه قلت فإن صىل هكذا أياما قال عليه أن يمسح موضع القطع ويستقبل الصالة قلت فإن كان 

القطع يف اليدين من املنكب قال عليه أن يمسح وجهه وليس عليه أن يمسح موضع القطع قلت 

وكذلك لو كان القطع من فوق املرفق دون املنكب قال نعم قلت فإن كان القطع من املفصل قال 

عليه أن يمسح وجهه وذراعيه قلت وكذلك لو كان دون املرفق قال نعم قلت فإن مل يفعل وصىل 

 هكذا أياما قال عليه أن يمسح ذلك ويعيد الصلوات كلها .

 ( 123  122/ 1ج    )األصل املعروف باملبسوط للشيباين 

 ٢٨٦البقرة:  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ٹ ٹ چ (44٩)

دعوين ما تركتكم، إنام هلك من كان »قال:  عن النبي  عن أيب هريرة

قبلكم بسؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم، فإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 

/ 4ج 1337، صحيح مسلم  رقم   94/ 9ج  7288.)صحيح البخاري رقم « منه ما استطعتم 

 ،واللفظ للبخاري( 1830

عنه هذان الفرضان وبقي عليه يسل الوجه ومسح الرأس،  رجل مقطوع اليدين والرجلني سقط

فإن مل يكن معه من يوضئه أو ييممه سقط عنه ذلك أيضا ألن قوله:َفاْيِسُلوا َواْمَسُحوا مرشوط 

 (558/ 2  )تفسري النيسابوري.بالقدرة عليه فإذا فاتت القدرة سقط التكليف
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 اس یک وکنمہح ہی دختم رکاناچےہ وترکیتکس ےہ اور اس وک اس رپ وثاب یھب ےلم اگ اساہں  واضتح:

  وک ااسیرکان الضف یھب ےہ۔

 الوضوء علی يقدر ال وهو خأ وأ ابن هول ةمأ وال ةأامر همل يكن ل الرجل املريض إذا[1]

 ةندي، اهلاالستنجاء هعن وسقط هفرج اليمسفإنه  ستنجاءالا يري هخوأ وأ هابن هضئيؤ فإنه

 ستنجاءاال يف الثالث الفصل ا،هأحكامو ة، الباب السابع فی النجاس1،ج50ص

، 1ج26ص ةندياهل)هوجيزي احلائط علی ههووجاألر،  علی هيد يمسح هولوشلت يدا[2]

 ( 248-8/247)اتفوی ومحمدہی ج (التيمم الباب الرابع يف

 وری ےہرکاےن ےک ےئل المزم رھک اتکس وہ وت رانھک رض ووض ذعمور 

  وہابرہ اسل ےک ڑلےک اك رمک ےس ےل رک ےچینوسال:

 

 
ا وخد اُھٹ رک  اك وک  ابلکل ےب  س ےہ،ی

ںیہن ھٹیب اتکس اور زمکور یھب اس دقر ہک اکی اپین اك الگس وخد ااھٹ رک اچراپیئ ےس ںیہن یپ 

ؤ غ ےہ اور وخب دھجمس
ن ل
ل
ار اتکس۔اپاخہن ،اشیپب یھب دورسا آدح  اس وکرکاات ےہ وہ رقبی ا

ےہ اس رپ امنز اك ایک مکح ےہ؟ڑپکا ابلکل اپک ںیہن راتہ،ووض یھب ںیہن رک اتکس۔رہباحل امنز ڑپھ 

 رکاان رضوری ےہ؟ ووض ےل ای اےس 

اس ڑلےک رپ دعب از ولبغ امنز رفض وہ یگ  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

(450) 
رھگ ےک ولوگں 

                                                   

النائم حتى  رفع القلم عن ثالثة:عن"قال: النبي  عنعىل  عن(45٠)

 صحيح حديث "يستيقظ، وعن الصبي حتى حيتلم، وعن املجنون حتى يعقل 

 (141/ 4ج   4403) سنن أيب داود  رقم 
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 ووض ۔اما اس ڑلےک یک لِِم ںیم وکیئ امل ای اجدئاد وہ وت رک دای رکے  ووض ںیم ےس وکیئ آدح  اس اك 

رکاےن ےک ےئل اکی وخنتاہ دار آدح  رقمر رک دای اجےئ ینعی اخدم اك ااظتنم رک دای اجےئ۔اما ہی دوونں 

وصرںیت ہن وہ یتکس وہں وت ہی ڑلاك ممیت رک ےک امنز ادا رک ایل رکے ۔احلص ہی ےہ ہک امنز ےک وتق وکیئ 

 رکاان رضوری ےہ ورہن ممیت رک ےک امنز ادا رکان اجزئ وہ اگ۔ ووض  واال وہ وت رکاےن ووض 

 أيضاً  ال يتيمم أنه بهذملا رهفظا هزوجت ولو هعانأ هاستعان ب لو ممن هو إن وجد يري

 (2/48)ریخااتفلوی ج  (٢١5،ص١)شامی:ج .بالخالف

 وبتق ذعموری ابںیئ اہھت ےس ووض ںیم اكم انیل

کت ںیہن اتچنہپ۔ اکی  امتم اكم رکاتکس ےہ رگم اہھت ہنم  اہھت ااسی ےہ ہک سج ےساکی صخش اك وسال:

دنوات ےہ اكن اك حسم ابںیئ رطف وت رک اتیل ےہ ایک داےنہ اكن اك حسم یھب ابںیئ  اہھت ینعی ابںیئ اہھت ےس ہنم

 ؟ اگی وہاگ داےنہ اك اسطق وہاجےئاہھت ےس رکےل ای رصف ابںیئ اكن اك حسم احلبظ تنس رضور

  ںاں داےنہ اك یھب ابںیئ اہھت ےس رکےل۔ اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

 (1/9)ادماد ااتفلویی ج

 وووض رمضی رہشع وجووض اور اےجنتس رپاقدر ہن وہ مکح ااجنتسء

یھب وپری رطح ںیہن وہاتکس ےہ، ااجنتسءےریے دبن ںیم رہشع ےہ سج یک وہج ےس وھچاٹ ڑبا وسال:

، ںیہک ےس  کش یھب رہ اجات ےہ، اب وسال وجد وکشش ےک وپری رطح ںیہن وہاتکساور ووض یھب ابو

 ہی ےہ ہک ایسی احتل ںیم امنز ڑپےنھ اكایکمکح ےہ؟
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وصرت وئسمہل ںیم اس صخش وک اچےیہ ہک ڈےلیھ ےس اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً: 

رکایلرکے ااجنتسء

(451)
 ، ڈےلیھ ےک ااھٹےن ےس امعن ہن وہاگرہشع اپین اك ولاٹ ااھٹےن ےس وت امعن وہاگ، رگم

رکایلرکے اور ووض اور لسغ یک ہگج ممیت رکایل رکے رشبہکیط اسلئ اصبح ااجنتسءسپ ڈولیھں ےس 

زوہج ہن وہ اور دختم ےک ےیل ونرک رےنھک رپ یھب اقدر ہن وہ ، ای اصبح اوالد وزوہج وہ اور  اوالد واصِبح

رکادے ااجنتسءہن وہں اور اما ویبی اس رپ رایض وہ ہک ووض اور رکاےن رپ رایض ااجنتسءوہ اس وکووض اور 

وت رھپ اس وک ممیت اجزئ ںیہن

(452) 
یھب اجزئ ںیہن ینعی ااجنتسء، اور ضعب وصروتں ںیم رصف ڈےلیھ ےس 

رکاےن رپ رایض وہااجنتسءہکبج اجنتس اےنپ رخمج ےس اجتوز رکاجےئ اور ویبی 

(453)
 ۔

 ذق مسلم ولو بتحرکحا أوقول ظن ةيمتد بغلب أو ديشت أوملر، قال فی الدر باب التيمم

 فی كام بهذراملهاليتيمم فی ظا ذلک هجرمثل ولأولو ب دوج نفإ هأومل جيد من يوضئ

 هوولد هكعبد هطاعت همن تلزمأي  وجد خادماإن  أنه هفي ما حاصل الشامي: قال ها.البحر

                                                   

وخرج حلاجته، فكان ال يلتفت،  قال:اتبعت النبي  (عن أيب هريرة45١)

وال تأتني بعظم، وال روث، فأتيته أو نحوه  ابغني أحجارا أستنفض هبا»فقال: فدنوت منه

 « . هبن، وأعرضت عنه، فلام قىض أتبعه جار بطرف ثيايب، فوضعتها إىل جنبهبأح

 (42/ 1ج  155)صحيح البخاري   رقم 

 .)مرتب (صل وإن كان بإعانة يريه فال جيوزالعمل باخلليفةألنه قادر عىل األ(45٢)

: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا عن عبد امللك بن عمري، قال: قال عيل(45٣)

 ( 142/ 1ج  1634)مصنف ابن أيب شيبة  رقم ۔تثلطون ثلطا فأتبعوا احلجارة باملاءوإنكم 

 (97/ 1)الدراية .قال احلافظ ابن حجر:أخرجه ابن أيب شيبة والبيهقي بإسناد حسن
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 بهاملذ رهفظا هزوجت ولو هأعان هب لواستعان ممن هيري و إن وجد اتفاقا اليتيمم هوأجري

 ال كاخلالف فی مريض ال امتيمم وعلی  قوهلي هبالخالف وقيل علی  قول أيضاً  يتيممالأنه 

 الخ .هأوحيول ههمن يوج التحول من الفراش النجس ووجد أو يقدر علی االستقبال

 (1ج 40 2)ص 

، اہں ووضےک وسا یسک اور ےس دمد انیلاجزئ ںیہناور ابدنی  ںیم ویبی ااجنتسءہیبنت:

(454)
ولسغ 

(455) 

                                                   

، فلقيت ثوبان يف «قاء، فتوضأأن رسول: »عن أيب الدرداء(454)

وضوءه .وقد جود حسني املعلم مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له 

 (142/ 1ج  87سنن الرتمذي رقم ).هذا احلديث، وحديث حسني أصح يشء يف هذا الباب

بن العباس، واملسور بن خمرمة، حنني، عن أبيه، أن عبد بن  عبدعن إبراهيم بن (455)

يغسل املحرم رأسه، وقال املسور: ال يغسل بن عباس   اختلفا باألبواء فقال: عبد

، فوجدته يغتسل بني العباس إىل أيب أيوب األنصاري بن  عبدرأسه، فأرسلني  املحرم

، حنني بن  عبدالقرنني، وهو يسرت بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا 

يغسل رأسه وهو العباس، أسألك كيف كان رسولبن   عبدأرسلني إليك 

ثم قال: إلنسان يصب عليه: ، يل رأسهحمرم؟ فوضع أبو أيوب يده عىل الثوب، فطأطأه حتى بدا 

هكذا رأيته »ثم حرك رأسه بيديه فأقبل هبام وأدبر، وقال:  ،اصبب، فصب عىل رأسه

 ج   1205،صحيح مسلم  رقم  16/ 3ج   1840)صحيح البخاري  رقم « . يفعل

  (واللفظ للبخاري 465/ 3ج  1154،موطأ مالك ت األعظمي  رقم 864/ 2
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ونرکںیم اوالد اور 

 (456)
بس ےس دمدانیلاجزئ ہکلب اےسی ذعمور رپوابج ےہ نکیل لسغ ںیم رپدہ 

اكاامتہم یگنل وریغہ ےس الزم ورضوری ےہ

(457)
 (1/375ھ)ادماد االاکحم ج1347ول اال رعیب 25، 

                                                   

أخربه أنه يزا مع » بن شعبة، أخربه أن املغرية بن شعبة عروة بن املغرية(45٦)

قبل الغائط فحملت فتربز رسول»قال: املغرية « تبوكرسول

إيل أخذت أهريق عىل يديه من معه إداوة قبل صالة الفجر، فلام رجع رسول

 اإلداوة ويسل يديه ثالث مرات ثم يسل وجهه، ثم ذهب خيرج جبته عن ذراعيه، فضاق كام

جبته فأدخل يديه يف اجلبة، حتى أخرج ذراعيه من أسفل اجلبة، ويسل ذراعيه إىل املرفقني، ثم 

فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرمحن بن »، ثم أقبل قال: املغرية «توضأ عىل خفيه

إحدى الركعتني فصىل مع الناس الركعة  عوف فصىل هلم فأدرك رسول

يتم صالته فأفزع ذلك  الرمحن بن عوف قام رسولاآلخرة، فلام سلم عبد 

« أحسنتم»ثم قال: « صالته أقبل عليهماملسلمني فأكثروا التسبيح فلام قىض النبي 

 (317/ 1ج  274يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها)صحيح مسلم  رقم « قد أصبتم»أو قال: 

 ، عن أبيه، أن رسول(عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري45٧)

ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل، وال املرأة إىل عورة املرأة، وال يفيض الرجل إىل الرجل يف »قال:

 (266/ 1ج 338صحيح مسلم  رقم «)ثوب واحد، وال تفيض املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد

ع أم أن أبا مرة موىل أم هانئ بنت أيب طالب، أخربه أنه سم عن أيب النرض موىل عمر بن عبيد 

عام الفتح، فوجدته يغتسل هانئ بنت أيب طالب، تقول: ذهبت إىل رسول

، فقلت: أنا أم هانئ بنت أيب طالب « من هذه»وفاطمة ابنته تسرته، قالت: فسلمت عليه، فقال: 

، فلام فرغ من يسله، قام فصىل ثامين ركعات ملتحفا يف ثوب واحد، فلام «مرحبا بأم هانئ»فقال: 
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 رپ دقرت ہن رےنھک واال ممیت ےس امنز ڑپھ ےل وت ایک مکح ےہ ؟ وضو

 ووض رپ دقرت ںیہن راتھ اور اس یک ویبی ای اخدم وموجد ےہ وج اےس  ووض اما وکیئ صخش : الوس

 یھب رکاتکس ےہ اور اما ممیت رکےک امنز ڑپھ یل وت امنز وہ رفض ےہ ای ممیت ووض رکاےکس وت ایک اس رپ 

 اجےئ یگ ای ںیہن ؟

رکاےتکس ںیہ وت اس  ووض وجد ےہ وج اےس اما اس یک ویبی ای اخدم وم اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

رف ض ےہ ووض رپ 

 (458)
 انچہچن اما اس وصرت ںیم ممیت رکےک امنز ڑپھ یل وت امنز ںیہن وہ یگ ۔ 

 ارحبل ارلاقئ ںیم ےہ :

 وجد و إن املحيط فی هكام نقل اتفاقاً  التيمم هجيزئ ال هجريوأ هوولد هوجد خادما كعبد إن و

                                                                                                                                      

زعم ابن أمي أنه قاتل رجال قد أجرته، فالن ابن هبرية، فقال  يا رسول انرصف، قلت: 

 .قالت أم هانئ: وذاك ضحى«أم هانئ قد أجرنا من أجرت يا :  » رسول

 (80/ 1ج  357)صحيح البخاري  رقم  

وهو يغتسل من اجلنابة، فغسل يديه، سرتت النبي »قالت: عن ميمونة 

فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده عىل احلائط أو األر،، ثم  ثم صب بيمينه عىل شامله، فغسل

 «ده املاء، ثم تنحى، فغسل قدميهتوضأ وضوءه للصالة يري رجليه، ثم أفا، عىل جس

 (64/ 1ج  281)صحيح البخاري  رقم  

: وإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه متربعا لزمه ذلك قال العالمة العيني  (45٨)

  جيد من يوضئه إال بأجر يقدر عليه لزمه أيضا كام يلزمه رشاء املاء. ألنه قادر عليه وإن مل

 (233/ 2)عمدة القاري 
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 (40 1/ 1) .يتيم الأنه  بهاملذ رهفظا هزوجت ولو هعانأ هب استعان لو من هيريخادم

 اشح  ںیم ےہ :

ذلک  يكن و إن مل هتعين ةبالزوج استعان لوإن كان  التيمم هل جيوز ال أنه بهاملذ رهظا إن 

 (234/ 1)شامی .اهعلي واجبا

 اموت  وت )رحب ںیم اماہچ دورسا وقل ہی لقن ایک ےہ ہک ویبی ےس ااعتستن یک وصرت ںیم اما دمد ںیہن

ممیت اجزئ ےہ نکیل وسبمط اك وقل زایدہ رتہب ےہ اور وہ اس وصرت ںیم یھب ممیت ںیہن رکاتکس ویکہکن ویبی 

 (473-1/472)اتفوی داراولعلم زرکایج واہلل املع  (ااعتن رکیت ےہ  ومعًام

 ولفمج وج ووض اور ممیت رپ اقدر ہن وہ،ےک ووض اك مکح

ابلکل ذعمور ےہ ہن وخد اھک اتکس ےہ ہن اہطرت وریغہ رک اتکس ےہ ایک اکی صخش ولفمج ےہ اور وسال: 

 وہ ریغب ووض ےک امنز ڑپھ اتکس ےہ؟ ونیباوترجوا

ہی صخش اما ہن وخد ووض ای ممیت رپ اقدر ےہ اور ہن دورسا صخش اس  اوجلاب احدماً و ایلصمً و املسمً:

اور درگی ابعدات ںیم رہب [1]ےک امنز ڑپھ اتکس ےہےئلیک ووض ای ممیت رکاےن واال ےہ وت ہی صخش ریغب اہطرۃ 

اح ل وغشمل رہ اتکس ےہ

(459)
 املوفقوهو  )اموخذ از ردااتحملر وریبکی(۔

 ۔ےک ےئل اہطرۃ رشط ںیہن  نج ںیہدرگی ابعدوتں  ےس اظبرہ وہ ابعدات رماد   واضتح:

 امهعنوكذا العاجز … والرتاب املاءأي  فاقد واملحصور: صكفیاحل ةقال العالم[1]

                                                   

 « . عىل كل أحيانهيذكركان النبي : »قالت عائشة    (45٩)

 (282/ 1ج  373، صحيح مسلم رقم  129/ 1)صحيح البخاري 
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 (٢٧٢/ ١) الدراملختار. هعند اهيؤخر ملر،

 يعيد ثم قائام يومئوإال يابسا مكانا وجد ويسجد،إن وجوبا،فريكع باملصلني(يتشبه:وقاال)

 اليدين مقطوع) أيضا الفيض،وفيه يف كام ماماإل أي (رجوعه صح وإليه يفتى به)كالصوم

( صحاأل عىل واليعيد) يمميت وال( بغريطهارة يصيل جراحة بوجهه كان إذا والرجلني

 (2/44)اتفوی رفدیہی ج باب التيمم( 1جلد 185ص رداملحتار امشه)الدراملختار علی 

 وجوعرت لسغ ےس ذعمور وہ اس ےس ابمرشت رکان 

 اضرمض ےہ لسغ ےس ذعمور ریتہ ےہ اور زمکور تہب ےہ لسغ ےس مئاکی صخش یک ویبی داوسال: 

 وہ ایگ اور ویبی ےس اہک ہک لسغ یک تین ےس ممیت رک ےک امنز فیلکت وہ اجیت ےہ رگم اخودن رضورۃ رتسبمہ

اتوہکیتق لسغ ہن رکےکس ۔ وت ایک ہی اجزئ وہ اگ ایسی احتل ںیم اخودن اك رتسبمہ وہ ان اور ویبی اك ممیت  ڑپیتہ رےہ

 ےک اسھت امنزںی ادا رکان ؟ ونیبا وترجوا

 وشرہ ےک ےئل رتسبمہ وہ ان یھب اجزئ اور ویبی ےک ہی وصرت اجزئ ےہ اوجلاب احدماً وایلصمً واملسم ً :

ےئل ممیت ےس امنز ڑپانھ یھب اجزئ ےہ

(460)
 )ااضہف ( ۔ واہلل اعتیل املع

 (245-2/244)ادماد انیتفمل ج

                                                   

ې  ې  ې    ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چتعاىل قال(4٦٠)

 چې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ  ېئ  

و الوضوء عليهم أن جيب الغسل أللمرىض مطلقا ومل يفرق فيهم بني فأباح التيمم  4٣النساء: 

 عنه وعافاه()مرتب جامع الفتاوى عفاقصد وبني يوجبوا عىل أنفسهم قصًدا وعمًدا يريمن 
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	مشرکین کے جھوٹے سے وضو وغسل جائز ہے یا نہیں؟
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	جنبی کا جھوٹا کھانے سے غسل واجب نہیں ہوتا
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	غسل کے بعد خون آئے
	حیض میں اختلال ہو تو حیض کتنے دن شمار ہوگا؟
	ولادت کے بعد تین ماہ تک خون آیا تو ایام نفاس اور حیض کا حکم
	طہر پندرہ روز سے کم نہیں ہوتااگرچہ کمی قلیل بھی ہو
	حکم اُس خون کا جو اقل طہر سے پہلے شروع ہوکر اقل طہر کے بعد تک جاری رہے
	عادت سے پہلے ماہواری آنے کاحکم
	حیض كے رنگ
	دوران حیض ہر رنگ کاپانی حیض ہے
	ماہواری کے بعد سفیدی کا حکم
	زمانہ حیض میں مٹیا لاخون
	مدت ِحیض میں سبز خون کا حکم
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	دوران حمل آنے والے خون اور اس حالت میں پڑھی جانے والی نمازوں کا حکم
	حائضہ پاک ہوجائے تواس کے روزہ کاحکم
	حالتِ حیض میں تلاوة قران اور اذكار كے احکام حالتِ حیض میں آیتِ کریمہ کی تلاوت
	حالتِ حیض میں زبانی تلاوت
	ایام حیض میں قرآن مجید یا کتاب کے جس ورق پر آیات ہوں ان پر ہاتھ لگانا جائز نہیں
	حالت ِ حیض میں تفسیر پڑھنے اور چھونے کا حکم ؟
	حیض کی حالت میں قرآن کی تدریس
	لڑکی حافظہ ہوتے ہوئے بالغہ ہوجائے آموختہ یادرہے اس کی کوئی صورت ہے؟
	حائضہ وجنبی کے لئے تلاوت وکتابت ِ قرآن کا حکم
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	بوقت ضرورت مباشرت حائضہ اور غلبۂ شہوت میں استمناء
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	قطرہ کے مریض کے لیے نماز پڑھنے کاآسان طریقہ
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