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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله ،وبعد:
قال المؤلف –رحمه هللا" :-في المسألة الثالثة :كل تكملة فلهـا -مـن حيـ هـي تكملـة -شـرط،
وهو :أن ال يعود اعتبارها على األصل باإلبطال ،وذلك أن كل تكملة يفضـي اعتبارهـا إلـى رفـ
أصلها ،فال يصح اشتراطها عند ذلك؛ لوجهين".
كل التكميالت والتحسينات والحاجيات ارتباطها بالضروريات ،فما لم تُوجد أصلل المسلةلة فتكميلهلا
ال قيمللة للله ،لللو الضللرورات ح،للإ الللن ، ،فل زا ز بللف الللن ،ح أللف الللن ، ،للل للل أ ُ للال
األطراف بما فيهلا للو جلروي،

لل

ل ا أم للا

لألصل ،ف زا لضى و ،ق األصل فال قيمة لم الجة

لل

للا

لل

ط األطراف،

ل ان أل

ل ط األطلراف تاب لة

ا لثال تأريبي.

األل للر الث للا ي :أ لله مزا كا للف ُل الج للة األطل لراف تأض للي عل للى األص للل ،ف للال قيم للة لم الج للة ل ل ط
األطراف ،ني ب لد ،لاا األصلل ال قيملة لم الجتهلا ،ولل وجلو األصلل ،لكلو ل الجلة األطلراف
سببا في الأضاء عليه ف ه ال قيمة له رجل في طرفله جل
تةتي أو تأضي على األصل أو تكو
ً
للل أللولُ :ستةصللل ولللو لللات لللا ُستةصللل بأللىن
استئ للاله ،لكللو م استمصللل لللات الملري
أل ه لو استمصل لات ،فالمحافظة على األصل أولى لو المحافظة على التكميل.

وفي ألور ا ال ا ة لو أ السيارة لخبطلة لاكينتهلا تال،لة ،وبحاجلة مللى تلميل ال لدام للثالً ،ألول:
لم ال دام والماكينة لخبطة،

ط أول بها أحد ! م ال قيمة للتكملة مزا كا ف ل فأد األصلل

سببا إلتالف األصل.
أو كو ل الجتها ً
أحدهما :أن في إبطال األصل إبطال التكملة".
للم مزا بطللل األصللل الأل ل

لللثالً فللي اإل سللا مزا ت طللل فللال اعللي بطللل كللل لللا فللي الجسللم لللو

أجزاء" ،إبطال األصل إبطال للتكملة" فال اعلي لالتلتلال بهل ط التكمللة لل وجلو للا أضلي عللى
األصل.

"ألن التكملة مع ما كملته كالصـفة مـع الموصـو ،،فـذذا كـان اعتبـار الصـفة يـؤد إلـى ارتفـاع
الموصو ،،لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا".
بللال تلله أل لله مزا لللات اإل سللا احلللف جمي ل أوصللافه ،صللار الحللد ر عنهللا ال قيمللة للله بم،ر للا،

وعدلا.
فال ،ة تاب ٌة للموصوف وجوً ا
ً
"فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها ،وهذا محال ال يتصور".
اعتبار للا لللم ملللى عللدم اعتبار للا ،والوجللو وال للدم وجللو االعتبللار وعللدم االعتبللار أيضللا  ،الوجللو
وال للدم لللو بللاي النأللي

لي

بشيء.

 ،ال مكللو أ

المحللال
جتم للا واجتماعهللا أو ت للور اجتماعهمللا ُلحللال و ُ

"وإذا لم يتصور ،لم تعتبر التكملة ،واعتبر األصل من غير مزيد".
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حينئ شتلل وُ نى باألصل و ترك
تقدير أن المصلحة التكميليـة تحصـل مـع فـوا المصـلحة األصـلية ،لكـان
ا
"والثاني :أنا لو قدرنا
حصول األصلية أولى لما بينهما من التفاو .
وبيان ذلـك أن حفـ المهجـة مهـم كلـي ،وحفـ المـرواا مستحسـن ،فحرمـ النجاسـا حفظـا
للمرواا  ،وإجراا ألهلها على محاسن العادا  ،فذن دع الضرورة إلى إحيـاا المهجـة بتنـاول
النجس ،كان تناوله أولى".

علللى زللله

للم لحافظ ل ًة علللى األصللل ،لكللو لللو اتللتللنا بالتكميللل و للو ُلجا بللة النجاسللات ،ترت ل
فوات األصل ُ للي اعتبار التكميل و شتلل باألصلن ول ا جاء الشرع ب باحة أكل الميتلة للمضلطر
لحافظ ًة على األصل.
"وكذلك أصل البيع ضرور  ،ومنع الغرر والجهالة مكمل ،فلو اشترط نفي الغـرر جملـة ال نحسـم
باب البيع".
من أل ناك لو أ واع اللرر ولو أصنافه لا و للت،رن أل ه ال ُمكو االطالع عليه ،لو قلنلا:
في بي البيوت وترائها ا ألر البد لنه السلكو حاجل ٌة أصللية ال ُمكلو االسلتلناء عنهلا ،لكلو للو

قلنا :م له ال جلوح بيل البيلف وال تلراىط حتلى لرف األساسلات ،و لرف واتلل ال لبات ،و لرف

ا أضي على األصل بالزوال ال ي و أصل البي  ،للو اتلترطنا

الأواعد ولا تحف الأواعد ،لثل
ا ت،اء اللرر ال ي و ل ِّ
كمل للبي لو اتترطناط لأضى على األصل الل ي لو أصلل البيل كلا للا
ُ
ُوجد بي وال تراء به ط الطريأة.
ــترط حضـــور العوضـــين فـــي المعاوضـــا مـــن بـــاب
وكـــذلك اإلجـــارة ضـــرورية أو حاجيـــة ،واشـ ا

التكميال ".

نلي "كذلك اإلجارة ضـرورية أو حاجيـة" "أو" ل ط للتأسليمن أل للو اإل جلا ارت للا لو ولروري،

ولنهللا لللا للو حللاجي ،ولنهللا لللا للو تكميلللين أل اإلجللارة تللةتي عليهللا األ لواع الثال للة ،وللروري
تسللتةجر ال لرأة لتُرو ل ولللدك الل ل ي لللو لللم ةكللل لمللات ل ل ط مجللارة وللرورية ،تسللتةجر بيتً لا ،لك للو
ب لكا ه أ تسكو فلي تيملة للثالً أو فلي البلراري لل البا لةن أل له للي

للو الضلروريات أ تألوم

الحياة به ا ،م و حاجلة أصللية نلال اإل سلا بسلببها لشلأة تلد دة ،لكلو للي

بضلرورة ،للا اح

على البيف ال ي و المسكو األصلي قلد تسلتةجر لكاًلا لتلو ع فيله كتبله للثالً أو لتسلتأل بله علو
أ له لترتاي ا أ ش حاجة أم تكميل ا تكميل.
"ولما كان ذلك ممكنا في بيع األعيان من غير عسر".
نللاك رللرر لترتل

علللى اإلجللارة ولتللداول اا تجللد صللاح

ال مللارة أسللم أجلرة الكهربللاء أو أجلرة
ل ا أكثلر و ل ا أقلل ،و ل ا لتوسل و ل ا

الماء أو أجرة المناف ال الة على السكا بالسلوية لل أ
احئللد ،ل ا ُلسل ِّلرف ،و ل ا ُل ِّأتللر ،نللي لللو افتروللنا أ فللاتورة المللاء لهل ط ال مللارة علللى طللول السللنة


4

شر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر كتر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا املوافقر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا )10( 26

4

ألللف ريللال ،وفيهللا تمل تللأق ،لللنهم لللو ُسللرف ال مائللة ،ولللنهم لللو سللتهله لائللة ،ولللنهم لللو
ستهله المائتيو ،ا ال مكو االطالع عليه مال بوو عدا ات تاصة ،المسةلة ل،تروة أ له للا
لل لس سلا الل ي عائلتله أقلل وأُتل

فيه مال عدا واحلد ،البلد للو أ ُأسلم بيلنهم بالسلوية ،وحينئل
لنه لو األجرة لثل لا أُت أو للو قيملة االسلتهالك لثلل للا أ ِّ
ُتل للو ريلرط للو أسلر كبيلرة تُسلرف
لاء و فائ للدة حت للى س للتوفي ل للا فل ل  ،للل ل لله أ
ف للي الم للاء ،وتس للتهله أكث للر أ ت للرك الم للاء ب ل ً
ستوفي

لللي

للله زللله ،وعلللى اإل سللا فللي ألللور اإل جللارات أ

بيتللهن أل ب ل

 ،للل بهللا بللةلوال النللاف لثللل لللا  ،للل فللي

النللاف مزا اسللتةجر تللأة لللثالً طارئللة فللي لكللة أو فللي المد نللة أو فللي أي لكللا

ا  ،أول :حو لستةجرو وال علينا كهرباء وال للاء وال تليء ،حلو سلندف اإل جلار وال ختللف،
لمللازا ال أسللت مل المكيللف طللول الوقللف ألول :للل ت للن

ل ا فللي بيتلله ت للن فللي بيتلله تج للله

مل طول الوقف ال لا أتلله مال ساعة في اليوم ،أول« :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه مـا
ا جمي األلور.

ويأاف على
يحب لنفسه» ُ
فللاللرر لوجللو  ،ولللو ُقسللم بيللنهم بالسللويةن أل هللم ختل،للو فللي االسللتهالك ،ولثللل ل ا اللللرر ل ،للو
عنه ال ُمكو االطالع على حأيأته ،على حأيأة الحال والمأاسمة بدقة.
النلاف اسلت ماله
األلر الثا ي :أ اللرر ر لو ِّقبل الساكو في كي،ية است مال المستةجر ،ب
ُلنه لله لل لليو الم للمجرة ،وب ض للهم ُ ي للد ال لليو المس للتةجرة كم للا كا للف ،و زا أر ت أ ت تب للر بمث للال
واق ي ...المدرف في أ ام االلتحا ات نظر ملى كت الطالي ،ب ضهم كة ه اليوم استلم ،وطالل

ماال والكتاي ظيف ،والثا ي ُلملزا ،فالنلاف ت،لاوتو فلي اسلت مالهم
جيد وزاكر ،ني لا تركه م ً
لألعيا وفي ا ت،اعهم بها ،فب

الناف مزا طلل للو الشلأة تحتلاى مللى تلرليم أكثلر للو أجرتهلا،

وب ضللهم ال تحتللاى وال لسللمار وال ري لرط ،ف لللى اإل سللا أ
ااتريو كة ها لاله ،بل حتاط لليرط أكثر لو أ

توس ل فللي أل لرط ،وينظللر ملللى أل لوال

حتاط لن،سه ،وبه ا تأوم األلور.

"ولما كان ذلك ممكنا في بيع األعيان من غير عسر منع من بيع المعدوم إال فـي السـلم ،وذلـك
في اإليجا ار ممتنع ،فاشتراط وجود المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بها".
طي ُلن "ولما كان ذلك ممكنا في بيع األعيان من غير عسـر" األعيلا الموجلو ة للا ُ سلر أ
ُنظر مليها وينت،ي فيها اللرر رير الملت،ر ،ألا الضرر الملت،ر أو اللرر الملت،ر اليسلير فهل ا ال
سلم لنه تيء.

فلي السلللم و لو لوصللوف ،لوصلوف ،وفللي الوقلف ،سلله ل لدوم ،و ال فاألصللل فلي بيل الموصللوف
لوللا ل ا للو تلروط البيل مللا برىيلة أو ب ل،ة كاتل،ة ،بحيلر مزا
جائز ،ني أ كو المبي ل ً
الخلف في ال ،ة.
اتتل،ف عو الوصف صار للمشتري تيار ُ
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بيل السلللم كيللف ت للف للو ل للدوم فللي األصللل لللا ب للد ُو ِّجللد ،وقللد كللو صللاح
أت المال في لأابل السللم ريلر لالله ألصلل السلل ة ،المسلةلة ل دوللة ،فمثلل ل ا اسلتُثنين ولهل ا
وللب
المسلللم فيلله ُ
اسللتُثني السلللم ،وج للله ب ضللهم علللى تللالف األصللل ،لكللو مزا ُ
وللب بوصللف ُ
البضللاعة الل ي

بوصف لثل لا تُضب ال يو الموجو ة نت،ي
طالب........:

ا اللرر.

لا ال،را بينهما لو كر ال،را
طالب........:

طي  ،لمازا و رير قا ر على التسليم

و مله األصل ،وكثير لو أ ل ال للم شلترط أ

كلو

لالك للا لألص للل ،ول للنهم ل للو أ للول :م لله أُجي للز الس لللم ف للي عه للد النب للي –علي لله ال للالة
عاق للد الس لللم ً
ِّ
لولل لا ،وال للوح
والس للالم -وُزك للرت الش للروط ول للم ت للر لمل لله األص للل ،المه للم أ ك للو الكي للل ل ً

لولا ،ولا عدا زله لم ُت ر
لولا ،واألجل ل ً
ل ً
طالب........:

به ،وكة البخاري ميل ملى

ا -رحمه هللا.-

م.

طالب........:
افتر

أ ه على الأول الثا ي أ ه رير لاله لألصل ،ألصل السل ة ،جاءك واحد قال :أ لا لحتلاى

ملى لائة ألف تنألد ا للي اا  ،وأسللمه ب لد سلنة سليارة لو لل أل،ليو وسلب ة عللى وقلف حضلور ا
لو وع ك ا ،ولا و ب اح
طالب........:

ل ن وال تيء.

م.

طالب........:
مال ب د استالم السل ة.

طالب........:
ِّلو وجه
طالب........:

ال ،و افتر

أ السلم فلي سليارة للثالً أو فلي أي ةللة للو ااالت التلي تُطلل

صلناعتها ،السليو

لدفوعا فللي وقللف
والتللاء للطل ل  ،فاالست للناع طل ل ال للناعة ،لكللو السلللم البللد أ كللو المللال لل ً
ال أد ،ا ترطه عند م ،واالست ناع ال ُشترط ،لكو م ُق ِّدم فيه متكال
طالب........:
كيف

طالب........:
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الوبلا أو
لكنه مله األصول ،عندط األتشاي ،وعندط ...أ ف جئف لمنجرة لثالً وقلف له :أ ا أريد ً
والي به ط ال ،ة وطاولة وكرسليا ،أ ا ًلا لكتبيلا ،وقلال لله :قيمتهلا تمسلة ةالف تُ طينلا أل،ليو أو
أتشابا ،والبأية عند التسليم ،لازا صار فيه متكال
ال ة شتري له
ً
طالب........:
م.

طالب........:
لكو لثل

ط ال ورة فيها متكال

طالب........:

لا فيها أ ي متكال.

م ًزا لا ال،را بينهما أ ه جوح تةجيل المأابل في االست ناع ،وال جوح تةجيله في السلم.
طالب........:

أ و.

طالب........:
و قري

لو السلم وقري ...لو لجموعة عأو .

طالب........:
م لو لجموعة عأو .

طالب........:
طي .

طالب........:
ا ملا توكيل أو بي لا ال مله ،ملا توكيل بالشراء له ،وحينئ ال جلوح أ

ةتل مال أجلرة المثلل

أو بي لا ال مله.

"واإلجارة محتاج إليها ،فجاز وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد ،ومثله جار في االطالع علـى
العو ار ".
أ و ال و

أول" :وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد".

طالب........:
"واإلجــارة محتــاج إليهــا ،فجــاز وإن لــم يحضــر العــوض أو لــم يوجــد" نللي فللي السلللم البللد لللو
لاى مليهللا ،السلللم ُلحتللاى مليلله ،لكللو وجلله الحاجللة فللي السلللم محضللار
تسللليم ال للو واإلجللارة ُلحتل ٌ
الثمو ،ني وجه الحاجلة للو الملزارع الل ي أُبلي لله أ بيل ل ا قبلل بلدو صلالحه ،وقبلل وجلو ط
سببا إلباحلة ل ط ال لورة
فهو ل دوم في الحأيأة حاجته ملى المال ،فحاجته قائمة ،وحينئ صارت ً
تريطة أ ُدف لا دف حاجته ال ي و الثمو.
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علللى

نللا اإلجللارة "فجــاز وإن لــم يحضــر العــوض أو لــم يوجــد" ال لليو لوجللو ة ،لكللو ال أللد لللي

ال يو ،و ما ال أد على المن ،ة ،والمن ،ة في حكم الموجو  ،ف زا ُو ِّجد أحد ال وويو للي
ِّ
حكما ،و و تخلية المكلا الملمجر لينت،ل
مزا ُعدم ال ووا في عأد السلم ،فةحد ال وويو لوجوٌ ً

لثلل للا

بهللا المسللتةجر ،ولللو لللم نت،ل بلله ،لكللو لللا لللو تللة ه أ ُنت،ل بلله افتللر أ م سللاًا أسللتةجر تللأة
وأرلأهللا ،لمللا تمللف سللنة سلللمها لللا تلهللا وال للرة لللازا أللول عللو ال أللد ال أللد صللحي  ،ال أللد علللى
لن ،للة لللا تمللف المن ،للة لللو تللة ها أ تللتم ،لكللو فللرط فيهللا صللاحبها ،لللا اسللتوفا ا ،ل ا تحمللل
لسموليته.

"ومثله جار في االطالع على العو ار للمباضعة والمداواة وغيرهما".
ـك» "للمباضـعة"
اح َف ْ َع ْوَرَت َك إال ع ْن َزْو َجت َك أ َْو َما َمَل َكـ ْ َيمين َ
م ،األصل وجوي ستر ال ورة « ْ
للحاجة التي بيو الزوى وحوجته أو ألته جلوح زلله" ،وللمـداواة" ولطبيل لسللم ،تلريطة أ كلو
أة ،ظر وُلمل

للا تلدعو مليله الحاجلة ،لكلو بشلرط أال وجلد للو ألوم بله للو الجلن

،سله ،فلال

جللوح للم لرأة بحللال أ تُباتللر عللورات الرجللال مال مزا لللم ُوجللد رجللل ،وال ك ل
ُباتر عورات النساء مال له ط الحاجة ،تريطة أال ُوجد لو النساء لو أوم بها.
طالب........:
ال ،لي

ال جللوح للرجللل أ

ب رن أل المحافظة على

ا أ م لو المحافظة عللى الملال ،المحافظلة عللى األعل ار

أولى لو المحافظة على األلوال ،لكو المحافظة على الوقف أو على المال ،أ هما أ م

طالب........:

المحافظة على الوقف أو على المال
طالب........:

كيف

طالب........:

والوقللف
ب

للو الللن ، ،ال مللر كللله عبللارة عللو ل ا الوقللف ،أو أللول :ختلللف بللاتتالف األتللخا

الناف وقته أ ،

لو لاله ،وب ضهم لاله أ ،

لو الناف للبو في فراره ،وب

الناف ال ك .

لثال زله :لو أر ت ال اي أ ف في ترا الريا

،

لو وقته ،نلي وقلف ولائ ولائ  ،كثيلر
أر ت ال اي مللى رربله ،أو فلي تلماله أر ت

ال اي ملى جنوبه ،أ ف فلي تلرا الريلا تُريلد الل اي مللى الللري ،م ز بلف مللى الللري عللى
طريأة الخ المستأيم ا أ سر في الم روف ،ني تحتاى مللى كلم لتلر حتلى ت لل مللى أق لى
رلري الريلا

لكللو قلداله متللارات ،وقلداله ححمللات ،فتحتلاى مللى سللاعتيو ،بينملا لللو ز بلف لل

الدائري أصرفف و ف لا ت رفه لو البنزيو ،لكو الوقف أقل لو الرب  ،فهل ت

ل اللدائري
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ولللو أ ،أللف لللو المللال لللا أ ،أللف ،أو تل
المحافظة على الوقف والظا ر أ

لل الطريللق المسللتأيم الل ي فيلله المللال مسلرافه أقللل لل
ا ختلف باتتالف األتخا

.

ـرر علــى
"وكـذلك الجهــاد مـع والة الجــور قــال العلمـاا بجـوازه ،قـال مالــك :لــو تـرك ذلــك لكـان ضـ ا
المسلمين".

م "الجهـاد مـع والة الجـور قـال العلمـاا بجـوازه" أل تركله بهل ط ال للة أو بهل ا السلب

أ اللوالي

جللائر أضللي علللى ل ط الش ل يرة لللو ت ل ائر اإلسللالم ،فةجللاحط ال لمللاء ،بللل أوجبللوط ،وجللاءت ب لله
الن و

 ،نلي مزا كلا

ل ا الوصلف الل ي لو صل،ة ال تله أ الجلور فلي األئملة ل ا وصلف

زم بالنسبة لهم ،ولو تروط اإلللام أ كلو علدالً ،والجلور ألذ ،فل زا قلنلا :م له ال ُجا لد ل هلم
عظيمللا ف للي اإلسللالم وأ للله ،فالب للد لللو أ ُجا للد ل ه للم
لرر
لرتا وول ًا
وال ُ لللى تل،هللم أحللدض ت ل ً
ً

الجم واألعيا  ،وال ُنظر ملى
ُ
وي لى تل،هم ،وتُ لى تل،هم ُ
بالنسبة لما ُحأأه لو الم ال .

ا الوصف ،و ا الوصف للملور

"فالجهاد ضرور  ،والوالي فيه ضرور  ،والعدالة فيه مكملة للضرورة ،والمكمل إذا عـاد لألصـل
باإلبطال ،لم يعتبر".

نللي علللى لللا تأللدمن أل ل ا الم ِّ
كمللل و للو عدالللة اللوالي لللو الحظنللاط ،وأ للدر ا األصللل ،لألنلا :م
ُ
الم ِّ
كمل قضى على األصل ،ال ي و أصل المسةلة المبحو ة.
ُ

"ولذلك جاا األمر بالجهاد مع والة الجـور عـن النبـي -صـلى هللا عليـه وسـلم -وكـذلك مـا جـاا
من األمر بالصالة خلف الوالة السوا".
الجمل واألعيلا
وعليه عمل سلف ل ط األللة للو ال لحابة والتلاب يو واألئملةُ ،جا لدو ُ
وي للو ُ
وحتى ال،رائ الخم ُ لو ها تلف أئمة الجلور ،و كلا جلور م قلد سلر مللى ال بلا ة ،سلها،

فمو أئمة الجور في صدر ط األئمة  -ني ب د الخالفة الراتدة -لو ُمتر ال الة علو وقتهلا،
ويترت على تةتر ا ال الم أو ا ال،اول عو ال الة تلف ا الوالي الجائر ولرر ،ال تله

أ الضرر بالغ في التةتر عنه ،ول زله ُ لي صالته في وقتها ،م ُ لي ل
"فذن في ترك ذلك ترك سنة الجماعة".

مالء افلة.

ترك..ترك.

تـرك سـنة الجماعـة ،والجماعـة مـن شـعارر الـدين المطلوبـة ،والعدالـة مكملـة
"فذن في ترك ذلـك َ
لذلك المطلوب ،وال يبطل األصل بالتكملة.
ومنه إتمام األركان في الصالة".
نلي قولله" :سـنة الجماعـة" م كلا لل ار ط أ هلا ابتلة بالسلنة علو النبلي –عليله ال لالة والسللالم-
فه ا ال متكال فيها.
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و أ ار أ حكمهللا ُسللنة فه ل ا فيلله ظل ٌلر للا ر واأل لللة تللدل علللى وجوبهللا ،علللى وجللوي صللالة
الجماعة.
"ومنه إتمام األركان في الصالة مكمل لضروراتها ،فـذذا أدى طلبـه إلـى أن ال تصـلى ،كـالمري

غير القادر ،سقط المكمل".

جالسللان أل الأيللام
كالأيللام ،أللول :أ للا ال أسللتطي الأيللام ،أللول للله :ال تُ لللي أللول للله :صلللى ً
ل ِّ
ركنا لو أركا ال الة ،لكو بأية ال الة و يئتها لوجلو  ،فل زا كلا اإلتيلا بهل ا
كمل ،و كا
ً
ُ
الم ِّ
طا -وبأيلة ال لالة قائملة ،فالبلد للو اإلتيلا بهلا لل ل ا الخللل
كمل -و كا في الحأيأة تلر ً
ُ
الموجللو  ،ألللا لللو قلنللا :بة لله لللا ام لللا سللتطي أ للةتي به ل ا الللركو ،والللركو تركلله ُلبطللل لل للالة
كنا ،وتال،نا الأاعدة التلي بنلى عليهلا
المكمل ،ولو كا ُر ً
ُعد ا على األصل باإلبطال ،والحظنا ا ُ
جمي ل

ل ا الكللالم ،لكللو مزا كللا ال ل ي ال سللتطي ه أو ال ل ي سللتطي ه لللو ال للالة لمللا تطلبلله

الركو ،لو لأتضيات

ا الركو ،سلتطي أ

ألف ،ولكلو ال سلتطي أ

ركللو لسللتأل عللو الأ لراءة ،لكللو تحريلله اللسللا والشلل،تيو و للو ال سللتطي أ

ألرأ ،الأيلام لزللهن أل له
أ ل أر ال لزللله ،نللي

الل ي سللتطي ه لللو ال بللا ة م كللا لأ للوً ا ل اتلله فالبللد لللو اإلتيللا بلله ،و كللا لأ للوً ا لليللرط
فال لزم اإلتيا به ،لو زله كملا قلالوا فلي الأواعلد :مللرار الموسلى عللى رأف األصلل  ،فملنهم للو
أول:

ا ةتي ،سلتطي أ

لةتي بالموسلى ويملرط عللى أرسله ورا لة للا نالله أ له أ

للا عليله،

ويملر بله عللى اللرأف للو أجلل م احللة الشل ر،
لكو لا وجد ت ر ،وال حي أ ه م ما ُجاء بالموسى ُ
ف زا لم كو م ت ر فال قيمة له ا ال مل.
"أو كان في إتمامها حرج ارتفع الحرج عمن لم يكمل ،وصلى على حسب مـا أوسـعته الرخصـة،

وستر العورة من باب محاسن الصالة ،فلو طلب على اإلطالق ،لتعذر أداؤهـا علـى مـن لـم يجـد
ساترا ،إلى أشياا من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر ،كلها جار على هذا األسلوب.

وانظر فيما قاله الغزالي في الكتاب (المستظهر ) في اإلمـام الـذ لـم يسـتجمع شـروط اإلمامـة،
واحمل عليه نظارره".
ملاللا حتللى تتلوافر ل ط الشللروط لللا
نللي لللو تخلللف تللرط لللو تللروط اإللالللة ،أللول :لللا حتللاى ً
ُأ للال لث للل ل ل ا ،ال ُمك للو أ ُأ للالن أل لله للةتي عل للى األص للل باإلبط للال ،وحينئل ل ُنظ للر األكم للل

فاألكمللل ،الكتللاي ظالمسللتظهري أللول فللي ظكش لف الظنللو

ظحليللة ال لمللاء فللي ل ل ا

للشيخ /أبي بكر لحمد بو أحمد الأ،ال الشاتي الشاف ي،

ا لطبوع ظحلية ال لماء لطبوع ،لكو

ال،أهللاء

أللول فللي ظكشللف الظنللو  :الم للروف ب ل ظالمسللتظهري  :صللن،ه للخلي،للة المسللتظهر بللا ال باسللي،

الأ،للال الشاتللي ل ا لتللوفى سللنة سللب وتمسللمائة ف لي وقللف الخلي،للة المسللتظهر بللا  ،وفللي الوقللف
كتابا بهل ا االسلم لهل ا الخلي،لة ،و ال للم ُل كر
،سه اللزالي توفي سنة تم وتمسمائة ،فل له ألف ً
في ظكشف الظنو أو في ريلرط ظالمسلتظهري للل ازلليُ ،ز ِّكلر ظالمسلتظهري للشاتلي الم لروف ب ل
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ظحلية ال لماء و و لطبوع ،ولا ام كلل لنهملا فلي عهلد الخلي،لة المسلتظهر بلا ال ب لد أ

كلو

كتابا له.
كتابا كما ألف الأ،ال الشاتي ً
اللزالي قد ألف له ً
اللهم ِّ
صل على لحمد.
طالب........:
م.

طالب........:
لازا أول

طالب........:

اللزالي

ات.

قال فيه ب د أ زكر تروط اإللالة" :ف تال الزلا علو قرتلي لجتهلد سلتجم جميل الشلروط
ٌ
ِّ
وجل االسللتمرار علللى اإللالللة الم أللو ة م قالللف للله الشللوكة ،و ل ا حكللم حلا نللا ،و ُقللدر و لرًبا
للمثل حضور قرتي لجتهد لستجم للورع والك،ا ة وجمي ترائ اإللاللة ،واحتلاى المسللمو فلي

تل األول ملى ت ر
لم نظر ملى أ

إل ارة فتو واوطراي ألور لم جز لهم تل ه وال استبداله".
ط الشلروط م ملا تُطلل

فلي حلال االتتيلار ،أللا فلي حلال اإلجبلار فلال ظلر مللى

ضلا أ له للو تلولى
ط الشروطن أل ه األحا ر لف على أ األئمة لو قلريش ،و للف األحا لر أ ً
لول
لول عللى حلال االتتيلار ،وزاك لحم ٌ
ولو عب ٌلد حبشلي ف له جل لله السلم والطاعلة ،و ل ا لحم ٌ

على حال اإلجبار.
كالله

ا لطبوع في ص،حة لائة وتس ة عشر ولائة وعشريو لطبوع.

ظالمستظهري لللزالي عندك لا و ُلراج

مكو الجزء األتير ُراج ه في المجلد األتير.

