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م  ب سم  ہللا الرحمن الرحی 

رامےت۵ںیہ۵اىتفمنِ 

 

۵صخشرکام۵اس۵ہلئسم۵ےک۵ب ارہ۵ںیم۵ہک۵۵ایک۵ف ا۵۵اوالد۵ےک۵دراىمنِزدنىگ۵ںیم۵ىہِاىنپ۵ایک

 

اىنپ۵اجدىئاد۵مىسقت۵رکب

کااں۵اچراورےٹیب۵ےک۵استہكبج۵اس۵،اچاتہےہ ی

 

ٹ  یک
ب

۵وىبى۵اور۵ںیہ۵ رکے؟۵زین۵،۵وه۵سك۵رطح۵اىنپ۵اجدىئاد۵مىسقت۵دىقب ۵اىحت۵ےہےہ،۵وجہک۵۵ِایک

اء۵ےک۵وصحں۵ںیم۵یمك۵زبکادیت۵یھب۵رک۵اتكس۵ےہ؟

 

۵ےکدوران۵ورب
ک

س 

ِایک۵وہ۵فت

ِاہلل۵ضىفدمحم:یتفتسمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

۵ِاہلل۵امحا ن۵امحممسب

ِاوجلاب۵احمدِ
د
یک
صل
م
ِااا۵و

۵اساجدىئاد۵ولممہک۵لمكمىہ۵اىنپ۵۵اىنپ۵زدنىگ۵ںیم۵صخشارگ۵وكىئ۵ ۵اچےہ۵ےکدراىمن۵اوالد۵ںیم۵ےس۵ھچك۵ہصح۵،۵بکا ا

 

۵اس۵وك،۵وتمىسقت۵رکب

۵وىٹىبں۵۵،وٹىبںالد۵وكدےاور۵مامم۵او۵ہک۵اىنپاچےىہ ر۵ےصح۵دس  ر۵رساب  راب  الب۵وہج۵ٔ۵رشىع۵ىسك۵ےک۵قح۵ںیم۵یمك۵ىشىب۵ہن۵رکے۵اور۵ہن۵ىسك۵،ےوك۵ب 

۵اوالد۵ےک۵دراىمن۵اس۵رطح۵ےس۵وادل۵اكاىنپ۵زدنىگ۵ںیم؛۵وىكہكن۵ےچب۵وك۵رحموم۵رکے ا۵رشاعد

 

اوالدےک۵قح۵ىك۵رطف۵ےس۵اس۵اجدىئاد۵مىسقت۵رکب

ا۵ےہ۵ںیم

س

ااور۵ہبہ۵ںیم۵۵ہبہ۵اھجمس۵اجب
د
رى۵اك۵مكح۵مامم۵اوِرشع راب  ِ۔۵۵۵۵ےہالد۵ےک۵دراىمن۵ب 

ا۵اچےہاجدىئ۵زدنىگ۵ںیم۵اىنپ۵رگ۵وادلاہں۵اہتبل!۵ا

 

۵ےس۵مىسقت۵رکب

س

ک

 

۵۵رىماث۵ىك۵۵اىمنےک۵دررىمے۵رمےن۵ےک۵دعباوالد۵ہک۵اد۵اس۵ن

ا۵رےہہن۵وہںیم۵ڑلاىئ۵ڑگھجا۵مىسقت۵

س

ااورارگِےک۵اطمقب۵رىماث۵ےک۵اوصل،۵وت۵اس۵وصرت۵ںیم۵رمےن۵ےک۵دعباجرى۵وہےن۵واےلب

 

۵ےٹیب۵وك۵دوگ

اوت،دبکا۵اجےئ۵ تبس۵ ىٹى۵وك۵ددحاہصح۵ےٹیب۵ىك
د
ر۵ںىہن۵ےہ۔ِرشع

 
 

ا۵اجب

 

ِِاس۵ىك۵یھب۵اجنگشئ۵ےہ۵،۵رگم۵ ىٹى۵اك۵ہصح۵اس۵ےس۵مك۵رکب

۵ذلى۵ِےک۵اطمقب۵مىسقتاوصل۵رىماث۵ ِ:ےہ۵اك۵رطہقى۵۵ٔاكر۵درج 

۵وئسم ۵وس۵وچاسىل۵ےصح۵ےئك۵اجںىئ۴۱۱/۵۵۵ےک۵ تىل۵اك۵باسب۵ اگ۵رک۵اسہ۵صخش۵ىك۵لك۵امذموكر۵۵ہل۵ںیموصرت  ىف۵اٹىب۵۵اور۵ان۵ںیم۵ےسایک

۵ےصح۴۱ ۵وچدہ ۵ىف۵ ىٹى(۲۷۷۷.۴%)/ ۵است۵ےصح۲، ۵۵زوہجاور(۳۱۴۴.۱%)ِ/ ۵ےصح۴۳وك ۵ااھٹرہ ۵ ۵اجںىئ(۵.۴۷%ِ)ِ/

 

۵سج۵ىك۵دےدىک ،۵

ِوصرت۵ہشقن۵ںیم۵المہظح۵وہ:

ه٘تـ
 .                                         ٤٨ هضشٍة:                                               ٤١١ت: /٨ 

 ِ                                                                         ٧ ےٹیب                              ۵۵زوہج    
ب

کااں ی

 

ٹ  ١یک

 ع________________ ٧_________________ع                             ١    

    ٧=  ١ ÷ ٢١ _________١٢١_________ ٨١ ÷ ٧=  ١١                             ١١ 
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۵ارگ۵ ۵ىسك۵وارث۵وك۵اجدىئاد۵وادلاہتبل!

س
س

۵بکاِىك۵ددنیارى۵اسمىسقت۵رکےت۵وق ،ِ

س

دم

 

،۵ھچك۵زبکادہ۵ہصح۵دانى۵اچےہرپِىك۵انب۵ِارىزگ۵خ

اوت
د
ِ۔اجنگشئ۵ےہ۵ِیھب۵س۵ىكارشع

۵۵ہصح۵دانى۵ىس۵رطحاِ

س

ک
۵ُاےس۵اجدىئاد۵ںیم۵ےسرصف۵دقبرافکی

 

ِ،وت۵اچےہارگوہ۵ىسك۵وارث۵ےکقسف۵و۵وجفر۵اور۵ےب۵دینی۵ےکب اع

ا
د
۵ِااجزتِیھب۵۵اس۵ىكرشع

 
رہک۵رکام۵ےنوتافقس۵ےہ؛۵ہکلب۵اہقفء

س

ر۵وارث۵ےک ےئ۵ب
 
رچ۵رک۵۵وھچڑےن۵ےک،افر

 

اجبےئ،۵ُاس۵ےکىسك۵اكر ۵ریخ۵ںیم۵ر

ا۵ہک۵رىماث۵ىك۵وہجِرتہب۵اھکل۵ےہ؛۵۵ىہ۵دےنی۵وك

س

۵ہن۵وہ۔۵ےس۵ب

س
 

ُِاس۵ےکقسف۵ووجفر۵اور۵ےب۵دینی۵ںیم۵اعموی

۵ےسرگم

س

ک

 

اء۵وك۵رحموم۵رکےنىك۵ن

 

۵و۵اكاسرى۵اجدىئاد۵ب ایق۵ورب رحىج۵ےک،امكل۵انب۵دانى۵وكِرثاىسك۵ایک

س

۵ب یمك۵۵اجدىئاد۵وك۵بکا۵رىغب۵ىسك۵وہجٔ

ا۵

 

رِىشىب۵ےک۵اسھت۵مىسقت۵رکب

 
 

اہ۵۵،ںىہن۵ےہ۵اجب

 

ا۵ےہ۔۵اگراس۵ےس۵ددیم۵گ

س

ِوہب

 تؼبلى:  لقَلِ

 [11، اآلية:نساءال ]سورة:  ژاألًُْخََِ٘٘يِ حَظِّ هِخْلُ لِلزَّمَشِژ

 لقَلِ تؼبلى: ٍ

 أٍَِ ثَِْب تَُصَُىَ ٍَصٍَِّ٘ٔ ثَؼِذِ هِيْ تَشَمْتُنِ هِوَّب الخُّوُيُ فَلَُْيَّ ٍَلَذْ لَنُنِ مَبىَ فَإِىْژ

 [11، اآلية:نساء]سورة: ال     ژدَِٗيٍ

 ٍلوب جبء فٖ صح٘ح اإلهبم هسلن سحوِ اهلل تؼبلى:  

 سٍاحٔ ثٌت أهِ أى شثش٘ ثي الٌؼوبى حذحٌٖ :الشؼجٖ اإلهبم( قبل)

 :تفقبل ،لِ ثذا حن ،سًٌٔ ثْب فبلتَى ،الثٌْب هبل هي جٔالوَّ ثؼض أثبُ سألت

  .الثٌٖ ٍّجت هب ػلى  اهلل سسَل تشْذ حتى ،أسضى ال

 ٗب :فقبل , اهلل سسَل فأتى ،غالم َٗهئز ٍأًب ،ث٘ذٕ أثٖ فأخز

 ٍّجت الزٕ ػلى أشْذك أى أػججْب سٍاحٔ ثٌت ّزا أم إى !اهلل سسَل

 :فقبل !ًؼن :قبل ّزا؟ سَى ٍلذ ألل !ثش٘ش ٗب :  اهلل سسَل فقبل ,،الثٌْب

 أشْذ ال فإًٖ ,اإرً تشْذًٖ فال :قبل ,،ال :قبل ّزا؟ هخل لْن ٍّجت أملْن

 .جَس ػلى

باب كراهة تفضيل  ،كتاب اهلبات ـ يف جملد الكتب الستةضمن  املطبوع ـ صحيح اإلمام مسلم]

 آل العزيز عبد بن صالح: ت ،(٢٨١٤) احلديث رقم ،(٦٩۰)ص: د يف اهلبةبعض األوال

 [ م٨٦٦٦ = هـ٨٢٤۰: األوىل الطبعة الرياض، السالم، دار: ط الشيخ،
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 لوب جبء فٖ الجحش الشائق ششح مٌض الذقبئق:ٍ

ٗنشُ تفض٘ل ثؼض األٍالد ػلى الجؼض فٖ الْجٔ حبلٔ الصحٔ إال ×

ٍَّ  ،جبص قضبءّ ،ٍإى ٍّت هبلِ ملِ لَاحذ ،لضٗبدٓ فضل لِ فٖ الذٗي

الوختبس التسَٗٔ ث٘ي  :ٍفٖ الخالصٔ .....................مزا فٖ الوح٘ظ ،آحن

فأساد أى ٗصشف هبلِ إلى  ،بٍلَ مبى ٍلذُ فبسقً ،الزمش ٍاألًخى فٖ الْجٔ

ألى فِ٘ إػبًٔ ػلى ؛ ّزا خ٘ش هي تشمِ ،ٍٗحشهِ ػي الو٘شاث ،ٍجَُ الخ٘ش

  .لِ أمخش هي قَتِ ٖال ٗؼغ ،بٍلَ مبى ٍلذُ فبسقً ،الوؼص٘ٔ

ل٘س لِ رلل إال أى  ،حن أساد أى ٗذفغ إلى آخش ،بٍلَ اتخز لَلذُ ح٘بثّ

 ،االحت٘بط ٗج٘ي أًْب ػبسٗٔ ٍإى أساد ................ٗج٘ي ٍقت االتخبر أًِ ػبسٗٔ

 ، اًتْى.حتى ٗونٌِ أى ٗذفغ إلى غ٘شُ

(، ت: زكريا عمريات، ط: دار الكتب 7/٢٦4) لههبة األب لطففروع حتت ، كتاب اهلبة]

  م[٨٦٦7 =هـ ٨٢٨١العلمية، بريوت، الطبعة األوىل: 

 فٖ الذس الوختبس:ٍلوب جبء 

ًْب أل ؛ٍالد فٖ الوحجٔاألٍفٖ الخبً٘ٔ: ال ثأس ثتفض٘ل ثؼض ×

ضشاس، ٍإى قصذُ ٗسَٕ اإلػول القلت، ٍمزا فٖ الؼغبٗب إرا لن ٗقصذ ثِ 

ٍلَ ٍّت فٖ صحتِ ، ػٌذ الخبًٖ، ٍػلِ٘ الفتَىثٌْ٘ن، ٗؼغٖ الجٌت مبالثي 

 .بل للَلذ جبص ٍأحنمل الو

:ـ سحوِ اهلل تؼبلى ـ  ل الؼالهٔ اثي ػبثذٗي الشبهٍٖقب

ٍهغ قصذُ ال  ،فال ثأس ثبلتفض٘ل :إٔ ÷إرا لن ٗقصذ ثِ اإلضشاس: ×قَلِ

 .............سهلٖ .ٍال تجَص الضٗبدٓ ،ثأس ثبلوسبٍآ

ـ سحوِ اهلل تؼبلى  ػلى قَل أثٖ َٗسف :إٔ ÷ٍػلِ٘ الفتَى× :قَلِ

هي أى التٌص٘ف ث٘ي الزمش ٍاألًخى أفضل هي التخل٘ج الزٕ َّ قَل  ـ

 .سهلٖ ـ سحوِ اهلل تؼبلى ـ . هحوذ
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 ،األفضل فٖ ّجٔ الجٌت ٍاالثي التخل٘ج مبلو٘شاث :قبل فٖ الجضاصٗٔ

جبص  ،ٍلَ ٍّت جو٘غ هبلِ هي اثٌِ ،ٍَّ الوختبس ،ٍػٌذ الخبًٖ التٌص٘ف

 .............اًتْى. سحوِ اهلل تؼبلى ًص ػلِ٘ هحوذ ،ٍَّ آحن ،قضبءّ

ٍأساد  ،ب ألٍالدُ فٖ الصحٍٔلَ ٍّت سجل ش٘ئً :ٍقبل فٖ الخبً٘ٔ

ال سٍاٗٔ لْزا فٖ األصل ػي  ،تفض٘ل الجؼض ػلى الجؼض فٖ رلل

أًِ ال ثأس ثِ  ـ سحوِ اهلل تؼبلى ـ ٍسٍٕ ػي اإلهبم أثٖ َٗسف ،أصحبثٌب

  .ٗنشُ إرا مبى التفض٘ل لِ لضٗبدٓ فضل فٖ الذٗي ٍإى مبًب سَاءّ

أًِ ال ثأس  : ـ تؼبلى اهلل سحوِ ـ ٍسٍى الوؼلى ػي أثٖ َٗسف

ٗؼغٖ  ،ٍإى قصذ ثِ اإلضشاس سَى ثٌْ٘ن ،ثِ إرا لن ٗقصذ ثِ اإلضشاس

  .االثٌٔ هخل هب ٗؼغٖ االثي

للزمش ضؼف هب ٗؼغى  ٗؼغى ـ تؼبلى اهلل سحوِ ـ ٍقبل هحوذ

  سحوِ اهلل تؼبلى.  ٍالفتَى ػلى قَل أثٖ َٗسف ،لألًخى

ٍقصذ حشهبى ثق٘ٔ الَسحٔ موب ٗتفق  :إٔ÷ مل الوبل للَلذ: ×قَلِ

 ÷.ٍخبف هشبسمٔ الؼبصت ،برلل ف٘وي تشك ثٌتً

( ، ت: عبد املجيد طعمه، ط: مكتبة 87١/ ٨٤) بة]الدر املختار مع رد املحتار،كتاب اهل

 [ته، كوئهرشيدي

 :نْلولٍلوب جبء فٖ تنولٔ فتح ا
فِ٘ دل٘ل ػلى أى األة ٌٗجغٖ لِ  ÷قَلِ: أمل ٍلذك ًحلتِ هخل ّزا؟×

ّل ٗجت ػلِ٘  لْجٔ ٍالؼغبٗب، حن اختلف الؼلوبءأى ٗسَٕ ث٘ي أٍالدُ فٖ ا

ٍَّ قَل  ػٔ هي الفقْبء: إى التسَٗٔ ٍاججٔ،رلل أٍ ٗستحت؟ فقبلت جوب

 .. ...ٍأحوذ........., ػغبءٍ عبؤس،

لِ، ٍخالفِ  رلل، ٍإًوب َّ هستحتٍقبل آخشٍى: ال ٗجت ػلِ٘ 

 ......ٍالشبفؼٖ، ٍهحوذ ثي الحسي.. ،هنشٍُ، ٍَّ قَل أثٖ حٌ٘فٔ، ٍهبلل

ٍقبل أثَ َٗسف: تجت التسَٗٔ إى قصذ ثبلتفضجل اإلضشاس، ٍإال 

 ...........فْٖ هستحجٔ

الؼلوبء فٖ عشٗق ّزا الؼذل اختلف ÷ ٍاػذلَا فٖ أٍالدمن×قَلِ: 

ٍالتسَٗٔ، فقبل أحوذ ثي حٌجل سحوِ اهلل: إى التسَٗٔ الوغلَثٔ ث٘ي األٍالد 

 ...........أى ٗقسن ػلْ٘ن حست قسؤ الو٘شاث، ٍَّ قَل ػغبء، ٍهحوذ.
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ٍالشبفؼٖ، ٍاثي الوجبسك: ٗؼغٖ األًخى هب  ٍقبل أثَ حٌ٘فٔ, ٍهبلل

  ٗؼغٖ الزمش.........

أى الَالذ إى ٍّت  : ـ ِػٌ اهلل ػفب ـ٘ف الؼجذ الضؼ لْزافبلزٕ ٗظْش 

ػلوِ أٍ ػولِ، أٍ ثشُ  ت، أٍ ثسجِ ّجًٔ أمخش هي غ٘شُ اتفبقًبألحذ أثٌبئ

شٗي، ٍال الجَس ػلْ٘ن، مبى ثبلَالذٗي هي غ٘ش أى ٗقصذ ثزلل إضشاس اٙخ

ػجذ الشحوي ثي ٍػلى قَل الجوَْس، ٍَّ هحول آحبس الش٘خ٘ي،  جبئضًا

  .ػَف 

ٍأهب إرا قصذ الَالذ اإلضشاس أٍ تفض٘ل أحذ األثٌبء ػلى غ٘شُ ثقصذ 

 التفض٘ل هي غ٘ش داػ٘ٔ هجَصٓ لزلل، فإًِ ال ٗج٘حِ أحذ...........

ي الزمش ٍاألًخى التسَٗٔ ث٘ َس فْٖوت الجّقذ حجت ثوب رمشًب أى هز

 خغش ثبلجبل أىٍٗلني سثوب ل، ٘ج الذل٘بٓ أقَى ٍأسجح هي ح٘الححبلٔ  فٖ

  ف٘وب قصذ فِ٘ األة الؼغ٘ٔ ٍالصلٔ.ّزا 

ئال ٍأهب إرا أساد الشجل أى ٗقسن أهالمِ ف٘وب ث٘ي أٍالدُ فٖ ح٘بتِ؛ ل

الفقْٖ، ٍلنٌِ  فٖ االصغالح تِ، فإًِ ٍإى مبى ّجًٔٗقغ ثٌْ٘ن ًضاع ثؼذ هَ

قصَد استؼجبل لوب ٗنَى ثؼذ الوَت، ٍحٌ٘ئز ٌٗجغٖ أى وفٖ الحق٘قٔ ٍال

 .الو٘شاثٗنَى سج٘لِ سج٘ل 

فلَ قسن سجل فٖ هخل ّزُ الصَسٓ للزمش هخل حظ األًخ٘٘ي، ػلى 

تؼبلى ـ فبلظبّش أى  حوْوب اهللل اإلهبم أحوذ ٍهحوذ ثي الحسي ـ سقَ

 رلل ٗسغ لِ.

تفضيل بعض  باب كراهية ،كتاب اهلبات، برشح صحيح اإلمام مسلم همتكملة فتح املل]

، دمشق ،ط: دار القلم، (٢٨8٨ـ٢٨٢7)   رقم احلديث ، حتت(٢١ـ ١/٢٩األوالد يف اهلبة )

 ٍاهلل أػلن ثبلصَاة ........ [م٤۰۰٩ هـ =٨٢٤7الطبعة األوىل: 

 بهكت

 يبو احلاج املظفرأ

 هـ٨٢٣٢/ ٣ /١٢


