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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 عد.والصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله، وب ،يم، الحمد هللبسم هللا الرحمن الرح
 : "النوع الخامس في العزائم والرُّخص: -رحمه هللا–قال المؤلف 

 مـا نفسـه المسألة الثالثة: إن الرخصة إضافيٌة ال أصلية بمعنى أن كل أحٍد في األخـ  هاـا فهيـه
 .جه"فيوقف عنده، وبيان ذلك من أو  شرعي لم يحد فياا حد

ةة سةةههه  ةةص االةة  المكةةأةي لًةةهللا  حيا  ةةا  -جةة و وعةةال– ةةهللا هللا  وتسةةليال   االرخصةةة  ةةا  ا ةةف ت  ي  
ةةا لل يةةهي يكةة ا ارتًةةاع الة بمةةة ةاللسةةهة للةةأ المكلوةةأ  خةةأ عليةةه و يسةةري  يكةة ا اا ةةر حيل ةة     روك 

 ..ذلك ُوِجد  ص يملع  هللا ارتًاع الة بمةي و  ا  يما عدا لذا وك  ل ساا   أيه   سه لال
وتسةةلي ع علةةأ المكلةةأ لذا كةةاا يكةة  عليةةه  -جةة  وعةةال– ةلةةأ الرصخصةةة   لةةا تةةرخيص  ةةهللا هللا  

 سةاا ولًةهللا بهأةأ  ا اإ ،«إن هللا ُيحب أن ُتؤتى رخصـه»ارتًاع الة بمةي وجاء الكرع ةالرصخصةة 
 ر ة  لذا كا ةف الرخصةة  يوهة  االة  يلذا كا ف الة بمة  ر   ةةه برتًةا الة بمةة يه   أيه   سه

يةلةص  يةةض اللاس يكة  عليةه الأءةاء  كةأة ةةدبد  يةه برتًا الرخصةي  ث  الصيام  ص الس ر
  ا يسل  عليه  ا يص م  ع اللاسي لًهللا الأءاء يك  عليهي  ةذذا كةاا  سةا ر اي يأة نا   ةا  سة ةد

 اللاس  هللا الصيامي  أ نا ا ة  اار   ةك. أ ل م و  ا  سا ري لًهللا  ا  ل م لذا ا  ل
ربةد وبةر    ةه ا ا بُ  يبيهللا الصالتيهللا ي ة  المسلم اار   ةهي المسح  حيا  ا يك ا عليه ُخأالجمع 

ةةةةض  ي ا ب   ةةأ  ةةهللا هةة ا ال ةةأ الةة خ تةةةا  لةةه خةةالن عكةةربهللا سةةاعة  و خمسةةة عكةةر سةةاعة
وإا رجةةف للةأ الة بمةة  ياللاس ب ءاب   هللا ااخ افي  لأة نا ا ةة  اار ة  ةةكي  المسةح رخصةة

ا  ةةص  كةةروعي لا  لةةك  ا ت ةةة   ةةا لةةم يكةةهللا رج عةةك ل لةةأ الة بمةةة ر هةةة  عةةهللا هةة و الرخصةةة  و ةةةكا
 اار   ةك.

 . ص ه ا الهاع "إن كل أحد فهيه نفسه"ول ا يأ ن المؤلأا 
 طالب:........

ا؛ ا لا ةرع  هللا علد هللا    .ا ب ةهديأتص بل ،«إن هللا ُيحب أن ُتؤتى ُرخصه» ،بال ةك ي ةللا تةهد 
 خصة المشهة، والمشاق تختلف بالهوة والضعف وبحسب األحوال، وبحسـب"أحدها: إن سبب الر 

ة يـوٍم قوة العزائم وضعفاا، وبحسب األزمان، وبحسب األعمال؛ فليس سفر اإلنسـان رابباـا مسـير 
كالسـفر  وليلة في رفهٍة مأمونٍة، وأرٍض مأمونة، وعلـى بـٍٍ،، وفـي زمـن الشـتا،، وقألصـر األيـام؛

ب والهصر، وك لك الصبر على شدائد السفر ومشهاته يختلف، فرُ  على الضد من ذلك في الفطر
اا، وال يتـألم بسـبب ،رجٍل جلـٍد ضـرع علـى قطـم الماامـه حتـى صـار لـه ذلـك عـا ةا ال يحـر  هاـا

 .يهوى على عبا اته، وعلى أ ائاا على كمالاا وفي أوقاتاا، ورب رجٍل بخالف ذلك"
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 يوال لسةةهاا ال ءةة ء يعليةةه ت قيةةف الصةةل ات   ةةص ن ةةهللا الصةةيأ قةةد ال يكةة  يا ااوقةةات ت  ةةاوتل
بيلمةا يكة  عليةه ت قيةف  يقةد ال يكة  عليةه الصةيام يبيلما يك  عليةه الصةيامي و ةص الكة اء الةكة 

 .-رحمه هللا –وه ا  را  المؤلأ  ي ي ة  اار   ةه يالصل ات؛  هللا  ج  ال ء ء  ص ةد  الهر 
ـا  لـك بـاختالف الُجـبن والشـجاعة، و يـر ذ"وك لك في الصبر على الجوع والعطش، ويختلف أيضا

اـا  من األمور التي ال ُيهـدر علـى ضـبطاا، وكـ لك المـرين بالنسـبة إلـى الصـوم والصـالة والج
ٌٍ مخصوص"  .و يرها، وإذا كان ك لك؛ فليس للمشهة المعتبرة في التخفيفات ضاب

ةوةةش قةةد طيةةا عالقةةة الصةةهر علةةأ الجةة ع والةوةةش ةةةالجههللا والكةةجاعةع الصةةهر علةةأ الجةة ع وال
لذ ال ب سةلأ لةه  ؛علةأ الةوةش ا  يح اج للأ لهر علةأ الجة ع ولةهريك ا  ص س ر جلا ي الجل

  ا كاا ُب اوله  ةص حةان الرخةاءي والجهةاا يح ةاج  ةهللا المةاء   ثةر  مةا يح اجةه الكةجاعي وقةد يح ةاج
عليةةه – ةةهللا اا ةة   ةةا ال يح اجةةه الكةةجاعي  حيل ةة   ي  لةةأ الحةةان  ةةهللا ةةة ص  للةةأ  خةةري واللهةةص 

 ص ه و ااح ان   ور  ص الس ر؛ لل أ خ علأ الجلةا ي و ةةه  ةهللا الصةحاةة  ةهللا  -صال  والسالمال
وهة   يلام و ةه  هللا   وري وال يةيا هة ا علةأ هة ا وال هة ا علةأ هة اي وتةر و للةأ  لة  المسةألة

 . ي ة  اار   ةه  ص الرصخص كللا ا المكلوأ 
ٌٍ مخصـوٌص "وإذا كان ك لك؛ فليس للمشهة المعتبرة في التخف  طـر  يمحـدوٌ   ، وال حـديفات ضاب

نـه أل  ؛في جميم الناس؛ ولـ لك أقـام الشـرع فـي جملـٍة مناـا السـبب مهـام العلـة، فـاعتبر السـفر
ــٍف علــى مــا يجــد، أع: إن كــان قصــٌر أو فطــٌر ففــ ي أقــرب منــان وجــو  المشــهة، وتــرف كــل ُم لج

ضـه علـى يٌر من الناس يهوى في مر السفر، وترف كثيٍر مناا موكوالا إلى االجتاا  كالمرض، وكث
 .ما يهوى عليه اآلخر"

  ..علأ  ا ال.
 ."وكثيٌر من الناس يهوى في مرضه على ما ال يهوى عليه اآلخر" 

 والسها  ص  ث  ه ا ت اوت اللاس  ص الأ   علأ  كأة الةها   سههه   رااا
و  ثةةر  مةةا يأةةدر عليةةه   يةةر الأةة   المةل بةةة  ةةهللا نبةةا     ةةص ال ةةدبهللا تجةةة  اإ سةةاا يأةةدر وبأةة   علةةأ  

 س يأة   علةأ  ةا ال يأة   ةةةض اللةا يال خ ه   ق   ص ه ا الهاعي وُق   ث  ه ا  ةص الأة   الهد يةة
 . عليه  يرو

 "وكثيٌر من الناس يهـوى فـي مرضـه علـى مـا ال يهـوى عليـه اآلخـر، فت ـون الرخصـة مشـروعةا  
اخلـٍة إذاا ليسـ  أسـباب الـرخص هدبالنسبة إلـى أحـد الـرجلين  ون اآلخـر، وهـ ا ال مريـة فيـه، فـ

ٍٍ مأخوٍذ باليد، هل هو إضافيتح  قانوٍن أصلي، وال  نفسـه،  بالنسبة إلى كل ُمخاطـٍب فـي ضاب
ا للصبر علـى الجـوع، وال تختـل حالـه بسـببه، كمـا كانـ  العـ رب، فمن كان من المضطرين معتا ا

 .ه"ن بخالف ذلك، ه ا وجوكما ُذبر عن األوليا،، فليس  إباحة الميتة له على وزان ما كا
  هللا كاا ة الف ذلك.
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 فليس  إباحة الميتة له على وزان من كان بخالف ذلك، ه ا وجه"."
اي  مللم  ةهللا ال يصةهر عةهللا اا ة   ال و وال ةك  ا اللاس ي  ل  ا  ص ه ا الهاع اخ ال  ا بيل ا واءح 

هللا  ة اله اي   ا  ا بدعيه ساعة واحد ي و للم  هللا يصهر ايامي لًهللا  يام  ح ملة بهأأ  ةلا الجسد 
 مث  ه و ال حأيأة للا.  يو  ه يمكث ااربةيهللا ب   ا  ا     يبدعص ال الية

ةةا -رحمةةه هللا–ذكةةر الحةةا ذ الةة ههص  ةةير   ا  ةةللم  ةةهللا يجةة ع ااربةةةيهللا ب    أ وقةةد ب بةةد علةة ي ةةص لالسِي
 لُمحأة   ا  ةاذلكي وت جلأ له    ري وت ًكأ له  ةياء  ا كا ف تل ح لةه ةييةر هة ا الجة عي لًةهللا ا

ا ت يي   ا لةم يأةع كأ ةه  يبل ح له ءرعع  هللا الل س؛ اا الج ع ُيسها  ث  ه اي  هللا الل س و يء 
 واقع.

 الج ع بؤ خ للأ  ث  ه ا علأ   ه ُبلةانع  ةص كة ا جسةد اإ سةاا ح ةأ ةةال مربهللا والرباءةة يصة  
خ يسةةم  ه  ةةص الةة  ي وُقةة للةةأ هةة ا الحةةد بةةدوا   ةة  هةة ا ُبلةةانع  يةةهي لًةةهللا  ةةع ذلةةك هةة  لةةي  ةكةةرعص

ول  لم يكهللا وسيلة للحص ن علةأ  ياإءراع عهللا الوةام اخ سها   هللا ااسهاع ه  لي  ةكرعص
لةة  لةةي  ةكةةرعصي وإا كةةاا االق ةةداء ةةةأم سةةةد الةة خ  جهرتةةه علةةأ الةةر   و لةةف علةةأ  الحةة  لال ةةةه 

ا ةةصءع  ةهللا هة   سلا  ال تأ   ح أ برتد كا ف ه و هص الأدو   ككلةي وال ُب جد  ص تاربخ اإسالم 
 اإءراع.

لًلةةةه بهأةةةأ   ةةةه لةةةي   ايوال ب جةةةد وسةةةيلة لال هةةة  يةةءةةةلم يأةةة نا لذا كةةةاا  يةةةه ت لةةة  للةةةأ الحةةة 
يءةر بهد ةه  يحةرم عليةهي بة  يجةا عليةه  بهد ةه حةرم عليةهي لذا ولة  للةأ حةد ةكرعصي وإذا  ءر

 و.  لةأاء  لجسد ا يأ  ي ول  لم يجد لال  ا  يه ةهلة ول  لم يجد لال المي ة يجا عليه  ا يأ 
 طالب:........

 ول  كا ف. 
 طالب:........

اي ال خ  ةاح المي  اول  كاا.  ا يأتص ةه ةرع  بد   .ة للمءور  ا يأتص ةمث  ه ا  بد 
يـره والثاني: أنه قد يكون للعامل المكلـف حامـٌل علـى العمـل حتـى يخـف عليـه مـا يثهـل علـى  "

ت من الشدائد، وحملوا أعبا، المشها ين صاهروامن الناس، وحسبك من ذلك أخبار المحبين ال 
وهــم علــى أول  ،تلهــا، أنفســام، مــن إتــالف ُماجاــم إلــى مــا  ون ذلــك، وطالــ  علــيام اآلمــا 

ــا لاــا، طمعاــا فــي رضــى المحبــوبين، واعترفــوا بــأن تلــك ا ــا علياــا وا تناما لشــدائد أعمــالام، حرصا
 .والمشاق سالٌة عليام، هل ل ٌة لام ونعيم"

ة ةم هص  ك إل اإ سةاا عليلةا وتمةرا عليلةا لةارت  ةيم  ي كمةا ااق  ةص  ون الوربة ي لًةهللا لذا ُروِي
ي ةلةةةه سةةةلأ هةةة و اا ةةةة  ةةةهللا لةةةيام اللةةة اجري وقيةةةام الليةةةالص الكةةةاتية ب ةهةةة ا  ةةةص  ون اا ةةةري  ةةةم 

ا علد  هللا له للة ةاهلل  يب ل ذوا  ول    لاجةا  قةد يسة يلص بة لك عةهللا  ي-ج و وعال–وُب جد ه ا  يء 
له  صيهه وإر ه  هللا اللهة   ةأةدر علمةه واق داوةه وعملةه لةه لر ةه كلمةا قةرع للةأ تحأية   وك   الوةامي 
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

عليةةه الصةةال  –مةةا ُخةةص ةةةه اللهةةص لةةأ ال جةةه المولةة ع سةةار لةةه لر ةةه   ةةا ُ  ةةر ةةةه وُ لةةص علةةه ع
 ذذا تل ذ ةملاجا  هللا اس يلأ ب لك عةهللا كثيةر  ةهللا الوةةامي وسةلأ اا ةة بة كروا  ةةياء  ي-والسالم
اي و للم  هللا تمءص عليه الليالص وه   ا وءع جلهه   للم  هللا يمكث المد  الو بلة   له يسير جدا

قةةرر   ةةه  -عليةةه الصةةال  والسةةالم–علةةأ ال ةةراكي لًةةهللا  بةةهللا هللا وسةةل بةةيهللا اليةةالص والجةةا صي واللهةةص 
 ي وب ة وج اللسةاءي كة  هة و  ةهللا ُسةلهللا المرسةليهللاي والأةدو  اللهةصلام وُبصلصي وبص م وُب وري وبأ ة ب
ةةةةةض  هةةة  الةلةةةم ارتًةةةا الة بمةةةة وةةةةد علةةةأ   سةةةه  ةةةص بدايةةةة الولةةةا؛  -عليةةةه الصةةةال  والسةةةالم–

  .امي  م ةةد ذلك لار له عا   و بد   ل حصي  الةل
شــاق "وذلــك بالنســبة إلــى  يــرهم عــ اٌب شــديٌد وألــٌم ألــيم؛ فاــ ا مــن أوضــ  األ لــة علــى أن الم

  .ضافات"لمبني علياا يختلف بالن ألسب واإلتختلف بالن ألسب واإلضافات، وذلك يهضي بأن الحكم ا
بل سا للأ الدبهللا وال ء  والةلم ت  اوت ه و اا  ر  ص حألمي ةةض اللةاس  ح أ  هللا هال ةك   

  أةة  علةةيلم  ةةهللا الجهةةان؛ ا لةةم  ةةا تةةة  وا الجلةة س  ةةع  -وهةةم  ةةهللا خيةةار اللةةاس-وبةةةض الجلسةةاء 
ا   للةةأ طاعةةةي و ةةهللا ذكةةر للةةأ ةةةكري اللةةاس الجةةا بهللا الةة بهللا يحملةة ا    سةةلم علةةأ الةةة اوم  ةةهللا عهةة

ةا تُة حص  ي ا تة  وا يو هللا تالو  للأ لال   مجالسة هؤالء ح ةأ ةاللسةهة لمةهللا كا ةف   ةاهرهم  يء 
لًلةه ةةةد  ا حصة  علةأ  يةأ لم  هللا  ه  ال يةر هة و   أة   ةهللا الجهةاني ُب جةد  ةهللا طلةا الةلةم  ةد 

حءةة ر الةةدروس  ييةةه  أةةيال  وتأةةاع  علةةهي لةةار الةلةةم عل يالكةةلا ات تسةةاه  وتأالةةر  ةةص الولةةا
  أةة ي وسةةماع الةلةةم كأ ةةه  وةةارق عليةةهي  مثةة  هةة ا بلهيةةص  ا ُبةةروإل اإ سةةاا   سةةه عليةةه علةةأ 

جر:]{ڎ ڌ ڌ}  اللة الةها   و  اللة الولا؛ ا ه ال بل لص للأ حد   .[99الحأل
والثالــ : مــا يــدل علــى هــ ا مــن الشــرع؛ كالــ ع جــا، فــي وصــال الصــيام، وقطــم األزمــان فــي "

ليــه صــلى هللا ع-رحمــة بالعبــا ، عــم فعلــه مــن بعــد النبــي  ؛ا ات؛ فــإن الشــارع أمــر بــالرف العبــ
فسـام علماا بأن سبب الناي وهو الحر  والمشهة مفهوٌ  في حهام؛ ول لك أخبروا عن أن -وسلم

ر  أنام مم وصالام الصيام ال يصدهم ذلك عن حوائجام، وال يهطام عن سلوف طريهام، فال ح
وهـ ا  ا الحـر  فـي حـ  مـن يلحهـه الحـر  حتـى يصـده عـن ضـروراته وحاجاتـه،في حهام، وإنمـ

 ا".معنى كون سبب الرخصة إضافي  
 ةةهللا يصةةدو ةةةةض الةهةةا ات ال ةةص جةةاء الكةةرع ةالحةةث عليلةةا ال يصةةدها هةة و الةهةةا ات  يةةر ال اجهةةة 
ةةا ُعلأةةف ةةةه   ةة ر الةا ةةةي  عمةةا هةة   هةةم  للةةا تصةةير   ءةة لة ةاللسةةهة لةةهي لةة  ا  ةةرإل  ا ة ص 
 يوقيا ه ةما ُعل  ةه و ا ُ  يل ةه ب ءرر ةصةيا ه الل ا ة ي  و ح ةأ  ةص قيةام اللية   و تةالو  الأةر ا

لذا كاا ب أ ر عمله و ا ُ  يل ةه بل و اا  ر المس حهات  ث  ه و تً ا   ء لة ةاللسهة له؛ ول ا 
ـا فـي سـبيل »الحث علأ الصيام  -عليه الصال  والسالم–جاء عهللا اللهص  هللا باعـد مـن صـام يوما

ــا  ا   ءةة  الصةةيام لةةيام  -عليةةه الصةةال  والسةةالم–وبةةيوهللا  .«هللا وجاــه عــن النــار ســبعين خريفا
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  ةه كةاا يصة م لةيام  او ؛ ا ةه ية قةه عةهللا كثيةر  -عليه الصال  والسةالم–و ا ُعرف عله  ي او 
م وكةة   ةةهللا  ةةص حكمةةه يأةة م  أا ةةهي وبةةيوهللا  ا   ءةة  الةمةة  الةمةة   ةةص  يةةا ي ةةهللا المصةةالح الةا ةةة

 .الةكري والصيام  هللا   ء  ااعمان
و هف  ص الصحيح   ه  ةا كةاا يصة م الةكةر  ةهللا هة ا الهةاع؛ ا ةه لة  لةام الةكةر اح جةا عةهللا  

 .اا ة  رتهوة ةهي   ص ه ا تأتص الم اءلة بيهللا الةها ات .اللاسي وَق  ارتهاطه ةةم م اللاس
ر الر؛ ول ا  جد  ةهللا ةةي   ا الًهةاوالمأرر علد  ه  الةلم  ا  ا ب ةد    ةه   ء   هللا الل ع الأ 

   ةةهللا ال تةةراو لةةاوم ا كثيةةر اي بيلمةةا ب جةةد  ةةهللا  و لةةم  ةةهللا ُيحةةا ذ علةةأ لةةيام الل ا ةة    ثةةر  ةةللمي لةةي
ا  ص الةها   و ص ال ةهد  هللا ِقه  الًهار   بلةمي  لة ذلك ا ه ُ  يل بلم    ر ال تأة م لال؛ ال يه ا نهد 

ميةةع  ةةهللا ُب  وةة  لج -الحمةةد وهلل- جةةد  ةةع   ةةه ب -مسةة ةاا الوهللا-اةةة يل ا ةمةةا  و لةةا ا أوةةة ا عللةةا 
 . ااعمان

 طالب:........
 بهللا قر تع 

 طالب:........
-ه هللارحمة-المرا  ةسهي  هللاا الجلا ي هك ا  لمه اإ ام اله ارخ  «من صام يوماا في سبيل هللا»
  و الصةة م  ةةص و  خةة  الحةةدبث  ةةص ك ةةاع الجلةةا ي قةةانا ةةةاع  ةةا جةةاء  ةةص الصةةيام  ةةص سةةهي  هللا ي

 ا الصةيام  ةص سةهي  الجلا ي ه ا  لم اله ارخي لًهللا الًثير  هللا  ه  الةلم يحمل  ه علأ عم  هي و 
 .-ج و وعال– اب ياء وجه هللا هللا

 . ء  هللا واسع
 "ويلــزم منــه أن ت ــون الرخصــة كــ لك، ل ــن هــ ا الوجــه اســتدالٌل بجــنس المشــهة علــى نــوٍع مــن

 .أنواعاا"
 ةهللا والة   ةع  هة ت الللةص عةهللا ال لةاني  -عليةه الصةال  والسةالم–ةةد اللهةص وه  يأرر  ا  ةهللا ة

وُوِجةد  ةةهللا ب الةة   ةةهللا خيةةار هة و اا ةةة ح ةةأ  ةةهللا الصةةحاةة و ةهللا ال ةةاةةيهللا؛ ا لةةم  لمةة ا  ا الللةةص 
 ةةةهللا  جةةة  ر ةةةع الحةةةرج والمكةةةأة عةةةللمي وإذا كةةةاا ال حةةةرج  يةةةه وال  كةةةأة ارت ةةةع الللةةةص؛ اا الةلةةةة 

  رت ةة.
للةةص عةةهللا قةراء  الأةةر ا  ةةص  قةة   ةةهللا  ةةاليي ُوِجةد كثيةةر  ةةص سةةلأ اا ةةة  ةةهللا يأةةر  ُقة   ثةة  هةة ا  ةةص ال

الأر ا  ص ب مي ه   ةلأ ه ا   ه ُ  الأ  ص الللصع الي هم  لم ا  ا الللص  هللا  ج  الر ة  بلةمي 
وإذا كةةاا هةة ا هةة   ر ةة  بلةةمي ةةةةض اللةةاس  بد ةةه قةةراء  الأةةر ا وال ب لةة ذ وال ب ةةلةم لال ةمثةة  هةة اي 

الةة خ ي ةة م  ةةص ليلةةة  -رءةةص هللا علةةه و رءةةاو–ةةةة؛ ولةة لك ال ُيأةةانا لا عثمةةاا  ةةثال   الةلةةة  رت 
ــرأ »و يةةرو  ةةأ  ر عةةهللا سةةلأ هةة و اا ةةةي ال  أةة نا لا  ثةة  هةة ا بةةدخ   ةةص حةةدبث  ال يعهــل مــن ق

ةةا قةةاون اللهةةص «الهــر ن فــي أقــل مــن عــال  عليةةه  – لةةم  لمةة ا  ا الةلةةة ر ةةع المكةةأة عةةللم؛ ولةة ا لمو
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عهةةد هللا بةةهللا عمةةروي قةةان لةةها اقةةر  الأةةر ا  ةةص ةةةلر هةة ا   ةةري وقةة ن عهةةد هللا بةةهللا  -الصةةال  والسةةالم
ع اقةر  الأةر ا -عليةه الصةال  والسةالم-ه   ةلاو   ه ر    ر اللهص  يعمرو   ه ُيوي    ثر  هللا ذلك

اقرأ الهر ن فـي سـبم » ص الكلر  رتيهللا  ص الكلر  اليي قانا ل ص ُ طي    ثر  هللا ذلكي  م قانا 
قةانا  -عليه الصال  والسةالم–ه   ةلأ ه ا  ا  هللا قر  الأر ا  ص  الي يأ م؛ اا اللهص  «وال تز 

 ع «وال تز »
لةأ علة ال يكةأ ا  ؛لًللم  لم ا  ا ه ا  هللا ةاع الر  ةة بلةم يلي  ه ا  لم سلأ ه و اا ة؛ ول ا نا 

د  ةهللا عل ةهي وُب جة واا ةر والحكةم بةدور  ةع يور وا  ا هة و الةلةة  رت ةةة ي   سلمي   لم ا ه ا ال لةم
 وال ية قه عهللا ةصء  ةهللا  صةالحهي ين هللا الصحاةة وال اةةيهللا للأ ب  لا ه ا  هللا يأر  الأر ا  ص ب م
 جةر   ةاع ال ةام ةةالأر ا هة    جة  ي لًةهللا ةم قد يك ا علأ حساع ةةصء   ةهللا ال رتية  وال ةدبر واال  

  لا ةاء هللا تةالأ. يالحروف   هف
 طالب:........

 يصير عليهع  م  اذا ص خم  يأ م  يةلص  هللا قر  الأر ا
 طالب:........

  ةم. «اقرأ الهر ن في سبم وال تز » «وال تز » لا تجاون ا «وال تز »
ا ك  ةةه ال ي أةةه  ةةهللا قةةر  الأةةر ا  ةةص  قةة   ةةهللا  ةةالي هةة ا  حمةة نع علةةأ حةةان عمةة م  اا ةةر الثةةا صا 

مة  ولةي  علةدو ع ي ثال   ااعد    أ االلاس ال بهللا للم ارتهاطاتلم و عماللمي لًهللا ل  ا  رإل  ا ة ص  
ةةد ةو  أاعةد لةي  لديةه عمة ي يأةر   يوراتهه يأتيه ك  ةةلر وبك يةه يوال ةصءي وال برتهل ةأ  ر   يا

لةةال  الصةةهح خمسةةة  جةة اءي وبةةةد لةةال  ال لةةر خمسةةة  جةة اءي وبةةةض لةةال  الةصةةر خمسةةة 
  ةأةةراء ي ا  ةةأِ   ال لةةرا  قةة ن لةةها ال تأةةر  هةة ا  بد ةةهي  ي ةة م الأةةر ا  ةةص بةة  يهللاي هةة  الحةة   ي جةة اء

ا  ةه  ه ا ح ع قراءتةه  عتم ث   ا جاء  ص ال هر ي يام ةتأر  الأر ا  ص  ال  ح أ ؛ال جر والةصر
وبةةةد الةكةةاء خمسةةة وا  لةةأ خةة م  يتييةةر عليلةةا ةةةصءي ولةة  ا  ةةرإل   ةةه قةةر  ةةةةد الميةةرع خمسةةة

 يصيرع   اذا يالأر ا
ص ا ةه قةر  الأةر ا  ة ؛ ةه ال ي أةهاااوقةات؛ ا  أة ن لةها اتةرل الأةراء   ةص وقةف  ةهللا له   هللا الحة  

ا   ا خمسة  علةأ  قر  ةال رتي  وال دبر و  ا  رتاحي  الحةدبث  حمة نع  ي ق   هللا  اليي وه  يأ نا  بد 
  ير الأر ا  ما يك  عليه الجمع بيله وبيله.  هللا كاا حاله ب ولا عمال  

 ةص كي   ةا اسة يالن الم اسةم وبةض  ه  الةلم كالحةا ذ ابةهللا رجةا يحملةه علةأ  ةهللا كةاا  بد ةه ذلة
ص اإ ثار  هللا قراء  الأر ا  م  اتر عهللا سلأ ه و اا ة   لم يأرؤوا الأر ا ال سيما  ص ر ءةاا  ة

 ب م ه ا  ةروف علدهم.
هةة ا  ألةةه الحةةا ذ ابةةهللا كثيةةر  ي ع  ةةا  مةةهللا يأةةر  الأةةر ا  ربةةع خ مةةات ةالللةةاري و ربةةع خ مةةات ةالليةة 

الأةةةراء  هةةة وععع اطلةةةةف  ةةةص ةةةةةض الكةةةروح   ةةةا وي لًةةةهللا واللةةة وخ و يةةةرهم عةةةهللا ابةةةهللا الًاتةةةا و  ه ةةة
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الأسوال ص عهللا اله ارخ يأ نا حدو لص  الا الكيخ الثأة  ا  ال  ا قةر  الأةر ا  ةص  سةه عي   ةا  للةف 
سهةة  يام لذا ةه سهةة  ة اطي وقي ا  ةص ةة ط يةلةص طة افي هة ا كلةه ال قيمةة يةلةص هة ا  ا سه ع  

 تالعا.
لمةةةروف عةةهللا اإ سةةاا هةة ا ي  لةةأ  ةةهللا ةةة ص  للةةأ  خةةر المسةةألة  سةةألة   ةةا قةةراء  الأةةر ا ةالأةةدر ا

ةةض اللةاس ال يسة ويع  ا يأةر   ةص السةاعة  -بهللا سألة تمر - رااي وك  اا  ر تح اج للأ  راا 
  ثةةر  ةةهللا جةة  بهللا؛ ا ةةه  ةةا تةةة  ي لًةةهللا ب جةةد  ةةهللا يأةةر  خمسةةة وهةة   رتةةاحي  ةةةم قةةد ال تًةة ا الأةةراء  

  يكة ا ةمثة  ا ال ص علأ ال جه المأ  ر بلةا  ةهللا تةدبر وترتية ي واال   ةاع الًا ة  ةةالأر ا  ةا يمكةهللا
تةةةا علةةةأ  جةةةر  الأةةةراء  بثهةةةف ةمثةةة  هةةة اي وهللا هةةة و الوربأةةةةي لًةةةهللا بهأةةةأ  ا  جةةةر الحةةةروف المر 

 المس ةاا.
سةالم واال   اع الًا   ةالأر ا ل مةا يكة ا لذا ُقةرل الأةر ا علةأ ال جةه المةأ  ر ةةه كمةا قةان ةةيخ اإ

وهللا  يوهةةة ا الكةةةصء ُ جةةةرعُبةةة ري الألةةةا  ةةةهللا الةلةةةم واليأةةةيهللا والومأ يلةةةة  ةةةا ال ُب جةةةد علةةةد  يةةةروي 
  .المس ةاا

جعلـه يستدالٌل بجنس المشهة على نوٍع من أنواعاا وهو  يـر منـتاٍن إال أن "ل ن ه ا الوجه ا
ا إلى ما قبله"  .منضما

  السياق بدن علأ ه ا  ا  يه لةكان. يلال  ا ُيجة   لءم ا للأ  ا قهلهي  و يجةله
 حسبما هو م كوٌر في فصل العموم في كتاب األ لة. ،"فاالستدالل بالمجموع صحي ٌ 

هـدر يلمعتبر في مشروعية الرخصة إمـا أن يكـون مـؤعراا فـي المكلـف بحيـ  ال فإن قيل: الحر  ا
ون  يـر أو يكـبسببه على التفرغ لعا ٍة وال لعبا ة، أو ال يمكن له ذلك على حسـب مـا ُأمـر بـه، 

 صـبره وماـزوم عزمـه، فـإن كـان األول، فنـاهٌر أنـه محـل الرخصـة، إال مؤعر، هل يكون مغلـوب
م تمامه، رخصة وجوباا أو ندباا على حسب تمام الهاطم عن العمل أو عدأنه ُيطلب فيه األخ  بال

ر  فـي حـوإذا كان  مأموراا هاا؛ فال ت ـون رخصـةا كمـا تهـدم، هـل عزيمـة، وإن كـان الثـاني، فـال 
 .العمل وال مشهة، إال ما في األعمال المعتا ة"

اا ةةرااا  لةة  حكةةمع وءةةةص وقةةد تًةة ا الرخصةةة  ةةأ  ر ا بلةةاي تأةةدم  ا  ةةهللا  حكةةام ال ءةةع  ةةا بل اةةةه 
لكةروط اةاع هاري وحكمع تًلي ص ةاع هار   خري ةاع هارو  ةأ  ر ا ةةهي وحكةمع تًلي ةص  ةهللا هة و الحيثيةةي 

ااا  ثال  اال   يلا   لا  حكام وءةيةي لًهللا  هللا الكةروط  ةا هة   ةأ  رع ةةهي وحيل ة   بل اةةه اا ةر 
 الكرط ال ءةص وال ًلي ص.

 ةأ  رع  ي ةه  ةأ  رع ةةهل اصاع  ص ال كا  ه ا حكم وءةصي هة  ُيأةان هللا الكروط  ثال  تحصي  الليِ 
ب حصةةي  اللِيصةةاعع لةةي  ةمةةأ  ر  ةةةهي لًةةهللا  ةةهللا الكةةروط سةة ر الةةة ر   ةةص الصةةال   ةةةم هةة ا حكةةم 

وال تصةةح الصةةال  لال ةةةهي وُقةة   ثةة  هةة ا  ةةص الولةةار  والكةةروط  يةةةه ا ةةأ  ر  وءةةةصي لًةةهللا ةاع هةةارو 
 اا رااا الحكم ال ءةص وال ًلي ص. ال ص جاءت ااوا ر بلا بل ابلا
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عال ةةة علةةأ لةاحةةة  ي مةةهللا ااحكةةام ال ءةةةية  ةةا هةة   ةةأ  رع ةةةهي و لةةه  ةةا هةة   جةةر  عال ةةة ةةةرط
ال ة   و تركهي   وان الكم  ةاللسهة ل قف لةال  ال لةر ةةرط البةد  ا تة ون الكةم ي لًةهللا هة  

 كةاا  كة رط ا لصةحة الصةال  لالوإا  يلي   أ  ر ا ةهي ولي   هللا  ة  المكلوةأ يه ا  أ  ر ةهع ال
  .ُ والا ةأال ُيصلص قه  ه ا ال قف ا المكلوأ 

ا ينتان علةا للرخصة، وإذا انتفى محل الرخصـة فـي الهسـمين وال  الـ  ع"وذلك ينفي كونه حرجا
ليـه لاما؛ ارتفع  الرخصة من أصلاا، واالتفـاق علـى وجو هـا معلـوم، هـ ا ُخلـف، فمـا انبنـى ع

 مثله.
 وجاين:فالجواب من 

ا هاـا أحدهما: أن ه ا السؤال منهلٌب على وجٍه  خر؛ ألنه يهتضي أن ت ون الرخص كلاا مأمورا 
م إللـزام؛ لـافـإن كـان مشـترف  ،وجوباا أو ندباا، إذ ما من رخصٍة ُتفرض إال وه ا البح  جاٍر فياا

 ينتان  ليالا، ولم يعتبر في اإللزامات.
 ؤال ألمرين:والثاني: أنه إن ُسل ألم؛ فال يلزم الس

أن ال  أحدهما: أن انحصار الرخص في الهسمين ال  ليل عليه؛ إلمكان قسٍم عالـٍ  هينامـا، وهـو
 .يكون الحر  مؤعراا في العمل، وال يكون المكلف رخي البال عنده"

 عله.
 طالب: عنه؟

 . ةم
ا في الصـوم، مـم أنـه ال يهطعـه عـن سـف ، ره"وكل أحٍد يجد من نفسه في المرض أو السفر حرجا

 .وال ُيخل به في مرضه، وال يؤ يه إلى اإلخالل بالعمل"
وكثيةةرع  ةةهللا اللةةاس راح ةةه  ةةص السةة ر   ثةةر  ةةهللا راحةةة كثيةةر   ةةهللا اللةةاس  ةةص الحءةةري يةلةةص لذا كا ةةف 

ال ت السةة ر و سةةهاةه ُ ربحةةةي المكةةاا الةة خ بةة ها لليةةه  ةةربحي وال سةةيلة ال ةةص يسةة ةمللا  ربحةةةي و  ال
س المكأة الكدبد  حاللة وه   ةص بلةدوي لًةهللا هة و المكةأة  يةر تجلا له    أ  كأةي وبةض اللا

روا  ل  ر لليلا  ع الأدر  علأ   اء الةها  ؛ ول ا حيلما طالا  ةهللا طالةا ةةأا الةمةان للةم  ا ُي وة
 ةهللا الل ةر؛  الولا له حذ  هللا الل رع هة ا لةي  لةه حةذ ص ر ءاا وهم  ير  سا ربهللاي ه  ه ا 
 س ر ولم ُب جد.اا ال لأ المؤ ر  ص الصيام ه  ال

 ةم الس ر   لة للمكأةي لًهللا لةارت الةلةة هةص السة ري   جة   المكةأة  ةهللا  يةر ال لةأ المةؤ ر 
 حيل ةة   لةةه  ا ُي وةةر  يالللةةم لال لذا بليةةف ةةةه المكةةأة ةحيةةث ال بةة مكهللا  ةلةةا  ةةهللا الصةةيام يال تً ةةص

ب ةةةرل هةةة ا ةليةةةه  ا  للةةةأ ال وةةةري لًةةةهللا لذا كةةةاا سةةةها ال وةةةر هةةة  الةمةةة   اوبكةةة ا  ةةةة ور ا  ءةةةور  
الةم ؛ اا ه ا ركةهللا  ةهللا  ركةاا اإسةالم ال ُيأابة  ةةه  يةروي يةلةص ةة ص    ةأ ال يسة ويع  ا 
 يص م وه  يةم  يأخ  لجةان  بل  ةه؛ اا هة ا ركةهللا  ةهللا  ركةاا اإسةالمي وك  ةه ُي وةر  ةص الحءةر
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 ل ا ال يس ا له  ا ُي ور  لما بليف  ةهللا  كةأ ه لذا لحيح ُ ةا أ  هللا  ير  رإل وال س ر  وه 
   .ويع الصيام اا يس 

 "وك لك سائر ما يعرض من الرخص، جاٍر فيه ه ا التهسيم.
 والثال  هو محل اإلباحة؛ إذ ال جاذب يج به ألحد الطرفين.

واآلخر: أن طلب الشرع للتخفيف حي  طلبـه لـيس مـن جاـة كونـه رخصـة، هـل مـن جاـة كـون 
من  ا، فالطلبٍر من أمور الدين أو الدنيالعزيمة ال ُيهدر علياا، أو كوناا تؤ ع إلى اإلخالل بأم

حي  الناي عن اإلخـالل ال مـن حيـ  العمـل هـنفس الرخصـة؛ ولـ لك ناـي عـن الصـالة بحضـرة 
ي الطعام، ومم مدافعـة األخبثـين، ونحـو ذلـك، فالرخصـة باقيـٌة علـى أصـل اإلباحـة مـن حيـ  هـ

 علم.اإلباحة، وهللا أرخصة، فليس  بمرتفعةا من الشرع بإطالق، وقد مر هيان جاتي الطلب و 
 المسألة الرابعة:

 اإلباحــة المنســوبة إلــى الرخصــة، هــل هــي مــن قبيــل اإلباحــة بمعنــى رفــم الحــر ، أم مــن قبيــل
 اإلباحة بمعنى التخيير هين الفعل والترف؟"

هة   ةهللا هة   ةهللا قهية  اإةاحةة ةمةلةأ  ي الجمع بيهللا الصالتيهللا  ص الس ر هة  المةرا  ةك  ةه رخصةة
هــل هــي مــن قبيــل  و هةة   ةةهللا قهيةة  ال  ييةةر بةةيهللا ال ةةة  وال ةةرلع هةة  يأةة نا "   ةةك ت ةةة  وال حةةرج

خ أة نا الة   اإلباحة بمعنى رفم الحر ، أم من قبيل اإلباحة بمعنـى التخييـر هـين الفعـل والتـرف؟"
 ةلةةأ هةة اع  أ ءةةاو  ا   ةةاي لةةر  ةةهللا  صةة ص الةةرخص   لةةا ةمةلةةأ ر ةةع الحةةرج ال ةمةلةةأ  خةةري 

  يوةةر   ثةة  هةة اع لذا قللةةا ةمثةة  هةة ا  ةةص الجمةةعي  لةة   أةة ن ةمثةة  الةمةة  ةالة بمةةة   ءةة ي لًةةهللا هةة
ه ا  ص الأصرع الة بمة الصةال   ربةع ركةةات وقصةر الصةال  ركة ةيهللا رخصةةي لًةهللا  بلمةا   ءة  

 السيما وقد  وجهه ةةض  ه  الةلم كالحل ية. ي ع وج   ال لأ المؤ رع يأ ل اا الأصر   ء 
ر  ةا ة  ه  الةلم علأ  ا   اء كة  لةال  يتيهللا  ص السأ  ا ةاللسهة لل رخص ةالجمع بيهللا الصال

ةةيري وقةةد  وجةةا   ةةص وق لةةا   ءةة  السةةيما  مةةهللا ال يكةة  عليةةه ذلةةك كاللةةانن ةمكةةاا ولةةم يِجةةد ةةةه السو
ةةير  ا ُيصةةلص كةة  لةةال    ةةص وق لةةاي لًةةهللا  ةةا ام ُوِجةةد  ةةءةةلم  لةة م ةةءةةلم الةة خ لةةم يِجةةد ةةةه السو

وقصةةةر  يوجمةةةع بةةةيهللا الصةةةالتيهللا ي قةةةام ب هةةة ل -لسةةةالمعليةةةه الصةةةال  وا–ال لةةةأ المةةةؤ ري واللهةةةص 
 و ا المكلوأ ي ة  اار   ةه  هللا ه ا وه ا. يالصال ي  دن علأ ج ان ذلك

 طالب:........
 ع اذا

 طالب:........
 .اتجةللم واحد    ل

 طالب:........
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ال ةةرق بةةيهللا  جةةر  ر ةةع الحةةرج  يهأةةأ االةة  هةة  االةة ي يةلةةص االةة   ا ُتصةةلص كةة  لةةال    ةةص 
 ةال  يير  لما س اء. جمةف ارت ع علك الحرجي وإذا قللاق لاي لًهللا لا و 

 طالب:........
 بهللاع 

 طالب:........
  الي هةة  تأسةةيمه واءةةح  ةةهللا جلةةة   ةةه ال يسةة  خ المةةرا  علةةأ الأةة ن ااون والثةةا صي لذا قللةةاا المةةرا

جي وإذا قللةاا  جر  ر ع الحرج بهأأ  ا الة بمة هةص االة ي لًةهللا لا عةدلف للةأ الرخصةة  ةال حةر 
ةمةلةةأ ال  ييةةر   لمةةا سةة اءي يةلةةص لةة  قللةةا ةاالح مةةان ااوني قللةةاا لا لةةال  ال لةةر  ةةص وق لةةاي 

الحرج  ر ةة عي لةليف ال لةةر ركة ةةيهللاي  ةولةال  الةصةةر  ةص وق لةةا   ءة ي لًةةهللا لا  ةلةف جمةةةف 
ةة ةة الةةليف الةصةةر ركة ةةيهللاي اا ءةة   ا ُتصةةلص  ربة   ا ي لًةةهللا لا لةةليف ركة ةةيهللا وركة ةةيهللا هةةاو ربة 

يةلةةةص  ر ةةة ع الحةةةرجي بيلمةةةا علةةةأ الأةةة ن الثةةةا ص ال همةةةا سةةةياا سةةة اء   ةلةةةف هةةة ا  و ذالي  ي  ءةةة 
  هيللما  رق.

 طالب:........
ةةيةلةةصا علةةأ حةةدي  سةة اء لةةليف  ربأم مــن قبيــل اإلباحــة بمعنــى التخييــر هــين الفعــل والتــرف" "  و  اة 

ن الي ُتصةلص كة  لةال   ةص وق لةا  ةرقي بيلمةا علةأ االح مةان ااو  ها ل يهللا جمةةف  و  روقةف  ةا  ية
 .ال حرج عليك لًهللا لا  ةلف الرخصة    ء ي ا ربة   ا  ء ي وُتصلص  ربة  

 طالب:........
  حد رخص له. ه ي

 طالب:........
  ص رخص لهع ه ي

 طالب:........
 .«ال أجد لك رخصة ،أجب»عم  ه قانا  ةمي قانا  «هل تسمم الندا،؟»لًهللا 

 طالب:........
 خ ية يه  هللا حدبث ابهللا  م  ك  مع ال  اع اللداء لًله يسم

 طالب:........
 . ةم

 طالب:........
 ي لًهللا  ا ال خ ُية يه  هللا حدبث ابهللا  م  ك  مع  ةم

 طالب:........
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 لةه ا ل ا ُبهيح   هللا ه ا الأهي ي  ةصء   وُي كأ عليه  ةصء ةه   و وال و  هلال لذا كاا يحرس  ة
 يلحالةه  و يعلةأ خةل  ويسةمع اللةداء وسة اءع لةلأ  ةص المحوةة  يترل الجماعةةي   ةا لذا تيسةر لةه

 و ا ب أ ر حصو  الجماعةي وجمع  هللا  ه  الةلم ر وا  ا المسا ر لي  عليه ُجمةة وال جماعة.
 طالب:........

 وبس حا ال روج  هللا ال الف. ي  ء    ء ي السيما علد  هللا ُيأرر ال روج  هللا ال الف
 طالب:........

  ةم.
 ....طالب:....

 .ا   بلا ه ا اال   ص المسجديسمة ا اللداء حيث ُبل   لم  ا ام
فـي  "فال ع ينار من نصوص الرُّخص أناا بمعنى رفم الحـر ، ال بـالمعنى اآلخـر، وذلـك  ـاهرٌ 

 ک }ألخرى: ا[، وقوله في اآلية 173]البهرة: { ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ }قوله تعالى: 

التنـاول فـي  ذلك أن له الفعـل والتـرف، وإنمـا ُذبـر أن[ فلم ُي كر في 3]المائدة: {گ ک ک
 حال االضطرار يرفم اإلعم.

[ ولـــم يهـــل: فلـــه 184]البهـــرة: { ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ }وكـــ لك قولـــه: 
 .الفطر، وال فليفطر، وال يجوز له"

 "وال يجوز له". علد ا بياإل
ن أفطـر؛ إوأشـار إلـى أنـه  ،لعـ ر"ولم يهل: فله الفطر، وال فليفطر، وال يجوز له، هل ذكر نفس ا

 فعدٌة من أياٍم ُأخر".
 طيا. 

بـأن المـرا  الهصـر  [ على الهول101]النسا،: {خب  حب جب يئ ىئ مئ حئ }"وك لك قوله: 
 من عد  الركعات، ولم يهل: فل م أن تهصروا، أو: فإن شئتم فاقصروا.

 ة إلــى[ اآليــ106]النحــل: {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ }وقــال تعــالى فــي الُم ــره: 
ه، [ ؛ فالتهـدير أن مـن ُأبـر 106]النحل: {ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ }قوله: 

ل: فلـه فال  ضب عليه، وال ع اب يلحهه إن ت لم بكلمـة ال فـر وقلبـه مطمـئٌن باإليمـان، ولـم يهـ
 أن ينط  أو إن شا، فلينط .

ل: قـا قـال لـه: أفأعـدها وأقـول لاـا؟ ،«ال خيـر فـي ال ـ ب»وفي الحدي : أب ب امرأتي؟ قال له: 
 .ولم يهل له: نعم، وال افعل إن شئ " «ال جناح عليك»

 لخراج الحدبث.
 طالب:........
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 ل ا الل ذ.به ا الحدبثي 
عني صفوان هن ُسليم عن عطا، هن يسار قال: جا،  :"أخرجه الحميدع في مسنده، قال جـٌل ر حدج

ل:  ب أهلـي، قـافهـال: يـا رسـول هللا هـل علـي جنـاٌح أن أبـ -صـلى هللا عليـه وسـلم–إلى النبي 
 ."«ال، فال يجب هللا ال  ب»

 ُيحا..ُيحا.
نــاح ال ج»قــال: يــا رســول هللا أستصــلحاا وأســتطيب نفســاا: قــال:  «ال، فــال ُيحــب هللا ال ــ ب»"

نـ  هوهك ا وقم فيه عن عطا، هن يسار مرسالا، وهو قد أور ه تحـ  أحا يـ  أم كلثـوم  ،«عليك
لرواية اأ رع أسهٍ اسماا من السند أم الناسخ؟ أما فال  -رضي هللا عناا–ُعهبة هن أهي معيٍ 

 .عند الحميدع هك ا مرسلة"
 يةلص علأ   ه  رس .

، "يهول قل : أخرجه اهن عبد البر في )التمايد( من رواية صفوان هـن سـليم عـن عطـا، مرسـالا 
وهــو فــي الموطــأ عــن صــفوان هــن ســليم ُمعضــالا مــن  يــر ذكــر عطــا،، قالــه الزبيــدع فــي شــرح 

 .وله شواهد عديدة اننرها في السلسة الصحيحة" ،،، إال أن الحدي  صحي ٌ اإلحيا
وه  اإخهار ة ةالف ال اقةع  ةص   اءةع اإلةالح يجمةلةا  يعلأ ك  حان جاء ال رخيص ةالً ع

و جةةةةانوا  ةةةةص  ي أجةةةةانوا  ةةةةص الملةةةةا رات يت سةةةةة ا  ةةةةص ارتًةةةةاع  ثةةةة  هةةةة ا الةلةةةةم اإلةةةةالحي و هةةةة 
أمـا »للا خالف ال اقعي ب  ةةض المهاليات جاءت بلا اللصة ص المأا اتي و جانوا المهالياتي ك

ة «فـال يضـم عصـاه عـن عاتهـه ،أهو الجاـم ةا يحمة  الةصةا  ربة  وعكةربهللا  اهة  ُب صة ر  ا ة ص 
ساعة  ص ِحله و ص ترحالهي و ص    ه و ص اس يأا هي و ص جميع  ح الهي وه  يأ  ي وهة  يأءةص 

كا ةةف خةةالف ال اقةةع لال   لةةا جةةاءت بلةةا ليةةة الةةةرعي ُمهاليةةةي وهةةص وإا  حاج ةةه يحملةةهي   ةةا هةة و 
وجةةاءت بلةةا اللصةة ص الكةةرعيةي الملةةا رات كثيةةر ا  ةةا يةأةةد  هةة  الةلةةم  لةةا رات بةةيهللا طةةر يهللا بةةيهللا 

 .وجلمص ه و  ةللا ابهللا الأيم كثير ا  ص لة اء الةلي   يةأد  لا رات بيهللا ُسلص يُسلص وقدرخ 
 طالب:........

وا بةةيهللا  ةةهللا بلوةة  وهةة  لةةم بلوةة   ةةص الملةةا راتي وقةةد يةأةةدوا سةةل  هةة ا يأ لةة ا لةةكا ا ا يةأةةد
لةم  لا رات بيهللا  هللا ال يةأة ي  يأ لة اا  لةا رات بةيهللا الةلة م  ةثال  الم اءةلة بةيهللا الةلة مي  أةانا ع

 ال قاوة  يال  سيري وقانا علم الحدبثي قانا علةم كة اي وقةانا علةم كة اي وهة و ال ةةك   ةه  ةا قيلةف
  ا   الأارل بل و الوربأة.وال  أ ني وإ ما ه   هللا ةاع ل

ةةةا المأا ةةةات كللةةةا  ةةةهللا هةةة ا اللةةة ع حةةةدوي الحةةةاري بةةةهللا همةةةامي قةةةانا وال حةةةاري وال  حةةةدِيي وال  و يء 
 ُ حدوي؛ ول لك تملأ لاحا المأا ات   ه خرج  للا ال له وال عليه.

رهةةا وت سةةع المةالةةروا  ةةص  ثةة  هةة اي  جةةاءوا ةأ ةةةان  ةةا ك ةةاهم  ةةهللا  قةة اني و ور وا ال مثةةيالت و ي
وهةةةص  اخلةةةة  ةةةص ُ سةةةمأ الًةةة ع؛ ا لةةةا ُت ةةةالأ ال اقةةةعي  لةةة   ي ةةةهللا هةةة ا اللةةة ع كللةةةا خةةةالف ال اقةةةع
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بلةةاء  علةةأ  ا الًةة ع جةةاء ال جةةاون علةةه  ةةص ةةةةض  يُبَ جةةاون عللةةا   ةةر ا للمصةةالح المرتهةةة عليلةةا
 ا الةة رع تةةرل  ثةة  هةة و اا ةة ر  -ال ةةةك- المسةةألة  عاللصةة ص  ةةهللا  جةة  المصةةلحة واإلةةالح

   ةةاء ةالوربأةةة المةةأ  ر  والجةةا   المةرو ةةة علةةد  هةة  الةلةةمي سةة اء  كا ةةف  ةةص ال ةلةةيمي و ةةص  للةةا واال
و ةةةص كةةة   ةةةا ب ولهةةةه المسةةةلم  ةةةص حياتةةةهي وإا  ةةةة  ةةةةي  ا  ةةةهللا ذلةةةك بلةةةدف اإلةةةالح بةةةيهللا  يالةةةدع  

 يال صةة م  و اس صةةالح ال وجةةة و ةةا  ةةةهه ذلةةكي  جةةاء  ةةا بةةدن عليةةهي و هةة  الةلةةم ك هةة ا المأا ةةات
  .ود ع يمةي وبهأأ   لا خالف اال و  ا وا  للا   ا ياواس  ا و 

ن لـم مـ"والدليل على أن التخيير  يـر مـراٍ  فـي هـ ه األمـور؛ أن الجماـور أو الجميـم يهولـون: 
 .يت لم بكلمة ال فر مم اإلبراه مأجوٌر وفي أعلى الدرجات"

  سةهي وال ةةك   ةه يةلصا ارتًاع الة بمة؛ اا ةةض اللاس يصدو عهللا كلمةة الحة  ال ة ف علةأ 
و ةرق بةيهللا  يلذا خاف علأ   سه  ص ل ًار الملًر  ثال ي لذا خاف علأ   سه ي ة ور  ص  ث  ه ا

ة ةةه  للةا ع بمةة ورخصةة لةه  ا ا ي اف علأ   سه  و ُب قع  يةرو  ةص حةرجي لذا كةاا الءةرر خالا
ب ةةد  للةأ  وإا ارتًا الة بمة  ل    ء ي لًهللا لذا كةاا الءةرر المرتةا علةأ  ةلةه ي ا ب رخص

ةة ةةةه  ةةذا ارتًةةا الة بمةةة  لةة    ءةة  لةةهي وإا  ا يةةرو  لةةي  لةةه  ا ي ةةة ي   ةةا لذا كةةاا الءةةرر خالا
اي  اا ر  يه سةة لا ةاء هللا تةالأ.   ترخص برخصة  له  يء 

 طالب:........
  ةم.

 طالب:........
  يأ ترخص اع
 طالب:........

 . ةم
 طالب:........

  يأ   المسلميهللا  هللا  جللم.
 طالب:........

 ةهللا جةاء الللةص عةهللا قة للمي و ه  الةلماء بلص ا علأ   ه ل   ا الً ار ت رسة ا بلسةاولم ولةهيا لم 
وا  لع ول ن الءرر لليلمي  ُيها ل ا ول  كا ف  ص ال اجلة  سةاء  يوول  الءرر للأ المسلميهللا
ا   .للءرر الحال   للم علأ المسلميهللا ولهياا  لة ا  هللا ق للم؛   ة 

 واها.ينافي ترجي  أحد الطرفين على اآلخر؛ ف  لك  يره من المواضم الم كورة وس "والتخيير
 {ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ }وأمــــا اإلباحــــة التــــي بمعنــــى التخييــــر، ففــــي قولــــه تعــــالى: 

[ يريد: كيف شئتم: ُمهبلةا، ومدهرةا، وعلى جنب، فا ا تخييـٌر واضـ ، وكـ لك قولـه: 223]البهرة:
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أشبه ذلك، وقد تهدم في قسم خطاب الت ليف فـرق  [ وما35]البهرة: {ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ }
 ما هين الُمباحين.

عـارض فـي فإن قيل: ما ال ع ينبني على الفرق هيناما؟ قيل: ينبني عليه فوائـد كثيـرة، ول ـن الت
 .مسألتنا أنجا إن قلنا"

 الةارإل.
 طالب: "ول ن العارض"؟

  ةمي ولًهللا الةارإل.
مهتضـى  : الرخصـة مخيـٌر فياـا حهيهـةا لـزم أن ت ـون مـم"ول ن العارض في مسألتنا أنجا إن قلنـا

 اعلاا، إذالعزيمة من الواجب المخير، وليس ك لك إذا قلنا: إناا مباحٌة بمعنى رفم الحر  عن ف
يمـة ا أن العز رفم الحر  ال يستلزم التخيير، أال ترى أنه موجوٌ  مم الواجب؟ وإذا كان ك لك؛ تبين

ا، فـإذا ُعمـل هاـا؛ لـم يكـن هـين المعـ ور وبـعلى أصلاا مـن الوجـوب المعـين ال ين مهصـو  شـرعا
نتهـال،  يره في العمل هاا فرق، ل ن العـ ر رفـم التـأعيم عـن المنتهـل عناـا إن اختـار لنفسـه اال 

ٌٍ إن شا، هللا تعالى"  .وسيأتي لا ا بس
 الللم ل ِي علأ  حمد.

 طالب:........
الوةةر يهللاي لًةةهللا هةة  الرخصةةة هةةص  ةةهللا ةةةاع  الي االةة   ا اإةاحةةة اسةةم  سةة  خ الوةةر يهللاي اسةة  اء

  جر  ر ع الحرج  و هص  هللا ةاع اإةاحةع كال ه  ص الرخصة.
 طالب:........

   عد ا اال ليهللا لا ةاء هللا.
 
 
  
 
 

 


