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 خطبة الكتاب

  الرحمن الرحيمبسم اهلل
ـْ  ـْ <> َعلَى النَِّبْى َواآلِؿ َوالصَّْحِب الِكَرا  َحْمًدا ِلَربِّى  َوَصػػبَلًة   َوَسبَل
ْيُتُو   نَػْيَل  الرََّجا َنِة النََّجا  <>  ُمْخَتصػًَرا   َسمَّ  َوبَػْعُد   َذا  َنظْػُم  َسِفيػْ

 <>  َوُحْسَن َخْتٍم فَػْهَو ُذْواْلَفْضِل اْلَعِظْيمْ  َواهلَل َأْرُجْو النػَّْفع َواْلُغْفر َ  اْلَعِمْيْم 
-----------------------------------------

-- 
الحمد هلل الذى فقو من أراد بو خيرا فى الدين، والصبلة والسبلـ على سيد      

المرسلين نبينا محمد الذى أرسلو رحمة للعالمين، وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم 
 ـ الدين.بإحساف الى يو 

أما بعد فيقوؿ العبد المفتقر الى رحمة ربو المقتدر أحمد سهل بن محفوظ      
بن عبد السبلـ الحاجينى الفاطوى غفر اهلل لو ولوالديو وأجداده جميع 
المساوى: قد كلفنى بعض اإلخواف أصلح اهلل لى ولو الحاؿ والشأف بوضع 

بػػ " نيل الرجا "  تسهل تعليقات أو كليمات على نظم سفينة النجا المسمى 
صعابو وتكشف نقابو وتبين مراده وتوضح مفاده، فامتثلت وأنا لم أبلغ مبلغ 
ذلك ولم أخض فى غمرات ما ىنالك، حيث اف بضاعتى قليلة وفكرتى كليلة 
مع أنى مشغوؿ باإلستفادة عن غيرىا من اإلفادة، إال أنو حملنى على ذلك 

ى ال يخيب كل من توجو اليو بالتذلل اإلمتثاؿ حسن ظنى باهلل تعالى الذ
واإلبتهاؿ أنو أعاننى عليو بإعانتى لبعض اإلخواف المذكور أفاض اهلل لى ولو النور 
بجبر خاطره بتحصيل مرغوبو وتلبية مطلوبو، فإنو تعالى أعاف عبده ما داـ العبد 
فى عوف أخيو كما فى الحديث. وأخذت أكتب ىذه التعليقات متطفبل مما 

علماء من العبارات وناقبل عما حققوه فى المطوالت، فما كاف منها من حرره ال
الصواب فمن ىؤالء العلماء األنجاب وما كاف من الخطاء فصادر منى ببل شك 
وال ارتياب، وسميتها"فيض الحجا على نيل الرجا".واهلل أسأؿ  وبنبيو أتوسل أف 

على ما يشاء قدير وباإلجابة ينفع بها ويبارؾ لى وألمثالى من المبتدئين فيها، إنو 
 جدير، فأقوؿ وباهلل التوفيق وعليو التوكل ،قاؿ: بسم اهلل الرجمن الرحيم                    



)قولو بسم اهلل الرحمن الرحيم( أى أؤلف، وانما ابتدأ بالبسملة تأسيا      
اهلل  بالكتاب العزيز فى ابتدائو بها وعمبل بخبر " كل أمر ذى باؿ ال يبدأ ببسم

الرحمن الرحيم  فهو أبتر " أى كاألبتر الذى ىو مقطوع الذنب فى مطلق 
النقص، فهو على ىذا التفسير من قبيل التشبيو البليغ  واف كاف وجو الشبو فى 

  .المشبو بو حسيا وفى المشبو معنويا، واهلل أعلم
أو )قولو حمدا الخ( مصدر مؤكد حذؼ عاملو وجوبا والتقدير أحمد حمدا      

حمدت حمدا فإف المفعوؿ المطلق إذا بين فاعلو أو مفعولو باإلضافة نحو 
صبغة اهلل ونحو ضرب الرقاب وسبحاف اهلل أو بحرؼ جر نحو بؤسا لك وبعدا 
لك ونحو شكرا لك وحمدا لك وعجبا منك وجب حذؼ الفعل مالم يكن لبياف 

أت بعده مايبينو النوع نحو قولو تعالى "وسعى لها سعيها"، بخبلؼ ما اذا لم ي
ويعين ما تعلق بو من فاعل أو مفعوؿ، أما بحرؼ جر أو بإضافة المصدر اليو 
فبل يجب حذؼ الفعل بل يجوز أف تقوؿ سقاؾ اهلل سقيا وشكرت شكرا 
وحمدت حمدا.وقولو لربى بياف للمفعوؿ بو وىو خبر لمبتدأ محذوؼ،فإف الجار 

و خبر المبتدأ الواجب والمجرور بعد ىذه المصادر فى محل رفع على أن
الحذؼ ليلى الفاعل والمفعوؿ المصدر الذى صار بعد حذؼ الفعل كأنو قاـ 

)قولو  مقاـ الفعل كما كاف ولى الفعل والتقدير ىو لو أى ىذا الحمد لو تعالى
حمدا كذلك غير أف سبلـ وقف عليو  على وصبلة وسبلـ(بالنصب عطفا

والصبلة والسبلـ مشهور والكبلـ  بسكوف الميم على لغة ربيعة،وتعريف الحمد
عليو فى المطوالت مذكور، وأتطفل بذكره تفاؤال وتبركا: فالحمد لغة الثناء 
باللساف على الجميل اإلختيارى على قصد التعظيم،وعرفا فعل ينبىء عن تعظيم 
المنعم بسبب كونو منعما على الحامد أو غيره، فمصدر اللغوى ىو اللساف 

نعمة وغيرىا ومصدر العرفى يعم اللساف وغيره، فإف الفعل وحده ومتعلقو يعم ال
يشمل ذكرا باللساف واعتقادا بالجناف وعمبل باألركاف ومتعلقو النعمة 
وحدىا،فكل منهما عاـ وخاص باعتبار المصدر والمتعلق.والصبلة معناىا واحد 
وىو العطف،لكنو يختلف باختبلؼ العاطف فهو اف كاف من اهلل تعالى بمعنى 

رحمة فالمراد بها اإلحساف ومن المبلئكة بمعنى اإلستغفار ومن اآلدميين ال
بمعنى التضرع والدعاء.والسبلـ زيادة طيب التحية واإلعظاـ البلئقة بنبينا محمد 
صلى اهلل عليو وسلم)قولو على النبى الخ(بسكوف الياء للضرورة واآلؿ بالجر 



م فى مقاـ الدعاء كما ىنا  عطفا على النبى اسم جمع ال واحد لو من لفظو وى
كل مؤمن ولو عاصيا والصحب بالجركذلك اسم جمع لصاحب بمعنى 
الصحابى وىومن اجتمع بنبينا محمد صلى اهلل عليو وسلم مؤمنا بو. )قولو وبعد 
الخ( الواو قائمة مقاـ أماعدؿ عنها لئلختصار واألصل مهما يكن من شىء 

ضر فى الذىن نظم الخ حاؿ كونو فأقوؿ بعد البسملة ومابعدىا: ذا أى الحا
مختصرا، والنظم لغة التأليف واصطبلحا كبلـ موزوف قصدا بأوزاف مخصوصة 
مرتبط المعنى بقافية كما ىو معلـو فى فن العروض، وقولو سميتو أى ىذا النظم 
وسمى يتعدى لمفعولين للثانى تارة بنفسو كما ىنا وتارة بالباء الجارة )قولو واهلل 

لفظ الجبللة على التعظيم كما ىو األدب واف كاف فى الواقع أرجو( بنصب 
منصوبا على المفعولية، وقدـ إلفادة الحصر والمعنى أرجو اهلل الغيره، والرجاء 
األمل مع مباشرة األسباب بخبلؼ الطمع فإنو األمل مطلقا أى سواء كاف مع 

ى بهذا األخذ فى األسباب أـ ال، فكل رجاء طمع وال عكس )قولو النفع( أ
المؤلف  أى ايصاؿ الثواب  بسببو اذ النفع ايصاؿ الخير للغير )قولو والغفر 

 العميم( أى الشامل لجميع الذنوب صغيرىا وكبيرىا حتى اليبقى منها شيىء
)قولو فهو ذو الفضل العظيم( الفاء تعليلية أى وانما أرجو منو تعالى ما ذكر ألنو 

التذييل والتكميل وىو تعقيب جملة  ذو الخ، ويحتمل أف يكوف ىذا من قبيل
بجملة مشتملة على معناىا للتوكيد، والفضل الزيادة فى الخير، والعظيم نعت 
للمضاؼ يعنى عظمة معنوية ال حسية الستحالتو عليو تعالى فإنها تستدعى 

 الجسمية 
 

 )فصل( في أركاف اإلسبلـ
 َهػاَدتَاِف  َوالَّلْفُظ  ُدِرىْ َأرَْكػاُف  ْاإلْسبلـِ بَِنصِّ  اْلَخَبِر <> َخْمٌس  شَ 

ـْ  ـْ <> رَْمَضاِف  ثُمَّ اْلَحجُّ  لِْلبَػْيِت اْلَحَرا  ثُمَّ الصَّػبَلُة  َوالزََّكاُة َوِصيػَا
-----------------------------------------

- 
)قولو فصل( أى فى أركاف اإلسبلـ، والفصل لغة الحاجز بين الشيئين، 

)قولو أركاف  تصة من الباب مشتملة على مسائل غالباواصطبلحا اسم لجملة مخ
اإلسبلـ( أى األساس واألجزاء التى بنى عليها اإلسبلـ وتركب منها، واإلسبلـ 



)قولو بنص الخبر(  اإلنقياد لؤلحكاـ الشرعية وقيل أعماؿ الجوارح من الطاعات
ى خمس اإلضافة بيانية أى بنص ىو الخبر الذى رواه البخارى "بنى اإلسبلـ عل

)قولو خمس( حذفت تاؤه مع كوف  المعدود مذكرا للضرورة، وىو  " الحديث 
 بالرفع خبر ألركاف، والمعنى اف أركاف اإلسبلـ التى ثبتت بنص الخبر خمسة 
 )قولو شهادتاف( بدؿ أو خبر لمبتدأ محذوؼ أى ىى أو األوؿ منها شهادتاف

من الخبر المذكور وىو )قولو واللفظ درى( أى ولفظ الشهادتين درى أى علم 
أشهد  أف  ال  الو  اال  اهلل  وأف محمدا رسوؿ اهلل، والمراد  بالشهػػادة  التيقػن 
واإلعتقاد بالقلب بأف تيقن واعتقد  فيو ما ذكر، وسيأتى فى قوؿ الناظم معنى ال 
الو اال اهلل.والبد مع ىذا التيقن واإلعتقاد فى الجناف فى الصبلة وغيرىا من 

اللساف فى الحاؿ اف كاف كافرا أصليا كاف أو مرتدا  واال بأف كاف مسلما النطق ب
ففى الصبلة، ىذا اذا كاف قادرا عليو واال كأف كاف أخرس فبل يجب عليو 
النطق.ويشترط لصحتو اإلتياف بهما متواليتين مرتبتين وأف يكوف بالعربية للقادر 

ة محمد الرملى ، وال بد فى عليها مع معرفة المعنى على ما نبو على ذلك العبلم
العيسوى أف يقوؿ بعد قولو رسوؿ اهلل: إلى جميع الخلق كما أفاده الشرقاوى 
ونقلو فى شرح األصل )قولو ثم الصبلة الخ( ثم للترتيب الذكرى ال الرتبى واف 
توقفت الصبلة على ما قبلها من الشهادتين حيث اشترط فى صحتها اإلسبلـ 

فى الجملة  ألف ذكرىا ىنا من حيث كونها من أركاف  المتوقف على النطق بهما
اإلسبلـ ال من حيث صحتها وغيرىا من سائر معتبراتها كما سيأتى فى مبحثها. 
والمعنى ثم الثانى من األركاف الصبلة أى إقامتها، والثالث منها الزكاة أى 
إخراجها لمستحقيها من األمواؿ التى وجبت زكاتها وسيذكرىا فى محلها مع 
تقريرى لها وما يتعلق بها مبسوطا اف شاء اهلل تعالى، والرابع صياـ رمضاف ويأتى 
أيضا بيانو، وقولو رمضاف بسكوف الميم وكسر النوف من غير تنوين للضرورة، 

 قاؿ فى شرح األصل: 
]تنبيو[ إعلم اف رمضاف غير منصرؼ للعلمية اال اف كاف المراد بو كل      

أريد بو ذلك صرؼ ألنو نكرة وبقاء األلف والنوف  رمضاف من غير تعيين واذا
 الزائدتين اليقتضى منعو من الصرؼ كما قالو الشرقاوى اىػ 

)قولو ثم الحج الخ( فيو ما مر فى ثم الصبلة أى ثم الخامس الحج بفتح      
الحاء وكسرىا مصدر، وللبيت مفعولو والبلـ للتقوية، وىو لغة القصد وشرعا 



، وىو انما وجب على المستطيع لقولو تعالى " وهلل على قصد الكعبة للنسك
الناس حج البيت " اآلية، قاؿ البجيرمى على الخطيب: وخص البيت ألنو 
المقصود والطواؼ بو  أفضل األركاف وغيره تبع لو اىػ. والكبلـ عليو مفصبل فى 
 المطوالت، وانما لم يعقد الناظم فيو فصبل تبعا لؤلصل. ثم األفضل من ىذه

األركاف األربعة الصبلة  وبعدىا الصـو ثم الحج ثم الزكاة، ففرضها أفضل 
الفرائض ونفلها أفضػل النوافل ،  وإنما  قػدـ الزكاة ىنا كاألصػل على ما بعدىا 
مع انو أفضل منها اقتداء بحديث سيدنا جبريل عليو السبلـ المروى فى 

 الصحيحين فى ترتيبو كذلك واال فلو قاؿ: 
 ة وصياـ رمضاف <> والحج والزكاة تم األركاف()ثم الصبل

لكاف أنسب لما فيو من اإلشعار بترتيب أفضلية تلك األركاف، وقولى تم األركاف 
بكسر التاء وتشديد الميم أى تمامها واهلل اعلم. ىذا ولما ذكر أركاف اإلسبلـ 

ع وظائف أوال أخذ يذكر أركاف اإليماف ثانيا لعظيم موقعهما الشتمالهما على جمي
 العبادات فقاؿ حفظو اهلل: وستة الخ

   
 )فصل( في أركاف اإليماف

ِئَكةْ  ََ  َوِستٌَّة  َأرَْكػاُف ْاإِلْيَماِف  ِىَيْو <> ِاْيمػَانُػَنا  بِاهلِل   َواْلَمبَل
ُرُه َوَشرُّه ِممَّْن قَػػَدرْ   ُكْتٍب َوُرْسٍل آِخِر اْليَػْوـِ اْلَقَدْر <> َفَخيػْ

--------------------------------- 
)قولو فصل( أى فى أركاف اإليماف وىو تصديق القلب أى حديث النفس التابع 
للجـز سواء كاف عن دليل ويسمى معرفة أو عن تقليد بما جاء بو النبى صلى اهلل 
عليو وسلم مما ىو معلـو من الدين بالضرورة  بأف تقوؿ تلك النفس: رضيت 

وسلم. واليعتبر ذلك التصديق فى خروج بما جاء بو النبى صلى اهلل عليو 
المكلف باإليماف عن عهدة التكليف اال مع النطق بالشهادتين من القادر عليو  
كما تقدـ، وفى كوف النطق شرطا لئليماف أو شطرا منو خبلؼ، والجمهور 
علىاألوؿ وعليو فالمعنى انو شرط إلجراء األحكاـ الظاىرة فقط كمناكحة 

افر اذا صدؽ بقلبو ولم ينطق بهما مع تمكنو منو باؽ وتوارث وغيرىما، فالك
على كفره ظاىرا سواء قلنا بالشرطية أـ بالشطرية وأما باطنا فإذا لم يكن امتناعو  
كبرا أو خوؼ سبة فهو مؤمن عند الجمهور وكافر أيضا على الثانى، وبو قاؿ 



متناعو كبرا أكثر السلف كالحنفى والشافعى كما قاؿ فى إنارة الدجى: واذا كاف ا
أو حذر سبة فكافر قطعا. ىذا وجميع ما وجب اإليماف بو ستة ذكرىا بقولو 
وستة البيتين )قولو وستة( خبر مقدـ عن قولو أركاف اإليماف أى األمور التى 
يتعلق بها اإليماف، فإضافة األركاف ىنا من إضافة المتعلق بفتح البلـ إلى 

من إضافة األجزاء إلى الكل )قولو ىيو(  المتعلق بكسرىا بخبلفها فيما مر فإنها
األصل ىى أى الستة أى أفرادىا وزيدت الهاء للسكت )قولو إيماننا باهلل( بأف 
نعتقد على التفصيل اف اهلل تعالى: موجود باؽ مخالف للحوادث  مستػغن عن  
كل شىء واحد قادر مريد عالم حى سميع بصير متكلم وعلى اإلجماؿ اف هلل 

اىى )قولو والمبلئكة( عطف على باهلل أى وإيماننا بالمبلئكة بأف كماالت التتن
نعتقد انهم عباد اهلل وانهم أجساـ نورانية لطيفة ليسوا ذكورا وال إناثا وال خناثى 
ال أب لهم وال أـ اليأكلوف واليشربوف واليتناكحوف واليتوالدوف واليناموف 

فعلوف مايؤمروف وانهم صادقوف اليحاسبوف واليعاقبوف اليعصوف اهلل ما أمرىم  وي
فيما أخبروا بو عن اهلل بالغوف من الكثرة ما اليعلمو اال اهلل  فيجب اإليماف بهم 
إجماال اال من ورد تعيينو باسمو المخصوص: كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل، 
وعزرائيل ، ومنكر، ونكير، ورضواف، ومالك، ورقيب، وعتيد، وروماف، أو بنوعو:  

ش ، والحفظة ، والكتبة فيجب اإليماف بهم تفصيبل، وأفضلهم كحملة العر 
مطلقا جبريل كما قالو القليوبى )قولو كتب( بسكوف التاء للضرورة جمع كتاب 
وىو بالجر عطف أيضا على باهلل بحذؼ العاطف أى وإيماننا بكتب اهلل تعالى 

رسلو بأف كانت بأف نعتقد ونصدؽ انها كبلـ اهلل القديم القائم بذاتو المنزؿ على 
مكتوبة على األلواح كالتوراة أو مسموعة من السمع بالمشاىدة كما فى ليلة 

المعراج أو من وراء حجاب كما وقع لموسى فى الطور أو من ملك مشاىد ،  
وكل ما تضمنتو تلك الكتب حق وصدؽ، وىى كما فى اإلنارة نقبل عن 

على شيث وثبلثين على الزمخشرى مائة كتاب وأربعة كتب، أنزؿ منها خمسين 
إدريس وعشرة على آدـ وعشرة على إبراىيم والتوراة واإلنجيل والزبور والفرقاف. 
وقيل انها مائة و أربعة عشر، وقاؿ السحيمى والحق عدـ حصرىا فى عدد معين 
بأف يقاؿ انها مائة وأربعة فقط ألنك اذا تتبعت أى فتشت الروايات تجدىا تبلغ  

فيجب اعتقاد اف هلل كتبا من السماء على اإلجماؿ لكن  أربعة وثمانين ومائة
يجب معرفة الكتب األربعة تفصيبل وىى: التوراة لسيدنا موسى، والزبور لسيدنا 



داود، واإلنجيل لسيدنا عيسى، والفرقاف لخير الخلق سيدنا محمد صلى اهلل 
)قولو ورسل( بسكوف السين للضرورة جمع رسوؿ  وسلم عليو وعليهم أجمعين

أى و إيماننا برسلو تعالى أى وأنبيائو ايضا بأف نعتقد اف هلل رسبل وأنهم صادقوف 
معصوموف مبلغوف حاذقوف، فهذه  الصفات األربع تجب للمرسلين، وأما األنبياء 
غير المرسلين فبل يكونوف مبلغين وانما يجب عليهم اف يبلغوا الناس انهم أنبياء 

األصل اإلمساؾ عن حصرىم فى عدد  ليحترموا، والصحيح فيهم كما فى شرح
فيجب اإليماف بهم إجماال وبأنبياء مرسلين مذكورين فى القرآف تفصيبل، وىم 

 ستة وعشروف أو خمسة وعشروف وجمعهم فى شرح األصل فى قولو:
 أسماء رسل بقرآف  عليك   تجب <> كآدـ    زكريا  بعػد   يونسػهم

 يعقوب إسماعيل صالحهم نوح  وإدريس  إبراىيم   واليسع <> إسحاؽ 
 أيوب  ىروف  موسى مع شعيبهم <> داود   ىود  عزير  ثم  يوسػفهم

 لوط  وإلياس  ذو الكفل  أو اتحدا <> يحيى سليماف عيسى مع  محمدىم
قاؿ فى شرح السلم ومعنى كوف اإليماف  بهم واجبا تفصيبل انو لو عرض      

وليس المراد أنو يجب حفظ عليو واحدا منهم لم ينكر نبوتو وال رسالتو، 
أسمائهم خبلفا لمن زعم ذلك أفاده شيخنا يوسف فى فتح القادر المريد اىػ 
( فيو وفيما بعده ما مر من حذؼ العاطف، وىو من إضافة  )قولو آخر اليـو
الصفة الى الموصوؼ أى وإيماننا باليـو اآلخر بأف نصدؽ بوجوده وبجميع 

زاء والجنة والنار، سمى بذلك ألنو ال مااشتمل عليو كالحشر والحساب والج
ليل بعده وال نهار، وال يقاؿ يـو ببل تقييد اال لما يعقبو ليل أو ألنو آخر األوقات 
المحدودة أى آخر أياـ الدنيا فليس بعده يـو آخر أو لتأخره عن األياـ 
 المنقضية من أياـ الدنيا، وأولو من النفخة الثانية الى ما اليتناىى وىو الحق
)قولو القدر( قاؿ فى المصباح والقدر بالفتح ال غير القضاء الذى يقدره اهلل 
تعالى، وقاؿ فى شرح التنوير وفى تباين القضاء والقدر أو ترادفهما خبلؼ اىػ 
ثم القائلوف باألوؿ اختلفوا فى معناىما، والمشهور كما فى شرح األصل اف 

عليو فى غير األزؿ، والقدر  القضاء إرادة اهلل األشياء فى األزؿ على ما ىى
إيجاده تعالى األشياء على قدر مخصوص على وفق اإلرادة، فإرادة اهلل المتعلقة 
أزال بأنك تصير عالما قضاء وإيجاد العلم فيك بعد وجودؾ على وفق اإلرادة 
قدر، وىذا قوؿ األشاعرة. ومعنى اإليماف بالقدر الذى ىو سادس األركاف اف 



ى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق واف جميع الكائنات نعتقد اف اهلل تعال
بقضاء اهلل وقدره وىو مريد لها، ويكفى اعتقاد جاـز بذلك من غير نصب برىاف 
)قولو فخيره الخ( أى فخير القدر وشره ممن قدر عز وعبل، ومعنى خير القدر 

لكفر وشره اف اإليماف والطاعات وجميعع األعماؿ الصالحة من خير القدر واف ا
والمعصية والمخالفة لؤلوامر وجميع أفعاؿ المعصية من شر القدر كما أفاده 
الفشنى، وقولو ممن قدر أى ممن اتصف بالقدرة على ذلك وىى صفة تؤثر فى 
وجود الممكن وعدمو، فبل يقاؿ على ىذا التفسير اف فى البيت من عيوب 

لى انو من مشطور الرجز القافية إيطاء وىو اعادة كلمة الروى لفظا ومعنى بناء ع
ال من كاملو الختبلؼ الكلمتين اسمية وفعلية مع اختبلفهما معنى، وما نقل عن 
الخليل من اف اإليطاء إعادة كلمة الروى سواء اتحد معناىا أـ اختلف محلو فى 
غيرما اذا اختلف اللفظاف اسمية وفعلية مع اختبلفهما معنى فبل إيطاء فى البيت 

ات البديعية ما اليخفى وىو رد العجز على الصدر وىو اف بل فيو من المحسن
يكوف أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين كما ىنا فى آخر البيت واآلخر فى 
صدر المصراع األوؿ أو حشوه أو آخره كما ىنا أو صدر المصراع الثانى واهلل 

 أعلم
   

 )فصل( فى بياف معنى كلمة التوحيد
 اهللُ الَ <> َمْعبُػْوَد بِاْلَحقِّ ِسَوى اهلِل َعبلَ  َمْعنَػى ِلبل إلػَو إالَّ 

------------------------------------ 
)قولو فصل( أى فى بياف معنى كلمة التوحيد )قولو معنى الخ( مبتدأ خبره ال 
معبود الخ، والمسوغ لئلبتداء بو مع أنو نكرة تخصصو بالوصف أى معنى ثابت 

فع لفظ الجبللة بدؿ من محل ال مع اسمها ألف محلها لكلمة ال الو اال اهلل بر 
رفع باإلبتداء عند سيبويو أو بدؿ من الضمير المستتر فى خبر ال المحذوؼ 
والتقدير ال الو موجود اال اهلل أو بالنصب على اإلستثناء )قولو ال معبود بالحق 

ى الخ( أى بالمطابق للواقع ال يجوز إنكاره كائن فى الوجود سوى اهلل أ
اليستحق اف يذؿ لو شىء  مما سواه ويفتقر اليو ما عداه اال اهلل ، وقولو عبل 
إطناب أى عن كل نقص. ىذا و لما فرغ المؤلف من ذكر نبذة من مسائل 

 األصوؿ أخذ يتكلم  على مسائل الفروع فقاؿ:



 )فصل( في عبلمات البلوغ
ـْ <> َخْمَسَة   َعْشَر   َسَنًة  َواإلْحِتبلـََوْسػُم  بُلػُْوِغَنا  َثبلَثٌَة  َتَمػا

 لِِتْسَعِة األْعَواـِ ِفى ْاألُنْػَثى الذََّكْر <> َواْلَحْيُض ِفى ْاألُنْػَثى لِِتْسَعٍة تُػَقرّ 
----------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى عبلمات البلوغ، وقدمها على سائر مسائل الفروع ألف 
ى غير مكلف، نعم يجب على وليو وجوب  البلوغ متعلق التكليف فإف الصب

كفاية اف يأمره بالصبلة وما تتوقف عليو من نحو وضوء بعد استكمالو سبع 
سنين وتمييزه بنحو أكلو وحده وأف يأمره أيضا بشرائع الدين الظاىرة كالصـو اذا 
أطاؽ وأف يضربو اذا أبى ضربا غير مبرح بعد بلوغو عشر سنين، وحكمة ذلك 

لعبادة ليعتادىا فبل يتركها بعد بلوغو اف شاء اهلل )قولو وسم بلوغنا التمرين على ا
الخ( أى عبلماتو ثبلث اثناف فى حق الذكر واألنثى وواحد منها فى حق األنثى 
خاصة، وىذه الثبلث اليعتبر بمجموعها  بل بواحد منها يتحقق البلوغ، احداىا 

كر واألنثى، وابتداؤىا تماـ خمس عشرة سنة قمرية تحديدية باتفاؽ فى حق الذ 
من انفصاؿ جميع البدف. وقولو خمسة عشر سنة بسكوف الشين لغة فى عشر 
بفتحها وال يخفى ما فيو من مخالفة الضابط فى العدد للضرورة، فإف القياس 
خمس عشرة سنة ألف المعدود مؤنث )قولو واإلحتبلـ( أى وثانيتها اإلحتبلـ أى 

لذكر كأف أحس بخروجو فأمسكو سواء كاف فى اإلمناء واف لم يخرج المنى من ا
نـو أو يقظة بجماع أو غيره )قولو لتسعة األعواـ( أى السنين بمعنى اف اإلحتبلـ 
انما يمكن الستكماؿ تسع سنين قمرية تحديدية مطلقا أو تقريبية كذلك أو 
تحديدية فى الذكر وتقريبية فى األنثى أقواؿ، فعلى األوؿ الشربينى وعلى الثانى 
ابن حجر وشيخ اإلسبلـ وعلى الثالث الرملى نبو على ذلك فى شرح األصل 
)قولو فى األنثى الذكر( بحذؼ العاطف وىذا راجع لكل من قولو تماـ الخ كما 
قدرتو، وقولو واإلحتبلـ الخ يعنى اف كبل من ىذين الوسمين عاـ فى الذكر 

الحيض، فقولو فى  واألنثى )قولو والحيض( أى وثالثها التى ىى خاصة باألنثى
األنثى أى فقط )قولو لتسعة تقر( أى إمكاف الحيض الستكماؿ تسع سنين 
ىبللية، فهى أقل سنو، والمعتبر فى التسع التقريب ال التحديد، فيغتفر نقص 
زمن دوف أقل حيض وطهر وىو ستة عشر يوما  بلياليها  كما قالو ع ش عن 

مؤلف  تكملة. قاؿ فى شرح حج. وقولو تقر بصيغة المجهوؿ كما ضبطو  ال



األصل  وأما  الخنثى  فحكمو انو  اف  أمنى  من  ذكره وحاض من فرجو حكم 
 ببلوغو، فإف وجد احدىما أو كبلىما من أحد فرجيو فبل يحكم ببلوغو ىػ 

 
 )فصل( في فى بياف اإلستنجاء بالحجر
 َثبَلٍث َطِهَرةْ  ُشُرْوُط  ِإْجَزا  َحَجٍر  َثَمانَِيْة <> فَاْمَسْح بَِأْحَجارٍ 

 تُػْنِقى ِبَها اْلَمَحلَّ َوالنََّجُس َما <> َجفَّ َوالَ انْػتَػَقَل الَ  َأَصاَب َما
 َو الَ َطَرا  َعَلْيِو  آَخُر  َوالَ <> َجاَوَز  َصْفَحًة  َوَحْشَفًة  َجبلَ 
------------------------------------ 

جر ويعبر عنو باإلستجمار وىو )قولو فصل( أى فى بياف اإلستنجاء بالح     
المسمى بالمطهر  المخفف، وأما الماء وىو المسمى بالمطهر المزيل 

فاإلستنجاء بو  يعبر عنو باإلستطابة أو  اإلستنجاء، فاإلستجمار يختص  
بالحجر  واألخيراف  يعماف  الماء  والحجر، واإلستنجاء بماء أو حجر أو بهما 

لفور بل عند القياـ الى نحو الصبلة حقيقة واجب ال على ا -وىو األفضل  -
أو حكما  بأف دخل وقتها واف لم يرد فعلها فى أولو، فيجب اإلستنجاء حينئذ 
وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقو كبقية الشروط كما قالو ع ش على ـ 
ر. وذلك من كل خارج من الفرج نجس يلوث المحل، فبل استنجاء واجب 

كما صححو فى المنهاج، وفى قوؿ يجب اذ ال يخلو عن   لدود وبعر ببل لوث
الرطوبة، وعلى األوؿ يستحب للخروج من الخبلؼ كما قالو فى النهاية. ويجوز 
تأخير اإلستنجاء عن وضوء السليم بخبلؼ التيمم ووضوء صاحب الضرورة 
فيجب فيهما تقديم اإلستنجاء سواء فى ذلك القبل أو الدبر، نعم يسن تقديمو 

ضوء من ذكر، ولذا قدـ ىذا الفصل على فصل الوضوء )قولو شروط إجزا على و 
حجر ثمانية( أى شروط إجزاء اإلقتصار على حجر أو ما فى معناه من كل جامد 
طاىر قالع غير محتـر ثمانية، واال بأف جمع بين الماء ونحو الحجر فيكفى فى 

الحجر، وأما  حصوؿ فضيلتو دوف الثبلث مع اإلنقاء وال يشترط فيو طهارة 
كمالها فبل بد فيو من بقية شروط الحجر )قولو فامسح الخ( الفاء إلفصاح 
شرط محذوؼ تقديره وإذا أردت أيها المستنجى كيفية اإلقتصار عليو ومعرفة 
شروطو فامسح المحل الخ )قولو بأحجار ثبلث( بحذؼ التاء للضرورة أو لما 

حجر إذ  المقصود ىنا عدد يأتى متعلق بقولو فامسح أى أو بثبلثة أطراؼ 



المسحات فبل يتعين كونها ثبلثة بل الواجب أف يكوف أقل المسح ثبلث 
مسحات الى أف ينقى المحل كما يأتى واف حصل اإلنقاء بدونها، فلولم يحصل 
اإلنقاء اال بأكثر منها وجبت الزيادة عليها، ويسن اإليتار اذا حصل اإلنقاء 

ة )قولو طاىرة( نعت ألحجار، وأشار بو الى بشفع، وىذا أحد الشروط الثماني
ثانى الشروط أى فبل يجزئ  نجس والمتنجس ألف النجاسة التزاؿ بو، وأما باقى 
الشروط فذكره فى البيتين اآلتيين )قولو تنقى الخ( بضم أولو كما ضبطو المؤلف 
من أنقى ينقى أى تنقى أنت أيها المستجمر بها أى بتلك الثبلثة أحجار، وقولو 
المحل بالنصب مفعوؿ تنقى والجملة حالية أى والحاؿ انك حاؿ المسح بتلك 
 الثبلثة تنقى بها المحل بحيث اليبقى اال أثر اليزيلو اال الماء أو صغار الخزؼ

)قولو والنجس ما جف( مبتدأ  وخبر والجملة حالية أيضا أى والحاؿ اف النجس 
ف جف كلو أو بعضو تعين الخارج لم يجف فى محلو بحيث اليقلعو الحجر، فإ

الماء ألف الحجر اليزيلو حينئذ مالم يخرج بعده خارج يصل الى ما وصل اليو 
)قولو وال انتقل( عطف على ما جف  األوؿ  ولو من غير جنسو واال كفى الحجر

أى والنجس الينتقل عن الموضع الذى أصابو عند الخروج واستقر فيو، فإف 
كاف المنتقل متصبل واال تعين فى المنتقل فقط،   انتقل تعين الماء فى الجميع اف

قاؿ فى شرح األصل ويشترط أيضا أف اليتقطع، فإف تقطع بأف خرج قطعا فى 
محاؿ أى مواضع تعين الماء فى المتقطع وأجزأ الجامد فى غيره اىػ )قولو ال 
أصاب ما( عطف أيضا بحذؼ العاطف على ماذكر وكذا ما بعد ىذه الجملة، 

أى ماء بالرفع فاعل أصاب أى وال أصابو أى المحل ماء غير مطهر وما بالقصر 
لو  واف كاف طهورا أو مائعا آخر بعد اإلستجمار أو قبلو لتنجسهما، ويؤخذ من 
ىذا أنو لو استنجى بحجر مبلوؿ لم يصح ألنو ببللو يتنجس بنجاسة المحل ثم 

ى ذلك المحل )قولو وال طرا عليو آخر( أى وال طرأ عل ينجسو فيتعين الماء
المتنجس بالخارج نجس آخر سواء كاف رطبا أو جافا أو طاىر رطب غير 
العرؽ، فإف طرأ عليو ما ذكر تعين الماء ألف النص لم يرد اال بالخارج واألجنبى 

)قولو وال جاوز  ليس فى معناه، أما العرؽ وكذا الطاىر الجاؼ كحصاة فبل يضر 
ى ما ينضم من األليتين عند القياـ وال الخ( أى الخارج صفحة اف كاف غائطا وى

حشفة اف كاف بوال وىى رأس الذكر، فيجوز نحو الحجر حينئذ واف انتشر 
الخارج حوؿ المخرج فوؽ عادة غالب الناس من غير انتقاؿ وتقطع على ما 



صححو النووى فى المنهاج، وقيل ال بل يتعين الماء فيو ألف جواز الحجر 
شرح األصل ومثلها أى الحشفة قدرىا من تخفيف من الشارع. قاؿ فى 

مقطوعها أو فاقدىا خلقة، فبل يجزئ فى حشفة الخنثى وال فى فرجو للشك 
فيو، ويشترط فى الثيب اف اليصل بولها مدخل الذكر وىو تحت مخرج البوؿ 
فى البكر أى ال يجاوز ما يظهر عند قعودىا واال تعين الماء كما يتعين فى حق 

و للجلدة اىػ، وقولو حشفة  بسكوف الشين للضرورة، وقولو األقلف اف وصل بول
جبل  أى  وضح نعت للحشفة ذكر للضرورة فخرج بو حشفة الخنثى كما مر 

 آنفا عن شارح األصل 
]تتمة[ يسن تقديم القبل على الدبر فى اإلستنجاء بالماء وعكسو فى      

نجى بالماء اف الحجر على المعتمد ىػ عبد الحق وحج ونصو: واألولى للمست
يقدـ القبل على الدبر وبالحجر اف يقدـ الدبر على القبل ألنو أسرع جفافا اىػ 

 نقلو ع س على ـ ر. 
 

 )فصل( فى الوضوء
 فَػْرُض اْلُوُضو النِّػَيُة َغْسُل اْلَوْجو <>  َغْسػُل  اْليػََدْيِن  مػََع  ِمْرفَػَقْيوِ 

 رِْجَلْيوِ  َمػْع  َكْعبػَْيِهَما  تَػْرتِْيُبوُ   َوَمْسػُح  بَػْعِض رَْأسػِِو   َوَغْسُلُو <>
-----------------------------------------

-- 
)قولو فصل( أى فى الوضوء، ىو بضم الواو أفعاؿ مخصوصة مفتتحة بالنية       

وبفتحها اسم للماء الذى يتوضأ بو فى األشهر وقيل بالفتح فيهما وقيل بالضم 
اؿ وال خصوصية لها بالوضوء  بل ىى جارية فيما كاف على فيهما ففيو ثبلثة أقو 

وزف فعوؿ نحو طهور وسحور كما فى ع س على ـ ر، واألوجو انو معقوؿ 
المعنى خبلفا لئلماـ قاؿ ىو تعبدى ال يعقل معناه ألف فيو مسحا وال تنظيف فيو 
 اىػ وىذا مردود كما أشار اليو جماعة منهم شارح األصل بقولو: وانما اختص

الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفى فيو بأدنى طهارة. وموجبو أى سببو الحدث 
مع القياـ الى نحو الصبلة وقيل القياـ فقط وقيل وىو األصح كما صرح بو 
الشرقاوى الحدث فقط بمعنى انو اذا فعلو وقع واجبا سواء أدخل فى الصبلة أـ 

حدث شرط فى صحتو، فإف ال والقياـ الى الصبلة شرط فى فوريتو وانقطاع  ال



قيل  ظاىر قولو تعالى " وإذا قمتم الى الصبلة " اآلية يوجب الوضوء على كل 
قائم الى الصبلة واف لم يحدث ؛ أجيب بأف اإلجماع على خبلفو كما نقل عن 
البيضاوى لما روى انو عليو الصبلة والسبلـ صلى الصلوات الخمس بوضوء 

 عنو صنعت شيئا لم تكن تصنعو فقاؿ عمدا واحد يـو الفتح فقاؿ عمر رضى اهلل
فعلتو، فهو مطلق أريد بو التقييد والمعنى اذا قمتم الى الصبلة محدثين )قولو 
فرض الوضو( بحذؼ الهمزة، وفرض كما نقلو فى النهاية مفرد مضاؼ فيعم كل 
فرض منو أى جملة فروضو أى الوضوء مطلقا واجبا كاف أو نفبل ستة كما 

راد ىنا الركن وانما عبر بالفرض ىنا وبالركن فى الصبلة ألنو كما ستعرفها، والم
فى شرح األصل لما امتنع تفريق أفعاؿ  الصبلة كانت كحقيقة واحدة مركبة من 
أجزاء فناسب عد أجزائها أركانا بخبلؼ الوضوء فإف كل فعل منو كغسل الوجو 

ة( لخبر " إنما مستقل بنفسو ويجوز تفريق أفعالو فبل تركيب فيو )قولو الني
األعماؿ بالنيات " أى األعماؿ المعتد بها شرعا، وسيأتى الكبلـ عليها، وكيفيتها  
كما نقل عن الحصنى اف كاف المتوضئ سليما ال علة بو أف ينوى رفع الحدث 
أو الطهارة عن الحدث أو الطهارة للصبلة أو ينوى استباحة الصبلة أو غيرىا 

نوى فرض الوضوء أو أداء الوضوء أو الوضوء واف  مما اليباح اال بالطهارة أو ي
كاف الناوى صبيا أو مجددا، أما صاحب الضرورة كسلس البوؿ ونحوه فبل 
تكفيو نية رفع الحدث أو الطهارة عنو ألف وضوءه مبيح ال رافع، وأما المجدد 
فيمتنع عليو نية الرفع واإلستباحة والطهارة عن الحدث وكذا الطهارة للصبلة كما 

لو الشوبرى، وال بد اف يستحضر المتوضئ ذات الوضوء المركبة من األركاف قا
ويقصد فعل ذاؾ المستحضر كما فى الصبلة، نعم لو نوى رفع الحدث كفى 
واف لم يستحضر ما ذكر لتضمن رفع الحدث لذلك )قولو غسل الوجو( بالرفع 

فى ىذا عطفا على النية بحذؼ العاطف وكذا ما بعده، والمراد بهذا الغسل 
الباب اإلنغساؿ، والوجو طوال ما بين منابت شعر رأسو وتحت منتهى لحييو بفتح 
البلـ وىما العظماف اللذاف تنبت عليهما األسناف السفلى وما بين أذنيو عرضا، 
فمنو أى الوجو شعوره كالحاجبين واألىداب والشاربين والعذارين فيجب غسل 

تى تحتها واف كثفت ألنها من الوجو ال ظاىر ىذه الشعور وباطنها مع البشرة ال
باطن الكثيف الخارج عنو، وأما اللحية والعارضاف فإف خفا وجب غسل 
ظاىرىما وباطنهما مع البشرة التى تحتها، واف كثفا وجب غسل ظاىرىما دوف 



باطنهما اال اذا كانا المرأة وخنثى لندرة ذلك مع كونو يندب للمرأة إزالتهما، 
ل انو يجب غسل جزء من مبلقى الوجو من سائر الجوانب ونقل فى شرح األص

اذ ما اليتم الواجب اال بو فهو واجب وكذا يزيد أدنى زيادة فى اليدين والرجلين 
 لتحقق غسل جميعها اىػ 

]فائدة[ لو خلق لو وجهاف وجب غسلهما حيث كانا أصليين أو أصليا      
فلو كاف لو وجو من جهة وزائدا أو اشتبو أو تميز وكاف على سمت األصلى، 

قبلو وآخر من جهة دبره وجب غسل األوؿ فقط كما أفتى بو الشهاب الرملى 
)قولو غسل اليدين مع مرفقيو( أى المتوضئ اف كاف لو مرفقاف ولو فى غير 
محلهما المعتاد حتى لو التصقا بالمنكبين وجب غسلهما، ويفرؽ بين ىذا وبين 

ا قريبتين من القفا حيث ال يجب غسل ما زاد ما لو تأخرت أذناه خلقة بأف صارت
على ما يكوف غاية للوجو من معتدؿ الخلقة من أمثالو بأف المرفق جزء من  اليد  
وقد  علق الغسل بها فى اآلية مع المرفق وفى الوجو أمر بغسل ما يسمى وجها 
وىو ما تقع بو المواجهة واألذف انما جعلت عبلمة على حده فإذا خلقت قريبة 

ن القفا فما بينها وبين الوجو ال يقع بو المواجهة فلم تشملو اآلية والعبلمة م
ليست قطعية حتى يرجع اليها واف خالفت العادة نبو ذلك ع ش. واف لم يكن 
لو مرفقاف اعتبر محلهما من معتدؿ الخلقة من أقرانو، فإف قطع بعض ما يجب 

ا منو ما استطعتم "وألف غسلو وجب غسل ما بقى لخبر " اذا أمرتكم بأمر فأتو 
اليسقط بالمعسور أو قطع مرفقو بأف سل عظم ذراعو وبقى العظماف  الميسور

المسمياف برأس العضد وجب غسل رأس عظم العضد على المشهور لكونو من 
المرفق أو من فوقو ندب غسل عضده لئبل يخلو العضو عن طهارة.ويجب 

إف طالت كيد أو سلعة نبتت غسل ما على اليدين من شعر  وإف كثف وأظفار و 
 فى محل الفرض 

)فرع(  لو كاف فاقد اليدين أو أحدىما فغسل بعد الوجو ما يجب غسلو     
منهما إف كاف ثم ما يجب غسلو ثم مسح الرأس وتمم وضوءه ثم نبت لو يداف 
بدؿ المفقودتين فهل يجب غسلهما اآلف ويعيد ما بعدىما من الرأس والرجلين 

ظر والذى يظهر الثانى ألنو لم يخاطب بغسلهما حين الوضوء أو ال ؟  فيو ن
لفقدىما فمسحو للرأس وقع صحيحا معتدا بو فبل يبطلو ما عرض  من نبات 
اليدين، وكما لو غسل وجهو أو مسح رأسو ثم نبت لو شعر فيهما حيث ال 



)قولو ومسح بعض رأسو( ولو بعض شعرة أو  يجب غسلو وال مسحو اىػ ع ش
لبشرة فى حده أى الرأس بحيث ال يخرج الممسوح عنو بمد ولو قدرىا من ا

تقديرا بأف كاف معقوصا أو متجعدا غير انو بحيث لو مد محل المسح منو خرج 
عن الرأس من جهة نزولو أو استرساؿ من جهة نزولو سواء فيهما جانب الوجو 
 وغيره، والمقصود من المسح وصوؿ البلل الى ما يجزئ مسحو فلو غسلو أو
وضع يده المبلولة عليو ببل تحريك جازعلى ماصححو فى المنهاج لما ذكروألف 
الغسل مسح وزيادة فأجزأ بطريق األولى،وقيل ال ألنامأموروف بالمسح والغسل ال 
يسمى مسحاوألف الوضع اليسمى مسحاأيضا، واألصح كما فى النهاية اف كبل 

وكل منهماعاؿ بخبلفو فى  من البشرة والشعر ىنا أصل ألف الرأس لما رأس وعبل
الوجو لوغسل بشرتو وترؾ شعره حيث ال يكفيو ألف المواجهة انماتقع بالشعر ال 
بالبشرة )قولو وغسلو الخ( أى المتوضئ، والمصدر مضاؼ لفاعلو، وقولو رجليو 
مفعولو )قولو مع كعبيهما( أى الرجلين، والكعباف العظماف الناتئاف عند مفصل 

لم يكن لرجلو كعب اعتبر قدره من المعتدؿ من غالب الساؽ والقدـ، ولو 
أمثالو، ولو قطع بعض قدمو وجب غسل الباقى كاليد الى الركبتين وجرى فيهما 
ما مر من وجوب غسل ما عليهما من شعر ونحوه )قولو ترتيبو( أى ىكذا بأف 
 يغسل وجهو مع النية ثم يديو ثم يمسح رأسو ثم يغسل رجليو ألنو صلى اهلل عليو
وسلم لم يتوضئ إال مرتبا ولو لم يجب لتركو فى وقت أو دؿ عليو بيانا للجواز  
كما فى التثليث ونحوه. فلو اغتسل محدث حدثا أصغر فقط بنية رفع الحدث 
أو نحوه ولو متعمدا أو بنية رفع الحنابة أو نحوىا غلطا ورتب فيهما أو انغمس 

در الترتيب صح لو الوضوء بنية ما ذكر وأمكن تقدير ترتيب بأف غطس ومكث ق
ألف الترتيب حاصل فى الحالة المذكورة وإال بأف خرج حاال أو غسل أسافلو 
قبل أعاليو صح أيضا على ما صححو فى المنهاج ألف الترتيب يحصل فى 
لحظات لطيفة خبلفا لما صححو الرافعى من عدـ الصحة حينئذ ألف الترتيب 

 ما ليس كذلك من واحبات الوضوء والواجب اليسقط بفعل
 

 )فصل( فى الكبلـ على النية
 أَلنِّػيَُّة اْلَقْصُد ِلَشْىٍء ذاَ اْقِتَراْف <> ِبِفعػِْلوِ  ثُّمَ   َمَحلُّػَها    الَجَنافْ 

 َواللَّْفُظ   ُسنٌَّة  َوَوقْػتُػَها   َلَدى <> َغْسِل اْلَفَتى ُجْزًأ ِمَن اْلَوْجِو اْبِتَدا



َماتَػْرتِْيُبُو  َأْف  الَ يَ   ُكػْوَف قػَدََّما  <> ُعْضًوا  َعَلى ُعْضٍو   َكَما تَػَقدَّ
------------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى الكبلـ على النية، وىو من سبعة أوجو جمعها بعضهم      
 فى قولو: 

 حقيقة حكم محل وزمن  <>  كيفية شرط ومقصود حسن
ة، وىذه السبعة جارية فى كل نية شرعت فى ذكر منها المؤلف تبعا لؤلصل ثبلث

أّى عمل ال مختصة بنية الوضوء فقط كما أشعر بو قولو غسل الفتى  الخ اآلتى 
وذكره فى ىذا الفصل لكيفية الترتيب الذى ىو من فروض الوضوء كما تقدـ 
)قولو النية( ىى لغة القصد مطلقا وشرعا ما ذكره )قولو  القصد لشىء( خبر عن 

قولو لشىء مفعوؿ والبلـ زائدة للتقوية، وذا اقتراف حاؿ من القصد أى النية، و 
مقترنا ذلك القصد بفعل ذلك الشىء غالبا فخرج الصـو )قولو ثم محلها 
الجناف( أى محل النية الجناف أى القلب، قاؿ فى شرح األصل وسمى القلب 

 قلبا لتقلبو  فى األمور كلهما وعليو قوؿ بعضهم: 
 ف إال لنسيو <> وما القلب إال انو يتقلبوما سمى اإلنسا

)قولو واللفظ سنة( اللفظ بمعنى التلفظ مصدر لفظ يلفظ من باب ضرب 
يضرب أى والتلفظ بها أى بالنية سنة فى جميع األبواب كما قالو حج خروجا 
من خبلؼ موجبو فى الجميع )قولو ووقتها الخ( أى وزمن النية أوؿ العبادات ما 

متقدمة على الفجر الذى ىو أوؿ الصـو لعسر مراقبتو، ففى  عدا الصـو فإنها
الوضوء زمنها عند غسل أوؿ جزء من الوجو كما قاؿ لدى الخ ولدى مما تلـز 
إضافتها فقولو غسل الفتى بالجر مضاؼ اليو وىو مصدر مضاؼ الى فاعلو 
 وجزأ مفعولو ومن الوجو نعت لو وقولو ابتدا بحذؼ الهمزة منصوب على التمييز

المحوؿ عن المفعوؿ الذى ىو جزأ أى ووقتها فى الوضوء عند غسل الفتى 
ابتداء جزء من الوجو أى أولو فما تقدـ عليها منو الغ وما قارنها ىو أولو فتجب 
إعادة ما غسل قبلها وقيل يكفى قرنها بسنة قبلو لكونها من جملة الوضوء 

أركانها والسنن توابع  واألصح كما فى النهاية المنع ألف القصد من العبادات
وىذا عند عزوبها قبل الوجو فإف بقيت الى غسلو فهو أفضل ليثاب على سننو 
السابقة ألنها عند خلوىا عن النية غير مثاب عليها، نعم لو اقترنت النية 
بالمضمضة أو اإلستنشاؽ وانغسل معو جزء من الوجو أجزأه واف عزبت نيتو 



اضح أـ ال لوجود غسل جزء من الوجو مقترنا بعده سواء أكاف بنية الوجو وىو و 
بالنية لكن ال يجزئ المغسوؿ عن الوجو على األصح ألنو لم يغسلو بقصد أداء 
الفرض وىو غسل الوجو فتجب إعادتو، نعم قد صرح بصحة النية وإجزاء 
المغسوؿ كما نقلو البجيرمى على المنهج المتولى والرويانى فى البحر  وصحح 

فى اإليضاح والماوردى فى الحاوى صحة الوضوء بهذه النية  أبو على الطبرى
ولم يوجبا إعادة شىء  وعلى ىذا فبل يقاؿ اف فى وجوب إعادة غسل ذلك 
الجزء مع اإلعتداد  بالنية إشكاال ظاىرا من جهة اإلعتداد بنية لم تقارف غسبل 
مفروضا ألف وجوب إعادتو يخرجو عن كونو مفروضا والتحسب لو المضمضة 

 ال اإلستنشاؽ فى الحالين لعدـ تقدمهما على غسل الوجوو 
]فائدة[ األوجو كما نقلو ع س عن حج فيمن سقط غسل وجهو فقط لعلة      

وال جبيرة وجوب قرنها أى النية بأوؿ مغسوؿ من اليد فإف سقطتا ايضا فالرأس 
ا عن فالرجل وال يكتفى بنية التيمم الستقبللو كما اليكفى نية الوضوء فى محله

تيمم لنحواليد كما ىو ظاىر اىػ وىذه تقريرات ما ذكره من السبعة وبقيت منها 
أربعة كتبت عليها تعليقاتها تتميما للفائدة فقلت: أما حكمها فواجب غالبا كما 
فى الوضوء واحترز بغالبا عن النية فى غسل الميت والسواؾ الذى ليس فى 

تختلف بحسب األبواب وقد تقدمت  ضمن عبادة فإنها فيهما مندوبة، وكيفيتها 
كيفيتها فى الوضوء، وشرطها إسبلـ الناوى وتمييزه وعلمو بالمنوى وعدـ إتيانو 
بما ينافيها بأف يستصحبها فى القلب حكما وأف التكوف معلقة فإف قاؿ إف شاء 
اهلل فإف قصد التعليق أو أطلق لم يصح أو التبرؾ صحت، والمقصود بها تمييز 

عادة كالجلوس لئلعتكاؼ تارة ولئلستراجة أخرى أو تمييز رتبها  العبادة عن ال
كالصبلة تارة فرضا وأخرى نفبل )قولو ترتيبو الخ( أى المتوضئ أى حقيقة، ترتيبو 
بين أعضاء الوضوء بأف يكوف قدـ عضوا منها على عضو، وقولو قدما األلف 

ا كل عظم لئلطبلؽ وكذا فى قولو تقدما، والعضو بضم العين أشهر من كسرى
 وافر من الجسد )قولو كما تقدما( أى من الترتيب الذى ذكره فى فصل الوضوء

 
 )فصل( فى الماء الذى ال يدفع النجاسة والذى يدفعها

ُهَما  َأَقلّ  ٌر   قُػلََّتاِف   فََأَجػّل <> َكَذا َقِلْيٌل  َوْىَو  ِمنػْ  أَْلَما  كػَِثيػْ
ُر   بِاْعتِ   َرا <> َنْجٍس  َلُو  ِإالَّ  ِإَذا   تَػَغيػََّراالَ يَػتَػَنجَُّس   اْلكػَِثيػْ



 طَْعٌم َلُو َأْو َلْو ُنَن اْو رِْيٌح َجبلَ <> َويَػتَػَنجَُّس   اْلَقِلْيُل   ُمْسَجبلَ 
---------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى الماء الذى ال يدفع النجاسة والذى يدفعها، والماء      
ح  وأصلو َمَوه تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم ممدود على األفص

أبدلت الهاء ىمزة، ومن عجيب لطف اهلل تعالى انو أكثر منو ولم يحوج فيو الى  
كثرة معالجة لعمـو الحاجة اليو. وأفضل المياه إلى اإلطبلؽ الماء النابع من بين 

و غسل صدر النبى حين أصابعو الشريفة صلى اهلل عليو وسلم ثم ماء زمـز ألف ب
شق عنو ولم يكن يغسل اال بأفضل المياه بل قاؿ البلقينى انو أفضل من الكوثر 
ثم ماء الكوثر ال أحرمنا اهلل منو ثم األنهار الخمسة النازلة من الجنة وىى 
سيحاف وجيحاف والدجلة والفرات ونيل مصر ذكر ذلك العبلمة أحمد بن 

قولو الما( بالقصر مبتدأ خبره كثير )قولو  الحجازى فى شرح نهاية التدريب )
كثير( أى الماء يكوف كثيرا وىو قلتاف فأكثر )قلتاف( بدؿ من كثير أو عطف 
بياف عليو أو خبر عن محذوؼ تقديره ىو أى الماء الكثير قلتاف فأجل أى 
فأكثر يعنى مقدار مظروفها فأكثر وعليو فهو على حذؼ مضافين ليشمل ما اذا  

غيرىما أو انو مجاز مرسل من إطبلؽ المحل وإرادة الحاؿ فيو،  كاف الماء فى
وقيل القلتاف صار حقيقة شرعية فى الخمسمائة رطل، وذلك المقدار بالوزف 
خمسمائة رطل بالبغدادى أى أربعة وستوف ألف درىم ومائتاف وخمسة وثمانوف 

ىما درىما وخمسة أسباع درىم إذ كل رطل  بغدادى مائة وثمانية وعشروف در 
وأربعة أسباع درىم، وبالمكى أربعمائة رطل واثنا عشر رطبل وثبلثة عشر درىما 
وخمسة أسباع درىم على أف الرطل المكى مائة وستة وخمسوف درىما، 
وبالطائفى ثبلثمائة وسبعة وعشروف رطبل وثلثا رطل إذ كل رطل طائفى مائة وستة 

ف رطبل وثبلثة أسباع رطل، وتسعوف درىما، وبالمصرى أربعمائة رطل وستة وأربعو 
وبالدمشقى مائة وسبعة أرطاؿ وسبع رطل. وبالمساحة فى المربع ذراع وربع 
طوال وعرضا وعمقا بذراع اآلدمى وىو شبراف تقريبا، وفى المدور ذراعاف عمقا 
بذراع الحديد وذراع عرضا بذراع اآلدمى فكاف ذلك  بذراع اليد ذراعا عرضا 

راع الحديد بذراع اآلدمى ذراع وربع، وفى المثلث وذراعين ونصفا عمقا ألف ذ
وىو ما لو ثبلثة أبعاد متساوية ذراع ونصف طوال وعرضا وذراعاف عمقا بذراع 



اآلدمى فالعرض ما بين الركنين  والطوؿ ىو الركناف اآلخراف ذكر ذلك كلو فى 
 شرح األصل 

لهما اهلل )مهمة( قد حقق العبلمة محمد معصـو بن على الجنبانى  عام     
بلطفو الدانى فى  " فتح القدير " فى عجائب المقادير اف الذراع المعتدؿ عند 
أكثر الناس ثمانية وأربعوف سنتى مترا واف القلتين برطل النووى مائة وأربعة 
وسبعوف لترا وخمسمائة وثمانوف ميليلترا وكعبو خمسة وخمسوف سنتيمترا وتسعة 

ستة وسبعوف لترا ومائتاف وخمسة وأربعوف ميليمترات  وبرطل الرافعى مائة و 
ميليلترا وكعبو ستة وخمسوف سنتيمترا وميليمتر واحد وبرطل العراؽ مائتاف 
وخمسة وأربعوف لترا وثبلثمائة وخمسة وعشروف ميليلترا وكعبو اثناف وستوف 
سنتيمترا وأربعة ميليمترات اىػ )قولو كذا قليل الخ( أى كما يكوف الماء كثيرا 

ليبل، وقولو وىو أى الماء القليل مبتدأ خبره قولو أقل ومنهما متعلق بو يكوف ق
أى والقليل ماء أقل من القلتين بأف نقص عنها بأكثر من رطلين ال برطل أو 
برطلين فقط فإنو من الكثير ألف مقدار القلتين السابق تقريب ال تحديد فى 

وقيل تحديد فيضر   األصح كما  فى  المنهاج  فبل  يضر  نقص رطل أو رطلين
)قولو اليتنجس الكثير الخ( أى الماء الكثير الذى ىو قلتاف فأكثر  ذلك عليو

قاؿ ع ش ولو احتماال حتى لو شككنا فى بلوغهما فاألصل الطهارة كما قرره ـ 
ر )قولو باعترا الخ( أى بإصابة نجس ومبلقاتو لو أى للكثير متعلق ببل يتنجس، 

اليتنجس بمبلقاة النجس إال إذا تغير الخ، والمراد والمعنى اف الماء الكثير 
الماء الصرؼ حتى لو لم يبلغ قلتين وكملناه بمائع ولم يتغير حسا وال تقديرا 
فصار قلتين بما انضم اليو جاز التطهير بو وينجس بمجرد المبلقاة ألف فيو قوة 

بعد  رفع ال دفع والدفع أقوى من الرفع، وإذا انغمس فيو جنب صار مستعمبل
انفصالو عنو فصار حكمو حكم الماء القليل فى أنو ينجس بمجرد المبلقاة 
وحكم الماء الكثير فى أنو يتوضأ بو مرارا وال يجب عليو أف يبقى قدر المائع، 
وحكمو أيضا أنو إذا توضأ منو شخص وتقاطر عليو منو شىء فنفرض أنو لو وقع 

تغير حكمنا عليو بعدـ الطهورية عليو قدر ىذا المتساقط يتغير أو ال فإف كاف ي
وإال فبل، وفى ىذه الحالة ال بد من نية اإلغتراؼ وإال صار مستعمبل ع ش. 
وقولو نجس بسكوف الجيم مع فتح النوف وكسرىا لغتاف وبتثليث الجيم أيضا مع 



فتح النوف، ففيو خمس لغات إال أنو ىنا يتعين بسكوف الجيم للوزف، ولتسهيل 
 ها فى قولى:الضبط والحفظ جمعت

 لنجس خمس لغات   فادرىا <> فافتح  لنونها  وثّلث   جيمها
 فافتح  لنونها  وثّلث   جيمها <> واكسر أو افتح يا أخى لنونها

)قولو إال إذا تغيرا( األلف لئلطبلؽ أى بمبلقاة النجس وفاعلو قولو طعم فى 
ر ذلك الكثير البيت بعده ويحتمل أف يكوف ضمير الكثير والتقدير إال إذا تغي

بتغير أحد أوصافو الثبلثة بالمبلقاة وعليو فقولو طعم بدؿ منو )قولو طعم لو( أى 
للكثير )قولو أو لوف أو ريح( أو لمانعة خلو بمعنى أف التغير المؤثر ال يخلو من 
أف يكوف بأحد ىذه الثبلثة فبل يؤثر بغيرىا من نحو الحرارة، وقولو أو ريح 

حركتها الى التنوين قبلها، وحاصل المراد اف الماء  بإسقاط الهمزة بعد نقل
الكثير اليتنجس بمبلقاة النجس ما لم يتغير طعمو وحده أو لونو وحده أو ريحو 
وحده، فإف تغير بها حاال يسيرا كاف التغير أو كثيرا حسيا كاف أو تقديريا كأف 

خل واللوف وقع فيو بوؿ منقطع الرائحة فيقدر الريح ريح المسك والطعم طعم ال
لوف الحبر فنجس إجماعا، فبل يؤثر تغيره بجيفة على الشط لعدـ المبلقاة 
والتغيره بعد  مدة إذ األصل الطهارة مالم يعلم نسبة تغيره إليها بقوؿ أىل الخبرة 
ولو واحدا كما فى شرح المنهاج وإال فنجس من حينئذ ال من حين وقوع 

ر  بعضو فالمتغير نجس وكذا الباقى إف النجاسة، والمراد تغير كل الماء فلو تغي
لم يبلغ قلتين. وإف زاؿ تغيره أى الماء الكثير بنفسو البعين كطوؿ مكث 
وىبوب ريح أو بماء ولومتنجسا زيد عليو أو نبع منو أو نقص منو والباقى بعده  
كثير طهر لزواؿ علة النجاسة وىى التغير فعاد كما كاف عليو قبل سواء فى ذلك 

التقديرى بأف يقدر أنو لو كاف التغير حسيا ومكث مدة طويلة أو زيد الحسى أو 
عليو ماء زاؿ تغيره،  فإذا زاؿ ظاىرا بغيرىما كمسك فيما اذا كاف متغيرا بالريح 
وتراب فيما إذا تغير لونو وخل فيما إذا تغير طعمو لم يطهر للشك فى اف التغير 

ماء وال تغيربو طهر، وخرج بالكثير زاؿ أو استتر بل الظاىر أنو استتر فإف صفا ال
القليل فبل يطهر  بزواؿ تغيره. ىذا وأما المتغير كثيرا يقينا بطاىر مخالط بأف لم 
يمكن فصلو أو لم يتميز فى رأى العين مستغنى عنو بأف سهل صونو عنو وليس 
ترابا وملح ماء طرحا فيو تغيرا يمنع إطبلؽ اسم الماء عليو فهو غير مطهر ولو  

الماء قلتين مالم يكن الخليط ماء مستعمبل، ولو كاف التغير تقديريا بأف كاف 



اختلط بالماء ما يوافقو فى صفاتو كماء الورد المنقطع الرائحة والطعم واللوف 
فيقدر مخالفا وسطا بين أعلى الصفات وأدناىا كما يقدر فيما مر من التقديرى 

اللوف لوف العصير والريح ريح بمبلقاة النجس مخالفا أشد فالطعم طعم الرماف و 
البلذف بفتح الذاؿ المعجمة وىو اللباف الذكر كما ىو المشهور وقيل ىى رطوبة 
تعلو شعر المعز وقشرىا أى أنا نعرض عليو مغير اللوف مثبل فإف حكم أىل 
الخبرة بتغيره سلبنا طهوريتو وإال عرضنا مغير الطعم ثم مغير الريح كذلك فبل 

إال إذا لم يحكم بالتغير باألوؿ وال الثالث اال اذا لم يحكم  يعرض عليو الثانى
بالتغير بالثانى، وخرج بما ذكر التغير اليسير والشك فى كثرة التغير والتغير 
بالمجاورة وما يتميز فى رأى العين أو ما يمكن فصلو كدىن وعود ولو مطيبين 

ع اإلسم أو أو بغير مستغنى عنو سواء كاف خلقيا فى األرض كطين وإف من
مصنوعا فيها كذلك بحيث يشبو الخلقى كالفساقى المعمولة بالجير وكالقرب 
المدبوغة بالقطراف  ولو  مخالطا  و لو  كثيرا  ألنو  وضع  إلصبلحها  فإف  
الماء  فى  ىذه  الصور كلها مطهر بخبلؼ ما لو وضع إلصبلح الماء فإنو غير 

القاؼ مع كسر الطاء وسكونها  مطهر الستغناء الماء عنو والقطراف بفتح
وبكسرىا مع سكوف الطاء دىن شجر يطلى بو اإلبل للجرب ويسرج بو، ومما 
اليستغنى عنو غير الممرية والمقرية مايقع من األوساخ المنفصلة من أرجل الناس 
من غسلها فى الفساقى والمنفصلة من بدف المنغمس فإنها التسلب الطهورية 

خرج أيضا التغير بتراب وملح ماء طرحا فيو ولو كاف نبو على ذلك السويفى، و 
التغير بهما كثيرا وبمكثو ألنو لم يخالطو شىء فإف الماء فى ىذا مطهر وكذا لو 
تغير بانضماـ ماء مستعمل اليو فبلغ بو قلتين فصيرا مطهرا وإف أثر فى الماء 

أو  بفرضو مخالفا وسطا )قولو جبل( نعت لقولو او ريح أى وضح وظهر يعنى
تغير الماء بريح ظهر فيو، وأشار بو إلى أف ريح الماء فى الحقيقة غير متغير إذ 
الماء الريح لو بل المتغير الماء بسبب ظهور ريح فيو بخبلؼ طعمو ولونو فإنهما 
فى الحقيقة متغيراف كما فى الشرقاوى فتأمل )قولو ويتنجس القليل الخ( الذى 

ى مطلقا أى سواء  تغير أـ ال كما يعلم مما ىو ما دوف القلتين، وقولو مسجبل أ
قبلو فإف اإلطبلؽ كما قاؿ شيخنا فى الدرس يفسره  إما السابق كما ىنا وإما 
البلحق. وحاصل المراد اف الماء القليل ولو جاريا يتنجس بمبلقاة نجس مؤثر 
وإف لم يتغير، فخرج النجس المعفو عنو كميتة ال دـ لها سائل وما اليدركو 



المعتدؿ حيث لم يحصل بفعلو ولو من مغلظ كما إذا عف الذباب على  الطرؼ
نجس رطب ثم وقع فى ماء قليل أو مائع فإنو الينجس مع أنو علق فى رجلو 
نجاسة اليدركها الطرؼ وما على منفذ حيواف طاىر غير آدمى وروث سمك لم 

ل من روث يغير الماء ولم يضعو فيو عبثا وما يمسو العسل من الكوارة التى تجع
نحو البقر وذرؽ الطيور فى الماء وإف لم يكن من طيوره وبعر فأرة عّم اإلبتبلء 
بو، والضابط فى ذلك كما فى شرح األصل اف العفو منوط بما يشق اإلحتراز 
عنو غالبا ومثل الماء القليل كل مائع وإف كثر وفارؽ كثير الماء كثير غيره بأف  

بخبلؼ غيره وإف كثر. وإف بلغ الماء كثبره قوى ويشق حفظو من النجاسة 
القليل النجس قلتين بماء والتغير بو فطهور لما مر من زواؿ علة التنجس وىى 
القلة والتغير فإف لم يبلغهما أو بلغهما بغير ماء أو بو متغيرا لم يطهر لبقاء علة 

 التنجس.
 

 )فصل( فى موجبات الغسل
 َشَفٍة  ِفى اْلَفػْرِج  َوْاإِلنْػَزاؿُ ُمْوِجُب ُغسْػٍل  ِستٌَّة  ِإْدَخاُؿ <> حَ 

 َوالْػَحْيُض َوالنػَِّفاُس َواْلِواَلَدْة <> َواْلَمْوُت ِإالَّ َمْوَت ِذْى الشََّهاَدةْ 
------------------------------------ 

)قولو فصل( فى موجبات الغسل، وىو لغة سيبلف الماء على الشىء وشرعا 
ة فى غير غسل الميت بشرائط مخصوصة، سيبلنو على جميع البدف بالني

واألفصح فيو لغة فتح الغين وضمها ىو الجارى على ألسنة الفقهاء فى الفعل 
الرافع للحدث، أما إزالة النجاسة فاألشهر فى لسانهم الفتح. قاؿ فى شرح 
األصل ثم اعلم أف لفظ الغسل إف أضيف الى السبب كغسل الجمعة وغسل 

ن الضم وكذا غسل اليدين وإف أضيف الى الثوب العيدين فاألفصح فى الغي
ونحوه كغسل الثوب فاألفصح الفتح اىػ ويقاؿ بالضم للماء الذى يغتسل بو 
وبالكسر لما يغتسل بو من سدر ونحوه )قولو موجب غسل الخ( بكسر الجيم 
السبب الذى يترتب عليو وجوب الغسل بضم الغين إلضافتو الى السبب تقديرا  

ل الجنابة والحيض مثبل، وقدـ الموجب كاألصل ىنا على كما مر يقاؿ غس
الفرض عكس ما مر فى الوضوء ألف الغسل اليوجد إال بعد تقدـ سببو بخبلؼ 
الوضوء فإنو قد يوجد بدوف تقدـ ذلك ولو فى صورة نادرة كما إذا نزؿ الولد من 



وضئو بطن أمو ولم يصدر منو ناقض وأراد وليو الطواؼ بو  فإنو يجب عليو أف ي
مع أنو ليس محدثا وإنما ىو فى حكم المحدث وال يجب الغسل فورا أصالة 
ولو على الزانى، فخرج ما لو ضاؽ وقت الصبلة عقب الجنابة أو انقطاع 

)قولو ستة(  الحيض فيجب فيو الفور ال لذاتو بل إليقاع الصبلة فى وقتها
ى اإلدخاؿ وحصره بعضهم فى خمسة كما جرى عليو فى المنهج باندراج صورت

واإلنزاؿ فى الجنابة، وعلى كل فمنها ما يشترؾ فيو الرجاؿ والنساء وىى الجنابة 
بصورتيها والموت ومنها ما تختص بو النساء وىى الثبلثة الباقية )قولو إدخاؿ( 
المراد دخوؿ الحشفة فيشمل العمد والسهو والنـو واليقظة واإلكراه وغيرىا 

ت وىى مافوؽ الختانين فبل أثر ببعضها ولو )قولو حشفة( أى جميعها وإف كبر 
مع أكثر الذكر بأف شق وأدخل أحد شقيو أو قدرىا من فاقدىا كبل أو بعضا، 
فإف كاف لو حشفة وقطعت كلها قدرت من باقى ذكره وإف خرجت عن العادة أو 
بعضها قدر المفقود منو فيعتبر ماذكر بالمساحة، فإف لم يعلم قدر المقطوع ففيو 

ألقرب كما فى الشرقاوى انو يجتهد فإف لم يظهر لو شىء عمل تردد وا
باألحوط، أما فاقدىا خلقة  فتعتبر فى حقو بعادة غالب أمثالو أى من يساويو فى 
البدف والطوؿ مثبل، وىذا كلو اذا كاف ذكر آدمى فإف كاف ذكر بهيمة الحشفة 

ل المعتدؿ لو كقرد أعتبرت بحشفة آدمى معتدؿ الخلقة بأف يقاؿ حشفة الرج
ربع ذكره مثبل فبل يجنب الشخص إال إذا أدخل فيو نحو القرد ربع ذكره 
واليعتبر إدخاؿ قدرىا مع وجودىا كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرىا منو وال إدخاؿ 
دونها وإف لم يبق من الذكر غيره بأف كاف الحز  فى آخره )قولو فى الفرج( أى 

ميت أو بهيمة كسمكة وغير مميز وإف لم  القبل أو الدبر لنفسو أو لغيره ولو من
يشتو والحصل إنزاؿ وال انتشار أو بحائل غليظ ولو كانت الحشفة أو قدرىا من 
مباف، وال بد فى وجوب الغسل من وصوؿ الحشفة الى ما ال يجب غسلو فى 
اإلستنجاء، فإف لم تصل الى ذلك بأف وصلت الى ما يجب غسلو فيو فقط لم 

سل على المرأة بأّى ذكر دخل فى فرجها حتى ذكر يجب، ويجب أيضا الغ
البهيمة والميت والصبى، واليعاد غسل الميت إذا أولج فيو أو استولج ذكره 
لسقوط تكليفو كالبهيمة وإنما وجب غسلو بالموت تنظيفا وإكراما لو. ىذا كلو 
فى الواضح فبل غسل بإيبلج حشفة مشكل والبإيبلج فى قبلو ال على الفاعل 

لى المفعوؿ بو إال إف تحققت جنابتو كأف أولج رجل فى فرجو وأولج ىو وال ع



فى فرج امرأة أو دبر فيجنب يقينا ألنو جامع أو جومع )قولو واإلنزاؿ( يعنى 
النزوؿ اذ فعل الفاعل  الذى يفيده التعبير باإلنزاؿ ليس بشرط أى نزوؿ وبروز 

ف فى اليقظة أو فى النـو منى الشخص نفسو أّوال ولو بعد غسلو فيعيده سواء كا
بدخوؿ حشفة أو ال مستحكما بكسر الكاؼ بأف خرج ال لعلة أو ال بأف خرج 
لها كمرض وبرد إف كاف من طريقو المعتاد  وإال بأف كاف من تحت الصلب لرجل 
وىو عظاـ الظهر والترائب المرأة وىى عظاـ الصدر والمعتاد منسد عارضا فإف  

فبل، أما اإلنسداد الخلقى فيوجب مطلقا أى  كاف مستحكما وجب الغسل وإال
سواء خرج من تحت الصلب أـ ال، وخرج بمنى الشخص نفسو منى غيره كأف 
خرج من المرأة منى الرجل ففيو تفصيل ؛  إف وطئت فى دبرىا وخرج منو المنى 
بعد غسلها لم يجب عليها إعادتو، أو فى قبلها وخرح منو بعد ما ذكر فإف 

الوطء بأف كانت بالغة مختارة مستيقظة وجب عليها إعادة قضت شهوتها حاؿ 
الغسل ألف الظاىر أنو منيهمامعا الختبلطهما وأقيم الظن ىنامقاـ اليقين كما فى 
،وإف لم تقض شهوتهابأف قصبة الذكر أو نزولو بمحل اإلستنجاء فى فرج  النـو

قبل بروزه وجب الثيب أو مجاوزتو البكارة فى البكر، فلو قطع الذكر وفيو المنى 
الغسل واف لم يبرز من الجزء المنفصل  شىء وال من المتصل ألف بروز المنى 
فى الجزء المقطوع فى حكم بروزه وحده النفصالو عن البدف وإف كاف مستترا 
فى ذلك الجزء، وىذا ما اعتمده الشرقاوى خبلفا لما قالو ؽ ؿ من أنو ال يجب 

شىء فإف لم يبرز منو شىء فبل غسل وإف الغسل إال إف برز من الباقى المتصل 
برز من المنفصل، ويؤخذ من ذلك المراد أف من أحس بنزوؿ منيو فأمسك ذكره 
فلم يخرج منو شىء فبل غسل عليو. ىذا وأما الخنثى فبل يجب عليو الغسل إال 
إذا خرج من فرجيو معا، فإف خرج من أحدىما لم يجب الحتماؿ زيادتو مع 

الحيض فى حقو كالمنى، وإف أمنى من أحدىما وحاض من انفتاح المعتاد، و 
اآلخر وجب عليو الغسل )قولو والحيض الخ( آلية " فاعتزلوا النساء فى 
المحيض "، ووجو الداللة منها أف المرأة يجب عليها تمكين الزوج من الوطء 
واليجوز ذلك إال بالغسل وما اليتم الواجب إال بو فهو واجب ألف الوسائل لها 

م المقاصد، والحيض دـ جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة فى أوقات حك
مخصوصة، وقولو والنفاس أى وىو الدـ الخارج عقب فراغ رحم المرأة من 
الحمل وقبل مضى أقل الطهر، فالخارج مع الدـ أو حالة الطلق  دـ فساد إف 



لم يتصل بحيض قبلو وإال فهو حيض بناء على أف الحامل قد تحيض وكذا 
خارج بين توأمين ولم تر دما إال بعد مضى خمسة عشر يوما من الوالدة ال

فبلنفاس لها فإف رأتو قبل ذلك وبعد الوالدة بأف تأخر خروجو عنها فابتداؤه من 
رؤية الدـ وزمن النقاء منو ال نفاس فيو، وعللوا وجوب الغسل من النفاس بأنو دـ 

الحيض كفت ولو عمدا  حيض مجتمع، وقضيتو أف النفساء لو نوت رفع حدث
وىو كذلك ع ش أى مالم تقصد المعنى الشرعى اىػ ب ج على فتح الوىاب، 
وقولو والوالدة أى ولو ألحد توأمين  ولو ببل بلل ألنها التخلو عن بلل واف كنا 

النشاىده وألنو يجب بخروج الماء الذى يخلق منو  الولد فبخروج  الولد أولى ،  
غسل واف لم يوجد نفاس ألنها مظنة لخروج شىء منو فالوالدة نفسها موجبة لل

ثم نزلت المظنة منزلة اليقين ثم انتقل الى جعل نفس الوالدة موجبة للغسل وإف 
لم يحصل نفاس فيجب الغسل بالولد الجاؼ واف لم ينتقض الوضوء  ويجوز 
وطؤىا قبل الغسل ألف الوالدة جنابة وىى ال تمنع ذلك وتفطر بو الصائمة على 

معتمد بخبلؼ ما إذا ألقت بعض الولد كيد أو رجل فإنو ينتقض الوضوء ال
واليجب الغسل ويجب عليها الوضوء عينا، ومثل الوالدة إلقاء علقة أو مضغة 
وال بد من إخبار القوابل بأنها أصل آدمى. ويعتبر فى كوف ىذه الثبلثة واإلنزاؿ 

للمستحاضة والقياـ الى  موجبة للغسل اإلنقطاع ولو احتماال فى الحيض بالنسبة
الصبلة أو نحوىا أى إرادة فعلها بعد دخوؿ الوقت فإف لم يرد فعلها بعد دخولو 
لم يجب الغسل فورا كما مر، والمراد أف اإلنقطاع معتبر على جهة كونو شرطا 
للصحة والقياـ إليها معتبر على جهة كونو شرطا للفورية، فالموجب على 

كن يشترط فى الصحة اإلنقطاع وفى الفورية القياـ الصحيح اإلنزاؿ مثبل فقط ل
إلى نحو الصبلة، وليس الموجب مركبا من الثبلثة )قولو والموت( أى لمسلم، 
فالكافر ال يجب غسلو لكن يجوز، والموت عدـ الحياة عما من شأنو ذلك 
فدخل السقط النازؿ ببلحياة بعد تماـ أشهره ولم تظهر فيو أمارتها، فإف عّرؼ 

كما قيل بعدـ الحياة الحاصلة بالفعل لم يدخل فيقاؿ موت أو ما فى   الموت
حكمو قالو الشرقاوى، والموت موجب للغسل على األحياء ال على الميت، 
فالموجب للغسل إما أف كيوف قائما بالفاعل أو بغيره )قولو اال موت ذى 

هادة الشهادة( بالنصب كما ضبطو المؤلف استثناء من الموت الشامل لذى الش



أى صاحبها أى الشهيد لواله، وىذا زيادة منو على األصل الزمة لما ال يخفى 
 فبل يجب غسلو بل يحـر كما سيأتى 

  
 )فصل( فى بياف أركاف الغسل

 َواثْػَناِف فَػْرُض اْلُغْسِل نِيٌَّة َوَأْف <> َيُكْوَف  بِاْلَماِء  ُمَعمَِّم اْلَبَدفْ 
----------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى بياف أركاف الغسل )قولو واثناف الخ( خبر مقدـ عن قولو 
فرض الغسل أى ركنو، وزاد بعضهم ثالثا فى حق من على بدنو نجاسة، فحصره 
فيهما محلو  فيما إذا لم يكن على بدنو نجاسة، وىو إزالة النجاسة العينية ولو 

لنجاسة عند الرافعى ورجح معفوا عنها، فبل يكفى غسلة واحدة عن الحدث وا
النووى فى المنهاج خبلفو )قولو نية( أى لما مر فى الوضوء لكنها ال تجب فى 
الغسل من الموت بل  سنة ألف المقصود منو النظافة المحضة وىى التتوقف 
على نية، وال بد أف تكوف مقترنة بأوؿ مغسوؿ ولو من أسفل البدف إذ الترتيب 

منو وجبت إعادتو، ولو كاف على البدف نجاسة  ىنا، فلو نوى بعد غسل جزء
مغلظة لم يكف إقتراف النية اال بالسابعة ال بما قبلها كما جـز بو الرملى ألف 
الحدث إنما يرتفع بها وقاؿ سم وعندى أنها تصح قبلها حتى مع األولى ألف  
كل غسلة لها مدخل فى رفع الحدث فقد اقترنت بأوؿ الغسل الرافع  والسابعة 

ىا لم ترفع إذ لوال الغسبلت السابقة عليها لم ترفع النجاسة نقلو وحد
الشرقاوى، وكيفيتها كما فى شرح األصل كأف ينوى الجنب رفع الجنابة أو 
الحائض أو النفساء رفع الحيض أو النفاس أو ينوى كل أداء الغسل أو فرضو أو 

الطهارة عنو  واجبو أو الغسل الواجب أو الغسل للصبلة أو رفع الحدث فقط أو
أو لو أو ألجلو أو الطهارة الواجبة أو للصبلة ال الغسل وال الطهارة فقط إذ قد 
تكوف عادة  أو نوت الحائض أو النفساء حل الوطء من حيث توقفو على 

الغسل وإف كاف حراما كالزنا ألف لو جهتين وإف لم تكن مسملة وال الواطئ  
ب استباحة ما يتوقف  على الغسل  مسلما، ونقل عن الحصنى أنو لو نوى الجن

كالصبلة والطواؼ وقراءة القرآف أجزأه )قولو وأف يكوف الخ( عطف على نية 
فهو من عطف الفعل على اسم خالص، وقولو معمم البدف بالنصب وبالماء قبلو 
متعلق بو أى وأف يكوف المغتسل معمم البدف بالماء، والمراد ظاىره حتى 



ف كثف  وما يظهر من صماخى  األذف ومن فرج المرأة األظفار والشعر ومنبتو وإ
عند قعودىا لقضاء حاجتها وما تحت القلفة من األقلف ألنها مستحقة اإلزالة 
ومحل وجوب غسلو إف تيسر ذلك بأف أمكن فسخها وإال وجبت إزالتها فإف 
تعذرت صلى كفاقد الطهورين، والقلفة بضم القاؼ وإسكاف البلـ وبفتحهما 

غرلة بضم الغين وسكوف الراء وفتح البلـ مايقطعو  الخاتن من ذكر  ويقاؿ لها
الغبلـ، ويجب نقض الضفائر إف لم يصل الماء إلى باطنها إال بالنقض  نعم 
يتسامح بباطن العقد التى اليصل الماء إليها إذا تعقد بنفسو سواء كاف قليبل أو  

لة الظاىر األنف كثيرا فإف تعقد بفعل فاعل عفى عن القليل عرفا، ومن جم
واألنملة المتخذة من نحو ذىب فيجب غسلو بدال عما تحتو ألنو صار من 
الظاىر بالقطع والظفر فيسمى بشرة ىنا بخبلفو فى باب الناقض، واليجب 

 غسل الشعر النابت فى العين أو األنف وإنما وجب غسلو من النجاسة لغلظها 
ىا فى شرح األصل سبع عشرة )تتمة( سنن الغسل ولو مندوبا كثيرة وعد     

 وذكرت منها ىنا تبعا لو ما ىو مجموع فى قولى:
 تسػمية الرب  إزالة القذر <> ثم الوضو التثليث تخليل الشعر

 تعهػد المعطف من   بدنو <> بػداءة    األعلى كذا  يػمينو
 تػوجػو   لقػبلة   والؤه <> وقدر  صاع  أف يكوف  ماؤه

 ه <> والستر واستنشاقو والمضمضووالدلك  والشهادتاف آخػر 
 وغيرىا  يذكر فى  كػتبهم <> فخذ  تنل بركة   فى  علمهم

 وأما مكروىاتو فمنها ماجمعتو أيضا بقولى:
 إسرافو فى  الماء  والزيػادة <> على الثبلث النقص اللحاجة
 والثاف فيما لم يك المػا وقفا <> واال  فحرمة  الزيادة   اعرفا

  
 الوضوء والغسل )فصل( فى شروط

ُز َمْع <> نَػَقا َعِن اْلَحْيِض َوَعمَّا   َقْد َمَنعْ  ـُ َوالتَّْمِييػْ  َشْرُط اْلُوُضو ْاإِلْسبَل
 ُوصػُْوَؿ َما  لَِبشػٍَر َو فػَْقُد  َما <> َغيػََّرَما ِفى اْلُعْضِو  َمْع طُُهْورَِما

ـُ      اْعِتَقػاِدِه    سػُنػِّيَّْة <>  فَػْرٍض    َلُو  َواْلِعْلُم  بِاْلَفْرِضيَّةْ  َو عػََد
ـْ  ـْ <> َحَدثُُو    فَِتْلَك  َعْشٌر    بِالتََّما  ُدخػُْوُؿ َوْقٍت   َوَوالَ  ِلَمْن يػَُدا

----------------------------------------- 



)قولو فصل( أى فى شروط الوضوء والغسل )قولو شرط الوضو( أى      
عشرة كما ستعرفها وبعضهم أوصلها إلى خمسة والغسل أى شروط كل منهما 

عشر )قولو اإلسبلـ( أى فبل يصح كل من الوضوء والغسل من كافر ألنو عبادة 
بدنية لغير ضرورة وليس ىو من أىل العبادة  لعدـ صحة نيتو التى تتوقف عليها 
العبادة، نعم تصح نية الكافرة من نحو الحيض للتمتع بها ألف ذلك  للضرورة 

والتمييز( أى فبل يصح من غير المميز كطفل ومجنوف لما ذكر لكن نية  )قولو
الولى عن الصبى إذا وضأه للطواؼ وقد أحـر عنو تصح منو للضرورة أيضا إذ 
البد من تطهيره للطواؼ قاؿ الشرقاوى والظاىر أف ارتفاع حدثو خاص بالطواؼ 

كذا يصح غسل حتى لو ميز لم تصح صبلتو بو ألف الضرورة تتقدر بقدرىا، و 
مجنونة من نحو حيض للتمتع بها لذلك، ويؤخذ من تعليل صحة غسلها وكذا 
الكافرة بالضرورة أنو تجب إعادة الغسل باإلفاقة وباإلسبلـ ولو تبعا فيحـر 
وطؤىما قبلو لزواؿ الضرورة، ويلغز فى الثانية ويقاؿ لنا شخص بطل غسلو 

ع على السكوف  على لغة ربيعة، بكبلـ غيره )قولو مع نقا عن الحيض( ببناء م
وقصر نقا للضرورة أى نقاء كل من المتوضئة والمغتسلة حاؿ الوضوء  والغسل 
عن الحيض والنفاس إال فى الغسل لنحو إحراـ بنسك من حج أو عمرة كدخوؿ 
مكة ألف المقصود  منو دفع  الرائحة الكريهة لئلجتماع )قولو وعما قد منع( 

ع نقاء أى طهارة كل من أعضاء المتوضئ  وبدف عطف على عن الحيض أى وم
المغتسل عما أى شىء قد منع وصوؿ الماء إلى بشرتو كشمع وعين حبر وحناء 
ال أثرىما أى مجرد لونهما بحيث اليتحصل بالحت مثبل شىء)قولو وصوؿ ما 
لبشر( جمع بشرة ككلم وكلمة، ووصوؿ بالنصب مفعوؿ  قد منع ، وما بالقصر 

 ماء  إلى بشر كما علم مما مر آنفا أى ماء أى وصوؿ
)تنبيو( اليقاؿ اف فى قولو وصوؿ مع ما قبلو  من عيوب القافية تضمينا وىو      

تعليق قافية البيت بما بعده ألف عيبية التضمين ليست على اإلطبلؽ، فإنو نوعاف 
 قبيح وجائز والذى فيو ىو الجائز وىو ما تم الكبلـ بدونو والحاجة اليو لتكميل
المعنى المتقدـ فقط كالتفسير والنعت وغيره من سائر التوابع  والفضبلت كما 
أفاده ابن مزروؽ  على أف المولدين  قد جوزوا ذلك واهلل أعلم )قولو وفقد ما 
غير ما الخ( بالقصر أى وفقد شىء غير ماء فى عضو كل من المتوضئ  

قاؿ فى اإلمداد ومنو والمغتسل تغيرا ضارا بحيث يمنع إطبلؽ اسم الماء عليو 



الطيب الذى يحسن بو الشعر على انو قد ينشف فيمتنع وصوؿ الماء للباطن 
فتجب إزالتو اىػ كردى )قولو مع طهور ما( بالقصر أيضا أى ماء طهور فى نفس 
األمر فلو توضأ من ماء يعتقد طهوريتو ثم باف عدمو لم يصح وضوءه  أو فى 

و طاىر بنجس امتنع عليو التوضؤ من أحدىما الظن عند اإلشتباه، فلو اشتبو علي
إال بعد أف يجتهد ويظن طهارة واحد  ظنا مؤكدا ناشئا عن اإلجتهاد بخبلؼ ما 
لو رأى  ماء لم يشتبو عليو ولم يظن فيو طهارة  فلو التطهر بو استنادا ألصل 
طهارتو )قولو وعدـ اعتقاده الخ( مصدر مضاؼ لفاعلو، وسنية فرض بالنصب  

أى وعدـ اعتقاد كل من المتوضئ والمغتسل، ولو أى لكل من الوضوء  مفعولو
والغسل نعت لفرض، والمعنى أف اليعتقد سنية فرض معين من فروضو أى كونو 
سنة، فلو اعتقد فرضا معينا كغسل الوجو نفبل لم يصح وضوءه، ويصح وضوء 

لم وغسل من اعتقد أف جميع مطلوباتو فروض  أو بعضها فرض وبعضها سنة و 
يقصد بفرض معين النفلية وىذا فى حق العامى، وأما العالم فبل بد لو أف يميز 

قولو والعلم )فرائضو من سننو وىو من اشتغل بالفقو زمنا يميز فيو بين ذلك 
بالفرضية( أى بكوف كل من الوضوء والغسل فرضا ألف الجاىل بها غير متمكن 

ث وصفو بالفرض مايثاب على من الجـز بالنية، والفرض بمعنى المفروض من حي
فعلو ويعاقب على تركو  بمعنى أنو يترتب على فعلو استحقاؽ الثواب وعلى تركو 
استحقاؽ العقاب)قولو دخوؿ وقت( أى فى حق دائم الحدث  كمستحاضة 
سواء كاف دخولو يقينا أو ظنا فيما اشتبو عليو الوقت أدخل أـ ال فاجتهد وأدى 

تطهر قبل دخولو لم يصح ألنو طهارة ضرورة اجتهاده الى ظن دخولو، فلو 
والضرورة قبلو )قولو ووال( بالقصر أى ووالء بين األعضاء وبين الغسبلت وبين 
أجزاء الوضوء الواحد فى حق دائم الحدث )قولو لمن يداـ حدثو( راجع 
للشرطين قبلو، وأما السليم فالوالء فى حقو سنة خروجا من خبلؼ من أوجبو  

افعى فى القديم، نعم قد يجب الوالء فى حقو أيضا بأف ضاؽ كمالك وكذا الش
الوقت عن إدراؾ جميع الصبلة فيو لدفع اإلثم مع صحة التطهر بدونو )قولو 
فتلك عشر بالتماـ( أى فتلك  الشروط المذكورة عشرة ملتبسة بالتماـ، وحذؼ 

بأف  التاء من عشر مع أف المعدود كما ترى مذكر للضرورة أو جريا على القوؿ
ذكر المعدود اليعتبر إال إذا كاف تمييزا بخبلؼ ما إذا لم يكن كذلك  كما ىنا، 
ثم رأيت فى نسخة بخط المؤلف أنو ضرب على ىذه الجملة  وقاؿ 



بدلها:]فهن عشرة تراـ[ وأتى بهذه الجملة لئبل يتوىم  أف الواو العاطفة فى ىذه 
قولو مع نقا الخ ومع طهور  األبيات األربعة بمعنى أو وأف ما ذكره بعد مع فى

قيد لما قبلو فبل يعد شرطا على حدتو وليس كذلك، وعلى النسخة األولى فقولو 
بالتماـ نعت لعشر إشارة إلى أف الشروط إنما ينتهى تمامها إلى العشرة ألف ما 
زاده عليها من أوصلها إلى خمسة عشر راجع لها فى الجملة أو غير محتاج إليو  

ة األعضاء وجرى الماء على العضو وتخليل مابين األصابع كذلك، وىو: طهار 
إذا لم يصل إليو الماء إال بالتخليل ونية اإلغتراؼ إذا كاف الماء دوف القلتين 
والتراب الطاىر نيابة عن الماء لفقد أو خوؼ من استعمالو على نفس أو غيرىا، 

ا على اإلطبلؽ  فأما األوؿ فؤلف المراد بو تقدـ إزالة النجاسة وذلك ليس شرط
كما مر فى أركاف الغسل، وأما الثانى فؤلنو قد علم من مفهـو الغسل فإنو البد 
لو من الجرياف وإال فبل يسمى غسبل بل مسحا أو نضحا نعم قد يراد بو ما يعم 
النضح فبل يتعين كوف الجرياف معلوما من ذلك فيتجو عده شرطا، والثالث 

ؿ الماء إلى البشرة ألف إلتصاؽ األصابع فلرجوعو  الى النقاء مما يمنع وصو 
مانع، والرابع فؤلنو ليس مطردا بل عند قلة الماء، والخامس فؤلنو اليصلح عده 

 من شروط الوضوء تأمل
 

 )فصل( فى األحداث
 نَػَواِقُض  اْلُوُضْوِء ُكلُّ    بَػيِِّن <> ِمْن  قُػُبٍل َأْو ُدبٍُر  ِإالَّ اْلَمِنى

ًنا  ِمَن اْلَمقػَرِّ اْلَمْقَعَداَزَواُؿ  َعْقٍل  الَ بِ   نَػْوـٍ  قَاِعًدا  <> ُمَمكِّ
 َكَذا اْلِتَقا َبشػََرَتْى أُنْػَثى ذََكْر  <> َمْع فَػْقِد َمْحَرِميٍَّة  َوَمْع ِكبَػرْ 
َْ قُػُبلِ  نَػُهَما ِمْن َحائِػِل <> َوَمسُّ َما لِْػآلَدِمى ِمْن  َوَلْم  َيُكْن  بَػيػْ

ْبرِ   بَِبْطِن الرَّاَحِة <> َأِو ْاأَلَصػاِبِع  َو َلْو  ِبَغْفَلةِ  َأْو َحْلَقِة  الدُّ
------------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى األحداث جمع حدث  والمراد عند اإلطبلؽ فى عبارة      
الفقهاء األصغر، وىو شرعا يطلق على األسباب التى ينتهى  بها الطهر وىو 

مر اعتبارى يقـو باألعضاء يمنع من صحة الصبلة حيث المراد ىنا وعلى أ
المرخص أى صفة وجودية اعتبر الشارع كونها مانعة من نحو الصبلة حيث 
المجوز كفقد الطهورين وعلى المنع المترتب على  ذلك األمر اإلعتبارى )قولو 



نواقض الوضوء( أى األسباب التى ينتهى بها الوضوء فهى غايات لو النواقض 
ألصح أف الحدث اليبطل الوضوء من أصلو وإال لبطلت الصبلة المفعولة ألف ا

بو أو الثواب المترتب عليو كما أف الصـو ينتهى بغروب الشمس واليقاؿ يبطل 
بو، والمراد األسباب التى شأنها ذلك فشمل ما إذا وجد سبب منها بعد انتهاء 

الوضوء والثانى شأنو الوضوء بسبب آخر كما لو ناـ وباؿ فإف أحدىما انتهى بو 
ذلك )قولو كل بين( اسم فاعل من باف يبين  إذا اتضح وظهر يعنى  كل خارج 
عينا كاف أو ريحا طاىرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا أو نادرا كدـ انفصل أو ال  
كدودة أخرجت رأسها وإف رجعت، والمراد بالعين مايسمى عينا عرفا من 

إال أنو اليسمى  عينا فى العرؼ، وال بد المحسوسات والريح وإف كاف يحس 
لكوف ذلك الخارج ناقضا من تيقن خروجو فلو شك ىل خرج منو شىء أو ال 
لم ينتقض وضوءه، نعم يكتفى بوضوء اإلحتياط إذا لم يتبين الحاؿ بل لو نوى 
رفع الحدث إف كاف محدثا وإال فتجديد  صح وإف باف محدثا )قولو من قبل أو 

يعنى من قبل أو دبر الحى الواضح، فالميت التنقض طهارتو  دبر( متعلق ببين
بالخارج منو والخنثى المشكل إف خرج من فرجيو جميعا نقض وإال فبل )قولو 
إال المنى( أى منى الشخص نفسو فبل ينقض إف خرج منو أوؿ مرة  ولم يتخللو 

ب ناقض وضوء كأف أمنى بمجرد نظر أو فكر ونحوه مما يوجب الغسل ألنو أوج
أعظم األمرين وىو الغسل بخصوص كونو منيا فبل يوجب أدونهما وىو الوضوء 
بعمـو كونو خارجا من أحد السبيلين بخبلؼ ما إذا خرج منو منى غيره أو نفسو 

قولو زواؿ عقل( أى تمييز بجنوف أو غيره كنـو أو ) بعد استدخالو فإنو ينقض
عين أو بإغمائهم وىو جائز إغماء فى غير األنبياء  فبل نقض بنومهم ولو مضطج

عليهم لكنو ال كإغماء آحاد الناس وإنما ىو من غلبة األوجاع للحواس الظاىرة 
فقط دوف القلب ألنو إذا حفظت قلوبهم من النـو الذى ىو أخف من اإلغماء 
كما ورد فى حديث " تناـ أعيننا وال تناـ قلوبنا " فمن اإلغماء أولى لشدة 

خرج بذلك النعاس ومن عبلماتو سماع كبلـ اليفهمو منافاتو بالرب تعالى، و 
)قولو ال بنـو الخ( أى الزوالو بنـو صادر من المتوضئ حاؿ كونو قاعدا ممكنا 
ولو احتماال مقعده أى ألييو من مقره كأرض فبل نقض بو لؤلمن حينئذ من خروج 

ىل   شىء  وال عبرة باحتماؿ  خروج ريح من قبلو لندرتو، ولو تيقن  النـو وشك
كاف متمكنا أو ال لم ينتقض، والمقعد بألف اإلطبلؽ مفعوؿ ممكنا )قولو كذا 



التقا الخ( بالقصر أى مثل ما ذكر من زواؿ العقل فى كونو ناقضا إلتقاء بشرتى 
الذكر واألنثى، وقد ذكر الناظم كاألصل لو خمسة قيود ال بد منها لكن الخامس 

م يكن الخ قد يستغنى عنو لدخولو فى وىو الذى ذكره بقولو فى البيت اآلتى ول
اإللتقاء ألف الحائل ينافيو . والحاصل أف اإللتقاء ينقض الوضوء بقيود أربعة أو 
خمسة عمدا كاف اإللتقاء أو سهوا بشهوة أو دونها بعضو سليم أو أشل وسواء 
فى ذلك البلمس والملموس الشتراكهما فى لذة اللمس قياسا على المشتركين 

ماع فإنو قد وجب الغسل على كل منهما فكذا الوضوء ىنا، والبشرة فى لذة الج
ظاىر الجلد وفى معناه اللحم كلحم األسناف وىو اللثة ومثلو باطن العين 
واألنف والعظم إذا أوضح فينقض على المعتمد، وخرج بها الشعر والسن 

وذكر والظفر إذ ال يلتذ بلمسها )قولو أنثى ذكر( بحذؼ الواو أى أنثى محققة 
محقق ولو خصيا أو ممسوحا ولو ميتا بالنسبة للحى دوف الميت، فلو شك فى  
كوف الملموس ذكرا  أو أنثى فبل نقض، وال فرؽ  فى الذكر واألنثى  بين كونهما 
من اإلنس والجن ولو على غير صورة اآلدمى ككلب حيث تحققت الذكورة أو 

خر غير جنى فبل نقض األنوثة بخبلؼ ما لو تولد شخص بين آدمى وحيواف آ
بلمسو ولو على صورة اآلدمى، وخرج بهذا القيد الذكراف ولو كاف أحدىما أمرد 
جميبل ولو بشهوة  نعم قاؿ فى التحفة ويسن الوضوء من كل ماقيل انو ناقض  
كلمس أمرد اىػ واألنثياف والخنثياف والخنثى والذكر أو األنثى والعضو المباف 

العضو المباف اليسمى ذكرا وال أنثى )قولو مع فقد النتفاء مظنة الشهوة وألف 
الخ( بسكوف العين فى الموضعين كما مر أى مع فقد محرمية كل من الذكر 
واألنثى فبل ينقض محـر ولو احتماال كأف اختلطت محرمو بأجنبيات غير 
محصورات نعم لو لمس أكثر من عدة محارمو انتقض وضوءه، والمحـر كما 

حـر نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاىرة على التأبيد بسبب  قاؿ فى النهاية من
مباح لحرمتها قاؿ واحترز بالتأبيد عمن  يحـر جمعها مع الزوجة كأختها 
وبالمباح عن أـ الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما تحرماف على التأبيد وليستا بمحـر 

يرد على لو لعدـ إباحة السبب إذ وطء الشبهة اليوصف بإباحة وال تحريم، وال
الضابط زوجات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مع أف الحد صادؽ عليهن  
ولسن بمحاـر ألف التحريم لحرمتو صلى اهلل عليو وسلم اللحرمتهن وال 
الموطوءة فى نحو حيض ألف حرمتها لعارض يزوؿ اىػ قاؿ الكردى وقوؿ النهاية 



يها محل ذلك فيما وطء الشبهة اليوصف الخ قاؿ الشبراملسى فى حاشيتو عل
لو اشتبهت عليو زوجتو بأجنبية ونحو ذلك أما لو وطئ أمة فرعو أو مشتركة فإف 
وطأىا حراـ مع كونو شبهة فقولهم وطء الشبهة اليوصف بحل وال حرمة ليس 
على إطبلقو بل محلو فى شبهة الفاعل دوف المحل والطريق اىػ، وقولو ومع كبر 

حد الشهوة ألرباب الطباع السليمة كاإلماـ  أى كبر كل منهما يقينا بأف بلغا
الشافعى والسيدة نفيسة رضى اهلل عنهما، وضابط الشهوة إنتشار الذكر فى 
الرجل  وميل القلب فى المرأة فبل ينقض صغير أو صغيرة إذا لم يبلغ كل منهما 

 حد الشهوة خبلفا لئلماـ داود الظاىرى 
س، فإف اللمس يكوف فى أّى موضع ]تنبيو[ فارؽ اللمس بهذه القيود الم     

من البدف عليو اسم البشرة بخبلؼ المس فإنو اليكوف اال مختصا بالفرج 
وبباطن الكف كما يأتى، وأنو اليكوف إال من اثنين مختلفين فى النوع بخبلفو 
فإنو قد يكوف من واحد مس فرجو أو من متحدى النوع كالرجلين والمرأتين، وأنو 

غير المحـر والكبر والمس عاـ فى المحـر وغيره وفى اليكوف إال مختصا ب
الكبير والصغير فينتقض وضوء صغير مميز اليشتهى بمسو فرجا، ومما فارؽ 
اللمس فيو المس كوف اللمس ناقضا فى حق كل من البلمس والملموس والمس 
خاص بالماس ولمس العضو المباف فإنو الينقض كما تقدـ بخبلؼ مس الذكر 

 اـ النفع إف شاء اهلل جمعت ذلك فى قولى:المباف، ولتم
 البد فى اللمس  من التعػدد  <> وأف  يكوف الجنس لم يتحد

 كذاؾ من بلوغ  حػد شهوة  <> ال بد من خلػو مػحرمية
 وال يخصص ببطػن الكػف <> بل عم  غيره  كبطن األنف

 وضوء كل ناقض  فى اللمس <> خبلؼ مس فى اتحاد الجنس
 لمسو <> وينقض الفرج  المباف  مسو مباف عضو غير نقض 

 فهذه  يفػارؽ اللمػس  بها  <> المس فاحذر صاح من عزوبها
)قولو ولم يكن بينهما( أى بشرتى الذكر واألنثى )قولو من حائل( اسم يكن ومن 
زائدة أى ولو رقيقا ومنو ما لو كثر الوسخ المتجمد على البشرة من غبار بخبلؼ 

لمسو ينقض ألنو صار كالجزء من البدف، فلو كاف ما لو كاف من العرؽ فإف 
بينهما حائل ولو رقيقا  الينقض ولو بشهوة )قولو ومس ما الخ( من إضافة 
المصدر الى مفعولو بعد حذؼ الفاعل أى أف يمس الشخص الواضح مالآلدمى 



الواضح من الفرج، والمراد بالمس اإلنمساس يقينا فبل يشترط فعل من الجانبين 
ا وال اختيار حتى لو وضع شخص ذكره فى كف آخر وىو ساه أو أو أحدىم

مكره انتقض وضوء صاحب الكف، أما الخنثى ففيو تفصيل ؛ فإف مس مشكل 
فرجى مشكل أو فرجى مشكلين بأف مس آلة الرجاؿ من أحدىما وآلة النساء 
من اآلخر أو فرجى نفسو انتقض وضوءه بخبلؼ ما إذا مس أحدىما فقط فبل 

تماؿ زيادتو، وإف مس رجل ذكر خنثى أو مست امرأة فرجو انتقض ينتقض الح
وضوء الماس إذا لم يكن  بينهما نحو محرمية مما يمنع النقض ألنو  إف كاف 
مثلو فقد انتقض وضوءه بالمس وإال فباللمس بخبلؼ ما إذا لمس الرجل فرج 

ن ذكر الخنثى والمرأة ذكره فإنو النقض الحتماؿ زيادتو، ولو مس أحد مشكلي
صاحبو واآلخر فرجو أو فرج نفسو انتقض واحد منهما البعينو ألنهما إف كانا 
رجلين فقد انتقض لماس الذكر أو امرأتين فلماس الفرج أو مختلفين  فلكليهما 
باللمس إذا لم يكن بينهما ما يمنع النقض اىػ الترمسى بنوع حذؼ )قولو 

را أـ صغيرا حيا أو ميتا ذكرا أو لآلدمى( بسكوف الياء للضرورة أى سواء كاف كبي
أنثى محرما أو ال، ومثل اآلدمى الجنى إذ تحقق مس فرجو فإنو ينقض لحرمتو 
بوجوب الستر عليو وتحريم النظر اليو، وخرج بو البهيمة فبل نقض بمس فرجها 

قولو من قبل( بياف لما لآلدمى أى  أصليا كاف أو )إذ الحرمة لها فى ذلك 
ا إذا كاف عامبل أو على سمت األصلى سليما كاف أو أشل مشتبها بو أو زائد

متصبل أو منفصبل ما داـ  اإلسم فلو دؽ وزاؿ اإلسم الينقض وسواء كاف القبل 
لنفسو أـ لغيره، والمراد بقبل المرأة ملتقى شفريها المحيطين بالمنفذ إحاطة 

قولو أو الشفتين بالفم ال ما وراءىما كمحل ختانها على ما اعتمده ابن حجر)
حلقة الدبر( بسكوف  البلـ أفصح من فتحها وبسكوف الباء لغة فى الدبر بضمها 
وىو بالجر معطوؼ على قبل، والمراد بها ملتقى المنفذ دوف ما وراءه من باطن 
األليين، وانما تنقض ألنو فرج وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما 

بل تنقض )قولو ببطن الراحة الخ( متعلق وىذا على الجديد  وأما على القديم ف
بمس ما الخ فهو قيد لناقضية المس، و أو األصابع بالجر معطوؼ على الراحة 
أى أو ببطن األصابع والمراد مايستتر عند وضع احدى الراحتين على األخرى 
مع تحامل يسير فى غير اإلبهامين أما ىما فبل بد من التحامل الكثير فبل ينقض 

س األصابع وما بينها  نعم المنحرؼ الذى يلى الكف من حرفها المس برءو 



ورءوسها وىو ما بعد موضع اإلستواء منهما ينقض )قولو ولو بغفلة( راجع 
لمسئلتى اللمس والمس وىذه الغاية للتعميم كما تقدـ أى سواء كاف اللمس أو 
 المس عمدا أـ سهوا أو للرد فى األولى على الضعيف القائل بعدـ النقض
باللمس سهوا وفى الثانية على القائل بأنو الينقض الوضوء بمس الذكر ناسيا كما 
حكاه ابن الرفعة فى المطلب ونقلو عنو الكردى. وزادىا المؤلف ىنا على 
األصل لما اليخفى فى تركها من القصور ]فائدة[ الغاية يشار بها إلى جرياف 

إلى التعميم فى الحكم الخبلؼ فى الحكم المغيا بحسب اختبلؼ الغاية أو 
فيما إذا لم يجر خبلؼ ىناؾ، وقد بينت ذلك فى منظومتى " الثمرات 

 الحاجينية " فى اإلصطبلحات الفقهية وحاشيتها بقولى:
 ولو وإف حيث وجدت ربما <> لغػاية  فى الحكم  يؤتى  بهما
 يؤتى بها إشػارة  إلى خبل <> ؼ حيث كاف أو لتعميم جبل

 
 لى من  بو حدث أصغر أو أكبر)فصل( فيما يحـر ع

 َمْن  يَػْنَتِقْض ُوُضْوُه َيْحُرـْ  َطْوفُُو <> َمسُّ  َوَحْمُل ُمْصَحٍف َصبلَُتوُ 
 َوْلَيْحُرَمْن ِمْن ُجُنٍب َمْع َما اْسَتَباْف <> لُْبٌث ِبَمْسِجٍد  ِقَراَء ُة اْلقػَُرافْ 

 َطبَلقًا  ثُمَّ   َأْف َتُمرَّا َوَحرَِّمْن بِاْلحػَْيِض َمػْع  َما َمرَّا <> َصْوًما 
َعًة   ِمْن    ُسرٍَّة  ِلرُْكَبةْ   ِفى َمسْػِجٍد  تَػْلػوِيْػَثُو ِإْف خػَاَفْت <> َوُمتػْ

--------------------------------------- 
)قولو فصل( أى فيما يحـر على من  بو حدث أصغر أو أكبر، والمراد عند      

لب فى عبارة الفقهاء، فإذا أريد غيره قيد باألكبر  اإلطبلؽ األصغر كما ىو الغا
كما مر )قولو من ينتقض وضوه( أى بشىء مما مر الكبلـ عليو من النواقض، 
ومن شرطية وينتقض بالجـز فعلها وضوه بتخفيف الهمزة  أى وضوءه فاعل 
ينتقض )قولو يحـر الخ( بالجـز جواب الشرط أى يحـر  عليو أى على من 

ال دائم الحدث وفاقد الطهورين الطواؼ بالكعبة فرضا كاف أو انتقض وضوءه إ
نفبل ولو فى نسك ألنو بمنزلة الصبلة فى أنو يشترط لو الطهر والستر والنية إف 
لم يكن فى ضمن نسك ال فيما يبطلها إذ اليبطلو نحو أكل )قولو طوفو( بفتح 

ا إذا الطاء وسكوف الواو أى الطواؼ من طاؼ بالشىء يطوؼ طوفا وطواف
استدار بو، والمراد ىنا الطواؼ بالكعبة كما مر )قولو مس وحمل مصحف( 



بضم مس ببل تنوين إلضافتو الى ما أضيف إليو  حمل بعده أى ومس المصحف 
وحملو أى ويحـر ذلك على من ذكر ولو كاف المس بغير أعضاء الوضوء أو من 

إال  -أى القرآف  -ورواء حائل بحيث يعد العرؼ مسا لقولو تعالى " اليمسو 
المطهروف " أى المتطهروف تطهرا شرعيا عن الحدث األكبر واألصغر والحمل 
أبلغ من المس فقيس عليو باألولى ولذا قدمو بعضهم على المس كالنووى فى 
المنهاج والناظم قدـ المس على الحمل ألنو محل النص ومقيس عليو أيضا وىو 

والمصحف بضم الميم أفصح منو مقدـ طبعا فيقدـ وضعا كما ىو الظاىر، 
بكسرىا وفتحها ىو اسم للمكتوب فيو كبلـ اهلل تعالى ومثلو فى ذلك ورقو 
وحواشيو وجلده المتصل بو فيحـر مسها وكذا المنفصل  عنو  إف  دامت  نسبتو 
لو بأف لم يجعل جلدا لغيره وإال فبل يحـر مسو قاؿ ع ش وليس من انقطاعها 

جديد وترؾ األوؿ فيحـر مسو أما لو ضاعت أوراؽ ما لو جلد  المصحف بجلد 
المصحف أوحرقت فبل يحـر  مس الجلد  ومثلو أيضا خريطتو وصندوقو وىو 
فيهما وما كتب لدرس قرآف بخبلؼ ما كتب ال للدراسة كالتمائم والعبرة فى 
قصد الدراسة بحاؿ الكتابة دوف ما بعدىا وبالكاتب لنفسو أولغيره تبرعا و إال 

وخرج بمسو وحملو كتابتو الخالية عنهما وقلب ورقو إذا لم يلـز حمل فآمره، 
لها عليو بأف يتحامل  عليها بالعود فتنفصل عن صاحبتها أو تكوف  قائمة 
فيخفضها بو وليس المراد أنو يدخل العود بين الورؽ فيفصل بعضو من بعض، 

، و  أما المصحف وخرج بالعود ما لو لف كمو على يده وقلب بها ورقو فإنو يحـر
مع تفسيره فإف كاف  أكثر من القرآف يقينا حل حملو وإال فبل يحـر عند الشك، 
وفى فتاوى الجماؿ الرملى أنو سئل عن تفسير الجبللين ىل ىو مساو للقرآف 
أو قرآنو أكثر فأجاب: بأف شخصا من اليمن تتبع حروؼ القرآف والتفسير 

من أواخر القرآف فوجد التفسير وعدىما فوجدىما على السواء الى سورة كذا و 
أكثر حروفا فعلم أنو يحل حملو مع الحدث على ىذا اىػ وفى اإلعانة للسيد 
البكرى شيخ شيخ مشايخ شيخنا قاؿ بعضهم الورع عدـ حمل تفسير الجبللين 

 ألنو وإف كاف زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب من كتابة حرفين فأكثر اىػ 
ورة إلى حمل المصحف حملو مع الحدث حيث لم ]تنبيو[ إذا دعت الضر      

يتمكن من الطهارة كخوفو من غرؽ أو حرؽ أو نجاسة أو كافر أو سارؽ بل قد 
يجب ألنو من تعظيمو، أما إذا تمكن من التيمم فإنو يكوف واجبا )قولو صبلتو( 



أى من انتقض وضوءه أى ويحـر عليو عالما عامدا الصبلة ولو نفبل ونحوىا  
وة وشكر وخطبة جمعة وصبلة جنازة، والمراد بالحرمة فى ذلك كسجدة تبل

 عدـ الصحة ولو سهوا
)قولو وليحرمن من جنب(من بمعنى على كما فى قولو تعالى " ونصرناه من القـو 
" أى على من بو جنابة وإف تجردت عن الحدث األصغر، فالجنب اسم فاعل 

المفرد والتثنية جنب يجنب من باب قرب يقرب ويطلق مفردا مذكرا على 
)قولو مع مااستباف( السين  والتاء مزيدتاف أى مع ماباف  والجمع والذكر واألنثى

و اتضح فيما مر من األربعة المحرمة بالحدث األصغرالتى   تضمنها البيت قبل 
)قولو لبث الخ( بضم البلـ مصدر لبث من باب سمع معناه المكث فهو مصدر 

ـ بالكسر فعل بتحريك  العين وىو مرفوع على نادر ألف قياس مصدر فعل البلز 
أنو فاعل ليحرمن بنوف التوكيد  الخفيفة أى وليحرمن  اللبث بمسجد على جنب 
مسلم بالغ غير نبى وليمنع منو فالكافر اليمنع منو وإف حـر عليو أيضا وذلك 
بأف يأذف لو مسلم بالغ وأف تكوف لو حاجة كجلوس القاضى فيو، والصبى يجوز 

تمكينو من المكث والنبى يحل مكثو بالمسجد جنبا وىو من خصائصو  لوليو
صلى اهلل عليو وسلم لكنو لم يقع منو، ثم اللبث يكفى فيو قدر أقل الطمأنينة 
احتراما للمسجد بخبلؼ اإلعتكاؼ فبلبد من زيادة عليو، وخرج بو العبور فبل 

يكن لو إال باب يحـر وىو الدخوؿ من باب والخروج من آخر بخبلؼ ما إذا لم 
واحد فيمتنع الدخوؿ، ثم إف كاف لو غرض صحيح كقرب طريق فبل كراىة أيضا 
والخبلؼ األولى وإال فهو خبلؼ األولى بخبلؼ الحائض إذا أمنت التلويث 

 فإف عبورىا مكروه، وأما التردد فحراـ كالمكث 
 )قولو بمسجد( المراد ما تحققت مسجديتو أو ظنت باإلستفاضة ولو مشاعا
فيحـر المكث فى أّى جزء منو ولو فى ىوائو أو جداره، وخرج بو الرباط ونحوه  

 كالمدارس 
)قولو قراءة القراف( بالرفع عطفا على لبث، وقولو القراف بنقل حركة الهمزة إلى 
الراء ضرورة وكثيرا ما وقع ذلك كما قالو شيخنا فى كتابتو على منظومتو " 

ى الجنب قراءة القرآف بقصد ىا إذا تلفظ بها القبلئد اللؤلئية " أى ويحـر عل
بحيث يسمع بها نفسو حيث العارض ويمنع منها إذا كاف مسلما وإال فبل وإف 
حرمت عليو أيضا، وخرج بالقرآف التوراة واإلنجيل ومنسوخ التبلوة وبقصدىا ما 



إذا لم يقصدىا بأف قصد الذكر فقط أو أطلق وبالتلفظ بها ما إذا أجرى القراءة 
لى قلبو وبما بعده ما إذا تلفظ ولم يسمع نفسو حيث اعتدؿ سمعو وال عارض ع

من نحو لغط، نعم يجوز لفاقد الطهورين  قراءة  الفاتحة فى الصبلة  المكتوبة  
بل تجب  كما  صححو النووى لضرورة  توقف صحة الصبلة عليها، ويؤخذ من 

بالحيض( أى ونحوه من  )قولو وحرمن ىذا أنو يشترط لحرمة القراءة كونها نفبل
النفاس على الحائض والنفساء وعلى غيرىما بالنظر لبعض المحرمات وىو 
الطبلؽ  فإنو حراـ على  زوجها ال عليها والمتعة فإنها حراـ على المستمتع 
)قولو مع ما مرا( األلف لئلطبلؽ وكذا يقاؿ فى أف تمرا اآلتى أى ما مر مما 

صوما( مفعوؿ وحرمن أى فرضا كاف الصـو أو يحـر بالجنابة وىى الستة )قولو 
نفبل واليصح أيضا ويجب قضاؤه دوف الصبلة فبل يجب للمشقة لتكررىا بل 
يكره كما قالو الرويانى وغيره أو يحـر كما قالو البيضاوى بخبلؼ قضائو فبل 
يشق لعدـ تكرره )قولو طبلقا( أى فى الحيض إف لم تعط المرأة لزوجها فى 

عوضا فبل يحـر الخلع فى الحيض ألف بذلها العوض يشعر مقابلة الطبلؽ 
باضطرارىا إلى الفراؽ حاال، قاؿ الكردى ومن شروط التحريم أف تكوف موطوءة 
ولو فى الدبر أو مستدخلة ماءه المحتـر وإال فبل تحريم  ومثل الطبلؽ فى 

يم الحيض تعليقو بما يوجد زمن الحيض قطعا أو يوجد فيو باختياره اىػ ثم تحر 
الطبلؽ  وكذا الصـو مستمر إلى أف ينقطع الحيض فقط فيحبلف بمجرد 
اإلنقطاع أما الطبلؽ فلزواؿ المعنى المقتضى للتحريم وىو تطويل العدة وأما 
الصـو فؤلف سبب تحريمو خصوص الحيض وقد زاؿ بخبلؼ ما بعدىما من 

م )قولو ثم المرور والمتعة فإف تحريمهما مستمر إلى أف ينقطع وتغتسل أو تتيم
أف تمرا( ثم للترتيب الذكرى والمراد تشريك ما عطف بها مع ما عطف عليو فى 
الحرمة من غير ترتيب بينهما وال مهلة أو بمعنى الواو كما قيل كذلك فى قولو 
تعالى " ىو الذى جعل لكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها " وعلى كل 

أف قاؿ فى الخبلصة: وإف  فهو من عطف الفعل على اسم خالص مع إثبات
على اسم خالص فعل عطف <> تنصبو  أف  ثػاثبا أو منحدؼ  والضمير 
للحائض، والمراد بالمرور العبور وتقدـ معناه عند تقرير قولو لبث الخ )قولو 
تلويثو الخ( بالنصب مفعوؿ مقدـ لقولو إف خافت أى إف خافت تلويث المسجد 

ث وإال بأف أمنتو كره لها العبور فى المسجد أى تلطيخو بالدـ صيانة لو عن الخب



حيث الغرض لها صحيح لغلظ حدثها ولذا فارؽ حكمها حكم الجنب كما مر 
من أف عبوره خبلؼ األولى  ومثل الحائض فى حرمة العبور كل ذى جراحة 
سيالة بالدـ أو القيح كما قالو ابن حجر )قولو ومتعة من سرة لركبة( أى تمتعا 

ة مرادفة إللى التى ىى النتهاء الغاية يعنى تمتعا بما بين سرتها والبلـ فى لركب
وركبتها البهما والبما عداما بينهما سواء كاف بالوطء ولو مع حائل أـ بغيره ال 
مع حائل، أما تمتعها بما بين سرتو وركبتو فكعكسو فيحـر أيضا كما بحثو 

 االسنوى فى المهمات
 

 )فصل( فى أسباب التيمم
 التَّػَيمُِّم   الثَّبلَثػَْة <> ِفْقَداُف  َما  َومَرٌض  َو َحاَجةْ  َوسػََبُب 

ُر اْلُمْحتَػَرـْ   َلُو  ِلَعْطِش َحيَػَواٍف  ُمْحتَػَرـْ <> َوتَاِرُؾ الصَّبَلِة َغيػْ
 ُمْحَصُن زَاٍف ُذْو اْرِتَداٍد َكاِفُر <> َحْرِبىُّ ِف اْلِخْنزِْيرُ  َكْلٌب يَػْعِقرُ 

-------------------------------------- 
)قولو فصل( أى فى أسباب التيمم، وىو لغة القصد وشرعا مسح الوجو      

واليدين بتراب طهور بنية على وجو مخصوص، وىو يكوف بدال عن وضوء أو 
غسل أو غسل عضو تعذر غسلو أو غسل بعضو )قولو وسبب التيمم الخ( فيو 

ثبلثة وفيو من التسامح ما اليخفى  ما مر عن النهاية فى فرض الوضوء أى أسبابو
فإنها فى الحقيقة أسباب للعجز عن استعماؿ الماء وىذا العجز ىو الذى يكوف 
سببا لحل التيمم )قولو الثبلثة( ىكذا عدىا فى المنهاج وعدىا شيخ اإلسبلـ فى 
شرح التحرير أحدا وعشرين وعدىا أيضا فى الروضة سبعة ونظمها بعضهم فى 

 قولو:
 أسباب حل تيمم <> ىى سبعة بسماعها ترتاح يا سائلى

 فقد وخوؼ حاجة إضبللو <> فقد وخوؼ حاجة إضبللو
)قولو فقداف ما( بالقصر للضرورة أى فقد ماء بأف تيقن ذلك ومثلو ما لو أخبره 
عدوؿ بفقده كما نقلو فى النهاية عن البحر أو توىمو بأف جوز وجوده تجويزا 

لبو من رحلو ورفقتو ونظر حواليو إف كاف بمستو راحجا أو مرجوحا أو مستويا وط
وتردد قدر ما ينظر إليو فى المستوى فلم يجده أو خاؼ بطلبو على نفسو أو 
مالو وإف قل أو اختصاصو أو انقطاعو عن رفقتو أو خروج وقت أو بأف اليجد 



الماء إال بثمن وقد عجز عنو أو قدر عليو لكن احتاجو لدينو أو للمؤنة لو ولمن 
زمو مؤنتو نفقة وكسوة ومركبا ومسكنا وخادما أو اليحتاج إليو لكن اليباع إال تل

بأكثر من ثمنو فى ذلك المكاف فى تلك الحالة أو يحوؿ بينو وبين الماء عدو 
من سبع أو غيره أو اليجد مايستقى بو من دلو وحبل وغيرىما، ومن صور الفقد 

الصبلة فيهما لوجود الماء معو نسياف الماء وإضبللو فى رحلو فيهما لكن تعاد 
ونسبتو فى إىمالو حتى نسيو أو أضلو إلى تقصير  وكذا فيما  اذا  كاف  فقد  
الماء فى محل يغلب فيو وجوده بخبلؼ ما إذا كاف بمحل اليغلب فيو وجوده 
بأف غلب الفقد أو استوى األمراف فبل تعاد الصبلة فى ىذه الصورة كالصور 

نسياف واإلضبلؿ )قولو ومرض( أى يخاؼ معو من المذكورة قبل صورتى ال
استعماؿ  الماء على منفعة عضو كبل أو بعضا كعمى أو على نفس أو سقوط 
عضو باألولى، ولو لم يكن المرض المذكور حاصبل عنده ولكن خاؼ من 
استعماؿ الماء اإلفضاء إليو تيمم أيضا قياسا على الحاصل  وكذا بطء البرء أو 

حوؿ فى عضو ظاىر على ما صححو فى المنهاج واحترز عن الشين الفاحش كن
اليسير ولو على عضو ظاىر كأثر جدرى بضم الجيم وفتح الداؿ وبفتحهما 
لغتاف وسواد قليل وعن الفاحش بعضو باطن وىو ما يعد كشفو ىتكا للمروءة 
بأف ال يبدو فى المهنة غالبا والظاىر بخبلفو فبل أثر لخوؼ ذلك فيهما إذ ليس 

ما كبير ضرر كما فى المجموع ونقلو فى النهاية، ويعتمد فى الخوؼ قوؿ فيه
عدؿ فى الرواية وكذا يعمل بمعرفة نفسو حيث كاف عالما بالطب، وعدؿ الرواية 
ىو المسلم البالغ العاقل الذى لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولو رقيقا 

كاف ببرية اليجد فيها   وأنثى وقيل يشترط اثناف، ومحل ذلك فى الحضر أما لو
طبيبا فإنو يجوز لو التيمم حيث ظن حصوؿ ما ذكر لكن تجب اإلعادة)قولو لو( 
البلـ بمعنى إلى أى إلى الماء متعلق بقولو قبل: وحاجة وكذا قولو لعطش )قولو 
( أى من نفسو أو غيره من آدمى ولو من أىل قافلتو أو من  لعطش حيواف محتـر

اؿ  ع ش على ـ ر فى مالك الماء عدـ اشتراط غيره لكن  األقرب كما ق
احترامو لكونو اليشرع لو قتل نفسو فقيد اإلحتراـ ىنا إنما ىو فى حق غيره 
فقط  ويعتبر فى العطش المبيح للتيمم ما مر فى المرض إف وجد الطبيب 
حاضرا فإف كاف فى مفازة مثبل فكما تقدـ أيضا، ومثل الحاجة الى الماء لما 

إليو لبيعو لمؤنة من عليو مؤنتو وكذا لدينو كما بحثو شيخ اإلسبلـ ذكر الحاجة 



فى شرح تحريره، وخرج بالمحتـر أى ما يحـر قتلو غيره وىو ما اليحـر قتلو  
( أى بعد أمر اإلماـ واإلستتابة ندبا  كما سيأتى )قولو وتارؾ الصبلة غير المحتـر

جوبا.)قولو محصن زاف( وعليو فبل يضمن قاتلو قبل التوبة  لكنو أثم وقيل و 
معطوؼ على وتارؾ مع حذؼ العاطف وكذا يقاؿ فيما بعده أى ومحصن زاف 
غير محتـر أيضا وىو من إضافة الصفة للموصوؼ أى زاف محصن بفتح الصاد 
على غير قياس اسم فاعل من أحصن إذا تزوج ويشترط إلحصانو البلوغ والعقل 

ذو ارتداد( وىو والعياذ باهلل  والحرية ووجود الوطء  فى نكاح صحيح )قولو
اإلسبلـ ممن يصح طبلقو وىو أقبح أنواع الكفر ومع ذلك  تعالى قطع استمرار

اليلـز أف المرتد أقبح من الكافر األصلى، أال ترى أف أبا جهل وأمثالو أقبح من 
المرتدين لما فيهم من زيادة العناد وأنواع األذى للنبى صلى اهلل عليو وسلم 

ولو كافرحربى( بسكوف الراء وىوالذى الصلح لو مع المسلمين، وغير ذلك)ق
وخرج بو الذمى وىو من عقد الجزية مع اإلماـ أو نائبو ودخل تحت أحكاـ 
اإلسبلـ والمعاىد وىو من عقد المصالحة معو من أىل الحرب على ترؾ القتاؿ 

من فى أربعة أشهر أو فى عشر سنين بعوض منهم موصل إلينا أو بغيره  والمؤ 
وىو من عقد األماف مع بعض المسلمين فى أربعة أشهر فقط، فهؤالء األربعة 
اليبيح عطشهم التيمم بمعنى أف اإلحتياج إلى الماء لذلك اليبيح التيمم وإف 
أدى الى ىبلؾ واحد منهم، نعم المعتمد كما قاؿ الشرقاوى أف غير المحتـر من 

ارؾ الصبلة والمرتد لم يجز لو اآلدمى فيو تفصيل إف كاف قادرا على التوبة كت
شرب الماء وإف احتاجو فى إنقاذ روحو من العطش لتعينو للطهر بو مع قدرتو 
على الخروج عن المعصية، وإف لم يقدر عليها كالزانى المحصن جاز لو التيمم 
وشرب الماء للعطش )قولو الخنزير( ىو حيواف خبيث يسن قتلو عقورا كاف أو 

يجب قتل العقور )قولو كلب يعقر( من باب ضرب ال على المعتمد وقيل 
يضرب معناه جرحو فهو عقور والكلب العقور قاؿ األزىرى كل سبع يعقر من 
األسد والفهد والنمر والذئب كما فى المصباح، قاؿ الشرقاوى والكلب ثبلثة 
أقساـ: عقور وىذا الخبلؼ فى عدـ احترامو وندب قتلو، وما فيو نفع من 

ة وىذا الخبلؼ فى احترامو وحرمة قتلو، وما النفع فيو والضرر اصطياد أو حراس
ومعتمد الرملى فيو أنو محتـر فيحـر قتلو اىػ ىذا وقد استقصى فى شرح األصل 



أنواع مايسن قتلو من المؤذيات بما ينبغى مراجعتو وتركت ذلك خوؼ اإلطالة 
 فى ىذه العجالة.

 
 )فصل( فى بياف شروط التيمم

 ٌر  تُػَراٌب طَاِىُر <> َخاِلُص نِاْسِتْعَمالُُو  الَ َيْظَهرُ ُشُرْوطُُو  َعشْ 
 َو َقْصُدُه   َواْلَمْسُح   لِْلَيَدْيِن  <> َمْع  َوْجِهِو  أَْيًضا ِبَضْربَػتَػْينِ 
َلوُ  َلٍة  َذا ْاإِلْجِتَهاِد  قَػبػْ  َو رَْفُع  َنْجٍس  َأوَّالً َو َكْو نُُو <> ِفى  ِقبػْ

 ُدُخْوِؿ اْلَوْقِت <> َو َكْونُُو  ِلُكلِّ  فَػْرٍض  يَْأِتى  َو ِفْعُلُو    بَػْعدَ 
------------------------------------- 

)قولو فصل(  أى فى بياف شروط التيمم )قولو شروطو( أى التيمم جمع      
شرط كفلس وفلوس، والمراد  ما البد منو وال محيد عن فعلو فى التيمم )قولو 

رورة أو لما مر فى تقرير قولو فتلك عشر )قولو تراب( عشر( بحذؼ التاء للض
يعنى أف يكوف التيمم بتراب لو غبار يعلق بالوجو واليدين  فبل يجزء بغيره أو بو 
لكن كاف نديا مثبل اليرتفع لو غبار، قاؿ فى حواشى الروض كما ثبت أف الطهارة 

بالجامدات  بالمائعات تختص بأعمها وجودا وىو الماء وجب أف تختص الطهارة
بأعمها وجودا وىو التراب اىػ الترمسى )قولو طاىر( يعنى طهور بقرينة قولو 
استعمالو اليظهر بعد فبل يجوز التيمم بنجس كأف جعل فى بوؿ ثم جف أو 
اختلط بو نحو روث متفتت ومنو تراب المقبرة المنبوشة الختبلطها بعذرة 

ط من دقيق كجص ورماد الموتى وصديدىم المتجمد )قولو خالص( أى من خلي
وزعفراف وإف قل ذلك الخليط جدا كما فى التحفة بحيث اليدرؾ ألنو لنعومتو  
يمنع وصوؿ التراب للعضو خبلفا للقائل بأنو إف قل الخليط جاز قياسا على 
الماء القليل إذا اختلط بمائع ويرّد بوضوح الفرؽ بينهما أف الموضع الذى علق 

التراب لكثافتو بخبلؼ الماء فإنو لطيف فيجرى على بو نحو الدقيق اليصل إليو 
المحل  الذى جرى  عليو الخليط واختلف فى ىذا القوؿ فى ضبط القليل 
والكثير فقاؿ اإلماـ الكثير ما يظهر فى التراب والقليل مااليظهر  فيو وقاؿ 
الرويانى وجماعة تعتبر األوصاؼ الثبلثة كما فى الماء وجرى على ىذا فى 

وغيرىا )قولو استعمالو الخ( أى التراب  فى حدث فبل يجوز بالمستعمل  الروضة 
فيو وىو مابقى بعضوه حالة تيممو حيث استعملو فى تيمم واجب وكذا ما تناثر 



بعد إمساسو أى التراب العضو حالة تيممو أما الذى تناثر ولم يحصل بو إمساس 
المستعمل فيما العضو فليس بمستعمل كالباقى على األرض، وعلم من حصر 

ذكر أنو لو تيمم واحد أو جماعة مرات كثيرة من تراب يسير فى نحو خرقة جاز 
حيث لم يتناثر إليو شئ  مما ذكر كما يجوز الوضوء متكررا من إناء واحد،  ىذا  
وقد  بين فى ىذا البيت أربعة من الشروط العشرة ويبين الستة الباقية فى 

التراب من إضافة المصدر لمفعولو بعد حذؼ  األبيات اآلتية )قولو وقصده( أى
الفاعل أى قصد المتيمم التراب بأف ينقلو من األرض أو الهواء  إلى العضو 
الممسوح من وجو ويد ولو بفعل غيره بإذنو ولو ببل عذر لكن مع الكراىة حينئذ  
كما قالو الشهاب القليوبى ونقلو الكردى أو يتمعك بوجهو أو يديو عند المسح 

ألرض، فلو انتفى النقل كأف سفت الريح التراب على عضو من أعضاء فى ا
التيمم عند وقوفو فى مهبها وإف قصد بو التيمم فردد عليو ونوى لم يكفو النتفاء 
القصد بسبب انتفاء النقل المحقق لو أى المثبت لو ألنو أخص منو ويلـز من 

حيواف وإنما كاف ثبوت األخص ثبوت األعم كاإلنساف يلـز من ثبوتو ثبوت ال
القصد أعم ألنو تارة يوجد معو نقل وتارة ال، أما قصد العضو فبل يشترط على 
المعتمد فلو أخذ ترابا ليمسح بو وجهو فتذكر أنو مسحو صح أف يمسح بو يديو 
وبالعكس )قولو أيضا( أى كما يشترط مسح اليدين  وىو مصدر آض يئيض أى 

ذؼ عاملو وإما على الحالية والتقدير رجع منصوب إما على أنو مفعوؿ مطلق ح
على األوؿ أئيض أيضا أى أرجع لئلخبار بذلك رجوعا وعلى الثانى أخبر أو 

 أحكى أيضا وقد قلت فى منظومتى " الفرائد العجيبة ":
 ينصب أيضا مصدرا أو حاال <> وىو من آض  بمعنى آال

و بضربتين( آثر وبسطتو فى شرحها " الفوائد النجيبة " بما المزيد عليو )قول
التعبير بالضرب كاألصل تأسيا بلفظ الحديث ولموافقة الغالب وإال فالمدار على 
إيصاؿ التراب إلى الوجو واليدين سواء كاف بالضرب أـ ال كوضع يده تراب ناعم 
بدونو، ومحل اإلكتفاء بضربتين إف حصل اإلستيعاب بهما فتكره الزيادة عليهما  

ال فتجب الزيادة، فإف قيل وجوب الضربتين ينافى ما كما فى النهاية وغيرىا وإ
مر من جواز التمّعك أجيب بأنو الينافيو  ألف المراد بالضرب النقل ولو بالعضو 
الممسوح الحقيقة الضرب، والتمّعك يشترط فيو الترتيب فإذا مّعك وجهو ثم 

كوف  يديو فقد حصل لو نقلتاف نقلة للوجو وأخرى لليدين )قولو ورفع  نجس( بس



الجيم لغة كما تقدـ أى إزالة نجس غير معفو عنو عن بدنو ولو عن غير أعضاء 
التيمم ال ثوبو ومكانو )قولو أوال( أى قبل التيمم إف كاف عنده من الماء ما يزيلو 
بو وإال صح تيممو عند ابن حجر  مع وجوب اإلعادة وعند الرملى  يصلى صبلة 

بل إزالتو لم يصح على المعتمد وعليو فاقد الطهورين ببل تيمم، فلو تيمم ق
الرملى وقيل يصح وعليو ابن حجر بخبلؼ الوضوء فبل يشترط فيو تقدـ اإلزالة 
ألنو لرفع الحدث وىو يحصل مع عدـ تقدمها والتيمم إلباحة الصبلة التابع لها 
غيرىا وال إباحة مع وجود المانع وىو النجس )قولو وكونو الخ( أى مريد التيمم، 

إلجتهاد خبر الكوف، وفى قبلة متعلق باإلجتهاد وكذا قولو قبلو أى قبل وذا ا
التيمم أى يشترط أف يجتهد المتيمم فى القبلة قبل تيممو كما اعتمده ابن حجر 
فى التحفة وغيرىا خبلفا لما اعتمده  الرملى فى النهاية والخطيب فى المغنى 

و تيمم قبلو فيها لم يصح من جواز التيمم قبل اإلجتهاد فيها، وعلى األوؿ فل
وعليو أيضا يقاؿ قد جزموا بصحة طهر المستحاضة قبل اإلجتهاد فى القبلة مع 
أنو لئلباحة إذ وضوءىا اليرفع حدثها وإنما تستبيح بو الصبلة فقياس ذلك 
الصحة ىنا أيضا بجامع كوف كل لئلباحة وأجيب بأف طهرىا أقوى من التيمم إذ 

بخبلؼ التراب )قولو وفعلو الخ( أى التيمم للصبلة الماء  يرفع الحدث أصالة 
التى يريد فعلها فرضا كانت أو نفبل أو فائتة، ومثلو أى التيمم النقل فبل يصح 
قبل الوقت ولو احتماال بل وإف صادؼ الوقت إال إف جدد النية قبل وضع يده 
على وجهو فالوضع البد وأف يكوف بعد دخوؿ الوقت حتى تجعلو نقبل جديدا 
)قولو بعد دخوؿ الوقت( أى ظن دخوؿ الوقت  الذى يصح فعل الصبلة فيو، 
فالتيمم لها ولو نافلة قبلو باطل، ودخل فى ذلك التيمم فى وقت األولى  للثانية 
لمن يجمع فيصح بعد فعل األولى قاؿ فى التحفة نعم إف دخل وقتها أى الثانية 

زالت التبعية بانحبلؿ رابطة  قبل فعلها بطل تيممو ألنو إنما صح لها تبعا وقد
الجمع وكذا يبطل بطوؿ الفصل وإف لم يدخل وقت الثانية فقولهم يبطل بدخولو 
مثاؿ القيد، ولو أراد الجمع تأخيرا صح التيمم للظهر وقتها نظرا ألصالتو لها ال 
للعصر ألنو ليس وقتا لها واللمتبوعها  ألنها اآلف غير تابعة للظهر اىػ  الترمسى، 

ا اشترط وقوع التيمم بعد الدخوؿ ألنو طهارة ضرورة وال ضرورة قبلو، وإنم
ويدخل وقت صبلة اإلستسقاء باجتماع معظم الناس لها إف أراد فعلها جماعة  
وإال فبإرادة فعلها، والكسوؼ بمجرد التغير وإف أراد فعلها جماعة ألنو يفوت 



ة المسجد بدخولو، باإلنجبلء بخبلؼ اإلستسقاء فإنو اليفوت بالسقيا، وتحي
والجنازة بتماـ الغسل الواجب وىى الغسلة األولى والتيمم للميت وأف يكفن 
وبهذا يلغز فيقاؿ شخص اليصح تيممو حتى يتيمم غيره وىو الميت، والنفل 
المطلق فى كل صبلة أراده إال وقت الكراىة إذا أراد أف يصلى فيو أما إذا تيمم 

ىػ ش ؽ، والفائتة بعد تذكرىا إذ ىو وقتها ليصلى خارجو أو أطلق فإنو يصح ا
قاؿ فى التحفة فلو تيمم شاكا فيها ثم بانت لم تصح اىػ )قولو وكونو الخ( أى 
التيمم الواحد يأتى لكل فرض سواء كاف عن حدث أصغر أو أكبر لمرض أو 
لفقد ماء بالغا كاف المتيمم أو صبيا، فقولو يأتى خبر الكوف ولكل فرض متعلق 

لكل فرض( أى عينى واحد وذلك ألف التيمم طهارة ضرورة فيقدر  بو )قولو
بقدرىا وىو فرض واحد  فبل يجمع بتيمم واحد فرضاف سواء كانا أداء أـ قضاء  
كصبلتين أو طوافين أو صبلة وطواؼ وكذا النذر من كل منهما، ولو نذر أف 

أف يسلم يصلى أربع ركعات أو أكثر كفاه لهن تيمم واحد بخبلؼ ما لو نذرىا و 
من كل ركعتين فإنو البد من التيمم لكل ركعتين فإف كل ركعتين صار كصبلة 
أخرى مفتتحة، ومثل ذلك صبلة الضحى والوتر فى التفصيل المتقدـ، أما 
التراويح إذا نذرىا فإنو يتيمم لها عشر تيممات وإف لم ينذر التسليم من كل 

و البابلى اىػ الشرقاوى، وفهم ركعتين ألف التسليم فيها من كل ركعتين محتم قال
مما تقرر أنو يجوز أف يجمع بو فرضا وما شاء من النوافل ألنها التنحصر فخفف 
فيها، ومثلها أى النوافل تمكين المرأة حليلها إذا تيممت للفرض فإنها تجمع 
بينو والتمكين وكذا صبلة الجنازة أما لو تيممت للتمكين فبل يباح لها إال ما فى 

مس المصحف والمكث فى المسجد واإلعتكاؼ وقراءة القرآف واليباح مرتبتو ك
لها فرض والنفل أو تيممت لصبلة الجنازة أبيح لها ما فى مرتبتها من صبلة 

 النافلة وما دونو مما تقدـ واليباح لها الفرض 
]تنبيو[ ىذا البيت  الذى أثبتو وقررتو ىو الذى ألحقو المؤلف بهامش بعض      

 رأيتها بخطو وأما األصل الذى فى صلبها فهو:  النسخ التى
 وكونو بعد دخوؿ الوقت <> عاشرىا لكل فرض يأتى

< ولعلو لما كاف ىذا األصل قد يتوىم  أنو مأخوذ من البيت  الذى  ٙٗ> 
سبقو بو الشيخ أحمد بن صديق البلسمى فى " تنوير الحجا " وإف أمكن كوف 

إلحاؽ الثانى لئبل ينسب إليو القيل المساواة من ترادؼ الخاطر احتاج الى 



والقاؿ من سلك طريق اللـو والضبلؿ ممن تضيق جنانو واتسع لسانو، فهو من 
األوؿ وإف لم يصرح بالضرب عليو بمنزلة الناسخ من المنسوخ ولهذا آثرتو 

 بالتقرير كما ترى واهلل أعلم
 

 )فصل( فى بياف أركاف التيمم
 ػْربِِو <> َو نِيَّػٌة   َوَمْسػُحُو  ِلَوْجػِهوِ فُػُرْوُضُو َخْمٌس  فَػنَػْقُل  تُ 

 َواْلَمْسُح لِْلَيَدْيِن َحتَّى اْلِمْرفَػَقْيْن <> َخاِمُسَها التػَّْرتِْيُب بَػْيَن اْلَمْسَحتَػْينْ 
--------------------------------------- 

التيمم )قولو فصل(  أى فى بياف أركاف التيمم )قولو فروضو( أى أركانو أى      
وفسرتها باألركاف لكونها األكثر فى عباراتهم ىنا )قولو خمس( حذؼ التاء ىنا 
لما مر، وعدىا خمسة كاألصل تبعا فيو للنووى فى المنهاج قاؿ الجماؿ الرملى 
فى شرحو وزاد فى الروضة شيئين  التراب والقصد قيل وإسقاطهما أولى اىػ إذ 

ركنا فى الطهر وأما القصد فداخل فى لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء 
النقل الواجب قرف النية بو ألنو إذا نقل التراب على الوجو المشروط وقد نوى  
كاف قاصدا بل قاؿ السبكى لو حذؼ ذكر القصد كفاه ذكر النقل فإنو يلـز منو 
القصد كما مر عن الشرقاوى )قولو فنقل تربو الخ( تفصيل لما أجملو فى قولو 

إلفصاح شرط محذوؼ والتقدير اذا أردت بياف الخمسة وتفصيلها  خمس والفاء
فهى نقل تربو الخ، والترب بضم التاء على وزاف قفل لغة فى التراب، والضمير 
للمتيمم أى نقل المتيمم أو مأذونو ترابو إلى العضو الممسوح ولو من وجو إلى 

بأف حدث عليو تراب  وجو بأف سفتو الريح عليو ثم نقلو  منو ورده إليو أو إلى يد
بعد مسحو من تراب التيمم فنقلو منو إليها أو من يد إلى وجو أو يد إما من 
اليمنى إلى اليسرى أو العكس ولو كاف المأذوف كافرا أو صبيا اليميز أو أنثى 
حيث ال مماسة ناقضة أو مجنونا أو دابة كقرد كما قالو سم فبل بد من اإلذف فى 

فإنو اليكفى نقلو، ولو أحدث أحدىما بعد النقل  جميع ذلك ليخرج الفضولى
وقبل المسح لم يضر أما اآلذف فؤلنو غير ناقل وأما المأذوف فؤلنو غير متيمم 
والمراد بالنقل التحويل من األرض أو الهواء أو غير ذلك ولو كاف التحويل 
بنفس العضو كأف مّعك وجهو ويديو باألرض كما مر )قولو ونية( يتعلق بها 

ثاف: األوؿ فى كيفيتها وىى أف ينوى استباحة ما يتوقف على التيمم كالصبلة مبح



<  ٚٗومس المصحف وسجود التبلوة، وال فرؽ بين أف يتعرض للحدث > 
بأف يقوؿ نويت استباحة الصبلة من الحدث األصغر أو األكبر أـ ال، حتى لو 

س لم يضر ألف تيمم بنية اإلستباحة ظانا كوف حدثو أكبر فباف أصغر أو بالعك
موجبهما وىو التيمم متحد بخبلؼ ما إذا كاف متعمدا فإنو يضر لتبلعبو، 
واليكفيو نية رفع  الحدث ألف التيمم اليرفعو وال فرض التيمم ألنو كما تقدـ 
طهارة ضرورة اليصلح أف يكوف مقصودا وىذه النية التكوف إال لؤلمور 

يمم معها، وحاصلو أف المراتب المقصودة كالوضوء. والثانى فيما يستباح بالت
ثبلث فرض صبلة وطواؼ ونفلهما وغيرىما، فنية الفرض تبيح الكل، ونية النفل 
أو الصبلة تبيح ما عدا الفرض، ونية غير ىذه الثبلثة تبيح ما عدا الصبلة من 
نحو مس المصحف وسجدة التبلوة والمكث والقراءة. ويجب قرف النية بالنقل 

كاف واستدامتها أيضا الى مسح شىء  من الوجو ومقتضاه أنو للوجو ألنو أوؿ األر 
يجب استحضارىا عند النقل والمسح ومابينهما وعليو ابن حجر  فى شرح 
المقدمة الحضرمية قاؿ الشرقاوى وليس كذلك بل الواجب اقترانها بالمسح 
والنقل فقط وإف عزبت بينهما اىػ وقاؿ فى المهمات والمتجو اإلكتفاء 

ا عندىما وإف عزبت بينهما اىػ فلو أحدث بينهما فإف كاف ىو الناقل باستحضارى
بطلت النية أو مأذونو فبل كما مر، ثم الفرؽ بين النقل  والقصد والنية أف ضابط 
النقل ىو التحويل والقصد ىو قصد نقل التراب للمسح أو يقاؿ ىو قصد 

غيرىا قالو الترمسى المسح بو والنية  أف ينوى اإلستباحة لما تقرر أنو اليكفى 
عن بعضهم )قولو ومسحو الخ( أى المتيمم وجهو يعنى وصوؿ التراب ولو بنحو 
خرقة الخصوص حقيقة  المسح الذى ىو إمرار اليد على العضو، واليشترط 
تيقن وصوؿ التراب الى جميع أجزاء العضو بل غلبة الظن )قولو لوجهو( مفعوؿ 

وجهو كما مر فى الوضوء، فيجب مسح  مسحو والبلـ زائدة للتقوية يعنى ظاىر
ظاىر مسترسل لحيتو والمقبل من أنفو على شفتو، نعم اليجب ىنا إيصاؿ 
التراب إلى باطن الشعر وإف خف كما جرى عليو ابن حجر وتبعو العمريطى فى 

 التيسير حيث قاؿ:
 وفيو يكفى مسح ظاىر الشعر <> ولو خفيفا أو وجوده ندر

وء كما نقلو الكردى عن شرح المنهاج للتقى وقيل يجب كالماء فى الوض
السبكى، وىل يجب إزالة ما تحت  األظفار مما يمنع وصوؿ التراب إليو كما 



< جـز الزيادى باألوؿ وقاؿ القليوبى بالثانى اىػ  ٛٗفى الوضوء أو ال؟ > 
الترمسى)قولو والمسح لليدين( أى بالتراب، ويأتى ىنا ما مر فى الوضوء من 

ت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا )قولو حتى المرفقين( أى كمبدلو غسل من قطع
وىو الوضوء وحمبل للمطلق فى قولو تعالى " فامسحوا بوجوىكم وأيديكم " منو 
على المقيد فى آية الوضوء التحاد سببهما وإف اختلف الحكم )قولو خامسها( 

فى الغسل  أى الفروض )قولو الترتيب( أى ولو عن أحدث أكبر، وإنما لم يجب
ألنو لما كاف الواجب فيو التعميم جعل البدف فيو كعضو واحد، وذلك بأف يقدـ 

)قولو بين المسحتين( أى مسحة للوجو ومسحة لليدين ال  الوجو ثم اليدين
النقلتين فبل يجب الترتيب بينهما إذ المسح أصل والنقل وسيلة فلو ضرب بيديو 

رى يده األخرى جاز ثم ينقل مرة على التراب ومسح بإحداىما  وجهو وباألخ
ثانية ليده الثانية، وفى تعبيره كاألصل بالمسحتين بفتح الميم من المرة دوف 
المسحين كما صنعو األكثروف تنويو إلى عدـ مشروعية تكرير المسح لكل عضو 

 ىنا بل ىو مكروه 
)تتمة( سكت الناظم كاألصل عن ذكر سنن التيمم ومكروىاتو وذكرتها      
 يما للفائدة وتعميما للنفع والعائدة إف شاء اهلل بقولى:تتم

 سػننو  أشػياء  كالتسػمية <> أّولو ولػو عن  الجنػابة
 نفض اليدين بعد ضرب تربو <> وقبل مسحو كذا التوجوِ 

 وبدء  مسح الوجو  من أعبله <> تقديم  يمنى  اليد  اليسراه
 داءهونزع خػاتم  لدى مسػحتو <> للوجو ال لليػد وابت

 بأصبع اليدين  والشػهادتين <> بعد التيمم والء المسحتين
 مكروىو  تكريرمسح عضوه <> وفقد تخفيف غبػار تربو

وقولى وكذا التوجو أى للقبلة، وال لليد أى ال عند مسحتو لليد فالنزع عندىا 
واجب ليصل الغبار إلى محلو واليكفى تحريكو ألنو اليوصلو إلى ما تحتو 

 ماء.بخبلفو فى ال
 

 )فصل( في مبطبلت التيمم
 َثبلَثػَُة  ْاأَلْشَياِء  ُمْبِطبلَ تُُو <> َما أَْبَطَل اْلُوُضْوَء َقْد بَػيػَّْنػُتوُ 
 َو  رِدٌَّة  وََكْونػػُُو  تَػَوىََّما <> لِْلمػَاِء  ِإْف  ِلفػَْقِدِه تَػيَػمََّما



----------------------------------- 
فرغ مما يحقق التيمم ويصححو من أسبابو وشروطو  < )قولو فصل( لما ٜٗ> 

وفروضو أخذ يتكلم على مبطبلتو بما تضمنو ىذا الفصل )قولو ثبلثة األشياء 
الخ( خبر مقدـ عن قولو مبطبلتو أى التيمم بعد صحتو )قولو ما أبطل الوضوء( 
ما نكرة موصوفة أى شىء أبطل الوضوء إف كاف التيمم عن حدث أصغر أما لو  

عن حدث أكبر فإنو اليبطل باألصغر فيحـر عليو ما يحـر بالحدث األصغر كاف 
فقط قاؿ النووى واليعرؼ لنا جنب يباح لو قراءة القرآف والمكث فى المسجد 
دوف الصبلة والطواؼ ومس المصحف إال ىذا، وقولو قد بينتو أى فى فصل 

 فحقيقتها  نواقض الوضوء )قولو وردة( أى ولو صورة ليشمل  ردة الصبى، وإال
كما مر قطع استمرار اإلسبلـ ممن يصح طبلقو  فتبطل ما فعلو فى أثنائو 
وجميعو بعد فراغو ألنو الستباحة الصبلة وىى منتفية معها، بخبلؼ وضوء أو 
غسل السليم فإنو اليبطل بها لكن تبطل نيتو إذا وقعت فى أثنائو فيجب تجديد 

لو فكالتيمم فيبطبلف بها على نيتو لما بقى، أما وضوء صاحب الضرورة وغس
المعتمد  )قولو وكونو توىما الخ( األلف لئلطبلؽ وكذا فى تيمما اآلتى وللماء 
مفعوؿ بتوىما والبلـ زائدة للتقوية أى وكوف المتيمم توىم الماء ولم يقترف بمانع 
من استعمالو كسبع وعطش ولم يكن فى صبلة وإف زاؿ توىمو سريعا لوجوب 

يشرع فى المقصود الذى ىو الصبلة، فإف كاف ىناؾ مانع وعلمو طلبو وألنو لم 
قبل التوىم أو معو لم يبطل تيممو وكذا إف كاف فى صبلة أى بعد تماـ تكبيرة 
اإلحراـ لتلبسو بالمقصود. ويحصل التوىم برؤية غمامة مطبقة بقربو أو جماعة 

وليس بو، جوز أف معهم ماء  أو سراب وىو ما يرى وسط النهار يشبو الماء 
ومحل البطبلف برؤيتو أف يتيقن عند ابتدائها أنو سراب، ومحل كوف  التوىم 
مبطبل إذا توىمو فى حد الغوث فما دونو مع سعة الوقت بأف يبقى منو زمن لو 
سعى فيو إلى ذلك ألمكنو التطهر بو والصبلة فيو بتمامها، فلو ضاؽ الوقت عن 

يشمل الشك  ومثلو  باألولى  العلم  ذلك لم يبطل تيممو. والمراد بالتوىم ما
< كحد القرب إف كانت  ٓ٘أوالظن بوجود الماء بمحل يجب طلبو منو > 

الصبلة التسقط بالتيمم بأف كانت بمكاف يندر فيو فقد الماء  وما دونو من حد 
الغوث مطلقا إذ اليشترط حينئذ األمن على خروجو واف ضاؽ الوقت عن 

ا( لفقده متعلق بتيمما أى إف تيمم لفقده أى الماء، الوضوء )قولو إف لفقده تيمم



واحترز بو عما إذا كاف لمرض أو نحوه فبل يبطل تيممو إال بالقدرة على 
استعمالو وال أثر لعلمو واللتوىمو ألف المريض يصح تيممو ولو بشاطئ النهر بل 
تيممو باؽ فى الصبلة وخارجها، أما برؤه من مرضو فى الصبلة فهو كوجداف 

لماء فيها ؛ فإف كانت مما التسقط بالتيمم كأف وضع الجبيرة على حدث ا
وأخذت من الصحيح ما البد منو لئلستمساؾ ثم تيمم بطلت صبلتو، وإال كأف 
وضع الجبيرة على طهر ولم تأخذ من الصحيح زيادة على قدر اإلستمساؾ ثم 

 تيمم لم تبطل
 

 )فصل( فى بياف ما يطهر من النجاسات باإلستحالة
 َقْد َطهَُّروا َثبلَثًَة ِمْن  َنِجِس <> خػَْمٌر  ِإَذا  َتَخلََّلْت  بِالنػَّْفسِ 
َوانًا بِِإْطبَلٍؽ يَػَقعْ   َوِجْلُد َمْيػَتٍة ِإَذا اْنَد َبَغ  َمْع <> َما َصاَر َحيػْ
------------------------------------ 

تحالة وىى بقاء )قولو فصل( أى فى بياف ما يطهر من النجاسات باإلس     
الشىء كالخمر على حالو مع تغير صفاتو بأف ينقلب من صفة كالخمرية الى 

 أخرى كالخلية 
)قولو قد طهروا ثبلثة( أى حكموا أى الفقهاء على ىذه الثبلثة بالطهر 
باإلستحالة، ومقتضى اإلقتصار على الثبلثة أف ما عداىا من األعياف النجسة 

)قولو خمر الخ( بالرفع كما ضبطو المؤلف فهو  اليطهر بها باإلستحالة كذلك
خبر عن مبتدأ محذوؼ، والخمر لغة المتخذة من ماء العنب وشرعا كل مسكر 
سواء كاف من زبيب أو تمر أو حب أو قصب أو عسل أو غير ذلك، والخمر 
مؤنثة كما ىنا وقد تذكر قليبل )قولو إذا تخللت بالنفس( أى إذا استحالت خبل 

تأثير شىء والبمصاحبة عين أجنبية فتطهر ولو غير محترمة  لزواؿ  بنفسها ال من
علة النجاسة وىى اإلسكار خبلفا للوجو الضعيف بعدـ طهارة غير المحترمة كما 
فى التحقيق، والمحترمة ىى ماعصر البقصد الخمرية، وتقسيمها الى محترمة 

ة عليو ولو وغيرىا محلو إذا كانت بيد مسلم فإف كانت بيد كافر فهى محترم
<   ٔ٘بقصد الخمرية كما فى ع ش على ـ ر ألنو اليعتقد تحريمها كما > 

فى البجيرمى على الخطيب. أما إذا تخللت بمصاحبة عين نجسة طرحت فيها 
أو وقع فيها ببل طرح وإف نزعت قبل التخلل أو عين طاىرة  استمرت  إلى  



م تستمر لكن تخلل منها التخلل  و إف لم يكن لها أثر فى التخلل كحصاة أو ل
شىء فبل تطهر إذ النجس يقبل التنجيس فى األولى ولتنجسها بعد تخللها 
بالعين التى تنجست بها فى الثانية  )قولو وجلد ميتة( أى وجلد حيواف تنجس 
بالموت بأف لم يكن من نحو الكلب ألنو لم يتنجس بالموت بل ىو نجس قبل 

والمراد بالمراد بالموت الموت حقيقة   الموت وإف كاف من غير مأكوؿ اللحم،
كأف مات بغير ذكاة شرعية أو حكما كجلد الجيواف الذى سلخ منو حاؿ حياتو 
وذلك ألف الجزء المنفصل من الحى كميتتو فانفصالو مع الحياة بمنزلة انفصالو 
بالموت، وخرج بالجلد الشعر والصوؼ والوبر واللحم لعدـ تأثرىا بالدباغ فبل 

قولو اذا اندبغ( أى بنفسو فلو ألقت الريح الدابغ على الجلد أو تطهر بو )
بالعكس فاندبغ كفى، وتعبيره  بذلك أولى من تعبير األصل بإذا دبغ لما فيو من 
اإلشارة إلى أف فعل الدبغ ليس بشرط فى التطهير فيطهر الجلد المذكور بالدبغ 

م يبلقو بشرط أف ينقى من واإلندباغ ظاىره وىو ما القاه الدباغ وباطنو وىو ما ل
الفضبلت المعفنة للجلد من دـ ولحم بحيث  اليعود إليو النتن والفساد لو نقع 
فى الماء، وإنما تحصل التنقية المذكورة بحريف ولو نجسا كذرؽ حماـ البنحو 

 شمس وتراب وملح  قاؿ فى التيسير: 
 والدابغ الحريف إف أزاؿ ما <> فى الجلد من شحم ولحم ودما

الجلد المدبوغ بعد تأثره بالدباغ كثوب متنجس  فبل بد لنحو الصبلة فيو أو  ثم
عليو من تطهيره)قولو ما صار حيوانا الخ( بسكوف الياء للضرورة أى ما صار 
حيوانا من عين النجاسة مغلظة كانت أو ال كما دؿ عليو قولو بإطبلؽ فيطهر 

ة، وذلك كالميتة إذا صارت لحدوث الحياة ألف للحياة أثرا بينا فى دفع النجاس
دودا قاؿ فى الروض ولو دود كلب اىػ نقلو الترمسى. وخرج بحيوانا  ما صار 
رمادا كأف أحرقت الميتة حتى صارت رمادا أو ملحا مثبل كأف ألقيت فى مبلحة 
فصارت ملحا فبليطهر قاؿ ابن قاسم قد يؤخذ من ذلك انو لو مسخ آدمى  

 كلبا فهو على طهارتو اىػ 
 

 ل( فى بياف النجاسة وأقسامها)فص
 َنَجُسُهْم  ُمَغلَّػٌظ   ُمَخّفَػُف <> َوُمتَػَوسِّػٌط   فََأمَّػا  ْاأَلْسَلفُ 

 فَاْلَكْلُب َواْلِخْنزِيْػُر َمْع فَػْرَعْيِهَما <> َوالثَّاِف  بَػْوُؿ  ذَكػٍَر َما طَِعَما



َر اللَِّباِف َسَنتَػْيِن  َما اْستَػَتْم <> َوثَاِلٌث   ـْ َغيػْ  بَاِقى  النََّجاَساِت َكَد
-------------------------------------- 

< )قولو فصل( أى فى بياف النجاسة وأقسامها، وىى لغة كل مستقذر  ٕ٘> 
ولو طاىرا كالبصاؽ والمخاط، وشرعا كل مستقذر يمنع صحة الصبلة حيث 

 المرخص 
وغسلها ثبلث  )قولو نجسهم الخ( أى العين النجسة عندىم باعتبار حكمها

أقساـ مغلظة ومخففة ومتوسطة، والضمير للشافعية وإال فهى عند غيرىم  كأبى 
حنيفة منقسمة إلى مغلظة ومخففة فقط )قولو مغلظ الخ( أى مشدد فى حكمو 
ومخفف فيو أيضا ومتوسط بينهما كذلك )قولو فأما األسلف( تفصيل لما أجملو 

وىو المغلظ)قولو فالكلب( جواب  فى قولو مغلظ الخ والفاء فصيحة أى األوؿ
أما أى فهو الكلب ولو معلما قاؿ بعضهم إال كلب أصحاب الكهف ثم توقف 
فى معنى طهارتو ىل أوجده اهلل تعالى طاىرا أو سلبو أوصاؼ  النجاسة اىػ 
الترمسى وعلى الثانى الباجورى بحثا قاؿ فى إنارة الدجى وذلك ألنو قبل 

ولو حكمها فافهم اىػ )قولو والخنزير( أى ألنو  مصاحبتهم ىو من جملة الكبلب
أسوأ حاال من الكلب إذ اليجوز اقتناؤه بحاؿ مع تأتى اإلنتفاع بو بنحو الحمل 
عليو فحينئذ ىذا المنع ليس إال لنجاستو الثابتة بالقياس األولوى على الكلب 

فرع فبليشكل بالحشرات ألف منع اقتناءىا لعدـ نفعها )قولو مع فرعيهما( أى 
الكلب وفرع الخنزير مع اآلخر تبعا لهما أو مع غيره من حيواف طاىر ولو آدميا 
تغليبا للجنس إذ الفرع يتبع أخس أبويو  فى النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة 
واألكل وعدـ صحة األضحية والعقيقة لكن المتولد  بين كلب وآدمى إف كاف 

ز وبلغ مدة بلوغ اآلدمى إذ ىو على صورة كلب فنجس واليكلف وإف تكلم ومي
بصورة الكلب واألصل عدـ آدميتو كما قالو سم على التحفة وإف كاف على 
صورة اآلدمى فكذلك عند ابن حجر لكنو معفو عنو فيصلى ولو إماما ويدخل 
المسجد ويماس الناس ولو مع الرطوبة ولو حكم النجس فى األنكحة والتسرى 

العنت جاز لو التسرى كما رجحو ابن حجر والذبيحة والتوارث نعم إف خاؼ 
قاؿ فى التحفة لكن لو قيل باستثناء ىذا عند تحقق العنت لم يبعد اىػ أما عند 
الرملى فطاىر، والمتولد على صورة الكلب بين آدميين  طاىر  كما  فى 

< مناط التكليف العقل  ٖ٘القليوبى فهو مكلف إف كاف ينطق ويعقل ألف > 



آلدمى بين الشاتين يصح منو أف يخطب ويـؤ بالناس ويجوز وىو موجود وكذا ا
ذبحو وأكلو ويلغز بو فيقاؿ لنا خطيب وإماـ يذبح ويؤكل )قولو والثاف( بحذؼ 
الياء وىو جائز حتى فى النثر قاؿ تعالى " الكبير  المتعاؿ " أى وىو النجس 

ين إال المخفف )قولو بوؿ ذكر الخ( أى بوؿ ذكر محقق لم يتناوؿ قبل  الحول
اللبن كما يأتى، فخرج ببولو غيره من سائر فضبلتو وبذكر محقق بوؿ األنثى 
والخنثى وسيأتى محترز القيدين األخيرين، وتعبيره بذكر أولى من تعبير األصل 
بصبى لما قيل اف لفظ الصبى يتناوؿ الذكر واألنثى وىو من دقائق اللغة كما قالو 

ما الخ( ما نافية وطعما بألف اإلطبلؽ من الترمسى فى نيل المأموؿ )قولو ماطع
باب تعب يقع على كل مايساغ حتى الماء وذوؽ الشىء أى لم يأكل ولم 
يشرب غير اللبن للتغذى، وال فرؽ بين لبن أمو وغيرىا والبين الطاىر والنجس 
ولو من مغلظ )قولو غير اللباف( بالنصب مفعوؿ طعم، واللباف بكسر البلـ اسم 

 ماـ ابن مالك فى األعبلـ بمثلث الكبلـ:اللبن قاؿ اإل
 وقل لمجرى الَلَبب الَلَباف <> ولبن النسا اسمو لِباف

وخرج باللبن السمن ولو من لبن أمو )قولو سنتين الخ( بالنصب مفعوؿ بما 
استتم بعده مقدـ  وما نافية واستتم بزيادة ىمزة الوصل والسين والتاء مثل أتم  

الذكر سنتين بأف لم يجاوزىما، وتحسباف من كما فى المصباح أى ما أتم 
انفصالو فبليحسب منهما زمن اجتنانو وإف طاؿ، وىما تقريب فبل يضر زيادة 
نحو يومين، وخرج بهذا القيد بولو بعدىما وإف لم يأكل ولم يشرب غير اللبن 
فبل يكوف مخففا )قولو وثالث الخ( أى وىو المتوسط فى الحكم بين المغلظ 

باقى النجاسات مما ليس مغلظا والمخففا، وىى كثيرة مستوفاة والمخفف ىو 
 فى المطوالت ولزيادة النفع إف شاء اهلل ذكرت منها ما ىو مجموع فى قولى:

 والمتػوسطات  منها المذى <> والبوؿ والروث ومنها الودى
 وسائل الدـ ومنػها  الميتة  <> ال اآلدمى  والحوت والجرادة

 كر  <> من مائػع  الجػامد كالخمرمنّى نحو الكلب  كل مس
 والقيح والقىء  مع  األلباف  <> من غير  مايؤكػل  كاألتاف

 ال اآلدمى  ثػم  ما تغػيرا <> من فػم نائم ومػا لم يذكرا
قولى وسائل الدـ من إضافة الصفة لموصوفها أى الدـ السائل بخبلؼ غيره  

ـ ضابطها فى فصل ما كالكبد والعلقة، وقولى كالخمر أى ولو محترمة وتقد



يطهر باإلستحالة، وقولى ما تغيرا الخ أى وساؿ إف تحقق كونو من المعدة وإال 
بأف تحقق كونو من غير المعدة أو احتمل كونو منها فطاىر وقيل انو طاىر مطلقا 
وقيل نجس كذلك كما ذكره ابن العماد، وقولى وما لم يذكرا بالبناء للمجهوؿ 

ف الخفيفة والفعل المضارع المجزـو بلم يجوز توكيده واأللف منقلبة  عن النو 
قليبل  كما قالو شيخنا فى كتابتو على القبلئد اللؤلئية  نظم الرسالة السمرقندية 
)قولو كدـ( بتخفيف الميم على المشهور أى وإف ساؿ من كبد أو نحو سمك 

 أو بقى على نحو العظاـ لكنو معفو عنو
 

 )فصل( في بياف إزالة النجاسات
 ُمَغلَّظاً بَػْعَد اْنِتَفا اْلَعْيِن اْغِسَلْن <> َسْبػًعا َوَمرًَّة  بِتُػْرٍب َيْطُهَرفْ 

 َوالرَّشُّ  لِْلَماِء َعَلى َما ُخفَِّفا  <> َمْع  َغْلَبٍة   َورَْفِع  َعْيِنِو  َكَفى
 ْيِنىَواْلُمتَػَوسِّػُط   َعَلى  ِقْسَمْيِن <> َعْيِنى َكَذا  ُحْكِمى فََأمَّا اْلعَ 

 َفَما َلُو   لَػْوٌف  َورِْيٌح  طَْعُم <> فَػَرْفُع ِذى ْاأَلْوَصاِؼ طُرِّا َحْتمُ 
َها ِبُحْكِمىٍّ سػَِما <> َيْكِفْيَك  َمرًَّة  َعَلْيِو َجػْرُى َما  َوَما َخبلَ َعنػْ

------------------------------------- 
ذكورة آنفا )قولو  مغلظا( )قولو فصل( أى فى بياف إزالة النجاسات الم     

بالنصب على اإلشتغاؿ لكونو قبل فعل ذى الطلب وىو مختار ابن مالك وقد 
مر أف المغلظة نجاسة نحو الكلب والمراد ىنا ماتنجس من الجامد بلعابو أو 
بولو أو عرقو أو بمبلقاة جزءه مع توسط رطوبة أحد الجانبين، وخرج بالجامد 

يمكن تطهيره  والماء أيضا ففيو تفصيل مر فى المائع كخل فإنو لو تنجس ال
فصل الماء الذى اليدفع النجاسة والذى يدفعها)قولو بعد انتفا العين الخ( أى 
عين النجاسة والمراد مايشمل الجـر والوصف وىو قيد لقولو اغسلن سبعا 
ومتعلق بو، وعليو فالسبع إنما يعتبر بعد زواؿ العين فمزيلها وإف تعدد  يحسب 

ة، وىذا كما قاؿ فى شرح األصل موافق لما قالو ابن حجر فى المنهج واحد
القويم )قولو سبعا( أى من الغسبلت تعبدا )قولو ومرة بترب الخ( أى ومرة من 
تلك  السبع ال بد أف يكوف ممزوجة بتراب طاىر ولو طينا رطبا ألنو تراب فى 

على المحل من غير أف القوة وَأوالىن ُأوالىن، فخرج بقولنا ممزوجة ذر التراب 
يتبعو بماء فإف اتبعو كفى  وبتراب غيره  كأشناف  وبطاىر  تراب  نجس أو 



مستعمل فى تيمم أو غسبلت نحو الكلب، والعبرة فى التراب بما يكدر الماء 
ويصل إلى جميع المحل بواسطتو وعليو فكدورة الماء مثل التتريب كماء السيل 

غير األرض الترابية أما ىى فبل تحتاج إليو، المتترب، ومحل وجوب التتريب فى 
وترب بضم التاء المثناة لغة فى التراب )قولو يطهرف( بنوف التوكيد للضرورة، 
ومع كونها للضرورة فهى فى مثل ىذا الموضع فى غاية الندرة كما أفاده 
األشمونى إذ ىو ليس من المواضع  التى يؤكد فيها المضارع واهلل أعلم )قولو 

مبتدأ خبره قولو كفى )قولو على ما خففا( بألف اإلطبلؽ أى من نجاسة  والرش(
بوؿ ذكر إلى آخر ما مر، وخرج بها جميع ما تقدـ من المحترزات فبل يكفى 
فيها الرش بل البد  من الغسل وىو تعميم المحل مع السيبلف، وكذلك ما لو 

يها إال شك ىل ىو بعد الحولين أو قبلهما ألف الرش رخصة فبل يصار ال
بيقين)قولو مع غلبة ورفع عينو( أى البد فى الرش من  إصابة الماء جميع موضع 
البوؿ وأف يعم ويغلب الماء على البوؿ، فبل يكفى الرش الذى اليغلبو وال يعمو، 
والبد أيضا من زواؿ  أوصاؼ النجاسة كبقية النجاسة بعد إزالة عينها )قولو  

وج من خبلؼ من أوجبو كأبى حنيفة، كفى( أى الرش لكن الغسل أفضل للخر 
ومحل ذلك إف لم يختلط برطوبة فى المحل مثبل وإال وجب الغسل ألف تلك 

قولو والمتوسط( مبتدأ خبره على )الرطوبة صارت نجسة وىى ليست بوال 
قسمين أى المتوسط وىى سائر النجاسات مما عدا المغلظة والمخففة ينقسم 

بتخفيف الياء ساكنة للضرورة فيهما،  على قسمين )قولو عينى كذا حكمى(
والعينى نجاسة تشاىد عينها، والحكمى  نجاسة يحكم على محلها بنجاستو من 
غير مشاىدة عينها )قولو فأما العينى( الفاء إلفصاح شرط محذوؼ تقديره إذا 
علمت أف المتوسط ينقسم على ما ذكر وأردت بياف ضابطو فهو اف العينى الخ 

جواب أما أى فأما النجس العينى فهو ما لو لوف أو ريح أو طعم )قولو فما الخ( 
)قولو فرفع الخ( مبتدأ خبره حتم  أى فإزالة ىذه األوصاؼ الثبلثة جميعا واجبة، 
والعبرة فى الزواؿ بالظن بحيث يغلب على ظنو زوالها ، ولو  توقف الزواؿ على 

فى غير ما عسر  اإلستعانة بغير الماء كصابوف وجبت، ومحل وجوب اإلزالة
زوالو، أما ما عسر من لوف كلوف الدـ أو ريح كريح الخمر فبل تجب إزالتو بل 
يحكم بطهارة محلو حقيقة، أما الطعم وحده أو اللوف والريح معا فى محل واحد 
ونجاسة واحدة فبل يحكم بالتعسر بل تعينت اإلزالة بنحو الصابوف لسهولة إزالتو 



بقاء النجاسة، واذا تعذر زوالو بعدىا حكم على غالبا ولقوة داللتهما على 
المحل بالعفو، وضابط العسر قرصو ثبلث مرات مع اإلستعانة 
المتقدمة.ويشترط فى اإلزالة بماء قليل وروده على المحل النجس بأف يسكب 
الماء القليل عليو، فلو غمس المحل كثوب فى إناء فيو ماء قليل لم يطهر على 

 معظم األصحاب ألنو بوصولو إلى الماء تنجس لقلتو  الصحيح الذى قاؿ  بو
]فرع[ لو كاف الثوب فيو دـ براغيث وضعو فى اإلناء الذى فيو ماء قليل      

ليغسلو  فإف كاف  يقصد تنظيفو من األوساخ الطاىرة الينجس الماء واليضر بقاء 
ة دـ البراغيث فى الثوب، وإف قصد إزالة دـ البراغيث أو األوساخ النجس

تنجس الماء بورود النجاسة عليو وعاد على باقى الثوب بالتنجيس وصار دـ 
البراغيث غير معفو عنو )قولو طرا( أى جميعا )قولو وما خبل عنها( أى عن تلك 
األوصاؼ الثبلثة، وما بالنصب على اإلشتغاؿ واقعة على النجاسة، وبحكمى 

النوف الخفيفة يعنى أف متعلق بما بعده، وسما فعل أمر واأللف مبدؿ بها عن 
ضابط النجاسة الحكمية ىى التى ال لوف وال ريح وال طعم فيها كبوؿ جف ولم 
تدرؾ لو صفة )قولو يكفيك( أى فى تطهيره )قولو مرة( أى واحدة )قولو عليو( 
أى على ما الواقعة على النجاسة، وتذكيره باعتبار اللفظ وىو متعلق بجرى بعده 

اعل يكفيك  وما بالقصر للضرورة  يعنى يكفيك سيبلف )قولو جرى ما( بالرفع ف
 الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة ولو من غير فعل فاعل كالمطر. 

 
 )فصل( فى بياف قدر الحيض وما معو

َلْة <> َوِستَّػٌة غَػالُِبُو  َأْو َسبػَْعةْ   َأْدَنى زََماِف اْلَحْيِض يَػْوـٌ  لَيػْ
 ِلى ْاأَلْكثَػُر  <> َوالطُّْهُر بَػْيَن اْلَحْيَضتَػْيِن قَػرَُّرْواَخْمَسَة َعْشَر بِاللََّيا

 َأقَػلُُّو  َخْمَسَة َعْشػَر  يَػْوًما <> َغالُِبُو ِعْشػُرْوَف يَػْوًما ُضػمَّا
 َمْع َأْربػٍَع َأْو َمْع  َثبلَثٍَة َوالَ <> َحدَّ  ِ ألَ ْقَصاُه  بِِإْجَماِع اْلَمبلَ 

 جٌَّة  ِستػُّْونػَا <> َأْقَصػاُه  َواْلَغاِلُب   َأْربَػُعْونَاَأْدَنى النػَِّفاس ِ  مَ 
------------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى بياف قدر الحيض وما معو وقد مر حكمو )قولو أدنى      
الخ( أى أقل زمن الحيض )قولو يـو وليلة( أى قدر يـو وليلة متصبل وىو أربع 

ة، فما نقص عن ىذا القدر فليس بحيض بل دـ فساد وعشروف ساعة فلكي



)قولو وستة الخ( خبر مقدـ أى غالب الحيض ستة أياـ أو سبعة بلياليها واف لم 
)قولو خمسة عشر الخ( أى فما زاد عليها فدـ استحاضة )قولو  تتصل الدماء

قرروا( أى الفقهاء يعنى أنهم قطعوا بوجود الطهر بين الحيضتين بخبلؼ الطهر 
ين حيض ونفاس فإنهم اليقطعوف بو إذ قد ينعدـ بالكلية فيتصل النفاس ب

بالحيض كأف ولدت متصبل بآخر الحيض ببل تخلل نقاء )قولو أقلو الخ( أى أقل 
الطهر بين زمنى حيضتين خمسة عشر يوما بلياليها متصلة ألف الشهر اليخلو 

ـ  أف يكوف غالبا عن حيض وطهر وإذا كاف أكثر الحيض خمسة عشر يوما لز 
أقل الطهر بينهما كذلك)قولو ضما إلى قولو مع ثبلثة( أى ضم ىذا العدد وىو 
عشروف مع أربع أو ثبلثة يعنى أف غالبو أربعة  وعشروف يوما إف كاف الحيض ستا 
أو ثبلثة وعشروف يوما إف كاف سبعا، والحاصل أف غالب الطهر بقية الشهر بعد 

ثره أى الطهر، فقد تمكث المرأة ببل غالب الحيض )قولو ألقصاه( أى ألك
 حيض أبدا كسيدتنا فاطمة رضى اهلل عنها حتى لقبت بالزىراء 

)قولو بإجماع المبل( أى العلماء الذين يعتبر بإجماعهم )قولو أدنى النفاس الخ( 
اى أقل النفاس مجة أى دفعة من الدـ )قولو أقصاه( مبتدأ مؤخر خبره قولو 

كثر النفاس ستوف يوما، فما زاد عليها فدـ استحاضة ستونا بألف اإلطبلؽ أى أ
نظير ما مر فى أكثر الحيض )قولو والغالب( أى وغالبو أربعوف يوما.ىذا وأما 

 سن اليأس من  الحيض  فاثنتاف وستوف سنة قمرية تقريبية غالبا على المعتمد
 

 )فصل( فى بياف ما ال مبلمة من الشرع على 
 وتأخير الصبلة عن وقتها بسبب

 َواثْػَناِف َأْعػَذاُر الصَّبَلِة َوُىَمػا <> نَػْوـٌ  َوِنْسَياٌف  ِبَقيػٍْد  َلزَِما
------------------------------------- 

)قولو فصل(  أى فى بياف ما ال مبلمة من الشرع على تأخير الصبلة عن      
لصبلة( أى وقتها بسببو )قولو واثناف( خبر مقدـ عن قولو أعذار )قولو أعذار ا

( أى إذا لم يتجاوز الحد بو.  األشياء التى ترفع ذنوب تأخير الصبلة )قولو نـو
ىذا ومن ناـ  قبل دخوؿ الوقت ففاتتو الصبلة فبل إثم عليو وإف علم أنو 
يستغرؽ الوقت ولو جمعة على الصحيح ، أو بعده فإف علم أنو يستغرؽ الوقت 

، فإف استيقظ على خبلؼ حـر عليو نـو ويأثم إثمين إثم ترؾ الصبل ة وإثم النـو



، وإف غلب على ظنو اإلستيقاظ  ظنو وصلى فى الوقت فبل يحصل إال إثم النـو
قبل خروج الوقت فخرج ولم يصل فبل إثم عليو، واف لم يغلب عليو ذلك أثم 
)قولو ونسياف( أى إذا لم ينشأ عن تقصير كلعب الشطرنج وكرة القدـ )قولو 

طبلؽ راجع لكل من نـو ونسياف، فهما إنما يكوناف عذرى بقيد لزما( بألف اإل
 الصبلة ال على إطبلقهما بل مقيداف بما مر ذكره فيهما

 
 )فصل( فى بياف شروط صحة الصبلة

 َشْرُط الصَّبَلِة طُْهُرُه َعِن اْلَخَبْث <> ثَػْوبًا َمَكانًا  َبَدنًا َوَعْن َحَدثْ 
ُر عػَْورٍَة  َوَأْف  َيْستػَْقبِ   بلَ <> ُدُخْوُؿ َوْقٍت تَػْرُؾ َما َقْد أَْبَطبلَ َوَستػْ

َْ يَػْعَتِقْد  ِفى فَػْرِض ِف السُّػنػِّيَّْة <> ثَاِمنُػُهنَّ   ْالِعْلُم   بِاْلَفْرِضيَّةْ   لَم
------------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى بياف شروط صحة الصبلة، وأما شروط وجوبها فبل يذكره 
 األصل لوضوحها وقد ذكرىا فى شرح األصل وذكرتها متطفبل منو بقولى الناظم ك

 و بالغػا  وعاقػبل   وسػالما<>  شرط الوجوب اف يكوف مسلما
 والسمع والدعوة من خير البشر<>  من  نحو حيض  وسبلمة  البصر

)قولو شرط الصبلة( مفرد مضاؼ فيعم أى شروطها، والشرط ما يتوقف عليو  
يس منها )قولو طهره( أى المصلى عن النجاسة التى اليعفى صحة الصبلة ول

عنها )قولو ثوبا مكانا بدنا( كل من الثبلث تمييز محوؿ عن المضاؼ إليو أى 
طهر ثوب المصلى ومكانو وبدنو على تقدير الواو العاطفة فى األخيرتين، 

والمراد بالثوب الملبوس من كل محموؿ لو وإف لم يتحرؾ بحركتو ومبلؽ  
لك، وبالمكاف ما يبلقى شيئا  من بدنو أو ملبوسو، والبدف مايشمل داخل أنفو لذ

أو فمو أو عينو )قولو وعن حدث( أى وطهره عن حدث أصغر أو أكبر عند 
قدرتو، فلو صلى بدوف الطهارة عنو ولو ناسيا لم تصح، وأما فاقد الطهورين فبل 

ستر عورة( أى لقادر تشترط الطهارة فى حقو مع وجوب اإلعادة عليو )قولو و 
عليو ولو بإعارة أو إجارة وإف صلى فى خلوة ولو فى ظلمة، والواجب سترىا من 
أعلى وجوانب بجـر طاىر يمنع رؤية لوف البشرة بأف اليعرؼ بياضها من نحو 
سوادىا فى مجلس التخاطب )قولو وأف يستقببل( أى لعين القبلة يقينا فى القرب 

الراجح، وذلك بالصدر ال بالوجو فى حق القائم أو  وظنا فى البعد اللجهتها على



القاعد وقت القياـ أو القعود أما فى الركوع والسجود فمعظم البدف، وأما 
المضطجع فيجب بالوجو ومقدـ البدف، والمستلقى فكذلك مع أخمصيو ويجب 
رفع رأسو قليبل إف أمكن. ىذا وأما القوؿ الثانى فيكفى استقباؿ الجهة أى 

هات األربع التى فيها الكعبة لمن بعد عنها، وىو قوى اختاره الغزالى إحدى الج
وصححو الجرجانى وابن كج وجـز بو المحلى قاؿ األذرعى وذكر بعض 
األصحاب أنو الجديد وىو المختار ألف جرمها صغير يستحيل أف يتوجو إليو 

ى أىل الدنيا فيكتفى بالجهة )قولو دخوؿ وقت( بحذؼ العاطف كالذى بعده أ
ومعرفة دخولو يقينا أو ظنا باإلجتهاد، فمن صلى بدونها بأف ىجم وصلى لم 
تصح وإف وقعت فى الوقت لفقد الشرط )قولو ترؾ الخ( أى واجتناب ما أبطل  
الصبلة  وسيأتى فى كبلـ المصنف )قولو لم يعتقد الخ( أى ولم يعتقد فى فرض 

و من لم يحصل طرفا معين من فروضها سنيتو، وىذا الشرط فى حق العامى وى
من الفقو يهتدى بو إلى باقيو كذا قالو فى شرح األصل، وعليو فبل يشترط فى 
حقو تمييز فرائضها من سننها، فلو اعتقد العامى  أف فى الصبلة فروضا وسننا 
ولم يميز صحت صبلتو. وأما العالم فبل، وىو ما فى فتاوى اإلماـ وبو قاؿ 

البن حجر واالسنوى قاؿ فى المهمات والظاىر  البغوى  ووافقو الشربينى خبلفا
الصحة فبل يعتبر إال أف يقصد بفرض  نفبل اىػ وعليو فبل يتقيد الشرط المذكور 

بالعامى واهلل أعلم )قولو ثامنهن(  الضمير  لقولو  شرط  الصبلة  وتأنيثو باعتبار  
العلم  مدلوؿ مرجعو إذ قد تقدـ أنو مفرد مضاؼ فيعم أى ثامن شروطها )قولو
 بالفرضية( أى بفرضية الصبلة أى بكونها فرضا، وىذا فى حق العامى وغيره

 
 )فصل( فى بياف أقساـ الحدث

 َأْحَداثُػَنا َأْصَغُر ُمْوِجُب اْلُوُضْو <> َوَأْكبَػُر ُمْوِجُب ُغْسٍل يُػْفَرضُ 
------------------------------------ 

، وىذا لم يفرده األصل بالترجمة )قولو فصل( أى فى بياف أقساـ الحدث     
وكذا الذى بعده، وإنما أدرجهما  فى ترجمة شروط الصبلة للمناسبة، وذلك أنو 
لما ذكر من شروط الصبلة الطهارة عن الحدث وستر العورة ناسب ذلك أف 
يذكر أقساـ الحدث وأقساـ العورة فأدرجهما فى ترجمتها واهلل أعلم )قولو 

اؿ الجنابة فى األكبر  وإال فبعضهم زاد عليهما ثالثا أحداثنا الخ( وذلك بإدخ



وىو األوسط وىو الجنابة )قولو موجب الوضو( بدؿ من أصغر أو خبر عن 
مبتدأ محذوؼ أى واألصغر ما يوجب الوضوء وىو نواقضو، وكذلك يقاؿ فى 
 قولو موجب غسل )قولو موجب غسل( وىى الجنابة والحيض والنفاس والوالدة 

 
 أقساـ العورة )فصل( بياف

 َأرََبُع ِف اْلَعْورَاُت َعْورَُة الرَُّجْل   <> ُمْطَلَقاِف ْاأَلَمِة ِفى الصَّبَلِة  ُقلْ 
 َما َكافَ  بَػْيػَن سػُرٍَّة   َورُْكبػَْة <> َوَما ِسَوى َوْجوٍ  وََكفَّْى ُحرَّةْ 

 ْاإِلَماُء  ِمثْػُلَهاَذا  ِفى الصػَّبلَِة  َوَجِمْيُع ِجْسِمَها <> ِعْنَد  ْاأَلَجاِنِب 
 َوِعنػَْد َمْحَرِمػِهَما   َوالنِّػْسَوْة  <> َما َكاَف  بَػْيَن  ُسرٍَّة َورُْكَبةْ 

---------------------------------------- 
)قولو فصل( فى بياف أقساـ العورة )قولو أربع( خبر مقدـ )قولو العورات(     

ة وما يحـر النظر إليو )قولو عورة جمع عورة وىى شرعا ما يجب ستره فى الصبل
الرجل( مبتدأ خبره ما كاف الخ وقل جملة معترضة، والمراد بالرجل الذكر 
المحقق ولو كافرا أو عبدا أو صبيا ولو غير مميز )قولو مطلقا( أى سواء فى 
الصبلة أو فى خارجها )قولو األمة( بالجر عطف على الرجل بحذؼ العاطف أى 

نثى ولو مبعضة ومدبرة ومكاتبة  وأـ ولد )قولو فى الصبلة( وعورة األمة ولو خ
أى وكذا عند الرجاؿ المحاـر وعند النساء وفى الخلوة، وأما عند الرجاؿ 
األجانب فجميع بدنها كما يأتى )قولو ما كاف الخ( أما نفس السرة والركبة فليسا 

واجب، بعورة لكن يجب ستر بعضهما من باب ما اليتم الواجب إال بو فهو 
وىذه العورة فى حق الرجل مطلقا بالنسبة لنظر محارمو ومماثلو ، وأما  عورتو  
بالنسبة  لنظر األجنبية إليو فجميع بدنو حتى الوجو والكفين ولو عند أمن الفتنة 

 ولو رقيقا، وبالنسبة  للخلوة السوأتاف فقط 
ميع بدنها ما )قولو وما سوى الخ( أى وعورة الحرة ومثلها الخنثى فى الصبلة ج

سوى الوجو والكفين )قولو وكفى حرة( أى ظهرا وباطنا إلى الكوعين )قولو ذا 
فى الصبلة( أى ما ذكر فى حق الحرة  من أف عورتها ما سوى الوجو والكفين 
فى الصبلة فقط )قولو وجميع جسمها( أى الحرة خبر عن محذوؼ أى وعورتها 

والكفين ولو عند أمن الفتنة  عند األجانب جميع جسمها وبدنها حتى الوجو
)قولو عند األجانب( أى بالنسبة لنظرىم إليها فيحـر عليهم النظر إلى شىء من 



بدنها  )قولو اإلماء( أى جمع أمة )قولو مثلها( أى مثل الحرة فى كوف عورتها 
عند األجانب جميع بدنها )قولو عند محرمهما( أى الحرة واألمة ظرؼ لمبتدأ 

ما بالنسبة لرجاؿ محرمهما ما كاف الخ )قولو والنسوة( أى محذوؼ أى وعورته
وعند النسوة مطلقا غير الكافرات فى الحرة خاصة، أما بالنسبة لهن فى الحرة 
فما عدا مايبدو عند الخدمة واإلشتغاؿ لقضاء حوائجها )قولو ما كاف الخ( خبر 

 عن محذوؼ كما تقرر
 

 )فصل( فى بياف أركاف الصبلة
ـُ   قَاِدٍر   ِبَفْرٍض   يُػْعَلمُ رُْكػُن الصَّ  ـُ <> ِقيَػا  بَلِة   نِيَّػٌة  َتَحرُّ

 ِقَراَء ٌة   فَاتػَِحًة   رُكػُْوُعُو <> َمَع    الطَُّمػْأنِيػَْنِة   َواْعِتَدالُوُ 
 َمْعَهاَكَذا السُُّجْوُد َمْعَها َمرَّ تَػْيْن <> َوَمَعَها اْلُجُلْوُس  بَػْيَن السَّْجَدتَػْينْ 

 هٌُّد  ثَاٍف َكَذا   ِفْيِو    اْلُقُعْوْد <> َصبلَ تُُو ِفْيِو َعَلى زَْيِن اْلُوُجْودْ َتشَ 
َعَة  َعَشر  َتْسِلْيَمٌة   ُأْوَلى َوتَػْرتِْيٌب  َظَهْر <> َفُجْمَلُة   ْاأَلرَْكاِف  َسبػْ

-------------------------------------- 
ة )قولو ركن الصبلة( أى أركانها )قولو )قولو فصل( أى فى بياف أركاف الصبل     

نية( أى بالجناف فبل يجب النطق بها باللساف لكن يسن ليعاوف اللساف الجناف 
فبل عبرة باللفظ مع انتفائها من القلب قاؿ الشيخ عبد اهلل بن سليماف الجرىزى 
الشافعى فى المواىب السنية وظاىره ولو من العامى وىو ما يقتضيو ظاىر  

لكن فيو عسر فينبغى أف يعتد بو اآلف أعنى فى زماننا اىػ وقولو أف يعتد كبلمهم 
بو أى بالتلفظ  فقط مع انتفاء النية فى القلب، وعلى األوؿ فلو اختلف الجناف 

 واللساف كأف نوى بقلبو الظهر وبلسانو العصر فالعبرة بما فى القلب كما قاؿ:
 من غير خفا واللفظ والجناف حيث اختلفا <> فليعتبر بالقلب

ىذا ويجب قرف النية بتكبيرة اإلحراـ ألنها أوؿ واجبات الصبلة بل عده بعضهم 
ركنا من أركاف الصبلة، وفى المقارنة وجهاف ؛ األوؿ أنو البد من المقارنة 
الحقيقية، وتكوف بعد اإلستحضار الحقيقى ، وىما متغايراف فاإلستحضار 

الصبلة وأركانها تفصيبل بأف الحقيقى أف يستحضر المصلى فى ذىنو ذات 
يقصد كل ركن بذاتو على الخصوص وتكوف ىيئتها أمامو كالعروس، والمقارنة 
الحقيقية ىى أف يقرف ذلك المستحضر بفتح الضاد بكل التكبيرة من أولها إلى 



آخرىا، ىذا أصل مذىب إمامنا الشافعى واعتمده الرملى فى شرحو على 
ة العرفية عند العواـ، وتكوف بعد اإلستحضار المنهاج. والثانى  تكفى المقارن

العرفى وىو أف يستحضر ىيئة الصبلة إجماال بأف يقصد فعلها ويعينها من ظهر 
أو عصر وينوى الفرضية، والمقارنة العرفية ىى أف يقرف ذلك المستحَضر إجماال 
بأّى جزء من أجزاء التكبير بأف توجد النية كلها أو بعضها فى أوؿ التحـر أو 
آخره وىو ما اختاره اإلماـ و الغزالى وتبعو النووى فى المجموع والتنقيح وصوبو 
السبكى وقاؿ من لم يقل بو  وقع فى الوسواس  المذمـو وقاؿ ابن الرفعة انو 
الحق وقاؿ غيره انو قوؿ الجمهور وقاؿ الزركشى انو حسن اليتجو غيره وقاؿ 

ة بل قاؿ أبو قشير فى قبلئده األذرعى انو صحيح وقاؿ الشربينى ولى بهم أسو 
ونقل االسنوى عن األئمة الثبلثة جواز تقدـ النية على التحـر بزمن يسير قاؿ أبو 
مخرمة فينبغى األخذ سيما للموسوس اىػ والمراد بالعواـ عامة الناس وىم خبلؼ 
العلماء الذين يقدروف على استحضارىا أجمعها فى أذىانهم فى لحظة واحدة 

( أى تكبيرة اإلحراـ فيقوؿ اهلل أكبر )قولو قالو فى الفوا ئد الجنية )قولو تحـر
قياـ قادر( خرج بو العاجز عن القياـ حسا أو شرعا كاحتياجو فى مداواتو من 
وجع العين إلى اإلستلقاء فبل يجب عليو القياـ )قولو بفرض( خرج بو النفل، 

التنفل مع إمكاف  فللقادر على القياـ فعلو قاعدا أو مضطجعا، فإف استلقى فى
اإلضطجاع لم يصح لعدـ وروده )قولو قراءة فاتجة( برفع قراءة منونا ونصب 
فاتحة كذلك على أنو مفعوؿ القراءة أى وقراءة المصلى الفاتحة فى كل ركعة، 
ويجب ترتيبها ومواالتها، فإف تخلل ذكر قطع المواالة  فإف تعلق بالصبلة   

فبل فى األصح، والسكوت الطويل ببل عذر كتأمينو لقراءة إمامو وفتحو عليو 
يقطع المواالة وكذا اليسير إذا قصد بو قطع القراءة فى األصح، ثم إف عجز 
عنها المصلى لزمو قراءة قدرىا من بقية القرآف ولو مفرقا خبلفا للرافعى ثم من 
ذكر أو دعاء ويجب كونو من سبعة أنواع  ثم وقف بقدرىا واليترجم عنها 

ير لفوات اإلعجاز فيها دونو )قولو ركوعو( أقلو للقائم أف ينحنى بخبلؼ التكب
قدر بلوغ راحتيو ركبتيو، وأكملو تسوية ظهره وعنقو ونصب ساقيو وأخذ ركبتيو 
بيديو وتفريق أصابعو للقبلة، أما القاعد فأقلو فى حقو  محاذاة جبهتو أماـ 

اف سجودا، ويجب ركبتيو، وأكملو محاذاتها محل سجوده من غير مماسة وإال ك
أف اليقصد بالركوع غيره فقط )قولو مع الطمأنينة( أى فى الركوع بأف تستقر 



)قولو واعتدالو( ىو عود المصلى  أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفعو عن ىويو
إلى ما ركع ىو منو من قياـ أو قعود، ويجب أف اليقصد باإلعتداؿ غيره )قولو 

فى اإلعتداؿ )قولو كذا السجود( أى  معها( بسكوف العين أى مع الطمأنينة
بوضع الجبهة مكشوفة واليدين والركبتين وأطراؼ القدمين ولو مستورةكما يأتى 
ذلك فى قوؿ المصنف، والعبرة فى اليدين بباطن الكف سواء  األصابع أو 
الراحة وفى الرجل ببطوف األصابع )قولو معها( أى مع الطمأنينة فى السجود 

جدتين فى كل ركعة )قولو ومعها الخ( أى والجلوس بين )قولو مرتين( أى س
السجدتين مع الطمأنينة فى كل ركعة سواء صلى قاعدا أـ مضطجعا فبل يكفى 
ما دوف الجلوس )قولو وتشهد ثاف(  وىو الذى يعقبو سبلـ وإف لم يكن للصبلة 
تشهد أوؿ كالصبح، فالتعبير بالثانى جرى على الغالب من أف أكثر الصبلة لو 
تشهداف )قولو كذا فيو( أى فى التشهد الثانى أى ألجلو )قولو صبلتو الخ( أى 
المصلى فى القعود بعد التشهد على سيدنا محمد زين الوجود وأفضل كل 
موجود سوى الملك المعبود )قولو تسليمة أولى( أى فى القعود، أما الثانية فسنة 

ى مرتبتو، فلو تركو عمدا  )قولو وترتيب( أى لؤلركاف المذكورة، وىو جعل شىء ف
كأف سجد قبل ركوعو بطلت صبلتو، أو سهوا فما بعد المتروؾ لغو، فإف تذكره 
قبل بلوغ  مثلو فعلو، وإال تمت بو ركعتو وتدارؾ الباقى )قولو فجملة الخ( الفاء 
لئلفصاح أى فإذا عرفت تفصيل تلك األركاف علمت أف جملة عددىا سبعة 

 عشر ركنا
 

 ما يعتبر فى النية)فصل( فى بياف 
 ِإْف َتُك فَػْرًضا َأْوَجبُػْوا ِفىالنػِّيَّْة <> أَْلِفْعَل   َوالتػَّْعِيْيَن  َواْلَفْرِضيَّةْ 

 َوِإْف َتُكْن نَػْفبلً ِلَوْقٍت َأْو َسَببٍ <> فَاْلِفْعُل َوالتػَّْعِيْيُن  ِعْنَدُىْم َوَجبْ 
 ْعُل  َقْط َواْلِفْعُل  ُقْل ُأَصلِّىَوِإْف  َتُكْن ُمْطَلَقًة  ِمْن  نَػْفػلِ <> فَاْلفِ 

نُػَها ظُْهًرا  َوَعْصًرا  َمَثبلً   َوفَػْرَضاف اْلَفْرِضيََّة الَِّتى َخبلَ <>  تَػْعِييػْ
------------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى بياف ما يعتبر فى النية )قولو إف تك( أى الصبلة )قولو 
الجنازة أو قضاء كالفائتة أو معادة أو نذرا )قولو  فرضا( أى كفائيا كاف كصبلة

أوجبوا( أى الفقهاء )قولو فى النية( أى نية ذلك الفرض )قولو الفعل( أى نية 



فعل الصبلة التى استحضرىا لتتميز عن سائر األفعاؿ )قولو والتعيين( أى من 
يشترط ظهر مثبل لتمتاز عن سائر الصلوات وألف كل ما اشترط فيو نية الفرضية 

 فيو التعيين كما قاؿ فى الفرائد البهية:
 وكل ما لنية الفرض افتقر <> فنية التػعيين  فيو  تعتبر             

)قولو والفرضية( أى مبلحظة الفرضية وقصدىا فيبلحظ المصلى ويقصد  
كونالصبلة فرضا لتتميز عن النفل، فهذه ثبلثة شروط اعتبرت فى الفرائض وقد 

 ولو: جمعها بعضهم بق
 يا سائلين عن شروط النية <> القػصد والتعيين والفرضية

)قولو وإف تكن الخ( أى الصبلة نفبل مؤقتا كالرواتب أو ذا سبب كاإلستسقاء 
)قولو فالفعل والتعيين الخ البيت( جواب الشرط أى فيعين قبلية وبعدية فى 

لصبح صبلة الظهر والمغرب والعشاء ألف لكل بعدية وقبلية بخبلؼ سنة ا
والعصر )قولو وجب( خبر أى كل منهما أى من الفعل والتعيين كما وجدتو بخط 
المؤلف بالهامش )قولو وإف تكن مطلقة الخ( أى وإف تكن الصبلة مطلقة كائنة 

)قولو فالفعل فقط( أى فقصد الفعل  من نفل وىى التى لم تقيد بوقت وال سبب
وىو اإلكتفاء بالشىء  فقط دوف التعيين واجب فيها،وقط اسم بمعنى حسب

وعليو المصنف واألكثروف على إلحاؽ الفاء بو جوابية لشرط محذوؼ عند 
 الجمهور أو زائدة الزمة عند ابن ىشاـ وقد قلت قى منظومتى الفرائد العجيبة:

 لمػا مضى  أما  فقط  مخففا <> فهو كحسب واقترف حتما بفا
يليو تمثيل لما يجب فى النية، )قولو والفعل الخ( ىذا وما بعده فى البيت الذى 

فالفعل قولك أصلى، والفرضية قولك فرضا، والتعيين قولك ظهرا مثبل )قولو 
التى خبل( أى مضت وفيو حذؼ التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث 

 المجازى على حد قولو : وال أرض أبقل أبقالها. قاؿ فى الخبلصة: 
 ذى المجاز فى شعر وقع()...................ومع  <>  ضمير 

 )قولو مثبل( اى أو مغربا أو عشاء أو صبحا  
 

 )فصل( فى بياف شروط التحـر
 َشَراِئُط ْاإِلْحَراـِ ُقْل ُوقُػْوُعُو <> ِفى اْلَفْرِض ِفى اْلِقَياـِ ثُمَّ َكْونُوُ 

 ِتىبِاْلَعَربِيػَِّة    َوبِاْلَجػػبلََلِة <> َوَلفْػُظ َأْكبَػُر  َوتَػْرتِيْػٌب  أُ 



 َوَلْم َيزِْد  بَػْيػنَػُهَما َواًوا َوالَ <> قَػْبَل  اْلَجػبلََلِة   َوَأْف  َيْستَػْقِببلَ 
َْ  َيُمدَّا  َوَلْم  َيُمدَّ   اْلَبا َوَلْم  َيُشػدَّا <> َوَىْمَزَة  اْلَجػػبَلِؿ  لَم

ـْ ُدُخْوُؿ َوْقٍت ِفىاْلُمَؤقَِّت َوَلْم <> ُيْخِلْل ِبَحْرٍؼ  َوقْػُفُو ِفيْ   ِو انْػَعَد
ـْ  ـْ <> ِإْسَماُع نَػْفِسِو اْلُحُرْوَؼ َوالسَّبَل  تَأَُّخُر اْلَمْأُمْوـِ ِفْيِو َعْن ِإَما
------------------------------------ 

( أى شرائط  )قولو فصل( أى فى بياف شروط التحـر      )قولو شرائط التحـر
الصبلة )قولو وقوعو الخ( أى  تكبيرة اإلحراـ التى إذا اختل واحد منها لم تنعقد

اإلحراـ فى فرض )قولو فى القياـ( متعلق بوقوعو أى بعد اإلنتصاب والوصوؿ 
إلى محل تجزئ فيو القراءة، ومثل القياـ مايقـو مقامو للعاجز عنو )قولو ثم كونو 
بالعربية( أى كوف اإلحراـ بالعربية للقادر عليها وإال فبترجمتها إذ تجوز الترجمة 

خبلؼ الفاتحة كما مر )قولو وبالجبللة( أى وكونو بلفظ الجبللة  فبل يصح عنو ب
الرحمن أكبر ونحوه لعدـ الجبللة )قولو ولفظ أكبر( أى وكونو بلفظ أكبر فبل 
يكفى غيره كاهلل كبير  )قولو وترتيب( أى بين اللفظين فبل يكفى أكبر اهلل 

لى المبتدأ، فإف قاؿ أكبر بخبلؼ نظيره فى السبلـ فبل يضر فيو تقديم الخبر ع
اهلل أكبر فإف قصد بلفظ الجبللة اإلبتداء  صح واال فبل )قولو ولم يزد بينهما( 
أى الكلمتين )قولو واوا( أى ساكنة أو متحركة، فلو زادىا كأف يقوؿ البلىو أكبر 
بسكوف الواو واهلل وأكبر بحركتها لم تنعقد صبلتو )قولو وأف يستقببل( أى 

قولو ولم يمد البا( بالقصر أى باء )يقاع اإلحراـ فيما إذا شرطناه المصلى عند إ
أكبر، فلو مدىا بقولو اهلل أكبار لم تصح صبلتو )قولو ولم يشدا( أى ولم يشدد 
الباء )قولو وىمزة الخ(  بالنصب مفعوؿ مقدـ ليمدا أى ولم يمد ىمزة الجبللة، 

إلنشائى  الى اإلستفهاـ فلو مدىا لم تصح صبلتو ألنو ينقلب من لفظ الخبر ا
)قولو دخوؿ وقت فى المؤقت( أى سواء كاف فرضا أو نفبل وكذا ذو السبب 
)قولو ولم  يخلل الخ( بالفك من اإلدخاـ من أخل يخل إذا أفسد، وذلك جائز 
ألنو فعل مدغم عينو فى المو ودخل عليو جاـز كما فى قولو تعالى "ومن يحلل 

 عليو غضبى " قاؿ فى الخبلصة 
 ................... وفى <>  جـز وشبو الجـز تخيير قفى()

أى ولم يفسد حرفا من حروؼ التكبيرة، ويغتفر فى حق العامى إبداؿ ىمزة أكبر 
واوا كما أفاده الشرقاوى )قولو وقفو الخ( أى وقف المصلى فى التكبير يعنى 



داة التعريف واليقف بين كلمتى التكبير وقفة طويلة والقصيرة، واليضر الفصل بأ
كاهلل األكبر والبوصف لم يطل  كاهلل العظيم أكبر)قولو تأخر المأمـو فيو( أى 
فى التكبير )قولو عن إماـ( أى عن تكبيرة اإلماـ، فلو قارنو فى جزء منو لم 
تصح صبلتو وال القدو)قولو الحروؼ( بالنصب أى جميع حروؼ التكبيرة إذا  

يره وإال فبل، فيرفع صوتو قدر الرفع كاف صحيح السمع وال مانع  من لغط وغ
الذى يسمع بو لو لم يكن أصم )قولو والسبلـ( أى على من اتبع الهدى  

 والهبلؾ على من اتبع الهوى تكملة
 

 )فصل( فى بياف شروط أـ القرآف
 ُشُرْوُط فَاِتَحِة َعْشٌر رَتِّبػَْن <> َواِؿ   َوَشدَّاٍت  ُحُرْوفًا رَاِعَينْ 

َرْأ َجِميْ  َها <> َبْسَمَلٌة    َوُقْم  بَِفْرٍض  ِفيػَْهاَواقػْ  ػَع آيػَِها َوِمنػْ
 الَتَػْلَحَنْن  َلْحًنا ُيِحْيل اْلَمْعَنى <>  َونْفَسَك   اْلُحُرْوَؼ   َأْسَمِعنَّا

َرًة  ِإَذا  رُْمػَت  ِبَها ُلَها <> َواَلَقِصيػْ  الََتْسُكَتنَّ   َسْكَتًة   ُتطػِيػْ
 الَ تَْأِت  ِبَها <> بِالذِّْكِر ْاأَلْجنػَِبّىِ  ِفى ِخبلَلِهاَ َقْطَع اْلِقَراء ِة وَ 

----------------------------------- 
)قولو فصل( أى فى بياف شروط أـ القرآف )قولو فاتحة( بالجر مع ترؾ      

التنوين  للضرورة )قولو عشر( بحذؼ التاء للضرورة أى جريا على القوؿ بأف 
بر إال إذا كاف تمييزا )قولو رتبن( أى أنت بأف تأتى بها على ذكر المعدود اليعت

نظمها المعروؼ )قولو واؿ( فعل أمر من والى يوالى مواالة أى بأف التأتى بفاصل 
مما اليتعلق بالصبلة كما يأتى عند تحشية آخر الشروط )قولو وشدات حروفا 

ت شدات الخ( كبلىما منصوب على أنو مفعوؿ مقدـ لراعين أى وراعين أن
الفاتحة وحروفها، فلو أسقط تشديدا من تشديداتها أو حرفا من حروفها لم 
تصح صبلتو)قولو واقرأ الخ( أى واقرأ حميع آياتها ومنها البسملة )قولو وقم 
بفرض فيها( أى فى فرض ألجل قراءة الفاتحة بمعنى أنو البد من إيقاعها بكل 

واللحن عند الفقهاء يشمل تغيير  حروفها فى القياـ أو بدلو  )قولو ال تلحنن(
اإلعراب وإبداؿ حرؼ بآخر )قولو يحيل المعنى( أى ينقل معنى الكلمة إلى 
معنى آخر كضم تاء أنعمت وكسرىا بخبلؼ رفع ىاء  الحمد هلل وفتح داؿ نعبد 
وكسر بائها ونونها )قولو ونفسك الخ( مفعوؿ أوؿ ألسمعنا فعل أمر من أسمع 



وألف اإلطبلؽ ومفعولو الثانى قولو الحروؼ أى حروؼ  بنوف التوكيد الثقيلة
)قولو التسكتن سكتة  الفاتحة، وذلك فيما إذا كاف صحيح السمع وال لغط

تطيلها( أى مطلقا ببل عذر، فإف وجد عذر كجهل أو سهو أو نسياف أو إعياء لم 
يضر )قولو والقصيرة( أى والتسكتن سكتة قصيرة تقصد بها قطع القراءة )قولو 

ذا رمت بها( أى قصدت بالسكتة القصيرة )قولو قطع القراءة( مفعوؿ رمت أى إ
بخبلؼ ما لو قصد قطع القراءة ولم يسكت فبل تبطل قراءتو )بها الخ( أى مع 
الفاتحة وبالذكر متعلق بتأت )قولو األجنبى( أى غير المتعلق بمصلحة الصبلة 

نو لقراءة إمامو وفتحو ولو قليبل  كحمد عاطس بخبلؼ ما إذا تعلق بها كتأمي
 عليو واليفتح عليو إال إذا توقف وسكت 

 
 )فصل( فى بياف عدد الشدات فى الفاتحة ومحلها

 َشدَّاتُ  فَاتِػَحِة   اْرَبَع  َعَشػػْر <> ِفى البلَّـِ ِبْسِم اهلِل َوالرَّْحِمِن قَػرّ 
ـْ <> َربِّ بَِبا الرَّ  ـْ ِفى الرَّا  َكَذا الرَِّحْيػُم  هلل  بػبَِل  ْحَمِن فَػْوَؽ الرَّا يُػَقا

يْػِن <> ِفى اْليػػَاِء ِإيّػَاَؾ ِبَمْوِضَعْينِ   َكَذا   الرَِّحْيِم   فَػْوَؽ  َداِؿ الدِّ
 ِفى َصاِد الصَِّراِط ِفى البلَّـِ الَِّذْيْن <> ِفى َضاِد الضَّالِّْينَ  َمْع الَـٍ تَِبْينْ 

----------------------------------------- 
)قولو فصل( أى فى بياف عدد الشدات فى الفاتحة ومحلها )قولو فى البلـ      

 الخ( خبر مقدـ عن قولو بسم اهلل على تقدير مضاؼ أى فى البلـ تشديد اهلل
)قولو والرحمن قر فى الرا( بالقصر أى وتشديد الرحمن ثبت فى الراء )قولو كذا 

اء )قولو  هلل ببلـ( أى تشديد الرحيم( أى مثل الرحمن فى كوف تشديده فوؽ الر 
)قولو  هلل فى الـ الجبللة )قولو رب ببا( بالقصر أى تشديد رب العالمين بالباء

الرحمن الخ( أى تشديد الرحمن يقاـ فوؽ الراء )قولو كذا الرحيم( أى مثل 
الرحمن الرحيم  فى أف تشديده فوؽ الراء )قولو فوؽ داؿ الخ( أى وتشديد 

)قولو فى الياء إياؾ( فيو ما مر فى فى البلـ بسم اهلل وكذا فوؽ داؿ يـو الدين 
يقاؿ فى صاد الصراط وتالييو )قولو بموضعين( أى فيهما وىما إياؾ نعبد وإياؾ 

 نستعين  )قولو مع الـ تبين( أى الشدة تتضح فى ضاد الضالين مع المها
 

 )فصل( فى بياف مواضع رفع اليدين المسنوف



 ػٌة ِفى  َأْربػََعْة <> َمَواِضٍع  ِعْنَد  التََّحرُّـِ  َمَعوْ رَْفُع اْلَيَدْيِن ُسنَّ 
ـْ  ـْ <> ِمْن َأوَِّؿ التََّشهُِّد الَّػِذى  يُػَرا  رُُكْوِعِو َوْاإِلْعتِػَداِؿ  َواْلِقػَيا

-------------------------------------- 
اضع( )قولو فصل( أى فى بياف مواضع رفع اليدين المسنوف )قولو مو      

( أى فيبتدئ  الرفع فيو مع ابتداء التكبير  بالصرؼ للضرورة )قولو عند التحـر
وينهيو مع انتهائو قاؿ الباجورى فما يقع اآلف من الرفع قبل التكبير خبلؼ 
السنة وإف فعلو كثير من أىل العلم )قولو معو الخ( خبر مقدـ عن قولو ركوعو 

لركوع)قولو واإلعتداؿ الخ( بالجر أى مع رفع اليدين ركوع المصلى أى ىويو ل
مواضع سنية  أى وعند الرفع من الركوع لئلعتداؿ وعند التشهد األوؿ، فهذه

الرفع، فبل يسن فى غيرىا كالقياـ من جلسة اإلستراحة فهو مكروه عنده 
 فليتفطنفإنى رأيت كثيرا من طلبة العلم يفعلو

 
 )فصل( فى واجبات السجود

َعِة ْاأَلْعَضا ِبَوْقٍت َواِحدِ  تَػْهِو ِلَغْيرِِه  َوالَ   َتْسُجْد  َعػَلى <> َعْن َسبػْ
َعٌة  فَػْلَتْسُجدِ  َهَة اْكِشَف ثَػقَِّلْن رَْأَسَك الَ <> َشْرُط السُُّجْوِد   َسبػْ  َواْلَجبػْ

 َشْىٍء ِبَك اْىتَػزَّ اْرَفِع  ْاأَلَساِفبلَ <> َعَلى َأَعػالِْيَك   اْطَمِئّنَ   َكُمبلَ 
--------------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى واجبات السجود )قولو عن سبعة الخ( عن بمعنى على      
أى على سبعة األعضاء اىػ بخط المؤلف وىذا السبعة يأتى ذكرىا قريبا )قولو 
بوقت واحد( أى من حيث وضع ىذه األعضاء ال من حيث ترتيب الوضع، فلو 

خر لم يكف، وأما من حيث الترتيب فاألكمل وضع بعضها ثم رفعو ووضع اآل
أف يضع ركبتيو ثم يديو ثم جبهتو وأنفو فتأمل )قولو والجبهة الخ( بالنصب على 
اإلشتغاؿ أى ال بد أف تكوف مكشوفة إال لعذر كوجود شعر نابت فيها )قولو 
ثقلن رأسك( أى فى الجبهة فقط دوف بقية األعضاء بحيث لو كاف تحتو قطن 

س، فبل يكفى إمساس رأسو موضع سجوده ولو كاف مع وجود مثبل النكب
الطمأنينة )قولو والتهو لغيره( أى التسقط من أعلى إلى أسفل لغير السجود 
وحده )قولو على شىء( أى متصل بك )قولو بك اىتز( أى بحركتك تحرؾ ذلك 
الشىء فى قيامك ولو بالقوة البالفعل  )قولو ارفع األسافبل( ىى عجيزتك وما 



ولها واألعالى ىى رأسك ومنكباؾ إال إذا كنت فى سفينة ولم تتمكن منو  ح
لنحو ميلها فتصلىعلى حالك وتعيد ألنو عذر نادر )قولو اطمئن( أى فى السجود 

 )قولو كمبل( أى شرط السجود تكملة
 

 )فصل( فى بياف أعضاء السجود السبعة
َهٌة بُطُْوْف <> ُأْصُبعِ   رِْجَلْيِن  وََكفَّيِن َتكػُْوفْ  َأْعَضاُه رُْكَبَتاِف  َجبػْ

-------------------------------------- 
)قولو فصل( ىكذا ترجم بو الناظم، واألصل ترجم عنو بالخاتمة أى فى بياف      

السبعة )قولو الجبهة( خرج بها الجبين وىو جانبها من  أعضاء السجود
جلين( أى ولو مستورة  الجهتين، فبل يكفى وضعو وحده )قولو بطوف أصبع الر 

كما مر )قولو وكفين( أى وبطوف كفين، ويكفى وضع جزء من كل واحد من ىذه 
األعضاء السبعة ولومن أصبع فقط ولو من يد أو رجل وتكوف تامة تكملة أى 

 توجد تلك األعضاء
 

 )فصل( فى بياف عدد التشديدات فى التشهد ومواضعها
 اِت <> ِاْحَدى َوِعْشُرْوَف َفَخْمٌس  تَْأِتىَولِلتَّشػَهُِّد   مػَِن   الّشػػَدَّ 

 ِفى َأْكَمَل ِستََّة  َعْشَر  ِفى اْ أَلَقلّْ <> ِفى التَّاِء َواْلَياِء التَِّحيَّاِت َحَصلْ 
 ِفىالصَّاِد َلْفُظ الصََّلَواِت الطَّيَِّباْت <> ِفى طَا َويَا هلِل  فَػْوَؽ  البلَّـِ آتْ 

 ْلَياِء َونُػْوْف <> َواْليػَاِء أَيػَُّها النَِّبىِّ َقْد َيُكْوفْ ِفى ِسْيِن السَّبلَـِ ِفىا
ـُ  فَػْوَؽ   ِسْينْ   َورَْحَمُة    اهلِل َعَلى  البلَّـِ  يَِبْيْن <> َوبرََكاتُُو السَّبَل
 ثُمَّ ِعَباُد  اهلِل  ِفى  البلَّـِ   أَتػَى <> اَلصَّاِلِحْيَن  فَػْوَؽ   َصاد   ثَػَبَتا

ـٌ ُعِرؼْ ثُمَّ الشَّ  ـٌ َو نُػْوٌف ِمْيٌم  رَا  اَل  َهاَدتَاِف  ِفى  اَلَمْى   أَِلْف <> اَل
-------------------------------------- 

)قولو فصل( فى بياف عدد التشديدات فى التشهد ومواضعها )قولو      
وللتشهد  الخ( خبر مقدـ عن قولو احدى وعشروف، ومن الشدات بياف مقدـ 

بعده )قولو فخمس الخ( تفصيل لما أجملو أى فخمس من الشدات حاؿ مما 
تأتى فى أكمل التشهد وىو ما يسن السجود بتركو فى الجلوس األوؿ )قولو فى 
األقل( أى أقل التشهد وىو اللفظ الواجب فى الجلوس األخير )قولو فى التاء 



ت والياء الخ( متعلق بحصل، وفى التحيات مضاؼ محذوؼ أى تشديد التحيا
حصل فيهما)قولو لفظ الصلوات( أى تشديد لفظ الصلوات )قولو الطيبات فى 
الخ( أى شدة الطيبات فى طاء وياء )قولو هلل الخ( أى تشديد هلل آت فوؽ البلـ 
)قولو فى سين الخ( خبر مقدـ أى فيها شدة السبلـ )قولو فى الياء الخ( أى 

ء، وفيو أف قد إذا دخلت على تشديد أيها النبى قد يكوف فى الياء والنوف واليا
المضارع تكوف للتقليل غالبا وىى ىنا تتعين لؤلمرين التقليل والتكثير على 
اإلشتراؾ ؛ فالتكثير بالنسبة لشدة ياء أيها ونوف النبى، والتقليل بالنسبة لشدة 
ياء النبى  إذ النبى قد يقرأ بالهمزة من النباء بمعنى الخبر ألنو صلى اهلل عليو 

خبر عن اهلل تعالى فبل تشديد عليو فتأمل )قولو ورحمة الخ( أى وسلم م
وتشديده على البلـ، ويبين أى يتضح تشديده )قولو السبلـ( أى وتشديده فوؽ 
السين )قولو ثم عباد اهلل( أى ثم تشديده أتى فى البلـ )قولو الصالحين( أى 

مضاؼ فهو وتشديده ثبت فوؽ الصاد )قولو ثم الشهادتاف الخ البيت( بحذؼ 
 مرفوع باإلبتداء وخبره قولو عرؼ قاؿ فى الخبلصة: 

 وما يلى المضاؼ يأتى خلفا <> عنو فى اإلعراب اذا ما حذفا
أى وتشديد الشهادتين فى المى ألف الـ والـ الجبللة من إال اهلل وفى النوف 

 والراء والـ الجبللة من وأف محمدا رسوؿ اهلل
 

 على النبى)فصل( فى بياف تشديدات الصبلة 
اتُػُو   َأْربػَُع الّلُهمَّ قَػرّْ   َأْدَنى َصبلَتَِنا َعَلى َخْيِر اْلَبشػَْر <> َشدَّ

ـْ  ـْ <> َعَلى ُمَحمٍَّد َعَلى اْلِمْيِم يُػَقا  ِفى البلَّـِ َواْلِمْيِم َوَصلِّ فَػْوَؽ اَل
------------------------------------ 

الصبلة على النبى )قولو أدنى الخ( أى  )قولو فصل( أى فى بياف تشديدات     
أقل الصبلة عليو صلى اهلل عليو وسلم )قولو شداتو( أى شدات أدناىا أربع 
)قولو اللهم الخ( أى تشديده قر فى البلـ والميم )قولو وصل الخ( أى وتشديده 

 فوؽ البلـ )قولو على محمد الخ( أى وتشديده يقاـ على الميم
 

 ـ وتشديده)فصل( فى بياف أقل السبل
ـْ  ـْ <> َعَلْيُكُم َتْشِدْيُدُه ِفى السِّْيِن قَا  َوِإْف تُرِْد َأْدَنى السَّبلَـِ فَالسَّبّل



------------------------------------ 
)قولو فصل( أى فى بياف أقل السبلـ وتشديده )قولو وإف ترد الخ( أى وإف      

عليكم  وتشديده قاـ فى السين ترد أيها المصلى أقل السبلـ فهو قولك السبلـ 
 فقط

 
 )فصل( فى بياف األوقات للمكتوبة

 َوْقُت الصَّبَلِة ُحِصَرْت ِفى َخْمِس <> فََأوَُّؿ الظُّْهِر َزَواُؿ الشَّْمسِ 
 آِخػُرُه َمِصْيػُر ِظلِّ الشَّْىِء ِمْن <> بَػْعِد الزََّواِؿ  ِمثْػَلُو ِإَذا زُِكنْ 

 ِظػػلِِّو <> ِمْن بَػْعِد َذاَؾ زَاِئًدا َعْن ِمْثِلوِ   َوَأوَُّؿ اْلَعْصِر َمِصيػْرُ 
 آِخُرُه ُغُرْوُب َشمْػٍس  َكمػبلَ <> َوَأوََّؿ اْلَمْغِرِب  أَْيًضا ُجِعبلَ 

 آِخُرُه ُغُرْوُب  َأْحَمِر  الّشػََفْق <> َوْىَوِ أَلوَِّؿ اْلِعَشاِء  ُيْسَتَحقّ 
 َأوَّالً لِلصػُّْبِح أَْيًضا ُحقَِّقاآِخُرُه طُلُػْوُع َفجػٍْر  صػََدقَا <> وَ 

 آِخُرُه طُلػُْوُع شػَْمٍس  َيْظَهُر <> َأْشَفاقُػُهْم َأْحَمُر ثُمَّ  َأْصَفرُ 
 أَبْػَيُض   فَاأَلْحَمُر َمغػِْرٌب لََنا <> َوَأْصَفٌر َوأَبْػَيٌض ِعشػَاُء نَا

ُر  لِْلِعشػَا لََنا <> ِإَلى  َمِغيْ  َناَويُػْنَدُب  التَّْأخػِيػْ  ِب  شػََفَقْيِو  بَػيػِّ
------------------------------------ 

)قولو فصل( أى فى بياف األوقات للمكتوبة )قولو وقت الصبلة( أى      
المكتوبة، وإال فأوقات الصبلة مطلقا غير محصورة فى الخمسة )قولو حصرت( 

أوقات  الضمير لوقت الصبلة على اإلكتساب أو على إرادة المعنى إذ معناه
الصبلت ألف وقتا مفرد مضاؼ فيعم )قولو فأوؿ الظهر الخ( أى فأوؿ وقتها 
عقب وقت زواؿ الشمس فيما يظهر لنا، فوقت الزواؿ خارج عن وقت الظهر 
)قولو آخره( أى وقت الظهر )قولو من بعد الزواؿ( أى من غير الظل الموجود 

لك الشىء )قولو اذا عند الزواؿ )قولو مثلو( بالنصب خبر المصير أى مثل ذ
زكن( أى علم ذلك الزواؿ أى ظلو كما ىو الغالب، وىذا قيد زاده على األصل 
للتوضيح )قولو وأوؿ العصر( أى أوؿ وقتها )قولو مصير ظلو الخ( أى مصير ظل 
الشىء مثلو من ىذا الزواؿ )قولو زائدا الخ( أى حاؿ كوف الظل زائدا عن مثل 

خره( أى وقت العصر )قولو كمبل( أى الغروب ظل ذلك الشىء  قليبل )قولو آ
بأف يغرب جميع قرص الشمس )قولو وأوؿ الخ( بالنصب مفعوؿ ثاف لجعل 



مقدـ ومفعولو األوؿ ضمير الغروب فيو يعنى اف أوؿ وقت المغرب عقب وقت 
غروب الشمس التاـ، فلو غربت بعضها فقط لم يدخل وقت المغرب، وال يضر 

ولو أيضا( أى كما أف ذلك جعل آخر وقت العصر بقاء شعاع بعد الغروب )ق
)قولو آخره( أى وقت المغرب )قولو غروب الخ( أى تماـ غروب الشفق 
األحمر، ووصف الشفق بو للكشف ألنو المنصرؼ إليو اللفظ عند اإلطبلؽ 
وامتداد المغرب إلى ذلك ىو القوؿ  القديم ورجحو النووى فهو من المستثنيات 

القديم بمنزلة الناسخ من المنسوخ فالعمل بالجديد ال  من قولهم الجديد من
 بالقديم كما قلت فى الثمرات الحاجينية: 

 ثم  الجػديد إف أتػى  يقػابل <> قوال قديما فالجديد يعمل
 فى غير ما استثنى فى المسائل <> إذ فى القديم قوة الدالئل
، والمراد )قولو وىو الخ( أى غروب الشفق يستحق أيضا ألوؿ وقت العشاء

عقب وقت غروبو فبل يدخل إال بعد ذلك )قولو آخره( أى وقت العشاء )قولو 
صدقا( أى فى داللتو على وجود النهار، والفجر الصادؽ ىو المنتشر ضوءه 

 معترضا باألفق 
)قولو وأوال الخ( حاؿ مقدـ من ضمير الطلوع فى قولو حققا بالبناء للمجهوؿ 

ؿ كونو أوال لوقت الصبح، والمراد عقب أى وحقق طلوع الفجر الصادؽ حا
وقوع طلوع بعض الفجر الصادؽ)قولو أيضا( أى كما حقق ذلك آخرا لوقت 
العشاء )قولو يظهر( أى الطلوع بظهور قرصها )قولو أشفاقهم الخ( أى ثبلثة 
أحمر وأصفر وأبيض وثم للترتيب الذكرى )قولو فاألحمر( أى فوجود الشفق 

( أى استمرار وقتو )قولو وأصفر وأبيض( بالصرؼ األحمر مغرب )قولو مغرب
للضرورة أى وجود ىما عشاء نا )قولو عشاء نا( أى دخوؿ وقتو )قولو ويندب 
التأخير الخ( أى خروجا من خبلؼ من أوجبو  وىو القوؿ الجديد من قولى 

 اإلماـ الشافعى )قولو شفقيو( أى شفقى العشاء األصفر واألبيض
 

 رمة من حيث الوقت والفعل)فصل( فى الصبلة المح
ـَ َأْو <> قػُِرَف ِفى  َخْمَسِة  َأْوقَاٍت رََأْوا  َتحػْرِْيُم َما الَ سػََبَب   قُػدِّ

 ِعْنَد طُُلْوِع الشَّْمِس َحتَّى اْرتَػَفَعْت <> ِمْقَداَر رُْمٍح  ثُمَّ ِعْنَد َما  اْستَػَوتْ 
 َد َما اْصَفرَّْت  ِإَلى َأْف َغاَبتْ ِفى َغْيِر  ُجْمَعٍة ِإَلى َأْف  زَالَػْت <> َوِعنْ 



 َوبَػْعَد فَػْرِض الصُّْبِح  َحتَّى طََلَعْت <> َوبَػْعَد فَػْرِض اْلَعْصِر َحتَّى َغَرَبتْ 
--------------------------- 

)قولو فصل( أى فى الصبلة المحرمة من حيث الوقت والفعل )قولو تحريم      
رف( أى بأف لم يكن لها سبب أصبل وىى ما( أى صبلة )قولو السبب قدـ أو ق

النفل المطلق أو لها سبب متأخر كصبلة اإلستخارة، واحترز بذلك مالها سبب 
)قولو فى خمسة أوقات( أى  متقدـ كفائتة أو مقارف كصبلة الكسوؼ فبل تحـر
فالصبلة فيها حينئذ غير منعقدة )قولو عند طلوع الشمس( أى ابتداء طلوعها 

الخ( أى فإذا ارتفعت مقداره صحت الصبلة مطلقا )قولو  )قولو حتى ارتفعت
مقدار رمح( وىو سبعة أذرع بذراع اآلدمى تقريبا فى رأى العين )قولو ثم عند ما 
استوت( أى الشمس )قولو فى غير جمعة( أى فتصح فى يومها فى وقت 
اإلستواء ولو لغير حاضرىا )قولو إلى أف زالت( أى الشمس، فإذا زالت صحت 

ة )قولو  وعند ما اصفرت الخ( أى الشمس )قولو وبعد فرض الصبح( أى الصبل
وبعد فعل فرض الصبح لمن صبلىا أداء مسقطة للقضاء، فلو كانت  قضاء أو 
غير مسقطة للقضاء كالصبلة بتيمم فى محل يغلب فيو وجود الماء لم تحـر 

ارتفعت  الصبلة بل صحت النافلة المطلقة بعده حينئذ )قولو حتى طلعت( أى و 
كرمح كما مر )قولو وبعد فرض العصر( أى وبعد فعل فرض العصر لمن صبلىا 
أداء مسقطة للقضاء نظير ما مر ولو كانت العصر مجموعة مع الظهر جمع 

 تقديم )قولو حتى غربت( أى الشمس
 

 )فصل( فى سكتات الصبلة، وىى من الهيئات
َنُو تَػَعػوٌُّذ  بِْاإِلتَِّضاحْ َسْكَتاتُػَها بَػْيَن التََّحرُّـِ اْفِتَتاْح <> وَ   بَػيػْ

 َوبَيػَْنُو  فَاتِػَحٍة   َوبَيػَْنا <> آِخرَِىا  َوقَػْوِلِو  آِميػَْنا
َنُو  َوُسػْورٍَة  َوبَيػْنَػَها <> رُُكْوِعِو َفَكاَف  ِستِّا َعدَُّىا  َوبَػيػْ

-------------------------------- 
ن الهيئات )قولو سكتاتها( أى  )قولو فصل( أى فى سكتات الصبلة، وىى م

سكتات الصبلة المستحبة )قولو بين التحـر افتتاح( بحذؼ واو العطف أى بين 
تكبيرة اإلحراـ ودعاء اإلفتتاح )قولو وبينو الخ( بحذؼ العاطف أيضا أى وبين 
دعاء اإلفتتاح والتعوذ )قولو وبينو فاتحة( أى وبين التعوذ والفاتحة )قولو وبينا 



اإلطبلؽ أى وبين آخر الفاتحة وىو الضالين وقوؿ المصلى آمين  الخ( بألف
)قولو وبينو وسورة( أى وبين آمين وقراءة سورة )قولو وبينها الخ( أى وبين 

 السورة وركوع المصلى )قولو فكاف ستا عدىا( أى فكاف عد السكتات ستا
 

 )فصل( فى بياف ما يتعلق بالطمأنينة
نَػانُُو   ِفْيِو السُُّجْوْد <> َكَذا الرُُّكْوُع ْاإِلْعِتَداُؿ َواْلُقُعْودْ  َما يَػْلَزـُ اْطِمئػْ

َناُف ُىْو <> ُسكػُْونُُو ِمْن بَعػِْد  َحرَْكٍة  َلوُ   َأْى بَػْيَن َسْجَدتَػْيِن  ْاإِلْطِمئػْ
 ِبَحيْػُث  َيْستػَِقّرُ   ُكلِّ َأْعَضاِه <> َمَحلََّها ِبَقػْدرِ  ُسْبػػَحاَف اهللِ 

-------------------------------------- 
)قولو فصل( أى فى بياف ما يتعلق بالطمأنينة )قولو مايلـز الخ( أى الركن الذى 
يجب اطمئناف المصلى فيو السجود والركوع واإلعتداؿ منو والقعود بين 
السجدتين )قولو اإلطمئناف ىو الخ( بين بو صورة الطمأنينة الواجبة فى المواضع 

لطمأنينة سكوف المصلى أى سكوف أعضائو من بعد حركتها من المذكورة أى وا
ىوّى أو نهوض، وقولو لو أى للمصلى)قولو أعضاه( بتخفيف الهمزة أى أعضاءه 

 أى المصلى )قولو بقدر سبحاف اهلل( أى بقدر التلفظ بسبحاف اهلل
 

 )فصل( فى بياف مقتضى سجود السهو وما يتعلق بو
 ػْهِوِه <> فَػتَػرُْكُو  لَِبعْػٍض  أْو لِبَػْعِضوِ أْرَبُع اْسَباُب ُسُجْوِد   سَ 

 َوِفْعُل َما َلْم يُػْبِطْل إالَّ اْلَعْمُد َلَو <> َسْهًوا َكَذا  قَػْوِلىِّ رُْكٍن  نَػَقػَلوْ 
 إَلى ِسَوى اْلَمَحلِّ َمْع   إيْػَقاِعِو <> ِفْعِلىَّ رُْكٍن بِاْحِتَماٍؿ  زَيْػػِدهِ 

-------------------------------------- 
)قولو فصل( أى فى بياف مقتضى سجود السهو وما يتعلق بو )قولو أربع      

الخ( خبر مقدـ أى األسباب التى تقتضى سجود السهو فى الصبلة فرضا أو 
نفبل أربعة )قولو سهوه( أى المصلى، والمراد بالسهو ىنا مطلق الخلل الواقع فى 

تركو الخ( أى فذلك ىو ترؾ المصلى الصبلة سواء كاف عمدا أو سهوا )قولو ف
لبعض من أبعاض الصبلة اآلتية واحد  يقينا ولو عمدا )قولو أو لبعضو( أى أو 
تركو لبعض البعض الواحد  من األبعاض كترؾ كلمة من القنوت  الثابت عن 
النبى صلى اهلل عليو وسلم )قولو وفعل ما لم يبطل الخ( أى ما لم يبطل الصبلة 



علو ناسيا كتطويل ركن قصير وىو اإلعتداؿ والجلوس بين إال عمده إذا ف
السجدتين، وقولو لو أى لما، و سهوا راجع لقولو فعل الخ)قولو كذا قولى ركن 
الخ( أى ركن قولّى نقلو المصلى إلى غير محلو كقراءة الفاتحة أو سورة 
ا اإلخبلص أو بعضها فى القعود بنيتها )قولو مع إيقاعو الخ( أى المصلى ركن

فعليا مع احتماؿ الزيادة )قولو باحتماؿ زيده( أى مع احتماؿ زيادة الركن الفعلى 
الذى أوقعو بأف شك فى ركعة من الرباعية ىل صليت ثبلثا وىذه التى أريد 
اإلتياف بها رابعة أـ رابعة وىى خامسة فبنى على اليقين وانتصب لئلتياف بركعة 

 لسبلـ انها رابعة فيسن السجودثم بعد انتصابو تذكر فى أثنائها وقبل ا
 

 )فصل( فى بياف عدد األبعاض من الصبلة
َعٌة أَبْػَعاُض الصَّبَلِة ُمْجَمَلْة <> َتَشػػهٌُّد  َأوٌَّؿ  َواْلُقعػُْوُد لَػػوْ   َسبػْ
 َصبلَتُُو  ِفْيِو َعػَلى اْلَبِشيػِْر <> َصبلَتُػُو  لِػآلِؿ  ِفى ْاأَلِخػػْيرِ 

ـْ  قُػنُػْوتُُو الصَّبَلُة  ـْ <> َعَلى النَِّبْى َوْاآلِؿ َوالصَّْحِب اْلِكَرا  ِفْيِو  َوالسَّبَل
--------------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى بياف عدد األبعاض من الصبلة )قولو مجملة( أما      
بالتفصيل فهى عشروف مذكورة فى شرح األصل )قولو تشهد أوؿ( المراد بو 

)قولو لو( أى  فى التشهد األخير، فبل سجود لترؾ ما ىو سنة فيو اللفظ الواجب
للتشهد األوؿ )قولو صبلتو فيو الخ( أى صبلة المصلى فى التشهد األوؿ أى 
بعده على نبينا البشير للمطيعين والنذير للعاصبن )قولو فى األخير( أى فى 

ف األخير من التشهد األخير يعنى بعده )قولو قنوتو( أى فى الصبح ووتر النص
 رمضاف )قولو الصبلة فيو( أى فى القنوت يعنى بعده 

 
 )فصل( فى بياف مبطبلت الصبلة ومفسداتو

 َويُػْبِطُل الصَّبَلَة ُمْطَلًقا  َحَدْث <> وََكْشػُف َعْورٍَة َوَنْجٌس َقْد َحَدثْ 
ػًدا  َقدْ   أُلْػِفى   َوالنُّْطُق بِاْلَحْرفَػْيِن أْو ِبَحْرِؼ <> يُػْفهػُِمَنا  َتعػِمُّ

 ُمَفطٌِّر  َعْمًدا  َوَأْكٌل  َكثُػَرا <> َنسػًْيا َكَذا  َثبَلُث َحرَْكاٍت تُػَرى
 َعَلى التػََّواِلى ُمْطَلًقا  َوَوثْػَبْة <> فَاحػػَِشٌة  َوَضْربٌَة    ُمَفرِّطَةْ 
 َوَسْبػُقُو   إَمػاَمُو   ِبِفػْعِل <> َوزَيػُْدُه َعػْمًدا  ِلرُكٍن  ِفعػِْلى



 رُْكنَػْيِن   ِفْعِليَّػْيِن  َأْو َتَخلُُّف <> َعْنُو ِبِو  ِبَغيػِْر  ُعْذٍر   يُػْعَرؼُ 
ُقػُو  تَػَردٌُّد  ِفػْيِو خػػَُذا  نِيػَُّة قّػْطٍع لِلصَّػبَلِة وََكَذا <>  تَػْعِليػْ

------------------------------------- 
سداتو )قولو الصبلة( )قولو فصل( أى فى بياف مبطبلت الصبلة ومف     

بالنصب مفعوؿ يبطل، وفاعلو حدث )قولو مطلقا( أى فرضا كانت الصبلة أو 
نفبل )قولو حدث( أى ولو ببل قصد )قولو وكشف عورة( أى مما يجب ستره 
ألجل الصبلة إف لم تستر حاال وإف صلى فى خلوة، فإف كشفها ريح لم تبطل 

ولو ونجس( أى اليعفى عنو )قولو صبلتو إف سترىا قبل مضى أقل الطمأنينة )ق
قد حدث( أى طرأ إما على ثوبو وإف لم يتحرؾ بحركتو كطرؼ عمامتو الطويل أو 
على بدنو أو داخل أنفو أو فمو أو عينو أو أذنو إف لم يلق حاال من غير حمل، 
وعلى تفسير حدث بطرأ فبل إيطاء بينو وقولو حدث المتقدـ )قولو والنطق 

اليين  وإف لم يفهما كعن ومن )قولو أو بحرؼ يفهمنا( أى  بالحرفين( أى المتو 
كِق  و ِع  )قولو  تعمدا قد ألفى( بالبناء للمجهوؿ أى وجد النطق بذلك تعمدا 
مع العلم بالتحريم وتذكر كونو فى الصبلة، أما مع عدـ العلم أو عدـ العمد أو 

ة فأقل لم يضر النسياف فإف كاف ما أتى بو كبلما قليبل وضبط بست كلمات عرفي
إف كاف فى الصورة األولى قريب عهد باإلسبلـ أو نشأ بعيدا عن العلماء  وإف  
كاف كثيرا عرفا وىو ما زاد على الست ضر ألنو يقطع نظم الصبلة )قولو مفطر 
عمدا( بكسر الطاء مشددا أى مايفطر صـو الصائم عمدا، فما أبطل الصـو 

ا يأتى، فإنو يبطل الصبلة دوف الصـو أبطل الصبلة إال األكل الكثير سهوا كم
)قولو وأكل كثرا نسيا( أى للصبلة، أما القليل ناسيا فبل يبطل )قولو ثبلث 
حركات على التوالى( أى يقينا ولو بأعضاء متعددة كأف حرؾ رأسو ويديو، 
وذىاب الرجل وعودىا يعد مرتين سواء حصل اتصاؿ أـ ال بخبلؼ ذىاب اليد 

فإنو يعد مرة واحدة، والفرؽ أف الرجل عادتها السكوف وعودىا على اإلتصاؿ 
بخبلؼ اليد )قولو مطلقا( أى سواء كاف عمدا أو سهوا، ىذا وأما الحركة القليلة   
كحركتين فبل تبطل الصبلة بها ما لم يقصد بها اللعب )قولو ووثبة( أى بنطة 

وأتى بها  تجاوز الحد )قولو فاحشة( صفة كاشفة إذ الوثبة التكوف إال فاحشة،
إشارة إلى أف كل ما فحش كتحريك كل البدف حكمو حكم الوثبة )قولو وضربة 
مفرطة( أى مجازوة للحد )قولو وزيده الخ( أى زيادة المصلى عمدا لركن فعلى 



وإف لم يطمئن لتبلعبو )قولو وسبقو إمامو( بالنصب مفعوؿ سبقو أى وسبق 
ـو فلما أراد إمامو أف يركع رفع المأمـو إمامو ولو على التعاقب بأف ركع المأم

ولما أراد اإلماـ  أف يرفع سجد، فبمجرد سجوده تبطل صبلتو )قولو بفعل ركنين 
فعليين( متعلق بسبقو أى سواء كانا طويلين أـ ال، أما تقدمو بأقل منهما فليس 
مبطبل وإف حـر ولو ببعض ركن كأف ركع قبل اإلماـ ولم يعتدؿ )قولو أو تخلف 

تخلف المأمـو عن اإلماـ بفعل ركنين فعليين تامين ولو غير طويلين   عنو بو( أى
كأف ركع اإلماـ واعتدؿ وىوى للسجود وإف كاف أقرب إلى القياـ والمأمـو قائم 
)قولو بغير عذر يعرؼ( متعلق بقولو وسبقو الخ أى وذلك السبق والتخلف بغير 

لتخلف احدى عشرة عذر، فالعذر فى السبق ىو النسياف أو الجهل فقط، وفى ا
صورة ذكرىا فى شرح األصل مستوفاة، ولتماـ النفع إف شاء اهلل جمعتها ىنا 

 بقولى: 
 أف يبطأ المأمـو فى القراءة <> للعجز ال لػثقل  الوسوسة

 أو كاف عالما بأنػو تػرؾ <> فاتحة قبل ركػوعو  وشك
 فى تركها وأف يكوف غافبل <> عنها وقػد ركع من لو تبل

 اإلماـ واشتغػل <> بسنة مثل  تعػوذ حصػل وأف يوافق
 أو سكتة اإلماـ أف ينتػظرا <> من بعد فاتػحتو  فظػهرا
 ركوعو  عقيبها   أو  يرقدا <> ممكػػنا أوؿ ما تشهػدا
ـّ بو  فليس ينتػبو  من  رقػوده <> إال وقد ركػع مػن  أ

 أو كاف  تكبير اإلماـ اشتبها <> عليو أو أكمل عمدا أو سها
 أّوؿ  بعد  أف أتػى <> إمامو القيػاـ عنو يا فػتى  تشهدا

 أو أف يكوف فىاقتداء غافبل <> وكاف فى حاؿ السجود مثبل
 فلو يقم منػو إلىأف انحنى <> إمامو يركػع أو منو دنػا

 أو أف يشك  ىل موافق  لو <> أو كاف مسبوقا كذا تطويلو
 ركعلسجدة  أخيرة  فمػا  رفع <> منها إلى أف اإلماـ قد 

وشرح ىذه األبيات معلـو بتطبيقها على ما فى شرح األصل فليراجعو من أراد 
التحقيق )قولو نية قطع للصبلة( كأف ينوى فى الركعة األولى الخروج منها فى 
الثانية، بخبلؼ نية فعل المبطل فبل تبطل بها صبلتو حتى يشرع فيو )قولو 

ولو محاال عاديا العقليا  تعليقو( أى تعليق قطع الصبلة بشىء وإف لم يحصل



، وسواء كاف التعليق بقلبو أو باللفظ )قولو تردد  ألف التعليق بو الينافى الجـز
فيو( أى فى قطعها وكذا التردد فى اإلستمرار فيها فتبطل حاال )قولو خذا( أى 

 خذف تتميم للبيت
 

 )فصل( فى بياف الصبلة التى يلـز فيها نية الجماعة
 ػاَف َذا إَماَمْة <> ِفى َأْرَبٍع َأْف  يَػْنِوَى  ْاإِلَماَمةْ َحْتٌم َعَلى َمْن كَ 

 َفُجمػَْعٌة  ُمَعاَدٌة  مػَا نُِذَرْت <> َجَماَعًة  َوَما  ِبَغْيٍث  ُقدَِّمتْ 
------------------------------------ 

)قولو فصل( أى فى بياف الصبلة التى يلـز فيها نية الجماعة )قولو حتم( خبر 
عن مبتدأ مؤخر ىو قولو أف ينوى )قولو فى أربع( أى من الصلوات وىى  مقدـ 

كل صبلة تصح فرادى )قولو أف ينوى اإلمامة( أى مع تكبيرة اإلحراـ )قولو 
فجمعة الخ( أى فتلك األربع ىى جمعة  ومعادة ومنذورة  جماعة ومجموعة 

تصح نيتو جمع تقديم بغيث، فلو ترؾ فى الجمعة نية اإلمامة مع اإلحراـ لم 
سواء كاف من األربعين أـ ال)قولو معادة( أى وصبلة معادة وىى المكتوبة  
المؤداة التى تفعل  فى وقت األداء ثانيا جماعة لرجاء الثواب أو النافلة التى 
تسن فيها الجماعة كذلك، فيجب على اإلماـ فى المعادة نية اإلمامة كما فى 

فى جماعة  ثم أدرؾ فى الوقت من الجمعة ، ىذا ومن صلى صبلة صحيحة ولو 
يصليها ولو منفردا سن لو إعادتها معو ويحـر قطعها ويشترط لها شروط ذكرىا 
فى شرح األصل فليراجع )قولو ما نذرت جماعة( أى وصبلة نذرت جماعة 
فينوى اإلمامة مع اإلحراـ فيها  وجوبا وإال انعقدت صبلتو فرادى مع اإلثم 

وصبلة قدمت على وقتها مجموعة بسبب غيث أى )قولو وما بغيث قدمت( أى 
مطر ومثلو الثلج والبرد، فلو ترؾ نية اإلمامة فيها مع اإلحراـ لم تنعقد صبلتو 
قطعا، وتختص رخصة الجمع بمن يصلى جماعة بمكاف بعيد يتأذى بالمطر فى 

 طريقو
 

 )فصل( فى بياف شروط القدوة واإلئتماـ
ـْ َأَحَد َعْشَر ُقْل ُشُرْوُط ْاإلِ  ـُ ِعْلِمِو بُِبْطبَلِف ْاإِلَما ـْ <> َعَد  ْئِتَما

 َما اْعتَػَقَد اْلَقَضا  َعَلْيِو َحتػَْما <> َولَْيَس أُمِّػيِّا َوالَ ُمْؤتَػمَّا



ـَ  َعَلْيػِو  َمْوِقػَفا <> َواِلْنِتَقبَلٍت  َلُو  َقْد  َعَرفَا  َوَما  تَػَقدَّ
 <> َأْو ِفى َثبلَِثِماَئٍة ِمْن َأْذرُعِ  َواْجَتَمَعا  ِفى َمْسِجٍد  ِإْف يَػَقعِ 

 نِيَُّة قُػْدَوٍة   َكػَذا   تَػَوافُػُق <> َنْظِم   َصبَلٍة   َلُهَما ُيَحقَّقُ 
 َوَأْف   يُػتَػاِبَع    َوالَُيخػَاِلَفْو <> ِفى ُسنَِّة   فَاِحَشِة اْلُمَخاَلَفةْ 

---------------------------------- 
أى فى بياف شروط القدوة واإلئتماـ )قولو أحد عشر الخ( خبر )قولو فصل(      

 ، مقدـ عن قولو شروط اإلئتماـ، وقل معترضة )قولو عدـ علمو( أى المأمـو
والمراد عدـ ظنو ظنا غالبا )قولو ببطبلف اإلماـ( أى ببطبلف صبلتو، ففيو حذؼ 

دوف ما مضاؼ، إما بحدث أو غيره، فبل يصح اقتداء شافعى بحنفى  مس فرجو 
إذا فصد نظرا لظن المأمـو نقض المس دوف اإلماـ، وال أحد المجتهدين بآخر 
اختلفا فى إنائين من الماء أحدىما طاىر واآلخر متنجس فتوضأ كل من إنائو 
مثبل ألنو يظن نجاسة إناء صاحبو )قولو ما اعتقد القضا عليو الخ( أى على 

وجوب إعادة الصبلة على اإلماـ فبل  اإلماـ، وما نافية يعنى وأف اليعتقد المأمـو
يصح اقتداؤه  بمتيمم لبرد مثبل لوجوب إعادتو. والمراد باإلعتقاد ىنا كما نقلو 
فى شرح األصل عن السويفى الظن ظنا غالبا )قولو ولو أميا( أى وليس اإلماـ 
 أميا فيما إذا كاف المأمـو قارئا، بخبلؼ ما إذا كاف أميا أيضا فيصح اقتداؤه بأمى
مماثل لو فى الحرؼ المعجوز عنو وفى محلو لمماثلتهما وإف لم يتفقا فى 
الحرؼ المأتى بو بدال عنو، وأما إذا لم يتفقا فى الحرؼ المعجوز عنو وفى 
محلو فبل يصح اإلقتدا )قولو والمؤتما( أى وال يكوف اإلماـ مؤتما أى مأموما 

ما نافية أى واليتقدـ المأمـو  بغيره فبل يصح اإلقتداء بمقتد )قولو وما تقدـ الخ(
على إمامو فى الموقف أى المكاف الذى وقف ىو عليو، والعبرة فى القائم 
بعقبيو وفى القاعد بألييو  وفى المضطجع بجنبو  وفى المستلقى برأسو إف اعتمد 
عليو وإال فما اعتمد عليو من الظهر وغيره وفى المقطوعة رجلو بما اعتمد عليو 

مد بهما )قولو والنتقاالت لو الخ( أى لئلماـ، والنتقاالت نحو خشبتين اعت
مفعوؿ بو مقدـ بزيادة البلـ لقولو قد عرفا بألف اإلطبلؽ أى المأمـو يعنى وأف 
يعرؼ المأمـو أو يظن انتقاالت إمامو ليتمكن من متابعتو)قولو واجتمعا فى 

يمكن مسجد( أى اإلماـ والمأمـو فى مسجد، ويشترط فى ىذه الحالة أف 
اإلستطراؽ عادة إلى اإلماـ ولو بازورار وانعطاؼ وإف بعدت المسافة وحالت 



أبنية نافذة إليو وإف ردت أبوابها وأغلقت مالم تسمر فى اإلبتداء )قولو إف يقع( 
بتحريك العين بالكسرة أى إف يقع اإلقتداء فى مسجد، وىذا صريح بأف 

اعهما إما فى مسجد وإما اجتماعهما فى مسجد ليس بمتعين، بل الشرط اجتم
فيما تكوف المسافة فيو بينهما ثبلثمائة ذراع تقريبا كما سيأتى )قولو أو فى 
ثبلثمائة( أى أو اجتمعا فى محل تكوف المسافة فيو ثبلثمائة ذراع تقريبا من بناء 
أو فضاء، ويشترط فى ىذه الحالة أف يمكن الوصوؿ إلى اإلماـ من غير ازورار 

كوف الباب مردودا فى اإلبتداء والمغلوقا ابتداء ودواما بخبلؼ وانعطاؼ وأف الي
ذلك فيما مر فى الحالة األولى فبل يضر )قولو من أذرع( أى بذارع اآلدمى 
)قولو  نية قدوة( أى أو جماعة كأف يقوؿ مقتديا أو جماعة )قولو كذا توافق 

لمأمـو فى الخ( أى مثل ما ذكر من الشروط توافق نظم صبلتهما أى اإلماـ وا
األفعاؿ الظاىرة وإف اختلفا عددا، فبل يصح اإلقتداء مع اختبلفو كمكتوبة  
خلف كسوؼ وعكسو )قولو يحقق( بالبناء للمفعوؿ كما ضبطو المؤلف خبر عن 
قولو توافق الخ أى يحقق كونو شرطا من شروط القدوة )قولو وأف يتابع( أى 

ـ إمامو وأف اليسبقو بركنين المأمـو اإلماـ بأف يتأخر تحرمو عن جميع تحر 
فعليين عامدا عالما وأف اليتأخر عنو بهما ببل عذر )قولو واليخالفو الخ( أى وأف 
اليخالف المأمـو اإلماـ فى سنة قبحت فيها المخالفة كسجدة تبلوة وسجود 
سهو وتشهد أوؿ، فيجب الموافقة فعبل وتركا  فى األولى وفعبل ال تركا فى 

 بل فى الثالثةالثانية وتركا الفع
 

 )فصل( فى بياف الصور الممكنة فى القدوة
 َصحَّ اْقِتَدا الذََّكِر ْاألُنْػَثى اْلُخْنَثى <> بِالذَّكػَِر ْاألُنْػَثى ِبُخْنَثى أُنْػَثى

 َوَبَطَل  اْقِتَداُء   ُخْنَثى  َو ذََكْر <> بِاْلُخْنَثى ْاألُنْػَثى فَػَلُو ِتْسُع ُصَورْ 
-------------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى بياف الصور الممكنة فى القدوة وىى تسع تصح القدوة      
فى خمس منها وتبطل فى أربع )قولو صح اقتدا الخ( بالقصر أى صح اقتداء 
الذكر بالذكر )قولو األنثى الخنثى( بحذؼ العاطف فيهما أى وصح اقتداء 

 ما مع ما قبلهما ثبلث صور األنثى بالذكر واقتداء الخنثى بو، فه



)فائدة مهمة( ألف خنثى تأنيثية فهو غير منصرؼ لكن ضميره مذكر وإف      
 باف أنثى نقلو الترمسى  عن األسنوى وقد جمعتو فى قولى:

 قاؿ الجماؿ األسنوّى األلف <> فى الخنثى تأنيث فبل ينصرؼ
 لكن ضميره مذكػر ولػو <> باف مػؤنثا  فهػكذا  حكوا

بالذكر( متعلق بكل من قولو اقتدا الملفوظ واقتدا المقدر فى األنثى وفى  )قولو
الخنثى كما قدرت أوال )قولو األنثى بخنثى أنثى( أى ويصح اقتداء األنثى بخنثى 
واألنثى بأنثى، ففى الموضعين حذؼ مضاؼ، وىما صورتاف تصحاف كما 

خنثى بالخنثى  قبلهما)قولو وبطل اقتداء خنثى وذكر الخ( أى وبطل اقتداء
واقتداء خنثى باألنثى واقتداء ذكر بالخنثى واقتداؤه باألنثى فهذه أربع صور 
)قولو فلو تسع صور( أى فلئلقتداء تسع صور ممكنة يصح فى خمس منها 

 ويبطل فى أربع كما تقرر 
 

 )فصل( فى شروط جواز جمع التقديم
 ْاأُلْوَلى  نِيَُّة  اْلَجْمِع  ِبَهاِلَجْمِع تَػْقِدْيٍم ُشُرْوٌط  َىاَكػَها <> َبْدٌء بِ 

نَػُهَما  ثُّمَ  بَقػَػا <> ُعْذٍر ِإَلى ِإْحَراـِ  َما  َقْد  َلِحَقا  َكَذا اْلِوالَ بَػيػْ
------------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى شروط جواز جمع التقديم )قولو لجمع تقديم( أى      
خذىا أى الشروط )قولو باألولى( أى بالصبلة سفرا وحضر )قولو ىاكها( أى 

األولى ألف الوقت لها والثانية تبع )قولو بها( أى فى األولى قبل التحلل منها 
)قولو كذا الوال( بالقصر أى المواالة بين الصبلتين بأف اليفصل بينهما فصبل 
طويبل، وذلك بقدر ركعتين  بأقل مجزئ نقلو فى شرح األصل عن السيد 

)قولو ثم بقا الخ( بالقصر أى بقاء عذر يعنى السفر إلى اإلحراـ بالثانية  الزبيدى
)قولو ما قد لحقا( أى صبلة ثانية لحقت األولى، ىذا وأما الجمع للمطر 

 فيشترط وجود المطر فى أوؿ الصبلتين وبينهما وعند التحلل من األولى
 

 )فصل( فى شروط جواز جمع التأخير
 ِر َشْرطَْيِن اْسَتَحّق <> نِيَُّة تَْأِخْيٍر  ِبَوقْػِت َما َسػَبقْ َواْلَجْمُع بِالتَّْأِخيْ 

َقى ِمْنُو  َما َقْد  َوِسػَعْو <> َوَدْوـُ ُعْذٍر   لِتَػَماـِ الثّػَانَِيةْ   ِبَحْيُث  يَػبػْ



------------------------------------- 
ع الخ( مبتدأ )قولو فصل(  أى فى شروط جواز جمع التأخير )قولو والجم     

خبره قولو استحق وشرطين مفعولو )قولو بوقت ما سبق( أى فى وقت صبلة 
سابقة )قولو بحيث يبقى الخ( حيثية تقييد أى بحيث يبقى من وقت األولى ما 
قد وسعها تامة إف أراد إتمامها ومقصورة إف أراد قصرىا، وضمير وسعو لما سبق 

ة وىى مؤنثة )قولو دـو عذر( أى وىو على إرادة اللفظ وإال فما واقعة على صبل
السفر )قولو لتماـ الثانية( أى إلى تماـ الصبلة الثانية، فلو أقاـ قبل تمامها 

 وقعت األولى قضاء سواء قدمها على الثانية أـ أخرىا.
 

 )فصل( فى شروط القصر
َعٌة َكْوُف السََّفْر <> َمْرَحػَلتَػْيِن ِوُمبَػاًحا يُػعْ   تَػبَػرْ ُشُرْوُط َقْصٍر َسبػْ

 ِعْلُم اْلَجَواِز  نِيَُّة اْلَقْصِر لَػَدى <> َتَحرُّـٍ ِوِبُمتِػمٍّ  َمػا اْقػَتَدى
 َدْوـُ الِسَفاِر   اِلنِْتَها  الصَّػبَلِة <> وََكػْونُػَها  ِمَن  الرُّبػَاِعيَّاتِ 

-------------------------------------- 
مرحلتين( مسافة القصر على ما  )قولو فصل( أى فى شروط القصر )قولو     

متر )قولو مباحا( أى  ٜٜٜ،ٕٜٜكيلو مترا و   ٜٛصححو فى  فتح القدير: 
وكوف السفر مباحا فى ظنو، فالعاصى بالسفر اليجوز لو القصر )قولو علم 
الجواز( أى جوازالقصر فبل قصر لجاىل بو )قولو نية القصر( أى ومثلها ما لو 

( أى فلو نواه بعده لم ينفعو )قولو وبمتم  نوى الظهر ركعتين )قولو لدى تحـر
الخ( متعلق باقتدى بعده، وما نافية أى وأف اليقتدى بمتم مقيم أو مسافر فى 
جزء من صبلتو وإف قل )قولو دـو السفار( أى دواـ السفر يقينا )قولو النتها 

عيات الخ( بالقصر أى إلى انتهاء الصبلة )قولو وكونها الخ( أى الصبلة من الربا
 وىى الظهر والعصر والعشاء

 
 )فصل( فى شروط صحة الجمعة

ـُ َوْقَت  الظُّْهِر ِخطََّة اْلبَػَلدْ   ُشُرْوُط  ُجْمَعٍة   ِبِستٍَّة   تُعػَْد <> تُػَقا
 َجَماَعًة    بَِأْربَِعْيَن    بػَاِلِغْيْن <> ذُُكْوِر اْحَراٍر َكَذا ُمْستَػْوِطِنْينْ 

 ُأْخَرى  َسبَػَقْت <> َأْو قَارََنْت بِاْلُخْطَبتَػْيِن َسبَػَقتْ  َولَْيَس  ِفى اْلبَػَلِد 



-------------------------------------- 
)قولو فصل( أى فى شروط صحة الجمعة )قولو تقاـ الخ( أى الجمعة كلها      

فى وقت الظهر )قولو خطة البلد( أى وفى خطة البلد، وخطتها بكسر الخاء 
)قولو جماعة( بالنصب حاؿ من ضمير تقاـ أى حاؿ كوف  عبلمات أبنية البلد

الجمعة ذا جماعة فى الركعة األولى بتمامها بأف يستمر معو إلى السجود الثانى 
)قولو بأربعين( أى ولو من الجن، فبل تصح الجمعة بدوف أربعين مستجمعين 

ل للشروط إال إذا قلدوا القائل بجوازىا بدوف أربعين فتصح، ويسن حينئذ فع
الظهر وىو األحوط خروجا من الخبلؼ كما نقلو فى شرح األصل عن الكردى 
)قولو بالغين ذكور احرار( أى فبل تنعقد الجمعة بالصبى وال باألنثى والبالعبد 
والتلزمهم أيضا لكن تصح جمعتهم ألف من صحت ظهره ممن التلزمو جمعة 

لجمعة بأف صحت جمعتو وتغنى عن ظهره)قولو كذا مستوطنين( أى ببلد ا
اليسافروا عن وطنو صيفا وال شتاء إال لحاجة كزيارة أو تجارة )قوىل وليس فى 
البلد( أى بلد الجمعة )قولو أخرى سبقت الخ( أى جمعة أخرى سبقت تلك 
الجمعة أو قارنتها، وذلك فى ما إذا لم يعسر اجتماع الناس بمكاف، وإال فتنعقد  

لقتاؿ بينهم أو لبعد أطراؼ البلد بأف كل من الجمعتين، وذلك إما لكثرتهم أو 
يكوف من بطرفها اليبلغهم الصوت بشروطو )قولو بالخطبتين الخ( متعلق بما 

 بعده أى وسبقت الجمعة بالخطبتين بخبلؼ العيد فإف خطبتيو مؤخرتاف
 

 )فصل( فى بياف أركاف الخطبتين
 َلى النَِّبىِّ  اْلُمتََّبعْ َأرَْكاُف  ُخْطَبتَػْيِن  َحْمُد  اهلِل َمْع <> َصبلَتِِو  عَ 

 َوْاأَلْمُر  بِالتػَّْقَوى َوَىِذى  ِفْيِهَما <> َوآيَُة  اْلُقْرآِف  ِفى  ِإْحَداِىَما
 ثُمَّ الدَُّعا  َفى ُخْطَبٍة  َقْد ُأخَِّرْت <> لِْلُمْؤِمِنْيَن فَػْهَى َخْمَسٌة َوَفتْ 
------------------------------------- 

( أى فى بياف أركاف الخطبتين )قولو حمد اهلل( ويشترط كونو )قولو فصل     
بلفظ اهلل ولفظ حمد )قولو مع صبلتو الخ( أى الخطيب، ويشترط كونها من 

 -مادتها الكونها بلفظ محمد )قولو المتبع( أى فى أقوالو وأفعالو وتقريراتو 
امر اهلل ولكم فى رسوؿ اهلل أسوة حسنة )قولو واألمر بالتقوى( ىى امتثاؿ أو 

واجتناب نواىيو قالو الزيادى )قولو وىذى الخ( أى وىذه األركاف الثبلثة معتبرة 



فيهما أى الخطبتين األولى والثانية )قولو وآية القرآف الخ( أى المفهمة فى 
إحدى الخطبتين )قولو قم الدعا الخ( بالقصر أى الدعاء فى الخطبة الثانية 

ويسن اإلتياف بالمؤمنات وليس من األركاف )قولو للمؤمنين( أى عموما وخصوصا 
ولذلك أسقطو الناظم من األصل لدفع توىم دخولو فى األركاف واهلل أعلم )قولو 
فهى( أى جملة األركاف خمسة )قولو وفت( أى أتت، ىذا وقد رمز إلى أركاف 
الخطبتين بعض شيوخ شيخنا العبلمة زبير بن دحبلف السارانى بأوؿ كل حرؼ 

 ض بيت واحد وزاد بيتا فى بياف مواضعها وىما:  من كلمات بع
 حصل صبرا  ورعا  أدبػا <> داـو  سػهرا  تجػد  األمػبل

 وإلحدى تين الهمز لؤلخػ  <>  ػرى الداؿ وضع فيهما األوال
فالحاء رمز بها إلى الحمد والصاد إلى الصبلة على النبى والواو إلى الوصية 

 ة والداؿ إلى الدعاء للمؤمنين اىػ نقلو شيخنا بالتقوى والهمزة إلى اآلية القرآني
 

 )فصل( فى بياف شروط الخطبتين فى الجمعة
 َشْرطُُهَما طُْهُر اْلَخِطْيِب َعِن َخَبْث <> ثَػْوبًا َمَكانًا َبَدنًا َوَعْن َحَدثْ 

ـٌ   ِإْف  قػََدْر <> ُجُلْوُسُو َقْدَر الطَُّمْأنِيػَْنْة قَػرّ   َوَسْتػُر َعْورٍَة ِقيػَا
 بَػْيػَنهػَُما  َكَذا   اْلِوالَ   بَيػْنَػُهَما <> ثُمَّ اْلِوالَ بَػْيػنَػُهَما  َوبَػْيَن َما

 َصلَّى   َوِإْسَماُعُهَما   ِ أَلْربَِعْيػْن <> وََكْونُػَهاِبَعَربِيػٍَّة  تَِبْيػنْ 
 تَػَهىَعاشػُِرُىنَّ   َأْف  َتُكػْوَف   ُكلَُّها <> َواِقَعًة ِفى َوْقِت ظُْهٍر انػْ 

--------------------------------- 
)قولو فصل( أى فى بياف شروط الخطبتين فى الجمعة )قولو عن خبث( أى      

نجس )قولو ثوبا مكانا بدنا( تمييزات محولة عن المضاؼ الذى ىو المضاؼ 
إليو فى طهر الخطيب أى طهر ثوب الخطيب ومكانو وبدنو )قولو وعن حدث( 

و أحدث فى أثناء الخطبة استأنفها وجوبا وإف سبقو الحدث أى أصغر وأكبر فل
وقصر الفصل )قولو وستر عورة( فى شرح األصل والظاىر صحة خطبة العاجر 
عن السترة دوف العاجر عن طهر الحدث أو الخبث اىػ )قولو إف قدر( أى 
الخطيب على القياـ )قولو قدر الطمأنينة( أى فى الصبلة، وىذا أولى من صنيع 

صل من قولو فوؽ طمأنينة الصبلة إذ ذكره الفوقية يوىم اشتراط زيادة طمأنينة األ
الجلوس بينهما على طمأنينة الصبلة فى الطوؿ وليس بمراد إذ المراد بها ىنا 



اإلرتقاء والوصوؿ تأمل )قولو بينهما( أى الخطبتين متعلق بجلوسو )قولو كذا 
وبين ما صلى( مامصدرية أى وبين  الوال( بالقصر أى الوالء بين الخطبتين )قولو

صبلتو الجمعة )قولو وإسماعهما( أى إسماع الخطبتين من الخطيب بالفعل بأف 
يرفع صوتو حتى يسمعو الجالسوف )قولو ألربعين( أى الذين تنعقد بهم الجمعة 
ومنهم اإلماـ لكن سماعهم يجب بالقوة ال بالفعل بحيث لو أصغوا لسمعوا 

طبة أى أركانها بكبلـ العرب وإف كانوا عجما اليفهمونها )قولو وكونها( أى الخ
)قولو عاشرىن( أى الشروط )قولو كلها( أى الخطبة )قولو انتهى( أى بياف 

 شروط خطبتى الجمعة.
 

 )فصل( فيما يتعلق بالميت
 َوَأْرَبُع اْلِخَصاِؿ  تَػْلػَزـُ  ِلمػَْن <> َقْد َماَت فَاْغِسْل َكفَِّنْن َصلِّ اْدِفَننْ 

----------------------------------------- 
( أى تجب على الكفاية على       )قولو فصل( أى فيما يتعلق بالميت )قولو تلـز

من علم بموتو أو ظنو )قولو لمن قد مات( أى وىو مسلم ولو غريقا غير المحـر 
بنسك والشهيد فى محل معركة الكفار ولو صبيا أو فاسقا أو محدثا وغير 

فى بعض أحوالو )قولو فاغسلن( تفصيل لما أجملو فى قولو وأربع السقط 
الخصاؿ أى فاغسل الميت وجوبا أو يممو بدؿ الغسل وكفننو بعد غسلو أو 
بدلو وصل عليو كذلك وجوبا وبعد التكفين ندبا، فلو تعذر الغسل أو بدلو لم 

 يصل عليو، وادفننو فى قبر
 

 )فصل( فى بياف غسل الميت
 َأْف يُػَعمَِّم اْلَبَدْف <> ِبَمائِِو  َأْكَمُلُو َأْف  يَػْغسػَِلنْ  َأَقلُّ ُغْسلٍ 

 ِلَسْوأَتَػْيِو   َويُزِْيَل  اْلَقَذرَا <> ِمْن أَْنِفِو َوَأْف ُمَوضَّأً  يُػَرى
 َوَأْف يَُدلَِّك  ِبِسدٍر  ِجسَمُو <> َوَصبُّػُو  َثبلَثًا  الْمَاَء  َلوُ 

-------------------------------- 
)قولو فصل( أى فى بياف غسل الميت )قولو أقل غسل أف يعمم الخ( أى      

أف يعمم الغاسل بدف الميت بماء الغسل مرة حيث حصل اإلنقاء بها )قولو 
أكملو الخ( أى أكمل غسل الميت أف يغسلن الغاسل سوأتيو أى دبره وقبلو 



عطف على وأف بخرقة ملفوفة على يساره )قولو ويزيل القذرا الخ( بالنصب 
يغسلن أى وأف يزيل الغاسل القذر أى الوسخ)قولو وأف موضأ الخ( اسم مفعوؿ، 
ويرى بالبناء للمفعوؿ أى وأف يرى الميت موضأ )قولو بسدر( أى ونحوه  
كصابوف )قولو وصبو( مصدر مضاؼ لفاعلو أى وصب الغاسل الماء للميت أى 

 عليو ثبلثا
 

 )فصل( فى بياف الكفن
 ِجْسَمُو َأْدَنى اْلَكَفْن <> َلَفاِئٌف َثبَلُث  ْاألْكَمُل  َعنّ  ثَػْوٌب يَػُعمُّ 

 ِلَرُجٍل  َوْىَو ِلَمػْرَأٍة  ِخَماْر <> َلَفافَػتَػاِف َوَقِميْػٌص َوِإزَارْ 
---------------------------------- 

)قولو فصل( أى فى بياف الكفن )قولو يعم جسمو( أى يستر جميع جسم      
رأس المحـر ووجو المحرمة )قولو أدنى الكفن( أى أقلو )قولو الميت غير 

لفائف( بالضم منونا على الصرؼ للضرورة وىو خبر مقدـ عن قولو األكمل أى 
يعم كل منها  البدف وىذا الحكم عليها باألكملية من حيث اإلقتصار عليها فبل 

ص بإسقاط ينافى كونها واجبة فى نفسها ألنو متى كفن الميت من مالو ولو يو 
الثانى والثالث ولم يكن عليو دين مستغرؽ وجب لو ثبلثة أثواب كل واحد منها 
يستر جميع البدف غير رأس المحـر ووجو المحرمة نقلو فى شرح األصل عن 
السويفى )قولو األكمل( أى أكمل الكفن، وعّن أى ظهر )قولو لرجل( متعلق 

الكفن لمرأة خمار وىو ثوب باألكمل أى ولو صغيرا )قولو وىو الخ( أى أكمل 
تغطى بو المرأة رأسها ولفافتاف رعاية لزيادة الستر وقميص ساتر لجميع البدف 

 وإزار يؤتزر بو فيما بين السرة والركبة ىػ
 

 )فصل( فى بياف أركاف الصبلة على الميت
َعُة ْاأَلرَْكاِف اْنوَِيْن وََكبػِّ   َراَولِلصَّػبَلِة  ِلَجنَػازَِة   اْلَوَرى <> َسبػْ

َرَأْف <> فَاِتَحَة اْلِكَتاِب  ثُمَّ  َصلِّيػَنْ   َأْى َأْربَػًعا ُقْم ِإْف َقَدْرَت َواقػْ
 ِلطَو ِفى  ثَانِيَػٍة ثُمَّ  اْدُعػَوْف <> لِْلَمْيِت   ِفى ثَالِثَػٍة  َوَسلَِّمنْ 

------------------------------------ 



على الميت )قولو لجنازة الورى(  )قولو  فصل( أى فى بياف أركاف الصبلة     
أى على جنازة الورى أى الخلق )قولو انوين( فعل أمر بنوف مؤكدة خفيفة أى 
انوين أنت أيها المصلى على الميت، ويجب فى النية القصد والتعيين لصبلة 
الجنازة ونية الفرضية، وال يجب تعيين الميت الحاضر باسم أو نحوه )قولو 

عن النوف الخفيفة للوقف )قولو أربعا( تفسير لكمية التكبير  وكبرا( األلف منقلبة 
أى أربع تكبيرات )قولو إف قدرت( أى فإف عجزت عن القياـ قعدت 
فاضطجعت فاستلقيت فأومأت كما فى غير صبلة الجنازة )قولو فاتحة الكتاب( 
 أى أو بدلها عند العجز عنها وىذه القراءة التتعين بعد التكبيرة األولى بخبلؼ
باقى األركاف القولية بل يجوز اإلتياف بها فى أى موضع بعد التكبيرات األربع 
لكن األفضل بعد األولى )قولو ثم صلين لطو( أى على طو وىو اسم من أسماء 
رسوؿ اهلل، وقرر بعض شيوخى أنو إنما سمى بو ألف فضلو على أصحابو كفضل 

والبدر القمر ليلة أربعة  القمر ليلة البدر على سائر الكواكب كما فى الحديث
عشر، وذلك ألف الطاء عند األدباء  محسوب بالتسعة والهاء بالخمسة فالجملة 
أربعة عشر و اهلل أعلم )قولو فى ثانية( أى بعد تكبيرة ثانية وجوبا فبل تجزئ بعد 
غيرىا )قولو ثم ادعوف للميت( بسكوف الياء لغة فى الميت بتشديدىا غير أف 

 من مات حقيقة والثانية على الحّى كما قالو الشاعر: األولى تطلق على
 ومن يك ذا روح فذلك مّيت <> وما المْيت إال من إلى القبر يحمل

 ىػ أى ادعوف لو بأخروى )قولو وسلمن( أى بعد الرابعة
 

 )فصل( فى بياف دفنو
 وُ َأَقلُّ  َدْفٍن ُحْفَرٌة   َتْحُرُسُو <> ِمْن  َسُبٍع  َتْكُتُم   رَاِئَحػتَ 

 َوقَاَمٌة   َوَبْسطٌَة  َأْكمػَُلُو <> َوْليُػْوَضَعْن َعَلى التػَُّراِب َخدُّهُ 
َلٍة   تُػَعػظَّمُ   َأْعِنى ِبِو ْاألَْيَمَن ثُمَّ  يَػْلَزـُ <> تَػْوِجْيػُهُو    ِلِقبػْ
---------------------------------- 

)قولو تحرسو( أى )قولو فصل( أى فى بياف دفنو )قولو أقل دفن( أى قبر      
تحفظو أى الميت من السباع )قولو تكتم رائحتو( أى تستر رائحة الميت )قولو 
وقامة الخ( خبر مقدـ عن قولو أكملو أى وأكمل الدفن قامة وبسطة بأف يقـو 
رجل معتدؿ باسطا يديو مرتفعتين )قولو وليوضعن الخ( بالبناء للمجهوؿ، ونائب 



الميت األيمن ندبا بعد إزالة الكفن على فاعلو قولو خده أى وليوضعن خد 
 التراب )قولو بو( أى بالخد )قولو توجيهو( أى توجيو الميت إلى القبلة المعظمة

 
 )فصل( فيما يوجب نبش الميت

ُر فَػْيِو َلْم يَػَقعْ   يُػْنَبُش ِلؤَلْرَبِع  لِلتػَّْوِجْيِو َمْع <> ُغْسٍل ِإِذ التػَّْغِييػْ
 َأْمػَكَنا <> َحيَػاتُُو َواْلَماِؿ َمْعػُو ُدِفَناَوِلَجِنْيِنِو  ِإَذا َما  

--------------------------------- 
)قولو فصل( أى فيما يوجب نبش الميت )قولو ينبش( أى الميت أى يكشف 
القبر الذى فيو الميت )قولو لؤلربع( أى ألربع خصاؿ )قولو للتوجيو( أى فينبش 

ير )قولو مع غسل( أى مع نبشو وجوبا ألجل وجوبا لتوجيهو إلى القبلة ما لم يتغ
غسلو أو تيممو ما لم يتغير )قولو إذ التغيير الخ( راجع لقولو للتوجيو ومع غسل 
أى إذا لم يقع فى الميت التغيير يعنى التغير )قولو ولجنينو( أى إذا دفن معو 
فيجب النبش تداركا للواجب، وال يجب شق جوؼ حاملو قبل الدفن، وضمير 

للميت وذكر ألف الميت يستوى فيو المذكر والمؤنث أو أراد بو جنسو  جنينو
الشامل للرجل والمرأة وعليو ففيو رجوع الضمير إلى بعض أفراد الجنس نظير 
قولو تعالى " والمطلقات يتربصن " مع قولو عز وجل " وبعولتهن أحق بردىن " 

طلقات الشامل فضمير وبعولتهن راجع إلى الرجعيات التى ىى بعض أفراد الم
للبوائن أيضا تأمل )قولو إذا ما أمكنا حياتو( أى الجنين بأف يكوف لو ستة أشهر 

  فأكثر وما ىنا زائدة كما قاؿ بعضهم:
 يا طلبا خذ فائدة <> ما بعد إذا زائدة

)قولو والماؿ الخ( بالجر أى وللماؿ الذى دفن مع الميت فيجب نبشو ألجل 
الميت، ودفنا فعل ماض مبنى للمجهوؿ بألف  أخذه، ومعو بسكوف العين أى مع

 اإلطبلؽ أى الماؿ
 

 )فصل( فى بياف اإلستعانات وأحكامها
 َاإْلِ ْسِتَعانَاُت ُمَباَحٌة  ِخبَلْؼ <> َأْوَلى َوَمْكُرْوٌه َوَواِجٌب ُيَضاؼْ 

 فََأوٌَّؿ تَػْقرِْيُب  َماٍء  يُػْرَضى <> َوالثّػػَاِف  َصبُُّو ِلَمْن تَػَوضَّا
 اِلٌث  ِلَغاِسٍل   ِلؤَلْعػَضا <> َورَاِبٌع ِلَعػاِجٍز ِمْن  َمػْرَضىَوثَ 



------------------------------------ 
)قولو  فصل( أى فى بياف اإلستعانات وأحكامها )قولو اإلستعانات( السين      

والتاء زائدتاف للتأكيد أى اإلعانات ال للطلب ألنو يندب تركها مطلقا سواء 
أـ ال )قولو مباحة الخ( خبر اإلستعانات أى ىى من حيث الحكم أقساـ طلبها 

مباحة الخ ويضاؼ تكملة )قولو فأوؿ( مبتدأ ونكر لكونو فى معرض التفصيل 
أى فاألوؿ من أنواع اإلعانات وىو المباح)قولو تقريب ماء( أى إحضاره )قولو 

و أراد بالرضا عدـ يرضى( بالبناء للمجهوؿ ونائب فاعلو ضمير تقريب ماء ، ولعل
البأس بالتقريب الحصوؿ الثواب الذى أوىمو التعبير بالرضا واهلل أعلم )قولو 
والثاف( بحذؼ الياء على حد قولو تعالى " وىو الكبير المتعاؿ " أى وىو 

)قولو صبو الخ( أى صب الماء على من توضأ ولو ببل طلب ألف  خبلؼ األولى
لو لغاسل الخ( أى اإلعانة على من غسل )قو  اإلعانة ترفو اليليق بالمتعبد

أعضاءه )قولو من مرضى( جمع مريض كقتيل وقتلى أى فيجب اإلعانة على 
العاجز ولو بأجرة مثل إف فضلت عما يعتبر فى زكاة الفطر وإال صلى بالتيمم 

 وأعاد
 

 )فصل( فيما تجب فيو الزكاة
 َمْعػِدٌف  ُمَعشَّػَراتُ   َأْمَوالَُنا  الَِّتى  ِبَها  الزََّكػاُة <> نَػْقَدافِ 

 َوالنػََّعُم الرَِّكاُز َمػْع  ِتَجارَْة <> َواِجُب َىِذى رُْبُع ُعْشرِاْلِقْيَمةْ 
------------------------------------ 

)قولو فصل( أى فيما تجب فيو الزكاة )قولو التى بها الزكاة( أى التى تجب      
لفضة، وال زكاة فى كل منهما حتى يبلغ فيو الزكاة )قولو نقداف( ىما الذىب وا

نصابا، فنصاب الذىب عشروف دينارا بوزف مكة تحديدا يقينا، والفضة مائتا 
درىم )قولو معدف( ىو مكاف خلق اهلل تعالى فيو ذىبا أو فضة موات أو ملك 
لو، فيجب على من استخرج ذلك ربع عشره حاال إف بلغ نصابا )قولو 

لة للشجر والزرع، والزكاة فى شىء منها إال فى معشرات( ىى النوابت الشام
رطب وعنب وما صلح لئلقتيات من الحبوب بشروطها )قولو والنعم( وىى إبل 
وبقر العراب والجواميس وغنم، فتجب فيها الزكاة بشروطها )قولو الركاز( ىو 
دفين جاىلية وىم من قبل بعثة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم )قولو مع تجارة( 



الها، فيجب فيها الزكاة إف بلغت نصابا وحاؿ عليها الحوؿ مع شروطها أى أمو 
)قولو واجب ىذى( أى أمواؿ التجارة )قولو ربع عشر القيمة( أى قيمة عروض 

 التجارة
 

 )فصل( فيما يجب بو الصياـ
 َيِجُب َصْوـُ رََمَضاَف ِبَكَماْؿ <> ِعدَّة َشْعَباَف  َوُرْؤيَِة  اْلِهبَلؿْ 

 ْطَلًقا كػََذا  ثُػبُػْوتُػُو <>  ِبَعػْدِؿ   َمْشَهٍد  ِلَمْن َلْم يَػَرهُ لِلرَّاِء مُ 
َقوْ   ِإْخَباُر َعاِدِؿ  ِرَوايٍَة  ثِػَقْة <> َأْو َغْيِر َمْوثُػْوٍؽ ِلَمْن َقْد َصدَّ

 َوظػَنُّ  َمْن ُدخػُْولُُو َعَلْيِو <> ُمْشَتِبٌو  بِاإِلجػػِْتَهاِد  ِفػْيوِ 
----------------------------------- 

)قولو فصل( أى فيما يجب بو الصياـ )قولو بكماؿ عدة شعباف( أى ثبلثين      
يوما من الرؤية فى شعباف مثبل )قولو ورؤية الهبلؿ( أى وبرؤية ىبلؿ رمضاف ليبل 
النهارا إذ ال أثر لرؤيتو نهارا )قولو للراء( بحذؼ الياء كما فى والثاف أى وذلك 

ى حق من رآه )قولو مطلقا( أى سواء كاف الرائى عدال أو الوجوب بالرؤية ف
)قولو كذا ثبوتو( أى مثل ثبوتو برؤية الهبلؿ ثبوتو الخ )قولو بعدؿ مشهد(  فاسقا 

مصدر ميمى أى بعدؿ شهادة واحد وإف كاف الرائى حديد البصر وال بد من 
ية الخ( حكم الحاكم لو )قولو لمن لم يره( أى الهبلؿ )قولو إخبار عادؿ روا

باإلضافة وثقة أى موثوؽ بو سواء وقع فى القلب صدقو أـ ال كما يعلم من 
مقابلو اآلتى )قولو أو غير موثوؽ( بالجر أى أو إخبار عدؿ رواية غير موثوؽ بو  
كفاسق )قولو لمن صدقو( أى اعتقد صدقو )قولو وظن من دخولو الخ( أى 

هاد فيو، فلو اشتبو عليو دخوؿ رمضاف مبتدأ خبره قولو مشتبو عليو باإلجت
رمضاف بغيره لنحو حبس اجتهد فإف ظن دخولو باإلجتهاد صاـ فإف وقع فيو 
فأداء وإال فإف كاف بعده فقضاء وإف كاف قبلو وقع لو نفبل وصامو فى وقتو إف 

 أدركو وإال قضاه )قولو باإلجتهاد فيو( متعلق بظن، وفيو أى فى رمضاف
 

 )فصل( فى شروط صحة الصـو
ـُ اْلَعْقُل  نَػَقاُء اْلَمْرَأةِ َأرْ   بَػَعُة ْاألْشَياِء  َشْرُط الصِّحَِّة <> ِإْسبَل

 ِمْن َحْيِضَها َوَنْحِوِه  َمْع  ِعْلِم <> ِبَكْوِف َوْقٍت قَاِببلً لِلصَّْوـِ 



---------------------------------- 
دـ عن )قولو فصل( أى فى شروط صحة الصـو )قولو أربعة الخ( خبر مق     

شرط الصحة )قولو شرط الصحة( أى صحة الصـو فرضا كاف أو نفبل )قولو 
إسبلـ( أى فى الحاؿ فبل يصح من كافر أصلى وال مرتد )قولو العقل( أى 
التمييز فخرج بو المجنوف ونحوه والصبى )قولو ونحوه( أى من نفاس ووالدة 

)قولو بكوف وقت(  ولو لعلقة أو مضغة وإف لم تر دما )قولو مع علم( أى أو ظن
( أى وإال فبل يصح وىو العيداف وأياـ  أى وقت صاـ فيو )قولو قاببل للصـو

 التشريق الثبلثة
 

 )فصل( فى شروط وجوب الصـو
ُفُو ِإقَاَمةْ   َشْرُط اْلُوُجْوِب ِصحٌَّة ِإطَاقَػُتْو <> ِإْسػبَلُمُو َتْكػِليػْ

--------------------------------- 
أى فى شروط وجوب الصـو )قولو شرط الوجوب( أى وجوب )قولو فصل(      

صـو رمضاف )قولو صحة( أى فبل يجب على مريض مرضا يضر معو الصـو 
، فبل يجب على  ضررا يبيح التيمم )قولو إطاقتو( أى قدرة الصائم على الصـو

التيمم )قولو إسبلمو( أى ولو فيما مضى فيشمل  من اليطيقو لكبر أو مرض يبيح
نو مخاطب باألداء )قولو تكليفو( أى بلوغو وعقلو، فبل يجب على المرتد أل

صبى ومجنوف ومغمى عليو وسكراف )قولو إقامتو( أى فيباح تركو لسفر طويل 
 فالصـو بنية الترخص فإف تضرر بو فالفطر أفضل وإال

  
 )فصل( فى أركاف الصـو فرضا كاف أو نفبل

َلوُ َأرَْكػانُػُو    ثَػبلَثٌَة  نِيَّػُتُو <  > ِفى فَػْرِضِو   ِلُكلِّ  يَػْوـٍ لَيػْ
 تَػْرُؾ اْلُمَفطِِّر اْختِػَيارًا َذاِكَرا <> الَ َجاِىبلً يُػْعػَذُر َصاِئٌم يُػَرى

------------------------------------- 
)قولو فصل( أى فى أركاف الصـو فرضا كاف أو نفبل )قولو فى فرضو( أى      

، خرج بو النفل  فيكفى فيو نية بالنهار قبل الزواؿ بشرط انتفاء فرض الصـو
المنافى قبل النية، ومن ذلك يعلم أف قولو فى فرضو راجع لقولو اآلتى ليلو ال 
( قاؿ  لقولو نيتو وإال فكل صـو فرضا كاف أو نفبل يجب فيو النية )قولو لكل يـو



وؿ، لكن الزيادى فلو نوى  ليلة أوؿ رمضاف بصـو جميعو لم يكف لغير اليـو األ
ينبغى لو ذلك ليحصل لو صـو اليـو الذى نسى النية فيو عند مالك  كما يسن 
لو أف ينوى أوؿ اليـو الذى نسيها فيو ليحصل لو صومو عند أبى حنيفة، وذلك 
بأف قلد وإال كاف متلبسا بعبادة فاسدة فى اعتقاده وىوحراـ )قولو ليلو( أى فى 

ى الفجر )قولو ترؾ المفطر( أى من أّى جزء من أجزاء الليل من الغروب إل
وصوؿ عين لمنفذ مفتوح من جوؼ وغير ذلك مما ىو مزبور فى الكتب 
المتداولة كشرح األصل )قولو اختيارا( قاؿ المؤلف من اطبلؽ المصدر وإرادة 
اسم الفاعل أى مختارا اىػ فبل يبطل صـو مكره على مفطر بو )قولو ذاكرا( أى 

لنسياف )قولو الجاىبل( أى بالتحريم )قولو يعذر( أى للصـو فبل يفطر بذلك مع ا
فى جهلو، فإف كاف غير معذور فيو يفطر بذلك مع جهلو وإال بأف قرب عهده 
باإلسبلـ أو نشأ بعيدا عن العلماء فبل )قولو صائم الخ( عد الصائم ىنا ركنا 

 لعدـ وجود صورة للصـو فى الخارج بدوف تصوره
 

 وما يذكر معها )فصل( فيما يجب بو الكفارة
ـْ  ـْ <> ِفى رََمَضاَف ِبِجَماٍعِ ِذى َتَما  َيِجُب بِاْلَقَضا ِلُمْفِسِد الصػَِّيا
 أَِثَم  لِلصَّْوـِ  ِبِو   يَػْوًما  َكمػَْل <> َكفَّارٌَة ُعْظَمى َوتَػْعزِيْػٌر َحَصلْ 

 ُمْقِببلَ َوَيِجُب ْاإِلْمَساُؾ َفى رَْمَضاَف الَ <> ِسَواُه َمْع  َقَضاالصَِّياـِ  
 َعَلى الَِّذى ِفْطًرا تَػَعدَّى  َوَعَلى <> َمْن نِيًَّة َفى اْلَفْرِض لَيْػبلً َأْىَمبلَ 
َقى  فَػبَػاَف  ُخػْلُفُو    َتَجػلَّى  َوَمْن  َتَسػحََّر  َيُظنُّ    اللَّْيبلَ <> يَػبػْ

 ُو  َوظَػَهَراَكَذاَؾ َمْن ظَافَّ اْلُغُرْوِب َأْفَطَرا <> فَػَباَف   أَْيًضا  ُخػْلفُ 
 َوَمْن َلُو  يَػْوـَ  َثبلَِثى  َشْعػَباَف <> َقْد بَاَف أَنَُّو  يُػَرى ِمْن  رَْمَضافَ 

 َوَمْن َلُو  َسَبَق مػَا  اْلُمَباَلَغْة <> يَػْوًما ِمِن اسِتنَشاٍؽ َأْو ِمْن َمْضَمَضةْ 
--------------------------------------- 

يجب بو الكفارة وما يذكر معها )قولو بالقضا( بالقصر )قولو فصل( أى فيما      
قاؿ المؤلف الباء بمعنى مع أى مع القضاء للصـو )قولو لمفسد الخ( قاؿ 
المؤلف البلـ بمعنى على متعلق بيجب أى على من أفسد صومو فى رمضاف 
)قولو بجماع ذى تماـ( خرج بو من أفسد صومو بغير جماع وما لو أفسده 

فبل كفارة عليو سواء تقدـ ذلك الغير على الجماع أو قارنو،  بجماع مع غيره



واحترز بذى تماـ عن المرأة فإنو اليلزمها الكفارة ألنها تفطر بمجرد  دخوؿ 
( فعل ماض أى أثم ألجل الصـو فقط، فبل كفارة  بعض الحشفة )قولو أثم للصـو

وحده بل لو  على مسافر سفر قصر يبيح الفطر أفطر بالزنا ألف إثمو ليس للصـو
مع الزنا )قولو بو( أى بجماعو التاـ متعلق بأثم، فخرج  بو ما لو كاف صبيا أو 
مسافرا أو مريضا وجامع بنية الترخص فإنو الإثم عليو )قولو يوما كمل( بأف 
، فخرج ما لو وطىء ببل  استمر بعد إفساده الصـو على أىليتو للصـو بقية اليـو

نو باف أنو لم يفسد صـو يـو )قولو كفارة الخ( عذر ثم جن أو مات فى اليـو أل
بالرفع فاعل يجب، والكفارة إعتاؽ رقبة مؤمنة سليمة عن عيب يخل بالعمل ببل 
عوض، فإف عجز صاـ شهرين متتابعين، فإف عجز أطعم ستين مسكينا لكل 
منهم مد من غالب قوت البلد المجزئ فى الفطرة )قولو السواه( أى اليجب 

قضاء فيما سوى رمضاف كقضاء ونذر وكفارة )قولو على الذى اإلمساؾ مع ال
الخ( متعلق بيجب أى يجب ذلك على من تعدى بفطره، وقولو فطرا مفعوؿ 
مقدـ )قولو وعلى من نية الخ( بالنصب مفعوؿ مقدـ لقولو أىمبل أى ويجب 
ذلك على من أىمل أى ترؾ نية ليبل فى الفرض )قولو ومن تسحر يظن الليبل( 

إلطبلؽ أى ويجب ذلك على من تسحر ظانا بقاء الليل فباف خبلفو بألف ا
)قولو يبقى( أى الليل )قولو فباف خلفو( أى فظهر خبلؼ الظن بأف باف أنو 
تسحر بعد الفجر )قولو كذاؾ من الخ( أى مثل من تسحر الخ فى وجوب ما 

ع ذكر عليو من أفطر ظانا للغروب فباف خبلفو، وقولو ظاف الغروب بالنصب م
اإلضافة على أنو حاؿ مقدمة من الضمير فى أفطرا بألف اإلطبلؽ )قولو أيضا( 
أى كما باف خبلؼ الظن فى المسئلة المارة )قولو ومن لو الخ( أى ويجب ذلك 

)قولو أنو( أى يـو ثبلثى  على من باف لو يـو الثبلثين من شعباف أنو من رمضاف
يجب ذلك على من سبقو ماء شعباف )قولو ومن لو سبق ما الخ( بالقصر أى و 

 المبالغة من مضمضة أو استنشاؽ
  

 )فصل( فيما يبطل بو الصـو
 يَػْبػُطُل بِاْلَحْيِض  النِّػَفاِس رِدَّْة <> ِواَلَدٍة  َوِجنَّػٍة َلْو  َلْحػظَةْ 
ػَما يًا    َوِإْغػَمػا <> ِاِف النػََّهاَر  ُكلَُّو َقْد َعمَّ  َوَسػْكرِِه  َتعػَدِّ

------------------------------------- 



)قولو فصل( أى فيما يبطل بو الصـو )قولو يبطل( أى الصـو )قولو بالحيض     
الخ( بحذؼ العاطف فى ىذه المواضع الثبلثة )قولو لو لحظة( لو للغاية فى كل 
من المبطبلت الخمسة أى ولو كاف ذلك لحظة )قولو تعديا( أى بمحاولة سبب 

هار الخ( بالنصب مفعوؿ بفعل مقدر قبلو مفسر بما بعده أى السكر )قولو اف الن
 اف عم كل من السكر واإلغماء النهار كلو وإال فبل يبطل بو الصـو  

 
 )فصل( فى أقساـ اإلفطار فى رمضاف وأحكامو

 ِإْفطَاَر رَْمَضاَف اْحِتَمْن ِفى اْلَحاِئِض <> َوَجوَِّزْف  ِفى َسَفٍر   َوَمَرضِ 
ـْ  َعَلى <> ُمَؤخِِّر   َقَضاِء  رَْمَضاَف  ِإَلىَوالَ َوالَ  فِ   ى  ِجنّػٍَة  حػَرِّ

 َأْف َضاَؽ  َعْنُو  اْلَوْقُت  َمْع ِإْمَكانِِو <> َأْقَسػاُمُو   َأْربَػَعٌة   فَػْلَتفػَْقوِ 
 اَما ِفْيِو  يَػْلَزـُ  اْلَقػَضا اْلِفػَدا  َوَذا <> ِإْفطَارُُه خػَْوفًا َعَلى اْلَغْيِر َكذَ 
 ِإْفػطَارُُه  اْلَحاِصُل َمْع تَْأِخػْيرِِىة <> َقَضاَءُه  رَْمَضاَف َمْع  ِإْمَكػانِوِ 
 حػَتَّى  أَتَػاُه رََمضػَاُف   َوبػََدا <> َوَما اْلَقَضا يَػْلَزـُ  ِفْيِو الَ اْلِفػَدا

ٌر   مػِْثُل نَاِسى النػِّيَِّة <> َوَما ِبِو  َلْم   يَػْلَزـْ   ِإالَّ اْلِفػْديَةْ   َوىػَْو   َكِثيػْ
 َذا ِفى كػَِبْيِر الشػَّْيِخ  ثُمَّ  الَ َوالَ <> ِفى ِذْى ُجنُػْوٍف َعْن تَػَعدٍّ َقْد َخبلَ 

---------------------------------------- 
)قولو فصل( أى فى أقساـ اإلفطار فى رمضاف وأحكامو )قولو إفطار الخ(      

فعل ذى طلب وىو احتمن )قولو فى  بالنصب على اإلشتغاؿ لوقوعو قبل
الحائض( أى والنفساء ولو من علقة أو مضغة أو ببل بلل )قولو وجوزف الخ( أى 
اإلفطار فى سفر سفر قصر أو مرض مرضا يبيح التيمم )قولو وال وال فى جنة( 

 جنوف أى وليس اإلفطار بواجب وال جائز وال محـر وال مكروه فى جنة أى
فطار على مؤخر قضاء رمضاف مع تمكنو بأف كاف مقيما )قولو حـر الخ( أى اإل

صحيحا )قولو الى أف ضاؽ عنو( أى عن قضائو )قولو مع إمكانو( أى إمكاف 
المؤخر من القضاء )قولو أقسامو( أى اإلفطار باعتبار ما يلـز بو، وما تقدـ 

خ( أى باعتبار الحكم )قولو فلتفقو( أى فلتفهم ىذه األقساـ )قولو ما فيو يلـز ال
إفطار  يلـز فيو القضاء والفداء وىذا ىو القسم األوؿ )قولو وذا الخ( أى وىذا 
القسم األوؿ إفطار الصائم خوفا على الغير )قولو خوفا على الغير( أى كاإلفطار 
إلنقاذ حيواف محتـر مشرؼ على ىبلؾ وإفطار حامل ومرضع خوفا على الولد 



و كذا الخ( أى مثل إفطاره خوفا على وحده فيجب فى ذلك القضاء والفدية )قول
الغير فى لزـو القضاء والفدية فيو إفطاره الحاصل الخ )قولو قضاءه( بالنصب 
مفعوؿ تأخيره أى قضاء المفطر، ورمضاف بالنصب أيضا مفعوؿ قضاءه أى شيئا 
من رمضاف فاتو بسبب ذلك اإلفطار )قولو مع إمكانو( أى من القضاء، خرج بو 

سفر والمرض حتى أتى رمضاف آخر أو أّخره لنسياف أو جهل من استمر بو ال
بحرمة التأخير وإف كاف مخالطا للعلماء )قولو رمضاف( أى آخر )قولو وما القضا 
الخ( ما واقعة على اإلفطار والقضا مبتدأ ويلـز خبره والجملة صلة ما أى وإفطار 

أى ىذا القسم )قولو يلـز فيو القضاء دوف الفدية وىذا القسم الثانى )قولو وىو( 
مثل ناسى النية( أى تبييتها ليبل ومغمى عليو ومتعد بفطره بغير جماع )قولو وما 
بو الخ( أى فيو أى وما اليلـز فيو اال الفدية فبل قضاء فيو وىذا القسم الثالث 
)قولو اال الفدية( بوصل الهمزة مع تشديد البلـ للضرورة )قولو ذا( أى ىذا 

و فى كبير الشيخ( أى الشيخ الكبير الذى لم يستطع الصـو القسم الثالث )قول
فى جميع األزماف فإف قدر عليو فى بعضها وجب عليو التأخير إلى الزمن الذى 
يقدر عليو )قولو ثم ال وال( أى ثم إفطار اليلـز فيو القضاء وال الفدية وىذا 

عن تعد  القسم الرابع )قولو عن تعد( متعلق بما بعده أى خبل ذلك المجنوف
 بجنونو، ومثلو الصبى والكافر األصلى  

 
 )فصل( فيما اليفطر مما يصل إلى الجوؼ

 َوَلْم يُػَفطِّْر َواِصٌل لِْلَجْوِؼ ِإْف <> َنْسًيا َوَجْهبلً ُمْكَرَىا َأْو َكاَف ِمنْ 
ِقْيْق <> َأْو َكُذبَاٍب طَاَر  َأْو َكاَف  ِبرِْيقْ   ُغَباِر طُْرٍؽ َأْو َغَراِبِل الدَّ
ػِو  ِلُعْذرِهِ   َيْجِرْى  ِبَما َيُكْوُف  بَػْيَن  ِسنِِّو <> َمْع  َعْجزِِه  َعْن َمجِّ

-------------------------------------- 
)قولو فصل( أى فيما اليفطر مما يصل إلى الجوؼ)قولو ولم يفطر( بتشديد      

( أى إليو )قولو الطاء )قولو واصل( أى من األعياف من منفذ مفتوح )قولو للجوؼ
إف نسيا الخ( قاؿ المؤلف مصدر بمعنى اسم الفاعل أى ناسيا وىو خبر كاف 
المحذوفة مع اسمها اىػ وكذا يقاؿ فى وجهبل مكرىا أى إف كاف الصائم ناسيا 
للصـو أو جاىبل بحرمة ذلك أو مكرىا عليو )قولو أو كاف الخ( أى أو كاف 

أو نجسا فبل يفطر بذلك، وطرؽ ىنا الواصل من غبار الطرؽ سواء كاف طاىرا 



بسكوف الراء للضرورة جمع طريق )قولو أو غرابل( جمع غربلة وىى ادارة 
الدقيق فى المنخل  ليخرج خبثو ويبقى طيبو أى أو كاف الواصل من غرابل 
الدقيق فبل يفطر بو )قولو أو كذباب طار( أى أو كاف الواصل مثل ذباب طائر  

اإلحتراز )قولو أو كاف بريق الخ( أى كاف الواصل  كبعوض فبل يفطر بو لمشقة
بجرياف ريق يجرى بما بين أسنانو )قولو مع عجزه عن مجو( أى بخبلؼ ما إذا 
قدر على مجو فيفطر بو لتقصيره )قولو لعذره( تعليل لعدـ اإلفطار بو بعجزه أى 

 وإنما لم يفطر بو لعذره بالعجز عن المج واهلل أعلم 
 

 ِزىٍّ  َأْى  َمْعُصْوـُ <> أَبْػَقاُه    بِالسَّػبَلَمِة    اْلَقيُّػْوـُ قَاَؿ أَبُػْو فَػوْ 
 َوَما ِبَكْتِبِو ُعِنْيُت  َقْد  َكَمػْل <> َنْظًما َعَلى َعْذِب اْلِعَبارَاِت اْشَتَملْ 

 أَبْػَياتُُو ِجدِّا   ُعُلوََّؾ  اْطلُبَػْن <> تَْأرِْيُخُو ِإْف تُػْلػػِف َعْيِبَى اْستُػَرفْ 
ػٍد  َخْيػرِ  تَِقىٍّ  ُأْكػػِمبلَ   فََأْحَمُد   اهللَ   ُمَصلًِّيا َعلػَى <> ُمَحمَّ

 َوآلِػِو َوَصػْحِبِو ْاألَْنجػَاِب <> َورَبُّػَنا  َأْعػَلُم   بِالصػػََّوابِ 
--------------------------------------- 

وؿ مولود الناظم )قولو فوزى( بتشديد الياء كما ضبطو المؤلف، ومحمد فوزى أ
وىو المبلذ الفهامة واألستاذ العبلمة معصـو بن الشيخ سراج الشربونى عاملهما 
اهلل بلطفو الدانى. ويغنى لنا عن ترجمتو فى تطوراتو العلمية ما فى ىذه المنظومة 
السنية، فإف فيها من وجازة المبانى والسبلسة ما ىو أعذب ومن غزارة المعانى 

ب، وذلك دليل على كماؿ عقلو وعلمو. يلتقى الناظم معى والنفاسة ما ىو أعج
من أمى فى الشيخ الصوفى محمد صالح بن الشيخ أسناوى القدوسى بن الشيخ 
وراعى الواتورايوى الحاجينى حليل سبط ولى اهلل صاحب الكرامات الشيخ 
أحمد متمكن الطوبانى الحاجينى )قولو أبقاه الخ( جملة دعائية، والقيـو بالرفع 
فاعل أبقاه وىو اسم من أسمائو تعالى الحسنى )قولو وما بكتبو الخ( ما مبتدأ 
خبره قد كمل، وبكتبو مصدر كتب متعلق بعنيت بالبناء للمجهوؿ  أى اىتممت 
واشتغلت لو يقاؿ عنى فبلف بكذا اذا اىتم بو واشتغل أى وما اىتممت بكتابتو  

ا نظم )قولو على عذب  قد كمل )قولو نظما( حاؿ من الضمير فى كمل أى ذ
الخ( متعلق باشتمل، وىو نعت لنظما أى حاؿ كونو ذا نظم اشتمل على عذب 
العبارات أى العبارات العذبة، والعذب ما يستساغ من الشراب شبو عباراتو 



السهلة باألشربة العذبة بجامع السهولة )قولو أبياتو الخ( مبتدأ خبره مضموف 
ليو بجميع حروفها مع عد المشدد منها حرفا الجملة بعده من العدد المشار ا

واحدا فالجيم تحسب عند األدباء بثبلثة والداؿ بأربعة واأللف بواحدة والعين 
بسبعين والبلـ بثبلثين والواو بستة والكاؼ بعشرين واأللف بواحدة والطاء 
بتسعة زالبلـ بثبلثين والباء باثنتين والنوف بخمسين فالجملة مائتاف وستة 

ف بيتا )قولو تأريخو الخ( أى تعريف وقت تمامو مبتدأ خبره مضموف ما وعشرو 
بعده نظير ما مر، فجملة الحروؼ فى ىذه الجملة عند األدباء: ألف وثبلثمائة 
وأربع وستوف من السنين الهجرية  على صاحبها أزكى الصبلة والتحية  )قولو 

لمنظومة على حسب ما فأحمد اهلل الخ( لما أقدر اهلل المؤلف على إتماـ ىذه ا
أراده حق عليو أف يشكره تعالى عليو ويحمده فقاؿ أحمد اهلل على ذلك حاؿ  
كونى مصليا على نبيو صلى اهلل عليو وسلم )قولو خير تقى( أى من أتقياء أمتو، 

 وخير ىنا أفعل تفضيل قاؿ بعضهم:
 وغالبا أغناىم خير وشر <> عن قولهم أخير منو وأشر

نفسو ويحفظها عما يضرىا فى اآلخرة )قولو أكمبل( أى بو  اىػ والتقى من يقى
صلى اهلل عليو وسلم فإنو أكمل بو جميع األنبياء وختموا بو قاؿ تعالى " ما كاف 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسوؿ اهلل وخاتم النبيين "، وفى اإلتياف 

فى قولو اآلتى:  بالكماؿ ىنا من أنواع البديع ما اليخفى وىو براعة اإلختتاـ وكذا
وربنا أعلم بالصواب إذ جرت عادة المؤلفين والمدرسين بختم مؤلفاتهم 
ودروسهم بهذه الجملة )قولو األنجاب( جمع نجيب أى فاضل )قولو وربنا أعلم 
الخ( أى من كل ذى علم، والصواب إصابة الحق فى الواقع من قوؿ أو فعل، 

التى يمكن تعلق العلم بها وكونو والتفضيل فى العلم بكثرتو وإحاطتو بالوجوه 
بالذات ال بالغير قالو البيضاوى. وختم الناظم كأصلو بهذه الجملة لقصد التبرى 
من دعوى األعلمية بالصواب بل وبغيره فالعالم مهما تفنن فى علومو وتبحر 
فعلمو قليل يسير كيف ال وقد قاؿ تعالى " وما أوتيتم من العلم اال قليبل ". وإلى 

ما يسره اهلل  لى من تعليق كليمات على ىذه  -والحمدهلل  -تهى ىنا ان
المنظومة " نيل الرجا " حسبما فتح اهلل على قلبى وحسبما تيسر لى أخذه من 

 تحريرات ىؤالء العلماء األعبلـ وإلقاآت مشايخى الكراـ. 
 



 سند المؤلف فى الفقو إلى اإلماـ األعظم الشافعى
يقات الفقهية أذكر ىنا سندى فى الفقو إلى اإلماـ ثم بمناسبة ختمى لهذه التعل

األعظم الشافعى فهو: أنى قد تفقهت على يد شيخنا الكبير العبلمة الشهير 
العارؼ باهلل الشيخ مهاجر البندوى عم شارح منهاج الطالبين وشيخو الشيخ 
إحساف الجمفسى، الزمتو نحو أربع سنين فى شرح المقدمة الحضرمية وفتح 

شرح سفينة النجا وسلم التوفيق وأوائل فتح الوىاب وإحياء علـو الدين  المعين و 
وتفسير الجبللين وغيرىا من كتب التصوؼ، ثم على يد شيخنا العبلمة وقدوتنا 
الفهامة الفقيو الشيخ زبير بن دحبلف السارانى وقد الزمتو نحو خمس سنين فى 

والنظائر للسيوطى وشرح  فتح الوىاب واإلقناع وكنز الراغبين للمحلى واألشباه
جمع الجوامع وتفسير البيضاوى وأوائل السنن الست وغيرذلك من كتب األدب 
وأجازنى خاصة بالمذكورات وعامة بجميع مروياتو ومقروآتو ومجازاتو، وقد تفقو 
ىو على يدى شيخو العبلمة الفقيو األصولى محمد فقيو المسكومنبانى وشيخو 

بن نور الجكجاوى ثم المكى كبلىما عن العبلمة  العبلمة الجامع محمد الباقر
المتفنن محمد محفوظ بن عبد اهلل الترمسى ثم المكى عن شيخو العبلمة السيد 
أبى بكر بن محمد شطا المكى عن السيد أحمد بن زينى دحبلف عن الشيخ 
عثماف بن حسن الدمياطى عن الشيخ عبد اهلل الشرقاوى عن األستاذ محمد بن 

عن الشيخ أحمد الخليفى عن الشيخ أحمد البشبيشى عن على  سالم الحفنى
بن عيسى الحلبى والشيخ سلطاف بن أحمد المزاحى عن الشيخ على الزيادى 
والشيخ محمد القصرى عن المحقق أحمد بن حجر الهيتمى والرمليين 
والخطيب الشربينى عن شيخ اإلسبلـ زكريا األنصارى عن الجبلؿ المحلى 

والشمس القاياتى والجبلؿ عبد الرحمن بن عمر البلقينى عن والحافظ بن حجر 
الولى أحمد بن عبد الرحيم العراقى عن والده عبد الرحيم بن حسين العراقى عن 
السراج البلقينى عن العبلء بن العطار عن محرر المذىب اإلماـ يحيى النووى 

ن عن أبى حفص عمر بن أسعد الريعى عن أبى عمرو عثماف بن عبد الرحم
الشهير بابن الصبلح الشهرزورى عن والده عن أبى سعيد عبد اهلل بن أبى 
عصروف عن أبى على الفارقى عن أبى إسحاؽ إبراىيم الشيرازى عن القاضى أبى 
الطيب طاىر بن عبد اهلل الطبرى عن أبى الحسن محمد بن على الماسرجى عن 

سريج البغدادى  أبى إسحاؽ إبراىيم محمد المروزى عن أبى العباس أحمد بن



عن أبى القاسم عثماف بن أبى سعيد بن بشار األنماطى عن إسماعيل بن يحيى 
المزنى عن اإلماـ األعظم أبى عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعى عن اإلماـ 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى اهلل عليو وسلم ورضى اهلل عنهم 

 ونفعنا بهم أجمعين.
ن اإلخواف واألصحاب الذين اطلعوا على عيب وخلل فى ىذا والمرجو م     

الكتاب أف يصفحوا عن ذلك بالعفو المستطاب ويصلحوه باإلنصاؼ من غير 
مبلمة والعتاب ، وأسأؿ اهلل الذى أبرز لعباده عناية القدرة أف يجعل ىذه 
التعليقات لى ذخرة فى يـو اآلخرة وينفع بها النفع العميم ويجعلها خالصة 

الكريم بجاه رسوؿ اهلل عليو الصبلة والتسليم. وقد كاف الفراغ ليلة لوجهو 
ىػ على يد جامعها  ٖٔٛٔالثبلثاء المباركة ثامن عشر ذى الحجة الحراـ سنة 

الفقير أحمد سهل بن أبى ىاشم محمد محفوظ الحاجينى بصره اهلل عيوب 
وأساتيذه  نفسو وجعل يومو خيرا من أمسو وعفى اهلل عنو وعن والديو وأشياخو

 وجميع المسلمين، والحمد هلل رب العالمين آمين.
  

 )تقريظ من فضيلة المكـر شيخنا زبير دحبلف السارانى( 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذى فرض علينا التفقو فى الدين بنص الكتاب المكنوف فقاؿ      
الدين ولينذروا جل جبللو " فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 

قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذروف "، والصبلة والسبلـ على سيدنا محمد 
القائل " من يرد اهلل بو خيرا يفقهو فى الدين "، وعلى آلو وأصحابو والتابعين 

 وتابعيهم بإحساف الى يـو الدين.
أما بعد، فقد عرض علّى ولدى النجيب أحمد سهل محفوظ سبلـ      

ىذا الكتاب، فتصفحتو شرحا ومتنا، فإذا ىو لشوارد الفقو أوثق عقاؿ  الحاجينى
ولسوابق األفكار واألنظار من أوسع ميداف ومجاؿ، وىو روضة ابتهجت أزىارىا 
وبسقت نخبلتها وأينعت ثمارىا، فألفت أنظار الطبلب اليو وأحثهم على 

ثر من أمثالو  آمين اإلعتناء بو، فجزا اهلل مؤلفو عن اإلسبلـ والمسلمين خيرا وأك
. 

 كتبو عن عجل فقير رحمة المناف



 الحقير زبير دحبلف السارانى
 ٖٖٛٔمحـر الحراـ  ٖ

 


