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 الكتاب: التقاسيم يف منت الزاد لإلمام شرف الدين احلجاوي

ِد ِفَدْاِء بِن ََبَْجت  ِإْعَدْاُد: َعْاِمِر بِن ُُمَمَّ
 مالحظة: ]هذا الكتاب من كتب املستودع مبوقع املكتبة الشاملة[

 ِفْقِهيَّةُ ْيُم الْ التَ َقْاسِ 
 يف

 زَْاِد املُْستَ ْقِنعِ 
 لإلمام/ شرف الدين احلجاوي

 -رمحه هللا-
 ِإْعَدْاُد/

ِد ِفَدْاِء بِن ََبَْجت  َعْاِمِر بِن ُُمَمَّ
 -غفر هللا له ولوالديه وملشاخيه 

 الرحيم بسم هللا الرمحن
 التقاسيم يف منت الزاد

ني ُممد، أن ُُيمد، وصلى هللا وسلم على أفضل املصطف"احلمد هلل محداً ال ينفد أفضل ما ينبغي 
 (:1وعلى آله وأصحابه ومن تعّبد، أما بعد" )

فإن منت )زاد املستقنع يف اختصار املقنع( "هو املنت الذي صار يف دار احلنابلة )جزيرة العرب(، 
ه الناس قراءة، الداير النجدية منها: أصالً يف دراسة املذهب، ومفتاحاً للطلب، فاشتغل ب السيما

املساجد، ويف املعاهد النظامية، حىت كان بعض  وإقراًء، وحفظًا، وتلقينًا، وشرحاً يف ِحَلِق املشايخ يف
م: يذكر اخلالف يف العلماء يشرحه بفك العبارة فقط للمبتدئني، ويذكر الدليل للمتوسطني، وملن بعده

 املذهب، واخلالف العايل.
 ولبعضهم:

 * كافياِن يف نبوغمنُت زاٍد وبلوغ **



 أي: زاد املستقنع يف الفقه، وبلوغ املرام يف احلديث.
(، "ومع 2ومل يؤلَّف بعده منٌت مشبع ابملسائل، واملهمات مثله، بَ ْلَه أن يفوقه يف كثرهتا واحتوائها" )

(، وقد من هللا عليَّ فحبَب إيلَّ منت الزاد فعكفت عليه: 3عن التطويل" )صغر حجمه حوى مايغين 
ك أجد يف كل عبارة من حفظًا، وتفهمًا، ومدارسة مع األقران، وقراءة على األشياخ، وكنت أثناء ذل

عباراته ومجلٍة من مجله من التقاسيم املستفادة من منطوقه ومفهومه شيئاً كثريًا، فحرصت على مجعها 
نفعين به إما ينها فحصل يل من ذلك فائدة أحسبها عظيمة، ورغبُت يف نشرها لعل هللا أن يوتدو 

يما من أراد تفهم مذهب احلنابلة ومنت مبشاركة محلة العلم يف تصحيحها، أو ابستفادة غريي منها الس
اً الزاد خاصة، وأرغب إىل كل من عنده تعقيب بنقد أو إضافة أو استدراك أن يتحفين به مشكور 

 مأجوراً،
 والحول وال قوة إال ابهلل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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 اب الطهارةتك
 : )كتاب الطهارة: وهي ارتفاع احلدث وما يف معناه وزوال اخلبث(-رمحه هللا-قول املؤلف 

 رة إىل ثالثة أقسام:يتضمن تقسيم الطها
 طهارة من احلدث )ارتفاع احلدث(. - 1
 (4طهارة يف معىن ارتفاع احلدث )وما يف معناه( ) - 2
 طهارة من النجاسة )زوال اخلبث(. - 3

 : )املياه ثالثة( مع مابعده.-رمحه هللا-قوله 
 يتضمن تقسيم املياه إىل ثالثة أقسام:

 طهور. - 1
 طاهر. - 2
 جنس. - 3

 )طهور ال يرفع احلدث وال يزيل النجس الطارئ غريه( مث قال:
 فيه:

 املاء الطهور ابعتبار رفعه للحدث وإزالته للنجس ثالثة أقسام:



 وهذا هو األصل. طهور يرفع احلدث ويزيل النجس، - 1
 طهور يزيل النجس وال يرفع احلدث، وهو املغصوب وحنوه. - 2
ث املرأة وال يرفع حدث الرجل، وهو )ماخلت به طهور يزيل النجس مطلقًا، لكنه يرفع حد - 3

 .-رمحه هللا -املرأة( بقيوٍد سيذكرها املؤلف
 وقوله: )النجس الطارئ(

 يتضمن تقسيم النجاسة إىل قسمني:
 اسة يطهرها املاء الطهور، وهي )النجاسة الطارئة( على ُمل طاهر.جن - 1
 جاسة العينية.جناسة اليطهرها املاء الطهور ]والغريه[، وهي الن - 2

 : )وهو الباقي على خلقته، فإن تغريَّ ... إخل(-رمحه هللا-مث قال 
 املاء الطهور ينقسم من حيث بقاؤه على خلقته، إىل أقسام:

 خلقته حقيقة. الباقي على - 1
 الباقي على خلقته حكماً ال حقيقة، وهو قسمان: - 2

 لية:أ( ما تغري لونه أو طعمه أو رُيه يف أحد الصور التا
 مبجاورة شيء جنس، ]أوطاهر من ابب أوىل[. - 1
 بطول املكث. - 2
 بوقوع شيء طاهر فيه، يف أحد الصور التالية: - 3

 اء كقطع الكافور أو الدهن.أ. إن كان الواقع فيه مما الميازج امل
 ب. إن كان الواقع فيه ملحاً مائياً.

 ج. إن كان الواقع فيه مما يشق صون املاء عنه.
 تغريت "حرارته" كاملسّخن واملربَّد. ب( ما

 (5فكل هذه األقسام داخلة حتت املاء "الطهور" وسيأيت مزيد تفصيل فيها. )
 ى خلقته أربعة أقسام:وللفائدة: فاملاء عموماً ابعتبار بقائه عل

 الباقي على خلقته حقيقة وحكماً. - 1
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 الباقي على خلقته حكماً ال حقيقة، وقد سبق الكالم على هذين القسمني. -2
ء املستعمل يف رفع احلدث وما يف معناه، إذا مل يتغري الباقي على خلقته حقيقة الحكمًا، وهو املا -3

 شيٌء من أوصافه.
 على خلقته حقيقة وحكمًا، وهذا قد يكون طاهراً أو جنساً. غري الباقي -4

 بغري ممازج كقطع كافور ودهن( قوله رمحه هللا: )فإن تغري
 ( الطهور على أقسام:6تغري املاء)

 وقد سبق[.تغري ال ينقل املاء عن طهوريته. ] -1
 تغري يسلب املاء الطهورية وال ينجسه. -2
 تغري ينجس املاء. -3

 من حيث سبب التغري، قسمان:تغري املاء 
 األول: مبجاورة من غري خمالطة، فهو طهور مباح.

 خالطة: وله صور:الثاين: مب
 مبخالطة شيء جنس، فهذا )جنس(. -1
 (7اليت سبق ذكرها يف املاء الطهور.) مبخالطة شيء طاهر، فهذا )طاهر( إال يف احلاالت -2
 مبخالطة شيء طهور أي ابلرتاب، فهذا طهور. -3

 وله: )أو مبلح مائي(ق
 تغري املاء ابمللح قسمان:

 ابمللح املائي، فهذا طهور مكروه. -1
 ابمللح املعدين، فهذا طاهر غري مطهر. -2

َن بنجس ُكرِه(  قوله: )أو ُسخِّ
 املاء املسخن، أقسام:

ن بشيء جنس، فهذا طهور مكروه.امل -1  سخَّ
 (8املسخن بشيء طاهر، فهذا طهور مباح.) -2
 (9خن ابلشمس، فهذا طهور مباح.)املس -3

 مجعة وغسلة اثنية واثلثٍة ُكرِه( قوله: )وإن استعمل يف طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل
 املاء املستعمل على أقسام:

 لتنظف والتربد، فهذا طهور مباح.املستعمل يف غري الطهارة الشرعية كا -1
 املستعمل يف الطهارة الشرعية، فهذا أقسام: -2



 ستعمل يف رفع حدث، فهذا طاهر.أ( امل
 ب( املستعمل يف طهارة مستحبة، فهذا طهور مكروه.

 ملستعمل يف إزالة جناسة، على قسمني:ج( ا
 . إن القى عني النجاسة فسيأيت الكالم عليه إن شاء هللا.1
 مل يالق عني النجاسة فهذا على قسمني:. إن 2

 ل عني النجاسة(، فهذا طاهر.ما كان يف الغسلة األخرية )السابعة بعد زوا -أ
 فهذا جنس.ما كان قبل الغسلة األخرية )بعد زوال عني النجاسة(،  -ب

(1/3) 

 

فخالطته جناسة غري بول  -ومها مخسمائة رطل عراقي تقريباً -قوله: )وإن بلغ قلتني، وهو الكثري 
 صانع طريق مكة فطهور(م تغريه، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمآدمي أو عذرته املائعة فل

 ، إىل ثالثة أقسام:ينقسم املاء من حيث الكثرة
 ما يشق نزحه، فهذا ال ينجس إال ابلتغري. -1
 كثري، وهو ما بلغ القلتني، وهذا:  -2

 إن خالطه بول اآلدمي أو عذرته املائعة تنجس ولو مل يتغري. -أ
 جس إال ابلتغري.طته جناسة غري بول اآلدمي وعذرته املائعة مل يتنإن خال -ب

 ذا يتنجس مبجرد مالقاة النجاسة.يسري، وهو مادون القلتني، وه -3
 وفيه: مالقاة النجاسة للماء على قسمني:

 إن غريته فقد تنجس. -أ 
 إن مل تغريه، فله صور: -ب 

 . إن كان ماء يشق نزحه، فهو طهور.1
 رياً ال يشق نزحه ف :. إن كان كث2

 مي أو عذرته املائعة تنجس.إن كانت النجاسة بول آد -أ
 ريمها مل يتنجس.إن كانت النجاسة غ -ب

 . إن كان قليالً تنجس مبجرد مالقاهتا.3
 قوله: )أو عذرته املائعة(



 يف تقسيم العذرة إىل قسمني:
 ن مما يشق نزحه.العذرة املائعة، فهذه تنجس املاء مبجرد ماالقتها، مامل يك -1
 راتن:العذرة اجلامدة، وهذه هلا صو  -2

 (10إذا ذابت يف املاء فهي كاملائعة.) -أ
 إذا مل تذب فيه فهي كسائر النجاسات. -ب

تنبيه/ هذا على القول ابلتفريق بني بول اآلدمي وعذرته املائعة وبني سائر النجاسات، وأكثر املتأخرين 
تقاسيم السابقة، ل املتأخرين يُعطى الكثري حكم ما يشق نزحه يف العلى عدم التفريق بينهما، فعلى قو 

 وُيذف القسم الثالث. ويكون املاء قسمان: كثري وقليل،
 ينقسم املاء من حيث الكثرة، إىل قسمني:

 كثري، وهو ما بلغ القلتني، وهذا ال ينجس إال ابلتغري.  -1
 ة النجاسة.يسري، وهو مادون القلتني، وهذا يتنجس مبجرد مالقا -2

 :وفيه: مالقاة النجاسة للماء على قسمني
 إن غريته فقد تنجس. -أ 

 صوراتن: إن مل تغريه، فله -ب 
 . إن كان كثريًا، فهو طهور.1
 . إن كان قليالً تنجس مبجرد مالقاهتا.2
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 قوله: )وال يرفع حدث رجٍل طهوٌر يسرٌي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث(
 واحد،راجها يف تقسيم نطوق( سأحاول إدهذه اجلملة فيها تسعة مسائل )ابملفهوم وامل

 تقسيم املاء الذي خلت به املرأة:
 إن كانت خلوهتا به لغري الطهارة الشرعية كالتربد والشرب، فال أثر خللوهتا به. -1
 إن كانت خلوهتا للطهارة الشرعية فله ثالث حاالت: -2

 أ. إن كانت طهارة خبث، فال أثر خللوهتا.
 ء املستحبني فال أثر خللوهتا.، كالغسل والوضو عىن طهارة احلدثب. إن كانت طهارة يف م

 ج. إن كانت طهارة عن حدث، فله حالتان:



 ( إن انقطعت اخللوة قبل اكتمال الطهارة، فال أثر خللوهتا به.1
 ( إن استمرت اخللوة من ابتداء الطهارة حىت اكتماهلا، فله حالتان:2

 * إن كان كثريًا، فال أثر خللوهتا به.
 ، فإنه:* إن كان يسرياً 

 ل اخلبث مطلقًا.أ. يزي
 ب. يرفع حدث األنثى والصيب.

 ج. ال يرفع حدث الرجل ]واخلنثى[.
 وسأرقم كالم املؤلف هنا لتتبني القيود املشرتطة يف املسألة:

 وال يرفع حدث، ]ولكنه يزيل اخلبث مطلقًا[ -1
 رجل، ]فيصح رفع حدث غري الرجل كاملرأة والصيب[ -2
 يضره خلوة املرأة به[ و كان كثرياً ملطهور يسري، ]فل -3
 خلت به، ]فإن مل تتحقق اخللوة أبن كان معها غريها من النساء، أو شاهدها مميز مل يضر[. -4
 امرأة، ]فلو خلت به جارية غري ابلغة مل يضر ألهنا ليست امرأة[ -5
 لطهارة، ]فلو خلت به لشرب وحنوه مل يضر[ -6
 ، بل البد من استمرار اخللوة حىت كمال الطهارة[الطهارة مل يضر و خلت به يف بعضكاملة، ]فل  -7
 عن حدث، ]فلو خلت به لطهارة عن خبث مل يضر[. -8
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ولينتبه هنا إىل الفرق بني ما خلت به وبني ما استعملته لطهارة احلدث ]أي: ماتردد على أعضائها، 
، ستعملته يف رفع احلدث فهو طاهرفالذي خلت به طهور، أما الذي اأو سقط يف ماء قليل[، 

ويظهر الفرق بينهما فيما لو اغرتفت من إانء ومل يتساقط املستعمل من أعضاء وضوئها فيه فهذا 
 طهور، لكن لو سقط املستعمل يف اإلانء فهذا طاهر وال فرق يف املستعمل بينها وبني الرجل.

ه يد قائم أو رُفَع بقليله حدث أو غمس فيونه أو رُيه بطبخ أو ساقط فيه قوله: )وإن تغري طعمه أو ل
 من نوم ليل انقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة َبا فطاهر(

 ينتقل املاء من )طهور( إىل )طاهر( ألحد األسباب التالية:
االت املذكورة يف املاء التغري: أبن يتغري طعمه أو لونه أو رُيه مبخالطة شيء طاهر ]ابستثناء احل -1



 ر[.الطهو 
 نه قلياًل[، وله صور:( ]بشرط كو 11االستعمال) -2
 ( أن ُيستعمل يف رفع احلدث.1
 ( أن يستعمل يف غسل يد قائم من نوم ليل انقض للوضوء.2
 ( أن يستعمل يف آخر غسلة تزول َبا النجاسة.3

 ]ويالحظ أن:
 األول: استعمل يف رفع احلدث.

 ل فيما هو يف معىن رفع احلدث.والثاين: استعم
 ث[والثالث: استعمل يف إزالة اخلب

 قوله: )أو رفع بقليله حدث(
 فيه تقسيم املستعمل يف رفع احلدث إىل قسمني:

 القليل: وهذا ُيسلب الطهورية ابستعماله. -1
 الكثري: فهذا ال يتأثر ابستعماله بل يبقى على طهوريته. -2

 نوم ليل انقض لوضوء( قوله: )أو غمس فيه يد قائم من
 ذي غمست فيه اليد، له حاالت:املاء ال

 إن كان كثريًا: فال يتأثر. -1
 إن كان قلياًل: فله حاالت: -2
 (، فال يؤثر.12( إ ن غمس بعض اليد)1
 ( إن غمس اليد كلها، فله حاالت:2

 أ. فإن مل يكن قائماً من نوم، فال يؤثر.
 ؤثر.ب. وإن كان قائماً من نوم هنار، فالي

 ليل، فله حالتان: ج. وإن كان قائماً من نوم
 النوم غري انقض للوضوء، فال يؤثر.. فإن كان 1
 (13. وإن كان النوم انقضاً للوضوء، فإنه يصري طاهرًا، وهذا املراد بعبارة املؤلف هنا.)2
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 قوله: )أو كان آخر غسلة زالت النجاسة َبا فطاهر(
 املستعمل يف إزالة جناسة، على قسمني:

 الني:جاسة فعلى ح( إن القى عني الن1
 أ. قبل انفصاله عن ُمل النجاسة، فهذا طهور.

 ب. بعد انفصاله عن ُمل النجاسة، فهذا على قسمني:
 . إن كان قلياًل: فهو جنس.1
 . إن كان كثريًا: فهو ابٍق على طهوريته.2
 ( إن مل يالق عني النجاسة فهذا على قسمني:2

نجاسة(، فهذا طاهر، وهو املقصود بعبارة زوال عني الما كان يف الغسلة األخرية )السابعة بعد  -أ
 املؤلف هنا.

 ما كان قبل الغسلة األخرية )بعد زوال عني النجاسة(، فهذا جنس. -ب
 قوله: )والنجس ما تغري بنجاسة أو القاها وهو يسري، أو انفصل عن ُمل جناسة قبل زواهلا(

 (:14أسباب تنجس املاء)
 كثرياً أم قلياًل.  (، سواء كان15تغريه مبالقاة النجاسة) -1
 مالقاته لعني النجاسة ولو مل يتغري، بشرط كونه قليالً. -2
 (16انفصاله عن ُمل متنجس ولو مل يالِق عني النجاسة، بشرط كونه قلياًل.) -3

 وبشكل آخر، فأسباب تنجس املاء أقسام:
 متنجس(. ما خيتص ابلقليل، وهو )مالقاة عني النجاسة( و)االنفصال عن ُمل -1
 (17ما يشرتك فيه القليل والكثري، وهو )التغري مبالقاة النجاسة(.) -2

 قوله: )والنجس ما تغري بنجاسة(
 قد سبق أن تغري املاء على أقسام:

 ما اليؤثر فيه، بل يبقى طهوراً. -1
 ما يسلبه الطهورية وال ينجسه، فيصري به )طاهرًا(. -2
 لطة النجاسة.تغريه مبخا ما ينجسه، فيصري به )جنسًا(، وهو -3

 قوله: )أو القاها وهو يسري(
 املاء إذا القى النجاسة فله حالتان:

 إذا كان كثرياً مل يتنجس ]مامل يتغري[. -1
 إذا كان قليالً تنجس ]ولو مل يتغري[. -2



 قوله: )أو انفصل عن ُمل جناسة قبل زواهلا(
 املستعمل يف إزالة النجاسة، على قسمني:

 النجاسة، فهذا ابٍق على طهوريته.اله عن ُمل قبل انفص -1
 بعد انفصاله عن ُمل النجاسة، فهذا على قسمني: -2

 أ ( إن القى عني النجاسة فسيأيت الكالم عليه إن شاء هللا.
 ب ( إن مل يالق عني النجاسة فهذا على قسمني:
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 رتط يف التسبيع، فهذا طاهر.. إن كان بعد زوال حكمها، وذلك يكون ابلغسلة السابعة فيما يش1
 قبل الغسلة السابعة فيما يشرتط فيه التسبيع(، فهذا جنس.. إن كان قبل زوال حكمها )2

 قوله: )
 فإن أضيف إىل املاء النجس طهور كثري غري تراب وحنوه -1
 أو زال تغري النجس الكثري بنفسه. -2
 أو نزح منه فبقي بعده كثري غري متغري طهر.( -3

  املاء النجس:طرق تطهري
 اإلضافة: أبن يضيف إليه طهور كثري. -1
 أن يزول تغريه بنفسه، بشرط أن يكون كثرياً  -2
 النزح: أبن ينزح بعض املاء النجس فيزول تغريه بذلك، بشرط أن يكون الباقي بعد النزح كثري. -3

 وبشكل آخر، طرق تطهري املاء النجس:
 ألول.منها ما يصلح للقليل والكثري، وهو ا -1
 الثالث.ومنها ما يصلح للقليل والكثري، ومها: الثاين و  -2

 قوله: )فإن أضيف إىل املاء النجس طهور كثري غري تراب وحنوه(
 إضافة الطهور إىل النجس، على صورتني:

ر النجاسة.  األوىل: إذا كان الطهور ترااًب: فال يطهِّ
 الثانية: إذا كان ماء، فله حالتان:

 ر يسريًا: تنجس الطهور مبالقاة النجس.إذا كان الطهو  -1



 ر كثريًا، فعلى حالتني:إذا كان الطهو  -2
 أ. إذا مل يكن النجس متغريًا: َطُهر.

 ب. إذا كان النجس متغرياً:
 ( إذا زال تغري النجس بذلك: طهر.1
 ( إذا مل يزل تغري النجس بذلك: مل َيْطُهر:2

 أ. فإن غريَّ النجس الطهور: تنجس الطهور.
 (18وإن مل يغريه: بقي الطهور على طهارته.) ب.

 ال تغري النجس الكثري بنفسه(قوله: )أو ز 
 إذا زال تغري املاء النجس بنفسه:

 فإن كان يسريًا: فال يطهر. -1
 وإن كان كثريًا: َطُهر. -2

 قوله: )أو نزح منه فبقي بعده كثري غري متغري طُهر(
 إذا نزح من املاء النجس:

 .-ولو زال تغريه-ًا: مل يطُهر فإن كان يسري  -1
 حالتان:وإن كان كثريًا، فله  -2

 أ. إذا مل يزل التغري ابلنزح: مل يطهر.
 ب. إذا زال تغريه ابلنزح، فله حالتان:

 يسريًا: مل يطهر. -بعد النزح-. إن كان الباقي 1
 كثريًا: طُهر.  -بعد النزح-. إن كان الباقي 2
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 ىن على اليقني(ماء أو غريه أو طهارته بقوله: )وإن شك يف جناسة 
 هلا صور:

 هورية.أن يتيقن طهورية املاء، ويشك يف سلبه الط -1
 أن يتيقن طاهرية املاء ويشك يف تنجسه. -2
 أن يتيقن طهورية املاء ويشك يف تنجسه. -3



 أن يتيقن جناسة املاء ويشك يف تطهره. -4
 ويرتك املشكوك فيه. واحلكم يف كل احلاالت أنه يبين على ماتيقنه

إراقتهما وال خلطهما، قوله: )وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعماهلما ومل يتحر، وال يشرتط للتيمم 
وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صالة واحدة، وإن 

 لنجس أو احملرم وزاد صالة(اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو مبحرمة صلى يف كل ثوب صالة بعدد ا
 ذكر املؤلف االشتباه يف الطهارة، وله صوراتن:

 يف املاء. -1
 الثياب.يف  -2

واجلامع بينهما أن كالً منهما شرط يف صحة الصالة فاألول يتعلق بشرط )الطهارة( واليت التصح إال 
 ابملاء، والثاين يتعلق بشرط )سرت العورة(.

 به، وما التصح الطهارة به، على صورتني: واالشتباه بني ماتصح الطهارة
 اشتباه الطهور ابلنجس، فهذا على صورتني: -1

 كن تطهري النجس ابلطهور: وجب خلطهما.أ. إن أم
 ب. إن مل ميكن تطهري النجس ابلطهور، ترتب على اشتباههما أمران:

 ( حرمة استعماهلما.1
 ( جواز التيمم مع وجودمها.2
 ر، ويرتتب عليه:اشتباه الطهور ابلطاه -2
الوضوء  ( وجوب اجلمع بينهما يف وضوء واحد إذا مل يوجد غريمها، يكرر كل فرض من فروض1

 مرتني مرة ابلطهور ومرة ابلطاهر.
 ( صحة الصالة َبذا الوضوء.2
 ( عدم جواز التيمم مع وجودمها.3

 قسمان: -من حيث صحة الطهارة َبا-ووجه التقسيم السابق، أن املياه 
 تصح الطهارة به، وهو الطهور.ما  -1
 ما التصح الطهارة به، وهو قسمان: -2

 أ. طاهر.
 ب. جنس.

ن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو مبحرمة صلى يف كل ثوب بعدد النجس أو احملرم وزاد قوله: )وإ
 صالة(



 قسمان: -ابعتبار صحة الصالة َبا-الثياب الساترة 
 املباح.ما تصح الصالة به، وهو الثوب الطاهر  -1
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 ما التصح الصالة به، وهو نوعان: -2
 أ. ما التصح الصالة فيه بسبب جناسته.

 صوب.ب. ما ال تصح الصالة فيه بسبب حترميه، كاملغ
 فإذا اشتبه ما تصح الصالة به مبا التصح الصالة به، ترتب على ذلك:

 (19الة.)*جيب أن يصلي يف كل ثوب صالة بعدد ما التصح الصالة فيه ويزيد ص
 ابب اآلنية

 قوله: )كل إانء طاهر ولو مثيناً يباح اختاذه واستعماله...(
 اإلانء:

 أ( إما أن يكون طاهرًا، وهو أقسام:
 وهو ثالثة أنواع:. ُمرم، 1

 ) أ( إانء الذهب أو الفضة.
 ) ب( مافيه شيء من ذهب أو فضة، سوى املضبب ابلضبة اليسرية من الفضة حلاجة.

 ن جلد اآلدمي وعظمه.)الروض() ج( ما كان م
 . جائز، وهو ما سوى ما سبق سواء:2

 ) أ( كان مثيناً.
 ) ب( أم غري مثني.

 سام:ب( وإما أن يكون جنسًا، وهو على أق
 . ما كان من أجزاء امليتة، وهو أقسام:1

 ) أ( اجللد، وهذا على حالتني:
 إن كان من جنس يف احلياة، فهذا جنس واليباح استعماله. /1
 إن كان من طاهر يف احلياة، فله حالتان: /2

 أ/ قبل الدبغ، اليباح استعماله.



 ب/ بعد الدبغ ، فهذا استعماله على وجهني:
 .. يف ايبس، فيجوز1
 . يف مائع فيحرم.2
 (20. ماسواه، ال جيوز استعماله على مفهوم كالم املصنف.)2

 قوله: )إال:
 آنية ذهب -1
 وفضة -2
 ومضبب َبما -3

 رم:فإنه ُي
 اختاذها -1
 واستعماهلا، ولو على أنثى. -2

 وتصح الطهارة منها إال:
 ضبة -1
 يسرية -2
 من فضة -3
 حلاجة.( -4

 م النص،فيه تقاسيم ظاهرة من ترقي
 وفيه: تضبيب اإلانء :

 بذهب، ُمرم مطلقاً. -1
 بفضة، له حالتان: -2

 أ. للزينة، فيحرم.
 ب. للحاجة:

 . إن كانت يسرية، جاز.1
 ن كانت كبرية مل جيز.. وإ2
 بغري الذهب والفضة، جائز. -3

 قوله: )وتكره مباشرهتا لغري حاجة.(
 مباشرة ضبة الفضة املباحة:

 حلاجة: جائز. -1



 لغري حاجة، مكروه. -2
 قوله: )وتباح آنية الكفار ولو مل حتل ذابئحهم وثياَبم إن جهل حاهلا(

 آنية وثياب الكفار، سواء:
 ل ذابئحهم"أهل الكتاب "من حت -1
 أو غريهم "من ال حتل ذابئحهم" -2

 على ثالثة أقسام:
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 إن علمت جناستها ، فالإشكال يف احلكم بنجاستها -1
 إن علمت طهارهتا، جاز استعماهلا بال إشكال -2
 كم عليها ابلطهارة وجيوز استعماهلا.إن جهل حاهلا، فيح -3

 قوله: )وال يطهر جلد ميتة بدابغ....إخل(
 امليتة على قسمني:

 ماكان جنساً حال احلياة، فميتته جنسة بغري تفصيل. -1
 كان طاهرا حال احلياة، فأجزاء ميتته على أقسام:  ما -2

 أ. الشعر وحنوه )كالصوف والوبر..( فهذا طاهر ال يتنجس ابملوت.
 . اجللد، فهذا:ب

 . قبل الدبغ جنس وال يستعمل حبال.1
 ن يباح استعماله يف اليابسات دون املائعات.. بعد الدبغ، فهذا جنس لك2

 ج. ما عدامها، جنس وال يستعمل.
 له: )وما أبني من حي فهو كميتته(قو 

 امليتة قسمان:
 طاهرة -1
 (21جنسة.) -2

 واملبان من احلي قسمان:
 ، فهذا طاهر.ما ميتته طاهرة -1



 ما ميتته جنسة، فهذا جنس. -2
 ابب االستنجاء

 ء احلاجة، مخسة أقسام:وفيه: ما يتعلق بقضا
 ه: )وجيب االستنجاء..(. واجب: وهو االستنجاء، وقد ذكره يف آخر الباب يف قول1
 . مستحبات: وهي ثالثة عشر:2
 خلالء.قول: )بسم هللا، أعوذ ابهلل من اخلبث واخلبائث( عند دخول ا -1
 من اخلالء.قول: )غفرانك، احلمد هلل الذي أذهب عين األذى وعافاين( عند اخلروج  -2
 تقدمي الرجل اليمىن عند دخول اخلالء. -3
 د اخلروج من اخلالء.تقدمي الرجل اليسرى عن -4
 االعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء احلاجة. -5
 البعد إذا كان يف فضاء. -6
 االستتار. -7
 ارتياده لبوله مكاانً رخواً. -8
 الفراغ من البول ثالاثً. مسح الذكر من أصله إىل رأسه ابليد اليسرى عند -9

 نرت الذكر ثالاثً. -10
اجة لالستنجاء يف موضع غريه، إن خاف تلواثً ابستنجائه يف التحول من موضع قضاء احل -11

 موضعه.
تجمار، وتؤخذ من قوله: )ويستجمر حبجر مث اجلمع بني االستجمار واالستنجاء وتقدمي االس -12

 يستنجي ابملاء(.
 لى وتر.قطع االستجمار ع -13

 . مكروهات: وهي سبعة أشياء:3
  حاجة.دخول اخلالء بشيء فيه ذكر هللا من غري -1
 رفع الثوب قبل الدنو من األرض. -2
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 الكالم يف اخلالء. -3
 البول يف شق وحنوه. -4
 مس الفرج ابليمني. -5
 االستنجاء أواالستجمار ابليمني. -6
 ريين.استقبال الن -7
 ستة: . ُمرمات: وهي4
 بلة حال قضاء احلاجة يف غري البنيان.استقبال الق -1
 استدابر القبلة حال قضاء احلاجة يف غري البنيان. -2
 اللبث فوق احلاجة. -3
 البول يف الطريق. -4
 البول يف ظل انفع. -5
 البول حتت شجرة عليها مثرة. -6
 مخسة:ضع من هذا الباب وهي . مباحات، وتؤخذ من مفهوم كالمه يف موا5
 بشيء فيه ذكر هللا حلاجة. دخول اخلالء -1
 استقبال القبلة حال قضاء احلاجة يف البنيان. -2
 استدابر القبلة حال قضاء احلاجة يف البنيان. -3
 البول يف الظل غري النافع. -4
 البول حتت الشجرة اليت المثر عليها. -5

 كس مسجد ونعل(، واليسرى خروجاً عوقوله: )وتقدمي رجله اليمىن دخوالً 
 قسيم األمور إىل قسمني:فيه: ت

 . ما يستحب فيه تقدمي الرجل اليمىن، وهو:1
 اخلروج من اخلالء. -1
 لبس النعل. -2
 دخول املسجد. -3
 . ما يستحب فيه تقدمي الرجل اليسرى، وهو:2
 دخول اخلالء. -1
 خلع النعل. -2
 اخلروج من املسجد. -3



 عده يف فضاء(قوله: )وب
 البعد:فيه أن 

 ته يف الفضاء فهو مستحب.. إن قضى حاج1
 . وإن قضى حاجته يف البنيان مل يستحب.2

 وقوله: )وحتوله من موضعه ليستنجي يف غريه إن خاف تلواثً(
 فيه: أن حتوله من موضعه ليستنجي يف غريه، له حالتان:

 ول عنه مستحب.. إن خاف تلواثً ابستنجائه يف موضعه األول، فالتح1
 تحب ذلك.مل خيف التلوث فال يس. إن 2

 قوله: )ويكره دخوله بشيء فيه ذكر هللا تعاىل إال حلاجة(
 دخول اخلالء بشيء فيه ذكر هللا:

 . إن كان حلاجة جاز.1
 . إن كان لغري حاجة، فهو مكروه.2

 قوله : )واستقبال النريين(
 فيه التقسيم التايل:

 و جائز.. إن كان يف البنيان فه1
 الفضاء فله حاالن: . إن كان يف2
 إن كان بينه وبني القبلة حائل قريب، جاز. -1
 إن مل يكن بينه وبني القبلة حائل قريب، فيتصور فيه احلاالت التالية: -2

 أ. إن كانت الشمس خلفه فال حرج.
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 ب. إن كانت عن ميينه فال حرج.

 ج. إن كانت عن مشاله فال حرج.
 د. إن كانت فوقه فال حرج.

 (22إن كانت أمامه، فيكره.) ه.
 قوله: )وُيرم استقبال القبلة واستدابرها يف غري بنيان(



 فيه: أن استقبال القبلة واستدابرها على حالني:
 . إن كان يف البنيان، فجائز.1
 . وإن كان يف غري البنيان، فمحرم.2

 قوله: )ظل انفع(
 الظل على قسمني:

 . الظل النافع: ُيرم البول فيه.1
 بول فيه.لظل غري النافع: فال ُيرم ال. ا2

 قوله: )وحتت شجرة عليها مثرة(
 فيه أن الشجرة:

 . إن كان عليها مثرة: حرم البول حتتها.1
 . إن مل يكن عليها مثرة:2
 فإن كان هلا ظل انفع: حرم البول حتتها. -1
 وإن مل يكن هلا ظل انفع: مل ُيرم البول حتتها. -2

 إن مل يعد اخلارج....إخل( قوله: )وجيزئه االستجمار
 يه شروط االستجمار، وهي على أقسام:ف

 . ما يتعلق ابخلارج:1
 ( أن يكون اخلارج غري الريح، وهذا شرط وجوب.1
 ( أن ال يتعدى اخلارج موضع العادة.2
 . ما يتعلق ابألحجار:2
 ( أن تكون طاهرة.1
 ( أن تكون منقية.2
 ( أن ال تكون:3
 عظماً. -1
 .وال رواثً  -2
 وال طعامًا. -3
 مًا.وال ُمرت  -4
 وال متصالً حبيوان. -5
 . ما يتعلق ابملسحات:3



 ( من حيث العدد: أن تكون ثالث فأكثر ولذلك صوراتن:1
 أن يكون بثالثة أحجار وحنوها. -1
 أن يكون حبجر واحد له ثالث شعب. -2
 ( من حيث األثر: أن تكون منقية.2

 ملاء(قوله: )ويستجمر حبجر مث يستنجي اب
 لالستنجاء مراتب:

 اجلمع بني املاء واحلجارة.. 1
 . االقتصار على املاء.2
 . االقتصار على احلجارة.3

 قوله: )وجيزئه االستجمار إن مل يعد اخلارج موضع العادة(
 االستجمار ابحلجارة:

 . إن تعدى اخلارج موضع العادة: مل جيزئ.1
 . إن مل يتعد اخلارج موضع العادة: أجزأ.2

 وله: )طاهراً(ق
 املستجمر به:

 . إن كان طاهرًا: أجزأ.1
 . إن كان جنسًا: مل جيزئ.2

 قوله: )منقياً(
 املستجمر به:

 . إن كان منقيًا: أجزأ.3
 (23. إن كان غري منق: مل جيزئ.)4

 قوله: )وجيب االستنجاء لكل خارج إال الريح وال يصح قبله وضوء وال تيمم(
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 ء:فيه: حكم االستنجا
 يفي: واجب.( احلكم التكل1



 ( احلكم الوضعي: شرط لصحة الوضوء والتيمم.2
 وفيه: اخلارج من السبيل:

 ( ما جيب له االستنجاء: وهو كل خارج غري الريح.1
 ( ما الجيب له االستنجاء: وهو الريح.2

 ابب السواك وسنن الوضوء
 قوله: )التسوك بعود لني منق....إخل(

 ن ماحتقق فيه مايلي:فيه أن التسوك املسنو 
 . صفة اآللة )املسواك(، وهي مخس صفات:1

 ( أن يكون عوداً.1)
 ( أن يكون ليناً.2)
 ( أن يكون منقيًا.3)
 ( أن ال يكون مضراً.4)
 ( أن ال يكون مما يتفتت.5)

 . وقت التسوك، وهو على قسمني:2
 ( وقت سنية: وهو كل وقت إال لصائم بعد الزوال.1)
 هو ثالثة أوقات:( وقت أتكد، و 2)

 عند الصالة. -1
 عند االنتباه من النوم. -2
 عند تغري الفم. -3
 ق أبمرين:. صفة التسوك، ويتحق3

 ( أن يستاك عرضًا.1)
 ( أن يبتدئ جبانب فمه األمين.2)

 قوله: )التسوك بعود لني منق غري مضر ال يتفتت(
 فيه تقسيم فالتسوك على قسمني:

 رقة: فهذا غري مسنون.. بغري العود كاألصبع واخل1
 . ابلعود: وهذا على قسمني:2

 ( صلب، فهذا ال ُيقق املسنون.1)
 ى قسمني:( لني، وهذا عل2)



 ما ال ُيصل به اإلنقاء: فهذا غري مسنون. -1
 ما ُيصل به اإلنقاء، فهذا على قسمني: -2
 ( ما يضر: فهذا غري مسنون.1
 ( ما ال يضر: فهذا على قسمني:2
 هذا غري مسنون.ما يتفتت: ف /1
 (24ما ال يتفتت: فهذا هو املسنون.) /2

 تأكد عن صالة وانتباه وتغري فم(قوله: )مسنون كل وقت لغري صائم بعد الزوال، م
 فيه أن أوقات السواك ثالثة:

 . وقت سنية: وهو األصل.1
 . وقت أتكد، وهو ثالثة:2
 . وقت كراهة: وهو من الزوال إىل الغروب يف حق الصائم.3
 عبارة أخرى: املتسوك :وب
 . إن كان صائماً فله حاالن:1

 ( قبل الزوال، فسواكه على حالني:1)
 باح.برطب: في -1
 (25بيابس: فيسن.) -2

 ( بعد الزوال: فيكره السواك يف حقه مطلقًا.2)
 . وإن كان غري صائم، فله حاالت:2

 ( عند الصالة، مسنون بتأكد.1)
 ن بتأكد.( عند االنتباه من النوم: مسنو 2)
 ( عند تغري رائحة الفم: مسنون بتأكد.3)
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 ( فيما سوى ذلك: مسنون.4)
 وبصورة أخرى: السواك:

 . يكون مسنوانً متأكدًا.1



 . ويكون مسنوانً.2
 . ويكون مكروهًا.3
 كون مباحًا.. وي4

 قوله: )ويدهن غباً(
 االدهان له قسمان: ]مسنون، ومكروه[

 . إن كان غبًا، فيسن.1
 (26. إن كان يف كل يوم، فيكره.)2

 قوله: )وجتب التسمية يف الوضوء مع الذُّكر(
 وء ثالث حاالت:للتسمية يف الوض

 . إذا تذكرها يف أول الوضوء: فهي واجبة ال يصح الوضوء بدوهنا.1
 ذا نسيها من أول الوضوء إىل آخره: فيسقط وجوَبا، ويصح الوضوء.. إ2
 (27فيأيت َبا ويعيد الوضوء وجوابً.). إذا تذكرها أثناء الوضوء: 3

 قوله: ) وجيب اخلتان مامل خيف على نفسه(
 اخلتان:

 مل خيف على الضرر أو التلف: فيجب، وعمومه يشمل:. إن 1
 ( الذكر.1)
 (28ب[)( واألنثى. ]وهو املذه2)

 (29. إن خاف على نفسه: فمباح.)2
 قوله: )ومن سنن الوضوء...(

 :يتعلق ابلوضوء مخسة أشياء
 . فروض، وهي ستة:1

 ( غسل الوجه، والفم واألنف منه.1)
 ( غسل اليدين.2)
 األذانن. ( مسح الرأس، ومنه3)
 ( غسل الرجلني.4)
 ( الرتتيب.5)
 ( املواالة.6)

 . واجب، وهو شيئان:2



 تسمية.( ال1)
 ( غسل اليدين ثالاثً للقائم من نوم ليل انقض للوضوء.2)

 . سنن، وهي إحدى عشرة:3
 لسواك.( ا1)
 ( غسل اليدين ثالاثً.2)
 ( البداءة ابملضمضة مث االستنشاق قبل غسل الوجه.3)
 لغة يف املضمضة واالستنشاق، لغري الصائم.( املبا4)
 ( ختليل اللحية الكثيفة.5)
 ابع.( ختليل األص6)
 ( التيامن.7)
 ( أخذ ماء جديد لألذنني.8)
 ( الغسلة الثانية والثالثة.9)
 ( تقدمي النية عند أول مسنوانت الطهارة.10)
 ( استصحاب ذكر النية يف مجيع الطهارة.11)
 سماء بعد الوضوء.( رفع البصر إىل ال12)
 ( قول الذكر الوارد بعد الوضوء.13)

 :. مباح، ذكر منه املؤلف شيئني4
 ( معونة املتوضئ.1)
 ( تنشيف األعضاء.2)

 . شرط، ويف كالم املؤلف شرطان:5
 ( النية.1)
 ( االستنجاء قبله.2)

 ابب فروض الوضوء وصفته
 قوله: )واملواالة وهي أن ال يؤخر غسل عضو حىت ينشف الذي قبله(
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 فيه أن الرتاخي بني غسل أعضاء الوضوء، على قسمني:
 و حىت نشف الذي قبله، انقطعت املوالة.. إذا أخر العض1
 ومل ينشف الذي قبله، مل تنقطع املواالة.. إذا أخره 2

 قوله: )والنية شرط لطهارة األحداث كلها فينوي...(
 فيه: الطهارات قسمان:

 . طهارة تشرتط هلا النية، وهي طهارة األحداث كلها.1
 . طهارة ال تشرتط هلا النية، وهي طهارة اخلبث.2

 احلدث: ه: صور النية يف الطهارة من احملدث، وأثرها على رفعوفي
 . إذا نوى رفع احلدث، فله صوراتن:1

 ( إذا كان احلدث واحدًا، ارتفع.1)
 ( إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غساًل، ارتفعت سواء:2)

 نواها مجيعاً. -1
 أو نوى أحدها. -2
 . إذا نوى الطهارة:2

صحت طهارته، وأجزأ عن واجبة ]الطهارة ملا ال يباح إال َبا[، ارتفع حدثه و ( إذا نوى الطهارة ال1)
 املسنون.

 ( إذا نوى الطهارة املسنونة، فله صور:2)
 الوضوء وله صوراتن: -1
 ( إذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وحنوها: ارتفع حدثه وصحت طهارته.1
 ( إذا نوى جتديداً مسنواًن، فله حالتان:2
 ان انسياً حلدثه ارتفع حدثه.إذا ك /1
 ثه مل يرتفع حدثه.إذا كان ذاكراً حلد /2
 الغسل: إذا نوى غسالً مسنوانً ارتفع حدثه وأجزأ عن الواجب. -2

 ( إذا نوى طهارة غري مشروعة كالتربد وحنوه، أو كالتجديد غري املسنون مل يرتفع حدثه.3)
 ثه وصرح به يف اإلقناع.( إذا نوى الطهارة وأطلق، فمفهومه ال يرتفع حد4)

 د أول واجبات......(قوله: )وجيب اإلتيان َبا عن
 وقت اإلتيان ابلنية:

 . وقت وجوب: عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية.1



 . وقت سنية: عند أول مسنوانت الطهارة إن وجد قبل واجب.2
 قوله: )واستصحاب ذكرها يف مجيعها ، وجيب استصحاب حكمها(

 نية يف الطهارة، على قسمني:استصحاب ال
  ينوي قطها: وهو واجب.. استصحاب حكمها أبن ال1
 . استصحاب ذكرها يف مجيع الطهارة: وهو مستحب.2

 الذكر التابع للوضوء قسمان:
 . واجب: وهو التسمية قبله.1
 . مستحب: وهو الذكر الوارد بعده.2
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 من املفصل: غسل رأس العضد منه(قوله: )ويغسل األقطع بقية املفروض ، فإن قطع 
 حاالت األقطع يف الوضوء:

 ل الفرض شيء: وجب غسل بقية املفروض.. إذا بقي من ُم1
 . إذا مل يبق من ُمل الفرض شيء: سقط عنه غسل العضو.2
 . إذا كان القطع من املفصل: وجب غسل رأس العضو كرأس العضد، ورأس املفصل.3

 ابب مسح اخلفني
ر على طاهر مباح سات 0ماً وليلة وملسافر ثالثة بلياليها ، من حدث بعد لبس قوله: )جيوز يو 

من خف وجورب صفيق وحنومها ، وعلى عمامة لرجل ُمنكة أو ذات ذؤابة  0للمفروض يثبت بنفسه 
ولو يف  -، وعلى مخر نساء مدارة حتت حلوقهن: يف حدث أصغر ، وجبرية مل تتجاوز قدر احلاجة 

شك ا: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، ومن مسح يف سفر مث أقام أو عكس ، أو إىل َحلِّهَ  -أكرب 
 (0وإن أحدث مث سافر قبل مسحه: فمسح مسافر  0يف ابتدائه: فمسح مقيم 

 فيه: املمسوحات يف هذا الباب مخسة:
 . اخلفني وحنومها.1
 . اجلوربني وحنومها.2
 . العمامة.3
 . اخلمار.4



 . اجلبرية.5
 ريها:وال ميسح غ

 . كالقالنس1
 . واللفافة.2

 فشروط مسح اخلفني:
 ددة شرعاً "وابتداؤها من أول حدث بعد لبس اخلفني"، وهي على قسمني:. كونه يف املدة احمل1

 ( يوم وليلة: يف احلاالت اآلتية:1)
 املقيم. -1
 من مسح مسافراً مث أقام. -2
 من مسح مقيماً مث سافر. -3
 من شك يف ابتداء مسحه. -4

 ( ثالثة أايم بلياليها يف احلاالت التالية:2)
 املسافر. -1
  سافر قبل مسحه.من أحدث مث -2
 . كوهنما طاهرين.2
 . كوهنما مباحني.3
. كوهنما ساترين حملل الفرض، فال يصح مسح ما يرى منه بعض القدم، فإن ظهر بعض ُمل الفرض 4

 فله حاالت:
 ( قبل احلدث: ال يضر.1)
 بطلت طهارته.( بعد احلدث: 2)

 . كوهنما يثبتان بنفسهما، فال يصح مسح ما يسقط من القدم.5
 . كونه يف احلدث األصغر.6
 . لبسهما على كمال طهارة.7

 وأما مسح اجلورب فيضاف لشروط مسحه: أن يكون صفيقاً.
 وأما مسح العمامة، فيضاف للشروط السابقة يف مسح اخلفني:

 . أن تكون على رجل.1
 نكة أو ذات ذؤابة.. أن تكون ُم2
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 وأما مسح اخلمار، فيضاف شرطان:
 . أن يكون على امرأة.1
 . أن يكون مداراً حتت احللق.2

 وأما مسح اجلبرية، فشرطه :
 ال تتجاوز اجلبرية قدر احلاجة. . أن1
 . أن تلبس على كمال طهارة.2

 مبنطوقه ومفهومه. -رمحه هللا-وهذا كله مأخوذ من كالم املؤلف 
 قوله: )فإن لبس خفاً على خف قبل احلدث: فاحلكم للفوقاين(

 فيه، لبس خف على خف، على حالتني:
 . قبل احلدث: فاحلكم للفوقاين.1
 للتحتاين.. بعد احلدث: فاحلكم 2

( قدم اخلف من أصابعه إىل ساقه دون أسفله وعقبه ، 30قوله: )وميسح: أكثر العمامة ، وظاهر)
 (0وعلى مجيع اجلبرية 

 فيه: صفة املسح على املسوحات على ثالثة أقسام:
 . اجلبرية: جيب تعميمها ابملسح.1
 . العمامة: جيب مسح أكثرها.2
 أصابعه إىل ساقه.. اخلف: جيب مسح أكثر ظاهر قدمه من 3

 (0قوله: )ومىت ظهر بعض ُمل الفرض بعد احلدث ، أو متت مدته: استأنف الطهارة 
 فيه: مبطالت طهارة املسح:

 . ظهور بعض ُمل الفرض بعد احلدث.1
 . متام املدة احملددة.2

 وفيه: إذا ظهر بعض ُمل الفرض، فله حالتان:
 . قبل احلدث: فال يضر.1
 هارته.. بعد احلدث: تنتقض ط2

 ابب نواقض الوضوء



 قوله: )ينقض ما خرج من سبيل..إخل(
 فيه أن نواقض الوضوء:

 . اخلارج من السبيل.1
 ن سائر البدن، وهو على قسمني:. اخلارج النجس م2

 ( البول والغائط: وهذا ينقض الوضوء قليله وكثريه.1)
 ( غري البول والغائط: فال ينقض إال كثريه.2)

 على قسمني: . زوال العقل، وهو3
 ( النوم، وله حالتان:1)

 من قائم أو قاعد، وله صوراتن: -1
 ( إن كان يسرياً فال ينقض الوضوء.1
 اً نقض الوضوء.( وإن كان كثري 2
 من غري القائم والقاعد، فهذا ينقض الوضوء. -2

 ( غري النوم، فهذا ينقض الوضوء مطلقًا، مثل:2)
 اجلنون. -1
 اإلغماء. -2
 السكر. -3
 مس الذكر األصلي.. 4
 . مس القبل األصلي.5
 . مس الرجِل املرأَة بشهوة.6
 . مس املرأِة الرجَل بشهوة.7
 . مس حلقة الدبر.8
 ل امليت.. غس9

 . أكل حلم اجلزور.10
 . انتقال املين.11
 . اجلماع.12
 . إسالم الكافر.13
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 قوله: )ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بوالً أو غائطاً أو كثرياً جنساً غريمها(
 فيه: أن اخلارج من البدن على قسمني:

 قًا، سواء كان:. اخلارج من السبيل: وهذا ينقض الوضوء مطل1
 ( قليالً.1)
 ( أم كثرياً.2)
 ( طاهراً.3)
 ( أم جنسًا.4)
 ( اندرًا.5)
 معتاداً. ( أم6)

 . اخلارج من غري سبيل، وهو على قسمني:2
 ( البول والغائط: فهذا ينقض مطلقاً.1)
 ( غري البول والغائط، فهذا على قسمني:2)

 طاهر، فال ينقض الوضوء. -1
 :جنس، وهو على قسمني -2
 ( قليل، فال ينقض الوضوء.1
 ( كثري، وهذا انقض للوضوء.2

 من قاعد أوقائم( قوله: )وزوال العقل إال يسر نوم
 فيه: زوال العقل على قسمني:

 . زوال العقل بغري النوم، فهذا انقض للوضوء، ومن صوره:1
 ( اجلنون.1)
 ( اإلغماء.2)
 ( السكر.3)

 . زوال العقل ابلنوم، فله حالتان:2
 ( إن كان كثريًا، فهذا ينقض الوضوء مطلقاً.1)
 ( إن كان يسريًا، فهو على قسمني:2)

 أو قائم، فال ينقض. من قاعد -1



 من غريمها، فهذا انقض للوضوء. -2
( ، وملسهما من خنثى مشكل ، وملس ذكر 31قوله: )ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه)

ه امرأة بشهوة أو متسه َبا ، ومس حلقة دبر المس ذكره أو أُنثى قبله لشهوة فيهما ، ومس
 (( وأمرد ، وال مع حائل33( وسن وظفر)32شعر)

 املس، على أقسام:
 . مس الذكر، وينقض الوضوء بشروط:1

 ( أن يكون ذكراً أصلياً.1)
 ( أن يكون متصالً.2)
 ( أن يكون املس ابلكف.3)
 ( أن ال يوجد حائل بني الكف والذكر.4)

 .وشروطه كسابقه.. مس القبل2
 . مس حلقة الدبر. وشروطه كسابقه.3
 : الشهوة.. مس الرجل املرأة، وينقض الوضوء بشرط4
 . مس املرأة الرجل، وشرطه كسابقه.5

 حاالت اللمس:
 . أن يكون امللموس ذكرًا، فعلى قسمني:1

 ( إن كان امللموس ذكره أو حلقة دبره، فعلى صورتني:1)
 تقض وضوء الالمس، سواء كان الالمس:إن كان اللمس ابلكف ان -1
 ( ذكراً 1
 ( أم أنثى2
 ( وسواء ملس نفسه.3
 ( أم غريه.4
 إن كان اللمس بغري الكف، فعلى قسمني: -2
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 ( إن كان الالمس ذكراً مل ينتقض.1
 ( إن كان الالمس أنثى، فال خيلو من حالني:2
 وضوء.إن كان اللمس بغري شهوة مل ينتقض ال /1
 كان اللمس بشهوة انتقض وضوء الالمسة.  إن /2

 ( إن كان امللموس ما سوامها، فعلى قسمني:2)
 ( إن كان الالمس ذكراً مل ينتقض.1
 ( إن كان الالمس أنثى، فعلى حالني:2
 إن كان اللمس بغري شهوة مل ينتقض الوضوء. /1
 إن كان اللمس بشهوة انتقض وضوء الالمسة. /2
 لموس أنثى. أن يكون امل2

 ( إن كان امللموس قبلها أو حلقة دبرها فعلى حالني:1)
 إن كان اللمس ابلكف انتقض وضوء الالمس، سواء كان الالمس: -1
 ( ذكراً 1
 ( أم أنثى2
 ( وسواء ملس نفسه.3
 ( أم غريه.4
 إن كان اللمس بغري الكف، فعلى صورتني: -2
 ( إن كان الالمس أنثى مل ينتقض.1
 فعلى حالتني:مس ذكرًا، ( إن كان الال2
 إن كان اللمس بغري شهوة مل ينتقض الوضوء. /1
 إن كان اللمس بشهوة انتقض وضوء الالمس. /2

 ( إن كان امللموس ما سوامها.2)
 ( إن كان الالمس أنثى مل ينتقض.1
 ( إن كان الالمس ذكرًا، فعلى حالتني:2
 إن كان اللمس بغري شهوة مل ينتقض الوضوء. /1
 شهوة انتقض وضوء الالمس.كان اللمس بإن   /2
 . أن يكون امللموس خنثى، فعلى قسمني:3

 ( إن كان متبينًا، فعلى حالني:1)



 إن تبني ذكرًا، فحكمه على حالني: -1
 ( مس قبله كمس جسد الذكر وليس له حكم قبل األنثى وال ذكر الرجل.1
 ( حكمه يف مس سائر جسده كمس الذكر ]ضد األنثى[.2
 كمه كالتايل:بني أنثى فحإن ت -2
 ( مس "ذكرها" كمس جسد املرأة وليس كذكر الذكر وال كقبل األنثى.1
 ( مس سائرها كمس األنثى يف األحكام.2

 ( إن كان مشكاًل، فعلى أقسام:2)
 إن كان امللموس حلقة دبره، فعلى قسمني: -1
 ( إن كان اللمس ابلكف انتقض وضوء الالمس.1
 نتقض الوضوء.الكف، فال ي( إن كان اللمس بغري 2
 إن كان كان امللموس ذكره وقبله معًا، فعلى قسمني: -2
 ( إن كان اللمس ابلكف انتقض وضوء الالمس.1
 ( إن كان اللمس بغري الكف، فال ينتقض الوضوء.2
 إن كان امللموس ذكره، فعلى قسمني: -3
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 ( إن كان الالمس أنثى مل ينتقض الوضوء.1
 ، فعلى قسمني:( إن كان الالمس ذكراً 2
 إن كان بغري الكف مل ينتقض. /1
 ان ابلكف، فعلى قسمني:إن ك /2
 . إن كان بغري شهوة مل ينتقض.1
 . إن كان بشهوة انتقض وضوء الالمس.2
 إن كان امللموس قبله، فعلى قسمني: -4
 ( إن كان الالمس ذكراً مل ينتقض الوضوء.1
 ( إن كان الالمس أنثى، فعلى قسمني:2
 ان بغري الكف مل ينتقض.إن ك /1



 إن كان ابلكف، فعلى قسمني: /2
 . إن كان بغري شهوة مل ينتقض.1
 . إن كان بشهوة انتقض وضوء الالمسة.2
 إن كان امللموس سائر جسده فال ينتقض الوضوء. -5

 ضوابط تقيد ما سبق:
 . املس حبائل ال يؤثر.1
 . ال ينتقض وضوء امللموس يف كل ما سبق.2
 لسن والظفر يف حكم املنفصل، وعليه:. الشعر وا3

 ضوء مبسها.( فال ينتقض الو 1)
 ( وال ينتقض ابملس َبا.2)

 قوله: )وأكل اللحم خاصة من اجلزور(
 أجزاء اجلزور قسمان:

 . ما ينتقض الوضوء أبكله، وهو اللحم خاصة.1
 . ما الينتقض الوضوء أبكله، وهو ما سوى اللحم.2

 وعان:وبصورة أخرى: أجزاء اجلزور ن
 . اللحم: وهذا ينقض الوضوء أكله.1
 لحم: وهذا ال ينقض الوضوء.. ما سوى ال2

 قوله: )وكل ما أوجب غسالً أوجب وضوءاً إال املوت(
 موجبات الغسل على قسمني:

 . ما ال يوجب الوضوء: وهو املوت، فامليت جيب غسله وال جيب توضيته.1
 . ما يوجب الوضوء: وهو سائر موجبات الغسل.2

على اليقني ، فإن تيقنهما وجهل  قوله: )ومن تيقن الطهارة وشك يف احلدث أو ابلعكس: بىن
 السابق: فهو بضد حاله قبلهما(

 فيه: املكلف يف الطهارة واحلدث ال خيلو من أقسام:
 . أن يتيقن الطهارة فهذا طاهر، سواء:1

 ( شك بعد ذلك يف احلدث.1)
 ( أم مل يطرأ عليه شك.2)

 احلدث، فهذا ُمدث سواء: . أن يتيقن2



 ارة.( سواء شك بعد ذلك يف الطه1)
 ( أم مل يطرأ عليه شك.2)

 . أن يتيقن الطهارة واحلدث مجيعاً وجيهل السابق منهما، فهذا على حالني:3
 ( إن كان قبل الطهارة واحلدث اللذان جهل السابق منهما متطهراً فهو اآلن ُمدث.1)
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 رة واحلدث اللذان جهل السابق منهما ُمداثً فهو اآلن طاهر.( إن كان قبل الطها2)
 قوله: )وُيرم على احملدث:

 ف. مس املصح1
 . والصالة2
 . والطواف(3

 فيه: ما ُيرم على احملدث قسمان:
 . ما ُيرم على احملدث حداثً أصغر أو أكرب، وهو الثالثة املذكورة.1
 حداثً أصغر، وسيأيت ذكره إن شاء هللا.. ما ُيرم على احملدث حداثً أكرب دون احملدث 2

 ابب الغسل
ما من غري انئم ، وإن انتقل ومل خيرج اغتسل له ، فإن قوله: )وموجبه: خروج املين دفقاً بلذة ال بدوهن

خرج بعده مل يعده . وتغييب حشفة أصلية يف فرج أصلي ، قبالً كان أو دبراً ، ولو من َبيمة أو 
 موت . وحيض . ونفاس(( . وإسالم كافر . و 34ميت)

 فيه: موجبات الغسل:
 (35. خروج املين دفقاً بلذة أوانتقاله.)1
 . الوطء.2
 إسالم الكافر.. 3
 . املوت.4
 . احليض.5
 . النفاس.6

 قوله: )خروج املين دفقاً بلذة ال بدوهنما من غري انئم(



 فيه: خروج املين على أقسام:
 . من النائم، فيجب منه الغسل.1
 النائم: على قسمني: . من غري2

 ( إن كان دفقاً بلذة، أوجب الغسل.1)
 سل.( إن كان بدون دفق ولذة فال يوجب الغ2)

 قوله: )وإن انتقل ومل خيرج اغتسل له ، فإن خرج بعده مل يعده(
 فيه: إذا انتقل املين من موضعه بلذة أوجب الغسل وال خيلو من حاالت:

 واحد. . إن خرج املين قبل الغسل، فعليه غسل1
 . إن اغتسل مث خرج املين فعليه الوضوء من خروج املين.2
 من انتقال املين.. إن مل خيرج املين فعليه الغسل 3

 قوله: )وتغييب حشفة أصلية يف فرج أصلي ، قبالً كان أو دبراً ، ولو من َبيمة أو ميت(
 فيه: تغييب احلشفة، على قسمني:

 ة ]كاخلنثى املشكل[، فال جيب الغسل.. إن كانت احلشفة املغيَّبة غري أصلي1
 . إن كانت احلشفة املغيَّبة أصلية، فال خيلو من حالني:2

 أن يكون الفرج املوطوء غري أصلي ]كقبل اخلنثى املشكل[فال جيب الغسل. (1)
 ( أن يكون الفرج املوطوء أصلياً فيجب الغسل، سواء كان:2)

 قبل إنسان حي. -1
 أم قبل إنسان ميت. -2
 م دبر إنسان حي.أ -3
 أم دبر إنسان ميت. -4
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 أم قبل َبيمة حية. - 5
 أم قبل َبيمة ميتة. - 6
 أم دبر َبيمة حية. - 7
 أم دبر َبيمة ميتة. - 8



يف كتاب اجلنائز: )وال يغسل شهيد معركة وال مقتول ظلماً إال أن يكون قوله: )وموت( مع قوله: 
 جنبًا(

 املوت على ثالثة أقسام:
 من ال جيب غسله، وهو نوعان: .1

 ( شهيد املعركة.1)
 ( املقتول ظلماً.2)

 . من جيب غسله: وهو كل من سوامها، وله حالتان:2
 ( إن أمكن غسله وجب.1)
 ( إن تعذر غسله ميم.2)

 ه: )ونفاس ال والدة عارية عن دم(قول
 فيه: الوالدة قسمان:

 . والدة يصحبها دم النفاس، فيجب الغسل للنفاس.1
 . والدة عارية عن دم فال توجب الغسل.2

 (0قوله: )ومن لزمه الغسل حرم عليه قراَءة القرآن، ويعرب املسجد حلاجة، وال يلبث فيه بغري وضوء 
 قسمني:فيه: ما ُيرم على احملدث، على 

 ما ُيرم على احملدث قسمان:
 . ما ُيرم على احملدث حداثً أصغر أو أكرب، وهو:1

 ( الصالة.1)
 طواف.( ال2)
 ( مس املصحف.3)

 . ما ُيرم على احملدث حداثً أكرب دون احملدث حداثً أصغر، وهو قسمان:2
 ( ما خيتص ابحلائض:1)

 وطؤها. - 1
 الصوم. - 2
 طالقها. - 3

 ن لزمه الغسل:( ما يعم كل م2)
 قراءة القرآن. - 1
 اللبث يف املسجد. - 2



 وفيه: دخول اجلنب للمسجد، على قسمني:
 بور، وله حالتان:. دخول ع1

 ( أن يكون حلاجة، فهذا جائز.1)
( أن يكون لغري حاجة، وهذا غري جائز على مفهوم كالم املصنف، واملذهب أن اجلواز غري مقيد 2)

  اإلقناع.ابحلاجة كما قال املصنف يف
 . دخول لبث، وهذا ُمرم.2

 قوله: )
 . ومن غسل ميتاً،1
 . أو أفاق من جنون2
 م: سن له الغسل(. أو إغماء بال حل3

 فيه: يسن الغسل يف حاالت، منها:
. غسل اجلمعة ويؤخذ من قوله: )وإن استعمل يف طهارة مستحبةكتجديد وضوء وغسل مجعة(، 1

 غتسل(.وقوله يف ابب اجلمعة: )ويسن أن ي
 . من غسل ميتاً.2
 . من أفاق من جنون بال حلم.3
 . من أفاق من إغماء بال حلم.4
 لكل صالة، قال يف ابب احليض: )ويستحب غسلها لكل صالة(. غسل املستحاضة 5
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 . الغسل ملريد اإلحرام ويؤخذ من قوله يف ابب اإلحرام: )سن ملريده: غسل(.6
 .-رمحه هللا-ى ما ذكره املصنف وقد ذكر األصحاب مواضع أخرى لكين اقتصرت عل

 وفيه: من أفاق من جنون أو إغماء:
 ه، وجب عليه الغسل.. إن احتلم قبل إفاقت1
 . إن مل ُيتلم، سن له الغسل.2

قوله: )والغسل الكامل: أن ينوي ، مث يسمي ، ويغسل يديه ثالاثً وما لوثه ، ويتوضأ ، وُيثي على 
واجملزُئ:  0ثالاثً ، ويدلكه ، ويتيامن ، ويغسل قدميه مكاانً آخر  رأسه ثالاثً يرويه ، ويعم بدنه غسالً 



 (0يعم بدنه ابلغسل مرة أن ينوي ، ويسمي ، و 
 فيه: تقسيم الغسل إىل:

 . غسل كامل، وهو ما مجع عشرة أشياء ابلرتتيب التايل:1
 ( النية.1)
 ( التسمية.2)
 ( غسل اليدين ثالاثً.3)
 ( غسل ما لوثه.4)
 ( الوضوء.5)
 ( احلثي على الرأس ثالث حثيات ترويه.6)
 ( تعميم البدن ابلغسل ثالاًث.7)
 ( دلك البدن.8)
 ( التيامن.9)
 ( غسل القدمني مبكان آخر.10)

 . غسل جمزئ، وهو ما تضمن ثالثة أشياء:2
 ( النية.1)
 ( التسمية.2)
 ( تعميم البدن ابلغسل مرة.3)

 قل..أجزأ(قوله: )ويتوضأ مبد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ أب
 فيه: مقدار املاء املستعمل يف الوضوء والغسل:

 غ.. اجملزئ: ما ُيصل به اإلسبا 1
 . املسنون: على قسمني:2

 ( يف الوضوء: مد.1)
 ( يف الغسل: صاع.2)

 . املكروه: اإلسراف.3
 قوله: )أو نوى بغسله احلدثني أجزأ(

 فيه: النية يف الغسل على صور:
 ثني األكرب واألصغر: ارتفعا.. إذا نوى بغسله رفع احلد1
 ن األصغر.. إذا نوى بغسله رفع احلدث األكرب وحده: ارتفع األكرب دو 2



 . إذا نوى بغسله غسالً مسنواًن: أجزأ عن واجب.3
 . إذا نوى بغسله غسالً واجبًا: أجزأ عن املسنون.4

 قوله: )ويسن جلنب غسل فرجه والوضوء ألكل ونوم ومعاودة وطء(
 على قسمني:وضوء اجلنب، 

 . وضوء واجب: إذا أراد اللبث يف املسجد.1
 أراد:. وضوء مسنون مع غسل الفرج، إذا 2

 ( األكل.1)
 ( أو النوم.2)
 ( أو معاودة الوطء.3)

 ابب التيمم
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قوله: )إذا دخل وقت فريضة أو أُبيحت انفلة، وُعِدم املاء أو زاد على مثنه كثرياً أو مثن يعجزه، أو 
( أو ماله، بعطش أو مرض أو هالك 36طلبه: ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته )خاف ابستعماله أو 

 (0: شرع التيمم وحنوه
 شروط صحة التيمم:

 . دخول وقت ما يتيمم له، وهو على قسمني:1
 ( يف الفريضة: يشرتط دخول وقتها.1)
 ( يف النافلة: يشرتط أن يكون وقت يباح فيه فعلها.2)

 :. عدم املاء، وهو على قسمني2
 ( املاء يف:37( إذا عدم املاء حقيقة، ويشرتط لتحققه طلب )1)

 (38) يف رحله. - 1
 (39قربه. ) - 2
 (40طلبه بداللة. ) - 3

 ( إذا عدم املاء حكمًا، وله صور:2)
 إذا زاد املاء على مثن مثله زايدة كثرية. - 1



 إذا عجز عن مثن املاء. - 2
 شيء مما يلي:إذا خاف ابستعمال املاء ضررًا، يف  - 3
 ( بدنه.1
 ( رفيقه.2
 ( حرمته.3
 ( ماله.4

 ومن أنواع الضرر:
 ملرض.( ا1
 ( العطش.2
 ( اهلالك.3
 ( الربد.4
 إذا خاف بطلب املاء ضررًا. - 4
 إذا ُحبس يف مصر. - 5
 . الرتاب، وله شروط:3

 ( أن يكون طهورًا.1)
 ( أن ال يكون ُمرتقاً.2)
 ( أن يكون له غبار.3)

 ما تيمم له من حدث أو غريه. . أن ينوي4
 قوله: )أو زاد على مثنه كثرياً أو مثن يعجزه(

 إذا عدم املكلف املاء ووجبت عليه الصالة، ومل جيد ماء إال ابلشراء، فما حكم شراء املاء للطهارة؟:
 . إن عجز عن مثنه، مل جيب عليه شراؤه وصح تيممه.1
 . إن مل يعجز عن مثنه، فله حاالت:2

 مل يزد املاء على مثنه، وجب شراؤه، ومل يصح التيمم.( إذا 1)
 مثنه، فله حاالت:( إذا زاد املاء على 2)

 أن تكون الزايدة كثرية، فال جيب شراؤه وجيوز التيمم. - 1
 أن تكون الزايدة يسرية، فيجب شراؤه ومل يصح التيمم. - 2

ومن جرح تيمم له وغسل الباقي ( يكفي بعض طهره: تيمم بعد استعماله، 41قوله: )ومن وجد ماء )
0) 



 لى قسمني:فيه: تعذر استعمال املاء يف بعض الطهارة، ع
 . أن يتعذر ذلك لقلة املاء )وجد ماء يكفي بعض طهره(، فهذا جيب عليه أمرين:1

 ( استعمال املاء املوجود.1)
 ( التيمم عما بقي من أعضاء الطهارة.2)
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 . أن يتعذر ذلك جلرح يف بعض أعضاء الطهارة، فيجب عليه:2
 ( أن يتيمم عن العضو اجلريح.1)
 ة أعضاء الطهارة.اء يف بقي( أن يستعمل امل2)

 اجلرح على قسمني:
 . جرح يضره املاء، فهذا يتيمم له.1
 . جرح ال يضره املاء، فال يتيمم له.2

 قوله: )وإن نوى بتيممه أحدااثً أو جناسة على بدنه .... (
 التيمم على قسمني:

 . تيمم عن حدث، وهو قسمان:1
 ( عن حدث أكرب.1)
 ( عن حدث أصغر.2)

 من احلدث، كتيميم امليت إذا تعذر غسله.ىن التطهر . يف مع2
 . تيمم عن جناسة على البدن.3

 النجاسة على قسمني:
 . جناسة البدن، وهلا حالتان:1

 ( إذا أمكنت إزالتها، وجبت إزالتها.1)
 ( إذا تعذرت إزالتها، وجب التيمم عنها، والتعذر له سببان:2)

 عدم وجود ما يزيله َبا. - 1
 إبزالتها.تضرره  - 2
 . جناسة غري البدن، فهذه ال يتيمم عنها.2



 ((42قوله: )وجيب التيمم: برتاب طهور غري ُمرتق له ُغبار )
 الرتاب على ثالثة أقسام:

 . جنس، فال يصح التيمم به.1
 . طاهر، وال يصح التيمم به، وهو قسمان:2

 ( املستعمل يف تيمم واجب.1)
 ( ما خالطه طاهر غريه.2)

 مني:وهو على قس. طهور، 3
 ( ُمرتق، فال يصح التيمم به.1)
 ( غري ُمرتق، وهو على قسمني:2)

 ال غبار له، فال يصح التيمم به. - 1
 له غبار، فهذا الذي يصح التيمم به. - 2

 (0قوله: )وفروضه: مسح وجهه ويديه إىل كوعيه، والرتتيب، واملواالة يف حدث أصغر 
 فروض التيمم، على قسمني:

 أبنواعه الثالثة، وهو فرضان:مل التيمم . ما يش1
 ( مسح الوجه.1)
 ( مسح اليدين إىل الكوعني.2)

 . ما خيتص ابلتيمم من احلدث األصغر، وهو فرضان:2
 ( الرتتيب.1)
 ( املواالة.2)
 مقدمة زاد املستقنع.( …1)
 770 /2املدخل املفصل ( …2)
 مقدمة زاد املستقنع.( …3)
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ف الشراح يف معىن قول األصحاب )ومايف معناه( بعد قوهلم: )ارتفاع احلدث( تنبيه: اختل( …4)
فاع احلدث، و )ما( معطوفة على )ارتفاع( وهذا قول البهويت يف شرح الزاد فقيل: املراد: مايف معىن ارت



وشرح املنتهى وشرح اإلقناع، وقيل: املراد: مايف معىن احلدث، و )ما( معطوفة على احلدث، وهو 
لشيخ عثمان بن قايد النجدي يف حاشيته على املنتهى، وعلى قول الشيخ عثمان يكون القسم قول ا

 مما يف معىن احلدث(، ومل يظهر يل أثر هلذا اخلالف، وهللا أعلم.الثاين: )طهارة 
 مل أذكر )املستعمل( هنا ألن االستعمال ليس تغرياً يف اخللقة من حيث األصل.( …5)
 فاملراد تغري اللون أو الطعم أو الريح.حيث أطلق التغري، ( …6)
 وإن شئت فقل: هذا على قسمني:( …7)

 ا ال يسلبه الطهورية، لكن ينقله من اإلابحة إىل الكراهة.ما ال ميازج املاء فهذ - 1
 ما ميازج املاء، فهذا له صور: - 2

 أ( إن كان مما يشق صون املاء عنه، فهذا طهور مباح.
 ن املاء عنه، فهذا يصري طاهرا إال يف احلاالت املذكورة يف )الطهور(.ب( وإن كان مما اليشق صو 

 وميكن تقسيمه لقسمني:( …8)
 ما اشتدت حرارته حبيث مينع من كمال الطهارة، فهذا مكروه. )روض( - 1
 ما مل تشتد حرارته فهذا مباح. - 2

 كالسابق.( …9)
 ذكره يف الروض.( …10)
 وضوء، أما مادام مرتدداً عليها فهو ابٍق على طهوريته.وذلك ابنفصاله عن أعضاء ال( …11)
 فق، كما هو معلوم.املراد ابليد هنا إىل الكوع ال إىل املر ( …12)
 سيأيت ضابط النوم الناقض للوضوء يف ابب نواقض الوضوء.( …13)
هذا على القول بعدم التفريق بني بول اآلدمي وعذرته وبني سائر النجاسات وهو قول ( …14)

 ثر املتأخرين، أما على القول ابلتفريق فيكون التقسيم كالتايل:أك
 ان مما يشق نزحه أم كان كثرياً أم قليالً.إذا تغري مبالقاة النجاسة، سواء ك - 1
إذا القى بول آدمي أو عذرته املاء املائعة، سواء كان قليالً أم كثرياً مامل يصل إىل كثرة يشق  - 2

 معها نزحه.
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 ولو مل يتغري، بشرط كونه قلياًل. -غري بول اآلدمي وعذرته املائعة-ذا القى عني النجاسة إ - 3
 نجس ولو مل يالِق عني النجاسة، بشرط كونه قلياًل.إذا انفصل عن ُمل مت - 4

 قيدته بقويل: "مبخالطة النجاسة" احرتازاً من املتغري مبجاورة النجاسة فقد سبق أنه طهور.( …15)
يتصور على قول احلنابلة، فإهنم يشرتطون لطُهر احملل املتنجس سبع غسالت، فإذا  وذلك( …16)

فإنَّ احملل يبقى جنساً إىل الغسلة السابعة، فإذا القى  -مثالً -سة زالت عني النجاسة من الغسلة اخلام
 املاء احملل يف الغسلة السادسة فإنه يالقي ُمالً متنجسًا، لكنه اليالقي عني النجاسة.

 وعلى القول ابلتفريق بني بول اآلدمي وعذرته املائعة وبني سائر النجاسات:( …17)
( و )االنفصال -غري بول اآلدمي وعذرته املائعة-ني النجاسة ما خيتص ابلقليل، وهو )مالقاة ع - 1

 عن ُمل متنجس(.
 ما يشرتك فيه القليل والكثري، وهو )مالقاة بول اآلدمي أو عذرته املائعة(. - 2
 مايشرتك فيه القليل والكثري ومايشق نزحه وهو )التغري ابلنجاسة(. - 3

 هااتن املسألتان )أ، ب( من اإلقناع.( …18)
 ألن ما اليتم الواجب إال به فهو واجب.( …19)
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مسألة استعمال النجاسة واالنتفاع َبا ومباشرهتا يف غري الصالة مل يتحرر يل فيها بدقة ( …20)
اإلقناع مع شرحه: ))ويكره االنتفاع ابلنجاسات( أي يف اجلملة , فال  ، فقد جاء يفتفصيل املذهب

يرد ما تقدمت إابحته أو حترميه.( ويف موضع آخر قال: ))وجيوز االستصباح بدهن متنجس يف غري 
مسجد( جلواز االنتفاع ابلنجاسة على وجه ال تتعدى(، وقال أيضًا: ))وال ُيل االنتفاع َبا( أي: 

العني )ابستصباح وال غريه( حلديث جابر }قيل اي رسول هللا أرأيت شحوم امليتة , دهان النجسة ابأل
فإنه يدهن َبا اجللود وتطلى َبا السفن , وتستصبح َبا الناس فقال: ال بل هو حرام{ متفق عليه.(، 

ي َمِة )ِمْن وفيه: )َويُ َباُح( اْسِتْعَماُل )ُمْنُخٌل( ِبَضمِّ اْلِميِم َواخْلَاِء اْلُمْعجَ  َشْعٍر جَنٍِس يف اَيِبٍس( ِلَعَدِم تَ َعدِّ
اَلِف اْسِتْعَماِلِه يف َرْطٍب.( ويف الغاية وشرحها: ))وكره انتفاع ب (  جَنَاَسِتِه , َكرُُكوِب اْلبَ ْغِل َواحلَِْماِر ِبِ

د سبع( شيء )جنس( بشرط أن )ال يتعدى( تنجسه لغريه(، ويف موضع آخر: ))لكن ُيرم افرتاش جل
بهائم والطري إذا كانت أكرب من اهلر خلقة , واللبس كاالفرتاش , حلديث املقدام بن معدي  من ال

كرب أنه قال ملعاوية }أنشدك هللا هل تعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن لبس جلود 



 السباع والركوب عليها؟ قال: نعم{ رواه أبو داود(
 إبذن هللا.الة النجاسة وسيأيت ذلك يف ابب إز ( …21)
هذا التقسيم مل تتضمنه عبارة املؤلف، ولكن ذكرته لبيان أن مسألة استقبال النريين اليت ( …22)

يشنع َبا على األصحاب إمنا هي يف حالة هي مظنة النكشاف عورة من استقبلها وهي حالة من سبع 
 حاالت.

ويد الطالب على معرفة حاجة سوى تع هذا التقسيم وحنوه ظاهر وقد ال يكون لذكره كبري( …23)
 املفهوم واملنطوق.

(1/29) 

 

أعتذر للقارئ الكرمي على تطويل هذا التقسيم، ولكين أردت أن أبني للقارئ الكرمي أن ( …24)
ما ال يكاد ُيصى من املسائل، ولو سلكت يف كل التقاسيم هذا  عبارات الزاد تتضمن ابملفهوم

 وىب ملن حفظ الزاد وفهم عباراته.املسلك لطال الكتاب جدًا، فط
 الروض.( …25)
: )واحتجوا أبنه عليه السالم هنى عن الرتجل إال غبا , وهنى أن 128 /1قال يف الفروع( …26)

: ))و( سن 86 /1.(، ويف الغاية وشرحهاميتشط أحدهم كل يوم , فدل أنه يكره غري الغب
 )امتشاط( غبا , )وال( يفعله )كل يوم( إال حلاجة(

 هذا الذي يف املنتهى، ويف اإلقناع أييت َبا ويبين على وضوئه.( …27)
 كما يف املنتهى واإلقناع.( …28)
 كما يف املنتهى.( …29)
 ظاهر قدم اخلف(.)ظاهر( جمرور عطفاً على )العمامة( أي )وميسح أكثر ( … 30)
 أو حرفه )روض(( …31)
 بفتح العني وسكوهنا )مطلع(( …32)
 وسكوهنا )مطلع(بضم الفاء ( …33)
 بتشديد الياء وسكوهنا )مطلع(( …34)
 جعلت خروج املين وانتقاله يف قسم واحد تبعاً للبهويت يف شرح اإلقناع.( …35)
 أي زوجته أو امرأة من أقاربه )روض(.( …36)



 املاء على أقسام: طلب( …37)
 . إذا حتقق من عدم املاء من غري طلب مل جيب الطلب.1
 من عدمه من غري طلب وجب الطلب، وهو ثالثة أقسام:. إذا مل يتحقق 2

 ( أن يشك يف وجوده وعدمه.1)
 ( أن يظن وجوده.2)
 ( أن يظن عدمه وال يتيقن. وكلها جيب فيها طلبه. )من اإلقناع وشرحه(3)
 ش يف رحله ما ميكن أن يكون فيه. )روض(أبن يفت( …38)
فإن رأى ما يشك معه يف املاء قصده فاستربأه  أبن ينظر وراءه وأمامه وعن ميينه وعن مشاله( …39)

 ويطلبه من رفيقه. )روض(
 بداللة ثقة إذا كان قريبا عرفا ومل خيف فوت وقت.( …40)
 يف بعض النسخ )ما( واملعىن واحد.( …41)
 خطوطات زايدة )مل يغريه طاهر غريه(.يف بعض امل( …42)

?? 
?? 
?? 
?? 
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