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ُيااومصلُ حامدُ ُاجلوابُ 
ؤہلۺںیمۺاےنتۺرعےصۺےکۺدعب۔(۔۔۱،۲،۵)  

س

ۺم ذموکرہۺاخوتنۺوکۺوکشکۺواہبشتۺوہرےہوہںۺوتانۺارگوصرتۺِ

وکشکۺواہبشتۺاکۺاابتعرۺںیہنۺےہ،اسۺیکۺرطفۺدایھنۺہنۺرکےۺنکیلۺارگۺنیقیۺایۺاغبلۺامگنۺوہاورۺابۺرشیعۺہلئسمۺ

ۺۺ’’رتوصوتہیۺےہ،وفتۺوہاہچبۺامںۺےکۺےچینۺدبۺرکۺواۃعقۺۺہیۺےہہکۺارگۺاجےننۺیکۺرکفۺوہریہۺےہوتۺاسۺاکۺمکح لتقۺِ

ۺاۺذموکرہۺاخوتن ہیۺےہۺہکاسۺاکۺمکحۺ،یکۺےہ‘‘اجریۺرجمیءۺاطخء واحضۺرےہۺہکۺ،ۺالزمۺںیہدوونںۺۺدتیوررپۺافکرہ

ۺوچہکنۺاخوتنۺےنۺوخدۺلتقۺاکۺارقارۺایکےہاےئلسۺ ۺاخدتیۺذموکرہۺوصرتۺںیمۺ ںیمۺوابجۺۺاےنپۺاملےکۺوتنۺذموکرہ

ۺادارکانۺرضوریۺےہدتیۺنیتۺاسلۺ،اوراعہلقۺرپۺوابجۺںیہنۺوہیگۺوہیگ، ۺ ؤہلۺںیمۺوچہکنۺےکۺادنرۺادنرۺ

س

وصرِتۺم

ۺرکانۺ ۺابۺوفریۺوطرۺرپۺدتیۺادا ،اہتبلۺارگےچبۺاکۺوادلۺدتیۺےہالازمۺنیتۺاسلۺےسۺزایدہۺرعہصۺزگرۺاکچۺےہ،ذٰہلا

۔

س

گ

 اعمفۺرکدےۺوتدتیۺاسطقۺوہاجئی

ُ(۶ُُ/۳)ُ-الفتاوىُاهلنديةُ
ََ ىي ا  َقِلُب على َرُجٍل فَييَيْقتُيُلُو فَيلَيْي َوأَمَّا ما َجَرى ََمَْرى اْلَْطَِأ فَيُهَو ِمْثُل النَّائِِم يَينيْ
بَِعْمييٍ  َوَ  َططَييٍأ َاييَ ا َ اْلَويياَِ وََاَمييْم َسييَقَ  مييم َسييْطٍف علييى َْهَ يياٍ  فَيَقتَيلَييُو أو 

اَبْت َْهَ اهًا َوقَيتَيَلْتُو أو اا  على َدابٍَّة فَيَوِطئَيْت َسَقَ  مم يَِ ِه لَِبَنٌة أو َطَشَبٌة َوَأصَ 
ْويييُم اْلَْطَيييِأ ميييم ُسيييُقوِ  اْلِقَ ييياِ   ُْ ْوُميييُو  ُْ ييييِ  َو ُِ َدابيَّتُيييُو َْهَ ييياهًا َىَويييَ ا َ اْلُم

َةِ  ْرَماِ  اْلِمريَاِث َاَ ا َ اْلَْْوَىرَِة النيَّريِّ  َوُوُجوِب ال ِّيَِة َواْلَوفَّارَِة َوِْ
ُ(۶ُُ/۸۷)ُ-الفتاوىُاهلنديةُ

َهٌة أو بِال ْلييْلِف ميم اْْلَِنايَييِة عليى َميياٍ  أو  يَم فيييو ُ يبيْ َوَّ وميا َوَجييَب بِاْلَعْميِ  اليي ي ََ
ِة أو ميا  َِيُب ِيَِنايَيِة  َُ ي َِ قْيرَاِر على هَيْفِ ِو بِاْلَقْتيِل َططَيأً أو ميا ُدوَ  أَْرِا اْلُمو بِاْْلِ

َِ …اِقَلِة َبْل  َُِب َ َمياِ  اْْلَياِ  اْلَعْبِ  َ  َيُووُ  على اْلعَ  وَُايلْل ِديَيٍة َوَجبَيْت بِينَيْف
َهٌة فَيُهييَو َ ىَييَ ِث ِسييِنَ  علييى  اْلَقْتييِل َ اْلَْطَييِأ أو ِ ييْبِو َعْمييٍ  أو َعْمييٍ  َدَطلَييُو ُ ييبيْ

ََ ميم أَقَييرَّ بَِقْتيٍل َططَيٍأ ااهيت ال ِّ  يَيُة َ مم َوَجَب عليو َ ال َسَنٍة الثيْلُلُث وََايَ ِل
 َمالِِو َ َىَ ِث ِسِن َ 

ُ(۸ُ/۳۸۸)ُ-البحرُالرائقُ
َهٍة َاَقْتيِل اْبَِب ابْينَيُو َعْميً ا َفِفييِو  ُ ) وَُايلْل َعْميٍ  َسيَقَ  فييو قَييَوُدُه ِلُشيبيْ قا  َرِِحَُو اَّللَّ
ا أو اْعِتَافًا أو مل َيُويْم ِهْ يَ  اْلُعْشيِر    ًُ ِديٌَة َ َماِ  اْلَقاِتِل وََاَ ا ما َوَجَب ُصْل

ْبِم َعبَّاٍس َمْوُقوفًا َوَمْرُفوًعا َ  تَيْعِقيُل اْلَعاِقلَيُة َأْي ِهْ َ  ُعْشِر ال ِّيَِة ِلَما ُرِوَي عم ا
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 ََ مَّيُل عيم اْلَقاتِييِل َعِْفيًفيا عنيو َوَ لِيي َُ ا َوَ  اْعِتَافًييا َوِبَ َّ اْلَعاِقلَيَة تَيَت ًُ  َعْميً ا َوَ  َعْبيً ا َوَ  ُصيْل
َُمَّ …يَِليُق باملخطيء قْيرَاِر َ  تَيَت ُلُو اْلَعاِقَلُة ِبَ َّ ليو ِوَ يَيًة عليى هَيْفِ يِو ُدوَ  وََاَ ا ما َلزَِمُو بِاْْلِ

َُعاِقَلِتِو فَييَيْلَزُمُو ُدوهَيُهمْ 
 :رشاعۺدتیۺیکۺنیتۺوصرںیتۺںیہۺ۔۔(۔۳،۴)

ۺ                ۺ ،اورۺوتہلۺےکۺایۺاسۺیکۺتمیق،مۺاچدنیۺاولکرگ۳۳ء۶۱۸دسۺزہارۺدرمہۺاچدنیۺینعیۺۺ:افلۺ

 ایۺاسۺیکۺتمیقۺاداۺرکے۔ےہ،وتہلۺیتنبۺ۲۶۲۵بۺےسۺہیۺادقارۺاسح

 ۔ایۺاسۺیکۺتمیقوتہلۺوسےن،۳۷۵وجاسمویۺےہ،ولکرگامۺوسانۺ۴ء۳۷۴،ینعیۺۺوساندانیراکیۺزہارۺ  :بۺۺۺ               

ۺ                ۔ذموکرہۺوعرتۺوکۺاایتخرۺےہۺونیتںۺومسقںۺںیمۺےسۺسجۺمسقۺےسۺدتیۺاداۺوسۺاوٹنۺایۺاسۺیکۺتمیقۺ: جۺ

 (۸،۱۴۳۶)امذخہۺوبتبیۺےہ۔رکیتکسۺرکانۺاچےہ

ُ(۶ُُ/۴۲)ُ-الفتاوىُاهلنديةُ
ُ تَيَعياَ   ِنيَفيَة َرِِحَيُو اَّللَّ َْ َِ اْلَقْتيِل يُيْقَىيى ميم َىَ ىَيِة َأْ يَياَء َ قَييْوِ  أف  وَُالْل ِديٍَة َوَجَبْت بِينَيْف

ِنيَفييةَ  َْ يياِويِّ قييا  أبييو  َُ بِييِل َواليي ََّىِب َواْلِفىَّييِة َاييَ ا َ َ ييرِْي الطَّ ُ تَيَعيياَ  مييم  مييم اْْلِ َرِِحَييُو اَّللَّ
ِبِل ِماَئٌة َوِمْم اْلَعْ ِ أَْلُ  ِديَناٍر َوِميْم الْيَورِِ  َعَشيَرُة فَ ٍو َولِْلَقاتِيِل اْْلِيَياُر ييُيَ دِّي َأيَّ هيَي ْو ٍٍ اْْلِ

 َ اَء َاَ ا َ ُمُِيِ  ال ََّرْطِ يِّ 

وراثءۺ)وجۺوتقملۺےکۺلتقۺےکۺۺدرگیۺاسۺےکوادلہۺےکۺالعوہۺدتیۺیکۺرمقۺوتقملۺہچبۺےکۺرتہکۺںیمۺاشلمۺوہرکۺ۔۔۔(۶)

 ریماثۺےکۺرشیعۺاوصولںۺےکۺاطمقبۺمیسقتۺوہیگ۔ۺنوتقۺزدنہۺےھت(ےکۺدرایم

ُ(۶ُُ/۷۵۹)ُ-حاشيةُابنُعابدينُ
واعلييم أهييو ييي طل الِتايية ال ييية الواجبيية بالقتييل اْلطييأ أو بال ييلف عييم العميي  أو بيياهق ب 

 تقىى منو ديو  امليت وتنف  وصاياه اما َ ال طريةالق ا  ما  بعفو بعض ابولياء ف

ںیمۺےسۺرشاعۺھچکۺیھبۺںیہنۺےلماگ۔ۺسجۺےسۺہچبۺلتقۺوہایگےہ،ےچبۺیکۺریماثوک۔۔ذموکرہۺاخوتنۺ۔(۷)   

ُ(۶ُُ/۲۵۲)ُ-الفتاوىُاهلنديةُ
قٍّ َ  يَيِرُث ميم اْلَمْقتُيوِ   ييئا ِعْنيَ هَا َسيَواٌء قَيتَيلَيُو  َْ ََ ُايلْل اْلَقاِتُل ِبَغرْيِ  َعْميً ا أو َططَيًأ وََايَ ِل

 قَاِتٍل وىو َ َمْعََن اْْلَاِطِئ َاالنَّائِِم ََ ا اهْيَقَلَب على ُمورِىِوِ 

ۺہنۺےچبۺ وتقملارگ۔(۔۔۸) ۺزدنہ ۺوہ ۺ،ارگ

س

گ

ۺاسۺےکاعمفۺرکےنۺےسۺدتیۺاعمفۺوہاجئی ۺوادلۺایحتۺوہوت اک

ۺابغلۺوہں اعلق امتمۺوراثۺءوہوتدرگی ۺاینپۺ اور ۺوہ راضدنمیۺاورۺوخدشیلۺےسۺدتیۺاعمفۺرکاناچںیہۺوتۺرکےتکسۺاور

ۺانۺےکۺہصحۺےکۺارگاورۺایسیۺوصرتۺںیمۺاسریۺدتیۺاعمفۺوہاجےئیگۺ،ںیہ ۺوترصفۺ ضعبۺوراثءۺاعمفۺرکںیۺ

 ۔رکانۺالزمۺوہاگۺ،دتیۺیکۺاقبایۺادقارۺاداۺدقبرۺدتیۺاسطقۺوہیگ
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ُ(۲ُ/۷۶۷)ُ-اهلدايةُشرحُالبدايةُ
ق  ْيق البياق  عيم  يال م أو صاحل ميم ه ييبو عليى عيو  يَو ا عفا أْ  الشرااء مم 

الق ييا  واييا  يييم هي يييبهم مييم ال ييية وأصييل ىيي ا أ  الق ييا  ْييق  ييي  الورىيية وايي ا 
 ال ية

الغمۺوکۺۺاکیۺاملسمنۺہکۺافکرہۺیھبۺالزمۺےہ،سجۺیکۺرتبیتۺہیۺےہۺدتیۺےکۺاسھتۺذموکرہۺاخوتنۺرپ۔۔۔(۹،۱۳) 

اورۺارگۺواۃعقۺذموکرہۺرےنھکالزمۺںیہ،روزےۺۺۺلسلسمومںۺاکۺووجدۺںیہنۺےہۺ،اےئلسابۺدوۺامہۺوچہکنۺٓالکجۺالغٓازادۺرکان

اورۺٓادنئہۺ،رےنھکۺیکۺااطتستعۺںیہنۺریتھک روزےۺلسلسمۺےہہکۺ یۺالاحلۺدوۺامہۺضییمئۺرماڑبیۺرمعوایلۺۺایۺد اخوتن

ےکۺادایگیئۺیکۺوتیصۺرکےل،وتۺانۺیکۺۺافکرہۺٓارخیۺرمعۺںیمۺۺوتۺایسیۺوصرتۺںیمۺوہۺیکۺادیمۺںیہنۺ،ٓاےنۺۺیھبۺاینتۺوقتۺ

ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺہصحۺکتۺۺوافتۺےکۺدعبۺ ۺۺۺ اسۺوتیصۺۺرپۺزیہجتونیفکتۺاورۺرقوضںۺیکۺادایگیئۺےکۺدعبۺوجۺرتہکۺےچبۺاگ،اسۺیکۺاکیۺاہتیئۺۺ

راثءۺو،زادئۺادقارۺںیمۺوتیصۺرپۺلمعۺرکانۺۺاس،ارگۺدتیۺیکۺادقارۺاکیۺاہتیئۺہصحۺےسۺڑبھۺیئگۺوتۺۺلمعۺایکۺاجےئاگ

 ۔ےکۺذہمۺرشاعۺالزمۺںیہنۺوہاگ

ُ(۷ُُ/۸۷۷)ُـالتفسريُاملظهرىُ
ىف مييا  القاتيل ا  اييا  القاتيل واجيي ا للرقبية مالوييا ييا أو قييادرا علييى  َوََتْرِييُر َرقَيبَييٍة ُمْ ِمنَيٍة )

َت يلها بوجود مثنهيا فاَي  عيم الي يو  وعيم ْوائصيو ا صيلية َفَميْم ملَْ  َِيْ  رقبية َفِ يياُم 
فيا  عصيز  ۔۔۔اجب على القاتيل ىف  يي  الّ يور املي اورة صييام َ يْهَرْيِم ُمَتتياِبَعْ ِ يعَن فالو 

 عم الّ وم    زيو اْلطعام عن  أىب ْنيفة ومالَ وأصف قو  الشافعي

ُ(۴ُ/۲۴۶)ُ-حاشيةُابنُعابدينُ
فتلخص مم ا م الوياَ أ  العياجز عيم صيوم ىيو بي   عيم  يريه اميا َ افيارة اليمي   

والقتييل ليييو فييي ى عيييم هف يييو َ ْياتيييو بييأ  ايييا   ييييخا فاهييييا   ي يييف َ الوفيييارت  وليييو 
أوصى بالف ية ي ف فيهما ولو ترب ٍ فييو ولييو   ي يف َ افيارة القتيل ب  الواجيب فيهيا 

  العتق و  ي ف الترب ٍ بو
   

ۺۺۺ                 ۺۺۺ     واہللۺاعتیلۺاملعۺابوصلابۺۺۺۺۺۺۺ

 

وؤریونتریۺادمح    
م

 

کش

 

 اتفءاجہعمۺداراولعلمۺرکایچداراال     

    ھ۱۴۳۴َِ ینرعیبۺۺااثل۱۳        

 ء۲۳۱۳رفوری۲۱      

 


