منهاج الطابلني

±

الحمد هلل الرب الجواد الذي جلت نعمه عن اإلحصاء باألعداد المان

باللطف واإلرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه يف الدين من
لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله

وأشهد أن ال إله إال اهلل الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

المصطفى المختار ‘ وزاده فضال وشرفا لديه.

أما بعد ..فإن االشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت

فيه نفائس األوقات ،وقد أكثر أصحابنا † من التصنيف من المبسوطات
والمختصرات ،وأتقن «مختصر المحرر» لإلمام أبي القاسم الرافعي

رحمه اهلل تعالى ذي التحقيقات وهو كثير الفوائد عمدة يف تحقيق
المذهب معتمد للمفتي وغيره من أولى الرغبات.

وقد التزم مصنفه ¬ أن ينص على ما صححه معظم األصحاب

ووىف بما التزمه وهو من أهم أو أهم المطلوبات لكن يف حجمه كرب يعجز

عن حفظه أكثر أهل العصر إال بعض أهل العنايات فرأيت اختصاره يف
نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء اهلل تعالى من

النفائس المستجدات:

منها :التنبيه على قيود يف بعض المسائل هي من األصل محذوفات.

ومنها :مواضع يسيرة ذكرها يف المحرر على خالف المختار يف

المذهب كما سرتاها إن شاء اهلل تعالى واضحات.

ومنهاا :إبدا ك ام لان بيرغ هظافلأ نم ا صلا فالخ امهوم وأ و با          

        

وعمدة املفتني

بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات.

ومنها :بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخالف

يف جميع الحاالت :فحيث أقول :يف األظهر أو المشهور فمن القولين

أو األقوال فإن قوي الخالف قلت :األظهر وإال فالمشهور.

وحيث أقول :األصح أو الصحيح فمن الوجهين أو األوجه فإن قوي

الخالف قلت :األصح ،وإال فالصحيح.

وحيث أقول :المذهب فمن الطريقين أو الطرق.
وحي وقأ ث لللل ل :ال شلا صن وهف صن ا

ضعيف أو قول مخرج.

عف يييييييي ي ¬ ويك جو كانه نو ه      

وحيث أقول :الجديد فالقديم خالفه أو القديم أو يف قول قديم

فالجديد خالفه.

وحيث أقولل :وقيلل ك وهف اذ    وج يعض ه فف ف والص :حيح

خالفه.

وحيث أقول :ويف قول كذا فالراجح خالفه.

ومنهاا :مساضأ ةسيفن لئ م يلإ اه ه ههههههه ه ،ينبغ ال نأ ي

وأقول يف أولها :قلت ،ويف آخرها :واهلل أعلم.

أو األصح

ُيُيُي ُيُيخل اهنم باتكلا ى       

وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما يف المحرر الف اهدمتعاف     

بد منها ،وكذا ما وجدته من األ رحملا يف امل افلاخم راكذ ر يغو  رره من كتب
الفقه فاعتمده فإين حققته من كتب الحديث المعتمدة.
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وق ضعب مدقأ د سم الئ

فصال للمناسبة.

 لصفلا ل وأ ةبسانم              اختصاتمدق امبرو ر       

وأرجو إن تم هذا المختصر أن يككون يف معن  حرشلا ى ل ينإف ررحمل     

ال أحذف منه شيئا من األحكام أصال وال من الخالف ولو كا  ن وواهيا عم    
ما أشرت إليه من النفائس.

وق عمج يف تعرش د ج قدل حرشلا ةروص ىلع فيطل ءزا اذه قئ               

     

المختصر ومقصودي به التنبيه على الحكمة يف العدول عن عبارة المحرر

ويف إلحا ق ق فرح وأ دي

لأسملل طرش وأ ة نم كلذ رثكأو كلذ وحنو

الضروريات التي ال بد منها.

            

    

وعلى اهلل الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي؛ وأسأله النفع به

لي ولسائر المسلمين ،ورضوان عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين.

وعمدة املفتني

كتاب الطهارة
قال اهلل تعالى[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ] {الفرقان.}48:

يشرتط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء

بال قيد فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطالق اسم الماء غير

طهور وال يضر تغير ال يمنع االسم وال متغير بمكث وطين وطحلب وما
يف مقره وممره وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو برتاب طرح فيه يف

األظهر.

ويكره المشمس والمستعمل يف فرض الطهارة قيل :ونفلها غير

طهور يف الجديد فإن جمع قلتين فطهور يف األصح.

وال تنجس قلتا الماء بمالقاة نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره

بنفسه أو بماء طهر أو بمسك وزعفران فال وكذا تراب وخف يف األظهر

ودوهنما ينجس بالمالقاة فإن بلغهما بماء وال تغير به فطهور فلو كوثر

بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر.
وقيل :طاهر ال طهور.

ويستثنى ميتة ال دم لها سائل فال تنجس مائعا على المشهور وكذا يف

قول نجس ال يدركه طرف.

قلت :ذا القول أظهر واهلل أعلم.

والجاري كراكد .ويف القديم :ال ينجس بال تغير.

والقلتان :خمسمائة رطل بغدادي تقريبا يف األصح.
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والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح.

ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته.
وقيل :إن قدر على طاهر بيقين فال.
واألعمى كبصير يف األظهر.

أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم.

أو ماء ورد توضأ بكل مرة وقيل :له االجتهاد.

وإذا استعمل ما ظنه أراق اآلخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاين

على النص بل يتيمم بال إعادة يف األصح.

ولو أخربه بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا

اعتمده.

ويحل استعمال كل إناء طاهر إال ذهبا وفضة فيحرم وكذا اتخاذه يف

األصح.

ويحل المموه يف األصح والنفيس كياقوت يف األظهر.

وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم أو صغيرة بقدر

الحاجة فال أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز يف األصح وضبة موضع
االستعمال كغيره يف األصح.

قلت :المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا واهلل أعلم.

وعمدة املفتني

هي أربعة:

باب أسباب احلدث

أحدها :خروج شيء من قبله أو دبره إال المني.

ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض وكذا نادر

كدود يف األظهر أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فال يف األظهر.
الثاين :زوال العقل إال نوم ممكن مقعده.

الثالث :التقاء بشريت الرجل والمرأة إال محرما يف األظهر.
والملموس كالمس يف األظهر.

وال تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر يف األصح.

الرابع :مس قبل اآلدمي ببطن الكف وكذا يف الجديد حلقة دبره إال

فرج هبيمة.

وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر األشل وباليد

الشالء يف األصح.

وال ينقض رأس األصابع وما بينها.

ويحرم بالحدث الصالة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه

وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب
لدرس قرآن كلوح يف األصح.

واألصح حل حمله يف أمتعة وتفسير ودنانير ال قلب ورقه بعود وأن

الصبي المحدث ال يمنع.
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قلت :األصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون واهلل أعلم.

ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك يف ضده عمل بيقينه فلو تيقنهما

وجهل السابق فضد ما قبلهما يف األصح.

وعمدة املفتني

فصل

يقدم داخل الخالء يساره والخارج يمينه وال يحمل ذكر اهلل تعالى

ويعتمد جالسا يساره وال يستقبل القبلة وال يستدبرها ويحرمان بالصحراء

ويبعد ويسترت وال يبول يف ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق

وتحت مثمرة وال يتكلم وال يستنجي بماء يف مجلسه ويستربئ من البول.
ويق قق ول عن  د د لوخ هههه ه« :بسم ا هللهلل هلل ..اللهم ينإ  وعأ ذ ب  ك ا نم لخبث   

وال بخ ائث» وعند خروجه« :غفرانك ..الحمد هلل الذي  بهذأ ع ين ىذألا

   

وعافاين».

ويجب االستنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل .ويف معنى الحجر

كل جامد طاهر قالع غير محرتم ،وجلد دبغ دون غيره يف األظهر.

وشرط الحجر :أن ال يجف النجس وال ينتقل وال يطرأ أجنبي.

ول وو و ن قوف رشتنا وأ رد  زواجي ملو ةداعلا صصصصصصصصصصصص ص صص فحته وحش زاج هتف     

الحجر يف األظهر.

ويجب ثالث مسحات ولو بأطراف حجر فإن لم ينق وجب اإلنقاء

وسن اإليثار .وكل حجر لكل محله ،وقيل :يوزعن لجانبيه والوسط.
ويسن االستنجاء بيساره.

وال استنجاء لدود وبعر بال لوث يف األظهر.
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فروضه ستة:

باب الوضوء

أحدها :نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض

الوضوء.

ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية االستباحة دون الرفع على

الصحيح فيهما.

ومن نوى تربدا مع نية معتربة جاز على الصحيح ،أو ما يندب له

وضوء كقراءة فال يف األصح؛ ويجب قرهنا بأول الوجه وقيل :يكفي بسنة

قبله ،وله تفريقها على أعضائه يف األصح.

الثاين :غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما

بين أذنيه فمنه موضع الغمم وكذا التحذيف يف األصح ال النزعتان وهما

بياضان يكتنفان الناصية.

قلت :صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس واهلل أعلم.

ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا

وبشرا ،وقيل :ال يجب باطن عنفقة كثيفة واللحية إن خفت كهدب وإال
فليغسل ظاهرها ،ويف قول :ال يجب غسل خارج عن الوجه.

الثالث :غسل يديه مع مرفقيهه ف غ بجو هضعب عطق نإ سسسس سسل ما يقب    

أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه ندب باقي عضد.

الرابع :مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر يف حده واألصل جواز غسله

ووضع اليد بال مد.

وعمدة املفتني

الخامس :غسل رجليه مع كعبيه.

السادس :ترتيب ذكه ه ااا؛ فل دحم لستغا و ثثث ث ،فاألص نكمأ نإ هنأ ح    

تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإال فال.

قلت :األصح الصحة بال مكث واهلل أعلم.
وس نن ه:

السواك عرضا بكل خشن ال أصبعه يف األصح.

ويسن للصالة وتغير الفم وال يكره إال للصائم بعد الزوال.

والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه.

وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما يف اإلناء قبل

غسلهما.

والمضمض سالاو ة ت اشن ق ققق ق واألظه مهلصف نأ را ضفأ  لللللل ل ،ث حصألا م

    

يتمضمض بغرفة ثالثا ثم يستنشق بأخرى ثالثا ويبالغ فيهما غير الصائم.

قلت :األظهر تفضيل الجمع بثالث غرف يتمضمض من كل ثم

يستنشق واهلل أعلم.

وتثليث الغسل والمسح ويأخذ الشاك باليقين.

ومسح كل رأسه ثم أذنيه فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها.

وتخلي ثكلا ةيحللا ل ةة ة ةةة ة ،وأص عبا هه ه ،وتق ميد ا نميل ىىىى ى ،وإطال هترغ ة     

وتحجيله ،والمواالة وأوجبها القديم.

وترك االستعانة والنفض وكذا الت شن يف يف األصح.

