ی
وطافیکدو ب ب
نت
واجروتعکںیک ت
السؤال :ارگ وکیئ دنبہ وطاف ےک دعب یک دو روتعکں وک لفن ھجمس رک ڑپاتھ رت  ک  و ا وہ ادا ج  یئں
ےگ؟

اجلؤاب :ابمس ريب الأكرم اذلي عمل ابلقمل عمل الإنسان ما مل يعمل
ی
ی
یجاداج یئںیگ۔ارگوکیئدنبہ"دورتعکوطاف"یکنرکےیا"وطافےکلفن"یکن
ی
ی
رکےیا"وطافیک ب ب
واجروتعکں"یکنرکںیہروصرتںیمامنزدرست ۔ ت
ی
ی
ج یت ہکفراضئیکرطح ب ب
واجیک ایب ببںیم یھہی
ہیوسالاعموطرےساسایخلےسدیپا ا
رضوریت ہکڑپےنھواالاےس ب ب
واجےھجمس۔نکیلہییباترضوریںیہن۔وجیباترضوریت وہ
ی
ہیہکامنزیکنج ،زین"نییعت"ج ہکانانوکنےسامنزڑپھراہت ےسیجوطافےکدعبیک
ی
ب
ب
امنز۔اہجںتاسےکاخصوفصاکقلعتت ہکوہواجت ،ک وہرضوریںیہناوراسیک
لیصفتدنمرہجذلیت  :ت
:۱وطافےکدورںیتعکدرالص ب ب
"واجلغیررہ"ےکلیبقےسںیہاوراسےسرمادوہامنزت 
سجاکووجبدنبےاےنپلمعےسواہتسبت ،اہتبلہیاینپالصےکاحلظےسلفنہ ت ک اسہک

اہقفےناسیکرصتحیفرامیئت انچہچایسوہجےساسرپضعبااکحم ب ب
واجےکالوگج ےتںیہاور
ضعبااکحملفنت ۔انچہچرصعیکامنزےکدعبہیرںیتعکڑپ انھعونم ت وجدرالصاوا لیک
ی
شانت ۔(احہیش)۱اورایسوہجےسولوگںںیم،درس،وہشمرت ہک":وطافےکدولفن"۔ ت
ی
ی
واجذلاہت"ےکلیبقےسںیہاوروتفیایسیباترپت ہکہیو ب ب
وت" ب ب
اجںیہ،سںیہن،
 :۲ر
ی
وتڑپےت
نکیلاسےکیباووجداہقفہیفرامےتںیہہکاتقم یدےک ےیہیرضوریںیہنہکوہ ر
ی
ی
ج ےئووجبیکن یھرکےاوراسیکوہجہیت ہکاسےک ب ب
واجاورسج ےنںیم
االتخفت ۔یباافلظدرگ،االتخفیکوہجےسووجباکااقتعدرضوریںیہن۔ایسرطحوطافیک
ی
ی
دوروتعکںیکیب باباالتخفت ،ضعبےکاہںہیست  ،ب ب
واجںیہن۔(احہیش)۵یتحہکارگ
ی
ی
ی
ب
وتروک ب
وتںیم،اادتارکےوجاےسساتھجم
واجےنھجمسواالیسکاےسیدنبےیک،راضمنےک ر
ی
ت ک ہیاادتادرست (احہیش )۳ت
:۳اسےس یھاتدقمآےگ بترےتج ےئرعضہیت ہکفرضےکوالوہہر،زی،یتحہک ب ب
واج
ی
ی
ی
 یھ،اتدرےجںیملفنںیہ۔انچہچراضمنےکوالوہوتریکامجعوکاہقفےن ہووہفراردیات 
ی
ی
وتںیم یھاوا لیکشانیایئیئیتت ،اورلفنیکامجعدیدنہہ
اوراسیکوہجہیفرامیئہک ر
ںیہن(،احہیش)۴۔ایسرطحاورضعبوہگجںرپاہقفےن ب ب
واجےک ےیلفنیکریبعتاف لاملفرامیئ
ت (احہیشربمن۷الم ہظحج !) ت

سووجہیکانبرپ،نجںیمےسہراتاینپہگجاکیفت ہچیئہکیئ ب
ان ب
ساجکیج یئں،ارگیسکےن
وطافیکدوروتعکںوکلفنےتھجمسج ےئڑپاھک وہاداج یئںیگاوراےسدوہراےنیکزایزںیہن۔ ت
زیادہےسزیادہہییباتت ہکوطاف،وچہکن ب ب
واجلغیررہت ،اس ےیاسںیم"نییعت"رضوری
ت اورالبہبش ب ب
جوکیئدنبہوطافےکدعبہیوسےتچج ےئدورںیتعکڑپاتھت ہکوہوطافیک
ی
ںیہ،ک نییعتج یئگ،ہکبجاوا لاورسومدکہںیمنییعت یھرضوریںیہن،ہکلبارگیسکدنبے
ی
ےنیسکایسیامنزےکدعبدورتعک-الثم-لفنامنزڑپیھسجےکدعبدورتعکسومدکہج ےت
ی
ی
ںیہ،ک وہوخدوخبدانسومدکہیکہگجج یئںیگارگہچاےساسیباتاکملعہنج ہکوہس
ومدکہںیہ۔رصففراضئاتاعمہلمااسیت اسںیمفرتیضاکااقتعد یھرضوریت ۔ ت
ی
ی
سپاوس:ا ألش باه والنظائر یکاتقشےسہییاتراتلمت ہکو ب ب
اجامنزاکاعمہلم یھفراضئ

یکامدننت ۔نکیلوالہمومحیےناسےکاحشںیمرصتحیفرامیئت ہکعالمہ ابن جنمی –
رمحهام هللا تعاىل  -ےنوخداسقشےسےلہپ ب ب
واجاورفراضئںیمفرقلقنفرامےئںیہاس ےی
ب ب
واجہروگےشےسفرضیکامدننںیہنج اتکساورا ألش باه والنظائر ےکوحاےلےسہییبات
قم یااتفیئوقلحںںیمرعموفت ہکاسںیمااہتنیئااصتخرت اس ےیاسںیموموجدیسک یھ
ےلئسموکےنھجمسےک ےییبایقربتعمالیصفتتےسمہآیگنہوکنیقیانبیارضوریت ۔اظبہراہیں ب ب
واج
ی
ی
وکفرضیکامدنناسیباتںیمفراردیاایگت ہکاسںیمہی"نییعت"رضوریہکالثموترڑپےھیئ

ی
رت ںیہ،اہجںتاےس ب ب
واجےنھجمساکقلعتت وہرضوریںیہنک اسہکاورپدییئگالیصفتت
ےسہییباتوخبیبواحضج یئیتت ۔ ت

 :۱يف بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع أليب بكر بن مسعود الاكساين:
ففي هذه ا ألوقات الثالثة يكره لك تطوع يف مجيع ا ألزمان يوم امجلعة وغريه ،ويف مجيع ا ألماكن مبكة وغريها،
وسواء اكن تطوعا مبتد أأ ل سبب هل ،أأو تطوعا هل سبب كركعيت الطواف وركعيت حتية املسجد وحنوهام.
يف ادلر اخملتار ،كتاب الصالة:
(وكره نفل) قصدا ولو حتية مسجد (ولك ما اكن واجبا) ل لعينه بل (لغريه) وهو ما يتوقف وجوبه عىل فعهل
(مكنذور ،وركعيت طواف) وجسديت سهو
يف رد احملتار عليه:
(قوهل :ولك ما اكن واجبا اإخل) أأي ما اكن ملحقا ابلنفل ،بأأن ثبت وجوبه بعارض بعد ما اكن نفال.
 :۲يف رد احملتار عىل ادلر اخملتار ،كتاب الصالة ،ابب الوتر والنفل:
ويف حاش ية البحر للخري الرميل :علل الكراهة يف الضياء والهناية بأأن الوتر نفل من وجه حىت وجبت القراءة يف
مجيعها ،وتؤدى بغري أأذان وإاقامة ،والنفل ابمجلاعة غري مس تحب ألنه مل تفعهل الصحابة يف غري رمضان اهـ وهو
اكلرصحي يف أأهنا كراهة تزنيه تأأمل .اهـ.
 :۳يف ادلر اخملتار ،كتاب الصالة ،ابب الإمامة:
حص اقتداء متنفل مبتنفل ،ومن يرى الوتر واجبا مبن يراه س نة
 :۴يف رد احملتار عىل ادلر اخملتار ،كتاب الصالة ،فرائض الصالة ،مطلب :قد يطلق الفرض عىل ما يقابل الركن
وعىل ما ليس بركن ولرشط:

(وتعيني فرض) أأي أأنه ظهر أأو عرص مثال ( أأو وجوب) كركعيت الطواف والعيدين والوتر واملنذور وقضاء نفل
أأفسده؛ واحرتز به عن النفل فاإنه يصح مبطلق النية حىت الرتاوحي عىل املعمتد كام مر يف حب ث النية
 :۵يف املبسوط للرسخيس ،كتاب املناسك ،ابب الطواف:
(قال) وإاذا طاف قبل طلوع الشمس مل يصل حىت تطلع الشمس ،وقد بينا يف كتاب الصالة أأن ركعيت
الطواف س نة أأو واجب بسبب من هجته اكملنذور ،وذكل ل يؤدى عندان بعد طلوع الفجر قبل طلوع
الشمس ،ول بعد العرص قبل غروب الشمس.
وقد روي أأن معر  -ريض هللا عنه  -طاف قبل طلوع الشمس مث خرج من مكة حىت اإذا اكن بذي طوى،
وارتفعت الشمس صىل ركعتني مث قال :ركعتان ماكن ركعتني ،وكذكل بعد غروب الشمس يبد أأ ابملغرب؛ ألن
أأداء ما ليس مبكتوبة قبل صالة املغرب مكروه ،ول جتزئه املكتوبة عن ركعيت الطواف؛ ألنه واجب اكملنذور أأو
س نة كسنن الصالة فاملكتوبة ل تنوب عنه
يف البحر الرائق رشح كزن ادلقائق ،كتاب احلج ،ابب الإحرام ،حتت قول العالمة النسفي " :واخمت الطواف به
وبركعتني":
أأما خمت الطواف ابلس تالم فهو س نة لفعهل  -عليه السالم  -كذكل يف جحة الوداع ،و أأما صالة ركعيت الطواف
بعد لك أأس بوع فواجبة عىل الصحيح
 :۶يف ا ألش باه والنظائر ،الفن الأول ،القاعدة الثانية ا ألمور مبقاصدها ،تعيني املنوي وعدمه:
الرابع ،يف صفة املنوي من الفريضة والنافةل وا ألداء والقضاء.
أأما الصالة فقال يف العناية أأنه ينوي الفريضة يف الفرض فقال معزاي اإىل اجملتىب ل بد من نية الصالة ونية الفرض
ونية التعيني .حىت لو نوى الفرض ل جيزيه
والواجبات اكلفرائض كام يف التتاراانية و أأما النافةل والس نة الراتبة فقدمنا أأهنا تصح مبطلق النية ،وبنية مباينة.
يف مغز عيون البصائر يف رشح ا ألش باه والنظائر لأمحد بن محمد امحلوي:
قوهل :والواجبات اكلفرائض .يفيد أأن تعييهنا اإما خبصوصيهتا أأو بكوهنا واجبة وقد تقدم يف الوتر أأنه ينوي الوتر ل
الواجب؛ وعلهل مثة بأأن وجوبه خمتلف فيه فأأفاد أأن الواجبات ليست اكلفرض من لك وجه.

 :۷يف رد احملتار عىل ادلر اخملتار ،كتاب الصالة ،ابب الإمامة ،حتت قول صاحب العالمة احلصكفي " :أأما بعد
الوقت فال يتغري فرضه فيكون اقتداء مبتنفل يف حق قعدة أأو قراءة ابقتدائه يف شفع أأول أأو اثن":
و أأطلقوا النفل هنا عىل ما ليس بفرض وهو الواجب ألن النفل الزايدة والواجب زائد عىل الفرض .وهللا أأعمل
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