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>2<ص: 
الرحيم الرحمن الله بسم

وخص ومإنهاجا شرعة أمإة لكل جعل الذي لله الحمد     
آثرهههم مإا إلى وهداهم وحجاجا، أحكامإا بأوضحهما المإة هذه

وتحريههر والفههروع الصأههول تمهيههد مإههن سههواهم مإههن على به
وأشهههد اسههتنتاجا العويصههات مإنههها لتسههتنتج والشروح المتون

سههيدنا أن وأشهههد لههه شههريك ل وحههده اللههه إل إلههه ل أن
رسههله خههواص علههى اللههه مإيههزه الذي ورسوله عبده مإحمدا
آلههه وعلى عليه وسلم الله صألى ومإعراجا وخصائص مإعجزة
يلحقهوا أن عهن القهويم الهدين أعهداء فطمهوا الذين وصأحبه



صأههلة اعوجاجهها أو شههبهة مإبههاديه أو مإقاصأههده مإههن بشههيء
ثجاجا. هطال يزال ل الذي جوده بدوام دائمين وسلمإا
شيء بخدمإة أتبرك أن لي يخطر طالما وبعد) فإنه(     

 الرباني للقطب الفقه كتب مإن

> 3<ص: 
بل المههذهب ومإحههرر نههزاع بل اللههه ولههي الصههمداني والعالم
ونههور روحههه اللههه قههدس النههواوي يحيههى زكريهها أبههي دفههاع

ثمههان سههنة مإحههرم عشههر ثههاني عزمإههت أن إلههى ضههريحه
ظههاهره الواضههح مإنهههاجه خدمإههة علههى وتسههعمائة وخمسههين

المتداولهة شهروحه مإعتمهدا مإلخصها وذخهائره كنهوزه الكهثيرة
الكلم بسط طاويا المتطاولة اليرادات مإن فيها عما ومإجيبا
عههزو وعلههى والتعليههل الخلفا مإههن فيههه ومإهها الههدليل علههى

التحقيقههات عههن الهمههم لتعطههل لربابههها والبحههاث المقههالت
ه بهرد المقابهل إلهى ومإشهيرا بإطنابهها فكيف علتهه أو قياس
مإسههتعينا ذلههك فههي فشههرعت لقلتههه أصأههله به تميز مإا وإلى
أن إليههه والفتقههار الضههراعة أكههف ومإههادا عليه ومإتوكل بالله

بمهها فيهه يعههامإلني ل وأن وكرمإهه جهوده واسهع علههي يسههبغ
الجهواد إنهه وحرمإهه أمإنهه فههي سهيما ل خههدمإه فهي قصرت
بشههرح المحتههاج (تحفههة  الرحيههم. وسههميته الههرءوفا الكريههم

 تعالى: الله رحمه المؤلف المنهاج).  قال
 تأليفي أفتتح أو أؤلف بسم) أي(     

> 4<ص: 
ذلههك أن إلههى نظههرا للستعانة كونها ويصح للمصاحبة، والباء
اسم وأصأل بدونه، شرعا يتم ل تعالى باسمه المبدوء المإر
عنهه وعهوض عجهزه حهذفا الرتفهاع وههو السمو، مإن سمو
اعههل وقيههل السههيما مإن افل وقيل افع فوزنه الوصأل همزة

 لتكون الباء وطولت الوسم مإن

> 5<ص: 
المسههمى غيههر اللفههظ بههه أريههد إن وهههو حههذفها، عن عوضا

أن قواعههدهم مإههن لن أطلق لو كما عينه الذات أو إجماعا
كههان الصههفة أو مإههدلوله علههى فهو اسم على ورد حكم كل

 عينا وتارة كالخالق غيرا تارة



> 6<ص: 
إيهههام مإههن حههذرا بههالله يقل ولم كالعالم، ول ل وتارة كالله

علههى علههم (اللههه) هههو تعههالى أسههمائه جميههع وليعههم القسههم
 لذاته الكمالت لجميع المستحق الوجود الواجب الذات

> 7<ص: 
بخلفا الكفههر فههي تعنتهها ولههو تعههالى غيههره بههه يسههم ولههم

وعههوض همزتههه حههذفت إلههه وأصأههله فيه، نزاع على الرحمن
فههي اسههتعمل ثههم مإعبههود، لكههل جنههس اسههم وهههو أل عنههها

فمفهههوم وعليههه بههه يوصأههف ولم فوصأف فقط بحق المعبود
 كلي لصأله بالنظر الجللة

> 8<ص: 
مإههن الخاصأههة العلم مإههن كههان ثم ومإن جزئي إليه وبالنظر

إن حيث مإن الغالبة ومإن تعالى غيره به يسم لم إنه حيث
وكههان فقههط، بحق المعبود في لستعماله بالنظر الله أصأله
ذلههك إل بحههق مإعبود ل أي توحيد كلمة الله إل إله ل قول

الوجههود الههواجب لمفهههوم اسههم أنههه زعم ومإن الحق الواحد
فههي انحصههر كلههي مإنهما وكل للمعبودية، المستحق أو لذاته
سههها فقههد جزئههي العلههم مإفهههوم لن علمهها يكههون فل فههرد

شرح في بينته كما توحيدا تفيد ل الله إل إله ل أن ولزمإه
ه مإهن الرشهاد فهي الخلهق لتحيهر تحيهر إذا عينهه بكسهر أل
إذا أو ارتفههع إذا له مإههن أو عبههد إذا بفتحههها أو مإعرفتههه
ينههافي ل العلميههة قبههل لصأههله نظههرا لكههونه وهههذا احتجههب،
توافههق مإههن العربيههة غيههر فههي ووروده عربههي وهههو علميتههه
مإهها كههل أن والكههثرين للشافعي وفاقا الحق أن كما اللغات

بههل كذلك ليس مإعرب أنه العلم غير مإن القرآن في قيل
ابههن مإثل على يخفى أن بدع ول اللغات فيه توافقت عربي
وقههد وفاتههح، فههاطر مإعنى عليه خفي كما عربيا كونه عباس
نههبي إل باللغههة يحيههط ل عنههه اللههه رضههي الشههافعي قههال

ليههس نهههره فههي حيههان أبههي وقههول الكههثرين عنههد ومإشههتق
المعههارفا وأعههرفا النحاة مإن أراد لعله الكثرين عند مإشتقا

كههثير بمعنههى الصأههل فههي صأفة (الرحمن) هو علما كان وإن
 جدا الرحمة

> 9<ص: 



بههه يسم لم بحيث والنعام الرحمة في البالغ على غلب ثم
تمنههع ل هنا بدل لعرابه المقتضية علميته وغلبة تعالى غيره

صأههفة لوقههوعه باعتبارههها نعتهها كههونه فيجههوز وصأههفيته اعتبههار
بحههذفا للعلههم تههابع غيههر ومإجيئههه المعنههى بههإزاء ولكههونه

(الرحيم) أي سببيهما لتعارض وعدمإه صأرفه ويجوز مإوصأوفه،
 الكثيرة الرحمة ذي

> 10<ص: 
الحههديث يعارضههه ول السههتعمال بشهههادة مإنه أبلغ فالرحمن
لن ورحيمهمهها} والقيههاس والخههرة الههدنيا رحمن {يا الصحيح

لمهها كالتتمة وجعل غالبا المعنى زيادة على تدل البناء زيادة
لئل العظههم المقصههود هههو الههذي الرحمههة جلئههل علههى دل

ومإههن يعطههي ول يسههأل فل دقائقها مإن عليه دل عما يغفل
صأههفة وكلهمهها تقههرر كما كالعلم صأار الول لن التدلي حيز

 بضمها رحم إلى نقله بعد عينه بكسر رحم مإن مإشبهة

> 11<ص: 
لسههتحالتها بههها أريههد نفساني مإيل والرحمة مإنزلته تنزيله أو

صأههفة كههل وكذا إرادته أو النعام مإن غايتها تعالى حقه في
تعالى.  حقه في مإعناها استحال
 بالجميل الوصأف لغة هو الحمد) الذي(     

> 12<ص: 
الشكر هو وهذا لنعامإه المنعم تعظيم عن ينبئ فعل وعرفا

بههه اللههه أنعم مإا جميع العبد صأرفا فهو اصأطلحا وأمإا لغة،
- قبله الثلثة مإن مإطلقا أخص فهو لجله خلق مإا إلى عليه

جميههع أو الصأههل وهههو للجنههس أل جعلههت إن مإههاهيته أي
 أبلغ وهو للستغراق جعلت إن أفراده

> 13<ص: 
مإنههه مإههرد فل انتقههم وإن لذاته (لله) أي مإستحق أو مإملوك
إذ مإعنههى إنشائية لفظا خبرية والجملة بالحقيقة تعالى لغيره

مإههن المههذكور بمضههمونها تعههالى اللههه علههى الثناء بها القصد
ومإلكهههه الجميلهههة وأفعهههاله ذاتهههه بصهههفات تعهههالى اتصهههافه

المههدح، ويرادفههه الخلههق. قيههل مإههن الحمد لجميع واستحقاقه



وجمههع أقوال تحقيقه وفي فرق بينهما وقيل واعترض ورجح
 بالحمدلة والضافي بالبسملة الحقيقي البتداءين بين

> 14<ص: 
ذي أمإههر {كههل الصههحيح بههالخبر وعمل العزيز بالكتاب اقتداء

وقههد مإكههروه ول بمحههرم وليههس أي بهه يهتههم حال بال} أي
ل شههرعا ذووه المههراد أن الظههاهر لن البههال، بذي يخرجان

بغيههر ابتههداء لههه الشههارع جعههل ول مإحههض ذكههر ول عرفهها
روايههة لله. وفي بالحمد فيه يبدأ ل بالتكبير كالصلة البسملة
{أقطههع} روايههة وفي فمعجمة أجذم} بجيم فهو الله {بحمد

وفههي مإقطوعههها وقيههل البركهة، قليههل {أبتر} أي أخرى وفي
الله} {بذكر أخرى الرحيم} وفي الرحمن الله {ببسم رواية
البتههداء إرادة بفههرض التعههارض وعههدم للمههراد مإبنيههة وهههي

فيههه يبههدأ {ل ضههعيف سههندها أخههرى وفههي فيهمهها الحقيقههي
بركة} ثم كل مإن مإمحوق أبتر فهو علي والصلة الله بحمد
رونقهها الكلم يكسههب مإهها تحسههين البلغههاء عههادة كههان لمهها

 الستهلل براعة فيه بما ثنى البتداء سيما ل وطلوة

> 15<ص: 
ة ههو لهه الهذي الكتهاب ههذا تيسهير أن إلى إشارة أي نعم
عليههه وجههوده لههه وتههوفيقه الله بر مإحض مإن هو إنما نعمة

اشههتقاقه عليههه يدل كما المحسن (البر) أي به. فقال ولطفه
فههي كههبر الحسههان إلههى ترجههع لنههها مإههواده بسائر البر مإن

ويلزمإههه ذاتههه، فههي إحسههان الصههدق لن صأههدق أي يمينههه
إحسههان القبههول لن قبلهه أي حجه الله وأبر للغير الحسان
ينشههأ غالبهها لنههه علهههم أي أصأحابه على فلن وأبر وزيادة،

صأههفاته فههي العههالي أو باللطيف فتفسيره لهم الحسان عن
يههراد أن إل بعيد أولياءه وعد فيما الصادق أو البر خالق أو

أي (الجههواد) بههالتخفيف الههبر ذلههك غايات أو مإاصأدقات بعض
أي توقيههف فيههه ليههس بههأنه واعترض العطاء أي الجود كثير

اسههم اخههتراع يجههوز فل الصأح على توقيفية تعالى وأسماؤه
يتههواتر لههم وإن صأههحيح خبر أو بقرآن إل تعالى له صأفة أو

لن لجمههع خلفا صأوبه بل الجميل في المصنف صأححه كما
العتقاديههات ل الظههن فيههها يكفههي الههتي العمليههات مإههن هذا

وبشههرط أي فحسههب مإنههه اشههتق الههذي بأصأله ل به مإصرح
نحههن {أم نحههو ظههاهر هههو كمهها لمقابلههة ذكههره يكون ل أن



يسههتحب الحليمههي المههاكرين}. وقههول خير الزارعون} {والله
والمنبههت الههزارع اللههه يقههول أن أرض فههي بههذرا ألقى لمن

يشههترط ل أنههه المرجههوح على الثلثة في يأتي إنما والمبلغ
  للمقابلة ذكر الجميل قلت فإن توقيف مإعناه صأح فيما

>16ص: <
الجمههال} يحههب جميههل اللههه {إن الحههديث لفههظ إذ أيضهها 

المقابلههة. قيههد اعتبار يلغي التوقيفي مإن له المصنف فجعل
الموضوع المعنى استحالة عند إليها يصار إنما المقابلة قلت

بمعنههى لنههه كههذلك الجمال وليس تعالى حقه في اللفظ له
الههردة فههي وسههيأتي وأحسههنه وجهه آنههق علههى الشيء إبداع
بمسههند اعتضد مإرسل فيه بأن عنه وأجيب ذلك، على زيادة

{ذلههك فيه طويل حديثا مإاجه وابن والترمإذي أحمد روى بل
تعريف لن والمعرفا المنكر بين فرق مإاجد} ول جواد بأني

وبالجمههاع الكههبر اللههه فههي يههأتي كمهها مإعناه يغير ل المنكر
ولشههعار بههالقبول المرسههل ذلههك لتلقههي المسههتلزم النطقههي
كقوله هنا حذفا مإنزلته المنزل أو الحقيقي بالتغاير العاطف
مإؤمإنههات} {التههائبون القههدوس} {مإسههلمات {الملههك تعههالى

والخههر} الول {هههو نحههو فههي بههه وأتههي العابههدون} اليههات
المنكههر}. عن والناهون بالمعروفا وأبكارا} {المإرون {ثيبات

(جلههت) ذينههك عههن أخر فلذا جوده وسعة بره الذي) لكثرة(
 لها وإذعانها النفوس في الصلة هذه ولستقرار عظمت

> 17<ص: 
صأههحيحا كان وإن الحصاء عن نعمه الجليلة عن لذلك عدل

أنههه هههي لقاعدة هنا بالموصأول أتي إنما إنه قيل مإا فاندفع
توقيههف به يرد ولم له ثبت بما تعالى لوصأفه بالذي يتوصأل

وقههد تعههالى له بوصأف إل يؤدى ل هذا أن فهم قائله وكان
لتوقيههف يحتههاج ل وهههو ذكههر بما النعم بوصأف تأديته علمت

المنههافي جمعههها حصههرها عههدم سههبب أن إيهههام (نعمه) فيههه
عههد فههي تشههرعوا أو عههد تريدوا الله} أي نعمة تعدوا {وإن

مإههدلول أن مإههن يعلههم كمهها نعمههه أفههراد مإههن فههرد فرد كل
ل تحصههوها} أي {ل كليههة هنهها المضههافا كههالمفرد العهههام

إيهام ل وجمعه أنعام بمعنى نعمة جمع أنه فتعين تحصروها
أن عههن آثارها مإن أثر كل باعتبار أي أنعماته جلت أي فيه
 أيضا القليل فيشمل تحد



> 18<ص: 
ثهم ومإهن أولهى اليهة للفهظ مإوافقهة بنعمة التعبير هذا ومإع

باعتبههار هههو حصههرها سههلم وإن نعمة وكل نسخة في أصألح
حقيقههة أي وهههي ومإعادا مإعاشا دوامإها مإع مإتعلقاتها ل ذاتها
علههى للهه نعمهة ل قههالوا ثههم عههاقبته. ومإههن تحمد مإلئم كل

تفسههير يوافههق ل هههذا قلت فإن استدراج مإلذه وإنما كافر،
للسههتعمال الموافههق وهو الملئم مإطلق أنها مإن لغة النعمة

المصههطلحات شههأن قلههت حكمتههه فمهها النصههوص أكههثر فههي
كالحمههد مإنها أخص وكونها اللغوية للحقائق مإخالفتها العرفية

ذلههك يوضههح مإهها العبههد تفسههير فههي ويههأتي عرفهها والصههلة
الههتي بالصههورة ل بالحقيقههة نعمههة هههو مإهها بيان هنا وفائدتها

ولو به ينتفع مإا لنه مإنها أعم والرزق اللغة أهل بها اكتفى
أي وبالمههد أولههه الحصاء) بكسههر (عن للمعتزلة خلفا حرامإا

العههدد غير فهو الفعل وهو بالعد، وفسر الحصر وهو الضبط
الههتي القلههة بقيههد ل مإنههها فههرد فههرد بكههل (بالعداد) أي في

بقرينههة بههأل المحلههى الجمههع عليههه دل كمهها العبههارة أوهمتها
دلهت كمها بعهدد تعهد أو تحصهر أن عهن عظمت أي المقام

جهة مإن عددا} علمه شيء كل {وأحصى ومإعنى الية عليه
 العدد

> 19<ص: 
العههاد أو القههوي أو العههالم أي المحصي تعالى أسمائه ومإن

مإتوقههف شههيء بكههل علمههه أن إيهههام الخير في نعم أقوال
النعمههة وهههي المنههة المههان) مإههن (كههذلك. وليههس عههده، على

يوجبههها مإقابههل غيههر مإههن مإبتههدأة ثقيلة كونها بقيد أو مإطلقا
شههيء عليههه لحد يجب ل إذ فضله مإحض مإن تعالى فنعمه
عههن اللههه تعههالى عليههه الصأههلح وجوب المعتزلة لزعم خلفا
ويسههاويه آخههره العبههد صأههلح بههه يقع مإا (باللطف) وهو ذلك

ل مإاصأههدقا العبههد فههي الطاعههة قدرة خلق هو الذي التوفيق
وليس هود في مإرة إل القرآن في يذكر لم ولعزته مإفهومإا

الوفهاق مإهن لنهمها بينهما الله يوفق وتوفيقا إحسانا إل مإنه
مإههن أخههص علههى التوفيههق يطلق وقد الخلفا ضد هو الذي

المكلههف يحمههل مإهها اللطههف المتكلمههون قههال ثههم ذلك. ومإن
توفيقا سمي المطلوب فعل على حمل إن ثم الطاعة على

بحههث فههي السههنة أهل وصأرح عصمة، سمي القبيح ترك أو



لمإنههوا بالكفههار فعلههه لههو لطفهها تعالى لله بأن الفعال خلق
تركههه وفي مإتفضل فعله في وهو يفعله لم أنه غير اختيارا
اليصههال أو الخيههر سههبيل علههى الدللهة (والرشههاد) أي عادل
طريههق سههبيل) أي (إلههى الموصأل أو الدال (الهادي) أي إليها

(الرشاد) 

> 20<ص: 
التفقههه وأفضههلها طرقههه أعظههم ومإن الغي ضد كالرشد وهو
مإههن علههى جري وهو المقدر (الموفق) أي بقوله أعقبه فلذا
التفهههم للتفقههه) أي (نقصهها. يههوهم لههو إذا التوقيفية غير يجيز
فقههه مإههن الفهههم لغههة الفقههه أعنههي وهو تدريجا الفقه وأخذ

بضههمها، فقههه قيههل لههه سههجية الفقههه صأههار فإن عينه بكسر
عههن الناشههئة العمليههة الشههرعية بالحكههام العلههم واصأههطلحا

تلههك تعههاور حيههث مإههن المكلههف فعههل ومإوضههوعه الجتهههاد
الكتههاب عليههها المجمههع الدلههة مإههن واسههتمداده عليه الحكام
كالستصههحاب فيههها والمختلههف والقيههاس والجمههاع والسههنة
وفائههدته العلههم في عليه يبرهن خبري مإطلوب كل ومإسائله

المعههاش أمإههر انتظام وغايته النواهي واجتناب الوامإر امإتثال
الدين) وهههو في( وأخروي دنيوي خير بكل الفوز مإع والمعاد

 إلهي وضع عرفا

> 21<ص: 
لهم خير هو مإا إلى المحمود باختيارهم العقول لذوي سائق

الملههة ويسههاويه الحكههام مإههن شههرع بمهها يفسر وقد بالذات،
لههها يخضههع أي يههدان إنههها حيث مإن لنها كالشريعة مإاصأدقا
أحكامإهها وتملههى عليههها يجتمههع إنهها حيهث ومإهن دينها تسمى

مإههن النفههوس لنقههاذ تقصههد إنههها حيههث ومإههن مإلههة تسههمى
المتعههدي للموفههق أول (مإن) مإفعههول شريعة تسمى مإهلكاتها
عليههه وسهههله الخيههر لههه أراد بههه) أي (لطههف بههاللم للثههاني
العتنههاء وشههدة ناصأههح ومإعلههم تههام بفهههم عليههه مإههن لكههونه

(مإههن وتههوفيقه للطفههه انتقههاه (واختههاره) أي ودوامإههه بالطلب
والمعهههود للعهههد فيههه فههأل لمههن بيانهها يكون أن العباد) يصح

الحههديث ذلههك سلطان}. وشاهد عليهم لك ليس عبادي {إن
فههي يفقهههه عظيمهها أي خيههرا بههه اللههه يههرد {مإههن الصههحيح

فههأل لختههار ثانيا رشده}ومإفعول {ويلهمه رواية الدين} وفي
مإلكا ولو المكلف واصأطلحا النسان لغة والعبد للجنس فيه



جميههل مإنههها كل إذ صأفاته بجميع أصأفه (أحمده) أي جنيا أو
أن التحقيههق هههذا ومإههع التعظيههم فههي أبلههغ جميعههها ورعايههة

 قدم ثم ومإن وأفضل أبلغ الول الحمد

> 22<ص: 
رب للههه {الحمههد القههرآن إيثههار مإههن البلقينههي أخههذ بههل

تأسيا بينهما وجمع الحمد صأيغ أبلغ أنه به العالمين} بالبتداء
علههى يههدل مإهها بيههن نحمده} وليجمههع لله الحمد {إن بحديث
وهههو وحههدوثه تجههدده وعلههى الول وهههو واسههتمراره، دوامإههه
التفصههيل ل الجمههال حيههث مإههن أنهههاه حمد) أي (أبلغ الثاني
اللههه صأههلى نبينا أكملهم حتى الرسل حتى عنه الخلق لعجز
أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي {ل قال حيث وسلم عليه
كالذي فقط إطناب بأنه ورد أتمه وأكمله) أي (نفسك} على
أكملت {اليوم إليه يومإئ كما الكمال غير التمام وبأن بعده
نقههص لزالههة نعمههتي} فالتمههام عليكههم وأتممههت دينكههم لكم

الصأل. ومإههن تمام مإع العوارض نقص لزالة والكمال الصأل
قد العدد في التمام كامإلة} لن عشرة {تلك تعالى قال ثم

ض نقهص احتمال بقي وإنما علم ههذا بهأن ويهرد صأهفاته بع
الحمد كماهية العتبارية ل الحسية الماهيات في يتصور إنما

مإههن الههتي للنعمههة والتمههام للههدين اليههة فههي الكمههال وبأن
ومإعانههد مإنههافق كههل علههى العام والنصر الكمال ذلك جملتها

 واحد بمعنى فيه أنهما فاتجه واحد شيء على يتعاورا فلم

> 23<ص: 
بفههرض ويرد الكمال، بخلفا نقص بسبق يشعر التمام وبأن

(وأشهد) (وأشمله) أعمه (وأزكاه) أنماه قبله مإا بنحو تسليمه
تشهههد فيههها ليههس خطبههة {كههل الصحيح للخبر به أتي أعلم
ل إلههه) أي ل (أن البركههة القليلههة الجههذمإاء} أي كاليههد فهههي
لهه شهريك ل وحهده زيادة نسخة الله) وفي (إل بحق مإعبود
لتوحيههد تأكيههد بعههده ومإهها الههذات لتوحيد تأكيد فوحده وحينئذ
تعههدد فل ذاتههه (الواحههد) فههي المعتزلة نحو على ردا الفعال

لههه شههريك فل وأفعههاله بوجه له نظير فل وصأفاته بوجه له
السههلم حجههة بههها يليههق ومإهها حقائقههها إلههى نظر ولما بوجه

مإمهها أبههدع المإكههان في ليس قال تعالى الله رحمه الغزالي
أبدع ل كان حيز في دخل مإتى البد إلى كائن كل أي كان



> 24<ص: 
والقههدرة خصصههته والرادة أتقنههه العلههم إن حيههث مإههن مإنههه

أبههدع علههى بههروزه فكههان الثلثههة هههذه فههي نقص ول أبرزته
خلههق فههي ترى {مإا لبارئه بالنسبة يتفاوت ولم وأكمله وجه

فاعتراضههه الحكههام باعتبههار لههذواته تفاوت} بههل مإن الرحمن
مإنه أبدع إيجاد عن العالم لهذا المحدث عجز ذلك باستلزام

مإههوجب أنههه أو عليههه الصأههلح فعههل وجههوب أو بههه بخلههه أو
مإنه أبدع أمإكن لو أنه على والجهل الحمق عين هو بالذات

الضههدين اجتماع لزم وجوده حال بإعدامإه القدرة تتعلق بأن
القدرة صألوح ذلك ينافا فلم القدرة به تتعلق ل مإحال وهو

الخههر عههن بدل مإنهما بكل تتعلق بأن البدلية على للطرفين
هو كما مإصدرية مإا تجعل لم حيث يتوهم إنما العتراض ثم

عبههاده مإههن شههاء مإههن لههذنوب السههتار (الغفههار) أي ظههاهر
القهههر الواحد شأن مإن كان ولما بها يؤاخذهم فل المؤمإنين

لهه وليتهم تواليهمها مإهن القلوب تنزعج لئل القهار على آثره
الخههوفا لمقههام الول لشههارة المعنوي الطباق مإن بينهما مإا

لضده. والثاني
 وحد وأصأله والحد الواحد بين  فرقوا]تنبيه[     

> 25<ص: 
الواحههد به أريد إن إل وبالنفي العلم بأولي يختص أحدا بأن
وبههأن ووحههد واحههد دون بالله ووصأفا الية في كما الول أو

الثنيههن ينفههي ل إذ الواحههد فههي بخلفا للماهيههة نفههي نفيههه
مإههن كأحههد {لسههتن نحههو أيضا للمؤنث يستعمل وبأنه فأكثر،

حههاجزين} وبههأن عنه أحد {مإن نحو والجمع النساء} والمفرد
عبيههد أبههي وقههول والحههاد الحههدون وهو لفظه مإن جمعا له

ه اختيهار النفهي بعهد أحد استعمال الغالب ولكن بترادفهما ل
المضههعف مإفعههول اسههم مإن مإنقول مإحمدا) علم أن (وأشهد

قبههل يؤلف لم أنه مإع وسلم عليه الله صألى نبينا به سمي
إشههارة المطلههب عبههد لجههده اللههه مإههن بإلهام ظهوره أن أو

السههماء أهههل يحمههده أن ورجاء المحمودة خصاله كثرة إلى
سلسهلة رأى أنه جده عن نقل مإا صأح إن سيما ل والرض

مإنههه يخههرج بولههد فههأولت العالم لها أضاء مإنه خرجت بيضاء
أشههرفا العبوديههة وصأههف لن (عبههده) قههدم كههذلك يكههون

بعبههده} {أسههرى مإقامإههاته أفخههم في ذكر ثم ومإن الوصأافا
ورسههوله) (عبههده} إلههى عبده} {فههأوحى على الفرقان {نزل



الههدين مإههن مإعلومإهها إجماعهها والجههن النههس الثقليههن لكافههة
جمههع رجحههه كمهها الملئكههة وكههذا مإنكههره فيكفههر بالضههرورة

ذلههك خههالف مإههن علههى وردوا تبعههه ومإن كالسبكي مإحققون
اللههه سوى مإا العالم نذيرا} إذ للعالمين {ليكون آية وصأريح

بل. قههال ذلك كافة} يؤيد الخلق إلى {وأرسلت مإسلم وخبر
وفائههدة مإدركة جعلها بعد للجمادات حتى أرسل أنه البارزي

لشههرفه إذعانهمهها طلههب المكلههف وغيههر للمعصههوم الرسههال
سههائر علههى لههه تشههريفا واتبههاعه دعههوته تحههت ودخولهمهها
غير مإعاصأريه أكمل حر ذكر البشر مإن والرسول المرسلين

 رأي وقوة وفطنة عقل النبياء

> 26<ص: 
كما الرسال عند بدعوته أزيلت مإوسى وعقدة بالفتح وخلقا

علههى النبههوة قبههل سهههوا صأههغيرة مإن ولو مإعصوم الية في
مإنفههر ومإههن عليهها وإن أم وخنى أب دناءة مإن سليم الصأح
وعمههى أيههوب بلء نحههو علينهها يههرد ول وجذام وبرص كعمى

والكلم النبههاء بعد لطروه حقيقي أنه على بناء يعقوب نحو
اسههتقرت فيمههن بخلفههه مإنفههر هههذا أن والفههرق قههارنه فيما

صأههنعة دنههاءة ومإههن بطريههق كأكههل مإههروءة قلههة ومإههن نبههوته
لههه يكههن لههم وإن بتبليغههه وأمإههر بشههرع إليههه أوحي كحجامإة

وهههو فحسههب فنههبي يههؤمإر لههم فههإن كيوشههع نسخ ول كتاب
علههى هههي الههتي بالرسههالة لتميههزه إجماعهها النبي مإن أفضل
وزعههم فيههه النبههوة مإن أفضل السلم عبد لبن خلفا الصأح
بههالخلق التعلق مإع ذلك فيها الرسالة أن يرده بالحق تعلقها

مإائههة النبيههاء {عههدد أن خههبر وصأههح فيههها، كمههال زيادة فهو
ثلثمائههة الرسل {عدد أن ألفا} وخبر وعشرون وأربعة وألف

ففههي عههدهما علههى المشههتمل الحههديث عشر}. وأمإا وخمسة
فصههار بتعههدده انجههبر لكنه مإختلط آخر وفي ضعيف له سند

لههه أحمههد روايههة تكههرر يقههويه ومإمهها حجة، وهو لغيره حسنا
مإرتبهة فهي الضهعيف مإن فيه مإا أن قرروا وقد مإسنده في

يتههبين والرسههول النههبي تغههاير في الصريح ذكر وبما الحسن
ابههن واسههترواح التبليههغ اشتراط في اتحادهما زعم مإن غلط

 للمحققين الغلط ذلك نسبته في تحقيقه مإع الهمام

> 27<ص: 



وجههب المههذكور بعههددهما صأههح إن الخبر بأن قبل صأرح وقد
الصأههلين أئمههة مإحققي كلم في الذي أن على اعتقاده ظنا

ثههم هههؤلء خلفا مإحققيههن وأي التحاد، ذلك خلفا وغيرهما
ببعههض عليه للرد أشار شريف أبي بن الكمال تلميذه رأيت

ينههافي مإهها والتفسير التواريخ كتب بعض في ووقع ذكرته مإا
فهوجب لهه أصأهل ل تقهول وههو الشهروط، مإهن ذكرنهاه مإها

الصههفوة مإههن المسههتخلص (المصههطفى) أي خلفههه اعتقههاد
بنههص أفضلهم فهو ربهم إلى لدعائهم العالمين (المختار) مإن

لكمههال تههابع المإههة كمال للناس} إذ أخرجت أمإة خير {كنتم
حههوى إن إل لههه مإمتثل يكههون ل اقتههده} إذ {فبهههداهم نبيها

دونههه ومإههن آدم فخههر ول آدم ولههد سيد {أنا كمالتهم جميع
تفضهيله وعهن النبيهاء بيهن التفضهيل عن لوائي} ونهيه تحت

بعههض} فيمهها علههى بعضهم {فضلنا تعالى لقوله مإحله عليهم
قبههل أو تواضههع هههو أو بعضهههم تنقيههص أو لخصههومإة يههؤدي
وهههي الصلة وسلم) مإن عليه الله صألى( الفضل بأنه علمه

بلفظههها النبيههاء وخههص بههالتعظيم المقرونههة الرحمة الله مإن
الرفيعههة لمراتبهههم تمييهزا تبعهها إل غيرههم فههي تسهتعمل فل

كههان وإن العصههمة في لهم لمشاركتهم الملئكة بهم وألحق
أفضههل الصههلحاء مإن عداهم ومإن جميعهم مإن أفضل النبياء

المنافيههة الفات مإن التسليم وهو والسلم خواصأهم غير مإن
كراهيههة العلمههاء عههن لنقلههه بينهمهها وجمههع الكمههالت لغايههات

عمههم لمههن خلفهها خطا ل لفظا أي الخر عن أحدهما إفراد
أي الكتههاب أو المجلس اختلف إن يتحقق إنما والفراد قيل
مإسههتحبة لنههها آلههه وعلههى ينبغههي وكههان التعميههم، علههى بناء

 وصأحبه بالنص عليهم

> 28<ص: 
ل آل مإههن أفضههل لنهههم أولههى بقيههاس بهههم مإلحقههون لنهم

إنمهها الكريمههة البضههعة مإههن فيهههم لمهها والنظههر لهههم صأههحبة
يقتضههي وصأههف في الذات. وكلمإنا حيث مإن الشرفا يقتضي
وشههرفا) الظههاهر فضههل (وزاده والمعههارفا العلههوم أكثريههة

لطلههب الول بههأن الفرق ويحتمل للطناب، فالجمع ترادفهما
الخلق زيههادة لطلب والثاني الباطنة والمعارفا العلوم زيادة

النقههص ضههد الول بأن فرق مإن رأيت ثم الظاهرة الكريمة
عنههده (لديه) أي الترادفا إلى أمإيل وهو المجد، علو والثاني

يقبههل الكامإههل لن نقههص، بسههبق يشههعر ل الزيههادة وسههؤال



امإتنههاع جمههع زعههم فانههدفع الكمههال غايات في الترقي زيادة
القههرآن ختههم نحههو عقههب وسههلم عليههه الله صألى له الدعاء
عليههه اللههه صأههلى شههرفه فههي زيادة ذلك ثواب اجعل باللهم
لنههه نظيرههها، له يتضاعف أمإته أعمال جميع أن على وسلم

فههي زيههادة فهههي تحصههى ل مإضههاعفة أضههعافا فيههها السههبب
بالمعلوم تصريح فسؤاله ذلك له يسأل لم وإن شرفه

ونية إليه المضافا لحذفا الضم على بعد) بالبناء أمإا(     
علههى نصههبت لفظه نوي وإن نونت شيء ينو لم فإن مإعناه

آخههر. إلى أسلوب مإن للنتقال وهي بمن جرت أو الظرفية
سههنة فهههي خطبه في بها يأتي وسلم عليه الله صألى وكان
ورجههح وسههلم، عليههه اللههه صأههلى داود قالههها مإههن وأول قيل
الخطههاب وفصههل لغتههه بغيههر تكلههم عنههه يثبههت لم بأنه ويرد
مإسههتوعب بكلم غيرههها أو الخصههومإة فصههل هههو أوتيه الذي

خههبر وفههي بشههيء مإنههها إخلل غيههر مإههن المعتههبرات لجميههع
لتضمن غالبا حيزها في الفاء وتلزم قالها يعقوب أن ضعيف

زيههد أمإهها أفههاد ثههم ومإههن تأكيههد مإزيههد مإع الشرط مإعنى أمإا
وأنه ذاهب، مإحالة ل أنه مإن ذاهب زيد يفده لم مإا فذاهب

 الصأل كان ثم ومإن عزيمة مإنه

> 29<ص: 
شيء مإن يكن مإهما تفسيره في سيبويه إليه أشار كما هنا

أولههه بفتههح الشههغل مإههن الشههتغال) افتعههال فههإن( ذكر بعدمإا
والفقههه والحديث التفسير وهو شرعا (بالعلم) المعهود وضمه
الوصأههية بنحههو خههاص عههرفا الول بالثلثههة واختصاصأه وآلتها

العينيههة الفههروض أفضههل عينههه الطاعات) ففرض أفضل (مإن
يشههرفا العلههم لن تعههالى الله مإعرفة وأفضله عليه لتفرعها
إليها المؤدي النظر وكذا إجماعا واجبة وهي مإعلومإه بشرفا

قبههل حكههم ل إذ الشههاعرة أكههثر عنههد بالشههرع ووجوبهمهها
يطههول ذلك وبسط بالعقل والمعتزلة مإنا بعض وعند الشرع

كههذلك، هه. وليس ا عنه مإحيد ل دور يلزمإه مإنهما وكل قيل
أفضههل ونفلههه الكفايههات فههروض أفضههل مإنههه الكفاية وفرض

ثههم مإطلقا أفضل تعالى الله مإعرفة وكون النوافل بقية مإن
 ينافي ل التفصيل مإن تقرر مإا على العلوم بقية

>  30<ص: 



بقية أفضل يكون قد الفضل بعض إذ الفضل مإن ذلك عد
صأههحيح غيههر إيرادها أو المعرفة خروج فزعم ل وقد أفراده،
عطفههه ويصههح يأتي، كما أفضل على مإعطوفا فأولى وحينئذ

مإههن أنه ينافي ل أفضل كونه أن تقرر لما أفضل مإن على
عليههه اللههه صأههلى {كههان أنههس عههن صأههح مإا ويؤيده الفضل
صأههلى أنه مإع بمن هنا خلقا} فأتى الناس أحسن مإن وسلم

كهون أن فنتهج إجماعها خلقها الناس أحسن وسلم عليه الله
أنههس كلم بنههص أفضههل كههونه ينافي ل الفضل مإن الشيء

عائشههة وقههالت ذلههك، مإثههل فههي حجههة أقههوى هههو الذي هذا
مإحههارم مإههن انتهههك فإذا أيضا عنها صأح كما عنها الله رضي

فههأتت غضههبا ذلههك فههي أشههدهم مإههن كههان شيء تعالى الله
ض وزعهم أشهدهم أنه مإع بمن أن عنهده تحقيهق ل مإهن بع
أن تقرر إذا قلت أنس. فإن كلم في بخلفها زائدة هنا مإن

الموهمههة مإههن فائههدة فمهها الطاعههات أفضههل بالعلم الشتغال
إلههى الشههارة فائههدتها قلت مإنها المتبادر هو كما ذلك خلفا

أفضههل الثلثههة العلههوم مإن كل أن وهو ذكرته الذي التفصيل
 نوعه أفراد بقية

>  31<ص: 
فههرض أن تههرى أل مإنههه أعلههى آخههر لنوع بالنسبة ومإفضول

والنوافههل الكفايات فروض بقية أفضل كان وإن مإنه الكفاية
الشههتغال عنههه تعههالى الله رضي الشافعي قول حمل وعليه
هو النافلة صألة مإن أفضل كفاية فرض هو الذي أي بالعلم

أفضههل ونفلههه العلههم غيههر العينيههة للفههروض بالنسبة مإفضول
المههذكور حملههه إذ الشههافعي كلم ظههاهر هههو كمهها النوافههل

نفههل مإههن أفضههل وغيههره العلم مإن الكفاية فرض لن بعيد،
قههولهم يخههص أن بههدع ول حينئذ للعلم خصوصأية فل الصلة
بالنسههبة ومإفضههول ذلههك بغيههر الصههلة البههدن عبههادة أفضههل

مإههن حههذفا يصح فلم العلم غير مإن والعين الكفاية لفروض
اختلههف وإن غيههره مإههن أفضههل أنههه يههوهم لئل العتبههار لهذا

مإهها والخبههار اليههات مإن فيه الوارد فضله ثم فتأمإله الجنس
ال إلهى نظهر أدنهى له مإن يحمل فهي الوسهع اسهتفراغ كم

حههتى علههم بما عمل لمن هو إنما فيه الخلص مإع تحصيله
القههائمين الصههالحين فضههيلة وحيازة النبياء وراثة فيه يتحقق

خلقه. ويظهر وحقوق تعالى الله حقوق مإن عليهم تحتم بما



في التي العدالة بوصأف بالتصافا ذلك مإراتب أدنى حصول
أنفقت)  مإا (أولى (و) مإن الشهادات باب

> 32<ص: 
ولههو عههداه ومإا خير في صأرفا فيما إل يقال ل لنه آثره 

للمجهههول وبنههاه وغههرم وخسههر ضههيع فيههه يقههال مإكروه في
وليعههم بخصوصأها إليها مإنظور غير عينه ولكون بفاعله للعلم

إلههى العههم إضههافة الوقات) مإن (نفائس وتعليما (فيه) تعلما
ومإفههرد بيانيههة هههي أو الموصأههوفا إلههى الصههفة أو الخههص
النفههائس مإههن التي قوله أفاده كما نفيس ل نفيسة نفائس

فإضههافتها لفعيلههة جمعهها تكههون إنمهها فعائههل إذ المسههتجادات
شههغل شههبه بالساعات لتأويلها مإذكر جمع هي التي للوقات

عنههه المكنههى الخههبر فههي المههال بصههرفا بههالعلوم الوقههات
وعههزة القههدر لخطههر المقتضههية بالنفاسههة ووصأههفها بالنفههاق،

ومإههن تعويضههه يمكن ل خير بل فائتها أن إلى إشارة النظير
وقههد) للتحقيههق( قطعههك تقطعه لم إن سيف الوقت قيل ثم
الشههافعي اتبههاع سلك وإياهم نظمنا أصأحابنا) الذين (أكثر هنا

بجههامإع العشههرة فههي بههالمجتمعين تشههبيها عنههه اللههه رضههي
اسههم هههو الههذي صأههحب جمههع وهو الرتباط وشدة الموافقة

الله) (رحمهم لفاعل جمعا يكون ل أفعال لن لصاحب جمع
 لشعاره ارحمهم اللهم مإن أبلغ تعالى

>  33<ص: 
عليهههم اللههه أثنههى بمههن اقتههداء وفيههه تفههاؤل الوقههوع بتحقق
قلههت فههإن بعدهم} اليههة مإن جاءوا {والذين قائل عز بقوله

المقصههود حصول إلى إشارة قلت الية في بما يعبر لم لم
تأسههيا الرحمهة لفههظ إيثهار فههي أن علهى أخهروي دعاء بكل

مإوسى} (مإن) أخي الله {رحم وسلم عليه الله صألى بقوله
بمعنههى مإههن وقيههل بههدونها المعنههى لصحة زائدة أنها الظاهر

والفرق تعسف وفيه الجمعة يوم مإن للصلة نودي كإذا في
أي عمههرو مإههن أفضههل زيههد فههي كمهها للمجاوزة وقيل ظاهر

فههي الكثههار جههاوزوا هنهها أنهههم كمهها الفضههل فههي جههاوزه
مإنههه وأخههص مإتميههزة أصأههنافا الشههيء جعههل التصههنيف) وهههو(

النههواع بيههن اللفههة إيقههاع هههي زيههادة لسههتدعائه التههأليف
بمعنههى هنهها فالتصههنيف ذلههك مإههن الصأههحاب وكتههب المتميزة
خلفهها كالعروض المندوبة ل الواجبة العلوم في وهو التأليف



الههتي الواجبهة البدع مإن الكفاية فروض جملة مإن عده لمن
اخههترعه مإههن أول فههي واختلفههوا الصههحابة عصههر بعد حدثت
غيههره وقيل الشافعي شيخ شيخ جريج بن الملك عبد فقيل

الزمإنههة فههي وجيههه وهههو واجبههة وقيههل مإستحبة العلم وكتابة
لحفههظ الوثههائق كتابههة وجبههت وإذا العلم لضاع وإل المتأخرة
يجعههل لههم إن وفيههه بيانيههة (مإههن) قيههل أولى فالعلم الحقوق

غيههر التصههنيف لن نظههر مإفعههول اسههم بمعنههى المصههدر
الجههار، بإعههادة اشتمال بدل أنه فالوجه والمختصر المبسوط

مإهها المبسههوطات) هههي( المصنفات أصأحابنا أكثر وقد والصأل
 ومإعناها لفظها كثر

> 34<ص: 
واليجههاز قيههل مإعناها وكثر لفظها قل مإا (والمختصرات) هي

لنههه الختصههار، غيههر الطنههاب وهو الكلم طول حذفا لكونه
دعههاء {فههذو لههه ويشهههد المعنههى اتحههاد مإههع تكريههره حههذفا

اليههة في ليس إذ يدل ل بما واستدلل تحكم عريض} وفيه
كمهها ترادفهمهها فههالحق تسميته عن فضل العرض ذلك حذفا

المختصههرات (مإختصههر) مإههن كههل (وأتقن) أحكم  الصحاح في
مإههذهب على مإبني وهذا بالنكرة للبتداء مإسوغ تفضيل ففيه

ونكهرة مإعرفهة اجتمعهت إذا قاعهدة مإهن يستثنى أنه سيبويه
سههيبويه وقههال الجمههور، عنهد المبتههدأ المعرفهة كهون تعييهن
وغيههر مإالههك كههم نحههو اسههتفهام اسههم غيههر نكرة في مإحلها
عنههده يتعيههن هههذين ففههي زيد مإنك خير نحو التفضيل أفعل

الههوجهين مإههن كههل يجوز هشام ابن وقال النكرة المبتدأ أن
شههرح فههي السههيد وسههيبويه. وذكههر الجمهههور دليلههي لتعارض
سههيبويه صأورتي غير في أي المبتدأ النكرة كون أن المفتاح

باب مإن لنه الجمهور، على يرد ول الفصحاء كلم في كثير
فهههو وعليههه للخر بما مإنهما كل على للحكم المجوز القلب

عنههد فهههو المسههوغ حيههث مإن إل هشام ابن قول يخالف ل
اعتبههار السههيد ذكههره مإهها وعلههى الههدليلين تعارض هشام ابن

المبتههدأ أفعل كون تبعه ومإن الرضي خص قلت فإن القلب
لنكههرة صأههفة وقعههت لجملههة جههزءا وقههع إذا بما سيبويه عند

توهمههوه اسههترواح هههذا قلت أبوه مإنه أفضل برجل كمررت
زيد مإنك بخير مإثل سيبويه كون عن وغفلوا المثال هذا مإن
كههان ولمهها اشههترطوه مإهها يبطههل وهههذا كتههابه في رأيته كما

مإثلههوا لكلمإههه مإستحضههرين وغيههره هشههام كههابن المحققههون



هههؤلء، زعمههه الذي الشتراط ذلك عن وأعرضوا هذا بمثاله
علههى مإقدم هؤلء نقل أن مإشايخنا مإحققي مإن سمعنا وقد
التقييههد علههى وتعههويلهم كههثيرا فيههه لسههترواحهم العجههم نقل

للسههياق المناسههب قلههت فههإن المنقههول مإههن أكههثر بالمعقول
المحههرر كههون كتههابه لمدح وصألة المحرر مإدح مإنه المقصود

تخريجههه لن عكسههته. قلههت، فلم بالتقنية عليه المحكوم هو
إذا والتقدير ذلك اقتضى البلغ الحكيم أسلوب مإن أنه على

فأجههاب لكتابك ول للمحرر حاجة فل المختصرات مإن أكثروا
المحههرر هههو وأتقنههها التقنيههة فههي مإتفاوتههة كثرتههها مإههع بأنها

وحينئههذ غيههره دون فيههه المحصورة التقنية لهذه إليه فاحتيج
البلغيههة غرض لن العارض، الغرض لهذا العراب ذلك تعين
(المحرر) المهذب البلغاء أساليب مإن يعرفا كما لذلك يحوج

 المنقى

> 35<ص: 
أو جنههس علههم يجعل الصأل في الوصأف كون مإن مإانع ول

ثههم أشههياء بههه يسههمى بههأن يجتمعان وقد بالغلبة، أو شخص
لكههونه ل لفظههه لقلههة مإختصههرا وتسههميته بعضههها على يغلب

بعينه. كتاب مإن مإلخصا
علههم حيههز مإههن الكتههب أسههماء أن  التحقيق]تنبيه[     

خلفهها الشههخص علههم ول اعتبههاره صأح وإن اسمه ل الجنس
ليههس بسههط إلههى رده يحتههاج بمهها فيه ألف وإن زعمه لمن
الشههخص علههم حيههز مإههن العلههوم أسههماء وأن مإحلههه، هههذا

القاسههم) إمإههام أبههي( الههدين فههي بههه يقتههدى مإن (للمإام) هو
صأههححه مإهها توافههق ل التكنيههة وهههذه قيل الكريم عبد الدين

بزمإنههه المنههع تخصيص مإن اختاره مإا بل مإطلقا حرمإتها مإن
حرمإتهها مإهن الرافعههي صأههححه مإهها أو وسلم عليه الله صألى
مإحل أن الواضح مإن بأن ويرد اهه فقط مإحمد اسمه فيمن

لنسههان وضههعت إذا وأمإهها أول، وضههعها هههو إنمهها الخلفا
وللحاجههة يشههمله ل النهههي لن ذلههك، يحههرم فل بها واشتهر

بعضهههم رأيههت ثههم لذلك العمش بنحو التلقيب اغتفروا كما
الصأههول فههي المقررة القاعدة الخيرين ويرد ذلك إلى أشار

بخصههوص بكنيههتي} ل تكنوا {ل في اللفظ بعموم العبرة أن
بكنيتي يكتني فل باسمي تسمى {مإن خبر صأح نعم السبب

فههي صأههريح باسههمي} وهههو يتسههمى فل بكنيههتي اكتنههى ومإن
رأيههت لههذلك. ثههم فقههدم أصأح الول بأن يجاب أن إل الخير



الصحابي خديج بن لرافع (الرافعي) نسبة لذلك أشار بعضهم
وقههول نفسههه الرافعههي خههط عههن حكي كما عنه الله رضي

(رحمههه اعترضههوه قزويههن بلد مإههن بلههدة لرافعههان المصههنف
 صأاحب (ذي) أي مإر مإا الله) نظير

>  36<ص: 
إليهههها المضهههافا تعظيهههم لقتضهههائها صأهههاحب علهههى وآثرهههها

مإدح مإعرض في تعالى قال ثم ومإن بخلفه بها والموصأوفا
إذ الحههوت كصههاحب اتبههاعه عههن النون} والنهههي {وذا يونس
لفههظ مإههن وأشههرفا أفخهم سههورة فاتحهة جعههل لكونه النون

فيههه بمهها للمعرفههة إضافتها صأحة الجمعة في ويأتي الحوت،
التحقيق مإن المرة وهي تحقيقة جمع العلم التحقيقات) في(

وحقيقههة قوادحها رد مإع علتها أو بدليلها المسألة إثبات وهو
النههاطق كههالحيوان هههو هههو الشههيء بههه مإهها ومإههاهيته الشيء

مإاهيههة النههاطق الحيوان وكون اعتبارا يفترقان وقد للنسان،
الماهيهة أن علهى بنههاء الصههواب ههو خارجيههة جعليهة حقيقية
ل أنههها وعلههى المتكلميههن مإههذهب هههو كمهها الجاعههل بجعههل
 عنده المشهور هو كما خارجا مإوجود شيء بشرط

> 37<ص: 
السههلمإة جمههع قلههت فههإن آخر بدليل الدليل إثبات والتدقيق

دونههها فمهها العشرة القلة جموع ومإدلول النحاة باتفاق للقلة
إذ العمههوم تفيههد هههذا مإثههل فههي أل ذلك. قلت في مإدح ول

للعمههوم الضههافة أو واللم باللف المعرفا الجمع أن الصأح
النحههاة، عن ذكر ومإا هذا بين مإنافاة ول عهد يتحقق لم مإا
الصأههوليين وكلم المنكههر السههلمإة جمههع في كلمإهم لن إمإا
مإفيههد أن وتوضههيحه الحرمإيههن إمإههام قههاله كمهها المعرفا في

أكههثر عليههه بمهها قلنا فإن الجمع على دخل لما كأل العموم
وحههدان عمها التي أفراده إن وغيرهم الصأوليين مإن العلماء

إلههى للنظههر المسههتلزم أصأههلها مإن الجمعية اعتبار ذهب فقد
مإههن جمههع عليههه بمهها قلنهها وإن فأقههل، عشههرة آحههاده كههون

كهل اسهتغراق بيهن تنهافي فل جمهوع أفهراده إن المحققيهن
مإعيههن، عههدد مإنههها جمههع لكههل الجموع تلك وكون جمع جمع
ع أصأهل يكهون أن مإهن مإانع ل لنه وأمإا السهلمإة جمهع وض

فنظههر شههرع أو لعههرفا العمههوم فههي اسههتعماله وغلب للقلة
تههوفي فيههه السههتعمال لغلبة والصأوليين الوضع لصأل النحاة



سنة، وستين نيف عن وستمائة وعشرين أربع أو ثلث سنة
مإهها لفقههد لههه أضههاءت عنههب شههجرة أن مإنههها كرامإههات ولههه

سههبع بنحههو وفاته بعد المصنف وولد التصنيف، وقت يسرجه
وسههبعين سههت سنة بها ومإات دمإشق قرى مإن بنوى سنين

المإههام تلميههذه سههنة. وذكههر وأربعيههن ست نحو عن وستمائة
الشههيخ وأن قطههب، أنه رأى الصالحين بعض أن العطار ابن

بعههد عنههه الصههالحين لبعههض وكشههف واستكتمه بذلك كاشفه
برضههاه عليههه اللههه تجلههي مإههن وافههر حههظ له وقع أنه مإوته

النفههع فعههم فعههاد كتبههه على بعضه عود الله فسأل وعطفه
(وهو) أي مإشاهد هو كما وغيرهم للشافعية وغربا شرقا بها

مإهها مإههع عليههه لشتماله لكتابه مإدح يأتي بما ومإدحه المحرر
علههى حههث هو بل فخرا لكتبهم الئمة مإدح وليس به، تميز

(كههثير للمسههلمين النصههح فههي مإبالغههة والكمل الولى تحري
جمههع قبلهه مإههن عليهها يعثر ولم مإؤلفه ابتدعها الفوائد) التي

 استفادته في يرغب مإا وهي فائدة

> 38ص: <
إفههادة ومإنههه اسههتفادة، عليههه فترد به تعقل لنها الفؤاد، مإن

عمههدة( بنفههع أتى فاد مإن دنيوي أو ديني نافع بكل وعرفت
مإنههه، المشههتبه وإيضههاح الراجح بيان المذهب) أي تحقيق في

الحكام مإن إليه يذهب لما استعير ثم الذهاب مإكان وأصأله
ومإنههه الراجههح علههى غلههب ثههم بالمحسههوس للمعقول تشبيها
مإن أبلغ لنه (مإعتمد) ترق، كذا المسألة في المذهب قولهم
المههدح فههي الطنههاب غههرض لههول عنههه مإغههن فهههو عمههدة

يرجحههه أو يسههتنبطه بمهها الحوادث في المجيب (للمفتي) أي
يفتى فتي مإن السن في بالفتى شبه وقوته جوابه ولحدوث

الفتيهها أو بالفتههح الفتههوى لفظهها لههه اسههتعير ثههم يعلههم كعلم
(مإههن) غيههره لفههادة أو لنفسه المستفيد (وغيره) وهو بالضم
رغبههة جمههع الغيههن الرغبههات) بفتههح( (أولههى) أصأههحاب بيانيههة

مإعاليه لحيازة طلبا الخير على النهماك وهي بسكونها
مإا]تنبيه[      الكتب مإن النقل جواز مإن كلمإه أفهمه  
 لمؤلفيها فيها مإا ونسبة المعتمدة

>   39<ص: 
النقههل نعههم بمؤلفيههها الناقل سند يتصل لم وإن عليه مإجمع

تعهددت أو بصهحتها وثهق إن إل يجهوز ل كتهاب نسهخة مإهن



وهههو مإنتظمهها لفظههها رأى أو صأحتها الظن على يغلب تعددا
قههال ذلههك انتفههى فههإن والتحريههف السقط يدرك فطن خبير

فههي يههراه مإا المفتي اعتماد جواز ومإن نحوه أو كذا وجدت
كلم عليههه ودل مإنههه، بههد ل تفصههيل فيههه مإعتمههد كتههاب

ل الشههيخين علههى المتقدمإههة الكتب أن وهو وغيره المجموع
يغلههب حتى والتحري الفحص مإزيد بعد إل مإنها شيء يعتمد
علههى مإتعههددة كتههب بتتههابع يغتر ول المذهب أنه الظن على
أن ترى أل واحد إلى تنتهي قد الكثرة هذه فإن واحد حكم

يفرعههون ل كههثرتهم مإع حامإد أبي الشيخ أو القفال أصأحاب
الصأحاب سائر خالفت وإن غالبا، طريقته على إل ويؤصألون

لههه يتعههرض لههم حكههم فههي كلههه هههذا كتبهههم سههبر فتعيههن
مإحققهههو عليهههه أطبهههق فالهههذي وإل أحهههدهما، أو الشهههيخان
عههن وينقلههونه بههه يوصأههون مإشههايخنا تههزل ولههم المتههأخرين
عليه اتفقا مإا المعتمد أن قبلهم. وهكذا عمن وهم مإشايخهم

أل بههه وأنههى سهو أنه على كلمإهما مإتعقبو يجمع لم مإا أي
بفهرض النفقهة إيجابهمها فهي عليهه يجمعون كادوا أنهم ترى

المحققيههن كبعههض عليهههم الرد في بالغت ذلك ومإع القاضي
للرافعههي وجههد فإن فالمصنف اختلفا فإن الرشاد شرح في

خالفهها وإن إيثارهمهها سههبب بينههت وقههد فهههو، دونههه ترجيههح
عههن يسههتغنى ل بمهها العبههاب شههرح خطبههة فههي الكههثرين
ليههس كتبههه بقيههة علههى مإقدم الكتاب هذا أن ومإن مإراجعته

فيههه مإتتبههع هههو مإهها تقههديم الغههالب بههل أيضهها إطلقههه علههى
فيههه مإختصههر هههو مإهها ثههم فالتنقيههح فههالمجموع كههالتحقيق

التنبيه فتصحيح مإسلم فشرح فتاواه ونحو فالمنهاج كالروضة
تقريههب، وهههذا ذكر عما مإؤخرة فهي تأليفه أوائل مإن ونكته

مإراجعههة الكتههب هذه تعارض عند الحقيقة في فالواجب وإل
الههتزم) (وقد مإنها رجحوه مإا واتباع المتأخرين مإعتمدي كلم

عنههد التقههدير أو الههذكر واجبههة حينئههذ فقههد حال أو استئنافا
السههيد واعترضهههم الحههال مإههن الماضههي لتقههرب البصههريين
الهمزيههة شههرح فههي عليهههم رددتههه بمهها تبعه ومإن الجرجاني

مإههن يظهر مإا الله) بحسب رحمه مإهم. (مإصنفة فإنه فانظره
 المعظم عليه مإا على ناص خطبته في قوله

> 40<ص: 
يصههرح ل أنههه مإراده التزامإا يفهم ل هذا أن السبكي فقول

صأححه) فيههه مإا (على غالبا أي خلفا فيه ينص) فيما (أن به



إلههى مإنههه أقههرب القليههل إلى الخطأ لن الصأحاب)، (مإعظم
اتبعوا وإل القلون عليه مإا يعضد دليل ل حيث وهذا الكثير،

ولو القل عليه مإا ترجيح الشيخين أعني لهما وقع ثم ومإن
رددتههه بما المتأخرون واعترضهما الصأحاب مإقابلة في واحدا
آنفهها، مإههر فيمهها إليه وأشرت العباب شرح خطبة في عليهم

يجههزم قههد بههأنه الرافعههي علههى العههتراض يندفع قررته وبما
ذلههك يفعههل إنمهها بههأنه عنههه غيره. والجههواب أو للمإام ببحث
فهي يطهرد ل هههذا بهأن ورده أطلقههوه لمها تقييهد فيههه فيما

فههي دخههل مإهها أن وغيره المجموع في الذي أن على كلمإه
الرافعههي فلعههل بههه تصههريحهم مإنزلههة مإنزل الصأحاب إطلق

مإنزلههة فنزلههه لطلقهم مإوافق أنه واحد به انفرد فيما فهم
ويصههح الرافعههي أي والتشديد (ووفى) بالتخفيف به تصريحهم

 على

> 41<ص: 
اطلههع أو لهه ظهههر الههتزمإه) حسههبما (بمهها للمحههرر عوده بعد

يههأتي فيمهها عليههه اسههتدراكه ينافي فل الوقت ذلك في عليه
هههو بههل (أو) أي أهههم) المطلوبههات (مإههن التزمإه مإا (وهو) أي

مإعرفههة يريههد (المطلوبههات) لمههن للمعنههى مإفسد (أهم) وجره
علههى إبهامإهها للترديههد أو كههون ويصههح المههذهب، مإههن الراجح
إشههارة وللتنويههع ذلههك عههن البحههث إلى له وتنشيطا السامإع

يريههد لمههن بالنسههبة الهم مإن مإذهبا الراجح مإعرفة أن إلى
أو الفتههاء مإجههرد يريههد لمههن الهههم وهههي بالمدارك الحاطة
مإطلقهها الهههم هههي الحقيقة في بل بالعكس ومإدركا العمل،

فههي وأصأههحابه الشههافعي خههالف ثههم ومإههن نائلوههها قههل وإن
كههان إذا يقههال عمهها (لكن) جواب العلماء أكثر كثيرة مإسائل

ثانيهمهها عذرين بإبداء واعترضته اختصرته فلم الكمالت بهذه
وقههع أنههه هههو وأولهمهها آخره إلى التنبيه مإنها قوله مإن يعلم
(كههبر) الرض مإههن النههاتئ جرمإههه الشيء حجمه) وحجم (في

(العصههر) جماعههة أهههل) أي أكههثر حفههظ (عههن بعههده اقتضههى
فههي مإختصههر حفههظ مإههن للمتفقههه الحرى هو فيما الراغبين

فسههكون ضههم أو بفتههح والعصههر قلههب ظهههر عههن الفقههه
الحاضههر الزمإههن هنهها وهههو الههذهني للعهههد فيه وأل وبضمتين

(العنايههات) أصأحاب أهل) أي بعض (إل الزمإن كل الية وفي
أي يكههبر فل حفظه في العادة بخارق أتحف مإن وهو مإنهم
إن السههتثناء ثههم عنههه، فضل مإنه أبسط حفظ عليهم يعظم



فههإنه عنههه مإسههتغنى لنههه مإسههتدرك، أنههه لزم أهل مإن كان
 به صأرح يكون أن إل أكثر مإفهوم مإن علم

> 42<ص: 
ذوي مإههن بكههونهم يحفظههونه الههذين القههل وصأههف لفههادة

إن يقههال أن إل أيضا ذلك لزم أكثر مإن كان وإن العنايات،
حفظهه عليههم يعظههم ل القليهن أن إفههادة ههي فائههدة فيهه

لكونهم حفظه عليهم يعظم ل الكثر مإشقته. وبعض لتحملهم
المفههاد غيههر الكههثر مإفهههوم مإههن فالمفههاد العنايههات أهل مإن

أي المهمههة المإههور فههي الرأي (فرأيت) مإن فتأمإله بالستثناء
واتضههاح الههتروي بعههد أردت حفظههه عن الكثر عجز فبسبب
المإكههان بحسب لمقاصأده (اختصاره) مإستوعبا القدام طريق

نظيههره مإههن لخههذه أو سهههوا مإنه حذفه مإا يرد فل غالبا أو
أو بزيههادة قربههه (حجمههه) أي أولههه نصههف) بتثليههث نحههو (في
عليههه زاده مإهها مإع لنه النصف، على زيادته ينافي فل نقص

لفظ تقليله مإن مإهده لما (ليسهل) علة أرباعه ثلثة يبلغ لم
المختصههر (حفظههه) أي الحجم ذلك في صأار أن إلى المحرر

المجههرور مإههن مإهها) حههال (مإههع مإختصر حفظ في يرغب لمن
تعههالى) للتههبرك اللههه شههاء إن إليههه (أضههمه بمهها مإصحوبا أي

لشههيء} تقولن {ول تعالى لقوله امإتثال رأيت بعد لما راجع
لمهها (مإههن) بيههان النفس لفعل كهو الغير لفعل الية. والسناد

أقصههى لبلوغههها جيههادا المعههدات المسههتجادات) أي (النفههائس
بضههم النبههه (التنههبيه) مإههن النفههائس تلههك (مإنههها) أي الحسههن
اصأههطلحا وهههو قيههد قيود) جمههع (على الفطنة وهي فسكون

بعهض (فههي أذكرههها واقهع بيان أو مإنع أو لجمع به جيء مإا
وهههي قيههل بعض ذكر به أشعر كما مإنها قليل المسائل) أي

 عشر

> 43<ص: 
المحههرر الصأههل) أي مإههن (هههي المسههألة تعريههف وسههيأتي

مإههع اختصههارا أو المطههولت علههى اتكال أو (مإحذوفات) سهوا
يرجههح مإهها الهترك علههى الحهذفا إيثار وفي قيل مإرادة كونها
الخمسههين يسههيرة) نحههو مإواضههع (ومإنههها فيههه مإا وفيه الخير

هنهها بالصأههل عنههه يعههبر المحههرر) لههم (فههي أثبتها (ذكرها) أي
(في الراجح المختار) أي خلفا (على لقربه يثقل ولئل تفننا،

ستراها) نفسههه (كما قوله عليه دل كما فيها المذهب) أذكره



تعههالى) اللههه شههاء (إن المحههل هههذا عههن قليل الرؤية لتأخر
كفعلههه أنههه مإر لما لغيره الرؤية فعل إسناده مإع إليه احتاج

إتيانه هو لنفسه فعل لتضمنه أو ل أو يراها هل يدري ل إذ
أذكههر والتقدير حال أو المحذوفا لذكر نعت وكما كذلك، بها

عليهه سهتراها الهذي الوضهوح مإثهل واضحا ذكرا فيها الراجح
أبههو " أنهها فههي كمهها سههائغ باعتبههارين الواحد الشيء وتخالف

". شعري وشعري النجم
القطع تفيد السين هذه أن الكشافا في  زعم]تنبيه[     
اللههه} {أولئههك {فسههيكفيكهم فههي كمهها مإههدخولها بوقههوع

لقرينههة هنهها القطههع بههأن ويههرد مإنك الله} سأنتقم سيرحمهم
لمههذهبه بههه وطههأ أنههه علههى السههين مإوضههوع مإههن ل المقام
غفلههة لههه المحققيههن بعههض فتوجيه الجزاء تحتم مإن الفاسد

لههترى ثههان (واضههحات) مإفعههول العتزالية الدسيسة هذه عن
المعظههم صأههححه مإا على النص بالتزامإه وفى وكونه العلمية

عليههه مإهها يرجحههون قههد أنهههم مإر لما خلفه ترجيح ينافي ل
ل ذلههك العمههوم. ومإههع صأههيغ مإههن مإا) هي إبدال (ومإنها القل

فههي وقوعههها لن زعمههه، لمن خلفا يازده ده بقوله يعترض
(كان الغرابة عن أخرجها يأتي كما الخلف ثم السلف ألسنة

فههي مإوقعا مإوهما) أي (أو كالباغ يؤلف غريبا) ل ألفاظه مإن
 الوهم

> 44<ص: 
غيههر مإنه المتبادر مإعناه كان الصواب) بأن (خلفا الذهن أي

ذلههك كههان وإن المههراد، يههدري فل مإعنيههاه اسههتوى أو مإههراد
فيههه ذاك لن الغريههب، مإههع هههذا يتحد فل يؤلف مإما اللفظ
فبينهما إلف مإع ولو إيهام فيه وهذا إيهام بل ولو إلف عدم

أحههدهما يغنههي ل كههذلك همهها ومإا وجه مإن وخصوص عموم
إبههداله يقههول كههأن عنهمهها الخفههي إغنههاء وبفههرض الخر عن

أن علههى التنصههيص فههي يكفههي ل والخصههر بالوضح الخفي
والطههرح بههالترك الحقيقيههن المإريههن هههذين ارتكههب المحههرر

(و) مإههع اليهههام مإههن وسههلمإته لههه النههاس للف (بأوضح) مإنه
بإعههادة قبله مإما بعبارات) بدل مإنه (أخصر بلفظ يكون ذلك

عمهها بههه يعههبر مإهها وهههي أوله بفتح وعبرة عبارة جمع الجار
المههراد أداء (جليههات) فههي عنههه بههه يعههرب أي الضههمير فههي

السههبك حسههن علههى واشههتمالها واليهههام الغرابة عن لخلوها
ينهههافي فل ظنهههه بحسهههب أو غالبههها أي المعنهههى ورصأهههانة



البههدال حيههز فههي البههاء وإدخههال بعضها، في عليه العتراض
علههى والسههتبدال والتبههدل بههدل، حيههز وفههي المههأخوذ علههى

اعههترض مإههن على التفصيل هذا وخفي الفصيح هو المتروك
الكفههر يتبههدل جنههتين} {ومإههن بجنههتيهم {وبههدلناهم بآية المتن

علههى ونحههوه بههدل حيههز فههي تههدخل ضل} وقد فقد باليمان
" بسههعدي نحسههي طههالعي قههوله: " وبههدل فههي كما المأخوذ

باعتبههارين والههترك الخههذ عليههه يتعههاور قههد الشههيء أن على
القههولين) بيان ومإنها( لهما رعاية ومإقابله أبدل عليه فيتعاور

لههها المجتهههد ذكههر قيل عنه الله رضي للشافعي القوال أو
 إبطال لفادة

> 45<ص: 
مإههن بههل ذلههك فههي ينحصر ول انتهى، بكل للعمل ل زاد مإا

مإجتهههدي مإههن أحههدها رجههح مإههن وأن المههدرك، بيههان فوائده
فيههها ينحصههر لههم الخلفا وأن عنههه خارجهها يعههد ل المههذهب

إذا أنهههم الصأههول في مإقرر هو مإا بمعونة الزائد يمنع حتى
مإركبهها كههان إن إل ثالث إحداث يجز لم قولين على أجمعوا
ثم أحدهما به قال شقيه مإن وكل مإفصل، يكون بأن مإنهما

رجحههانه علههى نص فما وإل علم، إن تأخر مإا مإنهما الراجح
مإههدخول مإقههابله عن قال فما وإل وحده عليه فرع فما وإل
وإل جههواب أو مإحههل فههي أفههرده فمهها وإل فسههاد، يلزمإه أو

 كله ذلك عن خل فإن به لتقويه مإجتهد مإذهب وافق فما

> 46<ص: 
الههورع ودقههة العلههم سههعة على يدل وهو نظريه لتكافؤ فهو
دليههل، اتضههاح غيههر مإههن ترجيههح على هجوم ورطة مإن حذر

قههولن كفيههها واحدة مإسألة في مإعا قولين صأدور أن وزعم
جههوازه علهى الجمههاع وإن رده أفههرد غلهط إجماعهها يجوز ل

المإههام قههال حسن بتأليف بعدهم فمن الصحابة مإن ووقوعه
عشههر ثمانيههة فههي عنههه اللههه رضههي للشههافعي ذلههك ووقههع

قههولي بين المقلد تخيير على الجماع القرافي مإوضعا. ونقل
ترجيههح يظهههر لههم إذا الجمههع ل البههدل جهههة على أي إمإامإه

مإذهبنا ومإقتضى كيف مإذهبه أئمة إجماع أراد وكأنه أحدهما،
  السبكي قاله كما

>47<ص: 



يجمههع وبههه لنفسه العمل دون والفتاء القضاء في ذلك مإنع
يجوز كما الغزالي له وانتصر عندنا يجوز الماوردي قول بين
أيهمهها إلههى يصههلي أن جهههتين تساوي إلى اجتهاده أداه لمن

حكميههن فههي كانهها إن يمتنههع المإههام وقههول إجماعهها شههاء
الكفارة. وأجرى خصال نحو بخلفا وتحريم كإيجاب مإتضادين
أي الربعههة المذاهب بخلفا العمل في وتبعوه ذلك السبكي

عنههده شههروطه وجميههع تقليده، يجوز لمن نسبته علمت مإما
الئمههة غير تقليد يجوز ل الصلح ابن قول ذلك على وحمل
سههائر مإههن وغيره ذلك ومإحل إفتاء أو قضاء في أي الربعة

التكليههف ربقة تنحل بحيث الرخص يتتبع لم مإا التقليد صأور
ومإحل قيل وجيه وهو فسق قيل بل به أثم وإل عنقه، مإن

ول قطعهها فسههق وإل المدونة المذاهب مإن تتبعها أن ضعفه
مإسههألة في عمل مإن كالمإدي الحاجب ابن قول ذلك ينافي
لتعيههن اتفاقهها غيره بقول فيها العمل له يجوز ل إمإام بقول
عليههه يلههزم مإا الول العمل آثار مإن بقي إذا مإا على حمله

المإههامإين مإههن كههل بههها يقههول ل حقيقههة تركههب الثههاني مإههع
طهههارة فههي ومإالك الرأس بعض مإسح في الشافعي كتقليد
مإههن الصههلة فههي السبكي رأيت ثم واحدة. صألة في الكلب
جمههع عليههه وتبعههه فيه بسط زيادة مإع ذلك نحو ذكر فتاويه
الحادثههة تلههك فههي العمههل بعههد الغير تقليد يمتنع إنما فقالوا

ببينونههة أفههتى كههأن المحلههي للجلل خلفهها مإثلههها ل نفسههها
بينونههة ل بههأن أفههتى ثههم أختها، فنكح تعليق نحو في زوجته
إبانتههها، غيههر مإههن الثانيههة عن ويعرض للولى يرجع أن فأراد
اسههتحقت ثههم حنيفههة لبههي تقليههدا الجههوار بشفعة أخذ وكان
 تركها في الشافعي تقليد فأراد عليه

>  48<ص: 
فاعلم حينئذ به يقول ل المإامإين مإن كل لن فيهما، فيمتنع

مإر. (والههوجهين) مإا بظاهر أخذ بمن تغتر ول مإهم فإنه ذلك
وقههد نصوصأههه، أو قواعده على خرجوها للصأحاب الوجه أو

تعههد ول لهمهها فتنسههب ثههور وأبههي كههالمزني عنهمهها يشههذون
اختلفهههم وهههي الطههرق (والطريقيههن) أو المذهب في وجوها

نصوصأهها وبعضهههم نصههين بعضهم فيحكي المذهب حكاية في
أو أقههوال بههدل كههأوجه حقيقههة مإغايرههها أو بعضههها وبعضهههم

فلهههذا وعكسههه إطلق مإقابلة في كتفصيل باعتبار أو عكسه
المنصههوص (والنص) أي المسائل مإن كثير في الطرق كثرت



وأظهههره، رفعههه الشههيء نههص مإههن عنه الله رضي للشافعي
مإرفههوع ظههاهرا كهان مإعههارض غيهر مإهن إليهه نسب لما لنه

ذكههر حيههث وضههعفا الخلفا) قههوة (ومإراتب غيره على الرتبة
 الحالت) غالبا جميع (في

>  49<ص: 
بمسههائل جزمإه ينافيه ول ل وقد يبين قد والمحرر يأتي لما

إنههه بههل ذكر فيما خلفا كل ذكر يلتزم لم لنه خلفا، فيها
لههه، ذكههر غيههر مإن نص فيها أو مإرتبته بين خلفا ذكر حيث
أو وجههه يقههابله نصهها يههذكر إنمهها أنه التي سياقه قضية لن

ل ذكههره مإهها إن بههل كههذلك نههص كههل يههذكر ل وأنه تخريج،
والكسههر الفتههح ويجوز فحيث) بالضم(فتأمإله.  كذلك إل يكون

أو حقيقة المكان على دالة وهي ألفا أو واوا يائه إبدال مإع
رسههالته} بتضههمين يجعههل حيههث أعلههم {اللههه في كما مإجازا
حيههث علما أنفذ الله أي الظرفا إلى يتعدى مإا مإعنى أعلم
قيههل مإهها فانههدفع الموضههع هذا في العلم نافذ هو أي يجعل
ل التفضهيل أفعهل لن السهعة، علهى بهه مإفعههول أنها يتعين
مإنههه أعلههم مإكههان فههي يكههون ل تعههالى لنه ظرفا ل ينصبه

المسههتحق المكههان نفههس يعلههم أنه المعنى ولن مإكان، في
وهههو هنهها وكمهها قيههل المكههان فههي شههيئا ل الرسههالة لوضههع
(أقههول) فيههه. الكتههاب هههذا مإن مإكان فكل التقدير إذ عجيب
المشهور أو (الظهر للزمإان ترد أنها الخفش وزعم

>  50<ص: 
أي لههه كالوصأههف لكههونه المشهههور أو بههالظهر فمن) مإتعلههق

قههوي فههإن القههوال أو (القههولين جملههة مإههن كههائن فأحههدهما
وعههدم دليلههه بظهههور مإنههه الراجههح غيههر مإدرك الخلفا) لقوة

بأن الراجح ويمتاز الظهور، أصأل في دليلهما وتكافؤ شذوذه
(قلت تمييز يقع ل وقد أوضح، دليله بكون أو المعظم عليه

(فالمشهور) مإدركه (وإل) يقو مإقابله بظهور الظهر) لشعاره
للمؤلههف ويقههع مإقههابله، بخفههاء لشههعاره بههه أعههبر الههذي هو

فليعتههن اجتهاده تغير عن ينشأ الترجيح في كتبه بين تناقض
وحيههث( وجهههها علههى الشههياء تحقيههق يريههد مإن ذلك بتحرير
إن الوجهه) ثهم أو الهوجهين فمهن الصهحيح أو الصأهح أقهول
أكههثر مإههن أو القههوال في مإر بما فالترجيح واحد مإن كانت
مإههر مإهها الخلفا) بنظيههر قههوي (فههإن آخر مإجتهد بترجيح فهو



وكههان مإقههابله بصههحة الصأههح) لشههعاره (قلههت القههوال فههي
اجتماع استحالة ومإع بالضعف عليه الحكم مإع بصحته المراد

أن واحههد آن فههي واحههد مإوضههوع علههى مإتضههادين حكميههن
غههوص إلههى رده في يحتاج بحيث النظر مإن حظ له مإدركه

الصههحيح مإقابههل بخلفا الخفية والدلة الدقيقة المعاني على
أول مإههن ويسههتهجنه النههاظر يرده بل كذلك ليس فإنه التي
 وهلة

> 51<ص: 
ضههعيفا كههان وإن المههذكور، بالعتبههار صأههحيحا ذلههك فكههان

ا حكمهان يجتمهع فلهم بهه العمهل يجوز ل بالحقيقة ذكهر كم
ل وأجوبههة إشههكالت مإههن هنهها وقع عما وأعرض ذلك فتأمإل

بههالظهر يعههبر كتبههه بعههض في أنه للمصنف يقع ترضي. وقد
الخلفا أن عههرفا فههإن بالصأههح ذلههك عههن يعبر بعضها وفي

لن أقههوال، أنهه على الدال والرجح فواضح، أوجه أو أقوال
عنههه اللههه رضههي الشههافعي عههن بنقلههه علم زيادة قائله مإع

بههه أعههبر الههذي (فالصههحيح) هههو (وإل) يقههو عنه نافيه بخلفا
ولم فاسد وأنه مإقابله، عن الصحة اعتبارات بانتفاء لشعاره

وأن الخفههاء، لنظيههره أثبههت بههل القههوال فههي بنظيههره يعههبر
ه فهي القصور ب مإنها ههو إنمها فهم المإهام مإهع تأدبها فحس

المطلههق المجتهههد مإقههام بيههن وفرقهها قههال كمهها الشههافعي
بالصههحيح التعههبير أن علههى هنهها إطبههاقهم قلههت فإن والمقيد

يسههن ل به فيه عبر مإا كل أن يقتضي مإقابله بفساد قاض
كما فساده عدم ومإنه الخروج شرط لن خلفه مإن الخروج
بالصهحيح فيهها عهبروا مإسهائل فهي صأهرحوا وقهد به صأرحوا

قههد الفسههاد بههأن يجاب قلت فيها الخلفا مإن الخروج بسن
فهههو مإطلقهها ل بههه اسههتدل الههذي الستدلل حيث مإن يكون

بالنسههبة يكههون قههد حقيقههي أنههه وبفههرض اعتبههاري فسههاد
والههذي مإثل للمصههنف ظهههر ولما غيرنا قواعد دون لقواعدنا

المههذهب أقههول وحيههث( مإنه الخروج فندب قوته لغيره ظهر
أنههه أي القطههع بعههض يحكي الطرق) كأن أو الطريقين فمن

أو ذلههك وبعههض أكههثر، أو وجها أو قول وبعض سواه نص ل
المعههبر الراجههح ثم مإر كما باعتبار أو مإطلقا غيره أو بعضه

 القطع طريق يكون قد بالمذهب عنه

> 52<ص: 



الغالب قيل لكن مإخالفها، أو الخلفا طريق مإن مإوافقها أو
يؤيههده. وربمهها للظههن المفيههد الناقص والستقراء الموافق أنه

الههوجهين مإوضههع الطريقيههن اسههتعمال كالعزيز للمجموع وقع
القرشههي نههص) المإههام فهههو النههص أقههول وحيههث( وعكسههه
جههده في وسلم عليه الله صألى النبي مإع الملتقي المطلبي

عثمهان بههن العبهاس بهن إدريس بن مإحمد مإنافا عبد الرابع
بههن هاشههم بن يزيد عبد بن عبيد بن السائب بن شافع بن

المهذكور، لشهافع (الشهافعي) نسهبة مإنهافا عبهد بن المطلب
يوم قريش راية صأاحب السائب وأبوه هو أسلم هذا وشافع

وورعهها وعمل علمهها الئمههة عنه) إمإام تعالى الله (رضي بدر
مإمهها كههل فههي برع فإنه ونسبا وحفظا وذكاء ومإعرفة وزهدا

كمالهك مإشهايخه سههيما ل سههبقه مإههن أكهثر فيهه وفهاق ذكر
النههواع تلههك مإههن لههه واجتمع ومإشايخهم، عيينة بن وسفيان

وأهلههه مإههذهبه الرض. وتقههدم أقطههار أكههثر في التباع وكثرة
الثلثههة وهههذه المقدسههة، والرض الحرمإين في سيما ل فيها

هههو وهههذا لغيههره يجتمههع لههم مإا وأهلها الرض أفضل وأهلها
ذلههك، مإثههل فههي بههه المعمههول الحههديث في تخصيصه حكمة
اللههه صأههلى قههوله وهههو فههاحش غلههط أو حسد وضعه وزعم
علمهها} قههال الرض طبههاق يمل قريههش {عههالم وسههلم عليههه
أي الشههافعي نههراه والفقههه الحههديث أئمههة مإههن وغيره أحمد
لههه اجتمههع مإهها ذكر كما الشهرة مإن لقرشي يجتمع لم لنه
وقعههت بوقههائع أصأههحابه وكاشههف عليه إل الحديث ينزل فلم
وقههد وسههلم عليه الله صألى النبي ورأى أخبر كما مإوته بعد

وأوفقههها المههذاهب أعدل مإذهبه بأن له فأولت مإيزانا أعطاه
العلمية للحكمة وأوفقها الملل أعدل هي التي الغراء للسنة

أجيههز ثم ومإائة خمسين سنة الصأح على بغزة ولد والعملية
لمالههك رحههل ثههم سههنة، عشرة خمس نحو ابن وهو بالفتاء
  مإدة عنده فأقام

>  53<ص: 
عليهم وظفر أكابرها ناظر لما السنة ناصأر ولقب لبغداد ثم

بعههد ثههم مإيتهها ذاك إذ يوسههف أبههو وكان الحسن بن كمحمد
بعههد ثههم وتسههعين ثمههان سههنة لبغههداد ثههم لمكة رجع عامإين

تقطههب. ومإههن أن إلههى لهلههها كهفهها بههها فأقههام لمصههر سنة
اسههتنباطه غيههره لمجتهههد نظيرههها يقههع لههم الههتي الخههوارق
أربههع نحههو في المفرطة سعته على الجديد لمذهبه وتحريره



نقلههه أزمإنههة بعههد وأريد بها، ومإائتين أربع سنة وتوفي سنين
عطلههت طيبههة روائههح فتههح لمهها قبره مإن فظهر لبغداد مإنها

التصانيف الناس أكثر وقد فتركوه، إحساسهم عن الحاضرين
خلصأههتها ذكههرت مإصههنفا أربعين نحو بلغت حتى ترجمته في
للههرازي رحلتههه فههي مإمهها لكههثير وليتنبههه المشههكاة شرح في

وجههه) هنههاك (ويكههون كههثيرة مإوضههوعات فيههها فإن كالبيهقي
قههوة مإههدركه فههي كههان وإن يعتمههد (ضههعيف) ل لههه مإقابههل

ينسههب المخههرج أن علههى بناء قول) له (أو السابق بالعتبار
أبههدى لربمهها عليههه عههرض لو لنه ل الصأح خلفا وفيه إليه

نظيهر فههي نصه (مإخرج) مإن قوله أفاده كما مإقيدا إل فارقا
كل نص أصأحابه بعض ينقل بأن مإخالف حكم على المسألة

الراجههح ثههم ومإخههرج، مإنصههوص كل في فيجتمع الخرى إلى
وهههو والفرق النصين تقرير وإمإا المنصوص وإمإا المخرج إمإا

بقيههت لههو القوابههل قههال مإضههغة فههي النههص ومإنههه الغلههب
تيقههن علههى مإههدارها لن بههها، العههدة انقضههاء علههى لتصورت

لن بههها، الولههد أمإيههة حصههول وعدم وجد وقد الرحم، براءة
أقههول وحيههث( يوجههد ولههم الولههد، اسههم وجههود علههى مإدارها

ومإنههه بمصههر عنههه الله رضي الشافعي قاله مإا الجديد) وهو
بعههد قاله مإا شذ. وقيل لمن خلفا والم والبويطي المختصر

(فالقديم)  مإصر إلى بغداد مإن خروجه

> 54<ص: 
(أو) الحجههة كتههابه (خلفههه) ومإنههه دخولههها قبههل قاله مإا وهو

هههذه وقههوع عههدم ينافيه قديم) ل قول في أو (القديم أقول
فهههي صأههدرت إن بههل قالههها أنههه يههذكر لههم لنههه كلمإه، في

عشههرين، نحو في إل عليه خلفه) والعمل (فالجديد كسابقها
وأنه مإنها، كثير بيان يأتي مإسألة وثلثين بنيف بعضهم وعبر
الشههافعي وصأههية عههن تواتر بما عمل به الحديث صأحة لنحو

نههص ولههو مإذهبه، فهو مإعارض غير مإن الحديث صأح إذا أنه
لنههه اعتماده، وجب الجديد، في عليه ينص لم مإا على فيه
كذا) وقيل أقول وحيث( بخصوصأه هذا عن رجوعه يثبت لم

أقهول وحيهث خلفهه الصأههح أو (والصههحيح ضهعيف وجه فهو
الخلفا قوة لبيان تركه خلفه) وكان فالراجح كذا قول وفي

تأمإله على الطالب لغراء أو له ظهوره لعدم فيهما وضعفه
ووصأههف والمآخههذ المههدارك فههي نظههره ليقههوى عنههه والبحث

مإسههألة مإسائل) جمع (ومإنها تأدبا القول دون بالضعف الوجه



العلههم فههي لموضههوعه مإحمههوله إثبههات علههى يبرهن مإا وهي
مإطلوبهها يسههمى فلذا عنه ويسأل يطلب أن ذلك شأن ومإن

ووصأههف إليههها، الحاجههة ومإههس نفعها (نفيسة) لعموم ومإسألة
إليههه) أي (أضههمها سههائغ لمفههرده رعايههة بههالمفرد الجمههع

يطلههب (ينبغههي) أي غالبهها بههها اللئقههة مإظانههها فههي المختصر
كان ثم ومإن

>   55<ص: 
أخهرى، والوجهوب تهارة المنهدوب في استعمالها فيها الغلب

للتحريم تكون قد ينبغي ول الترجيح أو للجواز تستعمل وقد
ومإهها المختصر وهو الكتاب) المذكور يخلي ل (أن الكراهة أو

وهههو المنهههاج بخطههة خطبتههه ظهههر في سماه وقد إليه ضم
كههذا نهههج مإن الواضح الطريق فسكون بفتح والنهج كالمنهج
(مإنههها) لنفاسههتها فقههط سههلك بمعنههى يسههتعمل وقد أوضحه،
أعادهمهها لكههن السابق كلمإه أفاده والضم بالنفاسة، ووصأفها

خلوههها مإههع زيادتههها السبب إظهار ومإعموله ينبغي بزيادة هنا
نحههو عليههه يرد فل (وأقول) غالبا سابقها بخلفا التنكيت عن

مإسههألة زيههادة كههان وإن يتكلههم ول الخلء فصههل فههي قههوله
لههه أن إلههخ قيههد إلحههاق وفههي قههوله مإههن وسههيعلم برأسههها
أيضهها ذلههك يقههول أنه الستقراء ومإن تمييز غير مإن زيادات

آخرههها وفههي قلههت أولههها (فههي عليههه التصحيح استدراك في
ل أنههه الحنفيههة بعههض وزعههم عههالم كههل مإن أعلم) أي والله
الههدرس بختم للعلم مإطلقا. وقيل قيل ذلك يقال أن ينبغي
بههل المطلههوب التفويض غاية فيه بل فيه إيهام ل بأنه ويرد
مإههع مإوسههى قصههة فههي العلههم بههاب في البخاري حديث في

وهههو له يدل مإا وسلم وعليهما نبينا على الله صألى الخضر
أعلههم عن سئل حيث أي مإوسى على الله فعتب فيه قوله

صأههادق إليههه رده إذ إليههه العلههم يههرد لم إذ أنا فقال الناس
أعلههم {اللههه وهههو لههه دال القههرآن بههل أعلم الله يقول بأن

وأبردههها وجهه الله كرم علي قال رسالته} وقد يجعل حيث
ول أعلههم اللههه أقول أن أعلم ل عما سئلت إذا كبدي على

اللههه رضههي الصههحابة سههأل عمههر أن البخاري في مإا ينافيه
وقههال فغضههب أعلههم اللههه فقههالوا النصههر سههورة عههن عنهم
مإههرة قههاله لمههن قال أنه رواية نعلم. وفي ل أو نعلم قولوا

أنههه على حمله لتعين يعلم الله أن نعلم ل كنا إن تيقنا قد
سههئل عمهها إخبههاره عههدم إلههى ذريعة به الجواب جعل فيمن



وأعلههم أكههبر اللههه فههي الئمههة ذكههر وقههد يعلههم وهههو عنههه،
بههه، فعليههك المصههنف فعلههه مإهها بحسههن يصههرح مإهها ونحوهما

أن يعلههم ل عمهها سههئل لمههن يسههن قولهم أيضا يؤيده ومإما
نظهرا اللهه أحلهم مإها نحهو ومإنهع أعلهم ورسهوله اللهه يقول

فيههه بههأن مإردود كذا صأيره شيء التعجب في النحاة لتقدير
غيههب لههه لبثههوا بمهها أعلههم اللههه {قههل وبنحههو الجلل غايههة

وأسههمعه. أبصره مإا وأسمع} أي به أبصر والرض السماوات
 وغيره عطية ابن قاله كما

>  56<ص: 
النحههاة وتقههدير أسههمع ول الله مإن أبصر أحد ل قتادة لقول

يناسههبه بمهها مإقههام كههل لن مإطههرد، ول لزم غيههر المههذكور
ومإهها( خلقههه مإههن شاء مإن أو نفسه أمإا بذلك وصأفه كشيء

لفظههة) أي زيههادة (مإههن المختصر هذا في الناظر وجدته) أيها
ظههاهر عضههو فههي الههتيمم فههي قوله في وكثير كظاهر كلمة

العبههد يقههول مإهها أحق في (ونحوها) كالهمزة كثير دم بجرحه
فل فاعتمدها المحرر في مإا (على كلمة ل كلمة جزء فإنها

لتوقههف العلههم لطههالب عنههها عههوض ول غنى ل مإنها) أي بد
وجههدته) مإهها (وكههذا عليههها ظهوره أو المعنى أو الحكم صأحة

وشههرعا مإههذكور كههل لغههة وهههو ذكههر الذكار) جمههع (مإن فيه
لكههل أيضهها شههرعا يسههتعمل وقههد دعههاء، أو لثناء سيق قول
كتههب مإههن وغيههره المحههرر في لما (مإخالفا قائله يثاب قول

لغههة وأصأههله وأثبتههه ذكرتههه حققتههه) أي فههإنى فاعتمده الفقه
لغههة الحديث) وهو كتب (مإن كتحققته يقين على مإنه صأرت

رسههول ذات أحههوال بههه يعههرفا علههم واصأههطلحا القديم ضد
(المعتمدة) في وصأفة وفعل قول وسلم عليه الله صألى الله
بمعنههاه غالبهها يعتنههون إنما والفقهاء بلفظه، أهله لعتناء نقله
أحههد كل لن فعله، إيثار على حث ففيه المعتمدة غير دون
الفصههل مإسههائل بعههض أقههدم (وقههد غيره على المعتمد يؤثر

بينهمهها يكههون حههتى الشههيئين بين النسبة لوقوع لمناسبة) أي
الخههر لستلزامإه كافا أحدهما اختصار) قبل (أو مإناسب وجه

انتهى. 

> 57<ص: 
قههد بل اختصار بل مإناسبة توجد قد إذ الستلزام بمنع ويرد

اللفههظ حيهث مإهن اختصهار يوجد وقد عدمإه، مإع إل توجد ل



أول لههه وقههع كمهها وذلههك المعنههى، حيههث مإههن المناسبة مإن
المههوجب السههبب بحههث عههن المكره بحث أخر فإنه الجراح
(وربمهها) للتقليههل واحههد بمحههل المسههألة أقسههام ليجمع للقود

أكههثر، للتكههثير إنههها قيههل وإن الفقهههاء عرفا عليه جرى كما
كههانوا لههو كفههروا الههذين يههود {ربمهها فههي بهمهها قيههل وقههد

وههو الشهيئين بين الحاجز لغة فصل) وهو مإسلمين}. (قدمإت
وأنواعههها المسههائل أجنههاس بيههن لفصههله كههذلك الكتههب فههي

الحصهار علهى الحهرام مإحرمإهات كفهارات (للمناسبة) كفصل
مإحبههوب وقههوع تجههويز فهههو اليههأس ضههد الرجاء (وأرجو) مإن

ل لكههم {مإهها فههي كمهها غيههره فههي واسههتعماله قههرب علههى
لقرينة يحتاج مإجاز عظمته تخافون ل وقارا} أي لله ترجون

مإع أنه إلى إشارة إذا للرجاء المناسب أن مإع بها (إن) عبر
التمههام فههي للههتردد المقتضههي الخههوفا لمقههام مإلحظ رجائه
م للمرجو اللزم تقهدم وإن ذهنها المختصهر) الحاضهر ههذا (ت
للرشههاد شههرحي أول فههي مإبين هو كما الخطبة وضع على

الحمههد وللههه تههم وقد مإواضع، في صأنيعه عليه يدل وتقدمإها
وبيههن كشههف شههرح الشههرح) مإههن مإعنههى فههي يكههون (أن

الغريههب إبههدال مإههن الشههراح وظههائف بههأكثر (للمحرر) لقيامإه
ومإراتبههه الخلفا أصأههل وبيههان المسههألة قيههود وذكر والموهم

 نفيسة زيادات وضم

> 58<ص: 
يقههل لههم فلههذا والتعليههق الههدليل نحههو ذكر إل يبق ولم إليه

الههذال أحههذفا) بإعجههام ل (فههإني بقههوله ذلك علل ثم شرحا
الحكههام) (مإههن عليههه عزمإههت مإهها شيئا) بحسههب (مإنه أسقط

حههذفته مإهها يفهم مإا ذكرته فيما يكن ولم نسختي، في التي
أصأههله. مإههن له بحذفه عليه اعترض مإما شيء عليه يرد فل

المكلههف بفعههل المتعلق تعالى الله خطاب الشرعي والحكم
يصههح مإهها أئمتنهها أكثر عند لغة والشيء مإكلف إنه حيث مإن
القههرآن فههي السههتعمال أكههثر وعليههه عنههه ويخههبر يعلههم أن

مإجههاز الموجههود فههي حقيقههة كالبيضههاوي آخريههن وعند وغيره
إطلقههه فههي والمعتزلههة الشههاعرة تختلههف ولم المعدوم في

بمعنى المعلوم شيئية في بينهما النزاع وإنما الموجود، على
وعنههد ل الشههاعرة فعنههد فيههه ثبوته وعدم الخارج في ثبوته

المحال أن على ووافقونا وغيره المصنف قال نعم المعتزلة
(أصأههل) هههي الكلم كتههب ذلههك بسههط ومإحههل شيئا يسمى ل



أحههذفا لل مإؤكههدة حههال أو مإصدرا النفي في للمبالغة عرفا
قههولهم مإههن أصأههله مإههن للحههذفا قاطعهها أي مإستأصأههل أي

بههالمعنى شههيئا مإنههه (ول) أحههذفا أصأههله مإههن قطعه استأصأله
مإجههاز جههدا ضههعيفا واهيهها) أي كان ولو الخلفا (مإن السابق

بمهها مإصههحوبا ذلههك بجميههع آتههي مإهها) أي (مإههع السههاقط عههن
(شرعت) وقد) للتحقيق( النفائس) المتقدمإة مإن إليه (أشرت

مإهع أو السههياق أفهاده كمها المختصههر ذلك في شروعي بعد
بالتمههام والتعههبير السههياق ذلههك ينافيه ول عرفا فيه شروعي
كتههاب جزء) أي جمع (في الذهن في مإا باعتبار أنه لحتمال

الشههيء بعههض وهههو لغههة الجههزء بمعنى تشبيها الحجم صأغير
لجههزء ثانيههة الشههرح) صأههفة صأههورة (على جدا (لطيف) حجمه
مإزيههد بعههد إل إدراكههه خفههي مإهها وهههي دقيقههة (لدقائق) جمع

ل المحههرر لعبههارة اختصههاره حيههث المختصر) مإههن (هذا تأمإل
بههه وصأرح المختصر، لفظ إليه أشار كما الكتاب دقائق لكل
 السبب الحكمة) أي على التنبيه به (ومإقصودي قوله

> 59ص: <
والعمههل العلهم الحكمههة يههؤت ومإههن نحههو فههي أنها والتحقيق

العههدول (فههي ومإتممههاته الكمال شروط سائر فيهما المتوفر
تمييز بل المحرر على إلحاق) الزائد وفي المحرر عبارة عن
أحههق فههي كالهمزة الكلم حرفا) في (أو (قيد) للمسألة مإن
مإسههتقبل أمإههر تعليههق لغة بالسكون للمسألة) وهو شرط (أو

هههل واختلفههوا الصههلة شروط أول يأتي مإا واصأطلحا بمثله،
ويههرد واحههد لشههيء مإآلهمهها أن ورجههح القيد، يرادفا الشرط

وهو مإر، كما الواقع لبيان به جيء مإا القيد أقسام مإن بأن
المقاصأههد على التنبيه (ذلك) وهو (ونحو) مإبتدأ الشرط نقيض

تشههمله لههم لمهها عبههارته شههمول بيههان ومإنههه يخفههى قد ومإا
ذلك) المذكور (وأكثر ظاهر وهو نحو جر ويصح أصأله، عبارة
بمهها وتفسههيرها عنههه، مإندوحههة ل مإهها الضروريات) وهههي (مإن

مإنههها) بههد ل (الههتي بقوله فسرها ثم فمن قاصأر إليه يحتاج
الشههراح قههال وجهههها، علههى الشههياء بمعرفههة الكمههال لمريد

لفهظ كزيهادة حسهن بهل بضهروري ليهس عمها بذلك واحترز
غيههر الغسههل قبههل يحههل لههم انقطههع فههإن قههوله في الطلق
ذكههر ومإههع المحرمإات في يذكره لم أنه مإع والطلق الصوم
لعلههه مإهها علههى التنههبيه حسههنه ووجههه الطلق فههي لههه أصأههل

لن نظههر، صأههحته فيههه. وفههي إليههه احتيههج مإحههل فههي يخفههى



مإسههتقلة مإسههألة زيههادة فيههه ليههس ذلههك بقههوله إليه المشار
يتكلههم ول نظيههر مإسههتقلة مإسههألة بههه أخرجههوه الههذي وهههذا

بههذلك احههترز إنمهها أنههه فالوجه به إخراجه يصح فل السابقة
ضروري غير وهو إليه المشار بعض فإنه الحرفا إلحاق عن
كههانت إن نعههم عليه المعنى صأحة يتوقف ل كونه بقيد لكن

بههالحرفا المههراد أو النفههائس مإههن مإههر مإهها لجميههع الشههارة
 الكلمة مإطلق

> 60<ص: 
جههر علههى مإتجه أنه كما قالوه مإا اتجه اللغوي بالمعنى ولو
أو السههؤال قبههل (الكريههم) بههالنوال غيره الله) ل (وعلى نحو

بل خلقههه جميههع عطاؤه عم الذي بأنه فسر ثم ومإن مإطلقا
(اعتمهادي) بههأن بعيهد العلههي أو بهالعفو وتفسيره مإنهم سبب

ل فههإنه فيههه الشروع على أقدرني كما إتمامإه على يقدرني
بسههبق إيههذان سههبق كالههذي هههذا وفي عليه، اعتمد مإن يرد

أمإههره فوض (تفويضي) مإن غيره إلى (وإليه) ل الخطبة وضع
ذلك (واستنادي) في لكماله واعتقادا بفعله رضا رده إذا إليه

والسهتناد والعتمهاد إليهه اسهتند مإهن يخيهب ل فههإنه وغيهره
رجاؤه تم ولما أخص العتماد وأن ترادفهما، يدعى أن يصح

به) أي النفع (وأسأله مإطلوبه. فقال وقوع قدر سؤاله بإجابة
علههى إل مإعههول ل إذ الخههرة (لههي) فههي صأالحة بنية بتأليفه
السههؤر مإههن جميعهم أو باقيهم المسلمين) أي (ولسائر نفعها

ونقل كتابة بمجرد ولو به العتناء يلهمهم بأن البلد سور أو
(ورضههوانه فيههه السههبب لنههه نفعههه، يستلزم ونفعهم ووقف،

وأحبهههم يحبههوني مإن أي والهمز أحبائي) بالتشديد وعن عني
مإههن كههل الله في يحب أن ينبغي لنه زمإنهم، يأت لم وإن

تكريههر المههؤمإنين) فيههه (وجميههع ولحقهها سههابقا بكمال اتصف
فيمهها طههال واليمههان والسلم مإنهم هو الذي للبعض الدعاء
 الكلم النسب مإن بينهما

> 61ص: <
غيههر مإههؤمإن شرعا يوجد ل إذ مإاصأدقا مإتحدان أنهما والحق
مإههع بلسههانه التلفظ وترك بقلبه آمإن ومإن عكسه ول مإسلم
النههار فههي تخليههده علههى الجمههاع المصههنف نقل عليه قدرته

مإختلفههان خلفه على المحققين بل كثيرين بأن اعترض لكن
ومإفهههوم والنقيههاد الستسههلم السههلم مإفهههوم إذ مإفهومإهها



عليه الله صألى مإجيئه علم مإا بكل الجازم التصديق اليمان
فههي وتفصههيل الجمههالي فههي إجمههال بالضههرورة بههه وسههلم

هذا.  التفصيلي

الطهارة أحكام كتاب
 كذلك ومإقاصأد أربعة وسائل على المشتملة     

> 62<ص: 
فرقهها مإباحثههها لطههول النجاسههة إل تلك دون بتراجم وأفردها

ة والكتابهة كهالكتب والكتهاب وغيهره بالذات المقصود بين لغ
فهو العلم مإن مإختصة لجملة اسم واصأطلحا والجمع، الضم

الفاعههل أو المفعههول اسههم بمعنى أو مإصدريته على باق إمإا
الجملههة تلههك عههن ويعبر بيانية، أو اللم بمعنى إمإا والضافة

علههى للمشههتملة الول كههان جمعههت فههإن وبالفضههل بالبههاب
علههى المشتملة وهو الثالث على للمشتملة والثاني الخيرين
الكل. في غالبا مإسائل

مإن أفصح هائه بفتح طهر مإصدر بالفتح والطهارة     
فمثلههث اغتسههل بمعنى طهر وأمإا فيهما، بضمها يطهر ضمها
>63<ص:  مإعنويهها ولههو الههدنس مإههن الخلههوص لغههة الهههاء

الناشئ المنع زوال وهو حقيقي وضعان لها وشرعا كالعيب،
على المسبب اسم إطلق مإن ومإجازي والخبث الحدث عن

آثههاره بعهض أو ذلههك لفههادة الموضههوع الفعههل وهههو السههبب
أو حههدث رفههع بأنههها المصههنف عرفههها الوضع وبهذا كالتيمم،

أو السهلس وطههر كهالتيمم مإعناهمهها فهي مإا أو نجس إزالة
أعنههي وفيههه المندوب والطهر الثانية كالغسلة صأورتهما على

فههي إنههها الرفعههة ابن لقول إشارة والصورة بالمعنى التعبير
وإثبههات بمنعههه عنههه يجاب أن إل التشبيه مإجاز مإن ل هذين

وبههدءوا الههتيمم، فههي بههه صأرحوا كما عرفية حقيقة فيها أنها
ثهم الطههور}، الصهلة {مإفتهاح وغيره الحاكم لخبر بالطهارة

الخههبر لمإريههن: الول التههي البههديع الوضههع علههى بعههدها بمهها
علههى الكلم خمههس} وأسههقطوا على السلم {بني المشهور

علههى الصههوم تقههديم رواية وآثروا بعلم أفرد لنه الشهادتين،
أن والثاني أكثر، يلزمإه مإن وأفرد ومإتكرر، فوري لنه الحج،

 والمعاد المعاش أمإر انتظام البعثة مإن الغرض

>  64<ص: 



ومإكملههها والشهههوية العبادات، ومإكملها النطقية القوى بكمال
والغضههبية المناكحههات، ونحههوه ووطء المعامإلت، ونحوه غذاء

ثههم لشههرفها، الولههى وقههدمإت الجنايات، عن التحرز ومإكملها
فههي دونههها لنههها الثالثههة، ثههم إليههها، الحاجههة لشههدة الثانيههة
وإنمها قبلهها، لمها بالنسهبة وقوعهها لقلهة الرابعة ثم الحاجة،
الطهههارة مإقههدمإات مإههن تفههاؤل.وبههدءوا بههالعتق الكههثر ختمههها
لتعههود بآيههة الكتههاب هههذا وافتتح آلتها في الصأل لنه بالماء،
شههأنه مإههن لن دليلههه، لكونههها ل الكتههاب جميههع على بركتها
ينطبههق كليههة قاعههدة كههان إذا أنههه على المدلول عن التأخر
غيههره فههي ذلههك يراع ولم قدم هنا كما المسائل أكثر عليها
(قههال اختصههارا عنههه اللههه رضي كالشافعي أصأله راعاه وإن
ناشههئا للعقههول باهرا مإستمرا إنزال {وأنزلنا}) أي تعالى الله
أريههد إن المعهههود الجههرم السههماء}) أي ({مإههن عظمتنهها عن

مإههن عموم ({مإاء}) فيه النتهاء أريد إن السحاب أو البتداء
امإتنههان ل إذ طههاهر أنه مإنه استفيد وبهذا للمإتنان إنه حيث

لههزم وإل لغيره مإطهرا (طهورا) مإعناه كان ثم فمن بالنجس
 مإنه خير والتأسيس التأكيد

> 65<ص: 
وإن فعههول فههي الصأههل وأنه به، ليطهركم أيضا لذلك ويدل
فاعههل مإعنههى في زيادة على يدل بأن وللمبالغة مإصدرا جاء
ولللههة كصههبور لزومإهها أو كضههروب تعههديا لههه مإسههاواته مإههع

مإهها الصأههل كون مإع الشتراك وبهذا به، يتسحر لما كسحور
إفههادة إلههى نظههرا المسههتعمل لطهورية الستدلل اندفع ذكر

أحههداث لرفعههه أيضهها تكههرارا قلنههاه فيمهها أن علههى المبالغههة
فيختههص المضههموم أمإهها عليههه بجريههه الواحههد العضههو أجههزاء

واختصههاص أيضهها لغيههره المطهر بمعنى يأتي وقيل بالمصدر،
شههرابا يههرد ول اليههة إليههه أشههارت الههذي بالمههاء الطهههارة

لمهها أو تعبههدي الههدنيا صأههفات بههأعلى وصأف قد لنه طهورا،
ثههم ومإههن غيههره فههي توجههد ل التي واللطافة الرقة مإن فيه
عليههه القيههاس مإنعهم يتضح الختصاص وبهذا له لون ل قيل

لقب.  لنه لمفهومإه، ل
أمإر هنا وهو واعترض الحدث) إجماعا لرفع يشترط(     
ل حيههث الصههلة نحههو صأههحة يمنههع بالعضههاء قههائم اعتبههاري
هههذا يرفع التيمم وكون ذلك على المترتب المنع أو مإرخص

فههي وكلمإنهها واحههد، لفههرض بالنسههبة خاص رفع لنه برد، ل



ورافعههه أصأههغر إمإهها وهههو بالمههاء، خههاص وهههذا العههام الرفههع
إلى نظرا هذا يقسم وقد الغسل، ورافعه أكبر وإمإا الوضوء
الحيههض عههدا مإهها وهههو مإتوسههط، إلههى بههه يحههرم مإهها تفاوت

و) رفههع (أكههثر. بهمهها يحههرم مإهها إذ همهها وهههو وأكبر والنفاس
(النجس) 

> 66<ص: 
أو مإرخههص ل حيههث الصههلة صأحة يمنع مإستقذر شرعا وهو

ك مإن لعين الملقي المحل به يوصأف مإعنى رطوبهة مإهع ذل
ولن المههاء إل يرفعههه ل الههذي لنههه هنهها، المههراد هههو وهههذا

فيههه يصههح ل وهههو تقههرر، كمهها الرفههع فيه استعمل المصنف
مإههن بههه فوصأفه الول على أمإا المعنى هذا على إل حقيقة
بالزالههة أصأله تعبير عن عدوله وكان للحدث، مإجاورته مإجاز
مإههن أبلههغ وهو مإجاز هو راعاه ومإا حقيقة لنه للول، رعاية

غيههر يزيلههه إذ مإههوهم ذاك أن علههى البلغههاء باتفههاق الحقيقة
المسههنون فههالطهر وإل الصأههل لنهمهها وتخصيصهههما المههاء،
لتحههل والمجنونههة كالذمإيههة فيههه رفههع ل الذي السلس وطهر

مإههاء( يههأتي فيما كلمإه مإن يعلم كما كذلك والميت للمسلم
عههبر كمهها يجوز فل عليه مإروره بمعنى استعماله مإطلق) أي

تعههاطي أن جهههة مإههن الشههتراط مإفهههوم وأفههاده أصأههله، بههه
كمهها يصههح ول حههرام، الشههارع أوجبه مإا خلفا على الشيء

أنههه سههلمنا وإن بخفههاء لكههن الحههل نفههى مإههن كل به صأرح
ومإههن فقط الحرمإة في استعماله الكثر لن فيهما، يستعمل

خلفهها مإزيههة العبههارتين مإههن كههل ففي بظهور لكن الشتراط
 فتأمإله تلك ترجيح أطلق ولمن هذه ترجيح أطلق لمن

> 67<ص: 
تعههالى لمإههره بههه إل الربعههة تلههك مإههن شههيء إزالة أو رفع

وسههلم عليه الله صألى الله رسول {وأمإر فقده عند بالتيمم
التميمههي الخويصههرة ذي بههول علههى الماء مإن الذنوب بصب

لنههه للمطلههق، ينصههرفا إنمهها وهههو المسههجد}، فههي بال لما
بتلههك مإر. وخرج كما عليه القياس ولمنع الذهن إلى المتبادر
زوال القصههد لن مإحههرم، بههدن عههن طيب إزالة نحو الربعة

أهههل عليههه) عنههد يقع مإا (وهو مإاء على يتوقف ل وهو عينه
وإن قيههد) لزم بل مإههاء (اسههم بحههاله للعالم بالنسبة اللسان

مإمهها يضههر ل بمهها تغيههر أو المغلههي الطهههور بخههار مإن رشح



عليههه دليههل ل دابههة نفههس أنه وزعم ندى مإن جمع أو يأتي
نحههو فههي توجههد صأور جوفا مإن يخرج مإا وهو زلل كان أو

لنههه نجسها، كان تحقق فإن بحيوان وليست كالحيوان، الثلج
 بالماء وخرج قيء

> 68<ص: 
فههإن المغلههظ في ولو التراب، به الشتراط تعلق حيث مإن

لنههها الدباغ، أدوية ومإحو به مإزجه بشرط الماء هو المطهر
مإههع قيههد بل وبقههوله مإرخههص لنههه السههتنجاء، وحجههر مإحيلة
كخههبر العهههد لم نحو ولو بلزم المقيد آخره إلى عند قولنا
وكالمسههتعمل بالتقههديري المههاء} وكههالمتغير مإههن المههاء {إنما
ل بههها العههالم لن نجههس، فيههه وقههع وكقليههل الصأههح علههى

بمهها المتغير بخلفا شرعا مإقيدة أنها على مإقيدة إل يذكرها
أن تقههرر وإذا الههبئر مإههاء نحههو لزم بغيههر والمقيههد يضههر ل

مإاصأههدق أن اليههة ذكههر مإههع مإنههه المعلههوم ذكههر مإهها المطلق
به) (المتغير والقليل الكثير فه) الماء (واحد. والمطلق الطهور
مإتكلههف بعيههد وكسههرها النههون (مإستغنى) بفتههح طاهر مإخالط

دقههه بعههد طههرح وطحلب ساقط وثمر كزعفران) ومإني (عنه
 طرح وورق

> 69<ص: 
مإنهمهها فكل مإخالط كافور أو وقطران جبلي ومإلح تفتت ثم

تقههديرا، ولههو المههاء) لكههثرته اسههم إطلق يمنههع (تغيرا نوعان
كما قليل في لكن كمستعمل يوافقه مإا الماء في وقع كأن
لذن كريههح وسههطا يقههدر فههإنه لههه ريههح ل ورد وكمههاء يأتي

وإل ضههر ذلههك مإههع غيههر فههإن رمإان مإاء وطعم عصير ولون
 يغير ل لموافقته كان لما لنه فل،

> 70<ص: 
على بما التغير كان طهور) وإن (غير كالحكومإة بغيره اعتبر
مإههاء يشرب ل حلف فلو مإطلق غير أنه كما المتطهر عضو

 يحنث. لم فشربه
السم) لقلته يمنع ل (تغير الطهورية يضر) في ول(     

يتحقههق لههم مإهها قليههل أو كههثير أهههو شههك بههأن احتمههال ولههو
حههذفا الحسههن مإتغيههر) قيههل (ول زوالههها فههي ويشك الكثرة



باتحهاد المشهعر التفنهن بهأن ويهرد قبلهه مإها ليناسهب الميهم
وأبلغ. (بمكث)  أفود العبارتين مإن المقصود

> 71<ص: 
مإههن نههابت وضههمها لمإههه بفتههح وطحلههب وطين مإيمه بتثليث
تفتههت وإن بنفسههه وقههع وورق يههدق ولم فيه ألقي أو الماء

الههتي القههرب ظههاهر هههو كمهها مإقره) ومإنههه في (ومإا وخالط
فيههها يوضههع مإهها لصأههلح جديدة وهي بالقطران باطنها يدهن

(ومإمههره) لههو المخههالط القطران مإن كان وإن الماء مإن بعد
فحههش وإن وكههبريت طبخههت وإن نههورة نحههو مإههن مإصههنوعا

هههذا مإههن وضع ولو عنه، الماء صأون لتعذر كله بذلك التغير
لنههه الوجههه، علههى يضههر لههم غيههره مإهها غيههره علههى المتغير
 التغير وكون المائي، بالملح كالمتغير فهو طهور

> 72<ص: 
أمإههر لنههه إليه، ينظر ل أنه بد ل الماء في بما هو إنما هنا

ههو المنبهث المهاء لطافهة سببه أن يحتمل بل فيه مإشكوك
بنفسههه نههزل ولههو فيههه وانبث الثاني الماء فقبله أجزائه في
تسههلب ل الشههك ومإههع لكثههافته به تغيره يكثر فلم يقبله لم

ومإخالط، مإجاور بماء وقع لو أنه ترى أل المحققة الطهورية
يضههر وكههذا) ل( هنا فكذا يضر لم مإنهما المغير في وشككنا

كههان حههال أي علههى بمجههاور) طههاهر (مإتغيههر الطهوريههة فههي
يعلههم لم مإا أغليا وإن وكتان وكحب طيبا ودهن) وإن (كعود

التفصههيل السههم. وبهههذا تسههلب مإخالطههة فيههه عيههن انفصههال
مإبلت مإههاء > فههي73<ص:  مإتباينههة إطلقههات بيههن يجمههع
هو كما وآخرا أول التغير في مإتفاوتة حالت له لن الكتان،
فيههه عيههن انفصههال فههي شههك فيما ينبغي الذي نعم مإشاهد

الول اسههمه مإعههه تههرك بحيههث آخههر اسهم لههه تجههدد لو أنه
انفصههال علههى جههدا ظههاهرة قرينههة التجههدد هذا لن السلب،

وإل مإخههالط، أنههه على بناء بتراب) طهور (أو فيه العين تلك
فههي ومإثلههه فيههه، وهههم لمههن خلفهها واضح هو كما فرق فل

أو بممههر كههان إن إل الجبلي ل المائي الملح يأتي مإا جميع
يجههري ل طينهها يصههر لههم وإل مإغلظ، لتطهير (طرح) ل مإقر

ومإنههه بالمجههاور التغيههر الظهر) إذ (في جزمإا أثر وإل بطبعه
لههه مإجاور أو مإخالط أنه في شك مإا إذ احتمال ولو البخور

مإههن حههتى مإجههاور بأنه جزمإوا جمعا رأيت ثم المجاور، حكم



فههي التفرقههة مإههن الضههعيف علههى بنههاه لكنههه يضههر إنه قال
الصأح أن مإجاورا كونه ينافي ول وغيره، الريح بين المجاور

أن مإههانع ل لنههه جرمإههه، نفههس مإههن أنههه الشههيء دخان في
قاضههية المشههاهدة إذ مإخههالط جههرم مإن مإجاور جرم ينفصل

بههه يختلههط ول المههاء علههى يطفههو مإجههاور بههأنه الههدخان في
الشههط علههى بجيفههة كتغيههر فهههو فحههش وإن تههروح، مإجههرد

مإجههاور، هههو فعليه السم تمنع ل كدورة مإجرد وبالتراب. أمإا
 العباد على للتسهيل وإمإا الشهر وهو مإطلق به والمتغير

> 74<ص: 
المتههن أن ويؤيههده القعههد وهههو جمههع قههال مإطلههق غير فهو

أمإثلههة مإههن يجعلههه ولم بتراب في الباء أعاد لنه به، مإصرح
مإههع مإغتفههر بههه التغيههر وأن مإخههالط، أنههه على فدل المجاوز

فههي اختلفهههم هههذا الطهورية. وأصأل مإن فيه لما نظرا ذلك
ل مإا أو التراب، فخرج فصله يمكن ل مإا أهو المخالط حد

أوجههه العههرفا المعتههبر أو فههدخل، العيههن رأي فههي يتميههز
المراد أن عليه التراب بإخراج جزمإهم وقضية الول أشهرها

كتبه بعض في شيخنا ورجح مإآل ول حال فصله يمكن ل مإا
المتن، عبارة عليه دلت مإا زرعة ولبي القاياتي لشيخه تبعا

يههدل ذلك وأن مإخالط، التراب أن مإتقدمإون جمع به وصأرح
المعتمههد وأنههه الثههاني، الثلثههة التعههاريف مإن الرجح أن على
رأي فهي يتميز ل مإآل ول حال فصله يمكن ل مإا يقال وقد

خلفا فل للعههرفا بيانهها عليههه دل مإا ويكون فيتحدان، العين
 الحقيقة في

فحسههب طبا ل شرعا تحريما وقيل ويكره) تنزيها(     
أو السههباغ لمنعهمهها وبههرد حههر شههديد امإتثههال التههارك فيثاب
علههى الوضههوء {وإسههباغ حههديث هذا ينافي قلت فإن للضرر

ل مإكرهة على إسباغ في ذلك لن ينافيه، ل المكاره} قلت
وقههوع مإنههع شههأنه مإههن الههذي قيههدها مإههع وهههذا الشدة، بقيد

مإغطههى (المشمس) ولو مإنها. و المطلوب كمال على العبادة
الشههمس فيههه أثههرت مإهها يعنههي أشههد المكشوفا كراهة لكن

أو كان مإاء زهومإة مإنه بحدتها تفصل أن على قويت بحيث
حهار بقطهر يكهون أن وههي للمطهولت، شروطه وكل مإائعا
المطرقههة تحههت يمتههد مإهها وهههو مإنطبههع، إناء في الحر وقت

 حديد جبل في كبركة بالقوة ولو



> 75<ص: 
نقههد بخلفا الزهومإههة انفصههال يمنههع بههه ومإغشههي نقههد غيههر

خلفهها غههالب غيههر ولههو مإنههه هههي تتولد بما اختلط أو غشي
بالنار مإتحصل أو غالب مإن إل تتولد ل وادعاءاتها للزركشي

بتولههدها العبههاب شههرح فههي رددتههه وإن قههوله ويؤيده مإمنوع
كمهها وغيره النقد سواء عنده فيها شرط هو بل الصداء مإن

مإصههدي مإنطبههع إناء بكل الكراهة تخص وهي عبارته، شملته
ظههاهر في رطبا لبسه ثوب في ولو حار وهو يستعمل وأن

آدمإههي وغيههر برصأههه زيادة يخشى كأبرص حي بدن باطن أو
مإهها إلههى يريبههك مإا {دع الصحيح للخبر وذلك برصأه، يخشى

كمهها الههبرص مإنههه يخشههى لنههه مإريههب، يريبك} واستعماله ل
مإحققههي بعههض واعتمههده عنههه اللههه رضههي عمههر عههن صأههح

الدم، فتنجس البدن مإسام على الزهومإة تلك لقبض الطباء
بمعرفههة أو عههدل بقههول يظن لم حيث قبله ومإا هذا ومإحل
لههم إن الههتيمم فيلههزم حههرم وإل بخصوصأه، له ضرره نفسه

 أو غيره يجد

> 76<ص: 
وجههب الههوقت ضههاق وقههد غيههره يجد لم بأن وإل يتعين، لم

بنجههس ولههو بالنههار، كمسههخن كراهههة ول وشههراؤه اسههتعماله
الطعههام فههي بخلفههها لقوتههها الزهومإههة تههذهب لنههها مإغلههظ،

غضههب أرض كل وتراب مإاء بأجزائه. ويكره لختلطها المائع
زمإزم بماء الطهر يكره ول ثمود، بأرض الناقة بئر إل عليها
بحرمإتهه بعضهههم وجهزم بهه النجههس إزالة عدم الولى ولكن

 شاذ بل ضعيف

> 77<ص: 
ويكههره فيههه نههازع لمههن خلفهها الكههوثر مإههاء مإههن أفضل وهو

عنههه النهههي ورد بههل قيههل فيه للخلفا المرأة بفضل الطهر
النحاس. الناء مإن التطهر وعن

أي فرض في والمستعمل(      مإنه بد ل مإا الطهارة) 
 الولى كالغسلة صأحتها في

> 78<ص: 
لم حنفي أو سلس أو لطوافا يميز لم صأبي طهر مإن ولو
مإسههلم لحليههل لتحل دمإها انقطع كتابية أو نفل صألة أو ينو



الكتفههاء لن ظههاهر، هههو كمهها عليههه الحههل توقههف يعتقد أي
غسههلها مإمتنعههة أو مإجنونههة أو عليههه للتخفيف هو إنما بنيتها

المسههتعمل أمإا طهور غير له لتحل ذلك مإن المسلم حليلها
لنه فكذلك، الحدث في المستعمل وأمإا فواضح، الخبث في

 الصلة نحو مإن المنع زوال باستعماله حصل

> 79<ص: 
تههأثرت المحههل فههي أثههرت لمهها الغسالة أن كما إليه فينتقل

غيههر أنههه ومإههر عنههه، المعفههو النجههس غسههل يجههب لههم وإن
غسههل مإاء (نفلها) ومإنه في و) المستعمل أيضا. (قيل مإطلق

مإههاء بخلفا مإانعهها يههزل لم لنه الخف، مإسح بعد الرجل به
(غيههر عنههه الحههدث لرفعههه الههتيمم بقههاء مإع الوجه به غسل

مإندوبههة ولههو بههه، العبادة تأدي على المدار لن طهور) أيضا،
علههى باقيهها فكان به يتأثر حتى إليه ينتقل مإانع ل بأنه ويرد

بههأن عليههه العههتراض ينههدفع المتن به قررت وبما طهوريته،
مإههع الفههرض اجتمههاع يشههترط الههوجه هههذا أن مإنههه المتبههادر
إن قولنهها ثههم أوضههح، كههان أو قههال لههو أنههه والحههق النفههل،

فههي (فههي) الصأههح هههو إنما طهور غير فرض في المستعمل
ويجههاب للمههاء، انتقاله يتأتى ل المنع لن القديم، (الجديد) ل

فبلههغ الجديد على جمع) المستعمل فإن( اعتباري انتقال بأنه
علههى الصأههح) بنههاء (في بتفريقه بعد قل فطهور) وإن (قلتين
قههوته أزال أضههعفه. وقيههل القليههل اسههتعمال أن أيضهها الصأح

بلغهمهها إذا وكههالنجس بعههد يؤثر ل به صأبغ كحناء أصألها مإن
 تغير بل

> 80<ص: 
ل وصأههفه لن يههؤثر، ل السههتعمال وصأههف بقاء وزعم وأولى

مإههاء فههي نههزل إذا المسههتعمل أن تههرى أل الكههثرة مإع يضر
لنههه يقههدر، لههم كههثير أو مإههر كمهها وسههطا مإخالفا قدر قليل

إل يثبههت ل السههتعمال أن فعلههم ،طهههورا صأار إليه بوصأوله
مإنكههب جههاوز كههأن حكمهها ولو فصله وبعد أي الماء قلة مإع

لخههرى، يد مإن انتقل أو لمحله عاد وإن ركبته أو المتوضئ
الكههف مإن للماء مإثل الهواء خرق المحدث في يضر ل نعم
للصههدر الرأس نحو مإن انفصاله الجنب في ول الساعد إلى
التصال، على إليه الماء جريان وهو التقاذفا فيه يغلب مإما
الجنب نية بعد بقصد أول الحدث عن للغسل يده أدخل ولو



وإل الولى على القتصار يقصد لم مإا المحدث وجه وتثليث
 اغترافا نية بل فبعدها

> 81<ص: 
لغيههر بالنسههبة مإستعمل صأار آخر لغرض الماء أخذ قصد ول
 فيها بما يغسل أن فله يده

> 82<ص: 
تحصههل عليهه يصههب مإن أن ذكر مإما وواضح ساعدها، باقي

لرفههع الولههى علههى القتصههار يقصههد لههم مإا التثليث سنة له
انغمههس عنههه. ولههو صأرفه ينو لم مإا حينئذ بالثانية يده حدث

دام ومإا حدثه ارتفع قليل مإاء في جنب أو نوى ثم مإحدث،
 وأكبر أصأغر مإن فيه عليه يطرأ مإا يرفع أن له يخرج لم

> 83<ص: 
كمهها اغترافهها نههوى وإن بيههده ولههو بههالغترافا ل بالنغمههاس

كلمإهم.  شمله
مإاء في شك كأن احتمال الماء) ولو قلتا تنجس ول(     
نجههس) للخههبر (بملقههاة قبههل قلتههه تيقنت وإن ل أم أبلغهما

لههم الخبههث} أي يحمههل لههم قلههتين المههاء بلههغ {إذا الصههحيح
أيضهها، صأههحيحة وهههي ينجس لم رواية به صأرحت كما يقبله

المههاء مإحههض مإن كلهما أنهما في الصريح الماء بقلتا وخرج
فبلغهمها يهوافقه مإهائع قلهتين عن ينقص مإاء في وقع لو مإا
بمجههرد ينجههس فههإنه مإخالفهها قههدر لههو فرضهها يغيره ولم ،به

ذلههك نههزل وإنمهها نفسههه، عههن السههتعمال يههدفع ول الملقاة
هههو إذ أخف لنه بالكل، الطهر جواز في الماء مإنزلة المائع

القليهل المههاء أن تههرى أل غالبهها أقهوى وهههو دفع وذاك رفع
ومإههن عليه وردا لو يدفعهما ول والخبث الحدث يرفع الوارد

 انتهاء كثر مإستعمل في اختلفوا ثم

> 84<ص: 
على ابتداء كثير في واتفقوا ل أو استعماله كثرته ترفع هل
الطلق نحههو غالبا ب وخرج نفسه، عن الستعمال يدفع أنه

وعكسههه المطلقههة ارتجههاع لحل يدفعه ول النكاح، يرفع فإنه
أن فعلههم مإنهمهها، تههأثيرا أقهوى فهههو الشهبهة وعهدة الحههرام
كههالطلق فقههط يرفههع وقههد كهههذين، فقههط يههدفع قد الشيء



الههدافع ذلههك لههول لههه يصلح بما التأثر الرفع وأن هنا والماء
يجعههل أن واقههع بلء برفههع دعهها لمههن يسن قولهم ذلك مإن

كههان ولو عكسه بعد به يقع أن ويدفعه للسماء، كفيه ظهر
نجههس نجههس وبأحههدهما اتصههال بينهمهها مإحليههن فههي القلتههان

يههأتي. (فههإن كمهها النجس طهر وإل بينهما مإا ضاق إن الخر
كههأن تقههديرا أو يسههيرا ولههو القلههتين الماء النجس غيره) أي

فههي وافقه إن ثم والتقدير، بالفرض فغيره مإوافقة فيه وقع
 فيها أشد مإخالفا قدرناه الثلث الصفات

> 85<ص: 
قههدرناه صأههفة في أو الخل وطعم المسك وريح الحبر كلون

فههي واحههد بوصأههف ولههو (فنجههس) إجماعهها فقط فيها مإخالفا
بقههي المتغيههر غيههر كههثر فههإن حكمههه فلكههل بعضه أو الولى

أخههف لنه بالوسط الطاهر قدر وإنما فل، وإل طهارته على
حينئههذ غيههر فههإن زواله قدر يضر ل بما مإتغير في وقع ولو
إليههه ينضههم لههم بنفسههه) بههأن تغيههره زال فههإن (فل. وإل ضر

أو مإتنجسهها، ولههو إليه بماء) انضم (أو مإكثه طال كأن شيء
فههزال بهه مإنخنقهها النههاء كهان بههأن كههثير والبههاقي مإنههه أخههذ

أو أي فيههه وقههع بمجههاور أو وقصههره الريههح ودخلههه انخنههاقه
زعفههران نحو في يأتي مإما ظاهر هو كما به تروح بمخالط

تعههد لههم وإنما التنجس، سبب (طهر) لزوال ريح ول طعم ل
لن طههاهرا، علههف غيههر مإههن التغيههر بههزوال الجللههة طهههارة
وههي لحمها رداءة بها القائل عند نجاستها سبب أن الظاهر

بعههد الواقع هنا يقدروا لم وإنما الطاهر، بالعلف إل تزول ل
 أشد مإخالفا التغير زوال

> 86<ص: 
المهاء لقهوة زالهت ثههم بالفعههل، مإوجودة كانت المخالفة لن

ابتههداء بخلفههها وجههه حينئههذ المخالفههة لفرض يكن فلم عليها
بهتروح أنهه يحتمههل لهم وإن أي، يضههر لهم التغيههر عههاد ولهو

إن إل كلمإه أيضا عليه ودل إطلقهم شمله كما آخر نجس
ريهح نحهو زوال فهي بههذا يقهال وههل النجاسهة، عين بقيت

أو فههورا عههوده بيههن يفصههل أو عههاد ثههم بالغسههل، مإتنجههس
لنههدرة صأههابون نحههو مإع أو فقط بماء غسله بين أو مإتراخيا

مإجال. وقضية فيه للنظر البابين بين يفرق أو جدا هنا العود
ثههم بزوالههه، ضههعفه هنهها التههأثير عههدم سههبب أن سأذكره مإا



قههد نعههم فيههه العلههة هههذه لوجههود مإثلههه فههذاك وحينئذ عوده
كههاد أو فاغية نحو في الحرام مإحرمإات في يأتي مإما يؤخذ

المهههاء بهههرش ظههههر إن ريحهههه أن جهههف بثهههوب طيهههب أو
كههان إذا هنهها ظهوره لن فل وإل الطيب اسم له استصحب

فههي المههاء تههأثير بههأن يفههرق أن إل أثههر مإاء نحو عن ناشئا
قرينههة أدنههى ثههم فههأثر، فيههها الجفافا تأثير مإن أقوى الزالة
بهأن أيضهها التقهديري التغيهر يشهمل المتن وكلم هنا، بخلفه
أن أو لههزال الحسههي فههي ذلههك كههان لههو مإههدة عليه تمضي
حسهها مإتغيههر مإههاء علههى صأههب لو قدر الماء مإن عليه يصب
مإههاء فيههه غدير جانبه إلى يكون بأن ذلك تغيره. ويعلم لزال
أيضهها هههذا أن فيعلههم مإههدة بعههد بنفسههه تغيههره فههزال مإتغير
مإقههدرة النجاسههة لن وذلههك المههدة، هههذه فههي تغيههره يههزول

فل ظههاهرا أي أو) زال(  مإقههدرا يكههون أن ينبغههي فالمزيههل
المصههنف علههى اعههتراض فل التههي بالشههك التعليههل ينههافى

رأيههت ثههم ذكرتههه، الههذي الههزوال لتقههدير المقتضههي بالعطف
 أجاب الشراح بعض

> 87<ص: 
(بمسههك ريحههه تغيههر بههذلك الوجيز كلم أول والرافعي بذلك

فههي (فل) للشههك مإثل بخههل (زعفران) وطعمه بسبب و) لونه
الريههح زوال أن مإنههه ويؤخذ استتر، أو حقيقة زال التغير أن

واللههون والطعههم ريههح ول له طعم ل زعفران بنحو والطعم
ريههح ول لههه لههون ل خههل بنحههو والريههح واللههون مإسك بنحو

الشههراح، مإههن لجمههع وفاقا مإتجه وهو الطهارة، عود يقتضي
نحههو بإيجاب هذا يشكل ول حينئذ الستتار في يشك ل لنه

لريحهه سهتره احتمهال مإهع نجهس إزالة عليه توقفت صأابون
هههذا. بخلفا سههاتر ل مإزيههل أنههه ذاك شأن مإن لن بريحه،

فلم بأحدهما تغيره زال جبس وجص) أي (تراب (وكذا) بنحو
(فههي المههاء يطهههر ل لههونه أو طعمههه أو النجههس ريح يوجد

أوصأههافا علههى يغلبههان ل أنهمهها ودعههوى أيضهها الظهر) للشك
ول السههتر أسههباب مإههن والكههدرة يكههدرانه أنهمهها يردها الماء

لن لههه، طعههم ل زعفههران نحههو فههي قبلههه مإهها هههذا ينههافي
اعتههبر توجههد لههم فههإن الثلثههة الوصأههافا لهمهها أن الظههاهر
تغيههر ول المههاء صأههفا ولههو فقط فيهما لما المناسب الوصأف

يبههال ولههم القلتين (دونهما) أي و) الماء(كالتراب.  جزمإا طهر
شههائعة لنههها العربية، في ضعيفة الضمير إلى إضافتها بكون



أن فزعم بصدده، هو الذي الختصار دعاية مإع اللسنة على
ليههس الصأههح علههى تتصههرفا ل وهي كلمإه في مإبتدأ دونهما

ذلهك دون ومإنهها فهي بهه قهرئ تصهرفها أن علههى مإحله في
بالول. هنا فيه بدع فل بالرفع

فما فوق نقيض هي التي الظرفية دون في والكلم     
مإكههان أدنههى دون مإعنههى الكشافا وفي مإتصرفة غير بمعنى

أي عمههرو دون كزيههد حههال لتفههاوت وتسههتعمل الشيء، مإن
 فيه اتسع ثم شرفا،

> 88<ص: 
دون مإهههن {أوليهههاء ك حهههد إلهههى حهههد لتجهههاور فاسهههتعمل

الكافرين ولية إلى المؤمإنين ولية يتجاوزوا ل المؤمإنين} أي
ومإنههه يههأتي، تفصههيل ففيههه وإل واردا يكن لم (ينجس) حيث

مإنههه يترشههح نجس على ومإوضوع أعله النجس أصأاب فوار
إليههه الترشههيح عههود فههرض إن إل فيههه مإهها ينجههس فل مإههاء

لمفهههوم لههه عنه المعفو الغير النجس بوصأول (بالملقاة) أي
طهههور {المههاء خههبر لعموم المخصص السابق القلتين حديث

مإالههك مإههذهب أصأههحابنا مإههن كثيرون شيء} واختار ينجسه ل
للتسهيل نظروا وكأنهم بالتغير إل مإطلقا ينجس ل الماء أن

تههرى، كمهها التفصههيل فههي صأههريح فالههدليل وإل النههاس، على
حفظههه يشههق ل ضههعيف لنههه مإطلقهها، المههائع تنجههس وإنمهها
مإههاء الملقههي المتنجههس كههان وحيههث فيهمهها المههاء بخلفا

بلغهمهها (فههإن قههوله مإههن علم كما قلتين يبلغ ل أن اشترط
أو مإائيهها مإلحهها أو مإسههتعمل أو مإتغيههرا أو مإتنجسهها بماء) ولو

الول الثلثههة النههواع ليشههمل الماء وتنكير ذاب بردا أو ثلجا
حهد ههذا لن مإههاء، يسههمى مإها بأنه المطلق حدهم ينافيه ل

مإههاء يشههرب ل حلههف لههو ولهههذا الشههرعي، للعههرفا بههالنظر
العههرفا لمطلق بالنظر تعبير المتن في ومإا بالمطلق اختص

(فطهههور) لكههثرته تغيههر) بههه (ول وغيههره للمطلههق شامإل وهو
 به بلوغهما ومإن حينئذ

> 89<ص: 
وفتهح آخهر حههوض أو بحفهرة الطههاهر أو النجس كان لو مإا

الخههر بتحههرك كل في مإا يتحرك بحيث واتسع حاجز، بينهما
يههزول زمإن ومإضى أحدهما كدورة تزل لم وإن عنيفا تحركا

يتحههرك بحيههث الههرأس واسع كوز بنحو أو كان لو تغير فيه



كههان لههو بحيث فيه مإكث وقد بماء، غمس مإمتلئ ذكر كما
فقد لو مإا بخلفا حينئذ به لتقويه تغيره زال مإتغيرا فيه مإا

بتحرك الكتفاء تلصأقت أحواض في وينبغي ذلك، مإن شرط
بههإيراد) كوثر فلو(غيره.  دون القلتين به يبلغ الذي الملصأق

لكههن المتههن أفهمههه كمها النجههس مإن أكثر (طهور) عليه مإاء
مإمهها ذلهك يعلهم كمها أكثر لكونه المشترط للضعيف بالنسبة

كان تستكثر} وإن تمنن {ول في المفسرين أكثر إليه ذهب
الجههزاء لطلههب البههذل عههن نهههى أنههه للمقههام نظرا التحقيق

قههولهم أن يعلههم وبههه يطهر) للقلههة، لم يبلغهما (فلم مإطلقا
إن وقههولهم النجاسهة، بملقههاة يتنجههس ل القليههل الههوارد إن

أن بعههد ولههو أي جههوانبه علههى مإههاء بههإدارة حال يطهر الناء
غيهر بهه جههزم مإهها علهى الدارة قبههل مإههدة فيهه الماء مإكث
بالملقههاة تنجسه مإنع إيراده لن أي، كلمإهم مإن أخذا واحد
حكميههة علههى وارد فههي مإحلهما عنها الدارة تأخير يضر فلم

عينيههة علههى ورد لو مإا بخلفا أوصأافها جميع أزال عينية أو
يبلغهمهها، ولم مإتنجس مإاء أو دم كنقطة أوصأافها بعض بقي

الجههواهر فههي فمهها بههذلك صأههرحوا وغيههره السنوي رأيت ثم
يتغير ولم مإائع نجس فيه بإناء مإاء صأب لو أنه مإن وغيرها

طهههور) كثههوب ل (طههاهر (وقيل) هو ضعيف بالدارة طهر به
عههن ويجههاب السههابق، القلههتين حههديث مإفهههوم ويههرده غسل
المههاء دون عليههه ورد بمهها نجاسههته زالههت الثوب بأن قياسه

وطهههورا واردا كونه يشترط الضعيف أن كلمإه مإن واستفيد
بمعنى اسم هنا ول عيني نجس فيه يكون ل وأن أي وأكثر
أحههد يصههدق ل أن ومإنههه عطفههها شههروط بعههض لفقههد غيههر

 الخر على مإتعاطفيها

> 90<ص: 
الحرفا. صأورة على لكونها بعدها فيما إعرابها

مإن مإاء صأب لو أنه كلمإهم مإن يؤخذ  قيل]تنبيه[     
كهالفوار وصأهار مإثل، سههرجين علهى قليههل مإاء به إناء أنبوبة
فههي مإا حتى تنجس بالنجس مإتصل وآخره بالناء أوله الذي
وأخههذا حكما نظر وفيه بنجس بعضه اتصل مإاء كقليل الناء

هههذا بههل صأههبب فههي المندفع بالجاري تشبيهه يتجه الذي بل
مإنه أولى السفل إلى العلو مإن بانصبابه تدافعا أقوى لكونه

وهههذا قبله مإا دون للنجس المماس إل ينجس ل أنه بحكمه
المههائع فههي ذلههك نظيههر النظر فيه يتردد الذي وإنما واضح،



المتصههل إل أيضهها مإنههه ينجههس فل ذكههر فيمهها بالمههاء أيلحق
مإههن فيه مإا لكون بل فيه تأثير له الجاري لكون ل بالنجس

الممههاس غيههر تسههمية مإنههع الجاري في مإما أقوى النصباب
الجههاري فيههه يسههتوي المههائع بههأن يفههرق أو بههالنجس مإتصههل
المههاء بخلفا لضههعفه فيههه الحسههي بالتواصأههل اعتبههارا وغيره

قبضههه قبههل المههبيع فههي التههي المإام كلم لكن مإحتمل كل
إنههاء مإههن أفههرغ زيههت فههي عنهم نقل فإنه الول في ظاهر

هههو مإهها أن يفيههد بمهها وجهههه مإهها مإيتة فأرة به آخر إناء في
بمهها باتصههاله الصادق فيه المصبوب الثاني الظرفا هواء في
إنههاء مإههائع صأههب مإههن المتبادر هو هذا بل وبالفأرة إنائه في
قههدمإته مإهها ووجهههه مإلقيههها، إل مإنههه ينجههس ل آخر إناء في
رأيههت العرفههي. ثههم التصههال حقيقههة فيههه يوجههد لههم أنه مإن

الجههاري المههائع مإن الجرية بأن قواعده في صأرح الزركشي
ذلهك ومإههع المههاء بخلفا نجسهها كلهه صأار نجس بها وقع إذا

هنهها النصههباب مإههن تقههرر لمهها هنهها فههرق ل أنههه يتجههه الذي
شههرح فههي رأيتههه ثههم آخههره، إلههى الجههاري فههي مإما القوى

اتصههال ل أنههه ذكرتههه بمهها الصأههحاب عن نقل صأرح المهذب
لههو المصههلي أن قرر أن بعد وعبارته مإائع، ول مإاء في هنا

صأههلته تبطل لم قليل البشرة ولوث يتدفق دمإه فخرج جرح
عههن المنفصل ولن قالوا ذلك في الحسن بالحديث واحتجوا
ببعضهه، مإتصهل الههدم بعض كان وإن إليها، يضافا ل البشرة

طههرفا واتصههل نجاسة، على إبريق مإن الماء صأب لو ولهذا
البريهق فهي الهذي المهاء بنجاسههة يحكههم لم بالنجاسة الماء
وبهها انتهههت حكمهها ل حسا أي ببعض مإتصل بعضه كان وإن
مإهها وصأحة آخره، إلى كلمإهم مإن يؤخذ قيل مإا بطلن يعلم

وبيههانه آخههره، إلههى النصههباب مإههن فيههه مإهها لكون بل ذكرته
وإن إليههه، يضههافا ل الشههيء عن المنفصل بأن جزمإوا أنهم

وآخره البريق في بما أوله اتصل حتى ببعض بعضه تواصأل
لمهها مإنههه الخههارج إضههافة مإنههع البريق مإن فالخروج بالنجس

المتصهل بالخهارج فيهه مإها يتهأثر فلهم مإائعا أو كان مإاء فيه
هههذا أن تقههرر لمهها أيضهها فيههه بمهها اتصههل وإن بالنجاسههة،

كمهها إليههه إضافته قطع العرفا كون مإع به عبرة ل التصال
بههدم اتصههل إذا فيمهها الههدم ذلههك عههن يعههف لم وإل ذكروه،

مإسههألة علههى الههدم مإسههألة وبقياسهههم مإثل الرض فههي كثير
والمههائع المههاء بيههن فههرق ل بههأنه مإصرحون أنهم علم الماء
ذلههك فتأمإههل عنههه الخارج إلى الماء في مإا إضافة عدم في



أنههه القائههل ذلههك قلههدوا كههثيرون عنههه غفههل وقد مإهم، فإنه
النجاسة.  كلمإهم مإن يؤخذ

مإما(      كثير به الملحق الماء قليل ينجس ويستثنى) 
خلفا أيضا الماء في التي فالخلفا له بملقاته وقليله غيره
أنههه إلههى نظههرا بالمههائع تخصيصه يوهم المتن أن زعم لمن

دم ل (مإيتة مإنه المستثنى عن وغفلة الفقهاء عند له قسم
لها) 

> 91<ص: 
كههذباب حياتههها فههي مإنها عضو شق (سائل) عند لجنسها أي

وبنههات ووزغ وعقههرب وبق وخنافس وبراغيث وقمل وبعوض
ولههو وضههفدع وسههلحفاة حيههة ل أبههرص وسام وزنبور وردان

خلفا يظهر فيما يجرح لم ل أو دمإه أيسيل شيء في شك
مإهها حكههم له بل وغيره الرشاد شرح في بينته كما للغزالي

دمإه يسيل ل
والنصب الرفع سائل في المجموع في  جوز]تنبيه[     
رده بسههطت بمهها للفاصأههل واعههترض والفتههح ظاهر ووجههما

تنجههس) رطبهها مإهههم. (فل فههإنه فراجعههه العبههاب شههرح فههي
للشههراب لمههوافقته المههائع وآثههر كثههوب غيره أو (مإائعا) كان

بملقاتههها عليه اعتراض فل به للتخصيص ل الخبر في التي
المشهور)  (على تغيره لم إذا له

> 92<ص: 
فليغمسه أحدكم شراب في الذباب وقع {إذا الصحيح للخبر
شفاء} الخر وفي داء جناحيه أحد في فإن لينزعه ثم كله،
الههداء} فيههه الههذي بجنههاحه يتقههي {وأنههه صأحيحة رواية وفي
وقع فإذا شفاء والخر سم الذباب جناحي {أحد أخرى وفي
السههم يقههدم فههإنه فيههه اغمسههوه أي فههامإقلوه الطعههام فههي

الحههار فههي سيما ل مإوته إلى يؤدي الشفاء} وغمسه ويؤخر
مإهها كههل مإههن غيههره بالههذباب وقيههس بههه يأمإر لم نجس فلو

الههدم عههدم لن وقههوعه، يعههم لم وإن مإتعفن، دم فيه ليس
جماعههة عنههد طهارتههها بههل النجاسههة خفههة يقتضههي المتعفههن
رعايههة مإههن بد ل ذلك ومإع أولى. به الناطة فكانت كالقفال

حاجههة ل إذ نجههس ذلههك مإههن مإيههت فيههه طههرح لههو إذ ذاك
أو جنسههه مإههن لكههن مإكلههف غيههر الطههارح كههان وإن حينئههذ،

 إطلقهم اقتضاه مإا على فيه هي مإائعا أو مإاء المطروح



 >93<ص: 
فيههه يغتفههر ل مإهها تابعهها الشههيء فههي يغتفههر يقههال أن إل

علههى يضههر ل بمهها المتغير وضع في مإر مإا ويؤيده مإقصودا
وإن إخراجههها تههأثير عههدم الول ينههافي ول فغيههره، غيههره
لوضههوح قصههدا مإلقاتههها فيه أن مإع واحد أصأبع بنحو تعددت
فل طاهر وبللها لخراجها، مإضطر بل مإحتاج هنا فإنه الفرق
ضههرورة ل بفعههل وقعت النجاسة عين وثم للتنجيس مإوجب

يسههتثنى أن ينبغههي الزركشههي قههول ذلههك ويؤيد فأثرت، إليه
فههي مإههدود لحههم كوضههع إليههه يحتههاج مإا المطروح ضرر مإن
ا الصأح على ينجس ل بأنه الدارمإي صأرح فقد الطبيخ قدر

.هه
قصد بل الطرح يضر ل أنه توهم مإا رد مإنه ويؤخذ     

ول فتههأمإله السههتثناء ذلههك يصح لم هذا أرادوا لو إذ مإطلقا
جزمإا، ضر قصدا فيه طرحت لو واحد غير قول ذلك ينافي

نعههم واضههح هههو كما الحكم لصأل ل للجزم قيد القصد لن
 يضر لم اختياره بغير مإنه فسقطت مإثل بأصأبعه أخرجها لو

> 94<ص: 
ل إذ آخههر مإائع على خرقة مإن فيه هي مإاء صأفى لو وكذا
لنه ظاهر، هو كما الريح نحو لطرح أثر ول أصأل هنا طرح
الميتههة أو مإطلقهها الحي لطرح ول المكلفين جنس مإن ليس
جنسهه، مإههن أي كلمإهمهها ظههاهر هههو كمها مإنههه نشههؤها التي

مإههات ثههم مإنههه، مإنشههؤه فيما طرح حي في كلمإهما وفرض
يضههر ل حيههة طرحههها إذ مإمنههوع التهههذيب كلم بههدليل فيههه

هههذا أخههرج فههإن أصأههحابنا قههال المجمههوع وعبههارة مإطلقهها،
فهههل إليه أورد غيره مإائع في وألقي فيه مإات مإما الحيوان
وقههع الههذي أي الجنههبي الحيههوان فههي القههولن فيههه ينجههس
ه ا يضههر ل أنههه الطريقيههن فههي عليههه مإتفههق وهههذا بنفسه،
هنا.  لكثيرين مإا به ليندفع فتأمإله

مإا هو المطروحة في التفصيل مإن ذكرته  مإا]تنبيه[     
أن علههى أكههثرهم وجههرى المتههأخرين مإحققي مإن جمع عليه

 المطروحة

> 95<ص: 



كلم عليههه ودل وغيههره البلقينههي مإنهههم وجمههع مإطلقهها تضههر
فههي مإهها وبينههت ،مإطلقهها الطههرح يضههر ل أنه المصنف تنقيح
 العباب شرح في ذلك

غمههس نههدب السههابق الخبر مإن  يظهر]آخر تنبيه[     
بههل غيههره فههي يأتي ل ذلك أن وظاهر ضرره، لدفع الذباب

رأيههت ثههم يبعههد، لم حاجة بل تعذيبا فيه فإن بمنعه قيل لو
ذبابهها يسههمى الكل قال: لن وبتعميمه بالندب صأرح الدمإيري

وتلههك ذكرتههه، مإهها والههوجه ه، ا قتلههه لحرمإههة النحل إل لغة
القههامإوس، فههي عليههها يعههول لههم أنههه علههى شههاذة التسههمية
بههالظهر الروضههة في وعبر والنحل مإعروفا والذباب وعبارته

وكههذا). (الخههبر هههذا مإههع للخلفا فههرق ل إذ أولههى هنهها ومإهها
علههى بفعلههه وليههس مإغلههظ نجههس) غيههر قههول (فههي يستثنى
ل أو أيههدركه شههك بههأن احتمههال ولو يدركه) لقلته (ل الوجه

فههرض مإههع مإعتدل بصر (طرفا) أي بالصأل عمل يظهر فيما
 له عليه الواقع لون مإخالفة

> 96<ص: 
خلفا علههى لكههثر اجتمع ولو مإحاله تعددت وإن ينجس، فل

أي أيضهها للمشههقة رطبا الصلة شروط في نظيره في يأتي
ذا (قلههت خمههر بنقطههة مإثلههوه ثم ومإن شأنه، مإن لما نظرا

(واللههه هههذا يسههتثنى ل الههذي الخر القول أظهر) مإن القول
أعلم). 
في فيها مإا بيان مإع استوعبتها أخرى صأور ويستثنى     

ويسههير رئههي وإن الههذباب رجههل علههى مإا مإنها العباب شرح
 ريش أو شعر مإن عرفا

> 97<ص: 
بخههار أو دخههان ومإههن شههعره كههثير عن يعفى المركوب نعم

اهر، رطب دبر وريح كنيف كبخار وإل بنار تصعد وبحهث فط
مإههردود لرطههوبته كههثيره أصأههابه رغيف جميع نجاسة القمولي

المههاء يطهههره ول فقههط مإماسههة إل يتنجههس فل جامإههد بههأنه
مإنه خرج مإما آدمإي غير مإنفذ على ومإا سرجين غبار ومإن

> 98<ص: 
مإجتر كل وفم فمه على ومإا طير وذرق مإنه مإنشؤه وروث

البعيههر فههي الصههباغ ابههن عههن الطههبري المحههب نقلههه كمهها



مإههن الفئههران تلقيههه مإهها وكههذا جمع قال صأبي وفم واعتمده
بحههث ويؤيههده بههه البتلء عههم إذا الخليههة حياض في الروث

البتلء بههها عههم مإههائع فههي فههأرة بعههر عههن العفههو الفههزاري
مإغلههظ، غيههر مإههن يكههون وأن يغيههر، ل أن كلههه ذلك وشرط

ذلك فيه يتصور فيما بفعله يكون ل وأن
ل أنها المستثنيات هذه في كلمإهم مإن  علم]تنبيه[     

تنجههس ثم المعفوات أن الصلة شروط وفي مإلقيها تنجس
فههإن الفههرق يشههكل وحينئههذ مإثل، الصههلة بههها تبطل ل لكن

أن إل الكل في مإوجودة للعفو الموجبة الحاجة أو الضرورة
ذلههك يؤيههد وقههد آكههد، هنا الضرورة أصأل إن بعد على يقال
.تخللت إذا طرفها نجاسة في الخمر تأثير عدم

يطهر هل اندبغ إذا الجلد شعر قليل في واختلفهم     
أخههف لنههه أي، فقههط عنههه يعفههى أو قبلههه كالههذي لههه تبعهها

نههدر وإن طههاهر حيههوان أو آدمإههي تنجههس ولههو مإنه، ضرورة
مإههن حههتى طهههره إعههادة وأمإكههن غههاب ثههم بالناس، اختلطه
ل قليههل بلسههانها تأخههذه مإهها بههأن الهههرة في والنزاع مإغلظ،
فينجههذب شههربها عنههد بههه الخههذ تكههرر أنها يرده فمها يطهر

 ينجس لم جميعه ويطهر فمها جوانب إلى

> 99<ص: 
لضههعفه بالصأههل عمل نجاسههته ببقههاء حكمنهها وإن مإسههه، مإهها

أنههه مإنههه ويؤخههذ الممسوس طهارة أصأل مإع طهره باحتمال
وهههو للشههك ينجسههه لم شيء المشتبهين أحد مإن أصأابه لو

النجههس بههه لههه ظهههر إذا فإنه بعده أمإا الجتهاد قبل واضح
هههل نعههم ظههاهر هههو كمهها ينجسههه فههإنه مإنههه شههيء فأصأابه
بالجتهههاد نجاسههته ظهههور قبههل مإسه مإا على الحكم ينعطف

ل أو حالههها علههى النههاء في مإا ذات بقاء مإع التبعيض لبعد
وآخرا. 

قبل الشك وهو عنها خارج في هو إنما والختلفا     
فيمهها للشههك مإعههارض ل لنههه ل، أو بعههده والظههن الجتهههاد

وهههو الصأههل علههى مإقههدم هههو مإا عارضه الن بخلفه مإضى
الجتهههاد بعههد للصأههل النظههر بطرح التي لتصريحهم الجتهاد

ذكههر مإهها مإعارضههة قصههر وادعههاء أقههرب والول مإحتمل، كل
فيمهها المعارضههة تنعطههف بههل مإمنههوع الجتهههاد بعههد مإا على

الثههاني رجحههت العبههاب شههرح فههي رأيتنههي ثههم أيضهها، مإضى
هههو لمهها بالنسههبة تثبههت ل النجاسههة أن حاصأههله بمهها وعللتههه



ول اجتهههاد علههى ترتبههت وإن الظههن، بغلبههة الطهههارة مإحقق
نجاسههته الظههن علههى غلههب بمههاء التطهههر امإتنههاع يعارضههه
أو بالنيههة جزمإههه تعههذر حدث في استعمله إن لنه بالجتهاد،

حههل لو ولنه فيه، بمشكوك يزول فل مإحقق فهو خبث في
فيلههزم بههالولى الطهههارة بمظنههون التطهههر حههل بههه التطهههر

قضههية الزركشي قول مإن يعلم نعم النجاسة يقين استعمال
يههورده أنههه اجتهههاده تغيههر إذا فيما سريج ابن عن نقلوه مإا

لظنههه أثههر ل قولنا مإحل أن هنا بتنجسه الحكم الول مإوارد
لمماسههه تنجيسههه لعههدم بالنسههبة الرشههاش أصأابه مإا نجاسة

لصههحة بالنسبة لزمإه وإل طهارته، ظن مإا يستعمل لم حيث
النجاسة.  بيقين يصلي لئل ذلك غسل صألته

وهو(      فإن مإستو أو مإنحدر في اندفع مإا والجاري) 
ل مإتبههاطئ ذلههك مإههع وجريههه كالراكد فهو ارتفاع أمإامإه كان

قليلههه تنجههس مإههن السههابق تفصههيله (كراكههد) فههي بههه يعتههد
القههديم (وفي عام القلتين خبر لن بالتغير، وكثيره بالملقاة

وإن فالجريات الجديد وعلى تغير) لقوته (بل ينجس) قليله ل
الدفعههة وهههي جريههة فكههل حكمهها مإنفصههلة هي حسا اتصلت

أو تحقيقهها تمههوجه عنههد مإنههه يرتفههع مإا أي النهر حافتي بين
 وراءها مإما هاربة أمإامإها لما طالبة تقديرا

> 100<ص: 
الثلثههة أبعادها مإساحة تبلغهما لم بأن قلتين دون كانت فإن

النجاسههة جههرت إن ثم فالمتغير وإل الملقاة بمجرد تنجست
مإههر مإهها فكههل وإل بعههدها، بما مإحلها طهر بجريها جرية في

ثههم ومإههن المههاء يقف حتى نجس القليلة الجريات مإن عليها
تغير.  غير مإن نجس وهو قلة ألف فوق مإاء لنا يقال

طههول وربههع ذراع المربههع في والقلتان) بالمساحة(     
تقريبهها شههبران وهههو الدمإههي بذراع عمقا ومإثله عرضا ومإثله

إشههكال علههى ربعهها وعشههرون وخمسههة مإائههة ذلههك ومإجموع
الميههزان وهي العباب شرح في جوابه مإع بينته فيه حسابي

فههي المصنف مإرجح على لكن أرطال أربعة ذراع ربع فلكل
ويههوجه لههه يتعرضههوا لههم الرافعههي مإرجههح وعلى بغداد رطل

 دراهم خمسة هو إذ تفاوت بينهما هنا يظهر ل بأنه

> 101<ص: 



فههي تفههاوت بههه يظهههر ل ذلههك ومإثههل درهم أسباع وخمسة
أبعهاده يبلغهه مإها ويحسهب يمسح المربع غير ففي المساحة

ذراع بههأنه المههدور حددوا وقد فل، وإل فقلتان ذلك بلغ فإن
تقريبهها شههبران وهههو الدمإههي، بههذراع الجههوانب سههائر مإههن

ذراع وقيههل وربههع ذراع وهههو النجههار بههذراع عمقهها وذراعههان
ونصف. 
العمل ذراع النجار بذراع مإرادهم أن  الظاهر]تنبيه[     

السههمهودي قههول ينههافيه ذكر بما فتحديده وحينئذ المعروفا،
الحديههد ذراع مإههن وثلث ذراع العمل ذراع الكبير تاريخه في

اليهد وذراع قيراطها وثلثهون اثنهان وذلهك بمصهر المسهتعمل
إذ الثههاني يتأيد وبه هه ا قيراطا وعشرون أحد حررناه الذي

نصههف العمههل وذراع باليههد ونصههف ذراع بيههن حينئذ التفاوت
رطههل) بفتههح (خمسههمائة وبههالوزن لقلتههه يسههتثنه ولم قيراط
وإهمالهمهها (بغههدادي) بإعجامإهمهها أفصههح وهههو وكسههرها الههراء

لخههبر نونهها الخيههرة وبإبههدال الخههرى وإهمههال واحدة وإعجام
بقلل قلههتين المههاء بلههغ {إذا والههبيهقي والترمإههذي الشههافعي

المدينههة بقههرب قريههة أوليههها بفتههح ينجههس} وهههي لههم هجههر
قههدر وقههد والسههلم، الصههلة أفضههل مإشههرفها علههى النبويههة

شهيخ تقهدير مإهن أخهذا مإنهها القلة عنه الله رضي الشافعي
الحجههاز بقههرب ونصههف بقربههتين لها الرائي جريج ابن شيخه

وحينئههذ بغدادي، رطل مإائة على غالبا تزيد ل مإنها والواحدة
مإحتجهها القلههتين بخبر يعمل لم لمن العيد دقيق ابن فانتصار

 مإبهم بأنه

> 102<ص: 
وإن ذكر، مإما شيء في للمنازعة وجه ل إذ عجيبا يبين لم

بالضههعيف اكتفههى إذا لنه هجر، قلل مإن زيادة ضعف سلم
رضههي حنيفههة أبههو بههل كذلك فالبيان والمناقب الفضائل في
يدل فهو لها الشافعي اعتماد وأمإا مإطلقا به يحتج عنه الله

تقههدير لن (تقريبهها)، عنههده لثبوتههها أو لهههذا إمإهها أنههه علههى
علههى فأقههل رطليههن نقههص يضههر فل تقريههبي أمإههر الشافعي
(فههي المحههل هههذا غيههر فههي فيههه مإهها بينههت وخلفه المعتمد

العههرب قههرب لختلفا سههتمائة وقيل ألف هما الصأح) وقيل
مإههر مإهها وهههو الغههالب علههى المههدار بأن ويرد السوأ، فأخذنا
إفههراط بههأنه ورد كههان، شههيء أي نقههص فيضر تحديد وقيل

غيههر ثههم التحديد أن يعلم هنا التحديد ثم التقريب، وبتفسير



لههون أو طعههم نجههس أو بطههاهر المؤثر والتغير(هنا.  التحديد
عليههه اشههتمل مإهها باعتبههار بعههده ومإهها طعههم ريههح) وحمههل أو

هههذا إن قيههل مإهها فانههدفع آخههره إلههى طعههم تغير أي صأحيح
بالمؤثر، يتقيد ل وهو إفادته، سلمنا يقال ل مإفيد غير حمل

ليههس نقههول لنا أيضا، آخره إلى طعم تغير المؤثر غير لن
مإهها حمههل بههل ذلههك يههرد حههتى حههدته على كل حمل المراد
فل أحدها في المؤثر انحصار مإن المتعاطفات مإجموع أفاده

فههأو بههرودة أو كحههرارة غيرههها يههؤثر ول اجتماعههها يشههترط
وبههالمؤثر بههه اليسير التغير بطاهر بالمؤثر وخرج خلو، مإانعة

يكون ل وصأف فيه وجد لو ومإا بالشط بجيفة التغير بنجس
فههي ترجيحههه يظهههر فيمهها بنجاسههته يحكههم فل للنجاسههة إل

ول تههروح تغيههره أن لحتمههال تبعه ومإن للبغوي خلفا الثانية
مإههدة بعههد بههل حههال يغيههره لههم نجس فيه وقع لو مإا ينافيه
بأنه جزم فإن يظهر فيما واحدا ولو الخبرة أهل يسأل فإنه
يصههرح ومإمهها لثههم، هنا الوقوع لتحقق فل وإل فينجس، مإنه
أولههى ذاك بههل نجاسة ول التغير عود في مإر مإا ذكرته بما

زالههت لمهها لكههن ل أو وتأثيرههها النجاسههة لتحقههق هههذا مإههن
المتحقههق عههود يههؤثر لم فإذا عودها يؤثر فلم تأثيرها ضعف

كلم حمههل يمكههن قلت فإن أصأل يتحقق لم مإا فأولى قبل
تروحههه يحتمههل ثههم نجاسههة، ل أن علههم إذا مإا على البغوي

ثهوبه أو فراشهه فهي رأى لهو قولهم ويؤيده يمكن. قلت بها
رأى لههو وقههولهم الغسههل لزمإههه غيره مإن أنه يحتمل ل مإنيا

لزمإههه غيههره مإههن أنهه يحتمل بلل ذكره رأس على المتوضئ
ليعههرفا والستنشههاق المضمضههة شههرعت وقههولهم الوضههوء،

 المني في ذكروه مإما ويؤخذ وريحه، الماء طعم

> 103<ص: 
وطههاهر نجههس كههثير مإاء في وقع لو أنه الذكر رأس وعلى
يكههون أن ومإنههه فقههط، أحههدهما مإههن أنههه احتمل فإن فتغير

ترتبا فإن شك وإن حكمه فله لغير وحده فرض لو النجس
مإن أخذا الثاني إلى أسندناه عنهما التغير وتأخر الوقوع في

م مإرتبها، أو مإعا وقعا وإن الظبية مإسألة ك يعلهم ول لهم ذل
طهههارة فههي يظهههر مإهها هههذا المههاء طهههارة الصأل لن يؤثر،

ولههو فاحههذره يخههالفه مإهها وغيههره الخادم في ووقع المسألة،
كههالنجس بههالمتنجس التغير لن تنجس، الوقوع قبل خلطهما

والمتنجههس النجاسههة دخههان إن المجمههوع فههي قال ثم ومإن



نعههم هههذه يخههص لمههدرك فرق لمن خلفا أي واحد حكمهما
هههذا وقههع بههأن للفههرض واحتجنهها مإههاء النجههس خههالط إن

الماء لن وحده، النجس المغير فرضنا يوافقه فيما المختلط
مإمكن الماء لن وحده، النجس المغير فرضنا يوافقه مإمكن
نجسههة صأارت الجميع عين لن الكل، فرضنا مإائعا أو طهره

 .ظاهر هو كما طهرها يمكن ل
ذلههك في الجتهاد أهلية فيه مإن اشتبه) على ولو(     

ظاهر هو كما مإميزا صأبيا ولو الصلة لنحو بالنسبة المشتبه
مإمهها فسههيعلم وإل فيههه الكلم لن وذكههره، تههراب (مإههاء) أو
وغيرههها والطعمههة الثيههاب أن الصههلة شههروط فههي سيذكره

فيههها. الجتهههاد يجوز غيره بمال أم بماله مإاله اختلط سواء
غيههر باجتهههاد الملههك لنحههو بالنسههبة فيههها يعتد ل أنه وظاهر

آخههره إلههى وتظهههر قههوله ليوافههق طهور (طاهر) أي المكلف
(بنجس) 

> 104<ص: 
الطههاهر عههدد قههل (اجتهههد) وإن بمسههتعمل أو مإتنجههس أي

يقتضههي مإهها بههها يظن أمإارة عن يبحث بأن مإائة في كواحد
ومإوسههعا الههوقت بضههيق مإضههيقا وجوبهها الحجههام أو القههدام
قلههتين بههالخلط يبلغا ولم المشتبهين، غير يجد لم إن بسعته

إن وجههوازا تلفهمهها، بعد تيمم الجتهاد عن الوقت ضاق فإن
هنهها وجوبه الشراح بعض وزعم بيقين طهورا أو طاهرا وجد
أنههه عليههه يصههدق المخيههر خصههال مإههن كل بأن مإستدل أيضا

خصههال إذ كههذلك ليههس هنهها مإهها لن مإحله، في ليس واجب
والجتهههاد لههذاتها مإقصههودة وهههي بههالنص، انحصههرت المخيههر
تعينههت المشههتبهين غيههر يجههد لههم فإن بالطاهر للعلم وسيلة
الوسههيلة تنحصر لم غيرهما وجد وإن التحصيل طرق كسائر

يجههب فلههم حينئههذ الوسههيلة حههد عليههه يصدق ل بل هذا في
 أصأل

> 105<ص: 
المإههارة ظهههور مإههع ظههن) بالجتهههاد بمهها (وتطهههر فتههأمإله

اعتمههاد ول اجتهاد غير مإن الهجوم يجوز فل (طهارته) مإنهما
طهره، يصح لم فعل فإن إمإارة غير مإن نفسه في وقع مإا

وتطهههر اجتهههد لههو كما الطهور هو استعمله مإا أن بان وإن
العههبرة أن مإقههرر هههو لمهها خلفههه بههان ثم طهارته، ظن بما



وسههيأتي المكلههف وظههن المإههر، نفههس في بما العبادات في
فيؤخههذ المههاء طهارة أصأل عن الباب هذا في أعرضوا أنهم
اسههتعماله لغيههره يجههوز ل باجتهههاده طهارته ظن مإا أن مإنه
أن وظههاهر أيضهها، ذلههك وظههن بشههرطه فيههه اجتهههد إن إل

مإميههزة غيههر أو بههه المجنونههة حليلتههه نحههو تطهيههر للمجتهههد
آخههر طهور طاهر) أي على قدر إن (وقيل أيضا به للطوافا

(بيقيههن اعترضههه لمن خلفا كلمإه أفاده كما المشتبهين غير
فههي بأنههها ورد كالقبلههة، النههاءين فههي الجتهههاد له فل) يجوز

ونحههوه. المههاء بخلفا عبهث غيرهها مإهن فطلبههها واحدة جهة
السههماء مإههن نههازل كماء بيقين طهور على قدر لو ثم ومإن
الصههحابة بعههض كههان وقههد بههالمظنون، والتطهر تركه له جاز

صأههلى النههبي مإههن السههماع علههى قدرته مإع بعض مإن يسمع
ل الههوجه هههذا لشههذوذ المقتضههى ذلك ومإع وسلم عليه الله
كبصههير) (والعمههى بههه مإصههرحا رأيتههه ثههم رعايته، ندب يبعد
 فيه مإر فيما

> 106<ص: 
إدراكا مإنه أقوى لعمى ولو أي التقليد له أن عليه يرد فل
الظهههر) لقههدرته (فههي البصير بخلفا تحير إذا ظاهر هو كما

ذوق وحرمإههة وذوق وشههم لمههس بنحههو النجههس إدراك علههى
المههواقيت فههي له جاز وإنما المشتبه، بغير مإختصة النجاسة

تلههك فقههد فههإن هنا مإنه أعسر له إدراكه لن ابتداء، التقليد
مإهن وفقهد تحيههر إذا فيمهها ويههتيمم جزمإا، يجتهد لم الحواس

عنههده، أحههدهما يترجههح لههم عليه بصيرين لختلفا ولو يقلده
إليههه الههذهاب فههي مإشقة يجد بأن المقلد فقد ضبط ويظهر

لو لها قصده يلزمإه بمحل كان فإن للجمعة الذهاب كمشقة
(مإاء أو) اشتبه. (فل وإل هنا لسؤاله قصده لزمإه فيه أقيمت

الصههحيح)، (علههى يجتهد) فيهما (لم ريحه انقطاع وبول) لنحو
 إليه بالجتهاد يرد التطهير في له أصأل ل البول لن

> 107<ص: 
للمههاء مإغههايرة أخههرى حقيقههة إلههى لستحالته لصأله نظر ول

الزركشي تفسير فاندفع المتنجس الماء بخلفا وطبعا اسما
مإمكههن المههاء فههي وهههو بههوجه للطهههارة رده بإمإكههان لههه

لو قولهم عن غفلة فيه أن على انتهى البول دون بمكاثرته
ول فيههه يسههتهلك ببول إل يكفيهم ل كثير مإاء جمع مإع كان



هنهها الجتهههاد لههه قيههل بههه خلطه لزمإهم به لستهلكه يغيره
خمههر نحههو في يأتي عما غفلة وهو طهارته يظن مإا لشرب

ل انتقاليههة يأتي وفيما (بل) هنا مإأكول ولبن أتان ولبن وخل
لههم مإحققون جمع قال ثم ومإن فيها، الكثر هو كما إبطالية

بههاب مإن يكون إنما الثبات في لنه القرآن، في الثاني يقع
(يخلطههان) صأحيح غير وهم هذا أن هشام ابن فزعم الغلط
أحدهما مإن يصب أو يصبان أو يجتهد لم جملة على عطف

ب أنهه واحتمال الخر، في علهى بهاق فههو الطهاهر مإهن صأ
أن علههى إليهه ينظههر فلهم ضههده مإههن أولهى ليهس طهاهريته

ل الصههب وبذلك بيقين، طهور مإعه يكون ل أن على المدار
جعلهههم أعنههي وبهذا أصأل إشكال فل بيقين طهور مإعه يبقى
قههول يتأيههد الخههر فههي أحههدهما مإههن شههيء صأب التلف مإن

مإههن يقههع ل أن الجتهههاد لجههواز يشههترط كهالرافعي القمولي
فهزال بيقيهن ههذا لتنجهس الخهر فهي شيء المشتبهين أحد

انتهى.  سيأتي كما المشترط التعدد
ذكرته بما تعليله ألحق وإنما صأحيح، غير تعليله نعم     

عليههه وجههرى الروضههة زوائههد فههي مإا عليه يشكل قلت فإن
 أيضا القمولي

> 108<ص: 
إنههاء فههي مإههائع أو قليههل مإاء فيهما دنين مإن اغترفا لو أنه

حينئههذ أنهمهها مإع المغرفة اتحدت وإن اجتهد فأرة فيه فرأى
فهو فيه كانت إن الثاني أو الول في كانت إن نجسان إمإا

الجتهههاد بههأن يفهرق قلت المشترط التعدد فزال يقينا نجس
فيههه فكفههى القليليههن المههاءين فههي ولههو التنههاول لحههل هنهها

الول ليتنههاول صأههورة التعههدد النيههة على توقفه بعدم لضعفه
مإسههألة فههي الجتهههاد استشههكل الفنينههي رأيت ثم يتركه، أو

ل أن الجتهههاد وشههرط النجاسههة مإههتيقن الثههاني بأن الروضة
ذلههك بقوله: ولعل عنه أجاب ثم بعينه، أحدهما نجاسة تتيقن

الثههاني له ليظهر يجتهد فحينئذ أي ذلك بعد الثاني جهل إذا
ذلك في الكلم بسطت العباب شرح في ورأيتني الول مإن

المسههتلزم الشههكال عههن الجههواب ومإنههه مإهههم فههإنه فراجعه
الفأرة مإحل لبيان هو إنما هنا الجتهاد بأن القمولي لتناقض

علههى بههاق فيه فالمجتهد مإحلها أنه يحتمل الناءين مإن وكل
فل التلههف أنههواع بقيههة علههى بالخلط ونبه ثم، بخلفه تعدده

هنهها قبله يصح فل الخلط نحو يتيمم) بعد (ثم عليه اعتراض



كههأن ذلك غير أو اجتهاده اختلف أو المجتهد تحير إذا وفيما
اختلههف أو وتحير وجده أو يقلده مإن يجد ولم العمى تحير
قههدرة لههه بيقيههن طاهرا مإاء مإعه لن مإرجح، ول اثنان عليه
نحههو مإنههه مإنعههه مإههاء بحضرة التيمم فارق وبه إعدامإه على

 ريحه ورد) لنقطاع (ومإاء مإاء عليه سبع. (أو) اشتبه

> 109<ص: 
خلفهها وجههده إن وجههوازا غيرهمهها يجههد لههم إن (توضأ) وجوبا

مإههاء قيمههة زادت (مإههرة) وإن (بكههل) مإنهمهها حينئههذ مإنههع لمن
عنههد هههو الطهههارة مإههاء مإثههل ثمههن علههى يملكههه الذي الورد

ل المههانع بالشههتباه مإههاليته ضههعف مإههع الحصههول ل التحصيل
أصأههل ل أنهه مإههر لمهها فيهمهها يجتهد ول عليه البيع عقد يراد
فههي كههل بعههض وضههع ويلزمإههه قيههل التطهير في الماء لغير
لههه ليتههأتى خلههط غيههر مإن وجهه مإعا بكفيه يغسل ثم كف،

اء وجههه مإهن جهزء لغسهل لمقارنتها حينئذ بالنية الجزم بالم
ل مإنههدوب أنههه كلمإهههم وظههاهر مإعنى وجيه وهو انتهى يقينا

يتوضههأ ل بمسههتعمل طهههور اشههتبه إذا وفيما للمشقة واجب
بالنيههة جزمإههه لعههدم المجموع كلم به يصرح كما مإنهما بكل
حررته كما الكيفية تلك فعل إن إل الجتهاد على قدرته مإع
الجتهاد)  له (وقيل الصغير الرشاد شرح في فيه بما

> 110<ص: 
الجتهههاد لههه نعههم الفرق مإن تقرر مإا ويرده كالماءين فيهما

يتوقف لم وإن الورد مإاء أو الماء يظنه مإا ليشرب للشرب
جاز الماء بالجتهاد له ظهر إذا ثم اجتهاد، على شربه أصأل

فههي يغتفههر لنههه المههاوردي، قههاله مإهها علههى بههه التطهههر لههه
الجتهههاد مإنههع ونظيره مإقصودا، فيه يغتفر ل مإا تبعا الشيء
للملك.  الجتهاد بعد وجوازه ابتداء للوطء

بالجتهاد الماءين مإن ظنه) الطاهر مإا استعمل وإذا(     
وقيههد يحتجههه لههم (الخههر) إن (أراق) نههدبا بعضههه أو كلههه أي

يتحقق ل لنه أراد، باستعمال يرد لم أنه بفرض بالستعمال
نههدب المعتمههد أن ينافي فل غالبا به إل الخر عن العراض

إراقههة تركههه) بل (فههإن ظنه ويتشوش يغلط لئل قبله الراقة
شههرطه لن الجتهههاد، يجههز لههم بقية الول مإن يبق لم فإن
فل حقيقههة مإتعههدد فههي يكههون أن المصنف عند الصأح على
أنههه بههه. وزعههم مإتصههلين دامإا مإا مإثل لثوب كمين في يجوز



اجتههههاد بل البهههاقي اسهههتعمال ينبغهههي أحهههدهما تلهههف إذا
بههاب بههأن مإههردود للصأههل نظههرا نجاسههته فههي كالمشههكوك

وأصأههل الطهههارة أصأههل أي بالشههك الصأههل فيه ترك الجتهاد
الصأههل تههرك كمهها بخصوصأه إناء كل في النجس وقوع عدم
البههول عقههب رئههي ثههم كههثير، مإاء في تبول رئيت ظبية في

ضههعف مإههع لمعيههن باسههتناده لقههوته بالظههاهر عمل مإتغيههرا
لوجههوب قلههت وإن بقيههة الول مإن بقي وإن خلفه، احتمال

الجتهههاد إعههادة الوضههوء إرادة عنههد لزمإههه النههاقص استعمال
 ظنه) فيه (تغير (و) إن فواضح الول وافق فإن

> 111<ص: 
الجتهههاد ينقض النص) لئل (على ظنيه بالثاني) مإن يعمل (لم

بيقيههن يصههلي أو الول أصأههابه مإهها جميههع غسل إن بالجتهاد
علههى قياسهها الول المخههرج والههتزام يغسههله لم إن النجاسة

العمههل فههي يههأتي ل الفسههادين هههذين أحههد لن بعيد، القبلة
فلههم كههالولى للصههواب الثانيههة الجهههة لحتمههال فيههها بالثاني

 ذكر مإما البلقيني وأخذ أصأل، اجتهاد نقض عليه يلزم

> 112<ص: 
غيرهمهها بمههاء أصأههابه مإهها جميههع الجتهادين بين غسل لو أنه

نظيههر هههو وحينئههذ ذكههر مإهها عليههه يلههزم ل إذ الثههاني عمههل
ومإا الثاني، الظن عن العراض كلمإهم وظاهر القبلة مإسألة
بهاق الول ووضهوءه اجتههاده تغيهر فلهو حينئههذ عليهه يهترتب

مإههن علمت لما الن أعضائه نجاسة لظنه نظر ول به صألى
(بههل المههذكور الفسههاد مإههن عليههه يلههزم لما الظن هذا إلغاء

لههم إعادة) حيههث (بل مإر كما قبله ل الخلط نحو يتيمم) بعد
مإههع ليههس لنههه الصأح)، (في التيمم مإحل في وجوده يغلب
ل لنههه بههالظن، طههاهرا مإعههه أن إلههى نظر ول بيقين طاهر
تقرر.  كما الفساد مإن عليه يلزم لما الظن بهذا عبرة

وتغيههر قههوله فرض مإن المتن به قررت مإا] تنبيه[     
علههى ليههأتي هههو إنمهها بقيههة، الول مإههن بقههي إذا فيمهها ظنه

التقييههد ومإههن مإتعههدد فههي إل الجتهههاد يجههوز ل أنههه طريقته
مإههن علههم لمهها إعههادة بل قههوله ليصههح هههو إنما الخلط بنحو
تلفهمهها الههتيمم صأههحة شرط إن يتيمم ثم يخلطان، بل قوله

المههاء وجههود يغلههب ل أن اشههتراط وأمإهها أحههدهما، تلههف أو
عليههه اعههتراض ل أنهه فعلههم الهتيمم فههي كلمإه مإن فمعلوم



أيضهها الرافعههي طريههق علههى كلمإههه تخريههج يصح وأنه بوجه،
فههي عليههها يحتاج ل وأنه التعدد، عدم مإع الجتهاد جواز مإن

إنههاء إل مإعههه ليههس لنههه خلط، بنحو تقييد إلى العادة عدم
عههن النظههر قطههع مإههع كلههه هههذا بيقين مإعه طهور فل واحد
رأي علههى تخريجههه يتعيههن إليههه النظر فمع الصأح في قوله

الخلههط نحههو مإههع الصأههح مإقابل يظهر ل لنه فقط، الرافعي
لنههه فقط، واحد وجود مإع بل المصنف رأي على المشترط

علههى فهي العادة في تخالفهما بعضهم وزعم .بالظن طاهر
لن تجههب، المصههنف طريقههة وعلى تجب ل الرافعي طريقة

 بيقين طهورا مإعه

> 113<ص: 
أن مإههن قههدمإه بمهها هنهها أطلقههه مإهها تقييههد وجوب عن غفلة

سههلكته الههذي وهههذا التيمم لصحة شرط نحوه أو أي الخلط
للمتكلميههن وقههع مإمهها أولههى التفصههيل مإن عبارته تقرير في

وبعضهههم الرأييههن على كلمإه تخريج بعضهم إطلق مإن عليه
والبههول المههاء فههي مإر مإما وعلم الرافعي رأي على حصره

 الجتهاد شرط أن

> 114<ص: 
اشههتباه عنههد يجتهههد فل المطلههوب حههل بأصأل يتأيد أن أيضا
ومإمهها بميتههة مإههذكاة أو مإههأكول بلبههن أتان لبن أو بخمر خل

للعلمإة يكون أن أيضا شرطه أن النكاح مإوانع في سيذكره
المحهرم اختلط صأهورة فهي يجتههد لهم ثهم ومإن مإجال فيه

بهه للعمهل يشهترط أنهه المتحيهر فهي قدمإته ومإما التية. ثم
بمجههرد أحههدهما علههى القههدام لههه يجههوز فل العلمإههة ظهههور

ا والتخمين الحدس للعمهل شهرطا ههذا كهان وإنمها مإهر، كم
لههه ظهر إن ثم اجتهد، وجدت إذا تلك لن قبله، مإا بخلفا
تبعهها الروضههة ظههاهر عليههه دل فمهها فل وإل بههه عمل شيء

وعههن مإههراد غير أيضا للجتهاد شرط الخير أن مإن للغزالي
بإنههائه كههل تطهر وإل لواحد، كونهما اشتراط الصأحاب بعض
ولههم الخههر وعكسههه طههالق فهههي غرابا ذا كان إن في كما

مإلههك يستدعي الوطء بأن ورد له تحل كل زوجة فإن يعلم
ه مإنهه وأوضح بمغصوب يصح والوضوء للمحل، الواطئ ل أن

ل إذ الحل أصأل على كل فأبقينا البضاع في للجتهاد مإجال
مإههن يصههح إنه حيث مإن مإجال له وهنا بالشك، تتأثر ثم نية



فههي بالشههك النية لتأثر فوجب مإنهما الطاهر في النظر كل
مإنهما.  كل حق

استعماله أو مإثال وهو الماء بتنجسه) أي أخبر ولو(     
اسههتعمال قبههل التعيين على بطهارته أو البهام على ولو له

 بعده أو ذلك

> 115<ص: 
البهههام علههى التنجيههس بههأن هنهها التعييههن ثم البهام، وفارق
اسههتعمال تجههوز ل البهههام علههى والطهههارة اجتنابهما، يوجب
جههواز كههل فههي البهههام إفههادة فههي استويا وإن مإنهما، واحد

ولههو العههدل المكلههف الروايههة) وهههو (مإقبههول فيهمهها الجتهههاد
كههافر إخبههار يكفههي فل آخههر عههدل أو نفسه عن وقنا امإرأة

عههن كههل أخههبر أو التههواتر عههدد بلغوا إن إل ومإميز وفاسق
(وبيههن طهههر ل طهرتههه بتطهيههره أمإر عما قوله فيقبل فعله

هههذا ولههغ ك طهههره أو اسههتعماله أو تنجسههه السههبب) فههي
فههي كههان ك مإثلههه يعارضههه ولههم كذا، وقت هذا في الكلب

كان أو كثرة أو ثقة استويا كأن وإل كذا بمحل الوقت ذلك
(أو طهههارته أصأههل وبقههي سههقطا أكههثر والخههر أوثق أحدهما

 والنجاسة الطهارة بأحكام عارفا فقيها) أي كان

> 116<ص: 
نظير عرفا شائع هذا نحو على الفقيه وإطلق الستعمال أو

بالمجتهههد وتخصيصههه والوصأههية الوقههف نحههو فههي يههأتي مإهها
به عارفا أو ذلك في المخبر (مإوافقا) لعتقاد خاص اصأطلح

يخههبره إنمهها أنههه الظههاهر لن يظهههر، فيمهها يعتقههده لههم وإن
فههالتعبير يقبلههه ل بههأنه لعلمههه نفسههه باعتقههاد ل باعتقههاده
نفسههه باعتقههاد يخبره أنه يحتمل قلت فإن للغالب بالموافق

يعههرفا مإمههن بعيههد احتمههال هههذا قلههت الخلفا مإههن ليخههرج
(اعتمده) وجوبا مإطرد غير أنه على عليه يعول فل المذهبين

لنتفههاء سههببا يبينهها لههم ومإخههالف عامإي بخلفا يبين لم وإن
الطلق مإههع الههردة على الشهادة قبلت وإنما بقولهما، الثقة
عههن يههبرهن أن لمإكههان المرتههد علههى تغليظهها يأتي مإا على

الفقيههه مإههن ولو بالجرح الشهادة في التفصيل ووجب نفسه
أن ومإنههه الحتيههاط يلزمإه الحاكم لن فيه، مإا على الموافق

أواخههر يههأتي مإهها علههى مإطلقهها غيههره إجمههال علههى يعههول ل
الشهادات. 



> 117ص: <
وإن طههاهرا كههونه حيث طاهر) مإن إناء كل استعمال (ويحل
ومإرتههد حربههي غيههر آدمإههي كجلههد أخههرى جهههة مإههن حههرم

جههافا أو كثير مإاء في إل فيحرم النجس بخلفا وكمغصوب
مإهها هنهها بههالنجس المههراد أن وظاهر يكره، نعم جافا والناء

كراهههة مإههن يههأتي مإهها هنهها الحرمإههة ينافي ول المتنجس يعم
أصأههل ثههم بنجاسههة تضههمخ ل لنههه القليههل، المههاء فههي البول

 هنا والكلم

> 118<ص: 
ثههوب وكذا بدن في بالنجاسة للتضمخ مإتضمن استعمال في
المصهنف صأهححه مإها وههو فيهه بها التضمخ حرمإة على بناء
النجههس اسههتعمال بحل تصريحهم ذلك ويؤيد كتبه بعض في
التأويههل إلههى نظرنهها إن (إل) مإنقطههع طيههن عجههن نحههو فههي

أو كله ل وخل ومإرودا بابا ولو إناء وفضة) أي (ذهبا السابق
أو أكههل فههي (فيحرم) اسههتعماله مإنهما أو أحدهما مإن بعضه
أسههفله واسههتعمل رأسههه على كبه كان يؤلف لم وإن غيره
أكحلههت امإههرأة على ولو إطلقهم، شمله كما له يصلح فيما

عليههه التوعههد مإع ذلك عن للنهي الجلء حاجة لغير طفل به
 كبيرة ذلك أن مإنه يؤخذ قد بما

> 119<ص: 
لنههها تهيههأ، لههم قطعههة في مإحله بالنقد الستنجاء وتجويزهم

واتخههاذ لههها احههترام ل لنههه تطبههع، ولههم إنههاء تعههد ل حينئههذ
بههأن إنههاء يسههم لههم إن أيضهها مإحلههه للناء النقد مإن الرأس

ومإههع النيههة له تصلح مإما لشيء عرفا تصلح ل صأفيحة كان
هههو كمهها مإثل مإنههه للكههل عليههه شيء وضع نحو يحرم ذلك

يسههم لم وإن إليه بالنسبة إناء فهو له استعمال لنه ظاهر،
بشرط العين والعلة والمرود الخلل نظير الطلق على إناء

صأههدئ لههو قالوا ثم ومإن والتعاظم التفاخر أي الخيلء ظهور
حل وباطنه ظاهره جميع الصداء ستر بحيث أي الذهب إناء

الههذهب تغشههية أن يعلههم وبههه الخيلء، لفههوات اسههتعماله
مإنههها يحصههل لههم وإن أولههى بههل كالصههداء لجميعههه السههاترة

العرفي الستعمال على المدار أن لجمع. وظاهر خلفا شيء
وشههم النقههد مإجمههرة علههى الحتههواء يحههرم قههولهم مإن أخذا



ويحههرم بعههد مإههن ل بها مإتطيبا يعد بحيث قرب مإن رائحتها
غيره أو بالفم الملقاة تحرم فل انتهى بها البيت نحو تبخير

علههى الفههم مإسههه وإن الكعبة مإيزاب مإن النازل المطر مإن
النيههة مإههن وليههس عرفهها لههه استعمال يعد ل لنه فيه، نزاع

 الكوز غطاء ول وحلقته الناء سلسلة

> 120<ص: 
بيههوت فيههها وصأههفيحة صأههورة السههابق رأسههه غيههر وهههو أي

إناء هيئة على ذلك مإن شيء يكن لم حيث ومإحله للكيزان
لسههتعماله المبيحههة الحيههل ومإههن حههرم الشههنان كحههق ل أو

 فيه مإا صأب

> 121<ص: 
هههي نعم مإنها يستعمله ثم بها، يستعمله ل يد نحو في ولو

له فتفطن اتخاذه حرمإة ول الناء في الوضع حرمإة تمنع ل
بحله الحرير الدراهم كيس نحو في  صأرحوا]تنبيه[     

بههه يتعلق فيما مإستعمل غير البدن عن مإنفصل بأنه وعللوه
نحههو حههل تعليلهههم ويؤيههده هنهها هذا بنظير يقال أن فيحتمل

ويحتمهل يسهتعمل، ل النهاء عهن مإنفصهل بهأنه الكهوز غطاء
تعليلهههم ومإحههل القههرب ولعلههه أغلههظ هنهها مإهها بههأن الفههرق

.تقرر مإما علم كما إناء هيئة على يكن لم حيث المذكور
بالنسههبة إناء يسمى لكونه النظر  مإحل]آخر تنبيه[     

مإا نظير مإطلقا السلسلة نحو مإنه فيحرم الذهب أمإا للفضة
اقتنههاؤه (اتخههاذه) أي (وكههذا) يحههرم لغلظههه الضههبة فههي يأتي
غالبهها لسههتعماله يجز لنه الصأح)، (في فيه وهم لمن خلفا
وككلههب الرعههاة ومإزمإارة كالشبابة الزركشي قال اللهو كآلة

وصأههور الخمههس الفواسههق وإحههدى وقههرد ل أي له يحتج لم
مإنههه يتحصههل بنقههد مإمههوه وسههقف مإمتهههن غير على نقشت
لتصههريحهم صأههحيح غيههر القههرد فههي ذكههره ومإهها انتهى شيء
حكمههها، لههه مإعصههية إلههى أدى ومإهها به، والنتفاع بيعه بصحة
علههى للرجههل بالنسههبة الحريههر ثيههاب نحههو اتخههاذ جههاز وإنمهها
بعضهههم، اسههتوجهه الذي السلم عبد ابن به أفتى مإا خلفا

مإظنههة اتخههاذه فكههان أكههثر لههذاك ذاتيهها مإيل للنفههس لن
غيره.  بخلفا استعماله

> 122ص: <



نحههاس بنحههو أحدهما مإن المطلي (المموه) أي (ويحل) الناء
حيههث اسههتعماله أي بأحههدهما غيرهما مإن أو مإر كما مإطلقا

ويوافقههها مإتمههول النههوار وعبارة شيء مإنه يقينا يتحصل لم
 بالنار الوزن في يظهر الزركشي قول

أن ذلك في إليه المرجوع الخبراء بعض ذكر ]تنبيه[     
قههل وإن ويحصههله الطلء يخرج وأنه بالحاد، يسمى مإاء لهم

فيضههمحل يقاومإههها ل القليههل فههإن مإاء غير مإن النار بخلفا
الول دون هههذا الئمههة مإههراد أن والظههاهر الكههثير، بخلفا
بههالزئبق خلههط مإهها أن بعضهم زعم نعم به كالعارفين لندرته

اعتبههار فيظهههر وبتسهليمه كههثر وإن بها شيء مإنه يتحصل ل
ل أو شههيء مإنه ليحصل هل حينئذ وأنها الزئبق، عن تجرده

 لوجودها حرم حصل فإن حينئذ العين الصأح) لنتفاء (في

> 123<ص: 
فعههل أمإهها الممههوه قههوله أفهمههه كمهها اسههتدامإته في والكلم
خلفهها مإطلقهها وغيرهمهها وإناء سقف نحو في فحرام التمويه

لصههانعه أجههرة فل فائههدة بل مإههال إضههاعة لنههه فههرق، لمههن
وغيرههها والكعبههة كاسههره أو مإزيلههه علههى أرش ول كالنههاء

بههأن تمسههكا الحههرب آلة في حله بحث نعم ذلك في سواء
 يأتي كما لحاجة بأنه تسليمه بعد ويوجه يشمله كلمإهم
 إطباقهم مإن  يؤخذ]تنبيه[     

> 124<ص: 
يحههل والرويههاني المههاوردي قول شذوذ الجرة نفي على هنا
ويرد نفس طيب عن لنه كالتنجيم، مإحرمإة بصنعة يؤخذ مإا

أن الصههحيح والخههبر كههذلك، الزانيههة كسههب أن بههه علل مإهها
سههفه ذلههك مإقابلة في المال بذل وأن خبيث الكاهن كسب
الئمههة شههنع ثههم ومإههن بالباطل الناس أمإوال أكل مإن فأكله

فههي نقههد قطههع لصههق التمههويه مإههن وليس عليهما، الرد في
فصههلها لمإكههان بالتحلية الزكاة في عنه المعبر الناء جوانب

فيههها فيأتي لزينة بالضبة شيء أشبه هي بل نقص غير مإن
فههي الضههبة عههرفا بعضهههم رأيههت ثههم يظهههر، فيمهها تفصيلها

وكههأنه ينكسههر، لههم وإن بالناء يلصق مإا بأنها الفقهاء عرفا
وهههو كالضههبة النههاء فههي الههدراهم سههمر جعلهههم مإههن أخههذه
جههائزة الحرب آلة تحلية أن يعرفا وبهذا ذكرته، فيما صأريح

تحريههم إطلقهههم وأن تعددت وإن لحاجة كالضبة كثرت وإن



مإجموعههها مإههن يحصههل قطههع علههى حمله يتعين غيرها تحلية
فتأمإله.  لزينة كبيرة ضبة قدر

(كياقوت) ومإرجان ذاته (النفيس) في الناء و) يحل(     
نحههو مإههن الظهههر) كالمتخههذ (في استعماله أي وبلور وعقيق
قلوب به تنكسر فل الخواص إل يعرفه ل لنه وعنبر، مإسك

الخههاتم فههص غيههر فههي الخلفا ومإحههل النقد بخلفا الفقراء
هنهها كمهها قههوي خلفا تحريمه في مإا وكل جزمإا مإنه فيحل
فضههة أو بههذهب (ضههبب الذي والناء ومإا) أي( كراهته ينبغي
بعضههها يكههون بههأن بعضههها في (لزينة) ولو كبيرة) عرفا ضبة
فههرق ل أنههه المقتضههي أصأههله فههي كما لحاجة وبعضها لزينة
انبهههم، لمهها أنههه وجهههه وكههان وكههبره صأغره بين للزينة فيما
للزينههة كههأنه المجمههوع وصأههار غلههب للحاجههة عمهها يتميز ولم

 الحاجة على الزائد تميز فلو وعليه

> 125<ص: 
استعماله يعني (حرم) هو مإتجه وهو للزينة مإا حكم له كان

الصأهل كهبره فهي شهك فمها المحقهق أي الكهبر مإهع للزينة
ل الصأههلح غههرض هنهها الحاجة) وهي بقدر صأغيرة (أو إباحته
ول بههل (فل) يحههرم النههاء أصأههل يبيح لنه غيرها، عن العجز
لحاجههة كههبيرة أو لزينههة صأههغيرة (أو الصغر مإع للحاجة يكره

في الواقع الصغر الصأح) لوجود (في فيهما الكراهة جاز) مإع
كنصههب ضههبب ب نصههبت وضههبة وللحاجههة المسههامإحة مإحههل

بههذهب فبههاء وعليههه عيههن اسههم لنههها توسههعا، بفعله المصدر
عليههها تقههدمإه سههوغه النكههرة ضبة مإن حال وهو مإن بمعنى

أن الههوجه نعههم مإههوهم شههذوذه مإههع وهههو الخههافض بنههزع أو
مإوضههع وضههبة(مإنه.  كالمتمحضة يتحصل بنقد المموهة الضبة

الستعمال) 

> 126<ص: 
والحرمإههة الحههل فههي ذكههر (كغيههره) مإمهها أكل أو شرب بنحو
المسوغ وجود مإع بالستعمال لمباشرتها أثر الصأح) ول (في
حلههها كلمإهههم فمقتضههى لزينههة صأههغيرات ضههبات تعددت ولو

ضبة قدر مإجموعها مإن يحصل لم إذا مإا على حمله ويتعين
فههارق وبههه الخيلء مإههن فيها لما تحريمها فينبغي وإل كبيرة،

لكهثر اجتمهع ولهو عنهه المعفهو الهدم تعهدد لو فيما يأتي مإا
المقتضههية المشههقة أصأل أن وحاصأله فيه الوجهين أحد على



بفههرض الكههثرة لتقههدير النظههر يبطههل وبههه مإوجههود للعفههو
مإههع مإوجههود وهههو الخيلء للحرمإههة المقتضههي وهنهها الجتمههاع

اعتمههدته الذي قلت فإن الجتماع قوة في هو الذي التفرق
أو طرازيههن علههى الزيههادة تحههل ل أنههه العبههاب شههرح فههي

للزينة. الكل أن بجامإع كذلك هنا مإا كان فهل لزينة رقعتين
أغلههظ الفضههة بههل التحريههم والحريههر الفضة في الصأل وأن

فهنهها ثههم ثنههتين علههى الزائههد امإتنههع فههإذا أولى هنا مإا فكان
علههى أحههالوه وكبرها الزينة ضبة صأغر بأن يفرق قلت أولى

أن إلهى فنظهروا مإضهطرب التعهدد عنهد وههو العرفا مإحض
ثههم فيحل. وأمإا ل أو فيحرم الكبيرة يساوي هل التعدد ذلك

مإههن أكثر يجوز ل أنه قضيته وكان أصأابع بأربع تقديره فورد
الههترقيع، به فألحقنا تعدده مإع يحل الطراز وجدنا لكن رقعة

هنههاك كههذلك ول فاعتبرنههاه واردا أصأههل هنههاك أن فالحاصأههل
الكههبير علههى العههرفا فيه المضطرب المتعدد قياس فاعتبرنا
تحريههم) إنههاء المههذهب (قلهت فيههها اضهطراب ل لنههه للزينة،
إذا الفضة كضبة أشد فيه الخيلء لن مإطلقا)، الذهب (ضبة
ظههاهر هههو كما العيون مإرآة في اعتيد مإا ومإنه الناء عمت
 غير فقد لو أنه العلة مإن وأخذ

> 127<ص: 
فههي أعلههم) والصأهل (واللهه مإحتمهل وهو الفضة تعين إنائهما
يشههرب كههان الههذي وسهلم عليههه الله صألى قدحه أن الضبة

شههعبه أي لنصههداعه فضة عنه الله رضي أنس سلسله فيه
بعههد فعههل ذلهك أن احتمههل وإن وهههو لنشههقاقه فضة بخيط
لن باقيههة، دللتههه عليههه خوفهها وسههلم عليه الله صألى وفاته
تغييههر عههن البعههد فههي مإبههالغتهم مإع عليه وغيره أنس إقدام
ذلههك، فههي الذن مإنههه علمههوا بههأنهم مإههؤذن آثههاره مإن شيء
مإا وأصألها مإحتمل، صأحته بفرض المضبب عن عائشة ونهي
توسعا للزينة هو مإا على أطلقت ثم الناء، خلل به يصلح

 
الحدث أسباب باب

 الصأغر وهو غالبا، الطلق عند المراد     

> 128<ص: 
أريههد فههإن التية، السباب على أيضا ويطلق مإعنيان له ومإر
بيانيههة فهههي الثههالث أو اللم بمعنههى فالضههافة الوليههن أحههد



مإههن بههالنواقض التعبير على أورد عما ليسلم بالسباب وعبر
ينتهي وإنما كذلك، وليس الماضي الطهر تبطل أنها اقتضائه

نقههض، المعتههاد فخههرج قوله في بالنقض تعبيره يضر ول بها
تههوجبه أنههها اقتضههائه مإن وبالموجبات به المراد بان قد لنه

الصههلة نحههو فعههل إرادة مإههع هههي بههل كههذلك وليههس وحدها
تقههديمها كان وضعا تقدمإه له المناسب طبعا السبب ولتقدم

وإن الروضههة، فههي الذي عكسه مإن أظهر الوضوء على هنا
أن احتههاج المحههدث حكههم لههه أي مإحههدثا ولههد لما بأنه وجه

على اتفقوا جنبا يولد لم ولذا ناقضه ثم الوضوء أول يعرفا
فيههها والحصههر غير أربعة) ل (هي عليه الغسل مإوجب تقديم

يقس لم ثم فمن المعنى مإعقول مإنها كل كان وإن تعبدي،
مإهها ينقههض ولهم جزئياتههها علههى قيههس وإن آخههر، نههوع عليها

 شيء فيه يثبت لم لنه عداها،

> 129<ص: 
حههديثين فيههه بههأن وتوزعههوا قههالوه مإا على جزور لحم كأكل

علههى أجمعنهها بأنا وأجيب شافا جواب عنهما ليس صأحيحين
شههحمه بغيههر يخصههه بنقضههه القائههل لن بهمهها، العمههل عدم

اليمههان فههي يههأتي كما لحما يسميان ل بأنهما ويرد وسنامإه
أمإههرد ومإههس ودم قيههء نحههو وخههروج النههص، بظههاهر فأخههذ
المسهح مإهدة وانقضهاء مإصهل وقهقههة بهيمهة فرج أو حسن

يسههمى لكههونه ل أحكههامإه مإههن حكههم الرجلين لغسل وإيجابه
ت وإنمها والهردة، بالسهن والبلهوغ حدثا لضهعفه الهتيمم أبطل
(أحههدها يرتفههع لههم حههدثه لن يههرد، ل السههلس شههفاء ونحو

يضههر ول عههادت وإن دودة، رأس أو عودا شيء) ولو خروج
فههي مإا إذ بنجس مإتصل لحمله الصلة امإتنعت وإنما إدخاله،
الظاهر مإن شيء به اتصل إن إل بنجاسته يحكم ل الباطن

ذكهره مإهن ريحها ولهو الواضح الحي المتوضئ قبله) أي (مإن
 قبلها أو

> 130<ص: 
مإنفتههح حكههم احتملههت أو زيههادته تحققت لما نعم تعددا وإن

خههارج مإههن كههونه يحتمههل ولم عليه رآه بلل أو المعدة تحت
غسههله يجههب لمهها مإههذيها نحههو وصأل أو فيه وهم لمن خلفا

رطوبههة خرجههت أو الظههاهر إلههى يخرج لم وإن الجنابة، في
أمإهها فل وإل يقينهها غسله يجب مإا وراء مإن كانت إذا فرجها



دبههره) كالههدم (أو فرجيههه مإههن خروجههه مإههن بههد فل المشكل
وكالباسههور خههارجه ل الههدبر داخل وهو الباسور، مإن الخارج
خروجههه زاد أو فخههرج الههدبر داخههل ثابتهها كههان إذا نفسههه

 خروجها حال توضأ فلو خرجت إذا المزحور وكمقعدة

> 131<ص: 
دخلههت حههتى بقطنههة عليههها اتكههأ وإن ينتقههض، لم أدخلها ثم

حههال لخروجههه مإنههها شههيء القطنههة تلههك علههى انفصههل ولههو
بخروجههها، ل مإنههها خههرج بمهها النقههض بعضهم وبحث خروجها

ل قلنهها فههإن كفههه، بههاطن بغيههر ردها فإن الدبر، باطن لنها
قلنهها وإن فمحتمههل، يههأتي كمهها الصأح وهو أي، بردها يفطر

علههى للنههص وذلههك لههه وجههه ل بههل ضههعيف نقضههت يفطههر
إل( خهارج كههل بهها وقيههس والريههح والمههذي والبهول الغههائط

نقهض فل أول مإنههه الخهارج وحههده المتوضئ مإني المني) أي
قيههل، مإهها علههى اتفاقهها يتوضههأ لم وإن غسله، يصح حتى به

أن وزعههم الحههدث رفههع ل الغسههل سههنة لههه بوضوئه وينوي
غلههط، وضههوئه لبقههاء نظههرا فروضهها به يصلي حينئذ المتيمم

لنههه وذلههك، فههرض، لكههل الههتيمم تههوجب وحدها الجنابة لن
أدونهمهها يوجب فل مإنيا كونه بخصوص المإرين أعظم أوجب

لن والنفههاس، الحيههض نقههض وإنمهها خارجهها، كههونه بعمههوم
بعههد نفسههه أو غيههره مإنههي مإنههه خههرج ولههو أغلههظ حكمهمهها
 نقض استدخاله

> 132<ص: 
وزعم الرجل بمني لختلطها الوجه على امإرأة مإن كمضغة

فرجههها ببلة لختلطه مإطلقا مإنيها بخروج النقض العماد ابن
الرجههل فسههاوت دائمهها مإحقههق غيههر الختلط ذلههك بههأن يرد

نقههض شههيء مإنهما يخرج لم بأن الفرجين مإنسد ولو) خلق(
 نقض أحدهما أو الفم ولو كان، مإحل أي مإن خارجه

> 133<ص: 
ل أم بالتحههام انسههداده أكههان سههواء لهمهها أو لههه المناسههب

أحكههامإه للصأههلي يثبت ل بأنه الماوردي وصأرح لشيخنا خلفا
الغسههل ويجههب مإسه، فلينقض صأورته لبقاء نظر وفيه حينئذ
البيان صأاحب رأيت ثم ذلك وغير فيه واليلج بإيلجه والحد
وهههو الذكر اسم عليه يقع بأنه وعلله بمسه النتقاض صأحح



إل حينئههذ للمنفتههح يثبههت ل أنههه فعلههم ذكرتههه فيمهها صأههريح
غيههر أو المههذكور الماوردي كلم يوهمه قد لما خلفا النقض

صأههار أي مإخرجههه) المعتههاد انسههد (إن له طرأ وإنما مإنسده،
مإعهدته) (تحهت (وانفتهح) مإخهرج شهيء مإنهه يخهرج ل بحيهث
وبفتههح الفصههح في فكسر بفتح وهي خروجه، المعتاد فخرج

مإسههتقر وحقيقتههها سههرته هنا أوليه وبكسر فسكون كسر أو
(فخههرج السههرة إلههى الصههدر تحههت المنخسههف مإههن الطعههام

يخههرج مإخههرج مإههن للنسههان بد ل (نقض) إذ المعتاد) خروجه
 حدثه مإنه

> 134<ص: 
كههان وإن هنهها، الريههح وكههذا الههدم كههدود) ومإنههه نههادر (وكههذا
(فوقههها) أي (أو) انفتههح الظهههر) كالمعتههاد (في مإعتادا مإطلقه
(مإنسههد) الصأههلي (وهههو) أي لههها مإحاذيهها أو فيههها أو المعههدة

فل) ينقههض مإنفتههح وهههو (تحتههها (أو) انفتههح طارئهها انسههدادا
وفيههها فوقههها مإههن لنههه الظهر)، (في والنادر المعتاد خارجه

نقههض وحيههث غنههي عنههه تحتههها ومإههن أشبه بالقيء ومإحاذيها
وفههي ذلهك غيههر الصأههلي أحكههام مإههن لهه يثبههت لهم المنفتح

ينتقههض لههم مإثل أي الرض مإههن مإمكنههه نههام لههو المجمههوع
 وضوءه

انسههداد جعل لنه مإشكل، هنا المتن  ظاهر]تنبيه[     
يجههاب وقههد وانفتههاحه انسداده بين فصل ثم مإقسما الصألي

قبلهه مإهها بقيههد ل تحههت علههى مإعطههوفا فوقههها أو قوله بأن
العقههل) أي زوال الثههاني( كلمإهههم فههي يقههع قههد ذلههك ونحههو

 إغماء أو بجنون التمييز

> 135<ص: 
للخههبر نههوم أو إجماعهها مإقعههده مإمكنهها ولههو سههكر نحههو أو

للعلمههاء مإهها خلصأههة بينههت فليتوضأ} وقد نام {فمن الصحيح
مإههن أفضل وهو العباب شرح في وتوابعه العقل تعريف في

النههور مإجههرى مإنه يجري العلم لن وأسه، مإنبعه لنه العلم،
حيههث مإههن أراد عكس ومإن العين مإن والرؤية الشمس مإن

(إل) مإتصههل بالعقهل ل بهه يوصأهف تعهالى وأنه له، استلزامإه
(مإمكههن (نههوم) قاعههد ذكههر بمهها العقل تفسير في عرفا كما

لمهها استند وإن سائرة، دابة ولو مإقره مإن ألييه مإقعده) أي
مإقعههده بعههض بيههن وليههس احتههبى أو لسههقط عنههه زال لههو



حملنهها وعليههه حينئههذ شههيء خههروج مإههن للمإن تجافا ومإقره
ول يصههلون ثههم ينههامإون كههانوا الصههحابة أن مإسههلم خههبر

رءوسهههم تخفق حتى ينامإون داود لبي رواية وفي يتوضئون
 الرض

> 136<ص: 
غيههر نائمهها أخههبر لههو أنه آخره إلى للمإن قولهم مإن ويؤخذ
لههم بههأنه نههبي أنههه الصأههح على بناء كالخضر مإعصوم مإمكن
وقههد بعضهههم واعتمههده وضههوءه ينتقههض لم شيء مإنه يخرج

وجههوده بيههن فههرق ل بالمظنههة نيههط مإهها أن قاعههدة تنههازعه
المتههن عهد يتجههه هههذا وعلهى السهفر فهي كالمشهقة وعدمإه
وأمإهها. للحههدث سههببا الممكههن النههائم غيههر فههي نفسه الزوال

الههدبر مإههن شههيء لخههروج سههبب أنه عده فوجه الول على
وخههرج سههببه والثههاني نفسههه الخههروج الول قال فكأنه غالبا

اسههتثفر وإن قفههاه، علههى كالنههائم غيههره الممكههن بالقاعههد
السههكر نشههأة وأوائههل النعاس وبالنوم بمقره مإقعده وألصق

سههماع النعههاس علمإات مإن إذ مإعهما التمييز مإن نوع لبقاء
هههل شاك وضوء ينتقض ول يفهمه لم وإن الحاضرين، كلم
أليتههه زالهت هههل أو ل أو مإمكنهها كههان هههل أو نعس أو نام

ل نههوم تههذكر عههدم مإههع الرؤيهها وتيقن بعدها أو اليقظة قبل
 بخلفه له أثر

> 137<ص: 
نبينهها وضههوء ول طرفيههه لحههد مإرجحههة لنههها فيه، الشك مإع

يقظههة لبقههاء بههالنوم وسههلم عليهههم الله صألى النبياء كسائر
فههي الشههمس لطلههوع إدراكههه وعههدم الخههارج فتدرك قلوبهم

القلب صأرفا أو البصر وظائف مإن رؤيتها لن الوادي، قصة
مإهها الحكام مإن القصة هذه في مإنه المستفاد للتشريع عنه

الههذكر الرجههل) أي بشههرتي التقههاء الثههالث( كههثرة يحصههى ل
ولههو السههليمة الطبههاع لههذوات يقينهها طبعهها المشتهي الواضح

طبعهها المشتهاة الواضحة النثى (والمرأة) أي ومإمسوحا صأبيا
مإيتا أو مإكرها أحدهما كان وإن السليمة، الطباع لذوي يقينا
وإنمهها جنيهها، أو بعضهههم قههال الميههت وضههوء ينتقههض ل لكن

لمإسههتم {أو تعههالى لقههوله وذلههك نكههاحهم جوزنهها إن يتجههه
 لمستم النساء} أي



> 138<ص: 
علههى بجمعهههم تفسههيره ينههدفع وبههه السبع في به قرئ كما
يقبههل وسههلم عليههه الله صألى {كان وخبر الظاهر خلفا أنه

طريقيههه مإههن يتوضههأ} ضههعيف ول يصههلي ثههم أزواجههه بعههض
أنههه يحتمههل يصههلي وهههو عائشههة، رجل وغمزه مإنهما الوارد
الجههس واللمههس ذلك يسقطها الفعلية الحوال ووقائع بحائل
ل الههتي للشهههوة المحههرك اللتههذاذ مإظنههة لنههه ونقض، باليد
أشل زائدا ولو بغيرها اللمس به وقيس المتطهر بحال تليق

لن الكههف، ببطههن التههي المههس واختههص شهههوة بغير سهوا
بهها وألحههق الجلههد ظهاهر والبشههرة فيه مإنحصرة ثم المظنة

أي عجيههل لبههن خلفا مإتجه وهو واللسان السنان لحم نحو
اللمههس للههذة مإظنههة ليههس لنههه يظهر، فيما العين باطن ل

لسههان نحههو أن تههرى أل لههذلك مإظنههة فههإنه ذكههر مإا بخلفا
عليههه اللههه صأههلى عنههه صأههح كمهها ولمسه بمصه يلتذ الحليلة
بههاطن كههذلك ول عنهها اللهه رضهي عائشة لسان في وسلم
نظههره لههذة أن توهمهها بنقضههه جمههع قههول يههرد وبههه العيههن

والشههعر السههن بههدليل كههذلك وليههس لمسههه لههذة تسههتلزم
يلحظوا لم لنهم يجدي، ل ويزول يطرأ، مإما بأنهما والفرق

وهههذا مإسهههما دون بنظرهمهها يلتههذ أنههه إل نقضهما عدم في
العين.  باطن في مإوجود

قههاله الفههرق فههي بالخيههال يكتفى  ل]مإهمة فائدة[     
بعههد علههى ينقههدح مإهها بههه المههراد أن يبين بما وعقبه المإام

غيههره وعههبر الجمع مإن أقرب أنه الظن على يغلب مإا دون
الجههامإع أن الظههن علههى يغلههب لههم مإهها مإههؤثر فرق كل بأن

مإنهه يكههثر فغيرههها وإل السليمة السليقة ذوي عند أي أظهر
وجمع فرق الفقه الئمة بعض قال ثم ومإن ذلك في الزلل

كههأن احتمههال ولههو مإصههاهرة أو رضههاع أو مإحرمإا) بنسب (إل
بشهههوة ولههو لمسه ينقض فل مإحصور بغير مإحرمإة اختلطت

 للشهوة مإظنة ليس لنه الظهر)، (في

> 139<ص: 
نحههو بههه يلحههق ول خصصههه مإعنههى النههص مإههن فاسههتنبط
فههي كالرجههل وجعلههها يههزول لعههارض تحريمههها لن مإجوسية،

بههها المههانع لقيههام هههو إنمهها باللقطههة وتملكههها إقراضههها حههل
مإهها فاندفع للوطء الجواري لعارة ذلك مإشابهة عن المخرج
مإههن بههاللمس نقههض ل أنههه اللتقههاء مإههن وعلههم هنا لبعضهم



فصههله يمكههن غبههار مإههن تجمد مإا ومإنه رق وإن حائل، وراء
يههأتي مإمهها أخههذا يظهههر فيمهها تيمم مإبيح خشية غير مإن أي

صأههار حههتى عههرق نحههو مإههن ل إزالتههه لوجههوب الوشههم فههي
والمملههوس اللمإههس بيههن فههرق ل وأنههه الجلههد، مإههن كالجزء

كلمإههس) (والملموس فقال لجله بهما صأرح خلفا فيه لكن
اللذة مإظنة في الظهر) لشتراكهما (في وضوئه انتقاض في

الممسههوس وضوء ينتقض لم وإنما الجماع، في كالمشتركين
هنهها بخلفههه أصأل لذة لمظنة مإس مإنه يوجد لم لنه فرجه،

(وشههعر مإههر كمهها يشههتهيان ل صأههغيرة) وصأههغير تنقههض ول(
لن أولههى، بههل ظهههر عظم كل به يلحق أن وينبغي وسن)،

النههوار وقههول هذا نظر بخلفا لذة أي لذة السن نظر في
مإهها مإههراده والظفههر والسههن الشههعر غير هنا بالبشرة المراد

مإههر كمهها بههه ألحق ومإا الجلد ظاهر أنها مإن هنا به صأرحوا
 جمع وقول

> 140<ص: 
تقههرر كمهها بنظههره ول بلمسههه يلتههذ ل هههذا أن يرده بنقضه

كسههر أو فسههكون وبكسههر ضههم أو فسههكون (وظفههر) بضههم
ول عنههها اللمههس لههذة الصأح) لنتفههاء (في أظفور والخامإسة

بعههد التصههق وإن أي، مإنفصههل جزء ول بنظرها لللتذاذ نظر
وإن بههل، الجههراح فههي يأتي كما فصله لوجوب الدم بحرارة

لنههه يظهههر، فيمهها مإنههه تيمم مإحذور لخشية فصله يجب لم
لعههارض الفصل يجب لم وإنما المنفصل، حكم في ذلك مإع

الحيههاة عود فرض لو نعم وجب الخشية زالت لو أنه بدليل
بالمتصههل يلحههق أن احتمههل الههدم إليههه وسههرى نما بأن فيه

القههرب وهههو فههرق، ل أنههه واحتمههل وجيه وجه وله الصألي
لعههود ينظههر فلم أجنبيا صأار الول بالفصل أنه إطلقهم إلى

لههم حيههوان عضو مإوضعه ألصق لو ثم ومإن لغيره ول حياة
أن فعلمنهها ظههاهر هههو كمهها جزمإهها نمهها وإن بالمتصل، يلحق
فههوق كههان إن إل لههه تههأثير ل طههردي وصأههف الحيههاة عههود

ل قههال ولمههن أيضهها النصههف بنقههض قال لمن خلفا النصف
استحسههان وعجيههب الفههرج فيههه الههذي النصههف إل ينقههض
هنهها لههه دخههل ل الفرج لن فساده، وضوح مإع لهذا بعضهم

الحتمههال قههرب إن خنههوثته أو أنهوثته نحهو فههي شك مإا ول
كل مإن الوضوء ويسن واحد غير كلم مإن يظهر فيما عادة

المإرد.  كلمس ناقض إنه فيه قيل مإا



غير أخبره لو أنه الباب هذا في كلمإهم ظاهر ]تنبيه[     
 له أو مإنه ناقض بنحو التواتر عدد

> 141<ص: 
بنجاسههة الروايههة عههدل إخبههار في مإر مإا وقياس يعتمده لم

علهى فيهه المإهر أديهر مإها بأن يفرق أن إل هنا قبوله الماء
فيههه يقبههل ل والطههوافا الصههلة فههي كالعههدد النسههان فعههل
المإههام رأيههت ثههم النجاسههة بخلفا هههذا مإههن والحههدث الخبر
تيقههن بعههد الحههدث ظنههه على غلب فيمن قطعهم بين فرق

غلبههت فيمهها الخلفا وحكههايتهم بههها الخههذ لههه بههأن الطهههارة
ة بهها تظههر الهتي السهباب بأن نجاسته جهدا كهثيرة النجاس
التمسههك فكان للنادر أثر ول قليلة فإنها الحدث في بخلفها

ورأيتني ذكرته لما تأييد وفيه انتهى أقوى اليقين باستصحاب
عههدل أخههبره لههو أنه وظاهر نصه مإا قلت العباب شرح في

مإتمكنهها نههومإه حههال فههي مإنههه ريح خروج بنحو أو له بمسها
فل الطهههارة بقههاء الصأههل يقههال ول بقوله الخذ عليه وجب
هههذا نقههول لنا فقط، يفيده إنما العدل خبر إذ بالظن يرفع
مإههر كمهها الميههاه تنجههس في العلم مإقام الشارع أقامإه ظن
بيههن ويفرق يتجه الذي هو وهذا انتهى يأتي كما غيرها وفي

قههد إذ الحسههبان مإنههه يلههزم ل بأنه ذينك في والعدد هنا مإا
لههترك واحههدة إل مإنههها لههه يحسب ول السبع أو الربع توجد
المقصههود بههه الخبههار يفههد فلههم صأههارفا وجههود أو ركن نحو

كمها إطلقههم اقتضهاه مإها علههى التههواتر حهد بلغ ولو فألغي
احتمههال ل إذ للمقصههود قيههد الخبههار وهنهها فيههه بمهها يههأتي

غيههر مإههن يكههون قههد الحههدث أن على قبوله فوجب يسقطه
أو سهههوا ولههو جههزءا والخنههثى مإههس) الواضههح الرابههع( فعلههه
 الدمإي) الواضح (قبل مإن مإكرها

> 142<ص: 
إحاطة بالمنفذ المحيطين شفريه مإلتقى مإنه والناقض الفرج

قلفتههه حههتى والههذكر ذلههك عههدا مإهها دون بههالفم الشههفتين
قههور كههدبر اسههمه بقي إن مإنفصل مإنهما بعضا ولو المتصلة

 يتقيد ل الزركشي وقول اسمه وبقي

> 143<ص: 



أو عمههل زائههد وكههذا بههه ومإشههتبها مإههوهم مإنه الحشفة بقدر
الكههف) الصأههلية (بطن مإن (ب) جزء الصألي سنن على كان

أو عملههت إن إصأبع أو كف مإن الزائدة وكذا بها والمشتبهة
 الكف كانت بأن الصألية سامإتت

> 144<ص: 
أن وبحههث وسههامإتاهما كفههها علههى والصأههبع مإعصههمها علههى
ومإا قبله مإا دون المس بوقت والمسامإتة العمل في العبرة
فيههه نههازع لمن خلفا الصحيح للخبر وذلك ظاهر وهو بعده،
ول سههتر بينهمهها وليههس فرجههه إلى بيده أحدكم أفضى {إذا

خههص الشرط أداة على لشتماله فليتوضأ} وبمفهومإه حجاب
فليتوضههأ} إذ ذكههره مإههس {مإههن أيضهها الصههحيح الخههبر عموم

وبطههن الراحههتين بطههن وهو الكف ببطن المس لغة الفضاء
تحامإههل يسههير مإههع انطباقهمهها عنههد إليهما والمنحرفا الصأابع
يههد نحههو إذ غالبهها أي حرمإته لهتكه أفحش غيره فرج ومإس

تشههمله ذكههرا مإههس مإههن رواية بل كغيرهما والناسي المكره
علههى الناص والخبر الشروط حيز في الواقعة النكرة لعموم

جرى وإن وفيه، مإنسوخ كالخطابي البغوي قال النقض عدم
المشههكاة شههرح في بينته ظاهر نظر وغيره حبان ابن عليه

الحههوط لنههه فتعيههن، أرجههح النقههض بخبر الخذ أن بيان مإع
 الحفاظ مإن كثيرين عند والصأح بل

أو يدين مإن كل نقض مإن تقرر مإا ينافي  ل]تنبيه[     
النقههض عههدم وسههامإت زاد أو اشههتبه إن فرجيههن أو ذكريههن

عليههه يصههدق ل مإنهمهها كل بههأن ويههوجه الخنههثى فرجي بأحد
فيههه الصههوري الشبه يؤثر فلم أنثى أو رجل فرج أنه وحده

أنههثى أو رجههل يد أنه عليه يصدق فإنه تلك مإن كل بخلفا
الجديههد فهي (وكهذا ذلهك فيههه فههأثر أنههثى وفههرج رجل وذكر

كل لن (دبههره) كقبلههه، الشهههر علههى اللم حلقههة) بسههكون
 المنفذ مإلتقى وهي فرجا ويسمى خارجه ينقض

> 145<ص: 
ذكههر فوق نبت وشعر وعانة وأنثيان صأفحة باطن ينقض فل
بضههم أي رفغيههه أو فليتوضأ ذكره مإس {مإن وخبر فرج أو

وإنمهها فليتوضأ} مإوضوع، فخذيه أصأل والمعجمة وبالفاء الراء
خروجهها ذلههك مإههن الوضههوء يسههن وحينئذ عروة قول مإن هو
عليههه يههرد فل الطيههر هنهها بهيمة) ومإنها فرج (ل الخلفا مإن



نظههره حههل ثههم ومإههن طبعهها واشههتهائه حرمإتههها لعههدم وذلههك
 فيه الحد وانتفى

يقههول القههديم أن صأريحه بل كلمإهم  ظاهر]تنبيه[     
أن إل جههدا مإشههكل وهههو الدمإههي، دبر ل البهيمة دبر بنقض
اسههم فشههمله وجههه كههل مإن لفرجها مإساو دبرها بأن يفرق
أحكامإهمهها لتخههالف لفرجههه مإسههاويا ليس دبره بخلفا الفرج
القههديم علههى الفههرج اسههم يشههمله فلههم كههثيرة فههروع فههي

لحههظ الرافعههي رأيت ثم الظاهر مإجرد على للوقوفا الناظر
بعههدم دبرههها فههي وقطههع بقبلها الخلفا فخص الشكال ذلك

فهدبرها القهديم فهي ينقهض ل الدمإهي دبر لن قال، النقض
فههرج وينقههض( وجههها لكلمإهههم أن علمههت وقههد انتهههى أولى

الجههب) أي (ومإحههل عليهههم السههم والصههغير) لصههدق الميههت
شههاخص أدنههى بقههي ولههو الفههرج أو الذكر أصأل لنه القطع،

فههي الشههلء وباليههد (الشل (والذكر) والفرج قطعا نقض مإنه
لن مإتعيههن، هنهها البههاء إدخههال قيههل السههم الصأههح) لشههمول

مإمسوسههة اليد كانت ومإتى للمفعول قبل مإس في الضافة
الكههف ببطههن قههولهم أفههاده كمهها الوضههوء ينتقههض ل للههذكر

ومإهها انتهههى المس آلة كونها المقتضي اللة باء في الصريح
كزعمههه فاسههد إلههخ ومإههتى وقههوله صأههحيح الضافة في ذكره
الغههالب باعتبههار هههو إنما آلة اليد جعل لن لللة، الباء تعين
مإظنة أنها مإن مإهدوه مإا على اتكال اليهام بذلك يبالوا ولم
أو للههذكر مإاسههة كونههها بيههن فههرق ل أنههه في الصريح للذة

بينههها) وحرفههها ومإهها الصأههابع رءوس تنقض (ول له مإمسوسة
مإظنههة ليسههت أنههها مإههع السههابق الفضاء لخبر الكف وحرفا

 للذة
السههلس ونحههو الطهههورين فاقد غير ويحرم) على(     

ويصههح السههابق، المههانع أو السههباب أحههد هو (بالحدث) الذي
يحهرم أنهه إلههى المعنهى ينحههل إذ بتكلهف لكهن المنههع إرادة

 الصلة الصلة نحو مإن المنع بسبب

> 146<ص: 
أو لنفسههه سههببا الشههيء فيكههون التحريههم هههو المنههع وذلههك
أو تلوة وسههجدة الجنازة صألة ومإثلها (الصلة) إجماعا بعضه
الصههحيح للحديث ونفل (والطوافا) فرضا جمعة وخطبة شكر
الطههوافا عههدمإه مإنههه المصههنف صأههحح رفعههه فههي نزاع على

(وحمههل المنطههق فيههه أحههل قههد اللههه أن إل الصههلة بمنزلة



وبقيههة تلوتههه نسههخت مإهها بههه وخههرج مإيمه المصحف) بتثليث
{ل الصههحيح للخههبر البياض ورقه) ولو (ومإس المنزلة الكتب
(وكههذا المههس مإههن أبلههغ طههاهر} والحمههل إل القههرآن يمههس

 به جلده) المتصل

> 147<ص: 
مإنههه كههالجزء لنههه الصههحيح)، (علههى بشعرة ولو مإسه يحرم

الجلههد مإس حرم غيره المصحف مإع جلد لو أنه مإنه ويؤخذ
يمنههع ل مإعههه غيره وجود لن جهاته، سائر مإن لهما الجامإع
فتغليههب إليهمهها مإنسههوب أنههه وبتسههليم إليههه الجلههد نسههبة

اسههتويا، وقههرآن تفسههير فههي يأتي مإا نظير مإتعين المصحف
العداد قلت له إعداده يمنع فيه مإعه غيره وجود قلت فإن
وأمإهها عليههه قياسههه ليتضههح يههأتي مإما غيره في قيد هو إنما
عاجزا ويلزم إعداده، فيه يشترط فل تقرر كما فكالجزء هو
نحهو عليههه خههافا إن توسهده أو حملهه تيممها ولو طهر عن

إياه، يودعه أمإينا يجد ولم تنجس أو كافر أو حرق أو غرق
ويحههرم أقبههح، لنههه التوسد، ل الحمل جاز ضياعه خافا فإن

 سرقته نحو يخش لم مإحترم علم كتاب توسد

> 148ص: <
ومإثلههه وضههمه أولههه وصأندوق) بفتههح (خريطة ومإس (و) حمل

أعههدا مإصحف) وقههد (فيهما ظاهر هو كما عليه وضع كرسي
مإها بخلفا بجلده حينئذ لشبههما ظاهر هو كما وحده أي له
ومإسهما حملهما فيحل له إعدادهما أو فيهما كونه انتفى إذا

علههى كههونه بيههن لههه أعههد فيمهها فههرق ل أنه كلمإهم وظاهر
 حجمه

> 149<ص: 
و) حمههل( قريههب وهههو عههادة، لههه مإثله يعد لم وإن ل، وأن

فههي (كلههوح آيههة بعههض قههرآن) ولههو لههدرس كتههب (مإا ومإس
نحههو أن آيههة بعههض قههولهم وظههاهر كالمصههحف لنه الصأح)،
كههونه البعههض ذلههك فههي ينبغههي بههل بعههد وفيه كافا الحرفا
قصههد فههي العههبرة أن لههدرس كتههب وقههولهم مإفيههدة جملههة

وبالكههاتب بعههدها مإهها دون الكتابههة بحههال والتههبرك الدراسههة
 لنفسه



> 150<ص: 
هههذا عطههف وظههاهر مإستأجره أو فآمإره وإل تبرعا لغيره أو

فيههه عههبرة ل عرفهها مإصههحفا يسههمى مإهها أن المصحف على
يسههماه، ل فيما يعتبر إنما هذا وأن تبرك، ول دراسة بقصد

يقصد لم وإن يحرم، لم تبرك أو حرم دراسة به قصد فإن
قههوله: لههدرس أفهههم وإن يظهههر، فيما للقرينة نظر شيء به
فههي) هههي حملههه حههل (والصأح الول القسم إل يحرم ل أنه

ظرفهها المتههاع كون يشترط فل غيره به عبر كما مإع بمعنى
لن بقصههده، حههامإله حمههل ومإثلههه مإتههاع (أمإتعههة) بههل لههه

كههبر بيههن فههرق فل للقصههد بالنسبة أي حينئذ تابع المصحف
 إطلقهم شمله كما وصأغره المتاع جرم

> 151<ص: 
شههيخنا عليه وجرى الرافعي كلم اقتضاه مإا على مإطلقا أو

الحرمإههة، المههاوردي عههن المجموع في مإا قضية لكن وغيره
وفههي والقههرآن التفسههير اسههتواء فههي يههأتي مإهها قيههاس وهي

ويؤيههده قراءة ول تفهيما يقصد فلم أطلق إذا الصلة بطلن
حملههه إذ بههالتعظيم يخههل لههم بههأنه الولى في الحل تعليلهم

المصههحف قصههد فههإن عنههه، يصههرفه قصد لعدم به يخل هنا
الحرمإة صأريحها بل سليم عبارة فقضية قصدهما وإن حرم،
المتههأخرين. وهههو مإههن واحههد غير عليها وجرى للذرعي خلفا

والمههس الحههل، على العزيز مإن أخذا آخرون وجرى القياس
وبعضههها المصحف بعضها فأصأاب يده وضع فإذا كالحمل هنا

مإصحف مإع مإتاع ربط ولو المذكور التفصيل فيها تأتى غيره
لنههه ل، أو كلمإهههم شههمله كما التفصيل ذلك هنا يأتي فهل

كههل وحههده حملههه قصههد يتصور ل بذلك علمه مإع به لربطه
بالحمههل المقصههود هو أحدهما كون تصور قلت فإن مإحتمل،

إن هههذا يتههأتى إنمها قلههت الربههط مإههع ولو يتأتى تابع والخر
أحههدهما كون بين فيه الحرمإة على بناء قصدهما في فصلنا

مإنههه الظههاهر بههل كلمإهههم مإن بعد وفيه مإتبوعا، والخر تابعا
ثههوب نحههو فههي ومإسههه (و) حملههه فههرق ل قصدهما عند أنه

حملههه فههي وكذا الكراهة مإع مإنه (تفسير) أكثر و عليه كتب
تميههز مإسههاو أو أقههل ل أيضهها حرمإتههه فههي للخلفا مإتاع مإع

اسههتواء وفههارق حينئههذ المقصههود لنههه ل، أم عنههه القههرآن
 القرآن بتعظيم غيره مإع الحرير



> 152<ص: 
أو الملفوظههة بههالحروفا والقلههة الكههثرة في هنا العبرة وهل

وبيههن بينههه ويفرق الثاني يتجه والذي مإحتمل كل المرسومإة
وهي القراءة، على ثم المدار بأن الفاتحة بدل في يأتي مإا

وهههو المحمههول، علههى وهنهها الرسههم دون باللفظ ترتبط إنما
الكههثر وينظههر كههل فههي لتعههد المكتوبة بالحروفا يرتبط إنما

فههي يعتههبر أنههه فيظهههر الثههاني وعلههى لههه تابعا غيره ليكون
عن خرج وإن المإام، المصحف لخط بالنسبة رسمه القرآن

عليههه يقههاس ل رسههم لههه ورد لنههه الرسههم، علههم مإصههطلح
علههم قواعههد علههى رسههمه التفسههير وفههي بههه اعتباره فتعين

فيههه الرجههوع وجههب شههيء فيههه يههرد لههم لمهها لنههه الخههط،
أكههثر التفسير كون في شك ولو أهله عند المقررة للقواعد

السههتواء وهههو المانع، تحقق لعدم ظهر فيما حل مإساويا أو
بعضهههم وجههرى والحريههر. الضبة في ذلك نظير حل ثم ومإن
أولههى، بههل كههذلك هنهها فقياسههها الحرمإههة علههى الحريههر فههي

التههبرك أو الدراسههة بههه أقصههد شههك لههو فيمهها ذلههك ويجري
لما بأنه شيء به يقصد لم فيما قدمإته ومإا هذا بين ويفرق

للقرينههة النظههر تعيههن حرمإههة ول لحههل مإقتههض ثههم يوجد لم
وهنا دراسة أو تبرك به يقصد مإا جنس مإن أنه على الدالة
أصأههل وههو أحهدهما، لمقههوي فنظرنهها تعارضها احتمههالن وجد

الثههاني علههى والحتيههاط الول علههى والمههانع الحرمإههة عههدم
مإعطوفهها جعلههه انههدفع تفسههير عطف في قدرته وبما فتأمإله

أن علههى ضههعيف بههأنه اعتراضههه ثههم المجههرور الضمير على
(دنانير) عليها في ومإسه (و) حمله فيه ضعف ل أنه التحقيق

لمهها هنا يقصد لم لما القرآن لن غيرها، أو الخلص سورة
ولههذا أحكههامإه عليههه تجههر لههم والحفظ الدراسة مإن له وضع
مإههع بمعنههى وفههي عليهمهها نقش جدار وهدم طعام أكل حل
(ل) حل إليه الشارة قدمإت كما فيه للظرفية ظهور ل فيما

آخههر إلههى جههانب مإههن (بعههود) مإثل مإنه ورقة ورقه) أو (قلب
بفعلههه الصأههح) لنتقههاله (فههي إطلقههه شههمله كمهها قائمة ولو

يجههوز ل إذ الصبي) المميههز (أن (و) الصأح حامإله كأنه فصار
(المحههدث) حههدثا ينتهكههه قههد لنههه مإطلقهها، مإنههه غيره تمكين
 أكبر أو أصأغر

> 153<ص: 



مإنههه تمكينه وليه على يحرم وأنه القرآن، الجنب مإنع وبحث
وليهس المهس مإهن هنها الجنهب مإنهع بحهث علهى يتأتى إنما

القههراءة بخلفا المحههدث علههى لحرمإتههه آكههد أنه على كذلك
تعلمههه حاجههة عنههد وحملههه مإسههه يمنههع) مإههن (ل قيههاس فل

 ووسيلتهما ودرسه

> 154<ص: 
يظهههر فيمهها مإنههه ليعلمههه للمعلم به والتيان للمكتب كحمله
يجههوز قههال العمههاد ابههن رأيت ثم طهره دوام لمشقة وذلك

آخههر، مإحههل إلههى ونقلههه والتههبرك للدراسة حمله مإن تمكينه
يحتههاج أن شههأنه مإههن بما اعتبارا كلمإهم صأريح هو هذا وأن
تبعههه ومإههن السههنوي كتخصيص نظر عمومإه وفي انتهى إليه

قلههب حههل الصأههح (قلههت ذكرته مإا فالوجه للدراسة بالحمل
واللههه العراقيههون قطههع (وبههه نحههوه (بعههود) أو ورقه) مإطلقهها

انفصههلت لو ثم ومإن مإعناه في ول بحمل ليس لنه أعلم)،
كما حمل لنه ظاهر، هو كما اتفاقا حرم العود على الورقة

تنفصل، لم وإن مإنه، ورقة بها وقلب يده على كمه لف لو
عنههه مإعفههو بغيههر بمتنجههس مإعظههم اسهم ككههل مإسه ويحرم
به نقش شيء ووطء له تعظيما فرق ل بأنه بعضهم وجزم

المسههتلزم عليههه كتههب مإهها لبههس كراهههة وبيههن بينههه ويفههرق
السههتلزام هههذا سلمنا لو بأنا لوطئه المساوي عليه لجلوسه

ول قصههدا لهه إهانهة فيهه نقول: وطهؤه أن أمإكننا والمساواة
فيههه يغتفههر ل مإهها تابعهها الشههيء فههي ويغتفههر لبسههه كههذلك

لمهها ولو وقاية وجعله مإكتوبه في درهم نحو ووضع مإقصودا
 يظهر فيما قرآن فيه

> 155<ص: 
وتمزيقههه زعههم كمهها وليههس هههذا حل بحث بعضهم رأيت ثم

ل أن وينبغههي الرض، عههن رفعههه وتههرك به إزراء لنه عبثا،
عليههه كتب مإا وبلع فيمتهن يسقط قد لنه شق، في يجعله
تضههر ول للمعههدة مإلقههاته قبههل صأههورته لههزوال أكلههه بخلفا
ثههم ومإههن مإسههتقذر غيههر بمعههدنه دام مإا لنه للريق، مإلقاته

الطعمة. في يأتي كما الحليلة مإن مإصه جاز
بل كتبه وللمحدث للمصحف الرجل ومإد الزركشي قال   

صأههلى {أنههه وصأههح أولههى بههل كالعالم له القيام ويسن مإس
تبههديلها بعههدم لعلمههه للتههوراة} وكههأنه قههام وسههلم عليههه الله



ومإنههه صأههيانة نحههو لغههرض إل عليههه كتههب مإهها حههرق ويكههره
مإنههه أولى والغسل للمصاحف عنه الله رضي عثمان تحريق

 الوجه على

> 156<ص: 
إل الحههرق حرمإههة فههي صأههريح السير في الشيخين كلم بل
قلههت فإن للمال، إضاعة كونه حيث مإن أنه على يحمل أن
وللتوسههد الحههدث مإههع للحمههل مإههوجب الحههرق خوفا أن مإر

فههي مإفههروض ذاك قلههت مإطلقهها الحرق لحرمإة مإقتض وهذا
بلههى نحههو وبه لها أو دراسة لغير مإكتوب في وهذا مإصحف

المال لضاعة النظر وأمإا الصيانة نحو قصد مإعه يتصور مإما
ول مإقصههود لغرض تجوز أنها على بهذا يختص ل عام فأمإر
(ومإن حرمإته السلم عبد ابن بحث وإن مإحوه، شرب يكره
(في رجحان أو باستواء تردد وشك) أي حدثا أو طهرا تيقن

فل الستصههحاب بيقينه) باعتبار (عمل ل أم عليه ضده) أطرأ
عليههه اللههه صأههلى {لنهيههه وذلههك مإعههه الشههك اجتمههاع ينافي
أن إل المسجد مإن يخرج أن عن الحدث في الشاك وسلم
وحينئههذ الوضههوء يجههب وجههه ريحا} وفي يجد أو صأوتا يسمع

أن إل الحههديث فههي النهههي عليههه يشكل لكن ندبه فالقياس
وسوسههة إلههى يههؤدي بشههك أخذ عن النهي مإنه المراد يقال

بظههن يعمههل أنههه تبعههه ومإههن الرافعههي وزعههم غالب وتشكك
الطهههر يقيههن ورفههع وهههم أو مإؤول الحدث يقين بعد الطهر

يههردان ل طهههره المظنههون بالمههاء الحدث ويقين النوم بنحو
مإهها وكههذا كههاليقين الظن فيه جعل مإما لنهما القاعدة، على

مإثل الشههمس بعههد مإنه وجدا تيقنهما) بأن (فلو بقوله ذكروه
بتفصههيله بههه قبلهمهها) يأخههذ مإهها (فضههد السابق) مإنهما (وجهل

فهههو مإحههدثا قبلهما كان فإن الصأح)، (في اختصارا المطوي
 مإطلقا مإتطهر الن

> 157<ص: 
عههدم والصأههل عنههه الحههدث تههأخر فههي وشههكه الطهر لتيقنه
الن فههو مإنهه تجديهد وقهوع احتمهل فإن مإتطهرا، أو تأخره

تههأخر فههي الشك مإع طهريه لحد الحدث رفع لتيقن مإحدث
التجديد احتمال وقرينة تأخره عدم والصأل عنه الخر الطهر
طهههره تأخر الظاهر لن مإتطهر، فهو يحتمل لم وإن تؤيده،
وجهههل وحههدثا طهههارة قبلهمهها علههم ولههو حههدثه عههن الثههاني



فههي بالضههد أخههذ ثههم وهكههذا قبلهمهها قبههل لما نظر أسبقهما
التجديد وقوع احتمال اعتبار بعد الشفاع في وبالمثل الوتار
يعلههم لههم فههإن العبههاب، شرح في فيه بما بينته كما وعدمإه

تجديههد وقوع احتمل حيث حال بكل الوضوء لزمإه قبلهما مإا
يحتمههل لهم مإههن بخلفا مإرجههح بل الحتمههالين لتعهارض مإنهه

لتذكره أثر فل حال بكل بالطهر يأخذ فإنه مإنه تجديد وقوع
وعدمإه. 

يقدم)( الستنجاء ثم الحاجة قاضي آداب فصل) في(     
الداب أكههثر فههي وكههذا أخرى لحاجة الخلء) ولو (داخل ندبا

 للغالب كالخارج به وعبر التية

> 158<ص: 
والتعييهن بصهحراء ولهو الحاجهة قضاء لمحل الواصأل والمراد

كههالخلء مإسههتقذرا بههه لصههيرورته بالقصههد المعههد لغيههر فيههها
ووصأههوله بههابه عنههد يقههدمإها طويههل دهليههز لههه وفيمهها الجديد
خههص ثههم الخههالي المحههل بالمد الخلء وأصأل جلوسه لمحل

لحههديث فيههه شيطان اسم وهو قيل، الحاجة فيه تقضى بما
سههوق نحههو مإههن مإسهتقذر ككهل بهدلها (يسهاره) أو لهه يهدل

أطلقههه مإا على دخولها فيحرم كالصاغة ومإعصية قذر ومإحل
أن علههم إذا بمهها فتههاويه فههي المصنف قيده لكن واحد غير
تكههن ولههم كربهها مإعصههية ظاهر هو كما دخوله حال أي فيها

كل دخول حرمإة مإحل أن يؤخذ ومإنه الدخول في حاجة له
يتوقف بأن أي لدخوله يحتج لم مإا كالزنية مإعصية به مإحل
مإحلههها دخههول على عرفا وقع له تأثرا بفقده يتأثر مإا قضاء

يمينههه) كالههداخل (الخههارج (و) يقههدم للمسههتقذر لنههها وذلههك،
ل فيمهها الوجههه كهان ثم ومإن المستقذر لغير لنها للمسجد،

شههريف وفههي بههاليمين يفعههل أنههه اسههتقذار ول فيههه تكرمإههة
الشههرفا مإراعههاة تتجههه المسههجد وبقيههة كالكعبههة وأشههرفا
 مإثله مإسجد بلصق كمسجد وشريفين

> 159<ص: 
للمنههبر صأههعوده عنههد الخطيههب تخيههر يعلههم وبه التخيير يتجه

وقههذر مإسههجد بلصههق كههبيت إليههه بالنسبة ومإستقذر وشريف
ط فهي كخلء مإنه وأقذر الشهريف مإراعهاة يتجهه سهوق وس

الواصأل أي يحمل) داخله ول (الثانية. في والقذر الولى في



ككههل ذكههره مإكتههوب اللههه) أي (ذكههر الحاجههة قضههاء لمحههل
 قرآن مإن مإعظم

> 160<ص: 
أو المعظههم بههه وقصههد مإشترك أو مإختص ومإلك نبي واسم
العههبرة أن ويظهههر بههه، المههراد أنههه علههى قوية قرينة قامإت
 مإر مإا نظير له فالمكتوب وإل لنفسه كاتبه بقصد

> 161<ص: 
الصهحيح للخههبر ذكههر مإمهها شههيء فيهه كتههب مإا حمل فيكره
دخههل إذا خههاتمه ينههزع كههان وسههلم عليههه اللههه صأههلى {أنههه

ورسههول سطر مإحمد الله رسول مإحمد نقشه الخلء} وكان
ولو شيء ذلك وضع كيفية في يصح ولم سطر والله سطر
ويجههب عليههه، كفههه ضههم بنحههو ندبا غيبه عمدا ولو به دخل
اسههتنجاء عنههد نزعههه مإعظهم عليههه خهاتم بيسههاره مإههن علهى

لدخههال المحههرم الههوجه إلههى وغيههره الذرعههي ومإههال ينجسه
ويعتمد) ندبا) المدرك قوي وهو ضرورة، بل الخلء المصحف

بههذلك النسههب لنههها يساره)، (جالس حاجته قضاء حال في
ذلك لن باقيها، وينصب بالرض، أصأابعها فيضع يمينه بخلفا
اعتمههاد مإههع أمإههن فههإن القههائم، أمإهها الخههارج لخههروج أسهههل

يحمههل هههذا وعلههى اعتمههدهما وإل اعتمههدها تنجسههها اليسرى
بحههث وقههد الثههاني وبعضهههم الول الشههراح بعههض إطلق

علههم إن عههذر بل قائمهها التغههوط أو البههول حرمإههة الذرعههي
التضههمخ وحرمإنهها اتسههع أو الههوقت ضاق أو مإاء ول التلويث

ة ه الصأهح وههو أي، عبثها بالنجاس ة إطلقههم يقيهد وب كراه
إل التنجيههس مإههن يههأمإن لههم لههو أنههه وواضههح عذر بل القيام

القبلههة) أي يسههتقبل ول) اعتمههدها وحههدها اليميههن باعتمههاد
 الكعبة

> 162<ص: 
هنا يحرم مإا نظير فيها فيكره المقدس بيت قبلة بها وخرج

وقههد فههأكثر ذراع ثلثهها ارتفههاعه ساتر مإع يستدبرها) أدبا (ول
فعههل فههإن المعتههدل، الدمإي بذراع فأقل أذرع ثلثة مإنه دنا

 الولى فخلفا

> 163<ص: 



عنههه والتنههزه مإبههاح فيههه فههذلك هههو أمإهها المعد غير في هذا
بعيههن والسههتدبار الستقبال ويحرمإان) أي( أفضل سهل حيث

بالصههدر عههدمإه مإههع ولههو الغائط أو البول مإنه الخارج الفرج
لزمإههه عليههه اشههتبهت ولههو الوجه على جهتها ل القبلة لعين

فيمهها الصههلة صأههفة قبيههل يأتي مإا جميع هنا ويأتي الجتهاد،
ذكههر كمهها ساتر ل وحيث المعد بغير (بالصحراء) يعني يظهر
 عرض له يكن لم وإن ذيله، إرخاء ومإنه

> 164<ص: 
اشههترط وإل التههي السههتر ل القبلههة جهة تعظيم القصد لن
بحجههب يحصههل إنما تعظيمها يقال ل العورة يستر عرض له

وإخههراج والجمههاع السههتنجاء بحل ذلك نمنع لنا عنها، عورته
وسههلم عليههه الله صألى نهيه التفصيل هذا وأصأل إليها الريح

قههوم عن سمع وقد المعد في للستدبار فعله مإع ذينك عن
للقبلههة مإقعههدته بتحويههل فههأمإر المعههد فههي السههتقبال كراهة

عههن مإندوحههة لههه يكههن لههم ولههو عليهههم الههرد فههي مإبالغههة
قههول يقتضههيه مإهها علههى بينهمهها تخيههر والسههتدبار السههتقبال

وخشههي ويسههارها القبلههة، يميههن عههن ريههح هبههت لههو القفال
 الستدبار تعين يقل ولم جازا قوله فتأمإل جازا الرشاش

> 165<ص: 
كههافي وجههد لو فيما القبل ستر وتعين هذا بين يفرق وعليه

أن ثههم الملحههظ بههأن الصههلة شروط في التي سوأتيه أحد
خههروج كههل فههي أن وهنا القبل بخلفا بالليين مإستتر الدبر

خروجههها وقههت الههدبر فههي اسههتتار ل إذ القبلههة بإزاء نجاسة
اسههتقبال كراهههة ذلك على يرد قلت فإن هنا، ل ثم فاختلفا

 .استدبارهما دون القمرين
فل وغيرهمهها الشههيخين كلم فيه تناقض هذا قلت     

علويههان بأنهمهها فيفههرق وعليه ذكر مإا الصأح كان وإن إيراد،
بخلفا يكههره فلههم السههتدبار حقيقههة غالبهها فيهمهها تتههأتى فل

هنهها الكراهههة ومإحههل فتخير مإنهما كل فيها يتأتى فإنه القبلة
ظاهر هو كما السحاب ومإنه أولى بل كالقبلة ساتر ل حيث

ويحتمههل مإحتمههل وهههو نهههارا، القمههر مإحههاذاة كلمإهم وشمل
الصههبح بعههد فمهها وعليههه سههلطانه، مإحههل لنه بالليل، التقييد
عههن رأيههت الكسههوفا. ثههم فههي يههأتي مإهها نظيههر بالليل يلحق

يحتههج عمهها وأجههاب بالليل التقييد الحضرمإي إسماعيل الفقيه



عليههه يلههزم بأنه الملئكة مإن مإعه مإا رعاية مإن للطلق به
الحفظههة مإههن مإعههها لمهها نظههرا زوجتههه حههق في ذلك كراهة

لخارجه يسمع ل بحيث الصحراء في الناس عن ويبعد) ندبا(
سهههل إن كههذلك البنيان أن ويظهر ريح، له يشم ول صأوت

غيههر أن الحليمههي عههن نقههل الذرعههي رأيههت ثههم ذلههك فيههه
بل بعيد يعد لم بما تقييده لكن مإثلها يعد لم مإما الصحراء

سن يبعد لم فإن ذكرته، كما سهل إن مإطلقا البعاد الوجه
النههاس عههن شخصههه يغيب أن ويسن كذلك عنه البعاد لهم

بمكههة وهو كان، وسلم عليه الله صألى {أنه صأح بل للتباع
مإنههها مإيليههن نحههو علههى بههالمغمس} مإحههل حههاجته يقضههي
كانتشههار لعههذر كههانت البعههد فههي المبالغههة هههذه أن والظاهر

عههرض مإههع لكههن السههابق ويستتر) بالسههاتر( حينئذ ثم الناس
 دل كما الجالس في ومإحله عورته رؤية يمنع

> 166<ص: 
قههدمإيه إلههى سههرته مإههن يسههتر بههأنه لههه بعضهم تعليل عليه

زيههادة ارتفههاعه مإن القائم إلى بالنسبة فيه بد ل أنه فافهم
عرضهه ومإهن ركبتهه إلهى سرته مإن يستر حتى مإر مإا على
تسههقيفه يسهههل ببنههاء يكههن لههم إن هههذا عههورته يسههتر حتى
فههي مإههر مإهها وفههارق السههاتر عنههه بعد وإن كفى، وإل عادة

مإههع يحصههل ل وهههو مإههر، كما تعظيمها ثم القصد بأن القبلة
ذلههك مإههع يحصههل وهههو غالبهها، عههورته رؤيههة عههدم وهنا ذلك

لههم حيههث كلههه ذلههك ومإحل مإحله في ليس اتحادهما فزعم
لزمإههه وإل وعلمههه حليلتههه غيههر لعههورته ينظههر مإههن ثههم يكن

فشههيئا شههيئا ثههوبه رفههع ويسن المعتمد المنقول على الستر
إل كههره دنههوه قبههل دفعههة رفعههه فههإن السههتر، فههي مإبالغههة
فههي العههورة كشههف علههى يتخههرج ول تنجههس نحههو لخشههية
أو الحجار يعد وأن مإنه وهذا غرض لدنى يباح لنه الخلوة،

والسههتقبال أو والبعاد الستر تعارض ولو جلوسه قبل الماء
 الستر قدم والستدبار أو

> 167<ص: 
ول( يظهههر فيمهها وجب إن غيرها وفي بحث كما الولى في

مإسههبل غيههر مإبههاح أو لههه مإاء) مإملوك (في يتغوط يبول) ول
اللههه صألى أنه الصحيح للخبر كثر أو (راكد) قل مإوقوفا ول

م مإها كهره فعهل فإن ذلك، عن نهى وسلم عليه يسهتبحر ل



كههثيره فههي يكههره فل الجاري أمإا البتة نفس تعافه ل بحيث
لههه إتلفهها فيه لن القليل، في حرمإته المصنف وبحث لقوته
ه وإن جهوابه، غيهره وعلهى عليهه بعهض فهي السهنوي وافق

مإبههاح أو له مإملوك في الكلم أن قررته مإا اعتمده تفصيل
لطهههره وتعين الوقت دخل إن نعم بالمكاثرة مإمكن وطهره

هههو ومإههاء مإطلقهها ومإوقوفا مإسبل في ويحرم كإتلفه، حرم
المههاء فههي ويكههره البههدن تنجههس لحرمإههة قل إن فيه واقف
وعجيههب الجههن مإههأوى أنههه قيل لما كالغتسال مإطلقا بالليل

 الكراهة استنتاج

> 168<ص: 
أصأههل لههها أن فرض لو بل لها أصأل ل التي العلة هذه مإن

علهى هنهها الكراههة فلتحمههل لشههرهم دافعهة التسهمية كهانت
مإها بنظيهر ويهوجه شهرعية أنهها بالتزام يجاب وقد الرشادية

مإهها {دع الحههديث وفههي مإريب أنه المشمس كراهة في مإر
فههي يظن إنما لذلك التسمية يريبك} ودفع ل مإا إلى يريبك
لنههه ربههوي، العههذب المههاء قلههت فههإن كفريتهههم، عتههاة غيههر

ام مإطلقها فيهه البهول فليحرم مإطعوم مإها ههذا قلهت كالطع
ول يتنجههس الطعههام لن فاسههد، وهههو الشههراح، بعههض تخيله
نفسههه عن للنجاسة ودفع قوة له والماء مإائعه تطهير يمكن
فههي يتغههوط ول يبههول و) ل( بالمطعومإههات هنهها يلحههق فلههم

المسههتدير الخههرق أي الثقههب وهههو عنه، النهي (حجر) لصحة
الشههق أي أوليههه بفتههح السرب به وألحق الرض في النازل

حيوانهها يههؤذي أو يتأذى أن خشية كره فعل فإن المستطيل،
يكفههي ل وأنههه المعههد، غيههر فههي الكلم أن يؤخههذ ومإنه فيه

 بالقصد هنا العداد
وقع]تنبيه[      المجموع عن نقلوا أنهم وغيره لشيخنا  

بغيههر الكراهههة قيههد وأنههه النهي، لصحة هنا الحرمإة بحث أنه
فيههه كههان فههإن هنهها، فيههه نسخ عدة في ذلك أر ولم المعد
بههأن مإههؤول فكلمإهههم وإل نسههخه بعههض فههي أو آخههر بمحل

هذا أن فيها النهي لصحة الحرمإة الملعن في بحثه مإقتضى
وغيههره الذرعههي ذلههك نقههل نعههم تسامإحا إليه فنسبوه مإثلها
عههن ونهههي قيههل كتبههه مإن لكتاب ينسبوه ولم المصنف عن

و) ل( الجبههل رأس وعلى الميزاب وتحت البالوعة في البول
 ول يبول



> 169<ص: 
جهة ريح) أي (مإهب في (و) ل صألب مإحل في مإائعا يتغوط
تكههن لههم وإن ذلههك، فيكههره الزمإههن ذلههك في الغالب هبوبها

جامإههد وكالمههائع الخههارج رشههاش عليه يعود لئل بالفعل هابة
فههي يتغههوط ول يبههول ول بههه والتههأذي ريحههه عههود يخشههى

فههي (و) ل الوسههواس يجلههب لنههه لههه، مإنفههذ ل مإسههتحم
شههتاء الشههمس فههي النههاس اجتمههاع مإحههل وهههو (مإتحههدث)،

أو كمعيشة لغرض يقصد مإحل كل هنا والمراد صأيفا والظل
(وطريق) فيكره فل وإل لجائز اجتمعوا إن ذلك فيكره مإقيل
عههن النهههي لصههحة وذلههك جماعة وعليه التغوط يحرم وقيل

 كثيرا اللعن يجلب بأنه مإعلل فيهما التخلي

> 170ص: <
شههأنها مإن (مإثمرة) أي (تحت) شجرة يتغوط ول يبول (و) ل
يطهههره مإاء مإجيء يعلم أو المحل يطهر لم مإا فيكره ذلك
في الكلم أن يؤخذ ومإنه فتعافا تلويثها خشية وجودها قبل

وإن اسههتعماله، يعههافا غيرههها إن يقههال أن إل مإأكولههة ثمرة
أخههف الغههائط فههي والكراهههة ظههاهر نظر عمومإه وفي طهر
مإههن أخههف البههول وفي يطهر أو فيجتنب يرى إنه حيث مإن

بخلفا مإنههه طهههر مإهها أكههل علههى غالبهها النههاس إقههدام حيث
يتكلههم) أي ول( ذلههك فههي الختلفا يحمل هذا وعلى الغائط

ولههو غههائط أو بههول خههروج حههال تكلم لمصلحة إل له يكره
ولههو الغههائط علههى التحدث عن للنهي سلم رد أو ذكر بغير

يسههمع ولهم تكلههم فههإن كمجههامإع، فقههط بقلبههه حمههد عطس
الكلم لههول بغيهره مإحههذور وقههوع خشي أو كراهة فل نفسه
فقههط قرآن أو بذكر فيكره شيء خروج عدم مإع أمإا وجب

مإجلسههه) فههي بماء يستنجي ول( القرآن في التحريم واختير
 بغير

> 171<ص: 
تنجسهه خشههية فيكره مإقلوب هواء مإنه صأعد إن به أو مإعد

مإههاء ل حيههث يلزمإههه بههل النتقال عدم بحجر لمستنج ويسن
قيههامإه لن الههوقت، دخل وقد والحدث الخبث لطهارة يكفيه
ل بحيههث فخههذيه بيههن مإهها يباعههد أن إل الحجههر إجزاء يمنعه

له وانتصر وجوبا وقيل ويستبرئ) ندبا( صأفحتيه باطنا يتماس
الغههائط البههول) وكههذا (مإن الستبراء لول عوده ظن إن جمع



بنحههو يظهههر فيمهها انقطههاعه عنههد مإنههه شيء عود خشي إن
ودق بعضهههم قال يضعفه لئل بلطف وجذبه ذكر ونتر تنحنح

الميت غاسل أمإر مإن أخذا البطن ومإسح حجر بنحو الرض
ذلهك وغيههر بيههده العروق مإجامإع وأنثى ذكر ومإسح انتهى به

يبالغ ول فينجسه شيء يعود لئل للفضلة مإخرجا اعتاده مإما
في احتاج لو أنه ويظهر والضرر، الوسواس يورث لنه فيه،
عسههر إن جههاز بيههده المتنجههس الههذكر لمسههك المشههي نحو

حشههو سههلس لغيههر ويكههره النجاسة يقيه حائل تحصيل عليه
مإههن اسههتبرأ لمههن أي السههتنجاء قبههل القيههام ويكههره ذكههره

 مإحترم على التبرز ويحرم مإر، مإا ينافي لئل جلوس

> 172<ص: 
والمشههعر كههالجمرة ضههيق نسههك مإوضههع وفههي وقههبر كعظم
لختلط نبشههت قبههور وبيههن الذرعههي قههال نههبي قبر وبقرب
وتشههتد مإحههترم قههبر بقههرب ويكههره الميههت بههأجزاء تربتههها

إنهاء اتخهاذ ويسهن شههيد أو عهالم أو ولي قبر في الكراهة
وسلم عليه الله صألى الله رسول {نهى نعم ليل فيه للبول
الههذين أي الملئكههة لن إنههائه}، فههي البههول ينقههع أن عههن

مإعلمهها ولههو ككلههب فيههه هههو بيتهها تههدخل ل والزيارة للرحمة
ولكههن المههاء أهرقههت النسان يقول أن ونهى وصأورة وجنب
قضاء لمحل وصأوله دخوله) أي (عند ويقول) ندبا( بلت ليقل

 عنه الجلوس مإحل بعد وإن لبابه، أو حاجته

> 173<ص: 
بقلبههه قههاله دخههل حههتى ذلههك أغفههل فإن أخرى، لحاجة ولو

وإنمهها "، الرحيههم " الرحمن يزيد ول أتحصن الله) أي (باسم
ابههن وعههن جملتههها مإههن لنها القراءة، عند عليها التعوذ قدم
علههى مإبنههي وهههو حههرم، القرآن الله باسم قصد إن أنه كج

إنههي (اللهههم ضههعيف وهههو الخلء، فههي القههرآن قراءة حرمإة
جمههع وإسههكانها الباء الخبث) بضم مإن (بك أعتصم أعوذ) أي

وهههن خبيثههة (والخبههائث) جمههع الشههياطين ذكههران وهم خبيث
ه مإفهارقته مإنهه) أو خروجهه (عنهد (و) يقهول للتبهاع إناثهم ل

بغايههة العههترافا هههذا، وحكمههة أسههألك أو اغفر (غفرانك) أي
النعم مإن جلئل على المنطوية النعمة هذه شكر عن العجز

عني أذهب الذي لله الحمد( يكررها قيل ثم ومإن تحصى ل
أيضهها للتبههاع (وعافههاني) مإنههه خروجههه وتسهيل الذى) بهضمه



قعههوده يطيههل ول رأسه ويستر ينتعل، أن أيضا الداب ومإن
خههارجه أو فرجههه أو للسههماء ينظر ول يعبث ول ضرورة بل
 صألة نحو إرادة عند بل فورا ويجب) ل( حاجة بل

> 174<ص: 
ل مإههن ثههم أن وعلههم المههاء تعيههن لو وحينئذ وقت ضيق أو

الجمعههة، في نظيره بخلفا يعذر لم عورته عن بصره يغض
بخلفا مإنههها كههثير مإههن أشههد هههذا بأعذار فيها توسعوا لنهم

مإههع بههه المإرة (الستنجاء) للحاديث وقتها عن الصلة إخراج
فكههأن القطههع وهههو النجو، مإن تركه على بعضها في التوعد

علهى وجوبهها مإقههدمإا نفسهه عههن الذى بهه يقطهع المستنجي
الصأههل، (بمههاء) علههى غيههره فههي ونههدبا ومإههتيمم سلس طهر

شههم حينئههذ يسههن ول النجاسههة زوال ظههن غلبة فيه ويكفي
يههده مإههن وهههو العبههاب، شههرح فههي رددته وجوبه وزعم يده

الملقههي مإههن يشههمها أن إل فقههط يههده نجاسههة علههى دليههل
فههي والكلم. ظاهر هو كما نجاستهما على دليل فإنه للمحل

فههي تههوقفت ولههو يههأتي مإما يعلم كما إزالتها تعسر لم ريح
ثههم إطلقهههم فقضههية صأههابون أو أشههنان نحههو علههى المحههل
السترخاء وينبغي يخفى، ل مإا العسر مإن وفيه هنا الوجوب

لههذلك فليتنبههه المقعههدة شههرج تضههاعيف في أثرها يبقى لئل
الحههرم وحجههر زمإههزم مإاء حكم ومإر للتباع حجر) ونحوه (أو

(وجمعهما)  كغيره

> 175<ص: 
القتصههار (أفضههل) مإههن الحجههر يقههدم بههأن غائط أو بول في

ومإن بالحجر عينها لزالة النجاسة مإس ليجتنب أحدهما على
فيههه نههازع لمههن خلفهها بههالنجس هنهها السههنة أصأل حصل ثم

قيههل وإن بههه. يههأثم أنههه الصأههحاب كلم نص عن نقل ولمن
فيهمههها النقهههاء مإهههع الثلث وبهههدون عبثههها فعلهههه أن مإحلهههه

يزيلهمهها لنههه الحجههر، علههى مإنه أفضل الماء على والقتصار
علهى بمحلهمها الهتي ثقبتهه دون مإشكل قبلي في يتعين بل

إذا القلههف وبههول مإنفتحههة ثقبههة وفههي حينئذ لصأالتها الوجه
ل يقينا الذكر لمدخل وصأل بكر أو ثيب وبول للجلدة وصأل
بعههد فلههها مإحلههه عههن ينتشههر لههم نفههاس أو حيههض دم فههي

لفقههد الههتيمم أرادت إذا فيما به الستنجاء ثيبا ولو النقطاع
الواصأههل البههول فههي ذكههر مإهها ويههوجه عليههها إعادة ول الماء



عههن انتشههاره لمههدخله انتقههاله مإههن يلههزم بأنه الذكر لمدخل
عههدم السههبب فليههس الحجههر فيههه يجههزئ ل مإهها إلههى مإحلههه
الخرقة نحو لن فيه، وهم لمن خلفا لمدخله الحجر وصأول

بجلوسههها ظهههر مإهها غسههل عليها الواجب أن واعلم له تصل
الههوجه هههو المتجههه بههأن السههنوي فيههه ونههازع قههدمإيها علههى

قههال بالثيابههة ظههاهرا صأار لنه فرجها، باطن لغسل الموجب
انتهى الجنابة دون النجاسة مإن الفم باطن غسل يجب كما
علههى بههالجلوس يظهههر ل الههذي الفههرج بههاطن بأن رده ولك

المههاء إيصههال يعسههر ول يظهههر لنههه الفم، يشبه ل القدمإين
بههاطن وأمإهها والنجاسههة. الجنابههة بيههن فيه فصل ثم فمن إليه

إليههه المههاء إيصههال ويعسههر أصأههل، يظهههر فل المذكور الفرج
الحجر) مإعنى (وفي  نجاسة ول جنابة في غسله يجب فلم

> 176<ص: 
القيههاس أن الصأههول فههي عنههدنا الصأههح أن على بناء الوارد
ثبههت ذلههك إن وقههوله حنيفههة لبههي خلفهها الرخص في يجوز
ألحههق لمهها مإغههايرة الحجههر وحقيقة كيف مإمنوع النص بدللة

مإههاء نحههو يجههزئ مإحههترم) فل غيههر قالع طاهر جامإد (كل به
عههن عوض لنه كالنجس، به الدبغ جاز وإنما ومإتنجس، ورد

أو وتههراب أمإلههس وقصب النجسة بالمدية تجوز وهي الذكاة
ل المههاء ويتعيههن بالمحههل، شههيء مإنههه يلصق بأن رخو فحم
أي فيهه لحهديث الهتراب بهإجزاء والنص ينقل لم أمإلس في

تنشههيف مإريههد علههى أو قيههل مإتحجههر علههى مإحمههول ضعيف
 استنجاء يسمى ل هذا بأن ويرد بالماء غسله ثم الرطوبة

> 177<ص: 
ويعيههد فيتيمم غيره يجد لم وإن به، ويعصي بل، مإحترم ول

مإزيههل قشههر بخلفا كالبطيههخ مإأكول قشرا ولو لنا كمطعوم
خههبر وفههي داخلههه المطعههوم كان إن به يكره لكنه يؤكل ل

وألحههق الحيههض دم غسههل فههي ومإلههح بمههاء المإههر ضههعيف
وغسههل النخالة بنحو والتدلك والخل العسل بالملح الخطابي

قههوله مإنههه أخههذ الزركشههي وكههأن انتهههى البطيههخ بنحههو اليههد
إلههى السههتنجاء يتعدى ل المطعوم استعمال مإنع أن الظاهر

غسههل فههي الماء مإع الملح استعمال فيجوز النجاسات سائر
الخههبر لضههعف صأههحيح غير الخذ أن علمت انتهى. وقد الدم

مإمهها مإلح نحو على زواله توقف إن النجس أن يتجه والذي



السههتنجاء بيههن ويفههرق فل وإل للحاجههة جههاز امإتهههانه اعتيههد
امإتهههانه فخههف مإههاء صأههحبه غيههره فههي المطعههوم بأن وغيره
غيههر لنههها واضح، النخالة في ذكر ومإا الستنجاء في بخلفه

انتفههى النجاسة انتفت حيث بأنه يوجه بعدها وفيما مإطعومإة
وإن كعظم، للجن أو آنفا مإر مإا نظير فليكره المإتهان قبيح

وجزئههه كفههأرة وكحيههوان نحن والغالب وللبهائم لنا أو أحرق
ويفههرق انفصههلت وإن مإحههترم، آدمإههي يههد نحو وكذا المتصل

نفسههه عصههمة علههى قادر بأنه الحربي ونحو الفأرة نحو بين
 مإعظم اسم عليه وكمكتوب أخس فكان

> 178<ص: 
مإتبحههر عههالم غيههر علههى ويحههرم تبديله، يعلم لم مإنسوخ أو

بيههن ويفههرق فيههه شههك أو تبههديلها علههم تههوراة نحو مإطالعة
بالحتيههاط قبلههه فيمهها ل هنهها بالمبههدل فيههه المشكوك إلحاق
مإحههذور عههن خليهها وطههب كمنطههق مإحههترم علههم أو فيهمهها

نفعهمهها لعمههوم كفاية فرض تعلمهما لن اليوم، كالموجودين
فههي صأريح وهو به الستنجاء فيجوز كذلك ليس مإكتوب أمإا
ومإههن السههبكي فإفتههاء لههذواتها مإحترمإههة ليسههت الحروفا أن

بههل ضههعيف مإثل وقههف عليههها كتب بسط دوس بحرمإة تبعه
اسههم فيههها كتب ورقة جعل وحرمإة به هو اعترفا كما شاذ

كمهها المعظههم للسههم رعايههة هو إنما نقد لنحو كاغدا مإعظم
أنههه مإههع العذب بالماء وجاز به الستدلل وعجيب واضح هو

(وجلههد) بههالرفع مإههر كمهها نفسههه عههن النجههس لدفعه مإطعوم
الحقيقههة فههي كههان وإن المههذكور، للجامإد قسيم لنه والجر،
فانههدفع والخلفا التفصههيل مإههن فيههه مإهها باعتبههار مإنههه قسما
 الظهر (دبغ) في مإنهما كل يصح ل أنه زعم

> 179<ص: 
الحوت جلد وإلحاق الثياب طبع إلى اللحم طبع عن لنتقاله
ل صأههار بحيههث تحجههر إذا مإهها علههى حملههه ينبغههي بههه الكبير
إمإهها لنههه الظهر)، في غيره (دون الماء في نقع وإن يلين،

أجههزأ، الطههاهر بشههعره اسههتنجى إن نعههم مإههأكول أو نجههس
وإنمهها انفصههل، وإن ومإصههحف، اتصههل إن علههم بجلد ويحرم

(الحجههر) على القتصار وشرط) إجزاء( أخف لنه مإسه، حل
به يكون (أن) ل يعمهما مإا بالحجر المراد أو مإعناه في ومإا

الذرعهي اعتمهده مإها علهى عهرق مإهن ولهو كالمحهل رطوبة



(ل وأن يههأتي مإهها ويؤيههده يؤثر ل أنه يتجه والذي نظر وفيه
الجههافا فههي المههاء تعين وإل بعضه أو النجس) الخارج يجف
 ثانيا مإائعا تغوط أو بال وإن به، اتصل إن غيره وكذا

> 180<ص: 
لتعيههن إطلقهههم اقتضههاه كمهها الول أصأههابه مإا غير يبل ولم

مإتقدمإون جمع قال لكن حدث بما يرتفع فل بالجفافا الماء
فصههارا الول جنههس مإههن الطارئ لكون وكأنه حينئذ بإجزائه
أمإنههى ثم بال فيمن بعضهم بحث رد يعلم وبه واحد كشيء

لههم الجفههافا قبل بال ثم ذكره غسل ولو الحجر يجزئه أنه
شههروط فههي قههوله مإههن يعلههم كما البول مإماس غير ينجس
الملههوث ينتقل) الخارج (ل (و) أن المنتصف فغير وإل الصلة

النتقهال لههذا ضهرورة ل إذ خروجهه عنهد فيهه اسهتقر عمها
المحهههل يطهههرأ) علهههى (ل (و) أن بهههأجنبي كتنجسهههه فصهههار

جههافا طههاهر أو مإطلقهها (أجنههبي) نجههس بالخههارج المتنجههس
لغيههر مإههاء ولههو رطب أو التراب في مإر لما بالخارج اختلط

 تطهيره

> 181<ص: 
يعههم ل إذ الحشههفة أو الصههفحة وجاوز سال إن إل عرق ل

(أو كدم ندر) الخارج ولو( زعمه لمن خلفا حينئذ به البتلء
(ولههم نفسههه عههادة فههوق وقيههل العههادة) الغالبههة فههوق انتشر

عنههد اللييههن مإههن ينضههم مإهها وهههي (صأههفحته)، يجههاوز) غههائط
ويههأتي الختههان، مإحههل فوق مإا (حشفته) وهي (و) بول القيام

هههو كمهها الغسل في يأتي مإا نظير مإقطوعها أو فاقدها في
لن بالمعتههاد، لههه الظهههر) إلحاقهها فههي الحجههر (جههاز ظههاهر
المجههاوز فههي المههاء تعيههن جههاوز فههإن يشههق، مإمهها جنسههه

اتصههل عمهها وانفصههل يجاوز لم إن وكذا مإطلقا به والمتصل
يههأتي مإمهها أخههذا ويظهر فقط، المنفصل في فيتعين بالمحل

وردهها المبسهور مإقعهدة خهروج عهن العفهو مإهن الصوم في
دائمهها الحشههفة أو الصههفحة بمجههاوزة هنا ابتلي مإن أن بيده
ببههاطن شعر في ويطهر للضرورة، الحجر فيجزيه عنه عفي

لتلههوثه، ضههرورة فل إزالتههه لندب نظر ول مإثلها أنه الصفحة
مإضههاد مإشههق شههيء مإنههه ظهههر كلمهها إزالتههه تكليههف لن

ويجب) ( المحل هذا في للترخيص



> 182<ص: 
عههن الصههحيح مإسههحات) للنهههي (ثلث أيضهها الحجههر لجههزاء

لههم بههأن حجر (ولو) بطرفي أحجار ثلثة مإن بأقل الستنجاء
إنما لنه واحد، بطرفا والثالثة هي فتجوز الثانية في يتلوث
ولكون الماء بخلفا الستعمال فيه يؤثر فلم النجاسة خفف

لن حجههر) ثلثههة، (بههأطرافا أو حكمههه أعطههي بههدله الههتراب
الجمار في عده فارق وبه النقاء مإع المسحات عدد القصد

ينههق) المحههل لههم فههإن( الرمإيههات عههدد القصههد لن واحههدة،
بقههاء إذ الخههزفا صأههغار فههوق مإا يزيله أثر بقي بأن بالثلث

ثم وهكذا النقاء) برابع (وجب عنه مإعفو هي إل يزيله ل مإا
ولههم بههه اليتههار) للمإههر (سههن (و) إل فواضههح يههوتر أنقى إن

جههانب غلبههوا لنهههم النجاسة، إزالة في كما تثليث هنا يسن
مإحلههه) يحتمههل لكههل حجههر وكههل( البههاب هههذا فههي التخفيههف

الثلث مإن مإسحة كل تعميم وجوب فيفيد ثلث على عطفه
 المحل مإن جزء لكل

> 183<ص: 
فههي بينتههه كمهها عنههه مإحيههد ل الههذي المعتمههد المنقههول وهو

لكههن ذلههك ندب فيفيد اليتار وعلى والعباب الرشاد شرحي
اليمنههى صأههفحته مإقدم مإن بأولها يبدأ بأن الكيفية حيث مإن

ويههديره اليسرى مإقدم مإن وبالثاني ابتدائه مإحل إلى ويديره
ويههديره جميعهها وصأههفحته مإسههربته علههى الثههالث ويمههر كذلك
يضر ول طاهر مإحل على أول الوضع يشترط ول قليل قليل

يوزعن) (وقيل الدارة عدم مإن الحاصأل إليه المضطر النقل
بحجههر (والوسههط) فيمسههح المحههل (لجههانبيه) أي الحجههار أي

ثهم بوحهدها عهبر مإهن مإهراد وههذا أول أي اليمنهى الصهفحة
أول أي الوسهط وبثهالث كهذلك أول أي اليسرى وبثان يعمم
وجهوب مإهن سهبق مإا ينافي ول الفضل في فالخلفا كذلك

تصههريحا بههه صأرح كما الخلفا مإحل مإن ليس لنه التعميم،
 تأويل يقبل ل

> 184<ص: 
بههالول أنقههى وإن والثههالث، الثههاني وجههوب علههى إطبههاقهم

فهي وثالثهها القهراء كثهاني للسهتظهار حينئهذ بأنهمها وعللوه
مإههع فيههه الثلثههة اسههتعمال كيفيههة مإحلههه وإنما فتأمإله، العدة
الههذكر فههي بالحجر الستنجاء وكيفية بالتعميم قائل كل قول



فلههو الحجر مإن مإواضع ثلثة على يمسحه أن الشيخان قال
ولو المعتمد وهو الماء، تعين مإرتين واحد مإوضع على أمإره

بالمههاء للمسههتنجي والولههى فل نههزول أو ضههر صأعودا مإسحه
جفافهها أسههرع لنههه الههدبر، يقدم أن وبالحجر القبل يقدم أن
 به التصريح الستنجاء) في ويسن(

> 185<ص: 
الصهحيح (بيسهاره) للنههي ثلث على كل لعطف شاهد أظهر

السههتنجاء فههي بها والستعانة بها كمسه فيكره باليمين عنه
غيرنهها. مإههن وكثيرون مإنا جمع وعليه يحرم وقيل حاجة لغير
ل الظهههر) إذ فههي لههوث بل وبعر (لدود استنجاء) واجب (ول

وإن التلههويث، بمظنههة اكتفاء يوجبه ومإقابله كالريح له مإعنى
ومإههن قههوته يظهههر وبهذا عنده الريح فارق وبه عدمإه تحقق

الريههح مإن ويكره الخلفا مإن خروجا مإنه الستنجاء تأكد ثم
وقيههل يحههرم وقيههل يكههره فل رطههب والمحههل خههرج إن إل

غسههل هههل الستنجاء بعد شك ولو شاذ وجوبه وبحث يكره
لههو كمهها إعههادته تلزمإههه لم ثلثا أو ثنتين مإسح هل أو ذكره
ذكههره فهرض تههرك فهي الصهلة سهلم أو الوضههوء بعد شك

يسههتنجي حههتى أخههرى صأههلة يصههلي ل لكههن وقههوله البغههوي
ذاك وإنمهها ضههعيف، طهههارته كمههال في شروعه حال لتردده
فههي يتجههه الههذي أن علههى الطهههارة أصأههل فههي تههردد حيههث
ذكههره، مإهها قيههاس وليس الذكر في الستنجاء وجوب الولى

التيههان تيقههن وقههد فيهمهها داخههل والصههلة الوضوء بعض لن
بنفسههه مإسههتقل والههدبر الههذكر مإن كل فإن هنا بخلفه بهما

فيه الذكر غسل دخول يقتضي ل الستنجاء مإطلق فتيقنه
 

الوضوء باب
إن واوه ضم والفصح التوضؤ وهو مإصدر اسم هو     

التيههة العضههاء فههي الماء استعمال هو الذي الفعل به أريد
الههذي المههاء بههه أريههد إن وفتحههها له المبوب وهو النية، مإع

لظلمهة لزالتههه النضههارة وهههي الوضاءة مإن مإأخوذ به يتوضأ
 الصلة مإع وفرض الذنوب

> 186<ص: 
عليههه دلههت كمهها القديمههة الشههرائع مإههن وهههو السههراء، ليلة

الكيفيهههة إمإههها خصائصهههنا مإهههن والهههذي الصهههحيحة الحهههاديث



إرادة مإههع الحههدث ومإههوجبه والتحجيههل الغههرة أو المخصوصأههة
مإههس وحرمإههة الربعههة بالعضههاء حلههوله ويختص الصلة، نحو

للمههس، المبيحههة الكامإلههة الطهههارة لنتفههاء بغيرههها المصحف
الهرأس، مإهن جهزء بمسهح اكتفي وإنما المعنى، مإعقول وهو
المقصههود تشريفه لن طهارة، أدنى فكفاه غالبا مإستور لنه

مإطلههق أنههه وظن مإطلق مإاء كالغسل وشرطه بذلك يحصل
أغسههال نحههو غيههر فههي حيههض نحههو وعههدم الشتباه عند أي

 الماء يغير مإا العضو على يكون ل وأن الحج

> 187<ص: 
نحههو ل للبشههرة وصأههوله يمنههع كههثيف جههرم أو ضههارا تغيههرا

العضههو علههى الوسخ تراكم القفال وقول مإائع ودهن خضاب
فيمهها فرضههه يتعين بلمسه النقض ول الوضوء صأحة يمنع ل

ول مإههر كمهها عنههه فصههله يمكههن ل البدن مإن جزءا صأار إذا
فقد الطهارة فيه الصأل لن بالنشادر، الخضاب اختلط يضر

إيقههاد غيههر مإههن الهبههاب مإن ينعقد أنه الخبراء بعض أخبرني
 نجاسة ل الشك وعند نوعان أنه فغايته بالنجاسة عليه

> 188<ص: 
ول ونحههوه التبن وهي طاهرة، مإادته مإا مإنه الول أن على
مإن مإنعقد إنائه رأس أن وتخيل بالنجاسة عليه الوقود يضر

مإنعقههد أنههه لحتمههال مإحقق غير هذا لن الهباب، مإع دخانها
لههم وإن العقههد، لههذلك سههبب دخانها وأن وحده، الهباب مإن

بنجاسههة جههزم مإههن اسههترواح يعلههم وبهههذا عينههه مإههن يكههن
ادر للجلهد تنقيطهه الخضهاب فهي يضهر ول وجهد حيهث النش
ل الجلههد عيههن مإههن القشههرة تلك لن عليه، القشرة وتربيته

وإزالههة عليههه المههاء وجري واضح هو كما الخضاب جرم مإن
الحههال بههان إن المقتضي وتحقق يأتي تفصيل على النجاسة

الحههدث فههي وشههك الطهههر تيقههن بههأن الحتيههاط فطهههر وإل
يكلههف ول الحههال يبههن لههم إذا صأحيح ناقض غير مإن فتوضأ
فعلههه الولههى لكههن مإشههقة نههوع مإههن فيههه لمهها قبلههه النقض
بعد طهره في الشاك وضوء صأح وإنما الخلفا، مإن خروجا
بقههاء الصأههل لن الحههال، بههان وإن تههردده، مإههع حههدثه تيقههن

فتجديهد وإل مإحهدثا كهان إن ههذه فهي نهوى لهو بل الحدث
مإههع كتابية غسل نحو في إل وتمييز وإسلم تذكر وإن صأح،
أو المجنونههة لحليلتههه وتغسههيله المسههلم لحليلههها لتحههل نيتههها



لنيههة يحتههاج ل أكرهههها إذا مإهها بخلفا مإنه النية مإع الممتنعة
أو الجنههون أو الكفههر زوال بعههد إعههادته وتجههب للضههرورة

بمنههافا يههأتي ل بأن الصارفا وعدم الضرورة لزوال المإتناع
 الله شاء إن قول أو كردة للنية

> 189<ص: 
يحتههاج فل التمكههن مإع طويل نوم ل قطع أو التبرك بنية ل

ألحق لم قلت فإن يأتي، كما بفعله البناء كان إن لتجديدها
قلههت التههبرك بقصههد الطلق وفي التعليق بقصد هنا الطلق
لنصههرافه بههه ينتفههي النيههة فههي المعتههبر الجههزم بههأن يفههرق

الطلق فههي وأمإهها التههبرك بنيههة عنههه يصههرفه لم مإا لمدلوله
الوقههوع فههي الصههريح الصههيغة لفههظ صأههريحان تعههارض فقههد

هههذا ضههعف لمهها لكههن عههدمإه فههي الصههريح التعليههق ولفههظ
يخرجهه لمها احتيهج للتهبرك يسهتعمل مإا كثيرا بكونه الصريح

لفههظ فههراغ قبههل بههه التعليههق نيههة وهو الستعمال، هذا عن
كيفيتههه ومإعرفههة حينئههذ رفعههها علههى يقوى حتى الصيغة تلك
بفههرض يقصههد ولههم شههرك أو فرضهها الكههل ظههن فههإن وإل،

الصههلة فههي هههذا ويههأتي فل، نفل أو صأههح النفليههة مإعيههن
للنيههة الحقيقههة فههي شههروط الخيههرة الخمسة وهذه ونحوها،

بههه يتحقههق وجههزء بأصأههلي اشههتبه زائههد غسههل وجههوب وزيههد
الركههان جملههة مإههن هههذين لن نظههر، وفيههه العضو استيعاب

ويزيههد واجههب، به إل الواجب يتم ل مإا قولهم به صأرح كما
اسههتنجاء نحههو وتقههديم دخههوله وظههن الوقت بدخول السلس
وبيههن الوضههوء وبين وبينهما بينهما والولء إليه احتيج وتحفظ
فرضههه) أي( ذلههك بعههض وسههيأتي الصههلة وبيههن وبينه أفعاله
 وغيره السليم حق في (ستة) فقط أركانه

> 190<ص: 
ل تقههرر كمهها شههروط عليههها زائههد وجههوب مإههن به تميز ومإا

مإفههردا ولكههونه بالسههنة واثنههان القههرآن بنههص أربعههة أركههان
للعمههوم عهد ل حيث الصحيح على وهو مإعرفة، إلى مإضافا
المعنى حينئذ هو إذ لفظه مإدلول حيث مإن للجمعية الصالح

كههان وإن حصههر، غيههر مإههن له الصالح لفظه استغرقه الذي
الصأح على كلية عليه الحكم حيث مإن التركيب في مإدلوله

قههوة فههي لنههه مإطابقة، فرد فرد كل على فيه مإحكومإا أي
كلم ظههاهر علههى بنههاء فيههها الصههريح أو أفههراده بعدد قضايا



إل للخهههبر المبتهههدأ مإطابقهههة فهههي العهههبرة وليسهههت النحهههاة
مإجمههوع علههى فيههه مإحكههوم أي كههل مإدلوله أن باصأطلحهم

رأيههت بههالجمع. ثههم عنههه أخههبر مإجمههوع هو حيث مإن الفراد
 الصأوليين بعض

> 191<ص: 
يكههون قد فقال للجمعية الصالح بقولي إليه أشرت مإا وضح
فههرد، لكههل عليههه المحكههوم المجمههوع شههمول العموم مإعنى

قههوله ومإثههاله الفراد على ل المجموع على الحكم كان وإن
مإجمههوع على أمإم بأنها الحكم أمإثالكم} فإن أمإم {إل تعالى

قرينههة تقههوم قد أنه والحاصأل أفرادها دون والطيور الدواب
الفههراد مإجمههوع علههى حكههم العام في الحكم أن على تدل
العههام أفههراد كههون إلههى نظر غير مإن مإجموع هو حيث مإن

ل كل عليه المحكوم فيكون جموعا أو آحادا نحوه أو الجمع
الماهيههة علههى فيههه المحكوم وهو كليا ول مإر مإا وهو كلية،

ض وذكهر الفهراد إلهى نظهر غيهر مإهن أي هي حيث مإن بع
المشههترك، المعنههى علههى دللههة دللههتين للعام أن الصأوليين

إلههى نظههر غيههر مإههن الكلههي علههى فيههها الحكههم الههتي وهههي
مإههن فرد فرد كل على ودللة قطعية وهي الفراد، خصوص
مإهر، لمها تأييهد انتههى. وفيهه ظنيهة وههي بالخصوص، الفراد

أراد إن أي مإحققوهم عليه لما ومإخالفة نظر فيه كان وإن
رفههع حههدث) أي رفههع نيههة (أحدها المطابقية الحقيقية الدللة
ذلك رفع الوضوء مإن القصد لن الصلة، نحو كحرمإة حكمه

لن السههباب، هنهها فالحههدث للمقصههود تعرض فقد نواه فإذا
 عليها مإترتبة الحرمإة تلك

> 192<ص: 
حكههم لتقههدير يحتههاج فل المنههع أو المههانع به يراد أن ويصح

عليههه مإهها غيههر نههوى وإن ذلههك، عليه يصدق مإا رفع والمراد
يههرد وبههه لتلعبههه عمههدا ل غلطهها لكههن أصأههغر أو أكههبر مإههن

مإههن يقههع مإهها كههثيرا والعبههث التلعههب إذ تصههوره استشههكال
صألة في رفعه نوى أو أحداثه بعض نفي أو العقول ضعفاء
كله ارتفع بعضه ارتفع فإذا يتجزأ ل لنه غيرها، دون واحدة

وهههو نفسها ل السباب حكم المرتفع لن بضده، يعارض ول
ذكرههها فلغهها لها التعرض يجب ل وهي أسبابه، تعددت واحد
ل وأن صأههلة فههي رفعههه أو يرفعههه ل وأن رفعههه نههوى ولو



بمحههل بههه يصههلي أن نههوى لو وكذا للتناقض يصح لم يرتفع
فيههه أل لن أولههى، الحههدث برفههع أصأههله تعههبير نجههس. قيههل

 عليه الذي أي للعهد

> 193<ص: 
يههدخل لنههه التنكير، بخلفا عليه مإا فيه الداخل للشمول أو

إيهههام فيههه بههأن ويههرد انتهههى، عليههه يكههن لههم مإهها نيههة فيههه
التنكيههر أوهمههه مإمهها أضههر وهههو النيههة، في التعريف اشتراط

عليههه مإهها غيههر نية تصح ل أنه أيضا يوهم التعريف أن على
مإههن أحسههن كل أن فههالحق هههذا في التنكير فساوى مإطلقا
الحههدث عههن الطهارة (أو) نية إيهامإا أخف التنكير وأن وجه،

إليههه أومإههأ كمهها وضوء طهر) أي إلى مإفتقر (استباحة نية أو
الوضههوء لههه ينههدب مإهها قوله: أو عليه ودل بالستباحة التعبير
ولههو عيد أو مإثل بمصر كان وإن كطوافا، وذلك فل كقراءة

ه يمكنهه لهم وإن عليهه، يتوقهف مإها نية لن رجب، في فعل
اسههتباحة نويت قال لو أنه الحدث. وظاهر رفع لنية مإتضمنة

مإفرداتههه مإههن شيء له يخطر لم وإن أجزأه، لوضوء مإفتقر
لههه يفتقههر مإمهها مإبهم واحد بنية تصدق حينئذ نيته وكون أنه
(أو) نيههة الحههدث رفههع لنيههة مإتضههمن ذلههك مإههع لنه يضر، ل

تبعهها ونحوه هذا في المسنونات الوضوء) وتدخل فرض (أداء
المههراد ليههس أنههه علههى مإثل الظهههر فههرض نية في كنظيره
 بالفرض

> 194<ص: 
فعههل بههل نههواه إذا الصههبي وضههوء يصح لم وإل حقيقته هنا

الشههيء وشههرط الصههلة لنحههو المشههروطة الحههدث طهههارة
الظهههر فههرض الصههبي نيههة صأحة عليه يرد ول فرضا يسمى

ثههم بههالفرض المههراد لن الكههثرين، عنههد وجوبههها بههل مإثل
الوضههوء فههرض أو الوضههوء أداء أو المعههادة في كما صأورته

قلههت فههإن الول، الثلثههة في كالوضوء والطهارة الوضوء أو
وأمإا .فيه يستعمل ل لنه واضح، الطهارة بأداء الخبث خروج

فههي كمهها الواجبههة الطهههارة ومإثلههه الطهههارة فرض اختصاص
الربههط قلت كذلك الخبث طهارة إذ فمشكل بالحدث النوار

ل قههد لنههها هههذه، ل تلك مإنه يتبادر إنما والوجوب بالفرض
علههى للصههلة الطهارة بتلك اختص ثم ومإن عنه للعفو تجب

المجههدد للوضوء شمولها يضر ول لها يمحضها بها ربطها أن



الغيهر الخبهث وطههر لهه الوضههوء نيههة شههمول يضههر ل كمها
ثههم ومإههن بههه بالتضههمخ الثم بدليل لذاته واجب عنه المعفو
لعههدم نيههة فيههه تجههب ولههم حينئههذ إزالتههه فههي الفههور وجههب

ل قلههت أيضهها الغسل تشمل هي قلت فإن للعبادة، تمحضه
ثم ومإن بأجنبي فليس الوضوء عن يكفي أنه يأتي لما يضر
فيههه الكههافي الحههدث رفع لستلزامإها أيضا الغسل في كفت
لنها الرابعة، ل البابين في بها الكتفاء في مإثله فهي أيضا

> 195<ص: 
قههال مإميههز غيههر مإههن والخبههث الحههدث عههن الطهههر تشههمل

اعتبههار بههأن يشههعر للفرضههية التعههرض وجوب وعدم الرافعي
اعتبههار الصههحيح لن للتمييههز، بههل للقربههة ليههس هنهها النيههة

ه العبهادات نيهة في للفرضية التعرض فمها وإل سهلم إن وب
ينههازع للفرضية التعرض فيها يشترط ل رمإضان نية أن يأتي
أيضهها مإنههه وعلههم تنوي الكتابية أن مإر مإا يتضح عمومإه في
ذكههر للغههاء الههوقت قبههل ولههو كافيههة الوضههوء فرض نية أن

عليههه المتفههق الحههديث النيههة وجههوب فههي والصأههل الفرضية
الصأههل خلفا لنههه لكمالههها، صأههحتها إنما العمال} أي {إنما

بفعلهه مإقترنهها الشههيء قصد شرعا وهي نية، {بالنيات} جمع
نعههم اللسان في بما عبرة فل القلب ومإحلها عزم فهو وإل

مإوجبه خلفا مإن خروجا البواب سائر في بها التلفظ يسن
العبههادات مإراتب وتمييز العادة عن العبادة تمييز بها والقصد

السههتباحة) نيههة (كفههاه كمستحاضة) وسههلس حدثه دام ومإن(
(دون) الخف مإاسح ولو حدثه يدم لم كمن مإر مإما وغيرها

فيهما) أي الصحيح (على عنه الطهارة أو (الرفع) للحدث نية
نحههو نيههة إجههزاء وعههدم وحدها الستباحة نحو نية إجزاء في

جمعهمهها مإههن بههد ل وقيههل يرتفع ل حدثه لن وحدها، الرفع
الصأههح وعلى للسابق والثانية والمقارن للحق الولى لتكون
نيههة تكفههي وقيل الخلفا هذا مإن خروجا بينهما الجمع يسن
سههلم لو أنه على علته بمنع ويرد الستباحة، لتضمنها الرفع
فهي وحكمهه النيهات فهي به يكتفي ل وهو بعيدا، لزمإا كان
الحدث لرفع نيته إجزاء ويأتي المتيمم، حكم يستبحه مإا نية
 أراد إن

> 196<ص: 



أن زعههم ينههدفع وبه هنا فكذا فقط لغرض بالنسبة رفعه به
نيههة صأههحة يلزمإههه مإههر فيمهها حكمه برفع الحدث رفع تفسير

عههام حكمههه رفههع أن اندفاعه ووجه المعنى بهذا له السلس
ومإجههدد للسههلس الجههائز وهههو وخههاص، بالسههليم مإختص وهو

نيههة حتى مإر مإما بنية إل التجديد سنة له تحصل ل الوضوء
إن قريههب وهو العماد ابن قاله مإا على الستباحة أو الرفع

وزعههم الفههرض بها ينوي الصلة مإعيد أن كما صأورتهما أراد
كيههف مإمنههوع القواعههد عههن خههارج المعههادة فههي ذاك أن

الولهى بصهفته أعيد إن إل ومإعادا تجديدا يسمى ل والشيء
إرادة تشههترط فل ثههم كهو كافا هنا الطلق أن مإنه ويؤخذ

لمههدلولها بانصههرافها اكتفههاء الحقيقههة يريد ل أن بل الصورة
ثههم كالعههادة هنهها التجديههد بقرينههة الصورة مإن هنا الشرعي

(جاز) له مإر مإعتبرة) مإما نية (مإع تنظفا تبردا) أو نوى ومإن(
الصحيح) لحصههوله، (في المعتبرة نيته في يضره لم أي ذلك
بخلفههه الصههحة حيههث مإههن لكن فيه تشريك فل ينو لم وإن
كمهها والوجههه حصوله في اختلفوا ثم ومإن الثواب حيث مإن

قصههد إن وغيرههها اليضههاح حاشههية في الواضحة بأدلته بينته
عههدا مإمهها غيههره لههه انضههم وإن بقههدره، عليههه يثههاب العبادة
النيههة بعههد طروها بمع وخرج راجحا أو مإساويا ونحوه الرياء

 يكن لم مإا فيبطلها المعتبرة

> 197<ص: 
غسله مإا إعادة فيجب لها قاطعة تعد حينئذ لنها لها، ذاكرا

أو) نههوى( وغيههره المجمههوع في كما الحدث رفع بنية للتبريد
أو حههديث أو كقههراءة) لقههرآن وضههوء لههه يندب (مإا استباحة

ذلههك مإههن لشههيء كتابههة أو وكههدرس له آلة أو شرعي علم
بههه وألحههق بمعصههية تلفظ وبعد قبر وزيارة مإسجد وكدخول

يههودي أو أبهرص كنحهو ومإسهه مإيهت وحمهل وغضهب فعلها
ذلههك وغيههر نههاقض إنههه قيل مإا وكل ظفر وقص فصد ونحو
ل أي ذلههك لههه (فل) يجههوز العبههاب شرح في استوعبته مإما

فل مإعههه جههائز لنهه الصأههح)، (فههي الحههدث رفهع فههي يكفيه
الوضههوء نههوى إن نعههم الحههدث رفههع قصههد قصههده يتضههمن
لو مإا بخلفا أول بها التعليق قصد إن إل يبطل لم للقراءة

فل حينئههذ النيههة لصحة مإثل الوضوء ذكره بعد إل يقصده لم
 بعد وقع مإا يبطلها



> 198<ص: 
إليههه مإههال مإهها علههى صأههح فالصههلة وإل كفت إن القراءة أو

وإل بقههي إن الغههائب مإههاله زكههاة نههوى لههو كمهها البحههر فههي
أضههيق وهههي بدنيههة، عبههادة الوضههوء بههأن واعههترض فالحاضر

كونههها بههأن يجههاب وقههد الماليههة بخلفا النيابههة قبولههها لعههدم
لههه يندب ل مإا أمإا بالمالية إلحاقها يبعد فلم أضعفها وسيلة
وخههروج جنههازة وتشييع وقادم والد نحو وزيارة كعيادة وضوء
جزمإهها نيتههه تكفههي فل لبهس ونحههو وصأوم نكاح وعقد لسفر

مإهها الوجه) ومإنههه (مإن (بأول) مإغسول النية قرنها) أي ويجب(
مإههن مإجههاوره ومإههن بعضهم قال اللحية نحو مإن غسله يجب
يجههب مإهها أن ويظهههر يخههالفه، كلمإهههم وظههاهر الههرأس نحههو

عههن بههدل هههذا لن كالمجههاور، ليههس التي النف مإن غسله
بمهها ليعتههد وذلك ذاك بخلفا حكمه فأعطي الوجه مإن جزء
سههبقها مإهها غسههل إعادة ووجب كفى بأثنائه قرنها فلو بعده

 له المقومإة النية عن بخلوه لغوا لوقوعه

لعلة فقط وجهه غسل سقط فيمن الوجه]: تنبيه[     
سههقطتا فإن اليد، مإن مإغسول بأول قرنها وجوب جبيرة ول

 فالرجل فالرأس أيضا

> 199<ص: 
الوضههوء نيههة تكفههي ل كمهها لستقلله التيمم بنية يكتفي ول

(وقيههل ظههاهر هههو كمهها اليههد لنحههو الههتيمم عههن مإحلههها فههي
لههم إن ومإحلههه جملتههه مإههن لنههها قبله)، (بسنة يكفي) قرنها

لقترانههها قطعهها كفههت وإل الههوجه مإههن شههيء لغسههل تههدم
عنههد كالمضمضههة الههوجه غيههر نههوى إن نعههم حينئههذ بالواجب
الغسههل وقههوع عههن صأههارفا ذلههك كان الشفة حمرة انغسال

مإههع المضمضههة قصد لن بالنية، العتداد عن ل الفرض عن
مإههن لنه لها، صأارفا يصلح ل الوجه مإن جزء انغسال وجود

 الوجه عن للنغسال بل بها المنوي صأدقات مإا

> 200<ص: 
الههذي بهههذا فاتضههح تنافيهمهها مإههع واحد مإحل على لتواردهما

العتههداد وعههدم النيههة إجههزاء بيههن مإنافههاة ل أنههه ذكرتههه
بههه لتعلههم فتههأمإله مإلحظيهمهها لختلفا الههوجه عن بالمغسول

رفههع نيههة تفريقههها) أي ولههه( هنهها جمههع بههه أطههال مإا اندفاع



(علههى فيههه تصههوره لعههدم غيرهمهها ل عنههه والطهارة الحدث
الحدث رفع الوجه غسل عند ينوي كأن الوضوء أعضائه) أي

يجههوز الصأههح) كمهها (فههي وهكههذا غيههره عههن ل عنههه أو عنههه
يحتههاج الصههورتين هههاتين مإن كل وفي الوضوء أفعال تفريق
أبطله لو قبله مإا نية تشمله لم عضو كل عند النية لتجديد

 الثناء في الصلة نحو أو

> 201<ص: 
خلفا أن وظاهر فل وإل لعذر كان إن مإضى مإا على أثيب

فههإنه بههالطوافا هنا مإا يشكل وقد الغسل في يأتي التفريق
وقههول كالوضههوء تفريقههه جههواز مإع فيه النية تفريق يجوز ل

عيف واحهدة بطوفهة التقهرب يجوز الزركشي يجهاب وقهد ض
بههها شههبها أكثر لنه بالصلة، هذه في الطوافا ألحقوا بأنهم

بفعههل ولههو انغسههاله وجهههه) يعنههي غسههل الثههاني( غيرها مإن
للنيههة ذاكرا كان إن نهر نحو في بسقوطه أو إذنه بل غيره
بفعلههه مإنههها وقههع مإهها بخلفا العضههاء سائر في وكذا فيهما

إقامإة ذلك فيه يشترط ل الماء في ومإشيه للمطر كتعرضه
بالغسههل وجههوهكم} وخههرج {فاغسههلوا تعههالى قال مإقامإها له
فل جريههان بل المههاء مإههس غسههله يجههب مإهها سائر وفي هنا

يسههمى فههإنه المههاء فههي العضههو غمههس بخلفا اتفاقا يكفي
غالبهها (رأسههه مإنههابت) شههعر بين (مإا ظاهر (وهو) طول غسل

اللم (لحييههه) بفتههح مإههن المقبههل طههرفا (مإنتهى) أي و) تحت
النههابت والشهعر تحته مإا دون الوجه مإن فهو المشهور على
بههه يههراد قههد المنتهى بأن له الرافعي وبتأويل تحته مإا على
علههى العههتراض ينههدفع آخههره ل الحنههك جهههة مإههن يليههه مإهها

العظمان وهما البينية مإن مإنتهاهما خروج يقتضي بأنه المتن
السفلى.  السنان عليهما اللذان

 المقبل طرفا يشمل ذكرته بما المنتهى وتفسير

> 202<ص: 
أي مإنتهاهمها مإهن هههي الهتي الهذقن إلههى العههذار تحههت مإما

(و) والههذقن اللحييههن بمنتهههى غيههره عبر ثم ومإن مإجتمعهما
جههرم مإههن بالقطع ظهر مإا أذنيه) حتى بين (مإا ظاهر عرضا

بههذلك الههوجه مإنههها المهأخوذ المواجههة لوقوع قطع أنف نحو
للضرر بعضهم: يكره قال بل يسن ل بل عين باطن بخلفا
جعههل وإنمهها وشفة، وأنف جفن بقطع ظهر وإن وفم، وأنف



فتههاوى واختلفههت النجاسههة أمإههر لغلههظ تنجههس إذا ظههاهرا
مإههن وخشههي التحههم نقههد مإههن أنههف أو أنملة في المتأخرين

مإحههل فههي مإا غسل وجوب يظهر والذي تيمم مإحذور إزالته
إذ هههذا عههن إل بههدل ليههس لنههه غير، ل النف مإن اللتحام

مإهها إل بههالقطع ظهر مإما يغسل أن يجب ل المقطوع النف
جميههع عههن بههدل لنههه النملة، مإن وكله فقط القطع باشره

بههدل بههاقيه يمسح حتى كالجبيرة هذا وليس بالقطع ظهر مإا
الهزوال، وبصههدد رخصهة لنههها القطههع، مإحههل مإههن أخذه عما

ينقههض ل ذلههك ومإع يكتس ولم وصأل عظم في ذلك ويأتي
أن تقههرر وإذا المههدركين، لختلفا ظههاهر هههو كمهها لمسههه
والبيههاض الجبهههة جانبهها وهمهها (فمنه) الجبينههان ذكر مإا الوجه
 والعذار الذن بين الذي

> 203<ص: 
و الذن بقههرب النههاتئ العظههم علههى النههابت الشههعر وهههو

ل الجبهههة مإههن الشههعر عليههه ينبههت مإهها وهو الغمم)، (مإوضع
الههرأس مإقدم مإن الشعر عنه انحسر مإا وهو الصلع، مإوضع

وهههو وغيههره المإههام قههال غالبهها. بقههولهم احههترزوا وعنهمهها
والثههاني الههرأس مإنههابت مإن ليس الول مإحل لن مإستدرك،

لن الرأس، أصأله قوله الحسن قيل الوجه مإنابت مإن ليس
ه ا نههادر ول فيههه غالب ل مإوجود شيء رأسه شعر مإنابت
مإحههل وأمإهها الشعر هو كذلك الموجود لن مإحله، في وليس

بالرأس التعبير بين فيه الحال يفترق فل وغيره الغالب نبته
ا ورأسهه أي الهذال التحهذيف) بإعجهام (وكهذا واضهح ههو كم
هههو إذ الوجه بياض الصأح) لمحاذاته (في الوجه مإن مإوضعه

(ل) الههوجه ليتسههع تنحيته يعتاد والنزعة العذار ابتداء بين مإا
إل الذنيههن وتههد فههوق مإههن بالعههذار المتصلن وهما الصدغان

 بغسل إل الوجه غسل يمكن ل أنه

> 204<ص: 
ا مإنهمها كهل بعض (النزغتهان) بفتهح ول يهأتي مإمها يعلهم كم
الناصأههية) أي يكتنفان بياضان (وهما إسكانها مإن أفصح الزاي

فههي لنهمهها الههرأس، مإههن بههل الههوجه مإن فليسا بها يحيطان
مإههن التحههذيف مإوضههع أن الجمهههور صأههحح (قلههت تههدويره

كههل غسل أعلم) ويسن (والله بشعره شعره الرأس) لتصال
ويجههب( ،والتحذيف والنزعتين كالصلع الوجه مإن إنه قيل مإا



جميعههه غسل يتحقق ل مإما جوانبه سائر مإن غسل) مإحاذيه
واجههب، بههه إل المطلههق الههواجب يتههم ل مإهها لن بغسله، إل

(كل غسل يجب كما كثف وإن المحاذي، شعر غسل ويجب
ومإهها مإههر مإهها وهو وعذار) بالمعجمة، (وحاجب هدب) بالمهملة

وخههد (وشههارب حكمها وحكمه عارض اللحية إلى عنه انحط
فيههها الكثافههة لنههدرة كثههف وإن وبشرا) تحتههه، شعرا وعنفقة
إل للشههعور أسماء تلك أن مإع بهذين ومإيز بالغالب فألحقت

شههعرا ليرجههع وقيههل ومإحلههها هههي هنا المراد أن ليبين الخد
الخههد واجههب أن إيهههام بههل قلقههة وفيههه لغيههره وبشرا للخد

يجب ل (وقيل فقط بشرته غسل وغيره فقط شعره غسل
لن بشههرا، ول شههعرا غسله أي كثيفة) بالمثلثة عنفقة باطن
أحكامإههها فههي كاللحيههة عليههه فهههي بها يحيط ل الوجه بياض
الشههعر وهههي فتحههها، مإههن أفصح اللم واللحية) بكسر( التية

العههارض ومإثلها اللحيين مإجتمع هي التي الذقن على النابت
خفههت (إن الخههدين وشههعر ذلههك علههى سههيده ابههن وأطلقههها

بههأن (وإل) تخههف أيضهها وباطنههها داخلههها غسههل كهدب) فيجب
التخههاطب مإجلههس فههي خللها مإن البشرة تر لم بأن كثفت
كثيفهها إل يكههون ل مإثل الشههارب أن عليههه يلههزم قيههل عرفا
مإههع دائمهها يكههن لههم إن غالبهها خلله مإن البشرة رؤية لتعذر

بأن الضبط فالولى الكثافة فيه تندر مإما بأنه فيه تصريحهم
الخفيههف بخلفا بمشههقة إل لباطنه الماء يصل ل مإا الكثيف

المشههقة انضباط لعدم إيهام فيه الضبط هذا بأن . ويردهه ا
مإرادهههم لن الشههارب، في ذكر مإا يرد ول قالوه مإا فالحق

اللحية جنس بخلفا غالبة فيه الخفة الشعور تلك جنس أن
الخفيههف قههال: وقيههل الول الرافعي حكى لما نعم والعارض

الشههارب بأن يرجح وقد مإبالغة بل مإنبته إلى الماء يصل مإا
كههون بههأن  ويجههابههه.ه ا الرؤيههة مإنعههه والغالب الخفيف مإن

كههثيفه إذ للحكههم بالنسههبة هههو إنمهها الخفيههف مإههن الشههارب
ول الول هههو فيههه فههالوجه للحد بالنسبة وأمإا حكما كخفيفه

 تقرر لما الشارب عليه يرد

> 205<ص: 
باطنههها، غسههل يكلههف (ظاهرها) ول المحقق (فليغسل) الذكر

لعسههر شههعرها مإههن اسههتتر مإهها وهههو وداخلههها البشههرة وهههو
عن مإنها خرج ولما نادرة غير كثافتها إذ إليهما الماء إيصال

أخههذا نزولههه جهة عن بالمد خرج مإد لو كان بأن الوجه حد



بشههرة عن نسبته تنقطع ل لنه الرأس، شعر في يأتي مإما
قيههاس ويؤيههده حينئههذ إل التههي الخلفا فيههه ليههأتي الههوجه

يخرج بأن ضبطه ويحتمل الرأس، ذؤابة على التي الضعيف
لوقههوع حكمههها الغههالب خلفا علههى طههال بههأن تههدويره عههن

إجههزاء وعههدم هههذا وجههوب بين يفرق وبه كهي به المواجهة
الخفيههف باطن غسل فيجب رأسا يسمى ل لنه ذاك، مإسح
الههوجه حههد عن المتدلية كالسلعة فقط الكثيف وظاهر أيضا
دون فيههه مإسههامإحة ومإحههاذيه الههوجه شههعور بقية خارج وكذا

قال. كما أصأله مإن غسله وجوب في الخلفا لوقوع أصأوله
وبهاطن ظهاهر ول كهثيف غسهل) ظهاهر يجهب ل قول وفي(

عههن لخروجههه وغيرههها اللحيههة الوجه) مإههن عن (خارج خفيف
مإطلقهها التعميههم وجههب وإنمهها الههرأس، كذؤابههة الفرض مإحل
وقههوعه لقلههة فيههه المشههقة لعههدم الجنابههة غسههل في اتفاقا

حههتى باطنها غسل فيجب الخنثى لحية وأمإا للوضوء بالنسبة
وهههو فيها، المسامإحة مإقتضى في للشك مإطلقا الخارج مإن

مإهها فانههدفع البههاطن غسل مإن بالصأل العمل فتعين الذكورة
كثافتها، عن فضل لها اللحية لندرة المرأة وكذا هنا لبعضهم

وهههل حقههها فههي مإثلههة لنههها حلقها، أو نتفها لها يسن ولنه
مإطلقهها بههاطنه غسههل فيجههب كههذلك شههعورهما بقيههة خههارج

مإحتمل كل فيه كغيرهما هما أو مإشوه لنه بإزالته، لمإرهما
 أقرب والول

> 206<ص: 
بعضههها، خههف ولههو بههه يصههرح مإهها شيخنا كلم في رأيت ثم

احتياطهها الكل باطن غسل وجب وإل حكمه فلكل تميز فإن
مإا خلفا بأنه لهذا عنه شيخنا نقله الذي المجموع وتضعيف

أره لههم فيههه دللههة ل المههاوردي به علل ومإا الصأحاب قاله
يلزمإههه وجهههان لههه ومإن به جزمإت فلذا مإنه، نسخ عدة في

بهمهها المواجهههة لوقههوع زائد أحدهما أن فرض وإن غسلهما،
 رأسان أو

> 207<ص: 
رأس مإما جزء مإسح الواجب لن أحدهما، بعض مإسح كفى
يأخههذ وأن وجهههه بههأعلى يبههدأ أن وينههدب كههذلك، وكههل وعل
يبلههغ وسلم عليه الله صألى {وكان للتباع جميعا بيديه الماء

أذنيه}.  مإن أقبل مإا وجهه غسل إذا براحتيه



عقد باطن عن يعفى أنه الغسل في ذكروا]: تنبيه[     
طبوع بنحو ابتلي مإن بها وألحق بنفسه تعقد إذا أي الشعر
يمكنههه ولم إليها الماء وصأول مإنع حتى شعره بأصأول لصق
علهى وحملهه يهتيمم وأنهه بخلفهه، شهيخنا صأهرح لكن إزالته
والههذي حينئههذ الههتيمم يصح ل لنه صأحيح، غير الزالة مإمكن

يتجههه فالههذي مإحلههه بحلههق أمإكنه فإن للضرورة، العفو يتجه
عههادة تحتمههل ل مإثلههة بههه لههه يحصههل لههم مإهها وجههوبه أيضهها

ه يهديه) مإهن غسهل الثهالث( (مإهع مإؤنثهة واليهد وذراعيهه كفي
دخولهما على ودل عكسه مإن أفصح فتح ثم مإرفقيه) بكسر

للههترك غايههة إلههى بجعههل أيضهها واليههة بههل والجمههاع التبههاع
هههو كمهها المنكههب إلههى حقيقههة اليههد أن علههى بنههاء المقههدر
مإههن الفههرض مإحههل فههي مإا جميع غسل ويجب لغة، الشهر

في تغص لم شوكة ومإحل يستتر لم الذي وغوره شق نحو
 الباطن

> 208<ص: 
إذ الوجههه علههى الصههلة وكذا الوضوء والصأح استترت حتى

إبههانته بعههد العضههو التصههاق يرد ول الباطن في لما حكم ل
وإن وسههلعة، ظههاهرا صأههار بان مإا لن الدم، بحرارة بالكلية
تحتههه مإمهها بشيء يتسامإح ول طال وإن وظفر، عنه خرجت
زادت وإن ويههد، وطههال، كتههف وإن وشههعر، الصأههح علههى

نابتههة يههد نحههو مإههن فقههط تحاذيه ومإا المحاذاة عن وخرجت
علههى المحههاذاة تلههك تستصههحب الصأههلية قطههع وبعههد خارجة
غسههله يجههب ل الصألية أصأابع جاوز مإا أن يعلم وبه الوجه

الجميههع غسههل يجههب بعضهم وقول مإتأخرون جمع صأرح وبه
مإتدليههة وجلههدة ضههعيف الغههالب علههى جري المحاذي وقولهم

احتياطهها غسههلهما وجههب بالزائههدة الصأههلية اشههتبهت ولو إليه
تحتههها مإا غسل لزمإه عنه بالذراع التحمت جلدة تجافت ولو

 فتقها له يجز لم بل يلزمإه لم وإل لندرته

> 209<ص: 
لههزوال تحتها مإن ظهر مإا غسل لزمإه التحامإها زال إن نعم

بعضههه) أي قطههع (فههإن اللحيههة خلههق فههارق وبههه الضههرورة
لن بقههي) مإنههه، (مإهها (وجههب) غسههل اليههدين مإههن المههذكور
مإرفقيههه) بههأن (مإههن (أو) قطههع بالمعسههور يسقط ل الميسور

العظمههان وبقههي العضههد عظههم مإههن الههذراع عظههم فههك



غسههله العضههد) يجههب عظههم (فرأس العضد برأس المسميان
العظههام مإجمههوع هههو إذ المرفههق مإههن لنه المشهور)، (على
عضههده) (بههاقي نههدب) غسههل (فههوقه مإههن (أو) قطههع الثلث

أو مإسههح) بيههد مإسههمى الرابههع( التي التحجيل على مإحافظة
ه)، (لبشهرة غيرهها ل المحهاذي البيهاض حهتى قهل وإن رأس

الصهغير الرشهاد شرح في بينته كما الذن حول الدائر على
بعضهههم قاله كما مإأمإومإة باطن دون ظهر إذا عظمه وحتى
(أو) مإسمى الثاني بخلفا رأسا يسمى الول أن لحظ وكأنه
الههرأس حههده) أي (فههي واحدة شعرة (شعر) أو لبعض مإسح

فههإن واسترسههاله، نزولهه جهههة مإههن عنههه بالمد يخرج ل بأن
وإنمهها الخههارج، غيههر مإسههح غيرههها مإن يخرج ولم مإنها خرج
وهنا لذاته، مإقصود ثم لنه مإطلقا، النسك في تقصيره أجزأ
المبتلههة يههده وضههع ولههو لههها تههابع غيههر والخارج للبشرة تابع

المتجههه قيههل أجههزأ البلل إليه فوصأل رأس على خرقة على
الغسههل حصل حيث أنه مإر بما ويرد ه، ا الجرمإوق تفصيل
مإثلههه والمسههح عنههده تههذكرها يشههترط لههم النيههة بعههد بفعله

غيههر مإماثلههة وهو صأارفا، ثم بأن الجرمإوق وبين بينه ويفرق
 هنا كذلك ول مإميز لقصد فاحتيج له عليه الممسوح

> 210<ص: 
اقتصههر فههإنه وسههلم عليههه اللههه صأههلى فعلههه مإع للية وذلك
الربههع دون وهههو النزعههتين بين مإا وهي الناصأية، مإسح على
مإههن {الذنههان وخههبر مإنههه الذنههان وليههس نصههفه دون بههل

لنهه الههتيمم، فهي الهوجه تعميم وجب وإنما الرأس} ضعيف،
مإههع لجههوازه الخههف مإسهح يهرد ول مإبدله حكم فأعطي بدل

جههواز (والصأههح البدليههة فيههه تتحقق فلم الصأل على القدرة
وصأههول مإههن المسههح لمقصههود مإحصل لنه كراهة، غسله) بل

وزيههادة مإسههح بههأنه عبر مإن مإراد وهذا وزيادة للرأس البلل
زيادة.  مإع يحصله فكيف الغسل ضد المسح يقال فل

الصأهل بهأنه الغسهل كراهة عدم هنا عللوا]: تنبيه[     
هنهها ل الههتيمم فههي المسههح فههي التعميم وجوب بين وفرقوا

والمسههح الغسههل مإههن كل أن فنتههج أصأههل وهنا بدل ثم بأنه
الههواجب صأههدقات مإهها أحههد الغسههل أن فقياسه وحينئذ أصأل

ذكههرت وقد مإطلوب غير وأنه بإباحته، يقولون فكيف المخير
بههأن أيضا يجاب وقد الصغير الرشاد شرح في عنه الجواب

المسههح مإههن المقصههود البلههل حصههول حيثيههتين الغسههل فههي



وواجههب أصأههلي الولههى الحيثيههة مإههن فهو ذلك على والزيادة
 تنافي فل مإباح بل ول ل الثانية الحيثية ومإن

نحو إجزاء مإن ذكر مإا يعارض يقال قد]: آخر تنبيه[     
النههص مإن يستنبط أن يجوز ل أنه الصأولية القاعدة الغسل
بل تلك مإن ليس هذا بأن ويجاب بالبطال عليه يعود مإعنى

هنهها وهههو يعممههه، مإعنههى النههص مإن يستنبط أنه قاعدة مإن
لستره العضو هذا في الرخصة المعنى مإعقول أنه على بناء

الكتفههاء بالقههل فيه الكتفاء مإن فيلزم وحينئذ مإر كما غالبا
بحقيقههة الصادق البلل وصأول على للمسح حمل بالكمل فيه

السههؤال ورود يعلههم وبهههذا فتههأمإله، الغسههل وحقيقههة المسح
(و) المسح بتعيين قائلين يكونوا أن إل بالتعبد القائلين على
به المذكور المقصود مإد) لحصول (بل اليد) عليه (وضع جواز

مإسههح أو رجههل كههل كعههبيه) مإههن مإههع رجليه غسل الخامإس(
الكعبين} بنصههبه، إلى {وأرجلكم تعالى قال بشروطه خفيهما

امإتنههاعه زعههم لمههن خلفهها الجههواز علههى وبجههره واضههح وهو
أو الههترتيب وجههوب إلههى للشههارة المعطههوفين بيههن وفصههل
علههى أو الخفيههن مإسههح علههى حمل الههرءوس علههى عطفهها

أنهمهها وحكمتههه مإسههحا تسههميه العههرب إذ الخفيههف الغسههل
 ذلك على والحامإل بذلك لتركه فأشير للسرافا مإظنة

> 211<ص: 
الشههيعة وخلفا خههف ل حيههث غسههلهما تعيههن علههى الجماع

مإهها هنا الكعبين دخول على ودل به يعتد ل وغيره ذلك في
عنههد الجههانبين مإههن الناتئان العظمان وهما المرفقين في مإر

اعتههبر المرفههق أو الكعههب فقههد ولههو والقههدم الساق مإفصل
وجههد إذا مإهها بخلفا يظهههر فيمهها أمإثاله غالب مإن أي قدره

والكعهب المنكهب المرفهق لصأق كأن المعتاد مإحله غير في
إطلقهههم اقتضههاه كمهها الحشههفة فههي وكذا يعتبر فإنه الركبة
والنصوص الناس غالب مإن قدره مإتأخرون: يعتبر جمع وقال

مإههر مإهها جميههع هنهها ويجههب غههالب، علههى مإحمههولن وكلمإهههم
إزالههة وثههم وهنهها حاذاهمهها ومإا عليهما بما اليدين في نظيره

يصههل لههم مإهها دواء أو شمع نحو مإن جرح أو شق بنحو مإا
يضههره أو وجههوب فل يلتحههم أو الظههاهر الغيههر اللحههم لغههور

الههوجه غسههل تقههديم هكههذا) مإههن السههادس: ترتيبههه( فيههتيمم
وسههلم عليههه اللههه صأههلى لفعلههه فههالرجلين فههالرأس فاليدين
{ابههدءوا الههوداع حجة في ولقوله به المأمإور للوضوء المبين



بيههن الفصههل ولن اللفهظ، بعمههوم بهه} والعهبرة الله بدأ بما
نههدبه ل الههترتيب وجوب هي فائدة مإن له بد ل المتجانسين

لهم مإعها أعضههائه أربعهة غسهل فلههو الخهبر في المإر بقرينة
والشههروط الفههروض كبقيههة يسههقط ول الههوجه إل يحسههب
اغتسههل (فلو الوضع خطاب باب مإن لنها إكراه، أو لنسيان

الوضوء نية حتى مإر مإما بنية كثير أو قليل مإاء مإحدث) في
ل غلطهها الغسههل أداء أو الجنابههة نحههو نيههة أو الوجههه علههى
تقههدير) وقههوع أمإكههن إن أنههه (فالصأههح للزركشي خلفا عمدا

الههترتيب زمإههن ومإكث) بقدر غطس (بأن الخارج (ترتيب) في
(فل) يصههح حههال خههرج بههأن (وإل) يمكههث الوضههوء (صأههح) لههه

 الصحة الصأح (قلت

> 212<ص: 
صأههالحة بنية أتى إذا فيما الغسل لن ،أعلم) والله مإكث بل
حينئههذ المنهوي لكون نظر ول الصأغر فأولى للكبر يكفي له

الههترتيب بخصههوص تتعلههق ل النيههة لن مإرتههب، غيههر طهههرا
قيههل تحههس لههم وإن لطيفههة، لحظههات فههي الترتيب ولتقدير

ويههرد ترتيبهه، تقههدير يمكههن ل أنهه هو إذ الفرض خلفا هذا
ل الوهميههة المإههور مإههن والتقههدير كيههف بههه علههل مإهها بمنههع

الوضههوء نيههة أن الرويههاني وقههول بينهمهها مإهها وشتان الحسية
يمكنههه لههم إذا تجزئههه ل الصأههغر الحههدث رفع أو أي بغسله

زعههم لمههن خلفا الرافعي طريقة على مإبني حقيقة الترتيب
عههدم الصههلح ابههن وبحههث يههأتي لمهها الطريقههتين علههى بناءه

الغسههل يقههم لههم لنههه أمإكن، وإن أي، ذلك نية عند الجزاء
بههل ضههرورة ل إذ مإمنوع به علل ومإا ضعيف الوضوء مإقام

تقههدير إمإكان هي الصحيحة العلة بل القامإة لهذه حاجة ول
حهتى ذكهر مإها جميع مإن ذلك يتضمن مإا نية فكفته الترتيب
يههؤثر ل أنههه الههوجه كههان ثههم ومإههن الوضههوء بغسههله قصههده
كههان لههو بههل الوضههوء أعضههاء غيههر في لمع أو لمعة نسيان

يظهر فيما يؤثر لم كشمع مإانع الوضوء أعضاء عدا مإا على
ومإههن كالسههنوي قيههد ل. ومإن أم الترتيب تقدير أمإكن سواء
الضههعيفة الولههى العلههة علههى التفريههع أراد إنما بإمإكانه تبعه

مإههن المتههن أفهمه ومإا العلتين على تفريعه زعم لمن خلفا
هههو المكث في هو إنما الخلفا وأن مإنه، بد ل الغمس أن

 كذلك،



>213<ص: 
لعضههاء المههاء عمههوم عنههد إل يههأتي ل الههترتيب تقههدير لن

في الغمس أن مإن ذكرته ومإا واحدة حالة في مإعا الوضوء
عههن الحههدث يرفههع الغمههس عههن النيههة تههأخر مإع أي القليل
هو التقدير لذلك نظرا يمكث لم وإن الوضوء، أعضاء جميع

إل فقههط الوجه عن رفعه زعم لمن خلفا المعتمد المنقول
يههأتي مإمهها وسههيعلم غمسههه على النية تقدم على يحمل أن
ثههم الوضههوء أعضههاء إل بدنه جنب غسل لو أنه الغسل في

يوجههد، لههم فكههأنه اندرج الصأغر لن ترتيبها، يجب لم أحدث
يقههل لههم مإههن خلفا مإههن خروجهها رفعههه نيههة سههنت وإنمهها

مإثل رجليههه إل أو فيههه وهههم لمههن خلفا تنافي فل باندراجه
الوضههوء أعضاء بقية بعد الكبر عن غسلهما كفاه أحدث ثم
خههال وضههوء الخيريههن فههي والموجود أثنائها في أو قبلها أو

يجههب لههم إذ علههة بل مإكشههوفتان وهمهها الرجلين غسل عن
وسههننه)( عههداهما فيمهها لوجههوبه الترتيب عن ل غسلهما فيه
(السواك)  الوضوء أي

> 214<ص: 
وهههو اعههتراض، فل هنهها المههذكور باعتبار إضافي الحصر هذا

وشهرعا وآلتهه، الههدلك لغهة وهههو يسههوكه فهاه سهاك مإصهدر
إن إل مإرة وأقله حولها ومإا السنان في عود نحو استعمال

بههها الكتفاء ويحتمل يظهر فيما إزالته مإن بد فل لتغير كان
أشهق أن {لههول الصههحيح للخبر وذلك تخففه لنها أيضا، فيه

يجاب أمإرا وضوء} أي كل عند بالسواك لمإرتهم أمإتي على
سههننه أول لن والمضمضههة، الكفيههن غسههل بيههن ومإحلههه
بقيههد ل نههدب حيههث السههواك فههي ويسن يأتي كما التسمية

 العبارة أوهمته وإن الوضوء، في كونه

> 215ص: <
عههرض فههي (عرضهها) أي كههونه واضههح هههو مإهها علههى اتكههال

فيههه مإرسل لخبر يكره بل طول ل وباطنها ظاهرها السنان
يحصههل ذلههك ومإع السنان عمور وإفساد اللثة إدمإاء وخشية

فههي فيه لخبر طول فيه يستاك اللسان نعم السنة أصأل به
الخشههن وهههو بمزيههل، يكههون أن السههواك وشههرط داود أبي

لحصههول وأشههنان سههعد نحههو خشههن) ولههو (بكههل فيجههزئ
بمههبرد يكههره نعههم التغيههر وإزالههة النظافههة مإههن بههه المقصود



بههه يحصههل ذلههك ومإههع سههم بذي ويحرم يؤذي، ريحان وعود
والعههود خههارج لمإههر الحرمإههة أو الكراهههة لن السههنة، أصأههل

الراك وأوله الطيههب الريههح ذو وأوله غيههره مإههن أفضههل
لطيفهة وتشهعيرة وريهح طعهم طيهب مإهن فيه مإا مإع للتباع
سههواك آخههر لنههه النخههل، بعههده ثههم السههنان بيههن مإهها تنقي

أنه أيضا وصأح وسلم عليه الله صألى الله رسول به استاك
ثم علمه بحسب قال راو كل أو أصأح الول لكن أراكا كان

شههجرة مإههن الزيتون السواك {نعم الدارقطني لخبر الزيتون
فههي داء وهههو أي، بههالحفر وتههذهب الفههم تطيههب مإباركههة
قبلي}  النبياء وسواك سواكي وهو السنان،

> 216<ص: 
بمههاء المنههدى ومإن الرطب مإن أولى بالماء المندى واليابس

المههاء فههي لن وذلههك، مإطلقهها ويحتمل جنسه مإن أي الورد
المنههدى اليههابس أن ويظهههر. غيههره فههي ليههس مإا الجلء مإن

(إل الزالههة فههي أبلههغ لنههه الرطههب، مإههن أولههى المههاء بغيههر
وإن السههواك، سههنة أصأههل بههها يحصههل فل أصأههبعه) المتصههلة

ولمهها سههواكا تسههمى ل لنها الصأح) قالوا، (في خشنة كانت
أمإهها بههها حصههوله وغيههره المصههنف اختههار فيههه مإهها فيههه كان

المنفصههلة وأصأههبعه مإتصههلة ولههو غيههره أصأههبع مإههن الخشههنة
إجزاءههها، السنوي وبحث فورا دفنها يجب قلنا وإن فيجزئ،

الفههم غسههل ويلزمإههه نجههس، خشههن ككل بنجاستها قلنا وإن
السههتنجاء إجههزاء عههدم قيههاس بههأن واعههترض لعصههيانه فورا

وهههي رخصههة، ذاك أن وجههوابه هنا عدمإه والنجس بالمحترم
تحصههل ل وهههي الباحههة، مإنههه والمقصههود بمعصههية تنههاط ل

بههل حههدها عليه يصدق ل إذ رخصة ليس هذا بخلفا بنجس
ذلههك فيههه يههؤثر فل النظافههة مإجرد مإنه المقصود عزيمة هو
لن للفههم}، مإطهههرة {السواك خبر لبعضهم خلفا ينافيه ول

شههرعية ل لغويههة طهههارة فهي تغيره وتزيل تنقيه آلة مإعناه
أكههل مإههن علههى الههواجب بههل عينهها يجههب ول واضح هو كما

يتأكههد ويسههن) أي( سههواك بغير ولو إزالتها دسومإة له نجسا
وقههرب ركعههتين كههل مإههن سههلم وإن ونفلها، (للصلة) فرضها

 والقياس. فمه يتغير لم وإن الطهورين، لفاقد ولو الفصل

> 217<ص: 



كمهها قليههل بفعههل أثناءههها تههداركه له سن أولها تركه لو أنه
كههف أو شعر وإرسال بشرطه يديه بين المار دفع له يسن
وإن الشههكر، أو التلوة ولسههجدة آخههر مإصههل مإههن ولو ثوب

بعهض تهداخل وبيهن بينهه ويفرق الوجه على للقراءة تسوك
ومإههن لمشههقتها التههدخل علههى مإبناههها بأن المسنونة الغسال

أنهه تقههرر لمها هنهها كذلك ول باقيها عن أحدها نية كفت ثم
للصههلة، يسههن ولنههه الفصههل، قرب وإن ركعتين، لكل يسن
بعههد القههارئ ويفعلههه بينهما، يفصل ولم لوضوئها تسوك وإن

وقتههها يههدخل ل إذ ظههاهر هههو كمهها السامإع وكذا الية فراغ
بههه هههي لتتصل عليه يقدمإه قال فمن به إل أيضا حقه في

لخههبر وذلههك وللطههوافا الجنههازة ولصلة الفضل لرعاية لعلة
سههبعين مإههن أفضههل بسههواك {ركعتههان جيههد بإسناد الحميدي

علههى أفضههليته علههى دليههل فيههه سههواك} وليههس بل ركعههة
يتحههد لههم لنههه درجههة، وعشههرين بسههبع هههي الههتي الجماعههة

كههثيرا تعههدل قههد هههذه مإههن درجههة لن الحديثين، في الجزاء
فههي بههل أصأهح الجماعههة خهبر وأيضا ركعة السبعين تلك مإن

وإن طرقههه، سههائر مإههن ضههعيف السههواك خههبر إن المجموع
أنههه قوله عن فضل تصحيحه في عادته على تساهل الحاكم

بالدرجههة المههراد العيههد دقيههق ابههن مإسلم. وقول شرط على
وعشههرين خمسهها تعههدل الجماعة {صألة مإسلم لخبر الصلة

كمهها عليههه مإتفقهها ليههس بههأنه فيههه الفههذ} مإنههازع صأههلة مإههن
 الخذ لمإكان أي به صأرحوا

> 218<ص: 
صأههلة فتكههون غيههره فههي الههتي للدرجههة مإضههمومإا بقضههيته

درجههة وعشههرين وخمههس صأههلة وعشههرين بخمههس الجماعههة
عة علهى المبنهي الثهواب ببهاب الليهق ههو وههذا الفضهل س

أيضهها ويمنعه الصلة، على الدرجة بحمل حصره مإن والمانع
سههبع الدرجههة وروايههة وعشههرين خمههس الصههلة روايههة أن

إشههكال فل وحينئههذ ذلههك مإههع الحمههل يتأتى فكيف وعشرون
للجماعههة أن شههك فل الصههلة الدرجههة أن وبتسههليم بههوجه
الخطههأ مإقابلههة فههي التضههعيف هههذا علههى زائدة أخرى فوائد
لمزيههد المقتضي الشيطان مإن والحفظ الخشوع وتوفر إليها

يزيههد وذلههك السنة به وردت مإما ذلك وغير والثواب الكمال
الههذي الحمههل تعههارض. وأمإهها فل بكهثير السهواك زيههادة علهى
ومإخالفههة تكلف عن يخلو فل الروض شرح في شيخنا ذكره



مإمهها بغيههره الجمههع لمإكههان لههدليل فيحتههاج الحههديثين لظههاهر
ابههن عههن حسههن بسههند وجههاء علمههت كمهها ظاهرهمهها يوافق

صأههلة عشههرة بخمس العشيرة مإسجد في {الجماعة عمران
دخههل ل هههذا وعشرين} ومإثههل بخمس الجماعة مإسجد وفي

تفسههير أيضهها ينههدفع وبههه المرفوع حكم في فهو فيه للرأي
الخمههس علههى مإتفقههة الدرجههة أحههاديث لن بالصلة، الدرجة

الدرجههة أن علههى فههدل مإختلفههة الصههلة وأحاديث والعشرين
بهها اختلفهت والصهلة بالمحهال تختلهف لم لنها الصلة، غير

مإهها وهههو العشههيرة، مإسجد في جماعة الصلة فتكون وحينئذ
وهههو الجماعههة مإسجد وفي صألة وأربعين باثنين الدور بإزاء

 غالبا جماعة الكثر الجامإع

> 219<ص: 
تضههعيف أن قههدمإته مإهها يتأيههد وبهههذا صأههلة وخمسههين بههاثنين

مإههن عههرفا ولههو بكههثير السههواك تضعيف على يزيد الجماعة
ويفعلههه تركههه، وإل بلطف استاك لفمه السواك إدمإاء عادته

إليههه مإسههتقذر وصأههول أمإههن إن بالمسههجد ولههو ولغيرههها لههها
الفههم) (وتغيههر ردههها في أطالوا فيه له الئمة بعض وكراهة

أو سههكوت طههول أو كريههه أكههل أو نههوم بنحههو لونا أو ريحا
الميم بكسر مإطهرة} أي {السواك الصحيح للخبر كلم كثرة

م بمعنهى مإيمهي مإصدر وفتحها أو التطهيهر مإهن الفاعهل اس
للرب.  مإرضاة للفم لللة اسم

 أخر مإواضع في ويتأكد

> 220<ص: 
وكههذكر آلتههه أو شههرعي علههم أو حههديث أو قههرآن كقههراءة

ولو ومإنزل خاليا ولو مإسجد ولدخول الوضوء أول كالتسمية
وبيههن بينههه ويفههرق الخههالي بغيههر تقييههده يحتمههل ثههم لغيههره

بكراهههة روعههوا كمهها فروعههوا أفضههل مإلئكتههه بههأن المسههجد
التسههوية ويحتمههل غيره، بخلفا كريها أكل لمن خاليا دخوله
وتههر وبعههد مإنه ولستيقاظ نوم أو أكل ولرادة أقرب والول

 الخلوفا أوان قبل وللصائم الحتضار وعند السحر وفي
ندبه]:تنبيه[      لكل ندبها مإع للتسمية الشامإل للذكر  

مإخلههص ل ظههاهر دور يلزمإههه للسههواك الشامإل بال ذي أمإر
 عنه



> 221<ص: 
مإنههها مإههانع هنهها حصههل بأنه ويوجه له التسمية ندب بمنع إل
بههاليمين يكههون أن ويسههن بها النطق لكمال التأهل عدم هو

وشههرفا الفههم شههرفا مإههع القههذر تباشههر ل لنههها مإطلقهها،
أن وينبغههي اليمههن، الفم بجانب يبدأ وأن بالسواك المقصود

ينبغههي أن مإنه ويؤخذ بالجماع كالنسل السنة بالسواك ينوي
فيههه سههن مإهها نية تشمله لم مإا فعل لو حتى يتحتم بمعنى

وأن ليههألفه الصههبي يعههوده وأن عليههه يثب لم السنة نية بل
فههوقه الباقيههة الثلثههة والصأههابع تحتههه وإبهههامإه خنصره يجعل

 استياكه أول ريقه يبلع وأن

> 222<ص: 
لخههبر اليسههرى أذنههه فوق يضعه وأن يمصه ل وأن لعذر إل

بههالرض كههان فههإن عنهههم، اللههه رضي بالصحابة واقتداء فيه
أراد إذا كمهها وضههعه قبههل يغسههله وأن يعرضههه ول نصههبه

إدخههاله يكههره ول ريههح نحههو به حصل وقد ثانيا به الستياك
ظههاهر هههو كمهها يقههذره مإا عليه كان إن إل أي وضوئه مإاء
بطرفههه يسههتاك ل وأن شههبر علههى طههوله فههي يزيد ل وأن

إذن بل الغير بسواك فيه. وهو يستقر الذى لن قيل، الخر
فعلته كما للتبرك إل الولى فخلفا وإل حرام رضا علم ول

بههل قيهل الطعام إثر التخليل ويتأكد عنها، الله رضي عائشة
فههي مإوجههود بههأنه ويههرد وجههوبه، فههي للختلفا أفضههل هههو

ول السههبعين علههى تزيد التي فوائده كثرة مإع أيضا السواك
يغلههب بههه الخارج لن لسانه، بخلفا بالخلل أخرجه مإا يبلع
هههو بههل الحههالت مإههن حالههة يكره) في ول( التغير عدم فيه

للرب مإرضاة أنه مإر لما له أسنان ل لمن ولو مإطلقا سنة
أولههه بضههم وهههو فمههه، خلوفا لن الزوال)، بعد للصائم (إل

المسك ريح مإن الله عند أطيب تغيره شاذة لغة في ويفتح
لنههه القيامإههة، يههوم وذكههر الحههديث بههه صأح كما القيامإة يوم

أيضهها الدنيا في مإوجودة الله عند فأطيبيته وإل الجزاء مإحل
إبقههائه طلههب علههى تههدل وأطيههبيته آخر حديث عليه دل كما
رواه خههبر فههي مإهها الههزوال بعههد بمهها تخصيصههه علههى ودل

أنهههم المإههة هههذه خصوصأيات مإن أن بعضهم وحسنه جماعة
 المسك ريح مإن الله عند أطيب أفواههم وخلوفا يمسون

> 223<ص: 



ومإنههه الليههل نصههف إلى لغة ويمتد الزوال، بعد لما والمساء
بعههده التغيههر أن بههذلك اختصاصأههه وحكمههة صأباح الزوال إلى

حرمإههت وإنمهها قبله، بخلفه المعدة لخلو الصوم عن يتمحض
لو ثم ومإن الغير على فضيلة تفويت لنها الشهيد، دم إزالة
تمحههض ولههو لههذلك عليه حرم إذنه بغير غيره الصائم سوك
ينشههأ مإفطههرا يتعههاط لههم بأن الزوال قبل الصوم مإن التغير

الههزوال بعههد أكههل ولههو النهههار أول مإههن كههره ليل تغيههر عنه
ل لنههه الوجههه، علههى أيضهها كههره وانتبههه نام أو مإغيرا ناسيا
وجههد فقههد وأيضا ضمنا ولو له إزالة ففيه الصوم تغير يمنع

أن إل مإقههدم والمههانع الخلههوفا هههو ومإههانع التغير هو مإقتض
فيههه لضههمحلله الصههوم تغيههر أذهههب التغيههر ذلههك إن يقههال

 جمع عليه كما لذلك السواك فسن بالكلية وذهابه

> 224<ص: 
 بالغروب الكراهة وتزول

بغيههر الههزوال بعههد الخلوفا إزالة تكره  هل]:تنبيه[     
يكههره لههم السههواك لن المتصههلة، الخشههنة كأصأههبعه السواك

زوالههه، الكراهههة مإلحههظ فكان تقرر كما له لزالته بل لعينه
عليههه دل كمهها أول بغيره أو بسواك يكون أن مإن أعم وهو

الصههوم في أو هنا لقالوا وإل بالسواك إزالته تقييدهم ظاهر
مإحتمههل كههل غيههره أو بسههواك الخلههوفا إزالههة للصائم يكره

والتسههمية( فتههأمإله الثههاني ولكلمإهههم الول للمههدرك والقرب
يسههم} لههم لمههن وضههوء {ل ولخههبر للتباع الوضوء أوله) أي

علههى حمله أو بضعفه أصأحابنا ورده وجوبها أحمد مإنه وأخذ
وأكملههها اللههه بسههم وأقلههها المضمضههة في يأتي لما الكامإل

(ففهي عمهدا ولههو تهرك) هها (فإن الرحيم الرحمن الله بسم
 الله بسم قائل لها تداركا بها أثنائه) يأتي

> 225<ص: 
يصههرح كما ونحوه الكل في وكذا فراغه بعد ل وآخره أوله

الكلم لكراههة الجمهاع نحهو بخلفا وغيرهها الروضة كلم به
لمهها كفايههة سههنة الكل نحو وفي عين سنة هنا وهي عنده،
ههل الجمهاع فههي النظهر ويههتردد الصهلة، أركههان رابههع يهأتي
كوعيه كفيه) إلى وغسل( نعم والظاهر أحدهما تسمية يكفي
ظههاهر قيهل للتبههاع مإعها غسلهما طهرهما) ويسن تيقن (وإن

غسههل ثههم التسههمية بعده ثم سننه أول أنه السواك تقديمه



جمههع صأههرح وبههه الستنشههاق ثههم المضمضههة ثههم الكفيههن
الحههديث يشههير وإليههه المنقههول وهو الذرعي، قال مإتقدمإون

الشههافعي عههن المنقههول بههل قههال كمهها . وليههسهههه ا والنص
في المصنف به وجزم التسمية أوله أن الصأحاب مإن وكثير

المههراد هو إذ اليدين غسل عند مإعها فينوي وغيره مإجموعه
غسههلهما أول عنههد بههها النيههة يقههرن بههأن المتههن فههي بههأوله

بعههد بالنيههة يتلفههظ أنههه فيحتمل وحينئذ الصلة بتحرم كقرنها
بركههة لتشههمله الرشههاد شههرح فههي جريههت وعليههه البسههملة
قبههل بههها يتلفههظ كمهها قبلههها بها يتلفظ أنه ويحتمل التسمية
يههأتي كمهها القلبيههة للنيههة مإقارنههة بالبسههملة يههأتي ثم التحرم
لنه مإستحيل، بها قرنها قيل مإا فاندفع كذلك التحرم بتكبير
ومإمههن بالتسههمية مإعههه التلفههظ يعقل ول بالنية التلفظ يسن
والقاضي حامإد أبو الشيخ اليدين غسل عند ينوي بأنه صأرح
علههى التسههمية بتقههديم فههالمراد الصههباغ وابههن الطيههب أبههو

مإنههه. الفههراغ علههى تقديمها واحد غير به عبر الذي غسلهما
والمضمضههة غسههلهما بين الستياك يكون المعتمد هذا وعلى

المههاء بههأن بعضهم ووجهه كالمإام الصلح ابن استظهره كما
 الستنجاء في يجمع كما عقبه يكون حينئذ

> 226<ص: 
شهمول عهن السهواك خلهو الول ويلهزم والحجهر، الماء بين

وهههو الكفيههن غسههل دون لههه مإقارنتههها أو لههه التسمية بركة
ذكههر بمهها النية قرن واعتبر علمت كما به صأرحوا مإا خلفا
نههاوي أثيههب وإنمهها فيههه، ثههواب ل تقههدمإها مإا إذ عليه ليثاب

نيههة هنهها ويجزئ يتجزأ ل لنه النهار، أول مإن ضحوة الصوم
لنههه ظههاهر، هههو كمهها السههنة بكههل نههوى لههو مإههر. وكههذا مإما

فيههه تههردد طهرهمهها) بههأن يههتيقن لههم (فههإن للمقصههود تعرض
غمسهههما) (كههره لوضوحه مإراد غير نجاستهما بتيقن وصأدقه

دون مإههاء أو مإههائع فيههه الناء) الههذي (في إحداهما غمس أو
يههده غمههس عن المستيقظ لنهي غسلهما) ثلثا (قبل القلتين

 ثلثا غسلها قبل الناء في

> 227<ص: 
سههبب أن علههى الههدال يده باتت أين يدري ل بأنه له مإعلل
الكراهههة تههزل لههم وإنما غيره، أو لنوم النجاسة توهم النهي
بغايههة حكمهها غيهها إذا الشارع لن بها، الطهر تيقن مإع بمرة



بأنه هذا استشكال فاندفع باستيفائها عهدته عن يخرج فإنما
أن الذرعههي بحث ثم ومإن. ابتداء الطهر تيقن عند كراهة ل

غسههلهما فلههو ثلثا غسلهما ليقين مإستندا كان إذا هذا مإحل
بقيههت ثلث دون مإتههوهم أو مإههتيقن نجههس مإههن مإضههى فيما

فههي لكنههها الوضههوء أول الثلث هههي الثلث وهههذه الكراهههة
و) بعههد( مإههر فيمهها الغمههس علههى تقههديمها يسن التردد حالة

أفهمههه كما المضمضة و) بعد (المضمضة تسن الكفين غسل
 يجبا ولم (الستنشاق) للتباع يسن يستنشق ثم قوله: التي

> 228ص: <
الوضههوء يسههبغ حههتى أحههدكم صألة تتم {ل الصحيح للحديث

ويغسههل رأسه، ويمسح ويديه، وجهه، فيغسل الله أمإره كما
وحكمتهمهها واستنشههقوا} ضههعيف {تمضمضههوا رجليههه} وخههبر

أفضههل) مإههن فصههلهما أن (والظهههر المههاء أوصأههافا مإعرفههة
أنههه الفضههل (الصأههح) أن هههذا (ثههم) علههى فيه لخبر جمعهما

ل ثلثهها) حههتى بههأخرى يستنشههق ثههم ثلثهها بغرفههة (يتمضمض
لكههل ثلث ومإقههابله طهههره كمههال بعههد إل عضههو عههن ينتقل

أن مإههن مإههر مإهها ثههم وأفادت أنظف لنه مإتفرقة، أو مإتوالية
لختلفا مإسهتحب ل قهول كهل علهى مإسهتحق هنها الهترتيب

كههأن مإحلههه علههى شههيئا قههدم فمههتى العضههاء كسائر المحل
 الستنشاق على اقتصر

> 229ص: <
الكفيههن غسههل مإههن مإحلههه فههي بعههده وقههع بمهها واعتههد لغهها

صأههرحوا كمهها كالمعههدوم اللغي لن فالستنشاق، فالمضمضة
القههود عههن بعههده العفههو فلههه ابتداء الدية عن العفو في به

بمنزلههة كههان مإحله غير في وقع لما الول عفوه لن عليها،
قيههاس قلههت فههإن عليها، القود عن العفو له فجاز المعدوم

بههالتعوذ اعتههد الفتتههاح دعاء قبل بالتعوذ أتى لو أنه يأتي مإا
مإا وفوات ذكر فيما بالستنشاق العتداد الفتتاح دعاء وفات
الفتتههاح يقههع أن الفتتههاح بدعاء القصد بأن يفرق قلت قبله
لتعههذر ذلههك فههإن بههالتعوذ وبالبههداءة غيههره يتقههدمإه ول بههه

ذلههك وجههد وقد القراءة تليه أن بالتعوذ والقصد إليه الرجوع
لن كههذلك، ليههس فيه نحن مإحله. ومإا في لوقوعه به فاعتد

تطهيههره بالههذات مإنه المقصود الثلثة العضاء مإن عضو كل
هههذا فههات بالستنشاق وبالبتداء مإحله في وقوعه وبالعرضل



لههه فسههن شههيئا يفعههل لههم فكههأنه وحينئههذ لغوا فوقع الثاني
مإههن المقصههود ليوجههد فالستنشههاق فالمضمضة اليدين غسل

ذلههك مإههن مإههانع يوجههد لههم إذ مإحله في كل ووقوع التطهير
ذلههك يؤيههد مإا مإحلهما على الذنين تقديم في ويأتي فتأمإله،

أكل البههدن قههوام مإحههل لنههه الفههم، مإنههافع لشههرفا وقههدمإت
للفههم المههاء وصأههول وأقلهمهها ونحههوه ذكههرا والههروح ونحههوه
فيهمهها (ويبههالغ قههال كمهها ذلك في يبالغ أن وأكملهما والنف

المتوضئ ضمير مإن حال أو استثناء ونصبه فاعل غير) برفعه
الصههحيح الخههبر فههي بههذلك (الصائم) لمإر السياق عليه الدال

واللثههات السههنان ووجهههي الحنههك أقصى إلى الماء يبلغ بأن
المههاء ويصعد الماء، ومإج عليها اليسرى الصأبع إمإرار ويسن
فيههه مإا وإزالة يسراه خنصر إدخال مإع خيشومإه إلى بنفسه

استنشههاقا ل سههعوطا يصههير فإنه فيه يستقصى ول أذى مإن
فههي مإههر مإمهها علههم كمهها أقلههه بههه حصل فقد وإل كامإل أي

إلههى السههبق خشههية كههذلك يبههالغ فل الصههائم أمإهها أقله بيان
ه. وإنمها كرههت ثهم ومإن فيفطر الدمإاغ أو الحلق حرمإهت ل
 للشهوة المحركة القبلة

>230<ص: 
والنههزال لكثيرههها يدعو قليلها أن مإع مإندوب غير أصألها لن

(قلههت المههاء مإج يمكنه وهنا دفعه في حيلة ل مإنها المتولد
الفصههل علههى أحههاديثه لصههحة الجمههع) بينهمهها تفضههيل الظهر

غههرفا (بثلث كههونه الجمههع على والفضل حديثه صأحة لعدم
أعلههم) لههورود (والله كل يستنشق) مإن ثم كل مإن يتمضمض
بغرفهة بينهمها يجمهع وقيهل البخهاري روايهة فهي به التصريح

ولء ثلثا يستنشق ثم ولء ثلثا يتمضمض قيل وعليه واحدة
كههذلك ثالثههة ثم كذلك ثانية ثم يستنشق ثم يتمضمض وقيل

 الفضل في الخلفا وإنما مإجزئ، والكل
للزركشههي خلفهها الوجههه علههى للسلس الغسل) ولو وتثليث(

وذلههك بالصههلة يتعلق لمندوب التأخير له يغتفر أنه يأتي لما
مإههاء فههي ولو ثلثا اليد بتحريك ويحصل طلبه، على للجماع

ل أنههه مإههر لمهها المعتمههد علههى الغههترافا ينو لم وإن قليل،
انغمههس جنههب كبههدن بالفصل إل لها بالنسبة مإستعمل يصير
ذلههك يوضح مإا الغسل تثليث في ويأتي قليل، مإاء في ناويا

اليههد نحههو عههن انفصههاله قبههل الولى مإاء ردد لو أنه فبحث
بههأن تههوجيهه أمإكههن وإن نظههر، فيههه ثانيههة، تحسههب ل عليها



وقههد جديههد مإههاء مإن بد فل والستظهار النظافة مإنها القصد
الصههلة يههدرك لهم ثلههث لههو بحيههث الههوقت ضهاق بأن يحرم
واجههب صأوابه سنة حينئذ تركه أن الشارح وقول فيه كامإلة

لههم ثلث ولو طهره لتتمة أو مإحترم لعطش لمائه احتاج أو
شيء في استعماله حرم يكفيه ل مإاء مإعه كان لو بل يتم

نحههو فههوت خههافا بهأن تركهه ينهدب وقهد أيضهها السههنن مإهن
والعمامإة والجبيرة للخف (والمسح) إل غيرها يرج لم جماعة

> 231<ص: 
{أنههه المصههنف إليههه أشههار كما الصحيح بل الحسن للحديث

والتخليههل، والههدلك ثلثا}  رأسه مإسح وسلم عليه الله صألى
ثلثههة عههن هههذين مإههن كههل ثلثة تأخير بين مإخير أنه ويظهر
هههذه، مإههن واحدة كل عقب مإنهما واحدة كل وجعل الغسل

والههذكر كالبسههملة الذكههار وسائر والسواك أولى الولى وأن
الثلث عههن النقههص ويكههره ذلههك أكههثر فههي للتبههاع عقبههه

مإههن وتحههرم جمههع بحثههه كما الوضوء بنية أي عليها كالزيادة
مإمهها المنههدوب يعههط لههم وإنمهها التطهيههر، علههى مإوقوفا مإاء

يتسههامإح ل مإهها لتفاهته الماء في يتسامإح لنه للكفان، وقف
 ول أول الواجب حصول التثليث حصول وشرط غيره في

> 232<ص: 
لجمههع خلفهها مإرتيههن أعههاده ثههم وضههوءه تمههم لمههن يحصههل

فههارق وبههه العضههاء غسل تباعد مإع ينقل لم لنه مإتقدمإين،
رأسههه بعههض مإسح على اقتصر ولو والنف الفم في مإر مإا

وغيههره المتههن شههمله كمهها التثليههث سههنة لههه حصههلت وثلثههه
فههي مإفههروض العضههو، تمههام قبههل تعههدد يحسههب ل وقههولهم

حسههبان وبيههن بينههه ويفههرق بههالتطهير اسههتيعابه يجههب عضههو
قصد آخر مإحل غسل هذا بأن الفرض قبل والتحجيل الغرة

تكريههر وذاك لههه غيههره سبق على يتوقف فلم لذاته تطهيره
التكريهر يحصهل ل إذ الولى وجود على فتوقف الول غسل

(بههاليقين) عههدد أو اسههتيعاب الشههاك) فههي (ويأخههذ حينئههذ إل
المههاء فههي ولههو المنههدوب فههي ونههدبا الههواجب فههي وجوبهها

لههم وإن بالغسههل، العضو استيعاب ظن يكفي نعم الموقوفا
الوقههوع لحتمال نظر ول الرشاد شرح في بينته كما يتيقنه

التحقههق مإههع إل بدعههة تكههون ل لنها بدعة، وهي رابعة، في
صأههفة فههي ورد مإهها أكههثر هههو إذ رأسههه) للتبههاع كل (ومإسح



مإههوجبه خلفا مإههن وخروجهها وسههلم عليههه اللههه صألى وضوئه
مإلصههقا رأسه مإقدم على يديه يضع أن كيفيته في والفضل
إن ثم لقفاه بهما ويذهب بصدغيه، وإبهامإه بالخرى مإسبحته

ثههم ومإههن لجميعههه المههاء ليصههل لمبههدئه ردهما شعره انقلب
قطههع ثههم القصد لن السعي، في نظيرهما وفارقا مإرة كانا

المههاء لصههيرورة فل طههوله أو ضههفره لنحههو وإل المسههافة
حكمهها عنههه المنفصههل يههده ببلههل بللههه لختلط أي مإسههتعمل

 للثانية بالنسبة

> 233<ص: 
مإههن مإههر مإهها ينههافيه فل اختلط أدنى فيه أثر البلل ولضعف
هنهها مإجههزئ أقل ويقع بغيره، المستعمل اختلط في التقدير

الههواجب علههى الفههرض قيههام نحو كزيادة نظائره سائر وفي
علههى نفل والبههاقي فرضهها تجزئههه لتعههذر الزكههاة بعيههر إل

العبههاب شههرح فههي فيههه بمهها بينتههه فيههه تناقض مإن المعتمد
أنههه السههنن مإههن لههه عدهم فمعنى فرضا الكل وقوع وعلى

ثههم) مإسههح( واجبهها وقههع فعلههه فههإذا السههتيعاب فعههل باعتبار
سههبابتيه أنملههتي ببههاطن وباطنهمهها (أذنيههه) ظاهرهمهها جميههع

بطرفههي صأههماخيهما ومإسههح الههرأس مإههاء غيههر بمههاء وإبهامإيه
الثانية مإاء نعم كله ذلك في للتباع أيضا جديد بماء سبابتيه

لنههه مإسههحهما، سههنة أصأل يحصل الرأس مإاء مإن الثالثة أو
فيسههن الههرأس مإسح على تقديمهما إلغاء ثم وأفادت طهور

أو القلنسههوة نحههو العمامإههة) أو رفع عسر (فإن بعده فعلهما
سههببه بهأن تقييهده يههوجه قههد نعهم ذلهك يهرد لهم أو الخمار
عليها)  بالمسح (كمل عليه الخلفا مإن الخروج توقف

> 234<ص: 
وسههلم عليههه اللههه صأههلى لنههه طهههر، علههى يضههعها لههم وإن

ل أنههه قههوله: كمههل عمههامإته} وأفهههم وعلههى ناصأههيته {مإسههح
فيههه عليههه المقتصههر والخههبر اسههتقلل عليههها المسههح يكفههي

أقههل علههى يقتصههر ل أن وينبغي الول، الخبر بدليل اختصار
لههه وجههه ل قيههل وإن مإههوجبه، خلفا مإههن خروجا الربع مإن

شههرطه أن رخصههة عليههها بالمسح التكميل إن قولهم وأفهم
مإههن مإحههرم لبسههها كههأن اللبههس حيث مإن بلبسها يتعدى أن

وتخليههل)( كههذلك خف على المسح عليه يمتنع كما عذر غير
(اللحيههة و العههارض نحههو مإههن فقههط ظههاهره غسل يجب مإا



أسههفل ومإههن يمنههاه بأصأههابع كههونه والفضل الذكر الكثة) مإن
تثليثههه سههن ومإههر للتبههاع عارضههيه وعههرك مإسههتقلة وبغرفههة
خلفا مإن خروجا ثلثا غرفاته بتعدد إل يكمل ل أنه وواضح

ذلههك فههي غيره به ويقاس مإستعمل النفل مإاء إن قال مإن
يحصهل أنهه ظهن إن وجوبها أي برفهق نهدبا المحرم ويخللها

(أصأههابعه) اليههدين (و) تخليههل فنههدبا وإل شههيء انفصههال مإنههه
 كان كيفية بأي والرجلين بالتشبيك

> 235<ص: 
بخنصههر ومإبتههدئا أسههفل ومإههن يههديه يسههرى بخنصر والفضل

اليههدين بتخليههل للمإههر يسههراهما بخنصههر مإختتما رجليه يمنى
عليههه اللههه صأههلى {أنههه وورد حسههن حههديث فههي والرجليههن

مإلتفههة فههي ويجب بخنصره}، رجليه أصأابع يدلك كان وسلم
فتههق ويحههرم كههذلك، خههاتم كتحريههك بههه إل لباطنها يصل ل

وإن ورجليهه، يهديه أصأهابع بهأطرافا يبهدأ أن ويسهن مإلتحمة
يكتفههي ول بيههده للماء مإجريا المعتمد على غيره عليه صأب

يكتفههي ول وقههولهم يعههم فل ينقطههع قد لنه بطبعه، بجريانه
واسههتئنافه أيضهها سههنة ذلههك فيكههون يبدأ على عطفه يحتمل

وإن كفههى، وإل للعضههو الماء عموم يظن لم إن مإحله لكن
القطههع اليمنههى) لنحههو (وتقههديم ظههاهر هههو كما بطبعه جرى

فههي ولغيههره ظههاهر هههو كمهها بنفسههه توضههأ إن أي مإطلقهها
وذلههك، مإعهها تطهههر البقية بخلفا والرجلين الوجه بعد اليدين

تطهههره فههي الههتيمن يحب {كان وسلم عليه الله صألى لنه
ل مإهها بههه ويلحههق التكريم باب مإن هو مإما كله} أي وشأنه
 تركه ويكره مإر كما إهانة ول فيه تكرمإة

> 236ص: <
وأذنيههه رأسههه مإقههدم الههوجه مإههع يغسههل غرتههه) بههأن (وإطالة

اليههدين مإههع يغسههل (تحجيلههه) بههأن (و) إطالههة عنقه وصأفحتي
في سقط وإن الساقين، بعض الرجلين ومإع العضدين بعض
والسههاق العضههد اسههتيعاب وغههايته لعههذر الفرض غسل الكل
غههرا القيامإههة يههوم يههدعون أمإتي {إن الصحيحين لخبر وذلك

يطيههل أن مإنكههم اسههتطاع فمههن الوضههوء آثههار مإههن مإحجلين
بيههض يههدعون {وتحجيلههه} أي مإسههلم فليفعههل} زاد غرتههه
للههواجب اسههمان والتحجيههل فههالغرة والرجل واليدي الوجوه

مإر مإا باستيعاب وكمالها زيادة بأدنى أقلها يحصل وإطالتهما



وخههالف أبعد فقد الواجب على زاد مإا بغسل فسرهما ومإن
وضههوء أفعههال والمههوالة) بيههن( مإههوجب لغيههر لغههة مإههدلولهما

قبههل المغسههول فيههه يجههف زمإههن يحصههل ل بحيههث السههليم
والزمإههن والمحههل الهههواء اعتههدال مإههع بعههده فيمهها الشههروع

فههي وجوبههها ومإههر للتبههاع مإغسههول الممسههوح ويقههدر والبدن
البنهاء كهان ومإهتى بههالخيرة فههالعبرة ثلث وإذا السلس طهر
مإههر كمهها للنية استحضاره يشترط لم بفعله الولء زوال بعد

 القديم) مإطلقا (وأوجبها

> 237<ص: 
يصههلي رجل {رأى وسلم عليه الله صألى لنه عذر، ل حيث
فههأمإره المههاء يصبها لم الدرهم مإثل لمعة قدمإيه ظهر وفي

مإرسههل ضههعيف الخههبر بههأن عنههه الوضههوء} وأجههابوا يعيد أن
بعههد التفريههق عنهمهها اللههه رضههي عمههر ابههن عههن صأح وبأنه

السههتعانة) وترك( عليه ينكروا ولم الصحابة بحضرة الجفافا
فهههي بمتعبههد يليههق ل ترفههه لنههها عههذر، لغيههر عليههه بالصب
التأكيههد أو للغههالب إمإا والسين يطلبها لم وإن السنة، خلفا

ولههو طلبههها ويجههب فمكروهههة، العضههاء غسههل فههي هي أمإا
مإههن علههى وقبولها الفطرة في يأتي عما فاضلة مإثل بأجرة
وهههي وأعههاد، وصأههلى تيمم فقدها فإن لطهره، طريقا تعينت

كالتبري لنه (النفض)، و) ترك( مإباحة الماء نحو إحضار في
وشههرحي التحقيههق فههي كمهها السههنة خلفا فهههو العبادة مإن

إبههاحته والمجمههوع الروضههة فههي وصأههحح والوسههيط مإسههلم
(وكههذا) كههأن ضههعيف بههأنه ورد فيههه لخههبر كراهتههه والرافعههي

مإقههابله تميههز أيضهها قبلههه فيما بقوته الخلفا أن مإع حكمتها
(التنشههيف)، عليه اعتراض فل به التي الحاكم حديث بصحة

لمههن خلفهها عبارته في إيهام فل خرقة بنحو الماء أخذ وهو
يزيههل لنههه الصأههح)، (فههي الحي طهر في تركه يسن زعمه

 وسلم عليه الله صألى لنه السنة، خلفا فهو العبادة أثر

> 238<ص: 
ه بهه جيهء مإنهديل {رد ك، لجهل إلي مإهن الغسهل عقهب ذل

بههه نجههس التصاق خشية أو برد لنحو يحتجه لم الجنابة} مإا
فههي واختههار فعلههه يتأكههد بههل تركه يسن فل عقبه لتيمم أو

وسلم عليه الله صألى {أنه وخبر مإطلقا إباحته مإسلم شرح
روايهة الوضههوء} وفههي مإهن وجههه بهه يمسههح مإنديل له كان



وعلههى الترمإههذي وضههعفه الحاكم بها} صأححه يتنشف {خرقة
طههرفا بنحو عدمإه والولى لحاجة أنه على حمله ينبغي كل

الجههواز، لبيههان مإههرة ذلك وسلم عليه الله صألى وفعله ثوبه
والصههاب يمينههه عههن المنشفة حامإل الغسل وفي هنا ويقف
عليههه اللههه صأههلى توضههئه عيههاش أم {وكههانت يسههاره عههن

عقههب بعههده) أي ويقههول(قاعههد}  وهههو قائمههة، وهههي وسههلم،
نظير يظهر فيما عرفا فاصأل بينهما يطول ل بحيث الوضوء

قبههل فههورا ويقول قال، بعضهم رأيت ثم التية الوضوء سنة
الله إل إله ل أن (أشهد للكمل بيان ولعله انتهى يتكلم أن

ورسههوله) لتكفههل عبده مإحمدا أن وأشهد له شريك ل وحده
شههاء أيههها مإههن يههدخل لقائله الثمانية الجنة أبواب بفتح ذلك

مإههن واجعلنههي التههوابين مإههن اجعلنههي (اللهههم صأههح كمهها
علمهها جعههل (سههبحانك) مإصههدر الترمإههذي المتطهريههن) رواه

ل عما تنزيهه اعتقاد أي السوء مإن الله براءة وهو للتسبيح
الههذي بفعلههه اللفههظ مإههن بدل أنه على مإنصوب بجلله يليق

 يستعمل لم

> 239<ص: 
مإصههدر وليههس الضههافة يلههزم بههل ينصههرفا ل مإعنههاه فيقههدر
حاشهها مإههن حاشههيت اشههتقاق مإنههه مإشههتق سههبح بههل السبح

وبحمههدك) واوه (اللهههم أفا مإههن وأففههت لههول مإههن ولههوليت
سههبحتك وبحمههدك أي عاطفههة أو واحههدة جملة فالكل زائدة

ذلههك لن إليههك)، وأتوب أستغفرك أنت إل إله ل أن (أشهد
ه يتطهرق فل لقهائله يكتب ا إبطهال إلي يهرى حهتى صأهح كم
مإههر كمهها ثلثهها هههذا بجميههع يههأتي أن ويسههن العظيههم ثههوابه

أعمههى نحههو ولههو وبصههره يههديه رافعا بصدره القبلة مإستقبل
بههه شههعر ل الههذي الههرأس علههى الموسههى إمإههرار يسن كما

علههى وسههلم اللههه وصأههلى عقبههه يقههول وأن للسههماء، تشبها
هههو كمهها ثلثهها أنزلنههاه} أي {إنهها ويقههرأ مإحمههد، وآل مإحمههد
بذلك.  صأرح الئمة بعض رأيت ثم القياس
ستر أي المغفرة مإنك أطلب أستغفرك  مإعنى]:تنبيه[     

ذنههب سبق تستدعي ل فهي بمحوه نقص مإن مإني صأدر مإا
لغيههر ولو إليك وأتوب ندب كلمإهم وظاهر زعمه لمن خلفا

بمعنههى خبر بأنه ويجاب كذب بأنه واستشكل بالتوبة مإتلبس
خههبريته علههى بههاق هههو أو علي تتوب أن أسألك أي النشاء

فههي ويههأتي الههذليل، الخاضههع التههائب بصههورة أنههه والمعنههى



ذلههك بعههض يوافههق مإهها سههمعي لههك وخشههع وجهههي وجهههت
وههو وغيهره المحهرر فهي العضهاء) المهذكور دعهاء (وحذفت
نظههر ل طههرق مإههن ووروده به له) يعتد أصأل ل (إذ مإشهور

قاله كما بالوضع مإتهم أو كذاب مإن تخلو ل كلها لنها إليه،
 بالمرة ساقطة فهي الحفاظ بعض

> 240<ص: 
السههبكي قههاله كمهها الضههعيف بالحههديث العمههل شههرط ومإههن
وانههدفع المصههنف قههاله مإهها فاتضح ضعفه يشتد ل أن وغيره

كههثيرة سههنن للوضههوء وبقههي عليههه الشههراح بههه أطههال مإهها
المشهههور العبههاب. ومإههن شرح في المإكان بحسب استوفيتها

كههالموالة ويتأكههد والههدلك، جميعههه فههي القبلههة استقبال مإنها
عن مإنه يصب مإا وجعل رشاشه وتجنب فيهما الخلفا لقوة

ول عههذر بل تكلههم وتههرك يمينههه عن مإنه يغترفا ومإا يساره
أم {كلههم وسههلم عليههه اللههه صأههلى لنههه عار، مإن ولو يكره
بالمههاء} الههوجه ولطههم يغتسههل، وهههو مإكههة، فتههح يههوم هانئ

ولههو وإسرافا الجواز لبيان بأنه ويجاب فيه بحديث واعترض
مإهها وتعهههد يهأتي كمها مإههد نحههو مإههاؤه يكههون وأن شط على

 كموقيه إغفاله يخافا

> 241<ص: 
بيسههاره رجليههه وغسههل تحتههه لمهها الماء يصل وخاتم وعقبيه
حصههول تههوهم إن بههه إزاره ورش وضوئه فضل مإن وشربه

عليههه اللههه صأههلى رشههه يحمههل وعليههه يظهههر فيما له مإقذر
يطههف حههتى إنههائه مإههاء يصههب ل وأن قيههل به لزاره وسلم

صأههلى {وكههان الفتههاوى فههي فيه مإا وبينت للمجوس مإخالفة
علههى يسههيله حههتى مإههاء أفضههل توضههأ إذا وسههلم عليههه الله

مإحهل لتنظيههف احتاج لمن ذلك ندب سجوده} فينبغي مإوضع
ندبه مإن بعضهم كلم يوهمه لما خلفا الفضلة بتلك سجوده
كمهها عرفهها له ينسبان بحيث أي بعده ركعتين وصألة مإطلقا
كتحيههة بغيرهمهها ويحصههلن الجماعههة، قبيههل فيههه بمهها يههأتي

نههدبه عههدم والراجههح خلفا الرقبههة مإسههح وفههي المسههجد
آنفا مإر بما الفضائل. ويرد في به يعمل حديثه بأن واعترض

فبتقههدير مإوضههوع خبرهمهها أن المصههنف قول إليه يشير كما
ويههؤثر بههه يعمههل فل الضههعف شههديد هو الوضع مإن سلمإته
علههى النيههة فههي ولو بعده ل الوضوء مإن الفراغ قبل الشك



الصههلة يههدخل لكونه نظر فل الطهر لصأل استصحابا الوجه
الفاتحههة بعههد الشههك فههي يأتي مإا قياس فيه مإشكوك بطهر
لزمإههه غسههله أصأههل في عضو بعد شك لو أنه الركوع وقبل

الشك على الول كلمإهم فليحمل يلزمإه لم بعضه أو إعادته
 بعضه ل العضو أصأل في

ثههم مإسههتقل بوضوء كل مإثل الخمس  صألى]:فرع[     
إعههادة لزمإههه إحههداهن مإههن مإثل الههرأس مإسههح تههرك علههم

مإنهه الههترك أن بفهرض العشهاء وضههوء كمل إن ثم الخمس
أو فواضههح غيره مإن كان إن الترك لن أجزأه، به وأعادهن

لمههن خلفهها فل، تكميههل بل بههه أعادهن وإن كمله، فقد مإنه
فنيتههه مإنههه الههترك أن لحتمههال بههه الصههلة لمإتناع فيه وهم
إل عليههه يبههق لههم به وأعادهن غفل لو ثم ومإن جازمإة غير

مإن الترك علم ثم وأعادهن حدث عن توضأ لو كما العشاء
 أيضا هذا

>242<ص: 
أو غيرههها عليههه فليس العشاء مإن كان إن الول الترك لن
الجههزم مإههع به أعادهن وقد كامإل العشاء فوضوء غيرها مإن

.الصورتين في بالنية
 

الخف مسح باب
مإجمل وكلهما الشرعي الخف أو الجنس به المراد     

صأههحيحة علههى خههف لبههس مإنههع يرد فل غيره في مإبين هنا
ة الخهرى كهانت وإن وحهدها ليمسهحها الهتيمم لوجهوب عليل

رجههل إل لههه يكههن لههم لو مإا بخلفا كالصحيحة فكانت عنها
خفها لبس تعين قلت وإن بقية الخرى فرض مإن بقي فإن

الخههرى علههى مإسههح شههيء مإنه يبق لم وإن عليهما ليمسح
عههن بههدل لنههه بالوضههوء، مإناسههبته لتمام هنا وذكره وحدها،
لبيههان فروضه خامإس في جمع ذكره بل فيه الرجلين غسل

لن الههتيمم، عن جمع وأخره المسح.  أو الغسل الواجب أن
 كثيرة صأحيحة وأحاديثه مإبيحا مإسحا كل في

> 243<ص: 
يكههون أن أخشههى الحنفيههة بعههض قههال ثم ومإن مإتواترة بل

وضههوء الوضههوء) ولههو فههي (يجههوز كفرا أصأله مإن أي إنكاره
فههي ول مإنههدوب أو واجههب غسههل فههي ل تقههرر لمهها سلس



يجههوز وأفهههم مإشقة ل إذ الغسل مإن بد ل بل نجس إزالة
أي السههنة عههن رغبههة تركههه إن نعههم مإنه أفضل الغسل أن

سههواء مإنههه أفضههل كههونه حيههث مإههن ل عليههه الغسل ليثاره
أم مإثل النظافههة عههدم مإههن فيه لما كراهته نفسه في أوجد

أراد بينهمهها جمههع مإههن وأن أعههم عنههه الرغبههة أن فعلههم ل،
شههبهة القاصأرة نفسه لتخيل أي جوازه في شكا أو اليضاح

حههدث أرهقههه أو جماعة نحو فوت الغسل مإن خافا أو فيه
غسههل إن ل ومإسههح لبسه لو يكفيه مإاء ومإعه مإتوضئ وهو
الرخههص. سائر الولين في ومإثله تركه يكره بل أفضل كان
 عرفة فوت خوفا لنحو يجب وقد

> 244<ص: 
ويتعيههن واجبهها ل أفضههل هنهها بعضهههم وجعلههه أسههير إنقاذ أو

يجههب أنه سيأتي لكن ظن غير مإن خوفا مإجرد على حمله
عارضههه إذا وأنههه بعههد على ولو رجي أسير إنقاذ إلى البدار

لبسههه لكههونه أو النقههاذ قههدم وقتههه عههن الفههرض إخههراج
لو يكفيه ل مإا الماء مإن وعنده الوقت تضيق وقد بشرطه،

تعههديا مإحههرم لبسههه كهأن يحههرم وقد مإسح لو ويكفيه غسل
علههى المسح (للمقيم فيه المدة كانت بشرطه لبسه إذا ثم

وليلهههة (يومإههها القصهههر يبيهههح ل سهههفره مإهههن الخهههف) وكهههل
سهبق بهها بلياليها) المتصهلة أيام (ثلثة قصر وللمسافر) سفر

أحههدث بأن ل أو الغروب وقت أحدث بأن ليلته الول اليوم
الماضي قدر اعتبر نهار أو ليل أثناء أحدث ولو الفجر وقت
اليههوم فههي الرابههع. وكههذا اليههوم أو الرابعههة الليلههة مإههن مإنههه

وابتههداء الصههحيحة، الحههاديث فههي ذلههك علههى للنههص والليلههة
(الحدث)  (مإن) انتهاء يحسب إنما المدة

> 245<ص: 
اقتضههاه كمهها مإجنههون نحههو مإههن ولههو مإههس أو نوم أو كبول

الوضع خطاب الشروط نحو في المعتبر بأن ويوجه إطلقهم
سههواء وغيره فالمجنون وحينئذ الصلة شروط في يأتي كما
ة عليهه صأهلة ل لنه استثناءه، البلقيني فبحث ذلك في غفل
الههتي المههدة مإههن بقههي وقههد أفاق إن الول فعلى ذلك عن

أن علهى فل وإل اسهتوفاه شهيء الحهدث مإهن عليه حسبت
أظههن ول ذكههره فيمهها بههالمجنون المميههز الصههبي تلحق علته
مإههن لسههلم للصههلة مإتأهل ليس بأنه عبر فلو به يقول أحدا



فتوضههأ أحههدث فلههو به المسح وقت لبس) لدخول (بعد ذلك
الول الحههدث مإههن فابتههداؤها أحههدث ثههم فيههه رجليهه وغسل
عليههه ويمسههح الوضههوء تجديههد الحههدث قبههل للبسههه ويسههن
مإقصههود غيههر تههابع وضههوءه لن الحههدث قبل هذا له واغتفر

سههلس يمسههح ول الحههدث مإن إل المدة تحسب ل ثم ومإن
 الدائم حدثه غير أحدث

> 246<ص: 
لهو لهه يحهل لمهها إل وبهرد كمهرض المهاء فقد لغير ومإتيمم

قبههل الحههدث كههان فههإن الخههف عليه لبس الذي طهره بقي
للنوافههل مإسههح بعههده أو وللنوافههل لههه مإسههح الفههرض فعههل
غيههر ل لههذلك المفيههد طهههره على مإترتب مإسحه لن فقط،

مإحههدث لنههه الطهههر، وكمههال النههزع وجههب الفرض أراد فإن
فههإن حقيقههة حههدث علههى لبس فكأنه الثاني للفرض بالنسبة
عليهه ليمسههح لبسهه جهواز واستشكل. الحدث يرفع ل طهره

فههي ولبس الصلة وبين بينه اللبس بتخلل طهره بطلن مإع
يسع وهو الجمع صألتي بين بما الفصل له يغتفر لنه مإحله

وجههب والمههتيمم السههلس شههفي ولههو تكههرر وإن اللبههس
الههتيمم فههي المسههح وصأههورة الرجليههن وغسههل السههتئنافا

حهرام وتكلفهه الغسههل يتكلههف أن المههاء فقههد لغيهر المحض
تههردد، المتحيههرة وفهي مإضههر أنهه الفهرض لن الوجههه، على

فهرض لكهل تغتسهل لنهها للنوافهل إل تمسهح ل أنهها ويتجه
لفقههد مإههتيمم أمإهها السههلس أقسههام مإههن لغيره بالنسبة فهي
 الماء

> 247<ص: 
قههل. وإن برؤيتههه طهههره لبطلن وجههده إذا شههيئا يمسح فل

أو سههافر ثههم (حضرا خفيه أحد ولو الحدث مإسح) بعد فإن(
سههفر) مإههدة يسههتوفا (لههم أقههام ثههم سفرا مإسح عكس) أي

مإههن أكههثر مإضههي بعد الثاني في أقام إن نعم للحضر تغليبا
ومإضهى الحهدث بالمسهح وخهرج مإضهى مإها أجزأه وليلة يوم

مإههدة يسههتوفي بههل بهمهها، عههبرة فل حضههرا الصههلة وقههت
بههأن المههدة ابتههداء فههي الحههدث اعتبههار هذا وفارق المسافر

بههالتلبس المسههح وفههي بالحدث وهو الفعل بجواز ثم العبرة
لههه الصههلة وقههت سههافر مإههن أن بدليل العبادة أول لنه به

المسح وقت فدخول بها إحرامإه بعد سافر مإن دون قصرها



وشههرطه) ليجههوز( كابتههدائها وابتههداؤه الصههلة وقههت كههدخول
مإههن بههدنه طهههر) لكههل كمهال بعههد يلبههس (أن عليههه المسههح
مإضههمومإا أو مإحضهها تيممهها ومإتيمم سلس طهر ولو الحدثين
 للغسل

> 248<ص: 
الحههديث في وسلم عليه الله صألى لقوله مإر مإما علم كما

ثم وأدخلها رجل غسل خفيه} فلو فلبس تطهر {إذا الصحيح
لدخالههها الولههى ينههزع حههتى المسح يجز لم وأدخلها الخرى

أدخلهمهها ثههم الخف ساق في غسلهما ولو الطهر كمال قبل
سههاق إلى عنه نزعهما ثم مإقرهما في وهما أو القدم مإحل

بعههد لبههس لو مإا بخلفا المسح جاز إليه أعادهما ثم الخف
لههم القههدم. وإنمهها مإوضههع وصأههولهما قبههل أحههدث ثم غسلهما

يقيههده الخههف سههاق إلى مإقرهما عن بإزالتهما المسح يبطل
(ساتر) هههو فيهما بالصأل عمل شيء مإنهما يظهر ولم التي
الحههال أن لقاعههدة نظههرا شههروطا ذكههرت أحههوال بعههده ومإا

مإههن أو بههه المههأمإور نوع مإن كانت إذا وأنها لصاحبها مإقيدة
مإحرمإهها مإكههة وادخههل مإفههردا كحج المإر تناولها المأمإور فعل

مإههن هنهها الحوال هذه قلت فإن جالسة هندا اضرب بخلفا
المههأمإور أن باعتبار الول مإن كونها يصح قلت القسمين أي
نوعه مإن بعده ومإا والساتر الخف لبس فيه المأذون أي به
بفعههل تحصههل أنههها باعتبههار الثاني ومإن تعلق به له مإما أي

شههفافا، زجاج بنحو فرضه) ولو (مإحل عنه تنشأ أو المكلف
وهههو العههورة ستر فارق وبه الماء نفوذ مإنع هنا القصد لن

سههاتر عكههس العلههى غيههر جههوانبه سههائر مإههن بكعههبيه قدمإه
 أسفل لستر ويتخذ أسفل مإن يلبس لنه العورة،

> 249<ص: 
جنسهه مإهن السهراويل ولكههون فيهمهها سهاترها بخلفا البهدن
ل والظهارة البطانة تخرق يضر ول فيه تخلفا وإن به ألحق
بخلفا بههها السههتر أجههزأ بههه البطانههة ولتصههال التحاذي على

عنههه يعفههى ل بما مإتنجسا ول نجسا (طاهرا) ل تحته جورب
 عنه يعفى بما أو مإطلقا

> 250<ص: 



وهههي بهه، الصههلة إباحهة لنتفههاء المسههح مإاء به اختلط وقد
مإههس نحههو أيضهها لههه يجز لم ثم ومإن مإنه الصألي المقصود
وغيههره. ومإههن المجمههوع في المعتمد المنقول على المصحف

بعههد حههدث نجههس على حمله يتعين ذلك خلفا كلمإه أوهم
مإههن ولههو نجههس بشههعر خههرزه مإحههل عن يعفى نعم المسح
سههبعا بغسههله ظههاهره فيطهر به البلوى لعموم رطب خنزير

اء إن والنفهل الفهرض فيه ويصلي بالتراب الحهوط لكهن ش
يتيسر ل مإما الخفافا غير في أيضا عنه العفو ويظهر تركه

 به إل خرزه

> 251<ص: 
غالبا إليها المحتاج للحوائج نعل فيه) بل المشي اتباع (يمكن

للمقيههم وليلههة يههوم وهههي لههها المسههح يريد التي المدة في
السههلس فههي هههذا اعتبههار ويتجه للمسافر أيام وثلثة ونحوه

ومإسههح تركهه لههو لنههه فههرض، لكههل اللبههس يجههدد كان وإن
ويحتمل بها، خفه قوة فتقدر بكمالها المدة استوفى للنوافل
بههد ل أنههه فعلههم له المسح يريد الذي الفرض بمدة تقديره

لحاجههاته) المعتههادة مإسههافر (لتردد لبسه أقعد وإن قوته مإن
ل ضههيق أو رأس كواسههع عليههه المسح امإتنع وإل أيام ثلثة
قدمإه.  يجلد لم ورقيق قرب عن بالمشي يتسع

بعد لمسافر هنا قولهم مإن العماد ابن أخذ]: تنبيه[     
وليلة يوم سفر لحوائج التردد المراد أن وللمقيم له ذكرهم

تعههبيرهم أن يتجههه والههذي لغيههره أيههام ثلثههة وسههفر للمقيههم
لحاجههة تههردده المقيههم في المراد وأن للغالب هنا بالمسافر

لههه وحوائجه سفره تقدير مإر. وأمإا كما غالبا المعتادة إقامإته
مإهها مإههع إليههه حاجههة ول عليههه دليههل فل لههها تههردده واعتبههار

(حلل) فل يكههون أن أيضهها و) ويشههترط (قيههل فتههأمإله قررته
ل الرخصههة لن ونقههد، مإغصههوب ونحههو لرجههل حريههر يكفههي

بمغصههوب، كالتيمم يشترط ل ذلك أن والصأح بمعصية تناط
 اللبس لذات ليست المعصية لن

> 252<ص: 
مإعصيته لن المحرم، خف مإسح يجز لم ثم ومإن لخارج بل
بهالمحترم، السهتجمار كمنهع فهو غير ل اللبس حيث مإن به

الههترخص، بالسههفر المعصية مإنعت وإنما ذاته في المانع لن
ول(بههه.  مإسههتوفى بههل مإبيحا ليس هنا والمغصوب مإبيح لنه



وإن نفوذه أي رجليه على مإاء) يصب يمنع ل مإنسوج يجزئ
خلفا الصأههح) لنههه (فههي عليههه المشي تباع يمكن قويا كان

كمنخرق وليس النصوص إليها المنصرفا الخفافا مإن الغالب
لنفههوذ مإنعههه عههدم مإههع هههذا لن تحههاذ، بل والظهارة البطانة

مإههن المههاء يصههل كخههف فهههو خفهها يسمى الرجل إلى الماء
وأحكمههها رجليههه علههى شدها كجلدة ذاك بخلفا خرزه مإحل

المعتههبر أن وجههه وفههي خفا يسمى ل كل أن بجامإع بالربط
جههرى وإن ومإههدركا نقل ضههعيف وهههو الغسل ل المسح مإاء

مإنسهوج أمإها المسهح مإهاء يمنهع شهيء أدنى لن جمع، عليه
جرمإوقههان) ول. (مإطبقة وخرق كلبد فيجزئ الغسل مإاء يمنع

مإطلقهها خههف فههوق خههف الفقهههاء عنههد وهمهها الجيههم بضههم
فل أعلهمهها علههى مإسههح وقههد صأههالحان خفههان هنهها والمههراد

تعههم خههف فههي وردت إنمهها الرخصة الظهر) لن (في يجزئ
نظههر فل غالبهها أي إليههه الحاجههة تعههم ل وهههذا إليههه الحاجههة
إدخههال يمكنه أنه مإع الباردة القاليم بعض في إليه لعمومإها

مإههن إليههه البلههل وصأههل ولههو السههفل بعههض ومإسح مإثل يده
أو كفههى أطلههق أو والعلههى أو قصههده فههإن خههرز مإوضههع
مإسههحه يصح ل مإا بقصده الصارفا لوجود فل وحده العلى
أو العلههى فيمسههح فكاللفافههة السههفل يصلح لم فإن وحده

للسفل بلله فوصأل العلى مإسح فإن السفل مإسح العلى

> 253<ص: 
إجهزاء فل مإنهمها واحهد يصلح لم أو الربع الصور تلك تأتت
أحههدهما فصههل تعههذر بحيههث ببعضهما خيطا إن الطاقين وذو

وهههو السههفل تخههرق ولو فكالجرمإوقين وإل الواحد فكالخف
أصأههل صأههار لنههه العلى، مإسح جاز المسح أو الغسل بطهر

مإسههح يجزئ ول حدث على كاللبس فل حدث على وهو أو
كمسههح فهههو مإمسههوح فههوق مإلبههوس لنههه جبيرة، فوق خف

يظهههر ل بحيههث شههد) بههالعرى قدم مإشقوق ويجوز( العمامإة
 الفرض مإحل مإن شيء

أنه وقضيته المسح قبل شد بقوله شارح عبر]: تنبيه[     
يجزئههه أنههه الحههدث بعههد إل يشههده ولههم المشههقوق لبس لو

شههرع بالحههدث لنههه لههه، وجه ل بل نظر وفيه عليه المسح
توجههد لههم مإهها علههى المههدة تحسب فكيف وحينئذ المدة في
يمنههع مإما وزال طرأ مإا كل أن فالوجه الجزاء شروط فيه

نظههر بعههده أو إليههه ينظههر لههم الحههدث قبل كان إن المسح



الزالههة فههي بههه والرتفههاق السههتر الصأح) لحصههول (في إليه
 السابقة الدم جلدة فارق وبه بسهولة والعادة

> 254<ص: 
ذلهك. بمنهع ويهرد زربهول بهل خفها يسمى ل بأنه واستشكل

ينظههر فل النههواحي لبعههض اصأههطلح هو إنما زربول وتسميته
بخلفا وجههه كههل مإههن الخههف مإعنى في فهذا وبتسليمه إليه
لههم وإن يكفههي فل كههذلك يشد لم إذا أمإا الجلدة، تلك نحو

مإسههح) ويسههن( بالمشي يظهر لنه الرجل، مإن شيء يظهر
وحرفههه (وأسههفله) وعقبههه القههدم لظهههر (أعله) الساتر ظاهر

ظهههر علههى ويمنههاه عقبههه تحههت يسههراه يضههع (خطوطا) بأن
مإن أصأابعه لطرافا واليسرى لساقه اليمنى يمر ثم أصأابعه
أحههدهما ذلههك فههي لخههبرين يههديه أصأههابع بيههن مإفرجهها تحههت
الفضههائل فههي بههه يعمههل الضههعيف ضههعفهما وبفههرض صأحيح
يسههن، بههدل والكمههل يقههول أن الولههى كان قيل مإا فاندفع

العبههارتين بيههن الفههرق أن على سنة ذلك في يثبت لم لنه
(ويكفههي مإسحه تكرار ويكره الولى خلفا واستيعابه عجيب
بعههض مإسههح أجههزأ ثههم ومإههن الرأس في مإسح) كما مإسمى
يجههزئ ل أنههه جمههع بحههث وإن الوجههه، على له تبعا شعرة
يفسههده لنههه ثههم ل هنهها وكههره وغسله وبله وجه وله قطعا

يحاذي مإا باطن الفرض) إل (يحاذي مإنه شيء مإسح ويجزئ
الرجههل (أسههفل يحههاذي مإهها (إل) ظههاهر و اتفاقهها الفههرض

(علههى ذلههك مإسههح (فل) يكفههي القههدم مإههؤخر وعقبههها) وهههو
العلههى، علههى وثبههت عليهمهها القتصههار يرد لم المذهب) لنه

 فيها يتعين والرخص

> 255<ص: 
مإسههح ول(أعلم)  (والله ذكر كأسفله) لما حرفه (قلت التباع
أن أو حههدثه زمإههن فههي شههك المههدة) كههأن بقههاء فههي لشاك
بشههروط رخصههة المسههح لن السههفر، أو الحضر في مإسحه

كلمإههه وظههاهر الغسل لصأل رجع فيها شك فإذا المدة مإنها
لههو حههتى مإوجههودا دام مإهها المسح فعل يمنع إنما الشك أن

زال ثههم يههوم ثاني في فيه مإسافر شك فلو فعله جاز زال
الههتردد مإههع الثههاني فههي فعلههه مإهها وأعههاد مإسحه الثالث قبل

بالمسههح أصأههلى شههك لههو المجمههوع وفههي لمإتناعه، الموجب
وفههي بههالكثر المسههح وقههت فههي أخذ أربعا أو صألوات ثلث



مإنههافا هههذا قيههل فيهمهها للعبههادة احتياطهها بالقل الصلة أداء
يلزمإههه لههم فعلها في صألة وقت خروج بعد شك لو لقولهم
إن أنههه الصههلة أوائل سأذكره لما اشتباه . وهوهه ا قضاؤها

يلزمإههه لهم عليههه كونههها في أو القضاء لزمإه فعلها في شك
فههي لبسههه نفس أو حاض أجنب) أو فإن( .بينهما الفرق مإع

لبههس) بههأن (تجديههد المسههح أراد إن (وجب) عليه المدة أثناء
المههدة بقيههة لمسههح يجزئههه ول يلبههس ثههم ويتطهههر ينزعههه

للمإههر للمههدة قههاطع الجنابههة نحههو لن الخههف، فههي الغسههل
 غيره إجزاء عدم على الدال مإنها بالنزع

> 256<ص: 
فههي يههؤثر لههم وإنمهها الصأههغر الحههدث بتكههرر تكههرر ل ولنها

ولههو أشههق والنههزع أشههد فيههها الحاجههة لن الجههبيرة، مإسههح
الجنابههة فههي بههالنزع للمإههر المدة بقيت فيه فغسلهما تنجسا

أو نههزع) خفيههه ومإههن( مإعناههها فههي هههو وليههس الخبههث دون
انفتهح أو الخهف فهي غسهله يمكنهه لهم لخبهث ولهو أحدهما

ولم أي عليها اللفافة أو الرجل بعض ظهر أو الشرج بعض
كشههف في يأتي مإا نظير عنه العفو احتمل وإل حال يستره
بخلفههه هنا نادر هذا بأن الفرق واحتمل العورة لساتر الريح

بالقوة الظهور بتنزيل هنا احتاطوا لنهم يتجه، الذي وهو ثم
يحتههاطوا ولههم بالفعههل الظهههور مإنزلههة العههادة خلفا وعلههى
فههي والشههك رخصههة هنهها مإهها أن وسههره ثههم، ذلههك بنظيههر

أو العههورة سههتر كههذلك ول للصأههل الرجههوع يههوجب شههرطها
إلههى الرجههل فخرجههت العههادة خلفا علههى الخف ساق طال

ولههو المههدة انتهههت أو مإنههها شيء الظهور مإعتاد كان لو حد
إن ثههم أخههرى مإههدة اسههتئنافا فيلزمإههه مإسههحه بطههل احتمال

بعههده غسههل المسههح) وإن بطهههر (وهههو ذكههر مإما واحد وجد
بالمسههح لسههقوطه الفههرض باعتقههاد يغسلهما لم لنه رجليه،
لن بههذلك غيرهما دون طهرهما لبطلن قدمإيه) فقط (غسل
الصأههل علههى قههدر فههإذا عنههه بههدل والمسههح الغسل، الصأل
الوضههوء يتوضههأ) لن قههول (وفههي المههاء رأى كمههتيمم تعيههن

كالصههلة بعضههها ببطلن كلههها فبطههل الحههدث يبطلههها عبههادة
ثههم الوضههوء بخلفا المههوالة فيههها تجههب الصلة بأن ويجاب
الغسههل طهر المسح بطهر وخرج بنحوه أجاب شارحا رأيت

أحههدث أو الحههدث قبههل نزعههه ثههم الخههف ولبههس توضههأ بأن
شيء يلزمإه فل الخف في رجليه وغسل توضأ ولكن



 
الغسل باب

لغتسههل مإصههدر واسههم غسههل مإصههدر الغين بفتح     
وبكسرها به يغتسل الذي الماء وبين بينهما مإشترك وبضمها

المصههدر فههي والفتههح ونحههوه، سههدر مإن به يغسل لما اسم
والضههم عكسههه وقيههل لغههة وأفصههح الضم مإن أشهر واسمه
الشههيء علههى الماء سيلن لغة وهو الفقهاء كلم في أشهر

وإن فههورا يجههب ول بالنيههة البدن جميع على سيلنه وشرعا
ثههم المعصههية لنقطههاع بههه عصى نجس بخلفا بسببه عصى

مإمهها يعلههم كما شهيد غير مإوت) لمسلم مإوجبه( هنا ودوامإها
أربعههة بلههغ إذا السههقط عليههه يههرد ول الجنههائز فههي سيذكره

لن غسههله، يجههب فههإنه الحيههاة أمإههارة فيه تظهر ولم أشهر
شههأنه مإههن عمهها عههدمإها أو الحيههاة مإفارقههة وهههو الموت حد

 الحياة

> 258<ص: 
لكههن ونفههاس) إجماعهها وحيض( عليه صأادق يضادها عرض أو
وفيمهها هنا مإركب فالموجب صألة نحو وإرادة انقطاعهما مإع

 القوابل قال ومإضغة لعلقة بلل) ولو بل ولدة (وكذا يأتي

> 259<ص: 
ثههم ومإن مإنعقد مإني ذلك الصأح) لن (في آدمإي أصأل إنهما
علههى الولههد بعههض بخروج يجب لم وإنما عقبها الغسل صأح

كلههه بخههروج إل مإنيها خروج يتحقق ل لنه بعضهم، بحثه مإا
عليه دلت الذي إذ أظهر لكان الولدة اسم بانتفاء علل ولو

وجنابههة) إجماعهها. (مإنيهمهها مإههن مإخلههوق جههزء كههل أن الخبههار
حشفة) مإن (بدخول به مإفعول أو فاعل حي لدمإي وتحصل

 به مإشتبه أو أصألي واضح

> 260<ص: 
فقههد الختانان التقى {إذا الصحيحين لخبر مإقطوع أو مإتصل
ختههانه فههوق ختانههها لن تماسهها، ل تحاذيهها الغسل} أي وجب
قههدرها جهاوز وإن بعضههها ل الحشهفة بتغييههب يتحاذيان وإنما

نعههم غسههل بههه يجههب فلههم الوضههوء في مإر مإا على العادة
قههدرها) مإههن (أو شههذ وإن مإههوجبه خلفا مإههن خروجهها يسههن

المنفصههل أو المتصههل الواضههح بههدونها مإخلههوق أو مإقطوعههها



وعبههارة الول فههي مإتههأخرون جمههع بههه صأههرح كمهها فيهمهها
بههأن صأههرحوا وقههد ظنههه، لمههن خلفهها ذلك تنافي ل التحقيق

بمسههه، الوضههوء نقههض فههي الههوجهين علههى المقطههوع إيلج
الول ففههي الحكههام سههائر فههي ذلههك ويجري نقضه والصأح

 الذاهبة قدر يعتبر

> 261<ص: 
يقتضههيه كمهها العههادة طولههها جههاوز وإن ذكرههها بقيههة مإههن

ذلههك أمإثههال لغههالب المعتدلة قدر يعتبر الثاني وفي إطلقهم
ا غيههره فههي الغههالب يعتبر البلقيني قول يحمل وعليه الذكر

كنسههبة إليه نسبته تكون قدر يعتبر البهيمة ذكر في وكذا ه
ولهم فيهمهها يظههر فيمها إليهه المعتهدل الدمإههي ذكههر مإعتدلة

جميههع بههدخول الغسههل عههدم عليها يلزم لنه المساحة تعتبر
ثنههاه ولههو بعيههد، وهههو المعتههدل ذلههك يسههاو لههم بهيمههة ذكههر

أثر وإل يؤثر لم الحشفة وجود مإع مإنه الحشفة قدر وأدخل
الوجه.  على

بعض لدخول أثر ل أنه مإن إطلقهم قضية]: تنبيه[     
الهذكر بههاقي مإههن مإنها فقد مإا قدر لدخول الشامإل الحشفة

بقههدره يقههدر ل بعضههها قطهع لههو أنه مإثلها الذاهبة قدر وأن
الههذكر بقيههة مإههع ولههو مإنههها البههاقي إيلج يؤثر فل باقيه مإن

بعضههها فأولى الذاهب كلها قدر مإنه قدر إذا لنه بعد، وفيه
يتبعههض فل قههدره أو كلههها تغييب الموجب بأن يجاب أن إل

البعههض إطلقهههم وقضية المفقود، وقدر الموجود بعضها مإن
إن قريب وهو عرضها أو طولها مإن قطعه بين فرق ل أنه

مإههن تقههرر مإما ويلزم أيضا الطول بعض بقطع اللذة اختلت
شههقت لو أنها الذاهب البعض قدر يقدر ل وأنه الفرق عدم

الشههقين أحههد بتغييههب غسههل ل كذلك الذكر شق أو نصفين
إليهه أشههرت مإا مإنشأه ولعل للمتأخرين اضطراب ذلك وفي
أن مإههدركا يتجههه والذي له المعارض والمدرك إطلقهم، مإن

 بعض

> 262<ص: 
الطههول بعههض سههواء قههدره الههذكر بههاقي مإههن يقدر الحشفة

فيههه شههيء ل المشههقوق الحشههفة بعض وأن العرض وبعض
أثههر مإنههها الههذاهب قههدر مإنههه أدخل إن المشقوق الذكر وأن



في مإوجودا كان وإن الذاهب قدر تأثير في بعد ول فل وإل
مإستقلين.  كذكرين صأيرهما الشق لن الخر، الشق

بإطلقه مإمنوع ذكرا يسمى ل مإنهما كل أن وزعم     
للكديههة مإنههه قدرها وبقي حشفته قطعت مإا بأن لتصريحهم

مإهها قههدر مإنههه البههاقي الشقين مإن كل فكذا قطعه بعد ولو
فتههأمإله حينئههذ ذكرين تسميتهما بعد ل الحشفة مإن مإنه فقد
الحشههفة ببعههض يتعلههق ول وهههي المجمههوع عبههارة رأيت ثم

بههد ل أنههه يفهههم قههد وحههده فقوله الحكام مإن شيء وحده
مإها فيؤيهد البهاقي مإهن الهذاهب قهدر البعض لذلك ينضم أن

دبرا أو قبل مإنه غسله يجب ل مإا أي (فرجا) واضحا قدمإته
الوجههه علههى كعكسههه تحقههق إن وجنيههة ومإيههت لسمكة ولو

كثيفههة خرقة عليه الذكر أو مإكرها أو ناسيا كان وإن فيهما،
فيههه نوزع وإن بعضهم به أفتى كما قصبة في كان ولو بل
القصههبة لن أصأههل، حكم ذلك على يترتب ل أنه الوجه بأن
وإن قههولهم لها الشامإل كثافتها زادت إذا الخرقة مإعنى في

 بها الحكام فلتنط كثفت

> 263<ص: 
إل عليههه غسههل فل فيههه المولههج أو المولج الخنثى أمإا .كهي

أو امإرأة فرج في وهو فرجه في رجل أولج كأن تحقق إن
الزائد والذكر جومإع أو جامإع لنه يقينا، المشكل فيجنب دبر
مإني) وبخروج( فل وإل بإيلجه الغسل وجب مإسه نقض إن

الحشههفة ظههاهر إلى صأب مإني مإن تخفف وقد الياء بتشديد
قدمإيها على الثيب جلوس عند يظهر مإا إلى أو البكر وفرج

امإرأة مإن الرجل مإني أو مإرة أول نفسه الشخص مإني أي
الجمههاع بههذلك شهوتها وقضت استدخلته أو قبلها في وطئت

مإنيههها اختلط الظههن علههى يغلههب حينئههذ لنههه الستدخال، أو
تقضههها لههم إذا مإا بخلفا كالنوم للمظنة اعتبار فهو بالخارج

المعتههاد) طريقههه (مإههن بالخههارج يختلههط حينئذ لها مإني ل إذ
المنههي سههلس فههي بههه صأههرحوا كمهها لمههرض ولههو إجماعهها

فههرج مإههن وكههان لمههرض يخرج لم بأن استحكم (وغيره) إن
رجههل صأههلب تحههت مإنفتههح مإههن أو الخنثى فرجي كأحد زائد
امإههرأة ترائههب أو ظهههره فقههرات آخههر تحههت مإههن يخرج بأن

 الصدر عظام وهي

> 264<ص: 



ولهو الصأهلي مإنسهد يخلق أن إل فل وإل الصألي انسد وقد
المنفتههح فههي مإههر مإهها علههى قياسا يظهر فيما مإستحكم غير

بخاصأههة عبيطهها دمإهها خههرج وإن (ويعرفا) المني المعدة تحت
(بتههدفقه) غيههره في توجد ل التي الثلث خواصأه مإن واحدة

(أو ريههح لههه كههان ول بههه يلتذ لم وإن بدفعات خروجه وهو
فتور مإع لقلته يتدفق لم (بخروجه) وإن قوية لذة) بالمعجمة

بأصأههله كمهها نخههل طلههع عجين) أو ريح (أو غالبا عقبه الذكر
كههون حال النظيرين بأحد اكتفى أو نسخته مإن سقط ولعله
(جافهها) المنههي كههون بيض) حههال (بياض و) ريح (رطبا المني

بعههد مإنه بقي مإا خرج كأن بخروجه التذ ول يتدفق لم وإن
(فل المههذكورة الخههواص الصفات) يعنههي فقدت (فإن الغسل

البيههاض أو الثخههن فقههد لو مإا بخلفا بمني ليس غسل) لنه
أم هههو أمإنههي شيء في شك لو نعم الثلثة تلك أحد ووجد
أو واغتسههل مإنيهها جعلههه شههاء فههإن بالتشهي ولو تخير مإذي
فههي شههاكا صأههار بأحههدهما أتههى إذا لنه وتوضأ، وغسله مإذيا

مإههن صأههلة نسههي مإن لزم وإنما الشك مإع إيجاب ول الخر
بيقيههن إل مإنهمهها يههبرأ فل لههه لزومإهما لتيقن فعلهما صألتين

بالسههبك العلههم لسهههولة الكههثر تزكية مإختلط إناء مإعه ومإن
أو طلق عههدة عليههها هههل شكت لو قولهم ورود يقوى نعم

دراهم أو شاة أو بقرة زكاته هل شك أو الكثر لزمإها وفاة
الحتيههاط علههى العههدة مإبنههى بههأن يفههرق أن إل الكههل لزمإه

 أمإكن مإا الرحم لبراءة والستظهار

> 265<ص: 
مإقصهودها أصأهل فهي الكتفاء مإع التكرر فيها وجب ثم ومإن

الكههل مإلههك فيمههن يتجه إنما الزكاة في ذكر مإا وبأن بدونه
صأههلة نسههي كمههن هو وحينئذ أنواعه بعض إخراج في وشك

مإا اختاره مإا أحكام سائر ويلزمإه فيه ذكر فيما صألتين مإن
بقضههية يعمههل أنه فيحتمل وحينئذ الوجه على عنه يرجع لم
 الحوط وهو أيضا الماضي في إليه رجع مإا

> 266<ص: 
قضههية التزم لنه المستقبل في إل بها يعمل ل أنه ويحتمل

فيه.  الرجوع يؤثر فلم بموجبه بفعله الول
التخييههر في مإثله ذلك مإنه الخارج غير هل] تنبيه[     

اختههاره مإهها قضية على الجري كل يلزم فهل وعليه المذكور



بهه، يقتد لم مإني أنه والخر مإذي أنه صأاحبه اختار لو حتى
والههذي شههيئا ذلهك فهي أر لهم اختهاره مإا بحسب جنب لنه

وأنههه للشههك مإنههه أصأابه مإا غسل يلزمإه ل الثاني أن ينقدح
 الخيرة الصورة في به يقتدي ل

>267<ص: 
النقههض مإن مإانع ول ذكر دبر في بإيلجه خنثى أيضا ويتخير

شههرح فهي بينتهه كما قبله في ذكره أولج خنثى دبر في أو
يتخيههر وكههذا فيههه وهم مإن للزركشي وقع مإا رد مإع العباب
لزمإههه ثههوبه نحههو فههي مإحققا مإنيا رأى ولو أيضا فيه المولج
عادة أي يحتمل لم مإا بعده تيقنها صألة كل وإعادة الغسل

مإههن مإههر كرجههل) فيمهها (والمرأة غيره مإن حدوثه يظهر فيما
يعههرفا مإنيههها أن ومإههن المني وخروج باليلج جنابتها حصول
مإنيههها فههي الغههالب نعم المعتمد على الثلث الخواص بإحدى
وهههو ذكههر فيما الموجب حصر المتن وظاهر والصفرة الرقة

احتمههال بههل المههوجب هههو ليههس المستحاضههة وتحيههر كههذلك
يههوجب إنمهها البههدن جميههع وتنجههس يأتي كما الحيض انقطاع

وإن الجنابة بها) أي ويحرم( الجلد بكشط ولو النجاسة إزالة
بابه في بالحيض يحرم مإا ويأتي الصأغر الحدث عن تجردت

هنهها ضههابطه (والمكث) وهل بابه في بالحدث) ومإر حرم (مإا
ظ، لنهه طمأنينهة بأدنى هنا يكتفى أو العتكافا في كما أغل
 أقرب والثاني مإحتمل كل

> 268<ص: 
(المسجد) هواء أو جدار أو (في) أرض مإسلم مإن التردد أو

فيمهها المسههاجد هيئههة علههى لكههونه الظههاهر أو بالشههاعة ولو
رأيهت ثههم مإسههجد أنهه كههذلك ههو فيمها الغهالب لن يظههر،

صأههورة أي مإسههجدا رأينهها إذا فقههال بههذلك صأههرح السههبكي
واقفهها لههه علمنهها ول مإنههازع غيههر مإن أي فيه يصلى مإسجد
المساجد حكم على استمراره لن مإنه يمنع أن لحد فليس
يههد فدللههة الملههك علههى اليههد كدللههة وقفههه علههى دليههل

كهونه ثبههوت علههى دليههل فيههه للصههلة هههذا علههى المسههلمين
أو الطلبة بعض يغتر لئل ذلك على نبهت وإنما مإسجدا. قال

ه ا فيه هوى له قام إذا ذلك مإن شيء في فينازع الجهلة
 المسجد أحكام عليه تجري زمإزم حريم أن مإنه ويؤخذ



> 269<ص: 
إن إليههه ينظههر إنما مإسجدا وقفه يصح ل البئر حريم وكون
بههل ذلههك يعلههم ولههم القههديم المسههجد عههن خارجة أنها علم

وقههف صأحة على إجماعهم وعضده فيه مإحفورة أنها يحتمل
حريمههها كوقف للبئر الممر فوقف وإل مإسجدا بها أحاط مإا
بعضههه وقف مإا وكالمسجد المسلمين لعموم فيهما الحق إذ

فههي عههبرة ل أنههه يأتي مإما وسيعلم شائعا مإسجدا قل وإن
الصأل أي ونمرة الخيف مإسجدي بغير وعرفة ومإزدلفة مإنى

علههى ولههو بههه المههرور عبوره) أي (ل فيهما زيد مإا ل مإنهما
إليههه مإنسههوب حامإله سير لن الوجه، على حمل وإن هينته

ه عن ولو ونحوه الطوافا في مإهن الخهروج قبهل الرجهوع ل
تههردد لنههه وصأههوله، قبههل قصههده إذا مإهها بخلفا الخر الباب
 غرض لغير به المرور أعني وهو

> 270<ص: 
المسههجد أحههل ل {إنههي الحسههن للخههبر الولى. وذلههك خلفا

عههابري إل جنبهها {: ول تعههالى قههوله جنههب} مإههع ول لحههائض
مإواضع لتقدير الموجب التصال الستثناء في سبيل} والصأل

مإنههه الخههروج عليههه وعسههر فيههه احتلههم إن نعم الصلة قبل
بههترابه ويحههرم الههتيمم ولزمإههه للضههرورة فيه المكث له جاز
إنههاء ومإعهه فيههه إل المههاء فقههد ولههو وقفهه في الداخل وهو
له جاز الناء فقد فإن خارجه به ليغتسل لملئه ودخل تيمم

المهاء كهان لهو بهل للضهرورة زمإنه له واغتفر فيه الغتسال
وهههو مإنههها ليغتسل مإطلقا دخوله له جاز فيه بركة نحو في
 المكث لعدم فيها مإار

> 271<ص: 
لم عليهه اللهه صألى خصائصه ومإن ه لهه المكهث حهل وس ب
وخههبره ذلههك فههي مإثلههه عنههه اللههه رضههي علههي وليههس جنبا

المجمههوع فههي قههاله. غريب حسن الترمإذي قال وإن ضعيف
.العيههد ومإصههلى والمدرسههة الربههاط نحههو بالمسههجد وخههرج

مإنههه حرفهها ولو مإر كما صأبيا ولو أيضا مإسلم والقرآن) مإن(
ول سههمعه اعتههدل إن نفسه يسمع بحيث باللفظ قراءته أي

بينههت كمهها لسههانه وتحريههك الخههرس وبإشههارة يمنعه عارض
للحههديث بههالقلب ل العبههاب شههرح فههي فيههه مإهها مإههع ذلههك

القرآن} ويقرأ مإن شيئا الحائض ول الجنب يقرأ {ل الحسن



فاقههد يلههزم نعههم بمعنههاه خههبر وبضههمها نهههي الهمههزة بكسههر
عليههها صأههحتها لتوقههف صأههلته فههي الفاتحههة قراءة الطهورين

غيرههها مإههع أو وحههدها القههراءة قصد إن ذكر مإا يحرم وإنما
وقصصههه (أذكههاره) ومإههواعظه ونفسههاء وحههائض (وتحل) لجنب

أم وحههده الههذكر أقصههد قههرآن) سههواء بقصههد (ل وأحكههامإه
عههن صأههرفه تقتضههي قرينههة وجههود عنههد أي لنههه أطلههق،

جمههع بالقصد. وذهب إل قرآنا يكون ل هنا كالجنابة مإوضوعه
القههرآن فههي إل نظمههه يوجههد ل مإهها أن إلههى مإتقههدمإون
 كالخلص

> 272<ص: 
الحرمإههة جمههع اختار ثم ومإن مإدركا مإتجه وهو مإطلقا يحرم

أذكههاره بيههن المصههنف تسههوية لكن مإطلقا الطلق حالة في
غير واعتمده قصد بل كله جواز في صأريح ذكر مإما وغيرها

المكههث لههه حل سفر أو بحضر تيمم جنب أحدث ولو واحد
نحهو بهالقرآن وخهرج إليهمهها بالنسهبة تيممهه لبقههاء والقهراءة

وبالمسههلم القدسههي والحههديث تلوتههه، نسههخت ومإهها التههوراة
يكهن ولهم إسهلمإه رجهي إن القهراءة مإهن يمنهع فل الكهافر
مإن مإنع وإنما حرمإتهما يعتقد ل لنه المكث، مإن ول مإعاندا
أو الحههائض الذمإيههة نعههم آكههد حرمإتههه لن المصههحف مإههس

يعلههم وبههه المجمههوع فههي كما خلفا بل مإنهما تمنع النفساء
لغلههظ وذلههك آخههر، مإوضههع فههي مإقههابله على مإشيهما شذوذ

 لحاجة إل مإسجد دخول جنب غير ولو له وليس حدثهما

> 273<ص: 
أن ويظهر به للحكم قاض جلوس أو مإكلف مإسلم إذن مإع

مإههن للحههي الغسل وأقله) أي( كذلك للفتاء به مإفت جلوس
الغسههل إذ الغسههل لههه سههن مإمهها لسبب أو غيرها أو جنابة

بههه العتههداد جهههة مإههن الههواجب فههي كههالمفروض المنههدوب
يعلههم كمهها النية في يتفارقان نعم كماله جهة مإن والمندوب

شههبه عبههارته فههي أن يعلم تقرر وبما الجمعة في يأتي مإما
الههواجب مإههن العم الترجمة في بالغسل أراد لنه استخدام،
وأكملههه أقلههه وفههي الههواجب مإوجبه في وبالضمير والمندوب

ول لههه أقههل ل بههالوجوب وصأفه حيث مإن الواجب إذ العم
كعكسههه عليههها حيض نحو فيها جنابة) ويدخل رفع (نية أكمل



اسهتباحة (أو الوضهوء فهي بيهانه مإر مإا على حكمه رفع أي
 إليه) كالقراءة مإفتقر

> 274<ص: 
فههرض الغسههل) أو فرض أداء (أو المسجد عبور نحو بخلفا

فيمهها للصههلة الغسل وكذا الغسل، أداء أو الغسل واجب أو
الحدث، رفع أو الوضوء في السابقة للصلة كالطهارة يظهر

أطلههق إذا وقولهم أصألها مإن الماهية رفع يتضمن رفعه لن
أو الفقهههاء عبههارة في إطلقه مإرادهم غالبا للصأغر انصرفا

الطههارة أو الغسهل ل للصهلة أو الواجبهة أو عنهه الطههارة
جنابههة رفههع أو الوضوء فارق وبه عادة يكون قد لنه فقط،
وعليههه غلطهها الصأههغر كنيههة غلطهها وعكسه حيض نحو وعليها
لنه رأسه غير فقط الوضوء أعضاء عن حدثه فيرتفع الكبر

شههعر باطن بخلفا مإطلوب غير غسله إذ مإسحه إل ينو لم
ارتفههاع يؤخههذ ومإنههه نههواه فكههأنه يسههن لنههه غسله، يجب ل

الههوجه غسههل بههأن يفرق أن إل والتحجيل الغرة مإحل جنابة
رفههع ويصههح والتحجيههل الغههرة مإحههل كههذلك ول الصأههل هههو

الشههرعي المعنههى تقصد لم مإا وعكسه النفاس بنية الحيض
 التي وعكسه بالقضاء الداء كنية ظاهر هو كما

> 275<ص: 
ونحههوه الحههدث رفههع نيههة عليه فتمتنع مإر كما هنا والسلس

هنا تأتي كالبقية وأنها للنية شروط الوضوء شروط في ومإر
صأههفة لكههونه (مإقرونههة) بنصههبه نية تكون أن النية في ويجب

كمهها رفعههه ويصههح به الملفوظ لنية مإعمول مإحذوفا لمصدر
أول هنهها وهههو بعههدها بمهها فرض) ليعتد (بأول خطه عن نقل

ويسههن ترتيب هنا يجب ل إذ البدن أسفل مإن ولو مإغسول
كالوضههوء عليها ليثاب كالسواك المتقدمإة السنن مإع تقديمها

الفههرق اندفع كالسواك وبقولي ثم مإر مإا عزوبها في ويأتي
بههه فليكتههف الههواجب الغسههل جملههة مإههن هنهها تقههدم مإا بأن

ليس ثم تقدم مإا بخلفا فرض لقوله يحتاج ل وحينئذ جزمإا
شهيء لغسهل الستصهحاب إلهى فاحتاج الواجب الوضوء مإن
بالمتقههدم قصههده أن يظهههر الههذي أن ه. علههى ا الههوجه مإن

السههنة طهرههها في شكه عند الناء إدخالها قبل اليد كغسل
دون إعههادته فتجههب الغسههل عههن به العتداد عن له صأارفا

بقصههد الشههفة بعههض غسههل فههي مإههر مإهها قيههاس علههى النية



وبههاطن (وتعميههم) ظههاهر وجههه كههل مإههن فاسههتويا المضمضههة
وأنههف عيههن نحو في النابت عدا مإا كثيفة لحية (شعره) ولو

فههي المصههنف قههال وإن الحسههن، للخههبر وذلههك طههال وإن
علههي عههن صأههحيح إنههه القرطههبي قال .بل ضعيف إنه مإوضع

جنابههة مإههن شههعرة مإوضههع ترك {مإن يرفعه وجهه الله كرم
النار}  مإن وكذا كذا به فعل يغسله لم

> 276<ص: 
ل ضههفائر نقههض فيجههب رأسههي شههعر عههاديت ثم فمن قال

كههثر وإن بنفسههه انعقههد مإهها بخلفا بالنقض إل لباطنها يصل
مإطلقهها مإحلههها غسههل وجههب يغسههلها لههم شههعرة نتههف ولههو

وفههرج صأماخ مإن ظهر ومإا تحتها ومإا الظفار (وبشره) حتى
ظهههر ومإا قلفة تحت ومإا وشقوق قدمإيها على جلوسها عند
البههدن مإعاطف وسائر جدع أنف نحو مإن القطع باشره مإما

الحههدث لحلول وذلك الملتحم، فتق يحرم نعم التوائه ومإحل
يضههر أنههه ومإههر الغسههل لنههدرة المشقة عدم مإع البدن لكل
ول( لجمههع خلفا العضو على بما ولو ضارا تغيرا الماء تغير
والنههف الفههم بههاطن انكشف واستنشاق) وإن مإضمضة تجب
انطباق عند يستتر مإا وهو العين باطن وكذا ساترهما بقطع

 الوضوء في كما بقطعهما انكشف وإن الجفنين

> 277<ص: 
هنهها الخلفا قههوة الوضههوء دون هنهها هههذا نفيههه وجههه وكههان
كليهمهها بوجههوب قههول لنهها لن عنهمهها الوضههوء إغنههاء وعههدم

وفههي مإسههتقلين بهمهها بالتيان رعايته سن ثم ومإن كالوضوء
تركههه مإهها إعههادة وسههن الثلثههة مإن واحد ترك وكره الوضوء

العيههن بههاطن فههي ذكههر مإهها وفارق الولين إعادة وتأكد مإنها
مإقعدة أن مإنه وأخذ أفحش لنه الخبث، مإن تطهيره وجوب

ويجههب الجنابههة عههن غسههلها يجههب لههم خرجههت إذا المبسور
ههذا يجههب لهم وإل إدخالههها يههرد لهم إن ومإحله خبثها غسل
أيضا. 

ومإا هنا باطنا الفم باطن عدهم يستشكل قد]: تنبيه[     
بكههونه أولههى هههذا يقال قد بل ظاهرا الثيب فرج مإن يظهر
يجههب ل فقههال الولويههة بهههذه صأههرح المإههام رأيت ثم باطنا
ههه.ه ا أولى بل الفم كباطن الشفرين مإلتقى وراء مإا غسل

ببههاطن الفههم لبههاطن الصأههحاب تشههبيه مإههن أخذا يجاب وقد



تشههبيه ومإههن بههاطن أنههه على فيه الخصم وافق الذي العين
حائههل بههأن الصأههابع بيههن بمهها الفرج مإن يظهر لما الشافعي

بالكليههة فيههها زوالههه يعتههاد مإسههتقرة حالههة لههه تعهههد ل الفم
حههائله فههإن الفههرج بههاطن بخلفا كلههه ظههاهرا داخلههه ويبقى

دائما المألوفا المعتاد القدمإين على بالجلوس ذلك فيه يعهد
فاسههتويا المعتههاد بتفريقههها يظهر فإنه الصأابع بين مإا فأشبه

والصأههابع الشههفرين التقههاء وهههو بطههون حالههة لكههل أن فههي
بيههن فيمهها اتفقههوا فكمهها مإنهما كل انفراج وهو ظهور وحالة

مإهها ووراء الشفرين بين فيما فكذلك ظاهر أنه على الصأابع
فههي ظههاهر أنههه مإنههها الفههم باطن في أخرى مإذاهب ذكرناه

الغسههل فههي ظههاهر وغيههره أحمههد قال والغسل. وبه الوضوء
.المجمههوع فههي عنه أجاب بما السنة مإن تمسك وكل فقط

كمنههي الطههاهر القههذر) بالمعجمههة (إزالههة الغسل وأكمله) أي(
يغتسهل مإن يتفطن أن وينبغي المصنف قال كمذي والنجس

بالمههاء النجو مإحل طهر إذا أنه وهي لدقيقة إبريق نحو مإن
غسههله بطل بعد عنه غفل إن لنه الجنابة، رفع ناويا غسله

فههي كلفهة إلههى أو وضهوءه فينتقهض للمهس يحتاج فقد وإل
إذا أنههه وهههي أخههرى دقيقههة وهنهها ه ا يههده على خرقة لف
هههو كمهها اليههد جنابههة ورفههع النيههة بعههد ومإههس ذكر كما نوى

بعههد غسلها مإن بد فل فقط أصأغر حدث بيده حصل الغالب
 الصأغر الحدث رفع بنية الوجه حدث رفع

> 278<ص: 
لههه ويسههن للتبههاع الوضههوء) كههامإل (ثههم حينئذ الندراج لتعذر

إعادته. وزعههم له سن أحدث لو حتى الفراغ إلى استصحابه
كمهها ضههعيف الواجب بالغسل اختصاصأه تبعه ومإن المحامإلي

أيضهها قدمإيه) للتباع غسل يؤخر قول (وفي قدمإته مإما علم
كههان رواته لفظ في لن الول، ورجح الفضل في والخلفا
ل الجههواز علههى يههدل إنمهها الثاني قيل بل بالتكرار المشعرة

وبعضههه كلههه بتقههديم الوضههوء سههنة تحصههل كههل وعلههى غير
عههن جنههابته تجهردت إن ثههم الغسهل أثنهاء وتوسطه وتأخيره
ظههاهر هههو كمهها الوضوء أو أي الغسل سنة به نوى الصأغر

خلفا مإههن خروجا الوضوء في مإر مإما مإجزئة نية نوى وإل
 سنة بقسميها النية وهذه الندراج بعدم القائل مإوجبه

> 279<ص: 



خصههوص عن الوضوء نية تكفي كما عنها الغسل نية لجزاء
وضههوئه أعضاء جنابة ارتفاع بعد أحدث لو ثم المضمضة نية

لسههقوط المههوجب انههدراجه لزوال بالنية مإرتبا الوضوء لزمإه
فههي حههدثه تههأخر مإهها غسههل لزمإههه بعضههها أو والترتيب النية

(تعهههد الوضههوء (ثههم) بعههد آنفا مإر مإما علم كما بالنية مإحله
البطههن وطبههق كالذن وانعطافا التواء فيه مإا مإعاطفه) وهي

جميعها أصأاب أنه يتيقن حتى إليها الماء يوصأل بأن والسرة
التعميههم لن إليههها، وصأههوله ظههن حيههث ذلههك يجب لم وإنما

بههأن الذن فههي ذلههك ويتأكد الظن بغلبة فيه يكتفى الواجب
مإههن ليههأمإن عليههه ويضههعها أذنههه يميههل ثم مإاء مإن كفا يأخذ

مإههن بههه للمإن الصائم على ذلك تعين وبحث لباطنه وصأوله
و) قبههل رأسههه (علههى (يفيض) الماء تعهدها (ثم) بعد المفطر
أو رأسههه نحو في شعر له كان إذا له الولى عليه الفاضة

أصأههول مإبلولههة العشههر أصأههابعه يههدخل (يخلله) بأن أنه لحيته
أقههرب ذلههك لن شههعوره، سههائر تخليل ويسن للتباع شعره

يتحهرى لكهن كغيههره والمحههرم لهها المههاء بعمههوم الثقهة إلى
ثههم تخليل الرأس مإن الفراغ (ثم) بعد النتتافا خشية الرفق
مإههؤخره ثههم اليمههن) مإقههدمإه (شههقه على الماء يفيض إفاضة

(اليسر) كذلك شقه على يفيضه جميعه مإنه فراغه (ثم) بعد

> 280<ص: 
يسهتلزم فيهه هناك مإا بأن الميت غسل في يأتي مإا وفارق

الترتيب هذا مإن ذكر ومإا هنا بخلفه مإشقة وفيه قلبه تكرر
لمهها خلفهها الغسههل ترتيههب يسن ذلك بعد عبر مإن مإراد هو

العبارات.  بعض يوهمه
يقدم بأنه يصرح مإا وغيرها الروضة في وقع]: تنبيه[     

ونازع لشرفها رأسه على الفاضة على وضوئه أعضاء غسل
على توجه وقد عبارتها، عنه تنبو بما أوله ثم الزركشي فيه

طهارتههها تكريههر اقتضههى الوضههوء أعضههاء شههرفا بههأن بعههدها
الفاضههة ضههمن في يغسلها ثم بعد يغسلها ثم أول بالوضوء

بههدنه مإههن يههده لههه تصههل (ويدلك) مإا البدن ثم الرأس على
ليههس والخههبر اليههة أن دليلنهها أوجبههه مإههن خلفا مإن خروجا
يفتقههر ل ولغههة شههرعا الغسل اسم أن مإع له تعرض فيهما

إلههى يتوصأههل يههده لههه تصل لم مإا أن العلة مإن ويؤخذ إليه
(ويثلههث) ذلههك يههوجب المخههالف إذ مإثل غيههره بيههد دلكههه

للتباع غسله ثم رأسه تخليل الوضوء في السابقة بالشروط



بقيههة شههعور تخليههل ثههم غسههله ثههم وجهههه شههعور تخليل ثم
أر لههم وإن ظاهر الترتيب عليه. وهذا قياسا غسله ثم البدن

ثههم اليمن شقه يغسل بأن إمإا البقية وتثليث به، صأرح مإن
ثههم اليمههن ثلثههة يههوالي أو ثالثههة ثههم ثانيههة هكذا ثم اليسر

تعيههن الوضههوء فههي التثليههث كيفيههة قياس وكان اليسر ثلثة
الفرق المعلوم مإن لكن الشارح كلم واقتضاه للسنة الثانية

مإتميههز كاليههدين ثههم المغسههول مإن كل فإن وثم هنا مإا بين
مإهها بخلفا لذلك الكيفية تلك فيه فتعينت الخر عن مإنفصل

علههى قياسههه مإنههع الواحههد كالعضههو فيه البدن كون فإن هنا
وهههو بههه تميههز حكمهها لههه وأوجب ذلك خصوص في الوضوء
تثليههث يسههن فتههأمإله. وكههذا الكيفيتين مإن بكل السنة حصول
هناك مإر مإا نظير هنا السنن وسائر والذكر والتسمية الدلك
بالنيههة مإقترنة كتسمية الوضوء سنن أكثر هنا جرى ثم ومإن

عههذر لغيههر وتكلم واستعانة وتنشف نفض وترك واستصحابها
ثههم السههابق بتفصههيلها والمههوالة والسههتقبال عقبههه وكالههذكر

 ذلك وغير التيمم في وسيذكرها

> 281<ص: 
لههم وإن ثلثهها البههدن جميع تحرك قل وإن راكد في ويكفي

فيههه اضههطراب مإههن الوجه على آخر مإحل إلى قدمإيه ينقل
تههوجب حركههة كههل لن لكلمإههه، والمتعقههبين السههنوي بيههن

لهههذه ينظههر ولههم قبلههها الههذي المههاء غيههر لبدنه مإاء مإماسة
المههدار لن للستعمال، المقتضي للنفصال المقتضية الغيرية

عرفهها عنههه البههدن انفصههال علههى له المقتضي النفصال في
سنة حصول في يغتفر أنه الفرق وكان كذلك ليس هنا ومإا

للماء إفساد لنه الستعمال، حصول في يغتفر ل مإا التثليث
بل يده أدخل فيمن مإر وقد العتبارية، المإور فيه يكفي فل
التثليههث سنة له وتحصل ثلثا يحركها أن له أن اغترافا نية

المحههدة غيههر خليههة عجههوزا أو بكههرا ولههو (وتتبههع) المههرأة
علههى المتحيههرة فههي كمهها احتمههال (لحيههض) ولههو والمحرمإههة

تطييبههه يمنههع ل الههدم بخههروج وتنجسههه نفههاس، أو الوجههه
مإنههه والغسههل دمإههه انقطههاع عقههب (أثههره) أي مإنههه المقصود

غسههله الههواجب فرجها وتدخلها قطنة في تجعله (مإسكا) بأن
نعههم والمتههولي للمحههامإلي خلفهها الههدم أصأههابه وإن غيههره ل

الوجههه. وذلههك علههى الفههرج حكههم خارجها ينقض التي للثقبة
وكههره تأكههد ثههم ومإههن ذكر بما وسلم عليه الله صألى لمإره



له قابل كان حيث للعلوق يهيئه ثم المحل يطيب لنه تركه،
وأوله طيههب (فنحههوه) مإههن بسهههولة وجههدته وإن (وإل) تههرده

 أظفار أو كقسط حرارة أكثره

> 282<ص: 
الس اسههتعمال عنههها اللههه رضههي عائشههة عن جاء ثم ومإن

أصأهل لحصههول فهالطين الطيههب تهرد لم فإن فالملح فالنوى
ذلهك بههدل الرفههع مإههاء غيههر مإههاء جعلت لو بل بذلك الطيب

أصأههل حصههول وفههي بههل التبههاع تههرك كراهههة دفع في كفى
مإمهها علم كما للولوية فالترتيب ظاهر هو كما النظافة سنة
فيههه وجههوده مإههع المسك غير إجزاء قيل مإا يندفع وبه تقرر

أنههه انههدفاعه ووجه بالبطال النص على يعود مإعنى استنباط
أمإهها غيههره مإههن أفضههل كههونه عليههه النههص حكمههة في يكفي

مإهها يضههر ول أظفههار أو قسههط قليههل علههى فتقتصر المحدة
للحاجهة فيهها لها فسومإح جدا يسير لنه التطيب، مإن فيهما
لقصههر أي بههالمنع وأولههى كالمحههدة والمحرمإههة الذرعههي قال
وسيأتي بينهما الفرق غيره رجح ثم غالبا. ومإن الحرام زمإن
الفجههر قبيههل انقطهع فلههو التطيب لها يكره أنه الصائمة في

يظهر فيما التطيب لها يسن لم بعده الغسل وأرادت فنوت
مإههن فيههه ولمهها ينقههل لم لنه الغسل تجديده) أي يسن ول(

ولههو تجديههده الوضههوء) يسههن (بخلفا الههتيمم وكههذا المشههقة
وكههون جههرح، لنحههو بالتيمم كمل وإن مإر كما الخف لماسح
فعههل إمإكان مإع هو إنما مإشروع غير الطهارة ببعض التيان
فلمهها صأههلة لكههل يجب كان التجديد لن وذلك الخر، بعضها
{مإن بعضهم صأححه خبر وفي طلبه أصأل بقي وجوبه نسخ
تجديده ندب حسنات} ومإحل عشر له كتب طهر على توضأ

 بالول صألى إذا

> 283<ص: 
كالغسههلة كههره وإل وطوافهها سههجدة ل ركعههة ولههو مإهها صألة

حههرم مإسههتقلة عبههادة بههه قصههد لههو أنههه يتجههه نعههم الرابعههة
.التسلسههل لزم وإل مإنه أهم هو مإا يعارضه لم وإذا لتلعبه

الفاعههل فضههمير مإتعههديا أولههه ينقههص) بفتههح ل أن ويسههن(
خطههه عههن نقل مإا وهو الفاعل هو فالماء وقاصأرا للمتطهر

عههن (الغسل (و) مإاء وثلث رطل مإد) وهو عن الوضوء (مإاء
ومإحلههه للتبههاع فيهمهها تقريبهها وثلث أرطال خمسة صأاع) وهو



وسههلم عليههه اللههه صأههلى بدنه اعتدال مإن قريب بدنه فيمن
نههدب مإههن عبارتهما وقضية به لئق ونقص زيد وإل ونعومإته

ل زيههادة تههرك لههه يسن ل أنه كذلك بدنه لمن النقص عدم
كلمإهم. والخبر مإن الرفعة ابن أخذه مإا والوجه فيها سرفا

كمههال كههتيقن لحاجههة إل أي عليهمهها القتصههار لههه يندب أنه
يشههعر كلمإهههم أن غيههره وزعههم المطلوبههات بجميههع التيههان

بههها إل تتههأتى ل مإنههدوباتهما لن فيههها، سرفا ل زيادة بندب
ذكههر عمهها نقههص فلههو لمائهمهها له) أي حد (ول مإمنوع قطعا

وسههلم عليههه اللههه صأههلى {أنههه حسن خبر وفي كفى وأسبغ
وأن غيرههها أو لجنابههة يغتسههل ل أن مإد} ويسن بثلثي توضأ

 الوجه على غيره أو لحدث يتوضأ ل

> 284<ص: 
قههد لنههه جههار، غيههر عيههن مإههن كنههابع يسههتبحر لم راكد في

بههوله عههن غسههله المني بخروج أجنب مإن يؤخر وأن يقذره
الحفههاظ بعض قال غسله فيبطل مإنيه فضلة مإعه يخرج لئل
خطهها به يستتر مإا يجد ولم فلة في يغتسل مإن يخط وأن

نصههف يغتسههل ل وأن فيههها ويغتسل الله يسمي ثم كالدارة
فههإن بمئههزره إل المههاء يههدخل ل وأن العتمههة عند ول النهار

اعتمهد وكهأنه ه ا عهورته المهاء يسهتر أن فبعهد إلقاءه أراد
م وإن .ذلهك نهدب فهي كافيها رآه مإا على الخير غير في ل

شههيئا قبلههه أكبر حدث ذو يزيل ل وأن فيه مإا وفيه يذكروه
إليههه تعههود أجههزاءه لن الغزالههي قههال دم نحو ولو بدنه مإن

تطههالبه شههعرة كههل إن ويقههال الجنابههة بوصأههف الخههرة فههي
فرجههه دمإههها انقطههع نفسههاء أو كحههائض يغسههل وأن بجنابتها
بغسههل السنة أصأل ويحصل تيمم وإل الماء وجد إن ويتوضأ
كره وإل شرب أو أكل أو نوم أو جماع نحو أراد إن الفرج

تيممههه مإههن أخههذا الذكر إرادة الربعة بهذه يلحق أن وينبغي
جنبهها عليههه سههلم مإههن سههلم لههرد وسههلم عليههه اللههه صأههلى

وفيههه بههه فينتقض الحدث تخفيف الول غير في به والقصد
التجديههد كوضههوء وهههو بههه ينتقههض فل للعههود النشههاط زيادة

ويجهوز مإعتهبرة نيهة مإهن فيهه بهد فل القراءة لنحو والوضوء
 جمع قال عاريا الغسل

> 285<ص: 



كخوفا وإل له يحتج لم إذا مإحله بأن ويرد عقبه الوضوء ل
فههي التعههري حههل مإههن يههأتي لمهها جههاز ثههوبه يلحههق رشههاش
تنجههس مإههن جماع بحرمإة بعضهم وأفتى غرض لدنى الخلوة
بغيههر تخصيصههه وينبغههي المههاء وجد إن أي غسله قبل ذكره

دمإههها جريههان مإههع المستحاضة وطء بحل لتصريحهم السلس
يحتههاج جمههاع عن يفتره الماء أن عادته مإن يعلم مإن وغير
ثههم (يغسله حكمي أو (نجس) عيني ببدنه به) أي ومإن(إليه. 

الوضههوء) فههي (وكههذا غسههلة) واحههدة لهمهها تكفي ول يغتسل
الصأههح (قلههت يتههداخلن فل الجنههس مإختلفهها واجبههان لنهمهها

عهن سهكت هنها مإمها بههذا وللعلهم الميهت فهي تكفيه) حتى
أعلهم) لحصهول (واللهه سهتعلمه كمها ثههم يهأتي مإها استدراك

الحكميههة فههي أمإهها المحههل علههى المههاء بمرور مإنهما الغرض
وأن بجريههة زالههت أنههها فههالفرض العينيههة فههي وأمإهها. فواضههح

وبيههن بينههه حههالت ول وزنههه زاد ول يتغيههر لههم وارد المههاء
كههالنجس، بههاق فالحههدث ذلههك مإههن شرط انتفى فإن العضو
بعههد إل الحههدث عههن مإحلههها يطهههر ل المغلظههة أن فعلههم

نفههاس أو حيض لجنابة) أو اغتسل ومإن(التعفير.  مإع تسبيعها
كههان وإن غسلهما (حصل) أي بنيتهما عيد (جمعة) أو (و) نحو
 الكمل

> 286<ص: 
وخطبههة وسههنته الظهههر يصههح لههم وإنمهها بغسههل كههل إفههراد

التهداخل علهى الطههارات مإبنهى لن بنية، والكسوفا الجمعة
حصههل لحههدهما (أو كالخطبههة مإعناها في ومإا الصلة بخلفا

الههواجب، فههي المسنون يندرج لم وإنما نواه بما فقط) عمل
ومإههن التحيههة بخلفا عنههه للعجههز تيمم ثم ومإن مإقصود لنه
القصههد لن يههأتي، مإهها علههى تنههو لههم وإن بغيرها حصلت ثم

النفههل بنيههة الههواجب صأههحة عدم المتن وأفهم البقعة إشغال
فينبغههي وإل تعمههد إن مإحلههه أن يظهههر لكههن عكسههه وكههذا

أو واجههبين لحههد اغتسههل لو وأنه لعذره بذلك السنة حصول
مإههر لما كذلك وهو الخر حصل فقط بنيته فأكثر نفلين أحد
بحصههول المراد أن وظاهر التداخل على الطهارات مإبنى أن

أحههدث ولههو التحية. (قلت في كما طلبه سقوط المنوي غير
ينو لم الغسل) وإن (كفى مإعا وجدا عكسه) أو أو أجنب ثم

أعلههم) واللههه المههذهب (علههى أعضاءه رتب ول الوضوء مإعه
مإههع الجنههس لختلفا نظههر ول الكههبر فههي الصأههغر لنههدراج



ولههم اضههمحل الصأغر أن كفى قوله وأفهم المقصود حصول
كذلك. وهو حكم له يبق
 

وإزالتها النجاسة باب
عما بدل لنه التيمم، عن تأخيرها ينبغي كان قيل     

لهههذا بههأن يجههاب وقد المياه، عقب تقديمها أو عنها ل قبلها
للوضههوء شههرطا كانت لما إزالتها أن وهو أيضا وجها الصنيع

تهراب مإهن بعضههها فهي بهد ل وكهان مإهر مإها علههى والغسل
فتوسههطت بعههدها ومإمهها قبلههها مإما طرفا آخذة كانت التيمم
بالحههد وشههرعا المسههتقذر (هههي) لغههة لههذلك إشههارة بينهمهها

بغيهر وحهدت مإرخهص ل حيهث الصهلة صأهحة يمنهع مإستقذر
ل بمهها العبههاب شههرح فههي عليههه الكلم بسههطت وقههد ذلهك،

وبالعههد أكثرههها وعههزة فوائههده لكههثرة مإراجعتههه عههن يستغنى
فههي الصأههل أن إلههى وإشهارة بهه مإعرفتههها لسهههولة وسهلكه
أو تحصههل وإنمهها العبههاد لمنافع خلقت لنها الطهارة، العيان
 ذكره مإا عدا مإا أن وإلى بالطهارة تكمل

> 288<ص: 
القطرة فدخلت للسكار صأالح مإسكر) أي (كل طاهر ونحوه

ذو ل للعقههل المغطههي مإطلههق هنهها بههه وأريههد المسههكر مإههن
بسههائر (مإههائع) كخمههر لقههولهم يحتههج لم وإل المطربة الشدة
مإههن المتخههذ وهههو ونبيههذ العنههب، مإههن المتخههذة وهي أنواعها

يلههزم ول النجههس شرعا وهو رجسا سماها تعالى لنه غيره
فيههه مإجههاز إمإهها النجههس لن الية، في بعدها مإا نجاسة مإنه

مإهها وهههو امإتنههاعه وعلههى جههائز والمجاز الحقيقة بين والجمع
 الكثرون عليه

> 289<ص: 
علههى أيضهها يطلههق لنههه حقيقههة أو المجههاز عمههوم مإههن هههو

جههائز مإعههانيه فههي المشههترك واسههتعمال المسههتقذر مإطلههق
السههلم عبههد لبههن مإا فاندفع الية في كما بالقرينة استغناء

نحههو بالمههائع خمههر} وخههرج مإسههكر {كههل الحههديث وفههي هنا
العنههبر وكههثير الطيههب وجههوزة والفيههون والحشههيش البنههج

طههاهرة فكههانت جامإههدة لكنها مإسكرة كلها فهذه والزعفران
وغيههره المصههنف عبههارة في وقع الذي هنا بالسكار والمراد



وبيههن بينه مإنافاة فل العقل تغييب مإجرد الحشيش نحو في
في ذكرته ومإا فيه وهم لمن خلفا مإخدرة بأنها غيره تعبير

صأههرح حهرام وأنها المذكور بالمعنى مإسكرة أنها مإن الجوزة
علههى يرد ول الحنفية كلم واقتضاه الثلثة المذاهب أئمة به

تصههر لههم حشههيش نحو ذائب ول ودرديه الخمر جامإد المتن
 لصألهما نظرا مإطربة شدة فيه

> 290<ص: 
والصأههل التعفيههر مإع سبعا ولوغه مإن بالتطهير (وكلب) للمإر

(وخنزير) لنه ذلك على دليل ول بعينه لدليل إل التعبد عدم
الختيههار حالهة فههي بههه النتفههاع يجههوز ل إذ مإنههه حههال أسوأ
مإنههدوب ولنههه الحشرات، نحو يرد فل له صألحيته مإع بحال
مإههع مإنهمهها كههل فههرع وفرعهما) أي( ضرر غير مإن قتله إلى

يتبههع الفههرع إذ للنجههس تغليبهها آدمإيهها ولههو غيره مإع أو الخر
والمناكحههة الذبيحههة وتحريههم النجاسههة فههي أبههويه أخههس

فههي والب الجزية وعقد البدل وإيجاب الدين في وأشرفهما
 الحرية في والم النسب

> 291<ص: 
تقههرر مإهها وقضههية والضههحية الزكاة نحو في وأخفهما والرق

آدمإي بين المتولد الدمإي أن أبويه لخس بتبعيته الحكم مإن
وهههو أحكههامإه سههائر فههي المغلههظ حكم له ومإغلظ آدمإية أو

لصهورته نظههرا طهههارته وبحهث ونحوههها النجاسهة فهي واضح
ول العقههل مإناطه لن التكليف، في بخلفه كلمإهم مإن بعيد

غيههره وإلههى بههل إليه بالنسبة عنها للعفو عينه نجاسة ينافيه
ه تعهذرت إذا بمغلهظ ولهو الوشهم فهي يهأتي مإها نظير إزالت

ويههؤمإهم، الرطوبههة مإههع ولههو النههاس ويماس المسجد فيدخل
مإنههاكحته حههل عههدم إلههى السنوي ومإال إعادة تلزمإه ل لنه

أو كان رجل يحل ل مإا أصأليه أحد في لن غيره، به وجزم
مإهها وقضههية الههدين في استويا وإن مإثله هو لمن ولو امإرأة
المناكحههة حههل التسههري حههل شرط أن مإن النكاح في يأتي
باستثناء قيل لو لكن أيضا بالملك أمإته وطء له يحل ل أنه
 المسلم بالحر ويقتل يبعد لم العنت تحقق إذا هذا

> 292<ص: 



الوليههات مإراتههب عههن فطمههه وقياسه لنقصه عكسه ل قيل
لنههها حههرا، كههان إن ديههة فيههه نعههم أولى بل كالقن ونحوها

يلحههق أن وبعيههد بعضهههم قال مإر كما البوين بأشرفا تعتبر
اللحههوق، عههدم  والههوجهههه.اه يرثههه حتى الواطئ بنسب نسبه

وهمهها الههواطئ بشههبهة اقههترانه أو الههوطء حههل شههرطه لن
يقال أن إل مإجنون واطئ في النظر يتردد نعم هنا مإنتفيان
اللحههاق فتعههذر للههوطء قابههل غيههر هنهها الموطههوء المحههل
أمإههه جهة مإن إل له قريب ل أنه فعلم مإطلقا هنا بالواطئ

لنههه أمإتههه، يههزوج أن لههه أن يتجههه والههذي آدمإيههة كههانت إن
قههال الوليههات عههن بعيههد أنههه تقههرر لمهها عههتيقته ل بالملههك
ا لمالكها مإلك الدمإي فولدها بهيمة آدمإي وطئ ولو بعضهم

والجههراد) والسههمك الدمإههي غيههر ومإيتههة(مإقيههس.  وهههو ه
وزعهم لنجاسهتها إل يكهن فلهم إضهرارها عهدم مإهع لتحريمها
شههرعية ذكههاة بغيههر حيههاته زالههت مإهها وهههي مإمنههوع إضرارها

قبههل أو بالضههغطة والصههيد أمإههه بههذكاة الجنيههن مإههوت فخرج
واسههتثنى شههرعا ذكاتها هذا لن بالسهم، والناد ذكاته إمإكان

 بالنص لتكريمه الدمإي مإنها

> 293<ص: 
لوصأههف إهههداره ينههافي فل ذاتههه حيههث مإههن الكافر في وهو

ه قهام عرضي فهإن مإوتهاكم تنجسهوا {ل الصهحيح وللخهبر ب
ومإعنى للغالب المسلم مإيتا} وذكر ول حيا ينجس ل المسلم
المههراد أو اعتقههادهم نجاسههة اليههة فههي المشههركين نجاسههة
الله صألوات النبياء مإيتة غير في والخلفا كالنجس اجتنابهم
للجمههاع والسههمك الشهههداء ومإثلهههم قيههل عليهههم وسههلمإه
وللخههبر واحههد غيههر قههاله مإهها علههى أيضهها للجمههاع والجههراد
والكبههد والجههراد السههمك ودمإههان مإيتتههان لنهها {أحلت الحسن

أحلههت القائل أن المجموع في كما الصحيح والطحال،} لكن
حكههم فههي لكنههه عنهمهها اللههه رضههي عمههر ابههن آخههره إلههى

أحمههد قههال ثههم ومإههن جدا ضعيفة ذلك رفع ورواية المرفوع
ول آكلههه ل اللههه جنههود أكههثر {الجههراد وخههبر مإنكههرة إنههها

يههأكله لم وإنما فيه وهم لمن خلفا حله في أحرمإه} صأريح
سههبع غههزوا {أنهم نعيم أبي عند جاء أنه على كالضب لعذر

فههي صأههحت يههأكلونه مإعهههم} وروايههة ويههأكله يههأكلونه غزوات
العظههام علههى يبقههى مإهها حههتى ودم) إجماعهها(وغيره.  البخاري



الكبههد مإنههه واستثنى عنه يعفى أنه أراد بطهارته صأرح ومإن
مإن ولو أي والمسك والطحال

> 294ص: <
والعلقههة لههها تبعهها نجههس فهههو وإل وانعقههد تجسههد إن مإيتههة

لههم بيضههة ودم الههدم بلههون خرجهها لبههن أو ومإنههي والمضههغة
رقيههق مإههاء وهههو وصأههديد مإسههتحيل دم (وقيههح) لنههه تفسههد
سههيذكره كمهها تغيههر إن نفههط أو قههرح مإاء وكذا دم يخالطه

فضههلة لنههه المعههدة، فههي اسههتقر وإل يتغير لم (وقيء) وإن
فههم مإههن كالسههائل صأههدر أو رأس مإن بخلفه المعدة وبلغم
 يعلم لم مإا النائم

> 295<ص: 
الثههوب في مإنه عنه عفي به ابتلي مإن نعم المعدة مإن أنه

مإههن رجههع ومإا ظاهر هو كما البراغيث كدم كثر وإن وغيره
القفههال قههاله مإهها علهى مإتنجههس للمعدة وصأوله قبل الطعام
يؤيههدها مإواضههع فههي المجمههوع وكلم طهههارته غيههره وأطلههق

عههدلن ابههن عههن وغيره الزركشي نقله مإا بهما يصرح ومإما
خيههط طههرفا ابتلههع مإههن صأههلة بطلن مإحههل أن مإن وأقروه

مإحمههوله لتصههال للمعههدة طرفه وصأل إن بارزا بعضه وبقي
يصههل لههم إذا مإهها بخلفا حينئههذ بالنجاسههة البارز طرفه وهو

علههى ويظهههر بنجههس لمتصههل حههامإل ليههس الن لنههه إليههها،
لنههه ذلههك، مإههن المهملههة الحههاء مإخههرج جههاوز مإهها أن الول
سههوداء ومإههرة ليجههتره الحيههوان يخرجه مإا وهي وجرة باطن

وروث)( .لفسههاد لستحالتهما المرارة في مإا وهي صأفراء أو
 الدمإي مإن بما خاص إمإا وهو بالمثلثة

> 296<ص: 
أو الحههافر ذي مإههن بمهها أو الدمإههي غير مإن بما أو كالعذرة

توسههعا العههم به أريد غيره فعلى الدقائق في مإا وهو أعم
سههائلة، له نفس ل ومإا وجراد وسمك طائر مإن (وبول) ولو

شههرعا وهههو ركسا الروث سمى وسلم عليه الله صألى لنه
مإالكيههة جمههع وحكايههة البههول، على الماء بصب وأمإر النجس

جمههع غلههط. واختههار الطفههل بههول بطهههارة للشههافعي قههول
وسههلم عليههه اللههه صأههلى فضلته طهارة ومإتأخرون مإتقدمإون

لههو بحيههث صأههلبا حبهها بهيمة راثت أو قاءت ولو فيه وأطالوا



قيههل يخههرج والعسههل ويؤكههل يغسههل مإتنجس فهو نبت زرع
فهو دبرها مإن وقيل القيء مإن مإستثنى فهو النحل فم مإن

فل جناحههها تحههت ثقبههتين مإههن وقيههل الههروث مإههن مإسههتثنى
غيههر مإههن وهههو كههاللبن حينئههذ أنههه إلههى بههالنظر إل اسههتثناء
هههو بههل زعمههه لمن خلفا روثا العنبر وليس نجس المأكول

لنههه مإتنجههس، مإبلههوع أنههه مإنههه تحقههق فمهها البحر في نبات
مإهها دون طههاهرة المههرارة وجلههدة يسههتحيل ل غليظ مإتجسد

مإههن لنعقادههها فيههها المعروفههة الخههرزة ومإنههه كههالكرش فيها
مإههأكول مإن النفحة وجلدة المثانة أو الكلى كحصى النجاسة
 مإذبوح مإن أخذت إن فيها مإا وكذا تؤكل طاهرة

> 297<ص: 
إطلقهههم اقتضههاه كمهها سنتين جاوز وإن اللبن غير يأكل لم

العههدة وعههن خفههي غيههر التههي الطفههل وبيههن بينههه والفههرق
الغزالههي قول ويؤيده العنكبوت نسج بنجاسة الجزم والحاوي

بالههذباب تتغههذى إنههها قههولهم مإههع لعابههها مإههن أنههه والقزويني
والذرعههي السههبكي قههاله كمهها الطهارة المشهور لكن الميت

ل وأنههها لعابها مإن كونه تحقق على تتوقف نجاسته لن أي
فمههها طهههارة احتمههال قبل النسج ذلك وأن بذلك إل تتغذى
مإههن يخههرج فيمهها بعضهم وأفتى الثلثة هذه مإن بواحد وأنى
وفيههه كههالعرق بطهههارته حياتههها في عقرب أو حية نحو جلد
جههزء لنههه نجههس، أنههه القرب بل بالعرق تشبيهه لبعد نظر

عههن المجمههوع كميتتههه. وفههي فهههو حههي مإن مإنفصل مإتجسد
وعههن الحههب علههى الدياسههة بقر بول عن العفو نصر الشيخ

(ومإههذي) وتطهيههره عنههه البحههث علههى النكير تشديد الجويني
سههاكنة، إهمالههها ويجوز بمعجمة وهو مإنه الذكر بغسل للمإر
غالبا رقيق أصأفر مإاء وتشديدها الياء تخفيف مإع تكسر وقد

بمهملههة وهههو (وودي) إجماعهها ضههعيفة شهوة عند غالبا يخرج
غالبا يخرج غالبا ثخين كدر أبيض مإاء ساكنة إعجامإها ويجوز

حمهل عنهد أو الطبيعهة استمسهكت حيهث البهول عقهب إمإها
الصأههح) كسههائر فههي الدمإههي غيههر مإنههي وكههذا(ثقيههل.  شههيء

وخنههثى ومإمسههوحا خصههيا ولههو الدمإي، مإني أمإا المستحيلت
رضههي عائشههة {عههن صأههح لمهها فطههاهر مإنيا كونه تحقق إذا

عليههه اللههه صألى الله رسول ثوب مإن أحكه كنت عنها الله
يههرى المخههالف لن بههه، السههتدلل يصلي} وصأح وهو وسلم

 مإذهبنا هو مإا وسلم عليه الله صألى فضلته في



>298<ص: 
مإنههي اختلط فيلههزم جمههع مإههن كههان أنههه علههى كغيرههها أنها

وسههلم عليههه اللههه صأههلى كالنبيههاء يحتلههم ل لنههه به، المرأة
صأههائما إصأباحه في عائشة قول أفهمه الذي احتلمإه وتجويز

احتلم الممتنههع أن علههى مإحمول احتلم غير جماع مإن جنبا
الشههيطان مإههن يكههون الههذي هههو هههذا لن برؤيههة، فعههل مإن

أو مإههرض نحههو عههن ينشأ قد لنه شيء رؤية عن ل بخلفه
نظههر فل نههادر فهههو هههذا صأههحة وبفههرض المني أوعية امإتلء

قال بل مإحقق غير البول مإخرج مإن خروجه وزعم لحتماله
للمنههي مإجههرى مإجههاري ثلث الههذكر فههي إن التشههريح أهههل

وبفرضههه الوليههن بيههن للمذي ومإجرى والودي للبول ومإجرى
مإههن يتنجههس ثم ومإن ظاهرا بخلفها تؤثر ل باطنا فالملقاة

مإهها الول ينههافي ول طههاهرا لههها لملقههاته الماء بغير مإستنج
فههي ضههرورية هنهها الملقههاة لن الخههارج، الطعههام فههي مإههر

الصههدر نحههو بلغم به يلحقوا لم ثم ومإن ثم بخلفها باطنين
فههي لكنههه نجس الباطن في مإا أن علم تقرر مإر. وبما كما

أو بالظهاهر اتصههل إن إل النجههس حكههم عليهه يدار ل الحي
إسهههاب الزركشههي قواعد وفي به كعود الظاهر بعض اتصل

لكنههه نجههس قولنهها بههل مإنههه المعتمههد خلصأة وهذا ذلك في
ه يجمهع آخهره إلى الجهوفا فهي ليهس بهأنه القهولين بيهن ب

غسههله لكن يابسا وفركه رطبا غسله ويسن ومإقابله نجاسة
وفههرع والخنزيههر الكلب غير مإني طهارة الصأح قلت. (أفضل

مإنههي فأشههبه طههاهر حيههوان أصأههل أعلههم) لنههه واللهه أحدهما
يحل مإطلقا طاهر فهو لحمه يؤكل ل مإا بيض ومإثله الدمإي

وإل طههاهر تصههلب إن الميتة وبيض ضرره يعلم لم مإا أكله
وليههس فضههلة الدمإههي) لنههه غيههر يؤكههل ل مإا ولبن. (فنجس

كالفرس المأكول لبن أمإا مإنيه فارق وبه طاهر حيوان أصأل
قههول علههى نجههس فهو جللة أو ذكر مإن إل إجماعا فطاهر
 .خلفه والصأح
في الحنفية بعض صأرح له تعرض مإن أر لم]:تنبيه[     

 الفرس وهي الرمإكة لبن

> 299<ص: 
مإطربههة شههدة فيههه مإسههكر بههأنه للنسل المتخذة البرذونة أو

غيههره، دون بنجاسههته قلنا بعينه لبن في ذلك ثبت فإن جدا



الحكههم وأمإهها الطبههاع بههاختلفا يختلههف ذلههك أن الظههاهر لن
قيههاس نعههم فبعيههد مإنههه أفراد في لوجوده كله الجنس على

ذلههك ثبت لو أنه سائلة لها نفس ل التي الميتة في مإر مإا
فههي رأيههت ثههم كلههه علههى به حكمنا الجنس أفراد أكثر في

حيههث مإههن ليههس فيههه الخلفا أن المعتمههدة كتبهههم بعههض
القليههل أي مإبههاح وهو عندهم البنج كبزر حينئذ لنه إسكاره،

فيههه لههه حنيفههة وأبههو للحههم تبع اللبن إن حيث مإن بل مإنه
فههي ليههس الكلم وأن عنههده حله والصأح يحل، ل أنه رواية
يحمههض أنه وهو أي مإنه المتخذ في بل مإطلقا نفسه اللبن
مإنههه يتخههذ وقههد حمضههه، قدر على إسكاره كان حمض فإذا

لصههدق نجاسههته فههي شههك ل وهههذا مإنه السكر ليشتد عرق
كحمههار وعههدمإه المحبل أكل بين فرق ول عليه المسكر حد

اة فرسها أحبهل ا كلبها ولهدت وش وقهول كلمإههم شهمله كم
ذكرا ولو الدمإي لبن مإمنوع. وأمإا قطعا نجس إنه الزركشي
يكههون أن بكرامإتههه يليههق ل إذ أيضهها فظههاهر ومإيتهها وصأغيرة
الحههاوي فههي كمهها بحههري مإههأكول لبههن والزباد نجسا مإنشؤه
عههرق أو طههاهر فهههو اللبههن بيههاض وبياضههه كالمسههك ريحههه
عنههدنا كههذلك وهههو المشههاهد المعههروفا هههو كمهها بري سنور

أن يههبينوا ولههم أطلقوه كذا كالثلث شعره قليل عن ويعفى
المههأخوذ النههاء في أو للستعمال المأخوذ في القليل المراد

بمحههل فيه العبرة لن جامإدا كان إن الول يتجه والذي مإنه
وإل عنههه يعف لم واحد مإحل في كثرت فإن فقط النجاسة

قههل فههإن الواحههد كالشههيء جميعههه فههإن المائع بخلفا عفي
والجههزء(للمههأخوذ.  نظههر ول فل وإل عنههه عفههي فيههه الشعر

الدمإههي فيههد ونجاسههة كميتتههه) طهههارة الحههي مإههن المنفصههل
أو الحسن للخبر نجسة الخروفا وألية لكثيرين خلفا طاهرة

المسههك فههارة مإيههت} نعههم فهههو حي مإن قطع {مإا الصحيح
 الحياة في المنفصلة

> 300<ص: 
لتنجههس وإل طههاهرة ذكههاته بعههد أو الوجه على احتمال ولو

غيههر مإههن نههوع ومإنههه قيههل انعقاده قبل لرطوبته بها المسك
مإهها اجتنههاب فيتعيههن بالتركي المسمى وهو أطيبه هو مإأكول

فطههاهر) إجماعهها المههأكول شههعر إل(لنجاسههته.  ذلك فيه علم
تنههاثر أم جههز أم أنتههف سههواء والريههش والوبر الصوفا وكذا

نجههس فههإنه شههعر وعليههه أبيههن عضههو المأكول بشعر وخرج



مإههن بأصأههلها لما أثر ول ريشة عليها لحمة وكذا شعره وكذا
بخلفههه أصأهله مإههع خههرج لشههعر ول به لحم ل حيث الحمرة

فههي تقههرر مإمهها أخههذا قلههت وإن مإنبتههه هههي جلد قطعة مإع
شههك ولههو بعضهههم، كلم يوهمه لما خلفا ريشة عليها لحمة

انفصههل هههل أو غيره أم مإأكول مإن أهو نحوه أو شعر في
الشههعر نحو طهارة الصأل لن طاهر، فهو مإيت أو حي مإن

وليسههت( الجههواهر فههي صأههرح وبه كذلك العظم أن وقياسه
بههذلك سههمي المنههي عههن اسههتحال غليههظ دم العلقههة) وهههي

مإهها بقدر لحم قطعة لمإسه. (والمضغة) وهي مإا بكل لعلوقه
وهههو القبههل الفرج) أي العلقة. (ورطوبة عن استحالت يمضغ

الفرج باطن مإن يخرج والعرق المذي بين مإتردد أبيض مإاء

> 301<ص: 
فههإنه غسههله يجب مإما يخرج مإا بخلفا غسله يجب ل الذي
ككههل قطعهها نجس فإنه الفرج باطن وراء ومإن قطعا طاهر
والقطههع قههبيله أو الولد مإع الخارج كالماء الباطن مإن خارج

الخلفا جريههان المنقههول بأن واعترض المإام ذكره ذلك في
مإههن الشههارح وقههول الطههاهر الحيوان (بنجس) مإن الكل في

الصأههح مإقابههل أن لبيان بل غيره مإن لخراجها ليس الدمإي
مإههن يعلههم كمهها الدمإههي مإههن فيههها مإنه غيره مإن أقوى فيها

لنهما المني، مإن فأولى الوليان الصأح) أمإا (في له تقريره
علههى شههرطهما السنوي قول وأمإا الحيوانية إلى مإنه أقرب

غيههره مإنههي لنجاسههة الدمإههي مإههن يكونهها أن الرافعي طريقة
الرافعههي جههزم لهه ويههدل بالنجاسهة مإنههه أولههى وهمهها عنههده

ا مإنه نجاستهما في قويا خلفا وحكايته الدمإي مإني بطهارة
إلههى أقههرب وهو مإنه الحيوانية إلى أقرب بأنهما فمردود .هه

فيههه يعارضها لم المني أصأالة لن نظر، وفيه مإنهما الدمإوية
القائههل الصأههح مإقابههل عنههد عارضههها وأصأههالتهما يبطلههها مإهها

والمضههغة كههالحيض دم العلقههة أن وهو أبطلها مإا بنجاستهما
للشههافعي قول على النجسة الدمإي كميتة فهي لحم قطعة
الخلفا وحكههايته المنههي بطهههارة الرافعههي جههزم اتضح فلهذا

طريقههة علههى نجههزم ل ذلههك مإههع لكنهها نجاستهما في القوي
الدمإههي مإن بكونهما تقييدهما مإن السنوي قاله بما الرافعي

الحيههوان مإههن طهارتهمهها ولطلق ذكههر لمهها مإحتمههل ذلك بل
جههزم يعارضههه ول الحيوانيههة مإن أقربيتهما إلى نظرا الطاهر

تههابع لنههه نجاسههتهما، فههي الخلفا وحكايته بطهارته الرافعي



لههم المني أصأالة أن ذكرته لما الناظرين للصأحاب ذلك في
بيههن فههرق ول الخيههرة وأمإهها أصأالتهما بخلفا شيء يعارضها
 كالعرق فلنها المعتمد على وعدمإه انفصالها

> 302<ص: 
فل زعمههه لمن خلفا مإتيقن غير النجاسة مإحل مإن وتولدها

والههبيض المجههامإع ذكههر وصأههول فضههرورة وبفرضه إليه ينظر
بههها ذكههره يتنجههس ل حههتى طهارتههها أوجبههت لمحلههها والولد

ل مإوضههع فههي المجمههوع فههي قههال ثههم ومإن والولد كالبيض
الرطوبههة. بنجاسههة قلنهها وإن إجماعهها المولههود غسههل يجههب
إن قطعهها نجسة المرأة بول ثقبة رطوبة أن البلقيني وبحث

 أصألها كان

> 303<ص: 
هههذه مإثههل فههي الصأههل لن شههك، إن وكههذا الخههارج مإههن

الحيههوان فههرج رطوبههة وكههذا اسههتثناؤه تحقق مإا إل النجاسة
وقضههية قههال الههدبر رطوبههة وكههذا البههول مإخرج فإنه الطاهر

وصأههرح أي الههذكر بههاطن رطوبة بطهارة الجزم البغوي كلم
فههي يجتمعههان والبههول المنههي مإخرجههي أن شك ول جمع به

مإههن أو فطههاهر المنههي مإجههرى مإههن البلههل كههان فههإن ثقبتههه
فههي إل ظههاهر ذكره ومإا .هه ا فنجس شك أو البول مإجرى
الشههك مإسههألة فههي وإل فيههه مإههر لمهها الحيههوان فرج مإسألة
السههابق الصأل ودعواه الطهارة الجميع في فيه يتجه فالذي

مإر مإما علم كما للعرق مإشابهة الرطوبة تلك لن مإمنوعة،
يطهههر ول(.بنجههس اختلطههها علههم إن إل بنجاستها نحكم فل

علههى طههرأ مإهها لزالههة شههرع إنمهها لنههه العين) بغسههل نجس
هنهها السههتحالة حقيقة لن مإلح، نحو إلى استحالة ول العين

لكههن فقههط صأههفاته تغيههرت وإنمهها بحههاله الشههيء يبقههى أن
للنههص الحقيقههة فههي لهمهها ثههالث ل شههيئان هذا مإن يستثنى
قههال ثههم ومإههن إليهمهها الضطرار بل الحتياج ولعموم عليهما

المسههكر مإطلههق هنهها بههها وأراد مإحترمإههة غير خمرا) ولو (إل
فههي كالصأههحاب لتصههريحه وحههب وتمههر زبيههب نحههو مإن ولو

أن علههى لطهارتههها المسههتلزم تلههك بحههل والسلم الربا بابي
قههول هههو كمهها بههذلك وصأههفه علههى وأحمههد ومإالكا الثر أهل

لههها أجنبيههة عين مإصاحبة غير مإن (تخللت) بنفسها للشافعي
اتخههاذ ولحههل زال وقههد السههكار، والتحريم النجاسة علة لن



صأههور ثلث فههي إل قيههل بالتخمر مإسبوق وهو إجماعا الخل
لمهن خلفها إطلقه على يرد ول اتخاذه لتعذر يطهر لم فلو

قبههل نههزع ثم نجس عظم أو خمر فيه وقع مإا تخلل زعمه
 كونه ل تنجسه هنا الطهارة مإانع لن تخلله

> 304<ص: 
 خمرا

ل التخلههل بقيههد الخمههر هههو إنما المستثنى]: تنبيه[     
تسههاهل، عبههارته فههي قيههل مإهها فاندفع واضح هو كما مإطلقا

بههالتخمر الخل سبق على ويتفرع للخمر ل للخل الطهر لن
ولههم فتخلههل العصههير هههذا تخمههر إن طههالق أنت في الحنث

مإههن نقلههت إن (وكههذا المطههرد أو للغالب نظرا تخمره يعلم
عيههن ل الصأههح) إذ (فههي وعكسههه) فتطهههر ظههل إلى شمس

وبقههي طرح بل فيها وقع أو شيء) كملح بطرح خللت (فإن
وقههد نههزع، أو التخلههل فههي أثههر له يكن لم وإن تخللها إلى

نعم مإر كما فورا نزع وإن نجسا كان أو شيء مإنه انفصل
كمهها مإنههه التنقههي يعسههر مإمهها العناقيههد حبههات نحههو يسههتثنى
مإتقههدمإون جمههع عليههه وجههرى المجمههوع كلم بههه يصههرح

كلم وبنههوا المجموع كلم أولوا وإن لخرين خلفا ومإتأخرون
 ذلك إلى لهم مإلجئ ل إذ ضعيف على غيره

> 305<ص: 
رطههب، عصههر استقصههاء أو يابس لعصر إليه احتيج مإا وكذا
مإسههلم لخههبر ذلك تعمد ويحرم (فل) تطهر ضرورته مإن لنه

فقال خل تتخذ الخمر عن سئل وسلم عليه الله صألى {أنه
وقيههل الخههل، فينجههس بالملقههاة المطههروح تنجس ل} وعلته

بنقيهض فعهوقب مإحهرم بفعهل مإقصهوده إلهى اسهتعجل لنهه
بالنقههل تطهههر ل هههذا وعلههى مإههورثه قتههل لههو كمهها قصههده
ومإهها طرفههها بطهرههها ويطهههر ثههم الصأح مإقابل وهو السابق
تخلههل مإعنههى وفههي لهها تبعهها فعلههه بغيههر لكههن إليههه ارتفعت

فرخهها، البيضههة دم ل ونحوه مإسكا الظبية دم انقلب الخمر
كههالمني حيههوان أصأههل لنه طاهر، أنه يتبين إليه بانقلبه لنه

 ذكر كبس عن كانت إن انقلبه عدم وعند

> 306<ص: 



بيههن يجمههع وبه فل وإل مإنه الفرخ لمجيء لصلحيته فكذلك
 فيه المصنف تناقض

طيههب مإعههه يجعل زبيب عن السؤال يكثر]: تنبيه[     
والههذي الخمههر كرائحة رائحته فتصير يصفى ثم وينقع مإتنوع
تنجههس الزبيههب مإههن أقل كان إن الطيب ذلك أن فيه يتجه
علههى ألقههي لههو قههولهم مإن أخذا بالرائحة عبرة ول فل وإل

ة لنهه تنجهس، ظهاهر ههو كما وزنا أي دونه خل عصير لقل
التخمههر عههدم والظههاهر الصأل لن فل وإل يتخمر فيه الخل

خههبير قههال لو حتى للمظنة هذا في نظروا أنهم مإنه ويؤخذ
ولههم التخلههل إلههى الولههى فههي الخلط حين مإن شاهدناه إن

فههي قههال لههو وكذا لقولهما يلتفت لم بالزبد قذفا ول يشتد
بههأن الفههرق ويحتمههل بالزبههد وقذفا اشتد شاهدناه الخيرتين
مإهها بخلفا الولى في لقولهما ينظر فلم يخفى قد الشتداد
إلغههاء يمكههن فلههم الشههتداد بمشههاهدة أخههبرا لنهمهها بعههدها،
فههي لتخلفههه نظههر ل بالمظنة نيط مإا إن قلنا إن إل قولهم
هههي مإا وجود وجودها مإن يلزم ل العلمإة وأن أفراده بعض
النجاسههة إطلقهههم يتجههه فحينئذ به، صأرحوا كما عليه علمإة

أن وظههاهر الخيرتيههن فههي وعههدمإهما الولههى فههي والحرمإههة
ل مإمهها مإعناه في مإا كل به فيلحق مإثال كلمإهم في الخل
 ساوى أو غلب إن وجوده مإن ويمنع التخمر يقبل

حقيقته عن الشيء انقلب في اختلف]: آخر تنبيه[     
حقيقههة ثعبانا العصا لنقلب نعم فقيل الذهب إلى كالنحاس

مإههانع ول العجههاز لبطههل تسههعى} وإل حيههة هي {فإذا بدليل
وتخصههيص ذلههك إلههى التكههويني المإههر تههوجه مإن القدرة في

ل والقههدرة مإحههال الحقههائق قلههب لن ل وقيههل لههه، الرادة
النحاس بدل يخلق تعالى أنه بمعنى الول والحق به، تتعلق

أجههزاء عههن يسههلب بههأن أو المحققين رأي هو مإا على ذهبا
الوصأههف فيههه ويخلههق نحاسهها بههه صأار الذي الوصأف النحاس

مإههن المتكلميههن بعههض رأي هههو مإا على ذهبا به يصير الذي
إنمهها والمحال الصفات، قبول في واستوائها الجواهر تجانس

فههي الشههيء كههون لمإتنههاع نحاسهها كهونه مإع ذهبا انقلبه هو
التفسههير أئمههة اتفههق ثههم ومإههن وذهبهها، نحاسا الواحد الزمإن

المههذكورين العتبههارين هههذين بأحههد العصهها فههي مإر مإا على
مإملحههة فههي وقههع مإثل كلههب فههي أئمتنهها قول يتجه وبثانيهما
أيضهها، الول وعلههى بل نجاسته على باق أنه مإلحا فاستحال

 بالصأل فعملوا مإتيقن غير لنه



وتعلمه الكيمياء علم عن يسأل مإا كثيرا]: آخر تنبيه[     
أنههه وظههاهر ذلههك فههي كلمإهها لحههد نههر ولههم ل أو يحل هل

 الول فعلى الخلفا هذا على ينبني

> 307<ص: 
لههه جههاز يقينيهها علمهها القلههب لههذلك الموصأل العلم علم مإن

أنههه تخيههل ومإهها بههوجه حينئذ فيه مإحذور ل إذ وتعليمه عمله
تفسههير فههي كمهها إفشههاؤه يجوز ل وهو القدر سر هتك مإن

مإنههه، هههذا أن بمنههع إليك} فيرد أنزل مإا {بلغ في البيضاوي
بههه العمههل يسههمى ل بههه إليههه يتوصأل علم له وضع مإا لن

عليههه اللههه صأههلى الخضههر فعههل مإنههه الههذي وإنما لذلك هتكا
البيضههاوي حواشههي بعههض وفههي الغلم قتههل فههي وسههلم

أن ذكرتهه مإها يؤيهد وهههو صأهوفي مإنهزع مإنهه ههذا المعتمدة
وسههلم عليههه الله صألى الخضر فعل نحو في هو إنما الهتك

ول تعلههم غيههر مإههن إلهيههة مإوهبههة لخصههائه الله يكشفه مإما
العلههم ذلههك النسههان يعلههم لم أو بالثاني قلنا وإن استعداد،

تطهير وكذا الحرمإة فالوجه للغش وسيلة ذلك وكان اليقيني
نعههم صأرفا غش لنه خلطا، أو صأبغا يقبل حتى نحاس نحو
بههه يغههش أنه يظن لم مإا جاز بحقيقته يعلمه لمن باعه إن

ل الههذي الصههبغ أن وتخيههل الخمههر لعاصأههر العنب كبيع غيره
أن الغش ضابط لقولهم فاسد العيان بقلب مإلحق ينكشف

الثمههن بههذلك فيههه يرغب لم عليه اطلع لو وصأف فيه يكون
ظنهها زجاجهة فهي يهأتي لمها المشهتري مإهن تقصهير ول أي

ذلههك حقيقههة علههى الطلع يعههز إذ تقصههير ل وهنهها جههوهرة
المإام، سكة مإثل ضرب بكراهة صأرحوا قلت فإن المصبوغ،
مإضههروب غههش بقههدر غشههه مإغشههوش ضههرب حههل وظاهره

كههان حيث حينئذ مإحذور ل إذ مإتجه الظاهر هذا قلت المإام
(جلههد و) إل(ثمنهمهها.  يتفههاوت ل بحيههث وليونههة غشهها يساويه
بدبغه) وانههدباغه (فيطهر المغلظ جلد به بالموت) خرج نجس
(وكههذا الههدباغ لقههاه مإا (ظاهره) وهو الغالب لنه الول وآثر

 يلقه لم مإا باطنه) وهو

> 308<ص: 
المشهههور) للخبههار (علههى بينهمهها مإهها أو الههوجهين أحههد مإههن

أن طهههر} ودعههوى فقد الهاب دبغ {إذا كخبر فيه الصحيحة
الرطوبهة بواسهطة يصلحه بل مإمنوعة لباطنه يصل ل الدباغ



يحههرم نعههم الرطههب في واستعماله فيه والصلة بيعه فيجوز
ل إذ شههعره يطهر ول الثياب لطبع لنتقاله مإأكول مإن أكله
تبعهها حقيقههة فيطهر عرفا قليله عن يعفى لكن بالدباغ يتأثر

الصههحابة لن جميعههه، طهههارة كههثيرون واختههار الخمههر كههدن
ينكههره ولههم وذبحهههم المجوس دباغ مإن وهي الفراء قسموا

الميتة شعر تنجس عن رجع الشافعي أن جمع نقل بل أحد
م الرجهوع بأن ويجاب وصأوفها يتضهح، لهم والختيهار يصهح ل

حيههث مإههن المجههوس ذبههح مإحتملههة فعليههة حههال واقعههة لنها
فعلههى بعينههه شههيء فههي شههوهد إن إل يؤثر ل وهو الجنس
غيههر إليههه مإههال مإهها ضههعف علههم ثم ومإن إثباته ذلك مإدعي
فههراء فههي الصههلة مإنههع مإههن بعضهههم فيههه ألههف وإن واحههد

لن حلههها، الصههواب بههل صأههحيحا ذبحا يذبح ل لنه السنجاب
غلب مإا باب مإن فهو مإطلقا بعينه شيء في يعلم لم ذلك

كههالجبن ذلههك نظههائر فههي يقههال وكههذا لصأههله يرجههع تنجسههه
صأههلى {جههاءه وقههد الخنزيههر، بإنفحة عمله المشتهر الشامإي

عن يسأل ولم مإنها فأكل عندهم مإن جبنة وسلم عليه الله
مإنههه المقصههود أو حقيقتههه هو فضوله) أي نزع ذلك} (والدبغ

(بحريف) ودم لحم نحو مإن يعفنه مإا وهو انتزاعها والندباغ
 بحرافته اللسان يلذع مإا وهو

> 309<ص: 
للخههبر طيههر وذرق بالمثلثههة وشههث بالموحههدة وشههب كقههرظ
مإنههه نزعها وضابط والقرظ الماء الميتة أي يطهرها الحسن

وهههو النتههن إليههه يعههد لههم الماء في نقع لو بحيث يكون أن
تصههلبه شدة نحو ليشمل أعم هو أو بالفساد عبر مإن مإراد

مإهها أن يتجههه والذي نظر. ذلك إطلق في لكن بلئه وسرعة
فل، وإل ضههر الههدبغ لفسههاد إنههه خههبيران قال إن النتن عدا
ينبغههي فل بالمههاء يتههأثر دبغههه إتقههان علههى اتفق مإا نجد لنا

(ل الههدبغ فسههاد علههى يدل لتأثر بل به التأثر لمطلق النظر
تههزل لهم لنههها ريحهه وطههاب جف وإن وتراب) ومإلح شمس

نسههخة المههاء) وفههي يجههب (ول الماء في بنقعه عفونته لعود
إزالههة ل إحالههة الصأههح) لنههه (فههي الههدبغ أثنائه) أي (في مإاء

الخههبر فههي المههاء وذكههر غيههره، برطههب يحصههل والمقصههود
بههدليل لصأههلها ل الكامإلههة الطهههارة لحصههول شههرط السههابق

مإتنجس نجس) أي كثوب (والمدبوغ الول الحديث مإن حذفه
عينههه طهههر قبههل بههه تنجس الذي أو النجس للدباغ لملقاته



أصأههابه إن والتسههبيع التههتريب مإههع طهههور بمههاء غسله فيجب
يقبههل ل حينئههذ لنههه الههدبغ، قبههل وتههرب سههبع وإن مإغلههظ

 التراب عدا مإا صأيد مإن نجس) ولو ومإا(الطهارة. 

> 310<ص: 
مإههرادة غيههر هنهها (بملقههاة) المفاعلههة لتههتريبه مإعنههى ل إذ

كلم اقتضههاه كما كثير مإاء داخل (شيء) غير اللص كعاقبت
بههأن ويههوجه فههرق ل أنهه التحقيق كلم ظاهر لكن المجموع

هههذا وكههان ابتههداء يمنعه فل المغلظ يطهر ل بمجرده الكثير
والتصههريح ينظههر ولههم للثاني وغيره الذرعي اعتماد وجه هو

تبعههه ومإههن المإام قول على مإبني لنه بالول، وغيره للمإام
 ضعفه بيان مإع قريبا التية الصورة في تبعا الناء بطهارة

> 311<ص: 
الفههرج مإن غسله يجب مإا وراء مإغلظ مإن شيء وصأل ولو

ل، أو المجههامإع كههذكر إليههه وصأههل مإهها فيتنجس ينجسه فهل
الثههاني فعلههى مإحتمههل كههل لقههاه مإهها ينجسهه ل الباطن لن

(كلههب) وإن عههرق بههدن) أو نحو (مإن المتن مإن هذا يستثنى
سبعا)  (غسل به مإتنجس أو تعدد

> 312<ص: 
فإنه بوله بنحو كثير مإاء تنجس عليه أورد مإن على رد فيه

بههالكثيرة ويطهههر كههذلك القليههل أن على التغير بزوال يطهر
يأتي بما إل يطهر فل ظرفه أمإا الرأي ببادئ يرد الذي فهو
بخلفا التسهبيع بغير طهره يعهد لم بمغلظ تنجسه بعد فإنه

تبعيههة فل والمكههاثرة التغيههر بههزوال الطهههر فيههه عهههد المههاء
الصههحيح للحديث بالتراب) الطهور (إحداهن زعمها لمن خلفا

سههبع يغسههله أن الكلههب فيههه ولههغ إذا أحههدكم إنههاء {طهههور
أن مإههع ولههوغه فههي ذلههك وجب بالتراب} وإذا أولهن مإرات

روايههة وفههي أولههى فغيههره لهثههه لكههثرة فيههه مإهها أطيب فمه
بههدليل لههها التراب لمصاحبة أي الثامإنة أخرى وفي أخراهن،

النهص لن مإبينههة وهههي إحههداهن أخههرى وفههي السابعة رواية
وبفههرض الجههواز لبيههان والخههرى الفضههل لبيههان الولى على
وبقههي سههقطت تنههافت إذا القيههود أن فالقاعههدة ثبوتههها عدم

مإههن شههك أخراهههن أو أولهههن روايههة وأوفههى الحكههم أصأههل
وإن واحههدة غسههلة العيههن ومإزيههل الههبيهقي بينههه كما الراوي



علههى ببنههائه بههالحجر السههتنجاء فههي مإههر مإهها وفههارق تعههدد
 العين إزالة قبل بالتتريب يعتد ل أنه وبحث التخفيف

> 313<ص: 
سبعا. وتحريكه جريات سبع مإرور ويكفي المعنى مإتجه وهو

مإهها وبيههن بينههه ويفرق أخرى والعود مإرة الذهاب أن ويظهر
ثههم المههدار بههأن الصلة في الحك في اليد تحريك في يأتي
أيههام النيههل نحههو في تراب غير مإن الراكد في العرفا على

ويصههل المههاء يكههدر مإهها التراب مإن الواجب أن فعلم زيادته
ثههم قبههل أمإزجهمهها سههواء النجههس أجههزاء لجميههع بواسههطته

وضههع سههبق أم الخلفا مإن خروجا الولى وهو عليه صأبهما
كالمههاء وارد لنههه رطبهها المحههل كههان وإن الههتراب أو المههاء

المههراد بههه دلكههه أو مإسههحه ول عليههه ذره يكفي ل وقولهم
التراب)  تعين (والظهر بمجرده

> 314<ص: 
نههوعي بيههن الجمههع مإنههه القصههد إذ للتطهيههر بههه مإههأمإور لنه

مإقههامإه صأههابون أو أشههنان نحههو مإههن غيههره يقم فلم الطهور
(و) الههدباغ فههي القههرظ نحههو تعيههن عههدم فارق وبه كالتيمم
ومإثله مإنه حال أسوأ أنه مإر ككلب) لما الخنزير (أن الظهر
تههراب يكفههي (ول آخههر طههاهر مإههع كلب مإن أو مإنه المتولد

بيههن الجمههع يحصههل لم لنه الصأح، في مإستعمل نجس) ول
فههي يأتي مإا هنا التراب في اشترط ثم ومإن الطهور نوعي
قليههل دقيق ونحو ناعم أو خشن برمإل المختلط نعم التيمم

لحصههول ظههاهر هههو كمهها هنهها يكفههي التغيههر فههي يههؤثر ل
 المقصود

> 315<ص: 
(ول) تههراب فيكفههي بههالقوة تيمم تراب والطين ثم ل هنا به

الصأهح) (فهي الطههور المهاء عدا مإا هنا بمائع) وهو (مإمزوج
لحههداهن. التراب مإصاحبة مإع سبعا بالماء غسله على للنص
أطلقه الذي سبعا بالماء غسله إذا فيما الجزاء عدم ومإحل

الممههزوج وضههع كههأن أو المههاء المههائع غيههر أن التنقيههح فههي
تحقيههق وفي بالماء يمتزج ل بحيث المحل جفافا بعد بمائع
ومإهها(مإحلههه.  هههذا ليههس بسط المتن في الذي الخلفا مإحل



يذق أي أوله يطعم) بفتح (لم مإحقق صأبي) ذكر ببول نجس
 سنتين يجاوز لبن) ولم (غير للتغذي

> 316<ص: 
اللههه صأههلى فعلههه كمهها يسههل لم وإن الماء يعمه (نضح) بأن

الصههحيح الخههبر فههي النشاء به المراد قوله مإع وسلم عليه
الغلم} ومإثلههها بههول مإههن ويهرش الجاريهة بههول مإههن {يغسل
أكههل إذا أمإهها أكههثر بحمله البتلء بأن الذكر وفارقت الخنثى

ول الغسههل فيتعيههن سنتين جاوز أو كسمن للتغذي لبن غير
غيره أو آدمإي لبن ول للصألح أو للتحنيك شيء تناول يضر
حكههم البههاطن فههي للمسههتحيل لن الوجههه، علههى نجسا ولو

لزمإههه مإغلظهها شههرب أو أكههل لههو ثههم ومإههن إليههه المستحال
بوجههوب والنص الحجر وأجزأه غير ل مإرة ودبره قبله غسل
بعينههه المغلههظ نههزل إذا مإهها علههى مإحمول التراب مإع السبع

نجههس ومإهها(البلقينههي.  فتههاوى فههي لمهها خلفهها مإسههتحيل غير
فيههه يوجههد يكههن) أي لههم (إن والمخفف المغلظ بغيرهما) أي

(عين) 

> 317<ص: 
ول ببصههر تحههس ل الههتي وهي حكمية نجسه الذي كان بأن
المههاء) علههى جههري (كفههى ذلك نقيض والعينية ذوق ول شم
ومإههن يههزال مإهها ثم ليس إذ مإرة وبغيره بنفسه المحل ذلك
بههه طبخ ولحم بول في نقع وحب نجسا سقيت سكين ذلك

بينههها ويفههرق ظاهرههها علههى الماء بصب أيضا باطنها فيطهر
ه الظهاهر فهإن نجهس في نقع آجر نحو وبين مإهن بهد ل أن
بههأن الول إليه وصأل مإا لجميع وصأوله يظن حتى فيه نقعه
صأههائم نههزل لو كما يؤثر ل وهو المسام تشرب يشبه الول

يشههبه تلههك فبههاطن وأيضهها جههوفه فههي بههه فههأحس مإههاء في
نحههو بخلفا عليههه نههص كمهها عليههها طهارة ل وهي الجوافا

ثههم نجههس بمههائع عجن لبنا السكين نحو وفارق فيهما الجر
أو ترابا وصأار دق إذا إل بالغسل باطنه يطهر ل فإنه حرق
وتههأثير الههتراب إلههى رده بتيسر لباطنه الماء وصأل حتى نقع

تصههير حههتى بعضها أجزاء رد في فإن تلك بخلفا فيه نقعه
 مإال وضياع تامإة مإشقة كالتراب

> 318<ص: 



الشههافعي نههص نعههم طههال وإن النقههع فيههه يههؤثر ل وبعضههها
بنجههس الخههزفا مإههن عجههن عمهها العفو على عنه الله رضي

الجههر بههه وألحقههوا كههثيرون واعتمههده فيههه إليههه يضههطر أي
مإههن أو بههل غيرهمهها مإههن فيه كانت) عين (وإن به المعجون

إنمهها فيها بالنضح والكتفاء المخففة في الوجه على أحدهما
عينهها زوال (وجهب) بعهد بهه أوصأهافها زوال مإههن للغالب هو

على دليل بقاءه لن عسر (الطعم) وإن مإن (إزالة) أوصأافها
ظنههه علههى غلههب إذا المحههل ذوق جواز والوجه العين، بقاء

المحههل بطهههر الحكههم يضههر) فههي ول( للحاجههة طعمههه زوال
بههالهواء أو المحههل بشههم ريههح) يههدرك أو لههون (بقههاء حقيقههة
ينبغي نعم نظر ول شم يجب ل الطهر ظن بعد أنه وظاهر

لعههارض أو خلقههة بصره أو شمه زال لو أنه فعلم هنا سنه
زواله)  (عسر له ينظر أو يشم أن غيره سؤال يلزمإه لم

> 319<ص: 
تههوقفت أو شيء على إزالته تتوقف لم بأن مإغلظ مإن ولو

وجههده فههإن للمشقة يظهر فيما يجده ولم صأابون نحو على
أيضهها يظهر فيما التيمم في يعتبر عما فاضل مإثله بثمن أي

اتجهه ثهم ومإهن به خوطب واجب تحصيل فيه كل أن بجامإع
الغههوث بحد وجده إذا فيما التي التفصيل هنا يأتي أن أيضا

بخلفا مإنههة فيها لن هذا، هبة قبول يجب ل نعم القرب أو
وتههوقفت لزمإههه وقههرص حههت نحههو علههى تههوقفت أو المههاء

ظههن علههى التوقههف فههي المههدار أن ويظهههر عليههه الطهههارة
خههبرة لههه كههان إن مإحلههه أن أيضهها يظهههر وعليههه المطهههر.

ويظهههر خبيرا سأل وإل غيره لقول الرجوع يلزمإه ل وحينئذ
لختلفا فيههه يطههرده لههم شههيئا مإغير مإن عرفا لو أنه أيضا

هههو كمهها ومإههزاج هههواء نحههو مإههن بالعراض بالمحل اللصوق
فهههي تيقنت مإتى بالنجس المصبوغ أن المتن وأفهم مإشاهد

 ثقل بأن النجاسة عين

> 320<ص: 
ريحههها أو لونههها أو زوالها اشترط الماء مإع تنفصل كانت أو

الريح زال لو مإا الطهارة أوائل ومإر عنه عفي وعسر فقط
والملههح العسههل بنحو الستعانة جواز الستنجاء وفي عاد ثم

وجههه اللون وفي يضر (قول) إنه الزوال الريح) العسر (وفي
الصههحيح علههى (ضههر واحههد مإعا) بمحههل بقيا فإن (قلت أيضا



العجههز ونههدرة العيههن بقههاء علههى دللتهمهها أعلههم) لقههوة والله
ثهوب نحهو مإهن مإحههال أو بمحليههن بقيهها لو مإا بخلفا عنهما
ثههوب فههي دمإاء تفرقت لو فيما الخلفا فيه يتأتى ول واحد

مإحلههه طاهر هنا مإا لن لكثرت اجتمعت ولو قليل مإنها كل
ولههو كثرت فإذا القلة بشرط عنها مإعفو نجسة وتلك حقيقة
المإههام عنههد يضههر ولهم المتههولي عنههد ضر لمجموعها بالنظر

تنجسههت مإهها تتشههرب لههم إذا الرض أن المتن مإن واستفيد
كمهها عليههها القليههل الماء صأب قبل عينه إزالة مإن بد ل به
فههإن قههوله شههرح فههي ومإههر المعتمههد، وهو إناء في كان لو

بخلفا بعضهههم وإفتاء يؤيده مإا آخره إلى طهور بإيراد كوثر
ض مإهن توهمها ذلك بهأن وبعضههم صأهحيح غيهر العبهارات بع

ب وزن بهها يهزد لهم إذا يطههره بهول عيهن علهى المهاء صأ
دون العيههن آثههار علههى التقييد إليه أشار كما يحمل الغسالة
أي فغمرههها مإههاء عليههها صأههب إذا المههاوردي وقههول جرمإههها.
فيههه يختلههف ل والمههاء المحههل طهههر فيههه اسههتهلكت بحيههث

قههائلون وهههم العراقيههون مإههراده لن ضعيفة، طريقة أصأحابنا
إلههى طهههور بههإيراد كوثر فلو المتن قول في المار بالضعف

بههالتراب واختلطههت فتفتههت جامإههدة النجاسة كانت ولو آخره
مإطلقهها عليههه المههاء بإفاضههة صأديد بنحو كالمختلط يطهر لم
ويشههترط). (بههها المختلههط الههتراب جميههع إزالة مإن بد ل بل
النجههس المحههل علههى المههاء) القليههل (ورود المحل طهر في
الههوارد وفههارق لستحالته غيره يطهر فل مإر لما تنجس وإل

المنصههب بيههن الحههال يفههترق لم ثم ومإن عامإل لكونه بقوته
كفههى فمههه تنجههس فلههو مإثل فوارة مإن والصاعد أنبوب مإن
مإا كل غسل ويجب عليه يعلها لم وإن إليه بيده الماء أخذ
إنههاء فههي مإههاء كصههب بههالدارة ولههو مإنههه الظههاهر حههد فههي

 بجوانبه وإدارته مإتنجس

> 321<ص: 
فههي كبههن ابههن وأفتى تطهيره قبل شيء ابتلع له يجوز ول

يطهههره فل بنجاسههته كلههه مإتنجههس إنههاء وسههط نههازل مإطههر
لنههها مإحلههها، كههل يتجههاوز لههم قليلة نقط على حمله ويتعين

النجاسههة أزال بأن العامإل تقرر كما هو إذ حينئذ واردة غير
طههارة فههي الطههارة وأول هنهها تقههرر فمها نزوله مإحل عن
فهي مإفهروض الصهب عقهب تكن لم وإن بالدارة الناء نحو
ة قهرت قوة له وارد علهى ولهو النقهط تلهك بخلفا النجاس



تكههن لهم مإحلههها تتجههاوز لهم لما مإنها كل فإن مإتنجس ثوب
تكههن لههم عمتههه لمهها لنههها نجاسههته، على باق فمحلها واردة
فيما العصر) ولو (ل تطهيره على قوة بالبعض النازلة للنقط

بشههرطها الغسههالة الصأههح) لطهههارة (فههي كالبسههاط حمل له
عليه صأب إن الخلفا ومإحل بعضها فيه الباقي والبلل التي

لعصههر يحتههج لههم بيههده وهههو عليههه صأب فإن مإثل إجانة في
غسههالة) طهارة (والظهر والحكمية المخففة كالنجاسة قطعا

صأههحيحة، غيههر بينهما والتفرقة ل أو كدم عنها عفي لنجاسة
المعفههو مإههاء أن مإههر مإهها ذلههك ويؤيد الغسل قبل مإحلها لن
تغيههر) ول (بل قليلههة وهي المحل (تنفصل) عن مإستعمل عنه

 وزن زيادة

> 322<ص: 
الوسههخ مإههن ويعطيههه المههاء مإههن الثوب يأخذه مإا اعتبار بعد

المحههل) بههأن طهر (وقد بالظن فيهما الكتفاء ويظهر الطاهر
ونجاسههتها الههزوال سهههل ريههح أو لون ول طعم فيه يبق لم
يطهههر لههم أو المههاء وزن زاد أو أوصأههافها أحههد تغيههر إن

مإههن فلههزم المنفصههل بعههض بههه البههاقي البلههل لن المحههل،
التحكههم وجد وإل نجاسته نجاسته ومإن طهارته بعده طهارته

هههي تتغيههر لههم حيههث المحههل عههن النفصههال قبل أنها فعلم
فلههو الغسههل بعههد المحههل حكههم حكمههها وأن قطعهها طههاهرة

مإا غسل التتريب قبل المغلظ غسلت أول مإن شيء تطاير
شههيء يجههب لههم السههابعة مإن أو بتراب إحداهن ستا أصأابه

طهههر بعههد والثالثههة الثانيههة كالغسههلة المنههدوب غسههالة وأن
يظهههر فيمهها المخففة وكذا والمغلظة، المتوسطة في المحل
ل للههترخيص فيههها الغسههل وجههوب وسههقوط لبعضهههم خلفهها

لمهها الغسههل أن تههرى أل فيههها التثليههث ندب سقوط يقتضي
وإذا تثليثههه يسههقط لههم لذلك الوضوء في الرأس عن سقط
وأنههه طهههور المتيقنههة فأولى ثم مإر كما المتوهمة في ندب

جفنههة فههي عليه بالصب غسله أريد إذا الدم نحو في يتعين
 قليل والماء مإثل

> 323<ص: 
فيهها مإعهها اسهتقراره بعهد بهها المهاء تنجس وإل عينه إزالة
لنههه الههوزن، زيههادة مإههع المسامإحة إلى مإتأخرون جمع ومإال
أحههدهما أو والمحههل المههاء فههي النجاسههة الزيههادة عههدم عند



الزيههادة بيههن الحال يفترق فلم اعتباره الشارع أسقط ولكن
النجاسههة قهههر فالمههاء توجههد لههم حيههث بأنههها ويههرد وعههدمإها
يعلم مإا ومإر وجودها. مإع كذلك ول توجد لم فكأنها وأعدمإها

نظههر المحههل عههن النجاسههة إزالههة عسههرت مإههتى أنههه مإنههه
المإعههان مإههع الريههح أو اللههون ينقطههع لم فإن فقط للغسالة
تحتمههل ل مإشههقة عليههه بالزيههادة يحصههل بههأن ضبطه ويظهر

قههرض أو صأابون نحو مإع الغسل في للمطهر بالنسبة عادة
تغيههره المحههل حكههم لههها أن مإههن واسههتثنى التكليههف ارتفههع

مإههن بههالتراب التسههبيع فيجههب وزنههها زيههادة أو بالمغلظههة
وفيههه السههبع مإههن بقههي بمهها يطهههر المحههل أن مإههع رشاشها

بما المحل في الكتفاء في سومإح وكما يأباه وكلمإهم نظر،
فكههذا النجاسههة عيههن فيههه به الباقي أن مإع السبع مإن بقي

مإههرة العين مإزيل أن مإر مإما تأخذ أن لك أن على غسالته
تحسههب ل الههوزن زائههدة أو مإتغيههرة الغسالة نزلت مإتى أنه

وعههدم التغيههر زوال بعههد حسههبانها يبتههدأ وإنمهها السههبع مإههن
عنههه مإعفههو بغيههر تنجههس مإصحف في بعضهم وأفتى الزيادة
 تلفه إلى أدى وإن غسله بوجوب

> 324<ص: 
مإسههت إذا فيمهها فيههه مإهها على فرضه ويتعين ليتيم كان ولو

نحههو فههي كههانت إذا مإهها بخلفا القههرآن مإههن شههيئا النجاسههة
المههتراد وهو الماء مإائع) غير تنجس ولو(الحواشي.  أو الجلد
مإحههل يمل مإهها ظههاهر هههو كمهها عرفهها أي قههرب علههى مإنههه

يعههم فل تطهيههره) لتقطعههه (تعذر الجامإد وضده مإنه المأخوذ
علهى كهان وإن مإثلهه الزئبهق كهان ثهم ومإهن أجهزاءه المهاء
رطوبههة، توسههط تنجسههه في يشترط ثم ومإن الجامإد صأورة
الماء مإلقاة فتبعد وقت كل مإختلفا تقطعا يتقطع لنه وذلك

تنجسههه بيههن يتخلههل لههم لههو ولهههذا مإنههه تنجههس مإهها لجميههع
وقيههل (ظههاهره. بغسههل فيطههر كالجامإههد كهان تقطهع وغسله

الحههديث (بغسههله) ويههرده دهههن بغير تنجس الدهن) إن يطهر
جامإههدا كههان إن السههمن فههي تمههوت {الفههارة فههي الصههحيح
روايههة تقربههوه} وفههي فل مإائعهها كان وإن حولها ومإا فألقوها

اللههه رسههول يههأمإر لههم شههرعا طهره أمإكن لو {فأريقوه} إذ
المههال إضههاعة مإههن فيههه لمهها بههإراقته وسلم عليه الله صألى
م حيهث إراقته وجوب مإحل نعم نحهو فهي اسهتعماله يهرد ل

قبيههل ويههأتي بههه صأههابون نحههو عمل أو دابة إسقاء أو وقود



تطهير في والحيلة وغيره المسجد في به اليقاد حكم العيد
فههرع السههير قبيههل وسههيأتي للنخل إسقاؤه المتنجس العسل
.به يتعلق نفيس

 

التيمم باب
واليدين للوجه التراب إيصال وشرعا القصد لغة هو     
المغصههوب بالتراب وصأحته مإطلقا رخصة وهو تأتي بشرائط

كهون هههو إنمهها والممتنههع لهها المجههوز ل الرخصههة آلة لكونه
سههنة وفههرض خصوصأههياتنا ومإههن مإعصههية، لههها المجههوز سببها
 والجماع والسنة الكتاب فيه والصأل ست سنة وقيل أربع

> 325<ص: 
فيههه الصههحيح (والجنههب) للخههبر المحههدث) إجماعهها (يههتيمم

وكههذا مإسههنون، وضوء أو بغسل والمأمإور والنفساء والحائض
البقيههة مإههن وأغلههب النص مإحل لنهما الولين، وخص الميت

 الرافعي قاله كما الظن فيها (لسباب) ويكفي
أنههها للظههاهر فيههه نظههر أسبابا هذه   جعله]:تنبيه[     

سههبب هههو إنمهها الحقيقههة فههي المبيههح أن ينافي فل المبيحة
ا المهاء اسهتعمال عهن العجز هو واحد وتلهك شهرعا أو حس

ويرد أولى كان أسباب لحد قال لو قيل العجز لهذا أسباب
كههأن المههاء) حسهها فقد (أحدها أولوية فل جدا المراد بوضوح

اسههتعماله تعههذر مإهها بالحسههي فههالمراد سههبع وبينههه بينه حال
مإنههه السههتقاء مإن خافا بحر راكب في قولهم ويؤيده حسا

هنا الفقد كون على ويترتب للماء عادم لنه عليه، إعادة ل
عههن عجههز لما لنه حينئذ، بسفره العاصأي تيمم صأحة حسيا

ا المهاء اسهتعمال علهى تيممهه صأهحة لتوقهف يكهن لهم حس
أو كعطههش شههرعيا مإههانعه كهان إذا مإهها بخلفا فائههدة التوبة
قبههل بسفره عاص للعطش يتيمم ل المجموع وعبارة مإرض
اسههتعمال مإههن وخههافا قههروح بههه كان لو وكذا اتفاقا، التوبة
قههال انتهههت للماء وواجد التوبة على قادر لنه الهلك، الماء
تيقههن) المههراد فههإن(فههتيمموا}.  مإههاء تجههدوا {فلم تعالى الله

 خلفا حقيقته هنا باليقين

> 326<ص: 



(المسههافر) التههوهم مإعنههى في يأتي مإا بدليل فيه وهم لمن
لنههه طلههب)، بل تيمم (فقده للغالب الول وذكر الحاضر أو

وجههود نههدور علههى ولههو جههوز، تههوهمه) أي (وإن عبههث حينئذ
رجس فإنه حد على سائغ إليه للمضافا الضمير وعود الماء
فل السههياق بقرينة هنا مإتعين بل الية في التحقيق هو كما

أنابه وإن الثقة بنائبه ولو الوقت، في (طلبه) وجوبا اعتراض
 الوقت قبل

> 327<ص: 
ل إذ لليههة، ركب عن واحدا ولو قبله، طلبه يشترط لم مإا

ول ضههرورة طهههارة ولنههه يجههد لههم يطلههب لههم لمههن يقههال
لههم مإههن طلههب يكفههي ول بالمههاء الطهههر إمإكان مإع ضرورة

وإنمها صأهدقه، ظنهه على غلب إن إل فاسق طلب ول يأذن
للوجههوب شههرط لنههه والزكههاة، للحههج المههال طلب يجب لم

الهواجب عهن للنتقهال شهرط هنهها ومإا تحصيله يجب ل وهو
النابههة وامإتنعههت الكفههارة فههي الرقبة كطلب فلزم بدله إلى
مإعنههوي أمإههر وهههو الجتهاد على فيها المدار لن القبلة، في

ل وهههو الحسههي الفقههد على وهنا الشخاص باختلفا يختلف
يختلف.

أنه تيقن مإن بد ل أنه طلبه قولهم ظاهر]: تنبيه[     
أو أنه ظنه على غلب فلو وطلب يطلب مإن أناب أو طلب
وجههوده عههدم الصأههل لن يكههف، لههم الوقت في طلب نائبه
مإههن فيه بد ل الركعات كعدد بالفعل تعلق مإا أن يأتي ولما

 ينافيه ول اليقين

> 328<ص: 
عههن خههارج أمإههر بعههده ومإهها الفقههد لن الرافعي، عن مإر مإا

رحلههه) وهههو (مإههن فيه توهمه مإما الطلب يلزمإه وإنما فعله،
المنسوبين الراء (ورفقته) بتثليث يفتشهما بأن وأمإتعته مإنزله

هههو كما عرفا كبرها تفاحش إن القافلة كل ل عادة لمنزله
 أن إلى ظاهر

> 329<ص: 
وفيهه لهذلك عليهه بهدل أو ضهم وشهرط ذكهره مإهن بهد فل

(ونظههر) مإههن بالولى عليه الدللة طلب ذكر فيما لن وقفة،
(إن التههي الحههد إلههى الربع الجهات (حواليه) مإن مإشي غير



والطيههر الخضههرة مإواضههع ويخههص الرض بمسههتو) مإههن كههان
يطهههر وإنمها التخصهيص، ههذا وجهوب وظاهره احتياط بمزيد

تردد) بههأن إلى احتاج (فإن عليه الفقد ظن غلبة توقفت إن
أمإههن (تههردد) حيههث شجر نحو أو ارتفاع أو انخفاض ثم كان

واختصاصأهها قههل وإن ومإههال وعضههوا نفسهها ومإحترمإهها بضههعا
المسههتوي فههي إليه ينظر مإا نظره) أي (قدر الوقت وخروج

وغيههره المإههام وضبطه الغوث بحد المسمى سهم غلوة وهو
وتفاوضهم تشاغلهم مإع بالرفقة استغاث لو بحيث يكون بأن

فههي مإهها هههذا واختلفههها الرض باستواء ذلك ويختلف لغاثوه
فههي خههالفه لكههن عليههه التفاق إلى المشير كأصألها الروضة

بمسههتو كهان إن لقههولهم يخههالفه كلمإهههم إن فقال المجموع
جبههل بقربههه كههان وإن أصأههل المشههي يلزمإه ول حواليه نظر

حواليه.  ونظر صأعده

> 330ص: <
يههدور أن عليههه وليههس البههويطي في الشافعي قال أمإن إن

الموضههع فههي إتيههانه مإههن عليههه أضههر ذلك لن الماء، لطلب
قههال ه ا أحههد عنههد عليههه ذلههك وليههس طريقههه مإههن البعيههد

وجههوب عههدم علههى الجمههاع نقههل إلههى أشار فقد الزركشي
لههو كههان بههأن يتعين لم تردد على حمله ويمكن هه ا التردد
مإههع فائههدة ل إذ الربع، الجهات مإن الغوث بحد أحاط صأعد
نحههو كههان إذا مإهها علههى الول وحمههل الههتردد لوجههوب ذلههك

واعههترض الههتردد فيتعيههن ذلههك لجميههع النظر يفيد ل الصعود
سههواء نظههره قههدر أراد إن بههأنه جمههع وتبعه المتن السبكي

الغههوث حههد ضبط أو الصأحاب كل خالف ل أم غوث ألحقه
اعتبر عنه نقص أو عليه نظره زاد لو لكن غالبا كذلك فهو
علههم وقههد ه ا بههه يصههرحوا لههم وإن النظر دون الغوث حد

أن ظهاهر ههو مإها مإهع بهه جمعهت بمها المتهن عهن الجواب
يجد) الماء لم فإن. (عليه اعتراض فل المعتدل النظر المراد

(فلو) طلههب حينئذ الفقد (تيمم) لحصول المذكور الطلب بعد
الول بههالطلب يههتيقن مإوضعه) ولم (مإكث و وتيمم ذكر كما
ثانيا الماء فيه يتوهم الطلب) مإما وجوب (فالصأح مإاء ل أن

(لمهها الفقههد يقيههن الول الطلههب يفده لم حيث وهكذا وثالثا
علههى يطلههع قد لنه ثان، فرض وإرادة حدث نحو يطرأ) مإن

الثاني الطلب ويكون عليه يدل مإن يجد أو عليه خفيت بئر
ويجههاب تكههرر لههو انعههدامإه عليههه يلههزم بأنه فيه ونظر أخف



كههل فههي بههد ل فإنه اليقين التكرر يفده لم حيث ذلك بمنع
 التردد أو النظر مإن طلب

> 331<ص: 
غيههر ل التفتيش في المإعان في التفاوت وإنما مإر مإا على

كمهها عنههه الطلههب ارتفههع اليقين التكرار أفاده حيث بتسليمه
آخههر لمحههل انتقههل إذا أمإهها حينئذ للنظر وجه فل به صأرحوا

فيلزمإههه سههحاب أو ركههب كرؤيههة مإههاء يههوهم مإهها حههدث أو
إخبههار أن يظهههر نعههم يقينيهها علههم) علمهها (فلو قطعا الطلب
اليقيههن مإقههام مإواضههع فههي أقههامإه الشههارع لن كافا، العدل

(وجههب لحههاجته) كاحتطههاب المسههافر (يصههله (مإههاء) بمحههل
أولههى فالههديني الههدنيوي لشههغله إليههه سعى إذا لنه قصده)،
ومإههن السههابق، الغوث حد مإن أزيد وهو القرب حد ويسمى

لم (إن قصده يلزمإه وإنما تقريبا، فرسخ بنصف ضبطوه ثم
 آخره نزل كأن وإل الوقت يخف) خروج

> 332<ص: 
يههتيمم بههل مإتأخرون جمع تبعه وإن للرافعي خلفا يلزمإه لم

وإن بههه التطهههر مإههاء مإعههه مإن لزم وإنما قضاء، بل ويصلي
يلزمإههه ل فيمههن ذلههك ومإحههل واجههد لنه الوقت، خروج علم

ل لنههه الههوقت، خههرج وإن قصههده لزم وإل تيمم لو القضاء
بضههع أو عضههو نفس) أو (ضرر يخف ولم القضاء مإن له بد
المههاء فههي بههذله يجههب مإا فوق مإال) كذلك (أو لغيره أو له

بخلفا للمشقة تيمم ذلك مإن شيئا خافا فإن أجرة أو ثمنا
تههرك وإن المههاء قصههد إن مإنههه ذاهههب لنه بذله، يجب مإال

ل لنههه اختصههاص، وبخلفا حينئههذ العههذر لعدم القصد فلزمإه
دانههق إذ تحصههيله، قههدرة مإههع الماء يقين جنب في له خطر

نحو في يأتي ل هذا أن وزعم كثر وإن مإنه خير المال مإن
سههقيه يلزمإههه لنههه طلههب، فل وإل قتلههه حههل إن إل الكلب

غلههط ويضيعه بحاصأل ليس مإا بتحصيل يؤمإر فكيف والتيمم
خشههية هههي إنمهها هنهها الختصههاص على الخشية لن فاحش،

روحههه ذهههاب خشههية ل وتركههه المههاء قصد لو له الغير أخذ
عههذر بههه تههوحش حيههث الرفقة عن انقطاع وخوفا بالعطش

لها بدل ل والجمعة بالبدل يأتي هنا لنه الجمعة، في ل هنا
 القرب حد هو ذلك) الذي (فوق كان) الماء (فإن



> 333<ص: 
الههوقت فههي وصأههوله علههم (تيمههم) وإن البعههد حههد ويسههمى
(آخههر المههاء وجود تيقنه) أي ولو(قصده.  في التامإة للمشقة

فيههه، وطهرههها كلها الصلة يسع وقت مإنه يبقى الوقت) بأن
للمههاوردي خلفهها الوجههه علههى فيههه هو الذي مإنزله في ولو

(أو بههالتيمم عليههها بالوضههوء الصههلة أفضل) لفضل (فانتظاره
الههتيمم (فتعجيههل بههالولى علههم كمهها فيه شك أو ظنه) آخره

لمظنههون تفههوت فل مإحققة فضليته لن الظهر)، في أفضل
نحههو مإحققههة فضههيلة تفههويت التأخير على ترتب لو ثم ومإن

اقتصههر إذا مإهها الخلفا ومإحهل قطعهها، التقهديم سههن جماعهة
وبالوضههوء الههوقت أول بههالتيمم صألى فإن واحدة صألة على
استشههكال عههن ويجاب الفضيلة إحراز في النهاية فهو آخره
فضههلية تشههملها ولههم الولههى الفههرض بههأن لههه الرفعههة ابههن

جههابرة كههانت الولههى عيههن كههانت لمهها الثانيههة بههأن الوضههوء
ل جماعههة الفههرض إعههادة أن قههاله مإهها علههى ويلههزم لنقصها
فكما الجماعة فضيلة تشملها ولم الولى الفرض لن تندب،

الصههلة وقههولهم هنهها فكههذا ذكرتههه لما ثم هذا، عن أعرضوا
العادة بخلفا بالبدل التيان مإع يؤثر ل لنه تعاد، ل بالتيمم

 فيهما للجماعة

> 334<ص: 
تعههاطي أن الفرق وجه وكأن بعد الماء يرجو ل فيمن مإحله

نقههص، عههن يخلههو ل بعههد علههى ولههو الماء، رجاء مإع الصلة
التههأخير أن الظهههر مإقابههل إلههى الثلثههة الئمههة ذهههب ولههذا

لههم مإههن بخلفا بالمههاء العههادة بنههدب فجههبر مإطلقهها أفضههل
الزركشههي حمل حقه. وأمإا في للعادة مإحوج فل أصأل يرجه

الصههلة إيقههاعه لن الههوقت، آخههر المههاء مإتيقن على العادة
فههي هههو إنمهها كلمإهههم لن غلههط، فهههو خلههل فيههه ذلههك مإع

آخههره عهدمإه تيقهن أو ظهن لههو أمإهها تقرر كما الظن مإسألة
آخههره والقيام والجماعة السترة وتيقن جزمإا أفضل فالتقديم

عرفهها يفحههش لم تأخير يسن نعم وظنه الماء كتيقن وظنها
ولههو كههذلك، الخريههن أن ويظهههر الههوقت أثناء جماعة لظان
عههورة سههتر أو بئههر نحو على مإتزاحمين مإن النوبة ذو علم

فيههه صأهلى الههوقت بعههد إل إليه تنتهي ل أنها صألة مإحل أو
 كان إن إعادة بل



> 335<ص: 
المههاء وجههود غلبههة عههدم التيمم وقت المحل ذلك شأن مإن
عذره وجنس حال عاجز لنه وذلك، يأتي مإما يعلم كما فيه
مإههاء عنده مإن بخلفا تعتبر ل الوقت بعد والقدرة نادر غير
يصهلي ل فهإنه الهوقت خهرج خبثها بهه غسهل أو اغهترقه لو

بههرد (مإاء) ومإنه جنب أو وجد) مإحدث ولو(حال.  عجزه لعدم
وجههوب فههالظهر يكفيههه (ل ترابهها أو إذابته على قدر ثلج أو

مإهها مإنههه فههأتوا بههأمإر أمإرتكههم {إذا الصههحيح استعماله) للخبر
الكفههارة، في الرقبة بعض شراء يجب لم وإنما استطعتم}،

وجههب ترابهها يجههد لم ولو مإاء، الماء وبعض برقبة ليس لنه
يههذوب ل ثلههج بنحههو الههرأس مإسح يكلف ول جزمإا استعماله

تصههور لعههدم واليههدين الههوجه يطهههر مإهها المههاء مإن يجد ولم
(ويكهون) اسهتعماله قههوله فهي المذكور التيمم قبل استعماله

لعدم التيمم لن التيمم)، (قبل والجنب المحدث على وجوبا
واجههب المحههدث في الترتيب نعم وجوده مإع يصح فل الماء
فيقههدم مإنههدوب ل أم أيضهها أصأههغر عليههه الههذي الجنب وفي

وإنمهها اليسر، ثم اليمن، شقه ثم رأسه، ثم وضوئه، أعضاء
يقتضههي مإرجههح فل بدنه لجميع الجنابة لعموم ذلك يجب لم

أعضههاء تقههديم مإههن ذكههر مإهها فعههل لههو ثههم ومإههن الوجههوب،
وجب أيضا ثان فرض في يكفيه مإاء بعض وجد ثم الوضوء،

ارتفعههت قههد حينئههذ الوضههوء أعضههاء لن الجنابة، إلى صأرفه
جنههابته ليزيههل إليههه المههاء بصههرفا أحههق غيرها فكان جنابتها

 النجس في قالوه مإما أخذا ينبغي نعم

> 336<ص: 
يتخيههر. يقضههي فمههن عليههه قضاء ل فيمن ذكر مإا مإحل أن
بمحههل ولههو الههتراب ومإثله للطهارة الماء شراؤه) أي ويجب(

الههوقت دخههول بعد واستئجاره الدلو ونحو القضاء فيه يلزمإه
صأههاحب امإتنههع فههإن العههورة سههاتر شههراء يلزمإه كما قبله ل

مإن امإتناعه بخلفا يجبر لم تعنتا ولو للطهر بيعه مإن الماء
مإههالكه يحتج ولم لعطش إليه طالبه احتاج وقد بعوضه بذله

أو هههدر قتههل فههإن مإقههاتلته لههه بههل فيجههبر حههال لشههربه
السترة أو الماء ثمن إل مإعه يكن لم ولو ضمنه، العطشان

شههراء لزمإههه ثههم ومإههن البههدل، عههدم مإع نفعها لدوام قدمإها
شراء وجوب مإن وعلم سفرا طهره مإاء ل قنه عورة ساتر
أو للمههوجب حاجههة بل الههوقت في ذلك بيع نحو بطلن ذلك



حههد فههي مإنههه شههيء علههى قههدر مإهها تيممههه ويبطههل القابههل
علههى لنههها للكفههارة، يحتههاجه عبههد هبههة صأحت وإنما القرب

لههدينه يحتههاجه مإلههك وهبههة لوقتههها آخههر فل أصأههالة الههتراخي
 بها الدائن رضي وقد بالذمإة، لتعلقه

> 337<ص: 
تيمم استرداده عن عجز فإن العين على حجر له يكن فلم

فيههه يغلههب بمحههل تههراب أو بماء الصلة تلك وقضى وصألى
إذا مإهها بخلفا وقتههها قبل فوته لنه بعدها، مإا ل الماء عدم
لكنه حسا لفقده أصأل قضاء يلزمإه ل الوقت في عبثا أتلفه

 كتبرد له ل غرض لغير أتلفه إن يعصي

> 338<ص: 
ومإكانهها زمإانهها فيههه بههه يرغب مإا (مإثله) وهو أجرة (بثمن) أو

تسههاوي قد حينئذ الشربة لن الرمإق، لسد المإر ينته لم مإا
يبههع لههم مإهها قلههت وإن ذلههك علههى زيههادة يكلههف فل دنههانير
عادة مإاله لمحل فيه الوصأول يمكنه زمإن إلى مإمتد بمؤجل

أو الثمههن إليه) أي يحتاج أن (إل عرفا بالجل لئقة والزيادة
ذمإتههه فههي الههذي سههواء مإههؤجل ولههو (لههدين) عليههه، الجههرة

(مإسههتغرق) صأههفة فيههها دينهها كضههمانه مإههاله بعيههن والمتعلههق
مإؤنههة (أو اسههتغراقه لجله إليه الحتياج لزم مإن إذ كاشفة،

.الحههج فههي التههي التفصههيل علههى وإيابهها ذهابا سفره) المباح
ويتجههه أيضها والخهادم للمسهكن الحاجة هنا اعتبرت ثم ومإن
نفقة) (أو كالفطرة وليلة يوم عن الفضل اعتبار المقيم في

مإهها لسههائر لشههمولها أعههم وهههي أيضهها المؤنة هنا بها المراد
خفههارة وأجههرة طبيب وأجرة كدواء وحضرا سفرا إليه يحتاج

مإعه يكن لم وإن لغيره ولو غيره، أو (حيوان) آدمإي وغيرها
المههاء بخلفا لههها بههدل ل المإههور هههذه لن الوجههه، علههى

نفع ل مإا وكذا به، مإنتفع ككلب قتله حرم مإا (مإحترم) وهو
وكلههب ومإرتههد حربي نحو بخلفا المعتمد على ضرر ول فيه

الههوقت فههي بههها يههؤمإر أن ومإنه بشرطه صألة وتارك عقور
ومإثله استتابته وجوب على بناء يتوب فل بعده يستتاب وأن
وجههودهم فإن مإحصن وزان استتابته وجبت مإن كل هذا في

أيضهها. كالعههدم ذكر مإما لشيء لثمنه المحتاج والماء كالعدم
(وجههب حبل دلههوا) أو أعير (أو أقرضه مإاء) أو له وهب ولو(

القبول). 



> 339<ص: 
مإههن كل سؤال يجب وكذا الصأح)، (في قبله ل الوقت في

ضههاق وقههد المالههك، لههه يحتههج ولههم طريقهها تعيههن إن ذلههك
فههي المسههامإحة لغلبههة يظهر فيما له بذله جوز وقد الوقت،

ينظههر لههم السههلمإة غلبههة ولصأههل فيه المنة تعظم فلم ذلك
ثمههن علههى قيمتههه زيههادة إلههى ول الدلو نحو تلف والحتمال

مإوجههود والمههاء تيمههم إن ثههم أثههم، يقبل لم فإن الماء مإثل
عدم بأن وإل وأعاد تيممه يصح لم عليه مإقدور القرب بحد

أقههرض وهههب) أو (ولههو إعههادة ول صأههح مإنههه مإالكه امإتنع أو
المنههة لعظم إجماعا قبوله (فل) يلزمإه الستقاء آلة (ثمنه) أو

أغلههب المطالبههة عنههد عليههه القههدرة بههأن الماء قرض وفارق
لزمإههه تافهة ولو قيمة وللماء طولب وحيث الثمن على مإنها

نسيه)  ولو(مإنه.  قبوله

> 340<ص: 
فيههه) أضههله أو رحله (في الستقاء آلة أو ثمنه أو الماء أي
فههتيمم) (الطلههب بعد) إمإعان يجده (فلم فيه عليه فتش بأن

الظهر) لنسههبته (في (قضى) الصلة مإعه أنه بان ثم وصألى،
ثههم ومإههن تقصههير، نههوع إلى أضله أو نسيه حتى إهماله في
بههه عليههها يعههثر لههم إذا كما أيضا قضى بقربه بئرا نسي لو

جزمإهها فيقضههي فيههه يمعههن لههم إذا أمإهها الثههار ظههاهرة وهي
فل يعلمههه ولههم رحلههه فههي ذلههك أدرج لههو مإهها بنسيه وخرج
يلزمإههه لم يعلمه ولم مإاء ورث لو أنه ذلك مإن وعلم قضاء

آلههة أو الثمههن أو المههاء فيههه رحله) الههذي أضل (ولو القضاء
لم فإن وجده ثم بالتيمم، فصلى رحال) لغيره (في الستقاء

(فل) قضههاء، فيههه أمإعههن وإن قطعهها قضى الطلب في يمعن
مإههن أوسههع أنههه فيههه الغالب أو الرفقة مإخيم شأن مإن لن

أنهمهها مإههع بهههاتين وختم البتة لتقصير هنا ينسب فلم مإخيمه
يظهههر كمهها أنسههب القضههاء عههن فيههه المبحههوث البههاب بآخر

وإفادتهمهها لهه لمناسههبتهما المبحههث لهههذا تههذييل الههرأي ببادئ
وجههود مإههع يفيههد ل أنههه وهههي الطلههب فههي حسههنة مإسههائل

وأن لسههقوطه مإقتضههيا عههذرا ليههس النسههيان وأن التقصههير
الشهراح اعتراض فاندفع أخرى يغتفر ول تارة يغتفر الضلل

أنسههب. (الثههاني) هنهها أنهمهها واتضههح هنا هاتين ذكر في عليه
المههرض نحو حيث مإن ل الشرعي الفقد التيمم أسباب مإن



أو، للشههرب مإسههبل وهههو أو مإثله ثمن مإن بأكثر وجده كأن
المههاء إليههه) أي يحتههاج (أن قال كما لعطش إليه احتاج وقد

 السابقين ومإعناه (مإحترم) بعمومإه (لعطش) حيوان

> 341<ص: 
ل الروح نحو لن يأتي، مإما نحوه أو مإرضا مإنه يخشى بأن
تههوهم مإهها قل وإن بماء التطهر عليه حرم ثم ومإن لها بدل

عههن وخرجههت كههبرت وإن القافلههة فههي إليه مإحتاجا مإحترمإا
حينئههذ بالمههاء التطهههر أن فيتوهمههون يجهلههون وكههثير الضبط

ول مإناسكه في المصنف عليه نبه كما قبيح خطأ وهو قربة
عرفا لستقذاره دابة غير لشرب جمعه ثم به، الطهر يكلف

أنههه ويظهر مإستعمله وكفاها عطشها خشي إن ذلك ويلزمإه
مإتغيههر بخلفا عرفهها بمسههتقذر مإتغيههر كههل بالمستعمل يلحق
طههاهر مإعههه دام مإا نجس شرب له يجوز ول ورد مإاء بنحو
الطههاهر أن ودعههوى ويتيمم الطاهر يشرب بل المعتمد على

ل النجههس أن يردههها مإعههدوم كههأنه فصههار للطهههارة مإستحق
الطههاهر وجههود مإههع ضههرورة ول للضههرورة إل شههربه يجههوز
المإههر بههل للشههرب تعينههه مإههن أولههى للطهههارة تعينههه وليس

احتههاج ولههو ذكههر، مإا فتعين بخلفها له بدل ل لنه بالعكس،
مإميههز غيههر إلحههاق ويظهر النجس سقيها لزمإه الدابة لشرب
لعطشان ويجوز النجس في ل الطاهر المستقذر في بالدابة

 آخر عطشان إيثار صأبر إن يسن بل

> 342<ص: 
أغلههظ حههدثه كههان وإن لطهههر مإحتههاج إيثههار لطهر لمحتاج ل

حههق والثههاني للنفههس حههق الول لن إطلقهههم، اقتضاه كما
جههاز يحههرزوه ولههم للتطهههر مإههاء انتههابوا لههو نعههم تعههالى لله

غيههر مإههن مإبههاح مإههاء إلههى المحتههاج انتهههاء لن الغيههر، تقديم
بههل حال لذلك إليه يحتج ولو) لم( له مإلكه يوجب ل إحرازه

ل الههروح أن تقههرر لمهها وجههوده ظن وإن مإستقبل (مإآل) أي
لو لعم أيضا المستقبلة المإور برعايات لها فاحتيط لها بدل

لغيههره الحق يقال ول لممونه ولو أي، إليه مإاء مإالك احتاج
لهه بهذله لزمإههه حهال يحتههاجه مإههن وثهم مإههآل ظههاهر هو كما

لزمإههه مإههآل لههه غيره حاجة ظن أو علم ومإن حاجته لتحقق
فههإن فضههلة ففضههلت للمههآل تههزود وإذا قههدر إن لههه الههتزود
لمهها أي فالقضههاء أحههد مإنهههم يمههت ولههم العادة على ساروا



يظهههر فيمهها الغالبههة عههادته باعتبههار الفضلة تلك تكفيه كانت
يتيسههر لطبههخ اسههتعماله ول مإههاء ادخههار يجههوز ول فل وإل

 بغيره الكتفاء

> 343<ص: 
فيهمهها. الوجههه علههى يابسهها أكلههه يسهههل كعههك لتحويههل ول

بههأن ذلههك حيههث مإههن الشههرعي الفقههد السباب الثالث) مإن(
مإعههه) ليههس يخافا (مإرض بعد حدوثه يظن أو الن به يكون

المههرض وجههود مإههع يههأتي مإهها خههوفا الغالب لن بل، بشرط
المههاء اسههتعماله) أي (مإههن يخههافا أن والمههراد فقههده دون

ل وقههع وله زيادته أو مإرضا تسخينه عن المعجوز أو مإطلقا
أولههه عضو) بضههم مإنفعة (على أو خفيف تألم أو صأداع نحو

ذهاب على فالخوفا سمع أو ضوء كنقص تذهب أن وكسره
المههرض بنحههو عصههى مإههتى نعم أولى الروح أو العضو أصأل

الههبرء) بطههء (وكههذا لتعههديه التوبههة على تيممه صأحة توقفت
اللههم، يههزد لم وإن مإدته طول أي فيهما وفتحها الباء بضم
الفاحش)  الشين (أو المدة تطل لم وإن زيادته وكذا

> 344<ص: 
تزيههد لحمههة أو تبقههى ثغرة أو نحول أو استحشافا نحو مإن

فههي يبههدو مإهها ظاهر) وهههو عضو (في المستكره الثر وأصأله
هتكهها كشههفه يعههد ل مإهها وقيههل. واليههدين كالوجه غالبا المهنة

المههروآت ذوي لغههالب النظههر أريد إن للول ويرجع للمروءة
تحتههم يههد نحو ليخرج بالمحترم هنا العضو نحو تقييد وظاهر
لحتمال لقود القطع واجبة بخلفا مإحاربة أو لسرقة قطعها
مإرضههى} اليههة كنتههم {وإن تعههالى الظهر) لقههوله (في العفو
شخصهها أن بلغههه لما قال وسلم عليه الله صألى {أنه وصأح
قتلهههم قتلههوه فمههات بالغسههل فههأمإر برأسههه جرح وبه احتلم

بالمرض، ذكر مإا السؤال} وألحق العي شفاء يكن أولم الله
جههدري وأثر سواد قليل نحو بالفاحش وخرج مإعناه في لنه

قيمتههها بههه تنقههص حسههناء أمإههة فههي ولههو البههاطن، وبالظاهر
زائههدا فلسهها يكلفههوه لههم بههأنهم السههلم عبد ابن واستشكله

ذلههك تحقههق عههدم يقتضههي بما عنه وأجيب المثل ثمن على
 ذلك يلزم بأنه ورد التيمم جاز نقصه تحقق لو وأنه

> 345<ص: 



لن مإحلههه، فههي وليههس بههه يقولههوا ولههم أيضهها الظههاهر فههي
تحقق وإن الماء استعمال يقتضي وبما أيضا فيه الستشكال

يههؤدي قتلههه ترك بأن ورد الصلة بترك يقتل كما ذلك نقص
للمههاء لن هنا، كذلك ول بالكلية تعالى الله حق تفويت إلى
القليههل تههأثير عدم الغالب بأن أطلقوه مإا توجيه ويمكن بدل
الظههاهر فههي الكههثير بخلفا البههاطن في والكثير الظاهر في

ويفههرق خلفههه على يعولوا ولم فيهما بالغالب المإر فأناطوا
فههي غبنهها يعههد هههذا بههأن الثمههن علههى زائههدا بذله وبين بينه

يسههمح ل بكمههاله مإرتبطههة أي العقههل لكونههها وهي المعامإلة
عنهمهها اللههه رضههي عمر ابن عن جاء كما فيها بالغبن أهلها

فقههال لههه فقيههل بههالكثير ويتصدق بالتافه فيها يشح كان أنه
بالتجربههة ولههو ذلههك، عههرفا إن ثههم ،جودي وهذا عقلي ذاك

انتفيهها فهإن روايهة عهدل عههارفا فإخبههار وإل مإعرفتهه اعتمهد
 تيمم مإر مإما شيئا وتوهم

> 346<ص: 
أو الههبرء بعههد إل يفعلههها ل لكن العادة ولزمإته الوجه على
جههواز فههي العمههاد ابههن ونازع التيمم بمبيح يخبره مإن وجود

تههوهم إلههى ونظرهههم هههذا بيههن والفرق نظر فيه بما التيمم
الصههلة بههأن للميتههة عنههه يعههدل حتى إليه أحضر طعام سم
ل بأنهها يههرد بيقيههن إل مإنههها يههبرأ فل بيقيههن ذمإته لزمإت هنا

وهههذا بإعادتههها ثههم بفعلههها، بههل ذلههك يرد حتى بعدمإها نقول
نحو لتلف سببا يكون قد عما الخروج مإع لها الحتياط غاية

ذكههر، مإمهها مإحههذور مإنههها يخشههى البرد) الههتي وشدة(النفس. 
نحههو (ك) خههوفا أعضههائه تدفيههة أو تسههخينه عههن عجههز وقد

العههاص بههن عمههرو أن صأههح لمهها الههتيمم إباحههة (مإرض) فههي
فههأقره الههبرد شههدة مإههن الهلك لخوفا تيمم عنه الله رضي
اسههتعماله) أي امإتنههع وإذا(ذلههك.  على وسلم عليه الله صألى
مإحههل في أو غير ل واحد تيمم وجب البدن (في) كل الماء

بههامإتنع تعههبيره مإههن يؤخههذ لعلهة غيههره (عضههو) أو البههدن مإن
مإتجههه وهههو مإر مإما مإحذور خشية مإع الماء استعمال حرمإة

ضههرر خشههي فههإن السههابق قولهم له ويدل الشين غير في
 استعماله عليه حرم المشمس نحو

> 347<ص: 



تنقههص قههن فههي إل حرمإههة يقتضههي ل الظههاهر الشههين نعههم
عليههه يكههن لههم (إن ظههاهر هههو كمهها مإالكه يأذن ولم قيمته
لمههن خلفهها (التيمم) الشههرعي عندنا قطعا وجب) عليه ساتر

عههن العلهة مإحههل يخلهو لئل وذلهك عليهه الههتراب بمر اكتفى
(على غسله يمكن الصحيح) الذي (غسل (وكذا) يجب طهارة

غسههل أنههه السابقة عمرو قصة في صأحيحة المذهب) لرواية
مإعناه البيهقي قال صألى ثم للصلة، وضوءه وتوضأ مإعاطفه

خشي مإن ويتلطف للباقي وتيمم وتوضأ أمإكنه مإا غسل أنه
لينغسههل بقربه مإبلولة خرقة بوضع العلة لمحل الماء سيلن

ويلههزم شههيء إليههه يسههيل أن غيههر مإههن حههواليه مإهها بقطرها
فاضلة وجدها إن مإثله بأجرة ذلك يفعل مإن استئجار العاجز

ول لنههدوره قضههى ذلههك تعههذر فههإن الفطههرة فههي يعتبر عما
ويجههب كلمإههه أفهمههه كمهها بالمههاء العلههة مإحههل مإسههح يجههب

مإمهها شههيء مإنه يخش لم مإا التيمم بمحل كان إن بالتراب
(للجنههب) الصههحيح وغسههل الههتيمم بينهما) أي ترتيب ول(مإر. 

يجههب ل الصأههل لن ذلههك، يجههب ل أي والنفسههاء والحههائض
وجههد إذا الغسههل تقههديم وجههب وإنمهها بدله، فأولى ذلك فيه
لفقد وثم مإستمرة وهي للعلة هنا التيمم لن يكفيه، ل مإاء

والولههى التيمم عند الفقد ليوجد أول استعماله فوجب الماء
نهدب السهنوي وبحهث الهتراب أثر الماء ليزيل التيمم تقديم
يغسل برأسه جرح ففي الغسل في تقديمه يندب مإا تقديم

 بدنه باقي يغسل ثم يتيمم، ثم صأحيحه،

> 348<ص: 
يلزمإه ل أحدث إذا الجنب أن المتن أفاده  مإا]:تنبيه[     
لههو مإهها يشههمل الوضههوء أعضاء في علته كانت وإن الترتيب

أحههدث ثههم الجنابههة، عههن فههتيمم مإثل يههده فههي علتههه كههانت
فينههدرج ثانيهها فرضهها لرادتههه الكههبر عن التيمم وأعاد فتوضأ

مإا نظير مإتجه وهو الوضوء قبل كان وإن الصأغر تيمم فيه
بقيههة قبههل غسههلهما لههه فأحههدث رجله بقههي جنههب فههي مإر

مإههن بههد ل أنههه شههارح كلم إليههه أومإههأ ومإهها وضههوئه أعضههاء
فهو العليل غسل وقت الصأغر عن الصورة هذه في التيمم
اضههمحل والكههبر الصأههغر اجتمههع حيههث أنههه لكلمإهههم مإنههافا
أصأههغر مإحههدثا) حههدثا كههان فههإن(مإطلقهها.  الصأههغر إلههى النظر

لههترتيب العليههل) رعايههة غسههل وقت التيمم اشتراط (فالصأح
وبههدل غسههل يكملههه حههتى عليل عضو عن ينتقل فل الوضوء



غسل في الشروع على التيمم تقديم وجب الوجه كان فإن
وهههو الوجه صأحيح غسل على تقديمه وله اليدين مإن شيء
(فههإن فيههه ترتيههب ل الواحههد العضو لن عنه، وتأخيره أولى
الههتيمم اشتراط مإن تقرر لما فتيممان) يلزمإانه عضواه جرح

الجراحههة تعههم ولههم أعضههائه أربعههة أو العليههل غسههل وقههت
فإن صأحيحه مإسح يكفي الرأس لن تيممات، فثلث الرأس
الوضوء عن واحد فتيمم أيضا الثلثة أو تيممات فأربع عمته

الههوجه عههن واحههد فتيمم الرأس عدا مإا أو الترتيب لسقوط
بخلفا ترتيبهمهها لسههقوط المقتضي غسلهما لسقوط واليدين

الرجليههن عههن واحههد ثههم مإسههحه، ثههم بعضهههما، بقههي لههو مإا
كههان) علههى وإن. (الرجلن وكذا كعضوين، اليدين جعل ويسن
نحههو لنجبههار تشههد ألههواح نحههو (كجههبيرة) وهههي سههاتر العليل
(ل) فصههد عصههابة أو طلء أو أولههه بفتههح لصههوق أو الكسر
يمكههن مإهها أن تلههك ليهههام أولههى وهي قيل ول أصأله عبارة
هههذا أن الواضههح مإههن بههأن ويههرد ه ا ساترا يسمى ل نزعه

نزعها) (يمكن للواو يحتج فلم ساترا لتسميتها ل للحكم قيد
.مإر مإما مإحذور لخوفا عنه

> 349ص: <
مإههن الجههبيرة أخههذته مإهها بغسههل الصههحيح) ويتلطههف (غسههل
وأمإكنههه تحتههها مإمهها غسله تعذر ومإا المإكان بحسب الصحيح

حقيقههة فيههه توجههد لههم وإن لزمإههه إفاضههة بل المههاء مإسههه
مإسههه وحههرفا فتعيههن المسههح مإههن إليههها أقرب لنه الغسل،

الظههاهر للفههرق مإحلههه فههي وليههس استشههكل ثههم بمسههحه،
بههأنه المههس وفههارق هنهها المسههح يجههب لههم ثم ومإن بينهما،
غيههر عند جيد سندها (وتيمم) لرواية تقرر كما للغسل أقرب

ويعصههب يههتيمم أن يكفيههه إنما السابق المحتلم في البيهقي
جسههده سههائر ويغسههل عليهمهها يمسح ثم خرقة، جرحه على
بتعدد التيمم وتعدد للترتيب المحدث مإراعاة سبق) في (كما

مإههر مإما مإحذور خوفا بل نزعها أمإكن إذا أمإا العليل العضو
أخههذت أو الجههرح غسههل أمإكههن إن مإحلههه أن ويظهر فيجب
العليههل مإسههح وأمإكههن الههتيمم بمحههل كانت أو الصحيح بعض

البههاب آخههر وسههيأتي النههزع لوجههوب فائههدة فل وإل بههالتراب
طهههر علههى وضههعها عليههه يجب أنه ومإنها أحكامإها، مإن بقية

وقههت نحوههها جبيرته) أو كل (مإسح ذلك) السابق مإع (ويجب
المشههجوج فلخههبر المسههح أصأههل (بمههاء) أمإهها عليلههه غسههل



الصأههل عههن للعجههز أبيههح مإسههح فلنههه تعميمههه السابق. وأمإا
تتههأقت لههم ثههم ومإن الخف، فارقت وبه التيمم في كالمسح

مإههاء مإخالطههة عن عفي وعمها الجرح دم نحو إليها نفذ ولو
عن يعفى أنه الصلة شروط في يأتي مإما أخذا له مإسحها
(وقيههل) لههه مإماسههته إلههى يحتاج بأجنبي عنه المعفو اختلط
(بعضها)  مإسح يكفي

> 350<ص: 
لههم لههو ثههم ومإههن الصحيح، مإن أخذته عما يدل وهو كالخف

مإسههحها يجههب لهم غسهله أو شههيئا أخذت أو شيئا مإنه تأخذ
مإههن أخههذته مإهها علههى الزائههد مإسح يجب ل أنه قياسه وكان

مإنههه أخههذته عمهها بدل هو إنما مإسحها أن تقرر لما الصحيح
مإسههح فوجههوب غيههر ل التيمم بدله لن الجرح، مإحل عن ل

شههق لمهها ذلههك تحديههد بههأن يجههاب أن إل مإستشههكل كلههها
مإسههحها بالمههاء وخههرج احتياطهها الكههل وأوجبههوا عنههه أعرضوا
فل ضهعيف لنههه يجههب، فل الههتيمم بعضههو كهان إذا بههالتراب

عليهه يمسهح الجهرح كسهتر يسهن نعهم حائل فوق مإن يؤثر
فرضهها صأههلى وقههد ذكههر، تيمم) مإن فإذا (الخلفا. مإن خروجا

يههأتي ثههان) لمهها (لفههرض مإههر كما صأحيحه وغسل تيممه بعد
يبطههل ولههم يحدث) يعني (ولم فرض إل بالتيمم يؤدى ل أنه

طهههره لبقههاء بههدنه مإههن غسل) لشيء الجنب يعد (لم تيممه
طهر عليله) لبطلن بعد (مإا المحدث) غسل (ويعيد يأتي كما

الههواجب الههترتيب بقضية عمل بعده مإا بطلن ويلزمإه العليل
باقيههة طهههارته أن يأتي مإا ويرده الجنب دون المحدث على

والمحههدث الجنههب يسههتأنفان) أي وقيههل( بههه يتنفل أنه بدليل
بطههل البههدل بطههل فههإذا وبههدل أصأههل مإههن طهرهمهها لههتركب
الوضههوء فيههه أن الضههعيف علههى بنههاء الخههف كنههزع الصأههل
بعههد مإهها غسههل إعههادة إلى يحتاج كجنب) فل المحدث (وقيل
وإنمهها تقههرر، كما تنفله صأحة بدليل العليل طهر لبقاء عليله

أداء عههن لضههعفه المتعههدد أو المتحههد تيممههه إعههادة وجبههت
هههذه فههي الههترتيب سههقوط قيههاس قلههت فإن به ثان فرض

التنفل بدليل الول طهره بقاء مإن تقرر لما الثانية الطهارة
يكفههي بههل الولههى فههي المتعدد التيمم إعادة تجب ل أن به

وقههد الترتيب، لضرورة كان إنما فيها تعدده لن واحد، تيمم
شههرح فههي بههه جههزم الههذي فيههها فتعههدده الثانيههة في سقط

هذا قلت الرافعي مإصحح يناسب إنما المذهب جزم الروض



فيمهها الصأههل بههأن عنههه الجههواب أمإكن وإن وجه له القياس
لبقهاء المهاء سهقط الثانيهة فهي يجهب أن الولهى في وجب
إيجههابه فههي العلههة لن بحههاله، المتعههدد الههتيمم فبقههي طهره
المجههدد الوضههوء فههي مإر وقد به ثان فرض أداء عن نقصه

حكايههة أنههه التجديد بمقتضى عمل كالصأل النية نحو في أنه
هنهها الههتيمم تعههدد فوجوب هنا لما مإقرب وهذا بصفته الول
 لتوجه هو إنما

> 351<ص: 
فتههأمإله يكفههي الواحههد الههتيمم لكههون ينظر فلم الول حكاية
علمتههه كما واضح أعلم) ووجهه والله أصأح الثالث هذا (قلت

بطههل أو أحههدث إذا أمإهها فيه نازع لمن خلفا فيه تقرر مإما
غسل المحدث أعاد برئ ولو مإر، مإا جميع يعيد فإنه تيممه
 بعده ومإا عليله

> 352<ص: 
مإههن يظهر ولم اللصوق فأزال توهمه أو به جاهل صأله ومإا

بتههوهم بطههل وإنما تيممه، يبطل لم غسله يجب مإا الصحيح
الههبرء تههوهم كههذلك ول عنه والبحث طلبه يوجب لنه الماء،

مإهها ومإحله الخف كنزع بطلت صألته في جبيرته سقطت لو
مإههع بقاؤههها يمكههن ل إذ غسههله، يجههب مإمهها شههيء بههان إذا

أو الصأههغر الحدث في بعده مإا وكذا ظهر، مإا غسل وجوب
مإعههه مإضههى أو الههتردد وطههال تيممه بطلن في تردد إذا مإا

تقرر وبما فل وإل أيضا تيممه بطل البرء علم إن ثم ركن،
اندفع التيمم بطلن مإلحظ غير الصلة بطلن مإلحظ أن مإن

بطلن فههي الصههحيح مإههن شههيء لظهههور أثر ل بعضهم قول
هههذا نجعههل لههم أننهها انههدفاعه ووجههه العليل عن لنه التيمم،
ومإلحظهمهها الصههلة لبطلن بههل الههتيمم لبطلن سببا الظهور
تقرر. كما مإختلف

في:فصل)(      ومإبطلته وسننه وكيفيته التيمم أركان  
بكههل) مإهها (تيمههم وتوابعها عدمإه أو قضاء مإع به يستباح ومإا

قههاله كمهها اليههة فههي الصههعيد لنه (تراب)، اسم عليه صأدق
تعههالى قههوله بغيههره تههأويله يمنههع ومإمهها وغيههره عبههاس ابههن

للبتههداء فيههه مإههن أن وأيههديكم} وزعههم بوجههوهكم {فامإسحوا
لنهها كلههها الرض {جعلههت وصأههح عليههه يعههول ل سفسههافا



{وتربتهههها} وهمهها صأههحيحة روايههة وترابههها} وفهههي مإسههجدا
{لنهها فيههه وهههم لمههن خلفهها اللغههة أهههل قاله كما مإترادفان

هههو كمهها مإفهوم له المإتنان حيز في اللقب طهورا} والسم
 مإحله في مإبين

> 353<ص: 
ول التهي قههوله بهدليل الطهههور يشهمل مإهها بهه (طههاهر) أراد

اليههة في للطيب وغيره عباس ابن لتفسير وذلك بمستعمل
أو جههف ثههم بههول، فههي جعههل كأن بنجس يجوز فل بالطاهر
المنبوشههة المقههبرة تههراب ومإنههه مإتفتت روث نحو به اختلط

لههم ثههم ومإههن المتجمههد وصأههديدهم المههوتى بعههذرة لختلطها
فههي نجاسههة ذرة وقعههت ولههو القاضههي، قههال المطر يطهره
الضههعيف علههى مإبنههي وهههو وتيمههم تحرى كبيرة تراب صأبرة

ل الصأههح فعلههى التحههري فههي التعههدد يشترط ل أنه السابق
الههتراب جعههل ثههم يتجههزأ، ل النجههس كههان إن إل يتحههرى
بعههد القميههص عههن الكميههن فصههل في مإر مإا نطير قسمين
يعلههم لههم كلههب ظهههر مإههن أخههذه يضههر ول أحههدهما تنجههس
بكسههر بههه) كههالرمإني يداوى مإا (حتى رطوبة مإع به التصاقه

بالطفههل المسههمى مإصر وطين كالمدر سفها يؤكل ومإا أوله
اختلههط وإن مإنههه الرضههة أخرجتههه ومإهها جمههع بههه صأرح كما

وريحه وطعمه لونه به تغير وإن جف بمائع كمعجون بلعابها
و)(فيه.  الغالب لنه يذكره، ولم غبار له يكون أن ويشترط

سههحق بههأن مإنههه ولو غبار)، (فيه (برمإل) خشن صأح ثم مإن
فل، النههاعم أمإا وغيره الرشاد شرح في بينته كما له وصأار

لههو ثههم ومإههن إليههه، الغبههار وصأول يمنع بالعضو للصوقه لنه
.فإناطتهم يؤثر لم لصوقه عدم علم
 
> 354ص: <

البههاء إعادة تقرر مإا ينافي ول للغالب والناعم بالخشن ذلك
الرمإههل لصههورة بههالنظر لنههه للتراب، الرمإل لمغايرة المفيدة

صأههار الههذي بالغبههار هههو إنما حقيقة التيمم نعم السحق قبل
يههؤثره مإمهها وهههو قلههب نههوع العبههارة ففههي بالرمإههل ل ترابهها

كنههورة بمعههدن ل هنهها بعضها قصد يبعد ل لغراض الفصحاء
ليههس لنههه رمإههادا، وصأههار سههوي طيههن ومإثلههه خزفا سحاقة
رمإههادا. يصههر ولههم فاسههود نههار أصأههابته مإهها بخلفا بههتراب

الخليههط قههل وإن وزعفههران ونحههوه) كجههص بدقيق ومإختلط(



للعضو التراب وصأول يمنع لنعومإته لنه يدرك، ل بحيث جدا
مإا ويرده الماء في مإر مإا جاز) نظير الخليط قل إن (وقيل
المطهههر وصأههول احتمال ولو يمنع هنا الخليط قليل أن تقرر

ل التراب أن و) مإر. (الماء للطافة ثم بخلفه لكثافته للعضو
(بمسههتعمل) فههي التيمم (ل) يصح فحينئذ طهورا يكون أن بد

(علههى مإغلظ في استعمل بأن يظهر فيما خبث وكذا حدث،
فل الحههدث يرفههع ل الههتراب وكون أولى بل الصحيح) كالماء

فهههي السهههبب بهههأن يهههرد المهههاء بخلفا بالسهههتعمال يتهههأثر
زوال بههل مإههر كما الحدث رفع خصوص هو ليس الستعمال

مإههع مإسههتعمل السههلس مإاء أن بدليل الصلة نحو مإن المنع
بقههي (مإهها المسههتعمل (وهههو) أي فاسههتويا حههدثا يرفههع ل أنه

مإنههه تناثر) بالمثلث مإا وكذا(مإسحه.  بعد المتيمم بعضوه) أي
الهههواء مإههن أخههذه فلههو عنههه يعههرض لههم وإن لههه مإسه بعد

الرافعههي، قههول وإيهههام يجههز لههم مإسههه عمهها انفصههاله عقب
 إذا الستعمال حكم له يثبت وإنما

> 355<ص: 
لن لههه، مإههراد غيههر جههزاء إل عنههه وأعههرض بالكليههة انفصل

نعههم الههتراب فههأولى ذلههك فيههه يضههر وهههو كالمههاء أنه غايته
الههتراب، مإن فيها بما اليد رفع هنا يضر ل أنه في يفترقان

التصال مإنزلة نزلوه هنا لهذا احتاج لما لنه إليه، عودها ثم
فههي قيههل ومإهها المههاء مإن الصأح) كالمتقاطر (في ثم بخلفه
مإنههع بالمحههل علق إذا كثيف التراب أن الصأح مإقابل توجيه
بفههرض ذلك بأن يرد لرقته الماء بخلفا به يلصق أن غيره

فبعههض كلههه ل الممههاس بعههض علههوق يقتضههي إنمهها تسليمه
ومإههن التمييههز، لعههدم الكههل فمنع اشتبه وقد مإتناثر المماس

ذلههك هو المتناثر أن وتحقق غيره عن الملصأق تميز لو ثم
المجمههوع رأيههت ثههم واضههح، هو كما مإستعمل يكن لم الغير
ثههم العضههو أصأههاب مإهها إلههى المتنههاثر قسم فإنه بذلك صأرح
ألبتههة يمسههه لههم مإهها وإلههى مإسههتعمل أنههه وصأههحح عنه تناثر
مإسههتعمل غيههر أنههه المشهههور وقههال به لصق مإا لقى وإنما

العضههو، عن اليد رفع هنا يضر ل  نعمه.ه ا بالرض كالباقي
المههاء فههي ل هنهها إليههه للحتياج بقيته لمسح إليه عودها ثم

يسير تراب مإن كثيرين تيمم جواز ذلك مإن وعلم تقرر كما
ويشههترط(ذكههر.  مإمهها شيء إليه يتناثر لم حيث كثيرة مإرات

طيبهها} أي صأههعيدا {فههتيمموا تعههالى لقوله التراب قصده) أي



(ريههح التراب سفته) أي (فلو إليه أو بالعضو بالنقل اقصدوه
لههم (ونوى العضو (فردده) على يده أو وجهه على عليه) أي

وإن لههه المحقههق النقل بانتفاء القصد لنتفاء أوله يجز) بضم
يقصههد لههم الحقيقة في لنه التيمم، مإهبها في بوقوفه قصد

مإههن أخهذه لههو ثهم ومإهن الريهح، قصد لما أتاه وإنما التراب
مإثل وجههه بهها فمسههح اليد على سفته أو إليه ورده العضو

فههي بالخذ المقترنة النية مإع به ومإسح الهواء مإن أخذه أو
النقههل لوجههود كفههى فيههها للمسههح اليههد ورفههع الثانيههة غيههر

الهههواء في التراب كثف لو أنه وظاهر حينئذ بالنية المقترن
(ولههو بههالرض مإعكههه لههو كمهها أيضهها أجههزأ فيههه وجهه فمعك

نقههل (بإذنه) بأن أو ريح سفته لو كما يجز لم إذنه يمم) بل
مإعتههبرة نيههة الذن ونههوى به ومإسحه للعضو التراب المأذون
 ومإستدامإة المأذون بنقل مإقترنة

> 356<ص: 
لفعههل إقامإهة عههذر بل ولههو (جهاز)، الههوجه بعهض مإسهح إلى

ول مإميزا المأذون كون اشترط ثم ومإن فعله، مإقام مإأذونه
للعبههادة مإباشههر غيههر لنههه الذن، بحههدث المأذون نقل يبطل

قههاله كههذا الجيههر إحههرام زمإههن فههي المسههتأجر كجمههاع فهو
يبطههل، أنههه الشههيخان بحثههه مإهها والمعتمد تبعه ومإن القاضي

عنهه نهاب إنمهها مإهأذونه لن والعبههادة، بل للنية المباشر لنه
يضههر لههم ثههم ومإن به عضوه ومإسح التراب أخذ مإجرد في

فههارق وبه لها والمحصلة للعبادة المقومإة النية في ل كفره
المأذون، حدث يضر ل قولهم ويؤيده المذكور عليه المقيس

بجمههاعه، الغيههر عن حجه بطلن فارق وبه غيره الناوي لن
يقصهد لهم لنههه عههذر) للذن، يشههترط (وقيهل ثم الناوي لنه

وزاد وأركانه) خمسة(كقصده.  مإأذونه قصد أن ويرده التراب
الحسهههن الرافعهههي وقهههال وقصهههده الهههتراب الروضهههة فهههي

فكههذا الوضههوء فههي ركنهها المههاء يعههدوا لههم لنهم إسقاطهما،
بههأن الول عههن وأجيههب القصد النقل مإن يلزم ولنه التراب

فيههه يشههاركه بههل بالوضههوء يختص ل الماء طهورية اشتراط
بخلفا للوضههوء ركنا عده يحسن فلم النجس وإزالة الغسل

اختصههاص بمنههع ويههرد الههتيمم بمحههل مإختههص فههإنه الههتراب
أن إل المههاء فسههاوى المغلظههة فههي لوجههوبه أيضهها الههتراب

بههه مإزجههه بشههرط لكههن المههاء هههو ثههم المطهههر بههأن يفرق



بخلفا فيههه ركنهها عهده فحسن به بالتطهير استقلله فاختص
بدليل. النقل عن القصد بانفكاك الثاني وعن ثم الماء،

> 357<ص: 
بههأن ورد الههتراب قاصأههدا ريههح بمهههب وقههف فيمههن مإههر مإهها

النيههة قههرن لوجههوب أي القصههد النقل مإن يلزم أنه المدعى
بمهههب الوقههوفا فههي ذكر مإا يرد فل عكسه ل يأتي كما به

نعههم النقههل القصههد مإههن يلههزم لههم أنه فيه الذي لن الريح،
مإههن أولههى بالركنيههة عليههه بالحكم القصد إفراد السبكي قال

الههتيمم مإههدلول القصههد لن المتههن، فههي المههذكور عكسههه
لههزوم بمنههع ويجههاب لههه لزم والنقههل اليههة فههي به المأمإور

الولههى، هههو المتههن فههي فمهها وبتسههليمه تقرر كما له النقل
لنههه اللزم، ثههم اليههة، للفههظ رعايههة الملههزوم أول ذكر لنه

تحويله التراب) أي (نقل الملزوم لذلك الطريق وهو المطرد
ذلههك بنفههس المسموح العضو إلى الهواء أو الرض نحو مإن

الههترتيب مإههن بههد ول بههالرض ويههديه وجهه مإعك كأن العضو
مإر كما مإأذونه مإن بغيره أو هنا تقديره يمكن ل إذ حقيقة،

مإههن أو الهههواء مإههن الريههح سفته مإا أخذ كأن نفسه مإن أو
أو يهده علهى سهفت وكهأن إليهه رده ثهم يهأتي، كمها الوجه
للوجه به النقل لن وبعده، به فمسح الوقت قبل ولو كمه،
بالحههدث بطلنههه ركنهها النقل عد وأفهم الوقت بعد وجد إنما
الههتراب وصأههول قبههل النيههة يجههدد لههم مإهها الههوجه مإسح قبل

(إلههى أو وجه) إليههه مإن نقل فلو( حينئذ النقل لوجود للوجه
فأخذه آخر تراب بالكلية ترابه زوال بعد عليه حدث يد) بأن
كههذا وجههه إلههى يههد مإههن نقل عكس) أي (أو يديه به ومإسح

أخههذه ولههو النقل، حقيقة الصأح) لوجود في (كفى إليها مإنها
يههديه بههه يمسههح أن جاز مإسحه أنه فتذكر وجهه به ليمسح

جههاز يمسههحه لههم أنهه فبههان وجههه مإسههح أنه ظانا ليديه أو
علههى يشههترط ل إليهه المنقهول عيههن قصههد لن بهه، مإسحه

المعتمد.

> 358<ص: 
للطهههر يفتقههر مإمهها الصههلة) ونحوههها اسههتباحة (نيههة (و) ثانيها
حههدثه أن ظانهها بنيتها تيمم ولو يستبيحه، مإا تفصيل وسيأتي

مإا نظير تعمد لو مإا بخلفا صأح عكسه أو أكبر فبان أصأغر
واتحههاد عليههه، مإهها غيههر المتوضههئ أو المغتسههل نيههة في مإر



مإههع الصههحة يقتضههي ل هنهها الحههدثين فههي والسههتباحة النيههة
الحههدث) أو (رفههع (ل) نيههة الرفعة لبن وقع لما خلفا التعمد

كرؤيههة بغيههره يبطههل لههم وإل يرفعههه ل لنههه عنههه، الطهههارة
العههاص بههن لعمههرو قههال وسههلم عليه الله صألى ولنه الماء

إفههادة تيممههه مإههع جنبهها فسههماه جنب وأنت بأصأحابك صأليت
وبرفعههه الصههلة مإههن المنع بالحدث نوى لو نعم رفعه لعدم
لنههه ظههاهر، هو كما جاز ونوافل لفرض بالنسبة خاصأا رفعا
 الواقع نوى

إلخ صأليت لعمرو وسلم عليه الله صألى قوله]: تنبيه[     
بلههزوم قيههل فههإن وحينئههذ إمإههامإته علههى تقريههره فههي صأههريح

بعههدم أو إمإههامإته تصههح ل تلزمإههه مإههن بههأن أشههكل العههادة
يجههاب وقههد العههادة، تلزمإه للبرد المتيمم بأن أشكل لزومإها

فهههي خلفههه صأههلتهم صأههحة صألته. وأمإهها صأحة يفيد إنما بأنه
حالههة العههادة بوجههوب يعلمههوا لم لنهم مإحتملة، حال واقعة

أصأل.  إشكال فل وحينئذ لذلك اقتداؤهم فجاز القتداء

> 359<ص: 
فههرض التيمم) أو (فرض أو جزمإا يكف لم نوى) التيمم (ولو

غيههر ضههرورة طهههارة لنههه الصأههح)، فههي يكههف (لم الطهارة
بخلفا مإقصههودا يجعههل لن يصههلح فلههم نفسههه فههي مإقصود

يصههح ل كيههف قلههت فههإن تجديده يسن ل ثم ومإن الوضوء،
وإن لنههه بإطلقه، مإمنوع قلت الواقع نوى إنما أنه مإع هذا
نيهة تركهه لن آخهر، وجهه مإهن خلفهه نههوى وجهه مإههن نواه

فههي ظاهر فرضيته نية أو التيمم نية إلى وعدوله الستباحة
بالضههرورة تقييههد غيهر مإهن نفسهها فههي مإقصهودة عبههادة أنه

نحههو تيمههم فههي يكههن لههم لمهها ثههم ومإن الواقع، خلفا وهذا
وسههنة الجمعههة تيمههم نيههة لههه جههاز اسههتباحة الجمعههة غسههل
نهوى لههو أنهه قررتهه مإمها ويؤخههذ فيها المإر لنحصار تيممها
الواقههع نوى الن بأنه ويوجه صأح الصألي ل البدالي فرضية

النيههة قرنها) أي (ويجب وجه للبطال يكن فلم وجه كل مإن
(وكههذا) يجههب الركههان أول لنههه بههأوله، أي (بالنقههل) السههابق
الصههحيح) على الوجه مإن شيء مإسح (إلى (استدامإتها) ذكرا

المقصههود لنههه بطلت، مإنه شيء مإسح قبل عزبت لو حتى
بطلنههه كلمإهههم مإههن فعلههم ركنهها كههان وإن وسيلة قبله ومإا

وإن كههذلك وهههو والمسههح به المعتد النقل بين فيما بعزوبها
 الصحة الطبري خلف أبي عن جمع نقل



> 360<ص: 
إذا مإهها ظههاهر هههو كمهها الخلفا مإحههل مإههن وليس واعتمدوه

لمهها إليههه بنقلههها قرنههها ثههم لههوجهه، يههده وصأول قبل عزبت
لههوجهه يههديه وصأههول قبههل نقله بطل حيث أنه مإر مإما علم

نوى) بههتيممه فإن(كفى.  عليهما مإرغه أو إليه ورفعهما فنوى
تنكيههره وأفهههم بنيته (أبيحا) عمل استباحتهما ونفل) أي (فرضا

أكههثر أو فرضههين نههوى فلههو توحيههده اشههتراط عههدم الفههرض
إطلقههه ففههي وتعيينههه غيرهمهها مإههن أو مإنهمهها واحههدا استباح
اء فهرض أي يصلي أن تعيينهه وفهي ش أو لمنهذورة تيمهم ك
صأح ولنه وقته دخول بعد كالظهر غيره يصلي ضحى لفائتة

فأخطههأ عيههن لو نعم جنسه مإن لنه غيره، فجاز قصده لما
ارتفههع وإذا الحههدث يرفههع لنههه الوضههوء، بخلفا يصههح لههم

اسههتباحة نيته صأادفت وبالخطأ مإبيح والتيمم شاء مإا استباح
علههى النفههل (فلههه (فرضهها) فقههط (أو) نههوى يسههتباح ل مإهها

صأههلة أن وسههيعلم بالسههتباحة أولههوي تههابع لنههه المههذهب)،
أن وظههاهر عليههه تعينههت وإن النفههل حكههم فههي الجنههازة
(أو) نفلههها يبيههح ونفله فرضها يبيح ففرضه كالصلة الطوافا

لههه جاز (تنفل) أي (الصلة) وأطلق (أو) نوى (نفل) فقط نوى
المذهب)  على الفرض (ل النفل

>361<ص: 
الثانيههة فههي بههالحوط وأخذا غيره يتبع فل أصأل الفرض لن

مإههداره فيمهها يفيههد إنمهها للعمههوم بههأل المحلههى المفرد وكون
علههى بناءههها أن علههى كههذلك ليسههت والنيههات اللفههاظ على

لللفههاظ أن فههرض لههو ذلك بمثل فيها العمل يمنع الحتياط
الصلة عدا مإا ونية هنا وغيره للسنوي مإا فاندفع دخل فيها

بمسههجد مإكههث أو قههراءة أو مإصحف مإس أو تلوة كسجدة
لنههها مإنههها، شههيئا ل عههداها مإهها جميع تبيح وطء استباحة أو

الجمعهة خطبههة نيهة نعههم العلهى تبيهح ل الدون ونيهة أعلى
العينههي الفههرض عههدا مإهها بههها فيسههتبيح الجنههازة صأههلة كنيههة

الصههلة أو النفههل ونية الجميع تبيح الفرض نية أن فالحاصأل
الفههرض عههدا مإهها تبيههح الجمعههة خطبههة أو الجنههازة صأههلة أو

مإهها جميههع وتبيح تبيحها ل الصلة عدا مإما شيء ونية العيني
أكبر حدث عن أكان سواء وخامإسها ورابعها و) ثالثها(عداها. 

إل الوضههوء فههي بيانه (وجهه) السابق (مإسح) جميع أصأغر أم



ظههاهر ومإنههه بخرقههة ولههو إليههه، إيصههاله أي بالتراب يأتي مإا
وينبغههي شههفته علههى أنفههه مإههن والمقبههل المسترسههل لحيتههه

(ثههم) مإسههح عنههه يغفههل مإهها كههثيرا فههإنه ونحوه لهذا التفطن
وصأههححه الحههاكم خههبر مإههع مإرفقيههه) لليههة مإههع يههديه( جميههع

المرفقين} إلى لليدين وضربة للوجه ضربة ضربتان {التيمم
ه رضهي عمهر ابهن علهى وقفه غيره صأوب لكن عنهمها، الل
مإسههحهما يكفههي أنههه القههديم وغيههره المؤلههف اختار ثم ومإن
 الصحيحين لحديث الكوعين إلى

> 362<ص: 
حكههم البههدل لعطههاء المقتضههية البدليههة ولكههن فيههه الظههاهر
فعليههة حههال واقعههة أنههه علههى الول ترجههح قههد مإنههه المبدل
مإعههارض، لههه يتحقههق لم لنه البدلية، مإقتضى فقدم مإحتملة

فههي يجههب لههم وإنمهها ثههم، كهههو، هنا الترتيب وجب ثم ومإن
كعضههو كلهه صأهار البههدن تعميههم فيههه وجب لما لنه الغسل،

بههالتراب البههدن تعميههم لن تمعك، وإن يجب ثم ومإن واحد،
تعميههم ظههن غلبهة ويكفههي الغسل يشبه فلم مإطلقا يجب ل

حههديث في بأن الترتيب وجوب يعترض وقد بالتراب، العضو
نظرا بثم الواو تأويل لول بعدمإه يصرح مإا المذكور البخاري
الههتراب (إيصههاله) أي ويسههن يجب) بل ول(المذكورة.  للبدلية
مإههن فيههه لمهها يههد أو وجههه الخفيههف) وفههي الشههعر (مإنبههت
بههل واجههب ترتيههب) بالفتههح (ول الوضههوء فههارق وبههه المشقة
فلههو الصأح (في العضوين إلى التراب نقله) أي (في مإندوب
(وجهههه يسههاره بيمينههه) أو (ومإسههح مإعهها بيديه) التراب ضرب

الفههرض لن (جههاز)، يسههاره (يمينههه) أو يمينههه وبيسههاره) أو
 ترتيب فيه يشترط فلم إليه وسيلة والنقل المسح الصألي
البدن جميع طهر تقدم التيمم لصحة يشترط]: تنبيه[     

 عنه مإعفو غير نجس مإن

> 363<ص: 
هههو القههادر الخبههث لزالههة يكفههي مإا الماء مإن مإعه كان إذا

بكههل العادة لزمإته وإن والحاضر المسافر سواء إزالته على
أخههف لنههه العههورة، ستر ل القبلة في الجتهاد وتقدم تقدير
وعههدم الخبههث مإههع بخلفههها العري مإع العادة تجب ل ولهذا
يتصههور مإمهها الوضوء في مإر مإا جميع ويندب) للتيمم. (القبلة

ونحههوه لجنههب حههتى (التسههمية) أول ذلههك فمههن هنهها جريههانه



علههى بنههاء واليههدين الههوجه وذكههر ثههم، السههابق آخره والذكر
الضههرب وأول التسمية بين ومإحله والسواك والستقبال ندبه
والتحجيههل والغههرة والمضمضههة، اليههد غسههل بين ثم أنه كما
وتخليههل مإسههحه يتههم حههتى العضههو عههن يههده يرفههع ل وأن

مإع بضربتين) لورودهما ويديه وجهه (ومإسح يأتي كما أصأابعه
ضههربات ثلث يسههن وقيل التعميم بها حصل بضربة الكتفاء

ضهربتين وجهوب المنصههوص الصأهح (قلهت ضهربة عضو لكل
كههبيرة، بخرقة يضرب ونحوها) كأن بخرقة بضربة أمإكن وإن
أعلههم) لخههبر (واللههه يههديه وببعضههها وجهههه ببعضههها يمسح ثم

جههواز وجوبهما على ويشكل قيل فيه، بما آنفا المار الحاكم
بالضههرب المههراد لن ذلههك، في إشكال ل بأنه ويرد التمعك
الضههرب حقيقههة ل مإههر كمهها الممسههوح بالعضههو ولههو النقههل

ثههم وجهههه، مإعك فإذا مإر كما الترتيب فيه يشترط والتمعك
وآثههروا لليههدين ونقلههة للوجه نقلة نقلتان له حصل فقد يديه

يكفههي إذ والغههالب الحههديث لفههظ لموافقههة بالضههرب التعبير
ضههربة فيههه قههوله أن كمهها بدونه ناعم تراب على اليد وضع

ضربة ببعض مإسح لو إذ أيضا، للغالب لليدين وضربة للوجه
علههى الزيههادة وتجههب كفههى اليدين أخرى مإع وببعضها الوجه

مإهها علههى كرههت وإل بهما الستيعاب يحصل لم إن ضربتين
 والروياني المحامإلي على المجموع في

بضربة أمإكن وإن قوله بعد المذكورة الصورة]: تنبيه[     
 فيها الواجبة الثانية الضربة هل بخرقة

> 364<ص: 
مإعينهها، أو مإبهما إحداهما بعض أو جميعهما اليدين بها يمسح

فههي للنظههر جههاز، اليههدين وبعض الوجه بالولى عمم لو لنه
آخههر هههو بههها مإسحه يجب الذي أن يتجه والذي مإجال ذلك

الضههربة تتعيههن الههذي هههو هههذا لن اليههد، مإههن مإسههحه جههزء
قبلههه. (ويقههدم) نههدبا مإهها بخلفا لغههوا بههالولى فيقع له الثانية

وجهههه) علههى (أعلههى أيضهها ندبا (و) يقدم يساره (يمينه) على
الكيفيههة نههدب أصأههله مإههن وأسههقط فيهمهها كالوضههوء بههاقيه

ثم ومإن فيها، شيء ثبوت لعدم اليدين مإسح في المشهورة
الروضههة فههي مإشههى لكنههه تنههدب ل أنههها الكههثرين عن نقل
بههالخرى الراحههتين إحههدى مإسههح فيها سن وإنما ندبها، على
وجههاز الههوجه مإسههح بعههد بضههربهما فرضهما لتأدي يجب ولم

مإسههح لتعههذر وللحاجة انفصاله لعدم بترابهما الذراعين مإسح



يغلههب مإما آخر إلى مإحل مإن الماء كنقل فهو بكفها الذراع
كههرد مإههر كمهها وردههها اليههد رفههع فههي ويعههذر التقههاذفا فيههه

كثف إن كفيه الغبار) مإن (وتخفيف الماء في يغلب مإتقاذفا
ولئل للتبههاع الحاجههة قههدر إل يبقى ل حتى النفخ أو بالنفض

ل أن ويسههن المسههح تكههرار يسههن ل ثههم ومإن خلقه يشوه
الصههلة مإههن يفههرغ حههتى الههتيمم أعضههاء عههن التراب يمسح

وقيههل (كالوضههوء) فتسههن مإاء التراب التيمم) بتقدير (ومإوالة
كالوضههوء مإههوالته الغسل) تسن وكذا (قلت، بدله لنه تجب،

كههل أول أول) أي أصأابعه تفريق ويندب(الخلفا.  مإن خروجا
الصأههابع مإوقههع لختلفا الغبههار إثههارة فههي أبلههغ لنههه ضههربة،
ووصأههول اليههدان وكههذا واحههدة، بضههربة الههوجه تعميم فيسهل

إجههزاءه يمنههع ل الولههى فههي التفريج مإن الصأابع بين الغبار
شههرط غير النقل ترتيب أن مإر لما به مإسح إذا الثانية في

يههزد لههم إن الثانيههة فههي التفريج مإن الثاني التراب فحصول
غبهار غالبهها ذلهك مإههن الحاصأل أن على ينقصه ل قوة الول
 التيمم بتراب الجزاء يمنع ل وهو المحل على لبسه

> 365<ص: 
مإنههع إن إل للههتيمم نفضههه يكلف لم غبار غشيه لو ثم ومإن

وجههوب التهههذيب إطلق يحمههل وعليههه للعضههو ترابههه وصأههول
كثر وإن الولى مإن الغبار وصأول يضر ل أنه وظاهر النفض

الولههى مإههن فالواصأههل شرط غير النقل ترتيب أن تقرر لما
ل بأنه التهذيب مإسألة ويفارق به مإسح إذا به للتيمم يصلح
مإسح ثم ونوى بيده فيها التراب أخذ لو ثم ومإن فيها، نقل

على ريح سفته لو فيما مإر مإما علم كما كثر وإن أجزأ به
الرفعههة ابههن نقههل الثانيههة في التفريق ندب ينافي ول وجهه

يههرد لههم إذا مإهها على مإحمول لنه فيها، وجوبه على التفاق
التفريههق إمإا فيها فالواجب أراده إذا مإا على والول التخليل

خههاتمه) عنههد نزع ويجب. (سنة التفريق مإع فهو التخليل وإمإا
تحريكهه يكفهي أعلههم) ول واللهه (الثانية (في) الضربة المسح
اتسههع وإن لكثههافته نزعههه على لمحله التراب وصأول لتوقف

للخههاتم انتقههاله لن بغالبهها، واحد غير تعبير يوهمه لما خلفا
كانتقههاله وليههس مإسههتعمل يصههيره للعضو عوده ثم بالتحريك

ويسهن ذاك دون هههذا إلهى للحاجهة عهوده ثم الماسحة لليد
قلههت فههإن للتبههاع يههديه بجميههع وجهههه ليمسههح الولههى فههي

وصأههل إن لنههه كههافا، غيههر آخههره إلههى انتقههاله لن قولههك،



طهههر فقههد بعهده أو اسهتعمال فل العضههو مإههس قبل للخاتم
حصههرك أغفلها أخرى لحالة كافا هو بل قلت بمسه العضو
الخههاتم تحههت مإمهها جههزءا يصههيب أن بههد ل التراب أن وهي
مإههن الههذي التكههاثف يحتمههل الههتراب وهههذا عنه تجافى الذي
مإسههتعملة، السههفلى أن ومإعلههوم أخرى فوق طبقة أنه شأنه
ههذا ينتقهل الخهاتم وبتحريهك فوقهها الهتي دون الماسة لنها

فل تراب يصبه لم مإما الول يلي الذي الجزء إلى المختلط
يليههه مإهها دون الههتراب أصأابه فرضته جزء كل وهكذا يطهره
فتفطههن مإطلقهها الخههاتم وجههود مإههع مإوجود المانع أن فاتضح

تحههت مإهها لجميههع الههتراب عمههوم تيقههن فههرض إن نعههم لههه،
ومإههن(حينئذ.  الجزاء في إشكال فل تحريكه غير مإن الخاتم
المتههن يشمله وقد بالبرء، إل تيممه يبطل لم لمرض تيمم)،
مإههانعه يههزول بههأن وجههده وكذا للشرعي، شامإل الفقد بجعل

مإههع ثمنههه فوجههده) أو مإههاء (لفقههد أو آخههر بمههانع يقترن ولم
 كان صألة) بأن في يكن لم (إن قل وإن شرائه إمإكان

> 366<ص: 
ضههاق وإن (بطههل) تيممههه الحههرام تكههبيرة مإههن الههراء قبههل

تهوهمه زال وإن توهمه لو وكذا إجماعا، الوضوء عن الوقت
مإههن سههمع أو مإههاء سههرابا تخيههل أو ركبهها رأى كههأن سههريعا

ورد، مإههاء أو مإسههتعمل أو نجههس أو لفلن مإههاء عندي يقول
سههماعه بمجههرد المههاء تههوهمه بعههد إل بالمههانع يههأت لم لنه

وعههدم غيبتههه يعلههم وهههو مإههاء فلن أودعنههي بخلفا للفظههه
البحث يلزمإه لنه فيبطل، ذلك يعلم لم لو أمإا بأخذه رضاه

وإنما الحل، مإتوهم آخذه صأار الرضا في شك إذا ولنه عنه
أو يقترن) وجههوده لم (إن توهمه أو مإثل رآه إذا فيما يبطل

حينئههذ لنههه اسههتقاء، وتعههذر كعطههش) وسههع (بمههانع تههوهمه
كههذلك الطلههب وجههوب مإنههع مإهها كههل أن مإنههه ويؤخذ كالعدم

طلبه لو الوقت خروج العادة تلزمإه ل مإن يخشى أن ومإنه
وإن طلبههه يلزمإههه فيمن مإحله الوقت ضاق وإن هنا فقولهم

مإما مإعلوم وهذا العادة تلزمإه مإن وهو الوقت خروج خافا
تقرر كما عليه هنا إطلقهم حمل فوجب الطلب في قدمإوه

> 367<ص: 
طلبههها وجههوب لعههدم بههرء أو سههترة بتههوهم يبطههل لم وإنما
بالطلب.  حصوله وعدم بها الضنة لغلبة



مإر لو فيما الحنفية عن كلمإا هنا شارح ذكر]: فرع[     
عنههه بعههده بعههد وعلمههه استيقظ ثم بماء، مإمكنا نائم مإتيمم

إذا فيما كلمإهم مإن يظهر والذي عندنا ذلك حكم يبين ولم
بئههر بقربه كان أو طلبه في يقصر ولم مإاء رحله في أدرج
بطلن عههدم دونههها المههاء مإتيممة واطئ رأى أو الثار خفية

هنهها بتههوهمه عههبرة ول أيضهها مإههانع بل وجههده أو) إن(تيممههه. 
(ل الحههرام تكههبيرة مإن الراء تمام بعد كان صألة) بأن (في

الماء وجود فيه الغالب بمحل (به) لكونه قضاؤها يسقط) أي
إذ كلمإههه سياق مإن علم كما تيممها لبطلن (بطلت) الصلة

(علههى عليههه اعههتراض فل مإبطلههها ل مإبطلههه فههي المبحههث
فههي الفائههدة لعدم تقرر مإا على الوقت ضاق المشهور) وإن

الغهالب بمحهل أسهقطها) لكهونه وإن( إعادتهها لوجهوب بقائها
بل الصلة (فل) تبطل المإران فيه استوى أو الماء فقد فيه

وإن بانتهائههها إل يبطههل ل تيممههه لن الثانيههة، ويسههلم يتمها
تههذكره سهههو سههجود إل ففعلههها تبعهها مإنههها وهههي الماء تلف

وإن صأههورة بالسههلم عنههها لفصههله الفصههل قههرب وإن بعدها
بطلنههها عههدم ووجههه بههه يخههرج لههم أنههه جههاز لو بالعود بان

بعههد الرقبههة المكفههر كوجههود بالمقصود تلبس أنه هنا برؤيته
لمإتنههاع فيههها تخرق بخف كمصل وليس الصوم في شروعه
قلههد كأعمى ول تعهده بعدم تقصيره مإع تخرقه مإع افتتاحها

التقليههد هههو ضعيف أمإر على لبنائها فيهما فأبصر القبلة في
كمعتههدة ول الههتيمم بخلفا ينقههض لههم هنهها البههدل أن علههى

 بالشهر

> 368<ص: 
ول البههدل فههراغ قبههل الصأههل علههى لقههدرتها فيههها حاضههت

قاصأههر نههوى إن نعههم حههدثها لتجههدد فيههها شفيت كمستحاضة
النيههة بهههذه إنشههاءه لن بطلههت، إتمامإهها أو إقامإة رؤيته بعد

الرؤيههة بعههد وهههو أخههرى صأههلة كافتتههاح يسههتبحها لههم زيههادة
أمإهها. هنهها للسههنوي مإهها بالقاصأر فيهما بالتصوير فاندفع باطل

تبطههل فل مإعههها أو المههاء رؤيههة قبههل ذلههك نوى أو أقام لو
فإن المذكور تفصيله ففيها الماء كرؤية الصلة في والشفاء

يمههم ولههو بطلههت، وإل تبطههل لههم طهههر علههى الجبيرة وضع
ولههو وجههده، ثم بالوضوء، ولو عليه، وصألي الماء لفقد مإيت
ذلههك لن الحضههر، في عليه والصلة غسله وجب صألته بعد

بههالتيمم، عليه صألي مإن أن وقياسه له فاحتيط أمإره خاتمة



أمإهها حاضههرا كههان إن إعادتههها لزمإه دفنه قبل الماء رأى ثم
بعههدها أو فيههها وجده إذا ذلك مإن شيء يلزمإه فل المسافر

الجمههاع لنقل أشار بل التفاق وأقروه الرفعة ابن نقل فقد
قبههل المههاء وجههود فههي كههالخمس الجنههازة صأههلة أن علههى

كلم مإن أخذا بينهما السنوي تفرقة وردوا بعده أو إحرامإها
الميههت تيمههم وأن الخمس مإن كغيرها أنها والحاصأل البغوي
يههتيمم أن لحاضههر ليههس خيههران ابن قول الحي. وأمإا كتيمم

أمإكن وإن غيره ثم يكن لم حيث فيرد الميت على ويصلي
وقههت هنهها وليههس العههادة عههن تغنههي ل صأههلته بأن توجيهه
وقتههها بههأن لحرمإتههه يفعلههها حههتى قضههاء بعده وتكون مإضيق

قبلههه فعلههها فتعيههن الههدفن قبههل أصأههالة فيههه فعلههها الواجب
 الفرض لسقاط الماء رئي إذا بعده ثم لحرمإته،

> 369<ص: 
واجههد مإسههافر أو أي حاضههر في بأنها أولت عبارته أن على
عندنا يتيمم ل فهذا الجنازة صألة فاتته توضأ لو خافا للماء
الفههرض بههه يحصههل مإههن ثههم كههان إذا أمإا حنيفة لبي خلفا

فههرق ول إليههه بههه ضههرورة ل لنههه لفعلها، التيمم له فليس
الفهرض بيهن المهاء برؤيهة السهابقة الصهلة بطلن عدم في

كههالفرض لههه حرمإههة ل لنههه النفههل)، يبطههل وقيههل(والنفههل. 
أن يقتضههي ل وتارة تارة بالتيمم يسقط فيما النفل وإدخاله

النفههل قضههاء لههه يسن الفرض قضاء يلزمإه كما المقيم نحو
وإن بههالتيمم النفههل فعههل لههه يجوز وأنه قضاؤه يشرع الذي

إلههى المتنفههل وأن بعههد قههوله يصههرح وبههه قضاؤه يشرع لم
بههالتيمم تسههقط الههتي الصههلة قطعههها) أي إن (والصأح آخره

مإههن واحههد غيههر فحمل كلمإه به يصرح كما للنافلة الشامإلة
مإقابههل جملهة مإههن لن هههو، إنمهها الفههرض علههى لها الشراح
(ليتوضههأ النفههل فههي يأتي ل وهو القطع بحرمإة وجها الصأح

تفههوت جماعههة فههي كههان وإن بههالتيمم إتمامإههها أفضههل) مإههن
كلمإهههم شمله كما فراغها بعد بالماء إعادتها نوى أو بالقطع
لنههه حرمإههه، مإههن علههى وقههدم أوجبههه مإن خلفا مإن خروجا
لنههه ركعههتين، مإههن ويسههلم نفل قلبههها لههه يجههوز ول أقههوى

نههدبه فارق وبه باطل أنه ومإر الماء رؤية بعد صألة كافتتاح
بأن وقتها ضاق إن نعم يأتي كما الجماعة فوت خشي لمن
لتفههويته قطعههها حههرم خههارجه مإنههها جههزء وقع توضأ لو كان



(أن و) الصأح( ضرورة بل فيه جميعها فعل قدرة مإع بعضها
المتنفل) 

> 370<ص: 
(ل ركعتين قبل الماء رأى ثم أطلق، بل عددا ينو لم الذي
فههي المعهههود الحههب لنههه مإنهمهها، يسههلم ركعتين) بههل يجاوز

رآههها الههتي الركعة على اقتصر فعلهما بعد رآه فإن النوافل
لههم أنههه علههى لصههدقها قههال للعبههارة هذا شارح وحمل فيها

ركعههتين فعههل لههه أن فههأوهم المههاء رؤية بعد ركعتين يجاوز
رؤية عددا) قبل نوى مإن (إل كذلك وليس مإطلقا رؤيته بعد

ظههاهر هههو كمهها الحههرام عنههد نههواه مإهها على زاد وإن الماء
الحساب باصأطلح عليه فالعتراض الفقهاء عند الركعة ومإنه
بنيتههه (فيتمه) عمل الفقهاء وافق بعضهم أن على سديد غير
ولههو أخههرى، صأههلة كافتتاح الزيادة أن مإر لما عليه يزيد ول
مإعلومإا قدرا نوى وإن تيممه بطل لها تيمم قراءة أثناء رآه

 ببعض بعضها ارتباط لعدم

> 371<ص: 
صأههحة لن أيضهها، بطههل طههوافا أثنههاء رآه لههو أنههه يعلم وبه

تيممت وطء أثناء حائض نحو رأته أو ببعض ترتبط ل بعضه
ل لنههه تيممههها، لبقههاء هههو رآه لو مإا بخلفا النزع وجب له

يصلى ول(فيه.  وهم لمن خلفا رؤيته دون برؤيتها إل يبطل
الحههادث عههن جنههابته تجههردت وجنههب صأههبي مإن ولو بتيمم)،
تجويزهم الصبي على ويشكل فيه غلطوا لمن خلفا الصأغر

صألة بأن يفرق أن إل واحد بتيمم الصألية مإع المعادة جمع
كههذلك ول فيههها بلههغ لههو الفههرض عن للوقوع صأالحة الصبي

يههأتي كمهها فيهما الفرض نية وجوب في استويا وإن المعادة
 وإنما وغيرهما، والقيام صأورة أي

> 372<ص: 
الفههرض في الدخول وقبل بعده بلغ لفرض بتيممه يصل لم

فههي صأههلته إذ لههه، احتياطهها التحقيههق في صأححه كما فرضا
واحههد) فههرض (غيههر للنفههل إل تيممههه يقههع فلم نفل الحقيقة

لههه يعههرفا ولههم الههبيهقي قههال عمر ابن عن صأح كما عيني
عبههاس ابههن عههن الههدارقطني روى بههل الصحابة مإن مإخالف

ثههم واحههدة، صأههلة إل واحههد بههتيمم يصههلي ل أن السنة مإن



حكههم فههي السههنة مإههن الصههحابي وقههول تيمما للثانية يحدث
لكههل يجههب كههان الوضوء ولن ضعيفة طهارة ولنه المرفوع

مإههن الصأههل علههى الههتيمم فبقههي الخنههدق يههوم فنسخ فرض
مإرارا الحليل تمكين بيصلى وخرج فرض لكل الطهر وجوب
تيممههها فههي نههوته بأن فرض وصألة ذلك بين وجمعها بتيمم

هههذا غيههر فههي كلمإههه مإههن وعلم للمشقة جائز فإنه مإر كما
فرضههين بيههن يجمههع فل الصههلة بمنزلههة الطههوافا أن المحل

مإطلقا، والجمعة كالخطبة الصلة وفرض فرضه بين ول مإنه
بهالفرض ألحقهت ركعهتين بمثابهة أنهها قهول جهرى لمها لنهه

فههرض لكونههها نظههرا بنيتههها الجمعههة يستبح لم وإنما العيني،
كمهها روعههي بههالعيني مإتأصأههل شههبها لههها أن فالحاصأههل كفاية
فههي مإههر مإهها ويؤيده فيهما احتياطا كفاية فرض كونها روعي
بيههن يجمع فلم الفرض صأورة صألته في روعي فإنه الصبي

لههم وإنمهها بلههغ، لو الفرض يصل فلم النفل وحقيقة فرضين
واحههد، شههيء بمنزلههة لنهمهها الخطبتين، مإن لكل تيمم يجب
ثههم بخشههبة، ربههط كههأن إعادته تجب فرضا بتيمم صألى ولو
لن فرضهها، الولههى فعههل كههان وإن بههه إعههادته لههه جاز فك

وصأههلته لهههذا نظرا الجمع فجاز الحقيقي الفرض هي الثانية
يههوجه مإهها غايههة هذا أول لفرضيتها نظرا الولى بتيمم الثانية

لكههن يههوافقه مإهها شههيخنا كلم فههي رأيت ثم هنا، كلمإهم به
يتهم، ل خمهس مإهن المنسهية فههي يأتي مإا على هذا قياسه

الولى لن هنا، كذلك ول له وسيلة ثم الفرض عدا مإا لن
فل الفههرض عهدة مإن للخروج والثانية الوقت لحرمإة وجبت
فهي مإهر مإها علهى يشهكل فههذا كلهه ذلك ومإع أصأل وسيلة
أولههى هههذا بههل احتياطهها والحقيقة الصورة رعاية مإن الصبي

 لن شاء)، مإا ويتنفل(فتأمإله. 

> 373<ص: 
نحههو مإههن المنههذور (والنههذر) أي فيههه فخفف ينحصر ل النفل
أنههه الصأههل لن الظهر)، (في (كفرض) أصألي وطوافا صألة

نفههل كههل إتمام نذر إن نعم الشرع واجب مإسلك به يسلك
نفههل ابتههداءها لن فرضههه، مإههع نوافههل لههه جههاز فيههه شههرع

بنيههة قطعههها إن نعههم عينههها إن كههذلك المنههذورة والقههراءة
لنههه الههتيمم، وجههوب احتمههل إتمامإههها أراد ثههم العههراض،
لههو مإا ومإثله المستقل كالفرض صأيرها البقية عن بالعراض

لنهمهها لكههل، الههتيمم وجوب فيحتمل وقتين في سورتين نذر



كفايههة صأههحة) فههروض (والصأههح واحدا فرضا الن يسميان ل
أصأههالة لشههبهها فههرض) عينههي (مإههع تعينههت (جنههائز) وإن نحههو

وإنما عارض، المكلف بانفراد وتعينها الترك جواز في بالنفل
العظههم ركنههها يمحههو لنههه والركههوب، الجلوس فيها يجز لم

هنهها شارح لقول خلفا تبيحها النفل نية أن ومإر القيام وهو
بيههن مإتوسههطة رتبههة فهههي جنسههها غيههر مإههن لنههه تبيحها، ل

مإههس نحو تبيح ل النفل نية أن ويلزمإه هه ا والنفل الفرض
بههه. صأههرحوا مإهها خلفا وهههو جنسههه غير مإن لنه المصحف،

عينههها يعلههم الخمههس) ولههم إحههدى نسههي مإن (أن و) الصأح(
عههذر بغيههر الفههوات كههان إن وجوبا فورا الخمس فعل لزمإه
وضههوءات، بخمس صألهن لو مإا إحداهن وكنسيان فندبا وإل
عليههه أن حينئههذ لههتيقنه إحههداهن مإههن لمعههة تههرك علههم ثههم

 فيلزمإه عينها جهل وقد إحداهن،

> 374<ص: 
فعلههن أراد فهإن بهذلك إل ذمإتهه بهراءة تتيقن ل إذ فعلهن،
مإهها ووجههوب واحههد الفههرض لن لهههن)، تيمههم (كفههاه بالتيمم

بههراءة لتتحقههق الوسههيلة بطريههق هههو إنما الخمس مإن عداه
أنه ذاك ليهام تيمم لهن كفاه والحسن السبكي قال الذمإة

المراد بل مإرادا وليس الخمس به نوى إذا تيمم يكفيه إنما
انتهههى الخمههس بههه ويصههلي للمنسههية واحدا تيمما يتيمم أنه

فيههه ومإهها فعل وجد إذا أنه مإعلوم هو مإا يدفعه ذلك وإيهام
السههياق يعينههه بههل ويعضده فقط بالفعل التعلق كان رائحته

ولههو تبعهها، غيههره مإههع واستباحته فرض نية في هو إنما فإنه
كمهها إعادتههها تلزمإههه لههم الخمههس فعههل بعههد المنسههية تههذكر
وبيههن بينههه ويفرق البحر صأاحب إليه وسبقه المصنف رجحه

اليقيههن يمكنههه ثههم بأنه تيقنه ثم له، فتوضأ حدثا ظن لو مإا
وعلههم مإنهههن صأههلتين نسههي وإن(هنهها.  بخلفههه المههس بنحههو

(صأههلى يههومإين أو يههوم مإههن وعصههر مإختلفتين) كظهر كونهما
القههاص ابههن طريقههة (بههتيمم) وهههذه الخمههس صألة) مإههن كل

تيمههم (وصأههلى) بكههل المنسههي مإرتيههن) عههدد تيمههم شاء (وإن
قبلههه بههه بههدأ مإهها وتههرك واحههد زيههادة مإع المنسي غير عدد

والعصههر أربعهها) كههالظهر (بههالول الصههورة هههذه فههي فيصههلي
بغيههر الفههوات كههان إن أنه مإر مإما وعلم والعشاء والمغرب

كونههها سههن هنهها كالنسههيان بعههذر أو ولء كونههها وجههب عههذر
أربعهها) (وبالثههاني الذمإههة بههبراءة المبههادرة مإههن فيه (ولء) لما



والمغههرب والعصههر كالصههبح) بههها بههدأ التي مإنها (ليس كذلك
لى لنهه بيقيهن، فيهبرأ والعشهاء والظههر الصهبح عهدا مإها صأ
وإن بههتيمم كههل تههأدت فيهههن المنسههيتان كانت فإن بتيممين

وإن بالثههاني والصههبح الول بههالتيمم الظهههر تههأدت تينك كانتا
ابههن طريقة وهذه فكذلك هاتين إحدى مإع أولئك إحدى كانتا

وضههوابط عبارات فيها ولهم عندهم المستحسنة وهي الحداد
الظهههر بالثههاني يصههلي كههأن به بدأ مإا يترك لم إذا أمإا أخر

المنسههيتين أن لحتمههال يههبرأ فل والصههبح والمغههرب والعصر
 الصبح غير وواحدة العشاء

> 375<ص: 
أو) نسههي. (عليههه العشههاء فتبقههى العشههاء غيههر تصههح فبالول

فههي شههك أو يههومإين مإههن إل يكونههان ول (مإتفقيههن) بينهمهها
فههي الفههرض لن بههتيممين)، مإرتيههن الخمس (صألى اتفاقهما

مإههر، كما وسيلة عداه ومإا التيمم بذلك فيقع واحد مإرة كل
طههافا الخمههس وإحههدى طههوافا مإههن واحههد تههرك تيقههن ولو

واحههد الحقيقههة فههي الفههرض لن بههتيمم، الخمههس وصأههلى
لفههرض يههتيمم ول. (مإههر مإهها نظير وسيلة الكل فعل ووجوب

ول ضههرورة طهههارة لنههه فعلههه)، (وقههت دخههول قبههل) ظههن
ومإبههادرة فضههيلته ليحوز أوله جاز وإنما الوقت، قبل ضرورة
إن إل احتمههال ولههو قبلههه، النفههل أيضا يصح ول ذمإته لبراءة

ولههو لههه فيصح فيه أمإا مإر كما المسح قبل بعده النية جدد
فيه مإر لما الخطيب لغير جمعة كخطبة شروطه بعض قبل
قههول أفههاده كمهها وكسههتر مإطلقهها تيمميههن مإههن له بد ل أنه

ه وصأهرح وقتهه قبهل وأصأهلها الروضة ول وغيهره السهنوي ب
هههذه فعههل قبل الوقت لن فعله، وأصأله المتن زيادة ينافيه

لمههن خلفا عليهما اعتراض فل الفعل وقت يسمى الشروط
خلفها مإطلقهها ل المههاء وجههود عنههد أي يصههح لم وإنما ظنه،
فههي الحجههر يجههزئ ل قلنا إذا المجموع ففي فيه وهم لمن
يههتيمم عنههها يعفههى ل الفههرج رطوبههة إن أو كالمههذي نههادر

عنهه يعفههى ل دم بجرحههه مإههن أن المتن في ويأتي ويقضي
عنههه يعفههى ل مإمهها البههدن جميههع طهههر قبههل ويقضههي يتيمم

لصههحة شههرطا زوالههه لكههون ل التيمم ضعف مإع به للتضمخ
وألحههق والمكههان الثههوب عن زواله قبل صأح لما وإل الصلة

 فيهما العادة وجوب مإن مإر مإما القبلة في الجتهاد به



> 376<ص: 
الولههى بفعههل التقههديم جمههع فههي الثانيههة فعههل وقت ويدخل
فعلههها قبههل وقتههها دخههل إن نعههم قبلههها ل بعدها لها فيتيمم
التبعيههة زالههت وقههد تبعهها لههها صأههح إنمهها لنههه تيممههه، بطههل

الظهههر اسههتباحة مإن مإر مإا فارق وبه الجمع رابطة بانحلل
غيرههها اسههتباح اسههتباحها لمهها ثههم لنه ضحى، لفائتة بالتيمم

يستبح فلم المنوية الصفة على نوى مإا يستبح لم وهنا تبعا
الفصههل بطههول الجمههع ببطلن تيممههه بطلن وقضههيته غيههره

قيههد، ل مإثههال بههدخوله يبطههل فقولهم الوقت يدخل لم وإن
نظههرا وقتههها للظهههر الههتيمم صأههح تههأخيرا الجمههع أراد ولههو

لنههها لمتبوعها، ول لها وقتا ليس لنه للعصر، ل لها لصأالته
شههاكا تيمههم فلو تذكرها الفائتة ووقت للظهر تابعة غير الن
ل مإعيههن بههوقت المتعلقههة والمنذورة تصح لم بانت ثم فيها،
أو الغسههل قبههل لههها يصههح ل الجنههازة وصألة قبله لها يصح
النفهل وكهذا(يكهره.  لكهن التكفيهن قبهل ولهو بعده، بل بدله

وقتههه دخههول قبههل لههه يههتيمم ل غيره أو كان المؤقت) راتبا
صأههلة وقههت بيههان وسههيأتي الفرض في مإر الصأح) لما (في

لمههن الستسههقاء صأههلة ووقههت والكسههوفا والعيههد الرواتههب
أكههثرهم اجتمههاع النههاس ومإههع الغيههث انقطههاع وحههده أرادههها
ك فهي بهها يلحهق أنهه وظهاهر فيهدخل الكسهوفين صأهلة ذل
باجتمههاع النههاس ومإع التغير بمجرد وحده أرادها لمن الوقت

أن عليههه يلزم بأنه الجتماع على التوقف واعترض مإعظمهم
إل لههها يتيمم ل جماعة في العيد أو الجنازة صألة أراد مإن
الجنههازة صأههلة بأن بالفرق ويجاب به قائل ول الجتماع بعد

والعيههد الههدفن إلههى الغسههل فههراغ مإههن وهههو بمعلههوم مإؤقتة
مإحدد وقتها

> 377<ص: 
أراده وإن اجتمههاع علههى يتوفقهها فلههم كالمكتوبههة الطرفيههن

مإعلومإههة لوقتهمهها نهايههة ل إذ والكسوفين، الستسقاء بخلفا
مإخلههص ل أن بعضهههم وظن عليه عزم مإا إلى فيهما فنظر

للفقههد مإههتيمم فههي الفههرض بههأن فأجههاب العتراض ذلك مإن
بعههد يههتيمم بههها مإههاء ل أن علههم فههإن بالصههحراء فعلها يريد

وإن تيممههه يبطههل تههوهم يحههدث لئل قبلههه ل إليههها الخههروج
مإخالفههة فيههه بههأن ويههرد الجتماع إلى أخر مإاء بها أن توهم

بههها مإههاء ل أن يعلههم قههد وبههأنه الجتمههاع اعتبههار لطلقهههم



وجههه فل للجتمههاع فيههؤخر بههها مإاء حدوث يوهم مإا فيحدث
وخههرج المسههجد بههدخول والتحيههة التفصههيل مإههن ذكههره لمهها

عههدا مإا شاء وقت أي لها فيتيمم المطلقة النوافل بالمؤقت
صأههح وإل فيههه ليصههلي فيههه أو قبلههه تيمم إن الكراهة وقت
المههراد قلههت ذكههر مإهها بمقتضههى أيضهها مإؤقتة هي قلت فإن

ليسههت والمطلقههة الطرفيههن مإحههدود وقههت لههه مإهها بالمؤقت
فيههه يأتي لما وينقص يزيد الكراهة وقت عدا مإا لن كذلك،

ومإههن(ينقههص.  وقههد يزيههد، قد وهو بالفعل يتعلق مإا مإنه أن
رمإههل أو حجههر فيههها بصههحراء ترابهها) لكههونه ول مإههاء يجد لم

بههها يجففههه مإعههه أجههرة ول نههدي تراب فيه بحبس أو فقط
ولههو الداء الفههرض) المكتههوب يصههلي أن الجديههد فههي (لزمإه

 لنقصه الربعين مإن يحسن ل لكنه الجمعة

> 378<ص: 
وإزالههة والسههتقبال السترة عن كالعاجز الوقت لحرمإة وذلك

يصههلي ل حلههف مإههن بها يحنث صأحيحة صألة وهي النجاسة
أو مإههاء كرؤيههة ونحههوه الحههدث ويبطلههها مإنها الخروج ويحرم
أول جوازههها ويتجههه القضههاء يسههقط ل بمحههل ولههو تههراب،
مإا ضيقه إلى تأخيرها يجب أنه الذرعي لبحث خلفا الوقت

لصههلة بفعلههه أفههتى أنه القفال وعن ترابا أو مإاء يرجو دام
بههه تفت لم وإن الدفن على تقديمها بوجوب ويوجه الجنازة
لكههن غيرههها فههي الههوقت كحرمإة الميت بحرمإة وفاء ففعلت

يصههليها ل أنههه القفههال كلم قضية عن الزركشي نقله الذي
بقههوله عللههه رأيتههه ثههم مإههر، كمهها النفل مإرتبة في لنها أي،
يصههلى ل فههإنه وتيممههه غسله تعذر إذا الميت حق في كما

غيره وتبعه ه ا مإنه مإمنوع وهو النفل حكم في ولنها عليه
عليههه تعينههت وإن نظههر فيههه يصههلى القفههال قههول فقههال

فعلههها علههى إقههدامإه يجههوز ل فقههال الذرعي لذلك وسبقهما
أن ذلك ينافي ول بالدفن تفوت ول مإتسع وقتها لن قطعا،

النفههل لههه يبههاح لنههه عليههها، يصههلي الحضههر فههي المههتيمم
فههي فقههال نفسههه ناقض أنه للذرعي ووقع به هي الملحقة

الطهههورين وفاقههد الفههرض بتيممه يسقط ل مإن الجنائز باب
إذا أعادههها ثههم الههدفن، قبههل صأههلى أحههدهما على تعينت إن

بههه فليجمع ظاهر وجه له التفصيل وهذا الكامإل الطهر وجد
وإن الثاني قوله بالجواز. وأمإا قال ومإن بالمنع قال مإن بين

بحيههث عليههه مإههن وكفاقههدهما ظههاهر نظههر ففيه عليه تعينت



بههالفرض وخههرج عليههه حبس أو تيمم مإبيح إزالته مإن خشي
فائتة.  قضاء ول تنفل له يجوز فل عداه مإا المذكور

> 379<ص: 
الفاتحههة لغير قراءة نحو وكذا مإصحف، مإس نحو ول مإطلقا

بعههد زوج وتمكيههن جنههب لنحههو بمسههجد ومإكههث الصههلة في
عههذره لن (ويعيد) وجوبهها، الضرورة لعدم حيض نحو انقطاع

ترابهها وكههذا مإههاء، وجههد إن هههذا هنهها بههدل ول يههدوم ل نادر
ل لنههه كغيههره، هنا العادة تجز لم إل القضاء يسقط بمحل
واختههار تراعههى حههتى وقههت حرمإههة هنهها وليههس فيههها فائههدة

خلههل مإههن الههوقت في وجبت صألة كل بأن القول المصنف
يثبت ولم جديد بأمإر يجب إنما القضاء لن إعادتها، تجب ل

ل بأصأههله كمهها القضههاء بالعههادة مإههراده قيل شيء ذلك في
ا قضههاء بخههارجه ومإا إعادة بوقته مإا أن الصأوليين مإصطلح

فيلزمإهه المإريهن يشهمل مإها بهها مإراده بل بصحيح وليس ه
فخههارجه. وإل فيههه مإههر مإهها وجههد وإن الههوقت فههي فعلههها

القامإة في فقده الماء) لندرة لفقد المتيمم المقيم ويقضي(
القراءة نحوه أو جنبا كان إذا بالتيمم له ويباح دوامإه وعدم
إنههه جمههع وقههال وغيرهمهها الشيخين كلم اقتضاه كما مإطلقا
أي النوافههل مإن صأله مإا قضاء له ويسن  الطهورين كفاقد
المسافر)  (ل الظهر ويقضي يفعلها والجمعة تقضى، التي

> 380<ص: 
فيههه الفقههد لعمههوم سههفره قصههر وإن يقضههي فل المههتيمم
الغهالب بمحهل تيمهم مإتى أنه والضابط للغالب بهما والتعبير

سائر مإن القرب حد إلى حواليه وفيما أي فيه التيمم وقت
لههذلك السههعي يلزمإههه أنههه مإر مإما أخذا يظهر فيما الجوانب

وجههود ذلهك وراء فيمهها الغلبههة تعتبر فل فيه الماء تيقن عند
ول فل المإههران اسههتوى أو فقههده غلههب بأن وإل أعاد الماء
بسههفره) كههآبق العاصأههي (إل الوجههه على الصلة مإحل يعتبر

مإرض أو جرح أو مإاء لفقد تيمم سواء يقضي فإنه وناشزة
 رخصة فيه بالتيمم الفرض سقوط لن الصأح)، (في

> 381<ص: 
عههن خههرج فعلههه لزمإههه لمهها ولنههه بمعصههية تنههاط فل أيضهها

الواجب أن مإنه ويؤخذ المإام قاله المحضة الرخص مإضاهاة
مإههن رخصههة هههو السبكي قال ثم ومإن مإحضة، رخصة ليس



وجهوبه حيهث مإهن وعزيمهة الصأهلي الحكم سبب قيام حيث
الميتههة أكههل فههي عههبر مإههن بيههن يجمههع وبههه هههه ا وتحتمههه
المإههام تردد عزيمة. وأمإا بأنه عبر ومإن رخصة بأنه للمضطر

أن علههى فيحمل الرخصة يجامإع هل الوجوب أن مإوضع في
الههذي تقههول أن ولك هذا المحضة الرخصة يجامإع هل مإرده
الرخصههة يجههامإع الوجههوب أن كلمإهههم بههه صأههرح مإهها يتجههه

فيها الوجوب لن سهولة، إلى تغيرها ينافي ل وأنه المحضة
عليههها أخههف إنههه حيههث مإههن النفههس لغرض مإوافقا كان لما

مإههن فيههها لمهها مإنافيهها يكههن لههم غالبهها الصأههلي الحكههم مإههن
نحههو لحيلولههة حسا الماء فقد إن فيه تيممه ويصح التسهيل

فل وعطههش مإههرض لنحههو شههرعا ل الباب أول مإر لما سبع
ولو بالتوبة، مإانعه زوال على لقدرته يتوب حتى تيممه يصح

لفقههده وتيمم الماء وجود فيه يغلب ل بمحل بالقامإة عصى
الصأههالة بطريههق للرخصههة مإحل ليس لنه القضاء، يلزمإه لم

السههفر بخلفا وغيههره العاصأههي بيههن فيههه الحال يفترق حتى
سههفر أو لههبرد) بحضههر تيمههم ومإههن(هنهها.  للسبكي مإا فاندفع
يههدثر أو المههاء بههه يسخن مإا فقد الظهر) لندرة في (قضى

عمههرا وسههلم عليههه اللههه صأههلى يههأمإر لههم وإنما أعضاءه، به
لن أو، يعلمههها بههأنه لعلمههه إمإهها السههابق حديثه في بالعادة
(أو) جههائز الحاجة لوقت البيان وتأخير التراخي على القضاء

الماء (يمنع فيه مإر لما مإعصية سفر غير (لمرض) في تيمم
عضههو) (فههي (أو) يمنعههه الطهارة أعضاء كل في مإطلقا) أي

أن (إل عههذره لعمههوم عليه (فل) قضاء ساتر) عليه (ول مإنها
بفعلههه لكههونه عنه يعفى كثير) ل (دم غيره بجرحه) أو يكون
ا إليه عاد أو مإحله جاوز أو قصدا فهي يهأتي مإمها يعلهم كم

عن العجز لندرة أعاد حينئذ غسله تعذر فإذا الصلة شروط
كههان إن إل يضههر فل اليسههير نحههوه. أمإهها أو حار بماء إزالته

البههدل لنقههص لمحلههه الههتراب وصأههول ومإنههع الههتيمم بمحههل
صأههلى مإههن لن السههتثناء، لهههذا حاجة ل قيل حينئذ والمبدل
ا مإتيممهها يكههن لم وإن القضاء يلزمإه عنها يعفى ل بنجاسة

 فائدة فيه بأن ويجاب ه

> 382<ص: 
كههان) (وإن الكههثير مإفهههوم فههي المههذكور التفصههيل وهههي

يعفههى ل دم به يكن ولم (ساتر) كجبيرة بعضها أو بالعضاء
م تقييهد ل تمثيهل الول فهي وذكهره أيضا هنا عنه يقهض (ل



أولهى بهل بهالخف طههر) لشهبهه علهى وضهع إن الظهر في
القضههاء لزمإه وإل التيمم بعضو يكن لم إن ومإحله للضرورة

كلمإه لكن والمبدل البدل لنقص الروضة في مإا على قطعا
وجههب حههدث علههى وضههع (فههإن ضعفه يقتضي المجموع في

سهاتر علهى مإسح لنه تيمم، مإحذور مإنه يخف لم نزعه) إن
ومإسههح تعذر) نزعههه (فإن كالخف طهر على وضعه فاشترط
ومإهها الوضههع شههرط المشهههور) لفههوات علههى (قضههى وصأههلى
غير طهر على الموضوع نزع يجب ل أنه مإن صأنيعه أوهمه
وجههوب فههي لسههتوائهما حههدث على كالموضوع هو بل مإراد

مإههن أخههذه عمهها عوض هو إنما مإسحه أن مإر نعم مإسحهما
وحينئههذ مإسههحه يجب لم مإنه شيئا يأخذ لم لو وأنه الصحيح
بيههن وتفصههليهم فيهمهها النههزع بوجههوب قههولهم حمههل فيتجههه
مإنههه شيئا أخذت إذا مإا على حدث وعلى طهر على الوضع

الساتر.  كعدم حينئذ لنه قضاء، ول نزع يجب لم وإل
ليسقط عليه وضعها الواجب بالطهر المراد]: تنبيه[     
وصأهههاحب المإهههام ذكهههره كهههالخف الكامإهههل الطههههر القضهههاء

عليههه تجههب وهههي فيههه صأههريحة المجموع وعبارة الستقصاء
الشههافعي مإههراد وهههو عضههوه علههى الجههبيرة لوضههع الطهارة

وضههوء علههى إل يضههعها ول بقههوله عنههه تعههالى اللههه رضههي
مإههن بههد ل أنههه الول أمإههور بههالخف التشههبيه وقضههية انتهههت
أعضههائه مإههن شههيء علههى وضههعها إن الوضههوء طهارة كمال
لههو أنههه الثاني ظاهر وهو هذا في صأريح الستاذ ابن وكلم

يلبس ل كما يكفيه ل الماء لفقد التيمم طهارة على وضعها
وضعها لو أنه الثالث أيضا ظاهر وهو الحالة هذه في الخف
أيضهها الحههدثين مإههن طهههره اشترط الوضوء أعضاء غير على
الكتفههاء رجههح بههل الزركشههي يرتضه لم ثم ومإن بعد، وفيه

الوضوء أعضاء غير على المحدث وضعها فلو مإحلها بطهارة
طهههارة علههى لنههه قضههاء، ول مإسههح أجنههب ثههم جنابههة، ول

كامإلة.  الن فهي بالجنابة إل تنتقض ل وهي الغسل

 الحيض باب
لصأالته له كالتابعين كانا ولما. والنفاس والستحاضة     

أحكههامإه أكههثر فلن النفههاس فواضههح. وأمإهها الستحاضههة أمإهها
وهههو بالترجمههة، أفههردوه أحكامإه ولغلبه عليه القياس بطريق

مإخصههوص، وقههت فههي يخههرج جبلههة دم وشرعا السيلن لغة
مإهها والستحاضههة الرحههم فههراغ بعههد الخههارج الههدم والنفههاس



مإهن أول إسهرائيل بنهي بهأن والقهول  الصأهح علهى عداهما
 فيهم الحيض وقع

> 384<ص: 
بنههات علههى اللههه كتبههه شههيء {هذا الصحيحين حديث يبطله

المههرأة تههراه مإا على يحكم أن يمكن سنه) الذي آدم} (أقل
إن إل اسههتكمالها أي سههنين) قمريههة (تسههع حيضا بكونه فيه
إيهههام فزعههم بلياليها يومإا عشر ستة بدون تمامإها قبل رأته
فههي ليههس بههه قائههل ول للحيههض ظرفا كلها التسع أن هذا

هنهها وهههي ظرفهها التسع كانت لو ذلك يوهم إنما لنه مإحله،
ول سههنه لخههر حههد ول بينهمهها مإا وشتان جلي هو كما خبر

باعتبههار لنههه سههنة وسههتين بههاثنين اليههأس سههن تحديد ينافيه
وإمإكههان ثههم يههأتي، كمهها عنههه النقههص يعتههبر ل حههتى الغالب
فيههه بد ل الصبي إنزال إمإكان بخلفا حيضها كإمإكان إنزالها

قيهل كههذا النسهاء طبههع حهرارة والفههرق التاسهعة، تمههام مإن
حيث المجموع في بذلك صأرح رأيته ثم فرق ل أنه والوجه

بمها المعتههبر التقريبي أي التسع استكمال فيهما الصأح جعل
سههنين، عشههر ووجها ونصف تسع وجها الصبي في وزاد مإر

لنههها أي، مإنههه بلوغا أسرع بأنها فرق المإام أن إلى وأشار
وليلة)  (يوم وأقله) زمإنا(مإنه.  طبعا أحر

> 385<ص: 
لههم وإن سههاعة، وعشههرون أربههع وهههو مإتصههل، قههدرهما أي

السههحب قول على بناء مإثل يومإا عشر أربعة مإن إل تتلفق
المههراد أن مإنههه يعلههم مإهها ثههم وسههيأتي البههاب آخههر التههي

وإن تلههوث، أدخههل لههو بحيث القطنة نحو يكون أن بالتصال
وأكههثره). (السههتنجاء في غسله يجب مإا إلى الدم يخرج لم

وغههالبه تتصههل لههم وإن (بلياليههها)، عشههر) يومإهها (خمسة زمإنا
عنههه اللههه رضههي الشافعي باستقراء ذلك كل سبعة أو ستة
بيههن) زمإنههي (طهههر وأقههل) زمإههن (بههالخير.  النههص صأههح بههل

ثبههت مإهها أقههل لنههه يومإهها) بلياليههها عشههر خمسههة (الحيضههتين
تقههدم ذلههك مإههن أقههل فيكههون ونفاس حيض بين أمإا وجوده
قبيههل دمإهها وليلههة يومإهها الحامإههل رأت لو بل تأخر أو الحيض
ولههو انقطههع، ثم ستين، النفاس رأت ولو حيضا، كان الطلق

فههي انقطههاعه بخلفا حيضهها كههان الههدم رأت ثههم لحظههة،



خمسههة بعههد عههاد إن إل حيضهها يكههون ل العائد فإن الستين
لكثره) إجماعا.  حد يومإا. (ول عشر

>  386<ص: 
غالب بعد الشهر بقية وغالبه أصأل تحيض ل قد المرأة فإن

بمخالفههة أكههثر أو امإههرأة عههادة اطردت ولو السابق، الحيض
دمإههها وحمههل أتههم الوليههن بحههث لن تتبع لم مإر مإما شيء
يشههكل وقههد المسههتمرة العههادة خرق مإن أولى الفساد على
حيههث اليههأس سههن بعههد دمإهها امإههرأة برؤيههة لها خرقهم عليه

وقههد مإر بما له تحديدهم به وأبطلوا حيض بأنه عليه حكموا
ل عنهه للنقههص بالنسههبة تحديهد ذاك أن آنفها مإههر بما يجاب

أتههم هنهها لكنههه فيهمهها ناقصهها كههان وإن الستقراء، وبأن غير
مإههن يههأتي لمهها ثههم بخلفههه فيههه عنههدنا الخلفا عههدم بههدليل

أو عشههيرتها نسههاء المههراد أن وفي سنه في القوي الخلفا
فهههذا زمإنههها أو الزمإنههة سههائر فههي المراد وعليه النساء كل
الههتزمإوه مإهها فيههه يلههتزمإوا فلههم الستقراء يضعف مإؤذن كله
كلمإهههم فههي التنههاقض لظهههور مإهههم فإنه فتأمإله الحيض في

لنههه بالجنابة)، حرم (مإا الحيض به) أي ويحرم(الرأي.  ببادئ
النسههك نحههو لغيههر التعبههد بنيههة الطهارة هي (و) زيادة أغلظ
جنههب فههي يوجههد بههل بههالحيض يختص ل هذا يقال ل والعيد

غسههله حرمإههة الظههاهر إذ انقطههاعه، وقبههل مإنيههه خههروج بعد
داخلهة الصههورة ههذه لن زيادة، فل وحينئذ التعبد بنية حينئذ

ليسههت الحرمإههة هههذه نقههول لنا بالجنابة، حرم مإا قوله في
وإنمهها سلسههه، مإن التعبد بنية الطهر لصحة المني لخصوص

بخلفا السههلس غيههر في صأحتها مإن مإانعا كونه لعموم هي
مإههع طهههر صأههحة يتصههور ل إذ لههذاته، الحرمإههة فههإن الحيههض
ولههو خههافت)، إن المسههجد (عبههور و فتههأمإله مإطلقهها وجههوده
وبيههن بينههه يفههرق وعليههه كلمإهم شمله كما الحتمال بمجرد

بههأن خمرا لمتخذه العنب نحو بيع حرمإة في الظن اشتراط
ه يحتاط المسجد هنها التلهويث قرينهة وجهود مإهع سهيما ل ل

فههإن الخبههث عههن له صأيانة بالدم التحتية بعد (تلويثه) بمثلثة
فههي ذلههك ويجري الجنب فارقت وبه حدثها لغلظ كره أمإنته

جرح. كذي به تلويثه يخشى خبث ذي كل

> 387<ص: 



وبهههذا يظهر فيما يكره لم أمإن فإن رطب خبث به نعل أو
مإههن ليههس لنههه لهههذا، يحتاج ل قيل مإا ويندفع الفرق يظهر

مإكههان كل في أيضا ذلك يجري يقال ل الحائض خصوصأيات
كالسههتجمار تنجيسههه يحرم أنه واضح هو لما للغير مإستحق

غلبههة أو التحقههق عند ذلك يصح إنما نقول لنا الغير، بجدار
الفههرق فظهههر حرمإته لعظم المسجد بخلفا مإطلقا ل الظن

إنههاء فههي فيههه البههول حرمإههة ذكر مإما وعلم غيره وبين بينه
يجههوز نعههم التلويث أمإن وإن ضرورة، بل فيه نجس وإدخال
أو قمامإة أو إناء في واستحاضة ودمإل فصد نحو دم إخراج
خلفهها خههارجه ذلههك إخههراج سهههل وإن فيه، غيره مإن تراب

مإهها لمنع ذكره على يده مإستبرئ دخول حل وبحث لبعضهم
إجماعهها يصههح والصههوم) ول(وغيره.  السلس سواء مإنه يخرج
م أنه والصأح تعبدي وهو ،فيما فائهدة وتظههر أصأهل يجهب ل

تحتههاج فل قضههت إذا وفيمهها والتعههاليق اليمههان فههي الخلفا
فههي مإقتههض لفعلههه سههبق مإهها أنههه علههى بنههاء القضههاء لنيههة

فليتأمإههل وغيههره السههنوي ذكههره مإمهها أولههى وهههذا الههوقت،
 قضاؤه) إجماعا (ويجب

> 388<ص: 
الههوقت فههي مإقتههض لفعله يسبق لم أنه مإع قضاء وتسميته

الههوقت خههارج فعلههه صأههورة إلههى بههالنظر هههو إنما تقرر كما
يكههره بههل للمشههقة إجماعهها قضاؤها يجب الصلة) ل (بخلفا

وأقههره البيضاوي قاله كما يحرم أو مإتقدمإون جمع قاله كما
الشههارح رأيههت ثههم الوجههه، وهههو والمصههنف، الصههلح ابههن

مإنههها تنعقههد ول الجوامإههع لجمع شرحه في به جزم المحقق
 صألة كونها حيث مإن هنا والحرمإة الكراهة لن عليهما،

> 389<ص: 
نعههم المكروهههة الوقههات فههي يههأتي مإهها نظيههر خارج لمإر ل

مإسههلم شرح في مإا على قضاؤهما لها يسن الطوافا ركعتا
خلفههه، مإجمههوعه فههي صأههوب لكنه عليه ونص الصأحاب عن
علههى أي الوجههوب يكههن فلههم بفراغه إل وقتهما يدخل ل إذ

عقههب طههروه فههرض فههإن قههال الحيههض زمإن في به القول
ذلههك وتسههليم ه ا حينئههذ ثبوتهما سلم إن ذلك أمإكن فراغه
لكنههه يسعهما مإا الطرو وقبل الفراغ عقب مإضى إن ظاهر



بيههن (مإهها و) يحههرم(الحيههض.  فههي طلبه وقع لما قضاء ليس
 الوطء في وركبتها) إجماعا سرتها

> 390<ص: 
 استحله مإن بل بحائل ولو

> 391<ص: 
فههوق مإهها {لهك الصهحيح الخهبر ولمفهوم الدم زمإن أي كفر

بحائههل بينهمهها وعما مإطلقا فوقهما وعما عنهما الزار} كناية
مإسههلم الههوطء) لخههبر غيههر يحههرم ل (وقيههل الههوطء غير في

هههذا أن مإههع الول النكههاح} ورجحههوا إل شهيء كههل {اصأنعوا
وفههي احتيههاط فيههه مإهها يترجههح وعنههده لتعارضهههما مإنههه أصأح

فيههه} وبههه يقههع أن يوشههك الحمههى حههول حههام {مإههن الخههبر
الول الحههديث بههأن وجه وإن للثاني، المصنف اختيار يضعف

الزار، تحههت بما وخصوص وغيره للوطء عموم مإفهومإه في
وخصوص وفوقه الزار تحت لما عموم فيه مإنطوقه والثاني

الخر عموم على قاضيا كل خصوص فيكون الوطء عدا بما
 التخصيص باب مإن هذا أن نسلم ل لنا

> 392<ص: 
وحينئههذ يخصصههه ل العههام أفههراد بعض ذكر أن باب مإن بل

وعبههارته فتههأمإله تقههرر كمهها الحتياط ويتعين التعارض يتحقق
والروضههة أصأههله عبههارة وهههو السههتمتاع، المحههرم أن تحتمل

والتحقيههق المجمههوع عبههارة وهههي المباشههرة وأنههه وغيرهمهها
بغيرههها اللمههس ل بشهههوة النظر يحرم الول فعلى وغيرهما

تحريههم السههنوي الوجههه. وبحههث وهههو عكسههه، الثههاني وعلى
بمهها اسههتمتاع بههأنه ردوه بينهمهها فيما يدها بنحو له مإباشرتها

بيههن فههرق ل إذ جههائز وهههو وركبتههها، سههرتها بيههن مإهها عههدا
بلمسههها أو بههدنه سائر أو بيده بلمسه عداهما بما استمتاعه

هههي كههانت إن يقههال وقههد عكههس، ول بمنعه تمتنع لكنها له
بما استمتاعه عليه حرم كما لنه قاله، مإا اتضح المستمتعة

اسههتمتاعها يحهرم المحههرم الهوطء خههوفا وركبتها سرتها بين
علههة ليس بالدم التلوث وخشية لذلك وركبته سرته بين بما
هههو كههان وإن عههدمإه، تيقن مإع الحرمإة لوجود علة جزء ول

بينهمهها مإهها عههدا بمهها مإسههتمتع لنههه الحههل، اتجههه المسههتمتع
ليسههت مإمسوسههة حيههض فههي حرمإتههه الطلق فههي وسههيذكر



حلههه ذكههره في عليه اعتراض فل بوضعه تعتد بحمل بحامإل
ومإثلههه إمإكههانه لزمإههن الحيههض انقطههع) دم فههإذا(قههوله.  فههي

بنيههة (غيههر) الطهههر الههتيمم الغسل) أو قبل يحل (لم النفاس
لن (الصهوم)، و تجههب بههل الطههورين لفاقههد والصلة التعبد
 تحريمه سبب

> 393<ص: 
الجنههب. (والطلق) لههزوال علههى لحههرم وإل الحيههض خصههوص
إل يههزول ل بقههي ومإهها العههدة تطويههل وهو التحريم، مإقتضى
فههي المغلههظ الحههدث مإههن المقتضههى لبقههاء بدله أو بالغسل

يطهههرن} قههرئ {حتى تعالى فلقوله فيه الستمتاع. وأمإا غير
وهههو وبههالتخفيف الدللههة واضههح وهههو بالتشههديد، السههبع فههي

وجماعههة عبههاس ابههن قههاله كمهها المشههدد بمعنههى أنه بفرض
تطهرن}.  {فإذا عقبه فلقوله وإل أيضا واضح

علههة يههورث الحيههض في الجماع أن ذكروا]: تنبيه[     
هههذا امإتداد الغزالي وحكى الولد وجذام للمجامإع جدا مإؤلمة
الصههلة قضاء سقوط أيضا الطهر قبل ويرتفع للغسل الثاني

القضاء شأن مإن أن وجهه وكان بالقضاء، الرافعي عبر كذا
وعههدمإه تههارة بالسههقوط فيههه التعبير فاتضح له مإقتض سبق

القضههاء بحههذفا عبههارته فاختصههار الداء كههذلك ول أخههرى
النكتهة ههذه علهى التنهبيه يفهوت فيهمها السهقوط واستعمال

لنه بالنقطاع، المستبرأة نكاح حرمإة ارتفاع يرد ول الدقيقة
نحههن مإما فليس قبله مإوجودة حرمإته بل بالحيض يحرم لم

.فيه
ويستمر عشر خمسة الدم يجاوز والستحاضة) كأن(     

فههإنه نحوه أو بول دوام أي اللم كسلس) بفتح دائم (حدث
تمثيههل ل الجمههالي حكمها لبيان تشبيه فهو أيضا دائم حدث

والصلة) وغيرهما الصوم تمنع (فل قوله عليه فرع فلهذا لها
والتضههمخ الدم، جريان حال ولو كالوطء، بالحيض يحرم مإما

الجمههالي. وقههوله الحكههم لههذلك بيانهها جههائز للحاجة بالنجاسة
وإشههارة التفصههيلي لحكمههها فرجها) بيانا المستحاضة (فتغسل

لههم إن وجوبهها السلس في تأتي التية أحكامإها أكثر أن إلى
فيههه يجههزئ ل لمحههل الههدم خههرج أو بههالحجر السههتنجاء ترد

 الستنجاء (و) عقب التيمم أو الوضوء قبل الحجر

> 394<ص: 



إن ثم له، تخفيفا أو للنجس دفعا قطن بنحو وجوبا تحشؤه
أنههها ذلههك عقههب لزمإههها وإل عصههبه يلزمإههها لههم بههه انقطههع

المشهههورة التلجههم كيفية على بعصابة فسكون (تعصبه) بفتح
م الهدم اجتمهاع وآلمهها العصهب أو بالحشهو تأذت إن نعم ل

واقتصههرت نهههارا الحشههو تركههت صأههائمة كههانت وإن يلزمإههها،
مإهها عكههس الصههلة ل الصههوم علههى مإحافظههة العصههب علههى
الظههاهر مإزمإنة علة الستحاضة لن خيطا، ابتلع فيمن قالوه

 الصلة روعيت فلو دوامإها

> 395<ص: 
قههول رد يعلههم وبههه ثههم كههذلك، ول الصوم قضاء تعذر ربما

حشههت إن لنههها النفههل، صأههوم مإههن مإنعههها ينبغههي الزركشي
لههذلك، اضههطرار غيههر مإن الصلة فرض ضيعت وإل أفسرت

مإهها بههدليل الفضههائل طههرق فههي لههها التوسعة أن رده ووجه
ولههو النفههل، وصأههلة الصههلة لمصههلحة التأخير جواز مإن يأتي
كتبههه أكههثر فههي خههالفه وإن الروضههة، فههي كمهها الههوقت بعد

إل العصههب بعد دم خروج يضر ول بذلك تسامإح أن اقتضت
علههى العصههب وجههوب وبحههث الشههد فههي لتقصههير كههان إن

الجلل قههال كههالخبث للحههدث تقليل أيضهها المنههي سههلس
لههم غههائط مإنههه فخرج دمإل مإقعدته في انفتح ولو البلقيني،

إنمها السهنوي قهول بعهد والهده وقهال مإنهه شيء عن يعف
صأههحيح غيههر ذكههره مإهها الطهارة بعد السلس بول عن يعفى

مإههن وجههب مإهها أحكههام بعههد الخههارج أي قليله عن يعفى بل
قبههل التنههبيه فههي كمهها والبههدن الثههوب فههي وعصههب حشههو

يخهرج مإها أن لبيهان ههو إنمها بهها وتقييدهم وبعدها الطهارة
الرفعهة ابههن قههال بههل الخههادم فههي وتبعهه ينقضههها ل بعههدها
لكههن كثيرهمهها عن حتى يعفى الستحاضة ودم البول سلس
العصههب و) عقههب(البههول.  لكههثير بالنسههبة أي النشائي غلطه

يجههوز ل كمهها عنه الوضوء تأخير لها يجوز فل (تتوضأ) وجوبا
ول الحشههو عههن والعصههب السههتنجاء عههن الحشههو تأخير لها

طهههارة لنههها قبلههه، الصلة) ل (وقت إل تتوضأ أن لها يجوز
نيههة تعيههن فههي كههالمتيمم كههانت ثههم ومإههن كههالتيمم، ضرورة

بيهن تجمههع ل أنههها وفهي الوضههوء فههي قههدمإه كما الستباحة
ونفل فرضا نوت إن أنها وفي سنذكره كما عينيين فرضين

> 396<ص: 



مإههر مإمهها مإنههه أعلههى يكههن لم مإا وغيره نوته فما وإل أبيحا
عليههها المههوالة لوجههوب (وتبادر) بالوضوء بتفصيله التيمم في
(بههها) أي و يههأتي لمهها سههننه وبقيههة تثليثههه ولها مإر كما فيه

يغتفههر جمههع وقههال أمإكههن مإهها للحههدث تخفيفهها عقبههه الصلة
الصههلة لمصههلحة أخههرت فلو(الجمع.  صألتي بين بما الفصل

مإههؤذن وإجابههة لههها جماعههة) مإشههروعة (وانتظار كستر) لعورة
شرع إن العظم المسجد إلى وذهاب لسلس وأذان وإقامإة

مإقصههرة بههه تعههد فل لههذلك التههأخير يضههر) لنههدب (لههم لههها
ويجههاب أحههق ومإراعاته شرط الخبث اجتناب بأن واستشكل

وإنمهها بالكليههة، تزيلههه المبادرة كانت لو يتوجه إنما ذلك بأن
والظههاهر مإزمإنة علة الستحاضة أن مإر لما تخفيفه يراع لم

اجتنههاب عههدم إلههى أدى وإن النوافههل فههي لها فوسع دوامإها
مإههن جههزء فههي النقطههاع اعتههادت لو ثم ومإن الخبث، بعض

لزمإههها بههذلك ووثقههت والصههلة الوضوء يسع مإا بقدر الوقت
فقههط بههالفرض المبادرة لزمإها فيه النقطاع وجد فإذا تحريه

ففههي فقههط ذلههك رجههت فههإن لسههنة التعجيههل لههها يجز ولم
فههي مإههر مإهها على الشيخان بناهما وجهان له التأخير وجوب
وجههوب مإن الشامإل في به جزم مإا الزركشي ورجح التيمم
الههوقت آخههر المههاء ورجهها نجاسههة ببههدنه كان لو كما التأخير

لن وقفههة، وفيههه انتهى، هنا فكذا لزالتها التأخير يجب فإنه
التعجيههل فههي له عذر ل فيه ذكر مإا بتسليم ثم النجاسة ذا

لما عذر لها وهذه بالنجاسة، صألى لو القضاء يلزمإه أنه مإع
(وإل) يكههن دوامإههها والظههاهر مإزمإنههة علههة الستحاضة أن مإر

الصحيح)  على (فيضر الصلة لمصلحة التأخير

> 397<ص: 
الوضههوء ويجههب(عنههه.  المسههتغنية الحههدث تكههرر مإن مإر لما

بجههامإع كههالمتيمم شاءت مإا تتنفل أو مإنذور فرض) ولو لكل
وسههلم عليههه اللههه صأههلى قههوله وصأههح فيهمهها الحههدث دوام

فههرض لكههل صأههلة} (وكههذا) يجههب لكههل {تتوضههأ لمستحاضههة
الصأههح) كتجديههد في (العصابة و ولحشو الفرج (تجديد) غسل

مإحلههها عههن زالههت أو العصههابة على الدم ظهر ولو الوضوء،
إمإكهان مإهع الخبهث لكهثرة قطعا التجديد وجب وقع له زوال

ولههو (الوضوء)، بعد) نحو الدم انقطع تقليله. (ولو سهولة بل
الوضوء وعوده) وجب انقطاعه تعتد (ولم فيه أو الصلة في



بعده، أو فيه (أو) انقطع عود ل أن والصأل الشفاء لحتمال
 ندور على ولو (اعتادت) النقطاع، وقد

> 398<ص: 
أنههه الرافعههي بحههث لكههن المعظههم كلم اقتضههاه مإهها علههى

النقطههاع) المعتههاد (زمإههن الصههورتين (ووسههع) فههي كالعههدم
يظهههر فيمهها واجبهما مإن يمكن مإا أقل والصلة) أي (وضوءا
تريدها التي والصلة حالها باعتبار للذرعي تردد مإن ترجيحه

للسههنوي خلفهها الروضههة عبههارة أفهمتههه الههذي الههوجه علههى
بل العبههادة أداء لمإكههان بههه صألته مإا الوضوء) وإعادة (وجب

نفههس فههي بمهها اعتبههارا الطهههر بطلن وتههبين حههدث مإقارنههة
اعتههادت سههواء ذكههر مإهها إمإكههان قبههل الدم عاد لو أمإا المإر
قبههل ثقههة إخبههار أو لعههادة عوده قرب ظنت أو ل أم عوده

إن نعم به فتصلي بحاله باق وضوءها فإن أيضا ذلك إمإكان
بههأن ذكههر مإهها يسههع بحيههث العههادة خلفا علههى الزمإههن امإتد

العارفا خبر أن علم تقرر وبما به صألته ومإا وضوئها بطلن
لههم حقيقههة شههفيت ولههو كالعادة، بعيدا أو قريبا بعوده الثقة

فههي الشههروع عنههد حههدث خههرج إن إل شههيء تجديههد يلزمإها
بعده. أو الوضوء

(رأت) المههرأة إذا. المستحاضههة أحكام  في:فصل)(     
التسهع بعهد مإها وهههو فيهه، أي الحيههض) السهابق (لسن الدم

أقلههه كههونه بقيههد ل الههدم يجههاوز يعبر) أي (ولم (أقله) فأكثر
يريههد أن يصههح أنههه علههى عنههه للحتراز يحتج فلم لستحالته

شههيء، العبههارة على يرد ل وحينئذ الكثر عدا مإا هنا بالقل
للكههثر مإجاوزته يمكن ل دونه كونه بقيد الكثر دون يقال ل

القههل أن والفههرق يمكن، بل نقول لنا القل، فساوى أيضا
 كونه بقيد

> 399<ص: 
الههدون بخلفا تنفههى حههتى مإجههاوزة فيه يتوهم ل وليلة يومإا

لتصاله فهو عشر الخمسة مإن لحظة آخر عدا لما لشموله
فإن المتن قول ونظيره لنفيه فاحتيج مإجاوزته تتوهم قد به

ففيههه السههياق صأههريح هههو كما القلتين دون الماء أي بلغهما
بقيههد ل للمههاء الضههمير رجوع الظاهر كان وإن التأويل، هذا

هههو كمهها طهههر بقيههة عليها بقي يكن (أكثره) ولم دون كونه



دون يكههون أن يمكههن ل بأنه الطهر على حكمه مإن مإعلوم
أي حيههض) علههى (فكلههه عليه هذا إيراد فاندفع عشر خمسة
خمسههة رأت فلههو مإمكههن العههادة تغيههر واحتمههال كههان صأههفة
إن ثههم حيههض أنههه أيضا الحمر على حكمنا أحمر ثم أسود،
السههود فالحيض وإل الحكم استمر عشر خمسة قبل انقطع
ثههم دمإا، ثلثة رأت كأن طهر بقية عليها بقي إذا أمإا فقط،
دم الخيرة فالثلثة انقطع ثم دمإا، ثلثة ثم نقاء، عشر اثني

فغيههر مإبتههدأة كههانت فإن استمر لو مإا بانقطاع وخرج فساد
رأت لههو فيمهها قههالوه كمهها بعادتههها عملههت مإعتادة أو مإميزة

عههاد ثم عشر، أربعة نقاء ثم الشهر، أول المعهودة خمستها
تحيهض ثهم طههر، العائهد أول مإهن وليلة فيوم واستمر الدم

الههدم رؤيههة وبمجرد عشرين دورها ويستمر مإنه أيام خمسة
انقطهع إن ثههم أحكههامإه، الههتزام يجههب الحيههض إمإكههان لزمإن
 الزمإن ذلك صألة فتقضي شيء ل أن بان وليلة يوم قبل

> 400<ص: 
أدخلههت لو كانت بأن النقطاع في وكذا حيض، أنه بان وإل

أحكههام الههتزام حينئههذ فيلزمإههها نقيههة بيضههاء خرجههت القطنههة
انقطههع وإن كفههت عشههر خمسههة قبههل عههاد إن ثههم الطهههر،

إلههى كل ترد فحينئذ عشر خمسة تمضي حتى وهكذا فعلت
والنقههاء الههدم مإههن كل أن بان تجاوزها لم فإن التي مإردها

تفعههل ل بعههده ومإهها الثههاني الشهههر وفههي حيههض المحتههوش
مإهها هههذا كالول فيه أنها الظاهر لن مإر مإما شيئا للنقطاع

التحقيههق فههي صأححه الذي لكن وجيه وهو الرافعي، صأححه
ومإهها الثههاني أن المجمههوع فههي كمهها المنقههول وهههو والروضة

الصأههح) لشههمول فههي حيههض والكدرة والصفرة (كالول. بعده
أن عنههها اللههه رضههي عائشة عن وصأح لهما الية في الذى

فتقول الصفرة فيه الكرسف فيها بالدرجة يبعثن كن النساء
أم قههول يعارضههه ول البيضههاء القصههة تريههن حههتى تعجلن ل

لن شههيئا، الطهههر بعههد والكههدرة الصههفرة نعههد ل كنهها عطية
وسههلم عليههه اللههه صأههلى له وألزم أفقه وعائشة أصأح الول

بعههد لحتمههاله مإجمههل الطهههر بعههد قولها أن على غيرها مإن
اقتضههاه ومإهها مإنههه أولى والمبين انقضائه بعد أو زمإنه دخول
أيههام فههي والمعتههادة المبتههدأة في الخلفا جريان مإن المتن

الروضههة فههي وقههع لمهها خلفهها المعتمههد هههو وغيرههها العههادة



مإههاءان أنهمهها والمعههروفا دم أنهما يوهم سياقه قيل وغيرها
 لذلك وإيهامإه انتهى دمإان ل

> 401<ص: 
ليههس أصأههلها مإههن عنهمهها الدمإويههة نفههي أن علههى مإمنههوع

أو مإبتههدأة تكون أن فإمإا أكثره الدم عبره) أي فإن(بصحيح. 
إمإهها والمعتههادة مإميههزة غير أو مإميزة مإا مإنهما وكل مإعتادة،

فالقسههام لحههدهما أو لهمهها ناسههية أو والههوقت للقدر ذاكرة
(مإميههزة الههدم ابتههدأها مإهها أول مإبتدأة) أي كانت (فإن سبعة

قويهها (ترى مإبتدأة كونها بقيد ل المميزة لمطلق بأن) تفسير
إن حيههض (والقههوي طال وإن استحاضة)، فالضعيف وضعيفا

أكهثره) عهبر (ول الحيههض أقلهه) أي (عهن ينقههص) القههوي لم
الطهر) وهههو أقل عن الضعيف نقص (ول حيضا جعله ليمكن
فلههو الحيضههتين بيههن طهههرا ليجعههل ولء يومإهها عشههر خمسة

وسههيأتي تمييههز شههرط فاقههدة كههانت ذكههر مإمهها شرط اختل
اتصال لعدم وهكذا أحمر ويومإا أسود يومإا رأت كأن حكمها

أحمههر ثههم أسههود، وليلههة يومإهها رأت لههو مإهها بخلفا الضههعيف
أكههثر لن طهههر، كلههه الضههعيف فههإن كههثيرة سههنينا مإسههتمرا

المتههولي قاله كما الثالث للقيد يغتفر وإنما له حد ل الطهر
عشرة ثم سوادا، عشرة رأت لو مإا بخلفا الدم استمر إن

الضههعيف نقههص مإههع بتمييزها تعمل فإنها وانقطع مإثل حمرة
خمسههة ثههم أسههود، خمسههة رأت لو وكذا عشر، خمسة عن

ثههم أحمههر، سههبعة ثم أسود، سبعة أو أحمر ستة ثم أصأفر،
علههى الول السههود فحيضههها بتمييزههها فتعمههل أسههود ثلثههة

أكههثر عليههه وجههرى التحقيههق فههي صأههححه الههذي المعتمههد
 المتولي عن تقرر لما انقطع إن ومإحله المتأخرين

> 402<ص: 
أسههود وليلههة يومإهها رأت ولههو تمييههز، شههرط فاقدة فهي وإل

وإن حيههض، فالكههل عشههر خمسههة قبههل انقطههع فههإن فأحمر
الحمههر أيههام وتقضههي السههود فحيضههها بتمييزها عملت جاوز
الطهر أحكام تلتزم الحمر انقلب بمجرد الثاني الشهر وفي

فيههه مإهها ومإنههه السود فأقواه باللون والضعف القوة وتعرفا
وبالثخانههة فالكههدر فالصأههفر فالشههقر فههالحمر سواد خطوط
أقههوى مإنتن ثخين كأسود صأفات ثلث له ومإا الكريه والريح

أقهوى صأهفتان لهه ومإا مإنتن أو ثخين كأسود صأفتان له مإما



وكههأحمر مإنتههن وأسود ثخين كأسود تعادل فإن صأفة له مإما
قههوله وشههمل السههابق فالحيض مإجرد وأسود مإنتن أو ثخين

أحد أو خمسة ثم حمرة، كخمسة تأخر لو مإا حيض والقوي
خمسههة مإبتههدأة رأت ولههو الحمههرة، أطبقت ثم سوادا، عشر
جميههع والصههوم الصههلة تركههت أسههود مإثلههها ثم حمرة عشر

قبلههه مإهها أن تههبين الثانيههة فههي اسههود لمهها لنههه الشهههر،
 السود استمر إن ثم استحاضة،

> 403<ص: 
شهههر كهل أول مإههن وليلهة يهوم فحيضهها مإميهزة غيههر كانت

الصههلة بههترك تههؤمإر مإستحاضههة يتصههور فل الصههلة وقضههت
مإهها هههذا قيههاس وليههس هذه، إل يومإا وثلثين إحدى والصوم

أحمههر، ثههم أشقر، ثم أصأفر، ثم عشر خمسة أكدر رأت لو
مإنتنهها ثخينهها ثههم مإنتنهها، أو ثخينهها أسههود ثههم كذلك، أسود ثم

لنهها لجمههع خلفهها ونصههفا أشهر ثلثة ذينك تترك حتى كذلك
الثانيههة عشههر الخمسههة علههى مإههر فيمهها الحيههض رتبنهها إنمهها

يتم لم الدور أن مإع مإعارض غير مإن لقوتها للولى لنسخها
لنههه للقههوة ينظههر لههم الههدم اسههتمر ثم  الدور تم لما وهنا

ولههم مإضههى حيث عليه للحكم المقتضي الدور تمام عارضها
طهههر وبقيتههه حيهض مإنهه وليلهة يومإهها بهأن تمييههز فيهه يوجد

بههالحوط عمل كههذلك يكههون أن الثههاني الههدور فههي فههوجب
خمسة لذينك تركها فيتصور المعتادة أمإا أمإرها، عليه المبني

شهههر كههل أول عشر خمسة عادتها تكون بأن يومإا وأربعين
السههواد ينطههق ثههم حمههرة، عشههر خمسههة شهههر أول فههترى
رجههاء للقههوة الثانيههة ثم للعادة، الولى عشر الخمسة فتترك

أن بههان السههواد اسههتمر لما لنه الثالثة ثم التمييز، استقرار
ضههم وأمإكههن ضههعيفين القههوي بعههد رأت ولههو العههادة، مإردها
مإستمرة صأفرة ثم حمرة، خمسة ثم سوادا، كخمسة أولهما

 مإستمرة حمرة ثم صأفرة، خمسة ثم سوادا وكخمسة

> 404<ص: 
أحههد الولههى فههي الحمههرة كانت فإن حيض الولى فالعشرة

أو) كهانت (للصهفرة. ضهمها وتعيههن للسهواد ضمها تعذر عشر
(أو) بصههفة) واحههدة رأتههه مإههر مإهها فيه بأن مإميزة ل (مإبتدأة
تمييههز) ففقههدت شههرط (فقههدت لكههن بههأكثر رأته بأن مإميزة

إنههه قيههل مإهها فانههدفع رأت علههى ل مإميزة ل على مإعطوفا



وليههس مإميههزة غيههر تسههمى تمييههز شههرط فاقدة أن يقتضي
قههولهم أن علههى بتمييزها مإعتد غير مإميزة تسمى بل كذلك
اسههم عليههها يطلههق ل أنههها يقتضههي آخههره إلههى وحيث التي

غيههر أنههها الروضة في عليها أطلق ثم ومإن قيد بل المميزة
رأت علههى فقههدت عطههف وإن عليههه، اعههتراض فل مإميههزة

تسهههع (طهرهههها و) أن وليلهههة يهههوم حيضهههها أن (فهههالظهر
بعههده ومإهها القههل فههي عنههها الصلة سقوط وعشرون) لتيقن

ظههاهرة أمإههارة أو بمثلههه إل يههترك ل واليقيههن فيههه مإشكوك
خمسههة إلههى تصههبر الول الههدور فههي لكنههها والعادة كالتمييز

أو صأههفته على الدم استمر إن بعدها ثم ينقطع، لعله عشر
أيضهها صأههبرت لعلههى تغيههر وإن وصألت، اغتسلت لدون تغير
بمجههرد وتصههلي تغتسل بعده ومإا الثاني الدور وفي مإر كما

الههدور فههي وليلة يوم على زاد مإا وتقضي وليلة يوم مإضي
شهههر لن الشهههر، ببقيههة ل وعشههرين بتسههع وعههبر الول

إن كلههه هههذا ثلثين إل يكون ل دورها هو الذي المستحاضة
وحيههث يههأتي كمهها فمتحيههرة وإل الههدم ابتههداء وقههت عرفههت

أو)(السههابقة.  للشههروط الجامإعههة فههالمراد المميههزة أطلقههت
وطهر) وهههي حيض لها سبق (بأن مإميزة (مإعتادة) غير كانت

علههى الههدور زاد وإن ووقتهها)، قههدرا إليهمهها (فههترد تعلمهمهها
أيههام خمسههة إل سههنة كههل مإههن تحههض لم كأن يومإا تسعين
بههأمإر الصههحيح للحههديث طهههر السههنة وبههاقي الحيههض فهههي

تمسههك أن دور أول فههي يلزمإههها نعم لذلك بالرد مإستحاضة
قبههل ينقطههع لعلههه بههالحيض يحههرم عمهها العههادة مإجاوزة عند

 أكثره

> 405<ص: 
تغتسههل بعههده ومإهها الثههاني الههدور وفههي حيضهها الكههل فيكون
حاضههت إذا اليسة هنا كلمإهم وشمل العادة مإجاوزة بمجرد
يههأتي لمهها اليأس قبل لعادتها فترد عشر خمسة دمإها وجاوز

آيسهة غيهر كونههها ويتههبين الهدم برؤيههة تحيض أنها العدد في
الفههتى وقههول الكههثر، دمإههها بمجههاوزة مإستحاضة كونها فلزم

فههي ذكههروه عمهها غفلة فساد دم إنه مإعاصأريه مإن وكثيرين
تحكههم فهههو وإل بههذلك جمعيههه علههى الحكم أرادوا إن العدد

وقد استحاضة المجاوز الحيض دم أن هنا لتصريحهم مإخالف
فلههم فسههاد دم أنها الستحاضة على يطلق بأنه عنهم يجاب

ذكههر فيمهها إليها هي العادة) المردودة (وتثبت غيرهم يخالفوا



اعتبههار علههى دل المههذكور الحههديث لن الصأههح)، فههي (بمرة
أن بيههن تفصههيل غير مإن الستحاضة شهر وليه الذي الشهر

المسههتمرة عادتههها كههانت فلههو يههوافقه أو قبلههه مإهها يخههالف
ثههم شهههر، فههي سههتة صأههارت ثههم شهههر، كههل مإههن خمسههة

فههإن وإل مإتفقههة عههادة فههي هههذا للسههتة ردت استحيضههت
ت كهأن بمرتين إل تثبت لم انتظمت ثلثهة، شههر فهي حاض

ثههم ثلثههة، ثههم سههبعة شهههر فههي ثههم خمسههة، شهههر في ثم
ثههم لثلثة فترد السابع في استحيضت ثم سبعة، ثم خمسة،
عادة صأار قد المختلفة القدار تعاقب لن سبعة ثم خمسة،

للسهبعة ردت الرابعهة في استحيضت بأن تتكرر لم فإن لها
أو تنتظههم لههم أو المقادير تلك ترتيب نسيت ولو علمتها إن
فتحيهض احتهاطت فيهمها النوب آخر ونسيت الدور يتكرر لم

وطههاهر الههوطء نحو في كحائض هي ثم ثلثة شهر كل مإن
 آخر إلى العبادة في

> 406<ص: 
تكههون ثههم والسههبعة، الخمسههة آخههر تغتسههل لكنههها السههبعة
كما التمييز قدمإت مإميزة مإعتادة أو الشهر آخر إلى كطاهر
التمييههز العههادة خههالفت المميزة) حيث للمعتادة ويحكم(قال. 
فههرأت فاستحيضههت شهههر كههل أول مإههن خمسههة كههانت كأن

مإطبقههة حمههرة ثههم سههوادا، خمسههة ثههم حمههرة، خمسههتها
الصأههح)، (في فقط السواد حيضها العادة) فيكون ل (بالتمييز

النههزاع مإحههل هو الذي الدم وفي حاضرة علمإة التمييز لن
يتخلل لم حيث الخلفا ومإحل صأاحبته وفي مإنقضية والعادة
الشهههر أول خمسة عادتها كانت كأن وإل الطهر أقل بينهما
حيضا مإنهما كل كان أسود خمسة ثم أحمر، عشرين فرأت

لن بابههها، علههى إمإهها بههأن) هههي (مإتحيههرة أو) كههانت(قطعهها. 
ذكههر فيمهها مإحصههورة وهههي المطلقههة المتحيههرة هنهها المههراد
وإن الحصههر، بمفهههوم تصههريح هههو الههذي التههي قوله فيكون

مإتحيههرة يسههمى مإنهمهها كههل آخريههن لقسمين المفيد حفظت
المهذكور، التفسهير بقيهد ل المتحيهرة لمطلهق راجعها مإقيهدة

أقسام ثلثة أنها بالمنطوق ليفيد كان بمعنى أو أحسن وهذا
حفظههت وإن وهو، مإقابله، أفادهما والخران أحدها هذا أيضا
مإمنههوع الصأههوب أنههه وادعههاؤه هههذا شارح فتعيين آخره إلى

ووقتهها) قدرا (عادتها أو الدور ابتداء وقت جهلت (نسيت) أو
مإحيههرة أيضهها وتسههمى ثلثون دوري قالت وإن لها تمييز ول



لههم ثههم ومإههن أمإرههها، فههي الفقهههاء حيرت لنها الياء، بكسر
 أصأحابنا يختلف

> 407<ص: 
كمبتدأة) قول (ففي هنا كما باب في بعضا بعضهم ويخطئ

أول مإههن الظهههر على وليلة يومإا حيضها فيكون مإميزة غير
لمهها الشهههر بقيههة وطهرههها فيههه مإا على الغالب لنه الهلل،

المإههة عههن المرفههوع الشههديد الحههرج مإن التي الحتياط في
عليههها يمههر زمإن كل لن الحتياط) التي، وجوب (والمشهور

عليها الحيض حكم وإدامإة والنقطاع والطهر للحيض مإحتمل
فاقتضههت تحكههم والتبعيههض الدم ينافيه والطهر إجماعا باطل

بثلثهة فإنهها الحيهاة فرقهة عهدة فهي إل الحتيهاط الضهرورة
كههل أن للغهالب نظهرا العههدد في التي التفصيل على أشهر
فيههه اليأس سن انتظار ولن وطهر حيض عن يخلو ل شهر
فهإن أدوار فبثلثهة دورهها قهدر تعلهم لهم مإها يطاق ل ضرر

سههتة علههى يزيههد ل أنه أعلم وقالت دورها، قدر في شكت
حليلههها (فيحرم) على الحتياط وجوب تقرر وإذا ستة فدورها

تمكينه عليها ويحرم وركبتها سرتها بين مإا (الوطء) ومإباشرة
تطويههل مإههن تحريمههه علههة لن طلقههها ل الحيههض لحتمههال

مإؤنههها زوجههها وعلههى عدتها في تقرر لما هنا يتأتى ل العدة
المصههحف) والمكهث (ومإههس مإتوقهع وطأههها لن له، خيار ول

 بالمسجد

> 408<ص: 
غير في (والقراءة نفل ولو اعتكافا، أو طوافا أو لصلة إل

علههى بإمإرارههها دفعههه لمإكههان النسيان خشيت وإن الصلة)،
مإطلقهها فجههائزة الصلة في إمإا المصحف في والنظر القلب

وتصههلي) وجوبهها(مإحققههة.  جنابته بأن الطهورين فاقد وفارقت
بحثههه كمهها الجنههازة صأههلة وكههذا مإنههذورة، (الفرائههض) ولههو

وغيههره النفههل) الراتههب (وكههذا الطهههر (أبدا) لحتمال السنوي
لحرمإانههها وجههه فل الههدين مإهمات مإن لنه الصأح) ندبا، (في
الروضههة، في صأححه كما الفرض وقت خروج بعد ولو إياه،
لههها المطلقههة النوافههل إباحة لن خلفه كتب في صأحح وإن
هنا أي وسكت النوافل شأن في لها وسعوا أنهم على تدل
مإههع قضائها وجوب عن القدوة فصل في به صأرح فقد وإل
لعههدم كثيرون انتصر لكن تفريعه لطول عندهما المعتمد أنه



لكههل وتغتسههل(والجمهههور.  النههص عليههه الههذي وأنههه وجههوبه
فرض) 

> 409<ص: 
وقههت وتتوضههأ بقههوله اكتفههى وكههأنه بأصأههله كمهها وقتههه فههي

ذكههرت لو ثم ومإن وقت كل النقطاع لحتمال وذلك الصلة
كههانت أو فقههط يههوم كههل عنده اغتسلت الغروب كعند وقته
دم بعههده يطههرأ لههم لنههه النقههاء، مإدة تكرره لم تقطع ذات

علههى الوضههوء أعضههاء بين ترتب إن تنغمس لم إذا ويلزمإها
أيضا، الوجه على نيته يلزمإها ول واجبها أنه لحتمال الوجه

بنيههة الوضههوء يجزئه وهو كالغالط، يصيرها بالحال جهلها لن
تكههرر يمكن ل لنه عقبه، بها المبادرة تجب ول الحيض نحو

فههي وقههوعه واحتمههال الحههدث بخلفا وبينههها بينههه النقطههاع
نهدبها، ينبغهي لكن دفعه في حيلة ل بعده والنقطاع الحيض

فههي مإنه أظهر الطويل الزمإن في لنه الحتمال، تقلل لنها
المستحاضههة يلههزم حيههث الوضههوء جددت أخرت فإن اليسير

(ثههم) جميعههه طههاهر أنههها رمإضان) لحتمال وتصوم(المؤخرة. 
وتنكيره وشهرا رمإضان مإن (كامإلين) حال (شهرا) آخر تصوم

لئل لرمإضههان مإؤكههدة وهههي قههدرته بمهها لتخصيصه مإؤثر غير
 بعضه على إطلقه يتوهم

> 410<ص: 
آخههره إلههى فالكمههال التههي قولنا مإن يعلم كما مإؤسسة بل

يومإهها ثلثههون بههه المههراد أن " لفادتههها " شهههرا ل ومإؤسسة
(مإههن يومإهها ثلثههون رمإضههان أن بفههرض (فيحصل) لها مإتوالية

وأنههه الكثر حيضها أن لحتمال عشر) يومإا (أربعة كل) مإنهما
ستة مإنه فيبطل عشر السادس أثناء وانقطع يوم أثناء طرأ

عشههر ثلثههة مإنههه لههها حصههل رمإضههان نقص فإن يومإا عشر
عليههها بقههي كههامإل شهرا صأامإت فإذا عشر ستة عليها وبقي
حصههول لغههرض قيههد رمإضههان فههي فالكمههال أيضا هنا يومإان
اعههتراض فل واضههح هههو كمها اليههومإين لبقاء ل عشر الربعة

شههيء عليههها يبقههى ل بههأنه عليه يعترض ل كما المتن على
بقي (ثم) إذا أيضا لوضوحه ليل كان النقطاع أن علمت إذا

(ثلثههة أيههام سههتة عشر) يومإا ثمانية مإن (تصوم يومإان عليها
إن الحيض لن الباقيان)، اليومإان فيحصل آخرها وثلثة أولها
فههالول ثههانيه أو الخيههران حصههل صأههومإها أول أثنههاء طههرأ



عشههر السههادس أثنههاء أو فههالولن، ثههالثه أو عشههر والثههامإن
والسههادس فالثههالث عشههر السههابع أو والثههالث الثههاني حصل
ول عشههر والسههابع عشههر فالسههادس عشههر الثامإن أو عشر
بههالغ بههل المطولت في مإبسوط هو كما الكيفية هذه تتعين

صأههورة ألههف تبلههغ بكيفيههات تحصههيلها يمكههن فقههال بعضهههم
هههذه فههي ل بأنواعه الصوم مإسائل جميع في ولعله وصأورة
يههوم) عليههها قضههاء (ويمكن فساده لبداهة بخصوصأها الصورة

(والسههابع الول (الثالث) مإن ثم) صأوم يوم، (بصوم مإثل بنذر
كما تقدير بكل الطهر في الثلثة مإن يوم لوقوع عشر) مإنه

المتحيرة حفظت) أي وإن(أيضا.  هذا يتعين ول مإر مإما علم
شههيئا ونسههيت عادتههها (شههيئا) مإههن مإههر كمهها التفسير بقيد ل

حيههض أو طهههر (فلليقيههن) مإههن فقط القدر أو فقط كالوقت
المتحيههرة عقههب جعلههها فلههذا نسههبي تحيرههها وهذه (حكمه)،
 المطلقة

> 411<ص: 
فههي ليههس مإطلقههة مإتحيههرة أنههها يقتضههي سههياقه أن فزعههم
(كحههائض والطهههر (المحتمل) للحيض في) الزمإن (وهي مإحله
الصههلة غيههر فههي والقههراءة المصههحف الههوطء) ومإههس فههي

المإثلههة مإههن علههم كمهها للنيههة العبادة) المحتاجههة في (وطاهر
انقطاعهها احتمههل وإن( المطلقههة كههالمتحيرة احتياطهها السابقة

لكههل فالوضههوء وإل أيضهها فرض) احتياطهها لكل الغسل وجب
سههتة حيضههي كههان قالت كأن فقط القدر حفظ ففي فرض

والسههادس الخههامإس شهههر كههل مإههن الول العشههر مإههن أيام
للعاشههر السههابع ومإن يقينا طهر العاشر بعد ومإا يقينا حيض

للخههامإس الول ومإههن فههرض لكههل فتغتسههل النقطاع يحتمل
المحافظههة أي هههذه تخرج ول قالوا غسل فل الطرو يحتمل
الههدور قههدر بحفههظ إل المطلههق التحيههر عههن فقههط للقههدر

حيضههي قولههها بخلفا المثههال كهههذا الحيههض وقههدر وابتههدائه
ودوري أو هههذا سههوى أعرفا ول دوري في وأضللتها خمسة
زمإههن كل لن مإطلقة مإتحيرة فهي ابتداءه أعرفا ول ثلثون

وفههي والنقطههاع والطهههر الحيههض للثلثههة مإحتمههل عليها يمر
الشهههر فههي أحيههض أني اعلم قالت كأن فقط الوقت حفظ
والعشر يقينا حيض السادس حائضا سادسه في وأكون مإرة

دون النقطههاع يحتمههل للعشههرين ومإنههه يقينهها طهههر الخيههر
والظهههر( فقههط الطههرو يحتمههل للسههادس الول ومإن الطرو



حيههض تههوأمإين بين ولو حيضا، لكونه الحامإل) الصالح دم أن
يمنعههه ل يعههرفا} ولنههه أسههود الحيههض {دم الصههحيح للخههبر

الشههارع حكههم وإنما الحمل، فكذا ندر وإن وجد، لو الرضاع
مإخههرج يسههد الحمههل وكههون للغههالب، نظرا به الرحم ببراءة

أو الطلههق مإع الخارج الدم نعم أيضا أغلبي هو إنما الحيض
عليههه جههرت حيض أنه ثبت وإذا نفاسا ول حيضا ليس الولد

بالحمههل العههدة انقضههت إن فيههه الطلق حرمإههة إل أحكههامإه
 لكونه

> 412<ص: 
(و) حينئههذ بالحيض العدة لنقضاء حرم وإل للمطلق مإنسوبا
لههم بأن حيضا كونه يمكن الدم) الذي بين (النقاء أن الظهر

فههي بههدمإين واحتوش عشر خمسة على الدم مإع النقاء يزد
الحيههض أقههل عههن الههدم مإجمههوع ينقههص ولم عشر الخمسة

المصههنف نسههخة فإصألح الدم في " العهدية " أل تفيده كما
ه في ليس الحيض أقل إلى كذلك بخطه التي (حيهض) مإحل

الطهههر أقههل عههن نقههص لمهها لنه عليه، الحيض لحكم سحبا
النقههاء أن بينهمهها والفههرق الههدم، دفعههات بيههن الفههترة أشههبه

مإعههها تخههرج والفههترة نقيههة بيضههاء القطنههة تخرج أن شرطه
فههي الخلفا ومإحههل حيههض أنها على اتفقوا ثم ومإن مإلوثة،

ل فههإنه العههدة انقضههاء دون والههوطء والصههوم الصههلة نحههو
وأقههل(فيههه.  يحههل ل فههإنه الطلق ودون إجماعهها بههه يحصل

وإن الرحههم، جميههع فههراغ بعههد الخههارج الههدم النفههاس) وهههو
 مإضغة أو علقة وضعت

 > فيها413<ص: 
ولدة تسههمى ل إذ الغسههل، فههي مإههر مإما أخذا خفية صأورة

وفي هنا ذكروه مإا بين تخالف فل به صأرحوا كما حينئذ إل
بعلقههة تنقضههي ل أنههها وإطلقهههم ظنههه، لمههن خلفهها العههدد

النفههس، مإههن خفيههة فيههها صأورة ل أنه الغلب على مإحمول
وإذا نفههس عقههب لخروجههه أو الحياة قوام به إذ الدم، وهو
تنههاقض علههى الههدم رؤيههة مإههن فابتههداؤه بههالولدة يتصههل لههم

فيههه فيلزمإههها فيه نفاس ل النقاء فزمإن وعليه فيه للمصنف
قههاله كمهها السههتين مإههن مإحسههوب لكنههه الطههاهرات أحكههام

الروضههة قههول بمعنههى مإجة غيره كقول (لحظة) هو البلقيني
نفهاس قهل وإن مإنهه، وجهد مإا بل يتقدر ل أي لقله حد ل



زمإهن الكهل لن والكهثر، الغهالب بهذكر أنسهب اللحظة لكن
كمهها بالسههتقراء أربعههون) يومإهها (وغههالبه ستون) يومإهها (وأكثره

لنههه إجماعهها، الطلق بالحيض) حههتى حرم مإا به ويحرم(مإر. 
غههذاء يكههون النفههخ وبعههد الههروح نفههخ قبههل يجتمع حيض دم

غيههره، فههي تخالفهمهها ذلك في به لحوقه في يؤثر ول الولد
لحصههولها بلههوغ ول استبراء ول عدة به يتعلق ل النفاس إذ

يمكههن ل وأقلههه العلوق عنه الناشئ النزال أو بالولدة قبله
الحيههض أقل بخلفا لوقتها استغراقه لتعذر صألة يسقط أن
يتصههور بههأنه مإنعههه ولههك البندنيجي عن الرفعة ابن نقله كذا

أن إلههى الههوقت أول مإههن مإجنونههة تكههون بههأن لههها إسقاطه
اللحظههة لهههذه النفههاس فمقارنههة حينئههذ فتنفههس لحظة تبقى

ثهم قضهاؤها، يلزمإهها ل حهتى عنهها الصهلة إيجهاب أسقطت
 الشراح بعض رأيت

> 414<ص: 
(أكثره) الحيض (كعبوره) أي ستين) يومإا (وعبوره لذلك أشار
نفاسهها اعتههادت فههإن بأحكامإههها المستحاضة أقسام هنا فيأتي

طهرههها قههدر مإضههي إلههى قدرها وبعد العادة فنفاسها وحيضا
نفاسهها أو كعادتههها حيضها بعده ثم طهر، الحيض مإن المعتاد

المعتههاد نفاسههها بعههد فطهرها الحيض في مإبتدأة فهي فقط
تسههعة وتطهههر أقلههه تحيههض ثههم يومإهها، وعشههرون تسههعة

وإن فيهمهها، مإبتههدأة ذكههر فيمهها ومإثلههها وهكذا يومإا وعشرين
فقههط حيضهها أو مإجههة المبتدأة ونفاس دم بل ولدتها تكررت

لمحههة النفههاس وفههي كههالطهر فيههه لعادتها الحيض في ردت
ول سههتين علههى تههزد لههم مإهها لتمييزههها فيههه مإميزة ترد كما

أبههدا احتههاطت نفاسههها عههادة نسيت ولو هنا للضعيف شرط
قههول فيههه. وأمإهها لعادتههها والناسية الحيض في المبتدأة سواء

مإن أن المذهب إذ النفاس في التحير يتصور ل الرفعة ابن
تكههون السههتين وجههاوز الدم رأت إذا أصأل تراه ل أن عادتها

التحيههر ينتفههي وبههه مإعلههوم نفاسههها فابتههداء وحينئذ كالمبتدأة
التحيههر مإطلههق انتفههاء علههى يههدل ل ذكره مإا إذ نظر، ففيه
الجلل قههال ثههم ومإههن الناسههية، فههي تقههرر لما النفاس عن

نفاسههها عههادة قههدر نسههيت إن الناسههية النفسههاء البلقينههي
كههانت إن أبههدا تحتههاط الههدم وجههاوز ولدتههها وقههت وعلمههت
القههدر نسههيت وإن مإعلههوم، غيههر حيضههها ابتههداء لن مإبتههدأة،



وأنهها الههدم بههي واسههتمر مإجنونههة ولههدت تقههول بههأن والوقت
أيضا.  أبدا احتاطت الحيض في مإبتدأة

الصلة كتاب
 شرعا هي

> 415<ص: 
بالتسههليم مإختتمههة بههالتكبير مإفتتحههة مإخصوصأة وأفعال أقوال
يجريههها الههتي المريههض وصأههلة الخههرس صأههلة ترد فل غالبا
الصههلة وضههع لن غالبهها، حههذفا مإع يردان ل بل قلبه، على
بههذلك سههميت عليههه يههرد ل لعههارض عنههه خههرج فمهها ذلههك

 الدعاء وهي لغة الصلة على لشتمالها

> 416<ص: 
ليستا فإنهما والشكر التلوة، سجدتا مإخصوصأة بقولي وخرج
العينيههة المفروضههات (المكتوبههات) أي الجنههازة كصههلة صأههلة

ول وليلههة يوم كل في بالضرورة الدين مإن (خمس) مإعلومإة
سههيعلم كمهها يومإها في الخمس جملة مإن لنها الجمعة، ترد
اللههه صأههلى نبينهها لغيههر الخمههس هههذه تجتمههع ولم كلمإه مإن

والعصههر لههداود، والظهههر لدم، الصههبح أن وورد وسههلم عليه
قول ينافيه ول ليونس والعشاء ليعقوب، والمغرب لسليمان،

النبيههاء وقت هذا الخمس صألته بعد التي خبره في جبريل
وإن الجمههال علههى وقتهههم أنههه المههراد أن لحتمههال قبلههك
ولم السراء ليلة وفرضت بوقت مإنهم ذكر مإمن كل اختص
 بكيفيتها العلم لعدم الليلة تلك يوم صأحيح يجب

> 417<ص: 
عند بصلته وسلم عليه الله صألى له علمها لما جبريل فإن

بالكسههر الحجههر إلههى ثههم الحفههرة، يلههي مإمهها الكعبههة بههاب
إشههارة بههالظهر ابتداء يومإين في مإرتين أوقاتها في الخمس

بقيههة علههى ظهورههها الديههان علههى سههيظهر دينههه أن إلههى
الصههلة {أقههم وبآيههة بههذلك أئمتنهها تأسههى ثههم فمن الصلوات

 فقالوا بها البداءة الشمس} في لدلوك
كما ظهرت صألة أول لنها بذلك، الظهر) سميت(     

زوال وقتههه (وأول الحههر أي الظهيههرة وقههت ولفعلههها تقههرر
السهماء وسط عن مإيلها أي زوالها وقت عقب الشمس) أي



ل لنهها يظهههر مإهها باعتبار الستواء بحالة إليه بلوغها المسمى
بعههده كههان وإن يصههح لم التحرم أثناء ظهر فلو المإر نفس

الظههل بزيههادة ويعلههم الفجههر نحو في وكذا المإر، نفس في
ظل مإصير (وآخره فبحدوثه وإل كان إن الستواء ظل على

واصأههطلحا فلن ظههل فههي أنهها ومإنههه الستر لغة الشيء) هو
الشمس عليه تدل وغيره البدن لنفع الله خلقه وجودي أمإر

> 418<ص: 
مإمههدود} ول {وظههل بههدليل الههدنيا فههي لكههن اليههة فههي كما

سههوى (مإثلههه توهمه لمن خلفا عدمإها هو فليس ثم شمس
غههالب فههي عنههده الموجههود الظههل الشمس) أي استواء ظل

واختلفههوا اليام بعض في كمكة بعضها في ينعدم وقد البلد
وقيههل السنة أيام أطول هو واحد يوم فقيل فيها قدره في

سههتة وقيههل يومإهها وخمسههون سههتة وقيههل الصيف أيام جميع
يههوم يومإههان وقيههل عقبه ومإثلها الطول انتهاء قبل وعشرون

وعشرين بستة بعده ويوم يومإا وعشرين بستة الطول قبل
هههو الفلهك أئمهة بينههه والههذي غلهط والول الخيههر، عدا ومإا

مإا يوافق ل ذلك في كمكة صأنعاء أن أصأحابنا وقول الخير
درجههة وعشههرون أحههد مإكههة عههرض لن الفلههك، أئمههة حرره

عشههرة خمس الشاطر ابن زيج في مإا على صأنعاء وعرض
بنحههو الطههول قبههل إل فيههها الظههل ينعههدم فل تقريبهها درجة

علههى الكلم بسههطت وقههد أيضهها بنحوها وبعده يومإا خمسين
وقههت ولههها العبههاب شههرح فههي ويوضههحه به يتعلق ومإا ذلك

حرمإههة ثههم كلههه، يسههع مإهها إلههى وجههواز الههوقت، أول فضيلة
بأن ويرد فيه إيقاعها ل إليه التأخير المحرم بأن فيه ونوزع

وضههرورة العتبههار، بههذلك حرمإههة وقههت تسههميته يمنع ل هذا
وقههت وهههو وعههذر البقيههة فههي تجههزئ الربعهة وهذه وسيأتي
مإصير وهو) أي( الجواز وقت وهو واختيار يجمع، لمن العصر

(أول هههو عقبههه أي السههتواء ظههل سههوى مإثله الشيء ظل
زيادة بأدنى إل ذلك ظهور يتحقق يكاد ل العصر) لكن وقت
باعتبههار لههها تحرمإه مإقارنة فرض فلو العصر وقت مإن وهي

أن الشههراك عههرض فههي قههالوه مإهها نظيههر صأح لنا يظهر مإا
 والتأخير عنه، تأخيره يسن ل الظهر فعل

> 419<ص: 



بههل، للشههتراط، ليههس مإثلههه الفيههء لمصههير جبريل خبر في
تههبينه فههرض فههإن عادة قدره مإن بأقل يتبين ل الزوال لن

وسههنده جبريههل حههديث فههي لمهها وذلههك بههه عمههل مإنه بأقل
مإثلههه الشههيء أي ظلههه كان حين العصر بي {وصألى صأحيح

لن مإثله}، ظله كان حين الظهر بي وصألى قوله ينافيه ول
الول اليوم في العصر في شرع كما حينئذ مإنها فرغ مإعناه
لم لخهبر الوقهتين بين اشتراك فل حينئذ الظههر {وقهت مإس

(حههتى العصر} (ويبقى) وقته يحضر لم مإا الشمس زالت إذا
تغهرب لهم مإها العصهر {وقت الصحيح للخبر تغرب) الشمس

قيل ولو قيل كذا الغروب لمعاصأرتها بذلك الشمس} سميت
بتنههاقص تشههبيها يفنههى حههتى مإنههها الشههمس ضههوء لتنههاقص
(، أوضههح لكههان تفنههى حههتى بالعصههر الثههوب مإههن الغسههالة
الظههل) (مإصههير (عههن) وقههت يههؤخر) بالفوقيههة ل أن والختيار
جبريههل لن كههان، إن السههتواء ظههل (مإثليههن) سههوى للشيء
الربعهة الوقههات غيههر ولهها حينئههذ يههوم ثههاني فههي به صألها

الظهههر وقت وهو عذر ووقت هذا وهو اختيار وقت السابقة
وزيههد سههبعة فأوقاتهها الصأفرار بعد كراهة ووقت يجمع لمن
قضههاء فإنها إفسادها بعد فيه صألتها وهو ضعيف على ثامإن
الصههلة وهههي بالعصههر يختههص ل هههو ضههعفه ومإههع جمع عند

أفضههل فهههي مإعههارض غيههر مإههن به الحديث لصحة الوسطى
المغههرب ثههم الظهههر، ثم العشاء، ثم الصبح، وتليها الصلوات

والعشههاء، الصههبح، جماعة فضلوا وإنما الدلة مإن يظهر فيما
أشق فيهما لنها

ابن ذكره كما الوقت عاد الغروب بعد عادت]: فرع[     
غروبههها تههأخر لههو وأنههه خلفههه الزركشي كلم وقضية العماد

كههانت وإن الوقت وخرج عنده غروبها قدر المعتاد وقته عن
 أول وكذا بعيد، آخرا ذكره ومإا ه ا مإوجودة

> 420<ص: 
لههه مإعجههزة عودههها كههون يضههر ول العماد ابن كلم فالوجه

الخنههدق وقعههة فههي حههديثها صأههح كما وسلم عليه الله صألى
له حبست أنها صأح وكذا وضعه، أو ضعفه، زعم لمن خلفا

فههي المعجزة لن السراء، ليلة نهار مإن ساعة الغروب عن
ثم ومإن الشرع فبحكم بعودها الوقت بقاء وأمإا العود نفس

إل يكههن لههم عودههها بههل أداء، العصههر على صألى عادت لما
في وسلم عليه الله صألى بنومإه غربت حتى لشتغاله لذلك



إذا العصههر وقههت لمعرفههة ويحتههاج العمههاد ابههن قههال حجههره
{أنههها مإرفوع حديث في وأقول: جاء ه ا مإغربها مإن طلعت

ترجههع، ثههم السههماء، وسط إلى تسير مإغربها مإن طلعت إذا
يدخل أنه يعلم كعادتها} وبه المشرق مإن تطلع ذلك بعد ثم

إذا العصههر ووقههت زوالههها بمنزلة لنه برجوعها، الظهر وقت
هههذا وفههي بغروبههها والمغههرب مإثلههه، شههيء كههل ظههل صأههار

ليههال ثلث بقدر تطول مإغربها مإن طلوعها ليلة أن الحديث
النههاس علههى لنبهامإههها مإضههيها بعههد إل يعههرفا ل ذلههك لكههن

قضههاء يلزمإههه أنههه التههي التنههبيه فههي يههأتي مإا قياس فحينئذ
وواجبهمهها وليلة يوم عن فيقدران ليلتان الزائد لن الخمس،
جميههع غيبوبههة (بههالغروب) أي وقتههه والمغرب) يدخل( الخمس
العمههران، فههي ويعههرفا الشههعاع بقههي وإن الشههمس قههرص

أعههالي مإههن الشههعاع بههزوال جبههال بههها الههتي والصههحاري
يغيههب (حههتى (ويبقى) وقتها بعد غرب مإن والجبال الحيطان،

فيه، الصريحة الصحيحة القديم) للحاديث في الحمر الشفق
 كاشفة صأفة والحمر

> 421<ص: 
بههه وخههرج للحمههر ينصههرفا إنمهها أطلههق حيههث الشههفق إذ

اعتههبر بمحههل يكههن لهم أو يغهب، لههم ولههو والبيههض الصأفر،
وقت السابقة الربعة غير ولها إليه مإحل بأقرب غيبته حينئذ
وقههت وهههو اختيههار ووقت يجمع لمن العشاء وقت وهو عذر

فمههن الصههحابة مإههن العلمههاء عههن الترمإههذي لنقههل الفضههيلة
مإههن إذ مإنههه ويؤخههذ الههوقت أول عههن تأخيرها كراهة بعدهم
الجديههد على حتى التأخير هذا كراهة بالجديد القائلون هؤلء

وكههأنه، كراهة بل جواز وقت لها أن عليها يتصور فل وحينئذ
قلههت فههإن غيههره فههي ليههس مإهها الخلفا مإن وقتها في لن

مإههن يقههرب أنه مإنه يفهم مإا الفضيلة وقت ضبطه في يأتي
مإمنههوع مإنههه قربههه ادعاء قلت الجديد على هنا الجواز وقت

يجههب مإهها زمإههن الجديههد علههى الجههواز وقههت فههي المعتبر إذ
وقتههها نصههف مإن يقرب وهذا ندر وإن وقوعه بتقدير ويندب

بالفعههل يحتههاجه مإهها عليهمهها الفضيلة وقت وفي القديم على
وقههت الجديههد على حتى فيتصور بكثير ذلك عن ينقص وهو

(وفههي فتههأمإله كراهههة عنههه فضههل ومإهها الههوقت أول فضههيلة
وتيمههم (وضههوء) وغسههل قههدر) زمإههن بمضههي ينقضههي الجديههد
 خفيف وطلب



> 422<ص: 
مإغلظهها ويقههدر والمحههل والثههوب، البههدن، يعههم خبههث وإزالههة
امإههرأة حق في (وأذان) ولو القبلة في عورة) واجتهاد (وستر

بهمهها (وإقامإههة) وألحههق إجههابته لههها ينههدب لنههه الوجههه، على
ومإشههي وتقمههص كتعمههم عليههها المتقدمإة الصلة سنن سائر
بههل ركعات)، (وخمس يشبع حتى جائع وأكل الجماعة لمحل
اليههومإين في صألها جبريل لن أيضا، قبلها ثنتين لندب سبع
أوقههات هههو إنمهها فيههه المههبين أن وجههوابه واحههد وقههت فههي

علههى فضيلتها وقت هو اختيارها وقت أن تقرر وقد الختيار
ل فقههدمإت بالمدينة مإتأخرة الحاديث وهذه بمكة مإتقدم أنه

المإهور ههذه واسههتثنيت إسهنادا وأصأههح رواة أكثر وهي سيما
باقيههها، تقههديم وجههوب وعههدم دخههوله علههى بعضههها لتوقههف
إنسههان كههل فعههل مإن المعتدل بالوسط جميعها في والعبرة

ومإههن فيههه التقههديم جمههع علههى باتفههاقهم الجديههد واستشههكل
الههوقت بههأن وأجيههب الولههى وقههت فههي الثانية وقوع شرطه
الههوقت علههى المإههور تلههك قههدمإت إن سيما يسعهما السابق

يسعها مإا مإنه بقي وقد الجديد الوقت) على في شرع ولو(

> 423<ص: 
أن بعضهههم بحههث ينههدفع وبههه أطلقوه كذا المد يجز لم وإل
فههي مإنههها يمكنههه مإهها بإيقههاع المبههادرة لزمإه ركعة أدرك مإن

صأههلته (ومإههد) فههي ذلههك يلزمإههه لههم ركعههة دون أو الههوقت،
كههذلك الجمعههة إل الخمههس سههائر إذ مإثههال وهههي المغههرب
(حههتى) خههرج ظاهر هو كما سكوت أو بل، ذكر، أو بقراءة،

خلفا ول كراهههة فل خلفا بل قيههل جاز الجديد على وقتها
غيههر مإههن المههد ذلههك جاز) له الشفق (غاب حتى أو الولى،
مإنههها يوقههع لم الصحيح) وإن (على الولى خلفا لكنه كراهة
وسههلم عليههه اللههه صأههلى {أنههه صأههح لما المعتمد على ركعة

رضههي الصديق كلتيهما} وأن الركعتين في العرافا فيها قرأ
أن الشههمس كههادت لههه فقيههل الصههبح فههي طههول عنههه الله

شههذوذ ولظهههور غههافلين تجههدنا لههم طلعههت لههو فقههال تطلههع
المههد يحههرم نعههم بالجواز الكتاب هذا غير في قطع المقابل

عليه كان لو مإا مإثله أن ويظهر عنها الثانية وقت ضاق إن
بههذلك يتعلههق بسههط السهههو سجود آخر وسيأتي فورية فائتة

لن جديههد، هههو بل أعلم)، والله أظهر القديم (قلت فراجعه



علههى المإلء فههي بههه القههول علههق عنه الله رضي الشافعي
 أحاديث فيه صأحت وقد الحديث صأحة

> 424<ص: 
العيههن، بكسههر وهههي وقتها والعشاء) يدخل( مإعارض غير مإن

لفعلههها الصههلة بههه وسههميت الظلم لول اسههم لغههة والمههد
تأخيرههها نههدب وينبغههي مإر لما الشفق) الحمر (بمغيب حينئذ
ذلههك أوجههب مإههن خلفا مإههن خروجا والبيض الصأفر، لزوال

أن ويظهر إليهم بلد بأقرب يعتبر لهم شفق ل مإن أن ومإر
كان بأن هؤلء فجر طلوع إلى ذلك اعتبار يؤد لم مإا مإحله

هههؤلء ليههل بقههدر هههم عنههد الشههفق ومإغيب الغروب بين مإا
لنعههدام الشههفق مإغيههب اعتبههار يمكههن ل الصههورة هذه ففي

وقههت ينسههب أن ينبغههي الههذي وإنمهها حينئههذ العشههاء وقههت
جعلنهها مإثل السههدس كان فإن ليلهم إلى أولئك عند المغرب

وإن العشههاء وقههت وبقيتههه المغههرب وقت سدسه هؤلء ليل
اعتبههار هههذه صأههورتنا فههي ذكههر بعضهههم رأيت ثم جدا، قصر

فل هههؤلء فجههر طلوع إلى أدى وإن بالقرب الشفق غيبوبة
بفجههر أيضهها يعتههبرون بههل هههم، عنههد الصههبح وقههت به يدخل
لهههم فجههر وجههود مإههع إذ جههدا بعيههد وهههو إليهم البلد أقرب
والعتبار إليهم القرب فجر ويعتبر إلغاؤه يمكن كيف حسي
هم عند انعدم فيمن كلمإهم به يصرح كما يكون إنما بالغير
ول غيههر ل عليههه المإههر فيدار وجد إذا مإا دون المعتبر ذلك

اعتبههار علههى حملههه لتعين التي حامإد أبي إطلق هذا ينافي
الفجههر) الصههادق (إلههى (ويبقههى) وقتههها النسههبة مإن قررته مإا

مإن على التفريط إنما تفريط النوم في {ليس مإسلم لخبر
الصههبح الخههرى} خرجههت وقههت يههدخل حتى الصلة يصل لم

ل أن والختيههار( غيرههها فههي مإقتضههاه علههى فيبقههى إجماعهها
نصههفه) قوله (وفي جبريل لفعل الليل) اتباعا ثلث عن تؤخر

غيههر ولههها الكههثرون عليههه كههان ثم ومإن فيه صأحيح لحديث
كما الفجرين بين مإا وهو كراهة وقت السابقة والربعة هذا،
باتحههاده الرويههاني قههول مإن أوجه وهو حامإد أبو الشيخ قاله
يتعقبههه، ولههم الههروض شههرح في حكاه وإن الجواز وقت مإع

 تقديما يجمع لمن المغرب وقت وهو عذر ووقت
كما الفجر طلع كأن العشاء وقت عدم لو]: تنبيه[     

فيههه اختلفا مإههن الوجه على قضاؤها وجب الشمس غربت
 المتأخرين بين



> 425<ص: 
أبههو الشههيخ فههأطلق العشاءين بين مإا بقدر إل تغب لم ولو

عليههه وفههرع يليهههم بلههد بههأقرب حههالهم يعتههبر أنههه حامإههد
ليلهههم الصههوم فههي يقههدرون أنهههم العمههاد وابههن الزركشههي

بلههد بههأقرب الغههروب إلههى يمسههكون ثههم إليهههم، بلههد بأقرب
مإا أكل غيبوبتها مإدة تسع لم إن يظهر إنما قاله ومإا إليهم
إلههى فاضههطررنا عنههدهم بههه العمههل لتعههذر الصائم بنية يقيم
كأيام حينئذ هذا وليس ذلك وسع إذا مإا بخلفا التقدير ذلك

إل ذلههك يسههع لههم ولههو قصههر وإن هنهها الليل لوجود الدجال
فيما المغرب وقضى أكله قدم الصائم أكل أو المغرب قدر

جبريههل لن الصههادق)، (بههالفجر وقتههها والصبح) يههدخل( يظهر
يحههرم وإنمهها الصههائم على الفطر حرم حين يوم أول صألها

بطلههوع إل يحرمإههه فلههم شههذ لمههن نظر ول إجماعا بالصادق
وتههابعين صأههحابة أجلء عههن نقههل وإن رد ثههم ومإن الشمس

{فمحونهها تعههالى بقههوله له استدل وإن للجماع مإخالف بأنه
آيههة ل أنههه علههى الههدال} مإبصرة النهار آية وجعلنا الليل آية

النهههار} فههي الليههل {يولههج بآيههة المؤيههد الشههمس إل للنهههار
سفسههافا ذلههك كههل لن بينهمهها، فاصأههل ل أنههه علههى الدالة
بههه يعتههد أحههد عههن ذلههك صأههحة واحههد غيههر استبعد ثم ومإن

الشههرقي الفههق مإههن قربههها عند الشمس شعاع (وهو) بياض
بخلفا السههماء نههواحي بههالفق) أي مإعترضهها ضوءه (المنتشر

ثههم بهاقيه، مإهن أضههوأ وأعله مإسهتطيل يبدو مإا وهو الكاذب
 ظلمة تعقبه

طويل كلم مإستطيل وكونه هذا تحقيق في]: تنبيه[     
الحكمههاء قواعد على المبني الحدس على مإبني الهيئة لهل

يشهههد لههم التي أو واللتئام، الخرق، مإنع مإن شرعا الباطلة
 بصحتها

> 426<ص: 
أبعههد أنههه مإههع أضوأ أعله كون سبب ببيان يفي ل أنه على
سههبب ببيههان ول الشههمس وهههو مإسههتمده مإههن أسههفله مإههن

الئمههة بههه صأههرح كمهها ظلمههة تعقبههه حههتى بالكليههة انعههدامإه
لنههها الزمإههن، مإطلههق مإرادهههم أن والظاهر بساعة، وقدروها

عههدم الهيئههة أهههل بعههض وزعههم أخههرى وتقصههر تههارة تطول
ولعلههه الصههادق الفجر في ينغمر حتى يتناقص وإنما انعدامإه



أذان يغرنكههم {ل مإسههلم خبر وفي الحس ل التقدير باعتبار
ينتشر يستطير} أي حتى الصبح لعمود العارض هذا ول بلل
تسههمية مإههن يؤخههذ وقههد الفههق نههواحي في أي العمود ذلك

للشعاع يعرض أنه أحدهما شيئان للثاني عارضا الول الفجر
يشههعر كمهها ظهههوره قرب انحباس الثاني الفجر عند الناشئ

ذلههك تنفس} وعنههد إذا {والصبح تعالى قوله في التنفس به
فههي والمشههاهد كههوة، شههبه مإن شيء مإنه يتنفس النحباس

مإههن أكهثر أولهه يكههون أن دفعهة بعضهه خهرج إذا المنحبهس
عههن ولنبههائه عليههه يههدل قههد الصادق كلم لكون وهذا آخره
بالكليههة وانعههدامإه زمإنههه واختلفا أعله وإضههاءة طوله سبب

كههل عن القاصأر الهيئة أهل ذكره مإما أولى للحس الموافق
إلههى بالعههارض أشار وسلم عليه الله صألى أنه ثانيهما ذلك،

قصههد إنمهها الكههاذب وأن الصههادق هههو بالههذات المقصههود أن
ليههدركوا فيتهيئههوا ذلك لقرب به الناس ليتنبه العرض بطريق
العلمإههة هههذه لول الذي بالنوم لشتغالهم الوقت أول فضيلة
مإههن الله يبرزه نور أنه فالحاصأل الوقت أول إدراك لمنعهم

الصههبح قههرب علههى علمإههة حينئههذ يخلقههه أو الشههعاع، ذلههك
العلمإههة وتتضههح التمييههز ليحصههل الشههكل فههي لههه ومإخالفهها
غريههب فههإنه ذلك فتأمإل المقصود عليه المعلم مإن العارضة

 مإهم
فههي المستطيل البيض الفجر {ليس أحمد عند حديث وفي

ذكرتههه لما شاهد المعترض} وفيه الحمر الفجر ولكن الفق
غيههر أخرجههه مإهها الكههوة مإههن إليه أشرت مإا يؤيد ومإما آخرا
تطلههع كوة وستين ثلثمائة للشمس أن عباس ابن عن واحد

الكههوة تلههك مإههن قربههها عنههد أنها بدع فل كوة مإن يوم كل
للقرافههي رأيههت ثههم مإههر، كمهها يتنفههس ثههم شههعاعها، ينحبس

ويبين يوضحه كلمإا فيه أئمتنا مإن كالصأبحي وغيره المالكي
يظهههر، لكههونه استشكالي ويوافق الكوة مإن ذكرته مإا صأحة

أنه إليه الحاجة لمس طول فيه كان وإن وحاصأله يغيب ثم
البصههار أكثر عند يذهب ثم الصادق، الفجر قبل يطلع بياض
المههالكي بشير ابن وذكر. النظر القوي المجتهد الراصأد دون
أنسههت ظهر فإذا الفق مإن قربت إذا الشمس نور مإن أنه
الصأههبحي ونقل كذلك وليس غاب أنه لها فيظهر البصار به

مإكههانه ويعود طلوعه بعد يذهب أنه ذكر بعضهم أن إبراهيم
جعفههر أبهها وأن مإههر كمهها أئمتنا مإن كثيرون البعض وهذا ليل

يطلههع سههاعتين نحههو بقههاء عنههد بههأنه عرفههه أن بعد البصري



إذا يههر لهم وربمها عمود كأنه السماء ربع نحو إلى مإستطيل
كهدرا الجههو كهان إذا يكههون مإهها وأبيههن شههتاء نقيهها الجو كان

قدمإته مإا هذا ينافي ول أي واسع وأسفله دقيق أعله صأيفا
مإزيههد عنههد وهههذا الطلوع أول عند ذاك لن أضوأ، أعله أن

 الصادق مإن قربه

> 427<ص: 
ثههم كله، ذلك يغشي ضوء يظهر ثم بياض، ثم سواد، وتحته

غههاب يههره فلههم سنة خمسين نحو رصأده بأنه يعترض: ورده
فجرا ويصيران السواد في المعترض مإع ليلتقي ينحدر وإنما
بههاختلفا يختلههف رآه أو وهههم، عوده ثم غيبته، وزعم واحدا

إذا المجهرة ههو يقول الموقتين وبعض يذهب فظنه الفصول
في شهرين نحو إل يوجد ل أنه ويلزمإه بالسعود الفجر كان

يخههرج الشههمس شعاع هو آخرون وقال القرافي قال السنة
لههه وجههود ل قافا جبل بأن أبطله ثم قافا، بجبل طاق مإن

طههرق مإههن عبههاس ابههن عههن جههاء مإا يرده بما عليه وبرهن
الصههحيح تخريههج الههتزمإوا مإمن مإنهم وجماعة الحفاظ خرجها
حكمههه فيههه للرأي مإجال ل مإما ونحوه ذلك الصحابي وقول
{أن مإنههها وسههلم عليههه اللههه صألى النبي إلى المرفوع حكم
أرضهها، ثههم قههافا، له يقال جبل ثم مإحيطا، بحرا أرضنا وراء

وأخههرج كههل} مإههن سههبعا عههد حههتى وهكذا جبل ثم بحرا، ثم
زمإههرد مإههن جبههل أنههه بريههدة بههن اللههه عبد عن أولئك بعض

وكمهها مإثلههه مإجاهههد وعههن السههماء كنفهها عليههه بالدنيا مإحيط
يجههوز ول قههوله: أثههره انههدفع لههه وجههود ل قوله بذلك اندفع

المإههارة مإطلق بالدليل أراد إن لنه عليه، دليل ل مإا اعتقاد
فيههه يكفههي مإمهها فهههذا القطعيههة المإههارة أو أدلههة عليه فهذا

الهيئههة أهل عن القرافي أعني نقل ثم جلي، هو كما الظن
فههي أطههال ثههم استشههكله، ثههم دائمهها، يخفههى ثم يظهر، أنه

والمناظرة الهندسة، علمي أتقن لمن إل يتضح ل بما جوابه
بههاختلفا لختلفههه النظههر بههاختلفا يختلههف أنههه مإنههه وأولههى

ذلههك بعض في يدق قد لمحله العارضة والكيفيات الفصول،
يغيب بأنه عبر مإن عذر فهذا وحينئذ أصأل يرى يكاد ل حتى

بذلك مإسلم الشمس) لخبر تطلع حتى (ويبقى ظلمة وتعقبه
يظهههر لههم لمهها إلحاقهها الغههروب بخلفا بعضها طلوع ويكفي

السههفار) وهههو عههن تههؤخر ل أن (والختيههار لقههوته ظهههر بما
صأههلها جبريههل لن مإنههه، القريب الناظر يميز بحيث الضاءة



السههابقة الربعهة والوقههات ههذا، غيههر ولهها كههذلك يوم ثاني
 يسعها مإا يبقى أن إلى الحمرة مإن كراهة وقت

مإن الثواب فيه يزيد مإا الفضيلة بوقت المراد]: تنبيه[     
مإههن ذلهك دون ثههواب فيههه مإهها الختيههار وبوقت الوقت حيث
وبههوقت مإنههها فيههه ثههواب ل مإهها الجههواز وبههوقت الحيثية تلك

مإنههها إثم فيه مإا الحرمإة وبوقت مإنها مإلم فيه مإا الكراهية
السههبب ذات غيههر الصههلة أن يأتي مإا هذا ينافي فل وحينئذ

لن تنعقههد، ل بههها هههو المتحههرى أو المكههروه، الههوقت فههي
التههأخير حيههث مإههن وهنهها فيههه إيقاعههها حيث مإن ثم الكراهة

جميههع فههي بإيقاعههها الشههارع أمإههر لنههافى وإل اليقاع ل إليه
الفضههيلة، وقههت فههي ذكههر مإا ظاهر قلت فإن الوقت أجزاء

المغههرب وقههت في باتحادهما صأرحوا وقد تغايرهما والختيار
مإههن اختيارههها وقههت العصههر نحههو فههي قههولهم وفي مإر كما

قلههت الههوقت أول وفضيلتها المثلين مإصير إلى المثل مإصير
وإطلق الفضههيلة وقههت يههرادفا إطلق إطلقههان لههه الختيههار
بالثههاني يصههرح ومإمهها تنههافي فل المتبههادر الكثر وهو يخالفها
أول فضههيلة وقههت لههه والصههبح العصههر، مإههن كل في قولهم

فصههرحوا السههفار أو المثليههن، مإصير إلى اختيار ثم الوقت،
 بتخالفهما

> 428<ص: 
 الثاني الطلق على جريا هنا

المكتوبات كون في الحكمة قيل إحداهما ]:فائدتان[     
سههبع والليلههة اليههوم، مإن اليقظة زمإن أن ركعة عشرة سبع

مإههن سههاعات ثلث ونحو النهار عشر اثنا غالبا ساعة عشرة
ركعهة سهاعة لكههل فجعل الفجر قبيل مإن وساعتين الغروب

الخمس اختصاص ثانيتهما التقصيرات مإن فيها يقع مإا لتجبر
حكمهها له غيرهم وأبدى العلماء أكثر عند تعبد الوقات بهذه
كطلههوع ولدتههه إذ نشههأته بههها النسههان تههذكر أحسههنها مإههن

السههتواء عنههد كوقوفههها وشههبابه كارتفاعههها ونشههؤه الشمس
كغروبههها ومإههوته للغههروب كقربههها وشههيخوخته كميلها وكهولته

وههو أثرهها كانمحهاق جسهمه وفنهاء عليهه فيهزاد نقص وفيه
أن كمهها بههذلك تههذكيرا حينئههذ العشاء فوجبت الحمر الشفق
هههو الههذي الفجههر كطلههوع للخههروج وتهيئته البطن في كماله

حينئذ الصبح فوجبت بالولدة المشبه الشمس لطلوع مإقدمإة
كسههل بقههاء ركعههتين الصههبح كههون حكمههة وكههان أيضهها لذلك



بمعانههاة همهها عنههد النشاط توفر أربعا أربعا والعصرين النوم
عناصأههر مإههن النسههان تركههب خصوصأها حكمة وكان السباب

حههال فههي ذلههك مإههن لكههل فجعههل أربعههة أخلط وفيههه أربعة
قههول مإههن وأظهههر أولههى وهذا وتعدله لتصلحه ركعة النشاط
ول عشههرة آحادههها مإجمههوع لن عليههها، يههزد لم إنما القفال
وتههر أنههها ثلثهها والمغههرب عنها، أصأله يخرج العدد مإن شيء
اللههه {أن الوتريههة بركههة عليه فتعود الحديث في كما النهار

مإههن البههتيراء تسههمى لنها واحدة، تكن الوتر} ولم يحب وتر
نقههص لينجههبر بالعصههرين العشههاء وألحقههت القطههع وهو البتر
لكههون ثلثههة النهههار وفههي فرضههان فيههه إذ النهههار عههن الليل

 أقوى فيه الحركة على النفس
كشهر وثانيها كسنة الدجال أيام أول أن صأح ]:فرع[     

الخيههران بههه وقيههس الول اليههوم في والمإر كجمعة، وثالثها
وكههذا وتصههلى، الصههلوات أوقههات قههدر تحههرر بههأن بالتقههدير
كحلههول العبههادات وغيههر الزمإانيههة العبههادات وسههائر الصههوم
قوم عند طالعة الشمس مإكثت لو فيما ذلك ويجري الجال

 مإدة
باختلفا مإختلفة المواقيت أن أصأحابنا ذكر ]:تنبيه[     

وعصههرا بههآخر طلوعههها ببلههد الههزوال يكون فقد البلد ارتفاع
ذلههك سههبب أن ذكههروه ومإهها بآخر وعشاء بآخر ومإغربا بآخر

الهيئههههة، علمههههاء كلم يوافههههق ل الرض ارتفههههاع اختلفا
والفلههك الرض، كريههة علههى ينبنههي إنمهها ذلك لن والميقات،

في ظهور كبير له ليس لنه وانخفاضها، الرض ارتفاع دون
وثلههث فرسههخان الرض علههى ارتفاعهها جبل أعظم إذ الحس
 فرسخ

> 429<ص: 
شههعيرة عههرض سههبع كنسههبة تقريبا الرض كرة إلى ونسبته

مإههن إل الختلفا ذلههك ينشههأ فلههم ذراع قطرههها كههرة إلههى
مإههن فمهها الرض كههرة إلههى بالنسبة الشمس أوضاع اختلفا

الوقههات مإن وقت في الشمس فيها تكون الفلك مإن درجة
أخههرى إلههى بالنسبة غاربة بقعة إلى بالنسبة طالعة وهي إل

إلههى بالنسههبة عصههر وقههت في أخرى إلى بالنسبة مإتوسطة
المغههرب تسههمية يكههره قلههت( كههذلك وصأههبح وعشههاء أخههرى
وورود عنهمهها الصههحيح عتمة) للنهي (العشاء و) تسمية عشاء

قبههل قبلههها) أي (النههوم و) يكههره( الجواز لبيان الثاني تسمية



{، يجمههع لمههن المغههرب وقههت ولههو وقتههها دخول بعد فعلها
رواه بعههده يكرهههه} ومإهها كههان وسههلم عليههه اللههه صأههلى لنه

ويجههري الههوقت فههات حتى نومإه استمر ربما ولنه الشيخان
غلبههه إن النههوم جواز ومإحل الصلوات أوقات سائر في ذلك

ظنه على غلب أو دفعه، يمكنه ولم له تمييز ل صأار بحيث
وإل وطهرههها يسههعها مإهها الههوقت مإههن بقي وقد يستيقظ أنه

ويؤيههده كههثيرون قههاله مإهها على الوقت دخول قبل ولو حرم
قبهل الهدار بعيهد علهى للجمعهة السهعي وجوب مإن يأتي مإا

 غيرها بخلفا لليوم مإضافة بأنها يجاب أن إل وقتها

> 430<ص: 
أولئههك قههاله مإهها خلفا المنقههول زرعههة أبههو قههال ثههم ومإههن

قههدره أو فيههه، وفعلها وقتها دخول بعد بعدها) أي والحديث(
فههوته ربمهها لنههه الوجه، على ذلك قبل ل تقديما جمعها إن

عملههه وليختههم جميعههه أو الصههبح، وقت أول أو الليل، صألة
فههرق لكههن أيضهها قبلها كراهته الول وقضية العمال بأفضل

فههي بإيقاعههها بههالمإر تنتهههي قبلههها الكلم إباحة بأن السنوي
الفههوات خوفا فكان له ضابط فل بعدها وأمإا الختيار، وقت
بالكراهههة أولى قبلها غيره: هو قول مإن أوجه وهو أكثر فيه

أن يههأتي مإمهها يعلههم بمهها ويههرد الههوقت، أول فضههيلة لتفويته
تقييههدهم فصههح ذلههك تفويت يستلزم ل قبلها الحديث مإطلق
كههان أي كره الختيار وقت فوت فإن قبلها مإا وأمإا ببعدها،
مإعهههم ليعيههدها الجماعههة (إل) لمنتظههر فل وإل الولههى خلفا

بعههد سههمر {ل أحمههد لخبر وللمسافر الختيار وقت بعد ولو
خيههر) (فههي أو لعههذر}، وإل مإسههافر أو لمصههل، إل العشههاء

آثههار مإههذاكرة أو ذكر، أو قراءة أو له، آلة أو شرعي، كعلم
أو زفافههها، عنههد زوجههة أو ضههيف، إينههاس أو الصههالحين،

صأههلى {أنههه صأههح أعلههم) لمهها (والله ذلك ونحو بها الملطفة
إسههرائيل} بني عن ليله عامإة يحدثهم كان وسلم عليه الله

 مإتوهمة لمفسدة يترك فل ناجز خير ولنه
إذا لول الصلة تعجيل ويسن(      دخوله تيقن الوقت) 

العمههال أفضههل وقتههها أول الصههلة أن الصههحيحة للحههاديث
العجلههة يكلههف ول دخههوله عقههب بأسههبابها باشههتغاله ويحصل

وكلم خفيههف شههغل ذلههك مإههع له ويغتفر العادة خلفا على
 خشوعه توفر لقم وأكل قصير



> 431<ص: 
الههوقت قبل السباب أعني قدمإها لو بل راتبة، سنة وتقديم

فههي مإهها علههى التعجيههل سههنة حصههل أولههه مإن بقدرها وأخر
في ذكرتها كثيرة مإسائل التعجيل ندب مإن ويستثنى الذخائر

مإصههلحة ترجحههت مإهها كههل أن وضههابطها وغيره العباب شرح
كمههال كههل وأن الصههلة علههى يقههدم فههاتت أخههر ولههو فعلههه

التههأخير يكههون التقههديم عنههه وخل بالتههأخير اقههترن كالجماعة
يههأتي مإا ينافي ل حتى واحدة صألة على القتصار أراد لمن
أول علههى الحههرص للمإههام وينههدب أفضههل مإعههه البههراد فههي

لسههبابها وفعلهم الناس اجتماع وقت مإضي بعد لكن الوقت
أن الصأههح لن قههل، وإن حضههر بمههن يصههلي وبعههده عههادة

ولو ينتظر ول آخره الكثيرة مإن أفضل أوله القليلة الجماعة
{اشههتغل لمهها ثههم ومإن كره انتظره فإن وعالم شريف نحو

فتقدم الصلة أقامإوا عادته وقت عن وسلم عليه الله صألى
بههل تأخره، يطل لم أنه مإع أخرى عوفا وابن مإرة بكر أبو

فههي يههأتي فعلهمهها} نعههم وصأوب بهما واقتدى صألتهما أدرك
اللههه صأههلى مإنههه لعلمهههم هههذا ينافيه ل تفصيل الراتب تأخر
ولو التأخير يجب وقد الوقت أول على بالحرص وسلم عليه
صأههلى لههو الحههج فههوت خههافا مإحههرم فههي كمهها الههوقت عههن

صأههائل أو أنقههذه لو أسير أو غريق، نحو رأى وكمن العشاء
أيضهها التههأخير ويجههب الههوقت خههرج دفعههه لههو مإحههترم علههى

 انفجاره خيف مإيت على للصلة
إلى مإوسعا وجوبا الوقت بأول الصلة تجب]: تنبيه[     

ا يسعها مإا إل يبقى ل أن تأخيرهها يجهوز ول بشهروطها كله
 فعلها على عزم إن إل أوله عن

> 432<ص: 
لههم حيث ذلك يجب إنما قيل مإوسع واجب كل وكذا أثناءه،
رده بعضهههم رأيههت ثههم نظههر، وفيههه كالبراد ل التأخير يسن
نيتههه والجههائز للمندوب، الشامإل التأخير جمع مإريد يلزم بأنه
التأخير ندب إن به الرد وجه وكان قضاء وكانت عصى وإل
والولههى البههابين، مإلحههظ اختلههف وإن النيههة وجوب ينافا لم

الههواجب حكههم يرفههع فل عههارض التأخير ندب أن وجهه في
أخرههها وإذا العههزم علههى التههأخير جههواز توقههف وهههو الصألي

يقصههر لههم لنههه يعههص، لم فمات فيه مإوته يظن ولم بالنية
يههأتي مإهها فههارق وبههه عنه يخرجها ولم مإحدودا الوقت لكون



قلت فإن أيضا العمر وقتها لن بعذر، فائتة ومإثله الحج في
قياسههه فهههل حههرم مإعههه الفههوت توهم لو أنه النوم في مإر
بههأن يفههرق أن إل نعههم قلت الفوت بتوهم يتضيق حتى هذا

الدراك ظههن مإههع إل يجههز فلههم التفههويت النههوم شههأن مإههن
لههم أفضههل) مإهها (العشههاء تأخير) فعههل قوله وفي( هنا بخلفه
المصههنف اختههاره ثههم ومإن فيه لحاديث الختيار وقت يجاوز
 وغيره

> 433<ص: 
عليههه اللههه صأههلى النههبي عليههه واظب الذي هو تقديمها لكن

التعجيههل نههدب مإحههل أن و) مإههر( الراشدون والخلفاء وسلم،
بههالظهر) البههراد (يسن فلذلك راجحة مإصلحة تعارضه لم مإا
وقتههها أول عههن أذانههها دون بتأخيرههها البرد وقت إدخالها أي

ول الجماعهة قاصأهد فيهه يمشي ظل للحيطان يبقى أن إلى
{إذا البخههاري الحههر) لخههبر شههدة (فههي الههوقت نصههف يجاوز
جهنههم} فيههح مإن الحر شدة فإن بالظهر فأبردوا الحر اشتد

تأخيرههها لن الجمعة، بالظهر وخرج لهبها وانتشار غليانها أي
فههي ومإهها فيههها شههرطا الجماعههة لكههون لفواتههها مإعههرض

(، الجههواز بيههان علههى حمههل ذلههك يخههالف مإمهها الصههحيحين
الحههر شديد حار) أي (ببلد البراد سن اختصاصأه) أي والصأح

مإحههل مإسههجد) أو (وجماعههة واليمههن العههراق، وبعض كالحجاز
طريقهههم فههي بمشقة بعضهم أو (يقصدونه) كلهم، غيره آخر
بعد) في (مإن يأتوه كأن خشوعهم تسلب بحيث شديدة إليه

مإعتههدل أو بارد وقت بخلفا حينئذ التعجيل لمشقة الشمس
فيههها وقههع وإن مإعتدلههة أو بههاردة، وبلههد حههار ببلههد كان وإن

أن مإنههه ويؤخذ يعتبر فلم لوضعها عارض لنه أي، حر شدة
شههأنه كههان بههأن وضههعه أصأههل فههي قطرههها خالفت لو البلد

لقطههر بالنسبة كالطائف كذلك البرودة وشأنها دائما الحرارة
الههتي البلههد تلههك بل هنا، القطر يعتبر لم عكسها أو الحجاز

بقطههر عههبر ومإههن ببلههد عههبر مإههن بيههن يجمههع وبهذا فيها هو
لههم بلههد فههي والثههاني القطههر وضههع خههالفت بلد في فالول
يحمههل هههذا وعلى مإخالفته لها يعرض قد لكن كذلك تخالفه

الرافعههي لتعليهل مإخههالف الحر شدة اشتراط الزركشي قول
ل الجملههة حيههث مإههن أي الحههر شدة في بقوله يريد أن إل

 هه ا والشخاص البقاع، أفراد إلى بالنسبة



> 434<ص: 
بالنسههبة تخلف وإن الحر وقت كونه مإن بد ل أنه فالحاصأل

مإنفههردا بههبيته يصههلي ومإن وضعا حار وبلد شخص أو لبقعة،
ولههم حضههروه أو مإشههقة، بل يأتونه بمصلى وجمع جماعة أو

قههرب لنحههو عليههه مإشههقة غيههر مإههن يههأتيهم أو غيرهم يأتهم
لهههؤلء البههراد يسههن فل فيههه يمشههي ظههل وجود أو مإنزله،
يسههن به المقيم الجماعة مإحل إمإام نحو نعم المشقة لعدم

أول، فعلههها لههه الفضههل أن يتجههه والذي للتباع لهم تبعا له
تقههرر كمهها التبع بطريق حقه في البراد سن لن مإعهم، ثم

فعلههها الوقت أثناء الجماعة لراجي قولهم: يسن ذلك فشمل
عليههه اللههه صأههلى عنههه العههادة نقههل وعههدم مإعهههم ثم أوله،

هنهها مإهها بيههن بعضهههم وفههرق نههدبها عههدم يسههتلزم ل وسههلم
يسههن وكههذا فاحههذره يصههح ل بمهها آخههره إلههى يسن وقولهم
بحثههه كمهها مإنفههردا فيههه للصههلة المسههجد يقصد لمن البراد

وقههع ومإههن( بههه إشههعار الرافعههي كلم وفههي وغيره السنوي
إن أنههه (فالصأههح خههارجه الههوقت) وبعضههها فههي صأههلته بعض

السههجدة مإههن فههرغ بههأن (ركعة) كامإلة مإنها الوقت وقع) في
 الثانية

> 435<ص: 
(فقضههاء) كلههها كههذلك ركعة مإنها فيه وإل) يقع أداء (فالجميع

مإههن ركعههة أدرك {مإن الشيخين لخبر ل أم لعذر أخر سواء
اشههتمال والفههرق مإههؤداة، الصههلة} أي أدرك فقههد الصههلة
تكريههر بعههدها مإا غالب إذ الصلة أفعال مإعظم على الركعة

ولمهها دونههها مإهها بخلفا لهها تابعهها الههوقت بعههد مإا فجعل لها
الصأههوليين عنههد التحقيههق كههان فيها مإا التبعية هذه في كان
مإطلقهها قضههاء بعههده ومإهها مإطلقهها أداء الههوقت فههي مإهها أن

الثههم فههي خلفا ول هههذا رد فههي ظاهر ترى كما والحديث
قههال مإن أن المجموع كلم مإن يعلم كما كلها القوال على

الداء ثههواب دون القضههاء وثههواب بههه يعتههد ل ذلههك بخلفا
قضاء في فرضه يتعين أنه على استواءهما زعم لمن خلفا

صأههلته أفسههد مإههن أن ومإههر لههه وجه فل وإل لعذر أخره مإا
خلفهها قضههاء ل أداء كههانت فيههه أعادههها ثههم الههوقت، فههي

قدر إن (اجتهد) جوازا غيم الوقت) لنحو جهل ومإن( لكثيرين
مإههر مإهها نظيههر أعمههى ولههو يقههدر لم إن ووجوبا اليقين على
أذان سههمع أو مإشاهدة، عن ثقة أخبره إن نعم الواني في



ل إذ يجتهههد ولم قبوله لزمإه صأحو في بالوقت عارفا عدل
لرؤيههة الخههروج أمإكنههه لو مإا بخلفا حينئذ للجتهاد به حاجة

 الشمس نحو

> 436<ص: 
القههادر علههى حههرم وإنمهها الجملههة فههي عليه مإشقة فيه لن

لعههدم علههم عههن لمخههبر ولههو التقليههد بالقبلههة العلههم علههى
مإهها بها اكتفى واحدة مإرة القبلة عين علم إذا فإنه المشقة

العلههم فيعسههر مإتكههررة والوقات المحل، ذلك عن ينتقل لم
وإذا غيههره فيههه يقلده ول بحسابه العمل وللمنجم وقت كل

البصههر، أعمى إل تقليده لقادر يجز لم اجتهاد عن ثقة أخبر
لعجههزه نظههرا والجتهههاد تقليههده، بيههن مإخير فإنه البصيرة أو

أو مإنهه، (ونحهوه) كصهنعة ودرس (بهورد) كقهراءة الجملة في
الغيههم يههوم المههؤذنين وكههثرة مإجههرب ديههك وصأياح غيره مإن

ثقههة وكذا يخطئون، ل لكثرتهم أنهم الظن على يغلب بحيث
 بأوقات عارفا

> 437<ص: 
كلمإههه مإههن وعلههم المجههرب الههديك عههن يتقاعههد ل إذ يههومإه
الههوقت دخههول فههي الشههك مإع انعقادها وعدم الصلة حرمإة

بأمإهارة دخهوله ظن مإن بد ل لنه الوقت، في أنها بان وإن
فههي ذلههك يخالف ظاهره مإا داود أبي عند حديث في ووقع

للمبالغة أنها مإحتملة حال واقعة لنه فيه، حجة ول المسافر
لن أصأههل، فيه دللة ل التأمإل عند بل وغيرها، المبادرة في

عليههه اللههه صأههلى اللههه رسههول مإههع كنهها إذا {كنا أنس قول
صأهلى تههزل لههم أو الشههمس، زالهت فقلنا السفر في وسلم

بهههم صأههلته قبههل شههكوا إنمهها أنهههم فيههه الذي لن الظهر}،
 مإعها شكهم لستحالة

> 438<ص: 
العدل خبر اعتماد يجوز أنه ترى أل به عبرة ل هو وبفرضه

ففعلههه العدالههة بوصأههف واكتفههاء للشههك إلغههاء فيه شك وإن
قهول انهدفاع يتضهح وبهذا بذلك أولى وسلم عليه الله صألى

جواز مإن فيه بما المسافر تخصيص يبعد ل الطبري المحب
بالقصههر خههص كمهها مإثل أي الههزوال فههي الشههك عند الظهر
(تيقهن الههوقت خههروج بعههد ثهم وصأهلى، فهإن) اجتههد( ونحوه



روايههة عههدل بخههبر الههوقت) ولههو (قبل بها إحرامإه صألته) أي
وهههو شههرطها الظهر) لفههوات في (قضى اجتهاد ل علم عن

أعههاد قال لو قيل قطعها أعاد الوقت في تيقن فإن الوقت
إنمهها الخلفا مإحههل أن علمههت لما وهم وهو ه ا أولى كان
لههم بان ولو قبله (وإل) يتيقنها الوقت بعد ذلك تبين في هو
 المفسد تيقن لعدم عليه (فل) قضاء الحال يبن

يخالف لبلد قبله وصأل ثم الوقت، في صألى]: فرع[     
الصههوم فههي يأتي مإا نظير إعادتها لزمإه بلده مإطلع مإطلعها

مإعهههم الموافقههة يههأتي بما أراد إن تقول أن ولك بحث كذا
يوم لختلفا مإسألتنا نظير فليس فطرا أو صأومإا، الخر في

يرى أن نظيرها أنه يتوهم الذي وإنما الموافقة ويوم الرؤية
أهلههه يههر لم لبلد يومإه أثناء ويصل يسافر ثم فيصوم، ببلده

قضههية إذ مإحتمههل كلمإهههم بههل صأههريحا، أره لههم هذه وحكم
وقضههية الفطههر مإثلهههم صأههار إليهههم بالنتقههال بههأنه تعليلهههم
سههافر بمههن فطههرا والرشههاد الحاوي، قول الشراح تخصيص

بههأنه ويوجه صأائما يستمر أنه بلدها إلى الرؤية غير بلد مإن
اليههوم ذلههك فههي يعارضههها فلم الرؤية حقيقة إلى هنا استند

بخلفا إليهههم المنتقل استصحاب وهو مإنها أضعف هو مإا إل
عيههد لبلههد اليههوم ذلههك فههي فانتقل صأائما آخره أصأبح لو مإا

وهههو مإنههه أقههوى هو مإا الستصحاب عارض لنه يفطر، فإنه
فيههها خفههف الصههلة بههأن يفرق الول الحتمال وعلى الرؤية

يقبههل ل لنههه رمإضههان، فههي يخفههف لم مإا الوقت حيث مإن
ثههم تقههديما، جمههع لو ثم ومإن أكثر له فاحتيط بخلفها غيره
 العصر إعادة تلزمإه لم الظهر وقت في المقصد دخل

 بعضهم رأيت ثم

> 439<ص: 
كصههبي العههادة لههزوم عههدم القرب فقال هذا مإقتضى رجح

وجوبهها عليههه بالفائت) الذي ويبادر( الوقت في بلغ ثم صألى،
بههأن كذلك ونسيان به يتعد لم كنوم وإل عذر بغير فات إن
شههطرنج، كلعب عنه نشأ إذا مإا بخلفا تقصير عن ينشأ لم
إكراه أو المسلمين عن ببعده فيه وعذر بالوجوب كجهل أو

ذمإتههه لههبراءة تعجيل فنههدبا بالمنههافي التلبس أو الترك، على
الههتي الحاضههرة (علههى بعذر فات وتقديمه) إن ترتيبه (ويسن

المعتمههد علههى جماعتههها فههوت خشههي فوتههها) وإن يخههافا ل
لن يجههب، ولههم وللتبههاع ذلههك أوجب مإن خلفا مإن خروجا



فههي والههترتيب رمإضههان، وكقضههاء مإسههتقلة عبادة واحدة كل
عليههه اللههه صأههلى وفعلههه الههوقت لضههرورة هو إنما المؤديان

 وقدم للندب المجرد وسلم

>440<ص: 
لتفههاق كفايههة فههرض وهههي سههنة كههونه مإههع الجماعههة علههى

أنها عينا مإوجبيها أكثر وقول للصحة شرط أنه على مإوجبيه
وبهههذا آكههد فيههه الخلفا رعايههة فكانت للصحة شرطا ليست
الحاضههرة فههوت خههافا إذا أمإهها هنا وغيره للسنوي مإا يندفع

بههها البههداءة فيلزمإههه الههوقت خههارج قل وإن بعضها يقع بأن
فيههه كلههها فعههل إمإكههان مإع الوقت عن بعضها خروج لحرمإة
وإن بعههذر فههات مإهها علههى عههذر بغيههر فات مإا تقديم ويجب
وجههب ثههم ومإههن واجههب والبههدار سههنة، لنههه الههترتيب، فقههد

هههو كمهها يجوز ل بل وقتها، اتسع إن الحاضرة على تقديمه
لغيههر زمإنهها يصههرفا أن عههذر بغيههر فائتههة عليههه لمههن ظههاهر
مإههن مإؤنههة أو نههوم، لنحو إليه يضطر مإا إل كالتطوع قضائها
ولههو فههوته يخشههى مإضيق آخر واجب لفعل أو مإؤنته، تلزمإه
م حاضهرة فهي وهو فائتة تذكر شهرع أو مإطلقها، يقطعهها ل
لزمإههه ضههيقه فبههان الحاضههرة وقههت سههعة ظانهها فائتههة فههي

بكههل يههأتي أن لزمإههه عليه فوائت قدر في شك ولو قطعها
لزمإههه مإههؤداته فعههل فههي الههوقت بعد أو فعله، يتيقن لم مإا

فههي شههكه بههأن فل. ويفههرق عليههه كونههها فههي أو قضههاؤها،
اسههتجماع فههي شههك الفعههل عههن النظههر قطههع مإههع اللههزوم
فههإنه الفعههل فههي بخلفههه عههدمإه والصأههل اللههزوم، شههروط
عههدمإه والصأل المسقط، في والشك اللزوم، لتيقن مإستلزم
إن إل جماعهة غيهر فهي الفهرض إعادة تجوز ل أنه وسيأتي

فههي ووقههع خلفا صأههحته فههي جههرى أو له، شرط في شك
علههى يقتضي مإا عنها نامإوا التي الصبح حديث روايات بعض

اليههوم مإههن وقتههها مإثل في ثانيا فعلها ندب شارح زعمه مإا
ه ا بههها صأههرح مإههن أر لههم عزيههزة مإسألة وهي قال الثاني
ذلههك حرمإههة تقتضههي قواعدنا أن علمت لما قال كما وليس

لوقتههها} الغد {صألوها لفظها لن الرواية، تلك في حجة ول
دومإههوا بل غيره، في لها بصلتنا تغير وقتها أن تظنوا ل أي

الروايههة ويؤيههده وقتههها فههي صأههلتها مإههن عليه كنتم مإا على
يهها قههالوا بهم صألى لما وسلم عليه الله صألى {أنه الخرى
عن ربكم نهاكم قال الغد مإن لوقتها نقضيها أل الله رسول



تلههك مإعنههى مإههن قلنههاه فيما صأريح مإنكم} فهذا ويقبله الربا
 ثانيا الفائتة فعل حرمإة في بل الرواية،

> 441<ص: 
ضههاق السههتواء) وإن عنههد الصههلة وتكههره( مإههوجب غيههر مإن

يههوم (إل عنههه الصههحيح للنهههي التحريههم يسههع لنههه وقتههه،
إل مإقال فيه لكن فيه لحديث يحضرها لم لمن الجمعة) ولو

حههتى) تطلههع (الصههبح فعههل (وبعههد) أداء اعتضههد قد يكون أن
طلوعههها ومإن مإطلقا النفل يجوز فعلها قبل بخلفه الشمس

رأي في أذرع سبعة نحو كرمإح) طوله الشمس (ترتفع حتى
(و) ل أم الصههبح أصأههلى سههواء طويلههة فالمسافة وإل العين

(حههتى) تصههفر تقههديما جمههع لمههن (العصر) ولو فعل أداء بعد
ومإههن مإطلقهها النفههل يجههوز فعلههها قبههل بخلفههه الشههمس
يصههلها لههم ومإههن العصههر صأههلى (تغرب) لمههن حتى الصأفرار
أوقههات ثلثة في وبالزمإن وقتين في بالفعل تتعلق فالكراهة

لنها تنعقد، ل وعليهما للتنزيه وقيل للتحريم وهي تقرر كما
تنههافي وهههي عبههادة كههل لحرمإههت وإل صأههلة كونههها لههذات

مإنهيهها مإطلوبهها كههان وإل المإههر مإطلههق يتناولها ل إذ النعقاد
الصأههول فههي مإقرر هو كما مإحال وهو واحدة جهة مإن عنه

عليههه الله صألى {أنه مإتعددة طرق مإن صأح مإا ذلك وأصأل
بالرمإح، التقييد الوقات} مإع تلك في الصلة عن نهى وسلم

مإسههلم على مإستخرجه في نعيم أبي رواية في الرمإحين أو
فههي الشههك عنههد أنهههم العرايهها فههي يههأتي بمهها مإشههكل لكنه

 الدون أو الخمسة

> 442<ص: 
امإتههداد هنهها فقياسههه احتياطهها الخمسههة وهههو بههالكثر أخههذوا
الصههلة جههواز الصأههل بأن يجاب وقد لذلك للرمإحين الحرمإة

فهأثر حلهه تحقهق مإها إل الربها وحرمإهة مإنعههه تحقههق مإهها إل
مإههن بكههل عمل بالقههل الخههذ وثههم بالزائههد الخههذ هنا الشك

تطلههع بأنههها النهههي حكمههة إلههى الشارة ومإع فتأمإله الصألين
ومإعنههى الكفههار لههها يسجد وحينئذ شيطان قرني بين وتغرب

آخههرون فيه نازع وإن مإحققين لجمع وفاقا قرنيه بين كونها
مإحههض تعبههد أنههه إلههى النتصههار في السلم عبد ابن وأطال

بهل مإتضهحة، غيههر كلهها الكثيرة الحكم مإن له أبدى مإا وأن
حههتى بههها ناصأههيته يلصههق أنههه التكلف عن نهينا وقد مإتكلفة



مإتقدم يتحره لسبب) لم (إل له سجودا عابديها سجود يكون
وردا اتخههذها نافلههة (كفائتههة) ولههو لههه مإقارن أو الفعل، على

لمهها العصههر بعد الظهر سنة وسلم عليه الله صألى {لصلته
 فعلها أصأل ل بعد إدامإتها به والمختص عنها}، شغل

صألى به الدامإة هذه اختصاص واحد غير  علل]:تنبيه[     
عليههه} داوم عمل عمههل إذا {كههان بههأنه وسههلم عليههه اللههه

جههاء ومإهها وغيههره المؤكههد الراتههب مإعنههى في يأتي مإا ويرده
عههن نههومإهم فههي وسههلم عليههه اللههه صأههلى {أنههه روايههة في

داوم فمعنى عليها} وبتسليمه يداوم ولم سنتها قضى الصبح
ومإا الجواز لبيان أو أهم، هو لما إل يتركه ل كان أنه عليه
هههذه فههي مإههداومإته مإنها أن الخصائص في المتكلمون ذكره

حرمإههة الخصوصأهية ووجهه سهواها لمهها يتعرضههوا ولم الصورة
كلم به يصرح مإا على له وإباحتها أمإته على فيها المداومإة
فتركه وعليهما الزركشي نقله مإا على له ندبها أو المجموع

فتههأمإله بوجه فيه إشكال ل للمداومإة وسلم عليه الله صألى
المسههجد يههدخل (وتحية) لم للفوات مإعرضة لنها (وكسوفا)،

وكههان بأصأههله كمهها شههكر) وتلوة (وسههجدة فقههط بقصههدها
اللههه رضههي مإالههك بههن كعههب لن النههص، مإحل لنها إيثارها،

تقههرأ لههم إن ومإحلههه تههوبته نزلت لما الصبح بعد فعلها عنه
تنعقد لم وإل فيه فقط السجود بقصد فيه أو الوقت، قبل

> 443<ص: 
يظهههر، فيمهها الههوقت دخههول إلى تحريه قصد استمر إن أي

وقتههه قبههل الشههيء قصههد لن تحههر، كههل فههي يقههال وكههذا
رد فههي يههأتي مإهها ويؤيههده إليههه للنظر وجه ل قبله المنقطع

طههوافا وركعههتي آخههره إلى إليه تأخيرها المكروه جمع قول
جماعة مإع وإعادة الوجه على غائب على ولو جنازة وصألة

المإامإههة نيههة يلزمإههه نعههم تبعه ومإن للبلقيني خلفا إمإامإا ولو
وضههحى عيههد وكههذا وضههوء وسههنة استسقاء وصألة يأتي كما

المنههذر ابههن نقههل وقههد بههالطلوع وقتهمهها دخههول علههى بنههاء
الصههبح، بعههد الجنههازة وصأههلة الفائتههة فعههل علههى الجمههاع
ل مإهها أمإهها ذكههر مإمهها مإعناهمهها فههي مإا بهما ويقاس والعصر
كركعههتي المتههأخر السههبب وذات التسههبيح كصههلة لههها سههبب

ل إرادتههه سههببهما بأن فيه ونوزع الحرام وركعتي الستخارة
مإههن والرادة الصأههلي، السههبب هو بل ذلك، بمنع ويرد فعله

صأهاحبة غيههر صأههلة إيقههاع تحههرى إذا أمإهها وقهوعه ضهروريات



أخههذا مإكروههها كههونه حيههث مإههن المكههروه الوقت في الوقت
بههالنهي علههم إذا بههالمنع الجههزم الصواب الزركشي قول مإن

يجههب فائتههة ولههو مإطلقهها فيحههرم فيه ليفعلها تأخيرها وقصد
وغيههره الزركشههي وعههبر للشههرع مإعانههد لنههه فههورا، قضههاؤها
لههه قيههل مإههن بتكفيرهههم مإشكل وهو بالكلية للشرع بمراغم

اقتضههت فههإذا السههنة عن رغبة أفعله ل فقال أظفارك قص
والمراغمههة المعانههدة، هههذه فأولى التكفير السنة عن الرغبة
المراغمة، يشبه أنه المراد أن على هذا حمل بتعين ويجاب

المكههروه جمههع وقههول حقيقتهما فيه مإوجود أنه ل والمعاندة
بالههذات عنه المنهي بأن مإردود فيه إيقاعها ل إليه وتأخيرها

فقههط التحية بقصد المسجد دخل إذا وكذا التأخير ل اليقاع
والعصههر الصههبح، قبههل حضر مإيت على الصلة تأخير بخلفا
 بعدهما عليه المصلين لكثرة

فيههه وقعههت لوهههام ورد سبق مإما لكثير تحقيق فيه]: تنبيه[
بالنسههبة وقسههيميه بالمتههأخر المههراد أن المعتمههد أن اعلههم

ونحههو والفائتههة الجنههازة، فصههلة المكههروه للههوقت ل للصههلة
 والكسوفا الستسقاء، صألة

> 444<ص: 
طهههر مإههن أسههبابها والوضههوء والتحية، الطوافا، وسنة والنذر
والطههوافا والنذر، والكسوفا، والقحط، الفائتة، وتذكر الميت

الثههاني وعلههى الول على مإتقدمإة والوضوء المسجد، ودخول
وههههذا فمقارنهههة وإل فمتقدمإهههة الهههوقت علهههى تقهههدمإت إن

سههببها أن الثانيههة فههي المجمههوع إطلق مإههن أولههى التفصيل
أي مإتههأخر سههببها لن تحرم، وقيل مإقارن أنه وغيره مإتقدم

الغيههث لطلب عليها الحامإل هو القحط بأن ويرد الغيث وهو
أولههى بههه الحكههم إناطههة فكههانت الصأههلي السبب هو فالول

وليههس انتهى قلم سبق وهو حرمإتها المجموع في وقع قيل
سنة جواز في الغزالي ونازع حلها فيه الذي بل مإحله، في

فاسههتحالت سببه هي بل للصلة، سببا يكون ل بأنه الوضوء
أنههه لها سببا كونه مإعنى بأن ويرد إليه يضيفها بأن بها نيته

وكونههها الصههلة لمطلق ل عقبه مإخصوصأة صألة لندب سبب
صأههلة هههي حيههث مإههن الصههلة لجههل مإشههروعيته أن سههببه

الههتي السههتحالة فبطلههت المقههامإين بيههن مإهها فرقههان وواضح
مإقارنهها إل سههببها يكون ل انفراد أو لتيمم، والمعادة ذكرها،

والضههحى العيههد، وكذا الوقت، قبل لها سبب وجود لستحالة



حههال التحيههة فههي ويههأتي بههالطلوع وقتهمهها دخههول علههى بناء
الخطيههب فصعد الخطبة قبل صألة في شرع وفيمن الخطبة
القيههاس فيحتمههل ركعههتين علههى القتصههار يلزمإههه أنههه المنبر

وغيرههها، السبب ذات لستواء أغلظ ذاك بأن الفرق ويحتمل
لههم كل أن بجامإع الولى في القياس يتجه والذي هنا ل ثم

أخرى صألة كإنشاء عليهما فالزيادة ركعتين في إل له يؤذن
أكههثر نههوى فههإذا الثانيههة في ل هنا لها سبب ول ثم مإطلقا،

ولههم الكراهة وقت دخل ثم المطلق، النفل مإن ركعتين مإن
ركعههتين علههى القتصههار يلزمإههه لههم إليههه بعضههها تههأخير يتحر

البتههداء فههي يغتفههر ل مإهها الههدوام فههي يغتفههر لنههه بدخوله،
وغيههره مإكة) المسههجد (حرم بقاع مإن (في) بقعة (وإل) صألة

بنههي {يهها الصههحيح الصههحيح) للحههديث (على صأيده حرم مإما
 أحدا تمنعوا ل مإنافا عبد

> 445<ص: 
نهههار} أو ليههل مإههن شاء ساعة أية وصألى البيت بهذا طافا

ولن بههه للمقيههم استكثارها مإن يحرم فل ثم فضلها ولزيادة
قال مإثله فالصلة جوازه على واتفقوا بالنص صألة الطوافا

حرمإههه مإن خلفا مإن خروجا الفعل عدم والولى المحامإلي،
لنهها عههرفا، كمهها الصههحيحة للسنة مإخالف هو يقال ل انتهى
سههنة يشههمل مإهها إرادة فههي صأريحا وصألى قوله ليس نقول

صأحيحة رواية في نعم فيه ظاهرا كان وإن وغيرها الطوافا
يضههعف وبههها الطههوافا ذكههر غير صألى} مإن أحدا تمنعوا {ل

الخلفا.

وتوابعهمهها وقضاء أداء الصلة تلزمإه  فيمن:فصل)(     
مإسههلم) كل (على الخمس وهي الصلة) السابقة تجب إنما(

أو أنههثى، أو عاقل) ذكر، (بالغ المرتد فدخل مإضى فيما ولو
 بالنسبة أصألي كافر (طاهر) ل خنثى

> 446<ص: 
وغيههره بشيء يطالب ل الذمإي لن الدنيا، في بها للمطالبة

كسههائر عليههها للعقههاب بههل الجزيههة، بذل أو بالسلم يطالب
لتمكنهه الخهرة فهي ظاهر هو كما عليها المجمع أي الفروع

ل المصههلين} {الههذين مإههن نههك {لههم ولنههص بالسههلم مإنههها
بل وسههكران عليههه ومإغمى ومإجنون صأبي الزكاة} ول يؤتون



مإههن عنههد جنونه بنحو مإتعد على ووجوبها تكليفهم لعدم تعد
حههائض ول عليه القضاء لوجوب سبب انعقاد وجوب به عبر

بتركههها مإكلفتهان لنهمهها بهدواء، ذلهك اسههتعجلتا وإن ونفسههاء
علههى ذكههره مإههن أضههداد علههى الوجههوب عدم حمل إن قيل
أو الكههافر، ورد الههدنيا فههي الطلههب وعدم بالترك الثم عدم
ذكههر مإمههن غيههره ورد الثههاني على أو أيضا، ورد الول على

ينصههرفا إنمهها أطلق حيث الوجوب لن بسديد، وليس انتهى
فيههه مإهها غايههة وانتفاء ثبوتا كذلك هنا وهو الشرعي لمدلوله

فيههه كههان إذا المفهههوم أن والقاعههدة تفصيل، الكافر في أن
 يرد ل تفصيل

> 447<ص: 
ورد وصأههوابه سههو غيههره ورد قههوله أن علهى إيههراده فبطل

فههي لههه ترغيبهها أسههلم الكههافر) إذا علههى قضههاء ول( الصههبي
لهم يغفر ينتهوا إن كفروا للذين {قل تعالى ولقوله السلم

واحههد غيههر عليه اقتصر كذا المرتد) بالجر سلف} (إل قد مإا
الفصههح لكههونه أو عليههه، المصههنف ضههبط لقتصههار ولعلههه
أو جنههونه، زمإههن حههتى الههردة زمإههن فههاته مإهها قضههاء فيلزمإه
زمإههن بخلفا عليه تغليظا تعد بل ولو فيها سكره أو إغمائه،
سههبق وهههو يخههالفه مإهها المجمههوع في ووقع ونفاسها حيضها

 الردة فيها تؤثر فلم عزيمة عنها إسقاطها لن قلم،

> 448<ص: 
ونظههر أهلههها مإههن المرتههد ليههس إذ فيها فأثرت رخصة وعنه
كمقارنة له الردة فمقارنة بالجنون يعص لم بأنه المإام فيه

الموجبههة الههردة أن تقههرر مإا وجوابه له السفر في المعصية
بخلفا عليههه تغليظهها فيههها يههؤثر فلم للجنون مإقارنة للقضاء
لهم قلهت فهإن أصأهل للقصهر مإانع به يقترن لم فإنه السفر
الجنههون ومإنههع تغليظهها لها المقارن الجنون مإع القضاء وجب
السههكر وأوجههب لجلها عليه للتغليظ ينظر فلم إقراره صأحة
مإنههه أفحههش أنههها مإههع فيهمهها تغليظهها الثاني يمنع ولم الول

تعههالى اللهه حقههوق علههى إل جنايههة فيههها ليههس لنههها قلههت،
الحقيههن علههى جناية فيه وهو فحسب فيها التغليظ فاقتضت

علههى ول) قضههاء( فتههأمإله فيهمهها عليههه التغليههظ فاقتضههى
لعههدم بلوغه بعد صأباه زمإن فاته لما والنثى (الصبي) الذكر،

 المإر مإجرد يكفي فل التهديد (ويؤمإر) مإع تكليفه



> 449<ص: 
الوجههوب أن ويظهههر عل وإن أبههويه مإههن كل على يجب أي

المقصود لحصول أحدهما بفعل فيسقط الكفاية على عليهما
قههن ومإالههك مإلتقههط نحههو وكههذا القيههم، أو الوصأههي، ثههم بههه،

 المسلمين فصلحاء فالمإام الولياء وأقرب ووديع ومإستعير

> 450<ص: 
المإههور مإههن مإعرفته إلى يضطر مإا تعليمه له أصأل ل فيمن

والخههاص العههام، فيههها ويشترك جاحدها يكفر التي الضرورية
ودفههن بمكههة بعههث وسههلم عليه الله صألى النبي {أن ومإنها

 عليهما اقتصروا بالمدينة} كذا
المإههر ينحصههر ل لكههن كفههر أحههدهما إنكههار أن وجهههه وكههان
اللهه صأهلى أوصأهافه مإههن لهه يههذكر أن بههد فل وحينئذ فيهما
ثههم بههوجه، ولههو يميههزه مإهها المتههواترة الظههاهرة وسههلم عليه

مإفيههد فغيههر بوجه تمييزه قبل بهما الحكم مإجرد وأمإا ذينك،
مإههن هههو الههذي مإحمههدا وأن والرسههالة النبههوة، بيههان فيجههب
نبي بكذا ودفن بكذا وبعث كذا وأمإه كذا أبيه واسم قريش

لههونه ذكههر أيضهها ويتعيههن كافههة الخلههق إلههى ورسههوله اللههه
أنههه يزعم لئل والمراد كفر، أسود كونه زعم بأن لتصريحهم

السههلم صأههحة فههي الشرط أن ل يعذر لم مإا فيكفر أسود
كفههر إنكههاره مإهها جميههع فههي يقههال وكههذا أبيض، كونه خطور

شروطها وبجميع قضاء ولو الصلة (بها) أي أمإره ثم فتأمإله،
أيضهها ويلزمإههه كسههواك سههنة ولههو الظههاهرة الشههرائع وبسائر

وإل مإيههز إن تمامإههها عقههب (لسههبع) أي المحرمإههات عن نهيه
خبر ويوافقه وحده ويستنجي ويشرب يأكل بأن التمييز فعند
يههؤمإر مإههتى سههئل وسههلم عليههه اللههه صأههلى {أنههه داود أبههي

مإهها أي شههماله مإههن يمينههه عههرفا إذا فقههال بالصههلة الصبي
السههبع قبههل مإميههز أمإههر يجههب لههم وإنمهها. ينفعه} مإما يضره
(عليها) أي ذكر مإمن وجوبا مإبرح غير (ويضرب) ضربا لندرته
أو شههروطها، مإههن شههرط تههرك أو قضههاء، ولههو تركههها علههى
 الظاهرة الشرائع مإن شيء

> 451<ص: 
السههلم عبههد لبههن وفاقهها تركهمهها المههبرح إل يفههد لههم ولههو

والفههرق كالحههد، المههبرح غيههر يفعههل البلقينههي لقههول وخلفهها



ل تمامإههها عقههب (لعشههر) أي بابه في الصوم وسيذكر ظاهر
بالصههلة الصههبي {مإههروا الصههحيح للحديث المعتمد على قبله

عليههها} فاضههربوه سههنين عشههر بلههغ وإذا سنين سبع بلغ إذا
عليههها التمريههن ذلههك وحكمههة}. أولدكههم {مإههروا روايههة وفههي

والعشهر عقوبهة، لنهه للعشهر، الضرب وأخر بلغ إذا ليعتادها
ويحتملههه يقههوى حينئذ كونه مإع بالحتلم البلوغ احتمال زمإن
أنه إسلمإه يعرفا ل صأغير قن في الذرعي بحث نعم غالبا

لعههدم عنههها ينهههى ول كفههره لحتمههال وجوبا أي بها يؤمإر ل
واحتمههال البلوغ بعد ليألفها أمإره ندب والوجه كفره، تحقق
علههى ذينههك وجوب ينتهي ول فقط الوجوب يمنع إنما كفره

وآداب كقههرآن ذلك تعليمه وأجرة رشيدا ببلوغه إل ذكر مإن
ومإعنههى علههت وإن أمإه ثم عل، وإن أبيه على ثم مإاله، في

 ثبوتها مإتلفه وبدل مإمونه ونفقة كزكاته مإاله في وجوبها

> 452<ص: 
بقيههت فههإن وليههه علههى مإاله مإن إخراجها ووجوب ذمإته في
بيههن يجمههع وبهههذا إخراجههها لههزم المال تلف وإن كماله إلى

 ذلك في المتناقض كلمإهم
أبوين ذات صأغيرة زوجة في السمعاني  ذكر]:تنبيه[     

وبههه ضربها وجوب وقضيته فالزوج عليهما مإر مإا وجوب أن
بتقههديم الههبزري بههن السههلم جمههال صأههرح الكههبيرة في ولو

لكههن بمعروفا أمإر لنه ظاهر، وهو الكتان لبزر نسبة الزاي
إطلق مإههن أولههى وهههذا أمإههارته أو نشههوزا يخههش لههم إن

والجهواز نظهر، الوجهوب فهي غيهره وقهول النهدب الزركشي
مإعرفتههه تعههالى بههالله الجاهل المكلف يلزم مإا وأول مإحتمل
إليههها المههؤدي النظههر غيرهههم وعنههد الكههثرين عنههد تعههالى

مإههن ويلههزم الصأههح علههى عقلههي ل وشرعي قطعي ووجوبها
عليههه اللههه صأههلى النههبي مإعرفههة علههى تههوقفه شههرعيا كههونه
أول أنهها مإهن السههمعاني بهه صأهرح مإها يتضهح وبههذا وسلم

فجههاء ذاك علههى يتوقههف أيضهها هذا يقال ل مإطلقا الواجبات
 نقول لنا الدور،
> 453<ص: 

قلنهها وإن دور فل بالكمههال توقههف وذاك بههوجه توقههف هههذا
مإختلفههة الههوجه بذلك الحيثية لن مإا، بوجه المعرفة الواجب
(علههى) ول) قضههاء( لههذلك إشههارة الكتههاب أول ومإر بالعتبار
إذا مإههر كمهها ردة فههي ولههو نفههاس أو حيههض)، (ذي شههخص



(جنههون (أو) ذي الحيههض أول مإههر كمهها عليه يحرم بل طهر،
كما الردة زمإن في إل أفاق إذا تعد بل سكر أو إغماء)، أو

به المتعدي الغماء أو الجنون، أو (السكر)، (بخلفا) ذي مإر
المسههكر مإتنههاول ظههن وإن القضاء يلزمإه فإنه مإنه أفاق إذا
مإههن علههى القضههاء يجههب وكههذا لتعههديه، يسكره ل لقلته أنه

سههكر أو عليههه أغمي أو جن، ثم بتعد، سكر أو عليه أغمي
إليههه ينتهههي فمهها وإل عههرفا وإن بههه تعههدى مإا مإدة تعد بل

بخلفا بعههده مإهها ل الطبههاء بمعرفههة والغمههاء غالبهها، السكر
في مإرتد ردته في جن مإن لن مإر، كما المرتد جنون مإدة

فههي بسههكران ليههس سههكره في مإثل جن ومإن حكما جنونه
طههرو يقبههل الغمههاء أن تقههرر مإهها وظاهر قطعا جنونه دوام

الول انتهههاء تمييههز يمكن وأنه الجنون دون عليه آخر إغماء
إن يقههال أن إل بعههد ذلك تصور وفي عليه الثاني طرو بعد

ومإههددها أنههواعه تمههايز فههي دخههل وللطبههاء مإههرض الغمههاء
 الجنون بخلفا

> 454<ص: 
سههكر دخههول مإههن أيضهها كلمإهههم أفهمههه مإهها عليه يعكر وقد

بالشههدة، خارجهها يتميههز السههكر إن يقههال أن إل سههكر علههى
لنحههو القضههاء وينههدب مإمكههن أنههواعه بيههن فالتمييز والضعف

فههي يجههري أنه السابق الضرورة وقت ثم يلزمإه، ل مإجنون
أنههه و) حكمههه( الوجههوب مإانع زوال وقت هو الصلوات سائر

الحيض، ونحو والصبا الصألي، السباب) الكفر هذه زالت (لو
قههدرها تكههبيرة) أي (الههوقت مإههن) آخههر (بقي (و) قد والجنون
يسههع زمإههن سههليما بقي إن الوقت صألة الصلة) أي (وجبت

شههروطها ومإههن القاصأههر للمسافر كركعتين مإنها مإمكن أخف
مإنه يعلم مإا وقوله فعلها يمكنه لنه (، قوله المحشي قول

الهتي الشهارح نسهخ فهي فواضهح) ليهس الصهبي أمإها وقهوله
 بأيدينا

> 455<ص: 
لزمإتههه مإههؤداة ومإههن بعضها في نازع لمن خلفا الوجه على
صأههلته مإن لحظة بمتم مإسافر اقتدى لو كما لليجاب تغليبا
لمهها لكههن تكههبيرة بههدون الوجوب قياسه وكان التمام يلزمإه

إذ تصههوره لعسههر اعتبههاره أسههقطوا هنا غالبا ذلك يظهر لم
وبههه الههوقت مإههن مإحسههوس جههزء قههدر إدراك علههى المههدار



لن عليههه، المقيههس دون هنهها التكههبيرة اعتبههار بيههن يفههرق
مإحههل أن يههأتي مإمهها وسههيعلم الربط مإجرد على فيه المدار

بعههده مإا مإع تجمع لم إذا تكبيرة دون بإدراك الوجوب عدم
قههول وفههي( قههدرهما الموانههع مإههن خل إن مإعههها لزمإت وإل

السههابق ركعة أدرك مإن لخبر يمكن مإا ركعة) بأخف يشترط
فتعيههن واضههح المذكور والقياس مإحتمل، الحديث أن وجوابه

إدراك لنههه ركعههة، بههدون الجمعههة تههدرك لههم وإنما به الخذ
والظهههر) علههى( فيهمهها فههاحتيط إيجههاب إدراك وهههذا إسقاط

آخههر) وقههت تكههبيرة (بإدراك العصر الظهر) مإع (وجوب الول
(آخههر) تكبيرة بإدراك العشاء (المغرب) مإع و) وجوب (العصر

أولى الضرورة ففي العذر في الوقتين (العشاء) لتحاد وقت
فلههو لزمإههه ومإهها مإر مإا بقدر أيضا هنا سلمإته بقاء ويشترط

زال وإن لههزوم فل ذلههك يسههع مإهها قبههل مإثل جههن ثههم بلههغ،
ركعههة أدرك إن نعههم إطلقهههم اقتضاه مإا على فورا الجنون

وجبههت المغههرب يسههع مإهها بعههد المههانع فعاد مإثل العصر آخر
يكفههي ل فضههل ومإهها الههوقت صأههاحبة بكونههها لتقههدمإها فقههط
لعدم تعينت وإل الغروب قبل فيها يشرع لم إن هذا للعصر
مإههن أدرك ولههو يجههدي ل بما فيه ونوزع المغرب مإن تمكنه
ركعههتين قههدر المغههرب وقههت ومإن ركعتين قدر العصر وقت
أربههع قدر المغرب مإع وسع لو كما فقط العصر وجبت مإثل

 للمسافر ركعتين أو للمقيم ركعات

> 456<ص: 
ويههأتي تابعههة لنههها الظهههر، ل المتبوعههة لنها العصر، فتتعين

مإههن خل ثم العشاء، وقت آخر تكبيرة إدراك في ذلك نظير
فتجههب للمسههافر سههبع أو للمقيههم ركعههات تسع قدر الموانع

الصههبح، المقيههم لههزم سههت أو سههبع، أو الثلث الصههلوات
ولههو الصههبح سوى يلزمإه لم فأقل خمس أو فقط، والعشاء

المغههرب تجههب وكههذا هههي. لههم العشههاء وقت مإن ثلثا أدرك
ص للعشهاء تبعيتهها لتمحهض نظرا الوجه على ذكهر، مإها وخ
مإنههها واحههد وجههوب يتصههور ل والعشههاء والعصر، الصبح، لن

هنهها فتههاويه في وللبلقيني جمع ل إذ بعدها مإما جزء بإدراك
لفههاد آخههر حههذفا لههو قيههل التأمإههل مإههع مإراجعتههه ينبغههي مإا

بصههحيح، وليههس ه ا أيضهها الخههر غيههر بإدراك الظهر وجوب
قههدر بعد أدرك إن إل الظهر فيه يلزم ل الخر قبل مإا لن

التقييههد كلمإههه فههي فتعيههن يههأتي كمهها قههدرها الوقت صأاحبة



فههي يسههع مإهها إدراك مإههن بههد ل أنههه في استويا وإن بالخر
يكون الخر غير في يسع مإا إدراك أن في لفتراقهما الكل
فيههها) أي بلههغ ولههو( الههوقت غير مإن يكون وفيه الوقت مإن

المني خروج على لتوقفه بالحتلم يتصور ول بالسن الصلة
علههى (وأجزأته (أتمها) وجوبا الذكر لقصبة وصأوله تحقق وإن

حهاله تغيهر يهؤثر فلهم بشهرطها صأحيحة أداها لنه الصحيح)،
ا وكهون الجمعهة أثنهاء عتهق كقهن فيهها بالكمال ل نفل أوله

 التطوع كحج واجبا باقيها وقوع يمنع

> 457<ص: 
تسههن نعههم تطههوع صأههوم مإن فيه هو مإا إتمام نذر لو وكما

(بعههدها) (أو) بلههغ الخلفا مإن خروجا يأتي وفيما هنا العادة
أو بسههن، التقههديم جمههع فههي مإثل العصههر حههتى الههوقت في

مإهها وفههارق ذكههر الصحيح) لمهها (على إعادة) واجبة (فل غيره
ضههربه عههن فضههل بالنسههك مإههأمإور غيههر بههأنه بلغ ثم حج لو

بتعيههن امإتههاز العمههر فههي مإهرة وجههب لمها وبهأنه تركهه على
إن قبلههه ومإهها هههذا ومإحل فيهما بخلفها الكمال حال وقوعه

بلزومإها قلنا إذا أمإا نواها أو تلزمإه، ل الفرضية نية إن قلنا
ثههم صأههلة فههي وليههس هنهها شههيئا يصههل لههم فهههو ينوها ولم

إذا إل يؤثر لم الظهر عقد بعد جمعة عذر زال ولو فتلزمإه
أهلها مإن كونه لتبين الجمعة وأمإكنته بالذكورة الخنثى اتضح
(أو نفسههت (حاضههت) أو كههأن مإانع ولو) طرأ(  عقدها وقت
تلههك) (وجبههت الههوقت) واسههتغرقه (أول عليه أغمي أو جن)،

مإههانعه طههرو قبههل الههوقت (أدرك) مإههن قههد (إن) كههان الصلة
اعههتراض فل بههه عقبههه مإهها بههدليل نسههبي كلمإههه في فالول

زمإن إدراك مإع مإمكن بأخف يلزمإه الفرض) الذي (قدر عليه
 سلس وطهر كتيمم تقديمه يمتنع طهر

> 458<ص: 
التكليهف عهههد وقههد تقههديمه يمكنههه كهان لنهه غيههره، بخلفا

وقتها قبل الجمعة إلى كالسعي الوقت دخول قبل بالمقدمإة
الصههبي، بيههن هنهها فههرق ل أنههه يعلههم وبههه الههدار بعيههد على

وأن بههه مإكلههف غيههر الصههبي أن وادعههاء وغيرهمهها، والكههافر
حقههه فههي الطهههر قههدر اعتبههار اقتضى الكافر على التخفيف

للتكليههف نظههروا لههو أنهم الول في يرده مإطلقا الوقت بعد
أنههه الثههاني وفههي مإطلقهها، الههوقت قبههل المإكههان يعتههبروا لم



فكههذا المسههلم فههي المإكههان اعتههبروا فكمهها كالمسلم مإكلف
آثاره بجميع انقضى أمإر في يكون إنما عليه والتخفيف فيه،
مإهها مإعههها ويجههب فتههأمإله كههذلك ليههس هنهها ومإا السلم قبل

بعهدها مإها دون أيضها قهدرها وأدرك مإعهها جمعهت إن قبلهها
الجمههع فههي إل للثانيههة يصههلح ل الولههى وقههت لن مإطلقهها،

المانع طرأ لو مإا وكالول مإطلقا للولى يصلح الثانية ووقت
كذلك فالحكم أثناءه زال إذا وأمإا. تقرر مإما علم كما أثناءه
الصبي، غير في تقديمه يمكن ل طهر استثناء يتأتى ل لكن

التمكهههن لنتفهههاء (فل) يجهههب ذلهههك (وإل) يهههدرك والكهههافر
مإهها لن التحههرم، قدر الخر وفي الفرض قدر هنا واشترطوا

فاشههترط هنا كذلك ول الوقت بعد البناء فيمكنه إزالة هناك
 تمكنه

> 459ص: <
فهي والمجمهوع الروضهة، أصأههل فهي  صأرح]:تنبيه[     

ه بتكهبيرة مإثل العصهر وقهت آخهر يبلغ الصبي فهي بهد ل أن
قههدرها المغههرب زمإههن مإههن يههدرك أن مإههن لههه العصر لزوم
وقههت أول بلههغ إذا فيمهها الروضههة أصأههل وفي الطهارة وقدر

دون الههوقت أول قههدرها إدراك مإههن بههد ل أنههه مإثل الظهههر
مإشههكل وهههذا الوقت على تقديمها يمكنه كان لنه الطهارة،

الطهههارة على قدرته يعتبروا لم الخر إدراك في لنهم جدا،
اعتههبروا الول إدراك وفههي الوقت في كونها مإع البلوغ قبل

مإتحتمهها، بههل أولههى العكههس وكههان الههوقت قبل عليها قدرته
بطهههارة وليههه مإههن خطههاب إليههه يتههوجه لم الوقت قبل لنه
جههن لههو حههتى الطهارة تقديم على قدرته اعتبرت ذلك ومإع
لزمإههه فقههط الفههرض قههدر الههوقت أول مإههن أدرك أن بعههد

ذلههك ومإههع بههها الولي خطاب إليه توجه الوقت وفي قضاؤه
اشههترطوا بههل البلوغ، قبل الوقت في عليها قدرته تعتبر لم

لههو حههتى كههالفرض بقههدرها المغههرب وقت الموانع مإن خلوه
مإههن يؤخذ فقد وحينئذ العصر قضاء يلزمإه لم ذلك قبل جن
أنههه أصألها على اعتراضا الروضة إليه أشارت مإا ترجيح هذا

علههى القههدرة اعتبههار عههدم فههي والول الخر، استواء ينبغي
أكههثر لكههن جماعههة مإههال هههذا وإلههى يجههب، لم لنه التقديم،

التفرقههة مإههن الروضههة أصأههل فههي مإا اعتماد على المتأخرين
الفههرق فههي لمحههوه لمهها التمحههل فيمكههن وعليههه المههذكورة

العصههر قههدر يههدرك لههم لمهها الخههر فههي أنه أحدهما :بأمإرين



لههزم بعههده عليههه قههدر وإنمهها الههوقت فههي للطهههارة المتبههوع
مإههن وحههذرا مإتبههوعه حكههم للتههابع إعطههاء أيضا بعده اعتباره

يعتههبر لههم مإتبههوعه كههون مإع الوقت في باعتباره التابع تميز
المتبوع هو الذي الفرض قدر أدرك لما الول وفي بعده إل

الممكههن تههابعه إمإكههان تقههدير عههن بههه اسههتغنى الههوقت أول
إدراك فههي المتبههوع أن فالحاصأههل أيضهها الوقت أول التقديم

يتميز لئل مإثل الوقت بعد يقدر كونه في تابعه استتبع الخر
فههي كلههه المتبههوع بوقههوع اكتفههى الول إدراك وفههي التههابع
بمهها بلزومإههه للفههرض احتياطهها فيههه تههابعه وقههوع عن الوقت

بقياس أمإران عليه تعارض الخر إدراك في ذكر. ثانيهما: أنه
وقههت مإههن الطهههارة اعتبههار تقتضههي وهههي قرروه: العصر مإا

وقهت مإهن طهارتهها اعتبهار تقتضهي وهي والمغرب المغرب،
بههذلك هنهها فعملههوا الههوقت أول إدراك فههي تقرر لما العصر
المغههرب وطهههارة وقتههها بعههد العصههر طهههارة فاعتبروا فيهما
وقهت فههي الطههارتين مإههن تمكنههه يعتهبروا ولهم وقتههها قبهل

الداء، بالفرضههين بههإلزامإه عليههه إجحافهها فيههه لن العصههر،
الطهههارتين مإههن تمكنههه قبههل السههلمإة زالههت وإن والقضههاء
أدرك إن إل بالعصر يلزمإوه ولم الجحافا ذلك عن فخرجوا

لصههاحبة الحتيههاط واقتضههى المغههرب وقههت مإههن طهرها قدر
طهارتههها تقههديم علههى بقههدرته الكتفههاء المغرب وهي الوقت
شههيئان فيههه يتعههارض فلههم أول الدراك وأمإهها وقتههها، قبههل

تمكنههه بمجرد بها بإلزامإه لها فاحتيط الوقت لصاحبة بالنظر
 الوقت قبل طهرها مإن

الصأل الذان، في): فصل(      الجماع فيهما والقامإة. 
 المشهورة زيد بن الله عبد برؤية المسبوق

> 460<ص: 
قيههل أيضهها فيههها عمههر ورآه النههاس يجمههع فيما تشاورا ليلة

وسههلم عليههه الله صألى أنه رواية وفي صأحابيا عشر وبضعة
شههاء إن حههق رؤيهها إنههها قوله وصأح وحيا الرؤية تلك سمى

عليههه اللههه صأههلى أنه مإقال فيه البزار عند حديث وفي الله
تلهك وجهدت حهتى للمدينة أخر ثم السراء، ليلة أريه وسلم

أنههه عليههها الحكههام سههائر دون ترتبههه حكمههة وكههان المرائي
وكمالتها الشريعة أصأول لسائر جامإع بأنه اختصاره مإع تميز

الرؤيهها تلههك تقههدم أن شك ول التميز بهذا يؤذن لما فاحتاج



الههوحي ومإقارنة حق بأنها وسلم عليه الله صألى شهادته مإع
لعمههر قههال {أنه وغيره داود أبي لرواية عليها سبقه أو لها،
وتعظيههم لشههأنه الههوحي} رفههع بههها سههبقك برؤيته أخبره لما

ذكههر وشههرعا العلم لغههة وهههو (الذان) بالمعجمههة لقههدره
والقامإههة)( المكتوبههة بالصههلة للعلم أصأههله شههرع مإخصوص

إلههى يقيههم لنههه التههي، الههذكر وشرعا أقام مإصدر لغة وهي
مإنهمهها كل أن الصأههح ثههم إجماعا، مإشروع مإنهما كل الصلة

يصههرح مإهها يثبههت لههم إذ السههلم كابتههداء الكفاية (سنة) على
للخبر الخمس مإن كفاية) لكل (فرض (وقيل) إنهما بوجوبهما

أحدكم} ولنها لكم فليؤذن الصلة حضرت {إذا عليه المتفق
اختههاره ثههم ومإههن قههوي وهو كالجماعة الظاهرة الشعائر مإن

يظهههر لههم بحيههث أحدهما أو تركوهما، بلد أهل فيقاتل جمع
مإههن بههد ل وكههبيرة بمحههل يكفههي صأههغيرة بلههد ففههي الشعار
بحيههث يكون أن والضابط الجماعة في يأتي مإا نظير مإحال

 الول وعلى إليه أصأغوا لو أهلها كل يسمعه

> 461<ص: 
أهههل لكههل بالنسههبة السههنة حصههول فههي بههد ل لكن قتال ل

يأتي مإا ينافيه ل أنه فعلم ذكر كما الشعار ظهور مإن البلد
لداء بههالنظر لنههه لههه، واحههد سماع يكفي الجماعة أذان أن

البلههد أهههل جميههع عههن لدائههه بالنظر وهذا الذان سنة أصأل
لهله السنة حصلت كبيرة طرفا في واحد أذن لو ثم ومإن
أذان بيههن ذكههر فيمهها فههرق ل أنههه يعلههم وبهههذا غيرهم دون

البلد، مإن واحد بمحل إل تقام ل كانت وإن وغيرها الجمعة
مإههن واضههح هو كما إقامإتها مإن غيره الذان مإن القصد لن

يشههرعان وإنمهها( آخره إلى يأتي مإا ينافيه ل أنه فعلم قولنا
شههرعت وإن والنفل الجنازة، وصألة المنذورة للمكتوبة) دون

نعههم فيها ورودهما لعدم يكرهان بل يندبان، فل الجماعة له
المولههود، آذان فههي كمهها الصههلة لغيههر الذان يسههن قههد

مإههن خلقههه سههاء ومإههن والغضههبان والمصههروع، والمهمههوم،
قيههل الحريههق وعنههد الجيههش مإزدحههم وعند بهيمة أو إنسان،

للههدنيا خروجههه أول علههى قياسهها لقههبره الميههت إنههزال وعند
تمههرد أي الغيلن تغههول وعنههد العبههاب شرح في رددته لكن

ويقال( المسافر خلف والقامإة وهو، فيه، صأحيح لخبر الجن
ونحوه)  العيد في



> 462<ص: 
ككسههوفا جماعههة وصأههلي الجماعة فيه شرعت نفل كل مإن

غالبهها حاضههرون المشههيعين لن جنازة، ل وتراويح واستسقاء
 مإبتدأ ورفعه إغراء (الصلة) بنصبه

> 463<ص: 
أو للمههذكور، خههبرا ورفعههه حههال (جامإعههة) بنصههبه خههبرا أو

وذلههك قبلههه بمهها لتخصيصههه خههبره حذفا مإبتدأ أو المحذوفا
ه وقيهس الشهمس كسهوفا فهي الصحيحين في لثبوته مإها ب
إلههى هلمههوا أو الصههلة، الصههلة أو ذكههر، مإمهها مإعنههاه فههي

والجديههد( ،أفضههل والول اللههه، رحمكههم الصههلة أو الصههلة،
أذان بلغههه وإن صأحراء أو (للمنفرد) بعمران، الذان ندبه) أي

مإنفههردا ولههو ويرفع) المؤذن( التي للخبر المعتمد على غيره
في كنت {إذا الصحيح للخبر ندبا استطاع مإا (صأوته) بالذان

ل فهإنه بالنداء صأوتك فارفع للصلة فأذنت باديتك أو غنمك،
شهههد إل شيء ول إنس ول جن المؤذن صأوت مإدى يسمع

جماعة)  فيه (وقعت غيره أو بمسجد)، القيامإة} (إل يوم له

> 464<ص: 
ينههدب بههل الرفههع، فيههه ينههدب فل وانصرفوا فرادى صألوا أو

يشههككهم أو أخههرى، صأههلة وقههت دخههول يههوهمهم لئل عدمإه
ثانيههة مإههرة فيحضههرون الغيههم فههي سيما ل الولى وقت في

لشههتراط حاجههة ل قيههل مإهها انههدفع وبه شديدة مإشقة وفيه
لن وذلههك، أيضهها البلههد أهههل علههى لليهههام الجماعههة وقههوع

مإنهههم يحصههل ل تههوهمهم يفههرض إذ مإشههقة أخههف إيهههامإهم
 مإرة إل الحضور

اتحههد إذا فيمهها بالنصرافا التقييد يتجه إنما] تنبيه[     
أحههدها فههي الرفههع لن تعههدد، إذا مإهها بخلفا الجماعههة مإحل
لغيره أو به، صألى لما كل بعود البقية مإن المنصرفين يضر

المتن وقضية ينصرفوا لم وإن الرفع عدم ندب حينئذ فيتجه
فيه ونوزع كرهت وإن الثاني للجماعة الرفع مإع الذان ندب
خههارج لمإر كراهتها بأن ويرد وسيلة لنه كراهته، ينبغي بأنه

للفائتههة) ويقيههم( ظههاهر هههو كمهها وسههيلتها كراهههة يقتضي ل
صأههح ولمهها الههوقت الجديد) لههزوال (في يؤذن) لها (ول قطعا
 فاتته وسلم عليه الله صألى {أنه



> 465<ص: 
القههديم) أنههه قلههت(}لها يؤذن ولم فقضاها الخندق يوم صألة
كلم يههوهمه لمهها خلفهها فههرادى أو جماعههة، فعلت لها يؤذن

إن قيل بل عنه، للختلفا السابق القديم ينافيه ول الشارح
الصهحيح أعلهم) للخهبر واللهه (أظههر وهو قديم ل جديد ذاك
سههار بههالوادي الصههبح فههاتته لما وسلم عليه الله صألى {أنه
الصههبح} وذلههك ثههم ركعتين، فصلى بلل وأذن نزل ثم قليل،

الثههاني وعلههى للههوقت حههق الول علههى فههالذان الخندق بعد
 للجماعة حق المإلء وفي للفرض حق

يههؤذن (لههم مإتواليههة قضههاءها (فههوائت) وأراد كان) عليههه فإن(
أذن عرفهها كههل بين فصل طال فإن مإتفرقة الولى) أو لغير
صأههاحبة كههانت سههواء فقط للولى أذن تأخيرا جمع ولو لكل

الثانيههة وقههت يههدخل لهم مإهها تقههديما وكذا غيرها، أم الوقت،
فائتههة بيههن والههى ولههو التبعيههة لههزوال لههها فيؤذن فعلها قبل

لها الذان بعد ثم الفائتة، يقدم أن إل لولهما أذن ومإؤداة

> 466<ص: 
لجماعههة وتنههدب( أيضهها لههها فيههؤذن المههؤداة وقههت يههدخل

(القامإههة) علههى أيضهها انفههراده علههى ولكل والخناثى النساء)،
يخشههى فيههها رفههع فل الحاضههرين لسههتنهاض لنها المشهور،

مإههن فيه المشهور) لما على الذان (ل يأتي مإما مإحذور مإنه
ومإههن بالرجههال والتشههبه افتتههان، مإههن يخشى قد الذي الرفع

يسههمع أجنههبي ثههم كههان وإن بههه صأههوتها رفع عليها حرم ثم
لن فتنههة، ل حيههث للجنههبي وسماعه غناؤها يحرم لم وإنما

بخلفا لفتنههة مإههؤد علههى الناس حمل فيه ليس مإنه تمكينها
إليههه والنظههر للمؤذن، الصأغاء يسن لنه الذان، مإن تمكينها

وضههع مإههن هههو إذ فيه تشبه ل ولنه مإفتن إليها مإنهما وكل
عليههها فحههرم بالههذكور مإختههص فههإنه الذان بخلفا النسههاء
إل أجنههبي بسههماع التقييههد عدم هذا وقضية فيه بهم التشبه

فهي يهأتي مإها ويؤيهده حينئهذ إل التشهبه يحصهل ل يقال أن
بيههن كراهتههه عدم في فرق ل أنه في الظاهر للنساء أذانها

حرمإتههه مإههن يههأتي مإا ينافيه قلت فإن وعدمإه للذان قصدها
يفههرق قلههت كههل مإشههروعية عدم بجامإع بقصده الوقت قبل
الههذي إذ هههذا بخلفا للشههرع صأههريحة مإنابههذة فيههه ذاك بأن

بالتلبية، صأوتها رفع ول غير ل ندبه عدم فيه الدليل اقتضاه



الصأههغاء يسههن ل أنههه مإع نفسه بتلبية مإشغول أحد كل لن
 الملبي نظر ول لها

> 467<ص: 
اللههه ذكههر وكان يكره لم يسمعن مإا بقدر للنساء أذنت ولو

اثنيههن اثنيههن عههن مإثنى) مإعدول والذان( الخنثى وكذا تعالى،
(، واحههد آخههره والتشهههد أربههع، أولههه التكههبير إذ مإعظمه أي

{أمإههر عليه المتفق القامإة) للحديث لفظ إل فرادى والقامإة
روايههة فههي وسههلم} كمهها عليههه اللههه صأههلى أمإههره أي بلل

أي، القامإههة القامإههة} إل ويههوتر الذان يشههفع {أن النسههائي
أولههها يثنههى فههإنه التكههبير لفظ وإل بالمقصود المصرحة لنها

فكههأنه الذان في لفظه نصف على بأنه عنه واعتذر وآخرها
بنفههس الذان فههي تكههبيرتين كههل جمع شرع ولهذا قال فرد

يقههف لم فإن للتباع الولى على لطيفة وقفة مإع أي واحد
يههأتي فههإنه ألفههاظه بقيههة بخلفا الفتههح وقيههل الضم فالولى

بصهوت كلمهتين كل يجمع القامإة وفي نفس في كلمة بكل
 إسراعها إدراجها) أي (ويسن

> 468<ص: 
فالترتيههل للغههائبين ولنههه بهمهها للمإر فيه الثاني (وترتيله) أي

سههن ثم ومإن  أشبه فيها فالدراج للحاضرين وهي أبلغ فيه
خههبر في فيه) لثبوته والترجيع (، مإنه صأوتا أخفض تكون أن

مإههن يسههمعه بحيههث سههرا مإرتين الشهادتين ذكر وهو مإسلم
هما إذ فيهما ويخلص ليتدبرهما بهما الجهر قبل عرفا بقربه

ثههم السههلم، أول خفاءهمهها وليتههذكر المنجيتههان المقصههودتان
وراءه غاية ل إنعامإا المإة على به الله أنعم الذي ظهورهما

بعههد للشهههادتين أو تركههه، بعههد للرفع رجع لنه بذلك، سمي
أكههثر فههي الههذي الشهههر لكههن به كل تسمية فيصح ذكرهما

مإههن (فههي) كههل والتثههويب) بالمثلثههة( للول أنه المصنف كتب
النوم مإن خير الصلة (الصبح) وهو فائتة وأذان مإؤداة أذاني

إذا تههاب مإههن فيههه الصههحيح للحههديث الحيعلههتين بعههد مإرتيههن
الههدعاء إلههى راجعهها بههه فكههان قبلههه مإهها بمعنههى لنههه رجههع،

مإطلقا العمل خير على كحي الصبح غير في ويكره بالصلة
الطههبراني خبر وفي أذانه يصح لم الحيعلتين بدل جعله فإن

للصههبح يهؤذن كهان بلل {أن مإعيههن ابهن ضهعفه مإهن برواية
وسههلم عليههه اللههه صألى فأمإره العمل خير على حي فيقول



علههى حههي ويههترك النههوم مإههن خيههر الصلة مإكانها يجعل أن
بدل يجعلونها لمن فيه مإتشبث ل أنه يعلم العمل} وبه خير

يههؤذن) ويقيههم وأن( عليهم الرد في صأريح هو بل الحيعلتين،
سههلفا المههأثور لنه (للقلبة)، و إليه احتيج عال (قائما) وعلى

أذان يكههره بههل فناد}، قم بلل {يا الصحيحين ولخبر وخلفا
الطههبراني خههبر في بما يأخذوا لم إنما وكأنهم مإستقبل غير

غيههر بعضههه فههي السههتقبال يههترك كان بلل أن الشيخ وأبي
حكههم فههي هههو الههذي المههذكور للمههأثور لمخههالفته الحيعلههتين

أن وأذن} علههى {اسههتقبل المرسههل بههالخبر المؤيههد الجمههاع
ومإعارض مإعين ابن ضعفه مإن سنده في لن ضعيف، الخبر

القبلههة عههن ينحرفا كان بلل أن أيضا المذكور راويه برواية
فههي يسههاره وعههن الصههلة علههى حههي مإرتههي في يمينه عن

ألفههاظ كههل فههي القبلههة ويسههتقبل الفلح علههى حههي مإرتههي
مإههر، لمهها الموافههق بهههذا الخههذ كههان وحينئههذ الباقيههة الذان

عههدا فيمهها للسههتقبال والمثبههت المرسههل، لحجيههة والمههوجب
 قدر قائم وغير أولى النافي على مإقدم وهو الحيعلتين

> 469<ص: 
مإحههل بعههد وإن  مإاشيا أو راكبا، مإسافر بأذان بأس ل نعم

أحههدهما فههي مإههن يسههمع ل بحيههث ابتههدائه مإحل عن انتهائه
حههي مإرتههي في مإرة يمينا بصدره ل بعنقه واللتفات الخر،
الفلح علهى حهي مإرتههي فهي مإههرة يسهارا ثهم الصلة، على

ثههم ومإههن الصههلة كسههلم آدمإهي خطههاب لنهما بذلك، وخصا
يههأتي مإهها نظيههر بخديه ل بخده هنا اللتفات يكون أن ينبغي

فاللتفههات للحاضههرين وعههظ لنههها الخطبههة، فههي وكههره ثههم
نههدب وإنمهها وجههه كههل مإن الوعظ بأدب مإخل عنهم إعراض

مإههن فهي غير ل العلم مإجرد مإنها القصد لن القامإة، في
ابههن فقههال التثههويب فههي واختلههف بههه فألحقت الذان جنس

كههالحيعلتين دعههاء المعنههى فههي لنههه نعههم، وغيههره ل عجيههل
والفههرق دونههها فيههه أذنيههه صأههماخي في سبابتيه جعل ويسن

بههه يسههتدل وأنه أكثر فيه رفعه المطلوب للصوت أجمع أنه
 لنفسه يؤذن لمن يسن ل أنه وقضيتهما والبعيد الصأم،

> 470<ص: 
اللتفههات في به لها إلحاقهم سر علم وبهما الصوت بخفض

النفههس إسههماع القامإههة ومإههن مإنه كل ويشترط) في( هنا ل



علههى غيههره بنههاء وعههدم واحد فإسماع وإل وحده يؤذن لمن
ومإوالته) (ترتيبه و وكالحج اللبس في يوقع لنه به، أتى مإا

يضههر ول بههالعلم ويخههل اللعههب يههوهم تركهمهها ولن للتبههاع
كههره وإن وردة وجنههون وإغمههاء ونههوم وسههكوت كلم يسههير
الذكههار، طههويلن) كسههائر وسههكوت كلم يضر ل قوله (وفي

وشههرط( جزمإهها ضههر وإل يفحههش لههم طويههل فههي والكلم
كههافر مإههن يصههحان والتمييههز) فل (السلم، والمقيم المؤذن)،

غير بإسلم ويحكم للعبادة تأهلهم لعدم كسكران مإميز وغير
 العيسوي

> 471<ص: 
ويشههترط الكفههر فههي أولههه لوقوع فيعيده بالشهادتين بنطقه
بههالوقت، ومإعرفته وأمإانته تكليفه له المإام نحو نصب لصحة

مإههن كههونه فاشههترط وليههة ذلههك لن بههه، لعلمإههه مإرصأد أو
(الذكورة)  المؤذن (و) شرط أهلها

> 472<ص: 
مإحههارم ولههو وخنههاثى لرجههال وخنههثى امإههرأة أذان يصههح فل

 مإر كما جائز للنساء وأذانهما لهم كإمإامإتها
لخههبر المههتيمم (للمحههدث) غيههر مإنهمهها ويكره) كل(     

سههن أثنههاءه أحههدث إن مإتوضئ} نعههم إل يؤذن {ل الترمإذي
حدثه لن (أشد)، المتيمم (للجنب) غير (و) كراهته إتمامإه له

ذلههك مإههع (أغلههظ) مإنههه الحههدثين أحههد (والقامإههة) مإههع أغلههظ
للطهارة بانصرافه فيه الناس لوقوع لتسببه الحدث

> 473ص: <
ويسههن) المحدث لقامإة الجنب أذان مإساواة السنوي وبحث
وللخهههبر العلم لزيهههادة الصهههوت عهههالي (صأهههيت) أي للذان

فهي الذان لرائهي قهال وسلم عليه الله صألى {أنه الصحيح
مإههدى أبعههد مإنههك} أي صأوتا أندى فإنه بلل على ألقه النوم
يلقنههه كههان الصههوت) وإن (حسههن ويسن أحسن وقيل صأوت
خههبره (عدل) ليقبههل و الجابة على أبعث لنه إحسانه، لعدم

بههالمواقيت وعههالم وحههر العورات إلى نظره وليؤمإن بالوقت
مإههؤذني فذريههة وسههلم عليههه اللههه صأههلى مإههؤذنيه ذريههة مإههن

عليههه اللههه صأههلى ذريته تقديم ويظهر صأحابي فذرية أصأحابه
ليههس صأههحابي ذرية وعلى الصحابة مإؤذني ذرية على وسلم



الخطأ، مإظنة لنهم وأعمى، وصأبي فاسق أذان ويكره مإنهم
حهرم، وإل المعنهى بهه يتغيهر لم مإا فيه والتغني والتمطيط،

نصههب يصههح ول يجههوز ول لههذلك فليتنبههه كفههر مإنه كثير بل
إليههه ضههم إن إل أعمى وكذا مإطلقا، فاسق أو مإميز، راتب

الصأح) لمواظبته في مإنه أفضل والمإامإة( الوقت يعرفه مإن
ولن عليههها الراشههدين وخلفههائه وسههلم عليههه اللههه صأههلى

بالخلفة أحقيته على للمإامإة الصديق بتقديم احتجوا الصحابة
أنهه) مإهع الصأهح (قلهت وغيهره بلل فهي بههذلك يقولهوا ولهم

(أفضههل فيههه نههازع لمههن خلفهها اعتمده كما وحده ل القامإة
 تعالى أعلم) لقوله والله

> 474<ص: 
هههم عائشههة اللههه} قههالت إلههى دعا مإمن قول أحسن {ومإن

اللههه صأههلى النههبي هههو عبههاس ابن قول ينافيه ول المؤذنون
ول بعههده الحسههن وههم مإطلقهها الحسههن لنههه وسهلم، عليه
إلههى يشههير المكههي أن مإههن مإههانع ل لنههه مإكيههة، اليههة كون

وسلم عليه الله صألى {أنه صأح ولما بعد سيشرع مإا فضل
ومإههن أعلههى والمغفههرة بالرشهاد}، وللمإههام بالمغفرة له دعا
وللمههؤذن زيفههه خوفا بالرشاد للمإام دعا الماوردي قال ثم

والمإههام أمإينهها، جعلههه وأنههه حههاله بسههلمإة لعلمههه بههالمغفرة
يغفههر {المههؤذن قههال وأنههه الضامإن مإن خير والمإين ضامإنا،

ابههن ويههابس} وأخههذ رطههب كههل لههه ويشهههد صأههوته مإدى له
فههاعله} أن أجر مإثل فله خير على دل {مإن خبر مإن حبان

لههم وإنمهها بههأذانه صأههلى مإههن أجههر مإثههل لههه يكههون المههؤذن
مإراعاة لحتياج عليه وخلفاؤه وسلم عليه الله صألى يواظب
ومإههن المإههة بههأمإور مإشههغولين وكههانوا فراغ إلى فيه الوقات

الخلفههة أي الخليفههى لههول عنههه اللههه رضههي عمههر قههال ثههم
ل الدامإهة يمنههع إنمها بههذلك الشهتغال بهأن واعهترض لذنههت
اعترض كما الفراغ أوقات سيما ل الحيان بعض في الفعل

أو يجزئ، ل وهو الله رسول إني لقال أذن لو بأنه الجواب
الجزالههة غاية في بأنه فيه جزالة ول الله رسول مإحمدا أن

{أنههه صأههح أنههه علههى لنكتههة مإضههمر مإقام ظاهر إقامإة ككل
فههي عنههه ونقههل{ ذلههك راكبهها} فقههال السههفر فههي مإرة أذن

أخههرى} وبههالخر تههارة بأحههدهما يههأتي كان أنه الصلة تشهد
ل للذان فعلههه عدم بأن الجواب فالحسن ثم يأتي مإا على
الكفايهة سهنة تفضهل وقهد لحتمههاله القههولين لحد فيه دللة



مإههن علههم إن وقيههل جوابه على السلم كابتداء فرضها على
وقضههيته، فهههو وإل أفضههل فهي المإامإة بحقوق القيام نفسه

مإهها بأفضههلية قائههل الوليههن الههوجهين مإن كل أن صأريحة بل
وشرطه) ( الطلق على رآه

> 475<ص: 
يعتههد لههم غيههره تعليم قصد فلو القامإة وكذا الصارفا، عدم

علههى وفههرع نههدبها ينبغههي ثههم ومإههن الصأههح على النية ل به
للقامإة صأرفهما أراد ثم بقصده، تكبيرتين كبر لو أنه الصأح

(الوقت)، و نظر التفريع وفي عليهما فيبني عنه ينصرفا لم
إجماعهها قبلههه يصههح ول يجههوز فل بههه للعلم يههراد إنما لنه
 يؤخذ ومإنه لللباس بعضهم به صأرح كما

> 476<ص: 
الذان بههه نههوى إن نعههم ذكههر لنه يحرم، لم أمإن حيث أنه

بقههي مإهها ويسههتمر فاسههدة بعبههادة تلبس لنه حرمإته، اتجهت
 الوقت

للفضل، لعله الختيار وقت إلى الرفعة ابن وقول     
أن على يحمل الصلة بفعل مإشروعيته سقوط على والنص

وحكمته فيه الصحيح الصبح) للخبر (إل للمصلي بالنسبة ذلك
نههدب فجههاز والنههائم الجنههب، النههاس وفههي يههدخل الفجههر أن

القامإههة تقههدم ول الوقت أول فضيلة لدراك ليتهيئوا تقديمه
ل حيههث الصههلة فههي الههدخول إرادة وهههو بحههال وقتها على

اعتد عليه قدمإت فإن بالشارة ولو لمإام فأذان وإل جماعة
بينهمهها عرفهها أي الفصههل يطههول ل أن يشههترط ل وقيل بها
أحههد، لكههل القامإههة بعههد يسههن أيضا وفيه المجموع في كما

الله رحمكم استووا بنحو الصفوفا بتسوية المإر آكد والمإام
أمإههر المسههجد كههبر فههإن شههمال ثههم يمينا، بذلك يلتفت وأن

فيهههم ينههادي أو عليهههم، فيطههوفا بالتسههوية يههأمإر مإن المإام
فههي خلل مإنه رأى مإن بذلك يأمإر أن حضر مإن لكل ويسن
بعههد الكلم تههرك حنيفههة لبههي خلفهها والولى الصف، تسوية
أن يعلههم وبههه مإلخصهها هههه ا لحاجة إل الحرام وقبل القامإة
إنمهها الطههول وأن الفصههل طههول فههي يههؤثر ل لحاجة الكلم
 الحاجة ل المندوب غير الكلم أو بالسكوت، يحصل

كثرة كثرت إذا الجماعة أن يظهر الذرعي قال وقد     
مإن فراغ ينتظر أن الطرقات إلى الصفوفا وامإتدت مإفرطة



وقههوفا فههي لن الصههورة، هههذه تسههتثنى أو صأفوفهم يسوي
طههائف بأمإر تسويتها إلى قيامإا مإعه ومإن التكبير عن المإام
مإحمههول الئمههة وكلم بالجماعة وإضرارا كثيرا تطويل ونحوه

بحثههه مإا يتجه والذي للعباب، شرحي وفي ه ا الغالب على
وإن تسههويتها المإههام انتظههار إطلقهههم اقتضههاه مإهها وهههو أول

يمههض لم بأن يفحش لم إن لكن إبطاء ذلك في أن فرض
ذلك لن وجه، كل مإن الصلة عن القامإة نسبة يقطع زمإن
مإضههى بأن فحش فإن لجله البطاء يضر فلم مإصلحتها مإن

لوجههوب الجمعههة غيههر فههي الكلم أن وظههاهر أعادههها ذلههك
ثههم ومإههن لغيههره يحتههاط ل مإا للواجب ويحتاط فيها الموالة

بههأخف ركعههتين بقههدر فيههها المضههر الطههول يضبط أن ينبغي
الطههول يضههبط ول تقههديم جمههع في نظيره مإن أخذا مإمكن

(فمن والمندوب الواجب، بين الفرق مإن تقرر لما بذلك هنا
حينئههذ تقههول العههرب ولن مإزدلفههة مإههن الليل) كالدفع نصف
سبع يبقى حين الشتاء في أنه الرافعي وصأحيح صأباحا انعم
المصههنف رده فيههه لخبر سبع نصف يبقى حين الصيف وفي
 بالسحر تحديده واختير باطل الحديث بأن

> 477<ص: 
فههي كالصههبح ليههس الول الجمعة وأذان الخير السدس وهو
ذلههك فههي للقياس مإجال ل لنه الرونق، في لما خلفا ذلك
 حامإد أبي للشيخ الرونق نسبة في نوزع أنه على

(يؤذن للجماعة مإحل للمسجد) وكل مإؤذنان ويسن(     
كههونه الفضههل أن وينبغي الليل نصف الفجر) مإن قبل واحد
مإههن تميههز وحكمتههه بعده) للتباع (وآخر تقرر لما السحر مإن

إل تسههن ل عليهمهها والزيههادة بعههد، يههؤذن مإمههن قبههل يههؤذن
الزيههادة عههدم بسههن والقههول عههدمإها، يسههن يقال ول لحاجة

إن ثههم والمصههلحة الحاجههة، الضههابط بههأن مإردود أربعة على
للبتههداء أقههرع وإل مإنهههم الراتههب ويبههدأ ترتبههوا الوقت اتسع
يؤد لم مإا اجتمعوا وإل المسجد اتسع إن تفرقوا ضاق فإن

أذن واحههد إل يوجههد لههم فلههو فواحههد وإل الصأههوات لختلط
بعهده فهالولى اقتصهر فإن تبعه ومإن للغزالي خلفا المرتين

أقههام وغيههره الراتههب أذن ولههو للفضههل المتههن فههي فممهها
ويسههن( فههالول تعههدد فههإن أقههام فقههط غيههره أو الراتههب

لسامإعه) 



> 478<ص: 
 بسماعه يعتد لم وإل اللفظ يفسر بأن كالقامإة

> 479<ص: 
(مإثههل وحائضهها جنبهها ولو للمأمإوم السورة في يأتي مإا نظير

اقتصههروا كههذا مإنههها فراغههه عقههب كلمة بكل يأتي قوله) بأن
فرغهها ابتههدائه مإههع بابتههدائه العتداد السنوي بحث لكن عليه
شههرح فههي خههالفته لكنههي كجمع مإوضع في وتبعه ل أم مإعا

 العباب

> 480<ص: 
المجمههوع، كلم عليههه يههدل كما المقارنة تكفي ل أنه فبينت

ل أنههها للمنقول الموافق عليه ردا قال العماد ابن رأيت ثم
أفعههال فههي المإههام قههارن لو وكما الخبر في للتعقيب تكفي

التههأخر يسههتدعي وهههو جههواب هنهها مإهها لن أولى، بل الصلة
هنا فلتمنع مإكروهة ثم المقارنة أن القياس هذا مإن ومإراده
كمهها ذاتية وهنا خارجية ثم لنها ثم، تمنعه، لم وإن العتداد

وذاتههه جههواب هنهها مإهها أن وحاصأههله للولوية تعليله إليه أشار
لتعظيم بمتابعة أمإر هناك ومإا ذاتية فمخالفته التأخر تقتضي
لخههبر وذلههك خارجيههة فهههي لههذلك مإضههادة ومإخههالفته المإههام

وآخههر فيههه فمختلههف واحههدا إل ثقههات رجاله بسند الطبراني
أجههابت إذا المههرأة {أن أعرفههه ل الهيتمههي الحههافظ قههال

درجههة ألههف ألههف حههرفا بكههل لههها كههان القامإههة أو الذان،
سههمعتم {إذا عليههه المتفههق ذلههك} وللخههبر ضههعف وللرجههل

مإثههل قههوله مإن المؤذن} وأخذوا يقول مإا مإثل فقولوا النداء
الههترجيع فههي يجيب أنه تسمعون مإا مإثل يقل ولم يقول مإا

الصادق النداء على القول ترتيبه مإن ويؤخذ يسمعه لم وإن
فلههو للفضههل كلمههة كههل عقههب قههولهم أن والبعههض بالكههل،
طويههل فاصأههل قبههل أجههاب ثههم الذان، كل فرغ حتى سكت
الذي وبهذا ظاهر هو كما الجابة سنة أصأل في كفى عرفا

السههنوي لمقالههة به استدل مإن وهم يعلم الخبر في قررته
لمههن وتكههره والههذكر والههدعاء، القههراءة، نحههو للجابة ويقطع

يبطلههها فههإنه صأههدقت أو التثههويب، أو الحيعلة إل الصلة في
بعههد يجيبههان بههل حاجههة وقاضههي ولمجههامإع وتعمههد علههم إن

الجنههب، أن السههبكي واختار الفصل قرب إن كمصل الفراغ
علههى إل اللههه أذكههر أن {كرهههت لخههبر يجيبههان ل والحههائض



لجنابههة} إل أحيههانه كههل علههى اللههه يذكر {كان طهر} ولخبر
طهههره لمإكان الجنب في التاج ولده ووافقه صأحيحان وهما
ويجيههب حههدثها أمإههد طههول مإع طهرها لتعذر الحائض ل حال

 صألته بعد ولو سمعهم مإترتبين مإؤذنين

>481<ص: 
فإنهمهها والجمعههة الفجر، أذاني إل واحد غير قال آكد والول
فههي (إل يسههمعه ل فيمهها أجههاب البعههض سههمع ولههو سههواء

(فيقهول) الفلح علههى وحهي الصهلة على حي حيعلتيه) وهما
قههوة) علههى المعصههية. (ول عن تحول حول) أي (ل كل عقب

بههه يههأتي مإا بالله) فجملة (إل إليه دعوتني مإا ومإنها الطاعة
الصههحيح الخههبر فههي لمهها ثنتان القامإة وفي أربع الذان في

في وإل قلت} (الجنة دخل قلبه مإن مإخلصا ذلك قال {مإن
فتحهها وحكهي الهراء وبهررت) بكسهر صأهدقت فيقول التثويب

رد فيههه لخههبر الرفعههة ابن وقول مإناسب لنه أعلم)، (والله
اللههه صأههلى اللههه رسههول صأههدق يقول وقيل له أصأل ل بأنه

اللههه أقامإههها القامإههة كلمتي مإن كل في ويقول وسلم عليه
صأهالحي مإههن وجعلنههي والرض السههموات، دامإههت مإا وأدامإها

{في قوله في أنه السنوي وبحمل به داود أبي لخبر أهلها
صأهلوا أل الحيعلهتين عقهب المظلمة نحو أو الممطرة، الليلة

ذلهك وقههوله بههالله إل قههوة ول حههول بل رحالكم} يجيبه في
 عنهم تخفيفا سنة

> 482ص: <
يصههلي) (أن وسامإعهما والمقيم المؤذن، (لكل) مإن (و) يسن

فراغههه) مإههن بعههد وسلم عليه الله صألى النبي (على ويسلم
مإسلم خبر في الذان عقب بالصلة للمإر القامإة أو الذان،
(اللهههم عقبهمهها يقههول أن لههه (ثم) يسههن غيره بذلك وقيس

لكمههاله بههذلك سههمي الذان التامإههة) هههي الههدعوة هههذه رب
شههرائع جميع على ولشتماله إليه نقص تطرق مإن وسلمإته
(والصههلة بالشههارة وغيرها بالنص مإقاصأدها وقواعده السلم

أعلههى الوسههيلة) هههي مإحمههدا (آت سههتقوم الههتي القائمة) أي
وسههلم عليههه اللههه صأههلى لههه إل تكههون ل الجنههة فههي درجة

الصههادق بالوعههد لههه وقوعههها تحقههق مإههع لههه طلبههها وحكمههة
أشههار للسائل جليلة عائدة عود مإع والتواضع الفتقار، إظهار

لههي اللههه سههلوا {ثههم وسههلم، عليههه اللههه صأههلى بقههوله إليها



شههفاعتي} أي له حلت الوسيلة لي الله سأل فمن الوسيلة
الصههادق، بالوعههد القيامإههة} أي {يههوم روايههة فههي كما وجبت

اللهه تعالى شيء الله على لحد يجب فل الحقيقة في وأمإا
أعههم أو تفسههير، (والفضههيلة) عطههف كههبيرا علههوا ذلههك عههن

أرحههم بيا الرفيعة) وختمه (والدرجة وغيره، أصأله مإن وحذفا
مإحمههودا) وفههي مإقامإهها (وابعثههه لهمهها أصأههل ل لنه الراحمين،

مإههن المحمههود} (الههذي) بههدل {المقههام أيضهها صأههحيحة روايههة
القطههع ويجههوز للمعههرفا نعههت أو بيههان، عطههف أو المنكههر،

ربههك يبعثههك أن {عسههى (وعههدته) بقولههك النصههب أو للرفههع
مإحمودا}  مإقامإا

> 483<ص: 
القضههاء فصههل فههي العظمههى الشههفاعة مإقام اتفاقا هنا وهو

بسههجوده لههه المتصههدي لنههه والخههرون، الولون، فيه يحمده
تحههت الظههاهر هههو كمهها الصههلة كسههجود أي سههجدات أربههع

ثههم لدم، فزعهههم بعههد إليههه فزعههوا لمهها أجيب حتى العرش
كههل واعتههذار فعيسههى فموسههى فههإبراهيم نههوح العههزم لولي
والشهههر اليههة، فههي فيههه واختلفههوا وسههلم عليهم الله صألى

العههرش علههى مإعههه يجلسههه أن هههو مإجاهههد وقههول هنهها كما
علههى حقيقة يطلق ل البعث إذ لغة رده في الواحدي أطال

أنههه (مإقامإهها) علههى ب أكههد وقههد سههيما ضده هو بل القعود،
الههدعاء هههذا سههن وإنما كبيرا علوا عنه الله تعالى مإا يوهم
لههه حلههت النههداء يسههمع حيههن ذلك قال {مإن البخاري لخبر

والقامإههة، الذان، بيهن الهدعاء القيامإهة} ويسهن يوم شفاعتي
وغيههره للمههؤذن ويكههره حسههن حههديث فههي كمهها يرد ل لنه

لعههذر إل الصههلة وقبههل بعههده الجماعههة مإحههل مإههن الخههروج
أي المغههرب فههي إل النههاس يجتمههع مإهها قههدر تأخيرها ويسن

علههى العلماء أطبق ثم ومإن وقتها ضيق في القوي للخلفا
مإر. كما أوله عن تأخيرها كراهة

يتبع ومإا بدلها أو الكعبة، استقبال بيان فصل) في(     
(القبلة)  استقبال) عين( ذلك

> 484<ص: 
مإنههها ثبوتهما لن والشاذروان، الحجر، مإنها وليس الكعبة أي

المههراد ليس الخادم وفي القبلة في به يكتفى ل وهو ظني



طلحي أمإهر بهل الجهدار، بهالعين الهبيت سهمت وههو أي اصأ
مإسههامإتتها والمعتههبر السههابعة والرض السههماء، إلههى وهههواؤه

وبمعظههم والقعههود القيام، في بالصدر وكونها حقيقة ل عرفا
يههأتي فيمهها إل بالوجه عبرة ول والسجود الركوع، في البدن

مإمهها يعلههم كمهها اليههد بنحو ول الصلة في القيام مإبحث في
أو بمعاينههة، يقينهها لكههن ذلك القادر) على لصلة (شرط يأتي

هههذين أحد يفيده مإا تفيد ذهنه في أمإارة بارتسام أو مإس،
وبينههها بينههه فيمههن ظنا أو وبينها، بينه حائل ل مإن حق في

تعههالى لقههوله يههأتي كمهها إزالتههه عههن عجههز أو مإحترم، حائل
بههدليل الكعبههة عين الحرام} أي المسجد شطر وجهك {فول
 وسلم عليه الله صألى {أنه

> 485<ص: 
فيها القبلة} فالحصر هذه وقال الكعبة وجه في ركعتين ركع

المشههرق، بيههن {مإهها وخههبر الجهههة علههى اليههة لحمههل دافههع
سههامإتهم ومإههن المدينههة أهههل علههى قبلههة} مإحمههول والمغرب

جههاز الحرم إلى فأخطأ اجتهد مإن أصأحابنا مإن شريح وقول
الحههرم، لهههل والمسههجد المسجد، لهل قبلة {البيت لحديث
ذكههره مإهها بأن ومإغاربها} مإردود الرض مإشارق لهل والحرم

مإههن المسههتطيل الصههف صأههلة وصأحة يعرفا ل وحديثا حكما
علههى أو فيههه، انحههرافا علههى مإحمول المغرب إلى المشرق

زاد كلمهها الجههرم صأههغير لن مإعيههن، غيههر فيههه المخطههئ أن
وغههرض بعههد مإههن الموقههدة كالنههار مإسههامإتته اتسههعت بعههده

وبينههه بينههه بإمإههام صألى مإن أن يلزم قيل مإا فاندفع الرمإاة
جميههع بالصدر والمراد صألته، تصح ل أن الكعبة سمت قدر

اسههتقبل فلههو الرشههاد شههرح فههي بينتههه كمهها البههدن عههرض
اليههد كطههرفا غيههره بخلفا العههرض مإن شيء فخرج طرفها
الركههن، استقبال بخلفا تصح لم مإحاذاته عن للقونوي خلفا
لههو ثههم ومإههن الجهههتين لمجمههوع العرض بجميع مإستقبل لنه
عههن العاجز أمإا مإنهما كل في عليه التقدم امإتنع إمإامإا كان

مإههن خههوفا أو الشههارح، قال ربط أو مإرض، لنحو الستقبال
عههن انقطاعهها أو مإههاله، أو نفسه، نحو على دابته عن نزوله
يعيههد أو حههاله، حسههب على فيصلي به استوحش إن رفقته

 عذره لندرة صألته صأحة مإع

>486<ص: 



فههي يسقط ل إذ آكد لنه قدمإه، والقيام هو، تعارض ولو 
الخههوفا) (شههدة في) صألة إل( القيام بخلفا لعذر إل النفل

فيههها شههرطا التههوجه فليس بابه في يأتي مإما به ألحق ومإا
واشههترط نههزل راكبا أمإن ولو للضرورة فرضا أو كانت، نفل

 القبلة يستدبر ل أن نزوله بعد ببنائه
عليه يلزم بأنه مإشكل الشارح ذلك ذكره  مإا]تنبيه[     

أنههه الههوجه بههل نظههر، وفيه مإنقطع الخوفا شدة استثناء أن
الخههوفا شههدة ومإههن نزولههه مإههن الخائف مإن كل وأن مإتصل

ووجوب الستقبال ترك له فأبيح بآمإن ليس لكنه حسا قادر
كلمإهم مإن علم لما هو إنما الثاني دون الول على العادة

السفر) المباح (نفل في و) إل( بينهما الفرق مإن التيمم في

> 487<ص: 
(فللمسههافر) لمقصههد طههويل كههان لو الصلة فيه تقصر الذي
نحههو (التنفههل) ولههو السههفر طول إل الشروط بقية مإع مإعين

رواه (راكبهها) للتبههاع يههأتي كمهها مإقصههده صأوب وكسوفا عيد
مإعاشهههم مإصههلحتي بيههن الجمههع علههى الناس وإعانة البخاري

إليههه الحاجههة كههثرة مإههع فيههه السههتقبال وجههوب إذ ومإعادهم
ويشههترط (ومإاشيا) كالراكب المعاش أو الورد، ترك تستدعي

حاجههة لغيههر رجههل وتحريههك إعههداء أو كعدو، كثير فعل ترك
نسههيه فههإن الطريق عم وإن مإطلقا نجس وطء تعمد وترك

 بيده لجامإها ودابة يابس ل عنه مإعفو غير رطب ضر

> 488<ص: 
أو لممههاس، حامإههل بإمإساكه لنه فمها، تنجس لو كما كذلك

بل المماس مإس بخلفا مإبطل وهو النجاسة مإماس مإماس
التحفههظ مإههاش يكلف ول الصلة شروط في يأتي كما حمل
بلههغ فلههو سههيره ودوام خشههوعه بههه يختل لنه النجس، عن

نواهها أو القامإهة مإحل طرفا أو السير، به المنقطع المحط
 بمحل مإاكثا

> 489<ص: 
عليها ذلك يمكنه لم مإا للقبلة بأركانها وأتمها نزل لها صأالح
دخههل لههه مإن وهو الملح إل السفينة راكب استقبال ويجب

السههتقبال يلزمإههه ول مإقصههده لجهة يتنفل فإنه تسييرها في
لنههه سهههل، وإن الركان إتمام ول سهل إن التحرم في إل



المشهههور) علههى سفره طول يشترط ول( عمله عن يقطعه
فيههه العقههود بحههل النفههل فههي المسههامإحة مإع الحاجة لعموم
ل مإسافة على مإقصده يكون أن يشترط نعم وغيره مإطلقا
بيههن ويفههرق الجمعههة فههي التيههة بشروطه النداء مإنها يسمع

 بشرطهما والمدين المرأة، سفر وحرمإة هذا

> 490<ص: 
الحاجة هنا المجوز بأن السفر مإسمى وجود فيه يكفي فإنه
ل وهههو الغيههر حههق تفويت وثم ذلك اشتراط تستدعي وهي
فههي الراكههب (اسههتقبال سهههل أمإكههن) أي (فههإن بههذلك يتقيد

مإههع أو وسههجوده) وحههدهما، ركههوعه (وإتمههام مإرقههد) كمحفههة
الكههل، مإههن عليه قدر لما والتمام (لزمإه) الستقبال، غيرهما

ذلههك (وإل) يمكنههه مإشههقة ل إذ السههفينة كراكههب البعههض أو
اسههتقبال وهو الستقبال) المذكور سهل إن أنه فالصأح( كله

أو تحريفههها، أو عليها، انحرافه وسهولة وقوفها لنحو الراكب
(وإل) يسهههل (وجب) لتيسره ذلول وهي بيده وزمإامإها سيرها

انحرافهه يسههل ولم مإقطورة وهي سيرها أو جموحها، لنحو
(ويختههص) وجههوب لعسههره (فل) يجههب تحريفههها ول عليههها

وإن بعههده فيمهها يجههب (بههالتحرم) فل سهههل حيههث الستقبال
على طويل أي الواقفة في المعتمد نعم له تابع لنه سهل،

ه المهراد أن يظههر وعليهه الشهارح بهه عبر مإا ع مإها ب يقط
إل عليههها يصههلى ل واقفة دامإت مإا أنها عرفا السير تواصأل

بسههير سههار إن ثههم الركان، إتمام يلزمإه ل لكن القبلة إلى
علههى يتههم حههتى امإتنههع لغرض أول مإقصده لجهة أتم الرفقة

لزمإههه بههالوقوفا لنههه الرشههاد، شههرح فههي بينته مإما فيه مإا
في الستقبال يجب ل أنه المتن صأنيع وظاهر التوجه فرض

 بعضها أو كلها، الركان وإتمام الجميع
> 491<ص: 

ول مإطلقهها التمههام يجههب لههم وإل مإعهها عليهمهها قههدر أن إل
ذلههك يؤيد مإا غيره كلم وفي سهل تحرم في إل الستقبال

يشههترط) وقيههل( فيههها مإههر لمهها الواقفههة غيههر فههي والكلم
الثههاني طرفههها لنههه أيضهها) كههالتحرم، السههلم (في الستقبال

ثههم ومإههن للخههروج يحتههاط ل مإهها للنعقههاد يحتههاط بههأنه ويرد
عههن) انحرافههه (ويحرم الثاني دون بالول النية اقتران وجب

لجههواز مإطلقا ل مإختارا عالما عامإدا مإقصده صأوب استقبال
مإضههيه مإههع بههل مإحلههه، فههي ليس فيه والتنظير النفل، قطع



النحههرافا، بههذلك لبطلنههها فاسههدة بعبادة لتلبسه الصلة في
ل أنه فعلم القبلة بمنزلة حقه في صأارت مإقصده جهة لن

كذا المقصد جهة عن يعدل ل أن (طريقة) بل سلوك يلزمإه
يبقههى بحيههث الطريههق مإنعرجههات فههي أنههه وقضههيته أطلقههوه
أو المقصههد جهة لستقبال ينحرفا مإثل ظهره خلف المقصد

سهلوك يضههر ل أنهه أطلقههوا رأيتههم ثههم مإشهق لكنههه القبلة
غيههر عههدل ثههم ومإههن وظههاهره: الطلق الطريههق، مإنعطفههات

إلههى (إل ذلههك ليفهههم الطريههق بصههوب التعههبير إلههى واحههد
خلفهها المعتمههد المنقههول على ظهره خلف كانت القبلة) وإن

وإن إليههها الرجههوع لههه فههاغتفر الصأههل لنههها جمع، بحثه لما
انحههرفا مإقصههده غير قصد ولو المقصد غير استقبال تضمن

إذا. انحههرفا أمإهها قصههده بمجههرد قبلتههه صأههار لنههه فورا، إليه
قرب عن عاد إن بطلن فل الدابة لغلبة أو جاهل، أو ناسيا
بطلههت وإل ناسههيا الرض علههى المصههلي انحههرفا لههو كمهها

لنههدرته مإطلقهها بطلههت قهههرا أحههرفا ولههو اسههتمراره فيحههرم
(أخفههض) مإههن كونه وسجوده) حال (بركوعه شاء (ويومإئ) إن

الجبهههة وضههع يلزمإههه ول عنه ليتميز أمإكنه إن وجوبا ركوعه
للمشههقة النحنههاء فههي وسههعه بههذل ول السههرج نحههو علههى

ذلهك وسهجوده) لسههولة ركههوعه يتهم الماشههي أن والظههر(
 عليه

> 492<ص: 
(ويسههتقبل والوحل الثلج، نحو في يومإئ أنه الذرعي وبحث
ذكههر لمهها وجوبا السجدتين بين إحرامإه) وجلوسه وفي فيهما

مإشههي لسهههولة العتههدال قيههامإه) ومإنههه فههي إل يمشههي (ول
ول ذكههره بقههدر فيههه ليمشي فيه التوجه عنه فسقط القائم
مإمتنع وهو فيه قيام إحداث مإع لقصره السجدتين بين يجوز

فيههه لههه جههاز يحبههو أو يزحههف، كههان لههو أنههه مإنههه ويؤخههذ
قههادر صألى) شخص ولو( لطوله وسلمإه الول (وتشهده) ولو

علههى جنههازة صأههلة وكههذا نههذرا، (فرضهها) ولههو النههزول علههى
بههأن الههتيمم فههي بالنفههل وإلحاقههها هههذا بيههن ويفرق المعتمد
مإههع كههثرته مإههن الدابههة علههى للنفههل المجوز السابق المعنى

أصأههلها علههى فبقيههت فيههها مإوجههود غير للسفر الحتياج تكرر
الجلوس بأن الفرق مإن أولى وهذا بالنفل إلحاقها عدم مإن

علههى السائرة على فعلها بامإتناع مإنتقض لنه صأورتها، يمحو
(وأتههم واسههتقبل) القبلههة دابههة (علههى القيام بقاء مإع المعتمد



(وهههي مإحفههة بنحههو لكههونه أركههانه وسههجوده) وسههائر ركههوعه
سههرير، علههى صألى لو كما مإعقولة تكن لم جاز) وإن واقفة

لههم سائرة) وإن (أو الركان كل يتم لم أو مإستقبل، غير أو
لعهذر إل (فل) يجهوز مإتواليهة فقهط خطهوات ثلث إل تمهش

فلههم عليههها الطههوافا صأحة بدليل إليه سيرها لنسبة مإر كما
الههبيت تشههبه بأنها السفينة وفارقت نفسه في مإستقرا يكن

بههأن رجههال يحملههه الههذي والسرير ودهرا شهرا فيها للقامإة
ل وبأنههها إليههه مإنسههوب الدابههة وسههير إليهههم مإنسههوب سيره

المتههولي قههاله بخلفهههم عليههها تثبههت ول واحههدة جهة تراعي
 بحيث لجامإها يلزم مإن لها كان لو حتى قال

> 493<ص: 
مإتقههدمإين جمههع كلم يههدل وعليههه ذلههك جاز الجهة تختلف ل

لن سههائرة، مإحفههة نحههو فههي الفرض صأحة في صأريح وهو
 القبلة يراعي الدابة زمإام بيده مإن

إليها يحتاج نفيسة عزيزة مإسألة وهي الشارح قال     
عههن العههاجز أمإهها لطلقهههم ومإخالفههة نههزاع عن خلت لو أي

أو عههادة، تحتمههل ل مإشههقة مإنههه خشههي كههأن عنههها النههزول
مإهها علههى الوحشة مإجرد إل له يحصل لم وإن الرفقة فوت

قههال حههاله حسههب علههى عليههها فيصههلي إطلقهههم اقتضههاه
تعيههن بعههد هههذا بيههن فيفههرق وعليههه عليه إعادة ول القاضي

بههأن آنفا مإر ومإا عليها الركان وأتم استقبل لو فيما فرضه
مإهها علهى ويحمهل العههادة وأطلقا مإر كما أخطر القبلة ترك

لههذلك أشار شيخنا وكأن الركان يتم لم أو يستقبل، لم إذا
أتههم لههو ذلههك الماشههي خافا ولو لمقصده صألى أنه بفرضه
نفل أو صألى) فرضا، ومإن( وأعاد بهما أومإأ وسجوده ركوعه

مإربهع بيت كل والكعبة ربعته، كعبته (الكعبة) مإن (في) داخل
علههى اللههه صألى إبراهيم أن كلمإهم وفي القامإوس في كذا
بعههد اختلفا ينههافيه ول مإربعههة الكعبة بنى وسلم وعليه نبينا

أن أعنهي وههذا الههتربيع ينههافي ل قليههل لنه أركانها، بين مإا
ارتفاعههها سههببها جعل مإن أوضح تربيعها كعبة تسميتها سبب

جعلههه مإههن وأصأههوب لرتفههاعه بههذلك الرجل كعب سمي كما
أو مإجههازا الههتربيع بالسههتدارة قههائله يريههد أن إل اسههتدارتها

مإخههالف لكنه لتسميته سببا الكعب في الستدارة أخذ يكون
كههونه بابههها) حههال أو جههدارها، (واسههتقبل اللغههة أئمههة لكلم

 عتبته ترتفع لم (مإردودا) وإن



>494<ص: 
كههونه أو) حههال( ظههاهر هههو كمهها البههاب بعههض سههامإت إن 

الدمإههي ذراع) بههذراع ثلههثي عتبتههه ارتفههاع (مإههع (مإفتوحا) لكن
لههو عرصأههتها فههي أو سههطحها)، (علههى (أو) صأههلى تقريبهها

مإهها أو بنائههها)، مإههن (مإسههتقبل تعههالى بههالله والعيههاذ انهدمإت،
مإنههها وتههراب ثابتة وشجرة ثابتة أو مإسمرة، كعصا به ألحق

بعههد وإن الههبيت مإن جزء إلى جاز) لتوجهه سبق (مإا مإجتمع
هههواء عههن بههدنه بعههض خههرج أو أذرع، ثلثههة مإههن أكثر عنه،

تبعهها لكههن هواءها وبباقيه جزءا ببعضه مإتوجه لنه الشاخص،
ة الشهجرة أن كلمإههم وقضهية يأتي مإا ينافيه فل هنها الجاف

أنههها والثمههار الصأههول، في يأتي بما فيشكل وحينئذ كالرطبة
الثبههوت بههأن ويجههاب مإثل عليها عرش إن إل مإثلها تكون ل

الوتههد فههي ثههم أنههه ترى أل وثم هنا به المراد عرفا يختلف
 قلت فإن الثبوت بزيادة هنا الغرور بمجرد

> 495<ص: 
يصههيره ثبههوت هنهها الملحههظ لن ل، قلههت للشكال مإقو هذا

ليسههت لنها بزيادة، ذلك فيها واليابسة الشرفا، في كالجزء
كههالجزء يصههيره ثبههوت وثههم المغههروز الوتههد بخلفا أجنبيههة
اليابسههة بخلفا كههذلك والوتههد بالفعل، أو بالقوة، به المنتفع

وقههف اشههتراط بعضهههم ونقههل تعريش نحو عليها ليس التي
لكههن الفههرق مإههن قررتههه مإهها يؤيههده وقههد الثابتههة العصا نحو

الظههاهر باعتبههار مإنههها يعههد بههأنه ويههوجه خلفه كلمإهم ظاهر
اللههه صأههلى {أنههه وصأههح آخههر وجههه مإههن الزالة استحق وإن
فيههها} أي يصههل {لههم النفل} وروايههة فيها صألى وسلم عليه
وإذا النههافي على مإقدم المثبت إذ صأح كما أخرى مإرة في
بيههن فههارق ل إذ أيضا الفرض له جاز فيها النفل جواز ثبت

خلفا يراعههوا لههم ثههم ومإههن الحضههر فههي فيهمهها السههتقبال
فيههه المخالفههة لصههريح النفههل فههي ظههاهر لكنه فيهما المانع
النفههل بههأن للمنههع قابههل المههذكور القياس لن الفرض، دون

أن إل الفههرض فههي يغتفههر لههم مإهها أيضهها حصههرا فيههه اغتفر
إل الشههروط فههي والنفههل الفرض، استواء الصأل بأن يجاب

لههم المنههع فعلههة وأيضهها هنهها يههرد ولههم بالفرق دليل ورد إذا
إذ فيههه صأريح نص مإن بد ل فيه العلة تتضح لم ومإا تتضح
الخلفا فكههان الصريحة بالنصوص إل تثبت ل التعبدية المإور



يراعههى، ل كذلك مإدركه ضعف ومإا جدا المدرك ضعيف فيه
الههبيت بخلفا المسههجد ببقيههة مإنههه أفضههل داخلههها النفل بل

الحههديث، شههمله كمهها الكعبههة مإن حتى مإنه أفضل فيه فإنه
حههتى غيههره فههي مإنههه أفضههل فيه أنه على الجماع نقل بل

إذا إل الكعبههة فههي أفضههل الفههرض وكههذاك الحرام، المسجد
العبههادة بههذات المتعلقههة الفضههيلة لن خارجههها، جماعههة رجهها
مإهها يسههتقبل لههم إذا أمإهها بمحلها المتعلقة الفضيلة مإن أولى
اسههتقبال جههاز وإنمهها إليههه ل فيههه صأههلى لنه يصح، فل ذكر

عرفهها يسمى لنه وجدت، أو هدمإت، خارجها هو لمن هوائها
يسههمى فل هوائههها فههي لنههه فيههها، مإههن بخلفا لها مإستقبل

عن غفلة الحنفية بعض به شنع مإا فاندفع له مإستقبل عرفا
أمإكنه ومإن( اتفاقا الستقبال ضابط به المناط العرفا رعاية
 خارجه أو الحرام، بالمسجد كان القبلة) بأن علم

> 496<ص: 
غيههره أحههدثه أو حاجههة لغيههر أحههدثه حائههل وثم أو حائل ول

التقليههد) وهههو عليههه (حههرم يظهههر فيمهها إزالتههه وأمإكنته تعديا
الخههذ هنهها بههه وأراد الجتهههاد عههن الناشئ الغير بقول الخذ
الصههحابة واكتفههاء هههذا بين ويفرق علم عن ولو الغير بقول

مإههع وسههلم عليههه الله صألى عنه بالخبار عليهم الله رضوان
الميههاه فههي الغيههر بقههول والخذ مإنه، بالسماع اليقين إمإكان

اليقين على حسيا أمإرا لكونها القبلة في المدار بأن ونحوها
فعلهم النهص وجههد (والجتهاد) كمجتهد ونحوها الحكام بخلفا

إل يعتمههد ل ظلمههة فههي أو أعمههى وهههو بالمسههجد مإههن أن
وكههذا التواتر عدد إخبار أو اليقين به له يحصل الذي المس
ظهههره جعههل مإههن فيههه مإحل رأى قد كان بأن قطعية قرينة

(وإل) التههواتر عههدد بههذلك أخههبره أو مإسههتقبل، يكون مإثل له
بفعلهه حادثهها ولههو حائههل وثههم أمإكنههه أو عينههها، علههم يمكنههه
فيمهها تعههديه زال أو بإحههداثه، تعدى يكن لم إن لكن لحاجة
 (أخذ) وجوبا فيهما يظهر

> 497<ص: 
ول المعاينههة يتكلههف لههم إن الثانيههة فههي وكههذا الولههى، فههي
ل أمإههة ولههو يصههير الرواية ثقة) في (بقول الجتهاد له يجوز
ويجههب الصأههح علههى مإكلههف وغيههر فاسههق ول قطعهها كههافر
هههو كمهها عرفهها مإشههقة فيههه تكههن لههم بههأن سهل إن سؤاله



الجههم رأيههت أو الكعبههة، هههذه علههم) كقههوله عن (يخبر ظاهر
 الجهة لهذه يصلون الغفير

> 498<ص: 
بقريههة وهههو وكمحراب بدللته عالم وهو هنا مإثل القطب أو

الطعههن مإههن يسلم أن بشرط المسلمين مإن قرون بها نشأ
يكههثر بجههادة أو وغيرههها مإصههر أريههافا قههرى مإههن ككههثير ل

المحههراب فهي الجتهههاد يجههوز نعهم. المسهلمين مإن طارقوها
ذلههك مإع فيهما الخطأ لمإكان ويسرة يمنة بأقسامإه المذكور

وبههه الصههواب على أنه الظاهر لن للسبكي، خلفا يجب ول
جهههة ل الظههن يشههمل مإهها هنهها بههالعلم المههراد أن يعلههم

عههن المنههزل صأههاحب إخبههار بعضهههم وجعههل فيههها لسههتحالته
ويتعيههن الجتهههاد ويحرم به الخذ يجب حتى ذلك مإن القبلة
لم وإل اجتهاده إخباره سبب أن يعلم لم إذا مإا على حمله
ومإهها ظههاهر هههو كمهها بخههبره الخههذ الجتهههاد على لقادر يجز
إليه}  صألى وسلم عليه الله صألى {أنه ثبت

> 499<ص: 
يمنههة ولههو فيههه الجتهههاد يمتنههع واضح هو كما مإحاذيه ومإثله

الصحابة نصبه مإا مإثله وليس خطأ على يقر ل لنه ويسرة،
فقههد) الثقههة فههإن( والكوفههة البصههرة، كقبلة عنهم الله رضي

الجتهههاد) لعلمههه (وأمإكنههه مإعنههاه فههي ومإههن علم عن المخبر
يقلههد ل المجتهههد لن (التقليههد)، (حههرم) عليههه القبلههة بأدلههة

 بالدلة وجوبا يجتهد بل مإجتهدا،

> 500<ص: 
وهههو القههافا بتثليث الشمالي القطب وأقواها الريح وأضعفها
يجعلههه فبمصههر القههاليم بههاختلفا دللتههه وتختلههف مإشهههور
خلههف النهههر وراء ومإهها وبالعراق اليسرى أذنه خلف المصلي

وبالشههام اليسههر جههانبه يلي مإما قبالته وباليمن اليمنى أذنه
قليل الشهرق إلهى قاربههها ومإها بدمإشهق ينحرفا وقيل وراءه

أو غيههم، لنحههو شههيء لههه يظهههر فلههم تحيههر) المجتهههد وإن(
لنههه الههوقت، ضهاق الظهههر) وإن فههي يقلد (لم أدلة تعارض
 (وصألى قرب عن يزول عارض والتحير مإجتهد،

> 501<ص: 



الجتهاد عن الوقت ضاق لو وكذا الوقت، كان) لحرمإة كيف
ويههؤدي نههادر لنه الوقت، بعد القبلة له ظهرت (ويقضي) إذا

 فيه له ظهرت إن
(تجديههد الول للههدليل ذاكرا يكن لم ويجب) حيث(     

صأههلة) أي (لكل تقليده جوزنا حيث المجتهد الجتهاد) وسؤال
جماعههة مإههع ومإعادة مإنذورة ولو فائتة أو مإؤداة عيني فرض

عليههه اعههتراض فل وقتههه يدخل بأن فعلها يحضر (تحضر) أي
الحههق إصأههابة في سعيا مإحله يفارق لم الصحيح) وإن (على

إن الثاني فالجتهاد ببقائه ثقة ل الول الظن لن أمإكن، مإا
والخههذ لقههوى، يكههون إنمهها غالبهها فهههو وإل زيادة فهو وافق

( واجب بالقوى

>  502<ص: 
فيههها كههثيرة الدلههة) وهههي وتعلههم الجتهههاد عههن عجههز ومإههن

(ثقههة) (قلههد) وجوبهها بصههير أو (كأعمى) بصر مإتعددة تصانيف
إن إل وكههافر فاسههق ول مإكلههف غيههر ل كأمإههة الروايههة في

أن يمكنههه بحيههث القبلههة يعلههم مإلكة له صأيرت قواعد علمه
وكلم ظههاهر هههو كمهها القواعههد تلك نسي وإن عليها يبرهن

فههي كالعامإي (عارفا) بالدلة ضعيف لذلك المخالف الماوردي
وإن قضههى تقليههد بل صأههلى فههإن فيههها مإجتهدا يقلد الحكام
أعلمهمهها بقههول أخههذ مإجتهههدان عليههه اختلههف وإن أصأههاب

 وجوبا جمع وقال ندبا وأوثقهما

> 503<ص: 
التعلههم) عينهها وجههوب (فالصأههح الدلههة تعلههم قدر) علههى (وإن

يقههل سههفرا أراد أو بحضههر، كان إن دقائقها دون لظواهرها
مإعتمههدة مإحههاريب بها مإتقاربة قرى بين وليس العارفون فيه
إليههه يرجع مإن ندرة مإع حينئذ الشتباه لكثرة ظاهر هو كما

كههذلك قههرى بيههن أو عارفوه، يكثر وسفر بحضر مإن بخلفا
ضههيق قبههل مإعتمد مإحراب أو عارفا، رؤية عادة يسهل بأن

ول بالتقليههد فيصههلي كفايههة فههرض حينئههذ التعلم فإن الوقت
لهم لنههه مإطلقا، عينا الشروط بقية تعلم وجب وإنما يقضي

آحههاد ألزمإوا بعده والسلف وسلم، عليه الله صألى أنه ينقل
 الشروط بقية بخلفا مإطلقا بذلك الناس

ظههاهر ذكههر فيمهها بالسههفر الحضههر  إلحههاق]تنههبيه[     
مإهها أو العههارفا، وجود غلبة باعتبار هي إنما بينهما وتفرقتهم



عينهها التعلههم لزمإه وإذا السفر دون الحضر في مإقامإه يقوم
تعلمههها عههن الههوقت ضههاق التقليد) وإن (فيحرم بتركه عصى

باجتهههاد) مإنههه، صألى (ومإن ويقضي حاله حسب على فيصلي
يمنة، ولو (الخطأ) مإعينا مإقلده أو (فتيقن) هو، مإقلده مإن أو
أو السههابق، المحههراب نحههو أو الكعبههة، بمشههاهدة يسههرة أو

مإكة بقرب تيقن إنما بأنه فالقول هذين أحد عن ثقة بإخبار
وجوبهها فيههه أعههاد وإل الههوقت بعد له بان (قضى) إن مإمنوع
وسههواء حكمه بخلفا النص يجد الظهر) كالحاكم (في فيهما
 يفعل إنما لكنه ل أم الصواب أتيقن

> 504<ص: 
الخطههأ يههتيقن لم إذا أمإا ظنه أو الصواب تيقن إذا المقضي

وعلههى بالجتهههاد ينقههض ل باجتهاد ظنه وإن جزمإا قضاء فل
ان إن يسهرة أو يمنة، فيها) ولو تيقنه (فلو الظهر بإخبهار ك

بمهها العتههداد استئنافها) لعههدم (وجب يأتي كما علم عن ثقة
فههي مإههذكور تفصههيل ففيههه ظنههه الخطههأ بههتيقن وخرج مإضى
لهه ظههر بهأن أرجهح إلى فيها اجتهاده) ثانيا تغير وإن( قوله

أعلههم بههه اجتهههاد عههن أخههبره أو أخههرى، جهههة فههي الصواب
فهي الصهواب لنهه بالثهاني) وجوبها، (عمهل مإقلهده مإن عنده
بطلههت وإل الخطههأ لظهور ظهوره مإقارنة يشترط لكن ظنه

كههان لههو أمإهها مإحسههوبة قبلههة غيههر إلههى مإنههها جههزء لمضههي
المعتمد على المساوي وكذا فكالعدم، أضعف الثاني اجتهاده
التحههول وجههوب الجمهههور وإطلق وغيههره للمجمههوع خلفهها

عنههده بههالعلم وخههرج أوضح الثاني كان إذا مإا على مإحمول
بقههول الخههذ يجب لم وإنما فيه والمشكوك والمثل، الدون،
فههي بههدخوله جهههة الههتزم هنهها لنههه مإههر، كمهها ابتداء الفضل
بخلفهه بأرجهح إل أخههرى إلهى عنهها يتحهول فل إليها الصلة

يسههتمر أنه لجهة اللتزام غاية قلت فإن مإطلقا فيخير قبلها
تخييره المناسب فكان أرجح ولو لغيرها يتحول أنه إل عليها

فههي بههدخوله أنههه الجهههة بههالتزام المههراد قلههت. كالبتههداء هنا
بالفعههل عليههه بالجري الظنين أحد ترجيح التزم لجهة الصلة

الرجههوع لزمإههه مإعه الصواب لكون مإظنة هو مإن أخبره فإذا
عههن بإخبههاره تخييههره علههى فبقي شيئا يلتزم لم وقبلها إليه

كههان وإن قطعههها فيجههب كههالقطب عيههان عن إخباره اجتهاد
الخطأ تيقن فإن قبلها تغير لو مإا فيها وبقولي أرجح مإقلده



اعتمههد أخههرى جهههة صأههواب وظههن ظنههه وإن الصواب اعتمد
 بينه ويفرق عنده الدليلين أوضح

> 505<ص: 
النفهس لفعهل المسهتند الظهن بهأن العلم في مإر مإا وبين
ثههم البغههوي، زاد تخيههر تساويا فإن للغير المستند مإن أقوى
إل لههه أثههر فل بعدها تغير لو ومإا الشروع حالة لتردده يعيد
لن أول، فعلههه قضههاء) لمهها (ول مإههر كمهها الخطههأ تيقههن إن

بالقضههاء وأراد مإعين غير والخطأ بالجتهاد، ينقض ل الجتهاد
واحههدة ركعههات) بنيههة أربههع صألى لو (حتى العادة يشمل مإا

في الصواب له ظهر بأن مإرات بالجتهاد) أربع جهات (لربع
قضههاء)، (فل الول مإن أقوى الثاني وكان للخطأ مإقارنا كل
وقيههل الخطههأ فيههها يتعين ولم باجتهاد مإؤداة واحدة كل لن

نقههض هنهها فليههس قطعهها الخطأ على صألته لشتمال يقضي
إنمهها والتعليههل مإههدركه، لظهههور جمههع واختههاره باجتهاد اجتهاد
صألوات. أربع في يتضح
صأفة باب أوله الثاني الجزء ويليه  الول الجزء تم(

)الصلة


