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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

 عد:لصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله، وببسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، وا
 جيــ للحا أصــ    الشــريع  فــ  الضــروري  المقاصــد :الرابعــ  المســةل : "-رحمــلا هللا–قــال المفلــ  
ـــ فلـــو ،والتحســـي ي   نمـــ يلـــ م وال بـــق ال ، باختاللـــلا الخـــتاَل  بـــق ال  الضـــرور   اخـــتالل رضف 
ــق ال ، الضــرور   اخــتالل اختاللهمــا ــم، ب ــد نع ــ م ق ــق ال    التحســي   اخــتالل نمــ يل  اخــتالل ب

 إذا كفلـلل مـا، بوجـلا   الضـرور   اخـتالل بـق ال  الحاج  اختالل من يل م وقد ما، بوجلا   الحاج 
 أن في بغـ  الحـاج ، علـى حـوفظ وإذا الحـاج ، علـى المحافظـ  في بغـ  الضـرور ، على حوفظ

 قنفـ الضـرور ، يخـدم اج الح وأن الحاج ، يخدم التحسي   أن ثبت إذا التحسي   على حافظي  
 ".المطلوب هو الضرور  

 صاحبهالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيناا ححماد وعلاى  لاه و 
 .أجمعين

أن الضااروراه  ااص ا،صااو ، و ااص الىااص   تب ااى  -تعااالى -رحمااه هللا–خالصااة حااا  الااه الم لاا  
 ،كماا  ارره سااا  ا ،يااة لنان حاج وجاوء  اص ا حان الم ا ةىب اى حعهاا الحفحعها حياة، وأحا الحاجياه 
أحاااااور كمالياااااة، فالىحسااااينص كالساااااياا للحااااااجص، والحااااااجص كالساااااياا  ،والىحسااااينياه أحاااااور  كمالياااااة

للضروري، فأنت إذا حفظت الضرورياه ف ط ولم تحفظ الحاجياه  د يخىل تحصيل الضاروري   
ا نسااان علااى المااا  والىماار  ااإه  اارورة، إذا وإنمااا جوجااها حااا، يعنااص اا حكااان أن يعااي   ،اااالقال 

ص، هاإا تحساينفهإا حاجص، إذا زءناا علاى ذلاك فا هاة حاثال  ف خر كالُبر حثال   ازءنا على ذلك قعاح  
هاااإا  اااو فلنااان حاااا   تب اااى جدوناااه الحيااااة  ،و   اااك أن الفا هاااة نافعاااة للرسااام، الُبااار ناااافج للرسااام

 الضروري.
ين أركانهاااا أاعا اااها   ت اااوم إ  جهاااا،  اااروقها صاااحىها فماااثال  عنااادك الصاااالة حااان  اااروراه الاااد

نن كمالياه وتحسينياهؤ وأءا ط فاص الاإي ُيفار    ، ا ال رعص حىو   عليها، الواجباه كالحاجياه، السُّ
نن الخلال  أن ي اج الخلال فاص الواجبااه، فاالذا و اجفهاإا  جاد ُسنن الصالة ااساىمرار حفار  ط فيهاا  ،السُّ

تخىاال  ،ولااو جوجااها حااا فااص ا،ركااان، و ااإا حااارء فااص جميااج أحااور الاادينفااص الواجباااه تااار  الخلاال 
إذا تارك الركاوه  ال ينفعاه  ،حان أركاان الصاالة ا خص أس ط ركن   ،الواجباه ااخىال  الضرورياه

ااا لااه الحاااجص، إذا أخاال االىساابي   الىساابي م حااا ينفعااه الىساابي ل ،نااه أخاال االضااروري، ويخىاال تبع 
 . إا إذا تصورنا انفصا  ا،ولى عن الثانية  در الواجب وغيره ،ىحثال ، أخل االىسبيحة ا،ول

ا    ُيساب     االم صوء أنه إذا اخىل الواجب اخىل الىحسينص جال إ اكا ، يعناص حاا الاإي ينفاج  خص 
 ،ال يام ديرفج يديه عن ،حن الواجباه، وحج ذلك يرلس جلسة ا سىراحة ئ افص صالته، و  يفعل  ي

انن ،الركاوه والرفاج حناهوعند  ،عند الو وف  اويىارك الواجبااهم    اك أن  اإا حا رر أرار   ،ياأتص االسُّ
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 اإا  ، اإا   ينفعاه فص  إا، حاذا ينفج حن   ُيصلص الفريضة وُينثر حن النوافال، ينفعاه  اإام ا بير  
ى حااور ُحرت اب اعضااها علااو كاإا،  ااإه ا، ،الفريضااة حاا ُت باال نافلااة ، وحااا لام تاا ء    ُيصالص الفريضااة

اعاا ، إذا لاام يااأه  االضااروري   ينفعااه الحاااجص و  الىحسااينص جوجااها حاان الوجااوه، يبااال اااالقال ، 
 لنن يىأرر. ،لنن العكس   يبال

اآلن عنااادنا ححرحااااه ساااوا   كانااات فاااص العبااااءاه أو فاااص المعااااحاله ححرحااااه، وعنااادنا حكرو ااااه 
ج أن ي االيااه حان المباحااه  جاد اه والنموُح ب هاه، وعندنا ُحباحاه. الإي يسىرسل فاص الىحسايني

يعنص  ، إا تعوءه عليه النفس ،  ا  أم أجىل ،نفص يوما حن ا،يام فص ال بهاه وفص المكرو اه
ء نفساه علياهف ثرة المباح، فيالبه حن وجهه  ى،  جاد أن يالباه حان قار ا أخار  ، د   يرد، و د عو 

 اج سىرسل فص المكرو اه وال ابهاه كااء أن يفي ج فص المكروه أو فص الم ب هاه، رم اعد ذلك إذا ا
يىركاون  ، جاد أن ي اجل ،ن  اإه ساياا اعضاها لابع  ، جد أن ي ج حن خال  الىررباة، فص الحرام
مـن يرتـح حـول الحمـى »حادي  النعماان وا ا  فاص  اإا و لائال ي عاوا فياه،  لصيانة  للحرام لالحال 

  .«لكاد أن يقح فيلا
 :انهابي من بد ال خمس    مطالب فهله"

 .والتكميل  الحاج  من سواه لما أص    الضرور   أن: أحدها
 ".بق ال  الباقيين اختالل م لا يل م الضرور   اختالل أن: والثان 

صاا  كباد أو اسىئ ،يعنص االنسبة ل ما يىعلق االبدن حن أجزائه حا   ت وم الحياة إ  اه كال لاب حاثال  
يأتص  خص إلى حسى فى  أن رة فص البدن،  ل ُيمكنحثال  أو أحور حن  إه ا،حور العظيمة الم ر

فاالن سالم   و ُيعالج ال لاب  بال، ،حن  إا، و لبه على  فا  أو  يئ اترميل لُيزيل حبة حثال  أو رألو   
ا  جاد أن ُيعاالج ا،عظام، رام اعاد ذلاك ياأتص إلاى حا ،عالج حاا ءوناه، و ال حثال  اإا فيماا  او جينهماا

ص  ياا رر علااى الباادن، فالعملياااه الىرميليااة تااأتص اعااد ا،حاارا  الىااءونااه، راام يباادأ اا،سااهل الااإي  
تااا رر فاااص الصاااحة و  تىو ااا  الحيااااة عليهاااا، يعناااص يعاااي  ا نساااان حاااج  اااص ا حااان الم ااا ة، و اااإه 

 . ك، و و حا   ت وم الحياة إ  اه الحاجياه، رم اعد ذلك  جد أن يهىم اما  و أعظم حن ذل
 ".الباقيين لاختال  من يل م ال أنلا: والثالث"

 حا عندك االقال م
 ".الضرور   الباقيين اختالل اختالل من يل م ال أنلا: والثالث الب: "
  إا حوجوء فص اع  النسخ." بق ال  الضرور   اختالل اختالل الباقيين بق ال يعنص "

  الب: إضاف  بق ال ؟
 نعم.

 بوجـلا     الضـرور  اخـتالل ال بق  الحاج  أو بق ال    التحسي   اختالل من يل م قد أنلا: والرابح"
 ".ما
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ا فو اه  و تأرير كل  سم فيماا فو اه هاا ر، أحاا الىاأرير فيماا ءوناه فُيعدحاه االنلياة، لنان الىاأرير فيما
 جااد، اخااىال  الحاااجص اااالقال  حاا رر فااص اخااىال  الىحسااينص اااالقال  حاا رر فااص الحاااجص اخااىال  

حان  اجاوءه  ريب ااحيا  يكاون و  اخىال  ، لنن   ي رر فيه عدم أوالضروري جوجها حا،  و ي رر فيه
 . عدحه، لنن جوجها حا

 .للضرور   التحسين وعلى الحاج  على المحافظ  ي بغ  أنلا: والخامس"
 م،قـدَ ت فيمـا المـلوورة الخمسـ  األمـور علـى المحافظ  على مب ي    الدين مصالح أن :األول بيان
 ".عليها امب ي   الدنيو   الوجود هلا قيام اعتبر فقذا
 ناادنا حراتااب الاادين الااثال : ا سااالم وا يمااان وا حسااان، حااا الااإي جينهااا حاان الن  ساابم ا حسااانع

اجص حرتبة عليا، رم يليها ا يمان، رام يليهاا ا ساالم، حاا الضاروري حان  اإه ا،حاور ا ساالم، والحا
ب ااى يان، راام يعنااص إذا تنزلنااا علااى الى ساايم ا يمااانل ،نااه يب ااى أصاال ا سااالم وإن ُف  ااد ُحالااق ا يماا

ن ُحالق ا يمان حج ف د حرتبة ا حسان، فال  ك أن ا حسان امنزلة النماا ، الاإي   ياإ ب الادي
اا االنليااة اسااببه، ا يمااان  ااد يااإ ب كمالااه ويب ااى أصااله الااإي ُيعب اار عنااه اا سااالم، فا حسااان سااي

اا الإليمااان، يعنااص إذا وصاال ا نسااان إلااى حرتبااة ا حسااان صااار سااياج   حفااظ ا يمااان، يعنااص ل احنيع 
 .«تعبد هللا وةنك تراه»حنزلة المرا بة فص غاية ا، مية االنسبة للمسلم 

و ا يمان المحافظة عليه ارميج ُ اعبه ساياا لإلساالم، فاال يخارا ا نساان حان ا ساالم االنلياة و ا
اا   اص حعاهوحاا ا ،ححافظ على جميج ُ عب ا يمان، لنن فر ط فص ُ عب ا يمان، ولم يرفاج جهاا رأس 

  .و د   ُيوف ق للثباه ،سالم سهلهإا خروجه حن ا فإ  أصل ا سالم 
 ".انخرمت إذا عليها حتى امب ي   الدنيو   الوجود هلا قيام اعتبر فقذا"

 أيها أفضل الضروري أو الحاجص أو النمالصم أيها أفضلم  :َيرء على  إا س ا  حثال  
  الب:........

ااد حااج ف ااد حااا فو ااه يعنااص النمااالص الااإي   ُيى لاايس حاان فصااور وجااوءه جاادون حااا فو ااهل ،نااه إذا ُوج 
النمااا ، فااالذا  لنااا: النمااا  يعنااص حااج وجااوء حااا فو ااه حاان حاااجص و ااروري  لنااا:  ااإا أفضاالل ولااإا 

 «من توضة يـوم الممعـ  فبهـا ونعمـت، ومـن افتسـ  فالغسـ  أفضـ » -واسُى اك ل–جا  الحدي  
والغسـ  » ،ة الرمعاة، والسسال ُسان ة عناد عاحاة أ ال العلامالو و  حا يخىل  أحد فاص وجوباه لصاال

لنن السسل  ل ُيىصاور غسال حرارء عان و او م حاا ُيىصاورل ولاإا ن او : فاص حثال  اإا  ،«أفض 
 .،نه يرء عليه إ كا ه ل جد حن النظر إليها ا ص  حن الد ة

اتبااة أفضاال حاان أحااد ي ااو : الر  حاان  ااإا ي ااو  لااك: كياا  ت ااو : الراتبااة أفضاال حاان الفريضااةم حااا 
فلااة، الفريضاةل ،نهااا   راتبااة جادون فريضااة، المسااألة حفىر اة فاايمن يااأتص االفريضاة راام ُيىبعهااا االنا

ومـا تقـرب أحـد  »فاص الحادي  ال دساص:  -علياه الصاالة والساالم–لنن  ل يرء على  إا حثل  ولاه 
 َيرء حثل  إام  «إل  بةحب إل  مما افترضتلا عليلا
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

  الب:........
 لماذام

 لب:........ ا
"الضــرور  أصــ  ،نااه   ُيىصااور كمااالص و  حاااجص ءون الضااروريل ولااإا الااإي  اارره الم لاا   نااا 

أن صاالة على ال و  اا صنيع "الباقيين اختالل م لا يل م الضرور   اختاللرم اعد ذلك " ،لما سواه"
فااج  ااخص صاالى العيااد وحااا صاالى الفراار، راام اعااد صااالة العيااد صاالى الضااحى، ينى ،العيااد واجبااة

 .الضحى وحا صلى الفررم! حا ينىفج اصالة العيد وحا صلى الفررم! ينىفج اصالة
  الب:........ 

 ينىفج اصالة الضحى وحا صلى الفررم!
  الب:........

 اإا وا ا ، وأحاا علاى ال او   ، .. ، على ال و  ااأن الاإي يىارك الصاالة   حاظ لاه فاص ا ساالم
  .هإا ُحسىهىرفُسنن ويىرك الفرائ    و يحافظ على ارتنب أحر ا عظيم ا، ،اأنه   يكفر

 ووــللك -والتكليــ  بــالمكلنين خــا    هــو مــا: أع ــ  -وجــود للــدنيا يبــ  انخرمــت لــم إذا حتــى"
 .بللك إال لها قيام ال األخروي  األمور

 ".الدين ملع فلو
م.  ُعد 

 ".المرتمى الم اء ترتب دمالدين ع   مد  ع   فلو"
ناه، حم  سيما الثواب الُمرتب علاى  اعائر الادين، أحاا الع ااب فالجاد حاذا الرزا  على ،جزا  هحا في

م الدينيعنص الرزا  المرترى حن رواب، أحا االنسبة ل   .لع اب فالجد حنه إذا ُعد 
  ".التدين الرتنح العق  عدم ولو ،يتدين من لعدم المكل  دمع   ولو"

 رة ا،ولى الىص  ص الدين لاو ُعادم الادينيعنص كي  ُيىصور ءين اسير حىدينم حا ُيىصور، فالضرو 
م ترتب الرزا  علياه المرتراى، ُعادم المكلا  الاإي  او الحيااة ه الضارورة الثانياة حان الضارورا ،ُعد 

ن، الخمس ُعدم حن يىدينل ،ن المكل   و فرء  حن أفراء حن يىدين، فالذا ُعدم جنسه ُعدم حن يىدي
مفال ءين و   .  حىدين فص  إه الصورة و  ُعد 

 ".بقاء العادة ف  يكن لم ال س  عدم ولو "
 عــدم لــو" والىنلياا  حنااوط االع اال الضاارورة الثالثااة، والرااعااة:"لــو عــدم العقــ  الرتنــح التــدين" نعاام 

رتااب ت ،دم المكلاا ُعاا وإذا لاام يبااقَ ، الراانس ا نسااانص ،ا ااا  للنااوه" بقــاء العــادة فــ  يكــن لــم ال ســ 
 .عليه عدم المكل 

 فيـره نعـ المالـك بلا ويستبد ،الملك عليلا يقح ما بالمال وأع   ،عيش يب  لم المال دمع   ولو" 
 ".وجهلا من أخله إذا
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ــدم المــال"  المااا  اعاا  النااار يىصااوره الن ااوء حاان الااإ ب والفضااة وحااا ي ااوم ح اااحهم، لناان "لــو ع 
 .ا حن العرو أو عر    االم صوء اه الما  الإي تىم اه الحياة حا ُيىمو   سوا   كان ن د  

 جميـــح مـــن إليهـــا يـــفد  ومـــا اختالفهـــا، علـــى واللبـــا  والشـــراب الطعـــام ذلـــك فـــ  ســـتو  وي 
 أحـوال ترتيـب عـر  مـن فيـلا يرتـاب ال معلـوم   ولـلا وهلا بقاء، يكن لم ذلك ارتنح فلو المتموالت،

 ".لآلخرة زاد   وأنها الدنيا،
رورة أو يمكاان  ااد ي ااو   ائاال: الاعااام وال ااراب تىعلااق جهمااا الضاارورة، لناان اللبااار تىعلااق اااه  اا

ار يعنص إن ُتصو  ر فص الب ر أن يعي وا عي ة البهاائم جادون لبا ،الحياة جدونهم  و  رورة   رعية
 }وت وم حياتهم جدونه، لنن  و  رورة   رعية، حج أنه  رورة  حسية فص حا   دة الحر أو البرء 

أعظام حان  ولو  وجوء  إه السراجيل حج أن فائدتها فاص ساىر الساو ة [81]ال ح : {چ ڃ
عليااه –فائاادتها فااص الو ايااة، لناان النااار حااا يحسااون إ  جهااإال ولااإا كااان وجوء ااا  باال حعصااية  ءم 

وأعظاام  اادف  جلاايس فااص تسااويله آلءم ا، اال حاان ال ااررة أن يناازه عنهمااا لباسااهما، و ااإه  -السااالم
 . وهللا المسىعان ،لىبدو السو ة لباروهيفة أتباعه وخلفائه حن اعده نزه الل

 علـــى تتـــردد هـــ  إذ الحمـــى، هـــلا حـــول حائمـــ    هـــ  إنمـــا الحاجيـــ  فـــاألمور هـــلا، ثبـــت وإذا"
 لــىإ فيهــا بهــم وتميــ  المشــقات، واكتســابها بهــا القيــام فــ  ترتنــح بحيــث كملهــات   الضــروريات،

 .يطتنر  وال إفراط   إلى يمي  ال وجلا   على جاري    تكون  حتى األمور، ف  واالعتدال التوسط
 عـن الحـر  رفـح فـ  نقـول وومـا البيـو،، فـ  والمهال  الغرر عدم اشتراط ف  تقدم ما مث  وذلك

 فــ  الصــيام تــر  لــلا ويمـوز ا،ومضــطمع   اقاعــد   الصــالة لــلا يمـوز حتــى المــرض بســبب المكلـ 
 يـ التمث فـ  تقـدم ما وسائر الصالة، وشطر الصوم المسافر تر  ووللك صحتلا، زمان إلى وقتلا
 األمـور حـول دائـرة   فـرو،   الحاجيـ  األمـور هله أن ف  العاق  ب  رت  ي   لم هلا؛ همف   فقذا ذلك، وفير

 امـ وملـت فـقذا ضـرور ، أو حـاج  هـو مـا كمـ ت   ألنها ؛التحسي ي  ف  الحكم وهكلا الضروري ،
  كَمــللم   والمكمــ  للضــرور ، مكمــ    فالحــاج  حــاج ، هــو مــا وملــت وإذا فظــاهر، ضــرور ، هـو

 ".عليلا ومب     لألص  الضرور   والنر، اإذ   فالتحسي ي  مكم ،
 .و و الحاجص ،،نها فره  لفرعه لصل،نها فره  عن فرعه الىحسينية كالفره لأل

 ".الثان  بيان"
 "إن اختالل الضرور  يل م م لا اختالل الباقيين". الإي ذكره الم ل  ساا  ا "الثان "

 عليـلا مب ـ  سـواه مـا نوأ المقصـود، األصـ  هـو الضـرور   أن ثبـت إذا ألنـلا ؛تقـدم ممـا يظهر"
 اإذ األصــ  ألن ؛البــاقيين اخــتالل اختاللــلا مــن لــ م فروعــلا، مــن ونــر،   أو أوصــافلا مــن كوصــ   

 .أولى باب   من النر، اخت  اخت 
 ".والغرر المهال  اعتبار يمكن لم الشريع ، من البيح أص  ارتنا، فرض ا فلو
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ا حاامااا الفائاادة حاان ا ااىراط فوجااد البيااج لماااذا ا ااُىرقت الرهالااة والسااررم لىصااحي  البيااج، فااالذا لاام يُ 
 رط ل ص ا غير حوجوءم   ءاعص له.ُي ى

 ".القصا  أص  ارتنح لو ووللك"
ر  حاثال  حثاا  ذلاك أحكاام الا ،هإا   ي ررفلنن ا رتفاه المراء اه ا رتفاه النلص، أحا ارتفاه و ىص 

لاو  راساة أحكاام الار م  ، وإ والار  ُحلساى، فهال حعناى  اإا أنناا نرفاج االنلياة ء ، ص حرتفعاة اآلن
 كاال   ، لنااا جهااإا لمنعنااا الرجااا  حاان ءراسااة أحكااام الحااي ، وحنعنااا النسااا  حاان ءراسااة أحكااام الرهاااء

 يدرر حا يخصهل ،ن  إا حا يعنيه.
  الب:........

 نعم.
  الب:........

ربات   يروزل ،ناهالمثا  وا   الإي ذكره ال يخ، ي و : البيج فص يوم الرمعة اعد الندا  الثانص  
النهص عنه، و  يص  عند اع  العلما  وإن صححه اعضهم حج الىحريم، لنن  ل حعنى أنه جيج  

 .نه ذلكي ا ح  ى ام  ،   يلزم حأننا ُنلسص احو  الرهالة والسررل ،نه ُنهص عن البيج نه ،  يص 
 ".فيلا المماثل  اعتبار يمكن القصا  لم أص  ارتنح لو ووللك"

 . لب   احة ال صاص، وال صاص حكى ا لممارلة إنما ُتا،ن ا
 ".القصا  أوصا  من ذلك فقن"

ا لناان لااو فااص البلاادان الىااص   تحكاام ا ااره هللا،  اال ن ااو  لاااالب العلاام فااص تلااك البلاادان:   تدرسااو 
 .أن ي وم اأحر هللا حن ي وحون اهأحكام ال صاص أو أحكام الحدوءم  جد وأن ُتدرر، و جد 

 الحـائ  أو عليـلا المغمـى عـن سـقط إذا وومـا الموصو ، انتناء مح الوص  يثبت أن حال  وم  "
 ".فيها القراءة حكم عليهما يبقى أن يمكن لم الصالة، أص 

 إذا ساا ات الصااالة عاان الُمسمااى عليااه، والُمسمااى عليااه إحااا أن يكااون ا غمااا  حدتااه رالرااة أيااام فمااا
كم حهإا تس ط عنه الصالة، وحكمه حينئإا فرة أيام أو رالرة أيام فما فو ، فالن كان فو  رال ،ءون 

المرنون ارتفج الع ل عنه الإي  و حناط الىنلي ، رالرة أياام فماا ءون  اإا ححال خاالف جاين أ ال 
 العلم، وا، ثر على أنه فص حكم النائم   تس ط عنه الصالة.

الذا عراز المكلا  عان فا "فيهـا القـراءة حكـم عليهمـا يبقـى أن يمكن لمي و : إذا س ات الصاالة "
 ص ، فهل يلزحه أن يأتص جىوااعه ولواح ه أو   يلزحهم إن كان  إا الىااج أو الالحق تأءيىاه علاى 
وجه ا سى ال  حالوب  رع ا ُي تى اه، إذا لم تنن تأءيىه حالوبة   ارع ا علاى وجاه ا ساى ال  فاالن 

ن او  حاا ي ارأل ،ناه عااجز عان ال ياام حثل  إا   ُيالب، إذا عرز عن ال يام وذكار ال ياام ال ارا ة، 
الاإي ذكاره ال اارا ةم عراز عاان الركاوه، ن ااو :   يساب   ل ،نااه عراز عاان الركاوهم  ، لناان لاو كااان 

اااالحرار الموسااى علااى رأر ا،صاالج فااص  فيااه  ااعر، أصاالج جاادون  ااعر،  اال ن ااو الاارأر أصاالج حااا 
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ُيحركهااا حاان يعاارف ال اارا ةم النسااكم أو  ااخص   يسااىايج أن ي اارأ،  اال ن ااو : حاار  ك  اافىيك كمااا 
ا له إا ليس امالوب على جهة ا سى ال ، فالذا    .س ط المىبوه س ط الىااج تبع 

 أو  ثـيدالح الطهـارة أو المماعـ ، أو التكبيـر، فيهـا أو القـراءة حكـم عليهمـا يبقـى أن يمكـن لـم"
 لـللك اقصـود  م الحكـم بقـ  مث   األمر، ذلك فارتنح ألمر   ثابت   هو احكم   مث   أن رضف   ولو الخبيث ،

 لهـا بح  تـا هـو ما ارتنح ارتنعت إذا الصالة أن مثال   يعر  ه ا ومن محال، فرض هلا وان األمر،
 صـحي فـال بـالنرض، الصالة أوصا  من ألنها ؛ذلك وفير والدعاء والتكبير القراءة من ومكم ،

 ".ذلك بخال  وأوصافها المرتنح، هو الصالة أص  إن: قالي   أن
و  ينااوي أن يملااك ساايارة، فوجااد أ اايا  حاان الىنمااياله  ،ذلااك  ااخص حااا عنااده ساايارة نظياار ،نعاام

 ، ا  ااو حااا عنااده ساايارة و  ينااوي حلااك ساايارةا وا ااىر  حاان  ااإا،  ااص  أواسااىبن  أوللسااياراه زيناااه 
ن جهاا ُيىصور  إا حن عا لم حا ُيىصور حن عا ل، لماذا ت ىري  إام نعم إن كان  صده أن ُيحس

 ،حان  ااإا حاا يخااال  ئ اا سااىبن أو  اي ايمكان ُيسااع  جهاا أحاد   لاى  اص  حاان ذلاكإلاى حان يحىاااا إ
و او حاا  ،صحي ، لنن ي ىري لنفسه ليملنها جنفسه ويحوز ا إلى رحل ه ويحفظها فص جيىه  إا  صد
 اورا   و  ينوي حلك سيارة، يعنص حثل حا ي ىري العاحص الإي   ي رأ و  يكىب ي ىري أ ،عنده سيارة
ن م  إا   يسىفيد حنهاا، ولايس  اإا حان فعال الع اال ، نعام إحاذاحن أجل  اوي ىري أ الح  وححاجر، 

 ان  إه النوعياه الىص وجاد ا رخيصاة، و اا :  اد ُأحسان جهاا علاى أحاد أو يكبار أحاد حان ا،و ء 
ل ي ُتساىعمبرر ل رائها، و  يوجد ا،صال الاإيسىفيد حنها  إا  ص ، لنن إذا حا كان  ناك أءنى حُ 

  . ه    ك أن  إه  رب  حن الرنون ه  إه اآلفي
 صـالةال عـن وـال ه  وـللك، الصـيام أو ا،قصـد   ع ـلا ام هي ـ الصـالة أصـ  وان إذا: نقول ووللك"

 ".ال هار  رف  ف 
 وانىصافه.

  الب: موجود ه ا؟
 .ه  حا في

ينهاى  -وسالمصالى هللا علياه –يعنص الثال  ساعاه الىص كاان رساو  هللا  ،قرفص النهار وانىصافه
 عن الصالة فيها فص ا،و اه المضي ة، وكإلك فص ا،و اه الموسعة إذا لم يكن َرام سابب، والنهاص
عاان الصاايام فااص يااوم العيااد، يعنااص  اال ُيمكاان أن ُيوجااد  ااخص صااائم يااوم العيااد ويلهااو وُي اااجر، 

فالصايام وُي ا  له: احفظ صياحكم  و ليس اصيام أصال ل ،ن النهص عاء إلى ذاه المنهاص عناه، 
احفظااص صااياحك اجلسااص جبيىااك و   أو احاارأة حااائ  صااائمة، ُي ااا  لهااا عباا  لوجااوءه حثاال عدحااه،

  .إلى ا،سوا م  إا  رب  حن العب  تخرجص
 الصـالة أصـ  عـن هـ ن   حيـث مـن ال هـ ، أصـ  تحـت م ـدر    مكمالتهـا مـن بلا تتص  ما فك "

 وـللك، هـ  حيـث مـن المخصوصـ  ادةالعبـ عن ال ه  ألن ؛الوقو، ف  اجتماعي    هيئ    لها الت 
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ــ تكــون  وال  بانــدرا  ال هــ  تحــت المكمــالت فانــدرجت وأقوالهــا، أفعالهــا بمممــو، إال ع هــا ام هي 
 ".الك 

ونظياار  ااإا لااو تعبااد اعباااءةا غياار ح ااروعة أو عباااءة أصاالها ح ااروه حر فهااا عاان وجههااا ال اارعص، 
 }ل ُي ااا  لااه: اسااكن فااص صااالتك صاالى صااالة جاادون ركااوه أو جاادون سااروء وعباا  أرنااا   ياحااه،  اا

ياحك صام أو صام حن حنىص  النهار حثال ،  ال ُي اا  لاه: احفاظ [238]البقرة: {پ  پ پ
 ،عاان اللسااو والرفاا م   ُيمكاان أن ُي ااا   ااإال ،ن صااياحه   علااى الوجااه ال اارعص يضااره و  ينفعااه

 اجىداه  فص الدين. -نسأ  هللا السالحة والعافية–اجىداه فص الدين 
اعىااز  الاادنيا  ،رر فااص حدرسااة ال ضااا  ال اارعص فااص جهااةا حاان الرهاااه تاارك الىاادريس وقرحااهوحااد

ااا علااى حااد زعمااه، لناان حىااى يصااومم يصااوم جاادأ  حاان الساااعة الىاسااعة ال صااة  وصااار صااواح ا  واح 
وحعروف ال خص يصوم حان السااعة الىاساعة، والساببم ي او :  او يساكن فاص  ا ة تحاىهم  ،راجىة
 ، ويخ ى أن ينىبه  بل صالة الفرار  عاداء الساحور ُيازعرهم،  اإهنصرانيةلعائلة يهوءية أو   ة 

 عباءةم! 
خمار  الوا: الفاراجص جااور فاص البيات الحارام ولازم الصايام وال ياام، وُيفاار حاج أذان المسارب علاى ال

 فمثال  ااإا يحفاظ صااياحه أو ُيفسااد ،-نساأ  هللا السااالحة والعافيااة–المعىاق وأفئاادة الحماالن،  ااال  
 ه حا يفر ل ،نه ليس اصياما  رعص.صياح

اافأحااا االنساابة لفاااره علااى الخماار  حاان قلااوه الفراار إلااى  اهااإا عليااه ذنبااه، والصاايام إذا كااان ححفوه 
 له أجره حا ُيحكم جباالنه.فغروب ال مس 

 .اهإا ليس اصيام  رعص، وصياحه حرءوء  عليه  اع  ف ،ا  كا  فيمن يصوم حن الساعة الىاسعة
 أن يلـ م الفـ االعتبـار، بـللك ع ها ام هي   تكون  ال أننسها ف  حقائ  األشياء هلهل إن: يقال وال"

 مـا ارتنـا،ب ارتناعهـا يلـ م لـم اإل ـال ، علـى ع ها ام هي   تكن لم وإذا ا،مطلق   ع ها ام هي   تكون 
 ".أصلت وما النر، اختالل األص  اختالل من يل م فال للا، تابع    ه 

ال ارا ة حالوباة صالى،  اخص  فماثال   تيان اه على جهة ا ساى ال ،نعم إذا كان الحاجص ُيمكن ا 
ن إوباد   حان أن ُيصالص راتباة جلاس ي ارأ ال ار ن،  ال ن او  لاه:  ،للصالة، لنن  و صالى الفريضاة

ال ر ن حن حىالباه الصالة وأنت حا صاليت   ت ارأم  ،  اإا أتاى ااه عبااءة علاى جهاة ا ساى ال  
ا ركااج، راام ساارد صاالص و اارأ فااص  ياحااه سااورة الب اارة وحاايئااة المفهااص صااحيحة، لناان لااو و اا  علااى  

 .ل ،ن الضروري ااقل يىبعه الحاجصسردتين، ن و :  ،  إه ال را ة تااعة للصالة    يمة لها
 وسـائ ال تثبـت وقـد الصـالة، مـح والطهـارة ال سـب ، هله مقاصدها مح لها الوسائ  فقن ا،وأيض  "

 انوـ إذا فاألشـياء لـلا، شعر ال من رأ  على الحج ف  موسىال ومر المقاصد، انتناء مح اشرع  
 . المكم   بارتنا، ترتنح أن كمل م   عتوض   وونها من يل م فال أننسها، ف  حقائ  لها
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 الُمنم ل.
  الب: ضابطها بالشك .

 ل   يرتفج ارتفاه الُمنم ل.المكم  
 ".اعتباران لها وفيرهما والتكبير القراءة إن: نقول األنَ "
نص  و صلى صالة حبىدعة، صلى صالة حا جا  جها ال اره،  ال ن او : ُيحساب لهاإا المصالص يع

  حاا ُيحسابم حاا ُيحساب إ  لاو جااأم الىنبيرم الىنبير ذكر، والىسابي  ذكار، ال ارا ة ذكار، ُيحساب 
 ، فالذا س ط المىبوه س ط الىااج.اأحا يأتص اه تااع   ،اه على سبيل ا سى ال 

 . لها أحثلة ونظائر ُيمكن حراجعىهاعدة حن  واعد الحافظ اجن رجب، و  إه المسألة فيها  ا
 .الصالة أج اء من ه  حيث من اعتبار  "

 .أننسها حيث من واعتبار  
 ".فيلا الكالم فليس الثان ، الوجلا من اعتبارها فةما

 ار خص جالس ي رأ ال ر ن، ن او  لاه: كيا  ت ارأ وأنات حاا تساننتم  اإا   اعىبا "ليس الكالم فيلا"
.  لهل ،ن الرهة حنفنة، وليست ال را ة جىااعةا للصالة حينئإا

 وضـحبال صـارت الوجـلا وبـللك للصـالة، مكملـ    أجـ اء   هـ  حيـث مـن اعتبارهـا فـ  الكالم وإنما" 
 ال مع ـى   الوصـ  إذ الموصـو ، انتنـاء مـح الصـن  بقـاء حـالالم   ومن الموصو ، مح كالصن 

 قــاءبب القــول يصــح لــم وــللك، وــان فــقذا مثلــلا، االعتبــار فــ  وــان مــا فكــللك ،عقــال   ب نســلا يقــوم
 .وأشباهلا الصوم ووللك المطلوب، وهو  ،كمَ الم   انتناء مح  كم   الم  

 ".آخر فةمر   الوسائ ، مسةل  وأما
ـ وونهـا مـن يلـ م فـال"فاألشياء إذا وان لها حقائ  ف  أننسها  أحا  وله ساا  ا:  أن كملـ م   عتوض 

ــ بارتنــا، ترتنــح ن العباارة الح ااائق  ااد ُتوجااد الح ي ااة العرفيااة،  ااد ُتوجااد الصااالة الحسااية، لناا"  المكم 
الصاالة الحساية حوجاوءة ركاج  «ارجح فص    فقنك لم تصـل »االصالة ال رعية فص حدي  المسص  

ناا  إه صالة، لنن العبرة االح ي ة ال رعيةل ولإلك نفى عنه الصاالة، يعناص لاو  اا : أ ،وسرد و رأ
، فااااالذا انىفاااات الصااااالة فااااالمراء جهااااا الصااااالة ال اااارعية ولااااو وجااااده ليت ركعىااااينصاااا ،وهللا صااااليت

وا،ركااان، والواجباااه،  -حااا عاادا الو ااو -صااورتها، لااو صاالى اسياار و ااو  صااالة تاحااة ال ااروط 
اانن اامأنينااة، وأقااا  ركوعهااا وسااروء ا اخ ااوه وإخباااه،  اال ن ااو : صااليت  حااا صااليتم أم والسُّ

 .«ارجح فص    فقنك لم تصل »
 إذا". ولكن ،آخر فةمر   الوسائ ، مسةل  اوأم"

 إنمأم إذا 
  الب: "ولكن إن".
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 لههـ والحال يمكن فال ألجللا، اموضوع   بكونلا للمقصود والوص  الوسيل  وون  فرض ا "ولكن إن
 ".ببقائها الحكم على دلي    يدل أن إال قصد،مال انتناء مح الوسيل  تبقى أن

أ ه الو و  إ  للصالة، ف ام واحد يىو اأ، ي او  لاك: تىو ايعنص كالو و  حثال ، يعنص لو لم ُي ر 
لسيار و الصالة، لنن الوسيلة  إه ح روعة لهإه العباءة ولسير اا،   إ  لم ا ترص حا  ره و و لماذام

الو او  حان عباءة يب ى ا نسان على قهارة، ينام على قهارة يرلس على قهارة أفضل، فُيالاب 
 . إه الحيثية

  الب:........
 معنص  خص أذ ن و و حصلا ي

  الب:........
 ا،ذان ندا  للصالة، نعم حا يصل .

  الب:........
فر  و و حصلص حا ُيمكن، فص جهةا حن الرهاه حينما جا  حن المسئولين تأخير صالة الع اا  
اد فاص جهاةا حان الرهااه حان إذا ءخال الو ات صالى  فص رحضاان سااعىين اعاد غاروب ال امس، ُوج 

ن ى تساليمىين حان الىاراوي ، رام أذ ن، يراوز و  حاا يراوزم حاا يراوز و اإ اجىاداهل ،الفريضة، وصل
 .ان للفريضة حا  و لب ية الىراوي ا،ذ

 فــال آخــر، مقصــود   إلــى وســيل    تكــون  أن ذلــك مــح انمــر وإن ل نســها، مقصــودة ذا  إذ فتكــون "
 .للا شعر ال من شعر على الموسى إمرار حم ي   ذلك وعلى هلا، ف  امت ا،
 علـى ليـد مـا مث ـ أن علـى ب ـاء   امختون   ولد من على الموسى بقمرار القول يصح القاعدة وبهله
 ".صحيح  فالقاعدة يصح لم وإال، ل نسلا، امقصود   اإلمرار كون 

فااص  والصااواب أنااه لاام يصاا  حااا يلاازم أن ُيماار الموسااى علااى حاان ولااد حخىون ااا أو علااى حاان    ااعر
 .رأسهل ،ن  إا  رب  حن العب 

 .وأحكم بغيبلا أعلم وهللا عليها، فيلا نق  ال بلا اعترض ماو "
   إا يكفص.


