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 ففف

ــدكر        ــا    ال ــى    ــيف مباتر ــته  ما ــى عب ــات  و ثامت ــدا الىلب ــدب ا ــد ا ال احلم

[ عأمت احلجة عأعضح احملجة ببىلث الرسـ    الْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاملصون ] 

عااــلا  الكتــع عجىلــ  األعتــخاء بتــيف ءــت  األابخــاء بامل ــخل األبــخ  األ  ــر عا ا ــاء  

أتاـيف مـق بـاا بوسـي  لخـى عأكـرم  اـة         باألئمة األثنيف مشر   كااوا مـ  ابـخه    
ــى الاــه  عتــ  ماــخه  تــ     منت   هــيف ألبــدها ع   ايــة ألمــدها ثــ  ملــا   املخاــوبي ماخ

ابتضت احلكمة اإلهلخـة عاملصـا ة ا  خـة  و  خبـة  مـام الىلصـر عءاـو الـدهر    ـاهر          
األمر مق اإلمام  نصـع الىلامـاء مـق بىلـده  بججـار رـنار النـام بـنمره  عرنتهـ  منـد           

ة اهخه  كما رضمق  لخل  اة مق النصوص مضا ار  و بك  الىل ـ  كامل بولـة عاملر ومـ   
عا رب الىلال  ال ند  خالم رجوع ا اق  لخه  عا متمات   أبكام الشريىلة ماخه   ااه  

 الّنواا ممومار شكر اا سىلخه  عأب ق يوم اجللاء رمخه .
عبىلد  خ و  األب ر املداع  ع ا طن مبام بق املربوم الشخخ ب ق جن  اإلمـام  

سنلين مق يرج   لخنـا   الت اخـد    األكرب الشخخ جىل ر كاشف الغطاء الغرعب النج   ل د
ان أض  رسالة عجخل    بىل  ما رىل  بى الباوى مـق األبكـام  اسـتخرهلل اا عأجبـت     
م نلتى ععضىلت هده الرسالة ل ائر امل اـديق عيختهـا بـالىلرع  الـوث يف   الـديق اسـن        

بتهـا ماـيف   اا أن يىلصمنا مق اللل  عان جيىلاها  ءري  لخوم   ين    خى ما  ع  بنون عرر
 م دمة عكتع عم اتد:
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 املقدمة
أّما امل دمة     بخان أن الىلم  من صر بـال ط  أع ا جتهـات أع الت اخـد  خجـع       

 الىل ائد عما ضاهاها مق املوضوماهلل الصر ة:
عهــ  يك ــ  الطــق مطا ــار أع   األءــري   ــي الطــاهر ك ايتــى مطا ــار ع     األول :

صـوص الىل ائـد  شـكا  األبـرا مدمـى ع  جيـع       ك اية الطق احلات  مـق الت اخـد   ء  
الب ث مق ر اتخ  أبوا  الربزخ عاحلشر عاجلنة عالنار عالصراط عال رب ع ريهـا ماـيف   

 األبوى عجيع   األبكام.
أب الرجوع  و اجملتهد احل  اإلمام  اجلـام  لاشـرائي علـو مـاهلل احلـ        الثاني :

 خـى ب ولـى تعن مـا لـو اـوى الىلمـ  بـى         بىلد ر اخده ب   امل اد مايف ر اخده   ك  ما ممـ  
مايف األ هر ع  جيوز لى الىلدع  مايف األبرا  إن عتف احلخا  ماغيف   ا ستصـ اا  
كالغاء اللمان  خى ماـيف مـا هـو احلـق ع   لتبـت  لـخل   ا   خـاهلل الـوارت بهـا ا ـربيق           

بجخـة  املتىلارضي بخث مل يكق النطر  و الواب   إن بك  املنصوا بك  الناتـع    
ال و  مطا ار عان ا رتبـا    ـريه عمـدم جـواز ر اخـد املخـت ابتـداءار  لـا عجـع ل  ـاع           
بال توى مايف عجوا الب اء   امل ائ  املىلمو  بها عمدم جواز الرجـوع لامخـت ابتـداءار    
 اخ ه  علو ربد  رأب اجملتهد  و ال طـ  بـا  ف أمـات امل اـد مـا كـان احلكـ  يـدعر  خـى          

ع  يىلخد ما يدعر احلك   خى مدار ما  املكاف علو ربـد  الطـق بـا  ف مل    مدار الواب  
يىلـد مـا  ىلاـى عان كـان األبــوط اإلمـات   خمـا تار احلكـ   خــى مـدار الوابـ  علـو  ــق             
بك  موضوع عابد كطهار  املاء عجناستى عبد روضن بى بب  احلك  بالنجاسـة بنـيف ماـيف    

األرض بىلـد ثهاررهـا عالصـ   ماخهـا  ـ        ت ة الوضـوء عجناسـة املـاء عكـدا   جناسـة     
ي وغ لى استىلماهلا بىلد  لخل عجيرب مايف م ادب اجملتهد ما جيرب ماخـى عاألبـوى تـ ة    
مبـات  اجلاهـ    ا ثـابق الوابـ  عمل يكـق   ر ربـى ءاـ  بـنن مل يكـق اءـد باملناســباهلل           

ي لـى ا طـن   الدعبخة عا ست  ان عالتشهر سخما    براز الشرائي عمدم املواا   مق رب
  تمــواه ا جتهــات أع ا طــن   ثريــق الت اخــد بىلــد ان ممــ   وا ــق رأب اجملتهــد احلــ    
اجلام  لاشرائي تح مماى عمايف  لخل رصح الىلباتاهلل املوا  ـة لاوابـ  أع لـرأب اجملتهـد     
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مق ا ءباريي عمتـابىلخه  عجيـوز الىلمـ  با بتخـاط لامجتهـد   ا أتى اطـره  لخـى مطا ـار         
ى ا جتهات ك  يىلم  باجتهاته عاألبوط الىلدم بتيف   بق امل اد املـتمكق  ع  جيع ماخ

مــق ا جتهــات علــخل لام اــد ان يىلمــ  هــا أتى  لخــى اطــره مــق ا بتخــاط    ان يكــون     
رّءص لى اجملتهد بالىلم   خى مطا ـار عامل ـام م امـى أع رجـ   لخـى   ا بتخاثـاهلل اجللئخـة        

و آءر مطا ار أع بخما مم   خى مـق امل ـائ    عجـى    ع  جيوز لام اد الىلدع  مق جمتهد  
بوب عبخنئد    يك ـ  جمـرت األءـد لاىلمـ  بـ  هـو مـ  الىلمـ  عبهمـا يت  ـق موضـوع            
الت اخد عرتىلاق بى أبكامى عجيع الرجوع  و األ ض  مـ  الىلاـ  ف  ـى لام ضـو  كمـا      

ا ق عمدمـى  خجـوز   جيوز الرجوع  و امل ضو  م  الىلم  بتوا  هما عأما م  اجله  بـالتو 
الرجوع  و امل ضو  عاألبـوى مدمـى علـو باـد امل ضـو  جلهـ  بـاحلك  أع املوضـوع ثـ           
ربي ا  ف  األبرا ت ة الىلمـ  املاضـ  عالىلـدع    امل ـت ب  علـو شـخل باأل ضـاخة        
ختــري ع  لــلعم ال  ــص  شــكا  األبــرا الاــلعم علــو شــخل   األ ضــ  بىلــد الىلاــ  بــى    

ىلد الب ث عب اء الشخل علـو باـد األ ضـ   ىلـات م ضـو ر مل      استص ع عالتخخري أبوى ب
جيل لى الىلدع    األ هر علو مد    م ت ب  مماى كان اب ق عكدا لو باد بّخار  مـاهلل  
ــاألبوى         ــر   ــار  ىلمــيف أع ك  أع مــاب ر  جــق أع مــام ر  جهــ  أع مــد ر    ــق أع مومن

برأيـى عالرجـوع  لخـى بـى ان      اجلمخ  للعم الب ـاء عمـدم الىلـدع  عجيـوز لامتجـلب الىلمـ       
بص  لى ا ست راغ التام   ءصوص ما اجتهد بـى      ا ررباثخـاهلل مـق امل ـائ  مـ       
است راغ الوس    أبدها ع  ا و  بضائى عرجوع ع ائف اجملتهد املطاق  لخى مـق بـب    
احل ــوو ع بامــة احلــدعت لــ  رــرتت األبــرا مدمــى ع  جيــوز ر اخــد املخــتا ي   امل ــنلة    
الوابد   خىلم  ب و  هدا ثورار عب و  اآلءر أءرى كما ااى   جيـوز ان يا ـد   يديـد    
احلائر مت ر لوابد ع  التخخري آلءر م  اءت  هما   الت ديد عبل ماخها ما متاـها متـ    
لو كان املوضـوع م ـتنبطار جيـع الت اخـد  خـى  ـ  جيـوز ان ي اـد   املوضـوع شخصـار ع            

اهر لـلعم رىلـخي امل اـد  ـ  جيـوز ر اخـد الوابـد املـبه  مـ  ار ـابه              احلك  آءـرار عالطـ  
احلك  عالىلام  ب توى اجملتهد   بىلنوان الت اخد ب  بىلنـوان ا سـت      تـ ة مباتارـى     
 شكا  األبرا ال  ات عيتبت ا جتهات بالبخنـة عالشـخاع املـورل الطـق ال ـوب ع ريهمـا       
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ا جتهات ممق ميكق   ب ى    يىلارض   ش ء مـق  مق ال رائق املورثة لى عر ب  تموى 
اآلثــار عجيــوز الىلمــ  بــرأب اجملتهــد ال اســق منــد ا رصــار أع ا ضــطرار عجيــع ثاــع 
اجملتهد علو باملا   ري املضـر باحلـا  عجيـوز الرجـوع  و عسـائطى عكتبـى التابـت  اهـا منـى          

 لخـى رجـ   و كتـع أتـ ابنا      ع  ا   د اجملتهد عالىلخا  باا أع رىل ر مايف امل اد الرجـوع 
املاهريق األما  ا ضبي  األما   ـإ ا اىل ـر رجـ   و األءبـار ان امكنـى  همهـا  ـإن مل        
ميكق  إو ال خام عا ست  ان  إن مل ميكق  ب خى الرتاا عاا   ور ربخ  عهـدا آعان  

 الشرعع   امل صوت  ن و  عباا ا تىلي : 

 ففف

يف اا ماــيف دمــد عآلــى الطخــبي الطــاهريق  و يــوم عاحلمــد ا را الىلــاملي عتــا
 الديق.

 كتاب الصالة اليت تنهى عن الفحشاء واملنكر
عه  امط  األمما    د عرت ما مضمواى ااى   ش ء بىلد الشرك باا امطـ  مـق   
رــرك الصــ   عااهــا ممــوت األممــا    ا بباــت ببــ  مــا ســواها ع  ا رتهلل رت مــا ســواها   

  م اتد:عالب ث  خها  خ صر  

 املقصد األول : يف الوضوء وما يتعلق به وفيه مباحث :
 املبحث األول : يف بيان ما يشرتط به

عهو شرط   الص   الواجبة ع   رو بي الخومخة ع ريها      ت   األمـواهلل   
ــواف         ــهو ع  الط ــجوت ال  ــخة عس ــخة امل ض ــا املن  ــة عأجلائه ــرط   املندعب ــو ش ــدا ه عك

هلل ال ــرآن عيــدء   خهــا اســ   رمــون ع باــخل عبــارعن عروهــا    الواجــع عمــل كامــا 
عبرع هـــا عمـــل برع ـــى عيـــدء    احلـــرعف رـــو املـــد  عالتشـــديد عاحلركـــاهلل تعن 
ال كناهلل ع جيع   مل اسـ  اا عتـ ارى ا اتـة عاألبـوط  لـخل علـو بغـري الىلربخـة         

بة ال رآن عان كـان  عأما أياء األابخاء عاألعتخاء عامل ئكة  اى م ها ما مل يدء    كتا
األ ض  ب  األبوط رركى   ال  مي األعلخي امين أياء األابخاء عاألعتخاء عاألل ا  
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عاملشرتكة بي هده األشخاء ع ريها يىلترب  خها بصد الكارـع تعن ال مـل عمـ  ا شـتباه     
ه   بنم عاألعو ب  األبوط اجتنابـى عيـدعر املنـ  مـدار ال رآاخـة  مـا ماـيف ا ـامت عرـو         

بن ــو املكتــوا ماــيف ال رثــام ع خمــا كتبتــى الــريح أع عجــد ماــيف رــو الكتابــة  شــكا    
ــى عاملشــرتك ع  املن ــوا ماــيف األبــدان عاحلــرعف      عاألبــرا مــدم املنــ    املخــتص من
امل طىلة عاملكتوبة بالبخاض ع  التطريـل عضـرا ال الـع اشـد  شـكا ر عاألبـرا املنـ           

 ابتداء الكتابة اليت بد اوب بها ا ا صا  مق األتـ   اجلمخ  بتيف   احلرعف امل طىلة  
 إاها كاملتواتاة عمل الخد عالبدن مشرتك   املن  عاألبوط اجتناا مل الشىلر ع ـريه  
ــاهلل        ــ  ع  بــنم هــل أيــاء ال ــور عمــدت اآلي ــ  األبــوى  خهمــا املن ــى ب ممــا   رعف  خ

 ع  ع خــ  أ ىلــا  ع صــوهلا عروهــا  نمــا تــ   اجلنــائل عســجوت الشــكر عســجوت الــت
احلج عالىلمر  سوى الطواف الواجع  خ ت ع  خها الوضوء عي تباف بالوضـوء الرا ـ    
لا دل الدءو    ال رائ    ا اـوى بـى الر ـ  عمنـى الوضـوء ا بتخـاث  سـواء بصـد         
ا ستبابة أع   عاجبار كان أع ادبار ببـ  تءـو  الوبـت أع بىلـده أم لـو مل ينـو الر ـ   ـ          

بى  خما كان شرثار  خى الوضوء كالوضـوء التجديـدب عالوضـوء الصـورب     جيوز الدءو  
  ااهما   ير ىلان لىلدم النخة.

 املبحث الثاني : يف بيان أجزائه
 عه  ستة ث ل    هلل عث ل م  اهلل:   

    الوجى بإجراء املاء ماخى علو ء خ ار بن  ى أع هىلواة الكـف عروهـا    األوىل:
مـا كـان مـق بـاا امل دمـة ع  جيـوز رـرك مـا  هـر بـ  لـو             ع  جيع     ما بطق منى   

رركى  ري مامد   د عضـوءه مبتـدءار  مـق بصـاص الشـىلر منتهخـار بـى  و الـدبق ثـو ر مـا           
جرى ماخى امتدات ما بي ثر  جممـوع اإلبهـام عالوسـطيف مرضـار عيىلـرف بوضـ  عسـي        

بق  مـا تءـ    ا متدات مايف عسي ال صـاص ع جـراءه ماـيف الوجـى بتـيف ينتهـ   و الـد       
يتى تء    الوجى عما ءرج منى ءارج مـق الوجـى  م رتسـ  الا خـة عمـا ءـرج مـق        
احلــد مــق الصــدغ عرــوه ءارجــة ع  جيــع  يصــا  املــاء  و مــا يــت الشــىلر النابــت     
الوجى كتخ ار أع ء خ ار ب  يك        اهره مق     ما يتى ع  جيـلب   ـ  مـا يتـى     
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ماخــى  ــ  بــد مــق   ــ  مــا يتــى عياــلم اســتخىلاا الوجــى   منــى عأمــا املتــدل  مــق الــرأم
بالغ   حبخث   يب ـيف مكـان شـىلر  بـ    ـ  عياـلم ر ـ  مـا مينـ  عتـو  املـاء  لخـى أع             
يريكى ان كان م طومار هنىلى عبجبى علو شخل   احلاجـع  ـإن كـان   أتـ  ي  ـى مل      

  ـى  ـإن كـان    جيع الب ث منى عان كان األبوط  لخل عان كان الشـخل   بجبـى مـ  ي   
أع ر م طومار حبجبى م موجل بتيف تار مشـكوكار   بجبـى عجـع يصـخ  ال طـ  بىلـدم       
احلجــع عال طــ  با يصــا  عان كــان مشــكوكار مــق أع  األمــر   بجبــى مل جيــع ماــيف  
األبوى عان مل يوت  و مش ة مات  عان كان األبوط  لخل عجيع ان يبتدب مق األماـيف  

 ما  وو تح م  مدم اخة ا صوتـخة عاألبـوط رركـى علـو رت     علو رت املاء   األثناء  و
املاء  ري ااع بى الغ   عاوى   العلى    ماا  علو رمل عجهى   املاء ااعيار الغ ـ  مـق   
األمايف باتءالى عبد اتء  األمايف بب  ما يتى أع بإءراجـى كـدلخل أع بب ائـى مـ  مضـ       

عياـلم الت ريـخل   الصـور  األءـري       زمان يت  ق  خى ر دي  األمايف مايف  ريه    بنم
ع  بــد مــق  تءــا  شــ ء مــق احلــدعت لــخىلا  اســتخىلاا الوجــى عاملــدار   احلــدعت ماــيف  
م ــتوى ا ا ــة ع ــريه يرجــ   لخــى  ريامــيف   احلــدعت مــا يناســع   الىلــات  احملــدعت ع  

 جيع  خى  رك ع  تلخل.
امل دمـة عاملر ـق جيمـ         الخد الخمنيف مبتدأ مق  وو املر ق مق باا  الثانية :

مط  اللاد عالىلضـد منتهخـار  و أثـراف األتـاب  عبالـى   كخ خـة الغ ـ  عروابىلـى بـا           
الوجى عاستبطان الشىلر هنا       الخد عاجع كوجوا     البشر  يتـى ءـرج مـق    
الىلات    الكتا ة أم   عمتاى   الوجوا  زالة الوسخ يت األ  ـار املـاا  سـواء زـاعز     

 ت مند أه  الص ارى عالب ت أع مل يتجاعز عكدا   ا  هر بىلد الت اخ .املىلتا
     الخد الخ رى مايف رو الخد الخمنيف. الثالثة :
م ح بشر  ش ء مق م دمة الرأم عهو الربـ  املت ـدم مـق الـرأم أع      الرابعة :

رج شىلره املختص بى امل امت لى ءا ة  ري متجاعز منى ع  بنم باجملموع ماخى مـا مل  ـ  
هد  مق بده بش ء مق باثق الكـف الخمنـيف أع الخ ـرى عالخمنـيف أبـوط بالباـ  البـاب         
 خها أع    ريها مق دا  الوضـوء بخـ  عمـق هنـا يىلاـ  ان ا بتخـاط بـرتك ا بتخـاط           
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    الخد الخ رى بىلد اامها بالخد الخمنيف ع خى ااى ان كان ال ط  باستخىلاا الغ ـ  لاخـد   
 ال رك عالدلخل ألج  الغ   ب  هو ان عب  كان لشـ ء آءـر  ـري    بات ر    ابتخاط  

ا بتخاط عان كان ال ط  مل حيص   ا بتخاط   ال رك عالدلخل  زم عجيوز امل ـح مـق   
ــ         ــ  ب ــوت عا  ض ــو املىله ــيف الن  ــح ما ــوط امل  ــالىلكل عاألب ــ   عب ــيف  و األس األما

أبـوط منـى كـون    األبوط ان مي ح مق الرأم ما   يـن ص مـق مـرض ثـ ل أتـاب  ع     
  لخل بت ل أتاب .

م ح  اهر ال دم الخمنيف بش ء مق بـاثق الكـف الخمنـيف أع الخ ـرى      اخلامسة :
عالخمنيف أبوط بالباة اليت  خها مايف الن و املىلهوت م تومبار لطوهلا مق أثراف األتـاب   
 و الكىلع عاألبـوط ان يكـون  لـخل ماـيف جهـة ا سـت امة عاىلـين بـى ببـة ال ـدم عهـ             

اك النىل  ع  يالم استخىلابها مرضار عجيوز ا بتداء با تاب  عبالكىلع عاألع  مىل د شر
أعو عجيع  زالة املواا  مق األمضاء املم وبة لخ ص  مباشررها عاألبوط ب  الـ زم  
ز خف الرثوبة مق املم وف حبخث يوثر  خى باـ  املاسـح ع  ياـلم   املاسـح لاتىلـدر أع      

ف علـو اسـت بابار عاألبـوى لـلعم اسـتبطان الشـىلر   م ـح        التىل ر املوجبي لن   التكاخـ 
 ال دم لو بص  ماخى شىلر ماا  سواء ركاثف أع   ءرج مق الىلات  أع  .

م ح  اهر ال دم الخ ـرى بشـ ء مـق بـاثق الخـد الخ ـرى أع الخمنـيف         السادسة :
عالخ رى أبوط ها ب ـ   خهـا مـق الباـ   و الكىلـع ماـيف رـو مـا  كـر   م ـح الخمنـيف            
عك  ما ينبت   مواض  الغ   مق حلـ  أع عرم أع  ـدت أع روهـا جيـرب ماخهـا احلكـ        
عأما ما ينبت منها   مواض  امل ح  األبرا مرامـا  مـدم التـدل  مـق الىلضـو املم ـوف       
ع ع الرأسي يغ   الوجهي عمي ح مايف الرأسي ما مل يىلا  زيـات  أبـدهما  ـ  يىلتـرب     

 ما كاات  وو الىلضد عمامت زياترها مايف األبوى. اللائد ع ع الخديق يغ اهما   
 املبحث الثالث : يف شرائطه

 عه  ستة : 
ثهار  املاء عاث بى عابابتـى عيشـرتط  بابـة املكـان عهـدا الشـرط امـين         أوهلا :

 بابــة املــاء عابابــة املكــان مــ  ا رصــار   احملــرم    شــكا   خــى عمــ  مــدم ا رصــار   
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إلااء عم  ي املاء عيد النائع بـ  مطاـق املباشـر عاحلكـ         شكا  عكدا يشرتط  بابة ا
 هده   الت صخ  با رصار عمدمى كما ر دم   املاء عاملكان.

املباشـر  بن  ـى مـ  ا ءتخـار  اـو عضـنه  ـريه أع شـاركى   الوضـوء أع           ثانيها :
كره علو تـع  جبلء منى بط  أّما لو تع الغري املاء   ك ى عمل يباشر شخئار    بنم عان 

 الغري مايف مضوه  نجرى هو املاء ااعيار بى الغ     بالصع    ماا .
مدم املاا  مـق اسـتىلما  املـاء مـق مـرض أع مطـن ماـيف ا  ـى أع ماـيف           ثالثها:

 ا ل مومنة عرو  لخل مما يوجع التخم  علو روضن عاحلا  هده بط .
جيف اام مـا ر دمـى  اـو    املوا   عه  ان يغ   الىلضو مبتدءار بى بب  ان  رابعها :

 ب     ش ء مق األمضاء ال اب ة ش ء مق البا  عتء    ال ب ة مل يضر.
الرترخع   األمضاء تعن األجلاء    األمايف م   ـريه   م ـام الغ ـ      خامسها:

بنن ي دم الوجى مايف الخد الخمنيف عالخد الخمنيف مايف الخ رى عالخ رى مايف م ح الرأم 
ال ـدمي ع  رررخـع بخنهمـا بـ  زـوز الد ىلـة ع  جيـوز ر ـدي           عم ح الرأم مايف م ح

الخ ــرى عاألبــوط الرترخــع علــو أءــ  بالرترخــع بخــث جيــع أمــات  و مــا حيصــ  مىلــى   
الرترخع   ا مل يالم  واهلل املوا   علو ا   جلءار مق ال ابق مات ماخى ث  أمـات ال بـق   

 عتح الوضوء   ا مل ر ت املوا  .
  بصد ال ىل  بربة  و اا رىلاو أّما ألاى أه  لدلخل أع لطاـع  النخة عه سادسها :

رضوااى أع م وه أع   رااى أع لشكر  ب ااى أع لىلطمتى أع جـلاء لنىلمتـى أع ثابـار لرضـاه     
أع  ــرارار مــق ســخطى مــق بخــث ااــى كــدلخل أع لطاــع التــواا أع ال ــ مة مــق الىلــداا  

وهلما أع   رركع منهما ع  بد مـق  تاخويار أع أءرعيار   ا كان اإلء ص عسخاة  و بص
اخة الوضوء  اة  او اوى لك  جلء جـلء ماـيف اا ـراته  مل يصـح ماـيف األبـوى    ان       
يا ظ بصد اجللئخـة  ريجـ   و بصـد الكـ  ع  ياـلم اخـة شـ ء عراء  لـخل سـواء اجلهـة           
 اليت يتوبف ماخها التىلخي كما   ا ادر عضوءار ي صد ه الندا عآءر ي صـد بـى الوجـوا   

عآءر ي صد بى مبات  أءـرى عاألعو بـ  األبـوط رىلـخي الوجـى مـق الوجـوا عالنـدا         
عأما م  الرتتت  تجـلب اخـة ال ربـة ي خنـار عاألبـوى بصـد ر ـ  احلـدل أع بصـد اسـتبابة           
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الص   عروها   ي   تائ  احلـدل علـو ضـ  اخـة التـربت عكااـت اخـة الوضـوء ما و ـة          
بطىلـى أع رـرتت   بطىلـى بىلـد ابتـداء الىلمـ  مل ي  ـد        بن  ها  ري رابىلة    ماا  علو اوى 

بدلخل  اى البناء مايف اإلاام مق د  اخة ال ط  عالرتتت عامات  ما عب    با  اخة ال طـ   
 عالرتتت مق أ ىلالى م  بصو  املوا   مايف الن و املت دم.
 املبحث الرابع يف األحداث الناقضة للوضوء

هجــرت الوضــوء عهــ  ءــرعج البــو   عهــ  أبــد مشــر ســتة منهــا يرر ــ  بكمهــا 
عالغــائي عالــريح ا ارجــة مــق املىلــد  عهــدا ال خــد عهــو ا ــرعج مــق املىلــد  بخــد لاــريح   
عاملرات بـى مـا كـان ماترـى مـق ا ءـ ط   البـدن عي اباـى اهلـواء الـدب يـدء    البـدن             

اطـخ  كاللو املن وخ ث   رج مق الـدبر  ااـى   مـرب  بـى عا ست اضـة ال اخاـة عهـ  مـا ي        
تمها ال طنة ع  يغم ها عياـلم   هـده الوضـوء لكـ  تـ   بىلـد   ـ  ال ـرج عربـدي           
النج ة بالطاهر  ك   لخل بغري  اتاة عاملتوسطة بالن بة  و ك  ت   مل حيدل مندها 
الدم أع ين ط  منـدها عمل ركـق تـ   تـبح مـ  اسـتمراره عاىلـين بهـا مـا يغمـل الـدم            

تري  بالن ــبة  و  ــري تــ   الصــبح ع ــري األعو مــق  ال طنــة ع  ي ــخ   و ءــارج عالكــ
الطهريق عالىلشائي ع ري الص   اليت ين ط  منها الدم مندها أع حيدل مندها عيشـرتط  
   خىلها ا رعج مق املوض  املىلتات أع ما تار مىلتـاتار أع   امتبـار هـا  ـرج مـق  ـري       

ــار      ــ  بائمــار أع جال  ــيف الىل  ــع ما ــوم الغال ــات عالن ــا هلل  املىلت ــ  احل ــطجىلار ع   خ عمض
عم متى ان يغاع مايف باسيت ال م  عالبصر ع خ  ما يغاع مايف الىل ـ  مـق جنـون    
أع سكر أع ا ماء أع روها عيك   عضوء عابد لتاخل األبدال عان رىلـدتهلل عم ـتدام   
احلدل كامل اوم عاملبطون املتوارر بدثهما عامل ت اضة م  ا سـتمرار يتوضـئون لكـ     

هــري احملــ  ععضــ  احل خطــة عيبــاترعن بىلــد الوضــوء  و الصــ   مــق  ــري   تــ   بىلــد رط
 اتاة علو كان هل   رت  ر   الطهار  عالص   ااتطرعها علـو  ـاجا امل ـاوم املرتاءـ      
سا اى عاملبطون كدلخل عاحلا  هده   خـى  شـكا  عاألبـوط يـرب الوبـت الـدب يكـون        

 ءرعج احلدل  خى اب .
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ــ  منهــا يرر ــ  بكمهــا بال   وضــوء عالغ ــ  مىلــار   بنبــدهما عهــ  احلــخ     عأرب
عالن ــام عمــل األمــواهلل عا ست اضــة ب  ــمخها الكــربى عالوســطيف بالن ــبة  و كــ     
ــ          ــ     ــيف ك ــا ما ــوء  خه ــدي  الوض ــوى ر  ــ  األب ــوط ب ــ  عاألب ــدمها الغ  ــ   يت  ت
عاحلاتب مشر مـا يرر ـ  بكمـى بالغ ـ    ـي عهـو اجلنابـة  هـده أبـد مشـر ع  اـاب             

اابضة لاوضوء ع  ين ضى ما  رج مق املخرجي علو مق تم أع رثوبـة أع  سواها عكاها 
بصــا  أع اــوا  عروهــا ممــا   ي ــميف بــو ر أع  ائطــار اىلــ  لــو ءــرج شــ ء مــق النــواب   
مصاببار ألبدها ا   ع  حيك  بش ء منها    م  الىلاـ   اـو بصـ  ريـح   يىلاـ  ااـى       

ى    مرب  بى عالشخل بـ  الـوه   خمـا    مق املىلد  أع ءرج ش ء شخل   مصاببة الغائي ل
 رج مق الدكر بب  ا سـترباء بـالبو  مـق اإلاـلا  أع با جتهـات مـق البـو  ااـى بـو  أع          
مين ي وم م ام الىلا  علـو بصـ  بـدل عكـان مـرتتتار بـي شخصـي مل حيكـ  ماخهمـا          

 بش ء.
 املبحث اخلامس االستنجاء 

حلجـ    ا عبـ  ماخـى البصـر     ا     سرت لـون الىلـور  عكـدا ا    أوهلا :عيالمى أمور :
ما  عابصر  اها مق عراء ال ارر عبطريـق امل اي ـة بـنن كـان ال ـارر ماـيف بـدرها عهـ          
متاب ـة بـى مـت ر عهــ  ال بـ  عالـدبر عالبخضـتان تعن األلخــتي تعن الشـىلر النابـت بــو          

ي الىلور  مق ك  اا ر لى لخابة التمخخل عاألبوط سرتها ممق يليد ممـره مـق ثـ ل سـن    
 سوى اللعجة عاألمة اليت جيوز ا ستمتاع بها عما أب  لى  رجها.

ان   ي ت ب  ال باة ع  ي تدبرها ببداى با  ءرعج البـو  عالغـائي بـ      ثانيها :
با  بصد  لـخل بـا ر متصـ ر عا سـتدبار   كـ  بـا  حب ـبى  اسـت با  ال خـام عاملشـ            

ا ضـطرار أع اشـتباه ال باـة بغـري     عاجلاوم عا ضطجاع عروها خمتاف ك  حب بى عمـ   
دصور ي  ي احلك  علو كان ه صور للم اجتناا اجلمخـ  ماـيف األبـوى علـو اسـت ب       

 ال باة عأما   كره منها مل يرر   املن .
زنــع املواضــ  احملرمــة كامل ــاجد عروهــا عزنــع األمــاكق املغصــوبة    ثالثهااا :

لوابـف   ا مل يكـق مـق الصـ ارى     مماوكة أع موبو ة ءاتة أع مامة م  منا ـا   ـرض ا  
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املت ىلة أما لو كان منها  ت ـ  لغـري الغاتـع عان تـرف املالـخل بـاملن    ا كـان ا ر ـاع         
كاخار يوتب زنبى  و اإلضرار بامل امي عكدا املواض  املشـرتكة بـي امل ـامي كالشـوارع     

 عاملشارع عا سواو   ا أضر بامل امي.
ص   عروها مما يشرتط  خى الطهار  باملاء ءاتـة    ا ستنجاء ملق أرات ال رابعها:

    البو  عاألبرا مـدم ا كت ـاء بـاملر       اجلـارب سـواء زـاعز احملـ  مـات  أع           
عيك     املر  م ميف الغ   علو بال طر  عيتخري بي الغ   باملاء عبي احلجر عا ـلف  

ى جناسة ءارجخة عمل يكـق متجـاعزار   عاملدر عروها   الغائي ما مل يصاببى تم عمل رصب
حلا ة الدبر زاعزار بخنار بشرط كون احلجر عروه ثـاهرار مـلي ر لىلـي النجاسـة عاألبـوط      
للعم ما كواى جا ار عمتـيف   ـد شـرط مـق الشـرعط رىلـي املـاء عحيـرم ا سـتنجاء بـالىلط            

مــة كــال ران عالــرعل عاألبــوى مــدم   زالــة النجاســة  خهمــا عكــدا حيــرم   األشــخاء احملر
عبائي الكىلبـة عالرتبـة احل ـخنخة عرربـة ال ـرب مطا ـار عمتاـى ببـور سـائر األئمـة عأمـا رربـة             
كرب ء    حيرم ا ستنجاء بهـا   ارض كـرب ء مـا مل رتخـد ماـيف هخئـة مشـىلر  لاىلبـات          
عحيرم    ري كـرب ء   ا أءـدهلل ل بـرتام ع  ا أءـدهلل ب صـد ا سـتىلما  أع   ب صـد        

 بــنم عاألبــوط التجنــع مطا ــار عكــدا املغصــوا عاملطىلــون عرــلع  مىلــى   ا بــرتام  ــ 
النجاسـة مــا مل يبىلــث ماــيف ا ررــدات عيب ــيف اإلثــ  عاألبــوط  مــات  ا ســتنجاء باحملاــ   
عيىلتــرب التتاخــث باألبجــار عرــوه  ــإن زالــت النجاســة بنبــ  مــق ث ثــة أبجــار عجــع    

رـلع  ع  احلجـر الكـبري عا ل ـة      اإلكما  عان مل رل  بالت ثة    بد مـق الليـات  بتـيف   
الواســىلة بخــ  يك ــ  امتبــار اجلهــاهلل عاألبــوط ب ــمها ث ثــار بتــيف يكــون امل ــح بــت ل 
من ص هلل علـو ا ـح هتـ  احلـائي أع اجلبـ  أع شـ ء مـق أجـلاء األرض املتصـاة ك ـيف           

 رىلدت املكان الدب ا ح بى عان كان مت اربار ع  يىلترب اا صالى عا بتخاط   يرتك.
ا سترباء ملق ءشيف اات اض ثهاررـى أع جناسـة ثخابـى عاألعو   كخ ختـى      امسها :خ

ان يطهر الغائي أع ر ث  مي ح بىلد اا طاع البو  ما بي با ة الدبر  و ات  الدكر ث ثـار  
ث  يىلصر الدكر مق أتاى  و ثر ى ث ثار ثـ  يـنرته ث ثـار ع ائدرـى ااـى لـو ءـرج شـ ء مـق          

بو  أع   بكـ  بطهاررـى عمل رنـت   ثهاررـى علـو مل يكـق م ـتربيار         الدكر  ا  يىلا  ااى
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رنجل ثوبى عاات ضت ثهاررـى ع  اسـترباء ماـيف الن ـاء عينبغـ  هلـق التـنا  عالصـرب           
 اجلماة بىلد البو  عالتن نح علو مصرهلل  رجها مرضار    بنم.

 املبحث السادس يف الوضوء االضطراري
خة عرت  ق حبضور مـق  ا ـى مـق الىلامـة أع مـق      الوضوء لات  أوهلا :عهو أب ام :

ــيف بىلــ        ــى أع مرضــى أع ما ــيف ا  ــى أع مال ــدينه  عان مل يكــق مــنه  ما ــدينار ب كــان مت
املومني أع ءشـخة باـوغ ا ـرب  لـخه  عيشـرتط   جـواز الت خـة مـدم  مكـان ا ـرعج مـق            

ان كان  ـري  داها ع  يشرتط مدم  مكان التخاص بالبد     جيع بد  املا   ر ر ىلها ع
مضر مايف األبوى علو بد   خشرتط   جوزا البد  ان   يكـون  لـخل ال ـدر مضـرار  اـو      
م ح مايف ا  ـي أع   ـ  بدمخـى أع ابتـدأ     ـ  الوجـى مـق اسـ اى ع  الخـديق مـق           
أثراف األتاب  عااتهـيف  و املـر  ي   دـ  الت خـة جـاز علـو ارر ىلـت الت خـة بىلـد  ىلـ            

ها عجيع ا ستئناف لو زالـت   األثنـاء بىلـد الشـرعع   الوضـوء      الص   مل جيع  ماتر
بب   اامى عكدا زع ا مات لو زالت بىلد  اامى بب  الص   مايف األبوى علو تار األمـر  
بي م ح ا  ي أع     الرجاي  األبوى األءـري ان مل يـتمكق مـق  ي ـاع امل ـح مىلـى       

 ع   عجع.
ل ـدمي مـت ر عاحلكـ     لـخل ااـى ان ب ـ  مـق        عضوء ابطـ  الخـديق أع ا   ثانيها :

د  امل ح أع الغ   أريف حبكمى علو اا ط  د  الغرض بتمامى كنن ر ط  الخد مق  ـوو  
املر ــق عال ــدم مــق  ــوو الكىلــع ســ ي احلكــ  علــو بطىلــار مــق ا ــل امل صــ   ــاألبوط  

  ـ   الغ   ملا ارص  ه   الغ   عامل ح ملا ارصـ  ه ـ  امل ـح علـو مل يـتمكق مـق       
األمضاء البابخة أع م  ها التمل أع استنجر بـنجر    رضـر حبالـى مـق ينـوا منـى  خمـا        
مجل منى عكدا جيع ان يشرتب أع مياخل بنبد أسـباا املاـخل مـق يتـنريف منـى النخابـة  خمـا        

 مجل منى.
عضوء اجلبائر  إن بص    مواض  الغ   أع امل ح جبري  يضـر باـها    ثالثها :

صــا  املــاء  و مــا يتهــا    بــاإلجراء ع  بالوضــ    اإلاــاء عأمــا  ع  ميكــق   الغ ــ   ي
لىلدم  مكان  زالة النجاسة منى أع  وف الضرر ماخى م ح برثوبة الخـد ماخهـا ع  ياـلم    
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سوى م ح ما رخ ر    يالم استخىلاا ما بي ا خوط ممـا يتىلـدر أع يتىل ـر الوتـو   لخـى      
شو ان   جيع رىلصخبهما عي تصر مايف     مـا  عاجلرف عال رف املىلصبان كاجلبري  عاملك

بوهلمــا عم ــدار مــا يتصــ  بهمــا عان كــان األبــوط التىلصــخع علــو أمكــق امل ــح ماــيف  
البشر   األبوط اجلم  بي األمريق عالطاهر جرى بك  اجلبائر م  ي ق الك ر عرـوه  

 ريهمـا     احمل  بالدعاء عالاطوخ عأمـا مـا التـلو ه ـ  الغ ـ  أع امل ـح منهمـا أع مـق        
حبخث   ميكق  زالتى عمل يتص  ارصا  اجللء م  تـ ة احملـ   ـاألبوط اجلمـ  بخنـى مـ        
ي ق اس  الغ ـ  بـى عبـي التـخم  أّمـا لـو ارصـ  ارصـا  اجلـلء  خغ ـ  مـوض مـا يتـى              
عاألبوط اجلم  بي امل ح ماخـى مـ  ي ـق اسـ  الغ ـ  عالتـخم  عجيـرب بكـ  اجلـبري           

اء عان كان األبـوط اجلمـ  بخنـى عبـي التـخم  ع  جيـرب        خما لو ممت الىلضو أع األمض
هدا احلك    الرمـد ععجـ  األمضـاء بـ  يـتىلي هنـا التـخم  عيضـ  ءربـة ثـاهر  ماـيف            

 ا ربة النج ة ان مل ميكق ت ىلها.
شد  احلرار  اجمل  ة لرثوبة األمضـاء عهنـا ان رىلـدر ماخـى الـتخاص مـق        رابعها:

 لخل ب  مش ة ختاص منى عان ج ت رثوبة الخـد    لخل    بنم عان امكنى التخاص مق
  ي  ا  ربق رثوبة امل ـح اءـد ممـا ب ـ  مـق رثويـة األمضـاء أع الا خـة ع  يوءـد ممـا           
ءــرج مــق بــدعت الوجــى عي ــوى جــواز األءــد مــق امل رتســ  عمــق يــت شــىلر الوجــى 
ــى علــو رىلــدر ب ــاء باــ        ء خ ــا كــان أع   عاألبــوط ا بتصــار ماــيف ا  خــف مــ   مكاا

 لوضوء م ح هاء جدبى.ا
 املبحث السابع : يف ارتفاع الضرورة

 إن ارر ىلت بب  الدءو    الضوء عجـع عضـوء املختـار أع بىلـد الـدءو  ببـ        
اإلاــام  ــاألبوى اإلمــات  مــق رأم عان ارر ىلــت بىلــد  ىلــ  الصــ    ــ  بــنم   تــ ة  

ــدم       ــات  عم ــلعم اإلم ــاألبرا ل ــ  الصــ     ــوء بب ــد الوض ــت بىل ــواز  الصــ   عان زال ج
 الدءو  بى   الص   األءرى.
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 املقصد الثاني يف االغسال الرافعة للحدث وفيه مباحث
 املبحث األول : يف بيان أعدادها

عه  مخ ة     احلخ  عا ست اضة عالن ام ع    اجلنابة عمل األمـواهلل  
 ع  حبث لنا       األمواهلل ألن الب ـث   بكـ  األبخـاء ع    الت ثـة األع  ألاهـا     

 مق ءواص الن اء عرق  لا اب ث   املشرتكاهلل بخنها عبي الرجا .
 املبحث الثاني : يف غسل اجلنابة

ــى جيــع مىلهــا       ــاب  ا   ــا   اا ع  يشــرع الوضــوء مىلــى ماــيف األبــوى فــ ف ب
 الوضوء عيص  اجلنابة بنمريق:  

 اـوم  أعهلما ءرعج املين مطا ار سـواء كـان مىلتـاتار أع   باألتـ  أع بالىلـارض       
أع ي طة م  الىلا  بى  او  ق بصـولى أع شـخل   كواـى منخـار  ـ  بـنم    مـا  ـرج ببـ           
ا سترباء بالبو  ع  ي ـوم م ـام ا سـترباء شـ ء مـق ا ـرط عالـنرت    مـ  مـدم  مكـان           
البو  عيشرتط الىلا  بصدعره منى  او تار بي شخصي  ـ  حيكـ  ماخهمـا بشـ ء      ا     

التــوا خمتصــار  ا ءتصــاص بــائ  م ــام الىلاــ  ماــيف األبــوى     كــان الــدعران مــ  كــون 
عب خ تى   ا مامت مق أب ثريق بص  الىلا  بها     شكا  علو مل حيصـ  الىلاـ  بهـا    
 إن اجتم    ا ارج شهو  عت ق ع تور اجل د  هو هنللة الىلا  املىلترب شـرمار   ا ءـرج   

أيضـار بائمـة م ـام الىلاـ        لخل مق ت خح البدن ع  املري  رك   الشهو  عبدها عه 
علخل مق األماراهلل املىلترب  شرمار كواى برائ ة الطا  أع بصو  اجلـرم   التـوا عرـو    

  لخل.  
ثااخهما : الوثن مـ  تءـو  احلشـ ة عان مل ينـل    ال بـ  مـق املـرأ  أع تبرهـا أع         

خـار كـان   تبر الغ م أع تبر ا نتيف تغرييق كان الواثا عاملوثوء أع كبرييق أع خمـتا ي ب 
املوثوء أع مختار عاألبوى   تءو   كر املخت  جراء احلكـ  عياـلم الغ ـ  ماـيف املكاـف      
عاثئــار أع موثــوءار عماــيف  ــريه بىلــد الباــوغ ماــيف األبــوى علــو شــخل   اتــ  الــوطء أع 
تءــو  احلشــ ة  ــ  شــ ء ماخــى علــو عثــيفء بهخمــة بــب ر أع تبــرار مل جيــع الغ ــ  ماــيف   

 األبوى عاألبوط الغ  .
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 بحث الثالث : يف بيان ما يتوقف على غسل اجلنابةامل
: الطـواف الواجـع عالصـ   عاجبـة أع مندعبـة  خمـا مـدا        أوهلا عهو مد  أمور :

ت   اجلنـائل عكـدا أجلائهـا املن ـخة عسـجوت ال ـهو عأمـا سـجوت الشـكر عالـت ع   ـ             
 يشرتط  خهما الطهار .

  املنـدعا ب  ـمخى  لـخل  اـو      الصـوم عاجبـار بضـاءار أع أتاءار عاألبـوط     ثانيها:
أجنع لخ ر عجع الغ   بب  ال جر لخصبح ثاهرار عأمـا مـا حيـدل مـق ابـت م   أثنـاء       

 النهار  اخل ماخى مدار عاألبوط البدار.
األبوط مدم مل اس  اا رىلاو عهو جنـع علـخل حبـرام سـخما   ا مل      ثالثها:

ء مق بداى كائنار ما كان مايف رـو مـا   ي صد بى مىلناه عحيرم مل كتابة ال رآن بخده أع بش 
مر   الوضوء ع  اشخة احلك  هنا  و األيـاء احملرتمـة كنيـاء األابخـاء عاألئمـة عجـى       

 بوب عاألبوى ء  ى م  بصد م مخارها عبدعاى.
ــنم      امل ــجديق      رابعهااا: ــاز  ــ  ب الابــث   امل ــاجد املشــر ة عمــ  ا جتخ

   ري د  الليار   خهما بتـيف لـو ابـتا  تاءاـهما      امل جد احلرام عم جد النيب 
للمى التخم  لاخرعج علو بص   خهما ماء ر صر مد  ا راام  خى مـق  ـري مـد  التـخم      
أع مد  ا رعج بدم الغ   مايف األبوى علو ر اعى املدران  خـى ع  ا ـرعج أيضـا ختـري     

لراجح علو كان مد  ا ـرعج  علو شخل   كواى مت اعيار ختري أيضار عم  الطق يىلا  مايف ا

 ابصر مق مد  التخم  ءرج مايف األبوى عجيوز الابـث عا جتخـاز   بخـوهلل الـنيب     
عاألئمة أبخاءار عأموارار كالرعضاهلل املشر ة مايف األبوى عاألبـوط    خـ   لـخل لغـري     

 اربامه   بخاء الرتك عا بوط لغري ا رباع علو   الرعضاهلل املشر ة ا جتناا.
عض  ش ء   امل اجد علو مق ءارج  إن لاجنع ان ينءـد علـخل لـى     :خامسها 

 ان يض  عاألبوط  حلاو الرعضاهلل بها.
بــراء  شــ ء مــق ســور الىلــلائ  األربــ  عهــ  امل رنليــ  عبــ   صــات  سادسااها:

 عالنج  عابرأ ع  املشرتك يتب  ال صد.
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 املبحث الرابع: يف بيان كيفيته
ار  ثخابــى عبداــى أن ي ــتربا ان كااــت  ياــلم ماــيف مــق أرات ســ مة ثهاررــى عثهــ  

جنابتى مق ءرعج املين بالبو   مق ا ت   عمل يب  م   مكـان البـو  عءـرج منـى شـ ء      
مشــتبى   يــدرب ااــى مــين أع   ا ــ    ــاى عبكــ  بنجاســتى عمــ  مــدم  مكــان البــو    
 األبوى ا جتلاء با سترباء بـى عاألبـوط الىلـدم علـو مضـت مـد  ماـ   خهـا مـدم ب ـاء           

 ء   املخــرج أجــلأ علــو تــايف بىلــد الغ ــ  ببــ  ءرعجــى كااــت تــ رى تــ خ ة   الشــ
عءــرعج  لــخل هللــة جنابــة جديــد  علــو بــا  عمل ي ــتربأ مــق البــو  بــالن و ال ــابق      
الوضوء عان مضت مد  ما   خها الن اء عءرج املشتبى جرى ماخى بك  البـو    رررـع   

بـو  عيغ ـ  النجاسـة أع ر مـق     الوضوء تعن الغ ـ  عرررـع جناسـة التخـاا كنجاسـة ال     
بداى مق احمل  الدب يريد  جراء مـاء الغ ـ  ماخـى لخجـرب مـاء الغ ـ  ماـيف دـ  ثـاهر          
عاألبوط الغ ـ  لكـ  جناسـة   أب موضـ  مـق البـدن ببـ  الشـرعع ثـ  ينـوب الغ ـ             
م اراار لغ   الرأم عيغ   رأسى بتمامى  و اس   الرببة عال زم  جراء املاء ماخـى بـنب   

كان ع  يالمى ال رك ع  الدلخل ع  يكت   بغ   الشىلر مق     البشر   ـإ ا  ـرغ   رو 
مق     الرأم عأاـى   ـ  شـ ى األميـق مـق الكتـف  و اسـ   ال ـدم  ـإ ا أمت اصـف           
البدن     ش ى األي ر م تومبار جلمخ  أجلائى عاألعو ب  األبـوط   ـ  الىلـور  مـ      

ق مبتدءار بش ى األميـق عالـ زم اسـتخىلاا األمضـاء     اجلاابي أع   اها بىلد اام الشق األمي
الت ثة بالغ   ع  امتبار بالصباهلل عابد  كاات أع متىلـدت  عا  ضـ  يتاـث الغ ـ هلل     
  ك  مضو عيك     هدا الباا رمل الرأم باملاء أع  ث  اجلااع األميق ثـ  اجلااـع   

ااعيــار لكــ   األي ــر عرمــل الــبىل  عالصــع ماــيف بىلــ  علــو اراــل ثــ ل ارااســاهلل
عابد      مضو تح عهده كاها مق الرترخـع عهـ  أ ضـ  مـق ا راـام عاألبـوط       
رــرك الغ ــ  ا رااســ  عا راــام ماــيف األبــوى مبــار  مــق اإلباثــة امل ــتومبة ت ىلــة  
عابد  مق  خـى ع  ياـلم النخـة منـده بـ  يـتخري بـي ان ينـوب منـد م بـا  أع  جـلء مـق             

جـلاء   الـدءو  عبـي ان ينـوب بـا  الكـون يـت املـاء         البدن لاماء م  روال  باب  األ
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ــاء عاســتمرارها  و بــي       ــدن  و امل ــة بوتــو  أع  جــلء مــق الب ــة النخ عاألبــوط م ارا
 ا شتما  عان يكون الدءو  تءو ر ت ىلخار   ردريج  خى.

 املبحث اخلامس : يف شرائطه 
ع عأع  جلء مق البـدن  النخة م اراار بها     الرأم   الرترخأوهلا :عه  أمور :

أع با  الكون يت املاء   ا راام كما بد بخنا عبد ربي كخ ختها عبا  ض  اخـة التـربت   
 عروه عبا  اخة ال ط  ع ري  لخل مق مبابث الوضوء.

 املباشر  بن  ى  او روو   اى أع شاركى  خى  ريه بط  م  ا ءتخار. ثانيها:
ىلـامل ع ث بـى عثهاررـى مطا ـا عيشـرتط  بابـة        بابـة املـاء بالن ـبة  و ال    ثالثها:

اإلااء عم  ي املاء عاملكان عاحلـا    هـده الشـرعط كمـا ر ـدم الكـ م  خهـا   الوضـوء         
 ع  يشرتط مدم منا ا  ما أعجبى الشارع مق الواجباهلل عان كان األبوط مراما   لخل.

ث    يشـرع   الرترخع       الرترخع بنن يغ   الرأم أع  م تومبا لى رابعها:
  اجلااع األميق    بىلد اامى عكدا   يشرع   اجلااع األي ر    بىلد ال راغ مق األميـق  
عمتيف شرع    بـق مـق األمضـاء ببـ    ـ  اـام ال ـابق علـو ه ـدار شـىلر  ممـدار أع            
سهوار عجع  اام ال ابق ث  أمات     ال بـق ع  رررخـع   ا راـام بـ  املـدار  خـى       

ى جبماتى آاار مق اللمـان يـت املـاء بـنب ثريـق كـان كمـا مر ـت ع  بـي أجـلاء           مايف كوا
األمضاء  او     اس   الىلضو بب  أم ه    بنم ع  جيع ماخى متابىلة األمضاء  اـو  
    مضوار تبابار عمضوار م اءار تح الغ   ع  يضر ال ص  ع  اجل ـاف علكـق لـو    

األبوط  خ  لو ابدل بدثا اتغر أمـات الغ ـ    ابدل   األثناء بدثار اكرب أع اتغر ع
 عالوضوء.

عتو  املاء  و البشر     بد مق  زالـة  خـ  املوااـ  مـق عتـولى ع        خامسها :
يك       الشىلر مق     البشر  ب    جيع   ـ  الشـىلر عان كـان األبـوط   ـاى      

 رك. ما كان زعا  مااىلختى موبو ار مايف  زالتى ازي  أع مايف جمرت يريكى ب
 مدم املاا  مق استىلمالى مق مرض عروه. سادسها :
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 املبحث السادس : يف الغسل االضطراري 
عبد مر بك  عضوء الت خة ععضوء اجلبائر عبكـ  الىلـاجل مـق املباشـر  عاحلكـ       

 هنا كما   الوضوء عاجلم  بي الغ   عالتخم    بك  اجلبائر هنا أعو با بتخاط.

 س األموات وفيه مباحث :املقصد الثالث: يف غسل م
 املبحث األول : يف بيان سببه

عهو مل املخت مق اإلا ـان ممـق مل يغ ـ  أع مـرض مـا ي ـوم م ـام الغ ـ   خـى          
كمل الشهخد ع   حلاو مق سبق   اى ببـ  الصـاع عاحلـد بالشـهخد  شـكا  عاألبـوى       

ان  خى عجوا الغ   كاملتخم  مـق األمـواهلل  عيت  ـق هـل جـلء مـق املخـت أب جـلء كـ         
بش ء مق البدن كائنا ما كان بىلـد بـرته عببـ    ـاى  اـو م ـى حبراررـى مـ  الخبوسـة  ـ            
ش ء ماخى عم  الرثوبة ماخى     املام   ي كما لـو أتـاا ج ـد بخـوان مخـت  ااـى       
مــ  الرثوبــة يغ ــ  مــا أتــابى عمــ  الخبوســة   ــ  مــدم الغ ــ   شــكا  علىلــ  األبــوى   

ماخـى علـو م ـى بشـىلر   ـاألبرا عجـوا        عجوا الغ   علو م ى بىلد الغ      شـ ء 
الغ   عما مداه مما   رعف  خى ماسار أع مم وسار  خـى الغ ـ  عم ـى   أثنـاء الغ ـ  ببـ        
اامى كم ى بب  الغ   علو مل بىلضى املن صـ   ـإن كـان بطىلـة  خهـا مطـ  لـلم الغ ـ          

ار   ـي  عان كان مطمار جمرتار  األبوى مدم للعم الغ   عاألبـوط الغ ـ  عان كـان حلمـ    
 هو جنل عيغ   ما م ى برثوبة أع يبوسة ع       خـى عاألبـوط  حلـاو ال ـ ي ببـ       
علوج الرعف  خى بال طىلة  اهلل الىلط  عان كان األبوى ثهاررى عمدم للعم الغ ـ  ه ـى   
عبا  امل طوع مق احل  ك ا  امل طوع مق املخت    ااى         مل ال ق مق احلـ   

   خى ع           ا كان  خى رثوبة مـق املخـت جن ـة  إاـى     علو مل ثوا املخت      
جيع بـال تح   بالغ ـ  بالضـ  عهـو بـدل مـاا  الـدءو    كـ  مـا مينـ  منـى احلـدل             

 األتغر.
 املبحث الثاني : يف كيفية غسل مس امليت

هو ع ريه مق ا   ا  كغ   اجلنابة   الكخ خة عجـواز الرترخـع  خـى عا راـام     
 ا   ا      اجلنابة   مدم   نائها مق الوضوء ف  ى  ااى يغين منى.ع لا  الف 
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 املبحث الثالث: يف شرائطه وشروطه
   بابة املاء عاث بى عثهاررـى ع ريهـا كمـا مـر     ـ  اجلنابـة  ـري ان املنـوب         

 هنا ر   بدل مل املخت عهناك ر   بدل اجلنابة.

 املقصد الرابع: يف التيمم وفيه مباحث:
 بحث األول : فيما يتوقف على التيممامل

التخم  بائ  م ام الوضوء عالغ ـ  الـرا ىلي لا ـدل  ختبـت ملـا ثبـت لـى الوضـوء         
 عاألبوى مموم البدلخة   ا   ا  عالوضوءاهلل  ري الرا ىلة لا دل.

 املبحث الثاني : يف كيفيته
ا عهــ  ان رضــرا ببــاثق الك ــي جمــتمىلي أع من ــرتيق  ــري متىلــاببي   الضــر 

ماــيف األرض عمي ــح بهمــا جمــتمىلي أع من ــرتيق  ــري متىلــاببي   امل ــح عان رىلاببــا     
الوضــ  عاجلمــ  أبــوط اــام م ــطح اجلبهــة  و أماــيف األاــف ثــ  ا ــح ببــاثق ك ــخل     
الخ رى  اهر ك خل الخمنيف مما مياسـى بـاثق الكـف ع  مـرب  هـا بـي األتـاب  ثـ  ا ـح          

رى ماـيف  لـخل الن ـو عيك ـ  ضـربة عابــد       ببـاثق ك ـخل الخمنـيف اـام  هـر ك ـخل الخ ــ      
لاوضوء علاغ   ضربتان عابد  لاوجى عاألءرى لاخديق علو رخم  هلما بضربة عابـد   
ميما عبضربتي عابد  لاوجى عابد  لاك ي رخممار آءر كان أبوط عيك ـ    ا بتخـاط   

 ان رضرا عابد  لاوجى عالك ي عرضرا أءرى لاك ي   ي.
 ائطه املبحث الثالث: يف شر

النخة عيىلترب  خها كمـا مـر رىلـخي الىلمـ  عمنـى اخـة البدلخـة         أوهلا :عه  مد  أمور : 
مق الوضوء عالغ   مايف األبوى عاإلء ص  خى عي صد هنا استبابة مـا يتوبـف ماخـى    

   ر   احلدل بى.
املباشر  بن  ى    مـ  الىلجـل  خخممـى  ـريه عاألبـوى مـدم ا كت ـاء بك ـ           ثانيا:

التمكق مق ك   املنوا علو روب ت مباشر  الغري م  الىلجـل ماـيف أجـر   ـري     النائع م  
 مضر  لى بدهلا عان زاتهلل مايف مثق املت  اضىلا ا مضام ة.
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الرترخع بت دي  الضرا مايف اجلبهة عاجلبهة مايف الكف الخمنيف عالكـف   ثالثها :
 .الخمنيف مايف الكف الخ رى  او ررك شخئار مق ال ابق مات ماخى عمايف ال بق

املـوا   عهـ  هنـا مبـار  مـق مـدم الرتاءـ    م ـح أجـلاء اجلبهـة مـق             رابعها:
الوجى عأجلاء الك ي عمدم الرتاء    م ح الك ي بىلد م ح اجلبهة عم ـح أبـدهما   

 بىلد اآلءر.
مباشر  بشر  املاسح لبشر  املم وف  او بصـ  باجـع جلئـ  للمـت      خامسها:

  زالتى عم  التىلدر مي ح ماخى.
رىلدر املاء أع رىل ـره مـ  ءشـخة ءـرعج عبـت ال ريضـة لاىلاـ  بىلدمـى أع          سادسها:

الىلجل مق ثابى أع مثنى أع كون التمق ضارار حبالى أع  متناع استىلمالى ءو ار مق بـدعل  
 مرض خموف أع بيء برئى أع ءو ا مايف ا  ى أع ا ل درتمة أع رو  لخل.

يىلاق بـالكف ماـيف األبـوى     كون ما يتخم  بى أرضا ع  يشرتط كواى ررابار سابعها:
عيالم ان يكون ثاهرار ب  ر عال و    باختى عابابة املكان عدـ  الـرتاا كمـا  صـاناه     

   الوضوء عالغ  .
تءو  عبت الىلم   او رخم  بباى بط  اىل  لو كان متخممار لص   سـاب ة   ثامنها: 

ــى عمل ينــت   رخممــى حبــدل أع بــالتمكق مــق املــاء مــ  الخــنم مــق زعا  الىلــ     در جــاز ل
الدءو    الص   املتنءر    أع  الوبت عمق ما  بوجوت املاء   مكان للمى ثابى مـ   
اإلمكان عمدم  واهلل الوبت علو مل يىلا  للم ان يطاع   الطريق رمخة سه  مق بدامـى  
عأءرى مق ميخنى عأءرى مـق االـى ان كااـت األرض عمـره  خهـا جبـا  أع شـجر مـت          

 دار رمتي مق اجلوااع الت ل حبخث يطا  ماـيف ءاوهـا مـق    علو كاات ارض سه   م
املاء علو مل يكق مطاىلار ماـيف جهـة ا اـف ثاـع  خهـا أيضـار  خكـون ثابـى مـق اجلوااـع           
األرب  عاألعو ب  األبوط   اجلهاهلل ان يطاع مايف عجى ا سـتدار  لخطاـ  ماـيف اـام     

ت جـاز التـخم    أع    ما تء  يت احلد علـو ماـ  بىلـدم  مكـان بصـو  املـاء   الوبـ       
الوبت   عجى بوب عاألبوط ملق  رضى التخم  لىلجل كان أع مرض أع  ريهمـا التـنءري   
 و آءر الوبت علو رخم  مق بضاء أع لنا اة جاز لى الص     أع  عبتهـا بـدلخل التـخم     
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علو ابدل املتخم  بد ر مق الغ   أع اكق مق املاء  ا  يغت   أمات التخم  موضـا مـق   
غ     ي   اجلنابة      عضوء مىلى ع  ـ   ـري اجلنابـة لـى رخممـان أبـدهما مـوض        ال

الوضوء عاآلءر موض الغ   علو ابدل بىلدهما اماتهما مىلا  عمتيف ابدل   أثنائـى  
 اماته.

 املبحث الرابع: يف أحكام النجاسات
ائي   رىلداتها عه  مشر  أعهلا عثااخها البـو  عالغـ   األول :ع خى مبابث ث ثة : 

مما حيـرم حلمـى   ا كـان لـى تم  ـرج ب ـو  أّمـا مـا يرشـح  خـى الـدم رشـ ار  بولـى عءـر ه               
ثاهران عاملىلنيف حبرام الا   مـا يىلـ  احملـرم باألتـ  كالتىلاـع عا راـع عروهمـا عمـا         
حيرم بالىلارض كاجل   عموثا اإلا ان ثريار كان أع  ـريه عبـ   الا ـ  ثـاهر البـو       

كالب ر عالغن  أع مل يكق مىلتاتا كا خ  عاحلمري عالبغـا  ثالتهـا    عا رء سواء امتخد أكاى
عرابىلها املين عالـدم مـق  ب الـن ل ال ـائاة عي ـتتنيف مـق الـدم مـا يتخاـف   الدبخ ـة           
احملااة علو كان باجللء احملرم منها كالط ـا  عرـوه  خمـا يب ـيف بىلـد اا طـاع تم املـدبح          

 منــى عمل يصــبى تم املــدبح أع جناســة ءارجــة  بطــق الدبخ ــة متصــ ر بــالا   أع من صــ ر 
ــدم            ــة كال ــلاء احملرم ــق األج ــق م ــت   أع يك ــا مل ي  ــ   م ــ و عب ــيف اإلث ــاهر ما ث
الط ــا . ءام ــها ا مــر عال  ــاع ع خــ  املائىلــاهلل باألتــالة مــق امل ــكراهلل عالىلصــري  

طـة ماـيف   الىلنيب   ا    عالطاهر ثهار  الىلصري التمرب عالىلصـري الـلبخيب الىلـنيب عاحملا    
ا بتخاط أعو . ساتسها الك ار عيدء   خه  اجلابـد عاملشـرك عاملغـال  عاجمل ـ  ماـيف      

كنه  الكتـاا عرـوه  عالشـاك  خهـا      احل خ ة عاملشبى كدلخل عاجلابد لنبو  دمد 

عكـدلخل ال ـاا    عاملنكر لامىلات عالشاك  خى عالناتع عهو املـبغ  ألهـ  البخـت    

ــنيب   ــ  علاـ ــل عجـ ــ    ا مـ ــة  أع لىلاـ ــد األئمـ ــراء أع ألبـ ــر  أع لالهـ عاملنكـ
لضرعرب الديق كالصوم لشـهر رمضـان عالصـ   الخومخـة عاللكـا  املالخـة عروهـا مـا مل         
يكق ااكاره لشبهة عاهلارـخل حلرمـة اإلسـ م كالبائـ    الكىلبـة أع ماـيف ال ـرآن اسـتهااة         

تولد بخنهمـا أع بـي   بهما. سابىلها عثامنها الكاع عا نلير الربيان ع  بنم بالب ريي عامل
أبدهما أع بي بخوان آءر م  مدم تدو ا سـ  عاألبـوط ا جتنـاا عجناسـة الكـا ر      
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عأءويى الكاع عا نلير جاريـة   الشـىلر عالط ـر عالطاـف عروهـا    خـ  أجلائهـا.        
راسىلها املختة مق ك   ب ا ل سائاة ع خ  أجلائها جن ـى مـق جنـل الىلـي ع  يـنجل      

ا   رعف  خى كالشـىلر عالط ـر عالطاـف عروهـا عكامـا بطـ  مـق احلـ          مق ثاهر الىلي م
 ب الن ل ال ائاة عكان ممـا ياـى الـرعف باألتـالة جنـل سـواء كـان امل طـوع تـغريا أع          
كبريا من ص  مق اإلا ان أع احلخوان يخت بطىلة أع  . ماشرها مرو اجلنع مق دـرم  

مـدم الىلـدر ع   ـرو بـي مـا حيصـ         كاللاا عروه عكدا مرو عثا احلائ  عالن  اء م 
بي اجلنابة أع بىلدها بب  الغ   ع  ينجل باب  رثوبارـى كالبصـاو عرـوه عأمـا مـرو      
اإلب  اجل لة عك  ج    األبوى جناستى عاىلين بى املتغدب بىلـدر  اإلا ـان بتـيف ينبـت     

 حلمى عيشتد مطمى ع   حلاو رغديتى ببىل  النجاساهلل عجى بوب عاألبوى ء  ى.  
 املبحث الثاني : يف األسئار

سور ك  بخـوان يتبىلـى   الطهـار  عالنجاسـة  ال ـنر  عالتىلاـع عا راـع عسـائر         
احلخوااــاهلل ممــا مــدا الكــا ر عأءويــى الكاــع عا نليــر ســورهما ثــاهر عكــدا لىلابهــا           

 ع ض رها عمربها ع خ  رثوبارها  انب أم البنت ثاهر.
 املبحث الثالث : يف طريق احلكم بالنجاسة

ــهات        ــد أع بش ــابع الخ ــار ت ــات  أع بإءب ــالتىلخي م ــ ء    ب ــة ش ــ  بنجاس   حيك
الىلدلي تعن الىلد  الوابد عان أ ات  نا مايف األبوى ع  يتبـت   الطـق      اجملتمـ     
    الة احلمام   خها  شـكا  عاألبـوى احلكـ  بطهاررهـا ع  بالشـخل    مـا  ـرج ببـ          

رو    لـخل بـي ا شـتباه   اإلتـابة عبـي ا شـتباه         ا سترباء مايف رو ما  كـر ع   ـ  
 ا ل النجاسة.

 املقصد اخلامس : يف املطهرات وفيه مباحث:
 املبحث األول : يف عددها 

: املخاه املطا ة عه  الـيت ر ـميف مـاء مـق  ـري  ضـا ة عر خخـد        أحدهاعه  أب ام : 
  رصـح الطهـار  بهـا ع      ف ف املخاه املضا ة كمـاء الـورت عالص صـاف عروهمـا  إاهـا     

التطهري ع   رو بي ماء الب ر ع ريه ع  بي ما ررشـح مـق األرض أع ي ـخ  منهـا علـو      



  ................................................................ ملطهراهللامبابث   
 

 

24 

ءالطها ش ء ثاهر  لا  اس  املائخة منها ءرجت مـق بكـ  املـاء علـو شـخل   الـلعا        
 كدلخل   عجى بوب ان كان الشخل مق بختخة ابتما   ابة املمتلج عب اء ايى عتـدبى  

 ك  بب اء املائخة عمدم زعاهلا.ع   ب
الشمل مطهر  لـ رض عمـا يتصـ  بهـا مـق جـص عأبجـار عاـور  عبـري           ثانيًا:

عروهــا علاجــدران عاألشــجار عالنبارــاهلل علا صــر ال رعشــة البــوارب  متــيف كــان منهــا  
ش ء رثبار يب تى الشمل   د ثهر علـو كـان ياب ـار را باملـاء لخصـري رثبـار عز  ـى علـو         

مل أع بالشـمل ع ريهـا حبخـث   ي ـا  ج  تهـا الشـمل أع مل يطهـر        ج  ت بغـري الشـ  
عكدا لو شخل   كون اجل اف منها أع مق  ريها عأما التخاا عاألعااـ  الـيت ميكـق ا اـها     

    رطهر بالشمل.
األرض الخاب ـة أع الرثبـة رثبـة ء خ ـة   حيصـ  منهـا رىلـد مر ـار عمـ            ثالثها:

ه  مطهر  ملا يباشرها عمياسها مـق بـاثق ال ـدم    بصو  التىلدب  األبوى مدم التطهري ع
ــوى  حلــاو       عالنىلــ  عا ــف عكــ  مابــوم   ال ــدم باملشــ  ماخهــا أع امل ــح بهــا عاألب
ال ب ــاا عءشــبة م طــوع الرجــ  عاألبــوط الىلــدم عأمــا اســ   الىلكــاز  الطــاهر مــدم    

 جريان احلك   خها.
أع بالشـمل أع بهمـا     هاا التاتي  ااى مطهر لاىلصري سواء  هع بالنار رابعها :

م  الغاخـان علـو  هـع بغريهمـا مـ  الغاخـان  ـاألبوى ا جتنـاا عكـدا لـو  هـع بـدعن             
 الغاخان كتص خق الرياف.

زعا  التغخري بالنجاسة مـق املىلصـوم باملـات  كاجلـارب عمـاء البئـر عمـاء         خامسها :
لـو شـخل   اتـ     احلمام عروه   ا كان متص ر باملـات  عزا  رغـخريه عامتـلج هـاء املـات  ع     

املات  بك  بىلدمها أّما لو مامت عشخل   اا طامها بك  بب ائها ما مل ركق املات  زـدت  
 شخئار  شخئار  ااى   حيك  بب ائها ع  التطهري بها.

النلف كما لو رغـري مـاء البئـر عمل يـل  رغـريه    بنـلف  خـ  املـاء  ـإ ا           سادسها :
النلف عمايف املشهور رطهـري البئـر بنـلف امل ـاتير     الف بتمامى ثهر   ا بص  لى مطهر بىلد 

 املو  ة.
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ءــرعج تم املــدبح  ااــى بامــث ماــيف ثهــار  الــدم املتخاــف    بخ ــة    سااابعها :
منكو  الا     ا بىلاض املنكولة منها ع  تم  بخ ـة  ـري مـنكو  الا ـ  ع ـري مـنكو        

 ار    التاا .الا   مق  بخ ة املنكو   شكا  عاألبوى النجاسة   األع  عالطه
  س م الكا ر  ااى متيف اسا  ثهر. ثامنها :
 آ هلل ا ستنجاء  إاها مطهر  مق الغائي كما مر. تاسعها :

زعا  مــي النجاســة مــق البــواثق  ــإن  لــخل يطهرهــا علــو اتــابت     عاشاارها :
رثوباهلل الباثق جناسة   الباثق عءرجت  ري متاوثة بها كاات ثاهر  عكدا مـا تءـ    

ش ء مق البـواثق أع ءـرج بىلـدما أتـاا  خـى النجاسـة   البـاثق عان كـان          ثاهرار  و
 األبوط التجنع أّما لو تء  متنج ار أع ءرج متاوثار بالنجاسة  ااى جنل.

زعاهلــا مــق احلخــوان الصــامت مطا ــار عاألبــوى مــدم رــنجل  حااادع عهاارها :
 نجاسة احلكمخة.احلخوان    حيتاج  و التطهري ع لا مي النجاسة ه  املختصة بال

الغخبــة ل ا ــان مــ  مامــى عابتمــا  الــتطهري ع   لــخل كــ م    ثاااني عهاارها :
 عا كت اء بالغخبة مطا ار م  مامى عمدمى ضىلخف.

ا ست الة كصريعر  النط ة بخوااـار عا مـر ءـ ر عالكاـع ما ـار       ثالث عهرها :
 ج  إاهــا رطهــر تعن عالىلــدر  تعتار أع تءااــار أع رمــاتار أع رــو  لــخل بىلــ ج أع بغــري مــ 

داهلا    د  ا مر عاملن اع ء ر  ااهمـا يطهـران مىلـار عأمـا تـريعر  احلطـع  ـرار أع        
  مار عالطي ءل ار عالىلصري تب ار عاحلنطة تبخ ار أع مجخنار أع ءبلار عرو  لخل  اخل مـق  

 ا ست الة.
وهـا ممـا     ا ات ـا  كاات ـا  تم اإلا ـان عحلمـى  و البىلوضـة عر      رابع عهرها :

 ا ل لى  إن  لخل يطهره.
استرباء اجل   مق احلخوان احملا  ها  رج مق اس  اجلا   إن  خامس عهرها :

 لخل يطهر بولى عءرئـى الكـائني  خـى بباـى عحيصـ  اسـترباء النابـة بـنربىلي يومـار عالب ـر            
األبـوط  بىلشريق عا ربىلون أبوط عالشا  بىلشر  عالبطة فم ة عالدجاجة بت ثة بخ  ع

 مراما  الىلرف بىلد  كما  الىلدت عمل ا ف لاىلرف مايف بك    اجل     أمتا  زماانا.
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ا رصا   إن األبوى ثهار  رثوباهلل الكـا ر  رصـاهلا بـى منـد      سادس عهرها :
  س مى.

ا ا صــا   ــإن يطهــر الرثوبــة البابخــة ماــيف املغ ــو  باا صــا   سااابع عهاارها :
  وار   ثهار .   رى عالطاهر ان هدا ي ميف م

مــا بخــ  ان ا ســتىلما  يطهــر آ هلل الىلصــري عآ هلل اــلف البئــر   ثااامع عهاارها :
ــر عثخــاا          ــ  الىلصــري   ا ثه ــر عكــدا د ــدااه  تعن جوااــع البئ ــاا املباشــريق عأب عثخ
املباشريق لتغ خ  األمواهلل عأبدااه  عاألبوى مدم ثهار  آ هلل النلف عثخـاا النـازبي   

يق لتغ ــخ  األمــواهلل عأبــدااه  عختــتص الطهــار  بــ  هلل   عأبــدااه  عكــدا ثخــاا املباشــر 
 الىلصري عداى.

التبىلخـة  ـإن أع ت الك ـار رطهـره  ربىلخـته  ل بـويق علامالـخل         تاسع عهارها : 
 امل ا .

التخم  لامخت لتىلـدر اسـتىلما  املـاء  ااـى يطهـره   عجـى بـوب مـا مل          العهرون :
بوى كدا بخ  عاحلق مدم الطهـار   يوجد املاء ععبت الغ   باوه  تىلوت النجاسة مايف األ

 بتيف لو        ر اضطراريار كما لو   د ال در أع الكا ور عهكدا.
عبــوع اللاــا بــي الكــا ريق  ااــى يطهــر الولــد عاألبــوط    الواحااد والعهاارون :

 التجنع.
 املبحث الثاني : يف أحكام املياه

عبهـا حيصـ    عه  ب مان مطا ـة عهـ  الـيت يطاـق ماخهـا اسـ  املـاء بغـري  ضـا ة          
التطهري عمضا ة عه  اليت   يطاق ماخها اس  املـاء    باإلضـا ة  و شـ ء كمـاء الـورت      
عالص صاف عاهلندباء عرو  لخل عهده رنجل بوبوع النجاسة ب  هطاـق امل بـا  باخاـها    
عكتريها    ما سا  عكـان مالخـار  ـ  يـنجل الىلـال  بال ـا   ع  جيـوز الـتطهري بهـا مـق           

 مق األبدال ع  مطهر هلا سوى ا ل اء   املاء اجلـارب عرـوه  ت ـت خ     ا ءبال ع 
 خى عأما املخاه املطا ة  جمخىلها رنجل بالتغري باحلل بوبوع مي النجاسـة  خهـا ع   مـرب     
هــا يكــون مــق اجملــاعر  ع  بــالتغخري بــاملتنجل      ا  ــري هــا  خــى مــق عتــف النجاســة    
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لشــرط   التغــخري ان يكــون بنبــد األعتــاف الت ثــة الاــون   الوابىلــة  خــى املمازجــة لــى عا 
عالطىل  عالرائ ة ع  امتبار بوتف الربة عالغاطة عروهما عان يكون د وسار  ـ  اثـر   
لام در ما مل يكق من  ماا  مق رشخخصى عاخخله كامتلاجى ه اعه لـى   الوتـف ع لـخل    

تغخري  هـو جنـل ع  ي خـد مـدم     كالدم عبىل  الصبغ ا محر  إن ما  ان الدم ي ت   بال
رشخخصى مدم رنجخ ى عأما لـو عبىلـت  خهـا جناسـة  ـري مغـري   ـإن كااـت هلـا مـات  مـق            
األرض كاجلارب عالناب  مق األرض كالبئر عالىلي  البار  إن الغالع  خهما مدم اا طـاع  
املات  عالرشـح ع خـ  مـا ماترـى تـاتر  مـق بطـق األرض عمل يىلاـ  اا طامهـا عان مل          

كرار أع متص ر ها يباغ كرار كماء احلمام عبىلـ  احلخـاض الصـغار املتصـاة بـالكر أع       يكق
حيص  مق جممومها كر م  م اعا  ال طوف أع ا ءـت ف مـ  الىلاـو ا رـدارب أّمـا لـو       
كان ماوا ر ـنخمخار  ـإن األبـوى أن ال ـا     يىلصـ  الىلـال  ماـيف مـا بخـ  عاألبـوى ااـى            

ئ ر ع  يطهـره هجـرت ارصـالى عأمـا لـو كـان بـد امتـلج بـى          يىلصمى ع  ينج ى   ا كان سا
عكان مىلتصمار بالكرية عروها  ااى يطهره عي ىل  الىلـال   خـى  خـ   لـخل عكـدا لـو كـان        
ااز ر مـق ال ـماء كمـاء املطـر عكـان هتابـة ان جيـرب مـق مخـلاا أع رـوه عان مل جيـر أع            

 بـا  عيـنجل ال اخـ  مـق  ـري مـا       متص ر بش ء مق املدكوراهلل  إاها   رنجل هجـرت امل 
 كر هجرت م با  النجاسة باخاة أع كتري  عالكـر بـالوزن مبـار  مـق ألـف عمـائيت رثـ         
مرابــ  عالرثــ  مبــار  مــق مائــة عث ثــي ترهمــا عكــ  مشــر تراهــ  مبــار  مــق ســبىلة   
متابخ  شـرمخة عاملت ـا  الشـرم  مبـار  مـق الـدهع الصـنم  عهـو ث ثـة أربـاع املت ـا             

  خباغ الرث  باملتابخ  الشرمخة عابـدار عر ـىلي مت ـا ر شـرمخار عبالصـري خة مثااخـة       الصري 
عستي مت ا ر عربىلار عبامل ابة ما باغ مك ـر  ماـيف األبـوى ث ثـة عأربىلـي شـربار    مثنـار        
عيتنريف بتاتى أشبار عاصف ثو ر عث ثة اشبار عاصف مرضار عث ثة اشبار عاصف مم ـار  

دا امل ـدار عاملرجـ    ا شـبار املتوسـطة املتىلار ـة عالت ـدير  خـى ي خـق           أع ها يكون به
 ر ريع.
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 املبحث الثالث : يف تطهري املياه
بخ  رطهر املخا  املىلتصمة باملوات كاجلارب عماء املطهـر عمطاـق النـاب  مـق األرض     

ه عأما الكـر  عاملتص  بالكر هجرت زعا  التغخري  ااى متيف زا  التغخري بكمت املات  بتطهري
بخث   مات  لى    يطهـر هجـرت زعا  التغـخري ألن الكـر   ا سـب تى النجاسـة   رـوثر          
كريتى عيكون م  التغخري ك ا  ال اخ  عثهاررهما موبو ـة ماـيف زعا  التغـخري عا رصـا      
بـاملنب  أع الكــر أع اجملـارب بشــرط ماوهمـا عرــوه كـاملطر ااتهــيف. علكـق األبــوى مرامــا       

اج بــدلخل هــدا   ا اســتوو التغــخري ماــيف اــام املــاء أع ماــيف بىلضــى حبخــث مل يب ــيف  ا متــل
م دار الكر ساملار مق الطـرف اآلءـر ك ـيف زعا  التغـخري عاألبـرا مرامـا  ا متـلاج علـو         
كان ال امل   الطر ي عبهما يت  الكر عالتغخري   الوسي  ـإن اا طـ  ممـوت املـاء حبخـث      

عات  بي الطر ي   ـد جنـل الكـ  عا ثهـر هجـرت زعا         يب يف مق املاء ش ء سامل 
التغـخري هكـدا بخـ  عاألبـرا امتبـار ا متــلاج كمـا ر ـدم عكـدا احلـا    اجلـارب عرــوه           
عال اخ  ينجل سواء عب  مايف النجاسة أع عبىلت النجاسـة ماخـى  مـاء   ـالة النجاسـة      

نجاء  ااـى ثـاهر مـا مل    بب  ثهار  احملـ  جن ـة عكـدا بىلـدها ماـيف األبـوى    مـاء ا سـت        
يتغري بالنجاسة بشرط ان يكون عارتار مايف احمل     حيكـ  بطهاررـى   ا عرت احملـ  ماخـى     
عهــو ثــاهر أيضــار مــا مل يــتغري بالنجاســة أع يكــون الغــائي مصــ وباهلل  بالــدم أع رصــبى   
جناســة مــق ءــارج أع يتجــاعز احملــ  زــاعزار  ابشــار عبــد الت ــابن ان يتجــاعز املىلتــات    

املاء ثاهر مطهـر لاخبـث عاحلـدل عكـدا مـاء   ـالة اجلنابـة را ىلـة لاخبـث بـ             ع خ 
 شكا  عي وى ارر اع احلدل بها عاألبوط زنبها ع   شكا      الة الوضـوء عبـاب    
ا   ا   إاها ثاهر  مطهر  لا دل عا بث    ا   ـا  الرا ىلـة لا ـدل ا كـرب  ـإن      

    احلدل بها. خها  شكا ر عم   لخل  األبرا جواز ر
 املبحث الرابع : يف كيفية التطهري باملاء اجلاري وحنوه 

مما   ينجل    بـالتغخري أّمـا اجلـارب  خك ـ  اسـتخ  ه ماـيف املتـنجل بـالبو  مـ           
زعا  الىلي ع  باجة  خى  و رىلدت عأما الىلصر    بد منى  خمـا يىلصـر عان كـان   املـاء     

ال اخـ     ـري الـتطهري مـق البـو    كـ  مـا         عبك  املىلتصـ  مـق اجلـارب ع ـريه بكـ      
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سندكر   رطهري ال اخ     ااى رطهـر بـى  خـ  املتنج ـاهلل ممـا ررسـع  خـى النجاسـة عان         
رىلدر مصره كاألرض الرءو  عمما   يرسع  خى كاألعاا  عروهـا لكنـى   يىلتـرب التىلـدت     

الـتطهري بال اخـ   ـ  ي ـ         ري املن و  كاألرض عروها عيىلترب التىلدت   املن ـو  عأمـا   
 خما يرسع  خى ما الغ الة ع  يىلصر ع  خترج   التى كـاألرض الرءـو  عروهـا عي ـ      
 خما   يرسع  خى ماء الغ الة كاألرض الصـابة عأجـلاء البـدن عروهمـا عيك ـ   خهمـا       
الصع م  اا صا  ماء الغ الة مق احمل  ع  باجة  و ال رك عالـدلخل عأمـا مـا يرسـع     

عميكـق  ءراجـى بالىلصـر  خجـع مصـره بـالا  ان أمكـق ع   ك ـيف الغمـل أع الت خـ             خى 
عيغ   مق البو  مـرري ع  ا سـتنجاء منـى زـلب املـر  عاألبـوى  حلابـى بغـريه   لـلعم          
املرري عيىلصـر مـرري  ـإن كـان ممـا يىلصـر أع يغمـل أع يت ـ  كـدلخل   ا كـان مـق ب ـمخى             

عمق  ـريه بخـ  رك ـ  مـر  عابـد    ـ ر عمصـرار        عاألبوط ان يكون بىلد   اة ا زالة 
علكــق األبــرا م ــاعا   ــريه لــى    لــخل ع  مصــر   بــو  الصــيب الــدكر   ا مل يتغــد   
بالطىلام عكان ممـره تعن احلـولي بـ  يك ـ   خـى الصـع ماخـى ع  ـ  اإلاـاء مـق علـوغ            

عاألبـوط  الكاع با ااى مق مائ   خى أع لطىلى ل ااء ا  ـى ثـ ل مـراهلل األعو بـالرتاا     
ب  األبوى امتبار ثهاررى عيريكى عالدلخل بى عاثنتان باملاء ع  شرا ا نلير   بـد مـق   
سب  باملاء ع  بد مـق   ـ  اإلاـاء مـق  ـري مـا  كـر بتـيف   املىلتصـ  مـق ثـ ل مـراهلل             
عكخ خة   اى أما بوض  املاء  خى عيريكى حبخث يباشر  خ  أجلائـى ثـ   ـرج منـى عأمـا      

ملاء مايف باثنى حبخث ينر  ماخى كاى كدلخل عيطهـر املتـنجل بـلعا  الىلـي     ب لة أع بصع ا
مايف الكخ خة امل صاة  خما ر دم ع  يضر ب اء الوتف كـالاون عالرائ ـة مـت ر ع  حيكـ      
ــ         ــد مــر ع  حيكــ  بالطهــار  بىلــد الىلا ــى عب ــام م ام ــا ب ــالىلا  أع م بنجاســة الشــ ء    ب

الشرم  كإءبار تـابع الخـد مالكـار كـان أع   أع     بالنجاسة    بالىلا  ال طىل  بالتطهري 
شهات  الىلدلي ع  يك   الىلد  الوابد عان أ ات الطـق أع الغخبـة  خمـا ركـون مطهـر  لـى       
كما ر دم أع روها ع  جيوز أك  النجل عشربى    بد مق اجتناا األعاا  النج ـة   ا  

 ضــة عالــدهع    ان رىلــدهلل جناســتها  و املــنكو  عاملشــرعا عجيــع اجتنــاا آعااــ  ال  
هديق حيرم استىلماهلما   األك  عالشرا ع  حيرم املنكو  ا  ى ف ف ال ابق عحيـرم  
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ــدهع        ــتىلما  امل ــره اس ــا عيك ــ  حيــرم بنختهم ــة ب ــدهع عال ض ــ  ال ــتىلما  آعاا ــق اس مطا
عامل ض  عيالم اجتناا موض  ال ضة عالدهع كالضبة عروهـا  ـ  يباشـرها ب مـى       

 مطاق ا ستىلما . األك  عالشرا    

 املقصد السابع : يف لباس املصلي وفيه مباحث:
 املبحث األول : يف مقداره وكيفيته

يىلترب  خى ان يكـون سـاررار لاىلـور  عهـ  مبـار  مـق الـدكر عالـدبر عالبخضـتي ع           
األاتيف    ري الص   مبـار  مـق ال ـرج عالـدبر ع  الصـ   مبـار  مـق  خـ  بـداها             

يــرات هنـا جممـوع مــا ي ـميف عجهـار مر ــار عهـو أعسـ  مــق عجـى الوضــوء        م ـدار الوجـى ع  
عاألبوط ا بتصار ماخى عالك ي عبخ  باستتناء ال ـدمي  اهرهمـا عباثنهمـا عاألبـوى     
مدم ا ستتناء عرأم األمة اليت مل يت رر منها ش ء عالصبخة لخ ا مق الىلور  الصـ رخة  

ن كما ان األبـوى سـرت احلجـ  ماـيف الوجـى      ع  النطر  شكا  ع  بد ان يكون ساررار لاو
الدب  كرااه   آتاا ا او  عجيع ال رت   الص   مق اجلاابي عمـق جهـة األماـيف ع     
جيع مق جهة ا س      جيع لبل ما ي رت ا س     الص   مق ال ـرعا  عرـوه      

 مــق ان يكــون  ــوو شــباك عرــوه مــ  مــدم امــق املطاــ   ــإن األبــوى  خــى عجــوا ال ــرت
ا س   عأما م  األمق    جيع عاألبوط الت رت مـق ا سـ      لـخل مطا ـار ع   ـرو      
  عجوا ال رت   الص   بي عجوت النا ر عمدمى ع  بي بصو  الطامـة املااىلـة مـق    
الر ية عبي الضخاء ف ف ال رت    ري الص    اـو تـايف  ـري م ـتورار ممـدار أع جهـ ر       

رته بطاـت تـ رى هـدا   ا كـان مـ  مـدم  بـراز ال ـرت أع  عمـ           منى أع   مشـكوك ب ـ  
ــاره       ــاء بغــري اءتخ ــى أع ااكشــف   األثن ــو زمــ  ال ــرت  بــان ء   اإلبــراز  ــ  ربطــ  عل
 األبرا الص ة علو م  مامى بى   أثناء الص   عار اع الوبت عاألبوط اإلمـات  علـو   

ل بـ  م ـدم ماـيف سـرت الـدبر      اكق مـق سـرت الـبىل    ـي  الطـاهر للعمـى  ـري ان سـرت ا        
امل تور باأللختي عاملرأ  ر دم سرت موررها احل خ ة م  التىلـارض  خـى ماـيف بـاب  بـداها        
عجى بـوب ع   ـرو بـي بصـو  ال ـرت   ثـوا عابـد أع هجمـوع التخـاا الربـاو عان           

 األع    الص   أعو.
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 املبحث الثاني : يف جنسه
ن ممــا يىلتـات لب ــى كتخـاا ال طــق عالكتــان   ان يكــو أحاادها :عيشـرتط  خــى أمـور :   

عالصوف مايف األبوى ع  جيلب  ـري املىلتـات اءتخـارار عمـ  ا ضـطرار  خجـلب ا ـوص        
عالاخف عروهما عان مل جيىل  مايف تور  التوا عاألبوط  ري املىلتات ال ـرت هـا جىلـ     

 لخد مق البدن.منها بصور  التخاا عأما الطي  مرربة ثااخة عبىلدها ال رت بن و الشىلر أع ا
ان   يكــون مــق متـ  شــىلر  ــري مــنكو  الا ـ  ع  متصــ ر بــى ع  مــق    ثانيهااا :

جاده ع  يكون  خى ش ء مق  ض رى عي ـتتنيف منـى مـا كـان مـق اإلا ـان أع مـق بخـوان         
تغري   حل   خى كـالبق عالـدباا عال ـرات عاللاـابري عروهـا ع  بـنم بالىل ـ  عالشـم          

ل زم التجنع  خما كان مق ال نجاا عاحلوات  ا وارزمخـة  عما كان مق جاوت ا ل عا
 علو كان دمو ر   خى  شكا  عاألبوط ا جتناا.

ان   يكون مق لبام الدهع أع املدهع أع احلرير بخث يكون املصـا    ثالثها :
ــا بكمهــا بكــ  املــرأ  عاألبــوط كواهــا كالرجــ  ع  بــنم بــاحلرير      رجــ ر عا نتــيف هن

ح بى الص     ا ءرج مق اس  احلرير ا ـالص ع  زـوز الصـ   هـا     املخاوط م  ما رص
  ركون لى سىلة ميكق اباثتها بىلور  املصا  حبخث ميكق ان يصا  بى عبده كال ان ـو   
عالتكة عروهما علو كان املاا  مق الص   بى عبده ربتى   تغر بجمى    جيـوز لب ـى   

ىل  ثولى   مرضى ت ت بى الص   مـا مل  علو كان مما ميكق الص   بى التصرف بى كج
يتصــرف بــى علــو امكنــت الصــ   بــى بــاإلتار  مــراهلل مل رصــح الصــ   بــى      ا كــان     
بإتاراهلل كتري  ءارجـة مـق املىلتـات كاحلبـ  عا ـخي الطـوياي  ـإن  لـخل   بـنم بـى ع            

مـا مل  بنم حبماى ع  فخوثى ع  هك و ى علو زات مايف أرب  أتـاب  عاألبـوط اجتنابـى    
يص   و بد رت  بى الص    ااى يالم اجتنابى بخنئد مايف مـا بخـ  علكـق األبـوى جـوازه      

 عان كان اجتنابى اشد ابتخاثار مق النابص مق  لخل.
ان   يكون مغصوبار ما  بالغصع أع  ق  نـار شـرمخار عال ـو  بـالبط ن      رابعها:

ىلـ  امل ـاجد أع   بوب مق  ري  ـرو بـي ان يكـون بىلـ  التـوا عبـت ال ـجوت يـت ب        
 يكون هو ال ارر لاىلور  أع   عاألبوى   احملمو  منى الص ة.
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ان يكون ثاهرار  او كان جن ار  ري مىل و منـى عرىلمـد الصـ   بـى عكـان       خامسها :
مابوسار   دمو ر اءتخارار م  التمكق مق الطاهر بطات ت رى عكدا ان كان ماملار عا ـيف  

أع بىلـدها   الوبـت أع بىلـده  ااـى ياـلم  ماترهـا ماـيف         عتايف سواء  كر   أثناء الصـ   
كـ  بـا  أّمـا   ا مل يىلاـ  بالنجاسـة بتـيف تءـ    الصـ    ـإن ماـ  بىلـد ال ـراغ منهـا              
مضــت تــ رى ع   مــات  ماخــى     الوبــت ع    ءارجــى علــو ماــ    أثنــاء الصــ      

اات الصـ   ممكنـة   بنجاسة سب ت مايف با  مامى تات ت أع  الص   أع   أثنائها عك
بالطاهر عالوبت مت ىلار  ستئنا ها مايف  شكا    الشرط األءري  ـاألبوى الـبط ن  خمـا    
تاتف أع  الص   ع خما كان   أثنائها  شكا  عاألبوط   الصورري المـى  ن أمكـق   
عبد كان ماخى  ريه أع   اى م  مدم رررع املنا  ث   اام الص   عا مـات  عيىل ـيف مـق    

م ما مل يكق ب ىلة الدره  البغا  عهو أعس  مق الدينار عبـدر رابـة الخـد املتوسـطة     الد
  ا مل يكق مق بخ  أع است اضة أع ا ام عاألبوى مـدم الىل ـو مـق تم جنـل الىلـي      
عمنى املختة علو كاات مـق مـنكو  الا ـ  مـق ثـاهر الىلـي مـ  تم اإلا ـان علـو أتـابتى           

اخل النجاسة  ـ  م ـو بطىلـار  مـام لـو زالـت عبـد        جناسة أع اتابت داى عبد ب خت مي ر
ب يف الدم  األبرا مدم الىل و أيضار عجيرب الىل و  خـى سـواء كـان   التـوا أع البـدن أع      
 خهما  إن كاات حبخث رباغ الدره     م و ع   جاء الىل ـو عجيـرب الىل ـو  خمـا رـنجل      

 مـا يتصـ  بـى   دـ      بى مق املائىلاهلل   ا اتابت بدن املصا  أع ثخابى مـق  ـري  ـرو بـي    
اإلتابة كـال خح عالىلـرو ع ـريه مـ  مرامـا  ال ـدر   الـدم عا جـلاء املت ربـة مـق الـدم            
ر رض جمتمىلة سواء كاات   التوا أع البدن أع  خهمـا  ـإن كااـت حبخـث رباـغ الـدره        
   م و ع   جاء الىل و علو كان التوا كتخ ار جـدار عءربـة الـدم  ـاألبوط ابت ـاا مـا       

اابي هنللة الـدمي عيىل ـيف مـق تم اجلـرعف عال ـرعف عبـد الىل ـو ان يكـون الـدم            اجل
منمواار مق سخ اى عاألبوى مدم امتبار املش ة مق الت ـرز سـواء كـان   دـ  اجلـرف أع      
دا يار لى أع بىلخدار منى   التوا أع البدن آمق مق ال ـخ ن ع  مشـ ة     ـاى  ـ  م ـو      

ص   بى لصغره   لربتى كال ان و  عالتكة ما مل يكق جاد مختـة  عكدا يىل يف مما   رت  ال
أع بطنة  رج امل ت اضة أع ءربتها مايف الوجـى املـدكور   داـى  ااـى جيـع رغريهمـا ع        
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يىل يف منهما عان تغر أع املىلترب   الىل و بالتى اليت هو ماخها كما ر دم  اـو أمكـق سـرت    
أع بـالىلكل  ـ   ـرج مـق كواـى   رـت        الىلورري بى بوض  شـ ء مـق الطـو  بـالىلرض     

ــة امل ت اضــة عبطنتهــا عب خطــة       ــى عيىل ــيف أيضــار مــق ءرب ــى عاألبــوط اجتناب الصــ   ب
امل اوم عاملبطون امل تدام عك  م تدام ءرعج النجاسة منى م  احملا طـة ماـيف التبـدي     
 عكدا ما يشـتماون بـى عان ار ـ  لتوبـف احل ـظ ماـيف ا ر ـاع عمـق ثـوا املربخـة لاولـد           

املختصة بى   ا رنجل بالبو  ءاتة  إاهـا زتـلب   الخـوم عالاخاـة بغ ـاة عابـد    ا مل       
 يكق مندها  ريه.

 املبحث الثالث : يف فقد الساتر
  ا   د ال ارر املىلتات أع الشجر عالنباهلل عروهما ععجد الطي ر رت بـى ان أمكـق   

عسجوته ع   تايف جال ـار    إن   د اجلمخ  تايف مق بخام ان مل يره أبد مومخار لركومى
كدلخل ع  جيع ماخى ر   ش ء  و جبهتى بـ    جيـوز ماـيف األبـوى علـو أمكـق الت ـرت        
حب ري  مق النا ر للم عان مل يتمكق    مق احلرير أع التوا الـنجل تـايف مريااـار عان    
مل يتمكق    مق جاد  ري منكو  الا   أع ما ا ج مق تو ى عشـىلره ععبـره  ـاألبوط    

بــي الصــ   ماريــار ماــيف الت صــخ  املت ــدم   تــ   الىلــارب عالصــ     ال ــارر   اجلمــ 
املدكور علو شخل   جناسة التوا مـت ر بنـيف ماـيف الطهـار  عتـايف  خـى عان كـان متمكنـار         
مـق متـخ ق الطهـار  علـو شـخل   كواـى بريـرار أع جاـد  ـري مـنكو  الا ـ  مـت ر بخـ  مل              

اشـتبى   املتصـ  بالتخـاا  ـ  بـنم علـو اشـتبى        رصح الصـ   بـى عاألبـوى الصـ ة علـو      
ال اب  لاص   بغريه تايف ت ري      املغصوا بالن بة  و الرجا  عالن ـاء عاحلريـر   

 عما  خى الدهع بالن بة  و الرجا   إن ماخه  الص   مرا  بخنئد.

 املقصد الثامع : يف مكان املصلي وشرائطه:
كان مغصوبة أرضـى أع  ضـا ه أع  راشـى ماملـار      كواى مبابار  او تايف   أحدها :

بالغصع بطات  نما   ا كان الغصع   ال  ف عاجلدران  إن األبوى الص ة عكدا   
بخت الشىلر عروه عأثنابى عببالى عأعرـاته عكـدا سـرج الدابـة عرباـها ععثاهـا عاىلاـها        

ع يريكها علـو مل   إن األبوى أيضار الص ة      ا كاات بركة الص   ر تالم مماستها أ
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يىلا  بالغصع  األبوى أيضار الص ة عأما الص     األمـاكق املغصـوبة املت ـىلة  جـائل      
لغــري الغاتــع عاألبــوط مــدم اجلــواز لاغاتــع عان كااــت مت ــىلة ار ــاع  حيصــ  منــى  
احلرج عالضخق ماخى علو بب ى  امل   مكان مغصوا تايف  خـى مـا مل ي ـتالم رصـر ار     

كون علو ءرج اجملبور مايف الب اء   املغصوا مق املغصـوا عتـايف   زائدار مايف ات  ال
  ءرعجــى مــ  مــدم اســتالامى رصــر ار زائــدار ماــيف ا ــرعج تــ ت تــ رى منــد ضــخق  
الوبت علو كـان خمتـارار    لـخل  ـاألبرا الصـ ة أيضـار منـد ضـخق الوبـت عان بصـ            

 ا ءت ف   رررخع اإلث  عمدمى عاألبوط اإلمات .
يكون مما ي ت ر ماخى  ـ  يصـح ماـيف متـ  بخـدر الـتنب عالرمـ  ممـا           ان  ثانيها :

حيص  ماخى است رار علو كان مضـطربار أع  الوبـوف عأع  ال ـجوت ثـ  اسـت ر جـاز          
 م  بطئى  األبوط ب  األبوى اجتنابى.

  ءصوص ال ريضة عهو ان   يكون بخوااار عروه ممـا يت ـرك حبركتـى     ثالثها :
ع عاب ــي مضــطريق مــ  ا ءتخــار علــو رىلــدر  ىلاــها ماــيف األرض تــح  ســائريق مطا ــار أ

عيت رى ال باة ب در  مكااى علو بتكبري  اإلبرام عير    و جبهة مـا ي ـجد ماخـى عيـنر      
ها أمكنى م  ا ست رار عاألبوى للعم رنءري الص   مـ  رجـاء األرض  و آءـر الوبـت     

ل ــائر  مــدم اجلــواز اءتخــارار علــو مــ  ع    هــو ماــيف ا ســت باا عاألبــوى   ال ــ خنة ا
 استخ اء األ ىلا  عالشرائي  خها عمدم بىلتها مايف بركة املصا  است   ر.

  ال ريضة أيضار   ـي مـ  ا ءتخـار عهـو ان   يكـون   جـوف الكىلبـة         رابعها :
 ع  مايف سط ها.
ان ان   زتم   خى تـ    كـر عااتـيف    عالـدكر م ـدم ماخهـا سـواء كـ         خامسها :

رج ر م  امرأ  أع تبخة أع كـان تـبخار مـ  امـرأ  أع تـبخة علـو كـان بىل بخـى أع منكبخـى أع          
بخنها عبخنى مشر  ا رع بدراع الخد أع يكون بخنهمـا مـا مينـ  الر يـة ع   ـرو بـي األممـيف        
عالبصري عالاخ  عالنهار عك  مق رنءر بالص   مق تـاببى أمـات الصـ   مـق  ـري  ـرو       

ارم عاألجااع عاألبـوى ان  لـخل ماـيف ال ضـ  عا سـت باا   ماـيف       بي اللعجي عاحمل
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ال رض عا جياا عان كان األبوط احملا طة مايف التجنع هدا   ا تاخا مىلـار علـو تـايف    
 أبدهما عاآلءر بائ  أع اائ  أع جالل    بنم.

ثهـار  املكــان   موضـ  اجلبهــة عموضـ   خــ  البـدن عســ متى مــق      سادسااها :
ــاا علــو عضــ  ماــيف الــنجل ثــاهرار     النجاســة املتىل ــة أع  ريهــا  و البــدن أع  و التخ دي

 عتايف ماخى أع سجد ماخى    بنم.
م اعا  موضـ  ال ـدمي عموضـ  اجلبهـة عجيـوز ا ءـت ف لكـق يىلتـرب          سابعها :

مدم ارر اع موض  اجلبهة ماخى بـنكتر مـق أربىلـة أتـاب  مرضـار مـق م ـتوى ا ا ـة ع          
 ريه عكدا   جيـوز هبوثـى منـى بال ـدر املـدكور عاألعو م ـاعا         رو  خى بي الت ريح ع

 أمكنة امل اجد عمدم ا ءت ف هبوثار عارر امار   الت ريح ع ريه.
ان   يت دم ع  ي اعى بي الصـ   ماـيف بـرب املىلصـوم    مـ  احلـاجل        ثامنها :

دعو الشـريف ع   املاا  لار ية الرا   ل ـوء األتا  ـ  رىلـد الشـبابخخل  اتـاة ع  الصـن      
 ثوبى عبخ  ان هده اآلتاا مايف ا ست باا عاألبوى كواها مايف اإلجياا.

ان يكــون ممــا ميكــق أتاء أ ىلــا  الصــ    خــى علــو كــان ضــخ ار حبخــث      تاسااعها :
 يتمكق  خى مق أتاء الواجباهلل    رصح.

نخئـة  ان يكون مطمئنار   ب ائى مايف باباخة الص    اـو عب ـت ال ـ خنة ه    عاشرها :
عامل ف يىلاجلها  الطاهر ان بكمها بك  ال ائر  ع خ  املواا  املـدكور  مـدا الغصـبخة    
مغت ر  مند ضخق الوبت عمدم التمكق مـق املكـان اجلـام  لاشـرائي عأمـا الغصـبخة   ـد        

 مضيف بكمها.

 املقصد التاسع : يف األوقات وفيه مباحث:
 هااملبحث األول : يف بيان األوقات للفرائض ونوافل

ه  أعباهلل ءاتة    رصح   ك  عبت  نع  الطهـر زعا  الشـمل عي ـتمر  و    
أن يب ــيف م ــدار أتاء الىلصــر ع  ا مضــيف م ــدار مــا يــوتى بــى تــ   الطهــر تءــ  عبــت  
الىلصر عاستمر  و الغرعا عيدء  عبت املغرا بغـرعا احلمـر  املشـربخة عي ـتمر  و     

ن مضيف بىلـد  ـرعا احلمـر  املشـربخة     ان يب يف مق ااتصاف الاخ  م دار ت   الىلشاء عا
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م دار ما يوتى بى املغرا تء  عبت الىلشاء عي تمر  و ااتصاف الاخ  عبىلـد ااتصـاف   
الاخ   و الصبح لخل بوبت ع  يبىلد ال ـو  بناـى عبـت لامضـطر عيـدء  عبـت ال جـر        
بدءو  ال جـر الصـاتو مـق اسـ   األ ـق عي ـتمر  و ثاـوع الشـمل عمـق اضـطر  و           

ترك مق آءر الوبت ركىلة م  شرعثها  كنلا أترك الوبت كاـى عهـده أعبـاهلل    التنءري  ن
اإلجلاء عأما أعباهلل ال ضخاة  وبت الطهر ينته   و باوغ زيات  الط  احلاتل أع اللائـد  
مت  الشاءص عالىلصر  و متاخى عاملغرا  و  رعا احلمر  املغربخة عالىلشاء بىلـدها  و  

لصبح ال ماء ععبت اا اـة الطهـر مـق الـلعا   و ان     ثاث الاخ  عالصبح  و ان يتجا  ا
يب يف مق  ضـخاتها م ـدار أربـ  ركىلـاهلل عاا اـة الىلصـر  و ان يب ـيف مـق  ضـخاتها م ـدار           
أتاء الىلصر عاألعو ب  األبوط مراما  ال دمي   اا اة الطهر عاألربىلـة أبـدام   اا اـة    

ر  املغربخة عالـورري  رصـايف   الىلصر ع  يوءرهما مق  لخل عاا اة املغرا  و  رعا احلم
بب  النوم   أب عبت شاء عاا اة الاخ  مق ااتصا ى  و ثاوع ال جر عيلاب  بهـا ال جـر   
  ا تايف منها أرب  ركىلاهلل عي ـت ع التخ خـف  خهمـا عجيـوز ر ـدميها لاشـاا عالشـخخ        
الكــبري ءو ــار مــق املشــ ة علكــ  مــق  ــاف مــرعض املوااــ  مــق اإلرخــان بهــا   الوبــت   

 بــي  لــخل عالتــاءري  خ ضــخها عاألءــري أ ضــ  عاا اــة ال جــر مــق ثاــوع ال جــر    عيــتخري
الكــا ا  و احلمــر  عجيــوز  ىلاــها بباــى بىلــد اا اــة الاخــ  عا عبــاهلل كاــها باباــة لا ضــاء   
علنوا   ا بتداء عاألبوط ان   يتطـوع بشـ ء مـق الصـ   عماخـى شـ ء مـق الصـاواهلل         

ناه مق  ىلـ  الرعارـع   أعبارهـا عملامحـة     الواجباهلل موتا  أع م ضخاهلل سوى ما استتنخ
بىل  النوا   لا رائ  كنا اة ال جـر عكـدا اا اـة الـلعا    ـد   ن   ملامحتهـا الطهـر        
 متـيف شـرع  خهــا زابـ  بهـا  ضــخاة الطهـر علـو  ــاهلل عبتهـا عكـدا اا اــة الاخـ  ملـق تــايف           

 األرب .
 املبحث الثاني : يف طريق معرفتها

ىلتد  مىلتد ر   األرض املىلتدلة  إن بـدل لـى   يىلرف اللعا  بنصع الشاءص امل
   بىلد الىلدم كما   بىل  الباـدان أع بـدل زيـات    الطـ    ـد تءـ  عبـت الطهـر         
عاملغرا يىلرف بغخاا احلمر  املشربخة كمـا مـر عااتصـاف الاخـ  ه بطـة مـا يطاـ  منـد         
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 الغـرعا عيغــرا منـد ال جــر مـق الكواكــع كـال مر عبىلــ  النجـوم ال ــخار    بىلــ      
األعباهلل     مت   لخل يىلرف بوتـوهلا  و دـ  زعا  الشـمل عهـو كبـد ال ـماء علـو        
 بطها عبت الطاوع عراى بىلـدها مـق املشـرو ع بطهـا منـد ال جـر عرأى ا ـبتها  و        
املغرا عب   م دار سريها فخالى كان ا اتصـاف بباـوغ اصـف امل ـا ة عكـدا لـو  بـظ        

ب ـمتها فخالـى مـرف  لـخل عكـدا ه بطـة       تعر ال ربديق أع بنـاهلل اىلـن ماـيف اجلـدب ع    
ال اماهلل عاربـاا األممـا  عاملـدار   الضـخق   عبـت الىلشـاء ماـيف ءـوف ا اتصـاف          
عالىلاجل مق الر ية أع املىلر ة ي ن  بتيف حيص  لى الخ ي أع الطق الدب رطمئق بى ا  ـى  

احلاجبـة مـق    ع  يوم الغمام أع لخاتى يك     الك  باملطنة عمتاى  خ  الىلا  ال ـماعية 
الر ية عاألبوط   اجلمخ  الصـرب عالتـاءري بتـيف حيصـ  الىلاـ  ع  يـوم الصـ و   بـد         
مق الىلا  لامـتمكق ع  ا كت ـاء بشـهات  الىلـدلي أع الىلـد  الوابـد مـ  بصـو  الطـق          

 عجى بوب عاألبوى ما  كرااه.
 املبحث الثالث : يف اخلطأ 

 كان أع جاه ر بطاـت تـ رى عكـدا    لو تء    ال ريضة بب  الوبت متىلمدار ماملار
لو ت ها  ااار لدءو  الوبت أع ماملار بى  ااكشف ء  ـى مـا مل يـدء  ماخـى الوبـت        
أثنــاء الصــ    ــإن تءــ    اثناءهــا عااكشــف بىلــد الــدءو  تــ ت تــ رى عاألبــوط   
 اامها عا مات  عمق بدم ت   الىلصر مايف الطهر أع الىلشاء مايف املغرا ممـدار بطاـت   
ت رى جاه ر بـاحلك  أع ماملـار بـى علـو بـدم ال ب ـة ماـيف ال ـاب ة ااسـخار ع كـر   أثنـاء            
الص   مد   و ال اب ة  ـورار مهمـا أمكـق الىلـدع  علـو  كرهـا بىلـد ال ـراغ  ـإن تـايف           
الىلصر أع الىلشاء   عبت األعلخي ع لـخل ببـ  مضـ  زمـان ميكـق ان يصـا   خـى الطهـر         

ها   الوبت املشرتك ت ت مايف كـ  بـا  علـو تـايف     عاملغرا بطات ت رى عان ت 
الطهر أع املغرا   عبت الىلصر أع الىلشاء عهو م دار مـا يـوتى بـى تـ رهما مـق آءـر       
الوبت  احلك  ما مر مق البط ن   تور  الىلمد أع اجله  بـاحلك  علـو كـان   تـور      

ركىلـاهلل مـق أخ   الن خان أع ا مت ات بب اء الوبت  احلك   خى الص ة عمـق أترك مخـل   
الوبت أريف بال رضي مىلار مايف الرترخع علو أترك م دار ربـ  ركىلـاهلل   ـي عكـان متمـار      
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أرــيف بــا ءري  عبضــيف األعو بىلــدها عأمــا ال صــر  خــنر  بهمــا مىلــار عمــق أترك مــق أع    
الوبت م دار األعو   ي ث  جـاءه الىلـدر الشـرم  سـ ي منـى  ـرض األءـري  عبخـ  ان         

  عبــت األعو ااســخار ثــ   كــر بىلــد تءــو  عبــت التااخــة    مــق أرــيف بشــ ء مــق األءــري  
 األبوى لبط ن علـو كـان  ااـار لـدءو  عبـت التااخـة  ـاألبوى الصـ ة ااتهـيف عاألبـوى           
الص ة   امل امي عاألبوط اإلمات  علو  ق الضخق    مق األءري  عبىلـد ال ـراغ ماـ     

وا كواهــا   الوبــت ال ــىلة  الطــاهر تــ تها عيضــ  األعو   موضــ  األءــري ع  عجــ
  شكا  كما   كواها بضاء.

 املقصد العاشر : يف القبلة وفيه مباحث:
 املبحث األول : يف بيانها

ال باة موض  الكىلبة عي ت ب  البىلخد جهتها  إن اكـق مـق مىلر ـة اجلهـة  بهـا ع        
اكت ــيف بالىل مــاهلل عهــ  ان جيىلــ  اجلــدب ماــيف املنكــع األميــق ل عاســي مــق الىلــراو     

عالكو ــة عمــا ع هــا عجىلـ  املغــرا ماــيف ميخنــى عاملشـرو ماــيف االــى ألثــراف    كبغـدات 
الىلراو الغربخة ك نجار عما عا هـا عأمـا أثرا ـى الشـربخة كالبصـر  عروهـا  ت تـاج  و        
زيات  ارراف رو املغرا مايف ا رراف   األعسي عم مة الشام جىلـ  اجلـدب ءاـف    

 بي الىلخني. املنكع األي ر عم مة الخمي جىل  اجلدب
 املبحث الثاني : فيما تعرف به القبلة

عاملرج    هده األمور  و مىلر ة ماماء الرياض عيكت    ري الىلـارف   ا تءـ    
ب تار مق ب ت امل امي ان يتىلرف باهل    ا ست با  عيـوا  ه  ماخـى أّمـا مـق داريـع      

ميف ي اـد   ا سـت با    م اجده  أع عض  م ابره  أع  بح  بائ ه  أع رو  لخل عا م
عالطاهر اكت ا ه هجرت الطق ع  يالم زيات  الطاع ب  يك   الطـق بالن ـبة  و ال ـاخ     
أيضار م  روبف الىلا  مايف ثاع مكان آءـر علـو رىلارضـت ثـرو الطـق اءـد بـالراجح        
عاألبوط ثاع الىلا  أع ر ث  ثاع األبـوى  ـاألبوى مـق الطنـون عمـ  كـ  بـا   اـو         

أع  الوبـت تـايف بـالطق عيالمـى ا اتطـار مـ  الرجـاء عمـق   يىلـرف           رىلدر ماخى الىلاـ  
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ال باة ان تار شكى بي جهتي أع ثـ ل جهـاهلل أع أربـ  جهـاهلل  ـاألبوى مـدم عجـوا        
 التكرير ب  يتخري عيصا   و أب جهة.

 املبحث الثالث : يف وقوع اخلطأ
رو أع املغـرا  لو تء    الص    طهر لى ا طن   ال باة عان كان  و ا ـل املشـ  

أع م تديرار لا باة أمات الص   عاألبوط املض  عا مات  علـو  هـر لـى مـدم ا سـت با       
بىلد ال راغ عكان م تدبرار لا باـة أمـات   الوبـت بـ  رنمـ  عيا ـق بـى مـا لـو أترك مـق           
الوبت ركىلة مايف  شكا  ع  ءارجى ابتخاثار سواء كان ءطا ه مق جهـ    ال باـة أع   

ان أع  ريهــا عان كــان  و املشــرو عاملغــرا أمــات   الوبــت     ءارجــى    اــة أع ا ــخ
 ع خما بي املشرو عاملغرا لى بك  امل ت ب     مات  ماخى.

 املبحث الرابع : فيما يوجب االستقبال
جيع ا ست با    ت   ال رائ  عالنوا   ع  عض  املخت منـد ا بتضـار ع    

ياــلم مــ  اإلمكــان  اــو رىلــدر تــ ت هــده األ ىلــا  بــ   ال ــرب ع  الــدبح عالن ــر ع لــا 
است با   او اضطر  و ت   الراباة أع ماشخار للمـى ا سـت با   خهمـا مهمـا أمكـق عمـ        
التىلدر أع التىل ر أع منا ا  ال رض ي  ي الوجوا علو أمكق   البىل  است ب  علـو    

جى   ال ـ ر عا طـر      ا   ركبري  اإلبرام ع  يالم  لخل   النا اة ب  يصاخها بخث رو
 كان عاب ار م ت رار  ااى جيع ماخى ا ست با .

 املبحث اخلامس : يف كيفية االستقبال
جيع ا ست با    الص   بالوجى عم ـاتي  البـدن كالصـدر عالـبطق عروهـا  اـو       
است ب  بالوجى   ـي مل يكـق م ـت ب ر عاألبـوط ا سـت با  بال ـدمي أيضـار أّمـا الخـدان          

 خضىلهما كخف شاء. 

 املقصد احلادع عهر : يف كيفية الصالة اليومية وعدد ركعاتها
ماــيف اإل ــا    ا أرات الصــ   عبــد أرــيف بالشــرعط املــدكور  مــق الطهــار  مــق    
احلدل عا بث عال ارر ع بظ املكان عالوبت عال باة بام ااعيـار لاصـ   املىلخنـة باتـدار     

 لاتكـبري بـائ ر : اا اكـرب ثـ  ي ـرا احلمـد عسـور  ثـ          عجى اا رىلاو عالت را  لخى م اراار
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يرك  مطمئنار بائ ر : سب ان رب  الىلطخ  عحبمده مر ر أع ث ثةر أع مخ ةر أعسـبىلةر أع اكتـر   
علو أريف بها ش ىلار أيضار أجلأ أع ي و  : سب ان اا ث ثار مايف األبوط أع اكتر ثـ  ير ـ    

ل جوت سـاجدار ماـيف سـبىلة أمضـاء اجلبهـة عالك ـي       رأسى منتصبار م ت رار ث  يهوب  و ا
عمط  الركبتي عثر   بهـام  الـرجاي م ـت رار مطمئنـارض عاضـىلار لاجبهـة ماـيف مـا يصـح          
ال جوت ماخى بائ ر : سـب ان ربـ  األماـيف عحبمـده مـر ر أع ث ثـار أع مخ ـة أع سـبىلة أع         

 مايف األبوط أع اكتـر ثـ    اكتر عجيلب الش   كما   الركوع أع ي و  : سب ان اا ث ثار
ير   رأسى بتيف جيال منتصبار مطمئنار م ت رار ث  ي جد مر  أءرى عيصن  كما تن    
األعو ث  ي ـوم عي ـرأ احلمـد عسـور  عيصـن  كمـا تـن    الركىلـة األعو  ـإن كـان             
ثنائخة كص   ال  ر رشهد عسا  بنن ي و  : اشهد ان   الـى    اا عبـده   شـريخل لـى     
عأشهد ان دمدار مبده عرسولى الاه  ت ِّ مايف دمد عآ  دمد ال  م ماـخك  عرمحـة   
اا عبركارــى أع ي ــو  : ال ــ م ماخنــا عماــيف مبــات اا الصــاحلي عان كــان   ث ثخــة         
كاملغرا بام بىلد التشهد بب  الت اخ  عبـرأ احلمـد عبـده سـرار أع بـا  بدلـى سـب ان اا        

اا عاا اكــرب دا طــار ماــيف الا ــظ الىلربــ  ث ثــار علــو زات ب صــد  عاحلمــد ا ع  الــى    
الدكر    بنم ث  يرك  عي جد عي ىلد  إ ا ر   رأسى رشهد عسـا  عان كـان   ربامخـة    
ررك التشهد عالت اخ  ب  ي وم بىلـد ر ىلـى مـق ال ـجوت عيـنر  بالرابىلـة ماـيف رـو التالتـة          

مايف الن و ال ابق عهـدا امل ـدار كـاف       إ ا ر   رأسى مق ال جد  األءري  رشهد عسا 
  الصــ   ع  ا أضــاف اآل ان عاإلبامــة عاألبــوا  عاأل ىلــا  املندعبــة   ــد  ىلــ  مــا هــو    

 األ ض  عاهتدى  و الص   مق بابها.

 املقصد الثاني عهر : يف ذكرها مفصلة وفيه مباحث:
 املبحث األول : يف اآلذان واإلقامة 

بــوط مــدم رــرك اإلبامــة عاألبــوى امتبــار اخــة   عهمــا م ــت بان موكــدان بــ  األ 
الت را  خهما ألاهما مباتران عحيرم اءد األجر مايف اآل ان تعن اإلبامة لـورعت الـدلخ    
ــج         ــار  احل ــا عرت    ج ــر  كم ــد األج ــ  اء ــات    مين ــى مب ــإن كوا ــات    ــى مب ــى   لكوا  خ

مواض  آءـر عا ن  ع تصان بال رائ  الخومخة بالن بة  و باب  الصاواهلل عان شرما   
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  رـرك اآل ان يـوم اجلمىلـة ملصــا  الىلصـر أع   مر ـة مــ  احلـاج أع الىلشـاء   امللتل ــة        
كدلخل سواء    بي الص ري أع     هـده املواضـ  الت ثـة ماـيف األبـوى عكـدا   ن       
لاجام  بخنهما    ريها عل اض  الص    ااى يو ن   أع  الورت عي ـخ   بامـة   البـاب     

ــيف ــجد عأرات         عمت ــ  امل  ــق تء ــات اآل ان عم ــرى أم ــ   أء ــان أع ت ــا بلم ــ  بخنهم  ص
اجلمامة أع ا ا رات عبد تات اجلمامـة األعو عمل رت ـرو رـرك اآل ان عاإلبامـة ععبتـى      
بىلد تءو  الوبت عرءص   ر دميى مايف الىلجـل لغـرض األمـ م عياـلم احملا طـة ماـيف       

ة عبـي  صـوهلما عان أءـ  أمـات هـا حيصـ        الرترخع بخنهما بنن يكون اآل ان بب  اإلبام
مىلى الرترخع علو ا خهما مىلار أع ا   اإلبامة   ي بتيف تء    الص      يرج   لخهمـا  
ان كان رك  عاألرجح عاألبوط ان   يرج  يىلد الدءو    ال ـراء  بـ  بىلـد الـدءو      

ءـ   ـاألبوى     الص   مطا ار علو ا يف شطرار أع شـرثار منهمـا أع مـق أبـدهما بتـيف ت     
مدم الرجوع عي ـت ع ا سـت با  عرـرك ا مـراا   آءـر كـ   صـ  عال صـ  بخنهمـا          
ل اماهما تعن  ام  أبدهما عسام  اآلءر تعن سامىلهما مق أهـ  اجلمامـة مـت ر ماـيف     
األبوى ب كتة أع جا ة أع ءطو  أع ت   ركىلتي ع  املغـرا ي تصـر ماـيف ال ـكتة أع     

ا رب اجلالل بي آ ان املغرا عابامتى كاملتش ي بدمى   سـبخ   ا طو  ربىلار ملا بالوا ع  
اا عي ت ع الرتسـ    اآل ان عاملـد  خـى عمك ـهما   اإلبامـة عان يكـون  خهمـا ماـيف         
با  الص   عهدا احلا    اإلبامة شرط مايف األبوى ع  ءصوتخة ملـا بىلـد بـد بامـت     

عيالمى موت اإلبامة مطا ـار ثـا  ال صـ      الص   عاحملدل   أثنائها   يالمى موت اآل ان
أع   عبخ  حيرم مايف املرأ   ياع ا جااع عاألبـوى مدمـى لكنـى مكـرعه عي ـت ع ان      
يكون املو ن مد ر تّختار بصريار باألعباهلل أمخنار مـق كـ  اجلهـاهلل ع  امتـدات بـاجملنون ع       

ن يىلاــو ماــيف مرر ــ  ال ــكران ع ــري املــومق عيىلتــد بــ  ان املمخــل مــق أث ــا  املــومني عا 
 عال نق كتري .

 املبحث الثاني : يف القيام 
عهو   ركبري  اإلبرام عبب  الركوع متص ر بى ركق   الص   لو أءـ  بـى ممـدا    
أع ســـهوا بطاـــت تـــ رى ع  بـــا  ال ـــراء  عبـــدهلا مـــق الت ـــبخح عاجـــع  ـــري ركـــق 
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لطهــر علام ــت ع كــال نوهلل م ــت ع عهــو مبــار  مــق ا اتصــاا عهــو اصــع   ــار ا   
عال خديق عال ابي م  ا ست رار   ا ثمئنان عاملـرات با سـت رار مـدم ا ات ـا  عهـو      
املش  مق مكان  و آءر عا ثمئنان مبار  مق سكون األمضاء عاألبوط اصـع الىلنـق   
علو ثنثـن الـرأم ي ـريار  ـ  بـنم بـى عياـلم  خـى ا سـت    علـو روبـف ماـيف ا سـتنات              

يكــق مــا يىلتمــد ماخــى اشــرتاه أع اســتنجره مــ  ال ــدر  عمــدم  عا متمــات امتمــد علــو مل 
الضرعر  علو بدر مايف ال خام   البىل  بام علو بام مق ال راء  سكت بتيف ي ت ر علـو  
امكنــى ال خــام  و الركــوع بــام  لخــى علــو مجــل مــق ا متــدا  بــام من نخــار علــو مجــل مــق 

مجل مق ال خـام أتـ ر جاـل     ا رناء عبدر مايف ال خام بام عأعما لركومى عسجوته  إن
م ت  ر ع    مىلتمدار  إن مجل منى أت ر اضطج  ماـيف اجلـاا  األميـق  ـإن مجـل  ىلاـيف       
ــة       ــ  األبــوا  عختتاــف هخئ ــإن مجــل اســتا يف دا طــار ماــيف ا ســت با     خ األي ــر  
ا ست با  باءت ف األبوا  عيكون ركومى بإمياء رأسـى عكـدا ال ـجوت    ااـى يليـد        

ناء ي ريار  إن مجل  بىلخنخى عيتخري   النوا   بي ال خام عاجلاوم عالركوا عاملشـ   ا ر
عجيوز املش   خها س رار عبضـرار اءتخـارار عاضـطرارار علـو عجبـت بنـدر عرـوه  ـ  جيـع          

 ال خام    م  ادر ال خام.
 املبحث الثالث : يف النية 

واـى ءالصـار لوجـى اا رىلـاو     عبد ربي  اها مبار  مق امل صـد عرىلـخي امل صـوت عك   
أّما ألهاختى أع جلاء لشكر اىلمتى أع لطاع الىلبد رزبى منللتى أع ثابار لرضاه أع  رارار مـق  
سخطى أع رجاءار لتوابـى أع ءو ـار مـق م ابـى أع مـا يرتكـع مـق  لـخل  و  ـري  لـخل علـو            

عهــو  بصــد التوتــ  بطامــة اا رىلــاو  و األمــور الداخويــة تــح بخــ  عاألبــوط الــرتك 
مــرتعك بطىلــار عي بطهــا بــالتب  لاطامــة لــو أراتهــا أع أرات اآلءرعيــة عاملرارــع ختتاــف    
باءت ف املطالع ع  باجة  و اخة الوجوا عالندا ع  ال ضاء ع  األتاء ع  ال صـر  
عا اام عروها   ا مل يتوبف ماخها الخ ي علو اوى الوجوا   م ام النـدب عبـالىلكل   

ا  الوجى عه  حبك  الـركق ربطـ  الصـ   برتكهـا ممـدار عسـهوار       ت ت عاألبوط مرام
عينوب الص    اة ع  رصح اخة األجلاء بنن ينوب شخئار  شخئار      ا ا اتهلل اخة اجلماة 
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عرصح اخة الوجوا   الص   الواجبة علو بانا باشـرتاثها ع  يضـر تءـو  امل ـت باهلل     
ا بي  ىلاها عبرمة بط  النا اـة بىلـد الـدءو   خهـا      خها لدءوهلا ربىلار   النخة أع ألن اخته

بخــث ا ــو  بــى ع  ي تضــ  عجوبهــا  نخــة النــدا    شــكا   خهــا علــو اــوى   ال ريضــة  
املشتماة مايف املندعباهلل مطاق الت را  و اا رىلاو كان اسا  ع  بد مق اسـتدامة النخـة   

ىلـ  لـخل   جمـر  ا طـور دـدعر      علو اوى بال ىل  الرياء   األثناء بط  كما   ا بتداء ا
ع  يبطاها الىلجع املتنءر ع  الرياء عان برمـا ماـيف األبـوى علـو اـوى ال طـ  أع رـرتت        
 خى ععبف مايف ال راء  عكان  لخل لتوه    ات   الص    ىلا  الصـ ة  ـ   شـكا  مـ      
مدم ال ص  الكا  علو برأ عكان رـرتته   لـدلخل  ـاألبوط اإلمـات  ع  جيـع ابضـار       

ص   م صاة بي النخة ب  يك   اإل ا  علو اوى الص   مق   حي نها عاءر بولـى  ال
يىلامى أع ر  نع ر    بنم علو اـوى الصـ    ـدكر أءـرى سـاب ة مـد  مـق ال ب ـة  و         
ال اب ة عكدا   ا مل يىلا  ما بام  لخى بىلد الدءو  عتار أمره بي ال ـاب ة عال ب ـة مـي    

ران كنن يدء    الىلصـر أع الىلشـاء عيـدكر الطهـر أع املغـرا أع      ال اب ة سواء كااا موت
م ضختي كمق ماخى م ضخة ساب ة ع ب ة عاوى ال ب ة أع م ضـخة عمـوتا  بـنن يـدء      
  املوتا   دكر امل ضخة ك   لـخل مـا مل يتجـاعز دـ  الىلـدع   اـو كااـت ال ائتـة تـب ار          

ماـيف األبـوى علـو شـخل   رىلخخنهـا       مت ر عبد تايف التالتة    مدع  عيهـدم عبـت ال خـام   
بنيف مايف ما بام  لخى ع  ا زاعز د  الىلدع   مثهـا عأرـيف بال ـاب ة بىلـدها علـخل الىلـدع        
 رضا      املوتاري املرتربتي كـالطهريق عالىلشـائي أع امل ضـختي مـ  عجـوا الرترخـع       

مـق م ضـخة  و    بخنهما أّما مـق املـوتا   و امل ضـخة  ىلاـيف النـدا ماـيف الطـاهر ع  يىلـد         
مــوتا  ماــيف األبــوى ع  جيــوز الىلــدع  مــق  ــرائ  الصــ    و متاــها    ــري مــا  كــر   
عجيوز الىلـدع  مـق ال ـرائ   و النوا ـ    اجلمامـة   ا كـان بـد تءـ    الصـ   ثـ            
تء  اإلمام عءاف ال بق عمل يتجاعز احملـ   ـإن زـاعزه أمت عاماتهـا  امـة علناسـ        

اجلمىلـة ملصـا  اجلمىلـة مـ  بـراء  التوبخـد أع  ريهـا ماـيف األبـوى          سور  اجلمىلة   يوم 
عاألبــوط الــرتك عاألبــوى مــدم جــواز الىلــدع  لناســ  اآل ان عاإلبامــة مىلــار أع اإلبامــة  
عبــدها أع بىلضــها مطا ــار عاحلاتــ  ان الىلــدع    جيــوز      مواضــ  خمصوتــة ع    
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النخة عبدعن  لـخل يكـره   الصـ      ي ام ماخها عحيرم التا ظ بالنخة مىلت دار ان الا ظ هو 
ألاى ك م بىلد بو  : بد بامت الص   عاألبوط الرتك علو بام لص   الطهر مـت ر   ـبق   

 ل ااى أع ءخالى ءطورار  و الىلصر  البناء مايف ما بام لى .
 املبحث الرابع : يف تكبرية اإلحرام

م  خهـا كـدلخل أيضـار    عه  ركق ربط  الص   بلياترها ممدار عسـهوار أع بـرتك ال خـا   
عتوررها اا اكرب ب تح همل  اس  اجل لة عمد  مى عر خخمى ع ت امى عض  هـاه سـاملة   
مق اإلشباع املوتب  و زيات  الواع ع تح همل  اكـرب عبـاءه سـاملي مـق املـد عاملـوتب  و       

ري زيات  األلف عاملشهور امتبار الوبوف مايف رائى مايف املتـخ ق ع خـى  شـكا   اـو كـرب بغـ      
هده الصخغة أع بد  ا س  األمط  بغريه أع بد  أكرب أع مر ها   ا  : األكـرب أع مكـل   
الرترخع أع أء  حبـرف أع زاته أع زات كامـة أع ا صـها أع ات ـ   ـري املـد   كـالراء أع        
 كخل املد   كال م أع  ري شخئار مق اهلخئة ا اتة بطات ت رى عاألبوى جـواز بـدف   

 لة بخث يوتاها ببىل  أتمخة ا ست تاف أع  ريها عان كـان  همل  الوت  مق ل ظ اجل
األبوط ررك  لخل علو ررك الوبف مايف الـراء مـ  جـواز الوتـ   ـاألبوى الصـ ة ع        
جيوز ررك ر خـخ  الـ م أع الـراء عكـدا   جيـوز مـد األلـف مـدار يتولـد مـق ألـف أءـرى             

طـق بهـا اـاثق بر ـار بر ـار      عجيع التىلا  مايف مق   حي نها  إن رىلدر است  لى بـالنطق ا 
عاطق ءا ى مرامخار لاهخئة عمدم ر طخ  احلرعف مهما أمكـق عان مل يـتمكق مـق اجلمخـ      
أريف باملمكق عررج  مـق البـاب  عان رىلـدر الكـ  رر هـا با ـااى عاألءـرم حيـرك بهـا          
ل ــااى عيشــري بهــا بىلــد ان يىل ــد بهــا بابــى عجيــع ي ــق الــدكر الا ــاا  بهــا عيىلاــ   لــخل  

  ى ي خ ار أع ر ديرار عاألعو ان يكرب سبىلار عيـتخري   جىلـ  أيتهـا شـاء ركـبري       بإياع ا
اإلبرام عي ت ع ان جيىل  األءري  ه  ركبري  اإلبرام بـ  هـو أبـوط عي ـت ع ر ـ       
الخديق بها مبتديار بالر   بابتداء الكبري منتهخار بااتهائـى ع خـ  ركـبرياهلل الصـ   م ـت بة      

 سوى ركبري  اإلبرام.
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 بحث اخلامس : يف القراءة وبدهلاامل
ع خى  صو   خمـا جيـع منهـا الواجـع   الـركىلتي األعلـخي مـق ال ـرائ  بـراء           
احلمد عال ور  رامتي  او أء  حبـرف أع بركـة أع رشـديد   كامـة أع سـكون  زم أع      
بد  بر ار بغـريه عان كـان الضـات بالطـاء بطاـت تـ رى عاجلاهـ  بـاحلك  كالىلامـد علـو           

 ات ام بي كامخنت أع مد عاجع أع تنامة عاجبة مق تـناماهلل ال ـراء  كمـا   ا    أء   
عبف م  احلركة أع عت  م  ال كون بط  أيضار عكاما للم مند ال راء عالصـر خي  هـو   
 زم عم  ا ءت ف  ـال زم الرتجـخح با جتهـات أع الت اخـد عجيـوز لامـري  عا ـائف        

ق الركوع بباـى ا بتصـار ماـيف احلمـد عالب ـماة      عامل تىلج  عءائف ر   اإلمام رأسى م
آية منها عمق ك  سور  سـوى بـراء  عكـ  ال ـور جمليـة    األضـ يف عأمل اشـرف عأمل        
ررى عإلي ف  إن ك  عابد  منها بىل  سور  عجممـوع األعلخـتي سـور  عابـد  عكـدا      

  جمموع األءريري عما مـدا سـور الىلـلائ  عهـ  سـور  امل رنليـ  عبـ   صـات عالـنج         
عابرأ ما ي وهلل الوبت ب رائتى  متيف برأ أبدها أع بـرأ شـخئار منهـا ب صـد الو خ ـة بطاـت       
تــ رى علــو كــان ااســخار  ــدكر   األثنــاء بطــ  الىللميــة عبــرأ  ريهــا ان مل يكــق بــرأ آيــة     
ال جد  عاستبد  بال ور  الطوياة  ريها ابصر منها علو برأ ال جد  ساهخار   ال ريضـة  

أمت الصــ   عســجد بىلــد ال ــراغ منهــا عكــدا لــو اســتم  عأمــا النا اــة   ــت طق بىلــد ال ــراغ 
  راءرها  خها م  الىلمد ي تنا ى عي جد هلا   أثناء الص   ع  زع   النا اة سور  بـ   
جيوز ا بتصار  خها مايف ال اية علو عجبت النا اـة بنـدر عشـبهى  ـاألبوط اسـت بابار ان      

 يصن   خها ما يصن    ال ريضة.
 بحث السادس : يف كيفية القراءة وبدهلا من التسبيحامل

عاملرات مق الت بخح بد  ال راء    ثالتة املغـرا عأءريرـ  الطهـريق عالىلشـاء  ـإن      
يتخري  خها بي ال اية عبدها عبي الت بخح عهـو بـو  : سـب ان اا عاحلمـد ا ع  الـى      

ل ا  ا اتة عالىلـاجل يـنر  بـاملمكق  ـإن        اا عاا اكرب ث ثار دا طار مايف الىلربخة عاأل
مل يتمكق ينر  بالدكر مطا ار موضى عاألبوط ا بتصار مايف الت بخح عك   لـخل   ا مل  
يتمكق مق براء  احلمـد ع   رىلخنـت احلمـد عاألءـرم يشـري عيىل ـد ب ابـى عحيـرك ل ـااى          
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رخــع بــي احلمــد  كمــا   ال ــراء  عياــلم الرترخــع عاملتابىلــة عأمــا ال ــراء   خاــلم  خهــا الرت   
عال ور  عأبىلاضها  متيف أء  بش ء مق ال ابق عأريف بال بق عمل يتىلمد اإلءـ   ع   
اإلرخان مات مايف ال ائت ث  أريف ها بىلده ما مل يدء    ركق  إن تءـ    ركـق مضـيف    
ع  ش ء ماخى عمتيف رىلمد أبدهما عان ا ـ  اآلءـر بطاـت تـ رى عيالمـى املـوا   بـي        

عاآليــاهلل  اــو ســكت ســكورار ثــوي ر خمــ ر بصــور  ال ــراء  بطاــت     احلــرعف عالكامــاهلل
ــيت       ــاثيف املشــكاة   ال ــراء    تــ   الصــبح عأعل ــيف الرجــا  عا ن عاجلهــر عاجــع ما
الىلشائي عا ء اهلل   البـواب  مـدا تـ   اجلمىلـة ع هرهـا  ااـى ي ـت ع اجلهـر  خهمـا          

هلل   ال ـراء  أع بـدهلا   عا ء اهلل   الطهر أبـوط عهمـا مىلاومـان مر ـار عجيـع ا ء ـا      
ــة املغــرا عا ءريرــي مــق الىلشــاء عالطهــريق  اــو رىلمــد ا ء ــاهلل        كالت ــبخح   ثالت
موض  اجلهر عاجلهـر   موضـ  ا ء ـاهلل بطاـت تـ رى    الب ـماة  ـإن اجلهـر بهـا            
موض  ا ء ـاهلل م ـت ع بتـيف   ثالتـة املغـرا عأءريرـ  الىلشـاء الربامخـة عالطهـريق          

ق األبــوط   ثالتـة املغـرا عأءريرــ  الربامخـة ا ء ـاهلل ع     ا كــان     ماـيف األبـوى لكـ   
جاه ر بوجوا  لخل  خصح علو ءالف ا خااار أع ما  بىلد اجله    أثناء ال راء  مضـت  
براءرى    مات  ماخى ع  جيع  خما مدا ال راء  عبدهلا مق الت بخح جهر ع  اء ـاهلل بـ    

عا ء اهلل    ان اجلهر م ـت ع عكـدا   جيبـان  خمـا     يتخري   األ كار البابخة بي اجلهر 
مدا ال رائ  ا مل لكق ي ـت ع اجلهـر   اوا ـ  الاخـ  عا ء ـاهلل   اوا ـ  النهـار        

 ع  جيبان  خها عان عجع بندر عروه علو شرط   الندر كخ خة ءاتة ارب  الشرط.
 املبحث السابع : يف كيفية أحكامها 

بىلد ال اية بىلنـوان اسـت باا ا صوتـخة رشـري       بو  آمي أوهلا :عه  أمور : 
برام م  ـد لاصـ   عبـدعن  لـخل  ـاألبوى مـدم لـلعم رركهـا عاألبـوط رركهـا    مـ             

 الت خة ب  األبوط رركها    خ  أبوا  الص  .  
الىلاجل مق ات  ال راء  أع بىل  كخ خارها ينر  بامل دعر منها  إن مجـل   ثانيها :

بح اا رىلــاو ع كــر اا رىلــاو ه ــدار عياــلم الــتىلا  ب ــدر بــرأ مــق  ريهــا  ــإن مجــل ســ
اإلمكان عجيـع ماخـى الصـ    امـة أع عبـوف مـق ي ـرأ لـى عهـو يتبىلـى أع ي ـرأ هـو               
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املص ف خمريار بخنها مايف األبوى عان عجبت ماخى ال راء  مق ب ـظ مـ  اإلمكـان عمـق     
عاألءرم يىل د ب ابى عياـوك   اءد   التىلا  أع رركى ماتخار آءر ت رى  و ضخق الوبت

 با ااى عيشري كما ر دم.
  جيوز اجلم  بي سورري ع  بي سور  عبىل  سور  ع  بي سـور     ثالثها :

عبىل  سورري م  بصـد اجللئخـة ع  ا بتصـار ماـيف بىلـ  سـورري ع  بىلـ  سـور          
ر  أع ال ـرآن  عك   لخل   بنم بى   النا اة علو كرر ال ور  بن  ها باتـدار رـ ع  ال ـو   

  جلئخة الص      بنم ما مل  رج باإلثالة مق هخئة املصا  عكدا لو بـرأ ال ـور  أع   
البىل  مق ال ور  مق بخث ااى برأ عاألبوط الرتك علو    بي ال ور  عبىلضها مـق  

 جهة الىلدع    د  اجلواز جاز.
بـوى جـواز   جيوز الىلدع  مـق سـور   و أءـرى مـا مل يباـغ اصـ ها عاأل       رابعها :

الىلدع  ما مل يتجاعز النصف عاألبوط ا بتصار مايف ما تعاى عهو جائل   ك  سـور   
     التوبخد عاجل د    جيوز الىلـدع  منهمـا  و  ريهمـا مطا ـار      سـور  اجلمىلـة       
عاملنا  ي   يوم اجلمىلة  ااى جيوز الىلدع  منهما  لخهما مطا ار عا بتخاط ا بتصار ماـيف  

عاجلمىلـة بـ  ماـيف اجلمىلـة   ـي ع  يىلـد    اجل ـد عالتوبخـد مـق أبـدهما  و            الطهر
 األءرى   عجى بوب عجيع الىلدع  مطا ار م  ا خان ش ء مق ال ور  اليت تء  بها.

 مق أرات الت دم ءطو  أع ءطوري سكت مق ال راء    بركتى. خامسها :
ن  ــها كال ايــة عال ــور    جيــع   الب ــماة رىلــخي ال ــور  املتىلخنــة ب سادسااها :

املندعر  عاألبوى عجوا التىلخي    ريهما ع  رغين الىلات  ماـق التىلـخي حبخـث ااـى لـو      
سن  ما رريد ان ر ىل  با  : ال ور  ال  اخة ماـيف األبـوط بـ  األبـوى علـو مل يىلـي         
 موض  اإلبهام رىلي ماخى الرجـوع عالتىلـخي أع الىلـدع  مـ  ب ـاء داـى عي ـت ع التىلـو         

سرار ببـ  ال ايـة   الركىلـة األعو عاألعو ان يـنر  بهـا با ـظ أمـو  بـاا مـق الشـخطان           
الرجخ  عسوا  الرمحـة   ا بـرأ آيـة الرمحـة عالنجـا  مـق الىلـداا   ا بـرأ آيتـى ع  ا بـرا           
مت  يا أيهـا الـديق آمنـوا عيـا أيهـا النـام بـا  : لبخـخل ربنـا عرررخـ  ال ـراء  دا طـار ماـيف              

لا رعف متدبرار ملىلاا  ال رآن عساكتار بىلد ال راغ مق ال ايـة عبىلـد ال ـراغ     الوبوف مبخنار
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مق ال ور  عاءتخار ال ور  املو  ة كاجلمىلة عاملنا  ي   الطهريق يوم اجلمىلـة عاجلمىلـة   
عاألماــيف   مشــائها عكــدا   مغربهــا عتــب ها ع  تــبح ا ثــني عا مــخل   األعو   

اخــة هــ  أرــاك ع  الىلصــر عاملغــرا ب صــار ال ــور ع  عهــ  أرــيف ماــيف اإلا ــان ع  التا
 الطهر عالىلشاء باملتوسطاهلل عرو  لخل ع  النوا   ها ع ف هلا.

 املبحث الثامن : يف الركوع
عجيع    ري الك وف   ك  ركىلة مر  عهو ركق ربط  الصـ   بلياترـى    ـري    

ما ان ال خـام الـدب منـى    اجلمامة عأما   اجلمامة   خج ء بكمى عا صى ممدار عسهوار ك
 ررك  ركق كدلخل ربط  برتكى الص   ممدار عسهوار عجيع  خى أمور:

ا رناء مل توى ا ا ة ب در ما يص  ثرف اإلبهام مـق الخـد  و الركبـة     أحدها :
عاألبوط مراما  عتو  رابتخى علو ما  بنبـد شـ خى بتـيف أمكـق عتـو   بـدى يديـى        

ء   ألختخى مل يكق راكىلار عاملدار ماـيف مـا ي ـميف بـى      و  بدى ركبتخى أع ر   ركبتخى ع
راكىلار عمق ءاق مايف هخئة الراك  أع كان كدلخل ملرض أع كرب يليد   ا رنا ي ريار  ـإن  

 مل يتمكق جيع ماخى اإلمياء عاكت يف بى.
 الطمناخنة ه دار الدكر الواجع. ثانيها :

 يك ــ   خــى الــدكر  الــدكر عيك ــ   خــى مطاــق الــدكر ماــيف األبــوى ع   ثالثهااا : 
املخصوص عهو سب ان رب  الىلطخ  عحبمده مـر  أع اكتـر أع سـب ان اا ث ثـار أع اكتـر      
عان كان  لخل فصوتى أبوط دا طار  خـى ماـيف الىلربخـة عالرترخـع عاملـوا   عكواـى بىلـد        
ا ثمئنان علو أريف بالدكر م اراـار ل ثمئنـان ك ـيف ع  ياـلم عبومـى بىلـده  اـو  كـر ببـ           

نان ممدار أع شرع   الر   بب   اام الدكر الواجع بطات ت رى علو مجـل مـق   ا ثمئ
الطمناخنة أع مق الر ـ  سـ طا عي ـت ع لـى التكـبري را ىلـار يديـى  و بـداء   اخـى عبـو  :           
ي  اا ملق محده بىلد ال راغ عا اتصاا بىلد الر   حبخث ي   مق أعلى  و آءره عهـو  

ا را الىلاملي أعو علو ابتصر مايف أبدهما  ـاألبرا ان   بائ  عاجلم  بخنى عبي احلمد
األعو لامنموم بو  احلمد ا را الىلاملي علغريه ي  اا ملق محده عرت الـركبتي  و  
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ءا ى عر وية الطهر ععض  الخديق مايف الركبتي عرباخغ الك ي هلما م رجاهلل األتـاب   
  و  ري  لخل عيكره عض  الخديق يت التخاا.

 ملبحث التاسع : يف السجود ا
جيع   ك  ركىلة سجدران عهما ركق هىلنيف ااـى لـو زاتهمـا   ركىلـة عابـد  أع      
أء  بهما ممدار أع سهوار بطات ت رى ف ف ما لو أء  بوابـد  أع زات سـهوا عجيـع    

  خى أمور :
أن ي جد مايف األمضـاء ال ـبىلة عهـ  اجلبهـة عبـاثق الك ـي عالـركبتي         أوهلا :

ان يكون مايف الىلط  امل تدير املوضوع مايف جمم  مطم  ال او عال خد عثرف عيىلترب 
ابهام  الرجاي  هرار أع بطنار هـا ي ـميف سـجوتار عاألبـوط ان   يـن ص   اجلبهـة مـق        
م دار تره   إن كان   جبهتـى تمـ  عرـوه عم ـر ماخـى ال ـجوت ب ـر ب ـري  عسـجد          

 إن رىلدر  ىلايف  بنى  إن رىلدر أعمـيف    خها لخ   بىل  ما مدا موض  الدم  مايف األرض
 م  ر   د  ال جوت  و د  ال جوت.

ا رناء حبخث ي اعب موض  بدمخى موض  جبهتـى أع يليـد ماخـى بنربىلـة      ثانيها :
أتابى  ما تعن عا  ض  ب  الـ زم مرامـا   لـخل بالن ـبة  و اهلبـوط عاألعو مرامارـى       

د  ال ـجوت  و جبهتـى عاألبـوط رىلمـخ          خ  امل اجد علو مجل مق ا رناء ر  
 احلك    الىلاو ال ائ  عامل رف.

الدكر مطا ار ع  يتىلي املىلهوت كمـا ر ـدم   الركـوع عان كـان األبـوط       ثالثها :
املىلهــوت عهــو ســب ان ربــ  األماــيف عحبمــده مــر  أع اكتــر أع ســب ان اا ث ثــار أع اكتــر   

عالطمناخنــة عا ســت رار مــ  ا ءتخــار عي ــ ي   دا طــار ماــيف الىلربخــة عالرترخــع عاملــوا   
 اجلمخ  م  ا ضطرار عينر  بخنئد باملمكق.

كون ال جوت مايف األرض بابخة مايف باهلا أع مايف ما ينبت  خهـا ممـا      رابعها :
يوك  ع  يابل   الىلـات   ـ  جيـوز ال ـجوت ماـيف مـا لـخل مـق األرض ع  مـق ابارهـا           

أجلاء احلخواااهلل مق اجلاوت عروها ع  مايف ما كـان  كالصوف عالشىلر عاحلرير ع خ  
منهــا ثــ  ءــرج با ســت الة كمــا   ا اســت الة  و شــ ء مــق املىلــاتن كالــدهع عال ضــة   
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عالص ر عالن ام عاملاح عال ري عالباور عالىل خق عال ـريعزج عروهـا أع اسـت الت هـ      
عالطـي األرمـين    أع ابارها رمـاتار عرـوه عاألبـوط زنـع اجلـص عالنـور  بىلـد اإلبـراو        

عالدر النج   عبجر النار عبجر الربيف عا لف عال    عكدا األبوط زنع ال ـبخ  
تعن الرم  عاحلصيف  ااى   بنم بهما ع  جيوز ال جوت مايف مـا كـان مـق ابارهـا عكـان      
منكو ر بالىلات  أع مابوسـار كـدلخل  ـ  جيـوز ال ـجوت ماـيف املخبـوز عاملطبـوخ عاحلبـوا          

ق احلنطة عالشىلري عروهما عال واكى عالب و  املىلتات أكاها عاألبوى جـواز  املىلتات أكاها م
ال جوت ماـيف بشـر اجلـوز عالبنـدو عروهمـا مـ  ا رصـا  مـ  مدمـى عكـدا اـوى التمـر             
عاملشمن ع  بنم بنعراو األشـجار عأمثارهـا مـق  ـري املـنكو  عان كـان بشـر احلبـوا         

  النخالة  إن الـ زم زنبهـا عكـدا   بـنم     بابخار ماخها مل يصح اىل  لو اا ص     بنم  
جبواز ال جوت مايف التنب عال صخ  م  ا ا صا  عمدمى عاألبوى جـواز ال ـجوت ماـيف    
بشر ا رز م  ا رصا  عكدا   جيوز مايف ال طق عالكتان ع  بنم بىلوتيهما عاألبـوط  

ابـام املتخـد   زنع ببها عأما أّما يوك   ري مىلتات كبىل  النبارـاهلل أع ياـبل كـدلخل كال   
مـق ا ـوص عالاخــف  ـ  بـنم بال ــجوت ماخهمـا فــ ف مـا كـان مــنكو ر مـق النبارــاهلل         
كالبص  عالكرال عال جـ  عالرشـات عروهمـا ع مـا مـا   يوكـ  أتـ ر أع يوكـ  اـاترار          
كالضري  عا راوا عروهما    بنم بال جوت ماخهما عاألبـوى مـدم جـواز ال ـجوت     

  النباراهلل لا صر املنصوص مـق مـدم جـواز ال ـجوت        مايف ما ينبت مايف املاء كبىل
مايف األرض أع ما اابتـت األرض    مـا أكـ  أع لـبل عاملـدكور ءـارج مـق  لـخل علـو          

 أك    اباخ  تعن آءر جرى ماخى املن .
ان يكون املكـان مبابـار عهـدا بالن ـبة  و اـام األمضـاء عكـدا يشـرتط          خامسها :

 و موضـ  اجلبهـة   ـي ماـيف املشـهور بالن ـبة  و  ريهـا         أيضار ان يكون ثاهرار بالن ـبة 
كما  كراا   املكان عجيوز ال جوت مايف ال رثام مطا ار عاألبـوط زنـع مـا كـان مـق      

 ش ء   جيوز ال جوت ماخى أع شخل ااى منى.
اجلاــوم بــي ال ــجدري كخــف ار ــق عا  ضــ  لارجــا  الرتبــ  ماــيف   سادسااها :

 ار م  اإلمكان عم  التىلدر ينر  باملمكق.الن و املىلهوت مطمئنار م ت ر
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اكـي اجلبهـة عامل ـاجد مـق دـا  ال ـجوت عمىلنـيف الـتمكي هـو مـدم            سابعها :
 التجا   ال زم  ل اء ث اها  و داهلا   جمرت املماسة.

ر   ما مين  اجلبهة مق مباشر  د  ال جوت عر   الوسخ املتكـاثر ماـيف    ثامنها :
شر ها أ ض  الصـ   عالت خـة علـو التـلو مـا ي ـجد ماخـى باجلبهـة         الرتبة احل خنخة مايف م

عاستمر  و ال جوت التاا  ممدار بطات ت رى مايف  شكا  عاألبوط املضـ  عا مـات    
أّما بالن بة  و باب  امل اجد    بنم بى عي ت ع  خى أمور التكبري لى با  ال خام حبخـث  

  اجلاوم حبخث يت  عهو جـالل   التـاا    يت  التكبري عهو بائ    ال جوت األع  عبا
عرا   األرض بالك ي عر    رامخى عب ي ك خى مضموميت األتاب  بداء   اخى عاطـره  
  ال جوت  و ثـرف اا ـى عار ـام األاـف عالتكـبري لر ـ  الـرأم بىلـد اـام الر ـ  عهـو            

ماـيف   جالل   ال جوتيق عجا ة ا سرتابة بب  ال خام بىلد ال جوت األءري عاجلاوم
الورك األي ر عجام   اهر ال دم الخمنيف مايف باثق الخ رى عالنطر بـا  اجلاـوم  و   
احلجر عبو  : حبو  اا عبورى أبوم عابىلد   ا أرات ال خام أع هو اءد  خـى كـ   لـخل مـ      
ا ضوع عا شوع كما ينبغ  احملا طة ماخهما    خ  األ ىلا  عي ت ع سجوت الت ع  

كدلخل عكدا ال ام  مايف األبوى   أبد مشر موضـىلار   سـور     مايف ال ارا عامل تم 
األمراف عالرمد عالن   عبـين  سـرائخ  عمـري  عاحلـج   موضـىلي عال ربـان عالنمـ         
عص عا اش او عجيـع   أربـ  امل رنليـ  عبـ   صـات ال ـجد  عالـنج  عابـرأ ماـيف          

ام ال ــور  عكــدا   ال ــارا هلــا عامل ــتم  ع لــا جيــع ال ــجوت   املواضــ  األربــ   اــ 
املواض  امل ت بة عكدا ا ستماع   اجلمخ  عال ماع ي ت ع بى   الواجع عامل ت ع 
عاألبــوط لــى اإلرخــان بــى   الواجــع عي ــت ع لاشــكر ســجدران أع عابــد  عي ــت ع 
التىل ري بخنهما ع  يشرتط   سجوت الشكر عالت ع  ش ء مق شرائي الص   سوى النخـة  

وى مراما  ما يصح ال جوت ماخى عاألعو احملا طـة ماـيف هخئـة سـجوت     عاألبوط ب  األب
املصا  عا  ض    سجوت الشكر ان ي و  شـكرار شـكرار مائـة مـر  أع م ـوار م ـوار مائـة        
مـر  ع  سـجوت الـت ع  ســجدهلل لـخل يـا را رىلبـدار عربــار   م ـتكربار مـق مباترــخل ع          
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 ـتجري علـو أرـيف   اجلمخـ  هطاـق الـدكر       م تنك ار ع  متىلطمار ب  أاا مبٌد  لخ  ءائف م
    بنم عاألبوط مدم ا ء ء منى.
 املبحث العاشر : يف التشهد

عهو عاجع   الصبح مر  بىلد الركىلتي ع  املغرا عالربامخاهلل مـرري مـر  بىلـد    
التااخة عمـر  بىلـد األءـري  عجيتـل  خـى ه ـميف الشـهاتري عالصـ   ماـيف دمـد عآلـى ماـيف             

ط ا بتصار ماـيف الن ـو املـنلوف عهـو اشـهد ان   الـى    اا عبـده          األشهر عاألبو
شريخل لى عاشهد ان دمدار مبده عرسولى الاه  ت ِّ مايف دمـد عآ  دمـد دا طـار ماـيف     
الىلربخة عالرترخع عاملوا   حبخث   يكق  ص  د  بي الكاماهلل أع بـي احلـرعف عمـدم    

 الن ص عالتبدي  عيشرتط  خى أمران:
اجلاـوم كخـف شـاء عان كـان األ ضـ  ان جياـل ماـيف الـورك األي ـر           دها:أح 

 عيصن  ما مر.  
ا ست رار عالطمناخنة عبد أعجع ال  هاء الطمناخنة   الركـوع عال ـجوت    ثانيها:

ع ري  لخل عمل يوجبوها   ال راء  ع  رعها بناها مبار  مق سكون األمضـاء عبـد ا ـ     
  التشـهد  تجـع أيضـار ه ـدار الـدكر الواجـع       اإل اع   مد  مواض  مايف عجوبهـا  

 او شرع  خى بب   اام الر ـ  مـق ال ـجوت أع أكماـى عهـو اءـد   ال خـام بطـ  عالىلـاجل          
منى جيع ماخى الـتىلا  ع  يشـتغ  بشـ ء  ـري ضـرعرب بتـيف ي ـرغ منـى ع  بـد ان يـنر            

مل يـتمكق   باملمكق  إن مجل مق الدكر املخصوص أريف بغـريه مـق األ كـار الىلربخـة  ـإن     
مق النطق بالىلرب  أريف بى بغري الىلرب   إن مل يتمكق كان بكمـى بكـ  األءـرم   ااـى     

 يشري عيىل د ب ابى عياوك با ااى.
 املبحث احلادي عشر : يف التسليم

عهو عاجع عيك    خـى بـو  : ال ـ م ماـخك  عاسـا  تـور  اجلمـ  بـي بـو  :          
و  : ال ــ م ماــخك  عاألبــوط  ضــا ة ال ـ م ماخنــا عماــيف مبــات اا الصــاحلي عبــي بــ 

ــع        ــة عالرترخ ــيف الىلربخ ــار ما ــى دا ط ــة اا عبركار ــو  : عرمح ــة اا عاألعو ان ي  عرمح
عاملوا   بخ  علو أريف بال  م ماخنا  الطاهر للعم بو  : ال  م ماـخك  عينـوب ا ـرعج    
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ج عالطـاهر  ب و  : ال  م ماخنا عاألبوط ان ينوب مطاق ا ـرعج مـق  ـري رىلـخي املخـر     
مدم للعم اختى مق رأم عأما بو  : ال  م ماخخل أيها النيب  هو م ت ع ع  حيص  بـى  
ءرعج عم   لـخل  ا رخـان بـى أبـوط عاملن ـرت  خ ـا  ر ـاخمة عابـد   و ال باـة عيـوما           
هوءر مخنخى  و ميخنى عاإلمام يوما بصـ  ة عجهـى  و الـخمي   ـي عكـدا املـنموم   ا مل       

أبد عان كان مايف ي اره أبد سا  ر ـاخمة ثااخـة عأعمـن بصـ  ة عجهـى      كق مايف ي اره 
 و ي اره أيضـار عي صـد املن ـرت عمـق سـا  ماـيف جااـع عابـد مـق بضـر مـق امل ئكـة             
عالنبخي عامل امي مق اجلق عاألال عاملنموم   ا أريف باثنتي بخ  ي صد بنبدهما تـور   

الرت ب خ ة  األبرا مـدم الصـ ة    الرت مايف اإلمام عباألءرى مق  كر كدلخل  او بصد
كمــا ااــى   يصــح مــ  بصــد اإلمــام الت خــة كــدلخل بــ  امل ــت ع بصــد تــوررها ااتهــيف   
عاألبرا م  بصد الدماء مق ك  مـق اإلمـام عاملـنموم بـدلخل بـ     خـ  مـا  كـر ملـق          
  كر الص ة عي ت ع ان يكرب ث ثار را ىلار يديـى بـائ ر :   الـى    اا عبـده عبـده اجنـل      

عمده عاصر مبده عأمل جنده عهلم األبلاا عبده  اى املاـخل علـى احلمـد حيخـ  عميخـت      
عهو ب    ميوهلل عهو ماـيف كـ  شـ ء بـدير   ال ريضـة تعن النا اـة ماـيف األبـوى   ا         

 بصد ا صوتخة ا اتة مق الورعت عان بصد ال ربة املطا ة   النا اة    بنم.
 املبحث الثاني عشر : يف القنوت

 ت ع   ك  ثااخة مق  ريضة أع اا اة بىلـد ال ـراغ مـق ال ـراء       ثااخـة      عهو م
اجلمىلة  ااـى بىلـد الركـوع ي ـت ع   أع  اجلمىلـة عم ـرت  الـورر كغريهمـا ببـ  الركـوع           
عرعب  خها ءرب آءر بىلده ع  ت   الصبح عاملغرا اشد است بابار علو ا خى بضـاه بىلـد   

جوت أع  خما بىلده مق أجلاء الص   أع بىلـد ال ـراغ   الركوع علو  كره بىلد اهلوب  و ال 
مــق الصــ   بضــاه بىلــد الصــ   م ــت ب ر لا باــة علــو ثــا  ال صــ  عاألعو بضــا ه مــق   
جاوم عالك  مايف ثريـق النـدا علـو رىلمـد رركـى عركـ  مل ي ضـى بـ  األبـوط مـدم           
ــد         ــدم بص ــ  م ــاملا ون م ــخة عب ــى بال ارس ــدماء  خ ــوز ال ــخان عجي ــ  الن  ــيف م ــاء بت  ال ض

ا صوتخة عمل يكق  حلااار  رجى مق اس  الدمائخة كما زـوز املناجـا  عالتنـاء عالـدماء     
  أثناء الص   بـدلخل عاألعو بـ  األبـوط احملا طـة ماـيف الىلربخـة    خـ   لـخل عأمـا          
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ال راء  عاأل كار الواجبـة  ـ  بـد  خهمـا مـق احملا طـة ماـيف الىلربخـة عي ـت ع لـى التكـبري            
و بداء عجهى عالنطر  و باثق ك خـى كمـا  كـره الىلامـاء عالـدماء هـا       عر   الخديق  خى  

عكاما ثا  الدكر  خى    ري ال ـرائ    رخ ر علو م تصرار مايف الص   مايف النيب 

  شـرف ال وامـد مـق ا ثالـة مـق       كان أعو ع  ال رائ  منـ  ال اضـ  اهلنـدب    
 الدكر  خها  األبوط رركها   ال رائ .

 لث عهر : يف أسباب اخللل يف الصالة وفيه مباحث:املقصد الثا
 املبحث األول : يف نقص الشروط

ررك الطهار  مق احلدل مق الوضوء أع الغ ـ  أع التـخم     أحدها :عهو أب ام : 
سواء رركها أع ررك بىل  أجلائها ألن مدم اجللء هنللة مدم الك  عهو م  ـد لاصـ     

أع ا ـخان عسـواء  كـر   أثنـاء الصـ   أع       موجع ل مات  سواء كان مق ممد أع جه 
بد ال راغ منها بب  مضـ  الوبـت أع بىلـده  ـإن ماـ  الصـ   الـيت اءتـ  شـرثها بىلخنهـا           
أماتها علو اشتبهت بنمتاهلا كالربامخة بي الربامخـاهلل أمـات عابـد  ممـا    متـى يـتخري       

ائي ملـق ماخـى    خها بي اجلهر عا ء اهلل ان اءتاـف بكمهـا عان ايـد كـالطهريق عالىلشـ     
مشاء م ضخة للمى بكمها عاحلات  ينر  بوابد  جيتلب بها مـق كـ  م ـاعية هلـا عمـ       
اءت  ها   بد مق التكرار بتيف ر تو خها عجيـلب احلكـ    املشـتبى بـي ال ضـاء عا تاء      

 عما ماخى أتالة عاخابة  خى عجى بوب عاألبوط التىلدت م  اإلرخان بوابد  مما    متى.
ررك     النجاسة  ري املىل و منها   د ر ـدم ااـى ان كـان مـق ممـد أع       الثاني :

ا خان أع جه  باحلك  الشرم  عجبت اإلمات  مطا ار   الص   عبىلد ال راغ   الوبـت  
عبىلــد ءرعجــى مــ  ســىلة الوبــت أّمــا مــ  الضــخق  تصــح   اجلمخــ  عان كــان مــق جهــ  

ماـ  أع بـدل   أثنـاء الصـ    ىلاـيف      باألت  عما  بى بىلد ال راغ     مات  مطا ار عان 
الت صخ  ال ابق   باا الشرائي عاألبـوط    لـخل مطا ـار المـى ان أمكـق عكـان ماخـى        

  ريه أع   اى م  مدم رررع املنا  ث   اام الص   عا مات .
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ررك سرت الىلور  عهو م  د م  الىلا  عاجله  باحلك  مـ  رىلمـد ال ىلـ      الثالث :
سىلة الوبت عأما م  الغ اة عالن خان  األبوى الص ة عاألبـوط   عال در  مايف ال رت م 

اإلمات  عي رت ا  ى لو ما    األثناء عأما لو ر رت بغري اجلائل مما مدا ما  كر مق احلريـر  
عجاد  ري منكو  الا   عالدهع  احلك   خى البط ن مطا ـار    مـ  الضـرعر  مـق ر خـة      

إلمات  م  الن خان أع مدم املىلر ة باملوضـوع عمل  عروها أع ا خان عاألبوط   اجلمخ  ا
يكق  لخل مـق ر صـري علـو اسـتىلم  املشـكوك  خـى مـق الابـام عتار بـي احلريـر ع ـريه            
عاملــدهع ع ــريه بخــ  بطاــت تــ رى مطا ــار عاألبــوى ان كــان الشــخل    ــري احملصــور     

  عاحلكــ  بالصـــ ة عجـــواز الاـــبل   الصــ   ع ريهـــا عان كـــان   احملصـــور  ـــاحلك  
بالبط ن متوجى عم   لخل  خى  شكا  عبخ  لو تار بي منكو  الا ـ  ع ـريه  تبطـ  مـ      
اكنى مق  ريه عاألت  بـى عبغـريه ا شـتباه ه صـور عرركـى مـ  ا شـتباه بنتـ  جن ـى          
عتــايف ماريــار ااتهــيف عاألبــوى احلكــ  بالصــ ة    ــري احملصــور مــ  الــتمكق مــق  ــريه   

  بــنن يصــا  تــ ري   كــ  عابــد مــت ر عبــي ان عمدمــى   احملصــور يــتخري بــي اجلمــ
يصا  بغري املشتبى ت   عابد  ع لخل م  التمكق عم  مدم الـتمكق يصـا   ىلـار بـي     

 الص ري أّما املشكوك بى   اتابة النجاسة    بنم بى ما مل يتىلاق ه نلة احملصور.
ار  لوضـ  اجلبهـة   ررك ما يالم مق املكان مق اإلبابة عا ست رار عالطه الرابع :

عر صخ  احلا    ال جوت مايف ما يصـح ال ـجوت ماخـى لنجاسـة أع  ريهـا ان ال ـجوت       
ممدار م  جه  احلك  عبدعاى مايف ما   يصح ال ـجوت ماخـى مـ  سـىلة الوبـت عتـدو       
اس  ال جوت ماخى ب خ ة مبطـ  لاىلمـ  عمـ  الضـخق ميضـ    مماـى عمـ  مـدم تـدو          

مل يـدء    ال ىلـ  الكـتري عير ـ  رأسـى عيىلـوت  و       اس  ال جوت ماخى جيـوز مطا ـا مـا    
ال جوت عم  ال هو عتدو اس  ال جوت ماخى  إن زاعز احمل  بالـدءو    ركـق آءـر    
مضيف ع  بضاء لا جوت ماخى عم  مـدم التجـاعز يصـح مـ  الضـخق مطا ـار عمـ  ال ـىلة         

رى  إن امكنى جر اجلبهة عال جوت مايف ما يصـح ال ـجوت ماخـى عجـع ع   بطاـت تـ       
 عاألبوط الر   عال جوت مايف ما يصح ال جوت ماخى ث  اإلمات .
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ررك ا ست با  عبد ر دم الك م  خـى عااـى مـ  الىلاـ  م  ـد مـ  جهـ          اخلامس :
احلك  عبدعاى عم  اجله  مق تعن مطنة م  اكنى مق الطق م  ـد أيضـار عمـ  ا جتهـات     

 صـ خ ة عان كـان  و ا ـل       ا ااكشف ا  ف  إن كان  و ما بـي املشـرو عاملغـرا   
املشــرو أع ا ــل املغــرا أع  و مكــل ال باــة  ــإن رــبي   الوبــت أمــات ع  ءارجــى    

 بضاء ماخى عاألبوط   امل تدبر ال ضاء   ءارج الوبت أيضار.
رـرك شـرائي اإلجـلاء كا سـت رار بـي ا متـدا  عا ثمئنـان بـي          السادس :

رتك أبدهما ممدار م  اجله  باحلك  عالىلاـ  بـى ع    األ ىلا  عر  د الص   برتكهما أع ب
ربط  م  الن خان ع واهلل احمل  فرعجى مق داى عاألبوى اإلمات  مـ   ـواهلل ا سـت رار    
  بخــام ركــبري اإلبــرام عكــدا مــا بــام م ــام ال خــام عاجلاــوم بخــث يــتىلي  خهــا عكــدا   

ركـان اإلمـات  عأمـا اجلهـر     املتص  بالركوع عاألبوط بالن ـبة  و  ـواهلل الطمناخنـة   األ   
عا ء اهلل  إلا ر  د برتكهما م  الىلا  عالتىلمـد ع  ي  ـد مـ  اجلهـ  بـاحلك    ا كـان       
بنتاى أّما اجلهـ  فصوتـختى  وجهـان أبواهمـا مـدم لـلعم اإلمـات  عكـدا   ر  ـد مـ            
 الن خان بتيف لو  كر   أثنـاء ال ايـة ااـى جهـر بنعهلـا   م ـام ا ء ـاهلل أع بـالىلكل أع        

 ما  حبكمى بىلد اجله  بنت  احلك  مل يىلد  لخى عمىلنيف جمالى.
  ا ـص األجـلاء عالضـابي  خـى ااـى متـيف ا ـص جـلءار متىلمـدار جـاه ر           السابع : 

باحلك  أع ماملار بى بطات ت رى عمتيف ا صى ا خااار  إن ب   داى بنن مل يـدء    شـ ء   
زيات  ركق أع بىلضى كما  لـو  كـر    مق أركان الص   مات  لخى ان مل ي تالم الرجوع  لخى

احلمد عهو   ال ور  أع ال ور  عهو   ال نوهلل أع  كر ال جدري أع ال جد  األءـري   
عهو   التشهد أع  كرهما أع  كر التشهد عهو   ال خـام أع اءـد  خـى أع   ال ـراء  مـات      

راء  أع التشـهد   لخها عأريف بها عأما   ا تء    ش ء مق أركان الص   كما   ا ا يف ال ـ 
أع ال جدري أع أبدهما بتيف رك  أع الركوع أع ا اتصـاا  خـى أع ا سـت رار بـى بتـيف      
تء    ال جوت  ـإن كـان املن ـ  مـق األركـان كـالركوع عال خـام املتصـ  بـى أع ركـبري            
اإلبرام أع جممـوع ال ـجدري بطاـت الصـ   ع   مل ربطـ  بخـ  عاألبـوط بالن ـبة  و         

د  الوابد  اإلاـام عا مـات  ع  جيـع بىلـد  لـخل بضـاء      التشـهد        الدءو    ال ج
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عال جد  املن خي  ااـى يـنر  بهمـا بىلـد ال ـراغ ااعيـار بهمـا مـوض مـا  ارـى عي ـجد لكـ              
عابــد منهمــا بىلــد  لــخل ســجوت ال ــهو علــو  كــر الركــوع عهــو   اهلــوب  و ال ــجوت   

بخـث ااتهـيف  و دـ  الراكـ  أع     ااتصع عرك  مطا ار عاألبوط  مات  الص   بىلد  لخل 
يتجاعزه علو ا يف الدكر عبد زاعز داى ع لخل بنن ير   رأسى مـق الركـوع ع ـرج مـق     
بد الركوع أع ير   مق ال ـجوت أع الطمناخنـة  خهمـا مضـيف ع  شـ ء ماخـى  ـري سـجوت         
ال هو علو ا يف الر   مق الركوع أع ا رصاا بىلده أع ا سـت رار أع الطمناخنـة  خـى مـات     
 و ال خام عجدت اهلوب  و ال ـجوت علـو رـرك ال ـجدري  شـخل   أثنـاء الصـ   ااهمـا         
مق ركىلة  خكواان ركنار أع مق ركىلـتي  ـال زم  اـام الصـ   عبضـاء ال ـجدري عبضـاء        
الص   عاماترها ث  النخة عركبري  اإلبرام   رنىل ـد الصـ      بهمـا  متـيف رـرك عابـد        

ــام   ركــب  ري  اإلبــرام أمــات الصــ   مــق أعهلــا مطا ــا علــو ا ــيف الركىلــة    منهمــا أع ال خ
األءري   دكرها بىلد التشهد بب  الت اخ  بام عأريف بها عماخى سـجوت ال ـهو علـو  كرهـا     
بىلد الت اخ  بب   ىل  مـا يبطـ  سـهوار بـام عامت عي ـجد لا ـهو مـر  عاألبـوط ال ـجوت          

اوم علـو  ىلـ  مـا يبطـ  الصـ        ث ل مراهلل مق الت اخماهلل الت ثة ب  أربىلار لليات  اجل
ممــدار عســهوار كاحلــدل عاســتدبار ال باــة عروهمــا أمــات الصــ   مــق رأم علــو ا ــيف     
ال ــجدري بتــيف ءــرج مــق الصــ   أمــات الصــ   علــو كــان بــد بصــ  مــا يبطــ  ممــدار 
عسـهوار ماــيف سـبخ  الوجــوا كمـا لــو ا ـيف الركىلــة ماـيف رــو مـا ر ــدم ع    ىلاخـى  ىلــ         

د عالت ــاخ  عســجدر  ال ــهو علــو ا ــيف ســجد  عابــد  أع رشــهدار ال ــجدري ثــ  التشــه
بضاهما عسجد لا هو علو  كرها بىلد الدءو    الت اخ  ببـ  اـام مـا  ـرج بـى عكـان       
مق األءري  مات ماخهما عاريف بهما عسجد لا هو ابتخاثار  زمـا علـو ا ـيف  كـر الركـوع      

يصح ال جوت ماخـى بتـيف ر ـ     أع  كر ال جوت أع الطمناخنة  خهما أع سجد مايف  ري ما 
 منهق عمضيف ع  ش ء ماخى.

 املبحث الثامن : يف زيادة األجزاء وفقه املسألة 
ان املليد   الص   مق ممد ان كان بد بصـد اجللئخـة بالليـات    ابتـدائها ابطـ       
مطا ــار عان اواهــا   األثنــاء  ــإن أرــيف بشــ ء مــق األجــلاء البابخــة ماــيف مــا اــوى بىلنــوان  
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بط  اجلمخ  ع   بط  ما زاته عربط  الص   بى ان كان بـو ر  ـري ال ـراء  أع    التشخخص 
الدكر أع الـدماء ع خمـا كـان منهـا عجهـان عاألبـوط اإلمـات  ركنـار أع  ىلـ ر كـتريار عرـو            
 لــخل مــق املــبط هلل ع    ــإن مل يكــق مــق أجلائهــا مل ربطــ  بــى عان كــان مــق أجلائهــا  

  عم  مدم بصد اجللئخة  إن كان ركنـار ابطـ     ان    وجهان عاألبوط اإلمات    اجلمخ
يدء  يت املنا خاهلل لاص   مق ك م أع  ىلـ  كـتري عروهمـا مـق املنا خـاهلل ر ـ  اجلبهـة        
مطا ار ع ريها مق أمضاء ال ـجوت ع  بـا  الـدكر الواجـع   ا مل يت  ـيف الـدكر بىلـد        

زات شخئار ا ـخااار  ـإن كـان     عضىلها بىلد ر ىلها    ري اجلبهة عاألبوط التجنع مطا ار علو
ركــبري  اإلبــرام أع ركىلــة أع ركومــان أع ســجدري   ركىلــة عابــد  بــنن ي ــجد أربــ      
سجوتاهلل بطات ت رى عأما زيات  الركوع   اجلمامة   خج ء الت صـخ   خهـا علـو زات    
بخامـار  ــإن  كــر بــا  ال خـام اــام ركىلارــى  جاــل بىلـد ال خــام أع بىلــد موضــ  ال خــام عامت    

 رى عجيع ماخى ال جوت لا هو مايف األبرا بـ  األبـوى عجـع سـجوتهما     ت ت ت
لك  زيات  عا صان ملق رخ ق  لخل عجمرت ا بتما  علو باغ الطـق لـخل ماخـى مـدار علـو      
سهيف مق األءري  مق ركىلاهلل الص   أع الركىلاهلل ا بتخاثخـة أع األجـلاء املن ـخة  ـدكر     

ض األع  عتــ ة التــاا   خاــلم  خــى بىلــد ان كــرب ل ريضــة أءــرى   ــد بخــ  بــبط ن ال ــر 
الىلدع   و األع  م  الرترخع بخنهما عب اء داى عبخ  أيضار ان األبوى  اـام األع  عكـ    
 لــخل لــخل هتوجــى  ــاألبوى الت صــخ  أّمــا   األجــلاء عالصــ   ا بتخاثخــة  خمضــ     

  الصـ     ال رائ  الدب تء   خى عينر    األجلاء عت   ا بتخاط بىلد ال راغ عأمـا 
 إن مل ي ىل   ىل ر كتريار مق أجلاء ال ـرض التـاا  أمت األعو عالغـيف مـا  ىلاـى مـق أجـلاء        
ال رض التاا  ع   مد   و ال رض األع  بنختى عكان ال ـرض األع  بـاث ر ع لـخل مـ      
 مكــان الىلــدع  عاألتــح التــاا  ماــيف مــا ا تــتح بــى عبطــ  األع  عارــيف بــى بىلــده  لــخل     

 لو بضاءار بىلد  لخل.عاألبوط اإلمات  ع
 املبحث التاسع : يف الزيادة اخلارجية 

مـا يبطـ  الصـ   ممـدار عسـهوار عمنـى احلـدل عاسـتدبار          أحدها :عه  أب ـام :  
ال باة أع التشريق أع التغريع مق األت  أع با لت اهلل مايف األبوى   ا كان بكـ  البـدن   
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ال ــكوهلل الطويــ  املخرجــان   بالوجــى      ا كــان  و مكــل ال باــة عال ىلــ  الكــتري ع 
 لاص   مق توررها .

مـا يبطـ  ممـدار   سـهوار عمنـى كـ م اآلتمـخي عاىلـين بـى مـا رركـع مـق              ثانيها :
بر ي  صامدار أع كـان بر ـار م همـا لامىلنـيف أع  ـري م هـ  عبـد ارصـ  بـنبوا  الصـ             

كـان يخـة عأمـا      غريها  و الا ق ع  يكـون برآاـا ع  تمـاءار ع   كـرار عمنـى ال ـ م   ا      
الدماء منى  خا ق بالدماء ع   حلاو ر اخ  الص   بـالك م عجهـان أبربهمـا  لـخل علـو      
كان بصور  الدماء كصب خل اا با ري عم ـاك اا بـا ري عاتءاوهـا ب ـ م ع  أمـان      
اا عرو  لخل ما مل ي صد ال رآن عالدماء عم  ال هو عالغاـي رصـح الصـ   عياـلم       

ها سجوت ال هو عاألبوط   الغاي  لخل أيضار عي تتنيف منـى رت ال ـ م  ااـى    ال هو بىلد
جيع مايف املصا  رت ال  م تعن باب  الت خاهلل علو ررك الرت مـ  مـدم مـق يـرت سـواه      
  خ  ببط ن الص   عاألبـوى ء  ـى عتـور  الـرت سـ م ماـخك  أع ال ـ م ماـخك  أع         

م ا بتصـار ماـيف هـده الصـخغ األربىلـة      ال  م ماخخل أع س م ماخـخل بخـ  عاألبـوى لـلع    
عاألبوط ا بتصار مايف الصخغة األعو ع  جيوز ان يبتدأ بال  م عس م اجملنـون ع ـري   
املمخل مـق األث ـا    جيـع رته ع  ر  ـد بـى الصـ   علـو بـام بـى  ـريه  ـاألبوى لـلعم             

خــد ان الــرتك      ا ءــص بال ــ م  ااــى يــتىلي   عجــى بــوب عي ــت ع لامصــا  الت م 
مطل عر مخت الىلاثل   ا كان مومنـار هتـ  ال ـو  : رمحـخل اا لكـق ي صـد الـدماء        
عكدا ي ت ع الت مخة ب ولى : يغ ر اا لك  عيـرمحك  عرـوه بـ  األبـوط ان   يـرتك      
عمنى التك ري مـ  بصـد اسـت باا ا صوتـخة بـى ماـيف األبـوى عاألبـوط الـرتك مطا ـار           

ضـ  الشـما  ماـيف الـخمي   عجـى بـوب عال ه ـة        عهو عضـ  الـخمي ماـيف الشـما  أع ع    
عاملرات بها ما اشتم  مايف توهلل عبخ   اها الض خل الغالع عهـو مـا بابـ  التب ـ  علـو      
كــان بغــري تــوهلل عهــو أبــوط علــو عبىلــت اضــطرارار مــق  ــري اءتخــار بطاــت الصــ       

حل خ ـة  عالدماء باحملرم عال ىل  الكتري  ري املاب  لصور  الص   عأما املاب  لاصـور  عا 
 ااى مبط  ممدار عسهوا كما ر دم عمنى البكـاء ألمـور الـداخا عاملـرات بـى مـا اشـتم  ماـيف         
الن خع عهو م ت ع ألمور اآلءر  مما يبىلث ماخى  كر التواا عالىل ـاا عأمـا الـراجح    
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  ا  ــى كالبكــاء ماــيف مصــائع األابخــاء عاألعتــخاء عالىلامــاء  ــاألبوط رركــى عاألكــ     
 عشربار عمل يكق مابخار لصور  الص   عالغالـع  خهمـا احملـو  ـ      عالشرا مما ي ميف أك ر

بنم بابت ع بىل  األشخاء الصغار املتخا ة   األسنان عروهـا عرءـص   شـرا املـاء     
  تماء الورر ملريد الصوم م  مطشى عءوف ثاـوع ال جـر عكـاره بطـ  الـدماء عالب ـاء       

 اكتر مق  ري استدبار ع خ  مـا  كراـا   مايف الىلطن عبخنى عبي املاء ءطوران أع ث ثة  
مق مبط هلل الىلمد   خت  م  الن خان علو تـدرهلل مـق  ـري اءتخـار كالضـ خل عالبكـاء       
  اكتــر األعبــاهلل أع مــ  اإلجبــار  ــاألبوى    ــري الــتك ري لــلعم اإلمــات  علــو تــدرهلل  

مـر  لات خة  ـ  بـنم بـى عيشـرتك    لـخل ال ـرض عالن ـ     الـورر  خجـوز ماـيف رـو مـا             
عحيرم بط  ال ريضة  ىل  منا خها اءتخارار عاألبوى   النا اة اجلواز عيكره رطبخـق  بـدى    
الرابتي مايف األءرى عم ص الرجـ  شـىلره عاىلـين بـى  ـ  الشـىلر   عسـي الـرأم         

 عرها اضخف  لخى  و ال ت  عالط ر عاألبوط رركهما.
 اخـ  كتىلـدات الركىلـاهلل    ما   يبط    الىلمد عال ـهو مىلـار عهـو ال ىلـ  ال     ثالثها :

باحلصيف عبت  احلخـة عالىل ـرا عاإلشـار  بالخـد عالتصـ خق ل مـ م عالتمطـ  عالتتـا ا         
عالتنخ  عالبصاو عالتنعه عا خ موض  ال جوت ما مل يتولد  خها بر ان  صامدار ع ربـة  
األتــاب  عا لت ــاهلل ميخنــار عاــا ر الت ارــار  ــري  ــابن علــو كــان  ابشــار عجــع اجتنابــى  

  احلــا  ان األبــوى جــواز ا لت ــاهلل ممــدا بالوجــى  و املشــرو عاملغــرا ماــيف    عر صــخ
كراهخـة عاألبـوط الــرتك عأمـا ا لت ــاهلل  و مكـل ال باـة  هــو م  ـد مــ  الىلمـد بــاضه        
بالعم اإلمات    الوبت عال ضاء   ءارجـى عمـ  ال ـهو يىلخـد   الوبـت تعن ءارجـى       

 ـرج مـق اسـ  ا سـت با   هـو مبطـ        عاألبوط ال ضاء عأما ا لت اهلل بكاى مايف عجـى  
م  الىلمد مطا ار عمـ  ال ـهو  ـإن كـان  و مـا بـي املشـرو عاملغـرا  ـ  يضـر عان كـان            
ــار   الكــ  ع  ءارجــى بالن ــبة  و      ــة أمــات   الوبــت عجوب  لخهمــا أع  و مكــل ال با

م ـدار   األءري ابتخاثار عالك م حبرف عابد  ري م ه  ملىلنيف عمدا ىلة ا ءبتي عالت رك
ــق تءــ        ــ  ع  ا طــوري  شــكا  عهــو ضــىلخف ع   رات  حلــوو اجلمامــة مل ءطــو  بخ

 امل جد رءصة عيرتك ال راء  با  التخط  كما مر.
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  أبوا  الشخل عاىلين بـى ان   حيصـ    ا  ـى رـرجخح لاوجـوا ع        رابعها :
خـى    لاىلدم أّما   ا بص  ررجخح ألبـد الطـر ي بنـيف ماـيف الـراجح   اطـره عممـ  ما       

األمور املتىلا ة بنجلاء الص   أّما مـا يتىلاـق بـن ل الصـ   كـنن يطـق ااـى تـايف مـت ر أع          
بن ل الشرائي كنن يطق ااى روضن أع ا ت   أع ببىل  أجـلاء الشـرعط  ـ  ممـ  ماـيف      
الطق عيكون هنللـة الشـخل عأمـا الب ـث   أبـوا  الشـخل  هـو ان كـتري الشـخل   مـرب            

ك مايف األبوى عتدبى يتب  الىلرف عأما الشـخل   النوا ـ    بشكى    خ  أب ام الشكو
 ـإن كـان   مــدت الركىلـاهلل جـاز البنــاء ماـيف األبـ  عماــيف األكتـر عاألع  أ ضــ              
ركىليت الش   عالورر  إن األبوط  خهما اإلاام عا مات  لارعايـة الدالـة ماـيف ان الشـخل     

األجلاء أريف بها   داهلا عبنـيف   خها مبط  كاملغرا عه  مىلترب  جدار عان كان الشخل   
 مايف  ىلاها   ا رىلداها عأما الشخل    ري  لخل  من صر الب ث  خى   م اماهلل :

الشخل   أجلاء الشرعط كالشخل   بىل  أجـلاء الوضـوء عاحلكـ      املقام األول :
 خى ااى ان شخل   األثناء رج  مايف املشكوك عاريف بى عامات مايف ما بىلده عان شخل بىلـد  

 املكان الدب هو  خى مق تعن  ات  زماا  ع  تءو     ىلـ   ـإن كـان الشـخل     ال رغ  
ــاألبوط         ــى   ــا ببا ــق  خم ــى عان رىلا ــوت ماخ ــوا الىل ــاألبوى عج ــري   ــلء األء ــق   اجل رىلا
است بابار الىلوت مايف املشكوك عااام ما بىلـده بشـرط ان   يـلم ءاـ    بىلـ  الشـرائي       

خل بىلد  اتاة كاخة أع تء    ممـ  آءـر أع   كاملوا   عروها عان كان كتري الشخل أع ش
ااصراف مق املكـان بنـيف ماـيف تـ ة الوضـوء عأمـا الشـخل   أجـلاء الغ ـ  أع التـخم            
 ــاحلك   خــى ااــى متــيف مــرض بىلــد الــدءو    جــلء منهمــا مل يىلتــد بــى عاألبــوط جــرب 

 احلك   خهما.
أع  ت ـ   الشخل   ا ل الشرعط كما   ا شـخل   ااـى روضـن أم      املقام الثاني : 

أم   أع لــبل   تــ رى مــا   ينبغــ  لب ــى أم   أع تــايف ماــيف ال باــة أم   عرــو  لــخل  
عاحلك     لخل ااى ان بص  الشخل بىلـد مضـ  الوبـت  ـ  امتبـار عكـدا لـو شـخل بىلـد          
الص     أثناء الوبت أّما لو شخل   أثناء الص   بخ  األبوى مدم امتبـار الشـخل أيضـار    

خل الص   عه  جيع ان يىلخد   اجلمخ  بالن بة  و  ريهـا األبـوى   عالبناء مايف ت ة را
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الىلــدم عاألبــوط  اــام الصــ   عاماترهــا بوضــوء جديــد لــو شــخل   أثنائهــا   ثهــار     
احلدل عاماترها مق رأم لو شخل بىلد ال راغ ااتهيف عالوجى    خـ  مـا  كـر الـبط ن     

  عبخـ  جيـرب هـدا احلكـ  بالن ـبة           ا بتخاط   سور  الشخل بىلد ال راغ مق الص 
 و الشخل   شرط الشـرط كمـا لـو شـخل   رطهـري املـاء الـدب روضـن بـى بىلـد جناسـتى أع            
 بابتى بىلد  صبى أع  ث بى بىلد اضا تى  ااى يدء  بى   الغاية عميضـ    الىلمـ  الـدب    

ة  و شخل    لخل   أثنائـى ع  ي ـتناف بالن ـبة  و مـا بىلـده ااتهـيف عهـو كـدلخل بالن ـب         
ا ل الشرط لو عب  الشخل   شـرثى بىلـد اـام ممـ  الشـرط كمـا لـو  ـرغ مـق الوضـوء           
عشخل   شرثى عهكدا عأما لو كان   أثناء الوضوء  احلك   خى كما ر دم  خما لو شـخل  
  الوضوء هىلنيف ااى روضن أم   عكان  لخل   أثناء الص    ااى حيك  بـالبط ن كمـا ااـى    

  ى عهو  لخل املـاء الـدب روضـن منـى   جيـوز الوضـوء بـى ثااخـار بـ           بالنطر  و املوضوع ا
جيع اجتنابى عجيع رطهري األمضاء مـق املـاء املشـكوك عرطهـريه ماـيف األبـوى عكـدا لـو         

 شخل   رطهري األمضاء  بىلد جناستها  ااى جيع أيضار رطهريها أيضار.
 عكدا احلك   خى الشخل   ا ل الىلم  كمق   يىلا  ااى تايف أع   املقام الثالث :

 ااى    مات  ماخى ان كان الشخل بىلد مض  الوبت عجع ماخى  ىل  الص  .
الشخل   أجلاء الص   مما مدا الركىلـاهلل ع  يىلتـد بـى بىلـد ال ـراغ       املقام الرابع :

مــق الصــ   أتــ ر ب ــ  الوبــت أم   اىلــ  لــو شــخل   الت ــاخ  عهــو جــالل ماــيف هخئــة  
يبال  عأما الشـخل ببـ  ال ـراغ  متـيف شـخل   شـ ء عهـو         املصا  أريف بى علو ااصرف   

بــاوه   داــى للمــى اإلرخــان بــى ع   مل يالمــى عان كــان الــدءو    منــدعا مــق أجــلاء    
الصــ    ــإن شــخل   النخــة اــوى مــا مل يكــرب ل بــرام أع   ركــبري  اإلبــرام كــرب مــا مل   

ها بنيف ماـيف الصـ ة علـو    يدء    التوجى أع ا ستىلا   أع ال راء  علو تء    ش ء من
شخل   ال راء  أع بدهلا مق الت ـبخح أرـيف بـى      ا كـرب لاركـوع أع لا نـوهلل أع بنـت أع        
رك  علو شخل   ال اية أع أبىلاضها بتيف تء    ال ور  أع   آية بىلد ما تءـ    آيـة   
أءرى  األبوى مدم للعم اإلمات  عكدا لو شـخل   بـرف مـق بـرعف الكامـة بىلـد ان       

برف آءر  ـاألبوى مـدم لـلعم اإلمـات  ماـيف املشـكوك بـى عاألبـوط اإلمـات            تء   
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عامات  الص   علـو شـخل   الركـوع ركـ       ا هـوى  و ال ـجوت  ـإن األبـوى مـدم          
الرجــوع  و الركــوع علــو شــخل   ال ــجوت ســجد      ا تءــ    التشــهد أع ال خــام أع  

وع لارعايـة املىلتـرب   خـى علو هـا لكـان      اءد   ال خام عمل ي تكم  ال خام  ـاألبوى الرجـ  
الىلم  بالىلموم متجها عاألبوط  مات  الص    خمـا لـو شـخل   الركـوع عهـو   اهلـوب       
 و ال جوت عكدا لو شـخل   التشـهد يتشـهد    مـ  ال خـام أع األءـد  خـى ماـيف األبـوى          

ان ع ريهـا  عهكدا ع   رو بي ما يكـون   الـركىلتي األعلـتي ع ريهمـا ع  بـي األركـ      
عبك  الشخل   املندعباهلل جيرب بهدا الن ـو علـو أرـيف باملشـكوك عهـو   داـى ثـ   كـر         
 ىلاى  إن مل يكق ركنار    بنم عان كـان ممـا يبطـ  زياترـى ممـدار عسـهوار بطاـت تـ رى         
عكاما مات مايف املشكوك أريف بى عها بىلده لخ ص  الرترخـع علـو شـخل عهـو    ىلـ  ااـى       

ا  املت دمة ماخى سـاب ار أع    ـ  يبـال  كمـا لـو شـخل   ااـى هـ          ه  شخل   بىل  األ ىل
 سهيف كدلخل أع  .

الشخل   الركىلاهلل عهو جبمخ  أب امى م  د    مثااخـة شـكوك      املقام اخلامس :
 الربامخة :

أعهلا : الشخل بي ا ثني عالت ل بىلد ر   الرأم مق ال جد  األءري   ااى يـبين  
ابىلـة ثـ  حيتـاط بركىلـة مـق بخـام أع ركىلـتي مـق جاـوم عاألع           مايف الت ل عيـنر  بالر 

 أبوط.  
ثااخهــا : الشــخل بــي الــت ل عاألربــ    أب دــ  كــان يــبين ماــيف األربــ  عحيتــاط 

 بركىلة مق بخام أع ركىلتي مق جاوم كال اب ة عالتاا  أبوط.  
 ثالتها : الشخل بـي ا ثـني عاألربـ  بىلـد ر ـ  الـرأم مـق ال ـجد  األءـري  يـبين          

 مايف األرب  حيتاط بركىلتي مق بخام.
رابىلهــا : الشــخل بــي ا ثــني عالــت ل عاألربــ  بىلــد ر ــ  الــرأم مــق ال ــجوت     

 األءري يبين مايف األرب  عحيتاط بركىلتي مق بخام ي دمهما عركىلتي مق جاوم.  
ءام ــها : الشــخل بــي األربــ  عا مــل عيصــح  خهــا تــورران أبــدهما : مــا   ا  

 ااى يهدم عجيال عيرج  شكى  و مـا بـي الـت ل عاألربـ  عحيتـاط      شخل   با  ال خام 
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بركىلة مق بخام أع ركىلتي مق جاوم كما مر عي جد لا هو مق ال خـام ابتخاثـار  زمـار.    
ثااخهمــا ان يشــخل بىلــد ر ــ  الــرأم مــق ال ــجد  األءــري   خــبين ماــيف الصــ ة عي ــجد    

 سجدر  ال هو.
ال خــام  خهــدم عيرجــ  شــكى  و  ساتســها : الشــخل بــي الــت ل عا مــل بــا     

الشخل بـي ا ثـني عاألربـ  عيـنر  بـركىليت ا بتخـاط كمـا مـر عي ـجد سـجدر  ال ـهو            
 لليات  ال خام ابتخاثار  زمار.

ســابىلها : الشــخل بــي الــت ل عاألربــ  عا مــل بــا  ال خــام  ااــى يهــدم ال خــام     
تي مـق بخـام عركىلـتي    عيرج  شكى  و الشخل بي ا ثني عالت ل عاألربـ   خـنر  بـركىل   

 مق جاوم كما مر عي جد سجدر  ال هو لليات  ال خام ابتخاثار  زمار.  
ثامنها : الشـخل بـي ا مـل عال ـت عهـو بـائ   خهـدم عيرجـ  شـكى  و مـا بـي            
األربــ  عا مــل عي ــجد لا ــهو مــق ال خــام  خكــون ماخــى ســجوتان لا ــهو أبــدهما     

زمـار عيبطـ  مـا مـدا  لـخل مـق الشـكوك  خ طـ          عاجع عالتاا  لليـات  ال خـام ابتخاثـار     
الص   مق بخنهـا بىلـد الـرتعب عاألبـوط اإلاـام عا مـات   خمـا مـدا الشـكوك ا م ـة           
األع  كما ان األبوط اإلاام عا مات     خ  تور الشخل بـي األربىلـة عا مـل       

  مـدت     الصور  التااخـة مـق الصـور  ا ام ـة عان أرتهلل الت صـخ   ـاما  ان الشـخل       
الركىلاهلل   التنائخة كص   الصبح عال  ر عاجلمىلـة عالت ثخـة كـاملغرا مبطـ     خـ       
أب امى عكدا لو شخل بي الوابد مق الربامخاهلل عبي  ريهـا عكـدا الشـخل   ا تءـ   خـى      
الليات  مايف ال اتسة  و ما   اهاية لـى    خـ  الركىلـاهلل عكـدا   ا مل يـدر م ـدار مـا        

أّما الشخل بي التااخة عبي  ريها  إن كـان بـا  ال خـام أع الركـوع أع     تايف مق الركىلاهلل 
بىلـد ر ــ  الــرأم منـى ببــ  ال ــجوت أع   أثنـاء ال ــجوت األع  أع بــي ال ــجدري أع      
اثناء ال جوت التاا   كدلخل مبط  بالن بة  و  خ  الركىلـاهلل  مـق شـخل بخنهـا   هـده      

عأمــا بىلــد الر ــ  مــق ال ــجد  التااخــة الصــور  عبــي ركىلــة مــق الركىلــاهلل بطاــت تــ رى 
 خصح منى أب ام ث ثة عه  ما   ا كان بخنها عبي الرابىلـة أع بخنهـا عبـي التالتـة عالرابىلـة      
عمتيف تءات ا ام ة   شكها   د ا  دهلل عأما الشخل بـي التالتـة عبـي  ريهـا  تصـح      
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بـي األربـ  عا مـل      ث ثة أيضار عه  بخنها عبي األرب  عبخنها عبي ا مـل عبخنهـا ع  
ــ        ــام بب ــان   بــا  ال خ لكــق الصــور  األعو رصــح مطا ــار عرصــح الصــورران ا ءرير
الركوع عأما الرابىلة  تصح م  ما مر بخنها عبي ا مل ماـيف الن ـو ال ـابق  هـده سـبىلة      
عيضاف  لخها الشخل بي ا مل عال ت بائمار ع  ا رررع الشكوك  احلك  ماـيف األءـري   

و بـائ  بـي الـت ل عاألربــ   امـا ر ـ  رأسـى مــق ال ـجوت شـخل بــي         مـت ر لـو شـخل عهــ   
ا ثني عاألرب   اما اءد بالتشهد شـخل بـي ا ثـني عالـت ل عاألربـ  بخـ  كـان الىلمـ          
مايف األءري   ا كان اا  بار أّما   ا كان مرربار  الطاهر الىلمـ  ماـيف الشـكي مىلـار كمـا   ا      

ت ثة ث  بام  و الرابىلـة  شـخل   ان بخامـى لارابىلـة     شخل بي ا ثني عالت ثة عبنيف مايف ال
ــى يهــدم عيرجــ  شــكى  و الــت ل عاألربــ  عيــنر  بىلمــ  الشــكي مىلــار      أع لاخام ــة  اا
عالطــاهر ان الرترخــع ي ــتالم ا ا ــ ا  ــاحلك  عابــد عبخــ    الصــور  املــدكور  ان     

دا ا بتمـا  مـتىلي   ابتما  رجومى  و الشخل بي ا ثني عالت ل عاألرب  يىلخد لكق ه
عكدا لو  ق ث  بص  لى الشخل أع شخل ث  بص  لى الطق م  ب اء احملـ  عكـان اا  بـار    
كان الىلم  مايف األءري أّما لو كان مرربار أبدهما مايف اآلءـر ممـ  ه تضـيف كـ  منهمـا      
علو ررتت   ان احلات   ق أع شخل كما يت ق كتريار لبىل  النام كـان  لـخل شـكار علـو     

  أثناء الص   عبىلد ان تء     ىل  آءر مل يـدر ااـى كـان  نـار أع كـان      بص  لى ش ء 
شـكار  هــو شــخل علــو كــان كــتري الشــخل مل يات ــت  و شــكى بــ  يــبين ماــيف التمــام عا ــ   
الليات  عالن صان عاملرج    مىلر ة كتررى ب خام بالى مايف با   ريه مق  الع النام 

شخل سابق بىلد تءولى   د  آءـر   أع مرض بالى مايف الىلار ي علو بص  لى شخل  
ااى م  د أم   كما لـو شـخل   التالتـة ان شـكى   الركىلـة ال ـاب ة بـي ا ثـني عاألربـ           
كان بىلد ر   الرأم مق ال ـجوت أع بباـى بنـيف ماـيف الصـ ة علـو شـخل بىلـد ال ـراغ مـق           
الصــ     ان  لــخل الشــخل هــ  كــان موجبــار لاركىلــة أع لاــركىلتي عجــع اإلرخــان بهمــا    

ألبوط اإلرخان بهما ث  اإلمات  علو كـان شـاكار شـكار يوجـع الـركىلتي  اا اـع شـكى        عا
 و ما يوجع الوابد    أثناء ا بتخاط عبىلد ال ـراغ منـى ممـ  ماـيف التـاا  مطا ـار  اـو        
كان   أثناء ا بتخاط عزاعز د  الىلدع  بنن تء    الركـوع التـاا  أبطاـى عاسـتناف     
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يتجاعز مد   و الوابـد عامت بخـ  عاألبـوط ان يىلمـ  ماـيف       ا بتخاط لاوابد  عان مل
الشكي عيىلخد الص   ع  جى هلدا ا بتخاط كما     يف مايف املتنم  اىلـ  ا بتخـاط     
الىلم  مايف الشخل األءري ث  اإلمات  علو ثـرأ لـى شـخل ثـ  جهـ  كخ ختـى مـق رأم  هـو         

اثخــة عاجبــة  ــ  جيــوز راجــ   و مــق   يــدرب كــ  ركىلــة تــايف عهــده الركىلــاهلل ا بتخ
ألبد ان يدمها عان يىلخد الص   مق األت  عكدا مق  ىلاها   حيتاط بإمـات  الصـ       
األرب  األع  عالصور  التااخة مق ا ام ة عمق اشتغات  متـى بـركىليت ا بتخـاط  مـاهلل     
مق بخنى بب   ىل  ركىليت ا بتخاط كان مايف الول  بضا هما ءاتة عاألبـوط اإلرخـان   

خــاط أع ر ثــ   مــات  الصــ   عســخج ء الكــ م   األجــلاء املن ــخة عأمــا ســجدر    با بت
ال هو   خ  ر ضيف منى بن  ها عال ـو  بىلـدم لـلعم ال ضـاء هـو األبـرا عاألبـوط بىلـد         

  ىلاها بضاء الص   مق رأم.
الشـخل   املوااـ  كالنجاسـة عالكـ م ع ريهمـا عاحلكـ   خهـا ان         املقام السادس :

مىلترب بالن بة  و ما  رج بب  ا سترباء مق البو  أع املين  ااـى حيكـ     الشخل   النجاسة
بنجاستى تعن  ريه عأما الشخل   كواى مق جـنل مـا يصـايف  خـى  ـ  ي  ـد      ا ر ـرت        
باملشكوك   ي م  عجوت  ريه مما يىلا  كواى مق اجلائل مايف ابتما  األبوى ء  ـى كمـا   

    ـات كالشـخل   التدكخـة مـ  األءـد مـق يـد         ر دم   لبام املصـا  ع خمـا مـدا  لـخل    
امل امي أع سوبه  ممق   يىلـرف بـاهل  أع أرضـه  مـ   هـور أمـاراهلل ا سـتىلما  أع        
ا ات اع ماخى علو بامت البخنة أع أءرب تـابع الخـد مـق باباختـى لاصـ   تـ ت بـى ع         

امل ـامي  رك   شهات  الىلد  الوابد عان أ ات الطق عاألبوط زنـع مـا يوءـد مـق يـد      
 امل ت اي جلاوت املختة.
  تـ   ا بتخـاط عهـ  عاجبـة ملـا مـر عكخ ختهـا ان ينـوب هـاري           املقام الساابع : 

الركىلتي ابتخاثار مما لىلاى ا ص بربة  و اا رىلاو ع  يشرتط  خها ل ـظ ع  رصـور ع    
ري  الصـ   ثـ    يالم اخة الوجوا ع   ريها كما مر ث  يكرب ركبري  اإلبرام مايف رو ركب

ي رأ احلمد عبدها سرار ث  يرك  عي جد ث  ي ـوم عي ـرأ ال ايـة عبـدها سـرار ثـ  يركـ         
عي جد كدلخل على اجلهر   الب ـماة عاألبـوط ء  ـى ثـ  يـت  الصـ   عيتشـهد عي ـا          



 الىلرع  الوث يف   الديق ............................................................ 
 

 

67 

ماــيف رــو مــا يصــا    النا اــة عان كااــت مــق جاــوم تــ ها كمــا يصــا  النا اــة مــق   
بخـام أرـيف بهـا م ـرت  كم ـرت  الـورر باحلمـد عبـدها سـرار          جاوم عان كااـت ركىلـة مـق    

كـدلخل عيركــ  عي ــجد ماـيف رــو مــا يصـن    م ــرت  الــورر     اـى ي تصــر ماــيف احلمــد     
عبدها سرار كما مر عه  ت   لكق لخل  خهـا آ ان ع   بامـة ع  بنـوهلل عزـرب ماخهـا      

 أبكام الص   مق الشرائي عاملواا .
اء املن ــخة عان مــا ي ضــيف منهــا التشــهد لــو  ــاهلل بتمامــى   األجــل املقااام الثااامع :

عاألبوى جرب احلك    أبىلاضى بشرط ان ركون ا بىلاض مق اجلم  امل خد  عاألبـوط  
  ا ررك  ري امل خـد  ان يـنر  بهـا مـ  امل  ـد  املتىلا ـة بهـا ءصوتـار الصـ   ماـيف الـنيب            

ل نــوهلل كمــا مــر دمــد عآلــى عكــدا ال ــجوت تعن  ريهمــا مــق عاجــع عم ــت ع مــدا ا  
عكخ ختها ان ي صد بضاء هدا ال جوت أع التشهد املن   بربـة  و رىلـاو عبـد مـر الكـ م      
  النخة عاألبوط است بابار ان ي تمر   اخة ال ـجوت مـق بـي اهلـوب  و بـي الوضـ        
مايف األرض ثـ  ي ـجد ال ـجد  ع  ياـلم  خهـا الـدكر املىلهـوت بـ  هـو أبـوط عيتشـهد            

لتشــهد املىلاــوم ثــ  ي ــجد بىلــدهما لا ــهو عيشــرتط  خهمــا  خــ  مــا  التشــهد ماــيف رــو ا
يشرتط   الص   ع   بهمـا  خـ  مـا  ـ  بالصـ    ـ  بـد مـق  ـ  راـخل الشـرائي            

 ع  د هارخخل املواا .
  ســجوت ال ــهو عياــلم ماــيف مــق ا ــ  ال ــجد  أع التشــهد ان   املقااام التاسااع:

و عكدا جيبـان   الكـ م عمنـى زيـات      ي ىلاهما بىلد الص   عي جد بىلدهما سجدر  ال ه
ال ـ م ع  الشـخل بـي األربــ  عا مـل بخـ  عياـلم    ريهــا بتـيف   زيـات  ال خــام           
ــام ســهوار عاألبــوط  خهمــا  لــخل ااتهــيف       ــات  ال ىلــوت   موضــ  ال خ موضــ  ال ىلــوت عزي

  عاألبــوى اإلرخــان بهمــا   كــ  زيــات  أع ا خصــة عاألبــوط اســت بابا   ابتمــا  الليــات
عالن خصة عتوررهما ان ينوب سجدري ملا ابدثى مق زيات  أع ا خصة مايف مـا عبـ  بربـة    
 و اا رىلاو م اراار بالنخة با  عض  اجلبهة مايف األرض عاستمرارها مق بـي اهلـوب   
 و بي الوض  أبوط ث  ي ـجد بغـري ركـبري  ع  بـراء  آرخـار جبمخـ  مـا ياـلم   سـجوت          

ا جيع رركى  خهـا ع  ر ـاعهلل      الـدكر   ال ـجوت  ااـى ي ـو :       الص   راركار جلمخ  م
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ب   اا عباا عتايف اا مايف دمـد عآ  دمـد أع ي ـو  : ب ـ  اا عبـاا الاـه  تـ ِّ        
مايف دمـد عآ  دمـد أع ي ـو  : ب ـ  اا عبـاا ال ـ م ماخـخل أيهـا الـنيب عرمحـة اا           

تشهد  ااى ينبغ  هنا خت خف التشـهد علـو أرـيف بـى     عبركارى عاألبوط ررك األءري ع     ال
رامار مل يكق بى بنم علكق األبـوط التخ خـف  اـى ان ي ـو    رشـهدهما : اشـهد ان         

عاألبوط بـ  األبـوى    الى    اا عبده   شريخل لى عاشهد ان دمدار رسو  اا 

م م تصــرار   امل ــامي عجيــع  خــى ال ــ  ان يضــخف  و  لــخل الصــ   ماــيف الــنيب 
مايف ال  م ماخك  عرمحة اا عبركارى أع جامىلار بخنها عبـي ال ـ م ماخنـا عماـيف مبـات      

 اا الصاحلي مايف رو ما سبق.
  أبكــام مــا يتبــ  الصــ   مــق األجــلاء املن ــخة عالركىلــاهلل        املقااام العاشاار :  

 ا بتخاثخة عسجوت ال هو عالك م ي     أرب  م اماهلل :
 األجلاء املن خة عجيع  ىلاها بىلد الص   ب   صـ  عيغت ـر ال صـ       املقام األول :

بخنها عبـي الصـ   باألتمخـة عاأل كـار كمـا يغت ـر   أثنـاء الصـ   عمنـى التىل خـع عكـدا            
امل ت باهلل اليت بىلد الت اخ  بتيف التكبري علو أريف بش ء خم   األبوط اسـت بابار ااـى ان   

إن كان مما يبط   ىلاـى   الصـ   ممـدار عسـهوار     كان مق ممد أمات عان كان مق ا خان  
أمات أيضار ع   مل يىلـد عي ـجد لا ـهو لـو أرـيف  خهـا هوجبـة ابتخاثـار عان كـان األبـوى           
مدمى عيشرتط  خها شـرائي الصـ   عينا خـى منا خارهـا  خكـون بالـى   ال ـجوت عالتشـهد         

عاألبـوط اسـت بابار اإلرخـان    امل ضخي ك الى  خهما   أثناء الص   علو أءر عاريف باملخ  
بهما ث  أمات الص   علو رىلدتهلل من خارها كنن ا   سجد  مـق الركىلـة األعو عأءـرى    
مــق التااخــة أرــيف بهمــا عابــد  بىلــد عابــد  ع  يشــرتط التىلــخي ماــيف األبــوى عاألبــوط    
التىلخي ع  جيـع منـده الرترخـع ماـيف األبـوى علـو  ارـى رشـهد عسـجوت كـان با خـار              

يهما شـاء عبخـ  جيـع م بطـة املت ـدم  خ دمـى علـخل بـ زم عان كـان األبـوط           ر دي  أ
م بطة الرترخع  او ا ـ  سـجد  مـق األعو عالتشـهد بضـيف ال ـجوت أع ر ثـ  التشـهد         
بىلده مراما  ل بتخاط   الرترخع علو شخل   ال ـابق عال بـق ختـري   ر ـدي  مـا شـاء       

هما ببـ  اآلءـر عبىلـده ع  راـلم اإلمـات       عاألبوط مراما  الرترخع عحيص  بتكرار أبد
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بىلد  لخل عان كان األبوط اإلمات  علو بنيف مايف سبق سـابق   دمـى ثـ   هـر  ب ـار أع      
ــ   تــ خ ة           ــع عركــون الص ــ  بــى الرترخ ــيف مــا حيص ــاألبوط اإلمــات  ما ــالىلكل   ب

 عاألبوط اإلمات  بىلد  لخل.
لصـ   بغـري  صـ  كمـا         الركىلاهلل ا بتخاثخة عجيع  ىلاها بىلد ااملقام الثاني : 

األجلاء املن خة  اـو  صـ  هـا ي  ـد ممـدار متىلمـدار أع هـا ي  ـد ممـدار عسـهوار  ـاألبوى            
الصــ ة لكــ  مــق الصــ   عا بتخــاط عاألبــوط اإلمــات  بىلــد ا بتخــاط علــو  ىلــ  مــا     
يوجع ال جوت   الص    األبوط اإلرخـان بهـا اسـت بابار ثـ  ي ـجد لا ـهو علـو للمـى         

جاوم عركىلتان مق بخام  األبوى ر دي  الـركىلتي مـق بخـام ماـيف الـركىلتي       ركىلتان مق
 مق جاوم.

  سجدر  ال هو عاألبوط  ىلاهما بىلد الص   ب   ص   خ ـدمهما   املقام الثالث :
بتيف ما  ال نق املتنءر  بتيف مايف التكبري بىلد الت اخ  علـو  صـ  بخنهمـا عبـي الصـ        

ر  د ت رى عينر  بهمـا بىلـد  لـخل عاألبـوط اإلمـات        ممدار أع سهوار بنب عجى كان مل
عاسباا ال جوت   ا اءتا ـت  ـ  ريـع   رىلـدته بتىلـداتها كمـا   ا زات بخامـار عسـ مار         
عك مار  ااى ي جد ث ل سجوتاهلل لك  عابد منها سجدران ع  ا ايدهلل كما   ا ركاـ   

ل ـبع مـ  اءـت ف    ث ل مراهلل أع سا  ث ل مراهلل للم التىلـدت ماـيف الطـاهر عرىلـدت ا    
احمل  عاضح أما   ا بصـ  كـ م كـتري   دـ  عابـد  ـإن بصـ  بـي أبىلاضـى  واتـ            
حبخث يصري ك مار خمتا ار بوى التىلدت عان كان متص ر  هو ك م عابد على سجوت عابـد  
عأما الت اخ   إن رىلدت بخـث يتكـرر  ـا مر عاضـح عبـدعن التكـرار حيتمـ  بويـار ثـ ل          

ال  م ماخخل عالتاا  ل و  ال ـ م ماخنـا عالتالـث ل ـو  ال ـ م      سجوتاهلل عابد ل و  
ــة ال ــجدري مــق اجلمخــ  مــ  بصــوهلا   دــ  عابــد اع ــق بالصــواا       ماــخك  عك اي
عاألبــوط الرترخــع بــي ال ــجوتاهلل ماــيف رــو رررخــع األســباا  خ ــدم مــا ســببى م ــدم   

ماـيف سـجوت مـا    عينءر ما سببى موءر  ال بع احلات    الركىلة األعو سجوته م دم 
بص    الركىلة التااخة عهكدا علو ا يف ختري عاألعو ان ي دم ما سـببى الـن ص ماـيف مـا     

 سببى الليات  عي وى ال و  با كت اء بإث و النخة.
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   األبكام املشرتكة بخنها عه  أمور: املقام الرابع :
خاثخـة ماـيف   لو جام  بىلضها بىلضار بدمت األجلاء املن خة عالركىلـاهلل ا بت  أوهلا : 

سجوت ال هو عان ر دم سببها مايف د  األجلاء ع  للعم ر ـدي  األجـلاء املن ـخة ماـيف     
الركىلاهلل ا بتخاثخة عجى بوب عكـدا ابتمـا  ر ـدي  الركىلـاهلل ا بتخاثخـة    اـو مـق        

 عجى عالتخخري أبوى عثريق ا بتخاط  ري ء  .  
منده ان   سهو ع  ا ص  لو  ىل  األجلاء املن خة أع سجدر  ال هو  بان ثانيها :

ربي بط ن مـا  ىلـ  عتـ رى تـ خ ة عان رـبي  لـخل   أثنـاء  ىلـ  اجلـلء املن ـ  أع             
أثناء ال جدري بطىلهما عأما   الركىلاهلل ا بتخاثخة  إن ربي الن ص   األثنـاء  الطـاهر   

ءـ ر    الص ة عااام ا بتخاط سواء كان موا  ار كما لو ربي لى ا ص ركىلة عبد كـان تا 
ركىلــة بخــام أع ركىلــتي عبــد تءــ    ركىلــيت بخــام أع خمال ــار هنللــة املوا ــق كمــا   ا كــان 
الن ص ركىلة عتء    ثاا  ركىلـيت جاـوم أع بىلـد ركـوع األعو ألن الـركىلتي بركىلـة       
عأما لو تء    ركىلـيت بخـام  طهـر لـى ا ـص الوابـد   ـإن كـان تءـ    ركـوع التااخـة            

ماـيف األعو  ــاألبرا ااـى ان كــان سـبع الركىلــة الوابـد  عهــو     حبخـث   ميكـق الت ــاخ    
الشخل بي الت ل عاألرب  عبد جام  سبع الـركىلتي عهـو الشـخل بـي ا ثـني عاألربـ        
كمق شخل بي ا ثني عالت ل عاألرب    ام لركىليت ال خام  بان لى بىلد تءولى   ركـوع  

ينر  بالوابـد  مـق النابصـة عان كـان     التااخة ان ت رى اابصة عابد   ااى يت  الركىلتي ع
سبع الركىلة الوابد  مل جيام  سبع الركىلتي بنن كان شكى بي ا ثـني عاألربـ    ـي    
 بان لى بىلد تءولـى لركـوع التااخـة ان تـ رى اابصـة عابـد  أمت الـركىلتي ا ـ ر عتـ ت          

بهــا عأمت  الصــ   عببــ  بطاــت عان كــان بابخــار   الركىلــة األعو بخــ  بنــيف ماــيف ا كت ــاء 
عسا  ع خى  شكا  عاألبرا اإلاام ركىلتي ا  ر ث  اإلرخـان هوجـع ركىلـة علـو  هـر لـى       
ا ص ا ثني عبد تء    ركىلة بخام بخ  أضاف  لخها ثااخة عسا  عاألبـرا اإلاـام ا ـ     
مايف ما اوى أع ر ث  اإلرخان هوجع الركىلتي علو تء    ركىليت جاوم  ـاألبرا ااـى   

ا  ا ثني تاء    ات  الشخل بنـاءار ماـيف جـواز ر ـدي  ركىلـيت اجلاـوم       ان كان ابتم
أمت ركىليت اجلاوم ا  ر عاريف بركىلتي مـق بخـام عان كـان ا ـص ا ثـني مل يكـق دـتم         
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بب   لخل ع لا بان بىلد ركىليت اجلاـوم بخـ  بطاـت الصـ   عاألبـوط   م ـام الصـ ة        
األممـا  عامـات  الصـ   مـق رأم علـو      عالبط ن    خ  هده الصور اجلم  بي هـده  

 هر لى م دار الن ص بىلد مم  ا بتخاط  ـإن كـان موا  ـار  ـ  حبـث كمـا   ا شـخل بـي         
ا ثني عالت ل عاألربـ  عارـيف با بتخـاط  ـدكر  اهـا اثنتـان بىلـد ان تـايف ركىلـيت بخـام           

كـان    ي أع شخل بـي ا ثـني عالـت ل  ـدكر  اهـا ثـ ل بىلـد ان تـايف ركىلـة بخـام عان           
خمال ــار كمــا   ا  كــر ا ــص ا ثــني بىلــد ركىلــيت اجلاــوم ببــ  ركىلــيت ال خــام أع ا ــص     
ــاء ماــيف       ــو رــبي   األثن ــ  ركىلــيت اجلاــوم  هــو كمــا ل ــام بب الوابــد  بىلــد ركىلــيت ال خ
الت صخ  الدب  كرااه هناك  خصح  خما يصح هنـاك عيبطـ   خمـا يبطـ  هنـاك عاألبـوط       

إلمــات  علــو ااكشــف لــى احلــا  بىلــد  ىلاــهما عكــان   اجلمخــ   اــام ممــ  ا بتخــاط ثــ  ا
امل دم هو املوا ق كما   ا كـان م ـدمار ركىلـيت اجلاـوم  طهـر ا ـص الوابـد  أع ركىلـيت         
ــة           ــيف جه ــات  ما ــاألبوط اإلم ــا    ــل احل ــو ااىلك ــح عل ــتي ت ــص التن ــدكر ا  ــام   ال خ

ع   ا ست باا عان ربي مـدم الـن ص بىلـد اإلرخـان بالركىلـاهلل كااـت ا ـ ر يتـاا ماخهـا         
 أثنائها يىلد   و الن     عجى بوب.

ما بخناه مق ااى يشرتط    خىلها شرائي الص   عجيع ررك موااىلها ماـيف   ثالثها :
 رو ما  ص  ساب ار.

لو بص   خها شخل أع سهو عاحمل  باو رداركى عارـيف بـى عان رىلـدى احملـ       رابعها :
لعم مـا رداركـى مـا مل يـدء         إن كان شكار    امتبار بـى عان كـان سـهوار  ـاألبرا لـ     

 ركق.

 املقصد الرابع عهر : يف القضاء
  بضــاء ماــيف الصــغري لكــق ي ــت ع ارينــى ماــيف الىلبــاتاهلل مطا ــار مــق الصــ     
ع ريها أتا ها عبضا ها  رائضها عاوا اـها عشـرعثها عأبكامهـا عماـيف كـ  مبـات    ا       

عمباتاره  شرمخة يتـابون ماخهـا   كان ممخلار ع تاف التمخخل باءت ف الصبخان   األ هان 
عجيع مايف الول  منىله  مق ك  ما يرترع ماخى اإلضرار به  أع بـا او  عان مل يباغـوا   
بد التمخخل ب  كااوا  ري ممخليق علىل  أكـ  األمخـان النج ـة عشـربها مـق تعن املتنج ـة       
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لـدهع  بكمنا حبرمة مناعلتها هل  أع ر عاألبوط مـنىله  مـق احملرمـاهلل كاـبل احلريـر عا     
عمل كتابة ال رآن م  احلدل عالابث   امل اجد مـ  اجلنابـة ع ـري  لـخل   ا باغـوا بـد       
التمخخل علخل  لـخل بواجـع أّمـا مـ  مدمـى  ـ  ابتخـاط عياـلم مـنىله  مطا ـار ممـا ماـ              
 رات  الشــارع بىلــدم عبومــى   الوجــوت علىلــ  الغنــاء منــى عكــدا   بضــاء ماــيف اجملنــون    

ــد   ا اســتغربت هــده األعتــاف اــام    عاحلــائ  عالن  ــاء عالكــا ر   األتــا  تعن املرر
الوبت  او ب   مق الوبت م دار ما ي   الطهار  عالص   مىلار عجبتا  خىلـار علـو عسـ     
م  الطهار  ت   عابد  عجع تعن األءرى  إن عسـىلت الىلصـر   ـي مل جيـع بضـاء      

بضـاء   الطهر علو مضيف مق الوبت م دار ي ـ  الطهـار  عالطهـر   ـي عمل يصـ  عجـع      
الطهر   ي أّما لو عس  الوبت م دار الطهار  عركىلة   ـي  ـإن كااـت األعو  ـ  بضـاء      
علو كاات األءري  كمـا لـو أترك مـق الىلصـر ركىلـة بىلـد الطهـار   ىلاخـى اإلرخـان بالركىلـة           
عااام الص   ااعيار    لخل ال ربة املطا ة تعن ال ضاء عا تاء علو اوى األتاء  ـ  بـنم   

اء لو رـرك عاحلـا  هـده عجيـع ماـيف مـق أءـ  بالصـ   ممـدار أع سـهوار أع           عيالمى ال ض
لانوم أع لغري  لخل مق األمدار ع   ابد الطهـوريق عاملغمـ  ماخـى مـ  اسـتخىلاا الوبـت       
عجهان أبوثهمـا  لـخل عان كـان األبـوى مـدم لـلعم ال ضـاء   التـاا  عكـدا   األع           

الاخـ  عالنهـار عالاخاخـة   النهـار أع      مايف  شكا  علخل لا ضاء عبت  خ ض  النهارية  
الاخ  مرربار ال ب ـة ماـيف ال ـاب ة  اـو بـدم ال ب ـة ماـيف ال ـاب ة عجبـت ا مـات ماملـار            
باحلك  أع جاه ر بى عم  الن خان ان  كر بىلد اام الص   مضـت تـ رى ع   مـات  عان    

وط الىلـدع   و ال ـاب ة    كر   األثناء  إن كاات ال ب ة أتائخة عال اب ة بضائخة  ـاألب 
عان كااــت بضــائختي عجــع الىلــدع  كمــا   األتائخــتي هــدا بالن ــبة  و ال ضــاء مــق     
ت رى عكان ماملار بالرترخع أّما لو جه   األبرا ال ـ وط مطا ـار أّمـا   النخابـة  الطـاهر      
مدم للعم الرترخع بتـيف مـ  الىلاـ  بـى ماـيف األبـوى عجيـع ماـيف اكـرب الولـد الـدكر ان            

  مق أبخى ما  ارتى مق توم أع ت   مق  ري ر صري عاألبوط ان ي ضـ  ممـا  ارـى    ي ض
بت صري أع  ريه عان ي ض  مق أمى أيضار عاألبوط بضـاء أعلـ  األعلخـاء ان مل يكـق لـى      
علد عجيوز اخابـة الرجـ  مـق املـرأ  عبـالىلكل عيصـا  الرجـ  تـ   الرجـا  عان كـان           
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ء علو كان املنوا منـى رجـ ر عمـق  ارتـى  ريضـة  ـري       املنوا منى امرأ  عاملرأ  ت   الن ا
مىلخنة مق الصاواهلل ا مل بضيف ث ل  رائ  ث ثخة عثنائخة ينوب بهمـا مغربـار عتـب ار    
عجيهر  خهما بـال راء  عربامخـة ينـوب  خهـا ممـا    متـى   ماـ  اا عيـتخري  خهـا بـاجلهر           

عمق  ارتى   ال  ر بصـرار علـو     عا ء اهلل عي ض  مق  ارى الص   اامار علو   ال  ر 
احلضــر عاألبــوط اســت بابار ماــيف األبــوى اإلرخــان بال ضــاء  ــورار عمــدم ا شــتغا  منــى  
ب ريضة موسىلة ع  بنا اة عي ض  النوا   الرعارع بىلد مض  عبتهـا عي ـت ع لتاركهـا    
ان يتصدو مق ك  ركىلتي هد مق ثىلام  إن مجل  ىلق ك  أرب   إن مجـل  ىلـق اوا ـ     

اخ  مد عمق اوا   النهار متاى عرـارك الصـ   يىلـلر مـر  ماـيف رركهـا  ـإن رركهـا ثااخـة          ال
ملر أءرى  إن رركها ثالتة بت  عاألبوط ال ت    الرابىلـة هـدا    ـري امل ـت   رركهـا      
عامل ت   رركها كا ر عجيـرب ماخـى بكـ  ا ررـدات مـا مل ركـق لـى شـبهة م ـمومة علـو           

 كاات دتماة.

 عهر : يف صالة اآليات املقصد اخلامس 
ــريح        ــة عال ــر عاللللل ــوف ال م ــمل عء  ــوف الش ــد ك  ــاهلل من ــ   اآلي ــع ت ز
الصـ راء عال ــوتاء ع خـ  اآليــاهلل ال ـماعية املخو ــة عاملـدار ماــيف ا ـوف منــد مامــة      
النام   مايف الن وم اليت ي رع  لخها ا ا ىلا  ع  مايف ال اوا اليت   رن ىل  لىلطـائ   

ت ت   الك وف عا  وف مق ا بتداء  و اام ا جنـ ء ماـيف   الشدائد عاألهوا  ععب
األبـرا عاألبـوط  ي ـاع اــام الصـ   ببـ  األءـد   ا جنــ ء عيىلتـرب  خمـا مـدا الللللــة          
ار اع زمااها ل ىل  الص   مايف األبرا عاألبوط  خما مـدا الك ـو ي اإلرخـان بهـا عان     

خف عر ضـيف الصـ      خىلهـا مـ      مل يت   الوبت عا بتخاط بدلخل   الك و ي ضىل
الىلاــ  عالت ــريي علــو مــ  جهــ  احلكــ  عاألبــوط بضــاء الناســ  ع  زــع بدعاــى      
الك و ي   ا ابرتو ال رص  ااى جيع ال ضاء مطا ـار عيىلاـ  بـدعثها أّمـا باملشـاهد  أع      

لطـق    بالشخاع أع ا رب امل خـد لاىلاـ  أع بشـهات  الىلـدلي أع الىلـد  الوابـد مـ    اترـى ا        
عجــى بــوب لكــق األبــوى ء  ــى عجيــع ماــيف النــام رىلامهــا مخنــار عرىلاخمهــا ك ايــة علــو   
بدثت  بدى اآلياهلل   عبـت  ريضـة يومخـة  ـإن كـان عبتهمـا موسـىلي ختـري   ر ـدي           
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أيهما شاء عان كان األعو ر دي  الخومخة عان كااتا مضخ تي أريف بال ريضة عبضيف ت   
ضخ ة عاألءرى موسىلة عجع ر دي  املضخ ة عيشـرتط  خهـا   اآلياهلل علو كاات  بديهما م

ما يشرتط   الص   الخومخة عي ت ع  ماترها ما تامـت اآليـة بابخـة ع  ا زالـت   أثنـاء      
الصـ   أاهـا   ءارجهـا عي ـت ع اإلرخـان بهــا  امـة عتـوررها ان ينويهـا مىلخنـار هلــا          

بـرام ماـيف رـو  بـرام الصـ   عي ـرأ بىلـد        مت ربار  و اا رىلاو م اراار بالنخـة لتكـبري  اإل  
التكبري احلمد عاألعو ان ينر  ب ور  رامـة  ـري مبىلضـة ثوياـة كااـت أع بصـري  عيركـ         
ركوع الصـ   ارخـار هـا ياـلم  خـى مـق الـدكر ع ـريه ثـ  ير ـ  رأسـى منتصـبار عي ـرأ احلمـد               

   رأسـى منتصـبار   عسور  ث  يرك  ث  ير   رأسى منتصبار ث  ي رأ رو  لخل ث  يرك  ث  ير
ث  ي رأ رو  لخل ث  يركـ  ثـ  ير ـ  رأسـى منتصـبار ثـ  ي ـرأ رـو  لـخل ثـ  يركـ   ـإ ا أمت             
الركــوع ا ــامل ر ــ  رأســى منتصــبار عهــوى  و ال ــجوت عســجد ســجدري ماــيف رــو    
سجوت الص   ث  ي وم  و التااخة عينر  بركوماهلل مخ ة عسجدري مايف رو مـا مـر     

 ــراء  عالركــوع عال ــجوت علــو  ــرو ســور  ماــيف بىلــ  ركومــاهلل الركىلــة األعو مــق ال
األعو عالتااخة أجلأ مق ال اية   ا برأها مق بخث ا صها علو كـرر احلمـد مـ  التوزيـ      
 األبرا الص ة عاألبوط الرتك علو ابتدأ ب ور  للمى استئناف احلمـد  ـإ ا جاـل مـق     

يضـة عي ـت ع ال نــوهلل   ال ـجوت األءـري رشـهد عســا  ماـيف رـو مـا كــان يصـن    ال ر       
مخ ار عي ت ع اجلهر  خى ع  ال راء  علو كاات اهارية ي نت بب  الركـوع التـاا  عببـ     
ــر         ــوع الىلاش ــ  الرك ــامق عبب ــوع الت ــ  الرك ــاتم عبب ــوع ال  ــ  الرك ــ  عبب ــوع الراب الرك
عي ت ع لى ان يكرب بب  الركوع عال جوت عالر ىلة منى عبب  ال نـوهلل عمنـد ر ـ  رأسـى     

  الر ــ  ا ــامل عالىلاشــر  خ ــو  : يــ  اا ملــق محــد عي ــت ع لــى   مــق الركــوع   
التطوي    ا كان من رتار   براءرـى ع  ركومـى ع  سـجوته ع  بنورـى عان كـان ءاشـىلار       
ءاضىلار ءائ ار عج ر مايف أ ض  أبوا  الىلبد   ا بام بـي يـدب مـو ه علـو بضـر عبتهـا       

الخومخـة يصـاخها منـد الضـخق عا ضـطرر       ع  د بىل  الشرائي  احلا   خها كمـا   تـ    
راكبار عماشخار عجال ار عمضطجىلار عمريااار ع   خ  األبوا  آرخا بـاألعو  ـاألعو ماـيف    

 رو ما مر   الص  .
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 املقصد السادس عهر : يف صالة اجلماعة 
ع  زع      ت   اجلمىلة عالىلخـديق   زمـان  هـور اإلمـام    جيـوز رركهـا         

خبة علدا مل اتىلرض لدكرها عر ت ع   باب  ال رائ  عجيوز ابتـداء امل ـرتض   زمق الغ
هتاى عان اءتاف ال رضان عمق ماخى  رض مق ال رائ  الخومخة   ينمت هق ماخـى تـ     
الىلخد أع اآليـاهلل عبـالىلكل ع  زـوز   النوا ـ       تـ   ا ست ـ اء عالغـدير ماـيف         

بوط الرتك علامىلخـد اسـت بابار ءاـف املىلخـد كـدلخل      بو   خى عاألبرا جازه عان كان األ
ــد عكــدا   تــ         عءاــف مصــا  ال ــرض عي ــوى جــواز تــ   امل ــرتض ءاــف املىلخ
الىلخديق عاب  ما رنىل د بى اجلمامة اثنـان أبـدهما اإلمـام عرـدرك الركىلـة بـاتراك ركـوع        

الشـرعع   اإلمام با  ركبري  املنموم ب  عبا  ركومى مايف األبوى عاألبوط اتراكى بب 
  الر ــ  عان مل  ــرج مــق بــد الراكــ  ع   ــرو    تراكــى راكىلــار بــي ان يكــون ببــ    
الدكر أع   أثنائى أع بىلد ال راغ منى عاألبـوط احملا طـة ماـيف  تراك الـدكر بـ  األبـوط       
احملا طة مايف  تراك ركبري  الركوع علو عجد اإلمام ركىلـار عأرات الـدءو  مىلـى  ـاألبرا     

ان بالا وو ي وغ لى الدءو    الركوع عكدا ي وغ الا وو م  ر ـاعب  ااى م  ا ثمئن
ا بتمالي ب  األبوى اجلواز م   ق الىلدم عان كان األبوط الرتك عرصح الصـ   لـو   
تاتف الا وو علو مل يصاتف بطات علو تء    الص   مطمئنار ث  شخل   الا وو 

اـ  بىلـدم الا ـوو ببـ  الركـوع  ااـى       بب  الركوع مل جيل لى الدءو    الركوع كما لـو م 
يالمى  ما ا ا رات أع ااتطار اإلمام  و الركىلة التااخة عالدءو  مىلـى   الركـوع عبخـ  لـو     
اتركى بائمار ع ارى الركوع مىلى رك  عسجد لن  ى عحل ى   الركوع التاا  عيك خـى  تراك  

ص   عاماترها بىلد  لـخل  ركوع ما مىلى ااتهيف ع خى  شكا  عاألبوط اخة ا ا رات عااام ال
علو مل يدرك ركومار باملر  مل رنىل د  امتى علـو هـوى  و الركـوع مطمئنـار ثـ  شـخل         
ــات ى         ــ  يص ــوع  ا ــد  تراك الرك ــو بص ــا ل ــ  م ــى بك ــرب ماخ ــى عجي ــ  بىلدم ــوو بك الا 
عاألبرا هنا البط ن عاألبوط  اام الصـ   بنخـة ا ا ـرات ثـ  اإلمـات  علـو ءشـيف ر ـ          

اـوى عكـرب م ـت  ر   موضـىلى عركـ  عمشـيف   ركومـى لخا ـق بـى عان مل          اإلمام رأسى 
ميكنى الا وو بى   الركوع سجد   موضىلى ث  حلق اإلمام عجير رجاخى جرار علو الت ق 
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بــى بىلــد الركــوع عتءــ  مىلــى   ال ــجوت األع  أع   ال ــجوت التــاا  بصــ  لــى ثــواا  
  مىلى بىلـد الر ـ  مـق ال ـجوت األءـري      الركىلة عامات ركبري  اإلبرام مند ال خام علو تء

رشهد مىلى عأترك ال ضخاة ع  ركبري ماخى بىلد ال خـام ع  رصـح مـ  بائـ  مينـ  مشـاهد        
اإلمام   ا كان املنموم رجـ ر عان كـان امـرأ   ـ  بـنم عاألبـوط م ـاعارها لارجـ  ع          

اهد بنم ها مين  املشاهد    بىل  أبـوا  الصـ   تعن بىلـ  عرغـين مشـاهد  مـق يشـ       
اإلمام مق املنمومي مق مشاهدرى لـى عبجـع الطامـة عالغبـار   مـاا  منـى عمـق ءاـف         
ا سطواااهلل مق املنمومي يك   مشاهدرى ملق مايف جاابخى منه  علـو بصـ    مكـان      
يشاهد  خـى أبـدار مـق اإلمـام ع ـريه بطاـت تـ رى علـو تءـ  اإلمـام   دـراا بطاـت             

 يكـق أبـد مـنه  يشـاهد اإلمـام عتـ ت تـ          ت   الصف الدب ماـيف جاابخـى ان مل  
الصف الدب ءا ى ما مل يبىلد مق اإلمام زائدار مق احلد ع وات  الصـ وف ال ب ـة     
رضر بت دم مق   الص وف ال اب ة ماخه  ع وات  الصف ال ابق خم  بص   مق بىلـد  

ىلخــد مــق مـق اإلمــام   الليـات  مــق احلـد عال صــ  لىلــدم التكـبري  ــري خمـ   ــ  ياـلم الب      
اإلمام ااتطار ركبري ال ريع  لخى علو كاات ال اتاة   ان  املشاهد  كالشبابخخل    بـنم  
عان كان األبوط ا جتناا ع  جيوز كون اإلمام أماـيف مـق املـنموم    ان يكـون الىلـ       
ر رحيار أع اب  مـق م ـدار شـرب عجيـوز الىلكـل ع  كواـى بىلخـدار منـى أع ممـق ي تـدب بـى            

يتخطيف    خ  با رى ءطو  ا  ال رج علـو كـان   بـا  سـجوته ب ـدر       ه دار ما  
مــا ختطــيف مــت ر ك ــيف عان كــان   بــا  بخامــى ب ــدر مــا   يتخطــيف عهكــدا بالن ــبة  و      
املنمومي بىلضه  م  بىل  عاألبرا مراما  هدا الشرط   ا بتداء عهو كـاف    ي ـق   

ان األبـوط احملا طـة ماـيف ال ـرا مــا     الصـدو  ـ  يضـر بـدعل البىلـد   األثنــاء عان كـ      
ــالركىلتي      أمكــق ا ا ــرات عاألبــوط لــى رــرك ال ــراء  ءاــف اإلمــام    خــ  الصــ   ب
األعلختي   ا كان اإلمام   د  ال ـراء  عان كـان األبـوى  اهـا م ـت بة بخـث ركـون          

م كمـا   ا  اجلهرية عاملـنموم   ي ـم  اهلمهمـة عي ـرأ املـنموم   ا زـاعز دـ  بـراء  اإلمـا         
اتركى   التالتـة أع الرابىلـة عان كـان اإلمـام بارئـار ع  ـت مـا مل ين ـرت منـى علـو كااـت            
الصــ   جهريــة عي ــوم املــنموم بالواجبــاهلل مــا مــدا ال ــراء    الــركىلتي األعلخــتي  ــإن    
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اإلمــام   يت مــ  منــى ســواها ع  ا ســبق اإلمــام ماــيف املــنموم بىلمــ  عكــان مىلــدعرار      
بى عحل ى عان ر دمى بركق عاألبوط ب  األبوى ا ا رات لو كان بـركني  مـا   التنءري أريف 

زات عكدا لو كان بركق علو أريف اإلمـام بىلمـ  كالتشـهد عرـوه علـخل دـ   ىلـ  اإلمـام         
ي ت ع لامنموم متابىلتى  خى عي ت ع ان يتجا يف   د  رشهد اإلمام   ا مل يكق ماخـى  

ىلـة اإلمـام   األ ىلـا  عمنـى املتابىلـة   ركـبري        رشهد ب  هو األبـوط بـ  جيـع ماخـى متاب    
ا  تتاف ع  الت اخ     يدء    الص   ع  يرك  ع   ي جد ع  ير   بباى عمق ركـ   
أع سجد بباى ر   رأسى ان امكنى حلوبى عهو بائ  ث  رك  مىلـى أع سـجد عكـدا   ا ر ـ      

عي تمر مـ  الىلمـد منتطـرار    رأسى بباى مات  و الركوع أع ال جوت عك   لخل م  الن خان 
لى   ي ب ى بغري  لخل عاألبوط ب  األبوى  خما   ا رىلمد ال ـبق أع رىلمـد رـرك الرجـوع     
بــا  الن ــخان أمــات الصــ   مــق رأم عاألبــوط بــ  األبــوى ان   يت دمــى   األبــوا    
الواجبــة ع  ا مل ي ــم  ممــ  ماــيف  نــى ع  ا  ــق ان اإلمــام بــرأ شــخئار ربىلــى علــو تءــ    

  اا اة  دء  اإلمام عابرم عءاف املنموم  وهلل الركىلة بطىلها علو كـان تاءـ ر    املنموم
   ريضة مـد   و النا اـة مـ   مكـان الىلـدع  علـو رىلـدى دـ  الىلـدع  أاهـا عأماتهـا            
 امة عيشرتط مدالة اإلمام  اهرار    زوز الص   ءاف ال اسق عجمهو  احلـا  علـو   

الص   مد   و ا ا رات علو  هر بىلد ال ـراغ مضـت     ق الىلدالة  طهر ا  ف   أثناء
تــ رى ع   مــات  ماخــى عرىلــرف الىلدالــة باجتنــاا الــداوا الىلطــام   اطــر الشــارع           
عاإلترار مايف الصغائر عررك منا خاهلل املرعء  حبخث يكشف  لـخل مـق املاكـة الراسـخة     

لطتـى جديـدار   علو راا بىلد املىلصخة ع هر منى تـدو التوبـة مـاتهلل مدالتـى عاألبـوط خما     
بتيف يىلرف ارصا ى بالىلدالة ع  يكت   بطهور تدو التوبـة   ـي عيشـرتط تـ ة تـ        
اإلمام  اهرار  او ما  ب  اتها  مـا ااـى   حي ـق ال ـراء  أع أءـ    بىلـ  الشـرعط مل        
زل الص   ءا ى علو ربي   ات تـ رى بـرتك الطهـار  أع  ريهـا مـق الشـرائي مـت ر  ـإن         

مد   و ا ا رات عان ما  بىلده مضت ت رى ع   مات  ماخى علـو كـان   كان بب  ال راغ 
  حي ــق ال ــراء  آل ــة    ل ــااى أع مــاا    ميكنــى ت ىلــى  ــاألبوى مــدم جــواز اإلاــام بــى  
لاص خح تعن امل اعب لى   م ام يت م   خى ال راء  مق املنموم عاألبـوط رركـى مطا ـار    
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بى مايف املنموم رىلدي  اإلمام عرنبخهـى   ا تـدر منـى    عجيع عجوبار شرثخار لص ة ا بتداء 
 اي أع سهو  إن مل ينبهى عكان رركى م  دار كالركق مت ر بطات تـ رى عتـ   املـنموم    
ــ        ــنموم ر صــخ  لكــق بخ ــى ع   ــريه رصــح تــ   اإلمــام ع  تــ   امل ان مل ين ــرت من

أع  ىلــ   ضــ ر مــق  عاألبــوط لامــنموم  ماترهــا مــ  مــدم الت صــري   التنبخــى مــق بــو     
الت صري سخما لـو كـان ا طـن   ال ـراء  علـو كـان م صـرار   التنبخـى   ال ـراء   ـاألبوى           
عجوا اإلمات  ااتهـيف عاألبـوى ااـى ان ماـ  املـنموم با اـ    أثنـاء الصـ   عمل ميكـق          
رداركى عجع ماخى ا ا رات  إن مل ي ىل  عجع ماخى اإلمات  عي ت ع ان ي ف املـنموم  

ي اإلمـام   ا كـان عابـدار عءا ـى ان كـااوا اكتـر أع كااـت امـرأ  علـو اّمـت املـرأ             مق ميـ 
الن ــاء عب ــت  ــري بــارز  مــنهق ع  جيــوز ر ــدم املــنموم ماــيف اإلمــام بالىل ــع ع  مــرب   
بالرأم ع  ان روم املرأ  الرجا  ع  ال امد ال ائمي علكـ  مـق اإلمـام عاملـنموم بكـ       

ــة    ا  ــى مــ  الشــخل عال ــهو        شــخل الركىلــاهلل   بــو  عاألبــرا حلــاو الشــخل ربىلخ
األ ىلا  بها  ـإن الشـاك منهـا يتبـ  الضـابي علـو ار  ـا  خـى أرـيف كـ  منهمـا هـا يالمـى مـق               
الركىلاهلل ا بتخاثخة أع األجلاء املن خة علو ختال ا  خخ ق أبدهما ء ف مـا ماخـى اآلءـر    

الراجح عم  مـدم الرتجـخح رجـ     اءد بالخ ي عاا رت أع لو اءتاف املنموم اءد اإلمام ب
بكمى  و الشخل عجيع عبـد  اإلمـام  ـ  يـنمت باملتىلـدت عرىلخخنـى با سـ  أع الوتـف أع         
اإلشار  علو بال اع علو أشـار او شـخص زمـ  ااـى زيـد  بـان ااـى ممـر  ـ  بـنم علـو            
تايف ءاف زيد  بان ااى ممـر  ـاألبوى الصـ ة مـ  اخـة ا ا ـرات منـد البخـان ان كـان            

ى بى عان كان ي تدى بى  اى ا سـتمرار   ا بتـداء علـى ا ا ـرات عيك ـ    التىلـخي       ي تد
ان ينوب هدا املت دم م  الىلا  بىلدالتى ع  جيوز ان جيىل  أبـد املـنمومي ع   ـريه  مامـار     
   بىلد اا ضاء ت   اإلمـام أع   ـاتها ع خمـا لـو رـبي بطـ ن  مامـة اإلمـام عجـى بـوب           

ىلدع   و ا ا رات عيت  ت رى لن  ى اءتخارار أع اضـطرارار أع األبـوط   عجيوز لامنموم ال
 زنع  لخل م  ا ءتخار.
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 املقصد السابع عهر: يف صالة املسافر 
 جيع   ال  ر ررك الركىلتي األءريري مق الربامخاهلل بشرعط:

 امل ـا ة عهــ  مبـار  مــق مثااخـة  راســخ امتداتيـة  هابــار أع  يابـار أع أربىلــة      أوهلااا:
 هابار عأربىلة  يابار سواء رجـ    يومـى أع   علـو رـرتت   ابـ  مـق أربىلـة  راسـخ بتـيف          
بط  مثااخة  راسخ أع اكتـر مل يكـق باثىلـار لام ـا ة علـو  هـع  رسـخي عرجـ  سـتار            
ثريق آءر عبالىلكل  األبوى مدم امتبارها عكدا ك  را خق بي الدهاا عاإليـاا مـدا   

سور الباد عمنتهيف البخوهلل   تغار البادان أع متوسطارها األربىلة عمبدأ ا بت اا مق 
عأما الكبار املخال ة لاىلات   املدار  خها مايف منتهيف احملاة عجاهـ  امل ـا ة يـت  ع  يكاـف     
ا ءتخــار مــا مل يكــق جهــ  بــدرها الشــرم   ــ  يىلــدر جبهاــة ع  تــ ة تــ رى عجــى     

راع الخـد املتوسـطة عامل ـا ة مبنخــة    عال رسـخ ث ثـة أمخـا  عاملخـ  أربىلــة آ ف     راع بـد     
مايف الت  خق  او ا ص ش ء مق احلد مل يكق م ا ة علو كان لى ثري ان مباغ أبـدهما  

 م ا ة بن و ما امترب تعن اآلءر امترب ما ي اكى  إن باغ احلد بّصر ع     .  
ان يتوجى  و م صد مىلاوم عاملدار  خى ماـيف بصـد امل ـا ة ع  يىلتـرب بىلـد       ثانيها:

 لخل سواه مق م صد مىلاوم أع  ري مىلاوم  مق هام ماـيف عجهـى أع ثاـع مبـدار آب ـار أع      
تابة ضالة أع شخئار ضائىلار   يىلرف   أب مكـان أع رـو  لـخل عمل يكـق باتـدار لام ـا ة       
  يكون ماخى ر صري علو باغ الصي لى مل يىلي منته  س ره عيتىلي ماخى الت صـري بخـث   

 األثناء م صدار يباغ امل ا ة ع  با  رجومى م  باوغ  لخل.  يىلي   ا بتداء أع   
ب اء امل صد  او مد    األثناء بب  ان يباـغ ابـ  امل ـا ة كنربىلـة  راسـخ       ثالثها:

مات  و التمام عمضت ت رى الوابىلة بصرار كدا لـو رـرتت   األثنـاء جـرى ماخـى احلكـ        
هـا   ا اثمناـت ا  ـى هجخئهـا بصـرار علـو       املدكور عمنتطر الر  ة   أثناء امل ا ة بـ  باو  

ررتت أمت  إن رج   و مموم ال  ر بصر بىلـد الضـرا   األرض مـق تعن امتبـار دـ       
الرتءص مايف األبوى عيالمـى مرامـا  م ـا ة جديـد  مـق دـ  الىلـدع  أع الـرتتت ماـيف          

تبـوع  األبوى عثريق ا بتخاط     يف علاتاب  كاملرأ  عا اتم عالىلبـد عرـوه  بكـ  امل   
مــ  لــلعم تــ بتى حب ــع ملمــى   للعمــار شــرمخار ع  ماتيــار بتــيف لــو مــلم ماــيف مــدم    
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الص بة عكاات  زمى لى شرمار است   حبكمى ع  يكون رابىلار  خى  إن ما  بصـد متبومـى   
رــبي بصــده عبكمــى عان جهــ   لــخل ب ــيف ماــيف التمــام لىلــدم بصــد امل ــا ة ع  يكاــف  

متبومـى عرـرتت   ااـى يصـ بى مىلـى أع   مل يكـق        ا ستخبار مق متبومى علـو ماـ  بصـد   
باتدار لام ـا ة عيكـون كطالـع اآلبـق عاجملبـور ماـيف ال ـ ر ان ماـ   ايـة اجلـرب مـرف            
بكمــى بباــوغ امل ــا ة عمدمــى عان مل يىلاــ  متــيف يــن ن لــى بــالرجوع كــان كطالــع اآلبــق  

 أيضار.  
 الدءو    ال  ر    يك   جمرت ال صد عهو   باده.   رابعها:

ان يتجاعز د  الرتءص ع لخل بنن   يف ماخى  ما   ا املـو ن لـو عبـف     خامسها:
مايف سور الباد أع   يف ماخى شك  جـدرااها املتوسـطة ع  يالمـى اجتمـاع ء ـاء اآل ان      
ــات   تــوهلل املــو ن عيــاع       ــرب املىلت عء ــاء اجلــدران عان كــان ا جتمــاع أبــوط عيىلت

اجلـدران عروسـطها   الىلاـو عاهلبـوط عاسـتواء       ال ام  عارر اع املو ن عاطر النا ر  و
ــاتار عيــرى      ــى ي ــم  اآل ان يامــار مىلت األرض  و  ــري  لــخل عاحلاتــ  املــدار ماــيف اا
اجلدران كدلخل  متـيف مل يكـق بالغـار  لـخل احلـد املىلاـوم كـان مـنمورار بالتمـام عكـدا مـ             

 ا شتباه   باوغ احلد املىلاوم.
ر الىلاتـ  بـن ل سـ ره كـاآلبق عالناشـل      كـون ال ـ ر سـائغار  ـ  ي صـ      سادسها :

عالىلات  ب  ره كال اتد  و جهة درمة ك ط  الطريق أع مواجهة الطامل لختوتـ   و  
املطامل أع بط  الطريق مـ   ـق التاـف أع لصـخد الاـهو مـ  اإلشـكا    برمتـى فـ ف          

ى تخد ال وهلل عالتجار   إن ماخى    خ  ما ر دم التمـام سـواء كـان  لـخل منـد ءرعجـ      
مق الباد أع مند رجومى مق س ره عهو باوه ماـيف اختـى ال ـاب ة امـين الـدعام ماـيف راـخل        
املىلصخة أع مىلصخة أءرى  او مد  منهـا عارات الرجـوع  ـإن باـغ زمـان الرجـوع امل ـا ة        
بصر ع   ب   مايف التمام عكدا ي صر   س ر النلهة علو ركـع تابـة مغصـوبة أع ماـيف     

أع م تص بار لش ء مغصوا أع ررك أمـرار عاجبـار   رب  مغصوا أع  اهلل اىل  مغصوا 
 ك ضاء الديق أع ا  ة اللعجة عرو  لخل  األبرا ال صر عاألبوط اجلم .
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ان   ي ـخ  مشـر  أيـام عابـد  أع دـ  عابـد  عاملـدار ماـيف  نـى بالب ـاء            سابعها :
يـام  مشر  أيام عاألبوط مراما  الىللم عمدم ا كت ـاء هجـرت ا ثمئنـان بالب ـاء مشـر  أ     

عاملدار   الب ت الكبري  ا اربة لاىلات  مايف احملاة عب ت النجف عم ـجد الكو ـة دـ ن    

عبغدات عاملىلترب املكان تعن البخـت  ـ  يصـح اختهـا   بخـوهلل       عكدا ب ت الكا مي 
األمراا مـا مل رطمـئق ا  ـى بىلـدم الربخـ   و مشـر  أيـام ع  ا اـت شـرائطها  نبامهـا           

و اوى  بامتى   أثناء امل ا ة   األثنـاء أع بـا  بصـد امل ـا ة بطـ  بكـ        ااعيار هلا أث  عل
امل ا ة عكدا لو ررتت  خها كدلخل اىلـ  لـو بصـد م ـا ة  باغهـا ثـ  بصـ  لـى الـرتتت  ـإن           
ررتته   يـوثر شـخئار عيب ـيف ماـيف بكـ  ال صـر ع  بـد مـق مشـر  أيـام رامـة متوالخـة مـ               

جربه ها يكماى   تور  التا خـق عاألبـوط اجلمـ     لخالخها عاألبوى مد الخوم املنك ر م  
علو مد  مق اإلبامة   أثناءها أع ررتت  إن كان تايف  ريضة اامار علو ا خااار ب يف ماـيف  
التمام عالداء    ركوع التالتة   بك  مق أمت ال ريضة   عجى بوب ع  الص   اامـار  

عهـو بىلخـد ع  يا ـق بهـا النوا ـ         د  التخخري عجى عهو احلـق عبخـ  األبـرا ء  ـى     
عالصخام عين ط  بك  ال  ر   الرتتت ث ثي يومار   د  عابـد مر ـار ماـيف رـو مـا مـر       
عباملىلصخة   ا ل ال  ر أع  ايتى عيب ـيف ماـيف التمـام بتـيف ي صـد امل ـا ة ماـيف رـو مـا          

د م ـا ة بىلـد   يىلترب   ا ارج مق املنل  عاألبوط اجلم  بي ال صر عا اام   ا مل ي ص
م اربة املىلصخة عمتاى  خ  مق  رضى التمام بىلد ا رر اع علو ءرج  و ما تعن امل ـا ة  
أمت   الدهاا ع  ا ل امل صد ااعيار لارجوع أع مرتتتار  خـى ااعيـار ل بامـة بىلـد الرجـوع      

شـكا   أع لىلدمها أع مرتتتار  خها ب   شكا  عأما الرجوع عد  اإلبامة  ال زم ماخى ب   
اإلاام    م  بصد مدم اإلبامـة مـ  بصـد امل ـا ة  ـال زم ماخـى الت صـري    لـخل ماـيف          
 شكا  عاألبوط بخنئد اجلم  بي ال صر عا اام عيا ق باإلبامة   بط  بكـ  ال ـ ر   
امتبار امل ا ة اجلديد  لا صـر  خـ  موااىلـى ماـيف األبـوى عاألبـوط  خمـا مـدا اإلبامـة          

 اام.اجلم  بي ال صر عا 
ان   ين طــ  بكــ  ســ ره بــالورعت  و عثنــى عم ــكنى  اــو عتــ   لخــى  ثامنهااا :

اا ط  بك  س ره ع   رو بي ما كان لى  خى منل  أع   عما كان لى  خـى ماـخل أع   علـو     
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كان  ا عثني ر    ال نة بخنهما اص ي ر ريبار أمت   ك  منهما علو مد  مـق عثـق  و   
 األع  منل  أبـام  خـى سـتة اشـهر علـو مت ربـار بّصـر  خـى بـ  ريـع            ريه  إن مل يكق لى  

عان كــان لــى  لــخل  ــاألبوط اجلمــ  عان كــان األبــوى ال صــر عيــت    الــوثق اجلديــد    
هجــرت النخــة   عجــى عاألبــوط التــوثق أيامــار يت  ــق بهــا الصــدو الىلــر  عأبــوط منــى  

ار  ــاألبوط اجلمــ  ععثــق امتبــار  بامتــى  خــى ســتة اشــهر  ــإن مل يكــق  لــخل علــو مت ربــ  
األمراا بخوره  ان كااوا مق أه  الربخ  عمكااه  ا اص ان مل يكق هل  منى ربخـ   
عم ا ته  رىلترب مق ثرف البخوهلل ان كاات جمتمىلة عان مل ركق ءارجة مق الىلات  عمـ   

 ا رعج منها يكون لك   ريق بك  ا  ى عم  مدم ا جتماع يا ق ك  بخت بكمى.
يكــون ال ــ ر مماــى كاملكــارب عاملــ ف عال ــام  عأمــري البخــاتر   ان  تاسااعها : 

عالش اا  عأمراء ال  بي ع خ  مق مماه  ال  ر عاألبرا مراما  كون سـ ره     
مماــه   اــو ســا ر املكــارب بــدعن تابتــى عاملــ ف بــدعن ســ خنتى عكــدا البــابون  ــاألبرا  

ر  أيـام   منللـى منويـة أع    ال صر عاألبوط اجلم  عين ط  بك  التمـام مـ  اإلبامـة مشـ    
 ري منوية أع    ري منللى م  النخة عاألبوط اجلم  م  مـدم النخـة عيرجـ   و التمـام       

 ال  ر  التااخة مايف األبوى عاألبوط اجلم    ال  ر  التااخة.
عهـو شـرط عجـوا ال صـر    ان يكـون   املـواثق األربىلـة امل ـجد          عاشرها :

 جد الكو ة عاحلائر احل خين مايف مشر ى أ ض  الت خـة  عم احلرام عم جد النيب 
عال  م  املصا    أبدها يتخري بـي ال صـر عاإلاـام أ ضـ  عي تصـر ماـيف امل ـجديق        
األتــاخي تعن الليــاتري عاألبــوى  حلــاو ال ــطوف عاملواضــ  املنخ ضــة مــق امل ــاجد    

لــو تءــ  بىلــ   بامل ــاجد ع  احملاريــع الداءاــة   اجلــدران  شــكا  عكــدا اإلشــكا   
املصا    امل جد عءرج بىل  عاألبوط ال صر بخنئد عبخ  احلـائر مـا تار ماخـى سـور     
الص ق الشريف لكق هدا الت ديد مشك  مق جهة مكل ال باة عمق بـاب  اجلهـاهلل     
 شكا   خى عاألبوط ا بتصار مايف مـا بـو  الضـريح املبـارك ممـا   يليـد ماـيف مخ ـة         

عاألبوط   اجلمخ  ال صـر ثـ  املـدار   ال صـر ماـيف عبـت       عمشريق  رامار بدراع الخد 
 ىلاى   مايف عبت الوجوا  مق تء  ماخى الوبت   ب ته عسا ر بتيف ءرج مق دـ   
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الرتءص بّصر عمق تء  ماخـى الوبـت   ال ـ ر ثـ  تءـ  منللـى أع دـ   بامتـى مشـر           
 امل امي عأما ال ضـاء  أيام بب  الص   تايف اامار عاألبوط اجلم  بي ال صر عا اام  

 ختب  األتاء  ما  اهلل بضرار يصا  اامار علو   ال  ر عما  اهلل سـ رار يصـا  بصـرار علـو     
ــ ت تـــ رى عمـــق جهـــ           ــ  م ـــنلة الت صـــري تـ ــر عمـــق أمت جـــاه ر بنتـ   احلضـ
با صوتـــخاهلل ك كـــ  اإلبامـــة عالـــرتتت  ـــلم  ان  بامـــة ا م ـــة مـــت ر أع الـــرتتت    

ــع   ــار موج ــدا      الىلشــريق يوم ــيف رــو املتىلمــد عه ــى اإلمــات  عال ضــاء ما ــنمت للم ل اــام  
اإلث و هـو املشـهور لكـق   الصـ خح   ا أرخـت باـد  عأزمىلـت امل ـام بهـا مشـر   ـنمت            
الص   عان رركى جاه ر  اخل ماخى اإلمات  عبد ممـ  بـى  امـة مـق احمل  ـي  ـاحلك        

مطا ـار عمـق أمت   ال ـ ر       مورت النص هو األبوى عمق بصر   احلضـر أمـات عبضـيف   
ااسخار أمات   الوبت     ءارجى عاألبوط اإلمات  مطا ـار ع  ا ائـت  م ـا ر حباضـر أع     
بالىلكل اتط با   األعلختي عا رتبا   األءريري عي ت ع اجلرب م ـع كـ  م صـور     

 اكـرب  مايف است بابى بىلد ك   ريضة ي و  : سـب ان اا عاحلمـد ا ع  الـى    اا عاا   
 ث ثي مر  بب  الت بخح أع بىلده.

 عاا عل  التو خق عاحلمد ا مايف التمام عالكما  عاإل ضا  
 عتايف اا مايف دمد عآلى الطخبي الطاهريق
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