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 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

 عد:بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله، وب
، وهـ:: حظـا الـد ن، والـ ظا، وال سـ  ،ومجموع الضروريات خمسة: "-رحمه هللا–قال المؤلف 

 والمال، والعق ، وقد قالوا: إنها مراعاٌة ف: ك  ملة.
 حيث التوسعة". وأما الحاجيات، فمع اها أنها مظتقٌر إليها من

ا ث تاام مراعات اا ،مراعاااه هاالض الياارورخاس الشماان ا باان بة ااا نالفساا ة لاامقففا   االا بماار  م  اا    نااه
ابيل ناألدلااة ال  ةيااة، وكاالا هاار  اار البااراال السااان ة والملاام المت ممااة، للاال مااا ق   اام عفاام بهاام اللتاا

مهم م  ااا   بم حاارام  ممااا خ شااالض نةياا ا كباارم الشماار ماالالف المفااا ه لهواان الة اام، هاام هاا  عفاا
م علااي م، كاا ة  - اام  وعااال–خةفاار كاا ة م خباارب ل ا قااما علااف دناحتااه،   اام ا ااتهل ا مااا حاار م هللا 

ل م خبرم الشمر، للل هم هالا خةفار بةاه حاالا   قزاول ل برم الشمر الي  د والفصارى كل م بو   
  ر برع م بو ه  مما حر  ض وبمل ض  ر برخةت م 

ااِحلااه  اار بوا ا  ااال م تاامرخ ي  م  اار راامر ا  ااالم ك ةااه م  احف اارِج لض ا علااف هااا  اار بوا األماار، ثاام ح 
األمة، قما علف بةه م ا  عفمهم بو غير م ا   بو ا قما علاف هالا وا علاف هالا  ا قاما خةفار 

اا  ار الي  دخاة والفصاراةية  اراةه ومال للان  ار بوا ا  االم دناحتاه علاف ال ،ا خمفل بل خك ل م هر مف
، ة   م ةزوا البر ،   م ةزوا التهرخم ا تصهانفا لألرم، مةفااض بل الةارم كااة ا خبارب ةهاألرلي

ِرما ؛ا مفا  فا ِلما ه   ر وا ة متشلر عفه،   اة المفل مفه تمرخ ي  وخصةب علي م ال  ا مفاه دل لا  ح 
ول ض وتاما ،هبتةف د ةةف واحمه لبا  علاي م للان مبا ةف ع؛يماة؛ ألةاه مماا ت ارثا ض، وب باِربم  لا ب م ح ا

 مل تركي ة الهياه عفمهم. ا ر ببةارهم، حتف رار  زةف 
اااا  ااار الباااراال الساااان ة، بااام قاااما علاااف بل الةااارم الااالقل ا  مااالال هااالا ا قاااما علاااف بةاااه كاااال م  احف

راال كاال هالا مال ب ةاال م التار  ااةس البا ،وخة مول األرفام، وخ زاول ل الم هر مااس ،قتمقف ل بمقل
ااامد تهرخماااه  ااار بااارخةتفا نةااام بل ت لفااام الفوااا   علاااف تركاااه والفواااره مفاااه، و ا  بتهرخم اااا، ث ااام   

مةروف مل حاا الي  د والفصارى مفل بزماال  مت اولاة بة ام خبارب ل الشمار، و ااة ماا قاما علاف  
 للن  ر نةه الفص ص.

ا ل م الم ص د بل كم هلا  .ا قما علف بةه كال م  احف
 يعلم القاض: بشرب الكتاب: الخمر ف: بيته.طالب: ف: قضايا السياسة الشرعية حي ما 

 مستشويفا نه ا ق ؤاخلض.
 طالب: وعالم  دل هذا؟

م علف بة م ل  بلزم ا ن ميل براال ا  الم لصااروا مسالميل، للال دلا ت؛ااهروا نماا خ شاالض ا  اال
 بو تهاكم ا دليفا حكمفا بيف م نبرخةة ا  الم.
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ليـة اـرب  الخمـر ع ـدهم فـ: اـرا،عهم، يع ـ: سـكوت القاضـ: طالب: هذا ما فيـه إاـارة علـى حة
بـذلك  المسلم عن كتاب: يعلم أنه  تمون بالخمر ف: بيته ويشربها كذلك ف: بيتـه وون مجاهرتـه

  مراعاًة لةما هو مقرر ف: و ن اإلسالم؟
 ل هللا، وخ  لا ل: داما قلزم بل خك ل م ررفا  ر برخةت م بمليم بة م خة مول المساي،، وخة امول ع زخارف 

كم ا دليفاا ثالث ثالثة، وهم قؤاخلول ب لا ما لام قالكروض  دةاه بع؛ام مال بارم الشمار، للال دل تهاا
     .حكمفا علي م نبرخةتفا

لغالـب ا"وأما الحاجيات، فمع اها أنها مظتقٌر إليها من حيث التوسـعة ورفـا الضـيل المـؤو  فـ: 
 إلى الحرج والمشقة الالحقة بظوت المطلوب".

س ا باان بة ااا تاامع  الها ااة دلي ااا، وتلهاا  المباا ة بترك ااا، للاال ليساام هاار نملانااة ةةاام الها يااا
 الياروراس ت  اي، المه؛ا راس، للال ،اليرورخاس التر ا ت ا م الهيااه دا ب اا؛ ولالا خشتلاض حكم اا

ا، ما ت  ي، مه؛ا راس، دع ةاا مال بما ر  ااةس الفصا ص ناناحت اا؛  الها اس ت  ي، مه؛ راس  ببمف
 .م دلي ا،  اناحت ا ا ألل الها ة دعم دلي ا؛ و ةما دناحت ا ألل الفص ورد ب األل الها ة دع

ا بل ب رالر  ار المسا م الةصار،   ام لار   ل   اا  ااام: بةاا دلا خر ام مال الاموام خبا  علار  ام 
مال بةاه قارى و ا م ال ماعاة، بو ب مال الةصار مال ال؛ ار   وبترك ال ماعاة ،بل ب رلر  ر بيتر
ألل المباا ة الالح ااة نالت  ياام بباام ماال المباا ة الالح ااة نالسااور   ؛ر لاار ال  اام ماال ت اامخم؛ ليتاا  

المسااااا ر خ ماااال نااااالفص، ملاااااا  ،ة اااا ا: ا خ اااا ز لاااان للاااان، ليااااب المسااااا ر خ ماااال  ة اااا ا: ةةاااام
 الها اس التر ب بي،  ي ا ما ب بي، نالفص ا ق له  ب ا غيرها.

ور، للصايام بع؛ام مال المبا ة الالح اة نالسا بحياةفا تل ل المب ة الالح ة نس ب حراره ال   نالفسا ة
 {ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ}وماااااال للاااااان ا ق  ااااااا  الو اااااار ولاااااا  ابااااااتمس المباااااا ة  اااااار الهياااااار 

س ا   فا ت له  المسألة ناخش  ناليرورخا ،ملف خة، دا دلا خاف علف ةوسه خما  ي [185]البقرة:
 نالها ياس.

 طالب:........
ا ،حتف ا خ هرج بمتاه، للال ليسام بمقامل  ار  اماا ة  ام دا ماره واحامه، خةفار لا  ا تر افا بل بشصف

 يارته  ر لرخ ه دلف بيته مل الموام  م دخم و م راله الةصر ول  مكاث  ار ال رخا  مال كلاره 
الساااياراس والزحاااام خااارج ال  ااام علياااه مااالالف بو خااارج مااال بيتاااه   يااام ال؛ ااار، ثااام و ااال  ااار زحاااام  ا 

بم لاام هاالا قفاازا وختاارك السااياره باايل السااياراس  ارغااة، قااتشلص مفااه دا نةاام خااروج ال  اام، ة اا ا: م
ال  اا بو ةوااالف  اوكااال ا خوةاام للاان  اار الورخيااة دلا كااال وتاارف  ،ة اا ا: خ ماال بو خ صاالر علااف راحلتااه
 وبراد با خ هاارج بمتااه، للاال دلا بمكاال ا تيااال نالصاااله  اار ،نااأ   ملاام هاالا خ  اااا: الهاارج م  اا د

 عل للن. ما بدري  و ت ا نأركاة ا وبرول ا ا
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طالب: طيب ما ُيحم  تعب الموظف المتأخر عن صـالة العصـر عمـا  تـروو فـ: كتـب الظقـه مـن 
 أنه يجوز تأخير الصالة لحضور طعاٍم بشهيٍة أو غلبة ُنعاس؟

للال هام لسةساال بل خ ةام ق رتاب  ،«طعـامال صالة بحضـرة » يه الفص، للل تأخيرها عل دخاش  
م ال ةاااام، خ ااا ا: راااالته مااال حياااره ال ةاااام نهياااث تلااا ل ل ال »رخةاااة دلا ب  ااايم لصااااله الةبااااة   ااامِج

ق ؤخر الصاله عال ال ماعاة؛ ألةاه حيار ال ةاام هالا لاين نةالر، للال لا   «صالة بحضرة الطعام
ر بةه حصام اتوا فاا ماره واحامه بو ماراس م، ث ام ب  يما ،  مِج م الصااله مامع  تاأخر ال  ااك وكالا، ث ام   امِج

 خ ست ا  نه ترك ال ا  اس  ال. ام رت ف  ابل خك ل دقمةف قتفز ا عليه ملم هلا، بما 
 طالب: يع : ما لم ُيقصد؟

 مل غير  صم ةةم. 
ظســاو "فــا ا لــم تــراع وخــ  علــى المكلظــين علــى الجملــة الحــرج والمشــقة، ولك ــه ال  بلــ  مبلــ  ال

، العـــاو  المتوقـــا فـــ: المصـــالي العامـــة، وهـــ: جاريـــٌة فـــ: العبـــاوات، والعـــاوات، والمعـــامالت
وفـ:  والج ايات، فظ: العباوات: كالرخص المخظظة بال سبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسظر،

 العاوات كاباحة الصيد والتمتا بالطيبات مما هو حالل".
والفاااا   ،ألةاااه لااا  تااارك الصااايم لله اااه المبااا ة، ولااا  لااام قتمتااال نال ي ااااس له اااه بااارة  مااال المبااا ة

ا  بل قترك ما بلوه؛ ألةه مل ل  ة  م ةيفة، للل ب ةا قتواوت ل  ر ملم هلا، نةه الفا  خب  عليه
 اال خبا  علاي م تارك ماا خبا  علاف غيارهم، ثام نةام للان دلا ةزلام ل  اة خكا ل  ،آخرول دول للن

 .ا،  الفا  قتواوت ل وتهسيفف   ر حكم األوا حا ة، و ر حكم اللاةر كمااف 
لم، وإلغاء التو  مـرة بوعـات، ك ابا ف: العقد على المت"وف: المعامالت، كالقراض، والمساقاة، والسَّ

 الشجر، ومال العبد.
ــة، وتضــمي ــى العاقل ــة عل ــة، والقســامة، وضــرب الدي ــاللوم، والتدمي ــالحكم ب ــات، ك ن وفــ: الج اي

 الص اع، وما أابه  لك".
خكاا ل عفاام بااشص  ماااا، للفااه ا و اام  ،ال ااراه هاا  المياااربة "فــ: المعــامالت كــالقراض"خ اا ا: 

قام ل هالا المااا لمال خةمام ناه مال براهام  ،بو ا خ ره لاه وا مةر اة ،مااعفمض للةمم  ر هلا ال
 ،مل عفمض و م خبتغم  ر هلا الماا علف  زة  مةل م مل الرب،، هلا  راهو  الش ره وبرهام...
 وخ سمف المياربة.

غاه هلض حا ة دةسال عفمض ماا ا خست يل بل خةمم نه دما لةامم مةر تاه نوفا ل الت ااره بو لةامم  را 
 للةمم ب لا الماا،   لا قم ةه دلف مل خةمم نه، ول  لم قم ةه لله ته المب ة.

و اةس ةص ص تمفة ا، وةصا ص ت  يه اا، وماا  ااة مال الفصا ص  ،والمزارعة "المساقاة"وملله 
مما خمفة ا والف ر عل كراة األره هلا كله مهم ا  علف ما دلا كال ةصيب بحم ال ر يل مةلا م  

ا ا ازةف  ،م بااعفا غيار مهامد الا كال ةصاي ه  ازةف مهمد  ن  ة، بما د غيار م هامد علياه  امبااعف  امةل مف
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اا نملاناة هالا المسا م لزخاام،   ااا لةمارو: ازرع اا وال ساام  ت همام بدلاة ال ا از،  لا  ا تر اافا بل بر ف
البمالر لر وال سم ال ف بر لان، ة ا ا: ا تصا، المزارعاة، لماالا  ألةاه  ام ق فاتي البامالر وا ق فاتي 

 يتيااارر رااااحب األره، للااال لااا   ااااا: لااان ةصاااض ماااا  ،ل فاا بر،  يتيااارر الةامااام بو الةكااانا
 اليرر حارم علف ال ميل، وااةتوا  حارم لل ميل. ،خشرج مف ا اةت ف ا بكاا

 
ــلم" ملاام للاان   ل اام خياا ر ا ةسااال دلااف م لاا  ماال الماااا ولااين عفاامض، خهتاااج دليااه لاازراعت "السَّ

ا لاه:  يأتر دلف مال عفامض المااا، وخ ا   ،ا قفتاب م،  يهتا  ل األم ااالمزارع ل خ صي  م وخفتاب م م
علااف بل بع ياان  اار قاا م ال اازاز بو و ااام  ،افآخمسااة  ،رخاااا ، بلوااراد اال لاار م لاا  بلااض رخاااا

 مل الهب. امل التمر بو كلا راعف  االهصاد كلا راعف 
 دلغاة بو دل اة  "وإلغاء التوابا ف: العقد على المتبوعات"

 ....طالب:....
   مالا

 طالب: إلغاء.
 ةةم هر دلغاة مكت م  دلغاة.دلغاة 

 "ومال العبد" "ك مرة الشجرة".كيض دلغاة   "ك مرة الشجرة"
 طالب: إ ا باع األص .

ا ل ا، للل كيض خك ل هلا دلغاةف      دلا نا  األرم تل م اللمره ت ةف
 طالب:........

مو بير للل   م بمو الصال  ا خ  ز بيةاه، حتاف ق ااآلل   م التأبير، و  م بمو الصال ، نةم التأ
اا ماا ا قل ام ا ات الاف خكا ل ت ةاه اللمار،  اأ  الرالحه وخأمل الةاهة، للال ِبيال  بي، با ر قل ام ت ةف

  رالحه للها ة، اآلل خك ل هلا دلغاةف  بيل ما لم ق م  
 طالب:........

 ع م مست م. هما  ي
 طالب:........

   لاالي خ؛ اار لاار بةااه دل اااة ولااين نالغاااة، خةفاار: ق ل ااف نالتااانل علااف المت ااهاالا الاالي قت ااادر، هاالا ا
لَمه ال  از. لم ه ح    يك ل ح 

 ز بيةاه ن يماة الة ام؛ ألةاه ماا الة م، الة م عفمض ماا  م خكا ل هالا المااا مماا ا خ ا "ومال العبد"
هاا   اا ا ا مااام مالاان، و  ،ل الة اام خملاان نالتمليااندللاال هاا  ت اال للة اام هاالا دلا  لفااا:  ،الربااا قمخلااه

وا تااره بل هفاااك ن الااة  ي ااا ماا اد غلاايااة، و ي ااا  لاا    اار األدراج دراهاام، و اار لماام الفااا  ماال 
ااا دراهاام،   اااا: بةااا ب رخاام بل ببااتري هاالض ال  الااة ن مياال مااا تهت خااه ومااا قت ة ااا  ال ياارال وغياارهم بخيف
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اااا وت انة اااا كل اااا نم لااا  كااالا، للااال ا خ ااا ز بيااال الااامراهم مسااات لة، خ ااا  ز بل ت  اااا  هااالض األمااا اا ت ةف
  خش  لل  الة ملم ماا الة م.

ا  ،م" الهكاام نااالل ل: ال يفااة اليااةيوة التاار ا تساات م ب يااال الهكااوفــ: الج ايــات، كــالحكم بــاللوم"
بايل و فاه وا خ ةرف  اتله، للال ها   ار حارج  مهصا ر، وبي ،تست م نما ق  يل الهكم،  ملالف و ِ م  تيم

 وبيف م كالم ومباداس، وال  ية ما بيفه وبيف م برة، هلا ،ل وبهفاةالهر دح واحم مل  كال هلا
خةفر خ ةم المؤبار قاما علاف بل هالا لاه قام  ار هالا ال تام، دماا بل ق  ابارض بو قتسا ب  ياه.  ،ل ل

 هلا ل ل، احتيي دليه؛ لئال ق  مر دم المسلم احتيي دليه،   لض حا ة.
م بايل الفاا   ام خصاةب  ا   ا وحصارها، للال مال للان خةفر: ال راحاس التر تهصا "والتدمية"

 حون ح  المسلم ابم مفه،  البم بل خ هكم  يه نهكم نهسب ا ت اد ال ا ر.
مهلاه  ا خ ةارف  اتلاه  ار مفزلاه بو -كما      ر اللا ل–دلا و ِ م  تيم ا خ ةرف  اتله  "القسامة"

ميففااا، وخ اارأول بو خهلااض بهاام ال تياام خمساايل خ انااأل خهلااض خهلواا   ،بو  اار بلاام خ  ااال  ل نال سااامة
 خمسيل خميففا  يلزم م ما قلزم م.

لِجض ب ا ال اتم خ أف لب  ل "ضرب الدية على العاقلة" ا هلض مل الها ياس؛ ألةه ل  ك  لن عليه بخيف
 مب ة بمقمه.

ااا ماال ب اام بل ت هواان اله اا   حا ااة، وا تسااير ب "تضــمين الصــ اع" ماا ر الفااا  دا ب االا ومااا بخيف
 .للن بب ه

 طالب: يع : إن اللوم ليا على جانب الج ون؟
 ا..ا ما ه  بل ثة الة م.

 طالب:......
 يفاااة المةرو اااة نالبااااهمقل ا، اللااا ل هااالا لااا ل نالتهرخااان ال يفاااة الياااةيوة التااار ا ترت ااار دلاااف ال

 .واليميل
 ات".دنس"وأما التحسي ات، فمع اها األخذ بما  ليل من محاسن العاوات، وتج ب األحوال والم

ِ اام م م عااة نمهاام  أحاامهم بوعاام  ،ماالالف زمااالة حصاام بيااف م كااالم ومباااده ،نا ااتراحة ،خةفاار لاا  و 
ِ اام نةاام ناللياام ماالالف  اار مكااال  ماال األماااكل م تاا اف  فااا  ال،  اللاااةر،  اااا لااه:  ااأ ةم وب ةاام، ثاام و 
بااشص  قت  اا ل دلااف هاالا البااشص، وخ   اام  ياااخا كليااره خكاا ل لاارف الشااي  نملاام هاالض ال رخ ااة،

ِ ل، وه  ا قمري   ،السا ب  ماا قامري ماا السا ب ماا   ه عليه؛ ألةه و ِ م  ر  يارته مشمراس و  
رك  بو  ةم بو ت ه: َمل تت م  هم  اا لن: بحم  بيئفاوا قمري مل و ة ا، وبةم ممه  ل خلة  يم ل

ر بل ها  ال ااة مرهف  اا لر: كلا بوعمةر وهمدةر،   ارة ناه وح  ا  مةاه ت ايل ال  الةف دتلكر  اا: 
ال يااااه وخت رااال ل ب اااا دلاااف   ملااام هااالض األمااا ر  ااام خساااتما ب اااا ،-ةساااأا هللا الساااالمة والةا ياااة–

   .مرادهم
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 "ويجما  لك قسم مكارم األخالق، وه: جاريٌة فيما جرت فيه األوليان:
 قـرب، والتوسـتر العـورة، وأخـذ الةي ـة فظ: العباوات: كازالة ال جاسـة، وبالجملـة الطهـارات كلهـا،

 ب واف  الخيرات من الصدقات والقربات، وأاباه  لك.
 المســـتخب ات، والمشـــارب ،ال جســـات المبكـــ  جانبـــةومُ  والشـــرب، األكـــ  كـــبواب :العـــاوات وفـــ:

 .المت اوالت ف: واإلقتار واإلسراف
 وةالشـها م صـب العبـد وسـلب والكـ،، المـاء وفض  ال جاسات، بيا من كالم ا :المعامالت وف:

ــا  اإلمامــة، م صــب المــرأة وســلب واإلمامــة، ــب نظســها، وإنك ــل وطل ــه العت ــة مــن وتوابع  الكتاب
 .أابهها وما والتدبير،

 .الجهاو ف: والرهبان والصبيان ال ساء قت  أو بالعبد، الحر قت  كم ا :الج ايات وف:
 ا،ـدةٍ ز  محاسـن إلـى راجعـةٌ  األمـور فهـذه مع اهـا، فـ: هـو ممـا سـواها ما على  دل األم لة وقلي 
 إنماو  حاج:، وال ضرور   بأمرٍ  بمخ  ٍ  فقدانها ليا إ  والحاجية، الضرورية المصالي أص  على
 ".والتةيين التحسين مجرى  جرت

ل ناام " دزالة الف ا ة تهسيل  خةفر ها  مافظ: العباوات: كازالة ال جاسةخ  ا  ر األمللة خ  ا: "
ت اا م  ل ااا،  ليساام  اارورخة  ةةاام الهياااهق ز ا ت اا م حياااه ا ةسااال ولاا  لاام التشليااة، للاال لاا  لاام ت اازاا ب

ل بموة ا وا قتيرر ا ةسال بترك ا، وا تله ه مب ة بامقمه،   ار مال هالض الهيلياة تهسايل، بماا ب
 مماا خ شااالض ل ةاه ا علااف و اه التاازخيل،  ار ال اامار الالي هاا  لا ل واحام باايئفا لاا  بل ،خ يايرض للان

ِ اام لاا ل للباارة بم رااوراة بم  بباايه ووِ اال  يااه ورده حمااراة اللاال لاا  كااال  اامارف  تاازخيل، للاال لاا  و 
ِ ل هكلا بمول ترتيب وبمول ت ميم لاه  امار دزالاة هالا اللا ل الم شاالض كمااا، و ا ااةتواا  نال ،و 

مال  و ةام دزالاة الف ا اة ،لس  ط نس   ا نس ب هلا الل ل  ازالته تهسيلف الد اام بموةه، ا قؤوا 
 هل الف  .

َهن نأثر الف ا ة،  ال قتيرر الم تلا ن ب اا، للال مال حياث المةفاف  ه  مل حيث الهن  م ا خ  
 مل حيث المةفف م ار ة الف ا اس ا بن بةه  ار، وحيفئل  خك ل دزالت اا حا اة؛ ولالا ت اب دزالاة

 الف ا ة.
لا  كاةام الصااله مباروعةف مال غيار  ،خةفار لا  رالف مال غيار ل ااره "وبالجملة الطهارات كلهـا"

راالته راهيهة، وا قتيارر بترك اا، وا ق   ام  اار  بايل  ،ا خمفال مال ال  اارهبو ق   ام ما ،ل اره
ا و ةلاه دخاها ،بل قت  ر بو ا قت  ر، هلا مل حيث ال ملة، للال دلا ربقفاا عفاخاة البار  نال  ااره

بااةر بو لاام خبااةر،  ،عر فااا بل تركااه م شاام نهياااه ا ةسااال ،باارط لصااهة الصاااله ا تصاا، بموةااه
 ل ا  اس.و ن علف هلا  ميل ا



 

 

 
 

8 

 (9) 26املوافقررررررررررررررررررررررا  شررررررررررررررررررررررر  كتررررررررررررررررررررررا  

 

8 

خةفااار لااا   اةةاااا دةساااال خ صااالر رااااله  [31]األعـــراف:{ پ  پ  پ  ٻ  ٻ }" وأخـــذ الةي ـــة"
الصااله راهيهة  ،ا بان بةاه بكمام مماا لا   ااة بلياام الفا م ،الص ، بليام الموام التر ق تم ب اا

ر  ر الهااليل دلا كاةام اللياام لااهره، للال ا بان بل بخال الزخفاة كمااا وتهسايل، وهالا  ااهر  ا
دخ لااه  اار هاالا ال ساام، خةفاار لاا   اااة ن ماايص الفاا م وراالف راااله الو اار وهاا  ة؛يااض، مااالا خ  اااا 

{ پ  پ  پ  ٻ  ٻ }عااااال راااااالته  راااااهيهة، للفاااااه  صااااار عااااال اللمااااااا الااااالي ب ِمااااار ناااااه 
 .[31]األعراف:

ةااه بخةفاار ال اامر الزاااام عاال ال ا  اااس ا باان والتقــرب ب وافــ  الخيــرات مــن الصــدقات والقربــات" "
 ا، ومما ت لم م نه الة اداس،     كماا  وتهسيل.كما
خةفاار م اارد دخاا ا ال ةااام دلااف المةاامه عاال " والشــرب األكــ  كــبواب العــاوات وفــ:وأاــباه  لــك، "

لرخاا  الواام خ ه اا  مااا ت اا م نااه الها ااة واليااروره، للاال ال اامر الزاااام علااف للاان كأةااه خأكاام بلالثااة 
سـم ة »تلميم وتهسيل، مل بل األمر ررخ،  ر هالا  لا  برانل، وغير للن مما ب مر خأكم بيميفه 

م و ل كال نةه بهم الةلم قارى بل ملام هالض األوامار التار هار  ار  سام اآلدا ،«هللا وُك  بيمي ك
 وبام اآلدام ت همم علف ا رباد ا علف ال   م.

ياار تة ااا دهاالض الملكاام الف ساااس دلا  لفااا: " المســتخب ات والمشــارب ،ال جســات المبكــ  جانبــةومُ "
نال مل، وخله  اآلكم وملله البارم للمستش لاس قله ه اليارر،  اال بان بة اا حا يااس، و ل كاال 
 ررها خصم دلف و اته،  ترك ا  روره مل الياروراس، وبماا دلا كاةام دول ماا قلها  ناه المبا ة 

   ر كما  اا: تلميم وتهسيل. 
      م  ر...." المت اوالت ف: واإلقتار اإلسراف"

 .........: طالب
 .ةةم

 طالب: األجبان المستوروة الت: ُ تروو عـن مخالطـة اـ:ء مـن وهـن الخ ةيـر فـ: صـ اعتها هـ 
 تدخ  ف: المبك  المستخب ات؟
 بال بن ول  كال  زةف خسيرفا.

ـــار اإلســـراف" ـــ: واإلقت ـــاوالت ف خةفااار  ااار الماااأك اس،  ااار المل   ااااس،  ااار المسااااكل،  ااار  "المت 
فص ص تما علاف تهرخماه ا  اراف والت القر، وكاللن ا  تاار الالي المرك باس، ا  راف  اةس ال

 بو زاد ا  تااار دلااف حاامج   ،خياار نااه وبماال تهاام قاامض،  ااالا زاد ا  ااراف دلااف حاامج  خصاام دلااف التهاارخم
ل خم ةه ب له  نالها اس بو ناليروراس علف حساب ماا مخصم دلف ا  رار نه وبمل تهم قمض م

   مل التلميالس والتهسيفاس.قترتب عليه، و ل كال دول للن   
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ــ: واإلقتــار اإلســراف"ليااب  كاام  اار األكاام ماالالف دلا كااال خكويااه  اامر م ةاايل ماال األ "المت ــاوالت ف
  ،وزاد  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةوه، وختياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارر نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه دلا زاد ،والباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم

بو قتيرر دلا ة اص عفاه،  ةلاف حساب هالا اليارر دل كاال هالا اليارر قاؤدي دلاف م تاه  لايكل 
لااان   ااا  مااال الها يااااس، و ل كاااال ا قتيااارر خةفااار  ااااا لاااه و ل كاااال دول ل ،مااال اليااارورخاس

للال لا  بكام عباره بو ة اص دلاف  ،ماا قتيارر ابو  ت   ال  يب: ا تزد عل   ل تمراس  أكم ثمال  
 هسب اآلثار المترت ة عليه.ن، وحيفئل  خصم انالغف  اواحمه بو اثفتيل قتيرر  ررف 

ل بحام ألكل اا ا خ ا ز بية اا؛ " والكـ، الماء وفض  ال جاسات، بيا من كالم ا :المعامالت وف:"
 ال ر يل متيرر.

 ."واإلمامة الشهاوة م صب العبد وسلب"
    بلاته ا قتيارر، للال هالا مال ناام التلميام والتهسايل نالفسا ة لاه، وبماا  ،للل ل  نا  ة ا ة

 نالفس ة للمبتري علف حسب اليرر المترتب عليه علف ما  ممفا.
  و اة الف ر عل بيل  يم الماة وملله اللأل؛ ألل الفا  بركاة  يه. "والك، الماء وفض "
الة اام خةفاار ماال حيااث التركيااب الَشل اار ا خشتلااض  اار  "واإلمامــة الشــهاوة م صــب العبــد وســلب"

مااا خشتلااض  اام ق   اام ماال الة ياام ماال هاا  بكماام ماال نةااه األحاارار؛ ولااللن هاالا  ،ال ملااة عاال الهاار
 األثر  م ا خ هن نه  ر ال ا ل.

 ، ادهدةماا ها  ا للاتاه، بام ِلماا قترتاب علياه مال آثاار  تت ال هالض البا "الشهاوة م صب العبد سلب"
 ألةه قفبغم عل  يمض. ؛"اإلمامة"مما خة  ه عل ا تيال نكامم ح     يمض، و  م ملم هلض  ر 

قل الم ساتلفف بارعفا مال ح ا   الة ااد   ام ت   ،هالا ال قامخم  ار ملام ا ،للل لم ا كاةم الرواخة مل الامِج
رواخااة الة اام،  اااألم ر ال ا  ااة باارعفا ت سااتلفف ماال ملاام هاالض األماا ر،  لاا  تةا اام بااشص  ماال آخاار 
م  ض ق ماوم مل الساعة اللامفة دلف اثفتيل   اةف كال عفم المولة بو عفام باشص مال األباشاص 

بةاا ب يار  حال و م راله ال؛ ر، هم خهتاج دلف بل خستألل ليلهب دلف الصاله، خ ا ا: بةاا لهللا
اام ملاام هاالا  اار  ،عفاام  ااالل هاالض الماامه نمااا  ي ااا و اام الصاااله  مااا خهتاااج هاالا م سااتلفف باارعفا، و  

   رواخة الة م.
للل الب اده غيار مسال بة ناا لال  خةفار هار ا ت   ام  ار نةاه " اإلمامة م صب المرأة وسلب"

  األب ام، للف ا  ر نةه األب ام ا يما المةامالس م   لة.
  م خ  ا  اام: نةه الفساة ق   م مل الفساة مال هار بكمام  ار هالض األبا ام مال" نظسها  وإنكا"

ملاام هاالا ا  ،نةااه الر اااا، ة اا ا: ةةاام ال ا اال كااللن، للاال ق  ااف بل المسااألة مسااألة   اعاام عامااة
ا  يه علف رواس األبشاص، دةما   اعم عامة المربه مل باأة ا كالا، والر ام مال باأةه بكمام  خ ة  

   دلفا الهكم علف الغالب. ،ال ام  ر هلا
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تا   للاب الةتا  َمال الالي خ لاب الة" أاـبهها ومـا والتـدبير، الكتابـة مـن وتوابعـه العتـل وطلب"
خةفاار الباار  خ لااب الةتاا  ماال الساايم بو الة اام خ لااب ماال  اايمض بل خ ةت ااه  األراام بل ال لااب ماال 

ف البااار  لل ا ةتاا  ا علااف  اا يم ا لاازام دا دلالبااار ، واألراام ال لااب األراالر ماال البااار  قَتباا  
 ا مال ،كال الةت  وا  فا  ر كوااره  وةه هاا، للاب الةتا  وت انةاه هالا مال ناام التلميام والتهسايل

 نام الها ياس واليرورخاس.
تانااة: الةتاا : تهرخاار الة ياام ماال غياار م  اباام، والل" أاــبهها ومــا والتــدبير، الكتابــة مــن وتوابعــه"

 الةت  نالم س.نم ابم، والتمبير: تةلي  
لا   الة ام دلا   تام و  [178البقرة:] {گ   گ  گ  گ }" بالعبد الحر قت  كم ا :الج ايات وف:"

 عل عمم دةما ال ا ب  يمته. 
 ااة  ، اال اة الف ر عل  تم الفسااة واللرخاة والره" الجهاو ف: والرهبان والصبيان ال ساء قت  أو"

 حكم ام حكام غيارهم مال اللواار،   ام خ  تام ،ر األرام كواارالف ر عل  تل م، للل ل    ِتلا ا وهام  ا
الفساة والصا يال والره اال  ار ال  ااد لل راض الالي مال ب لاه   ِتام غيارهم، بو ة ا ا: دل هالا مال 
نام التلميم والتهسيل  ومل مها ل هلض البرخةة بة ا ا تلفم ملام هاؤاة؛ ألةاه لاين مال باأة م 

 ال تاا.
ا و اتلم   ،االيب رار مل بأل المربه ال ت  رك م  ر ف

 طالب:........
 تأخل حكم الم اتم.

ه عاام تامخم  يا اة والالراري والباي ك والره اال ةاص  ليب اماربه ارتامس   ةفامةا الف ار عال  تام الفسا
لِج  عليه ال تم ه   ،المرتمه  الا   اللور اتصاوم بمالاالف ر عل  تم الفساة، اآلل ال رض اللي ع 

 ِلماا  ااة ؛ةاه ق ف اف عال  تل ااده برالية دةماا هار مرتامه،   ام بل خ  ااا: ال رض، للف ا ليسم كاا ر 
ل و  ه فاقتلوه»عل  تم الفساة، بو خ  اا: ت  تم؛ لةم م حمقث   مالا ة  ا   «من بدَّ

 طالب:..........
ل و  ـه »الف ر عل  تم الفساة واأللواا هلا عاام خبامم األرالياس والمرتاماس، والف ار بو  مـن بـدَّ

ـــاقتلوه ولاك الف ااار قتفااااوا المرتااام  ،خبااامم الر ااااا والفسااااة،   ااا  قتفااااوا المرتااام نةم ماااه عاااام   «ف
المساألة م وتر اة  ار اماربه  ارتامس ال راض  ،نةم مه،  ةفمةا تةااره الةما م والشصا ص الا   ر

ااِر  ال تاااا  اتصااوم نااه،  [73]التوبــة: {  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ }الاالي ماال ب لااه ب 
ب االا ال رااض ماال و اا د الف اار عاال  تاام الفساااة والاالراري واللرخااة  هاام    اام ت  تاام؛ ألة ااا اتصااوم

ل و  ـه فـاقتلوه»ة  ا: بل الةم م هلا قتفاوا المرتمه بو خاص نأرلياس، عم مه خبامم  « َمـن بـدَّ
وخبمم الفساة،  ةفمةا عم م وخص ص و  ر،   م ت  تام  ،مل ري  الةم م خبمم الر اا« َمن»
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ماااا عر فااااض  ملااام هااالا التةااااره  ااار الةمااا م بم ر فاااا و اااه التةااااره المرتااامه بو ا ت  تااام  اآلل ع
 اللي ه  مل بع م مساام الةم م والشص ص، ةةم. ،والشص ص ال   ر

 طالب:..........
 دلا  اتلم.

 طالب:..........
لفسااة اةةم دلا  اتلم ت  تم، دلا زةم وهر م هصفة ت ر م، دلا  تلم ت  تم، دلفا عم م الف ر عل  تام 

ل و  ـه فـاقتلوه»بيفما عم م  ،الشص ص هدخل  مهوا ،، وا بان بل الةما م دلا دخام  ار «َمن بـدَّ
 التشصيص خيةض عل م ابلة الةم م المهو ،،  المرتمه ت  تم.

 طالب:..........
      ه ما ، ي  صر علف    ه
 طالب:..........

، خاار ر تااج دلاف دباكاا، مال بل وا ا، ماا خه ،ا، ةهل ةهتاج  ر ملم هلا التةاره دلاف م ار ِج
 الهفوية ربوا بة ا ا ت تم؛ لةم م الف ر عل  تم الفساة واللراري.

 ا كلمـة يع : واللة العبارة فيما  تعلل بسلب المرأة م صب اإلمامة يع : السلب ه ،طالب: ايخ
 سلب ُتظيد اإلمامة الكبرى أم اإلمامة ف: الصالة؟

الم صا د و ، بما نالفسا ة للر ااا  اال؛ ل ا ا عاماة بهام الةلام، بواف دمامة الصاله المربه نالفساة  اازه
م  اا الالي قاؤدي دلاف تو خاهفا ا مامة م  ل  ا مامة التر تؤدي دلف تو خم ح  الزوج، كاالتر   ل

  .ح  السيم
 :ال انية المسألة"

 خـ َّ يُ  ملـ فقـده فرضـ ا لـو ممـا والتكملـة، كالتتمـة هـو مـا إليهـا   ضـم المراتب هذه من مرتبةٍ  ك 
 .األصلية بحكمتها

 اجـة،ح ادة فيه تظهر وال ضرورة، إليه تدعو ال فانه القصاص، ف: التماث  ف حو :األولى فأما
 ألج بيـة،ا إلـى ال ظـر من والم ا الم  ، وقراض الم  ، جرةوأُ  الم  ، نظقة وكذلك تكميل:، ولك ه
 كصالة الد ن، اعا،ر وإظهار المتشابهات، ف: الالحل والورع الربا، وم ا سكر،المُ  قلي  وارب

 إ ا لبيـاا فـ: واإلاـهاو والحمي ، بالرهن والقيام الجمعة، وصالة  ن،والس   الظرا،ض ف: الجماعة
 .الضروريات من إنه: قل ا
 م ـ  حاجـةٌ  إليـه تـدعو ال كلـه  لـك فان الصغيرة، ف: الم   ومهر الكفء فكاعتبار :ال انية وأما

 والـرهن فاإلاـهاو الحاجيـات، بـاب من البيا إن: قل ا وإن يرة،الصغ ف: ال كا  أص  إلى الحاجة
 الصـالة، فيـه قصـرتُ  الـذ  السـظر ف: الصالتين بين الجما  لك ومن التكملة، باب من والحمي 



 

 

 
 

12 

 (9) 26املوافقررررررررررررررررررررررا  شررررررررررررررررررررررر  كتررررررررررررررررررررررا  

 

12 

 لـم لـو إ  ؛المرتبـة لهذه كالمكم  وأم اله فهذا عقله، على غلبيُ  أن يخاف الذ  المريض وجما
 .تخظيفوال التوسعة بأص  خ   يُ  لم شرعيُ 

 وإن افيهــ المــدخول األعمــال إبطــال وتــر  الطهــارات، وم ــدوبات األحــدام، فكــبواب :ال ال ــة وأمــا
 ومـا ،والعتـل والعقيقـة الضـحايا فـ: واالختيـار المكاسب، طيبات من واإلنظاق واجبة، غير كانت
 . لك أابه
 كالتكملـــة التحســـي ات وكـــذلك للضـــروريات، كالتتمـــة الحاجيـــات أن المســـألة هـــذه أم لـــة ومـــن

 هللا اـاء إن هـذا بعـد  لـك تظصـي  يـأت: حسبما المصالي أص  ه: الضروريات فان للحاجيات،
 ".تعالى

ل: الاالال" المراتــب هــذه مــن مرتبــةٍ  كــ  فــ: المســألة ال انيــة:: "-رحمااه هللا تةااالف–خ اا ا المؤلااض 
 اليرورخاس والها ياس والتهسيفاس.

ر، دلاف اليارورخاس بما ر، قفيام دلاف الها يااس بما  قفيام " والتكملة كالتتمة هو ما إليها   ضم"
 وخفيم دلف التلميالس والتهسيفاس ببياة.

للفاه " يةاألصـل بحكمتهـا خـ يُ  لـم فقده فرض ا لو مما والتكملة كالتتمة هو ما إليها   ضم"خ  ا: 
  مل ت انة ا  ر ال ملة.

 مااا مةفااف التماثاام  اار "القصــاص فــ: التماثــ  ف حــوالتاار هاار مرت ااة الياارورخاس " "فأمــا األولــى"
 البام مال التماثام. هالا   والةايل ناالةيل دلاف آخارض ،الفون نالفون :ال صاص   ر برم ال صاص

نمةفف بةاه لا  اعتامى باشص كامام الها ا  علاف   هم الم ص د نه التماثم مل كم و ه ،التماثم
هام هالا ها  بشص  آخر   م حا ة مل اله ا  اليرورخة كالسمل وال صر مما  يه المخاة كاملاة، 

اار  ملاام هاالا التوا االمااراد خةفاار مااا خ  تاام نااه، بو خ  تاام نااه ناعت ااارض دةساااةف   اام بو لااه ح   ااه  ولاا  ب 
وعاار ملاام هاالا التوا اام لمااا ث اام  صاااص؛ ألةااه ا خ مكاال بل ق   اام دةسااال خ  اااب  آخاار ماال كاام  ر 

ل لاف هالا ال ا ا بو ه،  يالف عل ك ةه خ ل بيل اثفايل بيف ماا ةازا  قاؤدي دلاف ال تام، خةفار قلازم ع
 خك ل الفا  كل م   اة  ر خل ت م،  التماثم لين مرادهم. 

للل كل م مكلو ل، باام اعتامى علاف باشص عمارض  ،بشص ك ير اعتمى علف رغير بو الةكن
 اللماةيل ما ن ر مال عمارض دا البارة اليساير، راحب تله، هم خمكل بل خ  اا: هلا  ثماة ل  فة 

وا الةكاان،  ،دلااف ملاام هاالا التواااوس  مااا خ مكاال بل ق ف؛اار لملاام هاالا وهاالا  اار م ت اام الةماار ق ف؛اار
ملم هلا تيايل اله ا  ، للال ن، نةم وهلا بام ما تزوج ،لماةيل قرعف مااة ةونال راحبخ  ا: 

 التماثم  ر ال ملة.
 خةفر خ بترط التماثم. "فانه ال تدعو إليه ضرورة"

ةو ة الملم امربه ل اا علاف زو  اا الفو اة، " لم  ا نظقة وكذلك "وال تظهر فيه حاجة، ولك ه تكميل:،
ر ل ااا الفو ااة ةو ااة ملل ااا دل كاةاام ماال عليااة ال اا م  ل ااا ةو ت ااا، و ل كاةاام ماال  وزو  ااا غااااب خ  اام 
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مماال هاار ماال عليااة ال اا م ةو ااة  للاال لاا  ب ع ياام ،- فو ااة الملاام-ل ااا ةو ت ااا وهكاالا  بو اااط الفااا  
 ،للفااه ممااا قلهاا  ناليااروري؛ ألل الفو ااة  اارورخةتياارر  مااا تتياارر، تالفااا  بو الةكاان  بو اا 

 تلميم ل لا اليروري. هلض وك ة ا ةو ة ملم
م اللالم  ار ال اراه وبةاه الميااربة، كياض  اراه الملام  " الم   وقراض الم  ، جرةوأُ " راه  ات م 

تةاااا  ،ببااغل مبل الملاام خةفاار: لاا   اااة بااشص  اااا: بةااا عفاامي ملياا ل رخاااا  ااالن وا ب اات يل 
مااا قتياارر الةاماام  قتياارر، للاال لاا  بم ولاان واحاام نالمااااة ماال ربهااه، قتياارر  ،نالماااا ةبااغلن

قتيارر رااحب المااا ا بان بةاه قتيارر،  ملام  ،للب الةامم تسةة وتسةيل نالماااة مال الارب،
لوااامه مال الملام، تلمايالف ألرام المساألة و ا لا   ااا: بباتغم وا اهلا ابم بل خك ل نالملام بو  رخ فا

 قتيرر  ما قتيرر مل حيث ال ملة ناعت ارض بلله ن  ةه واختيارض. مه ،كل ا لن
 طالب:........

  ةةم.
 طالب:........

 هم دلا لم قتو  ا  ال بن بةه ق ر ل  يه دلف الة رف.
ناه،  لف؛ار دلاف األ ف ياة ا تتياررم ارد ا ،الف؛ار دلاف األ ف اة" األج بيـة إلـى ال ظـر مـن والم ا"

 ا، للفه مل ت انل حون الةره.ه  ا قتيرر نه  اهرف 
 ا بن بةه مل ت انل حون الة م." سكرالمُ  قلي  وارب"
 مفل الربا تانل لل يل اللي ه   ر األرم  روري ابم مفه. "الربا وم ا"
 اعت اارف وبةاتم تف؛ارول تارول بل هالض الت انال مف اا ماا ها  م ةت ار ا " المتشـابهات فـ: الالحل والورع"

 وةه.، ومف ا ما ه  دامؤثرف 
 هلا مل ت انل هلض البةاار." الد ن اعا،ر وإظهار "الورع الالحل بالمتشابهات

 هر م لملة ل لض الورااه. "الجمعة وصالة  ن،والس   الظرا،ض ف: الجماعة كصالة"
قل نةيل  خ مكل اا تيواة مف ا" بالرهن والقيام"  هلا تانل لهون الماا. خةفر: ت ث ة الم 

 م والزعيم.اللوي" الحمي " وكللن
 لئال قؤدي تركه دلف  هم ح  غيرض. ؛"البيا ف: واإلاهاو"
ــا إ ا فــ: واإلاــهاو" ــا البي ــه: قل  اس، ل ال ياال ماال الياارورخد" خةفاار دلا  لفااا: الضــروريات مــن إن

  ت انةه هلض متممة ومكملة لللن اليروري.
 الها ياس." ال انية وأما"
ل بار اللضة وم ار الملام  ار الصاغيره، األرام اعت " الصغيرة ف: الم   ومهر الكفء فكاعتبار"

 حا ر  بم الفلا   روري 
 طالب: حاج:.
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خةفاار خ مكاال بل خةاايش ا ةسااال باامول زو ااة، وا قتياارر بااللن، وت اا م حياتااه بااموة ا، للفااه قله ااه 
 فكاعتبـار" ،ل الفلاا  حاا ر ولاين نياروري دمب ة بمقمه،     حا ة مل هلض الهيلية، دلا  لفاا: 

 وخ ةيل علف ا تمرارض ودوامه. ،مما خ لمم هلا الفلا  ضة ل لض المربه الل" الكفء
ــ  ومهــر" ــ: الم  وِج اام الصااغيره "الصــغيرة ف خ وااره ل ااا م اار الملاام؛ للاار  ،باامول م اار  م ساامف ز 

وِج ام نم ار  خساير ،لئال ت  تلا هالض الصاغيره ؛خ يمل ا تمرار هلا الفلا  لاف ع يشاض وزة اا  ،دلا ز 
 اااتمرار الفلاااا  ق ؤخااال مفاااه م ااار الملااام، للااال دلا كاةااام ك ياااره وب  ع اااا زو  اااا، للااال  اااماةفا ا

  وها.األمر ا خةم : ا ب رخم م ر الملم، وا ةصض م ر الملم، وا ربل م ر الملم مواختيارها  ال
فلاا  ألل برام ال" الصـغيرة فـ: ال كـا  أصـ  إلى الحاجة م   حاجة إليه تدعو ال كله  لك فان"

 حا ة.
م." الحاجيات باب من البيا إن :قل ا وإن"  ولين مل نام اليرورخاس علف ما ت م 
ةن تهتااج دلا ة؛رةا  ر ال يل ة؛رةا بةه  روره؛ لمالا  أل" الحاجيات باب من البيا إن: قل ا وإن"

ا و  ،وهلا ه  ال يل،  م تت  ض حياتان علاف ماا بيام بخيان ،و م ا ق لله لن دا ن يمة ،ما بيم بخين
 وحيفئل  خك ل ال يل مل اليروراس. ،ا دا نال يلق لله م اةف 

لض الها اة، ل ا" التكملة باب من والحمي  والرهن فاإلاهاو الحاجيات باب من البيا إن: قل ا وإن"
ا مل نام التلملة، للفه تلملة  خش  ليروره، وهفا تلملة لها ة.    وه   ر ال سم األوا ه  بخيف

 الــذ  المــريض وجمــا الصــالة، فيــه قصــرتُ  الــذ  الســظر فــ: الصــالتين بــين الجمــا  لــك ومــن"
 بأصـ  خـ يُ  لـم شـرعيُ  لـم لو إ  المرتبة، لهذه كالمكم  وأم اله فهذا عقله، على غلبيُ  أن يخاف

مةفاف هالا اللاالم   مال المارخه و صار الصااله  ار الساور لا  لام خ بار   ماا" والتخظيـف التوسعة
لتشويااض، و اام ملاام هاالا  ماال الماارخه لاا  راالف نأراام الت  ااةة وا ال صاار  اار الصاااله لاام خ شاامج 

نأرام الت  اةة والتشوياض، و ل حصام مةاه  -علاف كالماه-المرخه كم راله  ر و ت ا لم خ شم 
لال علف الل لواة، ل ، برم التلليض م فرة   مب ة،  ف   المب ة ا خشل  مفه ع اده، بم وا تلليض

ام هالا نالفسا ة لما ،وا غيرهاا ا بغاالاف و  اولم خ هملفا آرارف  ،ما  ةم عليكم  ر المقل مل حرج مِج ا ح 
م عفامهم تلااليض  اام تصام دلااف حامج  ا خ  ي اه نةااه الفاا ، بماا  اار دقففاا  لاا ،بهام الباراال السااان ة

قل خ سار  ،خهصم التلليض نماا ا خ  اا  وا نالم هااا،  بارخةتفا خ سار ال  ن أحـٌد إوال ُيشـاو الـد ة »والامِج
 .«غلبه

ن ماا ةساتما نملام هالض الفصا ص وة  ردهاا  ار غيار م اردهاا، خةفار دلا  يام للل ق  ف بةه مل للا 
  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ}وال اا  نااارد  اااا:  ،لااه:   اام لصاااله الصاا ، بو ألي راااله ماال الصاال اس

ا ت اا م للصاااله وتصاالي ا  اار  [78]الحــ : {ۓ دعفاار حتااف بد ااأ ولاا  خاارج ال  اام، ة اا ا: ا بباامف
اميم تلااليض و ت ا ولا  ةالان مال المبا ة ما وام نالمكاارض، وألل التلااليض ماا    ا ةالان؛ ألل ال فاة ح 
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دا ألل  ي ا مب ة وكلواة، للال المبا ة التار ا خ  ي  اا ا ةساال هالض مر  عاة، وليسام مال وراض 
 وهلل الهمم والمف ة. ،دقففا

 التر هر مرت ة التلميالس والتهسيفاس." ال ال ة وأما"
كياض تلا ل هيئتان  ،دلا خر ام ماالا ت ا ا ،م الشاالة ماالا ت ا اخةفار دلا دخلا" األحـدام فكبواب"

 عمم اللالم عمم كلا كل ا تهسيفاس. ،بثفاة  ياة الها ة
 خةفر ال مر الزاام علف ال ا ب ملالف ال ماةه ناليميل وغير للن." الطهارات وم دوبات"
لمت اا   بمياار خةفاار مةااروف بل ا" واجبــة غيــر كانــت فيهــا وإن المــدخول األعمــال إبطــال وتــر "

عاار دلااف الغااماة  اار قاا م ماال األخااام، و اااا: المت اا   بمياار ةوسااه  ااأ  ر، للاال تاارك  ةوسااه، راااام د 
تلمياام  للتهساايل، و ل كاةاام غياار  ،ا ن اااا تلمياام ل االا التهساايل الاالي هاا   اار األراام مفااموم

 وا  ة  ر األرم. 
ام ب الاخةفار براد بل قت ،خةفار  ار غيار ال ا اب "المكاسـب طيبات من واإلنظاق" ام براد بل ق ،فو  تفو 

 .ك ةه خشتار بليب ما عفمض هلا تلميم ل لا التهسيل ،نصم ة
ـــات مـــن واإلنظـــاق"خ ااا ا:   خةفااار اباااترخم ثالثاااة بةااا ا  مااال التمااار عاااالر ال ااا ده  "المكاســـب طيب

  اار  ..باالل ن ل االا التماار  ااروره ،لي و اار عليااه ماالالف  ا؛وب اام، ثاام  اااةك ماال خ لااب تماارف  اومت  اا ف 
 عليه ما ت  م حا ته عليه خةفر ما ت  م حياته علياه، وا خبا  علياه مبا ة بامقمه لا  بارملي و ر 

ااا تصاام م ب االا تهساايل ك ةاان تتصاام  ماال ب ياام األةاا ا  تلمياام ل االا  ،كاا م ماااة كواااض، بةاام لم 
خةفاار هاا   ،ي هاا  ب اام  اار ال اا ده تلمياام ةساا رك ةاان تتصاام  ماال ال ساام المت  اا  الاال التهساايل،

ل، و ب م مماا  يمتاه عبار  سي نةبره رخاا، خةفر الليل  اللوالف ص بم ر ةس يةبكمم؛ ألل اللماا 
ماااة  ،ل   خمسا ،ل   بربةا ،ل   ل بكمام مال الالي  يمتاه عباره، للال لا  و ِ ام ثالثاو  اللي  يمته عبر 

 كم واحم بكمم مل اللاةر،  اللماا والف ص بما ر ةسا ية، وكلماا عِمام ا ةساال دلاف بكمام ماا خ امر
 .[92ن:]آل عمرا {پپ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ }ل لا التهسيل  عليه خك ل تلميالف 

ــار" ااف ة عفاام ال م اا ر، للاال  ااختيااار، "والعتــل والعقيقــة الضــحايا فــ: واالختي  ةاان كاأل ااهية   
هاااالا تلمياااام ل اااالا  ،ت يااااهر نكاااا ش  يمتااااه بلااااض ب ياااام ماااال بل ت يااااهر نكاااا ش  يمتااااه خمساااامااة

 التهسيل.
   ةن تلن، ع ي ة ةويسة غالية عفم بهل ا بكمم مل ما ل  لنهم ماا هاك ،و  م ملم هلا  ر الة ي ة

 ب م مف ا.
  وكللن الةت  دلا بعت م ع م قفتول بفوسه وخفول غيرض بكمم ممل ه  دوةه.

اا الته" للضـروريات كالتتمـة الحاجيـات أن المسـألة هذه أم لة ومن ، لك أابه وما" سايفاس وبخيف
 م ما    ه.كم برة خ لمجِ  ،كالتتمة للها ياس
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 (9) 26املوافقررررررررررررررررررررررا  شررررررررررررررررررررررر  كتررررررررررررررررررررررا  

 

16 

 كالتكملـــة التحســـي ات وكـــذلك ،للضـــروريات كالتتمـــة الحاجيـــات أن المســـألة هـــذه أم لـــة ومـــن"
خةفاار التاار ا ت اا م الهياااه دا ب ااا هاار براام " المصــالي أصــ  هــ: الضــروريات فــان للحاجيــات،

وِ؛م الهياه ِو؛م الفون ح  االف  ،المصال،؛ ألةه دلا ح  اا لاللن،   لم ماا خاأتر خكا ل م لمِج   اف بل وخت ةف
اام هاالا األراام خةفاار ملاام الة؛اام نالفساا ة لل فاااة األراام م  اا د اليااروره  األراام م  اا د،  مااا خ لمِج

 توةامهالا دخاش  حا اة؛ ألةان لا  لام  تهسفه نا  امل،خ ر بر الهر وال رد، للفن ك ةن  ،م   ده
وكام  وكلا هلا دخاش  تهسايل، اسوةزا علين ببياة، ك ةن تص   ب خاس ودخك ر  ،ةزا علين الماة

 واحم م لمِجم لللاةر. 
 ".تعالى هللا ااء إن ،هذا بعد  لك تظصي  يأت: المصالي حسبما أص  ه: الضروريات فان"

 الل م رمِج علف مهمم.
بحاام حياار ماال  ه ياا  بحاام حياار ماال ا خاا ال  اا م السااالم، زاد المةاااد،   ااره عياا ل الم حاامقل ه ياا

   ما حيروا بم ا خ ال 
 
 
 
   
 
 
 
 

 


