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خاٖ٘ا٧فخاؿ خاـال٤ٯ ا٤اذة خرْٱ٣ ٘يٱ٢ث ا١لٱظ أ٤ٱؽ ا٥١ؤ٨٤ٱ٦ كٱظ ا١طػٰد 

  فا١خٙفٱؽ ٫تث اهلل اع٨ػ راخـ ناضب ضِٙ٪ اهلل حٓا١ٮ حٜؽَٰ 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 صطفیالحمدهلل وکفی وسبلـ علی عباده الذين ا
َوَما َكاَف اْلُمْؤِمُنوَف لِيَػْنِفُروا َكافًَّة فَػَلْواَل نَػَفَر ِمْن ُكلِّ 0  امابعد : فقد قاؿ اهلل تبارک وتعالی في محکم کتابو

يِن َولِيُػْنِذُروا قَػْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم يَ  ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَػَفقَُّهوا ِفي الدِّ  (ٕٕٔ). التوبة ْحَذُروَف ِفْرَقٍة ِمنػْ
ية وجو آخر وىو أف المؤمنين لما سمعوا مانزؿ في المتخلفين سارعوا الی النفير رغبة وقد قيل لآل

ورىبة وانقطعوا عن التفقو فأمروا أف ينفر من کل فرقة طائفة الی الجهاد ويبقی اعقابهم يتفقهوف حتی 
بالحجة ىواالصل والمقصود من البعثة فالضمير في الينقطع الفقو الذي ىو الجهاد االکبر ألف الجداؿ 

وولينذروا لبواقی الفرؽ بعد طوائف النافرة للغزو وفي رجعوا للطوائف ای ولينذر البواقي قومهم  ليتفقهوا
 النافرين اذا رجعوا اليهم بما حصلوا في أياـ غيبتهم من العلـو  ) تفسير ابي السعود ( .

: من يرد اهلل بو خيرا يفقهو في الدين . رواه البخاري ، قاؿ االماـ  وقاؿ النبي صلی اهلل عليو وسلم
مالک من تفقو ولم يتصوؼ فقد تفسق ومن تصوؼ ولم يتفقو فقد تزندؽ ومن جمع بينهما فقد تحقق 
) مرقاة المفاتيح ( قاؿ ابن وىب نظر مالک الی العطاؼ بن خالد فقاؿ بلغني أنکم تأخذوف من ىذا 

( وکذلک قاؿ الفقهاء وىم اعلم  مالك ) موطأ الفقهاء من إال الحديث نأخذ كنا ما: . فقاؿفقلت بلی
 بمعاني الحديث ) الترمذي ( .

خٶ٭ذح٪ خالئ٢٭ كؽٰٙ٭ف ټغ٪ خا ذاةخ٪ ـ٭ـ ٿٯ ٣٢ْ ا١ٜٙ٪ خ٥ٞاؽ افح٥ٟٱ٠ ٣٢ْ خق 

ٹٟ٪ ٿٯ ٶ٪ خ٦ٰ ٞٯ حٜٙ٪ افٶ٭٫٪ ٶؽ ٣٢ْ ا١ٜٙ٪ ةا٧ػك ٤٭ٛ٭٘٪ خـ افخ٧٭ذف ا٧فا٧ا٧٭ 
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٣٫ ٶؽ ٣٢ْ ا١ٜٙ٪ ةا٧ػك ٤٭ٛ٭ػ خق افخ٣٢ْ ا١ٜٙ٪ حطهٱ٠ س٬اخ اٞتؽ ٣٫ ح٥ٟٱ٠ 

ف١ٯ افن٭٘ٯ ضٚ ٞٯ خـ ة٠٢ ـ٭ق خق اف خاهلل س٠ سال١٪ خعٱؽ اذاخـ ٣٫ خ٬ٜ٘اؤ ٶ٪ 

س٭ړېػؽ ٣٫ ٶؽ ٣٢ْ ا١ٜٙ٪ ٤٭ٛ٭ػ خك ٤طػت اف كٱظ ا١طػٰد س٭ړېػؽ اف 

ك خ٣٢ْ خاضاخٰر٭ ٶ٪ ٨ٓ٤ٮ ةا٧ػك ٶ٭٫ېػؽ ٣٫ ٶؽ ٣٢ْ ا١ٜٙ٪ ةا٧ػك ٤٭ٛ٭ػ خ

ا١طػٰد اعؼ افرخٞڂـ ة٪ خ٬ٜ٘اؤ ٞؽا٤٭ټغ٪ ٞٱڃك افخٕ٪ ٞ٭ؾ ٬ٜ٘ٯ ٤شا١ؿ ٿٯ 

خك خٕ٪ عٱؽ خ٤شا١ف٭ خك ٹٟ٪ ٿٯ ٧تٯ ن٢ٮ اهلل ٢ْٱ٪ فـ٣٢ ٶ٪ خفف ٤ش٢ف٭ 

 خعٱؽٞٯ خٕ٪ خ٬ٜ٘ٯ ٤ش٢ؿ ع٭ښ ٞڂق خق افٶٟڇٯ كؽٰٝ ـ٭ق خق .

وسلم مّر بمجلسين ) کما في الدارمي عن عبداهلل بن عمرو أف رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو 
ؤالء فيدعوف اهلل في مسجده فقاؿ کبلىما علی خير وأحدىما أفضل من صاحبو أما ى

فقو والعلم ويعّلموف ف شاء منعهم وأما ىؤالء فيتعلموف الإاىم و طأعشاء ف إويرغبوف اليو ف
     ( ۲۷۵ص  ۲ما قاؿ ثم جلس فيهم ) ج نما بعثت معلّ إ فضل وأالجاىل فهم 

ح٢ٜٱػ خةٜاء افحطَٙ خٶاذـ ٣٫ خٕ٪ ٥ْػـ افچ٪ الذـ خـ ضيؽة  افة٠ خ٤ؼ٫ب اف

ا٤ا٨٤ا اال٣ِْ اة٭ض٨ٱٙث ذض٥٪ اهلل حٓا١ٮ ٣٫ ٬ٜ٘ٯ ٤ش٢ؿ خذ١٭خق ٿٯ ٫ؽ ان٠ 

خان٭١٭ ټغ٪ خ٤ؼ٫ب ض٨ٙٯ ة٪ ٰې خ٬ٜ٘ٯ ٤ش٢ؿ حؽ حه٭ٰب فذفـخ٪ ذتخ٭ق 

افخ٫ؽك فاٛٓې حؽ فاّٛ ٞېػف فذفـخ٪ ة٪ ٰې خ٥٢ْاء ٞؽا٤٭ ـؽـ ٤ش٢ؿ ٶؽ 

ٿٯ ٥٫ػا ـتب ـ٭ ٿٯ ٧فتج ٧٭ذف ٤ؼا٫ت٭ح٪ خا٤اؾ ناضب ذض٥٪ اهلل  خائؽفق

حٓا١ٮ ٤ؼ٫ب ډېؽ٤ٜت٭ؽ ـ٭ ٧٭ٞ٪ خا٤اؾ ناضب ذض٥٪ اهلل حٓا١ٮ ٶؽ ٌؽر افٌؽٰٜ٪ 

٤٭ږ ٣٫ عٷ٠ ٤فائ٠ خ٬ٜ٘ٯ ٤ش٢ؿ حؽ حه٭ٰب فذفـخ٪ سا٤ٓې ح٪ ٶېق ٞڂف ٶ٪ 
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ك ٶ٪ خې ٞٯ كٝ ٧فخ٪ ٿٮ خرٰاة ٤ٜت٭١ٱج اف اْختاذ اف اْخ٥اخ فړ ة٪ فډؽٹٱڃ

 ٧فتج خ٫ٖ٪ ٿا ف٤فائ٢٭ ح٪ ٿٯ ٶ٪ حٙؽخ اف ٰ٭ارك ٹاؿ ٰې فسا٤ٓې ح٪ ٶېل٭ك .

کما في مقدمة ردالمحتار فكاف إذا وقعت واقعة شاورىم وناظرىم وجاورىم وسألهم،  
فيسمع ما عندىم من االخبار واالثار ويقوؿ ما عنده ويناظرىم شهرا أو أكثر حتى يستقر 

، حتى أثبت االصوؿ على ىذا المنهاج شورى، ال أنو تفرد آخر االقواؿ فيثبتو أبو يوسف
 بذلك كغيره من االئمة اه . 

ټغ٪ ٘يٱ٢ج اف٣٫ ىؽفذة خ٬ٜ٘ٯ ٤ش٢ؿ خ٫ؽ ْا٣١ خٶاذـ  خٶ٭ذح٪ خالئ٢٭ كؽٰٙ٭

ذاةج ـ٭ ٶ٪ ٫ؽن٭ذة ٰې ٶؽېڇ٭فؽ ٶ٪ ٞاذ ٧٪ خق ٰاة٪ خخـ خ٣٢ْ ټغ٪ ټ٭ک 

فٞڂك اف٦٧ ٿٯ ا٤ج ٤ف٥٢٪  اـخٙاخـ فٞڂك ٰاة٪ خق خة٠ ْا٣١ خ٣٢ْ ټغ٪ اـخٙاخـ

خـغخ٭ ضاالح٭ ټغ٪ حېؽېػف٧ٟٮ خق اف خاـالؾ ىػ ٛ٭ح٭٧٭ٶ٪ ٳ٭ؽ ح٭اؿ ـؽـ 

ٞ٭كق كؽفظ ٞڂق خق ٿٯ ع٢ڈ خرذ اف رفذ اف حؾفٰؽ ٶ٪ دذٰٓ٪ خاـٯ الذف ح٪ 

خْ٭ة ٞڂك ٿٯ ٫ٖ٪ خاـالؾ اف ا٧فا٧ٯ ٞؽا٤ج ـؽـ ٶ٪ ٳٟؽ ٞٯ خك افٕ٭اړك ٿٯ 

ح٪ ذفاث فذٞڂك افٕؽةٯ ح٬ؼٰب اف خاـال٤ٯ ٟ٘ؽ عالػ ٕؽةٯ ح٥ػؿ اف ٟ٘ؽ 

يُرِيُدوَف لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَِّو )حګالذـ خا٧فا٧ٱج خٞا٤ٱاةۍ الذـ ع٢ګ٭ح٪ ٤ٓؽ٘ٯ ٞڂك 
افٶ٪ خ٧ٱاٞٯ خْٱاكٯ    (ٛسورة الصف االية  ) بَِأفْػَواِىِهْم َواللَُّو ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروفَ 

٤ٜهػ ٤ٓؽ٘ٯ ٞڂك اف خآعؽة ٟ٘ؽ فذټغ٪ فذک ر٧ػډۍ حېؽفؽ خا٧فا٧ا٧٭ خژف٧ػ 

ٞڂك ٤ؽګ افخ٤ؽګ ټغ٪ فذفـخ٪ ر٧ػډٯ خٟ٘ؽـ فذټغ٪ فةاـٯ خضال١٭ افضؽا٤٭ 
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خ٤فخطب اف٤ٟؽفـ خنطٱص اف٘اـػ ا٤خٱار اف سالفا١ٮ خ٤ٱ٨ٺ٪ ٰ٭ـٯ ٘اـػ 

اف٧اذفا ٤ٓا٤الح٭ح٪ حؽفٰز فذٞڂك ةػ اعالٛٯ خ٧٭ف ْهؽك فـائ٢٭ ٶ٪ ٤ٲ 

ـ ٞڂك رخ٫لاح٭ ٶ٭ذـ ٞ٭١٭ خٶاذـ افخخاـٯ ٣٢ْ اف٧لؽٞ٭ك خا ٫ؽټ٪ خخ٧ٱافك ع٭ا

ٌؽ٘خ٪ خع٢ګ٭ ـ٭ؼ افخْ٭ة ٞٱڃك ٿٯ ٫ٖ٪ ٶ٪ ضٜٱٜج ٞٯ ـ٭ؼ افخْ٭ة فس٠٬ 

اف٧اٶ٭٫ۍ ح٪ خق ٿٯ ٫ٖ٪ نؽػ خ٤ٓٱلج خ٧ٱ٭ك ٣٢ْ خق ٿٯ ٤طه٢ٱ٦ اف 

٘اذٕٱ٦ ٰې ـ٭ا خخ٧ٱ٭ك ٤ٓٱلج ټغ٪ ة٠ ٟ٘ؽ ٧٪ ١ؽك افخآعؽة ټغ٪ ةېغٯ 

نْػَيا َوُىْم َعِن اْْلِخَرِة ُىْم َغاِفُلوفَ يَػْعَلُموَف ظَاىِ  )٧اعتؽـ فك   (ٚاالية سورة الرـو )ًرا ِمَن اْلَحَياِة الدُّ

َلُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم{ افخةې اْخ٥اخق ٘ياء  حٙؽؼ اف اعخالػخ  (ٖٓ النجم: ) سورة  }َذِلَك َمبػْ

٤ٜاة٢٭  ٤ٱ٨ٺٯٞٯ س٭ړفك افٕ٭اړك ٿٯ ٤ف٥٢ا٧اؿ ٶ٪ عٷ٠  ٤ٱ٨ٸخ٤ف٥٢ا٧ا٧٭ ٶ٪ 

ف١ٯ فذفذ٥ٞؾفذك ٞڂك ٿٯ خخفق حؽ ضا٥ٞٱج ال٧ػك فك اف٫ٖ٪ اـال٤ٯ  ةا٧ػك

}ِإفَّ ِفْرَعْوَف َعبَل ِفي اأْلَْرِض اف احٙاؼ ٰې عخ٣ ٞڂك ٞ٭ؾ ٿٯ خاهلل س٠ سال١٪ ض٣ٟ خق 
افخ٤ف٥٢ا٧ا٧٭ خعٷ٠ خ٦ٰ ټغ٪ خ٧اعتؽۍ ٶ٪ فس٪  [ٗ]القصص: َوَجَعَل َأْىَلَها ِشيَػًعا{ 

اف فذځ ٰې ٨٤ٙٯ حت٢ٱٖاة خاـالؾ اف  خ٤٭ّٛ ټغ٪ ةػـ اـخٙاخـ ٞ٭ك كٷ٪

٤ف٥٢ا٧ا٧٭ ٶ٪ ىػ ذفاؿ ٞڂك خك ٿٯ ١٪ ا٢٤٪ ٰې ةٓو ٤ف٥٢ا٧اؿ خ٣ٞ ٥٢ْۍ 

خفس٬ٯ ٶ٪ حؾ١ؾؽ ٞٯ ذافـخ٢ٯ خك افةٓو ٰې خف٤ؽـ ٤خأذؽ ٞڂك خك ٿٯ ٶؽعٷ٢٭ 

]التوبة: {  }َوِفيُكْم َسمَّاُعوَف َلُهْم َواللَُّو َعِليٌم بِالظَّاِلِمينَ ٥٢ْاؤ ٰې ةې اْخ٥اخـ ٞڂك خك  

٧٭ خ٬ٜ٘ٯ ٤شا١ف٭ س٭ړفؽ اف خا٤ج ٶؽ ضاؽ ةا٧ػك ٕ٭ذٞ٭ؽ اف خانالج خٶاذـ  [ٚٗ
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ٰې الذك ٶٱػاٞ٭ؽ اف اـال٤ٯ ٶ٭٫افق فع٢ګ٭ح٪ فذٞ٭ؽ اف خٞٙاذف اف خٞٙؽ 

إف من أعظم الجهاد كلمة عدؿ عند ) ع٭چ٭٧ٟ٭ ٶ٪ ٤ٜاة٠ ٞٯ ٥٢ْٯ س٬اخ ٞ٭ؽ 
٧٪ ف٧٪ چ٨ػك خاـالؾ خٶاذـ ٧٭اـالؾ ٧٭ٞ٪ ٥٢ْاء ٹا٧٭ (. رواه الترمذي سلطاف جائر

ماسمعت كلمة منذ وقعت في ىذا األمر أقوی من کلمة أعرابي کلمني بها ة٪ فالړ ـٯ ) 
دا و إف عشت عشت حميدا فقوی في رحبة طوؽ يا أحمد إف يقتلوک الحق مت شهي

٘خ٭اف ٤غ٨ٱ٭ق ٞ٭ؽ  ٪افحتػ١ٱا٧٭ افخسا٫ال٧( افخحطؽٰٙاح٭ مسند احمد.  قلبي

ؽ٥ْ٭٤ٯ ىؽفذك ٤فائ٢٭  خخ٦ٰ ٫ٖ٪ ٞ٪ خْٜائػ ٤خ٢ٓٚ فك ٞ٪ افخع٢ګ٭ ٶ

خْتاخاح٭ ٞ٪ خاعالٛ٭ ٞ٪ خضٜ٭ٛ٭ ٤خ٢ٓٚ فك خٞخاب اهلل افـ٨ج ذـ٭ؽ اهلل ن٢ٮ 

اهلل ٢ْٱ٪ فـ٣٢ اف خ٬ٜ٘ٯ كؽٰٙٯ ٶ٪ ذڼاٞٯ ةطد افټېڂ٧٪ ٞ٭ؽ اف خ٫ؽ ن٨ٗ ٧اذ٨ٰ٪ 

ؽفك ٞ٪ فك ٞ٪ ر٧ا٧٪ فك ١٭ق فك ٞ٪ ٞ٭ٿ٨ٮ فك ٹ٭اؿ فك ٞ٪ ـٷٱ٦ ږٰؽق فك ٜ٘ٱ

٨ٕٯ فك ضا٣ٞ فك ٞ٪ ٤طٟ٭ؾ فك ُا٣١ فك ٞ٪ ٢ِ٤٭ؾ فك كؽْٯ ٤فؤ١ٱج اف د٤٪ 

فاذك ٶ٪ كؽْٯ خالئ٢٭ افخ٤ٓخ٥ػف ٞخاة٭٧٭ ٶ٪ ض٭ا١٪ ٤لغم اف٢ٓ٤٭٤٭ؽ ٫ٖ٪ ٞ٪ 

خ٤ٓا٤الح٭ ٞ٪ خـٱاـخ٭٧٭ ٤خ٢ٓٚ فك ٞ٪ خ٤٭اذذ٭ افضٜ٭ٛ٭ اف٤ِا٥١٭ ٤خ٢ٓٚ 

اسخ٥اظ ډا٧٭ ٞٯ  فك حؽ ٶ٭ذـ حطٜٱٚ افحػٛٱٚ فذفـخ٪ ٰې ٶ٪ ٤فشػف٧٭ اف

خحٜؽٰؽف٧٭ ٶ٪ دذٰٓ٪ فع٢ګ٭ح٪ ةٱا٧٭ؽ خٞخاةج اف٧٭ٰلخې افٿاپ ٶ٪ دذٰٓ٪ ٰې ةٱا 

آ٘اٛ٭ اف اٌؽا٘٭ اف آ٨ٰػـ ٧ف٢٭٧٭ ح٪ ذـ٭ؽ خا٤ٟاؿ حؽضػـ خسا٤ٓې ٫ؽ ٘ؽخ ح٪ 

ذـ٭ؽ خ٫ٱڀا خ٤ال٤خٱاټغ٪ ةېؽـ ٧٪ ٞ٭ؽ خ٥٢ْاؤ خٶاذـ ډېؽ ٣٬٤ خك افٶ٪ خې ـؽـ 



          

       
 حٜؽَٰ                                                               - 8 -                                                                                                                         ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق

 

َفُع اْلُمْؤِمِنينَ ف٘ائػـ فذـٱڃك ة٪ ا٤ج ٤ف٥٢٪ ح٪ ډېؽـ ٧ٙٓ٪ ا }  }َوذَكِّْر فَِإفَّ الذِّْكَرى تَػنػْ

خاس٬اخ خ٬ٜ٘ٯ ٤شا١ف٭خالذك ٶ٪ چ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽح٪ ذـٱڃك ٹٟ٪ اف { ٘٘الذاريات

ٰ٭ع٭ة٪ ٛ٭ة ٶٱػاـٯ افة٠ ٶ٪ اسخ٥اْٯ ضٱرٱج ٞٯ ٿٯ ٞ٭ؾ حطَٙ اف ا٦٤ 

اعخالػ اف خعٍاء ټغ٪ ـخ٪ ٫ٖ٪ ٶ٪ ا٧ٙؽاخك ضٱرٱج ٞٯ ٧فخ٪ افة٠ خحٙؽؼ اف 

خٰ٭ٶؽة٠ خةې اْخ٥اخق ٤غ٪ ة٪ ٣٫ ف٧ٱ٭ؽ ـٯ عه٭نا ٶ٪ ٤٭س٭خـ خفذ ٞڇٯ ٿٯ 

٧اٞاذـ ع٢ڈ ٞ٭كق ٞ٭ك ٿٯ ٰ٭ْا٣١ ٶؽة٠ ْا٣١ ٰ٭٤ؽكػ ٶؽة٠ ٤ؽكػ ٰ٭ٌا١ب ٶؽ 

ة٠ ٌا١ب ٰ٭ فذفذ ٶؽ ة٠ فذفذ رفق ٶؽ ٶالذ اف ٶالذ ٶؽ رفق ةې اْخ٥اخـ ٞڂك ٞ٪ 

ٶ٪ عٷ٢٭ ٨٤ٺ٭٧٭ ٞٯ ٤٭س٭خ فك  خٕفٯ ٤ش٢ف٭٧٪ اف اسخ٥اظ ډا٧ٯ ا٬٘اؾ افح٬ٙٱ٣

]آؿ }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّو َجِميًعا{ ةٱاة٪ ٧٪ ةې احٙاٛٯ فك اف٧٪ ة٪ ةې اْخ٥اخك فك 

}يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَػَتبَػيػَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا قَػْوًما ِبَجَهاَلٍة  [ٖٓٔعمراف: 
إف اهلل وقاؿ رسوؿ اهلل صلي عليو وسلم )   [ٙ]الحجرات:  َلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِميَن {فَػُتْصِبُحوا عَ 

افة٠ ة٪ خخٕ٪ ٤شا١ف٭ رواه الترمذي (   اليجمع امتي علي ضبللة ويد اهلل علي الجماعة .

ٶ٪ دذٰٓ٪ خ٣٢ْ ا١ػ٦ٰ عه٭نا خ٣٢ْ ا١ٜٙ٪ ٥ِْج خع٢ګ٭ ٶ٪ د٨٫٭٧٭ ٞٯ ذاـٯ 

) وکتب عمر بن عبد العزيز الی أبي بکر بن حؽٕٱب ـٯ افع٢ڈ ة٪ ف٣٢ْ ا١ػ٦ٰ ح٪ 
اف٥ٕغ٭ذخ٧ٯ ٶ٪ ٣٢ْ ا١ٜٙ٪ اف٣٫ ٧٭ذ   حـز : وليفشوا العلم وليجلسوا . رواه البخاري (

ٶؽ ةاْد ٞ٭ؽ چاٰٯ ٿٯ فـٯ خٶ٭ذح٪ خالئ٢٭ ٶ٪ فس٪ افٶ٪ خې فس٪ ٿٯ خاخس٢٥ې 

٥ف٥٢ٱ٦ ټغ٪ خ٧هٱطج هلل فٞخاة٪ فذـ٭١٪ ن٢ٮ اهلل ٢ْٱ٪ فـ٣٢ ف١ألئ٥ث فا١
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ٹٟ٪ ٤ؽاخ خاضاخٰر٭ ٤تاذٞ٭ف ٶ٪ ٜ٘٪ ٶېڄ٧ػؽ ٞٱڃك افخٞخاب اهلل  خقفا٥١ف٥٢اة 

) وکذلک قاؿ الفقهاء وىم اعلم ٤ؽاخ ٶ٪ اضاخٰر٭ ٶېڄ٧ػؽ ٞٱڃك ٥ٞا ٘ٯ ا١خؽ٤ؼك  
اف خاخ٦ٰ خق ١ٟ٪ ٶ٪ ضػٰد ٞٯ خ٧تٯ بمعاني الحديث باب ما جاء في غسل الميت ( 

ري أف النبي صلی اهلل عليو ) عن تميم الداخك ٞؽ٣ٰ ن٢ٮ اهلل ٢ْٱ٪ فـ٣٢ ٿٯ ذا٢ٕٯ 
رواه لنصيحة قلنا لمن قاؿ هلل ولکتابو ولرسولو وألئمة المسلمين وعامتهم . وسلم الدين ا

اف٦٧ ـتاٿٯ  ٥٫خ٭٧٪ ٥ٞؾفذك ـ٭ك خك خٞخاة٭٧٭ خ٤ٍا١ٓ٭ افحطٜٱٜ٭٧٭  ( مسلم

ټغ٪ خكؽْٯ ٤فائ٢٭ ٧٭خا خ٬ٜ٘ٯ ٤شا١ف٭عػ٤ج ٿٯ ٶ٪ عالن٪ ډفؽ خا٘خاء 

خان٭١٭ ٤٭ا٘ٚ خ٤ٓختؽف اف ٤ٓخ٥ػف ٞخاة٭٧٭ ٶ٪ ض٭ا١٪ خ٤فخٙخٯ ٶ٪ س٭اب ٞٯ 

ٰاضاالح٭ ح٪ ٶ٪ ٞخ٢٭ خ٤ف٥٢ا٧ا٧٭ خىؽفذة فړ خ٨ٰٯ ٤فائ٠ س٥ّ ٞ٭ك افةٱا 

خٞخاب ٶ٪ ك٠ٟ ٞٯ ٧لؽ ٞٱڃك خاخخ٦ٰ اـالؾ خةٜاء خٶاذـ ٰ٭ ِْٱ٣ عػ٤ج خق اهلل 

ـ افټ٭ک ٿٯ ٰې ٘ٓال س٠ سال١٪ خك ٰې خائ٣ اف ٛائ٣ ف١ؽك ٿاٿٯ ٰې اضٱاء ٞڂې خ

ٶا٨١٪ ٞ٭ك اف ذفاث فذٞ٭ك افټ٭ک ٿٯ ْي٭ٰج ٶٟڇٯ ١ؽك افټ٭ک ٿٯ ٰې 

خ٤فائ٢٭ ٶ٪ ٿاپ افحؽحٱب ٞٯ ضه٪ اع٢ٯ افټ٭ک ٿٯ ٰې ٶ٪ ٧لؽ افاكاْج 

ٞڇٯ ةؽع٪ اع٢ٯ ٳ٭١٭ ح٪ خك اهلل س٠ سال١٪ س٨ج ا١ٙؽخفز فذٞڂك آ٤ٱ٦ ٰاذب 

٦ ـٯ ح٢ٓٚ اف٤طتج ة٪ ا١ٓا٥١ٱ٦ ٞ٪ ٧٭ذ ٧٪ فك خاخعٱؽ خ٤ش٢ؿ ټغ٪ ع٭ة٪ ةؽع٥

ٰې خ٧ٱٟا٧٭ افنا١طٱ٨٭ـؽـ فك ٿٯ خا٣٫ ٕٴ٪ الـخ٪ ذافړ٧٪ خـ ٞ٪ خة٠ انالج ف٧٪ 

ٞڂك عٷ٢٪ ع٭ة٪ انالج ـٯ خخٕ٪ ٧ٱٟا٧٭ افچ٭ ع٢ګ٭ ٶ٪ ١ٱفج ٞٯ ة٪ ٰې اهلل س٠ 
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سال١٪ كا٠٤ ٞڂك ٹٟ٪ ) ا٥١ؽء ٤ّ ٦٤ اضب . ا١طػٰد ( اضب ا١ها١طٱ٦ ف١فج 

فئ٠ اهلل حٓا١ٮ اؿ ٨ٓٙ٨ٰا ة٬ؼـ ا٥١شا١ؿ ٥ٞا ٧ؽس٭ ٣٬٨٤ ٠ٓ١ اهلل ٰؽر٨ٛٯ نالضا ٧

ف٨ّٰٙ ـائؽ ا٥١ف٥٢ٱ٦ ٥ٞا ٧ؽس٭ فاؿ ٰشؾؽ ٨١ا ا٥١ر٭ةاة فاؿ ٰٓٱؼ٧ا ٦٤ 

فضفتٯ ا٥١غا١ٙاة ا٧٪ ٤شٱب ا١ػْ٭اة سؾ٠ٰ ا١ٍٓٱاة ال ض٭ؽ فال ٛ٭٩ اال ةاهلل 

اهلل ف٣ٓ٧ ا١٭ٞٱ٠ ٣ٓ٧ ا٥١٭١ٮ ف٣ٓ٧ ا٨١هٱؽ ف١٪ ا١ط٥ػ ٘ٯ االف١ٮ فاالعؽ٩ فة٪ 

 ا١خ٭٘ٱٚ فا٬١ػاٰث .
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اّلذي شٓزف العمىآء بوراثة احلىدهلل  
وعّمىّي ُسبَن اجملاِديَ واألوزآء ، ووّفكّي خلدوة املشمىني ،الُزُسن واألٌبـيآء
والٓشالً عمى إواً اجملاِديَ واألوليآء ، وعّمي الفكْ والٓصموة والٓشزيعة الغٓزآء ، 

سالوٓية فى وديٍة الفضآلء ، وعمى ألْ وأصحابْ اّلذيَ ورئيص الكاٌوُ الدولة اإل
ِي ِداة أِن الزياضة والُكَىآلء ،وعمى األئٓىة األربعة ، سٓيىًا عمى أبى حٍيفة 
َٓ عمى آخز األٓوة باإلجتّاد ، وتزبٓية الُكربآء ، وعمى  الٍعىاُ رمحْ اهلل اّلذي و
َِ تبعّي بإحشاُ إىل يوً اجلزآء .  َو

 :تعاىلتبارك و قاه اهلل: أمابعد          .٣٤ : النحل 
َِ»رسوه اهلل وقاه ُْ َو ْٔ ُيِزٔدالمَّ ُْ َخِيّزا ٔب ِّ َِٔفي  ُيَفكِّ ُْي َوُيِعٔط َوِإََّىاَأٌَاَقأسْي الدِّي  _ المَّ

 متفق عليو .« احلديث 
ٰ٭ ٿاحغ٪ خعٱغؽ اذاخـ فٞغڂك ٧٭٫ٖغ٪ حغ٪ ٶغ٪        س٠ سال١٪ ٿٯ ٢ٞ٪ ضٚ حٓا١ٮ ژةاړـ 0

سغ٠   لٟ٪ رـ حٜفٱ٣ ٞ٭٧ٟٯ ٣ٰ افضغٚ حٓغا١ٮ  افةې ،ٶ٭٫٪ فذ٧هٱب ٞڂك خ٦ٰ ةا٧ػك

 . فذٞ٭ؽ ٞ٭ك سال١٪
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خاـال٤ٯ ٬ٜ٘ٯ اذرچج اف اړحٱاخذفچا٧٪ فذٹٯ ٶ٪ كغاؿ خ٫ٱڀاټغغ٪ ٶغٲ ٧غ٪     

خك، ٹٟغغ٪ ٿغغٯ ٫ؽا٧فغغاؿ خٰغغ٭ـ ٤فغغ٥٢اؿ ٶغغ٪ ضٱغغد خعٷغغ٠ ژف٧ػٶغغ٪ ٫غغؽـ كغغٱت٪ ٞغغٯ        

 ٯ افكؽٰٓج ٶ٪ ذڼاٞٯ عٷ٢٪ حګالذـ ٳاٞٯ .خاـال٤ٯ ٬ٜ٘

٧٭ هلل ا١ط٥ػ ٶ٪ ٥٫ػٕ٪ ـتب خنطاة٪ ٞؽا٤٭خر٤ا٧ې ټغ٪ حؽ ٦٧ ر٤ا٧ې ٶ٭ذك 

خ٨ٰٯ ٥٢ْاء ٞؽا٤٭ ٶ٪ عٷ٠ ٶغ٭ذـ ٞ٭كغق ـغؽـ فعغج ٶغ٪ فعغج ٿاٶغ٪ ژةغ٪ ٿاٶغ٪ ٢ٛغ٣           

افٿاٶ٪ خفاړفـؽـ خخٕ٪ كؽْٯ ٬ٜ٘ٯ ٛغا٧٭ؿ عغػ٤ج ٞغڂق خق اف٥٫ػٕغ٪ عتغؽـ ٰغې       

ح٪ خاـال٤ٯ ٬ٜ٘ٯ اضٟاؾ فاىص ٞڂك ٿٯ ٶ٪  ٯ ٤ف٥٢ا٧ا٧٭خٹاؿ د٤٪ خاذك ة٢٢ې ٿ

٤لغؽحاة٪ ١غ٪ ٧ا٤فغاْػـ كغؽائٍ٭      ٥٫ػې ـ٢ف٢٪ ٞغٯ خأٖ٘ا٧فغخاؿ اـغال٤ٯ ا٤غاذة    

ڀ٢٭ضاالح٭ـؽـ ـؽـ خاٛهػفٞڂك ٿٯ ٣٫ ٶ٪ ٫ٱ٭اخٞٯ خ٨٧٪ اف٣٫ خ٫ٱ٭اخټغ٪ افٶې

ٟالة ٤لغ  خةا٧ػك خ٥٢ْاءٞؽا٤٭ ٬ٜ٘غٯ ٤شغا١ؿ سغ٭ړٞڂك ٿغٯ خْا٤٭٤فغ٥٢ا٧ا٧٭     

ٞٯ خ٨٧غ٪ ضغ٠ ـغٯ افخ٥٢ْغٯ حغؽفٰز ٨٤غاّ٘ ال ډٰغؽ         ٛا٧٭ؿ ٶ٪ اضاٌ٪ خاـال٤ٯ ٬ٜ٘ٯ

» خخأٖ٘ا٧فغخاؿ اـغال٤ٯ ا٤غاذة     ډؽا٧غ٪ افخذ٧غ٪ خ٧غػـ ٰغې     ، افخاٶېڀ٢غې رٰاة ـغٯ 

 .  فذٰاـج ح٪ فـٷاذؽ« خْ٭ة اف اذكاخ 

عٷغغغ٠ خخٕغغغ٪ خ٧غغغػك خٶغغغ٭ذـ   « خْغغغ٭ة اف اذكغغغاخ ذٰاـغغغج  » خ ٿغغغٯ فذفـغغغخ٪ 

ٱشغ٪ ٞغٯ ٰغې هلل ا١ط٥غػ ٫غ٣ ٶغ٪       ٞ٭١٭خٶاذـ عٷ٠ ٞ٭كغق حغ٪ خفاؾ فذٞغڂك ٿغٯ ٶغ٪ ٧خ     

٫ٱغغ٭اخٞٯ خ٨٧غغ٪ اف٫غغ٣ خ٫ٱ٭اخټغغغ٪ خةا٧غغػك خخ٨ٰغغٯ ٥٢ْغغاء ٞؽا٤٭٤خٓغغػخ ٬ٜ٘غغٯ        

٤ش٢فغغ٭٧٪ ٤ېغغ٨ٸ حغغ٪ ذا٢ٕغغ٠ افْا٤٭٤فغغ٥٢ا٧ا٧٭ حغغ٪ ٰغغې فعغغج ٶغغ٪ فعغغج خ٤غخ٢ٙغغ٭     

خْغ٭ة  » خٶ٭چخ٨٭ٶ٪ ةاذـ ٞٯ كؽْٯ ٘خ٭افك ناخذك ٞڂې ، افةٱاحؽخٕ٪ فذفـخ٪ 

ـؽـ ذاس٥ّ اف خ٤لؽحاة٪  ٞڂك ٤فئ٢ېض٠ ٕ٪ ٬ٜ٘ٯ ٤شا١ف٭خخ « اف اذكاخ ذٰاـج 

خ٤طا٥ٞ٭خْغا١ې  »خأٖ٘ا٧فغخاؿ خاـغال٤ٯ ا٤غاذة    ٰغې   ٤ٜاؾ ٶغ٪ الذچغ٭خ٧٪  ٤طخؽؾ خ
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ې ٿغٯ خخٕغ٪ ٤فائ٢٭چغ٪ ٶغ٭ذـ حطٜٱغٚ فٞغڂك       فـغٷاذ١ خخې خٶاذـ ح٪  ف٤ٜاؾ« اخاذې

 .افحؽحطٜٱٚ فذفـخ٪ ٰې خٰ٭ٞخاب ٶ٪ ك٠ٟ ٞٯ حؽحٱب ٞڂك 

 ٤ٟٙؽاـغالؾ ٤شا٫غػٞتٱؽ   ذئغٱؿ « ٤طا٥ٞ٭خْغا١ٯ اخاذې   » حؽخٕ٪ فذفـخ٪ خ

كٱظ ا١ٜؽآؿ فا١طػٰد ا١طاث ٤٭ال٧ا اـخاد ٛاىٯ ا١ٜيا٩ ٤طخؽؾ )  افسٱػ ٤ل٬٭ذ

خخٕغ٪ عغػ٤ج خحؽـغؽـ ٞ٭١٭خٶغاذـ     ( ْتػا١طٟٱ٣ ضٜا٧ٯ نغاضب ضِٙغ٪ اهلل حٓغا١ٮ    

خخاذا٢ٓ١٭ؾ ا١لؽْٱث خخاذاال٘خاء ټ٭ح٨٪ اْياء ٤ٜؽذ ٞڂؽ  افحؽعٷ٠ ٧ِاذة ال٧ػك 

 ذا٢ٕغغ٭خٕغغ٪ خٶغغ٪ عٷغغ٠ ٶغغ٭ذـ ٞ٭كغغق ـغغؽـ  ؽ ٿغغٯفخٕغغ٪ ٫ٱئغغج حغغ٪ خ٧غغػـ فـغغٷاذٰغغې 

خ٫ؽةغاب اف٘هغ٠ حؽ٨ْغ٭اؿ ال٧غػك     حطٜٱٚ افحػٛٱٚ اف٧ِؽذغا٧ٯ فٞغڂك، اف   ٤فائ٢٭

ب ٶغ٪ كغ٠ٟ ٞغٯ ٰغې ٶؽةغاة٭٧٭ اف٘هغ٢٭٧٭       ـؽـ سال افخٰغ٭٣ِ٨٤ ٞخغا   ذا٢ٕٯ ٤فائ٠

 . ٯ٧ف٢٭٧٭خٶاذـ خاـخٙاخې فړ اف٤ؽسّ فډؽٹ حؽټ٭خآ٨ٰػـةا٧ػك حٜفٱ٣ ٞڂك 

٫ٱئغغج حغغ٪ الذچغغ٭خ٧٪  خ٤لغغؽحاة٪ ١غغغ٭ا ف٧٭٤غغ٭ړك  افخ٤طا٥ٞ٭خْغغا١ٯ اخاذې 

ء خٶغغاذـ ٿغغٯ ٶغغ٪ ٞ٭٤٭ْهغغؽك اف٧٭ٰغغ٭  اـغغخٙخا ٤شا١فغغ٭خ٫ؽكخ٬ٜ٘غغٯ  فـغغ٭ؽ ٿغغٯ

حؽعٷغ٠ ٌاٛخغ٪ ٶغ٭ذك ٞ٭كغق     ٘خافاف س٭اب فذٞ٭ؽ ـغ٭ك فك، خ٫ٖغ٭ ٶؽٹغاك خك    

 ٧٭ٞٯ خ٫ٖغې ٥ْغػـ ٤لغ٬٭ذـ ٞخغاة٭    ( ٶغ٭ا٧ٱ٭ رړف ه)  فٞڂك ٿٯ خ٤ؼ٫ب ٶ٪ خذې

اٞڂؽ ـٯ خخې خٶاذـ ٿٯ ٞخاب ٶ٪ چغ٪ ٛغ٭ك كغاؿ    ٟاذـ ْتاذاة ٶٱػچ سؾئٱې خٶاذـ

خ٫ٖغ٪  خك خ٫غؽك ٘خغ٭ق ٶغ٪ ض٭ا١غ٪ ٞغٯ       ٞغٯ ٞخغاب  ـؽـ ٤ٓخ٥ػ فډؽٹغٯ، افٶغ٪ خٕغ٪    

( ٞخغاة٭٧٭   نخذفٞخاة٭٧٭ټغ٪ خٰ٭ـ ٞخاب ْتاذة ف١ٱ٠ٟ ـٯ افخ٫ٖغ٪ ٧غ٭ذف خفف)   

ٿغٯ ٧٭٤غ٭ړك ٞخغاب    خخې خٶغاذـ  ـغٯ   ف١ٱٟغ٠  فذـؽـ« ٘الؿ » خك ٶ٪ ٞؼا ٘ٯ ض٭ا١٪ 

 . ٯ ٶٱػا٧٪ ٞڂك٤ال١ج اف افږخفا١
 
 



          

       
 ٤ٜػ٤ث                                                                  - وم -                                                                                                                ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق

 

خفذـغغٷاذؽ ـغغ٭ك خ٧غغػك اړف٧غغػ خ٬ٜ٘غغٯ ٤شا١فغغ٭ ٘خغغ٭افك       ٤٭ُغغٗ ٫ٱئغغج 

ټ٭كغغٱا٧٭ح٪ ، افٶغغ٪ ٥ْغغػـ ح٭ډغغ٪ افاـغغخٙخافك ٶغغ٪ ٕغغ٭ذاف خٛٱغغٚ ٧ِؽـغغؽـ فټېڂ١غغې 

 0  ٤خ٭س٪ ـ٭ؽ

ٞ٭ؾ ـ٭ا١٭٧٪ افس٭اة٭٧٪ ٿٯ خ٤غخ٢ٙ٭٬ٜ٘ٯ ٤شا١فغ٭ټغ٪ ٤ٟغؽذ حؽالـغ٪     -م

 خاٿغٯ ٞخغاب افږخ ٧غ٪ ـغٯ ٧٭خ٫ٖغ٭٤ٟؽذف     ؽ ـؽـ ٰ٭ٹاك ٞغڂؽ،  ـ٭ك فـ ٫ٖ٪ ٰې ٳ٭

اف٫ٖ٪ ٰ٭ٰې خٞخغاب ٤غخ٦   فٞڂؽ ء ٶ٪ ٰ٭ـ ةا٧ػك اٞخٙا ٰې ټغ٪٧٭افس٭اة٭ ٧٭ـ٭ا١٭

 ٞڂؽ .اف١ٱؽك ضؼػ  فډؽٹ٭ق، اف٫ٖ٪ ٤ٟؽذٰې فذټغ٪

افږخ ٢ٓ٤٭ؾ ـ٭، ٧٭ٶ٪ حؽىؽفذة ٞ٭ؾ ـ٭اؽ افٰاخ٫ٖ٪ س٭اب ٞ٪ ة٪ ٿٱؽك  - ن

ـ اف فاىغص  ؽ٤غخهغؽٞ٭حا اف ٶغ٪ ډې  حغؽ٤ٱ٣ فٞغڂق  ةغ٪ ٰغې   ٫ٖ٪ ـ٭اؽ افسغ٭اب ٞڇغٯ   

 س٭اب ذافړك خك، ٫ٖ٪ رائػ ا١ٙاط ة٪ ٰې فذټغ٪٫ٖ٪ ـ٭اؽ اف ا١ػال١ج ْتاذة ٰې

 ٞڂؽ . ضؼػ 

(  اذخف ٘اذـغٮ ٰاٶڇغخ٭ ٞخغاة٭٧٭   ٧٭ف ٞ٪ ة٪ ٿٱؽك فٰ٭ـ٭اؽ ح٪ ٶغ٪ سػٰغػ)   -ه

  ؽ خٶاذـ ٰغې خٶغ٭ا٧ٱغ٭ رړف ٤ٓخ٥غػف خذف    ٧٭خ٫ٖ٪ ـ٭ا فذٞ٭ؽ ـ٭ق ففس٭اب ـؽـ 

افخاـغغغٯ ٧غغغ٭ذ (  تطؽا١ؽائغغغٚ، اف٘غغغخص ا١ٜغغغػٰؽ،ا١١ٟغغغ٪ ذخا٥١طخغغغاذ، ( ٞخاة٭٧٭) ه) 

ٞؽا٤٭ افٞخ٭٧ٟ٭ ٶغ٪  أ٥٫ٱج ٧٭ذ٣٫ خ٥٢ْاء ٘خافق ، خاٹٟ٪ ٿٯ خض٭ا١ې ٶٱػاٞڂې

 رړف ٞٯ ٹاق ف٤٭٤ٯ .

٧٭ٞٯ خخٕغ٪  ٞخ٠ ٿٯ نؽٰطٯ ْتاذة ٶغ٪ خٕغ٪ خذٰ٭ٞخغاة٭    اف٤٭ُٗ ٫ٱئج ف

اذة خخٕغغ٪ سؾئغغې خٶغغاذـ    ٤غغرالک ٞغغ٪ ةغغ٪ ډٰغغؽ چغغ٪ فاىغغص ْتغغ       سؾئغغې خٶغغاذـ خٿغغاخك  

، ـتطؽا١ؽائغغٚ اف٘غغخص ا١ٜغغػٰؽٞٯ ٫غغ٣ ف ا١، افخٕغغ٪ ْتاذح٭٧غغ٪ ةغغ٪ ٶغغ٪  فف خذخا٥١طخغغاذ

اذْتغاذة  ٤فغئ٢ې خخ١ٱغ٠ افذتغ٭ة خٶغاذـ خذخا٥١طخ    خٕغ٪ سؾئغٯ   ٧٭٤٭ُٗ ٫ٱئغج خ 



          

       
 ٤ٜػ٤ث                                                                  - ىم -                                                                                                                ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق

 

ا١تطؽا١ؽائغٚ اف٘غخص ا١ٜغػٰؽ، ضغ٭ا١ې     ١ٟ٪ ٧٭فخ٫ٖ٪ ٧٭ذف خففٞخاة٭دٞؽٞڂق خق ، ا

افٞ٪ ة٪ خٰ٭ې ٶ٪ ٨ْ٭اؿ دٞؽٞڂك خك، « ١ٜػٰؽٞؼا ٘ٯ ا١تطؽ، فٞؼا ٘ٯ ٘خص ا» خ ٰې

عانٯ ٤فئ٢ې ٶ٪ ةاذـ ٞٯ خ٤ؼ٫ب خ٥ْغػـ ٞخاة٭٧٭ټغغ٪ خ خذفٞخاة٭٧٭ْتغاذة ٧غ٪     

ـغغ٭ٶٱػاةٱاة٪ ٰغغې خ خفف ٞخغغاة٭٧٭ ٶغغ٪ ض٭ا١غغ٪ ٫ٖغغ٪ ٤فغغئ٢٪ ف١ٱٟغغ٠ افډېغغؽ ١غغڃ خاـغغٯ   

٤فئ٢ې ٶ٪ ٞخاب ٞٯ فس٭خ١ؽك ٿٯ خچٟاذـ ضغ٭ا١ې خ٧غ٪ ٶٱػاٞېػ١٭ٶغ٪ ـغتب ـغؽـ      

٪ ةا٧ػك ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ١ٱ٠ٟ ـغ٭ك خك ٿغٯ ٘غالؿ ٞخغاب     خٰ٭ـ ٞخاب ٶ٪ ض٭ا١

 . ٥٫ػاٌؽٰٜ٪ ٶ٪ ٳ٭١٪ ٞخاب ٞٯ سؽٰاؿ ١ؽكخاـٯ فاٰٯ 

 ٞ٪ ة٪ ٿٱؽك خ٬ٜ٘ٯ ٤شا١ف٭ټغ٪ ٰ٭ـ ٬ٜ٘ٯ ٤ش٢غؿ فٰ٭ـغ٭اؽ حغ٪ خ٬ٜ٘غاء     -و

ج اْيغغاؤ فـ، ٧٭خ٫ٱئغغ فذٞغغڂېـغغؽـ ٘خغغ٭ق  ٞؽا٤غ٭ ٶغغ٪ ٰ٭ىغغٓٱٗ افٰغغا٤ؽس٭ج ٛغغ٭ؽ 

 ٯ خٛغغا٧٭ؿ ٤ٍغغاةٚ خ٫ٖغغ٪ ىغغٓٱٗ افٰغغا ٙخغغٿغغٯ خذـغغ٣ ا٥١ خاعٷ٢غغ٪ د٤غغ٪ فاذك فډ غغ٠

نطٱص اف ذاسغص  ٧٭(ٞخاة٭ هٶ٪ ةػؽ ٞٯ خٶغ٭ا٧ٱ٭ رړف ٤ٓخ٥ػف خذف)  ٛ٭ؽ ٤ؽس٭ج

 . ٛ٭ؽ ٶٱػاٞڂك افخ٫ٖ٪ ـ٭اؽ س٭اب ٶ٪ ٤ٙخٮ ة٪ ٛ٭ؽ ـؽـ فٞڂك

خٰ٭ٛغغغ٭ؽ چغغغٟاذـ حغغغؽسٱص ٧غغغ٪ اف ٞڀٱغغغؽك ٶغغغ٪ ٰ٭٤فغغغئ٢٪ ٞغغغٯ اعغغغخالػ فك-ى

كغاذـ ٞغڂې خـ افخاضخٱغاض    ٢ٓ٤٭٤ٱڃك ٧٭ٶ٪ ٫ٖ٪ ٤فغئ٢٪ ٞغٯ ٰغې خٕغ٪ اعغخالػ حغ٪ ا      

 عتؽـ ٰې ٢ٓ٤٭٤٪ ٞڂې خـ . 

ڂؽ، ٤غرالک  حغ٪ خٞخغاب ة غ٪ فذٞغ    فغ٭ ف٘خغ٭افف   ٫ٱئغج خ٬ٜ٘غٯ ٤شا١  ٧٭٤٭ړك  -ي

٬غغاذ٩ حؽ٨ْغغ٭اؿ ال٧غغػك ـغغؽـ ذاس٥غغّ ٞغغڂې خٞخغغاب ا١ٍ خٞخغغاب ا٬ٍ١غغاذ٩ ٤فغغئ٢ې ٰغغې

هغال٩ حؽ٨ْغ٭اؿ ال٧غػك ـغؽـ ذاس٥غّ ٞغڂې،       خٞخغاب ا١ افخٞخاب ا١هال٩ ٤فائ٠ ٰغې  

٠ ةاب اف٘هغ٠ حؽ٨ْغ٭اؿ ال٧غػك ـغؽـ ٰ٭ٹغاق      خعٷ ٤فائ٠ ٰې ٥٫ػاذ٧ګ٪ خ٫ؽٞخاب

 . ٞڂې



          

       
 ٤ٜػ٤ث                                                                  - يم -                                                                                                                ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق

 

ف سؾئٱغغاح٭ ةا٧غغػك  اٞرغغؽـ ٶؽډٰغغؽ  ف٭اـغغخٙخافك اف٘خغغ٭افك خ٬ٜ٘غغٯ ٤شا١ -ً

فائ٠ ـغؽـ سغال افعٷغ٠    ، ع٭٤٭ُٗ ٫ٱئج خ٫ؽةاب ٤خ٢ٓٚ ٤ضافك اف٤لخ٢٥ٯ فې

 .خةاب ٤خ٢ٓٚ ٰې دٞؽٞڂك خك، خاٿٯ ٶؽٞخ٭٧ٟ٭ةا٧ػك اـا٧ٯ ذاـٯ 

١ٟغ٪   خافك اف٘خ٭افك ٞغ٪ ةغ٪ ٿٱغؽك ٶغ٪ ة٢غ٪ ژةغ٪ فې      خ٬ٜ٘ٯ ٤شا١ف٭ اـخٙ - 8

ْؽةغغٯ، ٘اذـغغٯ، اف اذخف، ٧٭٫ٖغغ٪ ٰغغٯ ٳ٭١غغ٪ ٶغغ٪ ٶڇغغخ٭ ژةغغ٪ ٞغغڂك خك، خاٹٟغغ٪ ٿغغٯ     

 ٘خافق ٶ٪ ٶڇخ٭ ژة٪ ٞٯ خـ .

رك خ٬ٜ٘غٯ ٤شا١فغ٭ ٶغ٪ ذا٢ٕغ٭     ٶ٪ ٧٭٤٭ړك ٘خافق ٞٯ ٤٭ُٗ ٫ٱئغج ٰغ٭ا   -ٌ

هغغ٠، ؽٞخغغاب، ةغغاب، ٘، ة٢ٟغغ٪ خ٫٘خغغ٭افف اف اـغغخٙخاففةا٧ػك اٞخٙغغاء ٧غغ٪ خـ ٞغغڂې 

ٰ  ىؽفذك اړع٭٧٪ ٰې ټېڂ١ٯ ٭ة٢غ٪ ىغؽفذك ٤فغئ٢٪ ٶغ٪     ، ٞ٪ ة٪ ٿٱغؽك خ٢ٍ٤غب اړف٧ػ

٧ِؽ ذا٢ٕ٪، ٧٭ خٞخاب خ٧ٙٓٯ خډېؽفا١غٯ خٶغاذـ ٰغې خ٫ٖغې ٤فغئ٢ې رٰغاخة ٰغې ٫غ٣         

 ٞڂق خق . 

٭ْٯ ټغ٪ ٳ٭١غغ٪ ٫ٖغغ٪ ٕٱؽفٛغغا١غغؼٞؽ٫ٱئج خ٬ٜ٘غغٯ ٤شا١فغغ٭خ٘خ٭افف ٘غ٭ؼ  -لم

٘خافق عٷ٠  ٧٭٤٭ړې٘ؽىٯ افٶؽح٭٣٫ فالړك ٘خ٭افك ضؼػ ٞڂې ، خخې خٶاذـ ٿٯ 

 أ٥٫ٱج خالـ٪ فذ٧٪ ٞڂك .

٘خغ٭افك  ٰ٭ټغ٪  ٢ٞ٪ ٿٯ ة٪ خ٘خافق خ١ٱ٢ٟغ٭ ٶغ٪ فعغج ٞغٯ خ٘خغافق ټغغ٪        -مم  

ح٪ فذٞ٭ؽ ـ٭ې، ٿٯ  ٤غخ٢ٙ٭سٱػف ٥٢ْاء ٞؽا٤٭ف١ٱ٠ٟ ـ٭ې، ٧٭خٕ٪ ٘خ٭افك ة٪ 

خـ٭اؽ افس٭اب حٍتٱٚ، افٶؽس٭اب ةا٧ػك خعٷ٠ ض٭ا١ې چٟاذـ خال١ج، افخـ٭اؽ 

ب اضخ٭اء حؽ٧ِؽحېغؽـ ٞغڂك ٿغٯ ٞ٭٤غ٪ ا٧فغا٧ٯ ـغ٬٭ـ ع٭ةغ٪        ٶؽسؾئٱاح٭ةا٧ػك خس٭ا

 ٤ې٨ٸ ح٪ ٧٪ فك ذا٢ٕې، ٥٫ػاـ٢ف٢٪ خٳ٭١٪ ٞخاب خـ .



          

       
 ٤ٜػ٤ث                                                                  - ًم -                                                                                                                ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق

 

خأٖ٘ا٧فغخاؿ اـغال٤ٯ   اف٥٫ػٕ٪ كغاؿ ةغ٪ خخٕغ٪ ٤فغائ٢٭ټغ٪ ټغ٪ ٤فغائ٠        -نم

ا٤غغاذة خ٤ؽٞغغؾك خاذاال٘خغغتء ف٤طخؽ٤٭أْيغغاءٞؽا٤٭ح٪ خال چغغ٪ حطٜٱغغٚ افحغغػٛٱٚ     

  . ٧ِؽذا٧ٯ خٞؽـ ٞ٭١٭خٶاذـ فړا٧ػك ـ٭ېاف

خ٤طا٥ٞ٭خْغا١ې اخاذې ذئغٱؿ   اف٥٫ػٕ٪ كاؿ خخٕ٪ ٤فائ٢٭ټغ٪ ټ٪ ٤فائ٠ 

اف٥٫ػٕ٪ كغاؿ   س٨اب ٤طخؽؾ كٱظ ناضب ح٪ خال چ٪ ٧ِؽ ٞ٭١٭خٶاذـ فـٷاذؽ ـ٭ې

خٞخاب ٶ٪ ٹٱ٨٭٤ل٢ٟ٭٤فائ٢٭ٞٯ ة٪ خ٤طخؽؾ كٱظ ناضب ـؽـ عه٭نٯ ٤ل٭ذـ 

ٶغ٪ كغ٠ٟ   خٕ٪ ٤فائ٠ ٶ٪ ٞخاب ٞٯ خ٘خ٭ا افاـغخٙخاء   ٕ٪ فذفـخ٪ ة٪ ٞېػؽ ، افحؽخ

 ، خاخق ٿٯ افز ٘خافق ـخاـ٭خاـخٙاخې فړ فډؽٹېػؽ .ف١ٱ٠ٟ ـ٭ې

اهلل حٓغغا١ٮ سغغ٠ سال١غغ٪ خك خخٕغغ٪ خ٨ٰغغٯ عغغػ٤ج ٳ٭١٭٤ٓاف٨ٰٱ٨٭حغغ٪ خخ٧ٱغغا اف      

 .آعؽة ٞا٤ٱاةٯ افعٷ٠ ذىا فذ٧هٱب ٞڂك  

آ٤ٱ٦ ذ٣ آ٤ٱ٦ ذ٣ آ٤ٱ٦ ٰاذبّ ا١ٓا٥١ٱ٦ فا١هال٩ فا١فالؾ ٢ْٮ عٱؽ ع٢ٜ٪ 

 ٤ط٥ػ فآ١٪ فانطاة٪ اس٥ٓٱ٦ 

 



          

       
 ٘ؽائو ا١٭ى٭ء                                             - 8م -                                                                                                             ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق

 

خافخاـ٪ ٘ؽى٭٧٪ ټ٭خك ؟

 0 خافخاـ٪ ٘ؽى٭٧٪ ټ٢٭ذخك

 خٳ٭ؽ ٤ظ ٶؽې٭٠١ .  -م

 خفاړـ الـ٭٧٪ ـؽـ خټ٨ګ٢٭ ٶؽې٭٠١ . -ن

 خـؽٶؽټ٢٭ذ٤٪ ضه٪ ةا٧ػك ٤فص ٞ٭ؽ . -ه



          

       
 ٘ؽائو ا١٭ى٭ء                                             - ٌم -                                                                                                             ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق

 

خفاړك ٶڇې خةش٢ٟ٭ ـؽـ ٶؽې٭٠١ . -و
(1)

ٶڇ٭ٶؽې٭٠١ ټ٭فاذـ ٘ؽص خك؟، ٭الـ٭٧، ٞٯ خ٤ظ  ٪ـخاٶ٪ اف

ٶؽې٭٠١ ٰ٭ٰ٭ فاذ ٘ؽص خك . ٭ڇٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ خ٤ظ ، الـ٭٧٭ ،ٶ
(2) 

ٞ٪ افٶؽې٭٠١ الرؾ خك  ې٨٧٪ ضهخافٕف٠ ٞٯ خـخؽډ٭خ ٪ـاٶ٪ افخ

٧٪ ؟

                                                 

کتاب   ۱۹ص  ۱. ) ج ومسح الرأس  في ملتقی االبحر : ففرض الوضوء غسل االعضاء الثبلثة (1)
کتاب الطهارة مطلب في حديث    ۶۹ص  ۱الطهارة ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 

کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء  ٖص  ۱وضوء نور على نور ، والهندية ج الوضوء على ال
 الوضوء ( فرائضفي  وؿالفصل اال

 في ملتقی االبحر : ففرض الوضوء غسل االعضاء الثبلثة .  (2)
  ۱۹ص  ۱وفي مجمع االنهر : ) غسل االعضاء الثبلثة ( مرة يعني الوجو واليدين والرجلين . ) ج 

کتاب الطهارة مطلب في    ۷۱ص  ۱ة ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج کتاب الطهار 
کتاب الطهارة الباب االوؿ في   ۷ص  ۱مو الی ثبلثة اقساـ ، والهندية ج يمعنی االشتقاؽ وتقس

 الوضوء الفصل الثاني في سنن الوضوء (
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خ٨٧٪ ضهې ٶؽې٭٠١ الرؾ ٧٪ خك،٧٭ٞ٪ ٶ٪ افخاـ٪ افٕف٠ ٞٯ خـخؽډ٭خ

ـخؽډٯ ٶٴٯ ٞڂك حافاؿ ٧٪ ٞ٭ك ع٭ ٞ٪ ـخؽډٯ ډٰؽك ٳٱ٨ګٯ ٶٴٯ ٞڂك،ةٱا ٹٱ٨ٯ 

٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ذفا ٧٪ خك .
 (1) 

 كعٱؽ ٞ٪ خٰ٭ې چٺٯ ٶؾـ ٰإ٭ږف٧٪ ـ٭ذك فك اف٫ٖ٪ ـ٭ذٰ٭

افٕف٠ ٞٯ ټ٪ ٞ٭ك ؟ ٪ـافك ٧٭خٕ٪ چٺ٪ ة٪ ٶ٪ افخ ٯ٧ٱ٭١

ٞ٪ خ٤ظ افـؽخٶؽې٭٢١٭ٶ٪ فعج ٞٯ خٕ٪ ـ٭ذٰ٭ح٪ ٶغٷ٢٪ افة٪ خاع٢ېػ١ې 

 ةٱا٫ٱٻ ٤ل٠ٟ ٧فخ٪ .

افٞ٪ عٷ٢٪ افة٪ ٧٪ خاع٢ېػ١ې ةٱاخك ٶ٪ ډ٭ح٪ ـؽـ خخٕ٪ ٹاق خ٤٭چ٭١٭ 

 ٞ٭كق فٞڂك .

ؽٰٜ٪ ٣٫ افة٪ ٧٪ خاع٢ېػ١ې ٧٭ةٱاٶ٪ خٕ٪ ـ٭ذٰ٭ٞٯ خ١ؽډٯ افٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٌ

افٰا٣٫ ة٠ كٯ ف٠٫ الرؾ ٧٪ خك . 
(1) 

                                                 
نة وال يتكلف في اإلغماض في الهندية : وإيصاؿ الماء إلى داخل العينين ليس بواجب وال س (1)

والفتح حتى يصل الماء إلى األشفار وجوانب العينين كذا في الظهيرية وعن الفقيو أحمد بن إبراىيم إف 
کتاب الطهارة باب الوضوء الفصل   ۴ص  ۱غسل وجهو وغمض عينيو تغميضا شديدا اليجوز .  )ج 

  ۷۲ص  ۱رة ، وردالمحتار ج کتاب الطها  ۲۷ص  ۱األوؿ في فرائض الوضوء ، کذا في البحر ج 
  کتاب الطهارة مطلب في معنی االشتقاؽ وتقسيمو الی ثبلثة اقساـ (
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ټ٪  ، ٰاال٧ػك ٶ٭ـج ح٪ افة٪ ذـ٭ؽٞٯ خږٰؽك ٶؽې٭٠١ ٪ـاٶ٪ افخ

ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٞ٪ ږٰؽـ عٙٱٙ٪ فـ ٨ٰٓٯ خږٰؽك ال٧ػك ٶ٭ـج ٢ٓ٤٭٤ېػق ٧٭خخٕ٪ ږٰؽك 

 ٘ؽص خك .ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ ال٧ػك ٶ٭ـج ح٪ افة٪ ذـ٭ؽ 

افٞ٪ ږٰؽـ ٞرٱٙ٪ ) ډ ٪ ( فـ ةٱاٰې فال٧ػك ٶ٭ـج ح٪ افة٪ ذـ٭ؽ ٘ؽص ٧٪ خك ، 

ة٢ٟ٪ خخٕ٪ ږٰؽك خال٧ػك ٫ٖٯ ضهې ٶؽې٭٠١ ٘ؽص خك ٿٯ خر٧ٯ حؽ ا٧ػارې ٞڇخ٪ 

 ٧٪ فك .

فخږٰؽك ٞ٭٤٪ ضه٪ ٿٯ خر٧ٯ حؽ ا٧ػارې ٞڇخ٪ فك، خ٫ٖې ضهې ٧٪ ا

ٶؽې٭٠١ ٘ؽص خك اف٧٪ ٤فص ٞ٭ؽ ٘ؽص خك . 
(2) 

                                                                                                                                 
علی ىامش ردالمحتار : ولو لم يكن بثقب أذنو قرط فدخل الماء فيو أي الثقب  في الدرالمختار (1)

تكلف بخشب عند مروره على أذنو أجزاه كسرة وأذف دخلهما الماء وإال يدخل أدخلو ولو بإصبعو وال ي
  ۱۴ص  ۱کتاب الطهارة مطلب في ابحاث الغسل ، کذا في الهندية ج   ۱۱۴ص  ۱ونحوه . ) ج 

 کتاب الطهارة (  ۸۸ص  ۱کتاب الطهارة باب الغسل الفصل األوؿ في فرائض الغسل ، والبحر ج 

ا "في في مراقي الفبلح :  يجب" يعني يفترض "غسل ظاىر اللحية الكثة" وىي التي ال ترى بشرته (2)
أصح ما يفتى بو" من التصاحيح في حكمها لقيامها مقاـ البشرة بتحوؿ الفرض إليها ورجعوا عما قيل 
من االكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها ونحوه "ويجب" يعني يفترض "إيصاؿ الماء إلى بشرة اللحية 

عداـ كماؿ المواجهة الن الخفيفة" في المختار لبقاء المواجهة بها وعدـ عسر غسلها وقيل يسقط
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خفېڇخا٧٭ةېغ٭ح٪ ٰې ٿٯ  ك، ف خف٤ؽـ ١٭قخ٭٧٪ ېٞ٪ خٰ٭ٿاةؽ

٪ ؟٧٭افخز افٕف٠ ٰې نطٱص ٞٱڃك افٞ٪ ٧ ٱڃكافة٪ ٧٪ ذـ

 

ٞ٪ خٕ٪ ةؽېخ٭٧٪ خف٤ؽـ ١٭ق فك ٿٯ خك٭٧ځا٧٭ ټغ٪ ٰې افة٪ ٨٤ّ ٞ٭١ې ٧٭ 

 عال١٭ؽ ٰې الرؾ خق ٿٯ ك٭٧ځا٧٭ ح٪ افة٪ فذـٱڃك .

افٞ٪ خاـٯ ٧٪ فك ة٢ٟ٪ ٰ٭ارك خخٕ٪ فېڇخا٧٭ةېغ٭ح٪ افة٪ ٧٪ ذـېػې ٧٭ةٱا 

 غاة٪ ٶ٪ ٕف٠ ٞٯ خفېڇغغغخا٧٭ عا٤ ٰې افخز نطٱص خق افٕف٠ ٰې نطٱص ٧٪ خق

ةېغ٭ ح٪ افة٪ ذـ٭ك . 
(1) 

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة   ۴۹بالنبات "وال يجب إيصاؿ الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجو . ) ص 
کتاب الطهارة مطلب   ۷۴ص  ۱مع ردالمحتار ج  في الدرالمختار فصل في تماـ احکاـ الوضوء ، کذا

 الطهارة ( کتاب  ۳۴ص  ۱مو الی ثبلثة اقساـ ، والبحر ج يفي معنی االشتقاؽ وتقس
 

في الهندية : وإذا كاف شارب المتوضئ طويبل وال يصل الماء تحتو عند الوضوء جاز وعليو الفتوى  (1)
في  کتاب الطهارة باب الوضوء الفصل األوؿ في فرائض الوضوء ، کذا  ۴ص  ۱بخبلؼ الغسل . ) ج 

الشتقاؽ وتقسيمو کتاب الطهارة مطلب في معنی ا  ۷۵ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج  الدرالمختار
 الی ثبلثة اقساـ (

في ردالمحتار : ويستثنى منو ما إذا كاف الشارب طويبل يستر حمرة الشفتين لما في السراجية من أف و 
تخليل الشارب الساتر حمرة الشفتين واجب اه ألنو يمنع ظاىر وصوؿ الماء إلى جميع الشفة أو 
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 ٞ٪ خٰ٭ٿاالز ٰاٶڇ٪ ٶؽې فك ٧٭افخز ة٪ ټ٨ګ٪ ٞ٭ك ؟

ٰې ٞ٪ خخٕ٪ الز، ٰاٶڇې ٫ٖ٪ ضه٪ ٳ٭١٪ ٶؽې ـ٭ې فـ ٿٯ ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 

ٶؽې٭٠١ ٘ؽص خك، ةٱا ٶؽې٭٠١ ٧٪ ٕ٭اړك،افٞ٪ خٕ٪ ضه٪ ٿٯ ٶؽې٭٠١ ٰې ٘ؽص خك 

ٰ٭ټ٪ ٶاح٪ فـ ٧٭ةٱاخ٥٫ػٕٯ ٶاح٪ ضهې ٶؽې٭٠١ ٘ؽص خك .  
(1) 

ٞ٪ خٰ٭ٿاٶ٪ الز ٰاٶڇ٪ ٶ٭ذك رائػـ ډ٭ح٪ ٰاٿ٥ت٪ ٤٭چخې فك،  

اـ٪ افٕف٠ ٞٯ ٶؽې٭٠١ ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ؟خٕ٪ ٶ٪ افخ

                                                                                                                                 

کتاب   ۷۵ص  ۱وؿ الماء إلى جميعها . ) ج بعضها وال سيما إف كاف كثيفا، وتخليلو محقق لوص
 الطهارة مطلب في معنی االشتقاؽ وتقسيمو الی ثبلثة اقساـ (

في المحيط : ولو قطعت رجلو من الكعب وبقي النصف من الكعب يفرض عليو غسل ما بقي من  (1)
ي نصف الكعب وموضع القطع، وكذلك ىذا الحكم في المرفق في اليد إذا قطع اليد من المرفق وبق

المرفق يفرض عليو غسل ما بقي من المرفق وموضع القطع وإف كاف القطع فوؽ الكعب وفوؽ المرفق 
في  کتاب الطهارة الفصل االوؿ في الوضوء ، کذا  ۳۴ص  ۱لم يجب غسل موضع القطع . ) ج 

کتاب الطهارة باب الوضوء الفصل االوؿ   ۵ص  ۱کتاب الطهارة ، والهندية ج   ۲۹ص  ۱البحر ج 
 فرائض الوضوء ( في



          

       
 ٘ؽائو ا١٭ى٭ء                                             - ون -                                                                                                             ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق

 

ٞ٪ خٕ٪ ډ٭ح٪، ٰاٿ٥ت٪ خالز، ٰاخٶڇې ٶؽ٫ٖ٪ ضه٪ ةا٧ػك فك ٿٯ ٶ٪ 

 افخاـ٪ ٞٯ ٰې ٶؽې٭٠١ ٘ؽص فك ٧٭خخٕ٪ رائػ ا٧ػاؾ ٶؽې٭٠١ ٣٫ ٘ؽص خك .

ـ فك افٞ٪ ٶؽخٕ٪ ٹاق ةا٧ػك ٧٪ فك ع٭ٰ٭ټ٪ ضه٪ ٰې ١٪ ٫ٖ٪ ٹاق ـؽـ ةؽاةؽ

ٿٯ ٶؽې٭٠١ ٰې ٶ٪ افخاـ٪ افٕف٠ ٞٯ ٘ؽص فك ٧٭ةٱاخخٕ٪ ضهې ٶؽٰ٭٠١ ٘ؽص 

 خك .

ٶؽې٭٠١ ٰې ٶ٪ افخاـ٪ افٞ٪ ٰې خ٫ٖ٪ ٹاق ـؽـ ٫ٱٻ ضه٪ ٧٪ فك ةؽاةؽـ ٿٯ 

٘ؽص ٧٪ خك ٤فخطب خك . ٶؽې٭٠١ ٿ٥تېةٱاخخٕ٪ رائػك ډ٭حٯ افٞٯ ٘ؽص خك 
 (1) 

خٕ٪ الز، ٞٯ  ٪ـاٰاٶڇ٪ ف١ؽك ٧٭ٶ٪ افخ ،ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک رائػالز

افٞ٪ ٧٪  ؟ٰاٶڇ٪ ٶؽې٨٥ٺ٠ ٕ٭اړك 

ٶ٪  ٞ٪ خٕ٪ كغم ٶ٪ خٕ٪ خفاړفالـ٭٧٭ افٶڇ٭ةا٧ػك ٧ٱ٭ؽ ٞ٭الق ـٯ ٧٭

 خخفاړف  ٶؽې٭٠١ ٶؽ٘ؽص خك . افخاـ٪ ٞٯ

                                                 
في الدر المختار علی ىامش رد المحتار : ولو خلق لو يداف ورجبلف، فلو يبطش بهما غسلهما،  (1)

ولو بإحداىما فهي األصلية فيغسلها، وكذا الزائدة إف نبتت من محل الفرض، كأصبع وكف زائدين وإاّل 
کتاب الطهارة مطلب   ۷۶ ص ۱فما حاذى منهما محل الفرض غسلو وما ال فبل، لكن يندب . ) ج 

 کتاب الطهارة (  ۲۹ص  ۱في السنة وتعريفها ، کذا في البحر ج 
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٭ةٱاخ٫ٖ٪ ٰ٭ـ ٶؽې٭٠١ ٘ؽص خك ،خا ة٠ ٞ٪ افٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ـ ـؽـ ٧ٱ٭ؽ ٞ٭الق ـٯ ٧

خاـٯ فك ٿٯ خخٕ٪ ـ٣ الز ٰاٶڇې ٶؽ٫ٖ٪ ضه٪ ةا٧ػك ذاٶ٭ذح٪ ـ٭ق فك ٿٯ ٶ٪ 

افخاـ٪ ٞٯ خ٫ٖ٪ ضهې ٶؽې٭٠١ ٘ؽص فك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خخٕ٪ رائػٶؽې٭٠١ 

 ٣٫ ٘ؽص خك .  

افٞ٪ خٕ٪ رائػالز ٰاٶڇ٪ خالز ٰاٶڇې ٶؽ٫ٖ٪ ضه٪ ٧٪ فك ذاٶ٭ذح٪ ـ٭ك 

٪ ٞٯ خ٫ٖې ضهې ٶؽې٭٠١ ٘ؽص فك،  ٧٭ةٱاٞ٪ خٕ٪ رائػالز ٰاٶڇ٪ ٿٯ ٶ٪ افخاـ

 ١٪ خٕ٪ ان٢ٯ الز، ٰاٶڇې ـؽـ ٤٭چخٮ فك ٧٭ ٶؽې٭٠١ ٰې ٘ؽص خك .

افٞ٪ ٤٭چخٮ ٧٪ فك ، ٧٭ٞ٪ ٰ٭ټ٪ ضه٪ ٰې ١٪ ٫ٖ٪ ٹاق ـؽـ ةؽاةؽـ فك ٿٯ ٶ٪ 

 افخاـ٪ ٞٯ ٰې ٶؽې٭٠١ ٘ؽص فك ٧٭ةٱاٰې ٣٫ ٶؽې٭٠١ ٘ؽص خك . 

٫ٱٻ ضه٪  ةؽاةؽـ ٧٪ فك ٿٯ ٶؽې٭٠١ ٰې ٶ٪ افخاـ٪  افٞ٪ ٰې خ٫ٖ٪ ٹاق ـؽـ

ٞٯ ٘ؽص ك ٧٭ةٱاخخٕ٪ رائػا٧ػاؾ ٶؽې٭٠١ ٘ؽص ٧٪ خك ة٢ٟ٪  ٤فخطب خك . 
(1) 

ك ٿٯ افة٪ ٨٤ّ ٞ٭ كح٨ګ٪ ډ٭ح٥ۍ ٶ٪ ډ٭ح٪ فخاـٯ ٞ٪ خٰ٭ٿا 

ا١ٱؽك ٞ٭ؽ ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ؟ٞٯ خٕ٪ ډ٭ح٥ۍ ٞڇ٠ ٰ٪ ـا٧٭ٶ٪ افخ

                                                 
في رد المحتار : والظاىر أنو يعتبر البطش أواًل، فإف بطش بهما وجب غسلهما وإاّل فإف كانتا  (1)

) ج  تاّمتين متصلتين وجب غسلهما، وإف كانتا منفصلتين ال يجب إاّل غسل األصلية التي يبطش بها .
 کتاب الطهارة مطلب في السنة وتعريفها ، کذا انظرالحوالة السابقة ببل فصل (  ۷۶ ص ۱
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خٕ٪  افٕف٠ ٞٯخډ٭حٯ ٞ٭٤٪ ضه٪ ٿٯ حؽخٕ٪ ډ٭ح٥ۍ ال٧ػك خـ ٶ٪ افخاـ٪ 

 ضهې ح٪ افة٪ ذـ٭ؽ ٘ؽص خك، ٧٭افز ٶ٪ ٫ؽډفؽ ٿٯ ٞېػاك ـٯ خٕې ضهې ح٪ 

ة٪ افة٪ ذـ٭ك، ٞ٪ ډ٭ح٥ۍ ٞاږك، ٞ٪ ٰې چ٭ذفك .
 (1)

 

عٱؽك فك ٧٭افخز افٕف٠ ٰې ټ٪ ض٣ٟ ٿٯ خٰ٭ٿاٶ٪ ٧٭ٞا٧٭ٞٯ 

؟ ١ؽك

افخز افٕف٠ نطٱص خك، ٘ؽؼ ٧٪ ١ؽك ٞ٪ خٕ٪ ٞؿ خ ٧٭ٞا٧٭خ عٱؽ ك ـؽـ 

خ٢ٞٯ ٫فخ٭ډ٦ )افـېػف٧ٟٮ( فك،ٞ٪ خچاذ . 
(2) 

                                                 
ص  ۱في مجمع االنهر : وتحريك خاتمو الواسع، وإف كاف ضيقا يجب نزعو أو تحريكو . ) ج  (1)

کتاب الطهارة مطلب   ۹۳ص  ۱کتاب الطهارة ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج   ۳۳
کتاب الطهارة الفصل االوؿ في   ۲۳۳ص  ۱ض افضل من النفل اال في مسائل ، والتاتارخانية ج الفر 

  ( ۱۷الوضوء المسئلة ) 

أی وسخ األظفار سواء القروي والمصري في ا ألصح فيصح " في مراقي الفبلح : واليمنع الدرف (2)
 ۱، کذا في الهندية ج کتاب الطهارة فصل في تماـ احکاـ الوضوء    ۴۹الغسل مع وجوده . ) ص 

 ۱کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل االوؿ في فرائض الوضوء ، وفتح القدير ج   ۴ص 
 کتاب الطهارات (  ۱۳ص 
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خٰ٭ٿاٶ٪ ٧٭ٞا٧٭ٞٯ ٞ٪ عٴٯ ٰا افړـ ٤٭س٭خ فك ٧٭افخز 

افٕف٠ فذـؽـ نطٱص ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٞ٪ ٶ٪ ٧٭ٞا٧٭ٞٯ عٴٯ ٰاافړـ ٤٭س٭خفك ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ خْا٤٭٬ٜ٘اء 

٪ خٕ٭كٱا٧٭ ـؽـ افخز افٕف٠ نطٱص خق ٞؽا٤٭ ٶ٪ ٧ؾخ ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ ١

ع٭ٹٱ٨ٯ ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ١ٟ٪؛ ا١ٓال٤ث ا١ٍطٍافك ٘ؽ٤اٰٯ0  ٿٯ ٧٭٤٭ړك ٥٢ْاء ٞؽاؾ 

ٿٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ خٕ٪ عٴٯ اف افړـ افخاـ٪ اف ٕف٠ ح٪ حافاؿ 

٧٪ ٞ٭ك خخٕ٪ ٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ ٤ؽاخ ٫ٖ٪ عٴٯ اف افړـ خك ٿٯ ١ڃ افال٧ػـ فك افٞ٪ عٴٯ 

ېؽفك ٰا فچ فك ٧٭خخٕ٪ عٴ٭ اف افړف ١ٱؽك ٞ٭ؽ الرؾ خك افخز افٕف٠ ٧٪ ٰا افړـ ډ

 فذـؽـ نطٱص ٞٱڃك . 
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٧٭اضخٱاض خاخق ٿٯ ٞ٪ خٰ٭ٿاٶ٪ ٧٭ٞا٧٭ٞٯ ډٰؽك عٴٯ ٰاافړـ ٤٭س٭خ فك ، 

ٰاعٴٯ اف افړـ ١ڃ فك ع٭فچ فك ٧٭خٕ٪ ٞؿ ةاٰػخٕ٪ عٴٯ اف افړـ خ٧٭ٞا٧٭ټغ٪ 

ٱص ـٯ .١ٱؽك ٞڂك ٿٯ افخز افٕف٠ ٰې ٶ٪ احٙاؼ ـؽـ نط
 (1) 

ٞ٪ چٺ٪ ٶؽ٧٭ٞا٧٭ةا٧ػك ذ٧ڈ ٧اع٭ؿ اـخ٥ٓاؽ ٞڂك ٧٭افخز 

 افٕف٠ ٰې ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

                                                 

في البحر: وإذا كاف في أظفاره درف أوطين أوعجين أوالمرأة تضع الحناء جاز في القروي والمدني،  (1)
 ( ۱۳ص  ۱اب الطهارة ، کذا في فتح القدير ج کت  ۲۹ص  ۱وىو صحيح وعليو الفتوى .) ج 

سئل أبو القاسم عن وافر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرف أو الذي يعمل عمل الطين وفي الهندية : 
أو المرأة التي صبغت أصبعها بالحناء، أو الصراـ، أو الصباغ قاؿ كل ذلك سواء يجزيهم وضوءىم إذ 

والفتوى على الجواز من غير فصل بين المدني والقروي. كذا في ال يستطاع االمتناع عنو إال بحرج 
كتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء   ۴ص  ۱) ج  الذخيرة وكذا الخباز إذا كاف وافر األظفار.

 الفصل االوؿ في فرائض الوضوء ( 

الماء إلى زواؿ مايمنع وصوؿ " الثالث" ثبلثة ... و " أي الوضوء" وشرط صحتو"وفي مراقي الفبلح : 
 كشمع وشحم ." لحرمة الحائل" الجسد

وعجين وطين وماذكره بعضهم من عدـ " كشمع وشحم: "وفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قولو
کتاب الطهارة فصل في احکاـ   ۴۹/ٛٗمنع الطين والعجين محموؿ على القليل الرطب . ) ص 

 الوضوء (
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١ٟ٪ ټؽ٧ګ٪ ٿٯ ٢ٓ٤٭٤٪ خـ ٿٯ خٕ٪ ذ٧ڈ ٧اع٭ؿ خافـ٨ۍ ر٤ا٧ې كٮ خق 

اءٞؽا٤٭ٶ٪ ٞخاة٭٧٭ٞٯ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٶ٪ سؾئٯ ډفؽ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ فس٪ ـؽـ خ٤ؼ٫ب خ٬ٜ٘

ـؽـ ٧٪ خـ دٞؽـ٭ې، افخ٤٭س٭خـ خفذ ) ر٤ا٧ې ( ٹٱ٨ٯ ٥٢ْاء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ0 ٿٯ 

 نخخٕ٪ ذ٧ڈ ٧اع٭ؿ ـؽـ افخز افٕف٠ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك ١ٟ٪ ٶ٪ اضف٦ ا١ٙخافق ث 

ٞٯ ٿٯ خٕ٪ ٤فئ٢٪ دٞؽخـ، افٹٱ٨ٯ ٧٭ذ٥٢ْاء ٞؽاؾ ةٱا٘ؽ٤اٰٯ0  ٿٯ خخٕ٪  ينش 

ٞٯ  نىش  نـؽـ افخز افٕف٠ نطٱص خق ١ٟ٪ ٶ٪ ٘خافق ٘ؽٰػٰث ث  ذ٧ڈ ٧اع٭ؿ

 ٿٯ خٕ٪ ٤فئ٢٪ دٞؽخـ .

٧٭ةاٰػففاٰ٭ٿٯ اضخٱاض خاخق خخٕ٪ ذ٧ڈ ٧اع٭ؿ ١٪ اـخ٥ٓاؽ ټغ٪ ٹاؿ 

 فـاح٠ ـٯ ٿٯ افخز افٕف٠ ٶ٪ احٙاؼ ـؽـ نطٱص ـٯ .     

ع٭ٞ٪ ةٱا٣٫ ٰ٭ـ چٺ٪ خٕ٪ ذ٧ڈ ٧اع٭ؿ اـخ٥ٓاؽ ٞڂك ٧٭خ٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ ٞالؾ 

ٶ٪ ٞخ٢٭ـؽـ ةاٰػففاٰ٭ ٿٯ ٞ٪ خٕ٪ چٺ٪ ٶ٪ اـا٧ٯ ـؽـ ٫ٖ٪ افة٪، ٰاة٠ خاـٯ ح٪ 

كٮ ٶٱػاٞ٭الق ـٯ ٿٯ خٕ٪ ذ٧ڈ ٧اع٭ؿ ٶ٪ اـا٧ٯ ـؽـ ٶ٪ ١ٱؽك ٞٱڃك ٧٭افخز 

افٕف٠ ٧٪ خق فذـؽـ ذفا،  خٕ٪ ذ٧ڈ ة٪ عا٤غا١ٱؽك ٞ٭ك ١ٟ٪ ناضب خاضف٦ 

٢ٟٱٗ ـخ٪ ا١ٙخافق ٿٯ فاٰٯ ٹٟ٪؛ خخٕ٪ ذ٧ڈ ٶ٪ ١ٱؽك ٞ٭١٭ٞٯ ٧٪ ټ٪ ضؽث افح

 اف٧٪ ٣٫ ىؽذ ـخ٪ .

افٞ٪ خٕ٪ افة٪ ٰاة٠ خاـٯ كٮ ٧٪ ـٯ ٶٱػاٞ٭الق ٿٯ خٕ٪ ذ٧ڈ ٧اع٭ؿ ٶ٪ 

اـا٧ٯ ـؽـ ٶ٪ ١ٱؽك ـٯ، افٶ٪ ١ٱؽك ٞ٭١٭ٞٯ ح٢ٟٱٗ، ٰاىؽذ فك ٧٭ةٱا افخز 
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افٕف٠ فذـؽـ نطغٱص خك، ١ٟ٪ ناضب خ٘خافق ٘ؽٰػٰ٪ ٿٯ فاٰٯ ٹغٟ٪ خخٕ٪ ٶ٪ 

خ٦ٰ ٞٯ ٤ٓاػ خق . خق افضؽث ٶ٪)ح٢ٟٱٗ(١ٱؽك ٞ٭١٭ٞٯ ضؽث 
 (1) 

؟ ـٞٯ خـؽ خټ٭٤ؽـ ضهې ٤فص ٘ؽص خ ٪ـاٶ٪ افخ

خـؽ خټ٢٭ذ٤ٯ ضهې ٤فص ٞ٭ؽ ٘ؽص خك .ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 
 (2) 

                                                 
جب( أي يفرض )غسل( كل ما يمكن من البدف ببل في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار :  )وي (1)

 کتاب الطهارة مطلب في ابحاث الغسل ( .  ۱۱۲ص  ۱حرج . ) ج 
وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )و( ال يمنع )ما على ظفر صباغ و( ال )طعاـ بين أسنانو( أو 

 تاب الطهارة مطلبک  ۱۱۴ص  ۱في سنو المجوؼ بو يفتى. وقيل إف صلبا منع، وىو األصح . ) ج 
 کتاب الطهارة (   ۸۸ص  ۱في ابحاث الغسل ، کذا في البحر ج 

وفي ردالمحتار : )قولو: وىو األصح( صرح بو في شرح المنية وقاؿ المتناع نفوذ الماء مع عدـ 
 الضرورة والحرج ا ىػ. وال يخفى أف ىذا التصحيح ال ينافي ما قبلو فافهم.

مسح الرأس مقدار الناصية. كذا في الهداية والمختار في مقدار في الهندية : والمفروض في  (2)
کتاب الطهارة باب الوضوء الفصل االوؿ في فرائض الوضوء ، کذا   ۵ص  ۱الناصية ربع الرأس . ) ج 

کتاب الطهارة مطلب في   ۷۳ص  ۱کتاب الطهارة ، وردالمحتار ج   ۲۱ص  ۱في مجمع االنهر ج 
 ة اقساـ (معنی االشتقاؽ وتقسيمو الی ثبلث
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، ٤فص ٞ٭ؽ ٘ؽص خكې ضه ٯټ٢٭ذ٤خٞٯ ٿٯ خـؽ ٪ـاٶ٪ افخ

ټ٢٭ذ٤٪ ضه٪ ٶؽټ٢٭ذ٤٪ ضه٪ فك افٞ٪ خ٫ؽٌؽػ ټغ٪  خ ع٭اة٪ خ٤ظ عا٤غاٰاآ

نطٱص خـ ؟٤فص 

خا٘ؽص ٧٪ خـ ٿٯ خٕ٪ ټ٢٭ذ٤٪ ضه٪ ة٪ عا٤غاخ٤ظ خٌؽػ ټغ٪ فك ة٢ٟ٪ 

ٱڃك .خ٫ؽٌؽػ ټ٢٭ذ٤٪ ضه٪ ٿٯ ٤فص ٞڂؽ ـٯ ٘ؽص ٶ٪ اخاٞ
 (1) 

ٶ٪ ٶؽې٭٢١٭ ـؽ ٕ٪ خٞٯ ـؽٶؽې٭١ٯ اٰاخ ٪ـاٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ افخ

ـؽـ خـؽ خ٤فص ٘ؽص اخاٞٱڃك افٞ٪ خـؽ ٤فص ة٠ فاذ سال ٘ؽص خـ ؟

ؽـ خـؽ خ٤فص ٘ؽص خـؽ٤فص ة٠ فاذ٘ؽص ٧٪ خـ خٕ٪ خـؽ ٶ٪ ٶؽې٭٢١٭ـ

اخاٞٱڃك ع٭خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ٤ٟؽفـ خـ .
 (1) 

                                                 
في الهندية : وفي الحجة ولو لم يمسح مقدـ رأسو ولكن مسح مؤخره أو يمينو أو يساره أو وسطو  (1)

في التاتارخانية  کتاب الطهارة باب الوضوء الفصل األوؿ في فرائض الوضوء کذا  ۶ص  ۱يجوز . ) ج 
 ( ۲۲کتاب الطهارة الفصل االوؿ في الوضوء المسئلة )   ۲۳۱ص  ۱ج 
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ٞٯ خـؽ خ٤فص خٶاذـ ٧٭ك افة٪ ذااعٱفخ٠ الرؾ خك  ٪ـاٶ٪ افخ

فك ؟ٶاح٪ ٿٯ ٶؽالز ةا٧ػك ٮ ٞا٘ٯ خق ١٭٧ػفا١ افٞ٪ ٫ٖ٪

ؽـ خٰ٭ا٧ػاؾ ٤فص فٞڂؽ ـٯ ١ٟ٪ ٶؽالز ةا٧ػك رع٣ فك ٶؽ٫ٖ٪ ٞ٪ ٶ٪ الز ـ

 خ٪ ٿٯ ٞ٭ؾ ١٭٧ػفا١ٮ ٶؽالز ٶاح٪ فك ٶ٪ غغغغص فٞڂك ٧٭حؽخٕ٪ ٤فص فذفـغغغغغرع٣ ٤ف

 خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٯ ـؽـ خـؽ ٤فص ٞ٭ؽ نطٱص ٧٪ خك .

اف٥٫ػاذ٧ګ٪ ٞ٪ الز ٶؽٰ٭ـ ة٠ ال٧ػـ ا٧ػاؾ ةا٧ػك ذاٞق ٞڂؽ ـٯ، ٶ٪ خٕ٪ 

 ص ٧٪ نطٱص ٞٱڃك .١٭٧ػفا١ٯ ـؽـ ٣٫ خـؽ٤ف

افٞ٪ ٶ٪ الز ـؽـ ٰ٭ا٧ػاؾ ٶؽې٭٠١ ـٯ ، افخخٕ٪ ٶؽې٭٢١٭ فذفـخ٪ ٶؽالز 

ةا٧ػك ١٭٧ػفا١ٮ ٶاح٪ ـٯ ٧٭ٶ٪ خې ٞٯ خْا٤٭ ٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ ذاٰ٪ خاخـ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ 

 ١٭٧ػفا١ٯ ـؽـ خـؽ٤فص نطٱص خـ .

                                                                                                                                 
   الهندية : وإذا غسل الرأس مع الوجو أجزأه عن المسح ولكن يكره؛ ألنو خبلؼ ما أمر بو .  في (1)

في  کتاب الطهارة الباب األوؿ في الوضوء الفصل األوؿ في فرائض الوضوء ، کذا  ۶ص  ۱) ج 
 کتاب الطهارة الفصل االوؿ في الوضوء (  ۴۴ص  ۱المحيط البرىاني ج 
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افټ٪ ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ةٱا٘ؽ٤اٰٯ0 ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٯ ـؽـ خـؽ ٤فص ٞ٭ؽ ٧٪ 

ك، ٧٭اضخٱاض خاخق ٿٯ خـؽ خ٤فص ١ٷاذـ ٧٭ك افة٪ ذافاعٱفخ٠ ـٯ نطٱص ٞٱڃ

ٿٯ افخز ٰې ٶ٪ احٙاؼ ـؽـ نطٱص فة٠٢ ـٯ .
  (1) 

خٕ٪ ٿافخف ح٪ افة٪ ،ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ فك ٯٞ٪ خٰ٭ٿا ٶڇې ٿافخ١

؟ خاع٢٭ؽ ٘ؽص خك افٞ٪ ٧٪

                                                 

ش ردالمحتار : )ومسح ربع الرأس مرة( فوؽ األذنين ولو بإصابة مطر أو في الدرالمختار علی ىام (1)
 بلل باؽ بعد غسل على المشهور ال بعد مسح .

في ردالمحتار : )قولو: أو بلل باؽ إلخ( ىذا إذا لم يأخذه من عضو آخر مقدسي، فلو أخذه من و 
درر . )قولو: على  عضو آخر لم يجز مطلقا بحر: أي سواء كاف ذلك العضو مغسوال أو ممسوحا

المشهور( مقابلو قوؿ الحاكم بالمنع، وخطأه عامة المشايخ، وانتصر لو المحقق ابن الكماؿ وقاؿ 
الصحيح ما قالو الحاكم، فقد نص الكرخي في جامعو الكبير على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف 

تطهر بو مرة اه وأقره في النهر .  أنو إذا مسح رأسو بفضل غسل ذراعيو لم يجز إال بماء جديد؛ ألنو قد
مو الی ثبلثة اقساـ ، کذا في مراقي يکتاب الطهارة مطلب في معنی االشتقاؽ وتقس  ۷۳ص  ۱) ج 

کتاب الطهارة   ۲۳۳ص  ۱کتاب الطهارة فصل في احکاـ الوضوء ، والتاتارخانية ج   ۴۷الفبلح ص 
 ( ۳۷/  ۳۴الفصل االوؿ في الوضوء المسئلة ) 
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ٞ٪ خٕ٪ ٿافخفح٪ افة٭ حافاؿ ٧٪ ذـ٭ق ٧٭خٕ٪ ٿافخفح٪ افة٪ خاع٢٭ؽ ٘ؽص 

خك ، افٞ٪ افة٭ حافاؿ فذح٪ ذـ٭ق ٧٭ةٱاخك ٶؽخٕ٪ ٿافخف ةا٧ػك ٤فص فٞڂك افٞ٪ 

٤فص ٣٫ حافاؿ فذح٪ ٞ٭ق ٧٭ةٱاخك خٕ٪ ٿافخك خٕفٯ ٶؽٰڃخك .  
(1) 

٭٠١ حافاؿ فذح٪ ٞ٭ك ېٶؽ ،ٞ٪ خٰ٭ا٧فاؿ ةػؿ ـ٭ٹ٢ٮ ٰارع٥ٯ فك

٧٭خةې افخـۍ افس٨اةج ٶ٪ ضا١ج ٞٯ ة٪ ټ٪ ٞ٭ك ؟

ٞ٪ خٕ٪ ا٧فاؿ ةې افخـ٪ ـٯ، ٧٭ٞ٪ ٶ٪ ټ٢٭ذف ا٧ػا٤٭ٞٯ ٿٯ ٫ٖ٪ ٤ظ، 

حافاؿ فذح٪ ذـ٭ك ٧٭حٱ٣٥ الـ٭٧٪ ، ـؽافٶڇې خك حؽ خفـ ډېؽ خاـٯ فك ٿٯ افة٪ 

 ة٪ ف٫ٯ .

افٞ٪ خفـ ٰاحؽخفـ ٣ٞ خاـٯ فك ٿٯ افة٪ حافاؿ فذح٪ ٞ٭ك ٧٭ةٱاة٪ خٕ٪ ذفع 

ا٧ػا٤٭٧٪ ٶؽې٭١ٯ، اف٫ٖ٪ رع٥ٯ ا٧ػا٤٭٧٪ ٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ ٤فص حافاؿ ٧٪ فذح٪ 

ٞ٭ك ٧٭ ٤فص ة٪ ٶؽ فٞڂك افٞ٪ ٤فص حافاؿ فذح٪ ٞ٭ك ٧٭ خٶٴۍ ٶ٪ ډفؽ ٰ٭كٮ خك 

فٞڂك ، افٞ٪ خاـٯ كٮ ٧٪ فك افٰاكٮ فك ع٭٧٪ حڂؽ ٶؽ فحڂك، ٤فص خك ٶؽ 

                                                 
 رالمختار علی ىامش ردالمحتار : في اعضائو شقاؽ غسلو اف قدر واال مسحو واال ترکو . في االد(1)  

مو الی ثبلثة اقساـ ، کذا في يکتاب الطهارة مطلب في معنی االشتقاؽ وتقس  ۷۵ص  ۱) ج 
کتااب الطهارة باب المسح علی الخفين ،   ۷۶ص  ۱الدرالمنتقی علی ىامش مجمع االنهر ج 

 تاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل االوؿ في فرائض الوضوء (ک  ۵ص  ۱والهندية ج 
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ٞېػق، ٰاكٮ حڂؽ ٞېػق ع٭ٶؽخٕ٪ كٯ ةا٧ػك ٤فص حافاؿ ٞ٭ق ٧٭ٶ٪ خٕ٪ خذې 

 ـؽـ ضاالح٭ ٞٯ خٕ٪ ٹاٰ٭٧٪ ٧٪ ٶؽې٭٠١ ٕ٭اړك اف٧٪ ٣٫ ٤فص ٞ٭ؽ ٕ٭اړك .    

افٞ٪ ٶؽخٕ٪ ا٧فاؿ ةا٧ػك ٕف٠ الرؾ ـٯ خ٤راؽ ٶ٪ ح٭ډ٪ س٨ب ـٯ ٧٭ةٱاٞ٪ 

 اٰې ډېؽـ ضه٪ رع٥ٯ فك ٧٭حٱ٣٥ خك فف٫ٯ . خخـ خةػؿ حؽ٧ٱ٥

افٞ٪ ٰې خةػؿ حؽ٧ٱ٥اٰٯ  ډېؽـ ضه٪ ذفٕ٪ فـ، ١ڃضه٪ ٰې رع٥ٯ فـ، ٧٭ةٱاة٪ 

خٕ٪ ذفٕ٪ ضه٪ ٶؽې٭١ٯ  اف٫ٖ٪ رع٥ٯ ضه٪ ٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ ٤فص حافاؿ ٧٪ فذح٪ 

ٞ٭ك ٧٭ٶؽخٕ٪ ضه٪ ة٪ ٤فص فٞڂك افٞ٪ خٕ٪ ضهې ح٪ ٤فص حافاؿ ٞ٭ك ، ٧٭ةٱاخك 

ٮ ٶؽ فحڂك اف٤فص خك ٶؽ فٞڂك، افٞ٪ خاـٯ كٮ ٧٪ فك، خٶٴۍ ٕ٭٧ػك ٰ٭ك

ٰاكٮ فك ع٭ حڂؽ ٰې ٧٪ ٞٱڃك ، ٰاكٮ حڂؽ ٞٱڃك ع٭ ٶؽ٫ٖ٪ كٯ ٤فص حافاؿ ٞ٭ك ، 

 ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ٳ٭١٭ ضاالح٭ ٞٯ خٕ٪ ضه٪ ٧٪ ٶؽې٭٠١ ٕ٭اړك اف٧٪ ٣٫ ٤فص ٞ٭ؽ ٕ٭اړك .

افٞ٪ ٰې خةػؿ ٶ٭ذـ ٧ٱ٥اٰٯ ضه٪ رع٥ٯ فك اف٧ٱ٥اٰٯ ضه٪ ٰې ذفٕ٪ فك،  ٶ٪ 

خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ اعخالػ خق، ع٭ډېؽ ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ خٕ٪ ن٭ذة خاـٯ 

ض٣ٟ ١ؽك ١ٟ٪ خ٫ٖ٪ ن٭ذة ٿٯ خةػؿ ١ڃضه٪ ٰې رع٥ٯ فك افډېؽـ ضه٪ ٰې ذفٕ٪ 

فك، ٨ٰٓٯ خٕ٪ ٧ٱ٥٪ ذفٕ٪ ضه٪ ة٪ ٶؽې٭١ٯ اف٫ٖ٪ رع٥ٯ ضه٪ ٞ٪ خاـٯ فـ ٿٯ 

ضهې ٤فص حافاؿ ٧٪ فذح٪ ٞ٭ك ، ٧٭ٶؽخٕ٪ ضه٪ ةا٧ػك ة٪ ٤فص فٞڂك، افٞ٪ خٕ٪ 

ح٪ ٤فص حافاؿ ٞ٭ق ٧٭ةٱاة٪ ٶؽخٕ٪ ضه٪ ةا٧ػك خٶٴۍ ٕ٭٧ػك ٰ٭كٮ فحڂك 

افٶؽ٫ٖ٪ ة٪ ٤فص فٞڂك، افٞ٪ خاـٯ كٮ ٧٪ فك، ٰاكٮ فك ع٭حڂؽ ٰې ٧٪ ٞٱڃك 
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افٰاكٮ حڂؽ ٞٱڃك ع٭ٶؽخٕ٪ كٯ ةا٧ػك ٤فص حافاؿ ٞ٭ك، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ خذې ـؽـ 

ضاالح٭ ٞٯ خٕ٪ ضه٪ ٧٪ ٶؽې٭٠١ ٕ٭اړك اف٧٪ ٣٫ ٤فص ٞ٭ؽ ٕ٭اړك .
 (1) 

                                                 

في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : )تيمم لو( كاف )أكثره( أي أكثر أعضاء الوضوء عددا وفي  (1)
 الغسل مساحة )مجروحا( أو بو جدري اعتبارا لؤلكثر )وبعكسو يغسل( الصحيح ويمسح الجريح )و(

 = راتلونکی مخ ط( فكاف أولى. األصح؛ ألنو )أحو 

 

وفي ردالمحتار : وقد اختلفوا في حد الكثرة؛ فمنهم من اعتبرىا في نفس العضو، حتى لو كاف أكثر  
كل عضو من األعضاء الواجب غسلها جريحا تيمم وإف كاف صحيحا يغسل. وقيل في عدد األعضاء 

وفي العكس ال. اىػ درر البحار. قاؿ  حتى لو كاف رأسو ووجهو ويداه مجروحة دوف رجليو مثبل تيمم،
في البحر: وفي الحقائق المختار الثاني، وال يخفى أف الخبلؼ في الوضوء؛ أما في الغسل فالظاىر 
اعتبار أكثر البدف مساحة. اىػ. وما استظهره أقره عليو أخوه في النهر ونقلو نوح أفندي عن العبلمة 

الجريح( أي إف لم يضره وإال عصبها بخرقة ومسح فوقها  قاسم فلذا جـز بو الشارح ... )قولو ويمسح
)قولو وال رواية في .. كما قاؿ ط أنو يلزمو شد الخرقة إف لم تكن موضوعة .  هخانية وغيرىا ومفاد

الغسل( أي ال رواية في صورة المساواة عن أئمتنا الثبلثة، وإنما فيها اختبلؼ المشايخ؛ فقيل تيمم كما 
؛ ألف غسل البعض طهارة ناقصة والتيمم طهارة كاملة، وقيل يغسل الصحيح لو كاف األكثر جريحا

ويمسح الجريح كعكس األولى؛ ألف الغسل طهارة حقيقية بخبلؼ التيمم. واختلف الترجيح والتصحيح  
کتاب   ۱۸۸ص  ۱كما في الحلية، ورجح في البحر تصحيح الثاني بأنو أحوط وتبعو في المتن.) ج 

  کتاب الطهارة باب التيمم (  ۲۸۴ص  ۱في البحر ج  الطهورين ، کذا مطلب فاقدالطهارة باب التيمم 
في البدائع : وال خبلؼ في أنو إذا كاف المسح على الجبائر يضره أنو يسقط عنو المسح؛ ألف الغسل و 

 کتاب الطهارة مطلب شرط جواز المسح (  ۹۳ص  ۱يسقط بالعذر، فالمسح أولى . ) ج 
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ٞ٪ ٰ٭ٿاح٪ ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ خاكٝ ٶٱػاـ٭ ٿٯ ټ٪ ا٧ػا٤٭٧٪ ة٪ ٰې 

 فچ ٶاح٪ ـ٭ك فك ٧٭ټ٪ ة٪ ٞ٭ك ؟

ٞ٪ خٕ٪ كٝ خافخاـ٪ ٶ٪ ٤ٱ٨ٸ ٞٯ فذح٪ ٶٱػاـ٭، افز ٞ٪ خٕ٪ كٝ خخـ 

اخة ٧٪ فك ة٢ٟ٪ ٰ٭فعج فذح٪ ٶېڇېػق ٧٭ خٕ٪ ٤لٟ٭ک ٹاق ة٪ ةٱؽح٪ ٶؽې٭١ٯ ْ

افٞ٪ خٕ٪ كٝ خخـ ْاخة فك ٨ٰٓٯ ډېؽ ډېؽ فذح٪ ٶېڇېػق، ٧٭خٕ٪ ٹاق ةٱا 

 ٶؽې٭٠١ ٧٪ ٕ٭اړك .

افٞ٪ خٕ٪ كٝ حؽافخاـ٪ فذفـخ٪ فذح٪ ٶٱػاـٯ ، ٧٭ةٱاٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ 

٠١ ٧٪ ٕ٭اړك، افٞ٪ خٕ٪ كٝ ډېؽ ډېؽ فذح٪ ٶېڇېػق ٧٭خٕ٪ ٤لٟ٭ک ٹاق ٶؽې٭

خٕ٪ كٝ ډېؽډېؽ ٧٪ فذح٪ ٶېڇېػق، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ خفـ ٛ٭١٪ خك ، ٰ٭ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ 

خٕ٪ ك٦٥ٟ ٹاق ٶؽې٭٠١ ٧٪ ٕ٭اړك، خف٣٫ ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ ٶؽې٭٠١ ٕ٭اړك ، ٞ٪ ٰې 
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ٶ٪ خٕ٪ افخاـ٪ ـؽـ ٥١٭٧ٸ ٞڂق فك ٧٭خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٣٫ ذاډؽٹ٭ؽ ٕ٭اړك، افاضخٱاض 

٭ةاٰػٶ٪ خٕ٪ خف٣٫ ٛ٭ؽ ةا٧ػك ٠٥ْ فـٯ .ٶ٪ خٕ٪ خف٣٫ ٛ٭ؽ ٞٯ ٢ٓ٤٭٤ٱڃك، ٧
  (1) 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ة٭١ٯ فٞڂك افحؽ ة٭١٭ فذفـخ٪ ٤خه٠ افخز حارـ 

 ٞڂك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

                                                 

في بعض وضوئو وىوأوؿ شك غسل ما شك فيو، وإف وقع لو كثيرا لم يلتفت  في ردالمحتار : شك (1)
إليو؛ وىذا إذا شك في خبلؿ وضوئو، فلو بعد الفراغ منو لم يلتفت إليو اه لكن سئل العبلمة قاسم في 
فتاويو عمن شك وىو في صبلتو أنو على وضوء أـ ال فأجاب بأنو إف كاف أوؿ ما عرض لو أعاد 

  کتاب الصبلة اخر باب سجود السهو (  ۵۵۸ص  ۱وإال مضى في صبلتو . ) جالوضوء والصبلة 

وفي الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : وشک في بعض وضوئو اعادماشک فيو لوفي خبللو ولم يکن 
کتاب الطهارة مطلب في ابحاث الغسل ، کذا في البزازية    ۱۱۱ص  ۱الشک عادة لو واال ال . ) ج 

کتاب   ۲۶۷ص  ۱کتاب الطهارة نوع في الشک ، والتاتارخانية ج   ۱۳ص  ۴علی ىامش الهندية ج 
 (  ۳۴۳اف مايوجب الوضوء المسئلة ) يالطهارة فصل في ب

 وفي البدائع : والمراد من قولو أوؿ ما شك أف الشك في مثلو لم يصر عادة لو ال أنو لم يبتل بو قط
 ۱وسة والسبيل في الوسوسة قطعها . ) ج وإف كاف يعرض لو ذلك كثيرا لم يلتفت إليو ألف ذلك وس

 کتاب الطهارة قبيل مطلب مس المصحف (  ۱۴۳ص 
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فذفـخ٪ ة٪ خف٤ؽـ فعج خافخاـ٪ خنطج ١ٷاذـ خا الر٤٪ خـ ٿٯ حؽ ة٭١٭ ٞ٭١٭ 

ـٯ ٿٯ ٧٭ذ ة٭١ٯ خذېػ١ٯ خك، افٞ٪  ٿٯ رړـ ٰې چ٪ ٥ٍ٤ئ٦ ) ةې ٥ٕ٪ ( ا٧خِاذٞ٭ك

حؽا٨٥ٌاؿ خ٤غ٪ افخز فٞڂك خٕ٪ افخز ٰې نطٱص ٧٪ خق .
 (1) 

                                                 

في مراقي الفبلح : وشرط صحتو" أي الوضوء "ثبلثة" األوؿ ... "و" الثاني "انقطاع ما ينافيو من  (1)
کتاب الطهارة فصل في   ۴۹حيض ونفاس" لتماـ العادة "و" انقطاع "حدث" حاؿ التوضؤ . ) ص 

  .اـ الوضوء (احک

( أي االضطجاع  وفي درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ : )ويجب االستبراء بالمشي أو التنحنح أو النـو
على شقو األيسر حتى يستقر قلبو على انقطاع العود كذا في الظهيرية )وقيل يكتفي بمسح الذكر 

کتاب الطهارة   ۴۹ص  ۱واجتذابو ثبلث مرات( ، والصحيح أف طباع الناس وعاداتهم مختلفة . ) ج 
کتاب الطهارة باب   ۲۵۳ص  ۱باب االستنجاء فصل سن االستنجاء ، والدرالمختار مع ردالمحتار ج 

 االنجاس فصل في االستنجاء مطلب في الفرؽ بين االستبراء واالستنقاء واالستنجاء (
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ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ٞ٭ؽ ٶاذـ ٧ٱج خ ٪ـاخافخ

 ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ ةاٰػففاٰ٭ٿٯ ٶ٪ ان٠ ٞٯ خ١خ٪ خفې عتؽك خك 0

اف١٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ افخاـ٪ ـؽـ ٰ٭ارك ٥١٭٧ٸ ذفاـٯ، نؽػ 

خ٥١ا٧ٺ٪ كؽض ٶؽٹاق ـٯ، خ١خ٪ ٧ٱج الرؾ ٧٪ خق، ـ٨ج خق ، ٧٭ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک 

ظ ، الـ٭٧٪، ٶڇې ٶؽې٭١ٯ افـؽ ٶؽې٭١ٯ، ٰاٶؽ ـؽ ١٭٧ػالز حېؽ خډؽ٤ۍ ٶ٪ فس٪ ٤

ٞڂك ٧٭خٕ٪ افخز ةې٠ ْتاخة ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك، ةې٠ ذ٭اب ٧٪ ١ؽك ع٭٥١٭٧ٸ ٶ٪ 

 نطٱص ٞٱڃك .

خف٥٫٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ خٕ٪ افخز ةې٠ ْتاخة فډ ٠ ـٯ، ٤فخ٠ٜ ذ٭اب 

٪ ٶؽ٤ؽحب ـٯ، خخٕ٪ عتؽك خٶاذـ ٧ٱج الرؾ خق، ٞ٪ ٧ٱج ٧٪ فك خ٤راؽ ٶ٪ ح٭ډ

ٰ٭ټ٭ک خډؽ٤ۍ ٶ٪ ـتب ٤ظ، الـ٭٧٪ ، ٶڇې ٶؽې٭١ٯ افـؽٶؽې٭١ٯ ٰاٶؽـؽ الز 

حېؽ ٞڂك ، ٧٭خٕ٪ افخز ٹا٧خ٪ ةې٠ ْتاخة ٧٪ خق ، ٤فخ٠ٜ ذ٭اب ٧٪ ١ؽك . 
(1) 

                                                 
إال بالطهارة كوضوء أو  المختار علی ىامش ردالمحتار : البداية بالنية أي نية عبادة ال تصحالدر في  (1)

کتاب الطهارة مطلب   ۷۸ص  ۱رفع حدث أو امتثاؿ أمر وصرحوا أنها بدونها ليس بعبادة . ) ج 
ص  ۱کتاب الطهارة ، وفتح القدير ج   ۵۲ص  ۱في البحر ج  الفرؽ بين النية والقصد والعـز ، کذا

 کتاب الطهارة (  ۲۸
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ٞٯ خالـ٭٧٭ ٶؽې٭٠١ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ كؽفظٶ٪  ٪ـاخافخ

ٞ٪ الـ٭٧٪ ٶاک فك ٧٭خافخاـ٪ ٶ٪ كؽفظ ٞٯ ٰې ٶؽې٭٠١ ـ٨ج خك افٞ٪ 

الـ٭٧٪ ٧اٶاک فك ٧٭خافخاـ٪ ٶ٪ كؽفظ ٞٯ ٰې ٶؽې٭٠١ ىؽفذك خك
   .(1) 

ٞٯ خع٭١ې افٶؾك ٶؽې٭٠١ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك افټؽ٧ګ٪  ٪ٶ٪ افخـ

ٌؽٰٜ٪ ٰې خـ ؟

 خع٭١ې افٶؾك ٶؽې٭٠١ ـ٨ج خك .ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 

افٌؽٰٜ٪ ٰې خاخـ ٿٯ خ٫ؽٰ٭ـ ١ٷاذـ ة٪ خذې خذې فاذـ ٶ٪ ذاـخ٪ الز ـؽـ 

افة٪ ذااع٢ٯ ع٭ خٶؾك ٶاٞ٭ؽ ة٪ ٶ٪ ٿٷ٪ الز ـؽـ ٞ٭ك .
 (2) 

                                                 

 داءة بغسل اليدين الطاىرتين ثبلثا. في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : و الب (1)
کتاب الطهارة   ۸۱ص  ۱وفي ردالمحتار : )قولو: الطاىرتين( أما غسل النجستين فواجب . ) ج 

کتاب الطهارة   ۵۱مطلب سائر بمعنی باقي ال بمعنی جميع ، کذا في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص 
 فصل في سنن الوضوء (

لمحتار : )وغسل الفم( ... )بمياه( ثبلثة )واألنف( ببلوغ الماء في الدرالمختار علی ىامش ردا (2)
 )بمياه( وىما سنتاف مؤكدتاف ... وفعلهما باليمنى. المارف

وفي ردالمحتار : )قولو: وفعلهما باليمنى( أي ويمخط ويستنثر باليسرى، كما في المنية والمعراج. ) ج 
  ۵۵في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص کتاب الطهارة مطلب في منافع السواک ، کذا   ۸۵ص  ۱

کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء   ۹ص  ۱کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء ، والهندية ج 
 الفصل الثالث في المستحبات (



 ـ٦٨ ا١٭ى٭ء                                             - نو -                           افق  ٤ش٥٭ْث ا١ٙخ

 

٠٫ ـ٨ج خك افٞ٪ ٤فخطب خك ؟ٞٯ ٤ف٭اک ف ٪ـاٶ٪ افخ

٤ف٭اک ف٠٫ ـ٨ج خك . ٞٯ  ٪ـاٶ٪ افخ
(1) 

ٶ٪ ٞ٭ؾ فعج ٞٯ  ٿٯ ٤ف٭اک ف٠٫ ـ٨ج خك خٕ٪ ٞٯ ٪ـاٶ٪ افخ

 ؟ كـ٨ج خ

٭ؽ ةا٧ػك ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ خع٭١ې خٶؽې٭٢١٭ ٶ٪ فعج ٞٯ خاٞرؽ ٥٢ْاؤ ٶؽٛ

٤ف٭اک ف٠٫ ـ٨ج خك . 
(2) 

خٞ٭ؾ ٛف٣ ١ؽډٯ ټغ٪ فك ؟ ٪٤ف٭اک ة

                                                 
کتاب الطهارة   ۸۴ص  ۱في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : والسواک سنة مؤکدة . ) ج  (1)

کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل   ۷ص  ۱ا في الهندية ج مطلب في داللة المفهـو ، کذ
 الثاني في سنن الوضوء (

في البحر : واختلف في وقتو ففي النهاية وفتح القدير أنو عند المضمضة وفي البدائع والمجتبى  (2)
اب الطهارة کت  ۴۲ص  ۱األكثر على األوؿ، وىو األولى؛ ألنو األكمل في اإلنقاء . ) ج و الوضوء  قبل

کتاب الطهارة مطلب في داللة المفهـو ، ومراقي   ۸۴ص  ۱في الدرالمختار مع ردالمحتار ج  ، کذا
 کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء (  ۵۳الفبلح مع الطحطاوي ص 
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افٞ٪ . خ اذاک ٰارٰخ٭ؿ خ١ؽډٯ ټغ٪ فك ٤ف٭اک حؽ ٳ٭١٭چ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ

ؽډٮ ٧٪ ٶٱػا ٞېػق ٧٭ةٱا خك ٶ٪ ة٠ خاـٯ ١ؽډٯ ـؽـ ٤ف٭اک فف٫ٯ ٿٯ خٕ٪ ١

ع٭١ٯ ح٪ حافاؿ ٧٪ ذـ٭ك  افچ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ حؽٰظ ١ؽډٮ فك، ٶ٪ خاـٯ ١ؽډٯ ـؽـ 

ٿٯ ع٭١ٯ ح٪ حافاؿ ذـ٭ك ٤ف٭اک ف٠٫ ٤ٟؽفـ خك .
 (1) 

؟ ٨ګ٪ افټ٭٤ؽـ فكټ ٪خ٤ف٭اک ١ؽډٮ ة

ٰ٭ـ ١٭ٰلج  ٪ٶ٪ افؽ  ٞٯ ة٪ ـٱػـ فك ، رعٯ ف٧٪ ١ؽك ،خ٤ف٭اک ١ؽډٮ ة

 افږخفا١ٮ ف١ؽك، ٞ٪ فذفـخ٪ خـ٥٭١٭ ٶ٪ فس٪ ٞ٭ٿ٨ٮ ـٯ ٶؽفا٧٪ ١ؽك . 

                                                 

کتاب الطهارة قبيل مطلب   ۸۵ص  ۱في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ويکره بمؤذ. ) ج  (1)
 . واک(في منافع الس

وفي ردالمحتار: )قولو: ويكره بمؤذ( قاؿ في الحلية: وقاؿ غير واحد من العلماء كراىتو بقضباف الرماف 
نهى »والريحاف اه. وفي شرح الهداية للعيني: روى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيب قاؿ: 

وفي النهر: « الجذاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن السواؾ بعود الريحاف، وقاؿ: إنو يحرؾ عرؽ
نعم السواؾ الزيتوف »ويستاؾ بكل عود إال الرماف والقصب. وأفضلو األراؾ ثم الزيتوف. روى الطبراني 

کتاب الطهارة قبيل مطلب   ۸۵ص  ۱)ج « . من شجرة مباركة، وىو سواكي وسواؾ األنبياء من قبلي
 في سنن الوضوء( کتاب الطهارة فصل   ۵۳في منافع السواک، کذا في مراقي الفبلح ص

کتاب الطهارة الباب االوؿ في   ۷ص  ۱وفي الهندية : وينبغي أف يكوف السواؾ من أشجار مرة . ) ج 
کتاب الطهارة ، ومجمع االنهر   ۴۲ص  ۱الوضوء الفصل الثاني في سنن الوضوء ، کذا في البحر ج 

 کتاب الطهارة (  ۲۵ص  ۱ج 
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ٰې خعڀۍ ډ٭حٯ ٶ٪ ا٧ػارـ فك ة٪ افږخ ٧٪ فك افٶ٨ځفا١ٮ ٪ حؽٰ٭ـ ١٭ٰلج ة
(.1) 

خ٤ف٭اک خ٧ٱ٭١٭ ٌؽٰٜ٪ ټؽ٧ګ٪ خـ ؟

خ٤ف٭اک خ٧ٱ٭١٭ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خذاـخ٪ الز ةٴ٪ ډ٭ح٪ ة٪ خ٤ف٭اک حؽ ـؽ 

ال٧ػك ٞڂك اف عڀۍ ډ٭ح٪ ة٪ خ٤ف٭اک حؽ ٶاق ال٧ػك ٞڂك افخ٤اةٱ٦ خذې ډ٭حٯ ة٪ 

ة٪ ٰې ٶ٪ ٤٭ټ ٞٯ ٧٪ ٧ٱفٯ ٹٟ٪  ٶؽ ٤ف٭اک ـؽةېؽـ ٞڇٱڃخك ،اف خ١ؽډٯ ٶ٪ كاؿ

٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ خٕ٪ خ ة٭اـٱؽ ف خ٤ؽص ـتب ډؽرك .
 (2) 

                                                 

(1)
و( ندب إمساكو )بيمناه( وكونو لينا، مستويا ببل عقد، في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ) 

  ۸۵ص  ۱في غلظ الخنصر وطوؿ شبر ... وال يزاد على الشبر، وإال فالشيطاف يركب عليو . ) ج 
کتاب   ۵۳کتاب الطهارة قبيل مطلب في منافع السواک ، کذا في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص 

  الطهارة فصل في سنن الوضوء (

حتار : )قولو: وطوؿ شبر( الظاىر أنو في ابتداء استعمالو، فبل يضر نقصو بعد ذلك بالقطع في ردالمو 
 منو لتسويتو .

في الهندية : ويندب إمساكو بيمينو بأف جعل الخنصر أسفلو واإلبهاـ أسفل رأسو وباقي األصابع  (2)
في  سنن الوضوء ، کذاکتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الثاني في   ۷ص  ۱فوقو . ) ج 

 کتاب الطهارة (  ۲۵ص  ۱کتاب الطهارة ، ومجمع االنهر ج   ۴۲ص  ۱البحر ج 

کتاب   ۸۵ص  ۱وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وال يقبضو فإنو يورث الباسور . ) ج 
 کتاب الطهارة ، ومراقي  ۲۵ص  ۱في مجمع االنهر ج  الطهارة قبيل مطلب في منافع السواک ، کذا

 .= راتلونکی مخ کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء(   ۵۴الفبلح ص 

 



 ـ٦٨ ا١٭ى٭ء                                             - ىو -                           افق  ٤ش٥٭ْث ا١ٙخ

 

خ٤ف٭اک خف٢٫٭ٌؽٰٜ٪ ټؽ٧ګ٪ خـ ؟

خ٤ف٭اک خف٢٫٭ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ افؽ ة٪ خ١٭ړك را٤ٯ خذاـخ٪ ٌؽػ ٶؽ 

 ک فف٫ٯ، ةٱاة٪ خٿٷ٪ ٌؽػ ٶؽٕاچ٭٧٭٤ف٭اک فف٫ٯ .ٕاچ٭٧٭٤ف٭ا

ةٱاة٪ خال٧ػك را٤ٯ افؽ خذاـخ٪ ٌؽػ ٶؽ ٕاچ٭٧٭ ٤ف٭اک فف٫ٯ،فذفـخ٪ 

 خك خٿٷ٪ ٌؽػ ٶؽ ٕاچ٭٧٭ ٤ف٭اک فف٫ٯ .

اف٣٫ ة٪ خٕاچ٭٧٭ ٶؽچٟاذـ ٌؽػ ةا٧ػك ٤ف٭اک فف٫ٯ، ٣٫ ة٪ ٰې ٶؽخ٨٧٪ 

 ف٭اک فف٫ٯ .ٌؽػ ةا٧ػك  ،اف٥٫ػذار ة٪ خرا٤ٯ خٕاچ٭٧٭ ٶؽ ـؽف٧٭ ةا٧ػك ٤

اف٥٫ػاـٯ خك خع٭١ٯ خ٨٧٪ ٌؽػ ح٪ ٶؽ ١٭ړ حا١٭ ةا٧ػك افال٧ػك ٌؽػ ح٪ ٶؽ 

 ژة٪ ةا٧ػك ة٪ ٤ف٭اک فف٫ٯ .

٣٫ ٶ٪ ٶاؾ ٞٯ فك ٿٯ ٶؽٕاچ٭٧٭ةا٧ػك ة٪ ٤ف٭اک ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ة٪ افخا

خرا٤ٯ خٕاچ٭٧٭ اچ٭٧٭ خٌؽػ ټغ٪ ة٪ ٰې كؽفظ ٞڂك، ـؽـ ف٫ٯ ٿٯ خ٤ظ خٕ

 فع٭ا ح٪ .

ـؽ خٌؽػ ټغ٪ خ فذۍ ع٭اح٪ ة٪ ٰې ٧٪ ف٫ٯ .اف٨١ځ٨١ځ خٕاچ٭٧٭خ
  (1) 

                                                                                                                                 

وفي تاج العروس : )والباسور: علة ـ( ، أعجمي، وقاؿ الجوىري: ىي علة تحدث في المقعدة، نسأؿ 
باب الراء فصل الباء الموحدة مع  ۱۷۶ص  ۱۳اهلل العافية عنها، وعن كل داء. )ج البواسير( . ) ج 

 الراء (

کتاب الطهارة   ۸۵ص  ۱رالمختار علی ىامش ردالمحتار : ويستاؾ عرضا ال طوال . ) ج في الد (1)
المنتقی علی  کتاب الطهارة ، والدر  ۴۲ص  ۱في البحر ج  قبيل مطلب في منافع السواک ، کذا

 . = راتلونکی مخ  ( .کتاب الطهارة  ۲۵ص  ۱ىامش مجمع االنهر ج 



 ـ٦٨ ا١٭ى٭ء                                             - يو -                           افق  ٤ش٥٭ْث ا١ٙخ

 

ك ؟٭ټ٭فاذـ اـخ٥ٓا٤١ف٭اک ة٪ ٞٯ  ٪ـاٶ٪ افخ

٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ0 ٿٯ  ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ خ٤ف٭اک ٥ٞ٪ ا٧ػارـ خاخـ ٿٯ خذې 

 ك .ٞڂٶ٪ افة٭ـؽـ ١٭٧ػ  ٪افٶ٪ ٫ؽ فاذ ٞٯ ة ؽ ـٯاـخ٥ٓافاذـ 

ع٭ ٶ٪ ذخا٥١طخاذ ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ0 ٿٯ ٶ٪ ان٠ ٞٯ خ٤ف٭اک خـ٨ج خضان٢٭١٭ 

١ٷاذـ ٰ٭ـ ٳا٢ٞې ا٧ػارـ ٧فخ٪، ة٢ٟ٪ ـ٨ج خاخق ٿٯ ٤ف٭اک خق حؽ٫ٖ٪ فعخ٪ 

ٶ٭ذك اـخ٥ٓاؽ ٞڂك ٿٯ رړـ ٰې خٕاچ٭٧٭ ٶؽٶاٞ٭ا١ٯ افخع٭١ې خ ةػة٭ٰٯ ٶؽعخ٣ 

٦ )ةې٥ٖ٪(ـٯ ع٭ٞ٪ خٕ٪ ا٥ٌٱ٨اؿ حؽخذې فاذـ خ٤غ٪ ضان٠ ٞېػ١٭ ةا٧ػك ٥ٍ٤ئ

 ـ٭ ٧٭ ٤فخطب خاخق ٿٯ خذې فاذـ ٶ٭ذـ ٞڂك .

ففاٰ٭ ٿٯ خذخا٥١طخاذ خخٕ٪ عتؽك ٤ٜه٭خ خاخق ٿٯ ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٪ ةخ١خ٪ ٧٭

 ٿٯ خ خذې فاذـ عتؽـ ٞ٭ك خ٫ٖ٪ ٤ٜهػ خاخق ٿٯ خ٤فخطب اـخ٥ٓاؽ ٥ٞ٪ ا٧ػارـ 

                                                                                                                                 

  طوال( أي ألنو يجرح لحم األسناف. وقاؿ الغزنوي: طوالوفي ردالمحتار :  )قولو:: ويستاؾ عرضا ال
وعرضا. واألكثر على األوؿ بحر، لكن وفق في الحلية بأنو يستاؾ عرضا في األسناف وطوال في اللساف 
جمعا بين األحاديث، ثم نقل عن الغزنوي أنو يستاؾ بالمداراة خارج األسناف وداخلها أعبلىا وأسفلها 

كل سنين . وفي البحر : ويبدأ باألسناف العليا من الجانب األيمن ثم األيسر ثم ورءوس األضراس وبين  
کتاب الطهارة الباب   ۷ص  ۱کتاب الطهارة ، کذا في الهندية ج   ۴۳ص  ۱السفلى كذلك . ) ج 

کتاب   ۷۳ص  ۱االوؿ في الوضوء الفصل الثاني في سنن الوضوء ، والطحطاوي علی الدرالمختار ج 
 الطهارة (
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خذې فاذـ خـ  . 
(1) 

ةېڇ٠ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟رحؽ ٤ف٭اک ف٢٫٭ فذفـخ٪ خ٤ف٭اک 

حغغؽ ٤فغغ٭اک ف٢٫غغ٭ فذفـغغخ٪ ةغغ٪ ٤فغغ٭اک ٧غغ٪ رةېڇغغٯ ؛ ٹٟغغ٪ خٕغغ٪ خـغغخؽډ٭        

 خ٥ٞؾفذۍ افخفـ٭ـې خٶٱػاٞېػ١٭ـتب ډؽرك .

 ٶٟاذ خك ٿٯ ف٨ٰ٪  ېؽفؽ٧اړك حٶ٪ فعج ٞٯ ٫ٖ٪  اـخ٥ٓاؽ ع٭خ٤ف٭اک خافؽ

٧٪ فك فذـؽـ ډځـ ٹٟ٪؛ خٕ٪ ٧اړك خ٤ؽګ ټغ٪ ٤اـ٭ا٧٭ذخ٫ؽ ٤ؽص كٙاء خـ . 
(2) 

                                                 

ي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وأقلو ثبلث في األعالي وثبلث في األسافل )بمياه( ثبلثة ف (1)
کتاب الطهارة   ۴۲ص  ۱کتاب الطهارة مطلب في داللة المفهـو ، کذا في البحر ج   ۸۴ص  ۱. ) ج 

 ( .کتاب الطهارة   ۱۳ص  ۱، وحاشية الشرنببللي علی دررالحکاـ شرح غرر االحکاـ ج 
لمحتار : )قولو: وأقلو إلخ( أقوؿ: قاؿ في المعراج: وال تقدير فيو، بل يستاؾ إلى أف يطمئن وفي ردا

قلبو بزواؿ النكهة واصفرار السن، والمستحب فيو ثبلث بثبلث مياه. اه والظاىر أف المراد ال تقدير 
ب فيو من حيث تحصيل السنة، وإنما تحصل باطمئناف القلب فلو حصل بأقل من ثبلث فالمستح

 کتاب الطهارة مطلب في داللة المفهـو (  ۸۴ص  ۱إكمالها . ) ج 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وال يمصو فإنو يورث العمى. وفي ردالمحتار : )قولو: وال  (2)
يمصو( بضم الميم كيخص، وأما بلع الريق ببل مص، ففي الحلية قاؿ الحكيم الترمذي وابلع ريقك أوؿ 

 و ينفع الجذاـ والبرص وكل داء سوى الموت، وال تبلع بعده شيئا فإنو يورث الوسوسة،ما تستاؾ؛ فإن
 کتاب الطهارة قبيل مطلب في منافع السواک (  ۸۵ص  ۱يرويو زياد بن عبلقة .) ج 

 = راتلونکی مخکتاب الطهارة  (   ۲۵ص  ۱وفي مجمع االنهر : وال تمص فانو يورث العمی . ) ج 
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فذفـخ٪ ٤ف٭اک ٶؽې٭٠١ ٕ٭اړك اف ٞ٪ ٧٪ ؟  ٪ـاحؽ افخ

ٹٟ٪؛  ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ0 ٿٯ ٞ٪ ٰې حؽ افخاـ٪ فذفـخ٪ ة٪ ٤ف٭اک ٶؽې٭١ٯ 

ٶؽې ٧٪ ف١ٯ ٧٭ةٱا ٰې كٱٍاؿ اـخ٥ٓا١٭ك .
  (1) 

ڃخك ؟ا٤ٰف٭اک ة٪ حؽاـخ٥ٓاؽ فذفـخ٪ ٶؽټ٪ ٌؽٰٜ٪ ةا٧ػك 

ح٪ ١ٟ٪ خٞاحب ٣٢ٛ خاـٯ ٤ف٭اک ة٪ حؽ اـخغ٥ٓاؽ فذفـغخ٪ خٕغ٭ږ كا

ٞڇٱڃخك، ٰاة٪ ٰې خ٨١ګ٭ٳې ٶ٪ ف١٪ ٞٯ ٞڇٱڃخك،  ٰاة٪ ٰې خخې٭اؽ ٶ٪ ټېؽ )ذ٣ٛ( 

ٰ٭ـ كٯ ح٪ سڈ فخذفك، ع٭ٶؽ ٤ٺٟ٪ ةا٧ػك ة٪ ٰې ٧٪ ٕ٭ذٹ٭ك؛ ٹٟ٪ خخٕ٪ ټغ٪ 

خس٨٭ؿ اف١ې٭٧خ٭ب ةېؽـ ـخ٪ .  
(2) 

                                                                                                                                 

اقي الفبلح : وال يمصو ألنو يورث العمى ويكره بمؤذ ويحـر بذي سم ويبتلع وفي الطحطاوي علی مر 
کتاب   ۵۴الريق الصافي من الدـ فإنو نافع من الجذاـ والبرص ومن كل داء سوى الموت . ) ص 

 الطهارة فصل في سنن الوضوء (

  ۸۵ص  ۱ج في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ثم يغسلو وإال فيستاؾ الشيطاف بو . )  (1)
کتاب   ۵۳کتاب الطهارة قبيل مطلب في منافع السواک ، کذا في الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 

 الطهارة فصل في سنن الوضوء (

 =راتلونکی مخفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وال يضعو بل ينصبو، وإال فخطر الجنوف . (2)
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٤ف٭اک ف٫ٯ خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك؟ ،ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶؽ اړح ٶؽفة فك

خٕ٪ ٠٥ْ ٤ٟؽفـ خق . 
(1) 

ٞ٪ ٰ٭ٿاح٪ خائ٥ٯ )٥٫ېل٪(٤ف٭اک خٰ٭ْؼذ ٶ٪ فس٪ حافاؿ ٞ٭ك 

خٕ٪ كغم ة٪ ټ٪ ٞ٭ك ؟

ٍافك ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ خٕ٪ كغم ة٪ ٶ٪ خف٤ؽـ ا٧ػارـ ـؽـ ٤ف٭اک ٶ٪ ا١ٍط

ف٫ٯ ٿٯ حافاؿ ٧٪ فذح٪ ٞ٭ك افحؽخٕ٪ رٰاة خخـ خٶاذـ ٤فخطب ٧٪ خق  .
 (2) 

                                                                                                                                 

لقيو عرضا بل ينصبو طوال. قاؿ القهستاني: وموضع وفي ردالمحتار : )قولو: وال يضعو إلخ( أي ال ي
سواكو صلى اهلل عليو وسلم من أذنو موضع القلم من أذف الكاتب وأسوكة أصحابو خلف آذانهم، كما 

کتاب الطهارة قبيل مطلب   ۸۵ص  ۱قاؿ الحكيم الترمذي، وكاف بعضهم يضعو في طي عمامتو . ) ج 
 في منافع السواک ( 
لي علی درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ : وال يوضع منبسطا علی االرض بل قائما وفي حاشية الشرنببل

 کتاب الطهارة (  ۱۳ص  ۱. ) ج 

کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء   ۷ص  ۱في الهندية : ويكره أف يستاؾ مضطجعا . ) ج  (1)
ص  ۱االنهر ج  کتاب الطهارة ، ومجمع  ۴۳ص  ۱في البحر ج  الفصل الثاني في سنن الوضوء ، کذا

 کتاب الطهارة (  ۲۵

في الطحطاوي علی مراقي الفبلح :  وال يستحب لمن يؤذيو المواظبة عليو بل يفعلو أحيانا . ) ص  (2)
 کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء (  ۵۳
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خ٤ف٭اک ٶؽٹاق خذٰڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ژففؽ خچٺٯ خٶاذـ ژاف١ٯ 

خچٺٯ خٶاذـ ژاف١ٯ ژففؽ خ٤ف٭اک ٶؽٹاق خذٰڃك، خ٤ف٭اک ذ٭اب ١ؽك 

ع٭٫ٖ٪ فعج ٿٯ خ٤ف٭اک ٶ٪ ٧ٱج ةا٧ػك ٰې اـخ٥ٓاؽ ٞڂك افخاالر٤٪ ٧٪ خـ ٿٯ 

خافخاـ٪ ٶ٪ كؽفظ ٞٯ ة٪ ژاف١ٯ اـخ٥ٓا١٭ك . 
(1) 

ك افٰا ٤ف٭اک ٧٪ فك ٧٭خٕ٪ ة٪ ؟ٞ٪ خٰ٭ٿا ٕاچ٭٧٪ فح٢ٯ ف

خٕ٪ كغم ة٪ خ٤ف٭اک ٶؽٹاق ةا٧ػك ٶ٪ ډ٭ح٪ ـؽـ ٰاٶ٪ ٰ٭رېڃ ٳ٭ٞؽ ـؽـ 

ٕاچ٭٧٪ ٰافذۍ ف٤٭چٯ خْؼذ ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك خٕ٪ ډ٭ح٪ افٳ٭ٞؽ خ٤ف٭اک ٶؽ ٹاق 

ةا٧ػك خذٰڃك .
 (2)

 

                                                 

 في مراقي الفبلح : ويقـو العلك مقامو للنساء لرقة بشرتهن.  (1)
و: "ويقـو العلك مقامو للنساء" من المعلـو أنو ال يحصل وفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قول

)     الثواب لهن إال بالنية ثم الظاىر أنهن ال يؤمرف بالعلك في ابتداء الوضوء كالسواؾ للرجاؿ ويحرر. 
 ۸۵ص  ۱کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج   ۵۴ص 

 مطلب في منافع السواک (

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وعند فقده أو فقد أسنانو تقـو الخرقة الخشنة أو األصبع  (2)
  ۴۳ص  ۱کتاب الطهارة قبيل مطلب في منافع السواک ، کذا في البحر ج   ۸۵ص  ۱مقامو . ) ج 

 .= راتلونکی مخ  کتاب الطهارة (
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ٶ٪ فعج ٞٯ اـخ٥ٓا١ٱڃك افٞ٪ ة٠  ٪ـا٤ف٭اک ٰ٭ارك خافخ

ٰا٤فخطب ة٠٢ ٞٱڃك ؟فعج ٣٫ ـ٨ج

٤ف٭اک ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ ـ٨ج خق ١ٟ٪ ٿٯ ٤غغٟٯ دٞؽـ٭ؽ،  ع٭خافخاـ٪ 

ټغ٪ ٤اـ٭ا ٶ٪ ٧٭ذف ٹاٰ٭٧٭ٞٯ ٣٫ ٤فخطب خق ١ٟ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ح٪ خفالړېػ١٭ٶ٪ فعج 

٫ٖ٪ ٿاخٶاذـ ٿٯ خ٤ف٭اک ٶ٪ فس٪ ٰې ع٭١٪ ف٨ٰٯ ٧٪ ٞ٭ك، ٰاخٕاچ٭٧٭ ٞٯ ع٭خ

خٶاٞ٭ا١ٯ خٶاذـ، ٰاخع٭١ې خةػة٭ٰٯ خعخ٥٭١٭خٶاذـ ، ٰاخٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ خحالفة 

خٶاذـ، ٰاٞ٭ذح٪ خخاع٢ېػ١٭ ٶ٪ فعج ٞٯ، ٰاخع٢ګ٭ ف٤ش٢ؿ ح٪ خفذحڈ ٶ٪ فعج 

ٞٯ اف ٰاخع٭ب ټغ٪ خذاٶ٭ذح٪ ٞېػ١٭ٶؽفعج .
  (1) 

                                                                                                                                 

صبع أو خرقة خشنة عند فقده أي السواؾ وفي مراقي الفبلح : وفضلو يحصل ولو كاف االستياؾ باأل
أو فقد أسنانو أو ضرر بفمو لقولو عليو السبلـ يجزئ من السواؾ األصابع وقاؿ علي رضي اهلل عنو 

 کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء (  ۵۳التشويص بالمسبحة واإلبهاـ سواؾ . ) ص 

إلى الصبلة ودخوؿ البيت واجتماع في مراقي الفبلح : ويستحب لتغير الفم والقياـ من النـو و  (1)
الناس وقراءة القرآف والحديث لقوؿ اإلماـ إنو من سنن الدين وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: "السواؾ 

کتاب الطهارة فصل في سنن   ۵۳مطهرة للفم مرضاة للرب" فيستوي فيو جميع األحواؿ . ) ص 
 ي داللة المفهـو ، (کتاب الطهارة مطلب ف  ۸۴ص  ۱الوضوء ، کذا في ردالمحتار ج 

وفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قولو: "وإلى الصبلة" محل االستحباب في ذلك إذا أمن خروج 
 . کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء (  ۵۳الدـ وإال فبل . ) ص 

، والقياـ  وفي فتح القدير : ويستحب في خمسة مواضع: اصفرار السن، وتغير الرائحة، والقياـ من النـو
  ۲۲ص  ۱إلى الصبلة، وعند الوضوء واالستقراء يفيد غيرىا، وفيما ذكرنا أوؿ ما يدخل البيت . ) ج 

 کتاب الطهارة (
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؟٪ خـٌؽٰٜ٪ ٰې ټ٨ګ،ؽك عال١٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ٰٞٯ خږ ٪ـاٶ٪ افخ

 خږٰؽك عال١٭ؽ ـ٨ج خك .ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 

افٌؽٰٜ٪ ٰې خاخـ ٿٯ خ٤ظ حؽ خذې فاذـ ٶؽې٭٢١٭ فذفـخ٪ ة٪ ٶ٪ الز ةا٧ػك 

ټغ٪ ة٪ ٰې ٶؽ ږٰؽـ ةا٧ػك ح٭ق ٞڂك افةٱاة٪ ٶ٪ ډ٭ح٭  افة٪ ذافاع٢ٯ افخال٧ػك ع٭ا

ةا٧ػك ږٰؽـ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ عالؽ ٞڂك ٿٯ خالز فذٕ٭ق ة٪ خةا٧ػك ٌؽػ ح٪ 

ٞڂك افخالز كا ة٪ خٕاړك ٌؽػ ح٪ ٞڂك ٨ٰٓٯ الز ة٪ فاړفك ، افٶ٪ ذخا٥١طخاذ 

ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ خٕ٪ خږٰؽك عال١٭ؽ ة٪ ٶ٪ ذاـخ٪ الز ـؽـ فٞڂك . 
(1 ) 

                                                 

في مراقي الفبلح : و يسن في األصح تخليل اللحية الكثة وىو قوؿ أبي يوسف لرواية أبي داود  (1)
ريق الشعر من جهة األسفل إلى عن أنس أف النبي صلى اهلل عليو وسلم كاف يخلل لحيتو والتخليل تف

فوؽ ويكوف بعد غسل الوجو ثبلثا "بكف ماء من أسفلها" ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا توضأ 
أخذ كفا من ماء تحت حنكو فخلل بو لحيتو وقاؿ بهذا أمرني ربي عز وجل وأبو حنيفة ومحمد 

حبل لو بخبلؼ تخليل األصابع ورجح في يفضبلنو لعدـ المواظبة وألنو إلكماؿ الفرض وداخلها ليس م
 المبسوط قوؿ أبي يوسف لرواية أنس رضي اهلل عنو.

وفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قولو: "من جهة األسفل إلى فوؽ" ويكوف الكف إلى عنقو كما  
في القهستاني وابن أمير حاج وغيرىما أي حاؿ وضع الماء ويجعل ظهر كفو إلى عنقو حاؿ التخليل  

ما في الحموي وإذا علمت ما ذكر فبل وجو لئلعتراض على المؤلف في قولو من جهة األسفل . ) ك
ص  ۱کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج   ۵۵ص 
 کتاب الطهارة مطلب في منافع السواک (  ۸۶

کتاب الطهارة مطلب في   ۸۷ص  ۱. ) ج  وفي ردالمحتار : ثم اعلم اف ىذا التخليل باليد اليمنی
 منافع السواک (
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ـ٨ج خك ؟ ټ٪ فعج  ؽك عال١٭ؽٰٞٯ خږ ٪ـاٶ٪ افخ

.ږٰؽك عال١٭ؽ خ٤ظ حؽخذې فاذـ ٶؽې٭٢١٭فذفـخ٪ ـ٨ج خك خٞٯ  افخاـ٪ٶ٪ 
(1) 

٭ؽ ـؽ٤فص ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ٞٯ خٳ ٪ـاٶ٪ افخ

ٳ٭ؽ ـؽ ٤فص ٞ٭ؽ ـ٨ج خك .خٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 
 (2) 

؟ خ٤فص ٞ٭١٭ ٌؽٰٜ٪ ټؽ٧ګ٪ خـٳ٭ؽ ـؽٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ خ

ٶاذـ ٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ خفې ٌؽٰٜې دٞؽ خخٳ٭ؽ ـؽخ٤فص ٞ٭١٭ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 

 ٞڂك خك 0

                                                 
في الهندية : )ومنها تخليل اللحية( ذكر قاضي خاف في شرح الجامع الصغير تخليل اللحية بعد  (1)

  ۷ص  ۱التثليث سنة في قوؿ أبي يوسف وبو أخذ كذا في الزاىدي وفي المبسوط وىو األصح . ) ج 
ثاني في سنن الوضوء ، کذا في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار کتاب الطهارة باب الوضوء الفصل ال

 کتاب الطهارة مطلب في منافع السواک (  ۸۶ص  ۱ج 

کتاب الطهارة باب الوضوء الفصل الثاني   ۷ص  ۱في الهندية : )ومنها( مسح كل الرأس مرة . ) ج  (2)
کتاب   ۷۷ص  ۱ج  والمبسوط للسرخسي ۳۲ص  ۱في تبيين الحقائق ج  في سنن الوضوء   کذا

 الصبلة (
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ٰ٭ـ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خفاړـ الـ٭٧٪ ال٧ػـ ٞڂك افةٱا خخفاړف الـ٭٧٭ډ٭حٯ  -م

٤ظ ٶ٪ ٤ظ ـؽـ ف٧ٱفٯ افةٱاة٪ خخفاړفالـ٭٧٭خذې خذې ډ٭حٯ خـؽخ٤ظ ٶؽ ٌؽػ 

٭٧٪ ٞڇٱڃخك، اف فذٕ٭ك افةٴٯ ډ٭حٯ افخك٬اخة ډ٭حٯ ة٪ ١ٱؽك ٞڂك ، ةٱاة٪ الـ

خټٲ ع٭اح٪ ٞق ٞڂك خـؽ حؽٶاٰ٪ ٶ٭ذك، ةٱاة٪ خ٫ٖ٪ ع٭اټغ٪ خفاړـ فذٕ٭ك 

خـؽٶؽٶاح٪ ضه٪ )ة٢ٖ٭٧٭(ذاٞق ٞڂك، فذفـخ٪ ة٪ خك٬اخة ٶ٪ ډ٭ح٭ـؽـ 

خٕ٭ږف٧٭ خ٨٧٪ ضه٪ ٤فص ٞڂك افٶ٪ ةٴ٭ډ٭ح٭ ة٪ خٕ٭ږف٧٭ خةا٧ػك ضه٪ ٤فص 

 ٞڂك .

خ٤ظ خف٥٫٪ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خخفاړفالـ٭٧٭ فذٕ٭ك افٳ٭١ٯ ډ٭حٯ خـؽ  -ن

ٶؽ ٌؽػ ٞڇٱڃخك افةٱاٰې خټٲ ٌؽػ ح٪ ٞق ٞڂك اف ةٱاالـ٭٧٪ خـؽ ټغ٪ ٶ٭ذح٪ 

٧٪ ٞڂك خإفٯ ٰې خٕ٭ږف٧٭ ٌؽػ ح٪ ذاٞق افٶ٪ ٫ٖ٪ رړـ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ خٕ٭ږف٧٭ 

 ٤فص فٞڂك ، افٶ٪ ذخا٥١طخاذ ٞٯ خٕ٪ خف٥٫٪ ٌؽٰٜ٪ چ٪ ٌؽٰٜ٪ ة٠٢ ـ٭ېػـ . 

چ٪ ٌؽٰٜ٪ خـ ع٭خاعتؽـ ٰاخـاح٠ ٶٟاذخك ٿٯ خٕ٪ خف٥٫٪ ٌؽٰٜ٪ ٫ٖ٪ فعج 

حؽ٤فص ٞ٭١٭خ٤غ٪ الـ٭٧٪ خـؽټغ٪ ٶ٭ذح٪ ٧٪ ٞڂك ة٢ٟ٪ خٕفٯ ٰې حؽ خٕ٭ږف٧٭ٿٯ 

ٶ٭ذك ذاٞق ٞڂك افٞ٪ الـ٭٧٪ خـؽټغ٪ ٶ٭ذح٪ ٞڂك ٧٭خٕ٪ رفړ ١٭٧ػفا١ٮ  ٕ٭ږف٧٭

٤فخ٠٥ٓ ة٠٢ ٞٱڃك، ةٱاة٪ خٕ٭ږف٧٭ ٤فص ٶ٪ ٧٭ذف افة٭ـؽـ ٞ٭ك، ٞ٪ ٧٭ذك افة٪ 

٭ف٧ٟٮ ة٠٢ ٞٱڃك؛ ٹٟ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٧٪ ذافاع٢ٯ ٧٭خٕ٪ كغم خٕ٭ږف٧٭ خ٤فص ٶؽېڇ

 ٤غ٨ٟٯ ٤فخ٠٥ٓ ١٭٧ػفا١ٯ ـؽـ خٕ٭ږف٧٭٤فص ٧٪ نطٱص ٞٱڃك .

٭ٿٯ ٶ٪ افـ٨ۍ ر٤ا٧٪ ٞٯ ٥ْ٭٤اخع٢ګ٭خٶاذـ الق ـٰف٧٭ٶ٪ ٥٫ػٕ٪ فس٪ 

٫ٖ٪ اف١٪ ٌؽٰٜ٪ چ٪ ٌؽٰٜ٪ خـ ٹٟ٪ ډېؽع٢ڈ خٕ٭ږف٧٭حؽ٤فص ٞ٭١٭خ٤غ٪ الـ٭٧٪ 

ف٧٪ ٤فص ٞ٭ك، ٧٭ٞ٪ ٶ٭ذح٪ ٞ٭ك افةٱاٶ٪ خٕ٪ راړـ ٤فخ٠٥ٓ ١٭٧ػفا١ٯ ـؽـ ٕ٭ږ
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خٕ٪ ع٢ڈ ٶ٪ خٕ٪ خف٥٫٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٠٥ْ فٞڂك، خٕ٭ږفخ٤فص ٶؽېڇ٭ف٧ٟٯ ة٪ 

فة٠٢ ـٯ .  
(1) 

ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ٞ٭ؽ ٤فص٧٭ٞٯ خٕ٭ږف ٪ـاٶ٪ افخ

ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ خٕ٭ږف٧٭ ٤فص ـ٨ج خـ . 
(2) 

؟ ٌؽٰٜ٪ ټؽ٧ګ٪ خـ ٞ٭١٭ ٤فص٧٭خٞٯ خٕ٭ږف ٪ـاٶ٪ افخ

                                                 

في العناية مع فتح القدير : وصفة االستيعاب أف يبل يديو ويضع بطوف ثبلث أصابع من كل كف  (1)
على مقدـ الرأس، ويعزؿ السبابتين واإلبهامين ويجافي الكفين ويجرىما إلى مؤخر الرأس، ثم يمسح 

ب الطهارة ، کذا في الکفاية مع فتح کتا  ۲۹ص  ۱الفودين بالكفين ويجرىما إلى مقدـ الرأس . ) ج 
کتاب الطهارة الفصل الرابع في   ۲۶ص  ۱کتاب الطهارة ، وخبلصة الفتاوی ج   ۲۹ص  ۱القدير ج 

  المسح علی الرأس (
قاؿ الزيلعي وتكلموا في كيفية المسح. واألظهر أف يضع كفيو وأصابعو على مقدـ وفي ردالمحتار : 

يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيو بأصبعيو. اىػ. وما قيل من أنو  رأسو ويمدىما إلى القفا على وجو
يجافي المسبحتين واإلبهامين ليمسح بهما األذنين والكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية 
 االستعماؿ، فقاؿ في الفتح: ال أصل لو في السنة؛ ألف االستعماؿ ال يثبت قبل االنفصاؿ، واألذناف من

 کتاب الطهارة مطلب في تصريف قولهم معزيا ( .  ۸۹ص  ۱الرأس . ) ج 

 وفي تقريرات الرافعي : قولو ) ثم يمسح اذنيو باصبعيو ( ای ببل رفعهما عن الرأس .

 کتاب الطهارة الفصل الرابع في  ۲۶ص  ۱في خبلصة الفتاوی : وامامسح االذنين فسنة . ) ج (2) 
طهارة باب الوضوء الفصل الثاني في سنن کتاب ال  ۷ص  ۱في الهندية ج  المسح علی الرأس ، کذا

 ( کتاب الطهارة  ۵۳ص  ۱الوضوء ، والبحر ج 
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خٕ٭ږف٧٭ خ٤فص ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خك٬اخة ٶ٪ ډ٭ح٭ـؽـ ة٪ ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 

ا٤فص خٕ٭ږف٧٭ خ٨٧٪ ضه٪ ٤فص ٞڂك افٶ٪  ةٴ٭ ډ٭ح٭ ـؽـ ة٪ خٕ٭ږف٧٭ خكاع٭

ٞڂك، خفاړك عڀۍ )ٞ٭ٿ٨ۍ ( ډ٭حٯ ة٪ خٕ٭ږف ٧٭ ٶ٪ ـ٭ذٰ٭ٞٯ خ٨٧٪ ٞڂك ةٱاة٪ 

ٰې فچ٭ذفك . 
(1) 

خٕ٭ږف٧٭ خ٤فغغغص خٶاذـ ٧٭ك افة٪ ٕ٭اړك افٞ٪ ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 

 خـؽ خ٤فغغغغص ٶ٪ افة٭ـؽـ ٣٫ نطٱص ٞٱڃك ؟

ٞ٪ خـؽ حؽ ٤فص ٞ٭١٭ فذفـخ٪ خالز ١٭٧ػفا١ٮ فچ ـٯ ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ 

 خٕ٭ږف٧٭ خ٤فص خٶاذـ ٧٭ك افة٪ ٕ٭اړك .

افٞ٪ خـؽ حؽ٤فص ٞ٭١٭ فذفـخ٪ خٕ٭ږف٧٭ حؽ٤فص ٞ٭١٭ خ٤غ٪ خـؽ ټغ٪ 

الـ٭٧٪ ٶ٭ذح٪ ٞڂك ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٣٫ خٕ٭ږف٧٭ خ٤فص ١ٷاذـ ٧٭ك افة٪ ٕ٭اړك؛ 

٨ٮ ١٭٧ػ فا١ٮ ٤فخ٠٥ٓ فة٠٢ ـ٭، ١ٟ٪ خـؽ خ٤فص ٶ٪ ٌؽٰٜ٪ ٞٯ ٹٟ٪ خٕ٪ ٤غٟ

 ٿٯ خاعتؽـ حېؽـ٭ـ .

افٞ٪ خـؽ حؽ٤فص ٞ٭١٭ فذفـخ٪ الـ٭٧٪ ٶ٭ذح٪ ٧٪ ٞڂك ٧٭چ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ 

خٕ٭ږف خ٤فص خٶاذـ ٧٭ك افة٪ ذافاع٢ٯ افٞ٪ ٧٭ك افة٪ ٧٪ ذافاع٢ٯ اف الـ٭٧٪ خـؽ 

                                                 
في البحر: )قولو وأذنيو بمائو( أي بماء الرأس وفي المجتبى يمسحهما بالسبابتين داخلهما  (1)

في  وباإلبهامين خارجهما، وىو المختار كذا في المعراج وعن الحلواني وشيخ اإلسبلـ يدخل الخنصر
کتاب   ۵۷کتاب الطهارة ، کذا في الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص   ۵۳ص  ۱يو ويحركهما .) ج أذن

 کتاب الطهارة (  ۴۳ص  ۱الطهارة فصل في سنن الوضوء ، وحاشية الشلبي علی تبيين الحقائق ج 



 ـ٦٨ ا١٭ى٭ء                                             - ًى -                           افق  ٤ش٥٭ْث ا١ٙخ

 

٧٭ خٕ٪ خـؽ خ٤فص ٶ٪ حؽ٤فص ٞ٭١٭ فذفـخ٪ خإفٯ حؽٕ٭ږف ٶ٭ذك ذاٞق ٞڂك 

ٶاح٪ ١٭٧ػفا١ٯ ـؽـ ٣٫ خٕ٭ږف٧٭ ٤فص نطٱص ٞٱڃك .
 (1) 

 ٞٯ خالـ٭٧٭ افٶڇ٭خډ٭ح٭ عال١٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ٪ـاٶ٪ افخ

ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ خالـ٭٧٭ افٶڇ٭خډ٭ح٭عال١٭ؽ ـ٨ج خك . 
(2) 

                                                 

في مراقي الفبلح : و يسن مسح األذنين ولو بماء الرأس ألنو صلى اهلل عليو وسلم غرؼ غرفة  (1)
 سح بها رأسو وأذنيو فإف أخذ لهما ماءا جديدا مع بقاء البلة كاف حسنا . فم

وفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قولو: "مع بقاء البلة" أما مع فنائها بأف رفع العمامة بهما فبل 
کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء ، کذا في   ۵۷يكوف مقيما للسنة إال بالتجديد . ) ص 

کتاب الطهارة مطلب في تصريف قولهم معزيا ،   ۹۳/  ۸۹ص  ۱ردالمحتار ج الدرالمختار مع 
  کتاب الطهارة (  ۵۴/  ۵۳ص  ۱والبحر ج 

وفي ردالمحتار: وقد يقاؿ: ال بد من األخذ مطلقا ألنو بمس العمامة يحصل االنفصاؿ فيحكم على 
ا قبل مسح األذنين فبل بد البلة باالستعماؿ، وعلى ىذا ينبغي أف يقاؿ: لو مسح رأسو بيده ثم رفعهم

کتاب الطهارة مطلب في تصريف    ۹۳ص  ۱من أخذ ماء جديد ولو كانت البلة باقية، تأمل . ) ج 
کتاب   ۸۹ص ۱کتاب الطهارة ، وتبيين الحقائق ج   ۲۸ص ۱قولهم معزيا ، کذا في مجمع االنهر ج 

 الطهارة(

الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل کتاب   ۷ص  ۱في الهندية : ومنها تخليل األصابع . ) ج  (2)
کتاب   ۵۶کتاب الطهارة ، ومراقي الفبلح ص   ۴۵ص  ۱الثاني في سنن الوضوء ، کذا في البحر ج 

 الطهارة فصل في سنن الوضوء (
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خـ؟ټؽ٧ګ٪ ډ٭ح٭خعال١٭١٭ٌؽٰٜ٪ الـ٭٧٭ افٶڇ٭خخ ٯٞ ٪ـاٶ٪ افخ

خالـ٭٧٭ خډ٭ح٭ خعال١٭١٭ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خالـ٭٧٭ حؽخذې ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 

ح٭ٶ٪ ٤ٱ٨ٸ ٞٯ خاع٢ٯ فاذـ ٶؽې٭٢١٭ فذفـخ٪ ة٪ خ٫ؽ الز ډ٭حٯ خ٫ٖ٪ ة٠ الز خډ٭

 ٞڂك . 

افخٶڇ٭خډ٭ح٭ خعال١٭١٭ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خ٫ؽك ٶڇې حؽخذې فاذـ ٶؽې٭٢١٭ 

فذفـخ٪ ة٪ خٿٷ٪ الز ٶ٪ عڀۍ )ٞ٭ٿ٨ۍ(ډ٭ح٪ ـؽـ خخٕ٪ ٶڇې خعڀۍ )ٞ٭ٿ٨ۍ(  

ډ٭حٯ ټغ٪ عال١٭ؽ كؽفظ ٞڂك افٶؽةٴ٪ ډ٭ح٪ ة٪ ٰې عخ٣ ٞڂك .
 (1) 

٪ ض٣ٟ ٶڇ٭ خذې فاذـ ٶؽې٭٠١ ټٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ خ٤ظ،الـ٭٧٭،

؟١ؽك

خ٫ؽٰ٭ـ خذې فاذـ ٶؽې٭٠١ ـ٨ج خك .  ٭ڇٶ،الـ٭٧٭ ،ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ خ٤ظ 
(2) 

                                                 
في الهندية : واألولى في اليدين التشبيك وفي الرجلين أف يخلل بخنصر يده اليسرى خنصر رجلو  (1)

  ۷ص  ۱رجلو اليسرى. كذا في النهر الفائق ويدخل األصبع من أسفل . ) ج  اليمنى ويختم بخنصر
کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الثاني في سنن الوضوء ، کذا في درر الحکاـ شرح غرر 

کتاب الطهارة   ۸۷ص  ۱کتاب الطهارة ، والدرالمختار مع ردالمحتار ج   ۱۱ص  ۱االحکاـ ج 
 ک (مطلب في منافع السوا 

 کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء ، کذا  ۵۶في مراقي الفبلح : ويسن تثليث الغسل : ) ص  (2)
 ( کتاب الطهارة  ۲۷ص  ۱کتاب الطهارة ، ومجمع االنهر ج   ۴۶ص  ۱في البحر ج 
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 ٿٯ ٰ٭ا٧ػاؾ ٭خ٪ ةٱافذٶٱاخـغغغغغغفذفـك افخز فٞڂ ٿاٰ٭ٞ٪ 

افٞ٪ خٳ٭ؽ  قذاټغ٪ ٶاح٪ ـ٭ق خق ٧٭افز ٰ٭ارك خخٕ٪ ٶاح٪ ا٧ػاؾ ٶؽې٭٠١ ٶؽالرؾ خ

٭ؽ  ؟ٹافخز ذاډؽ

ٰ٭ارك خخٕ٪ ا٧ػاؾ ٶؽې٭٠١ ٶؽالرؾ خك خٳ٭ؽ افخاـ٪ ذاډؽٹ٭ؽ ٶؽالرؾ ٧٪ خك؛ 

ـ٪ ٞٯ خا٧ػا٤٭٧٭ٶ٪ ٤ٱ٨ٸ ٞٯ حؽحٱب افٶؽ١٪ ٶفې فا١ٮ ـ٨ج خق ٹٟ٪ ٶ٪ افخا

٘ؽص ٧٪ خق . 
(1) 

                                                 
في الهندية ج  کتاب الطهارة ، کذا  ۳۳ص  ۱في الهداية : والترتيب في الوضوء سنة عندنا . ) ج  (1)
کتاب الطهارة الباب األوؿ في الوضوء قبيل الفصل الثالث في المستحبات ، ومراقي الفبلح  ۸ص  ۱

 کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء (  ۵۸ص 
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ٶ٪ فعج ٞٯ ة٪ ا٧فاؿ ٞ٭ؾ ٌؽػ ح٪ ٤ظ ٞ٭ك ؟ ٪ـاخافخ

٤فخطت٪ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ح٪ ٤ظ خافخاـ٪ ٶ٪ فعج ٞٯ 

ٞڂك .
(1) 

اذ ـخ٠ ٶ٪ ٞا٨ګ٪ ٹاق ةا٧ػك ٞڇې٨ٞٯ ٶؽټٶ٪ فعج  ٪ـاافخخ

؟خك

خطب خاخق ٿٯ ٶؽ ٰ٭١٭ړ ٹاق ةا٧ػك ٞڇٱ٨ٯ ٿٯ ٤فخافخاـ٪ ٶ٪ فعج ٞٯ 

خ٤فخ٢٥ٓ٭ افة٭ ټغ٪ ٹاؿ فـاحٯ . 
(2) 

                                                 
کتاب   ۶۳في مراقي الفبلح : فآداب الوضوء ... واستقباؿ القبلة في غير حالة االستنجاء . ) ص  (1)

کتاب الطهارة الباب   ۸ص  ۱ا في الهندية ج الطهارة فصل من آداب الوضوء اربعة عشر شيأ ، کذ
کتاب الطهارة الفصل   ۲۲۸ص  ۱االوؿ في الوضوء الفصل الثالث في المستحبات ، والتاتارخانية ج 

 ( ۱۲۶االوؿ في الوضوء المسئلة ) 

 کتاب  ۶۳في مراقي الفبلح : فآداب الوضوء الجلوس في مکاف مرتفع تحرزا عن الغسالة . ) ص  (2)
  ۱۲ص  ۱ل من آداب الوضوء اربعة عشر شيأ ، کذا في دررالحکاـ شرح غرر االحکاـ ج الطهارة فص
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؟ ك٭ٶ٪ ټؽ٧ګ٪ ٹاق ٞٯ ٞ ٪افخز ة

٤فخطت٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ ٶ٪ ٶاک ٹاق ٞٯ افخز فٞڂؽ ـٯ ٹٟ٪ خافخاـ٪ 

٪ خك . افة٪ ٤طخؽ٤ٯ افة
(1) 

ٞٯ  ٪ـا٭ح٪ فك خٕ٪ ٶ٪ افخډډ٭ح٥ۍ ٶ٪  ٕٴ٪ ) اراخـ (ٞ٪ خٰ٭ٿا

چ٭ذفؽ ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ؟

٤فخطب خاخـ ٿٯ خٕ٪ ډ٭ح٥ۍ فچ٭ذفك . 
(2) 

ٶ٪ افخز ٞٯ خالـ٭٧٭ افخٶڇ٭ خٶؽې٭٢١٭ چ٪ ٌؽٰٜ٪ ٞ٭٤٪ خـ ؟

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة مطلب في مباحث   ۹۴ص  ۱کتاب الطهارة ، والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
 االستعانة في الوضوء بالغير (

کتاب الطهارة الباب   ۹ص  ۱في الهندية : والتوضؤ في موضع طاىر ألف لماء الوضوء حرمة. ) ج  (1)
کتاب الطهارة ،   ۵۸ص  ۱االوؿ في الوضوء الفصل الثالث في المستحبات ، کذا في البحر ج 

 کتاب الطهارة مطلب في تتميم مندوبات الوضوء(  ۹۲ص  ۱وردالمحتار ج 

کتاب الطهارة فصل من   ۶۱في مراقي الفبلح : وتحريك خاتمو الواسع للمبالغة في الغسل . ) ص  (2)
مطلب  ۹۳ص  ۱ب الوضوء اربعة عشر شيأ ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج آدا

 ومن اْلداب اف يستاک ( ۳۴افضل من النفل اال في مسائل ، وشرح المنية ص  الفرض
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چ٪ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ ٶؽ الـ٭ افٶڇ٭ خډ٭ح٭ خٌؽػ ټغ٪ افة٪ ٶ٪ افخز ٞٯ 

ح٭ق ٞڂك . 
(1) 

ا٧ػارې ډېؽ ٶؽې٭٠١  ٯالـ٭٧٪ افٶڇې حؽعٷ٢، ٞٯ ٤ظ ٪ـاٶ٪ افخ

؟ ٯٶؽې٭١ ٶ٭ذح٪ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ١ٟ٪ الـ٭٧٪ حؽټ٨ګ٢٭ ١٭ړ ٣٫ ٶؽې٭١ٯ ٶڇې حؽةش٢ٟ٭ 

خٕ٪ ٤فخطب ٠٥ْ خق خخې خٶاذـ ٿٯ خ٫ٖ٪ ٘ؽىٯ ا٧ػارې ٶؽې٭٠١ ٰٜٱ٨ٯ 

ـٯ . 
(2) 

؟ خـ ٤فص ـ٨ج خـ افٞ٪ ٤فخطبې خذٛت

  ٶؽنطٱص ٛ٭ؽ ةا٧ػك ٤فخطب خـ ع٭خالـ٭٧٭ خكاٶ٪ ٌؽػ٤فص  ېخذٛت

                                                 
في مراقي الفبلح : و يسن البداءة بالغسل من رؤوس األصابع في اليدين والرجلين ألف اهلل تعالى  (1)

ق والكعبين غاية الغسل فتكوف منتهى الفعل كما فعلو النبي صلى اهلل عليو وسلم . ) ص جعل المراف
کتاب الطهارة ، وردالمحتار   ۵۸ص  ۱في البحر ج  کتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء ، کذا  ۵۹
 ( کتاب الطهارة مطلب في تصريف قولهم معزيا  ۹۱ص  ۱ج 

کتاب   ۹ص  ۱الرجلين ليستيقن بغسل الحدود . ) ج في الهندية : ويجاوز حد الوجو واليدين و  (2)
ومن  ۳۷الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الثالث في المستحبات ، کذا في شرح المنية ص 

 کتاب الطهارة (  ۵۷ص  ۱اْلداب اف يستاک ، والبحر ج 
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ة٪ ٰې ٤فص ٞ٭ك .  ةا٧ػك
(1) 

ض٣ٟ ١ؽك ؟ ټ٪ ٞ٭ؽ ٤فصخض٢ٜ٭ؾ )ٞؽ٧ٟٯ(ٞٯ  ٪ـاٶ٪ افخ

خض٢ٜ٭ؾ )ٞؽ٧ٟٯ(٤فص ٞ٭ؽ ةػْج خك .ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 
  (2) 

ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ خا٧ػا٤٭٧٭ خٶؽې٭٢١٭ اف٤فص ٞ٭١٭ ٶ٪ فعج ٞٯ 

ٞ٭٤ٯ خْافك ٤فخطب خك ؟

چ٪ عتؽـ خاخـ اف٤فص ٞ٭١٭ ٶ٪ فعج ٞٯ  ٭٢١٭ېٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ خا٧ػا٤٭٧٭ خٶؽ

ٿٯ خٕ٪ ال٧ػك خْافك ففاٰٯ افحؽخٕ٪ ٫ؽك خْاء فذفـخ٪ خك خذفخ كؽٰٗ 

                                                                                                                                 
 

تاب الطهارة ک  ۹۲ص  ۱في ردالمحتار : )قولو ومسح الرقبة ( ىوالصحيح وقيل انو سنة . ) ج  (1)
کتاب   ۸ص  ۱، و الهندية ج   ۸۱ص  ۱مطلب في تتميم مندوبات الوضوء ، کذا في المبسوط ج 

 الطهارة باب الوضوء الفصل الثالث في المستحبات (
کتاب   ۸ص  ۱في الهندية : والثاني مسح الرقبة وىو بظهر اليدين وأما مسح الحلقـو فبدعة . ) ج و 

کتاب   ۵۶ص  ۱في البحر ج  وء الفصل الثالث في المستحبات ، کذاالطهارة الباب االوؿ في الوض
 کتاب الطهارة (  ۱۱ص  ۱الطهارة ، ودرر الحکاـ شرح غرر االحکاـ ج 

  ۸ص  ۱في الهندية : والثاني مسح الرقبة وىو بظهر اليدين وأما مسح الحلقـو فبدعة . ) ج (2) 
  ۵۶ص  ۱في البحر ج  ي المستحبات ، کذاکتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الثالث ف

 کتاب الطهارة (  ۱۱ص  ۱کتاب الطهارة ، ودرر الحکاـ شرح غرر االحکاـ ج 
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٧٪ فك ، ةٱاخك خ٫ؽا٧ػاؾ ـؽـ خك٬اخة ٶ٪ ٰاخ ففاٰٯ افٞ٪ خٿاخٕ٪ ٳ٭١ٯ خْافك 

 ٌؽٰٜ٪ ٣٫ دٞؽ ٞڂې خـ  0  ٥٢ٞ٪ ففاٰٯ ٹٟ٪ ةٓو ٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ خٕ٪

 خالـ٭٧٭ خٶؽې٭٢١٭ ٶ٪ فعج ٞٯ ة٪ ةف٣ اهلل ففاٰٯ .  -م

) بسم اهلل الّلُهمَّ َأِعنِّي خع٭١ې خٶؽې٭٢١٭ ٶ٪ فعج ٞٯ ة٪ خٕ٪ خْاء ففاٰٯ 0  -ن
 (.  َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ  َوُشْكِرؾَ  َعَلى ِتبَلَوِة اْلُقْرآِف َوِذْكِرؾَ 

) بسم اهلل الّلُهمَّ َأرِْحِنْي ٕ٪ خْاء ففاٰٯ 0خٶؾك خٶؽې٭٢١٭ ٶؽ٬٤اؽ ة٪ خ -ه
 .  (رَاِئَحَة اْلَجنَِّة َواَل ُترِْحِنْي رَاِئَحَة النَّاِر 

) بسم اهلل الّلُهمَّ بَػيِّْض َوْجِهْي خ٤ظ خٶؽې٭٢١٭ ٶؽ٬٤اؽ ة٪ خٕ٪ خْاء ففاٰٯ 0 -و
َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه (.   يَػْوـَ تَػبػْ

) بسم اهلل الّلُهمَّ ٭٢١٭ ٶؽ٬٤اؽ ة٪ خٕ٪ خْاء ففاٰٯ 0خذاـخ٪ الز خٶؽې -ى
ًرا (.    َأْعِطِنْي ِكَتاِبْي بَِيِمْيِنْي َوَحاِسْبِنْي ِحَسابًا َيِسيػْ

) بسم اهلل الّلُهمَّ اَل خٿٷ٪ الز خٶؽې٭٢١٭ ٶؽ٬٤اؽ ة٪ خٕ٪ خْاء ففاٰٯ 0 -ي
 (.  رَاِء َظْهِريْ تُػْعِطِنْي ِكَتاِبْي ِبِشَماِلْي َواَل ِمْن وَّ 

) بسم اهلل الّلُهمَّ َأظَلَِّنْي خـؽ خ٤فص ٶ٪ فعج ٞٯ ة٪ خٕ٪ خْاء ففاٰٯ 0  -ً
 (. يَػْوـَ اَل ِظلَّ إالَّ ِظلُّ َعْرِشكَ  َعْرِشكَ  َتْحتَ 

) بسم اهلل الّلُهمَّ اْجَعْلِنْي خٕ٭ږف خ٤فص ٶ٪ فعج ٞٯ ة٪ خٕ٪ خْاء ففاٰٯ 0 -8
 تَِّبُعوَف َأْحَسَنُو (.  ِمْن الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػيَ 
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) بسم اهلل الّلُهمَّ َأْعِتْق خټٲ خ٤فص ٶ٪ فعج ٞٯ ة٪ خٕ٪ خْاء ففاٰٯ 0 -ٌ
 رَقَػَبِتْي ِمْن النَّاِر (.

) بسم اهلل خذاـخ٪ ٶڇې خٶؽې٭٢١٭ ٶ٪ فعج ٞٯ ة٪ خٕ٪ خْاء ففاٰٯ 0 -لم
ـُ (.  الّلُهمَّ ثَػبِّْت َقَدِمي َعَلى الصَِّراِط يَػْوـَ َتِزؿُّ اأْلَقْ   َدا

) بسم اهلل الّلُهمَّ فعج ٞٯ ة٪ خٕ٪ خْاء ففاٰٯ 0 ٶ٪خٿٷ٪ ٶڇې خٶؽې٭٢١٭  -مم
 (1) اْجَعْل َذْنِبْي َمْغُفورًا َوَسْعِي َمْشُكورًا، َوِتَجارَِتْي َلْن تَػُبوَر (.

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : والتسمية كما مر عند غسل كل عضو وكذا الممسوح  (1)
 والدعاء بالوارد عنده أي عند كل عضو .

الوارد( فيقوؿ بعد التسمية عند المضمضة: اللهم أعني على تبلوة وفي ردالمحتار : )قولو: والدعاء ب
القرآف وذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك، وعند االستنشاؽ: اللهم أرحني رائحة الجنة وال ترحني رائحة 
النار، وعند غسل الوجو: اللهم بيض وجهي يـو تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل يده اليمنى: 

ي وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليسرى: اللهم ال تعطني كتابي بشمالي اللهم أعطني كتابي بيمين
وال من وراء ظهري، وعند مسح رأسو: اللهم أظلني تحت عرشك يـو ال ظل إال ظل عرشك، وعند 
مسح أذنيو: اللهم اجعلني من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وعند مسح عنقو: اللهم أعتق 

ند غسل رجلو اليمنى: اللهم ثبت قدمي على الصراط يـو تزؿ األقداـ، وعند غسل رقبتي من النار، وع
رجلو اليسرى: اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا، وتجارتي لن تبور، كما في اإلمداد والدرر 
وغيرىما، وثم روايات أخر ذكرىا في الحلية وغيرىا وسيأتي أنو يصلي على النبي صلى اهلل عليو وسلم 

غسل كل عضو، فصار مجموع ما يذكر عند كل عضو التسمية والشهادة والدعاء والصبلة على بعد 
النبي صلى اهلل عليو وسلم لكن قاؿ صاحب الهداية في مختارات النوازؿ: ويسمي عند غسل كل 
عضو أو يدعو بالدعاء المأثور فيو أو يذكر كلمة الشهادة أو يصلي على النبي صلى اهلل عليو وسلم 
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ض٣ٟ ١ؽك؟ ڇ٠ ټ٪ٿټغ٪ ٶاح٪ افة٪  ٪ـاافخخفذفـخ٪  ٪ـاحؽ افخ

 ٤فخطب خك، ٶ٪ ٧اـخ٪ ، افٶ٪ فالړـ خفاړف ٌؽٰٜ٭ ٿڇ٠ٶاح٪ افة٪ افخاـ٪ خ

ذفاخك .  ٠ڇٿٰٯ  ـؽـ
(1) 

 ؟ كف٠ٰ ٤فخطب خء ٞ٭١٭ فذفـخ٪ ٞ٭٤٪ خْا ٪ـاحؽ افخ

ٶ٪ خٕ٪ ةاذـ ٞٯ ٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ ٤غخ٢ٙٯ خْافك ذا٠ٜ٧ ٞڂك خك، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ 

خْافف ٞٯ ٿٯ ٫ؽـ خْاء ففاٰې چ٪ عتؽـ خـ،ع٭٤فخطب خاخـ ٿٯ خخٕ٪ خْاٶ٪ 

 فعج ٞٯ ٤غا٤ظ ٛت٢ې كؽٰٙٯ ح٪ فخذٰڃك ، ٰ٭ټ٪ خ٫ٖ٪ خْافف خاخك 0

                                                                                                                                 

 في الجميع بأو، ولكن رأيت في الحلية عن المختارات ويدعو بالواو وبأو في البواقي فليراجع .  فأتى
مطلب في مباحث االستعانة في الوضوء بالغير ، مثلو في مراقي الفبلح مع الطحطاوي  ۹۴ص  ۱) ج 
رة کتاب الطها  ۹ص  ۱کتاب الطهارة فصل من آداب الوضوء اربعة عشر شيأ ، والهندية ج   ۶۳ص 

 الباب االوؿ في الوضوء الفصل الثالث في المستحبات (
في مراقي الفبلح : وأف يشرب من فضل الوضوء قائما أو قاعدا ألنو صلى اهلل عليو وسلم شرب  (1)

قائما من فضل وضوئو وماء زمـز وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "ال يشربن أحدكم قائما فمن 
اب الطهارة فصل من آداب الوضوء اربعة عشر شيأ ، کذا في کت  ۶۱نسي فليستقيء" . ) ص 

 کتاب الطهارة مطلب في مباحث الشرب قائما (  ۹۵ص  ۱الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
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َوأَُتوُب   أَْنَت َأْستَػْغِفُرؾَ َأْشَهُد َأْف اَل إلَو إالَّ  الّلُهمَّ َوِبَحَمِدؾَ  ُسْبَحاَنكَ -۱
 َوَأْشَهُد َأْف اَل إلَو إالَّ اهللُ َوَأْشَهُد َأفَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو .  إلَْيكَ 

 . الّلُهمَّ اْجَعْلِنْي ِمْن التػَّوَّابِيَن َواْجَعْلِنْي ِمْن اْلُمَتَطهِّرِْينَ -۲

 َأْشَهُد َأفَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو.َأْشَهُد َأْف اَل إلَو إالَّ اهللُ وَ -۳
 َأفَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدهُ  َوَأْشَهدُ  َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلوُ  اهللَُأْشَهُد َأْف اَل ِإلَو ِإالَّ -۴
 (1).ورسولو

                                                 

في الهندية : وأف تقوؿ بعد الفراغ من الوضوء سبحانك اللهم وبحمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت  (1)
 إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا عبده ورسولو ... وأف يقوؿ بعد الفراغ أستغفرؾ وأتوب إليك وأشهد أف ال

  ۸ص  ۱من الوضوء أو في خبلؿ الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . ) ج 
  .کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الثالث في المستحبات (

ن بعده" قائما مستقببل لقولو صلى اهلل عليو وسلم: "ما منكم وفي مراقي الفبلح : "واإلتياف بالشهادتي
من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوؿ أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا عبده ورسولو وفي رواية 
أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف محمدا عبده ورسولو إال فتحت لو أبواب الجنة 

أي باب شاء" وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "من قاؿ إذا توضأ سبحانك  الثمانية يدخلها من
اللهم وبحمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك طبع بطابع ثم جعل تحت العرش حتى 

 کتاب الطهارة فصل من آداب الوضوء اربعة عشر شيأ (  ۶۱يؤتى بصاحبها يـو القيامة . ) ص 
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ٶ٪ افـ٨ٯ فعج ٞٯ ډېؽ ع٢ڈ ٶ٪ ةٱج ا١غالء ٞٯ افخز حارـ 

 ٤فخطبٶؽا٧ػا٤٭٧٭ةا٧ػك ٫ٖ٪  ٪ـاخافخٞٯ ٞ٭ك اٰاخٕ٪ ع٢ڈ ة٪ ٶ٪ خٕ٪ ٹاق 

٧٪ ؟ خْافك فاٰٯ افٞ٪

.٤فخطب خْافك ٧٪  فاٰٯ فعجؽ١٭ٶافخز حارـ ٞ٭ة٪ خ ٞٯٶ٪ ةٱج ا١غالء 
(1) 

ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ ةې٢٪ ْؼذـ ع٭١ې افٶؾك ح٪ ٶ٪ ٿٷ٪ الز ةا٧ػك افة٪ 

ذاعٱفخ٠ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

  الز ةا٧ػك افة٪ ذاعٱفخ٠افٶؾك ح٪ ٶ٪ ٿٷ٪  ېع٭١ْؼذـ  ٢٪ېٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ ة

                                                 

(1)
: ولو توضأ في الخبلء لعذر ىل يأتي بالبسملة ونحوىا من أدعيتو مراعاة لسنة  في ردالمحتار 

الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على األمر تأمل . ) ج 
 . کتاب الطهارة باب االنجاس مطلب القوؿ مرجح علی الفعل (  ۲۵۲ص  ۱

کتاب الصبلة   ۳۶۷ح : وترک المکروه مقدـ علی فعل السنة . ) ص وفي الطحطاوي علی مراقي الفبل
ضة ، وحاشية يکتاب الصبلة باب ادراک الفر   ۱۳۳ص  ۲باب ادراک الفريضة ، کذا في البحر ج 

 کتاب الصبلة باب ادراک الفريضة (  ۴۵۲ص  ۱الشلبي علی تبيين الحقائق ج 



 ٤ٟؽف٫اة ا١٭ى٭ء                                  - ٌي -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٤ٟؽفـ خق .
(1) 

ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ٶاٶؾـ ـؽـ ٞٯ ةې٢٪ ْؼذـ ٶ٪ ذاـخ٪ الز  ٪ـاٶ٪ افخ

١ؽك ؟

. ك٤ٟؽفـ خْؼذـ ٶ٪ ذاـخ٪ الز ـؽـ ٶؾـ ٶاٞ٭ؽ  ٢٪ېةٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 
(2) 

ټ٪ اٿ٭ؽٰاة٠ ا٧ػاؾ ةا٧ػك ٶ٪ رفذـ افة٪  ،ٶؽ ٤ظ ٞٯ ٪ـاافخٶ٪ 

؟ض٣ٟ ١ؽك

. ك٤ٟؽفـ خ ة٠ ا٧ػاؾ ةا٧ػك ٶ٪ رفذـ افة٪ اٿ٭ؽفٶؽ ٤ظ، ا ٞٯٶ٪ افخاـ٪ 
(3) 

                                                 
  ۸ص  ۱متخاط باليمين من غير عذر . ) ج في الهندية : والمضمضة واالستنشاؽ باليسار واال(1) 

ص  ۱کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الرابع في المکروىات ، کذا في التاتارخانية ج 
   ( ۱۳۳کتاب الطهارة الفصل االوؿ في الوضوء المسئلة )   ۲۳۳

االوؿ في الوضوء  کتاب الطهارة الباب۸ص ۱في الهندية : واالمتخاط باليمين من غيرعذر . ) ج  (2)
کتاب الطهارة الفصل االوؿ في   ۲۳۳ص  ۱الفصل الرابع في المکروىات ، کذا في التاتارخانية ج 

 کتاب الطهارة قبيل فصل في نواقض الوضوء(  ۳۲ص  ۱( ، وفتح القدير ج  ۱۳۳الوضوء المسئلة ) 

 .  لماء تنزيهافي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ومکروىو لطم الوجو او غيره با(3) 

وفي ردالمحتار : )قولو: تنزيها( لما قدمنا عن الفتح من أف تركو أدب. قاؿ في الحلية ألنو يوجب 
الماء المستعمل على ثيابو وتركو أولى، وأيضا ىو خبلؼ التؤدة والوقار، فالنهي عنو نهي أدب  انتضاح



 ٤ٟؽف٫اة ا١٭ى٭ء                                  - لً -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞٯ خخ٧ٱاعتؽك ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ٪ـاٶ٪ افخ

 ٞ٭ؽ ٤ٟؽفـ خك . خخ٧ٱاعتؽكةې٢٪ ْؼذـ ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 

فك ةٱاٶؽفا٧٪ ١ؽك؛ ١ٟ٪ خخاـٯ ٰ٭ىؽفذة عتؽـ  ةا٧ػكافٞ٪ خْؼذ ٶ٪ فس٪ 

٧٪ حؽـؽـ ٞٱڃك .فك ٿٯ ٞ٪ حؽافخز فذفـخ٪ ـٯ ٧٭٫ٖ٪ ىؽفذك ٞاذ
(1) 

ٞٯ خة٠ ٿاټغ٪ ٞ٭٤ٝ ٕ٭چخ٠ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ٪ـاٶ٪ افخ

 ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خْؼذ ٶ٪ فس٪ خة٠ ٿاټغ٪ ٞ٭٤ٝ فٕ٭اړك خا٫ٱٻ ٶؽفا٧٪ ١ؽك .

                                                                                                                                 

طلق على الحراـ والمكروه کتاب الطهارة مطلب في تعريف المكروه، وأنو قد ي  ۹۷ص  ۱. ) ج 
 کتاب الطهارة فصل في المکروىات (  ۶۴تحريما وتنزيها ، کذا في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص 

 في مراقي الفبلح : ويكره التكلم بكبلـ الناس ألنو يشغلو عن األدعية.  (1)

لحاجة تفوتو بتركو التكلم بكبلـ الناس" ما لم يكن  هوفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قولو: "ويكر 
قالو ابن أمير حاج قولو: "ألنو يشغلو عن األدعية" وألجل تخليص الوضوء من شوائب الدنيا ألنو مقدمة 
العبادة وذكر بعض العارفين أف االستحضار في الصبلة يتبع اإلستحضار في الوضوء وعدمو في عدمو . 

 کتاب الطهارة فصل في المکروىات (   ۶۴) ص 

وأف ال يتكلم فيو بكبلـ الناس ... فإف دعت إلى الكبلـ حاجة يخاؼ فوتها بتركو لم وفي الهندية : 
کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الرابع في   ۸ص  ۱يكن فيو ترؾ األدب . ) ج 

کتاب الطهارة مطلب في   ۹۴ص  ۱المکروىات ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
 الوضوء بالغير ( مباحث االستعانة في



 ٤ٟؽف٫اة ا١٭ى٭ء                                  - مً -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

فخطب عتؽـ خاخـ ٿٯ خة٠ ٿا افٞ٪ خْؼذ ٶ٪ فس٪ ـؽـ ٧٪ فك ٧٭ةٱاافؽ ع٭ ٤

ټغ٪ ٞ٭٤ٝ ٧٪ فٕ٭اړك، افٞ٪ ةٱا٣٫ ٰ٭ټ٭ک خة٠ ٿاټغ٪ خاـٯ ٞ٭٤ٝ 

فٕ٭اړك ٿٯ خٕ٪ ة٠ ا٧فاؿ خخـ ا٧ػا٤٭٧٪ فذٶؽې٭١ٯ افٰاٰې فذ٤فص ٞڂك خٕ٪ 

 ٤ٟؽفـ ٠٥ْ خق . 

فذټغ٪ فٕ٭اړك ٿٯ خټاـ ټغ٪ افة٪ فذح٪ ذافٞاږك،  ٞ٭٤ٝافٞ٪ خاـٯ 

ڂك خٕ٪ ةٱاٶؽفا٧٪ ١ؽك .ٰاٰې فذح٪ ذافړك افٰا افة٪ فذح٭ق ٞ
(1) 

ٞٯ حؽ كؽْٯ ا٧ػارې رٰاحٯ افة٪ اـخ٥ٓا١٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ  ٪ـاٶ٪ افخ

١ؽك؟

                                                 

في مراقي الفبلح : فآداب الوضوء ... وعدـ االستعانة بغيره ليقيم العبادة بنفسو من غير إعانة غيره  (1)
 کتاب الطهارة فصل من آداب الوضوء اربعة عشر شيأ (   ۶۳عليها ببل عذر . ) ص 

بصب الماء أو استقائو  وفي ردالمحتار بعد تحقيق طويل :  وحاصلو أف االستعانة في الوضوء إف كانت
أو إحضاره فبل كراىة بها أصبل ولو بطلبو وإف كانت بالغسل والمسح فتكره ببل عذر ولذا قاؿ في 
التتارخانية: ومن اْلداب أف يقـو بأمر الوضوء بنفسو ولو استعاف بغيره جاز بعد أف ال يكوف الغاسل 

 االستعانة في الوضوء بالغير (  کتاب الطهارة في مباحث  ۹۴ص  ۱غيره بل يغسل بنفسو . ) ج 

 فأوفي التاتارخانية : ومن االدب اف يقـو بأمر الوضوء بنفسو ... ومع ىذا لو استعاف بغيره جاز بعد 
اليکوف الغاسل غيره بل يغسل بنفسو وقد صح اف رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم استعاف بالمغيرة 

کتاب الطهارة   ۲۲۷ص  ۱عليو وسلم کاف يغسل. ) ج  وکاف المغيرة يفيض الماء ورسوؿ اهلل صلی اهلل
 ( ۱۲۳/  ۱۱۹الفصل االوؿ في الوضوء المسئلة ) 

 



 ٤ٟؽف٫اة ا١٭ى٭ء                                  - نً -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

كؽْا اـؽاػ ة٠٢ رٰاحٯ افة٪ اـخ٥ٓا١٭ؽ  ېا٧ػار كؽْٯٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ حؽ 

ٱڃك افخٕ٪ اـؽاػ ٞ٪ خفٰا١ې ٶ٪ افة٭ ٰاٶ٪ ٢٥٤٭ٞ٪ افة٭ٞٯ فك ٧٭٤ٟؽفـ ٞ

 حطؽ٥ٰٯ خق .

افٞ٪ ٶ٪ فٛٙٯ افة٭ٞٯ فك ١ٟ٪ خ٤فشػف٧٭ اف٤ػاذـ٭ افة٪ ٿٯ ٶ٪ ٛٱ٥ج 

اعٱفخ٠ ٞٱڃك افٰا ٶ٪ ةؽؼ ةا٧ػك ذاٶ٭ذح٪ ٞٱڃ ك، ٧٭ةٱاخٕ٪ اـؽاػ ضؽاؾ خق .
(1) 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : واإلسراؼ ومنو الزيادة على الثبلث فيو تحريما ولو بماء  (1)
 النهر والمملوؾ لو أما الموقوؼ على من يتطهر بو ومنو ماء المدارس فحراـ. 

في ردالمحتار : )قولو: فحراـ( ألف الزيادة غير مأذوف بها ألنو إنما يوقف ويساؽ لمن يتوضأ الوضوء و 
الشرعي ولم يقصد إباحتها لغير ذلك حلية، وينبغي تقييده بما ليس بجار كالذي في صهريج أو حوض 

كما أفاده الرحمتي أو نحو إبريق، أما الجاري كماء مدارس دمشق وجوامعها فهو من المباح كماء النهر  
 کتاب الطهارة مطلب في االسراؼ في الوضوء (   ۹۸/  ۹۷ص  ۱. ) ج 

وفي البحر : وىنا تنبيهات:األوؿ: أف اإلسراؼ ىو االستعماؿ فوؽ الحاجة الشرعية، وإف كاف على 
شط نهر وقد ذكر قاضي خاف تركو منا السنن ولعلو األوجو فعلى كونو مندوبا ال يكوف اإلسراؼ 

ا وعلى كونو سنة يكوف مكروىا تنزيها وصرح الزيلعي بكراىتو وفي المبتغى أنو من المنهيات مكروى
فتكوف تحريمية وقد ذكر المحقق آخرا أف الزيادة على ثبلث مكروىة، وىي من اإلسراؼ، وىذا إذا  

ؼ يتوضأ حرمت الزيادة والسر  كاف ماء نهر أو مملوكا لو، فإف كاف ماء موقوفا على من يتطهر أو
 ۱ببلخبلؼ وماء المدارس من ىذا القبيل؛ ألنو إنما يوقف ويساؽ لمن يتوضأ الوضوء الشرعي. ) ج 

کتاب الطهارة فصل في   ۶۴کتاب الطهارة ، کذا في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص   ۵۷ص 
 المکروىات (

 



 ٤ٟؽف٫اة ا١٭ى٭ء                                  - هً -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ ا٧ػا٤٭٧٪ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶؽې٭٠١ ٿٯ  

خٕ٭ړېػ١٭ ـؽـ ٤لاة٬ج ف١ؽك ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ـؽـ  ػ١٭ړېٿٯ خٕ٭ ٭٠١ېٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶؽ ا٧ػا٤٭٧٪ٶ٪ افخاـ٪ ٞٯ 

. ك٤ٟؽفـ خ٤لاة٬ج ف١ؽك 
(1) 

ٞٯ ا٧ػا٤٭٧٪ ٰ٭ ٰ٭ فاذ ٶؽې٭١ٯ خٕ٪ ټ٪  ٪ـاٶ٪ افخٰ٭ټ٭ک ٞ٪ 

١ؽك ؟ض٣ٟ 

ةا٧ػك فك ١ٟ٪ خافة٭ خ١ڃفا١ٯ ٶ٪ فس٪، ٰاخډېؽ  فس٪ٞ٪ خٕ٪ ٠٥ْ خٰ٭ْؼذ ٶ٪ 

٧٪  ٰ٭ ٰ٭ فاذ ٶؽې٭١ٯ، ٰظ ٶ٪ فس٪، ٰا خٰ٭ة٠ ٤ٓختؽ ضاسج ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك ا٧ػا٤٭

                                                 

 في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : والتقتير واالسراؼ آه.   (1)

ر : )قولو: والتقتير( أي بأف يقرب إلى حد الدىن ويكوف التقاطر غير ظاىر، بل ينبغي أف وفي ردالمحتا
کتاب الطهارة مطلب في   ۹۷ص  ۱يكوف ظاىرا ليكوف غسبل بيقين في كل مرة من الثبلث .) ج 

کتاب الطهارة فصل في ۶۴االسراؼ في الوضوء، کذا في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص
 المکروىات



 ٤ٟؽف٫اة ا١٭ى٭ء                                  - وً -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶؽفا ٧٪ ١ؽك افٞ٪ ةې٢٪ ْؼذـ فك، ةٱاٞ٪ خٕ٪ ٠٥ْ ٰ٭ فعج فٞڂك ٧٭ډ٨اـ ٧٪ ة٠٢ 

ٞٱڃك  افٞ٪ ٰې ْاخة فډؽرفك ٧٭ةٱاخٕ٪ ٠٥ْ ٤ٟؽفـ خق .
(1) 

رـ ة٪ ع٢ڈ خٹاؿ خٶاذـ ٰ٭١٭چٮ عاش ٞڂك ٿٯ ٰ٭ارك  ٹٱ٨ٯ

 ة٠ ټ٭ک ة٪ افخز ٧٪ ٶ٪ حارـ ٞ٭ك خٕ٪ ٠٥ْ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ؾ، ارـ ٞ٭افخز ٶ٪ ح

ٞاذخق، ةاٰػ ٹاؿ ١ٱؽك ٹٱ٨ٯ  فـاح٠ ـٯ. كؽْا٤ٟؽفـخٕ٪ ٠٥ْ 
 (2) 

 ض٣ٟ ١ؽك ؟٪ ْؼذـ خـؽ ٤فص ٶ٪ ٰ٭ـ الز ةا٧ػك ٞ٭ؽ ټ٪ ةې٢

                                                 
صة الفتاوی : واف توضأ مرة مرة اف فعل لعزة الماء اولعذر البرد او لحاجة ال يکره وکذا اف في خبل(1) 

کتاب الطهارة الفصل الثالث في نواقض   ۲۲ص  ۱فعلو احيانا اما اذا اتخذ ذلک عادة يکره . ) ج 
ل کتاب الطهارة قبي  ۸۸/  ۸۷ص  ۱الوضوء سنن الوضوء ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 

 مطلب کلمة البأس قد تستعمل في المندوب (

في الهندية : ويكره أف يخص لنفسو إناء يتوضأ بو دوف غيره كما يكره أف يعين لنفسو في المسجد  (2)
کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الرابع في المکروىات ، کذا في   ۹ص  ۱مكانا . ) ج 

 ۱ب الماء الذي يجوز بو الوضوء وما ال يجوز ، البحر ج کتاب الطهارة با  ۷۳ص  ۱فتح القدير ج 
 (کتاب الطهارة   ۱۵۹ص 

    
 
 
 



 ٤ٟؽف٫اة ا١٭ى٭ء                                  - ىً -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶ٪ خفاړف الـ٭٧٭ ةا٧ػك فٞڂؽ ـٯ ٶ٪ ٰ٭ـ  ٤فصـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خـؽ 

الز ـؽـ خـؽ ٤فص ٞ٭ؽ خـ٨ج عالػ ٠٥ْ خق  . 
(1) 

ٰاة٠  ،ٰإف٠ ٞ٭١٭ فذفـخ٪ ٶ٪ خـ٥اؽ ٪،ـاحؽ افخ ةې٢٪ ْؼذـ

كٯ ةا٧ػك ا٧ػا٤٭٧٪ فٿ٭ؽ ٤ٟؽفـ خك افٞ٪ ٧٪ ؟

٠٥ْ ٤ٟؽفـ ٧٪ خق ع٭چ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ خف٤ؽـ  خٕ٪نطٱص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ 

ډېؽ خـ٥اؽ اـخ٥ٓاؽ ٧٪ ٞڂك ٿٯ خا٧ػا٤٭٧٭ ١٭٧ػفا١ٮ ٳ٭ؽ عخ٣ ـٯ . 
(2) 

                                                 

في المبسوط للسرخسي : )ثم يمسح برأسو وأذنيو مرة واحدة( وتماـ السنة في أف يستوعب جميع  (1)
ما أقبل مسح رأسو بيديو كلتيه»الرأس بالمسح كما رواه عبد اهلل بن زيد أف النبي صلى اهلل عليو وسلم  

 (.کتاب الصبلة   ۷۷ص  ۱بهما وأدبر . ) ج 
في ردالمحتار : وتكلموا في كيفية المسح واألظهر أف يضع كفيو وأصابعو على مقدـ رأسو ويمدىما 

کتاب الطهارة   ۸۹ص  ۱إلى القفا على وجو يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيو بأصبعيو . ) ج 
کتاب الطهارة فصل   ۵۷طحطاوي علی مراقي الفبلح ص في ال مطلب في تصريف قولهم معزيا ، کذا
 ( کتاب الطهارة  ۴۳ص  ۱في سنن الوضوء ، وتبيين الحقائق ج 

في مراقي الفبلح : وفي الخانية ال بأس للمتوضىء والمغتسل أف يتمسح بالمنديل روي عن رسوؿ  (2)
أف ال يبالغ وال يستقصي فيبقى اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو كاف يفعل ذلك وىو الصحيح إال أنو ينبغي 

ه ملخصا ووردت عدة أحاديث تدؿ على أنو فعلو عليو الصبلة والسبلـ آأثر الوضوء على األعضاء 
وىذا كلو إذا لم يكن حاجة إلى التنشيف فإف كانت فالظاىر أنو ال يختلف في جوازه من غير كراىة بل 

کتاب الطهارة اخر فصل   ۶۳دفعة بو. ) ص في استحبابو أو وجوبو بحسب تلك الحاجة العارضة المن
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مطلب في التمسح بمنديل ،  ۹۷ص  ۱من آداب الوضوء اربعة عشر شيأ ، کذا في ردالمحتار ج 
 ( ۱۳۲کتاب الطهارة الفصل االوؿ في الوضوء المسئلة )   ۲۲۹ص  ۱والتاتارخانية ج 

والغسل( لحديث قيس بن  وفي المبسوط للسرخسي : قاؿ )وال بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء،
أتانا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في يـو شديد الحر فوضعنا لو ماء »سعد رضي اهلل تعالى عنو قاؿ 

، وألنو ال « فاغتسل، والتحف بملحفة ورسية حتى أثر الورس في عكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
يأمره أحد بالمكث عريانا حتى يجف فلعلو يموت بأس بأف يلبس ثيابو فإف من اغتسل في ليلة باردة ال 
 کتاب الصبلة باب الوضوء والغسل (  ۱۹۳ص  ۱قبلو، وال فرؽ بين التمسح بثيابو، أو بمنديل . ) ج 
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ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ ٤٭ٳؽٞٯ ٶؽـٱٲ ٰاٿ٭ٞۍ ةا٧ػك ٶ٪ ٧اـخ٪ ـؽـ 

ةٱػـ ـٯ افخز ٰې ٤احٱڃك افٞ٪ ٧٪  ؟

١ې فك ٧٭خ٤ؼ٫ب ٞ٪ خخٕ٪ كغم خةػؿ ال٧ػك ضه٪ ٶؽـٱٲ ةا٧ػك ١ګېػ

ُا٫ؽا١ؽفاٰث خاخق ٿٯ افخز ٰې ٧٪ ٤احٱڃك افٞ٪ ٰې خةػؿ ال٧ػك ضه٪ خـٱٲ 

 ټغ٪ ٶ٭ذح٪ فك ٧٭ةٱاٰې افخز ٤احٱڃك .

0 ٿٯ ٶ٪ افـ٨ۍ ر٤ا٧٪ ٞٯ اضخٱاض خاخق ٘ؽ٤اٰٯع٭ناضب خ٘ٱو ا١تاذك 

ٿٯ حؽ٫ؽٛف٣ ع٭ب فذفـخ٪ افخز فٞڂؽ ـٯ .
  (1) 

                                                 

في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : )و( ينقضو حكما )نـو يزيل مسكتو( أي قوتو الماسكة  (1)
على أحد جنبيو أو وركيو أو قفاه أو وجهو )وإال( يزؿ بحيث تزوؿ مقعدتو من األرض، وىو النـو 

مسكتو )ال( ينقض وإف تعمده في الصبلة أو غيرىا على المختار كالنـو قاعدا ولو مستندا إلى ما لو 
 أزيل لسقط على المذىب. 

وفي ردالمحتار : )قولو: على المذىب( أي على ظاىر المذىب عن أبي حنيفة وبو أخذ عامة 
األصح كما في البدائع واختار الطحاوي والقدوري وصاحب الهداية النقض، ومشى  المشايخ، وىو

عليو بعض أصحاب المتوف، وىذا إذا لم تكن مقعدتو زائلة عن األرض وإال نقض اتفاقا كما في البحر 
 ۱في البحر ج  کتاب الطهارة مطلب نـو من بو انفبلت ريح غيرناقض ، کذا  ۱۳۴ص  ۱وغيره . ) ج 
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ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خـشػې ٶؽ ٌؽٰٜ٪ ةا٧ػك ةٱػـ ـٯ افخز ٰې ٤احٱڃك 

افٞ٪ ٧٪ ؟

ٞ٪ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٰ٭ټ٭ک ٶؽـشػـ ةا٧ػك ةٱػـ ـٯ، افخز ٰې ٧٪ ٤احٱڃك 

افٶ٪ خٕ٪ ض٣ٟ ٞٯ ٬ٜ٘اؤ ذض٣٬٥ اهلل حٓا١ٮ خ٧اذ٨ٰ٪ افچٺٯ افخـشػې خـ٨ج 

 ـ٨ج ٌؽٰٜې خ٘ؽؼ دٞؽ ٧٪ خق ٞڂق . ٌؽٰٜې افخٕٱؽ

ٰ٭ټ٭ک خـشػې ٶؽ ٫ٱئج ةا٧ػك ةٱػـ ـٯ ٧٭ٶ٪  خةا٧ػكافٞ٪ خ٥١ا٧ٺ٪ ټغ٪ 

خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ خـشػې خـ٨ج ٌؽٰٜې ٤٭ا٘ٚ  ٧ؿ ٰې خفذ٧٭ 

ټغ٪ ٶ٭ذح٪ فك ٧٭ٶ٪  خٕغغغ٪ ع٭ب ـؽـ افخز ٧٪ ٤احٱڃك افٞ٪ ٰې ٧ؿ ٶؽ فذ٧٭ 

ڃك . ةا٧ػك ٤ڇخٮ فف ٧٭ةٱاٰې افخز ٤احٱ
(1) 

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل   ۱۲ص  ۱ب الطهارة ، والهندية ج کتا  ۷۴ص 
 الخامس في نواقض الوضوء ( 

 ماأالتجافي ...  عند ويفسد اليفسد تمکن المقعد ف النـو عندأالرواية فيو  وفي فيض الباري : وظاىر
ياـ أ ياـ فإنهافي ىذه األ يوسع فيها تبنی علی المصالح واختبلؼ الزماف والمکاف فبل الفتوی فانها

 باب الوضوء من النـو ومن لم ير ۴۳۸ص  ۱فيحدثوف مع تمکن المقعد. ) ج  يأکل فيو الناس کثيرا
 الخفقة وضوءا ( من النعسة والنعستين او

في الهندية : وال ينقض نـو القائم والقاعد ولو في السرج أو المحمل وال الراكع وال الساجد مطلقا  (1)
الصبلة وإف كاف خارجها فكذلك إال في السجود فإنو يشترط أف يكوف على الهيئة  إف كاف في

المسنونة لو بأف يكوف رافعا بطنو عن فخذيو مجافيا عضديو عن جنبيو وإف سجد على غير ىذه الهيئة 
کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الخامس في نواقض   ۱۲ص  ۱انتقض وضوءه . ) ج 
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 ٟاږك ١ٟ٪ خا٧٪ افخ٫ٖ٪ ټغ٪ ٰ٭ېٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خةػؿ ٰ٭ٹاق ٞڇ

٤احٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ٰې كٮ ذاففرك ٧٭افخز 

ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٞڇېٟڇ٢٭ـؽـ خةػؿ ټغ٪ ف٨ٰ٪ ٰا افة٪ فة٬ٱڃك ٧٭افخز ٶ٪ 

 ك . ٤احٱڃ

ٰ٭فچ كٮ ذاففرك ١ٟ٪ ٕ٭چ٪ ٰاة٠ ـٷٱ٦  ٰ٭اركافٞ٪ خاـٯ ٧٪ فك ة٢ٟ٪ 

ذ٣ٛ كٮ ٧٭ ةٱاافخز ٧٪ ٶ٪ ٤احٱڃك . 
(1) 

ٟاږك افٶ٪ رفذف٨ٰ٪ ٰاافة٪ فذټغ٪ ېٰاخا٧٪ ٞڇ ،ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک رع٣

اٰاٶ٪ خٕ٪ ةا٧ػك ٮ، ٭ف٨ٰ٪ ٰاة٠ كٮ ٧٪ ذافح٧٪ فاق ٧ ېٟڇ٢ېذافةاـٯ ٞ٪ خـ ٞڇ

افخز ٤احٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

 ف٨ٰ٪ اف افة٭ـؽـ افخز ٤احٱڃك، ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ٶ٪  خٕ٪نطٱص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ ٶ٪ 

                                                                                                                                 

کتاب   ۱۳۵ص  ۱کتاب الطهارة ، وردالمحتار ج   ۵۲ص  ۱ا في تبيين الحقائق ج الوضوء ، کذ
 الطهارة مطلب نـو االنبياء غير ناقض (

في مراقي الفبلح : و منها سقوط لحم من غير سيبلف دـ لطهارتو وانفصاؿ الطاىر ال يوجب  (1)
ب الطهارة فصل عشرة اشياء کتا   ۷۴الطهارة "كالعرؽ المدني الذي يقاؿ لو رشتو" بالفارسية . ) ص 

کتاب الطهارة باب الوضوء الفصل الخامس في   ۱۱ص  ۱التنقض الوضوء ، کذا في الهندية ج 
 نواقض الوضوء (
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ـ٭ك فك .  ذاٰفخ٠رفذ 
(1) 

ٰ٭ فاذ ١ڃ ژړك افة٪ ٰاف٨ٰ٪ ذاـٯ افخق ٰې  ټغ٪رع٣ خٞ٪ خٰ٭ٿا

 ،ةٱا٧٭ذـ ف٨ٰ٪ ٰاژړك افة٪ ذاـٯ، فذفـخ٪ ةا٧ػك فٿٯ ٞڂك ٯٶ٪ ٶ٨ت٪ ٰاة٠ ك

افٞ٪ ٧٪ ؟ ٤احٱڃكٰې افخز ٤ٟؽذـ ـٯ، فٿٯ ٞڂك افز ٧٭ٞ٪ خٕ٪ ټ٭فاذـ ٰې ةٱا

ٕ٪ كغم ٞ٪ خٕ٪ ف٨ٰ٪ ٰاة٠ كٮ ٶ٪ خٕ٪ ٶ٨ت٪ ٞ٪ خاـٯ ن٭ذة فك ٿٯ خ

ٰاة٠ كٯ ةا٧ػك ٧٪ فاق فچ ٞڂق ٧٭عٷ٢٪ ة٪ ة٬ېػ١ٯ فاق ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ 

 افخز ٤احٱڃك .

افٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ ٞ٪ خـ ٧٪ فاق فٿٯ ٞڂك ٧٭٧٪ ة٬ېػؽ ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ  

 ةٱاافخز ٧٪ ٤اح٭ك .

ـ ٰااٰؽې ن٭ذة خق ٿٯ ٶؽخٕ٪ رع٣ ةا٧ػك عافذ خ٫ٖ٪اف٥٫ػاذ٧ګ٪  حٙهٱ٠ 

فاٿ٭ك، ٫ٖ٪ ةٱاف٨ٰ٪ چٟاذـ ٞڂك، ةٱا٧٭ذـ عافذـ ٶؽفاٿ٭ك .
 (2) 

                                                 
  ۱۱ص  ۱في الهندية : خرج دـ من القرحة بالعصر ولواله ما خرج نقض في المختار . ) ج  (1)

ص  ۱في خبلصة الفتاوی ج  ، کذا کتاب الطهارة باب الوضوء الفصل الخامس في نواقض الوضوء
کتاب الطهارة   ۱۳۱ص  ۱کتاب الطهارة الفصل الثالث في نواقض الوضوء ،  وردالمحتار ج   ۱۷

 مطلب في نواقض الوضوء (

في الهندية : إذا خرج من الجرح دـ قليل فمسحو ثم خرج أيضا ومسحو فإف كاف الدـ بحاؿ لو (2) 
وإف كاف ال يسيل ال ينتقض وضوءه وكذلك إف ألقى عليو ترؾ ما قد مسح منو ساؿ انتقض وضوءه 

کتاب الطهارة باب   ۱۱ص  ۱رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا وتربو ثم وثم فهو كذلك يجمع كلو . ) ج 
 کتاب الطهارة (  ۶۴ص  ۱في البحر ج  الوضوء الفصل الخامس في نواقض الوضوء ، کذا
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 ،ف٨ٰ٪ ٰاافة٪ ٧٪ ١ؽك افز ٞ٪ ـڂق افخز ،ٞ٪ ٰ٭رع٣ فچ فك

عٷ٢٪  ٰإف٠ فٞڂك افخٕ٪ رع٣ ح٪ افة٪ فذخاع٢ٯ ـٯ ٧٭ افز ٞ٪ خٕ٪ افة٪ ةٱؽح٪

ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ افخز ٤احٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ ٶ٪ ٞڇېٟڇ٢٭ـؽـ ذاففركٰا  ،ذاففرك

ٞ٪ خٕ٪ افة٪ ٶ٪ خٕ٪ رع٣ ٞٯ خف٤ؽـ فعج ٶاح٪ ـٯ ٿٯ خفق ٶغٷ٢٪ ٧٭ف٧٪ 

 افژړك افة٪ فډؽرك ٧٭ٶ٪ ذافح٢٭ـؽـ ٰې افخز ٤احٱڃك .

حؽخٕ٪ خ٤غ٪ ذاففرك، ةٱاافخز  ٶاح٪ ٧٪ ـٯ ة٢ٟ٪ ٶ٭ذكافٞ٪ حؽخٕ٪ فعخ٪ 

٧٪ ٶ٪ ٤احٱڃك .
(1) 

٤احٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ٶ٪ ٞ٪ خٰ٭ٿا ع٭١٪ ف٨ٰٯ فٞڂك افخز 

 ف٨ٰٯ ٶؽ ٧اړف ةا٧ػك ٕا١ت٪ فې، ٰاخ٧اړف ـؽـ ةؽاةؽك فې ٧٭افخز ٶ٪ خٕ٪ ٞ٪ 

                                                 

االغتساؿ ومكث ثم خرج من أنفو ال وضوء عليو. كذا في الهندية : ولو دخل الماء أذف رجل في  (1)
ص  ۱في المحيط وفي النصاب وىو األصح كذا في التتارخانية إال إذا صار قيحا فحينئذ ينقض . ) ج 

 کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الخامس في نواقض الوضوء (   ۱۳

 ۴دـ والصديد فيو ثم خرج منو الينقض. ) ج  وفي البزازية علی ىامش الهندية : دخل الماء جرحو وال
کتاب الطهارة الفصل الثاني في   ۲۴۳ص  ۱کتاب الطهارة نوازؿ ، کذا في التاتارخانية ج   ۱۲ص 

 کتاب الطهارة (  ۸۲ص  ۱( والبحر ج ۱۹۸بياف مايوجب الوضوء المسئلة )
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٤احٱڃك ، افٞ٪ ٧اړك ٶؽف٨ٰ٭ ٕا١ت٪ فې، ٧٭ةٱا افخز ٧٪ ٶ٪ ٤احٱڃك .
 (1)  

ة٠٢ ٞٱڃك افټ٪ ) ډٰؽك (ف٨ٰٯ ټ٪ فعج ٶؽ٧اړف ةا٧ػك ٕا١ت٪ 

 فعج فذـؽـ ةؽاةؽك ة٠٢ ٞٱڃك افټ٪ فعج ٧اړك ٶؽف٨ٰ٭ةا٧ػك ٕا١ت٪ ة٠٢ ٞٱڃك ؟

ٞ٪ خٕ٪ ٧اړك ژړ ذ٧ڈ ف١ؽك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٧اړك ٕا١ت٪ ة٠٢ ٞٱڃك،افٞ٪ 

٧اړك عاؾ ـ٭ذ ذ٧ڈ ف١ؽك، ١ٟ٪ ٧اذ٧ز، ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ف٨ٰٯ اف٧اړك ـؽـ ةؽاةؽك 

ف٨ٰٯ ٕا١ت٪ ة٠٢ ٞٱڃك . ةٱاة٠٢ ٞٱڃك  .افٞ٪ خٕ٪ ٧اړك حېؾ ـ٭ذ ذ٧ڈ ف١ؽك 
 (2) 

ٞ٪ خٰ٭ٿا٤ٓػـ س٭س ٞ٭ك اف١ڃ١ڃ ژړك افة٪ ٰې ع٭١ې ح٪ ذاٹٯ 

٧٭ٶ٪ خٕ٪ افة٭ـؽـ افخز ٤احٱڃك افٞ٪ ٧٪  ؟

                                                 
فم غلب على بزاؽ حكما  في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : و ينقضو دـ مائع من جوؼ أو (1)

کتاب الطهارة مطلب نواقض   ۱۳۲ص  ۱للغالب أو ساواه احتياطا ال ينقضو المغلوب بالبزاؽ . ) ج 
کتاب الطهارة فصل ينقض الوضوء اثنا عشر شيأ ، والهندية   ۷۱في مراقي الفبلح ص  الوضوء ، کذا

 نواقض الوضوء ( کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الخامس في  ۱۱ص  ۱ج 

في ردالمحتار : وعبلمة كوف الدـ غالبا أو مساويا أف يكوف البزاؽ أحمر وعبلمة كونو مغلوبا أف  (2)
  ۷۱في مراقي الفبلح ص  کتاب الطهارة مطلب نواقض الوضوء ، کذا  ۱۳۲ص  ۱يكوف أصفر . ) ج 

ب الطهارة الباب االوؿ کتا  ۱۱ص  ۱کتاب الطهارة فصل ينقض الوضوء اثنا عشر شيأ ، والهندية ج 
 في الوضوء الفصل الخامس في نواقض الوضوء (

 وفي تقريرات الرافعي : قولو ) اومساويا الخ ( صرح المناوي بکونو نارنجي اللوف .
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ٞ٪ ع٭١٪ ـؽـ فك افخز ٤اح٭ك ،افٞ٪ ١ڃ١ڃ  ډ خٕ٪ افة٪ ٛٮ ة٠٢ ٞٱڃك ٧٭ٞ٪ ٶ٪ 

٭ةٱاٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ خرړـ خٰ٭ـ فاذس٭س ٶ٪ ـتب ټ٭فاذـ خٕ٪ افة٪ ع٭١ې ح٪ فك ٧

ذاـٯ ٧٭ٞ٪ خٕ٪ ٳ٭١ٯ افة٪ ـؽـ ٰ٭ٹاق ـٯ ٧٭ خډٞٯ ع٭١ې ا٧ػارې ح٪ ذـٱڃك  ٧٭ 

 خٕ٪ افخز ٤اح٭ك افٞ٪ خډٞٯ ع٭١ې ا٧ػارې ح٪ ٧٪ فذـٱڃك ٧٭افخز ٧٪ ٤اح٭ك .

افة٪ ع٭١ې افٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ ٰ٭فاذخرړـ س٭س ٶٱػاـٯ افٶ٪ خٕ٪ ـتب ١ڃ

ح٪ ذاـٯ افةٱاخٕ٪ خرړـ س٭س اذاؾ ـٯ افخف٣٫ فاذةٱاخرړـ س٭س ٶٱػاـٯ 

افخخٕ٪ خف٣٫ فاذٶ٪ ـتب ةٱا١ڃافة٪ ع٭١ې ح٪ ذاـٯ، افٞ٪ خخفاړف فاذف افة٪ ـؽـ 

ٰ٭ٹاق ـٯ ٧٭ خډٞٯ ع٭١ې ا٧ػارې ح٪ ذـٱڃك افٰ٭ارك خٰ٭ـ فاذ افة٪ خٕ٪ ا٧ػارې 

ٱڃك ح٪ ٧٪ ذـٱڃك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ افخز ٧٪ ٤اح
(1)

.
 

ڀٟاذۍ ٶ٪ ١ګ٭١٭ـؽـ افخز ٤احٱڃك افٞ٪ ٧٪  ؟ېخٶ

                                                 
في مجمع االنهر: )وىو( أي محمد )يعتبر اتحاد السبب لجمع ما قاء قليبل قليبل( أراد بالسبب  (1)

احد يجمع عنده، وإف كاف في مجالس؛ ألف األصل إضافة الفعل إلى سببو، الغثياف، فإف كاف بغثياف و 
ومعيار االتحاد في الغثياف أف يقيء ثانيا قبل سكوف النفس فإف سكنت ثم قاء فهو غثياف آخر )وأبو 
يوسف( يعتبر لجمع ما قاء قليبل قليبل )اتحاد المجلس( وإف لم يكن بغثياف واحد؛ ألف اتحاد 

تفرقات كما أف تبلوات آية سجدة تتحد باتحاد المجلس.وفي شرح الوافي األصح المجلس جامع للم
کتاب الطهارة الفصل   ۲۴۹ص  ۱في التاتارخانية ج  کتاب الطهارة ، کذا۳۳ص  ۱قوؿ محمد. ) ج 

کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل   ۱۱ص  ۱الثاني في بياف مايوجب الوضوء والهندية ج 
 ض الوضوء (الخامس في نواق

 
 



 ٧٭اٛو ا١٭ى٭ء                                         - و    - 8                        ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶغېڀٟاذك ٞ٪ ٶ٪ ذګ ٞغٯ ف١غغګ٭ك ٧٭ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٶېڀٟاذۍ ـؽـ ف٨ٰ٪ ذاٞق 

فاذٶ٪ خٕ٪ ٶېڀٟاذۍ ـؽـ ٞڂؽ ـٯ ١ٟ٪ خٕ٪ ٶېڀٟاذۍ ١ګ٭١٭فاالٿٯ ٥ْ٭٤ا افؽ 

خذګ ټ٪ ف٨ٰ٪ ذاٞل٭ك ٧٭افخز ٤احٱڃك ٹٟ٪ ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ف٨ٰ٪ خةػؿ ټغ٪ 

 ذاففح٠ ٞ٪ ټ٪ ٣٫ خخـ ٶؽةػؿ ةا٧ػك ٧٪ خـ ح٭ق ـ٭ې .

افٞ٪ خٕ٪ ٶېڀٟاذك ٶ٪ ٕ٭چ٪ ٞٯ ف١ګ٭ك ٧٭ةٱاخك فډ٭ذك ٞ٪ خخٕ٪ 

ٱڃك ٶېڀٟاذۍ ٶ٪ فس٪ خةػؿ ټغ٪ ف٨ٰ٪ فة٬ٱڃك ٧٭افخز ٶ٪ ٤احٱڃك افٞ٪ ٧٪ فة٬

ٶ٪ عاذسېػ١٭ـؽـ ٤احٱڃك ٤ؽخاذكةٱاافخز ٧٪ ٶ٪ ٤احٱڃك ٹٟ٪ افخز خ
(1)

.
 

 ٧٭ٞاؿ ٰې ٰاٞ٪ ٰ٭ٿاحؽ افخاـ٪ ٞ٭١٭ فذفـخ٪ فېڇخاؿ فعؽ٠ٰ، 

 ،٭ؽ افٰاخخٕ٪ ٹاٰ٭٧٭ٶؽې٭٠١ٹةا٧ػك خافخز ذاډؽ ا٧فاؿاٰاٶؽخٕ٪  ؽٶؽې ٞڂ

٭ؽ الرؾ خك افٞ٪ ٧٪ ؟ٰا٤فص ٞ

                                                 

في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : وينقضو خروج منو كل خارج نجس بالفتح ويكسر منو أي  (1)
من المتوضئ الحي معتادا أو ال من السبيلين أو ال إلى ما يطهر بالبناء للمفعوؿ أي يلحقو حكم 

 يبلف ولو بالقوة لما قالوا التطهير ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرىما عين الس
کتاب الطهارة مطلب نواقض   ۹۹ص  ۱لو مسح الدـ كلما خرج ولو تركو لساؿ نقض وإال ال . ) ج 

کتاب الطهارة باب الوضوء الفصل الخامس في نواقض   ۱۳ص  ۱في الهندية ج  الوضوء ، کذا
 کتاب الطهارة (  ۵۸ص  ۱الوضوء ، والبحر ج 

بلح : والمراد أف تتجاوزه ولو بالعصر وما شأنو أف يتجاوز لوال المانع  وفي الطحطاوي علی مراقي الف
کتاب الطهارة فصل ينقض   ۶۹كما لو مصت علقة فامتؤلت بحيث لو شقت لساؿ منها الدـ . )ص 

 الوضوء اثناعشر شيأ (
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ٰ٭٣٫  ٤فص ٞ٭ؽ اٰ٭٧٭ٹخخٕ٪ ، ٹاٰ٭٧٭ٶؽې٭٠١خافخاـ٪ ذاډؽٹ٭ؽ، خخٕ٪ 

خق ٧٪ ٶؽالرؾ
 (1.) 

ٶ٪ خ دٞؽٞ٪ ٶاذـ خك خْؼذخة٨ػف١٭ٱڃ٫ٖ٪ ټ٭ک ٿٯ ة٭١ٯ ٰې ة٬

٤احٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ ٰېخك افخٕ٪ ٶ٨ت٪ ال٧ػـ ـٯ ٧٭افخز ٱڃـؽٞٯ ٶ٨ت٪ ٞڇ

ٞ٪ خخٕ٪ ٶ٨ت٪ ٰ٭ټ٪ ضه٪ خ دٞؽ حؽـؽ ذافح٢ې فك ، افٰافذـؽـ ةؽاةؽـ فك 

 افخٕ٪ ذافح٢ې ضه٪ ٨١ػـ ـٯ،ٰاخٕ٪ ال٧ػـ ٶ٨ت٪ ذاف١٭ٰڃك ٧٭افخز ٶ٪ ٤احٱڃك .

كڃخ٨٧٪ فك، ةٱاافخز ٧٪ ٶ٪ ٤احٱ ٶ٨ت٪ ٭ؽٳ، ٰا ٨١ػــٯ افٞ٪ خٕ٪ ضه٪ ٧٪ 
(2)

.
 

                                                 

كما   في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : وال يعاد الوضوء بل وال بل المحل بحلق رأسو ولحيتو(1) 
 . ال يعاد الغسل للمحل وال الوضوء بحلق شاربو وحاجبو وقلم ظفره

کتاب   ۷۵ص  ۱وفي ردالمحتار : )قولو: وال بل المحل( عبر بالبل ليشمل المسح والغسل . ) ج 
کتاب   ۱۳۹ص  ۱الطهارة مطلب في معنی االشتقاؽ وتقسيمو الی ثبلثة اقساـ ، کذا في البدائع ج 

 م االبل وغسل الميت (الطهارة الوضوء من لح

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار :)كما( ينقض )لو حشا إحليلو بقطنة وابتل الطرؼ الظاىر(  (2)
ىذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس اإلحليل وإف متسفلة عنو ال ينقض وكذا الحكم في الدبر والفرج 

ص  ۱انتقض، وإال ال . ) ج  ةفإف رطبالداخل )وإف ابتل( الطرؼ )الداخل ال( ينقض ولو سقطت؛ 
کتاب الطهارة ماينقض الوضوء وقاضيخاف علی ىامش الهندية   ۱۲۴ص  ۱في البدائع ج  ، کذا ۱۳۹

 کتاب الطهارة باب الوضوء والغسل فصل فيما ينقض الوضوء (  ۳۷ص  ۱ج 
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 ، ٿٯ افخز ة٪ ١ؽؾ افٞ٪ ٧٪ ٭ٞٯ ك٦٥ٟ ـ ٪ـاٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ افخ

خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

 خٕ٪ ٤فئ٢٪ خفـ ن٭ذح٭٧٪ ١ؽك 0

خافخز حارـ ٞ٭ؽ ٰې ٶ٪ ٰاخفك اف خافخز ٤احېػؽ  ٰې ٶ٪  افؽ  خاخق ٿٯ -م

 ٰاخ٧٪ فك، ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خخٕ٪ ا٧فاؿ افخز ٤اة ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك . 

ع٭خاةاٰػٶ٪ ٧ِؽٞٯ فك ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٞ٪ ٰې خافخز ٤اح٭ؽ ٧٪ فك 

ٶ٪ ٰاخ ع٭خاٰې ٶ٪ ٰاخ فك ٿٯ خافخز ٤اح٭١٭ٹاق ح٪ فذ٢ٕٮ،  ٶ٪ خې عتؽـ ٞٯ 

ٰې ٤اة ٞڂق  افٞ٪ ٧٪،  خٕ٪ ن٭ذة خاـٯ خق ١ٟ٪ خافخز  ك٦٥ٟ فك ٿٯ افخز

٤اح٭ؽ ٿٯ ٰې ٶ٪ ٰاخفك، ٧٭ ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خخٕ٪ ا٧فاؿ افخز ٤اة ة٠٢ 

 ٞٱڃك . 

افٞ٪ ٶ٪ خې عتؽـ ٞٯ ك٦٥ٟ ـٯ ٿٯ خافخز خ٤اح٭١٭ٹاق ح٪ فذ٢ٕٮ افٞ٪ 

٧٪ ٧٭ةٱاة٪ ٟ٘ؽفٞڂك ٞ٪ ٕا١ب ډ٥اؿ خاـ٭ٿٯ خٕ٪ ٹاق ح٪ فذ٢ٕٮ خق ٧٭خان٭ذة 

 ـٯ خق ١ٟ٪ خٕ٪ ٹاق ح٪ ٿٯ فذ٢ٕٮ فك ٰٓٱ٦ افخز ٰې ٤اة ة٠٢ ٞٱڃك .٣٫ خا

افٞ٪ ٰې ٕا١ب ډا٦٤ خاـ٭ٿٯ خافخز خ٤اح٭١٭ٹاق ح٪ ٧٪ خق فذ٢ٕٮ 

 ٧٭ةٱاخخٕ٪ كغم افخز ٤اة ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك .

خف٣٫ خاخق ٿٯ خافخز ٤اح٭ؽ ٰې ٶ٪ ٰاخ فك افخافخز حارـ ٞ٭ؽ ٰې ٶ٪  -ن

 افخز ٤اة ة٠٢ ٞٱڃك . ٰاخ ٧٪ فك،  ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خخٕ٪ ا٧فاؿ

ع٭خا٣٫ ةاٰػٶ٪ ٶاؾ ٞٯ ف٧ٱ٭ؽ ـٯ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٞ٪ ٰې خاعتؽـ ٶ٪ 

ٰاخ٧٪ فك ٿٯ افخز ٰې حارـ ٞڂق افخاٰې ٶ٪ ٰاخ فك ٿٯ خافخز حارـ ٞ٭١٭ خٶاذـ 
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ٞڇې٨فخٮ ٰ٭ارك ٶ٪ خې عتؽـ ٞٯ ك٦٥ٟ ـٯ ٿٯ افخز ٰې حارـ ٞڂق افٞ٪ ةٱؽح٪ 

ا٧فاؿ ٟ٘ؽ فٞڂك، ٞ٪ ٰې ٕا١ب ډ٥اؿ  خٕفٯ فالړـ٭ ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ة٪ خٕ٪

 الرؾ خق .ٶؽخاـ٭ٿٯ خافخز حؽ حارـ ٞ٭١٭خ٤غ٪ فالړـ٭ق خق، ٧٭ ٧٭ق افخز 

افٞ٪ ٰې ٕا١ب ډ٥اؿ خاـٯ ٿٯ خافخز حؽ حارـ ٞ٭١٭ فذفـخ٪ فالړـ٭ق 

خق، ٧٭ ةٱا٧٭ق افخز ٶؽالرؾ ٧٪ خق
(1. ) 

 ٪ ة٠٢ ٞٱڃك ٿٯ افخز ٶ٪ ٤احٱڃك ؟ٶ٪ ډٞ٪ ع٭١ ٮٞ٭ؾ ٛ

 ٶ٪ ډٞ٪ ع٭١٪ ٛئ ٫ٖ٪ ح٪ ف٠ٰ ٞٱڃك ٿٯ ٞ٪ ٰې خٕ٪ كغم ٶ٪ ح٢ٟٱٗ ـؽـ 

                                                 
لطهارة، وعلى في المحيط البرىاني : ومن شك في الحدث، فهو على وضوئو، ألنو على يقين من ا (1)

شك من الحدث واليقين ال يزاؿ بالشك بالشك.ومن شك في الوضوء، فهو محدث؛ ألنو على يقين 
من الحدث، وعلى شك من الوضوء، قاؿ شمس األئمة الحلواني رحمو اهلل: ال مدخل للتحري في باب 

ية وىو يتذكر أنو الوضوء إال في فصل رواه ابن سماعة عن محمد رحمو اهلل: أنو إذا كاف مع الرجل آن
ما توضأ يتحرى ويعمل بغالب رأيو وإف شك  جلس للوضوء إال أنو شك أنو قاـ قبل أف يتوضأ أو بعد

أنو جلس للتوضؤ أوال واْلنية ىناؾ موضوعة، فهو محدث، وال يجوز لو التحري قاؿ ابن سماعة في 
تخلي لكنو شك أنو خرج منها وىو نظير الخبلء، فإنو إذا كاف يتذكر أنو دخل الخبلء لل« : نوادره»

قبل أف يتخلى أو بعدما تخلى جعل محدثاً، وال يجوز لو التحري. ولو شك أنو دخل الخبلء أولم 
کتاب الطهارة   ۷۸ص  ۱يدخل جاز لو التحري، والعمل بغالب رأيو وىذه رواية مستحسنة . ) ج 

کتاب   ۲۶۸ص  ۱ارخانية ج في التات الفصل الثاني في بياف مايوجب الوضوء وما ال يوجب ، کذا
 ( ۳۴۸ / ۳۴۷/  ۳۴۶الطهارة الفصل الثاني في بياف مايوجب الوضوء المسئلة ) 
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٨٤ّ ٧٪ ٞڂك ٧٭ خٕ٪ ٛئ خع٭١ې ټغ٪ ذافرك
(1 .)  

                                                 
ص  ۱في الهندية : والحد الصحيح في ملء الفم أف ال يمكنو إمساكو إال بكلفة ومشقة . ) ج  (1)

في الدرالمختار  کتاب الطهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الخامس في نواقض الوضوء ، کذا  ۱۱
  ۳۱ص  ۱کتاب الطهارة مطلب نواقض الوضوء ، ومجمع االنهر ج   ۱۳۱ص  ۱مع ردالمحتار ج 

 کتاب الطهارة (
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خٕف٠ ٘ؽى٭٧٪ ټ٭خك  ؟

 خٕف٠ ٘ؽى٭٧٪ خذې خك 0

 افؽ ع٭١٪ ٶؽې٭٠١ . -م

 خف٣٫ ٶؾـ ٶؽې٭٠١ . -ن

خذ٣ٰ خٳ٭ؽ ةػؿ ٶؽې٭٠١ -ه
(1.) 

٪ خاع٢٭ؽ ٘ؽص خك افٞ٪ ٶ٪ ٕف٠ ٞٯ خٕ٭ږ اف ٶؾك ـ٭ذك ح٪ افة

؟ ٧٪

 خٕ٭ږ افٶؾك ـ٭ذك ح٪  افة٪ خاع٢٭ؽ ٘ؽص خك .ٶ٪ ٕف٠ ٞٯ 

 ع٭ٞ٪ خٕ٪ ـ٭ذق ة٨ػـ٭ق فك، ٰاخافة٭ خذـ٭١٭ خٶاذـ خالز اف افة٭ټغ٪ 

                                                 
کتاب   ۱۳ص  ۱ة واالستنشاؽ وغسل جميع البدف . ) ج ضفي الهندية: وىي ثبلثة المضم (1)

 الطهارة الباب الثاني في الغسل الفصل االوؿ في فرائضو (
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٤اـ٭اخة٠ كٯ ىؽفذة ٶٱػاـٯ ١ٟ٪ خ١ؽډٯ اـخ٥ٓاؽ ٧٭ةٱاخٕ٪ ـ٭ذك ح٪ ٶ٪ خٕ٪ 

ـ خافة٭ذـ٭ؽ ٘ؽص ٧٪ خكٛف٣ ح٢ٟٱٗ ـؽ
(1.) 

؟ خٕف٠ ٶ٪ فعج ٞٯ خډ٭ح٥ۍ ٞڇ٠ ٰاچ٭ذفؽ ٘ؽص خك ٞ٪ ٧٪

انال خٕف٠ خٶاذـ خا٘ؽص خـ ٿٯ حؽډ٭ح٥ۍ ال٧ػك ضهې ح٪ ة٪ افة٪ ذـ٭ك 

ې ح٪ ذـٱڃك ٧٭٧٪ خډ٭ح٥ۍ ٞڇ٠ ٧٭ٞ٪ ډ٭ح٥ۍ اراخـ فك افة٪ ٶغٷ٢٪ ال٧ػك ضه

 ٘ؽص خك اف٧٪ ٣٫ چ٭ذفؽ .

افٞ٪ ډ٭ح٥ۍ ح٨ګ٪ فك، افة٪ ال٧ػك ضهې ح٪ ٧٪ ذـٱڃك، ةٱاخا٘ؽص خـ ٿٯ 

ٰاة٪ ډ٭ح٥ۍ ٞاږك، ٰاة٪ ٰې خاـٯ چ٭ذفك ٿٯ ال٧ػك ضهې ح٪ افة٪ فذـٱڃك
(2.) 

                                                 

تار علی ىامش ردالمحتار :  ال يجب غسل ما فيو حرج كعين وإف اكتحل بكحل في الدرالمخ (1)
 نجس وثقب انضم.

وفي ردالمحتار: )قولو: وثقب انضم( قاؿ في شرح المنية: وإف انضم الثقب بعد نزع القرط وصار 
عود  بحاؿ إف مر عليو الماء يدخلو وإف غفل ال فبل بد من إمراره وال يتكلف لغير اإلمرار من إدخاؿ

في  کتاب الطهارة مطلب في ابحاث الغسل ، کذا  ۱۱۲ص  ۱ونحوه فإف الحرج مدفوع . ) ج 
ص  ۱کتاب الطهارة الفصل الثالث في تعليم االغتساؿ ، والهندية ج   ۸۴ص  ۱المحيط البرىاني ج 

 کتاب الطهارة الباب الثاني في الغسل الفصل االوؿ في فرائضو (  ۱۳

 ۱مش ردالمحتار : ولو کاف حاتمو ضيقا نزعو او حرکو وجوبا . ) ج في الدرالمختار علی ىا (2)
  کتاب الطهارة مطلب في ابحاث الغسل (  ۱۱۴ص

 کتاب  ۳۳ص  ۱وفي مجمع االنهر :وتحريك خاتمو الواسع وإف كاف ضيقايجب نزعو أوتحريكو . ) ج 
 ( ۱۷لوضوء المسئلة ) کتاب الطهارة الفصل االوؿ في ا  ۲۳۳ص  ۱الطهارة ، کذا في التاتارخانية ج 
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ج ٞٯ خـؽٞ٭ټۍ ٕ٭ړفك )عالن٭ك( عچٺ٪ ة٪ خٕف٠ ٶ٪ ف

؟ افٞ٪ ٧٪

ٞ٪ ةې٢٪ عالن٭١٭خفېڇخا٧٭ةېغ٭ح٪ افة٪ ذـېػ١ې ٧٭ ٞ٭ټۍ عالن٭ؽ ٧٪ 

ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ذـېػ١ې ةٱاٰې عالن٭ؽ الرؾ خك
(1.) 

٭ټۍ ٞڂك خٕ٪ فېڇخاؿ ٶ٪ ٕف٠ ٞٯ ٞ٪ ٰ٭٧اذ٨ٰ٪ خـؽ فېڇخاؿ ٞ

عالن٭ؽ ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٶؽ٧اذ٨ٰ٪ ةا٧ػك ٶ٪ ٕف٠ ٞٯ خٞ٭ټٱ٭ عالن٭ؽ خفېڇخا٧٭ةېغ٭ح٪ افة٪ 

ذـ٭ؽ اف٣٫ خفېڇخا٧٭ خ٤اةٱ٦ ٶؽې٭٠١ الرؾ خك
(2.) 

                                                 
 يجب نقضها في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : وکفي بل اصل ضفيرتها ... ولولم يبتل اصلها (1)

 ۱في البحر ج  کتاب الطهارة مطلب في ابحاث الغسل ، کذا   ۱۱۳ص  ۱مطلقا ىوالصحيح . ) ج 
 کتاب الطهارة فصل في الغسل (  ۳۷ص  ۱کتاب الطهارة والهداية ج   ۹۷ص 

في الهندية : ويجب على الرجل إيصاؿ الماء إلى أثناء اللحية كمايجب إلى أصولها وإلى أثناء شعر  (2)
کتاب الطهارة الباب الثاني في الغسل الفصل األوؿ في فرائض   ۱۳ص  ۱) ج  .ىو إف كاف ضفيرا 

 الغسل ( 
 با ولو علويا اوترکيا. وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار :  ال يکفي بل ضفيرتو فينقضها وجو 

  ۱۱۴ص  ۱وفي ردالمحتار : قولو  ) ولو علويا اوترکيا ( ىوالصحيح لعدـ الضرورة ولبلحتياط . ) ج 
 کتاب الطهارة مطلب في ابحاث الغسل (
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٧٭ٶ٪ ٕف٠ ٞٯ ة٪ ټ٪ ٞ٭ك ؟ كاـ٨خ٪ فٞ٪ ٰ٭ةا١ٔ ٧اذ٨ٰ٪ ٧

ٞ٪ خٕ٪ ٧اذ٨ٰ٪ ح٪ خا٨ٟ٥٤٪ فك ٿٯ خعٷ٠ عاش ا٧ػؾ )دٞؽ( خـؽخٶ٭ـج 

خ٨٧٪ ضهې ح٪ افة٪ خاع٢ٯ ٞڂك ٧٭ٶؽخـ ةا٧ػك خاالر٤٪ خـ ٿٯ خٕ٪ ٹاق ح٪ افة٪ 

 فذخاع٢ٯ ٞڂك . 

٢ٯ ٞڂك، ١ٟ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٹاق افٞ٪ خا٧٪ ـٯ ٞېػاق ٿٯ افة٪ خٕ٪ ٹاق ح٪ خاع

ٞٯ نؽػ خف٤ؽـ ـ٭ذق فك ٿٯ ة٭١ٯ فذټغ٪ ذافرك ٧٭ةٱاخا٤فخطب خـ ٿٯ ٶ٪ 

ٰ٭ٌؽٰٜ٪ افة٪ فذخاع٢ٯ ٞڂك افالر٤٪ ٧٪ خـ
(1.) 

 ٰا ،ؽكٰٞ٪ خٰ٭٧اذ٨ٰ٪ فېڇخاؿ عٷ٢٪ ٕ٭ٳ٪ ٞڂؽ ـ٭ك فك ١ٟ٪ خږ

ح٪  ٶ٪ ٕف٠ ٞٯ افة٪ خاع٢٭ؽ  ٪ ـ٭ك فېڇخا٧٭ڇخاؿ خٕ٪ ٕ٭ٳېف ٹٱ٨ٯ ؽ خټ٭ڼ٭خـ

الرؾ خك افٞ٪ ٧٪ ؟

                                                 

في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : )ال( يجب )غسل ما فيو حرج كعين( وإف اكتحل بكحل  (1)
اخل قلفة( يندب ىو األصح قالو الكماؿ، وعللو بالحرج فسقط نجس )وثقب انضم و( ال )د

 اإلشكاؿ. وفي المسعودي إف أمكن فسخ القلفة ببل مشقة يجب وإال ال.
وفي ردالمحتار : )قولو: وفي المسعودي إلخ( مشى عليو في اإلمداد، وبو يحصل التوفيق بين القولين؛ 

حشفة منها فبل حرج في غسلها فيجب، وإال بأف ألنو إذا أمكن فسخها أي بأف أمكن قلبها وظهور ال
کتاب الطهارة مطلب   ۱۱۳ص  ۱لم يكن فيها سوى ثقب يخرج منو البوؿ فبل يجب للحرج . ) ج 

 في ابحاث الغسل (
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ٶ٪ ذخا٥١طخاذٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ0 ٿٯ خٕ٪ فېڇخا٧٭ح٪ افة٪ خاع٢٭ؽ ٧٪ خك الرؾ
(1.) 

ؽك خفېڇخا٧٭ ٶؽې٭٠١ الرؾ خك ٰٶ٪ ٕف٠ ٞٯ ٶؽ٧اذ٨ٰ٪ ةا٧ػك خږ

افٞ٪ خفېڇخا٧٭ ةېغ٭ح٪ خافة٭ ذـ٭ؽ ٞٙاٰج ٞ٭ك ؟

افٰ٭ارك ٶؽ ٧اذ٨ٰ٪ ةا٧ػك خاالر٤٪ خـ ٿٯ خږٰؽك فېڇخاؿ ة٪ ٳ٭ؽ ٶؽې٭١ٯ 

خفېڇخا٧٭ ةېغ٭ح٪ خافة٭ ذـ٭ؽ ٞٙاٰج ٧٪ ٞ٭ك
(2.) 

 ،فحڂك ٰاٰې ٶ٪ حاذ ،ٰاٶ٭ښ فذٞڂك ،ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٕاښ ډک ٞڂك

ٕف٠ نطٱص خق افٞ٪ ٧٪؟ كغمخخٕ٪ ، خك ٿٯ ٧٪ ١ٱؽك ٞٱڃكٱڃٰا٫ٖ٪ ٕاښ ٞڇ

اة٭٧٭ٞٯ ٰ٭عاش سؾئٯ خخٕ٪ ٤فئ٢ې ٶ٪ ةاذـ ٞٯ خ٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ٶ٪ ٞخ

ْتاذة ٤٭ږ٧٪ خق ٶٱػاٞڂك، ا١تخ٪ خافـ٨ۍ ر٤ا٧ې ٶ٪ ټ٪ ٞخاة٭٧٭ٞٯ ١ٟ٪ اضف٦ 

                                                 
في ردالمحتار : ]تنبيو[ يؤخذ من مسألة الضفيرة أنو ال يجب غسل عقد الشعر المنعقد بنفسو؛  (1)

ص  ۱ولو من شعر الرجل، ولم أر من نبو عليو من علمائنا تأمل ) ج  ألف االحتراز عنو غير ممكن،
 کتاب الطهارة مطلب في ابحاث الغسل (  ۱۱۳

في الهندية : ويجب على الرجل إيصاؿ الماء إلى أثناء اللحية كما يجب إلى أصولها وإلى أثناء  (2)
ل الفصل االوؿ في کتاب الطهارة الباب الثاني في الغس  ۱۳ص  ۱شعره وإف كاف ضفيرا. ) ج 
کتاب الطهارة تفسير الغسل ، والدرالمختار علی ىامش   ۱۴۲ص  ۱فرائضو، کذا في البدائع ج 

 کتاب الطهارة مطلب في ابحاث الغسل (  ۱۱۲ص  ۱ردالمحتار ج 
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، افٞٙاٰج ا٥١ٙخٯ  وًنٙط٪  ن، اف ٘خافق ٘ؽٰػٰ٪ س٢ػ  نهنٙط٪  نا١ٙخافق س٢ػ 

ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ0 ٿٯ ٶ٪ خٕ٪  ونٙط٪  و، اف٘خافق ذضٱ٥ٱ٪ س٢ػ  همهنٙط٪  نس٢ػ 

ٳ٭١٭ن٭ذح٭٧٭ٞٯ ٕف٠ نطٱص خق .
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ؽې٭٠١ اف اـخ٨شاء ف٠٫ ټ٪ ض٣ٟ حؽٕف٠ ٞ٭١٭خ٤غ٪ الـ٭٧٪ ٶ

؟١ؽك

٧٪ فك ك٤ؽخاذخٕ٪ ٠٥ْ ـ٨ج خق ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ٶؽ ٘ؽث ) ْ٭ذة ( ةا٧ػك 
(1.)

 
 

ٶؽې٭٠١ اف افخز حارـ ٞ٭ؽ  ٤ؽخاذك٤غ٪ خةػؿ ټغ٪ خخحؽٕف٠ 

ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

خٕ٪ خفاړـ ٢٥ْ٭٧٪ ـ٨ج خك
(2.) 

                                                 
في الهندية : وىي أف يغسل يديو إلى الرسغ ثبلثا ... وتقديم غسل الفرج في الغسل سنة سواء كاف  (1)

ص  ۱أـ ال كتقديم الوضوء على غسل باقي البدف سواء كاف ىناؾ حدث أو ال . ) ج  فيو نجاسة
کتاب الطهارة الباب الثاني في الغسل الفصل الثاني في سنن الغسل ، کذا في الدرالمختار علی   ۱۱۴

کتاب   ۸۳کتاب الطهارة مطلب سنن الغسل ، ومراقي الفبلح ص   ۱۱۶ص  ۱ىامش ردالمحتار ج 
 ي سنن الغسل (الطهارة فصل ف

في الهندية : وىي أف يغسل يديو إلى الرسغ ثبلثا ثم فرجو ويزيل النجاسة إف كانت على بدنو ثم  (2)
کتاب الطهارة الباب الثاني في الغسل الفصل الثاني في   ۱۱۴ص  ۱يتوضأ وضوءه للصبلة . ) ج 
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ٞٯ ة٪ ٶڇې  ٪ـا٤غ٪ ٿٯ افخز حارـ ٞ٭ك ٶ٪ خٕ٪ افخخحؽٕف٠ 

ٶؽې٭١ٯ افٞ٪ ة٪ ٰې حؽٕف٠ ٞ٭١٭ فذفـخ٪ ٶؽې٭١ٯ ؟

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ ٕف٠ ٞ٭ك ٿٯ ٤فخ٢٥ٓٯ افة٪ ٶٟڇٯ خذٰڃك 

 ٧٭ حؽٕف٠ ٞ٭١٭ فذفـخ٪ ة٪ ٶڇې ٶؽې٭١ٯ . 

ف٠ ٞ٭ك ٿٯ ٤فخ٢٥ٓٯ افة٪ ٧٪ ٶٟڇٯ خذٰڃك افٞ٪ ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ ٕ

٧٭ةٱاة٪ حؽٕف٠ ٞ٭١٭ خ٤غ٪ خ افخاـ٪ ـؽـ ٶڇې ٶؽې٭١ٯ
(1.) 

٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ٹخٕف٠ ٞ٭١٭ ٶ٪ فعج ٞٯ ٛت٢ې كؽٰٙٯ ح٪ ٤ظ ډؽ

 ؟١ؽك

                                                                                                                                 

لطهارة مطلب سنن کتاب ا  ۱۱۶ص  ۱سنن الغسل ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
 کتاب الطهارة فصل في سنن الغسل (  ۸۳الغسل ، ومراقي الفبلح ص 

 في الهداية : وسنتو أف يبدأ المغتسل فيغسل يديو وفرجو ويزيل نجاسة إف كانت على بدنو ثم يتوضأ (1)
وضوءه للصبلة إال رجليو ثم يفيض الماء على رأسو وسائر جسده ثبلثا ثم يتنحى عن ذلك المكاف 

يغسل رجليو ىكذا حكت ميمونة رضي اهلل عنها اغتساؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وإنما يؤخر ف
 ج غسل رجليو ألنهما في مستنقع الماء المستعمل فبل يفيد الغسل حتى لو كاف على لوح ال يؤخر . )

ب کتاب الطهارة مطل  ۱۱۶ص  ۱کتاب الطهارة فصل في الغسل ، کذا في ردالمحتار ج   ۳۷ص  ۱
  کتاب الطهارة فصل في سنن الغسل (  ۸۳سنن الغسل ، ومراقي الفبلح  ص 
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٧٪ فك ف٢٫ٮ ٧٭خٛت٢ې كؽٰٙٯ ع٭اح٪ ٤ظ ډؽٹ٭ؽ  ٞ٪ ٰې خٕف٠ ٶ٪ فعج ٨١ڈ

خ اخب افاـخطتاب ٤غا١ٗ ٠٥ْ خق ، افٞ٪ ٰې ٨١ڈ ف٢٫ٮ فك ةٱاٶؽفا٧٪ ٞ٭ك
(1.)

 

ٞ٪ ٰ٭س٨ب ا٧فاؿ خس٥اظ ٰاخع٭ب، ٰاع٭ذاک اذاخـ فٞڂك ٧٭ٶؽ 

٪ ؟خٕ٪ س٨ب ةا٧ػك خافخز ٰإف٠ ٞ٭ؽ ـخ٪ افٞ٪ ٧

ٶؽخٕ٪ س٨ب ةا٧ػك ٧٪ افخز الرؾ خق اف٧٪ ٕف٠ ع٭ٞ٪ خس٥اظ اذاخـ فٞڂك 

٧٭چ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ افخز فٞڂك افٞ٪ خع٭ذاک اذاخـ فٞڂك ةٱاچ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ 

الز افع٭١٪ ٶؽې٭١ٯ
(2 .) 

ٰاة٠ كٯ ةا٧ػك ةػؿ فٿ٭ؽ ټ٪  ،٭١٭ فذفـخ٪ ٶ٪ خـ٥اؽحؽٕف٠ ٞ

ض٣ٟ ١ؽك ؟

                                                 
مراقي الفبلح : وآداب االغتساؿ ىي مثل آداب الوضوء وقد بيناىا إال أنو ال يستقبل القبلة  يف (1)

کتاب الطهارة   ۸۴حاؿ اغتسالو ألنو يكوف غالبا مع كشف العورة" فإف كاف مستورا فبل بأس بو . ) ص 
سنن الغسل ، والدرالمختار مع ردالمحتار ج  ۵۱في آداب االغتساؿ ، کذا في شرح المنية ص  فصل

 (کتاب الطهارة مطلب سنن الغسل  ۱۱۵ص  ۱

في الهندية : وال بأس للجنب أف يناـ ويعاود أىلو قبل أف يتوضأ وإف توضأ فحسن وإف أراد أف  (2)
کتاب الطهارة باب الغسل قبيل   ۱۶ص  ۱ يأكل أو يشرب فينبغي أف يتمضمض ويغسل يديو . ) ج

 کتاب الطهارة بماتثبت بو الجنابة (  ۱۵۱ص  ۱في البدائع ج  الباب الثالث في المياه ، کذا
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 ا١ٖف٠

 

ٯ خف٤ؽـ ډېؽ خك ا٧ػا٤٭٧٪ ٧٪ فٿ٭ك خٕ٪ ٠٥ْ ٶؽفا٧٪ ١ؽك ع٭ چ٪ عتؽـ خاخـ ٿ

ٿٯ خٕف٠ ٫ٱٻ ١٭٧ػفا١ٮ ٶاح٪ ٧٪ ـٯ
(1.)

 

                                                 

في البحر : والمنقوؿ في معراج الدراية وغيرىا أنو ال بأس بالتمسح بالمنديل للمتوضئ والمغتسل  (1)
ر الوضوء على أعضائو ولم أر من صرح باستحبابو إال إال أنو ينبغي أف ال يبالغ ويستقصي فيبقى أث

کتاب الطهارة    ۹۷ص  ۱صاحب منية المصلي فقاؿ ويستحب أف يمسح بمنديل بعد الغسل . ) ج 
ص  ۱کتاب الطهارة مطلب في التمسح بمنديل ، والتاتارخانية ج   ۹۷ص  ۱کذا في ردالمحتار ج 

 ( ۱۳۲ة ) کتاب الطهارة الفصل االوؿ في الوضوء المسئل  ۲۲۹
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ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خع٭ب ټغ٪ ذاٞڇٱ٨ٯ اف خعٷ٠ عاش ا٧ػاؾ )دٞؽ( 

ٶ٪ ـؽ ٞٯ ١٭٧ػفا١ٮ فف٨ٰٯ ٶؽخٕ٪ كغم ةا٧ػك ٕف٠ ٘ؽص خق افٞ٪ ٧٪ ؟

ذخا٥١طخاذ ٞٯ دٞؽـ٭ق خق ٶ٪ ٫ٖ٪ خخٕ٪ ٤فئ٢ې ٶ٭ذـ حٙهٱ٠ ٿٯ ٶ٪ 

( وم( ن٭ذح٭٧٪ ١ؽك افٶ٪ خٕ٪ ټ٭اذ١ؿ ) ومحٙهٱ٠ ٞٯ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ټ٭اذ١ؿ ) 

( ن٭ذح٭٧٪ خاـٯ خك ٿٯ خخٕ٪ كغم خع٭ب ١ٱػؽ ٶ٪ ٰاخ ًن٭ذح٪ ٞٯ افـ ) 

 ( ن٭ذح٭٧٪ ةٱاخاـٯ خك ٿٯ خع٭ب ١ٱػؽ ٰې ٶ٪ ٰاخ ٧٪ فك 0 ًفك، افـ ) 

ٞ٪ خخٕ٪ كغم ٰٜٱ٦ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٮ خ٨٤ٯ خق، ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة  -م

 ٞٯ ٕف٠ ٘ؽص خق .

ٞ٪ خخٕ٪ كغم ٰٜٱ٦ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٮ خ ٤ؼك خق ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة -ن

 ٞٯ ٕف٠ ٘ؽص خق .

ٞ٪ خخٕ٪ كغم ٰٜغغٱ٦ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ١٭٧ػفا١غغٮ خ فَخِك  خق ٶ٪ خٕغغغ٪ -ه

 ن٭ذة ٞٯ ٕف٠ ٧٪ خق ٘ؽص .

خٕ٪ كغم ٰٜٱ٦ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٮ خ فَخِك ٧٪ خق، ع٭ ٶ٪ خې ٞ٪ خ -و

عتؽـ ٞٯ ك٦٥ٟ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ٤ؼك خك افٞ٪ ٨٤ٯ خك ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٕف٠ 

 خق .  ٘ؽص
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ٞ٪ خخٕ٪ كغم ٰٜٱ٦ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٮ خ ٤ؼك ٧٪ خق ع٭ ٶ٪ خې -ى

عتؽـ ٞٯ ك٦٥ٟ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ فخك خك افٞ٪ ٨٤ٯ خك، ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٕف٠ 

 ٘ؽص خق .

ٞ٪ خخٕ٪ كغم ٰٜٱ٦ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٮ خ ٨٤ٯ ٧٪ خق، ع٭ ٶ٪ خې -ي

عتؽـ ٞٯ ك٦٥ٟ ـ٭ٿٯ خٕ٪ ٤ؼك خك افٞ٪ فخك خك، ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٕف٠ 

 ٘ؽص خق .

ٞ٪ خٕ٪ كغم ٶ٪ خٕ٪ ٳ٭١٭ٞٯ ك٦٥ٟ ـ٭ ٿٯ ٤ؼك خك ٞ٪ فخك خك ٞ٪  -ً

٪ ٨٤ٯ خك،  ٨ٰٓٯ ٶ٪ خٕ٪ خذف كٱا٧٭ٞٯ ٶؽٰ٭ـ ال٣٫ خخٕ٪ كغم ٰٜٱ٦ ٧٪ فف، ٶ

 خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٕف٠ ٘ؽص خق .

ٞ٪ خخٕ٪ كغم ٰٜٱ٦ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٮ خ٨٤ٯ خق ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة -م

 ٞٯ ٕف٠ ٘ؽص خق .

ٞ٪ خخٕ٪ كغم ٰٜٱ٦ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٮ خ ٤ؼك خق، ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة -ن

 ٞٯ ٕف٠ ٘ؽص ٧٪ خق .

خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٮ خ فخك خق، ٶ٪ خٕغغغ٪  ٞ٪ خخٕ٪ كغغغغم ٰٜٱ٦ ـغغ٭ ٿغغٯ-ه

 ن٭ذة ٞٯ ٕف٠ ٘ؽص ٧٪ خق.

ٞ٪ خخٕ٪ كغم ٰٜٱ٦ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٮ خ فخك ٧٪ خق ع٭ ٶ٪ خې -و

عتؽـ ٞٯ ك٦٥ٟ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ٤ؼك خك افٞ٪ ٨٤ٯ خك، ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خا٤اؾ 

 ناضب اف ا٤اؾ ٤ط٥ػ ناضب ٶؽٛ٭ؽ ةا٧ػك ٕف٠ ٘ؽص خق .
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٪ ١٭٧ػفا١ٮ خ ٤ؼك ٧٪ خق، ع٭ ٶ٪ خې ٞ٪ خخٕ٪ كغم ٰٜٱ٦ ـ٭ ٿٯ خٕ -ى

عتؽـ ٞٯ ك٦٥ٟ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ فخك خك افٞ٪ ٨٤ٯ خك، ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خا٤اؾ 

 ناضب اف ا٤اؾ ٤ط٥ػ ناضب ٶؽٛ٭ؽ ةا٧ػك ٕف٠ ٘ؽص خق .

ٞ٪ خخٕ٪ كغم ٰٜٱ٦ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٮ خ ٨٤ٯ ٧٪ خق، ع٭ ٶ٪ خې  -ي

ن٭ذة ٞٯ ٕف٠ عتؽـ ٞٯ ك٦٥ٟ ـ٭ ٿٯ خٕ٪ ٤ؼك خك افٞ٪ فخك خك، ٶ٪ خٕ٪ 

 ٘ؽص  ٧٪ خق .

ٞ٪ خٕ٪ كغم ٶ٪ خٕ٪ ٳ٭١٭ٞٯ ك٦٥ٟ ـ٭ ٿٯ ٤ؼك خك ٞ٪ فخك خك ٞ٪ -ً

٨٤ٯ خك  ٨ٰٓٯ ٶ٪ خٕ٪ خذف كٱا٧٭ٞٯ ٶؽٰ٭ـ ال٣٫ خخـ ٰٜٱ٦ ٧٪ فك،  ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة 

ٞٯ خا٤اؾ ناضب اف ا٤اؾ ٤ط٥ػ ناضب ٶؽٛ٭ؽ ٶؽخٕ٪ كغم ةا٧ػك ٕف٠ ٘ؽص 

خق
(1.) 

٨٤ٯ اف فخك اف ٤ؼك ټ٪ كٯ ح٪ ف٠ٰ ٞٱڃك ؟

                                                 
في ردالمحتار: اعلم أف ىذه المسألة على أربعة عشر وجها؛ ألنو إما أف يعلم أنو مني أو مذي أو  (1)

ودي أو شك في األولين أو في الطرفين أو في األخيرين أو في الثبلثة، وعلى كل إما أف يتذكر احتبلما 
مذي، أو شك في األولين أو في  أو ال فيجب الغسل اتفاقا في سبع صور منها وىي ما إذا علم أنو

الطرفين أو في األخيرين أو في الثبلثة مع تذكر االحتبلـ فيها، أو علم أنو مني مطلقا، وال يجب اتفاقا 
فيما إذا علم أنو ودي مطلقا، وفيما إذا علم أنو مذي أو شك في األخيرين مع عدـ تذكر االحتبلـ؛ 

الطرفين أو في الثبلثة احتياطا وال يجب عند أبي يوسف ويجب عندىما فيما إذا شك في األولين أوفي 
للشك في وجود الموجب، واعلم أف صاحب البحر ذكر اثنتي عشرة صورة وزدت الشك في الثبلثة 

 کتاب الطهارة مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل (  ۱۲۳ص  ۱تذكر أوال أخذا من عبارتو . ) ج 
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خ٧اذ٨ٰ٪ ٨٤ٯ ٫ٖ٪ افة٭ح٪ ف٠ٰ ٞٱڃك ٿٯ ـغخٯ فك، ـٷٱ٦ ذ٧ڈ ف١ؽك 

 افخفح٢٭ ٶ٪ فس٪ ٰې عاش ا٧ػاؾ )دٞؽ( ٤احٱڃك . 

 افخچٺٯ ٨٤ٯ ٫ٖ٪ افة٭ح٪ ف٠ٰ ٞٱڃك ٿٯ ٧ؽ٤ٯ فك اف ژړ ذ٧ڈ ف١ؽك .  

افة٭ح٪ ف٠ٰ ٞٱڃك ٿٯ ـٷٱ٦ ٕ٭٧ػك ذ٧ڈ ف١ؽك افخك٬٭ة ٶ٪ اف ٤ؼك ٫ٖ٪ 

 فعج ٞٯ ذا فرك، ٶ٪ ٹٱ٨ٯ ٞخاة٭ٞٯ خچٺٯ خٕ٪ افة٪ خٛؼك ٶ٪ ٧ا٤٪ ٰاخٰڃك . 

ٞٱڃك ٿٯ حؽة٭١٭ـغخٯ فك اف حؽة٭١٭فذفـخ٪  ف٠ٰاف فخك ٫ٖ٪ افة٭ح٪ 

ذافرك
(1.) 

كٯ  ٪ ٨٤ٯ ذاففرك ١ٟ٪ خٰ٭ خذف٧ػةې٢٪ ك٬٭ح١٪ ٰ٭ ٿا ټغ٪  ٞ٪ 

 ك افٞ٪ ٧٪ ؟الر٤ٱڃخٶ٭ذح٪ ٞ٭١٭ ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ ٕف٠ 

                                                 

يض رائحتو كرائحة الطلع فيو لزوجة ينكسر الذكر عند خروجو، في الهندية : ومني الرجل خاثر أب (1)
ومني المرأة رقيق أصفر والمذي رقيق يضرب إلى البياض يبدو خروجو عند المبلعبة مع أىلو بالشهوة 

 ويقابلو من المرأة القذي، والودي بوؿ غليظ وقيل ماء يخرج بعد االغتساؿ من الجماع وبعد البوؿ . 
 طهارة الباب االوؿ في الوضوء الفصل الخامس في نواقض الوضوء (کتاب ال  ۱۳ص  ۱) ج 

وفي الهداية : والودي الغليظ من البوؿ يتعقب الرقيق منو خروجا فيكوف معتبرا بو. والمني خاثر أبيض 
  ۳۹ص  ۱ينكسر منو الذكر والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند مبلعبة الرجل أىلو . ) ج 

کتاب الصبلة باب   ۳۷ص  ۱في المبسوط لبلماـ الشيػباني ج  الغسل ، کذا کتاب الطهارة فصل في
  الوضوء والغسل من الجنابة (
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ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ ٕف٠ ٧٪ الر٤ٱڃك
(1.) 

٢٪ ېفـخ٪ ةٱاةخس٨اةج ٕف٠ فٞڂك افحؽٕف٠ فذ ټ٭کٞ٪ ٰ٭

٭ؽ ٹك٬٭ة ټغ٪ ٰ٭ټ٪ ٨٤ٯ فذټغ٪ ذاففرك ٧٭ٶؽخٕ٪ كغم ةا٧ػك خٕف٠ ذاډؽ

الرؾ خك افٞ٪ ٧٪  ؟

ٞ٪ خٕ٪ كغم حؽس٨اةج فذفـخ٪ افحؽٕف٠ خ٤غ٪ ة٭١ٯ ٞڂك فك ٰاةٱػـ 

ـ٭ق فك ٰاٰې ټ٪ ډېؽحڈ ٞڂق فك ٿٯ ٹٱ٨٭ ٬ٜ٘اؤ ذض٣٬٥ اهلل حٓا١ٮ خٕ٪ حڈ  

خټ٢٭ېڇخ٭ ډا٤٭ ا٧ػارـ ة٢٢ٮ خق  ٧٭ٶ٪ خٕ٪ خذې ـؽـ ن٭ذح٭٧٭ ٞٯ ٶؽخٕ٪ كغم 

 ةا٧ػك خخف٣٫ فاذٕف٠ ٞ٭ؽ  الرؾ ٧٪ خك .

افٞ٪ حؽس٨اةج فذفـغخ٪ افحؽٕف٠ خ٤غغ٪ ٶ٪ خٕ٪ خذف ٞاذف٧٭ ٞٯ ٰ٭ال٣٫ ٧٪ 

 فك حؽـؽـ ـ٭ق، ٧٭ةٱاٶؽخٕ٪ كغم ةا٧ػك خف٣٫ فاذ ٕف٠ ٞ٭ؽ الرؾ خك .

٧ٱ٭ؽ ـٯ ٿٯ خٕ٪ خف٣٫ فاذ ٕف٠ ٶ٪ خې فس٪ ٧٪ ع٭خاعتؽـ ةاٰػٶ٪ ٧ِؽٞٯ ف

خق ٿٯ ٫ٖ٪ رفړس٨اةج ةٱؽح٪ ذاډؽٹٯ، ة٢ٟ٪ خٕ٪ فذفـخ٪ ٨٤ٯ ٿٯ عاذث ـ٭ؽ 

خخٕ٪ ٶ٪ فس٪ ٶؽنطٱص ٛ٭ؽ ةا٧ػك ٧٭ق س٨اةج ذاةخٱڃك؛ٹٟ٪ خٕ٪ ٨٤ٯ ١٪ عٷ٢٪ 

 ٹاٰ٪ ټغ٪ ٶ٪ ك٬٭ة ـؽـ ذاسالـ٭ك خك . 

                                                 
في مراقي الفبلح : فإذا لم توجد الشهوة ال غسل كما إذا حمل ثقيبل أو ضرب على صلبو فنزؿ  (1)

ختار مع في الدرالم کتاب الطهارة فصل مايوجب االغتساؿ ، کذا  ۷۷منيو ببل شهوة . ) ص 
کتاب   ۲۸۲ص  ۱کتاب الطهارة مطلب سنن الغسل ،  والتاتارخانية ج   ۱۱۸ص  ۱ردالمحتار ج 

 ( ۴۳۳الطهارة الفصل الثالث في الغسل المسئلة ) 



 ٤٭ستاة ا١ٖف٠                                      - ولم -                             ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٠ ةا٧ػك ٥١٭٧ٸ ٧٭ٞ٪ حؽخٕ٪ خف٣٫ فاذ ٕف٠ ٞ٭١٭ خ٤غ٪ ٶ٪ ٫ٖ٪ افؽ ٕف

ـ٭ق فك خ٫ٖ٪ ذاډؽٹ٭ؽ ٧فخ٪
(1.) 

 افعاف٧ػ( ٶؽ ٘ؽاس )ةفخؽـ( ةا٧ػك ٨٤ٯ ٶٱػا ٯٞ٪ خرفسٱ٨٭)چٺ

خ٫ٖ٪ ة٠ خك ٧٭افز ٕف٠ ٶؽٿاالرؾ خق ؟ ،٧٪ خك اٿٯ ر0٤ ٫ؽٰ٭ فاٰٯ ،افـٯ

خ انص افاضخٱاٌٯ ٛ٭ؽ ٶؽة٨اء ٶؽخفاړفةا٧ػك ٕف٠ ٞ٭ؽ فاسب خك
(2.) 

ك افٞ٪ ٧٪ ؟الر٤ٱڃخعهٯ ا٧فاؿ ٶ٪ س٥اظ ـؽـ ٕف٠ 

                                                 

في الهندية : لو اغتسل من الجنابة قبل أف يبوؿ أو يناـ وصلى ثم خرج بقية المني فعليو أف يغتسل  (1)
اهلل تعالى ولكن ال يعيد تلك الصبلة في قولهم جميعا. كذا في  عندىما خبلفا ألبي يوسف رحمو

کتاب   ۱۴ص  ۱الذخيرة ولو خرج بعد ما باؿ أو ناـ أو مشى ال يجب عليو الغسل اتفاقا . ) ج 
 الطهارة باب الغسل الفصل الثالث في المعاني الموجبة للغسل (
ير وىو أوجو ألف الخطوة والخطوتين ال وفي ردالمحتار : وأطلق المشي كثير وقيده في المجتبى بالكث

ص  ۱يكوف منهما ذلك حلية وبحر قاؿ المقدسي وفي خاطري أنو عين لو أربعوف خطوة فلينظر . ) ج 
 کتاب الطهارة مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل (  ۱۱۸

األصح أنو  في الهندية: إذا وجد في الفراش مني ويقوؿ الزوج من المرأة وتقوؿ المرأة من الزوج (2)
کتاب الطهارة باب الغسل الفصل الثالث في المعاني   ۱۵ص ۱يجب الغسل عليهمااحتياطا . ) ج 

کتاب الطهارة مطلب في تحريرالصاع والمد   ۱۲۱ص  ۱في ردالمحتار ج  الموجبة للغسل ، کذا
 کتاب الطهارة باب الوضوء والغسل فصل في  ۴۵ص  ۱والرطل ، وقاضيخاف علی ىامش الهندية ج 

 مايوجب الغسل (
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ڃك٫٭ٶ٪ خٕ٪ س٥اظ ـؽـ ٶؽ٘ا٠ْ اف٤ٙٓ٭ؽ خفاړفةا٧ػك ٕف٠ الر٤ٱ
(1.) 

ٞ٪ ٰ٭٧اةا١ٔ ٢٫ٝ ٿٯ ١ؿ ٞا١٪ ٰاحؽخٕ٪ ډېؽ٥ْؽف١ؽك خةا١ٖٯ 

ةا٧ػك ٕف٠ خٕ٪ چٺ٪ اف٢٫ٝ ـؽـ ٶؽس٥اظ ـؽـ س٥اظ فٞڂك ٶ٪ خٕ٪ چٺٯ

 ڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ٱفاست

فٶؽ٢٫ٝ ةا٧ػك فاسب ٧٪ خق ع٭ خٕف٠ ٶؽچٺ٪ ةا٧ػك ٕف٠ فاسب خق ا

ٞ٭١٭ا٤ؽخك فذح٪ فٞڂؽ ـٯ خخې خٶاذـ ٿٯ ْاخة ف٧ٱفٯ
(2 .) 

                                                 
کتاب الطهارة   ۱۵ص  ۱في الهندية : وجماع الخصي يوجب الغسل على الفاعل والمفعوؿ . ) ج  (1)

 ۱في قاضيحاف علی ىامش الهندية ج  باب الغسل الفصل الثالث في المعاني الموجبة للغسل ، کذا
 کتاب الطهار باب الوضوء والغسل فصل في مايوجب الغسل (  ۴۳ص 

المختارعلی ىامش ردالمحتار : ولو أحدىما مكلفا فعليو فقط دوف المراىق، لكن يمنع من في الدر  (2)
کتاب الطهارة مطلب في تحرير   ۱۱۹ص  ۱الصبلة حتى يغتسل، ويؤمر بو ابن عشر تأديبا . ) ج 

کتاب الطهارة باب الوضوء   ۴۳ص  ۱في قاضيخاف علی ىامش الهندية ج  الصاع والمد والرطل ، کذا
 فصل في مايوجب الغسل (والغسل 
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ٞ٪ ٫ٖ٪ ضٱ٭اؿ ٶ٪ ١ڃ )ٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ٧٪ فك( فالړفافة٭ٞٯ 

ٿ٭٧ګاښ افٰاخٕ٪  ،افة٭ٞٯ فك ١ٟ٪ ٤ا٫ٮ ٶ٪ خفاړـ افژف٧ػٰې ة٤ڂـٯ ٿٯ فالخ

فذفـخ٪ خٕ٪ افة٭ح٪ فذف١٭ٰڃك ٶ٪ خٕ٪  ،ضٱ٭اؿ خافة٭ټغ٪ خةا٧ػك ٤ڂـ٭ق فك

ك افٞ٪ ٧٪ ؟ ٤ؽخاذٰڃـؽـ افة٪ 

ٞ٪ خٕ٪ ٛف٣ ضٱ٭اؿ ٶ٪ خٕ٪ ١ڃ فالړف افة٭ٞٯ ٤ڂـٯ افٞ٪ خخةا٧ػك ټغ٪ ٤ڂ 

خفاړـ ن٭ذح٪ ٞٯ افة٪ ٧٪ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك، ٶاٞٯ خك خٕ٪ افة٭ح٪ فذف١٭ٰڃك، ٶ٪
(1 .) 

                                                 

في الهداية : وموت ما يعيش في الماء فيو ال يفسده كالسمك والضفدع والسرطاف  ... وما يعيش  (1)
  ۴۲ص  ۱في الماء ما يكوف توالده ومثواه في الماء ومائي المعاش دوف مائي المولد مفسد . ) ج 

، کذا في الدرالمختار علی ىامش کتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز بو الوضوء وما اليجوز بو 
کتاب الطهارة باب المياه مطلب في مسئلة الوضوء من الفساقي ، والهندية   ۱۳۶ص  ۱ردالمحتار ج 

 کتاب الطهارة الباب الثالث في المياه الفصل الثاني فيما ال يجوز بو التوضؤ (  ۲۴ص  ۱ج 
ص  ۱خارج الماء ثم يلقى فيو . ) ج وفي الهندية : وال فرؽ في الصحيح بين أف يموت في الماء أو 

کتاب الطهارة الباب الثالث في المياه الفصل الثاني فيما ال يجوز بو التوضؤ ،  کذا في   ۲۴
کتاب الطهارة باب المياه مطلب في مسئلة   ۱۳۶ص  ۱الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 

 کتاب الطهارة (  ۱۶۲ص  ۱الوضوء من الفساقي ، والبحر ج 
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ٞ٪ ٶ٪ ١ڃ )ٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ٧٪ فك( فالړفافة٭ٞٯ ٫ٖ٪ ضٱ٭اؿ 

 ٿٯ ژف٧ػ اف فالخة ٰې ٶ٪ افة٭ ٞٯ ٧٪ فك ، ٰا ٤ڂ خٕ٪ افة٭ح٪ فذف١٭ٰڃك، ٤ڂـٯ

خك ؟ ٤ؽخاذك افٞ٪  خك خٕ٪ افة٪ ٶاٞٯ

ٞ٪ خٕ٪ ضٱ٭اؿ خف٤ؽـ ٞ٭ٿ٨ٮ فك ٿٯ ة٬ېػف٧ٟې ف٨ٰ٪ ٧٪ ف١ؽك ١ٟ٪ ٤پ 

افٕ٭٤اك٪ ٤رال٧٭ٶ٪ خٕ٪ ضٱ٭اؿ ـؽـ ٶ٪ خٕ٪ خفاړف ن٭ذح٭ ٞٯ ٨ٰٓٯ ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ 

 افة٭ٞٯ ٤ڂـٯ افٞ٪ ٤ڂ خٕ٪ افة٭ح٪ فذف١٭ٰڃك خٕ٪ افة٪ ٧٪ ٤ؽخاذٰڃك . 

ف٨ٰ٪ ف١ؽك ٧٭ةٱاٶ٪ خٕ٪ خفاړف ن٭ذح٭ ٨ٰٓٯ ٞ٪  ة٬ېػف٧ٟېخٕ٪ ضٱ٭اؿ  افٞ٪

ٶ٪ خٕ٪ افة٭ٞٯ ٤ڂـٯ اف٤ڂ خٕ٪ افة٭ح٪ فذف١٭ٰڃك ، خٕ٪ افة٪  ٤ؽخاذٰڃك
(1.) 

                                                 

الهداية : وموت ما ليس لو نفس سائلة في الماء ال ينجسو كالبق والذباب والزنابير والعقرب في  (1)
کتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز بو الوضوء وما اليجوز بو ، کذا في   ۴۲ص  ۱ونحوه . ) ج 

کتاب الطهارة باب المياه مطلب في مسئلة   ۱۳۵ص  ۱الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
کتاب الطهارة الباب الثالث في المياه الفصل الثاني فيما   ۲۴ص  ۱من الفساقي ، والهندية ج الوضوء 

 (.ال يجوز بو التوضؤ 

وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )وينجس( الماء القليل )بموت مائي معاش بري مولد( في 
المائعات كالماء في کتاب الطهارة قبيل مطلب حكم سائر   ۱۳۶ص  ۱األصح )كبط وإوز( . ) ج 

کتاب الطهارة احکاـ المياه ، والهداية   ۲۱ص  ۱األصح ، کذا في درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ ج 
 .= راتلونکی مخکتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز بو الوضوء وما اليجوز بو (  ۴۲ص  ۱ج 
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ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك افٞ٪ ٧٪ ؟افة٪  ٕ٪خ١٭ٰڃك ذفٞؽة٭ڼٮ ٿٯ افة٭ح٪ ف

ٞ٪ خٕ٪ ٞؽة٭ڼٮ ٞ٭ٿ٨ٮ فك، ٨ٰٓٯ ة٬ېػف٧ٟې ف٨ٰ٪ ف٧٪ ١ؽك ٧٭افة٪ ٧٪ ٶ٪ 

٤ؽخاذٰڃك،افٞ٪ ٕٲ فك ٨ٰٓٯ ة٬ېػف٧ٟې ف٨ٰ٪ ف١ؽك ٧٭ةٱاافة٪ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك 
(1 .) 

ع٭اع٢ڈ خ١خ٪ خكااف ،ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ٹاق ٞٯ ٰ٭ٕٲ ډؾ افحاالب فك

   خٛياء ضاسج خٶاذـ ذاٹٯ اف٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ ةاذاؿ فـٯ ٧٭خٕ٪ ٹاق خةاذاؿ ٶ٪ افة٭ډک

افخز افٕف٠ ٶ٪ ذفاخق افٞ٪ ٧٪ ؟ ،اٰاخٕ٪ افة٪ ٶاٞٯ  خك، ـٯ 

                                                                                                                                 

وتلقى فيها وكذا سائر وفي البحر: واعلم أنو ال فرؽ بين أف تموت الفأرة في البئر أو خارجها 
  ۱۵۵ص  ۱کتاب الطهارة ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج   ۲۳۶ص  ۱الحيوانات . ) ج 

 (  (۳کتاب الطهارة فصل )  ۵۴ص  ۱کتاب الطهارة باب المياه فصل في البئر ومجمع االنهر ج 

ال سترة لو بين أصابعو  في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : وضفدع إال بريا لو دـ سائل وىو ما (1)
 .  فيفسد في األصح كحية برية، إف لها دـ وإال ال

 وفي ردالمحتار : )قولو: كحية برية( أما المائية فبلتفسدمطلقا كما علم مما مر وكالحية البرية الوزغة لو
ل كبيرة لها دـ سائل منية )قولو: وإال ال( أي وإف لم يكن للضفدع البرية والحية البرية دـ سائ

کتاب الطهارة باب المياه مطلب حکم سائر المائعات کالماء في االصح   ۱۳۶ص  ۱فبليفسد. ) ج 
کتاب الطهارة فصل في بياف مقدار مايصيربو المحل نجسا الضفدع   ۲۳۱ص  ۱، کذا في البدائع ج 

 موت في العصير (ي
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ةٱاافة٪ فذح٪ ذاـٯ ٧٭خٕ٪ افة٪  ،٧ٱ٭١ٮ فك ٤ؽخاذكٞ٪ خٕ٪ ٹاق ٳ٭ؽ 

 .٤ؽخاذك خك 

ك، افٰ٭ټ٪ ضه٪ ٰې ٶاٞ٪ ف ك٧ٱ٭١ې ف ٤ؽخاذكخخٕ٪ ٹاق ٰ٭ټ٪ ضه٪ افٞ٪ 

اففذفـخ٪  فك ٤ؽخاذٿٯ  ـٯٿٯ خٕ٪ افة٪ افؽ فاذ٫ٖ٪ ٹاق ح٪ ذا كف ٯ٧٭ٞ٪ خاـ

 . ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٣٫ خٕ٪ افة٪ ٤ؽخاذك خك ٱڃك، ةٱا٫ٖ٪ ٶاٞٯ ضهې ح٪ فذـ

 كٿٯ ٫ٖ٪ ٶاک ف ـٯٿٯ خٕ٪ افة٪ افؽ فاذ٫ٖ٪ ٹاق ح٪ ذا كافٞ٪ خاـٯ ف

 ـٯؽك ٧٪ ېخف٤ؽـ ډ ،ضهې ح٪ فذـٱڃك ٧اٶاٞٯحؽخې ٿٯ ٫ٖ٪ ٤غٟٯ ٧٭افز ٞ٪ 

 .٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٣٫ خٕ٪ افة٪ ٤ؽخاذك خك   فة٠٢ ـٯٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ 

 فاذڃك افؽ ٱحؽخې ٿٯ ٫ٖ٪ ٤ؽخاذك ضهې ح٪ فذـخ٤غ٪ ٿٯ  كافٞ٪ خاـٯ ف

افحؽخٕ٪  ـٯؽك ٨ٰٓٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ېٶاٞ٪ ضه٪ ةا٧ػك خٕ٪ افة٪ ډ ٶؽخٕ٪

٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ةٱاخٕ٪ افة٪  فذـٱڃكك ضهې ح٪ ٤ؽخاذفذفـخ٪ ةٱا٫ٖ٪ 

ٶاٞٯ خك
  (1) 

.
       

                                                 

صيف وتروث فيو الدواب في فتح القدير : وفي الفتاوى: غدير كبير ال يكوف فيو الماء في ال (1)
والناس ثم يمتلئ في الشتاء ويرفع منو الجمد إف كاف الماء الذي يدخلو يدخل على مكاف نجس 
فالماء والجمد نجس وإف كثر بعد ذلك وإف كاف دخل في مكاف طاىر واستقر فيو حتى صار عشرا في 

ذكروا من أف الماء النجس إذا  عشر ثم انتهى إلى النجاسة فالماء والجمد طاىراف آه وىذا بناء على ما
دخل على ماء الحوض الكبير ال ينجسو وإف كاف الماء النجس غالبا على الحوض ألف كل ما يتصل 

کتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز بو   ۷۱ص  ۱بالحوض الكبير يصير منو فيحكم بطهارتو . ) ج 
ارة مطلب لودخل الماء من اعلی کتاب الطه  ۱۴۳ص  ۱في ردالمحتار ج  الوضوء وما اليجوز ، کذا

 کتاب الطهارة (  ۱۴۱ص  ۱الحوض وخرج من اسفلو فليس بجار ، والبحر ج 
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ٞ٪ ٞ٭ٿ٨ٮ ٶ٪ افة٭ٞٯ الز خ٨٧٪ ٞڂك ٧٭اٰاٶ٪ خٕ٪ افة٭ـؽـ 

افخز ٞ٭ؽ ذفاخك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٰٜٱ٨ٯ ٢ٓ٤٭٤٪ فك ٿٯ خخٕ٪ ٞ٭ٿ٨ٯ الز ٤ؽخاذ فف ٧٭خٕ٪ افة٪ ٞ٪ خا

 ٤ؽخاذك خك افخز ٧٪ خق ٶ٪ ذفا .

افٞ٪ خاٰٜٱ٨ٯ ٢ٓ٤٭٤٪ فك ٿٯ الز ٰې ٶاک فف ٧٭ةٱاٶ٪ خٕ٪ افة٭ـؽـ افخز 

 ذفاخق .

ٰې ٶاک فف اف٧٪ خا٢ٓ٤٭٤٪ فك ٿٯ الز ٰې افٞ٪ ٧٪ خا٢ٓ٤٭٤٪ فك ٿٯ الز 

افة٪ فې ٧٭ ٤فخطب  خاخق ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ٧اٶاک فف ، ٶ٪ خٕ٪ ضا١ج ٞٯ ٞ٪ ٧٭ذك 

٧٭ذف افة٭ ةا٧ػك افخز حارـ ٞڂك ،ع٭ ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ افة٭ةا٧ػك افخز حارـ ٞڂك ٣٫ 

ذفاخق
(1) . 

                                                 

في الهندية : إذا أدخل الصبي يده في كوز ماء أو رجلو فإف علم أف يده طاىرة بيقين يجوز التوضؤ  (1)
 ۱لو توضأ أجزأه . ) ج  بو وإف كاف ال يعلم أنها طاىرة أو نجسة فالمستحب أف يتوضأ بغيره ومع ىذا

في المحيط  کتاب الطهارة الباب الثالث في المياه الفصل الثاني فيما اليجوز بو الوضوء ، کذا  ۲۵ص 
کتاب الطهارة الفصل الرابع في المياه التي يجوز التوضوء بها والتي اليجوز التوضوء   ۱۲۱ص  ۱ج 
 بها(

کتاب الطهارة   ۸ص  ۱اليجوز التوضئ بو . )ج و في خبلصة الفتاوی : واف علم يقينا اف يده نجسة 
 الماء المقيد (
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ؽك ٨ٰٓٯ ٫ٖ٪ افة٪ ٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ فك ېٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ٹاق ٞٯ ډ

 ،فذ١٭ېػ١ٮ خق ٤ؽخاذك٢٭٤٪ ٿٯ ٤ٓ كخا٧٪ ف ،ع٭ةػة٭ٰ٪ ـ٭ك فك ،فالړك فك

افٞ٪ ٧٪ ؟ ك٧٭ٶ٪ خٕ٪ افة٭ـؽـ افخز افٕف٠ افٰاخٰ٭كٯ ٶؽې٭٠١ ذفاخ

ٶ٪ خٕ٪ افة٭ ـؽـ افخز افٕف٠ افخكٱا٧٭ٶؽې٭٠١ ٳ٭ؽ ذفاخك
(1) 

.
 

خٕف٠ افة٪ ٰاخافة٭ټاټٟٯ ٶ٪  ،ؿ ٕف٠ ٞ٭كٞ٪ ٰ٭س٨ب ا٧فا

١٭چٯ ٞٯ ف١٭ٰڃك ٧٭اٰاخخٕ٪ ١٭چٯ افة٪ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

٤٭س٭خفك ٧٭خٕ٪ خافة٭  ٤ؽخاذكٞ٪ خخٕ٪ سغ٨ب ٶؽةػؿ ةا٧غػك ٨٤ٯ ٰاة٠ 

ټاټٟٯ ٤ؽخاذ خك، ٫ؽكٯ ح٪ ٿٯ فذـٱڃك ٫ٖ٪ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك . 

٤٭س٭خ٧٪ فك ٧٭ةٱاٶ٪ خٕ٪  ٤ؽخاذكس٨ب ٶؽةػؿ ةا٧ػك ٨٤ٯ، ٰاة٠ افٞ٪ خخٕ٪ 

 ټاټٟ٭ ـؽـ ٶ٪ احٙاؼ ـؽـ خ١٭چٯ افة٪ ٧٪ ٤ؽخاذٰڃك  .

 افٞ٪ خٕف٠ ډېؽك افة٪ ف١٭چٯ ح٪ فذف١٭ٰڃك ٧٭خذاسص ٛ٭ؽ ٤٭ا٘ٚ ٞ٪ خٕ٪ 

خٕف٠ فذ١٭ٰػ١ٯ افة٪ خ١٭چٯ خافة٭ـؽـ ةؽاةؽك فك، ٰاٶؽډٰؽك فك ٧٭خٕ٪ 

٠ اف افخز ٧٪ ٶ٪ نطٱص ٞٱڃك ، ع٭ ٤ؽخاذك ٧٪ خ١٭چٯ افة٪ ٤فخ٢٥ٓٯ خك ٕف

                                                 

في قاضيخاف علی ىامش الهندية : يجوز التوضؤ في الحوض الكبير المنتن إذا لم تعلم نجاستو  (1)
في  کتاب الطهارة فصل في الماء الراکد ، کذا  ۷ص  ۱ألف تغير الرائحة قديکوف بطوؿ المکث . ) ج 

لطهارة الباب الثالث في المياه الفصل األوؿ فيما يجوز بو التوضؤ ، کتاب ا  ۱۸ص  ۱الهندية ج 
 کتاب الطهارة الفصل االوؿ (  ۴ص  ۱وخبلصة الفتاوی ج 
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خك،ٞ٪ سا٤ې ٰاةػؿ ح٪ فذـٱڃك ٫ٖ٪ ٧٪ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك افٞ٪ خةػؿ ٰاسا٤ې ٰاة٠ كٯ 

 ٶ٪ ٶؽې٭١ٯ ٫ٖ٪ ٶ٪ ٶاٞٱڃك  . ٤ؽخاذكټغ٪ ضٜٱٜٯ 

افٞ٪ خٕ٪ خٕف٠ فذ١٭ېػ١ٯ افة٪ خ١٭چٯ حؽافة٭١ڃ فك ٧٭ةٱاخٕ٪ خ١٭چٯ 

افة٪ ٧٪ ٤ؽخاذك خك اف٧٪ ٤فخ٢٥ٓٯ خك 
(1) 

.
 

                                                 

أما غسالة النجاسة الحقيقية وىي ما إذا غسلت النجاسة الحقيقية ثبلث مرات فالمياه في البدائع :  (1)
و كل ماء عن نجاسة فأوجب تنجيسها وحكم الثبلث نجسة؛ ألف النجاسة انتقلت إليها إذ ال يخل

المياه الثبلث في حق المنع من جواز التوضؤ بها، والمنع من جواز الصبلة بالثوب الذي أصابتو سواء 
ص  ۱کتاب الطهارة فصل في الطهارة الحقيقة ، کذا في ردالمحتار ج   ۲۳۶ص  ۱ال يختلف ) ج 

ي يستقطر من دردي الخمر نجس حراـ، کتاب الطهارة باب االنجاس مطلب: العرقي الذ  ۲۳۸
  کتاب الطهارة باب االنجاس (  ۴۳۴ص  ۱بخبلؼ النوشادر ، والبحر ج 

البحر : جنب اغتسل فانتضح من غسلو شيء في إنائو لم يفسد عليو الماء  أما إذا كاف يسيل فيو  يفو 
عليو يعني ال  سيبلنا أفسده وكذا حوض الحماـ على ىذا وعلى قوؿ محمد ال يفسده ما لم يغلب

 کتاب الطهارة (  ۱۳۳ص  ۱يخرجو من الطهورية اه . ) ج 

البحر :والماء المستعمل على القوؿ المفتى بو من طهارتو إذا اختلط بالمطلق فالعبرة لؤلجزاء فإف   يوف
كاف الماء المطلق أكثر جاز الوضوء بالكل وإف كاف مغلوبا ال يجوز، وإف استويا لم يذكر في ظاىر 

 کتاب الطهارة ، کذا  ۱۲۸ص  ۱وفي البدائع قالوا حكمو حكم الماء المغلوب احتياطا. ) ج  الرواية
کتاب الطهارة مطلب في مسئلة الوضوء من   ۱۳۴ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج  المختار في الدر

 .الفساقي(

ائعات الماء ومن الم...  يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاىر يمكن إزالتها بووفي الهندية : 
الباب کتاب الطهارة   ۴۱ص  ۱) ج  . المستعمل وىذا قوؿ محمد ورواية عن أبي حنيفة وعليو الفتوى

، کذا في الدرالمختار علی ىامش  السابع في النجاسة وأحكامها الفصل األوؿ في تطهير األنجاس
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ٞ٪ ٰ٭ٞڇج افة٪ ٞڂؽ ـ٭ق فك، افة٪ ٶٟڇٯ فالړك فك ٶ٪ خٕ٪ 

افة٭ـؽـ افخز ٞ٭ؽ ذفاخك افٞ٪ ٧٪ ؟

 

ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٞڇج ٞٯ خاـٯ ُٞ٭ذخ افٶ٭١٪ فك ٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ٤خه٢ٯ 

٧٭خٕ٪ افة٪ خاـٯ خك ١ٟ٪ خٕٲ ض٭ص افة٪ ٿٯ ض٣ٟ ٰې افة٪ ٶٟڇٯ فالړك فك، 

 ( ٞٯ ٶ٪ حٙهٱ٠ ـؽـ دٞؽخق .لومٶ٪ عٷ٢٪ ٤فئ٢٪ ٥٧تؽ )

افٞ٪ خاـٯ ٞ٭ذخ افٶ٭١٪ فك ٿٯ ٤خه٢ٯ افة٪ ٰې حؽ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ٥ٞٯ 

فك،  ٧٭خ٫ٖ٪ خاـٯ ض٣ٟ خق ١ٟ٪ خٞ٭ٿ٨ٯ ض٭ص ٿٯ ض٣ٟ ٰې ٶ٪ عٷ٢٪ ٤فئ٢٪ 

( ٞٯ ٶ٪ حٙهٱ٠ ـؽـ دٞؽ خق هوم٥٧تؽ )
(1) 

.
 

                                                                                                                                 

ب الطهارة باب شاملو کتا ۲۳۳ص  ۱ص  کتاب الطهارة باب االنجاس ، والبحر ج  ۱ردالمحتار ج 
  االنجاس (

في فتح القدير : واتصاؿ القصب بالقصب ال يمنع اتصاؿ الماء وال يخرجو عن كونو غديرا عظيما  (1)
کتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز بو   ۷۱ص  ۱فيجوز لهذا التوضي في األجمة ونحوىا . ) 

 الوضوء وما اليجوز (

من أرض فيها زرع متصل بعضو ببعض إف كاف عشرا في وفي الهندية: ولو توضأ في أجمة القصب أو 
کتاب الطهارة   ۱۸ص  ۱عشر يجوز واتصاؿ القصب بالقصب ال يمنع اتصاؿ الماء بالماء . ) ج 

 الباب الثالث في المياه الفصل األوؿ فيما يجوز بو التوضؤ (

 کتاب الطهارة (  ۱۳۶ص  ۱وفي البحر : واتصاؿ الزرع بالزرع ال يمنع اتصاؿ الماء بالماء . ) ج 
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 ٤ؽخاذكٰ٭ افة٭ح٪  ( فالړف ٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ٧٪ فك ) ٞ٪ ١ڃ 

ع٭ٞ٪  ،ڃكٱة٠٢ ٤ٞؽخاذك ڃك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ع٭ خٕ٪ افة٪ كؽْا ٰفذف١٭

ٞٯ  حؽخٕ٪ فذفـخ٪ خٕ٪ ٹاق ح٪ ٧٭ذك ٶاٞٯ افة٪ ذاـٯ اف خٕ٪ افة٪ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ

 خك ؟ ٤ؽخاذكافٞ٪ خك ٯ ٧٭اٰاٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خٕ٪ افة٪ ٶاٞٯ  ٹفډؽ

خٕ٪ افة٪ كؽْا٤ؽخاذك خك
(1) 

.
 

ف١٭ٰڃك ٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ فك  ٤ؽخاذكٞ٪ ٶ٪ ٫ٖ٪ افة٭ٞٯ 

اذؽٶٟڇٯ ٢ٓ٤٭ؾ ٧٪ ـٯ ٧٭خٕ٪ افة٪ ع٭كؽْاٶ٪ خٕ٪ ـؽـ ٧٪ ٤ؽخاذٰڃك  ٤ؽخاذكخاف

٦ٟ١ ٞ٪ خٕ٪ افة٪ فذفـخ٪ حؽخٕ٪ ا٧ػارې ٥ٞٯ ـٯ ٧٭ةٱا٤ؽخاذك ة٠٢ ٞٱڃك ٞ٪ ٧٪؟

ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خٕ٪ افة٪ ٤ؽخاذك ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك
(2) 

.
 

                                                 

ص  ۱في البحر : ثم العبرة لحالة الوقوع، فإف نقص بعده ال ينجس وعلى العكس ال يطهر . ) ج  (1)
کتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز بو   ۷۱ص  ۱ر ج يفي فتح القد کتاب الطهارة ، کذا  ۱۴۱

 کتاب الطهارة (  ۸۲ص  ۱الوضوء وما اليجوز ، وتبيين الحقائق ج 

ص  ۱بحر: ثم العبرة لحالة الوقوع، فإف نقص بعده الينجس وعلى العكس اليطهر . ) ج في ال (2)
کتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز   ۷۱ص  ۱ر ج يکتاب الطهارة ، کذا في فتح القد  ۱۴۱

 کتاب الطهارة (  ۸۲ص  ۱بهالوضوء وما اليجوز ، وتبيين الحقائق ج 
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ٞ٪ س٨ب ا٧فاؿ ٶ٪ ١ڃ )ٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ٧٪ فك (افة٭ٞٯ ٕ٭ٳ٪ 

ٰاخٕف٠ ٞ٭١٭ٶ٪ ٧ٱج خٕ٪ ا٧فاؿ اف افة٪ ټ٨ګ٪ ة٠٢  ،ٰاخـ٢٭إې خٶاذـ، ـٯ 

ڃك ؟ٱٞ

خخٕ٪ ٤٭س٭خفك ٧٭افة٪ اف ٤ؽخاذكٞ٪ خخٕ٪ ا٧فاؿ ٶؽةػؿ ةا٧ػك ضٜٱٜٯ 

 ا٧فاؿ ةػؿ خفاړـ ٤ؽخاذخك .

٧٪ فك ٧٭ةٱاخذاسص ٛ٭ؽ  ٤ؽخاذكافٞ٪ خخٕ٪ ا٧فاؿ ٶؽةػؿ ةا٧ػك ُا٫ؽك 

٤٭ا٘ٚ خٕ٪ ا٧فاؿ خس٨اةج ټغ٪ ٶاک خق ع٭ٶػې كؽض ٿٯ ع٭١ې افٶؾك ح٪ ٰې 

افة٪ ذـېػ١ٯ فك، اف افة٪ ٤فخ٢٥ٓٯ خك ٧٪ ٶاک كٮ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك اف٧٪ افخز 

افٕف٠ ٶ٪ نطٱص ٞٱڃك 
(1) . 

                                                 

اختلف في محدث انغمس في بئر لدلو أو تبرد مستنجيا في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار :  (1)
 . بالماء وال نجس عليو ولم ينو ولم يتدلك واألصح أنو طاىر والماء مستعمل

وفي ردالمحتار : )قولو في بئر( أي دوف عشر في عشر " ح " أي وليست جارية )قولو لدلو( أي 
تفاقا ... فعلم أف المذىب المختار في الستخراجو، وقيد بو؛ ألنو لو كاف لبلغتساؿ صار مستعمبل ا
کتاب الطهارة باب المياه   ۱۴۸ص  ۱ىذه المسألة أف الرجل طاىر والماء طاىر غير طهور . ) ج 

 کتاب الطهارة (   ۱۷۶ص  ۱في البحر ج  مطلب مسئلة البئر جحط ، کذا

کتاب الطهارة   ۸ ص ۱ج يتنجس البير ونزح جميع الماء . ) ج تنوفي خبلصة الفتاوی : امااذا لم يس
 الماء المقيد (
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خـتؾٰ٭خفٞا٧ػاذاؿ خافة٭ٶ٪ ٰ٭ـ ة٭ٛ٪ ٞٯ افة٪ فاٿ٭ك افةٱاٶ٪ 

٫ٖ٪ ٞٯ خـتؾٰ٭ خـخې ٶؽې٭١ٯ اٰاخٕ٪ افة٪ ٶاٞٯ خك افٞ٪ ٧٪ ؟

اذ ٞ٪ خٕ٪ ـتؾك ٧٪ ٶ٪ ٤ؽخاذف افة٭ةا٧ػك افة٪ ـ٭ك فك، ٧٪ ٤ؽخاذ ا٤ت

چٟاذـ اذؽةا٧ػك فك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ افة٪ ٧٪  ٤ؽخاذكفذٞ٭ؽ ـ٭ق فك اف٧٪ خ

 ٤ؽخاذٰڃك  . 

افٞ٪ ٶ٪ ٤ؽخاذف افة٭ـؽـ افة٪ ـ٭ك فك، ٰا٤ؽخاذا٤تاذفذٞ٭ؽ ـ٭ق فك، 

٤٭س٭خفك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ٳ٭١٭ن٭ذح٭٧٭ٞٯ  ٤ؽخاذكٰاٶؽخٕ٪ ـتؾٰ٭ةا٧ػك چٟاذـ ة٠ 

ؽٰٜ٪ ةا٧ػك ١ٱؽك ـ٭ق اذؽٶ٪ ٰ٭ٌ ٤ؽخاذكٞ٪ خخٕ٪ ـتؾٰ٭ټغ٪ خٶؽېٟ٭١٭خ٤غ٪ خ

 فك ١ٟ٪ ٥١ؽ ، ةاخ ، ٰاـاٰ٪ ةٱاخٕ٪ ـتؾك ٶاک خك افة٪ ٧٪ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك .

اذؽ٤٭س٭خفك  ٤ؽخاذكافٞ٪ خٶؽې ٞ٭١٭ٶ٪ فعج ٞٯ ٶؽخٕ٪ ـتؾٰ٭ةا٧ػك خ

٧٭ةٱاخٕ٪ ـتؾك ٤ؽخاذة٠٢ ٞٱڃك، ٞ٪ خٶؽې٭٢١٭خ٤غ٪ خٕ٪ خة٭ٛې افة٭ح٪ ف١٭ٰڃك 

٧٭خٕ٪ افة٪ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك
(1) . 

                                                 

في الهندية : )ومنها( الجفاؼ وزواؿ األثر األرض تطهر باليبس وذىاب األثر للصبلة ال للتيمم.  (1)
ىكذا في الكافي وال فرؽ بين الجفاؼ بالشمس والنار والريح والظل. كذا في البحر الرائق ويشارؾ 

واألشجار والكؤل والقصب ما داـ قائما عليها فإذا  األرض في حكمها كل ما كاف ثابتا فيها كالحيطاف
کتاب   ۴۴ص  ۱انقطع الحشيش والخشب والقصب وأصابتو النجاسة ال يطهر إال بالغسل . ) ج 

الطهارة الباب السابع في النجاسة وأحكامها الفصل األوؿ في تطهير األنجاس ، کذا في قاضيخاف 
ل في النجاسة التي تصيب الثوب او الخف او کتاب الطهارة فص  ۲۳ص  ۱علی ىامش الهندية ج 

 ( کتاب الطهارة باب االنجاس  ۲۲۸ص  ۱البدف او االرض ، والدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار ج 
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ٞ٪ ٰ٭ضٱ٭اؿ ټاـ ٰا٧٭ذف افة٭ح٪ فذف١٭ٰڃك افةٱؽح٪ ژف٧ػق 

ذافعٱڄك، خٕ٪ افة٪ ٶاٞٯ خك افٞ٪ ٧٪ ؟

ؽخاذك خك، افٞ٪ خع٨ؾٰؽ ټغ٪ ٤اـ٭ا ٞ٪ خٕ٪ ضٱ٭اؿ ع٨ؾٰؽ فك ٧٭خٕ٪ افة٪ ٤

ة٠ ضٱ٭اؿ فك، ٧٭ةٱاٞ٪ ٶ٪ ٰٜٱ٦ ـؽـ خا٢ٓ٤٭٤٪ ـٯ ٿٯ خخٕ٪ ضٱ٭اؿ ٶؽةػؿ ةا٧ػك 

 ٤٭س٭خ فف ٧٭خٕ٪ افة٪ ٤ؽخاذك خك .  ٤ؽخاذك

ذاةج ٧٪ ـ٭ ٧٭ةٱا ة٪ ٞخ٠ ٞٱڃك، ٞ٪ خخٕ٪ ضٱ٭اؿ ع٭١ې  ٤ؽخاذكافٞ٪ ٢ٓ٤٭ؾ 

٣٫ خاډ٥اؿ ٞٱڃك ٿٯ ٶؽخٕ٪ ح٪ افة٪ ذـېػ١ٯ ٧٪ فك ٧٭خٕ٪ افة٪ ٶاٞٯ خك ٞ٪ ټ٪ 

 فك خٕ٪ ډ٥اؿ اْختاذ ٧٪ ١ؽك .  ٤ؽخاذكضٱ٭اؿ ة٪ 

افٞ٪ خخٕ٪ ضٱ٭اؿ ع٭١ې ح٪ افة٪ ذـېػ١ٯ فك ٧٭ةٱاخٕ٪ افة٪ خخٕ٪ ضٱ٭اؿ 

ٶفغ٭ذخـ ة٠٢ ٞٱڃك ٧٭خخٕ٪ ضٱ٭اؿ ٶفغ٭ذخـ ٿٯ ٶ٪ كؽٰٓج ٞٯ ٫ؽض٣ٟ ف١ؽك 

خخٕ٪ افة٭٫ٖ٪ ض٣ٟ خق 
(1) . 

                                                 

في البحر : وغير اْلدمي إف كاف نجس العين كالخنزير والكلب على القوؿ بأنو نجس العين نجس  (1)
صب وعلى القوؿ بأف الكلب ليس بنجس العين ال البئر مات أو لم يمت أصاب الماء فمو أو لم ي

ينجسو إذا لم يصل فمو إلى الماء، وىو األصح وقيل دبره منقلب إلى الخارج فلهذا يفسد الماء 
بخبلؼ غيره من الحيوانات وأما سائر الحيوانات، فإف علم ببدنو نجاسة تنجس الماء، وإف لم يصل 

في البقر ونحوه يخرج وال يجب نزح شيء، وإف كاف الظاىر  فمو إلى الماء وقيدنا بالعلم؛ ألنهم قالوا
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ٞ٪ خټاـ ٶ٪ افة٭ٞٯ ٰ٭ضٱ٭اؿ ٤ڂ ـٯ افٰا ٤ڂ ضٱ٭اؿ ټاـ ح٪ 

فذف١٭ٰڃك ټ٪ ض٣ٟ ٰې خق ؟

ٞ٪ خٕ٪ ٤ڂضٱ٭اؿ ٶ٪ افة٭ٞٯ فٶڂـٱڃك افٰافك٭ړٰڃك، ٰاخافة٭ټغ٪ 

ج خةا٧ػك ٶڂـېػ١ٮ ٰاك٭ړېػ١ٮ فك، ةٱافذفـخ٪ افة٭ح٪ فذف١٭ٰڃك، ٶ٪ خٕ٪ فع

 ٞٯ خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ خضٱ٭اؿ حؽ ذاٞڇ٢٭ فذفـخ٪ خٳ٭١٭ افة٭ ذاٞڇ٠ الرؾ خك . 

افٞ٪ خٕ٪ ضٱ٭اؿ ٧٪ ك٭ړېػ١ٮ فك اف٧٪ ٶڂـېػ١ٮ فك ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٞ٪ 

خٕ٪ ضٱ٭اؿ ٤٭ږک افٰا٤ر٠ خ٤٭ږک فك ١ٟ٪ ٞ٭ٿ٨ۍ ٿ٭ٕٟ٪، خٕ٪ كٱاؿ ٞ٪ ٶ٪ 

حؽ ذاٞڇ٢٭  ټاـ ٞٯ ٤ڂـ ـٯ افٰا٤ڂـ ټاـ ح٪ فذف١٭ٰڃك ٧٭خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ خضٱ٭اؿ

( ٶ٭ذـ ٞ٭ؽ ٤فخطب له( ـ٢٭إې افة٪ ذاٞڇ٠ الرؾ خك افخېؽس )لنفذفـخ٪ ك٠ )

 خك .

افٞ٪ خٕ٪ ضٱ٭اؿ ٞ٭حؽـ افٶلٯ اف ٰاخخفق خفاړف ٶ٪ ٤ر٠ ة٠ كٮ فك، خٕ٪ 

كٱاؿ ٞ٪ ٶ٪ ټاـ ٞٯ ٤ڂـ ـٯ افٰا٤ڂـ ټاـ ح٪ فذف١٭ٰڃك ٧٭خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ خضٱ٭اؿ حؽ 

                                                                                                                                 

اشتماؿ بولها على أفخاذىا لكن يحتمل طهارتها بأف سقطت عقب دخولها ماء كثيرا ىذا مع أف األصل 
الطهارة، وإف لم يعلم ولم يصل فمو إلى الماء فإف كاف مما يؤكل لحمو فبل يوجب التجنيس أصبل، وإف  

جيس وكذلك في نن السباع والطيور ففيو اختبلؼ المشايخ واألصح عدـ التكاف مما ال يؤكل لحمو م
الحمار والبغل والصحيح أنو ال يصيرالماء مشكوكا فيو وقيل ينزح ماء البئر كلو، وإف وصل لعابو 

کتاب الطهارة   ۱۹ص  ۱في الهندية ج  کتاب الطهارة ، کذا  ۲۳۶ص  ۱فحكم الماء حكمو . ) ج 
کتاب الطهارة   ۳۲اه  الفصل األوؿ فيما يجوز بو التوضؤ ، ومراقي الفبلح ص الباب الثالث في المي

 فصل في مسائل اْلبار (
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( لىفة٪ ذاٞڇ٠ الرؾ خك اف ٶ٨ٺ٭ز ) ( ـ٢٭إې الوذاٞڇ٢٭ فذفـخ٪ ټ٢٭ېڇج )

 (ٶ٭ذـ ٞ٭ؽ ٤فخطب خك .       ليٰا كٷېخ٪ )

افٞ٪ خٕ٪ ضٱ٭اؿ ا٧فاؿ اف ٶف٪ افٰاخخفق خفاړف ٶ٪ ٤ر٠ ة٠ كٮ فك، خٕ٪ 

كٱاؿ ٞ٪ ٶ٪ ټاـ ٞٯ ٤ڂـ ـٯ افٰا٤ڂـ ټاـ ح٪ فذف١٭ٰڃك ٧٭خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ خضٱ٭اؿ حؽ 

ذاٞڇ٢٭ فذفـخ٪ خٳ٭١٭ افة٭ ذاٞڇ٠ الرؾ خك
(1) . 

ڃك ٿٯ ٭ٰٰا ٤ڂ فذف١ ٯ،ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ټاـ ٞٯ خاـٯ ضٱ٭اؿ ٤ڂ ـ

؟ ١ؽكحؽ٤٭ږک ٕٲ فك افحؽ ٞ٭حؽك ٞ٭ٿ٨ٮ فك ټ٪ ض٣ٟ 

                                                 

في الهداية : فإف انتفخ الحيواف فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها صغر الحيواف أو كبر " النتشار  (1)
الوضوء وما اليجوز بو کتاب الطهارة باب الماء الذی يجوز بو   ۴۷ص  ۱البلة في أجزاء الماء . ) ج 

کتاب الطهارة باب المياه   ۱۵۵ص  ۱فصل في البئر ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
 ( ۳کتاب الطهارة فصل )  ۵۴ص  ۱فصل في البئر ، ومجمع االنهر ج 

 وإف ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية أو ساـ أبرص نزح منها ما بين الهداية : وفي
فإف ماتت فيها حمامة أو نحوىا كالدجاجة والسنور نزح منها ما بين أربعين ...  عشرين دلوا إلى ثبلثين

وإف ماتت فيها شاة أو كلب ... دلوا إلى ستين، وفي الجامع الصغير أربعوف أو خمسوف( وىو األظهر 
لذي يجوز بو الوضوء کتاب الطهارة باب الماء ا  ۴۶ص  ۱ج  أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء. )

کتاب الطهارة فصل في   ۲۹ص مع الطحطاوي مراقي الفبلح کذا في وما اليجوز بو فصل في البئر ،  
 ( (۳کتاب الطهارة فصل )  ۵۴ص  ۱ومجمع االنهر ج ، مسائل اْلبار 

وفي البحر : واعلم أنو ال فرؽ بين أف تموت الفأرة في البئر أو خارجها وتلقى فيها وكذا سائر 
  ۱۵۵ص  ۱کتاب الطهارة ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج   ۲۳۶ص  ۱يوانات . ) ج الح

 ( (۳کتاب الطهارة فصل )  ۵۴ص  ۱کتاب الطهارة باب المياه فصل في البئر ، ومجمع االنهر ج 
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ضٱ٭اؿ خخٕ٪ ضٱ٭اؿ ض٣ٟ خاـٯ خق ١ٟ٪ خ٤٭ږک ٨ٰٓٯ خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ خخٕ٪ 

( ٶ٭ذـ له( ـ٢٭إې افة٪ ذاٞڇ٠ الرؾ خك، خېؽس )لنحؽ ذاٞڇ٢٭ فذفـخ٪ ك٠ )

ٞ٭ؽ ٤فخطب خك
(1) .

 

ڃك ٿٯ ٱٰا ٤ڂ فذف١ ٯ،ٞٯ خاـٯ ضٱ٭اؿ ٤ڂ ـ ـٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ټا

؟ ١ؽكٕٲ  افحؽ ٶف٪ ٞ٭ٿ٨ٮ فك  ټ٪ ض٣ٟ ٿؽډٯ حؽ

خخٕ٪ ضٱ٭اؿ ض٣ٟ خاـٯ خق ١ٟ٪ خٿؽډٯ ٨ٰٓٯ خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ خخٕ٪ ضٱ٭اؿ 

(  لى( ـ٢٭إې افة٪ ذاٞڇ٠ الرؾ خك، ٶ٨ٺ٭ز ) لوحؽذاٞڇ٢٭ فذفـخ٪ ټ٢٭ېڇج )

( ٶ٭ذـ ٞ٭ؽ  ٤فخطب خكليٰاكٷېخ٪ )
(2) .

  
 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )وما بين حمامة وفأرة( في الجثة )كفأرة( في الحكم )كما  (1)
کتاب الطهارة باب المياه فصل في البئر ، کذا   ۱۶۳ص  ۱ف ما بين دجاجة وشاة كدجاجة( . ) ج أ

کتاب الطهارة فصل في بئر دوف عشر في عشر وقع   ۲۶ص  ۱في درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ ج 
 کتاب الطهارة الباب الثالث في المياه الفصل األوؿ فيما يجوز بو  ۲۳ص  ۱فيها نجس ، والهندية ج 

 التوضوء (

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )وما بين حمامة وفأرة( في الجثة )كفأرة( في الحكم )كما  (2)
کتاب الطهارة باب المياه فصل في البئر ، کذا   ۱۶۳ص  ۱أف ما بين دجاجة وشاة كدجاجة( . ) ج 

عشر في عشر وقع  کتاب الطهارة فصل في بئر دوف  ۲۶ص  ۱في درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ ج 
کتاب الطهارة الباب الثالث في المياه الفصل األوؿ فيما يجوز بو   ۲۳ص  ۱فيها نجس ، والهندية ج 

 التوضؤ(
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؟ ١ؽكټ٪ ض٣ٟ  ېػؽاـ ح٪ ٶلٯ اف٤٭ږک خفاړـ فذف١٭ٞ٪ ٰ٭ټ

ٞ٪ خٕ٪ ٶلٯ اف٤٭ږک خفاړـ ژف٧ػك ذافاٰفخ٠ ـ٭ؽ ٧٭خخٕ٪ ض٣ٟ ٫ٖ٪ خق 

 ( ٞٯ ٶ٪ حٙهٱ٠ ـؽـ دٞؽ خق . ننمٿٯ ٶ٪ ٤فئ٢٪ ٥٧تؽ ) 

ٕ٪ افٞ٪ خفاړـ ٶ٪ خٕ٪ ټاـ ٞٯ ٤ڂـ ـ٭ؽ افٰا٤ڂـ خٕ٪ ټاـ ح٪ فذف١٭ېػؽ، خ

خاـٯ ض٣ٟ ١ؽك ١ٟ٪ خٰ٭ارك ٶلٯ ٨ٰٓٯ خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ خخٕ٪ ٶلٯ اف ٤٭ږک حؽ 

( لى( ـ٢٭إې افة٪ ذاٞڇ٠ الرؾ خك، ٶ٨ٺ٭ز )لوذاٞڇ٢٭ فذفـخ٪ ټ٢٭ېڇج )

 ( ـ٢٭إې ٶ٭ذـ ٞ٭ؽ ٤فخطب خك .  ليٰاكٷېخ٪ )

افٞ٪ ٰ٭ارك ٶلٯ ٶٟڇٯ ٤ڂـ ـ٭ـ اف٤٭ږک ژف٧ػق ذافعخٮ ٧٭خخٕ٪ ټاـ 

( ـ٢٭إې افة٪ ذاٞڇ٠ الرؾ لوفذفـخ٪ ټ٢٭ېڇج ) ټغ٪ خخٕ٪ ٶلٯ حؽ ذاٞڇ٢٭

 ( ـ٢٭إې ٶ٭ذـ ٞ٭ؽ ٤فخطب خك .      لي( ٰاكٷېخ٪ )لىخك، ٶ٨ٺ٭ز )

افٞ٪ ٰ٭ارك ٤٭ږک ٶٟڇٯ ٤ڂ ـ٭ افٶلٯ ژف٧ػۍ ذافعخ٪،  خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ 

( ـ٢٭إې افة٪ ذاٞڇ٠ الرؾ خك ، اف لنخخٕ٪ ٤٭ږک حؽ ذاٞڇ٢٭ فذفـخ٪ ك٠ )

٤فخطب خك ( ـ٢٭إې ٶ٭ذـ ٞ٭ؽلهخېؽس )
(1) . 

                                                 

في النهر الفائق : في السراج قاؿ لو اف ىرة اخذت فأرة فوقعتا جميعا في البئر اف خرجتاحيتين لم  (1)
ط فعشروف واف مجروحة او بالت نزح جميع الماء ينزح شيء او ميتتين نزح اربعوف او الفأرة ميتة فق

انتهى. وىو حسن موافق لما مر عن المجتبى وبقي من االقساـ موت الهرة فقط وال شك في وجوب 
کتاب الطهارة فصل في اْلبار ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار   ۸۸ص  ۱االربعين . ) ج 

 = راتلونکی مخ مياه فصل في البئر (کتاب الطهارة باب ال  ۱۵۵ص  ۱وتقريرات الرافعي ج 
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؟ ١ؽكڃك ټ٪ ض٣ٟ ٰٞ٪ ٰ٭رع٥ٯ ٤٭ږک ټاـ ح٪ فذف١٭

خخٕ٪ ټاـ خٳ٭١٭ افة٭ ذاٞڇ٠ الرؾ خك
(1) . 

ٞ٪ كؽْا خٰ٭ټاـ خٳ٭١٭ افة٭ ذاٞڇ٠ الرؾ ـٯ ١ٟ٪ ٤رال ٰ٭ 

ك٭ړېػ١ٮ ضٱ٭اؿ خٕ٪ ټاـ ح٪ فذف١٭ٰڃك افز ٞ٪ ع٢ڈ خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ ٰ٭ټ٪ افة٪ 

ذافٞاږك ١ٟ٪ خ٧ٱ٥اٰٯ ضهې ٶ٪ ا٧ػارـ افة٪ ذافٞڇ٠ ـٯ ، فذفـخ٪ ٰې ٶؽٰڃخك 

٪ ٧٭ة٠ فاذ ٿٯ خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ ةٱا افة٪ ذاٞاږك ٧٭ةٱؽح٪ ة٪ خف٣٫ فاذٳ٭١ٯ افة

ذاٞاږك افٞ٪ ة٪ خ٫ٖ٪ افؽ فاذ ټغ٪ ٶاح٪ ا٧ػارـ افة٪ ذاٞاږك ١ٟ٪ ٶ٪ ٰاخ ٤راؽ ٞٯ 

خ٫ٖ٪ ٶاح٪ ٳ٭١٭افة٭ خ٧ٱ٥اٰٯ ضهې ا٧ػارـ ؟

خټاـ خافة٭ٶ٪ ذاٞڇ٢٭ٞٯ ٶؽ١٪ ٶفې فا١ٮ ٧٪ خق الرؾ ٧٭خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ ٿٯ 

ڇ٠ ـٯ ،ةٱا ٿٯ ٫ؽ٢ٞ٪ خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ ٰ٭ فاذ ٰ٭ټ٪ ٨ٰٓٯ ٧ٱ٥اٰٯ ضه٪ افة٪ ذافٞ

                                                                                                                                 

وفي الجوىرة النيرة : ولو أف ىرة أخذت فأرة فوقعتا جميعا في البئر إف كانت الهرة حية والفأرة ميتة 
نزح عشروف، وإف كانتا ميتتين أجزأىم نزح أربعين ويدخل األقل في األكثر، وإف كانتا حيتين أخرجتا 

 هارة (کتاب الط  ۲۱ص  ۱وال ينزح شيء . ) ج 

کتاب   ۹۸ص  ۱في تبيين الحقائق : ولو كانت الفأرة مجروحة نزح جميع الماء ألجل الدـ . ) ج  (1)
کتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز بو الوضوء وما   ۹۱ص  ۱الطهارة ، کذا في فتح القدير ج 

 (۳کتاب الطهارة فصل )  ۵۴ص  ۱اليجوز فصل في البئر ، ومجمع االنهر ج 
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خف٣٫ فاذ افة٪ ذاٞاږك ٧٭ٞ٪ ةا١ٙؽص خخٕ٪ ټاـ افة٪ ٧٪ فې ډېؽك ـغغغ٭ك ة٢ٟ٪ ٫ٖ٪ 

 خافؽ فاذ ټغغ٪ ٶاح٪ افة٪ ٶٟڇٯ فالړك فې ٧٭خخٕ٪ ٳ٭١٭ افة٭ ذاٞڇ٠ الرؾ خك .

افٞ٪ خخٕ٪ ټاـ افة٪ ٰ٭ټ٪ ډٰؽك ـ٭ك فك ١ٟ٪ ٥ْ٭٤ا ٿٯ ٣٫ خاـٯ فك 

خٳ٭١٭ افة٭ ذاٞڇ٠ ٧٪ خك الرؾ ة٢ٟ٪ خ٫ٖ٪ ا٧ػارې افة٭ ٧٭ةٱاخخٕ٪ ټاـ ټغ٪ 

ذاٞڇ٠ الرؾ خك ٿٯ خافؽ فاذ خافة٭ حؽ ذاٞڇ٢٭ فذفـخ٪ ٶاح٪ ـ٭ك فې ١ٟ٪ ٶ٪ 

٤ؼٞ٭ذ ٤راؽ ٞٯ خ٫ٖ٪ رړف ٳ٭١٭ افة٭ٶاح٪  ٧ٱ٥اٰٯ ضه٪
(1) . 

ؽك ٰٳ٭١٭ افة٭ذاٞڇ٠ الرؾ فك ع٭خٕ٪ ټاـ ډٞ٪ كؽْاخٰ٭ټاـ خ

ك ؟ٶ٪ ٞاذخؽ ٭ڃك ٧٭ ټ٪ ٞٱٿٱ٨ې ف١ؽك افة٪ ٰې ٧٪ فٿ

ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ ان٢ٯ ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ خٕ٪ ټاـ ح٪ ة٪ خفـ خاـٯ 

ٞفاؿ ذافـخ٠ ـٯ ٿٯ  خافة٭ٶ٪ ا٧ػارـ ةا٧ػك ٶ٭٫ٱڃك، خٕ٪ افة٪ ة٪ فډ٭ذك ٿٯ 

 ؽـ ا٧ػارـ خك، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ا٧ػارـ ةا٧ػك افة٪ ة٪ خخٕ٪ ټاـ ټغ٪ ذافٞاږك .ټ٭٤

افٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ٹاق ٞٯ خٕفٯ ع٢ڈ ٧٪ ٶٱػاٞېػؽ ٿٯ خافة٭ٶ٪ ا٧ػارـ ٶ٭٫ٱڃك 

( ـ٢٭إ٭ ټغ٪ حؽخذې للن٧٭ٶ٪ خٕ٪ ٹاق ٞٯ ة٪ ةٱاخخٕ٪ ټاـ ټغ٪ خ خفـ ـ٭ـ ) 

٤٭ خاـا٧ۍ ٛ٭ؽ ( ـ٢٭إ٭ ٶ٭ذك افة٪ ذافٞاږك ٹٟ٪ خٕ٪ ٛ٭ؽ ٬ٜ٘اء ٞؽاللهـ٭ـ ) 

                                                 

المختار علی ىامش ردالمحتار : ولو نزح بعضو ثم زاد في الغد نزح قدر الباقي في في الدر  (1)
کتاب الطهارة باب المياه فصل في البئر ، کذا في فتاوی   ۱۵۶ص  ۱الصحيح خبلصة . ) ج 

ص  ۱کتاب الطهارة فصل فيما يقع في البئر ، والبحر ج   ۱۱ص  ۱قاضيخاف علی ىامش الهندية ج 
 کتاب الطهارة (  ۲۳۹
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( ـ٢٭إ٭ حؽ ذاٞڇ٢٭ للهة٢٢ٮ خق، ع٭ٞ٪ ةٱا٣٫ ٶ٪ خٕ٪ ٹاق ٞٯ خخٕ٪ خذې ـ٭ـ ) 

فذفـخ٪ خخٕ٪ ع٢ګ٭ ٕا١ب ډ٥اؿ خافك ٿٯ خخٕ٪ ټاـ افة٪ ة٪ حؽخٕ٪ ډٰؽك فې 

٧٭ةٱاخك حؽخٕ٪ فذفـخ٪ ٣٫ ٰ٭ټ٪ افة٪ ذافٞاږك ٿٯ ٕا١ب ډ٥اؿ ٰې خٕ٪ ـٯ ٿٯ 

؛  ٹٟ٪ ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ خ٫ٖ٪ افؽ ذاسص ٛ٭ؽ افز ٧٭٫ٖ٪ خټاـ خا٧ػارې افة٪ ذاعخ٢ٯ خك

ٶ٪ خ١ٱ٠ ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ـؽـ خخې عتؽك ٿٯ كؽْٯ ض٣ٟ خاخق ٿٯ خٕ٪ افة٪ ٳ٭١ٯ 

ذاٞڇ٠ ٕ٭اړك ٧٭ةٱاة٪ ټؽ٧ګ٪ خٰ٭ټ٪ افة٭ ٶ٪ ذاٞڇ٢٭ ـؽـ ټاـ ٶاک فة٠٢ ـٯ
(1) . 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )وإف تعذر( نزح كلها لكونها معينا )فبقدر ما فيها( وقت  (1)
( بو يفتى وقيل يفتى  يؤخذ ذلك بقوؿ رجلين عدلين لهما بصارة بالماء ابتداء النزح قالو الحلبي )

 إلى ثلثمائة وىذا أيسر، وذاؾ أحوط .  تينبمائ

رجلين إلخ( فإف قاال إف ما فيها ألف دلو مثبل نزح کذا في شرح المنية وفي ردالمحتار : )قولو بقوؿ 
)قولو بو يفتى( وىو األصح كافي ودرر، وىو الصحيح؛ وعليو الفتوى. ابن كماؿ: وىو المختار معراج 
وىو األشبو بالفقو ىداية، أي األشبو بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة؛ ألف األخذ بقوؿ الغير فيما 

[ كما ٖٗشتهر من الشرع فيو تقدير: قاؿ تعالى }فاسألوا أىل الذكر إف كنتم ال تعلموف{ ]النحل: لم ي
في أجزاء الصيد والشهادة عناية )قولو وقيل إلخ( جـز بو في الكنز والملتقى، وىو مروي عن محمد 

ي العناية رواية وعليو الفتوى خبلصة وتتارخانية عن النصاب وىو المختار معراج عن العتابية، وجعلو ف
عن اإلماـ وىوالمختار واأليسر كمافي االختيار، وأفاد في النهر أف المائتين واجبتاف والمائة الثالثة 
مندوبة، فقد اختلف التصحيح والفتوى. وضعف ىذا القوؿ في الحلية وتبعو في البحر بأنو إذا كاف 

ى دليل سمعي يفيده وأين ذلك الحكم الشرعي نزح الجميع فاالقتصار على عدد مخصوص يتوقف عل
بل المأثور عن ابن عباس وابن الزبير خبلفو حين أفتيا بنزح الماء كلو حين مات زنجي في بئر زمـز 
وأسانيد ذلك األثر مع دفع ما أورد عليها مبسوطة في البحر وغيره. قاؿ في النهر: وكأف المشايخ إنما 

ا مر. اه. قلت: لكن مروياتي أف مسائل اْلبارمبنية اختاروا ما عن محمد النضباطو كالعشر تيسيرا كم
على اتباع اْلثار، على أنهم قالوا: إف محمدا أفتى بما شاىد في آبار بغداد فإنها كثيرة الماء وكذا ما 
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٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة  ېػقكٮ فذف١٭ ٤ؽخاذؽ٤ې ح٪ ٰ٭ٞ٪ ٰ٭ټاـ ٰاة

ةٱاة٪ افة٪ ذافٞاږك  ،كٮ ذافٞاږك ٤ؽخاذٞٯ ع٭كؽْٯ ض٣ٟ خاخق ٿٯ افؽ ة٪ خٕ٪ 

كٯ ذاٞڇ٠ ٦ٟ٥٤ ٧٪ فك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ٤ؽخاذ٧٭ٞ٪ افز خخٕ٪ 

 خٕ٪ ٤فئ٢٪ خفـ ن٭ذح٪ ١ؽك 0

فك ٨ٰٓٯ عٷ٢٪  ٨شؿٮ فذف١٭ٰڃك ٿٯ ٫ٖ٪ ٤خ0 خٕ٪ ټاـ ح٪ ٿٯ خاـٯ ك -م

ـ٭ق فك ١ٟ٪  ٤ؽخاذ١ڂ١ٮ فك خ٫ٖ٪ ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك  ٤ؽخاذك٧٪ فك،  ع٭ٶ٪ ٰ٭ ٤ؽخاذ

ـٯ ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٿٯ خټاـ ټغ٪ خخٕ٪  ٤ؽخاذ٤رال ٰ٭ٳ٭ٞؽ ٿٯ ٶ٪ ٰ٭كٯ ـؽـ 

كٯ ذاٞڇ٠ ٦ٟ٥٤ ٧٪ فك ٧٭خخٕ٪ ټاـ خٳ٭١٭ افة٭ٶ٪ ذاٞڇ٢٭ـؽـ ٣٫ ټاـ ٶاک ة٠٢ 

 ٕ٪ فذ ١٭ېػ١ٮ كٮ ٶاک ة٠٢ ٞٱڃك . ٞٱڃك اف٣٫ خ

خف٣٫ ن٭ذة خاخق ٿٯ خٕ٪ ټاـ ح٪ ٫ٖ٪ كٮ فذف١٭ٰڃك ٿٯ ٫ٖ٪ ٶ٪ عٷ٠  -ن

فك ١ٟ٪ ٤ڂ ضٱ٭اؿ ٰاخ٤ڂـ ضٱ٭اؿ ٕ٭چٯ افخاـٯ ٧٭ذ ٧٭ٶ٪ خٕ٪  ٤ؽخاذٹاؿ ٞٯ 

ن٭ذة ٞٯ ٶ٪ ذخا٥١طخاذ ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ خخٕ٪ ټاـ افة٪ حؽ ٫ٖ٪ فعج ٶ٭ذك 

كٮ عخ٣  ٤ؽخاذـٯ ٞٱڃك ٿٯ افز ٧٭خٕ٪ ك ة٠٢ ٞٱڃك ٿٯ ٕا١ب ډ٥اؿ خا٤ؽخاذ

ـ٭ق خق افعٴٯ اف١٭كٯ ډؽٹېػ١ٮ خق ٿٯ ٶ٪ ٰ٭ٛ٭ؽ ٞٯ خٕ٪ فعج ٶ٪ كٷڃ 

 ٤ٱاكخٯ ةا٧ػك ا٧ػارـ ـ٭ق خق .

                                                                                                                                 

إلى القوؿ األوؿ؛ ألنو تقدير ممن لو  نزح مائو في مثل آبار الكوفة لقلة مائها فيرجعروي عن اإلماـ من 
لماء في تلك النواحي ال لكوف ذلك الزما في آبار كل جهة، واهلل أعلم )قولو وذاؾ( أي بصارة وخبرة با

کتاب الطهارة باب   ۱۵۷ص  ۱ما في المتن أحوط للخروج عن الخبلؼ ولموافقتو لآلثار . ) ج 
 المياه فصل في البئر (
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كٮ عخ٣ ـ٭ق خق  ٤ؽخاذاف٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ ٕا١ب ډ٥اؿ خاـٯ ٿٯ افز ٧٭خٕ٪  

افعٴٯ اف١٭كٯ ډؽٹېػ١ٮ خق ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خخٕ٪ ټاـ خافة٭ حؽ ذاٞڇ٢٭ 

 ٪ ټاـ ٶاک ة٠٢ ٞٱڃك .   فذفـخ٪ خٕ

ا١تخ٪ خةؽ٤ې ٶ٪ ةاذـ ٞٯ ٶ٪ ْا٤٭ ٬ٜ٘ٯ ٞخاة٭٧٭ٞٯ ٤٭ږ ټ٪ عاش سؾئٯ 

ْتاذة ٧٪ خق ٶٱػاٞڂق، ع٭٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ0  ٿٯ ٞ٪ خض٥اؾ ض٭ص ح٪ افة٪ ذا 

ذفا٧ٯ فې افع٢ګ٭ ٶؽ١٪ ٶفې ٶ٪ ١ٷ٭ ٰا١٭ٳ٭ ةا٧ػك افة٪ فذټغ٪ ذا اعفخ٢ې 

ة٪ ذا ذفا٧ٯ فې افٶؽ٫ٖ٪ ة٠ ٌؽػ ةا٧ػك افٰاٞ٭ٿ٨ٯ ض٭ص ح٪ ١٪ ٰ٭ـ ٌؽػ ټغ٪ اف

 فح٢ې  ٧٭خٕ٪ افة٪ خساذك افة٭ض٣ٟ ١ؽك . 

ففاٰ٭ٿٯ ٞ٪ ةؽ٤ې ح٪ خٕ٪ ٤ڂضٱ٭اؿ  ٪٧٭خخٕ٪ ٶ٭ذح٨ٯ ٛا٧٭ؿ ٶؽة٨اء ةا٧ػك ة

فك ٧٭ټ٪ فعج ٿٯ ٶؽخٕ٪  ٤ؽخاذٰاة٠ ٫ٖ٪ كٮ فذف١٭ٰڃك ٿٯ ٶ٪ عٷ٠ ٹاؿ ٞٯ 

٨٧٪ خٿٱ٨٭١٪ ٌؽ٘٪ ټغ٪ ةؽ٤٪ ٤اكٱ٦ ٿاالؿ ـٯ ٧٭خٕ٪ خةؽ٤ې افة٪ ٶاٞٯ خك ٹٟ٪ خ

 ٧٭ك افة٪ ذاذفا٧ٯ فك افخةا٧ػك ٌؽػ ح٪ ذافرك  . 

٧٭خخٕ٪ ةؽ٤ې ٞ٭٤ٯ افة٪ ٿٯ ٶ٪ ٤اكٱ٦ ـؽـ ذاٶ٭ذح٪ ٞٱڃك خٕ٪ افة٪ حؽ٫ٖ٪ 

ع٭٧ػ ٰا ذ٧ڈ ٰاة٭ق ٧٪ فك  ٤ؽخاذكفعخ٪ ٶ٭ذك ٶاٞٯ ة٠٢ ٞٱڃك حؽټ٭ٿٯ خخٕ٪ 

ٶٟڇٯ ٢ٓ٤٭ؾ ـ٭ق 
(1) .

 
 

                                                 

ت الوقوع ذكره ابن في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )ينزح كل مائها( الذي كاف فيها وق (1)
الكماؿ )بعد إخراجو( ال إذا تعذر كخشبة أو خرقة متنجسة فبنزح الماء إلى حد ال يمؤل نصف الدلو 

ص  ۱کتاب الطهارة باب المياه فصل في البئر ، کذا في البحر ج   ۱۵۶ص  ۱يطهر الكل تبعا . ) ج 
ث في المياه الفصل األوؿ فيما کتاب الطهارة الباب الثال  ۲۳ص  ۱کتاب الطهارة ، والهندية ج   ۱۹۷

 = راتلونکی مخ  يجوز بو التوضؤ ( 
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عتؽـ دٞؽ ٞٱڃك ٿٯ ٤رال ك٠  ېٞٯ ٿٯ خـ٢٭إ ٭خټاـ ٶ٪ ٤فئ٢

ٞ٭٤٪ ـ٢٭إ٪ ٤ٓختؽـ خـ ؟ ٭ٞٯٰاټ٢٭ېڇج ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢

ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٭ ٞٯ ٤غخ٢ٗ ٛ٭١٭٧٪ ـخ٪ ع٭خْا٤٭٬ٜ٘ٯ ٞخاة٭٧٭ټغ٪ خا 

ٶ٪ ةاذـ ٞٯ ٫ٖ٪ ـ٢٭إ٪ ٤ٓختؽـ خـ ٿٯ ٶؽخٕ٪ ٛ٭ؽ ذاسص ٢ٓ٤٭٤ٱڃك ٿٯ خ٫ؽ ټاـ 

ټاـ ةا٧ػك اـخ٥ٓا١ٱڃك 
(1) .

 

                                                                                                                                 

وفي ردالمحتار : )قولو متنجسة( نعت لكل من الخشبة والخرقة وإنما أفرده للعطف بأو التي ىي ألحد 
الشيئين، وأشار بقولو متنجسة إلى أنو ال بد من إخراج عين النجاسة كلحم ميتة وخنزير اه ح. قلت: 

ضا ففي القهستاني عن الجواىر: لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن إخراجو فماداـ فيها فلو تعذر أي
کتاب   ۱۵۶ص  ۱فنجسة فتترؾ مدة يعلم أنو استحاؿ وصار حمأة، وقبل مدة ستة أشهر . ) ج 

 ( .الطهارة باب المياه فصل في البئر 

لو الماء نازال والغرؼ وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وألحقوا بالجاري حوض الحماـ 
 متدارؾ، كحوض صغير يدخلو الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضؤ من كل الجوانب . 

وفي ردالمحتار : )قولو: وألحقوا بالجاري حوض الحماـ( أي في أنو ال ينجس إال بطهور أثر النجاسة. 
ه مطلب االصح انو ال کتاب الطهارة باب الميا  ۱۳۹ص  ۱أقوؿ: وكذا حوض غير الحماـ . ) ج 

 کتاب الطهارة (  ۱۵۶و ص  ۱۴۳/  ۱۴۲ص  ۱يشترط في الجرياف المدد ، کذا في البحر ج 

کتاب الطهارة   ۴۷ص  ۱في الهداية : ثم المعتبر في کل بئر دلوىا الذي يستقی بو منها . ) ج  (1)
کتاب   ۲۳۸ص  ۱ر ج في البح باب الماء الذي يجوز بو الوضوء وما اليجوز بو فصل في البئر ، کذا

کتاب الطهارة باب المياه فصل في   ۱۵۹ص  ۱المختار علی ىامش ردالمحتار ج  الطهارة ، والدر
 البئر (
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١ٟ٪ ٥ْ٭٤ا  كٞ٪ خٰ٭ټاـ عٷ٢٪ ٤فخ٢٥ٓ٪ ـ٢٭إ٪ ډېؽـ ٕٴ٪ ف

٧٭ٞ٪ خٕ٪ ټاـ ح٪ ٤رال ٤٭ږک فذف١٭ٰڃك ٧٭ افز ة٪ خخٕ٪ ټاـ  ،ا٧٭٫خذېڈ خټا

ٴ٪ ـ٢٭إ٪ ـؽـ خك٠ ټغ٪ حؽخېؽس ـ٢٭إ٭ٶ٭ذك افة٪ ذاٞاږك ټغ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٕ

افٞ٪ ة٪ ټؽ٧ګ٪ ٞ٭ك ؟

ٶ٪ ٨٤طث ا١غا١ٚ ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ 0 ٿٯ خخٕ٪ ٛف٣ ټاـ ټغ٪ خا٧٪ خـ الر٤٪ ٿٯ ٶ٪ 

خٕ٪ ٕٴ٪ ـ٢٭إ٪ ـؽـ ة٪ ٤رال خ ك٠ ټغ٪ حؽخېؽس ٶ٭ذك افة٪ ذاٞاږك ع٭خٕ٪ عتؽـ 

 ٯ دٞؽـ٭ق ٿٯ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ټاـ ٞٯ ٞ٭٤٪ ـ٢٭إ٪ ٤ٓختؽـ خـ . ٧٪ خـ ٶٟڇ

ع٭ةاٰػ ففاٰ٭ٿٯ ٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ خخٕ٪ ټاـ عٷ٢٪ ٤فخ٢٥ٓ٪ ـ٢٭إ٪ ٧٪ ـ٭ؽ 

٤ٓختؽـ ٧٭خٕ٪ ټاـ خ٫ٖ٪ ٛف٣ ټا٫ا٧٭ ټغ٪ ـ٭ ٿٯ ٫ٖ٪ عٷ٢٪ ٤فخ٢٥ٓ٪ ـ٢٭إ٪ ٧٪ 

١ؽك افخخٕ٪ ٛف٣ ټاـ ٶ٪ ةاذـ ٞٯ ٿٯ ٫ٖ٪ عٷ٢٪ ٤فخ٢٥ٓ٪ ـ٢٭إ٪ ٧٪ ١ؽك ٬ٜ٘اء 

ؾ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ټاـ ٞٯ ٫ٖ٪ ـ٢٭إ٪ ٤ٓختؽـ خـ ٿٯ ٰ٭ ناظ افة٪ ٶٟڇٯ ٞؽا

ٹاٰٱڃك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ټاـ ٞٯ ٣٫ ةاٰػخٕ٪ ـ٢٭إ٪ ٤ٓختؽـ فة٠٢ ـٯ
(1) .

 
 

                                                 

في منحة الخالق علی البحر : قاؿ الرملي أقوؿ: فلو كاف دلوىا المعتاد لها كبيرا جدا ىل يجب  (1)
لقولهم المعتبر في كل بئر دلوىا، وىو العدد المذكور أـ يقتصر عليو ظاىر ىذا الثاني فيكوف مقيدا 

الذي يقتضيو نظر الفقيو، وبو يعلم أف الدالء المستعملة في آبار قرى ببلدنا على نحو البقر والحمير 
 کتاب الطهارة (   ۲۳۹ص  ۱واإلبل ويسمى في عرفنا المحص من ىذا القبيل تأمل . ) ج 

ىو دلو تلك البئر، فإف لم يكن فما يسع وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )بدلو وسط( و 
کتاب الطهارة باب المياه فصل في البئر ، کذا في البحر   ۱۵۹ص  ۱صاعا وغيره تحتسب بو . ) ج 
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ٞ٪ ٰ٭ټاـ عٷ٢٪ ٤فخ٢٥ٓ٪ ـ٢٭إ٪ ٧٪ ف١ؽك ٧٭خخٕ٪ ټاـ ٶ٪ ةاذـ 

 ٕ٪ ٤ٓختؽـ خـ ؟ٞٯ ٞ٭٤٪ ـ٢٭ا

خخٕ٪ ټاـ ٶ٪ ةاذـ ٞٯ ٫ٖ٪ ـ٢٭إ٪ ٤ٓختؽـ خـ ٿٯ ٰ٭ ناظ افة٪ ٶٟڇٯ 

ٹاٰٱڃك
(1) 

.
 

٤اـ٭اة٠  ٭افعؽكٱ٨ ٭خٶڀ٭ افع٭كاٰافٞ٪ ٰ٭ټاـ ح٪ خضٱ٭اؿ 

ك افة٪ افخاـٯ ٧٭ذ خٕ٪ ٤ؽخاذفذف١٭ٰڃك ١ٟ٪ ف٨ٰ٪ ٰاكؽاب ٰاة٭١ٯ ٰا كٮ ٤ؽخاذ

ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

خٕ٪ ٤ؼٞ٭ذ كٱاؿ ٞ٪ ١ڃ ټاـ ح٪ فذف١٭ٰڃك افٞ٪ ډېؽ فذ ف١٭ٰڃك ٞ٪ عٙٱٙ٪ 

فك خخٕ٪ ټاـ افة٪ ٳ٭١ٯ ٤ؽخاذٰڃك افخٕ٪ افة٪  ٤ؽخاذكفك افٞ٪ ٢ٕٱِ٪  ٤ؽخاذك

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة الفصل االوؿ الجنس   ۱۱ص  ۱کتاب الطهارة ، وخبلصة الفتاوی ج   ۲۳۸ص  ۱ج 
 الثالث في اْلبار (

تار : )بدلو وسط( وىو دلو تلك البئر، فإف لم يكن فما يسع في الدرالمختار علی ىامش ردالمح (1)
کتاب الطهارة باب المياه فصل في البئر ، کذا في البحر   ۱۵۹ص  ۱صاعا وغيره تحتسب بو . ) ج 

کتاب الطهارة الفصل االوؿ الجنس   ۱۱ص  ۱کتاب الطهارة ، وخبلصة الفتاوی ج   ۲۳۸ص  ۱ج 
 الثالث في اْلبار (
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٠ ٕ٭اړك خٕفٯ ض٣ٟ ٰې ٧٪ خق ١ٟ٪ خضٱ٭ا٧اح٭ٿٯ حٙهغغٱ٠ ٰې ٶ٪ ٳ٭١ٯ ذاٞڇ

عٷ٢٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ دٞؽ خق 
(1) .

 

ٶ٪ خٕ٪ ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ٹاق ٞٯ خافة٭ټاـ ح٪ خ٤ؽخاذۍ ټاـ فذ٧ڄخې فك 

؟ ـؽـ خخٕ٪ ټاـ افة٪ ٤ؽخاذك ة٠٢ ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪

ٞ٪ خٕ٪ خفـ ټا٫اؿ خف٤ؽـ ـؽـ ٧ڄخې فك ٿٯ خخٕ٪ ټاـ ٶ٪ افة٭ ٞٯ خ٫ٖ٪ ة٠ 

 ع٭٧ػ ٰاذ٧ڈ ٰاة٭ق ٢ٓ٤٭٤ېػق ٧٭خخٕ٪ ټاـ افة٪ ٤ؽخاذك ة٠٢  ٤ؽخاذك٤ؽخاذ ټاـ خ

                                                 

ىذا إذا كاف الواقع في البئر حيوانا فإف كاف غيره من األنجاس فبل يخلو إما أف يكوف  في البدائع : (1)
مستجسدا أو غير مستجسد، فإف كاف غير مستجسد كالبوؿ والدـ والخمر ينزح ماء البئر كلو؛ ألف 
النجاسة خلصت إلى جميع الماء وإف كاف مستجسدا، فإف كاف رخوا متخلخل األجزاء كالعذرة وخرء 

جاج ونحوىما ينزح ماء البئر كلو قليبل كاف أو كثيرا رطبا كاف أو يابسا؛ ألنو لرخاوتو يتفتت عند الد
مبلقاة الماء فتختلط أجزاؤه بأجزاء الماء فيفسده، وإف كاف صلبا نحو بعر اإلبل والغنم ذكر في األصل 

المحل نجسا الفأرة کتاب الطهارة فصل في بياف مقدار ما يصير بو   ۲۲۵ص  ۱أف القياس آه . ) ج 
ومابعده کتاب الطهارة باب  ۱۵۵ص  ۱تموت في السمن ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 

 کتاب الطهارة فصل في مسائل اْلبار (   ۲۸المياه فصل في البئر ، ومراقي الفبلح مع الطحطاوي ص 

ولو مخففة أوقطرة بوؿ وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )إذا وقعت نجاسة( ليست بحيواف 
 أو دـ .

وفي ردالمحتار : )قولو ولو مخففة( ؛ ألف أثر التخفيف وىو العفو عما دوف الربع ال يظهر في الماء . 
کتاب الطهارة باب المياه فصل في البئر ، کذا في الطحطاوي علی مراقي الفبلح   ۱۵۵ص  ۱) ج 
 کتاب الطهارة فصل في مسائل اْلبار (  ۲۸ص 
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 ٞٱڃك، ٞ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ ١ڃ ٤فا٘٪ ف١ؽك افٞ٪ ډېؽـ .

ػ افذ٧ڈ ع٭٧ ٤ؽخاذكافٞ٪ خخٕ٪ ټاـ ٶ٪ افة٭ٞٯ خخٕ٪ ة٠ ٤ؽخاذ ټاـ خ

افة٭ق ٰ٭ال٣٫ ٧٪ ٢ٓ٤٭٤ېػق، ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ةٱا خخٕ٪ ټاـ افة٪ ٶاٞٯ خك ٞ٪ 

حؽ٤اةٱ٦  ٰې  ١ڃ ٤فا٘٪ فك، ٞ٪ ډېؽـ
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خٰ٭ټاـ ٰاحاالب ٶ٪ افة٭ةا٧ػك افخز حارـ ٞ٭ك 

ة٪ عٷ٠  كغمٰاحاالب ٞٯ ٰ٭٤ڂضٱ٭اؿ ٶٱػاـٯ ٧٭خٕ٪  ةٱاٶ٪ خٕ٪ ټاـاففذفـخ٪ 

٭ك افٞ٪ ٧٪ ؟ٹ٥١٭٧ٺ٭٧٪ ذاډؽ

ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ـ نطٱط٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ خا٢ٓ٤٭٤٪ ـٯ ٿٯ خٕ٪ ضٱ٭اؿ ٶ٪ خٕ٪ ٹاق 

ٞٯ ٶ٪ خٕ٪ فعج ٤ڂـ٭ افٰا٤ڂضٱ٭اؿ فذف١٭ېػق، ٧٭خخٕ٪ ضٱ٭اؿ خ٤ؽګ افٰا 

ـ ضٱ٭اؿ خفذ١٭ېػ١٭خفعج ټغ٪ خٕ٪ افة٪ ٤ؽخاذك ة٠٢ ٞٱڃك ٫ؽكٯ ح٪ ٿٯ خخٕ٪ ٤ڂ

ذـېػ١ٯ فك ٫ٖ٪ كٮ ٤ؽخاذة٠٢ ٞٱڃك ٧٭خخٕ٪ فعج ټغ٪ ة٪ عٷ٠ ٳ٭ؽ ٥١٭٧ٺ٭٧٪ 

 ذاډؽٹ٭ك .

                                                 

بحر : والبعد بين البالوعة والبئر المانع من وصوؿ النجاسة إلى البئر خمسة أذرع في رواية أبي في ال (1)
سليماف وسبعة في رواية أبي حفص وقاؿ الحلواني: المعتبر الطعم أو اللوف أو الريح، فإف لم يتغير جاز 

و وصححو في وإال فبل، ولو كاف عشرة أذرع قاؿ في الخبلصة: وفتاوى قاضي خاف والتعويل علي
کتاب   ۱۶۲ص  ۱کتاب الطهارة ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج   ۲۱۴ص  ۱المحيط . ) ج 

الطهارة باب المياه فصل في البئر مطلب في الفرؽ بين الروث والخثی والبعر والخرء والنجو والعذرة ، 
 ما يجوز بو التوضوء (کتاب الطهارة الباب الثالث في المياه الفصل االوؿ في  ۲۳ص  ۱والهندية ج 
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افٞ٪ ٕ٪ خفعج عتؽـ ٢ٓ٤٭٤٪ ٧٪ ـٯ ٿٮ خٕ٪ ضٱ٭اؿ ټ٪ فعج ٤ڂفذ١٭ېػ١ٮ 

٭ؽ خاخق خق افٰاټ٪ فعج ٶٟڇٯ ٤ڂـ٭ق خق ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ خا٤اؾ ناضب ٛ

ٿٯ ٞ٪ خٕ٪ ضٱ٭اؿ ٶڂـېػ١ٮ ٰاك٭ړېػ١ٮ ٧٪ فك ٧٭خٕ٪ افة٪ خٰ٭ـ كتاذفرټغ٪ 

 ٤ؽخاذك ة٠٢ ٞٱڃك، ٧٭خٰ٭ـ كتاذفر خ٥١٭٧ٺ٭٧٭ ٛياء ة٪ ذافړك .

افٞ٪ خٕ٪ ضٱ٭اؿ ٶڂـېػ١ٮ ٰاك٭ړېػ١ٮ فك ٧٭ةٱاخٕ٪ افة٪ خخذې كتاذفرـ 

 ټغ٪ ٤ؽخاذك ة٠٢ ٞٱڃك، خخذفكتاذفرف خ٥١٭٧ٺ٭٧٭ٛياء ة٪ ذافړك افان٢ٯ

 ذاسص افاضخٱاٌٯ ٣٫ خٕ٪ خا٤اؾ ناضب ٛ٭ؽ خق .

افخا٤اؾ اة٭ٰ٭ـٗ افا٤اؾ ٤ط٥ػذض٥٬٥ااهلل حٓا١ٮ ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ خٕ٪ افة٪ 

خخٕ٪ فعج ټغ٪ ٤ؽخاذك ة٠٢ ٞٱڃك ٿٯ خٕ٪ ضٱ٭اؿ ٶٱػاـٯ ٧٭خ٫ٱٻ ٥١ا٧ٺ٪ 

ٛياء ٧فخ٪ افٹٱ٨٭ ٬ٜ٘اؤذض٣٬٥ اهلل حٓا١ٮ خٕ٪ ٛ٭ؽ ذاسص ة٢٢ٮ خق ٧٭ٞ٪ خٹٱ٨٭ 

ټا٫ا٧٭ افحاالة٭ ٞٯ خٕ٪ عتؽـ ٶېڇ٪ ـٯ ١ٟ٪ خةاراذف ٶ٪  ٕٴ٭ ٤فشػف٧٭ ٶ٪

 ٤فشػف٧٭ ٞٯ ٧٭ةاٰػٶ٪ خٕ٪ ٛ٭ؽ ةا٧ػك ٠٥ْ فٞڂؽ ـٯ .

افٞ٪ خٕ٪ كاؿ خىؽفذة ٹاق ٧٪ فك ٧٭ةٱاة٪ خا٤اؾ ناضب ٶ٪ ٛ٭ؽ ةا٧ػك 

٠٥ْ اف٘خ٭ق فك ٹٟ٪ ان٢ٯ ذاسص افاضخٱاٌٯ ٛ٭ؽ ٣٫ خٕ٪ خق
(1) . 

                                                 

في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : ويحكم بنجاستها مغلظة من وقت الوقوع إف علم، وإال  (1)
فمذ يـو وليلة إف لم ينتفخ ولم يتفسخ ... ومذ ثبلثة أياـ بلياليها إف انتفخ أو تفسخ استحسانا. وقاال 

 من وقت العلم فبل يلزمهم شيء قبلو قيل وبو يفتى.

ردالمحتار : )قولو قيل وبو يفتى( قائلو صاحب الجوىرة. وقاؿ العبلمة قاسم في تصحيح وفي 
قوؿ اإلماـ  المختار قلت لم يوافق على ذلك، فقد اعتمد ىو القدوري: قاؿ في فتاوى العتابي: قولهما

ف البرىاني والنسفي والموصلي وصدر الشريعة ورجح دليلو في جميع المصنفات وصرح في البدائع بأ
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ټٷ٢ۍ ـ ٰ٭، ٞ٪ خٞ٭ذ٫ٖ٪ حاالب ح٪ ٿٯ ٫ٖ٪ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ٧٪ فك

ڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ٰفذف١٭ٰڃك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ حاالب ٤ؽخاذ

 ٞ٪ خا٢ٓ٤٭٤٪ فك ٿٯ خٕ٪ ټٷ٢ۍ ٶاٞ٪ فـ حاالب ٧٪ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك .

 ـ ٧٭افة٪ ٤ؽخاذك ة٠٢ ٞٱڃك .ـ ف٤ؽخاذافٞ٪ خا٢ٓ٤٭٤٪ فك ٿٯ خٕ٪ ټٷ٢ۍ 

افٞ٪ خا٣٫ ٧٪ فك ٢ٓ٤٭٤٪ ٿٯ خٕ٪ ټٷ٢ۍ ٶاٞ٪ فـ افخا٣٫ ٧٪ فك ٢ٓ٤٭٤٪ ٿٯ 

ـ فـ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خٕ٪ افة٪ ٤ؽخاذك ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك،ع٭ٞ٪ ٧٭ذك افة٪ ٤ؽخاذ

فك ٧٭اضخٱاض خاخق ٿٯ ٶ٪ ٧٭ذف افة٭ةا٧ػك افخز افٕف٠ فٞڂك
(1) . 

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة فصل في   ۱۶۳ص  ۱قولهما قياس وقولو استحساف، وىو األحوط في العبادات . ) ج 
الی  ۲۱۷ص  ۱( والبحر ج ۳کتاب الطهارة فصل )  ۵۳ص  ۱في مجمع االنهر ج  البئر ، کذا

 کتاب الطهارة (  ۲۲۳

البئر التي يدلى فيها في فتح القدير :  يتوضأ من الحوض الذي يخاؼ فيو قذر وال يتيقن ... وكذا  (1)
الدالء والجرار الدنسة يحملها الصغار والعبيد ال يعلموف األحكاـ ويمسها الرستاقيوف باأليدي الدنسة 

 کتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز بو الوضوء وما اليجوز(   ۷۲ص  ۱ما لم يعلم يقينا النجاسة .) ج 

 ونحوه ال ينجس ما لم يعلم أنو غسالة نجس.  وفي الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : مشى في حماـ

وفي ردالمحتار : )قولو: مشى في حماـ ونحوه( أي كما لو مشى على ألواح مشرعة بعد مشي من 
برجلو قذر ال يحكم بنجاسة رجلو ما لم يعلم أنو وضع رجلو على موضعو للضرورة فتح. وفيو عن 

يو ما لم يكن فيو أثر النجاسة ألنو المانع إال التنجيس مشى في طين أو أصابو ولم يغسلو وصلى تجز 
کتاب الطهارة باب االنجاس مطلب في االمر   ۲۵۷ص  ۱أف يحتاط وأما في الحكم فبل يجب . ) ج 

 بالمعروؼ (
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فذف١٭ٰڃك ٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ٧٪ فك ټ٪  ٤ؽخاذكٞ٪ ٫ٖ٪ ض٭ص ح٪ 

ض٣ٟ ١ؽك ؟

ع٭٧ػ افذ٧ڈ  ٤ؽخاذكك ة٠٢ ٞٱڃك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ خخٕ٪ ٤ؽخاذخٕ٪ افة٪ كؽْا 

افة٭ق ٰ٭ال٣٫ ٧٪ فك ٶٟڇٯ ٢ٓ٤٭ؾ ـ٭ق 
(1). 

ٞ٪ ٫ٖ٪ ض٭ص ٤ؽخاذـٯ ٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ٧٪ فك ٧٭خٶاٞ٭ا١ٯ 

؟ٰې ټؽ٧ګ٪ خـٌؽٰٜ٪

خخٕ٪ ض٭ص خٶاٞ٭ا١ٯ ٨١ځـ افاـا٧٪ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خخٕ٪ حاالب ټغ٪ خك 

٪ ض٭ص ٰاحاالب ح٪ ٧٭ذك افؽ فاذ٫ٖ٪ فذ١٭ېػ١ٯ ٤ؽخاذكٮ ذافٞاږك افةٱاخك خٕ

ٶاٞٯ افة٪ فذفاٿ٭ك ٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ خض٭ص ټغ٪ افة٪ فة٬ٱڃك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ حؽ٫ٖ٪ رړف 

فة٬ٱڃك ٧٭خٕ٪ ض٭ص ٶاک ة٠٢ ٞٱڃك،ع٭ خډېؽف ١ڃافة٭ة٬ېػؽ ٞٙاٰج ٧٪  افة٭ ١ڃ

ٞ٭ك ١ٟ٪ ٰ٭ډؾٰاخفـ ډؾـ ا٧ػارـ ٿٯ ٶؽ٤ٺٟ٪ ةا٧ػك فة٬ٱڃك 
(2). 

                                                 

کتاب   ۱۳۶ص  ۱في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : أما القليل فينجس واف لم يتغير . ) ج  (1)
  ۲۱سائر المائعات کالماء في االصح ، کذا في مراقي الفبلح ص  الطهارة باب المياه مطلب حکم

 کتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز بو الوضوء وما اليجوز بو (  ۴۱ص  ۱کتاب الطهارة ،والهداية ج 

في ردالمحتار : المختار أنو يطهر وإف لم يخرج مثل ما فيو، فلو امتؤل الحوض وخرج من جانب  (2)
  ۱۴۳ص  ۱اف حتى بلغ المشجرة يطهر، أما قدر ذراع أو ذراعين فبل . ) ج الشط على وجو الجري
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فذف١٭ٰڃك ٿٯ ٫ٖ٪ ١ؿ ډؾـ  ٤ؽخاذكٞ٪ خاـٯ ض٭ص ح٪ 

ف١ؽك  ةؽخاذفا١ٮٰاحؽخٕ٪ ډېؽ افږخفا١ٮ اف، ف١ؽك ةؽخاذفا١ٮافږخفا١ٮ اف١ؿ ډؾـ 

؟ ٰې خقټ٪ ض٣ٟ 

ٞ٪ خخٕ٪ ض٭ص افة٪ خف٤ؽـ ژفذفا١ٮ ف١ؽك ٿٯ ٶ٪ ١ٷ٪ ذا اعٱفخ٢٭ ـؽـ 

ع٭٧ػٰاذ٧ڈ ٰاة٭ق ٶ٪  ٤ؽخاذكك ٤ٺٟ٪ ٧٪ چٟاذـ ٞېػـ ٧٭حؽټ٭ٿٯ خخٕ٪ ال٧ػ

خٕ٪ افة٭ٞٯ ٧٪ فك چٟاذـ ـ٭ق حؽخٕ٪ فعج ٶ٭ذك خٕ٪ افة٪ كؽْاٶاٞٯ ة٠٢ 

 ٞٱڃك .

ع٭٧ػ،ٰاذ٧ڈ، ٰاة٭ق ٶ٪ خٕ٪ افة٭ٞٯ ٢ٓ٤٭ؾ ـ٭،  ٤ؽخاذكافٞ٪ خخٕ٪ 

ېػـ ٰاخٕ٪ افة٪ خف٤ؽـ ١ڃفې ٿٯ خ١ٷٯ ٶ٪ ذا اعٱفخ٢٭ـؽـ ال٧ػك ٤ٺٟ٪ چٟاذـ ٞ

٧٭ةٱاخٕ٪ افة٪ كؽْا٤ؽخاذك ة٠٢ ٞٱڃك 
(1). 

                                                                                                                                 

کتاب   ۵ص  ۱ج  یکتاب الطهارة مطلب يطهر الحوض بمجرد الجرياف ، کذا في خبلصة الفتاو 
 کتاب الطهارة (  ۱۴۲ص  ۱االوؿ  والبحر ج  الفصلالطهارة 

و ستة وثبلثين في مدور وعمقو أف في مراقي الفبلح : وأما إذا كاف عشرا في عشر بحوض مربع أ (1)
يكوف بحاؿ ال تنكشف أرضو بالغرؼ منو على الصحيح, وقيل: يقدر عمقو بذراع أو شبر فبل ينجس 
إال بظهور وصف للنجاسة فيو حتى موضع الوقوع, وبو أخذ مشايخ بلخ توسعة على الناس والتقدير 

کتاب   ۴۲/ ۴۱ص  ۱ي الهداية ج کتاب الطهارة ، کذا ف  ۲۱بعشر في عشر ىو المفتى بو . ) ص 
کتاب الطهارة   ۱۴۱ص  ۱الطهارة باب الماء الذي يجوز بو الوضوء وما اليجوز بو ، وردالمحتار ج 

 باب المياه مطلب لو أدخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفلو فليس بجار (
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ٿٯ ٞ٪ ٰ٭ض٭ص ٶ٪ كؽْٯ ډؾـ ةا٧ػك ١ؿ ډؾـ  ٬ٜ٘0اءٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ

خٕ٪  ېػقفذف١٭ ٤ؽخاذكخٕ٪ افة٭ح٪ ٞ٪ ١ؿ ډؾـ افږخفا١ٮ ف١ؽك ٧٭ةؽخاذفا١ٮ، 

ٰاة٭ق ٰې ٧٪ فك  ،ع٭٧ػ، ك ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك ٿٯ ذ٧ڈ٤ؽخاذ٭ذك ٶ ٪افة٪ حؽ٫ٖ٪ فعخ

ف١ؽك  ةؽخاذفا١ٮ افز ٶ٭چخ٨٪ خاخـ ٿٯ ٞ٪ ٰ٭ض٭ص ٤رال ٶ٨ٺ٪ ډؾـ ،ةػؽ ـ٭ق 

ف١ؽك افٶ٨ٺ٪ فٰلج ډؾـ افږخفا١ٮ ةؽخاذفا١ٮ افك٠ ډؾـ افږخفا١ٮ ، ٰا ټ٢٭ذ ډؾـ 

٠ ة٢ ٤ؽخاذفذف١٭ٰڃك ٧٭اٰاخٕ٪ ض٭ص  ٤ؽخاذكض٭ص ح٪ خاـٯ ٧٭ افز ٞ٪  ،ف١ؽك

ٞٱڃك افٞ٪ خاـٯ ض٣ٟ ١ؽك ١ٟ٪ خ٫ٖ٪ ض٭ص ٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ فك ؟

خٕ٪ خفاړـ ض٭ى٭٧٪ خ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ض٭ص ض٣ٟ ١ؽك، ٨ٰٓٯ حؽټ٭ ٿٯ 

ع٭٧ػ ٰاذ٧ڈ ٰاة٭ق ٰې ٧٪ فك ةػؽ ـ٭ق ٤ؽخاذ ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك؛ ٹٟ٪ خ٬ٜ٘اؤ 

ا ١ؿ ډؾـ افږخفا١ٮ ١ؽك اف ١ؿ خدٞؽـ٭ك ض٣ٟ ٤ٜهػ خا٧٪ خق ٿٯ افة٪ ة٪ عا٤غ

ډؾـ ة٪ ةؽخاذفا١ٮ ١ؽك ة٢ٟ٪ ٤ٜه٭خ ٰې خاخق ٿٯ خافة٭ ٤ظ ة٪ ـ٠ ډؾـ ح٪ ذـٱڃك، 

ـٯ ٿٯ ٫ؽـ ٰ٭ـ  عا٧ٯ س٭ړېػالق٨ٰٓٯ خافة٭ ٶؽ ٤ظ ةا٧ػك ة٪ ـ٠ خا٧ٯ خاـٯ ٤ؽةّ 

 ٰ٭ ډؾ افږخفا١ٮ ف١ؽك اف ٰ٭ډؾ ةؽخاذفا١ٮ ف١ؽك . 

ٞٯ ة٠٢ ٞٱڃك افټ٪ فعج ٧٪ ة٠٢ اف خاعتؽـ ٿٯ ټ٪ فعج خافة٭ ٤ظ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ 

خاـٯ ٰ٭ٶ٭ـ اف حشؽة٪ ٞاذ كغم ټغ٪ ٶ٭چخ٨٪ فـٯ  خ كخٞٱڃك خخٕ٪ ٶ٪ ةاذـ ٞٯ 

ٿٯ خاكٟا١٭ افضفاب خٛ٭ا٧ٱ٨٭ ٬٤اذة ف١ؽك 
(1) .

 

                                                 

را في عشر جاز ىامش ردالمحتار : و لو لو طوؿ العرض لکنو يبلغ عش یفي الدرالمختار عل (1)
 = راتلونکی مخ.  تيسيرا
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ٿٯ ټ٭ډؾـ ـٯ  ض٭ص ٞ٪ ٰ٭ض٭ص ٤ػفذ ٨ٰٓٯ ډؽخق فك خٕ٪

؟ة٠٢ ٞٱڃك١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ  ٨ٰٓٯ٧٭ٕٲ 

 ( ډؾـ ا٧ػارـ ف١ؽك ٧٭خٕ٪ ض٭ص  يهخٕ٪ ض٭ص ٿٯ كا افع٭ا كٷڃخېؽس ) 

ٕٲ ٨ٰٓٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ة٠٢ ٞٱڃك .
(1)

 

                                                                                                                                 

ردالمحتار : )قولو: لكنو يبلغ إلخ( كأف يكوف طولو خمسين وعرضو ذراعين مثبل فإنو لو ربع صار  وفي
عشرا في عشر.)قولو: جاز تيسيرا( أي جاز الوضوء منو بناء على نجاسة الماء المستعمل، أو المراد 

 لمذاىبين، وىو المختار كما في الدرر عن عيوف اجاز وإف وقعت فيو نجاسة، وىذا أحد قول
والظهيرية وصححو في المحيط واالختياروغيرىما واختار في الفتح القوؿ اْلخر وصححو تلميذه 
الشيخ قاسم؛ ألف مدار الكثرة على عدـ خلوص النجاسة إلى الجانب اْلخر، وال شك في غلبة 

 منسعة أي ببل عرض وال طوؿ؛ ألف االستعماؿ الخلوص من جهة العرض، ومثلو لو كاف لو عمق ببل 
السطح ال من العمق. وأجاب في البحر بأف ىذا وإف كاف األوجو، إال أنهم وسعوا األمر على الناس 
وقالوا بالضم كما أشار إليو في التجنيس بقولو تيسيرا على المسلمين. اه. وعللو بعضهم بأف اعتبار 

في حاشية  ماموفيبقى طاىرا على أصلو للشك في تنجسو، وتالطوؿ الينجسو واعتبار العرض ينجسو 
کتاب الطهارة باب المياه مطلب لو   ۱۴۲ص  ۱نوح أفندي، وبو فارؽ ما لو عمق ببل سعة . ) ج 

 أدخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفلو فليس بجار .(

إف كاف بحاؿ لو ضم طولو االختيار لتعليل المختار : وإف كاف لو طوؿ وال عرض لو، فاألصح أنو  وفي
 کتاب الطهارة فصل احکاـ المياه (  ۲۱ص  ۱إلى عرضو يصير عشرا في عشر فهو كثير . ) ج 

کتاب   ۱۴۲ص  ۱في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وفي المدور بستة وثبلثين . ) ج  (1)
بجار ، کذا في  الطهارة باب المياه مطلب لو أدخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفلو فليس

 کتاب الطهارة (  ۱۸ص  ۱( ، والجوىرة النيرة ج ۲کتاب الطهارة فصل )  ۴۷ص  ۱مجمع االنهر ج 
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فة٪ ٰې فالړك فك ٶؽ ٞ٭ؾ ض٭ص ٿٯ ١ؿ ٶ٪ ١ؿ ٞٯ ٧٪ فك اف ا

خٕ٪ ض٭ص ةا٧ػك افخز حارـ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

٤٭س٭خ فك  ٤ؽخاذكٞ٪ خافخز ٞ٭٧ٟٯ ٶؽالز، ٰاة٠ ا٧ػاؾ ةا٧ػك ضٜٱٜٯ 

ا٧ػاؾ  ٤ؽخاذ٧٭ٞ٪ خٕ٪ الز ٰاة٠ ا٧ػاؾ خخٕ٪ ض٭ص افة٭ح٪ فذخاع٠ ٞڂك، ٰاخخٕ٪ 

ف١٭ٰڃك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ خفاړـ ضا١خ٪ ٞٯ خٕ٪ افة٪ خٶؽې٭٢١٭ افة٪ خٕ٪ ض٭ص ح٪ فذ

 ٤ؽخاذك ة٠٢ ٞٱڃك .

٤٭س٭خ ٧٪ فك  ٤ؽخاذكافٞ٪ خافخز ٞ٭٧ٟٯ ٶؽا٧ػا٤٭٧٭ةا٧ػك ضٜٱٜٯ 

٧٭ةٱاٞ٪ ٰې خاـٯ فٞڂؽ ٿٯ خافخاـ٪ خا٧ػا٤٭٧٭ټغ٪ ٰ٭ا٧ػاؾ ٞ٪ الز فك،ٰاة٠ 

ا٧ػاؾ خٶؽې٭٢١٭خٶاذـ ٶ٪ خٕ٪ افة٭ٞٯ خ٨٧٪ ٕ٭ٳ٪ ٞڂك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خ٬ٜ٘اء 

 ٞؽا٤٭ خفـ ٛ٭١٭٧٪ خك 0

ٶ٪ خٕ٪ ٠٥ْ ـؽـ خخٕ٪ ض٭ص افة٪ ٳ٭١ٯ ٤فخ٢٥ٓٯ ډؽٹٯ حؽخٕ٪  -م

 فذفـخ٪ خافخاـ٪ ة٠ ا٧ػاؾ ٧٪ ٶ٪ ٶؽې٭٠١ ٞٱڃك .

ٶ٪ خٕ٪ ٠٥ْ ـؽـ خٕ٪ افة٪ ٳ٭١ٯ ٤فخ٢٥ٓٯ ٧٪ ډؽٹٯ ة٢ٟ٪ ٰ٭ارك  -ن

خافة٭٫ٖ٪ ضه٪ ٤فخ٢٥ٓٯ ة٠٢ ٞٱڃك ٿٯ خا٧ػاؾ ـؽـ ٤خه٢ٯ فك ٧٭خخٕ٪ ٛ٭ؽ 

٪ خٕ٪ افة٭ـؽـ افخز نطٱص ٞٱڃك حؽ٫ٖ٪ فعج ٶ٭ذك ٿٯ خخٕ٪ ٶؽة٨اء ةٱاٶ

 افة٭٧ٱ٥٪ ضه٪ ٤فخ٢٥ٓٯ ډؽٹٯ افحؽخٕ٪ فذفـخ٪ ةٱاافخز ٧٪ ٶ٪ نطٱص ٞٱڃك . 

٧٭اضخٱاض خاخق ٿٯ افؽ ع٭٫ؽ ا٧فاؿ خخٕ٪ ٠٥ْ ټغ٪ ٹاؿ فـاحٯ ٿٯ 

 ا٧ػا٤٭٧٪ ٶ٪ خٕ٪ افة٭ٞٯ خ٨٧٪ ٶؽې٭١ٯ .

 ٧٭ذك افة٪ ٶٱػاٞېػالق  افٞ٪ ةٱا٣٫ ٰ٭ٿاخاـٯ ٠٥ْ فٞڂق ٧٭ فذفـخ٪ ٞ٪
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ـٯ ٧٭ةاٰػٶ٪ خٕ٪ ٧٭ذف افة٭ـؽـ افخز فٞڂؽ ـٯ افٞ٪ ٧٭ذك افة٪ ٧٪ ٶٱػاٞېػ١ې 

 ٧٭ةٱاخك ٶ٪ خٕ٪ افة٭ـؽـ افخز فٞڂك .  

افٞ٪ ٰې خافخاـ٪ ا٧ػا٤٭٧٪ ٳ٭ؽ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶؽې٭٠١ ٿٯ خخٕ٪ 

٧٭ٶ٪ ض٭ص ٰې ټغ٪ ٶ٪ الز ةا٧ػك افة٪ ذااعٱفخ٢ې اف٫ؽا٧ػاؾ ٰې  ٶ٪ ٶؽې٭١ٮ، 

خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ چ٪ عتؽـ ع٭خاخـ ٿٯ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ افخز حارـ ٞڂك ٿٯ ٶ٪ 

الز ـؽـ خ٫ؽا٧ػاؾ خٶاذـ خخٕ٪ ض٭ص ټغ٪ افة٪ ذافاع٢ٯ افةٱاخٕ٪ ا٧ػاؾ ٶ٪ خاـٯ 

 ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶؽې٭١ٯ ٿٯ ٫ٖ٪ ٤فخ٢٥ٓٯ افة٪ ٰې خٕ٪ ض٭ص ح٪ ٧٪ فذ١٭ٰڃك . 

٭٧٭٫ٖ٪ ٤فخ٢٥ٓٯ افٞ٪ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ افخز حارـ ٞڂك ٿٯ خا٧ػا٤

افة٪ ٰې خٕ٪ ض٭ص ح٪ فذ١٭ٰڃك ٧٭خٕ٪ ٣٫ ٶؽنطٱص ٛ٭ؽ ةا٧ػك ٶؽفا٧٪ ٞ٭ك ٹٟ٪ 

نطٱص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ ٤فخ٢٥ٓٯ افة٪ ٤ؽخاذك  ٧٪ خك، ٤ګؽٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ 

ٿٯ خٰ٭ـ ا٧ػاؾ حؽٶؽې٭٢١٭ فذفـخ٪ خة٠ ا٧ػاؾ خٶاذـ افة٪ ذا اع٢ٯ، ٧٭ٞ٪ خافخز 

ضه٪ ٰاحؽ ٧ٱ٥٪ ضه٪ ډېؽك ٫ٖ٪  ٞ٭٧ٟٯ ٕا١ب ډ٥اؿ خاـٯ ٿٯ خخٕ٪ افة٭ ٧ٱ٥٪

افة٪ خك ٿٯ خ٤غٟٯ ا٧ػاؾ ٶ٪ ٶؽې٭٢١٭ـؽـ ٤فخ٢٥ٓٯ ـ٭ك خك ، ٰاٶؽخٕ٪ ض٭ص 

ةا٧ػك ٶ٪ خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ خف٤ؽـ ډېؽ افخـ٭٧٪ فٞڂؽ ـٯ ٿٯ خخٕ٪ افخـ٭٧٭ 

٤فخ٢٥ٓٯ افة٪ خخٕ٪ ض٭ص خافة٭ ٧ٱ٥اٰٯ ضهې ح٪ فذـېػې ٧٭ٶ٪ خٕ٪ خفـ  

ػاؾ ٶؽې٭٠١ نطٱص ٧٪ خق ٹٟ٪ ٤فخ٢٥ٓٯ ن٭ذح٪ ٞٯ ةٱاٶ٪ خٕ٪ افة٭ـؽـ خخٕ٪ ا٧

افة٪ ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ٶؽ نطٱص ٛ٭ؽ ةا٧ػك ٤ؽخاذك ٧٪ خك ع٭افخز ٣٫ ٧٪ ٶ٪ نطٱص 

ٞٱڃك 
(1). 

                                                 

في البحر : إذا لم يكن معو ما يغترؼ بو ويداه نجستاف، فإنو يأمر غيره أف يغترؼ بيديو ليصب  (1)
ثم يخرج من البئر فيغسل  على يديو ليغسلهما، وإف لم يجد يرسل في الماء منديبل ويأخذ طرفو بيده
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اليد بقطراتو ثم يغسل اليد األخرى أو يأخذ الثوب بإسنانو فيغسل يديو بالماء الذي يتقاطر ثبلثا، فإف 
ص  ۱لم يجد يرفع الماء بفمو فيغسل يديو، فإف لم يقدر، فإنو يتيمم ويصلي وال إعادة عليو . ) ج 

کتاب الطهارة مطلب في داللة   ۸۳ص  ۱تار ج کتاب الطهارة ، کذا في الدرالمختار مع ردالمح  ۳۸
 المفهـو (

وفي البدائع :  أما غسالة النجاسة الحقيقية وىي ما إذا غسلت النجاسة الحقيقية ثبلث مرات فالمياه 
الثبلث نجسة؛ ألف النجاسة انتقلت إليها إذ ال يخلو كل ماء عن نجاسة فأوجب تنجيسها وحكم 

جواز التوضؤ بها، والمنع من جواز الصبلة بالثوب الذي أصابتو سواء المياه الثبلث في حق المنع من 
 کتاب الطهارة فصل في الطهارة الحقيقة (  ۲۳۶ص  ۱ال يختلف ) ج 

وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )و( ال بماء )مغلوب ب( شيء )طاىر( الغلبة إما بكماؿ 
و مماثبل كمستعمل فباألجزاء، فإف المطلق أكثر من االمتزاج ... وإما بغلبة المخالط فلو جامدا ... أ

النصف جاز التطهير بالكل وإال ال، وىذا يعم الملقى والمبلقي، ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم 
يعلم تساوي المستعمل على ما حققو في البحر والنهر المنح. قلت: لكن الشرنببللي في شرحو 

 للوىبانية فرؽ بينهما، فراجعو متأمبل.

وفي ردالمحتار : )قولو: وإال ال( أي وإف لم يكن المطلق أكثر، بأف كاف أقل أو مساويا ال يجوز.)قولو: 
وىذا( أي ما ذكر من اعتبار اإلجزاء في المستعمل يعم الملقى بالبناء للمفعوؿ أي ما كاف مستعمبل من 

لعضو من الماء المطلق خارج ثم أخذ وألقي في الماء المطلق وخلط بو والمبلقي أي والذي القى ا
القليل بأف انغمس فيو محدث أو أدخل يده فيو )قولو: ففي الفساقي( أي الحياض الصغار يجوز 
التوضؤ منها مع عدـ جريانها، وىو تفريع على ما ذكره من التعميم، ومن جملة الفساقي مغطس الحماـ 

على ىذا القوؿ يجوز فيها وبرؾ المساجد ونحوىا مما لم يكن جاريا ولم يبلغ عشرا في عشر، ف
االغتساؿ والوضوء ما لم يعلم أف الماء الذي القى أعضاء المتطهرين ساوى المطلق أو غلب 
عليو.)قولو: على ما حققو في البحر إلخ( حيث استدؿ على ذلك بإطبلقهم المفيد للعمـو كما مر، 

المطهر بو إذا كاف غير المطهر  وبقوؿ البدائع: الماء القليل إنما يخرج عن كونو مطهرا باختبلط غير
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غالبا كماء الورد واللبن ال مغلوبا، وىا ىنا الماء المستعمل ما يبلقي البدف وال شك أنو أقل من غير 
المستعمل فكيف يخرج بو من أف يكوف مطهرا اىػ ونحوه في الحلية البن أمير الحاج. وفي فتاوى 

ذه المحقق ابن الهماـ سئل عن فسقية صغيرة يتوضأ الشيخ سراج الدين قارئ الهداية التي جمعها تلمي
فيها الناس وينزؿ فيها الماء المستعمل وفي كل يـو ينزؿ فيها ماء جديد ىل يجوز الوضوء فيها؟ أجاب 
إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور ال يضر اىػ يعني وأما إذا وقعت فيها نجاسة تنجست لصغرىا، وقد 

خر ال تدؿ لو كما يظهر للمتأمل؛ ألنها في الملقى، والنزاع في المبلقي كما استدؿ في البحر بعبارات أ
أوضحناه فيما علقناه عليو فلذا اقتصرنا على ما ذكرنا.)قولو: فرؽ بينهما( أي بين الملقى والمبلقي 
حيث قاؿ: وما ذكر من أف االستعماؿ بالجزء الذي يبلقي جسده دوف باقي الماء فيصير ذلك الجزء 

كا في كثير فهو مردود لسرياف االستعماؿ في الجميع حكما، وليس كالغالب يصب القليل من مستهل
الماء فيو اه وحاصلو الرد على ما مر عن البدائع بأف المحدث إذا انغمس أو أدخل يده في الماء صار 

قي مستعمبل لجميع الماء حكما وإف كاف المستعمل حقيقة ىو المبلقي للعضو فقط بخبلؼ ما لو أل
فيو المستعمل القليل فإنو ال يحكم على الجميع باالستعماؿ؛ ألف المحدث لم يستعمل شيئا منو حتى 
يدعي ذلك، إنما المستعمل حقيقة وحكما ىو ذلك الملقى فقط. وملخصو: أف الملقى ال يصير بو 

ة العضو لو.ورد الماء مستعمبل إال بالغلبة، بخبلؼ المبلقي فإف الماء يصير مستعمبل كلو بمجرد مبلقا
ذلك في البحر بأنو ال معنى للفرؽ المذكور؛ ألف الشيوع واالختبلط في الصورتين سواء، بل لقائل أف 
يقوؿ إلقاء الغسالة من الخارج أقوى تأثيرا من غيره لتعين المستعمل فيو اىػ وبذلك أمر الشارح بالتأمل. 

ألعبلـ ووقع فيها بينهم النزاع وشاع وذاع، واعلم أف ىذه المسألة مما تحيرت فيها أفهاـ العلماء ا
وألف فيها العبلمة قاسم رسالة سماىا رفع االشتباه عن مسألة المياه حقق فيها عدـ الفرؽ بين الملقى 
والمبلقي: أي فبليصير الماء مستعمبل بمجرد المبلقاة، بل تعتبر الغلبة في المبلقي كما تعتبر في 

عقبو غيرىم منهم تلميذه العبلمة عبد البر بن الشحنة فرد عليو الملقى، ووافقو بعض أىل عصره. ت
برسالة سماىا زىر الروض في مسألة الحوض وقاؿ: ال تغتر بما ذكره شيخنا العبلمة قاسم. ورد عليو 
أيضا في شرحو على الوىبانية، واستدؿ بما في الخانية وغيرىا لو أدخل يده أو رجلو في اإلناء للتبرد 

تعمبل النعداـ الضرورة وبما في األسرار لئلماـ أبي زيد الدبوسي حيث ذكر ما مر عن يصير الماء مس
البدائع.ثم قاؿ: إال أف محمدا يقوؿ لما اغتسل في الماء القليل صار الكل مستعمبل حكما اه ومن ىنا 
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سماىا  نشأ الفرؽ السابق وبو أفتى العبلمة ابن الشلبي، وانتصر في البحر للعبلمة قاسم وألف رسالة
الخير الباقي في الوضوء من الفساقي وأجاب عما استدؿ بو ابن الشحنة بأنو مبني على القوؿ الضعيف 
بنجاسة الماء المستعمل، ومعلـو أف النجاسة ولو قليلة تفسد الماء القليل، وأقره العبلمة الباقاني 

، وعلمت أيضا موافقتو والشيخ إسماعيل النابلسي وولده سيدي عبد الغني وكذا في النهر والمنح
للمحقق ابن أمير الحاج وقارئ الهداية، وإليو يميل كبلـ العبلمة نوح أفندي، ثم رأيت الشارح في 
الخزائن ماؿ إلى ترجيحو وقاؿ إنو الذي حرره صاحب البحر بعد اطبلعو على كتب المذىب ونقلو 

ل وأقاـ على ىذه الدعوى عباراتها المضطربة ظاىرا، وعلى ما ألف في ىذا الخصوص من الرسائ
الصادقة البينة العادلة، وقد حررت في ذلك رسالة حافلة كافلة بذلك متضمنة لتحقيق ما ىناؾ، وبلغني 
أف شيخنا الشيخ شرؼ الدين الغزي محشي األشباه ماؿ إلى ذلك كذلك اىػ ملخصا. قلت: وفي ذلك 

جد وغيرىا في ببلدنا ولكن االحتياط ال توسعة عظيمة وال سيما في زمن انقطاع المياه عن حياض المسا
يخفى، فينبغي لمن يبتلى بذلك أف ال يغسل أعضاءه في ذلك الحوض الصغير بل يغترؼ منو ويغسل 
خارجو وإف وقعت الغسالة فيو ليكوف من الملقى ال من المبلقي الذي فيو النزاع، فإف ىذا المقاـ فيو 

کتاب الطهارة باب المياه   ۱۳۴/ ۱۳۳ص  ۱. ) ج  للمقاؿ مجاؿ واهلل تعالى أعلم بحقيقة الحاؿ
 مطلب في مسئلة الوضوء من الفساقي ( 

وألحقوا بالجاري حوض الحماـ لو الماء نازال والغرؼ وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار :  
متدارؾ كحوض صغير يدخلو الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضؤ من كل الجوانب مطلقا، 

 .، وكعين ىي خمس في خمس ينبع الماء منو، بو يفتىبو يفتى

)قولو: مطلقا( أي سواء كاف أربعا في أربع أو أكثر. وقيل لو أكثر يتنجس؛ ألف الماء وفي ردالمحتار : 
المستعمل يستقر فيو إال أف يتوضأ في موضع الدخوؿ أو الخروج كما في المنية. وظاىر اإلطبلؽ أيضا 

ماء المستعمل لضعف الجري ال يضر وليس كذلك لما في المنية عن أنو إذا علم عدـ خروج ال
، فإف خرج الماء المستعمل من ساعتو لكثرة الماء وقوتو  الخانية. واألصح أف ىذا التقدير غير الـز
يجوز وإال فبل اىػ وأقره الشارحاف، وزاد في الحلية قولو وال شك أنو حسن، لكن قاؿ في التتارخانية 

عن الحلواني أنو قاؿ إف كاف يتحرؾ الماء من جريانو يجوز. وأجاب ركن اإلسبلـ  بعدما مر: وحكي
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خةافړۍ ٰاةؽ٤ې ١٪ ع٭١ې ـؽـ ٿٯ ٞ٭ؾ ٞ٭ٿ٨ٮ ض٭ص فك ٶؽخٕ٪ 

ؽك ؟ض٭ص ةا٧ػك افخز حارـ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١

ټ٪ فعج ٿٯ ةافړۍ افةؽ٤٪ ة٨ػـ فك افٶ٪ خٕ٪ ٞ٭ٿ٨ٯ ض٭ص ٞٯ افة٪ 

( ٞٯ ٶ٪ هومفالړك فك خخٕ٪ افة٭ض٣ٟ ٫ٖ٪ خق ٿٯ ٶ٪ ٤غٟٯ ٤فئ٢٪ ٥٧تؽ ) 

 حٙهٱ٠ ـؽـ دٞؽ ـ٭ .

افٶ٪ ٞ٭ؾ فعج ٞٯ ٿٯ ةافړۍ افةؽ٤٪ ٿاال٧٪ فك ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٶؽخٕ٪ 

فخز حارـ ٞ٭ؽ ٶ٪ احٙاؼ ـؽـ ذفاخك؛ ٹٟ٪ خٕ٪ ض٭ى٭٧٪ ٞ٭ٿ٨ٯ ض٭ص ةا٧ػك ا

خك خٶائٵ خافة٭ ٶ٪ فذ١٭ېػ١٭ـؽـ خٕ٪ افة٪ ٳ٭١ٯ ضؽٞج ٞ٭ك ٧٭خٕ٪ خض٭ص افة٪ 

ساذك ة٠٢ ٞٱڃك 
(1).  

                                                                                                                                 

السعدي بالجواز مطلقا؛ ألنو ماء جار والجاري يجوز التوضؤ بو وعليو الفتوى. اىػ. ثم ىذا كما في 
الحلية مبني على نجاسة الماء المستعمل، وأما على األصح المختار فيجوز الوضوء ما لم يغلب على 

کتاب الطهارة باب   ۱۴۳/ ۱۳۹ص  ۱) ج  و أف ما يغترفو أو نصفو فصاعدا ماء مستعمل اه .ظن
 کتاب الطهارة (  ۱۴۳ص  ۱المياه تنبيو مهم في طرح الزبل في القساطل ، کذا في البحر ج 

 في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار :  وألحقوا بالجاري حوض الحماـ لو الماء نازال والغرؼ (1)
ؾ كحوض صغير يدخلو الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضؤ من كل الجوانب مطلقا، متدار 

 بو يفتى، وكعين ىي خمس في خمس ينبع الماء منو، بو يفتى. 

وفي ردالمحتار : )قولو: مطلقا( أي سواء كاف أربعا في أربع أو أكثر. وقيل لو أكثر يتنجس؛ ألف الماء 
وضأ في موضع الدخوؿ أو الخروج كما في المنية. وظاىر اإلطبلؽ أيضا المستعمل يستقر فيو إال أف يت

أنو إذا علم عدـ خروج الماء المستعمل لضعف الجري ال يضر وليس كذلك لما في المنية عن 
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، فإف خرج الماء المستعمل من ساعتو لكثرة الماء وقوتو  الخانية. واألصح أف ىذا التقدير غير الـز
ره الشارحاف، وزاد في الحلية قولو وال شك أنو حسن، لكن قاؿ في التتارخانية يجوز وإال فبل اىػ وأق

بعدما مر: وحكي عن الحلواني أنو قاؿ إف كاف يتحرؾ الماء من جريانو يجوز. وأجاب ركن اإلسبلـ 
السعدي بالجواز مطلقا؛ ألنو ماء جار والجاري يجوز التوضؤ بو وعليو الفتوى. اىػ. ثم ىذا كما في 

ة مبني على نجاسة الماء المستعمل، وأما على األصح المختار فيجوز الوضوء ما لم يغلب على الحلي
کتاب الطهارة باب   ۱۴۳/ ۱۳۹ص  ۱ظنو أف ما يغترفو أو نصفو فصاعدا ماء مستعمل اه . ) ج 

 و مهم في طرح الزبل في القساطل (يالمياه تنب

منها فإف كاف في موضع خروجو جاز وإف كاف في  وفي فتح القدير : وأما التوضي في عين والماء يخرج
غيره فكذلك إف كاف قدره أربعا في أربع فأقل، فإف كاف خمسا في خمس اختلف فيو.واختار السغدي 
جوازه، والخبلؼ مبني على أنو ىل يخرج المستعمل قبل تكرير االستعماؿ إذا كاف بهذه المساحة أو 

کتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز بو   ۶۹ص  ۱ج  ال، وىذه مبنية على نجاسة المستعمل . )
 الوضوء وما ال يجوز (
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ا٧فاؿ ٿٯ خافة٭ټغ٪ ټ٭٤ؽـ ١ٱؽك فك حٱ٣٥ فذح٪ ذفاخق ؟

ا٧فاؿ ٿٯ خافة٭ټغ٪ خٰ٭ـ ٤ٱ٠ ٶ٪ ا٧ػارـ ١ٱؽك فك حٱ٣٥ فذح٪ ذفاخق
(1) . 

خٰ٭ـ ٤ٱ٠ ا٧ػارـ ټ٭٤ؽـ خـ ؟

 ډؾـ ٞٱڃك ٿٯ ٫ؽډؾة٪ ټ٢٭ذ( لللوٰ٭٤ٱ٠ ٶ٪ كؽْٯ ډؾةا٧ػك ټ٢٭ذرذـ )

( لللنډ٭حٯ فك ٿٯ ٶ٪ افـ٨ۍ انٍالضٯ ا٧ػارـ ةا٧ػك خفـ رذـ )( ونفٰلج ) 

٘ٴ٪ ٞٱڃك( للليډؾـ ٰاكٷڃرذـ )
(2) . 

                                                 

  ۲۷ص  ۱في الهندية : يجوز التيمم لمن کاف بعيدا من الماء ميبل ىو المختار في المقدار  . ) ج  (1)
ص  ۱، کذا في الهداية ج  الباب الرابع في التيمم األوؿ في أمور ال بد منها في التيممکتاب الطهارة 

 کتاب الطهارة باب التيمم (  ۱۷۱ص  ۱کتاب الطهارة باب التيمم ، وردالمحتار ج   ۵۱

في الهندية : واقرب االقواؿ اف الميل وىوثلث الفرسخ اربعة آالؼ ذراع طوؿ کل ذراع اربع  (2)
کتاب الطهارة الباب الرابع في التيمم الفصل األوؿ في أمور البد   ۲۷ص  ۱وعشروف اصبعا . ) ج 
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ٱ٣٥ ذفاخق ٿٯ ٫ٖ٪ فعج ح 0خحٱ٣٥ ٶ٪ ةاب ٞٯ ٿٯ دٞؽٞٱڃك ٿٯ

ة٪  خٰ٭ـ ٤ٱ٠ ا٧ػارـ٤ٱ٠ ٶ٪ ا٧ػارـ ١ٱؽك فك ٧٭افز خٕ٪ ـ ا٧فاؿ خافة٭ټغ٪ خٰ٭

؟ ٢ٓ٤٭٤ٱڃكټؽ٧ګ٪ 

ٶ٪ ذخا٥١طخاذٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ خاالر٤٪ ٧٪ خـ ٿٯ خٕ٪ ٤ٺٟ٪ ة٪ ٶ٪ ډؾ ةا٧ػك 

٧ػارـ خٰ٭ـ عا٤غا٢ٓ٤٭٤٭ك ة٢ٟ٪ ٿٯ خخٕ٪ كغم ٕا١ب ډ٥اؿ خاـ٭ٿٯ خٕ٪ ا

٤ٱ٠ خـ ٧٭حٱ٣٥ فذح٪ ذفاخق
(1) . 

ٶ٪ حٱ٣٥ ٞٯ ٧ٱج ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك  ؟

ٶ٪ حٱ٣٥ ٞٯ ٧ٱج كؽض اف ٘ؽص خق
(2) . 

ة٪ ٞ٭ك ؟خ٥١ا٧ٺ٪ ١ٷاذـ ٿٯ حٱ٣٥ ف٫ٯ ٧٭ټؽ٧ګ٪ ٧ٱج 

                                                                                                                                 

ص  ۱والبحر ج ، کتاب الطهارة باب التيمم    ۱۷۱ص  ۱في ردالمحتار ج  التيمم ، کذامنها في 
 کتاب الطهارة باب التيمم (  ۲۴۳

 ( باب التيمم ۱۷۱ص  ۱في ردالمحتار : والمعتبر غلبة الظن في تقديره . ) ج  (1)

الطهارة باب کتاب   ۱۶۹ص  ۱في الدر المختار علی ىامش ردالمحتار: وشرطو ستة النية . ) ج  (2)
کتاب    ۲۵ص  ۱کتاب الطهارة باب التيمم ، و الهندية ج  ۵۳ص  ۱التيمم ، کذا في الهداية ج 

 ( الباب الرابع في التيمم الفصل األوؿ في أمور ال بد منها في التيممالطهارة 
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خٕ٪ حٱ٣٥ ة٪ خخاـٯ ْتاخة ٶ٪ ٧ٱج فف٫ٯ ٿٯ  ٤ٜه٭خْتاخة فك افةې٢٪ 

٬ٌاذة ټغ٪ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك ١ٟ٪ ٥١٭٧ٸ افٰاة٪ خ٢ٍ٤ٚ ٬ٌاذة )ٶاٞۍ( ٶ٪ ٧ٱج 

 ٰاخ٥١ا٧ٺ٪ خذفا فا١ٯ ٶ٪ ٧ٱج حٱ٣٥ فف٫ٯ .

فذفړ١٭خٶاذـ حٱ٣٥ فف٫ٯ ٧٭ة٨اء ٶؽخٕ٪ ةا٧ػك ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ خالز 

٧٭ٶ٪ خٕ٪ حٱ٣٥ ـؽـ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ٧٪ خك ذفا
(1). 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ خحالفة خٶاذـ حٱ٣٥ فف٫ٯ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ حٱ٣٥ 

ـؽـ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ فذح٪ ذفاخك افٞ٪ ٧٪ ؟

س٨ب فك افٶؽ ٕف٠ ٞ٭١٭ةا٧ػك ٛػذة ٧٪ ف١ؽك ٧٭ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪  ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک

فعج ٞٯ خٕ٪ كغم خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ خحالفة خٶاذـ حٱ٣٥ فف٫ٯ ٶ٪ خٕ٪ حٱ٣٥ ـؽـ 

 ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ فذح٪ ذفاخك . 

 افٞ٪ ٰ٭ټ٭ک س٨ب ٧٪ فك ة٢ٟ٪ ةې افخـ٪ فك، ٧٭خٕ٪ كغم ٞ٪ خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ 

                                                 

حة الصبلة في الهندية : وکيفيتها اف ينوي عبادة مقصودة التصح اال بالطهارة ونية الطهارة او استبا (1)
أو لمس تقـو مقاـ ارادة الصبلة ... ولو تيمم  لقراءة القرآف عن ظهر القلب او عن المصحف ... 

الباب کتاب الطهارة    ۲۶ص  ۱وصلی بذلک التيمم قاؿ عامة العلماء اليجوز  .  ) ج  المصحف
  ۱۸۱ص  ۱ر ج ، کذا في ردالمحتا الرابع في التيمم الفصل األوؿ في أمور ال بد منها في التيمم

   ۵۳ص  ۱کتاب الطهارة باب التيمم مطلب في تقدير الغلوة ، وقاضيخاف علی ىامش الهندية ج 
 کتاب الطهارة باب التيمم فصل في صورة التيمم (
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فا٧٪ خكخحالفة خٶاذـ حٱ٣٥ فف٫ٯ، ٶ٪ خٕ٪ حٱ٣٥ ـؽـ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ذ
(1) .

 

حٱ٣٥ فف٫ٯ ٧٭ٶ٪ حېؽېػ١٭ٶ٪ فس٪ ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خس٨ارې خ٥١ا٧ٺ٪ خ

 ٰاخحالفة ـشػـ ٰاخٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ ٤فص ٞ٭ؽ ،حٱ٣٥ ـؽـ ٘ؽىٯ ٰا٢ٙ٧ٯ ٥١٭٧ٸ خٕ٪

افٞ٪ ٧٪  ؟ ذفاخك

ٶ٪ خٕ٪ حٱ٣٥ ـؽـ خٕ٪ ٤ؼٞ٭ذكٱاؿ ٧٪ خك ذفا
(2) . 

                                                 

في مراقي الفبلح : أو نية عبادة مقصودة" وىي التي ال تجب في ضمن شي آخر بطريق التبعية  (1)
لى اهلل تعالى وتكوف أيضا "ال تصح بدوف طهارة" فيكوف المنوي إما فتكوف قد شرعت ابتداء تقربا إ

صبلة أو جزءا للصبلة في حد ذاتو كقولو نويت التيمم للصبلة أو لصبلة الجنازة أو سجدة التبلوة أو 
لقراءة القرآف وىو جنب أو نوتو لقراءة القرآف بعد انقطاع حيضها أو نفاسها ألف كبل منها ال بد لو من 

ة وىو عبادة "فبل يصلي بو" أي التيمم "إذا نوى التيمم فقط" أي مجردا من غير مبلحظة شيء الطهار 
مما تقدـ "أو نواه" أي التيمم "لقراءة القرآف و" ىو محدث حدثا أصغر و "لم يكن جنبا" وكذا المرأة 

ب . ) ص إذا نوتو للقراءة ولم تكن مخاطبة بالتطهر من حيض ونفاس لجواز قراءة المحدث ال الجن
کتاب الطهارة باب التيمم ،   ۲۶۲ص  ۱في البحر ج  کتاب الطهارة باب التيمم ، کذا  ۹۳

مطلب في  ۱۸۲کتاب الطهارة باب التيمم و ايضا ص   ۱۷۹ص  ۱والدرالمختار مع ردالمحتار ج 
 الفرؽ بين الظن وغلبة الظن (

واه وىو صبلة الجنازة فقط بدليل أنو في ردالمحتار : فاألولى أف يقوؿ فإف تيممو لم يصح إال لما ن (2)
ال يجوز لو أف يصلي بو وال أف يمس المصحف وال يقرأ القرآف جنبا، كذا قرره شيخنا حفظو اهلل تعالى 

  ۲۶۴ص  ۱کتاب الطهارة باب التيمم مطلب في تقدير الغلوة ، کذا في البحر ج   ۱۸۱ص  ۱. ) ج 
 کتاب الطهارة باب التيمم (
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ؽفس٨ارف٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك  ؟ٰٶ٪ ٰ٭ـ حٱ٣٥ ـؽـ خډ

 ٞ٪ خخٕ٪ ٳ٭١٭س٨ارف٥١٭٧ٸ ٶ٪ ٰ٭ـ فاذٞ٭ك ٧٭ ذفاخق؛ ٹٟ٪ خاٰ٭٥١٭٧ٸ خق .

افٞ٪ خ٫ؽك س٨ارې خٶاذـ سال٥١٭٧ٸ ٞ٭ك، ٧٭ةٱاٞ٪ خٕ٪ كغم حٱ٣٥ ٶ٪ خې  

فس٪ ٧٪ فك ف٢٫ٮ ٿٯ خس٨ارې ٥١٭٧ٸ ذاټغ٪ حېؽٰڃك، ة٢ٟ٪ خٰ٭ة٠ ْؼذٶ٪ فس٪ ٰې 

حٱ٣٥ ف٢٫ٮ فك ١ٟ٪ ٤ؽص ٤رال٧٭ةٱا٣٫ ٶ٪ خٕ٪ ٰ٭ـ حٱ٣٥ ـؽـ خٳ٭١٭ س٨ارف٥١٭٧ٸ 

 فذح٪ ذفاخق . 

ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك ف٢٫ٮ فك افٞ٪ ٰې خٕ٪ حٱ٣٥ خس٨ارې خ٥١ا٧ٺ٪ خحېؽېػ١٭

٧٭ةٱاٞ٪ خخٕ٪ س٨ارفٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ خف٤ؽـ فعج فك ٿٯ افخز ٶٟڇٯ فٞڂؽ ـٯ 

٧٭خٕ٪ افؽ حٱ٣٥ ٰې ةا٢ٌٱڃك افخز ة٪ ٞ٭ك ، افٞ٪ افخز ف٧٪ ٞڂك ٧٭٫ؽ ٢ٞ٪ ٿٯ 

خخف٥٫ٯ س٨ارې ٶؽحېؽېػ١٭فةېؽېػق خف٣٫ فاذة٪ ةٱاحٱ٣٥ ف٫ٯ
(1) . 

                                                 

ة: ويصلي الرجل بتيممو ماشاء من الصبلة من الفرائض والنوافل والفوائت مالم في التاتارخاني (1)
کتاب الطهارة الفصل الخامس في التيمم نوع   ۳۹۵ص  ۱الماء . ) ج  يجد تزوؿ العلة او يحدث او

 ( ۹۱۳آخرمن ىذاالفصل في المتفرقات مسئلة ) 

هما مدة التوضؤ أعاد التيمم وإال فبل وفي مجمع االنهر : إذا صلى بالتيمم فحضرت أخرى فإف كاف بين
کتاب   ۱۸۱ص  ۱کتاب الطهارة باب التيمم ، کذا في ردالمحتار ج   ۶۳ص  ۱وعليو الفتوى . ) ج 

کتاب الطهارة الفصل السابع    ۶۹ص  ۱الطهارة باب التيمم مطلب في تقدير الغلوة ، والوالجية ج 
 في التيمم (
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٢٫٭ٌؽٰٜ٪ ټؽ٧ګ٪ خـ ؟خحٱ٣٥ خف

خحٱ٣٥ خف٢٫٭ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ افؽ فاذة٪ خفاړـ الـ٭٧٪ ٶؽ٤ٺٟ٪ ٰاٶؽ٫ٖ٪ كٯ 

ةا٧ػك فف٫ٯ ٿٯ خ٤ٺٟٯ خس٨ف٪ ټغ٪ فك ١ٟ٪ ذٰڈ ٰاډپ ٤رال افٰاة٪ ٶؽ ٫ٖ٪ 

كٯ ةا٧ػك الـ٭٧٪ فف٫ٯ ٿٯ ٫ٖ٪ خ٤ٺٟٯ خس٨ؿ ټغ٪ ٧٪ فك ع٭ ډؽځ افٕتاذ 

فك ةٱاة٪ خٕ٪ خفاړـ الـ٭٧٪ ٶؽة٠ٖ ـؽـ فف٫ٯ ٿٯ ٫ٖ٪ رائػـ عافذـ، ٰاة٠  ةا٧ػك

كٮ فذټغ٪ ١ٱؽك ـٯ، ةٱاة٪ ٶ٪ خٕ٪ خفاړفالـ٭٧٭ةا٧ػك ٳ٭ؽ ٤ظ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ 

 ـؽـ ٤فص ٞڂك ٿٯ ٫ٱٻ ٹاق ٶاح٪ ٧٪ ـٯ . 

افةٱاة٪ خف٣٫ فاذٶ٪ خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ الـ٭٧٪ ٶؽ٤ٺٟ٪ ٰاٶؽ٫ٖ٪ كٯ ةا٧ػك 

ټغ٪ فك افٶ٪ ٫ؽالز ةا٧ػك ة٪ ٫ٖ٪ ة٠ الز  خټ٨ګ٢ٯ  فف٫ٯ ٿٯ خ٤ٺٟٯ خس٨ف٪

 ـؽـ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٤فص ٞڂك ٿٯ ٫ٱٻ ٹاق ٶاح٪ ٧٪ ـٯ .

افٞ٪ ٶ٪ الز ٰا٤ظ ٞٯ ١ڃٹاق ٶاح٪ ـٯ ٧٭حٱ٣٥ ٧٪ خق نطٱص
(1)  

.
 

                                                 

وجهو وباالخری يديو الی المرفقين ... استيعاب  باحداىما الضربتاف يمسح في الهندية : ومنها (1)
مع  بالغبار من جنس االرض ... ويجوز الرواية ... يتيمم بطاىر العضوين في التيمم واجب في ظاىر

کتاب الطهارة الباب الرابع في التيمم الفصل األوؿ في أمور ال   ۲۶ص  ۱القدرة علی الصعيد . )ج 
ص  ۱کتاب الطهارة باب التيمم ، والبحر ج    ۱۷۴ص  ۱في ردالمحتار ج  بد منها في التيمم ، کذا

 کتاب الطهارة باب التيمم (  ۲۵۱
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افحٱ٣٥  كافٰاٰې ډ٭ح٥ۍ ٶ٪ ډ٭ح٪ ف كٶ٪ الز فـاْج ٞ٪ خٰ٭ٿا 

افډ٭ح٥ۍ ٞڇ٠ الرؾ خك افٞ٪ ٧٪ ؟ ـاْجف٫ٯ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ حٱ٣٥ ٞٯ خ

انالٶ٪ حٱ٣٥ ٞٯ خاالر٤٪ خـ ٿٯ خفاړـ الـ٭٧٪ اف٤ظ ة٪ ٳ٭ؽ ٤فص ٞ٭ك ٧٭ٶ٪ 

خٕ٪ فس٪ خاالر٤٪ خـ ٿٯ خٕ٪ ـاْج افډ٭ح٥ۍ ة٪ ٰاٞاږك ٰاة٪ ٰې خعٷ٠ ٹاق ټغ٪ 

ٹاق ة٪ ٤فص ٞ٭ك افعا٤غا خاالر٤٪ ٧٪ خـ ٿٯ ٞاږك ة٪ ٰې ١ٱؽك ٞ٭ك اف ال٧ػك
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶؽ٤ٺٟ٪ ةا٧ػك خحٱ٣٥ ف٢٫٭ٛػذة ف١ؽك، ـؽـ ١٪ خٕ٪ 

ٟٯ خس٨ؿ ټغ٪ ٧٪ فك، ع٭ ډؽځ ةٱا٣٫ ٶؽ٫ٖ٪ كٯ ةا٧ػك حٱ٣٥ فف٫ٯ ٿٯ خ٤ٺ

 ٭س٭خ فك، خٕ٪ حٱ٣٥ نطٱص خق افٞ٪ ٧٪ ؟( ٶؽ ٤)ٕتاذ

خٕ٪ حٱ٣٥ نطٱص خق
(2) . 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : مستوعبا وجهو حتى لو ترؾ شعره أو وترة منخره لم يجز  (1)
في  ، کذاکتاب الطهارة باب التيمم   ۱۷۴ص  ۱ويديو فينزع الخاتم والسوار أو يحرؾ . ) ج 

 کتاب الطهارة باب التيمم ، وحاشية الشرنببللي علی درر  ۹۵الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 
 کتاب الطهارة باب التيمم (  ۳۱ص ۱الحکاـ شرح غرر االحکاـ ج 

) ج  في الهندية : ويجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد. كذا في السراج الوىاج وىو الصحيح .  (2)
في  هارة الباب الرابع في التيمم الفصل األوؿ في أمور ال بد منها في التيمم ، کذاکتاب الط  ۲۷ص  ۱

  ۱۷۶ص  ۱کتاب الطهارة باب التيمم ، والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج   ۵۳ص  ۱الهداية ج 
 کتاب الطهارة باب التيمم (



 ٘ؽائو ا١خٱ٣٥                                          - نىم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ س٨ب ا٧فاؿ خافة٭ټغ٪ ١ٱؽك فك افخخـ ـؽـ خف٤ؽـ ا٧ػارـ 

٧٭خٕ٪ كغم ة٪ ٶ٪ خٕ٪  افة٪ فك ٿٯ افخز ٶ٪ ٞېػاق ـٯ ع٭ٕف٠ ٧٪ ٶ٪ ٞٱڃك

افة٭افخز حارـ ٞ٭ك افٞ٪ ة٪ حٱ٣٥ ف٫ٯ ؟  

ٶؽخٕ٪ ا٧فاؿ ةا٧ػك ٶ٪ خٕ٪ افة٭ـغؽـ افخز حارـ ٞ٭ؽ الرؾ ٧٪ خك ة٢ٟ٪ حٱ٣٥ 

ة٪ فف٫ٯ
(1) . 

٧فاؿ ـؽـ ٿٯ ١ڃ افة٪ فك، ٕف٠ ٧٪ ٶ٪ ٞٱڃك افخق خس٨ب ا 

خس٨اةج خٶاذـ حٱ٣٥ فف٫ٯ، ٞ٪  فذفـخ٪ خخٕ٪ ا٧فاؿ افخز ٤اة ـٯ ٧٭آٰا ٶؽخـ 

ةا٧ػك  ٶ٪ خٕ٭ افة٭ ـؽـ افخز ٞ٭ؽ الرؾ خك ، ٞ٪ ة٪ ةٱا٣٫ حٱ٣٥ فف٫ٯ ؟

٪ ذفا ٧٪ خقٶ٪ خٕ٪ ١ڃافة٭ ـؽـ ة٪ افخز ٞ٭ك،  حٱ٣٥ فذح
(2) . 

                                                 

تيممو عن الجنابو  حدث بعدا بو اذا يتوضأ ماء يکفيو للوضوء فقط انما وجد في ردالمحتار : اذا (1)
 ۱الوضوء بو عن الحدث الذي مع الجنابة . )ج  لو وجده وقت التيمم قبل الحدث اليلزمو عندنا اما

کتاب    ۱۷۶ص  ۱في المحيط ج  ن  ، کذايکتاب الطهارة باب التيمم مطلب فاقد الطهور   ۱۸۷ص 
طهارة الباب الرابع في التيمم کتاب ال   ۳۳ص  ۱الطهارة الفصل الخامس في التيمم ،  والهندية ج 

 الفصل الثالث في المتفرقات (

تيمم للجنابة ثم وقع منو حدث موجب للوضوء فانو  ذاا في الطحطاوي علی الدرالمختار : اال (2)
کتاب الطهارة باب التيمم ،   ۱۳۴ص  ۱علی ماء کاؼ . ) ج  النو قدر يجب عليو الوضوء حينئذ

 ابقة بدوف الفصل (في الحوالة الس مامر انظر وکذا
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 ٶؽافة٭ٰې فذفـخ٪  اف ٫ٯخس٨اةج خٶاذـ حٱ٣٥ فف ا٧فاؿٞ٪ س٨ب 

٧٭خٕف٠ ٞ٭ؽ ٶؽالرؾ خك افٞ٪ ٧٪ ؟ ق ، ةا٧ػك ٛػذة ٶٱػاٞڂ

ا٠ٌ ـ٭ٕف٠ ٶؽالرؾ خق٫ٖ٪ رفړ خس٨اةج حٱ٣٥ ٰې ة
(1) . 

ٰې افخز فذفـخ٪ ٫ٯ،ٞ٪ س٨ب ا٧فاؿ خس٨اةج خٶاذـ حٱ٣٥ فف

 ٫ٯٰاحٱ٣٥ فف كٞڂحارـ  افة٭افخزفافخـۍ ٶ٪ فس٪ ٶ٪ ١ڃ ېخخٕ٪ ة قافخ ٯـ ٤اة

ٿٯ ٕف٠ ٶ٪  ػذة ٶٱػاٞڂكػك ٛافحؽخٕ٪ فذفـخ٪ ةٱاٶؽخف٤ؽـ ا٧ػارـ افة٭ةا٧

ةا٧ػك خ٫ٖ٪ راړـ س٨اةج ٶ٪ فس٪ خٕف٠ ٞ٭ؽ الرؾ خك  ا٧فاؿافز ٶؽخٕ٪  ٱڃكٞ

افٞ٪ ٧٪ ؟

٫٭ٶؽخٕ٪ ا٧فاؿ ةا٧ػك خ٫ٖ٪ راړـ س٨اةج ٶ٪ فس٪ خٕف٠ ٞ٭ؽ الرؾ خك
(2) . 

                                                 

اباحة في صبلة   في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وناقضو ناقض االصل ... وقدرة ماء ولو (1)
 کاؼ لطهره .

کتاب   ۱۸۶ص  ۱ولبلغتساؿ لوجنبا . ) ج وفي ردالمحتار : قولو ) کاؼ لطهره( ای للوضوء لومحدثا
کتاب   ۱۳۴ص  ۱حطاوي علی الدرالمختار ج في الط ن، کذايالطهارة باب التيمم مطلب فاقد الطهور 

 احکاـ الطهارة سنن التيمم( ۱۶۲ص  ۱الطهارة باب التيمم ، والفقو الحنفي في ثوبو الجديد ج 

في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثا ال جنبا، فيتوضأ  (2)
 = راتلونکی مخاء . وينزع خفيو ثم بعده يمسح عليو ما لم يمر بالم
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افٞ٪ ٧٪ ؟ ـخ٪حٱ٣٥ ٘ؽؼ خخس٨اةج افخةې افخـۍ 

٘ؽؼ ٧٪ ـؽـ ١ؽك خخفاړف خٶاذـ ٶ٪ ٰ٭ـ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ حٱ٣٥ ف٠٫ ٞٱڃك
(1) . 

 خخچ٦٥ خةٱؽك ٶ٪ ـتب ا٧فاؿ ح٪ حٱ٣٥ ذفاخق افٞ٪ ٧٪ ؟

٫٭خخچ٦٥ خةٱؽك ٶ٪ ـتب حٱ٣٥ فذح٪ ذفاخق
(2) .

                                                                                                                                 

وفي ردالمحتار : )قولو فيتوضأ إلخ( تفريع على التفريع: أي وإذا صار محدثا فيتوضأ ... إال إذا مر 
بالماء الكافي للغسل فحينئذ ال يمسح بل يبطل تيممو من أصلو ويعود جنبا على حالو األوؿ؛ فلو 

لطهارة باب التيمم مطلب فاقد کتاب ا  ۱۸۶ص  ۱جاوز الماء ولم يغتسل يتيمم للجنابة . ) ج 
کتاب الطهارة فصل في شرائط رکن التيمم حکم    ۱۷۶ص  ۱ن ، کذا في البدائع ج يالطهور 

 المحبوس في المصرفي مکاف طاىر (

في ملتقی االبحرعلی ىامش مجمع االنهر : ويستوي فيو الجنب والمحدث والحائض والنفساء . )  (1)
کتاب الطهارة باب التيمم ،   ۲۵۵ص  ۱م ، کذا في البحر ج کتاب الطهارة باب التيم  ۶۲ص  ۱ج 

 کتاب الطهارة باب التيمم (  ۱۷۴ص  ۱وردالمحتار  ج 

ص  ۱علی مالو . ) ج  علی نفسو او سواء کاف خائفا عدو في الهندية : ويتيمم لخوؼ سبع او (2)
في  في التيمم ، کذا کتاب الطهارة الباب الرابع في التيمم الفصل األوؿ في أمور ال بد منها  ۲۷

کتاب الطهارة    ۵۹ص  ۱کتاب الطهارة باب التيمم ، ومجمع االنهر ج   ۱۷۲ص  ۱ردالمحتار ج 
 باب التيمم (
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ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ٹاق ٞٯ افة٪ فك ع٭ٰ٭ټ٭ک خخچ٦٥ خةٱؽك ٶ٪ فس٪ 

ةا٧ػك ٶ٪ حٱ٣٥ ـؽـ ٥١٭٧ٸ فٞڂك  ٧٭حؽخٕ٪ فذفـخ٪ ةٱاخٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٶ٪ افخز ـؽـ 

افٞ٪ ٧٪ ؟ذاډؽٹ٭ؽ ٕ٭اړك 

ٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ خٕ٪ ا٧فاؿ ح٪ خچ٦٥ فْٱػ )ح٬ػٰػ( فذٞڂك ١ٟ٪ فذح٪ 

ففاٰٯ ٿٯ ٞ٪ افة٭ح٪ ذا٢ٕې فژ٣٧ خك، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٿٯ خٕ٪ ا٧فاؿ ٶ٪ حٱ٣٥ 

 ـؽـ ٞ٭ؾ ٥١٭٧ٸ فٞڂك خٕ٪ ذاډؽٹ٭ؽ ٕ٭اړك . 

عٷ٢٪ ةېؽٰڃك ٿٯ ٞ٪  افٞ٪ خخچ٦٥ خع٭افْٱػ٧٪ فك ة٢ٟ٪ خٕ٪ كغم

افة٭ح٪ فذ٣٢ٕ ٧٭خچ٦٥ ة٪ ىؽذ ذافذـ٭ك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٿٯ ٶ٪ حٱ٣٥ ـؽـ ٞ٭ؾ 

٥١٭٧ٺ٭٧٪ اخاٞڂك خٕ٪ ٥١٭٧ٺ٭٧٪ ةٱاذاډؽٹ٭ؽ ٧٪ ٕ٭اړك 
(1) . 

٧٪ ؟خٰظ ٶ٪ فس٪ س٨ب ٰاةې افخـ٪ ا٧فاؿ ح٪ حٱ٣٥ ذفاخق افٞ٪ 

ةې افخـ٪ ا٧فاؿ ح٪ خٰظ ٶ٪ فس٪ حٱ٣٥ ذفا٧٪ خق افس٨ب ٞ٪ ډؽ٤ٯ افة٪ ٧٪ ـٯ 

ٶٱػاٞ٭الق اف٧٪ خاـٯ كٮ ٶٱػاٞ٭الق ـٯ ٿٯ افة٪ ٶ٪ ډؽ٤ٯ ٞڂك اف٧٪ خاـٯ ٰ٭ـ 

                                                 

في ردالمحتار : كما قالوا لو تيمم لخوؼ العدو، فإف توعده على الوضوء أو الغسل يعيد؛ ألف  (1)
دو فبل؛ ألف الخوؼ أوقعو اهلل تعالى في العذر أتى من غير صاحب الحق، ولو خاؼ بدوف توعد من الع

کتاب الطهارة قبيل   ۱۱۵ص  ۱قلبو، فقد جاء العذر من قبل صاحب الحق فبل تلزمو اإلعادة . ) ج 
 کتاب الطهارة باب التيمم(  ۲۴۸ص  ۱في البحر ج  سنن الغسل ، کذا
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سا٤٪ ٶٱػاٞ٭الق ـٯ ٿٯ حؽ ٕف٠ فذفـخ٪ ٹاؿ ٶ٪ ح٭خٞڂك اف٧٪ خاـٯ ٹاق 

ٿٯ ٹاؿ ٶٟڇٯ ح٭خٞڂك ٨١ځـ خا ٿٯ ٶ٪ ٫ٱٻ ٌؽٰٜ٪ ةا٧ػك خٰظ  ٶٱػاٞ٭الق ـٮ

ټغ٪ ٹاؿ ـاحالق ٧٪ ـٯ افٕا١ب ډ٥اؿ ٰې خافك  ٿٯ خٰظ ٶ٪ فس٪ ة٪ ٤ڂـٯ، ٰاة٪ 

ٰې ټ٪ ا٧ػا٤٭٧٪ ٫الک ـٯ افٰاة٪ ٤ؽٰو ـٯ ٧٭خٕ٪ س٨ب ح٪ خٰظ ٶ٪ فس٪ حٱ٣٥ 

ذح٪ ذفاخق افٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ـ ٌؽٰٜ٪ ةا٧ػك ٰې خٰظ ټغ٪ ٹاؿ ـاحالق ـ٭اق ٧٭حٱ٣٥ ف

ذفا٧٪ خق
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶؽ افخز ةا٧ػك ٛػذة ف١ؽك ع٭ ډاٞٴؽ ٰې خافخاـ٪ 

ټغ٪ ٨٤ّ ٞڂك افٰاخٕ٪ ا٧فاؿ خعٷ٢ٯ حشؽةې ٶ٪ فس٪ ٶؽخې ةېؽٰڃك ٿٯ ٤ؽص ة٪ 

ذفاخق افٞ٪ ٧٪ ؟ ٰې ډېؽـٯ، ٰاة٪ خ٤ؽص س٭ړېػؽ فٹ٨ځٰڃك خٕ٪ ا٧فاؿ ح٪ حٱ٣٥

                                                 

بعض األعضاء "أو في مراقي الفبلح : و" من األعذار "برد يخاؼ منو" بغلبة الظن "التلف" ل (1)
المرض" إذا كاف خارج المصر يعني العمراف ولو القرى التي يوجد بها الماء المسخن أو ما يسخن بو 
سواء كاف جنبا أو محدثا وإذا عدـ الماء الساخن أو ما يسخن بو في المصر فهو كالبرية. وفي 

ذكره السرخسي واختاره في  الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قولو: "سواء كاف جنبا أو محدثا" ىذا ما
األسرار وقاؿ الحلواني ال رخصة للمحدث بذلك السبب إجماعا قاؿ في الخانية والحقائق وىو 
الصحيح أي لعدـ إعتبار ذلك الخوؼ بناء على أنو مجرد وىم إذ ال يتحقق ذلك في الوضوء عادة كما 

خاؼ بغلبة ظن على نفسو  في الفتح واإليضاح وإنما الخبلؼ في الجنب الصحيح في المصر إذا
مرضا لو اغتسل بالبارد ولم يقدر على ماء مسخن وال ما بو يسخن فقاؿ اإلماـ: يجوز لو التيمم مطلقا 
وخصاه بالمسافر ألف تحقق ىذه الحالة في المصر نادر والفتوى على قوؿ اإلماـ فيها بل في كل 

کتاب الطهارة باب   ۲۴۶ص  ۱حر ج في الب کتاب الطهارة باب التيمم ، کذا  ۹۲العبادات . ) ص 
 التيمم (
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ٞ٪ خٕ٪ ډاٞٴؽ٤ف٥٢اؿ فك ٶ٭ـ فك، ٞا٘ؽٰا٘اـٚ ٧٪ فك ٧٭خخٕ٪ ډاٞٴؽٶ٪ 

 عتؽـ ـؽـ خٕ٪ ا٧فاؿ ح٪ حٱ٣٥ ذفاخق .

 افٞ٪ ډاٞٴؽ٧اٶ٭ـ، ٰا٘اـٚ ٰاٞا٘ؽفك ٧٭ةٱاخخـ خٛ٭ؽ ٶ٪ فس٪ حٱ٣٥ ذفا٧٪ خق . 

٪ فس٪ ٶؽخې ةېؽٰڃك ٿٯ ٤ؽص ة٪ افٞ٪ خٕ٪ ا٧فاؿ خعٷ٢ٯ نطٱص حشؽةې  ٶ

ٰې ډېؽـٯ، ٰاة٪ خخٕ٪ ٤ؽص س٭ړېػؽ فٹ٨ځٰڃك ٧٭خٕ٪ ا٧فاؿ ح٪ حٱ٣٥ ذفاخق
(1) .

 
 

ك خٕ٪ حٱ٣٥ فٖڂ١فٹاؿ ٶ٪ عافذفٞٯ خحٱ٣٥ ٶ٪ ٧ٱج ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک 

ة٠٢ ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

 ٞ٪ خحٱ٣٥ ٶ٪ ٧ٱج ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ٶ٪ عافذفٞٯ ف١ٖڂك ٿٯ ٳ٭ؽ ٤ظ اف٣٫ 

خفاړـ الـ٭٧٭ح٪ ٰې عافذـ فذـٱڃك اف٫ٱٻ ٹاق ٶٟڇٯ ٶاح٪ ٧٪ ـٯ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ 

حٱ٣٥ نطٱص ٞٱڃك افٞ٪ خاـٯ ٧٪ فك ةٱا٧٪ نطٱص ٞٱڃك
(2) . 

                                                 

في الهندية : ولو كاف يجد الماء إال أنو مريض يخاؼ إف استعمل الماء اشتد مرضو أو أبطأ برؤه  (1)
يتيمم ال فرؽ بين أف يشتد بالتحرؾ كالمشتكي من العرؽ المدني والمبطوف أو باالستعماؿ كالجدري 

عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذؽ مسلم غير ظاىر  ونحوه ويعرؼ ذلك الخوؼ إما بغلبة الظن
کتاب الطهارة الباب الرابع في التيمم الفصل األوؿ في أمور ال بد منها في   ۲۸ص  ۱الفسق . ) ج 

کتاب الطهارة باب التيمم ، ومجمع    ۱۷۱ص  ۱مع ردالمحتار ج  في الدرالمختار التيمم ، کذا
 مم (ياب التکتاب الطهارة ب   ۵۹ص  ۱االنهر ج 

في المبسوط للسرخسي : وإذا أراد التيمم فتمعك في التراب ودلك بذلك جسده كلو فإف كاف  (2)
في  کتاب الطهارة باب التيمم . کذا  ۲۶۳ص  ۱أصاب التراب وجهو وذراعيو وكفيو أجزأه . ) ج 
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ج ٶ٪ ع٭ټ٭ک ٶ٪ حٱ٣٥ ـؽـ ٥١٭٧ٸ فٞڂك افةٱاخخٕ٪ فٞ٪ ٰ

٭ك افٞ٪ ٧٪  ؟ٹٶؽافة٭ةا٧ػك ٛػذة ٶٱػاٞڂك ٧٭خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ة٪ ةٱؽح٪ ذاډؽاعٱؽٞٯ

خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ذاډؽٹ٭ؽ ٧٪ ٕ٭اړك
(1) . 

٠( ې٤ٱ٠ فذ٧ڄخې فك ع٭٤ا١ٝ )ـؽعـ ٷا٧٪ ح٪ ٿٯ افة٪ حؽٰ٭ٰ٭ك

٧٪ ؟٪ افة٭ح٪ ٧٪ فذٶؽٰڃخك اٰاخٕ٪ كٷا٧٪ ح٪ حٱ٣٥  ذفاخق افٞ ېٰ

خٕ٪ كٷا٧٪ ح٪ ٶ٪ ان٠ ضٜٱٜج ٞٯ حٱ٣٥ ٧٪ خق ذفا، ا١تخ٪ ٿٯ ـؽعې٠ ٰې 

فٞڂك، ع٭ةٱا ٿٯ افة٭ح٪ افة٭ح٪ ٧٪ ٶؽٰڃخك ٧٭افز خك حٱ٣٥ فف٫ٯ ٥١٭٧ٸ خك 

فذـٱڃك خٕ٪ ٥١٭٧ٺ٭٧٪ ة٪ ذاډؽٹ٭ك ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ حٱ٣٥ ٰې ٞڂك فك، ٞ٪ ١ڃفك افٞ٪ 

ډېؽ فك
(2) . 

                                                                                                                                 

ردالمحتار ج ( و  ۷۴۲کتاب الطهارة الفصل الخامس في التيمم مسئلة )    ۳۶۲ص  ۱تاتارخانية ج ال
 کتاب الطهارة باب التيمم (  ۱۶۹ص  ۱

 ۱في المبسوط للسرخسي : وإف وجد الماء بعد الفراغ من الصبلة والسبلـ لم تلزمو اإلعادة . )ج  (1)
 ۱فصل في التيمم  ، والبدائع ج   ۸۱في شرح المنية ص  کتاب الصبلة باب التيمم ، کذا  ۲۴۹ص 
 التمر ( نبيذ ينقض التيمم ، مبحث في من وجدکتاب الطهارة فصل في بياف ما  ۱۹۲ص 
في البحر : أجير ال يجد الماء إف علم أنو يجده في نصف ميل ال يعذر في التيمم، وإف لم يأذف لو  (2)

في ردالمحتار ج  کتاب الطهارة باب التيمم ، کذا  ۲۴۸ص  ۱المستأجر يتيمم ويصلي ثم يعيد . ) ج 
 ( کتاب الطهارة باب التيمم   ۱۷۲ص  ۱
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غٷ٢٪ افخز ٧٪ ـٯ حارـ ٞ٭الق ١ٟ٪ ٤ؽٰو ا٧فاؿ ٶٞ٪ ٰ٭٤ٓؼفذ

 افخز حارـ ٞ٭ك ؟ٶ٪ ة٠ ٿافٞ٪ ة٪ ة٪ حٱ٣٥ ف٫ٯ ا ا٧فاؿ٧٭خٕ٪  فك

ٞ٪ خاـٯ ټ٭ک فك ٿٯ كؽْاخخٕ٪ ٤ٓؼفذ اٌاْج ٶؽالرؾ فك ١ٟ٪ افالخ ، 

افٰاخاـٯ ټ٭ک فك ٿٯ كؽْاع٭خخـ اٌاْج ٶؽالرؾ ٧٪ فك ع٭ ٞ٪ خق ٞ٭٤ٝ 

فذټغ٪ فٕ٭اړك ٧٭٫ٖ٪ ٞ٭٤ٝ فذـؽـ ٞ٭ك ، ١ٟ٪ خ٧اذ٨ٰ٪ خٶاذـ عٷ٢٪ چٺ٪ 

اخچٺٯ خٶاذـ عٷ٠ عاف٧ػ، ٰافذفذ، ٰاة٠ ټ٭ک افٰاخاـٯ ٤ؾخفذ ٶٱػاٞ٭الق ٰ

ـٯ ٿٯ ٫ٖ٪ ٶ٪ ٰ٭٨٤اـت٪ ٤ؾخفذك ةا٧ػك خخٕ٪ ٤ٓؼفذ عػ٤ج ٞ٭ك ٿٯ ٬ٜ٘اء 

ذض٣٬٥ اهلل حٓا١ٮ ٶ٪ اسؽ٤ر٠ ةا٧ػك حٓتٱؽفذټغ٪ ٞ٭ك افخٕ٪ ٤ٓؼفذ خخٕ٪ 

٤ؾخفذۍ ٶؽٶٱف٭ةا٧ػك ٛػذة ف١ؽك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ خذې ـؽـ ن٭ذح٭٧٭ ٞٯ خخٕ٪ 

٤ٓؼفذخٶاذـ حٱ٣٥ ذفا٧٪ خق، ٶ٪ خٕ٪ دٞؽـ٭ٰ٭ ٞفا٧٭ ةا٧ػك ة٪ عٷ٠ افخز حارـ 

 ٞ٭ك .

افٞ٪ خٕ٪ ٤غ٨ٟٯ ٞفاؿ ٨ٰٓٯ افالخ، چٺ٪ ، عاف٧ػ اف ٫ٖ٪ ٤ؾخفذ ٿٯ ٶ٪ 

٨٤اـت٪ ٤ؾخفذك ةا٧ػك خخٕ٪ ٤ٓؼفذ خٕ٪ عػ٤ج فٞڂك، ٶٱػا٧٪ ـ٭ؽ افٰاٶٱػاٰې 

ا١ج ٞٯ ةٱاخٕ٪ ٞڂؽ ع٭ ٶ٪ افخز ٞٯ ٰې ٞ٭٤ٝ ٧٪ فذـؽـ ٞ٭ك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ض

٤ٓؼفذح٪ خْشؾٶ٪ فس٪ حٱ٣٥ ذفاخق
(1) . 

                                                 

في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : )أو لمرض( يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قوؿ حاذؽ مسلم  (1)
ولو بتحرؾ، أو لم يجد من توضئو، فإف وجد ولو بأجرة مثل ولو ذلك ال يتيمم في ظاىر المذىب كما 

 = راتلونکی مخ.  في البحر . وفيو: ال يجب على أحد الزوجين توضيء صاحبو وتعهده
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ع٭  ٭كحافاؿ ٧٪ فذح٪ ٞ ٪ٿٯ افة كٞ٪ ٰ٭٤ؽٰو خاـٯ ف

خٕ٪  ٭ك،حافاؿ فذح٪ ٞ ضؽٞج ٰإف٠ خٶاذـ ٿٯ ضؽٞج ٞ٭ك خٕ٪ ٪،ـاخافخ

 ٤ؽٰو ح٪ حٱ٣٥ ذفاخق افٞ٪ ٧٪ ؟

خٕ٪ ٤ؽٰو ح٪ حٱ٣٥ ذفاخق
(1) . 

                                                                                                                                 

وفي ردالمحتار : حاصل ما فيو أنو إف وجد خادما: أي من تلزمو طاعتو كعبده وولده وأجيره ال يتيمم 
اتفاقا وإف وجد غيره ممن لو استعاف بو أعانو ولو زوجتو فظاىر المذىب أنو ال يتيمم أيضا ببل خبلؼ . 

 کتاب الطهارة باب التيمم (   ۱۷۱ص  ۱) ج 

ده أحد يوضئو إال بأجر جاز لو التيمم عند أبي حنيفة قل األجر أو  وفي البحر : مريض إذا لم يكن عن
كثر وقاال ال يتيمم إذا كاف األجر ربع درىم اه والظاىر عدـ الجواز إذا كاف قليبل ال إذا كاف كثيرا لما 

 .  عرؼ من مسألة شراء الماء إذا وجده بثمن المثل

الجواز إذا كاف قليبل إلخ( قاؿ في النهر وكبلمو وفي منحة الخالق علی البحر :  )قولو: والظاىر عدـ 
يعطي أف القليل ثمن المثل والكثير ما زاد عليو وينبغي أف يقيد بذلك إطبلؽ ما في التجنيس فبل يلـز 
االستئجار حاؿ وجود الماء إذا طلب أكثر من أجرة المثل اه أقوؿ: وىذا الذي استظهره شارح المنية 

مما اتفقت عليو كلمتهم في ماء الوضوء إذا كاف يباع وال يوجد مجانا . )  العبلمة ابن أمير حاج أخذا
 کتاب الطهارة باب التيمم (  ۲۴۶ص  ۱ج 

في الهندية : ولو كاف يجد الماء إال أنو مريض يخاؼ إف استعمل الماء اشتد مرضو أو أبطأ برؤه  (1)
لمبطوف أو باالستعماؿ كالجدري يتيمم الفرؽ بين أف يشتد بالتحرؾ كالمشتكي من العرؽ المدني وا

منها في  کتاب الطهارة الباب الرابع في  التيمم الفصل االوؿ في امور البد ۲۸ص  ۱ ونحوه . ) ج
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حافاؿ  ٭افة ك،ٞ٪ خٰ٭س٨ب ا٧فاؿ ٶؽةػؿ ةا٧ػك ١ڃٹاق رع٥ٯ ف

٫ٖ٪ س٭ړـ ٿٯ ٞ٪ خق خةػؿ ٶؽ كخٕ٪ رع٣ ٶؽخاـٯ ٹاق ةا٧ػك فع٭ ٭ك،فذح٪ ٞ

ة٢ٟ٪ ٶؽخٕ٪ رع٣ ع٭٧ػك ٞېػؽ ا٤ٟاؿ ٧٪ ١ؽك،رع٣ خا٧ػك افة٪ اٿ٭ك ة ضه٪ 

افة٪ ذاٹٯ ٧٭خٕ٪ كغم ة٪ ٕف٠ ٞ٭ك افٞ٪ حٱ٣٥ فذح٪ ذفاخق ؟عا٤غا ةا٧ػك 

خٕ٪ كغم ح٪ حٱ٣٥ ذفاخق
(1) . 

فك  ٤ؽخاذكٞ٪ ٰ٭ټ٭ک افخز ٣٫ ٧٪ ١ؽك افٶؽسا٤٪ ٰې ٣٫ خف٤ؽـ 

 .ٿٯ ٥١٭٧ٸ ٧٪ فذـؽـ نطٱص ٞٱڃك 

ٰ٭ارك سا٤٪ ، اف ٶ٪ ٞٱڃك٣٫ افخخـ ـؽـ خف٤ؽـ ا٧ػارـ افة٪ فك ٿٯ ٰ٭ارك افخز 

ټ٪ ٞ٭ك ؟ ا٧فاؿافز ة٪ خٕ٪ ٧٭٪ ٶؽې٭٠١ ٞٱڃك افخفاړـ ٞاذف٧٪ ٧٪ ٶ٪ ٞٱڃك ٣٫ ٶ

خٕ٪ ا٧فاؿ ة٪ ٶ٪ خٕ٪ افة٭ـؽـ سا٤٪ ٶؽې٭١ٯ افخافخز ٶؽٹاق ةا٧ػك ة٪ حٱ٣٥ 

فف٫ٯ ع٭ خاالر٤٪ خـ ٿٯ افؽ فاذة٪ ٶ٪ خٕ٪ افة٭ـؽـ سا٤٪ ٶؽې٭١ٯ اففذفـخ٪ ة٪ 

                                                                                                                                 

کتاب   ۵۲ص  ۱کتاب الطهارة باب التيمم والهداية ج   ۱۷۱ص  ۱في ردالمحتار ج  التيمم ، کذا
 ( الطهارة باب التيمم

ىو ما لو كاف أكثر األعضاء صحيحا يغسل إلخ، لكن إذا كاف في ردالمحتار : )قولو وبعكسو( و  (1)
يمكنو غسل الصحيح بدوف إصابة الجريح وإال تيمم حلية، فلو كانت الجراحة بظهره مثبل وإذا صب 

کتاب الطهارة باب التيمم   ۱۸۸ص  ۱الماء ساؿ عليها يكوف ما فوقها في حكمها فيضم إليها . ) ج 
 الطهورين ( مطلب فاقد



 ٘ؽائو ا١خٱ٣٥                                          - نيم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ةٱاحٱ٣٥ فف٫ٯ؛ ٹٟ٪ ٞ٪ افؽ فاذحٱ٣٥ فف٫ٯ اففذفـخ٪ ةٱاٶ٪ خٕ٪ افة٭ـؽـ سا٤٪ 

 .ڃك،ةٱؽح٪ ة٪ فذفـخ٪ ٧٭ق حٱ٣٥ ف٫ٯ ٞٱ حٱ٣٥ ٰې ٧٪ نطٱص ٯخٕ٪ ٤غٟٶؽې٭١ٯ ٧٭

افٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ افة٭ـؽـ افخز حارـ ٞڂك اف فذفـخ٪ ٶ٪ ٤ؽخاذـ سا٤٪ ـؽـ 

٥١٭٧ٸ اخاٞڂك ٧٭٥١٭٧ٸ ٰې نطٱص خق ع٭خٕ٪ ا٧فاؿ ډ٬٨ګاذ خق
(1) . 

 ٶؽٰڃخك افة٭ح٪ ٧٪ٰې ٦ ٥غغافخچ كطتؿ ٞٯ فغغغٞ٪ ٰ٭ة٨ػك ٶ٪ ٤

ك ؟٭ٞة٪ ټ٪  ٧٭خٕ٪ ة٨ػكٿٯ افخز، ٰإف٠ فٞڂك 

ٞ٪ خٕ٪ ٤طتؿ خافة٭ټغ٪ خٰ٭ـ ٤ٱ٠ ٶ٪ ا٧ػارـ ١ٱؽك فك ٧٭خٕ٪ ة٨ػك ة٪ عٷ٠ 

 ٥١٭٧ٺ٭٧٪ ٶ٪ حٱ٣٥ ـؽـ فٞڂك افخٕ٪ ٥١٭٧ٺ٭٧٪ ةٱاذاډؽٹ٭ؽ ٧٪ ٕ٭اړك .

فې افٰاخٕ٪ ٤طتؿ ح٪ ٧ڄخې افة٪ فې ع٭خچ٦٥  افٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٤طتؿ ٞٯ افة٪

خٕ٪ ة٨ػك افة٭ح٪ ٧٪ ٶؽېڇ٭فك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ة٪ خٕ٪ ة٨ػك عٷ٠ ٨٥١ٺ٭٧٪ ٶ٪ 

                                                 

الهندية : مسافر محدث نجس الثوب معو ماء يكفي ألحدىما يغسل بو النجاسة ويتيمم  في (1)
کتاب الطهارة الباب الرابع في   ۲۹ص  ۱للحدث ولو تيمم أوال ثم غسل النجاسة يعيد التيمم . ) ج 

کتاب الطهارة باب   ۱۷۳ص  ۱، کذا في ردالمحتار ج ينقض التيمم  التيمم الفصل الثاني فيما
 ( التيمم

من قدر  محدث وفي ثوبو دـ اکثر يتوضأ وىو ما کاف مع الرجل ماء قدر وفي خبلصة الفتاوی : واذا
توضأ بالماء وصلی في ثوب نجس جاز  الدرىم فانو يغسل الدـ بذلک الماء ويتيمم للحدث ولو

، کذا في کتاب الطهارة المار الموضوع في الفلوات في الجب وغيره   ۳۴ص  ۱ويکوف مسيأ . ) ج 
 (کتاب الطهارة باب التيمم   ۱۷۳ص  ۱ردالمحتار ج 



 ٘ؽائو ا١خٱ٣٥                                          - هيم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

حٱ٣٥ ـؽـ فٞڂك ع٭٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ ٶؽافة٭ةا٧ػك ٛػذة ٶٱػاٞڂك ٧٭خخٕ٪ ٨٥١ٺ٭٧٭ 

ذاډؽٹ٭ؽ ٶؽ الرؾ خك
(1) .

 

                                                 

 في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : صلى المحبوس بالتيمم، إف في المصر أعاد وإال ال.  (1)

وفي ردالمحتار : )قولو أعاد( ؛ ألنو مانع من قبل العباد )قولو وإال ال( عللوه بأف الغالب في السفر 
ىذا يشير إلى أنو لو كاف بحضرتو أو بقرب منو ماء تجب اإلعادة عدـ الماء. قاؿ في الحلية: و 

کتاب الطهارة باب التيمم مطلب فاقد الطهورين ،    ۱۸۵ص  ۱لتمحض كوف المنع من العبد . ) ج 
کتاب الطهارة الباب الرابع في التيمم الفصل االوؿ في امور البد منها   ۲۸ص  ۱في الهندية ج  کذا

 کتاب الطهارات الفصل الخامس في التيمم (  ۱۶۴ص  ۱رىاني ج في التيمم ، والمحيط الب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٧٭اٛو ا١خٱ٣٥                                         - ويم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

افةٱاٶؽافة٭ةا٧ػك ٶ٪ خاـٯ ضاؽ ٞٯ  كٞ٪ ٰ٭ٿاحٱ٣٥ ف٢٫ٮ ف

 ٱڃك٧٪ ة٠٢ ٞ ٮٿٯ ٫ٖ٪ خافخز ٤اح٭٧ٟ كٱػـ فةٿٯ ٶ٪ خاـٯ ع٭ب  ٯحېؽـ

 ٤اة خق افٞ٪ ٧٪ ؟خخٕ٪ افة٭ٶ٪ فس٪ ٧٭افز خخٕ٪ كغم حٱ٣٥ 

خذاسص ٛ٭ؽ ٶؽة٨ا ٶؽ افة٭خحېؽېػ١٭ٶ٪ فس٪ خخٕ٪ ا٧فاؿ  حٱ٣٥ ٤اة ٧٪ ة٠٢ 

ٞٱڃك 
(1) .

 كافخز ٶ٪ كؽفظ ٞڂ ك ،افة٪ ٶٱػاٞڂ ا٧فاؿٞ٪ ٰ٭حٱ٣٥ فاال 

٧٭افز فك ٶاح٪ ال ٤رالٰ٭ـ ٶڇ٪  عخ٥ٯ ـٯافة٪  ٤غ٪خحؽٶ٭ذـ ٞ٭١٭ ٪ـاخافخع٭

ةٱؽح٪ ة٪ ٧٭ق حٱ٣٥  ، ٤اة ـ٭ ٫ٖ٪ رفړحٱ٣٥ ا٧فاؿخٛػذة ٶ٪ فس٪ خخٕ٪ افة٭ خخٕ٪

 ؟ ف٫ٯ افٞ٪ ٧٪

                                                 

کتاب   ۳۳ص  ۱في الهندية : ولو مر بماء وىو نائم فاألصح أنو ال ينتقض عند الكل . ) ج  (1)
کتاب   ۲۶۸في البحر ج ص  الطهارة الباب الرابع في التيمم الفصل الثاني فيما ينقض التيمم ، کذا

 کتاب الطهارة باب التيمم مطلب فاقد الطهورين (  ۱۸۸ص  ۱م ، وردالمحتار ج الطهارة باب التيم
 

 



 ٧٭اٛو ا١خٱ٣٥                                         - ىيم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ خٕ٪ افة٪ خف٤ؽـ ا٧ػارـ فك ٿٯ خافخاـ٪ ا٧ػا٤٭٧٪ ٰ٭ٰ٭فاذٶ٪ ٶؽې٭٠١ 

 ة ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك حٱ٣٥ ٤اة ة٠٢ ٞٱڃك .ٞٱڃك ٧٭خخٕ٪ افة٭خٛػذ

افٞ٪ خٕ٪ افة٪ حؽخٕ٪ ٥ٞٯ فك ةٱا٫ٖ٪ حٱ٣٥ ٧٪ ٤احٱڃك ٧٭ٞ٪ خٕ٪ كغم 

خافخاـ٪ ٫ٖ٪ ٶؽې٭١ٯ ا٧ػا٤٭٧٪ ٰ٭ٰ٭فاذٶؽې٭١ٯ فك افةٱا٣٫ افة٪ ٥ٞٯ ـ٭ك فك 

 ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خخـ ٫ٖ٪ رفړحٱ٣٥ ٤اة ٧٪ خق .

ؽې٭١ٯ فك افٶ٪ خٕ٪ فعج افٞ٪ خـ ٫ٖ٪ ٶؽې٭١ٯ ا٧ػا٤٭٧٪ خفـ، ٰاخذې فاذـ ٶ

ٞٯ افة٪ ح٥ا٤ٯ ـ٭ك فك ةٱاٰې ٫ٖ٪ رفړحٱ٣٥ ٤اة خق ةٱؽح٪ ة٪ ٧٭ق حٱ٣٥ فف٫ٯ
(1). 

ٶؽاـخ٥ٓاؽ ةا٧ػك ٰې  ع٭ٞ٪ ٰ٭حٱ٣٥ فاالا٧فاؿ افة٪ فف٨ٰٯ 

 ڃق افٞ٪ ٧٪ ؟ٱ٤اح افة٭ٶ٪ ١ٱػ١٭ـؽـ حٱ٣٥ خٕ٪اٰاخ ٛػذة ٧٪ ف١ؽك،

ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ حٱ٣٥ ٧٪ ٤احٱڃك
(2) 

.
 

                                                 

في البحر : فلو وجد المتيمم ماء فتوضأ بو فنقص عن إحدى رجليو إف كاف غسل كل عضو ثبلثا  (1)
أو مرتين انتقض تيممو، وىو المختار أو مرة ال ينتقض؛ ألنو في األوؿ وجد ماء يكفيو إذ لو اقتصر 

  ۱۸۷ص  ۱في ردالمحتار ج  کتاب الطهارة باب التيمم ، کذا  ۲۶۶ص  ۱مرة كفاه . ) ج على ال
 کتاب الطهارة باب التيمم مطلب فاقد الطهورين (

في الهندية : وإف مر على الماء وىو في موضع ال يستطيع النزوؿ إليو لخوؼ عدو أو سبع لم  (2)
 التيمم الفصل الثاني فيما ينقض التيمم ، کذاکتاب الطهارة الباب الرابع في   ۳۳ص  ۱ينتقض . ) ج 



 ٧٭اٛو ا١خٱ٣٥                                         - ييم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٠٫ فك خافة٭ټغ٪ خ١ٱؽك فا١ٯ ٶ٪ س٪ ةا٧ػك حٱ٣٥ ف ٿاٞ٪ ٰ٭

ع٭ فذ  ٯفذ ٧ڄخې ـ ېرافة٭ ح٪ خٰ٭ـ ٤ٱ٠ حؽا٧ػا ا٧فاؿاففذفـخ٪ ةٱاخٕ٪ 

٧٭اٰاٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خٕ٪ حٱ٣٥ ٤اة ة٠٢ ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ ك٧٪ فال ذـېػ١ٮ 

ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خٕ٪ حٱ٣٥ ٤اة ة٠٢ ٞٱڃك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ افة٭ح٪ فذ ذـېػ١ٮ ٧٪ 

فك
(1) 

. 

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة   ۶۴ص  ۱کتاب الطهارة باب التيمم ،  ومجمع االنهر ج   ۲۶۶ص  ۱في البحر ج 
 باب التيمم (

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : والحاصل أف كل ما يمنع وجوده التيمم نقض وجوده  (1)
في االبتداء )فبل( ينقض وجوده بعد ذلك التيمم؛ ولو قاؿ وكذا التيمم )وما ال( يمنع وجوده التيمم 

زواؿ ما أباحو: أي التيمم لكاف أظهر وأخصر، وعليو فلو تيمم لبعد ميل فسار فانتقص انتقض فليحفظ 
  ۳۳ص  ۱کتاب الطهارة باب التيمم مطلب فاقد الطهورين ، کذا في الهندية ج   ۱۸۸ص  ۱. ) ج 

کتاب   ۲۶۷ص  ۱ع في التيمم الفصل الثاني فيما ينقض التيمم ، والبحر ج کتاب الطهارة الباب الراب
 الطهارة باب التيمم (

 

 

 



 كؽائً س٭ار ا٥١فص                              - ًيم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶؽٞ٭٤٭ ٤٭رف ةا٧ػك ٿٯ ٤فص ٞ٭ؽ ذفافك ٶؽخٕ٪ ٤٭رف ةا٧ػك 

٤فص ٞ٭ؽ چ٪ ٞاذ خق افٞ٪ خٶڇ٭ ٶؽې٭٠١ چ٪ ٞاذ خق ؟

ٿٯ ٶڇې ٶؽٰ٭١ٯٶ٪ خٕ٪ ضا١ج ٞٯ چ٪ عتؽـ خاخـ 
(1)  . 

 ؟ ٤فص ټ٨ګ٪ ٞ٭ؽ ٞٱڃكٶؽ ٤٭رفةا٧ػك 

ٶؽ ٤٭رف ةا٧ػك ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٤فص ٞ٭ؽ ٞٱڃك ٿٯ خالز خذې ډ٭حٯ 

ة٪ خ٤٭رې ٶؽ ٤ظ ةا٧ػك خډ٭ح٭ ع٭اح٪ ٫٭اذك ٞڇٱڃخك، فذفـخ٪ ة٪ ٰې ف١٭ړ ٌؽػ 

                                                 

ما رأى جواز المسح كاف أولى .) ج  في الهندية : المسح على الخفين رخصة ولو أتى بالعزيمة بعد (1)
  ۲۸۹ص  ۱کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح على الخفين ، کذا في البحر ج   ۳۲ص  ۱

کتاب   ۱۹۳ص  ۱کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
الطهارة باب المسح علی الخفين مطلب في المسح على الخف الحنفي القصير عن الكعبين إذا خيط 

 بالشخشير (



 كؽائً س٭ار ا٥١فص                              - 8يم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ذاٞق ٞڂك افحؽخٕ٪  چ٪ عتؽـ ال خاخـ ٿٯ ٳ٭ؽ الز ٶؽ ٶڇ٪ ةا٧ػك ٞڇٱڃخك ح٪ 

افةٱاٰې ١٭ړ ٌؽػ ح٪ ٞق ٞڂك
(1)  . 

٤فص ـ ٞ٭ك ٧٭ټ٭٤ؽـ ا٧ػار ٿٯ ٰ٭ټ٭ک ٶؽ٤٭رف ةا٧ػك ٤فص

الر٤٪ خـ ؟

٤٭رې ٶؽ ٤ظ ةا٧ػك خالز خٞ٭ٿ٨ٱ٭ خذف ډ٭ح٭ ٶ٪ ا٧ػارـ ٹاق ةا٧ػك خ٫ؽك 

٤فص الر٤٪ خـ
(2) . 

                                                 

ويضع أصابع يده  في الهندية : وكيفية المسح أف يضع أصابع يده اليمنى على مقدـ خفو األيمن (1)
اليسرى على مقدـ خفو األيسر ويمدىما إلى الساؽ فوؽ الكعبين ويفرج بين أصابعو ... ولو وضع 

ص  ۱الكف ومدىا أو وضع األصابع ومدىا كبلىما حسن واألحسن أف يمسح بجميع اليد . ) ج 
ي ال بد منها في کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح علی الخفين الفصل األوؿ في األمور الت  ۳۳

کتاب الطهارة باب المسح علی   ۱۹۵ص  ۱جواز المسح ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 
کتاب الطهارة باب المسح علی    ۳۳۳ص  ۱الخفين مطلب اعراب قولهم اال أف يقاؿ ، والبحر ج 

 الخفين (

أصابع اليد على األصح . في الهندية : )ومنها( أف يكوف الممسوح من ظاىر كل خف مقدار ثبلث  (2)
کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح علی   ۳۳ص  ۱ىكذا في محيط السرخسي أصغرىا . ) ج 

الخفين الفصل األوؿ في األمور التي ال بد منها في جواز المسح ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار 
اال أف يقاؿ ،و درر  کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين مطلب اعراب قولهم  ۱۹۹ص  ۱ج 

کتاب الطهارة باب المسح علی    ۳۶ص  ۱الحکاـ شرح غرر االحکاـ مع حاشية الشرنببللي ج 
 الخفين (



 كؽائً س٭ار ا٥١فص                              - ٌيم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خٰ٭ې ٤٭رې ټغ٪ خ خفف ډ٭ح٭ٶ٪ ا٧ػارـ ٹاق ٤فص 

ٹاق ةا٧ػك ٤فص ٞڂك افخ ٫ٖ٪ ة٢ٯ ٤٭رې ټغ٪ خټ٢٭ذف ٰاٶ٨ٺ٭ ډ٭ح٭ ٶ٪ ا٧ػارـ 

فٞڂك خٕ٪ ٤فص نطٱص خـ افٞ٪ ٧٪ ؟

خٕ٪ ٤فص ٧٪ خـ نطٱص ٹٟ٪ ٶ٪ ٤فص ٞٯ خاكؽض خق ٿٯ خ٫ؽك ٤٭رې ټغ٪ 

ة٪ خ خذف ډ٭ح٭ٶ٪ ا٧ػارـ ٹاق ٤فص ٞ٭ك
(1) . 

خٕ٪ ټ٪  ـٶ٪ ـؽف٧٭ ـؽـ ٤فص فٞڂ ٶؽ ٤٭رـ ةا٧ػك خډ٭ح٭ ٿاٞ٪ ٰ٭

ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٞ٪ خٕ٪ ډ٭حٯ خف٤ؽـ ډېؽ ١٭٧ػفا١ٮ ف١ؽك  ٿٯ افة٪ حؽ ټٽٱڃك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ 

 ٤فص ذفاخـ .

افٞ٪ خډ٭ح٭ ١٭٧ػفا١ٮ حؽخٕ٪ ٣ٞ فك ةٱاٶ٪ خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٤فص ذفا ٧٪ خـ
(2) . 

                                                 

  ۳۲ص  ۱في الهندية : ولو مسح على رجل قدر أصبعين وعلى أخرى قدر خمسة لم يجز . ) ج  (1)
مور التي ال بد منها في کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح علی الخفين الفصل األوؿ في األ

کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين مطلب   ۱۹۹ص  ۱جواز المسح ، کذا في ردالمحتار ج 
کتاب الطهارة باب    ۳۶ص  ۱اعراب قولهم اال أف يقاؿ ، و درر الحکاـ شرح غرراالحکاـ ج 

 المسح علی الخفين(
  ۳۳ص  ۱ء متقاطرا يجوز وإال ال . ) ج في الهندية : وإذا مسح خفو برءوس أصابعو فإف كاف الما (2)

کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح علی الخفين الفصل األوؿ في األمور التي ال بد منها في 



 كؽائً س٭ار ا٥١فص                              - لًم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خالز خذې ډ٭حٯ خ٤٭رې ٶؽ ٤ظ ةا٧ػك ٶ٪ افږخفا١ٯ  

 ڃخك اف ٞق ٰې ٧٪ ٞڂك ٶ٪ خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٤فصڇٱةا٧ػك ٞ ةؽخاذفا١ٯاف ٰاٶ٪ 

نطٱص ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٞاذ خق ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ ٤فص نطٱص خـ ع٭ خٕ٪ ٠٥ْ خـ٨ج ٌؽٰٜې عالػ
(1) .

 

٤٭رـ ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ افٞ٪ ٧٪ ؟ ؽٶ٪ ٰ٭ـ ډ٭ح٪ ـؽـ ٶ

ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ـ ډ٭ح٪ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٤فص فٞڂك ٿٯ ډ٭ح٪ ٰ٭ فاذ ١٭٧ػـ ٞڂك 

 ٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٤فص ذفا٧٪ خـ .افةٱاٰې ٶؽ٤٭رـ ةا٧ػك خذې فاذـ ذاٞق ٞڂك ٧٭ٶ٪ خ

افٞ٪ ٶ٪ خاـٮ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٤فص فٞڂك ٿٯ ٰ٭ فاذ ډ٭ح٪ ١٭٧ػـ ٞڂك، ٶؽ ٤٭رـ 

ٰې ذاٞق ٞڂك افةٱاخف٣٫ فاذ  اف خذ٣ٰ فاذ سال سال ةٱؽح٪ ډ٭ح٪ ٶ٪ افة٭ ـؽـ ١٭٧ػـ 

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة باب المسح علی   ۱۹۹ص  ۱جواز المسح ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 
کتاب الطهارة باب المسح علی   ۳۳۲ص  ۱الخفين مطلب اعراب قولهم اال أف يقاؿ ، والبحر ج 

 الخفين (

في الهندية : ولو مسح بثبلث أصابع موضوعة غير ممددة يجوز ويكوف مخالفا للسنة ... ىذا  (1) 
کتاب   ۳۳ص  ۱بياف السنة حتى لو بدأ من الساؽ إلى األصابع أو مسح عليهما عرضا أجزأه . ) ج 

فصل األوؿ في األمور التي ال بد منها في جواز الطهارة الباب الخامس في المسح علی الخفين ال
کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، والبدائع ج   ۳۳ص  ۱المسح ، کذا في الجوىرة النيرة ج 

 کتاب الطهارة مطلب مقدار المسح علی الخفين (  ۸۷ص  ۱
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ٞڂك اف خ٤٭رې ٶؽسالسال ٹاق ٰې ذاٞق ٞڂك ٶ٪ خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ةٱا٤فص نطٱص 

خـ
(1) . 

خـ ټ٭٤ؽـ خـ ؟٭خ٤٭رف خ٤فص ٤

خ٤ٜٱ٣ ا٧فاؿ خٶاذـ ٰ٭كتاذفر افخ٤فا٘ؽ خٶاذـ خذې كتاذفرـ خ٤٭رفخ٤فص 

٤٭خـ خـ
(2) 

.
 

فذفـخ٪  ك،فعج ٞٯ ٤ٜٱ٣ فٶ٪  كؽفظ ٞ٭١٭ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خ٤فص خ

 ذفرـ ٶ٭ذك ٶؽ ٤٭رف ةا٧ػك ٤فصتاح٪ حؽخذې ك ا٧فاؿ٧٭خٕ٪  كٞڂ كؽفظـٙؽ 

ذفاخـ افٞ٪ ٧٪ ؟

                                                 

مسح بها ثبلث  في الهندية : حتى لو مسح بأصبع واحدة من غير أف يأخذ ماء جديدا ال يجوز ولو (1)
کتاب الطهارة الباب الخامس   ۳۲ص  ۱مرات في ثبلثة مواضع وأخذ لكل مرة ماء جديدا جاز . ) ج 

في المسح علی الخفين الفصل األوؿ في األمور التي ال بد منها في جواز المسح ، کذا في ردالمحتار 
أف يقاؿ ، والبحر ج کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين مطلب اعراب قولهم اال   ۱۹۹ص  ۱ج 
 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين (  ۳۳۲ص  ۱

م يوما وليلة وللمسافر ثلثة أياـ ولياليها لقولو عليو السبلـ يمسح المقيم يفي الهداية : و يجوز للمق (2)
کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، کذا   ۵۸ص  ۱يوما وليلة والمسافر ثبلثة أياـ ولياليها . ) ج 

  ۷۳ص  ۱کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، ومجمع االنهر ج   ۲۹۸ص  ۱في البحر ج 
 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين (
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ٞ٪ خٕ٪ كغم خ٤٭رف خٰ٭ـ كتاذفر ٤٭خې حؽ ٶ٭ذـ ٞېػ١٭ فذفـخ٪ ـٙؽ 

٤٭رې ة٪  كؽفظ ٞڂك ٧٭خٕ٪ كغم ح٪ حؽ خذې كتاذفرـ ٶ٭ذك ٤فص ذفا ٧٪ خـ،

 ٞاږك ٶڇې ة٪ ٶؽې٭١ٯ . 

افٞ٪ خٕ٪ كغم خ٤٭رف خٰ٭ـ كتاذفر ٤٭خې حؽ ٶ٭ذـ ٞېػ١٭ خ٤غ٪ ـٙؽ 

كؽفظ ٞڂك ٧٭ةٱاخـ ح٪ حؽ خذې كتاذفرـ ٶ٭ذك ٤فص ذفاخـ
(1) . 

 ك،ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خ٤٭رف خ٤فص خكؽفظ ٶ٪ فعج ٞٯ ٤فا٘ؽ ف

ح٪ ټ٭٤ؽـ فعج ٶؽ ٤٭رفةا٧ػك ٤فص ذفاخـ ؟ا٧فاؿ ٧٭خٕ٪  ٯ٤ٜٱ٣ ـةٱا فذفـخ٪ 

ٞ٪ خٕ٪ ا٧فاؿ خ٤٭رف خ٤فص خ خذې كتاذفرـ ٤٭خې ټغ٪ خٰ٭ـ كتاذفر 

حؽٶ٭ذـ ٞېػ١٭ خ٤غ٪ ٤ٜٱ٣ ـٯ ٧٭خٰ٭ـ كتاذفر حؽ ٶ٭ذـ ٞېػ١٭ ٶ٭ذك ٤فص فذح٪ 

 ذفاخـ .

                                                 

في الهداية : ومن ابتدأ المسح وىو مقيم فسافر قبل تماـ يـو وليلة مسح ثبلثة أياـ ولياليها " عمبل  (1)
يو آخره بخبلؼ ما إذا استكمل المدة لئلقامة ثم بإطبلؽ الحديث وألنو حكم متعلق بالوقت فيعتبر ف

سافر ألف الحدث قد سرى إلى القدـ والخف ليس برافع " ولو أقاـ وىو مسافر إف استكمل مدة 
االقامة نزع " ألف رخصة السفر ال تبقى بدونو " وإف لم يستكمل أتمها " ألف ىذه مدة االقامة وىو 

کتاب   ۳۱۱ص  ۱مسح علی الخفين ، کذا في البحر ج کتاب الطهارة باب ال  ۶۳ص  ۱مقيم . ) ج 
کتاب الطهارة باب المسح علی   ۷۳ص  ۱الطهارة باب المسح علی الخفين ، ومجمع االنهر ج 

 الخفين (
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٤فص خ خذې كتاذفرـ ٤٭خې ټغ٪ خٰ٭ـ كتاذفر حؽٶ٭ذـ ٞېػ١٭ افٞ٪ خ٤٭رف خ

فذفـخ٪ ٤ٜٱ٣ ـٯ ٧٭ةٱاخخٕ٪ ا٧فاؿ خ٤٭رف ٤فص ٤اح٪ ة٠٢ ٞٱڃك افخا الر٤٪ خـ 

ٿٯ ٤٭رې ة٪ ٞاږك، ٶڇې ة٪ ٶؽې٭١ٯ
(1) . 

خٶاذـ  خـ افخ٤فا٘ؽاذفرٶؽ٤٭رف ٤فص ذفاتخ٤ٜٱ٣ خٶاذـ ٿٯ ٰ٭ك

اذفر ٰاخذې تج ټغ٪ ٰ٭كعٶڇ٭ٞ٭١٭خفٶ٪ اٰاخٕ٪ خ٤٭رف خ  ،اذفرـتخذې ك

ج ټغ٪ ؟عڃك افٞ٪ خةې افخـۍ خفٱاذفرـ ضفاةتك

خةې افخـۍ خفعج ټغ٪ ضفاةٱڃك، ٨ٰٓٯ ٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ خٕ٪ ا٧فاؿ خ٤٭رفٶ٪ 

ٰ٭ كتاذفر، ٰاخذې كتاذفرـ  ٶڇ٭ٞ٭١٭فذفـخ٪ ةې افخـ٪ ـ٭خخٕ٪ فعج ټغ٪

ٞڂې افةٱاخ٤اٹٱګؽ ٶ٪  ٶڇ٭ـ٬اذافخز فٞڂك، ٤٭رې ٰې ٶ٪  ٰ٭ٿاضفاةٱڃك ٤رال

فعج ٞٯ ةې افخـ٪ ـ٭ ٧٭خٕ٪ ا٧فاؿ حؽـتا٤اٹٱګؽ ـ ٶ٭ذك ٤فص ٞ٭الق ـٯ ٞ٪ 

 ٤ٜٱ٣ فك . 

                                                 

 عمبل قبل تماـ يـو وليلة مسح ثبلثة أياـ ولياليها في الهداية : ومن ابتدأ المسح وىو مقيم فسافر (1)
علق بالوقت فيعتبر فيو آخره بخبلؼ ما إذا استكمل المدة لئلقامة ثم بإطبلؽ الحديث وألنو حكم مت

سافر ألف الحدث قد سرى إلى القدـ والخف ليس برافع " ولوأقاـ وىو مسافر إف استكمل مدة 
االقامة نزع " ألف رخصة السفر ال تبقى بدونو " وإف لم يستكمل أتمها " ألف ىذه مدة االقامة وىو 

کتاب   ۳۱۱ص  ۱تاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، کذا في البحر ج ک  ۶۳ص  ۱مقيم . ) ج 
کتاب الطهارة باب المسح علی   ۷۳ص  ۱الطهارة باب المسح علی الخفين ، ومجمع االنهر ج 

 الخفين (
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افٞ٪ ٤فا٘ؽفك ٧٭خټ٢٭ذ٤ٯ فذٹٯ حؽ٤اٹٱګؽـ ٶ٭ذك ٤فص ٞ٭الق ـٯ
(1) . 

٫ٖ٪ ٤ٓؼفذ ٿٯ خفعج ٶ٪ فح٢٭ـؽـ ٰې افخز ٤احٱڃك خٕ٪ ٣٫ 

ٶؽ٤٭رفةا٧ػك ٰ٭كتاذفر، ٰاخذې كتاذفرـ ٤فص ٞ٭الق ـٯ افٞ٪ خفعج حؽفح٢٭ 

فذفـخ٪ ٿٯ ٧٭ق افخز ٞ٭ك ٧٭٤٭رې ة٪ ٞاږك افٶڇې ة٪ ٶؽې٭١ٯ ؟

ٞ٭١٭افخ٤٭رفٶ٪ ٶڇ٭ٞ٭١٭ٶ٪  ٪ـاٿٯ خخٕ٪ ٤ٓؼفذ خافخ كف ٞ٪ خاـٯ

افخ٤٭رف حؽٶ٪ ٶڇ٭ٞ٭١٭فذفـخ٪ ٰې ةٱؽح٪ ْؼذ ذفاؿ  كج ٞٯ خخـ ْؼذ ة٨ػفعف

ٰاخذې ، ٧٭خٕ٪ ٤ٓؼفذٶؽخٕ٪ ٤٭رفةا٧ػك خس٭ړا٧فاؿ ٶ٪ كاؿ ٰ٭كتاذفر ٯـ

 .كتاذفرـ ٤فص ٞ٭الق ـٯ 

ٶ٪ فعج خفاړفٿٯ خافخز حارـ ٞ٭١٭ افخ٤٭رفٶ٪ ٶڇ٭ٞ٭١٭ كافٞ٪ خاـٯ ف

ج ٞٯ افٰاٰ٭ارك خ٤٭رفٶ٪ ٶڇ٭ٞ٭١٭ٶ٪ عٞٯ افٰاٰ٭ارك خافخز حارـ ٞ٭١٭ٶ٪ ف

٧٭ٶ٪ خٕ٪ خذې ـؽـ ن٭ذح٪ ٞٯ خٕ٪ ٤ٓؼفذٞ٪ ٶ٪ خٕ٪  كج ٞٯ خخـ ْؼذ ذفاؿ فعف

٧٭ٶؽخٕ٪ ٤٭رفةا٧ػك ٤فص ٞ٭الق ـٯ اف٫ؽ٢ٞ٪  ٭كج ٞٯ خ٨٧٪ ة٠ افخز حارـ ٞعف

                                                 

في الهندية : وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس حتى إف توضأ في وقت الفجر ولبس  (1)
ث وقت العصر فتوضأ ومسح على الخفين فمدة المسح باقية إلى الساعة التي أحدث الخفين ثم أحد

کتاب   ۳۳ص  ۱فيها من الغد إف كاف مقيما ىكذا في المحيط ومن اليـو الرابع إف كاف مسافرا . ) ج 
الطهارة الباب الخامس في المسح على الخفين الفصل األوؿ في األمور التي ال بد منها في جواز 

 ۱کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، وردالمحتار ج   ۲۹۸ص  ۱في البحر ج  کذا  المسح ،
 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين مطلب اعراب قولهم االاف يقاؿ (  ۱۹۹ص 
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افخز حارـ ٞ٭ك ج ففرك افخخـ افخز ٤اة فة٠٢ ـٯ ٧٭ةٱاٿٯ ٧٭ق عفٿٯ 

٧٪ خـفذح٪ ذفا ٤٭رې ة٪ ٞاږك ٶڇې ة٪ ٶؽې٭١ٯ ٶؽخٕ٪ ٤٭رفةا٧ػك ٤فص
(1) . 

٤٭رې ٶ٪ ٶڇ٭ٞڂك اففذفـخ٪  ،ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک افؽ فاذٶڇې ٶؽې٭١ٯ

٭ؽ ذفاخك ح٪ ٶؽخٕ٪ ٤٭رفةا٧ػك ٤فص ٞ كغماٰاخٕ٪  ،ةٱا٧٭ذافخز ٶ٭ذـ ٞڂك

افٞ٪ ٧٪ ؟

ٞ٪ خٕ٪ كغم ح٪ حؽ٤٭رف ٶ٪ ٶڇ٭ٞ٭١٭فذفـخ٪، خافخاـ٪ حؽٶ٭ذـ ٞ٭١٭ 

خ٤غ٪ خافخاـ٪ ٰ٭٤اح٭٧ٟٮ كٮ ٶېڅ ـ٭ق ٧٪ فك ٧٭خـ ح٪ ٶؽخٕ٪ ٤٭رفةا٧ػك 

 ٤فص ٞ٭ؽ ذفاخك .

افٞ٪ خافخاـ٪ حؽٶ٭ذـ ٞ٭١٭خ٤غ٪ خافخاـ٪ ٰ٭٤اح٭٧ٟٮ كٮ فذح٪ ٶېڅ  

٭ق فك ٧٭ةٱاٶؽخٕ٪ ٤٭رفةا٧ػك ٤فص فذح٪ ذفا ٧٪ خــ
(ٕ)
 .

 

                                                 

في ردالمحتار : ثم إنو ال يخلو إما أف يكوف العذر منقطعا وقت الوضوء واللبس معا أو موجودا  (1)
الوضوء موجودا وقت اللبس أو بالعكس فهي رباعية ففي األوؿ حكمو  فيهما أو منقطعا وقت 

كاألصحاء لوجود اللبس على طهارة كاملة فمنع سراية الحدث للقدمين وفي الثبلثة الباقية يمسح في 
کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين مطلب   ۱۹۸ص  ۱الوقت فقط فإذا خرج نزع وغسل . ) ج 

کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ،   ۲۹۵ص  ۱في البحر ج  کذااعراب قولهم االاف يقاؿ ،  
 کتاب الطهارة مطلب بياف مدة المسح (  ۸۳ص  ۱والبدائع ج 

في الهندية : )ومنها( أف يكوف الحدث بعد اللبس طارئا على طهارة كاملة كملت قبل اللبس أو  (2)
لى الخفين الفصل األوؿ في کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح ع   ۳۳ص  ۱بعده . ) ج 
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 ح٪ ٶؽ٤٭رف ةا٧ػك ٤فص ا٧فاؿٞ٪ خٰ٭ٿاٰ٭ـ ٶڇ٪ ٶؽې فك خٕ٪ 

ذفاخـ افٞ٪ ٧٪ ؟

ك ٧٭ٶؽخٕ٪ ا٧فاؿ ةا٧ػك ٞ٪ خخ ٕ٪ ا٧فاؿ ٶڇ٪ حؽةش٢ٟٯ ١٭ړـ ٶؽې ـ٭ې ف

خخٕ٪ ٶؽې ٶڇې ٧٪ ٶؽې٭٠١ الرؾ خك اف٧٪ ٤فص ٶؽالر٤٪ خـ افخ٫ٖ٪ ة٢ٯ ٶڇې ٶؽ٤٭رـ 

 ةا٧ػك ٤فص فذح٪ ذفاخـ . 

افٞ٪ خخٕ٪ ا٧فاؿ ٶڇ٪ حؽةش٢ٟٯ ١٭ړـ ٧٪ فك ٶؽې ـ٭ې ٧٭ةٱاٞ٪ خخٕ٪ ٶڇې 

خ٤ظ ضه٪ خ خذف ډ٭ح٭ٶ٪ ا٧ػارـ ةا٧ػك ٶاح٪ فك ٧٭خٕ٪ ا٧فاؿ ح٪ ٶؽ٤٭رف ةا٧ػك 

ذفاخـ ع٭ٶػې كؽض ٿٯ خخٕ٪ ٤٭رې خ٤ظ ٶؽ٫ٖ٪ ضه٪ ةا٧ػك ٤فص فٞڂك  ٤فص

ٿٯ ٶ٪ ٫ٖ٪ ضه٪ ٞٯ خٶڇې خٕ٪ ٶاح٪ ٹاق ٤٭س٭خ فك؛ ٹٟ٪ خ٤٭رې ٶؽ٫ٖ٪ عا١ٯ 

 ٹاق ةا٧ػك ٤فص ٧٪ نطٱص ٞٱڃك ٿٯ ٶ٪ ٫ٖ٪ ضه٪ ٞٯ ٶڇ٪ ٧٪ فك ٤٭س٭خـ . 

افٞ٪ خخٕ٪ ٶڇې خ٤ظ ضه٪ خ خذف ډ٭ح٭ ٶ٪ ا٧ػارـ ٧٪ فك ٶاح٪ ٧٭ةٱاخٕ٪ 

ؿ ح٪ ٶؽ٤٭رف ةا٧ػك ٤فص ٧٪ خـ ذفا خخٕ٪ ٶڇې ٶاح٪ ضه٪ اف٫ٖ٪ ة٢٪ ٶڇ٪ ة٪ ا٧فا

خفاړك ٶؽې٭١ٯ
(1) . 

                                                                                                                                 

  ۱۹۸ص  ۱في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار ج  األمور التي ال بد منها في جواز المسح ،کذا
  ۲۹۵ص  ۱کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين مطلب اعراب قولهم االاف يقاؿ ، والبحر ج 

 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين (

   كاف القطع فوؽ الكعب وفوؽ المرفق لم يجب غسل موضع القطع .في المحيط البرىاني : وإف   (1)
کتاب الطهارة   ۲۹ص  ۱کتاب الطهارة الفصل االوؿ في الوضوء ، کذا في البحر ج   ۳۴ص  ۱) ج 

 = راتلونکی مخ کتاب الطهارة باب الوضوء الفصل االوؿ في فرائض الوضوء (  ۵ص  ۱، والهندية ج 
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افخ٤فص ٶ٪ فعج ٞٯ ٤فص خ٤٭رې  كٞ٪ خٰ٭ٿا ٤٭رك ٕٴٯ ف

١ؽك ؟خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ  ـٿٯ حؽ٫ٖ٪ ال٧ػك ٶڇ٪ ٧٪ ف فاّٛ ـٯٶؽ٫ٖ٪ ضه٪ ةا٧ػك 

خٕ٪ ٤فص ٧٪ خـ نطٱص ٹٟ٪ خ٤٭رف ٶ٪ ٤فص ٞٯ خاالر٤٪ خـ ٿٯ خ٤٭رې 

ٶؽ٫ٖ٪ ضه٪ ةا٧ػك ة٪ فك ٿٯ حؽ٫ٖ٪ ضهې ال٧ػك ٶڇ٪ ٤٭س٭خـ فك
(1) . 

، خٕ٪ ا٧فاؿ ح٪ ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶؽسؽاة٭ ـؽةېؽـ ٤٭رې ٶ٪ ٶڇ٭ٞڂك

 ٶؽخٕ٪ ٤٭رف ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ افٞ٪ ٧٪ ؟

                                                                                                                                 

کتاب   ۲۹۷ص  ۱رجل واحدة يجوز لو المسح على الخف . ) ج  وفي البحر : رجل ليست لو إال
کتاب   ۴۸ص  ۱الطهارة باب المسح علی الخفين ، کذا في فتاوی قاضيخاف علی ىامش الهندية ج 

الطهارة باب الوضوء والغسل فصل في المسح علی الخفين ، والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
 ی الخفين مطلب إعراب قولهم إال أف يقاؿ ( کتاب الطهارة باب المسح عل   ۲۳۳ص  ۱

وفي التاتارخانية : اذا کاف الباقي مقدار ثبلث اصابع من جانب االصابع جاز المسح واف لم يبق من 
جانب االصابع شئ وانما بقي مما يلي العقب مقدار ثبلث اصابع او اقل او اکثر لم يجز المسح وىو 

غني اذا کاف الرجل مقطوع االصابع وبعضو خفو خاؿ عن الصحيح ، وفي الذخيرة وفي صبلة المست
ص  ۱و ينظر اف وقع المسح علي المغسوؿ مقدار ثبلث اصابع جاز واال فبل . ) ج يالقدـ فمسح عل

 ( ۱۳۲۲کتاب الطهارة الفصل السادس في المسح علی الخفين المسئلة )   ۴۲۳

نو مشغوال بالرجل( ليمنع سراية الحدث، في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )و( الثاني )كو  (1)
ص  ۱في الهندية ج  ص  ، کذا ۱فلو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدـ قدمو إليو لم يجز . ) ج 

 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين (  ۳۴ص  ۱، والجوىرة النيرة ج  ۳۲
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خٕ٪ ا٧فاؿ ح٪ ٶؽخٕ٪ ٤٭رف ٤فص ذفاخـ، خسؽاة٭ ٶ٪ ٶڇ٭ ٞ٭ؽ حافاؿ ٧٪ فذح٪ 

ٞ٭ك
(1) .

 

٨٤ٯ ټغ٪ س٭ړ كٱاؿ ٶ٪ ټؽ١٪ ٶ٪ افـ٨ۍ ر٤ا٧٪ ٞٯ ٿٯ ع٢ڈ 

 ،خ٤اـٱ٭ ٶ٪ ٧ا٤٪ ٰاخفكةٱاٰې  ٹٱ٨ٯاف ٭ع٢ڈ ٰې خسؽ٤٭ٛٱ٨ ٹٱ٨ٯٶڇ٭ٞ٭ك ٿٯ 

ٶؽخٕ٪ ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ افٞ٪ ٧٪ ؟

ٶؽخٕ٪ ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ؛ ٹٟ٪ خٕ٪ كا افع٭ا ٳ٭ؽ ټؽ٦٤ ١ؽك ع٭ٶ٪ خې 

كؽض ٿٯ ةش٢ٟٯ ة٪ ٰې ٶٴٯ ٞڂك فك
(2) . 

                                                 

أف ما جاز المسح عليو إذا لم وكذا الخف فوؽ اللفافة يدؿ عليو ما في غاية البياف من  البحر : في (1)
يكن بينو وبين الرجل حائل جاز المسح عليو إذا كاف بينهما حائل كخف إذا كاف تحتو خف أو لفافة اه 

کتاب   ۳۱۵ص  ۱فهذا صريح في أف اللفافة على الرجل ال تمنع المسح على الخف فوقها آه . ) ج 
کتاب   ۱۹۷/  ۱۹۶ص  ۱ع ردالمحتار ج الطهارة باب المسح علی الخفين ، کذا في الدرالمختار م

  ۷۴ص  ۱الطهارة باب المسح علی الخفين مطلب إعراب قولهم إال أف يقاؿ ، ومجمع االنهر ج 
 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين (

 ۱في الهندية : ويمسح على الجورب المجلد وىو الذي وضع الجلد على أعبله وأسفلو . ) ج  (2)
باب الخامس في المسح علی الخفين الفصل األوؿ في األمور التي ال بد منها کتاب الطهارة ال  ۳۲ص 

کتاب الطهارة باب   ۱۹۸ص  ۱في جواز المسح ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
کتاب الطهارة باب   ۳۱۷ص  ۱المسح علی الخفين مطلب إعراب قولهم إال أف يقاؿ ، والبحر ج 

 المسح علی الخفين (
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خٶڇې ٰ٭ټ٪ ضه٪ حؽ  ،٤٭رـ ٞٯ ٰ٭ـ٭ذق ٹاق فكـ ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭

ڃك ٶؽخٕ٪ ٤٭رف ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ افٞ٪ ٧٪ ؟ٱ٢ٓ٤٭٤

ٞ٪ خٕ٪ ـ٭ذق ٹاق حؽ ةش٢ٟٯ ١٭ړ فك ٶؽخٕ٪ ٤٭رـ ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ، ٞ٪ ١ڃ 

 ـ٭ذق فك افٞ٪ ډېؽ فك .

٪ خٕ٪ ـ٭ذق ٹاق حؽةش٢ٟٯ ١٭ړ ٧٪ فك،ةٱاٞ٪ خډ٭ح٭ ٶؽ ةؽاةؽك ةا٧ػك افٞ

فك ٧٭ خ٫ؽف ډ٭ح٭ ٶؽ ةؽاةؽك ٿٯ فك، ٞ٪ خٕٴ٭ ډ٭ح٭ ٶؽةؽاةؽك فك افٞ٪ خٞ٭ٿ٨ٱ٭ 

٢ٓ٤٭٤ېػ١ې ٧٭ٶؽخٕ٪ ډ٭ح٭، ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ډ٭ح٭ٞٯ خذې ډ٭حٯ حؽخٕ٪ ـ٭ذك ٹاق 

 ٤٭رف ةا٧ػك ٤فص ذفا ٧٪ خـ افٞ٪ حؽخٕ٪ ١ڃ فك ةٱا ذفاخـ .

خٕ٪ ـ٭ذق ٹاق خډ٭ح٭ٶؽ ةؽاةؽك ٧٪ فك ٧٭ٞ٪ خٕ٪ ـ٭ذق ٹاق خف٤ؽـ افٞ٪ 

فك ٿٯ خٶڇې خ خذفٞ٭ٿ٨ٱ٭ ډ٭ح٭ ٶ٪ ا٧ػارـ فك ٧٭ٶؽخٕ٪ ٤٭رف ةا٧ػك ٤فص 

 ذفا٧٪ خـ،ٞ٪ خٕ٪ ـ٭ذق ٹاق خٶڇې ٶؽ٤ظ فك افٞ٪ ٶؽ ٶ٭٧ػـ،ٰاحؽٶڇ٪ ال٧ػك فك .  

ٱا افٞ٪ خٕ٪ ـ٭ذك ٹاق خٶڇې خ خذف ٞ٭ٿ٨ٱ٭ ډ٭ح٭ ٶ٪ ا٧ػارـ ٧٪ فك ٧٭ة 

ٶؽخٕ٪ ٤٭رفةا٧ػك ٤فص ذفاخـ
(1) . 

                                                 

کتاب الطهارة باب المسح علی   ۳۳۶ص  ۱ي البحر : والخرؽ أعلی الکعب اليمنع . ) ج ف (1)
کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ،   ۳۳ص  ۱الخفين ، کذا في االختيار لتعليل المختار ج 

کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح علی الخفين الفصل األوؿ في األمور   ۳۴ص  ۱والهندية  ج 
 = راتلونکی مخ بد منها في جواز المسح (التي ال 
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١ٟ٪ ٤٭رـ ٶ٪ ٿاړـ  كؽك ٹاق  فٱٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ـ ٤٭رـ ٞٯ ٰ٭ افږخ ټ

ٶؽخٕ٪ ٤٭رـ ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ افٞ٪ ٧٪ ؟ ، ٶؽې ـ٭ې فك

خحڈ ٶؽ ٬٤اؽ خٶڇې خٶ٭ذح٪ ٞ٭١٭ٶ٪ فعج ٞٯ ٞ٪ خٕ٪ ٤٭رـ خاـٯ فك ٿٯ 

خٕ٪ ـ٭ذق ـؽـ ٶ٭ذح٪ ٞٱڃك افخٶڇې خذې ډ٭حٯ ٰا خ خذف ډ٭ح٭ ا٧ػارـ ٹاق 

 حؽ٢ٓ٤٭٤ٱڃك ٧٭ٶؽخٕ٪ ٤٭رفةا٧ػك ٤فص ذفا ٧٪ خـ . 

افٞ٪ خٕ٪ ٤٭رـ خاـٯ فك ٿٯ خحڈ ٶؽ٬٤اؽ خٶڇې خٶ٭ذح٪ ٞ٭١٭ ٶ٪ فعج 

 ډ٭حٯ ٰا خ خذف ډ٭ح٭ٞٯ خٕ٪ ـ٭ذق خاـٯ ٧٪ ـؽـ ٶ٭ذح٪ ٞېػق ٿٯ خٶڇې خذې 

                                                                                                                                 

وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار:  )والخرؽ الكبير( بموحدة أو مثلثة )وىو قدر ثبلث أصابع 
القدـ األصاغر( بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة )يمنعو( إال أف يكوف فوقو خف آخر أو 

صابعو وعقبو ويرى ما تحتو، فلو عليها اعتبر الثبلث جرموؽ فيمسح عليو، وىذا لو الخرؽ على غير أ
 ولو كبارا ولو عليو اعتبر بدو أكثره. 

وفي ردالمحتار :  قولو ولو عليو( أي العقب اعتبر بدو: أي ظهور أكثره، كذا ذكره قاضي خاف وغيره، 
ية بلفظ قيل. قاؿ وكذا لو كاف الخرؽ تحت القدـ اعتبر أكثره كما في االختيار، ونقلو الزيلعي عن الغا

في البحر: وظاىر البدائع اختيار اعتبار ثبلث أصابع مطلقا، وىو ظاىر المتوف كما ال يخفى حتى في 
کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين مطلب   ۲۳۳ص  ۱العقب، وىو اختيار السرخسي . ) ج 

سح علی الخفين ، کتاب الطهارة باب الم  ۳۳۶ص  ۱اعراب قولهم اال أف يقاؿ ، کذا في البحر ج 
 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين (  ۱۳۳ص  ۱وفتح القدير ج 
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ا٧ػارـ ٹاق حؽ ٢ٓ٤٭ؾ ـٯ ٧٭ةٱاٶؽخٕ٪ ٤٭رفةا٧ػك ٤فص ذفا خـ
(1) . 

اف ٶ٪ خٕ٪ ٹاٰ٭٧٭ٞٯ  كؽك فٱٞٯ ټ٭ٹاٰ٪ ١ڃ ١ڃ ټ فٞ٪ ٶ٪ ٤٭ر

ع٭ٞ٪ خٕ٪  ٱڃك٭٤ٰا خ خذف ډ٭ح٭ ا٧ػارـ ٧٪ ٢ٓ٤ ،ٰ٭ار ك حؽٰ٭ـ ٹاق ال٣٫ خذې ډ٭حٯ

 ح٪ ذـٱڃك، ېؽك ٹاٰ٭٧٪ ـؽـ ٰ٭ٹاق ٞڂؽ ـٯ ٧٭ةٱا خ خذف ډ٭ح٭ ا٧ػارٱٳ٭ؽ ټ

ٶؽخٕ٪ ٤٭رف ةا٧ػك ٤فص ذفا خـ افٞ٪ ٧٪ ؟

ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٤٭رف ٞٯ خٰ٭ې ٤٭رې ټٱؽك ٹاٰ٭٧٪ خف٤ؽـ فك ٿٯ ـؽـ ٰ٭ٹاق 

 ٕ٪ ٤٭رف ةا٧ػك ٤فص ذفا٧٪ خـ .ـٯ ٧٭ خ خذف ډ٭ح٭ ا٧ػارې ح٪ ذـٱڃك، ٶؽخ

افٞ٪ ٰ٭ارك خٰ٭ې ٤٭رې ټٱؽك ٹاٰ٭٧٪ خ خذف ډ٭ح٭ ا٧ػارې ح٪ ٧٪ ذـېػؽ ٶ٪ 

خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٞ٪ خخفاړف ٤٭رف ټٱؽك ٹاٰ٭٧٪ خ خذف ډ٭ح٭ ا٧ػارې ح٪ ذـٱڃك 

افٞ٪ ٧٪ ذـٱڃك  ٧٭ٶؽخٕ٪ ٤٭رف ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ
(2) .

 
 

                                                 

 القدر المانع عند المشي لصبلبتو لم يمنع وإف كثر.  في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار:ولولم ير (1)

يرى  وفي ردالمحتار : )قولو عند المشي( أي عند رفع القدـ كما في شرح المنية الصغير، سواء كاف ال
عند الوضع على األرض أيضا أو يرى عند الوضع فقط، وأما بالعكس فيهما فيمنع، أفاده ح، وإنما 

کتاب الطهارة باب   ۲۳۳ص  ۱. ) ج  اعتبر حاؿ المشي ال حاؿ الوضع؛ ألف الخف للمشي يلبس
ة شرائط الصبل ۱۱۴المسح علی الخفين مطلب اعراب قولهم اال أف يقاؿ ، کذا في شرح المنية ص 

 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين(  ۳۴ص ۱فصل في المسح علی الخفين ، والجوىرة النيرة ج 

في الهداية : ويعتبر ىذا المقدار في كل خف على حدة فيجمع الخرؽ في خف واحد واليجمع  (2)
  ۳۳۷ص  ۱کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، کذا في البحر ج   ۵۹ص  ۱في خفين.) ج 
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 ٤فصك ؽك فٱټ كٞ٪ خٰ٭ٿاٰ٭ـ ٤٭رـ خ خذف ډ٭ح٭ٶ٪ ا٧ػارـ ةا٧ػ

 ح٪ ٶؽ٫ٖ٪ ة٢٪ ٤٭رـ ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ افٞ٪ ٧٪ ؟ ا٧فاؿ٧٭خٕ٪ ٧٪ فك ٶؽ ذفا 

خٕ٪ ا٧فاؿ ح٪ ٶؽخٕ٪ ة٢٪ ٤٭رـ ٤فص ذفا٧٪ خـ، خفاړك ٶڇې ة٪ ٶؽې٭١ٯ
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭اـخاد عٷ٠ كاډؽخا٧٭ح٪ خح٢ٓٱ٣ ١ٷاذـ افخز فٞڂك 

افٶؽ٤٭رف ةا٧ػك ٤فص فٞڂك ٧٭اٰاخٕ٪ ٤فص خافخاـ٪ خ٤فص خٶاذـ نطٱص خـ 

افٞ٪ خافخاـ٪ ١ٷاذـ ةېؽح٪ ٶؽ٤٭رف ةا٧ػك ة٢٪ ٤فص ٞ٭ؽ ٕ٭اړك ؟

ا١ٙخافق ا٨٬١ػٰث ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ة٢٪ ٤فص ٧٪ ٕ٭اړك خٕ٪ خح٢ٓٱ٣ ٶ٪ ٧ٱج  ٶ٪

٤فص نطٱص خـ
(2) . 

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة باب المسح علی   ۷ص ۱طهارة باب المسح علی الخفين،ومجمع االنهر ج کتاب ال
 الخفين (

في البحر : وإذ امتنع المسح على أحدىما بجمع الخروؽ المتفرقة امتنع المسح على اْلخر . ) ج  (1)
 ۱کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، کذا في العناية علی ىامش فتح القدير ج   ۳۳۷ص  ۱

  ۱۴۱ص  ۱کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، والطحطاوي علی الدرالمختار ج   ۱۳۴ص 
 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين (

 ۳۳ص  ۱في الهندية : فلو توضأ ومسح على الخفين ونوى التعليم دوف الطهارة يصح . ) ج  (2)
 تي ال بد منها في جواز المسح (الباب الخامس في المسح على الخفين الفصل األوؿ في األمور ال



 ٧٭اٛو ا٥١فص                                          - ه8م -                            ْث ا١ٙخافق  ٤ش٥٭

 

 خ٤٭رف ٤فص ٶ٪ ټ٪ كٯ ةا٧ػك ٤احٱڃك ؟

خ٤٭رف ٤فص ٶ٪ ٫ؽ ٫ٖ٪ كٯ ةا٧ػك ٤احٱڃك ٿٯ ٶ٪ ٫ٖ٪ ـؽـ افخز ٤احٱڃك 

اف٥٫ػٕ٪ كاؿ خٰ٭ې ٤٭رې، ٰاخفاړفٶ٪ عخ٢٭ـؽـ اف خ٤فص خفعج ) ٰ٭كتاذفر 

ٰاخذې كتاذفرـ ( ٶ٪ حېؽېػ١٭ ـؽـ خ٤٭رف ٤فص ٤احٱڃك
(1) . 

 ص ٿٯ خفعج )ٰ٭كتاذفر ٰاخذې كتاذفرـ ( ٶ٪ حېؽېػ١٭٤ففخ٤٭ر

ـؽـ ٤اح٪ ـٯ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خٳ٭ؽ افخز ٞ٭ؽ الرؾ خك افٞ٪ ٰ٭ارك خٶڇ٭ 

 ٶؽې٭٠١ الرؾ خك ؟

                                                 
  ۳۴ص  ۱في الهندية : ينقضو ناقض الوضوء ونزع الخف وكذا نزع أحدىما ومضي المدة . ) ج  (1)

کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح علی الخفين الفصل الثاني في نواقض المسح ، کذا في 
کتاب   ۷۱ص  ۱االنهر ج کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، ومجمع   ۳۳۸ص  ۱البحر ج 

 الطهارة باب المسح علی الخفين (
 
 
 
 



 ٧٭اٛو ا٥١فص                                          - و8م -                            ْث ا١ٙخافق  ٤ش٥٭

 

ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٰ٭ارك خٶڇ٭ ٶؽې٭٠١ الرؾ خك ، خٳ٭ؽ افخز حارـ ٞ٭ؽ ٧٪ 

ٕ٭اړك
(1) . 

                                                 

في الهندية : وإذا نزع الخف وىو طاىر ال يجب عليو إال غسل رجليو وكذا إذا انقضت مدة مسح  (1)
کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح علی الخفين الفصل الثاني في نواقض   ۳۴ص  ۱. ) ج 

کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، ومجمع االنهر ج   ۳۱۳ص  ۱المسح ، کذا في البحر ج 
 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين (  ۷۲ص  ۱



 ا٥١فص ٢ْٮ ا١شتٱؽ٩                              - ى8م -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

.ټ٪ فعج ٤فص ذفاخـ ٶؽ ٶٴۍ ةا٧ػك 

ٶؽ ٶٴۍ ةا٧ػك ٫ٖ٪ فعج ٤فص نطٱص ٞٱڃك ٿٯ حؽخٕ٪ ٶٴۍ ال٧ػك ٹاق ح٪  

افٰاخخٕ٪ ٶٴۍ عالن٭ؽ حافاؿ فذح٪ ٞ٭ك، افٞ٪ ٣٫ ٶؽې٭٠١ حافاؿ ٞ٭ك اف٣٫ ٤فص 

خخٕ٪ ٶٴۍ عالن٭١٭ حافاؿ ٧٪ ٞ٭ك اف٧٪ خخٕ٪ ٹاق ٶؽې٭٠١، ٰا٤فص ٞ٭ؽ حافاؿ 

ٞ٭ك،  ٧٭ةٱا خخٕ٪ ٹاق ٶؽې٭٠١ ٰا٤فص ٞ٭ؽ الرؾ خك ٶؽ ٶٴۍ ٤فص ذفا٧٪ خـ
(1) . 

غٝ ٰارع٪ فك اف٢ٞ٪ ٢ٞ٪ ېٰاٶڇ٪ ةا٧ػك ٤ ،ٞ٪ خٰ٭ٿاٶؽالز

٧٭ٞ٪ خٕ٪ ا٧فاؿ ٶؽعٷ٠ الز ٰاٶڇ٪ ةا٧ػك خرع٭ ٶ٢فخؽف١ګ٭ك  ،ڃكٰع٭ږ

 ج ٞٯ ٤فص ذفاخـ افٞ٪ ٧٪ ؟عافٕف٠ ٶ٪ ف ٪ـاةا٧ػك خافخٶ٢فخؽ٧٭ٶؽخٕ٪

                                                 

في درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ : وإنما يجوز المسح على الجبيرة إذا عجز عن مسح الموضع  (1)
را على مسحو فبل أي موضع الجبيرة بأف كاف يضره الماء أو كانت مشدودة يضر حلها أما إذا كاف قاد

کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين المسح علی الجبيرة   ۳۸ص  ۱يجوز مسح الجبيرة . ) ج 
کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح علی الخفين   ۳۵ص  ۱والعصابة ، کذا في الهندية ج 

ی کتاب الطهارة باب المسح عل  ۷۶ص  ۱الفصل الثاني في نواقض المسح ، ومجمع االنهر ج 
 (الخفين 



 ا٥١فص ٢ْٮ ا١شتٱؽ٩                              - ي8م -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶؽ خٕ٪ ٶ٢فخؽ ةا٧ػك ٤فص ذفا خـ 
(1). 

 ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶؽٶٴۍ ةا٧ػك ٤فص ٞ٭ك ٧٭ٶؽټ٭٤ؽـ ا٧ػارـ ةا٧ػك

٤فص ٞ٭ؽ الرؾ خك ؟

خٶٴۍ ٶؽاٞرؽـ ضه٪ ٨ٰٓٯ حؽ٧ٱ٣ ٶؽ ډېؽـ ضه٪ ةا٧ػك ٤فص ٞ٭ؽ الرؾ خك 

ٶؽٳ٭١٪ ٶٴۍ ةا٧ػك ٤فص ٞ٭ؽ ٧٪ خك الرؾ 
(2). 

 ېػـافةٱا٫ٖ٪ ٶٴۍ ف١٭ ـخرع٣ ٶؽٶٴۍ ةا٧ػك ٤فص فٞڂ ٿاٞ٪ ٰ٭

خف٣٫ ة٪ ٧٭افز ٶؽخٕ٪ ٧٭ې ٶٴۍ ةا٧ػك  ١٪ة٢٪ ٶٴۍ فحڂٰې ٶؽٹاق  ٶٴۍ افخ٫ٖې

افٞ٪ ٧٪ ؟ كفاذ٤فص ٞ٭

                                                 

في البدائع : )وأما( شرائط جوازه فهو أف يكوف الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح  (1)
أو ال يضره الغسل لكنو يخاؼ الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر فإف كاف ال يضره وال يخاؼ ال 

الطهارة مطلب کتاب   ۹۳ص  ۱يجوز وال يسقط الغسل ألف المسح لمكاف العذر وال عذر . ) ج 
 شرط جواز المسح (

في الهندية : ويكتفي بالمسح على أكثر الجبيرة. ىكذا في الهداية وبو يفتى كذا في المضمرات  (2)
کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح   ۳۵ص  ۱وال يجوز على النصف فما دونو إجماعا . ) ج 

 ۱وخبلصة الفتاوی ج  ۶۱ص  ۱ية ج في الهدا على الخفين الفصل الثاني في نواقض المسح ، کذا
 کتاب الطهارة الفصل الرابع في المسح علی الرأس (  ۲۷ص 



 ا٥١فص ٢ْٮ ا١شتٱؽ٩                              - 8ًم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ع٭چ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ خف٣٫ فاذ٤فص فٞڂكخف٣٫ فاذ٤فص ٞ٭ؽ الرؾ ٧٪ خك 
(1). 

ٰاة٠  ،ٶ٢فخؽٿٯ رع٣ ٧٪ فك، ٹاق ةا٧ػك  خاـٯخةػؿ ٶؽٿاٞ٪ ٰ٭

افٕف٠ ٞٯ ٤فص نطٱص خـ افٞ٪ ٰې ٶؽې٭٠١  ٪ـا٧٭ٶؽخٕ٪ ةا٧ػك ٶ٪ افخ ڂقكٮ فح

 الرؾ خك ؟

ٞ٪ خٕ٪ ٶ٢فخؽ، ٰاة٠ كٮ خىؽفذة ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك فك ٧٭٤فص ٶؽ ذفاخـ 

ٶؽې٭٠١ ٰې الرؾ ٧٪ خك
(2) . 

                                                 

في فتح القدير : لو مسح على عصابة فسقطت فأخذ أخرى ال تجب اإلعادة عليو لكنو األحسن .  (1)
ص  ۱في خبلصة الفتاوی ج  کتاب الطهارة اخر باب المسح علی الخفين ، کذا  ۱۴۱ص  ۱) ج 
کتاب الطهارة الباب   ۳۵ص  ۱الطهارة الفصل الرابع في المسح علی الرأس ، والهندية ج  کتاب  ۲۷

 الخامس في المسح على الخفين الفصل الثاني في نواقض المسح (

في البدائع : )وأما( شرائط جوازه فهو أف يكوف الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح  (2)
لضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر فإف كاف ال يضره وال يخاؼ ال أو ال يضره الغسل لكنو يخاؼ ا

کتاب الطهارة مطلب   ۹۳ص  ۱يجوز وال يسقط الغسل ألف المسح لمكاف العذر وال عذر . ) ج 
 شرط جواز المسح (

کتاب الطهارة   ۳۵ص  ۱وفي الهندية : وسوى ذلك بين الجراحة وغيرىا مثل الكي والكسر . ) ج 
 ۱، کذا في ردالمحتار ج  المسح على الخفين الفصل الثاني في نواقض المسحالباب الخامس في 

 (کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين مطلب الفرؽ بين الفرض العملي والقطعي والواجب  ۲۳۵ص



 ا٥١فص ٢ْٮ ا١شتٱؽ٩                              - 88م -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٰې  ج ٞٯعٰإف٠ ٶ٪ ف ٪ـاخافخ ٤ڇ٢٭ق ،ف ٶ٢فخؽ ٰ٭ٿاٞ٪ 

 ٧٭اٰا ېػق،ٰا١ڃ ١ڃ١ٱؽك ٞ ٭،اف فذفـخ٪ ةٱاخٕ٪ ٶ٢فخؽٳ٭ؽ ١ٱؽك ـ ـٶؽفٞڂ٤فص

خخٕ٪ ٶ٢فخؽخٹاق ٶؽې٭٠١ الرؾ خك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٞ٪ خٕ٪ ٶ٢فخؽخس٭ړفا١ٯ ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك ١ٱؽك ـٯ ١ٟ٪ ٥ْ٭٤اٿٯ خٕٲ 

ٶ٢فخؽ ٌؽ٘٭٧٪ ذاسالٞٱڃك ٧٭خخٕ٪ ٹاق ٶؽې٭٠١ الرؾ خك افٞ٪ خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ 

 ٥١٭٧ٸ خـؽـ ټغ٪ ذاډؽٹ٭ك . ٞٯ ذاسالـٯ ٧٭خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٘اـػٰڃك ةېؽح٪ ة٪

افٞ٪ خس٭ړفا١ٯ ٶ٪ فس٪ ٧٪ فك ١ٱؽك ـ٭ق، ة٢ٟ٪ خٰ٭ْاذص ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك ١ٱؽك 

ـ٭ق فك،  ةٱؽح٪ ٰې ة٠ ٶ٢فخؽ ٶؽف٤ڇ٢٭ك  ٧٭ةٱاخخٕ٪ ٹاق ٶؽې٭٠١ ٧٪ ٕ٭اړك 
(1) . 

حافاؿ ٧٪ فذح٪  ٪افةٯ اف ډؽ٤ ٭كحافاؿ ٞ ٪افة ٯٞ٪ ٰ٭ رع٣ ح٪ ٰغ

ٶؽخٕ٪ رع٣ ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ افٞ٪ ٶ٪ ډؽ٤٭افة٭ٶؽې٭٠١ ٰې الرؾ خك ؟ ٭ك ٞ

                                                 

وإف سقطت الجبيرة عن غير برء ال يبطل المسح " ألف العذر قائم والمسح عليها  في الهداية :  (1)
وإف كاف في الصبلة  ا ما داـ العذر باقيا وإف سقطت عن برء بطل لزواؿ العذرهكالغسل لما تحت

کتاب الطهارة   ۶۱ص  ۱استقبل ألنو قدر على األصل قبل حصوؿ المقصود بالبدؿ واهلل أعلم . ) ج 
کتاب الطهارة باب   ۲۳۶ص  ۱باب المسح علی الخفين ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 

مطلب في لفظ کل اذا دخلت علی منکر اومعرؼ ، ودررالحکاـ شرح غرر  المسح علی الخفين
 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين المسح علی الجبيرة والعصابة (  ۳۸ص  ۱االحکاـ ج 

 

 



 ا٥١فص ٢ْٮ ا١شتٱؽ٩                              - 8ٌم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ خٕ٪ كغم ٶؽډؽ٤٭افة٭ةا٧ػك ٛػذة ف١ؽك  ٧٭ٶؽخٕ٪ كغم ةا٧ػك ٶ٪ 

ٛػذة ٧٪ ف١ؽك  ٧٭ةٱا٤فص ډؽ٤٭ افة٭ ٶؽې٭٠١ الرؾ خك .افٞ٪ ٶؽډؽ٤٭ افة٭ ةا٧ػك 

فذح٪ ذفاخـ
(1) . 

ع٭خٶٴۍ عالنېػؽ  ٯٞ٪ ٰ٭رع٣ ح٪ ٶؽې٭٠١ ٰا٤فص  حافاؿ ٧٪ ٞ

٧٭خخٕ٪ رع٣ ٶؽ ٶٴۍ ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ افٞ٪ ٧٪ ؟ ٭كحافاؿ فذح٪ ٞ

خخٕ٪ رع٣ ٶؽٶٴۍ ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ
(2) . 

                                                 

في البحر : وإف كاف يضره الغسل بالماء البارد وال يضره الغسل بالماء الحار يلزمو الغسل بالماء  (1)
ره الغسل وال يضره المسح يمسح ما تحت الجبيرة وال يمسح فوقها اه قالوا ينبغي الحار، وإف كاف يض

أف يحفظ ىذا، فإف الناس عنو غافلوف ولكن قاؿ في السراج الوىاج: ولو كاف ال يمكنو غسل الجراحة 
إال بالماء الحار خاصة وال يمكنو بما سواه لم يجب عليو تكلف الغسل الحار ويجزئو المسح ألجل 

قة. اه والظاىر األوؿ كما ال يخفى؛ ولهذا اقتصر المحقق في فتح القدير عليو ولم ينقل غيره المش
کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، کذا   ۳۲۴ ۱وقيده بأف يكوف قادرا عليو، وىو ظاىر . ) ج 

 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين مطلب الفرؽ  ۲۳۵ص  ۱في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 
کتاب الطهارة باب المسح علی   ۱۴۱ص  ۱بين الفرض العملي والقطعي والواجب ، وفتح القدير ج 

 الخفين(

في الهندية : وإنما يمسح إذا لم يقدر على غسل ما تحتها ومسحو بأف تضرر بإصابة الماء أوحلها  (2)
في نواقض  کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح علی الخفين الفصل الثاني  ۳۵ص  ۱ج ) . 

کتاب الطهارة باب المسح علی   ۲۳۶ص  ۱المسح ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 



 ا٥١فص ٢ْٮ ا١شتٱؽ٩                              - لٌم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

افخٶٴۍ عالنېػؽ  ٭كٞ٪ ٰ٭رع٣ ح٪ ٶؽې٭٠١ ٰا٤فص حافاؿ ٧٪ ٞ

ٿٯ ٞ٪ ٶٴۍ عالن٪ ك ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ فا٧فاؿ ع٭خٕ٪  ٭ك،٣٫ حافاؿ ٧٪ فذح٪ ٞ

ٯ اف٧٪ ة٠ خاـٯ ټ٭ک ٶٱػاٞ٭الق ـٯ ٿٯ غٷ٢٪ خٕ٪ ٶٴۍ حڂالق ـٶٞڂك ٧٭ةٱا٧٪ 

ح٪ ٶؽٶٴۍ ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ افٞ٪ خٶٴۍ عالن٭ؽ  ا٧فاؿ٧٭خٕ٪ ،ٶٴۍ فذفحڂك

؟ ٶؽالرؾ خك

خٕ٪ ا٧فاؿ ح٪ ٶؽٶٴۍ ةا٧ػك ٤فص ذفاخـ، خٶٴۍ عالن٭ؽ ٶؽالرؾ ٧٪ خك
(1) . 

 ضهې ٯخرع٣ ٶٴۍ ٿٯ حؽرع٣ ٰ٭ټ٪ افچخې فك ٧٭حؽخٕ٪ افچخ

 افٞ٪ ٧٪ ؟ ٕ٭اړكال٧ػك ٹاق ٶؽې٭٠١ 

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة   ۱۳۸الخفين مطلب في لفظ کل اذا دخلت علی منکر او معرؼ ، ومراقي الفبلح ص 
 باب المسح علی الخفين فصل في الجبيرة ونحوىا (

   وف في مكاف اليقدر على ربطها بنفسو وال يجد من يربطها .في الهندية : ومن ضرر الحل أف يك (1)
کتاب الطهارة الباب الخامس في المسح علی الخفين الفصل الثاني في نواقض   ۳۵ص  ۱) ج 

کتاب الطهارة باب المسح علی   ۲۳۶ص  ۱المسح ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
   ۳۲۷ص  ۱ر او معرؼ ، والبحر مع منحة الخالق ج الخفين مطلب في لفظ کل اذا دخلت علی منک

 کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين (
 

 

 



 ا٥١فص ٢ْٮ ا١شتٱؽ٩                              - مٌم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

خٕ٪ ٹاق ٿٯ خٶٴۍ حؽافچخٯ ضهې ال٧ػك خق ٞ٪ خخٕ٪ ٹاق ٶ٪ ٶؽې٭٢١٭ 

٢ٟ٪ ٶؽٳ٭١٪ ٶٴۍ ةا٧ػك رع٣ ح٪ حافاؿ ذـېػق ٧٭خخٕ٪ ٹاق ٶؽې٭٠١ ٧٪ خك الرؾ ة

 ٤فص ذفاخـ .

افٞ٪ خخٕ٪ ٹاق ٿٯ خٶٴۍ حؽافچخٯ ضهې ال٧ػك خق ٶ٪ ٶؽې٭٢١٭ ةا٧ػك 

رع٣ ح٪ حافاؿ ٧٪ ذـېػق ٧٭خخٕ٪ ٹاق ٶؽې٭٠١ الرؾ خك 
(1). 

                                                 

في البحر : إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح إف كاف حل الخرقة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة  (1)
ما يمسح على الكل تبعا، وإف كاف الحل والمسح ال يضر بالجرح ال يجزئو مسح الخرقة بل يغسل 

حوؿ الجراحة ويمسح عليها ال على الخرقة، وإف كاف يضره المسح وال يضره الحل يمسح على 
الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل حواليها وتحت الخرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرىا . 

 فصل في ۱۱۷في شرح المنية ص  کتاب الطهارة باب المسح علی الخفين ، کذا  ۳۲۶ص  ۱) ج 
کتاب الطهارة باب المسح علی   ۲۳۵ص  ۱المسح علی الخفين ، والدرالمختار مع ردالمحتار ج 

 الخفين مطلب في لفظ کل اذا دخلت علی منکر او معرؼ (
 

 

 

 

 



 ا١طٱو                                                       - نٌم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

؟  خـ خـ ټ٭فذٹٯ٭٤رٰاح٪ اف٥ٞ٪  خضٱو

٤٭خـ ٰې ١ؿ كتاذفرـ خـ رٰاح٪ ـ افر٤٭خـ خذې كتاذف ٥ٞ٪ خضٱو
(ٔ)
 .

 

ؽـ ېرـ ډك افٰاحؽ١ؿ كتاذفف٫ٖ٪ ف٨ٰ٪ ٿٯ حؽخذې كتاذفرـ ٥ٞ٪ 

ټ٪ كٮ ة٠٢ ٞٱڃك افټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ،كف

خٕ٪ خ٤غؽص فٰغ٨٪ ة٠٢ ٞٱڃك خاـٯ ض٣ٟ ١ؽك ١ٟ٪ خٶؾك ف٨ٰ٪
(2) .  

                                                 

استحاضة واکثره عشرة اياـ  في الهداية : اقل الحيض ثبلثة اياـ ولياليها ومانقص من ذلک فهو (1)
 ۱في الهندية ج  کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة ، کذا  ۶۲ص  ۱والزائد استحاضة . ) ج 

کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل األوؿ في الحيض ، وتبيين   ۳۶ص 
 کتاب الطهارة باب الحيض (    ۱۵۹ص  ۱الحقائق ج 

اضة واکثره عشرة اياـ في الهداية : اقل الحيض ثبلثة اياـ ولياليها ومانقص من ذلک فهواستح (2)
 ۱في الهندية ج  کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة، کذا  ۶۲ص  ۱والزائد استحاضة . ) ج 



 ا١طٱو                                                       - هٌم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ډېؽـ ـٯ ٧٭ٶ٪  كتاذفرـٞ٪ خٰ٭ې چٺٯ خافؽ ضٱو ف٨ٰ٪ حؽ١ؿ 

 ٭ فذٹٯ خضٱو ة٠٢ ٞٱڃك افټ٭ فذٹٯ خاـخطاىث )٤ؽص(ة٠٢ ٞٱڃك ؟خٕ٪ ٞٯ ټ

خخٕ٪ چٺٯ خٶاذـ ١ؿ فذٹٯ خضٱو ة٠٢ ٞٱڃك اف حؽخٕ٪ فذفـخ٪ فذٹٯ 

خاـخطاى٪ )٤ؽص( ة٠٢ ٞٱڃك
(1) . 

٢ٓ٤٭٤ٯ فذٹٯ ف١ؽك ١ٟ٪  ٞ٪ ٰ٭ـ چٺ٪ ٶ٪ ضٱو ٞٯ خْاخة 

ٯ ٤رال٧٭ افز ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ـ ٤ٱاكج ٞٯ خخې ف٨ٰ٪ خٕ٪ خْاخة  حؽ فذٹ٭ ٹٶ٨ٺ٪ فذ

 ة٪ ټ٪ ٞ٭ك ؟ چٺ٪ فافړك ٧٭خٕ٪

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل األوؿ في الحيض،  وتبيين   ۳۶ص 
  .کتاب الطهارة باب الحيض (   ۱۵۹ص  ۱الحقائق ج 

کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة ،    ۶۵ص  ۱الستحاضة کالرعاؼ. ) ج وفي الهداية : ودـ ا
کتاب   ۳۹ص  ۱کتاب الطهارة باب الحيض فصل، والهندية ج   ۸۴ص  ۱کذا في مجمع االنهر ج 

الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الرابع في أحكاـ الحيض والنفاس 
 واالستحاضة (

وإف ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أياـ من كل شهر والباقي استحاضة في الهداية:  (1)
کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة ،    ۶۶ص  ۱ألنا عرفناه حيضا فبل يخرج عنو بالشك . ) ج 

کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل   ۳۷ص  ۱کذا في الهندية ج 
 (کتاب الطهارة باب الحيض   ۳۷۲ص  ۱، والبحر ج ضة الثالث في االستحا

 



 ا١طٱو                                                       - وٌم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

خٕ٪ چٺ٪ ة٪ خضٱو خفذٹ٭ٶ٪ كاؿ ٧٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك اف٧٪ ة٪ ذفژـ ٧ٱفٯ، 

٭ذـ ٶؽ ١ؿ فذٹٯ فخذېػـ ٧٭خٕ٪ ډ٭ذك ة٪ ٞ٪ خٕ٪ ف٨ٰ٪ حؽ١ؿ فذٹٯ خ٤غ٪ افٰاٶ

 ٳ٭١ٯ فذٹٯ خخې خٶاذـ خضٱو فذٹٯ ة٠٢ ٞٱڃك خ٥١٭٧ٺ٭٧٭ٛياء ٧٪ ٕ٭اړك .

افٞ٪ خٕ٪ ف٨ٰ٪ حؽ١ؿ فذٹٯ فافړك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٫ٖ٪ خراړـ ْاخة 

فذٹٯ خضٱو ة٠٢ ٞٱڃك خ٥١٭٧ٺ٭٧٭ٛياء ٰې ٧فخ٪ افحؽ٫ٖ٪ فذفـخ٪ فذٹٯ 

ء ة٪ ذافړكخ٤ؽص ة٠٢ ٞٱڃك خخٕ٪ فذٹ٭خٶاح٪ ـ٭ف ٥١٭٧ٺ٭٧٭ٛيا
(1) .

ـٯ، ٞ٪ خٰ٭ې چٺٯ خضٱو ف٨ٰ٪ خْاخة حؽفذٹ٭ خ٤غ٪ ة٨ػـ 

افز  ٯ،٭ذ٤٪ فذځ ةا٧ػك ة٨ػـ ـغغٶؽټ٢ٰې افف٨ٰ٪  ك١ٟ٪ ْاخة ٰې ٶ٨ٺ٪ فذٹٯ ف

 ؟ة٪ خٕ٪ چٺ٪ كؽْاټ٪ ٞ٭ك 

فذٹٯ ٶ٪ ٞ٭ؾ فعج ٞٯ ٿٯ خخٕ٪ چٺٯ ف٨ٰ٪ ة٨ػـ ـٯ ٧٭خاالر٤٪  خټ٢٭ذ٤ٯ

خـ ٿٯ خٕ٪ چٺ٪ ة٪ حؽ٫ٖ٪ فعج ٶ٭ذك ا٧خِاذٞ٭ك ٿٯ خ٤فخطب فعج ٶؽحېؽېػ١٭ 

ةا٧ػك فةېؽٰڃك، ٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ  خ٤فخطب فعج ٶؽحېؽېػ١٭ فةېؽېػـ، ٧٭ٕف٠ ة٪ 

فٞڂك افخ٤فخطب فعج ٶ٪ اعٱؽٞٯ ة٪ عٷ٠ ٥١٭٧ٸ فٞڂك، ةٱاة٪ ٧٭خْاخة حؽٶ٭ذـ 

                                                 

في البدائع : وإف كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تماـ العشرة لما ذكرنا في  (1)
کتاب   ۱۵۸ص  ۱المبتدأة بالحيض، وإف جاوز العشرة فعادتها حيض، وما زاد عليها استحاضة . ) ج 

کتاب الطهارة باب الحيض ، والمبسوط   ۸۱ص  ۱ع االنهر ج في مجم الطهارة االستحاضة ، کذا
 کتاب الصبلة باب المستحاضة (  ۲۸ص  ۲للسرخسي ج 



 ا١طٱو                                                       - ىٌم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

١٭ٶ٭ذك عٷ٠ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك، ذفژـ ة٪ ٧ٱفٯ ع٭ خعاف٧ػـ  ـؽـ ٧ؾخېٟج حؽ٫ٖ٪ ٞېػ

فعج ٶ٭ذك ٧٪ خق فذح٪ ذفاٿٯ خْاخة فذٹٯ ٰې ٶ٭ذـ ٞٱڃك
(1) . 

خ٤راؽ ٶ٪ ٧٪ ٪ ڃك افٞٱخضٱو ْاخة ٶ٪ ٰ٭فاذ ةػ١ېػف ـؽـ ةػ١

خٕ٪ ٤ٱاكج ٞٯ  اف٤٪ فذځ ٣٫ ٪ ع٭ٶ كفذٹٯ فخٰ٭ې چٺٯ رفړْاخة كٷڃح٭ډ٪ 

ٱڃك ټغ٪ افف فذٹ٭ح٪ ةػ١فذٹ٭ كٷڃفحؽ اٰاخخٕ٪ چٺٯ ْاخة  ك،ضٱو كؽفظ ف

 ؟ افٞ٪ ٧٪

ٶؽنطٱص ٛ٭ؽ ٶ٪ خٕ٪ ٰ٭ فاذـؽـ خخٕ٪ چٺٯ خضٱو ْاخة ةػ١ٱڃك
(2) . 

                                                 
في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : وإف ألقلو فإف لدوف عادتها لم يحل وتغتسل وتصلي  (1)

 . وتصـو احتياطا.

لم يحل( أي الوطء وإف اغتسلت؛ ألف  وفي ردالمحتار : )قولو وإف وألقلو( البلـ بمعنى بعد ط )قولو
العود في العادة غالب بحر )قولو وتغتسل وتصلي( أي في آخر الوقت المستحب وتأخيره إليو واجب 
ىنا أما في صورة االنقطاع لتماـ العادة فإنو مستحب كما في النهاية والبدائع وغيرىما )قولو احتياطا( 

الطهارة باب الحيض مطلب لوافتی مفت بشئ من ىذه کتاب   ۲۱۵ص  ۱علة لؤلفعاؿ الثبلثة . ) ج 
في الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص  االقواؿ في مواضع الضرورة طلبا للتيسير کاف حسنا ، کذا

کتاب   ۱۷۱ص  ۱کتاب الطهارة باب الحيض والنفاس واالستحاضة ، وتبيين الحقائق ج   ۱۱۷
 الطهارة باب الحيض(

کتاب   ۳۹ص  ۱يكوف بمرة عند أبي يوسف وعليو الفتوى . ) ج  في الهندية : انتقاؿ العادة (2)
الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الرابع في احکاـ الحيض والنفاس 



 ا١طٱو                                                       - يٌم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٧٭حؽخٕ٪ فذفـخ٪  ـؽـ ضٱو ة٨ػٞڂك دذٰٓ٪ٞ٪ ٰ٭ـ چٺ٪ خخفا ٶ٪ 

ٶ٪ فذح٢ٮ، ة٪ خې ح٪ ضٱو ٿٯ خخٕ٪ چٺٯ خْاخة ٫ٖ٪ فذٹٯ ذاـٯ ٿٯ ٶغ٭ا

؟٧٪ خٕ٪ فذٹ٭ٞٯ خٕ٪ چٺ٪ ضائي٪ ة٠٢ ٞٱڃك افٞ٪ 

ٕ٪ چٺ٪ ضائي٪ ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك ٶ٪ خٕ٪ فذٹ٭ٞٯ ٞ٪ ف٨ٰ٪ چٟاذـ ٧٪ ـٯ ٧٭خ

افٞ٪ ف٨ٰ٪ چٟاذـ ـ٭ـ ٧٭ضائي٪ ة٠٢ ٞٱڃك
(1) . 

ڃك ؟ٱخضٱو اف ٧ٙاز ٶ٪ فعج ٞٯ ٞ٭ؾ كٱاؿ ضؽا٤٪ چٺٶؽ

ٿٯ حٙهٱ٠ ٰې ٶ٪  ٶؽچٺ٪ ةا٧ػك ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خٕ٪ كٱاؿ ضؽا٤ٱڃك

 ال٧ػك ډفؽ خق 0 

 ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ، ٰاخحالفة افكٟؽ ـشػـ ٞ٭ؽ .   -م

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة باب الحيض   ۲۲۳ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج  في الدرالمختار واالستحاضة ، کذا
 ( ۲۲۲ص  ۱ه نجاسة وردالمحتار ج مطلب في حکم وطؤ المستحاضة ومن بذکر 

في الهندية : ال يثبت حكم كل منها إال بخروج الدـ وظهوره وىذا ىو ظاىر مذىب أصحابنا وعليو  (1)
کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة   ۳۸ص  ۱. ) ج  عامة مشايخنا وعليو الفتوى

 اضة (بالنساء الفصل الرابع في أحكاـ الحيض والنفاس واالستح

کتاب الطهارة   ۲۳۸ص  ۱وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ورکنو بروز الدـ من الرحم . ) ج 
 کتاب الطهارة باب الحيض (  ۳۳۲ص  ۱باب الحيض ، والبحر ج 



 ا١طٱو                                                       - ًٌم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

 ذفژـ ٧ٱ٭ؽ .  -ن

 ٤فشػ ح٪ خاع٢ېػؽ .  -ه

 ٶؽٞٓت٪ كؽٰٙ٪ ةا٧ػك ٌ٭اػ ٞ٭ؽ .  -و

 خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ حالفة ٞ٭ؽ . -ى

ٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ افٰا٫ٖ٪ كٯ ح٪ ةې٢٪ ٕال٘٪ الز فذفړؽ ٿٯ ٶؽ٫ٖ٪ كٯ ةا٧ػك  -ي

 ٢ٟٮ فك . خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ آٰج ١ٱ

خعٷ٠ عاف٧ػ ـؽـ ٧ؾخېٟج ٞ٭ؽ  -ً
(1) . 

                                                 

في العناية علی ىامش فتح القدير : ىذا بياف أحكاـ الحيض. قاؿ في النهاية وغيرىا: إنها اثنا  (1)
رؾ فيها الحيض والنفاس وأربعة مختصة بالحيض دوف النفاس، فأما الثمانية: فترؾ عشر: ثمانية يشت

الصبلة ال إلى قضاء، وترؾ الصـو إلى قضاء، وحرمة الدخوؿ في المسجد، وحرمة الطواؼ بالبيت، 
وحرمة قراءة القرآف، وحرمة مس المصحف بدوف الغبلؼ، وحرمة جماعها، والثامن وجوب الغسل عند 

في  کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة ، کذا  ۱۴۵ص  ۱يض والنفاس . ) ج انقطاع الح
ومابعده کتاب الطهارة باب الحيض مطلب لو أفتى مفت  ۲۱۳ص  ۱الدرالمختار مع ردالمحتار ج 

 ۱۱۳بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كاف حسنا ، ومراقي الفبلح ص 
 الحيض والنفاس واالستحاضة (  ومابعده کتاب الطهارة باب

  ۲۱۳ص  ۱في ردالمحتار : قولو ) ولو سجدة شکر ( ای او تبلوة فيمنع صحتهما ويحرمهما . )ج و 
کتاب الطهارة باب الحيض مطلب لو أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا 

ة باب الحيض والنفاس کتاب الطهار   ۱۱۳للتيسير كاف حسناوالطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 
 واالستحاضة(

  ۲۱۵ص  ۱وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )وكذا( يمنع )حملو( كلوح وورؽ فيو آية . ) ج 
کتاب الطهارة باب الحيض مطلب لو أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا 



 ا١طٱو                                                       - 8ٌم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

چٺٯ ح٪ خضٱو اف٧ٙاز ٶ٪ فعج ٞٯ خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ ټغ٪ ٤اـ٭ا 

٧٭ذ ادٞاذ ، خذفخ افخْاف٠ٰ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

خٕ٪ ٳ٭ؽ كٱاؿ فذح٪ ذفاخك
(1) . 

چٺٯ ح٪ خضٱو اف٧ٙاز ٶ٪ فعج ٞٯ خخْا ٶ٪ ٧ٱج خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ 

؟ ٤٭س٭خـ فكاٶٟڇٯ خخْا ٨ٓ٤ك ٿٯ ٫ٖ٪ آٰخ٭٧٪ ف٠ٰ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽ

و اف٧ٙاز ٶ٪ فعج ٞٯ خخْاء ٶ٪ ٧ٱج خخٕ٪ ٛف٣  آٰخ٭٧٭ ف٠ٰ  چٺٯ ح٪ خضٱ

ذفاخك
(2) . 

                                                                                                                                 

باب الحيض ، ومراقي الفبلح ص  کتاب الطهارة  ۳۴۹ص  ۱في البحر ج  للتيسير كاف حسنا ، کذا
 )کتاب الطهارة باب الحيض والنفاس واالستحاضة   ۱۱۴

  ۳۸ص  ۱في الهندية : ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب األذاف ونحو ذلك . ) ج  (1)
کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الرابع في أحكاـ الحيض والنفاس 

کتاب الطهارة باب الحيض   ۲۱۵ص  ۱، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج واالستحاضة 
 مطلب لو أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كاف حسنا ( 

  ۳۹ص  ۱وفي الجوىرة النيرة : وال بأس للجنب والحائض والنفساء أف يسبحوا اهلل ويهللوه . ) ج 
 الحيض ( کتاب الطهارة باب

في البحر : أما إذا قرأه على قصد الثناء أو افتتاح أمر ال يمنع في أصح الروايات وفي التسمية  (2)
اتفاؽ أنو ال يمنع إذا كاف على قصد الثناء أو افتتاح أمر  كذا في الخبلصة وفي العيوف ألبي الليث ولو 



 ا١طٱو                                                       - ٌٌم -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٰ٭ـ چٺ٪ ٿٯ ٞ٭ٿ٨ٱا٧٭ ح٪ ٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ فاٰٯ ٧٭خٕ٪ چٺ٪ ة٪ 

خضٱو اف٧ٙاز ٶ٪ فعج ٞٯ ټ٪ ٞ٭ك ؟

٭ح٪ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ خٕ٪ چٺ٪ ة٪ خضٱو اف٧ٙاز ٶ٪ فعج ٞٯ ٤اك٭٤ا٧

ٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ فاٰٯ ٿٯ ٰ٭ـ ٰ٭ـ ٥٢ٞ٪ ة٪ ةې٢٪ ةې٢٪ ففاٰٯ، خفې ٰاډېؽك ٥٢ٞٯ ة٪ ٶ٪ ٰ٭ـ 

فاذ ـؽـ ٧٪ فاٰٯ افة٠ خاٿٯ خٕ٪ ٰ٭ـ ٰ٭ـ ٥٢ٞ٪ ة٪ خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ خحالفة ٶ٪ ٧ٱج  ٧٪ 

فاٰٯ، خح٢ٓٱ٣ ٶ٪ ٧ٱج ة٪ ٰې فاٰٯ
(1) . 

خضٱو اف ٧ٙاز ٶ٪ ضا١ج ٞٯ چٺٯ ح٪ الز فذفړؽ ٰا٤ڀ٭ؽ ټ٪ 

ض٣ٟ ١ؽك ؟

                                                                                                                                 

ها معنى الدعاء ولم يرد بو القراءة فبل بأس أنو قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئا من اْليات التي في
کتاب الطهارة باب   ۳۴۶ص  ۱بو اه واختاره الحلواني وذكر في غاية البياف أنو المختار . ) ج 

کتاب الطهارة باب الحيض   ۲۱۴ص  ۱الحيض ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ) ج 
لضرورة طلبا للتيسير كاف حسنا ، وحاشية مطلب لو أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع ا

 کتاب الطهارة باب الحيض (  ۱۶۵ص  ۱الشلبي علی ىامش الزيلعي ج 

في الطحطاوي علی مراقي الفبلح :  واألصح أنو ال بأس بتعليم الحائض والجنب القرآف إذا كاف  (1)
يض والنفاس کتاب الطهارة باب الح  ۱۱۴يلقن كلمة كلمة ال على قصد قراءة القرآف . ) ص 

کتاب الطهارة باب الحيض ، وحاشية الشرنببللي علی   ۳۴۸ص  ۱في البحر ج  واالستحاضة ، کذا
 کتاب الطهارة فرض الغسل (  ۲۳ص  ۱ىامش درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ ج 

 



 ا١طٱو                                                       - للن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

 خچٺٯ خ٧ا٤٪ ټغ٪ حؽٹ٨ګ٨٭ٶ٭ذك خةػؿ ٶؽخٕ٪ ضه٪ ةا٧ػك ةې٢٪ سا٤ې ټغ٪ 

 ذفاخك .  اعٱفخ٧٠٪ خك ذفا افٶؽسا٤٪ ـؽةېؽـ ٧ّٙ  اعٱخف٧٠ّٙ 

ټغ٪ ٤اـ٭ا ٧٭ذ ةػؿ ح٪ ةې٢٪ سا٤ې ټغ٪ الز افخچٺٯ خةػؿ خخٕ٪ ضهې 

فذفړؽ اف٤ڀ٭ؽ ذفاخك
(1) . 

چٺ٪ ٿٯ خضٱو ٶ٪ فعج ٞٯ ف٨ٰ٪ فف٨ٰٯ ٧٭خـخٯ ة٪ ٥١٭٧ٸ 

فذفـخ٪ ة٪ ٥١٭٧ٸ ٶؽٰڃخك ؟ اف ٞ٪ ة٪ حؽ خذف فذٹ٭ٶ٭ذك ا٧خِاذٞ٭ك، ڃخكٰٶؽ

خٕ٪ چٺ٪ ة٪ خف٨ٰ٭حؽ١ٱػ١٭فذفـخ٪ خـخٯ ٥١٭٧ٸ ٶؽٰڃخك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ خا 

ا٤ٟاؿ ـخ٪ ٿٯ خٕ٪ ف٨ٰ٪ ة٪ حؽ خذې فذٹٯ خ٤غ٪ ة٨ػـ ـٯ افخاـخطاىث )٤ؽص( 

ة٪ فة٠٢ ـٯ
(2) . 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )وقرباف ما تحت إزار( يعني ما بين سرة وركبة ولو ببل  (1)
 . ، وحل ما عداه مطلقاشهوة

وفي ردالمحتار : )قولو يعني ما بين سرة وركبة( فيجوز االستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها 
  ولو ببل حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما ... )قولو مطلقا( أي بشهوة أو ال . 

أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع  کتاب الطهارة باب الحيض مطلب لو  ۲۱۴ص  ۱) ج 
کتاب الطهارة   ۱۱۴الضرورة طلبا للتيسير كاف حسنا ، کذا في الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 

 کتاب الطهارة باب الحيض (  ۳۴۵ص  ۱باب الحيض والنفاس واالستحاضة ، والبحر ج 

في المبسوط والمجتبى مبتدأة رأت في حاشية الشلبي علی ىامش تبيين الحقائق : قاؿ في المنبع و  (2)
دما تركت الصبلة كما رأتو عند مشايخنا وعن أبي حنيفة رضي اهلل عنو أنها ال تترؾ ما لم يستمر دمها 



 ا١طٱو                                                       - ملن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞٯ خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ فعج ٞٯ  ذٹ٭ٱو اف٧ٙاز ٶ٪ فخچٺٯ خٶاذـ خض

خ٥١ا٧ٺ٪ ٶؽٹاق ٞڇې٨فخ٠ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

خچٺٯ خٶاذـ خضٱو اف٧ٙاز ٶ٪ فذٹ٭ ٞٯ خ٫ؽ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ فعج ٞٯ 

خا٤فخطب خق ٿٯ افخز حارـ ٞڂك، خ٥١ا٧ٺ٪ ٶؽٹاق ٞڇٱ٨ٯ اف ـتطاؿ اهلل اف 

ٰٯا١ط٥ػهلل اف اهلل اٞتؽ ففا
(1) . 

                                                                                                                                 

ثبلثة أياـ؛ ألف الطهارة متيقنة والحيض مشكوؾ فيو لجواز انقطاع دمها فيما دوف الثبلث واليقين ال 
وصف الحيض بأنو أذى وقد رأتو في وقتو فبل يخرج المرئي يزوؿ بالشك واألوؿ أصح؛ ألف اهلل تعالى 

من أف يكوف حيضا بتوىم انقطاعو فيما دوف الثبلث؛ ألف اليقين ال يزاؿ بالشك كصاحبة العادة تترؾ 
کتاب الطهارة   ۱۶۸ص  ۱الصبلة بنفس رؤية الدـ مع توىم انقطاعو قبل الثبلث فكذا ىذا . ) ج 

کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة   ۳۸ص ص  ۱ في الهندية ج باب الحيض ، کذا
کتاب   ۲۲۱ص  ۱بالنساء الفصل الرابع في أحكاـ الحيض والنفاس واالستحاضة ، وردالمحتار ج 

 الطهارة باب الحيض قبيل مطلب في احواؿ السقط واحکامو (

صبلة وتقعد على مصبلىا تسبح في البحر : وأما أئمتنا فقالوا: إنو يستحب لها أف تتوضأ لوقت كل  (1)
وتهلل وتكبر وفي رواية يكتب لها ثواب أحسن صبلة كانت تصلي وصحح في الظهيرية أنها تجلس 

کتاب الطهارة باب الحيض ، کذا في   ۳۳۶ص  ۱مقدار أداء فرض الصبلة كي ال تنسى العادة . ) ج 
صة بالنساء الفصل الرابع في کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المخت  ۳۸ص ص  ۱الهندية ج 

کتاب الطهارة باب الحيض   ۱۴۲ص  ۱أحكاـ الحيض والنفاس واالستحاضة ، وفتح القدير ج 
 واالستحاضة (



 ا١طٱو                                                       - نلن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶؽچٺ٪ ةا٧ػك خضٱو اف٧ٙاز خفذٹ٭خ٥١٭٧ٺ٭٧٭ٛياء ـخ٪ 

 افٞ٪ ٧٪ ؟

خخٕ٪ فذٹ٭خ٥١٭٧ٺ٭٧٭ ٛياء ٧فخ٪
(1) . 

ٰا ٧ٙاز ف٨ٰ٪  ،ٞ٪ خ٥١ا٧ٺ٪ خفعج ٶ٪ اعٱؽ ٞٯ خچٺٯ خضٱو0

 ڃك ٧٭ٶؽخٕ٪ چٺ٪ ةا٧ػك خخٕ٪ فعج خ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء الر٤٪ خـ افٞ٪ ٧٪ ؟ٰفخذ

( فذٹٯ افٰاخ٧ٙاز ف٨ٰ٪ ٶؽ لمٞ٪ خخٕ٪ چٺٯ خضٱو ف٨ٰ٪ ٶؽٶ٭ذـ ١ؿ ) 

ٕ٪ ضا١ج ٞٯ ٞ٪ خخٕ٪ فعج اعٱؽك ضه٪ ( فذٹٯ فخذٰڃك ٶ٪ خلوٶ٭ذـ ټ٢٭ېڇج ) 

خف٤ؽـ ٶاح٪ فك ٿٯ ٰ٭ارك حطؽ٥ٰ٪ ٶٟڇٯ ٹاٰېػـ، ٧٭ٶؽخٕ٪ چٺ٪ ةا٧ػك خخٕ٪ 

 فعج خ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء الر٤٪ خـ .

( فذٹٯ خ٤غ٪ فخذېػـ، ٰاٰې لمافٞ٪ خخٕ٪ چٺٯ خضٱو ف٨ٰ٪ حؽ ١ؿ ) 

( فذٹٯ خ٤غ٪ فخذېػـ، ٶ٪ خٕ٪ ضا١ج ٞٯ ٞ٪ خخٕ٪ لوخ٧ٙاز ف٨ٰ٪ حؽ ټ٢٭ېڇج ) 

ج اعٱؽك ضه٪ خف٤ؽـ ٶاح٪ فـ ٿٯ ٕف٠ اف حطؽ٥ٰ٪ خفاړـ ٶٟڇٯ ٹاٰېػؽ، ٧٭ فع

 ٶؽخٕ٪ چٺ٪ ةا٧ػك خخٕ٪ فعج خ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء الر٤٪ خـ .

                                                 

  ۳۸ص ص  ۱في الهندية : )منها( أف يسقط عن الحائض والنفساء الصبلة فبل تقضي . ) ج  (1)
ل الرابع في أحكاـ الحيض والنفاس کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفص

کتاب الطهارة باب الحيض والنفاس واالستحاضة ،   ۱۱۷في مراقي الفبلح ص  واالستحاضة ، کذا
 کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة (  ۶۳ص  ۱والهداية ج 



 ا١طٱو                                                       - هلن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

 افٞ٪ خ فعج ٶاح٪ ضه٪ خف٤ؽـ ٧٪ فـ ٿٯ ٕف٠ افحطؽ٥ٰ٪ خفاړـ ٶٟڇٯ ٹاك 

ـٯ ٧٭ةٱاٶؽخٕ٪ چٺ٪ ةا٧ػك خخٕ٪ فعج خ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء الر٤٪ ٧٪ خـ
(1) . 

ٶػاـٯ ضا١ج ٞٯ ةٱػـ ـٯ اففذفـخ٪  چٺ٪ضائي٪  ٞ٪ ٰ٭ـ

٧٭افز ٶؽخٕ٪ چٺ٪ ةا٧ػك خٕ٪  كٿٯ خضٱو ف٨ٰ٪ ٰې خذېػ١ٯ ف فٰڇ٪ ـٯ ذا

خع٭ب خفعج خ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ـخ٪ افٞ٪ ٧٪ ؟

 ٭ب خفعج خ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء الر٤٪ خـ ٹٟ٪ خخٕ٪ ٶؽخٕ٪ چٺ٪ ةا٧ػك خٕ٪ خع

                                                 

غسل، في ردالمحتار : والحاصل أف زمن الغسل من الحيض لو انقطع ألقلو؛ ألنها إنما تطهر بعد ال (1)
فإذا أدركت من آخر الوقت قدر ما يسع الغسل فقط لم يجب عليها قضاء تلك الصبلة؛ ألنها لم 
تخرج من الحيض في الوقت، بخبلؼ ما إذا كاف يسع التحريمة أيضا؛ ألف التحريمة من الطهر فيجب 

الطهر القضاء. وأما إذا انقطع ألكثره فإنها تخرج من الحيض بمجرد ذلك، فيكوف زمن الغسل من 
وإال لـز أف تزيد مدة الحيض على العشرة، فإذا أدركت من آخر الوقت قدر التحريمة وجب القضاء 

  ۲۱۷ص  ۱وإف لم تتمكن من الغسل؛ ألنها أدركت بعد الخروج من الحيض جزءا من الوقت . ) ج 
ا کتاب الطهارة باب الحيض مطلب لو أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلب

کتاب الطهارة باب الحيض ، و الطحطاوي علی   ۳۵۵ص  ۱للتيسير كاف حسنا ، کذا في البحر ج 
 کتاب الطهارة باب الحيض والنفاس واالستحاضة (   ۱۱۶مراقي الفبلح ص 

کتاب   ۲۱۹ص  ۱وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وحکمو کالحيض في کل شئ . ) ج 
مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا للتيسير   الطهارة باب الحيض مطلب لو أفتى

 کتاب الطهارة باب الحيض (  ۸۲ص  ۱كاف حسنا ، کذا في مجمع االنهر ج 
 



 ا١طٱو                                                       - ولن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

چٺٯ ضٱو خةٱػـ ٞېػ١٭خفعج ټغ٪ خذېػ١ٮ ة٠٢ ٞٱڃك
(1) 

.
 

ٞ٪ خضٱو ټغ٪ ٶاٞ٪ چٺ٪ خٰ٭٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ فعج ٞٯ خ٥١ا٧ٺ٪ 

ٶػاـٯ ضا١ج ٞٯ ٪ ةٱاخخٕ٪ فعج حؽحېؽېػ١٭ فذفـخٯ، ٱػـ ـةحؽٞ٭١٭خ٤غ٪ 

٧٭افز ٶؽخٕ٪ چٺ٪ ةا٧ػك خٕ٪ ك، ٿٯ ضٱو ٰې كؽفظ ـ٭ق ف ذافٰڇ٪ ـٯ

 خ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ـخ٪ افٞ٪ ٧٪ ؟ خع٭ب خفعج

ٶؽخٕ٪ چٺ٪ ةا٧ػك خٕ٪ خع٭ب خفعج خ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء الر٤٪ خـ؛ ٹٟ٪ خٕ٪ 

چٺ٪  خذافٰڇېػ١٭ خفعج ټغ٪ ضائي٪ ة٠٢ ٞٱڃك
(2) . 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : لو نامت طاىرة وقامت حائضة حكم بحيضها منذ قامت  (1)
باب الحيض مطلب لو أفتى مفت  کتاب الطهارة  ۲۱۳ص  ۱وبعكسو منذ نامت احتياطا . ) ج 

  ۳۳۲ص  ۱بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كاف حسنا ، کذا في البحر ج 
کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء   ۳۶ص  ۱کتاب الطهارة باب الحيض ، والهندية ج 
 المختصة بالنساء الفصل األوؿ في الحيض (

ش ردالمحتار : لو نامت طاىرة وقامت حائضة حكم بحيضها منذ قامت في الدرالمختار علی ىام (2)
کتاب الطهارة باب الحيض مطلب لو أفتى مفت   ۲۱۳ص  ۱وبعكسو منذ نامت احتياطا . ) ج 

  ۳۳۲ص  ۱بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كاف حسنا ، کذا في البحر ج 
کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء   ۳۶ص  ۱ج کتاب الطهارة باب الحيض ، والهندية 

 المختصة بالنساء الفصل األوؿ في الحيض (



 ا١طٱو                                                       - ىلن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ ٰ٭ـ چٺ٪ ٶؽ٥١ا٧ٺ٪ فخذٰڃك افخ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ ٰې  

؟ضٱو كؽفظ ـٯ ٧٭ٶؽخٕ٪ چٺ٪ ةا٧ػك خخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ـخ٪ افٞ٪ ٧٪ 

ٞٯ كؽفظ  ـٯ ٧٭خخٕ٪ ٞ٪ خخٕ٪ چٺٯ ضٱو خ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ خفذاؿ 

٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ٧فخ٪ . افٞ٪ خ٢ٙ٧ٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤ٱ٨ٸ  ٞٯ كؽفظ ـٯ ٧٭خخٕ٪ 

٧ٙغغغغ٢ٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء فذفـخ٪ ٶؽ الر٤٪ خـ
(1) . 

ٶؽچٺ٪ ةا٧ػك خضٱو اف٧ٙاز خفذٹ٭ خذفژف ٛياء ـخ٪ ٞ٪ ٧٪ ؟

ٶؽچٺ٪ ةا٧ػك خخٕ٪ فذٹ٭ خذفژف ٛياء ـخ٪
(2) . 

                                                 

 في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما .  (1)

؛ أما الفرض ففي الصـو وفي ردالمحتار :  )قولو ولو شرعت تطوعا فيهما( أي في الصبلة والصـو
 ۱) ج  . الصبلة وإف مضى من الوقت ما يمكنها أداؤىا فيو؛ ألف العبرة عندنا ْلخر الوقتتقضيو دوف 

کتاب الطهارة باب الحيض مطلب لو أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة   ۲۱۳ص 
کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء   ۳۸ص ص  ۱طلبا للتيسير كاف حسنا ، کذا في الهندية ج 

 تصة بالنساء الفصل الرابع في أحكاـ الحيض والنفاس واالستحاضة (المخ

کتاب   ۳۳۸ص  ۱في البحر: ) فتقضيو دونها ( ای فتقضي الصـو لزوما دوف الصبلة . ) ج  (2)
کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة ،   ۶۳ص  ۱الطهارة باب الحيض ، کذا في الهداية ج 

الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الرابع في کتاب الطهارة   ۳۸ص ص  ۱والهندية ج 
 أحكاـ الحيض والنفاس واالستحاضة (
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     ٧٭حؽٕف٠ ٞ٭١٭خ٤غ٪ س٥اظ ٰڃكٿٯ خضٱو ٰا٧ٙاز ف٨ٰ٪ فخذ

 خېٟج ( فذح٪ ذفاخق افٞ٪ ٧٪ ؟ؾ) خعاف٧ػـؽـ ٧

( فذٹٯ، ٰاخ٧ٙاز ف٨ٰ٪ ٶؽ ٶ٭ذـ لمخضٱو ف٨ٰ٪ ٶؽ ٶ٭ذـ ١ؿ ) ٞ٪ خٕ٪

( فذٹٯ ةا٧ػك فخذٰڃك ٧٭خخٕ٪ چٺٯ ـؽـ حؽٕف٠ ٞ٭١٭خ٤غ٪ س٥اظ لوټ٢٭ېڇج )

)خعاف٧ػـؽـ ٧ؾخېٟج(ٞ٭ؽ ذفاخك، ع٭٤فخطب خاخق ٿٯ حؽٕف٠ ٞ٭١٭ فذفـخ٪ 

 خخٕ٪ چٺٯ ـؽـ س٥اظ فٞڂؽ ـٯ .  

( فذٹٯ لوحؽټ٢٭ېڇج )( فذٹٯ، ٰاخ٧ٙاز ف٨ٰ٪ لمافٞ٪ خضٱو ف٨ٰ٪ حؽ١ؿ )

خ٤غ٪ فخذېػـ ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خخٕ٪ چٺٯ ـؽـ حؽ٫ٖ٪ فعخ٪ ٶ٭ذك س٥اظ ٞ٭ؽ 

ذفا٧٪ خك حؽټ٭ٿٯ ٕف٠ ٞ٭ك ٰاحٱ٣٥ ف٫ٯ، ٶ٪ ٫ٖ٪ فعج ٞٯ ٿٯ كؽْاحٱ٣٥ فذح٪ 

ذفافك، ٨ٰٓٯ خحٱ٣٥ كؽٌ٭٧٪ ٶؽٹاق فك، افٰاخ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ خاعٱؽټغ٪ خف٤ؽـ 

ڃكفعج ٶؽحېؽٰڃك ٿٯ ٕف٠ افحطؽ٥ٰ٪ ٶٟڇٯ ٹاٰٱ
(1) . 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )ويحل وطؤىا إذا انقطع حيضها ألكثره( ببل غسل وجوبا  (1)
دتها لم يحل، بل ندبا)وإف( انقطع لدوف أقلو تتوضأ وتصلي في آخر الوقت، وإف )ألقلو( فإف لدوف عا

وتغتسل وتصلي وتصـو احتياطا؛ وإف لعادتها، فإف كتابية حل في الحاؿ وإال )ال( يحل )حتى تغتسل( 
کتاب الطهارة باب الحيض مطلب لو أفتى مفت بشيء من ىذه   ۲۱۵ص  ۱أو تتيمم بشرطو . ) ج 

کتاب الطهارة   ۳۹ص ص  ۱األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كاف حسنا ، کذا في الهندية ج 
الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الرابع في أحكاـ الحيض والنفاس واالستحاضة ، 

 = راتلونکی مخ   کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة (  ۶۴ص  ۱والهداية ج 
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ةٱاص )عا١ٯ ٹاق(ح٪ خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ خضٱو اف٧ٙاز ٶ٪ فعج ٞٯ 

ٿٯ خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ آٰج ٶؽ١ٱ٢ٟٮ فك الز ةٱاص )عا١ٯ ٹاق( ح٪ ٫ٖ٪ كٯ خافٰا

فذفړؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽق ؟

ٞؽ٣ٰ خٕ٪ ٹاق ح٪ الز فذفړؽ ذفا٧٪ خك، افخٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ ټغ٪ ٤اـ٭ا خٛؽآؿ 

خة٠ كٯ ةٱاص )عا١ٯ ٹاق( ح٪ الز فذفړؽ ذفاخك
(1) . 

                                                                                                                                 

كذا لو كانت وفي ردالمحتار: )قولو إذا انقطع حيضها ألكثره( مثلو النفاس ... )قولو وإف لعادتها( و 
 . مبتدأة

کتاب   ۲۱۹ص  ۱وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وحکمو کالحيض في کل شئ . ) ج 
الطهارة باب الحيض مطلب لو أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا للتيسير  

 کتاب الطهارة باب الحيض (  ۸۲ص  ۱كاف حسنا ، کذا في مجمع االنهر ج 

دالمحتار : قولو ومسو( أي القرآف ولو في لوح أو درىم أو حائط، لكن ال يمنع إال من مس في ر  (1)
المكتوب، بخبلؼ المصحف فبل يجوز مس الجلد وموضع البياض منو. وقاؿ بعضهم: يجوز، وىذا 

  ۲۱۴ص  ۱أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر: أي والصحيح المنع . ) ج 
طهارة باب الحيض مطلب لو أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا کتاب ال

کتاب الطهارة باب الحيض ، والطحطاوي علی   ۳۴۹ص  ۱للتيسير كاف حسنا ، کذا في البحر ج 
 کتاب الطهارة باب الحيض والنفاس واالستحاضة (  ۱۱۴مراقي الفبلح ص 
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خإ٭ـخٯ سا٤ې ٶ٪ ٰ٭ـ ضه٪ خضٱو اف٧ٙاز ٶ٪ فعج ٞٯ 

 ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ فړؽ ٰا٤ڀ٭ؽ()الز فذ ٞ٭ؽ٤ؿ ةا٧ػك خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ 

خٕ٪ ٠٥ْ ٧٪ خق ذفاٹٟ٪ ٶ٪ خٕ٪ سا٤٪ ـؽـ ٤ؿ ٞ٭ؽ خاـٯ خك ١ٟ٪ ةې٢٪ 

سا٤ې ٤ؿ ٞ٭ؽ
(1) 

 .
 

ٞ٪ خٰ٭ې ضا٢٤ې چٺٯ ف٨ٰ٪ ٶٱػاـٯ، خٕ٪ ضٱو ة٠٢ ٞٱڃك 

ٞٱڃك ؟ افٞ٪ اـخطاىث )٤ؽص( ة٠٢

خضا٢٤ې چٺٯ ف٨ٰ٪ اـخطاىث )٤ؽص(ة٠٢ ٞٱڃك ضٱو ٧٪ خق
(2) . 

                                                 

کتاب   ۳۹ص ص  ۱حف بالثياب التي ىم البسوىا . ) ج في الهندية : وال يجوز لهم مس المص (1)
الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الرابع في أحكاـ الحيض والنفاس 

کتاب الطهارة باب الحيض ، والدرالمختار مع   ۳۵۳ص  ۱واالستحاضة ، کذا في البحر ج 
و أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في کتاب الطهارة باب الحيض مطلب ل  ۲۱۴ص  ۱ردالمحتار ج 

 مواضع الضرورة طلبا للتيسير كاف حسنا (

في مجمع االنهر : )وما تراه الحامل حاؿ الحمل، وعند الوضع قبل خروج أكثر الولد استحاضة( ؛  (2)
کتاب   ۸۲ص  ۱ألف الحيض دـ، وبالحبل ينسد فم الرحم فما تراه حينئذ يكوف استحاضة . ) ج 

کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة ،   ۶۸ص  ۱في الهداية ج  الحيض ، کذا الطهارة باب
 کتاب الطهارة باب الحيض (  ۲۳۹ص  ۱والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
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ٰاعڂك  ،خف٨ٰ٭ٶؽٹاق ژړك ٶ٪ فعج ٞٯ خضٱوح٪ ٞ٪ ٰ٭ې چٺٯ 

خٕ٪ ضٱو ة٠٢ ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ٶٱػاـٯ، افة٪ 

خعا١م ـٷٱ٦ فا١ٯ ټغ٪ ٤اـ٭ا ة٠ ٫ؽذ٧ڈ افة٪ ٿٯ ٶٱػاـٯ، خٕ٪ ٳ٭١ٯ 

ضٱو ة٠٢ ٞٱڃك
(1) . 

خٰ٭ـ ضٱو افة٠ ضٱو ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ خ٬ٌؽ ) ٶاٞۍ ( ا٧ػارـ ټ٭ 

ز افضٱو ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ خ٬ٌؽ ) ٶاٞۍ ( ا٧ػارـ ټ٭ فذٹٯ خـ ، اف٥٫ػٕ٪ كاؿ خ٧ٙا

فذٹٯ خـ ؟

٬ٌؽ ) ٶاٞٯ ( ٞ٪ خ خفف ضٱي٭٧٭ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ فك افٞ٪ خ٧ٙاز افضٱو ٶ٪ 

( فذٹٯ خك، ٨ٰٓٯ ٞ٪ ىم٤اةٱ٦ ٞٯ فك خخٕ٪ ٬ٌؽ ) ٶاٞۍ ( ٥ٞ٪ ا٧ػارـ ٶ٨ٺ٢ؿ ) 

( فذٹٯ خ٤غ٪ ف٨ٰ٪ ٶٱػاـ٭ـ، ىم٢ؿ  ) حؽٰ٭ـ ضٱو ٰا٧ٙاز فذفـخ٪،  حؽٶ٨ٺ

 ٧٭خٕ٪ ف٨ٰ٪ خضٱو ٧٪ ة٢ٟ٪ خ٤ؽص ف٨ٰ٪ ة٠٢ ٞٱڃك . 

 افخخٕ٪ ٬ٌؽ ) ٶاٞۍ ( خرٰاحٯ ا٧ػارې خٶاذـ ٰ٭ ٤ٓٱ٨٪ ا٧ػارـ ٧فخ٪، ٧٭ٞ٪ 

                                                 

في ملتقی االبحر علی ىامش مجمع االنهر : وما تراه من األلواف في مدتو سوى البياض الخالص  (1)
کتاب   ۶۲ص   ۱رة باب الحيض ، کذا في الهداية ج کتاب الطها  ۷۸ص  ۱فهو حيض . ) ج 

کتاب الطهارة باب   ۲۱۱ص  ۱الطهارة باب الحيض واالستحاضة ، والدرالمختار مع ردالمحتار ج 
 الحيض مطلب لو أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كاف حسنا (
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٫ؽټ٭٤ؽـ ډېؽ فعج ف٨ٰ٪ ٧٪ فك خٕ٪ ٳ٭ؽ فعج خ٬ٌؽ ) ٶاٞۍ ( فعج ة٠٢ ٞٱڃك
(ٔ)
 .

                                                 

أقل الطهر( بين الحيضتين أو النفاس والحيض )خمسة في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )و  (1)
کتاب الطهارة   ۲۳۹ص  ۱عشر يوما( ولياليها إجماعا )وال حد ألكثره( و إف استغرؽ العمر . ) ج 

کتاب الطهارة باب الحيض والنفاس   ۱۱۲في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص  باب الحيض ، کذا
 واالستحاضة (
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؟خـ   ٯٹ٭فذټ٥ٞ٪ افرٰاح٪ ٤٭خـ خ٧ٙاز 

ا٧ػارـ ٧فخ٪ افرٰاح٪ ا٧ػارـ ٰې ټ٢٭ېڇج فذٹٯ خـ، ٞ٪  ٥ٞ٪خ٧ٙاز خٶاذـ 

٫ٖ٪ ف٨ٰ٪ ٤ؽص خق ٧ٙاز ٧٪ خق ــ٭ رٰاح٪حؽخٕ٪ 
(1) . 

( فذٹٯ رٰاح٪ لوٞ٪ خٰ٭ې چٺٯ خافؽ ٧ٙاز ف٨ٰ٪ حؽ ټ٢٭ېڇج )

ـٯ ٧٭ټ٭ فذٹٯ خ٧ٙاز ة٠٢ ٞٱڃك ؟

خخٕ٪ چٺٯ خٶاذـ ټ٢٭ېڇج فذٹٯ خ٧ٙاز ة٠٢ ٞٱڃك اف٧٭ذك فذٹٯ ٰې 

خاـخطاىث )٤ؽص( ة٠٢ ٞٱڃك
(2) . 

                                                 

کتاب   ۳۷ص  ۱ما يوجد ولو ساعة وعليو الفتوى وأكثره أربعوف . ) ج في الهندية : أقل النفاس  (1)
ص ۱في الهداية ج  الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الثاني في النفاس، کذا

 ( کتاب الطهارة باب الحيض  ۳۷۹ص  ۱کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة ، والبحر ج   ۶۸
ولو كانت المستحاضة مبتدأة بأف ابتدأت مع البلوغ مستحاضة أو مع الولد  في تبيين الحقائق : (2)

کتاب الطهارة باب الحيض ،    ۱۸۳ص  ۱األوؿ فحيضها أكثر الحيض ونفاسها أكثر النفاس . ) ج 
کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل   ۳۷ص ص  ۱کذا في الهندية ج 

 کتاب الطهارة باب الحيض (  ۳۷۲ص  ۱والبحر ج  الثالث في االستحاضة ،
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( لن١ٟ٪ ك٠ ) خذ١٭خق ٶ٪ ٧ٙاز ٞٯ ٢ٓ٤٭ؾ ْاخة  ٯچٺ ېٞ٪ ٰ٭

ْاخة حؽفذٹ٭ ف٨ٰ٪ خ ٧ٙازٯ خچٺ ٪افز ٞ٪ ٶ٪ ة٠ ٧ٙاز ٞٯ خخٕ، فذٹٯ ٤رال

٧٭خٕ٪ چٺ٪ ة٪ ټ٪ ٞ٭ك ؟ړك فاف

ٕ٪ چٺ٪ ة٪ خ٧ٙاز خفذٹ٭ٶ٪ كاؿ ٧٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك اف٧٪ ة٪ ذفژـ ٧ٱفٯ، افز خ

ٞ٪ خاـٯ ـٯ ٿٯ خٕ٪ ف٨ٰ٪ حؽټ٢٭ېڇج فذٹٯ خ٤غ٪ افٰاٶؽٶ٭ذـ ټ٢٭ېڇج فذٹٯ 

فخذېػـ ٧٭خٕ٪ ٳ٭١ٯ فذٹٯ خخې خٶاذـ خ٧ٙاز فذٹٯ ة٠٢ ٞٱڃك خ٥١٭٧ٺ٭٧٭ٛياء 

 ٧٪ ٕ٭اړك .

ٞٯ ٫ٖ٪  افٞ٪ خٕ٪ ف٨ٰ٪ حؽټ٢٭ېڇج فذٹٯ فافچخ٪، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة

خ٤غ٨ٟٯ ْاخة فذٹٯ خ٧ٙاز ة٠٢ ٞٱڃك خ٥١٭٧ٺ٭٧٭ٛياء ٰې ٧فخ٪ افحؽ٫ٖ٪ 

فذفـخ٪ فذٹٯ خ٤ؽص ة٠٢ ٞٱڃك خخٕ٪ فذٹ٭خٶاح٪ ـ٭ف ٥١٭٧ٺ٭٧٭ٛياء ة٪ 

ذافړك
(1) . 

                                                 

في البدائع : )وأما( صاحبة العادة في النفاس إذا رأت زيادتها على عادتها فإف كانت عادتها أربعين  (1)
فالزيادة استحاضة لما مر، وإف كانت دوف األربعين فما زاد يكوف نفاسا إلى األربعين فإف زاد على 

کتاب   ۱۶۳ص  ۱تكوف عادتها نفاسا، وما زاد عليها يكوف استحاضة . ) ج األربعين ترد إلى عادتها ف
الطهارة فصل في تفسير الحيض والنفاس واالستحاضة دـ الحامل ليس بحيض ، کذا في الدرالمختار 

کتاب الطهارة باب الحيض مطلب في حکم وطء المستحاضة ومن   ۲۲۳ص  ۱مع ردالمحتار ج 
کتاب الطهارة الفصل التاسع في الحيض المسئلة )   ۵۳۹ص  ۱ بذکره نجاسة ، والتاتارخانية ج

۱۴۶۶ ) 
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١ٟ٪ ـٯ ٞ٪ خٰ٭ې چٺٯ خ٧ٙاز ف٨ٰ٪ خْاخة حؽفذٹ٭ خ٤غ٪ ة٨ػـ

افز خخٕ٪  ٯ،ٺ٢ف٥٪ فذځ ةا٧ػك ة٨ػـ ـ٨ٶؽٶٰې افف٨ٰ٪  كٰې ك٠ فذٹٯ ف ْاخة

ضا١ج كؽْٯ ض٣ٟ ټ٪ خق ؟

خٶ٨ٺ٢ف٥ٯ فذٹٯ ٶ٪ ٞ٭ؾ فعج ٞٯ ٿٯ خخٕ٪ چٺٯ ف٨ٰ٪ ة٨ػـ ـٯ ٧٭فاسب 

خـ ٿٯ خٕ٪ چٺ٪ ة٪ حؽ٫ٖ٪ فعج ٶ٭ذك ا٧خِاذٞ٭ك ٿٯ خ٤فخطب فعج ٶؽحېؽېػ١٭ 

ةېؽٰڃك، ٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ ٶؽخې فةېؽېػ١٪ ٿٯ ٤فخطب فعج حېؽٰڃك ٧٭ٕف٠ ة٪ ةا٧ػك ف 

فٞڂك افخ٤فخطب فعج ٶ٪ اعٱؽٞٯ ة٪ عٷ٠ ٥١٭٧ٸ اخاٞڂك، ةٱاة٪ ٧٭خْاخة 

حؽٶ٭ذـ ٞېػ١٭ٶ٭ذك عٷ٠ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك، ذفژـ ة٪ ٧ٱفٯ ع٭ خرفث ـؽـ ٧ؾخېٟج 

حؽ٫ٖ٪ فعج ٶ٭ذك  فذح٪ ذفا٧٪ خق ٿٯ خْاخة فذٹٯ ٰې ٶ٭ذـ ٞٱڃك
(1) . 

                                                 

في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : وإف ألقلو فإف لدوف عادتها لم يحل وتغتسل وتصلي  (1)
 وتصـو احتياطا. 

وفي ردالمحتار : )قولو وإف وألقلو( البلـ بمعنى بعد ط )قولو لم يحل( أي الوطء وإف اغتسلت؛ ألف 
ود في العادة غالب بحر )قولو وتغتسل وتصلي( أي في آخر الوقت المستحب وتأخيره إليو واجب الع

ىنا أما في صورة االنقطاع لتماـ العادة فإنو مستحب كما في النهاية والبدائع وغيرىما )قولو احتياطا( 
من ىذه  کتاب الطهارة باب الحيض مطلب لوافتی مفت بشئ  ۲۱۵ص  ۱علة لؤلفعاؿ الثبلثة . ) ج 

في الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص  االقواؿ في مواضع الضرورة طلبا للتيسير کاف حسنا ، کذا
کتاب   ۱۷۱ص  ۱کتاب الطهارة باب الحيض والنفاس واالستحاضة ، وتبيين الحقائق ج   ۱۱۷

 = راتلونکی مخ الطهارة باب الحيض( 
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٧٭خخٕ٪ چٺٯ  ٭ؽٶٱػاـ ٞ٭ٿ٨ٱاؿٞ٪ خٰ٭ې چٺٯ حؽٰ٭ـ ډېؽ

؟ كؽفظ ة٠٢ ٞٱڃكفذفـخ٪ ٞ٭ٿ٨ٯ ٧ٙاز حؽٞ٭ؾ 

خخٕ٪ چٺٯ ٧ٙاز حؽافؽ ٞ٭ٿ٨ٯ  فذفـخ٪ كؽفظ ة٠٢ ٞٱڃك
(1) . 

٧٭حؽخٕ٪  ٯٞ٪ خٰ٭ې چٺٯ ض٠٥ حؽكٷڃ ٤ٱاكخٯ خ٤غ٪ ىائّ ـ

 ٤ؽص ؟ ٰاٞ٪ ضٱو اف، ض٠٥ فذفـخ٪ ٿٯ ٞ٭٤٪ ف٨ٰ٪ ذاـٯ خٕ٪ ٧ٙاز ة٠٢ ٞٱڃك

٭ح٪ ٰا٧٭ک ٞ٪ خخٕ٪ ض٠٥ ٰ٭ا٧ػاؾ ٰاډېؽا٧ػا٤٭٧٪ ٢ٓ٤٭ؾ ـ٭ك فك ١ٟ٪ ډ

 ٧٭حؽخٕ٪ فذفـخ٪ ف٨ٰ٪ خ٧ٙاز خـ .

افٞ٪ ٰې ٫ٱٻ ا٧ػاؾ ٧٪  ٢ٓ٤٭٤ېػق ة٢ٟ٪ نؽػ خف٨ٰٯ، ٰاخٕ٭چٯ ٰ٭ـ ٳ٭ٳ٪ 

فـ ٧٭حؽخٕ٪ فذفـخ٪ ف٨ٰ٪ ٞ٪ خا٨ٟ٥٤٪ فك ٿٯ ضٱو فة٠٢ ـٯ ٨ٰٓٯ حؽخٕ٪ خ٤غ٪ 

                                                                                                                                 

کتاب   ۲۱۹ص  ۱ي کل شئ . ) ج وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وحکمو کالحيض ف
الطهارة باب الحيض مطلب لو أفتى مفت بشيء من ىذه األقواؿ في مواضع الضرورة طلبا للتيسير  

  کتاب الطهارة باب الحيض (  ۸۲ص  ۱كاف حسنا ، کذا في مجمع االنهر ج 

ة وأبي يوسف في الهداية : فإف ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد األوؿ عند أبي حنيف (1)
کتاب الطهارة باب الحيض   ۶۸ص  ۱رحمهما اهلل وإف كاف بين الولدين اربعوف يوما . ) ج 

کتاب الطهارة باب الحيض ، ومجمع   ۳۸۱ص  ۱واالستحاضة فصل في النفاس ، کذا في البحر ج 
 کتاب الطهارة باب الحيض (  ۸۳ص  ۱االنهر ج 
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ٿٯ ٞ٭ؾ ضٱو حېؽـ٭ق خق حؽ٫ٖ٪ فذفـخ٪ ٶ٨ٺ٢ؿ ٰاډٰؽك كٷې حٱؽك ـ٭ك فك 

 ٯ ٥ٞ٪ ٧٪ ـٯ ٧٭خٕ٪ ف٨ٰ٪ ضٱو ة٠٢ ٞٱڃك .افخٕ٪ ف٨ٰ٪ حؽخذې فذٹ

افٞ٪ خا٨ٟ٥٤٪ ٧٪ فـ ٿٯ ضٱو فة٠٢ ـٯ ١ٟ٪ خ٤غ٨ٟٯ ضٱو فذفـخ٪ 

حؽٶ٨ٺ٢ؿ فذٹٯ ١ڃحٱؽك ـ٭ك فك افٰاخٕ٪ ف٨ٰ٪ حؽخذې فذٹٯ ٥ٞ٪ فك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ 

ن٭ذة ٞٯ ةٱاخٕ٪ ف٨ٰ٪ ٤ؽص ة٠٢ ٞٱڃك
(1) . 

ـٯ  ٞ٭ٿ٨ٮ ٶٱػاٞ٪ خٰ٭ې چٺٯ ټغ٪ خاٶؽٰل٦ ٶ٪ دذٰٓ٪ ةا٧ػك 

فذفـخ٪ ف٨ٰ٪ ٧ٙاز ة٠٢ ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ٞ٭ٿ٨ٯ ٧٭حؽخٕ٪ 

ٞ٪ حؽخٕ٪ ٞ٭ٿ٨ٯ فذفـخ٪ خ٧٭ذفچٺ٭ٶ٪ كاؿ خخٕ٪ چٺٯ خعاش ا٧ػاؾ 

 . ټغ٪ ف٨ٰ٪ ذاذفا٧٪ ـ٭ـ ٧٭خٕ٪ خ٧ٙاز ف٨ٰ٪ ة٠٢ ٞٱڃك

افٞ٪ ٰ٭ارك ٫ٖ٪ خرع٣ ف٨ٰ٪ فـ  ٧٭ةٱاخٕ٪ خرع٣ ف٨ٰ٪ خ٧ٙاز ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك
(2) . 

                                                 

أصبع أو ظفر أو شعر ولد فتصير بو نفساء ىكذا في  في الهندية : والسقط إف ظهر بعض خلقو من (1)
التبيين وإف لم يظهر شيء من خلقو فبل نفاس لها فإف أمكن جعل المرئي حيضا يجعل حيضا وإال فهو 

کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الثاني   ۳۷ص  ۱استحاضة .) ج 
کتاب الطهارة باب الحيض مطلب في احواؿ السقط   ۲۲۱ص  ۱في ردالمحتار ج  في النفاس ، کذا

 کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة فصل في النفاس (  ۱۶۵ص  ۱واحکامو ، وفتح القدير ج 

في الهندية : ولو ولدت من قبل سرتها بأف كاف ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكوف  (2)
والتبيين إال إذا خرج من الفرج دـ عقيب خروج الولد  صاحبة جرح سائل ال نفساء. ىكذا في الظهيرية

کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة   ۳۷ص  ۱من السرة فإنو حينئذ يكوف نفاسا . ) ج 
کتاب   ۲۱۹ص  ۱في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار ج  بالنساء الفصل الثاني في النفاس ، کذا
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٧٪  ٪حؽٶٱػاٞېػ١٭فذفـخ٪ ف٨ٰ٪ عاذس ٞ٭ٿ٨ٯٞ٪ خٰ٭ې چٺٯ خ

 ڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ٱخ٧ٙاز ٕف٠ فاستةا٧ػك ٧٭ٶؽخٕ٪ چٺ٪  ٭ــ

ذاسغغغغغص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ ٶؽخٕ٪ چغغغٺ٪ ةا٧ػك ٕف٠ فاسب خق، افحؽخٕ٪ 

فذفـخ٪ ة٪ عٷ٠ ٥١٭٧ٸ فٞڂك
(1) . 

خ٧ٙاز ٶ٪ فعج ٞٯ ٶؽچٺ٪ ةا٧ػك ٞ٭ؾ كٱاؿ ضؽا٤ٱڃك ؟

خ٧ٙاز ٶ٪ فعج ٞٯ ٶؽچٺ٪ ةا٧ػك ٫ٖ٪ كٱاؿ ضؽا٤ٱڃك ٿٯ خضٱو ٶ٪ فعج 

( ٥٧تؽ٤فئ٢٪ ٞٯ  8منٞٯ ٶؽضؽا٤ٱڃك ٿٯ حٙهٱ٠ ٰې خضٱو ٶ٪ ٤فائ٢٭ ٞٯ ٶ٪ )

دٞؽـ٭ .
 

                                                                                                                                 

  ۳۷۸ص  ۱المستحاضة ومن بذکره نجاسة ، والبحر ج  الطهارة باب الحيض مطلب في حکم وطء
 کتاب الطهارة باب الحيض (

في الهندية : ولو ولدت ولم تر دما ال يجب الغسل عند أبي يوسف ... وعن أبي حنيفة رحمو اهلل  (1)
يجب الغسل وأكثر المشايخ أخذوا بقولو وبو كاف يفتي الصدر الشهيد. ىكذا في المحيط وقاؿ أبو 

کتاب الطهارة   ۳۷ص  ۱قاؽ وبو نأخذ. كذا في المضمرات وفي الفتاوى ىو الصحيح . ) ج علي الد
  ۳۷۸ص  ۱في البحر ج  الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الثاني في النفاس ، کذا

کتاب الطهارة باب   ۲۱۹ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج  کتاب الطهارة باب الحيض ، والدرالمختار
 طلب في حکم وطء المستحاضة ومن بذکره نجاسة (الحيض م
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 خفعج حؽ فح٢٭٤احېػؽ ٰې  ٪ـاٿٯ خافخ خق٤ٓؼفذٞ٭ؾ  ٫ٖ٪ 

ٶ٭ذك ح٢ٓٚ ١ؽك ؟

خا٤ٓؼفذ ٫ٖ٪ ا٧فاؿ خق ٿٯ خٰ٭ـ ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٭ذـ فعج ٶؽخـ ةا٧ػك ٶ٪ 

خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ حېؽـٯ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ٳ٭ؽ فعج ٞٯ خعٷ٠ ْؼذ) افخز ٤اح٭٧ٟٯ 

ش خف٤ؽـ فعج ٶٱػا٧٪ ٞڂك ٿٯ افخز اف٥١٭٧ٸ ٶٟڇٯ فٞڂككٯ (ټغ٪ عال
(ٔ)
 .

 

 ٭ج ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ ٰ٭ْؼذٶٱػاـعٞ٪ ٰ٭ٿاح٪ خ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ خف

 ٤ٓؼفذة٠٢ ٞٱڃك ٞ٪ ٧٪ ؟ ا٧فاؿخٕ٪  ق،خفاؾ فٞڂٰې ٶ٭ذك ـ ج حؽاعٱؽعافخخٕ٪ ف

                                                 

علی ىامش ردالمحتار : وصاحب عذر من بو سلس بوؿ ... إف استوعب عذره  في الدرالمختار (1)
تماـ وقت صبلة مفروضة بأف ال يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيو خاليا عن الحدث ولو 

کتاب   ۲۲۳ص  ۱ط العذر في حق االبتداء. ) ج حكما ألف االنقطاع اليسير ملحق بالعدـ وىذا شر 
کتاب الطهارة الباب   ۴۳ص  ۱في الهندية ج  الطهارة باب الحيض مطلب في احکاـ المعذور ، کذا

السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الرابع في احکاـ الحيض والنفاس واالستحاضة ، 
 الطهارة باب الحيض فصل (کتاب   ۸۵ص  ۱والدرالمنتقی علی ىامش مجمع االنهر ج 
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خٕ٪ ا٧فاؿ ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ ٤ٓؼفذ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك، ة٢ٟ٪ ٫ٖ٪ فعج ٤ٓؼفذة٠٢ 

ٞٱڃك ٿٯ حؽخٕ٪ فذفـخ٪ خة٠ ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ فعج ٳ٭ؽ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ 

ٶؽحېؽـٯ ٿٯ خخٕ٪ ْؼذټغ٪ ٘اذٕ٪  خف٤ؽـ فعج ٶٱػا٧٪ ٞڂك ٿٯ افخز اف٥١٭٧ٸ 

ٶٟڇٯ فٞڂك
(1) . 

 ٯڅ ـېج ٞٯ ٰ٭ْؼذٶع٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ف٘ؽىٯ ح٪ خا٧فاؿ  ٞ٪ ٰ٭

ټ٪ ع٭خـخٯ ٤ٓؼفذ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك ٧٭افز  ا٧فاؿ٧٭خٕ٪  ،١ٟ٪ خف٨ٰ٭ساذك ٞېػؽ

؟ةاٰػ فٞڂك 

ذٶاق ح٪ خٕ٪ ا٧فاؿ ة٪ خخٕ٪ فعج حؽاعٱؽـ ٶ٭ذك ا٧خِاذ فٞڂك ٞ٪ ٰې ْؼ

فذـېػق ع٭٤ل٠ٟ ٧فخ٪، افخز اف٥١٭٧ٸ ة٪ فٞڂك افٞ٪ ٰې ْؼذعخ٣ ٧٪ ـ٭ 

 ٧٭خفعج ٶ٪ اعٱؽٞٯ ة٪ خخٕ٪ ْؼذـؽـ افخز فٞڂك اف٥١٭٧ٸ ة٪ فٞڂك .

افحؽخٕ٪ فذفـخ٪ ة٪ فډ٭ذك ٞ٪ ٰې خٕ٪ ْؼذخخف٣٫ فعج حؽاعٱؽـ ٶ٭ذك 

 .خفاؾ فٞڂق ٧٭خٕ٪ ٤ٓؼفذة٠٢ ٞٱڃك افخخٕ٪ راړـ ٥١ا٧ٺ٪ ذاډؽٹ٭ؽ ٧٪ ٕ٭اړك 

                                                 

في ردالمحتار : ولو عرض بعد دخوؿ وقت فرض انتظر إلى آخره، فإف لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم  (1)
إف انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصبلة وإف استوعب الوقت الثاني ال يعيد لثبوت العذر 

الحيض مطلب في احکاـ المعذور  کتاب الطهارة باب   ۲۲۳ص  ۱ حينئذ من وقت العروض .  ) ج
کتاب الطهارة باب الحيض ، والطحطاوي علی مراقي الفبلح ص   ۳۷۳ص  ۱في البحر ج  ، کذا
 کتاب الطهارة باب االنجاس والطهارة عنها (  ۱۲۳
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افٞ٪ ْؼذخخف٣٫ فعج حؽاعٱؽ ٶ٭ذك خفاؾ ف٧٪ ٞڂق ٧٭خٕ٪ كغم ٤ٓؼفذ٧٪ 

ة٠٢ ٞٱڃك خٕ٪ حېؽٞ٭ؽ ـ٭ق  ٥١٭٧ٸ ة٪ ةٱؽح٪ ذافډؽٹ٭ك
(1) . 

ٰ٭ټ٭ک ٿٯ ٰ٭فاذٶ٪ كؽٰٓج ٞٯ ٤ٓؼفذ فة٠٢ فـٯ ٧٭ةٱا 

ٱڃك اف افخز ٰې حؽفعخ٪ ٶ٭ذك ح٢ٓٚ ١ؽك ؟حؽٞ٭٤٪ فعخ٪ ٶ٭ذك ٤ٓؼفذة٠٢ ٞ

خٕ٪ ا٧فاؿ حؽ٫ٖ٪ فعخ٪ ٶ٭ذك ٤ٓؼفذة٠٢ ٞٱڃك حؽټ٭ٿٯ خٰ٭ـ ٘ؽىٯ 

٥١ا٧ٺ٪ ٳ٭ؽ فعج خخٕ٪ ْؼذټغ٪ عالش ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ةا٧ػك ٶؽحېؽٰڃك ٿٯ 

 خٕ٪ ْؼذٰ٭فاذ٣٫ ٶٟڇٯ ٤٭س٭خ ٧٪ ـٯ .

ٳ٭ؽ فعج خْؼذټغ٪ ٘اذع ٶؽحېؽـ٭ ٧٭ْؼذ اف٢ٞ٪ ٿٯ خٰ٭ـ ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ 

ٰې عخ٣ ـ٭٤ٓؼفذ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك
(2) . 

                                                 

ولو عرض بعد دخوؿ وقت فرض انتظر إلى آخره، فإف لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم في ردالمحتار :  (1)
وإف استوعب الوقت الثاني ال يعيد لثبوت العذر  اء الوقت الثاني يعيد تلك الصبلةإف انقطع في أثن

باب الحيض مطلب في احکاـ المعذور ،  کتاب الطهارة   ۲۲۳ص  ۱) ج  . حينئذ من وقت العروض
کتاب الطهارة قبيل باب االنجاس ، وتبيين الحقائق   ۱۲۳الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص  في کذا
 ب الطهارة باب الحيض (کتا  ۱۸۴ص  ۱ج 

في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار: وىذا شرط العذر في حق االبتداء، وفي حق البقاء كفى  (2)
وجوده في جزء من الوقت ولو مرة وفي حق الزواؿ يشترط استيعاب االنقطاع تماـ الوقت حقيقة ألنو 

 = راتلونکی مخ . االنقطاع الكامل
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ٰ٭٤ٓؼفذا٧فاؿ ٿٯ خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ فعج ٞٯ خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ افخز 

فٞڂك، ٧٭خفعج حؽفح٢٭خ٤غ٪ ع٭ٶ٪ خٕ٪ افخاـ٪ ـؽـ ٥١٭٧ٸ ٞ٭الق ـٯ ، اٰاٶ٪ 

خٕ٪ افخاـ٪ ـؽـ خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ ٤ؿ ) الز فذفړؽ ٰا٤ڀ٭ؽ ( ٣٫ ٞ٭الق ـٯ افٞ٪ ٧٪ ؟

ٶ٪ خٕ٪ افخاـ٪ ـؽـ خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ ٤ؿ ) الز فذفړؽ ٰا٤ڀ٭ؽ (ٞ٭الق ـٯ
(1) . 

٤احٱڃك افٞ٪ خ٧٭ك حېؽېػ١٭ ج ٶ٪ عفخز خراړـ فخ٤ٓؼفذا٧فاؿ ا

٤احٱڃك ؟ـؽـ خفاړف ٤احٱڃك،افٞ٪ ٶ٪ج ٶ٪ خاع٢ېػ١٭عف

ٶؽنطٱص ٛ٭ؽ ةا٧ػك ٰ٭ارك خراړـ فعج ٶ٪ فح٢٭خ٤ٓؼفذ افخز ٤احٱڃك
(2). 

                                                                                                                                 

اـ الوقت حقيقة( أي: بأف ال يوجد العذر في جزء منو أصبل فيسقط العذر وفي ردالمحتار : )قولو: تم
من أوؿ االنقطاع حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصبلة وداـ االنقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد 

ص  ۱في البحر ج  کتاب الطهارة باب الحيض مطلب في احکاـ المعذور ، کذا   ۲۲۳ص  ۱. ) ج 
 ارة باب الحيض (کتاب الطه   ۳۷۷

في الطحطاوي علی مراقي الفبلح: ويصلوف بو" أي بوضوئهم في الوقت "ما شاؤوا من"النوافل"  (1)
کتاب الطهارة باب الحيض ۱۱۹والواجبات كالوتر والعيد وصبلة جنازة وطواؼ ومس مصحف .) ص 

 ْسَتَحاَضِة َوِعَباَدتُػَها(استحاضة احکاـ المستحاضة ُوُضوُء اْلمُ  ۲۱۱ص۳في الموسوعة الفقهية ج  ، کذا

في الهندية: ويبطل الوضوء عند خروج وقت المفروضة بالحدث السابق. ىكذا في الهداية وىو  (2)
کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الرابع   ۴۱ص  ۱ج  الصحيح . )
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فذ افخز ٿٯ خفعج ٶ٪ فح٢٭ ـؽـ ٤احٱڃك افخفعج حؽ فح٢٭ خ٤ٓؼ

خ٤غ٪ ٧٪ ٤احٱڃك خٕ٪ ټ٭كؽٌ٭٧٪ ١ؽك ؟

 خفـ كؽٌ٭٧٪ ١ؽك 0 

افؽ كؽض خاخق ٿٯ خٕ٪ افخز ة٪ ٰې خخٕ٪ ْؼذخٶاذـ حارـ ٞڂق فك،  -م

خ٤اٶڇٱ٦  ٧٭خخٕ٪ كؽض ٶؽة٨اء  ٞ٪ ٰ٭٤ٓؼفذخ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ فعج ٞٯ ١ٟ٪

فعج ٤رال افخز حارـ ٞڂك افةٱاٰې حؽخٕ٪ افخاـ٪ فذفـخ٪، حؽ٤اٹٱګؽـ ٶ٭ذك 

خٕ٪ ْؼذ ٤٭س٭خ٧٪ ـٯ، ٧٭افز ٞ٪ خٕ٪ كغم خ٤اٹٱګؽٶ٪ فعج ٞٯ خخٕ٪ ْؼذ 

حؽٶٱػاٞېػ١٭خ٤غ٪ ة٠ افخز حارـ ٞڂك اف فذفـخ٪ ةٱاخخٕ٪ ٤اٹٱګؽ ٶ٪ فعج ٞٯ 

٪ ټ٪ ٣٫ فعج فح٢ٮ خٕ٪ ْؼذٶٱػاـٯ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ خخٕ٪ كغم افخز ٤احٱڃك ٞ

 ٧٪ فك .

اف٥٫ػٕ٪ كاؿ ٞ٪ خٕ٪ كغم ح٪ خخٕ٪ ْؼذـ ٤اـ٭ا خافخاـ٪ ٰ٭ة٠ 

٤اح٭٧ٟٮ كٮ فذٶېڅ ـٯ افخق افخز حارـ ٞڂك افحؽخٕ٪ فذفـخ٪ ٰې ٶ٪ خٕ٪ 

فعج ٞٯ خٕ٪ رفړْؼذ٤٭س٭خـٯ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٣٫ ٶ٪ خٕ٪ ْؼذـؽـ خخٕ٪ 

خٕ٪ خفاړـ ن٭ذح٪ ٞٯ كغم افخز ٤احٱڃك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ فعج فح٢ٮ ٧٪ فك؛ ٹٟ٪ ٶ٪ 

خٕ٪ ا٧فاؿ خخٕ٪ ْؼذخٶاذـ افخز ٧٪ خق حارـ ٞڂق، ة٢ٟ٪ ٶ٪ افؽ ن٭ذة ٞٯ ٰې 

افخاـ٪ خة٠ ٤اح٭٧ٟٯ كٯ خفسٯ افخز خذ٭اب خٶاذـ افٶ٪ خف٣٫ ن٭ذة ٞٯ ٰې خ

 حارـ ٞڂق خق .

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة الفصل الثاني   ۵۱ص  ۱في المحيط ج  في أحكاـ الحيض والنفاس واالستحاضة ، کذا
 في بياف مايوجب الوضوء ومااليوجب (
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افٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ خٕ٪ عٷ٠ ْؼذ٣٫ فذح٪ ٶېڅ ـٯ افخافخاـ٪ ٰ٭ة٠ 

ؽخٕ٪ فذفـخ٪ افخز فٞڂك ٧٭خٕ٪ افخز ٤اح٭٧ٟٮ كٮ ٣٫ فذح٪ ٶېڅ ـٯ افخق ح

ٰې ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٶ٪ خٕ٪ راړـ ْؼذةا٧ػك ٧٪ ٤احٱڃك؛ ٹٟ٪ خٕ٪ افخز ٰې خخٕ٪ 

 ْؼذخٶاذـ ة٠٢ ٞٱڃك .

خف٣٫ كؽض خاخق ٿٯ حؽخٕ٪ افخاـ٪ فذفـخ٪ ة٪ خخٕ٪ ْؼذ٤اـ٭ا  -ن

خافخاـ٪ ة٠ ٤اح٭٧ٟٮ كٮ ٧٪ فك ٤٭س٭خـ٭ق، ٧٭خخٕ٪ كؽض ٶؽة٨اء ٞ٪ ٰ٭٤ٓؼفذ 

فذفـخ٪ افخز حارـ ٞڂك افةٱاحؽخٕ٪ فذفـخ٪ خخٕ٪ ْؼذټغ٪ ٤اـ٭ا  حؽعٷ٠ ْؼذ

خافخاـ٪ ٰ٭ة٠ ٤اح٭٧ٟٮ كٮ ٤٭س٭خـٯ ١ٟ٪ خاـٯ ْؼذفك ٿٯ خرع٣ ف٨ٰ٪ ٰې 

ذفا٧٪ فك  افحؽافخاـ٪ فذفـخ٪ ةٱػـ ـٯ ، ٰاٰې ٶؽةػؿ ة٠ رع٣ ٶٱػاـٯ افف٨ٰ٪ 

فذټغ٪ فة٬ٱڃك، ٰاْؼذخاـٯ فك ٿٯ خٰ٭ې ـڃ٤ې ټغ٪ ٰې ف٨ٰ٪ ذفا٧٪ فق، 

فخاـ٪ فذفـخ٪ ٰې خخٕ٪ ة٢ٯ ـڃ٤ې ټغ٪ ف٨ٰ٪ ذاـٯ، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ٳ٭١٭ن٭ذح٭٧٭ حؽا

ٞٯ خخٕ٪ كغم افخز ٤احٱڃك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ فعج ٧٪ فك فح٢ٮ
(1) . 

                                                 

علی ىامش ردالمحتار : و المعذور إنما تبقى طهارتو في الوقت بشرطين إذا توضأ  في الدرالمختار (1)
لعذره و لم يطرأ عليو حدث آخر أما إذا توضأ لحدث آخر وعذره منقطع ثم ساؿ أو توضأ لعذره ثم 

ر، بأف ساؿ أحد منخريو أو جرحيو أو قرحتيو ولو من جدري ثم ساؿ اْلخر فبل طرأ عليو حدث آخ
 . تبقى طهارتو

وفي ردالمحتار : )قولو: أما إذا توضأ لحدث آخر( أي: لحدث غير الذي صار بو معذورا وكاف حدثو 
ض منقطعا كما في شرح المنية: أما إذا كاف حدثو غير منقطع وأحدث حدثا آخر ثم توضأ فبل ينتق

بسيبلف عذره كما ىو ظاىر التقييد؛ ألف وضوءه وقع لهما، ثم إف ما ذكره الشارح محترز قولو إذا توضأ 
لعذره ووجو النقض فيو بالعذر أف الوضوء لم يقع لو فكاف عدما في حقو بدائع. وكذا لو توضأ على 

؛ ألف تجديد الوضوء االنقطاع وداـ إلى خروج الوقت ثم جدد الوضوء في الوقت الثاني ثم ساؿ انتقض
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ٞ٪ ٰ٭٤ٓؼفذ حؽ٥١ؽ ذاعخ٢٭ فذفـخ٪ اف خ٤اٶڇٱ٦ خفعج حؽ 

غ٪ افخز فٞڂك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ افخاـ٪ ـؽـ خ٤اٶڇٱ٦ ٥١٭٧ٸ فذح٪ ذفاخق خاع٢ېػ١٭ خ٤

افٞ٪ ٧٪ ؟

٫٭فذح٪ ذفاخق، ٹٟ٪ خ٤ٓؼفذافخز خ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ خفعج ٶ٪ فح٢٭ـؽـ 

٤احٱڃك افٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ فعج فح٢ٮ ٧٪ خق
(1) 

.
 

ٞ٪ ٰ٭٤ٓؼفذخ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ فعج ٞٯ)١ٟ٪ خ٤اٶڇٱ٦ فعج 

٤رال(،افخز حارـ ٞڂق افةٱاٰې حؽخٕ٪ افخاـ٪ فذفـخ٪ حؽ٤اٹٱګؽـ ٶ٭ذك خٕ٪ 

ْؼذ ٤٭س٭خ ٧٪ ـ٭، ٧٭افز ٿٯ خ٤اٶڇٱ٦ فعج ففرك ، اٰاخخٕ٪ ٤ٓؼفذافخز 

 خخٕ٪ فعج ٶ٪ فح٢٭ـؽـ ٤احٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة   ۲۲۵ص  ۱وقع من غير حاجة فبل يعتد بو، بخبلؼ ما إذا توضأ بعد السيبلف. ) ج 
کتاب الطهارة الباب السابع   ۴۱ص  ۱في الهندية ج  باب الحيض مطلب في احکاـ المعذور ،  کذا

کتاب الطهارة   ۱۲۸ص  ۱في النجاسة واحکامها الفصل االوؿ في تطهير االنجاس ، والبدائع ج 
 ماينقض الوضوء(

ضحی لم يبطل االبخروج الا لعيد الطلوع ولو بعد في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : لوتوضأ (1)
في  کتاب الطهارة باب الحيض مطلب في احکاـ المعذور ، کذا  ۲۲۴ص  ۱وقت الظهر . ) ج 

کتاب الطهارة الباب   ۴۱ص  ۱والهندية ج ، کتاب الطهارة باب الحيض    ۳۷۷ص  ۱البحر ج 
 ( السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الرابع في أحكاـ الحيض والنفاس واالستحاضة
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ٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ خافخاـ٪ حارـ ٞ٭١٭ٶ٪ فعج ٞٯ ٰې ٣٫ خٕ٪ ْؼذ ٤٭س٭خ٧٪ 

فف ٧٭خٕ٪ خ٤اٶڇٱ٦ خفعج ٶ٪ فح٢٭ـؽـ خخٕ٪ كغم افخز ٧٪ ٤احٱڃك، افحؽټ٭ 

ٿٯ خافخاـ٪ ٰ٭٤اح٭٧ٟٮ كٮ ٤٭س٭خ ـ٭ق ٧٪ فك ٧٭خق ٞ٭الق ـٯ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ 

 عج ٞٯ ٥١٭٧ٸ فٞڂك . راړـ افخاـ٪ ةا٧ػك خ٤اٹٱګؽٶ٪ ف

افٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ خافخز حارـ ٞ٭١٭ٶ٪ فعج ٞٯ خٕ٪ ْؼذ٤٭س٭خفف، 

 فذفـخ٪ ةٱافذک ـ٭ق فك ٧٭ خ٤اٶڇٱ٦ خفعج ٶ٪ فح٢٭ـؽـ خخٕ٪ كغم افخز 

٤اة ة٠٢ ٞٱڃك
(1) . 

 ،ڃكٰٟٮ كٮ ( ٰې عٷ٢٪ ٧٪ ة٨ػ٫ٖ٪ ټ٭ک ٿٯ ْؼذ  ) افخز ٤اح٭٧

خفاؾ ٞ٭ك ع٭خٕ٪ ا٧فاؿ ٶ٪ ٰ٭ٌؽٰٜ٪ ةا٧ػك ٛػذة ف١ؽك ٿٯ خٕ٪ ْؼذخخفاؾ ټغ٪ 

ة٨ػ٧٪ خخې ـؽـ ـؽـ عٷ٠ ْؼذافز ٞ٪  ك،ګ٭ف١ة٨ػٞڂك ١ٟ٪ ٶؽرع٣ ةا٧ػك ٶٴۍ 

ٶاح٪ ة٠٢  ٶ٭ذكـ ج حؽاعٱؽعافخز ٰې خف ، اٰاخٕ٪ ا٧فاؿ ٤ٓؼفذة٠٢ ٞٱڃك، ٞڂك

 ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

                                                 

في الهندية : وإنما تنتقض طهارتها إذا توضأت والدـ سائل أو ساؿ بعد الوضوء في الوقت حتى لو  (1)
ك ما لم يسل أو تحدث حدثا توضأت والدـ منقطع ثم خرج الوقت وىي على وضوء لها أف تصلي بذل

کتاب الطهارة الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء الفصل الرابع في   ۴۱ص  ۱آخر . )ج 
کتاب   ۲۲۴ص  ۱مع ردالمحتار ج  في الدرالمختار أحكاـ الحيض والنفاس واالستحاضة ، کذا

 هارة باب الحيض(کتاب الط  ۳۷۷ص  ۱البحر ج و الطهارة باب الحيض مطلب في احکاـ المعذور ، 
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خٕ٪ ا٧فاؿ ٤ٓؼفذ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك  افخاٶؽالر٤٪ خـ ٿٯ عٷ٠ ْؼذة٪ ة٨ػفك
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭٤ٓؼفذ خاٛػذة ٧٪ ف١ؽك ٿٯ عٷ٠ ْؼذ ة٨ػ افعخ٣ ٞڂك 

ٶٴۍ حڂ١٭ خرع٣ ف٨ٰ٪ ډېؽـ ع٭خاٛػذة ف١ؽك ٿٯ خٕ٪ عٷ٠ ْؼذ ٣ٞ ٞڂك ١ٟ٪ ةې٢٪ 

ذفا٧٪ فك افخٶٴۍ ٶ٪ حڂ١٭خٕ٪ ف٨ٰ٪ خذٰڃك ٧٪ ع٭٥ٞٱڃك، ٧٭ٶؽخٕ٪ ٤ٓؼفذ خخٕ٪ 

ْؼذ ٥ٞ٭ؽ الرؾ خك افٞ٪ ٧٪ ؟

 ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ خ٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ خفـ ٛ٭١٭٧٪ خك 0

 ٰ٭ ٛ٭ؽ ٰې خاخق ٿٯ خخٕ٪ ْؼذ٥ٞ٭ؽ فاسب خك .   -م

ٛ٭ؽ ٰې خاخق ٿٯ خخٕ٪ ْؼذ ٥ٞ٭ؽ ٤فخطب خك ٧٭اضخٱاض خاخق خف٣٫  -ن

 ٿٯ خٕ٪ ٤ٓؼفذخعٷ٠ ٛػذة حؽا٧ػارې ٶ٭ذك عٷ٠ ْؼذ ٣ٞ ٞڂك ٿٯ ٥١٭٧ٸ ٰې ٶ٪ 

احٙاؼ ـؽـ نطٱص ـٯ
(2) . 

                                                 

قاـ  جلس اليسيل ولو على رد السيبلف برباط أوحشو أو كاف لو في البحر : ومتى قدر المعذور (1)
کتاب الطهارة باب    ۳۷۴ص  ۱ساؿ وجب رده وخرج برده عن أف يكوف صاحب عذر . ) ج 

قبيل  کتاب الطهارة باب الحيض فروع  ۲۲۵ص  ۱في الدرالمختار مع ردالمحتار ج  الحيض ، کذا
 باب االنجاس(

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : يجب رد عذره أوتقليلو بقدر قدرتو ولو بصبلتو موميا .      (2)
 = راتلونکی مخ کتاب الطهارة باب الحيض فروع قبيل باب االنجاس (  ۲۲۵ص  ۱ج ) 
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ٞ٭ك ٰاٶ٪ ٧اـخ٪ ٥١٭٧ٸ  ،ٿٯ ٶ٪ فالړـ كٞ٪ ٰ٭٤ٓؼفذ خاـٯ ف

افز ة٪ خٕ٪ ٞ٭ك ٧٭ْؼذ ٧٪ فك، ٶ٪ ٶؽفح٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٪ اف ٱڃك ،ساذك ٰٞې ْؼذ

٤ٓؼفذټ٪ ٞ٭ك ؟

خٕ٪ ٤ٓؼفذٞ٪ ٶؽفالړـ ٛػذة ١ؽك ٶ٪ فالړـ ة٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك افٞ٪ ٧٪ فك ٶ٪ 

ق فذح٪ ذفا٧اـخ٪ ة٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك ٶ٪ ٶؽفح٪ ٥١٭٧ٸ ٧٪ خ
(1) 

.
 

خٹاق ـؽـ ٧ڄخې ٥١٭٧ٸ  ٪ـاٿٯ ٞ٪ خافخ كٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خاـٯ ف

ٶ٪ فس٪ ٰې ْؼذساذك ٞٱڃك ْؼذ ٰې ٧٪ فك ،افٞ٪ ٤فشػح٪ ٹٯ ٧٭خضؽٞج ٧٭ٞ٭ك 

٪ ٹاق ٞٯ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك افٞ٪ ة٪ ٤فشػح٪ ٹٯ ؟ٶ٪ خٕ كغم٧٭افز ة٪ خٕ٪ 

                                                                                                                                 

يبل للنجاسة بقدر اإلمكاف وفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : وإذالم يمتنع العذر بذلك ىل يفعلو تقل
ينبغي قاؿ ابن أميرحاج أي يستحب لمافي الخبلصة لو لم يفعل البأس بو و قاؿ الحلبي أي : قالوا

 کتاب الطهارة باب الحيض والنفاس واالستحاضة (  ۱۱۹يجب . ) ص 

 في فتح القدير : لو كاف بحيث لو صلى قائما أو قاعدا ساؿ جرحو وإف استلقى ال يسيل وجب (1)
القياـ والركوع والسجود، ألف الصبلة كما ال تجوز مع الحدث إال ضرورة ال تجوز مستلقيا إال لها 

في  کتاب الطهارة باب الحيض واالستحاضة فصل في النفاس ، کذا  ۱۶۴ص  ۱فاستويا . ) ج 
کتاب الطهارة باب الحيض مطلب في احکاـ المعذور قبيل باب االنجاس   ۲۲۵ص  ۱ردالمحتار ج 

 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة (  ۲۵۹ص  ۱اشية الشلبي علی الزيلعي ج ، وح
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ٶ٪ خٕ٪ ٹاق ٞٯ ة٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك، ٤فشػح٪ ة٪ ٧٪ ٹٯ؛ٹٟ٪ حؽټ٭ٿٯ خ٤ٓؼفذ 

ٛػذة فك ٧٭خْؼذة٨ػفؽ ٶؽالرؾ خك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ـشػـ فذح٪ ٶاح٪ ٞٱڃك
(1). 

                                                 

 . يجب رد عذره أو تقليلو بقدر قدرتو ولو بصبلتو موميافي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار :  (1)

)قولو: أو تقليلو( أي: إف لم يمكنو رده بالكلية )قولو: ولو بصبلتو مومئا( أي: كما وفي ردالمحتار : 
.    اؿ عند السجود ولم يسل بدونو فيومئ قائماأو قاعدا، وكذا لو ساؿ عند القياـ يصلي قاعداإذا س
کتاب الطهارة   ۳۷۴ص  ۱کتاب الطهارة قبيل باب االنجاس ، کذا في البحر ج   ۲۲۵ص  ۱) ج 

 باب الحيض (
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؟ خٶاٞېػ١٭ ٌؽٰٜ٪ ٰې ټ٪ خــٯ  ٤ؽخاذة٭ټ ٰاٿ٥ٷ٠ ٿٯ 

عٷ٢٪ ن٭ذة ف١ؽك ١ٟ٪ ف٨ٰ٪ خٕ٪ ٞ٪ فچ فك افٞ٪  ٤ؽخاذكٞ٪ خٕ٪ 

٭ذة ٶٱػاٞڂك ١ٟ٪ ة٭١ٯ ٿٯ ١٭٧ػفك افٰاعٷ٢٪ ن٭ذة ٧٪ ١ؽك ع٭ ْاذىٯ ن

فذ فذـٱڃك افةٱا خ١٭٧ػفا١ٯ ٶ٪ فعج ٞٯ عافذـ، ٰاة٠ كٮ ٶ٭ذك ف٤ڇ٢ٯ 

٣٫ ٶ٪ ٶؽې٭٢١٭ـؽـ ٶاٞٱڃك اف٣٫ ٶ٪ خې ٌؽٰٜ٪ ـؽـ  ٤ؽخاذكخٕ٪ خفاړـ ٛف٥٪ 

ٶاٞٱڃك ٿٯ خٕ٪ ة٭ټ ٰاٿ٥ٷ٠ ٶ٪ ٤ٺٟ٪، ٰاة٠ كٯ ٶ٭ذك حؽخاـٯ ا٧ػارې 

 اذؽ ٶ٭ذـ ١ٱؽك ـٯ .  ٤ؽخاذكف٤٭ږك ٿٯ خ

٧٪ عٷ٢٪ ن٭ذة ١ؽك اف٧٪ ٰې ْاذىٯ ن٭ذة  ٤ؽخاذكخٕ٪ افٞ٪ 

ٶٱػاٞڂق فك ١ٟ٪ ة٭١ٯ ٿٯ فٿٯ ـٯ ٧٭خٕ٪ ةٱاٶ٪  ٶؽې٭٢١٭ـؽـ ٶاٞٱڃك ٶ٪ ة٢٪ 

 ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٧٪ ٶاٞٱڃك .  

فذـېػق ٿٯ ٳ٭ٞؽٰااـ٨ٙز ةا٧ػك  ٤ؽخاذكع٭ ٞ٪ خټٷ٢ۍ ٫ٖ٪ ضهې ح٪ 

ٰې خف٤ؽـ  فك ٧٭ةٱاة٪ ٰې خذې فاذـ ٶؽې٭١ٯ افحؽ ٫ؽ فاذ ٶؽې٭٢١٭ فذفـخ٪ ة٪

 ا٧ػارـ ٶؽٰڃخك ٿٯ خافة٭ټاټٟٮ فخذٰڃك افډېؽاضخٱاض خاخق ٿٯ ٶ٪ ٫ؽ فاذ 



 ح٬ٍٱؽ اال٧شاز                                - ٌنن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶؽې٭٢١٭ٞٯ ٰې حؽفٿېػ١٭ٶ٭ذك ٶؽٰڃخك
(1) .

 

ٿ٨٥ٮ )٤ؽٕ٪ ( ٿٯ ٤ؽخاذـٯ ٤رال ٶ٪ ٤ؽخاذف افة٭ةا٧ػك 

 افة٪ ـٯ ةٱاٶ٪ ټ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶاٞٱڃك ؟  

                                                 

لعذرة في الهندية : )ومنها( الحت والدلك الخف إذا أصابو النجاسة إف كانت متجسدة كا (1)
والروث والمني يطهر بالحت إذا يبست وإف كانت رطبة في ظاىر الرواية ال يطهر إال بالغسل وعند 
أبي يوسف إذا مسحو على وجو المبالغة بحيث ال يبقى لها أثر يطهر وعليو الفتوى لعمـو البلوى.  

ا مثل كذا في فتاوى قاضي خاف وإف لم تكن النجاسة متجسدة كالخمر والبوؿ إذا التصق به
   التراب أو ألقي عليها فمسحها يطهر وىو الصحيح. ىكذا في التبيين وعليو الفتوى للضرورة . 

کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة وأحكامها الفصل األوؿ في تطهير   ۴۴ص  ۱) ج 
 األنجاس (

  ۷۳ص  ۱ الجـر لو . ) ج وفي الهداية : فاف اصابو بوؿ فيبس لم يجز حتی يغسلو وکذا کل ما
کتاب الطهارة باب   ۳۸۷ص  ۱في البحر ج  کتاب الطهارة باب االنجاس وتطهيرىا ، کذا

 االنجاس(

ظاىره كلو غزال فأصابت  وفي الهندية : الخف الخراساني الذي صرمو موشى بالغزؿ بحيث صار
ويجفف كل مرة وقاؿ بعضهم: يغسل مرة ويترؾ حتى ينقطع  النجاسة تحتها فإنو يغسل ثبلثا

کتاب الطهارة   ۴۳ص  ۱لتقاطر ثم يغسل ثانيا وثالثا كذلك وىذا أصح واألوؿ أحوط . ) ج ا
 ۱في ردالمحتار ج  وأحكامها الفصل األوؿ في تطهير األنجاس ، کذاالباب السابع في النجاسة 

 کتاب الطهارة باب االنجاس (  ۲۲۷ص 
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خٿ٨٥ٯ ض٣ٟ خ٤ٺٟٯ خق ٨ٰٓٯ ٿٯ فچ ـٯ افخ٤ؽخاذۍ اذؽٰې فذک 

ـٯ، ٧٭ ٶاک خق اف ٥١٭٧ٸ ةا٧ػك ذفاخق ع٭ حٱ٣٥ ٶؽخٕ٪ ٿ٨٥ٯ ةا٧ػك  ذفا٧٪ 

خق
(1) . 

٧ٸ ٰې فذـېػق ٥١٭ ٤ؽخاذكٞ٪ خٰ٭ٿاةػؿ ٰاسا٤ې ح٪ ٢ٕٱِ٪ 

 نطٱص خق افٞ٪ ٧٪ ؟

خٰ٭ـ خذ٣٫ حؽا٧ػارې ډېؽ فك ٧٭خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٰې  ٤ؽخاذكٞ٪ خٕ٪ 

 ٶؽې٭٠١  ٘ؽص خك، ٥١٭٧ٸ ٧٪ فذـؽـ نطٱص ٞٱڃك .

افٞ٪ خٰ٭ـ خذ٣٫ ٶ٪ ا٧ػارـ ةا٧ػك فك ٧٭خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٰې ٶؽې٭٠١ فاسب 

٤ٟؽفـ حطؽ٥ٰٯ ة٠٢ ٞٱڃك افذاډؽٹ٭ؽ ٰې خك، ٥١٭٧ٸ فذـؽـ نطٱص خق، ع٭ 

 فاسب خك .

حؽٰ٭ـ خذ٣٫ ١ڃفك ٧٭خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٰې ٶؽې٭٠١  ٤ؽخاذكافٞ٪ خٕ٪ 

 ٤فخطب خك، ٥١٭٧ٸ فذـؽـ نطٱص خق ، ع٭ ٤ٟؽفـ  ح٨ؾ٬ٰٯ خق ، ذاډؽٹ٭ؽ 

                                                 

 للتيمم( أي تطهر األرض المتنجسة في البحر : )قولو: واألرض باليبس وذىاب األثر للصبلة ال (1)
بالجفاؼ إذا ذىب أثر النجاسة فتجوز الصبلة عليها وال يجوز التيمم منها ... ويشارؾ األرض في 
حكمها كل ما كاف ثابتا فيها كالحيطاف واألشجار والكؤل والقصب وغيره ما داـ قائما عليها فيطهر 

ص  ۱في الهندية ج  ة باب االنجاس، کذاکتاب الطهار   ۳۹۱ص  ۱بالجفاؼ وىو المختار . ) ج 
 کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة واحکامها الفصل االوؿ في تطهير االنجاس(  ۴۴
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ٰې ٤فخطب خك
(1) . 

ٞٯ ٿٯ خٰ٭ـ خذ٣٫ ا٧ػارـ دٞؽٞٱڃك خٕ٪  ٪٢ٕٱِ ذك٤ؽخاٶ٪ 

خٰ٭ـ  ٤ؽخاذكخٕ٪ ٨ٰٓٯ خخٕ٪ ٤ؽاخ خاخق ٿٯ  ،خق افٞ٪ ٤فاضث فر٧ا٤ٓختؽ

ٶؽةػؿ ٰاسا٤٪ ٰا٤ٟاؿ  ٤ؽخاذكخٕ٪  خذ٣٫ فرؿ ف١ؽك افٞ٪ ٰې ٤ؽاخ خاخق ٿٯ

؟ةا٧ػك خٰ٭ـ خذ٣٫ ٛػذٹاق ف٧ٱفٯ 

سف٣ افن٭ذة ف١ؽك ١ٟ٪ ډ٨ػډٯ، ٰا٤ر٠ خډ٨ػډٯ ٧٭ٶ٪  ٤ؽخاذكٞ٪ خٕ٪ 

 خٰ٭ـ خذ٣٫ فرؿ ف١ؽك . ٤ؽخاذكخٕ٪ ٞٯ فرؿ ٤ٓختؽخق، ٨ٰٓٯ ٿٯ خٕ٪ 

افٞ٪ سف٣ افن٭ذة ف٧٪ ١ؽك ١ٟ٪ ٤ؽخاذك  افة٪، ٰا٤ر٠ خافة٭، ٶ٪ خٕ٪ 

ٞٯ ٤فاضث افا٧ػارـ ٤ٓختؽـ خـ، ٨ٰٓٯ ٿٯ خٰ٭ـ خذ٣٫ ٶ٪ ا٧ػارـ ٹاق ف٧ٱفٯ 
(.2) 

                                                 

في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : وعفا الشارع عن قدر درىم وإف كره تحريما فيجب  (1)
   صبلة ال اإلصابة على األكثر .غسلو وما دونو تنزيها فيسن وفوقو مبطل فيفرض والعبرة لوقت ال

 ل في اْلسار (صف ۱۷۱کتاب الطهارة باب االنجاس کذا في شرح المنية ص   ۲۳۱ص  ۱) ج 

وفي ردالمحتار : والحق التفصيل بين كوف تلك الكراىة كراىة تحريم فتجب اإلعادة أو تنزيو 
في  ة ، کذاکتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب واجبات الصبل  ۳۳۷ص  ۱ج )  . فتستحب

يکره فيها فصل ويکره  يفسد الصبلة وما کتاب الصبلة باب ما  ۳۶۴ص  ۱فتح القدير ج 
 للمصلي الخ (

في البدائع : وقاؿ الفقيو أبو جعفر الهندواني: لما اختلفت عبارات محمد في ىذا فنوفق  (2)
ف تقدير المستجسد  ونقوؿ: أراد بذكر العرض تقدير المائع، كالبوؿ والخمر ونحوىما، وبذكر الوز 

كالعذرة ونحوىا، فإف كانت أكثر من مثقاؿ ذىب وزنا تمنع؛ وإال فبل، وىو المختار عند مشايخنا 
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 ـ ـٯ ٶ٪ ټ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶاٞٱڃك ؟٤ؽخاذسا٤٪ ٿٯ 

فك ٿٯ ٶ٪ ـخؽډ٭٢ٓ٤٭٤ٱڃك،  ٤ؽخاذكٞ٪ ٶؽخٕ٪ سا٤٪ ةا٧ػك خاـٯ 

ٰې ١ٱؽك ٞٱڃك، ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ـ  ٤ؽخاذك٧٭حؽ ٫ٖ٪ فعج ٶ٭ذك ة٪ ٰې ٶؽې٭١ٯ ٿٯ خٕ٪ 

 ٣٫ حؽخذې فاذـ رٰاة فك . فاذ فك، ٞ٪ ٶ٪ ډېؽ، ٞ٪ ټ٪ 

فك ٿٯ ٶ٪ ـخؽډ٭٧٪ ٢ٓ٤٭٤ٱڃك، ١ٟ٪ ة٭١ٯ ٿٯ  ٤ؽخاذكافٞ٪ خاـٯ 

فٿٯ ـٯ، ٧٭ةٱاٞ٪ خٕ٪ كغم خفـ٭ـې عاف٧ػ٧٪ فك، خٕ٪ سا٤٪ ة٪ حؽ٫ٖ٪ 

فعج ٶ٭ذك ٶؽې٭١ٯ ٿٯ خخٕ٪ ٶؽې٭١٭٧ٟٯ ٕا١ب ډ٥اؿ ـٯ ٿٯ افز ٧٭ٶاٞ٪ 

ؽـ ضان٢ٱڃك ـ٭ـ، ٿٯ خٕ٪ خٕا١ب ډ٥اؿ عتؽـ ٥ْ٭٤اٶ٪ خذې فاذـ ٶؽې٭٢١٭ـ

٧٭خذې فاذـ خك ٰې ٶؽې٭١ٯ اف٫ؽفاذخك چ٪ ـ٣ ف٧ڇخېٺٯ ٶ٪ خاـٯ ا٧ػارـ ـؽـ 

ٿٯ خخـ ٶ٪ ٌاٛج ةا٧ػك ٧٭ذټاټٟٯ ٧٪ فذټغ٪ ټٽٱڃك، ع٭ ٞ٪ ٶؽې٭١٭٧ٟٮ 

كغم ٧اةا١ٔ ٰا١ٱ٭٧ٮ فك ٧٭ةٱاخ٫ٖ٪ ٿإا١ب ډ٥اؿ ٤ٓختؽخق ٿٯ خٕ٪ سا٤٪ 

٤٪ خذې اـخ٥ٓا١٭ك،افٞ٪ خٕ٪ كغم خفـ٭ـې عاف٧ػفف ٧٭ةٱاة٪ خٕ٪ سا

فاذـ ٶؽې٭١ٯ
(1) . 

                                                                                                                            

کتاب الطهارة فصل في بياف مقدار مايصيربو المحل نجسا   ۲۳۳ص  ۱بما وراء النهر . ) ج 
اب السابع في کتاب الطهارة الب  ۴۵ص  ۱في الهندية ج  المقدار المعفوعنو من النجاسة ، کذا

کتاب الطهارة   ۲۳۲ص ۱النجاسة واحکامها الفصل الثاني في االعياف النجسة ، وردالمحتار ج 
 ( باب االنجاس

في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار:  )وكذا يطهر محل نجاسة( أما عينها فبل تقبل الطهارة  (1)
مرة أو بما فوؽ ثبلث في األصح . )مرئية( بعد جفاؼ كدـ )بقلعها( أي: بزواؿ عينها وأثرىا ولو ب
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٧ڇخېٺ٠ ٿٯ خ٧ؽؾ فا١ٯ ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك ٧٪  ـٞ٪ ٰ٭سا٤٪ خاـٯ ف

ٶ٪ ټ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶاٞٱڃك ؟ ېػقفذـ ٤ؽخاذك٧٭خٕ٪ سا٤ې ح٪ ٞ٪  ېػـٞ

ا٧٭افة٭ٞٯ ٞڇٱڃخك افٰاخك ٶؽ خٕ٪ سا٤٪ ةا٧ػك خٕ٪ سا٤٪ خك ٶ٪ ذف

خف٤ؽـ ډېؽك افة٪ ح٭ق ٞڂك ٿٯ ٕا١ب ډ٥اؿ ٰې خاـٯ ٿٯ حؽخٕ٪ سا٤٪ خذې 

فاذـ افة٪ ففح٢ې، حؽخٕ٪ فذفـخ٪ سا٤٪ ٶاٞ٪ ة٠٢ ٞٱڃك .

افٞ٪ خٕ٪ خفې ٌؽٰٜې اـخ٥ٓاؽ ٧٪ ٞڂك ٧٭ ةٱاٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ 

اـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶؽې٭١ٯ ٿٯ اضخٱاٌٯ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خٕ٪ سا٤٪ خذې فاذـ ٶ٪ خ

                                                                                                                            

کتاب الطهارة باب االنجاس مطلب العرقي الذي يستقطر من دردي الخمر   ۲۴۳ص  ۱) ج 
 نجس حراـ بخبلؼ النوشادر ( 

وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )و( يطهر محل )غيرىا( أي: غير مرئية )بغلبة ظن 
ببل عدد بو يفتى.)وقدر( ذلك لموسوس )بغسل  غاسل( لو مكلفا وإال فمستعمل )طهارة محلها(

کتاب الطهارة باب   ۲۴۲ص  ۱وعصر ثبلثا( أو سبعا )فيما ينعصر( مبالغا بحيث ال يقطر . ) ج 
کتاب الطهارة الباب السابع في   ۴۱ص  ۱في الهندية ج  االنجاس مطلب في حکم الوشم ، کذا

 النجاسة وأحكامها الفصل األوؿ في تطهير األنجاس (

ي البحر : وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين والتقدير بالثبلث مختار البخاريين وف
کتاب الطهارة   ۴۱۲ص  ۱والظاىر األوؿ إف لم يكن موسوسا، وإف كاف موسوسا فالثاني . ) ج 

کتاب الطهارة باب   ۹۳ص  ۱باب االنجاس ، کذا في الدرالمنتقی علی ىامش مجمع االنهر ج 
کتاب   ۴۵ص  ۱الشرنببللي علی ىامش درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ ج  ة.، وحاشي االنجاس

 الطهارة باب تطهير االنجاس (
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ٶ٪ ٫ؽ فاذٞٯ ة٪ ٰې خف٤ؽـ ا٧ػارـ ٧ڇخېٺٯ ٿٯ خٕ٪ سا٤ې ح٪ حافاؿ ٧٪ ٞ٭ك 

 افٶ٪ ٫ؽفاذٞٯ ة٪ ٰې حؽخٕ٪ ٧ڇخېٺ٢٭ فذفـخ٪ فٿ٪ ٞڂك .

افٶ٪ خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ٞٯ ٹٟ٪ اضخٱاض خق ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خٕ٪ سا٤٪ 

ٶ٪ احٙاؼ ـؽـ ٶاٞ٪ ة٠٢ ٞٱڃك
(1) . 

ـ سا٤٪ ٶ٪ ٰغ٭ افة٭ ةا٧ػك ٶؽې٭٠١ ـٯ ٧٭ ٤ؽخاذٞ٪ ٰ٭ـ 

ذ٧ڈ، ٰاة٭ق ٶاح٪ ٞٱڃك، ٧٭اٰاخاالر٤٪ خـ ٿٯ خخٕ٪ ة٭ق ، ٰاذ٧ڈ  ٤ؽخاذكخ

خ١ٱؽك ٞ٭١٭١ٷاذـ ډؽ٤ٯ افة٪، ناة٭ؿ ، ٰاة٠ كٮ اـخ٥ٓا١٭ك افٞ٪ ٧٪ ؟

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : أما لو غسل في غدير أو صب عليو ماء كثير، أو  (1)
  . جرى عليو الماء طهر مطلقا ببل شرط عصر وتجفيف

صب عليو ماء كثير( أي: بحيث يخرج الماء ويخلفو غيره ثبلثا؛ ألف وفي ردالمحتار : )قولو: أو 
الجرياف بمنزلة التكرار والعصر ىو الصحيح سراج. )قولو: ببل شرط عصر( أي: فيما ينعصر، 

کتاب الطهارة باب   ۲۴۴ص  ۱وقولو " وتجفيف " أي: في غيره، وىذا بياف لئلطبلؽ . ) ج 
کتاب الطهارة باب االنجاس ،   ۴۱۲ص  ۱البحر ج  االنجاس مطلب في حکم الوشم ، کذا في

 کتاب الطهارة باب االنجاس الطهارة عنها (  ۱۲۹والطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 

 . وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ولو لم يبالغ لرقتو ىل يطهر؟ األظهر نعم للضرورة

ر عن السراج. أي: لئبل يلـز إضاعة وفي ردالمحتار: )قولو: األظهر نعم للضرورة( كذا في النه
الماؿ قاؿ في البحر: لكن اختار في الخانية عدـ الطهارة اه قلت: وبو جـز في الدرر، وعليو 

کتاب الطهارة باب   ۲۴۳ص  ۱فالظاىر أنو يعطى حكم ما ال ينعصر من تثليث الجفاؼ . ) ج 
 االنجاس مطلب في حکم الوشم (
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خك ٶ٪ ٶؽې٭٢١٭ٞٯ فٞڂك،حؽخٕ٪ فذفـخ٪ ٿٯ خٞ٭ؾ ذ٧ڈ  ٞ٭كق٠ عٷ

ٰاة٭ق ١ٱؽك ٞ٭ؽ ـغج فك، ٫ٖ٪ ٶؽفا٧٪ ٞ٭ك، خډؽ٤٭ افة٭ٰاناة٭ؿ ٰاة٠ كٯ 

اـخ٥ٓاؽ الرؾ ٧٪ خق
(1) . 

 ،٠ ٞٱڃك ١ٟ٪ ٘ؽس، ٕا١ۍ، ٿٴاٰٯ٧ڇخېٺ٫ٖ٪ كٱاؿ ٿٯ ٧٪ 

ـٯ ٶ٪ ټ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶاٞٱڃك ؟ ٤ؽخاذافخاـٯ ٧٭ذ خٕ٪ ٿٯ ١٭چٯ،  

 خٕ٪ كٱاؿ خفـ ٛف٥٪ خك 0 

ٰ٭٫ٖ٪ خك ٿٯ افة٪ ٧٪ سؼة٭ك، ١ٟ٪ ١٭چٯ خٕ٪ كٱاؿ ٶ٪ خذې فاذـ  -م

 ٶؽې٭٢١٭ـؽـ ٶاٞٱڃك . 

ٶ٪ خفې خف٣٫ ٫ٖ٪ خك ٿٯ افة٪ سؼة٭ك، ١ٟ٪ ٕا١ۍ ، ٘ؽس خٕ٪ كٱاؿ  -ن

 ٌؽٰٜې ـؽـ ٶاٞٱڃك 0

اف١٪ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خٕ٪ كٱاؿ ٰ٭فاذٶؽې٭١ٯ، ةٱاٰې ٰ٭ټ٪ فعج  -م

ٞڇٱڃخك ٿٯ خافة٭ټاټٟٯ ٰې فخذٰڃك،  ةٱاة٪ ٰې خف٣٫ فاذٶؽې٭١ٯ، ا٧خِاذ 

ة٪ فذح٪ فٞڂك ٿٯ خافة٭ټاټٟٯ فخذٰڃك، ةٱاة٪ ٰې خذ٣ٰ فاذ ٥٫ػاـٯ 

                                                 

المحتار : وال يضر بقاء أثر كلوف وريح الـز فبل يكلف في إزالتو في الدرالمختار علی ىامش رد (1)
کتاب الطهارة باب االنجاس مطلب في حکم   ۲۴۱ص  ۱إلى ماء حار أو صابوف ونحوه . ) ج 

  ۱۲۷في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص  الصبغ واالختضاب بالصبغ اوالحناء النجسين ، کذا
 کتاب الطهارة باب االنجاس (  ۵۱ص  ۱لنيرة ج کتاب الطهارة باب االنجاس ، والجوىرة ا
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ذٰڃك ٧٭خٕ٪ كٱاؿ ٶؽې٭١ٯ، حؽخٕ٪ خذ٣ٰ فاذ فذفـخ٪ ٿٯ خافة٭ټاټٟٯ فخ

 ٶاک ة٠٢ ٞٱڃك . 

خف٥٫٪ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خٕ٪ كٱاؿ ٶ٪ ذفا٧٭افة٭ٞٯ ٞڇٱڃخك  -ن

افٰاٶؽخٕ٪ كٱا٧٭ةا٧ػك خف٤ؽـ ډېؽك افة٪ ح٭ق ٞڂك ٿٯ ٕا١ب ډ٥اؿ ٰې خاـٯ 

ٿٯ خذې فاذـ افة٪ حؽخٕ٪ كٯ ففح٢ې،٧٭ خٕ٪ كٱاؿ ٶاک ة٠٢ ٞٱڃك
(1) . 

خ٬ٜ٘ٯ ٶ٪ ٞخاة٭٧٭ٞٮ خا٤فئ٢٪ دٞؽخـ ٿٯ ٨٤ٯ ٿٯ فچ ـٯ 

خسا٤ې ټغ٪ ٶ٪ ډؽف١٭اف٤ڇ٢٭ـؽـ ٶاٞٱڃك افز ٹٱ٨ٯ ٥٢ْاء خاـٯ فاٰٯ ٿٯ 

خٶغ٭ا٧ٱ٭ع٢ګ٭خٶاذـ فف، ٿٯ ٫ٖ٪ ٛ٭ك فـ، ٨٤ٯ ٰې ـغج فـ، افز  خاض٣ٟ

 ق ؟خاض٣ٟ ٧٪ خق، اٰاخاعتؽـ نطٱص خـ ٞ٪ ٧٪، ٞ٪ نطٱص فك ٧٭خ١ٱ٠ ٰې ټ٪ خ

ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ خٕ٪ ض٣ٟ ٢ٍ٤ٚ خق،  ٧٪ خٶغ٭ا ر٤ا٧ې خع٢ګ٭ 

افخافز ر٤ا٧ې خع٢ګ٭خ٨٤ٯ ٘ؽؼ ـخ٪، ٧٪ خ٧ؽافچٺٯ خ٨٤ٯ ٘ؽؼ ـخ٪؛ ٹٟ٪ 

ٶ٪ ٳ٭١٭ ٤ٓختؽف٤خ٭٧٭ ٞٯ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٢ٍ٤ٜ٪ دٞؽ خـ افة٠ خاٿٯ  ٬ٜ٘اء ذض٣٬٥ 

٪ سا٤ې ح٪ ٨٤ٯ فذـٱڃك ٿٯ ٫ٖ٪ اـخؽف١ؽك اهلل حٓا١ٮ ٘ؽ٤اٰٯ 0 ٿٯ ٞ٪ ٫ٖ

                                                 

في الهندية: وما الينعصر يطهر بالغسل ثبلث مرات والتجفيف في كل مرة؛ ألف للتجفيف أثرا  (1)
في استخراج النجاسة وحد التجفيف أف يخليو حتى ينقطع التقاطر وال يشترط فيو اليبس. ىكذا 

لم تتشرب فيو أو تشربت قليبل يطهر بالغسل ثبلثا . في التبيين ىذا إذا تشربت النجاسة كثيرا وإف 
کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة وأحكامها الفصل األوؿ في تطهير   ۴۲ص  ۱) ج 

علی ىامش  والدرالمختار ، کتاب الطهارة باب االنجاس  ۴۱۳ص  ۱في البحر ج  األنجاس ، کذا
 ب في حکم الوشم (کتاب الطهارة باب االنجاس مطل  ۲۴۳ص  ۱ردالمحتار ج 
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افخٕ٪ ٨٤ٯ حؽخٕ٪ سا٤٪ ففرك افخٕ٪ اـخؽح٪ فذـٱڃك ٧٭نطٱص ٛ٭ؽ خاخق 

ٿٯ خٕ٪ اـخؽٶ٪ ډؽف١٭ـؽـ ٶاٞٱڃك افخا٢ٓ٤٭٤٪ عتؽـ خـ ٿٯ ٫ٖ٪ ٨٤ٯ ٿٯ  

 خسا٤ې اـخؽح٪ ذـٱڃك ٫ٖ٪ ة٪ ذٛٱٚ اف٧ؽؾ فك .

ٰې خدٞؽ ع٭ خخٕ٪ ض٣ٟ خٶاذـ خاكؽض خق ٿٯ خ٨٤ٯ حؽ فح٢٭ ٤غٟٯ ة٪ 

ـؽ خة٭١٭ ټغ٪ ٶاک فك، ٨ٰٓٯ حؽخٕ٪ ٤غٟٯ ة٪ ٰې ة٭١ٯ ٧٪ فك ٞڂك افٰاة٪ ٰې 

خة٭١٭ فذفـخ٪ ٶ٪ افة٭ةا٧ػك اـخ٨شاء ف٢٫ې فك، ٞ٪ خٕ٪ كؽض ٤٭س٭خ٧٪ فك 

٧٭ةٱاٶ٪ افة٭ةا٧ػك ٶؽې٭٠١ الرؾ خك
(1) .

 

٠١ ٞٱڃك، ٞ٪ ٤ؽخاذـ ـٯ ٫ٖ٪ ٨١ګۍ ٿٯ ٶ٪ حې٢٭ةا٧ػك ٶؽې٭

٧٭ٶ٪ حې٢٭ةا٧ػك ٶاٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

                                                 

على ىامش ردالمحتار : ويطهر مني أي محلو يابس بفرؾ وال يضر بقاء أثره إف  الدرالمختار يف (1)
فيغسل كسائر  طهر رأ س حشفة كأف كاف مستنجيا بماء ... وإال يكن يابسا أو ال رأسها طاىرا

 .  بو ومنيها النجاسات ولو دما عبيطا على المشهور ببل فرؽ بين منيو ولو رقيقا لمرض

) قولو ببل فرؽ( أي في فركو يابساوغسلو طريا )قولو ومنيها( أي المرأة كما  :ردالمحتار  يوف
ص   ۱. واهلل اعلم ) ج  صححو في الخانية  وىو ظاىر الرواية عندنا كما في مختارات النوازؿ

 ۱لدرالمختار ج في الطحطاوي علی ا کتاب الطهارة يطلق الدعاء علی مايشمل الثناء ، کذا  ۲۲۸
 کتاب الطهارة باب االنجاس (   ۱۵۸ص 

البحر : وشمل ما إذا كاف للثوب بطانة نفذ إليها وفيو اختبلؼ، والصحيح أف البطانة تطهر  يوف
کتاب الطهارة   ۳۹۳ص  ۱بالفرؾ كالظهارة؛ ألنو من أجزاء المني كما في النهاية وغيرىا  . ) ج 

 کتاب الطهارة باب االنجاس (  ۸۸ص    ۱ج   فى مجمع االنهر  باب االنجاس ، كذا



 ح٬ٍٱؽ اال٧شاز                                - 8هن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

رائ٢٭٧ٟٯ فك، ١ٟ٪  ٤ؽخاذكٶ٪ خاـٯ حې٢٭ةا٧ػك ٶاٞٱڃك ٿٯ ٧ؽؾ افخ

ٶٴؽفؽ ٰاحې٠ عاک افٶ٪ ٫ٖ٪ كٯ ةا٧ػك ٧٪ ٶاٞٱڃك ٿٯ ٫ٖ٪ ٕ٭ړ فك، ١ٟ٪ 

ٶ٪ ٫ؽٶاک، ٧ؽؾ،  ذك٤ؽخاخق افضٜٱٜٯ  ٤ؽخاذكٕ٭ړك؛ ٹٟ٪ خٕ٪ ضٜٱٜٯ 

رائ٢٭٧ٟٯ كٯ ةا٧ػك ٶاٞٱڃك
(1) . 

ټغ٪ كغم افةٱاخخٕ٪ ٤ؽخاذـٯ ٞ٪ خٰ٭ٿاخسا٤ې ٰ٭ٌؽػ 

ٶؽې٭١ٯ ؟ة٪ خٕ٪ ٌؽػ ٫ېؽـٯ ٧٭خخٕ٪ سا٤ې ٞ٭ؾ ٹاق 

ؽې٭١ٯ،ٞ٪ ٳ٭١٪ سا٤٪ ٧٪ افؽ ع٭اضخٱاض خاخق ٿٯ خٕ٪ سا٤٪ ٳ٭١٪ ٶ

ٶؽې٭١ٯ ٧٭ةٱاچ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ ٟ٘ؽ فٞڂك، ٶؽ ٫ؽٌؽػ ٿٯ خخـ ٕا١ب ډ٥اؿ 

 ـ٭، ٫ٖ٪ ٌؽػ خك ٶؽٰ٭١ٯ .

افٞ٪ ٟ٘ؽ ف٧٪ ٞڂك، ةې٢٪ ٟ٘ؽټغ٪ خسا٤ې ٰ٭ٌؽػ ٶؽې٭١ٯ، ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ 

٣٫ ٤غخاذ ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ سا٤٪ ٶاٞ٪ ة٠٢ ٞٱڃك، ٥١٭٧ٸ ٶٟڇٯ نطٱص خق
(2) . 

                                                 

بدف المصلي وثوبو من النجس الحقيقي  علی ىامش مجمع االنهر : يطهر في ملتقی االبحر (1)
کتاب الطهارة باب   ۸۶ص  ۱الدىن . ) ج  مزيل کالخل وماء الورد ال بالماء وبکل مائع طاىر

ب السابع في النجاسة وأحكامها کتاب الطهارة البا  ۴۱ص  ۱في الهندية ج  االنجاس ، کذا
 کتاب الطهارة باب االنجاس (  ۳۸۴ص  ۱الفصل األوؿ في تطهير األنجاس ، والبحر ج 

في خبلصة الفتاوی: اذا تنجس طرؼ من اطراؼ الثوب ونسيو فغسل طرفا من اطراؼ الثوب  (2)
السادس في کتاب الطهارة الفصل   ۴۳ص  ۱تحر حکم بطهارة الثوب ىو المختار . ) ج  من غير
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ټغ٪  كغمافةٱاخخٕ٪  ٤ؽخاذـ٭ٞ٪ خٰ٭ٿاخسا٤ې ٰ٭ٌؽػ 

 ـؽـ ٰېٶ٪ خٕ٪ سا٤٪  ٮ،ٶؽې٭١ٰې خسا٤ې ٰ٭ٌؽػ ٭،خٕ٪ ٌؽػ ٫ېؽـ

٧٭افز  خسا٤ې ٤ؽخاذ ٌؽػ فذح٪ ٢ٓ٤٭ؾ ـ٭،ع٭ فذفـخ٪  فٞڂؽ،٥١٭٧ٺ٭٧٪ 

ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ سا٤٪ ٞٯ ٰې ،٭ؽ ـخ٪ افٞ٪ ٧٪ ٹ٧ٺ٭٧٭ذاډؽ٭خخٕ٪ ٥١ كغمٶؽخٕ٪ 

ٞڂك خك ؟

ٶؽخٕ٪ كغم ةا٧ػك خخٕ٪ ٨٥١ٺ٭٧٭ ذاډؽٹ٭ؽ ـخ٪ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ سا٤٪ ٞٯ 

ٰې ٞڂك خك
(1) .

 

                                                                                                                            

کتاب الطهارة   ۲۴۳ص  ۱في الدرالمختار مع ردالمحتار ج  غسل الثوب والدىن ونحوه ، کذا
باب االنجاس مطلب العرقی الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حراـ بخبلؼ النوشادر ، 

کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة واحکامها الفصل االوؿ في تطهير   ۴۳ص  ۱والهندية ج 
 اس(االنج

في خبلصة الفتاوی : ولو صلی مع ىذا الثوب صلوات ثم ظهر اف النجاسة في الطرؼ اْلخر  (1)
کتاب الطهارة الفصل   ۴۳ص  ۱يجب عليو اعادة الصلوات التي صلی مع ىذا الثوب . ) ج 

  ۲۴۳ص  ۱في الدرالمختار مع ردالمحتار ج  السادس في غسل الثوب والدىن ونحوه ، کذا
ب االنجاس مطلب العرقی الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حراـ بخبلؼ کتاب الطهارة با

کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة واحکامها الفصل   ۴۳ص  ۱النوشادر ، والهندية ج 
 االوؿ في تطهير االنجاس (



 ح٬ٍٱؽ اال٧شاز                                - لون -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ف١٭ٰڃك ٶ٪ ټ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ كٮ  ٤ؽخاذٞ٪ ٶ٪ ٕ٭ړف ٞٯ ٰ٭

 اٞٱڃق ؟ٶ

كٯ افخخـ خكا افع٭اٹاق ٕ٭ړك  ٤ؽخاذٞ٪ خٕ٪ ٕ٭ړك ٰغٮ فك ٧٭ خٕ٪ 

 . فذٕ٭ذٹ٭كة٪ 

افٞ٪ خٕ٪ ٕ٭ړك ف٢ٰٯ فك ٧٭ةٱاة٪ خٕ٪ ٕ٭ړفح٪ ٰ٭ فاذخخٕ٪ ٕ٭ړفٶ٪ 

ا٧ػارـ افة٪ فذفاٿ٭ك افـؽـ فة٪ ٰې چ٭ذفك اففذفـخ٪ ة٪ ٰې ٶؽٰڃخك ٿٯ 

ك ـٯ افٕ٭ړك ١٭ړٶاح٪ ـٯ، فذفـخ٪ ة٪ ٰإ٭ړك ٶ٪ ٰ٭كٯ افة٪ ال٧ػك فالړ

ةا٧ػك ٹٱ٨ٯ ذافاع٢ٯ ٰاة٪ خال٧ػك ع٭اټغ٪ افة٪ ح٭ق ٞڂك، ٥٫ػاٌؽٰٜ٪ ة٪ 

خف٣٫ افخذ٣ٰ فاذ حٟؽاذٞڂك، ٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ ٰې خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ خذې فاذـ فٞڂؽ 

 ٧٭ٕ٭ړك ٶاک ة٠٢ ٞٱڃك .

كٯ حؽفذ١٭ېػ١٭فذفـخ٪ ٰغٮ ـ٭ك فك  ٤ؽخاذافٞ٪ خٕ٪ ٕ٭ړك خ

٪ افؽ فاذٕ٭ړك ف٢ٰٯ ٞڂك،  فذفـخ٪ ة٪ خٕ٪ ٤غ٨ٟۍ ٌؽٰٜ٪ خذې فاذـ ٧٭ةٱاة

٢٥ْٯ ٞڂك
(1) . 

                                                 

کتاب الطهارة الفصل   ۴۱ص  ۱في خبلصة الفتاوی: واف کاف جامدا قور ماحولو . ) ج  (1)
 ي غسل الثوب والدىن ونحوه ( السادس ف

وفي الهندية :  الدىن النجس يغسل ثبلثا بأف يلقى في الخابية ثم يصب فيو مثلو ماء ويحرؾ ثم 
 ۱يترؾ حتى يعلو الدىن فيؤخذ أو يثقب أسفل الخابية حتى يخرج الماء ىكذا ثبلثا فيطهر . ) ج 

 صل األوؿ في تطهير األنجاس (کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة وأحكامها الف  ۴۲ص 

  ۲۴۵ص  ۱وفي ردالمحتار : والدىن السائل يلقى فيو الماء، والجامد يغلى بو حتى يعلو . ) ج 
 کتاب الطهارة باب االنجاس مطلب في تطهير الدىن والعسل (



 ح٬ٍٱؽ اال٧شاز                                - مون -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

فذفـخ٪  ك ،ٳ٭ٞؽةا٧ػك ح٨٭ذ ٶاک ٞڂـ ٧ػٶ٪ ٤ؽخاذ الٿاٞ٪ ٰ٭

ٿٯ ډفډۍ ٶؽٶغ٭ك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٞ٪ خح٨٭ذخٕ٪ ١٭٧ػفا١ٮ فچ ـ٭، فذفـخ٪ ٰې ةٱاډفډۍ ٶؽٶغ٪ ٞڂـ ، 

٧٭خٕ٪ ډفډۍ ٶاٞ٪ خـ افٞ٪ ٰې خح٨٭ذ حؽفٿېػ١٭خ٤غ٪ ډفډۍ ٶؽٶغ٪ ٞڂـ ٧٭خٕ٪ 

ډفډۍ ٧اٶاٞ٪ خـ .
(1) 

٧٭ٶ٪ ټ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶاٞٱڃك ؟ ېػقفذف١٭ ٤ؽخاذكٞ٪ ْف٢٭ح٪ 

خٕ٪ ْف٢٭ح٪ ة٪ خخٕ٪ ْف٢٭ٶ٪ ا٧ػارـ افة٪ فذفاٿ٭ك، حؽخاـٯ فعخ٪ 

ٶ٭ذك ة٪ س٭س فذ ٞڂك ٿٯ خٕ٪ افة٪ فٿٯ ـٯ، ةٱاة٪ خف٣٫ افخذ٣ٰ ٹ٠ ٥٫ػٕ٪ 

ٌؽٰٜ٪ حٟؽاذ ٞڂك حؽ خذ٣ٰ فاذ فذفـخ٪ خٕ٪ ْف٠ ٶاک ة٠٢ ٞٱڃك
(2) 

.
 

                                                 

ثم مسحتو بخرقة نجسة مبتلة انکانت حرارة النار  في خبلصة الفتاوی : امرأة سعرت التنور (1)
  ۴۲ص  ۱ت بلة الماء قبل الصاؽ الخبز بالتنور اليتنجس الخبز واذا لم تأکل يتنجس . ) ج اکل

 ۱في الهندية ج  کتاب الطهارة الفصل السادس في غسل الثوب والدىن ونحوه جنس اخر ، کذا
 کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة وأحكامها الفصل األوؿ في تطهير األنجاس (  ۴۴ص 

لحکاـ شرح غرر االحکاـ : ولو تنجس العسل فتطهيره أف يصب فيو ماء بقدره فيغلي في دررا (2)
حتى يعود إلى مكانو، والدىن يصب عليو الماء فيغلي فيعلو الدىن الماء فيرفع بشيء ىكذا يفعل 

 ۱کتاب الطهارة باب تطهير االنجاس ، کذا في مجمع االنهر ج   ۴۵ص  ۱ثبلث مرات . ) ج 
کتاب الطهارة باب االنجاس   ۲۴۵ص  ۱ة باب االنجاس ، وردالمحتار ج کتاب الطهار   ۹۱ص 

 مطلب في تطهير الدىن والعسل (



 االْٱاؿ ا٨١شفث                                        - نون -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

 خچٺٯ كٱػې ٶاٞٯ خك افٞ٪ ٧٪ ؟

خچٺٯ كٱػې ٶاٞٯ خك كٮ ٧٪ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك
(1) . 

خكٟ٭١٭خٶاذـ س٭س افة٪ ح٭ق ٞڂؽ  ٰ٭٪ ةا٧ػك ٿٯ خفړٶؽٶف

ٶؽې٭٠١ ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ؟ ٯخخٕ٪ ٶف٪ ٕ٭چ، فذفـخ٪ ـٯ

خ٬ٜ٘اؤ ذض٣٬٥ اهلل حٓا١ٮ خٞالؾ ټغ٪ ٢ٓ٤٭٤ٱڃك ٿٯ خٕ٪ ٕ٭چٯ خذې فاذـ 

١٭ ٶؽې٭٠١ ٕ٭اړك ٹٟ٪ ٘ؽ٤اٰٯ0 ٿٯ ٞ٪ ٶف٪ ٶ٪ س٭س افة٭ٞٯ خفړٰ٭ خـفخېػ

خٶاذـ خاع٠ ٞڂك ٧٭خخٕ٪ ٶف٪ ٕ٭چٯ خذې فاذـ ٶؽې٭٠١ ٕ٭اړك؛ ٹٟ٪ خٕ٪ افة٪ 

 خخٕ٪ ٶف٪ خفړٰ٭ ةېغ٭ح٪ خاع٢ٱڃك .

 اف٢ٓ٤٭٤٪ عتؽـ خـ ٿٯ خاـخٙخاء ٶ٪ ١ٱ٠ٟ ـ٭ق ن٭ذة ٞٯ ٣٫ خٕ٪ افة٪ 

                                                 

في الموسوعة الفقهية : اللبن إما أف يكوف من آدمي أو حيواف فإف كاف من آدمي حي فهو طاىر  (1)
 نجاسة اللبن ( ۸۸ص  ۴۳باتفاؽ . ) ج 

 

 



 االْٱاؿ ا٨١شفث                                        - هون -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

خفړٰ٭ةېغ٭ح٪ خاع٢ٱڃك
(1) .

 

، ؽ ـٯ٭كٮ فـ٭ٹ ٤ؽخاذٰاة٠  ،ع٭كاٰٯ ،عؽكٱ٨٪، ٞ٪ ٶ٭ٿٯ

ٶاٞٯ خك افٞ٪ ٧٪ ؟ ېخخٕ٪ اٰؽ

خخٕ٪ ٳ٭١٭كٱا٧٭ اٰؽې ٶاٞٯ خك
(2) . 

                                                 

 .  وكذا دجاجة ملقاة حالة غلى الماء للنتف قبل شقهافي الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار :  (1)

وفي ردالمحتار : )قولو: وكذا دجاجة إلخ( قاؿ في الفتح: إنها ال تطهر أبدا لكن على قوؿ أبي يوسف 
تطهر، والعلة واهلل أعلم تشربها النجاسة بواسطة الغلياف، وعليو اشتهر أف اللحم السميط بمصر نجس، 

تثبت ما لم يمكث اللحم بعد الغلياف زمانا يقع في مثلو التشرب والدخوؿ في  لكن العلة المذكورة ال
باطن اللحم، وكل منهما غير محقق في السميط حيث ال يصل إلى حد الغلياف، وال يترؾ فيو إال مقدار 
ماتصل الحرارة إلى ظاىرالجلد لتنحل مساـ الصوؼ، بل لو ترؾ يمنع انقبلع الشعر؛ فاألولى في 

کتاب الطهارة   ۲۴۵ص  ۱ف يطهر بالغسل ثبلثا فإنهم ال يتحرسوف فيو عن النجس . ) ج السميط أ
کتاب الطهارة باب    ۴۱۵ص  ۱الدىن والعسل ، کذا في البحر ج  باب االنجاس مطلب في تطهير

 االنجاس (
 علی ىامش ردالمحتار : والحرؽ كالغسل وقدمنا أنو من المطهرات . في الدرالمختار (2)

محتار : )قولو والحرؽ كالغسل( ألف النار تأكل ما فيو من النجاسة حتى ال يبقى فيو شيء، أو وفي ردال
تحيلو فيصير الدـ رمادا فيطهر باالستحالة، ولهذا لو أحرقت العذرة وصارت رمادا طهرت لبلستحالة،  

 شتی () مسائل  ۵۱۹ص  ۵كالخمر إذا تخللت، وكالخنزير إذا وقع في المملحة وصار ملحا . ) ج 



 االْٱاؿ ا٨١شفث                                        - وون -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

خاذك ٶؽ٤٭س٭خـ ٧٪ ٞ٪ ٰ٭ٿا خٞتاړك ٳ٭ٞؽاؿ ذا٧ٱ٭ؽ افچٟاذـ ٤ؽ

فـ، خٕ٪ ٳ٭ٞؽاؿ ٶؽې٭٠١ ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ كٱا٧٭ٞٯ ٶخ٢٭ؿ، ٧ېٟؽ، ٶؽح٭ګ، ٰا٨١ڈ فك،  خٕ٪ ٶؽې٭٠١ 

 ٕ٭اړك، ٞ٪ ٰې ٧٪ ٶؽې٭١ٯ ٥١٭٧ٸ ٶٟڇٯ ٤ٟؽفـ خق .

٪ خـ ٿٯ افخخٕ٪ كٱا٧٭٤اـ٭اٶ٪ ٧٭ذف ٳ٭ٞؽا٧٭ٞٯ خذاسص ٛ٭ؽ ٤٭ا٘ٚ الر٤٪ ٧

عا٤غاة٪ ٰې ٶؽې٭١ٯ،ع٭ چ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ ٶؽې٭٠١ ـٯ؛ ٹٟ٪ ٹٱ٨ٯ ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٶ٪ 

خٕ٪ سا٤٪ ٞٯ ٥١٭٧ٸ ٤ٟؽفـ ة٭١ٯ
(1) . 

٘ؽس ةا٧ػك ٞڇٱڃخك ٿٯ  ٤ؽخاذٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٨١ػې ٶڇې ٶؽ٫ٖ٪  

 فچ ـ٭ق فك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٞ٪ خٕ٪ ٘ؽس خٶڇ٭خ١٭٧ػفا١ٯ ٶ٪ فس٪ ١٭٧ػـٯ افخخٕ٪ ٧اٶاٞۍ اذؽ٨ٰٓٯ 

ع٭٧ػ، ذ٧ڈ ٰاة٭ق ٰې ٶؽٶڇ٪ ةا٧ػك چٟاذـ ـٯ، ٧٭  ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٰې ٶڇې 

                                                 

في المبسوط للشيباني : قاؿ أبو حنيفة ال بأس بلبس ثياب أىل الذمة كلها والصبلة فيها ما لم  (1)
کتاب   ۶۹ص  ۱يعلم أنو أصابو قذر إال اإلزار والسراويل فإنو كره الصبلة في ذلك حتى يغسل . ) ج 

تاب الطهارة باب ک  ۲۵۷ص  ۱في ردالمحتار ج  الصبلة باب ثياب اىل الذمة والصبلة فيها ، کذا
کتاب الطهارة   ۱۸۶ص  ۱االنجاس فصل في االستنجاء مطلب في االمر بالمعروؼ ، وفتح القدير ج 

 باب االنجاس وتطهيرىا (



 االْٱاؿ ا٨١شفث                                        - ىون -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

اذؽ ٶؽٶڇ٪ ةا٧ػك  چٟاذـ ٧٪ ـٯ، ةٱاٶڇې ٧٪ ٶ٪  ٤ؽخاذكٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك، ٞ٪ خ

٤ؽخاذٰڃك
(1) . 

ٞ٪ خٰ٭ٿاخع٭١ې ټغ٪ خع٭ب ٶ٪ فعج ٞٯ افة٪ ذاح٭ق ـ٭ې، 

خٕ٪ افة٪ ٶاٞٯ خك افٞ٪ ٧٪ ؟

خٕ٪ افة٪ ٶاٞٯ خك
(2) . 

                                                 

 بلل قدـ وظهر تراب نجساف من عرؽ نائم أو ابتل فراش أو ة: قاؿ الحنفية لويفي الموسوعة الفقه (1)
في  تبلقيو النجاسة ، کذا نجاسة ما ۹۴ص  ۴۳بل .  ) ج أثر النجاسة في البدف والقدـ تنجسا وإال ف

کتاب الطهارة باب االنجاس مطلب في الفرؽ بين االستبراء واالستنقاء   ۲۵۴ص  ۱ردالمحتار ج 
 کتاب الطهارة باب االنجاس (  ۱۲۶واالستنجاء ، و مراقي الفبلح علی ىامش الطحطاوي ص 

: قاؿ قاضي خاف في فتاواه الماء الذي يسيل من فم في حاشية الشلبي علی ىامش تبيين الحقائق (2)
النائم طاىر ىو الصحيح؛ ألنو متولد من البلغم وقاؿ الولوالجي ماء فم النائم إذا أصاب الثوب فهو 
طاىر سواء كاف من البلغم أو منبعثا من الجوؼ ألف الغالب في الماء الذي يخرج من الفم حالة النـو 

کتاب   ۲۳۳ص ۱را كيفما كاف عند أبي حنيفة ومحمد وعليو الفتوى .) ج متولد من البلغم فيكوف طاى
کتاب الطهارة   ۱۳۲ص  ۱الطهارة باب االنجاس ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 

 کتاب الطهارة فصل ينقض الوضوء اثنا عشر شيأ (  ۷۱مطلب نواقض الوضوء ، ومراقي الفبلح ص 



 االْٱاؿ ا٨١شفث                                        - يون -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

فذفـخ٪ ةٱاخٕ٪ سا٤٪  ١ٯ،سا٤٪ ٶؽې٭ ٧اٶاٞ٪ ٰ٭كغم ٞ٪ ٰ٭

افخ٫٭اذېػ١٭ فذفـخ٪ خافة٭ټاټٟٯ فذټغ٪ ذاح٭ق  ٞڂكٶؽٰ٭كٯ ةا٧ػك ٫٭اذـ 

ٞ٪ ٧٪ ؟افـٯ خٕ٪ ټاټٟٯ ٶاک خك 

ٞ٪ خٕ٪ كغم خٕ٪ سا٤٪ حؽاعٱؽ فاذ ٶؽې٭٢١٭ فذفـخ٪ خاـٯ ٧ڇخېٺ٢ې فـ 

ٰې ٧٭ذ ټاټٟٯ ٧٪ ٞ٭ؽ ٧٭خٕ٪ ټاټٟٯ ٶاک خك،  كٮ ٿٯ خٶؽې٭١٭٧ٟٯ ٶ٪ ٌاٛج 

٧٪ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك ، افٞ٪ خٕ٪ كغم خٕ٪ سا٤٪ حؽاعٱؽ ك فاذ ٶؽې٭٢١٭ فذفـخ٪ 

خٕفٯ ٧٪ فـ ٧ڇخېٺ٢ې، ٧٭ةٱاخٕ٪ ټاټٟٯ ٧اٶاک خك
(1) .

 

١ٟ٪ ډةؽـ افخخٕ٪  ېػق١٭كٮ فذف ٤ؽخاذٞ٪ ٶاٞ٭ افة٭ح٪ ٰ٭

ٱڃك خٕ٪ ټاټٟٯ ٞ٪ خٰ٭ٿاسا٤ې ٰاةػؿ ح٪ فذـ ٹېػؽ،افة٭ټغ٪ ټاټٟٯ ذافٕ٭ذ

٤ؽخاذٰڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ ٶ٪ سا٤٪ ٰاةػؿ خٕ٪٧٭

                                                 

ثا فعصر في كل مرة ثم تقاطرت منو قطرة فأصابت شيئا إف عصره في في الهندية : إف غسل ثبل (1)
المرة الثالثة وبالغ فيو بحيث لو عصره اليسيل منو الماء فالثوب واليد وما تقاطر طاىر وإال فالكل 

کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة وأحكامها الفصل األوؿ في تطهير   ۴۲ص  ۱نجس . ) ج 
کتاب الطهارة الفصل الثامن في تطهير النجاسات   ۴۵۱ص  ۱تاتارخانية ج األنجاس ، کذا في ال

کتاب الطهارة باب   ۲۳۶ص  ۱حاشية الشلبي علی ىامش تبيين الحقائق ج  ،(  ۱۱۷۸المسئلة ) 
 االنجاس (
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خٕ٪ ټاټٟٯ ٿٯ ٫ؽكٯ ح٪ فذـٱڃك ٫ٖ٪ كٮ حؽ٫ٖ٪ فعخ٪ ٶ٭ذك ٧٪ ٶ٪ 

ـ٭ق ٧٪ فك اذؽ ٶؽ٢ٓ٤٭ؾ ٤ؽخاذك٤ؽخاذٰڃك ٿٯ خخٕ٪ 
(1) . 

كٮ ٶؽې٭٠١ ـٯ  ٤ؽخاذـ سا٤٪ ٰاة٠ ٤ؽخاذٶ٪ ٞ٭٤٭افة٭ـؽـ ٿٯ 

ك خك ؟٤ؽخاذخٕ٪ افة٪ ٶاٞٯ خك افٞ٪ 

ك خك٤ؽخاذخٕ٪ افة٪ 
(2) .

                                                 
 ألقيت نجاسة في ماء فأصابو من وقعها الينجسو ما لم يظهر أثر النجاسة .  في مراقي الفبلح : ولو  (1)

في الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قولو: "ال ينجسو" سواء كاف الماء جاريا أو راكدا ألف الغالب أف و 
الرشاش المتصاعد من صدـ شيء للماء إنما ىو من أجزاء الماء ال من أجزاء ذلك الشيء فيحكم 

في الهندية کتاب الطهارة باب االنجاس والطهارة عنها ، کذا   ۱۲۵بالغالب ما لم يظهر خبلفو . ) ص 
کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة وأحكامها الفصل الثاني في االعياف النجسة ،   ۴۷ص  ۱ج 

 کتاب الطهارة باب االنجاس (  ۹۵ص  ۱ومجمع االنهر ج 
أما غسالة النجاسة الحقيقية وىي ما إذا غسلت النجاسة الحقيقية ثبلث مرات فالمياه في البدائع :  (2)

ألف النجاسة انتقلت إليها إذ ال يخلو كل ماء عن نجاسة فأوجب تنجيسها وحكم الثبلث نجسة؛ 
المياه الثبلث في حق المنع من جواز التوضؤ بها، والمنع من جواز الصبلة بالثوب الذي أصابتو سواء 

ص  ۱کتاب الطهارة فصل في الطهارة الحقيقة ، کذا في ردالمحتار ج   ۲۳۶ص  ۱ال يختلف ) ج 
طهارة باب االنجاس مطلب: العرقي الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حراـ، کتاب ال  ۲۳۸

  کتاب الطهارة باب االنجاس (  ۴۳۴ص  ۱بخبلؼ النوشادر ، والبحر ج 



 االْٱاؿ ا٨١شفث                                        - 8ون -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

خضٱ٭اؿ حؽضال١ېػ١٭ فذفـخ٪ ٿٯ ٶ٪ ذډ٭٧٭ افٰإ٭چ٭ٞٯ ٞ٭٤٪ 

افٞ٪ ٧٪ ؟ ٰڃك٤ؽخاذف٨ٰ٪ ٶاح٪ ـٯ ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ سا٤٪ ٰاة٠ كٮ 

ٰڃك٤ؽخاذٶ٪ خٕ٪ ف٨ٰ٪ ـؽـ سا٤٪ افة٠ كٮ ٧٪ 
(1) 

 .

ٞ٪ ٫ٖ٪ ف٨ٰ٪ ٶ٪ ٕ٭چ٭ٶ٭ذك ف٤ڇ٢ٯ ٿٯ ٫ٖ٪ خدةص )ضال١ېػ١٭(  

ٶ٪ فعج ٞٯ فة٬ٱڃك ٧٭خٕ٪ ف٨ٰ٪ افز ٶاٞ٪ خـ افٞ٪ ٧٪ ؟

ـ خـ٤ؽخاذخٕ٪ ف٨ٰ٪ 
(2) .

 

                                                 

في الهندية : وما يبقى من الدـ في عروؽ الذكاة بعد الذبح ال يفسد الثوب وإف فحش. كذا في  (1)
کتاب   ۴۶ص  ۱اللحم؛ ألنو ليس بمسفوح . ) ج فتاوى قاضي خاف وكذا الدـ الذي يبقى في 

الطهارة الباب السابع في النجاسة وأحكامها الفصل الثاني في االعياف النجسة ، کذا في التاتارخانية ج 
( ،  ۱۳۸۳ة ) لکتاب الطهارة الفصل السابع في النجاسات واحکامها المسئ  ۴۳۲ص  ۱

ب الطهارة باب االنجاس مبحث في بوؿ کتا  ۲۳۴ص  ۱والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
 الفأرة وبعرىا وبوؿ الهرة(

کتاب الطهارة الباب   ۴۶ص  ۱في الهندية : وما لزؽ من الدـ السائل باللحم فهو نجس . ) ج  (2)
  ۴۳۲ص  ۱السابع في النجاسة وأحكامها الفصل الثاني في االعياف النجسة ، کذا في التاتارخانية ج 

 ۱( ، والمحيط البرىاني ج  ۱۳۷۷ة ) لالسابع في النجاسات واحکامها المسئکتاب الطهارة الفصل 
 کتاب الطهارة الفصل السابع في النجاسات واحکامها (  ۲۱۲ص 
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ـ سا٤٪ ٞٯ فٶېڀ٠ ٤ؽخاذ٧ػـ ١٭ٞ٪ ٰ٭ـ فٿ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ ٶ٪ ة٢٪ 

 ٤ؽخاذٰڃكخٕ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ  ٯ،٧ػـ ـ٭اف١ ٯٰاٶؽٞڇېڇ٭خؽ ـ ٯ،ـ

افٞ٪ ٧٪ ؟

٧ػـ ـٯ خ٬ٜ٘ٯ ٶ٪ ْا٤٭ٞخاة٭٧٭ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ٞ٪ خٕ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ خف٤ؽـ ١٭

ٿٯ ٶ٪ ٧ڇخېٺ٢٭ـؽـ ټاټٟٯ فذټغ٪ ح٭ئٱڃك ٧٭خٕ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ ٶ٪ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٯ 

 ـؽـ ٤ؽخاذٰڃك . 

افٞ٪ خٕ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ خف٤ؽـ ٧٪ فـ ١٭٧ػـ ـ٭ې  ٿٯ ٶ٪ ٧ڇخېٺ٢٭ـؽـ ټاټٟٯ 

 فذټغ٪ ح٭ئٱڃك ٧٭خٕ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ ٶ٪ خٕ٪ ١٭٧ػفا١ٯ ـؽـ ٧٪ ٤ؽخاذٰڃك .

حٙهٱ٠ ـخ٪، ٫ٖ٪ خاخق ٿٯ  ع٭ٶ٪ كؽج ا٨٥١ٱث ٞٯ ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ ټ٪

ـ ـ٭ې فـ ٿٯ ٫ٖ٪ ٶ٪ عٷ٠ ٹاؿ ٤ؽخاذ٘ؽ٤اٰٯ 0ٞ٪ خٕ٪ ٤ؽخاذـ سا٤٪ ٶ٪ ٫ٖ٪ كٯ ـؽـ 

فف ١ٟ٪ ة٭١ٯ ٤رال ٧٭خخٕ٪ سا٤ې ١٭٧ػفا١ٮ ٿٯ ٶاٞٯ سا٤ې ح٪  ٤ؽخاذٞٯ 

 فذـٱڃك ٫ٖ٪ ٶ٪ ٤ؽخاذٰڃك . 

افٞ٪ خٕ٪ ٤ؽخاذـ سا٤٪ ٶ٪ ٫ٖ٪ كٯ ـؽـ ٤ؽخاذـ ـ٭ې فـ ٿٯ ٫ٖ٪ ٶ٪ عٷ٠ ٹاؿ 

ـ٭ق فف،  ١ٟ٪ افة٪ ٿٯ ٶ٪  ٤ؽخاذٶ٪ فس٪  ٤ؽخاذك٧٪ فف، ة٢ٟ٪ خة٠  ٤ؽخاذٞٯ 

اذؽ ٶؽ٫ٖ٪ ٶاٞ٪  ٤ؽخاذكك ـٯ، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٞ٪ خخٕ٪ ٤ؽخاذٰ٭كٯ ـؽـ 

سا٤٪ ٢ٓ٤٭ؾ ـ٭، افٰا٫ٖ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ خف٤ؽـ ١٭٧ػـ ـ٭ـ ٿٯ ٶ٪ ٧ڇخېٺ٢٭ـؽـ 

 ؽخاذٰڃك . ټاټٟٯ فذټغ٪ ح٭ئېػؽ، ٶ٪ خٕ٪ خفاړف ن٭ذح٭ ٞٯ خٕ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ ٤
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اذؽ ٶؽخٕ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ ةا٧ػك ٢ٓ٤٭٤ېػق، اف٧٪ خٕ٪  ٤ؽخاذكافٞ٪ ٧٪ خخٕ٪ 

ٶاٞ٪ سا٤٪ خف٤ؽـ ٨١ػـ فـ ٿٯ ٶ٪ ٧ڇخېٺ٢٭ـؽـ ټاټٟٯ فذټغ٪ ح٭ٰېػؽ ٶ٪ خٕ٪ 

 ن٭ذة ٞٯ خٕ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ ٶ٪ خٕ٪ ٨١ػفا١ٯ ـؽـ ٧٪ ٤ؽخاذٰڃك .  

ـ ـ٭ـ ٿٯ ٶ٪ افٶ٪ ٘خص ا١ٜػٰؽٞٯ ةٱا٘ؽ٤اٰٯ0 ٞ٪ خٕ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ خف٤ؽـ ١٭٧ػ

٧ڇخېٺ٢٭ـؽـ ع٭ټاټٟٯ ٧٪ فذټغ٪ ح٭ئېػؽ، ع٭ خډ٭ح٭ٶ٪ ٞڇېٟڇ٢٭ـؽـ افة٪ ٶؽ 

چٟاذـ ٞېػې، افٿٯ ډ٭حٯ فذټغ٪ ١ٱؽك ـٯ، ةٱؽح٪ خٕ٪ افة٪ ٶٴېػ١ې، خٕ٪ ٣٫ 

خٕفٯ ض٣ٟ ١ؽك ١ٟ٪ ٶ٪ ٧ڇخېٺ٢٭ـؽـ ٿٯ ټاټٟٯ فذټغ٪ ح٭ئٱڃك، ٨ٰٓٯ ٶ٪ خٕ٪ 

 ن٭ذة ٞٯ  ٣٫ خٕ٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ ٧اٶاٞ٪ ة٠٢ ٞٱڃك . 

افاضخٱاض ٣٫ ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ خق ٿٯ خٕ٪ خكؽج ا٨٥١ٱ٪ اف٘خص ا١ٜػٰؽٛٱػف٧٪ 

٤ٓختؽ ـٯ
(1) . 

                                                 
في ردالمحتار : اعلم أنو إذا لف طاىر جاؼ في نجس مبتل واكتسب الطاىر منو اختلف فيو  (1)

ال يتنجس إف كاف الطاىر بحيث ال يسيل منو المشايخ، فقيل: يتنجس الطاىر. واختار الحلواني أنو 
شيء وال يتقاطر لو عصر وىو األصح كما في الخبلصة وغيرىا، وىو المذكور في عامة كتب المذىب 
متونا وشروحا، وفتاوى في بعضها ببل ذكر خبلؼ، وفي بعضها بلفظ األصح، وقيده في شرح المنية 

ؿ، وبما إذا لم يظهر في الثوب الطاىر أثر النجاسة، بما إذا كاف النجس مبلوال بالماء ال بنحو البو 
وقيده في الفتح أيضا بما إذا لم ينبع من الطاىر شيء عند عصره ليكوف ما اكتسبو مجرد ندوة؛ ألنو 
قد يحصل بلي الثوب وعصره نبع رءوس صغار ليس لها قوة السيبلف ثم ترجع إذا حل الثوب، ويبعد 

المخالطة حقيقة. قاؿ في البرىاف بعد نقلو ما في الفتح: وال يخفى  في مثلو الحكم بالطهارة مع وجود
منو أنو ال يتيقن بأنو مجرد ندوة إال إذا كاف النجس الرطب ىو الذي ال يتقاطر بعصره إذ يمكن أف 
يصيب الثوب الجاؼ قدر كثير من النجاسة وال ينبع منو شيء بعصره كما ىو مشاىد عند البداية 

يفتى بخبلؼ ما صححو الحلواني اىػ وأقره الشرنببللي. ووجهو ظاىر. والحاصل أنو بغسلو. فيتعين أف 
على ما صححو الحلواني: العبرة للطاىر المكتسب إف كاف بحيث لو انعصر قطر تنجس وإال ال، سواء  
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كاف النجس المبتل يقطر بالعصر أو ال. وعلى ما في البرىاف العبرة للنجس المبتل إف كاف بحيث لو 
قطر تنجس الطاىر سواء كاف الطاىر بهذه الحالة أو ال، وإف كاف بحيث لم يقطر لم يتنجس عصر 

الطاىر وىذا ىو المفهـو من كبلـ الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب، مع أف المتبادر من عبارة 
) ج  المصنف ىناؾ كالكنز وغيره خبلفو، بل كبلـ الخبلصة والخانية والبزازية وغيرىا صريح بخبلفو .

کتاب الطهارة باب االنجاس فصل في االستنجاء مطلب في الفرؽ بين االستبراء   ۲۵۵ص  ۱
کتاب الطهارة فصل في اْلسار والطحاوي علی   ۱۷۴واالستنقاء واالستنجاء ، کذا في شرح المنية ص 

 کتاب الطهارة باب االنجاس والطهارة عنها (   ۱۲۷مراقي الفبلح ص 

ى أنو قد يحصل بلي الثوب وعصره نبع رءوس صغار ليس لها قوة السيبلف وفي فتح القدير : وال يخف
ليتصل بعضها ببعض فتقطر بل تقر في مواضع نبعها ثم ترجع إذا حل الثوب، ويبعد في مثلو الحكم 
بطهارة الثوب مع وجود حقيقة المخالط، فاألولى إناطة عدـ النجاسة بعدـ نبع شيء عند العصر ليكوف 

 کتاب الطهارة باب االنجاس وتطهيرىا (  ۱۷۳ص  ۱عدـ التقاطر . ) ج مجرد ندوة ال ب
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 ف١ؽك،٪ غٷ٢٪ ٶؽاـخ٨شاء ةا٧ػك ٛػذة ٧كغم ٶٞ٪ ٰ٭٤ٓؼفذ

ٿٯ خق ٶٟڇٯ  كٰاٞاذ٧٪ ٞ٭ك افذفا٧ٯ افة٪ ٣٫ ٧٪ ف ،١ٟ٪ الـ٭٧٪ ٰې ٶؽې فك

 كغم٧٭خٕ٪  خذ١٭خق،ٛػذة ٧٪ ٰې افٰاٶ٪ ذفا٧٭افة٭ٞٯ ٶؽٞڇې٨فخ٢٭ ،ٞڇٱ٨ٯ

 ة٪ ټ٪ ٞ٭ك ؟

ٞ٪ خٕ٪ ٤ٓؼفذ٧اذ٨ٰ٪ فك اف عٷ٢٪ چٺ٪ فذـؽـ ٤٭س٭خـ فك، خٕ٪ چٺ٪ ة٪ 

 شاء فذ فف٫ٯ .اـخ٨

افٞ٪ خٕ٪ ٤ٓؼفذچٺ٪ فك ٧٭ٞ٪ ٰې عاف٧ػفذـؽـ ٤٭س٭خفك، خٕ٪ عاف٧ػة٪ 

 اـخ٨شاء فذفف٫ٯ .

افٞ٪ خ٧اذ٨ٰ٪ ـؽـ عٷ٢٪ چٺ٪ ٧٪ فك ٤٭س٭خـ افٰاخچٺٯ ـؽـ عٷ٠ عاف٧ػ  

٤٭س٭خ٧٪ فك، ةٱا ة٪ خٕ٪ ٤ٓؼفذاـخ٨شاء ٶؽٰڃخك ٶ٪ ة٠ ٿاةا٧ػك اـخ٨شاء ف٠٫ 

فذح٪ ذفا٧٪ خك
(1) . 

                                                 

علی ىامش ردالمحتار : فلو مشلولة ولم يجد ماء جاريا وال صابا ترؾ الماء، ولو  في الدرالمختار (1)
 . سقط أصبل كمريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعو شلتا

لرجل المريض إذا لم تكن لو امرأة وال أمة ولو وفي ردالمحتار : )قولو: كمريض إلخ( في التتارخانية: ا
ابن أو أخ وىو ال يقدر على الوضوء قاؿ يوضئو ابنو أو أخوه غير االستنجاء؛ فإنو ال يمس فرجو 
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خٕ٪ ٞإؼٿٯ خاـخ٨شاء ف٢٫٭خٶاذـ اـخ٥ٓا١ٱڃك ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ 

اـخ٨شاء ف٠٫ ذفاخك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٶ٪ خٕ٪ ٞإؼـؽـ اـخ٨شاء ف٠٫ ذفاخك؛ ٹٟ٪ خٕ٪ ٞإؼٶ٪ ْؽػ ٞٯ 

، اف٧٪ ٶ٪ ْاخة ٞٯ خعً ٰ٭٤طخؽؾ كٮ ٧٪ خق اف٧٪ خعً خٶاذـ س٭ړ ـ٭ق خق

خٶاذـ اـخ٥ٓا١ٱڃك
(1) . 

                                                                                                                                 

ويسقط عنو والمرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وىي ال تقدر على الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها 
أف ىذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه؛ ألنو في حكم المريض ويسقط عنها االستنجاء اه وال يخفى 

کتاب الطهارة باب االنجاس فصل في االستنجاء مطلب اذا دخل المستنجي في   ۲۵۳ص  ۱. ) ج 
کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة واحکامها   ۴۹/۵۳ص  ۱في الهندية ج  ماء قليل ،کذا

کتاب الطهارة باب   ۳۳ص  ۱خاف علی ىامش الهندية ج الفصل الثالث في االستنجاء، وفتاوی قاضي
  الوضوء والغسل فصل في صفة الوضوء(

في ردالمحتار : وكذا ورؽ الكتابة لصقالتو وتقومو، ولو احتراـ أيضا لكونو آلة لكتابة العلم، ولذا  (1)
للكتابة كما ذكرناه  عللو في التتارخانية بأف تعظيمو من أدب الدين وإذا كانت العلة في األبيض كونو آلة

يؤخذ منها عدـ الكراىة فيما ال يصلح لها إذا كاف قالعا للنجاسة غير متقـو كما قدمناه من جوازه 
بالخرؽ البوالي، وىل إذا كاف متقوما ثم قطع منو قطعة ال قيمة لها بعد القطع يكره االستنجاء بها أـ 

، نعم قطعو  لذلك الظاىر كراىتو لو ببل عذر، بأف وجد غيره؛ ال؟ الظاىر الثاني؛ ألنو لم يستنج بمتقـو
کتاب الطهارة باب االنجاس فصل في االستنجاء مطلب   ۲۵۳ص  ۱ألف نفس القطع إتبلؼ . ) ج 

 اذا دخل المستنجي في ماء قليل (

ابواب  ۵۸ص  ۱يکره االستنجاء بو .   ) ج  لذلک في عصرنا ال وفي منهاج السنن : فالکاغذ المعد
 کاغذ المعد لو (لماجاء في کراىية مايستنجی بو جواز االستنجاء با الطهارة باب



 االـخ٨شاء                                                    - وىن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞٯ ٶ٪ ةٱج ا١غالء ٞٯ ٧٭ٹاٰ٭ ٹٱ٨٭ج ٞٯ ٿٯ ٶ٪ عٶ٪ ٤٭س٭خـ ف

 ك افة٭ر٧٭اٰاٶ٪ خٕ٪ ٰ٭ا ،فك٤٭س٭خ ٧٪  ٤اـ٭اة٠ كٮټغ٪ خاـخ٨شاء خٶاذـ خافة٭

افٞ٪ ذفافك ٧٭ـ٨ج ٶ٪ اخاء ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟ ،٧٪ ـؽـ اـخ٨شاء ف٠٫ ذفاخك افٞ٪

ٰ٭اٹٯ ٶ٪ افة٭ـؽـ اـخ٨شاء ف٠٫ ذفاخك افـ٨ج ٶ٪ اخا ٞٱڃك، ع٭ٶ٪ خې 

كؽض ٿٯ ٰٜٱ٦ ٰې ذاـٯ ٿٯ ة٭١ٯ خذېػ١ٯ خك افحؽخٕ٪ خ٤غ٪  ذفا ٧٪ خـ
(1) 

.
 

 (ٯ١ٽ٭ا١) ٞلٗخْ٭ذة خٿٯ  ضا١ج فك خاـٯٞٯ ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ٹاق 

ةا٧ػك  ـ١ٟ٪ ٶ٪ ـٙؽٞٯ ٿٯ ٶؽالذ ٧٪ فك ٦ٟ٥٤ ،ٶ٪ افة٭ـؽـ اـخ٨شاء ف٠٫ ٤اـ٭ا

ة٪ ـڂق اـخ٨شاء  ٞٯ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ فعج ،كٱڃٶېڇ ٯ٧ٞ٭ ؽفٹاٰ٭ٰٶ٪ ډ ضا١جخٕ٪ 

 ف٫ٯ افٞ٪ ٧٪ ؟

                                                 

في ردالمحتار : ثم اعلم أف الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليو في الفضل االقتصار على الماء،  (1)
کتاب   ۲۴۸ص  ۱ويليو االقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإف تفاوت الفضل . ) ج 

في الهندية  ل في االستنجاء مطلب اذا دخل المستنجي في ماء قليل ، کذاالطهارة باب االنجاس فص
 کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة وأحكامها الفصل الثالث في االستنجاء (   ۴۸ص  ۱ج 

کتاب الطهارة   ۴۹ص  ۱وفي الهندية :  واالستبراء واجب حتى يستقر قلبو على انقطاع العود . ) ج 
  ۲۵۳ص  ۱في ردالمحتار ج  لنجاسة وأحكامها الفصل الثالث في االستنجاء ، کذاالباب السابع في ا

کتاب الطهارة باب االنجاس فصل في االستنجاء مطلب في الفرؽ بين االستبراء واالستنقاء 
 واالستنجاء(

 



 االـخ٨شاء                                                    - ىىن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

حؽعٷ٠ ٤غؽث ډېؽ  ٤ؽخاذكٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ة٪ اـخ٨شاء ٧٪ ف٫ٯ ٞ٪ ټ٪ ٣٫ 

افچخٮ فك خخٕ٪ ـؽـ ة٪ افخز اف٥١٭٧ٸ فٞڂك ، ع٭ٶ٪ ذخا٥١طخاذٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ 

٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ خٕ٪ كغم خاـٯ ٹاق ح٪ فذـٱڃك ٿٯ ةې٢٪ خْ٭ذة خ١ٽ٭ا١ٯ ټغ٪ 

ٱؽح٪ ذاډؽٹ٭ك ٿٯ اـخ٨شاء ف٫الق ـٯ ٧٭ ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ ٫ٖ٪ ٥١٭٧ٺ٭٧٪ ة٪ ة

ـؽـ ٞڂك فك ٿٯ حؽٰ٭ـ خذ٣٫ ډېؽفك ٤ؽخاذكةې٢٪ اـخ٨شاء ٰې خخ٫ٖ٪ 
(1) .

 
 

ةې٢٪ افة٭ ټغ٪ ٰ٭ارك ٶ٪ ١٭ٳ٪ ، ٰاة٠ كٯ ـؽـ اـخ٨شاف٠٫ 

ذفاخك افٞ٪ ٧٪ ؟

                                                 

 .  في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : فلو كشف لو صار فاسقا (1)

كشف لو إلخ( أي: لبلستنجاء بالماء قاؿ نوح أفندي: ألف كشف العورة وفي ردالمحتار : )قولو: فلو  
حراـ ومرتكب الحراـ فاسق، سواء تجاوز النجس المخرج أو ال، وسواء كاف المجاوز أكثر من الدرىم 

کتاب الطهارة فصل في االستنجاء مطلب   ۲۴۸ص  ۱أو أقل، ومن فهم غير ىذا فقد سها . ) ج 
کتاب الطهارة فصل   ۳۸في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص  قليل ، کذااذادخل المستنجي في ماء 

 يجوز لو االستنجاء ( فيما

)قولو: فيتركو( أي: االستنجاء بالماء وإف تجاوزت المخرج وزادت على قدر الدرىم وفي ردالمحتار : 
. وىل عليو ولم يجد ساترا أو لم يكفوا بصرىم عنو بعد طلبو منهم، فحينئذ يقللها بنحو حجر ويصلي

دخل  کتاب الطهارة فصل في االستنجاء مطلب اذا  ۲۴۸ص  ۱) ج .  اإلعادة؟ األشبو نعم
 ( المستنجي في ماء قليل

 



 االـخ٨شاء                                                    - يىن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

حؽعٷ٠ ٤غؽث ٧٪ فك حېؽـ٭ق افٰاحېؽـ٭ق فك، ع٭خٕ٪ خ٤غؽث  ك٤ؽخاذٞ٪ 

خفاړـ ٶ٪ ٰ٭ٹاق ٞ٭١٭ـؽـ  خٰ٭ـ خذ٣٫ حؽا٧ػارې  ٤ؽخاذكافخٕ٪ حېؽـ٭ق  ٤ؽخاذك

ٰ٭ارك ٶ٪ ١٭ٳ٪، ٰاة٠ ٶاٞ٭٧ٟٯ كٯ ةا٧ػك ٧٪ رٰاحېػق، ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ةې٢٪ افة٭ 

 .اـخ٨شاء ذفاخـ 

ارك خٕ٪ حېؽـ٭ق حؽعٷ٠ ٤غؽث خف٤ؽـ حېؽـ٭ق فك ٿٯ ٰ٭ ٤ؽخاذكافٞ٪ 

خٰ٭ـ خذ٣٫ حؽ ا٧ػارې رٰاة فك، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٶ٪ افة٭ـؽـ اـخ٨شاء  ٤ؽخاذك

 ف٠٫ ٘ؽص خق،  ٶ٪ ة٠ كٯ ـؽـ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك .

ٰ٭ارك  ٤ؽخاذكحؽعٷ٠ ٤غؽث حېؽـ٭ق فك افخٕ٪ حېؽـ٭ق  ٤ؽخاذكافٞ٪ 

ـؽـ ٶ٪ ٰ٭ٹاق ٞ٭١٭  ٤ؽخاذكخٰ٭ـ خذ٣٫ حؽا٧ػارې ٧٪ رٰاحېػق، ع٭ خ٤غؽث خ

٭ؽ خٰ٭ـ خذ٣٫ حؽا٧ػارې رٰاحېػق، ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ اعخالػ خق، ْاؾ اف ذاسص ٛ٭ؽ ةٱاٳ

ٰ٭ارك ٶ٪ ١٭ٳ٪ ٰاة٠ ٶاٞ٭٧ٟٯ كٯ ةا٧ػك خاخق ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ةې٢٪ افة٭ 

ع٭اضخٱاض خاخق ٿٯ ٶ٪ افة٭ـؽـ اـخ٨شاء فف٫ٯ اـخ٨شاء ف٠٫ ذفاخك،
(1) .

  

                                                 

في الهندية : ثم االستنجاء باألحجار إنما يجوز إذا اقتصرت النجاسة على موضع الحدث فأما إذا  (1)
ضع الشرج من النجاسة إذا كانت أكثر تعدت موضعها بأف جاوزت الشرج أجمعوا على أف ما جاوز مو 

من قدر الدرىم يفترض غسلها بالماء وال يكفيها اإلزالة باألحجار وكذلك إذا أصاب طرؼ اإلحليل من 
البوؿ أكثر من قدر الدرىم يجب غسلو وإف كاف ما جاوز موضع الشرج أقل من قدر الدرىم أو قدر 

ر من قدر الدرىم فأزالها بالحجر ولم يغسلها بالماء الدرىم إال أنو إذا ضم إليو موضع الشرج كاف أكث
يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اهلل تعالى وال يكره. كذا في الذخيرة وىو الصحيح. كذا في 

کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة وأحكامها الفصل الثالث في   ۴۸ص  ۱الزاد . ) ج 



 االـخ٨شاء                                                    - ًىن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ذاـخ٪ الز ـؽـ اـخ٨شاء ف٠٫ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ٶ٪ 

 ٞ٪ ْؼذ٧٪ فك ٧٭ةې٢٪ ْؼذـ ٶ٪ ذاـخ٪ الز ـؽـ اـخ٨شاء ف٠٫ ٤ٟؽفـ ٞاذخق . 

افٞ٪ ْؼذ فك ١ٟ٪ ٿٷ٪ الز ٰې ٶؽې،  ٰارع٥ٯ فك،  ٧٭ةٱاخك ٶ٪ ذاـخ٪ الز 

ـؽـ اـخ٨شاء فف٫ٯ
(1) .

 

اـخ٨شا ٶ٪ ټ٭ډةؽف ـؽـ ف٠٫ ٞٱڃك ؟

ٿٯ ٶ٪ ٫ؽټ٭ فاذـ ـؽـ  ٤ؽخاذكخاـخ٨شاء خٶاذـ ٰ٭٤ٓٱ٦ ْػخ ٧فخ٪ خٕ٪ 

١ٱؽك ـٯ ـ٨ج ٶ٪ اخا ٞٱڃك
(2) . 

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة فصل في االستنجاء ، والبحر   ۳۵الطحطاوي ص في مراقي الفبلح مع  االستنجاء ، کذا
 کتاب الطهارة باب االنجاس (  ۴۲۳ص  ۱ج 

في البحر : وأما باليمين فللنهي المتقدـ، فإف كاف باليسرى عذر يمنع االستنجاء بها جاز أف  (1)
االنهر  کتاب الطهارة باب االنجاس ، کذا في مجمع  ۴۲۱ص۱يستنجي بيمينو من غيركراىة . ) ج 

کتاب الطهارة فصل فيمايجوز بو   ۳۹کتاب الطهارة باب االنجاس ، ومراقي الفبلح ص   ۱۳۳ص ۱ج
 االستنجاء (

في الهندية : وليس في االستنجاء عدد مسنوف. كذا في التبيين وإنما الشرط ىو اإلنقاء حتى لو  (2)
ص  ۱قيما للسنة . ) ج حصل بحجر واحد يصير مقيما للسنة ولم يحصل بثبلثة أحجار ال يصير م

کتاب الطهارة الباب السابع في النجاسة واحکامها الفصل الثالث في االستنجاء ، کذا في البحر   ۴۸



 االـخ٨شاء                                                    - 8ىن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٭ؽ ٹٰاكاډؽ،٭ؽٹٯ ٛت٢ې كؽٰٙٯ ح٪ ٤ظ ډؽخاـخ٨شا ٶ٪ فعج ٞ

؟ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك

ٞ٪ ْؼذ٧٪ فك ٧٭خاـخ٨شاء ٶ٪ فعج ٞٯ ٛت٢ې كؽٰٙٯ ح٪ ٤ظ ډؽٹ٭ؽ، ٰاكا 

ډؽٹ٭ؽ خاخب عالػ ٞاذخق افٞ٪ ْؼذفك ةٱاٶؽفا٧٪ ٞ٭ك
(1) .

 

                                                                                                                                 

کتاب الطهارة الفصل   ۳۹ص  ۱کتاب الطهارة باب االنجاس ، والمحيط البرىاني ج   ۴۱۸ص  ۱ج 
 االوؿ في الوضوء فصل في االستنجاء وکيفيتو (

لی ىامش ردالمحتار : )كما كره( تحريما )استقباؿ قبلة واستدبارىا ؿ( أجل )بوؿ في الدرالمختار ع (1)
 . أو غائط( فلو لبلستنجاء لم يكره ... )إف أمكنو وإال فبل( بأس

وفي ردالمحتار : )قولو: لم يكره( أي: تحريما، لما في المنية أف تركو أدب، ولما مر في الغسل أف من 
 ج ألنو يكوف غالبا مع كشف العورة، حتى لو كانت مستورة ال بأس بو . )آدابو أف ال يستقبل القبلة؛ 

کتاب الطهارة باب االنجاس فصل في االستنجاء مطلب اذا دخل المستنجي في ماء   ۲۵۱ص  ۱
 کتاب الطهارة فصل فيمايجوز بو االستنجاء (  ۴۱قليل ، کذا في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص 

 



 افٛاة ا١هال٩                                         - ٌىن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

خـ٬اذخ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ان٢ٯ فعج خټ٪ فعخ٪ كؽفظ ٞٱڃك ةٱا 

حؽټ٪  فعخ٪ ٶ٭ذك خق ؟

خـ٬اذ خ٥١ا٧ٺ٪ افؽ فعج خـٷېػف خذاٶ٭ذح٪ ٞېػ١٭ ـؽـ كؽفظ ٞٱڃك 

افخ٥١ؽ ذاعخ٢٭ـؽـ ٶاق ح٪ ذـٱڃك
(1) . 

؟اف٤ٟؽفـ فعخ٭٧٪ ٞ٭ؾ خك خـ٬اذخ٥١ا٧ٺ٪ ٤فخطب 

خـ٬اذخ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ خف٤ؽـ ٹ٨ځ ٤فخطب خق ٿٯ حؽ٥١ا٧ٺ٪ فذفـخ٪ خ٥١ؽ 

 حؽ ذاعخ٢٭ٶ٭ذك خف٤ؽـ فعج ٶاح٪ ـٯ، ٿٯ ٶ٪ ٨٤اـت٪ ٌؽٰٜ٪ ةا٧ػك ٕف٠ افخف٣٫ 

                                                 

ر من الصبح الصادؽ وىو البياض المنتشر في األفق إلى طلوع الشمس . في الهندية : وقت الفج (1)
کتاب الصبلة الباب األوؿ في مواقيت الصبلة وما يتصل بها الفصل األوؿ في أوقات   ۵۱ص  ۱) ج 

 کتاب الصبلة وقت الفجر والظهر (  ۳۱۵ص  ۱والبدائع ج ،  ۷۶ص  ۱في الهداية ج  الصبلة ، کذا
 

 



 افٛاة ا١هال٩                                         - لين -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

عج ٧٪ ١ؽك٥١٭٧ٸ ٶٟڇٯ ٞېػالق ـٯ ، اف٤ٟؽفـ ف فاذ
(1) 

.
 

خچاذف٧٭ٶ٪ اٞرؽ٤فشػف٧٭ٞٯ خذفژې خ٤ٱاكخٯ خـ٬اذ٥١٭٧ٸ 

ج ٞٯ ٞٱڃك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟عخس٥اْج خٞرؽة ٶ٪ فس٪ ٶ٪ افؽ ف

ع٭ٞ٪ خس٥اْج انالر٤٭ږ ٶ٪ ٤ؼ٫ب ٞٯ خـ٬اذخ٥١ا٧ٺ٪ ٹ٨ځفؽ ا٘ي٠ خك،

خډېؽفا١ٯ ٶؽة٨اء ةا٧ػك خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٶ٪ افؽ فعج ٞٯ اخاء ـٯ ٧٭ا٘ي٠ ة٠٢ ٞٱڃك ، 

ع٭ٶ٪ خې كؽض ٿٯ فعج ٰٜٱ٨اخاع٠ ـ٭ق فك افخٕ٪ عتؽـ ر٤٭ږ خ٤ؼ٫ب خٛا٧٭ؿ 

ټغ٪ ٤غا١ٙ٪ ٧٪ خـ؛ ٹٟ٪ ر٤٭ږٶ٪ ٤ؼ٫ب ٞٯ ٿٯ ٹ٨ځفؽ ا٘ي٠ خك ٫ٖ٪ ٣٫ خخٕ٪ 

خٶاذـ خس٥اْج ډېؽفا١ٮ ذاـٯ
(2) . 

                                                 

لی ىامش ردالمحتار : والمستحب للرجل االبتداء في الفجر بإسفار والختم بو في الدرالمختار ع (1)
      . ىو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد

وفي ردالمحتار : )قولو: ثم يعيده بطهارة( أي يعيد الفجر: أي صبلتو مع ترتيل القراءة المذكورة ويعيد 
ر فساده بعدمها ناسيا والحاصل أف اإلسفار أف يمكنو إعادة الطهارة الطهارة لو فسد بفسادىا أو ظه

کتاب الصبلة مطلب في طلوع الشمس من مغربها ، کذا في   ۲۶۹ص  ۱ولو من حدث أكبر . ) ج 
 کتاب الصبلة (  ۱۳۶ص  ۱مجمع االنهر ج 

لليل فلم تکن في فيض الباري : والزماف اذاذاک کاف زماف الشدة والناس کانوايتقيدوف بصلوة ا (2)
الجماعة تختل بالتغليس ثم اذانشأاالسبلـ وکثرالمسلموف وعلم اف فيهم ضعفاعمل باالسفارفي زمن 
الصحابة لئبليفضي الی تقليل الجماعة وقدعلمت فيماسبق اف بطأالناس وتعجيلهم مماقدراعاه النبي 

مافي مبسوط السرخسي في صلی اهلل عليو وسلم ايضافلواجتمع الناس ايضافي التغليس لقلنابو ايضاک
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ٹٱ٨ٯ ْ٭اؾ ع٢ڈ خـ٬اذ ٥١٭٧ٸ خ٥١ؽ ذاعخ٢٭ ٶ٪ فعج ٞٯ ٞ٭ك 

 ،ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٫ٱٻ ٥١٭٧ٸ ذفا ٧٪ خق 0 افر٤٭ږ خ٤ؼ٫ب ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ

 ټغ٪ ٨٤ّ ٞڂؽ ـٯ افٞ٪ ٧٪ ؟خٞ٭١٭ خ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خٕ٪ فعجٶ٪ ٧٭خٕ٪ ع٢ڈ 

خٞ٭١٭ټغ٪ ٨٤ّ ٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ ٞ٪ خٕ٪ ع٢ڈ ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خ٥١ا٧ٺ٪ 

ـٯ ٧٭خفق ة٢٪ فذځ عٷ٠ ٥١٭٧ٸ حؽخٕ٪ فعج خ٤غ٪ ٶ٪  نطٱص فعج ٞٯ ٞڂؽ 

 ٞ٭ك، ٧٭ةاٰػٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خ٥١ا٧ٺ٪ خٞ٭١٭ټغ٪ ٨٤ّ ٞڂؽ ـٯ .

افٞ٪ خاةېؽـ فك ٿٯ ٞ٪ خفق ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خ٥١ا٧ٺ٪ خٞ٭١٭ټغ٪ ٨٤ّ ٞڂؽ 

ـٯ ٧٭ةٱاخٕ٪ خـ٬اذ٥١٭٧ٸ ةا٠ٟ١ ٶؽٰڃخك، ٧٭خٕ٪ ع٢ڈ ة٪ ةٱاٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ 

خ٥١ا٧ٺ٪ خٞ٭١٭ټغ٪ ٧٪ ٨٤ّ ٞٱڃك
(1) . 

                                                                                                                                 

باب التيمم انو يستحب التغليس في الفجروالتعجيل في الظهراذااجتمع الناس ... کنت اتسحرفي اىلي 
ثم يکوف سرعة بي اف ادرک صلوة الفجرمع رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم ولعل ىذاالتغليس کاف في 

 في عهد العلـو بديوبند ل في داراجتمع الناس وعليو العم اذا ينبغي عندنا رمضاف خاصة وىکذا
 .  کتاب مواقيت الصبلة باب الصبلة کفارة (  ۱۳۶ص  ۲االکابر . ) ج 

 ريؤدي الی تکثيوما لهايس تقليالجماعة وفي التغل ريتکث وفي المبسوط للسرخسي : والف في االسفار
راقي الفبلح کتاب الصبلة  باب مواقيت الصبلة ، کذا في م  ۲۹۵ص  ۱افضل . ) ج  الجماعة فهو

 کتاب الصبلة (  ۱۴۴ص 
في البحر : وفي القنية كسالى العواـ إذا صلوا الفجر وقت الطلوع ال ينكر عليهم؛ ألنهم لو منعوا  (1)

البعض أولى من الترؾ  عند أصحاب الحديث واألداء الجائز عند تجوز ظاىرا ولوصلوىا أصبل يتركونها
کتاب الصبلة فصل في   ۱۴۹مراقي الفبلح ص  في کتاب الصبلة ، کذا  ۴۳۷ص  ۱أصبل . ) ج 
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خ٤اٶڇٱ٦ خ٥١ا٧ٺ٪ ان٢ٯ فعج خټ٪ فعخ٪  كؽفظ ٞٱڃك اف 

ٶؽٞ٭ؾ فعج ٶاق ح٪ ذـٱڃك ؟

٤اٶڇٱ٦ افؽ فعج ٫ٖ٪ فعج كؽفظ ٞٱڃك  ٿٯ ٥١ؽ حؽـؽ فافړك ، افاعٱؽ خ

فعج ٰې خا٤اؾ ناضب ٶؽٛ٭ؽ ةا٧ػك ٫ٖ٪ خق ٿٯ خ٫ؽكٯ ـٱ٭ذق )ـاٰ٪ ( خخٕ٪ 

كٯ خفٿ٨ػـ ـٯ ع٭٤اـغغ٭ا خ٫ٖ٪ ـٱ٭ذك )ـاٰې ( ټغ٪ ٿٯ خ٥١ؽخـؽ خخذېػ١٭ 

ٶ٪ فعج ٞٯ خخٕ٪ كٯ خٶاذـ فك
(1) .

 

خ٤اٶڇٱ٦ خ٥١ا٧ٺ٪ ٤فخطب فعج ٞ٭ؾ خق اف٤ٟؽفـ فعج ٰې 

ٞ٭ؾ خق ؟

 خخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٶ٪ ٨٤ٯ، ژ٤ٯ اف ٶفؽ١ٯ ٞٯ افؽ فعج ٤فخطب خق ،

 افٶ٪ خفةٯ ٞٯ ٰې ٹ٨ځفؽ ٤فخطب خك .

                                                                                                                                 

    کتاب الصبلة الفصل االوؿ في المواقيت المسئلة   ۱۵ص  ۲االوقات المکروىة ، والتاتارخانية ج 
 (۱۵۱۸ ) 

إلمامة جبريل عليو السبلـ في اليـو األوؿ حين  في الهداية : وأوؿ وقت الظهر إذا زالت الشمس (1)
  ظل كل شيء مثليو سوى فيء الزواؿ .  بي حنيفة رحمو اهلل إذا صاروقتها عند أ زالت الشمس وآخر

کتاب الصبلة الباب   ۵۱ص  ۱في الهندية ج  کتاب الصبلة باب المواقيت ، کذا  ۷۷ص  ۱) ج 
الباب األوؿ في مواقيت الصبلة وما يتصل بها الفصل األوؿ في أوقات الصبلة ، وخبلصة الفتاوی ج 

 الرابع في مواقيت الصبلة (کتاب الصبلة الفصل   ۶۶ص  ۱
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 ٿٯ خ٫ؽكٯ ـٱ٭ذق  افٶ٪ اعٱؽٞٯ اضخٱاض خاخق ٿٯ خف٤ؽـ ة٪ ٰې ٧٪ ٹ٨ځفك

)ـاٰ٪ ( خخٕ٪ كٯ حؽٰ٭ٿ٨ػۍ فافړك ؛ ٹٟ٪ ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ اعخالػ خق ٿٯ 

خ٤اٶڇٱ٦ خق افٞ٪ خ٤اٹٱګؽ خق، ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ خٕ٪ خ٤اٶڇٱ٦ 

 فعج خق .

افٞ٪ خٕ٪ فعج ح٪ فٹ٨ځٰڃك ٧٭ٶ٪ ذخا٥١طخاذٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ0 ٿٯ خٕ٪ فعج 

٤ٟؽفـ خق
(1) . 

                                                 

  ۱۴۶في مراقي الفبلح : و يستحب تعجيلو أي الظهر في الشتاء وفي الربيع والخريف . ) ص  (1)
کتاب الصبلة مطلب في طلوع الشمس من مغربها   ۲۷۲ص  ۱في ردالمحتار ج  کتاب الصبلة ، کذا

 کتاب الصبلة (  ۱۷۸ص  ۱، والطحطاوي علی الدرالمختار ج 

 کتاب الصبلة باب المواقيت فصل في  ۷۹ص  ۱: واالبراد بالظهر في الصيف . ) ج  وفي الهداية
کتاب الصبلة مطلب   ۲۶۹ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج  في الدرالمختار االوقات المستحبة ، کذا

 کتاب الصبلة (   ۱۴۵في طلوع الشمس من مغربها ، ومراقي الفبلح ص 

هر إلى المثل وأف ال يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكوف وفي الجوىرة : واالحتياط أف ال يؤخر الظ
  ۲۶۴ص  ۱في ردالمحتار ج  کتاب الصبلة کذا  ۵۳ص  ۱مؤديا لهما في وقتهما باإلجماع . ) ج 

 کتاب الصبلة (  ۴۲۵ص  ۱کتاب الصبلة مطلب في تعبده عليو السبلـ قبل البعثة ، والبحر ج 

أف يدخل في حد االختبلؼ وإذا أخره حتى صار ظل كل  وفي ردالمحتار : الوقت المكروه في الظهر
کتاب الصبلة مطلب في طلوع الشمس   ۲۶۹ص  ۱شيء مثلو فقد دخل في حد االختبلؼ . ) ج 

 کتاب الصبلة (   ۱۷۷ص  ۱في الطحطاوي علی الدرالمختار ج  من مغربها ، کذا

ن اإلماـ نهاية، وىو الصحيح بدائع وفي ردالمحتار : )قولو: إلى بلوغ الظل مثليو( ىذا ظاىر الرواية ع
ومحيط وينابيع، وىو المختار غياثية واختاره اإلماـ المحبوبي وعوؿ عليو النسفي وصدر الشريعة 
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خ٤ارٰګؽخ٥١ا٧ٺ٪ ان٢ٯ فعج خټ٪ فعخ٪ كؽفظ ٞٱڃك افټ٪ 

 فعج ٶاق ح٪ ذـٱڃك ؟

خ٤اٹٱګؽ خ٥١ا٧ٺ٪ افؽ فعج ٫ٖ٪ فعج كؽفظ ٞٱڃك ٿٯ خ٤اٶڇٱ٦ فعج 

ففرك، افاعٱؽ فعج ٰې حؽ ٥١ؽ١٭ېػ١٭ٶ٭ذك خق
(1) . 

؟ كٞ٭ؾ خ ٭٧٪ ٞ٭ؾٱګؽخ٥١ا٧ٺ٪ ٤فخطب اف٤ٟؽفـ فعخٹخ٤ا 

ٶ٪ ٳ٭ؽ ٞاؽ ٞٯ ٤فخطب خاخـ ٿٯ خف٤ؽـ ٰې فٹ٨ځفك ٿٯ خ٥١ؽٶ٪ ٳٟۍ ٞٯ 

حٖٱؽ٧٪ فك ذا٢ٕٮ  . افخٕ٪ خ٥١ؽ خحٖٱٱؽ فعج ٰې ٤ٟؽفـ فعج خق
(2) .

 

                                                                                                                                 

تصحيح قاسم واختاره أصحاب المتوف، وارتضاه الشارحوف، فقوؿ الطحاوي وبقولهما نأخذ ال يدؿ 
في  عبده عليو السبلـ قبل البعثة ، کذاکتاب الصبلة مطلب في ت  ۲۶۴ص  ۱على أنو المذىب . ) ج 

 کتاب الصبلة (  ۴۲۵ص  ۱البحر ج 

في الهداية : وأوؿ وقت العصر إذ خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها مالم تغرب الشمس  (1)
کتاب الصبلة الباب    ۵۱ص  ۱في الهندية ج  کتاب الصبلة باب المواقيت ، کذا  ۷۷ص  ۱. ) ج 

  ۴۲۶ص  ۱صبلة وما يتصل بها الفصل األوؿ في أوقات الصبلة ، والبحر ج األوؿ في مواقيت ال
 کتاب الصبلة (

علی ىامش ردالمحتار : و تأخير عصر صيفا وشتاء توسعة للنوافل ما لم يتغير  في الدرالمختار (2)
کتاب الصبلة مطلب في طلوع الشمس   ۲۷۳ص  ۱ذكاء بأف ال تحار العين فيها في األصح . ) ج 

 کتاب الصبلة (  ۱۴۶کتاب الصبلة ، ومراقي الفبلح ص   ۴۲۹ص  ۱في البحر ج  بها ، کذامن مغر 
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خ٤اچاؾ خ٥١ا٧ٺ٪ ان٢ٯ فعج خٞ٭٤٪ فعخ٪ ټغ٪ كؽفظ ٞٱڃك  

افټ٪ فعج ٶاق ح٪ ذـٱڃك ؟

خ٤اچاؾ خ٥١ا٧ٺ٪ افؽ فعج خ٥١ؽ خ١٭ېػ١٭ټغ٪ كؽفظ ٞٱڃك افاعٱؽفعج ٰې 

 خكٙٚ حؽفذٞېػ١٭ٶ٭ذك خق .

ٞٱڃك ٿٮ حؽ افكٙٚ خا٤اؾ ناضب ٶؽٛ٭ؽ ةا٧ػك ٫ٖ٪ ـٷٱ٦ فا١ٯ ح٪ ف٠ٰ 

ـ٭ذ فا١ٯ فذفـخ٪ ٶٱػاٞٱڃك
(1) . 

؟ك ٞ٭ؾ خ ٭٧٪خ٤اچاؾ خ٥١ا٧ٺ٪ ٤فخطب اف٤ٟؽفـ فعخ

خ٤اچاؾ خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٶ٪ ٳ٭ؽ ٞاؽ ٞٯ ح٢٭اذٞ٭ؽ ٤فخطب خك، ع٭خاالر٤٪ 

 فعج ٞٯ ة٪ ٰې ٞ٭ك ٿٯ خاٰٜٱ٨ٯ ـٯ ٿٯ فعج خاع٠ خق .  خـ ٿٯ ٶ٪ خاـٯ

خف٤ؽـ ْؼذـ   ٢٪ېافةافةې٢٪ ْؼذـ  حؽخٕ٪ ١ڃٹ٨ځفؽ ٤ٟؽفـ ح٨ؾ٬ٰٯ خك ، 

ډېؽٹ٨ځفؽ ٿٯ ٶ٪ اـ٥اؿ ٞٯ ـخ٭ذك ډېؽـٯ ٤ٟؽفـ حطؽ٥ٰٯ خك
(2)  .

 

                                                 

في الهداية : وأوؿ وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها مالم يغب الشفق  ... ثم الشفق  (1)
کتاب الصبلة   ۷۷ص  ۱ىو البياض الذي في األفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمو اهلل تعالى . ) ج 

کتاب الصبلة   ۵۱ص  ۱کتاب الصبلة ، والهندية ج   ۴۲۶ص  ۱في البحر ج  اب المواقيت ، کذاب
 الباب األوؿ في مواقيت الصبلة وما يتصل بها الفصل األوؿ في أوقات الصبلة (

في مراقي الفبلح : و يستحب تعجيل صبلة المغرب صيفا وشتاء ... فكاف تأخيرىا مكروىا إال في  (2)
 = راتلونکی مخ.  من عذر سفر أو مرض وحضور مائدة والتأخير قليبل ال يكرهيـو غيم وإال 
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ظ ٞٱڃك خ٤اعفخ٦ خ٥١ا٧ٺ٪ ان٢ٯ فعج خٞ٭٤٪ فعخ٪ ټغ٪ كؽف

افټ٪ فعج ٶاق ح٪ ذـٱڃك ؟

خ٤اعفخ٦ خ٥١ا٧ٺ٪ افؽ فعج ٫ٖ٪ فعج كؽفظ ٞٱڃك ٿٯ كٙٚ فذک ـٯ اف 

اعٱؽ فعج ٰې خـٷېػف حؽ ذاعخ٢٭ٶ٭ذك خق
(1) . 

ٞ٭ؾ  فعج ٰې فـج ٞ٭ؾ اف٤ٟؽعخ٤اعفخ٦ خ٥١ا٧ٺ٪ ٤فخطب ف

 ؟ كخ

 خ٤اعفخ٦  خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٶ٪ خفةٯ ٞٯ ح٢٭اذٞ٭ؽ ٤فخطب خك .

افٶ٪ ژ٤ٯ ٞٯ خكٷې حؽاف١ٯ خذ٥ٰٯ ضهې ٶ٭ذك ٰې ٹ٨ځفؽ ٤فخطب خك  

 ع٭ٶ٪ خې كؽض ٿٯ س٥اْج ٧٪ فذټغ٪ حېؽٰڃك .

 ٨ٓٯ ٧٪ ٤ٟؽفـ افحؽخٕ٪ فذفـخ٪ حؽ٧ٱ٥ٯ كٷې ٶ٭ذك ٹ٨ځفؽ ٰې ٤تاج خق،ٰ

                                                                                                                                 

وفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قولو: والتأخير قليبل ال يكره أي تحريما بل يكره تنزيها . ) ص  
کتاب الصبلة مطلب في طلوع الشمس من   ۲۷۱ص  ۱في ردالمحتار ج  کذاکتاب الصبلة ،    ۱۴۷

 مغربها (
ص  ۱ي الهداية : وأوؿ وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها مالم يطلع الفجر الثاني . ) ج ف (1)

ص  ۱کتاب الصبلة ، والهندية ج   ۴۲۷ص  ۱في البحر ج  کتاب الصبلة باب المواقيت ، کذا  ۷۸
 کتاب الصبلة الباب األوؿ في مواقيت الصبلة وما يتصل بها الفصل األوؿ في أوقات الصبلة (  ۵۱
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 خك اف٧٪ ٤فخطب خك .

افحؽ٧ٱ٥ٯ كٷې ٹ٨ځفؽ ٰې خٹٱ٨ٯ ٬ٜ٘افف ٶ٪ ٧ؾخ٤ٟؽفـ ح٨ؾ٬ٰٯ خك افٶ٪ 

ذخا٥١طخاذ ٞٯ خٕ٪ ٛ٭ؽ ذاسص ة٠٢ ـ٭ق خق افخةٓو ٬ٜ٘اؤ ٶ٪ ٧ؾخ٤ٟؽفـ 

حطؽ٥ٰٯ خك
(1) . 

خ٤اعفخ٦ خفحؽ٥١ا٧ٺ٪ ان٢ٯ فعج خٞ٭٤٪ فعخ٪ ټغ٪ كؽفظ 

ٞٱڃك افټ٪ فعج ٶاق ح٪ ذـٱڃك ؟

خا٤اؾ ناضب ٶؽٛ٭ؽ ةا٧ػك خفحؽ افخ٤اعفخ٦ خ٥١ا٧ٺ٪ ٰ٭فعج خق
(2) . 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : و تأخير عشاء إلى ثلث الليل قيده في الخانية وغيرىا  (1)
بالشتاء أما الصيف فيندب تعجيلها فإف أخرىا إلى ما زاد على النصف كره لتقليل الجماعة أما إليو 

في خبلصة  کتاب الصبلة مطلب في طلوع الشمس من مغربها ، کذا  ۲۷۳ص  ۱فمباح . ) ج 
  ۱۲ص  ۲کتاب الصبلة الفصل الرابع في مواقيت الصبلة ، والتاتارخانية ج   ۶۷ص  ۱الفتاوی ج 

 (  ۱۵۱۱کتاب الصبلة الفصل االوؿ في المواقيت المسئلة ) 

وفي ردالمحتار  )قولو وتأخير عشاء( أطلقو وظاىر ما في الهداية التقييد بعدـ فوت الجماعة )قولو  
 . يده في المتن أو تنزيها وىو األظهر كما نذكره عن الحليةكره( أي تحريما كما يأتي تقي

في الهداية : وعند أبي حنيفة رحمو اهلل تعالى وقتو وقت العشاء إال أنو ال يقدـ عليو عند التذكر  (2)
کتاب الصبلة   ۴۲۷ص  ۱في البحر ج  کتاب الصبلة باب المواقيت ، کذا  ۷۸ص  ۱للترتيب . ) ج 
تاب الصبلة الباب األوؿ في مواقيت الصبلة وما يتصل بها الفصل األوؿ ک  ۵۱ص  ۱، والهندية ج 

 في أوقات الصبلة (
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خفحؽ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٤فخطب فعج ٞ٭ؾ خق ؟

ٷې خذا ٞڇې٨فخ٢٭ ةافذ ١ؽك، خ٫ٖ٪ خٶاذـ خا ٫ٖ٪ ټ٭ک ٿٯ ٶؽٹاؿ خك

 ٤فخطب خـ ٿٯ خكٷې حؽاعٱؽـ ٶ٭ذك ٰې فٹ٨ځفك .

افخٿاٿٯ ٶؽٹاؿ خاةافذ ٧٪ فك خ٫ٖ٪ خٶاذـ حؽ ع٭ب خ٤غ٪ فحؽ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ 

٤فخطب خك
(1) . 

 خق ؟ خچٺ٭خٶاذـ ٶ٪ ٳ٭١٭٥١٭٧ٺ٭٧٭ٞٯ ٞ٭ؾ فعج ٤فخطب

 خـ٬اذٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خا٤فخطب خـ ٿٯ ٶ٪ افؽ فعج ٞٯ ٥١٭٧ٸ فٞڂك .

افٶ٪ ٧٭ذف ٥١٭٧ٺ٭٧٭ ٞٯ خا٤فخطب خق ٿٯ خع٢ګ٭ خس٥اْج حؽ حېؽېػ١٭ 

ٶ٭ذك ا٧خِاذفٞڂك اف فذفـخ٪ عٷ٠ ٥١٭٧ٸ اخاء ٞڂك
(2)  

 .
 

                                                 

في الهداية : ويستحب في الوتر لمن يألف صبلة الليل أف يؤخره إلى آخر الليل فإف لم يثق  (1)
وتر أولو، ومن باالنتباه أوتر قبل النـو " لقولو عليو الصبلة والسبلـ " من خاؼ أف ال يقـو آخر الليل فلي

کتاب الصبلة باب المواقيت فصل في   ۸۳ص  ۱طمع أف يقـو آخر الليل فليوتر آخره . ) ج 
کتاب   ۵۲ص  ۱کتاب الصبلة ، والهندية ج   ۴۳۱ص  ۱في البحر ج  االوقات المستحبة ، کذا

 (الصبلة الباب األوؿ في مواقيت الصبلة وما يتصل بها الفصل الثاني في بياف فضيلة األوقات 

في البحر: األفضل للمرأة في الفجر الغلس وفي غيرىا االنتظار إلى فراغ الرجاؿ عن الجماعة .) ج  (2)
کتاب الصبلة ، والدرالمختار علی   ۱۴۴في مراقي الفبلح ص  کتاب الصبلة ، کذا  ۴۲۹ص  ۱

 کتاب الصبلة مطلب في طلوع الشمس من مغربها (  ۲۶۹ص  ۱ىامش ردالمحتار ج 
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خ٥١ؽ خذاعخ٢٭ٶ٪ فعج ٞٯ خـ٬اذ٥١٭٧ٸ اخاٞ٭ؽ، ٰاخة٠ ٘ؽىٯ 

 ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ذافړؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

خ٥١ؽ خذاعخ٢٭ٶ٪ فعج ٞٯ ٧٪ خخٕ٪ فذٹٯ خـ٬اذ ٥١٭٧ٸ نطٱص ٞٱڃك اف٧٪ 

خة٠ ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ٶٟڇٯ نطٱص ٞٱڃك
(1) . 

ٶ٪ ٫ٖ٪ فعج ٞٯ ٿٯ ٥١ؽ ٶؽ ـؽ فخذٰڃك خ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء 

 ذافړؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خ٫ٱٻ ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ٧٪ نطٱص ٞٱڃك
(2) . 

                                                 

ة : ثبلث ساعات ال تجوز فيها المكتوبة وال صبلة الجنازة وال سجدة التبلوة إذا طلعت في الهندي (1)
الشمس حتى ترتفع وعند االنتصاؼ إلى أف تزوؿ وعند احمرارىا إلى أف يغيب إال عصر يومو ذلك فإنو 

كتاب الصبلة الباب االوؿ في مواقيت الصبلة الفصل   ۵۲ص  ۱يجوز أداؤه عند الغروب . ) ج 
کتاب   ۱۴۸في مراقي الفبلح ص  لث في بياف األوقات التي ال تجوز فيها الصبلة وتكره فيها ، کذاالثا

کتاب الصبلة مطلب يشترط العلم   ۲۷۵ص  ۱الصبلة فصل في االوقات المکروىة ، وردالمحتار ج 
 بدخوؿ الوقت (

سجدة التبلوة إذا طلعت في الهندية : ثبلث ساعات ال تجوز فيها المكتوبة وال صبلة الجنازة وال  (2)
الشمس حتى ترتفع وعند االنتصاؼ إلى أف تزوؿ وعند احمرارىا إلى أف يغيب إال عصر يومو ذلك فإنو 

كتاب الصبلة الباب االوؿ في مواقيت الصبلة الفصل   ۵۲ص  ۱يجوز أداؤه عند الغروب . ) ج 
کتاب   ۱۴۸في مراقي الفبلح ص  ذاالثالث في بياف األوقات التي ال تجوز فيها الصبلة وتكره فيها ، ک
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خ٥١ؽ خ١٭ېػ١٭ٶ٪ فعج ٞٯ خ٤اٹٱګؽ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ، ٰاخة٠ ٘ؽص 

٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ذافړؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خخٕ٪ فذٹٯ خ٤اٹٱګؽ٥١٭٧ٸ نطٱص ٞٱڃك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ حؽ 

٥ا٧ٺ٪ ٛياء ٶ٪ خٕ٪ فعج خٕ٪ فعخ٪ ٶ٭ذك ٹ٨ځفؽ ٤ٟؽفـ ٞاذخق ، افخة٠ ٘ؽص ١

ٞٯ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك
(1) . 

خ٥١ؽ خذاعخ٢٭ٶ٪ فعج ٞٯ افٶ٪ ٫ٖ٪ فعج ٞٯ ٿٯ ٥١ؽ ٶؽ ـؽ 

افخ٥١ؽ خ١٭ېػ١٭ٶ٪ فعج ٞٯ ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ، ڃكٰفخذ

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة مطلب يشترط العلم   ۲۷۵ص  ۱الصبلة فصل في االوقات المکروىة ، وردالمحتار ج 
 بدخوؿ الوقت (

في الهندية : ثبلث ساعات ال تجوز فيها المكتوبة وال صبلة الجنازة وال سجدة التبلوة إذا طلعت  (1)
تزوؿ وعند احمرارىا إلى أف يغيب إال عصر يومو ذلك فإنو  الشمس حتى ترتفع وعند االنتصاؼ إلى أف

كتاب الصبلة الباب االوؿ في مواقيت الصبلة الفصل   ۵۲ص  ۱يجوز أداؤه عند الغروب . ) ج 
في ملتقی االبحر مع مجمع  الثالث في بياف األوقات التي ال تجوز فيها الصبلة وتكره فيها ، کذا

کتاب الصبلة مطلب يشترط العلم   ۲۷۵ص  ۱ردالمحتار ج کتاب الصبلة ،و   ۱۱۳ص  ۱االنهر ج 
 بدخوؿ الوقت 
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ٶ٪ خٕ٪ خذې ـؽـ فعخ٭٧٭ٞٯ ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ٤ٟؽفـ حطؽ٥ٰٯ ة٠٢ ٞٱڃك
(1) . 

ٰاٶ٪ ٫ٖ٪ فعج ٞٯ ٿٯ ٥١ؽ ٶؽ  ٶؽفعج،ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خ٥١ؽ خذاعخ٢٭

ة٪ ټ٪  كغم٧٭خٕ٪ ، ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ كؽفظ ٞڂك ؽفعجٰاخ٥١ؽ خ١٭ېػ١٭ٶ ،ـؽ فخذٰڃك

ٞ٭ك ؟

ٶؽخٕ٪ كغم ةا٧ػك خافاسب خـ ٿٯ خٕ٪ ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ ة٪ ٍٛٓ٪ ٞ٭ك اف 

 فذفـخ٪ ة٪ ٰې ٶ٪ نطٱص فعج ٞٯ ٛياء ذافړك . 

ع٭ٞ٪ خٕ٪ كغم خٕ٪ ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٶ٭ذـ ٞڂك،  ٧٭٥١٭٧ٸ ٰې 

ګاذخقنطٱص خق، ة٠ فاذٛياء ٧٪ ٕ٭اړك، ع٭ٶ٪ خٕ٪ ٠٥ْ ـؽـ ډ٬٨
(2) . 

                                                 

في مراقي الفبلح : واألوقات الثبلثة" المذكورة "يكره فيها النافلة كراىة تحريم ولو كاف لها سبب   (1)
کتاب   ۱۵۳كالمنذور وركعتي الطواؼ" وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب . ) ص 

کتاب الصبلة مطلب يشترط   ۲۷۵ص  ۱االوقات المکروىة ، کذا في ردالمحتار ج الصبلة فصل في 
 العلم بدخوؿ الوقت (

في البحر : وإف كانت الصبلة نفبل فهي صحيحة مكروىة حتى وجب قضاؤه إذا قطعو ويجب قطعو  (2)
ص  ۱ج  وقضاؤه في غير مكروه في ظاىر الرواية، ولو أتمو خرج عن عهدة ما لزمو بذلك الشروع . )

كتاب الصبلة الباب االوؿ في مواقيت الصبلة   ۵۲ص  ۱کتاب الصبلة ، کذا في الهندية  ج   ۴۳۳
الفصل الثالث في بياف األوقات التي ال تجوز فيها الصبلة وتكره فيها ، والدرالمنتقی علی ىامش 

 = راتلونکی مخ     کتاب الصبلة (  ۱۳۹ص  ۱مجمع االنهر ج 
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ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ كؽفظ ٞڂك افةٱاٰې ٘اـػٞڂك، خخٕ٪ 

٥١ا٧ٺ٪ ٛياء خ٥١ؽ خذاعخ٢٭ٶ٪ فعج ٞٯ، ٰا ٫ٖ٪ فعج ٿٯ ٥١ؽ ٶؽ ـؽ فخذٰڃك، 

ٰاخ٥١ؽ خ١٭ېػ١٭ ٶ٪ فعج ٞٯ نطٱص ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪  ؟

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ ٤ٟؽفـ فعج ٞٯ ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ كؽفظ ٞڂك، ةٱاٰې ٘اـػٞڂك ٧٭ 

خافاسب خـ ٿٯ خخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ة٪ ٶ٪ نطٱص فعج ٞٯ ذافړك،  ع٭ٞ٪ خخٕ٪ 

٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ٶ٪ خٕ٪ خذې فعخ٭٧٭ ٞٯ ذافړك ٧٭ ٣٫ نطٱص ٞٱڃك، ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ډ٨اـ 

 ة٠٢ ٞٱڃك . 

عج ٞٯ ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ كؽفظ ٞڂك، ةٱاٰې ٘اـػ افٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ ٤فخطب ف

ٞڂك، ٧٭خخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ٶ٪ خٕ٪ خذې فعخ٭٧٭ٞٯ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك
(1) .

 

                                                                                                                                 

 ۱و خرج عن عهدة ما لزمو بذلك الشروع ... وقد أساء وال شيء عليو . ) ج وفي الهندية : ولو أتم
كتاب الصبلة الباب االوؿ في مواقيت الصبلة الفصل الثالث في بياف األوقات التي ال تجوز   ۵۲ص 

 فيها الصبلة وتكره فيها ( 

يصح في ىذه  في البحر : والنفل إذا شرع فيو في وقت مستحب، ثم أفسده داخل فيو أيضا فبل (1)
األوقات كما في المحيط بخبلؼ ما لو قضى في وقت مكروه ما قطعو من النفل المشروع فيو في 

کتاب الصبلة ، کذا في   ۴۳۳ص  ۱وقت مكروه حيث يخرجو عن العهدة وإف كاف آثما . ) ج 
 کتاب الصبلة مطلب يشترط العلم بدخوؿ الوقت (   ۲۷۵ص  ۱ردالمحتار ج 

كتاب الصبلة الباب االوؿ   ۵۲ص  ۱ضاه في وقت مكروه جاز وقد أساء . )ج وفي الهندية : ولو ق
 في مواقيت الصبلة الفصل الثالث في بياف األوقات التي ال تجوز فيها الصبلة وتكره فيها (
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افٶ٪ ٫ٖ٪ فعج ٞٯ ٿٯ ٥١ؽ ٶؽ ـؽ فخذٰڃك  ؽفعجخ٥١ؽخذاعخ٢٭ٶ

ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟اخاء فة ـشػـ خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ خحال ٶؽفعجافخ٥١ؽ خ١٭ېػ١٭

ٞ٪ خخٕ٪ ـشػې آٰج ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ فف٠ٰ ـ٭، ٧٭ چ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ خٕ٪ 

ـشػـ حؽخٕ٪ فعج فذفـخ٪ اخاء ٞڂك، ع٭ٞ٪ ٶ٪ ٥٫ػٕ٪ فعج ٞٯ ـشػـ اخاٞڂك 

 ٣٫ نطٱص ٞٱڃك، ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ٤ٟؽفـ ح٨ؾ٬ٰٯ ة٠٢ ٞٱڃك . 

ٰج ٶ٪ ة٠ نطٱص فعج ٞٯ ف٠ٰ ـ٭ق فك، ٧٭خخٕ٪ آٰج افٞ٪ خـشػې آ

ـشػـ ةٱاٶ٪ خٕ٪ خذې فعخ٭٧٭ٞٯ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك
(1) . 

 افخ٥١ؽ  ٿٯ ٥١ؽ ٶؽـؽ فخذٰڃك٫ٖ٪ فعج اف ٶؽفعجخ٥١ؽ خذاعخ٢٭

 خس٨ارې ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ٶؽفعج خ١٭ېػ١٭

                                                 

: فالنوع األوؿ ال ينعقد فيو شيء من الصلوات التي ذكرناىا إذا شرع بها فيو، وتبطل  في ردالمحتار (1)
ها إال صبلة جنازة حضرت فيها وسجدة تليت آيتها فيها وعصر يومو والنفل والنذر المقيد إف طرأ علي

بها وقضاء ما شرع بو فيها ثم أفسده، فتنعقد ىذه الستة ببل كراىة أصبل في األولى منها، ومع الكراىة 
لصبلة مطلب کتاب ا  ۲۷۵ص  ۱التنزيهية في الثانية والتحريمية في الثالثة، وكذا في البواقي . ) ج 

کتاب   ۱۱۳ص  ۱يشترط العلم بدخوؿ الوقت ، کذا في الدرالمنتقی علی ىامش مجمع االنهر ج 
کتاب الصبلة اوقات   ۵۳ص  ۱الصبلة ، ودرر الحکاـ شرح غرر االحکاـ مع حاشية الشرنببللي ج 

 الصبلة (
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ٞ٪ س٨ارـ ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ضاىؽـ ـ٭ـ  ٧٭خخٕ٪ س٨ارې ٥١٭٧ٸ نطٱص خق 

 ة٢ٟ٪ چ٪ ٞاذخاخق ٿٯ خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ فٞڂك .

افٞ٪ س٨ارـ حؽخٕ٪ فعج خ٤غ٪ ضاىؽـ ـ٭ې فـ، ٧٭خخٕ٪ س٨ارې ٥١٭٧ٸ ٶ٪ 

خٕ٪ فعج ٞٯ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك
(1) . 

 ،ٿٯ ٥١ؽ ٶؽ ـؽ فخذٰڃك ٫ٖ٪ فعجاف ٶؽفعجخ٥١ؽ خذاعخ٢٭

خ٧ؼذٞڂؽ ـ٭ك ٥١ا٧ٺ٪ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ٶؽفعج افخ٥١ؽ خ١٭ېػ١٭

ٞ٪ ٰ٭كغم ٶؽٹاؿ ةا٧ػك خاعتؽـ ٧ؼذٞڂې فـ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ٤ٟؽفـ فعج ٞٯ 

٧٭ٶؽخٕ٪ كغم ةا٧ػك خافاسب خـ ٿٯ خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٶ٪ ة٠ نطٱص  ة٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك،

فعج ٞٯ فٞڂك، ع٭ٞ٪ خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٶ٪ خٕ٪ ٤ٟؽفـ فعج ٞٯ فٞڂك ٣٫ نطٱص 

 ٞٱڃك ، ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ډ٬٨ګاذ ة٠٢ ٞٱڃك . 

                                                 

ا إذا وجبتا في وقت مباح في الجوىرة النيرة : )قولو: وال يصلي على جنازة وال يسجد لتبلوة( ىذ (1)
وأخرتا إلى ىذا الوقت فإنو ال يجوز قطعا أما لو وجبتا في ىذا الوقت وأديتا فيو جاز؛ ألنها أديت 
ناقصة كما وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتبلوة فإف قلت ما األفضل األداء أو التأخير إلى وقت 

عجلوا بموتاكم وقاؿ ثبلث ال »و عليو السبلـ مباح قلت أما في صبلة الجنازة فاألفضل األداء لقول
كتاب الصبلة باب   ۶۹ص  ۱ج « . ) يؤخرف جنازة أتت ودين وجدت ما تقضيو وبكر وجد لها كفء

كتاب الصبلة الباب االوؿ في مواقيت   ۵۲ص  ۱االوقات التي تکره فيها الصبلة ، کذا في الهندية ج 
 تجوز فيها الصبلة وتكره فيها ، والدرالمختار علی الصبلة الفصل الثالث في بياف األوقات التي ال

 کتاب الصبلة مطلب يشترط العلم بدخوؿ الوقت (  ۲۷۵ص  ۱ىامش ردالمحتار ج 
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افٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶؽٹاؿ ةا٧ػك ٢ٍ٤ٚ ٥١٭٧ٸ ٧ؼذ ٞڂك افٰاخنطٱص فعج ٥١٭٧ٸ 

نطٱص ٞٱڃك٧ؼذٞڂك ٧٭خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ةٱاٶ٪ خٕ٪ ٤ٟؽفـ فعج ٞٯ ٧٪ 
(1) . 

خـ٬اذ حؽ ٥١ا٧ٺ٪ خ٤غ٪ خـ٬اذ خ خفـ ذٞٓاح٪ ـ٨ج ٥١ا٧ٺ٪ ټغ٪ 

٤اـ٭ا ٧٭ذ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ،٥٫ػا كاؿ خـ٬اذحؽ٥١ا٧ٺ٪ فذفـخ٪ خ٥١ؽ خذاعخ٢٭ حؽفعخ٪ 

ؽ حؽ٥١ا٧ٺ٪ فذفـخ٪ ٶ٭ذك ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ،اف٥٫ػاكاؿ خ٤اٹٱګ

افخ٥١ؽخ١٭ېػ١٭حؽفعج خ٤غ٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٶ٪ خٕ٪ ٳ٭١٭فعخ٭٧٭ ٞٯ خ٘ؽص ، ٰافحؽ ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ذافړؽ ، خحالفة 

 ـشػـ ٞ٭ؽ، خس٨ارې ٥١٭٧ٸ اخاء ٞ٭ؽ ةې٢٪ ٤ٟؽفـ فا١ٯ ټغ٪ نطٱص خك . 

 ٧ٸ ٞ٭ؽ، خ٧ؼذ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ، خٌ٭اػ خفـ افٶ٪ خٕ٪ ٳ٭١٭ فعخ٭٧٭ٞٯ ٠ٙ٧ ٥١٭

 

ذٞٓاح٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ،افخ٫ٖ٪ ٠ٙ٧ افـ٨ج ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ذافړؽ ٿٯ حؽكؽفظ 

فذفـخ٪ ٘اـػ ـ٭ق فك، خٕ٪ ٳ٭ؽ ٤ٟؽفـ حطؽ٥ٰٯ خك
(2) .

 

                                                 

في الهندية : ولو نذر أف يصلي في الوقت المكروه فأدى فيو يصح ويأثم ويجب أف يصلي في  (1)
 ۱ه األوقات فإنو ال يجوز األداء فيها . ) ج غيره. كذا في البحر الرائق . إذا نذر مطلقا أو في غير ىذ

كتاب الصبلة الباب االوؿ في مواقيت الصبلة الفصل الثالث في بياف األوقات التي ال تجوز   ۵۲ص 
کتاب الصبلة مطلب يشترط العلم   ۲۷۵ص  ۱فيها الصبلة وتكره فيها ، کذا في ردالمحتار ج 

 (کتاب الصبلة   ۴۳۳ص  ۱ بدخوؿ الوقت ، والبحر ج 
في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )وكره نفل( قصدا ولو تحية مسجد )وكل ما كاف واجبا( ال  (2)

لعينو بل )لغيره( وىو ما يتوقف وجوبو على فعلو )كمنذور، وركعتي طواؼ( وسجدتي سهو )والذي 
)عصر(  شرع فيو( في وقت مستحب أو مكروه )ثم أفسده و( لوسنة الفجر )بعد صبلة فجر و( صبلة
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خاكؽاؼ خ٥١ا٧ٺ٪ فعج ٞ٭ؾ خق ؟

ء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ 0 ٿٯ خاكؽاؼ ٥١٭٧ٸ افخټاچج ٥١٭٧ٸ خفاړـ ـؽـ ٹٱ٨ٯ ٥٢ْا

ٰ٭خك، ٧٭ٶؽخٕ٪ ٛ٭ؽ خاكؽاؼ خ٥١ا٧ٺ٪ فعج ٫ٖ٪ خق ٿٯ خټاچج خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ 

 ٤فئ٢٪ ٞٯ دٞؽخق .

افٹٱ٨ٯ ٧٭ذ٥٢ْاء ٞؽاؾ ةٱا٘ؽ٤اٰٯ 0 ٿٯ خاكؽاؼ ٥١٭٧ٸ خټاچج خ٥١ا٧ٺ٪ 

خاخق ٿٯ ٥١ؽ ټغ٪ سالخق، افخٕ٪ ٥٢ْاء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ 0 خاكؽاؼ خ٥١ا٧ٺ٪ فعج 

 خٰ٭ې ٧ېؾې، ٰاخفف ٧ېؾف ٶ٪ ا٧ػارـ ذاٶ٭ذح٪ ـٯ .

افٞ٭٤٪ ٿٯ خٕ٪ خْا٤٭ع٢ګ٭ٌؽٰٜ٪ خـ، ٿٯ خ٥١ؽ خذاچٟاذـ ٞېػ١٭ـؽـ 

 ٤خه٠ خاكؽاؼ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك، خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ٤ٟؽفـ حطؽ٥ٰٯ خـ، ١ٟ٪ ٿٯ ٶ٪ ٤غٟٯ 

                                                                                                                                 

ولو المجموعة بعرفة )ال( يكره )قضاء فائتة و( لو وترا أو )سجدة تبلوة وصبلة جنازة وكذا( الحكم من  
 . كراىة نفل وواجب لغيره ال فرض وواجب لعينو )بعد طلوع فجر سوى سنتو( لشغل الوقت بو

المكروىة وفيما يكره وفي ردالمحتار : )قولو: وكره نفل إلخ( شروع في النوع الثاني من نوعي األوقات 
فيها، والكراىة ىنا تحريمية أيضاكماصرح بو في الحلية ولذا عبرفي الخانية والخبلصة بعدـ الجواز، 
والمراد عدـ الحل ال عدـ الصحة كما ال يخفى ... )قولو: بعد صبلة فجر وعصر( متعلق بقولو وكره 

ع والتغير بقرينة قولو السابق ال ينعقد أي وكره نفل إلخ بعد صبلة فجر وعصر: أي إلى ما قبيل الطلو 
الفرض إلخ، ولذا قاؿ الزيلعي ىنا: المراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس، وأما بعده فبل يجوز فيو 

کتاب الصبلة مطلب يشترط العلم   ۲۷۶ص  ۱القضاء أيضا وإف كاف قبل أف يصلي العصر . ) ج 
کتاب الصبلة فصل في االوقات   ۱۵۱ي ص بدخوؿ الوقت ، كذا في مراقي الفبلح مع الطحطاو 

 المکروىة (



 افٛاة ا١هال٩                                         - ًًن -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٤فئ٢٪ ٞٯ دٞؽ ـ٭ـ
(1) .

  

ٞ٭ؾ خق ؟ خټاچج خ٥١ا٧ٺ٪ فعج

خټاچج خ٥١ا٧ٺ٪ ان٢ٯ فعج ٫ٖ٪ فعج كؽفظ ٞٱڃك ٿٯ ٥١ؽ ذاٶ٭ذح٪ ـٯ، 

 افاعٱؽ فعج ٰې ٫ٖ٪ خق ٿٯ ٥١ؽ ٶؽـؽ فخذٰڃك، افچ٪ فعج ٰې خاخق ٿٯ خفذٹٯ 

اف١٪ ټ٢٭ذ٤٪ ضه٪ حېؽـ ـٯ
(2) . 

                                                 

 قاؿ العبلمة سراج احمد في شرح الترمذي اف المتعارؼ في اوؿ النهار في اعبلء السنن : فقد (1)
صبلتاف االولی بعدطلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح او رمحين ويقاؿ لها صبلة االشراؽ والثانية عند 

ماقبل الزواؿ ويقاؿ لها صبلة الضحی واسم الضحی في کثير من  ارتفاع الشمس قدر ربع النهار الی
ث شامل لکليهما وقد ورد في بعضها لفظ االشراؽ ايضا فقد اخرج السيوطي عن اـ ىانئ اف ياالحاد

باب  ۳۳ص  ۷رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم قاؿ لها يا اـ ىانئ ىذه صبلة االشراؽ آه . ) ج 
 السنن والنوافل ( 

وعلماؤنا الحنفية لم يتعرضوا لهذا الفرؽ فالظاىر اف صبلة االشراؽ ىي صبلة  النابلسي : وفي فتاوی
 النوافل صبلة الضحی ( ۶۵۲ص  ۲الضحی عندنا . ) ج 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )و( ندب )أربع فصاعدا في الضحى( على الصحيح من  (2)
 کتاب الصبلة باب الوتر  ۵۳۴ص  ۱ربع النهار . ) ج بعد الطلوع إلى الزواؿ ووقتها المختار بعد 

کتاب الصبلة باب الوتر   ۹۳ص  ۲في منحة الخالق علی البحر ج  والنوافل مطلب سنة الوضوء ، کذا
 والنوافل (
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؟ خك افٞ٪ ـ٨ج كخ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ اداؿ ٞ٭ؽ فاسب خ

ٶؽ ذاسص ٛ٭ؽ ةا٧ػك خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ خاداؿ ٞ٭ؽ ـ٨ج ٤ؤٞػ خك
(1) . 

اداؿ خٞ٭٤٭ ٥١٭٧ٺ٭٧٭خٶاذـ ـ٨ج خق ؟

خٶ٨ٺ٪ فعخ٪ ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ـ٨ج خق، ٞ٪ خٕ٪ ٥١٭٧ٺ٭٧٪ ٶ٪ عٷ٠ 

 فعج ٞٯ اخاٞ٭ك،ٞ٪ ٰې ٛياء ذافړك .

افخخٕ٪ ټغ٪ ٤اـ٭ا خ٧٭ذف ٥١٭٧ٺ٭٧٭خٶاذـ ـ٨ج ٧٪ خق، ١ٟ٪ ٠ٙ٧، فحؽ، 

حؽافٰص، خاعخؽ ٥١٭٧ٸ افخاـٯ ٧٭ذ
(2)  . 

                                                 

في الهندية : األذاف سنة ألداء المكتوبات بالجماعة. كذا في فتاوى قاضي خاف وقيل: إنو واجب  (1)
کتاب الصبلة الباب الثاني في األذاف الفصل األوؿ في   ۵۳ص  ۱ة . )ج والصحيح أنو سنة مؤكد

کتاب الصبلة باب   ۵۴ص  ۱صفتو وأحواؿ المؤذف , کذا في دررالحکاـ شرح غرر االحکاـ ج 
 کتاب الصبلة باب االذاف (  ۲۸۲ص  ۱االذاف ، والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 

كتوبات بالجماعة ... وليس لغير الصلوات الخمس والجمعة في الهندية : األذاف سنة ألداء الم (2)
نحو السنن والوتر والتطوعات والتراويح والعيدين أذاف وال إقامة كذا في المحيط وكذا للمنذورة وصبلة 

 ۱ج  الجنازة واالستسقاء والضحى واإلفزاع. ىكذا في التبيين وكذا لصبلة الكسوؼ والخسوؼ . )
الثاني في األذاف الفصل األوؿ في صفتو وأحواؿ المؤذف , کذا في کتاب الصبلة الباب   ۵۳ص 
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حؽخاع٢ېػ١٭خ٤غ٪ اداؿ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ خفعج

حؽفعج خ٤غ٪ اداؿ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک حؽفعج خ٤غ٪ اداؿ فٞڂك 

خٕ٪ اداؿ خفعج حؽخاع٢ېػ١٭ فذفـخ٪ ةٱؽح٪ ذاډؽٹ٭ؽ ٕ٭اړك
(1) . 

ٰاډېؽ٤فا٘ؽ ع٢ڈ ٿٯ ٥١٭٧ٸ  ،٤فا٘ؽ ٿٯ ٰ٭ارك ٥١٭٧ٸ ٞ٭كٰ٭

 اداؿ اف اٛا٤ج ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ؟ ، ٞ٭ك

٤فا٘ؽٞ٪ ٰ٭ا٧فاؿ فك افٞ٪ ډېؽ،  ٤فخطب ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ 

اداؿ اف اٛا٤ج خفاړـ فٞڂك
(2) . 

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة باب االذاف ، والدرالمختار علی ىامش   ۵۴ص  ۱دررالحکاـ شرح غرر االحکاـ ج 
کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في المواضع التي يندب لها االذاف في   ۲۸ٖص  ۱ردالمحتار ج 
 غير الصبلة (

ال يؤذف لصبلة قبل دخوؿ وقتها ويعاد في الوقت " ألف األذاف لئلعبلـ وقبل الوقت في الهداية : و  (1)
کتاب الصبلة   ۵۳ص  ۱کتاب الصبلة باب االذاف ، کذا في الهندية ج   ۸۶ص  ۱تجهيل . ) ج 

كتاب   ٖٔٔص  ٔالباب الثاني في األذاف الفصل األوؿ في صفتو وأحواؿ المؤذف , ومجمع االنهر ج 
 ذاف (الصبلة باب اال

 ٔفي مجمع االنهر : )وندبا( أي األذاف واإلقامة معا )لهما( أي المسافر والمصلي في بيتو . ) ج  (2)
کتاب الصبلة باب االذاف ،   ۸۶ص  ۱كتاب الصبلة باب االذاف , کذا في الهداية ج   ٘ٔٔص 

 ( واؿ المؤذفکتاب الصبلة الباب الثاني في األذاف الفصل األوؿ في صفتو وأح  ۵۴ص ۱والهندية ج 
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خٕ٪ ټ٪  ٰڃخكٰاٰ٭ ٶؽ،  ٶؽٰڃخك ٞ٪ ٤فا٘ؽ اداؿ اف اٛا٤ج خفاړـ

؟ ض٣ٟ ١ؽك

ٞ٪ اداؿ اف اٛا٤ج خفاړـ ٶؽٰڃخك، ٰاٰ٭ارك اداؿ فٞڂك اف اٛا٤ج ٶؽٰڃخك، 

خٕ٪ ٠٥ْ ٤ٟؽفـ خق . افٞ٪ ٰ٭ارك اٛا٤ج فٞڂك اداؿ ٶؽٰڃخك ٶؽفا٧٪ ١ؽك
(1) .

ٶ٪ ٞ٭ذ ٞٯ ٥١٭٧ٸ  ،ٞٯ ٢ٞٯٰاډېؽ ع٢ٝ ٶ٪ چاذ ٰا كغمٞ٪ ٰ٭

ٞ٭ك افٞ٪ ٧٪ ؟ة٪ اداؿ اف اٛا٤ج  ،ٞ٭ك

٤فخطب ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ اداؿ اف اٛا٤ج خفاړـ فٞڂك
(2) . 

                                                 

في الهندية : ويكره للمسافر تركهما وإف كاف وحده. ىكذا في المبسوط ولو ترؾ اإلقامة أجزأه  (1)
ص  ۱ولكنو يكره ىكذا في شرح الطحاوي فإف أذف وأقاـ فهو حسن وكذلك إف أقاـ ولم يؤذف . ) ج 

في البحر ج  مؤذف , کذاکتاب الصبلة الباب الثاني في األذاف الفصل األوؿ في صفتو وأحواؿ ال  ۵۴
کتاب   ۲۸۹ص  ۱کتاب الصبلة باب االذاف ، والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج   ۴۶۱ص  ۱

 الصبلة باب االذاف مطلب في المؤذف اذا کاف غير محتسب في أذانو (

 ٔفي مجمع االنهر : )وندبا( أي األذاف واإلقامة معا )لهما( أي المسافر والمصلي في بيتو . ) ج  (2)
کتاب الصبلة باب االذاف ،   ۸۶ص  ۱كتاب الصبلة باب االذاف , کذا في الهداية ج   ٘ٔٔص 

 کتاب الصبلة الباب الثاني في األذاف الفصل األوؿ في صفتو وأحواؿ المؤذف (  ۵۴ص  ۱والهندية ج 
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ٰا٤ٺٟ٪ ٞٯ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك اف اداؿ  ،ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ ٞ٭ذ ٰاٶ٪ ةاع

ٰاٰ٭ ٶؽٰڃخك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ،افاٛا٤ج خفاړـ ٶؽٰڃخك

ٿٯ  ٞ٪ خٕ٪ ٞ٭ذ ٶ٪ خاـٯ ٢ٞٯ ٞٯ فك ٿٯ ٶ٪ ٫ٖ٪ ٞٯ خاـٯ ٤فشػس٭ړ فك

اداؿ افاٛا٤ج ٶٟڇٯ ٞٱڃك، افخٕ٪ ٤ٺٟ٪ افةاع ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ فك ٿٯ خ٢ٞٯ 

اداؿ فذ ذـٱڃك، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ٞ٭ذ، ٤ٺٟ٪ افةاع ٞٯ ٿٯ خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ فعج ٞٯ اداؿ 

 اف اٛا٤ج ٰ٭، ٰاخفاړـ ٶاح٪ ـٯ ٶؽفا٧٪ ٞ٭ك .

افٞ٪ خٕ٪ ٞ٭ذٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ فك ٿٯ ٶ٪ ٫ٖ٪ ٞٯ خاـٯ ٤فشػ٧٪ فك ٿٯ 

ٶٟڇٯ ٞٱڃك، اف٥٫ػٕ٪ كاؿ ٞ٪ خٕ٪ ٤ٺٟ٪ افةاع ٶ٪ خاـٯ ٹاق اداؿ افاٛا٤ج 

ٞٯ فك ٿٯ خ٢ٞٯ اداؿ ٧٪ فذذـٱڃك،  ٧٭ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٞ٪ اداؿ افاٛا٤ج خفاړـ 

 ٶؽٰڃخك، ٰاٰ٭ارك اداؿ فٞڂك، اٛا٤ج ٶؽٰڃخك، خٕ٪ خفاړك ٌؽٰٜې ٤ٟؽفـ خك . 

افٞ٪ ٰ٭ارك اداؿ ٶؽٰڃخك اٛا٤ج فٞڂك خٕ٪ ٶؽفا٧٪ ١ؽك
(1) . 

                                                 

تركها( ال في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار :  )وكره تركهما( معا )لمسافر( ولو منفردا )وكذا  (1)
تركو لحضور الرفقة )بخبلؼ مصل( ولو بجماعة )في بيتو بمصر( أو قرية لها مسجد؛ فبل يكره تركهما 

 . إذ أذاف الحي يكفيو

وفي ردالمحتار : )قولو: في بيتو( أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكـر وغيرىما قهستاني. وفي 
القرية أو البلدة إف كاف قريبا وإال فبل. وحد القرب أف التفاريق: وإف كاف في كـر أو ضيعة يكتفي بأذاف 

.)قولو: لها مسجد( أي  يبلغ األذاف إليو منها اىػ إسماعيل. والظاىر أنو ال يشترط سماعو بالفعل، تأمل
کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في   ۲۸۹ص  ۱فيو أذاف وإقامة، وإال فحكمو كالمسافر . ) ج 
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 اداؿ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ٞ٭ٿ٨ٯخ٧اةا١ٔ 

ٞ٪ خٕ٪ ٞ٭ٿ٨ٮ ٶ٪ اداؿ ٶ٭٫ٱڃك، ٧٭اداؿ ٰې ةې٢٪ ٤ٟؽفـ فا١ٯ ټغ٪ نطٱص 

 خق، ع٭خةا١ٔ ا٧فاؿ اداؿ حؽخٕ٪ ا٘ي٠ خق .

طٱص ٧٪ خق، افٞ٪ خٕ٪ ٞ٭ٿ٨ٮ ٶ٪ اداؿ ٧٪ ٶ٭٫ٱڃك ٧٭ خخٕ٪ ٞ٭ٿ٨ٯ اداؿ ن

ٞ٪ ٰې فٞڂك ةٱؽح٪ ة٪ ٰې ذاډؽٹ٭ك
(1) . 

 ٶ٪ ٧اـخ٪ ـؽـ اداؿ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٞ٪ خٕ٪ كغم ٰ٭ارك ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك افخخٕ٪ عٷ٠ ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٶ٪ ٧اـخ٪ ـؽـ 

 ك .اداؿ فٞڂك ٧٭خٕ٪ ٤ٟؽفـ ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃ

 افٞ٪ خع٢ګ٭خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ اداؿ ٞ٭ك ٧٭ةٱاخٕ٪ ٠٥ْ ٤ٟؽفـ ة٠٢ ٞٱڃك افٶ٪ 

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة الباب الثاني في   ۵۴ص  ۱ي اذانو ، کذا في الهندية ج المؤذف اذا کاف غيرمحتسب ف
 األذاف الفصل األوؿ في صفتو وأحواؿ المؤذف (

في الهندية : أذاف الصبي العاقل صحيح من غير كراىة في ظاىر الرواية ولكن أذاف البالغ أفضل  (1)
کتاب الصبلة الباب الثاني   ۵۴ص  ۱وأذاف الصبي الذي ال يعقل ال يجوز ويعاد وكذا المجنوف . ) ج 
 ۱مع ردالمحتار ج  في الدرالمختار في االذاف الفصل األوؿ في صفة األذاف وأحواؿ المؤذف ، کذا

 ۱کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في المؤذف اذا کاف غير محتسب في أذانو ، والبحر ج   ۲۸۹ص 
 کتاب الصبلة باب االذاف (  ۴۶۳ص 
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ذخا٥١طخاذٞٯ ٘ؽ٤اٰې 0 ٿٯ خخٕ٪ اداؿ ذاډؽٹ٭ؽ ٤فخطب خك
(1) .

 

خ٘اـٚ ا٧فاؿ اداؿ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

قخ٘اـٚ ا٧فاؿ اداؿ ٤ٟؽفـ خ
(2) . 

٭ؽ ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ؟ٹٞ٪ ٰ٭٘اـٚ اداؿ فٞڂك خٕ٪ اداؿ ذاډؽ

                                                 

کتاب الصبلة   ۵۴ص  ۱األذاف قاعدا وإف أذف لنفسو قاعدا فبل بأس بو . ) ج  في الهندية : ويكره (1)
  ۴۵۸ص ۱في البحر ج  الباب الثاني في االذاف الفصل األوؿ في صفة األذاف وأحواؿ المؤذف ، کذا

کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في المؤذف اذا    ۲۸۹ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج  والدرالمختار
 في أذانو (کاف غير محتسب 

 وفي ردالمحتار : )قولو: ويعاد أذاف جنب إلخ( زاد القهستاني: والفاجر والراكب والقاعد والماشي،
والمنحرؼ عن القبلة وعلل الوجوب في الكل بأنو غير معتد بو والندب بأنو معتد بو إال أنو ناقص، قاؿ 

ذاف مطلب في المؤذف اذا  کتاب الصبلة باب اال  ۲۸۹ص  ۱وىو األصح كما في التمرتاشي . ) ج 
 کاف غير محتسب في أذانو (

في دررالحکاـ شرح غرر االحکاـ : وكره للجنب وصبي ال يعقل والمرأة والمجنوف والسكراف  (2)
کتاب   ۵۴ص  ۱في الهندية ج  کتاب الصبلة باب االذاف ، کذا  ۵۶ص  ۱والفاسق والقاعد . ) ج 

 ۱ؿ في صفة األذاف وأحواؿ المؤذف ، ومجمع االنهر ج باب الثاني في االذاف الفصل األو لالصبلة ا
 کتاب الصبلة باب االذاف (   ۱۱۹ص 
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خخٕ٪ اداؿ ذاډؽٹ٭ؽ ٤فخطب خك ٿٯ ٘اـٚ ا٧فاؿ ٞڂق خق،فاسب ٧٪ خك
(1). 

ـؽـ ا٧فاؿ افٕٱؽ٘اـٚ ةې ٥٢ْ٪ ا٣١ ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ٹاق ٞٯ ٰ٭٘اـٚ ْ

٧٭ٞ٭ؾ ٰ٭ة٪ اداؿ افاٛا٤ج ٞ٭ك ؟ ٭ؽ ٰ٭ٹاق ـ

ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٹاق ٞٯ ٕٱؽ٘اـٚ ٣٢ْ فاال ٶٱػاٞېػق ٧٭٫ٖ٪ خك اداؿ اف اٛا٤ج 

 فٞڂك .

ٕ٪ ٣٢ْ فاال كغم اداؿ افاٛا٤ج فٞڂك، ٞ٪ افٞ٪ ٧٪ ٶٱػاٞېػق ٧٭ةٱاخك خ

ټ٪ ٣٫ ٘اـٚ خق
(2) . 

                                                 

في تبيين الحقائق : كره أذاف الجنب وإقامتو وإقامة المحدث وأذاف المرأة والفاسق والقاعد  (1)
نية وال يلـز والسكراف أما أذاف الجنب ... وأما الفاسق فؤلف قولو ال يوثق بو وال يقبل في األمور الدي

  أحدا فلم يوجد اإلعبلـ ... وأما السكراف فلفسقو أو لعدـ معرفتو بدخوؿ الوقت ويستحب إعادتو . 
کتاب الصبلة   ۲۹۳ص  ۱في ردالمحتار ج  کتاب الصبلة باب االذاف کذا  ۲۵۳/ ۲۴۹ص  ۱) ج 

 ۷۳۳ص  ۱لتو ج باب االذاف مطلب في المؤذف اذا کاف غيرمحتسب في اذانو ، والفقو االسبلمي واد
 الباب الثاني الصبلة الفصل الثالث في االذاف واالقامة شروط االذاف (

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار: ويكره أذاف جنب ... وفاسق ولو عالما لكنو أولى بإمامة  (2)
 . وأذاف من جاىل تقي

کتاب الصبلة   ۲۸۹ص  ۱وفي ردالمحتار : )قولو: من جاىل تقي( أي حيث لم يوجد عالم تقي .) ج 
  في الطحطاوي علی الدرالمختار باب االذاف مطلب في المؤذف اذا کاف غيرمحتسب في اذانو ، کذا

 کتاب الصبلة باب االذاف(  ۱۸۷ص  ۱ج 
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ٿٯ ٳ٭ؽ خفعج  ٭ؽٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ٹاق ٞٯ خاـٯ ع٢ڈ ـؽـ ٰ٭ٹاق ـ

١ٟ٪ ٶؽالذ  ق،افٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٰ٭٘اـٚ ا٧فاؿ اداؿ فٞڂ ـٶ٪ خع٭ؽ ةا٧ػك عتؽف

٭ؽ ٹذاډؽ، خٕ٪ اداؿ ٤ٟؽفـ خق افٞ٪ ٧٪ ،٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ فخذٰڃكخ ةا٧ػك ٿٯ ع٢ڈ

ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٶ٪ ذخا٥١طخاذٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ خٕ٪ اداؿ ٤ٟؽفـ ٧٪ خق ذاډؽٹ٭ؽ ٧٪ ٕ٭اړك
(1) . 

خٕ٪  ،ٞٯ اداؿ ٞ٭ك ـ٤فشػ ـ ٭ـ فعج ٞٯ ٶ٪ خفٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ ٰ

ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

خٕ٪ ٠٥ْ ٤ٟؽفـ خق
(2) . 

                                                 

في ردالمحتار : ثم الظاىر أف اإلعادة إنما ىي في المؤذف الراتب، أما لو حضر جماعة عالموف  (1)
 ۱أو صبي يعقل ال يكره وال يعاد أصبل لحصوؿ المقصود تأمل . ) ج  بدخوؿ الوقت وأذف لهم فاسق

 کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في المؤذف اذا کاف غيرمحتسب في اذانو (  ۲۹۳ص 

ص  ۱في المبسوط للسرخسي : قاؿ ويكره أف يؤذف في مسجدين ويصلي في أحدىما . ) ج  (2)
خر باب االذاف آکتاب الصبلة   ۲۹۵ص  ۱ في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج کذا  ۲۸۶

کتاب الصبلة   ۳۷۵ص ۱مطلب ىل باشر النبي صلی اهلل عليو وسلم االذاف بنفسو ، والبدائع ج 
 ( صفات المؤذف
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١ط٦ ټ٪ كٯ ح٪ فاٰٯ ؟ٞٯ ٶ٪ اداؿ 

رٰاخة ٰا٧ٜهاؿ فٞڂك،  ١ط٦ خېخ٪ فاٰٯ ٿٯ خاداؿ ٶ٪ ضؽفػ ٞٯ

افٰاخضؽف٘٭ ٶ٪ ضؽٞاح٭ افـ٨ٟاح٭ اف ٤ػاح٭ ٞٯ رٰاخة، ٰا٧ٜهاؿ فٞڂك .
(1) 

ٶ٪ اداؿ ٞٯ ١ط٦ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

٤ٟؽفـ خقٶ٪ اداؿ ٞٯ ١ط٦ 
(2) . 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وال لحن فيو أي تغني بغير كلماتو فإنو ال يحل فعلو  (1)
 . حسنوسماعو كالتغني بالقرآف وببل تغيير 

وفي ردالمحتار : )قولو: بغير كلماتو( أي بزيادة حركة أو حرؼ أو مد أو غيرىا في األوائل واألواخر . 
في تبيين  کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في الکبلـ علی حديث االذاف جـز کذا  ۲۸۵ص  ۱) ج 

  ۱۱۵ص  ۱ج کتاب الصبلة باب االذاف ، ومجمع االنهر   ۲۴۱ص  ۱الحقائق مع حاشية الشلبي ج 
 کتاب الصبلة باب االذاف (

ص  ۱في الطحطاوي علی الدرالمختار : ) قولو وانو لحن ( شرعي فيکوف االذاف بو مکروىا . ) ج  (2)
کتاب الصبلة باب االذاف ،   ۲۴۱ص  ۱تبيين الحقائق ج کذا في کتاب الصبلة باب االذاف ،    ۱۸۵

 (کتاب الصبلة باب االذاف   ۱۱۵ص  ۱ومجمع االنهر ج 
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س٭اب ٶ٪ ژة٪ ـؽـ  اداؿ ٕ٪خخ ،ٶ٪ ٞ٭ؾ اداؿ ٞٯ ٿٯ ١ط٦ فـٯ

فذٞ٭ؽ ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ؟

خٕ٪ اداؿ ٶ٪ ژة٪ ـؽـ س٭اب ٧٪ ٕ٭اړك؛ ٹٟ٪ ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ 0 ٿٯ خٕ٪ 

اداؿ ح٪ ٕ٭ږ ٧ٱ٭ؽ ذفا ٧٪ خق
(1) .

ٶ٪ اداؿ ٞٯ ٿٯ خضٮ ٢ْٮ ا١هال٩ افضٮ ٢ْٮ ا١ٙالج ٶ٪ فعج 

خخې خٶاذـ ٿٯ ع٢ګ٭ح٪ افار خٕ٪ ع٭ ،ٞٯ ذاـخ٪ افٿٷ٪ ٌؽػ ح٪ ٤ظ اړفؽ ٞٱڃك

اداؿ ٞٯ خ٤ظ خٕ٪ ٶ٪ ٭ك ، ٶ٪ اـٷېٟؽٞٯ ادا٧٭٧٪ ٞع٢ڈ افز ٿٯ ، فذـٱڃك

خ٪ افٿٷ٪ ٌؽػ ح٪ ٤ظ اړفؽ ـ٨ج خك افٞ٪ ٧٪ ؟اٰا ذاـ ،٧فخ٪ع٭ىؽفذة  خاړف١٭

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : بأف يقوؿ بلسانو كمقالتو إف سمع المسنوف منو وىو ما   (1)
 .  كاف عربيا ال لحن فيو

وفي ردالمحتار : )قولو: إف سمع المسنوف منو( الظاىر أف المراد ما كاف مسنونا جميعو، فمن لبياف 
ملحونا ال تجب عليو اإلجابة في الباقي؛ ألنو الجنس ال للتبعيض، فلو كاف بعض كلماتو غير عربي أو 

حينئذ ليس أذانا مسنونا، كما لو كاف كلو كذلك، أو كاف قبل الوقت، أو من جنب أو امرأة. ويحتمل 
أف المراد ما كاف مسنونا من أفراد كلماتو، فيجيب المسنوف منها دوف غيره، وىو بعيد تأمل؛ ألنو 

ذكر في البحر أنهم صرحوا بأنو ال يحل سماع المؤذف إذا لحن  يستلـز استماعو واإلصغاء إليو وقد 
الجماعة في المسجد ،   کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في کراىة تکرار  ۲۹۲ص  ۱كالقارئ . ) ج 

 کتاب الصبلة باب االذاف (  ۱۸۸ص  ۱في الطحطاوي علی الدرالمختار ج  کذا
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 ٶ٪ خٕ٪ اداؿ ٞٯ ٣٫ ذاـخ٪ افٿٷ٪ ٌؽػ ح٪ ٤ظ اړفؽ ـ٨ج خك؛ ٹٟ٪ ٤ظ اړفؽ  

خ٢ٍ٤ٚ اداؿ ـ٨ج خق
(1) . 

 ظ٤ج ٞٯ غاؿ ٶ٪ كاؿ خضٮ ٢ْٮ ا١هال٩ ٶ٪ فعٶ٪ اٛا٤ج ٞٯ خ اد

ذاـخ٪ ٌؽ٘خ٪ اړفؽ افخضٮ ٢ْٮ ا١ٙالج ٶ٪ فعج ٞٯ ٤ظ ٿٷ٪ ٌؽ٘خ٪ اړفؽ ټ٪ ض٣ٟ 

 ١ؽك ؟

ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ خذې ٛ٭١٪ دٞؽـ٭ك خك، ع٭خا٬٨١ؽا١ٙائٚ ٤ه٨ٗ خٕ٪ 

اـخ٪ افٿٷ٪ ٌؽ٘خ٪ خك ٤ظ ٛ٭ؽ ح٪ حؽسٱص فذٞڂې خـ 0 ٿٯ ٞ٪ ٹاق ٘ؽاح فك ٧٭ذ

فاړفك، افٞ٪ ٹاق ٞ٭ٿ٨ٮ فك ٧٭ةٱاخك ٤ظ ٧٪ اړفك
(2) . 

                                                 

فيو( وكذا فيها مطلقا، وقيل إف المحل متسعا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )ويلتفت  (1)
)يمينا ويسارا( فقط؛ لئبل يستدبر القبلة )بصبلة وفبلح( ولو وحده أو لمولود؛ ألنو سنة األذاف مطلقا . 

في  کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في الکبلـ علی حديث االذاف جـز ، کذا  ۲۸۵ص  ۱) ج 
 وکتاب الصبلة باب االذاف ،   ۵۵ص  ۱االحکاـ ج حاشية الشرنببللي علی دررالحکاـ شرح غرر 

 کتاب الصبلة باب االذاف (  ۱۵۹مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص 
في البحر : وأطلق في االلتفات ولم يقيده باألذاف وقدمنا عن الغنية أنو يحوؿ في اإلقامة أيضا وفي  (2)

ذاف فإنو إعبلـ للغائبين، وقيل يحوؿ السراج الوىاج ال يحوؿ فيها؛ ألنها إلعبلـ الحاضرين بخبلؼ األ
 = راتلونکی مخ کتاب الصبلة باب االذاف (  ۴۵۳ص  ۱إذا كاف الموضع متسعا . ) ج 
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ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ عتؽك ٞ٭ؽ،افٰاخاٛا٤ج  اداؿ٤ؤدؿ خٶاذـ خخ

 اٛا٤ج ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ عتؽك ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ٞ٭٧ٟٯ خٶاذـ خ

خ اداؿ افاٛا٤ج خفاړف ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ عتؽك ٞ٭ؽ ٤ٟؽفـ خك
(1) . 

ٿٯ ٫ٖ٪ اداؿ كؽفظ فق ٿٯ ٶؽـ٨ج ٌؽٰٜ٪ ةؽاةؽفك ٶ٪ خٕ٪ فعج 

ٞٯ خاداؿ خافذېػف٧ٟٯ خٶاذـ عتؽك ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خاداؿ خافذېػف٧ٟٯ عتؽك ٞ٭ؽ، ٰاٶ٪ ة٠ كٯ ـؽـ ٤لٖ٭ؽ 

ٞېػؽ خاخب عالػ ٠٥ْ خق
(2) . 

                                                                                                                                 

وفي النهر الفائق : ولم يقل: فيهما إيماء إلى أنو ال يحوؿ وجهو في اإلقامة ألنها إلعبلـ الحاضرين 
القنية يحوؿ مطلقا وبو جـز في البحر. بخبلؼ األذاف وقيل يحوؿ إذا كاف المكاف متسعا ... وفي 

في الطحطاوي علی مراقي  کتاب الصبلة باب االذاف ، کذا  ۱۷۴ص  ۱والثاني أعدؿ األقواؿ . ) ج 
کتاب   ۴۵۳ص  ۱منحة الخالق علی البحر ج و کتاب الصبلة باب االذاف ،   ۱۵۹الفبلح :  ص 

 الصبلة باب االذاف (

في خبلؿ األذاف ولو برد السبلـ و يكره الكبلـ في اإلقامة  في مراقي الفبلح : و يكره الكبلـ (1)
ص  ۱في المبسوط للسرخسي ج  کتاب الصبلة باب االذاف ، کذا  ۱۶۱لتفويت سنة المواالة . ) ص 

 کتاب الصبلة باب االذاف (  ۴۴۹ص  ۱کتاب الصبلة باب االذاف ، والبحر ج   ۲۷۸

اليشتغل بشيء في حالة األذاف واإلقامة واليرد السبلـ في ردالمحتار : وينبغي للسامع أف اليتكلم و  (2)
کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في کراىة تکرار الجماعة في المسجد ،    ۲۹۴ص  ۱أيضا . ) ج 
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خاداؿ ٰااٛا٤ج ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ عتؽك  ٤ؤدؿ ٰااٛا٤ج ٞ٭٧ٟٮٞ٪ ٰ٭

 ٭ؽ ٕ٭اړك افٞ٪ ٧٪ ؟ٹؽذاډ خٕ٪ اداؿ اف اٛا٤ج خف٣٫ فاذ ،فٞڂك

اٛا٤ج ة٪ ٧٪ ذاډؽٹ٭ك، افخ اداؿ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ ٞ٪ ١ڃعتؽك فٞڂك، ٨ٰٓٯ ٰ٭ـ 

 ٰاخفې ٥٢ٞې ففاٰٯ، ٧٭ذاډؽٹ٭ؽ ٧٪ ٕ٭اړك .

افٞ٪ حؽخٕ٪ ډېؽك عتؽك فٞڂك، ٧٭ةٱاخٕ٪ اداؿ ذاډؽٹ٭ؽ ٕ٭اړك ع٭ٶ٪ 

خٕ٪ ذاډؽٹ٭ؽ ٤فخطب خك٤ؽاٛٮ ا١ٙالج ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ 0 ٿٯ 
(1) . 

ٞ٪ ٤ؤدؿ ح٪ ٰ٭ٿاخاداؿ ٶ٪ ٤ٱ٨ٸ ٞٯ ـالؾ ففاٰ٪، ٧٭٤ؤدؿ ة٪ 

خخٕ٪ ـالؾ س٭اب فذٞ٭ك افٞ٪ ٧٪ ؟

                                                                                                                                 

  ۳۸۳ص  ۱کتاب الصبلة باب االذاف ، والبدائع ج   ۱۶۲کذا في الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 
 ين عند األذاف (کتاب الصبلة فصل في بياف مايجب على السامع

في مراقي الفبلح : ويستحب إعادتو أي األذاف بالكبلـ فيو ألف تكراره مشروع كما في الجمعة  (1)
 دوف اإلقامة . 

وفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قولو: "بالكبلـ فيو" أي مطلقا وقيل ال يعاد مطلقا ثالثها يعاد 
البحر عن الخبلصة والكلمة والكلمتاف يسير كما في بالكبلـ الكثير دوف اليسير وىو األشبو كما في 

 کتاب الصبلة باب االذاف (  ۱۶۱القهستاني . ) ص 
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اف٧٪ فذفـخ٪ حؽاداؿخخٕ٪ ـالؾ س٭اب ٧٪ خاداؿ ٶ٪ ٤ٱ٨ٸ ٞٯ الرؾ خق 
(1) .

 
 

٤ؤدؿ ٿٯ خاداؿ ٰ٭ـ ٥٢ٞ٪ ففاٰٯ، ٧٭حؽخٕ٪ فذفـخ٪ ة٪ خـخٯ 

خف٥٫٪ ٥٢ٞ٪ فاٰٯ، ٞ٪ ة٪ ٰ٭ټ٪ فعج ا٧خِاذٞ٭ك ؟

ذفـخ٪ خف٤ؽـ ا٧ػارـ ا٧خِاذٞ٭ك ٿٯ ٤ؤدؿ ة٪ اداؿ حؽ٫ؽك ٥٢ٞې ف

افذېػف٧ٟٮ خخٕ٪ ٥٢ٞې س٭اب فذٞ٭الق ـٯ
(2) .

 

ٶ٪ ع٭١٪ ةا٧ػك خ اداؿ س٭اب فذٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

                                                                                                                                 

 

ص  ۱في الهندية : ويكره رد السبلـ في األذاف واإلقامة وال يجب الرد بعده على األصح . ) ج  (1)
في البحر ج  ، کذا کتاب الصبلة الباب الثاني في األذاف الفصل األوؿ في صفتو وأحواؿ المؤذف  ۵۵

کتاب الصبلة   ۲۸۶ص  ۱کتاب الصبلة باب االذاف ، والدرالمختار مع ردالمحتار ج   ۴۴۹ص  ۱
 المنابر لبلذاف ( یباب االذاف مطلب في اوؿ من بن

 في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )ويترسل فيو( بسكتة بين كل كلمتين. (2)

کتاب الصبلة باب االذاف   ۲۸۵ص  ۱اإلجابة . ) ج  وفي ردالمحتار : )قولو: بسكتة( أي تسع
  ۲۳۲ص  ۱في شرح النقاية لمبل علی القاري ج  مطلب في الکبلـ علی حديث االذاف جـز ، کذا

 کتاب الصبلة باب االذاف (
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فاسب ٧٪ خق  ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ اعخالػ خق، ع٭ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ خٕ٪ س٭اب

٤فخطب خق
(1) .

  

خ٫ؽك ٥٢ٞې ٧٭ خ٤ؤدؿ ٶ٪ ع٭١٪ ـؽـ فذٞ٭ك  ٯخاداؿ س٭اب ٿ

ـؽـ ة٪ ٰ٭ٹاق ٰ٭ـ ٰ٭ـ ٥٢ٞ٪ فاٰٯ افٞ٪ حؽ٫ؽك ٥٢ٞې فذفـخ٪ ة٪ خخٕ٪ ٥٢ٞې 

س٭اب فذٞ٭ك ؟

٥ې فذفـخ٪ ة٪ خخٕ٪ ٥٢ٞې س٭اب فذٞ٭كخاداؿ حؽ٫ؽك ٢ٞ
(2) . 

                                                 

في الطحطاوي علی مراقي الفبلح : إختلف في اإلجابة فقيل واجبة ... وقيل مندوبة ... والحاصل  (1)
باب ) کتاب الصبلة  ۱۶۳لتصحيح في وجوب اإلجابة باللساف واألظهرعدمو . ) ص أنو اختلف ا

  االذاف( 

وفي ردالمحتار : والذي ينبغي تحريره في ىذا المحل أف اإلجابة باللساف مستحبة وأف اإلجابة بالقدـ 
أوؿ بيتو ال واجبة إف لـز من تركها تفويت الجماعة، وإال بأف أمكنو إقامتها بجماعة ثانية في المسجد 

  ۲۹۴ص  ۱تجب، بل تستحب مراعاة ألوؿ الوقت والجماعة الكثيرة في المسجد ببل تكرار . ) ج 
 کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في المواضع التي يندب لها االذاف في غير الصبلة(

ة في البحر : وفي حديث عمرو بن أبي أمامة التنصيص على أف ال يسبق المؤذف بل يعقب كل جمل (2)
في الطحطاوي علی مراقي الفبلح  کتاب الصبلة باب االذاف ، کذا  ۴۵۲ص  ۱منو بجملة منو . ) ج 

کتاب الصبلة باب االذاف ،   ۲۱۸ص  ۱کتاب الصبلة باب االذاف ، وفتح القدير ج   ۱۶۳ص 
 کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في کراىة تکرار الجماعة في المسجد(  ۲۹۳ص  ۱وردالمحتار ج 
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 ٢ْٮ ا١ٙالج  ضٮ ٢ْٮ ا١هال٩ ، ضٮ ٤ؤدؿ ٿٯ ٶ٪ اداؿ ٞٯ خ

ټ٪ فاٰٯ ؟ افذېػف٧ٟٮ ة٪ ٶ٪ س٭اب ٞٯ٧٭  ٥٢ٞې ففاٰې

ضٮ ٢ْٮ  ٞٯ ٥٫ػٕ٪ ٥٢ٞ٪ ففاٰٯ، ٨ٰٓٯ خ ٞ٪ افذېػف٧ٟٮ ٶ٪ س٭اب

ا١هال٩ٶ٪ س٭اب ٞٯ ضٮ ٢ْٮ ا١هال٩ افخضٮ ٢ْٮ ا١ٙالج ٶ٪ س٭اب ٞٯ ضٮ ٢ْٮ 

 ا١ٙالج  ففاٰٯ، ٣٫ نطٱص خق؛ ٹٟ٪ ٶ٪ ٹٱ٨٭ اضاخٰر٭ٞٯ خٕ٪ س٭اب ذا٢ٕٮ خق .

افٞ٪ خخٕ٪ خفاړفٶ٪ س٭اب ٞٯ خ  الض٭ؽ فالٛ٭٩ االةاهلل  ٥٢ٞ٪ ففاٰې، خا٣٫ 

 ٹٱ٨٭اضاخٰر٭ٞٯ ةٱاخٕ٪ س٭اب ذا٢ٕٮ خق .نطٱص خق؛ ٹٟ٪ ٶ٪ 

ع٭ٶ٪ ذخا٥١طخاذ اف ا١تطؽ ا١ؽائٚ ٞٯ خ٘خص ا١ٜػٰؽ ٶ٪ ض٭ا١٪ ٘ؽ٤اٰٯ 0 ٿٯ چ٪ 

عتؽـ خاخـ ٿٯ خخٕ٪ ٫ؽك ٥٢ٞې ٶ٪ س٭اب ٞٯ ٥٫ػٕ٪ ٥٢ٞ٪ عٷ٢٪ فف٠ٰ ـٯ اف٣٫ 

الض٭ؽ فالٛ٭٩ اال ةاهلل فذـؽـ ٰ٭ٹاق ـٯ
(1) . 

                                                 

ردالمحتار : واختار في الفتح الجمع بينهما عمبل باألحاديث، قاؿ: فإنو ورد في بعضها صريحا في  (1)
وقولهم إنو يشبو االستهزاء ال يتم، إذ ال مانع « إذا قاؿ حي على الصبلة قاؿ حي على الصبلة إلخ»

جمع بينهما من اعتباره مجيبا بهما داعيا نفسو مخاطبا لها، وقد رأينا من مشايخ السلوؾ من كاف ي
فيدعو نفسو ثم يتبرأ من الحوؿ والقوة ليعمل بالحديثين، وقد أطاؿ في ذلك وأقره في البحر والنهر 
    وغيرىما. قلت: وىو مذىب سلطاف العارفين سيدي محيي الدين نص عليو في الفتوحات المكية .

في  مسجد ، کذاکتاب الصبلة باب االذاف مطلب في کراىة تکرار الجماعة في ال  ۲۹۳ص  ۱) ج 
 کتاب الصبلة باب االذاف (  ۴۵۲ص  ۱البحر ج 
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خافذېػ١٭ ا٨١٭ؾ (  ) ا١هال٩ عٱؽ ٦٤ خخې ٥٢ٞې خـ٬اذٶ٪ اداؿ 

؟ ٶؽفعج ة٪ افذېػف٧ٟٮ ټ٪ فاٰٯ

ٹٱ٨ٯ ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ 0 ٿٯ خخٕ٪ ٥٢ٞې ٶ٪ س٭اب ٞٯ خك خا٥٢ٞ٪ ففاٰٯ   

فةا١طٚ ٧ٍٜج  ) نػٛج فةؽذة ( افٹٱ٨ٯ ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ خافذـؽـ رٰاح٪ فك ٿٯ  

 افٹٱ٨ٯ ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ةٱا٘ؽ٤اٰٯ0  ٿٯ خا٥٢ٞ٪ ة٪ فاٰٯ ٿٯ   نػٛج فةا١طٚ ٧ٍٜج

ع٭ٶ٪ ا١ٍطٍافك ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ چ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ خٕ٪ ٳ٭ؽ ـؽـ ٰ٭ٹاق ٞڂؽ 

ـٯ، ٨ٰٓٯ خاـٯ ففاٰٯ 0  ) نػٛج فةؽذة فةا١طٚ ٧ٍٜج (افٹٱ٨ٯ ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ 

اكاء اهلل ٞاؿ ف٤ا ٣١ ٰلأ ٣١ ٦ٰٟ ( ةٱا ٘ؽ٤اٰٯ 0  ٿٯ خا٥٢ٞ٪ خك ففاٰٯ 0 ٿٯ ) ٤

٧٭چ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ خٕ٪ س٭اب فذٞ٭ؽ ـٯ ) نػٛج فةؽذة فةا١طٚ ٧ٍٜج( افٞ٪ 

ٶ٪ خٕ٪ ٥٢ٞاح٭ٞٯ ٶ٪ ة٢٪ ٰ٭ـ ـؽـ س٭اب فذٞ٭ؽ ـٯ،٧٭خ٢ًٕ ٰاخةػْج ض٣ٟ 

ةاٰػ٧٪ ٶؽفٞڂؽ ـٯ
(1) . 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وفي الصبلة خير من النـو فيقوؿ صدقت وبررت . ) ج  (1)
في الهندية  کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في کراىة تکرار الجماعة في المسجد ، کذا  ۲۹۳ص  ۱

لثاني في االذاف الفصل الثاني في كلمات األذاف واإلقامة وكيفيتهما کتاب الصبلة الباب ا  ۵۷ص  ۱ج 
 (  ۴۵۳ص  ۱، والبحر ج 

وفي ردالمحتار : )قولو: فيقوؿ صدقت وبررت( بكسر الراء األولى وحكي فتحها: أي صرت ذا بر: 
جة أي خير كثير، قيل يقوؿ للمناسبة، ولورود خبر فيو. ورد بأنو غير معروؼ وأجيب بأف من حفظ ح

ص  ۱على من لم يحفظ. ونقل الشيخ إسماعيل عن شرح الطحاوي زيادة وبالحق نطقت . ) ج 
  = راتلونکی مخکتاب الصبلة باب االذاف مطلب في کراىة تکرار الجماعة في المسجد (  ۲۹۳
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ٳ٭ؽ ٧٭حؽ ٧٪ فاٰې  ټ٭ک خاداؿ خ٫ؽك ٥٢ٞې ـؽـ س٭اب فٞ٪ ٰ٭

س٭اب فذٞ٭ك افٞ٪ ٧٪ ؟خٕ٪ اداؿ ح٪ اداؿ فذفـخ٪ ة٪ 

ٞ٪ حؽاداؿ فذفـخ٪ ډېؽفعج ٧٪ فك حېؽـ٭ق، ٧٭س٭اب خك فذٞڂك افٞ٪ 

ډېؽفعج حېؽـٯ ةٱاس٭اب ٧٪ فذٞ٭ؽ ٞٱڃك
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ حالفة ٞ٭ك اف اداؿ كؽفظ ـٯ ٧٭خٕ٪  

 كغم عٷ٠ حالفة ح٪ خفاؾ فذٞڂك افٞ٪ حالفة ٶؽٰڃخك اف خاداؿ س٭اب فذٞڂك ؟

                                                                                                                                 

وفي مراقي الفبلح :  و في أذاف الفجر قاؿ المجيب صدقت وبررت بفتح الراء األولى وكسرىا أو 
 .  شاء اهلل كاف وما لم يشأ لم يكن عند قوؿ المؤذف في أذاف الفجر الصبلة خير من النـو يقوؿ ما

وفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قولو: "وبررت" عطف تفسير على ما قبلو من بر في كبلمو إذا 
صدؽ وبر في يمينو إذا حفظها وقيل يقوؿ صدقت وبالحق نطقت كما في مجمع األنهر وال خفاء في 

  کتاب الصبلة باب االذاف (  ۱۶۴) ص  حسن الجمع .

في البحر : ولم أر حكم ما إذا فرغ المؤذف ولم يتابعو السامع ىل يجيب بعد فراغو وينبغي أنو إف  (1)
في الدرالمختار  کتاب الصبلة باب االذاف ، کذا  ۴۵۲ص  ۱طاؿ الفصل ال يجيب وإال يجيب . ) ج 

 بلة باب االذاف مطلب في کراىة تکرار الجماعة في المسجد(کتاب الص  ۲۹۳ص ۱مع ردالمحتار ج 
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ڂكخٕ٪ كغم ة٪ خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ حالفة ٶؽٰڃخك اف خاداؿ س٭اب ة٪ فذٞ
(1) . 

اف اداؿ  فك اعخ٪ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خكؽْٯ ٣٢ْ ٶ٪ ح٢ٓٱ٣ افح٣٢ٓ ةا٧ػك 

فذٞ٭ك  بكؽفظ ـٯ ٧٭خٕ٪ كغم ة٪ عٷ٠ ح٢ٓٱ٣ افح٣٢ٓ ة٨ػفك اداؿ ح٪ ة٪ س٭ا

افٞ٪ ٧٪ ؟

ء ٿٯ خاداؿ س٭اب ٶ٪ ع٭١٪ ـؽـ فذٞ٭ؽ ٤فخطب خك خ٫ٖ٪ ذاسص ٛغ٭ؽ ٶؽة٨ا

خٕ٪ كغم ة٪ عٷ٠ ح٢ٓٱ٣ افح٣٢ٓ ٧٪ ة٨ػفك
(2) . 

                                                 

في الهندية : وال يشتغل بقراءة القرآف وال بشيء من األعماؿ سوى اإلجابة، ولو كاف في القراءة  (1)
کتاب الصبلة الباب الثاني في االذاف   ۵۷ص  ۱ينبغي أف يقطع ويشتغل باالستماع واإلجابة . ) ج 

کتاب الصبلة باب   ۴۵۳ص  ۱في البحر ج  مات األذاف واإلقامة وكيفيتهما ، کذاالفصل الثاني في كل
کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في کراىة تکرار   ۲۹۲ص  ۱مع ردالمحتار ج  االذاف ، والدرالمختار

 الجماعة في المسجد (

استماع خطبة في البحر : وفي المجتبى في ثمانية مواضع إذا سمع األذاف ال يجيب في الصبلة و  (2)
الجمعة وثبلث خطب الموسم والجنازة وفي تعلم العلم وتعليمو والجماع والمستراح وقضاء الحاجة 

في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص  کتاب الصبلة باب االذاف ، کذا  ۴۵۲ص  ۱والتغوط . ) ج 
باب  کتاب الصبلة  ۲۹۲ص  ۱کتاب الصبلة باب االذاف ، والدرالمختار مع ردالمحتار ج   ۱۶۳

 االذاف مطلب في کراىة تکرار الجماعة في المسجد (
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افٶ٪ ټ٪ ٌؽٰٜ٪ ة٪ ٰې  ٯحؽاداؿ ٞ٭١٭فذفـخ٪ ة٪ ٞ٭٤٪ خْاء فاٰ

؟ٯفاٰ

خ٪ خخْاء ٶ٪ ةاذـ ٞٯ ٶ٪ اضاخٰر٭ٞٯ ٤غخ٢ٙٯ خْافك حؽاداؿ ٞ٭١٭فذفـ

ذا٠ٜ٧ ـ٭ك خك ٿٯ ٶ٪ ٫ٖ٭ٞٯ ٰ٭ـ خٕ٪ ٤ل٬٭ذـ خْاء خـ ٿٯ ا٤اؾ ا١تغاذك ذض٥٪ 

 اهلل حٓا١ٮ ٣٫ ذا٠ٜ٧ ٞڂې خـ ٿٯ ٫ٖ٪ خْاء خاخـ  0

ْعَوِة التَّامَِّة َوالصَّبَلِة اْلَقائَِمِة آِت ُمَحمًَّدا اْلوَ  الّلُهمَّ َربَّ )  ِسيَلَة َىِذِه الدَّ
إنَّك اَل (افخةٱ٬ٜٯ ٶ٪ ذفاٰج ٞٯ ) َواْلَفِضيَلَة، َوابْػَعْثُو َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدتو

 ( ٣٫ فذـؽـ ذا٢ٕٯ خك  ٧٭خٕ٪ ٣٫ ةاٰػفذـؽـ ٰ٭ٹاق ٞڂؽ ـٯ . ُتْخِلُف اْلِميَعادَ 
 افخف٢ٰ٭ٌؽٰٜ٪ ٰې خاخـ ٿٯ افؽ ة٪ خذفخ كؽٰٗ ففاٰٯ، ةٱاة٪ فذفـخ٪ خٕ٪ 

اٰٯخْاء فف
(1) 

.
 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ويدعوعند فراغو بالوسيلة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  (1)
 وسلم.

 وفي ردالمحتار : )قولو: ويدعو إلخ( أي بعد أف يصلي على النبي صلى اهلل عليو وسلم لما رواه مسلم
 المؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ ثم صلوا علي، فإنو من صلى علي صبلة صلى اهلل عليوإذا سمعتم »وغيره 

بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد مؤمن من عباد اهلل، وأرجو أف 
مع من قاؿ حين يس»وروى البخاري وغيره « أكوف أنا ىو، فمن سأؿ اهلل لي الوسيلة حلت لو الشفاعة 

النداء: اللهم رب ىذه الدعوة التامة والصبلة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثو مقاما 
« إنك ال تخلف الميعاد»وزاد البيهقي في آخره « محمودا الذي وعدتو حلت لو شفاعتي يـو القيامة
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ٞ٭ك ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ټ٭کاٛا٤ج ة٠  ،فٞڂك ٭کټ ٞ٪ اداؿ ٰ٭

خاٛا٤ج ٶ٪ فعج ٞٯ ضاىؽ ٧٪ فك ٧٭خة٠ ٿا  ٭کټٞ٪ خٕ٪ اداؿ ٞ٭٧ٟٮ 

 خٶاذـ اٛا٤ج ٤ٟؽفـ ٧٪ خق .

ك،  ٧٭ةٱاٞ٪ خٕ٪ اداؿ ٞ٭٧ٟٮ ٶ٪ خٕ٪ ٧٪ عٙ٪ افٞ٪ خٕ٪ اداؿ ٞ٭٧ٟٮ ضاىؽف

 اٛا٤ج ٤ٟؽفـ ٧٪ خق . ٞؿٞېػق ٿٯ اٛا٤ج ة٠ ټ٭ک فٞڂك،  ٧٭خخٕ٪ خف٣٫ 

افٞ٪ خٕ٪ اداؿ ٞ٭٧غغٟٮ كغم خة٠ ٿاٶ٪ اٛا٤ج ٞ٭١٭ عٙ٪ ٞېػق، ٧٭خة٠ 

ٿاخٶاذـ اٛا٤ج ٞ٭ؽ ٤ٟؽفـ خك
(1) . 

                                                                                                                                 

عة وختمو بيا أرحم وتمامو في اإلمداد والفتح. قاؿ ابن حجر في شرح المنهاج: وزيادة والدرجة الرفي
کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في کراىة تکرار الجماعة   ۲۹۳ص  ۱الراحمين ال أصل لهما . ) ج 

کتاب الصبلة باب االذاف ، ومثلو في مراقي الفبلح   ۲۱۸ص  ۱في فتح القدير ج  في المسجد ، کذا
 کتاب الصبلة باب االذاف (  ۱۶۴مع الطحطاوي ص 

ويلحقو  كراىة وإف كاف حاضرا من غير ف رجل وأقاـ آخرإف غاب األوؿ جازفي الهندية :وإف أذ (1)
کتاب الصبلة الباب الثاني في   ۵۴ص  ۱الوحشة بإقامة غيره يكره وإف رضي بو اليكره عندنا . ) ج 

  ۳۹۶ص  ۱في المحيط البرىاني ج  االذاف الفصل األوؿ في صفة األذاف وأحواؿ المؤذف ، کذا
في التغني وااللحاف نوع آخرفي اذاف المحدث والجنب وبياف من  لسادس عشرکتاب الصبلة الفصل ا

 ( کتاب الصبلة باب االذاف  شروط المؤذف۹۷ص ۲يکره اذانو ومن اليکره ، والبناية شرح الهداية ج 
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ٶ٪ ٕ٭ږٞٯ ٿٯ اداؿ ٞ٭ك ٧٭خ ضٮ ٢ْٮ ا١هال٩ افضٮ  ٞ٭ٿ٨ٯخ

 ا١ٙالج ٶ٪ فعج ٞٯ ذاـخ٪ افٿٷ٪ ٌؽػ ح٪ ٤ظ اړفؽ ـ٨ج خك افٞ٪ ٧٪ ؟٢ْٮ

ٶ٪ خٕ٪ اداؿ ٞٯ ٣٫ خ٥١ا٧ٺ٪ خاداؿ ٶ٪ كاؿ خضٮ ٢ْٮ ا١هال٩ افضٮ ٢ْٮ 

افٿٷ٪ ٌؽػ ح٪ ٤ظ اړفؽ ـ٨ج خكا١ٙالج ٶ٪ فعج ٞٯ ذاـخ٪ 
(1) . 

٣٫ خ٥١ا٧ٺ٪ خاداؿ ٶ٪ كاؿ  ٶؽفعجاداؿ ٯ خ ٶ٪ ٕ٭ږٞٞ٭ٿ٨ٯ خ

ٛت٢ې كؽٰٙٯ ح٪ ٤ظ ٞ٭ؽ ٶٟاذخك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٌؽػ ح٪ ٤ظ اړفؽ ٶٟاذخكخخٕ٪ اداؿ ٶ٪ فعج ٞٯ ٣٫ خٛت٢ې كؽٰٙٯ 
(2) . 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )ويلتفت فيو( وكذا فيها مطلقا، وقيل إف المحل متسعا  (1)
سارا( فقط؛ لئبل يستدبر القبلة )بصبلة وفبلح( ولو وحده أو لمولود؛ ألنو سنة األذاف مطلقا . )يمينا وي

في  کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في الکبلـ علی حديث االذاف جـز ، کذا  ۲۸۵ص  ۱) ج 
مراقي و کتاب الصبلة باب االذاف ،   ۵۵ص  ۱حاشية الشرنببللي علی دررالحکاـ شرح غرراالحکاـ ج 

 کتاب الصبلة باب االذاف (  ۱۵۹فبلح مع الطحطاوي ص ال

في تقريرات الرافعي علی ردالمحتار : قاؿ السندي فيرفع المولود عند الوالدة علی يديو مستقبل  (2)
من ردالمحتار کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في  ۲۸۵ص  ۱متلعق ج  ۴۵ص  ۱القبلة . ) ج 

 (الکبلـ علی حديث االذاف جـز 
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٢ٞ٪ ٿٯ ٰ٭ټ٭ک خٞ٭ٿ٨ٯ ٶ٪ ٕ٭ږٞٯ اداؿ ٞ٭ك ٧٭ٶ٪ ٰ٭ـ ٕ٭ږٞٯ ة٪ ٰې 

اداؿ ٞ٭ك افٞ٪ ٶ٪ خفاړف ٕ٭ږف٧٭ٞٯ ؟

 

فٶ٪ ٿٷ٪ ٕ٭ږٞٯ ة٪ اٛا٤ج فذفٞڂك ٶ٪ ذاـخ٪ ٕ٭ږٞٯ ة٪ اداؿ فذفٞڂك ا

}َوِإنِّي افخا٣٫ ٤فخطب خـ ٿٯ خٞ٭ٿ٨ٯ ٶ٪ ٕ٭ږٞٯ خٕ٪ آٰج ٤تاذک ٣٫ فذففاٰٯ  
.(1)ُأِعيُذَىا ِبَك َوُذرِّيػَّتَػَها ِمَن الشَّْيطَاِف الرَِّجيِم{

٨ٰٓٯ حؽفالخة  ،ك٭ٞټ٪ فعج اداؿ ٪ ةٶ٪ ٕ٭ږ ٞٯ  ٞ٭ٿ٨ٯخ

ك افٞ٪ ٰ٭ټ٭فذٹٯ فذفـخ٪ ؟٭ٞاداؿ ٪ ػـخٯ ةـ٥فذفـخ٪ 

                                                 

مرقاة المفاتيح :  وفي شرح السنة: روي أف عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنو كاف يؤذف في في  (1)
اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي. قلت: قد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي، عن الحسين 

الصبياف  من ولد لو ولد فأذف في أذنو اليمنى وأقاـ في أذنو اليسرى لم تضره أـ»رضي اهلل عنو مرفوعا: 
كذا في الجامع الصغير للسيوطي رحمو اهلل. قاؿ النووي في الروضة: ويستحب أف يقوؿ في أذنو « " 

کتاب الصيد والذبائح باب   ۸۱ص  ۸" }وإني أعيذىا بك وذريتها من الشيطاف الرجيم{ . ) ج 
 العقيقة الفصل الثاني (

المولود عند الوالدة علی يديو مستقبل وفي تقريرات الرافعي علی ردالمحتار : قاؿ السندي فيرفع 
من ردالمحتار   ۲۸۵ص  ۱متلعق ج  ۴۵ص  ۱سری . ) ج يالقبلة ويؤذف في اذنو اليمنی ويقيم في ال

 کتاب الصبلة باب االذاف مطلب في الکبلـ علی حديث االذاف جـز (
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ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ خ٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ٶ٪ ٞخاة٭٧٭ٞٯ ٰ٭عاش ْتاذة ٤٭ږ٧٪ خق 

ٶٱػاٞڂق، ا١تخ٪ ٶ٪ ٞ٭٤٭ٞخاة٭٧٭ٞٯ ٿٯ خخٕ٪ اداؿ ةٱاؿ دٞؽخق ١ٟ٪ ٤ؽٛا٩ 

خ٫ٖ٭ ٞخاة٭٧٭خْتاذاح٭ټغ٪ خا٢ٓ٤٭٤ٱڃك ٿٯ حؽفالخة فذفـخ٪ ا٥١ٙاحٱص، 

ٯ، ٿٯ ٫ٖ٪ ٰې ٶ٪ ٕ٭ږٞٯ اداؿ ـٞ٭ٿ٨ٮ ٰ٭نا١ص ا٧فاؿ ح٪ ٰ٭ ٪ـ٥ػـخٯ ة

فذفٞڂك؛ ٹٟ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٞخاة٭٧٭ٞٯ خاداؿ ٰ٭ض٥ٟج خاةٱاؿ ـ٭ق خق ٿٯ خخٕ٪ 

اداؿ ٶ٪ ـتب ٞ٭ٿ٨ٮ خٰ٭ٛف٣ ٤ل٠ٟ ټغ٪ ـاح٠ ٞٱڃك ٿٯ ٫ٖ٪ ح٪ اؾ ا١هتٱاؿ 

ة٠ ض٥ٟج خاةٱاؿ ـ٭ق خق ٿٯ خ٤اك٭ؾ ٕ٭ږح٪ ة٪ افؽ فاذخاهلل س٠ ف٠ٰ ٞٱڃك، اف

سال١٪ دٞؽ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ فذـٱڃك ٿٯ خـ ح٪ ة٪ خا٥ٰاؿ اف٥١ا٧ٺ٪ خْ٭ة 

ٶٟڇٯ ٤٭س٭خفك
(1) .

 

                                                 

 عنو مرفوعا: في مرقاة المفاتيح : قد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي، عن الحسين رضي اهلل (1)
واألظهر أف « ... من ولد لو ولد فأذف في أذنو اليمنى وأقاـ في أذنو اليسرى لم تضره أـ الصبياف»

حكمة األذاف في األذف أنو يطرؽ سمعو أوؿ وىلة ذكر اهلل تعالى على وجو الدعاء إلى اإليماف والصبلة 
 لعقيقة الفصل الثاني (کتاب الصيد والذبائح باب ا  ۸۱ص  ۸) ج . التي ىي أـ األركاف 
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ةا٧ػك ٛػذة ٧٪ ف١ؽك اف٧٪ ٞ٪ ٰ٭ة٨ػك ٶ٪ ٤طتؿ ٞٯ ٶؽافة٭

خاـٯ ٶاک كٮ ٶٱػاٞڂك ٿٯ حٱ٣٥ ٶؽفف٫ٯ ٧٭خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ةاذـ ٞٯ ة٪ ټ٪ ٞ٭ك ؟

خٕ٪ ة٨ػك ة٪ ةې٢٪ افخاـ٪ افحٱ٣٥ ټغ٪  خ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٯ ٶ٪ كاؿ ٠٥ْ فٞڂك 

 ع٭خ٥١ا٧ٺ٪ ٧ٱج ة٪ ٧٪ ٞ٭ك ٛؽائج ة٪ ٧٪ فاٰٯ .

، ٰاحٱ٣٥ ةا٧ػك ٛػذة ٶٱػاٞڂك ٧٭ةٱاخخٕ٪ ٨٥١ٺ٭٧٭ اف٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ ٶؽافخاـ٪

ٛياء ٶؽالر٤٪ خـ
(1) .

خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ خټ٭٤ؽـ ٹاق ٶاٞ٭ا١ٮ كؽض خق ؟

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )والمحصور فاقد( الماء والتراب )الطهورين( بأف حبس  (1)
في مكاف نجس وال يمكنو إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عنهما لمرض )يؤخرىا عنده وقاال يتشبو( 

مئ قائما ثم يعيد كالصـو )بو يفتى وإليو بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد إف وجد مكانا يابسا وإال يو 
 صح رجوعو( أي اإلماـ  . 

وفي ردالمحتار : )قولو وقاال يتشبو بالمصلين( أي احتراما للوقت قاؿ ط: وال يقرأ كما في أبي 
السعود، سواء كاف حدثو أصغر أو أكبر آه قلت: وظاىره أنو ال ينوي أيضا؛ ألنو تشبو ال صبلة 

 کتاب الطهارة باب التيمم مطلب فاقد الطهورين (   ۱۸۵ص  ۱حقيقية. ) ج 
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ٶاٞ٭ا١ٮ خٶڇ٭، افخ الـ٭، افخٹ٨ګ٨٭، افخٶؾك، افح٨ػك خاٰڇ٭خ١٭خٹاق 

كؽض خق
(1) . 

ٹاق ةا٧ػك ٰ٭ٶاک كٮ ٫٭اذـٯ ٶؽخٕ٪ ةا٧ػك  ٤ؽخاذٞ٪ ٶؽٰ٭

٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

خٕ٪ ٞ٪ خٕ٪ ٶاک كٮ خاـٯ ٧ؽؾ فك ٿٯ خخٕ٪ ٧شاـغغج ة٭ق حؽ ذافرك افٰاخ

 ٤ؽخاذكٹاق  ٢ٓ٤٭٤ٱڃك، اف ٤ؽخاذٶاک كٯ خ٧ؽؾ فا١ٯ ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك ٫ٖ٪ ال٧ػك 

٣٫ ٶؽخاـٯ ٹاق ةا٧ػك فك ٿٯ  ٶڇ٪ ةا٧ػك اٰڇ٭خؽ ٞٱڃك افٰا خـشػې ٶؽفعج 

 ٤ظ، الـ٭٧٪ افٹ٨ګ٨٭٧٪ ٶؽاٰڇ٭خؽ ٞٱڃك ٧٭ٶؽخٕ٪ ةا٧ػك ٥١٭٧ٸ نطٱص ٧٪ خق .

                                                 

علی ىامش ردالمحتار : )ومكانو( أي موضع قدميو أو إحداىما إف رفع األخرى  في الدرالمختار (1)
 .  وموضع سجوده اتفاقا في األصح، ال موضع يديو وركبتيو على الظاىر

البحر، لكن قاؿ في منية المصلي: قاؿ  وفي ردالمحتار : )قولو على الظاىر( أي ظاىر الرواية كما في
في العيوف: ىذه رواية شاذة اىػ. وفي البحر: واختار أبو الليث أف صبلتو تفسد، وصححو في العيوف 
اه. وفي النهر: وىو المناسب إلطبلؽ عامة المتوف، وأيده بكبلـ الخانية. قلت: وصححو في متن 

يو المعوؿ. وقاؿ في شرح المنية: وىو الصحيح، ألف المواىب ونور اإليضاح والمنية وغيرىا، فكاف عل
  ۲۹۶ص  ۱. ) ج  اتصاؿ العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإف كاف وضع ذلك العضو ليس بفرض

کتاب الصبلة الشرط الثاني ،   ۲۳۱في شرح المنية ص  کتاب الصبلة باب شروط الصبلة ، کذا
 ارکانها (کتاب الصبلة باب شروط الصبلة و   ۱۶۸ومراقي الفبلح ص 
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ٶؽخٕ٪ ٹاٰ٭٧٭  ٤ؽخاذكافٞ٪ خٕ٪ ٶاک كٮ خٕفٯ ٧ؽؾ ٧٪ فك،  افٰاخٕ٪ 

ةا٧ػك ٧٪ فك ٿٯ دٞؽـ٭ؽ ٧٭ةٱاٶؽخٕ٪ ةا٧ػك ٥١٭٧ٸ نطٱص خق
(1) .

 

                                                 

في ردالمحتار : وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة؛ فإف كاف رقيقا يشف ما تحتو أو توجد  (1)
منو رائحة النجاسة على تقدير أف لها رائحة ال يجوز الصبلة عليو، وإف كاف غليظا بحيث ال يكوف  

وضع سجوده ألنو حينئذ كذلك جازت اه ثم ال يخفى أف المراد إذا كانت النجاسة تحت قدمو أو م
يكوف قائما أو ساجدا على النجاسة لعدـ صلوح ذلك الثوب لكونو حائبل، فليس المانع ىو نفس 

ص  ۱وجود الرائحة حتى يعارض بأنو لو كاف بقربو نجاسة يشم ريحها ال تفسد صبلتو فافهم . ) ج 
في  اىل الکتاب ، کذاکتاب الصبلة باب مايفسد الصبلة وما يکره فيها مطلب في التشبو ب  ۴۶۳

  ۲۳۲کتاب الصبلة باب شروط الصبلة ، وشرح المنية ص   ۱۶۷الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 
 کتاب الصبلة الشرط الثاني (

علی ىامش ردالمحتار : )ومكانو( أي موضع قدميو أو إحداىما إف رفع األخرى  وفي الدرالمختار
كبتيو على الظاىر إال إذا سجد على كفو كما وموضع سجوده اتفاقا في األصح، ال موضع يديو ور 

 سيجيء .
وفي ردالمحتار )قولو على الظاىر( أي ظاىر الرواية كما في البحر، لكن قاؿ في منية المصلي: قاؿ 
في العيوف: ىذه رواية شاذة اىػ. وفي البحر: واختار أبو الليث أف صبلتو تفسد، وصححو في العيوف 

إلطبلؽ عامة المتوف، وأيده بكبلـ الخانية. قلت: وصححو في متن  اىػ. وفي النهر: وىو المناسب
المواىب ونور اإليضاح والمنية وغيرىا، فكاف عليو المعوؿ. وقاؿ في شرح المنية: وىو الصحيح، ألف 

  ۲۹۶ص  ۱اتصاؿ العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإف كاف وضع ذلك العضو ليس بفرض . ) ج 
کتاب الصبلة   ۱۶۸في الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص  ة ، کذاکتاب الصبلة باب شروط الصبل

کتاب الطهارة فصل في النجاسة   ۲۹ص  ۱باب شروط الصبلة ، وقاضيخاف علی ىامش الهندية ج 
 التي تصيب الثوب او الخف او البدف او االرض (
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ٹاق ةا٧ػك عافذـ ٫٭اذـ ـٯ ٧٭ٶؽخٕ٪ عافذـ  ٤ؽخاذٞ٪ ٶؽٰ٭

ةا٧ػك ٥١٭٧ٸ نطٱص خق افٞ٪ ٧٪ ؟

 ة٭ق ٧٪ ٹٱ٨ٯ  ذافرك ٧٭ ٤ؽخاذۍخف٤ؽـ عافذـ ٶؽ٫٭اذـ ـٯ ٿٯ خخٕ٪ ٞ٪ 

ة٭ق ٹٱ٨ٯ ذاففرك ٧٭ةٱا٥١٭٧ٸ ٶؽنطٱص ٧٪  ٤ؽخاذۍ٥١٭٧ٸ ٶؽنطٱص خق، افٞ٪ خ

خق
(1) . 

افخخٕ٪  ٭ق،ٶؽ ٰ٭ٶٴ٭ٰاة٠ ٞ٭ٿ٨ٯ كٯ ةا٧ػك ٥١٭٧ٸ ٞٿا ٞ٪ ٰ٭

ٹاق ةا٧ػك  ٤ؽخاذٰې ٶؽ٫ٖ٪  كغمع٭خٕ٪  ف،ف ٤ؽخاذ٭ٰاة٢ٯ سا٤ې ٰ٭ٌؽػ ٶٴ

 ٧٭اٰا ؽ،ٶؽ١ګ٭٣٫ ٧٪ ٤ظ افٹ٨ګ٨٭٧٪ ، الـ٭٧٪ ٶؽفعج ٰېافخـشػې  فف٧٪ فالړ

٥١٭٧ٸ ٶؽخٕ٪ كٯ ةا٧ػك ذفا خق افٞ٪ ٧٪ ؟كغم خخٕ٪ 

ؽٰٜ٪ ٥١٭٧ٸ ذفاخقنطٱص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ ٶؽخٕ٪ سا٤٪ ةا٧ػك ٶؽخٕ٪ ٌ
(2) . 

                                                 

إف كاف التراب هندية : إذا أراد أف يصلي على األرض عليها نجاسة فكبسها بالتراب ينظر في ال (1)
ص  ۱قليبل بحيث لو استشمو يجد رائحة النجاسة ال يجوز وإف كاف كثيرا ال يجد الرائحة يجوز . ) ج 

کتاب الصبلة الباب الثالث في شروط الصبلة الفصل الثاني في طهارة ما يستر بو العورة وغيره ،    ۶۲
يکره فيها مطلب في التشبو کتاب الصبلة باب مايفسد الصبلة وما  ۴۶۳ص  ۱في ردالمحتار ج  کذا

 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها (  ۱۶۷باىل الکتاب ، ومراقي الفبلح ص 

في الهندية : ولو صلى على بساط وفي ناحية منو نجاسة إف لم تكن في موضع قدميو وال في  (2)
أحد طرفيو  موضع سجوده ال تمنع أداء الصبلة سواء كاف البساط كبيرا أو صغيرا بحيث لو حرؾ
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فك، ٧٭ٶؽ٫ٖ٪ ة٠ ٶاک ٌؽػ  ٤ؽخاذٞ٪ خٰ٭ې عڇخٯ ٰ٭ٌؽػ 

 ةا٧ػك ٰې ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ذفاخك افٞ٪ ٧٪ ؟

خخٕ٪ عڇخٯ ٶؽ٫ٖ٪ ٶاک ٌؽػ ةا٧ػك ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ذفاخك
(1) . 

٧٭ افز ٞ٪ خٕ٪  ،فذـٱڃك ٤ؽخاذكٞ٪ خٰ٭ې حغخې ٰ٭ٌؽػ ح٪ 

حغخ٪ فاړفؽ ـٯ افٰ٭ټ٭ک ٰې ٶؽ٫ٖ٪ ة٠ ٌؽػ ةا٧ػك ٥١٭٧ٸ فٞڂك خٕ٪ ذفاخق 

؟ افٞ٪ ٧٪

ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ٶ٨ځفا١ٯ ٞٯ ٶ٪ ٶؽې ٞېػ١٭ـؽـ ٞ٪ خٕ٪ حغخ٪ خف٤ؽـ ٶ٨ځـ فك 

خفې ٧ؽ٤ٯ حغخې فذټغ٪ س٭ړېػ١ې، ٧٭خخٕ٪ حغخې ٶؽ٫ٖ٪ ٶاک ٌؽػ ةا٧ػك 

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة الباب الثالث في شروط الصبلة   ۶۲ص  ۱يتحرؾ الطرؼ اْلخر ىو المختار . ) ج 
  ۲۹۶ص  ۱في الدرالمختار مع ردالمحتار ج  الفصل الثاني في طهارة ما يستر بو العورة وغيره ، کذا

مقدار  کتاب الطهارة فصل في بياف  ۲۳۸ص  ۱کتاب الصبلة باب شروط الصبلة ، والبدائع ج 
 مايصير بو المحل نجسا طهارة مکاف المصلي (

لم  يفي التاتارخانية : اذا کانت النجاسة علی باطن اللبنة او اْلجرة وىو علی ظاىرىما قائم يصل (1)
کتاب الصبلة الفصل الثاني في فرائض الصبلة وواجباتها وسننها   ۳۲ص  ۲يفسد صبلتو . ) ج 

کتاب الصبلة باب مايفسد الصبلة   ۴۶۳ص  ۱ي ردالمحتار ج ف ( ، کذا ۱۵۹۸وآدابها المسئلة ) 
کتاب الصبلة الباب الثالث في   ۶۲ص  ۱وما يکره فيها مطلب في التشبو باىل الکتاب ، والهندية ج 

 شروط الصبلة الفصل الثاني في طهارة ما يستر بو العورة وغيره (
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٥١٭٧ٸ ذفاخق، افٞ٪ خاـٯ ٧٪ فك ٧٭ةٱاٰې ٶؽ٫ٖ٪ ٶاک ٌؽػ ةا٧ػك ٣٫ ٥١٭٧ٸ ذفا 

. ٧٪ خق
(1)  

افٞ٪ ٰ٭ارك خة٠ ٿاټغ٪ ٘ؽص خك ٯ خْ٭ذة ٶٴ٭ؽ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞ

٨ٰٓٯ ٞ٪ ٰ٭ـڂق ْ٭ذة ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶٲ   ٘ؽص خك ، خعٷ٠ ٹاؿ ټغ٪ ٣٫

٤رال خ٥ٛٱم  ،ع٭خٕ٪ كغم ٰې عٷ٢٪ ف٨ٰٯ ،ٞڂك ٿٯ ة٠ ټ٭ک ٰې ٧٪ ف٨ٰٯ

خډؽٰتاؿ ټغ٪ ٧٭خٕ٪ ٥١٭٧ٸ نطٱص خق افٞ٪ ٧٪ ؟

خْ٭ذة ٶٴ٭ؽ خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٘ؽص خك،  خعٷ٠ ٹاؿ ټغ٪ ٘ؽص  خة٠ ٿاټغ٪

٧٪ خك، ٧٭خخٕ٪ كغم ٥١٭٧ٸ نطٱص خق ٿٯ ٶ٪ اـخٙخاء ٞٯ دٞؽـ٭
(2) . 

                                                 

اْلخر نجاسة اکثر من قدر الدرىم  في خبلصة الفتاوی : وکذا لو صلی علی الخشب وفي الجانب (1)
کتاب الصبلة الفصل السابع في طهارة   ۷۶ص  ۱وغلظ الخشب بحيث يقبل القطع يجوز . ) ج 

کتاب الصبلة باب مايفسد الصبلة وما يکره فيها   ۴۶۳ص  ۱في ردالمحتار ج  الثوب والمکاف ، کذا
لصبلة الفصل الثاني في فرائض کتاب ا  ۳۲ص  ۲مطلب في التشبو باىل الکتاب ، والتاتارخانية ج 

 ( ۱۵۹۸الصبلة وواجباتها وسننها وآدابها المسئلة ) 

في الهندية : وستر العورة في الصبلة من الغير فرض باإلجماع ومن نفسو غير فرض عند عامة  (2)
المشايخ ... فإذا صلى في قميص بغير أزرار وكاف لو نظر رأى عورتو من زيقو فعند عامة المشايخ ال 

کتاب الصبلة الباب الثالث في شروط الصبلة الفصل األوؿ في   ۵۸ص  ۱فسد وىو الصحيح . ) ج ت
کتاب الصبلة الفصل الثاني في فرائض   ۲۲ص  ۲في التاتارخانية ج  الطهارة وستر العورة ، کذا

کتاب الصبلة باب   ۴۶۷ص  ۱( والبحر ج  ۱۵۴۳الصبلةوواجباتها وسننها وآدابها المسئلة ) 
 صبلة (شروط ال
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خ٥١ا٧ٺ٪ ٶؽفعج ٿٯ ْ٭ذة ټ٭٤ؽـ ا٧ػارـ چٟاذـ فك، ٥١٭٧ٸ ٧٪ 

فذـؽـ نطٱص ٞٱڃك ؟

 خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ فعج ٞٯ ٿٯ خْ٭ذة خا٧ػا٤٭٧٭ټغ٪ خٰ٭ا٧ػاؾ ټ٢٭ذ٤٪ ضه٪ 

چٟاذـ فك،  ٥١٭٧ٸ ٧٪ فذـؽـ نطٱص ٞٱڃك
(1) . 

١ڃضه٪ ٞ٪ خْ٭ذة خا٧ػا٤٭٧٭ټغ٪ خ خفف ٰاخذف ا٧ػا٤٭٧٭ ١ڃ 

چٟاذـ فك، افخ٫ؽا٧ػاؾ چٟاذـ ضه٪ خخٕ٪ ا٧ػاؾ ټ٢٭ذ٤ٯ ضهې ح٪ ٧٪ ذـٱڃك، ٶ٪ 

خٕ٪ ضا١ج ٞٯ ٥١٭٧ٸ نطٱص ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٿٯ خخٕ٪ ا٧ػا٤٭٧٭ خٕ٪ ١ٻ ٹاٰ٭٧٪ ـؽـ س٥ّ ـٯ ٞ٪ خٕ٪ ٳ٭ؽ ١ٻ ٹاٰ٭٧٪ ٶ٪ 

ح٪ ذـېػؽ ٧٭٥١٭٧ٸ ٧٪ فذـؽـ  خٕ٪ ا٧ػا٤٭٧٭ٞٯ خٞ٭ٿ٨ٯ ا٧ػاؾ ټ٢٭ذ٤ٯ ضهې

نطٱص ٞٱڃك افٞ٪ خٕ٪ ا٧ػارې ح٪ ٧٪ ذـېػؽ ٧٭٥١٭٧ٸ فذـؽـ نطٱص ٞٱڃك
(2) . 

                                                 

في مراقي الفبلح : وکشف ربع عضو من اعضاء العورة الغليظة او الخفيفة من الرجل والمرأة يمنع  (1)
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في متعلقات الشروط   ۱۹۵صحة الصبلة . ) ص 

صل االوؿ کتاب الصبلة الباب الثالث في شروط الصبلة الف  ۵۸ص  ۱في الهندية ج  وفروعها ، کذا
کتاب الصبلة باب   ۳۳۳ص  ۱الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج و في الطهارة وستر العورة ، 

 شروط الصبلة مطلب في نظر الی وجو االمرد (
في الهندية : انكشاؼ ما دوف الربع معفو إذا كاف في عضو واحد وإف كاف في عضوين أو أكثر  (2)

ز الصبلة. كذا في شرح المجمع البن الملك وال يعتبر وجمع وبلغ ربع أدنى عضو منها يمنع جوا
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ٿٯ خْ٭ذة خا٧ػا٤٭٧٭ټغ٪ خٰ٭ـ ا٧ػاؾ ٶؽفعج خ٥١ا٧ٺ٪ 

ڃك ؟٧٭٥١٭٧ٸ ٧٪ فذـؽـ نطٱص ٞٱ فعج چٟاذـ فكټ٢٭ذ٤٪ ضه٪ ټ٭٤ؽـ 

خٕ٪ ْ٭ذة ٞ٪  خ٥١ا٧ٺ٪ خكؽفظ ، ٨ٰٓٯ خحٟتٱؽ حطؽ٥ٰ٪ خف٢ٰ٭ٶؽفعج 

چٟاذـ فك، ٧٭خ٥١ا٧ٺ٪ كؽفظ ٧٪ فذـؽـ نطٱص ٞٱڃك، ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ ١ڃ افډېؽ فعج 

 ٘ؽؼ ٧٪ ١ؽك .

افٞ٪ خٕ٪ خْ٭ذة چٟاذـ ٞېػؽ خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ ذاـٯ ٧٭ٞ٪ خٕ٪ 

ػؽ خ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٯ ٶ٪ ٠٥ْ ـؽـ ذاـغغغٯ ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ ٥١٭٧ٸ خْ٭ذة چٟاذـ ٞې

 ٘اـػٰڃك ٞ٪ ١ڃفعج فك افٞ٪ ډېؽفعج فك .

افٞ٪ خٕ٪ خْ٭ذة چٟاذـ ٞېػؽ خ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٯ ٶ٪ ٠٥ْ ـؽـ ٧٪ فك ٧٭ةٱاٞ٪ 

خٕ٪ خْ٭ذة خچٟاذـ ٞېػ١٭ٶ٪ فعج ٞٯ خ٥١ا٧ٺ٪ ٰ٭ذ٦ٞ اخاء ـٯ افٰاخخذې 

ٶاح٪ ـٯ ٧٭٥١٭٧ٸ ٶ٪ ٘اـػٰڃك حفتٱص خف٢ٰ٭ٶ٪ ا٧ػارـ فعج خٕ٪ ْ٭ذة چٟاذـ 

افٞ٪ حؽخٕ٪ خ٤غ٪ ةٱؽح٪ خٕ٪ ْ٭ذة ٶٲ ٞڂؽ ـٯ ٧٭ةٱا٥١٭٧ٸ ٧٪ ٶ٪ ٘اـػٰڃك
(1) .

 

                                                                                                                                 

الجمع باألجزاء كاألسداس واألتساع بل بالقدر حتى لو انكشف من األذف تسعها ومن الساؽ تسعها 
کتاب الصبلة الباب الثالث في شروط الصبلة   ۵۸ص  ۱يمنع؛ ألف المكشوؼ قدر ربع األذف . ) ج 

کتاب   ۳۳۱ص  ۱، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج الفصل االوؿ في الطهارة وستر العورة 
الصبلة باب شروط الصبلة مطلب في نظر الی وجو االمرد ، وحاشية الشرنببللي علی دررالحکاـ شرح 

 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة (  ۵۹ص  ۱غرر االحکاـ ج 
ع عضو( قدر أداء ركن في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )ويمنع( حتى انعقادىا )كشف رب (1)

 = راتلونکی مخببل صنعو . 
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ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ٿٯ ْ٭ذة ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ٶ٪ خاـٯ ٧ؽ٤٪ سا٤٪ ٞٯ 

ڃك ؟ٱخاؿ حؽ٢ٓ٤٭٤چٺ٭ ٧ؽؾ ٶڂف٧ٯ ٿٯ فېڇٹٱ٨ٯ ١ٟ٪ خ ، ڃكٱحؽ٢ٓ٤٭٤

ٶ٪ خٕ٪ كاؿ سا٤٪ ـؽـ ْ٭ذة ٶٲ ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك، ٧٭ٞ٪ خٕ٪ سا٤٪ خْ٭ذة 

ٶؽخف٤ؽـ ضه٪ ةا٧ػك فك  ٿٯ خ٫ٖ٪ ضهې خ١ٽ٭ا١ٯ ٶ٪ ن٭ذة ٞٯ ٥١٭٧ٸ ٧٪ 

 ( ٤فئ٢٭ٞٯ دٞؽـ٭،  ٧٭ ٶ٪ خٕ٪ 8يه/  ًيه/  ييهنطٱص ٞېػق ٿٯ حٙهٱ٠ ٰې ) 

                                                                                                                                 

وفي ردالمحتار : )قولو ويمنع إلخ( ىذا تفصيل ما أجملو بقولو وستر عورتو ح )قولو حتى انعقادىا( 
منصوب عطفا على محذوؼ أي ويمنع صحة الصبلة حتى انعقادىا. والحاصل أنو يمنع الصبلة في 

در أداء ركن( أي بسنتو منية. قاؿ شارحها: وذلك قدر ثبلث االبتداء. ويرفعها في البقاء ح )قولو ق
تسبيحات اىػ وكأنو قيد بذلك حمبل للركن على القصير منو لبلحتياط، وإال فالقعود األخير والقياـ 
المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك، ثم ما ذكره الشارح قوؿ أبي يوسف. واعتبر محمد أداء 

المختار لبلحتياط كما في شرح المنية، واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل الركن حقيقة، واألوؿ 
من قدر أداء ركن فبل يفسد اتفاقا ألف االنكشاؼ الكثير في الزماف القليل عفو كاالنكشاؼ القليل في 
الزمن الكثير، وعما إذا أدى مع االنكشاؼ ركنا فإنها تفسد اتفاقا قاؿ ح: واعلم أف ىذا التفصيل في 

النكشاؼ الحادث في أثناء الصبلة، أما المقارف البتدائها فإنو يمنع انعقادىا مطلقا اتفاقا بعد أف ا
يكوف المكشوؼ ربع العضو، وكبلـ الشارح يوىم أف قولو قدر أداء ركن قيد في منع االنعقاد أيضا. 

  من أداء ركن .  اىػ. )قولو ببل صنعو( فلو بو فسدت في الحاؿ عندىم قنية قاؿ ح: أي وإف كاف أقل
 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة مطلب في نظر الی وجو االمرد (  ۳۳۳ص  ۱) ج 

وفي الطحطاوي علی الدرالمختار : ) قولو حتی انعقادىا ( عطف علي محذوؼ ای يمنع صحة 
ص  ۱الصبلة حتي انعقادىا کما اذا احـر مکشوؼ العورة التنعقد واف لم يکن قدر اداء رکن . ) ج 

 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة (  ۱۹۱
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٥٭٧ٸ ٧٪ نطٱص ٞٱڃكسا٤٪ ٞٯ ١
(1) . 

 ٭٠١ افٰاخٶاٞ٭سا٤٭ېٶؽ ٤ؽخاذكفك خ ٯٿٯ ٰ٭ـڂق رع٥ 

فسا٤٭افٶ٪ ٤ؽخاذ٧٭ٶ٪  كف كساذ ٰې ٯٹٟ٪ ف٨ٰ كف٪ إ٭ـخ٠ ئٮ ٶ٪ ٌاٛج ٧

٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ةػؿ ةا٧ػق حٜؽٰتاٰ٭ـ ٧ٱ٥٪ ٤ٱاكج ٥١٭٧ٸ فٞڂك خٕ٪ ټ ٤ؽخاذ

ـ سا٤٪ ٥١٭٧ٺ٭٧٪ فٞڂك ٞ٪ ٿٱؽك خاـٯ ٤ؽخاذةػؿ اف ٤ؽخاذخٕ٪ ـڂق ٿٯ ٶ٪ 

ضا١ج فك ٿٯ ٞ٪ خق خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ سا٤٪ افةػؿ ٶؽې٭١ٯ ٧٭خٕ٪ ةػؿ افسا٤٪ ةٱؽح٪ 

خ٥١ا٧ٺ٪ حؽاخاٞ٭١٭٤غٟٯ ٶ٪ ف٨ٰ٭ٞٱڃك افٰاخسا٤ې افةػؿ خٶؽې٭٢١٭افةػ١٭١٭ 

ة ٧٪ ١ؽك ٧٭خٕ٪ ٥١٭٧ٺ٭٧٪ ٰې نطٱص خك ٛياء ٢٧ؽكٛػذ
(2) .  

                                                 

کتاب   ۵۸ص  ۱في الهندية : والثوب الرقيق الذي يصف ما تحتو ال تجوز الصبلة فيو . ) ج  (1)
 ۱الصبلة الباب الثالث في شروط الصبلة الفصل االوؿ في الطهارة وستر العورة ، کذا في البحر ج 

کتاب الصبلة    ۱۳۳ص  ۱ي ج کتاب الصبلة باب شروط الصبلة ، والمبسوط للسرخس  ۴۶۷ص 
 کيفية الدخوؿ في الصبلة (

في الهندية : إذا كاف بو جرح سائل وقد شد عليو خرقة فأصابها الدـ أكثر من قدر الدرىم أو  (2)
أصاب ثوبو إف كاف بحاؿ لو غسلو يتنجس ثانيا قبل الفراغ من الصبلة جاز أف ال يغسلو وصلى قبل أف 

کتاب الصبلة الباب السابع   ۴۱ص  ۱ار ىكذا في المضمرات . ) ج يغسلو وإال فبل ىذا ىو المخت
في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج  في النجاسة وأحكامها الفصل األوؿ في تطهير األنجاس کذا

 ۱۶۴ص  ۱کتاب الطهارة باب الحيض مطلب في احکاـ المعذور ، وفتح القدير ج   ۲۲۴ص  ۱
 ستحاضة ( = راتلونکی مخفي اال  باب الحيض واالستحاضة فصل 
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ٞ٪ خٰ٭ٿاٶؽةػؿ ٰاسا٤٪ ةا٧ػك خٕ٭٤اك٭ف٨ٰ٪ ٤٭س٭خـ فك، 

خخٕ٪ ـؽـ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

خٕ٪ ف٨ٰ٪ ډېؽـ فك خخٕ٪ ف٨ٰٯ ـؽـ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ذفاخك ٞ٪ ټ٪ ٣٫
(1) . 

ٞ٪ خٰ٭ٿاسا٤٪ ٤ؽخاذـ فك، ٧٪ خسا٤ې خٶاذـ ٶاٞ٭٧ٟٮ كٮ ٶٱػا 

ـٯ، اف٧٪  ة٢٪ ٶاٞ٪ سا٤٪ ٶٱػاٞ٭الق ـٯ، خٕ٪ كغم  ة٪ ټ٪ ٞ٭ك ؟ٞ٭الق

٪ سا٤ې ټ٢٭ذ٤٪ ضه٪ ٰاحؽخٕ٪ ډېؽـ ضه٪ ٶاٞ٪ فك،  ٧٭خا٘ؽص خـ ٞ٪ خخٕ

ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ سا٤٪ ٞٯ ة٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك، ٞ٪ ٶ٪ ١ٻ ةػؿ ـؽـ ٥١٭٧ٸ فٞڂك ٧٭٥١٭٧ٸ ٰې 

                                                                                                                                 

درالمختار علی ىامش ردالمحتار : )وإذا لم يجد( المكلف المسافر )ما يزيل بو نجاستو( أو الوفي 
کتاب الصبلة   ۳۳۴ص  ۱يقللها لبعده ميبل أو لعطش )صلى معها( أو عاريا )وال إعادة عليو( .) ج 

کتاب الصبلة    ۸۹ص  ۱لهداية جافي باب شروط الصبلة مطلب في النظر الی وجو االمرد ، کذا 
 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة (  ۱۲۳ص  ۱باب شروط الصبلة ، ومجمع االنهر ج 

)قولو أو لعطش( أي خوفو حاال أو مآال على نفسو أو على من تلزمو مؤنتو فإنو ال وفي ردالمحتار : 
 .و ونحو ذلك يلزمو إزالة تلك النجاسة شراح المنية، ومثلو خوؼ العدو وعدـ وجود ثمن

کتاب الطهارة   ۴۶ص  ۱. ) ج  في الهندية : ودـ البق والبراغيث والقمل والكتاف طاىر وإف كثر (1)
الباب السابع في النجاسة وأحكامها الفصل الثاني في االعياف النجسة ، کذا في مراقي الفبلح ص 

تاب الطهارة فصل في ک  ۱۹۵ص  ۱کتاب الطهارة باب االنجاس والطهارة عنها ، والبدائع ج   ۱۲۲
 الطهارة الحقيقية (
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نطٱص ٧٪ خق .افٞ٪ خسا٤ې حؽټ٢٭ذ٤٪ ضه٪ ١ڃٶاٞ٪ فك ٧٭ذـ ٤ؽخاذـ فك ٧٭چ٪ عتؽـ 

ٞٯ ٶ٪ ١ٻ ةػؿ ـ سا٤٪ ٞٯ ٥١٭٧ٸ فٞڂك ع٭ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٤ؽخاذخاخـ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ 

ةا٧ػك ٥١٭٧ٸ فٞڂك ٣٫ ذفا خق
(1) . 

 ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ فك ٿٯ  ٤فشػ اف٤طؽاب ٤٭س٭خ

ڃك ٧٭ټ٪ ة٪ ٞ٭ك ؟ٱغٷ٢٪  خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ٧٪ ٢ٓ٤٭٤ا٧فاؿ ح٪ ٶ٧٭ذ٭ ع ،فك

خٕ٪ ا٧فاؿ ة٪ خخٕ٪ ٤طؽاب ٌؽػ ح٪ ٥١٭٧ٸ فٞڂك ٶ٪ عٷ٠ ٟ٘ؽ ةا٧ػك ٠٥ْ 

ٞ٭ؽ فذح٪ ذفا٧٪ خك
(2) . 

                                                 

في الهندية : وجد ثوبا ربعو طاىر وصلى عاريا لم يجز وإف كاف أقل من ربعو طاىرا أو كلو نجسا  (1)
ص  ۱خير بين أف يصلي عاريا قاعدا بإيماء وبين أف يصلي فيو قائما بركوع وسجود وىو أفضل . ) ج 

لصبلة الفصل الثاني في طهارة ما يستر بو العورة وغيره ،  کتاب الصبلة الباب الثالث في شروط ا  ۶۳
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة مطلب في النظر   ۳۳۳ص  ۱في الدرالمختار مع ردالمحتار ج  کذا

 کتاب الصبلة الصبلة باب شروط الصبلة التي تتقدمها(  ۲۲۹ص  ۱الی وجو االمرد ، وفتح القدير ج 

المحتار : )ويتحرى( ىو بذؿ المجهود لنيل المقصود )عاجز عن في الدرالمختار علی ىامش رد (2)
 .  معرفة القبلة( بما مر )فإف ظهر خطؤه لم يعد( لما مر .

وفي ردالمحتار : )قولو بما مر( متعلق بمعرفة، والذي مر ىو االستدالؿ بالمحاريب والنجـو والسؤاؿ 
کتاب الصبلة باب   ۳۱۹ص  ۱ذه . ) ج العالم بها، فأفاد أنو ال يتحرى مع القدرة على أحد ى من

کتاب الصبلة الباب الثالث   ۶۴ص  ۱في الهندية ج  اء ثابتة ،کذايشروط الصبلة مطلب کرامات االول
 في شروط الصبلة الفصل الثالث في استقباؿ القبلة (
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ٿٯ ٢٫خ٪ ٤فشػ اف٤طؽاب  كٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ ف

ع٭ٶ٪  ېػق،٪ ٢ٓ٤٭٤غٷ٢٪ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ٧ٶح٪  كغمافخٕ٪ ٧٪ فك، ٤٭س٭خ

٧٭افز ة٪  ،ٿٯ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ فذح٪ ٢ٓ٤٭ؾ فك فخٕ٪ ٹاق ٞٯ خاـٯ ټ٭ک ف

ټ٪ ٞ٭ك ؟ كغمخٕ٪ 

خٕ٪ كغم ة٪ خخٕ٪ ٿاټغ٪ ٶ٭چخ٨٪ فٞڂك ٿٯ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ فذح٪ 

٠٥ْ فذح٪ ذفا ٧٪ خق عٷ٠ ٟ٘ؽـؽـ٢ٓ٤٭ؾ فك افٶ٪ 
(1) . 

ٿٯ ٢٫خ٪ ٧٪ ٤فشػ اف٤طؽاب  كٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ ف

٧٭افز ة٪  ،ٿٯ ٫ٖ٪ ح٪ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ٢ٓ٤٭ؾ فك ك٧٪ خاـٯ ټ٭ک فك، افف

ټ٪ ٞ٭ك ؟ كغمخٕ٪ 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )ويتحرى( ىو بذؿ المجهود لنيل المقصود )عاجز عن  (1)
 . معرفة القبلة( بما مر )فإف ظهر خطؤه لم يعد( لما مر

وفي ردالمحتار : )قولو بما مر( متعلق بمعرفة، والذي مر ىو االستدالؿ بالمحاريب والنجـو والسؤاؿ 
کتاب الصبلة باب   ۳۱۹ص  ۱من العالم بها، فأفاد أنو ال يتحرى مع القدرة على أحد ىذه . ) ج 

کتاب الصبلة الباب الثالث   ۶۴ص  ۱في الهندية ج  اء ثابتة ،کذايولشروط الصبلة مطلب کرامات اال
کتاب الصبلة باب   ۴۹۹ص  ۱الصبلة الفصل الثالث في استقباؿ القبلة ، والبحر ج في شروط 

 ( شروط الصبلة
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ؽٌؽػ ٿٯ خخـ ٕا١ب ډ٥اؿ خٛت٢ې كؽٰٙٯ خٕ٪ ا٧فاؿ ة٪ عٷ٢٪ ٟ٘ؽ فٞڂك ٶؽ٫

ـ٭، ٫ٖ٪ ٌؽػ خخـ خٶاذـ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ة٠٢ ٞٱڃك، ٫ٖ٪ ٌؽػ ح٪ ة٪ ٥١٭٧ٸ 

اخاٞڂك
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ فك ٿٯ ٢٫خ٪ ٧٪ ٤فشػ اف٤طؽاب 

افز ٞ٪ خٕ٪  ،ح٪ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ٢ٓ٤٭ؾ فكفك اف٧٪ خاـٯ ټ٭ک فك ٿٯ ٫ٖ٪ 

ة٢ٟ٪ خة٠ ٿاٶ٪ ٟ٘ؽـؽـ  ،غٷ٢٪ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٶ٪ ٌؽػ ٞٯ ٟ٘ؽ ف٧٪ ٞڂكا٧فاؿ ٶ

 خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ،٠٥ْ فٞڂك

ٶؽخٕ٪ ا٧فاؿ ةا٧ػك ٶغٷ٢٪ ٟ٘ؽ ٞ٭ؽ الرؾ خك، افخة٠ ٿاٶ٪ ٟ٘ؽـؽـ ٠٥ْ 

ٞ٭ؽ ٧٪ خك فذح٪ ذفا
(2) . 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )ويتحرى( ىو بذؿ المجهود لنيل المقصود )عاجز عن  (1)
   . قبلة( بما مر )فإف ظهر خطؤه لم يعد( لما مرمعرفة ال

وفي ردالمحتار : )قولو بما مر( متعلق بمعرفة، والذي مر ىو االستدالؿ بالمحاريب والنجـو والسؤاؿ 
کتاب الصبلة باب   ۳۱۹ص  ۱من العالم بها، فأفاد أنو ال يتحرى مع القدرة على أحد ىذه . ) ج 

کتاب الصبلة الباب الثالث   ۶۴ص  ۱في الهندية ج  ثابتة ،کذا اءيشروط الصبلة مطلب کرامات االول
کتاب الصبلة باب   ۴۹۹ص  ۱في شروط الصبلة الفصل الثالث في استقباؿ القبلة ، والبحر ج 

 شروط الصبلة (

في ردالمحتار : واستفيد مما ذكر أنو بعد العجز عن األدلة المارة عليو أف يتحرى وال يقلد مثلو ألف  (2)
اء يکتاب الصبلة باب شروط الصبلة مطلب کرامات االول  ۳۱۹ص  ۱د ال يقلد مجتهدا . ) ج المجته
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ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ فك ٿٯ ٢٫خ٪ ٧٪ ٤فشػ اف٤طؽاب 

 افز ٞ٪ خٕ٪ ،ٯ ٌؽػ ٢ٓ٤٭ؾ فكغفك اف٧٪ خاـٯ ټ٭ک فك ٿٯ ٫ٖ٪ ح٪ خٛت٢ې كؽٰٙ

٭ټغ٪ ٰ٭ٌؽػ ٢٪ ٟ٘ؽف٢٫ةې ،خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٶ٪ ٌؽػ ٞٯ ٟ٘ؽ ف٧٪ ٞڂككغم عٷ٢٪ 

خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ ،ح٪ ٥١٭٧ٸ فٞڂك

ٶؽخٕ٪ ا٧فاؿ ةا٧ػك خاالر٤٪ خـ ٿٯ ٶغٷ٢٪ ة٪ ٟ٘ؽٞ٭ك، ٞ٪ ةې٢٪ ٟ٘ؽٞ٭١٭ 

٥١٭٧ٸ فٞڂك، ٶؽ٫ؽن٭ذة خخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ذاډؽٹ٭ؽ ٶؽالرؾ خك،ع٭ٶ٪ ٰ٭ـ ن٭ذة 

٪ ا٧فاؿ ح٪ حؽ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٰې خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ذاډؽٹ٭ؽ ٧٪ ٕ٭اړك، ٫ٖ٪ خا ٿٯ خٕ

فذفـخ٪ خا٢ٓ٤٭٤٪ ـٯ ٿٯ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ح٪ ٰې ٥١٭٧ٸ اخاٞڂق فف
(1) 

. 

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة الباب الثالث في شروط الصبلة الفصل الثالث في   ۶۴ص  ۱في الهندية ج  ثابتة ،کذا
 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة (  ۴۹۹ص  ۱استقباؿ القبلة ، والبحر ج 

مش ردالمحتار : )وإف شرع ببل تحر لم يجز وإف أصاب( لتركو فرض في الدرالمختار علی ىا (1)
کتاب الصبلة باب شروط   ۳۲۱ص  ۱التحري إال إذا علم إصابتو بعد فراغو فبل يعيد اتفاقا . ) ج 

في شرح  الصبلة مطلب إذا ذكر في مسألة ثبلثة أقواؿ فاألرجح األوؿ أو الثالث ال الوسط ، کذا
  ۷۵ص  ۱ة الشرط الرابع ، وفتاوی قاضيخاف علی ىامش الهندية ج شرائط الصبل ۲۲۲المنية ص 

 کتاب الصبلة باب االذاف مسائل اشتباه القبلة (
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ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ فك ٿٯ ٢٫خ٪ ٧٪ ٤فشػ اف٤طؽاب 

كؽٰٙٯ ٌؽػ ٢ٓ٤٭ؾ فك افخق ٶ٪ عٷ٠  فك اف٧٪ خاـٯ ټ٭ک فك ٿٯ ٫ٖ٪ ح٪ خٛت٢ې

 ٿٯ خٕ٪ خٛت٢ې ٭ـع٭ فذفـخ٪ ٢ٓ٤٭٤٪ ـ ،ٟ٘ؽـؽـ ٰ٭ٌؽػ ح٪ ٥١٭٧ٸ فٞڂك

٭ؽ ـخ٪ ٹةا٧ػك خخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ذاډؽ كغم٧٭افز ٶؽخٕ٪  ،كؽٰٙٯ ٌؽػ ٧٪ فف

افٞ٪ ٧٪ ؟

٣٫ خٛت٢ې كؽٰٙٯ  ٶؽخٕ٪ ا٧فاؿ ةا٧ػك خخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ذاډؽٹ٭ؽ ٧فخ٪،  ٞ٪ ټ٪

خٌؽػ خ٢ٓ٤٭٤٭١٭ٶ٪ ٟ٘ؽٞٯ عٍا فح٢ٮ فك
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ فك ٿٯ ٢٫خ٪ ٧٪ ٤فشػ اف٤طؽاب 

٪ افخق ٶ ،فك اف٧٪ خاـٯ ټ٭ک فك ٿٯ ٫ٖ٪ ح٪ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ٢ٓ٤٭ؾ فك

ع٭ فذفـخ٪ خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ  ،عٷ٠ ٟ٘ؽـؽـ ٰ٭ٌؽػ ح٪ ٥١٭٧ٸ كؽفظ ٞڂك

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )ويتحرى( ىو بذؿ المجهود لنيل المقصود )عاجز عن  (1)
اب الصبلة باب شروط کت  ۳۱۹ص  ۱معرفة القبلة( بما مر )فإف ظهر خطؤه لم يعد( لما مر . ) ج 

کتاب الصبلة الباب الثالث في   ۶۴ص  ۱في الهندية ج  اء ثابتة ،کذايالصبلة مطلب کرامات االول
کتاب الصبلة باب شروط   ۵۳۲ص  ۱شروط الصبلة الفصل الثالث في استقباؿ القبلة ، والبحر ج 

 الصبلة (
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ـٯ ٿٯ خٕ٪ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ خق  ٰٜٱ٦ ٰإا١ب ډ٥اؿ خاٶؽة٠ ٌؽػ ةا٧ػك ٰې 

ك ؟٭ټ٪ ٞ كغم خٕ٪  ة٪ ٧٭افز ،

خٕ٪ كغم خك خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ خٕ٪ ة٠ ٌؽػ ح٪ ذافډؽٹٯ
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭ټ٪ ع٢ڈ ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ فك ٿٯ ٢٫خ٪ ٧٪ ٤فشػ 

 ،اف٤طؽاب فك اف٧٪ خاـٯ ټ٭ک فك ٿٯ ٫ٖ٪ ح٪ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ٢ٓ٤٭ؾ فك

خٕ٪ ٞ٪ ٧٭افز ٶ٪ خٕ٪ ضا١ج ٞٯ  ،افخفق ٶ٪ عٷ٠ ٟ٘ؽـؽـ ٰ٭ٌؽػ ح٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك

 ؟ ٰې خقض٣ٟ  ،ټ٪ٞ٭كاخاس٥اْج ـؽـ ٥١٭٧ٸ  ع٢ڈ ٶ٪

 ٶ٪ خٕ٪ ضا١ج ٞٯ ٶ٪ س٥اْج ـؽـ ٥١٭٧ٸ نطٱص ٞٱڃك، ع٭ٶ٪ خٕ٪ ع٢ګ٭ٞٯ 

ٿٯ خٞ٭٤٭ع٢ګ٭ ٶؽ٫ٖ٪ ٌؽػ ةا٧ػك خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٕا١ب ډ٥اؿ فك ٿٯ ٶؽ٫ٖ٪ 

٧ٸ ٶ٪ خٕ٪ ا٤اؾ ٌؽػ ةا٧ػك خا٤اؾ ٕا١ب ډ٥اؿ خٛت٢ې كؽٰٙٯ فك، خخٕ٪ ع٢ګ٭ ٥١٭

ٶفٯ نطٱص خق، افخٞ٭٤٭ع٢ګ٭ٿٯ خا٤اؾ خٌؽػ ټغ٪ ٤اـ٭اٶؽة٠ ٌؽػ ةا٧ػك 

ٕا١ب ډ٥اؿ خٛت٢ې كؽٰٙٯ فك، ٧٭خٕ٪ ع٢ڈ ٞ٪ خا٤اؾ ٶؽ ضا١ج ةا٧ػك ٣٢ْ ف١ؽك 

٧٭ خخٕ٪ ع٢ګ٭٥١٭٧ٸ ٶ٪ خٕ٪ ا٤اؾ ٶفٯ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك، افٞ٪ خا٤اؾ ٶؽضا١ج ٣٢ْ 

                                                 

تو أو تحوؿ رأيو( ولو في سجود في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )وإف علم بو في صبل (1)
کتاب الصبلة باب شروط   ۳۱۹ص  ۱سهو )استدار وبنى( حتى لو صلى كل ركعة لجهة جاز ) ج 

کتاب   ۶۱ص  ۱في درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ ج  اء ثابتة ،کذايالصبلة مطلب کرامات االول
 لصبلة التي تتقدمها (کتاب الصبلة باب شروط ا  ۹۲ص  ۱الصبلة باب شروط الصبلة ، والهداية ج 
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فذح٪ ٢ٓ٤٭٤ٱڃك ٿٯ ٤ظ ٰې ٞ٭ؾ  ٧٪ ف١ؽك ١ٟ٪ ډېؽـ حاذٰٟ٪ فك، خا٤اؾ ضا١ج ٧٪

ٌؽػ ح٪ خق، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ضا١ج ٞٯ خخٕ٪ ع٢ګ٭٥١٭٧ٸ ٶ٪ خٕ٪ ا٤اؾ ٶفٯ نطٱص 

ٞٱڃك
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ فك ٿٯ ٢٫خ٪ ٤فشػ اف٤طؽاب ٧٪ 

 خېڄ٧٭ٿٯ ټ٭٤ؽـ ا٧ػارـ ٧ ېػق،٪ ٢ٓ٤٭٤فك افخـ ح٪ عٷ٢٪ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ٧

ٶ٪ خې  ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٮ٧٭ ٰ٭خاـٯ ټ٭ک فك ٿٯ ٛت٢٪ كؽٰٙ٪ فذح٪ ٢ٓ٤٭٤٪ فك ،

؟ عتؽـ ٢ٟ٤ٗ خق ٿٯ ٶ٭چخ٨٪ ة٪ فذټغ٪ ٞ٭ك

ٞ٪ ٶ٪ خف٤ؽـ ا٧ػارـ ٞٯ ٧ڄخې ٰ٭خاـٯ ټ٭ک فك ٿٯ ٛت٢٪ كؽٰٙ٪ فذح٪ 

٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٮ ٧ٓؽـ فذفٞڂك افار ٰې فذ ذـٱڃك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ٢ٓ٤٭٤ٱڃك ٿٯ ٞ٪ خٕ٪ ٥١

ضا١ج ٞٯ خق ٢ٟ٤ٗ خق ٿٯ خخٕ٪ كغم ټغ٪ ة٪ ٶ٭چخ٨٪ ٞ٭ك ٶ٪ عٷ٠ ٟ٘ؽـؽـ 

ة٪ ٠٥ْ ٧٪ ٞ٭ك افٞ٪ خٕ٪ كغم خف٤ؽـ ١ٱؽك فك ٿٯ خ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٮ ٧ٓؽـ ٧٪ فذ 

  ذـٱڃك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٮ ٶ٪ خې ٧٪ خق ٢ٟ٤ٗ ٿٯ ٶ٭چخ٨٪ ة٪ فذ

                                                 

في الهندية : ولو صلوا بجماعة يجزيهم أيضا إال صبلة من تقدـ على إمامو أو علم بمخالفة إمامو  (1)
في الصبلة وكذا لو كاف عنده أنو تقدـ على اإلماـ أو صلى إلى جانب آخر غير ما صلى إمامو . ) ج 

الثالث في استقباؿ القبلة ، کذا في  کتاب الصبلة الباب الثالث في شروط الصبلة الفصل  ۶۵ص  ۱
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة مطلب اذا ذکر في   ۳۲۱ص  ۱الدرالمختار مع ردالمحتار ج 

کتاب الصبلة باب   ۵۳۴ص  ۱مسئلة ثبلثة اقواؿ فاالرجح االوؿ او الثالث ال الوسط ، والبحر ج 
 شروط الصبلة (
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ټغ٪ ٞ٭ك
(1) .

 
 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٰ٭٢ٞٯ ح٪ ذاـٯ افخٛت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ٧٪ فذح٪ 

افخ٢ٞٯ ع٢ڈ  ،ڃك افٶ٪ خٕ٪ ٢ٞٯ ٞٯ ٤فشػ اف٤طؽاب ٣٫ ٤٭س٭خ ٧٪ فكٱ٢ٓ٤٭٤

خٛت٢ې كؽٰٙٯ  كغمة٪ خٕ٪ ٧٭ افز  ،١ٟ٪ ٶ٪ كٷ٪ ٞٯ ك،عٷ٠ ٞ٭ذف٧٭ح٪ ح٢٢ٯ ف

افٞ٪ ة٪ ٶ٪ عٷ٠  ،خ٢ٓ٤٭٤٭١٭خٶاذـ خخٕ٪ ٢ٞٯ خع٢ګ٭ خٞ٭ذف٧٭ خذفارې فذٳٟ٭ك

ٟ٘ؽـؽـ ٠٥ْ ٞ٭ك ؟  

ٶؽخٕ٪ كغم ةا٧ػك خٞ٭ذف٧٭خخذفارف ٳٟ٭ؽ الرؾ ٧٪ خك، ة٢ٟ٪ عٷ٢٪ ة٪ ٟ٘ؽ 

 ٭ ، ٫ٖ٪ ٌؽػ ح٪ ة٪ عٷ٠ فٞڂك، ٶؽ٫ؽٌؽػ ٿٯ خخـ ٕا١ب ډ٥اؿ خٛت٢ې كؽٰٙٯ ـ

٥١٭٧ٸ اخاٞڂك
(2) . 

                                                 

کتاب الصبلة   ۶۵ص  ۱و صاح بو سمعو . ) ج في الهندية : وحد الحضرة أف يكوف بحيث ل (1)
الباب الثالث في شروط الصبلة الفصل الثالث في استقباؿ القبلة ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار 

 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة مبحث في استقباؿ القبلة (  ۳۱۷ص  ۱ج 

ن أنو صلى إلى غير القبلة جازت في الهندية : رجل صلى في المسجد في ليلة مظلمة بالتحري فتبي (2)
کتاب الصبلة الباب   ۶۴ص  ۱صبلتو؛ ألنو ليس عليو أف يقرع أبواب الناس للسؤاؿ عن القبلة . ) ج 

 ۱الثالث في شروط الصبلة الفصل الثالث في استقباؿ القبلة ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 
  ۵۳۳ص  ۱لتحري في القبلة ، والبحر ج کتاب الصبلة باب شروط الصبلة مطلب مسائل ا  ۳۱۹ص 

 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة (
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 ق،خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٿٯ ٧ٱج ٘ؽص خق خخٕ٪ ٧ٱج ٨ٓ٤ٮ ټ٪ كٮ خ

ا١ٙاط ف٠ٰ الرؾ خك افٞ٪ خرړـ اذاخـ الر٤٪ خـ ؟ ٪ع٭١ٶ٪ ٨ٰٓٯ 

ذاخې ح٪ ف٠ٰ ٞٱڃك، افخٕ٪ خرړـ اذاخـ خ٥١ا٧ٺ٪ ٧ٱج ٶ٪ ضٜٱٜج ٞٯ خرړـ ا

خٶاذـ ٘ؽص خـ خع٭١ې ا١ٙاط ٘ؽص ٧٪ خك،ة٢ٟ٪ ٤فخطب خك
(1) . 

 ،ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٶ٪ رړـ ٞٯ ـ٥٪ ٳٱ٨ګ٪ اذاخـ فٞڂك

 ،رړـ ٞٯ خ٤اٶڇٱ٦ خ٥١ا٧ٺ٪ اذاخـ ١ؽك ٤رال ٶ٪خع٭١ې ٶ٪ ا١ٙاُ٭ٞٯ عٍاـٯ،  ع٭

ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟خٕ٪ ،ٱګؽ فذټغ٪ ٰاخـٯٹع٭ٶ٪ ع٭١٪ ةا٧ػك ٶ٪ عٍاء ـؽـ ٤ا

انال خرړـ اذاخـ ٤ٓختؽ ـ خـ، خع٭١ې ا١ٙاط ٞ٪ ټ٪ ٣٫ فذـؽـ ٤غا١ٗ ـٯ 

ٶؽفا٧٪ ٞ٭ك
(2) . 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : والمعتبر فيها عمل القلب البلـز لئلرادة ... والتلفظ عند  (1)
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة بحث النية ،    ۳۳۵ص  ۱اإلرادة بها مستحب ىو المختار . ) ج 

کتاب   ۳۴ص  ۲کتاب الصبلة باب شروط الصبلة ، والتاتارخانية ج   ۴۸۲ص  ۱ج في البحر  کذا
 ( ۱۶۳۹الصبلة الفصل الثاني في فرائض الصبلة وواجباتها وسننها وآدابها المسئلة ) 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : والمعتبر فيها عمل القلب البلـز لئلرادة فبل عبرة للذكر  (2)
 = راتلونکی مخ  القلب ألنو كبلـ ال نية .باللساف إف خالف 
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خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٶ٪ ٧ٱج ٞٯ خذٞٓخ٭٧٭ خحٓػاخ ٧ٱج كؽض خق 

افٞ٪ ٧٪ ، افٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ عٍاـٯ، ١ٟ٪ خـ٬اذ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خټ٢٭ذ 

ذٞٓاح٪ ٧ٱج فٞڂك، خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٰې نطٱص خق افٞ٪ ٧٪ ؟

خق،ٞ٪ ٶٟڇٯ عٍافرك ٧٭٥١٭٧ٸ ٰې نطٱص خذٞٓخ٭٧٭خحٓػاخ٧ٱج الرؾ ٧٪ 

خق ٶؽفا٧٪ ٞ٭ك
(1) . 

ٛت٢ې كؽٰٙٯ ح٪ خ٤غا٤ظ ٞېػ١٭  ٞٯحڂ١٭خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٶ٪ ٧ٱج 

؟٧ٱج ٣٫ الرؾ خق افٞ٪ ٧٪ 

                                                                                                                                 

ص  ۱وفي ردالمحتار : )قولو إف خالف القلب( فلو قصد الظهر وتلفظ بالعصر سهوا أجزأه . )ج 
کتاب الصبلة   ۴۹۱ص  ۱في البحر ج  کتاب الصبلة باب شروط الصبلة بحث النية ، کذا  ۳۳۵

کتاب   ۶۳ص  ۱ح غرر االحکاـ ج باب شروط الصبلة ، وحاشية الشرنببللي علی دررالحکاـ شر 
 الصبلة باب شروط الصبلة (

في الهندية : وال يشترط عدد الركعات ىكذا في شرح الوقاية حتى لو نواىا خمس ركعات وقعد  (1)
کتاب الصبلة الباب الثالث في شروط   ۶۶ص  ۱على رأس الرابعة أجزأه وتلغو نية الخمس . )ج 

کتاب الصبلة   ۶۳ص  ۱في دررالحکاـ شرح غرر االحکاـ ج  االصبلة الفصل الرابع في النية ، کذ
 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة (  ۲۶۲ص  ۱باب شروط الصبلة ، وتبيين الحقائق ج 
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٢ې كؽٰٙٯ ح٪ خ٤غا٤ظ ٞېػ١٭٧ٱج الرؾ ٧٪ خقخ٥١ا٧ٺ٪ خ٧ٱج ـؽـ ٛت
(1) . 

٨ٰٓٯ  ا٘ٯ خق،خٶاذـ خ٢ٍ٤ٚ ٥١ا٧ٺ٪ ٧ٱج ٞ ٭٧٭٧ٺ٥٭١ ٭خٞ٭٤

؟ٿٯ خ ٧ٱج خحڂ١٭ٶؽفعج خٰ٭ـ عاش ٥١ا٧ٺ٪ حٓٱٱ٦ ىؽفذفك ٧٪ فك 

ـ٨ج ٥١٭٧ٸ افخحؽافٰص ٥١٭٧ٸ خٕ٪ ٳ٭ؽ خ٢ٍ٤ٚ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٧ٱج ـؽـ  ٠ٙ٧ اف

نطٱص ٞٱڃك، خٰ٭عاش ٥١ا٧ٺ٪ ٧ٱج ٞ٭ؽ فذح٪ الرؾ ٧٪ خك
(2) . 

٧ٺ٭٧٪ خك ٿٯ خ٢ٍ٤ٚ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٧ٱج ـؽـ ٧٪ ٭٫ٖ٪ ٞ٭ؾ ٥١

ېػف٧ٟٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٧ٱج فذح٪ كؽض خق ؟ة٢ٟ٪ عاش خكؽفظ ٞ ،نطٱص ٞٱڃك

                                                 

)   في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ونية استقباؿ القبلة ليست بشرط مطلقا على الراجح .  (1)
ة مطلب مضی عليو سنوات وىو يصلي الظهر قبل کتاب الصبلة باب شروط الصبل  ۳۱۳ص  ۱ج 

ص  ۱کتاب الصبلة الفصل الثامن في النية ، والبحر ج   ۷۹ص  ۱في خبلصة الفتاوی ج  وقتها ، کذا
 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة (  ۴۸۳

کتاب   ۶۵ص  ۱في الهندية : ويكفيو مطلق النية للنفل والسنة والتراويح ىو الصحيح . ) ج  (2)
کتاب   ۴۸۴ص  ۱في البحر ج  الباب الثالث في شروط الصبلة الفصل الرابع في النية ، کذاالصبلة 

کتاب الصبلة باب   ۳۳۷ص  ۱الصبلة باب شروط الصبلة ، والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
 شروط الصبلة بحث النية (
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٘ؽص ٥١٭٧ٸ ، فحؽ ٥١٭٧ٸ ، خاعخؽف٧٭ ٥١٭٧ٸ ، خس٨ارې ٥١٭٧ٸ ، خ٧ؼذ ٥١٭٧ٸ 

، خ٫ٖ٪ ٢ٙ٧ٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ٿٯ حؽكؽفظ فذفـخ٪ ٘اـػ ـ٭ق فك ، اف خٌ٭اػ خفـ 

غغغؽـ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك، ذٞٓاح٪ ٥١٭٧ٸ، خٕ٪ ٳ٭ؽ ٥١٭٧ٺ٭٧٪ خ٢ٍ٤ٚ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٧ٱج ـ

ة٢ٟ٪ عاش خخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٧ٱج فذح٪ الرؾ خق ٿٯ كؽفظ ٶٟڇٯ ٞ٭ك ١ٟ٪ خ٤اٹٱګؽ 

٤رال
(1) . 

خحؽافٰص ٥١٭٧ٸ ٶ٪ ٞ٭ؾ ٧ٱج ةا٧ػك نطٱص ٞٱڃك ؟

خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٧ٱج، ٰاخخٕ٪ فعج خـ٨ج ٶ٪ ٧ٱج،  اضخٱاض خاخق ٿٯ خحؽافٰص

 ٰاخكٷې خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٧ٱج ةا٧ػك اخاٞڂؽ ـٯ .

                                                 

والجمعة والواجب  في درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ : ال بد لمصل الفرض كالرواتب الخمس  (1)
 كالوتر وصبلة العيد والجنازة ونحوىا من تعيينو.

وفي حاشية الشرنببللي علی درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ : )قولو والواجب كالوتر( الكاؼ للتمثيل 
 ۱فبل يحتاج إلى قولو بعدىا ونحوىا والمراد بنحوىا ما أوجبو بنذر أو إفساد وركعتا الطواؼ . ) ج 

کتاب الصبلة الباب   ۶۵/۶۶ص  ۱في الهندية ج  بلة باب شروط الصبلة ، کذاکتاب الص  ۶۳ص
کتاب الصبلة باب شروط   ۱۷۹الثالث في شروط الصبلة الفصل الرابع في النية ، ومراقي الفبلح ص 

 الصبلة وارکانها (
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افخ٢ٍ٤ٚ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٧ٱج ـؽـ ٰې ٶ٪ اخاٞ٭١٭ٞٯ اعخالػ خق، ع٭ډېؽٛ٭ك 

ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ خٕ٪ ٣٫ نطٱص خق
(1) 

.
 

 ٞ٪ ٧٪ ؟الرؾ خق ٧ٱج ـؽـ خا٤ا٤ج ٧ٱج ٣٫خا٤اؾ خٶاذـ خ٥١ا٧ٺ٪ خ

خا٤اؾ خٶاذـ ٰ٭ارك خ٥١ا٧ٺ٪ ٧ٱج الرؾ خق، خا٤ا٤ج ٧ٱج ٶؽالرؾ ٧٪ خق
(2) . 

                                                 

لتراويح فظاىر في البحر : )قولو: ويكفيو مطلق النية للنفل والسنة والتراويح( ... وأما في السنة وا (1)
الرواية ما في الكتاب كما في الذخيرة والتجنيس وجعلو في الهداية ىو الصحيح وفي المحيط أنو قوؿ 
عامة المشايخ وفي منية المفتي وخزانة الفتاوى أنو المختار ورجحو في فتح القدير ونسبو إلى 

ص  ۱أو قياـ الليل . ) ج المحققين ... واالحتياط في التراويح أف ينوي التراويح أو سنة الوقت 
کتاب   ۳۳۷ص  ۱مع ردالمحتار ج  في الدرالمختار کتاب الصبلة باب شروط الصبلة ، کذا  ۴۸۴

کتاب الصبلة   ۶۵ص  ۱القلب والخشوع ، والهندية ج  الصبلة باب شروط الصبلة مطلب في حضور
 الباب الثالث في شروط الصبلة الفصل الرابع في النية (

کتاب   ۶۶ص  ۱واإلماـ ينوي ما ينوي المنفرد وال يحتاج إلى نية اإلمامة . )ج في الهندية :  (2)
  ۳۱۲ص  ۱في ردالمحتار ج  الصبلة  الباب الثالث في شروط الصبلة الفصل الرابع في النية ، کذا

کتاب الصبلة باب شروط الصبلة مطلب مضی عليو سنوات وىو يصلي الظهر قبل وقتها ، والبحر ج 
 الصبلة باب شروط الصبلة (کتاب   ۴۹۳ص  ۱
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 ٧اذ٨ٰ٪ڂك ٿٯ رـ ة٪ خخٕ٪ ٶ٪ ةاذـ ٞٯ خا٧ٱج فٞ ٧اذ٨ٰ٪ٞ٪ ا٤اؾ خٰ٭

ٶ٪ خٕ٪ ا٤اؾ ٶفٯ ٶ٪  كغمخٕ٪ ةٱا ،خق ة٪ ٶ٪ ٤اٶفٯ اٛخػاء ٧٪ ٞ٭ك ،ا٤اؾ ٧٪ ٣ٰ

اٛخػاء ٶفٯ نطٱص خـ افٞ٪ ٧٪ ؟ كغم٧٭خخٕ٪  ك،٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ اٛخػاء فٞڂ

ج خخٕ٪ كغم اٛخػاء ٶ٪ خٕ٪ ا٤اؾ ٶفٯ نطٱص خـ ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ا٤اؾ خٕ٪ ٧ٱ

ٞڂق خق ٿٯ رـ ة٪ خخـ ا٤اؾ ٧٪ ٣ٰ
(1)  . 

ٶ٪ ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶؽ٥١ا٧ٺ٪ فخذٰڃك افةٱاخخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ 

 خة٠ ٥١ا٧ٺ٪ ٧ٱج فٞڂك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟رړـ ٞٯ 

خٕ٪ ة٠ ٥١ا٧ٺ٪ ٧ٱج ٿٯ ٞ٭ك خخٕ٪ خٶاذـ اهلل اٞتؽ فذـؽـ ٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ خ

ففاٰٯ ٧٭٫ٖ٪ رفړ ٥١٭٧ٸ ٰې ٶؽخٕ٪ ٹاق عخ٣ ـ٭ٶ٪ ٧٭ك ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٰې كؽفظ 

 نطٱص ـ٭ـ .

افٞ٪ خخٕ٪ ة٠ ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ نؽػ ٶ٪ رړـ ٞٯ ٧ٱج فٞڂك اهلل اٞتؽ ٧٪ فذـؽـ  

 افٶ٪ خف٣٫  ففاٰٯ ٧٭ةٱاٰ٭ارك خٕ٪ خرړـ ٶ٪ ٧ٱج ـؽـ افؽ ٥١٭٧ٸ ٧٪ ٍّٛ ٞٱڃك

                                                 

في الهندية : واإلماـ ينوي ما ينوي المنفرد وال يحتاج إلى نية اإلمامة حتى لو نوى أف ال يـؤ فبلنا  (1)
کتاب الصبلة  الباب الثالث في شروط الصبلة الفصل   ۶۶ص  ۱فجاء فبلف واقتدى بو جاز . ) ج 

ب الصبلة باب شروط الصبلة مطلب مضی کتا  ۳۱۲ص  ۱في ردالمحتار ج  الرابع في النية ، کذا
 عليو سنوات وىو يصلي الظهر قبل وقتها (
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٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ كؽفظ ٧٪ ذاٹٯ
(1) .  

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶؽ٥١ا٧ٺ٪ ةا٧ػك فخذٰڃك افةٱاخ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ 

٤رالٶؽخف٣٫ ذٞٓج خخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ خـؽټغ٪ خكؽفظ ٞ٭١٭ٶ٪ ٧ٱج ةا٧ػك خف٣٫ 

٥١٭٧ٸ خـؽ ټغ٪ ٧٭ق كؽفظ  كغمحٟتٱؽـؽـ خخٕ٪ افز ٶ٪ خٕ٪  ،حٟتٱؽ ففاٰٯ

ٶؽعٷ٠ ٫ٖ٪ رفړ  ،افٞ٪ خـؽټغ٪ ٧٭ق ٧٪ خق كؽفظ ـ٭ق ،٫ٖ٪ رفړعخ٣ ـ٭، ـ٭

ة٪ افز خفـ ذٞٓاح٪  كغم٧٭خٕ٪  ،٥١٭٧ٸ فك خٱؾ٤رالٞ٪ خفـ ذٞٓ ،ٶاح٪ خق ضاؽ

ڃك ؟ٱٞ٭ك افٞ٪ ة٪ ٰ٭ذٞٓج ة٠ ٞ٭ك افٰ٭٫ٖ٪ رفړضفاة

ٞ٪ خٕ٪ كغم خخٕ٪ خف٣٫ حٟتٱؽ خف٢ٰ٭ٶ٪ فعج ٞٯ ٶ٪ ع٭١٪ ةا٧ػك خ٧ٱج 

ا١ٙاط ففاٰٯ، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ا١ٙاُ٭ـؽـ ٰې ٫ٖ٪ رفړ ٥١٭٧ٸ ٘اـػـ٭، حؽخٕ٪ خف٣٫ 

 حٟتٱؽ فذفـخ٪ ٧٭ق ٥١٭٧ٸ كؽفظ ـ٭ٶ٭ذـ ٥١٭٧ٸ ة٪ فٞڂك .

افٞ٪ خخٕ٪ خف٣٫ حٟتٱؽ خف٢ٰ٭ٶؽفعج ٶ٪ ع٭١٪ ـؽـ ٫ٱٻ كٮ ف٧٪ فاٰٯ،  

ٶ٪ رړـ ٞٯ خـؽټغ٪ خكؽفظ ٞ٭١٭٧ٱج فٞڂك افخف٣٫ حٟتٱؽففاٰٯ، ٶ٪ ة٢ٟ٪ ٰ٭ارك 

خٕ٪ خف٣٫ حٟتٱؽـؽـ ٧٪ ٫ٖ٪ رفړ٥١٭٧ٸ عخ٥ٱڃك اف٧٪ ٧٭ق ٥١٭٧ٸ خـؽ ټغ٪ كؽفظ 

                                                 

في الهندية : ولو افتتح الظهر ثم نوى التطوع أو العصر أو الفائتة أو الجنازة وكبر يخرج عن األوؿ  (1)
کتاب الصبلة الباب الثالث في   ۶۶ص  ۱ويشرع في الثاني والنية بدوف التكبير ليس بمخرج . ) ج 

کتاب الصبلة الفصل   ۸۳ص  ۱في خبلصة الفتاوی ج  شروط الصبلة الفصل الرابع في النية ، کذا
کتاب الصبلة باب مايفسد   ۳۹۶ص  ۱الثامن في النية ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي  ج 

 الصبلة ومايکره فيها (
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ٞٱڃك، ة٢ٟ٪ ٫ٖ٪ اخاـ٭ق ٥١٭٧ٸ ٰې نطٱص اف٤ٓختؽخق، ٫ٖ٪ ٶاح٪ ة٪ فذـؽـ ٶ٭ذـ 

ٞڂك، ٤رالٶ٪ ٰاخـ٭ق ٤راؽ ٞٯ ة٪ ٰ٭ة٠ ذٞٓج فٞڂك خفـ ة٪ ٧٪ ٞ٭ك
(1) . 

٧ٱج فٞڂك ع٭حٟتٱؽ ٧٪ ٶ٪ رړـ ٞٯ خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٰ٭ټ٭ک ٞ٪ 

ففاٰٯ افٰاٶ٪ رړـ ٞٯ ٧ٱج ف٧٪ ٞڂك ٰ٭ارك ٶ٪ ع٭١٪ ـؽـ حٟتٱؽففاٰٯ، ٧٭ٰ٭ارك 

٥ا٧ٺ٪ ٞٯ كؽفظ ٶ٪ ١ كغم ٪٧ٕٱج افٰاٰ٭ارك ٶ٪ خٕ٪ حٟتٱؽـؽـ خخ خرړـ ٶ٪ خٕ٪

افٞ٪ ٧٪ ؟ نطٱص ٞٱڃك

ٶ٪ خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ خخٕ٪ كغم كؽفظ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك ٹٟ٪ 

خكؽفظ خٶاذـ ٧ٱج افحٟتٱؽ خفاړـ الرؾ خك
(2) . 

                                                 

فهي ىي ويجزئ بتلک في خبلصة الفتاوی : اما اذا صلی رکعة من الظهر ثم کبر ينوي الظهر  (1)
الرکعة ىذا اذا نوی بقلبو اما اذا نوی بلسانو وقاؿ نويت اف اصلي الظهر انتقض ظهره واليجزئ بتلک 

تبيين الحقائق مع حاشية کذا في کتاب الصبلة الفصل الثامن في النية ،    ۸۳ص  ۱الرکعة . ) ج 
 ( کتاب الصبلة باب مايفسد الصبلة ومايکره فيها  ۳۹۶ص  ۱الشلبي  ج 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : و إنما يصير شارعا بالنية عند التكبير ال بو وحده وال بها  (2)
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في حديث االذاف جـز ،     ۳۵۵ص  ۱وحدىا بل بهما . ) ج 

فصل في   کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها  ۲۲۶في الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص  کذا
 کيفية افعاؿ الصبلة (
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ع٭ٰ٭ټ٪ فعج  ،ٞٯ خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٧ٱج فٞڂكٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ رړـ 

 فذفـخ٪ حٟتٱؽ ففاٰٯ افٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ كؽفظ فٞڂك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

 ٤فخطب خاخق ٿٯ خ٧ٱج افخحٟتٱؽٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ فعج افة٠ ٠٥ْ ذا٧٪ ـٯ .

، ١ٟ٪ افٞ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ ة٠ ٠٥ْ ذإٮ ٧٭ٞ٪ خٕ٪ ٠٥ْ خ٥١ا٧ٺ٪ ٤خ٢ٓٚ فك

خ٥١ا٧ٺ٪ ٹاق ح٪ حڈ ٞ٭ؽ، ٰاافخز ٞ٭ؽ، ٧٭ٶؽفا٧٪ ١ؽك ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ كؽفظ 

 نطٱص خـ .

افٞ٪ خٕ٪ ٠٥ْ خ٥١ا٧ٺ٪ ـؽـ اړـ ٢٧ؽك، ١ٟ٪ ٰ٭كٮ عؽټ٭ؽ ٰاذا٧ٱ٭ؽ افخاـٯ 

٧٭ذ، ٧٭ةٱاٶ٪ خٕ٪ راړـ ٧ٱج ـؽـ كؽفظ نطٱص ٧٪ خـ، ة٠ ٧ٱج ة٪ ٞ٭ك افخ٫ٖ٪ ـؽـ 

ة٪ حٟتٱؽفاٰٯ
(1) . 

                                                 

في البحر : والمراد بقولو ببل فاصل أي بين النية والتكبير الفاصل األجنبي وىو عمل ال يليق في  (1)
الصبلة كاألكل والشرب؛ ألف ىذه األفعاؿ تبطل الصبلة فتبطل النية وشراء الحطب والكبلـ، وأما 

واألحوط أف ينوي مقارنا للتكبير ومخالطا لو كما  المشي والوضوء فليس بأجنبي ... وفي منية المصلي
 ۱ىو مذىب الشافعي اه وبو قاؿ الطحاوي لكن عندنا ىذا االحتياط مستحب وليس بشرط . ) ج 

ص  ۱في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج  کتاب الصبلة باب شروط الصبلة ، کذا  ۴۸۳ص 
کتاب الصبلة الباب   ۶۷ص  ۱هندية ج کتاب الصبلة باب شروط الصبلة بحث النية ، وال  ۳۳۶

 الثالث في شروط الصبلة الفصل الرابع في النية (
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 ٨ٰٓٯ افؽ فاذ ،ٞ٪ خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٧ٱج حؽحٟتٱؽ فذفـخ٪ ٞڂك

ـؽـ كؽفظ نطٱص ٌؽٰٜ٪ ٶ٪ خٕ٪  ،فذفـخ٪ ةٱا٧ٱج فٞڂك، حطؽ٥ٰ٪ ففاٰٯ حٟتٱؽ

افٞ٪ ٧٪ ؟ ٞٱڃك

٧٪ نطٱص ٞٱڃك؛ ٹٟ٪ خاالر٤٪ خـ  ٶ٪ خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ كؽفظ

ٿٯ ٧ٱج ة٪ حؽحطؽ٥ٰې فذفـخ٪ ٧٪ فك
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک حٟتٱؽ حطؽ٥ٰ٪ خاـٯ ٞؽاذ ففاٰٯ ٿٯ عٷ٢٪ ٰې ٣٫ ٧٪ 

افذك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

طؽ٥ٰ٪ خف٤ؽـ ٶ٪ رفذـ ف٠ٰ ٘ؽص خك ٿٯ ٞ٪ ْؼذ٧٪ فك )١ٟ٪ ٞ٭ڼ خحٟتٱؽ ح

فا١ٮ ٰا٧٭ذ افارف٧٪ ( ٧٭٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٮ ٰې ٶغٷ٢٪ افذك، ٧٭ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک حٟتٱؽ 

حطؽ٥ٰ٪ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ففاٰٯ ٿٯ ةې٢٪ ْؼذـ ٰې ٶغٷ٢٪ ٣٫ ٧٪ افذك، ٧٭ٶ٪ 

خٕ٪ حطؽ٥ٰ٪ ـؽـ خخٕ٪ كغم كؽفظ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك
(2) 

. 

                                                 

کتاب الصبلة الباب الثالث في   ۶۷ص  ۱في الهندية : وال يعتد بالنية المتأخرة عن التكبير . ) ج  (1)
کتاب الصبلة باب شروط   ۱۷۶في مراقي الفبلح ص  شروط الصبلة الفصل الرابع في النية ، کذا

کتاب الصبلة باب شروط   ۳۳۷ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج  الصبلة وارکانها ، والدرالمختار
 الصبلة بحث النية (

في ردالمحتار : )ونطقو( اعترض بأف النطق ركن التحريمة فكيف يكوف شرطا؟ وأجيب بأف المراد  (2)
لبو ال تجزيو، وكذا نطقو على وجو خاص، وىو أف يسمع بها نفسو، فمن ىمس بها أو أجراىا على ق
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 ٞ٪ ا٤اؾ ٶؽذٞ٭ظ فك افٰ٭ټ٭ک اٛخػاء ٶفٯ فٞڂك ع٭ٰ٭حٟتٱؽ

  ففاٰٯ ٧٭خخٕ٪ كغم كؽفظ نطٱص ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

٪ كؽفظ ٰې نطٱص ٞٱڃك ٹٟ٪ خٕ٪ ٰ٭حٟتٱؽٰې حٟتٱؽحطؽ٥ٰ٪ ة٠٢ ٞٱڃك ٞ

٣٫ خق خٕ٪ حٟتٱؽخذٞ٭ظ خحٟتٱؽٶ٪ ٧ٱج ففاٰٯټ٪ 
(1) 

.
    

 

                                                                                                                                 

جميع أقواؿ الصبلة من ثناء وتعوذ وبسملة وقراءة وتسبيح وصبلة على النبي صلى اهلل عليو وسلم 
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب مجمل الكتاب إذا   ۳۳۴ص  ۱وكعتاؽ وطبلؽ ويمين . ) ج 

 بين بالظني فالحكم بعده مضاؼ إلى الكتاب (

منها النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسو بدوف صمم وال يلـز األخرس  وفي مراقي الفبلح : و الرابع
.وفي الطحطاوي : قولو: "بدوف  تحريك لسانو على الصحيح وغير األخرس يشترط سماعو نطقو

صمم" أما لو كاف بو صمم أو كانت جلبة أصوات فالشرط أف يكوف بحيث لو أزيل المانع ألمكن 
قيقة في تلك الحالة كما ال يشترط إسماع غيره إال في العقود  السماع وال يشترط أف يسمع نفسو ح

کتاب الصبلة باب شروط الصبلة   ۱۷۶كبيع وىبة ونكاح فبل بد من إسماع غيره أيضا . ) ص 
 وارکانها(

في الهندية : ومدرؾ اإلماـ في الركوع ال يحتاج إلى تكبيرتين خبلفا لبعضهم ولو نوى بتلك التكبيرة  (1)
کتاب الصبلة الباب العاشر في ادراک   ۱۲۳ص  ۱وع ال االفتتاح جاز ولغت نيتو . ) ج الواحدة الرك

کتاب الصبلة باب ادراک   ۴۵۷ص  ۱في حاشية الشلبي علی تبيين الحقائق ج  الفريضة ، کذا
 کتاب الصبلة باب ادراک الفريضة (  ۱۳۵ص  ۲الفريضة ، والبحر ج 
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ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خاهلل اٞتؽ ٶ٪ ١َٙ ٞٯ ٤ػفٞڂك ٥١٭٧ٸ 

 ٰې نطٱص خق افٞ٪ ٧٪ ؟

ا١ٗ ٞٯ فٞڂك افٰاٰې خاٞتؽخ١َٙ ٶ٪ ا١ٗ ٞٯ  ٞ٪ خٕ٪ ٤ػ خاهلل خ١َٙ ٶ٪

فٞڂك، ٶ٪ خٕ٪ خفـ ن٭ذح٪ ٞٯ ٞ٪ خٕ٪ ٤ػٶ٪ حٟتٱؽحطؽ٥ٰ٪ ٨ٰٓٯ افؽ اهلل اٞتؽ ٞٯ 

فك ، ٧٭خ٥١ا٧ٺ٪ كؽفظ ٰې ٧٪ نطٱص ٞٱڃك افٞ٪ خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ فك 

 ٧٭٥١٭٧ٸ ٶ٪ ٘اـػٰڃك .

ٕ٪ ٞٯ افٞ٪ خٕ٪ ٤ػ خاٞتؽخ ١َٙ ٶ٪ ةا، ٰا ٶ٪ ذا ٥٢ٞ٪  ٞٯ فٞڂك ٧٭ٶ٪ خ

اعخالػ خق ٹٱ٨ٯ ٥٢ْاء ٘ؽ٤اٰې0 ٿٯ ٶؽفا٧٪ ١ؽك نطٱص خق، افٹٱ٨ٯ ٥٢ْاء 

٘ؽ٤اٰې0 ٿٯ خ٤غٟٯ خفف ن٭ذح٭٧٭ٶ٪ كاؿ ض٣ٟ ١ؽك، ٨ٰٓٯ ٞ٪ ٶ٪ افؽ اهلل اٞتؽ 

ٞٯ فك ٧٭ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٰې كؽفظ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك افٞ٪ خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ فك 

٥١غخاذٞٯ خٕ٪ خف٣٫ ٛ٭ؽ انص ٧٭٥١٭٧ٸ ٶ٪ ٘اـػٰڃك، اف خةا ٶ٪ ةاذـ ٞٯ ٶ٪ ا١ػذا

ٞٯ خ ذخا٥١طخاذخْتاذة ټغ٪ خٕ٪ خف٣٫ ٛ٭ؽ ٣٫ ة٠٢ ـ٭ق خق افخ ذاء ٶ٪ ةاذـ 

ذاسص ٢ٓ٤٭٤ٱڃك، افة٠ خاٿٯ ٥١٭٧ٸ ٰ٭أ٣٫ ْتاخة خق افخْتاخاح٭ ة٨ا ٶؽاضخٱاض 

خـ ٧٭ ٶ٪ خٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ـؽـ خك اٞخٙا ٧٪ ٞ٭ك، ة٢ٟ٪ ةٱؽح٪ خك خف٣٫ فاذ عٷ٠ ٥١٭٧ٸ 

 خاٞڂك .ٶ٪ ـ٥٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ا

افٞ٪ خٕ٪ ٤ػ خاهلل خ١َٙ ٶؽالؾ ةا٧ػك فٞڂك ٧٭ٞ٪ خٰ٭ـ ا١ٗ حؽ٤ٜػاذ رائػ٧٪ 

ـٯ ٧٭خٕ٪ چ٪ ٞاذخق؛ ٹٟ٪ ٶؽخٕ٪ الؾ ةا٧ػك ا١ٗ ـخ٪ افٞ٪ حؽخٕ٪ رائػـٯ خفـ 

 ا١ٙ٪ ح٪ فذـٱڃك ٧٭ةٱا٤ٟؽفـ ة٠٢ ٞٱڃك .

 افٞ٪ خٕ٪ ٤ػخاهلل خ١َٙ ٶؽ ٫اء ةا٧ػك فـٯ ٧٭ٞ٪ ٶ٪ خك ٛهػـؽـ فك ٿٯ  



 ا١لؽفض فاالذٞاؿ                                   - ههه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

س٥ّ خالـ ١َٙ ـٯ ٧٭ٶ٪ ذخا٥١طخاذٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ خٕفٯ ض٣ٟ ٰې خق خٕ٪ ١َٙ 

١ٟ٪ خافؽ، ٨ٰٓٯ ٞ٪ ٶ٪ افؽ اهلل اٞتؽ ٞٯ فك ٧٭خ٥١ا٧ٺ٪ كؽفظ ٰې ٧٪ نطٱص ٞٱڃك 

افٞ٪ خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ فك ٧٭٥١٭٧ٸ ٶ٪ ٘اـػٰڃك ، افٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٛهػـؽـ ٧٪ 

فك ةٱا٥١٭٧ٸ ٧٪ ٘اـػفك
(1) . 

                                                 
ي اهلل فإما في أولو أو وسطو أوآخره فإف كاف في أولو لم في ردالمحتار : اعلم أف المد إف كاف ف (1)

بو شارعا وأفسد الصبلة لو في أثنائها وال يكفر إف كاف جاىبل ألنو جاـز واإلكفار للشك في  يصر
مضموف الجملة وإف كاف في وسطو فإف بالغ حتى حدث ألف ثانية بين البلـ والهاء كره قيل والمختار 

وإف كاف في آخره فهو خطأ وال يفسد أيضا وقياس عدـ الفساد فيهما صحة أنها التفسد وليس ببعيد 
الشروع بهما وإف كاف المدفي أكبرفإف في أولو فهوخطأمفسد وإف تعمده قيل يكفر للشك وقيل ال 
والينبغي أف يختلف في أنو ال يصح الشروع بو وإف في وسطو أفسد وال يصح الشروع بو وقاؿ الصدر 

تقييده بما إذا لم يقصد بو المخالفة كما نبو عليو محمد بن مقاتل وفي المبتغى ال  الشهيد يصح وينبغي
ه فإف ثبت أنو لغة فالوجو آيفسد ألنو إشباع وىو لغة قـو وقيل يفسد ألف )أكبار( اسم ولد إبليس 

الصحة وإف في آخره فقد قيل يفسد الصبلة وقياسو أف ال يصح الشروع بو أيضا كذا في الحلية 
ا. وتماـ أبحاث ىذه المسألة في البحر والنهر عند قولو وكبر ببل مد و ركع. أقوؿ وينبغي ملخص

کتاب   ۳۵۴ص  ۱الفساد بمد الهاء ألنو يصير جمع اله كما صرح بو بعض الشافعية تأمل . ) ج 
  ۵۴۸ص  ۱في البحر ج  الصبلة باب صفة الصبلة فصل في بياف تأليف الصبلة الی انتهائها ، کذا

کتاب الصبلة باب شروط   ۲۲۶الصبلة باب صفة الصبلة ، والطحطاوي علی مراقي الفبلح ص کتاب 
 الصبلة فصل في کيفية افعاؿ الصبلة ( 

نبغي الفسادبمدالهاء ( ظاىره اذاقصدانو جمع اله واالفالنقل انو يرات الرافعي قولو ) و يوفي تقر 
 .  فسديخطأوال

کتاب الصبلة باب   ۳۵۵ص  ۱کذا الباء في االصح . ) ج علی ىامش ردالمحتار : و  وفي الدرالمختار
کتاب الصبلة   ۲۶۳في شرح المنية ص  صفة الصبلة فصل في بياف تأليف الصبلة الی انتهائها ، کذا

 فرائض الصبلة االوؿ تکبيرة االفتتاح (
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ٞٯ حؽا٤اؾ ٤غخ٪ ـٯ خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ  ٪ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ حٟتٱؽحطؽ٥ٰ

 ؟ ١ؽك

ٞ٪ خاهلل خ١َٙ ټغ٪ خا٤اؾ حؽاهلل ١َٙ ٤غٟٯ ٘اذع ـٯ افٰاخاهلل ١َٙ خا٤اؾ 

ـؽـ ففاٰې ٦ٟ١ خاٞتؽخ١َٙ ټغ٪ خا٤اؾ حؽاٞتؽ١َٙ ٤غٟٯ ٘اذع ـٯ ٶ٪ خٕ٪ خفاړـ 

ٯ خخٕ٪ ـڂق ٧٪ ٶ٪ ا٤اؾ ٶفٯ اٛخػاء نطٱص خـ اف٧٪ ٰې ٶ٪ عٷ٠ ٰ٭ارك ن٭ذح٪ ٞ

٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ كؽفظ نطٱص خـ
(1) .  

ٞ٪ ا٤اؾ ٶؽذٞ٭ظ فك افٰ٭ټ٭ک ذاـٯ اٛخػاء ٶفٯ فٞڂك ع٭ٶ٪  

  ففاٰٯ ة٢ٟ٪ ذٞ٭ظ ح٪ خحڈ ٶ٪  حٟتٱؽحطؽ٥ٰ٪ ٶ٪ فالړـ ٧٪ ٿٯٌؽٰٜ٪ ـؽـ خاـٯ 

 ضا١ج ٞٯ ٰې ففاٰٯ خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

 ٞ٪ خٕ٪ كغم خٕ٪ حٟتٱؽٶ٪ خاـٯ فعج ٞٯ ٶاق ح٪ فذـ٭ك ٿٯ فالړك ح٪ 

                                                 

قبل قوؿ اإلماـ في الهندية : فإف قاؿ المقتدي اهلل أكبر ووقع قولو اهلل مع اإلماـ وقولو أكبر وقع  (1)
ذلك قاؿ الفقيو أبو جعفر األصح أنو ال يكوف شارعا عندىم ... وأجمعوا على أف المقتدي لو فرغ من 

  ۶۸ص  ۱قولو اهلل قبل فراغ اإلماـ من ذلك ال يكوف شارعا في الصبلة في أظهر الروايات . ) ج 
في شرح المنية ص  بلة ، کذاکتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل االوؿ في فرائض الص

 ۱علی ىامش ردالمحتار ج  کتاب الصبلة فرائض الصبلة االوؿ تکبيرة االفتتاح ، والدرالمختار  ۲۶۳
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل في بياف تأليف الصبلة الی انتهائها (  ۳۵۴ص 
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 ٧ڄخې فك ٧٭ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٰې كؽفظ نطٱص خـ .

ج ٞٯ ٶاق ح٪ فذـ٭ك ٿٯ ذٞ٭ظ ح٪ ٧ڄخې فك، ١ٟ٪ افٞ٪ ٰې ٶ٪ خاـٯ فع

٥ْ٭٤اٿٯ ع٢ڈ ٣٫ خٕفٯ ٞ٭ك ٧٭ةٱاخخٕ٪ كغم كؽفظ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٧٪ 

نطٱص ٞٱڃك افخٕ٪ ٠٥ْ ٰې ٥١٭٧ٸ ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك
(1) . 

؟ ٶ٪ ٘ؽص اف فحؽ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ فالړـ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك

ٶ٪ ٘ؽص اففحؽ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٶؽ٫ٖ٪ ٿاةا٧ػك فالړـ ٘ؽص خـ ٿٯ ٶؽفالړـ ٛػذة 

ف١ؽك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ٶؽ١ٟڂـ فك خٕ٪ كغم ٞ٪ ٶؽٳ٭١٪ فالړـ ٛػذة ف١ؽك ٧٭ٳ٭١٪ فالړـ 

ٶؽ٘ؽص خـ افٞ٪ ٶؽٰ٭ټ٪ فالړـ ٛػذة ف١ؽك ٶؽٳ٭ؽ ٰې ٧٪ ف١ؽك، ٧٭ةٱاٶ٪ ٫ٖ٪ ا٧ػارـ 

ٶؽ ١ؽك، افٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶؽفالړـ ةا٧ػك ٫ٱٻ ٧٭ْ٪ فالړـ ٶؽ ٘ؽص خـ ٿٯ ٛػذة 

 ٛػذة ٧٪ ١ؽك ٧٪ ٶؽٳ٭١٪ فالړـ اف٧٪ ٶؽٰ٭ټ٪ فالړـ ، ٧٭ٶؽخٕ٪ كغم ةا٧ػك ةٱافالړـ 

                                                 

ة قائما أو منحيا قليبل قبل في مراقي الفبلح : و الثاني من شروط صحة التحريمة اإلتياف بالتحريم (1)
ف كاف إوجود انحنائو بما ىو أقرب للركوع قاؿ في البرىاف لو أدرؾ اإلماـ راكعا فحنى ظهره ثم كبر 

إلى القياـ أقرب صح الشروع ولو أراد بو تكبير الركوع وتلغو نيتو ألف مدرؾ اإلماـ في الركوع ال يحتاج 
کتاب   ۱۷۵الركوع أقرب ال يصح الشروع . ) ص  إلى تكبير مرتين خبلفا لبعضهم وإف كاف إلى

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ،   ۵۳۸ص  ۱في البحر ج  الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها ، کذا
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل في بياف   ۳۵۴ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج  والدرالمختار

 تأليف الصبلة الی انتهائها (
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الر٤٪ ٧٪ خـ ١ٟ٪ ٿٯ خ٤ؽٰو ٶ٪ ةاب ٞٯ دٞؽٞٱڃك
(1) .

 

٪ ٞٯ فالړـ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟خـ٬اذٶ٪ خفـ ذٞٓخ٪ ـ٨ج ٥١ا٧ٺ

 خـ٬اذٶ٪ خفـ ذٞٓخ٪ ـ٨ج ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٛ٭ك ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ فالړـ ٶٟڇٯ 

الر٤٪ خـ ةې٢٪ ْؼذـ ٶ٪ ٧اـخ٪ ـؽـ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك
(2) . 

                                                 
کتاب الصبلة   ۶۹ص  ۱) ج  .وىو فرض في صبلة الفرض والوتر ( ومنها القياـ)في الهندية :  (1)

کتاب   ۱۸۱الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل االوؿ في فرائض الصبلة ، کذا في مراقي الفبلح ص 
ص  ۱الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها ، وحاشية الشرنببللي علی دررالحکاـ شرح غرر االحکاـ ج 

 بلة باب صفة الصبلة (کتاب الص  ۶۷
وفي الهندية : ولو كاف قادرا على بعض القياـ دوف تمامو يؤمر بأف يقـو قدر مايقدر حتى إذا كاف قادرا 
على أف يكبر قائما واليقدر على القياـ للقراءة أو كاف قادرا على القياـ لبعض القراءة دوف تمامها يؤمر 

ا ثم يقعد إذا عجز قاؿ شمس األئمة الحلواني رحمو اهلل بأف يكبر قائما ويقرأ قدر مايقدر عليو قائم
ولو قدر على   .تعالى ىو المذىب الصحيح ولوترؾ ىذا خفت أف ال تجوز صبلتو، كذا في الخبلصة

القياـ متكئا الصحيح أنو يصلي قائما متكئا وال يجزيو غير ذلك لو قدر على أف يعتمد على عصا 
کتاب الصبلة الباب الرابع عشر في صبلة   ۱۳۶ص  ۱) ج أوعلى خادـ لو فإنو يقـو ويتكئ . 

کتاب الصبلة باب صبلة المريض ،   ۵۶۳ص  ۱المريض ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 
 کتاب الصبلة باب صبلة المريض (  ۲۲۷ص  ۱والدرالمنتقی علی ىامش مجمع االنهر ج 

... في فرض وملحق بو کنذر وسنة فجر في  في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ومنها القياـ (2)
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مبحث القياـ ، کذا في البحر   ۳۲۸ص  ۱االصح لقادر عليو . ) ج 

کتاب   ۱۹۹ص  ۲کتاب الصبلة باب الوتر والنوافل ، والمبسوط للسرخسي ج   ۱۱۱ص  ۲ج 
 التراويح الفصل السابع في ادائها قاعدا من غير عذر (
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ٶ٪ ٠ٙ٧ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ فالړـ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ ٶ٪ ٧اـخ٪ ـؽـ ذفاخق ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ٶؽ فالړـ ةا٧ػك ٛػذة ف١ؽك، ع٭ 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ةې٢٪ ْؼذـ ٶ٪ ٧اـخ٪ ـؽـ ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ فٞڂك ٧٭خفالړك خ٥١ا٧ٺ٪ ٧ٱ٥اٰٯ 

ذ٭اب ٰې خق، افٞ٪ خْؼذ ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك ٶ٪ ٧اـخ٪ ـؽـ ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ فٞڂك ٧٭ٶ٭ذـ 

ذ٭اب ٰې خق
(1) . 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ةې٢٪ ْؼذـ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٞ٭ږ فخذٰڃك ٶ٪ خٕ٪ خذېػ١٭ 

 ـؽـ خفالړك ٘ؽص اخا ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٞ٪ خف٤ؽـ ٞ٭ږ فخذٰڃك ٿٯ الـ٭٧٪ ٰې ٹ٨ګ٨٭ح٪ ذـٱڃك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ 

اٞٱڃك افٞ٪ حؽخٕ٪ ا٧ػارې ١ڃ ٞ٭ږ فا١ٮ ف١ؽك ٧٭ةٱاٶ٪ خٕ٪ ـؽـ خفالړك ٘ؽص ٧٪ اخ

خفالړك ٘ؽص اخاٞٱڃك
(2) .

 

                                                 
الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار:)ويتنفل مع قدرتو على القياـ قاعدا( ال مضطجعا إال بعذر في  (1)

)ابتداء و( كذا )بناء( بعد الشروع ببل كراىة في األصح كعكسو بحر.وفيو أجر غير النبي صلى اهلل عليو 
 وسلم على النصف إال بعذر.

 ۱)ج .  عذر فبل ينقص ثوابو عن ثوابو قائماوفي ردالمحتار : )قولو على النصف إال بعذر( أما مع ال
  ۱۱۳ص۲في البحرج کتاب الصبلة باب الوتر والنوافل مبحث المسائل الستة عشرية ، کذا  ۵۱۵ص 

  ( فرائض الصبلة الثاني القياـ ۲۷۳شرح المنية ص و کتاب الصبلة باب الوتروالنوافل،

کتاب الصبلة   ۵۳۹ص  ۱اؿ رکبتيو . ) ج في البحر: وحد القياـ اف يکوف بحيث اذا مد يديو التن (2)
کتاب الصبلة باب   ۳۲۸ص  ۱باب صفة الصبلة ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
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ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خ٘ؽص ٛؽائج ا٧ػارـ ټ٭٤ؽـ خـ ؟

 خك 0 ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ  خا٤اؾ ناضب ټغ٪ خذې ٛ٭١٭٧٪ ذا٢ٕٯ 

 ُا٫ؽا١ؽفاٰث خاخق ٿٯ ٘ؽص ٛؽائج ٰ٭ آٰج خق .  -م

خف٣٫ خاخق ٿٯ خٕ٪ ا٧ػارـ ٫ٖ٪ خـ ٿٯ ٶؽ٫ٖ٪ ةا٧ػك خٛؽآؿ اٌالؼ ٞٱڃك  -ن

اف خة٨ػـ خعٍاب ـؽـ ٤لاة٬ج ٧٪ ف١ؽك، ٶ٪ ذخا٥١طخاذٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ 0 ٿٯ ْال٤٪ 

 ٛػفذك افْال٤٪ ر٢ٰٓٯ خٕ٪ ٛ٭ؽ ذاسص ة٢٢ٮ خق .

ٰ٭ٕٲ آٰج ٰاخذې ٨١ځ اٰاح٭٧٪ خـ ، افخٕ٪ خذ٣ٰ خاخق ٿٯ خٕ٪ ا٧ػارـ  -ه

خناضتٱ٨٭ٛ٭ؽ ٣٫ خق اف خ٥١ا٧ٺ٪ خنطٱص فا١ٯ ٶ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ اضخٱاض ٣٫ ٶ٪ خٕ٪ 

 ٛ٭ؽ ٞٯ خق افٶ٪ خٕ٪ فس٪ ـؽـ چ٪ ٛ٭ؽ ٣٫ ة٠٢ ـ٭ق خق، ٧٭ خ٥١ا٧ٺ٪ خنطٱص 

ٶ٪ خٕ٪ ٛ٭ؽ ـؽـ ٠٥ْ فٞڂؽ ـٯٿٯ ٣٫ فا١ٯ ٶ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ 
(1) . 

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة   ۶۹ص  ۱صفة الصبلة مبحث القياـ ، والهندية  ج 
 الفصل االوؿ في فرائض الصبلة (

  . ش ردالمحتار : وفرض القراءة آية على المذىبعلی ىام في الدرالمختار (1)
وفي ردالمحتار  )قولو على المذىب( أي الذي ىو ظاىر الرواية عن اإلماـ وفي رواية عنو ما يطلق 
عليو اسم القرآف ولم يشبو قصد خطاب أحد. وجـز القدوري بأنو الصحيح من مذىب اإلماـ ورجحو 

مطلب تحقيق مهم فيما لو تذكر في صفة الصبلة  کتاب الصبلة باب  ۳۹۶ص  ۱الزيلعي . ) ج 
 ( ركوعو أنو لم يقرأ فعاد تقع القراءة فرضا وفي معنى كوف القراءة فرضا وواجبا وسنة

ثبلث آيات  ة: وأدنى مايجزئ من القراءة في الصبلة آية عند أبي حنيفة رحمو اهلل وقااليوفي الهدا
= راتلونکی ة باب صفة الصبلة فصل في القراءة (کتاب الصبل  ۱۳۷ص  ۱أو آية طويلة . ) ج  قصار

  مخ
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ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٿٯ ٛؽائج ٘ؽص خق خٕ٪ خ٘احطې )ا١ط٥ػهلل(  

ټغ٪ ٤اـ٭ا خ٧٭ذٛؽائج ف٠ٰ ٘ؽص خك افٞ٪ خٕ٪ ٘ؽص ٶ٪ ٘احط٪ ـؽـ ٣٫ اخاٞٱڃك؟

ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خا٘ؽص ٧٪ خـ ٿٯ خـ٭ذ٩ ا١ٙاحط٪ ټغ٪ ٤اـ٭اة٠ ٹاق ة٪ 

غا فاٰٯ ة٢ٟ٪ ٘ؽص خاخـ ٿٯ خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ ٰ٭ٹاق ة٪ فاٰٯ ٧٭خٕ٪ ٘ؽص ٣٫ ٶ٪ عا٤

٘احط٪ ـؽـ اخاٞٱڃك ٣٫ ٶ٪ ة٠ ٹاق ـؽـ اخاٞٱڃك
(1) .

  

خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ټ٭ذٞٓخ٪ ٞٯ ٛؽائج ف٠ٰ ٘ؽص خك ؟

 ٧ٺ٪ ٶ٪ خفـ ذٞٓخ٪ ٞٯ ٛؽائج ف٠ٰ ٘ؽص خك .خ٘ؽص ٥١ا

                                                                                                                                 

وفي خبلصة الفتاوی: وعندىما اليجزيو ما لم يقرأ في کل رکعة ثبلث آيات قصار او آية طويلة وىذا 
 کتاب الصبلة الفصل الحادي عشر في القراءة (  ۹۳ص  ۱قوؿ ابي حنيفة االوؿ . ) ج 

  ۷۵ص  ۱ياط واالحتياط في العبادات أمر حسن . ج وفي الجوىرة النيرة : وقولهما في القراءة احت
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ،   ۵۹۱ص  ۱في البحر ج  کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، کذا

 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل في القراءة (  ۲۹۳ص  ۱وفتح القدير ج 
کتاب   ۹۷ص  ۱رة اليها . ) ج في الهداية : فقراءة الفاتحة ال تتعين رکنا عندنا وکذا ضم السو  (1)

کتاب الصبلة باب   ۳۲۹ص  ۱الصبلة باب صفة الصبلة ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 
 کتاب الصبلة الکبلـ في القراءة (  ۲۹۵ص  ۱صفة الصبلة مبحث القراءة ، والبدائع ج 
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افخ٠ٙ٧، ـ٨ج اف فحؽ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٳ٭١٭ذٞٓخ٭٧٭ٞٯ ٛؽائج ف٠ٰ ٘ؽص خك
(1) .

خ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٞ٭٤٭خفف ذٞٓخ٭ٞٯ خٛؽائج ف٠ٰ ٘ؽص خك ؟ 

ٶ٪ ٢ٍ٤ٚ خفـ ذٞٓخ٪ ٞٯ خٛؽائج ف٠ٰ ٘ؽص خك، ٨ٰٓٯ خ٘ؽص  ٥١ا٧ٺ٪خ٘ؽص 

٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٫ؽ خفـ ذٞٓخ٪ ٞٯ ٿٯ ٛؽائج فف٠ٰ ـٯ ٘ؽص ٶ٪ اخاء ٞٱڃك، افخا٘ؽص 

٧٪ خـ ٿٯ عا٤غاة٪ ٶ٪ اف١٭ خفف ذٞٓخ٭٧٭ ٞٯ ٛؽائج فاٰې، ة٢ٟ٪ ٶ٪ اف١٭ 

خففذٞٓخ٭٧٭ ٞٯ ٛؽائج ف٠ٰ فاسب خك
(2) . 

                                                 

حيط ثنائيا كاف أو ثبلثيا أو وأما محل القراءة ففي الفرائض الركعتاف ىكذا في المفي الهندية :  (1)
رباعيا وسواء كانتا أوليين أو أخريين أو مختلفتين. ىكذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكاـر حتى لو 
لم يقرأ في واحدة منو أو قرأ في واحدة فقط فسدت صبلتو. كذا في الشمني شرح النقاية وفي الوتر 

لباب الرابع في صفة الصبلة الفصل االوؿ في کتاب الصبلة ا  ۶۹ص  ۱) ج  والنفل الركعات كلها.
کتاب الصبلة باب الوتر والنوافل   ۵۳۸ص  ۱فرائض الصبلة ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 

 کتاب الصبلة باب النوافل فصل في القراءة (  ۱۳۳ص  ۱مطلب في صبلة الحاجة ، والهداية ج 

قرأ  ية والرباعية المكتوبتين للقراءة المفروضة حتى لويجب تعيين األوليين من الثبلثفي الهندية :  (2)
في األخريين من الرباعية دوف األوليين أو في إحدى األوليين وإحدى األخريين ساىيا وجب عليو 

کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثاني في واجبات   ۷۱ص  ۱) ج .  سجودالسهو
کتاب الصبلة باب الوتر والنوافل مطلب   ۵۳۹ص  ۱دالمحتار ج الصبلة ، کذا في الدرالمختار مع ر 

کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في بياف   ۲۳۱في صبلة الحاجة ، ومراقي الفبلح ص 
 واجب الصبلة (
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غٷ٢٪ ٰې ٶع٢ڈ ٶ٪ عٙٱ٪ ٥١ا٧ٺ٪ خاـٯ ٛؽائج فاٰٯ ٿٯ  ٹٱ٨ٯ

خق ؟ټ٪ ض٣ٟ  خېخ ،ع٢ڈ ع٭ع٭١٪ ال ٣٫ ٧٪ چ٭ذفك ٹٱ٨ٯ٣٫ ٧٪ افذك اف

االر٤٪ خخٕ٪ ع٢ګ٭٥١٭٧ٸ ٶؽ ذاسص ٛ٭ؽ نطٱص ٧٪ خق، ٹٟ٪ خٛؽائج خٶاذـ خ

خـ ٿٯ ٶ٪ خف٤ؽـ ا٧ػارـ ـؽـ ة٪ ٰې فاٰٯ ٿٯ ٞ٪ ٰ٭ْاذص ٧٪ فك ٧٭عٷ٢٪ ٰې افذك
(1) 

 

خذٞ٭ظ خٶاذـ ټ٭٤ؽـ ٞڇخ٪ فا١ٮ ٘ؽص خق ؟

ق ٞڂك ٧٭ٹ٨ګ٨٭ خذٞ٭ظ خٶاذـ خف٤ؽـ ٞڇخ٪ فا١ٮ الرؾ خق ٿٯ ٞ٪ الـ٭٧٪ ٞ

ح٪ ة٪ ذـٱڃك
(2) . 

                                                 

في الهندية : اختلفوا في حد الجهر والمخافتة قاؿ الفقيو أبو جعفر والشيخ اإلماـ أبو بكر محمد  (1)
ل أدنى الجهر أف يسمع غيره وأدنى المخافتة أف يسمع نفسو وعلى ىذا يعتمد. كذا في بن الفض

کتاب الصبلة   ۷۲ص  ۱المحيط وىو الصحيح كذا في الوقاية والنقاية وبو أخذ عامة المشايخ . ) ج 
الی  ۵۸۷ص  ۱في البحر ج  الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثاني في واجبات الصبلة ، کذا

کتاب الصبلة باب باب صفة   ۳۹۵ص  ۱تاب الصبلة باب صفة الصبلة ، وردالمحتار ج ک  ۵۸۹
 الصبلة فصل في القراءة مطلب في الکبلـ علی الجهر والمخافتة (

وقدر الواجب من الركوع مايتناولو االسم بعد أف يبلغ حده وىو أف ( ومنهاالركوع)في الهندية :  (2)
کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة   ۷۳ص  ۱) ج  . يكوف بحيث إذا مد يديو ناؿ ركبتيو

کتاب الصبلة   ۳۲۹ص  ۱الفصل االوؿ في فرائض الصبلة ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 
کتاب الصبلة   ۱۸۵باب صفة الصبلة بحث الرکوع والسجود ، والطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 

 باب شروط الصبلة وارکانها (
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 ٞ٪ خٰ٭ٿا ٤ال ذاعخ٢ې فك افـ٣ ٧٪ ـٯ خذېػالق، افٰا ٰ٭ ټ٭ک

خىٓٗ ٶ٪ فس٪  ـ٣ ٧٪ ـٯ خذېػالق،  ة٢ٟ٪ فالړـ ٰې ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ فك ٿٯ 

 ٪ ذٞ٭ظ ټؽ٧ګ٪ ٞ٭ك؟ٞ٪ الـ٭٧٪ ٞق ٞڂك ٧٭ٹ٨ګ٨٭ح٪ ذـٱڃك، ٧٭خٕ٪ كغم ة

فعج ـؽ ٰ٭ټ٪ ٧٭ذٞڇخ٪ ٞ٭ك، ٞ٪ ٧٭ذ ـؽ ٞڇخ٪ ٧٪ ؽخٕ٪ كغم ة٪ خذٞ٭ظ ٶ

ٞڂك ٧٭خٕ٪ ضا١ج خخـ خٶاذـ ذٞ٭ظ ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك ٿٯ الـ٭٧٪ ٰې ٹ٨ګ٨٭ح٪ ذـٱڃك
(1) 

.
 

)ٿ٨٥ٯ (ٰا٧٭ذف فچ٭ ٰاٶؽٕا١ۍ ٰااـ٨ٙز ةا٧ػك ـشػـ ٶؽ ٤ؽٕ٪ 

؟ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ٞ٭ؽ

 ٞ٪ ٶؽخٕ٪ كٱا٧٭ةا٧ػك ح٨ػق ٛؽاذ ف٧ٱفٯ ٧٭ٶؽخٕ٪ ةا٧ػك ـشػـ ٞ٭ؽ ذفا 

خك افٞ٪ ح٨ػق ٛؽاذ٧٪ ٶؽ٧ٱفٯ ٧٭ةٱاٶؽخٕ٪ كٱا٧٭ ـشػـ ٧٪ نطٱص ٞٱڃك
(2) .

 

                                                 

ر : األحدب إذا بلغت حدوبتو إلى الركوع يخفض رأسو في الركوع فإنو القدر الممكن في في البح (1)
کتاب   ۷۳ص  ۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، کذا في الهندية ج   ۵۱۱ص  ۱حقو . ) ج 

الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل االوؿ في فرائض الصبلة ، والطحطاوي علی مراقي 
 الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها ( کتاب  ۱۸۵الفبلح ص 

و اف وجد حجمو يجوز واال فبل ... يفي التاتارخانية : اذا القی في المسجد حشيش کثير فسجد عل (2)
وفي الحاوي سئل عمن صلی فوؽ ثياب کثيرة اف کاف موضع سجوده مستقرا لو جاز واف نهض مرة 

ل الثالث في بياف مايفعلو المصلي في کتاب الصبلة الفص  ۱۷۸ص  ۲ويرفع اخری لم يجز . ) ج 
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ع٢ڈ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خاف١ٯ ـشػې ټغ٪ ـ٣ ٧٪ ذاٶ٭ذح٪  ٹٱ٨ٯ

 ؟ ٞٱڃك ١ڃ ـؽ ذاٶ٭ذح٪ ٞڂك ةٱؽح٪ خف٥٫ٯ ـشػې ح٪ فالړـٯ خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك

خٕ٪ ٠٥ْ كؽْا ذفا ٧٪ خق افٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خٕ٪ كاؿ ٥١٭٧ٸ فٞڂك ٧٭خٕ٪ 

٭٧ٸ ة٪ ةٱؽح٪ ذاډؽٹ٭ك؛ ٹٟ٪ خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٶؽ٫ٖ٪ ٛ٭ؽ ةا٧ػك ةا٠ٟ١ ٘اـػخق ٿٯ ٥١

خ٫ػاٰې ٤ه٨ٗ افټ٪ ٧٭ذف٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ذاسص ة٢٢ٮ خق .

افخٹٱ٨٭ ٧٭ذف٬ٜ٘اؤٶ٪ ٧ؾخ ٞ٪ ټ٪ ٣٫ خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٘اـػ٧٪ خق ع٭ٶ٪ ـغج 

ٞؽا٫ج ـؽـ ٤ٟؽفـ خق افخخٕ٪ كاؿ ٥١ا٧ٺ٪ ذاډؽٹ٭ؽ فاسب خك
(1) .

 

                                                                                                                                 

  ۳۷۳ص  ۱في الدرالمختار مع ردالمحتار ج  ( ، کذا ۲۳۷۱/۲۳۷۲صبلتو بعد االفتتاح المسئلة ) 
کتاب   ۷۳ص  ۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في اطالة الرکوع للجائي ، والهندية ج 

 لصبلة (الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل االوؿ في فرائض ا

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )ثم يرفع رأسو مكبرا ويكفي فيو( مع الكراىة )أدنى ما  (1)
يطلق عليو اسم الرفع( كما صححو في المحيط لتعلق الركنية باألدنى كسائر األركاف، بل لو سجد على 

 د أقرب صح وإال اللوح فنزع فسجد ببل رفع أصبل صح وصحح في الهداية أنو إف كاف إلى القعو 
  ورجحو في النهر والشرنببللية .

وفي ردالمحتار : )قولو مع الكراىة( أي أشد الكراىة كما في شرح المنية ... )قولو ورجحو في النهر 
إلخ( قاؿ في الخزائن: وفي الشرنببللية عن البرىاف أنو األصح عن اإلماـ. وفي النهر أنو الذي ينبغي 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل في بياف   ۳۷۳ص  ۱قتصر الباقاني . ) ج التعويل عليو، وعليو ا
 ( ۳۲۳/  ۳۲۲تأليف الصبلة إلى انتهائها مطلب في اطالة الرکوع للجائي ، کذا في شرح المنية ص 

 = ذاح٢٭٧ٟٮ ٤ظ
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 خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ اعٱؽـ ٧اـخ٪ ٞٯ ټ٭٤ؽـ ا٧ػارـ ٞڇې٨فخ٠ ٘ؽص خك؟

خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ اعٱؽـ ٧اـخ٪ ٞٯ خا١خطٱاة خف٢ٰ٭ ٶ٪ ا٧ػارـ ٧اـخ٪ ٘ؽص خـ
(1) . 

خـ ؟ خ٥١ا٧ٺ٪ خٞ٭١٭كؽْٯ ٌؽٰٜ٪ ټؽ٧ګ٪

خ٥١ا٧ٺ٪ خٞ٭١٭ كؽْٯ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ ٫ؽ٢ٞ٪ ٰ٭ا٧فاؿ خ٥١ا٧ٺ٪ خٞ٭١٭ 

اذاخـ فٞڂك ٧٭افؽ ة٪ الـ٭٧٪ ٕ٭ږفح٪ ٶ٭ذح٪ ٞڂك، ٞ٪ ٧اذ٨ٰ٪ فك افٰاة٪ الـ٭٧٪ حؽ 

افږف ٶ٭ذك ٶ٭ذح٪ ٞڂك ٞ٪ چٺ٪ فك . ةٱاة٪ حٟتٱؽ حطؽ٥ٰ٪ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ 

ٞ٪ ٰ٭ْؼذ ٧٪ فك ٧٭عٷ٢٪ ٰې افذېػالق ـٯ، فذفـخ٪ ة٪ ٧اذ٨ٰ٪ الـ٭٧٪  ففاٰٯ ٿٯ

 حؽ٧ا٤٪ ال٧ػك ف٧ٱفٯ،افچٺ٪ ة٪ الـ٭٧٪ ٶؽٹٱګؽ ةا٧ػك ف٧ٱفٯ، ةٱاة٪ ـتطا٧ٝ 

                                                                                                                                 

ج م تجب اعادتها . ) يت مع کراىة التحر يکل صبلة اد وفي الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : وکذا
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب کل صبلة اديت مع کراىة التحريم تجب اعادتها   ۳۳۷ص  ۱

الصبلة باب صفة الصبلة ، وحاشية الشلبي علی ىامش الزيلعي  کتاب  ۵۴۶ص  ۱في البحر ج  ، کذا
 ( کتاب الصبلة باب صفة الصبلة  ۲۷۷ص  ۱ج 

 کتاب الصبلة الباب الرابع في  ۷۳ص  ۱ج )  .شهد مقدار الت( ومنها القعود األخير)في الهندية :  (1)
کتاب الصبلة باب   ۵۱۲ص  ۱، کذا في البحر ج صفة الصبلة الفصل االوؿ في فرائض الصبلة 
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة بحث   ۳۳۱ص  ۱صفة الصبلة ، والدرالمختار مع ردالمحتار ج 

 (القعود االخير 
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 ا٣٬٢١ ففاٰٯ، ةٱاة٪ اْ٭د ةاهلل اف ةف٣ اهلل ففاٰٯ . 

ةٱاة٪ ا١ط٥ػ هلل ٨ٰٓٯ ـ٭ذ٩ ا١ٙاحطث ففاٰٯ، ةٱاة٪ ٰ٭ٶ٭ذـ ـ٭ذة ٰاخٰ٭ 

 ٰ٭ٕٲ آٰج ٰا خذې ٞ٭ٿ٨ٯ آٰخ٭٧٪ ٰاحؽخٕ٪ ډېؽ ففاٰٯ . ـ٭ذة ټغ٪

ةٱاة٪ اهلل اٞتؽ ففاٰٯ اف خٕ٪ اهلل اٞتؽ ة٪ خذٞ٭ظ خحڈ ٶ٪ ضا١ج ٞٯ ففاٰٯ اف 

حؽحڈ فذفـخ٪ ٶ٪ ذٞ٭ظ ٞٯ ة٪ ٰې ٧٪ فاٰٯ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ة٪ ذٞ٭ظ ح٪ 

ٞڂك فالړـٯ اف٧اذ٨ٰ٪ ة٪ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ذٞ٭ظ فٞڂك ٿٯ ٤ال ة٪ ـ٥٪ ٫٭اذـ 

افـؽ ة٪ خ٤ال ـؽـ ةؽاةؽ ٞڂك، ٧٪ ة٪ ٰې ٶ٭ذح٪ ٞ٭ك اف٧٪ ة٪ ٰې ٞڇخ٪ ٞ٭ك اف٧٪ ة٪ 

 ٹ٨ګ٨٭٧٪ ٞڃـ فك ة٢ٟ٪ ٶڇې ة٪ ـٱػـ فخذفك .

افخچٺٯ خٶاذـ چ٪ ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خف٤ؽـ ا٧ػارـ ة٪ ٞڇخ٪ ـٯ ٿٯ الـ٭٧٪ 

ٰې ٹ٨ګ٨٭ح٪ فذـٱڃك . فذفـخ٪ ة٪ ٧اذ٨ٰ٪ افچٺ٪ خفاړـ ٶ٪ چ٪ اذا٤٪ ـؽـ  ذٞ٭ظ  

ٞڂك افخذٞ٭ظ حفتٱص ٨ٰٓٯ ـتطاؿ ذةٯ ا١ِٓٱ٣ ة٪ خذې فاذـ ٰاٶ٨ٺ٪ فاذـ ٰا افـ ف

فاذـ ففاٰٯ افٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ـتطاؿ ذةٯ ا١ِٓٱ٣ ـ٣ ٧٪ ـٯ فٰالق ٧٭ةٱاة٪ خخٕ٪ 

ٶؽٹاق ـتطاؿ ذةٯ ا١ٟؽ٣ٰ ففاٰٯ افـتطاؿ ذةٯ ا١ٓؾ٣ٰ ٶ٪ ډٞ٪ راء ةا٧ػك ة٪ ٰې ٧٪ 

٪ خذٞ٭ظ ټغ٪ خذاٶ٭ذح٪ فاٰٯ ٹٟ٪ ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ ٥١٭٧ٸ ٘اـػٰڃك . فذفـخ٪ ة

ففاٰٯ افخذٞ٭ظ ټغ٪ ة٪ ذاٶ٭ذح٪ ـٯ « ـ٥ّ اهلل ٦٥١ ض٥ػـ»ٞېػ١٭ٶ٪ ضا١ج ٞٯ 

افـ٣ ٶ٪ اذا٤٪ ة٪ خٰ٭ـ حفتٱص ٶ٪ ا٧ػارـ فعج فخذٰڃك . فذفـخ٪ ٞ٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٮ 

ذة٨ا ف١ٝ »ة٪ ففاٰٯ افٞ٪ ا٤اؾ فك ٧٭« ذة٨ا١ٝ ف١ٝ ا١ط٥ػ»ا٤اؾ ٧٪ فك ٧٭ 

ة٪ ـشػې ح٪ خحڈ ٶ٪ ضا١ج ٞٯ اهلل اٞتؽ ففاٰٯ افٶ٪ فذفـخ٪  ة٪ ٧٪ فاٰٯ .« ا١ط٥ػ

خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ة٪ ـشػې ح٪ فالړـٯ ٿٯ افؽ فاذ ة٪ ٹ٨ګ٨٭٧٪ ٞج ٞڂك، 

فذفـخ٪ ة٪ ٤ال ٞڃـ ٞڂك افافؽ فاذة٪ ٹ٨ګ٨٭٧٪ ٶؽ٤ٺٟ٪ ف١ګ٭ك ةٱاة٪ الـ٭٧٪ 

ف١ګ٭ك ةٱاة٪ ٶؾـ ١ګ٭ك، ةٱاة٪ ح٨ػق ف١ګ٭ك افـشػـ ة٪ فٞڂك . ٧٭ٞ٪ ٧اذ٨ٰ٪ فك 
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ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ة٪ ـشػـ فٞڂك ٿٯ ٶڇې ة٪ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ فخذفك ٿٯ  ٶ٪ خاـٯ

خٶڇ٭خډ٭ح٭ ـؽف٧٪ ة٪ خٛت٢ې ٌؽػ ح٪ ٤غا٤ظ ٞڂك افٶڇې ة٪ ٶؽ٤ٺٟ٪ ف١ګ٭ك، 

خ٤ٺٟٯ ټغ٪ ة٪ ٶڇې ٧٪ ٶ٭ذح٪ ٞ٭ك اف ٧ؿ ة٪ خفذ٧٭ټغ٪ ٶ٭ذح٪ ٞڂك افٞ٪ 

خذې  ع٢ګ٭ح٪ ىؽذ٧٪ ذـېػق ٧٭الـ٭٧٪ ة٪ خة٢ٖ٭ټغ٪ ١ٱؽك ٞڂك اف ٶ٪ اذا٤٪ ـؽـ ة٪

 فاذـ ٰاٶ٨ٺ٪ فاذـ ٰا افـ فاذـ خـشػې حفتٱص ٨ٰٓٯ ـتطاؿ ذةٯ اال٢ْٮ ففاٰٯ . 

افٞ٪ چٺ٪ فك ٧٭ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ة٪ ـشػـ فٞڂك ٿٯ خفاړك ٶڇې ة٪ 

ٶؽې ةاـٯ اف٧ؿ ة٪ خفذ٧٭ـؽـ ف٤ڇ٢٭ك افالـ٭٧٪ ة٪ خة٢ٖ٭ټغ٪ ٧٪ ١ٱؽك ٞ٭ك 

ٞتؽ ففاٰٯ افـ٣ ٶ٪ .فذفـخ٪ ة٪ خـشػې ټغ٪ خذاٶ٭ذح٪ ٞېػ١٭ٶ٪ ضا١ج ٞٯ اهلل ا

اذا٤٪ ة٪ ٞڇٱ٨ٯ . فذفـخ٪ ة٪ خف٥٫ٯ ـشػې ح٪ خح٢٢٭ٶ٪ ضا١ج ٞٯ اهلل اٞتؽ ففاٰٯ 

افخاف١ٯ ـشػې ٶ٪ كاؿ ة٪ خف٥٫٪ ـشػـ فٞڂك . فذفـخ٪ ة٪ ةٱاخخف٥٫ٯ ـشػې 

ټغ٪ خذاٶ٭ذح٪ ٞېػ١٭ٶ٪ ضا١ج ٞٯ اهلل اٞتؽ ففاٰٯ اف خف٣٫ ذٞٓج ح٪ ة٪ فالړـٯ اف 

ذٞٓج ٶ٭ذـ ٞڂك، ع٭ خخف٣٫ ذٞٓج ٶ٪ افؽ ٞٯ ة٪ خافؽ ذٞٓج ٶ٪ كاؿ ة٪ خف٣٫ 

ـتطا٧ٝ ا٣٬٢١ اف اْ٭دةاهلل ٧٪ فاٰٯ . ٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ خخف٣٫ ذٞٓج خخف٥٫ٯ ـشػې 

ټغ٪ ذاٶ٭ذح٪ ـٯ ٧٭ ٧اذ٨ٰ٪ ة٪ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ةا٧ػك ٞڇٱ٨ٯ ٿٯ ذاـخ٪ ٶڇ٪ ة٪ 

 فخذفك افٿٷ٪ ٶڇ٪ ة٪ ٫٭اذـ ٞڂك افٶؽخٕ٪ ٿٷ٪ ٶڇ٪ ة٪ ٞڇٱ٨ٯ . 

ٰٜ٪ ـؽـ ٞڇٱ٨ٯ ٿٯ خفاړك ٶڇې ة٪ ذاـخ٪ ٌؽػ ح٪ افچٺ٪ ة٪ ٶ٪ خاـٯ ٌؽ

فةاـٯ .فذفـخ٪ ة٪ ا١خطٱاة ففاٰٯ حؽخٕ٪ فذفـخ٪ ٞ٪ خٕ٪ ٥١٭٧ٸ خفـ ذٞٓخٱؾ 

ففاٰٯ،  ٰاة٪ خٕ٪ « ا٣٬٢١ ذة٨ا»٥١٭٧ٸ فك ٧٭خذفخ ة٪ ففاٰٯ،  فذفـخ٪ ة٪ 

( ٰاة٪ خخٕ٪ ٶ٪ كاؿ ة٢٪ اْلِحَسابُ  رَبػََّنا اْغِفْرِلي َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنيَن يَػْوـَ يَػُقوـُ خْاففاٰٯ ) 

 ٛؽآ٧ٯ خْاففاٰٯ، حؽخٕ٪ فذفـخ٪ ة٪ افؽ فاذ ذاـخ٪ ٌؽػ ح٪ ـالؾ فډؽٹ٭ك، ةٱاة٪ 
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 ٿٷ٪ ٌؽػ ح٪ ـالؾ فډؽٹ٭ك .

افٞ٪ خٕ٪ ٥١٭٧ٸ خذې ذٞٓخٱؾ ٰاټ٢٭ذ ذٞٓخٱؾ ٘ؽص ٥١٭٧ٸ فك ٰافحؽ، 

٪ ٰاخ٤اٶڇٱ٦، ٰاس٥ٓې ټ٢٭ذ ذٞٓاح٪ ـ٨ج ٥١٭٧ٸ فك، ٧٭حؽا١خطٱاة فذفـخ٪ ة

خذفخكؽٰٗ ٧٪ فاٰٯ، خـخٯ ة٪ خذ٣ٰ ذٞٓج ح٪ فالړـٯ افٶ٪ فحؽ افـ٨ج ٥١ا٧ٺ٪ 

ٞٯ ة٪ خخف٣٫ ذٞٓج ٶ٪ كاؿ خذ٣ٰ افټ٢٭ذؾ ذٞٓج اخاٞڂك، افٶ٪ ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ 

ة٪ ٶ٪ خذ٣ٰ ذٞٓج ٞٯ ٰ٭ارك ةف٣ اهلل افا١ط٥ػهلل ففاٰٯ ةٱاة٪ ذٞ٭ظ فٞڂك افٶ٪ 

افحؽا١خطٱاة فذفـخ٪ ة٪  اعٱؽٞٯ ة٪ خاف١ٯ ٧اـخٯ ٶ٪ كاؿ خف٥٫٪ ٧اـخ٪ فٞڂك

 خذفخ افخْاففاٰٯ افـالؾ ة٪ فډؽٹ٭ك . 

افٞ٪ خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ټ٢٭ذٞٓاح٪ ٢ٙ٧ٯ ٥١٭٧ٸ فك ٧٭خاف١ٯ ٧اـخٯ حؽا١خطٱاة 

فذفـخ٪ ة٪ خذفخ افخْاء ففاٰٯ ةٱاة٪ خذ٣ٰ ذٞٓج ح٪ فالړـٯ افخافؽ ذٞٓج ٶ٪ 

ذٞٓج ٶ٪  كاؿ ة٪ ـتطا٧ٝ ا٣٬٢١ اف اْ٭دةاهلل افةف٣ اهلل ففاٰٯ ةٱاخافؽ اف خف٣٫

كاؿ خذ٣ٰ افټ٢٭ذؾ ذٞٓج فٞڂك . خٕ٪ خ٥١ا٧ٺ٪ ٫ٖ٪ ٨١ځـ كؽْٯ ٌؽٰٜ٪ خـ ٿٯ 

٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ٶ٪ عٷ٠ ٞخاة٭٧٭ٞٯ ١ٱ٢ٟې خـ ١ٟ٪ خذخا٥١طخاذ ٶ٪ ةاب نٙث ا١هال٩ 

ٞٯ ، اف٧٭ذ خاحٙهٱ٠ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ كٱا٧٭ٞٯ ٞ٭ؾ ٘ؽص خك ٞ٭ؾ فاسب خك ٞ٭ؾ 

 .عٷ٠ ٹاق ٞٯ فٞخ٠ ـٯ ٶ٪ عٷ٠ك ـ٨ج ٰا٤فخطب خك ٰاخخٕ٪ ٤ر٠ خا٫ؽـ عتؽـ خ
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ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خـ٭ذ٩ ا١ٙاحط٪ ف٠ٰ فاسب خك افٞ٪ ٘ؽص خك ؟

ٞٮ خـ٭ذ٩ ا١ٙاحطث ف٠ٰ فاسب خكٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ 
(1) .

 

خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ټ٭ذٞٓاح٪ ٞٯ خا١ط٥ػهلل ف٠ٰ فاسب خك ؟

 خ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ افؽ خفـ ذٞٓاح٪ ٞٯ افخ٠ٙ٧ افـ٨ج اففحؽ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٳ٭١٭

ٞٯ ا١ط٥ػهلل ف٠ٰ فاسب خك افخ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ خذ٣ٰ افټ٢٭ذؾ ذٞٓج ٧٭ ٞٓخ٭ذ

ا١ط٥ػهلل ف٠ٰ ـ٨ج خكٞٯ 
(2) .

                                                 

الباب الثاني عشر  ۱۲۶ص  ۱نواع منها قراءة الفاتحة . ) ج ة : ثم واجبات الصبلة أيفي الهند (1)
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، وخبلصة الفتاوی   ۵۱۵ص  ۱في البحر ج  في سجود السهو ، کذا

 کتاب الصبلة الفصل الثاني في فرائض الصبلة وواجباتها وسننها (  ۵۱ص  ۱ج 

وفي جميع ركعات النفل، وفي الوتر والعيدين،  في البحر : الفاتحة واجبة في األوليين من الفرض (2)
في  کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، کذا  ۵۱۶ص  ۱وأما في األخريين من الفرض فسنة ) ج 
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ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ حؽـ٭ذ٩ ا١ٙاحطث فذفـخ٪ ٧٭ذ ٛؽائج ف٠ٰ فاسب 

 خك افٞ٪ ٧٪ ؟ 

ص ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ اف١٭ خفف ذٞٓخ٭٧٭ٞٯ افخ٠ٙ٧ افـ٨ج اف فحؽ ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ خ٘ؽ

ٳ٭١٭ ذٞٓخ٭٧٭ٞٯ حؽا١ط٥ػهلل فذفـخ٪ ٰ٭ٶ٭ذـ ـ٭ذة ف٠ٰ ٰاخٰ٭ـ٭ذة ټغ٪ 

ٰ٭ٕٲ آٰج ٰاخذې ٞ٭ٿ٨ٯ آٰخ٭٧٪ ف٠ٰ فاسب خك
(1) .

اٶ٪ خٕ٪ ٹاق ٞٯ خا٣٫ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٿٯ ا١ط٥ػهلل فاسب خـ اٰ

فاسب خـ ٿٯ ا١ط٥ػهلل ة٪ حؽ٧٭ ٛؽائج خ٤غ٪ فاٰٯ افٞ٪ ٧٪ ؟

١ٟ٪ خا١ط٥ػهلل ف٠ٰ ٿٯ فاسب خك ٥٫ػٕ٪ كاؿ خا١ط٥ػهلل ٤غٟٯ ٞ٭ؽ حؽ 

 ٧٭ذ ٛؽائج ٣٫ فاسب خك . 

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب کل صبلة اديت مع    ۳۳۸ص  ۱الدرالمختار مع ردالمحتار ج 
 بلة الباب الثاني عشرفي سجودالسهو(کتاب الص۱۲۶ص۱والهندية ج ، کراىة التحريم تجب اعادتها

وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقـو مقامها من ثبلث آيات قصار أو آية في الهندية :  (1)
  ٔٚص  ٔ) ج طويلة في األوليين بعد الفاتحة كذا في النهر الفائق وفي جميع ركعات النفل والوتر..

صل الثاني في واجبات الصبلة ، کذا في الدرالمختار كتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الف
ديت مع  أکتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب کل صبلة   ۳۳۸ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج 

 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة (  ۵۱۶ص  ۱کراىة التحريم تجب اعادتها ، والبحر ج 
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 اف خاعتؽـ ٿٯ ٞ٪ ٳ٭ؽ ـ٭ذة ٰاخـ٭ذة ٰ٭ټ٪ ضه٪ حؽا١ط٥ػهلل خ٤غ٪ ـٯ

٧٭خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك خخٕ٪ ٤فئ٢ې حٙهٱ٠ خـشػ٩ ا١ف٬٭ ٶ٪ ةاب ٞٯ دٞؽخق
(1)  .

 

ٞ٪ خٰ٭ٿاټغ٪ خټ٢٭ذ ذٞٓاحٯ ٰاخذې ذٞٓاحٯ ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ 

٪ افؽ ٰاخف٣٫ ذٞٓج ٞٯ ـ٭ذ٩ ا١ٙاحطث ٶاح٪ ـٯ ٰ٭ارك ـ٭ذة ٰاخـ٭ذة ٰ٭ټ

ضه٪ ففاٰٯ ٧٭خٕ٪ ـ٭ذ٩ ا١ٙاحطث ة٪ ٶ٪ خذ٣ٰ افټ٢٭ذؾ ذٞٓج ٞٯ ذاډؽٹ٭ك ٞ٪ ٧٪ ؟

خٕ٪ ٶاح٪ ـ٭ې ـ٭ذ٩ ا١ٙاحطث ة٪ ٶ٪ خذ٣ٰ افټ٢٭ذؾ ذٞٓج ٞٯ ٧٪ ذاډؽٹ٭ك 

افخ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ اعٱؽٞٯ ة٪ ـشػ٩ ا١ف٬٭ فٞڂك ٹٟ٪ خفاسب ٶ٪ ٶاح٪ ٞېػ١٭ـؽـ 

ٱڃكـشػ٩ ا١ف٬٭ الر٤
(2) .

                                                 

كتاب الصبلة الباب الرابع في   ٔٚص  ٔ) ج. السورة على الفاتحة تقديم ويجبفي الهندية :  (1)
ص  ۱صفة الصبلة الفصل الثاني في واجبات الصبلة ، کذا في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 

  ۲۳۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب کل شفع من النفل صبلة ، و مراقي الفبلح ص   ۳۳۹
 ( کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في بياف واجب الصبلة

 في الفاتحة يعد لم الكتاب بفاتحة يقرأ ولم لسورة ا األوليين في العشاء في قرأ ومنفي الهندية :  (2)
كتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثاني في واجبات   ۷۱ص  ۱) ج  . األخريين

 ۱ار ج ، والدرالمختار علی ىامش ردالمحت ۳۸۶ص  ۱الصبلة ، کذا في المبسوط للسرخسي ج 
مطلب تحقيق مهم فيما لو تذكر في کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل في القراءة قبيل   ۳۹۶ص 

 (  ركوعو أنو لم يقرأ فعاد تقع القراءة فرضا وفي معنى كوف القراءة فرضا وواجبا وسنة
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خف٣٫ ذٞٓج ٞٯ ٰ٭ارك ٰاٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ افؽ 

ـ٭ذ٩ ا١ٙاحطث ففاٰٯ افـ٭ذة فذټغ٪ ٶاح٪ ـٯ خٕ٪ ٶاح٪ ـ٭ق ـ٭ذة ة٪ ٶ٪ خذ٣ٰ 

افټ٢٭ذؾ ذٞٓج ٞٯ ذاډؽٹ٭ك افٞ٪ ٧٪ ؟    

٤فخطب خاخـ ٿٯ خٕ٪ ـ٭ذة ٶ٪ خذ٣ٰ افټ٢٭ذؾ ذٞٓج ٞٯ ذافډؽٹ٭ك ع٭ 

ع٭ٶ٪ خٕ٪ خفاړـ ضا١خ٪ ٞٯ ة٪ ٶ٪ اعٱؽ ٞٯ ـشػ٩  .فاسب ٧٪ خـ ٿٯ ذاډؽٹ٭ك ة٪ ٰې 

ا١ف٬٭ فٞڂك ٹٟ٪ ٶ٪ افؽ ن٭ذة ٞٯ ٰې ـ٭ذة حؽعٷ٠ ان٢ٯ ٹاق فٹ٨ځفق 

ػ١٭ افٹ٨ځېػ١٭ خفاړف افٶ٪ خف٣٫ ن٭ذة ٞٯ ـ٭ذة ٶاح٪ ـ٭ افخفاسب ٶ٪ ٶاح٪ ٞې

ةا٧ػك ـشػ٩ ا١ف٬٭ الر٤ٱڃك ١ٟ٪ ٿٯ خـشػ٩ ا١ف٬٭ٶ٪ ةاب ٞٯ دٞؽ ٞٱڃك
(1) .

 

خا٤اؾ خٶاذـ ٶ٪ س٬ؽك ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٶ٪ رفذـ ٛؽائج ف٠ٰ ټ٪ ض٣ٟ 

؟١ؽك 

                                                 

( وجوبا أىاقر ) عمدا ولو مثبل( العشاء أوليي سورة ولوترؾ)في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار :  (1)
 .  ندبا وقيل

)قولو ولو عمدا( ىذا ظاىر إطبلؽ المتوف، وبو صرح في النهر، ولم يعزه إلى أحد،  وفي ردالمحتار : 
كأنو أخذه من اإلطبلؽ، وإالفصنيع الفتاوى والشروح يقتضي أف وضع المسألة في النسياف تأمل، أفاده 

ف اختيار صاحب الفتح والبحر والنهر الندب ألنو والحاصل أ...  الخير الرملي )قولو وجوبا وقيل ندبا(
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل في القراءة مطلب (۳۹۵ص  ۱. ) ج  صريح كبلـ محمد

 



 فاستاة  ا١هال٩                                       - نىه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

 ٞ٪ س٬ؽك ٥١٭٧ٸ ٶ٪ عٷ٠ فعج ٞٯ ٶ٪ س٥اْج ـؽـ ٞ٭ك افٞ٪ خس٬ؽكا٤اؾ 

خفاړـ ضا١خ٪ ٞٯ ٶ٪ رفذـ ٛؽائج ف٠ٰ ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٛياء ٶ٪ س٥اْج ـؽـ ٞ٭ك ٶ

ٶؽفاسب خك
(1) .

 

 خا٤اؾ خٶاذـ ٶ٪ عٙٱ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٛؽائج ٞؽاذ ف٠ٰ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٶ٪ عٙٱ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٶؽا٤اؾ ةا٧ػك ٛؽائج ٞؽاذ ف٠ٰ فاسب خك
(2) .

 

 ٶ٪ ٫ٖ٪ ٥١٭٧ٺ٭٧٭ٞٯ ٿٯ ٞؽاذ ٛؽائج ف٠ٰ ٞٱڃك ١ٟ٪ خ٤اٶڇٱ٦ 

٥٭٧ٺ٭٧٭ ٞٯ ٶ٪ ټ٭٤ؽـ ا٧ػارـ ـؽـ ٞؽاذ ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٮ ة٪ ٶ٪ خٕ٪ ١، اف٤اٹٱګؽ 

ٛؽائج فاٰٯ ؟

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ويجهر اإلماـ وجوبا ... في الفجر وأولى العشاءين أداء  (1)
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة   ۳۹۴/  ۳۹۳ص  ۱ج وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدىا . )

کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل   ۷۲ص  ۱في الهندية ج  فصل في القراءة ، کذا
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة (  ۵۸۵ص  ۱الثاني في واجبات الصبلة ،  والبحر ج 

 (ويسر) فيو( فيمايجهر) للكل( واإلسرار) ـلئلما( والجهر)في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار :  (2)
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب الينبغي اف يعدؿ عن الدراية اذا وافقتها   ۳۴۶ص  ۱. ) ج 

کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثاني في   ۷۲ص  ۱ج رواية ، کذا في الهندية 
 ة باب صفة الصبلة (کتاب الصبل  ۵۸۵ص  ۱واجبات الصبلة ،  والبحر ج 
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 ا١ٮ  ف ٶ٪ خف٤ؽـ ا٧ػارـ ـؽـ ة٪ ٰې ٞؽاذ فاٰٯ ٿٯ ٞ٪ ٰ٭ْاذص ٧٪ فك ١ٟ٪ ٞ٭ڼ

ٰا٧٭ذ افارف٧٪ ٧٭عٷ٢٪ ٰې افذك
(1) .

خ٨٤ٙؽخ) ٰ٭ارك ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٯ ( خٶاذـ خـ٬اذ ٤اچاؾ اف٤اعفخ٦ 

 ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٶ٪ رفذـ ٛؽائج ف٠ٰ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

چ٪  ٶ٪ خٕ٪ ٥١٭٧ٺ٭ٞٯ ٨٤ٙؽخ اعخٱاذ١ؽك ٞ٪ ٶ٪ رفذـ ٛؽائج فاٰٯ ٞ٪ ٞؽاذ ع٭

ائج ٰ٭ټ٪ ٶ٪ ٞڇخ٪ افارـؽـٿٯ ١ڃ ٶ٪ رفذـ ٛؽائج ففاٰٯ خا٤اؾ حؽ ٛؽ عتؽـ خاخـ
(2) .

 

                                                 

في الهندية : اختلفوا في حد الجهر والمخافتة قاؿ الفقيو أبو جعفر والشيخ اإلماـ أبو بكر محمد  (1)
بن الفضل أدنى الجهر أف يسمع غيره وأدنى المخافتة أف يسمع نفسو وعلى ىذا يعتمد. كذا في 

کتاب الصبلة   ۷۲ص  ۱ايخ . ) ج المحيط وىو الصحيح كذا في الوقاية والنقاية وبو أخذ عامة المش
الی  ۵۸۷ص  ۱في البحر ج  الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثاني في واجبات الصبلة ، کذا

کتاب الصبلة باب باب صفة   ۳۹۵ص  ۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، وردالمحتار ج   ۵۸۹
 الصبلة فصل في القراءة مطلب في الکبلـ علی الجهر والمخافتة (

   في الهندية : وإف كانت صبلة يجهر فيها فهو بالخيار والجهر أفضل ولكن ال يبالغ مثل اإلماـ . (2)
 کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثاني في واجبات الصبلة ، کذا  ۷۲ص  ۱) ج 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل في   ۳۹۴ص  ۱في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل في   ۸۳ص  ۱قراءة ، ودررالحکاـ شرح غرر االحکاـ ج ال

 االمامة (
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خ٨٤ٙؽخ ) ٰ٭ارك ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٯ ( خٶاذـ خ٤اٶڇٱ٦ افخ٤اٹٱګؽ ٶ٪ 

٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٞؽاذ ٛؽائج ف٠ٰ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ةٓو ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ خٕ٪ كغم ح٪ اعخٱاذفاٰٯ ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ اعخالػ خق 

ٞ٪ ٶ٪ رفذـ ٛؽائج فاٰٯ ٞ٪ ٞؽاذ ، افةٓو ٧٭ذ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ةٱاٶؽخٕ٪ كغم ٞؽاذ 

ٛؽائج ف٠ٰ فاسب ة٭١ٯ ٧٭اضخٱاض خاخق ٿٯ ٨٤ٙؽخ ٶ٪ خٕ٪ ٥١٭٧ٺ٭٧٭ٞٯ ٞؽاذ 

ٛؽائج ففاٰٯ ٹٟ٪ ٶ٪ ٞؽاذ ٛؽائج ف٢ٰ٭ٞٯ خ٫ٱڀاٶ٪ ٧ؾخ ةا٧ػك ٧ٜهاؿ ٧فخ٪
(1)  .

                                                 

 في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وفي السرية يخافت حتما على المذىب .  (1)

 وفي ردالمحتار : )قولو على المذىب( كذا في البحر رادا على ما في العناية من أف ظاىر الرواية أنو
في النهاية والكفاية والمعراج ونقل في التتارخانية عن  أقوؿ: ما في العناية صرح بو أيضا مخير.

السهو عليو إذا جهر فيما يخافت ألنو لم يترؾ واجبا، وعللو في الهداية في باب سجود  المحيط أنو
اية. وأما جواب السهو بأف الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة. وقاؿ الشراح: إنو جواب ظاىر الرو 

رواية النوادر فإنو يلزمو السهو. وفي الذخيرة: إذا جهر فيما يخافت عليو السهو. وفي ظاىر الرواية ال 
سهو عليو، نعم صحح في الدرر تبعا للفتح والتبيين وجوب المخافتة، ومشى عليو في شرح المنية 

 ة فصل في القراءة (کتاب الصبلة باب صفة الصبل  ۳۹۴ص  ۱والبحر والنهر والمنح . ) ج 

ص  ۱وفي الهندية : وإف كاف منفردا إف كانت صبلة يخافت فيها يخافت حتما ىو الصحيح . ) ج 
في البدائع ج  کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثاني في واجبات الصبلة ، کذا  ۷۲

 کتاب الصبلة فصل في الواجبات االصلية في الصبلة (  ۳۹۶ص  ۱
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ٞ٪ خٰ٭ٿا ټغ٪ خـ٬اذ ٰا٤اچاؾ ٰا ٤اعفخ٦ ٥١٭٧ٸ ٛياء ـ٭ق 

فك افةٱاٰې ٰ٭ارك ٛياء ذافړك ٶ٪ خٕ٪ ٛيائٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ة٪ ٶ٪ رفذـ ٛؽائج 

فاٰٯ افٞ٪ ٞؽاذ ؟

خ اعخٱاذ١ؽك ٞ٪ ٶ٪ رفذـ ٛؽائج فاٰٯ ٞ٪ ٞؽاذ ٶ٪ خٕ٪ ٥١٭٧ٺ٭ٞٯ ٨٤ٙؽ

ع٭ا٘ي٠ خاخق ٿٯ ٶ٪ رفذـ ٛؽائج ففاٰٯ
(1) .

 

ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خاذٞا٧٭حٓػ٠ٰ ) خٰ٭ـ حفتٱص ٶ٪ ا٧ػارـ ا٥ٌٱ٨اؿ 

 ٨ٰٓٯ خا٧ػا٤٭٧٭ اذاؾ فا١ٮ ( ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خاذٞا٧٭ حٓػ٠ٰ فاسب خق
(2) .

                                                 

ي الهندية : والمنفرد إذا قضى ىذه الصلوات ففي الجهر فيما يجهر اختبلؼ المشايخ واألصح ف (1)
کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثاني في   ۷۲ص  ۱أف الجهر أفضل . )ج 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، وردالمحتار   ۳۲۸ص  ۱في تبيين الحقائق ج  واجبات الصبلة ، کذا
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل في القراءة (  ۳۹۴ ص ۱ج 

. ) ج  تسبيحة قدر الجوارح تسكين أي( األركاف وتعديل)في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار :  (2)
 الموضوع اإلشارة باسم المثنى إلى يشار قد مطلبکتاب الصبلة باب صفة الصبلة   ۳۴۲ص  ۱

ب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثاني في کتا  ۷۱ص  ۱ج ، کذا في الهندية  للمفرد
 ( (۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل )  ۱۳۲ص  ۱ومجمع االنهر ج  واجبات الصبلة ،
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 ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ اح٪ ـٯخاذٞا٧٭ حٓػ٠ٰ ٶٞٯ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞ٪ 

 ٥١٭٧ٸ ٘اـػ٧٪ خق ع٭ٞ٪ خٕ٪ ٶ٪ ـ٬٭ـؽـ فذټغ٪ ٶاح٪ ـٯ ٧٭ـشػ٩ ا١ف٬٭

 ك .ٶ٪ الر٤ٱڃ

افٰاٶ٪ ـ٬٭ع٭ٶاح٪ ـٯ ٤ګؽٶ٪ اعٱؽٞٯ ـشػ٩  اح٪ ـٯافٞ٪ ٶ٪ ٛهػـؽـ ٶ

ف٧٪ ٞڂك ٧٭خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٤ٟؽفـ حطؽ٥ٰٯ خق ذاډؽٹ٭ؽ ٰې فاسب خق ا١ف٬٭
(1) .

  

ٛ٭٤٪ ) حؽذٞ٭ظ فذفـخ٪ فالړـ ( افس٢ف٪ ) حؽاف١ٯ ـشػې 

ٞٯ ا٥ٌٱ٨اؿ ) اذاؾ ( ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ س٢ف٪خ٪ ٧اـخ٪ ( افٶ٪ خٕ٪ ٛ٭٤٪ اففذفـ

 ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ اعخالػ خق ع٭٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ خٕ٪ 

                                                 

في ردالمحتار : ىذا ىو الواجب عند أبي حنيفة ومحمد، حتى لو تركها أو شيئا منها ساىيا يلزمو  (1)
زمو أف يعيد الصبلة وتكوف معتبرة في حق سقوط الترتيب السهو ولو عمدا يكره أشد الكراىة، ويل

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب قد يشار الی المثنی باسم االشارة   ۳۴۲ص  ۱ونحوه . ) ج 
 ۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ومجمع االنهر ج   ۵۲۳ص  ۱في البحر ج  الموضوع للمفرد ، کذا

 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة (   ۱۳۲ص 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار :  )ولها واجبات( ال تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد و 
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب واجبات الصبلة ،    ۳۳۶ص  ۱والسهو إف لم يسجد لو . ) ج 

کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في   ۲۳۳في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص  کذا
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة (  ۵۱۵ص  ۱واجب الصبلة ، والبحر ج  بياف
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ٳ٭ؽ ) ٛ٭٤٪ ، س٢ف٪ ، ٶ٪ خفاړفٞٯ ا٥ٌٱ٨اؿ ( فاسب خك
(1) .

ٶ٪ ذٞ٭ظ ، ـشػـ ، ٛ٭٤٪ ، افس٢ف٪ ٞٯ ٿٯ حٓػ٠ٰ ) ا٥ٌٱ٨اؿ ( 

 فاسب خق خخٕ٪ ٥ٞ٪ ا٧ػارـ ټ٭٤ؽـ خـ ؟

ا٧ػارـ خٰ٭ـ حفتٱص ٛػذ خـحٓػ٠ٰ ٥ٞ٪ خخٕ٪ 
(2) .

                                                 

في البحر : ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في األربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس  (1)
بين السجدتين للمواظبة على ذلك كلو ولؤلمر في حديث المسيء صبلتو، وفي فتاوى قاضي خاف في 

: المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسو من الركوع حتى خر ساجدا ساىيا تجوز فصل ما يوجب السهو قاؿ
صبلتو في قوؿ أبي حنيفة ومحمد وعليو السهو اه وفي المحيط لو ترؾ تعديل األركاف أو القومة التي 
بين الركوع والسجود ساىيا لزمو سجود السهو اه فيكوف حكم الجلسة بين السجدتين كذلك؛ ألف 

د والقوؿ بوجوب الكل ىو مختار المحقق ابن الهماـ وتلميذه ابن أمير حاج حتى الكبلـ فيهما واح
في  کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، کذا  ۵۲۳ص  ۱قاؿ إنو الصواب واهلل الموفق للصواب . ) ج 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب الينبغي اف يعدؿ عن الدراية اذا   ۳۴۳ص  ۱ردالمحتار ج 
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في بياف   ۲۳۲، ومراقي الفبلح ص وافقتها الرواية 
 واجب الصبلة (

في الهندية : وتعديل األركاف ىو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصلو وأدناه قدر تسبيحة . ) ج  (2)
في  اکتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثاني في واجبات الصبلة ، کذ   ۷۱ص  ۱

ص  ۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج   ۵۲۲ص  ۱البحر ج 
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب قد يشار الی المثنی باسم االشارة الموضوع للمفرد (  ۳۴۲
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 اف١٪ ٧اـخ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك اف ا٧ػارـ ٰې ټ٭٤ؽـ خـ ؟ٞٯ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ 

ٶؽخف٣٫ ذٞٓج خا١خطٱاة ٞٯ ٶ٪ خذې ذٞٓاحٯ افټ٢٭ذ ذٞٓاحٯ ٥١ا٧ٺ٪ 

خف٢ٰ٭ٶ٪ ا٧ػارـ ٧اـخ٪ فاسب خـ
(1) .

٥ا٧ٺ٪ ٞٯ ٶ٪ اف١٪ افخف٥٫٪ ٧اـخ٪ ٞٯ ا١خطٱاة ف٠ٰ ټ٪ ٶ٪ ١

ض٣ٟ ١ؽك ؟

خا١خطٱاة ف٠ٰ ٶ٪ خفاړف ٧اـخ٭ٞٯ فاسب خك
(2) 

.

                                                 

ركعة الثانية وتجب القعدة األولى قدر التشهد إذا رفع رأسو من السجدة الثانية في الفي الهندية :  (1)
کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثاني    ۷۱ص  ۱) ج .  في ذوات األربع والثبلث

کتاب الصبلة باب شروط   ۲۳۲مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص  في في واجبات الصبلة ، کذا
 الصبلة وارکانها فصل في بياف واجب الصبلة (

للسهو بترک بعضو ککلو وکذا في کل  تار : والتشهداف ويسجدفي الدرالمختار علی ىامش ردالمح (2)
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب الينبغي اف يعدؿ عن   ۳۴۴ص  ۱قعدة في االصح . ) ج 

کتاب الصبلة الباب الثاني عشر في سجود   ۱۲۷ص  ۱في الهندية ج  الدراية اذا وافقتها رواية ، کذا
 اب الصبلة باب صفة الصبلة (کت  ۱۳۳ص  ۱السهو ، ومجمع االنهر ج 
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ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ ـشػـ ٞٯ خفاړك ٶڇې ٶ٭ذح٪ ٞڂك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ 

١ؽك ؟

 ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ اعخالػ خق ع٭ٶ٪ ذخا٥١طخاذٞٯ ٰې خخٕ٪ ٤غخ٢ٙ٭

ؽ ٘ؽص ٧٪ خك فٛ٭١٭٧٭ حؽ٠ٜ٧ ٞ٭١٭ فذفـخ٪ خاعتؽـ ذاسص ة٢٢ې خـ ٿٯ خٶڇ٭ اٰڇ٭

خفاستاح٭خْاؾ ٛا٧٭ؿ ؽ فاسب ـ٭ؽ ٧٭ففاسب خك ٧٭٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ خٶڇ٭ اٰڇ٭

٩ ا١ف٬٭الر٤ٱڃك افٞ٪ ـشػ٩ ٶ٪ ـ٬٭اٶ٭ذح٪ ٞ٭١٭ـؽـ ٰې ـشػحٜاىاخاخـ ٿٯ 

ا١ف٬٭ٶاح٪ ـٯ افٰاخافؽ ټغ٪ خٕ٪ ٠٥ْ ٶ٪ ٛهػـؽـ فٞڂك ٧٭خخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ 

ذاډؽٹ٭ؽ ٶؽفاسب خك
(1) .

 

ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خـالؾ ١َٙ ف٠ٰ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

                                                 

في ردالمحتار : والحاصل أف المشهور في كتب المذىب اعتماد الفرضية واألرجح من حيث  (1)
الدليل والقواعد عدـ الفرضية، ولذا قاؿ في العناية والدرر: إنو الحق. ثم األوجو حمل عدـ الفرضية 

 لب في اطالة الرکوع للجائي (کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مط  ۳۶۹ص  ۱ج ) على الوجوب . 

والسهو  وتعاد وجوبا في العمد علی ىامش ردالمحتار : )ولها واجبات( التفسد بتركها وفي الدرالمختار
کتاب   ۳۳۶ص  ۱م تجب اعادتها  . ) ج يت مع کراىة التحر يإف لم يسجدلو ... وکذا کل صبلة اد

کتاب الصبلة باب   ۵۱۵ص  ۱لبحر ج الصبلة باب صفة الصبلة مطلب واجبات الصبلة ، کذا في ا
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها   ۲۳۳صفة الصبلة ، والطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 

 فصل في بياف واجب الصبلة (
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خـالؾ ١َٙ ف٠ٰ فاسب خك
(1) .

                                                 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ،    ۱۳۴ص  ۱في الهداية : ثم اصابة لفظة السبلـ واجبة . ) ج  (1)
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، ومراقي الفبلح ص   ۵۱۲ص  ۱ج علی ىامش البحر  في الکنز کذا

 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في بياف واجب الصبلة (  ۲۳۳
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - ميه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

 خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٨١ګ٭ٳ٪ حڂؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ذخقخ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٨١ګ٭ٳ٪ حڂؽ ٤فخطب ٞا
(1) .

 

خحٟتٱؽ حطؽ٥ٰ٪ خف٢ٰ٭ٶ٪ فعج ٞٯ الـ٭٧٪ خ١فخ٭ڼ٭ټغ٪ ذا 

 اٰفخ٠ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٿٯ ْؼذ٧٪ فك خ٧اذ٨ٰ٪ خٶاذـ خا٤فخطب خـ ٿٯ خحٟتٱؽ حطؽ٥ٰ٪ خف٢ٰ٭ٶ٪ فعج ٞٯ 

  .٭٧٪ خ١فخ٭ڼ٭ټغ٪ ذافةاـٯ الـ

ټغ٪ ٧٪ ذاةاـٯ افچٺ٪ ة٪ ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ الـ٭٧٪ خ١فخ٭ڼ٭
(2) . 

                                                 

) ج   في خبلصة الفتاوی : والمستحب اف يصلي الرجل في ثبلثة اثواب قميص ، وازار، وعمامة . (1)
کتاب الصبلة   ۵۹ص  ۱في الهندية ج  ، کذاکتاب الصبلة الفصل السادس في سترالعورة   ۷۳ص  ۱

کتاب   ۴۶۸ص  ۱الباب الثالث في شروط الصبلة الفصل األوؿ في الطهارة وستر العورة ، والبحر ج 
 الصبلة باب شروط الصبلة (

) وإخراج كفيو من كميو عند التكبير ( ؛ ألنو أقرب إلى التواضع وأبعد من في مجمع االنهر :  (2)
کتاب الصبلة   ۱۳۶ص  ۱. ) ج وأمكن من نشر األصابع إال لضرورة البرد ونحوه  التشبو بالجبابرة

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة   ۲۸۳ص  ۱باب صفة الصبلة ، کذا في تبيين الحقائق مع الشلبي ج 



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - نيه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

خٶاذـ ٿٯ الـ٭٧٪ ٶ٭ذح٪ ٞ٭ك خٕ٪ ة٪ حؽ حٟتٱؽ  ٪خحٟتٱؽ حطؽ٥ٰ

 اق ؟ خ٤غ٪ ٶ٭ذح٪ ٞ٭ك افٞ٪ ة٪ خحٟتٱؽ خف٢ٰ٭ ـؽـ ٰ٭ٹ

 اعخالػ خق ٿٯٞٯ ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ خفاړك ٌؽٰٜې نطٱص خك ع٭ٶ٪ خې 

ٞ٭٤٪ ٌؽٰٜ٪ ا٘ي٠ خـ ، ةٓو ٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ٰ٭ـ ٌؽٰٜ٪ چ٪ ة٢٢ې خـ ، افةٓو ٬ٜ٘اء 

حؽ٠ٜ٧  ٛ٭١٭٧٭خخٕ٪ خفاړف ٰې ة٢٪ ٌؽٰٜ٪ چ٪ ة٢٢ې خـ،ع٭ٶ٪ ذخا٥١طخاذٞٯ  ٞؽا٤٭

خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ چ٪ ة٢٢ې خـ ٿٯ حؽ حٟتٱؽ خ٤غ٪ الـ٭٧٪ ٶ٭ذح٪ ٞڂك  ٞ٭١٭ فذفـخ٪

ـؽـ ٰې ذاٞڇخ٪ ٞڂك افخحٟتٱؽ
(1) .

  

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة آداب الصبلة (   ۳۵۳ص ۱، والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
کتاب الصبلة باب صفة   ۱۳۶ص  ۱واما النساء فتجعل يديها في کميها.)  ج وفي مجمع االنهر:

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في اطالة الرکوع   ۳۷۳ص  ۱الصبلة ، کذا في ردالمحتار ج 
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل   ۲۳۹للجائي ، والطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 

 في بياف سننها 
)قولو قبل لدرالمختار علی ىامش ردالمحتار :ورفع يديو قبل التکبير وقيل معو وفي ردالمحتار :في ا (1)

التكبير وقيل معو(األوؿ نسبو في المجمع إلى أبي حنيفة ومحمد.وفي غاية البياف إلى عامة علمائنا. 
بلصة والتحفة وفي المبسوط إلى أكثر مشايخنا وصححو في الهداية. والثاني اختاره في الخانية والخ

والبدائع والمحيط، بأف يبدأ بالرفع عند بداءتو التكبير ويختم بو عند ختمو، وعزاه البقالي إلى أصحابنا 
 جميعا ورجحو في الحلية. وثمة قوؿ ثالث وىو أنو بعد التكبير، والكل مروي عنو عليو الصبلة والسبلـ

کتاب   ۳۵۶ص  ۱. ) ج  ده الشارح فافهم، وما في الهداية أولى كما في البحر والنهر، ولذا اعتم
 الصبلة باب صفة الصبلة فصل في بياف تأليف الصبلة الی انتهائها مطلب في حديث االذاف جـز (



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - هيه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶ٪ فعج ٞٯ خالـ٭٧٭خٶ٭ذح٪ ٞ٭١٭ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪  ٪خحٟتٱؽ حطؽ٥ٰ

 ټؽ٧ګ٪ خـ ؟

خ٧اذ٨ٰ٪ خٶاذـ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ الـ٭٧٪ ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ ـؽـ ٶ٭ذح٪ ٞڂك 

ٿٯ خةٴ٭ډ٭ح٭ ـؽف٧٪ خٕ٭ږف ـؽـ ةؽاةؽ ٞڂك اف فذٕ٭ك فٛت٢ې كؽٰٙٯ ح٪ ٤غا٤ظ 

ڃخك ٨ٰٓٯ ٧٪ ة٪ ٰې ـؽـ ٤ڇ٢٭ك اف٧٪ ٰٞڂك افډ٭حٯ عٷ٠ ٶؽْاخك ضا١ج ةا٧ػك ٶؽ

 خاخـ ٿٯ الـ٭٧٪ حؽافږف  ة٪ ٰې ډٰؽك ـؽـ ١ٱؽك ٞ٭ك .افخچٺٯ خٶاذـ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪

ٶ٭ذك ٶ٭ذح٪ ٞڂك
(1) .

    

                                                 

ماسا بإبهاميو  ( قبل التكبير، وقيل معو ) ورفع يديو في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ) (1)
ص  ۱تتيقن إال بذلك، ويستقبل بكفيو القبلة . ) ج ( ىو المراد بالمحاذاة ألنها ال  شحمتي أذنيو

ص  ۲في التاتارخانية ج  کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في حديث االذاف جـز ، کذا  ۳۵۶
( والطحطاوي علی  ۱۶۹۳الفصل الثاني في فرائض الصبلة وواجباتها وسننها وآدابها المسئلة )  ۴۹

 ط الصبلة وارکانها فصل في بياف سننها ( کتاب الصبلة باب شرو   ۲۳۷مراقي الفبلح ص 

وفي مراقي الفبلح : وكيفيتو أف ال يضم كل الضم وال يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة . 
 ۲في التاتارخانية ج  کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في بياف سننها ، کذا  ۲۳۷)ص 
( وفتاوی  ۱۶۹۳واجباتها وسننها وآدابها المسئلة ) الفصل الثاني في فرائض الصبلة و  ۴۹ص 

 کتاب الصبلة باب افتتاح الصبلة (  ۸۵ص  ۱قاضيخاف علی ىامش الهندية ج 

کتاب الصبلة الباب الرابع   ۷۳ص  ۱وفي الهندية : والمرأة ترفع حذاء منکبيها ىو الصحيح . ) ج 
  ۳۷۳ص  ۱تها ، کذا في ردالمحتار ج فی صفة الصبلة الفصل الثالث في سنن الصبلة وآدابها وکيفي



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - ويه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٭ح٭ ـؽف٧٪ ډٶ٪ فعج ٞٯ خةٴ٭ ٪خ٧اذ٨ٰ٪ خٶاذـ خحٟتٱؽ حطؽ٥ٰ

؟ كړٕ٭ا ؽ٭خٕ٭ږف ـؽـ ٰ٭ارك ةؽاةؽفؽ ٕ٭اړك افٞ٪ خٕ٭ږف خ٧ؽ٤ٱ٭ـؽـ ١ګ

 كخةٴ٭ډ٭ح٭ ـؽف٧٪ خٕ٭ږف خ٧ؽ٤ٱ٭ـؽـ ف١ګ٭ة٪ خحٟتٱؽ حطؽ٥ٰ٪ ٶ٪ فعج ٞٯ 

ٿٯ خاٰٜٱ٨ٯ ـٯ ٿٯ ډ٭حٯ خٕ٭ږف ـؽـ ةؽاةؽك خك خخې خٶاذـ
(1) .

 

ا٤ج فذفـخ٪ افٞ٪ ا٤اؾ ة٪ ټ٪ فعج حٟتٱؽحطؽ٥ٰ٪ فاٰٯ حؽٳ٭ؽ اٛ

 خ ) ٛػٛا٤ج ا١هال٩ ( ـؽـ ؟

ففاٰٯحطؽ٥ٰ٪ ٤فخطب عتؽـ خاخـ ٿٯ حؽٳ٭ؽ اٛا٤ج فذفـخ٪ حٟتٱؽ
(2) .

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في اطالة الرکوع للجائي ، والطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 
 کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في بياف سننها (  ۲۳۹

اسا بإبهاميو في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )ورفع يديو( قبل التكبير، وقيل معو )م (1)
ص  ۱شحمتي أذنيو( ىو المراد بالمحاذاة ألنها ال تتيقن إال بذلك، ويستقبل بكفيو القبلة . ) ج 

ص  ۲في التاتارخانية ج  کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في حديث االذاف جـز ، کذا  ۳۵۶
( وفتاوی قاضيخاف  ۱۶۹۳الفصل الثاني في فرائض الصبلة وواجباتها وسننها وآدابها المسئلة )  ۴۹

 کتاب الصبلة باب افتتاح الصبلة (  ۸۵ص  ۱علی ىامش الهندية ج 
في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وشروع اإلماـ في الصبلة مذ قيل قد قامت الصبلة ولو  (2)

أخر حتى أتمها ال بأس بو إجماعا، وىو قوؿ الثاني والثبلثة؛ وىو أعدؿ المذاىب كما في شرح 



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - ىيه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ ٰ٭ا٤اؾ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ حٟتٱؽحطؽ٥ٰ٪ ٶ٪ رفذـ ٧٪ ففاٰٯ ٶٲ ٰې 

 ٣ ١ؽك ؟ففاٰٯ خٕ٪ ټ٪ ضٟ

خٕ٪ ٠٥ْ خـ٨ج عالػ خق ـ٨ج خاخق ٿٯ ٶ٪ رفذـ ٰې ففاٰٯ
(1) .

 

ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خفالړك ٶ٪ فعج ٞٯ خٶڇ٭حؽ٤اةٱ٦ ټ٭٤ؽـ ١ٱؽك 

 ؟ ٶ٪ ٞاذخقفا١ٯ 

ٞاذخق٪ خټ٢٭ذفډ٭ح٭ٶ٪ ا٧ػارـ ١ٱؽك فا١ٯ ٶٶ٪ فالړـ ٞٯ خٶڇ٭حؽ٤اةٱ٦ 
(2) .

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة باب   ۳۵۴ص  ۱لمصنفو وفي القهستاني معزيا للخبلصة أنو األصح . ) ج  المجمع
کتاب الصبلة باب   ۲۲۵في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص  صفة الصبلة آداب الصبلة ، کذا

 .شروط الصبلة وارکانها فصل من آدابها 

إنو األصح( ألف فيو محافظة على وفي ردالمحتار : )قولو وىو( أي التأخير المفهـو من قولو أخر )قولو 
 فضيلة متابعة المؤذف وإعانة لو على الشروع مع اإلماـ .

  ۷۲ص  ۱في الهندية : )سننها( رفع اليدين للتحريمة، ونشر أصابعو، وجهر اإلماـ بالتكبير .) ج  (1)
في  ها ،کذاکتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة  الفصل الثالث في سنن الصبلة وآدابها وكيفيت

کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في بياف سننها ، والدرالمختار   ۲۱۲مراقي الفبلح ص 
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في التبليغ خلف االماـ(  ۳۵۱ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج

أربع أصابع" نص في الطحطاوي علی مراقي الفبلح : قولو ويسن تفريج القدمين في القياـ قدر  (2)
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة   ۲۱۲عليو في كتاب األثر عن اإلماـ  ولم يحك فيو خبلفا . ) ص 



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - ييه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ؽ فٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٶ٪ فالړـ ٞٯ ذاـخ٪ الز ٶؽٿٷ٪ الز اٰڇ٭

خفالړك ـ٨ج خك افٞ٪ خٛؽائج ـ٨ج خك ؟

ؽ خفالړك ـ٨ج خكفذاـخ٪ الز ٶؽٿٷ٪ الز ةا٧ػك اٰڇ٭ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ 
(1) .

ٿٷ٪ الز ةا٧ػك ٶ٪ ټ٪ ٌؽٰٜ٪ ٶ٪ فالړـ ٞٯ ة٪ ذاـخ٪ الز ٶؽ

؟اٰڃخك

ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ حؽ٧ا٤٪ ال٧ػك ة٪ خذاـخ٪ الز فذٕ٭ق خٶاذـ ٨ٰ٪ خ٧اذ

خٿٷ٪ الز ٶؽ فذٕ٭ك ةا٧ػك ٞڇٱڃخك افخ٤اةٱ٦ خذې ډ٭حٯ ة٪ خٿٷ٪ الز 

 ٶؽ١ٱ٨ػۍ ةا٧ػك ٫٭اذك ٞڇٱڃخك افةٴ٪ ډ٭ح٪ افعڀۍ ډ٭ح٪ ة٪ خٿٷ٪ الز ٶؽ ٤ڂف٧ػ 

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة الفصل الثاني في   ۵۵ص  ۱في خبلصة الفتاوی ج  وارکانها فصل في بياف سننها ، کذا
کتاب الصبلة باب   ۳۲۸ص  ۱فرائض الصبلة وواجباتها وسننها )الرکوع والسجود( ، وردالمحتار ج 

 صفة الصبلة مبحث القياـ (

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ووضع الرجل يمينو على يساره تحت سرتو آخذا رسغها  (1)
بخنصره وإبهامو ىو المختار، وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف تحت ثديها كما فرغ من 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل   ۳۵۹ص  ۱ج التكبير ببل إرساؿ في األصح وىو سنة قياـ . ) 
في  في بياف تأليف الصبلة إلى انتهائها مطلب في حکم القراءة بالفارسية او التوراة واالنجيل ، کذا

کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثالث في سنن الصبلة   ۷۳ص  ۱الهندية ج 
 اب الصبلة باب صفة الصبلة (کت  ۹۶ص  ۱وآدابها وكيفيتها ، والهداية ج 



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - ًيه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

 ةا٧ػك ذافډؽٹ٭ك .

خذاـخ٪ الز فذٕ٭ق افخچٺٯ خٶاذـ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ ٶؽٹٱګؽةا٧ػك ة٪ 

خٿٷ٪ الز ٶؽفذٕ٭ك ةا٧ػك ٞڇٱڃخك افډ٭حٯ ة٪ ٳ٭١ٯ ـؽـ ف٤ڇ٢٭ك خ٧اذ٨ٰ٪ ٶ٪ 

كاؿ ة٪ ةٴ٪ افعڀۍ ډ٭ح٪ ٶؽ ٤ڂف٧ػةا٧ػك ٧٪ ذاډؽٹ٭ك
(1) .

 

٤ٜخػك ٿٯ ٶ٪ ا٤اؾ ٶفٯ اٛخػاء فٞڂك ٧٭ـتطا٧ٝ ا٣٬ّ٢١ ة٪ 

 ٪ ٧٪ ؟فاٰې افٞ

ٞ٪ ٶ٪ افؽ ذٞٓج ٞٯ ٶ٪ ا٤اؾ ٶفٯ اٛخػاء فٞڂك ٧٭ٞ٪ ٶ٪ عٙٱ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ 

ة٪ ٰې افٞ٪ س٬ؽك ٥١٭٧ٸ فك ٧٭ٞ٪ ا٤اؾ ـتطا٧ٝ ا٣٬٢١ ف٢ٰې فك  ٯفك فاٰ

افٞ٪ ا٤اؾ ٛؽائج ٧٪ فك كؽفظ ٞڂق  ٯفاٰٰې افٛؽائج ٰې كؽفظ ٞڂق فك ٧٭٧٪ ة٪ 

 .ة٪ ٰې  ٯ٧٭فاٰ

                                                 

وذلك بأف  ... ووضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة( كما فرغ من التكبير ): الهندية في  (1)
يضع باطن كفو اليمنى على ظاىر كفو اليسرى ويأخذ الرسغ بالخنصر واإلبهاـ ويرسل الباقي على 

صبلة الفصل الثالث في سنن الصبلة الباب الرابع في صفة الکتاب الصبلة   ۷۳ص  ۱. ) ج  الذراع
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة  ۲۳۸کذا في مراقي الفبلح مع الطحطاوي ص   وآدابها وكيفيتها ،

کتاب الصبلة باب صفة   ۶۷ص  ۱ودرر الحکاـ شرح غرر االحکاـ ج  وارکانها فصل في بياف سننها،
 الصبلة ( 

والمرأة تضع يديها على صدرىا وال : األحكاـ درر الحكاـ شرح غرر وفي حاشية الشرنببللي علی 
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة(  ۶۷ص  ۱. ) ج  تقبض بل تضع كفها األيمن على ظهر كفها األيسر



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - 8يه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

افٞ٪ خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ اٛخػاء ٶفٯ فٞڂك ٧٭ٞ٪ س٬ؽك ٥١٭٧ٸ فك 

٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ  ٯافخا٤اؾ  ٛؽائج كؽفظ  فك ٧٭حؽ٧ٱج فذفـخ٪ ٤خه٠ ة٪ ٰې ٧٪ فاٰ

افٞ٪ خا٤اؾ ٛؽائج ٧٪ فك كؽفظ  ٯخا٤اؾ حؽـالؾ فذفـخ٪ فالړـٯ فة٪ ٰې فاٰ

ا٤اؾ حؽـالؾ اف٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ خ ٯافٰاعٙٱ٪ ٥١٭٧ٸ فك ٧٭حؽ٧ٱج فذفـخ٪ ة٪ ٰې ٣٫ ففاٰ

 .  ٯفذفـخ٪ فالړـٯ خف٣٫ فاذة٪ ٰې ةٱاففاٰ

افٞ٪ ا٤اؾ ٶؽذٞ٭ظ فك اف٤ٜخػك ٧ٱج فحڂك ٧٭ٞ٪ خذٞ٭ظ ٶؽحېؽېػ١٭٧٪ 

 . ٯافٞ٪ خذٞ٭ظ ٶؽحېؽېػ١٭ةېؽېػق ٧٪ ة٪ ٰې فاٰ ٯةېؽېػق فة٪ ٰې فاٰ

افٞ٪ ا٤اؾ ٶؽـشػـ فك ٧٭ٞ٪ ٰ٭ارك خاف١ٯ ـشػې ٶؽحېؽېػ١٭ةېؽېػق فة٪ 

 . ٯـشػې ٶؽحېؽېػ١٭ةېؽېػق ٧٪ ة٪ ٰې فاٰافٞ٪ خخف٥٫ٯ  ٯٰې فاٰ

ٯافٞ٪ ا٤اؾ ٶؽاف١٪ ٰااعٱؽـ ٧اـخ٪ ةا٧ػك ٧اـج فك ٧٭ةٱاة٪ ٰې ٧٪ فاٰ
(1) .

   

                                                 
اشتغل بالقراءة قاؿ ابن الفضل اليثني وقاؿ غيره يثني  ما ادرک االماـ بعد في ردالمحتار : ولو (1)

کتاب الصبلة باب   ۳۶۱ص  ۱يثني . ) ج  يثني واف کاف يسرال وينبغي التفصيل اف کاف االماـ يجهر
 ۱والهندية ج  ۱۶۵ص  ۱في خبلصة الفتاوی ج  صفة الصبلة مطلب في بياف المتواتر والشاذ ، کذا

 کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل السابع في المسبوؽ والبلحق (   ۹۱ص 
ادرک االماـ حالة المخافتة ثم اذاقاـ الی قضاء ماسبق  وفي شرح المنية : والمسبوؽ يأتي بالثناء اذا

 کتاب الصبلة باب االذاف (  ۵۴۳ص  ۱البحر ج ، کذا في  ۳۳۴يأتي بو ايضا . ) ص 
وفي الدر المختار علی ىامش ردالمحتار : )والمسبوؽ من سبقو اإلماـ بها أو ببعضها وىو منفرد( 

 حتى يثني .
إلخ( تفريع على قولو منفرد فيما يقضيو بعد فراغ إمامو فيأتي بالثناء وفي ردالمحتار :  )قولو حتى يثني 

 کتاب الصبلة باب االمامة مطلب االخذ بالصحيح اولی من االصح (   ۴۴۱ص  ۱. ) ج 
 .وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ولو أدركو راكعا أو ساجدا، إف أكبر رأيو أنو يدركو أتى بو 

 = راتلونکی مخ



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - ٌيه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶ٪ ٫ؽ ذٞٓج ٞٯ حؽا١ط٥ػهلل ٤غٟٯ ةف٣ اهلل ف٠ٰ ـ٨ج خك افٞ٪ 

فاسب خك ؟

ان٢ٮ ذاسص ٛ٭ؽ ٶ٪ ٤ؼ٫ب ٞٯ خاخق ٿٯ خةف٣ اهلل ف٠ٰ ـ٨ج خك ع٭ٰ٭ة٠ 

ٛ٭ؽ خاـٯ ٣٫ ـخ٪ ٿٯ خ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ افؽ اف خف٣٫ ذٞٓج ٞٯ افخ٠ٙ٧ ٥١ا٧ٺ٪ 

ٞٯ خةف٣ اهلل ف٠ٰ فاسب خك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ فس٪ ـؽـ ا١ٓال٤ث ٧٭ٶ٪ ٳ٭١٭ذٞٓخ٭

ٶ٪ ـ٬٭ خٕ٪ ذٞٓخ٭٧٭ٞٯ ٶ٪ ذض٥٪ اهلل حٓا١ٮ ٘ؽ٤اٰٯ ٞ٪ خٰ٭ٿاټغ٪  كا١ٍطٍاف

ـؽـ ةف٣ اهلل ٶاح٪ ـٯ اضخٱاض خاخق ٿٯ ـشػ٩ ا١ف٬٭فٞڂك
(1) .

  

                                                                                                                                 

لمحتار  )قولو أو ساجدا( أي السجدة األولى كما في المنية وأشار بالتقييد براكعا أو ساجدا وفي ردا
إلى أنو لو أدركو في إحدى القعدتين فاألولى أف ال يثني لتحصيل فضيلة زيادة المشاركة في القعود 

ي بياف کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب ف  ۳۶۱ص  ۱وكذا لو أدركو في السجدة الثانية . ) ج 
  ۵۴۳ص  ۱کتاب الصبلة صفة الصبلة ، والبحر ج   ۳۳۵في شرح المنية ص  المتواتر والشاذ ، کذا

 کتاب الصبلة باب االذاف (
في البحر : وكلو مخالف لظاىر المذىب المذكور في المتوف والشروح والفتاوى من أنها سنة ال  (1)

اب سجود السهو ، کذا في کتاب الصبلة ب  ۱۷۴ص  ۲واجب فبل يجب بتركها شيء . ) ج 
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب لفظة الفتوی آکد وابلغ من لفظة   ۳۶۲ص  ۱ردالمحتار ج 

 المختار ( 

وفي مراقي الفبلح : و تسن التسمية أوؿ كل ركعة قبل الفاتحة ألنو صلى اهلل عليو وسلم كاف يفتتح 
 . = راتلونکی مخ صبلتو ببسم اهلل الرحمن الرحيم والقوؿ بوجوبها ضعيف

 



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - لًه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٰ٭ارك ٶ٪ افؽ ذٞٓج ٞٯ حؽا١ط٥ػهلل ٤غٟٯ ةف٣ 

اهلل ف٠ٰ ٞٱڃك افٞ٪ ٶ٪ ٫ؽذٞٓج ٞٯ ف٠ٰ ٞٱڃك ؟  

ٶ٪ ٫ؽ ذٞٓج ٞٯ ف٠ٰ ٞٱڃكةف٣ اهلل 
(1) .

خذٞ٭ظ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ ټؽ٧ګ٪ خـ ؟

                                                                                                                                 

وفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : والقوؿ بوجوبها ضعيف" جـز الزيلعي في سجود السهو بوجوبها 
وقدـ القوؿ بسجود السهو فيها وصححو العبلمة المقدسي شارح النظم وفي معراج الدراية عن المعلي 

د إفتتاح الصبلة والصحيح أنها عن اإلماـ وجوبها وىو قولهما وفي رواية الحسن أنها ال تجب إال عن
تجب في كل ركعة حتى لو سها عنها قبل الفاتحة يلزمو السهو وعليو ابن وىباف اه ملخصا من الشرح 

کتاب   ۲۱۳أقوؿ مستعينا باهلل تعالى سجود السهو بتركها ىو األحوط خروجا من ىذا الخبلؼ . ) ص 
 بياف سننها ( الصبلة کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في

 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة (  ۳۳۶وفي شرح المنية :ومراده في کل رکعة تجب فيها القراءة.) ص 

في مجمع االنهر : ويسمي سرا إال عند الشافعي جهرا فيما يجهر بالقراءة أوؿ كل ركعة عندىما  (1)
  ۱۴۳ص  ۱عليو الفتوى   ) ج وعند اإلماـ في رواية أخرى عنو في الركعة األولى فقط واألوؿ أحوط و 

کتاب الصبلة الباب الرابع   ۷۴ص  ۱( ، کذا في الهندية ج ۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل )
کتاب   ۳۶۲ص  ۱في صفة الصبلة الفصل الثالث في سنن الصبلة وآدابها وكيفيتها وردالمحتار ج 

 ختار (الصبلة باب صفة الصبلة مطلب لفظة الفتوی آکد وابلغ من لفظة الم
 

 



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - مًه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

خ٧اذ٨ٰ٪ خٶاذـ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ الـ٭٧٪ ة٪ ٶؽٹ٨ګ٨٭ةا٧ػك ٞڇٱڃخك 

ٶ٪ ٳٱ٨ڈ ٞڂك افٶڇٯ ة٪ ـ٥ٯ ـٱػـ ٞڂك افډ٭حٯ ة٪ ـؽـ فٕ٭ړفك ٹ٨ګ٨٭٧٪ ة٪ 

 ٹ٨ګ٨٭٧٪ ة٪ ٧٪ ٞڃفك اف ٤الة٪ ـ٥٪ ٫٭اذـ ٞڂك ـؽة٪ خافږف ـؽـ ةؽاةؽٞڂك .

ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خف٤ؽـ ١ڃ ٞڇخ٪ ـٯ ٿٯ الـ٭٧٪ ٰې  خٶاذـافخچٺٯ 

ح٪ فذـٱڃك افالـ٭٧٪ ة٪ ٶؽٹ٨ګ٨٭ةا٧ػك خاـٯ ٞڇٱڃخك ٿٯ ډ٭حٯ ة٪ ـؽـ  ٹ٨ګ٨٭

ډ٭حٯ ٧٪ ـؽـ ٕ٭ړفك ٹ٨ګ٨٭٧٪ ة٪ ٧٪ ٶ٪ ٳٱ٨ګ٭ك ف٤ڇ٢٭ك خ٧اذ٨ٰ٪ ٶ٪ كاؿ ة٪ 

افٹ٨ګ٨٭٧٪ ة٪ ٰ٭ټ٪ ٞاږـ ٞڂك
(1) .

   

                                                 

)ويعتمد بيديو على ركبتيو مفرجا أصابعو( ال يندب التفريج إال في دررالحکاـ شرح غرر االحکاـ :  (1)
 .  في ىذه الحالة )باسطا ظهره( حتى لو صب الماء على ظهره الستقر )ال رافعا رأسو وال منكسا

 شبو وإحناؤىما ساقيو، اصبان ويكوف أقوؿ( ركبتيو على بيديو ويعتمد قولو)وفي حاشية الشرنببللي : 
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، کذا في   ۷۳ص  ۱) ج  . مكروه الناس بعض يفعل كما القوس

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة قبيل مطلب في اطالة   ۳۶۴ص  ۱الدرالمختار مع ردالمحتار ج 
الصبلة وارکانها کتاب الصبلة کتاب الصبلة باب شروط  ۲۱۵الرکوع للجائي ، ومراقي الفبلح ص 

 فصل في بياف سننها (

وال تفرج أصابعها في الركوع وتنحني في الركوع قليبل بحيث تبلغ وفي الطحطاوي علی مراقي الفبلح : 
کتاب الصبلة کتاب الصبلة باب شروط  ۲۳۹. ) ص  حد الركوع فبل تزيد على ذلك ألنو أستر لها

کتاب الصبلة باب صفة   ۳۷۳ص  ۱دالمحتار ج ، کذا في ر  الصبلة وارکانها فصل في بياف سننها
 ( الصبلة مطلب في اطالة الرکوع للجائي



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - نًه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶ٪ ذٞ٭ظ ٞٯ خـتطاؿ ذةٯ ا١ِٓٱ٣ ٶؽٹاق ـتطاؿ ذةٯ ا١ٟؽ٣ٰ 

ف٠ٰ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ِٓٱ٣  ـ٣ نطٱص فٰالق ـٯ ٫ٖ٪ ة٪ خٕ٪ ٞ٭ؾ ټ٭ک ٿٯ ـتطاؿ ذةٯ ا١

 حفتٱص فاٰٯ ٹٟ٪ ان٢ٯ ـ٨ج حفتٱص خٕ٪ خـ . 

ٿٯ خٕ٪ ـتطاؿ ذةٯ ا١ِٓٱ٣  ـ٣ نطٱص ٧٪ ـٯ فٰالق ة٢ٟ٪  ټ٭کافٞ٭ؾ 

ـتطاؿ ذةٯ ا١ٓؾ٣ٰ  فاٰٯ ٶ٪ ډٞ٪ راء ـؽـ ١ٟ٪ ْاؾ ع٢ڈ ٿٯ اٞرؽ خٕفٯ خك خٕ٪ 

فاٰٯ ٹٟ٪ ٶ٪ ع٢ڈ ة٪ خٕ٪ ٢ًٕ ١َٙ ٧٪ فاٰٯ ة٢ٟ٪ ـتطاؿ ذةٯ ا١ٟؽ٣ٰ ة٪ 

١َٙ ـؽـ ٥١٭٧ٸ ٘اـػٰڃك٢ًٕ ذخا٥١طخاذٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ 
(1) .

 

ٞ٪ افذة٨ا١ٝ ا١ط٥ػفاٰٯ  فذفـخ٪ا٤اؾ ة٪ حؽـ٥ّ اهلل ٦٥١ ض٥ػـ 

 ؟ ٧٪

ان٢ٯ ض٣ٟ خاخق ٿٯ ا٤اؾ  ٶؽٛ٭ؽ ةا٧ػك ٫ب ٞٯ خا٤اؾ ناضبر٤٭ږ ٶ٪ ٤ؼ

ٿٯ ا٤اؾ خك ٘ؽ٤اٰٯ ذض٣٬٥ اهلل حٓا١ٮ  ءة٪ ذة٨ا١ٝ ا١ط٥ػ ٧٪ فاٰٯ ع٭ةٓو ٬ٜ٘ا

 ذة٨ا١ٝ ا١ط٥ػ ففاٰٯ .

                                                 

السنة في تسبيح الركوع سبحاف ربي العظيم إال إف كاف ال يحسن الظاء فيبدؿ بو :  رد المحتارفي  (1)
عامة ، فليحفظ فإف ال الكريم لئبل يجري على لسانو العزيم فتفسد بو الصبلة كذا في شرح درر البحار

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة   ۳۶۵ص  ۱) ج  . عنو غافلوف حيث يأتوف بدؿ الظاء بزاي مفخمة
 ( مطلب في إطالة الركوع للجائي قبيل



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - هًه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٧٭ٞ٪ خ٫ٖ٪ ٿاٶ٪ ةاذـ ٞٯ ٶ٪ خٕ٪ ٛ٭ؽ ٘خ٭ق فذٞ٭ؽ ـٯ ٿٯ ٥١٭٧ٸ ډېؽ ٶ٪ 

 ٤ل٠ٟ ف٧٪ ١ؽك . ح٢٭اذ ٞ٭ك حؽ ذٞ٭ظ فذفـخ٪ ٛ٭٤٪ ٧٪ ٞ٭ك ٧٭خٕ٪ ة٪ ټ٪ 

٠٥ْ اف٘خ٭ق ٶ٪ ٫ٖ٪ افؽ ان٢ٯ ض٣ٟ ـؽـ فـٯٿٯ ٤اـ٭اټغ٪ افخخٕ٪ 
(1) .

 

٨٤ٙؽخ ) ٰ٭ارك ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٮ ( ٿٯ خذٞ٭ظ ټغ٪ ذاٶ٭ذح٪ ـٯ 

اٰٯ افٞ٪ ة٪ ٰ٭ فاٰٯ ؟٧٭ـ٥ّ اهلل ٦٥١ ض٥ػـ اف ذة٨ا ١ٝ ا١ط٥ػ ة٪ خفاړـ ف

خفاړـ ة٪ فاٰٯـ٥ّ اهلل ٦٥١ ض٥ػـ افذة٨اف١ٝ ا١ط٥ػ
(2) .

٤ٜخػك ٿٯ خذٞ٭ظ ټغ٪ ذاٶ٭ذح٪ ٞٱڃك ٧٭ـ٥ّ اهلل ٦٥١ ض٥ػـ اف 

ة٪ خفاړـ فاٰٯ افٞ٪ ة٪ ٰ٭ فاٰٯ ؟ ١ٝ ا١ط٥ػفذة٨ا 

                                                 

في البدائع : فإف كاف إماما يقوؿ سمع اهلل لمن حمده وال يقوؿ ربنا لك الحمد في قوؿ أبي حنيفة،  (1)
کتاب الصبلة   ۴۸۹ص  ۱التسميع والتحميد . ) ج  وقاؿ أبو يوسف ومحمد والشافعي: يجمع بين

 ۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، وتبيين الحقائق ج   ۵۵۲ص  ۱في البحر ج  سنن االنتقاؿ ، کذا
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة (  ۳۳۳ص 

ي کتاب الصبلة الباب الرابع ف  ۷۴ص  ۱في الهندية : وإف كاف منفردا األصح أنو يأتي بهما . ) ج  (2)
  ۱۴۶ص  ۱في مجمع االنهر ج  صفة الصبلة الفصل الثالث في سنن الصبلة وآدابها وكيفيتها ، کذا

کتاب الصبلة   ۳۶۷ص  ۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج 
 باب صفة الصبلة مطلب في اطالة الرکوع للجائي (



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - وًه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ا١ط٥ػ فاٰٯ ـ٥ّ اهلل ٦٥١ ض٥ػـ ة٪ ٧٪ فاٰٯف٤ٜخػك ة٪ ٰ٭ارك ذة٨ا١ٝ 
(1) 

.

١ٝ ا١ط٥ػ ټ٪ فعج فخس٥اْج ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ة٪ ٤ٜخػك ذة٨ا

خذاٶ٭ذح٪ ٞېػ١٭ٶ٪ فعج ٞٯ خا٤اؾ خـ٥ّ اهلل ٦٥١ ض٥ػـ فاٰٯ ٨ٰٓٯ خذٞ٭ظ ټغ٪ 

ـؽـ ٰ٭ٹاق ة٪ ٰې فاٰٯ افٞ٪ ة٪ ٰې ٫ٖ٪ فعج فاٰٯ ٿٯ ا٤اؾ ـ٥ّ اهلل ٦٥١ ض٥ػـ 

عالش ٞڂك ؟

٤ٜخػك ة٪ ذة٨ا ١ٝ ا١ط٥ػ خذٞ٭ظ ټغ٪ خذاٶ٭ذح٪ ٞېػ١٭ٶ٪ فعج ٞٯ خا٤اؾ 

ٹاق فاٰٯخـ٥ّ اهلل ٦٥١ ض٥ػـ ـؽـ ٰ٭
(2) .

                                                 

کتاب   ۷۴ص  ۱تحميد وال يأتي بالتسميع ببل خبلؼ . )ج في الهندية : وإف كاف مقتديا يأتي بال (1)
في مجمع  الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة الفصل الثالث في سنن الصبلة وآدابها وكيفيتها ، کذا

 ۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، والدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج   ۱۴۶ص  ۱االنهر ج 
 مطلب في اطالة الرکوع للجائي ( کتاب الصبلة باب صفة الصبلة  ۳۶۷ص 

في البدائع : بياف ذلك أف الذكر يقارف االنتقاؿ فإذا قاؿ اإلماـ مقارنا لبلنتقاؿ سمع اهلل لمن حمده  (2)
کتاب الصبلة فصل في سنن الصبلة رفع   ۴۹۳ص  ۱يقوؿ المقتدي مقارنا لو: ربنا لك الحمد . ج 

کتاب الصبلة کيفية الدخوؿ في   ۱۳۶ص  ۱ج  في المبسوط للسرخسي اليدين في الصبلة ، کذا
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة (  ۲۶۳ص  ۱الصبلة ، والعناية علی ىامش فتح القدير ج 



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - ىًه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ذة٨اف١ٝ ا١ط٥ػٶ٪ فاف ـؽـ ف٠ٰ ٞٱڃك افٞ٪ ذة٨ا١ٝ ا١ط٥ػ  

 ةې٢٪ فاف ټغ٪ ف٠ٰ ٞٱڃك ؟ 

خٕ٪ حفتٱص ٶ٪ ټ٢٭ذفٌؽٰٜ٭ـؽـ ف٠ٰ ٞٱڃك افخٕ٪ ٳ٭١ٯ نطٱص خك ع٭ٶ٪ 

 ؽـ ١ؽك  0ا٘ي٢ٱج ٞٯ ٘ؽؼ ـ

 .خق حؽٳ٭١٭ا٘ي٠ )ا٣٬٢١ ذة٨اف١ٝ ا١ط٥ػ(  افؽ 0

 . قخ ٶ٪ خف٥٫٪ ٤ؽحت٪ ٞٯ ا٘ي٠ ) ا٣٬٢١ ذة٨ا١ٝ ا١ط٥ػ(

 .ق خٶ٪ خذ٥ٰ٪ ٤ؽحت٪ ٞٯ ا٘ي٠ ) ذة٨اف١ٝ ا١ط٥ػ( 

ق خ ٶ٪ ټ٢٭ذ٤٪ ٤ؽحت٪ ٞٯ ا٘ي٠ ) ذة٨ا١ٝ ا١ط٥ػ(
(1) .

  

خـ ؟خـشػې ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ ټؽ٧ګ٪ 

خ٧اذ٨ٰ٪ خٶاذـ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ ٶ٪ ـشػـ ٞٯ ة٪ ٧ؿ خفذ٧٭ټغ٪ ٶ٭ذح٪ 

 ٞڂك افٞ٪ ع٢ګ٭ح٪ ىؽذ ٧٪ ذـېػق الـ٭٧٪ ة٪ خة٢ٖ٭ټغ٪ ١ٱؽك ٞڂك افخالـ٭٧٭

                                                 

وأفضلو: اللهم ربنا ولك الحمد، ثم حذؼ الواو، ثم الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : في  (1)
 .  حذؼ اللهم فقط

أي مع إثبات الواو، وبقي رابعة وىي حذفهما واألربعة في  )قولو ثم حذؼ اللهم(وفي ردالمحتار :  
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة   ۳۶۷ص  ۱. ) ج  األفضلية على ىذا الترتيب كما أفاده بالعطف بثم

 مطلب في اطالة الرکوع للجائي (



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - يًه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ډ٭حٯ ة٪ ـؽـ ف٤ڇ٢٭ك اف٤ظ ة٪ خخفاړف فذٕ٭ف ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ ٞڇٱڃخك افخٶڇ٭ 

 ت٢ې كؽٰٙٯ ٌؽػ ح٪ ٤غا٤ظ ٞڂك . خډ٭ح٭ ـؽف٧٪ ة٪ خٛ

افخچٺٯ خٶاذـ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ ٧ؿ ة٪ خٹ٨ګ٨٭ـؽـ ف٤ڇ٢٭ك 

افخالز ١ٱ٨ػۍ )خ٤ڂف٧ػټغ٪ حؽټ٨ګ٢ٯ ٶ٭ذك ( افالـ٭٧٪ ة٪ خة٢ٖ٭ـؽـ ف٤ڇ٢٭ك 

ة٪ ٶؽ٤ٺٟ٪ ةا٧ػك ف١ګ٭ك
(1) .

    

ٞٯ خ٧اذ٨ٰ٪ ٶ٪ كاؿ ٶڇې خذفك افٞ٪ ة٪ ٰې چٺ٪ ة٪ ٶ٪ ـشػـ  

 ٶؽېتاـٯ ؟

) ا٬٧ا الح٨هب اناةّ ا١ٜػ٤ٱ٦ ( خ٬ٜ٘اء ٞؽا٤٭ٶ٪ ٞالؾ ٞٮ خاْتاذة دٞؽخق 

 ذض٥٪ اهلل حٓا١ٮ ٶ٪ ٤ش٥٭ظ ا١ٙخافق ٞٯ خخٕ٪ ْتاذة ٤ٜه٭خ ٯاف٤٭ال٧اْتػا١ط

 ٭ؽ ةا٧ػك خا٢ٓ٤٭٤٪ ـ٭ؽ ٿٯ چٺ٪ ة٪ ضا١ج ة٢٢ٮ خق ، ٧٭ة٨اء ٶؽخٕ٪ ٛ خـشػې

                                                 

بين  ثم يكبر ويسجد فيضع ركبتيو ثم يديو ثم وجهو :  علی ىامش مجمع االنهر ملتقى األبحرفي  (1)
بطنو عن فخذيو ويوجو أصابع رجليو نحو  فياكفيو ضاما أصابع يديو محاذية أذنيو ويبدي ضبعيو ويج

 .  القبلة والمرأة تنخفض وتلزؽ بطنها بفخذيها

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في اطالة   ۳۷۳ص  ۱. ) ج  وتفترش ذراعيهاوفي ردالمحتار : 
  ( الرکوع للجائي

 أي وباطنو وسطو وقيل العضد ىو الباء وسكوف المعجمة الضاد بفتح( ضبعيو): وفي مجمع االنهر 
) ج . أحدا يؤذي ال كي عضديو اليبدي فإنو الصف، في المصلي كاف إذا إال جنبيو عن مرفقيو يجافي

 (، ومثلو في درر الحکاـ شرح غرر االحکاـ(۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل)  ۱۴۶ص  ۱



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - ًًه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

خـشػې ٶ٪ ضا١ج ٞٯ ٶڇې ٧٪ خذفك
(1) .

 

خخفف ـشػف خ٤اةٱ٦ ٶ٪ ٧اـخ٪ ٞٯ ـ٨ج دٞؽـخ٪ افٞ٪ ٧٪ ؟

ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ٧اـخ٪ ٞٯ ـ٨ج ان٢ٯ ٤ل٬٭ذٛ٭ؽ خاخق ٞٯ ر٤٭ږ ٶ٪ ٤ؼ٫ب 

 ٯ٧فخ٪ ، ع٭ٶ٪ ذخا٥١طخاذٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ٤فخطب خاخـ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ٧اـخ٪ ٞ دٞؽ

بّ إٙؽ١ٯ (  فف٠ٰ ـٯ افخٕ٪ عتؽـ خ٤ٖٙؽ٩ خْاء ٨ٰٓٯ ) ا٣٬٢١ّ إٙؽ١ٯ ، ٰا ، ذَ

ناضب خ٬٨٤اث ا١ف٦٨ ٣٫ حائٱػٞڂې خـ ، افكاـ ا٧٭ذكاـ ٞل٥ٱؽك ذض٥٪ اهلل 

ؽج ا١ٓؽػ ا١لؼك ٞٯ خٕ٪ عتؽـ چ٪ ة٢٢ې خـ ٹٟ٪ حٓا١ٮ ٣٫ خحؽ٤ؼك كؽٰٗ ٶ٪ ك

ٿٯ اٞرؽع٢ڈ خٕ٪ ٧اـخ٪ ٧٪ ٞ٭ك افٰاٰې ٶ٪ ډېؽح٢٭اذ ـؽـ ٞ٭ك افـؽـ خخې ٿٯ 

خٕ٪ ٧اـخ٪ خٰ٭ـ حفتٱص ٶ٪ ا٧ػارـ ةا٧ػك فاسب خـ ٧٭ٞ٪ خٕ٪ خْاء فف٠ٰ ـٯ 

٧٭خخٕ٪ فاسب ١طاط ة٪ ٣٫ ٶٟڇٯ فـٯ
(2) .

  

                                                 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة   ۳۷۳ص ۱التنصب اصابع القدمين .) ج  : انهافي ردالمحتار  (1)
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة (  ۵۶۱ص  ۲في البحر ج  مطلب في اطالة الرکوع للجائي ، کذا

ازين جهت فقهاء درکتب خود فروع کثيره برای نسواف ذکر کرده اند کو درآف وفي مجموع الفتای :
لو آف اين ىم است کو درسجده نصب قدمين مثل مرداف نو سازند در شرکت مرداف نيست من جم

 ( ۷۷ص  ۱) ج بحر الرائق مينويسند التنصب القدمين . 

( قاؿ أبو يوسف: سألت اإلماـ أيقوؿ الرجل إذا  قولو وليس بينهما ذكر مسنوف ):  رد المحتارفي  (2)
نا لك الحمد وسكت، ولقد أحسن في رفع رأسو من الركوع والسجود اللهم اغفر لي؟ قاؿ: يقوؿ رب

أقوؿ: بل فيو إشارة إلى أنو غير مكروه إذ لو كاف مكروىا  . الجواب إذ لم ينو عن االستغفار نهر وغيره
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 خ٧اـخٮ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ ټؽ٧ګ٪ خـ ؟ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ 

خ٧اـخٯ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ ٿٷ٪ ٶڇ٪ ة٪ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خ٧اذ٨ٰ٪ خٶاذـ 

٫٭اذـ ٞڂك افٶؽخٕ٪ ٶڇ٪ ة٪ ٞڇٱ٨ٯ افذاـخ٪ ٶڇ٪ ة٪ سګ٪ فخذفك افخډ٭ح٭ـؽف٧٪ 

ؽٹ٨ګ٨٭ةا٧ػك ٶ٪ خاـٯ ٌؽٰٜ٪ كؽٰٙٯ ح٪ ٤غا٤ظ ٞڂك افالـ٭٧٪ ة٪ ٶ ېة٪ ٰې ٛت٢

ـؽـ عالنٯ ٞڂك افخډ٭ح٭ـؽف٧٪ ٰې ٹ٨ګ٨٭ح٪  ـؽـ ٞڇٱڃخك ٿٯ ډ٭حٯ ١ڃ

 ٧٪ ٳٱ٨ګ٭ك ١ٟ٪ خذٞ٭ظ ٶ٪ ضا١ج ٞٯ .ـؽـ فذـٱڃك ع٭ٹ٨ګ٨٭٧٪ ة٪ ٶ٪ ډ٭ح٭

افخچٺٯ خٶاذـ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ خفاړك ٶڇٯ ة٪ ذاـخ٪ ٌؽػ ح٪ فةاـٯ 

حٯ ة٪ ـؽـ ف٤ڇ٢٭كٹ٨ګ٨٭ةا٧ػك ٞڇٱڃخك افخالـ٭٧٭ډ٭ٶؽافالـ٭٧٪ ة٪ 
(1) .

  

                                                                                                                                 

لنهى عنو كما ينهى عن القراءة في الركوع والسجود وعدـ كونو مسنونا ال ينافي الجواز كالتسمية بين 
لدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجا من خبلؼ اإلماـ أحمد ، بل ينبغي أف يندب ا الفاتحة والسورة

إلبطالو الصبلة بتركو عامدا ولم أر من صرح بذلك عندنا، لكن صرحوا باستحباب مراعاه الخبلؼ، 
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في اطالة الرکوع للجائي کذا في   ۳۷۳ص  ۱. ) ج  واهلل أعلم

 قوؿ بين السجدتين (باب ماي ۹۹ص  ۲منهاج السنن ج 

ي پتي باستحباب نالپا وقاؿ القاضي ثناء اهلل رحمو اهللوفي العرؼ الشذي علي ىامش سنن الترمذي : 
الدعاء خروجًا عن الخبلؼ ، ونعم ما قاؿ القاضي المرحـو السيما في ىذا العصر، فإف تحفظ الجلسة 

 باب مايقوؿ بين السجدتين (ابواب الصبلة  ۱۶۹ص  ۱) ج  متعذر بدوف تعيين الدعاء فيها .

و" يسن "وضع اليدين على الفخذين" حاؿ الجلسة "فيما بعد السجدتين" : مراقي الفبلح في  (1)
األصح "و" يسن  فيكوف "كحالة التشهد" كما فعلو النبي صلى اهلل عليو وسلم وال يأخذ الركبة ىو

نحو القبلة كما ورد عن ابن عمر رضي "افتراش" الرجل "رجلو اليسرى ونصبو اليمنى" وتوجيو أصابعها 



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - ًٌه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶ٪ ٧اـخ٪ ٞٯ خ أك٬ػ أؿ ال إ١٪ إال اهلل ٶ٪ فعج ٞٯ ٶ٪ ډ٭ح٪ ـؽـ 

 اكاذـ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ خٕ٪ اكاذـ ٤فخطب خـ
(1) .

 

ٞ٪ ٶؽٰ٭ٿاةا٧ػك ـشػ٩ ا١ف٬٭ الر٤٪ فك ٧٭خٕ٪ كغم ة٪ 

حؽـشػ٩ ا١ف٬٭خ٤غ٪ خا١خطٱاة ـؽـ خذفخ افخْاء فاٰٯ افٞ٪ فذفـخ٪ ؟

                                                                                                                                 

اهلل تعالى عنو "و" يسن "تورؾ المرأة" بأف تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها 
 .  من تحت وركها اليمنى ألنو أستر لها

قولو: "كما فعلو النبي صلى اهلل عليو وسلم" بحيث تكوف أطراؼ : الطحطاوي على مراقي الفبلح وفي 
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها   ۲۱۷. ) ص  ركبتيو ال مباعدة عنهما و على حرفيأصابع

کتاب الصبلة باب   ۳۷۳/۳۷۵ص  ۱فصل في بياف سننها ، کذا في الدرالمختار مع ردالمحتار ج 
 صفة الصبلة مطلب في اطالة الرکوع للجائي (

لصبلة إال عند الشهادة في التشهد وىو حسن في تبيين الحقائق : وقاؿ في الفتاوى ال إشارة في ا (1)
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل واذا اراد الدخوؿ في الصبلـ کبر ، کذا في   ۳۱۳ص  ۱. ) ج 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في اطالة الرکوع   ۳۷۵ص  ۱الدرالمختار مع ردالمحتار ج 
 للجائي (

 

 

 



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - ل8ه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

فاړـ ٹاٰ٪ ٞٯ ففاٰٯٶ٪ خخذفخ افخْاء ډېؽاضخٱاض خاخق ٿٯ 
(1) .

 

٤فت٭ؼ ة٪ ٶ٪ اعٱؽـ ٧اـخ٪ ٞٯ خا١خطٱاة ټغ٪ فذفـخ٪ خذفخ 

فاٰٯ افٞ٪ ٧٪ ؟

خك اف ٫ؽٛ٭ؽ خةٓو ٬ٜ٘اؤٶ٪ ذا٢ٕٯ ( ٛ٭١٭٧٪ و ٞٯ ټ٢٭ذ )٤فئ٢٪ ٶ٪ خٕ٪ 

 طٱص ة٠٢ ـ٭ق خق . ن ٧ؾخ

( خاخق ٿٯ خاٶٟاذخـ ٿٯ ٤فت٭ؼ ا١خطٱاة ٞؽاذ ٞؽاذ فاٰٯ ٿٯ خا٤اؾ م )

حؽـالؾ ٶ٭ذك فذـٱڃك افٶ٪ ا١تطؽا١ؽائٚ ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ٨٤اـب خاخـ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ 

 ٛ٭ؽ ـؽـ ٘خ٭ق فذٞڂؽ ـٯ . 

 ( خاخق ٿٯ ـاٞج )ٿٵ( خك ٞڇٱ٨ٯ .ن )

 ( خاخق ٿٯ خذفخ افخْاء خك ففاٰٯ .ه )

 ٬ػ خك ٤ٟؽذ ٞڂك ع٭ٶ٪ ا٨٬١ػٰث ٞٮ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ٹاق ( ٿٯ حلو )

                                                 

لنبي صلى اهلل عليو وسلم والدعاء في قعدة السهو ىو الصحيح في الهندية : ويأتي بالصبلة على ا (1)
ص  ۱وقيل يأتي بهما في القعدة األولى، كذا في التبيين. واألحوط أف يصلي في القعدتين . ) ج 

 ۱في قاضيخاف علی ىامش الهندية ج  کتاب الصبلة الباب الثاني عشر في سجود السهو ، کذا  ۱۲۵
يوجب السهو  في الصبلة وما يکره فيها وما اليکره فصل فيماکتاب الصبلة باب الحدث   ۱۲۱ص 
کتاب الصبلة باب سجود   ۵۴۶ص ۱علی ىامش ردالمحتار ج  اليوجب السهو،والدرالمختار وما

 السهو (
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٤ؽاخ خـ  ٥٢ٞ٪ ) اك٬ػ اؿ ال ا١٪ اال اهلل (ٕ٪ ٞٯ  خحل٬ػټغ٪ خ
(1) . 

خا١فالؾ ٢ْٱ٣ٟ فذض٥ث اهلل ٶؽٹاق ةا٧ػك  ٮٞ٪ ٰ٭٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟ

  ففاٰې ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ـالؾ ٢ْٱ٣ٟ فذض٥ث اهلل

خٕ٪ ٠٥ْ خـ٨ج ٤غا١ٗ اف٤ٟؽفـ ة٠٢ ٞٱڃك
(2) .

 

                                                 
في البحر : وأطلق المصنف التشهد والصبلة فشمل المسبوؽ وال خبلؼ أنو في التشهد كغيره وأما  (1)

فوا على أربعة أقواؿ اختار ابن شجاع تكرار التشهد وأبو بكر الرازي في الصبلة والدعاء فاختل
السكوت وصحح قاضي خاف في فتاويو أنو يترسل في التشهد حتى يفرغ منو عند سبلـ اإلماـ، 
وصحح صاحب المبسوط أنو يأتي بالصبلة والدعاء متابعة لئلماـ ألف المصلي ال يشتغل بالدعاء في 

تأخير األركاف وىذا المعنى اليوجد ىنا ألنو اليمكنو أف يقـو قبل سبلـ اإلماـ خبلؿ الصبلة لما فيو من 
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة (   ۵۷۵ص  ۱وينبغي اإلفتاء بما في الفتاوى كما ال يخفى . ) ج 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة   ۳۷۷ص  ۱وفي ردالمحتار : وباقي االقواؿ مصحح ايضا . ) ج 
 االصابع عند التشهد ( مطلب مهم في عقد

في الجوىرة النيرة : وإف قاؿ السبلـ ولم يقل عليكم لم يصر آتيا بالسنة وإف قاؿ سبلـ عليكم أو  (2)
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، کذا   ۷۲ص  ۱عليكم السبلـ لم يكن آتيا بها ويكره ذلك . ) ج 

في عدد االنبياء والرسل عليهم کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب   ۳۸۹ص  ۱في ردالمحتار ج 
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في بياف   ۲۲۲الصبلة والسبلـ ، ومراقي الفبلح ص 

 سننها (
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خا٤اؾ خٶاذـ خـالؾ ډؽٹ٭١٭ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ ټؽ٧ګ٪ خـ ؟

افؽ ـالؾ ٶ٪ ٨٤اـب افار ـؽـ ففاٰٯ افخف٣٫ ـالؾ ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ 

حؽافؽ ـالؾ ٶ٪ ٞڇخ٪ افار ـؽـ ففاٰٯ
(1) .

 

( فاذـ ـتطاؿ اهلل اف هه ) خذفخٰؽس حؽ٥١ا٧ٺ٪ فذفـخ٪ ٿٯ

 ( فاذـ اهلل اٞتؽ ف٠ٰ ٞٱڃك ٞ٪ ٰ٭هه )س خذفخٰؽفاذـ ا١ط٥ػهلل اف (هه )خذفخٰؽس 

 ټ٭ک خٕ٪ ادٞاذ حؽخٕ٪ ا٧ػارې ډېؽففاٰٯ اٰاٶ٪ خٕ٪ ـؽـ ذ٭اب ٥ٞٱڃك افٞ٪ ٧٪ ؟

ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ادٞاذف ٞٯ ٰ٭ټ٭ک رٰاخة فٞڂك ٧٭ذ٭اب ٰې ٥ٞٱڃك ٧٪ ة٢ٟ٪ 

ډېؽٰڃك
(1) .

  

                                                 

  ۳۸۹ص  ۱في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وسن جعل الثاني أخفض من األوؿ . ) ج  (1)
ص  ۱في البحر ج  ة االفتتاح ، کذاکتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في وقت ادراک فضيل

کتاب الصبلة باب صفة   ۱۵۴ص  ۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، ومجمع االنهر ج   ۵۸۳
 الصبلة ( 

وفي ردالمحتار : )قولو أخفض من األوؿ( أفاد أنو يخفض صوتو باألوؿ أيضا أي عن الزائد على قدر 
قة جهر، فالمراد أنو يجهر بهما إال أنو يجهر الحاجة في اإلعبلـ فهو خفض نسبي، وإال فهو في الحقي

 بالثاني دوف األوؿ، وقيل إنو يخفض الثاني: أي ال يجهر بو أصبل. واألصح األوؿ .
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خ٥١ا٧ٺ٪ فذفـخ٪ حفتٱطاة ٶؽٞ٭ؾ الز ف٠ٰ ٞٱڃك افة٠ خاٿٯ 

خډ٭ح٭ٶؽـؽفةا٧ػك ف٠ٰ ٞٱڃك افٞ٪ خډ٭ح٭ٶؽة٨ػفةا٧ػك ف٠ٰ ٞٱڃك افة٠ خاٿٯ 

ٞ٪ ٶؽالز ةا٧ػك ف٧٪ ف٠ٰ ـٯ ٶؽحفٷ٭ةا٧ػك فف٠ٰ ـٯ خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

                                                                                                                                 

في الطحطاوي علی مراقي الفبلح : وورد إحدى عشرة من كل وورد عشرا وورد ستا وورد مرة  (1)
ين ىذه األعداد وكل ذلك ال يكوف إال عن واحدة وورد سبعين وورد مائة فقد اختلفت الروايات في تعي

حكمة وإف خفيت علينا فيجب علينا أف نمتثل ذلك قاؿ الحافظ الزين العراقي وكل ذلك حسن وما 
زاد فهو أحب إلى اهلل تعالى وجمع البغوي بأنو يحتمل صدور ذلك في أوقات متعددة وأف يكوف ذلك 

ذكره البدر العيني في شرح البخاري والمنبل علي في  على سبيل التخيير أو يفترؽ بافتراؽ األحواؿ كما
شرح المشكاة وفي اإلتياف بالثبلث والثبلثين إتياف بما ىو دوف ذلك قاؿ البدر العيني فسقط ما قيل 
اف ىذه األعداد الواردة عقب الصلوات من األذكار إذا كاف لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص 

يحصل لو ذلك الثواب الوارد في اإلتياف بالعدد الناقص فلعل فزاد اْلتي بها على عددىا عمدا ال 
لتلك األعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك األعداد وتعديها وليس ىذا إال تهافتا والصواب ما 
قلنا ألف ىذه األعداد ليست من الحدود التي نهي عن تعديها ومجاوزة أعدادىا بل مما يتنافس فيو 

کتاب الصبلة باب االمامة فصل   ۲۵۵لراغبوف والطاعة ال حصر فيها . ) ص المتنافسوف ويرغب فيو ا
  ۱۳۱ ۶في عمدة القاري علی صحيح البخاري ج  في صفة االذکار الواردة بعد صبلة الفرض ، کذا

کتاب الصبلة باب   ۴۲ص  ۳کتاب الصبلة ابواب صفة الصبلة باب الذکر بعد الصبلة ، والمرقات ج 
 الذکر بعد الصبلة (
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ٱطاة ٶؽذاـخ٪ الز ةا٧ػك ف٠ٰ ٞٱڃك افخډ٭ح٭ـؽف٧٪ افة٨ػف٧٪ خٕ٪ حفت

 ةا٧ػك ٣٫ ف٠ٰ ٞٱڃك ع٭ ٶؽډ٭ح٭ ٷ٭٘ؽؼ ٧٪ ١ؽك ٶؽخفاړفةا٧ػك ف٠ٰ ٞٱڃك افٶؽحف

ف٠ٰ ٰې ا٘ي٠ خك
(1) .

  

ٶ٪ خْاء ٞٯ الـ٭٧٪ ٿٷ٪ اړفؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

                                                 
في السنن الکبری للبيهقي : َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو، قَاَؿ: " رَأَْيُت َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم  (1)

ُه   ۲۶۷ص  ۲يَػْعِقُد التَّْسِبيَح بَِيِميِنِو " . ) ج  کتاب الصلوة بَاُب التػَّْرِغيِب ِفي ُمْكِث اْلُمَصلِّي ِفي ُمَصبلَّ
طَاَلِة  ـُ ِإَذا اْنَحَرَؼ  رقم الحديث إِلِ َما  ( = راتلونکی مخ ۳۳۲۷ِذْكِر اهلِل تَػَعاَلى ِفي نَػْفِسِو، وََكَذِلَك اإْلِ

رَأَْيُت َرُسوَؿ » وفي سنن ابي داؤد کتاب الصلوة باب التسبيح بالحصى : َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمٍرو قَاَؿ 
 (  ۲۱۳ص  ۱قَاَؿ اْبُن ُقَداَمَة: بَِيِميِنِو . ) ج « ْعِقُد التَّْسِبيَح اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يػَ 

َها وََكاَنْت ِمَن اْلُمَهاِجَراِت قَاَلْت قَاَؿ لََنا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّ  َرَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ ى اللَّوُ وفي المشکوة : َوَعْن ُيَسيػْ
يِح َوالتػَّْهِليِل َوالتػَّْقِديِس، َواْعِقْدَف بِاأْلَنَاِمِل فَِإنػَُّهنَّ َمْسُئواَلٌت ُمْستَػْنطََقاٌت َواَل َعَلْيُكنَّ بِالتَّْسبِ » َعَلْيِو َوَسلََّم 

کتاب اسماء اهلل تعالی باب   ۲۳۲ص  ۱َرَواُه التػِّْرِمِذيُّ َوأَبُو َداُوَد .  ) ج « . تَػْغُفْلَن فَػتَػْنَسْيَن الرَّْحَمَة 
 هليل والتكبير الفصل الثاني (ثواب التسبيح والتحميد والت

والظاىر أف يراد بها األصابع من باب إطبلؽ  ...وفي المرقات : )باألنامل( أي بعقدىا أو برءوسها 
البعض وإرادة الكل عكس ما ورد في قولو تعالى: }يجعلوف أصابعهم في آذانهم{وفيو جواز عد 

و عقد كثيرة يسبح بها، وزعم أنها بدعة غير األذكار ومأخذ سبحة األبرار، وقد كاف ألبي ىريرة خيط في
صحيح لوجود أصلها في السنة ولقولو صلى اهلل عليو وسلم  أصحابي كالنجـو بأيهم اقتديتم اىتديتم " 

کتاب اسماء اهلل تعالی باب ثواب   ۲۲۶ص  ۵وإنما قيد العقد باألنامل داللة على األفضل . ) ج 
 لفصل الثاني (التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ا



 ـ٦٨ ا١هال٩ ف٤فخطتاح٬ا                  - ى8ه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ـ٨ج ٌؽٰٜ٪ خاخـ ٿٯ ٶ٪ ٞ٭٤٪ خْاء ٞٯ ٿٯ ة٨ػـ خاهلل س٠ سال١٪ ټغ٪ خ٧ّٙ 

 اف٘ائػې خٰ٭كٯ ع٭اـج ٞ٭ك ٶ٪ ٫ٖ٪ ٞٯ خك الـ٭٧٪ ٿٷ٪ ٧٪ اړفك .

ٿٯ ة٨ػـ خاهلل س٠ سال١٪ ټغ٪ خٰ٭٤ل٠ٟ اف آ٘ج ټغ٪ ٞٯ افٶ٪ ٞ٭٤٪ خْاء 

خعالن٭ؿ ع٭اـج ٞ٭ك ٶ٪ ٫ٖ٪ خْاء ٞٯ خك الـ٭٧٪ ٿٷ٪ فاړفك
(1) .

  

حؽٞ٭ؾ ٥١ا٧ٺ٪ فذفـخ٪ ٿٯ ـ٨ج ٧٪ فك ١ٟ٪ خـ٬اذ اف٤اٹٱګؽ 

حؽخٕ٪ ٥١ا٧ٺ٪ فذفـخ٪ ة٪ ا٤اؾ ټ٪ ٞ٭ك ؟

ٕ٪ ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ة٪ ا٤اؾ ٶؽعٷ٠ ٫ٱئج ٛت٢ې ح٪ ٤غا٤ظ ٧٪ ٞڇې٨ٯ ٹٟ٪ خ

ٰاة٪ فالړـٯ ٰاة٪ ذاـخ٪ ٰاٿٷ٪ ٌؽػ ح٪ ٤ظ فاړفك ٰاة٪ ع٢ګ٭ح٪ ٧٭٧اـخ٪ ٤ٟؽفـ خـ 

٤ظ ذافاړفك ع٭ٶ٪ خې كؽض ٿٯ خـ ح٪ ٤غا٤ظ ٰ٭٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٮ ٶؽ٥١ا٧ٺ٪ ٧٪ فك 

 ٯفالړ افٞ٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٮ خـ ح٪ ٤غا٤ظ ٶؽ٥١ا٧ٺ٪ فالړفك ةٱاة٪ خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟ

                                                 

في الطحطاوي علی مراقي الفبلح : ثم السنة في كل دعاء لسؤاؿ شيء وتحصيلو أف يجعل بطوف   (1)
كفيو نحو السماء ولرفع ببلء كالقحط يجعل بطونهما إلى األرض وذلك معنى قولو تعالى: }ويدعوننا 

ة باب االستسقاء ،  کتاب الصبل  ۴۵۳رغبا ورىبا{ كذا في شرح البدر العيني على الصحيح . ) ص 
ص  ۱کتاب الصبلة باب الوتر والنوافل ، والدرالمختار مع ردالمحتار ج   ۷۷ص  ۲في البحر ج  کذا

 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة قبيل مطلب مهم في عقد االصابع عند التشهد (  ۳۷۵
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خق ٿٯ ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خكا ٶ٪ نٗ ح٪ ٤غا٤ظ ٧٪ ٞڇې٨ٯ افخ٤ؼ٫ب ُا٫ؽا١ؽفاٰث خا

ٞڇې٨ٯٞٯ ٶؽ٥١ا٧ٺ٪ فالړفك ٣٫ ة٪ ا٤اؾ خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٯ ح٪ ٤غا٤ظ ٧٪ 
(1) .

 

                                                 

تقببل ثم ىو مسا في فتح القدير : وفي الصبلة التي اليتطوع بعدىا يكره المكث في مكانو قاعد (1)
بالخيار إف شاء ذىب وإف شاء جلس في محرابو إلى طلوع الشمس وىو أفضل، ويستقبل القـو بوجهو 
إذا لم يكن بحذائو مسبوؽ، فإف كاف ينحرؼ يمنة أو يسرة والصيف والشتاء سواء ىذا ىو الصحيح، 

  ۳۹۳ص  ۱ کتاب الصبلة باب النوافل ، کذا في البدائع ج  ۳۸۵ص  ۱ىذا حاؿ اإلماـ . ) ج 
 ۱کتاب الصبلة فصل في بياف مايستحب لبلماـ اف يفعلو عقيب الفراغ من الصبلة ، وردالمحتار ج 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة  مطلب فيمالوزاد علی العدد الوارد في التسبيح عقب   ۳۹۲ص 
 الصبلة(

ل يصلي، ثم قاؿ: ولم وإف شاء اإلماـ استقبل الناس بوجهو إذا لم يكن بحذائو رجوفي ردالمحتار : 
يفصل أي محمد بين ما إذا كاف المصلي في الصف األوؿ أو األخير، وىذا ىو ظاىر المذىب ألنو إذا 

كتاب الصبلة   ٙٚٗص  ٔ.) ج كاف وجهو مقابل وجو اإلماـ في حالة قيامو يكره ولو بينهما صفوؼ
،کذا بدعة كاف ترؾ السنة أولىمطلب إذا تردد الحكم بين سنة و باب ما يفسد الصبلة وما يکره فيها 

 ۱كتاب الصبلة باب ما يفسد الصبلة وما يکره فيها , والمحيط البرىاني ج   ٕٛص  ٕفي البحر ج 
الفصل التاسع عشر في المرور بين يدي المصلي وفي دفع المصلي الماّر، کتاب الصبلة   ۴۹۴ص 

 ( واتخاذ السترة ومسائلها
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٥ٙه٠ خك ا١ٞٯ ٌ٭اؽ ٿٯ خـ٬اذٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪  ائجـ٨ج ٛؽ

افخ٤اٶڇٱ٦ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٣٫ ٌ٭اؽ خك خاٞرؽٶؽٛ٭ؽ افٰاافـاض خك ٶؽة٠ ٛ٭ؽ 

اف٤اعفخ٦ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ افـاض ا٥١ٙه٠ خك افخ٤اچاؾ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪  افخ٤اٹٱګؽ

ا٥١ٙه٠ خك خٕ٪ حؽحٱب ٰ٭ارك خس٥اْج خ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ خق افٞ٪  ٞٯ ٛهاذ

 خٰ٭ارك ٥١ا٧ٺ٪ خٶاذـ ٣٫ خق ؟  

خٕ٪ حؽحٱب خخفاړف خٶاذـ خق ٞ٪ ٰ٭ارك ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك افٞ٪ ٶ٪ س٥اْج ـؽـ 

٥١٭٧ٸ ٞ٭ك
(1) 

. 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خافؽ ذٞٓج ٛؽائج خخف٣٫ ذٞٓج 

 ؟ٶؽٛؽائج ةا٧ػك افږخٞڂك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك 

                                                 

ار : ويسن في الحضر إلماـ ومنفرد ذكره الحلبي والناس عنو في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحت (1)
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب السنة تکوف    ۳۹۸ص  ۱غافلوف طواؿ المفصل آه . ) ج 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، والدرالمنتقی   ۵۹۴ص  ۱في البحر ج  سنة عين وسنة کفاية ، کذا
 ( (۲ة باب صفة الصبلة فصل )کتاب الصبل  ۱۵۹ص  ۱علی مجمع االنهر ج 
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ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٶ٪ احٙاؼ ـؽـ خا٤فخطب خـ ٿٯ افؽ  خا٤اؾ خٶاذـ خـ٬اذ

 ذٞٓج ٶؽخف٣٫ ةا٧ػك افږخٞڂك . 

افخٰ٭ارك ٥١٭٧ٸ ٞ٭٧ٟٯ خٶاذـ خا٤فخطب خـ ٿٯ خفاړـ ذٞٓاح٪ ٶ٪ ةؽاةؽ 

  ٛؽائج ـؽـ فٞڂك .

ناضب ٶؽٛ٭ؽ  افٶ٪ ٧٭ذف٥١٭٧ٺ٭٧٭ٞٯ خا٤اؾ ناضب افا٤اؾ اة٭ٰ٭ـٗ

 ةا٧ػك  ا٘ي٠ خاخـ ٿٯ ٳ٭ؽ ذٞٓخ٭٧٪ ٶ٪ ةؽاةؽ ٛؽائج ـؽـ فٞڂك .

ع٭ٞ٪ افؽ ذٞٓج ٶؽخف٣٫ ةا٧ػك افږخ ٞڂك ٧٭خٕ٪ ٞ٪ ٶ٪ خې ٧ٱج ةا٧ػك فك 

ٿٯ ع٢ڈ ة٪ ٥١٭٧ٸ فذـؽـ ف٧ٱفٯ افخس٥اْج ٶؽكؽٰٟ٭ ع٢ګ٭ةا٧ػك ٧٪ ح٢ٟٱٗ 

 ق .ٞېػق ٧٭خٕ٪ ٧٪ خق ٤ٟؽفـ افٞ٪ خاـٯ ٧٪ فك ٧٭ةٱا٤ٟؽفـ ح٨ؾ٬ٰٯ خ

 اف ا٤اؾ ٤ط٥ػناضب ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ر٤اخاډېؽـ ع٭چ٪ خـ ٿٯ ٶ٪ ٳ٭١٭٥١٭٧ٺ٭

ٞٯ افؽ ذٞٓج ٶؽخف٣٫ ذٞٓج ةا٧ػك افږخٞڂك
(1) 

     . 

                                                 

علی ىامش ردالمحتار : وتطاؿ أولى الفجر على ثانيتها بقدر الثلث، وقيل النصف  في الدرالمختار (1)
کتاب   ۴۳۳ص  ۱ندبا؛ فلو فحش ال بأس بو فقط وقاؿ محمد ولي الكل حتى التراويح . ) ج 

  ۵۹۶ص  ۱في البحر ج  ، کذا الصبلة باب صفة الصبلة مطلب السنة تکوف سنة عين وسنة کفاية
کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة   ۷۸ص  ۱کتاب الصبلة باب صفة الصبلة ، والهندية ج 

 الفصل الرابع في القراءة ( 

وفي ردالمحتار : )قولو وتطاؿ إلخ( أي يطيلها اإلماـ وىي مسنونة إجماعا إعانة على إدراؾ الركعة 
ـو وغفلة وقد علم من التقييد باإلماـ ومن التعليل أف المنفرد يسوي بين األولى ألف وقت الفجر وقت ن

 =راتلونکی مخکتاب الصبلة صفة الصبلة (  ۳۱۳الركعتين في الجميع اتفاقا . کذا في شرح المنية ص 
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ٞ٪ ٶ٪ ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خخف٣٫ ذٞٓج ٛؽائج خافؽ ذٞٓج 

 ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟  ٶؽٛؽائج ةا٧ػك افږخـٯ خٕ٪ 

خٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ٶ٪ ٳ٭١٭ ٥١٭٧ٺ٭٧٭ٞٯ ٤ٟؽفـ ح٨ؾ٬ٰٯ خـ ٤ګؽٞ٪ ٶ٪ ٞ٭ؾ عاش 

٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٶ٪ ٧م ةا٧ػك ٤ٓٱ٦ ـ٭ذح٭٧٪ ذاةج ـ٭ك فك ٧٭خٕ٪ ٞ٪ ټ٪ ٣٫ خف٣٫ 

ذٞٓج ٶؽافؽ ةا٧ػك افږخفك ٤ٟؽفـ ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك
(1) 

 . 

                                                                                                                                 

وفي البحر : وفي المحيط معزيا إلى الفتاوى اإلماـ إذا طوؿ القراءة في الركعة األولى لكي يدركها 
ال بأس إذا كاف تطويبل ال يثقل على القـو اه فأفاد أف التطويل في سائر الصلوات إف كاف لقصد الناس 

کتاب الصبلة باب   ۵۹۷ص  ۱الخير فليس بمكروه وإال ففيو بأس، وىو بمعنى كراىة التنزيو . ) ج 
 صفة الصبلة (

ا ... ويشكل على ىذا الحكم في البحر : وقيد باألولى؛ ألف إطالة الثانية على األولى تكره إجماع (1)
ما ثبت في الصحيحين من قراءتو صلى اهلل عليو وسلم في الجمعة والعيدين في األولى بسبح اسم 
ربك األعلى، وفي الثانية بهل أتاؾ حديث الغاشية مع أف الثانية أطوؿ من األولى بأكثر من ثبلث آيات 

د يجاب: بأف ىذه الكراىة في غير ما وردت فإف األولى تسع عشرة آية والثانية ست وعشروف آية، وق
بو السنة وأما ما ورد عنو عليو الصبلة والسبلـ في شيء من الصلوات فبل أو الكراىة تنزيهية وفعلو 
عليو الصبلة والسبلـ تعليما للجواز ال يوصف بها واألوؿ أولى؛ ألنهم صرحوا باستناف قراءة ىاتين 

في دررالحکاـ  کتاب الصبلة باب صفة الصبلة،کذا  ۵۹۷ص ۱السورتين في الجمعة والعيدين.)ج 
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل في    ۸۳ص  ۱االحکاـ مع حاشية الشرنببللي ج  شرح غرر
کتاب الصبلة باب شروط الصبلة وارکانها فصل في   ۲۱۴الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص  االمامة،و

 ( بياف سننها
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خف٣٫ ذٞٓج ٿٯ ٶؽافؽ ذٞٓج ةا٧ػك ټ٭٤ؽـ افږخـٯ ٤ٟؽفـ 

ة٠٢ ٞٱڃك ؟

٥ْ٭٤اکخ٬ٜ٘ٯ ٶ٪ ٞخاة٭٧٭ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ٞ٪ خافؽ اف خف٣٫ ذٞٓج خٛؽائج 

ٓج ٛؽائج خافؽ آٰخ٭٧٪ ٶ٪ افږخفا١ٯ اف٨١ځفا١ٯ ٞٯ ـؽـ ٧ڄخې فك ٧٭ٞ٪ خخف٣٫ ذٞ

ذٞٓج ٶؽٛؽائج ةا٧ػك خذې آٰاح٪ افږخـٯ ٧٭٤ٟؽفـ ة٠٢ ٞٱڃك افٰ٭ ٰاخفـ آٰاح٪ 

 ٤ٟؽفـ ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃك .

ٞٯ ـؽـ  ٯافٞ٪ خافؽ اف خف٣٫ ذٞٓج خٛؽائج آٰخ٭٧٪ ٶ٪ افږخفا١ٯ اف٨١ځفا١

٧ڄخې ٧٪ فك ٧٭ةٱاٞ٪ خخف٣٫ ذٞٓج خٛؽائج ضؽفػ خافؽ ذٞٓج خٛؽائج حؽ ضؽف٘٭ 

رـ ډېؽـٯ ٧٭٤ٟؽفـ ة٠٢ ٞٱڃك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ خخف٣٫ ذٞٓج آٰاح٭٧٪ خخذې آٰاح٪ ٶ٪ ا٧ػا

 خافؽ ذٞٓج حؽآٰاح٭ ٶ٪ خذې آٰاح٪ ٧٪ فك ډېؽ .

ع٭ٶ٪ كؽج ا٨٥١ٱث ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ٶ٪ ان٠ ٞٯ خخف٣٫ ذٞٓج ٶؽافؽ ذٞٓج 

٤ٟؽفـ ة٠٢ ٞٱڃك ٿٯ افږخفا١ٮ چ٪ ٶ٭ذـ چٟاذـ  ٮةا٧ػك خف٤ؽـ ا٧ػارـ افږخفا١

 ٢ٓ٤٭٤ٱڃك .

 ٶ٪ ٨١ځفٕ٪ ض٣ٟ ٧ػارـ افږخفا١ٯ ٿٯ ٤ٟؽفـ ة٠٢ ٞٱڃك خ٧٭ خٕ٪ خذې آٰاح٪ ا

 . خق ٞٯ ٭حـ٭ذ

خك ٶ٪ ٫ٖ٭ٞٯ خخذې آٰاح٪ ا٧ػارـ افږخفا١ٮ ٤ٟؽفـ ٧٪ ٿٯ اف افږخـ ـ٭ذح٭٧٪ 

ة٠٢ ٞٱڃك ة٢ٟ٪ خف٤ؽـ افږخا١ٮ ٤ٟؽفـ ة٠٢ ٞٱڃك ٿٯ خٕ٪ افږخفا١ٮ چ٪ چٟاذـ 

 ٢ٓ٤٭ؾ ـٯ .



 ا١ٜؽاء٩                                                             - مٌه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

افٶ٪ خٕ٪ كؽج ا٨٥١ٱث ٞٯ خٕ٪ ٛ٭ؽ ضف٦ ة٠٢ ـ٭ق خق
(1) .

 

                                                 

بذلك  تكره في السور القصار لظهور الطوؿ فيها أف ثبلث آيات إنمافي شرح المنية : وعلم منو  (1)
القدر ظهورا بينا وىو حسن إال أنو ربما يتوىم منو أنو متى كانت الزيادة بما دوف النصف ال تكره وليس  
كذلك بل الذي ينبغي أف الزيادة إذا كانت ظاىرة ظهورا تاما تكره وإال فبل للزـو الحرج في التحرز عن 

 في الدرالمختار کتاب الصبلة صفة الصبلة ، کذا   ۳۱۳ية ولورود مثل ىذا في الحديث . ) ص الخف
کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب السنة تکوف سنة عين وسنة    ۴۳۱ص  ۱مع ردالمحتار ج 

کتاب الصبلة باب مايفسد الصبلة فصل في   ۲۸۶کفاية ، والطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 
 المکروىات ( 

علی ىامش ردالمحتار : وإطالة الثانية على األولى يكره تنزيها إجماعا إف بثبلث  الدرالمختار وفي
 آيات إف تقاربت طوال وقصرا، وإال اعتبر الحروؼ والكلمات . 

وفي ردالمحتار : )قولو إف تقاربت إلخ( ذكر ىذا في الكافي في المسألة التي قبل ىذه، واعتبره في 
مسألة أيضا كما يأتي في عبارتو والحاصل أف سنية إطالة األولى على الثانية شرح المنية في ىذه ال

وكراىية العكس إنما تعتبر من حيث عدد اْليات إف تقاربت اْليات طوال وقصرا فإف تفاوتت تعتبر من 
حيث الكلمات، فإذا قرأ في األولى من الفجر عشرين آية طويلة وفي الثانية منها عشرين أية قصيرة 

كلماتها قدر نصف كلمات األولى فقد حصل السنة، ولو عكس يكره، وإنما ذكر الحروؼ   تبلغ
لئلشارة إلى أف المعتبر مقابلة كل كلمة بمثلها في عدد الحروؼ، فالمعتبر عدد الحروؼ ال الكلمات 

 ۱فلو اقتصر الشارح على الحروؼ أو عطفها على الكلمات كما فعل في الكافي لكاف أولى . ) ج 
في شرح  کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب السنة تکوف سنة عين وسنة کفاية ، کذا  ۴۳۱ص 

کتاب الصبلة الباب الرابع في   ۷۸ص  ۱کتاب الصبلة صفة الصبلة ، والهندية ج   ۳۱۴المنية ص 
 صفة الصبلة الفصل الرابع في القراءة (
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خ٥١ا٧ٺ٪ س٥اْج فاسب خق افٞ٪ ـ٨ج خق ؟

ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ س٥اْج فاسب خق
(1)
 .

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خٰ٭كؽْٯ ْؼذٶ٪ فس٪ ةا٧ػك خس٥اْج ٥١٭٧ٸ 

  .٧٪ ٪ ٶؽېڃخك ٧٭خٕ٪ كغم ٶ٪ ٞ٭ذٞٯ عٷ٢ٯ چٺٯ ح٪ س٥اْج فذٞ٭الق ـٯ افٞ

 افٞ٪ ٰې ٞ٭الق ـٯ ٧٭چٺ٪ ة٪ خخـ كاح٪ خذٰڃك افٞ٪ ٶؽة٠ٖ ؟

                                                 

ة( أي قوية تشبو الواجب في القوة في البحر : وأما صفتها فما ذكره بقولو )الجماعة سنة مؤكد (1)
والراجح عند أىل المذىب الوجوب ونقلو في البدائع عن عامة مشايخنا، وذكر ىو وغيره أف القائل 
منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة؛ ألف السنة المؤكدة والواجب سواء 

في الهندية ج  الصبلة باب االمامة ، کذا کتاب  ۶۳۲ص  ۱خصوصا ما كاف من شعائر اإلسبلـ . ) ج 
مع  الدرالمختارو کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل االوؿ في الجماعة ،    ۸۲ص  ۱

 کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في تکرار الجماعة في المسجد (  ۴۳۹ص  ۱ردالمحتار ج 
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٪ س٥اْج ٤فخطب خق ، افخٕ٪ چٺ٪ ة٪ كاح٪ خذٰڃك ْٕؼذ ٶ٪ فعج ٞٯ خخ

ٶؽة٠ٖ ة٪ ٧٪ خذٰڃك
(1) .

  

ٞ٪ ٰ٭ضاَ٘ خٛؽآؿ ٞؽ٣ٰ خٶغ٭١٭خٶاذـ ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ ٶ٪ س٥اْج 

 ـؽـ فذٞ٭ك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

 ٯاهلل حٓا١ٮ ٘ؽ٤اٰې ٿٯ ٠ٙ٧ ٥١٭٧ٸ ٶ٪ س٥اْج ـؽـ ٿٯ خحػاْ ٬ٜ٘اء ذض٣٬٥

 ٶؽٌؽٰٜ٪ ةا٧ػك ٧٪ فك ذفاخق افٞ٪ خحػاْٮ ٶؽٌؽٰٜ٪  ةا٧ػك  فك ةٱا٧٪ خق ذفا

٤ٟؽفـ حطؽ٥ٰٯ خق ٧٭ٶ٪ ٤ؼٞ٭ذـ ن٭ذة ٞٯ ٞ٪ ٰ٭ٰاخفـ ٧ٙؽـ اٛخػاء ٶفٯ فٞڂك 

اة٦ ا٤ٱؽ ٶؽفا٢٧ؽك افٞ٪ خذې ٧ٙؽـ فك ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ اعخالػ خق ع٭ٶ٪ كؽج ا٨٥١ٱث خ

خٕ٪ ٛ٭ؽ ذاسص ة٠٢ ـ٭ق خق ٿٯ خخذف ٧ٙؽفاٛخػاء ٧٪ خـ ٤ٟؽفـ ، افٞ٪  ٯضاث ٞ

حؽخٕ٪ ډٰؽفك ةٱاٶ٪   احٙاؼ ـؽـ ٤ٟؽفـ خق افٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ افؽ فاذٰ٭ٰاخفـ 

                                                 
ماعة فالمستحب أف يجمع أىلو في منزلو في الجوىرة النيرة : ولو ناـ أو سها أو شغل عن الج (1)

 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة (    ۷۶ص  ۱فيصلي بهم . ) ج 

کتاب   ۳۹۲ص  ۱مفسدة . ) ج  خلفو الف محاذاتها وفي البدائع : واذاکاف مع االماـ امرأة اقامها
مطلب  کتاب الصبلة باب االمامة  ۴۲۲ص  ۱في ردالمحتار ج  الصبلة افضل مکاف الماأمـو ، کذا

 في جواز االيثار بالقرب (
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 ٧ٙؽـ اٛخػاء ٶفٯ فٞڂك ٦ٟ١ فذفـخ٪ ٧٭ذع٢ڈ ذاـٯ اٛخػاء ٶفٯ فٞڂك ٧٭ةٱا

ةاٰػٰ٭ارك خفذـخ٪ ع٢ګ٭اٛخػاء ٤ٟؽفـ فة٠٢ ـٯ
(1) . 

ٞ٪ ٶ٪ ٰ٭ٹاق ٞٯ ٰ٭ارك چٺٯ ٶ٪ س٥اْج ـؽـ ٥١٭٧ٸ فٞڂك ا٤اؾ 

 ٣٫ چٺ٪ فك اف٧٭ذحؽكا٣٫ ٳ٭١ٯ چٺٯ فك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

                                                 
التطوع بجماعة خارج رمضاف أي يكره  علی ىامش ردالمحتار : وال يصلي الوتر وال في الدرالمختار (1)

على سبيل التداعي بأف يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر وال خبلؼ في صحة االقتداء إذ ال  ذلك لو
 مانع .

فيو  يكره وثبلثة بواحد فبل ما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحدوفي ردالمحتار  )قولو أربعة بواحد( أ
کتاب الصبلة باب الوتر والنوافل مطلب في کراىة االقتداء في النفل علی   ۵۲۴ص  ۱خبلؼ . ) ج 

کتاب الصبلة باب الوتر ،   ۳۱۳في مراقي الفبلح ص  سبيل التداعي وفي صبلة الرغائب ، کذا
کتاب الصبلة الفصل الثالث عشر في التراويح والوتر نوع آخر في  ۱۸ص  ۲والمحيط البرىاني ج 

 المتفرقات ( 
اقتدى بو واحد أو اثناف ثم جاءت جماعة اقتدوا بو قاؿ الرحمتي ينبغي أف  وفي ردالمحتار : بقي لو

کتاب الصبلة باب الوتر والنوافل مطلب في کراىة   ۵۲۴ص  ۱تكوف الكراىة على المتأخرين . ) ج 
 ء في النفل علی سبيل التداعي وفي صبلة الرغائب (االقتدا

افاده  وفي الطحطاوي علی الدرالمختار : )قولو واليصلي( ای اليجوز اف يصلي بجماعة واف صح وقد
 کتاب الصبلة اخر باب الوتر والنوافل (  ۲۹۷ص  ۱الشرح بقولو ای يکره . ) ج 

 ۲فاؽ علی نفي الکراىة في الثبلثة آه . ) ج وفي شرح المنية البن اميرحاج : قلت والذي ينبغي االت
 تذييل للشارح ينطوي علی فصوؿ مهمة الفصل االوؿ في الجماعة ( ۵۱۲ص 

    



 ا١ش٥اْث ٘ٯ ا١هال٩                              - ىٌه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞٯ  خٕ٪ س٥اْج ٞ٪ ٶ٪ ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ فك افٞ٪ ٶ٪ ٕٱؽ٘ؽىٯ ٥١ا٧ٺ٪

فك ٶ٪ اٞرؽ٬ٜ٘ٯ ٞخاة٭ٞٯ ٤ٟؽفـ حطؽ٥ٰٯ ة٠٢ ـ٭ق خق
(1) .

     

ٞ٪ ٰ٭ارك چٺٯ خس٨ارې ٥١٭٧ٸ ٶ٪ س٥اْج ـؽـ فٞڂك ٣٫ ا٤اؾ 

چٺٯ فك خٕ٪ س٥اْج خ٧٭ذ س٥اْج ٶ٪ كاؿ ٤ٟؽفـ خق ٞ٪ ٧٪ ؟ كاح٪چٺ٪ فك ٣٫ 

س٥اْج ٧٪ خق ٤ٟؽفـخس٨ارې خ٥١ا٧ٺ٪ خٕ٪ 
(2) .

 

٤ٜخػك ٿٯ ټ٪ فعج ٶ٪ ا٤اؾ ٶفٯ اٛخػاء فٞڂك ٧٭خحٟتٱؽ 

 خ٘يٱ٢ج ٧ٱ٭٧ٟٮ ة٠٢ ٞٱڃك ؟ ٪حطؽ٥ٰ

                                                 

ج  ) في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : )و( يكره تحريما )جماعة النساء( ولو في التراويح . (1)
قبل الحنفي ىل األفضل الصبلة مع کتاب الصبلة باب االمامة مطلب إذا صلى الشافعي   ۴۱۸ص  ۱

کتاب الصبلة باب االمامة فصل في   ۲۴۶في الطحطاوي علی مراقي الفبلح ص  الشافعي أـ ال ،  کذا
ص  ۱کتاب الصبلة باب االمامة ، ومجمع االنهر ج   ۶۱۴ص  ۱بياف االحق باالمامة ، والبحر ج 

 ( (۳کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل )  ۱۶۴

کتاب   ۶۱۴ص  ۱:واستثنى الشارحوف جماعتهن في صبلة الجنازة فإنها ال تكره . ) ج في البحر  (2)
کتاب الصبلة باب االمامة ، والعناية علی   ۳۳۶ص  ۱في فتح القدير ج  الصبلة باب االمامة ، کذا

 (کتاب الصبلة باب االمامة   ۳۳۶ص   ۱ىامش فتح القدير ج 

   



 ا١ش٥اْث ٘ٯ ا١هال٩                              - يٌه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٤ٜخػك خا٤اؾ ـؽـ ٰ٭ٹاق كؽفظ فٞڂك ٹٟ٪ ٶ٪ خٕ٪ ـؽـ چ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ 

  .خ٘يٱ٢ج ٧ٱ٭٧ٟٮ ة٠٢ ٞٱڃك  ٪ٶ٪ احٙاؼ خ٥٢ْاؤ ٤ٜخػك خحٟتٱؽحطؽ٥ٰ

افٞ٪ ټ٪ فٹ٨ځٰڃك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ ٤غخ٢ٗ ٛ٭١٭٧٪ ـخ٪ ع٭ نطٱص خاخق ٿٯ 

ٞ٪ افؽ ذٞٓج ف٧ٱفٯ ٧٭خخٕ٪ ٘يٱ٢ج ٧ٱ٭٧ٟٮ ة٠٢ ٞٱڃك افٞ٪ افؽ ذٞٓج فذټغ٪ 

ج ٧ٱ٭٧ٟٮ ٧٪ ة٠٢ ٞٱڃكحېؽـٯ ٧٭ةٱاخخٕ٪ ٘يٱ٢
(1) .

    

چٺ٭ح٪ ٥١٭٧ٸ فذٞ٭ك خٕ٪ س٥اْج ٰ٭ارك ٞ٪ ٰ٭٧اذ٨ٰ٪ ا٤اؾ 

٤ٟؽفـ خق افٞ٪ ٧٪ ؟

خخٕ٪ ٞ٪ ٶ٪ ٞ٭ذٞٯ فك ٧٭ٞ٪ خخٕ٪ چٺ٭ـؽـ ٧٪ ٰ٭٧اذ٨ٰ٪ ٤٭س٭خفك اف٧٪ 

ا٤اؾ ٰ٭ـ ٤طؽ٤٪ چٺ٪ ٤٭س٭خـ فك ١ٟ٪ ع٭ذ ٰا٤٭ذ ٰاخاـٯ ٧٭ذ اف٧٪ ٰې عٷ٠ 

  .ٞ٭ذفاال ٤٭س٭خـ فك ٶ٪ خٕ٪ ضا١ج ٞٯ خٕ٪ س٥اْج فذٞ٭ؽ ٤ٟؽفـ خك 

افٞ٪  خخٕ٪ چٺ٭ـؽـ ٧اذ٨ٰ٪ فك ٰاخخٕ٪ ا٤اؾ ٰ٭ـ ٤طؽ٤٪ چٺ٪ فك ٰاٰې ٞ٭ذ 

 ٪ س٥اْج فك افٰاخٕ٪ س٥اْج ٶ٪ ٤فشػٞٯ فك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ضاالح٭ٞٯ ةٱاخٕ فاال

                                                 

فتتاح فتكلموا في وقت إدراكها والصحيح أف من أدرؾ الركعة في الهندية : أما فضيلة تكبيرة اال (1)
کتاب الصبلة الباب الرابع في صفة الصبلة   ۶۹ص  ۱األولى فقد أدرؾ فضيلة تكبيرة االفتتاح . ) ج 

کتاب الصبلة   ۳۸۸ص  ۱مع ردالمحتار ج  في الدرالمختار الفصل االوؿ في فرائض الصبلة ، کذا
کتاب الصبلة   ۵۴ص  ۲ادراک فضيلة االفتتاح ، والتاتارخانية ج باب صفة الصبلة مطلب في وقت 

 ( ۱۷۱۶الفصل الثاني في فرائض الصبلة وواجباتها وسننها وآدابها المسئلة ) 



 ا١ش٥اْث ٘ٯ ا١هال٩                              - ًٌه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٤ٟؽفـ ٧٪ خق
(1) 

.

فذفـخ٪ ٢ٓ٤٭٤٪ ـٯ ٿٯ  كٞ٪ ٰ٭ا٤اؾ ع٢ګ٭ح٪ ٥١٭٧ٸ فذٞڂ

خخٕ٪ ا٤اؾ ټغ٪ خ٥١ا٧ٺ٪ ٰ٭ذ٦ٞ ٰاكؽض ٶاح٪ ـ٭ق فف ١ٟ٪ افخز ٰې ٧٪ خذ١٭خق 

٤٭س٭خ فف ٿٯ ٥١٭٧ٸ ٧٪ فذـؽـ نطٱص  ٤ؽخاذك ٰاٰې ٶؽسا٤٪ ٰاةػؿ ةا٧ػك خف٤ؽـ

ٞ٭ك ؟خٕ٪ ا٤اؾ ة٪ ټ٪ ٞٱڃك ٧٭

خٕ٪ ا٤اؾ ة٪ عٷ٠ ٥١٭٧ٸ ذافډؽٹ٭ك ، افٶ٪ ٤ٜخػٰا٧٭ ٞٯ ٿٯ ټ٭ک فذح٪ 

٢ٓ٤٭ؾ فك ٞ٪ ٳ٭ؽ فك ٞ٪ ٰ٭ټ٪ فك ٫ٖ٭ح٪ ة٪ عتؽفذٞڂك ٶ٪ ٫ؽـ ٌؽٰٜ٪ ٿٯ ٞېػالق 

ٿٯ ٧٪ فك فذح٪ ٢ٓ٤٭ؾ خ٫ٖ٭عتؽحٱا٧٪ خـ ٶؽالر٤٪ ـٯ ، افٞ٭ؾ ٤ٜخػٰاؿ
(2) .

 

                                                 

في البحر : وكذلك يكره أف يـؤ النساء في بيت وليس معهن رجل وال محـر منو مثل زوجتو وأمتو  (1)
كذلك إذا أمهن في المسجد ال يكره وإطبلؽ المحـر على وأختو، فإف كانت واحدة منهن فبل يكره و 

کتاب الصبلة باب االمامة ،    ۶۱۶ص  ۱من ذكر تغليب وإال فليس ىو محرما لزوجتو وأمتو . ) ج 
کتاب الصبلة باب االمامة مطلب ىل   ۴۱۹ص  ۱في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار ج  کذا

کتاب الصبلة الفصل   ۱۵۴ص  ۱الفتاوی ج  االساءة دوف الکراىة او افحش منها ، وخبلصة
 الخامس عشر في االمامة واالقتداء )مايتصل بصحة االقتداء (

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وإذا ظهر حدث إمامو وكذا كل مفسد في رأي مقتد  (2)
ذا أمهم وىو بطلت فيلـز إعادتها لتضمنها صبلة المؤتم صحة وفسادا كما يلـز اإلماـ إخبار القـو إ

محدث أو جنب أو فاقد شرط أو ركن ... بالقدر الممكن بلسانو أو بكتاب أو رسوؿ على األصح لو 
کتاب الصبلة باب االمامة مطلب المواضع التي تفسد فيها   ۴۳۷ص  ۱معينين وإال ال يلزمو . ) ج 



 ا١ش٥اْث ٘ٯ ا١هال٩                              - 8ٌه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶ٪ ٘اـٚ ا٧فاؿ ٶفٯ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ٤رال ٫ٖ٪ ږٰؽـ 

 عؽٰٯ ٰاٰې حؽٰ٭ې ٛتيې ٥ٞ٪ فك ؟

ّ ٞڂك ٞ٪ ٫ٖ٪ ٧٪ ٨٤ّ ٞېػق افؽ ع٭خك خٕ٪ ٘اـٚ ا٧فاؿ خخٕ٪ ٘فٚ ټغ٪ ٨٤

٧٭ةٱاٞ٪ ة٠ ٕٱؽ٘اـٚ ا٤اؾ ٧فٯ ٶٱػاٞ٭الق ٧٭ناضب خا١تطؽا١ؽائٚ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ 

حؽٰ٭ارك ٥١ا٧ٺ٪ ة٢ٟ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٘اـٚ ا٧فاؿ ٶفٯ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ٫ٱٻ ٶؽفا٧٪ ١ؽك 

ٞ٭١٭خاچ٪ عتؽـ خـ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ٘اـٚ ا٧فاؿ ٶفٯ ٥١٭٧ٸ فٞڂك ، افٞ٪ ٕٱؽ٘اـٚ 

٧٭ةٱاٶ٪ خٕ٪ ٘اـٚ ا٧فاؿ ٪ ة٠ ٤فشػٞٯ فك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ ٶا٤اؾ ٶٱػاٞ٭الق ـٯ 

ٶفٯ خك ٥١٭٧ٸ فٞڂكا٤اؾ ٶفٯ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ٤ٟؽفـ خك ٶ٪ ٫ٖ٪ ة٠ 
(1) .

  

                                                                                                                                 

، ومراقي الفبلح  کتاب الصبلة باب االمامة  ۶۴۳ص  ۱في البحر ج  صبلة االماـ دوف المؤتم ، کذا
 کتاب الصبلة باب االمامة (    ۲۴۳مع الطحطاوي ص 

وفي ردالمحتار : )قولو لو معينين( أي معلومين. وقاؿ ح: وإف تعين بعضهم لزمو إخباره )قولو وإال( أي 
 وإف لم يكونوا معينين كلهم أو بعضهم ال يلزمو .

ماعة لكن ال يناؿ كما يناؿ خلف تقي في البحر : لو صلى خلف فاسق أو مبتدع يناؿ فضل الج (1)
ورع ... وذكر الشارح وغيره أف الفاسق إذا تعذر منعو يصلي الجمعة خلفو، وفي غيرىا ينتقل إلى 
مسجد آخر وعلل لو في المعراج بأف في غير الجمعة يجد إماما غيره فقاؿ في فتح القدير وعلى ىذا 

في المصر على قوؿ محمد وىو المفتى بو؛ ألنو  فيكره االقتداء بو في الجمعة إذا تعددت إقامتها
فإف  فالحاصل أنو يكره لهؤالء التقدـ ويكره االقتداء بهم كراىة تنزيو،...  بسبيل من التحوؿ حينئذ

أمكن الصبلة خلف غيرىم فهو أفضل وإال فاالقتداء أولى من االنفراد وينبغي أف يكوف محل كراىة 



 ا١ش٥اْث ٘ٯ ا١هال٩                              - ٌٌه -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

خالذك ٶ٪ ٤فشػٞٯ حؽافؽ س٥اْج فذفـخ٪ خف٣٫ س٥اْج ٞ٭ؽ 

ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

٣٫ س٥اْج ةې٢٪ ٤ٟؽفـ فا١ٯ ټغ٪ نطٱص ة٢ٟ٪ ا٘ي٠ خقخٕ٪ خف
(1) .

  

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ خاـٯ ٤فشػٞٯ خف٣٫ س٥اْج ٞ٭ك ٿٯ ٫ٖ٪ 

٢ٓ٤٭ؾ ا٤اؾ اف٤ؤدؿ ف٧٪ ١ؽك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٶ٪ ٿٯ ا٘ي٠ خاخق  خق افاْج ةې٢٪ ٤ٟؽفـ فا١ٯ ټغ٪ نطٱص خٕ٪ خف٣٫ س٥

ةې٠ اداؿ افاٛا٤ج ـؽـ خٕ٪ خف٣٫ س٥اْج فٞڂك
(2) .

 

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة باب   ۶۱۳ص  ۱فبل كراىة كما ال يخفى . ) ج  االقتداء بهم عند وجود غيرىم وإال
 ( االمامة

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ويكره تكرار الجماعة بأذاف وإقامة في مسجد محلة ال في  (1)
کتاب الصبلة الصبلة باب االمامة مطلب في تکرار الجماعة في   ۴۳۸ص  ۱مسجد طريق . ) ج 

کتاب الصبلة نوع فيما يکره وما اليکره ،   ۵۶ص  ۴زية علی ىامش الهندية ج في البزا المسجد ، کذا
 کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة اخر الفصل االوؿ في الجماعة (   ۸۳ص  ۱والهندية ج 

في الهندية : مسجد ليس لو مؤذف وإماـ معلـو يصلي فيو الناس فوجا فوجا بجماعة فاألفضل أف  (2)
کتاب الصبلة الباب الثاني في االذاف الفصل   ۵۵ص  ۱أذاف وإقامة على حدة . ) ج يصلي كل فريق ب

کتاب الصبلة باب االمامة ،   ۶۳۵ص  ۱في البحر ج  األوؿ في صفة األذاف وأحواؿ المؤذف ، کذا
 کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في تکرار الجماعة في المسجد (  ۴۳۸ص  ۱وردالمحتار ج 



 ا١ش٥اْث ٘ٯ ا١هال٩                              - للو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ خ٢ٞٯ ٶ٪ ٤فشػٞٯ خ٢ٞٯ خع٢ګ٭ټغ٪ ٤اـ٭ا٧٭ذع٢ڈ افؽ 

ٕ٪ خف٣٫ س٥اْج ٤ٟؽفـ س٥اْج فٞڂك افةٱاخ٢ٞٯ ع٢ڈ خف٣٫ س٥اْج ٞ٭ك خ

 خق افٞ٪ ٧٪ ؟

خٕ٪ خف٣٫ س٥اْج ٧٪ خق ٤ٟؽفـ
(1) 

. 

ع٢ګ٭ٶ٪ ٤فشػٞٯ ةې٢٪ ادا٧٪ افٰا ٶ٪ ٶٲ اداؿ ٰ٭ټ٪ ٞ٪ خ٢ٞٯ 

٢ڈ خف٣٫ س٥اْج ٞ٭ك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ـؽـ افؽ س٥اْج ٞڂق فك افةٱا ٧٭ذع

خٕ٪ خف٣٫ س٥اْج ةې٢٪ ٤ٟؽفـ فا١ٯ ټغ٪ نطٱص خق
(2) .

                                                 

يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذاف وإقامة، إال إذا صلى بهما فيو أوال غير  في ردالمحتار : (1)
في  کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في تکرار الجماعة في المسجد ، کذا  ۴۳۸ص  ۱أىلو . ) ج 

کتاب الصبلة الفصل الثاني في فرائض الصبلة وواجباتها وسننها وآدابها   ۱۵۵ص  ۲التاتارخانية ج 
 کتاب الصبلة تکرار الجماعة (  ۳۷۸ص  ۱(  والبدائع ج ۲۳۱۲ة )المسئل

في الهندية : جماعة من أىل المسجد أذنوا في المسجد على وجو المخافتة بحيث لم يسمع  (2)
غيرىم ثم حضر قـو من أىل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق األوؿ فأذنوا على وجو الجهر ثم 

 ۱أف يصلوا بالجماعة على وجهها وال عبرة للجماعة األولى . ) ج  علموا ما صنع الفريق األوؿ فلهم
في  کتاب الصبلة الباب الثاني في االذاف الفصل األوؿ في صفة األذاف وأحواؿ المؤذف ، کذا  ۵۴ص 



 ا١ش٥اْث ٘ٯ ا١هال٩                              - ملو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ خ٢ٞٯ ع٢ڈ ٶ٪ ٤فشػٞٯ افؽ س٥اْج ٶ٪ ـ٣ اداؿ افاٛا٤ج 

فٞڂك افةٱا٧٭ذع٢ڈ خف٣٫ س٥اْج ٶ٪ ةې٠ اداؿ افاٛا٤ج ـؽـ ٞ٭ك خٕ٪ ټ٪ ـؽـ 

ض٣ٟ ١ؽك ؟

خٕ٪ خف٣٫ س٥اْج ٶ٪ ٞؽا٫ج حطؽ٥ٰٯ ـؽـ ٤ٟؽفـ ة٠٢ ٞٱڃك
(1) .

 

٪ ٤فشػٞٯ افؽ س٥اْج ٶ٪ ـ٣ اداؿ افاٛا٤ج ٞ٪ خ٢ٞٯ ع٢ڈ ٶ

خف٣٫ س٥اْج ٞ٭ك خٕ٪ ټ٪ ټغ٪ اداؿ افاٛا٤ج  ٪ـؽـ فٞڂك افةٱا٧٭ذع٢ڈ ةې٢

ض٣ٟ ١ؽك ؟

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة الفصل الثاني في فرائض الصبلة وواجباتها وسننها وآدابها   ۱۵۶ص  ۲التاتارخانية ج 
 کتاب الصبلة اخر باب االذاف (  ۴۶۲ص  ۱لبحر ج ( وا۲۳۱۴المسئلة )

)   في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ويكره تكرار الجماعة بأذاف وإقامة في مسجد محلة .  (1)
في الهندية ج  کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في تکرار الجماعة في المسجد ، کذا  ۴۳۸ص  ۱ج 
االمامة اخر الفصل االوؿ في الجماعة ، والتاتارخانية ج کتاب الصبلة الباب الخامس في   ۸۳ص  ۱
کتاب الصبلة الفصل الثاني في فرائض الصبلة وواجباتها وسننها وآدابها المسئلة ۱۵۵ص  ۲
(۲۳۱۲) 

وفي ردالمحتار : )قولو ويكره( أي تحريما لقوؿ الكافي ال يجوز والمجمع ال يباح وشرح الجامع 
 الصغير إنو بدعة .

 



 ا١ش٥اْث ٘ٯ ا١هال٩                              - نلو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

 ٞ٪ خٕ٪ ٧٭ذع٢ڈ خف٣٫ س٥اْج خافؽ س٥اْج ٶؽ٫ٱئج ٞ٭ك ١ٟ٪ ا٤اؾ ٶ٪ 

 ٤طؽاب ٞٯ فخذٰڃك ٧٭خٕ٪ ٤ٟؽفـ ة٠٢ ٞٱڃك . 

٪ خٕ٪ خف٣٫ س٥اْج ٞٯ خافؽ س٥اْج ٫ٱئج ةػؽ ٞڂك ١ٟ٪ ا٤اؾ افٞ٪ ٶ

خ٤طؽاب ټغ٪ ٤اـ٭اة٠ ٹاق فخذٰڃك ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ اعخالػ خق ع٭ٶ٪ ذخا٥١طخاذ 

ٞٯ خكؽج ا٨٥١ٱث ٶ٪ ض٭ا١٪ خٕ٪ ٛ٭ؽ نطٱص ة٠٢ ـ٭ق خق ٿٯ خٕ٪ خف٣٫ س٥اْج 

٧٪ خق ٤ٟؽفـ
(1) .

 

ح٪ ٞ٪ ٰ٭ا٤اؾ خ٤اٶڇٱ٦ ټ٢٭ذ ذٞٓاح٪ ـ٨ج ٧٪ فك ٞڂك افع٢ګ٭

 س٥اْج فذٞڂك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

٧٪ خـ ٶٱػاٞڂې  ثٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢٪ ٞٯ ر٤٭ږ خ٬ٜ٘ٯ ٶ٪ ٞخاة٭ٞٯ ٤٭ږ ټ٪ سؾئٱ

افخاـٯ  ٘خافق ذضٱ٥ٱث،  ٘خافق خاذا٢ٓ١٭ؾ خٰ٭ة٨ػ، ع٭ٶ٪ ٬٨٤اث ا١ف٦٨ 

خس٥اْج ٥١ا٧ٺ٪  فذفـخ٪ ٞ٭ؽ ذٞٓاح٪ ـ٨ج ٢٭ذټ ٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ خٕ٪ٞخاة٭٧٭ذف

  . ح٪ حافاؿ ٧٪ ٞ٭ك

                                                 

وقدمنا في باب األذاف عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنو إذا لم تكن المحتار : ردفي  (1)
الجماعة على الهيئة األولى ال تكره وإال تكره، وىو الصحيح، وبالعدوؿ عن المحراب تختلف الهيئة  

کتاب الصبلة  ٜٓٗص  ٔ. ) ج  كذا في البزازية انتهى. وفي التتارخانية عن الولوالجية: وبو نأخذ
 ( اب االمامة مطلب في تکرار الجماعة في المسجدب



 ا١ش٥اْث ٘ٯ ا١هال٩                              - هلو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٤ګؽخا٤اؾ خٶاذـ خٕ٪ ْاخة س٭ړفؽ خـ٨ج عالػ ٠٥ْ خق  
(1) .

 

فذـٯ ٧٭خع٭١ې  ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک خاـٯ ٤ٓؼفذ فك ٿٯ ٤فشػح٪

ٰارع٣ خةػة٭ٰٯ ټغ٪ ٰې ع٢ڈ ٶ٪ ح٢ٟٱٗ ٞٱڃك ٧٭خٕ٪ كغم ة٪ ٰ٭ارك ٥١٭٧ٸ 

 ٞ٭ك ٞ٪ ة٪ س٥اْج ح٪ فذٹٯ ؟

خخٕ٪ كغم ټغ٪ س٥اْج ـاًٛ خق ٰ٭ارك خك ٶ٪ ٞ٭ذٞٯ عٷ٠ ٥١٭٧ٸ 

ٞ٭ك
(2) .

      

                                                 

  ۱۸۵ص  ۲الحديث يدؿ علی جواز امامة الذي لم يصل الراتبة . ) ج  في منهاج السنن : وظاىر (1)
فتاوی ، کذا في کتاب الصبلة ابواب السهو باب ماجاء في الرکعتين بعد الظهر ) باب منو آخر ( 

 باب االمامة والجماعة ( ۲۸۶ص  ۳، واحسن الفتاوی ج  ۱۶۷ص  ۴رحيمية ج 

، ويمنع منو؛ وكذا كل مؤذ ولو بلسانو . (2)  في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وأكل نحو ثـو

( أي كبصل ونحوه مما لو رائحة كريهة للحديث الصحيح في  وفي ردالمحتار : )قولو وأكل نحو ثـو
العيني في شرحو على صحيح البخاري قلت: النهي عن قرباف آكل الثـو والبصل المسجد. قاؿ اإلماـ 

علة النهي أذى المبلئكة وأذى المسلمين وال يختص بمسجده عليو الصبلة والسبلـ بل الكل سواء 
لرواية مساجدنا بالجمع، خبلفا لمن شذ ويلحق بما نص عليو في الحديث كل ما لو رائحة كريهة 

ره أيضا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها، وكذلك مأكوال أو غيره، وإنما خص الثـو ىنا بالذكر وفي غي
ألحق بعضهم بذلك من بفيو بخر أو بو جرح لو رائحة، وكذلك القصاب، والسماؾ، والمجذـو 

کتاب الصبلة باب مايفسد الصبلة ومايکره فيها مطلب   ۴۸۹ص  ۱واألبرص أولى باإللحاؽ . ) ج 
 في الغرس في المسجد (



 ٤ٜاؾ اال٤اؾ فا٥١أ٤٭ؾ                           - ولو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٤فشػ ح٪ ذاـٯ افٶ٪ افؽ نٗ ٞٯ ٹاق فك ع٭خٕ٪ 

ٹاق ح٪ ٿٯ ـڂق فذحېؽٰڃك ٧٭خخف٣٫ نٗ خع٢ګ٭ ف٤ظ ح٪ ة٪ حېؽٰڃك ٧٭ افز خٕ٪ 

 ٪ فخذٰڃك ؟ كغم خٕ٪ ٹاق ح٪ فذـٯ افٞ٪ كاح

خٕ٪ كغم خك خٕ٪ خافؽ نٗ عا١ٯ ٹاق ح٪ فذـٯ ٞ٪ ټ٪ ٣٫ خخف٣٫ نٗ 

خع٢ګ٭٤ظ ح٪ حېؽېػؽ ذاـٯ ٶؽفا٧٪ ٞ٭ك
(1) .

  

                                                 

مش ردالمحتار : ولو كاف فرجة فللداخل أف يمر على رقبة من لم يسدىا في الدرالمختار علی ىا (1)
 ألنو أسقط حرمة نفسو . 

وفي درالمحتار : )قولو ولو كاف فرجة إلخ( كاف تامة وفرجة فاعلها. قاؿ في القنية: قاـ في آخر الصف 
ألنو أسقط في المسجد بينو وبين الصفوؼ مواضع خالية فللداخل أف يمر بين يديو ليصل الصفوؼ 

حرمة نفسو فبل يأثم المار بين يديو، دؿ عليو ما ذكر في الفردوس برواية ابن عباس رضي اهلل تعالى 
من نظر إلى فرجة في صف فليسدىا بنفسو، فإف لم »عنهما عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ 

رقبة من لم يسد الفرجة اه  أي فليتخط المار على« يفعل فمر مار فليتخط. على رقبتو فإنو ال حرمة لو
قلت: وليس المراد بالتخطي الوطء على رقبتو ألنو قد يؤدي إلى قتلو وال يجوز، بل المراد أف يخطو 

کتاب الصبلة   ۴۷۳ص  ۱من فوؽ رقبتو، وإذا كاف لو ذلك فلو أف يمر من بين يديو باألولى . ) ج 
في البحر ج  ک بدوف الف ال تفسد ، کذاباب مايفسد الصبلة وما يکره فيهامطلب اذا قرأ تعالی جد 

 ۱کتاب الصبلة باب االمامة ، وحاشية الشرنببللي علی دررالحکاـ شرح غرر االحکاـ ج   ۶۱۹ص  ۱
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة فصل في االمامة (  ۹۳ص 



 ٤ٜاؾ اال٤اؾ فا٥١أ٤٭ؾ                           - ىلو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶ٪ خٕ٪  ڃك ٰچٺ٪ ٿٯ خ٧اذ٨ٰ٪ ـؽـ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٰ٭ٹاق فخذ

 ةا٧ػك خ٧اذ٨ٰ٪ ٥١٭٧ٸ ٘اـػٰڃق افٞ٪ ٧٪ ؟

كؽٌ٭٧٪ ٳ٭ؽ ٤٭س٭خفك ٧٭خ٧اذ٨ٰ٪ ٥١٭٧ٸ ٘اـػخق افچٺ٪ ال٧ػك ٞ٪ خٕ٪ 

 عٷ٢٪ افٶؽخۍ ٹ٭ا٧٪ افرړـ ٘ؽؼ ٢٧ؽك  0

 ٿٯ خٕ٪ چٺ٪ ٤لخ٬ا٩ فك افٛاة٢٪ خس٥اظ فك ٞ٪ ةا١ٖ٪ فك افٞ٪ ٧٪ فك . -م

 ٥٭٧ٸ ة٪ خس٨ارې ٧٪ فك .خٕ٪ ١ -ن

 ٶ٪ ٰ٭ـ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ة٪ خفاړـ ـؽـ كؽٰٝ فك . -ه

 ٿٯ خفاړـ ٶ٪ ٰ٭ـ ٹاق ٞٯ ـؽـ فالړ فك . -و

ٿٯ خخفق ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ ح٥ت٪ ٰاة٠ ضائ٠ ٧٪ فك اف٧٪ خخفق ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ  -ى

 ڃك .ٱخف٤ؽـ عا١ٯ ٹاق فك ٿٯ ة٠ ـڂق ٶٟڇٯ ٹاٰ

و ٱاةې افخـ٪ ٰاضٿٯ خخٕ٪ چٺٯ ٥١٭٧ٸ نطج ف١ؽك ٨ٰٓٯ ١ٱ٭٧ۍ ٰ -ي

 ٧٪ فك . فاال  ٰا٧ٙاز

 ٿٯ ا٤اؾ خ٥١ا٧ٺ٪ خكؽفظ ٶ٪ فعج ٞٯ خچٺ٭خا٤ا٤ج ٧ٱج ٞڂق فك . -ً

 ٿٯ خخفاړفخذېػؽ ٶ٪ ٰ٭ـ ٶ٭ذـ ذ٦ٞ ٞٯ ـؽـ ذا٢ٕٮ فك . -8

ٿٯ ٞ٪ ٶ٪ ٞٓت٪ كؽٰٙ٪ ٞٯ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك ٧٭خفاړـ خٰ٭ـ ٌؽػ ټغ٪ ٞٓتې  -ٌ

 كؽٰٙٯ ح٪ فالړفك .

 ؽـ ةؽاةؽك فك .ٿٯ خخفاړفٶ٨ځۍ افةش٢ٟٯ ـ - لم

 ٿٯ خٕ٪ ٧اذ٨ٰ٪ ٢ٟ٤ٗ ٨ٰٓٯ ْا٠ٛ افةا١ٔ فك . - مم



 ٤ٜاؾ اال٤اؾ فا٥١أ٤٭ؾ                           - يلو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ػ١٭اكاذـ ېٿٯ خٕ٪ ـڂك خٕ٪ چٺٯ ح٪ ٶ٪ خٕ٪  ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خفذفـخ٪ ٞ - نم

 ٧٪ فك ٞڂك . 

افٞ٪ خٕ٪ ٳ٭ؽ كؽٌ٭٧٪ ٧٪ فك ٤٭س٭خةٱاخ٧اذ٨ٰ٪ ٥١٭٧ٸ ٧٪ خق ٘اـػ
(1) .

 

                                                 
شتهاة شرائط منها اف تکوف المحاذية  م محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصبلتو ولها الهندية :في  (1)

 رکوع وسجود اف تکوف الصلوة مطلقا وىي التي لها االصح ...ومنها تصلح للجماع والعبرة للسن وىو
في مکاف  اف تکوف الصلوة مشترکة تحريمة واداء...ومنها اف يکونا يصلياف بااليماء ومنها واف کانا

اف  ض اوعلی الدکاف االعلی االر  باف کانا ببلحائل حتی لوکاف في مکاف متحد اف يکونا واحد...ومنها
الرحل وغلظو غلظ االصبع والفرجة تقـو مقاـ  مؤخر اسطوانة التفسدصلوتو وادنی الحائل قدر بينهما

الصلوة حتی اف المجنونة اذاحاذتو  اف تکوف ممن تصح منها مايقـو فيو الرجل ومنها الحائل وادناه قدر
اف تکوف  بعده ... ومنها النساء وقت الشروع الاوامامة  اف ينوي االماـ امامتها صلوتو ومنها التفسد

کبرت في صف ورکعت في صف وسجدت في ثالث فسدت صلوة  المحاذاة في رکن کامل حتی لو
تفسد  اختلفت ال متحدة حتی لو من کل صف ومنها اف تکوف جهتهما وخلفها ويسارىا من عن يمينها

مرأة تتناوؿ االجنبية والمحرمة والحليلة ... والمعتبرفي المحاذاة الساؽ والکعب علی الصحيح وال
کتاب الصبلة الباب الخامس في    ۸۹ص  ۱الرجاؿ . ) ج  والصغيرة المشتهاة والکبيرة التي ينفرعنها

 ۴۲۶الی  ۴۲۳ص  ۱االمامة الفصل الخامس في بياف مقاـ اإلماـ والمأمـو ، کذا في ردالمحتار ج 
 لی الصف االوؿ (کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في الکبلـ ع

 تفسد اوخنثی ال اوصبيا کاف امرأة مثلها فلو وفي فتاوي النابلسي : االوؿ اف يکوف الذي حاذتو رجبل
المحاذاة من جهة الرجل وذلک باف  عند تکوف المرأة مامورة بالتاخر اف ال صبلتو ... والثاني عشر
لم تفسدصبلتو بل صبلتها   ولم تتاخر بالتاخر اليها محاذية فاشار ماشرع فيها شرعت في الصلوة بعد

کتاب الصبلة باب ۴۲۶ص  ۱کذا في ردالمحتار ج المرأة اذا حاذت الرجل ،    ۷۴۲ص  ۲.  ج 
 االمامة مطلب في الکبلـ علی الصف االوؿ (



 ٤ٜاؾ اال٤اؾ فا٥١أ٤٭ؾ                           - ًلو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ڃك ٰٰ٭ـ ٰاحؽٰ٭ې رٰاحٯ چٺٯ ٞ٪ خ٧اذ٨ٰ٭فٶ٪ نٗ ٞٯ فخذ

ٿٯ ٶ٪ حېؽـ ٤فئ٢٪ ٞٯ ةٱاؿ ـ٭ـ اف٫ٖ٪ ٤غ٨ٟٯ خف١ؿ كؽٌ٭٧٪ ٳ٭ؽ ٶؽٹاق فك 

٧٭ٶ٪ خٕ٪  فعج ٞٯ خټ٭٧ٙؽف٥١٭٧ٸ ٘اـػخق ؟

 ( ٧ٙؽف٥١٭٧ٸ ٘اـػخق ٰ٭٫ٖ٪ ٧ٙؽٿٯ خچٺٯه ٞ٪ ٰ٭ـ چٺ٪ فك ٧٭خخذف)

ذاـخ٪ ٌؽ٘خ٪ فك افة٠ ٫ٖ٪ ٧ٙؽٿٯ خچٺٯ ٿٷ٪ ٌؽ٘خ٪ ح٪ فك افة٠ ٫ٖ٪ ٿٯ خخٕ٪ 

  .چٺٯ كاح٪ ةؽاةؽفالړفك 

افٞ٪ خفې چٺٯ فك ٧٭خټ٢٭ذف٧ٙؽف٥١٭٧ٸ ٘اـػخق ٰ٭خخفك خذاـخ٪ ٌؽػ 

  .افة٠ خخفك خٿٷ٪ ٌؽػ افخفـ ٫ٖ٪ ٧ٙؽٿٯ خخفك كاح٪ ةؽاةؽ فالړفك 

ٿٯ خخفك ذاـخ٪ ق ٥١٭ځ ٘اـػخافٞ٪ خذې چٺٯ فك ٧٭ةٱاخ٫ٖ٪ ٰ٭ـ ٧ٙؽ

ٿٯ خخفك ٿٷ٪ ٌؽ٘خ٪ فك افخكاٶ٪ ٥١٭٧ٸ ٘اـػخق ٌؽ٘خ٪ فك افخ٫ٖ٪ ٰ٭ـ ٧ٙؽ

نٙ٭٧٭ٞٯ خنٙ٭٧٭ حؽاعٱؽٶ٭ذك ٶ٪ ٫ؽنٗ ٞٯ خ٫ٖ٪ خذف٧ٙؽف ٥١٭٧ٸ ٘اـػخق 

ٿٯ خخفق ـؽـ ةؽاةؽفك
(1) .

                                                 
في تبيين الحقائق : ثم المرأة الواحدة تفسد صبلة ثبلثة واحد عن يمينها وآخر عن يسارىا وآخر  (1)

تفسد أكثر من ذلك؛ ألف الذي فسدت صبلتو من كل جهة يكوف حائبل بينها وبين الرجاؿ خلفها وال 
والمرأتاف يفسداف صبلة أربعة واحد عن يمينهما وآخرعن يسارىما وصبلة اثنين خلفهما بحذائهما ألف 

ة الصفوؼ وإف كن ثبلثا أفسدف صبل المثنى ليس بجمع تاـ فهما كالواحدة فبل يتعدى الفساد إلى آخر
ص  ۱واحد عن يمينهن وآخر عن يسارىن وثبلثة ثبلثة إلى آخر الصفوؼ وىذا جواب الظاىر . ) ج 

کتاب الصبلة  ۸۹ص  ۱في الهنديو ج  کتاب الصبلة باب االمامة والحدث في الصبلة ، کذا  ۳۵۶
  = راتلونکی مخکتاب الصبلة باب االمامة ( ۳۱۶ص  ۱الباب الخامس في االمامة  وفتح القدير ج 



 ٤ٜاؾ اال٤اؾ فا٥١أ٤٭ؾ                           - 8لو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ړ فك خخٕ٪ ٤ٜخػك ٞ٪ ٰ٭ ٤ٜخػك ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ حؽا٤اؾ ٤غخ٪ فال

 ٞ٪ ٧٪ ؟اف٥١٭٧ٸ ٘اـػ خق 

خخٕ٪ ٤ٜخػك ٥١٭٧ٸ ٘اـػ خق
(1) .

 

ٞ٪ خا٤اؾ ـؽـ ٰ٭١٭ق ٰاٞ٭ٿ٨ٮ ٧اذ٨ٰ٪ ٤ٜخػك فك ٧٭خٕ٪ ة٪ 

 ٿٱؽك خذٰڃك ؟

٤ٜخػك ة٪ خا٤اؾ ذاـخ٪ ٌؽػ ح٪ فخذٰڃك٧اذ٨ٰ٪ خٕ٪ ٰ٭
(2) .

 

                                                                                                                                 

وفي حاشية الشبلي علی الزيلعي : )قولو وىذا جواب الظاىر إلى آخره( أي وعليو الفتوي وكثيرا ما 
  ۳۵۶ص  ۱تفسد الصبلة بهذا السبب في المسجد الحراـ والمسجد األقصى اىػ زاد الفقير . ) ج 

اب کتاب الصبلة الب۸۹ص  ۱في الهنديو ج  کتاب الصبلة باب االمامة والحدث في الصبلة ، کذا
کتاب ۳۱۶ص  ۱، وفتح القدير ج  الخامس في االمامة الفصل الخامس في بياف مقاـ اإلماـ والمأمـو

 الصبلة باب االمامة (

في البحر : من المعلـو أف من تقدـ على إمامو فسدت صبلتو كما في جوؼ الكعبة لتركو فرض  (1)
  ۱۱۲ص  ۱في الهداية ج  کتاب الصبلة آخر باب شروط الصبلة ، کذا  ۵۳۴ص  ۱المقاـ . ) ج 

کتاب الصبلة باب   ۳۳۲ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج  کتاب الصبلة باب االمامة ، والدرالمختار
 صفة الصبلة مبحث الخروج بصنعو (

تأخر محاذيا أي ػتػفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ويقف الواحد ولو صبيا أما الواحدة ف (2)
کتاب الصبلة باب االمامة قبيل مطلب ىل االساءة   ۴۱۹ص  ۱ىب .)جمساويا ليمين إمامو علی المذ



 ٤ٜاؾ اال٤اؾ فا٥١أ٤٭ؾ                           - ٌلو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ خا٤اؾ ـؽـ ٰ٭١٭ق ٰاٞ٭ٿ٨ٮ ٧اذ٨ٰ٪ ٤ٜخػك خا٤اؾ ذاـخ٪ ة٠ٖ 

ح٪ ٧٪ فخذٰڃك كاح٪ ٰاٿٷ٪ ة٠ٖ ح٪ فخذٰڃك خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

خٕ٪ ٠٥ْ ٤ٟؽفـ خق
(1) 

. 

ٞ٪ خا٤اؾ ـؽـ ٰ٭ارك ٰ٭ـ چٺ٪ ٤ٜخػك فك ١ٟ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ عٷ٠ 

ٞ٭ذ ٞٯ خْؼذ ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك ٥١٭٧ٸ ٞ٭ك ٧٭خٕ٪ چٺ٪ ة٪ ٿٱؽك خذٰڃك ؟  

خٕ٪ چٺ٪ ة٪ خا٤اؾ كاح٪ خذٰڃك ٶؽة٠ٖ ة٪ ٧٪ خذٰڃك
(2) .

 

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة باب االمامة ، والهندية ج   ۶۱۶ص  ۱في البحر ج  دوف الکراىة او افحش منها ، کذا
 کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل الخامس في بياف مقاـ اإلماـ والمأمـو (  ۸۸ص  ۱

ف على يساره جاز وقد أساء. كذا في محيط السرخسي ولو وقف خلفو جاز في الهندية : ولو وق (1)
  ۸۸ص  ۱ولم يذكر محمد الكراىية نصا واختلف المشايخ فيو قاؿ بعضهم يكره ىو الصحيح . ) ج 

کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل الخامس في بياف مقاـ اإلماـ والمأمـو ، کذا في 
کتاب الصبلة باب االمامة قبيل مطلب ىل االساءة   ۴۱۹ص  ۱دالمحتار ج الدرالمختار علی ىامش ر 

 کتاب الصبلة باب االمامة (  ۶۱۶ص  ۱دوف الکراىة او افحش منها ، والبحر ج 

تأخر محاذيا أي ػتػفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ويقف الواحد ولو صبيا أما الواحدة ف (2)
کتاب الصبلة باب االمامة قبيل مطلب ىل   ۴۱۹ص  ۱. ) ج مساويا ليمين إمامو علی المذىب 

کتاب الصبلة باب االمامة ،   ۶۱۶ص  ۱في البحر ج  االساءة دوف الکراىة او افحش منها ، کذا
 کتاب الصبلة باب االمامة فصل في بياف االحق باالمامة (  ۲۴۷والطحطاوي علی مراقي الفبلح ص 



 ٤ٜاؾ اال٤اؾ فا٥١أ٤٭ؾ                           - لمو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٿٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ ٰ٭٧اذ٨ٰ٪ ٤ٜخػك ة٪ خا٤اؾ ذاـخ٪ 

ق ؟  ٌؽػ ح٪ خذٰڃك خٕ٪ ض٣ٟ ٰ٭ارك خ٤فشػخق افٞ٪ خة٠ ٹاق خٶاذـ ٣٫ خ

خٕ٪ ٘ؽؼ ٧٪ ١ؽك ٹٟ٪ ٬ٜ٘اء ٞؽاؾ خٕ٪ ض٣ٟ ٢ٍ٤ٚ دٞؽٞ٭ك افٞ٭ؾ ضػٰد ٿٯ 

خخٕ٪ ٤فئ٢ې ٶ٪ ةاذـ ٞٯ ذا٢ٕٮ خق ٫ٖ٪ ٣٫ خٞ٭ذ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ذا٢ٕٮ خق
(1) .

   

ٰ٭٧اذ٨ٰ٪ فك ١٭ق ٰاٞ٭ٿ٨ٮ اف ٰ٭ـ چٺ٪ فك ٧٭خٕ٪ ٞ٪ خا٤اؾ ـؽـ 

 ة٪ ٿٱؽك خذٰڃك ؟  

 خا٤اؾافچٺ٪ ة٪ ٶ٪ نٗ ٞٯ   كڃخذٰفذاـخ٪ ٌؽػ ح٪ خٕ٪ ٰ٭٧اذ٨ٰ٪ ة٪ خا٤اؾ 

كاح٪ فخذٰڃك
(2) .

 

                                                 

بت عند خالتي ميمونة ليلة والنبي صلى اهلل عليو وسلم عندىا في المشکوة : وعن ابن عباس قاؿ:  (1)
تحدث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مع أىلو ساعة ثم رقد فلما كاف ثلث الليل اْلخر أو بعضو ػف

قعد فنظر إلى السماء فقرأ: )إف في خلق السماوات واألرض واختبلؼ الليل والنهار ْليات ألولي 
ة ثم قاـ إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة ثم توضأ وضوءا حسنا األلباب " حتى ختم السور 

بين الوضوءين لم يكثر وقد أبلغ فقاـ فصلى فقمت وتوضأت فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني 
 کتاب الصبلة باب صبلة الليل الفصل االوؿ (  ۱۳۶ص  ۱عن يمينو آه . ) ج 

کتاب   ۸۸ص  ۱رأة أقاـ الرجل عن يمينو والمرأة خلفو . ) ج في الهندية : وإف كاف معو رجل وام (2)
 ۱في البحر ج  الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل الخامس في بياف مقاـ اإلماـ والمأمـو ، کذا



 ٤ٜاؾ اال٤اؾ فا٥١أ٤٭ؾ                           - ممو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞٯ خنٙ٭٧٭كؽْٯ ٌؽٰٜ٪ ټؽ٧ګ٪ خـ ؟خس٥اْج ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ 

خع٢ګ٭خٶاذـ ٤فخطب خاخـ ٿٯ خاـٯ نٗ س٭ړٞڂك ٿٯ خا٤اؾ ٰ٭ـ ٌؽػ ح٪ 

 .  حؽ ة٠ ٌؽػ ډېؽع٢ڈ ٧٪ فك فالړ

افٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ذاـٯ افخا٤اؾ خفاړف ٌؽ٘٭ح٪ ع٢ڈ ـؽـ ةؽاةؽ فك ٧٭ةٱاخك 

  .خٕ٪ كغم خا٤اؾ ذاـخ٪ ٌؽػ ح٪ فخذٰڃك 

افٞ٪ ٰ٭ـ ٌؽػ ح٪ ډېؽع٢ڈ فك ٧٭ةٱاخك ٶ٪ ٫ٖ٪ ة٠ ٌؽػ ٞٯ فخذٰڃك ٿٯ ٶ٪ 

  .٫ٖ٪ ٞٯ ع٢ڈ ١ڃ فك ٞ٪ ټ٪ ٣٫ خٕ٪ ٿٷ٪ ٌؽػ فك 

ة٪ ٶؽخٕ٪ ٌؽٰٜ٪  ٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ ٶؽخٕ٪ ٌؽٰٜ٪ ةا٧ػك افؽ نٗ ٶ٭ذـ ـٯ ةٱا

ةا٧ػك خف٣٫ ةٱاخذ٣ٰ افخاـٯ ٧٭ذ نٙ٭٧٪ س٭ړٞڂك افخنٙ٭٧٭ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ ة٪ 

 افـٱػـ ـٱػـ نٙ٭٧٪ ة٪ س٭ړٞڂك .    عا١ٯ ٹاق ٧٪ ٶؽٰڃخك 

اف٣٫ خا٤اؾ خٶاذـ خاٶ٪ ٞاذخـ ٿٯ خ٥١ا٧ٺ٪ خخذېػ١٭ٶ٪ فعج ٞٯ ع٢ګ٭ح٪ 

ففاٰٯ ٿٯ نٙ٭٧٪ ةؽاةؽٞڂك
(1) .

 

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة باب صفة الصبلة   ۱۶۵ص  ۱کتاب الصبلة باب االمامة ، ومجمع االنهر ج   ۶۱۶ص 
 ( (۳فصل )

نبغي للقـو إذا قاموا إلى الصبلة أف يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في في البحر : وي (1)
الصفوؼ وال بأس أف يأمرىم اإلماـ بذلك وينبغي أف يكملوا ما يلي اإلماـ من الصفوؼ، ثم ما يلي ما 

يقـو عن يليو وىلم جرا وإذا استوى جانبا اإلماـ فإنو يقـو الجائي عن يمينو، وإف ترجح اليمين فإنو 
ص  ۱في الدرالمختار مع ردالمحتار ج  کتاب الصبلة باب االمامة ، کذا  ۶۱۸ص  ۱يساره . ) ج 

  = راتلونکی مخ کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في کراىة قياـ االماـ في غير المحراب (  ۴۲۳



 ٤ٜاؾ اال٤اؾ فا٥١أ٤٭ؾ                           - نمو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٭ٿ٨ٱاؿ ة٪ خس٥اْج ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خ١٭ٰا٧٭ـؽـ ٶ٪ نٗ ٞٯ 

 خذٰڃك افٞ٪ ة٪ كاح٪ خذٰڃك ؟  

ان٢ٯ ض٣ٟ خاخق ٿٯ ٞ٭ٿ٨ٱاؿ ة٪ خ١٭ٰا٧٭كاح٪ خذٰڃك ا١تخ٪ ٞ٪ ىؽفذة فك 

 ١ٟ٪ ٞ٭ٿ٨ٱاؿ خكاٶ٪ نٗ ٞٯ ٧اذې ف٫ٯ افٰاعٷ٠ ٥١٭٧ٸ عؽاة٪ فك ٰاخع٢ګ٭

٥١٭٧ٸ فذعؽاة٪ فك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ةٱاچ٪ عتؽـ خاخـ ٿٯ خ١٭ٰا٧٭ـؽـ ٶ٪ نٗ 

ٞٯ فخذٰڃك
(1) .

  

                                                                                                                                 

ويسووا  وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وينبغي أف يأمرىم بأف يتراصوا ويسدوا الخلل
کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في کراىة قياـ االماـ في غير المحراب   ۴۲۳ص  ۱مناكبهم . ) ج 

 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة (  ۸۱ص  ۱في اللباب في شرح الکتاب ج  ، کذا

في الهندية : يقـو الرجاؿ أقصى ما يلي اإلماـ ثم الصبياف ثم الخناثى ثم اإلناث ثم الصبيات  (1)
کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل الخامس في بياف مقاـ   ۸۹ص  ۱مراىقات . ) ج ال

کتاب الصبلة باب االمامة ، والدرالمختار علی   ۱۱۱ص  ۱في الهداية ج  اإلماـ والمأمـو ، کذا
 کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في الکبلـ علی الصف االوؿ (   ۴۲۲ص  ۱ىامش ردالمحتار ج 

کتاب    ۴۲۲ص  ۱دالمحتار : ) قولو فلو واحدا دخل الصف ( ذکره في البحر بحثا . ) ج وفي ر 
 الصبلة باب االمامة مطلب في الکبلـ علی الصف االوؿ ( 

فعي : قولو ) ذکره في البحر بحثا ( قاؿ الرحمتي ربما يتعين في زماننا ادخاؿ اوفي تقريررات الر 
نهم اذا اجتمع صبياف فاکثر تبطل صبلة بعضهم ببعض الصبياف في صفوؼ الرجاؿ الف المعهود م

 وربما تعدی ضررىم الی افساد صبلة الرجاؿ انتهی .



 ٤ٜاؾ اال٤اؾ فا٥١أ٤٭ؾ                           - همو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ خس٥اْج ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٰ٭ٞ٭ٿ٨ٮ فك خٕ٪ ٰ٭ٞ٭ٿ٨ٮ ة٪ 

 ـؽـ ٶ٪ نٗ ٞٯ خذٰڃك افٞ٪ كاح٪ ؟ خ١٭ٰا٧٭

خٕ٪ ٰ٭ٞ٭ٿ٨ٮ ة٪ خ١٭ٰا٧٭ـؽـ ٶ٪ نٗ ٞٯ فخذٰڃك
(1) .

  

 ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ةا١ٔ فق ع٭ږٰؽـ ٰې ٧٪ فك ذا٢ٕې خٕ٪ كغم ة٪ خ

 س٥اْج ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خ١٭ٰا٧٭ ـؽـ ٶ٪ نٗ ٞٯ خذٰڃك افٞ٪ كاح٪ خٞ٭ٿ٨ٱا٧٭

؟  ـؽـ

ـ ٧٪ خذٰڃك ٹٟ٪ خٕ٪ كغم ة٪ خ١٭ٰا٧٭ـؽـ خذٰڃك كاح٪ ة٪ خٞ٭ٿ٨ٱا٧٭ـؽ

ٞٯ خذساؽ ١َٙ ٢ٍ٤ٚ دٞؽٞ٭ك خږٰؽك فاال افخةې ږٰؽك  ٪٬ٜ٘اء ٞؽاؾ ٶ٪ خٕ٪ ٤فئ٢

٘ؽؼ ٧٪ ٶٟڇٯ ٞ٭ك
(2) .

 

                                                 

في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ثم الصبياف ظاىره تعددىم فلو واحدا دخل الصف . ) ج  (1)
اقي الفبلح في مر  کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في الکبلـ علی الصف االوؿ ، کذا  ۴۲۳ص  ۱

کتاب   ۶۱۸ص  ۱کتاب الصبلة باب االمامة فصل في بياف االحق باالمامة ، والبحر ج   ۲۴۹ص 
 الصبلة باب االمامة (

في الهندية : يقـو الرجاؿ أقصى ما يلي اإلماـ ثم الصبياف ثم الخناثى ثم اإلناث ثم الصبيات  (2)
المامة الفصل الخامس في بياف مقاـ کتاب الصبلة الباب الخامس في ا  ۸۹ص  ۱المراىقات . ) ج 

کتاب الصبلة باب االمامة ، والدرالمختار علی   ۱۱۱ص  ۱في الهداية ج  اإلماـ والمأمـو ، کذا
 کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في الکبلـ علی الصف االوؿ (  ۴۲۲ص  ۱ىامش ردالمحتار ج 



 ٦٤ ٰهص ة٪ االٛخػاء ف٦٤ ال ٰهص   - ومو -                           ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

 

ٞ٪ ٰ٭ـڂك خ٤اعفخ٦ ـ٨ج ٧٪ فك ٞڂك افا٤اؾ حؽافٰص كؽفظ 

ٞڂك ٧٭ٞ٪ خٕ٪ ـڂق خ٤اعفخ٦ ـ٨ج ٶ٪ خٕ٪ ا٤اؾ ٶفٯ فٞڂك ٿٯ حؽافٰص ٞ٭ك 

 خٕ٪ اٛخػاء ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

خٕ٪ اٛخػاء نطٱص خـ
(1) .

  

 خ ړا٧ػـ ا٧فاؿ ا٤ا٤ج ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٞ٪ خخٕ٪ ړف٧ػ ا٧فاؿ خا٤ا٤ج ٶ٪ فس٪ ٶ٪ س٥اْج ٞٯ ع٢ڈ ٧٪ ٥ٞېػؽ ١ٟ٪ 

ؽفك ٧٭خخـ ا٤ا٤ج ٰخعٷ٠ ٞا١٭خٶاٞ٭ا١ٯ ١طاط ٞ٭ك افحؽ٧٭ذفع٢ګ٭خخـ ٣٢ْ ډ

ا٘ي٠ خق افٞ٪ خاـٯ ٧٪ فك ٧٭ةٱا٤ٟؽفـ ح٨ؾ٬ٰٯ خق
(2) .

  

                                                 

کسنة العشاء خلف من  نو يجوزفي البحر : ولواقتدی من يصلي سنة بمن يصلي سنة اخری فا (1)
 ۳۳۴ص  ۲في التاتارخانية ج  کتاب الصبلة باب االمامة ، کذا  ۶۳۲ص  ۱يصلي التراويح . ) ج 

کتاب الصبلة باب االمامة مطلب المواضع التي   ۴۳۷ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج  والدرالمختار
 تفسد فيها صبلة االماـ دوف المؤتم (

العبد واألعرابي والفاسق والمبتدع واألعمى وولد الزنا( بياف للشيئين  إمامةفي البحر : )قولو وكره  (2)
الصحة والكراىة ... وأما الكراىة فمبنية على قلة رغبة الناس في االقتداء بهؤالء فيؤدي إلى تقليل 



 ٦٤ ٰهص ة٪ االٛخػاء ف٦٤ ال ٰهص   - ىمو -                           ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٶ٪ حؽافٰص ٰاة٠ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خ ا٤ؽخ )ٞلؽ ةې ږٰؽك ٢٫ٝ ( ا٤ا٤ج 

ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

ٞ٪ خٕ٪ ٢٫ٝ ٧اةا١ٔ فك ٧٭ٶ٪ خـ ٶفٯ خةا١ٖا٧٭ ع٢ګ٭٥١٭٧ٸ ٧٪ خق نطٱص 

ـتب ډؽٹٯ ٧٭ٶ٪ خـ  افٞ٪ ةا١ٔ فك ٧٭ٞ٪ خخٕ٪ ٢٫ٝ ٤ظ چائفخ٪ فك خع٢ګ٭خ٘خ٨ې

ٶفٯ ٥١٭٧ٸ ٞ٭ؽ ٤ٟؽفـ خك ، افٞ٪ خاـٯ ٧٪ فك ةٱاٶؽفا٧٪ ١ؽك
(1) .

 

                                                                                                                                 

الجماعة المطلوب تكثيرىا تكثيرا لؤلجر ... أطلق الكراىة في ىؤالء وقيد كراىة إمامة األعمى في 
، فإف كاف أفضلهم فهو أولى وعلى ىذا يحمل تقديم ابن أـ ا لمحيط وغيره بأف ال يكوف أفضل القـو

؛ ألنو لم يبق من الرجاؿ الصالحين لئلمامة في المدينة أحد أفضل منو حينئذ ولعل عتباف بن  مكتـو
الحقائق في تبيين  کتاب الصبلة باب االمامة ، کذا  ۶۱۳ص  ۱مالك كاف أفضل من كاف يؤمو . ) ج 

 ۱مع ردالمحتار ج  کتاب الصبلة باب االمامة والحدث في الصبلة ، والدرالمختار  ۳۴۵ص  ۱ج 
 کتاب الصبلة باب االمامة مطلب البدعة خمسة اقساـ (  ۴۱۴ص 
في الهندية : وعلى قوؿ أئمة بلخ يصح االقتداء بالصبياف في التراويح والسنن المطلقة. كذا في  (1)

ختار أنو ال يجوز في الصلوات كلها. كذا في الهداية وىو األصح. ىكذا في فتاوى قاضي خاف الم
کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة    ۸۵ص  ۱المحيط وىو قوؿ العامة وىو ظاىر الرواية . ) ج 

ص  ۱مع ردالمحتار ج  في الدرالمختار الفصل الفصل الثالث في بياف من يصلح إماما لغيره ، کذا
 ۱بلة باب االمامة مطلب الواجب کفاية ىل يسقط بفعل الصبي وحده ، والهداية ج کتاب الص  ۴۲۷

 کتاب الصبلة باب االمامة (   ۱۱۱ص 

 وفي الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : وكذا تكره خلف أمرد . 

وفي ردالمحتار : )قولو وكذا تكره خلف أمرد( الظاىر أنها تنزيهية أيضا. والظاىر أيضا كما قاؿ 
نة وىل يقاؿ ىنا أيضا: إذا كاف أعلم القـو تنتفي ػرحمتي أف المراد بو الصبيح الوجو ألنو محل الفتال



 ٦٤ ٰهص ة٪ االٛخػاء ف٦٤ ال ٰهص   - يمو -                           ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

عاف٧ػ( ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ا٤اؾ ٞ٭ؽ ټ٪  ج٘اـٚ ٰا٤تخػظ ) خةػْ

ض٣ٟ ١ؽك ؟

عاف٧ػ  ج٪ ٞٯ ا٤اؾ ٞ٭ؽ كؽْا ٤ٟؽفـ ٞاذخق افخةػْ٘اـٚ ا٧فاؿ ٶ٪ ٥١ا٧ٺ

ا٧فاؿ ٞ٪ خاـٯ فك ٿٯ ٶ٪ عٷ٠ ةػْث ٞٯ خاـٯ ا٧ػارې ح٪ ٧٪ فك ذـېػ١ٮ ٿٯ 

خٞٙؽض٣ٟ ٶؽٞٱڃك ٧٭ٶ٪ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خخٕ٪ ا٤اؾ ٞ٭ؽ كؽْا ٤ٟؽفـ ٞاذخق ،  كؽْا

افٞ٪ ٶ٪ عٷ٠ ٘اـػـ ْٜٱػـ ٞٯ خاـٯ ا٧ػارې ح٪ ذـېػ١ٮ فك ٿٯ كؽْاخٞٙؽ ض٣ٟ 

ا٭ةٱاخخٕ٪ كغم ا٤اؾ ٞ٭ؽ ضؽاؾ ٞاذخق اف٥١٭٧ٸ ٧٪ خق ٶفٯ ذفٞٱڃك ٧ ٶؽ
(1) .

خ٫ٖ٪ ډ٭ډ ا٧فاؿ ا٤ا٤ج ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ٿٯ ٫ٖ٪ خٶڇې ٳ٭ؽ ٛػؾ 

٧فٯ ١ګ٭الق ة٢ٟٯ خٛػؾ ٰ٭ټ٪ ضه٪ ١ګ٭ك ؟

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة باب   ۴۱۵ص  ۱الكراىة: فإف كانت علة الكراىة خشية الشهوة وىو األظهر فبل . ) ج 
العاشر انواع  الفصل ۱۲۱۳ص  ۲في الفقو االسبلمي وادلتو ج  االمامة مطلب في امامة االمرد ، کذا

 الصبلة ) مکروىات االمامة في المذاىب (

في مجمع االنهر : وتكره )إمامة العبد( ... )والفاسق( أي الخارج عن طاعة اهلل تعالى بارتكاب   (1)
كبيرة؛ ألنو ال يهم بأمر دينو وكذا إمامة النماـ والمرائي والمتصنع وشارب الخمر )والمبتدع( أي 

کتاب الصبلة باب   ۱۶۲ص  ۱احبو حتى إذا كفر بو لم تجز أصبل . ) ج صاحب ىوى ال يكفر بو ص
کتاب الصبلة باب   ۴۱۴ص  ۱في الدرالمختار مع ردالمحتار ج  ( ، کذا۳صفة الصبلة فصل )

کتاب الصبلة باب االمامة   ۳۴۵ص  ۱االمامة مطلب البدعة خمسة اقساـ ، وتبيين الحقاظق ج 
 والحدث في الصبلة (



 ٦٤ ٰهص ة٪ االٛخػاء ف٦٤ ال ٰهص   - ًمو -                           ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ـٯ ٿٯ  كغم ا٤ا٤ج ذفاخك ع٭ٞ٪ ة٠ خاـٯ س٭ړ ـڂق ٶٱػاٞېػالق خخٕ٪

ٶ٪ ٥٢ْٯ ١طاط حؽخٕ٪ ډ٭ډ كغم ٧٪ فك ٥ٞؾفذق ٧٭ةٱاخخٕ٪ ډ٭ډ ا٧فاؿ 

حؽا٤ا٤ج خخٕ٪ ة٠ كغم ا٤ا٤ج اف١ٮ افة٬خؽخق
(1) .

 

حٯ ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٶ٪ ـ٬٭ـ ـؽـ ٞ٪ خا٤اؾ ټغ٪ ٶ٪ ټ٢٭ذ ذٞٓا

اعٱؽـ ٧اـخ٪ ٶاح٪ ـٯ افرائػ ذٞٓج ح٪ فالړـٯ افٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٰ٭ټ٭ک ذاـٯ 

  .افخ٠ٙ٧ ٥١ا٧ٺ٪ اٛخػاء ٶفٯ فٞڂك ٧٭خٕ٪ اٛخػاء ٰې نطٱص خـ افٞ٪ ٧٪ 

افٞ٪ نطٱص فك ٧٭ٶؽخٕ٪ ٤ٜخػك ةا٧ػك خخٕ٪ اٛخػاء ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك 

ټ٭ذٞٓاح٪ الر٤ٱڃك ؟   

خٕ٪ اٛخػاء نطٱص خـ اف خاعتؽـ ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ اٛخػاء ـؽـ ٶؽخٕ٪ ٤ٜخػك 

ةا٧ػك ټ٭ذٞٓاح٪ الر٤ٱڃك ، خ٫ٖ٪ ض٣ٟ خاخق ٿٯ ٞ٪ خٕ٪ ا٤اؾ خٶ٨ٺ٣ ذٞٓج 

حؽـشػې ٞ٭١٭خ٤غ٪ ةٱؽح٪ ٧اـخٯ ح٪ ذافډؽٹٯ ٧٭ٶؽخٕ٪ ٤ٜخػك ةا٧ػك خټ٢٭ذ 

  .ذٞٓاح٪ ٞ٭ؽ الرؾ خك 

 ٓج حؽـشػې ٞ٭١٭خ٤غ٪ ٧٪ ذافډؽٹٯ ٧٭ٶؽخٕ٪ ٤ٜخػك افٞ٪ ا٤اؾ خٶ٨ٺ٣ ذٞ

                                                 

کتاب   ۸۵ص  ۱: ولو كاف لقدـ اإلماـ عوج وقاـ على بعضها يجوز وغيره أولى . ) ج  في الهندية (1)
في الدرالمختار  الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل الثالث في بياف من يصلح إماما لغيره ، کذا

ص  ۱کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في امامة االمرد ، والبحر ج   ۴۱۶ص  ۱مع ردالمحتار ج 
 کتاب الصبلة باب االمامة ( ۶۳۹



 ٦٤ ٰهص ة٪ االٛخػاء ف٦٤ ال ٰهص   - 8مو -                           ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ةا٧ػك كٷڃ ذٞٓاح٪ ٞ٭ؽ الرؾ خك
(1) .

ٞ٪ ا٤اؾ ٶ٪ ټ٢٭ذ ذٞٓاحٯ ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ اعٱؽـ ٧اـخ٪ فٞڂك اف 

عج ٞٯ ٰ٭ټ٭ک ذاـٯ فذفـخ٪ ٶ٪ ـ٬٭ـ ـؽـ رائػ ذٞٓج ح٪ فالړـٯ افٶ٪ خٕ٪ ف

  .افخ٠ٙ٧ ٥١ا٧ٺ٪ اٛخػاء ٶفٯ فٞڂك ٧٭خٕ٪ اٛخػاء ٰې نطٱص خـ افٞ٪ ٧٪ 

افٞ٪ نطٱص فك ٧٭ٶؽخٕ٪ ٤ٜخػك ةا٧ػك خخٕ٪ اٛخػاء ٶ٪ فس٪ ةا٧ػك 

ټ٭ذٞٓاح٪ الر٤ٱڃك ؟   

خٕ٪ اٛخػاء نطٱص خـ افٶؽخٕ٪ ٤ٜخػك ةا٧ػك كٷڃ ذٞٓاح٪ الرؾ خك
(2) .

 

                                                 

في تبيين الحقائق : ولو اقتدي بو إنساف يلزمو ست ركعات ألنو المؤدى بهذه التحريمة وسقوطو  (1)
عن اإلماـ للظن ولم يوجد في حقو بخبلؼ ما إذا عاد اإلماـ إلى القعود بعد اقتدائو بو حيث يلزمو أربع 

في  کتاب الصبلة باب سجود السهو ، کذا  ۴۸۱ ص ۱ركعات؛ ألنو لما عاد جعل كأف لم يقم . ) ج 
  ۳۸۲کتاب الصبلة باب سجود السهو ، ومراقي الفبلح مع الطحطاوي ص   ۱۸۳ص  ۲البحر ج 

 کتاب الصبلة باب سجود السهو (

في مجمع االنهر : )وعند محمد يصلي ستا( وىو أقيس وعليو الفتوى كما في الكافي ألنو لما  (2)
کتاب الصبلة باب   ۲۲۵ص  ۱زمو ما أدى بو اإلماـ وقد أدى ستا . ) ج شرع في تحريمة اإلماـ ل

کتاب الصبلة باب سجود السهو ، والطحطاوي علی   ۱۸۵ص  ۲في البحر ج  سجود السهو ، کذا
 کتاب الصبلة باب سجود السهو (  ۳۸۲مراقي الفبلح ص 



 ٦٤ ٰهص ة٪ االٛخػاء ف٦٤ ال ٰهص   - ٌمو -                           ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ ا٤اؾ ٶ٪ ټ٢٭ذ ذٞٓاحٯ ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ٶ٪ ـ٬٭ـ ـؽـ رائػ 

ذٞٓج ح٪ فالړـٯ افٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ ٰ٭ټ٭ک ذاـٯ افخ٘ؽص ٥١ا٧ٺ٪ اٛخػاء 

ٶفٯ فٞڂك ٧٭خٕ٪ اٛخػاء ٰې نطٱص خـ افٞ٪ ٧٪ ؟

ٞ٪ خٕ٪ ا٤اؾ اعٱؽـ ٧اـخ٪ ٞڂې فك افةٱاٶ٪ ـ٬٭ـ ـؽـ ٶ٨ٺ٣ ذٞٓج ح٪ 

فالړـ٭ق فك ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خخٕ٪ ٧٭ك ٤ٜخػك اٛخػاء ٧٪ خـ ٶفٯ نطٱص 

  .ٞ٪ ټ٪ ٣٫ خٕ٪ ا٤اؾ ةٱؽح٪ ٧اـخٯ ح٪ ذافډؽٹٯ 

ك ٶ٪ افٞ٪ خٕ٪ ا٤اؾ اعٱؽـ ٧اـخ٪ ٧٪ فك ٞڂې افٶ٨ٺ٣ ذٞٓج ح٪ فالړـ٭ق ف

ح٪  ٯخٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٞ٪ خٕ٪ ا٤اؾ خٶ٨ٺ٣ ذٞٓج حؽـشػې ٞ٭١٭خ٤غ٪ ةٱؽح٪ ٧اـخ

ذافډؽٹٯ ٧٭خخٕ٪ ٧٭ك ٤ٜخػك اٛخػاء ٶفٯ نطٱص خـ افٞ٪ ٧٪ ذافډؽٹٯ ةٱاخخٕ٪ 

٧٭ك ٤ٜخػك اٛخػاء ٧٪ خـ نطٱص
(1)  .

 

                                                 

ا واقتدى بو رجل ال يصح في البحر : إذا قعد في الرابعة قدر التشهد وقاـ إلى الخامسة ساىي (1)
اقتداؤه ولو عاد إلى القعدة ألنو لما قاـ إلى الخامسة فقد شرع في النفل فكاف اقتداء المفترض 

 ۲بالمتنفل ولو لم يقعد التشهد صح االقتداء ألنو لم يخرج من الفرض قبل أف يقيدىا بسجدة . ) ج 
کتاب الصبلة باب   ۵۵۳ص  ۱في ردالمحتار ج  کتاب الصبلة باب سجود السهو،کذا  ۱۸۶ص 

 سجود السهو(



 ٤٭ا٧ّ االٛخػاء                                        - لنو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ٞ٪ ٶ٪ ٤فشػٞٯ ا٤اؾ افٰ٭ټ٪ ٤ٜخػٰاؿ خ٤فشػٶ٪ ٰ٭ـ ٨٤ؾؽ ٞٯ 

 فخذٰڃك افـؽـ خخې ٿٯ ٶ٪ خٕ٪ ٨٤ؾؽ ٞٯ ٹاق فك ةٱا٣٫ ټ٪ ٧٭ذ ٤ٜخػٰاؿ خ٤فشػ

 ٶ٪ ة٠ ٨٤ؾؽ ٞٯ فخذٰڃك خٕ٪ ٠٥ْ ٤ٟؽفـ خق افٞ٪ ٧٪ ؟

نطٱص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ خٕ٪ ٠٥ْ ٧٪ خق ٤ٟؽفـ
(1) .

  

ٞ٪ ا٤اؾ خ٤فشػٶ٪ ٰ٭ـ ٨٤ؾؽ ٞٯ فك افټ٪ ٤ٜخػٰاؿ خٹاق خح٨ڈ 

ٰ٭ـ٭ذق ٧٪ ف١ؽك  فا١ٯ ٶ٪ فس٪ ٶ٪ ة٠ ٨٤ؾؽ ٞٯ فك افخٕ٪ ة٠ ٨٤ؾؽ خا٤اؾ خ٨٤ؾؽ ـؽـ

افٰاخ٤فشػٶ٪ ةؽ٧ځـ ٞٯ فك ٰاٶ٪ خةا٧ػك ٤فشػٞٯ فك افخ٤فشػ خذفارې 

 ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟ټة٨ػك فك خخٕ٪ ٤ٜخػٰا٧٭٥١٭٧ٸ 

ٞ٪ خٕ٪ ٤ٜخػٰا٧٭ح٪ خا٤اؾ ضاؽ ٢ٓ٤٭٤ېػق ٿٯ ٤رالٶؽذٞ٭ظ خق ٶؽـشػـ 

  ةٱا ٤اؾ ضاؽ ٧٪ فذح٪ ٢ٓ٤٭٤ېػق ٧٭خق افخاـٯ ٧٭ذ ٧٭اٛخػاء ٰې نطٱص خـ افٞ٪ خا

                                                 

في تبيين الحقائق : وإف كاف مع اإلماـ بعض القـو ال يكره في الصحيح لزواؿ المعنى الموجب  (1)
يکره  کتاب الصبلة باب مايفسد الصبلة وما  ۴۱۴ص  ۱للكراىة وىو انفراد اإلماـ بالمكاف . ) ج 

ص  ۱يکره فيها ، ومجمع االنهر ج  وما باب مايفسد الصبلة ۴۷ص  ۲في البحر ج  فيها ، کذا
 يکره فيها ( يفسد الصبلة وما کتاب الصبلة باب ما  ۱۸۸
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ٰې اٛخػاء ٧٪ خـ نطٱص
(1)  .

 

ٞ٪ ٰ٭٤ٜخػك خا٤اؾ اف٤ٜخػٰا٧٭ټغ٪ ١ٱؽك فخذٰڃك ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ 

ټ٪ ٤فا٘٪ ذاـٯ ٧٭خخٕ٪ ٤ٜخػك اٛخػاء ٶ٪ خٕ٪ ا٤اؾ ٶفٯ نطٱص خـ افٞ٪ ٧٪ ؟

  .ٞ٪ خٕ٪ عتؽـ ٶ٪ ْا٤٭٤فشػف٧٭ٞٯ فك ٧٭اٛخػاء نطٱص خـ 

افٞ٪ ٶ٪ نطؽاء ٰاډېؽٕٲ ٤فشػٞٯ فك ١ٟ٪ خةٱج ا٥١ٜػز ٤فشػ كؽٰٗ 

٧٭ةٱاٞ٪ خخٕ٪ ٤ٜخػك افخا٤اؾ اف٧٭ذف٤ٜخػٰا٧٭ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ خخفـ نٙ٪ ا٧ػارـ 

 نطٱص ، افٞ٪ حؽخٕ٪ ١ڃ ٤فا٘٪ فك ٧٭خخٕ٪ ٤ٜخػك اٛخػاء ٶ٪ خٕ٪ ا٤اؾ ٶفٯ ٧٪ خـ 

اٛخػاء نطٱص خـٰې ا٧ػارـ فك ٧٭ةٱا
(2) .

  

                                                 

في الهندية : ولو قاـ على سطح المسجد واقتدى بإماـ في المسجد إف كاف للسطح باب في  (1)
فتاوى  المسجد وال يشتبو عليو حاؿ اإلماـ يصح االقتداء وإف اشتبو عليو حاؿ اإلماـ ال يصح. كذا في

قاضي خاف وإف لم يكن لو باب في المسجد لكن ال يشتبو عليو حاؿ اإلماـ صح االقتداء أيضا وكذا 
کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة اخر   ۸۸ص  ۱لو قاـ في المئذنة مقتديا بإماـ المسجد .) ج 

علی ىامش الهندية ج في قاضيخاف  الفصل الرابع في بياف ما يمنع صحة االقتداء وما ال يمنع ، کذا
وخبلصة  کتاب الصبلة باب افتتاح الصبلة فصل فيمن يصح االقتداء بو وفيمن اليصح ،  ۹۴ ص ۱

کتاب الصبلة الفصل الخامس عشر في االمامة واالقتداء )في المانع من   ۱۵۳ص  ۱الفتاوی ج 
 االقتداء (

أو خبلء أي فضاء في الصحراء أو  في الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ويمنع من االقتداء ... (2)
کتاب الصبلة باب    ۴۳۲ص  ۱في مسجد كبير جدا كمسجد القدس يسع صفين فأكثر . ) ج 

 ۱في الهندية ج  االمامة مطلب الکافي للحاکم جمع کبلـ محمد في کتبو التي ىي ظاىر الرواية ، کذا
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ٞ٪ ا٤اؾ ٶ٪ ٤فشػٞٯ فك اف٤ٜخػك خعٷ٠ ٞ٭ذٰاخٞاؿ ٶؽةاؾ 

ةا٧ػك اٛخػاء ٶفٯ فٞڂك خٕ٪ اٛخػاء نطٱص خـ افٞ٪ ٧٪ ؟

  . ٞ٪ خٕ٪ ةاؾ خ٤فشػخةاؾ ـؽـ ٤خه٠ ٧٪ فك ٧٭خٕ٪ اٛخػاء ٧٪ نطٱص ٞٱڃك

افٞ٪ خٕ٪ ةاؾ خ٤فشػخةاؾ ـؽـ ٤خه٠ فك ٧٭ٞ٪ خٕ٪ ٤ٜخػك ح٪ خا٤اؾ ضاؽ ٧٪ 

فذ٢ٓ٤٭٤ېػق ٿٯ ٶؽذٞ٭ظ خق ٞ٪ فالړ خق افخاـٯ ٧٭ذ ، ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ ٣٫ 

  . خٕ٪ اٛخػاء ٧٪ خـ نطٱص 

  ةٱا ذ٢ٓ٤٭٤ېػق ٰاٶ٪ ١ٱػ١٭ـؽـ ٰاخافار ٶ٪ افذېػ١٭ـؽـ ٧٭افٞ٪ خا٤اؾ ضاؽ ف

خٕ٪ اٛخػاء نطٱص خـ
(1) .

  

                                                                                                                                 

اف ما يمنع صحة االقتداء وما ال کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل الرابع في بي  ۸۷ص 
 يمنع (

و في الطحطاوي علی مراقي الفبلح : والفضاء الواسع في المسجد ال يمنع وإف وسع صفوفا ألف لو 
حكم بقعة واحدة كذا في األشباه من الفن الثاني فلو اقتدى باإلماـ في أقصى المسجد واإلماـ في 

کتاب الصبلة   ۶۳۵ص  ۱امة ، کذا في البحر ج کتاب الصبلة باب االم  ۲۳۷المحراب جاز . ) ص 
کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل الرابع في بياف   ۸۸ص  ۱باب االمامة ، والهندية ج 

 ما يمنع صحة االقتداء وما ال يمنع (

في البدائع : )ولنا( أف السطح إذا كاف متصبل بسطح المسجد كاف تبعا لسطح المسجد، وتبع  (1)
لمسجد في حكم المسجد، فكاف اقتداؤه وىو عليو كاقتدائو وىو في جوؼ المسجد إذا كاف سطح ا

في  کتاب الصبلة تقدـ المأمـو علی االماـ ، کذا  ۳۶۲ص  ۱ال يشتبو عليو حاؿ اإلماـ . ) ج 
کتاب الصبلة باب االمامة مطلب الکافي للحاکم جمع کبلـ محمد في    ۴۳۴ص  ۱ردالمحتار ج 
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ٞ٪ ا٤اؾ ٶؽس٥اْج فالړفك افټ٪ ع٢ڈ خخاـٯ ٹاق ټغ٪ اٛخػاء 

ٶفٯ فٞڂك ٿٯ خخٕ٪ ٹاق افخس٥اْج خٹاق ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ الذ فك ٧٭خخٕ٪ 

ٛخػاء نطٱص خـ افٞ٪ ٧٪ ؟ع٢ګ٭ا

ٞ٪ خٕ٪ الذٞ٭ٿ٨ۍ فك ٨ٰٓٯ خخفـ نٙ٪ ا٧ػارـ ٧٪ ٞٱڃك ٰاٶ٪ ة٠ حٓتٱؽ٫ٖ٪ 

ډاډۍ ٧٪ ٶٟڇٯ حېؽٰڃك ٿٯ ٕ٭ٰٮ ٰې ٞل٭ك ٧٭خٕ٪ الذٿٯ خا٤اؾ اف٤ٜخػك ٶ٪ 

 ٤اةٱ٦ ٞٯ ذاـٯ ٶؽفا٧٪ ٞ٭ك . 

رـ ٞٱڃك ٰاٶ٪ ة٠ حٓتٱؽ٫ٖ٪ ډاډۍ افٞ٪ خٕ٪ الذٕٴ٪ فك ٨ٰٓٯ خخفـ نٙ٪ ا٧ػا

ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ الذٞٯ خذې ٧ٙؽـ ٰاحؽخذې ٶٟڇٯ حېؽٰڃك ٿٯ ٕ٭ٰٮ ٰې ٞل٭ك ٧٭ةٱا

ډېؽع٢ڈ فالړفك افةٱاخالذك ٶ٪ ٫اع٭ا خٕ٪ ٧٭ذع٢ڈ ٶ٪ خاـٯ ٹاق ٞٯ فالړفك 

ٿٯ خخٕ٪ الذك خع٢ګ٭ افخخفك ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ خ خفـ نٙ٪ ا٧ػارـ ٤فا٘٪ ٧٪ فك 

 .٧٭خخٕ٪ ع٢ګ٭اٛخػاء نطٱص خـ 

افٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ الذٞٯ خذې ٰاحؽخذې ډېؽع٢ڈ ٧٪ فك فالړ ، افٰاخذې ٰاحؽخذې 

ع٢ڈ ع٭فالړفك ٦ٟ١ خٕ٪ ٧٭ذع٢ڈ خالذې خع٢ګ٭ټغ٪ خف٤ؽـ ١ٱؽك فخذٰڃك  ډېؽ

ٿٯ ٶ٪ ٤اةٱ٦ ٞٯ ٰې خخفـ نٙ٪ ا٧ػارـ ٤فا٘٪ ذاـٯ ٧٭ةٱاخخٕ٪ ع٢ګ٭اٛخػاء ٧٪ خـ 

نطٱص 
(1) 

  . 

                                                                                                                                 

کتاب الصبلة الفصل السادس في بياف من   ۲۶۶ص  ۲اىر الرواية ، والتاتارخانية ج کتبو التي ىي ظ
 (۲۳۸۶ىو احق باالمامة المسئلة )

آلة يجرىا في الدرالمختارعلی ىامش ردالمحتار : ويمنع من االقتداء ... طريق تجري فيو عجلة  (1)
د القدس يسع صفين فأكثر ... أو خبلء أي فضاء في الصحراء أو في مسجد كبير جدا كمسجالثور 

 إال إذا اتصلت الصفوؼ فيصح مطلقا كأف قاـ في الطريق ثبلثة وكذا اثناف عند الثاني ال واحد اتفاقا  . 



 ٤٭ا٧ّ االٛخػاء                                        - ونو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

                                                                                                                                 

وفي ردالمحتار : )قولو إال إذا اتصلت الصفوؼ( االستثناء عائد إلى الطريق والنهر دوف الخبلء ألف 
مل وكذا لو اصطفوا على طوؿ الطريق صح إذا لم الصفوؼ إذا اتصلت في الصحراء لم يوجد الخبلءتأ

يكن بين اإلماـ والقـو مقدار ما تمر فيو العجلة وكذا بين كل صف وصف كما في الخانية وغيرىا ... 
کتاب الصبلة باب االمامة مطلب   ۴۳۳ص  ۱)قولو وكذا اثناف عند الثاني( واألصح قولهما . ) ج 

کتاب   ۸۷ص  ۱في الهندية ج  التي ىي ظاىر الرواية ، کذاالکافي للحاکم جمع کبلـ محمد في کتبو 
 الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل الرابع في بياف ما يمنع صحة االقتداء وما ال يمنع ( 

کتاب الصبلة   ۲۶۳ص  ۲وفي التاتارخانية : واماطريق العامة يمنع اذاکاف ذلک قدر الصفين . ) ج 
 (۲۳۷۲حق باالمامة المسئلة )الفصل السادس في بياف من ىو ا
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ٞ٪ خٰ٭ٿاټغ٪ خس٥اْج ٰ٭ ٰاخفـ ذٞٓاح٪ ٥١٭٧ٸ حېؽـ٭ق فك 

٧٭٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ ا٤اؾ ـالؾ فډؽٹ٭ك افز ٿٯ خٕ٪ كغم خٕ٪ حېؽـ٭ك ذٞٓخ٭٧٪ 

ٿٯ ٤اع٭ٶ٪ ا٤اؾ ٶفٯ اٛخػاء  ڃخك ٶ٪ خې ډ٥اؿٰذاډؽٹ٭ك ٞ٪ ٶ٪ خٕ٪ ٞٯ ٛؽائج ٶؽ

 ٞڂې خـ ٧٭خٕ٪ ټ٪ ض٣ٟ ١ؽك ؟

خٕ٪ ٥١٭٧ٸ ٘اـػ خق
(1) .

 

ٞ٪ ا٤اؾ خ٥١ا٧ٺ٪ ٶ٪ اعٱؽٞٯ ٶ٪ عٍاء رائػ ذٞٓج ح٪ فالړـٯ 

ټ٪ ٥١٭٧ٸ فذټغ٪ حېؽـ٭ق فك ( ٞ٪ ٰ٭)٫ٖ٪ ٤ٜخػك ٿٯ ١ٟ٪ ٶ٨ٺ٣ ٧٭٤فت٭ؼ 

 فذـؽـ فالړـٯ خخٕ٪ ٤فت٭ؼ ٥١٭٧ٸ ٘اـػخق افٞ٪ ٧٪ ؟

                                                 

في البحر : ومن أحكامو أنو يقضي أوؿ صبلتو في حق القراءة وآخرىا في حق التشهد حتى لو  (1)
أدرؾ مع اإلماـ ركعة من المغرب فإنو يقرأ في الركعتين بالفاتحة والسورة، ولو ترؾ القراءة في أحدىما 

الصبلة ، کذا في خبلصة الفتاوی  کتاب الصبلة باب الحدث في  ۶۶۴ص ۱فسدت صبلتو .) ج 
کتاب الصبلة الفصل الخامس عشر في االمامة واالقتداء مايتصل بمسائل االقتداء   ۱۶۵ص  ۱ج

باب االمامة مطلب في احکاـ المسبوؽ والمدرک  ۴۴۱ص  ۱مسائل المسبوؽ ، وردالمحتار ج 
 والبلحق (
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ٞ٪ خٕ٪ ا٤اؾ ٶ٪ اعٱؽـ ٧اـخ٪ ٞٯ خا١خطٱاة ٶؽا٧ػارـ ٞڇې٨فخ٢ٮ فك افةٱا 

  .ـٯ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ ن٭ذة ٞٯ خخٕ٪ ٤فت٭ؼ ٥١٭٧ٸ ٘اـػخق  فالړ

ا٤اؾ ٶ٪ اعٱؽـ ٧اـخ٪ ٞٯ خا١خطٱاة ٶ٪ ا٧ػارـ ةا٧ػك ٧٪ فك  افٞ٪ خٕ٪

ٞڇې٨فخ٢ٮ ٧٭ةٱاٞ٪ خٕ٪ ا٤اؾ خخٕ٪ رائػ ذٞٓج خٶاذـ ـشػـ فٞڂك ٧٭خا٤اؾ 

افٳ٭١٭٤ٜخػٰا٧٭٥١٭٧ٸ ٘اـػخق ٞ٪ ٤فت٭ؼ خق ٞ٪ ة٠ افٞ٪ ا٤اؾ خخٕ٪ رائػذٞٓج 

حؽـشػې ٞ٭١٭خ٤غ٪ ةٱؽح٪ ذافډؽٹٯ ٧٭ةٱاخٳ٭١٭٥١٭٧ٸ نطٱص خق
(1) .

 

٤فت٭ؼ ة٪ خا٤اؾ حؽٰ٭ـ ـالؾ فذفـخ٪ فالړٰڃك افٞ٪ حؽ خفاړـ 

ـال٤٪ فذفـخ٪ ؟

٤فت٭ؼ ة٪ خا٤اؾ حؽخفاړـ ـال٤٪ فذفـخ٪ ١ڃ نتؽ فٞڂق ٿٯ ٶ٪ خې ٶ٭ـ ـٯ 

ك ـشػ٩ ا١ف٬٭ ٧فخ٪ ٧٭ٶ٪ خٕ٪ فعج ٞٯ خك فالړـٯٿٯ ٶؽا٤اؾ ةا٧ػ
(2) .

  

                                                 

هر فتابعو المسبوؽ إف قعد اإلماـ على رأس في البحر : ولو قاـ اإلماـ إلى الخامسة في صبلة الظ (1)
الرابعة تفسد صبلة المسبوؽ، وإف لم يقعد لم تفسد حتى يقيد الخامسة بالسجدة فإذا قيدىا بالسجدة 

في الدرالمختار  کتاب الصبلة باب الحدث في الصبلة ، کذا  ۶۶۲ص  ۱فسدت صبلة الكل . ) ج 
کتاب   ۹۲ص  ۱ر باب االمامة ، والهندية ج کتاب الصبلة اخ  ۴۴۳ص  ۱علی ىامش ردالمحتار ج 

 الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل السابع في المسبوؽ والبلحق (
في حاشية الشرنببللي علی ىامش دررالحکاـ شرح غرر االحکاـ : ومنها أنو ال يقـو إلى قضاء ما  (2)

ؿ سهو على اإلماـ فيصبر حتى يفهم سبق بو بعد التسليمتين فورا بل ينتظر فراغ اإلماـ بعدىما الحتما
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ٰ٭ټ٭ک ٿٯ ٶ٪ ټ٢٭ذٞٓاحٯ ٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ خا٤اؾ ـؽـ ٰ٭ذٞٓج  

ف٧ٱفٯ ٧٭٫ؽ٢ٞ٪ ٿٯ خا٤اؾ حؽـالؾ فذفـخ٪ فالړـٯ ٧٭افؽ ة٪ ٰ٭حق ذٞٓج ٞ٭ك 

 ک ذٞٓاح٭٧٪ .افٞ٪ ٫ٖ٪ خفـ ډ

افة٠ خاٿٯ حؽٰ٭ـ ذٞٓج فذفـخ٪ ة٪ خاف١ٯ ٧اـخٯ خٶاذـ ٞڇې٨ٯ افٞ٪ حؽخفـ 

 ذٞٓاح٪ فذفـخ٪  ؟   

ٞ٪ خ٤اچاؾ خ٥١ا٧ٺ٪ ٰ٭ذٞٓج ف٧ٱفٯ ٧٭خا٤اؾ حؽـالؾ  كاؿاف٣٫ خٕ٪ 

فذفـخ٪ ٿٯ فالړـٯ ٧٭حؽٰ٭ـ ذٞٓج فذفـخ٪ ة٪ خاف١ٯ ٧اـخٯ خٶاذـ ٞڇې٨ٯ افٞ٪ 

 ٧٪ ؟ 

ذاسص ٛ٭ؽ خاخق ٿٯ افؽ فاذ٫ٖ٪ خفـ ډک ذٞٓاح٭٧٪ فٞڂك فذفـخ٪ ة٪ ٫ٖ٪ 

 .ٰ٭حق ذٞٓج فٞڂك 

افخٰ٭ـ ذٞٓج حؽٞ٭١٭ فذفـخ٪ ة٪ خاف١ٯ ٧اـخٯ خٶاذـ ٞڇې٨ٯ افخ٤اچاؾ ٶ٪ 

 .٥١ا٧ٺ٪ ٞٯ ة٪ حؽٰ٭ـ ذٞٓج فذفـخ٪ خاف١ٯ ٧اـخٯ خٶاذـ ٞڇې٨ٯ 

 ٨ٯ ٧٭ـشػ٩ ٱخٶاذـ ٧٪ ٞڇ ع٭ةٱا٣٫ ٞ٪ حؽٰ٭ـ ذٞٓج فذفـخ٪ خاف١ٯ ٧اـخٯ

                                                                                                                                 

کتاب   ۹۱ص  ۱في الهندية ج  کتاب الصبلة باب االمامة ، کذا  ۹۳ص  ۱أنو ال سهو عليو . ) ج 
 الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل السابع في المسبوؽ والبلحق ( 

على اإلماـ أو  وفي ردالمحتار : قاؿ في الحلية: وليس ىذا ببلـز بل المقصود ما يفهم أف ال سهو
کتاب الصبلة باب االمامة مطلب في احکاـ   ۴۴۲ص  ۱يوجد لو ما يقطع حرمة الصبلة . ) ج 

 المسبوؽ والمدرک والبلحق (



 ا٥١فت٭ؼ                                                        - 8نو -                            ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق  

 

ةاب ٞٯ ة٪ دٞؽـٯ خـشػ٩ ا١ف٬٭ٶ٪ا١ف٬٭ ٧٪ ٶؽ الر٤ٱڃك ١ٟ٪ ٿٯ 
(1) .

                                                 
علی ىامش ردالمحتار : ويقضي أوؿ صبلتو في حق قراءة، وآخرىا في حق تشهد؛  في الدرالمختار (1)

وتشهد بينهما، وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط، وال  فمدرؾ ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة
کتاب الصبلة  باب االمامة مطلب في احکاـ المسبوؽ والمدرک   ۴۴۱ص  ۱يقعد قبلها . ) ج 

کتاب الصبلة باب الحدث في الصبلة ، وخبلصة الفتاوی ج   ۶۶۴ص  ۱في البحر ج  والبلحق ، کذا
مة واالقتداء مايتصل بمسائل االقتداء کتاب الصبلة الفصل الخامس عشر في االما  ۱۶۵ص  ۱

 مسائل المسبوؽ (

وفي ردالمحتار : )قولو ويقضي أوؿ صبلتو في حق قراءة إلخ( ىذا قوؿ محمد ... وظاىر كبلمهم 
 اعتماد قوؿ محمد .
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٪ ٧اـخ٪ ٞٯ ا١خطٱاة ٶ٭ذـ ٞڂك اففالړ ـٯ ٞ٪ ا٤اؾ ٶ٪ اف١

 اف٤ٜخػك ا١خطٱاة ٧٪ فك ٶ٭ذـ ٞڂې ٧٭افز ة٪ ٤ٜخػك ټ٪ ٞ٭ك ؟

خٕ٪ ٤ٜخػك ة٪ عٷ٠ ا١خطٱاة ٶ٭ذـ ٞڂك فذفـخ٪ ة٪ فالړـٯ ٤غٟٯ ة٪ ٧٪ 

فالړٰڃك
(1) .

 

٪ ٰ٭٤ٜخػك ٶ٪ اف١٪ ٧اـخ٪ ٞٯ حؽا٤اؾ خ٤غ٪ خا١خطٱاة ټغ٪ ٞ

 ؟ ٘اذع ـٯ ٧٭ټ٪ فٞڂك

                                                 

في ردالمحتار : والحاصل أف متابعة اإلماـ في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإف  (1)
 ينبغي أف يفوتو بل يأتي بو ثم يتابع كما لو قاـ اإلماـ قبل أف يتم المقتدي التشهد عارضها واجب ال

فإنو يتمو ثم يقـو ألف اإلتياف بو ال يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرىا والمتابعة مع قطعو تفوتو بالكلية 
کتاب   ۳۴۷ص  ۱ فكاف تأخير أحد الواجبين مع اإلتياف بهما أولى من ترؾ أحدىما بالكلية . ) ج

کتاب   ۲۵۱في مراقي الفبلح ص  الصبلة باب صفة الصبلة مطلب مهم في تحقيق متابعة االماـ ، کذا
ص  ۱الصبلة باب االمامة فصل فيما يفعلو المقتدي بعد فراغ مامو من واجب وغيره ، والهندية ج 

 ـ وفيما ال يتابعو (کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة الفصل السادس فيما يتابع اإلما  ۹۳
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ٶ٪ ا١ػذا٥١غخاذٞٯ ٘ؽ٤اٰٯ ٿٯ خٕ٪ ٤ٜخػك ة٪ خا٤اؾ حؽ ٘اذع ٞېػ١٭ ٶ٭ذك 

ٿٵ ٞڇٱ٨ٯ
(1) .

   

ٞ٪ ٶ٪ اعٱؽـ ٧اـخ٪ ٞٯ ا٤اؾ ـالؾ فډؽٹ٭ك اف٤ٜخػك ٧٪ فك 

 ٘اذع ـ٭ق ٧٭ټ٪ ة٪ ٞ٭ك ؟

ٞ٪ ٤ٜخػك ا١خطٱاة ٧٪ فك ٶ٭ذـ ٞڂې ٧٭ا١خطٱاة ة٪ ٶ٭ذـ ٞڂك فذفـخ٪ ة٪ 

ـالؾ فډؽٹ٭ك افٞ٪ ٰې ا١خطٱاة ٶ٭ذـ ٞڂې فك افخذفخ ٰاخْاء فذح٪ ٶاح٪ فك 

٪ خٕ٪ ٶؽٰڃخك افخا٤اؾ ـؽـ ة٪ ـالؾ فډؽٹ٭ك٧٭ةٱاة
(2) .

 

                                                 

ص  ۱الدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : ولو فرغ المؤتم قبل امامو سکت اتفاقا . ) ج في  (1)
 کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب مهم في عقد االصابع عند التشهد (  ۳۷۷

م اإلماـ في آخر في الهندية :  إذا أدرؾ اإلماـ في التشهد وقاـ اإلماـ قبل أف يتم المقتدي أو سل (2)
الصبلة قبل أف يتم المقتدي التشهد فالمختار أف يتم التشهد ... ولو سلم اإلماـ قبل أف يفرغ 
المقتدي من الدعاء الذي يكوف بعد التشهد أو قبل أف يصلي على النبي صلى اهلل عليو وسلم فإنو 

لفصل السادس فيما يتابع کتاب الصبلة الباب الخامس في االمامة ا  ۹۳ص  ۱يسلم مع اإلماـ . ) ج 
کتاب الصبلة باب االمامة فصل فيما يفعلو   ۲۵۳في مراقي الفبلح ص  اإلماـ وفيما ال يتابعو ، کذا

کتاب الصبلة فصل في االمامة   ۵۲۷المقتدي بعد فراغ مامو من واجب وغيره ، وشرح المنية ص 
 شروط المحاذاة (
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ٞ٪ ٰ٭ټ٭ک ٶ٪ اف١٪ ٰااعٱؽـ ٧اـخ٪ ٞٯ ٶ٪ ا٤اؾ ٶفٯ اٛخػاء 

فٞڂك افخٕ٪ كغم ال ا١خطٱاة ٧٪ فك ٶ٭ذـ ٞڂې ا٤اؾ فالړـٯ ٰا ـالؾ فډؽٹ٭ك 

١خطٱاة ٶ٭ذـ ٞ٭ك ةٱاة٪ فالړٰڃك افٞ٪ ة٪ خـخٯ فالړٰڃك ؟ا ة٪ ٧٭ خٕ٪ ٤ٜخػك

ٹٟ٪ ٞ٪ ا١خطٱاة ٶ٭ذـ ٧٪ ٞڂق ٧٭٥١٭٧ٸ ع٭٘اـػ٧٪ ٶ٭ذـ ٞڂك خك ا١خطٱاة 

ة٠٢ ٞٱڃك ٤ګؽٶؽ٫ٖ٪ ٛ٭ؽ ةا٧ػك ٿٯ ٶ٪ ذخا٥١طخاذ ذاسص ٢ٓ٤٭٤ٱڃك ٶ٪ ٞؽا٫ث 

٧ٸ ٿٯ ٶ٪ ٞؽا٫ث حطؽ٥ٰٯ ـؽـ ٤ٟؽفـ حطؽ٥ٰٯ ـؽـ ٤ٟؽفـ ة٠٢ ٞٱڃك افٞ٭ؾ ٥١٭

ـٯ خ٫ٖ٪ ذاډؽٹ٭ؽ فاسب خك
(1) .

                                                 

ؼ سبلمو( أو قيامو لثالثة )قبل تماـ المؤتم التشهد( )بخبلالدرالمختار علی ىامش ردالمحتار : في  (1)
 .  فإنو ال يتابعو بل يتمو لوجوبو، ولو لم يتم جاز

)قولو ولو لم يتم جاز( أي صح مع كراىة التحريم كما أفاده ح، ونازعو ط والرحمتي، وفي ردالمحتار : 
الفرائض والواجبات من غير وىو مفاد ما في شرح المنية حيث قاؿ: والحاصل أف متابعة اإلماـ في 

تأخير واجبة فإف عارضها واجب ال ينبغي أف يفوتو بل يأتي بو ثم يتابعو ألف اإلتياف بو ال يفوت المتابعة 
بالكلية وإنما يؤخرىا، والمتابعة مع قطعو تفوتو بالكلية، فكاف تأخير أحد الواجبين مع اإلتياف بهما أولى 

 إذا عارضتها سنة ألف ترؾ السنة أولى من تأخير الواجب. اىػ.من ترؾ أحدىما بالكلية، بخبلؼ ما 
أقوؿ: ظاىره أف إتماـ التشهد أولى ال واجب، لكن لقائل أف يقوؿ إف المتابعة الواجبة ىنا معناىا عدـ 
التأخير فيلـز من إتماـ التشهد تركها بالكلية، فينبغي التعليل بأف المتابعة المذكورة إنما تجب إذا لم 

ا واجب، كما أف رد السبلـ واجب، ويسقط إذا عارضو وجوب استماع الخطبة، ومقتضى ىذا يعارضه
أنو يجب إتماـ التشهد، لكن قد يدعي عكس التعليل فيقاؿ إتماـ التشهد واجب إذا لم يعارضو 
وجوب المتابعة نعم قولهم ال يتابعو يدؿ على بقاء وجوب اإلتماـ وسقوط المتابعة لتأكد ما شرع فيو 

ى ما يعرض بعده، وكذا ما قدمناه عن الظهيرية، وحينئذ فقولهم ولو لم يتم جاز معناه صح مع عل
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الكراىة التحريمية، ويدؿ عليو أيضا تعليلهم بوجوب التشهد إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضا لم يصح 
ة الرکوع کتاب الصبلة باب صفة الصبلة مطلب في اطال  ۳۶۶ص  ۱ج  . ) التعليل كما قدمناه فتدبر

 للجائي (
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 الرحيم الرحمن اهلل ِبْسم

 اخاب ا٥١ٙخٯ فا٥١فخٙخٯ

 الو وعلى والصواب الحق اىل قائد على والسبلـ والصبلة الكتاب نزؿ الذي هلل الحمد
 . واالجتهاد االفتاء اىل وعلى والسداد الحق ىداة ىم الذين وصحبو

 األجر لصاحبو واف جليل ومقاـ خطير منصب االفتاء منصب اف المعلـو :فمن بعد اما
 اهلل صلوة االنبياء وارث المفتي الف فيهما الشديد اوالعقاب واالخرة الدنيا في الجزيل

 ُىَريْػَرَة، َأِبي َعنْ  , للخطاء معرض لكنو الكفاية بفرض وقائم عليهم سبلمو و تعالى
َيا أُْفِتيَ  َمنْ »َوَسلََّم: َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  قَاَؿ:قَاؿَ  رَ  ِبُفتػْ  َعَلى ِإْثُموُ  فَِإنََّما ثَػَبٍت، َغيػْ

 عنو، اهلل رضي َعبَّاسٍ  اْبنِ  وَعنِ  (ٜٖٗرقم) (والحاكمٕ٘رقم) ماجو ابن رواه «َأفْػَتاهُ  َمنْ 
َيا َأفْػَتى َمنْ »قَاَؿ:  (ٕٙٔرقم) الدارمي رواه«َعَلْيوِ  فَِإْثُمَها عنَها، يُػَعمَّى ِبُفتػْ
 رسم على اطبلع ومزيد العلم من وغزارة الفهم من سعة على يكوف اف للمفتي بد فبل

 اداب بعض نذكر اف فأردنا االفتاء، عند الغلط في يقع لئبل وقواعده وأصولو االفتاء
 بدار افتائنا مجلس خصوصا المفتين عمل طريقة لتكوف الضرورية وضوابطو االفتاء
 . لشرعيةا العلـو

 : الودود اهلل بتوفيق المقصود في نشرع نحن فها
 . واصطبلحا لغة الفتوى
 أصح األّوؿ لكن العروس تاج في كما  ايضاً  الفاء بضم وقيل الفاء، بفتح الَفتوى
 بفتح والفتاَوى الواو بكسر الفتاِوي على يجمع منهما كل  الفاء، بضم والفتيا وأشهر،

 . العلماء كبلـ  في ومستعمل سائغ الجمعين من وكل المكسورة، واأللف الواو
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 افتاءً  يُفتي أفتى قولهم من اإلفتاء بمعنى مصدر اسم و"الفتوى"و"الفتيا"تستعمبلف
 كما  بغيرىا أـ الشرعية باألحكاـ متعلقا أكاف سواء سؤاؿ عن اإلجابة اللغة في ومعناه

 يَْأُكُلُهنَّ  ِسَمافٍ  بَػَقَراتٍ  َسْبعَ  َأَرى ِإنِّي اْلَمِلكُ  )َوقَاؿَ  مصر ملك عن حكاية تعالى قولو في
  ِإف ُرْؤيَايَ  ِفي َأفْػُتوِني اْلَمؤلُ  َأيػَُّها يَا يَاِبَساتٍ  َوُأَخرَ  ُخْضرٍ  ُسنُببَلتٍ  َوَسْبعَ  ِعَجاؼٌ  َسْبعٌ 
 َأيػَُّها يُوُسفُ  ) السبلـ عليو يوسف صاحب عن وحكاية(ٖٗيوسف:تَػْعبُػُروَف( لِلرُّْؤيَا ُكنُتمْ 
 َوُأَخرَ  ُخْضرٍ  ُسنُببَلتٍ  َوَسْبعِ  ِعَجاؼٌ  َسْبعٌ  يَْأُكُلُهنَّ  ِسَمافٍ  بَػَقَراتٍ  َسْبعِ  ِفي َأْفِتَنا يقُ الصِّدِّ 

 حكاية تعالى قولو في (وكماٙٗيوسف:( يَػْعَلُموفَ  َلَعلَُّهمْ  النَّاسِ  ِإَلى َأْرِجعُ  لََّعلِّي يَاِبَساتٍ 
 َتْشَهُدوفِ  َحتَّى َأْمًرا قَاِطَعةً  ُكنتُ   َما َأْمِري ِفي َأفْػُتوِني الَمؤَلُ  َأيػَُّها يَا )قَاَلتْ  السبأ ملكة عن

 (ٕٖالنمل:)
 ثم الشرعية، باألحكاـ يتعلق ال سؤاؿ عن لئلجابة الكلمة استعملت المواضع ىذه ففي
 الكريم القراف استعملها المعنى ىذا وفي شرعّي، سؤاؿ عن لئلجابة الكلمة خصت قد

 تعالى وقولو (ٕٚٔالنساء:( ِفيِهنَّ  يُػْفِتيُكمْ  الّلوُ  ُقلِ  النَِّساء ِفي َنكَ )َوَيْستَػْفُتو  قاؿ حيث
 النبي استعملها المعنى ىذا وفي(ٙٚٔالنساء:اْلَكبلََلِة( ِفي يُػْفِتيُكمْ  الّلوُ  ُقلِ  )َيْستَػْفُتوَنكَ 

 رضي ةُىرير  ابي حديث في مر كما  األحاديث من واحد غير في َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى
 . عنهما تعالى اهلل رضي عباس ابن وحديث عنو تعالى اهلل

:الجواب اصطبلح في ومعناىا  الشرعية االحكاـ من أكانت سواء دينية مسألة عن اليـو
  . االعتقادية الدينية أـ العملية

  . الخصـو بين القاضي فصل ىو:والقضاء
 : وجوه من الفتوى وبين بينها الفرؽ
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 او الوجوب او الندب او الجواز من الشرعي الحكم عن خبارإ الفتوى أف : منها
 . المتخاصمين بين للحكم إنشاء والقضاء الحرمة، او الكراىة
 صوابا رآىا إف بها يأخذ أف لو بل غيره، أو للمستفتي فيها إلزاـ ال الفتوى أف ومنها:

 ملـز فهو القضائي الحكم أما آخر، مفت بفتوى ويأخذ يتركها أف ولو
 أي- بالديانة يفتي المفتي البزازية:أف أيماف عن المختار الدر صاحب نقلو ما ا:ومنه
 عابدين: ابن قاؿ الظاىر، على يقضي والقاضي المستفتي، وبدين األمر، باطن على
 المفتي فإف كاذبا  اإلخبار قاصدا طالق لزوجتي:أنت للمفتي:قلت رجل قاؿ إذا مثالو
 بالظاىر يحكم بالوقوعؤلنو عليو يحكم نوفإ القاضي أما الوقوع، بعدـ يفتيو
 القاضي، بها يحكم وال المفتي بها يفتي كلها  الديانات مسائل الباري:أف فيض وفي

 والقضاء الديانة فإف للمفتي، بها عبلقة وال القاضي بها يحكم القضاء، مسائل وىكذا
 ال أنو اصرحو  وقد القضاء. في ما نقيض الديانة حكم يكوف أي حكما، يتناقضاف قد

 يفتوف أكثرىم فإف عنو، غافلوف اليـو والمفتوف اْلخر، بحكم يحكم أف ألحدىما يجوز
 اه، القضاء، بأحكاـ
 المحكـو غير إلى يتعدى ال خاص جزئي حكمالقاضي القيم:إف ابن قاؿ ما : ومنها

 قضاء يقضي فالقاضي وغيره، بالمستفتي تتعلق عامة شريعة المفتي وفتوى ولو، عليو
  عليو ترتب كذا  فعل من كليا:أف  عاما حكما يفتي والمفتي معين، شخص على امعين

 الموقعين( كذا)اعبلـ  لزمو كذا  قاؿ ومن كذا،
 والبعيد والمرأة، والرجل والعبد، الحر من القضاء من مجاالً  أوسع االفتاء اف : ومنها

 القضاء بخبلؼ والصديق، واألجنبي والقريب،
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 االفتاء حكم
 يقع فيما دينهم أحكاـ لهم يبين ممن للمسلمين بد ال إذ الكفاية، ىعل فرض الفتوى

 . القدرة لديو من بو يقـو أف فوجب أحد، كل  ذلك يحسن وال لهم،
 إلى ألفضى واحد كل  كلفها  فلو جمة، علـو تحصيل تقتضي ألنها عين فرض تكن ولم

 وانصرافهم بخصوصها، علـو تحصيل إلى النصرافهم ومصالحهم، الناس أعماؿ تعطيل
 النافعة العلـو من غيرىا عن

 قاـ فإف المؤىلين من عدد وجد إذا مؤىل مفت على كفاية  فرض اإلفتاء اف الحاصل
 اْلتية األحواؿ في عين ويفرض الباقين، عن سقط بعضهم بو

 )ِإفَّ  تعالى لقولو الحكم يعرؼ وىو مؤىل فيو يوجد ال مكاف في استفتي إذا : األوؿ
 ُأولَػِئكَ  اْلِكَتابِ  ِفي ِللنَّاسِ  بَػيػَّنَّاهُ  َما بَػْعدِ  ِمن َواْلُهَدى اْلبَػيػَِّناتِ  ِمنَ  َأنَزْلَنا َما ُموفَ َيْكتُ  الَِّذينَ 

ِعُنوَف(البقرة َويَػْلَعنُػُهمُ  الّلوُ  يَلَعنُػُهمُ   (ٜ٘ٔالبلَّ
نُػنَّوُ  اْلِكَتابَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  ِميثَاؽَ  اللَّوُ  َأَخذَ  وتعالى:}َوِإذْ  تبارؾ اهلل وقوؿ  َوالَ  ِللنَّاسِ  لَتُبَػيػِّ

 (ٚٛٔ/ عمراف آؿَتْكُتُمونَُو{
ـٍ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  أُْلِجمَ  َكَتَموُ   ثُمَّ  ِعْلمٍ  َعنْ  ُسِئل َوَسلََّم:َمنْ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َوقَػْوؿ  بِِلَجا

 ُىريرة ابي (عنٜٕٗٙرقم) الترمذي رواه نَاٍر( ِمنْ 
 انتهى كفاية،  فرض فهو غيره كاف  وإف عليو، تعين غيره يكن لم إفالبحر:ف في قاؿ

 في يقع اف االفتاء عدـ عند يخاؼ عاجلة حاجة في والمستفتي استفتي اذا : والثاني
 الوقت لضيق غيره يسأؿ اف للمستفتي يمكن وال محظور،

 عينا عليو فيجب األمر ولي قبل من المفتي نصب اذا : والثالث

 نفسو في المفتي اداب
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من اداب االفتاء انو ال بد للمفتي من إصبلح النية باف يقصد بو  (ٔ)
.  بياف احكاـ اهلل تعالى وإصبلح احواؿ االمة  

 َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ  قَاَؿ:َسِمْعتُ  َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  الَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  عن
 ُدنْػَيا ِإَلى ِىْجَرتُوُ  َكاَنتْ   َفَمنْ  نَػَوى، َما اْمِرئٍ  ِلُكلِّ  َوِإنََّما النػِّيَّاِت،بِ  اأَلْعَماؿُ  ِإنََّما»يَػُقوُؿ:

 عليو متفق «ِإلَْيوِ  َىاَجرَ  َما ِإَلى َفِهْجَرتُوُ  يَػْنِكُحَها، اْمَرَأةٍ  ِإَلى َأوْ  ُيِصيبُػَها،
ُهَما اللَّوُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  ْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ  اْلَعبَّاسِ  َأبُو وقَاؿَ   نِيَِّتوِ  َقْدرِ  َعَلى الرَُّجلُ  يُػْعَطى إنََّما َعنػْ

 (ٕٛصٔج المهذب )شرح
 قدر على للعبد تعالى اهلل عوف أف اعلم العزيز عبد بن عمر إلى اهلل عبد بن سالم وكتب
 (ٖٗٛصٗج العلـو بقدره)احياء نقص نقصت وإف لو اهلل عوف تم نيتو تمت فمن النية

اؿ ٣ِٰٓ ا٤ؽ اال٘خاء ةاؿ ٰٙخٯ ٘ٯ ركّ ضف٦ا٧٪ ٨ٰتٖٯ ٥٢١ٙخٯ  (ٕ)  

 وارتدى فاستوى مسألة في استفتي أنو- تعالى اهلل رحمو- يوسف أبي الهندية:وعن في
 (ٖٓٔص ٖالتبيين)ج في كذا  اإلفتاء ألمر تعظيما أفتى ثم وتعمم،

( ا٧٪ ٨ٰتٖٯ ٥٢١ٙخٯ اؿ ٰٟ٭ؿ عائٙا ٦٤ اهلل ـتطا٧٪ فحٓا١ٮ ٘ٯ س٥ٱّ األ٤٭ذ ٖ)

ا٤ؽ ا١ٙخٱا(عه٭نا ٘ٯ   

 َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  قَاَؿ:قَاؿَ  َجْعَفٍر، َأِبي ْبنِ  اللَّوِ  ُعبَػْيدِ  َعنْ  روي لما
َيا، َعَلى َأْجَرؤُُكمْ »َوَسلََّم:  (ٜ٘ٔرقم) الدارمي رواه «النَّارِ  َعَلى َأْجَرؤُُكمْ  اْلُفتػْ

ـْ  َلُكمْ  َأِذفَ  آللَّوُ  )ُقلْ  تعالى اهلل قاؿ  الزمخشري:وكفى (قاؿٜ٘(يونس تَػْفتَػُروفَ  اللَّوِ  َلىعَ  َأ
 على وباعثة األحكاـ. من عنو يسئل فيما التجوز عن بليغاً  زجراً  زاجرة اْلية بهذه

 إيقاف بعد إال جائز غير أو جائز شيء في أحد يقوؿ ال وأف فيو، االحتياط وجوب
 انتهى اهلل، على مفتر فهو وإال وليصمت، اهلل فليتق يوقن لم ومن وإتقاف،
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 اْلَفِقيُو؟ الرَُّجلُ  َسِعيدٍ  َأبَا َرُجٌل:يَا ,فَػَقاؿَ  َرُجلٍ  َعنْ  اْلَحَسنُ  ,قَاَؿ:َسَأؿَ  َعْوفٍ  اْبنِ  وَعنِ 
نَػْيكَ  رََأْيتَ  َوَىلْ »قَاَؿ:  اخرجو «َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوَ  َيْخَشى الَِّذي اْلَفِقيوُ  ِإنََّما َقطُّ؟ َفِقيًها ِبَعيػْ

 والمتفقو الفقيو في البغدادي الخطيب
(انو ال بد للمفتي اف يعمل بنفسو بما يفتي بو من الخير(و)  

 ىذه فمن بو االقتداء منصب ولو َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى الرسوؿ عن وخبلفة وراثة لو الف
 وكذب بشيء اخبر من اف شك وال نفسو كالمكذب  كاف  عملو قولو خالف اذا الجهة
 يعملوف ال ثم العلماء بعض يسألوف زماننا في الناس ترى كما  وىذا قولو يهدر فيو نفسو

 بو يعمل ال نفسو المفتي ىذا اف ويقولوف لهم يفتي بما
(انو البد للمفتي اف يحفظ نفسو من مواضع التهمة لئبل يضيع علمو ى)

 وفتواه(
 ومن للمفتي خصوصا احد لكل فبلبد الناس اعين في مهانا المؤمن تجعل التهمة فاف

 ال احد كل  فاف عذر لو كاف  واف منها نفسو يحفظ اف الشرع أمور في الناس بو اقتدى
 عندؾ كاف  وإف إنكاره األذىاف إلى َيسبقُ  وما إياؾ وجهو: اهلل كـر  على قاؿ عذره، يقبل

 النبي أرشدنا الباري(وقد عذرًا)فيض تسمَعو أف يطيقُ  نكًرا سامعٍ  كل  فليس اعتذاره،
 صفّية زوجتو مع أبصره لمن قاؿ حيث الّتهم؛ مواضع نتقي كيف  موسلّ  عليو اهلل صلى
 ُسْبَحافَ  فقاال ذلك فاستعظما«حيي بنت صفّية إنّها رسلكما على»المسجد خارج ليبلً 
 أف خشيت وإّني الّدـ، مجرى آدـ ابن من يجري الّشيطاف إفّ »قاؿ اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا اللَّوِ 

 طريق فَػَعلمهم أمتو على وأشفق فحرسهما، عليهما فأشفق«شيئا قلوبكما في يقذؼ
 إال بو يّظنّ  ال أنو منو ظّنا أحوالو؛ في الورع العالم يتساىل ال حتى الّتهمة من االحتراز
 لو بدّ  ال وأعلمهم وأتقاىم الناس أورع إذ عظيمة، زلة وىي بنفسو، منو إعجابا الخير؛
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  بالناس يظّنوف ال فإنّهم ألشرار،وا األعداء تهمة عن االحتراز فتعّين ومبغض، منّقص من
 عليو اهلل صلى النبى قوؿ البخاري:وفي شرح في بطاؿ ابن وقاؿ الشّر، إال كّلهم

 التهم عن البعد فى ذلك فعلو يتمثلوا أف ألمتو، الحسنة صفية(السنة وسلم:)إنها
 الخلق أبعد كاف- السبلـ عليو البخاري:انو شرح التوضيح وفي الريب،اه ومواقف

 لخوؼ أولى بمعصـو ليس ممن فغيره صفية". قاؿ:"إنها حتى بذلك يقنع ولم ،منها
 التهم،اه مواضع عن البعد ألمتو ليسن- السبلـ عليو- ذلك فعل وإنما التهمة،

 التهمة مواضع من الحفظ اشد أنفسهم يحفظوف عنهم اهلل رضي الصحابة كانت  فلذا
 " الظَّنُّ  ِبيَ  ُيَساءُ  َمَكافٍ  ِفي ُأَرى َأفْ  هُ أَلَْكرَ  يَػُقوُؿ:"ِإنِّي ثَاِبٍت، ْبن زَْيد عن

 (ٖٖٛٙرقم) االيما شعب في البيهقي اخرجو
(انو ال يطمع في ماؿ االنساف وجاىوي)  

 َوَسلََّم:َما َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿُ  عنو:قَاَؿ:قَاؿَ  تعالى اهلل رضي مالك بن كعب  عن
 ِلِديِنِو، َوالشََّرؼِ  اْلَماؿِ  َعَلى اْلَمْرءِ  ِحْرصِ  ِمنْ  َلَها بَِأْفَسدَ  َغَنمٍ  يفِ  ُأْرِسبلَ  َجائَِعافِ  ِذئْػَبافِ 
 (ٖٕٙٚرقم) الترمذي رواه

 انس عن الصغير الجامع في السيوطي اْلعلَماء(رواه قُػُلوب من اْلِحْكَمة يذىب )الطمع
 عنو تعالى رضي
 في الطمع سنيح ال رجاؿ بست تحسن ال خصاؿ البغدادي:ست جعفر أبو وقاؿ

 السفو وال الفقراء في الكبر وال األغنياء في الشح وال األمراء في العجلة وال العلماء
 األحساب ذوي في اللـؤ وال المشايخ في

 حفظوه أف بعد العلماء قلوب من بالعلم يذىب ما عمر بحضرة األحبار كعب  وسئل
 للطمع قيل الوراؽ:لو وقاؿ الناس إلى الحاجة وطلب النفس وشره قاؿ:الطمع وعقلوه

 ما قيل ولو الذؿ اكتساب قاؿ حرفتك ما قيل ولو المقدور في الشك قاؿ أبوؾ من
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 لو سبب تقدـ غير من بالشيء الباؿ تعلق الحرالي:والطمع قاؿ الحرماف. قاؿ غايتك
 خدمة أو ماؿ بنحو يعلمو ممن ولو بالطمع وتعليمو علمو يشين ال أف للعالم فينبغي

 على األئمة حث وقد يهدىا لم عليو اشتغالو لوال التي الهدية صورة ىعل ولو قل وإف
 ضرورة ببل الدنيا أبناء من أىلو غير إلى بالذىاب يذؿ وال باألطماع العلم يدنس ال أف
 وغيره مالك عن والحكايات وسلطانو قدره وكبر شأنو عظم وإف منو يتعلمو من إلى

 ال القناعة من المعتدؿ الوجو على الدنيا من يحتاجو ما تناوؿ العالم فعلى مشهورة
 بخستها الناس أعلم فإنو بفوتها يبالي وال بالدنيا التعلق يستقذر أف درجاتو وأقل الطمع
 القدير( )فيض غنائها وقلة عنائها وكثرة وحقارتها زوالها وسرعة

(انو يحفظ نفسو من العصبية(ً)  
 اْلَعَصِبيَّةِ  ِمنَ  َرُجلٍ  ِفي َدَخلَ  َما»َوَسلََّم: َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  قَاَؿ:قَاؿَ  الزُّْىِريِّ، َعنْ 

يَمافِ  ِمنَ  ِمْنوُ  َخَرجَ  ِإالَّ  َشْيءٌ   مراسليو في ابوداود رواه «اْلَعَصِبيَّةِ  ِمنَ  ِفيوِ  َدَخلَ  َما ِمْثلَ  اإْلِ
 (ٓٛٗ) رقم
فرح أو (ينبغي للمفتي أف ال يفتي حاؿ اشتغاؿ قلبو بشدة غضب أو 8)

جوع أو عطش أو إرىاؽ أو تغير خلق، أو كاف في حاؿ نعاس، أو مرض 
شديد، أو حر مزعج، أو برد مؤلم، أو مدافعة األخبثين ونحو ذلك من 

 الحاجات التي تمنع صحة الفكر واستقامة الحكم. 
 ِبِسِجْسَتاَف، وََكافَ  ابِْنِو، ِإَلى َبْكَرةَ  َأبُو قَاَؿ:َكَتبَ  َبْكَرَة، َأِبي ْبن الرَّْحَمنِ  َعْبد عن روي لما
 َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َسِمْعتُ  فَِإنِّي َغْضَباُف، َوَأْنتَ  اثْػنَػْينِ  بَػْينَ  تَػْقِضيَ  الَ  بَِأفْ 

 (ٛ٘ٔٚرقم) البخاري رواه «َغْضَبافُ  َوُىوَ  اثْػنَػْينِ  بَػْينَ  َحَكمٌ  يَػْقِضَينَّ  الَ »يَػُقوُؿ:
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 ويرجع بو ما يزوؿ حتى اإلفتاء عن يتوقف أف عليو وجب ذلك من شيء لو حصل فإف
 جاز الصواب عن يخرج لم انو يرى وىو الحالة ىذه في أفتى فاف االعتداؿ حاؿ إلى

 انو ليعلم األحواؿ ىذه وعدـ االعتداؿ حاؿ في فتواه الى نظره يعيد اف األفضل لكن
 ال اـ الصواب من خرج

اً على التفقو حريصاً على الزيادة في ( ينبغي للمفتي اف يكوف مكبٌ)
العلم ال يقنع أبداً بالحاصل من معلوماتو بل يهتم دائماً بالحصوؿ على 

 علم جديد .
 روى وقد العلم الى االنقطاع في ويسعى الدنيوية عبلقاتو من يقلل اف لذلك والبد 

 َحِنيَفَة:ِبمَ  َأبَا َأؿُ ,َيسْ  رَُجبًل  قَاَؿ:َسِمْعتُ  وكيع بن مليح الى بسنده البغدادي الخطيب
 َحْذؼِ  َعَلى ُيْستَػَعافُ  ,قَاَؿ:قُػْلُت:َوِبمَ «اْلَهمِّ  ِبَجْمعِ »,قَاَؿ: ُيْحَفظَ  َحتَّى اْلِفْقوِ  َعَلى ُيْستَػَعافُ 
 والمتفقو( )الفقيو«َتِزدْ  َواَل  اْلَحاَجةِ  ِعْندَ  الشَّْيءِ  بَِأْخذِ »قَاَؿ: اْلَعبَلِئقِ 

كثر من ذكر اهلل تعالى كل حين خصوصا حين (انو ينبغي للمفتي اف يلم)
 يفتي ويسأؿ اهلل التوفيق للرشد والسداد قبل االفتاء(

 يلهمو أف وإخبلصٍ  بصدؽٍ  اهلل إلى يتوجو أف المسألة بو نزلت إذا للمفتي ينبغي اي
 فإذا المسألة، في شرعو الذي حكمو على ويدلو السداد، طريق لو ويفتح الصواب
 إلى بادر عليو اشتبو وإف بو، أخبر بو ظفر فإف الحكم على عرؼالت في وسعو استفرغ

 اهلل. ذكر من واإلكثار واالستغفار التوبة
 أو النور ذلك تطفئ عاصفة والمعصية والهوى عبده، قلب في يقذفو اهلل نور العلم فإف

 تضعفو. تكادأف
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 الصحيح ثبالحدي الدعاء يكثر أف بالمفتي الموقعين:حقيق إعبلـ في القيم ابن قاؿ
َرائِيلَ  َربَّ  اللَُّهمَّ »  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاِلمَ  َواأْلَْرضِ  السََّمَواتِ  فَاِطرَ  َوِإْسَراِفيلَ  َوِميَكائِيلَ  َجبػْ

 اْلَحقِّ  ِمنْ  ِفيوِ  ُاْخُتِلفَ  ِلَما اْىِدِني َيْخَتِلُفوَف، ِفيوِ  َكانُوا  ِفيَما ِعَباِدؾَ  َتْحُكُمبَػْينَ  َأْنتَ 
 (ٚٙٚرقم) ابوداود رواه «ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  إَلى َتَشاءُ  َمنْ  تَػْهِدي إنَّكَ  َك،بِِإْذنِ 

فْػَتاِء:ُسْبَحاَنكَ  ِعْندَ  يَػُقوؿُ  السََّلفِ  بَػْعضُ  وََكافَ   َأْنتَ  إنَّكَ  َعلَّْمتَػَنا َما إالَّ  لََنا ِعْلمَ  اَل  اإْلِ
 اْلَحِكيُم. اْلَعِليمُ 
ةَ  َواَل  ؿَ َحوْ  يَػُقوُؿ:اَل  َمْكُحوؿٌ  وََكافَ  ةَ  اَل  اللَُّو، َشاءَ  يَػُقوُؿ:َما َماِلكٌ  وََكافَ  بِاَللَِّو، إالَّ  قُػوَّ  قُػوَّ

 ِلي [}َوَيسِّرْ َٕ٘صْدِري{] ِلي اْشَرحْ  يَػُقوُؿ:}َربِّ  بَػْعُضُهمْ  وََكافَ  اْلَعِظيِم، اْلَعِليِّ  بِاَللَّوِ  إالَّ 
 بَػْعُضُهمْ  [وََكافَ ٕٛقَػْوِلي{]طو: يَػْفَقُهوا[}ِٕٚلَساِني{]: ِمنْ  ُعْقَدةً  [}َواْحُللْ َٕٙأْمِري{]

ْدِني َواْىِدِني َوفػِّْقِني يَػُقوُؿ:اللَُّهمَّ   ِمنْ  َوَأِعْذِني َوالثػََّوابِ  الصََّوابِ  بَػْينَ  ِلي َواْجَمعْ  َوَسدِّ
 َواْلِحْرَماِف. اْلَخطَأِ 
َصابَِة، َأْسَبابِ  َأقْػَوى فَػَرَأيْػَناهُ  َذِلكَ  َنْحنُ  َوَجرَّبْػَنا اْلَفاِتَحَة، يَػْقَرأُ  بَػْعُضُهمْ  وََكافَ   انتهى اإْلِ
 الفتوى كتابة  في المفتي اداب

(ينبغي اف يبدأ فتواه ببسم اهلل الرحمن الرحيم "والحمد "والصبلةمم)  
(يكتب المفتي بخط واضح وعبارة تفهمها العامة(نم)  

 َواَل  َخاؼَ  َدِقيق اَل  وسط واضحٍ  ِبَخط اْلَجواب المهذب:ليكتب شرح المجموع في
 َصِحيَحة َواِضَحة ِعَبارَتو َوَتكوف وتضييقها توسيعها بَين سطورىا ِفي ويتوسط َجاؼ غليظ

 اه، اْلَخاصَّة، يزدريها َواَل  اْلَعامَّة تفهمها
(يكتب بقلم واحد وخط واحد خوفا من التزوير(هم)  
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 من خوفًا طووخ أقبلمو تْخَتلف اَل  َأف بَعضهم المهذب:َواْستحبَّ  شرح المجموع في
 اه، خطو، يْشَتبو َولَِئبلَّ  التزوير

(يكتب الجواب على قرطاس السؤاؿ نفسو وال يكتب على قرطاس وم)
مستقل مهما أمكن وذلك لئبل يمّكن للرجل اف يصطنع سؤاال اخر 

ويظهر اف الفتوى جواب عن ذلك السؤاؿ المصطنع واف كاف قرطاس 
ى قرطاس واسع او يكتب بعض السؤاؿ ضيقاً ينبغي اف ينتقل السؤاؿ ال

الجواب ملصقا باخر السؤاؿ والباقي على قرطاس آخر او على ظهر 
 قرطاس السؤاؿ (

 رقعة في يكتبو ال أف الجواب موضع ضاؽ إذا المهذب:ينبغي شرح المجموع في
 يزيد لئبل فرجة يدع وال سطر بآخر جوابو يصل قالوا ولهذا الحيلة من خوفا أخرى

 ولو اإللصاؽ على كتب  ملصقة ورقة الجواب موضع كاف  وإذا ىايفسد شيئا السائل
 يكتب أف بعضهم واختار أعبلىا في كتبو  ظهرىا في الجواب وكتب الرقعة باطن ضاؽ
 من أولى حاشيتها أف وغيره الصيمري عند والمختار حاشيتها على ال ظهرىا على

 اه، قريب، ذلك في واألمر وغيره الصيمري قاؿ ظهرىا،
ترؾ المفتي بياضا في اثناء بعض السطور وال في اخرىا وال في (ال يىم)

حاشيتها ال في االستفتاء وال في الفتوى بل يشغلو بخط لئبل يكتب فيو 
 المستفتي او غيره بعد فتواه ما يفسدىا
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(اذا كاف في رقعة االستفتاء مسائل فاألحسن اف يكتب ترتيب يم)
فبل بأس، كذا في اداب  الجواب على ترتيب السؤاؿ ولو ترؾ الترتيب

 الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي رحمو اهلل تعالى
(الحسن للمفتي اف يكتب في البداية حكم المسألة بالفاظ واضحة ًم)

يفهمو المستفتي وال يكتب الدالئل في نص الحكم لينتفع المستفتي 
بالجواب في مبدأ االمر ثم يكتب الدالئل اف كاف المستفتي عالما واف  

اف عاميا ال يكتب الدالئل في الفتوى، كذا في شرح المهذب للنووي ك
 رحمو اهلل تعالى

(الحسن اف ال يكتب المفتي اختبلؼ العلماء في المسئلة اف كانت 8م)
المسئلة مختلف فيها بل يكتب القوؿ الراجح فيها لئبل يختل ذىن 

 المستفتي ِإالَّ اذا احتاج اليو
جواب اف يطالع ما كتب ويعيد نظره فيو (ينبغي للمفتي اذا كتب الٌم)

 خوفا من إخبلؿ وقع فيو او إخبلؿ ببعض المسئوؿ عنو
(ينبغي اف يكتب عقب جوابو "واهلل اعلم"اونحوه، وفي البحر لن)

الرائق:وينبغي أف يكتب عقب جوابو واهلل أعلم أو نحوه وقيل في العقائد 
 يكتب واهلل الموفق.

مفهوما ، ويكتب في اخره تاريخ الكتابة (يوقع في اخر جوابو توقيعامن)  
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(ينبغي اف يبقي مع المفتي عكس االستفتاء والفتوى ليكوف ذخيرة نن)
 ِلَغد ومانعاً للمستفتي من التزوير

 اخاب ا٥١ٙخٯ ٘ٯ اال٘خاء

(ينبغي للمفتي اف يقعد في موضع عاـ كالمسجد اوموضع معلـو من هن)
والمدرسة ليسهل على المستفتين الرجوع الي  

(ينبغي للمفتي اف يأخذ رقعة االستفتاء بالحرمة والتعظيم ويضعها ون)
 بالتعظيم (

 اسم فيو ألف الناس بعض اعتاده كما  بالكاغذ يرمي ال أف األدب الفقو:ومن قواعد في
 (ٕٜٔص ٔ)ج خانية التاتار في كذا  اه، واجب، فالتعظيم اهلل
مرة بعد األخرى ويعلم (ينبغي اف يقرأ رقعة السؤاؿ بالحرمة والبصيرة ىن)

حقيقة السؤاؿ ومراد المستفتي حتى يسهل لو الجواب واف لم يتضح 
 مراد المستفتي يسئلو(

 مرة بعد مرة بالبصيرة المسألة ويقرأ بالحرمة الورقة يأخذ أف آدابو الرائق:ومن البحر في
 ييرم وال المستفتي من سأؿ السؤاؿ يتضح لم وإذا يجيب ثم السؤاؿ، لو يتضح حتى

 (ٕٜٔص ٔ)ج التاتارخانية في كذا  يجوز،اه، ال وىو األرض، إلى بالكاغذ
(ينبغي للمفتي اف ال يبادر بالجواب في مجلس يوجد فيو من ىو ين)

اعلم منو بل يحوؿ السؤاؿ اليو ِإالَّ اذا أمره ذلك الرجل األعلم بالجواب 
 فحينئذ يجيب على حسب علمو
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 عما لم يقع الف فيو اضاعة (ينبغي للمفتي اف يجيب عما وقع الًن)
 الوقت

 ثابتٍ  بن زيد قاؿ:كاف زيد، بن خارجة عن بسنده الفتيا تعظيم في الجوزي ابن اخرج
 ٓٛص ٔيكوف)ج حتى قاؿ:دعوه قالوا:ال، فإف ىذا؟ يقوؿ:كاف الشيء، عن سئل إذا
 (ٕٔرقم
(البد للمفتي من الترتيب في جواب المستفتين فيكتب جواب 8ن)

ق ِإالَّ للداعي الشرعي(األسبق فاألسب  
 المستفتين بين والعدؿ للترتيب حافظا المفتي كوف  الفتوى آداب الفقو:من قواعد في
 يكوف حتى فقيرا أو كاف  غنيا سبق من جواب يكتب بل واألمراء األغنياء إلى يميل وال

 الميل، من أبعد
 البحر في (وكذإٜٔصٔ)ج التاتارخانية في كذا
 يقدـ أف بحضرتو الرقاع اجتماع عند المفتي على ب:يجبالمهذ شرح المجموع وفي

 فإف اإلفتاء فيو يجب فيما وىذا الخصـو في القاضي يفعلو كما  فاألسبق األسبق
 الذي والمسافر المرأة تقديم يجوز أنو والصحيح بالقرعة قدـ السابق جهل أو تساووا

 كثر  إذا إال قهماسب من على ذلك ونحو رفقتو عن بتخلفو ضرر تأخيره وفي رحلو شد
 بالسبقأو بالتقديم فيعود كثير  ضرر بتقديمهم غيرىم يلحق بحيث والنساء المسافروف

 (ٕٛصٔواحدة)ج فتيا في إال أحدا يقدـ ال ثم القرعة
(على المفتي مراعاة حاؿ المستفتي ٌن)  

:ولذلك وجوه   
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ي أف يكوف رفيقا ما قاؿ ابن الصبلح:إذا كاف المستفتي بعيد الفهم، فينبغي للمفت منها :
سيما إذا  والتفهيم لو حسن اإلقباؿ عليو البو صبورا عليو، حسن التأني في التفهم منو. 

كاف ضعيف الحاؿ، محتسبا أجر ذلك فإنو جزيل(أدب المفتي والمستفتي البن الصبلح 
(ٖ٘ٔ)ص  

 فينبغي سؤالو، في إليها يتطرؽ لم شرعية أمور الى تفهيمو في حاجة كاف  إذا : منهاو 
 من ذلك العلماء أخذ وقد وإرشادا، نصحا سؤالو، جواب على زيادة لو للمفتيبيانها

 الوضوء عن وسلم عليو اهلل صلى النبي سألوا عنهم اهلل رضي الصحابة بعض أف حديث
 الترمذي ميتتو(اخرجو الحل ماؤه الطهور فقاؿ:ىو البحر، بماء

 إلى سؤالو جواب عن يعدؿ فأ فللمفتي بانفع ىو ليس شيء عن سأؿ اذا انو : منهاو 
 َخْيرٍ  مِّنْ  َأنَفْقُتم َما ُقلْ  يُنِفُقوفَ  َماَذا تعالى:}َيْسأَلُوَنكَ  قولو ذلك ومن أنفع، ىو ما

 ِبوِ  الّلوَ  فَِإفَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  تَػْفَعُلواْ  َوَما السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى َواأَلقْػَربِينَ  فَِلْلَواِلَدْينِ 
 المنفق عن وسلم عليو اهلل صلى النبي الناس سأؿ .(فقدٕ٘ٔ/ البقرة ِليٌم{سورةعَ 

 عنو سألوا مما أىم ىو إذ المصرؼ بذكر فأجابهم
  منو، عوض ىو ما على يدلو أف فينبغي بالمنع، فيفتيو شيء عن سأؿ اذا انو : منهاو 

 عو)اعبلـتنف أغذية على يدلو تضره أغذية من المريض منع إذا الحاذؽ كالطبيب
 الموقعين(

 السؤاؿ لو ينبغي بأنو للمستفتي إشعارا الجواب فيترؾ يقع، لم عما سأؿ اذا : منهاو 
 وقاؿ، لكمثبلثا:قيل كره  اهلل لحديث:إف عمل، ووراءه نفع فيو لو مما يعنيو عما

  عنهما:ما اهلل رضي عباس ابن وقاؿ البخاري، أخرجو السؤاؿ( وكثرة الماؿ، وإضاعة
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 تفتو فبل يعنيو ال عما سألك لعكرمة:من عباس ابن وقاؿ ينفعهم عما إال وفيسأل كانوا
 )الموافقات(

 علي لقوؿ وجوبا، إجابتو فيترؾ الجواب، يحتمل ال السائل عقل يكوف أف : منهاو 
 ابن وقاؿ ورسولو؟ اهلل يكذب أف أتريدوف يعرفوف، بما الناس عنو:"حدثوا اهلل رضي

 فتنة لبعضهم كاف  إال عقولهم تبلغو ال ديثاح قوما بمحدث أنت مسعود:"ما
 )الموافقات(

(ينبغي للمفتي اف يصبر على جفوة المستفتي مهما أمكن له)  
ُهمْ  فَػَفزِعَ  َداُوودَ  َعَلى َدَخُلوا )ِإذْ  تعالى قولو تفسير في االلوسي العبلمة قاؿ  اَل  قَاُلوا ِمنػْ

نَػَنا ْحُكمفَا بَػْعضٍ  َعَلى بَػْعُضَنا بَػَغى َخْصَمافِ  َتَخفْ   َسَواء ِإَلى َواْىِدنَا ُتْشِططْ  َواَل  بِاْلَحقِّ  بَػيػْ
 يليق أنو على داللة منهم لذلك السبلـ عليو داود تحمل (وفيٕٕص: (سورة الصَِّراطِ 
 فحاؿ الحق معو ممن كاف  إذا سيما ال المتخاصمين من ذلك نحو تحمل بالحاكم

 نوع للخصـو من أو محكم أو حاكم من والعجب يخفى، ال التخاصم وقت المرء
 ذلك في والسبلـ الصبلة عليو األواب النبي بهذا يقتدي ال كيف  المفتي كذا  إليو رجوع

 منها يتوىم الخصمين أحد من فلتة ولو تصدر كلمة  ألدنى الغضب كل  يغضب بل
 واهلل يعدؿ ال األواب النبي ىذا إلى بالنسبة أنو لعلم نفسو في فكر ولو لقدره الحط
 األغبلط،اه، من واعصمنا األخبلؽ ألحسن وفقنا اللهم ذباب، متك العظيم

 بيانا يبينو أف الجواب عليو يجب حيث المفتي على (يجبٖٔ)
 (ٖٗٔ)ص الصبلح البن والمستفتي المفتي أدب في كذالئلشكاؿ( مزيحا
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 واإلطناب المخل اإليجاز عن خالية عبارتو تكوف اف (ينبغيٕٖ)
 فائدة عن خالية الجواب كلمات  من لمةك  تكوف ال اف وينبغي الممل
 اسرار وبياف الطويلة التمهيدات عن الفتوى في فيجتنب جديدة
 . يفيد بانو المفتي وعلم  المستفتي عنها سأؿ اذا ِإالَّ  الحكم

 بغي يليق ال نعم أو ال على االقتصار والمستفتي:قلت المفتي أدب في صبلح ابن قاؿ
 ما دوف عليو المشترط بالبياف يخل ال الذي ختصاراال بالمفتي يحسن وإنما العامة،

 أو القود يوجب فيما فتياه كانت  فإذا بدونها، البياف يحصل ال إطالة يدع فبل بو، يخل
 (ٔٗٔوالرجم)ص القود عليها يتوقف الشروطالتي فليذكر مثبل الرجم

 صحة على الطمانينة حصوؿ بعد ِإالَّ  يجيب ال اف المفتي (علىٖٖ)
 بإلحاح يبالى وال يسيرة ولو شبهة قلبو في كاف  اف يجيبو وال الجواب
 ويَػُقوؿ فيجيبو ذلك بعد عليو ألح فإذا برفق اوالً  اليو يعذر بل السائل

 غيري( الى اذىب لو
 مسألة عن يجيب ال ربما تعالى اهلل رحمو حنيفة أبو اإلماـ كاف  الفقو:فائدة، قواعد في

 أبي نوازؿ في كذا  فهم بغير يصيب أف من رخي فهمٍ  عن الرجل يخطئ ألف وقاؿ سنة
 فبل ... يقوؿ بعيد مكاف من جئت وقاؿ نصر أبي على ألح إذا المستفتي وكاف الليث
 (ٔٛ٘صٔ...)ج المذاىبا عليك عمينا نحن وال ... جئنا حيث من ناديناؾ نحن
 مراال اوؿ في يرفق اف ينبغي تعالى اهلل رحمو الليث ابو الفقيو السراجية:قاؿ وفي

 ىذا بمثل يجيبو اف لو جاز ذلك بعد ألح فإذا االمر ىذا من أفرغ حتى ويَػُقوؿ
 (ٙٓٙ)ص
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 من حقها استفاء قبل فيها يسرع اف والتساىل الفتوى في يتساىل اف للمفتي يجوز فبل
 فكرتو قَػّلت من قيل السراجية وفي والنظائر، والدالئل المعتبرة الكتب في النظر

 (ٖٓٙ)ص الزلة يأمن لم عجلةال ركب ومن عثرتو اشتدت
 ومن الفتوى، في يتساىل أف للمفتي يجوز والمستفتي::ال المفتي أدب في النووي قاؿ

 قبل بالفتوى ويسرع يثبت ال بأف يكوف قد وذلك يستفتي. أف يجز لم بذلك عرؼ
 براعة، اإلسراع أف توىمو ذلك على يحملو وربما والفكر، النظر من حقها استيفاء

 يعجل أف من أكملبو يخطئ وال يبطئ ولئن جهل، وذلك ومنقصة، جزع واإلبطاء
 ويضل. فيضل

 بأس فبل بالجواب السؤاؿ عند فبادر السؤاؿ على عنو سئل بما معرفتو تقدمت فإف
 (ٔٔٔصٔالقبيل)ج ىذا من الماضين األئمة عن ورد ما يحمل مثلو وعلى عليو،

 منها ويعّين مضبوطة تجزئة السؤاؿ يجّزأ اف للمفتي (ينبغيٖٗ)
 كل  في فيمعن منطقية طبعية بصورة ويرتبها والتحقيق اإلمعاف مواضع

 الجواب في يرتب ثم الترتيب ذلك حسب السؤاؿ من جزء
 أىل ىو بحضرتهممن من على الرقعة في ما يقرأ أف لو (يستحبٖ٘)

 وتبلمذتو، دونو كانوا  وإف فيو ويباحثهم الجواب في ويشاورىم لذلك،
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ واالقتداء البركة من ذلك في لما

 عنهم. اهلل رضي الصالح وبالسلف
 السائل لعل ما أو إبداؤه، يحسن ال ما الرقعة في يكوف أف إال اللهم
 بقراءتها ىو فينفرد الناس، لبعض مفسدة إشاعتو في أو ستره، يؤثر
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 لمستفتي،وا المفتي أدب في الصبلح ابن قالو اعلم، واهلل وجوابها،
 للنووي الفتوى اداب في وكذا

 يحضر ولم أصبل السؤاؿ المفتي يفهم لم الصبلح:إذا ابن (قاؿٖٙ)
 رحمو الشافعي الصيمري القاسم أبي القاضي فعن الواقعة، صاحب
 ما أفهم لم عنو:أو لنجيب الشرح في يكتب:يزاد أف لو اللهأف

 :ورأيتقاؿ  أصبل، شيئا يكتب بعضهم:ال عنو:وقاؿ فيهافأجيب
 )أدب انتهى شفاىا لنخاطبو السائل ىذا:يحضر مثل في كتب  بعضهم
 جائز ذلك كل  (قلتٓ٘ٔص والمستفتي المفتي

 أو بعض، دوف بعضها فهم مسائل على الرقعة اشتملت (اذاٖٚ)
 إلى بعضها في احتاج أو بعضها، عن الجواب يرد ولم كلها  فهمها
 اْلخر، البعض ابعنوأج البعض ذلك عن سكت كتبو،  أو رأيو مطالعة

 نظر، فيو فلنا المسائل باقي جوابو:فأما في يقوؿ الصيمري:أنو وعن
 والمستفتي المفتي )أدب تأمل، يقوؿ:زيادة أو يقوؿ:مطالعة، أو

 (ٔ٘ٔص
 ووجوه خصمو، مع أو المستفتي مع فتياه في يميل أف (ليحذرٖٛ)

 سكتوي لو، ىو ما جوابو في يكتب ومنها:أف تخفى ال كثيرة  الميل
 الصبلح ابن قالو عليو، ىو عما
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 إذا الواقعة صورة من علمو ما على الجواب يكتب أف لو (ليسٜٖ)
 أراد فإف الرقعة في ما جواب يكتب بل لها تعرض الرقعة في يكن لم

 كذا  كذا،  فجوابو وكذا كذا  األمر كاف  وإف فليقل فيها ليس ما جواب
  للنووي والمستفتي والمفتي الفتوى اداب في

 للمستفتي كاف  اف الرقعة في ما على يزيد أف العلماء (استحبٓٗ)
  الرقعة في ما جواب على فيقتصر وااّل  مصلحة فيو
 حيث زاد قد البحر بماء الوضوء عن عنو سئل ما حين َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النبي الف
 ميتتو الحل ماؤه الطهور ىو قاؿ

 تتبع على الفاسدة األغراض تحملو اف المفتي على يحـر (انؤٗ)
 يرـو لمن للترخيص طلبا بها والتمسك المكروىة او المحرمة الحيل

 في فاحتسب قصده صح اف واما ضره، يريد من على التغليظ او نفعو
 ونحوىا يمين ورطة من المستفتي لتخليص فيها شبهة ال حيلة طلب
 جميل حسن فذلك

 طريقا للسائل رأى إذا للمفتي نبغيوي الصيمري الفتوي:قاؿ اداب في النووي قاؿ
 حق بغير ضررا غيره يضر لم ما يعني عليو ينبهو أف إليو يرشده

 ثم بيعا أو قرضا أو صداقها من يعطيها يقوؿ شهرا زوجتو على ينفق ال حلف كمن  قاؿ
 يبرئها
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 رمضاف نهار في امرأتي أطأ أني حلفت اهلل رحمو حنيفة ألبي قاؿ رجبل أف حكي وكما
  بها، سافر فقاؿ أعصي وال فرأك وال
 وىو تغليظ فيو بما العامي يفتي أف المصلحة المفتي رأى (إذإٗ)

 . لو زجرا ذلك جاز تأويل فيو ولو ظاىره يعتقد ال مما
 وسألو لو توبة ال فقاؿ القاتل توبة عن سئل أنو عنهما اهلل رضي عباس ابن عن روي كما
 فجاء الثاني وأما فمنعتو القتل إرادة عينو في يتفرأ األوؿ أما قاؿ ثم توبة لو فقاؿ آخر

 أقنطو فلم قتل قد مستكينا
 أف فواسع قصاص علي ىل عبدي قتلت إف فقاؿ رجل سألو إف وكذا الصيمري قاؿ

 عبده قتل من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن روي فقد قتلناؾ عبدؾ قتلت إف يقوؿ
 معاف لو القتل وألف قتلناه
 اهلل رسوؿ عن روي يقوؿ أف فواسع القتل يوجب ىل الصحابي سب عن سئل ولو قاؿ

 ومن زجراللعامة ىذا كل  فيفعل فاقتلوه أصحابي سب من قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى
 الفتوي اداب في النووي قالو ومروءتو، دينو قل
 على الحصوؿ بعد فتنة يٌثير المستفتي اف المفتي خشي (اذاٖٗ)

 ال ظاىرة، مفسدة الى تؤدي مسألة في كاف  االفتاء اف او الجواب،
 المنفعة جلب على مقدـ المفسدة دفع ألف فيها يفتي

 َوِممَّا الشغب مسائل من انها فعلم مسألة عن سئل تعالى:وإذا اهلل رحمو اْلجري قاؿ
 ما ارفق على بو أولى ىو ما الى السائل ورد منها استعفى فتنة المسلمين بين يورث

 (ٗ٘ص لآلجري العلماء يكوف،)اخبلؽ



          

                                     

 فا٥١فخٙخٯ اخاب ا٥١ٙخٯ                  - وىو -                                      ٤ش٥٭ْث ا١ٙخافق

 

 

 الصالح، السلف بين شجر عما يجاب ال اف للمفتي (وينبغيٗٗ)
 صفين اىل قتاؿ عن تعالى اهلل رحمو العزيز عبد بن عمر سئل وقد

 بها يلطخ اف احب فبل يدي عنها تعالى اهلل كف  دماء تلك فقاؿ
 (ٕٖٓصٗج للشاطبي )الموافقات لساني

 إلى المستفتي يرشد أف الجواب يفهم لم إذا للمفتي ينبغي(٘ٗ)
 اف لو يجوز وال الجواب، يعلم حتى فليمسك وإال كاف  إف آخر مفت

 . أدري" قولو"ال من يخجل
ثَِني َحْنَبل بن احمد الى بسنده تعالى اهلل رحمو اْلَبر عبد ابن روى وقد  ُمَحمَّدُ  قَاَؿ:َحدَّ
 َعْجبَلفَ  اْبنَ  يَػُقوُؿ:َسِمْعتُ  َأَنسٍ  ْبنَ  اِلكَ مَ  قَاَؿ:َسِمْعتُ  اللَّوُ  رَِحَموُ  الشَّاِفِعيُّ  ِإْدرِيسَ  ْبنُ 

 (ٖٛ٘ٔرقم) وفضلو العلم بياف )جامع«َمَقاتُِلوُ  ُأِصيَبتْ  َأْدِري اَل  اْلَعاِلمُ  َأْغَفلَ  ِإَذا»يَػُقوُؿ:
 بعض من بعضهم االئمة من ثبلثة يرويو حيث من األسانيد أعز من وىذا
  َما َفَكِثيًرا َشْهًرا َوَثبَلثِينَ  َأْربَػَعةً  ُعَمرَ  اْبنَ  اَؿ:َصِحْبتُ قَ  ُمْسِلمٍ  ْبنِ  ُعْقَبةَ  الى بسنده وروى
 َأفْ  يُرِيُدوفَ  َىُؤاَلِء؟ يُرِيدُ  َما َتْدِري»فَػيَػُقوُؿ: ِإَليَّ  يَػْلَتِفتُ  ثُمَّ «َأْدِري اَل »فَػيَػُقوُؿ: ُيْسَأؿُ  َكافَ 

 (٘ٛ٘ٔرقم) لسابقا )المرجع«َجَهنَّمَ  ِإَلى َلُهمْ  ِجْسًرا ظُُهورَنَا َيْجَعُلوا
 ")اخرجو َأْدِري ,َواَل  َماِضَيةٌ  ,َوُسنَّةٌ  نَاِطقٌ  َثبَلثٌَة:ِكَتابٌ  ,قَاَؿ:"اْلِعْلمُ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  وَعنْ 

 (ٖٙٙص ٕج والمتفقو الفقيو في الخطيب
 َأفْ  ِلْلَعاِلمِ  ُقوُؿ:"يَػْنَبِغي,يػَ  ُىْرُمزَ  ْبنِ  يَزِيدَ  ْبنَ  اللَّوِ  َعْبدَ  َسِمعَ  ,َأنَّوُ  َأَنسٍ  ْبن َماِلك وَعنْ 

 ,ِإَذا ِإلَْيوِ  يَػْفَزُعوفَ  َأْيِديِهمْ  ِفي َأْصبًل  َذِلكَ  َيُكوفَ  ,َحتَّى َأْدِري اَل  بَػْعَدهُ  ِمنْ  ,ُجَلَساَءهُ  يُػَورِّثَ 
 (ٖٚٙص ٕج السابق ")المرجع َأْدِري ,َقاَؿ:اَل  َيْدِري اَل  َعمَّا َأَحُدُىمْ  ُسِئلَ 
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 ِمنْ  َتْسَتِحي َأَما َلوُ  ,َفِقيلَ «َأْدِري اَل »,فَػَقاَؿ: َشْيءٍ  َعنْ  الشَّْعِبيُّ  ,قَاَؿ:ُسِئلَ  ُمَجاِلدٍ  وَعنْ 
 ِحينَ  َتْسَتِحي َلمْ  اْلَمبَلِئَكةَ  قَاَؿ:"َلِكنَّ  اْلِعَراقَػْيِن؟ َأْىلِ  َفِقيوُ  ,َوَأْنتَ  َأْدِري اَل  قَػْوِلكَ 

 ٕج السابق [")المرجعَٕٖعلَّْمتَػَنا{]البقرة: امَ  ِإالَّ  لََنا ِعْلمَ  اَل  ,قَاَلْت:}ُسْبَحاَنكَ 
 (ٖٓٚص
 عن يرجع اف فتواه في خطائو لو ظهر اف المفتي على (يجبٙٗ)

 من يخجل وال أمكن اف فتواه بخطاء المستفتي ويخبر السابقة فتواه
 ذلك

 عنو اهلل رضي موسى ابي الى عنو تعالى اهلل رضي عمر كتب  للبيهقي الكبرى السنن في
 تُػَراِجعَ  ,َأفْ  ِلُرْشِدؾَ  ِفيوِ  ,َوُىِديتَ  ِلَرْأِيكَ  ِفيوِ  فَػَراَجْعتَ  اْليَػْوـَ  َقَضْيَتوُ  َقَضاءٍ  ِمنْ  ْمنَػْعكَ يَ  َواَل 

رٌ  اْلَحقِّ  ,َوُمَراَجَعةُ  َشْيءٌ  اْلَحقَّ  يُػْبِطلُ  ,اَل  َقِديمٌ  اْلَحقَّ  ,أِلَفَّ  اْلَحقَّ   ِفي التََّماِدي ِمنَ  َخيػْ
 (ٖٕٚ٘ٓاْلَباِطِل(رقم)

 زياد، بن الحسن بن أحمد بن محمد عن بسنده الفتيا تعظيم في الجوزي ابن واخرج
 أفتاه، الذي يعرؼ فلم فأخطأ، مسألة في أستفتي اللؤلؤي زيادٍ  بن الحسن أف أبيو، عن

  فمن فأخطأ، مسألة في وكذا كذا  يـو أستفتي زياد بن الحسن فنادى:أف منادياً  فاكترى
 فأعلمو الفتوى، صاحب وجد حتى يفتي ال أياماً  فمكث ،إليو فليرجع بشيء أفتاه كاف
 (ٖٗرقم ٜٔص ٔوكذا[)ج كذا  الصواب وأف أخطأ، قد أنو

 بينو قريةٍ  من رجبلً  أفتى أنو مشايخنا بعض عن ىذا نحو الفرج:وبلغني أبو الشيخ قاؿ
 أنو فأعلمو إليو فمشى أخطأ، أنو فعلم تفكر، الرجل، ذىب فلما فراسخ، أربعة وبينها

 فراسخ أربعة أمشي قوة فيّ  وقاؿ:ما توقف، مسألة عن سئل إذا ذلك بعد فكاف خطأ،أ
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 حرمتو ثبتت ما على لفظ"الحراـ"ِإالَّ  يطلق ال اف للمفتي (ينبغيٚٗ)
 المجتهد األمور في أو نص فيها ليس التي األمور واما قطعّية، بدالئل

 او جائز قولو:غير مثل آخر تعبير إلى التعبير ىذا عن فٌيعرض فيها
 النكير درجات حسب مرضى غير
 سلِفنا من وال مضى من وال الناس امر من يكن تعالى:لم اهلل رحمو مالك االماـ قاؿ

 انا يقوؿ ولكن حراـ وىذا حبلؿ ىذا يقولوا اف عليهم االسبلـ ويٌعوؿ بهم يقتدى الذين
 اهلل قوؿَ  سمعت ماا تعالى اهلل على افتراء فهذا وحراـ حبلؿ واما كذا،  وأحب كذا،  اكره

 َلُكمْ  َأِذفَ  آلّلوُ  ُقلْ  َوَحبَلالً  َحَراًما مِّْنوُ  َفَجَعْلُتم رِّْزؽٍ  مِّن َلُكم الّلوُ  َأنَزؿَ  مَّا َأرََأيْػُتم )ُقلْ  تعالى
ـْ   حرمو ما والحراـ تعالى اهلل أحلو ما الحبلؿ (الفٜ٘ تَػْفتَػُروَف(يونس الّلوِ  َعَلى َأ
 الكبلمية المسائل من شيء في استفتي إذا لو (ليسٛٗ)

 من العامة وسائر مستفتيو يمنع بل بالتفصيل يفتي أف والمتشابهات
 فيها يقتصروا بأف ويأمرىم قل وإف منو شيء في أو ذلك في الخوض

 من ورد ما كل  وفي فيها ويقولوا تفصيل غير من جملة اإليماف على
 ما األمر نفس في فيها الثابت إف المتشابهة وأخبارىا الصفات آيات

 المطلق وتقديسو وكمالو وتعالى تبارؾ اهلل بجبلؿ فيها البلئق ىو
 البحث وليس وتعيينو تفصيلو علينا وليس فيها معتقدنا ذلك فيقوؿ

 عن ونصرؼ وتعالى تبارؾ اهلل إلى تفصيلو علم نكل بل شأننا من عنو
 الفتوى أئمة من الصواب ىو ونحوه فهذا وألسنتنا قلوبنا فيو الخوض
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 وأكابر المعتبرة المذاىب وأئمة األمة سلف سبيل وىو ذلك يف
 النووي قالو وأشباىهم، للعامة وأسلم أصوف وىو والصالحين العلماء

 الفتوي اداب في
 االستفتاء في فاسد غرض لو المستفتي اف المفتي علم (اذاٜٗ)

 اليو يرد اف اما فعليو قلبو بذلك وشهد واضحة قرائن من بذلك وعلم
 والفتنة، الفساد مادة يقطع بما يجيبو او الجواب عن ويعتذر سؤالو

 الفاسد غرضو على يجيبو وال
 كانت  فاف عنها سئل التي المسئلة في يتفكر اف للمفتي (ينبغيٓ٘)

 للمستفتي يكن لم واف يجيبها فبل الناس في الفتنة اثارة إشاعتها في
  . الفتنة اثارة فيها اف ويعلمو يعتذره بل فاسد غرض

 «َلَمْجُنوفٌ  َيْسأَُلونَوُ  َما ُكلِّ   ِفي النَّاسَ  يُػْفِتي الَِّذي ِإفَّ  َواللَّوِ »َمْسُعوٍد: ْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ  َوقَاؿَ 
 السنة شرح في رواه

 اذا ِإالَّ  الخصمين احد يفتي ال اف الزماف ىذا في (للمفتئ٘)
 عن المحكمة اىل سأؿ او واحد كبلمهما  وكاف المفتي عند اجتمعا

 فيها تكوف مسألة في سائل عنو سأؿ اذا المفتي فعلى ، المسألة ىذه
 مع او كذا  كاف  اف معك الحق باف يجيبو ال اف شفاىاً  خصومة
 ال اليـو الناس اكثر الف شفاىا الجواب كاف  واف كذا  كاف  اف خصمك
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 لتعلم بل الحق لمعرفة ليس فسؤالو تعالى اهلل يخاؼ وال الحق يتبع
 الخصم مع الحق كاف  واف الخصم على ليغلب الحيل

 والسهو، الغفلة عليو غلب عمن تيقظو(احترازا بعضهم المحتار:)قولو:وشرط رد في
 المفتي فتوى بيده صار من أف اليـو العادة فإف زماننا، في الـز شرط قلت:وىذا

 جاىل والخصم معي الحق بأف المفتي، أفتاني قولو بمجرد وقهره خصمو على استطاؿ
 ودسائسهم، الناس حيل يعلم متيقظا المفتي يكوف أف بد فبل الفتوى، في ام يدري ال

 كذا  كاف  وإف معك، فالحق كذا  كاف  إف لو يقوؿ وال لسانو من يقرره السائل جاءه فإذا
 بل زور، بشاىدي إثباتو على يعجز وال ينفعو، ما لنفسو يختار ألنو خصمك؛ مع فالحق

 الفتوى كتب  أحدىما مع الحق لو ظهر فإذا خصمو وبين بينو يجمع أف األحسن
 بإثبات إال يرضى ال أحدىم فإف الخصومات في الوكبلء من وليحترز الحق لصاحب

 وتصوير الكبلـ وقلب والتزوير، الحيل في مهارة ولهم أمكن وجو بأي لموكلو دعواه
 يحل فبل الفاسد، غرضو إلى ووصل خصمو قهر الفتوى أخذ فإذا الحق بصورة الباطل

 عن يسأؿ وقد جاىل، فهو زمانو بأىل جهل من قالوا وقد ضبللو على يعينو أف فتيللم
 كما  فاسد غرض إلى بو التوصل مراده أف المتيقظ للمفتي القرائن وتدؿ شرعي، أمر

 واهلل الزماف ىذا في عظيم ضرر منها يلـز المفتي غفلة أف والحاصل كثيرا،  شهدناه
 (ٖٖ٘ص ٗالمستعاف)ج تعالى

 ونحو والطلقات، واألقارير األيماف في يفتي أف لو وزيج (الٕ٘)
 متنزال أو بها، البلفظ بلد أىل من كاف  إالإذا باأللفاظ يتعلق مما ذلك

 لم إذا ألنو فيها، وتعارفهم ألفاظهم من بمراداتهم الخبرة في منزلتهم
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 واهلل التجربة، بو شهدت كما  ذلك في عليهم خطؤه كثر  كذلك  يكن
 (٘ٔٔ)ص والمستفتي المفتي أدب في الصبلح ابن قالو أعلم،

 يتعلق بما بلد أىل يفتي أف يجوز فبل اللفظ في بلداصطبلح أىل الهندية:ولكل وفي
 (ٖٓٔص ٖالرائق)ج البحر في كذا  اصطبلحهم يعرؼ ال من باللفظ

 من كثيرا  فاف الناس وعادات البلد عرؼ معرفة من للمفتي البد (ٖ٘)
 الناس وعادات ؼالعر  بتغيير تتغير المسائل

 محمد كاف  الكردري محمد االماـ مناقب عن البحر المفتي:وفي رسم عقود شرح في
 (ٜٛ)ص يديرونها وما معاملتهم عن ويسأؿ الصباغين الى يذىب

 ِإالَّ  مذىبو دائرة من يخرج اف الزماف ىذا في للمفتي يجوز ال (ٗ٘)
  المذىب محققوا ذكرىا شرعية داعية لضرورة

 ابو االماـ تعالى:وقاؿ اهلل رحمو قطلوبغا بن للقاسم والترجيح تصحيحال مقدمة في
 مذىب على كذا  الشيء بكوف أفتي اذا مذىب على المفتي الفتاوى كتاب  في الحسن

 مذىب بالتزامو انو ايضاً  وقاؿ تشو محض النو بخبلفو ويفتي غيره يقلد اف لو ليس اماـ
 (ٖٕٔ،اه،)ص لو يظهر ال والمقلد غيره لو يظهر لم ما بو مكلف اماـ

 اعتبرىا التي الشديدة والحاجة الضرورة عند امامو غير بمذىب االفتاء لو ويجوز
 فيفتي يطاؽ ال شديد حرج مخصوصة مسألة في المذىب في يكوف اف وذلك الشرع،

 االماـ بمذىب الهند علماء أفتي كما  وىذا الحرج لذلك دفعاً  اخر بمذىب يعمل او
 لجواز يجب ولكن الزماف، ىذا في المفقود زوجة مسالة في الىتع اهلل رحمو مالك

   : اْلتية الشروط تتحقق اف والحاجة الضرورة بسبب الغير بمذىب االفتاء
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 بذلك وىم مجرد ال االمر نفس في عامة والبلوى شديدة الحاجة تكوف اف : األوؿ

 واألحسن حاجةال مسيس الفتوى اصحاب من غيره بآراء المفتي يتأكد اف  : الثاني
 العلماء من غيره فتوى معو يضم اف يجتهد بل غيره عن منفردا باإلفتاء يتبادر ال اف

 انفراديا ال إجماعيا الفتوي ليكوف
 بالغًا، تحقيقاً  بو يفتى اف يريد الذي المذىب تحقيق في ويتثبت يتأكد اف : الثالث

 كتاب  في مسألة يةبرؤ  يكتفى وال المذىب ذلك علماء ذلك في يراجع اف واألحسن
 الى يصل ال وربما بها ينفرد واساليب تخصو مصطلحات لو مذىب كل  الف اوكتابين

 واالساليب المصطلحات ىذه مارس من ِإالَّ  الحقيقي مراده
 لئبل المسألة ىذه في عنده المعتبرة شروطو بجميع المذىب ذلك يؤخذ اف : والرابع

 واحدة مسألة في التلفيق الى ذلك يؤدي
الةػ ٥٢١ٙخٯ اؿ ٰٙخٯ ١ٖٱؽـ ف٠٥ٰٓ ة٨ٙف٪ ة٥ا ذسط٪ ٥٢ْاء ٤ؼ٫ت٪ (٘٘)  

 اف غيره يفتي او بنفسو يعمل اف أراد من على الواجب المفتي:اف رسم عقود شرح في
 (ٕ٘مذىبو،اه،)ص علماء رجحو الذي القوؿ يتبع
 اليو ادعى او مصلحة المرجوح في كاف  اذا اال ، مذىبو في مرجوح ىو بما يفتي فبل

 يستقل ال اف الزماف ىذا في واالولى والمفسدة المصلحة بين يميز اف اىل وىو رةضرو 
 والفهم والعلم الرأي اىل يشاور بل المرجوح بفتوى

 قَاؿَ  اأْلسود َعن عن روي ما اوالضرورة المصلحة عند المرجوح اختيار على والدليل
 لي قَاَلت قلت اْلَكْعَبة ِفي حدثتك اَفمَ  كثيرا  ِإلَْيك تسر َعاِئَشة َكاَنت  الزبير اْبن لي قَاؿَ 
 الزبير اْبن قَاؿَ  َعهدىم َحِديث قَػْومك َلْواَل  َعاِئَشة يَا َوسلم َعَلْيوِ  اهلل صلى النَِّبي قَاؿَ 
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 اْبن َففعلو يخرُجوف َوبَاب النَّاس يْدخل بَاب بَابَػْينِ  َلَها َفجعلت اْلَكْعَبة لنقضت ِبكْفر
 (ٕٙٔرقم) البخاري اخرجو الزبير،

 ما مفضوال كاف  ولو إصبلحهم فيو بما رعيتو يسوس اإلماـ الفتح:وأف في حجر ابن قاؿ
 (ٕٛٔصٔ محرما)ج يكن لم

  مصلحة فيو كانت  اذا جائز بالراجح العلم مع بالمرجوح العمل الباري:اف فيض وفي
 (ٖٕٕص ٔ)ج
 تضتاق لضرورة األوقات بعض في بالضعيف عمل لو المفتي:اما رسم عقود شرح وفي
 يأخذ اف الريبة خاؼ الذي والضيف للمسافر أجازوا انهم بدليل منو يمنع فبل ذلك
 ذكره أمسك الذي المحتلم على الغسل وجوب بعدـ تعالى اهلل رحمو يوسف ابي بقوؿ
 الراجح خبلؼ ىذا قولو اف مع ارسلو ثم شهوتو فترت اف الى باالحتبلـ حس ما عند
 (ٔٓٔلضرورة،اه،)صل بو األخذ أجازوا لكن المذىب في
(ال ةػ ٥٢١ٙخٯ ٦٤ ٤ٓؽ٘ث فس٭ـ ا١خؽسٱص ٨ْػ ٥٢ْائ٨ا األض٨اػ ٙ٘)  

 عمل الصريح الترجيح يوجد لم فحيث وضمني صريح قسمين على الترجيح اف اعلم
  الضمني على مقدـ فهو الصريح وجد وحيث الضمني بالترجيح

 وعليو نأخذ، وبو يفتى، ووب الفتوى، وعليو كقولهم  الترجيح بألفاظ كاف  فما الصريح اما
 األظهر، أو األصح، أو الصحيح، وىو األمة، عمل وعليو اليـو عمل وعليو االعتماد،

 علماؤنا أخذ وبو المتعارؼ، وىو العرؼ، جرى وبو المختار، أو األوجو، أو األشبو، أو
 من آكد الفتوى بعض،فلفظ من آكد األلفاظ فتاويو:وبعض في الرملي العبلمة وقاؿ
 عليو، الفتوى من آكد يفتى وبو ولفظ وغيرىا، واألشبو واألصح الصحيح، لفظ

 (ٖٕٔص ٕ)ج أىػ االحتياط، من آكد واألحوط الصحيح، من آكد واألصح
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 بأفعل فيو عبر ما كل  في ذلك يقاؿ أف إلخ(الظاىر المحتار:قولو:واألحوط رد وفي
 اىػ التفضيل،

 قواعد من الترجيح يكوف لكن صريحة بالفاظ يكن لم فما الضمني الترجيح واما
 احد مع االماـ قوؿ احدىما يكوف او الرواية ظاىر القولين احد يكوف كاف  الفقهاء

 او فيها ليس واالخر المعتبرة المتوف في يكوف او المجتهد عنو رجع او الصاحبين
 وىو االلتزامي الترجيح الضمني جيح التر ومن الفتاوي، في واْلخر الشروح في يكوف

   : مختلفة صور ولو الصنيع، بذلك المعروؼ المؤلف صنيع عليو ؿد ما
 الراجح القوؿ يقدموف بأنهم المؤلفين بعض التـز فقد الراجح القوؿ تقديم : األولي
 فتاواه في خاف قاضي دأب ىو وىذا ، المرجوحة االقواؿ على الذكر في عندىم
  األبحر ملتقى صاحب دأب ىو وكذلك
 وغيرىما والمبسوط الهداية صاحب عادة ىو كما  الراجح القوؿ لدلي تأخير : الثانية

  االخر القوؿ دليل واىماؿ الراجح القوؿ دليل ذكر : الثالثة

 بعضهم عادة ىو كما  االخرى االقواؿ على الرد : الرابعة

 على ليكوف األحناؼ مسائل طبقات معرفة من للمفتي البد (ٚ٘)
  . الراجح القوؿ ترجيح في بصيرة

 قاؿ: حيث المحتار رد كتابو  في طبقاتها تعالى اهلل رحمو عابدين ابن ذكر وقد
  طبقات ثبلث على الحنفية أصحابنا مسائل أف اعلم

 عن مروية مسائل وىي أيضا، الرواية ظاىر وتسمى األصوؿ، مسائل : األولى
 بن والحسن زفر بهم ويلحق ومحمد، يوسف وأبو حنيفة أبو وىم المذىب، أصحاب
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 قوؿ يكوف أف الرواية ظاىر في الشائع الغالب لكن اإلماـ، عن أخذ ممن وغيرىما زياد
 الصغير والجامع والزيادات المبسوط الستة محمد كتب  الرواية، ظاىر وكتب الثبلثة
 محمد عن رويت ألنها الرواية؛ بظاىر سميت وإنما الكبير، والجامع الصغير والسير

 عنو. مشهورة أو متواترة إما عنو ثابتة فهي الثقات، بروايات
 الكتب في ال لكن المذكورين أصحابنا عن المروية وىي النوادر، مسائل : الثانية

 والجرجانيات والهارونيات كالكيسانيات  لمحمد أخر كتب  في إما بل المذكورة،
 ثابتة ظاىرة بروايات محمد عن ترو لم ألنها الرواية؛ ظاىر غير لها قيل وإنما والرقيات،
  ومنها وغيره زياد بن للحسن كالمحرر  محمد كتب  في وإما األولى، كالكتب  صحيحة

 بما العالم يقولو ما وىو إمبلء، واألمالي:جمع يوسف. أبي عن المروية األمالي كتب
 برواية وإما السلف، عادة ذلك وكاف التبلمذة ويكتبو قلبو ظهر من عليو تعالى اهلل فتح

 معينة. مسائل في وغيرىما منصور بن والمعلى سماعة ابن كرواية  مفردة
 ولم عنها سئلوا لما المتأخروف المجتهدوف استنبطها مسائل وىي الواقعات، : الثالثة
 جرا، وىلم أصحابهما، وأصحاب ومحمد يوسف أبي أصحاب وىم رواية، فيها يجدوا

 وأبي سماعة بن ومحمد رستم وابن يوسف بن عصاـ مثل أصحابهما فمن كثيروف،  وىم
 بن ومحمد سلمة بن محمد مثل بعدىم ومن البخاري، حفص وأبي الجرجاني مافسلي

 يخالفوا أف لهم يتفق وقد سبلـ. بن القاسم النصر وأبي يحيى بن ونصير مقاتل
  بلغنا فيما فتواىم في جمع كتاب  وأوؿ لهم، ظهرت وأسباب لدالئل المذىب أصحاب

  أخر كتبا  بعده المشايخ عجم ثم السمرقندي، الليث أبي للفقيو النوازؿ كتاب
 المتأخروف ذكر ثم الشهيد، للصدر والواقعات للناطفي والواقعات النوازؿ كمجموع

 وميز وغيرىما، والخبلصة خاف قاضي فتاوى في كما  متميزة غير مختلطة المسائل ىذه
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 األصوؿ مسائل أوال ذكر فإنو السرخسي، الدين لرضي المحيط كتاب  في كما  بعضهم
 انتهى فعل، ما ونعم الفتاوى ثم النوادر ثم
 معرفتو يكفيو وال بقولو، يفتي من حاؿ يعلم أف للمفتي بد ال (ٛ٘)

 الدراية، في ودرجتو الرواية، في معرفتو من بد ال بل ونسبو، باسمو
 بين التمييز في بصيرة على ليكوف الفقهاء، طبقات من وطبقتو

 المتعارضين القولين نبي الترجيح في كافية  وقدرة المتخالفين القائلين
 المحتار: رد في عابدين ابن قاؿ سبع األحناؼ فقهائنا طبقات اف اعلم

 سلك ومن- عنهم اهلل رضي- األربعة كاألئمة  الشرع في المجتهدين طبقة األولى:
 غيره. عن يمتازوف وبو األصوؿ، قواعد تأسيس في مسلكهم
 أبي أصحاب وسائر دومحم يوسف كأبي  المذىب في المجتهدين طبقة الثانية:
 قررىا التي القواعد مقتضى على األدلة من األحكاـ استخراج على القادرين حنيفة،

 في يقلدونو لكن الفروع، أحكاـ بعض في خالفوه وإف األحكاـ في حنيفة أبو أستاذىم
 المخالفين وغيره كالشافعي  المذىب في المعارضين عن يمتازوف وبو األصوؿ، قواعد

 األصوؿ. في لو مقلدين غير األحكاـ في لو
  المذىب صاحب عن فيها نص ال التي المسائل في المجتهدين طبقة الثالثة:

 الحلواني األئمة وشمس الكرخي الحسن وأبي الطحاوي جعفر وأبي كالخصاؼ
 وأمثالهم، خاف قاضي الدين وفخر البزدوي اإلسبلـ وفخر السرخسي األئمة وشمس

 لكنهم الفروع في وال األصوؿ في ال لمخالفةا من شيء على يقدروف ال فإنهم
 والقواعد. األصوؿ حسب على فيها نص ال التي المسائل في األحكاـ يستنبطوف
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 على يقدروف ال فإنهم وأضرابو، كالرازي  المقلدين من التخريج أصحاب طبقة الرابعة:
 قوؿ تفصيل على يقدروف للمآخذ وضبطهم باألصوؿ إلحاطتهم لكنهم أصبل، االجتهاد

 أحد أو المذىب صاحب عن منقوؿ ألمرين، محتمل مبهم وحكم وجهين، ذي مجمل
 وما الفروع. من ونظائره أمثالو على والمقايسة األصوؿ في ونظرىم برأيهم أصحابو من
 القبيل. ىذا من الرازي وتخريج الكرخي تخريج في كذا  قولو من الهداية في

 وصاحب القدوري، الحسن كأبي  المقلدين من الترجيح أصحاب طبقة الخامسة:
 وىذا أولى، ىذا كقولهم  بعض، على الروايات بعض تفضيل وشأنهم وأمثالهم، الهداية

 للناس. أرفق وىذا رواية، أصح
 وظاىر والضعيف والقوي األقوى بين التمييز على القادرين المقلدين طبقة السادسة:

 صاحب مثل المتأخرين، من المعتبرة المتوف كأصحاب  النادرة، والرواية المذىب
 ينقلوا ال أف وشأنهم المجمع، وصاحب الوقاية، وصاحب المختار، وصاحب الكنز،
 الضعيفة. والروايات المردودة األقواؿ

 الغث بين يفرقوف وال ذكر، ما على يقدروف ال الذين المقلدين طبقة السابعة:
 اىػ والسمين

 بصحتو موثوؽ بكتا  من النقل من الزماف ىذا في للمفتي (البدٜ٘)
 نسختو في ويتفكر ، عندىم مقبوؿ المعتبرين العلماء بين ومتداوؿ

 واما اخر، بنسخ فليستظهر فيها شبهة لو وقع فاف يده في التي
 كاف  اذا ِإالَّ  منها ينقل ال اف المفتي فعلى الجديدة والرسائل الكتب

 بالكتا في النظر بعد لكن المذىب في المعتبرة الكتب من نقل فيها
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 الى الفتوى ينسب اف ايضاً  الصورة ىذه في واألولى عنو، المنقوؿ
 عنو المنقوؿ

 إذا إماـ لمذىب نقبل فتواه كانت  لمن يجوز للنووي:ال المهذب شرح المجموع في
 فإف اإلماـ ذلك مذىب وبأنو بصحتو موثوؽ كتاب  على إال يعتمد أف الكتب اعتمد

 فليستظهر معتمدة النسخة ىذه تكن لم لكن الصفة بهذه التصنيف أصل بأف وثق
 إذا المسائل بعض بهافي موثوؽ غير نسخة من الثقة لو تحصل وقد متفقة منو بنسخ

 فإف والتغيير اإلسقاط موضع لدربتو عليو يخفى ال فطن خبير وىو منتظما الكبلـ رأى
 ألصوؿ موافقا وجده فإف ينظر عمرو أبو فقاؿ بها موثوؽ غير نسخة في إال يجده لم

 فإف بو يفتي أف فلو منقوال يجده لم لو المذىب في مثلو لتخريج أىل وىو المذىب
 كذا  الشافعي عن وجدت وليقل كذا  مثبل الشافعي قاؿ يقل فبل قائلو عن حكايتو أراد
 سبيلو فإف ذلك لو يجز لم مثلو لتخريج أىبل يكن لم ىذا:وإف ونحو عنو بلغني أو

 مفصحا الفتوى سبيل على ال يذكره أف ولو ذلك لو يجوز ما يحصل ولم المحض النقل
 (ٚٚص ٔ)ج انتهى ونحوه، الفبلني الكتاب من نسخة في وجدتو فيقوؿ بحالو
 الرجوع في يجتهد اف للمفتي ينبغي انو الكبير:اعلم النافع في الحي عبد العبلمة قاؿ
 يعلم لم ما كالصحارى  الفتاوى سّيما ال كتاب  كل  على يعتمد وال المعتمدة الكتب الى

 الكتب في اثر لها يوجد لم كتاب  في مسألة وجد فاف قدره وجبللة مؤلفو حاؿ
 بها، االفتاء على يجترء ال وااّل  فيها وجد فاف فيها ذلك يتصفح اف ينبغي المعتمدة

 يستعن لم ما معتمدة كانت  واف المختصرة الكتب من االفتاء على يجترء ال وكذا
 المحتار: رد في قاؿ الظلماء، الورطة الى يوصلو رهاختصا فلعل والشروح، بالحواشي

 صالح العبلمة شيخنا قاؿ البعلي، اهلل ىبة المحقق لشيخنا األشباه شرح وفي
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 والدر للعيني الكنز وشرح كالنهر  المختصرة الكتب من اإلفتاء يجوز ال الجنيني:إنو
 لمنبل الكنز رحكش  مؤلفيها حاؿ على االطبلع لعدـ أو األبصار، تنوير شرح المختار
 فبل للزاىدي، كالقنية  فيها الضعيفة األقواؿ لنقل أو للقهستاني، النقاية وشرح مسكين

 وىو منو سمعتو ىكذا منو، وأخذه عنو المنقوؿ علم إذا إال ىذه من اإلفتاء يجوز
 اىػ. عليو. والعهدة مشهور الفقو في عبلمة

 يفهم ال ما التعبير في اإليجاز من افيه فإف بها، والنظائر األشباه إلحاؽ أقوؿ:وينبغي
 يظهر المخل، اإليجاز كثيرة  مواضع في فيها بل مأخذه، على االطبلع بعد إال معناه
 إذا الغلط في الوقوع من المفتي يأمن فبل الحواشي مع مطالعتها مارس لمن ذلك

 بلـك  انتهى غيرىا، أو الحواشي من عليها كتب  ما مراجعة من لو بد فبل عليها اقتصر
 عابدين ابن

  : جوهلو  المؤلف اعتبار عدـ اف ذلك وتفصيل
 غير كونو  على واضحة آية فانو كتابو  عن الفقهاء وائمة العلماء اجلة اعراض : منها
 عندىم معتبر

 الغث بين جامعاً  كاف  اـ معتمداً  فقيهاً  كاف  ىل مؤلفو حاؿ على االطبلع عدـ : ومنها
 تداولو واف فانو للقهستاني الرموز كجامع  رسمو واشتهر اسمو عرؼ واف والسمين

 الغير الكتب حّيز الى المعتمدة الكتب درجة من انزلو حالو يعرؼ لم لما لكنو الناس
 المعتبرة
 الكتب من الشاذة والمسائل الضعيفة الروايات فيو جمع قد مؤلفو يكوف اف : ومنها

 ما على بركلي المولى قاؿ ولذا كالقنية،  جليبلً  فقيها، نفسو في كاف  واف المعتبرة الغير
 عنها نقل وقد المعتبرة الغير الكتب فوؽ كاف  واف القنية الظنوف كشف  صاحب نقلو
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 معتزلي صاحبها واف الرواية بضعف العلماء عند مشهورة لكنها كتبهم  في العلماء بعض
 شرح الوىاج والسراج البرىاني المحيط القسم ىذا ومن الفروع، حنفي االعتقاد
 المومنين ومطالب العباد وكنز الرومي الدين لفخر االحكاـ ومشتمل القدوري مختصر
 ابن وفتاوى الطوري وفتاو أيوب محمد اهلل لفضل الصوفية والفتاوى الروايات وجزانة
 نجيم

 الطبقة لكتب مخالفاً  كاف  ما منها يأخذ ال اف المعتبرة الغير الكتب ىذه في والحكم
 أصل في ذلك يدخل لم ما غيرىا في يوجد ولم هافي وجد ما في ويتوقف األعلى
 شرعي

 دائر وفكر غائر نظر بعد ِإالَّ  منها يفتي فبل المخل باالختصار المختصرة الكتب واما
 كبلـ  انتهى كثيراً،  الغلط في المفتي يوقع اختصارىا الف بل اعتبارىا لعدـ ذلك وليس
  الى  ٜٕ ص ٖج لكنويل الرسائل )مجموع االختصار من شيء مع الكبير النافع
ٖٖ) 
 من كثيراً   فاف والنفاد الندرة مثل االعتبار لعدـ ايضاً  اخر وجوه العلماء بعض ذكر وقد

 ِإالَّ  توجد ال بحيث نسخها نفدت ولكن زمنها في متداولة معتمدة كانت  الفقهية الكتب
 اليها الفتوى نسبة للمفتي ينبغي فبل نادراً 
 الى والحيل"المنسوب كتاب"المخارج  مثل المؤلف الى الكتاب نسبة في الشك ومثل
 عليو االعتماد ينبغي فبل تعالى اهلل رحمو يوسف ابي
  الفقو موضوع في يكوف ال الذي الكتاب من المفتي يفتي ال (ٓٙ)

 ال تبعاً  فيو تذكر المسائل فاف الحديث وشروح التفسير ككتب
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 يذكر اف من أمن فبل الفقو كتاب  تبحر مثل فيها يتبحر فبل مقصوداً 
 الراجح المذىب خبلؼ ىو ما فيو
 واألدعية كالتصوؼ  الفقو سوى اخر موضوع في الكتاب يكوف المصباح:ربما في

 اف يقع ما وكثيراً  مقصوداً  ال تبعاً  الفقهية المسائل فيو تذكر وانما والحديث والتفسير
 مع الخطاء يهاف يقع فربما تأليفها عند الفقو كتب  يراجعوف ال الكتب ىذه مثل مؤلفي
 كانت  اذا مسائلو على يعتمد ال اف القسم ىذا في فالحكم ٓٓٓمؤلفيها قدر جبللة

 (ٕٖٚ)ص بها، الموثوؽ المعروفة الفقهية للكتب مخالفة
 بل الكلية القواعد من يفتي ال اف الزماف ىذا في للمفتي ينبغي (ٔٙ)
 اف فعليو صريحا نقبل يجد لم فاف صريحا نقبل يجد اف من بد ال

 اخرى بلدة في ولو منو اعلم ىو من يسأؿ او الجواب في يتوقف
 االفتاء يحل ال الزينية الفوائد في نجيم ابن العبلمة المفتي:قاؿ رسم عقود شرح في
 انتهى، بو، صرحوا كما  الصريح النقل حكاية المفتي على وانما والضوابط القواعد من

 نقلو انتهى، كلية،  ال اكثرية الفقو قواعد اف المذاىب األربعة في المقرر اف ايضاً  وقاؿ
 منو أعلم ىو من يسأؿ او الجواب في يتوقف اف صريحا نقبل يجد لم من فعلى البيري

 (ٜٚ)ص ،اه، اخرى بلدة في ولو
 كتب  في صريح حكم لها يوجد ال جديدة مسألة حدثت (اذإٙ)

 انوف يقاربها مما نظيرىا بوجود يكتفى اف للمفتي ينبغي فبل المذىب
 فهمو، اليو يصل ال فرؽ وجده وما حادثتو بين يكوف اف يأمن ال

 الحنفي المذىب كتب  في يتصفح اف فيها للمفتي العمل فطريقة
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 ال يقوؿ بل يفتى فبل وااّل  بو أفتى صريحا وجدىا فاف بليغاً  تصفحاً 
 منو اعلم من ويسأؿ يشاور او اخر مفت الى المستفي ويحوؿ ادري

 (ٜٚ)ص المفتي رسم عقود شرح في كذا  اخرى، بلدة في ولو
 بتغير يتغير مما انو عنو المسؤؿ الحكم يعرؼ اف للمفتي بد (الٖٙ)

 اف تعالى اهلل رحمهم الفقهاء عبارات من عرؼ قد فانو ال اـ الزماف
 بعض زعمو كما  االزماف بتغير تتغير ليست الشرعية االحكاـ جميع

 بو يتغير ال وبعضها وب يتغير بعضها اف بل عصرنا في االباحيين
 وىذا الزماف بتغير يتغير والسنة القراف في المنصوصة الغير االحكاـ بعض اف اعلم
   : اْلتية األربعة الوجوه بأحد التغير

 ولو الحكم تغير الزماف بتغير العلة فاتت فاف بعلة معلوال الحكم يكوف اف : احدىا
 أحد بها أتى لو ما الفاسدة البيوع نم الباري:إف فيض في ذكر ما مثل الفقو في أمثلة

 بأف الشرع، لحق يكوف قد الفساد ألف وذلك قضاء. فاسدة كانت  وإف ديانة، جازت
 يكوف وال التنازع، لمخافة الفساد يكوف وقد بحاؿ. يجوز فبل مأثم، على العقد اشتمل

 بقي وإف ديانة، عندي جاز التنازع فيو يقع لم إف فذلك اإلثم، يوجب آخر شيء فيو
 امر اجرى من (بابٕٛ٘صٖالمنازعة)ج وىي الفساد، علة الرتفاع قضاء، فاسدا

 يتعارفوف ما على األمصار
 الشرعية العلة بين الفرؽ وىو مهم أصل معرفة ىهنا يجب انو اعلم : (تنبيو)

 فربما الحكمة على ال الشرعية علتو على يدور الشرعي الحكم اف وىو والحكمة
 شرب حرمة مثالو عظيم، فرؽ بينهما اف مع علة الحكمة فيظن الناس بعض على يلتبس
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 حكمة عقلو يذىب عما االنساف وصيانة علتو خمرا المشروب وكوف حكم الخمر
 إنساف وجد فَػَلو الحكمة مع يدور وال خمرا المشروب كوف  على الحرمة حكم فيدور

 اقيةب العلة الف حقو في الحرمة حكم ينتفي ال الخمر بشرب عقلو يذىب ال
 تغير زماف في العرؼ تغير فَػَلو والعادة العرؼ على مبنياً  الحكم يكوف اف :الثاني
 دارا أحد اشترى إذا أنو المتقدمين الفقهاء عند كاف  انو مثل الفقو في أمثلة ولو الحكم
 حدتو، على منها بيت كل  رؤية من بد ال المتأخرين وعند بيوتها، بعض برؤية اكتفى
 في- والعادة العرؼ اختبلؼ عن ناشئ ىو بل دليل، إلى مستندا ليس االختبلؼ وىذا

 جميع تكوف أف وبنائها الدور إنشاء في قديما العادة أف وذلك والبناء، اإلنشاء أمر
 رؤية عن تغني البيوت بعض رؤية ىذا على فكانت واحد، طراز وعلى متساوية بيوتها

 مختلفة بيوتها تكوف الواحدة دارال بأف العادة جرت فإذ العصر ىذا في وأما سائرىا،
 الحكاـ درر في كذا  االنفراد، على منها كل  رؤية البيع عند لـز والحجم الشكل في

 االحكاـ مجلة شرح
 في مذكور والخاص والعاـ والعملي اللفظي الى وتقسيمو العرؼ احكاـ وتفصيل

 اليها فارجع شئت اف المبسوطات
 ىو االحكاـ بعض لتغير الثالث السبب اي جةوالحا بالضرورة االحكاـ تغير :الثالث
ـَ  )ِإنََّما تعالى قولو الشريعة في ومآخذىا والحاجة الضرورة ـَ  اْلَمْيَتةَ  َعَلْيُكمُ  َحرَّ  َوَلْحمَ  َوالدَّ
رَ  اْضُطرَّ  َفَمنِ  الّلوِ  ِلغَْيرِ  ِبوِ  ُأِىلَّ  َوَما اْلِخنزِيرِ   َغُفورٌ  الّلوَ  فَّ إِ  َعَلْيوِ  ِإْثمَ  َفبل َعادٍ  َوالَ  بَاغٍ  َغيػْ
ينِ  ِفي َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  )َوَما تعالى (وقولوٖٚٔالبقرةرَِّحيٌم(  (ٛٚالحج( َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

 المخمصة على الكبلـ عند تعالى اهلل رحمو الجصاص بكر ابو عّرفو فقد الضرورة اما
 من عضو على او نفسو على اما االكل بترؾ الضرر خوؼ ىي "الضرورة فقاؿ
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  تعاطي يشمل ولكنو المحـر االكل بضرورة مختصاً  كاف  واف التعريف ىذا ه"وافأعضاء
 او الكذب كارتكاب  العضو او النفس على خوؼ ىناؾ يكوف اف بشرط محظور كل

 أمور الضرورة لتحقق ويجب ، الملجي االكراه حالة في األخرى المحظورات
  العضو او النفس على الخوؼ يكوف اف : األوؿ

 الهبلؾ خوؼ يقع اف بمعنى ، منتظرة ال الحاؿ في قائمة الضرورة تكوف اف : الثاني
 بذلك الوىم مجرد ال التجارب حسب الظن بغلبة التلف او

  المباحات من اخرى وسيلة الضرر لدفع يكوف ال اف الثالث:

 قتل يجوز فبل غيره على الضرر ذلك مثل يوجب مما المحظور يكوف ال اف : الرابع
 الملجي االكراه لةحا في ولو احد

 بقدر منصوصة محرمات ارتكاب في بو المبتلى يٌرخص الضرورة ىذه مثل تحقق وعند
 بقدرىا يتقدر للضرورة ابيح (مإٕ) المادة االحكاـ مجلة في كما  الضرورة

 إلى الغالب في المؤدي الضيق ورفع التوسعة حيث من إليها يفتقر ما  فهي الحاجة واما
 على- المكلفين على دخل تراع لم فإذا المصلحة، بفوت قةالبلح والمشقة الحرج
 للشاطبي( والمشقة)الموافقات الحرج- الجملة
  العبادات ففي والجنايات. والمعامبلت، والعادات، العبادات، في تراعى الحاجة

 والسفر. بالمرض المشقة لحوؽ إلى بالنسبة المخففة كالرخص
 ومسكنا ومشربا مأكبل حبلؿ ىو مما يباتبالط والتمتع الصيد كإباحة  العادات وفي

  الجنايات وفي والسلم، والمساقاة، كالقراض،  المعامبلت وفي ذلك. أشبو وما ومركبا
 العاقلة، على الدية كضرب
 شروط الحاجة بمقتضى وللعمل
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 ضروري فيو االمير فاف الجهاد مثل باإلبطاؿ األصل على اعتبارىا يعود أال : األوؿ
 ولذلك يعتبر، لم فلذا باإلبطاؿ األصل على لعاد العدالة اعتبر فَػَلو يوال محتاج وعدالتو

 قاؿ:الجهاد حيث وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الجور والة مع بالجهاد األمر جاء
 فاجرا أو كاف  برا أمير، كل  مع عليكم واجب
 طروالف الصبلة قصر يبيح الذي كالسفر  منتظرة: ال قائمة الحاجة تكوف أف : الثاني

 فعبل. بالسفر المسافر بدأ إذا إال الصبلة قصر يجوز ال أنو للصائم.
 فإنها كاإلجارة  الشارع: لقصد مخالفا الحاجة بمقتضى األخذ يكوف أال الثالث:

 االستئجار يجوز ال ولذلك الشرع، عنو نهى ما اجتناب فيجب الناس، لحاجة شرعت
 محرمة. منفعتو ما وكل والغناء النوح على

 سد ىو االحكاـ بعض لتغيير الرابع السبب اي الذرائع لسد االحكاـ تغير :الرابع
 وقد محظور الى يتطرؽ لكونو يمنع ولكن نفسو في جائزاً  االمر يكوف فقد الذرائع
 باختبلؼ حكمو يختلف ىذا اجل ومن عصر دوف عصر في أقوي التطرؽ ىذا يكوف

 الّلوِ  ُدوفِ  ِمن يَْدُعوفَ  الَِّذينَ  ُسبُّواْ تَ  )َوالَ  تعالى قولو الباب ىذا في واالصل االزماف
 (ٛٓٔ  ِعْلٍم(االنعاـ ِبغَْيرِ  َعْدًوا الّلوَ  فَػَيُسبُّواْ 

 اهللِ  َرُسوؿُ  قَاَؿ:قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  وََكافَ  السَّْعِديِّ، َعِطيَّةَ  َعنْ 
ُلغُ  لََّم:الَ َوسَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى  َحَذرًا ِبوِ  بَْأسَ  الَ  َما َيدَعَ  َحتَّى اْلُمتَِّقينَ  ِمنَ  َيُكوفَ  َأفْ  الَعْبدُ  يَػبػْ

 (ٕٔ٘ٗ) رقم الترمذي اخرجو الَبْأُس، بِوِ  ِلَما
 إلى الذرائع سد إلى يذىب من الحديث بهذا والحكم:ويستدؿ العلـو جامع وفي

 قليل تحريم الشريعة قواعد من أيضا ذلك على ويدؿ إليها، الوسائل وتحريم المحرمات
 سدا العصر وبعد الصبح بعد الصبلة وتحريم باألجنبية، الخلوة وتحريم كثيره،  يسكر ما
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 كانت  إذا المباشرة من الصائم ومنع غروبها، وعند الشمس طلوع عند الصبلة لذريعة
 من إال كبتهاور  سرتها بين فيما الحائض مباشرة العلماء من كثير  ومنع شهوتو، تحرؾ
 تتزر، أف حائضا كانت  إذا امرأتو يأمر وسلم عليو اهلل صلى كاف» كما  حائل، وراء

 انتهى «اإلزار فوؽ من فيباشرىا
(٨ٰتٖٯ ٥٢١ٙخٯ اؿ ٰأعؼ ا٣٢ٓ١ ٦٤ أ٢٫٪ ٗٙ)  

  : طريقاف ولذلك
 المعلم بين تعالى اهلل جعل فانو وأسلمهما؛ الطريقين أنفع وىي المشافهة، أحدىما:

 العلم زاوؿ من كل  يشهدىا المسألة فهم بها للمتعلم يحصل وتعلق  خاصية علم،والمت
 فبل قلبو على ويرددىا ويحفظها كتاب،  في المتعلم يقرؤىا مسألة من فكم والعلماء؛
 الفهم بالحضرة,وىذا بها العلم لو وحصل بغتة، فهمها المعلم إليو ألقاىا فإذا يفهمها،
 للمتعلم يخطر لم إشكاؿ موضع وإيضاح أحواؿ، قرائن من عادي بأمر إما يحصل

 فيو القوي والمؤثر للمتعلم، اهلل يهبو بأمر ولكن معتاد، غير بأمر يحصل وقد بباؿ،
 سبب فهذا إليو يلقى ما إلى الحاجة بادي الفقر ظاىر المعلم، يدي بين المتعلم مثوؿ

 الصحابة جاء:"إف ذيال الحديث عليو نبو فقد ينكر؛ مما ليس وىذا اليو، النور فيضاف
 حنظلة وحديث وسلم"، عليو اهلل اهلل,صلى رسوؿ مات عندما أنفسهم أنكروا

 وفي عنده كانوا  إذا أنهم-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل إلىرسوؿ شكا حين األسيدي؛
 رسوؿ فقاؿ عنهم؛ ذلك زاؿ مجلسو فارقوا فإذا يرضونها، حالة على كانوا  مجلسو

 المبلئكة ألظلتكم عندي؛ تكونوف كما  تكونوف أنكم "لووسلم: عليو اهلل اهلل,صلى
 لو يفتح ال ما أيديهم بين للمتعلم يفتح إذ العلماء؛ مجالسة فوائد من وىذا بأجنحتو،
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 معو، وتأدبهم معلمهم، متابعة في بقوا ما بمقدار لهم النور ذلك ويبقى دونهم،
 بو واقتدائهم
 بابو؛ في نافع أيضا وىو دواوين،ال ومدوني المصنفين كتب  مطالعة : وثانيهما
 بشرطين:
 اصطبلحات ومعرفة المطلوب، العلم ذلك مقاصد فهم من لو يحصل أف األوؿ:

 العلم ذلك كتب  في النظر بو لو يتم ما أىلو؛
 غيرىم من بو أثبت فإنهم المراد؛ العلم أىل من المتقدمين كتب  يتحرى أف الثاني:

 خبر.وال التجربة ذلك وأصل المتأخرين، من
 علم في منالرسوخ يبلغ ال فالمتأخر كاف،  علم أي في مشاىد أمر فهو التجربة: أما
 المتقدمين فأعماؿ نظري؛ أو عملي علم كل  أىل ذلك من وحسبك المتقدـ، يبلغو ما
 التحقيق في وعلومهم المتأخرين، أعماؿ خبلؼ على-ودينهم دنياىم إصبلح في-

 كتابعيهم،  ليسوا والتابعوف التابعين، كتحقيق  ليس الشريعة بعلـو الصحابة فتحقيق أقعد،
 ىذا في العجب أبصر وحكاياتهم؛ وأقوالهم، سيرىم، طالع ومن اْلف، إلى وىكذا

 المعنى.
 الذين ثم يلونهم، الذين ثم قرني، القروف الحديث:"خير ففي : الخبر وأما

 كذلك،  بعده ما مع قرف كل  أف إلى إشارة ىذا يلونهم"وفي
ـٌ  قَاَؿ:"لَْيسَ  َأنَّوُ  َعْنُو، اللَّوُ  َرِضيَ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّوِ  دِ َعبْ  َعنْ   اَل  ِمْنُو، َشر   بَػْعَدهُ  َوالَِّذي ِإالَّ  َعا

ـٌ  ، ِمنْ  َأْمَطرُ  َأُقوُؿ:َعا ـٌ  َواَل  َعاـٍ ، ِمنْ  َأْخَصبُ  َعا رٌ  َأِميرٌ  َواَل  َعاـٍ  َذَىابُ  َوَلِكنْ  َأِميٍر، ِمنْ  َخيػْ
ـُ  ِبَرْأِيِهمْ  اأْلُُمورَ  يَِقيُسوفَ  قَػْوـٌ  ُيَحدِّثُ  ثُمَّ  َلَماِئُكْم،َوعُ  ِخَيارُِكمْ  ـُ  فَػيُػْهَد ْسبَل   َويُػثْػَلُم، اإْلِ
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 ()منٕ٘ٓرقم) المدخل في (والبيهقيٕٛٓٓرقم) وفضلو العلم بياف جامع في اخرجو
 (ٗٙص ٔج الموافقات

 كاف  ففا فتواه غيره رده اف بل أحداً  ينازع ال اف للمفتي (ينبغي٘ٙ)
 دونو ممن كاف  واف الحق قبوؿ من يستكبر ال اف فعليو غيره مع الحق

 النو ايضاً  يخاصمو فبل بزعمو معو الحق كاف  واف تبلمذتو، من او
 وقتو يضيع

 قبوؿ عن يستكبر وال الخطاء على يصبر ال اف الفتيا اداب ومن المتانة مقدمة في
 قوؿ الى الرجوع تعالى اهلل حمور  حنيفة ابي عن وقع وقد دونو ممن كاف  واف الحق

 (ٕٜ)ص ، أوقاتو يضيع النو يخاصمو وال احدا ينازع ال اف وينبغي تبلمذتو
 ينظر اف اوالً  فالواجب ليصدقو، غيره فتوى المفتي على ورد (اذاٙٙ)

 فبل باإلفتاء يليق ال كاف  فاف اوال؟ باإلفتاء يليق االوؿ المفتي ىل
 تقريرا فيو الف صحيحاً  الجواب كاف  واف فتواه على تصديقو يكتب
 وتعريفو وزجره السائل إنتهار ولو حدة، على جوابو يكتب بل لمنكر

 وطلب الفتوى أىل عن البحث عليو واجبا كاف  قد وأنو أتاه ما قبح
 اسم فيها وإنرأى مفسدة، ذلك في يكن لم اف ذلك، يستحق من فتيا
 معو الفتوى من عيمتن أف فواسع يعرفو لم فإف عنو، سأؿ يعرفو ال من

 قلناه مما خوفا
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 جوابو يكوف اف اما يخلو فبل باإلفتاء يليق المفتي ذلك كاف  واف
 فيكتب عنده صحيحا الجواب يكن لم فاف اوال عنده صحيحا
 اف اما يخلو فبل عنده صحيحا الجواب كاف  واف حدة على الجواب

 لم فاف اوال ايضاً  صحيحاً  االوؿ المفتي بو استدؿ الذي الدليل يكوف
 الجواب فيكتب وتغيير اصبلح الى يحتاج او صحيحا دليلو يكن
 كاف  اذا واما ايضاً  الحالة ىذه في الصحيح الدليل مع حدة على

 "الجواب يكتب اف لو يسوغ فحينئذ ايضاً  عنده صحيحا الدليل
 (ٖٛص ٔ)ج المهذب شرح المجموع في كذا  ، عليو صحيح"ويوّقع

 الفتوى ذكر فاف مثلها سئل ثم ةحادث في المفتي أفتى (اذاٚٙ)
 فقيل دليلها يذكر ولم ذكرىا واف نظر ببل بذلك أفتى ودليلها االولى

 )ج المهذب شرح في كذا . النظر تجديد واالصح بذلك يفتي اف لو
 (ٚٚصٔ

 وصفتو المستفتي اداب
 مستفت الشرعية األحكاـ من عنو يسئل فيما فهو المفتى درجة يبلغ لم من كل(ٔ)

 حكمها:فإف علم عليو يجب حادثة بو نزلت إذا االستفتاء عليو يفتيهويجب نم مقلد
 رحل وقد داره بعدت واف يفتيو من إلى الرحيل عليو وجب يستفتيو من ببلده يجد لم

 شرح المجموع في كذا  ، واالياـ الليالى الواحدة المسألة في السلف من خبلئق
 (ٙٛص ٔ)ج المهذب
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 اف لو يكن لم حنفياً  كاف  اف مثبل مذىبو علماء فييست اف المستفتي على يجب(٢)
 (ٛٛص ٔ)ج المهذب شرح في كذا  ، شافعياً  يستفي

 باستفاضة، أو عارؼ ثقة بإخبار ولو وعدالتو علمو عرؼ من يستفتي أف يجب(٤)
 البحر في كذا  ، الظاىرة بالعدالة اكتفى الباطنة عدالتو خفيت فلو ذلك عن بحث وإال

  استفتاء لو يجوز لئلفتاءفبل يستفتيو من أىلية يعرؼ اف لو بد (والٜٕٙص ٙ)ج الرائق
 العلماء مناصب من ذلك وغير واإلقراء للتدريس وانتصب العلم إلى انتسب من كل

 (ٚٛص ٔ)ج المهذب شرح في كذا  ، لذلك وانتصابو انتسابو بمجرد
 منهم شاء نم استفتاء لو استفتاؤىم لو يجوز ممن أكثر أو اثناف البلد في كاف  اف(٣)

 المفتي أدب في كذا  ، العامي عن االجتهاد اسقط وقد للفتوى، اىل الجميع الف
 (ٜ٘ٔوالمستفتي)ص

 وال نظره، في وأورع أعلم ىو من يقدـ مفتيين فتوى المستفتي على اختلف لو(٥)
 والتشهي الهوى يتبع

 ال اخرى مرة الحادثة تلك لو حدثت ثم فيها فأفتى حادثة في المفتي استفتى اذا(٦)
 كذا  ، عليو المفتي استمرار واالصل الحكم، عرؼ قد النو اخرى مرة االستفتاء يلزمو

 (ٜٓصٔ )ج المهذب (وشرحٚٙٔ)ص الصبلح البن والمستفتي المفتي أدب في
 لو ويجوز لو، ليستفتي خبره يقبل ثقة يبعث أف ولو بنفسو، يستفتي أف لو (٧)

 ولم خطو يعرؼ كاف  أو خطو، بقولو:إنو يثق من أخبره إذا المفتي خط على االعتماد
 والمستفتي المفتي أدب في كذا  ، أعلم واهلل الجواببخطو. ذلك كوف  في يتشكك

 (ٛٙٔ)ص
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 ونحو وسؤالو، خطابو في ويبجلو المفتي مع األدب يحفظ أف للمستفتي ينبغي(٨)
 مامكإ مذىب وما وكذا؟ كذا  في تحفظ لو:ما يقوؿ وال وجهو، في يومئبيده وال ذلك
 يقل وال لي، وقع كذا  أو أنا، قلت أجابو:ىكذا إذا يقل وال وكذا، كذا  في حنيفة ابي

 جوابك كاف  رقعة:إف في يقئلذااستفتى وال وكذا. بكذا غيرؾ أفتاني أو فبلف، لو:أفتاني
 (ٜٓص ٔ)ج المهذب شرح في كذا  ، تكتب فبل وإال فاكتبو، فيها أجاب لما موافقا

 غير أو بو، ىم أو ضجر، حالة على أو مستوفز، أو قائم، وىو المفتي يسأؿ ال(٩)
 (ٜٔص ٔ)ج المهذب شرح في كذا  ، القلب يشغل مما ذلك

 فإنو الجواب، استيفاء المفتيمن ليتمكن واسعة االستفتاء رقعة تكوف أف ينبغي(٠١)
  والمستفتي المفتي أدب في كذا  بالسائل، ذلك فأضر اختصر البياض ضاؽ إذا
 "ما يقوؿ واحدا كاف  اف يستفتيو لمن فيها الدعاء يدع ال أف مستفتيلل ينبغي(٠٠)

 تقولوف "ما يقوؿ جماعة كانوا  وسددؾ"واف تعالى اهلل تعالى"او"وفقك اهلل رحمك تقوؿ
 تعالى"اونحوىا اهلل رحمكم

 (ٜٔصٔ )ج المهذب شرح في كذا
 إبانة مع الغرض على ويضعو السؤالى يحسن ممن الرقعة كاتب  يكوف أف ينبغي(٠٢)

 وكاف العلم أىل من كاتبها  ويكوف للتصحيف: يتعرض عما وصيانتهما واللفظ الخط
 ببلده، العلم أىل من بعينو رجل كتبها  رقعة في إال يفتي ال رياسة لو ممن الفقهاء بعض
 (ٜٔص ٔ)ج المهذب شرح في كذا

 وكيف؟ لو:لم يقوؿ وال بو، أفتاه فيما بالحجة المفتي يطالب أف للعامي ينبغي ال(٠٤)
 في أو آخر مجلس في عنها سأؿ ذلك، في الحجة بسماع نفسو تسكن أف أحب فإف
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 والمستفتي المفتي أدب في كذا  ، الحجة عن مجردة الفتوى قبوؿ بعد المجلس ذلك
 (ٔٚٔص
 وعلى جبريل ىبط يقوؿ:كيف كأف  إليو حاجة ال عما اإلنساف يسأؿ ال أف ينبغي(٠٣)

 ملكا بقي ىل البشر صورة على رآه وحين- وسلم عليو هللا صلى- النبي رآه صورة أي
 إسحاؽ أـ أفضل وإسماعيل عيسى؟ ونزوؿ الساعة ومتى والنار الجنة وأين ال؟ أـ

 دين وما دين؟ أي على كانا  النبي وأبوا ال؟ أـ عائشة من أفضل وفاطمة الذبيح؟ وأيهما
 بو)رد التكليف يرد مول معرفتو تجب ال مما ذلك غير إلى المهدي ومن طالب؟ أبي

 (ٕٖ٘ص٘ج المحتار
 المفتي ووقت وقتو تضييع فيو الف يقع لم عما يسأؿ ال اف للمستفتي ينبغي(٠٥)

 يجيبو ال اف للمفتي ينبغي سأؿ واف
 غرضو يكوف أشياء عن او االغلوطات عن يسأؿ ال اف المستفتي على يجب(٠٦)

 حراـ وىو المسلم ايذاء فيو الف الغير، على الغلبة او المفتي إسكات
 واخراً، اوالً  وتعالى سبحانو هلل والحمد التأليف، ىذا في إيراده أردنا ما آخر وىذا

 اجمعين وأصحابو آلو وعلى الرسل خاتم محمد وموالنا سيدنا على تعالى اهلل وصلى
 (ىقٚٔ/ٕٔ/ٖٛٗٔ)      امين الدين يـو الى باحساف تبعهم من كل  وعلى
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 س٢ػ ٤ٟخت٪ خٞخاب ٧٭ؾ ٥٧تؽ

 ى ٛػ٥ٰٯ ٞخب عا٧٪ ٞؽاٿٯ االعخٱاذ ١خ٢ٓٱ٠ ا٥١غخاذ م

 ٌ ٞ٭ئٴ٪ ا١لؽْٱث فاالخةٱثخاذا١ٟخب  ا١تطؽ ا١ؽائٚ  ن

 ي ٤ٟخت٪ ْر٥ا٧ٱث ٞ٭ئٴ٪ ةػائّ ا١ه٨ائّ  ه

 ه ٤ٟختث ضتٱتٱث ٞ٭ئٴ٪ ا١تؾارٰث ٢ْٯ ٫ا٤ق ا٨٬١ػٰث و

 هم ا٥١ٟختث ا١ٖٙاذٰث ٞ٭ئٴ٪ اٰث كؽج ا٬١ػاٰث ا١ت٨ ى

 هن ٤ٟختث ض٨ٙٱث ٞ٭ئٴ٪  حاحاذعا٧ٱث ي

 ً ٤ٟختث اكؽ٘ٱث ٞ٭ئٴ٪  حتٱٱ٦ ا١طٜائٚ  ً

 ن ٤ٱؽ٤ط٥ػٞخب عا٧٪ ٞؽاٿٯ ا١ش٭٫ؽ٩ ا٨١ٱؽ٩  8

 و ٤ٟختث ذكٱػٰث ٞ٭ئٴ٪ عالنث ا١ٙخافق  ٌ

خذذا١طٟاؾ كؽج ٕؽذ االضٟاؾ ، ضاكٱث  لم

 ا١لؽ٧تال١ٯ 

 ن ٥ػٞخب عا٧٪ ٞؽاٿٯ ٤ٱؽ٤ط

 ي ٤ٟختث ذكٱػٰث ٞ٭ئٴ٪  ا١ػذا٥١غخاذ ،  ذخا٥١طخاذ ، حٜؽٰؽاة ا١ؽا٘ٓٯ  مم

 م ـ٬ٱ٠ اٞٱځ٤ٯ ال٫٭ذ  كؽج ا٨٥١ٱث  نم

 و ٤ٟختث ذكٱػٰث ٞ٭ئٴ٪ ا١ٍطٍافك ٢ْٮ ا١ػذا٥١غخاذ  هم

 ن ٪ٴ٤ٟختث ضٜا٧ٱث ٞ٭ئ ٘خافق ا٨١اة٢فٯ  وم

 ٌ ٟختث ضتٱتٱث ٞ٭ئٴ٪٤ ٘خص ا١ٜػٰؽ ، ا٨ٓ١اٰث ، ا١ٟٙاٰث  ىم

 ي ٤ٟختث ذكٱػٰث ٞ٭ئٴ٪  ٘ٱو ا١تاذك كؽج ا١تغاذك  يم

 ي ٤ٟختث ضتٱتٱث ٞ٭ئٴ٪ ٛاىٱغاؿ ٢ْٮ ٫ا٤ق ا٨٬١ػٰث  ًم

 نم ٤ٟختث االضؽاذ ٤ؽخاؿ ا٥١تف٭ض ٢١لٱتا٧ٯ  8م

 له ا٥١ٟختث ا١ٖٙاذٰث ٞ٭ئٴ٪  ا٥١تف٭ض ٢١فؽعفٯ  ٌم

 و ٤ٱ٦ ا١لؽٰٙٱ٦ ٞ٭ئٴ٪٤ٟختث ا١طؽ ٤ش٥ّ اال٬٧ؽ  ،  ا١ػذا٨٥١خٜٮ لن

 مم ٤ٟختث ذكٱػٰث ٞ٭ئٴ٪  ا٥١طٱً ا١تؽ٫ا٧ٯ من

 م ٧٭ذ٤ط٥ػ ٞاذعا٧٪ ٞؽاٿٯ ٤ؽاٛٯ ا١ٙالج ، ا١ٍطٍافك نن

 نم ٤ٟختث ْر٥ا٧ٱث ٞ٭ئٴ٪  ٤ؽٛا٩ ا٥١ٙاحٱص هن

 ٌ ٞ٭ئٴ٪ ا١لؽْٱث فاالخةٱثخاذا١ٟخب  ٨٤طث ا١غا١ٚ ٢ْٮ ا١تطؽ ون

 ه ٶېڇ٭ذ ٤ٟختث ضٜا٧ٱث ا٬٨١ؽ ا١ٙائٚ ىن

 ي ٤ٟختث ضٜا٧ٱث ٞ٭ئٴ٪  ا٬١ػاٰث ين

 ه ٤ٟختث ضتٱتٱث ٞ٭ئٴ٪  ا٨٬١ػٰث  ًن

 

 

 
 

 


