



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء الثاني
	تابع كتاب الطهارة
	باب نواقص الوضوء
	فائدتان:إحداهما،الحدث يحل جميع البدن،...
	والثانية ، يجب الوضوء بالحدث،...
	فصل : فإن خرجت الريح من قبل المرأة ،وذكر الرجل،...
	فوائد تتعلق بخروج الريح ...
	فصل : فإن قطر في إحليه دهنا ،...
	تنبيه : قوله : قليلا أو كثيرا ،...
	فصل :والمذى ما يخرج من أحد فرجى الخنثى المشكل غير بول وغائط ،...
	مائة وأثنين وثلاثون - مسألة؛ ( الثاني ، خروج النجاسات من سائر البدن ... )
	فائدة : لو انسد المخرج وفتح غيره ،...
	مائة وثلاثة وثلاثون - مسألة؛ ( وإن كانت غيرها ، لم ينقض إلا كثيرها ،... )
	فصل : فأما القليل ، فظاهر المذهب أنه لا ينقض ...
	فصل : وظاهر المذهب ، أن الكثير الذي ينقض ...
	فصل :والقيح والصديد كالدم ...
	فوائد ؛ إحداهما ، لو مص العلق أو القرد دما كثيرا نقض الوضوء ...
	الثانية ، لو شرب ماء وقذفه في الحال،...
	الثالثة ، لا ينقض بلغم الرأس ،...
	مائة وأربعة وثلاثون - مسألة؛ ( الثالث ، زوال العقل ، إلا النوم اليسير ... )
	فائدة : يستثنى من النقض بالنوم ،...
	فصل : واختلفت الرواية عن أحمد ،في القاعد المستند والمحتبى ...
	تنبيه :دخل في كلام المصنف ،أن نوم المستند والمتوكئ والمحتبى اليسير ، ينقض ...
	فصل : واختلف أصحابنا في حد اليسير من النوم الذي لا ينقض ؛...
	فوائد ؛ إحداهما ، الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، أن النوم ينقض ...
	الثانية ، مقدار النوم اليسير ما عد يسيرا في العرف ...
	الثالثة، حيث ينقض النوم فهو مظنة ...
	فصل :والنوم الغلبة على العقل ،...
	مائة وخمسة وثلاثون - مسألة؛ ( الرابع ، مس الذكر بيده ،... )
	تنبيهات تتعلق بمس الذكر ...
	مائة وسته وثلاثون - مسألة؛ ( ولا ينقض مسه بذراعه )
	مائة وسبعه وثلاثون - مسألة؛ (وفى مس الذكر المقطوع وجهان)
	تنبيه :حكى الخلاف وجهين ...
	فوائد ؛الأولى ، مراده بالمقطوع ،...
	الثانية ، لا ينقض مس القلفة إذا قطعت ...
	الثالثة ، حيث قلنا: ينقض مس الذكر...
	مائة وثمان وثلاثون - مسألة؛ ( وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره ،... )
	تنبيه : هذا كله إذا وجد اللمس من اثنين ...
	فائدة :لو لمس رجل ذكر خنثى ...
	مائة وتسعة وثلاثون - مسالة؛ ( وفي مس الدبر ، ومس المراة فرجها ... )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيرها...
	مائة وأربعون - مسالة؛ ( وعنه :لا ينقض مس الفرج بحال )
	فصل: ولا ينتقض الوضوء بمس غير الفرجين...
	فائدتان؛ إحداهما ، قال الزر كشى : ظاهر كلام الأصحاب انه لا يشترط للنقض ...
	الثانية ، هل مس الرجل فرج المرأة ، أو مس المرأة فرج الرجل من قبيل مس النساء
	مائة وواحد وأربعون - مسالة؛ ( الخامس ، أن تمس بشرته بشرة لأنثى لشهوة ... )
	فائدتان ؛ إحداهما ، حيث قلنا :لا ينقض مس الأنثى ، استحب ...
	الثانية ، حكم مس المرأة بشرة الرجل ...
	تبيهان؛ أحدهما، مفهوم كلامه، أن مس الرجل للرجل ، والمرأة للمرأة ، لا ينقض ...
	الثانى ، دخل في عموم كلامه الميته والصغيرة والعجوز ...
	فائدة :قال في ((الرعاية الكبرى)) : قلت : لو لمس شيخ كبير لا شهوة له ...
	فصل :ولا يختص اللمس الناقض باليد ...
	فائدة :قدم في ((الرعاية الكبرى)) إلحاق الأربعة بغيرهم على رواية النقض بشهوة ...
	بغيرهم على رواية النقض بشهوة ...
	فائدة :لمس المرأة من وراء حائل لشهوة ...
	فصل :فإن لمسها من وراء حائل ،...
	فصل :فإن لمست المرأة رجلا لشهوة ...
	تنبيه :شمل قول المصنف :أن تمس بشرته بشرة أنثى ...
	مائة وأثنين وأربعون - مسالة؛ (ولا ينقض لمس الشعر ... )
	مائة وثلاثة وأربعون - مسالة؛ (وفي نقض وضوء الملموس روايتان)
	فائدة :قال ابن تميم : لم يعتبر أصحابنا الشهوة في الملموس ...
	فائدة :لا ينتقض وضوء الملموس فرجه ...
	مائة وأربعة وأربعون - مسألة؛ (السادس ،غسل الميت)
	مائة وخمسة وأربعون - مسألة؛ (السابع ،أكل لحم الجزور)
	تنبيه : قيد في (( الرعاية )) مسألة نقض الوضوء بغسله ...
	فائدتان :إحداهما ، غسل بعض الميت كغسل جميعه ...
	الثانية ، ولو يمم الميت ...
	مائة والسادس والأربعون - مسألة ؛ (فإن شرب من لبنها ،... )
	مائة وسبعة وأربعون - مسألة ؛ (وإن أكل من كبدها أو طحالها ،... )
	تنبيه : حكى الأصحاب الخلاف روايتين،...
	فصل : ولا ينتقض الوضوء بما سوى لحم الجزور ...
	تنبيهات : أحدها ، حكى الخلاف روايتين في ((المجرد)) ...
	الثاني ، ظاهر كلام المصنف أنه لا ينقض أكل ما عدا ما ذكره ....
	ينقض أكل ما عدا ما ذكره ....
	الثالث ،ظاهر كلام المصنف أيضا ، أن أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض ...
	مائة والثامن والأربعون - مسألة؛ (الثامن ، الردة عن الإسلام )
	فائدة : لم يذكر القاضى ...
	فصل : ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكذب والغيبة ...
	فصل :والقهقهة لا تنقض الوضوء ...
	فائدة : اقتصار المصنف على هذه الثمانية ظاهر على أنه لا ينقض غير ذلك ...
	مائة وتسعة وأربعون - مسألة؛ (ومن تيقن الطهارة،وشك في الحث،...)
	فائدة : اقتصر يوسف الجوزى في كتابه ((الطريق الأقرب)) على ...
	تنبيه : دخل في المصنف : ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ...
	مائة وواحد وخمسون - مسألة؛ ( فإن تيقنهما ، وشك في السابق منهما ... )
	فصل :فإن تيقن أنه نقض طهارته ...
	مائة وواحد وخمسون - مسألة؛ ( ومن أحدث حرم عليه الصلاة ... )
	تنبيه :ظاهر كلام المصنف ،أنه لا يجوز للصبي مسه ...
	فصل :ويجوز حمله بعلاقته ،...
	فوائد تتعلق بمس المصحف ...
	فصل :ويجوز مس كتب الفقه والتفسير ...
	تنبيه :خروج من كلام المصنف الذمى ؛...
	فصل : ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، كره أحمد ، رحمه الله ، توسده ...
	الثانية ، يحرم السفر به إلى دار الحرب

	باب الغسل
	تنبيه : قوله : خروج المنى الدافق بلذة.
	مائة وأثنان وخمسون - مسألة؛ (فإن خروج لغير ذلك لم يوجب)
	فصل : فإن رأى أنه قد احتلم ، ولم ير بللا،...
	تنبيه : مراده بقوله : فإن خرج لغير ذلك ... اليقظان ،...
	تنبيه : المراد بالوجوب ، إذا أمكن أن يكون المنى منه ؛...
	فوائد ؛ إحداها ، لو انتبه بالغ ... فوجد بللا ...
	تنبيه : محل الخلاف ... إذا لم يسبق نومه ملاعبة ،....
	فصل : فإن وطئ امرأته دون الفرج،...
	مائة وثلاثة وخمسون - مسالة؛ (فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره ،...)
	تنبيه :قال في ((الفائق))، لو خرج المنى إلى قفلة الأقلف ، أو فرج المرأة ،...
	مائة وأربعة زخمسون - مسالة؛ (فإن خرج بعد الغسل )
	فوائد ؛ منها ، أن الحكم إذا جامع فلم ينزل واغتسل ،...
	ومنها ، قياس انتقال المنى ، انتقال الحيض ،...
	ومنها ، لو خرج من امرأة منى رجل بعد الغسل ،...
	مائة وخمس وخمسون - مسألة؛ (الثانى : التقاء الختانين ،... )
	فصل : ويجب الغسل من التقاء الختانين
	فصل : ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء ،...
	فصل : فإن أولج في قبل خنثى مشكل ،...
	فصل : فإن كان الواطئ أو الموطوءة صغيرا ،...
	فائدة  : يجب على الصبي الوضوء بموجباته،...
	فائدة : قال الناظم : يتعلق بالتقاء الختانين ستة عشر حكما .
	تنبيه : مراده بقوله : قبلا . القبل الأصلى ،...
	فائدة : لو قالت امرأة : لى جنى يجامعنى كالرجل .
	مائة وستة وخمسون - مسألة؛ (الثالث : إسلام الكافر ، ... )
	فصل : فإن أجنب الكافر ، ثم أسلم ، لم يلزمه غسل الجنابة ،...
	تنبيه : هذا الحكم في غير الحيض ، ...
	تنبيه : ألحق المصنف المرتد بالكافر الأصلى ، ...
	مائة وسبعة وخمسون - مسألة؛ ( الرابع ، الموت . الخامس ، الحيض . السادس ، النفاس )
	تنبيه : تبيه : تظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الطهر .
	فائدة : لا يجب على الحائض غسل في حال حيضها ...
	مائة وثمانية وخمسون - مسألة؛ ( وفي الولادة وجهان )
	فصل : فإن كان على الحائض جنابة ،...
	تنبيهان ؛ أحدهما ،قوله :العرية عن الدم.
	الثاني ، حكى الخلاف وجهين ،...
	فائدة : اختلف الأصحاب في العلة الموجبة للغسل ...
	فائدة : الصحيح من المذهب ، أن الولد طاهر ،...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يوجب الغسل سوى هذه السبعة ...
	الغسل سوى هذه السبعة ...
	مائة وتسعة وخمسون - مسألة؛ ( ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا ،... )
	فصل : ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا ؛...
	فائدة : يجوز للجنب قراءة آية فصاعدا ؛...
	فائدة : يجوز للجنب قراءة لا تجزئ في الصلاة ؛...
	فائدة : قال في ((الرعاية الكبرى)) : له قراءة البسملة تبركا وذكرا .
	فائدة : قال أبو المعالى فى ((النهاية)) : وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة ،...
	مائة وستون - مسألة؛ (ويجوز له العبور في المسجد ،... )
	فائدة : كون المسجد طريقا قريبا حاجة .
	فائدة : حيث أبحنا للكافر دخول المسجد ،...
	فائدة : يمنع السكر ان من العبور في المسجد،...
	فوائد ؛ منها ، لو تعذر الوضوء على الجنب واحتاج إلى اللبث ،...
	واحتاج إلى اللبث ،...
	ومنها ،مصلى العيد مسجد ،...
	ومنها ، حكم الحائض والنفساء ...
	حكم الجنب ...
	فصل : فأما المستحاضة ، ومن به سلسل البول ،...
	فصل :(و الأغتسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا)
	تنبيه : محل الاستحباب أو الوجوب أن يكون حاضرها ويصلى ،...
	فائدة : وقت مسنونية الغسل من طلوع فجر يوم العيد ،...
	تنبيه :مفهوم قوله :إذا أفاقا من غير احتلام...
	تنبيه :ظاهر قوله : والغسل للإحرام . دخول الذكر والأنثى ،...
	فائدة : قال في ((المستوعب)) وغيره : يستحب الغسل لدخول مكة،...
	تنبيه : ظاهر حصره الأغسال المستحبة في الثلاثة عشر المسماة ،...
	فصل : ولا يستحب الغسل من الحجامة ،...
	فوائد ؛ الأولى ، الصحيح من المذهب أن الغسل من غسل الميت آكد الأغسال ، ...
	الغسل من غسل الميت آكد الأغسال ،...
	والثانية ، يجوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة ،...
	والثالثة ، يتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر ،...
	فصل في صفة الغسل : (وهو ضربان ؛     )
	تنبيه : يحتمل قوله : ويحثى على رأسه ثلاثا...
	فائدة: قوله : ويبدأ بشقه الأيمن . بلا نزاع.
	مائة وواحد وستون - مسألة؛ ( ومجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى ، ... )
	تنبيه : يحتمل أن يريد بقوله : مجزئ.
	فصل : ويستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ،...
	فصل :ولا يجب الترتيب في غسل الجنابة؛...
	فصل : وإن اجتمع شيئان يوجبان الغسل؛...
	تنبيه : حكى أكثر الأصحاب الخلاف في أصل المسألة .
	فصل : إذا بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء ،...
	فوائد تتعلق بالغسل المجزئ
	فصل : ولا يجب على المراة نقض شعرها لغسل الجنابة ،...
	تنبيه : كثير من الأصحاب حكى الخلاف نصا ووجها ،...
	فصل :فأما غسل الحيض ،فنص أحمد على أنها تنقض شعرها فيه .
	فائدة : قوله: ويعم بدنه بالغسل. بلا نزاع،...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط الموالاة في الغسل ،...
	فصل :ويجب غسل بشرة الرأس ،...
	فائدة : إذا فاتت الموالاة في الغسل أو الوضوء ،...
	فصل : فأما غسل ما استرسل من الشعر ،... ففيه وجهان ؛...
	تنبيهان ؛ الأول : ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين .
	والثانى ، لم يذكر المصنف هنا التسمية ،...
	فصل :وغسل الحيض كغسل الجنابة ،...
	فائدة : يستحب السدر في غسل الحيض ،...
	مائة وأثنين وستون - مسألة؛ (ويتوضأ بالمد ،ويغتسل بالصاع ،... )
	تنبيه : قوله : ويتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع .
	فصل : فإن أسبغ بدونهما أجزأه.
	فصل : فإذا زاد على المد في الوضوء ،...
	مائة وثلاثة وستون - مسألة ؛ ( وإذا اغتسل ينوى الطهارتين ... )
	فصل : وإن لم ينو الوضوء ، لم يجزه إلا من الغسل ؛...
	 فصل : ويسقط الترتيب والموالاة في أعضاء الوضوء،....
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف أنه إذا نوى الطهارة الكبرى ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، مثل نية الوضوء والغسل، لو نوى استباحة الصلاة ،...
	والثانية ، لو نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء ،...
	مائة وأربعة وستون - مسألة؛ ( ويستحب للجنب إذا أراد النوم ... )
	فصل :وإذا غمست الحائض ، أو الجنب ، أو الكافر ، أيديهم في الماء ، فهو طاهر ...
	تنبيه : الحائض والنفساء ، بعد انقطاع الدم كالجنب ،...
	فوائد ؛ منها ، لو أحدث بعد الوضوء لم يعده ،...
	ومنها ،غسله عند كل مرة أفضل .
	ومنها ، يكره بناء الحمام ، وبيعه ، وإجازته ،...
	فصل : قال بعض أصحابنا : إذا نوى رفع الحدث ثم غمس يده في الماء ؛...
	فصول في الحمام : بناء الحمام ، وكراؤه ، وبيعه ،وشراؤه ، مكروه ،...
	فصل : فأما دخول الحمام ،فإن دخل رجل ، وكان يسلم ...
	فصل : ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجز؛...
	فصل : ويجزئه الوضوء والغسل من ماء الحمام.
	فصل : ولا بأس بذكر الله في الحمام ؛...

	باب التيمم
	مائة وخمسة وستون - مسألة؛ ( وهو بدل ، لا يجوز إلا بشرطين ؛... )
	فائدة : قوله : وهو بدل . يعني لكل ما يفعله بالماء ؛...
	فائدة : لا يكره لعادم الماء وطء زوجته ،...
	تنبيه : محل هذا الخلاف على القول بأن التيمم مبيح لا رافع،...
	فائدة : النذر و فرض الكفاية كالفرض ،...
	فصل : وعدم الماء يبيح التيمم في السفر الطويل والقصير .
	تنبيه :ظاهر قوله : الثاني ، العجز عن استعمال الماء لعدمه .
	فصل : فإن عدم الماء في الحضر ،...
	فائدتان ؛إحداهما ، يجوز التيمم في السفر المباح والمحرم،...
	والثانية ، لو عجز المريض عن الحركة وعمن يوضيه ،...
	فصل : ومن خرج من مصر إلى أرض من أعماله ؛...
	فصل : فإن لم يجد إلا ماء ولغ فيه بغل أو حمار ،...
	مائة وسته وستون - مسألة؛ (أو لضرر في استعماله ؛... )
	فائدة : قوله : من جرح ، أو برد شديد ،...
	فصل : الثاني ، الجريح والمريض إذا خاف على نفسه ...فله التيمم.
	مائة وسبعة وستون - مسالة؛ (أو عطش يخافه على نفسه ،... )
	فوائد ؛ منها ، إذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرا ، وماء نجسا ،...
	ومنها ،لو أمكنه أن يتوضأ به ،ثم يجمعه ويشرب ،...
	ومنها ، لو مات رب الماء يممه رفيقة العطشان ،...
	فصل : إذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرا ، وماء نجسا ،...
	فائدة : لو خاف فوت رفقة ساغ له التيمم ،...
	تنبيهان ؛ أحدهما ،مفهموم قوله : أو بهيمة . أنه لا يتيمم ،...
	والثاني ، مراده بالهيمة ؛ البهيمة المحترمة ؛...
	مائة وثمانية وستون - مسالة؛ (أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه)
	تنبيه :شمل قوله :أو خشية على نفسه ،...
	تنبيهات ؛أحدها، قوله : أو خشية على نفسه،...
	الثاني ، لو كان خوفه لسبب ظنه ، فتبين عدم السبب ؛...
	الثالث ، ظاهر كلام المصنف أنه لا يتيمم لغير الأعذار المتقدمة .
	فصل : ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة،...
	فصل : وإذا وجد بئرا، وقدر على النزول إلى مائها من غير ضرر ،...
	مائة وتسعة وستون - مسالة؛ (أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله ،.. )
	تنبيه :مفهوم قوله :إلا بزيادة كثيرة .
	فائدتان ؛ إحداهما ، ثمن المثل معتبر بما جرت العادة به ...
	الثانية ،لو لم يكن معه الثمن وهو يقدر عليه في بلده ،...
	فصل : فإن بذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده ،...
	تنبيه :قوله :أو تعذره إلا بزيادة كثيرة .
	فائدتان ؛ إحداهما ، يلزمه قبول الماء قرضا ،...
	الثانية ، حكم الحبل والدلو حكم الماء ...
	مائة وسبعون - مسألة؛ (فإن كان بعض بدنه جريحا ،تيمم له وغسل الباقي )
	فصل :ولا يلزمه أن يمسح على الجرح بالماء إذا أمكنه ذلك ،...
	فصل : فإن كان جميع أعضاء الوضوء قريحة ، تيمم لها ،...
	ثم خرج الوقت ، بطل تيممه ،...
	مائة وواحد وسبعون - مسألة؛ ( وإن وجد ماء يكفى بعض بدنه ، لزمه استعماله ،... )
	تنبيه : في قوله : لزمه استعماله وتيمم للباقي .
	فصل : فإن وجده المحدث الحدث الأصغر ،...
	تنبيه : قال بعضهم : أصل الوجهين اختلاف الروايتين في الموالاة .
	فوائد ؛ إحداها، إذا قلنا : لا يلزمه استعماله .
	الثانية ، لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث ،...
	الثالثة ، قال في ((الرعايتين)) : لو وجد ترابا لا يكفيه للتيمم ،...
	مائة وأثنين وسبعون - مسألة؛ (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله ،... )
	تنبيه : محل الخلاف في لزوم الطلب إذا احتمل وجود الماء وعدمه ،...
	فائدتان ؛ إحداهما ، يلزمه طلبه من رفيقة ،...
	الثانية ، وقت الطلب بعد دخول الوقت ،...
	فائدة : قوله : لزمه طلبه في رحله ، وما قرب منه .
	فصل :وإنما يكون الطلب بعد الوقت ،...
	فصل :إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت ،...
	فائدة : القريب ما عد قريبا غرفا ،...
	تنبيه : مفهوم قوله : قريبا ...
	فوائد ؛ إحداها ، لو خرج من بلده إلى أرض من أعماله لحاجة ؛...
	الثانية، لو مر بماء قبل الوقت،...
	الثالثة، لو تيمم وصلى بعد إعدام الماء،...
	مائة وثلاثة وسبعون - مسالة؛ (وإن نسى الماء بموضع يمكنه استعماله ،... )
	فائدة : الجاهل به كالناسى .
	تنبيه : محل كلام المصنف فيما إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره في طلبه ؛...
	فصل :وإن ضل عن رجله الذي فيه الماء ،...
	مائة وأربعة وسبعون - مسالة، (ويجوز التيمم لجميع الأحداث ،... )
	فصل : ويجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها ؛...
	فصل :إذا اثبت أنه تيمم للنجاسة ،... لا يحتاج إلى نية ؛...
	فصل : وإن اجتمع عليه نجاسة ،... قدم غسل النجاسة .
	تنبيه :قال في ((المحرر)): و إذا لم يجد من ببدنه نجاسة ماء تيمم لها ،...
	تنبيه : مفهوم قوله : ويجوز التيمم لجميع الأحداث ،...
	فائدة : يلزمه قبل التيمم أن يخفف من النجاسة ماأمكنه ،...
	مائة وخمسة وسبعون - مسألة؛ ( وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ،... )
	مائة وسته وسبعون - مسالة؛ (فإن عدم الماء والتراب ، صلى على حسب حاله )
	فوائد ؛ منها ، على القول بالإعادة ، الثانية فرضه ...
	ومنها ، لو أحدث من لم يجد ماء ولا ترابا،...
	ومنها ،لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم ،...
	مائة وسبعة زسبعون - مسالة؛ (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد)
	فصل :وإن دق الخزف أو الطين المحرق لم يجز التيمم به ؛...
	تنبيه :شمل قوله : بتراب .لو ضرب على يد ،أو على ثوب ،...
	فوائد ؛ منها ، أعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم ،...
	ومنها ،لو نحت الحجارة كالكذان ،... لم يجز التيمم به ،...
	فصل : فأما التراب النجس فلا يجوز التيمم به ، ...
	ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد ،...
	مائة وثمانية وسبعون - مسألة؛ (فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به ،... )
	فصل :فإن خالطه نجاسة ،...، لايجوز التيمم به ،...
	فائدة : لا يجوز التيمم من تراب مقبرة تكرر نبشها ،...
	فصل :( وفرائض التيمم أربعة ؛ ... )
	تنبيه :قوله : فهو كالماء .
	فائدة : لا يكره التيمم بتراب زمزم ...
	تنبيهان ؛ أحدهما، ظاهر قوله : وفرائضه أربعة ؛...
	والثاني ، مراده بقوله : مسح جميع وجهه .
	فصل : ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق .
	فصل :وإن أو صل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة ، ...
	فائدة : قدر الوالاة هنا ،بقدرها زمنا في الوضوء عرفا .
	تنبيه : محل الخلاف في الترتيب والموالاة في غير الحدث الأكبر ،...
	تنبيه : ظاهر كلامه هنا ،أن التسمية ليست من فرائض التيمم،...
	فوائد ؛ الأولى ، لويممه غير فحكمه حكم مالو وضأه غير ،...
	الثانية ،لو نوى وصمد وجهه للريح،...
	الثالثة ، لو سفت الريح غبارا ،فمسح وجهه بما عليه لم يصح ،...
	مائة وتسعة وسبعون - مسالة؛ (ويجب تعيين النية لما يتيمم له ،... )
	فصل :ويجب تعيين النية لما يتيمم له ...
	مائة وثمانون - مسألة؛ (فإن نوى جميعها ،جاز)
	مائة وواحد وثمانون - مسألة؛ (وإن نوى نفلا ،أو أطلق النية للصلاة ،لم يصل إلا نفلا )
	فائدتان ؛ إحدهما ، لو تيمم للجنابة دون الحدث،أبيح له ما يباح للمحدث؛...
	الثانية ،صفة التيمم أن ينوى استباحة ما يتيمم له ،...
	مائة وثلاثة وثمانون - مسألة؛ (وإن نوى فرضا فله فعله ،... )
	فصل : وإذا تيممت الحائض عند انقطاع دمها ،...جازله وطؤها ...
	فصل : وإذا نوى الفرض استباح كل مايباح بالتيمم ؛...
	تنبيه :أفادنا المصنف بقوله :وإن نوى فرضا فله فعله ،...
	فائدة : قال المصنف ... لو تيمم صبى لصلاة فرض ثم بلغ ،...
	فصل : وإذا قلنا : يجوز أن يصلي بالتيمم فرائض إلى آخر الوقت . جاز أن يطوف طوافى فرض ،...
	مائة وأربعة وثمانون - مسألة ؛ (ويبطل التيمم بخروج الوقت ،... )
	تنبيهات ؛ منها ، أن التيمم على القولين يبطل به مطلقا ،...
	ومنها ،دخل في كلام المصنف أنه إذا تيمم الجنب ... ثم خرج الوقت ، بطل تيممه ،...
	ومنها ، لو خرج الوقت وهو في الصلاة ، أنها تبطل .
	تنبيه :محل الخلاف في هذه المسألة إذا كان في غير صلاة الجمعة ،...
	تنبيه : ظاهر قوله : ويبطل التيمم بخروج الوقت .
	فائدة : وقال في (( الرعاية الكبرى)) :لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها ،....
	الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها،....
	مائة وخمسة وثمانون -مسألة؛ ( فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ، ثم خلعه ،... )
	فصل : ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة ، ...
	فصل : فإن تيمم ، ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء ،...
	مائة وسته وثمانون - مسألة؛ (وإن وجد الماء بعد الصلاة ،لم تجب إعادتها)
	مائة وسبعة وثمانون - مسألة؛ ( وإن وجده فيها ،بطلت . وعنه ،لا تبطل)
	فائدة : روى المروذى عن أحمد أنه رجع عن الرواية الثانية،...
	تنبيهان ؛ أحدهما ، على الرواية الثانية ، لوعين نفلا ،أتمه ،...
	الثاني ،ظاهر كلام المصنف أنه يتطهر ويستأنف الصلاة ،...
	فصل :فإن وجد ماء قد ولغ فيه بغل أو حمار،...
	فصل :والمصلى على حسب حاله بغير وضوء ، ولا تيمم،...
	فائدتان ؛ إحداهما ، يلزم من تيمم لقراءة ،....، الترك بوجود الماء، ...
	الثانية ،الطواف كالصلاة إن وجبت الموالاة.
	فصل :ولو يمم الميت ،ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة عليه ، لزمه الخروج؛...
	فصل : وإذا قلنا :لا يلزم المصلى الخروج لرؤية الماء، ...
	فصل :إذا رأى ماء في الصلاة ، ثم اندفق قبل استعمالة ،...
	فصل :وإن خرج الوقت وهو في الصلاة،...
	مائة وثمانية وثمانون - مسألة؛ ( ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت،... )
	تنبيهان ؛ أحدهما ، ظاهر كلام المصنف أنه لو علم عدم الماء آخر الوقت، أن التقديم أفضل،...
	علم عدم الماء آخر الوقت، أن التقديم أفضل،...
	الثاني ، أفادنا المصنف،...،أن التأخير أفضل ،...
	مائة وتسعة وثمانون - مسألة؛ (فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه)
	تنبيه :قوله :فيسمح وجهه ببطن أصابعه،...
	فائدة : لو تيمم بيد واحدة ، أو بعض يده ، أجزأه ،...
	فصل : ولا يختلف المذهب أنه يجزئ التيمم بضربة واحدة وبضربتين ،...
	فائدة :لو قطعت يده من الكوع ،وجب مسح موضع القطع ،...
	فصل :والمسنون عن أحمد، التيمم بضربة ...
	فصل :وإذا وصل التراب إلى وجهه ويديه بغير ضرب ،...
	فصل :وإذا علا يديه تراب كثير ، لم يكره نفخه ؛...
	مائة وواحد وتسعون - مسألة؛ (ولا يجوز لو اجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ،... )
	فائدة : يستثنى من كلام المصنف وغيره ، الخائف من فوات عدوه ؛...
	تنبيهات ؛أحدها ، مراد المصنف وغيره بفوات الجنازة فواتها مع الإمام .
	الثاني ، ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى مع وجود الماء خوفا من فواتها ، ...
	الثالث ، ظاهر كلام المصنف أنه إذا وصلى المسافر إلى الماء ، وقد ضاق الوقت ،أنه لا يتيمم ، ...
	مائة وثلاثة وتسعون - مسألة؛ (وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ،... )
	فوائد تتعلق بأولوية استعمال الماء ،إن لم يكف إلا واحدا ،...
	فصل : وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟

	باب إزالة النجاسة
	مائة وأربعة وتسعون - مسألة؛ ( ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا ، إحداهن بالتراب )
	تنبيه :قوله : إحداهن بالتراب ،...
	فوائد ، إحداها ، لا يكفي ذر التراب على المحل ،...
	الثانية ، يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب ،...
	الثالثة ، يشترط في التراب أن يكون طهورا، ...
	مائة وخمسة وتسعون - مسألة؛ (فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه ، فعلى وجهين )
	فصل : ولا فرق بين غسل النجاسة من ولغ الكلب ،أو يده أو رجله ...
	فصل : وإذا ولغ في الإناء كلاب ،... فهي كنجاسة واحدة ،...
	فصل : والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى ؛...
	فصل : وإذا غسل محل الولوغ فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر قبل إتمام السبع، ...
	مائة وستة وتسعون - مسألة؛ (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات ؛... )
	تنبيهات ؛ أحداهما ، ظاهر كلام المصنف عدم اشتراط التراب ،...
	الثاني ، محل الخلاف في التراب إنما هو في غير محل السبيلبن ،...
	فوائد ؛ منها ، حيث قلنا : يغسل ثلاثا. وغسل سبعا ،...
	ومنها ،يغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقى بعد تلك الغسلة ،...
	فصل : وإذا أصابت النجاسة الأجسام الصقيلة ،...
	فصل : وغسل النجاسة يختلف باختلاف محلها ؛...
	فصل :إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها ،...
	فوائد ؛ تتعلق بإزالة النجاسات غير نجاسة الكلب والخنزير
	فصل : فإن كان في الإناء خمر أو شبهه من النجاسات التي يشتربها الإناء ،... لم يطهر بالغسل ؛...
	فصل في تطهير النجاسة على الأرض
	فصل : إذا أصاب الأرض ماء المطر ، أو السيول،... فهو كما لو صب عليها؛...
	فصل : فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة ،... لم تطهر بالغسل ؛...
	مائة وسبعة وتسعون - مسألة؛ (ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن غير الأرض لا تطهر بشمس ،ولا ريح ،...
	مائة وثمانية وتسعون - مسألة؛ (ولا يطهر شىء من النجاسات بالا ستحالة ، إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها )
	فصل :ودخان المجاسة وغبارها نجس ،...
	فائدة :دن الخمر مثلها ؛ فيطهر بطهارتها،...
	مائة وتسعة وتسعون - مسألة؛ (فإن خللت لم تطهر)
	فوائد ؛ إحداهما ، في جواز إمساك خمر ليتخلل بنفسه ثلاثة أوجه؛...
	الثانية ،الخل المباح ؛أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانة حتى لا يغلى.
	الثالثة ،الحشيشة المسكره نجسة،...
	مائتان-مسألة؛ (ولا تطهر الأدهان النجسة)
	فوائد ؛منها ، تقدم في كتاب الطهارة الخلاف في تنجيس المائعات بملاقاة النجاسة ، فلو كان جامدا، ...
	فصل :وإذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا ، نجس.
	فصل: فإن تنجس العجين ونحوه، لم يطهر؛ ...
	مسألة؛ (وإذا خفيت النجاسة ، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها )
	تنبيه :قوله :وإذا خفى موضع النجاسة،...
	فصل : فإن خفيت النجاسة في فضاء واسع ، صلى حيث شاء ،...
	مائتان وأثنين-مسألة؛ (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ، النضح )
	تنبيهان ؛ احداهما ، قوله : ويجزئ في بول الغلام ... النضح.
	الثاني ، مراده بقوله : الذي لم يأكل الطعام . يعني بشهوة .
	فصل : قال أحمد : الصبي إذا طعم الطعام ، وأراده واشتهاه ، غسل بوله .
	مائتان وثلاثة-مسالة؛ (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء ، وجب غسله ... )
	فصل : إذا اثبت أنه يجزئ الدلك ، فهل يحكم بطهارتهما ،...
	فائدة :حكم حكمه بشئ حكم دلكه .
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف ، أنه إذا تنجس غير الخف والحذاء، أنه لا يجزئ الدلك،...
	مائتان وأربعة-مسألة؛ (ولا يعفى عن يسير شئ من النجاسات ،إلا الدم ،... )
	فصل :فأما الدم والقيح ،فأكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيره،...
	فصل :والقيح والصديد مثله ،...
	فصل : ولا فرق بين كون الدم مجتمعا او متفرقا ...
	فصل: ودم الحيض في العفو عنه كغيره ؛...
	فوائد ؛الأولى ، حيث قلنا بالعفو عن اليسير ، فمحله في باب الطهارة دون المائعات ،...
	الثانية ، حيث قلنا بالعفو عن يسيره ، فيضم متفرقا في ثوب واحد، ...
	الثالثة ، في الدماء الطاهرة المختلف فيها والتفق عليها ؛...
	فصل : ودم ما لانفس له سائلة ؛ ... طاهر ...
	فصل : فأما دم السمك ، فقال أبو الخطاب : هو طاهر .
	فصل : وإنما يعفى عن يسير الدم في غير المائعات ،...
	تنبيه :أفادنا المصنف ، رحمه الله ، أن القيح والصديد والمدة نجس ،...
	تنبيه : مراده بقوله : وأثر الاستنجاء . أثر الاستجمار ؛...
	تنبيه: أفادنا المصنف ، أنه نجس.
	مائتان وخمسة - مسالة؛ (وعنه ،في المذي ، والقئ ، أنه كالدم ... )
	تنبيه : أفادنا المصنف ، رحمه الله ، أن المذى نجس .
	فصل :ولا يعفى عن يسير شئ من النجاسات غير ما ذكرنا ،...
	مائتان وستة-مسألة؛ (ولا ينجس الآدمى بالموت ،... )
	فصل : وإذا مات الحيوان في ماء لا نعلم ، هلى ينجس بالموت أم لا ؟
	فائدة :إذا مات في الماء اليسير حيوان لا يعلم ؛ هل ينجس بالموت ام لا ؟
	مائتان مسبعة؛ ( وبول ما يؤكل لحمه ، وروثه ، ومنيه طاهر ... )
	فائدة : قال في ((الرعاية))، و((ابن تميم)) : ويجوز التداوي ببول الإبل ؛...
	تنبيهان ؛ أحدهما ، شمل كلام المصنف بول السمك ونحوه ،...
	الثاني ، مفهوم كلامه ، أن بول مالا يؤكل لحمه ،وهو أربعة أقسام ؛...
	فصل :القسم الثاني ، البغل والحمار ،وسباع البهائم ،والطير ؛...
	مائتان وثمانية - مسألة؛ (ومنى الآدمى طاهر ... )
	فصل : وإن خفى موضع المني ، فرك الثوب كله ،...
	فصل : ومن أمنى وعلى فرجه نجاسة ، نجس منيه ؛...
	فائدة : الصحيح من المذهب أن الودي نجس .
	مائتان وتسعة؛ (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان)
	فائدة : بلغم المعدة طاهر،...
	مائتان وعشرة - مسألة؛ ( وسباع البهائم والطير ، والبغل ،... نجسه ... )
	فصل :وفي البغل والحمار ثلاث روايات ؛...
	تنبيهان ؛ أحدهما ، قوله : وسباغ البهائم .
	مراده غير الكلب والخنزير ؛...
	فصل :وفي الجلالة روايتان ؛...
	فائدة : لبن الآدمى والحيوان المأكول طاهر،...
	مائتان والحادي عشر -مسألة؛ (وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر)
	فوائد تتعلق بسور الهرة
	فصل :وإذا تتعلق بسور الهرة
	فصل :وإذا أكلت الهرة نجاسة ،...
	فصل :والخمر نجس ؛...

	باب الحيض
	مائتان وأثنى عشر - مسألة؛ (وهو دم طبيعة وجبلة)
	فائدتان؛إحداهما،قوله:هو دم طبيعة وجبلة .
	الثانية، المحيض موضع الحيض،...
	فصل :واختلف الناس في المحيض ؛...
	مائتان وثلاثة عشر - مسألة؛ (ويمنع عشرة أشياء)
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنها لا تمنع من المرور منه ،...
	فائدة :لو سألته الخلع أو الطلاق بعوض،...
	مائتان وأربعة عشر-مسألة؛ (ويوجب الغسل)
	مائتان وخمسة عشر - مسألة؛ (والنفاس مثله إلا في الاعتداد)
	مائتان وسته عشر - مسألة؛ (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام، والطلاق ،...)
	فصل :فأما الوطء قبل الغسل ،فهو حرام ...
	تنبيه :شمل كلامه منع الوطء قبل الغسل ،...
	فائدة : لو أراد وطأها فادعت أنها حائض وأمكن ،قبله .
	مائتان والسابع عشر - مسألة؛ ( ويجوز الاستمتاع من الحائض بمادون الفرج)
	فائدتان ؛إحداهما ،قال في ((النكت)) :وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف
	الثانية ، يستحب ستر الفرج عند المباشرة،...
	مائتان وثمانية عشر - مسألة؛ (فإن وطئها في الفرج ، فعليه نصف دينار كفارة ... )
	فصل : وظاهر المذهب  في الكفارة ، أنها دينار ،أو نصف دينار ،...
	فصل : فإن وطئها بعد الطهر ، قبل الغسل ، فلا كفارة عليه .
	فوائد تتعلق بالوطء أثناء الحيض
	فصل :وهل تجب الكفارة على الجاهل والناسى؟
	فصل :وتجب الكفارة على المرأة في المنصوص؛...
	مائتان - مسألة؛ (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين)
	فائدة : حيث قلنا : أقل سن تحيض له كذا . فهو تحديد ،...
	مائتان وعشرون - مسألة؛ (وأكثره خمسون سنة ... )
	مائتان والحادي وعشرون - مسألة؛ (والحامل لا تحيض)
	فائدة : لو رأت الدم قبل ولادتها قريبا منها،...
	مائتان وأثناعشر - مسألة؛ (وأقل الحيض يوم وليلة ... )
	مائتان وثالث عشر - مسالة؛ (وغالبه ست أو سبع)
	مائتان والرابع عشر - مسألة؛ (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما)
	فائدة :غالب الطهر بقية الشهر .
	مائتان والخامس عشر - مسألة؛ ( والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلى ،... )
	تنبيه : ظاهر قوله :والمبتدأة تجلس .
	فصل : لا يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة،...
	تنبيه : أثبت طريقة أبي الخطاب في هذه المسألة ،... أكثر الأصحاب ؛...
	فصل :ومتى أجلسناها يوما وليلة ،أو ستا ،... فرأت الدم أكثر من ذلك ،...
	فائدتان ؛ إحداهما ،وقت الإعادة بعد أن تثبت العادة ،...
	الثانية ، يحرم وطؤها في مدة الدم الزائد ...
	مائتان وستة وعشرون - مسألة؛ (فإن جاوز أكثر الحيض ،فهي مستحاضة)
	مائتان وسبعة وعشرون- مسألة؛ (فإن كان دمها متميزا؛... )
	تنبيه : ظاهر قوله : وإن جاوز دمها أكثر الحيض ،...
	فصل : وظاهر كلام شيخنا ، أن المميزة إذا عرفت التمييز جلسته من غير تكرار،...
	فائدتان ؛ إحداهما ، تجلس المميزة زمن الدم الأسود ،...
	الثانية ، لا يعتبر عدم زيارة الدمين على شهر ،...
	تنبيهان ؛ أحدهما ، ظاهر قوله : وعنه ، عادة نسائها. إطلاق الأقارب،...
	الثاني ، لم يعز المصنف في ((الكافى)) نقل الروايات الروايات الأربع،... إلا إلى أبى الخطاب .
	فصل :وهل ترد إلى ذلك إذا استمر بها الدم،...
	فائدتان ؛ إحداهما ، غالب الحيض ست أو سبع،...
	الثانية ، يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة،...
	مائتان وثمانية وعشرون - مسألة؛ (وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع )
	تنبيه : مثل ذلك الحكم للمسنحاضة المعتادة ،غير المتحيرة ،...
	مائتان وتسعة وعشرون - مسألة؛ ( وإن استحيضت المعتادة ، رجعت إلى عادتها ... )
	فائدة : لا تكون معتادة حتى تعرف شهرها،...
	فصل: القسم الثاني ؛ أن يكون لها عادة وتميز،...
	فصل :ومن كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر ،فاستحيضت ،...
	مائتان وثلاثون - مسألة؛ (وإن نسيت العادة عملت بالتميز)
	فصل :وقد اختلفو ؛هل يعتبر للتميز التكرار، أم لا؟
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لا يعتبر للتميز تكرار ،...
	فصل : فإن لم يكن الأسود مختلفا ،...فالأسود حيض وحده .
	فصل :فإن رأت أسود بين أحمرين،...فالجميع حيض إذا تكرر ؛...
	فصل : إذا رأت في شهر خمسة أسود ،ثم صار أحمر ،واتصل،...
	مائتان وواحد وثلاثون - مسألة؛ (فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر ... )
	تنبيه :  محل جلوسها غالب الحيض ،إن اتسع شهرها لأقل الطهر ،...
	فصل : قوله : ستا أو سبعا . الظاهر أنه ردها إلى اجتهادها،...
	فصل : وهل تجلس أيام حيضها من أول كل شهر أو بالتحري؟
	مائتان وأثنتان وثلاثون - مسألة؛ ( وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها ،... )
	تنبيه : كل موضع أجلسناها فإنها تجلس في كل شهر حيضة.
	فائدة : إذا اتعذر أحد الأمرين،...عملت بالآخر.
	فائدة : متى ضاعت أيامها في مدة معينة ، فما عدا المدة طهر ،...
	فائدة :ما جلسته الناسية من الحيض المشكوك فيه فهو كالحيض المتيقن في الأحكام،...
	تنبيه : قولنا في الوجه الثاني : هو طهر مشكوك فيه .
	تنبيه : قوله : وكذالك الحكم في كل موضع حيض...مثل المبتدأة،...
	مائتان وأربعة وثلاثون - مسألة؛ ( وإن عملت أيامها في وقت من الشهر ... جلستها فيه ؛... )
	مائتان وخمسة وثلاثون - مسألة؛ ( وإن عملت موضع حيضها ونسيت عدده ،... )
	فصل : وإذا ذكرت الناسية عادتها ... رجعت إلى عادتها ؛...
	مائتان وستة وثلاثون - مسألة؛ ( وإن تغيرت العادة ...لاتلفت ... حتى يتكرر ... )
	فائدة : لو ارتفع حيضها ولم يعد ،... لم تقض ،...
	فصل : فإن كانت عادتها ثلاثة من كل شهر ... ثم استحيضت ...
	مائتان وسبعة وثلاثون - مسألة؛ ( وإن طهرت في أثناء عادتها ، اغتسلت وصلت ... )
	تنبيه : ظاهر قوله : وإن طهرت في أثناء عادتها ،...
	تنبيه : محل الخلاف إذا عاد في العادة ولم يتجاوزها ،...
	فصل :فإن رأته في العادة ،وتجاوز العادة،...
	فصل :فإن رأته بعد العادة ولم يمكن أن يكون حيضها؛...
	فائدتان ؛ إحداهما ؛اختلف الأصحاب في مراد الخرقى بقوله : فإن عاودها الدم ،...
	الثانية ، إذا عاودها الدم في أثناء العادة، ... وجب قضاء ما صامته ،...
	مائتان وثمانية وثلاثون - مسألة؛ ( والصفرة والكدره في أيام الحيض من الحيض )
	فائدة : لو وجدت الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض،...
	فصل : وحكمها حكم الدم العبيط،...
	تنبيه :محل الخلاف في ذلك كله،...
	مائتان وتسعة وثلاثون - مسألة؛ (ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا ،... )
	فصل :فإن جاوز اكثر الحيض،...
	فصل : والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه،...
	فصل : والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه،...
	الثاني، مراده بقوله: وتتوضأ لوقت كل صلاة ،...
	فصل : ويجب على كل واحد من هؤلاء الوضوء،...
	فصل : ويجوز للمستاحضة ومن في معناها الجمع،...
	فوائد تتعلق بأحكام المستحاضة
	فصل : فإن كان للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ...
	فائدة : لو قدر على حبسه حال القيام لأجل الركوع،...
	مائتان وأربعون - مسألة؛ (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج ... )
	فصل : قال أحمد : لا بأس أن تشرب المرأة دواء ...
	تنبيهان ؛أحداهما ، شمل قوله : خوف العنت .
	الثاني ، مفهوم كلام المصنف ، أنه إذا خاف العنت ، يباح له وطؤها ...
	فصل: وأكثر النفاس أربعون يوما ،...
	فصل :قال : (وأكثر النفاس أربعون يوما ... )
	فائدتان ؛ إحداهما ، يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض ،...
	الثانية ، يجوز شرب دواء ، لحصول الحيض ،...
	مائتان وواحد وأربعون - مسألة؛ (ولا حد لأقله)
	مائتان وأثنان وأربعون - مسألة؛ (ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين )
	مائتان وأربعة وأربعون - مسألة؛ (فإن انقطع دمها في مدة الأربعين ،ثم عاد فيها فهو نفاس ... )
	إذا رأت المراة الدم بعد وضع شئ يتبين فيه شئ من خلق الإنسان ، فهو نفاس .
	فصل : إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شئ يتبين فيه شئ من خلق الإنسان ، فهو نفاس .
	فائدتان ؛ إحداهما ، لو ولدت من غير دم ، ثم رأت الدم في أثناء المدة ،...
	مائتان وخمسة وأربعون - مسألة؛ (وإن ولدت توأمين ، فأول النفاس من الأول،وآخره منه ... )
	تنبيه : ظاهر قوله : وإذا انقطع دمها ...أن الطهر الذي بينهما ...طهر صحيح.
	فائدتان ؛ إحداهما ، يجوز شرب دواء لإلقاء نطفة ،...
	فائدتان ؛ إحداهما ، أول مدة النفاس من الوضع ،...
	الثانية ، يثبت حكم النفاس بوضع شىء فيه من خلق الإنسان،...
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