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الملخص

والى  لوحة  )اول  من  الكتاب  بتحقيق  قمت 
كتاب الوضوء( من مخطوط خزانة المفتين  نهاية 
السمنقاني  حسين،  بن  محمد  بن  حسين  لإلمام 
ــة وتــحــقــيــق، وكـــان  ــ ـــ دراسـ ــ الــحــنــفــي ت: ٧٤6هـ
لــوحــات،  الــتــي حققتها) ســبــع(  الــلــوحــات  عــدد 
من  ئــمــة  اال آراء  على  اللوحات  هــذه  اشتملت  و 
االمام  المذهب  الحنفي منهم صاحب  المذهب 
أبي حنيفة واالمام أبي يوسف واالمام محمد واالمام 

خلف رحمهم اهلل.

* * *

We have achieved the book from )the 
first painting to the end of the ablution book( 
from the manuscript of the treasury of the 
muftis of Imam Hussein bin Muhammad bin 
Hussein، Al-Samangani Al-Hanafi T: ٧٤6 
AH study and investigation، and the number 
of the paintings that we achieved was )seven( 
plates، and these paintings included the 
views of the imams from the doctrine Hanafi 
among them is the author of the school of 
Imam Abu Hanifa، Imam Abu Yousef، Imam 
Muhammad and Imam Khalaf

* * *
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المقدمة

والسالم  والــصــالة  العالمين،  رّب  هلل  الحمد 
على اشرف خلقه أجمعين، نبينا محمد األمين، 

وعلى آلة وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين .
ــور الــتــي ينالها  ــإن مــن أشـــرف األمـ ــا بــعــد؛ ف أم
العلم،  وســام  هو  الدنيا  الحياة  هذه  في  المسلم 

جت  يب  ىب  مب   ﴿ ــى:  ــعــال وت ســبــحــانــه  ــال  قـ
يث  ىث  مث  يتجث  ىت  مت  خت   حت 
في  اإلســالمــيــة  يعة  الشر رغــبــت  ولــقــد  حج﴾)١( 
من  الكثير  بــادر  وقد  عليه،  والحث  العلم  طلب 
ومنهم  العلم  يس  وتدر دراســة  على  االمــة  علماء 
اقتصر  ومنهم  العلوم  شتى  في  مؤلفات  الف  من 
ــن وصلت  تــألــيــفــه عــلــى الــفــقــه فــقــط، ومــنــهــم م
فقدت  مؤلفاتهم  منهم  والبعض  الينا  مؤلفاتهم 
حيث  )السمنقاني(  االمــام  العلماء  هــؤالء  ومــن 
ى  فتاو في  قيل  ما  اهم  فيه  جمع  كتاب  لنا  الف 

المذهب الحنفي وسماه )خزانة المفتين(.
تراثنا  مــن  جانب  خدمة  فضيلة  نحوز  ولكي 
تناول  إلى  نعمد  أن  رأينا  فقد  المخطوط،  الفقهي 
التحقيق من بداية الكتاب الى نهاية فصل الوضوء 

)١( من سورة المجادلة: اية رقم )١١( .

بن  حسين  لــإلمــام  المفتين  خــزانــة  مخطوط  مــن 
)المتوفى  الحنفي  السمنقاني  حسين  بن  محمد 
أبواب  على  ترتيبه  في  اعتمد  فقد  ٧٤6هـــ(،  سنة 

الفقه المتعارف عليها عند فقهاء المذهب.
اليوم  اقدمها  التي  المتواضعة  الدراسة  وهــذه 
كتب  من  نهلوا  ممن  السابقين  خطى  على  تأتي 
وصلت  التي  مخطوطاتهم  في  وتمعنوا  السلف 
إلينا، عسى أن يكتب اهلل تعالى لنا التوفيق والسداد 

في تقديمها على الوجه المرضي والمقبول.
مقسمة  تكون  أن  البحث  خطة  اقتضت  فقد 

ثة مباحث : على ثال
المبحث األول: حياة اإلمام السمنقاني ومؤلفاته 

يتكون من مطلبين. والعصر الذي عاش فيه، و
المطلب االول: اسمه مؤلفاته.

المطلب الثاني: عصر االمام السمنقاني. 
يتكون من ثالثة  المبحث الثاني: في منهجه و

مطالب .
في  السمنقاني  االمــام  منهج  األول:  المطلب 

كتابه والمصطلحات الواردة في الكتاب.
المطلب الثاني: عملي في التحقيق.

المطلب الثالث: وصف النسخ الخطية .
المحقق  النص  الثالث: وقد تضمن  المبحث 
فصل  نهاية  الــى  المفتين  خزانة  كتاب  بداية  من 

الوضوء.
إخراج  أجل  من  وسعي  في  ما  بذلت  وقد  هذا 
كنت  ة، فإن 

ّ
هذه الدراسة المتواضعة بأفضل حل
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وحسن  تعالى  اهلل  فضل  فهو  ذلك  في  وفقت  قد 
لم  أنني  فحسبي  األخـــرى،  كانت  إن  و توفيقه، 
إنما سعيت صادقا  وأنا  الكمال،  ادِع لعملي هذا 
يعتنا  شر خدمة  شرف  نالوا  ممن  كون  أل ومخلصا 
فيه  يجد  من  وعلى  العظيم،  وفقهنا  السمحاء، 
يلتمس  و ذلك،  لي  يغفر  أن   ،

ً
خطأ أو  زلة  أو  هفوة 

لي عذرًا.
هذا  عملي  يجعل  أن  أســأل  اهلل   .... وختاما 
 . المسلمين  به  ينفع  وان  يم  الكر لوجهه  خالصا 
وصلى  العالمين،  رب  هلل  الحمد  أن  دعوانا  وآخر 
ــة وصــحــبــه  ــ آل ــا مــحــمــد وعــلــى  اهلل عــلــى ســيــدن

أجمعين...

* * *

المبحث االول: المطلب االول: 	 
اسم المؤلف	 

السمنقاني  الحسين  بــن  محمد  بــن  حسين 
ــوري الـــفـــقـــيـــه الـــحـــنـــفـــي الـــمـــعـــروف  ــابـ ــسـ ــيـ ــنـ الـ
العالم  هــذا  علم  مــن  الــرغــم  على  بالسمنقاني)١( 
المذهب  فــي  هامين  لكتابين  وتأليفه  الجليل 
الحنفي )كتاب  خزانة المفتين وهو في مجلدين(، 

)وكتاب الشافي في شرح الوافي (.
يخية لم تذكر لنا أي شيء  اال ان المصادر التار
عن نسبه وحياته ونشاته العلمية حاله حال بعض 
يوثق  ما  نجد  ال  ولكن  مؤلفاتهم  لنا  تظهر  العلماء 
تالميذهم  وال  مشايخهم  عند  للعلم  طلبهم  لنا 
متون  تصفحت  فعندما  العلم،  منهم  نهلوا  الذين 
المذهب الحنفي على شبكة التواصل االجتماعي 
)االنترنت( وفي برنامج الموسوعة الشاملة وجدت 
ان عامة متون الفقه الحنفي قد نهلت من )كتاب 

خزانة المفتين( مثل: 
رقم  الــدقــائــق  كنز  شــرح  الــرائــق  )البحر  كــتــاب 

صفحة:33٩/١(.
الــدقــائــق:  كنز  ــرح  ش الحقائق  )تبيين  كــتــاب 

.)٢٢١/٤
االحـــكـــام:  ــرر  غــ شــــرح  ــحــكــام  ال )درر  كــتــاب 
يفيد  مما  ــرى  االخ الكتب  من  وغيرها   .)١35/٢

اهمية هذا الكتاب في عصره في تلك الفترة .

3١٤؛   /١ العارفين  هدية  ٧03؛  الظنون  كشف  انظر:   )١(
الزركلي ٢/ ٢56؛ معجم المؤلفين ٤/ 5٢(
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مؤلفاته: 	 
١- )كتاب خزانة المفتين في مجلدين(. 

٢- )وكتاب الشافي في شرح الوافي (.
المفتين من الكتب المهمة  كتاب خزانة  يعد 
المفتي  له  يحتاج  ما  فيه  الكتاب  هذا  الن  وذلك 
العلمية  الــمــادة  حيث  مــن  حياتهم  فــي  والسائل 
ــا هــو مــهــم مــن متون  كــل م وجــمــع فــيــه الــمــؤلــف 

المذهب الحنفي .
المطلب الثاني: 	 
عصر المؤلف	 

لمؤلفنا  ترجمت  الــتــي  الــمــصــادر  لنا  ذكـــرت 
نشأته  لنا  تذكر  ولــم  وفاته،  وسنة  ومؤلفاته  اسمه 
وفاته  يخ  تار لنا  اتاح  وقد  تالميذه،  وال  شيوخه  وال 
وهي  فيها  عــاش  الــتــي  الزمنية  الحقبة  تحديد 
القرن السابع، لذلك آثرت ان اتناول القرن السابع 
للحديث عن عصر االمام السمنقاني )رحمه اهلل( 
ر سياسي او اقتصادي  علما انه لم يكن له أي دو
في تلك الحقبة من الزمن وذلك بسبب عكوفهم 
قضوا  انــهــم  حــيــث  وتعليمة  الــعــلــم  طــلــب  عــلــى 
للعلم  طلبا  آخر  الى  بلد  من  التنقل  في  حياتهم 

وتلقيه وحفظة وتأليفه . 
الحالة السياسية: 	 

من  المغول)١(  جيش  تسلط  الوقت  ذلك  ففي 

منغوليا  وموطنهم  آسيا  اواســـط  مــن  قبائل  المغول:   )١(
كبيرة من القبائل  يشكلون مجموعات  بأطراف الصين، و
موجز  ينظر:  )603_6٤٢ه(  خان  جنكيز  راية  تحت  توحدوا 

وكذلك  بغداد.  في  الخالفة  عل  وقضت  الشرق 
الصليبية  الحمالت  امام  األيوبية  الدولة  ضعفت 
الدين  صــالح  قائدها  وفــاة  بعد  الغرب  جهة  من 
االيوبي)٢(، وفي حوالي سنة)6٢٢هـ( كانت جيوش 
الــغــرب  الــى  تــتــقــدم  بــقــيــادة جنكيز خــان  الــتــتــار 
الذين  بين  مــن  وكــان  العباسية،  الــدولــة  باتجاه 
الترك  من  مجموعة  التتري  الزحف  امام  من  فروا 
كانت تسكن منطقة خوارزم)3( فتحركوا غربا حتى 
سالجقة  دولــة  من  بالقرب  الصغرى  آسيا  وصلوا 
قائدهم  اتصل  هناك  ـــ(،  )650ه سنة  تقريبا  الــروم 
دولة  زعيم  الــديــن)5(  عــالء  بالسلطان  ارطــغــرل)٤( 
سالجقة الروم فوافق عالء الدين على وجودهم)6( 

يخ االسالمي منذ عهد آدم الى عصرنا الحاضر: ٢١6.  التار
بن  ايــوب  بن  يوسف  المظفر  ابــو  النصر،  الملك  هو   )٢(
شاذي، صالح الدين االيوبي ولد في مدينة تكريت ونشأ 
معركة  في  االفرنج  على  له  انتصار  اعظم  كان  دمشق،  في 
غبر:3/٩٩،  من  اخبار  في  العبر  ينر:  )ت:58٩(.  حطين 

االعالم: ٢٢0/8. 
)3( هي ناحية مشهورة ذات مدن وقرى كثيرة واسعة وهي 
كام  بين خراسان مرحلة .ينظر: آ من مدن خراسان بينها و

كل مكان :8٩/١. المرجان في ذكر المدن المشهورة في 
)٤( هو ارطغرل بن سليمان شاه قائد احدى القبائل الترك 
الصغرى  آسيا  الى بالد  الغربية  آسيا  النازحين من سهول 
)ت:680هـ(، ينظر: سمط النجوم العوالي في انباء االوائل 

والتوالي: ٧١/٤. 
التي  السالجقة  امـــارات  احـــدى  قونية  سلطان  هــو   )5(
مــرآة  ينظر:  ســلــجــوق،  آل  دولـــة  انــحــالل  عقب  تأسست 
حــوادث  من  يعتبر  ما  معرفة  في  اليقظان  وعبرة  الجنان 

الزمان :٤/68.
يخ الدولة العثمانية :١0. )6( ينظر: تار
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على  فيها  ليستقروا  انقرة  حــول  منطقة  ومنحهم 
الحدود بين دولته ودولة البيزنطيين فلما وصلت 
جيوش المغول الى دولة السالجقة وقف ارطغرل 
هزم  مــن  تمكنوا  حيث  الــديــن  عــالء  جانب  الــى 
تم  )688هــــ(  سنة  ارطــغــرل  ــاة  وف وبعد  المغول، 
تعيين ابنه عثمان خلفا له وكانت له مكانة عظيمة 
عليه  سلبا  عــاد  مما  الدين  عــالء  السلطان  عند 
بسبب الحسد من المقربين لدى السلطان عالء 
ضعفت  الدين  عالء  السلطان  توفي  لما  الدين، 
الفرصة  عثمان  فاغتنم  المؤامرات  بسبب  الدولة 
واســس دولته واضــاف اجــزاء من دولــة السالجقة 
الى دولته وسلطانه وكان ذلك في سنة )٧00هـ(، 
هذا  امــام  مفتوح  الطريق  اصبح  الفترة  تلك  في 
يــة  االمــبــراطــور ان  بالذكر  والــجــديــر  الفتية  الــدولــة 
البيزنطية خرجت بعد الحروب الصليبية في اسوأ 
وفتح  االحداث  هذه  عثمان  فاستغل  تها)١(،  حاال
رخان )٢( اراضي الدولة البيزنطية وقد واصل ابنه او
كما  الصغرى  آسيا  اخضع  حتى  الفتوحات  هذه 
مقدونيا  الى  والوصول  الدردنيل  عبور  من  تمكن 
عثمان  على  وفــد  ــا،  بـ رو او نحو  يتقدم  لم  انــه  غير 
السلجوقية  الــدولــة  علماء  مــن  كثير  ارطــغــرل  بــن 
واقبل  االضمحالل،  الى  طريقها  في  كانت  التي 

تراك:١٩. يخ العثمانيين اال )١( ينظر: جوانب مضيئة في تار
)٢( هو ابن السلطان عثمان بن ارطغرل ولد )سنة:68٧هـ(، 
 : الذهب  شــذرات  ينظر:   . وغيرهما  بروسا  و ازنيق  وفتح 
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حمايته،  تحت  فدخلوا  واعيانها  امــراؤهــا  عليه 
رخان  او السلطان  عهد  في  الفتوحات  كثرت  وقد 
والذي يعتبر اول امير عثماني يلقب )بالسلطان( 
وقد وصلت حدود دولته الي البحر بعد أن استولى 
مدينة  من  ية  اآلسيو الضفة  وهــي  اســكــودار  على 
اسطنبول، وفي الجانب الشرقي من البالد مدينة 
عهد  وفــي  دولــتــه،  حــدود  ضمن  دخلت  قد  انقرة 
رخان تم تنظيم شؤون الدولة من مالية  السلطان او
االراضــي  بإقطاع  الــخــاص  النظام  وانــشــأ  ــــة  ي وادار
كر  العسا عــلــى  تقسيمهما  يــتــم  وكــيــف  يــة  االمــيــر

المشاركين في الحروب)3(.
الحالة العلمية: 	 

فــي القــرن الســادس والســابع تعرضــت بغــداد 
الــذي  المغولــي  االحتــالل  هــو  احتــالل  ألشــرس 
كان المغــول قادميــن  خلــف دمــارا شــامال للعــراق 
ومــن  )656هـــ(،  ســنة  ذلــك  حــدث  الشــرق  مــن 
كانــت  لتدميرهــا،  الشــام  بــالد  الــى  انتقلــوا  ثــم 
الغــزاة ممــا جعلهــا  امــام  العربيــة ضعيفــة  البــالد 
لقمــة ســهلة امــام المحتليــن مــن الشــرق والغــرب 
والشــمال، وتحالــف علــى احتاللــه التتــار والفرنــج 
ــة  ــت نهاي كان ــدة، حتــى  ــروم مــرات عدي والكــرج وال
كثــرة  أن  جالــوت،  عيــن  معركــة  فــي  المغــول 
ــى تدميــر الكثيــر مــن الخزيــن  الحــروب قــد ادت ال
العلمــي والحضــاري للبــالد، فبعــد نهايــة االحتالل 

يخ االسالمي:3٢٧/١.  )3( ينظر: موجز التار
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اهميــة  المســلمون  والمؤرخــون  العلمــاء  ادرك 
الحفــاظ علــى التــراث االســالمي فصنفــوا الكثيــر 
وفنــون  يــة  واللغو واالدبيــة  الفقهيــة  الكتــب  مــن 
مــن  العظيــم  االرث  هــذا  علــى  للحفــاظ  اخــرى 
الضيــاع وهكــذا بــدا عصــر جديــد مــن الموســوعات 
النتــاج الفكــري  والمتــون العلميــة والشــروح، وان 
كان  كان واضــح فــي القــرن الســابع الهجــري حيــث 
التأليــف،  هــذا  مــن  نصيــب  الســمنقاني  لإلمــام 

ومــن جملــة هــؤالء العلمــاء:
١- ابـــن هــشــام: وهـــو عــبــد اهلل بــن يــوســف بن 
احمد، ولد في مصر، ومن مصنفاته: مغني اللبيب 
الفية  الى  المسالك  اوضح  يب،  األعار كتاب  عن 
كالم العرب  ر الذهب الى معرفة  ابن مالك، شذو

وغيرها. )ت: ٧6١هـ()١(.
كان  ٢- ابن عقيل: عبد اهلل بن عبد الرحمن، 
اماما في النحو والبالغة وله شرح الفية ابن مالك 

بها اشتهر، )ت:٧6٩هـ()٢(. و
بن  كثير  بن  عمر  بن  اسماعيل  كثير:  ابن   -3
الدمشقي عماد  ثم  البصري  القرشي  بن درع  ضو 
الدين ابو الفداء حافظ مؤرخ فقيه من مصنفاته، 
يم،  الكر القرآن  وتفسير  والنهاية،  البداية  يخه  تار

)ت:٧٧٤هـ()3(. 

)١( ينظر: اعيان العصر واعون النصر:5/3.
)٢( ينظر: الدرر الكامنة في اعيان المائة والثامنة: 3/٤٢. 

 .
)3( ينظر: االعالم:١/3٢0.

الحالة االقتصادية:	 
كانــت محصــورة  الدولــة االســالمية  مــوارد  ان 
يــة والخــراج والعشــر وامــوال الــزكاة االخــرى  مــن الجز
للدولــة  وفــرت  االمــوال  هــذه  وان  الغنائــم،  مــع 
الممكــن  فمــن  واالزدهــار،  االســتقرار  العثمانيــة 
قتصاديــة للقــرن الســابع  القــول ان ابــرز الســمات اال

الهجــري هــي:
والرعي،  بالزراعة  العثمانية  الدولة  ١- اهتمت 
ووفرة  االراض  خصوبة  من  االراضــي  به  تتمتع  لما 
المياه فيها مما ادى ذلك الى اهتمام الدولة فيها 
على  وتــعــود  استثمارها  عند  مكانة  مــن  لها  لما 

الدولة باألموال)٤(.
النقدية(،  )العملة  السكة  على  الكتابة   -٢
رخان بن عثمان  والبناء واالعمار، وان السلطان او
رســول  محمد  اهلل  اال  الــه  )ال  السكة  على  كتب 
اهلل(، وهو اول من رتب طبقات العسكر وكان اول 
سلطنته برؤساء واعملها ثم ملك لعدة من البالد 
الجوامع  وبنى  متعددة  ممالك  وفتح  االسالمية 
ز  والمفاو الطرقات  وعمر  والــمــدارس  والمساجد 
العوامل  هذه  وجسورا)5(،  وقصورا  وخانات  سبال 
شتى  فــي  ــار  ــ االزدهـ العثمانية  لــلــدولــة  حققت 

الميادين.

يخ الدولة العثمانية من النشوء الى االنحدار:  )٤( ينظر: تار
خليل اينالجيك:١6.

ــل  ــ ــي فـــي انـــبـــاء االوائ ــوال ــع ــنــجــوم ال )5( يــنــظــر: ســمــط ال
والتوالي:٧٢/٤.
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المبحث الثاني: المطلب االول: 	 
منهجية االمام السمنقاني	 

كتاب خزانة المفتين من الكتب المهمة في  يعد 

راقية عند  الكتاب من مكانة  الفقه الحنفي لما لهذا 

علماء هذا المذهب خاصة وان عامة متون المذهب 

قد نهلت منه، وان المؤلف قد جعله مميزا من حيث 

المادة العلمية التي حواها خاصة وانه قد جمع فيه ما 

يحتاج له المفتي .

كما انه لم يكثر في النقل في تأليف هذا الكتاب بل 

كتب  العلمية على  المادة  تأليفه في جمع  اقتصر في 

كتابا من اهم متون المذهب  بلغ عددها )اربعة عشر( 

ان  الكتاب  صاحب  ذكــر  سابقا  بيناها  كما  الحنفي 

ى  كتاب يجمع فيه فتاو طلبه العلم طلبوا منه تأليف 

َبْعَض  إِنَّ   ﴿ منهم  ظنا  الطالب  وازدحمت  العلماء( 

ّنِ إِثٌْم ﴾ أن عندي صبابة من اقداحه ..... ووجهت  الظَّ
مآربهم  مدين  تلقاء  وتوجهت  مطالبهم  شطر  ركابي 

الجريحة  وفكرتي  القريحة،  قريحتي  مع  فيه  وشرعت 

لتالطم أمواج االحوال، وتراكم اشباح االشغال، وجمعت 
هي  ومــا  المتقدمين،  اصحابنا  عن  ية  مرو هي  ما  فيه 

عليهم  اهلل  رضــوان  المتأخرين  المشايخ  عند   مختارة 

ما ضاءت بليل وفاح وشم ورد وفاح الخ(. 

واقتصر  القرآنية،  باآليات  االستشهاد  من  يكثر  ولم 

ان  النادر  ومن  المذهب  متون  على  نقله  في  المؤلف 

يشير الى المذاهب االخرى .

ونرى ان المؤلف عندما يحيل الى المتون التي نقل 

منها يرمز لهذه المتون برموز ذكرها في مقدمة الكتاب 

وعمد المؤلف الى استعمال بعض المصطلحات في 

فصل الوضوء مصطلحات 

ئمة  اال ادرك  من  هم  المتقدمين:  اصحابنا   -١
الثالثة.

ئمة  اال يدركوا  لم  من  المتأخرين:  اصحابنا   -٢
الثالثة.

3- اصحابنا.
٤- اتفاقهم: اتفاق اهل المذهب.

ابي  واالمام  محمد،  االمام  قول  أي  قولهما:   -5
يوسف.

6- صاحبية: ابا يوسف ومحمد.
٧- اختيار.

8- هو الصحيح.
٩- هو المختار.

١0- االصح.
١١- عامة المشايخ: يقصدون عامة مشايخهم، 

وقيل: إنهم يقصدون بهم فقهاء العراق والكوفة.
١٢- مشايخ بخارا.

١3- مشايخ العراق.
١٤- على االصح.

المطلب الثاني: 	 
عملي في التحقيق	 

يّسر اهَّلل تعالى لي أن أحصل على ثالث نسخ خطية 

من هذا الكتاب:

االمام  نقلها  التي  والنصوص  قوال  األ وثقت   -١
السمنقاني من مصادرها.
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لــــفــــاظ  األ مـــــن  يــــب  الــــغــــر أوضـــــحـــــت   -٢
ردت في النص المحقق. والمصطلحات التي و

النص  في  ذكــروا  الذين  لألعالم  ترجمت   -3
المحقق من الكتاب.

رد ذكرها فيه. ٤- ترجمت للكتب التي أو
5- رمزت للنسخة االم )خ(، وللنسخة الثانية 

)ح(، وللنسخة الثالثة )د( .
6- استعملت إشارات وفواصل الكتابة حسب 

نظام الترقيم الحديث.
] [ لحصر  المعقوفان  القوسان  استعملت   -٧

العبارة الساقطة من إحدى النسختين.
]١خ[  المعقوفين  القوسين  واستعملت   -8
المخطوطة  الــنــســخــة  ــي  ف الــلــوحــة  نــهــايــة  لــبــيــان 
بيناه  الذي  النسخة  رمز  إلى  يشير  داخله  والحرف 

تي.  في المطلب اآل
١0-  خرجت اآليات الواردة واالحاديث

المفتين في  كتاب خزانة  رموز في  ردت  ١١- و
فكانت  )د(  نسخه  امــا  )ح(  ونسخه  )خ(  نسخه 
المذهب  في  لكتب  رموز  وهي  الرموز،  من  خالية 
انه  الكتاب  مقدمة  في  المؤلف  ذكر  وقد  الحنفي 

جمع هذا الكتاب من هذه الكتب.
هـ الهداية  
م شرح مجمع الملتقط 
نه  النهاية في شرح الهداية 
و الواقعات الناطفي لم اقف عليه 
ف  ى لإلمام فخر الدين قاضي خان  الفتاو

فص الفصول العمادي 
الخالصة لإلمام طاهر بن احمد بن عبد الرشيد 
خ البخاري 
شني الفصول االستروشني 
ظ ى لإلمام ظهير الدين  الفتاو
حمه ى الحميدي  الفتاو
طح الشرح الطحاوي 
ص شرح جامع الصغير للصدر الشهيد 
ك ى الكبرى  الفتاو
ق  فوائد المتفرقة 

المطلب الثالث: 	 
وصف النسخ الخطية	 
النسخ الخطية المعتمدة:	 

ثالث  على  البحث  هــذا  إخـــراج  فــي  اعتمدت 
نسخ خطية:

األولى: وقد رمزنا لها بالحرف )خ(، رقم النسخة 
)١٤3٧٢(، تأليف: االمام الحسين بن محمد بن 
اللوحات  عــدد  الحنفي،  السمنقاني  الحسين 
عدد   ،38+١٢ القياس:  الفقه،  الفن:   ،)633(
االحمر،  بالمداد  ين  العناو كتبت  ــر:٢5،  ــط االس
فيها تلف في بعض المواضع لم تؤثر على النص 

في آخر المخطوط .
الثانية: وقد رمزنا لها بالحرف )ح(، رقم النسخة 
محمد  بــن  الحسين  ــام:  ــ االم تأليف   ،)١٤3٧١(
تأليف:  يخ  تار الحنفي،  السمنقاني  الحسين  بن 
يخ النسخ:  السبت ٢3/ ذي القعدة / ٧38هـ، تار
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الخميس ١3/صفر/١٢١5هـ، عدد اللوحات:١٧8. 
الثالثة: وهي نسخة مكتبة الملك بن عبد العزيز، الرياض، وقد رمزنا لها بالحرف )د( وهذه النسخة 
كاملة ولكن ال يوجد فيها احالة الى المتون التي نقل منها المؤلف، رقم النسخة )٢١٧٧( تأليف االمام 
الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الحنفي، عدد اللوحات )3٢6(، الفن فقه، عدد االسطر في 

يخ النسخ:٢١/محرم/١١٢٩هـ. اللوحة الواحدة )30(، تار
وقد اعتمدنا النسخة االولى والمرقمة )١٤3٧٢( لتكون أّما أو أصاًل ال نها مكونه من جزئين، فأثبتنا 
وقابلنا النسخ عليها وأثبتنا الفروقات بينهما في الهامش، وأحيانا نثبت ما في بقية النسخ ونشير إلى 

الفرق الموجود في الهامش.

نماذج من صور المخطوط

أول لوحة من مخطوط خزانة المفتين نسخه )خ(	 
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اللوحة الثانية من مخطوط خزانة المفتين نسخه )خ(	 

اللوحة االخيرة من فصل الوضوء من مخطوط خزانة المفتين نسخه )خ( 	 
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بداية مخطوط خزانة المفتين نسخه رقم )ح(	 

اللوحة االولى من مخطوط خزانة المفتين نسخه )ح(	 
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اللوحة االخيرة من فصل الوضوء من مخطوط خزانة المفتين نسخه )ح(	 

بداية مخطوط خزنة المفتين نسخه )د(	 
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اللوحة االولى من مخطوط خزانة المفتين نسخه )د(	 

اللوحة االخيرة من فصل الوضوء من مخطوط خزانة المفتين نسخه )د( 	 
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المبحث الثالث:	 
النص المحقق	 

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم)١(
ايمان  به  ونؤمن  كرين  الشا حمد  هلل  الحمد)٢( 
ونصلي  الصادقين  اقرار  بوحدانيتة  ونقر  الموقنين 
جميع  وعلى  المرسلين  سيد  وحبيبه  نبيه  على 
وصحبه  الطيبين  آلــة  وعلى  النبيين  من  اخــوانــه 

الطاهرين.
كــثــيــرة واالعـــمـــار قصيرة  الــعــلــوم  فـــأن  ــعــد؛  ب و
قــبــال)3( الى  الــى االهــم واال فــاألولــى صــرف الهمة 
للحالل  المبين  االحــكــام  علم  وهــو  االعــم  النفع 
سيدنا)٤(  بين  و اآليــات  لبيان  انزل  الذي  والحرام 
]قائد  هــو  اذ  والتحيات  الصلوات  افضل  عليه 
وفية)6(  الزلفى  ووسيلة  السيادة  رائد[)5(  و السعادة 

شرف اآلخرة واالولى .
وسالمه  اهلل  رضـــوان  العلماء  فيه  صنف  وقــد 
ــن)٧( ســـالم مــتــى يــكــتــب على  ــي ــع ــم عــلــيــهــم اج
قالم والطرس واليد)١0(  الطرس)8( عطرت كتابته)٩( اال

)١( )وتمم بالخير( زائده في نسخه )ح( و )د(.
)٢( )نحمد( في نسخه )د(.

قبال( ساقط من نسخه )ح( . )3( )واال
)٤( )سيدنا( ساقط من نسخه )ح ( .

)5( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )ح( .
)6( )فية( ساقط من نسخه )ح(،

)٧( )اجمعين( ساقط من نسخه )د(.
)8( )سطرت( في نسخه )د(.

)٩( في نسخه )ح( مكتوب )مكاتبة(
)١0( في نسخه )ح ( و )د( مكتوب)والبداء(.

واستوضحوا١١ منه ما أظلم من معانيه واستكشفوا)١٢( 
خاطري  في  هجس  ثم  مبانيه)١٤(  )١3( من  ُابِهم[  ]ما 
التي  المسائل  فيها  نسخة  كتبهم  من  الخص  أن 
ر)١٧(  يــدو و اليها  الحاجة  وتمس)١6(  وقوعها  يكثر)١5( 
رغبات  عليها  يقتصر)١8(  و االمــة  واقــعــات  عليها 
والمسائل  للفتوى  المختار  وهي  ئمة  واال الفقهاء 
هذا  في  اتوانى  وكنت  البلوى،  بها)٢0(  يعم)١٩(  التي 
األمر ألى أن ترادفت)٢١( الخواطر وتوالت الخطاب)٢٢( 
منه  ظنا  الطالب  وازدحمت  الدواعي   وتوفرت)٢3( 
صبابة  عندي  )٢٤(أن   ﴾ إِثٌْم  ّنِ  الظَّ َبْعَض  إِنَّ   ﴿
وفور)٢6( سهم من قداحة فطفت  أو  اقداحة)٢5(  من 
مترددا  أخــرى  ومــؤخــرا  رجــال  مقدما  نفسي  ر  اشـــاو

)١١( في نسخه )د( )فاستوضوا(.
)١٢( في نسخه )ح( )واستك(.

)١3( ما بين المعقوفين مكتوب بدلها في )ح ( )بهم(.
)١٤( )مبانية( ساقط من نسخه )ح( .

)١5( في نسخه )ح( )كثر(. 
نسخه)د(  وفــي  )ح(.،  نسخه  من  ساقط  )تمس(   )١6(

)يمس(.
ر( في نسخه )ح ( . )١٧( )وتدو

)١8( )وتقتصر( في نسخه )ح( .
)١٩( )تعم( في نسخه )ح ( و )د(.

)٢0( )به( في نسخه )ح( .
)٢١( )ترادف( في نسخه )د(

)٢٢( )الخطائر( في نسخه )د(.
)٢3( )توت( في نسخه )ح( .

)٢٤( من سورة الحجرات اية رقم )١٢(.
)٢5( )اقداحة( ساقطه من نسخه )ح( .

)٢6( )وفو( في نسخه )ح ( و في )د( )وحور(.
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قبال)3( علي ما هو اهم  في االشتغال)١( به)٢( او باإل
الوافي(  شــرح  في  )الشافي  كتاب  وهــو  واحـــرى)٤( 
وهو  اكثره  ]وكتبت  ملزم  والشروع  فيه،  شرعت  إذ 
كــاد اتكئ عنه  ا لــمــا)8(  انــا  مـــبـــرم[)5()6( وهـــا)٧(  غير 
إتكاء الفراغ وأشار الي من اشاراته)٩( حكم وطاعته 
الــجــمــع وكتابته  الـــى هـــذا  الــعــنــان  بــصــرف   غــنــم 
العالم   )١٢( علماء)١١(  استاذ  االعظم  مولى[)١0(  ]وهو 
آدم  بني  افــاضــل[)١3(  ]سلطان  االمم  طوائف  مربي 
المنقول  صــاحــب   � ســيــدنــا  احــاديــث  نــاقــد 
والمعقول ناشر الفروع واالصول كشاف المشكالت 
مفتاح)١٤( )ابواب المعضالت المشرف بتشريف ﴿ 
َوَمْن َدَخلَُه َكَن آِمًنا ﴾)١5( المباهي به الملة والدين 

)١( )االستا( في نسخه )ح( و )د(.
)٢( )به ( ساقطه من نسخه )ح( و )د(.

)3( )بااليصال( في نسخه )ح( 
)٤( )واجرى( في نسخه )ح( .

)5( ما بين المعقوفيين ساقط من نسخه )ح( .
)6( )وكتبت( زائده في نسخه )د(.

)٧( في نسخه )د( مكتوب )ها(
)8( )لما( ساقط من نسخه )ح(.

)٩( )اشارته( في نسخه )د(.
)١0( ما بين المعقوفيين ساقط من نسخه )ح( .

)١١( )العلماء( في نسخه )د(.
)١٢( )في ( زائده في نسخه )د(.

)د(  نسخه  في  بدلها  مكتوب  المعقوفين  بين  ما   )١3(
)سلطان الفاضل( .

)١٤( )فتاح( في نسخه )د(.
)١5( من سورة آل عمران اية رقم )٩٧(.

الحق)١6()١٧( والذي)١8( استنارت بطلوع انوار اقباله 
بقدره  وارتفعت  افضاله  في  الفضل  اربــاب  نجوم 
أقدار أهل العلم في عصره قد اصبح العلم والفضل 
والحديث  والتفسير  ــوار)١٩(  ــ االنـ متسع  عصره   فــي 
منحوس  ــره  دهـ فــي  الجهل  وأمــســى  ثـــار  اآل منبع 
النار  منكوس)٢٢(  المطالع)٢١(  معكوس  الطوالع)٢0( 
ثار()٢3( ال زال قدره مرفوعا وعلم فضله  مطموس )اآل

وعلمه مرفوعا .
بـــمـــقـــالـــتـــي ــدا  ــ ــم ــ ــح ــ م ــت  ــ ــدحـ ــ مـ ان  ــا  ــ ــ م

ــمـــد)24(  ــحـ ــمـ ــــدحــــت مـــقـــالـــتـــي بـ ــن م ــكــ ــ ول
فقلت ما قال الشافعي -رحمه اهلل-)٢5(: 
ــا، ــ ــه ــ ــاد، ودون ــ ــع ــ  إلـــــى س

ُ
كـــيـــف الـــــوصـــــول

ــوُف  ــ ــت ــ ــال، ودونــــــهــــــن ح ــ ــ ــب ــ ــ ــِج ــ ــ ــــــُل ال
َ
ُقــــــل

الــــــــرجــــــــل حـــــافـــــيـــــة ومــــــــالــــــــي مــــركــــب 
ــق مـــــخـــــوف)26(  ــ ــري ــ ــط ــ ــر وال ــفـ والــــكــــف صـ

)١6( )الحق( ساقطة من نسخه )د(.
نسخه  في  زائده  الناموس(  علي  بن  )محمد  عبارة   )١٧(

)د(.
)١8( )الذي( في نسخه )د(.

)١٩( غير واضحه في نسخه )د(.
)٢0( )الطوا( في نسخه )ح( . 

)٢١( )المصالح( في نسخه )ح(.
)٢٢( )منكوس( ساقط من نسخه )ح( و )د(.

وفي  )خ(  نسخه  في  واضحه  غير  القوسين  بين  ما   )٢3(
ثار(. نسخه )ح( مكتوب )اال

)٢٤( ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:٢٤0/3. 
)٢5( )شعر( زائده في نسخه )د(.

نعيم  االستاذ  وشرحه  :جمعه  الشافعي  االمام  ديوان   )٢6(
العلمية،  الكتب  دار  له دكتور مفيد قميحة،  ر، قدم  زرزو
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تلقاء  وتوجهت  مطالبهم  شطر  ركابي  ووجهت 
بهم وشرعت فيه)١( مع قريحتي القريحة،  مدين مآر
وتراكم  ــوال،  االح أمــواج  لتالطم  الجريحة  وفكرتي 
عن  ية  مرو هي  ما  فيه  ،وجمعت  االشغال  اشباح 
عند  مختارة  هـــي)٢(  ،ومــا  المتقدمين  اصحابنا 
المشايخ المتأخرين رضوان اهلل عليهم ما ضاءت 

رد وفاح . بليل وفاح وشم و
عليه  المعول  هو  ما  الكتاب  هــذا  في  وأردت 
واكتفيت  االختالفات  ذكر  يت  وطو الباب  فــي)3( 
ردت فيه من الكتب بالعالمات فمن  بجميع ما او
ومن  نه،  الهداية  شرح  في  النهاية  ومن  هـ،  الهداية 
الخالصة  ومــن  ف،  الدين  فخر  لإلمام  ى  الفتاو
ظ،  الدين  ظهير  لإلمام  ]٤ح[  ى  الفتاو ومــن  خ، 
ى الكبرى  ومن الشرح الطحاوي طح، ومن الفتاو
سمرقند  ألهل  ى  الفتاو ومن  ن،  النوازل  ومن  ك، 
االختيار  ومن  ع،  العراق  ألهل  ى  الفتاو ومن  س، 
البحرين  اخ، ومن شرح مجمع  المختار  في شرح 
شم، ومن شرح مجمع، الملتقط م، ومن الواقعات 
الفصول  ومــن  فــص،  الــعــمــادي  الفصول  ومــن  و، 
الحميدي  ى  الفتاو ومــن  شــنــي)٤(،  االستروشني 
الشهيد  للصدر  الصغير  جامع  شــرح  ومــن  حمه، 

بيضون،١٩٧١م.: ص80.
)١( )فيه( ساقطه من نسخه )د(.
ية( زائده في نسخه )د(. )٢( )مرو

)3( )هذا( زائده في نسخه )د(.
)٤( في نسخه )ح( مكتوب )فش(.

كل ذلك بعبارتهم  ص، ومن فوائد)5( المتفرقة ق، 
قليال)6(،  اال  المستملحة  واشاراتهم  المستعذبة، 
وال يعرف قدر ذلك اال ]من تسنم[)٧( قالل شواهق 
هذه الصناعة)8( بحق، وجرى في ميدانها اشواطا 
البضاعة،  بقلة  اعــتــرافــي  مــع  وهـــذا  عـــرف،  على 
من  بان  وعلمي  الصناعة،  هذه  في  الباع  وقصور 
استقذف،  فقد  ــف 

ّ
ال ومن  استهدف  فقد  صنف 

مقبول  الــكــرام  من  والــعــذر  ر  معذو المأمور  ولكن 
ممن  والــمــرجــو  المفتين  بــخــزانــة  ]3خ[  وسميته 
الــى  ــبــادر  ي ال  ان  طبعه  االنــصــاف  ر)٩(  بـــــذو مــلــئ 
يمعن  ان  بل عليه  يقرع سمعه  ما  ابكار)١١(  انكار)١0( 
مسلك  يسلك  ثم  االعــتــســاف)١٢(  يجانب  و النظر 
االستنكار او االعتراف الن الحكم اذا قّيد بقيد كان 

حكما آخر . 
شعر: 	 

ــن ــ ــداه ــ م ــان  ــ ــسـ ــ لـ ــن  ــ ــ ع ــه  ــ ــن ــ ص رب  ــا  ــ ــي ــ ف
كــــــــل طـــــــعـــــــان دعـــــــــــي مــــذمــــم  وعـــــــــــن 

)5( )الفوائد( في نسخه )ح(.
)6( )قليل( في نسخه )د(.

)د(  نسخه  فــي  بدلها  مكتوب  المعقوفين  بين  مــا   )٧( 
)اال فهم(.

)8( في نسخه )خ( مكتوب )الصاعنه( في نسخه )ح( و 
)د( مكتوب )الصناعة(، والصواب ما اثبتناه في المتن. 

ر( في نسخه )د(. )٩( )بدو
)١0( )االنكار( في نسخه )د(.

)١١( )ابكار( ساقطه من نسخه )د(
)د(  نسخه  وفـــي  )ح(،  نسخه  فــي  )االغــتــســاف(   )١٢(

مكتوب )االعطاف(.
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ــد ــ ــان ــ ــع ــ م ســـــفـــــيـــــه  اال  عـــــــابـــــــه  فــــــمــــــا 
ــر مــــكــــرم  ــ ــ ــي ــ ــ ــي حـــــــســـــــود وهـــــــــــو غ ــ ــ ــق ــ ــ ش

ــا  ــوه ــا ضــــر شـــمـــســـا اشــــرقــــت فــــي عــل ــ ــ وم
ــا عـــمـــى)١(  ــورهـ ــن نـ ــو عـ ــ جـــحـــود حـــاســـد وه

ــــراض ــت االعــ ــل  ــ ــوى ذيـ ــ ــرء طـ ــ ــ إم ــم اهَّلل  ــرحـ فـ
ــه بـــعـــيـــن الــــرضــــا واالغــــمــــاض  ــ ــي ــ ــر ال ــظــ ــ ون
وال ينظر اليه بالتبرم والمالل والسآمة واالستنفال 

ودعا لمن عمل فيه بالرحمة وخاتمة السعادة.
عبادة  ]صالح  من  يجعلنا  ان  تعالى  اهلل  نسال 
انه   � سيدنا  لمتابعة[)٢(  يوفقنا  و آياته  وعارفي 
ونبينا  سيدنا  وعلى  لإلتمام  بالتوفيق  االنعام  ولي 

كرام. الصالة والسالم والتحية واال
كرين الذاكرين وارزقني  اللهم اجعلني من الشا
المرسلين،  سيد  حبيبك  يـــارة  ز و االســالم  حجة 
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا 
وجوهنا  به  تضرب  وال  الرحيم  الــتــواب  انــت   انــك 
يا آلة العالمين، وخدمت به خزانة كتب من خصة 
االنسية  وبالرئاسة)3(  القدسية  بالنفس  تعالى  اهلل 
وهو مولى)٤( االعظم االعلم المذكور أدام اهلل ظالله 
واحسانه،  فضله  العالمين)5(  كافة  على  وافــاض 

)١( )عم( في نسخه )ح(.
)د(  نسخه  فــي  بدلها  مكتوب  المعقوفين  بين  مــا   )٢(

يوفقنا بمتابعة( )الصالحين في آياته و
)3( )والرئاسة( في نسخه )ح( و ) د(.

)٤( )المولى( في نسخه )ح( و )د(.
)5( )العلمين( في نسخه )ح( .

إذ)6( هو)٧( في هذا)8( العصر)٩(معين)١0( لتربية أهل 
اهل  سير  من  دثر  ما  بسيرته  وعامر  والفضل  العلم 
الجود والعدل معين)١١( باألمور الدينية ال غير موفق 
إلحياء معالم كل خير منفرد في اعتناء)١٢( الكماالت 
ية،  الحقيقة متخصص بأنشاء الخيرات)١3( االخرو
فال سلب اهلل العالم ظله وال عدمهم انعامه وفضله 
غاية  فذلك  والرضاء  القبول  بعيني)١٤(  الحظه  فإن 

السؤال والمبتغى)١5( وباهلل التوفيق. 
اذا  اصحابنا  مــن  زمــانــنــا  فــي  المفتي  أن  إعــلــم 
كانت  ان  واقــعــة  عــن  وُســئــل  مسئلة  عــن  استفتى 
الظاهرة  الروايات  في  اصحابنا  عن  ية  مرو المسئلة 
بقولهم  يفتي  و اليهم  يميل  فانه  بينهم  خالف   بال 
الن  متقنا  مجتهدا  كــان  وان  برائيه،  يخالفهم  وال 
يعدوهم  وال  اصحابنا  مــع  الحق  يكون  ان  الظاهر 
وابو  حنيفة  )ابــو  وهم  اجتهادهم  يبلغ  ال  واجتهاده 

)6( )اذ( ساقطه من نسخه )د(.
)٧( )وهو( في نسخه )د(.

)8( في نسخه )خ( مكتوب )هذه( وفي نسخه )ح( 
)٩( )العصر( زائده في نسخه )ح( وقد وضعناها في المتن 

ليستقيم المعنى.
)١0( )متعين( في نسخه )ح( و )د(.

مكتوب  )د(  نسخه  في  و  )ح(  نسخه  في  )معنى(   )١١(
)يقين(.

)١٢( )اعتناء( ساقطة من نسخه )د(.
)د(  نسخه  وفــي  الخير،  مكتوب  )خ(  نسخه  فــي   )١3(

مكتوب )الخيرات( والصواب ما اثبتناه في المتن.
)١٤( )بعين( في نسخه )ح( و )د(.

)١5( )المبتغى( مكتوب بدلها في نسخه )د( )المسعى(.
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يوسف ومحمد( رحمهم اهلل ]5ح[ وهم ممن يعتمد 
يقتدي بحسن سيرتهم وهم الذين  على مذهبهم و
اتفاقهم  وجهها  على   � اهلل  رســول  سنة  احيوا 
قــول من  الــى  ُينظر  هــدي واخــتــالفــهــم رحــمــة، وال 
وميزوا  االدلة  يقبل حجته النهم)١( عرفوا  وال  خالفهم 
الُمشّرفون  وهــم  ضــده  وبــنــى)٢(  وثبت  صح  ما  بين 
يلونهم()3(  الذين  ثم  قرني  القرون  )خير  بتّشريف 
الحديث، اذا اجمع)٤( الناس في واحٍد وخالفهم)5( 
في الثناء واحد فقد دل اجماعهم دونه على عقله 
كانت المسئلة مختلفة بين اصحابنا  انه فاسد وان 
ابي  بقول  ثم  اهلل  رحمه  حنيفة  ابي  بقول   

ً
اوال يأخذ 

بقول محمد رحمهما اهلل  ثم  يوسف -رحمه اهلل- 
ثم بقول غيرهم من اصحاب ابي حنيفة رضي اهلل 
ابو  كان  واذا  بعدهم،  من  المشايخ  يل  بأقاو ثم  عنه 
جانب  في  وصاحباه  جانب  في  اهلل  رحمه  حنيفة 
قيل فالخيار للمفتي ان شاء افتى بقول ابي حنيفة 
قضية  رحمه اهلل عليه وان شاء افتى بقولهما، وفي اال

)١( )ألنه( في نسخه )ح( . 
)٢( )بين( في نسخه )د(.

َثَنا 
َ

)3( اخرج االمام البخاري في صحيحه ]٢65٢ - َحّد
ْخَبَرَنا ُسْفَياُن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم، 

َ
َكِثيٍر، أ ُد ْبُن  ُمَحّمَ

ِبّيِ �  َعْن َعِبيَدَة، َعْن َعْبِد اهلِل َرِضَي اهلُل َعْنُه، َعِن الّنَ
وَنُهْم، 

ُ
ِذيَن َيل

َّ
وَنُهْم، ُثّمَ ال

ُ
ِذيَن َيل

َّ
اِس َقْرِني، ُثّمَ ال : »َخْيُر الّنَ

َ
َقال

َيِميُنُه  َو َيِميَنُه،  َحــِدِهــْم 
َ
أ َشــَهــاَدُة  َتْسِبُق  ــَواٌم  ْقـ

َ
أ َيِجيُء  ــّمَ  ُث

َهاَدِة،  الّشَ ى 
َ
َعل ُبوَنَنا  َيْضِر »َوَكــاُنــوا  ِإْبَراِهيُم:   

َ
َقــال َشَهاَدَتُه« 

َوالَعْهِد« ينظر: صحيح البخاري: 3/١٧١.
)٤( )اجتمع( في نسخه )د(.

)5( )وخالف( في نسخه )ح(. 

يختار قول ابي حنيفة وال يأخذ بقولهما، وقال عبد 
اهلل ابن المبارك رحمه اهلل يأخذ بقوله ال غير . 

وفي شرح الطحاوي: والفقيه ان لم يكن مجتهدا 
له  يجوز  ]وال  اهلل  رحمه  حنيفة  ابي  بقول  يأخذ)6( 
والمعاملة  المزارعة  في  اال  بقولهما  يأخذ  ان[)٧( 
ابي  مع  كــان  وان  ذلــك،  على  المتأخرين  تفاق  ال
بقولهما  يأخذ  صاحبية  احــد  اهلل  رحمه  حنيفة 
بينهما  الصواب  ادلة)8(  واستجماع  الشرائط  لوفور 
كالقضاء  زمان  كان اختالفهم اختالف عصر و وان 
زماننا  فــي  صاحبية  بــقــول  يــأخــذ  الــعــدالــة  بظاهر 
المجهود  بذل  واالجتهاد   ،)٩( الناس  احــوال  لتغير 
الفقهاء:  ُعـــرف  ــي  وف ونيله  المقصود  ادراك  فــي 
الشرعي  الحكم  طلب  فــي  والــطــاقــة  الــوســع  بــذل 
ــراد)١3(  ــمــ ــ [)١٢(ال  )١١( رة  ــرو ــي وص ــرط  ]وشـ بطريقة   )١0(

 مجتهدا ان يعلم من الكتاب والسنة ما يتعلق ]به
 االحكام[)١٤( الشرعية دون ما يتعلق ]به المواعظ[)١5( 

)6( )ال ياخذ اال( زائده في نسخه )د(.
)د(  نسخه  فــي  بدلها  مكتوب  المعقوفين  بين  مــا   )٧(

مكتوب بدلها )وال(.
)8( )االدله( في نسخه )ح( 

ى قاضي خان:١/١. )٩( ينظر:فتاو
لفاظ الفقهية: 6٤/١. )١0( ينظر: معجم المصطلحات واأل

رة( في نسخه )د(. )١١( )صيرو
)١٢( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )ح( .

)١3( )الراي( في نسخه )ح(.
)١٤( ما بين المعقوفين مكتوب بدلها )باالحكام(.

)د( نسخه  في  بدلها  مكتوب  المعقوفين  بين  ما   )١5(
)بالموعظة(.
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والقصص وان يكون عارفا بمعاني خطابات الشرع 
وذلك بمعرفة اقسام الكالم وموارده ومصادره والن 
ينبغي ان يكون عالما  الحكم يختلف باختالفه و
بوجوه العمل بالكتاب والسنة واالجماع والقياس. 
بــأرآء  االصــول  من  المستخرجة  الفروع  معرفة  وامــا 
الذي  الحد  بلغ  فــاذا  بشرط  فليس  المجتهدين 
ذكرنا له ان يفتي من استفتاه برأيه واجتهاده، وقيل 
في  فيصيب  مثال)١(  عشر  عن  ُسئل  من  المجتهد 
بد من معرفة  ال  وقيل  البقية  يخطئ في  الثمانية و
والعلم  والــمــؤل  والمحكم  والمنسوخ  الــنــاســخ)٢( 
بعادات الناس وُعرفهم وان كانت المسئلة على غير 
اصحابنا  اصول  يوافق  كانت  ان)٤(  الرواية  ظاهر)3( 
رواية عن  للمسئلة)5(  لم ]٤خ[ يجد  وان  بها  يعمل 
يعمل  شــيء  على  المتأخرون  واتــفــق)6(  اصحابنا 
مجتهدا  المفتي  كان  فان  فيها  اختلفوا  وان  بــه)٧( 
المفتي[)8(  كان  ]وان  عنده  صــواب  هو  بما  يفتي 

)١( )مثال( ساقطه من نسخه )د(.
تمزق  بسبب  )د(  نسخه  في  واحــة  غير  الكلمة  هذه   )٢(

اصاب بعض اللوحة.
)3( )ظاهر( ساقطه من نسخه )د(.

)٤( )وان( في نسخه )د(.
تمزق  بسبب  )د(.  نسخه  في  واحه  غير  الكلمة  هذه   )5(

اصاب بعض اللوحة.
)6( )فيها( زائده في نسخه )د(.

)٧( )بها( في نسخه )د(.
)8( ما بين المعقوفين غير واضحه في نسخه )د( بسبب 

تمزق اصاب بعض اللوحة.

مقلدا غير مجتهد)٩( يأخذ بقول]6ح[ من هو افقه 
كان  وان  اليه  الجواب  يضيف  و عــنــده)١0(  الناس 
افقه اناس عنده في مصر آخر يرجع اليه بالكتاب 
من  خوفا  يحازف)١٢(  وال  الجواب  فــي[)١١(  يثبت  ]و
االفتراء على اهلل تعالى بتحريم الحالل وضده ثم ان 
 ابا يوسف وهو يعقوب ابن)١3( ابراهيم االنصاري)١٤( 
زفر بن هذيل)١6(  ومحمد بن ]الحسن الشيباني[)١5( و

)٩( )مجتهد( زائد في نسخه )د( والصواب ما اثبتناه في 
المتن .

)١0( )عنده( ساقطه من نسخه )د(.
)١١( ما بين المعكوفين غير واضحه في نسخه )د( بسبب 

تمزق اصاب بعض اللوحه.
)١٢( )يجازف( في نسخه )ح(.

)١3( )بن( في نسخه )ح( و )د(.
سعد  بن  ُخَنْيس  بن  حبيب  بن  ِإْبَراِهيم  بن  َيْعُقوب   )١٤(
ُهَو  بن حبتة  ِبّي سعد 

ْ
َكل

ْ
ال اْبن   

َ
َوَقــال ْنــَصــاِرّي 

ْ
األ بن حبتة 

َمالك  َوأمه حبتة بنت  ية  سعد بن َعْوف بن بحير بن معو
َيْوم  ِبَبْغَداد  َماَت  اإِلَمــام  َعن  ِفْقه 

ْ
ال خذ 

َ
أ بن  َعْمرو  بني  من 

سنة  األول  بيع  ر من  خلون  لخمس  الّظْهر  َوقت  َخِميس 
ْ
ال

طبقات  في  المضية  ينظر:الجواهر  َوِماَئة،  َوَثَماِنيَن  اْثَنَتْيِن 
الحنفية: ٢/ ٢٢0.

ْيَباِنّي  ُبو عبد اهلل الّشَ
َ
حسن بن فرقد بن أ

ْ
د بن ال )١5( ُمَحّمَ

ُخاَلَصة 
ْ
َوال ِهَداَية 

ْ
ال فى  ذكــره  تَكرر  اإِلَمــام  َصاحب  اإِلَمــام 

عَراق فولد 
ْ
بوُه من ال

َ
َية حرسته قدم أ صله من دمشق من َقْر

َ
أ

ِفْقه ثّمَ َعن 
ْ
َبا حنيَفة َوأخذ َعنُه ال

َ
د بواسط َوَصحب أ ُمَحّمَ

توفي  حنيَفة  أبي  علم  َونشر  كتب 
ْ
ال وصنف  ُيوُسف  أبي 

طبقات  في  المضية  ينظر:الجواهر  سنة،  ١8٧هـ  سنة  بَها 
الحنفية ٢/ ٤٤،ما بين المعكوفين غير واضحه في نسخه 

)د( بسبب تمزق اصاب بعض اللوحه.
ي  َوُتوّفِ َبْصِرّي 

ْ
ال َعْنَبري 

ْ
ال قيس  بن  ُهذْيل 

ْ
ال بن  زفر   )١6(

َبْصَرِة سنة)١58هـ(، ينظر:الجواهر المضية في طبقات 
ْ
ِبال
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ابي  كــانــوا تالميذ  ــؤي)١(  ــؤل ــل ال يـــاد  ز بــن  والــحــســن 
عليهم  اهلل  رحمه  الكوفي  ثابت  بن  نعمان  حنيفة 
كان تلميذ)٢( ابراهيم النخعي، وابراهيم  وابو حنيفة 
كان تلميذ  كان تلميذ علقمة وعلقمة  النخعي)3( 
عنهما  اهلل  رضي  اهلل  وعبد  مسعود)٤(  بن  اهلل  عبد 
الطيبين  ]آلة  كان صاحب رسول اهلل � وعلى 
امهات  الطاهرات  وازواجه  الطاهرين  واصحابه[)5( 

المؤمنين.

* * *

الحنفية:٢٤٤/١.  
َكاَن  ْمَعاِنّي  الّسَ  

َ
َقال ُكوِفي 

ْ
ال الؤلؤي  َيــاد  ِز بن  حسن 

ْ
ال  )١(

سنة  توّفي  خلق 
ْ
ال حسن  َوَكــاَن  حنيَفة  أبي  بروايات  َعالما 

٢0٤ه، ينظر:الجواهر المضية في طبقات الحنفية ١/ ١٩٤، 
)اللؤلي( في نسخه )ح(. 

كان تلميذ[ زائده في نسخه )ح(  )٢( عبارة ]حماد وحماد 
و )د(.

يد بن قيس بن األسود، أبو عمران. من  )3( هو إبراهيم بن ز
التابعين، أدرك  كبار  الكوفة، ومن  اليمن من أهل  مذحج 
)ت٩6هـ(،  الفقهاء  كبار  ومن  الصحابة،  متأخري  بعض 
ينظر: االعالم للزركلي:80/١، )النخعي( ساقطه من نسخه 

)ح( و )د(
)٤( َعْبد اهلل ْبن َمْسُعود ْبن غافل ْبن حبيب ْبن شمخ ْبن 
تميم  ْبن  الحارث  ْبن  كاهل  ْبن  ْبن صاهلة  ْبن مخزوم  فار 
َعْبد  ُبو 

َ
أ ْبن مضر  إلياس  ْبن  ْبن مدركة  ْبن هذيل  ْبن سعد 

ْحَمن الهذلي وتوفي اْبُن َمْسُعود بالمدينة سنة )3٢هـ(،  الّرَ
ينظر: أسد الغابة ط العلمية 3/ 38١.

)5( ما بين المعكوفين غير واضحه في نسخه )د( بسبب 
تمزق اصاب بعض اللوحه.

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم 
كتاب الطهارات	 

افتتحت  ــنــجــاســات)6(  ال الــنــظــافــة عــن  وهـــي 
بعد  العبادات  اهم  ألنها  الصالة  بكتاب  الكتاب 
االيمان باهلل تعالى وبدأت بالطهارة ألنها شرط الزم 
استقبال  مثل  الشروط  وسائر  ما  بعذر  يسقط  ]ال 

القبلة يسقط باألعذار[)٧(.
فصل في الوضوء	 

]وهو لغة: الحسن، وشريعة الغسل والمسح[)8( 
في اعضاء مخصوصة وفيه المعنى اللغوي)٩( ألنه 
وهو  الغسل)١١(،  فيه)١0(  يقع  التي  االعضاء  ]ُيحّسن 
كما سيجئ،  انــواع[)١٢( ثالثة فريضة وواجبة وُسنة 
وسبب ]وجوبه الحديث)١3(، واالصح ارادة الصالة 

نسخه  وفــي  )النجاسة(،  مكتوب  )خ(  نسخه  فــي   )6(
)ح(، وفي نسخه )د( هذه العبارة غير واضحه، والصواب 

ما اثبتناه في المتن.
)٧( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(.

)8( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )ح(.
)٩( ينظر: معجم لغة الفقهاء:١/505.

)١0( )فيها( في نسخه )د(.
)١١( هذه الكلمة غير واضحه في نسخه )د( بسبب تمزق 

اصاب اللوحة.
)١٢( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )ح( .

ــو  ُب
َ
أ ــا  ــَن َث

َ
)َحــّد صحيحه  فــي  البخاري  االمـــام  ــرج  اخ  )١3(

ْخَبَرِني 
َ
أ  :

َ
َقال  ، ْهِرّيِ الّزُ َعِن  ُشَعْيٌب،  ْخَبَرَنا 

َ
أ  :

َ
َقال الَيَماِن، 

ُه  ّنَ
َ
أ اَن 

َ
َعّف ْبِن  ُعْثَماَن  ى 

َ
َمْول ُحْمَراَن،  َعْن  يَد،  َيِز ْبُن  َعَطاُء 

ِمْن  َيَدْيِه  ى 
َ
َعل ْفَرَغ 

َ
َفأ ِبَوُضوٍء،  َدَعــا  اَن 

َ
َعّف ْبَن  ُعْثَماَن  ى 

َ
َرأ

ْدَخلَ َيِميَنُه ِفي الَوُضوِء، 
َ
اٍت، ُثّمَ أ ُهَما َثاَلَث َمّرَ

َ
ِإَناِئِه، َفَغَسل

َثاَلًثا  َوْجَهُه  َغَسلَ  ُثّمَ  َواْسَتْنَثَر،  َواْسَتْنَشَق  َتَمْضَمَض  ُثّمَ 



86
«تاب خزانـة المفتين لإلمام حسين بن محمد بن حسين السمنقاني الحنفي ت: 746هـ»

أ.م.د. أنور فرحان الحلبوسي

واالول[)١( اختيار الشيخ السرخسي)٢( قال اهلل تعالى 
َلةِ فَاْغِسلُوا  ِيَن آَمُنوا إَِذا ُقْمُتْم إَِل الصَّ َها الَّ يُّ

َ
﴿ يَا أ

يِْديَُكْم إَِل الَْمَرافِِق ﴾  اآلية)3( أي اذا 
َ
وُُجوَهُكْم َوأ

اردتم الصالة وانتم محدثون كذا قال ابن عباس)٤(، 
والفريضة فيه ما ذكر في اآلية وهو غسل الوجه واليدين 
الرجلين  وغسل  ــرأس  ال ربــع  ومسح  المرفقين  مع 
من  وهو  به  يواجه  ما  الكعبين،)وحد()5(الوجه  مع 
قصاص الشعر الى اسفل الذقن)6( طوال ]وما بين[
ليس  العينين  وداخل  عرضا  االذنين  شحمتي   )٧(

]5د[  العينين  داخل  الى  الماء  فإيصال  الوجه  من 
 ليس من الوجه خ)8(. ]فإيصال الماء الى داخل[)٩( 

 
ُكلَّ َغَسلَ  ُثّمَ  ِسِه، 

ْ
ِبَرأ َمَسَح  ُثّمَ  َثاَلًثا،  الِمْرَفَقْيِن  ى 

َ
ِإل َيَدْيِه  َو

َنْحَو ُوُضوِئي   
ُ
أ

َ
َيَتَوّض ِبّيَ �  الّنَ ْيُت 

َ
َرأ  :

َ
ُثّمَ َقال َثاَلًثا،  ِرْجٍل 

ى َرْكَعَتْيِن 
َّ
ا، ُثّمَ َصل

َ
 َنْحَو ُوُضوِئي َهذ

َ
أ

َ
: »َمْن َتَوّض

َ
ا، َوَقال

َ
َهذ

َم ِمْن َذْنِبِه«،١6٢ 
َ

ُه َما َتَقّد
َ
ُث ِفيِهَما َنْفَسُه، َغَفَر اهلُل ل  ُيَحّدِ

َ
ال

)٧٢/١( -]١58[ ،صحيح البخاري ١/ ٤٤.
)١( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )ح( 

الحنفي  السرخسي  سهل  ابــي  بن  أحمد  بن  محمد   )٢(
هـ(   ٤٩0( سنة  حــدود  فــي  مجتهد.توفي  اصــولــي،  فقيه، 

،معجم المؤلفين 8/ ٢6٧.
)3( من سورة المائده آية رقم )6(.

)٤( ينظر: تفسير الطبري :٧/١0.
في  زائــده  و  )د(،  و  )خ(  نسخه  من  ساقطه  )وحــد(   )5(

نسخه )ح( والصواب ما اثبتناه في المتن .
ْقُن  ِ

ّ
َقن والذ

َّ
ْحَيْيه ابن سيده الذ

َ
)6( َذَقُن اإلنسان ُمْجَتمع ل

سفلهما، ينظر: لسان العرب ط دار 
َ
ْحَيين من أ

َّ
مجتمع الل

المعارف 3/ ١506.
)٧( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )ح( . 

ى لوحة رقم )١٧(.  )8( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو
)٩( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(.

يتكلف  وال  ســنــة  وال  ــواجـــب  بـ ــيــس  ل الــعــيــنــيــن 
ــاإلغــمــاض والــفــتــح حــتــى يــصــل الــمــاء الــــى)١0(  ب
يجب ايصال  االشفار)١١( وجوانب العينين ط)١٢(، و
الماء الى المآقي حتى لو كان في المآقي شيء يقال 
له بالفارسية )خمة( ال يخرج عن)١3( الحدث، واما 
الّشفة)١٤( ما يظهر منها عند االنضمام فهو من الوجه 
الوجه وهو  وما ينكتم)١5( عند االنضمام فليس من 

تبع الفم خ)١6(. 
البياض  العذار وهو  الى  الماء  ايصال  يجب  و
من  ــه  ألن الشعر  ومنبت  االذنـــيـــن)١٧(  بين  الـــذي 
يجب ايصال الماء الى الذقن قبل نبات  الوجه و
الماء  ايصال  يجب  ال  الذقن  تحت  وما  اللحية 
ايصال  يجب  فــال  اللحية  نبتت  اذا  وامــا  الــيــه، 

الى ما تحتها خ)١8(. الماء 

)١0( )اسفل( زائده في نسخه )ح(. 
)١١( )الشفار( في نسخه )ح(.

ى قاضي خان :١/١5. )١٢( ينظر: فتاو
)١3( )من ( في نسخه )د(.

وشفهات،  شفاه  ج  وكسرها،  الشين  بفتح  الشفة:   )١٤(
القطعة اللحمية التي تستر االسنان، وهما شفتان ، معجم 

لغة الفقهاء ص: ٢6٤.
)١5( )يكتم( في نسخه )د(.

ى لوحة رقم )١٧(. )١6( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو
)١٧( ينظر: المبسوط للسرخسي:6/١، )االذن( في نسخه 

)د(.
)١8((المصدر السابق نفسه، 
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)١( يخللها[  لــم  ]وان  يخللها  ان  لــه  واالفــضــل 
كان الرجل ملتحيا ال يجب غسل   اجزاء ط)٢(. ولو 

ما استرسل من الذقن ف)3(.
فرض  اللحية  من  الوجه  بشرة  يالقي  ما  ومسح 
الى  الوضوء  في  الماء  وايصال  و.  الصحيح  هــو)٤( 
الشعر  يــكــون  ان  اال  بــفــرض  لــيــس  الــشــعــر  ــول  اصـ
شعر  زال  فــان  ف)5(.  المنابت  يبدو  قــلــيــال]٧ح[ 
مقدم الرأس بالصلع)6( االصح انه ال يجب ايصال 

الماء اليه خ)٧(.
ولو توضأ وغسل وجهه واّمر الماء على لحيته)8( 
ألنه  موضعها)٩(  غسل  عليه  ليس  لحيته  حلق  ثم 
غسل  بمنزلة  كــان  الشعر  على  الــمــاء  أّمـــر  حين 

البشرة ك)١0(.
او  ثــم حلق رأســه  لــو مسح على رأســــه)١١(  وكــذا 
غسل حاجبه ثم حلقة او قلم ظفره او جز شاربه ال 

)د(،  و  )ح(  نسخه  في  زائــده  يخللها[  لم  ]وان  عبارة   )١(
والصواب ما اثتناه في المتن

ى لوحة رقم )١٧(. )٢( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو
ى قاضي خان :١/١5. )3( ينظر: فتاو

)٤( )وهو( في نسخه )ح( و )د(
ى قاضي خان :١/١5. )5( ينظر: فتاو

)6( في نسخه )خ( مكتوب )الصلح(، في نسخه )ح( و 
)د( مكتوب )بالصلع( والصواب ما اثبتناه في المتن.
ى لوحة رقم )١٧(،  )٧( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو

)8( )اللحية( في نسخه )د(.
)٩( )مما استرسل( زائده في نسخه )د(.

ى قاضي خان :١/١5. )١0( ينظر: فتاو
)١١( )الراس( في نسخه )د(.

يلزمه)١٢( اإلعادة ط)١3(. 
واذا اراد غسل وجهه يضع الماء على جبينه)١٤( 
حتى ينحدر الماء الى اسفل الذقن وال يضع على 
خده وال على انفه وال يضرب على جبينه)١5( ضربا 

عنيفا ف)١6(. 
قبل  ثالثا  الرسغين  الى  اليدين  غسل  والسنة 
كان االناء صغيرا بحيث  غسل الوجه وكيفيته: ان 
على  يصب  و بشماله  يأخذه  ان  رفــعــه)١٧(  يمكن 
يصب  يمينه حتى يغسلها ثالثا ثم يأخذه بمينيه و
كبيرا ولم  كان  على شماله حتى يغسلها ثالثا وان 
يكن معه إناٌء)١8( صغيٌر يدخل اصابع يده اليسرى 
يصب على  يرفع)١٩( الماء و مضمومة دون الكف و
يده اليمنى حتى يغسلها)٢0( ثالثا ثم باليمين بالغا 
كانت  ما بلغ وهذا اذا لم يكن على يده نجاسة فان 

يأخذ الماء بفيه)٢١( ثم يغسلهما ح)٢٢(. 
ــي الــوضــوء   واذا حـــول بــلــه عــضــو الـــى عــضــو ف

كانت متقاطره ط.  ال يجوز وفي الغسل يجوز اذا 

)١٢( )يلزم( في نسخه )د(.
ى قاضي خان :١/١5. )١3( ينظر: فتاو

)١٤( )جبهته( في نسخه )ح( و )د(.
)١5( )جبهته( في نسخه )د(.

ى قاضي خان :١/١5. )١6( ينظر: فتاو
)١٧( )رفعها( في نسخه )ح(.

)١8( )اناء( ساقط من نسخه )ح( 
)١٩( )يرفع( في نسخه )ح(.

)٢0( )غسله( في نسخه )ح( 
)٢١( )بفمه( في نسخه )ح( 

ى لوحة رقم )١6(. )٢٢( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو
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عند  المحدث  وضــوء  وهــو  الفرض  والــوضــوء 
ــوء  ــوض ــو ال ــ ــقــيــام الـــى الـــصـــالة والـــواجـــب ]وه ال
فمنها  معدود  غير  وذلك  والمندوب  للطواف[)١( 
ومنها  استيقظ  فاذا)٢(  النوم  اراد  اذا  للنوم  الوضوء 
كلما  يتوضأ  ان  وتفسيره  الوضوء  على  المحافظة 
كلها  االوقـــات  فــي  الــوضــوء  على  ليكون  احــدث 
،ومنها  الشعر  وانشاد  الغيبة،  بعد  الوضوء  ومنها 
للنوم  الوضوء  ومنها]5خ[  الوضوء  على  الوضوء 
على  المحافظة  ومنها  استيقظ  فاذا  النوم  اراد  اذا 
ليكون  احــدث  كلما  يتوضأ  ان  وتفسيره  الوضوء 
كلها ومنها الوضوء بعد  على الوضوء في االوقات 
الوضوء  على  الوضوء  ومنها  الشعر  وانشاد  الغيبة 

ومنها الوضوء لغسل الميت ف)3(. 
ثالثا  ذراعــيــه  يغسل  ثــم  ثــالثــا  الــوجــه  يغسل  و
والسنة ان يبدأ من ِقبل االصابع الى المرفق ولو بدأ 

من ِقبل المرفق الى االصابع جاز طح)٤(. 
كانت في اظفارها عجين او الخباز او  المرأة اذا 
الصباغ او الطّيان اذا توضأ وفي اظفاره عجين او)5( 
ما اشبه ذلك اختلفوا فيه ؟ قال بعضهم: يتم وضؤه 

الن ذلك ال يمنع وصول الماء الى باطنه ق)6(.

)١( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(.
)٢( )اذا ( في نسخه )ح( و )د(.

ى قاضي خان :١/١5. )3( ينظر: فتاو

)٤( ينظر: المبسوط للسرخسي:١/6.
)5( )طين ( زائده في نسخه )ح( و )د(.

ى قاضي خان :١/١6.. )6( ينظر: فتاو

وفي الخالصة: 	 
والدرن)٧(  الوسخ  وفي  اليه  الماء  ايصال  يجب 
اذا  الطعام  وكــذا  الموضع  ذلــك  من  يتولد  ألنــه  ال 
كثيرا ]فان  بقي في اسنانه ق)8(، وهذا اذا لم يكن 
في  كما  للناظرين)١0(  يتبين  ان  وهو  كثيرا[)٩(  كان 
كان  وان  اليه  الــمــاء  ايــصــال  يجب  السن  سقوط 
يجب  ]ال)١3(  شيء  وفيها)١٢(  ثقب  طواحينه)١١(  في 
)١٤(يجب  فانه  الغسل  بخالف  اليه  الماء  ايصال 
يال يجب يستر رأس  كان الظفر طو ح)١5([)١6(. ولو)١٧( 
كان  وان  تحته  ما  الى  الماء  ايصال  يجب  االنملة 
فرضا  برأسه)١٩(  يمسح  ثم  ح)١8(.  يجب  ال  قصيرا 
بع  ر المفروض  ومقدار  مرة  واحد  بماء  سنة)٢0(  او 
واحــدة  بأصبع  مسح  وان  اصــابــع  ثة  بثال ــرأس  ال

لسان  ينظر:  ــَوَســِخ.، 
ْ
ال ُخ  ّطُ

َ
َتل  : َوِقيلَ الوَسخ،  َرُن: 

َ
الــّد  )٧(

العرب ١3/ ١53.
)8( المصدر نفسه .

)٩( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(.
)١0( )للناظر( في نسخه )د(.

)١١( )طواحنته( في نسخه )ح(، وفي نسخه )د( مكتوب 
)حواطنه(.

)١٢( )فيها( في نسخه )د(.
)١3( )ال( ساقط من نسخه )د(.

)١٤( )لم( زائده في )ح( 
ى لوحة رقم)١٧(. )١5( ينظر: مخطوط خالصه الفتاو

)١6( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(.
)١٧( )وان( في نسخه )د(.

ى لوحة رقم)١٧(. )١8( ينظر: مخطوط خالصه الفتاو
)١٩( )راسه( في نسخه )د(.

)٢0( هذه الكلمة غير واضحة في نسخه )د(.
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مواضع  ثة  ثال في  ذلك  ووقع  وجنبا  بطنا  و ظهرا 
جاز، وان مسح)١( بأصبعين ال يجوز اال ان يمسح 
ما  مع  بعضهما)3(  مفتوحتين)٢(  والسبابة  باإلبهام 
يكون ذلك  بينهما من الكف على رأسه فيجوز و
بأصبع  مسح[)5(  ولو  ق)٤(.  اصابع  ثالث  ]بمنزلة 
يجوز  ال  ــه  ان الــصــحــيــح)6(  ــع  االربـ بجوانبها  واحـــد 
كان  ح)٧(. وان مسح برؤس االصابع ال يجوز اال اذا 
وكذا[ االصابع  رؤس  ]الــى  الكف  من  سائال  الماء 
بثالث  وان)٩( مسح  الخف  الحكم في مسئلة   )8(

واالستيعاب  يجوز،  ممدودة  غير  موضوعه  اصابع 
في مسح الرأس سنة وصورة ]ذلك ان يضع اصابع 
يمدها  و فودية)١١(  وكفيه  رأسه  مقدم  على[)١0(  يدية 
الى قفاه ق)١٢(. ولو مسح رأسه بماء أخذه من لحيته 
ال يجوز ولو كان في كفه بلل] فمسح به أجزأه]8ح[ 

)١( هذه الكلمة غير واضحه في نسخه )د( بسبب تمزق 
بعض اللوحة.

)٢( )المفتوحتين( في نسخه )د(.
)3( )يضعهما( في نسخه )د(.

ى قاضي خان :١/١6. )٤( ينظر: فتاو
)5( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(.

)6( )فالصحيح( في نسخه )د(.
ى لوحه رقم )١6(. )٧( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو

بسبب  )د(  النسخة  من  ساقط  المعقوفين  بين  ما   )8(
تمزق بعض اللوحة.

)٩( مكتوب بدلها )واما( في نسخه )ح( و )د(.
بسبب  )د(  النسخة  من  ساقط  المعقوفين  بين  ما   )١0(

تمزق بعض اللوحة.
)١١( )فرنية( في نسخه )د(.

ى قاضي خان :١/١6. )١٢( ينظر: فتاو

سواء اخذ الماء من[)١3( االناء او غسل ذراعيه وبقي 
بماء  االذنين  يمسح  و الصحيح  هو  كفه  في  البلل 
]االبهامين  بباطن  االذنــيــن  ظاهر  فيمسح  الــرأس 
يصير  حتى  السبابتين  بباطن[)١٤(  االذنيين  وباطن 
ماسحا ببلل لم يصر مستعمال خ)١5(، ولم ينقل عن 
االذنين)١٧(  االصبع في صماخ)١6(  ادخال  اصحابنا 
ابي يوسف )رح( ق. والسنة ان[)١8( يبدأ  ]اال عن 
مسح  عن  ينوب  ال  االذنين  ومسح  الــرأس  بمقدم 
اولى  وفعله  ادب  انــه  االصــح  الرقبة  ومسح  الــرأس 
إنـــاء[)١٩( جــاز عن  مــن] تركه، ولــو غمس رأســه في 

المسح ف)٢0(. 

بسبب  )د(  النسخة  من  ساقط  المعقوفين  بين  ما   )١3(
تمزق بعض اللوحة.

بسبب  )د(  النسخة  من  ساقط  المعقوفين  بين  ما   )١٤(
تمزق بعض اللوحة.

 .)١6( رقــم  لوحه  ى  الفتاو خالصة  مخطوط  ينظر:   )١5(
)خ( زلئد في نسخه )ح (

َوُهَو  ِس 
ْ
أ الــّرَ ى 

َ
إل ُيْفِضي  ِذي 

َّ
ال َخْرُق 

ْ
ال ُذِن 

ُْ
األ ِصَماُخ   )١6(

المنير  المصباح  ،ينظر:  َنْفُسَها  ُذُن 
ُ ْ
األ ُهــَو  َوِقيَل  ْمُع  الّسَ

من  ساقط  ،)صماخ(   3٤٧  /١ الكبير  الشرح  يب  غر في 
نسخه )د(.

)١٧( )خ( زلئد في نسخه )ح(.
بسبب  )د(  النسخة  من  ساقط  المعقوفين  بين  ما   )١8(

تمزق بعض اللوحة.
بسبب  )د(  النسخة  من  ساقط  المعقوفين  بين  ما   )١٩(

تمزق بعض اللوحة.
ى قاضي خان :١/١6. )٢0( ينظر: فتاو
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والمرأة اذا مسحت على خمارها)١( ال يجوز اال اذا 
كان رقيقا ينفذ الماء فيه فيبلغ ربع رأسها، ولو مسح 
]على شعرة وكان شعرة طويال[)٢( ينظر ان مسح ما 
تحت أذنيه ال يجوز وان مسح ما فوقه اجزأه طح)3(. 
رأسه  حول  مشدودتين  الذوائبيتان)5(  كانت  ولــو)٤( 
كما يفعل النساء فمسح على رأس الذوائبة لم يجز 
عند العامة ارسل او لم يرسل ط)6(. ثم يغسل رجليه 
بيمينة  األنــاء  يأخذ  ان  وكيفيته  ثالثا  الكعبين  الى 
بيساره  ودلــكــه)٧(  االيــمــن  رجله  مقدم  على  والــقــاه 
فغسلها ثالثا ثم افاض الماء على مقدم رجله االيسر 
والدلك سنة خ)8()٩( ادهن رجليه ثم  ودلكه بيساره 
توضأ واّمر الماء على رجليه)١0( ولم يقبل الماء لمكان 

ة َوُهَو ثوب تغطي ِبِه َرأسَها، ينظر: المعجم 
َ
َمْرأ

ْ
)١( خمار ال

الوسيط ١/ ٢55.
بسبب  )د(  النسخة  من  ساقط  المعقوفين  بين  ما   )٢(

تمزق بعض اللوحة.

)3( المصدر نفسه.
)٤( )ولو( في نسخه )د(، وقد وضعنا الصواب في المتن 

ليستقيم المعنى.
ِس، 

ْ
َعُر الَمْضفوُر ِمْن َشَعِر الرأ )5( ِهَي َجْمُع ُذَؤابٍة، َوِهَي الّشَ

ينظر: لسان العرب ١/ 3٧٩.
ى قاضي خان :١6/١. )ظ( في نسخه )ح(. )6( ينظر: فتاو

)٧( )ودلك( في نسخه )د(.
ى لوحه رقم )١6(. )8( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو

في  اثبتناه  ما  والــصــواب  )د(  نسخه  في  ــده  زائ )اذا(   )٩(
المتن

)١0( عبارة ]على ارض نجس ثم ذهب وصلى[ زائده في 
نسخه )ح(.

الدسومة)١١( جاز الوضوء ك)١٢(. 
توضأ ووضع رجليه)١3( على أرض نجس  رجل 
كانت االرض صلبه يابسة  ثم ذهب وصلى)١٤( فان 
يــلــتــزق)١5(  ال  ألنــه  صالته  جــازت  عليه  يقف  ولــم 
والرجل  رطبا  الموضع  كان  وان  نجس،  )١6(برجله 

كان الموضع رطبا والرجل يابسة وظهرت  كذلك او 
الرطوبة في القدم فعليه ان يغسلهما ولو صلى قبل 
اصابه  ن)١٧(.  النجس  به  لزق  ألنه  يجز  لم  الغسل 
الطين ولم يغسل قدميه حتى  او مشي في  الطين 

صلى يجزئه مالم يكن فيه اثر النجاسة ك)١8(. 
فضيلة  والمرتان  يضة  فر سابقة  مرة  والغسل 
يوسف  ابــو  قــال  السبوغ  وتفسير  سنة  والــثــالث 
على  الـــمـــاء  يــجــعــل  ان  هـــو   ( اهلل-:  -رحـــمـــه 

كالدهن(. أعضائه 
الماء  يسيل  ان  هو  المختار  وهو  خلف:  وقــال 
يتقاطر)١٩( منه قطرات اما اذا افاض  على أعضائه و
الماء على رأس العضو فقبل أن يصل الى المرفق 
يمد بكفه الى آخر العضو  او الكعب يمسك الماء و

)١١( )الدسومات( في نسخه )د(.
)١٢( ينظر: المحيط البرهاني :١/١٩0.

)١3(( ()رجله( في نسخه )د(.
)١٤( عبارة)قبل الغسل( زائده في نسخه )د(. 

)د(  نسخه  وفــي  )يلتزم(  مكتوب  )خ(  نسخه  في   )١5(
مكتوب )يلتزق( والصواب ما اثبتناه في المتن.

)١6( )على ارض( زائده في نسخه )د(.
ى النوازل:3٧. )١٧( ينظر: فتاو

ى قاضي خان :١٢/١. )١8( ينظر: فتاو
)١٩( )لتقاطر( في نسخه )ح(.
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إن توضأ وغسل العضو مرًة واحدًة  ال يكون سبوغا و
ان فعل لحر)١( الماء او البرد ال يكره وهذا اذا فعله 
غسل  ولــو  فيكره.  عــادًة  ذلــك  اتخذ  اذا  امــا  احيانا 
ال  مريض  خ)٢(.   يكره  مــرات  اربــع  الوضوء  مواضع 
فعليها)٤(  ية  جار وله  التيمم[)3(  ]او  الوضوء  يمكنه 
اذا  واجبة  المالك  وطاعة  مملوكة  ألنها  توضئه  ان 
يجب  ال  ــرأة  إم له  كانت  وان  المعصية  عن  عــري 
اال  النكاح  حقوق  من  ليس  هــذا  الن  ذلــك  عليها 
اذا تبرعت بذلك ألنها بمنزلة سائر المسلمين في 
حق هذا الحكم واالعانة على البر حق)5( مندوب 
 اليها في حق المسلمين لقوله تعالى: ﴿ َوَتَعاَونُوا 
الْإِثِْم  َعلَى  َتَعاَونُوا  َولَا   ۖ َوالّتَْقَوٰى  الْبِّرِ  َعلَى 

َوالُْعْدَواِن ﴾)6( ك )٧(.]٧خ[ .
 رجل له عبد مريض ال يستطيع ان يتوضأ يجب 
ال  حيث  المريضة  بخالف  يوضئه  أن  مــواله  على 

يجب على زوجها ان يوضئها ن)8(. 

)ح(  نسخه  ــي  وف ــغــرة(  )ل مكتوب  )خ(  نسخه  فــي   )١(
مكتوب)اخرة( وفي نسخه )د( مكتوب )الحر( والصواب 

ما اثبتناه في المتن. 
ى لوحه رقم)١٧(. )٢( ينظر: خالصه الفتاو

)3( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )ح(. 
)٤( )فعليه( في نسخه )د(.

)5( )حق( ساقط من نسخه )د(.
)6( من سورة المائدة آية رقم )٢(.

كنز الدقائق :١٢٤/٢. )٧( ينظر: البحر الرائق شرح 
ى قاضي خان :8٤/١، ولم اقف على هذا  )8( ينظر: فتاو

ى النوازل. القول في فتاو

كان له ابن)٩( او اخ والمريضة)١0( ان  المريض اذا 
االبن  يوضئه  و االستنجاء  يسقط  بنت  لها  كانت 
واالخ وتوضئه البنت اال انها ال يمس فرجه اال من 

يحل له الوطيء خ)١١(.
الحوض  فــي  او  الــجــاري  الــمــاء  فــي  توضأ  وان 
إن لم يخلل  الكبير وغمس رجليه في الماء يجوز و

االصابع ك)١٢(. 
الدمل  نحو  قرحة  وضوئه  اعضاء  على  كان  ولو 
ظاهر  على  الماء  ــر  واّم فتوضأ  رقيقة  جلدة  وعليه 
تحتها  مــا  يــغــســل)١3(  ولــم  الجلدة  نــزع  ثــم  الجلدة 
إن توضأ ]واّمر الماء  وصلى جازت صالته ق)١٤(. و
اغتسل  او  الجلدة[)١5(  نزع  ثم  الجلدة  ظاهر  على 
ونيم)١6( ذباب  او اعضاء وضؤه  وبقى على جسده 
الماء تحته جازت وضؤه  برغوث لم يصل  او خرء 
دواء رجليه)١8(  شقاق  على  وضع  خ)١٧(،   وصالته 
ظــاهــر)١٩(  على  الماء  يجري  تحته  الماء  يصل  ال 

)٩( في نسخه )د( مكتوب بدلها )اب(.
)١0( )او المريضة( في نسخه )د(.

ى قاضي خان :8٤/١. )١١( ينظر: فتاو
)١٢( المصدر نفسه.

)١3( )يغسلها( في تسخه )ح( .
ى قاضي خان :١/١6. )١٤( ينظر: فتاو

)١5( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(.
َباِب، ينظر: لسان العرب ١٢/ 6٤3.

ُّ
)١6( الَوِنيُم: ُخْرُء الذ

ى لوحة رقم )١٧(. )١٧( ينظر: مخطوط خالصه الفتاو
)١8( )رجله( في نسخه )د(.

)١٩( )ظهر( في نسخه )ح( و )د(.
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كان يضره ايصال الماء اليه خ)١(.  الدواء ان 
باليمين  يــمــضــمــض  ان  ــوء  ــوضـ الـ وآداب)٢( 
يستنشق باليسار والمبالغة فيها سنة وتفسيرها ان  و
يمأل الفم وان لم يمأل بغرغر ح)3(، وفي اإلستنشاق 
يضع على منخره حتى يصعد في  يرفع الماء بكفه و
انفه ط)٤(. وحد المضمضة استيعاب الماء جميع 
الفم والمبالغة فيه ان يصل الماء الى ]رأس حلقه 
وحد االستنشاق)5( ان يصل الماء الى المارن)6([)٧( 

والمبالغة فيه ان يجاوز المارن خ)8(. 
وفرض  واسعا  كان  ان  سنة  الخاتم  تحريك)٩( 
كان ضيقا بحيث لم يصل الماء تحته والثقب  ان 

الذي فيه)١0( القرط)١١( على هذا خ)١٢(. 

)١( ينظر: االختيار لتعليل المختار:١/٢6.
)٢( )وادب( في نسخه )د(.

ى لوحة رقم )١٧(،  )3( ينظر: خالصة الفتاو
)٤( المصدر نفسه.

انيس  ينظر:  األنــف،  في  الماء  إدخــال  االستنشاق:   )5(
الفقهاء  بين  الــمــتــداولــة  لــفــاظ  األ تعريفات  فــي   الفقهاء 

ص: ٩.
َقَصَبِة، ينظر: 

ْ
ْنِف َوَفَضلَ َعِن ال

َْ
َن ِمَن األ

َ
َماِرُن( َما ال

ْ
)6( )ال

مختار الصحاح ص: ٢٩3.
)١٧(.ما  رقم  لوحة  ى  الفتاو خالصه  مخطوط  ينظر:   )٧(

بين المعقوفين ساقط من نسخه )ح( 
ى لوحة رقم )١٧(. )8( ينظر: مخطوط خالصه الفتاو

)٩( )وتحريك( في نسخه )ح(.
)١0( )في( في نسخه )د(.

ذن وهو ِمْن ُحِلّيِ 
ُ

ق ِفي َشْحَمِة األ
َّ
ِذي يعل

َّ
)١١( الُقْرط: هو ال

ُذن َمْعُروٌف، ينظر: لسان العرب: ٧/ 3٧٤.
ُ
األ

ى لوحة رقم )١٧(، )١٢( ينظر: خالصة الفتاو

كان معه سواك استاك به وان  والسواك سنة فان 
والمصري  يمينه  من  االصبع)١3(  استعمل  يكن  لم 

والقروي سواء)١٤(.
واالستنجاء باألحجار سنة مؤكدة وال يعتبر فيه 
بحجر  ينقيه  كان  فلو  االنقاء  فيه  والمعتبر  العدد 
اذا  الثاني وهذا  الثاني وهكذا  الى  واحد ال يحتاج 
إتباع الماء  ز)١5( المعتاد و كانت النجاسة ال يتجاو

أدب والُيسن في حدث الريح والنوم ق)١6(،
اليسرى  بيده  يستنجي  ان  االستنجاء  وصفة 
بعد ان ُيرخي موضع االستنجاء اذا لم يكن صائما 
يصعد الرجل اصبعه الوسطى على سائر االصابع  و
يغسل  ابـــتـــداء االســتــنــجــاء و فــي  قــلــيــال  صــعــودا 
ثم  ــرات)١٧(  مـ غسل  اذا  بنصره  يصعد  ثم  موضعه 
حتى  موضعه  يغسل  و سبابته  ثم  خنصره  يصعد 
يطمئن قلبه انه قد طهر ط)١8(. وكيفيته بالحجران 
بالثالث  ُيدبر  و بالثاني  ُيقبل  و االول  بالحجر  ُيدبر 
الرجل  ُيقبل  الشتاء  وفــي  الصيف،  فــي  كــان  ان 
بالثالث  ُيقبل  و بالثاني[)١٩(  ُيدبر  ]و االول  بالحجر 
اقبل  فلو  متدليتان  خصيتاه  الصيف  فــي  الن 
في  كذلك  وال  ُيقبل  فال  خصيتاه  يتلطخ  ــاألول  ب

)١3( )االصابع( في نسخه )د(.
ى لوحة رقم )١٧(، )١٤( ينظر: خالصة الفتاو

ز( في نسخه )ح(.  )١5( )تتجاو
ى قاضي خان :١/١5. )١6( ينظر: فتاو

)١٧( )مرة( في نسخه )د(.
ى قاضي خان :١/١5،  )١8( ينظر: فتاو

)١٩( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(.
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كما يفعل الرجل في الشتاء  الشتاء، والمرأة تفعل 
كلها وهذا ليس بشرط بل يفعل على  في االوقات 

وجه تحصيل المقصود ق)١(.
الــتــي عــلــى موضع  الــنــجــاســة  كــانــت  اذا  هـــذا 
كثر  ا كـــان  وان  اقـــل  او  الـــدرهـــم  قـــدر   االســتــنــجــاء 
]الحجر  يكفيه  أنــه  االصــح  ؟  الحجر  يكفيه   هــل 
ال  االستنجاء  موضع  غير  في  كانت  ولــو  االول[)٢( 
يجوز اال الغسل)3( خ)٤(. واالستنجاء بالماء افضل 
يرخي  و يكون  ما  حتى)5( خرج  يجلس  أن  وكيفيته 
النجاسة)٧(  يداخل)6( فيه من  ما  يظهر  نفسه حتى 
حتى  فرجه  يغسل  لكن  مقدر  غير  وهــو  فيغسله 
قليال  الــمــاء  يصب  طــهــر)8( و قــد  انــه  قلبه  يطمئن 
االصابع،  بوسط  يستنجي  و اطهر  ليكون  يزيد  ثم 

كذلك .  والمرأة 
منفرجة  )تجلس()٩(  انها  المشايخ  عامة  وقال 
يغسل  و منها  ظهر  ما  يغسل  ثم  رجليها  بين  تفرج 

يديه قبل االستنجاء وبعده وهو المختار .

ى قاضي خان :١/١5. )١( ينظر: فتاو
)٢( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )ح( .

)3( )بالغسل( فس نسخه )د(.
ى لوحة رقم )١٧(. )٤( ينظر: خالصة الفتاو

)5( )كما( في نسخه )د(.
)6( )يدخل( في نسخه )د(.

)٧( )النجاسة( ساقطه من نسخه )ح( و )د(. 
)8( )ظهر( في نسخه )ح( .

)٩( في نسخه )خ( مكتوب )يجلس(، وفي نسخه )ح( 
و )د( مكتوب )تجلس(، والصواب ما اثبتناه في المتن.

إن  او ذيله  كــمــه)١0(  مــاء االستنجاء  ولــو اصــاب 
اصابه الماء االول او الثاني او الثالث)١١( يتنجس)١٢( 
فحكمه  الــرابــع  الــمــاء  اصــابــه  وان  غليظة  نجاسة 

حكم الماء المستعمل ح)١3(. 
وانما يستنجي باألشياء الطاهرة مثال)١٤( الحجر 
والمدر والخرقة وال يستنجي باألشياء النجسة مثل 
بمطعوم  يستنجي  ال  وكــذلــك  والسرقين  الـــروث 
اآلدمي وعلف الحيوان مثل البر والحشيش طح)١5(.  
بصر  يقع  موضع  في  يستنجي  ال  ان  ينبغي  و
المستنجي فاسقا  غيره عليه وان استنجى يصير 
وان  فــيــه]6د[  رة  الــعــورة من غير ضــرو كشف  ألنــه 
وال  بالحجر  يستنجي  الــعــورة  كشف  الــى  احتاج 
يستنجون  القوم  كان  وان  ك)١6(.  بالماء  يستنجي 
خالفا  بــخــارا)١٧(  مشايخ  عند  يــجــوز  النهر  على 

وَمْخَرُجه  الَيِد  َمْدَخل   - َوَنْحوه  الَقِميص  من  الُكّمُ   )١0(
ْكمام، ينظر: المخصص ١/ 3٩3. جمع أ

ْ
َوال

)١١( )والثالث( في نسخه )ح( .
)ح(  نسخه  في  )ينجس(  مكتوب  )خ(  نسخه  في   )١٢(

مكتوب )يتنجس( والصواب ما اثبتناه في المتن.
في  )خ(   ،)١٧( رقم  لوحة  ى  الفتاو خالصة  ينظر:   )١3(

نسخه )ح( 
)١٤( )مثل( في نسخه )د(.

)١5( المحيط البرهاني :١/٤3.
ى قاضي خان :١/١5. )١6( ينظر: فتاو

مشايخ  مــن  المدينه  هــذه  سكن  مــن  بــه  المقصود   )١٧(
المذهب الحنفي.
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لمشايخ عراق)١( ظ)٢(. 
الصحيح  هو  وبعده  االستنجاء  قبل  يسمي  و
وقيل  الــيــديــن  يغسل  االســتــنــجــاء  عــن  فـــرغ  واذا 
ايضا،  الــيــد  يطهر  االستنجاء  مــوضــع  يطهر  كما 
انقطاع  على  قلبه  يستقر  حتى  واجب  واالستبراء 
الــنــوم[)3( او  التنحنح  ]او  بالمشي  وذلــك  العود 
كثيرا  الشيطان  لــه  عــرض  ــو  ول االيــســر  شقة   على 
ينضح  كما في الصالة ك)٤(. و ال يلتفت الى ذلك 
فرجه بماء حتى لو رأى بلال حمله على بلة الماء 

.)6(
به امر رسول اهلل )5( � 

ال  المتقدمون)8(  قــال  تــرك  فلو  النية)٧(  ُيــســّن  و

مشايخ  مــن  المدينه  هــذه  سكن  مــن  بــه  المقصود   )١(
المذهب الحنفي.

)٢( ينظر: البناية شرح الهداية :١/٧50.
والنوم(  المعقوفين مكتوب بدلها)والتنحنح  بين  )3( ما 

في نسخه )د(
)٤( المحيط البرهاني :١/٤3.

َثَنا 
َ

َحّد  -  3١٧6( معجمه  في  الطبراني  االمام  اخرج   )5(
َثَنا 

َ
َحّد ِمْنَهاِل، 

ْ
ال ْبــُن  اُج  َحّجَ ثنا  يِز،  َعِز

ْ
ال َعْبِد  ْبــُن  َعِلّيُ 

ِبي 
َ
أ ْو 

َ
أ َحَكِم 

ْ
ال َعِن  ُمَجاِهٍد،  َعْن  َمْنُصوٌر،  ْخَبَرِني 

َ
أ ُشْعَبُة، 

ِإَذا  »َكــاَن   � اهلِل   
َ

َرُســول ّنَ 
َ
»أ ِبيِه 

َ
أ َعْن   ، َقِفّيِ الّثَ َحَكِم 

ْ
ال

الكبير  المعجم  ينظر:  َماِء« 
ْ
ِبال َفْرِجِه   

َ
ِحَيال َيْنَضُح   

َ
أ

َ
َتَوّض

للطبراني 3/ ٢١6.
ى قاضي خان :٢١/١. )6( ينظر: فتاو

وعزم  قَصد  ة:  ونّيَ نــواة،  يه  ينو الشيء  نوى  لغة:  النية   )٧(
النية   ،)366  /  5( اللغة  مقاييس  معجم  ،ينظر:  عليه 
ب إلى اهلل تعالى في إيجاد  اصطالحا: قصد الطاعة والتقّرُ

الفعل، ينظر: حاشية ابن عابدين :١ / ١05.
الفقه:  :قواعد  ينظر  ثة،  الثال ئمة  اال ادرك  من  هم   )8(

.٤63/ ١

ُيثاب وقال المتأخرون)٩( ُيثاب ح)١0(.
يشتغل  ال  ان  وهو  والــمــواالة  )١١(الترتيب  ُيسّن  و
في  يستعين  ان  يكره  و بغيرها،  الوضوء  افعال  بين 
يكره  ما  ان  فالحاصل  العجز  اال عند  بغيره  وضوئه 
والغيبة  والنميمة  الــكــذب   ( سبعه  للمتوضئ 
ومس الذكر والُقبلة واللمس ]8خ[ والمباشرة بغير 
في  يتكلم  وال  قائما  وضوئه  فضل  يشرب  و ثــوب( 
يمالء  خالل الوضوء ألنه تشبيه)١٢( ]8ح[ بالصالة و
سنة  ان  فالحاصل  الوضوء،  من  الفراغ  عند  اإلنــاء 
االناء  ادخالهما  قبل  اليدين  غسل  عشرة  الوضوء 
والسواك  بالماء  واالستنجاء  نومه  من  استيقظ  اذا 
وتخليل  االذنين  ومسح  واالستنشاق  والمضمضة 
ــابـــع وتـــكـــرار الــغــســل الـــى الــثــالث  الــلــحــيــة واالصـ

والتسمية)١3(.
فصل في نواقض الوضوء	 

كــلــمــا)١5( يــخــرج)١6( من  يــنــتــقــض)١٤( الــوضــوء  و
كثيرا  كان او  كان معتادا او ال قليال  السبيلين سواء 
كان نجسا وسال، والخارج  ومن غير السبيلين اذا 

الفقه:  :قواعد  ينظر  الثالثة  ئمة  اال يدركوا  لم  من  هم   )٩(
.٤63/ ١

ى لوحة رقم )١٧(. )١0( ينظر: خالصة الفتاو
)١١( )سن( في نسخه )د(.

)١٢( )شبية( في نسخه )ح( . 
ى لوحة رقم )١٧(، )١3( ينظر: خالصة الفتاو

ينقض( في نسخه )ح( . )١٤( )و
)١5( )ما( في نسخه )ح( 

)١6( )خرج( في نسخه )ح( و )د(.
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فبخروج  ونجس  طاهر  ضربين:  على  البدن  من 
والبزاق  والعرق  كالدمع  الطهارة  ينتقض  ال  الطاهر 
يخلوا  فال  النجس  وأمــا  آدم  بني  ولبن  والمخاط 
إما أن يخرج من احد السبيلين من الدبر والذكر او 
فرج)١( المرأة او يخرج من غيرهما)٢( فان كان)3( خرج 
الطهارة بنفس الطهور)٤( وال يشترط  منهما ينتقض 
داخل  الى  البول  لها  نزل  اذا  والمرأة  السيالن  فيه 
طهارتها،  ينتقض  الظاهر  الــى  يخرج  ولــم  فرجها 
]وكذا اذا نزل لها[)5( المني الى هذا الموضع وجب 
كان  عليها الغسل ح)6(. وان خرج من غيرهما فان 
سائال ينتقض)٧( واال فال نعم)8( ان خرج من الذكر 
يح فال ينتقض ح)٩(. الرعاف)١0( اذا  او فرج المرأة ر

]نزل الى[)١١( ما الن من االنف نقض ن)١٢(. 

)١( )من( زائده في نسخه )ح( و )د(.
)٢( )غيرها( في نسخه )ح( .

)3( )كان( ساقطه من نسخه )د(.
)د(  نسخه  وفي  )الظهور(،  مكتوب  )خ(  نسخه  في   )٤(

مكتوب )الطهور( والصواب ما اثبتناه في المتن.
)5( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(

)6( )خ( في نسخه )ح( و )د(.
)٧( )ينقض( في نسخه )د(.

)8( )نعم( ساقط من نسخه )د(.
ى لوحة رقم )١5(، )خ خ( مكرر  )٩( ينظر: خالصة الفتاو

في نسخه )ح( . 
العرب لسان  ينظر:  نــف، 

َ
األ ِمــَن  َيْسِبُق  َدٌم  عــاف:  الــّرُ  )١0( 

.١٢3 /٩
)١١( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(.

ى النوازل للسمرقندي:٤٩.  )١٢( ينظر: فتاو

القراد اذا مص)١3( من على عضو انسان فامتأل 
كما لو مص  كان صغيرا ال ينتقض وضوئه  دما ان 
الن  ينتقض  كبيرا  كــان  وان  البعوض  او  الــذبــاب 
الدم فيه سائل)١٤( كالعلقة اذا اخذت بعض جلد)١5( 
انسان ومصت)١6( حتى امتألت من دمه بحيث لو 
يخرج  الــذي  الــدم  الن  انتقض  الــدم  لسال  سقط 
ال  الــدم  وظهر  الذباب  عض  ولــو  ســائــل)١٧(  بعضها 

ينتقض ك)١8(. 
ولم  الدم  منه  ابرة فظهر  او  ولو خرز عضوه شوك 
عصرت  اذا  القرحة)٢١(  خ)٢0(.  ينتقض  ال  يسل)١٩( 
فخرج منها شيء كثير لكن)٢٢( بحال لو لم يعصرها 

ال يخرج ينتقض خ)٢3(. 

)١3( )عض( في نسخه )د(
)١٤( )سائال( في نسخه )ح( و )د(.
)١5( )جلد( ساقطه من نسخه )د(.

)١6( في نسخه )خ( مكتوب) ومص( وفي نسخه مكتوب 
)ح( و )د( )ومصت(، والصواب ما اثبتناه في المتن

)١٧( )سائال( في نسخه )ح( و )د(.
ى النوازل للسمرقندي:50. )١8( ينظر: فتاو

)١٩( )يسال( في نسخه )ح( . 
ى لوحة رقم )١5(. )٢0( ينظر: خالصة الفتاو

جرح،  )قرحة(:  ومعنى  )د(.  نسخه  في  )والقرحة(   )٢١(
تقول: »قرح قرحا«: بدت به جروح من سالح أو بثور، فهو: 
ــرح قلبه: مــن حـــزن.، ينظر:  يــقــال: قــرح جــلــده، وق ــرح، و ق

لفاظ الفقهية 3/ 8١. معجم المصطلحات واأل
)٢٢( )كان( زائده في نسخه )د(.

ى لوحة رقم )١5(. )٢3( ينظر: خالصة الفتاو
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يــنــتــقــض)١(  يـــة ال  الـــهـــدايـــة والـــظـــهـــيـــر ــي  ــ وفـ
المجبوب)٢( اذا ظهر البول من مبالة وهو يقدر على 
وان  بــول  ألنــه  نقض  شــاء  متى  وارســالــه  كه)3(  امسا
كه ال ينتقض مالم يسل)٤(.  كان ال يقدر على امسا

الدودة اذا سقطت من االنف ال ينتقض الوضوء 
وبعضها  فتوضأ)5(  جــدري  او  دماميل  به  كــان  ولــو 
وانها  نقض  سائله  تــكــن)6(  لــم  التي  فسال  سائل 
الكل  كان  ولو  واحــد  قرح  بمنزلة  ال  القروح  بمنزلة 
سائال فانقطع البعض فالعذر باق اعتبارا لالنتهاء 
انقطع  ثــم  المنخرين  مــن  ســال  ان  كما  بــاالبــتــداء 

احدهما ق)٧(.
الجدري: قروح وليس بقرحة واحدة خ)8( ،]وان 
كان[)٩( بذكره جرح وله رأسان أحدهما يخرج منه 
ما يسيل في مجرى البول واآلخر في)١0(غير مجرى 
البول اذا ظهر على االحليل ففيه الوضوء، ]واذا لم 

)١( )ينقض( في نسخه )ح(.
َوُخْصَيَتاُه،  َذَكُرُه   

َ
ُاْسُتْؤِصل ِذي 

َّ
ال َخِصّيُ 

ْ
ال َمْجُبوُب 

ْ
ال  )٢(

الرائق  البحر  ينظر:  ُخْصَيَتْيِه،  َنَزَع  َوَخَصاُه  ا  َجّبً ُجّبَ  َوَقْد 
شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 3/ ١66.

)3( )ال ينتقض( زائده في نسخه )د(.
)٤( ينظر: شرح فتح القدير :١/38.

)5( )يتوضا( في نسخه )ح(.
)6( )يكن( في نسخه )د(.

ى لوحة رقم )١5(. )٧( ينظر: خالصة الفتاو
ى لوحة رقم )١5(. )8( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو

)٩( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(.
)١0( )في( ساقكه من نسخه )د(.

يسل وفي اآلخر[)١١( ال وضوء فيه ما لم يسل ظ )١٢(. 
من ادخل اصبعه في ُدبره ينقض)١3( وضؤه ألنه 
ال يخلو)١٤( عن البلة، ولو أدخل الُحقنة ثم أخرجها 
اذا ادخل في احليله ثم خرج  الوضوء خ)١5(.  عليه 
كما في الصوم، ولو حشى قطنة في)١6(  ال ينتقض 
كانت  وان  نقض  اخرجها  ثــم  غيبها  ثــم  احليله 
الفرج  في  الكرسف)١٧(  وضعت  اذا  المرأة  يابسة، 
الداخل ثم سقط نقض ط. اذا خاف الرجل خروج 
يخرج  القطنة  ولوال  بقطنة  احليله  ]فحشى  البول 
ما لم  به وال ينتقض وضؤه  البول[)١8( فال بأس  منه 

يظهر البول على القطنة خ)١٩( . 
ال  الدم  أثر  فيه  فوجد  اذا عض شيء  المتوضئ 
الخالل  السيالن فكذا)٢0( في  يعرف  لم  ما  ينقض 
هنا  فيها)٢٢(  بكمه  وأخــذ  بــزق  ولــو  واالســتــيــاك)٢١(، 

لم  )وان  )د(  نسخه  في  بدلها  مكتوب  العبارة  هذه   )١١(
يسل في االخرى(.

)١٢( المصدر نفسه.
)١3( )ينقض( في نسخه )ح( و )د(.

)١٤( )يخ( في نسخه )د(.
ى لوحة رقم )١5(. )١5( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو

)١6( )في( ساقطة من نسخه )د(.
)١٧( الُكْرُسُف: الُقطن، ينظر: لسان العرب ٩/ ٢٩٧.

)١8( ما بين المعقوفين ساقط من نسخه )د(.
ى لوحة رقم )١5(. )١٩( ينظر: خالصة الفتاو

)٢0( )وكذا( في نسخه )ح( و )د(.
)٢١( ينظر: الجوهرة النيره :١/8.

)د(  نسخه  وفــي  )فــيــه(،  مكتوب  )خ(  نسخه  فــي   )٢٢(
مكتوب)فيها( والصواب ما اثبتناه في المتن .
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وتنجس)٢(  الـــوضـــوء)١(،  أنتقاض  مسائل:  ثــالث 
الثوب، وفساد الصوم إن كان الدم مغلوبا ال ينقض 
كان الدم  وال يتنجس الثوب وال يفسد صومه، وان 
كان  يا نقض]١0ح[ وافسد ونجس ولو  غالبا او مساو

في البزاق عروق الدم فهو عفو ط)3(. 
 رجل اقلف)٤( خرج البول من ذكره)5( حتى صار 
من  خرج  اذا  المرأة  المنزلة  وصار  نقض  قلفته  في 

فرجها ولم يظهر طح)6(. 
إن  و ينقض،  الفم  من  خــرج  ثم  استعط)٧(  ولــو 
انفه  في  اصبعه  ادخــل  واذا  ال  ذن 

ُ
األ من  خرجت 

فدميت اصبعه)8( إن نزل الدم من)٩( قصبة االنف 
كان من داخل االنف ال ط)١١(.  إن  ينقض)١0(و

فالفرج  امــرأة  او  رجل  انه  الخنثى)١٢(  تبين  واذا 

)١( )الوضوء( ساقطه من نسخه )د(.
)٢( )تنجيس( في نسخه )ح( و )د(.

كنز الدقائق:١/38. )3( ينظر: البحر الرائق شرح 
ْم ُيخَتن بعد، ينظر: لسان العرب ٩/ ٢٩0.

َ
ُف: ل

َ
ْقل

َ
)٤( أ

)5( )ذكر( في نسخه )د(.
)6( ينظر: بدائع الصنائع:١/٢6.

أو  دواء  من  األنــف  في  يصب  شــيء  كل  السعوط:   )٧(
يض  المر الطبيب  ســعــط  ــرأس.  ــ ال إلـــى  ليصل  غــيــره، 
يسعطه وأسعطه إياه: أدخله في أنفه، فاستعط  يسعطه و
لفاظ  واأل المصطلحات  معجم  ينظر:  الدواء.  يض  المر

.٢6٩  /٢ الفقهية 
)8( )انفه( ساقط من نسخه )د(.
)٩( )من( ساقطه من نسخه )ح(.

)١0( )نقض( في نسخه )د(.
)١١( ينظر: الجوهرة النيره:١/8.

َجِميًعا،  ــَســاِء  َوالــّنِ َجــاِل  ِلــلــّرِ َمــا  ــُه 
َ
ل ــِذي  ـ

َّ
ال الُخْنَثى:   )١٢(

مالم  منه  بالخروج  الــوضــوء  ينقض  ال  ــد  زائ ــر  اآلخ
يسل)١3( ق)١٤(. 

بالفارسية  لــه  يــقــال  الـــذي  الــمــدنــي)١5(  الــعــرق 
يسيل  الماء  كــان  فــإن  الـــدودة  بمنزلة  هو  )رشــتــه( 
ال  الجرح  رأس  على  عـــال)١6(  اذا  ــدم  ال ينقض  منه 
اذا  ــمــاء  وال الــجــرح،  رأس  كــثــر  ا ــذ  أخ إن  و ينقض 
دخل الجرح ثم خرج ال يضر ولو القى التراب على 
رأس الجراحة)١٧( حتى ال يسيل ولو لم يفعل سال 

ينقض)١8( النتقال الدم الى التراب خ)١٩(. 
يسيل  فما  الجرح  بمنزلة  َعْيِن 

ْ
ال في  َغْرُب)٢0( 

ْ
وال

ف)٢٢(،  الــدمــع  بــخــالف  الــوضــوء  يــنــقــض)٢١(  فيه 

نسخه  ١٤5،في   /٢ العرب  لسان  ينظر:  َخَناثى،  َجْمُع: 
ْ
َوال

مكتوب  )د(  و  )ح(  نسخه  في  )الجنثى(،  مكتوب  )خ( 
)الخنثى(، والصواب ما اثبتناه في المتن،

)١3( )الدم( زائد في نسخه )د(.
)١٤( ينظر: الجوهرة النيره:١/8.

وهي  بها،  لكثرته  المدينة  إلى  نسب  المدني  العرق   )١5(
يخرج  عـــرق  عــن  تتفجر  الــجــلــد  ســطــح  عــلــى  تظهر  بــثــرة 
مراقي  ينظر:  غليظة.  فضول  وسببه  فشيئا،  شيئا  كالدودة 

الفالح شرح نور اإليضاح ص: ٤0.
)١6( مكتوب بدلها )ظهر( في نسخه )د(.

)١٧( في نسخه )خ( مكتوب )الحرحة(، وفي نسخه )ح( 
مكتوب )الجرحة( ،وفي نسخه ) د( مكتوب )الجراحه(، 

والصواب ما اثبتناه في المتن.
)١8( )ينتقض( في نسخه )د(.

في  ــي(  )١5(،)فـ رقــم  لوحة  ى  الفتاو خالصة  ينظر:   )١٩(
نسخه )ح(.

)٢0( )العرب( في نسخه )د(.
)٢١( )ينتقض( في نسخه )د(.

ى قاضي خان :١٧/١. )٢٢( ينظر: فتاو



98
«تاب خزانـة المفتين لإلمام حسين بن محمد بن حسين السمنقاني الحنفي ت: 746هـ»

أ.م.د. أنور فرحان الحلبوسي

ينبغي  الدمع  ســال  اذا  رمــد)١(  بعينة  ومــن  االعمى 
ان)٢( يتوضأ لكل صالة خ)3(. 

من  كــان  إن  و نقض  الفم  مأل  كــأن  متى  والقئ 
المأل  وحّد  ماء  او  طعاما  او  مرة  كان  سواء  ال  دونه 
قاء  وان  بمشقة  اال  ]٩خ[  كه  امسا يمكنه)٤(  ال  ان 
كان مأل الفم، فمحمد اعتبر  قليال قليال ولو جمع 
اتحاد السبب وهو الغثيان وهو المختار خ)5(. وان 
كان او  اقاء دما وارتقى من الجوف ينقض)6( قليال 
كالبزاق  كثيرا وان قاء بلغما ان نزل من الرأس فهو 

وان صعد من الجوف فكذلك ال ينقض طح)٧(.
واالغماء والجنون والسكر بحيث يختل ]مشيه 

ينقض[ )8(، والحجامة ينقض)٩(.
فان  وخارجها  الصالة  في  ضربين  على  والنوم 
]القيام  فــي  كــان  وان  ينقض  ال  الــصــالة  فــي   كــان 
وان  السجود  او  الــركــوع  او  القعود  او  القيام  او[)١0( 

َعْيِن وانتفاُخها.، ينظر: لسان العرب 3/ 
ْ
َمُد: َوَجُع ال )١( الّرَ

.١85
)٢( عبارة ]ان ينتقض ألنه في العين بمنزلة الجرحفله ان 

يتوضا[ زائده في نسخه )د(.
)3( المصدر نفسه.

)٤( )يكن( في نسخه )د(.
ى لوحة رقم )١5(. )5( ينظر: خالصة الفتاو

)6( )ينتقض( في نسخه )د(.
)٧( المصدر السابق.

)د(  نسخه  فــي  بدلها  مكتوب  المعقوفين  بين  مــا   )8(
)حسه ينتقض( .

في  )ينتقض(  المختار:١/١0.  لتعليل  االختيار  ينظر:   )٩(
نسخه )د(،

)١0( ما بين المعكوفين ساقط من نسخه )ح(. 

تعمد النوم في السجود ينقض وتفسد صالته، ولو 
كان  تعمد النوم في القيام او الركوع ال ينقض، وان 
خارج الصالة فان نام قائما او قاعدا مثبتا مقعده 
او متكئا  نام مضطجعا  ولو  على االرض ال ينقض 
على  مقعده  مجافيا  ركيه  و احــد)١١(  على  قاعدا  او 
االرض ينقض، ولو وضع رأسه على)١٢( ركبتيه ونام 
ال ينقض)١3(، وان نام على رأس التنور وهو جالس 
كان حدثا)١٤( وان نام على)١5( ظهر  وقد ادلى رجليه 

الدابة في سرج او اكاف ال ينقض)١6( ق)١٧(. 
يــســمــع)١8(  بحيث  خفيفا  كـــان  اذا  ــُنــعــاس   ال
قاعدا  نام  واذا)٢0(  ينقض)١٩(،  لم  عنده  يحدث  ما 
ال  االرض  الى  جنبه  يصل  ان  قبل  انتبه  ان  فسقط 
السقوط  بعد  انتبه  وان  الصحيح  وهــو  ينقض)٢١( 
ينقض)٢٢(، ولو وضع يده على االرض ال ينقض)٢3( 

يستوي في الوضع الكف وظهرها ظ)٢٤(.  و

)١١( )احدى( في نسخه )د(.
)١٢( )ثوبه او( زائده في نسخه)د(.

)١3( )ينتقض( في نسخه )د(.
)١٤( )محدثا( في نسخه )ح(، وفي نسخه )محدثا(.

)١5( )قاعدا( زائده في نسخه )د(.
)١6( )ينتقض( في نسخه )د(.

)١٧( ينظر: المحيط البرهاني:6٧/١.
)١8( )يستمع( في نسخه )د(.
)١٩( )ينتقض( في نسخه )د(.

)٢0( )وان( في نسخه )ح(.
)٢١( )ينتقض( في نسخه )د(.
)٢٢( )ينتقض( في نسخه )د(.
)٢3( )ينتقض( في نسخه )د(.

)٢٤( ينظر: المحيط البرهاني:6٩/١. )ط( في نسخه )ح(.
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كالمضطجع وان نام محتبيا   ولو نام متوركا فهو 
رأسه  كان متربعا و رأسه على ركبتيه ال ينقض ولو 
على فخذية نقض ولو نام خارج الصالة ان نام على 
وجه السنة بإن نام رافعا بطنه على فخذيه مجافيا 
عضدية عن جنبية ال ينقض ولو نام مستند على 
يتان ال ينقض وان كان بحال لو  شيء واليتاه مستو

يل مسنده سقط)١( نقض ظ. از
ــة فــنــام او هو  ي رجـــل اســـنـــد)٢( ظــهــره الـــى ســار
ية او ذلك االنسان  مريض يمسكه انسان ولو السار
على  يتين  مستو الــيــتــاه  ــان  ك ــان  ف استمسك  مــا 

االرض فال وضوء عليه لعموم البلوى.
الصالة  يستطع  يستمسك)3(  لم  اذا  المريض 
نام  ألنه  انتقض)٤(  صالته  في  فنام  مضطجعا  اال 
لها)5( ركوع وسجود  والقهقة في صالة  مضطجعا، 
كانت  وســواء  نفال،  او  فرضا  كانت  ســواء  ينقض 
خارج  الوضوء  ينقض  وال  ناسيا،  او  عامدا  القهقة 
صالة  في  وال  الــتــالوة،  سجدة  في  وال  الــصــالة)6(، 
كان فيها وال ينقض طهارة  الجنازة، ولكن يبطل ما 
بــعــذر[)٧(  ايــمــاء  بــال  ]الفريضة  صلى  ولــو  الغسل، 

)١( )لسقط( في نسخه )د(.
)٢( )اسند( ساقط من نسخه )د(.

)3( )يستمسك( ساقطه من نسخه )ح( و )د(.
)٤( )ينقض( في نسخه )د(.

)5( مكتوب بدلها في نسخه )د( )فيها(.
في  وضعناها  وقــد  )د(،  نسخه  في  ــده  زائ )الــصــالة(   )6(

المتن ليستقيم المعنى.
الغسل  )طــهــارة  بدلها  مكتوب  المعقوفين  بين  مــا   )٧(

وقام  وسجود  ركوع  ذات  ألنها  انتقض  فيها  وقهقة 
فضحك  المصلي  نــام  واذا  ق.  مقامهما  االيــمــاء 
في  القهقة  الن)8(  وضوئه  ينقض  ال  قهقه  نومه  في 
يفسد صالته وكذا الباني  الصالة ال ينقض وضؤه و
الطريق  في  وقهقة  متوضئا  جــاء  اذا  الحدث  في 

تفسد صالته وال ينقض وضؤه.
خارج  راكبا  المكتوبة[)٩(  او  ]التطوع  صلى  ولو 
في  كان  وان  انتقض  فيها  وقهقة  القرية  او  المصر 
ولو  صــاله،  فــي  ليس  ألنــه  ينقض  ال  قرية  او  مصر 
المصر  دخل  ثم  المصر  خارج  راكبا  التطوع  افتتح 
ثم قهقة ال وضوء عليه، ولو صلى في المصر ركعة 
ينقض  ال  قهقة  ثم  السفر  يريد  منه  خرج  ثم  تطوعا 
وجيرانه،  نفسه  ُيسمع  ان  القهقة  وحد   ،)١0( وضوئه 
تفسد)١١(  جيرانه  دون  نفسه  يسمع  ان  والضحك 
يسمع  مـــا)١٢(ال  والتبسم  الــوضــوء،  دون  الصالة  به 
نفسه وال جيرانه وال يتعلق به فساد صالة وال وضوء 
آخر  في  القعود  بعد  القوم  مع  االمام  قهقة]6د[  واذا 
الصالة انتقض وضوئهم جميعا، ولو قهقة االمام ثم 

القوم فال وضوء على القوم . 

الفريضة( في )د(.
)8( عبارة] انما جعلت حدثا بشرط ان يكون جناية وفعل 

النائم ال يوصف بكونه جناية والصبي [ زائده في )د(.
)٩( ما بين المعقوفين مقلوبه في نسخه )د(.

)١0( )ق( زائده في نسخه )ح(.
)١١( )وتفسد( في نسخه )ح( و )د(.

)١٢( )ما( مكتوب بدلها )ان( في نسخه )د(.
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وهــو  ــوقــت  ال فمضى  الجمعة  فــي  شـــرع  رجـــل 
واذا  ق)٢(،  وضــوئــه  يــنــقــض)١(  فقهقه  الــصــالة  فــي 
ــتــالوة )ثم  ال ان عليه ســجــدة  تــذكــر  ثــم  ســجــد)3( 

ضحك()٤( قهقه ينقض وضوئه .
ولو صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس ثم 
قهقه يلزمه الوضوء، ولو نوى امامة النساء فقامت 
عليه  الــرجــل  قهقه  ثــم  بــه  ــتــدت  واق بجنبه  امـــرأة 

الوضوء على االصح خ )5(.
احـــدث)6(  او  التشهد  بعد  االمـــام  ضحك  ولــو 
فساد  وفــي  المسبوقين  صــالة  فــســدت  متعمدا 
روايتان)٧( . وال وضوء على من مّس بدنه،  الالحق 
او بدن غيره، او مس شيئا نجسا، وكذا لو مّس ذكره 
كفه او ظاهرها وكذا لو قّبل امرأة بشهوة ولو  بباطن 
ينتقض  ثوب  غير[)٩(  ]من  آلته)8(  وانتشر  باشرها 
ــــح)١0(. ولم  ســـواء خــرج منه شــيء او لــم يــخــرج ط

)١( )ينتقض( في نسخه )د(.
 ،  )١6( رقم  لوحة  ى  الفتاو خالصة  مخطوط  )٢((ينظر: 

)خ( في نسخه )ح(.
)3( )سجد( مكتوب بدلها في نسخه )د( )سلم(.

)د(  نسخه  فــي  بدلها  مكتوب  ضحك(  )ثــم  عــبــارة   )٤(
)فضحك(.

ى لوحة رقم )١6(. )5( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو
)6( )و احدث( في نسخه )ح(.

)٧( ينظر: العناية شرح الهداية: 38٩/١.
)د(  نسخه  وفــي  )لــهــا(  مكتوب  )خ(  نسخه  ــي  ــ )8((ف

مكتوب )آلته(، والصواب ما اثبتناه في المتن .
)ح(  نسخه  فــي  بدلها  مكتوب  المعقوفين  بين  مــا   )٩(

)بغير(.
كنز الدقائق:١٢/١. )١0( ينظر: تبيين الحقائق شرح 

يشترط في ظاهر الرواية مّس الفرج)١١( .
ومن ايقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على 
فهو  بالطهارة  وشك  بالحدث  ايقن  ومن  الطهارة، 
كمن شك  على الحدث واليقين ال يزول بالشك 
في طالق إمرأته ال يعزل)١٢( إمرأته)١3(، وكذا اذا شك 
الماء  نجاسة  في  شك  اذا  وكــذا  أمته،  عتاق  في 
في  اال  االصل  يستمر هذا  االستعمال  يمنع عن  ال 
انه  الــصــالة  فــي  شــك  اذا  انــه  احدهما:  موضعين 
انه  فالظاهر  الوقت  في  كــان  ان  يصل  لم  او  صلى 
انه  فالظاهر  الوقت  بعد خروج  لم يصل، وان شك 
او  ]١0خ[  ركــوع  في  اذا شك  انــه  الــثــانــي)١٤(:  صلى. 
فرغ  كان  وان  به  فيأتي  الصالة  في  كان  ان  سجود 
في  شك  مـــن[)١5(  ]او  يتركها  لم  انــه  فالظاهر  منها 
بعض وضوئه )١6(وذلك)١٧( اول ما شك غسل ذلك 
الموضع الذي شك فيه ألنه تيقن بالحدث وشك 
اليه  يلتفت  لم  كثيرا  له  يعرض  كان  وان  زواله  في 
رأى بلال سائال  ألنه من عمل الشيطان، ومن توضأ و
يريد)١8(  الشيطان  كان  وان  الوضوء  اعاد  ذكره  من 

)١١( ينظر: المبسوط للسرخسي: 66/١، )الفرج( زائد في 
نسخه )ح(.

)١٢( )يعتزل( في نسخه )د(.
)١3( ينظر: بدائع الصنائع: ١/33.

)١٤( )والثاني( في نسخه )ح( و )د(.
)د(  نسخه  في  بدلها  مكتوب  المعقوفين  بين  ما   )١5(

)ومن(.
كان( زائده في نسخه )د(. )١6( )وان 

)١٧( )ذلك( في نسخه )د(.
)١8( )يريه( في نسخه )ح(.
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على  مضى  ال  او  بــول  انــه  يعلم  ولــم  كثيرا)١(  ذلــك 
إزاره  و فرجه  ينضح  ان  ينبغي  و خ)٢(.  ص  صالته 
اذا  وهــذا  للوسوسة  قطعا  توضأ  اذا)٤(  لــه)3(  بالماء 
ينفع  ال  العهد  وبعيد  بالوضوء  العهد  قريب  كــان 
خ)5(. فالحاصل ان نواقض الوضوء نوعان: الخارج 
من السبيلين، والخارج النجس من غير السبيلين 
وجملته اثنا عشر شيئا )الغائط، والبول، والريح من 
مضطجعا  والنوم  البدن،  جميع  من  والــدم  الدبر، 
المرة،  والرعاف،  الفم،  مأل  والقيء  معناه،  في  او 
والقيح، والصديد، والقهقة في صلوات ذات ركوع 

وسجود( ]وسط 6د[ واهلل اعلم.

* * *

زائــده في نسخه  زائد في نسخه )ح(، )ذلــك(  )١( )فهو( 
)د( في نفس الموضع.

ى لوحة رقم )١6(. )٢( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو
)3( )له( ساقطه من نسخه )ح(.

)٤( )اذا( مكتوب بدلها)ان( في نسخه )د(.
ى لوحة رقم )١6(. )5( ينظر: مخطوط خالصة الفتاو

المصادر

* القرآن الكريم
لتعليل  االختيار  المختار  لتعليل  االختيار   -١
بن  محمود  بــن  اهلل  عبد  ــام:  االمـ تأليف  المختار 
مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل 
الشيخ  تعليقات:  عليها  683هـــ(  )ت:  الحنفي 
القاهرة،   - الحلبي  مطبعة  دقيقة،  ــو  أب محمود 

١٩3٧ م، عدد االجزاء: 5.
٢- المخصص: تأليف االمام أبو الحسن علي 
٤58هــــ(  )ت:  المرسي  ســيــده  بــن  إسماعيل  بــن 
إحياء  دار  الناشر:  جفال  إبراهم  خليل  المحقق: 
.عــدد  ١٩٩6م  ،ط١،   بــيــروت   - الــعــربــي  ــتــراث  ال

األجزاء: 5.
الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   -3
علي  بن  محمد  بن  أحمد  االمــام  تأليف  للرافعي: 

المقري الفيومي: المكتبة العلمية- بيروت. 
القاسم  أبــو  االمــام  تأليف  الكبير:  المعجم   -٤
هـــ(ـ   360( ت:  الــطــبــرانــي،  أحــمــد  ــن  ب سليمان 
المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي الناشر: 
،عدد  م   ١٩83 ،ط٢،  العربي  الــتــراث  إحياء  دار 

األجزاء: ٢5.
إبراهيم  االمـــام  تأليف  الوسيط:  المعجم   -5
محمد  القادر  عبد  حامد  الزيات  أحمد  مصطفى 
النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة.
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6- األعالم: تأليف االمام خير الدين بن محمود 
الدمشقي  الزركلي  فــارس،  بن  علي  بن  محمد  بن 
أيار  للماليين، ط١5 -  العلم  دار  )ت: ١3٩6هـــ(، 

/ مايو ٢00٢ م.
ــفــاظ  ل يــفــات األ ــيــس الــفــقــهــاء فــي تــعــر ٧- ان
المتداولة بين الفقهاء أنيس الفقهاء في تعريفات 
لفاظ المتداولة بين الفقهاء تأليف االمام: قاسم  األ
الحنفي  الرومي  القونوي  أمير علي  بن  اهلل  بن عبد 
دار  مــراد،  حسن  يحيى  ،تحقيق:  ٩٧8هــــ(  )ت: 

الكتب العلمية، ط: ٢00٤م ،عدد األجزاء: ١.
ومنحة  الــدقــائــق  كنز  ــرح  ش ــرائــق  ال البحر   -8
كنز  شــرح  الــرائــق  البحر  الــطــوري  وتكملة  الخالق 
بن  إبراهيم  بن  الدين  ين  ز االمــام  تأليف  الدقائق: 
)ت:  الــمــصــري  نجيم  بــابــن  الــمــعــروف  مــحــمــد، 
لمحمد  الرائق  البحر  تكملة  آخــره:  وفي  ٩٧0هـــ(، 
بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت 
البن  الخالق  منحة  وبالحاشية:  هـــ(،   ١١38 بعد 

عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، ط٢.
تأليف  النيرة  الــجــوهــرة  الــنــيــرة:  الــجــوهــرة   -٩
ــدادي  ــح ــن مــحــمــد ال ــن عــلــي ب ــو بــكــر ب ــام: أبـ ــ االمـ
800هـ(،  )ت:  الحنفي  اليمني  ِبيِدّي  الّزَ العبادي 

المطبعة الخيرية،ط١، ١3٢٢هـ ،عدد األجزاء: ٢.
١0- العناية شرح الهداية: تأليف االمام محمد 
اهلل  عبد  أبــو  الدين  كمل  أ محمود،  بن  محمد  بن 
ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين 
الرومي البابرتي )ت: ٧86هـ( ،الناشر: دار الفكر ، 

عدد األجزاء: ١0.
أبو  الدين  شمس  االمام  :تأليف  المبسوط   -١١
السرخسي)ت5٧١هـ(،  سهل  أبي  بن  محمد  بكر 
دار  الميس،  الدين  محي  خليل  وتحقيق:  دراســة 
يع- بيروت لبنان، ط  الفكر للطباعة والنشر والتوز

١، ٢000م.
والشاعر  الكاتب  أدب  في  السائر  المثل   -١٢
تأليف  والشاعر  الكاتب  أدب  فــي  السائر  المثل 
بن محمد  ثير، نصر اهلل  األ بن  الدين  االمــام: ضياء 
الحوفي،  أحمد  المحقق:  63٧هــــ(  )المتوفى: 
للطباعة  مصر  نهضة  دار  الــنــاشــر:  طبانة  بـــدوي 

يع، الفجالة القاهرة ،عدد األجزاء: ٤. والنشر والتوز
النعماني:  الفقه  في  البرهاني  المحيط   -١3
الدين محمود بن  برهان  المعالي  أبو  االمام  تأليف 
البخاري  ــاَزَة  َمـ بن  عمر  بن  العزيز  عبد  بن  أحمد 
سامي  الكريم  عبد  تحقيق:  6١6هـ(  )ت  الحنفي 
لبنان،  بيروت  العلمية-  الكتب  دار  الجندي، 

ط١، ١٤٢٤هـ- ٢00٤م .
:تأليف  الصحابة  معرفة  في  الغابة  أســد   -١٤
بن  محمد  الكرم  أبي  بن  علي  الحسن  أبو  ــام:  االم
الشيباني  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد 
ثير )ت: 630هـ( المحقق:  الجزري، عز الدين ابن األ
علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود 
الناشر: دار الكتب العلمية ،ط١،سنة النشر: ١٩٩٤ 

م ،عدد األجزاء: 8 .
تأليف  الشرائع:  ترتيب  ١5- بدائع الصنائع في 
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أحمد  بن  مسعود  بن  بكر  أبــو  الدين،  عــالء  االمــام 
دار  ،الــنــاشــر:  ـــ(  58٧هـ )ات:  الحنفي  الكاساني 
ــدد  ١٩86م،عـ  - ـــ  ١٤06هـ ،ط٢،  العلمية  الكتب 

األجزاء: ٧.
كنز الدقائق: تأليف  ١6- تبيين الحقائق شرح 
فخر  البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان  االمــام 
المطبعة  هـ(،   ٧٤3 )ت:  الحنفي  الزيلعي  الدين 

ق، القاهرة، ط١، ١3١3 هـ. الكبرى األميرية -بوال
يل  تأو فــي  البيان  جامع  الطبري  تفسير   -١٧
بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  االمــام  تأليف  القرآن: 
)ت:  الطبري  جعفر  ــو  أب اآلمــلــي،  غالب  بــن  كثير 
،الناشر:  كر  شا محمد  أحمد  ،المحقق:  3١0هـــ( 

مؤسسة الرسالة ،ط١، ٢000 م، عدد األجزاء: ٢٤.
المطهر  االمــام  تأليف  ى:  الفتاو خالصة   _١8
علي  بــن  سعد  بــن  الحسين  بــن  المطهر  الــيــزدي 

اليزدي، الحنفي، توفي بقوص، سنة )5٩١ه(.
وشرحه  :جمعه  الشافعي  ــام  االمـ ــوان  ديـ  -١٩
قميحة،  مفيد  دكتور  له  قدم  ر،  زرزو نعيم  االستاذ 

دار الكتب العلمية، بيضون،١٩٧١م.: ص80..
الصحيح  الــجــامــع  ــبــخــاري  ال صحيح   -٢0
إسماعيل  بــن  محمد  ــام  االمـ تأليف   المختصر: 
كثير،  ابــن  دار  الجعفي،  الــبــخــاري  عــبــداهلل  أبــو 
اليمامة - بيروت، ط3، ١٤0٧ - ١٩8٧، تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في 

كلية الشريعة - جامعة دمشق.
ى النوازل: تأليف االمام نصر بن محمد  ٢١- فتاو

بن احمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق: السيد 
يوسف احمد، منشورات محمد علي بيضون، دار 

الكتب العلمية- بيروت، ط ١، ٢00٤م.
ى قاضي خان: تأليف اإلمام عالم بن  ٢٢- فتاو
)ت٧86هـــ(  الهندي  الدهلوي  األنصاري  العالء 
نفقة  على  طبع  حسين،  سجاد  القاضي  تحقيق: 

زارة المعارف الهندية، ط ١.. و
االمام محمد عميم  تأليف  الفقه:  قواعد   -٢3
الصدف  ،الناشر:  البركتي  المجددي  اإلحــســان 

كراتشي ،ط١، ١٩86،عدد األجزاء: ١. ببلشرز - 
الــكــتــب  أســـامـــي  ــون عـــن  ــن ــظ ال كــشــف   -٢٤
كاتب  والفنون: تأليف االمام مصطفى بن عبد اهلل 
جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة 
مكتبة  الناشر:  ١06٧هــــ(  )ت:  خليفة  الــحــاج  أو 

يخ النشر: ١٩٤١م، ج:6. المثنى - بغداد تار
بن  محمد  االمـــام  تأليف  الــعــرب:  لسان   -٢5
 - صــادر  دار  المصري،  األفريقي  منظور  بن  مكرم 

بيروت، ط ١.
محمد  االمــام  تأليف  الصحاح:  مختار   -٢6
لبنان  مكتبة  الـــرازي،  عبدالقادر  بن  بكر  أبــي  بن 
ناشرون- بيروت، طبعة جديدة،  ١٩٩5م، تحقيق: 

محمود خاطر.
اإليضاح:  نــور  متن  شــرح  الفالح  مراقي   -٢٧
تأليف االمام حسن بن عمار بن علي الشرنباللي 
به  اعــتــنــى  ١06٩هـــــــ(  )ت:  الــحــنــفــي  ــمــصــري  ال
 ، ية  العصر المكتبة  الناشر:  ر  زرزو نعيم  راجعه:  و
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ط١، - ٢005 م، عدد األجزاء: ١.
الفقهية:  لفاظ  واأل المصطلحات  ٢8- معجم 
المنعم،  عــبــد  الــرحــمــن  عــبــد  مــحــمــود  د  تــألــيــف 
 - والــقــانــون  الشريعة  بكلية  الفقه  أصــول  مــدرس 

جامعة األزهر ،الناشر: دار الفضيلة.    
عمر  ــام  ــ االم تــألــيــف  الــمــؤلــفــيــن:  معجم   -٢٩
كحالة  الغني  عبد  بن  راغــب  محمد  بن  رضــا  بن 
 - المثنى  مكتبة  الناشر:  ١٤08هـــ(  )ت:  الدمشق 

بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، ج: ١3.
محمد  ،الــمــؤلــف:  الفقهاء  لغة  معجم   -30
رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي ،الناشر: دار 
يع ،ط٢، ١٩88 م. النفائس للطباعة والنشر والتوز

االمـــام  تــألــيــف  الــلــغــة:  مقاييس  معجم   -١3 
،المحقق:  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو 
الفكر،  دار  ،الــنــاشــر:  هـــارون  محمد  الــســالم  عبد 

١٩٧٩م. ، عدد األجزاء: 6.
ــار  وآث المؤلفين  أســمــاء  العارفين  هــديــة   -3٢
المصنفين: تأليف االمام إسماعيل بن محمد أمين 
بن مير سليم الباباني البغدادي )ت ١3٩٩هـ(، دار 

إحياء التراث العربي بيروت - لبنان .

* * *


