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 السالم  عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 عد:بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله، وب
 نومـ أوصـاهه، مـع وفصكالمو  غيره مع الضروري  أن :الثالث بيان: "-رحمه هللا–قال المؤلف 
 .يضاهيه ألنه ؛مسألتنا هي هكذلك أوصاهه، بعض بارتفاع يرتفع ال الموصوف أن المعلوم
 أوصـاهها مـن عـدي   ممـا ذلـك غير أو التكبير أو القراءة أو الذكر منها بطل إذا ةالصال ذلك مثال
 ".الصالة أصل يبطل ال ألمر،

لبـاقيين "أنـه ال يلـ م مـن الـتالل االمراد بالثالث: يعني ماا ككارس بااب فا أاي اوم المسانلة ما:   لاه: 
اناه  ُيفهام مناه : "بإطالق"لك:   لاه ،"التالل الضروري بإطالق"كمالي تحسيني والحاجي  بإطالق"

اا، وماا ككا رس  د يحصل أي الضروري ن ع خلل ب جٍه ما، لكنه ال يلزم منه بطالنه او اختالله مطل ف
 "أن الضـــروري مـــع غيـــره كالموصـــوف مـــع أوصـــاهه"بيااااا ماااةا ال جاااه و أاااي بيااااا ماااةس المسااانلة 

كااالنع  ، وماا: أالضااروري بمنزلااة الم  اا ر، واياارس بالنسااوة للحاااجي والتحساايني كا و ااار و 
اا لاه،  المعل م ضرورةف اا الم   ر ال يوطل بوطالا او اأه إال إكا كانت ماةس ا و اار ابعاضف

ااا لااه بطاال بوطالنهااا يعنااي بف اادانها كلهااا م تمعااة، لكاا: بااوطالا  ،إكا كاناات مااةس ا و ااار ابعاضف
 بعضها ال يوطل.

رم مااااثالف ال يوطاااال أعناااادنا الم  اااا ر كا  الياااايإ وماميتااااه، أااااككا بطلاااات بعاااا  او اااااأه كااااالك
الم  ا ر، بطلات بعاا  ابعاضاه ومااي امام ماا: ا و اار الفعلياة التااي تطارا وتاازوم  طعات ياادس 

 ُ طعت رجله ال يوطل بوطالنها.
لي ابكام  ا المصا ؛"مثال ذلك الصـالة إذا بطـل منهـا الـذكر أو القـراءة أو التكبيـر أو غيـر ذلـك"

 ما توطل. ،اميتها؟ المثالف، مل توطل الصالة؟ مل توطل اأعالها؟ توطل م
ة بال ا ال الصاال ،"الصـالة أصـل يبطـل ال" أاكا ماةا" ألمـر   أوصـاهها مـن عـدي   ممـا ذلـك غير أو"

 يو ى  ائمفا.
يوطل ا ل الصالة باوطالا بعا  او ااأها إكا كااا ما فرفا أاي  احتها، وعلاى ماةا ي ا   نفيهاا، 

ماةس الصاالة و ا كانات ماميتهاا إكا أ د  الصالة الطمننينة وماي ركا:م ما: اركانهاا  ات اا ُتنفاى 
لاةا م ج دة، ماميتها العرأية، ماميتها اللغ ية اأعالها م ج دة، لك: بطالا و ٍف ما فر يوطلهاا؛ و 

ا ا النهي إكا عااد إلاى كا  المنهاي عناه يعناي إلاى ماميتاه بطال ما، التحاريم، إكإي  م امل العلم: 
رٍط م: شروطها التاي توطال بوطالناه بع  م: ابعاضها الم فرة او إلى ش ،عاد إلى و ٍف م فر

 .  : كلك كله، أكنها ال توطل حينئةٍ بطلت م، التحريم، إكا عاد النهي إلى امٍر خارج ع
 والثـــو  الخشـــ ، هـــي كمـــا البيـــع، أصـــل يبطـــل ال والغـــرر، الجهالـــ  اعتبـــار ارتفـــع إذا وكـــذلك"

 ن،الحيطـا سـ وأ   فـ،،والل كـالج ر األرض، هـي غيبـ الم   واألصول والقسطل، والجوز، المحشو،
 ".ذلك أشبه وما
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 الك   البد له م: حي ؛  ناه ال يتركام ما:  مااٍق أ ا  ،اشترى ك   مثالف  "الثو  المحشو"نعم 
ا ما نارى ول  ُعدد  طرائ ه أكنه ال يكفي، لك: البد له م: حي ، مل يلزم اا ُي ام: اأتت لناا أتحاة 

 ل  توي: اا الحي  اير منابام ماثالف تنوعاث الوي،  حيت، نعم ،الةي ب  أه لنعلم حي س؟ ما يلزم
حينئااٍة  ،او توااي: انااه ال ُيناباام ُلوسااه باانا كاااا ترابفااا مااثالف ف اايالف ومااا ر س الياا   ،منااه روائاات مااثالف 

 يردس.
إكا كاااا ممااا تعااارر النااا  علااى  ،علااى كاال حااام إكا توااي: اا الغاارر ال يمكاا: ت اااو س  ااار ماا فرفا

لااى الوطاايم مااثالف الحوحاام عااادةف ُيسااتدم ب امرمااا ع ،حينئااٍة ي اا  ت اااو س وال ياا فر أااي الموياا، أكنااه 
باطنها، ويحصل أيها شايإم ما: الغارر اليساير، يعناي تياتري بطي اة علاى اباا  اا لا ا ماا أاي 

لكا: ماا ما  علاى ال جاه الاةي ُتريادس ا ال بيايٍإ يساير تت ااو ،  ،ج أها احمر، فم يتوي: اناه احمار
، وماا اشاوه ا يست يم معه الوي، او كااا ماا أاي ج أهاا أابادف مةا ارٍر كثير ال ،لك: ل   ار ابي 

 .   كلك
 هإليـ الحقـاق  وأقـر  القصـا،، أصـل يبطـل لـم القصـا،، هـي المماثلـ  اعتبـار ارتفع لو وكذا"

 ".الموصوف مع الصف 
شا   م طا ع الياد اليمناى " القصـا، أصـل يبطـل لـم القصـا،، هـي المماثل  اعتبار ارتفع لو"

ُت ط، يدس الثانية؟ لك: ل  كاا م طا ع الياد اليسارى ام منى يوطل ا ل ال صاص،  ط، يد  خر الي
ماال ت طاا، ياادس اليمنااى؟ اليمنااى اسماال ماا: اليساارى، أهاال ماا: الممافلااة اا ُي طاا، ا سماال أااي م اباال 

 : ل  كاا العكس امك: ال صاص منه.ا  ل؟ ليس م: الممافلة، لك
 أن إال اللهـم هيـه، نحـن مـا كـذلك بهـا، موصـوفال بطـالن بطالنهـا مـن يلـ م ال الصف  أن هكما"

 أركــان مــن ركــن   ذاك إذ ههــي الموصــوف، ماهيــ  مــن اجــ ء   صــار  بحيــث ذاتيــ    الصــف  تكــون 
 هــي كمــا قواعــده، مــن قاعــدة   بــانخرام األصــل وينخــرم األصــل، ذلــك قواعــد مــن وقاعــدة   الماهيــ ،
ــا والســجو  الركــوع ــإن الصــالة، هــي ونحوهم ــانخرام صــلهاأ مــن تنخــرم الصــالة ه  منهــا شــيء   ب
 ".هيه نظر ال هذا عليها، القا ر إلى بالنسب 

، يعني مثل ما  لنا أي الطمننينة، الطمننينة رك: تركه ُموطال للصاالة، أتن ارم الصاالة ما: ا الها
 نعم.
 ، وال من الضروريا ".الحاجيا  من وال المحسنا  من لي  هذا شأنه الذي والوصف"

ا لت  اف الضاروري علياه، أصاار ماا ب اي منهاا وجا دس ار ضاروري  ،  الت  ف الضروري علياه ؛نعم
سعدمه، أصاار بمنزلتهاا كلهاا، يعناي ال ي جاد أارأ باي: اا ُيصالي اانسااا ب ااتم كمام او عماماة 

 منا بطل اليرط؛  نه منهيم عناه، وعااد النهاي إلاى اليارط إكفا ،حرير او يصلي وعليه بترة حرير
: ل   لى بعمامة حرير بتر الرا  ليس بيرط، أعاد النهاي إلاى ا  ل بالوطالا، لك ىينتي عل

 .  ته، وكةا ل   لى وبيدس خاتم كممامٍر خارج ع: الصالة وع: شرطها، وحينئٍة تصت  ال
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 مـن اةكذالـ وكـذلك مغصـوب ،  ار   هـي تكـون  أال الكماليـ  مـثال   الصـالة أوصـاف من إن: يقال ال"
 الةالصـ أصـل بـبطالن جماع    قال هقد ذلك، ومع ،هشبهأ وما مغصوب  بسكين   تكون  أال تمامها
 ح بالصـ قـال مـن: نقـول األن ـ الموصوف، على بالبطالن الوصف بطالن عا  هقد كاة،ذال وأصل
 ذاهـ اعتبـار علـى هبنـى بـالبطالن قـال ومـن بنـى، المقـرر األصـل هـذا هعلى كاة،ذوال الصالة هي

 ".هاعن منهي نفسها هي الصالة هكأن كالذاتي، الوصف
ااد  أااي مكاااٍا ُنهااي عنااه، أهااةس الحركااا  تصاارر أااي حاا  الغياار ماا:   نهااا عوااارة عاا: حركااا  ُوجك

ا عنهاا، أعااد النهاي إلاى كا  الصاالة، وما: جهاٍة أه  ظلم، أصار  مةس الحركا  منهي  اير إكنه 
اخرى الو عة طهارتها شرط لصحة الصالة، أهي شارطم ما: جهاة، أعااد النهاي إلاى شارطها، وعلاى 

ام الصالة عوارة ع: حركا ، ومةس الحركا  عواارة عا: حركااٍ  ايار مانكوٍا أيهاا ما:  كوال سل ح
ا عنها إكفا الصالة منهيم عنها، أعاد النهاي إلاى كا  م ا رض، أصار  مةس الحركا  منهي   اح

الصااالة مااةس وجهااة ن اار ماا: ي اا م بااوطالا الصااالة أااي الاادار المغصاا بة، والااةي ي اا م بصااحتها 
صاالة شاروطها مكتملاة، أعلاى ماةا أال ،د إلى كاتها وُتعتور  احيحة، وال إلاى شارطهاي  م: ال يع  

 .    حيحة م، إفمه، أال هة منفكة
 منهـي   نفسـها هـي الصـالة هكـأن كالـذاتي، الوصـف هـذا اعتبـار علـى هبنـى بالبطالن قال ومن" 

 ".كلها أركانها كان، حيث عنها من
ت لي عليها وُيفراها بابمه بطري تاه ولا  بياهادا  ما معنى اصم ا رض؟ مل معنى مةا انه يس

م: ايار إكا  ااحوها  ا، او انه م رد اا يتصرر أيها تصرأف ويتمك: م: بيعها او عمارتها ، ور
كثير م: النا  ي رج بنزمة ما  واوالدس  ،يك ا تصرأه تصرر الغا م؟ المسنلة تحتاج إلى ن ر

ا مااةا إماا: اياار إكا  اااحوها، ماال ن اا م: يتصاارر أيهااا  ،أااي لس أااي ارض ممل كااة ،او  مااال س
او ن ا م: إا ماةا يتوا، عاادة الناا  واعاراأهم  -تصارر ايار مانكوا أياه-اصم او ليس بغصم 

إكا كاااا مااةا ممااا ُينكاارس اربااام ا راضااي وُمالسهااا يكاا ا أااي حكاام الغصاام، و ا كاااا ممااا تعااارر 
 أيه؟  عليه أيك ا أي حكم المنكوا  وال انكر ا،ئف وانه ل  ر س ما  ام له شي ،النا  على التسامت أيه

 نااه عااادي حتااى عنااد طااالم العلاام ي اارج م م عااة إلااى ارض مساا رة وي لساا ا أيهااا، وي لساا ا 
 ،ما: ايار تثرياٍم علايهم ما:  كوال ضامائرمم اويصال ا ويتصارأ ا تصارأف  ،الي م الكامل او اليا مي:

أها  ظلام ماا:  ،ك الغيارماا احاد ُيناا ي أاي مثال ماةس المساائل، أهال ن اا م: إا ماةا تصارر أاي ملا
أينخاة ماةا الحكاام؟  ،وتساامح ا أياه ،ايار إكناه، او ن ا م: ماةا ممااا تعاارر الناا  علاى عادم إنكااارس

 لاة ما: الناا  اناه لا  وجاد ُاناا  جالساي: أاي ارضاه التاي ال  -لكنهم  لاة-نعم  د ي جد م: النا 
ا  يتساامح ا أاي مثال ي جد، لك: االام النا ؟المان، وماتتضرر بحاٍم م: ا ح ام يطردمم منها 

 مةا؛  ا ا رض ال تتضرر بحاٍم م: ا ح ام.



 

 

 

 

 

 

5  
5 

 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

و ل مثل مةا ل  جلاس تحات با ر بيتاه او محلاه دكاناه او ايارس يستصاوت أاي النا ر المنوعاث ما: 
 مثاال مااةا تعااارر النااا  وتعاااأ ا عاا: ،مااا ُيمناا،؟ مااةا ال يتضاارر بحاااٍم ماا: ا حاا امام الوياات ُيمناا، 

لكا: الا رع اال يكا ا  ااحم  ،ثاني، مثل مةا أي حكم المانكوا باهال ع: كل واحد يعف  ،مثل مةا
 ،ا رض ماا: الناا ع الااةي ُينكاار مثاال مااةا، وال يرضااى اا ي لااس النااا  أااي ارضااه ولاا  لاام يتضاارر
اماا  الا رع اا ُي تنام مثال ماةس ا راضاي الممل كاة، البايما بيناة المعاالم التاي ُي ازم بننهاا ممل كاة،

ع : الولد مةس الا ر رضم حرة او ممل كة والبيما إكا كانت بعيدة عا رض التي ُييك أيها مل مي ا
 . عنها أيه مي ة

ــث مــن" ــ، حي ــي - كلهــا أركانهــا كان ــوان   هــي الت ــوان   ألنهــا ؛اغصــب   -أك ــي حاصــل    أك  الــدار ه
 ".األكوان تحريم إلى يرجع إنما األصل وتحريم المغصوب ،
 ، الغصم او ا  ل؟ماكاوتحريم 

 " الغص  عندك؟طال : "نحريم األصل
 ... م "األصل"ي ي هر كنا لك: الة"الغص " وفالث نسم او اربعة "األصل" نس ة واحدة 

 طال : لها وجهان؟
 لها وجهاا. 

 هـي صـالةكال عنها، امنهي   نفسها الصالة هصار  األكوان، تحريم إلى يرجع إنما األصل وتحريم"
 .العيد يوم هي والصوم النهار، طرهي
 لعمـلا هـذا كان غص ، بها العمل ألن ؛بها العمل عن امنهي   السكين صار  ينح اةكذال وكذلك
 بسـب  ؛ألصـلا إلى البطالن هعا  عنه، امنهي   كاةذال أصل هصار عنه، امنهي   كاةذال وهو ينع  الم  

 .االعتبار بهذا ذاتي وصف   بطالن
 المغصــوب ، دارالــ هــي الصــالة مســأل  هــي الخــالف منشــأ هــي أبحــا    هــي النظــر هنــا تصــوروي  

ــر ولكنهــا ــي قا حــ    غي ــه تصــوري   ال إذ المــذكور، أصــلنا ه ــي، أصــله ألن ؛لــالف هي ــا عقل  وإنم
 .به إلحاقها عدم أو به الفروع إلحاق هي الخالف تصوري  

 ".أوجه من الرابع بيان
م ماا:   لااه: "الرابــع"  إطالق "أنــه قــد يلــ م مــن الــتالل التحســين بــإطالق أو الحــاجي بــماا  مااا ت اادق
 ال لل البد اا ي ، أي الضاروري، لكا: مال ماةا ال لال ما فر او ايار تالل الضروري بوجه  ما"ال

 . ر م فر أي ا  ل الةي م  الضروري م فر؟ نعم  د ي ، ال لل، لك: مةا ال لل اي
 ا هالضــروري االعتبــار، تأكــد هــي مختلفــ    كانــ، لمــا المراتــ  هــذه مــن واحــدة   كــل أن :أحــدها"

 فاأللـ إبطـال هـي كـان بـبعض، بعضـها امرتبط ـ وكـان والتحسـينا ، حاجيـا ال تليهـا ثـم آكدها،
 حـول والراتـع لآلكـد، حمـى   كأنـه األلـف هصـار بـه، لإللـالل ومـدلل   منه، آكد هو ما على جرأة  
 ".هيه يقع أن يوشك الحمى
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مثال مااا ككرناا أااي الادر  الماضااي اا التحساينا  والكماليااا  باياج للحاجيااا ، والحاجياا  بااياج 
ن، م: ااخاالم بالضاروريا ، والت رباة والمياامدة تادم علاى اا ما: تساامل بالكمالياا  تساامل يم

 بالحاجيا ، وم: تسامل بالحاجيا  اوشك اا يتسامل بالضروريا .
لكاا: الااةي  «إال أن تطــوع ،ال»ا  اال اا ال ي اام إال الصاال ا  ال مااس، ماال علااي ايرمااا؟  ااام: 

 ياا ٍم واحااد عاادا مااا اأتاارض هللا عليااه مااةا م نااة  ا يكاا ا  وال يتنفاال بصاا م ،يتاارا التنفاال بالصاايام
 بحيث ل  نةر اا يص م ما ُيعاا على الصيام؛  نه ما تع د عليه، أككا اخل بالتحسيني الاةي ما 
النفل اخل بال اجم الةي م  النةر، و كا اخل بال اجم ظهر ال لل أاي الضاروري الاةي ما   ا م 

 ،، والاةي ُيكثار ما: التنفال بالصايام يتلاةك بصا م ال اجامرمضاا الةي م  رك: م: اركاا ااباالم
 .      ، ومكةا أي جمي، العوادا وم: بام اولى اا يتلةك بص م الرك:

 ".الوجه هذا من لبالمكم   كالمخل مكمل   هو بما هالمخل"
  اليعني مثالف مثل منزم لاه ابا ار متعاددة واحاد وراإ الثااني، أاككا اخال بالسا ر ا وم اوشاك اا يُ 

 -ا وم كااان ا ُيحيطاا ا الماادا بنباا ار متعااددة ماا: اجاال ا عااداإ-بالساا ر الثاااني لاا  الساا ر ا وم 
وم عاا: مااةا المكاااا ال شااك انااه ي شااك اا يتهاادم الااةي   أااككا تهاادم الساا ر ا وم ولاام يتعاماادس المساا

ه ال لاال أااي الساا ر الااةي يلياا يليااه، لكاا: إكا مناا، ال لاال الماا فر أااي الساا ر ا وم أكنااه لاا: ُيتصاا ر
 . ومكةا
 بهـا مخلال أن ومعلوم   والفراقض، األركان سوى  هنا وهي ،مكمال    لها هإن الصالة، ذلك ومثال"

 ".واألركان بالفراقض لإللالل متطرق  
 .وهي ما سوى األركان والفراقض" ،"هإن لها مكمال  ،ومي ما ب ى ا ركاا والفرائ 

 طال : وهي ما سوى؟ 
ال  ايااار ا ركااااا والفااارائ  ماااي بااا اما، وعلاااى ماااا ككااار  عنااادا مثااال مناااا ماااي ماااا؛  ا المكمااا

 تك ا....
 طال : وهي هنا ما سوى؟

 "وهي ما سوى".ي:؟ ال، ا
 هنا؟ هطال : ما هي
 بدوا منا.

 .ثقلاأل  إلى طري    األلف ألن ؛واألركان بالفراقض لإللالل متطرق   بها المخل أن ومعلوم  "
 لحمـىا ك ـالر اتععع حـول»: -السـالمالصـالة  هعليـ- قولـه مـن الحـديث هـي مـا ذلـك على يدل ومما
ــن  »: الحــديث وهــي ،«هيــه يقــع أن يوشــك ق   ّللا    ل ع  ــارع ق   الس  ــ    ي ْســرع ــع  ه   اْلب ْيض  ه ، ت ْقط  ــد  ق  و   ي   ي ْســرع
ْبل   ه   ه ت ْقط ع   اْلح    .«ي د 
 أ حرمها. وال الحالل من سترة   الحرام وبين بيني ألجعل إني: قال من وقول
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 ".الكتا  هذا من الثاني القسم ذكره ومحل عليه، متف    به مقطوع ل  أص وهو
ق   ّللا    ل ع ن  » أي الحديث ارع ق   الس  ه ، ه ت ْقط ع   اْلب ْيض     ي ْسرع ي   ي د  ق  و  ْبـ ْسرع ه  ي ـ ه ت ْقط ـع   ل  اْلح  ماةا علاى  «د 

ام الاةي تولا   يمتهاا النصكصابالويضة الويضاة الح ي ياة التاي ال  التفسير الةي ارادس الم لف اا المراد
 ُت ط، به اليد، وكةلك الحول الةي ال تول   يمته النصكصام الةي ُت ط، أيه اليد.

ا الماااراد بالويضاااة الويضاااة التاااي ُت ضااا، أااا أ الااارا  ت ياااه أاااي الحااارم إواماااا علاااى  ااا م مااا:  اااام: 
ا الحول  ام بعضهم: اا المراد ب  ،ه حوال السافينةأ يمتها اسثر م: نصام ال ط، أي السر ة، وايضف

ه يايإ التاأادرامم التي ُت ط، أيها اليد، واليد ال ُت ط، أاي ال ةو يمته اسثر م: رب، الدينار او الثالف
مااةس تاأهااة ال  -رحمااه هللا–ومااةس تاأهااة علااى مااراد الم لااف  -رضااي هللا عنهااا–سمااا  الاات عائيااة 

والف اا الساارأ يسارأ الويضاة ويتساامل أيهاا، ا :-تنزالف علاى مارادس ما -ُت ط، أيها اليد، لك: ي  م 
ومااةا كننااه منتياار عنااد النااا  إكا دخاال محاال مكساارا  ينخااة  ،ت اادوا بعاا  النااا  ،يساارأ الحوااة
ا ،وحوةف م: مةا ،وحوةف م: مةا ،حوةف م: مةا  ؛  ا  ااحوها ال يتضارر، لكا:اما يرى أي مةا بنبف

مكاةا  ا ر س  ااحم المحال، فام بعاد يوادا ينخاة بيادسإك وين ر ا،ينخة حوتي: فالفف  ،أيما بعد يودا يزيد
الي م بارأ  ،إكا ر س  احم المحل وبكت إلى اا ينخة ما ُت ط، به اليد، أهةا يسرأ الويضة اآلا

ا يسرأ الدجاجة، وبعدما يسرأ ما م  اع م منها ،الويضة  .ادف
اا،   ا وعكسف اا، تُ أهةس ا م ر ومةس التصرأا  ال شاك انهاا تترباى ما، النفا   طاردف رباي تساامالف وورعف

ا ا نفسك على ال رع بترا ا ف ل فم ما دونه، فام ماا دوناه، فام تتا رع عا: الحواة، وتفطام نفساك أطامف
وي عنها، وبالم ابل تتسامل أي الحوة، فم تنخاة الويضاة، فام تنخاة الدجاجاة، فام تنخاة اليااة او الكا

الم صا د  .ل إلى اا تنخة ال مالاو  خيك او للةئم، وتتسام  ريوفا م: منزم  احوه، وت  م: لك
 اا مثل مةس ا م ر البد م: أطام النفس عنها، البد اا يفطم اانساا نفسه عنها.

: ماةا فوات عااألرقهـا"  وال الحـالل مـن سـترة   الحـرام وبـين بينـي ألجعـل إنـي ا م بعا  السالف: "
تصا ر ما: شا   بعضهم انه  ام: انه يترا تسعة اعيار الحالم م اأة اا ي ، أاي الحارام، ال يُ 

وال  ،يترا الحالم انه ي ، أي حرام تحت اي ظرٍر ما: ال ارور، لكا: الاةي يستربال أاي الحاالم
يكااف نفسااه عاا: شاايٍإ ماا: الحااالم ُيثنااي بااالُم تلف أيااه، وي اا م: أااالا إمااام ماا: ائمااة المساالمي: 

عادس و ا، أابتربلت، أتطلم الاةي ب اوال وض، لها حد   ،ُيويحه؛  ا نفسه ابتير  على مةا ا مر
، أاي الُم تلاف أياه، و ااد ي ا، اوالف يتا رع عا: المرجاا ع، فام يتا رع عا: الااراجت، فام ي ا، أاي المرجاا ع

 ومكةا إلى اا ي ، أي الُمحرقم الصريت.
على كل حام على اانسااا اا يفطام نفساه ما: بادايتها، وتارا الحاالم ال ما، اعت ااد اناه حارام ال؛ 

بعاا  الملواا   وبعاا  المرك بااا ، ويفطاام نفسااه  ا بعاا  النااا  يتاا رع عاا: بعاا  الماانس م و 
عنها وي ول نفسه علاى شايٍإ ما: اليادة، لكا: ال ي تارا كلاك بتحاريم حاالم؛  ا ا مار ع ايم إا 

ا الةي ي ، أي مةس المحرما  اأضل م: ماةا إا ترا بةلك، ا مر إا ا ترا بتحريم الحالم،  لنا: 
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ماا: يتاا رع عنهااا وُيحرمهااا ه محاارقم ابااهل بكثياار مالااةي ُيحرمهااا، الااةي ُياازاوم المحاارم ماا، اعت ااادس اناا
 .ومي حالم

 طال :.........
يعني ك ا اانساا يت رع أي نفسه وينطر نفسه على شيإ، لك: ك نه ُيفتي الناا   ،ما يمن،، نعم

 .ي    له اا ُيحرصكم الحالم بحام ال، الأوي ورمم على كلك 
 اللاإلل علىئ المتجر  هكذلك سواه، ما لىع للتجرؤ معرض به باإللالل األلف على هالمتجرئ "
 بوجـه   الضـروريا  إبطـال بإطالق الكماال  إبطال هي يكون  قد اهإذ   ،الضروريا  على يتجرأ بها
 .ما

 أتـى إنو  منهـا، بشـيء   يـأتي ال بحيث بإطالق، بها ومخال   للمكمال  اتارك   يكون  أن ذلك ومعنى
ـلم  وا المتـروك هـو األكثـر أن إال ،تعد   إن منها بجمل    يأتي أو ا،ن ر   كان منها بشيء    ؛بـه لخ 
 ستحسـن،ي   مـا صـالته هـي يكـن لـم الصـالة، هـي هـرض   هـو مـا علـى المصـلي اقتصـر لـو ولذلك
 ".يقوله من ذلك هي بالبطالن يقول هنا ومن أقر ، اللع  إلى وكان،

لساالطاا محماا د بااي: شاااأعٍي وحنفااي لاادى ا -إا فوتاات ال صااة-الصااالة التااي و عاات المناااظرة أيهااا 
شاااأعي لُينفصكاار الساالطاا ماا: مااةمم ابااي حنيفااة، أت ضاان بنويااة، أاااجتم، عليااه ، جاااإ بااوكتكي: باا:

 وباطناه مماا ما  إلاى ال اارج، ون ار ركعتاي: ،الةبام، وجاإ ب لد كلٍم مدب غ وجعل شعرس مما يليه
عربياة رجماة ليسات بالو ارا  اراإةف مت ،-ولمقا أارغ منهماا- ،بناإف على اا الطمننينة ليست برك: عندس

او ماا ادري اياي  اام، ماا ادري اناا ماا اضاو    ام دوبوس او شيئفا م: ماةا ترجم كلمة م: ال ر ا
 .ا ع مية

فاام أااي  خرمااا احاادرث ماا: اياار  ،الم صاا د انااه تاارجم كلمااة ماا: ال اار ا مااا تيساار، ون اار الااركعتي: 
لااى مااةمم الياااأعي، ال إ بااالم،  ااام مااةس  ااالة الحنفيااة، أتحاا م الساالطاا ماا: مااةمم ابااي حنيفااة

شااك اا مثاال مااةس لاا  اجتمعاات مثاال مااةس التصاارأا  ماال ُيمكاا: اا ُي ااام بصااحة الصااالة، ولاا  راى 
رم اب  حنيفة مثل مةا ُيصلي ُي يز ال ضا إ بالنوياة، وُي ياز كاةا، لكا: ماا ُي يزماا م تمعاة ماةس ا ا

 إلى العوث واللعم.
س ال على ا ركاا اشاوه ماا تكا ا باللعام، وماةالم ص د اا مثل مةس الصالة التي ال ُي تصر أيها إ

 ، مل تثوت او ال تثوت؟وهللا اعلم بثو تها ،ال صة اوردما ال  يني وايرس
وعناد اليااأعي وايارس ال تصات،  ،الم ص د اا مثل مةس الصالة ُيصححها على مةمم ابي حنيفة 

وال  ،ادي الاةي ال علام لاهأمثل مةس إلى اللعم ا رم، ومةس م: اع م ما ُينفصكر البيما اليا   العا
أ ااه لديااه، ولاام يعاارر ادلااة مةموااه أكنااه يرجاا، عنااه، اظاا: أااي دائاارة المعااارر  دائاارة معااارر ال اارا 

أنقادما ما: كال وجاه، حتاى  ،وتع وهاا ،باوكتكي:العيري:( ككر مةس ال صة أي بام أي الساي: عناد 
، والكحااا م مماااا يزياااد أاااي ا النوياااة يزياااد علاااى المااااإ بااانا أياااه الكحااا مإا ال ضااا إ بالنوياااة، إ اااام: 
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يعناي لا  تصا رنا  ،الم ص د انها أي  صٍة ط يلة إا  حت أهي ح ي اةف ُمنفصكارة التطهير ال مما...
 . ، ومي إلى اللعم ا رممةس الصالة التي  الما ُمنفصكرة

 ال أن أوشـك والجهالـ  الغـرر كانتفـاء المكمـال  من هو ما هيه ها  إذا: البيع هي نقول وكذلك"
 نم أحسن عدمه يكون  قد بل كعدمه، العقد وجو  هكان مقصو ، ألحدهما أو متعاقدينلل يحصل
 .النظاقر ساقر وكذلك وجو ه،
 سـتره هـرض، هـو مـا إلـى بالنسـب  كالنفـل منهـا آكـد هـو مـا إلـى بالنسب   رج    كل أن :والثاني
 والتكبير، ،السورة قراءة وكذلك إليه، كالمندو  الصالة أصل إلى بالنسب  القبل  واستقبال العورة

 مملـوك   وال نجـ ، غيـر والمشـرو  المـأكول كـون  وهكـذا الصـالة، أصـل إلـى بالنسـب  والتسبيح
 البين ". إقام  أصل إلى بالنسب  ال كاة مفقو  وال للغير
 الونية.
ـ المبيـع كـون  وكـذلك كالنفل، النف  وإحياء البني  إقام  أصل إلى بالنسب "  بـه انتفع ـوم ا،معلوم 

 .كالناهل  البيع أصل إلى بالنسب  أوصاهه من ذلك وغير ا،شرع  
 لاللهـاإل بالكـل؛ اواجب ـ يصـير أن ينـتهض بـالج ء إليـه المنـدو  أن األحكـام كتا  هي تقرر وقد

 موعـهبمج المنـدو  ذلـك صـار قـد ألنـه الواجـ ؛ أركان من بركن اإللالل شبهي   امطلق   بالمندو 
 لواجـ ،ا أصل بطل عذر   غيرب الواج  أركان من بركن   اناإلنس ألل ولو الواج ، ذلك هي اواجب  
ــ الوجــه هــذا همــن بــه شــبيه   أو بمن لتــه هــو بمــا ألــل إذا هكــذلك  بطــالإ إن: قــالي   أن يصــح اأيض 

 ".ما بوجه الضروريا  بطلي   قد بإطالق المكمال 
ع ماثالف ون ،يعناي لا  ت ضان بنوياة ،يعني مثل الصالة التي ككرناماا  عارر اا ابااو الى  االة ُما دصك

مااةمم الحنفيااة ي اا   ال ضاا إ بالنويااة، يعنااي مااا  ااار ااشااكام الكوياار، ولاا   االى ت ضاان  ،حنيفااة
وعرأناا اا  ،واخل بييٍإ م  معارور أاي ماةمٍم ماا ما: الماةامم ،ب ض ٍإ ُمتف  على ال ض إ به

كاال الاارخ  أااي مااةا المااةمم  ،ماةا مااةمم كلااك الياا   مااا انكرناا عليااه، لكاا: لاا  اجتمعاات كلهاا
صاالة ال شاك اا معت أي مةس الصالة، أضالف ع: اا ت تم، ُرخ  المةامم كلها أاي ماةس الاجت

 . ال لل يتطرأ إليها
 أهـرا  مـن كفـر    منهمـا واحـد   كـل يكـون  أن ينـتهض ا يوالتحسين الحاجيا  مجموع أن :والثالث"

 حيــث موقعــه يحســن إنمــا ضــروريا  هــي حيــث مــن الضــروريا  كمــال أن وذلــك الضــروريا ،
 لصـال معهـا يبقـى وحيـث ،حـر  وال تضـيي    غيـر مـن وبسـط ، سـع    المكلـف علـى هيها ون يك

 أهــل ذلــك يستحســن حتــى األطــراف، لــ كم  م   الفصــول، وهرةتــم األلــالق ومكــارم العــا ا  معــاني
 ستحسـني   ما بضد واتصف والعن،، الحر  لبس  الضروريا  قسم لب  بذلك، للأ   هإذا العقول،
 عليـه وضـع، الذي النظر هي صاف   وغير العمل، تكلفم   الضروري  واج ال هصار العا ا ، هي

ْثـ،  »: الحـديث وهـي عليـه، ضع،و   ما ضد وذلك الشريع ، ـم   ب عع قع  م ك ـارعم   ألع ت م ع  لـو هكأنـه ،«اأْل ْلـال 
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 ظـاهر، الواجـ  هـي للـل   وذلك ذلك، مقتضى على اواقع   الواج  يكن لم المكمال ، هقدان رضه  
 ". يلي   ال بحيث منه، يسير   وهي ذلك بعض هي اواقع   للضروري  لكم ع الم   هي الخلل كان إذا أما

 ُيزيل.
 ."هسن   يل ح  ي   ال بحيث"

 ُحسنه.
 ".بهجته يرهع وال ،سنه يل ح  ي   ال بحيث"

لااه ُحساانه وجما ،علااى ميئتااه أااي المكمااال  أالضااروري باااأٍ  ايساايرف  خلااالف  ا،يساايرف  ائف يعنااي إكا كاااا شااي
لك: ل  ُاخل بالتكميال  والتحسينا  كلهاا، وُاخال بيايٍإ ما: الحاجياا  ال شاك اا وكماله ظامر، 

ام    الحس: والوهاإ لهةا العمل ب اإف كاا م: ام ر الدي: او م: ام ر الدنيا يازوم، يازوم ب ادر ماا
 منه م: المكمال  والحاجيا .

 .ظاهر وهو به، يخل ال هذلك عنه، السع  با  يغل  وال"
 :والرابع
 الخاصـ ، لصورته ومحسن به ومؤن    الضروري  لألصل لا م   هو إنما وتحسيني حاجي   كل أن
 ".اتابع   أو ا،مقارن   أو له، مقدم    إما

 .ه بياج يمن، م: ال دق أي الضروري الم ص د ان ،ب اإف كاا امامه او خلفه
 حسـنأ علـى الضـروري  بـه ىذيتـأ أن أحـرى  ههـو حواليـه، بالخدمـ  يدور ههو ،تقدير   كل وعلى"

 ".حاالته
 يتندى.

 طال : أن يتأتى؟
 يتندى بالدام.
 طال : بالدال؟

 نعم.
 أشـعر لقبل ا استقبل هإذا عظيم، ألمر   بتأه    أشعر  الطهارة تقدمتها إذا مثال الصالة أن وذلك"

 ".إليه المتوجه بحضور التوجه
و االى  ،يعنااي اماارم محساا  م وملماا   شاا   ت اادم إلااى الصااالة  واال اا امااة برباا، باااعة مااثالف 

 النفس متهينة للصالة، لك: ش   جاإ بعد اا اماة، و اد ابارع ،الراتوة وجلس، فم ُا يمت الصالة
 .  ، مةا اير ُمتهيئ للصالةأي مييه، و لوه ُمعل  بما اشتغل به  ول كلك

 لدمـ    السورة ب يا ة نسقها على هيه يدلل ثم والسكون، الخضوع أثمر التعبد، ني  أحضر هإذا"
 تنبيـه   كلـه هذلك د،وتشه   حوسب   ركب   وإذا إليه، المتوجه الر  كالم الجميع ألن القرآن؛ مأ لفرض
 آلرهـا، إلـى وهكـذا يديـه، بـين والوقـوف ربـه مناجاة من هيه هو عما يغفل أن له وإيقاظ   للقل ،
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ـأ ناهلـ    أتبعهـا ولـو للحضـور، واسـتدعاء   للمصـلي اتـدريج   ذلـك كـان ،ناهلـ    قبلهـا قدم هلو  ا،يض 
 .الفريض  هي الحضور باستصحا  الليق   لكان
 ".ذلك هي االعتبار وهي
 ومن.

 طال : ومن؟
 وم: االعتوار.
 طال : من.
 م:، نعم.
 ن ليكــو ؛بعمــل مقــرون   ذكــر   مــن لاليــ    غيــر الصــالة أجــ اء علــ،ج   ذلــك أن هــي االعتبــار "ومــن
 ضـوعوالخ باالسـتكان  هيهـا هللا مـع الحضـور وهـو واحـد، شـيء   علـى متطابقـ    والجوارح اللسان
ـ ذلـك يكـون  لـلال ؛عمـل أو قـول   مـن الصـالة مـن موضع   يخل ولم واالنقيا ، والتعظيم  لبـا  اهتح 
 ".الشيطان وساوس و لول الغفل 

الباد  ،او وما  جاالس با اإم كااا أاي  االته او وما  مااقٍ  مادخل اانسااا إكا باكت  ا السك  
ا السااك   بااةكر مااثالف مااا  ااار للياايطاا م ااام؛ ولااةا اا ُتحدفااه نفسااه بياايإ، لكاا: لاا  ابااتغل مااة

جاااااإ  اركاااااا الصااااالة كلهااااا ميااااغ لةف با ككااااار، بعضااااهم يسااااتدم علااااى عاااادم ميااااروعية جلسااااة 
 ما مي ب لساة ،ول  كانت ميروعةف لُيرع ككر، لكنها ب لسة انت ام ،االبتراحة انها ت ل  م: ككر

ما: أعلاه  -عليه الصالة والساالم–عنه  ال تحتمل الةكر، والفيصل أي كلك ما فوت ، جلسةجل  
اااا مااا: امااارس  علياااه الصاااالة – اااد فوااات أاااي الصاااحيت مااا: حاااديث مالاااك بااا: الحااا يرث، وفوتااات ايضف

اااا أاااي و اااف اباااي حمياااد لصاااالته  -والساااالم أاااال  -والساااالمعلياااه الصاااالة –للمسااايإ، وفوتااات ايضف
 .إشكام أي ميروعيتها

 للـ، هلـو لجانبـه، ومقويـ    لـه لا م    ي الضرور  حمى حول الداقرة المكمال  هذه أن ترى  هأن،"
ــك عــن ــره، عــن أو ذل ــان أكث ــال   لك ــى هيهــا، لل ــ  هــذا وعل  مــع الضــروريا  ســاقر يجــري  الترتي

 .اعتبرها لمن مكمالتها
 ".تقدم مما ظاهر: الخام  بيان

 .ى الحاجي، وعلى التحسيني للضروري ال امس مفادس انه ينوغي المحاأ ة عل
 وألنـه ؛مطلوب  ألجله عليها المحاهظ  كان، مكمالته، بالتالل يختل قد الضروري  كان إذا ألنه"
 .بها خلي   ال أن األح  من كان بها، إال سنهح   يظهر ال زين    كان، إذا
 ".منها األول على المحاهظ  الثالث  المطال  هي األعظم المقصو  أن يظهر كله وبهذا

 ."ساا م: ا ح "
 طال : وبهذا؟
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 ح "."كان من األال،  ول. 
 ".بها ل  خي   ال أن األح  من كان طال : "

ل؟  ُي ل او ُي ك
 طال : ي خل .

 او الُم ففة؟ ،لك:  اا( مةس مي النا وة ومصدرية
 طال :........

  نه عندنا ضوطها بالضم.
 طال : مضبوط  يعني؟

 عندنا بالضم.
 طال :.........
 الُمح  ة مةا.
 طال : ي خلُّ.

ر ،ي الُم ففة م: الث يلاةضوطها الُمح  ، لك: مل م  او ماي النا اوة ،وابامها ضامير اليانا ُم ادق
 مل مةس او مةس؟ ،بيك ا  اا علم "كان من األح  أنه ال ي خلُّ بها"المصدرية؟ يعني 
 طال :........

 بدوا ال، كاا م: ا ح  اا ُي لق بها، ال..ال، واضت مةا.
 طال : أال ي خل بالمكمال .

 الُم ففة؟ام  ،المصدريةالم ص د اا  اا( مةس 
 طال : مصدري  ناصب .

 ما أيها إشكام، لك: م  ضوطها بالضم أهل على اعتوار انها....أإا كانت مصدرية نا وة 
 طال : نسخ  الدراز؟

ال..ال ماااةس ماااي الُمح  اااة ماااةس مياااه ر حسااا: بااالماا، اماااا لااا  ضاااوطها اليااايم درا  ماااةا ماااا أيهاااا 
وكالمااه  ،نهااا ُم ففااة ماا: الث يلااةإيت كالمااه ماال ن اا م: لتصااح -يااا إخاا اا-الياايم عااالم،  ،إشااكام
مال منص م؟ يعني ل  ُتركت ُاُفل بدوا إعرام ميت ام يعني مضم م الفعل يعني مرأ ع  ؟ماقٍ 
 ما يمن،؟ هيا شيم أي ؟ما يمن، اا تك ا ُم ففة مناا

 طال : الفاصل بـ )ال(.
 يمن، م: اا تك ا ُم ففة.

 لثقيل  عامل  وهنا )ال( حاقل   ون عملها.إذا كان، م خفف  من ا نعمطال : 
 حتى المصدرية عاملة؟

 طال :.........
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ا ال ما له وجه؟ على كل حام إكا اعتورناما مصدرية أكننام الفعل وجه  لرأ،مل  :انا اريد اا ا  م
ا ج إلااى ت اادير اولااى مماانحتاااج إلااى ت اادير، و كا جعلنامااا ُم ففااة نحتاااج إلااى الت اادير، ومااا ال يحتااا

 .تاج إليهيح
 قسم ومنها وه األول على المحاهظ  الثالث  المطال  هي األعظم المقصو  أن يظهر كله وبهذا"

 هـي التلفـ، كمـا الملـل هيـه تختلـف لـم بحيـث ملـ ، كـل هـي مراعـى   كـان هنـا ومن الضروريا ،
 ".المل  وكليا  الشريع ، وقواعد الدين، أصول ههي الفروع،
 سفى.

 هللا يعينكم. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


