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َمُة الُْمَؤلِّف    ُمَقدِّ
 

َ عَ الْ  بِّ رَ  لل   دُ مْ اْلَ    ه  ب  حْ َص وَ  آل    ََعَ وَ  ،د  مَ ُمَ  انَ د  يِّ سَ  ََعَ  اللُ  َّل َص وَ  ،يَ م  ال
َ
 .يَ ع  ْجَ أ

ِّ اف  الشَ  ام  مَ اْل   ب  هَ ذْ مَ  ََعَ  َصر تَ ُمْ  اذَ هَ   ُت َصْ تَ قْ ا   ،هُ انُ وَ ْض ر  وَ  ه  يْ لَ عَ  اَل عَ تَ  الل   ةُ ْحَ رَ  ع 
ْ  نَ م   يح  ح  الَص  ََعَ  يه  ف   ِّ اف  الرَ  دَ نْ ع   ب  هَ ذْ مَ ال   ،يِّ و  وَ الَ وَ  ع 

َ
  وْ أ

َ
  دْ قَ وَ  ا،مَ ه  د  حَ أ

َ
 يه  ف   رُ كُ ذْ أ

َ  ام  دِّ قَ مُ  ا،مَ هُ يحُ ح  ْص تَ  َف لَ تَ اخْ  اذَ إ   َك ل  ذَ وَ  ،ر  وَ الص   ض  عْ بَ  ف   اف  َل خ    ،يِّ و  وَ الَ  يح  ح  ْص ل 
ِّ اف  الرَ  يحَ ح  ْص تَ  هُ لُ اب  قَ مُ  ونُ كُ يَ فَ   .ع 

 1.«ك  اس  الَ  ةَ دَ عُ وَ  ك  ال  السَ  ةَ دَ مْ عُ »: هُ تُ يْ مَ سَ وَ 
، اش بر او باد ب امام شافعی رحمت خداوند متعال و خشنودیمختصری است بر مذهین ا

، و گاهی اکتفا کردمیا یکی از این دو  بر صحیح از مذهب نزد امام رافعی و امام نوویدر آن 
( هرگاه تصحیح امام کنم ی که نقل میکنم و آن )خالف میدر بعضی از صور، خالفی را نقل 

کنم پس مقابل آن،  تقدیم می نووی و امام رافعی اختالف داشت تصحیح امام نووی را
   باشد. تصحیح امام رافعی می

 نامیدم. «كاس  الَ  ةُ دَ عُ وَ  كال  السَ  ةُ دَ مْ عُ »آن را  و
  اللَ وَ 

َ
 سْ أ

َ
  ُل أ

َ
ْ  مَ عْ ن  وَ  ب  سْ حَ  وَ هُ وَ  ،ه  ب   عَ فَ نْ يَ  نْ أ  .يُل ك  وَ ال

سودمند واقع شود و او برایم کفایت است و بهترین کسی  خواهم که متعال می از خداوند و
  است که امورم را به او واگذار کنم.

  

                                                           

 ابزار.و آالت  :ةدَ عُ رونده.  پیماینده، :كال  السَ اساس، پایه، شالوده. گاه،  تکیه :ةدَ مْ عُ .  1

  عبادتکار. :كاس  الَ 

رونده بسوی اهلل و  ی برایگاه تکیه یااست این کتاب اساس کار سالک راه حق  یعنی
همچنین این کتاب عمده در مسائل مذهب است زیرا مصنف رحمه  و باشد. می اش خشنودی

  اهلل خود را ملزم گردانیده که اقوال معتمد را بیان کند.
همان شناخت احکام شرعی است که  ،و این ابزار رای عبادتکار استآلت و ابزاری ب و

 صحت عبادت بر آن متوقف است.
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 الَطَهاَرة   ك تَاُب 
يَاه [ قَْساُم الْم 

َ
 ]أ

 
يَاهُ  قَْسامر  الْم 

َ
،: أ ،وَ  َطُهورر رر سر وَ  َطاه  رُ  ُهوَ : فَالَطُهورُ . ََن  ه   ف   الَطاه  رُ  َنْفس  ِ ه   الُْمَطهِّ . ل َغري
رُ  رُ  ُهوَ : َوالَطاه  ه   ف   الَطاه  رُ  َولَ  نَفس  َِهُ  ُيَطه  ُس . َغ ُُِهَما: َواَلج   . َغ
 و اسوت  خوود پوا    ذات در آن: طهور آب پس. نجس و طاهر و طهور: اند قسم چند ها آب
را پا   خودش غیر و است پا  خود ذات در آن: طاهر آب و. است خودش غیر ی کننده پا 
 .است دو آن از غیر: نجس و. کند نمی

ى  الَطُهورُ  َوُهوَ  3الُْمْطلَق   ب الَْماء   إ َل  ََنَس   إ َزالَةُ  َوَل  2َحَدث   َرفعُ  ََيُوزُ  فََل  يِّ  ََعَ
َ
َفة   أ  ص 

نْ  ََكنَ  ْصل   م 
َ
 4.اْْل لَْقة   أ

                                                           
 واجب غسل که چیزهائی: أکبر حدث و وضوئی بی: أصغر حدث: است نوع دو . حدث 2
 .زنان در قاعدگی و جنابت: مانند دارند
 یا چاه از را آبی دلوی با اگر مثال. باشد آزاد شرط و قید از که آبی یعنی مطلق . آب 3

 و سیمان یا سیب با آبی اگر اما شود می گفته مطلق آب آب، این به بیاوریم بیرون ای رودخانه
 آن به دیگر که گذاشت تأثیر آب در آنقدر سیمان یا سیب اگر شود مخلوط ها پاکی این امثال
 مطلق آب آب، این گوییم می شود اطالق سیمان آب یا سیب آب آن به بلکه نشود گفته آب

 به بود ناچیز آن تأثیر اگر اما قید آورده شود. سیمان یا سیب باید یعنی است مقید بلکه نیست
 آزاد آب یعنی مطلق آب آن به است آب این بگوید بیفکند نظری آن به کسی هر که ای گونه
 .شود می گفته
 اگر باشد قرمز آن خا  که کوهی یا زرد، آن خا  رنگ که باشد گوگردی کوه . مثال 4
 بگراید قرمزی یا زردی به آب رنگ آن، ی بوسیله و ببارد بارانی یا شود روان آن از ای چشمه
 این به بگرداند معطر را آن بوی یا بگرداند شور را آن طعم که باشد طوری زمینی طبیعت یا
 .است چنین آن خلقت اصل زیرا شود می گفته مطلق ها آب

ُل : فرماید می عزوجل اهلل نَ  َعلَيُْكمْ  َوُيََنِّ َرُكمْ  َماء   الَسماء   م  َُطهِّ  11: األنفال .ب ه   ِل 

 .گرداند پا  را شما آن ی بوسیله آنکه تا کرد، نازل شما بر را آبی آسمان از و
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 آن و مطلوق،  آب بوا  مگر شود نمی جایز نجاست بردن بین از و حدث ساختن برطرف پس
 .باشد خلقت اصل از صفتی هر بر که است طهوری آب

َوان   ف   اْلرَياَرة   اْْل ريَل    ف   الُْمَشَمس   ب الَْماء   الَطَهاَرةُ  َوتُْكَرهُ 
َ
، اْْل َ  الُْمنَْطب َعرية   َمريا َوه 

، ُيْطَرُق  ق  َضَة، اذَلَهَب  إ َل  ب الَْمَطار  يد   َوتَُزوُل  َوالْف   5.ب اَلْْب 
 در گرمسویر  هوای  سورزمین  در خورشوید  حورارت  توسو   شده گرم آب با گرفتن طهارت و
 شوود  می کوبیده ها چکش با که است هائی ظرف آن و شود، می مکروه شده کوبیده های ظرف
 .شود می زائل( کراهت) شدن خنک با و نقره، و طال مگر

َ  َوإ َذا َِ ا الَْماءُ  َتَغ   ِ ا َتَغ  ِ َيُْث  َكث  ء   ب ُمَخالََطرية   الَْمرياء   اْسريمُ  َعنرْيهُ  يُْسلَُب  ِب  ر   ََشْ  َطرياه 
نُ  يق   َعنْهُ  الَصْونُ  ُيْمك    6َوَزْعَفَران   َكَدق 

                                                                                                                                                                                     

بُو قاَل 
َ
ي  قَامَ : ُهَريَْرةَ  أ ْعَراب 

َ
، ف   َفبَاَل  أ د   َصَّل  الَب    لَُهمُ  َفَقاَل  الَاُس، َفتَنَاَوَلُ  الَمْسج 

يُقوا َ ُعوهُ : وََسلَمَ  َعلَيْه   اللُ  نْ  َسْجل   بَْول    ََعَ  َوَهر  ، م  وْ  َماء 
َ
نْ  َذنُوب ا أ ، م  ثْتُمْ  فَإ َنَما َماء   بُع 

يَن، ينَ  ُتبَْعثُوا َولَمْ  ُميَِّسِّ   222 بخاری .ُمَعِّسِّ 
 او با تندی با مردم. کرد ادرار مسجد در و شد بلند نشینی بادیه: گفت عنه اهلل رضی ابوهریره
 إدرارش محل بر و کنید رها را او: فرمود آنان به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول. کردند برخورد
 سخت که نشدید مبعوث و بگیرید آسان که شدید مبعوث شما همانا. بپاشید آب از پر دلوی
 .بگیرید

5
زَْهرَ  بْن   َحَسانَ  َعنْ .  

َ
نَ  أ

َ
لُوا قَاَل  اْْلََطاب   ْبنَ  ُعَمرَ  أ  فَإ نَهُ  الُْمَشَمس   ب الَْماء   َلَتْغتَس 

 و است جید إسناد این: نویسد می المنیر البدر در ملقن ابن ،88 دارقطنى سنن. الَْْبََص  يُور ُث 

 .دانسته صحیح را آن إسناد طبری الدین محب حافظ
 .آورد می بوجود برص بیماری که زیرا نزنید غسل مشمس آب با
 : شده مخلوط ها پاکی با که آبی نبودن کننده پا  . دلیل 6

ُدوا فَلَمْ : فرماید می عزوجل اهلل  43: النساء. َفتَيََمُموا ماء   ََت 

 .نمائید تیمم پس نیافتید آب اگر
 اهلل بود جایز دیگر مایعات با مطلق آب از غیر به نجاست ی إزاله و حدث رفع اگر پس
 سفر در عنهم اهلل رضی أصحاب که زمانی همچنین. نمود امر نمی تیمم به آیه این در عزوجل
 ها آن با اما داشت وجود دیگر مایعات و شیر روغن، آنان همراه که حالی در کردند می تمام آب
 .آوردند روی می به تیمم بلکه گرفتند نمی وضو
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 و حفوظ  کوه  زعفوران  و آرد ماننود  پواکی  چیزهوای  بوا  شودن  مخلوط با آب هرگاه و( الف)
 شود، سلب آن از آب اسم  که ای گونه به کند بسیار تغییر شود می ممکن آن از نگهداری

و  
َ
َل  أ ي  َولَوْ  اْلََدث   َطَهاَرة   فَْرض   ف   الُْقلَتَْي   ُ ْونَ  اْستُْعم  وْ  ل َصب 

َ
َجَ  أ ْ  لَمْ  َولَوْ  س  ل  َِ  َيتََغري

 7.ب ه   الَطَهاَرةُ  ََتُز   لَمْ 
 اگر و شد کرده استعمال( أکبر و أصغر) حدثِ از طهارت فرضِ در قله دو از کمتر در یا( ب)
 و( شود  کرده استعمال) نجاست( کردن پا ) برای یا( ج) باشد، هم بچه پسر وضوی برای چه
 .است نشده جایز آن با طهارت( مسأله سه هر در) نکند، تغییر چه اگر

                                                           

، َعن  .  7 ْعُت : قَاَل  اجلَْعد  يَد، ْبنَ  الَسائ َب  َسم  ِّ  إ َل  َخالَت   ب   َذَهبَْت : َيُقوُل  يَز   َصَّل  الَب 
، رَُسوَل  يَا: َفَقالَْت  وََسلَمَ  َعلَيْه   اللُ  ْخت   اْبنَ  إ نَ  اَّلَل 

ُ
عر  أ س   َفَمَسحَ » وَج 

ْ
 ل   وََ َع  َرأ

، َكة  ، ُثمَ  ب الَْْبَ
َ
بُْت  تَوََضأ نْ  فَََش   192 بخاری .وَُضوئ ه   م 

 ای: گفت و برد سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول نزد به مرا ام خاله: گوید می یزید بن سائب
 مسح را سرم سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول پس. دارد درد خواهرم پسر همانا! خدا رسول
  .نوشیدم ایشان وضوی آب از من گرفت وضو سپس و فرمود برکت دعای برایم و نمود
 اگر زیرا دهد، داللت می -شود  می نامیده مستعمل که - وضو آب پاکی بر حدیث این
 .شود نوشیده که داد نمی إجازه سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول بود نجس

ْل  َل : »وََسلَمَ  َعلَيْه   اللُ  َصَّل  الل   رَُسوُل  قَاَل  َحُدُكمْ  َيْغتَس 
َ
 َوُهوَ  ادَلائ م   الَْماء   ف   أ

بَا يَا َيْفَعُل  َكيَْف : َفَقاَل  «ُجنُبر 
َ
 283 مسلم .َتنَاُول   يَتَنَاَوُلُ : قَاَل  ُهَريَْرَة، أ

 اباهریره ای: گفت( راوی. )نزند غسل راکد آب در است جنب که حالی در شما از یکی
 . بردارد را آن: گفت ابوهریره دهد؟ انجام چگونه پس
. نیست کننده پا  شود، می نامیده مستعمل که جنابت غسل آب دهد می داللت حدیث این
 .آمد نمی عمل به نهی آن از نداشت، آب در تأثیری راکد آب در زدن غسل اگر زیرا


