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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله ،وبعد:
فقال المؤلف –رحمه هللا -في النوع الخامس في العزائم والرخص:

"المسألة الثامنة :كل أمر شاق جعل الشارع فيـه للمكلـف مخرجـا ،فقصـد الشـارع بـللك المخـر
أن يتح ـراه المكل ـف إن شــا  ،كمــا جــا فــي الــرخص شــرعية المخــر مــن المشــاق ،فــا ا تــوخى
المكلف الخرو من لك على الوجه اللي شرع له كان متمثال ألمر الشارع".
ممتثالً..ممتثالً.
ما ا؟

ممتثال.
ً

"كــان ممتــثال ألمــر الشــارع ،آخــلا بــالحزم فــي أمــره ،وإن لــم يفعــل لــك وق ـ فــي محظــورين؛
أحدهما".
إذا حم للف ن س لله علل ل العزيم للة الة للا ة فالب للن يق ف للح فل ل م

ل ل ري  ،فل ل ذا ت للرمش والمة للفة تف للنر

بفللنر،ا ،واذا تللرت التللرمش مللح اتيللاب العزيمللة بالمةللفة فالبللن يق فللح ف ل م

الةارع ين ،ذه الرمية وطلب م المكلف يق علها وا لم ةرعها.

ل ري ن يو ًن يق

األمر الثان ن يق حمله ن سه عل العزيمة الةا ة يؤدي به ذلك إل ا نفطاع والمللف والسلةمة ،بلف
ن يتطرق إل ن سه كرا،ية ،ذا العمف و ،ف األصف مةروع ،إق كره ما ينلز هللا و لح فل حلر

ع يم.

"أحدهما :مخالفته لقصد الشارع ،كانت تلك المخالفة في واجب أو مندوب أو مباح.
والثاني :سد أبواب التيسير عليه ،وفقد المخر عن لك األمر الشاق ،اللي طلب الخـرو عنـه
بما لم يشرع له ،وبيان لك من أوجه:
أحــدها :أن الشــارع لم ـا تقــرر أنــه جــا بالشــريعة لمصــال العبــا  ،وكانــت األمــور المشــروعة
ابتدا ".
لن فل

ا:لفن ،لذه العلزا:م الةللا ة لملاذا ت شلن فل الةلرعج لمللاذا ت شلن والمطلل

،ذه العزيمة يق يترمشج ن ي شلن مل المكل لي مل
يتلذذ بارتعا

ةل عليله ارتعلا

ممل تةل عليلله

العزيملة ،لن ي شلن مل

العزيمة ،ول كانت عنن غيره بالنسبة لغيره شلا ة ،فملثالً اليليام فل الهل اشر صليام

الن افللف ،وا فللال رال

مننوحللة ألحللن فيلله و ميللار ألحللن ،ي شللن م ل يتلللذذ باليلليام ف ل يط ل

لافر ،والرميلة مسلببة
األ ام وف يشن ال لر ،لعل اللذي ةل عليله يتلرمش وي طلر ،واق كلاق مس ًا
بالس ر ،فل ق شل عليله اليليام فل السل ر ،شلا لله –عليله اليلالو والسلالم-ن «ل سـيس مـن اسلبـر
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الصــيام فــي الســفر» واق زادت المةللفة عي ل  ،وف ل ال للني

3

3

الي ل ي «أولئــك العص ـاة ،أولئــك

العصاة».
تة ل عليلله ،بللف ة ل عليلله تركهللاو ولللذلك شللرعت

و للن ي شللن م ل يتلللذذ بهللذه العبللادات ب ي ل

واألصف العزيمة.

"وكانت األمـور المشـروعة ابتـدا قـد يعـوق عنهـا عوائـ مـن األمـ ار

والمشـاق الخارجـة عـن

المعتا  ،شرع له أيضـا توابـ وتكمـيال ومخـار  ،بهـا ينـزاح عـن المكلـف تلـك المشـقا  ،حتـى
يصــير التكليــف بالنســبة إليــه عا يـا ومتيســرا ،ولـوال أنهــا كــللك لــم يكــن فــي شــرعها زيــا ة علــى
األمور االبتدائية ،ومن نظر في التكليفا أ رك هلا بأيسر تأمل ،فا ا كـان كـللك ،فـالمكلف فـي
طلب التخفيف مـأمور أن يطلبـه مـن وجهـه المشـروع؛ ألن مـا يطلـب مـن التخفيـف حاصـل فيـه
حاال ومآال على القط في الجملة".
بللن يق تطلللب الللرمش مل ال شل ه الةللرعية،

تطلللب الللرمش مل غيللر ال شل ه الةللرعية ،ون للن

رميللا مل غيللر وش ،هللا ،ومل غيللر اعتمللاد علل يدلتهللا ،وانمللا
النللاأ يو كثيل ًا
لر مل النللاأ طلللب ً
 ،بتتبح الرمش م بف ز ت ي،ف العلم ،وي الهم المرش حة ،فمثف ،ذا مذم م.
"فلو طلب لك من غير هلا الطري  ،لم يكن ما طلـب مـن التخفيـف مقطوعـا بـه وال مظنونـا ،ال
حاال وال مآال ،ال على الجملة وال على التفصيل؛ إ لو كان كللك لكان مشروعا أيضـا ،والفـر
أنه ليس بمشروع ،فثبت أن طالب التخفيف من غير طري الشرع ال مخر له".
بال شلكو ألنله إذا طللب التف يلف فل
العلللم بللي

ل

ألق ال

واحن ،وال

ل

مرشل  ،المسلللة م ترةلة فل مسلللة فتللف فيهلا ي،لف

ارشل وحمللر مرشل  ،اللراش فيلله شل

مل المةللفة ،والثللان فيلله سللر ،فل ذا طلللب

الرميللة والتف يللف والتيسللير مل األ ل ا المرش حللة حين للذ كل ق طلبهللا مل ال شلله غيللر المةللروعو
 ،ف الف

الراش م حيل

اللنليف ،ل ال ل  ،يملا الفل

المرشل

فهل

شلك ينله واق كلاق ا:للله م ته ًلنا ،يً ،لال للن للر وا شتهلاد ،وارلت رع ورلعه وبللذ شهلنه ون لر فل
دليللف المسللللة ويداه اشتهللاده إل ل ،للذا يللؤشر عل ل ،للذا ،لع ل يبف ل ينلله ل و مرش ل  ،وال ل مللح

الراش  ،ف ذا طلبه ف األ ا المرش حة طلب الرمش م غير وش ،ها الةرعية.

"والثاني :أن هلا الطالب إ ا طلب التخفيـف مـن الوجـه المشـروع ،فيكفيـه فـي حصـول التخفيـف
طلبه من وجهه ،والقصد إلى لك يمن وبركة ،كما أن من طلبه من غير وجهه المشروع يكفيـه
في عدم حصول مقصو ه شؤم قصده".
نعللم ،ل ل رللل ع ل معاملللة ،ففللا للله يحللن العلمللا ن ،للذا العفللن م للرم ،للم ذ،للب إل ل حمللر ،و للا ن
حللال  ،إق يمللذ بللالف

الثللان وف ل

غيللر وشههللا ،واق يمللذ بللالف

ل اررو ن سلله يق ال ل مللح األو  ،ل طلللب الرميللة ،لعنلله م ل

األو و،ل فيلله مةللفة علل ن سللهو ألنلله يريللن إمهللا ،للذه المعاملللة،
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لادو لله
مثف ،ذا سهف عليه ب ال و ألنه ترت شيًا هلل ور ب ع ةه هللا ًا
مير منه ،ويكل ق ع ً
وديننا ،وي ط ن سه عل ،ذا ،وبعن ذلك ك ق ذلك المسلك م ي سر األم ر عل ن سه ،نعم.
ً
طالب........:

ع ال عنه ما دام بت ينه عاق ع ال عنه.
"ويــدل علــى هــلا مــن الكتــاب قولــه تعــالى{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ * ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ}
[الطالق ]3-2:ومفهوم الشرط من ال يتقي هللا ال يجعل له مخرجا.
خر إسماعيل القاضي عن سالم بن أبي الجعد ،قال :جـا رجـل مـن أشـج إلـى النبـي -صـلى
هللا عليه وسلم -فلكر الجهد ،فقـال لـه النبـي-صـلى هللا عليـه وسـلم« :-ا هـب فاصـبر» وكـان
أسير في أيدي المشركين ،فأفلت من أيـديهم ،فآتـاه بغنيمـة ،فـأتى النبـي -صـلى هللا عليـه
ا
ابنه
وسـلم -فــأخبره ،فقــال لــه النبــي-صــلى هللا عليــه وســلم« :-طيبــة» فنزلــت اآليــة{ :ﮚ ﮛ ﮜ }
[الطالق ]2:اآلية".
مر لهج

طالب........:

نعمَ ،م رواهج
طالب........:
نعم ،عل كف حا ال ني

ةعيف ،لع معناه صل ي  ،اليلبر

شلك يق نتا :له طيبلة ،فعيلف

شفيللا يرلره العللنو ،فعتللب ليللاحب للله ،ففللا لللهن احمللن هللا ،ففللا ن
بالةللكرج وذكللر ابل الفلليم يق
ً
ال مللن هللا ،للم يللن مللح شللفش حمللر ،فعللاق سللتطيح هللا حاشتلله إ ب هل ر ،للذا الةللفش،
فعتب لياحبه ،ففا لهن احملن هللا ،ف ملن هللا ،لم ابتلل صلاحبه اللذي يلن معله بارلتطالق اللبط
إرللها صللار

لره ف ل كللف ل

للة لفهللا حاشتلله ،فعتللب ليللاحبه ةللك إليلله ،ففللا ن احمللن هللا،

فعلنه فاق ا ن اآلق كلنه عن ةا ت به األرال بما رحبت ،ووشن ف ن سه ينله كيلف

ملن هللا

علل ،للذه ال للا التل وصلللت إلل ،للذا ال للنج ففللا للله صللاحبهن احمللن هللا علل ينللك لسللت مثللله،
فرشح إل ن سه وحملن هللا مل صلنق ،و ل اررو لبله ،فان لك الفيلن ،ففلر مةل {ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ} [الطالق.]2:
"وعن ابن عباس أنه جا ه رجل ،فقال له :إن عمـي طلـ امرأتـه ثالثـا ،فقـال :إن عمـك عصـى
هللا فأندمه ،وأطاع الشـيطان فلـم يجعـل لـه مخرجـا ،فقـال :أرأيـت إن أحلهـا لـه رجـل؟ فقـال :مـن
يخا ع يخدعه هللا".
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السلنة يق تطلل الملريو واحلنو فل طهلر
طل امريته ال ًا ،والطالق الثالث بلنع صلاحبه عاصل ة

لللم

السللنة يو حامللف ،يمللا يق تطل ل
امعهللا فيلله ،للذه ة

التعزيرو ولذا يمها،ا عمر -رة هللا تعال عنه.-

ال ً لا م م عللة فهللذه بنعللة سللت

عليهللا

فهذا ةي عل ن سه ،وعي هللا –شف وعال -وحيلف لله النلنم بسلبب ذللك ،لم لا ن ي يريلت إق
يحلولن يحلهللا للله شللفشج و للن شللا لعل الم لللف والم لللف للله ،واذا نع لت بهللذا الفيللن
زوشا غيره م فادع هللا فنعه بال شك.
كانت ف ال ا،ر نع ت ً

ت للف ،ولل

نعم ال يف الت يتَ صف بها إل ت ليف الم رم يو ترت ال اشب ،ذه حيلف اليهل د التل يتَ صلف إلل
ارتعا م رمات يو التنيف م ال اشبات ،ذه حيف اليه د.
ل ر ،للذه ،ل ال يللف الةللرعية ،عنل

يمللا ال يللف التل يتَ صللف بهلا إلل فعللف ال اشللب يو تللرت الم
شللفش منللح مل اليللالو ،فت ايللف إلل يق وصللف المسل ن ،وصللل مللح النللاأ، .للذه حيلللة شللرعية،
شللفش منللح م ل اله لرو فت ايللف إل ل يق ،للاشر إل ل بللالد المسلللمي ،للذه حيلللة شللرعية ،و للن نللش
عليه للا فل ل الفل لرحق ،ولل ل

ي للفن إن لله ل للم ي للنش علل ل حيل للة ش للرعية إ مث للف  ،للذه  ،للذا ،ل ل ال للذي

سلتطيع ق حيللة مللا علذر مل تلرت اله لرو إ مل

سلتطيح ال يلللة ،فل ذا كانللت ال يللة لل صل

إل ل فعللف ال اشللب يو تللرت الم للرم ،للذه حيلللة شللرعية ،وعكسلله  ،ل حيللف اليه ل د «ال ترتكبـــوا مـــا
ارتكبت اليهو  ،فتستحلوا ما حرم هللا بأ نى الحيل».
طالب........:
ين،م بذلك ذم ال يف الممن عة ،وبياق ال يف الةرعية.
ومللنهم م ل يلللف فل ال يللف الممن عللة ،ووشللن م ل ال يللف مللا ي سللم اب ل الفلليم عليهللا يق الةلليطاق
عرب مثلها ،حت يت ا مثف ،ؤ

وي ت ا له بعض األب ا  ،عن اللذي ةلا ت بهلا ال يللة حذا،لا

زوشهللا ،وةلي عليهللا ال يللاو ،ورفللض يق طلل  ،ويق فللالح يفتا،للا بعهللهم يق ترتللن لت للرم عليلله،

كالما يلا ،بعهلهم مل يفتل بهلذا ففلن ك لر،
،ذه يع م م حيف اليه د ،و ا ي،ف العلم ف ذلك ً
اله اب المبارت وغيره، ،نات حيف شيطانية بال شك اب الفيم ذكر كثير منها.

"وعن الربي بن خيثم"
مثيم.

"وعــن الربي ـ بــن خثــيم فــي قولــه{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [الطــالق ]2:قــال :م ـن كــل ش ـي
ضاق على الناس.
وعن ابن عباس :من يت هللا ينجه من كل كرب في الدنيا واآلخرة.
وقيل :من يت هللا والمعصية يجعل له مخرجا إلى الحالل.
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وخر الطحاوي عن أبي موسى ،قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليـه وسـلم« :-ثال ثـة ي سـدعون
ّللا فــال ي سســتجاب لهـ سـم :رجــل أ سعطــى مالــه ســفيها ،وقـ سـد قــال ّللا تعــالى{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ }
ام أرة سيئة اسلخل فال يطلقها»".
[النسا  ]5:ورجل اين بدسين ول سم يشهد ،ورجل له س
عنن ال اكم وغيره ،لعنه ةعيف.

،ذا ال ني

طالب........:

ص

ه ال اكم ون زع ف تي ي ه.

طالب........:

ماذا تف ج

طالب........:
مهعف عنن ي،ف العلم ،لع ل

متعلم فيه ال ني  ،ال ني
،ذا
و
،ذه األب ا  ،عنل «ثال ثة ي سدعون ّللا فال ي سسـتجاب له سـم :رجـل أ سعطـى مالـه سـفيها» يلنع هللا–
شف وعال -يق يرد عليه ،ذا الما  ،و ن فرط بلق يعطاه الس يه وهللا –شف وعال -نهاه ع ذلك {
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ } [النســا ]5:

تسللت ا

بلت

تسلت ا

لهلم اللنع و فل

دع تلله ،ومثللله رشل ولف يم لره هللا باإلشللهاد {ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ} [الطــالق ]2:وفللرط بللاع بللنوق إشللهاد ،فسللل هللا –شللف وعللال -يق يلرد عليلله يمللة
،للذا المبيللح يو السلللعة ومللا يشللبه ذلللك ،مثللف ،للذا َيللرد فيلله ال للني  ،ومثللله م ل كللاق للله ام لريو ودعللا
عليها يو دعا لها يو فيما فيلها مثلف ،لذا لل بلت الفبلر حملف علل ،لذاو ألنهلم يلنع ق هللا فل
كف ش

و ست يب لهم.

"ومعنــى هــلا أن هللا لم ـا أمــر باإلشــها علــى البي ـ  ،وأن ال نــؤتي الســفها أموالنــا حفظ ـا لهــا،
وعلمنا أن الطالق شرع عند الحاجة إليه ،كان التارك لما أرشده هللا إليه قد يق فيما يكره ،ولـم

يجب عاؤه؛ ألنه لم يأ األمر من بابه.

واآلثار في هلا كثيرة تدل بظواهرها ومفهوماتها على هلا المعنى ،وقد روي عن ابن عباس أنـه
سـئل عــن رجــل طل ـ امرأتــه ثالثـا ،فــتال { :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [الطــالق ]1:حتــى
بلغ{ :ﮝ ﮞ ﮟ} [الطالق ]2:وأنت لم تت هللا لم أجد لك مخرجا.
وخر مالك في (البالغا ) في هـلا المعنـى أن رجـال أتـى إلـى عبـد هللا بـن مسـعو  ،فقـال :إنـي
طلقت امرأتي ثماني تطليقـا  ،فقـال ابـن مسـعو  :فمـا ا قيـل لـك؟ قـال :قيـل لـي :إنهـا قـد بانـت

مني ،فقال ابن مسعو  :صدقوا ،من طل كما أمره هللا فقد بـين هللا لـه ،ومـن لـبس علـى نفسـه
لبسا؛ جعلنا لبسه به ،ال تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم ،كما هو تقولون".

" ،كما تف ل ق".

"هو كما تقولون".
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ن سلله بللف يق يب ل

رللا:له ،عليلله يق سللع فل تفللليش ن سلله ،وبعلض النللاأ علل حسللا

ذمتلله سللهف

 ،ويرتعبل ق الم رمللات ويبي هللا لهللمو مل يشللف التيسللير

للنللاأ ،وييسللر عللليهم ،ويفللالف النيل

عل الناأ ،و ،بذلك ي ب ن سه –نسل هللا العافية.-

"وتأمل حكاية أبي يزيد البسطامي حين أ ار أن يدعو هللا أن يرف عنه شـهوة النسـا  ،ثـم تـلكر
أن النبـي -صــلى هللا عليــه وســلم -لـم يفعــل لــك ،فأمســك عنــه ،فرفـ عنــه لــك ،حتــى كــان ال

يفرق بين المرأة والحجر".

كللف ،للذا م ل يشللف يق يت للرع للعبللادو ،لع ل الةللرع ورد بفللالب ذلللك ،والنعللا م ل رللن المررلللي ،

و ،رنة م من –عليه اليالو والسالم -م رغب عنها كما ا ن «فليس مني» ،لعنله لملا و لف
عنللن فعللله –عليلله اليللالو والسللالم -ريى ينلله –عليلله اليللالو والسللالم -لللم عللف ذلللك مللا دعللا ،للذه

للو للله علل
الللنع و فلمسللك عنهللا ،يشيبللت ،للذه الللنع و ت فيًفللا لرغبتلله ولل لللم يللنع بللهو ل فلله مكافل ً
و فلله ،للذا ،وا فاألصللف  ،ل مللا دعللا ،لع ل ،للذه الللنع ى كمللا يم نفللشج بالنسللبة لللبعض النللاأ
كمللا  ،وبعللض النللاأ نفللش ،نعللم مل

فةل علل ن سلله مل العنللت ودعللا بهللذه الللنع و مةللية يق

لنب ص ل ي ومفيل ولن ص ل ي  ،لع ل ل ل دعللا بمللا  ،ل يكمللف م ل ،للذا بلللق
فللح ف ل الم للرم، ،للذا ،ل و
عيمه هللا م ال رام ،وبلذ األرلبا  ،وللم يرتعلب ملا منلح ،لذه العيلمة ،وا تلنى بلالنب – عليله

اليالو والسالم،-ذا

شك يق ،ذا يكمف.

ويب يزين كما  ،معروب م المتي فة ،لعنه ف كثير م يح الله علل ال لادو علل ال ل  ،نعلم

هللا مثللف يب ل رللليماق
عنللنه مفال للات ،لعنهللا مللا تيللف بلله إل ل يق تع ل ق بنعتلله مغل للة ،مللنهم ي ً
كثير ،ؤ ف ن تعرال عل النعتة م نعت م ل م فلال ي بلهلا
الناران شيخ اإلرالم ةين بهم ًا
السللنة ،فمل للم فل ير الفلرحق
السللنة ،و للا ال نيللنن مللذ،بنا مفيلولن بالعتللا و ة
إ بةللا،ني عللن العتللا و ة
ويكتب ال ني

فتنى به ف طريفنا ،ذا.

هللا غللالو تنيللل ا
علل كللف حللا فلليهم ينللاأ منيل ق معتللنل ق عملل ق بالعتللا و ة
السللنة ،وفلليهم ي ً
معروب شلنهم.
م التعاليف ،ومرش ا عل األوامر والن ا، ،ؤ
و

طالب........:

المسللة مسللة حاشة مك

رغبلة لله فل النسلا  ،ملح ملا شلغف بله مل عللم ،لذه م اةللة، ،نلات

السنة ،ذا يبنع ويفن فيه ،لع م تركها ف ن وهللا
م اةلة بي العبادات ،م تركها رغب ًة ع ة
ينللا مللا عنللني و للت ،ينللا عنللني علللم ،وعنللني وهللا دع ل و ،وعنللني كللذا ،والرغبللة إل ل النس لا ي للف
عنني ،مثف ،ذا األمر إليه.

"والثالث :أن طالب المخر من وجهه طالب لما ضمن له الشارع الـنج فيـه ،وطالبـه مـن غيـر
وجهه قاصد لتعدي طري المخر  ،فكان قاصدا لضـد مـا طلـب ،مـن حيـث صـد عـن سـبيله ،وال
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يتأتى من قبل ضد المقصو إال ضد المقصـو  ،فهـو إ ا طالـب لعـدم المخـر  ،وهـلا مقتضـى مـا
لــت عليــه اآليــا المــلكور فيهــا االســته از والمكــر والخــداع ،كقولــه{ :ﭛ ﭜ ﭝﭞ }
[آل عمران.]54:
وقوله{ :ﯬ ﯭ ﯮ} [البقرة.]15:
وقوله{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [البقرة."]9:
الف ار و الت اعتمن،ا المؤلف.
طالب { :ﭼ يخا عون} [البقرة ]9:ق ار ة ناف .
نعم.
"ومنه قوله تعالى{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ } [الطالق.]1:
وقولــــه{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [الفــــت .]10:
{ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ } [فصلت.]46:
إلــى ســو

لــك ممــا فــي هــلا المعنــى ،وجميعــه محقـ  ،كمــا تقــدم مــن أن المتعــدي علــى طريـ

المصلحة المشروع ساع في ضد تلك المصلحة ،وهو المطلوب.
والراب  :أن المصال التـي تقـوم بهـا أحـوال العبـد ال يعرفهـا حـ معرفتهـا إال خالقهـا وواضـعها،
وليس للعبد بها علم إال من بعض الوجوه ،واللي يخفى عليه منها أكثر من اللي يبدو له ،فقد

يكــون ســاعيا فــي مصــلحة نفســه مــن وجــه ال يوصــله إليهــا ،أو يوصــله إليهــا عــاجال ال آجــال
أو."...
يمر له فيه ميل ة فيما يبنو له وي هر له ،لع ،ذا األمر له حكم وعلف متعندو، ،ل
نعم طلب ًا
ن ر إليه م زاوية تن عه مح ينه م وش ه يملرى فيله ملا ةلتمف علل ةلرره ،فهل يرشل ميلل ة
ن سه ،و ن تت ف له ،ذه الميل ة المرش و ،لع الهرر ال اصف م ال ش ه األملرى لن

يتنبله

له.
ع امريو ،ف شن امرًيو شميلة فل نم عل الزوا بهاو ألق ،ذه ميل ته ،لع فيهلا
فمثالً رشف ب
هلا رل ا ا وطبلا:ح ،وشبللت علل يمل ر تهلره ،و،ل للم يب ل عنهلا ،وللم سلل
يوصاب ،وفيهلا ي ً

عنهاَ ،عم ع السؤا ع بفية األم رو ألنه ل ل ،لذا ال انلب اللذي يريلنه ،مثلف ،لذا يلؤت مل
تسب ،و ن يتهرر بهذه المريو يكثر مما ينت ح بها.
حي

لع ل كاق له مطالب ومنهان الفنمة ف البيت -ملثالً -وفل المزرعلة ،وتربيلة األو د ،وال ملا ،

والمللا  ،والنسللب وال سللب ،والللني  ،للم ذ،للب ف لريى الللني عل ل يكمللف مللا ي لرام ونس ل البفيللة ،فل للنم

عليها م يشف دينها ،ذه ن عها م ف  ،وةرر،ا م تمفو ألق ةرر،ا متعل بلم ر اللننيا ،واللننيا
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يمر،ا سير بالنسبة لآلمرو ،و شك ينله عنلن وةلعه للةلروط التل يريلن،ا إذا شلا التطبيل
ع باله كثير م األم ر ،ففلن غيلب عل بالله ملا هلره ،و لن غيلب عل بالله ملا

9

غيلب

هلره وينتبله

لما ين عه ،فم ،ذا البا .

"أو يوصله إليها ناقصة ال كاملة ،أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنـة علـى المصـلحة ،فـال
أمر ال يـتم لـه علـى كمالـه أصـال ،وال يجنـي منـه ثمـرة أصـال،
يقوم خيرها بشرها ،وكم من مدبر ا
وهــو معلــوم مشــاهد بــين العقــال ؛ فلهــلا بعــث هللا النبيــين مبشــرين ومنــلرين ،فــا ا كــان كــللك،
فــالرجوع إلــى الوجــه الــلي وضــعه الشــارع رجــوع إلــى وجــه حصــول المصــلحة والتخفي ـف علــى
الكمال ،بخالف الرجوع إلى ما خالفه ،وهله المسألة بالجملة فرع من فروع موافقة قصد الشارع
أو مخالفته ،ولكن سي لتعلقه بالموضـ فـي طلـب التـرخص مـن وجـه لـم يـؤ ن فيـه ،أو طلبـه
في غير موضعه ،فان من األحكام الثابتة عزيمة ما ال تخفيف فيه وال تـرخيص ،وقـد تقـدم منـه
في أثنا الكتاب في هلا النوع مسائل كثيرة".
عن ل

تف يللف فيلله مللا

،ذه العزيمة ،لع الني

فيلله ،و تللرميش فيلله بلللق كل ق ورد فيلله نللش مللا

العامة ن تتناو ما ة م ،ذا األمر الذي

"ومنها ما فيه ترخيص ،وكل موض له ترخيص يختص به ال يتعد .

ف للف مل

تف يف فيه.

وأيضا فمن األحوال الالحقة للعبد ما يعده مشقة ،وال يكون في الشرع كللك ،فربما ترخص بغير
ســبب شــرعي ،ولهــلا األصــل فوائــد كثيــرة فــي الفقهيــا  ،كقاعــدة المعاملــة بنقــيض المقصــو ،
وغيرها من مسائل الحيل ،وما كان نحوها".
نعم م األح ا الالحفلة للعبلن ملا علنه مةلفةو ألق المةلفة واليسلر يمل ر نسلبية ،بعلض النلاأ إذا
شا م النوام مثالً وليس فيه علة سمح األذاق ليلالو العيلر يو اإل املة ليلالو العيلر فل ن
{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [الحج ]78:اآلق ينا ش ت م النوام مان راعات ،طلالعي مل
البيللت ن تللا إل ل ارحللة ،وغي لره مم ل

عمللف ن للس العمللف ،و للن ك ل ق يش ل م ل عمللله ينت للر ،للذه

وشبلله عليهلا،
اليالو ب ارع اليبرو ليرتا بهلا ،فهلذه يمل ر نسلبية ب سلب ملا عل د اإلنسلاق ن سله َ
فالذي عل د ن سه عل الرمش والتسهيالت والتيسير ة عليه كف ش  ،والذي عل د ن سه عل
العزا:م ،وي ملها عل الةنا:ن الم تملة الت ف حنود التعليف الةرع مثف ،ذا تسهف عليه.
ــــن ي سســـــهل الهـــــوان عليـــــه
ــــن يهـ س
ومـ س

طالب :اللي يأخل عالجا يتعلر عليه أخله أثنا عمله؛ ألنه يصرف عـن العمـل ،فـا ا جـا

اره

وأكل طعام الغلا وأخل هلا العال  ،هلا العال فيه منوم؟
عل ل

للنر ال اشللة إليلله ،إذا كانللت حاشتلله إل ل ،للذا العللال ممللا

عذر ،ذا.

تف ل م ص ل ته إ بلله ف لال مللانح،
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"المسألة التاسعة :أسباب الرخص ليست بمقصـو ة التحصـيل للشـارع ،وال مقصـو ة الرفـ ؛ ألن
تلك األسباب راجعة إلى من انحتام العزائم التحريميـة أو الوجوبيـة ،فهـي إمـا موانـ للتحـريم أو
التــأثيم ،وإمــا أســباب لرفـ الجنــاح أو إباحــة مــا لــيس بمبــاح ،فعلــى كــل تقــدير إنمــا هــي موانـ
لترتــب أحكــام الع ـزائم مطلق ـا ،وقــد تبــين فــي الموان ـ أنهــا غيــر مقصــو ة الحصــول وال الــزوال
للشــارع ،وأن مــن قصــد إيقاعهــا رفع ـا لحكــم الســبب المحــرم أو الموجــب ،ففعلــه غيــر صــحي ،

ويجري فيه التفصيل الملكور في الشروط ،فكللك الحكم بالنسبة إلى أسباب الـرخص ،مـن غيـر
فرق".

نعمو ألق العزيمة  ،األصف ،ويما الرمية ف
بف كم ور ةج

فعا للمةفة الالحفة بالمكلف.
بها ر ً

طالب :بقيت المسألة العاشرة ،والحا ية عشرة.

عن بف درأ ف الم لن ،ونفف عل الميال  ،ك ق النرأ األرب ع الفادم حمر ش

طالب :إن شا هللا.

.

األرب ع الفادم نعمف ال ز .
طالب........:

نعم.

طالب........:
عنل ارللت ا

العللنو،

،للذا

كلها.

ين للر إليلله فل الةللرع يبل ًلنا  ...الن للر الن للر ل دلللة فل المسللا:ف

طالب........:

{ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [النســــا  ]59:يم للا مل ل ع للنا،م فم للا ل لله يم للة ،وشل ل ده مث للف
عنمه ،المرد ف ،ذا إل هللا ورر له ،إل

طالب........:

ا هللا ،و ا رر له ،إل العتا

والسنة.

لعل ملا لهللم نها للة إذا نزلللت درشللة ينزلل ق درشتللي مللا ينتهل ق ،مللا ،ل ب للف ،للذا يبل ًلنا مللا فيله مثللف
يطر الناأ عل ال  ،وملح ذللك ينلز بعلض النلاأ درشلة ،لعل ينلت إق نزللت مل ن سلك درشلة
يبنا.
ينزل ا درشتي و ال ًا إل يق ينته ا ،ما ينته الناأ ً
صف عل م من.
اللهم ل
طالب.........:

لمذ الميال  ،لع األص
يرتغ ر هللا..يرتغ ر هللا.

الت عليها شف ا عتماد عنن اإلمام ،ذه.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

هللا عينعم..هللا عينعم.
يرتغ ر هللا..يرتغ ر هللا..يرتغ ر هللا.


11

1
11

1

