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ِ
وجػربتعمایکےہ؟
دبؿ ااسنین ںیم یسک زیچےک ےنچنہپ ےس روزہ اس وتق وٹاتٹ ےہ ہکبج وہ اتعمد ذراعئ
یہقف ابعرات ےس واحض وہات ےہ ہک ِ
(منفذ) ےس دبؿ ںیم دالخ وہرک ِ
وجػ ربتعمکت ےچنہپ۔اب وساؽ ہی ےہہک اہیں وکاسن "وجػ" رماد ےہ؟
ویکہکن وجػ اک االطؼ:
۱۔ اس وجػ رپ یھب وہات ےہ وج ےنیس ےس ےچین وہات ےہاور سج ںیم اعضاےئ رہسیئ ًالثم اثمہن،رمح،رگدے وریغہ
اقمئ وہےت ںیہ ینعی abdominal cavity
۲۔ اس وجػ اک االطؼ دعمے اور آوتنں ےک وجػ ()alimentary canalرپ یھب وہات ےہ۔
۳۔اسےکالعوہاثمہن،رگدےڑپیھپےوریغہوخدیھبلقتسموجػںیہ۔

o
رضحات ہیفنحرمہمح اہللاعتٰیل ےک زندکی روزہ ےک اببںیم اوصیل وطررپ "وجػ" ےس ِ
ِ
"وجػ نطب"ینعی دعمہ اور آںیتن رماد
ںیہ۔ ذٰہلاااصًۃل وجػاکاالطؼ ِ
"وجػنطب" ینعیدعمےاورآوتنںرپیہوہاتےہ۔اہتبل ارگیسکاوروضعاوراسوجػےکدرایمؿ
منفذ وموجد وہ اور اس وضع ںیم ےنچنہپ وایل زیچ دعمہ ای آوتنں ںیم یتچنہپ وہ وت دعمہ اور آوتنں ےک اتعب وہےن یک وہج ےس اس رپ یھب
"وجػ"اکاالطؼوہاتکسےہ۔ (اسیجہکدقمیبتکِہقفںیم"دامغ"رپاسوہجےسوجػاکاالطؼایکایگےہہکاسوتقیکقیقحتےک
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اطمقب دامغ ںیم ےنچنہپ وایل دواء وریغہ ںیم ِ
اعدت ارثکہی ہی یھت ہک وہ دعمہ ںیم چنہپ اجیت یھت۔ اس یک زمدی لیصفت آےگ "دامغ" ےس
قلعتموساؽےکوجابںیمآریہےہ)۔
"وجػ" ےک ابرے ںیم ااتس ِذ رتحمؾ رضحت ومالان یتفم دمحم رعیف امثعین اصبح داتم رباکمہت ااعلۃیل یک قیقحت ذرا فلتخم ےہ۔
ل
رضحت ااتس ِذ رتحمؾ داتم رباکمہت ااعلۃیل ےن اینپ وعیق اتکب "اضطب ا مفطرات" ںیم "دعمہ" اور "آوتنں" ےک العوہ "قلح" وک یھب
ِ
"وجػ ایلص"رقار دای ےہ۔ سج یک لیصفت آےگ "قلح" ےس قلعتموساؽ ےک وجاب ںیم آریہ ےہ۔ ایس رطح ضعب اہقفےئ رکاؾ
رمہمح اہللاعتٰیل ےن "دامغ" وک یھبلقتسم وجػرقار دای ےہ ،اسیک لیصفت یھب اؿ اشء اہللاعتٰیل آےگ "دامغ" ےس قلعتموساؽےک
وجابںیمآےئیگ۔
حاشية ابًعابزيً (:)304 /2
قوله ( إلى جوؾه وسماغه ) لـ وىصر مرتب ،قال ذم البحر :والتحقيق أٌ بيً جوف الرأس
وجوف المعدةميؿذاأصليا ،ؾام وصلإلىجوفالرأسيصلإلىجوف البػًاه ؽ.
الزز املدتاز (:)486 /2
ولو بالؼ ذم االستيحاء حتى بلؼ موضع احلقية ؾسز ،وهذا قلام يكوٌ ولو كاٌ ؾيوزث ساء
عؿيام.
حاشية ابًعابزيً (:)486 /2
قوله (حتى بلؼ موضع احلقية) هي سواء جيعل ذم خريػة مً أسو يقال هلا املحقية ،مػرب ،ثه ذم
بعظ اليسذ املحقية بامليه وهي أولى ،قال ذم الؿتح :واحلز الذي يتعلق بالوصول إليه الؿساس
قزز املحقية اه أي قزز ما يصل إليه زأس املحقية التي هي آلة االحتقاٌ ،وعلى األول فالمراد
الموضع الذي ينصب منو الدواء إلى األمعاء.

ضابؼ املؿػرات للنؿتی حمنززؾیع العثامىیحؿؿه اهلل تعالی(ص:)83:
حاصلمذهبهه(أیاحليؿیة)ؾیاجلوف:
أٌ اجلوف املعترب ؾی ىؿسه عيز احليؿیة هی املعزة ،واحللق ،واؤلمعاء …..وأما اؤلجواف
اؤلخر التی توجز ؾی باغً اجلسه ؾام کاٌ له مسلك إلی أحز هذه الثالثة – بحیث إذا وصل
شیئ مً اخلازد إلی هذا اجلوف ،وصل إلی أحز هذه الثالثة عاسة – یأخذ حکنهام ،و ما ال
ؾال ،وبقوليا"باغً اجلسه" خردالؿهواؤلىـ؛ ؤلٌالصازعاعتربمها ؾیالصوو مً اخلازد،
ؾلیسا بحوؾنی معتربیً ،ؾام وصل إلیهام ال یؿسز الصوو ما مل یصل إلی احللق .أال تری أىه قز
وقعاالختالف(بنی)ائلماوأبی حيیؿةوصاحبهالقاضیأبی یوسـ –زمحهاماهللتعالی –
ؾیاملثاىةإذاوصلإلیهاشیئمًاخلازد،الیؿػرعيزأبیحيیؿةمعأىها عطو جموف؛ ؤلىه
المسلكميهاإلیاملعزةأو اؤلمعاء،وعيزأبییوسـزمحهاهللتعالییؿػر ؛ؤلٌبیيهاممسلکا
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عيزه ،وأما ما قال بعطهه مً أٌ ائلماو أبا یوسـ زمحه اهلل تعالی إىام قال بؿساس الصوو إذا
سخل شیئ املثاىة؛ ؤلىها جوف معترب ؾی ىؿسها عيزه ؾلیس بصیئ ،کام مر مً ترصیح العالمة
املحققابًاهلاموزمحهاهللتعالیعًرشحالکيز.
وأما عز العالمة ابً عابزیً  -زمحه اهلل تعالی – الؿرد الزاخل مً اجلوف – کام مر ؾی
عبازته املازة برقه  – 11ؾلعزو احلاجز بیيه وبنی اجلوف ؾی زأیهه ،کام رصح به ىؿسه ،وهذا
التعلیلیقتطیأىهإٌثبتبیيهه حاجز –کامیقولاؤلغباءاملعارصوٌ –ملیکً ؾی حکنه.
و أما ىقل الکاساىی زمح ه اهلل تعالی عً املصایذ ؾساس الصوو بائلقػاز ؾی قبل املرأة ؾهو
أیطا مبيی علی قیاو املسلك بنی مثاىتها و جوؾها ،کام رصح هو بيؿسه ؾی عبازته املازة برقه ،6
لکً الػب اجلزیز ال یؿرق بنی مثاىة الرجل واملرأة ،ویرصح بعزو املسلك ؾیهام ،ؾهذا یقتطی
أٌ یکوٌ حکه مثاىة الرجل واملرأة واحزا عيز هؤالء املصایذ أیطا ،وهو عزو الؿساس
بائلقػازؾیإحلیلاملرأةوالرجل؛الىتؿاءاملبيی ؾیکلیهام،وهووجوساملسلك.
وأماقوهلهبؿساسالصووإذا سخلشیئإلیالزماؽؾهوأیطامبيیعلیأٌ بیيهوبنیاحللق
مسلکا (ال) أىه جوف معترب ؾی ىؿسه ،ک ام مر مً ترصیح العالمة ابً ىحیه ؾی البحر الرائق
بقوله:
"وؾی التحقیق أٌ بنیاجلوؾنی (جوف الرأس وجوف البػً) ميؿذا أصلیا ،ؾام وصل إلی
جوفالرأس یصلإلیجوفالبػً"
ومؿهومه :أٌ کل عطو جموف مل یکً بیيه وبنی جوف البػً ميؿذ مل یؿسز الصوو بزخول
شیئإلیه.
ؾعلی هذا لو مل یثبت املسلك بنی جوف الزماؽ واحللق –کام یقول اؤلغباء املعارصوٌ – ال
یؿسز الصوو بنزاواة اآلمة عيز ائلماو أبی حيیؿة زمحه اهلل تعالی أیطا ،کام تقزو مً ترصیح
ائلماوالسرخسیزمحهاهللتعالیبقوله:
"وأبو حييؿة زمحه اهلل تعالى يقول :املؿسز للصوو وصول املؿػر إلى باغيه ،ؾالعربة
للواصل ال للنسلك ،وقز حتقق الوصول هيا ،وذم ؾاهر الرواية ؾرق بيً الزواء الرغب
واليابس ،وأكثر مصاخييا زيض اهلل عيهه أٌ العربة بالوصول حتى إذا عله أٌ الزواء اليابس
وصلإلىجوؾه ؾسزصومه ،وإٌعلهأٌالرغب مليصلإلى جوؾهال يؿسز صومهعيزه".
(املبسوؽللسرخيس)123/3:
وقز تقزو سلاو هذه العبازة برقه ،2 :ؾراجعه .ومثله ؾی العيایة لإلماو أکنل الزیً
البابرتی(املتوؾی 786ھ)والبحرالرائق،وقزمرتعبازتهبرقه .8
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ِ
وجػکتےنچنہپیکدقمارایکےہ؟
ارگ یسک وصرت ںیم دوا یک ارثک دقمار اک دعمہ(وجػربتعم) ےس ےلہپ ےلہپ ذجب وہاجان ینیقی وہ،تہب ومعمیل دقمار اک
دوراؿ روزہ اامعتسؽ رکان اجزئ ےہ ای ایکس دقماریک یھب وکیئ دح دنبی
دعمہ کت ےنچنہپ اک اامتحؽ وہ،وت ایک ایسی دواء اک
ِ
ےہ۔اسیجہک ضعب رعب اعمرص اہقفےئ رکاؾ ےن روزہ ںیم یلک اور انک ںیم اپین ڈاےنل یک وصرت ںیم اپین یک تہب ومعمیل
دقمار ےک دعمہ کت ےنچنہپ وک اینبد انب رک دوا یک اینت یہ لیلق دقمار وک معفو ہنع رقار دای ےہ(وموسۃع اہقفل ابطل)637/2:۔ اور
دقمی یہقف ابعرات ںیم داوتنں ںیم اےکٹ وہےئ اھکےن ےک ذرہ یک ےنچ ےس مک دقمار ںیم قلح ںیم اجےن وک دسفم روزہ ںیہن
م
رقاردایہک اس ےس ارتحاز نعسر (لکشم)ےہ۔ (ردااتحملر  ، ۴۶۶ /۷الھنذہی ،۱/۲۰۳حتف ادقلری )۲/۳۳۳

o
روزے ےکدوراؿدوا یسک یھب دقمارںیمارگ دعمے ایآوتنں ںیم چنہپ یئگ وت اس ےس روزہوٹٹ اجےئاگ۔ دوا یک لیلق دقمار وک
داوتنں ںیم اےکٹ وہےئ ےنچ یک دقمار رویٹ وریغہ ،اور ہضمضم وااشنتسؼ رپ ایقس رکان درتس ںیہن۔ ویکہکن اہقفےئ رکاؾ رمہمح اہلل
اعتٰیلےن اہجں داوتنںںیمایکٹوہیئ ےنچ ےسمک دقمار وکےنلگن ےسروزہہن وٹےنٹاک مکح ایبؿایک ےہ،وںیہ اوہنںےن ہی یھباھکل ےہہک
ارگاس وکہنم ےساکنؽرکدوابرہںیمڈاےلایادتباءاسدقر زیچ اھکےلوتروزہوٹٹاجےئاگ ،داوتنںںیمایکٹوہیئ لیلقدقمار ےس
وچہکنانچبلکشمےہ،اسےیلاسوکاعمػرقاردایایگےہ۔ایسرطحیلکاورانکںیماپینڈاےنلےکدعبابیقرےنہوایلرتیوکیھباس
ےیلاعمػرقاردایایگےہہکاسےسانچبلکشمےہ۔ہکبجاہیںرپوساؽاےنپاایتخرےسدوااھکےنےکابرےںیمےہ۔اسےسےنچب
وکلکشمےنہکاکوساؽیہںیہن ،اسےیل اسےسروزہوٹٹاجےئاگ۔
داوتنںںیمایکٹوہیئ زیچےنلگنےسقلعتمابعرات:
املبسوؽ للصيباين (:)443 /2

قلت 9أرأيت لو أن صائما ابتلع شيئا كان بين أسنانو؟ قال 9ليس عليو القضاء .قلت 9وإن كان سمسما
بين أسنانو فابتلعها قال 9ال قضاء عليو ألن ذلك مغلوب ال حكم لو كالذباب ،وإن تناول سمسما ابتداء

أفطر.
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الزز املدتاز (:)334 /2
( ولو ) أكل حلام بيً أسياىه ( إٌ مثل محصة ) ؾأكثر ( قىض ؾقؼ وذم أقل ميها ال ) يؿػر ( إال إذا
أخرجه)مًؾنه(ؾأكله) والكؿازةؤلٌاليؿستعاؾه( وأكلمثلسنسنة)مً خازد(يقػع
)ويكؿر ذم االصح ( إال إذا مطؼ بحيث تالشت ذم ؾنه ) إال أٌ جيز الػعه ذم حلقه كام مر،
ا
واستحسيهالكاملقائال" وهواؤلصلذمكلقليلمطػه".
حاشية ابًعابزيً (:)334 /2
قوله ( إٌ مثل محصة ) هذا ما اختازه الصزز الصهيز ،واختاز الزبويس تقزيره بام ينكً أٌ
يبتلعه مً غير استعاىة بريق واستحسيه الكامل ألن المانع من اإلفطار ما ال يسهل االحتراز عنو
وذلك فيما يجري بنفسو مع الريق ال فيما يتعمد في إدخالو اه ،قوله ( ؤلٌ اليؿس تعاؾه ) ؾهو
كالل قنة املدرجة وقزميا عً الكامل أٌ التحقيق تقييز ذلك بكوىه ذلً يعاف ذلك ،قولو ( إال
إذا مضغ الخ ) ألنها تلتصق بأسنانو فال يصل إلى جوفو شيء ويصير تابعا لريقو ،معراد ،قوله ( كام مر
) أي عيز قوله أو خرد سو بيً أسياىه ،قوله ( وهو ) أي وجوس الػعه ذم احللق ،قوله ( ذم كل
قليل)ذمبعظاليسذ"ذم كليشء"،واؤلولىأولىوهیاملواؾقةلعبازةالكامل.
الؿتاوى اهليزية (:)202-04 /3
وإن أكل ما بين أسنانو لم يفسد إن كان قليال وإن كان كثيرا يفسد ،والحمصة وما فوقها كثير وما دونها

قليل وإن أخرجو وأخذه بيده ثم أكل ينبغي أن يفسد كذا في الكافي وذم الكؿازة أقاويل ،قال الؿقيه
زمحه اهلل تعالى واؤلصح أىه ال دمب الكؿازة كذا ذم اخلالصة .وإذا ابتلع سمسمة بين أسنانو ال
يفسد صومو ألنو قليل ،وإن ابتلع من الخارج يفسد ،وتكلنوا ذم وجوب الكؿازة واملدتاز أىها
دمب إذا ابتلعها ومل ينطػها كذا ذم الػياثية وؾتاوى قايض خاٌ وهو اؤلصح كذا ذم حميؼ
السرخيس ،وإٌ مطػها ال يؿسز إال أٌ جيز غعنها ذم حلقه وهذا حسً جزا ؾليكً اؤلصلذم
كلقليلمطػهكذاذم ؾتحالقزير.

کلیاورانکںیماپینڈاےنلےسقلعتمابعرات:
حاشية ابًعابزيً (:)485 /2
قوله ( أو بقي بلل ذم ؾيه بعز املطنطة ) جعلو في الفتح و البدائع شبيو دخول الدخان والغبار
ومقتضاه أن العلة فيو عدم إمكان التحرز عنو ،وييبػي اشرتاؽ البصق بعز مخ املاء الختالؽ املاء
بالبصاق ؾال خيرد بنحرس املخ ،ىعه! ال يصرتؽ املبالػة ذم البصق بعزه ؤلٌ الباقی بعزه جمرس
بلل وزغوبة ال ينكً التحرز ميه .وعلى ما قلنا ينبغي أن يحمل قولو في البزازية 9إذا بقي بعد
المضمضة ماء فابتلعو بالبزاق لم يفطر لتعذر االحتراز فتأمل.
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بزائع الصيائع (:)80 /2
ولو سخل الذباب حلقه مل يؿػره ألنو ال يمكنو االحتراز عنو ؾأشبه اليايس ولو أخذه ؾأكله ؾػره
ؤلىه تعنز أكله وإٌ مل يكً مأكوال كام لو أكل الرتاب ولو سخل الػباز أو الزخاٌ أو الرائحة ذم
حلقه مل يؿػره ملا قليا وكذا لو ابتلع البلل الذي بقي بعد المضمضة في فمو مع البزاق أو ابتلع البزاق
الذي اجتمع في فمو لما ذكرنا.

الزز املدتاز (:)484 /2

( أو دخل حلقو غبار أو ذباب أو دخان ) ولو ذاكرا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنو ،ومفاده أنو لو
أدخل حلقو الدخان أفطر أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا لو ذاكرا إلمكان التحرز عنو فليتنبو لو كما

بسطو الشرنباللي.

حاشية ابًعابزيً (:)484 /2
قوله ( استحساىا ) وذم القياسيؿسزأي بزخول الذباب لوصول املؿػرإلىجوؾه وإٌ كاٌال
يتػذى به كالرتاب واحلصاة  ،هزاية  ،قولو ( لعدم إمكان التحرز عنو ) فأشبو الغبار والدخان
لدخولهما من األنف إذا أطبق الفم كما في الفتح وىذا يفيد أنو إذا وجد بدا من تعاطي ما يدخل غباره

في حلقو أفسد لو فعل ،شرنباللية  ،قوله ( ومؿاسه ) أي مؿاس قوله سخل أي بيؿسه بال صيع ميه  ،قولو
( إنو لو أدخل حلقو الدخان ) أي بأي صورة كان اإلدخال حتى لو تبخر بخور فآواه إلى نفسو واشتمو

ذاكرا لصومو أفطر إلمكان التحرز عنو وىذا مما يغفل عنو كثير من الناس وال يتوىم أنو كشم الورد ومائو

والمسك لوضوح الفرق بين ىواء تطيب بريح المسك وشبهو وبين جوىر دخان وصل إلى جوفو بفعلو،
إمزاس  ،وبهعله حكهرشب الزخاٌ.
وحاہلربمن6570/39 :

وتفیربمن:
ٰ

اسلئ:االسکمڈیملکیرلرنزاوسییسانشی

بیجم :دبعاہللویل

یتفم :یتفمدمحم

یتفم :دیساعدباشہ

یتفم:

یتفم:

اتکب :روزےاکایبؿ

ابب :روزےےکدسفماتاکایبؿ

اترخی2018 :۔05۔11

بطدجدییکقیقحتربتعموہیگایبطِدقمییک؟
"منفذ"یکقیقحتںیم ِ
ِ
وجػ ربتعم
اینت ابت وت ےط ےہ ہک اسف ِد وصؾ ےک ےیل رضوری ےہ ہک دوا اتعمد ذراعئ( منفذ) ےس دبؿ ںیم دالخ وہرک
کت ےچنہپ۔ اس ےیل نج اعضا اور وجػ ےک درایمؿ وکیئ اتعمد راہتس وموجد وہ  ،اور واہں ےس دالخ وہےن وایل زیچ
ومعًام وجػ کت چنہپ یہ اجیت وہ ،اہقفےئ رکاؾ رمہمح اہلل اعتٰیل ےن اؿ اعضا ء وک یھب وجػ ےک اتعب رقاردای اور اؿ
ںیم دالخ وہےن وایل زیچ وک یھب مفطرِ وصؾ رقار دای ےہ ۔ اب وکاسن وضع وجػ کت کلسم راتھک ےہ اور سک وضع اور
وجػ ےک درایمؿ اس درہج اک قلعت ںیہن؟ اس ہلئسم اک قلعت بط اور ڈیملکی اسسنئ ےس ےہ ۔انچہچن اامؾ اوبویفس
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رہمح اہلل اوررطنیفےکزندکیاثمہنںیمدواڈاےنلےسروزہوٹےنٹایہنوٹےنٹےکاالتخػیکاینبدایسرپےہہک اثمہن اور وجػ ےک
ل
درایمؿ منفذ ےہایںیہن۔(اضطبا مفطرات)۱۶۳:
ابوساؽہیےہ:
منفذوہےنایہن وہےنیکقیقحتںیم وتفیےک ےیل دجدیقیقحت وکدمارانبایاجےئاگ اسیجہکدقمیاہقفےناےنپزامہن یکیبط قیقحتوک
دمارانبایےہایاہقفےئ رکاؾ رمہمح اہلل اعتٰیلےکزامہنیکیبطقیقحتوکیہدمارانبایاجےئاگ۔؟

o
مسج ےک سک وضع ای سک وسراخ اور ِ
وجػ ربتعم ےک درایمؿ منفذ ےہ اور سک ےک درایمؿ ںیہن؟ اس ےلئسم اک قلعت بط اور
ڈیملکیاسسنئےسےہ۔ذٰہلامنفذوہےنایہنوہےنیکقیقحتںیم دجدییبطقیقحت اوردقمییبطقیقحتےکدرایمؿوکیئرفؼںیہن۔
ارگ یسک وضع ای منفذ ےس قلعتم دجدی یبط قیقحت ،دقمی یبط قیقحت ےس فلتخم وہ اور اس دجدی قیقحت رپ اابطء اک اافتؼ یھب وہ وت اوصؽ اور
اہقفےئ رکاؾ یک ابعرات اک اقتاض ہی ےہ ہک ایسی وصرت ںیم دجدی یبط قیقحت رپ اامتعد ایک اجےئ ،وصخًاص اؿ وصروتں ںیم نج ںیم
اہقفےئ رکاؾ رمہمح اہلل اعتٰیل ےک درایمؿ (دقمی یبط قیقحت ںیم االتخػ یک اینبد رپ) االتخػ وموجد وہ ،اور دجدی یبط قیقحت ےس یسک اکی
راےئیکاتدیئوہریہوہ۔اسیجہک"اثمہن" ںیمرضحتاامؾاصبحاوررضحتاامؾاوبویفسرامہمحاہللےکدرایمؿاالتخػوموجدےہ،
اوردجدییبطقیقحتےسرضحتاامؾاصبحرہمحاہللاعتٰیلیکراےئیکاتدیئوہیتےہ،سجیکلیصفت آےگ"اثمہن"ےسقلعتموساؽ
ےکوجابںیمآریہےہ۔
املبسوؽ للسرخيس (:)323 /4
ؾأما ائلقػاز ذم ائلحليل ال يؿػره عيز أرل حييؿة وحمنز زمحهام اهلل تعالى ويؿػره عيز أرل
يوسـ وحكى ابً سامعة عً حمنز زمحهام اهلل تعالى أىه توقـ ؾيه .وزوى احلسً عً أرل
حييؿة زمحهام اهلل تعالى أىه إذا صب الزهً ذم إحليله ؾوصل إلى مثاىته ؾسز صومه وهذا
االختالف قريب ؾقز وقع عيز أرل يوسـ زمحه اهلل تعالى أٌ مً املثاىة إلى اجلوف ميؿذ حتى
ال تقزز املرأة عىل استنساك البول ،واألمر على ما قاال؛ فإن أىل الطب يقولون البول يخرج رشحا،
وما يخرج رشحا ال يعود رشحاً.

اهلزايةرشح البزاية (:)324 /3
ولو أقػر ذم إحليله مل يؿػر عيز أرل حييؿة وقال أبو يوسـ زمحه اهلل يؿػر وقول حمنز زمحه اهلل
مطػربؾيه فكأنو وقع عند أبي يوسف رحمو اهلل أن بينو وبين الجوف منفذا ولهذا يخرج منو البول
ووقع عند أبي حنيفة رحمو اهلل أن المثانة بينهما حائل والبول يترشح منو ،وىذا ليس من باب الفقو.
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ؾتح القزير (:)433 /2
(قوله ؾكأىه وقع الذ) يفيد أنو ال خالف لو اتفقوا على تشريح ىذا العضو؛ فإن قول أبي يوسف
باإلفساد إنما ىو بناء على قيام المنفذ بين المثانة والجوف فيصل إلى الجوف ما يقطر فيها ،وقولو
بعدمو بناء على عدمو والبول يترشح من الجوف إلى المثانة فيجتمع فيها.

ضابؼ املؿػرات (ص:)330-33:
الؿصل اؤلول ؾی بحث "املياؾذ املعتربة" للؿػر :ههيا ثالثة أصول اتؿقت علیها املذاهب
اؤلزبعة ،وىحتاد إلیها ؾی مياقصة عزة مً املياؾذ التی هلا تعلق بالػب وتصریح اؤلبزاٌ ،وهی
کامتلی:
اؤلصولالثالثةاملتؿقعلیهاؾیاملياؾذ:
اؤلصل اؤلول :اتؿقت املذاهب اؤلزبعة علی أٌ الؿػر إىام یحصل إذا وصل الصیئ املؿػر
إلی اجلوف املعترب مً امليؿذ املعترب ،وال ؾػر إذا مل یصل إلیه ،وال إذا وصل إلیه مً ميؿذ غری
معترب.
اؤلصلالثاىی :أٌ کلثقبةأوؾتحة ؾی ؾاهراجلسه لیس هلا مسلك إلی "اجلوفاملعترب ؾی
جوف آخر -ؾهی "ميؿذ غری معترب" ؾی املذاهب
قياة أو
ٍ
الصیاو" – ال مبارشة وال بواسػة ٍ
خلقیة ،ؾال یؿسز الصوو عيز أحز بام یزخل إلی
اؤلزبعۃ ،سواء کاىت الؿتحة خلقیة أو غری
ٍ
باغًاجلسه بنثل هذا امليؿذ ،والأعله ؾیه خالؾا،وهو املواؾقللقیاس ،کامیتطح مً عبازات
املذاهب اؤلزبعةاآلتیة،وقزمربعظالعبازاتميهاؾی بحثاجلوف.
اؤلصلالثالث :أٌالثقباتوالؿتحات التی توجزؾی ؾاهر اجلسه إلی باغيه ؾنيها ما هی
ؾاهرة اليؿوذ إلی اجلوف املعترب ،کالؿه واؤلىـ والزبر ،ؾال یحتاد ؾیها إلی زأی الػب ،ومنها
ما فی نفوذىا وعدم نفوذىا إلی الجوف المعتبر خفاء ،فالجزم فيها بأنها نافذة إليو أو ال ،ليس فی
األصل من باب الفقو؛ ألنو من باب الطب وتشريح األبدان ،کما صرح بو غير واحد من الفقهاء

کالسرخسی فی المبسوط ،والمرغينانی فی الهداية ،وابن الهمام فی فتح القدير ،وابن نجيم فی البحر
الرائق ،وقد مرت عباراتهم فی بحث الجوف برقم 30،8،7،4فال بد فيها من االعتماد علی أىل الطب
وخبرائو ،کما يظهر من عبارات الفقهاء المارة اآلتية؛ فإن لکل فن رجال.

ضابؼ املؿػرات (ص:)333:

واألصول الثالثة التی ذکرناىا فی أول ىذا الفصل عن المذا ىب األربعة تقتضی أن ال تعتبر ىذه المنافذ
األربعة أيضاً علی أصل مذ ىب الحنفية باالتفاق إن اتفقت األطباء المعاصرون علی ِ
عدم نفوذ ىا إلی

الحلق والمعدة واألمعاء ،وأٌالیؿسزالصووبنزاواةاآلمة وائلقػاز ؾیقبل املرأة واؤلذٌ
وائلحلیلعيزدلیعهه بالتؿصیلالتالی……..…..الذ
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وحاہلربمن6570/39 :

وتفیربمن:
ٰ

اسلئ:االسکمڈیملکیرلرنزاوسییسانشی

بیجم :دبعاہللویل

یتفم :یتفمدمحم

یتفم :دیساعدباشہ

یتفم:

یتفم:

اتکب :روزےاکایبؿ

ابب :روزےےکدسفماتاکایبؿ

اترخی2018 :۔05۔11

مفطرزیچےکمنفذںیمےنچنہپےسروزہوٹٹاجےئاگایوجػکتانچنہپرضوریےہ؟
ارگ وکیئ زیچ منفذ ںیم وت یئگ نکیل وجػ کت ںیہن یچنہپ وت روزہ ربرقار رےہ اگ؟ اسیجہک یتفم ردیش اصبح رہمح اہلل ےن اھکلےہ" وخؿ

ااتفلوی  )۴/۴۴۷ایمنفذوکوجػےکاقمئاقمؾرقاردایاجےئاگ؟
ارگ قلح ںیم ایگ رگم ٹیپ ںیم ںیہن اچنہپ وت روزہ ںیہن وٹاٹ " (انسح
ٰ

o

"منفذ"" ،وجػ" ےک اقمئ اقمؾ ںیہن ےہ ،روزہ اس وتق کت ںیہن وٹاتٹ بج کت مفطر زیچ "وجػ" کت ہن ےچنہپ۔ (ابعرت
ربمن1:ات)9

ی
شمفطراچنہپانرکموہےہ،ویکہکنہیاےنپروزےوکاسفدرپشیپرکانےہ،اسںیمروزہوٹےنٹاکوقی
نکیل البرضورتمنفذکتیھب ِ

اامتحؽوموجدےہ۔ (المہظحرفامںیئابعرتربمن3:اور)4

اہتبل ارگ منفذ ںیم اجےن وایل زیچ ایسیوہہک وہمنفذ ںیم ےنچنہپ ےس اعدۃوجػ ںیم یلچ یہ اجیت وہ ،ای وہ زیچیسک اےسی منف ِذیقلخ ںیم
اعدت ارثکہی اور اغبل وہ ،وت ایسی وصرتںیم ِ
چنہپاجےئسج کت یسک زیچےک ےنچنہپےک دعب اساک وجػ ںیم اجان ِ
اعدت ارثکہی وکنیقی
ےکاقمئاقمؾرقاردایاجےئاگاورروزہوٹٹ اجےئاگ ،االہیہکوجػںیمہنےنچنہپاکنیقیوہ۔ (المہظحرفامںیئابعرتربمن5:ات)9
( )3ؾتح القزير (:)433 /2
(قوله ؾكأىه وقع الذ) يؿيز أىه ال خالف لو اتؿقوا عىل تصريح هذا العطو؛ ؾإٌ قول أرل
يوسـ بائلؾساس إىام هو بياء عىل قياو امليؿذ بيً املثاىة واجلوف ؾيصل إلى اجلوف ما يقػر ؾيها،
وقوله بعزمه بياء عىل عزمه والبول يرتشح مً اجلوف إلى املثاىة ؾيحتنع ؾيها ،أو اخلالف مبيي
عىلأٌهياك ميؿذا مستقيامأوشبهاحلاء ؾيتصوز اخلرود واليتصوز الزخول لعزو الزاؾع املوجب
له بدالف اخلرود ،وىذا اتفاق منهم على إناطة الفساد بالوصول إلى الجوف ويفيد أنو إذا علم أنو لم
يصل بعد بل ىو في قصبة الذكر ال يفسد وبو صرح غير واحد .قال في شرح الكنز9و بعضهم جعل

المثانة نفسها جوفا عند أبي يوسف وحكى بعضهم الخالف ما دام في قصبة الذكر وليسا بشيء اه.
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( )2الزز املدتاز (:)485 /2
( أو خرد الزو مً بيً أسياىه ودخل حلقو ) يعني ولم يصل إلى جوفو ،أما إذا وصل ؾإٌ غلب الزو
أو تساويا ؾسز ،وإال ال ،إال إذا وجز غعنه ،بزازية ،واستحسيه املصيـ وهو ما عليه اؤلكثر
وسيحيء.
( )4املبسوؽ للسرخيس (:)356 /4
قال 9وإذا ذاق الصائم بلسانو شيئا ولم يدخل حلقو لم يفطر ألن الفطر بوصول شيء إلى جوفو ولم

يوجد والفم في حكم الظاىر .أال ترى أن الصائم يتمضمض فال يضره ذلك؟ ويكره لو أن يعرض نفسو

لشيء من ىذا؛ ألنو ال يأمن أن يدخل حلقو بعد ما أدخلو فمو فيحوم حول الحمى قال صلى اهلل عليو
وسلم" 9فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيو".

( )3اهلزايةرشح البزاية (:)324 /3

ومن ذاق شيئا بفمو لم يفطر لعدم الفطر صورة ومعنى ،ويكره لو ذلك لما فيو من تعريض الصوم على

الفساد ،ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منو بد لما بينا ،وال بأس إذا لم تجد منو بداً
صيانةً للولد.

( )4الزز املدتاز (:)335 /2
( وكره ) له ( ذوق يشء و ) كذا ( مطػه بال عذز ) قيز ؾيهام ،قاله العييي ككوٌ زوجها أو
سيزها يسء اخللق ؾذاقت ،وذم كراهة الذوق عيز الصراء قوالٌ ،ووؾق ذم اليهر بأىه إٌ وجز
بزا ومل خيـغبياكرهوإالالوهذا ذمالؿرعالاليؿلكذا قالواوؾيهکالو حلرمةالؿػرؾيهبال
عذزعىلاملذهب ؾتبقىالكراهة(و )كره(مطؼعلك) أبيظ ذلطوؽملتئهوإالؾيؿػر.
( )5حاشية ابًعابزيً (:)335 /2
قوله (وكره مطؼ علك) ىص عليه مع سخوله ذم قوله وكره ذوق يشء ومطػه بال عذز ؤلٌ
العذز ؾيه ال يتطح ؾذكر مػلقا بال عذز اهتامما،زميل .قلت :وؤلٌ العاسة مطػه خصوصا
لليساء ؤلىه سواكهً كام يأزل ؾكاٌ مؿية عزو الكراهة ذم الصياو لتوهه أٌ ذلك عذز،قوله
(أبيظ الذ) قيده بذلك ألن األسود وغير الممضوغ وغير الملتئم يصل منو شيء إلى الجوف،وأطلق
محمد المسألة ،وحملها الكمال تبعا للمتأخرين على ذلك قال للقطع بأنو معلل بعدم الوصول ،فإن كان
مما يصل عادةً حكم بالفساد؛ ألنو كالمتيقن.

( )6اهلزايةرشح البزاية (:)324 /3

ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفو أو دماغو أفطر عند أبي حنيفة رحمو اهلل ،والذي يصل

ىو الرطب ،وقاال ال يفطر لعدم التيقن بالوصول النضمام المنفذ مرة واتساعو أخرى كما في اليابس من
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الدواء ،ولو أن رطوبة الدواء تالقي رطوبة الجراحة فيزداد ميالً إلى األسفل فيصل إلى الجوف بخالف
اليابس ألنو ينشف رطوبة الجراحة فينسد فمها.

( )7حاشية ابًعابزيً (:)302 /2
قوله ( أو ساوى جائؿة أو آمة ) اجلائؿة الػعية التي بلػت اجلوف أو ىؿذته واآلمة مً أذلته
بالعصا  ….قوله ( ؾوصل الزواء حقيقة ) أشار إلى أن ما وقع في ظاىر الرواية من تقييد اإلفساد
بالدواء الرطب مبني على العادة من أنو يصل وإال فالمعتبر حقيقة الوصول حتى لو علم وصول اليابس

أفسد أو عدم وصول الطري لم يفسد ،وإىام اخلالف إذا مل يعله يقييا ؾأؾسز بالػري حكام
بالوصول ىؿرا إلى العاسة وىؿياه كذا أؾاسه ذم الؿتح .قلت :ولم يقيدوا االحتقان واالستعاط
واإلقطار بالوصول إلى الجوف لظهوره فيها وإال فال بد منو حتى لو بقي السعوط في األنف ولم يصل

إلى الرأس ال يفطر ويمكن أن يكون الدواء راجعا إلى الكل ،تأمل .

( )8بزائع الصيائع (:)84 /2
وأماماوصلإلىاجلوفأوإلىالزماؽعًغير املدازق اؤلصليةبأٌساوىاجلائؿةواآلمةؾإٌ
ساواها بزواء يابس ال يؿسز ؤلىه مل يصل إلى اجلوف وال إلى الزماؽ ولو عله أىه وصل يؿسز
ذم قول أرل حييؿة ،وإن داواىا بدواء رطب يفسد عند أبي حنيفة وعندىما ال يفسد ،ىما اعتبرا
المخارق األصلية ألن الوصول إلى الجوف من المخارق األصلية متيقن بو ومن غيرىا مشكوك فيو فال

نحكم بالفساد مع الشك  ،وألبي حنيفة أن الدواء إذا كان رطبا فالظاىر ىو الوصول لوجود المنفذ إلى

الجوف فيبني الحكم على الظاىر.
وحاہلربمن6570/39 :

وتفیربمن:
ٰ

اسلئ:االسکمڈیملکیرلرنزاوسییسانشی

بیجم :دبعاہللویل

یتفم :یتفمدمحم

یتفم :دیساعدباشہ

یتفم:

یتفم:

اتکب :روزےاکایبؿ

ابب :روزےےکدسفماتاکایبؿ

اترخی2018 :۔05۔11

ایسیاایشءنجےسروزہوٹانٹایہنوٹانٹصنںیم واردےہ،وہولعمؽبعلۃںیہایںیہن؟
ِ
وصرتوصنمۃصےکاسھتیہاخص وہیگایولعمؽہبتلع
نجزیچوںےسروزہوٹےنٹایہنوٹےنٹیکصنںیمرصاتحآیئےہوہ
وہیگ؟ اسیجہکآھکنںیمرسہمڈاےنلےکوجازوکایسکتدحمودراھکاجےئاگایاسرپدوایئوکایقسایکاجےئاگ؟ ایوسماکےکرہشی رپ
دوایکلیلقدقماروکایقسایکاجےئاگ؟

o
نجزیچوںےسروزہوٹےنٹایہنوٹےنٹیکصنںیمرصاتحآیئےہ ،وہولعمؽبعلۃںیہ۔امجعےکالعوہاھکےن ےنیاوردواء
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ی ی
وریغہ اایشء ںیم وہ تلع "منفذ ےک راےتس ےس وجػ ےک ادنر یسک زیچ اک انچنہپ اور واہں ارقتسار اپان" ےہ۔ اہتبل ضعب ائ ہیفنح رمہمح اہلل
اعتٰیلےنضعبوصروتںںیماسف ِد وصؾےکےیلوجػںیم ےنچنہپوایل زیچںیمہیرشطیھباگلیئےہہک وہ زیچایسیوہسجںیمدبؿاکوکیئ
بتکہقفںیمالمہظحیکاجیتکسےہ۔
افدئہوہ۔سجیکلیصفت ِ
اہجںکت"رسہم"یک ابتےہوتاس ےسروزہاسےیلںیہنوٹاتٹہکآھکنںیمرسہمڈاےنلےسقلح ےکادنراساکارثاتچنہپےہ،
اساکنیعںیہناتچنہپ،اورروزہارثےکےنچنہپےسںیہنوٹاتٹکلبنیعےکےنچنہپےسوٹاتٹےہ،ابرفلضارگرسےماکنیعیھبقلحںیمےچنہپ
بتیھبوچہکن وہ منفذ ےکراےتسےسںیہنہکلباسمامتےکراےتسےساتچنہپےہ،اس ےیلاسےسروزہںیہنوٹاتٹ۔ ہیتلع(آھکنںیم
ڈایلاجےنوایلزیچاک اسمامت ےکراےتسےس قلحںیمانچنہپ) آھکنںیم دواڈاےنلںیم یھبوموجد ےہ ،اس ےیلآھکنںیمدواڈاےنل ےس یھب روزہ
ںیہنوٹےٹاگ۔
ریہابت"وسماکےکرےشی"یکوتاسےسروزہہنوٹےنٹیکتلعیھب"ذعتراالرتحاز"ےہ،ینعیاسےسانچبلکشمےہ۔ (انسح

ااتفلوی )445/4:وچہکن دوا ںیم ہی تلع ںیہن اپیئ اجیت ،ویکہکن دوا وک وت دصقا اھکای اجات ےہ ،اس ےیل دوا یک لیلق دقمار وک وسماک ےک
ٰ
رےشی رپایقسںیہنایکاجاتکس۔اسےسروزہوٹٹاجےئاگ۔
الزز املدتاز (:)308 /2
( وإٌ جامع ) املكلـ آسميا مصتهى ( ذم زمطاٌ أساء ) ملا مر ( أو جومع ) أو توازث احلصؿة ( ذم
أحز السبيليً ) أىزل أو ال ( أو أكل أو رشب غذاء ) بكسر الػيً والذال املعحنتيً واملز ما
يتػذى به ( أو سواء ) ما يتزاوى به والطابؼ وصول ما ؾيه صالح بزىه جلوؾه ،وميه زيق حبيبه
ؾيكؿر لوجوس معيى صالح البزٌ ؾيه  ،سزاية وغيرها ،وما ىقله الصالىباليل عً احلزاسي زسه
ذماليهر(عنزا) زاجعللكل.
املبسوؽ للسرخيس (:)323 /4
قال :واالكتحال ال يطر الصائه وإٌ وجز غعنه ذم حلقه وكاٌ إبراهيه اليدعي يكره
للصائه أٌ يكتحل وبً أرل ليىل كاٌ يقول إٌ وجز غعنه ذم حلقه ؾػره لوصول الكحل إلى
باغيه .وليا :حزيث أرل زاؾع أٌ اليبي صىل اهلل عليه وسله سعا بنكحلة إثنز ذم زمطاٌ
ؾاكتحل وهو صائه ،وعً أرل مسعوس قال خرد زسول اهلل صىل اهلل عليه وسله يوو عاشوزاء
مً بيت أو سلنة وعيياه ذللوءتاٌ كحال كحلته أو سلنة .وصوو يوو عاشوزاء ذم ذلك الوقت
كاٌ ؾرضا ثه صاز ميسوخا ثم ما وجد من الطعم في حلقو أثر الكحل ال عينو كمن ذاق شيئا من
األدوية المرة يجد طعمو في حلقو فهو قياس الغبار والدخان ،وإن وصل عين الكحل إلى باطنو فذلك

من قبل المسام ال من قبل المسالك إذ ليس من العين إلى الحلق مسلك ؾهوىؿيرالصائه يصرعذم
املاءؾيحزبروسةاملاءذم كبزه وذلكاليطرهوعىلهذاإذاسهًالصائهشازبه.
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اليتـ ذم الؿتاوى (:)345 /3

واما من العين فاالكتحال ومداواة العين فال يفسد بهما متفقاً.

الؿتاوى اهليزية (:)204 /3
ولو أقػر شيئا مً الزواء ذم عييه ال يؿػر صومه عيزىا وإٌ وجز غعنه ذم حلقه ،وإذا بزق
ؾرأى أثر الكحل ولوىه ذم بزاقه عامة املصايذ عىل أىه ال يؿسز صومه كذا ذم الذخيرة ،وهو
اؤلصحهكذا ذمالتبييً.
ؾتح القزير (:)440 /2
قولو ولو اكتحل لم يفطر سواء وجد طعمو في حلقو أوال؛ ألن الموجود في حلقو أثره داخالً من المسام،

واملؿػر الزاخل مً املياؾذ كاملزخل واملدرد ال مً املساو الذي هو خلل البزٌ لالتؿاق ؾينً
رشع ذم املاءجيز برسه ذم بػيه واليؿػر ،وإىام كرهأبو حييؿة ذلك أعيى الزخول ذم املاء والتلؿـ
بالثوباملبلولملا ؾيهمًإؾهازالطحر ذمإقامةالعباسة ،الؤلىهقريبمًائلؾػاز.
حاشية ابًعابزيً (:)484 /2
قوله ( وإٌ وجز غعنه ذم حلقه ) أي غعه الكحل أو الزهً كام ذم السراد وكذا لو بزق ؾوجز
لوىه ذم اؤلصح ،بحر ،قال في النهر 9ألن الموجود في حلقو أثر داخل من المسام الذي ىو خلل
البدن والمفطر إنما ىو الداخل من المنافذ لالتؿاقعىلأٌمً اغتسلذمماءؾوجزبرسهذمباغيهأىه
ال يؿػر ،وإىام كره ائلماو الزخول ذم املاء والتلؿـ بالثوب املبلول ملا ؾيه مً إؾهاز الطحر ذم
إقامة العباسة ال ؤلىه مؿػر اه وسيأزل أٌ كال مً الكحل والزهً غير مكروه وكذا احلحامة إال
إذاكاىتتطعؿهعًالصوو.
الزز املدتاز (:)484 /2
( أو دخل حلقو غبار أو ذباب أو دخان ) ولو ذاكرا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنو ،ومفاده أنو لو

أدخل حلقو الدخان أفطر أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا لو ذاكرا إلمكان التحرز عنو فليتنبو لو كما

بسطو الشرنباللي.

ضابؼ املؿػرات (ص:)343:

أما الشيئ الواصل إلی الجوف فال فرق فيو فی المذاىب األربعة بين أن يکون مما فيو صالح البدن –

من التغذی أو التداوی – أو ال ،وال بين أن يکون مما يؤکل أو ال ،وال بين أن يکون مائعاً أو جامداً ،وال

بين أن يکون مما ينماع (أی يتحلل ويذاب) أو ال ،فکل ذلك مفطر عند ىم فی الجملة ،سوی أن
جماعة من الحنفية شرطوا أن يکون "الواصل" مما فيو "صالح" البدن فی بعض صور الوصول اآلتية فی

بحثو ،ولم يشترطو جماعة مطلقاً کالسرخسی والکاسانی والزيلعی.
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وحاہلربمن6570/39 :

وتفیربمن:
ٰ

اسلئ:االسکمڈیملکیرلرنزاوسییسانشی

بیجم :دبعاہللویل

یتفم :یتفمدمحم

یتفم :دیساعدباشہ

یتفم:

یتفم:

اتکب :روزےاکایبؿ

ابب :روزےےکدسفماتاکایبؿ

اترخی2018 :۔05۔11

ایک دامغ ِ
وجػربتعمےہ؟
دجدییبطقیقحتےکاطمقبدامغیکانبوٹاسرطحےہہکےلہپاھکؽاوررچیبےہاسےکدعب وھکڑپییکڈہیےہرھپدوایلھجں
ںیہنجےکدرایمؿںیماپینےہاسےکدعبدامغاکوگداےہ۔اؿںیموکیئیھبزیچلھکاجےئواہںےسقلحںیموکیئمنفذںیہنےہ۔
انچہچن ارگ روزہ یک احتل ںیم رس ےک زمخ رپ وکیئدوا اگلیئ اجےئ وت آای اسدجدی قیقحت ےک اطمقبروزہ ںیہنوٹےٹ اگ ؟ اسیجہک رحب
اور دباعئ یک ابعرات ےس ولعمؾ وہات ےہ ہک اس ںیم روزہ وٹےنٹ اک دمار اس دوا اک دعمہ کت انچنہپ ےہ ۔(رحب ۲؍ ،۳۰۰دباعئ
اتفویرہیمیحںیمایک
۲؍،۲۷۳ہبتکمردیشہی) ایدقمییبطقیقحتےکاطمقبدامغوکیھبوجػمیلستایکاجےئاگاسیجہکادمادااتفل ٰویاور ٰ
،اتفویرہیمیح:ص)263/7:۔
ےہ۔(ادماد
ااتفلویٰ 178/2:
ٰ
زینارگدامغ ِ
ذباتوخدوجػےہوتاسےسرماددامغاکوگداےہاییلھجایاسیکایکرشتحییکاجےئیگ؟

o
ذباتوخدوجػےہ،ای ِ
دامغ ِ
وجػ دعمہےکاتعبےہ۔اسابرےںیمدقمییہقفبتکںیمدوونںمسقیکابعراتیتلمںیہ-:

یلہپمسقیکابعرات:
ضعب ابعرات ےس دامغ اک ِ
ذبات وخد وجػ وہان ،ولعمؾ وہات ےہ ،اسیجہک "وسبم ِط رسیسخؒ"زنک ادلاققئ"" ،نییبت ااقحلقئ"
ااتفلوی"ںیماکیاقمؾرپدامغاک ِ
وجػلقتسموہانذموکر ےہ۔
ںیمےہ۔"ادماد
ٰ
( )3املبسوؽ للسرخيس (:)323 /4

فأما السعوط والوجور يفطره لوصولو إلى أحد الجوفين إما الدماغ أو الجوف ،والفطر مما يدخل…..

واإلقطار في األذن كذلك يفسد ألنو يصل إلى الدماغ ،والدماغ أحد الجوفين.

( )2كيز الزقائق (ص)223 :
وإٌ احتقً أو استعؼ أو أقػر ذم أذىه أو ساوى جائؿة أو ا
بزواء ووصل إلى جوفو أو دماغو
آمة
ٍ
أفطر.
( )4تبييً احلقائق(:)428 /3
(وإٌاحتقًأواستعؼأوأقػرذمأذىهأوساوىجائؿةأو آمةبزواءووصلإلىجوؾهأوسماغه
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أؾػر ) ؤلٌ الؿػر ذلا سخل عىل ما ذكرىا مً قبل ،واملراس بائلقػاز ذم أذىه الزهً ،وأما إذا أقػر
ؾيها املاء ؾال يؿػر ذكره ذم خزاىة اؤلكنل ،ولو استنشق ووصل الماء إلى دماغو أفطر فجعل الدماغ

كالجوف؛ ألن قوام البدن بهما.

(")3امزاس الؿتاوی(:)367/2
ااتفلوی" ںیم یھب اکی اقمؾ رپ دامغ وک لقتسم وجػ رقار دای ایگ۔ ویکہکن وساؽ ںیم اس واضتح
"ادماد
ٰ
ےک ابووجد ہک دجدی یبط قیقحت واشمدہہ ےک اطمقب دامغ اور قلح ےک درایمؿ وکیئ منفذ ںیہن ،رضحت میکح
االتمرہمحاہللاعتٰیلےنوجابںیمرفامای:
"وجػدعمےےکاسھتاخصںیہن،دامغاوردعمےدوونںوکاشلمےہ۔"(.)178/2
اس ےس ولعمؾ وہات ےہ ہک رضحت رہمح اہللاعتٰیل ےن اساقمؾ رپ دامغوک لقتسم وجػ رقار دای ےہ۔ ورہن ارگ رضحترہمح اہلل
اعتٰیلےکزندکییھبدامغںیمدواوریغہےنچنہپےسروزہوٹےنٹیکتلعوفنذایلادعملةوہیتوترضحتدجدییبطقیقحتےکدرتسوہےن
ایہنوہےناکذرکرفامےت۔واہللاعتٰیلامل۔

دورسیمسقیکابعرات:

ی
ہکبجضعبدرگیابعراتےسولعمؾوہاتےہہکدامغ ِ
ذباتوخدوجػںیہن،ہکلباسںیمروزہوٹےنٹاکدمارشمفطراکدعمےکت

ااتفلوی" ںیم یتفم دمحم عیفش اصبح رہمح اہلل اعتٰیل ےن
ےنچنہپ رپ ےہ۔ اسیجہک "دباعئ"" ،رحب" اور "اشیم" ںیم ذموکر ےہ۔ اور "ادماد
ٰ
وتفی رپ رضحت میکح االتم ومالان ارشػ یلع اھتونی رہمح
وتفی ںیم یہی ومفق اایتخر رفامای ےہ ،اس ٰ
انشکجن ےس قلعتم اکی یلیصفت ٰ
اہللاعتیلےکدطختسیھبوموجدںیہ۔
بزائع الصيائع (:)84 /2
وما وصل إلى اجلوف أو إلى الزماؽ مً املدازق اؤلصلية كاؤلىـ واؤلذٌ والزبر بأٌ استعؼ
أو احتقً أو أقػر ذمأذىه ؾوصلإلى اجلوفأو إلى الزماؽ ؾسز صومه ،أما إذا وصل إلى الجوف
فال شك فيو لوجود األكل من حيث الصورة ،وكذا إذا وصل إلى الدماغ؛ ألن لو منفذا إلى الجوف فكان

بمنزلة زاوية من زوايا الجوف ،وقز زوي عً اليبي أىه قال للقيؼ بً صربة" :بالؼ ذم املطنطة
واالستيصاقإالأٌتكوٌ صائام" ومعلووأٌاستثياءهحالة الصوولالحرتاز عًؾساسالصوو
وإالمل يكً لالستثياء معيى ،ولو وصل إلى الرأس ثم خرج ال يفسد بأن استعط بالليل ثم خرج بالنهار
ألنو لما خرج علم أنو لم يصل إلى الجوف أو لم يستقر فيو.
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البحر الرائق (:)268 /2

وال يرد ما وصل إلى الدماغ فإنو مفطر كما سيأتي؛ لما أن بين الدماغ والجوف منفذا فما وصل إلى

الدماغ وصل إلى الجوف كما صرح بو في البدائع على ما سيأتي.

الزز املدتاز (:)302 /2
(أوساوىجائؿةأوآمة) فوصل الدواء حقيقةً إلى جوفو ودماغو.
حاشية ابًعابزيً (:)304 /2
قوله ( إلى جوؾه وسماغه ) لـ وىصر مرتب ،قال في البحر 9والتحقيق أن بين جوف الرأس وجوف
المعدة منفذا أصليا ،فما وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن اه ط.

ذموکرہدوونںمسق ابعراتیکوتہیج:
دامغ ےک ِ
ذبات وخد وجػ وہےن ای ہن وہےن ےس قلعتم اؿ دو فلتخم مسق یک ابعرات ںیم اتولی وریغہ ےک اابتعر ےس دو
وصرںیتنکممںیہ-:
( )1یلہپ وصرت ہی ےہ ہک اؿ دوونں مسق یک ابعرات وک ومفق ےک االتخػ رپ ومحمؽ ایک اجےئ۔ ینعی یلہپ مسق یک ابعرات نج
ذبات وخد ِ
اہقفےئ رکاؾ یک ںیہ ،اؿ ےک زندکی دامغ یھب ِ
وجػ لقتسم ےہ ،ہکبج دورسی مسق ابعرات ےک اقنیلئ رضحات ےک
وجػلقتسمںیہن،ہکلب ِ
زندکیدامغ ِ
وجػدعمہےکاتعبےہ۔
( )2دورسیوصرتہیےہہکاؿدوونںمسقیکابعراتںیمقیبطتدیپایکاجےئ۔قیبطتدیپارکےنےکےیلیلہپمسقیکابعرات
ںیم ہی اتولی یک اجیتکس ےہ ہک اؿ ابعرات ںیم دامغ وک وطب ِر وجػ اس ےیل ذرک ایک ایگ ےہ ہک اس وتق یک قیقحت ےک اطمقب دامغ ںیم
ےنچنہپ وایل زیچ اک قلح اور دعمے ںیم انچنہپ ِ
اعدت ارثکہی اور زنمبۂل نیقی ےک اھت ،اس ےیل اؿ ابعرات ںیم دامغ ںیم ےنچنہپ وایل زیچ اک
دعمےیکرطػوفنذرکےنیک تلعوکذرکرکےنیکرضورتںیہنیھجمسیئگ ،ہکلب وخددامغیہوکوجػرقاردایایگ۔اسیجہک رضحت
وتفی
یتفم امظع یتفم دمحم عیفش اصبح رہمح اہلل اعتٰیل "ادماد
وتفی (ہی ٰ
ااتفلوی" اور "ادماد انیتفمل" ںیم انشکجن ےک ابرے ںیم اکی ٰ
ٰ
وتفیرپرضحتمیکحاالتمومالاندمحمارشػیلعاھتونی،رضحتومالاندیسنسحادمحدمین،
"ادماد
ااتفلوی"اور"ادمادانیتفمل"دوونںںیماپھچےہ۔اس ٰ
ٰ

رضحت ومالان دیس ارغص نیسحاصبح ،اور رضحت ومالان ازعاز یلع اصبح رمہمح اہلل اعتٰیل ےک دطختس یھب وموجدںیہ۔) ےک نمض ںیم ایبؿ رفامےت
ںیہ-:
"ارگ قلطم ِ
وجػ دبؿ ںیم یسک زیچ اک وہپانچن دسفم وہات وت وخد پیشاب اگہ یھب اکی وجػ ےہ ،اور اثمہن وت دبرۂج
اوٰیلوجػےہ،اکؿاورقلحیھبوجػںیہ،اؿںیموہپانچنالبالخػدسفمِوصؾوہات۔اسےسولعمؾوہاہک
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وجػدامغاور ِ
وجػدبؿںیممفطرزیچوںاکوہپانچنمفطرِوصؾںیہن،ہکلباخص ِ
ًاقلطم ِ
وجػنطبرمادںیہ،ہکلب
وجػدامغیھباسںیمالصںیہن،وہیھباسوہجےسایلایگےہہک ِ
ِ
وجػدامغںیموہپےنچنےکدعبذبرۂعی
وجػدعمہںیموہپچناجان ِ
منفذ ِ
اعدتارثکہیےہ،اسیجہکاص ِبرحبیکیرصحیےسولعمؾوہاتےہ۔ قالؾی
البحر :والتحقیق أٌ بنی جوف الرأس وجوف املعزة ميؿذا أصلیا ؾام وصل إلی جوف الرأس
وصل إلی جوف البػً ،مً الصامی،ص ،106د2۔ اس ابعرت ںیم اس دصقم یک ابلکل یرصحی
وجػ دامغ ےس وچہکن ِ
وجػ نطب ےہ ،اور ِ
وہیئگ ہک وجػ ےس رماد رصػ ِ
وجػ نطب ںیم وہپانچن الزیم ےہ،
ااتفلوی176-77/2:۔
اس ےیل اس ںیم وہپےنچن وک یھب ًاعبت وجلػ ادعملہ دسفم رقار دای ےہ"۔۔۔ اخل (ادماد
ٰ
ادمادانیتفمل،ص)412:
اسقیبطترپااکشؽ:
نکیل ہی قیبطت اؿ ابعرات ںیم وت یسک ہن یسک درےج ںیم اکر آدم وہیتکس ےہ نج ںیم دامغ وک ًاقلطم "وجػ" رقار دای ایگ ےہ اور
اسیک تلعذرکرکےنےسوکستاایتخرایکایگےہےسیجوسبمطاورزنکادلاققئیکابعرات،ویکہکناؿبتکیکقلطمابعراتوکدباعئ
اور رحب وریغہ یک دیقم ابعرات (نج ںیم تلع ذرک یک یئگ ےہ) رپ ومحمؽ ایک اجاتکس ےہ۔ نکیل یلہپ مسق یک ابعرات ںیم ذرک یک یئگ "نییبت
ااقحلقئ" یکابعرت ںیم ہی اتولی یھب ںیہن یکاجیتکس؛ ویکہکن وہ ابعرت قلطم ںیہن،ہکلب اس ںیم دامغ ےک وجػ وہےن یک تلعیھب
ذرک یک یئگ ےہ ،اور وہ تلع دورسی مسق (دباعئ اور رحب وریغہ) یک ابعرات ںیم ذرک رکدہ تلع ےس فلتخم ےہ ،اس ےس دامغ اک "لقتسم
وجػ"وہانھجمسںیمآات ےہ ،سجیکوہجےساسابعرت وکدورسیمسق یکابعراترپ ومحمؽ ںیہنایکاجاتکس۔ "نییبتااقحلقئ"ںیم
دامغ کت اپین ےنچنہپ ےس روزہ وٹےنٹ یک وہج اور تلع ہی ذرک یک یئگ ےہ ہک دامغ یھب اس ابت ںیم "وجػ" یک رطح ےہ ہک ااسنین مسج اک
"وقاؾ"ینعیالسیتمٹیپاوردامغدوونںرپوموقػےہ۔ابعرتدوابرہالمہظحوہ۔:
(وإٌاحتقًأو استعؼ أوأقػر ذمأذىهأو ساوىجائؿة أو آمة بزواء ووصل إلى جوؾه أو سماغه
أؾػر ) ؤلٌ الؿػر ذلا سخل عىل ما ذكرىا مً قبل ،واملراس بائلقػاز ذم أذىه الزهً ،وأما إذا أقػر
ؾيها املاءؾاليؿػر ذكرهذمخزاىة اؤلكنل ،ولو استنشق ووصل الماء إلى دماغو أفطر فجعل الدماغ
كالجوف؛ ألن قوام البدن بهما(.تبييًاحلقائق)329/1 :
ااتفلوی" یک ابعرت ںیم یھب ہی اتولی ںیہن یک اجیتکس؛ ویکہکن اس اقمؾ رپ
ایس رطح یلہپ مسق یک ابعرات ںیم ذرک رکدہ "ادماد
ٰ
وساؽ ںیم دامغ اور قلح ےکدرایمؿ منفذ ہن وہےنیک دجدی یبط قیقحت ذرک رکےن ےکابووجد وجاب ںیم"وجػ" اک دعمے ےک اسھت
وتفیدایایگےہ۔
اخصہنوہان،ہکلبدعمہاوردامغدوونںوکاشلموہےناک ٰ
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اسااکشؽاکوجاب:
اسااکشؽاکاکیوجابہیھجمسںیمآاتےہ -واهلل تعالی اعلم بالصواب وهو ولی العصمة والتحقیق –ہک:
"نییبتااقحلقئ"ںیمدامغوکوجػےکزنمبہلرقاردےنییکتلعہیذرکیکیئگےہ:
"مسجِ ااسنین اک وقاؾ (اقبء اور السیتم۔ ویلؔ) سج رطح وجػ (ٹیپ۔ ویلؔ) رپ وموقػ ےہ ایس رطح دامغ رپ
یھبوموقػےہ۔"
نکیل اظبرہ روزہ ےک ابب ںیم دامغ وک ٹیپ ےک اقمئ اقمؾ رقار دےنی ےک ےیل ہی تلع اکیف اور درتس ولعمؾ ںیہن وہیت؛ ویکہکن
روزہ اک رنک امسجین وطر رپ مفطرات (الک ،رشب اور امجع وریغہ) ےس رانک ےہ۔ اور ااسنؿ ےک امسجین اقبء اور السیتم اک قلعت ٹیپ
ےسےہہنہکدامغےس۔ویکہکناپلگصخشاکمسجیھبحیحصاسملوہاتےہ،ابووجدہکیاساکدامغدرتسںیہنوہات۔
ااتفلوی" ےکوجاباکقلعتےہوتاسابرےںیمرعضہیےہ:
اہجںکت "ادماد
ٰ
ااتفلوی"ںیماساقمؾرپ ارگہچدامغوکلقتسموجػرقاردایایگےہ،نکیلدورسےاقمؾرپرضحتیتفمدمحمعیفشاصبح
"ادماد
ٰ
وتفی ےک نمض ںیم دامغ کت وکیئ زیچ ےنچنہپ ےسروزہوٹےنٹ یک تلع وفنذ ایل ادعملۃ وک انبای ےہ ،ہی
رہمح اہلل اعتٰیل ےن انشکجن ےس قلعتم ٰ
وتفیرپرضحتمیکحاالتم ومالاندمحمارشػ یلعاھتونی،رضحت
وتفی"ادماد
ااتفلوی"اور"ادماد انیتفمل"دوونںںیماپھچےہ۔اس ٰ
ٰ
ٰ
ومالان دیس نسح ادمح دمین ،رضحت ومالان دیس ارغص نیسح اصبح ،اور رضحت ومالان ازعاز یلع اصبح رمہمح اہلل اعتٰیل ےک دطختس یھب
وموجدںیہ۔ اسیجہکاورپلقنایکایگ۔

الخہص:
الخہص ہیہک دامغ ںیم یسک زیچ ےک ےنچنہپ ےسروزہ وٹےنٹ ےس قلعتم اہقفےئ رکاؾ یک ابعرات دو مسق رپںیہ۔ اکی مسق ابعرات
ںیمدامغ وک ًاقلطم وجػ اہکایگ ےہ ،اور اسیک وکیئ تلعذرک ںیہن یک یئگ۔ہکبج دورسی مسق یک ابعراتںیم اسیک تلع یھب ذرکیکیئگ
ےہ۔رھپتلعذرکرکےنواولںںیماالتخػوہا۔ اص ِبدباعئ،اص ِبرحباورالعہماشیمرمہمحاہللاعتٰیلےنتلع"وفنذایلادعملۃ"
وکرقاردای،ذٰہلااؿرضحات یکقیقحتےکاطمقب دامغلقتسم وجػںیہن،ہکلب ِ
وجػ دعمہےک اتعبےہ۔ ہکبج "نییبتااقحلقئ"ےک
فنصمالعہمزیعلیرہمحاہللاعتٰیلےندامغ ےکوجػوہےنیکتلع،اساکمسجِ ااسنینےکوقاؾوہےنںیمدعمےےکاشمہبوہےنوک
انبای،سجےسدامغاکًالقتسموجػوہانھجمسںیمآاتےہ۔
اب ای وت اؿ قلطم ابعرات وک یھب اس رپ ومحمؽ ایک اجےئ ہک اؿ رضحات ےک زندکی یھب دامغ لقتسم وجػ ےہ۔ اسیجہک
العہمزیعلیرہمحاہللاعتٰیلاکومفقےہ،اساکہجیتنہیوہاگہکاؿرضحاتےکزندکیدامغںیمےنچنہپوایلدواوریغہےس (دعمےںیمہن
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ےنچنہپ ےکابووجد)ًاقلطمروزہ وٹٹ اجےئاگ۔ اورای تلع ےس استک اور قلطمابعرات وک "وفنذ ایل ادعملة" وکتلع انبےن وایل ابعرات رپ
ومحمؽایکاجےئ سجاکہجیتنہیوہاگہکارگدجدییبطقیقحتےسدامغںیمےنچنہپوایلزیچاکدعمہںیمہنانچنہپاثتبوہاوراسرپاابطءاکاافتؼ
وہوترسےکزمخرپدواوریغہاگلےنےسروزہںیہنوٹےٹاگ۔
امہریراےئ:
اس امتؾ رت لیصفت یک روینش ںیم امہرے ایخؽ ںیم دامغ اک لقتسم وجػ ہن وہان زایدہ واحض ےہ ،اسیجہک دباعئ ،رحب اور اشیم ںیم
وتفی ںیم اایتخر ایک ،سج رپ رضحت
ذموکر ےہ۔ ایس وک رضحت یتفم دمحم عیفش اصبح رہمح اہلل اعتٰیل ےن "ادماد ااتفلوی" ںیم ےھکل ےئگ ٰ
ااتفلوی یک دوونں
میکح االتم ومالان دمحم ارشػ یلع اھتونی رہمح اہلل اعتٰیل ےک دطختس یھب ںیہ۔ اس اک اکی افدئہ ہی یھب وہاگ ہک ادماد
ٰ
ل
ابعروتںںیماعترض متخوہاجےئ اگ۔ رضحت ااتس ِذرتحمؾ یتفم دمحم رعیف امثعین اصبحداتم رباکمہت ااعلۃیلےن "اضطب ا مفطرات"ںیم
یھب یہی ومفق ذرک رفامای ےہ۔ زین "عمجم اہقفل االالسیم،دجہ" ےن یھب ایس وقؽ وک اایتخر ےہ۔ واهلل تعالی اعلم وعلمه أتم
وأحکم
ضابؼ املؿػرات (:)85
أماقولائلماوأبی حيیؿة زمحه اهلل تعالیبؿساسالصووعيز وصول الزواءالرغب إلی الزماؽ
بنزاواة اآلمة ،ؾقز خالؿه صاحباه القاضی أبویوسـ و حمنز وأبو جعؿر الػحاوی زمحهه
اهللتعالی،وقز عللمصایذاحليؿیةقولائلماوأبیحيیؿة بأٌبنیالزماؽواحللقمسلکا،ؾام
یصل إلی الزماؽ مً شیئ زغب کزیت وسنً یصل إلی احلال ،فعلم بهذا التعليل أن جوف
الدماغ ليس بجوف معتبر فی نفسو عندىم ،وإنما اعتبروا الواصل إليو مفطراً بناءً علی أن بين الدماغ
والحلق مسلکاً ،ولعل رأيهم ىذا يعتمد علی الطب القديم ،أما الطب الحديث فينکر وجود أی منفذ أو
مسلك بين جوف الدماغ والحلق إال فی حالة کسر فی قاع الجمجمة.

ضابؼ املؿػرات(ص:)84:
وأما قوهله بؿساس الصوو إذا سخل شیئ إلی الزماؽ ؾهو أیطا مبيی علی أٌ بیيه وبنی احللق
مسلکاأىهجوفمعترب ؾیىؿسه،کاممر مًترصیحالعالمةابًىحیه ؾیالبحر الرائق بقوله:
"وؾی التحقیق أٌ بنی اجلوؾنی (جوف الرأس وجوف البػً) ميؿذا اصلیا ،ؾام وصل إلی
جوفالرأس یصلإلیجوفالبػً"
ومؿهومه :أٌ کل عطو جموف مل یکً بیيه وبنی جوف البػً ميؿذ مل یؿسز الصوو بزخول
شئیإلیه.
ؾعلیهذالو ملیثبتاملسلكبنیجوفالزماؽواحللقاملسلكکامیقول اؤلغباءاملعارصوٌ،ال
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یؿسز الصوو بنزاواة اآلمة عيز ائلماو أبی حيیؿة زمحه اهلل تعالی أیطا ،کام تقزو مً ترصیح
ائلماوالسرخسیزمحهاهللتعالی.
ضابؼ املؿػرات (:)334
اليؿرالػبیؾیمذهبهه(أیاحليؿیة):
ال إشکال ؾی مذهبهه ؾی اعتبازهه الؿه ،واؤلىـ ،والزبر ،واجلائؿة ،والثقبة؛ ؤلٌ ىؿوذ کل
منها إلی الجوف المعتبر ظاىر.

وأما اعتبار اآلمة عند أبی حنيفة وعامة المشايخ ،وقبل المرأة عند المشايخ ،واألذن عند جميع الحنفية

واإلحليل عند أبی يوسف ،ففيو إشکال من حيث الطب الحديث فإنو ينکر نفوذىا إلی الحلق أو المعدة

أو األمعاء کما صرح بو الدکتور محمد علی البار فی بحثو الطبی …..والزکتوزة ىکھت أىوز ؾی
زسالتها…ولعلالؿقهاء زمحههاهللتعالیاعتنزوا ؾیهاعلیالػبؾیعصوزهه.
واألصول الثالثة التی ذکرناىا فی أول ىذا الفصل عن المذا ىب األربعة تقتضی أن ال تعتبر ىذه المنافذ
األربعة أيضاً علی أصل مذ ىب الحنفية باالتفاق إن اتفقت األطباء المعاصرون علی ِ
عدم نفوذ ىا إلی

الحلق والمعدة واألمعاء ،وأن ال يفسد الصوم بمداواة اآلمة ،وائلقػاز ؾی قبل املرأة ،واؤلذٌ،
وائلحلیلعيزدلیعهه بالتؿصیل التالی-:
أما اآلمة فألن الدواء منها يصل إلی الدماغ ،ال إلی الحلق لعدم المسلك بينهما ،إال إذا حدث کسر فی
ٍ
فحينئذ يمکن أن يصل منو إلی األنف ومنو إلی البلعوم األنفی والحلق ،وىو مفاد ما ذکره
قاع الجمجمة،

الدکتور علی البار فی بحثو الطبی (ص )89فيفطر ،ومر بيانو فی بحث الجوف.
قرازات وتوصياتجمنع الؿقه ائلسالمي ( 363- 3ص:)342 :
قراززقه)10/1(93 :بصأٌاملؿػراتذمجمالالتزاوي،جملةاملحنع(ع،10دص )
إٌ جملس جمنع الؿقه ائلسالمي امليعقز ذم سوزة مؤسلره العارش بحزة ذم املنلكة العربية
السعوسية خالل الؿرتة مً  28-23صؿر 1418هـ املواؾق  - 28حزيراٌ (يوىيو)  3 -سلوز
(يوليو) 1997و ،بعز اغالعه عىل البحوث املقزمة ذم املحنع بدصوص موضوع املؿػرات
ذم جمال التزاوي ،والززاسات والبحوث والتوصيات الصاسزة عً اليزوة الؿقهية الػبية
التاسعة التي عقزتها امليؿنة ائلسالمية للعلوو الػبية  ،بالتعاوٌ مع املحنع وجهات أخرى ،
ذمالزاز البيطاءباملنلكةاملػربية ذم الؿرتة مً  12- 9صؿر 1418هـ املواؾق  17- 14حزيراٌ
( يوىيو ) 1997و  ،واستامعه للنياقصات التي سازت حول املوضوع بنصازكة الؿقهاء
واؤلغباء،واليؿر ذماؤلسلة مًالكتاب والسية،وذمكالوالؿقهاء،قرزماييل:
أوال  :اؤلموز اآلتية ال تعترب مً املؿػرات  -16 ………… :دخول أي أداة أو مواد عالجية
إلى الدماغ أو النخاج الشوكي.
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وحاہلربمن6570/39 :

وتفیربمن:
ٰ

اسلئ:االسکمڈیملکیرلرنزاوسییسانشی

بیجم :دبعاہللویل

یتفم :یتفمدمحم

یتفم :دیساعدباشہ

یتفم:

یتفم:

اتکب :روزےاکایبؿ

ابب :روزےےکدسفماتاکایبؿ

اترخی2018 :۔05۔11

ایکاکؿ ِ
وجػربتعم ےہ؟
اتفویںیماکؿ ںیم دوا ڈاےنل ےسروزہ وٹےنٹ اکدمار اس ابترپ راھک ےہ ہک اکؿ ےس دامغ اک منفذ ےہ اور واہں ےس دواء دعمہ کت
ٰ
،اتفوی رہیمیح )246/7:ہکبج دجدی قیقحت ےک اطمقب ااسی وکیئ منفذ ںیہن ےہ وت ایک اکؿ ںیمدوا
یتچنہپ ےہ۔(ادماد
ااتفلویٰ 178/2:
ٰ
ڈاےنلےسروزہوٹٹاجےئاگ؟
دورساولہپ ہی ےہ ہک اکؿ اور قلح ےکدرایمؿ وکیئ منفذ ےہ ای ںیہن؟ وت دجدی یبط قیقحت ےک اطمقب اکؿ ےک ادنر اکی رپدہ
وموجد ےہ ،ارگوہ اسمل ےہ وت اسےس وکیئ زیچ آےگ ںیہن اجیتکس اہتبل اسمامت ںیمذجبوہاجیتےہ۔اور ارگ رپدہ اسمل ہن
وہ وت وچہکن اس ےک آےگ  mm3یک ابرکی انیل وموجد ےہ سج ےس تہب یہ لیلق دقمار اک قلح ںیم ےنچنہپ اک ااکمؿ
ےہ۔وتاسوصرتںیمروزہاکایکمکحےہ؟

o
اہقفےئ رکاؾ رمہمح اہلل اعتٰیل ےن اھکل ےہ ہک اکؿ اور دامغ ےک درایمؿ ،اور دامغ اور ٹیپ ےک درایمؿ منفذ وموجد ےہ سج یک
وہج ےس اکؿ ںیم ڈایل اجےن وایل دوا ٹیپ ںیم چنہپ اجیت ےہ ،اس ےیل اکؿ ںیم دوا ڈاےنل ےس روزہ وٹٹ اجےئ اگ۔ نکیل دورسی رطػ
اہقفےئرکاؾرمہمحاہللاعتٰیلےنراضتعےکاسملئںیماھکلےہہک ےچبےکاکؿںیمدودھےکرطقےڈاےنلےسرحِتمراضتع
اثتب ںیہن وہیت ،اور اس یک وہج ہی ایبؿ رفامیئ ےہ ہک اکؿ ےس دامغ اک وسراخ تہب گنت ےہ ،اس ےیل دودھ اک دامغ ںیم انچنہپ لکشم
ےہ۔ہیابتروزےےکاببںیمذرکیکیئگابتےکاعمرضےہ۔ (یہیوہجےہہک العہمانباامہلؾےنحتفادقلریںیمراضتعےکاببںیم
اہقفےئرکاؾیکاسلیلعرپااکشؽایکےہاوراھکلےہہک"اکؿنیمدواڈاےنلےسرحِتمراضتعاثتبہنوہےنیکاینبدہیںیہنےہہکاکؿےسدامغاک
وسراخگنتےہاوردامغکتدواںیہنیتچنہپ،اسےیلہکارگرحِتمراضتعاثتبہنوہےنیکوہجہیےہوترھپروزےےکاببںیمویکںاسوکدسفمامش
ایکےہاوراکؿےکذرےعیدامغکتدواےنچنہپاکوقؽاایتخرایکےہ؟انچہچناؿےکزندکیرحِتمراضتعاثتبہن وہےنیکاینبدیوہجہیےہہکاسےس
ےچبےکمسجوکوشنون اںیہنیتلموجہکرحِتمراضتعاثتبوہےنےکےیلرضوریےہ،الػروزےےکہکاسںیمہیرشطںیہنےہ۔)

نکیل تقیقحہی ےہہک دامغ اور اکؿ ےس ِ
وجػ نطب کت وج انیل اجیت ےہوہ اکی یہ ےہ اور دجدی یبط قیقحت ےک اطمقب وہ آھکن یک
انیل (سجوکاہقفےئرکاؾرمہمحاہللاعتٰیلےن"اسمؾ"رقاردایےہ۔امکرم) ےسوھچیٹےہ۔ زین دجدی یبط قیقحتےکاطمقباکؿ ےسدامغاور
دامغےس ٹیپ ےکدرایمؿ یھب وکیئمنفذںیہن۔ اس ےیلذموکرہ لیصفتاوراوصؽاک اقتاضہی ےہ ہکاکؿںیمدواوریغہڈاےنلےس اس
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اینبد رپ روزہ ںیہن وٹےٹ اگ ہک وہ دوا وریغہ اکؿ ےک راےتس ےس دامغ اور دامغ ےس ٹیپ ںیم یتچنہپ ےہ۔ ویکہکن بج دامغ ےس ٹیپ کت
وکیئمنفذںیہنوتوگایہکاکؿےسٹیپکتیھبوکیئمنفذںیہن۔
اہجںکتاکؿاورقلحےکدرایمؿمنفذیکابتےہوتیبطقیقحتےکاطمقب اکؿاورقلحےکدرایمؿاکیرپدہےہ،بجکتوہ
رپدہ اسملراتہ ےہ وتاکؿںیم اجےنوایل زیچ قلحںیم ںیہن یتچنہپ ،اس ےیل اعؾاحالتںیم اکؿ ےکادنردواڈاےنل ےس روزہ ںیہن وٹےٹ
اگ۔ نکیل ارگ وہ رپدہ اسمل ہن وہ وت رھپ وچہکن اکؿ ںیم ڈایل اجےن وایل دوا وریغہ قلح ںیم یتچنہپ ےہ ،اس ےیل اس وصرت ںیم روزہ وٹٹ
اجےئاگ،ارگہچقلحںیمےنچنہپوایلدواوریغہتہبیہمکدقمارںیموہ۔
املبسوؽ للسرخيس کتاب الصوو(:)323 /4
واإلقطار في األذن كذلك يفسد؛ ألنو يصل إلى الدماغ،والزماؽأحزاجلوؾيً.
املبسوؽ للسرخيس ،کتاب الرضاع (:)234 /4

فأما اإلقطار في األذن ال يوجب الحرمة؛ ألن الظاىر أنو ال يصل إلى الدماغ لضيق ذلك الثقب.

حتؿة الؿقهاء (:)444 /3
ولو وصل إلى جوف الرأس بائلقػاز ذم اؤلذٌ أو السعوؽ أو إلى البػً باالحتقاٌ يؿسز
صومه؛ ؤلىه يصل إلى جوؾه باحلقية وكذا بالسعوؽ ،واإلقطار في األذن؛ ألن جوف الرأس لو
منفذ إلى البطن.

بزائع الصيائع ،کتاب الرضاع(:)8 /3
وأماائلقػاز ذماؤلذٌؾال حيرو؛ ؤلىهاليعلهوصولهإلىالزماؽلطيقاخلرقذماؤلذٌ.
ؾتح القزير (:)345 /4
وائلقػاز ذم ائلحليل غاية ما يصل إلى املثاىة ؾال يتػذى به الصبي ،وكذا ذم اؤلذٌ لطيق
الثقب ،وؾيه ىؿر لترصحيهه بالؿػر بإقػاز الزهً ذم ائلذٌ لسرياىه ؾيصل إلى باغيه وال
ينيعه ضيق ،واؤلوجه كوىه ليس ذلا يتػذى به وييبت وإٌ حصل به زؾق مً ترغيب وىحوه،
واملؿسز ذمالصوواليتوقـعليهكامذماحلىصواحلزيز.
ضابؼ املؿػرات( :)334-35
اليؿرالػبیؾیمذهبهه(أیاحليؿیة):
۔۔۔۔۔۔ واألصول الثالثة التی ذکرناىا فی أول ىذا الفصل عن المذا ىب األربعة تقتضی أن ال تعتبر
ىذه المنافذ األربعة أيضاً علی أصل مذ ىب الحنفية باالتفاق إن اتفقت األطباء المعاصرون علی ِ
عدم
نفوذ ىا إلی الحلق والمعدة واألمعاء ،وأن ال يفسد الصوم بمداواة اآلمة ،وائلقػاز ؾی قبل املرأة،

واؤلذٌ،وائلحلیلعيزدلیعههبالتؿصیلالتالی…………………………..-:
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وأما األذن فألن الدواء ،أوالماء أوالدىن ونحوىا ال تصل باإلقطار فيها إلی الحلق إذا کانت طبلة األذن

سليمة غير مخرومۃ؛ ألن فتحة األذن ليست بنافذة إلی الحلق ،ال مباشرة وال بواسطة قناة أو جوف
آخر ،إال إذا کانت الطبلة مخرومة.

وإیطاحه :أٌ اؤلذٌ ثالثة أقساو )1( :اؤلذٌ اخلازجیة ( )2واؤلذٌ الوسػی ( )3واؤلذٌ
الزاخلیة .والػبلةحاجزة بنی اؤلذٌ اخلازجیة والوسػی ،وهی (أی الػبلة) غصاء مثل اجللز
سلاما ؾی ترکیبها ،وما یقػر ؾی اؤلذٌ اخل ازجیة ال یصل إلی االذٌ الوسػی إال بتصرب املساو
إذاکاىتالػبلةسلینةغری خمرومة،ؾالیصلإلیاحللق.
وأما إذا کانت الطبلة مخرومة فإن السوائل قد يصل منها شيئ يسير إلی األذن الوسطی ،ومنها عبر القناة

السمعية البلعومية (قناة استاکيوس) إلی البلعوم األنفی ،ومنو إلی الحلق ،کما فصلو الدکتور محمد علی
ٍ
فحينئذ يکون ذلك سبباً لإلفطار وإفساد الصوم.
البار فی بحثو،ص349۔33۔،34

قرازات وتوصياتجمنع الؿقه ائلسالمي ( 363- 3ص)342 :
قراززقه)10/1(93:بصأٌاملؿػراتذمجمالالتزاوي،جملةاملحنع(ع ،10دص):
………اؤلموزاآلتيةال تعتربمًاملؿػرات :
 -1قػرةالعيً،أو قػرةاؤلذٌ ،أوغسولاؤلذٌ،أو قػرةاؤلىـ،أوبداراؤلىـ،إذااجتيب
ابتالعماىؿذإلىاحللق .
وحاہلربمن6570/39 :

وتفیربمن:
ٰ

اسلئ:االسکمڈیملکیرلرنزاوسییسانشی

بیجم :دبعاہللویل

یتفم :یتفمدمحم

یتفم :دیساعدباشہ

یتفم:

یتفم:

اتکب :روزےاکایبؿ

ابب :روزےےکدسفماتاکایبؿ

اترخی2018 :۔05۔11

ایکقلح ِ
وجػربتعمےہ؟
ایکقلحذباتوخدوجػےہای دعمہاکرباہِراتسمنفذوہےنوہجےس ِ
وجػدعمہےکاتعبےہ؟
ارگہیمنفذےہوتمنفذوہےنیکوہجےسارگوکیئدوارصػقلحکتاجےئاورےچیندعمہ کتہنےچنہپ وت ایکاسےسروزہںیہنوٹےٹ
اگ اسیجہکاہقف ےئ رکاؾ رمہمح اہلل ےن اھکلےہ ہک ارگ وکیئ وگتش ےک ڑکٹے وک اکی اتہگ ںیم ابدنھ رک لگن اجےئ اور
رھپدعمہ ںیم ےنچنہپ ےس ےلہپ چنیھک ےل وت روزہ افدس ہ ںیہن وہات (دباعئ  ،لصف یف اراکؿ اایصلؾ) ای سج رطح یتفم ردیش ادمح
ااتفلوی ںیم اکی وساؽ ےک وجاب ںیم اھکل ےہ ہک " وخؿ ارگ قلح ںیم ایگ رگم ٹیپ ںیم
اصبح رہمح اہلل ےن انسح
ٰ
ااتفلوی )۴/۴۴۷
ںیہن اچنہپ وت روزہ ںیہن وٹاٹ"۔(انسح
ٰ
ای قلح وکوجػامشررکےک دواےکقلحںیمدالخوہاجےنرپروزہ افدس وہےناکمکح وہاجےئاگ؟اسیجہکےلگ ےک اعمہنئےک ےیل
آہلںیمیلیجاگلرکدالخیکاجیتےہ۔
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o
یہقف ابعرات رپ وغر رکےن ےس ولعمؾ وہات ےہ ہک "قلح" ِ
ذبات وخد وجػ ںیہن ےہ ،ہکلب دعمے اک رباہِراتس منفذ وہےن یک
وہج ےس اس ےک اتعب ےہ۔ اہتبل "قلح" ےک ابرے ںیم ااتس ِذ رتحمؾ رضحت ومالان یتفم دمحم رعیف امثعین اصبح داتم رباکمہت ااعلۃیلیک
ل
قیقحت ذرا فلتخم ےہ۔ رضحت ااتس ِذرتحمؾداتم رباکمہت ااعلۃیلےن اینپ وعیق اتکب "اضطب ا مفطرات" ںیم "دعمہ" اور "آوتنں"ےک
العوہ"قلح"وکیھب ِ
"وجػایلص"رقاردایےہ۔رضحتداتمرباکمہترفامےتںیہ:
حاصلمذهبهه(أیاحليؿیة)ؾیاجلوف:

أن الجوف المعتبر فی نفسو عند الحنفية ىی المعدة ،والحلق ،واألمعاء …..وأما اؤلجواف اؤلخر
التی توجز ؾی باغً اجلسه ؾام کاٌ له مسلك إلی أحز هذه الثالثة – بحیث إذا وصل شیئ مً
اخلازد إلی هذا اجلوف ،وصل إلی أحز هذه الثالثة عاسة – یأخذ حکنهام ،و ما ال
ؾال……………………………………….الذ (ضابؼاملؿػرات،ص)94:

اتفوی ےس ولعمؾ وہات ےہ ہک "قلح" ِ
وجػ ایلص ںیہن ےہ۔ ہکلب اس رپ "وجػ" اک االطؼ
بتک ہقف
نکیل رعیب ِ
واتفوی اور اردو ٰ
ٰ
ِ
وجػ نطب ےک اتعب وہےن یک وہج ےس وہات ےہ؛ ویکہکن قلح ںیم وج زیچ اجیت ےہ وہ اعدۃ دعمے ںیم چنہپ یہ اجیت ےہ۔ انچہچن رضحت
ااتفلوی ںیم یھب اپھچ ےہ) انشکجن ےک ابرے ںیم اکی
وتفی ادماد
ٰ
یتفم امظع یتفم دمحم عیفش اصبح رہمح اہلل اعتٰیل "ادماد انیتفمل" ںیم (ہی ٰ
وتفیےکنمضںیمےتھکلںیہ-:
ٰ
"ارگوخد ِ
وجػدبؿںیمیسکزیچاکوہپانچندسفموہاتوتوخدپیشاباگہیھباکیوجػےہ،اوراثمہنوتدبرۂجاوٰیل
وجػ ےہ ،اکؿ اور قلح یھب وجػ ںیہ ،اؿ ںیم وہپانچن البالخػ دسفمِ وصؾ وہات۔ اس ےس ولعمؾ وہا ہک ًاقلطم
وجػ دامغ اور ِ
وجػ دبؿ ںیم مفطر زیچوں اک وہپانچن مفطرِ وصؾ ںیہن ،ہکلب اخص ِ
ِ
وجػ نطب رماد ںیہ ،ہکلب
وجػ دامغ یھب اس ںیم الص ںیہن ،وہ یھب اس وہج ےس ایل ایگ ےہ ہک ِ
ِ
وجػ دامغ ںیم وہپےنچن ےک دعب ذبرۂعی
وجػدعمہںیم وہپچناجان ِ
منفذ ِ
اعدتارثکہیےہ،اسیجہک اص ِبرحبیکیرصحیےس ولعمؾوہاتےہ۔ قال ؾی
البحر :والتحقیق أٌ بنی جوف الرأس وجوف املعزة ميؿذا أصلیا ؾام وصل إلی جوف الرأس
وصل إلی جوف البػً ،مً الصامی،ص ،106د2۔ اس ابعرت ںیم اس دصقم یک ابلکل یرصحی
وجػدامغےسوچہکن ِ
وجػنطبےہ،اور ِ
وہیئگہکوجػےسرمادرصػ ِ
وجػنطبںیموہپانچنالزیمےہ،
ااتفلوی176-77/2:۔
اسےیلاسںیموہپےنچنوکیھبًاعبتوجلػادعملہدسفمرقاردایےہ"۔۔۔۔۔۔اخل(ادماد
ٰ
ادمادانیتفمل،ص)412:
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اہتبل ضعب یہقف ابعرات ںیم "قلح" ںیم یسک زیچ ےک دالخ وہےن ای ہن وہےن رپ اسف ِد وصؾ ای دع ِؾ اسف ِد وصؾ اک مکح اگلای ایگ ےہ ،اؿ
ےساظبرہہیھجمسںیمآاتےہہک "قلح"لقتسموجػےہ۔ نکیل وچہکناہقفءیکابعراتاسابرےںیم رصحی ںیہہک رصػ"قلح"
"دوخؽ قلح" ےس رماد دوخؽ ایل اطابن
کت وکیئ زیچ چنہپ اجےن ےس روزہ ںیہن وٹاتٹ ،اس ےیل قیبطت ےک ےیل اؿ ضعب ابعرات ںیم
ِ
وہاگینعیہکقلحےسادنردالخوہاجےئایدوخؽاکہنظمدیپاوہاجےئوجہکوجػینعیدعمےںیمدالخوہےنوکزلتسمؾےہ۔
دوخؽ قلح" اک ذرک ےہ ،ینعی ہک
اس قیبطت اک اکی رقہنی ہی ےہ ہک نج ابعرات ںیم "قلح" رپ اسف ِد وصؾ اک مکح اگلای ایگ ےہ واہں " ِ
ی
ش مفطر قلح ےک ادنر دالخ وہاجےئ ،اور قلح ےک ادنر دالخ وہان زلتسمؾ ےہ دعمے کت ےنچنہپ وک ،ذٰہلا اؿ ابعرات ںیم اسفد اک مکح
"قلح" کت یئش مفطر ےک ےنچنہپ یک وہج ےس ںیہن اگلای ایگ ،ہکلب قلح ےک راےتس ےس دعمے کت ےنچنہپ یک وہج ےس اسف ِد وصؾ اک مکح اگل ایگ
ل
ےہ۔اور نجابعراتںیم"قلح"رپ ِ
دعؾاسف ِدوصؾاکمکحاگلای ایگ ےہ،اؿںیم"ووصؽإیلا حلق"اکذرکےہ،وجہکووصؽایلادعملہوک
ی
زلتسمؾںیہن،ینعیہکشمفطررصػقلحکتچنہپاجےئ،ادنردالخہنوہوتروزہںیہنوٹاتٹ۔
انچہچن:

ل
" ونتریاالاصبر"یکاکیابعرتںیماہجں"دوخؽ ِ
دؾاالانسؿا حل َق"رپدع ِؾاسف ِدوصؾاکمکحاگلای ےہ،واہںالعہمیفکصح
ل
ل
اور العہم اشیم رامہمح اہلل وک "دوخؽ" یک اتولی "ووصؽ ایل ا حلق" ےس رکین ڑپی ،ہک رصػ "ووصؽ ایل ا حلق" دسفم
"دوخؽ قلح" وجہک "ووصؽ ایل اوجلػ" وک زلتسمؾ ےہ ،دسفم ےہ۔ العہم یفکصحؒ اور العہم اشیمؒ یک ہی اتولی
ںیہن ،ہکلب
ِ
اورپذرکرکدہقیبطترپواحضرقہنیےہ۔(المہظحرفامںیئابعرتربمن)4،3

 ایس رطح "دباعئ اانصلعئ" ںیم اھکل ےہ ہک" :ارگ یلک رکےت وہےئ ای انک ںیم اپین ڈاےتل وہےئ اپین قلح ےس آےگالچ
اجےئ اور وجػ ےک ادنر دالخ وہاجےئ وت روزہ وٹٹ اجےئ اگ۔ " العہم اکاسین رہمح اہلل اعتٰیل ےن یھب اسف ِد وصؾ اک مکح
اگلےنےک ےیل "قلح"ںیم اپین ادنراجےناکذرک رکےکہی اتبدای ہک روزہ وٹےنٹیک وہج اور اینبد "دوخؽ ایل اوجلػ" ےہ،
ہنہکضحم"قلح"کتانچنہپ۔(المہظحرفامںیئابعرتربمن)5:
ذموکرہ ابال لیصفتیکروینشںیم ےلگےکاعمےنئ ےک ےیلیسک آہل ںیمیلیج اگلرکےلگ ںیم دالخرکاےن اکمکحہی ےہ ہک ارگ وہیلیج
ایسیوہ ہکےلگںیمدالخرکاےن ےس اسےکھچک ازجاءوٹٹرکای اعلبےنلمیک وہج ےسرنؾ وہرکٹیپںیم ےتچنہپ وہں ایےنچنہپ اک ہنظم
دیپا وہات وہ وت روزہ وٹٹ اجےئ اگ ،ایس رطح ارگ اس آہل ای یلیج رپ وکیئ دوا اگلیئ یئگ وہ اور وہ دوا ٹیپ ںیم یتچنہپ وہ بت یھب روزہ وٹٹ
اجےئاگ۔نکیلارگااسیہنوہوترھپروزہںیہنوٹےٹاگ۔(المہظحرفامںیئابعرتربمن)8،7،6:
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( )3املبسوؽ للصيباين (:)203 /2
قلت ؾإٌ سلطنظ زجل ذم شهر زمطاٌ ؾسبقه املاء فدخل حلقو قال عليه قطاء ذلك اليوو إذا
كاٌ ذاكرا لصومه ؾإٌ كاٌ ىاسيا لصومه ؾال يشء عليه .حمنز عً أرل حييؿة عً محاس عً
إبراهيهبذلك.
( )2املبسوؽ للسرخيس (:)356 /4
قال:وإذاذاقالصائهبلساىهشيئا ولم يدخل حلقو لم يفطرؤلٌالؿػربوصوليشءإلى جوؾه
ومل يوجز والؿه ذم حكه الؿاهر .أال ترى أٌ الصائه يتنطنظ ؾال يطره ذلك؟ ويكره له أٌ
يعرع ىؿسه ليشء مً هذا ؤلىه ال يأمً أٌ يزخل حلقه بعز ما أسخله ؾنه ؾيحوو حول احلنى
قالصىلاهللعليهوسله":ؾنًزتعحولاحلنىيوشكأٌيقع ؾيه".
( )4الزز املدتاز (:)485 /2
( أو خرج الدم من بين أسنانو ودخل حلقو ) يعني ولم يصل إلى جوفو،أماإذاوصل ؾإٌغلبالزوأو
تساوياؾسز ،وإالال،إالإذا وجزغعنه ،بزازية ،واستحسيهاملصيـوهوماعليه اؤلكثر
وسيحيء.
( )3حاشية ابًعابزيً (:)485 /2
قولو (يعني ولم يصل إلى جوفو) ؾاهر إغالق املتً أىه ال يؿػر وإٌ كاٌ الزو غالبا عىل الريق
وصححه ذم الوجيز كام ذم السراد وقال ووجهه أىه ال ينكً االحرتاز عيه عاسة ؾصاز بنيزلة
ما بيًأسياىهوما يبقىمًأثر املطنطةكذا ذمإيطاح الصيرذم،آه .ولما كان ىذا القول خالف ما
عليو األكثر من التفصيل حاول الشارح تبعاً للمصنف في شرحو بحمل كالم المتن على ما إذا لم يصل
إلى جوفو لئال يخالف ما عليو األكثر.

( )4بزائع الصيائع (:)83 /2
ولو تمضمض أو استنشق فسبق الماء حلقو ودخل جوفو ،ؾإٌ مل يكً ذاكرا لصومه ال يؿسز صومه؛
ؤلىهلو رشبمليؿسز ؾهذاأولى وإٌكاٌذاكرا ؾسزصومهعيزىا.
( )5الزز املدتاز (:)335 /2
( وكره ) له ( ذوق يشء و ) كذا ( مطػه بال عذز ) قيز ؾيهام ،قاله العييي ككوٌ زوجها أو
سيزها يسء اخللق ؾذاقت ،وذم كراهة الذوق عيز الصراء قوالٌ ،ووؾق ذم اليهر بأىه إٌ وجز
بزا ومل خيـغبياكرهوإالالوهذا ذمالؿرعالاليؿلكذا قالواوؾيهکالو حلرمةالؿػرؾيهبال
عذزعىلاملذهب ؾتبقىالكراهة(و )كره(مطؼعلك)أبيظ ذلطوؽملتئهوإالؾيؿػر.
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( )6حاشية ابً عابزيً (:)335 /2
قوله (وكره مطؼ علك) ىص عليه مع سخوله ذم قوله وكره ذوق يشء ومطػه بال عذز ؤلٌ
العذز ؾيه ال يتطح ؾذكر مػلقا بال عذز اهتامما،زميل .قلت :وؤلٌ العاسة مطػه خصوصا
لليساء ؤلىه سواكهً كام يأزل ؾكاٌ مؿية عزو الكراهة ذم الصياو لتوهه أٌ ذلك عذز،قوله
(أبيظ الذ) قيده بذلك ألن األسود وغير الممضوغ وغير الملتئم يصل منو شيء إلى الجوف،وأطلق
محمد المسألة ،وحملها الكمال تبعا للمتأخرين على ذلك قال للقطع بأنو معلل بعدم الوصول ،فإن كان

مما يصل عادةً حكم بالفساد؛ ألنو كالمتيقن.

( )7قرازات وتوصياتجمنع الؿقه ائلسالمي ( 363- 3ص:)342 :
اؤلموزاآلتيةالتعتربمًاملؿػرات ……………………….:
 -15ميؿازاملعزةإذامليصاحبهإسخالسوائل(حماليل)أومواسأخرى.
وحاہلربمن6570/39 :

وتفیربمن:
ٰ

اسلئ:االسکمڈیملکیرلرنزاوسییسانشی

بیجم :دبعاہللویل

یتفم :یتفمدمحم

یتفم :دیساعدباشہ

یتفم:

یتفم:

اتکب :روزےاکایبؿ

ابب :روزےےکدسفماتاکایبؿ

اترخی2018 :۔05۔11

انک ِ
وجػربتعمےہ؟

انک ںیمڑھچیک اجےنوایلدوا  nasal spray / dropsاور انہنلر یک اکی دقمار ()doseںیم اامعتسؽوہےن وایلدوا یک
دقمار  ml0.1ےس یھب مک وہیت ےہ سج اک ھچک ہصح قلح ےک راےتس اھکےن یک انیل ےک ذرہعی دعمہ کت ےنچنہپ اک
اغبل اامتحؽ ےہ۔ ویکہکن nasal-sprayیکوصرتںیم رقتًابی ۵۰دصیفدوا رباہِ راتس انک یک رشایونں اور یلھج ںیم ذجب
وہاجیت ےہ ہکبج ہیقب  ۵۰دصیف دعمہ کت چنہپ یتکس ےہ۔،ایس رطح انہنلر ےک ذرےعی وج دوایئ ڈایل اجیت ےہ اس اک الص دصقم
دوایئ وک اسسن یک انیل اور ڑپیھپوں کت اچنہپان وہاتےہ  ،اہتبل اس اک ارثک ہصح ( 50ےس  80دصیف) قلح ےک اورپ ےک ےصح
()Oropharynxںیم عمج وہاجات ےہ اور رھپ اس 50ےس  80دصیف دوا ےک ھچک ہصح اک قلح ےک راےتس ےس اھکےن یک
انیل ےک ذرےعی دعمہ ںیم ےنچنہپ اک اغبل اامتحؽ ےہ ۔ وت ایک اس لیصفت یک روینش ںیم روزہ یک احتل ںیم اس اینبد رپ انہنلر
اامعتسؽ رکان اجزئ ےہہکادنراجےنوایلدوایکدقمارتہبلیلقےہےسیجاچےئےکہچمچاکاچپوساںہصح۔

o
اہقفےئرکاؾرمہمحاہللاعتٰیلےن اھکلےہہکروزےیکاحتلںیمارگالباایتخر دوھاںقلحںیمدالخوہاجےئوتایقساکاقتاضہی
ےہہکروزہوٹٹاجےئ،نکیلوچہکناسےسانچبلکشمےہاسےیلااسحتسًانروزہںیہنوٹےٹاگ۔ اسےیلارگوکیئصخشاےنپاایتخر
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ےسدوھاں(اچےہیسکیھبمسقاکوہ)قلحںیمدالخرکےوتروزہوٹٹاجےئاگ۔
ایس رطح روزے یک احتل ںیم لیلق دقمارً ،الثم داوتنں ںیم ایکٹ وہیئ ےنچ یک دقمار زیچ ےس روزہ ہن وٹےنٹ یک تلع اہقفےئ
رکاؾرمہمح اہلل اعتٰیل ےن ہیذرک رفامیئ ےہ ہک اس ےس انچب لکشم ےہ۔ اس ےیل ارگ ذموکرہ دقمار ںیم وکیئ زیچداوتنں ےساکنؽ رک رھپ
ہنمںیمڈایلاجےئایادتباء اسدقرزیچہنمںیمڈایلاجےئوتاہقفےئرکاؾرمہمحاہللاعتٰیلےناسوکدسفمِوصؾرقاردایےہ۔
ِ
وصرتوئسمہلاکمکحواحضےہہکانکںیمڑھچیکاجےنوایلایانہنلرےکذرےعیدعمےںیمےنچنہپوایل
اس لیصفتیکروینشںیم
دواوکلیلقوہےنیکاینبدرپاعمػںیہنرقاردایاجاتکس،اسےیلروزےیکاحتلںیمانکںیموکیئدواڑھچےنکایانہنلراامعتسؽرکےن
ےسروزہوٹٹاجےئاگ۔
الزز املدتاز (:)484 /2

( أو دخل حلقو غبار أو ذباب أو دخان ) ولو ذاكرا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنو ،ومفاده أنو لو
أدخل حلقو الدخان أفطر أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا لو ذاكرا إلمكان التحرز عنو فليتنبو لو كما

بسطو الشرنباللي.

حاشية ابًعابزيً (:)484 /2
قوله (استحساىا )وذمالقياسيؿسزأيبزخولالذبابلوصولاملؿػرإلى جوؾهوإٌكاٌال
يتػذى به كالرتاب واحلصاة  ،هزاية ،قوله ( لعزو إمكاٌ التحرز عيه ) ؾأشبه الػباز والزخاٌ
لزخوهلام مً اؤلىـ إذا أغبق الؿه كام ذم الؿتح وهذا يؿيز أىه إذا وجز بزا مً تعاغي ما يزخل
غبازه ذم حلقه أؾسز لوؾعل ،رشىباللية ،قوله ( ومؿاسه ) أيمؿاسقوله سخل أيبيؿسه بالصيع
ميه ،قولو ( إنو لو أدخل حلقو الدخان ) أي بأي صورة كان اإلدخال حتى لو تبخر بخور فآواه إلى نفسو
واشتمو ذاكرا لصومو أفطر إلمكان التحرز عنو وىذا مما يغفل عنو كثير من الناس وال يتوىم أنو كشم

الورد ومائو والمسك لوضوح الفرق بين ىواء تطيب بريح المسك وشبهو وبين جوىر دخان وصل إلى

جوفو بفعلو،إمزاس ،وبهعلهحكه رشبالزخاٌ.
املبسوؽ للصيباين (:)443 /2

قلت 9أرأيت لو أن صائما ابتلع شيئا كان بين أسنانو؟ قال 9ليس عليو القضاء .قلت 9وإن كان سمسما
بين أسنانو فابتلعها قال 9ال قضاء عليو ألن ذلك مغلوب ال حكم لو كالذباب ،وإن تناول سمسما ابتداء

أفطر.

الزز املدتاز (:)334 /2
( ولو ) أكل حلام بيً أسياىه ( إٌ مثل محصة ) ؾأكثر ( قىض ؾقؼ وذم أقل ميها ال ) يؿػر ( إال إذا
أخرجه)مًؾنه(ؾأكله) والكؿازةؤلٌاليؿستعاؾه (وأكلمثلسنسنة)مًخازد ( يقػع)
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ويكؿر ذم االصح ( إال إذا مطؼ بحيث تالشت ذم ؾنه ) إال أٌ جيز الػعه ذم حلقه كام مر،
ا
واستحسيهالكاملقائال" وهواؤلصلذمكلقليلمطػه".
حاشية ابًعابزيً (:)334 /2
قوله ( إٌ مثل محصة ) هذا ما اختازه الصزز الصهيز ،واختاز الزبويس تقزيره بام ينكً أٌ
يبتلعه مً غير استعاىة بريق واستحسيه الكامل ألن المانع من اإلفطار ما ال يسهل االحتراز عنو
وذلك فيما يجري بنفسو مع الريق ال فيما يتعمد في إدخالو اه ،قوله ( ؤلٌ اليؿس تعاؾه ) ؾهو
كاللقنة املدرجة وقزميا عً الكامل أٌ التحقيق تقييز ذلك بكوىه ذلً يعاف ذلك ،قولو ( إال
إذا مضغ الخ ) ألنها تلتصق بأسنانو فال يصل إلى جوفو شيء ويصير تابعا لريقو ،معراد ،قوله ( كام مر
) أي عيز قوله أو خرد سو بيً أسياىه ،قوله ( وهو ) أي وجوس الػعه ذم احللق ،قوله ( ذم كل
قليل)ذمبعظاليسذ"ذم كليشء"،واؤلولىأولىوهیاملواؾقةلعبازةالكامل.
الؿتاوى اهليزية (:)202-04 /3
وإن أكل ما بين أسنانو لم يفسد إن كان قليال وإن كان كثيرا يفسد ،والحمصة وما فوقها كثير وما دونها

قليل وإن أخرجو وأخذه بيده ثم أكل ينبغي أن يفسد كذا في الكافي وذم الكؿازة أقاويل ،قال الؿقيه
زمحه اهلل تعالى واؤلصح أىه ال دمب الكؿازة كذا ذم اخلالصة .وإذا ابتلع سمسمة بين أسنانو ال
يفسد صومو ألنو قليل ،وإن ابتلع من الخارج يفسد ،وتكلنوا ذم وجوب الكؿازة واملدتاز أىها
دمب إذا ابتلعها ومل ينطػها كذا ذم الػياثية وؾتاوى قايض خاٌ وهو اؤلصح كذا ذم حميؼ
السرخيس ،وإٌ مطػها ال يؿسز إال أٌ جيز غعنها ذم حلقه وهذا حسً جزا ؾليكً اؤلصلذم
كلقليلمطػهكذاذم ؾتحالقزير.
حاشية ابًعابزيً (:)485 /2
قوله ( أو بقي بلل ذم ؾيه بعز املطنطة ) جعلو في الفتح و البدائع شبيو دخول الدخان والغبار
ومقتضاه أن العلة فيو عدم إمكان التحرز عنو ،وييبػي اشرتاؽ البصق بعز مخ املاء الختالؽ املاء
بالبصاق ؾال خيرد بنحرس املخ ،ىعه! ال يصرتؽ املبالػة ذم البصق بعزه ؤلٌ الباقی بعزه جمرس
بلل وزغوبة ال ينكً التحر ميه .وعلى ما قلنا ينبغي أن يحمل قولو في البزازية 9إذا بقي بعد
المضمضة ماء فابتلعو بالبزاق لم يفطر لتعذر االحتراز فتأمل.

بزائع الصيائع (:)80 /2
ولو سخل الذباب حلقه مل يؿػره ألنو ال يمكنو االحتراز عنو ؾأشبه اليايس ولو أخذه ؾأكله ؾػره
ؤلىه تعنز أكله وإٌ مل يكً مأكوال كام لو أكل الرتاب ولو سخل الػباز أو الزخاٌ أو الرائحة ذم
حلقهمليؿػرهملاقليا وكذا لو ابتلع البلل الذي بقي بعد المضمضة في فمو مع البزاق أو ابتلع البزاق
الذي اجتمع في فمو لما ذكرنا.
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وحاہلربمن6570/39 :

وتفیربمن:
ٰ

اسلئ:االسکمڈیملکیرلرنزاوسییسانشی

بیجم :دبعاہللویل

یتفم :یتفمدمحم

یتفم :دیساعدباشہ

یتفم:

یتفم:

اتکب :روزےاکایبؿ

ابب :روزےےکدسفماتاکایبؿ

اترخی2018 :۔05۔11

ایکدعقم ِ
وجػربتعمےہ؟
ایکرشیعاحلظےسڑبیآتناوروھچیٹآتنذباتوخدوجػےہایدعمہےکاتعبوہرکوجػےہ؟
ارگوکیئدوااپاخہنےکراےتسڑبیآتنںیمدالخیکاجےئوتایکاسےسروزہوٹٹاجےئاگ۔اسیجہکدجدی بط ںیم اپاخئہن ےک
راےتس ےس العج یک رغض ےس دوایئ ےک رطقےای اجدم ڑکٹے ڈاےل اجےت ںیہ وج دعمہ کت ںیہن ےتچنہپ ہکلب ڑبی آتن
کت ےتچنہپ ںیہ ےسیج suppositories or enema۔
واحض رےہ ہک وج زیچ ڑبی آتن ںیم یلچ اجےئ وت اس اک دعمہ یک رطػ اجان یبط احلظ ےس نکمم ںیہن ویکہکن آوتنں ےس دعمہ کت
ےنچنہپ ںیم اس دوا وک رقتًابی سیب ٹف اک راہتس ےط رکان وہ اگوجہک اس آتنیکدقریتانبوٹےک اطمقبنکمم ںیہنویکہکنآتن
اک اکؾ یسک یھب زیچ وک دعقم یک رطػ دانلیکھ ےہ ہن ہک اورپ یک رطػ ،ذہلا دوا ای وت راےتس ںیم یہ ذجب وہ اجیت ےہ ای اپاخہن ےک
ذرےعی اخرج وہ اجیت ےہ۔

o
اہقفےئرکاؾیکابعراتےسولعمؾوہاتےہہکآںیتنلقتسموجػےہ۔ابعراتںیماسابرےںیمڑبیآتناوروھچیٹ
آوتنںےکدرایمؿرفتقیںیہنیکیئگ۔اسےیلارگروزےیکاحتلںیماپاخےنےکراےتسےسدواوریغہآوتنںکت(سجوکبتکِہقف

ںیم"موضعاحلقية"ےسریبعتایکایگےہ)اچنہپیئیئگوتروزہوٹٹاجےئاگ۔

واضتح:
اتفویداراولعلؾدویدنب" ںیم دعقمےکادنرزمخایوباریسےکوسمں رپرممہوریغہاگلےن ےس قلعتماکیوساؽ ےکوجابںیم
" ٰ
یتفمزعزیارلنمحاصبحرہمح اہللاعتٰیلےن اسےسروزہہن وٹےنٹاکوتف ٰیدای ےہ۔اسوجابرپیتفمریادمحاصبحرہمحاہللاعتٰیل
ےنوجاحہیشرحتریرفامایےہاسےسولعمؾوہاتےہہکیتفمریادمحاصبحرہمحاہللیک راےئںیم اپاخےنیکہگجےسدواوریغہادنر
دالخرکےن ںیم یھب دعمے کت ےنچنہپ اک اابتعر ےہ۔ مہ ےلہپوہ وساؽ ووجاب اوراحہیش لقنرکےت ںیہ ،اس ےک دعب اس ےس قلعتم
اینپراےئےنھکلیکوکششرکےتںیہ۔وابہللاوتلقیف
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"وساؽ :ارگروزہدارروزہیکاحتلںیمدعقموربمزےکادنرزمخںیماوروباریسےکوسمںےکزمخںیمرممہ
ایلیتایلگنےسادنراگلوےایادنرےسوخبدوھےوتروزہحیحصوہاگایںیہن؟
وجاب:روزہاساکحیحصےہ۔رگماایتحطرتہبےہ۔"
احہیشازیتفمریادلنیاصبحرہمحاہللاعتٰیل:
" ( أو أسخل إصبعه اليابسة ؾيه ) أي سبره أو ؾرجها ولو مبتلة ؾسز الذ ،ولو بالؼ ذم االستيحاء
حتى بلؼ موضع احلقية ؾسز (سز خمتاز) قوله (ولو مبتلة ؾسز) لبقاء شیئ مً البلة ؾی الزاخل،
وهذا لو أسخل اؤلصبع إلی موضع احلقية( .زس املحتاز ،باب مایؿسز الصوو وما ال یؿسزه،
د،2:ص،135:ؽ.س.د،2:ص)397:

ِ
وصرت وئسمہل ںیم ارگ ادنر اس دح کت دواء چنہپ اجےئ ای اپین اہجں ےس دعمہ
اس لیصفت ےس ولعمؾ وہا ہک
اےسذجبرکاتیلےہایوہوخددعمہںیمچنہپاجاتےہوتروزہافدسوہاجےئاگ،اورایسوہجےسرضحتیتفمالعؾ
رہمح اہلل ےن اایتحط وک رتہب اہک ےہ ،اس ےئل ہک اس اک احلظ وایخؽ رہ صخش ےک ےئل نکمم ںیہن۔ واہلل امل12۔
اتفویداراولعلؾدویدنب)260/6:
ری"( ٰ
امہریراےئ:
امہرے ایخؽ ںیم – وااہلل اعتٰیل امل ابوصلاب – یتفم ری ادمح اصبح رہمح اہلل اعتٰیل ےن رضحت یتفم زعزی ارلنمح اصبح
رہمح اہلل اعتٰیل ےک وجاب یک وج وتہیج ایبؿ رفامیئ ےہ اور روزہ وٹےنٹ اک دمار دعمے کت رتی وریغہ ےنچنہپ وک انبای ےہ ،ہی درتس ںیہن۔
ویکہکن اہقفےئ رکاؾرمہمح اہلل اعتٰیل ےنروزہ وٹےنٹ اک دمار اس وک ںیہنانبای ،ہکلب اوہنں ےن ًاقلطم "ومعضِ ہنقح" کت دوا وریغہےنچنہپ رپ
روزہوٹےنٹاکمکحاگلایےہسجےسولعمؾوہاتےہہکاؿےکزندکیآںیتنلقتسموجػںیہ،اور ِ
وجػدعمہےکاتعبںیہنںیہ۔ذٰہلا
ارگآوتنںںیموکیئزیچےچنہپیگوتروزہوٹٹاجےئاگ۔دعمےکتانچنہپرضوریںیہن۔
اہجںکترضحتیتفمزعزیارلنمحاصبحرہمحاہللاعتٰیلےکوجاباکقلعتےہوتاسںیمروزہہنوٹےنٹاکمکحاسوہجےسایبؿ
ایک ےہہک اہقفےئرکاؾ رمہمح اہلل اعتیل ےناھکل ےہہک دعقمےکراےتس ےس دالخ وہےن وایلدوا وریغہ اسہگجکت تہب مک یتچنہپےہ
اہجں ےنچنہپ ےس روزہ وٹاتٹ ےہ ،ینعی "ومعضِ ہنقح"۔ ذٰہلا رضحت یتفم اصبح ےن دوا وریغہ ےک ارثک اک اس ہگج کت ہن ےنچنہپ وک الص
انبرک روزہ ہن وٹےنٹ اک مکح اگلای ،اور یف ہسفن اس اقمؾ کت دوا وریغہ ےنچنہپ ےک ااکمؿ یک وہج ےس اایتحط اک مکح یھب ایبؿ رکدای۔ واہلل اعتٰیل
املوہملعامتوامکح
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املبسوؽ للسرخيس (:)323 /4

والحقنة تفطر الصائم لوصول المفطر إلى باطنو وهذابدالفالرضيعإذااحتقًبلبًامرأةاليثبت
به حرمة الرضاع إال ذم زواية شاذة عً حمنز زمحه اهلل تعالى ؤلٌ ثبوت حرمة الرضاع بام
حيصل به إىبات اللحه وإىصاز العؿه وذلك بام حيصل إلى أعايل البزٌ ال إلى اؤلساؾل فأما
الفطر يحصل بوصول المفطر إلى باطنو النعدام االمساك بو.

الزز املدتاز (:)486 /2
( أو أسخل عوسا ) وىحوه ( ذم مقعزته وغرؾه خازد ) وإٌ غيبه ؾسز ( ….أو أسخل إصبعه
اليابسة ؾيه ) أي سبره أو ؾرجها ولو مبتلة ؾسز ،ولو أسخلت قػية إٌ غابت ؾسز ،وإٌ بقي
غرؾها ذم ؾرجها اخلازد ال ،ولو بالغ في االستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسد ،وىذا قلما يكون،
ولو كان فيورث داء عظيما.

حاشية ابًعابزيً (:)486 /2
قوله (وإٌ غيبه) أي غيب الػرؾيً أو العوس بحيث مل يبق ميه يشء ذم اخلازد …..قوله (أي
سبره أو ؾرجها) أشاز إلى أٌ تذكير الطنير العائز إلى املقعزة لكوىها ذم معيى الزبر وىحوه
وإلى أٌ ؾاعل أسخل ضنير عائز عىل الصدص الصائه الصاسق بالذكر واؤلىثى ،قوله (ولو
مبت لة ؾسز) لبقاء يشء مً البلة ذم الزاخل وهذا لو أسخل اؤلصبع إلى موضع املحقية كام يعله
ذلا بعزه …. ،وذم الؿتح خرد سرمه ؾػسله ؾإٌ قاو قبل أٌ ييصؿه ؾسز صومه ،وإال ؾال؛ ؤلٌ
املاء اتصل بؿاهره ثه زال قبل أٌ يصل إلى الباغً بعوس املقعزة .قوله (حتى بلؼ موضع
احلقية) هي سواء جيعل ذم خريػة مً أسو يقال هلا املحقية،مػرب،ثه ذم بعظ اليسذ املحقية
بامليه وهي أولى،قال في الفتح" 9والحد الذي يتعلق بالوصول إليو الفساد قدر المحقنة "اه ،أي قدر
ما يصل إليو رأس المحقنة التي ىي آلة االحتقان،وعلى األول فالمراد الموضع الذي ينصب منو الدواء

إلى األمعاء.

البحر الرائق (:)244 /3
ؾاؤلولى أٌ يقعز مسرتخيا كل االسرتخاء إال أٌ يكوٌ صائام وكاٌ االستيحاء باملاء وال
يتيؿس إذا كاٌ صائام وحيرتز مً سخول االصبع املبتلة كل ذلك يؿسز الصوو  .وذم كتاب
الصوومًاخلالصةإىاميؿسزإذاوصلإلىموضعاملحقية وقلاميكوٌذلك،آه.
حاشية الػحػاويعىل مراقي الؿالح (ص:)336 :
قولو ( أو أدخل إصبعو مبلولة الخ ) فلو لم تكن مبلولة ال يجب القضاء أفاده السيد ،والظاىر أن

اإلدخال ال يفسد إال إذا وصل إلى محل الحقنة  ،قولو ( والحد الفاصل ) أي في اإلفطار بالواصل إلى
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الدبر ،قوله ( قزز املحقية ) أي قزز ما تأخذ مً املحل الذي تصل إليه  ،قوله ( وقلام يكوٌ ذلك )
ويوزث ساء عؿيام ،قوله ( ولو خرد سرمه ) ذمالقاموس السرو بالطه خمردالثؿل وهو غرف
املعا املستقيه  ،قوله ( لزوال املاءالذي اتصلبه )ؤلٌاملاءاتصل بؿاهره ثهزالقبلأٌ يصل إلى
الباغًكذاذمالصرح ،قوله(مبلولةبامءأوسهً)وإٌملتكًمبتلةال يؿسزصومها،قوله(ملا
ذكرىا)أيمًشبههباحلقيةحكام ).
ضابؼ املؿػرات (ص:)83:
حاصلمذهبهه (أیاحليؿیة)ؾیاجلوف:
أٌاجلوفاملعتربؾیىؿسهعيزاحليؿیةهیاملعزة،واحللق ،واؤلمعاء.
ضابؼ املؿػرات (ص:)334:
اليؿرالػبیؾیمذهبهه (أیاحليؿیة):
ال إشکال ؾی اعتبازهه الؿه واؤلىـ والزبر واجلائؿة والثقبة؛ ؤلٌ ىؿوذ کل ميها إلی اجلوف
املعتربؾاهر.
وحاہلربمن6570/39 :

وتفیربمن:
ٰ

اسلئ:االسکمڈیملکیرلرنزاوسییسانشی

بیجم :دبعاہللویل

یتفم :یتفمدمحم

یتفم :دیساعدباشہ

یتفم:

یتفم:

اتکب :روزےاکایبؿ

ابب :روزےےکدسفماتاکایبؿ

اترخی2018 :۔05۔11

ایکپیشابیکانیل ِ
وجػربتعمےہ؟
ارگپیشابیکانیلںیموکیئدوادالخیکیئگوتایکاسانبرپاسےسروزہںیہنوٹےٹاگہکاثمہنوجػربتعمینعی ِ
وجػ دعمہاورآتن
( )alimentary canalںیماشلمںیہنےہاوراثمہنوجػدعمہاورآتنےکدرایمؿوکیئمنفذیھبںیہنےہ،اسیجہکاامؾاصبح
رہمحاہللیکاکیرواتیےہ(ارحبلارلاقئ)اوروموجدہیبطقیقحتیھبیہیاتبیتےہ۔
ایاثمہنلقتسماکیوجػےہاسےیلاسےسروزہوٹٹاجےئاگ؟

o
پیشاب یک انیل ںیم دوا ریغہ ڈاےنل ےس روزہ وٹےنٹ ای ہن وٹےن ےک ےلئسم ںیم رضحت اامؾ اوبہفینح رہمح اہلل اعتٰیل اور رضحت اامؾ
اوبویفس رہمح اہلل اعتٰیل اک االتخػ ےہ۔ رضحت اامؾ اصبح رہمح اہلل اعتٰیل ےک زندکی اس ےس روزہ ںیہن وٹاتٹ اور رضحت اامؾ
اوبویفسرہمحاہللاعتٰیلےکزندکیوٹٹاجاتےہ۔اشمخیِہیفنحرمہمحاہلل اعتٰیلےناثمہناوروجػےکدرایمؿمنفذوہےنایہنوہےن
وک اساالتخػیکاینبدرقاردای ےہ۔اور "نییبت ااقحلقئ" ںیممنفذہنوہےن وک رتحیجدیےہاور اسوکاابطء اکوقؽرقاردایےہ۔ دجدی
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یبطقیقحتیھبہیےہہکاثمہناوروجػےکدرایمؿمنفذںیہنےہ۔اسےسرضحتاامؾ اوبہفینحرہمحاہللاعتیلےکوقؽیکزمدیاتدیئ
وہیتےہ،اسےیلپیشابیکانیلںیمدواریغہڈاےنلےسروزہںیہنوٹےٹاگ۔
واحض رےہ ہک اثمہن رضحت اامؾ اوبویفس رہمح اہلل ےک زندکی یھب لقتسم وجػ ںیہن ےہ۔ ضعب رضحات ےن ارگہچ اؿ ےک
االتخػیکاینبداسوکرقاردایےہہکاؿےکزندکیاثمہنلقتسموجػےہ،نکیلالعہمزیعلیرہمحاہللےناسوقؽوک"لیسبصیئ"
ہہکرکردایکےہ۔
تبييً احلقائق (:)440 /3
قال زمحه اهلل ( وإٌ أقػر ذم إحليله ال ) أي ال يؿػر سواء أقػر ؾيه املاء أو الزهً وهذا عيز أرل
حييؿة وقال أبو يوسـ يؿػره وهو زواية عً أرل حييؿة ،وحمنز توقـ ؾيه ،وقيل هو مع أرل
يوسـ ،واؤلؾهر أىه مع أرل حييؿة ،وىذا االختالف مبني على أنو ىل بين المثانة والجوف منفذ أم
ال ،وىو ليس باختالف على التحقيق ،واألظهر أنو ال منفذ لو ،وإنما يجتمع البول فيها بالترشيح كذا

يقول األطباء ،وهذا االختالف ؾيام إذا وصل إلى املثاىة ،وأما إذا مل يصل بأٌ كاٌ ذم قصبة الذكر
بعز ال يؿػر بائلدلاع ،وبعضهم جعل المثانة نفسها جوفاً عند أبي يوسف ،وحكى بعضهم الخالف ما
دام في القصبة وليسا بشيء .

رشحؾتح القزير (:)433 /2
ولو أقػرإحليل مل يؿػر عيز أرل حييؿة ،وقال أبو يوسـ يؿػر وقول حمنز مطػرب ؾيه
وائلقػاز ذم أقبال اليساء قالوا أيطا هو عىل هذا اخلالف وقال بعطهه يؿسز بال خالف ؤلىه
شبيه باحلقية قال ذم املبسوؽ وهو اؤلصح .قولو فكأنو وقع الخ يفيد أنو ال خالف لو اتفقوا على
تشريح ىذا العضو فإن قول أبي يوسف باإلفساد إنما ىو بناء على قيام المنفذ بين المثانة والجوف
فيصل إلى الجوف ما يقطر فيها وقولو بعدمو بناء على عدمو والبول يترشح من الجوف إلى المثانة

فيجتمع فيها أواخلالفمبيي عىلأٌهياكميؿذامستقيامأوشبهاحلاء ؾيتصوزاخلرود وال
يتصوز الزخول لعزو الزاؾع املوجب له بدالف اخلرود وهذا اتؿاق ميهه عىل إىاغة الؿساس
بالوصول إلى اجلوف ،ويؿيز أىه إذا عله أىه مل يصل بعز بل هو ذم قصبة الذكر ال يؿسز وبه
رصح غير واحز  .قال ذم رشح الكيز :وبعطهه جعل املثاىة ىؿسها جوؾا عيز أرل يوسـ،
وحكى بعطههاخلالفماساوذمقصبةالذكروليسابيشءاه.
بزائع الصيائع (:)84 /2
وأما ائلقػاز ذم ائلحليل ؾال يؿسز ذم قول أرل حييؿة وعيزمها يؿسز قيل إٌ االختالف بييهه
بياءعىلأمرخؿيوهوكيؿيةخرودالبولمً ائلحليل ؾعيزمهاأٌخروجهميهؤلٌلهميؿذا ،
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ؾإذا قػر ؾيه يصل إلى اجلوف كائلقػاز ذم اؤلذٌ وعيز أرل حييؿة أٌ خرود البول ميه مً
غريق الرتشح كرتشح املاء مً اخلزف اجلزيز ؾال يصل بائلقػاز ؾيه إلى اجلوف والؿاهر أٌ
البول خيردميهخروداليشءمً ميؿذه كامقاال  .وزوى احلسً عً أرل حييؿة مثل قوهلاموعىل
هذه الرواية اعتنز أستاذي زمحه اهلل ،وذكر القايض ذم رشحه خمترص الػحاوي وقول حمنز
معأرلحييؿة.
ضابؼ املؿػرات (:)75
وأما قول ائلماو أبی یوسـ بؿساس الصوو بائلقػاز ؾی ائلحلیل إذا وصل ميه شیئ إلی املثاىة،
ؾهو مبيی أیطا علی زأیه أٌ بنی املثاىة واجلوف مسلکا ،وهلذا خالؿه ائلماو أبو حيیؿة ،وقال:
لیس بیيهام مسلك ؾام یصل إلی املثاىة ال یصل إلی اجلوف ؾال یؿػر .والطب الحديث يوافق قول
اإلمام أبی حنيفة.

ضابؼ املؿػراتص:)83:
حاصلمذهبهه(أیاحليؿیة)ؾیاجلوف:
قز وقع االختالف (بنی) ائلماو أبی حيیؿة وصاحبه القاضی أبی یوسـ –زمحهام اهلل تعالی
– ؾیاملثاىةإذاوصلإلیهاشیئمًاخلازد،الیؿػرعيزأبیحيیؿةمعأىها عطوجموف؛ ؤلىه
المسلكميهاإلیاملعزةأو اؤلمعاء،وعيزأبییوسـزمحهاهللتعالییؿػر ؛ؤلٌبیيهاممسلکا
عيزه ،وأما ما قال بعطهه مً أٌ ائلماو أبا یوسـ زمحه اهلل تعالی إىام قال بؿساس الصوو إذا
سخل شیئ املثاىة؛ ؤلىها جوف معترب ؾی ىؿسها عيزه ؾلیس بصیئ ،کام مر مً ترصیح العالمة
املحققابًاهلاموزمحهاهللتعالیعًرشحالکيز.
ضابؼ املؿػرات (:)334
اليؿرالػبی ؾیمذهبهه(أیاحليؿیة):
الإشکالؾی مذهبههؾیاعتبازههالؿه،واؤلىـ ،والزبر،واجلائؿة،والثقبة؛ؤلٌىؿوذ کل
منها إلی الجوف المعتبر ظاىر.

وأما اعتبار اآلمة عند أبی حنيفة وعامة المشايخ ،وقبل المرأة عند المشايخ ،واألذن عند جميع الحنفية

واإلحليل عند أبی يوسف ،ففيو إشکال من حيث الطب الحديث فإنو ينکر نفوذىا إلی الحلق أو المعدة

أو األمعاء کما صرح بو الدکتور محمد علی البار فی بحثو الطبی …..والزکتوزة ىکھت أىوز ؾی
زسالتها…ولعلالؿقهاء زمحههاهللتعالیاعتنزوا ؾیهاعلیالػبؾیعصوزهه.
واألصول الثالثة التی ذکرناىا فی أول ىذا الفصل عن المذا ىب األربعة تقتضی أن ال تعتبر ىذه المنافذ
األربعة أيضاً علی أصل مذ ىب الحنفية باالتفاق إن اتفقت األطباء المعاصرون علی ِ
عدم نفوذ ىا إلی
الحلق والمعدة واألمعاء ،وأن ال يفسد الصوم بمداواة اآلمة ،وائلقػازؾیقبلاملرأة،واؤلذٌ،وائلحلیل
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عيز دلیعهه بالتؿصیل التالی …..-:وأما ائلحلیل ؾقز قزميا وجهه ؾی بحث "اجلوف
املعترب" ،وحاصله :أٌ ما یقػر ؾی ائلحلیل ال یصل إال (إلی) املثاىة ،وهی جوف غری معترب
عيزاحليؿیة،وهلذامل یعتربائلحلیلأبوحيیؿة ومواؾقوه.
وحاہلربمن6570/39 :

وتفیربمن:
ٰ

اسلئ:االسکمڈیملکیرلرنزاوسییسانشی

بیجم :دبعاہللویل

یتفم :یتفمدمحم

یتفم :دیساعدباشہ

یتفم:

یتفم:

اتکب :روزےاکایبؿ

ابب :روزےےکدسفماتاکایبؿ

اترخی2018 :۔05۔11

ایکزانہنرشاگمہ ِ
وجػربتعمےہ؟
رفج دالخ ای رمح ںیم وکیئ دوا دالخ یک یئگ وت ایک اس انب رپ اس ےس روزہ ںیہن وٹےٹ اگ ہک رفج اور وجػ ربتعم ینعی
ارگ اخوتؿ یک ِ
ِ
وجػ دعمہ اور آتن ( )alimentary canalےک درایمؿ وکیئ منفذ ںیہن ےہ اور رمح وجػ ربتعم ںیم اشلم ںیہن ےہ  ،ای رمح وک
اکیلقتسموجػ رقاردےرکاسےسروزہوٹٹاجےئاگ؟

o
دقمی بتکِ ہقف ںیم زانہن رشاگمہ ںیم دوا وریغہ دالخ رکےن وک دسفمِ وصؾ رقار دای ایگ ےہ ،اور اس یک وہج ہی ایبؿ یک یئگ ےہ ہک
وخانیت ےک اثمےن اور وجػ ےک درایمؿ منفذ ےہ ،اس ےیل اثمےن ںیم اجےن وایل دوا وریغہ وجػ کت چنہپ اجیت ےہ۔ نکیل دجدی یبط
قیقحتےکاطمقبوخانیتےکاثمےناوروجػےکدرایمؿااسیوکیئمنفذںیہنےہ۔ارگاابطءاسقیقحترپقفتموہںوتاوصؽاکاقتاضہی
ےہہکزانہنرشاگمہںیمدواوریغہدالخرکےنےسروزہںیہنوٹانٹاچےی۔یہیمکح َر ِحاکےہ۔
بزائع الصيائع (:)84 /2
وأما ائلقػاز ذم قبل املرأة ؾقز قال مصاخييا :إىه يؿسز صومها بائلدلاع؛ ألن لمثانتها منفذاً فيصل
إلى الجوفكائلقػازذماؤلذٌ.
ؾتح القزير (:)433 /2
وائلقػاز ذمأقبالاليساءقالواأيطاهوعىلهذااخلالف ،وقالبعطههيؿسزبالخالف؛ؤلىه
شبيهباحلقية،قالذماملبسوؽوهواؤلصح.
اليهر الؿائقرشح كيز الزقائق (:)23 /2
قيزبائلحليل؛ ؤلٌائلؾػازذمقبلهايؿسز بال خالفذم اؤلصح؛ ؤلىهشبيهباحلقية.
الؿتاوى اهليزية (:)203 /3
ائلقػازذمأقبالاليساء يؿسز بالخالفوهوالصحيح هكذاذم الؿهيرية.
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ضابؼ املؿػرات (:)75
وأماقولالعالمةالکاساىیؒبامىصه " :وأماائلقػازذمقبلاملرأةؾقزقالمصاخيياأىهيؿسز
صومها بائلدلاع؛ ؤلٌ ملثاىتها ميؿذا ؾيصل إلى اجلوف" (بزائع الصيائع )93/2:ؾهو أیطا مبيی
علی قیاو امليؿذ بنی مثاىتها وجوؾها ،کام رصح به ىؿسه ،ال أىه جوف معترب ؾی ىؿسه ،والػب
احلزیث ال یؿرق بنی مثاىة الرجل واملرأة ،ویرصح أٌ ال ميؿذ بنی مثاىتها وجوؾها کالرجل،
کامرصحتبهالزکتوزة ىکهتأىوزؾیزسالتهااملذکوزةآىؿا.
ضابؼ املؿػرات (ص:)83:
وأما عز العالمة ابً عابزیً -زمحه اهلل تعالی – الؿرد الزاخل مً اجلوف – کام مر ؾی عبازته
املازة برقه  – 11ؾلعزو احلاجز بیيه وبنی اجلوف ؾی زأیهه ،کام رصح به ىؿسه ،وهذا التعلیل
یقتطیأىهإٌثبتبیيههحاجز –کامیقولاؤلغباءاملعارصوٌ –ملیکًؾیحکنه.
و أما ىقل الکاساىی زمحه اهلل تعالی عً املصایذ ؾساس الصوو بائلقػاز ؾی قبل املرأة ؾهو أیطا
مبيی علی قیاو املسلك بنی مثاىتها و جوؾها ،کام رصح هو بيؿسه ؾی عبازته املازة برقه  ،6لکً
الػب اجلزیز ال یؿرق بنی مثاىة الرجل واملرأة ،ویرصح بعزو املسلك ؾیهام ،ؾهذا یقتطی أٌ
یکوٌ حکه مثاىة الرجل واملرأة واحزا عيز هؤالء املصایذ أیطا ،وهو عزو الؿساس بائلقػاز
ؾیإحلیلاملرأةوالرجل؛الىتؿاءاملبيی ؾیکلیهام،وهووجوساملسلك.
ضابؼ املؿػرات (ص:)334 :
اليؿرالػبی ؾیمذهبهه(أیاحليؿیة):
ال إشکال ؾی مذهبهه ؾی اعتبازهه الؿه ،واؤلىـ ،والزبر ،واجلائؿة ،والثقبة؛ ؤلٌ ىؿوذ کل
منها إلی الجوف المعتبر ظاىر.

وأما اعتبار اآلمة عند أبی حنيفة وعامة المشايخ ،وقبل المرأة عند المشايخ ،واألذن عند جميع الحنفية
واإلحليل عند أبی يوسف ،ففيو إشکال من حيث الطب الحديث فإنو ينکر نفوذىا إلی الحلق أو المعدة

أو األمعاء کما صرح بو الدکتور محمد علی البار فی بحثو الطبی …..والزکتوزة ىکھت أىوز ؾی
زسالتها…ولعلالؿقهاء زمحههاهللتعالیاعتنزوا ؾیهاعلیالػبؾیعصوزهه.
واألصول الثالثة التی ذکرناىا فی أول ىذا الفصل عن المذا ىب األربعة تقتضی أن ال تعتبر ىذه المنافذ
األربعة أيضاً علی أصل مذ ىب الحنفية باالتفاق إن اتفقت األطباء المعاصرون علی ِ
عدم نفوذ ىا إلی

الحلق والمعدة واألمعاء ،وأن ال يفسد الصوم بمداواة اآلمة ،وائلقػاز ؾی قبل املرأة ،واؤلذٌ،
وائلحلیلعيزدلیعهه بالتؿصیل التالی ……….-:وأماقبل املرأةؾألٌالزواءميه إىام
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یصل إلی الرحه او املثاىة ال إلی اجلوف املعترب عيز احليؿیة ،لعزو امليؿذ بیيها وبنی املعزة
واؤلمعاءعلیزأیاؤلغباء کاممر،وبياءعلی هذااعرتعأبو علیاملسياویؒ علیاملصایذ
املالکیة القائلنی بؿساس الصوو بحقية ؾی ؾرد املرأة ،ؾقال" :إٌ ؾرد املرأة لیس متصال باجلوف
ؾال یصل ميه شیئ إلیه" ،وواؾقه الصاوی املالکی ؾی حاشیته علی الصرح الصػری ،وجعل
ؾرداملرأةکائلحلیل ؾیکوىهميؿذاغریمعترب.

y
ہل
دبعاہللویلرفغاہلل ہ
داراالاتفءاجۃعمارلدیشرکایچ
/24ابعشؿامظعمل1439/ھ
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