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الجواب حامًدا ومصلّيا 

ز مک اکی ایلگن اک زنیم ےس اگل (1) ور مک ا ۔۔۔دجسے ںیم دوونں ریپوں یک اایلگنں لسلسم اگلےئ رانھک تنس ےہ ا

رانہ رضوری ےہ، ذٰہلا ارگ دجسے ںیم دوونں ریَپزنیم ےس اس رطح اےھٹ رںیہ ہک یسک ایلگن اک وکیئ ہصح زنیم ےس اگل 

ر  ور یہی تیفیک اکی رنک یک دقما ربارب رےہ  وت امنز افدس وہاجےئ یگ  (ینعی نیت ابر احبسن اہلل ےنہک ےک)وہا ہن وہ ا

 (6/634:ذکا یف ااتفلوٰی اومحملدۃی)۔

۔۔۔واحض رےہ ہک دوونں دجسوں ےک درایمن ےنھٹیب وک دعقہ ںیہن ، ہکلب ہسلج ےتہک ںیہ، ےلہپ دجسے ےس ہسلج (2)

ور ہسلج ےس دورسے دجسے ںیم اجےت وہےئ دوونں ریپوں  وک زنیم رپ رانھک اچےیہ، نکیل ارگ  ںیم  اجےت وہےئ ا

ن یسک ےن اےنپ ریَپ ااھٹےیل وت اُس یک امنز افدس ںیہن وہیگ۔  اس دورا

۔۔۔ذموکرہ ابال لیصفت یک روینش ںیم اامم اصبح وک علطم رکدای اجےئ ہک ارگ ان وک وکیئ وایعق ذعر ہن وہ وت وہ (3)

ور  ذموکرہ دوونں وصروتں ںیم اےنپ ریپو ں وک  زنیم رپ رےنھک اک اامتہم رکںی، ذٰہلا ارگ وہ اینپ یطلغ یک االصح رکںیل ا

ور وہج ہن وہ وت اُن ےک ےھچیپ امنز ڑپانھ درتس ےہ۔  رکاتہ ِ اامتم یک وکیئ ا

( 162/ 1)صحيح البخاري 
: قال النيب صلى اهلل عليو وسلم: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قال

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على اجلبهة، وأشار بيده على أنفو »
« واليدين والركبتني، وأطراف القدمني وال نكفت الثياب والشعر

( 447/ 1)الدر المختار 
جببهتو وقدميو، ووضع إصبع واحدة منهما شرط  (ومنها السجود)

( 447/ 1) (رد المحتار)حاشية ابن عابدين 
جيب إسقاطو ألن وضع إصبع واحدة منهما يكفي كما ذكره  (قولو وقدميو)

وأفاد أنو لو مل يضع شيئا من القدمني مل يصح السجود وىو مقتضى . بعد ح
ما قدمناه آنفا عن البحر 

( 70/ 1)الفتاوى الهندية 
ولو سجد ومل يضع قدميو على األرض ال جيوز ولو وضع إحدامها جاز مع 

كذا يف شرح منية ادلصلي البن أمري احلاج ووضع . الكراىة إن كان بغري عذر
القدم بوضع أصابعو وإن وضع أصبعا واحدة فلو وضع ظهر القدم دون 
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األصابع بأن كان ادلكان ضيقا إن وضع إحدامها دون األخرى جتوز صالتو 
. كذا يف اخلالصة. كما لو قام على قدم واحدة

( 230: ص)حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح 
يصدق ذلك بإصبع واحدة " وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمني: "قولو

قال يف اخلالصة وأما وضع القدم على األرض يف الصالة حال السجدة 
ففرض فلو وضع إحدامها دون األخرى جتوز صالتو كما لو قام على قدم 

واحد ووضع القدم موضع أصابعو ويكفي وضع إصبع واحدة ويف الفتح عن 
الوجيز وضع القدمني فرض فإن وضع إحدامها دون األخرى جاز ويكره فإن 
وضع ظاىر قدميو أو رؤس األصابع ال يصح لعدم اإلعتماد على شيء من 
رجليو وما ال يتوصل للفرض إال بو فهو فرض وىذا مما جيب التنبو لو وأكثر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الناس عنو غافلون

 
 

 

 

 واہلل احبسہنٗ أملع ابوصلاب

 

 (رفغاہلل ہلدمحم اوبرکب)

ر اولعلم رکایچ راالاتفء اجہعم دا  دا

ھ۱۴۳6۔ 2۔14  

ء ۲۰۱۴۔ 12۔7

 

 

 

 اوجلاب حیحص 

 

 (دمحم دبع اانملن یفع ہنع)

ر اولعلم رکایچ  انبئ یتفم  اجہعم دا

ھ۱۴۳6۔ 2۔14  

ء ۲۰۱۴۔ 12۔7

 

 

 


