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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 د:حمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله، وبعبسم هللا الر 
 :ضربان المشروع الترخص :الخامسة المسألة" :-رحمه هللا–قال المؤلف 

ــة فــ  يكــون  أن :أحــدهما ــ عليهــا صــ ر ال مشــقة   مقابل ــالمر  ا،ط ع  ــ   ك  عــن معــه يعجــ  ال
 ."مثال   وجهها على الصالة أركان استيفاء

عأأا الايأأام خي أأرجل سأأال ليع الأأ ا جز أأ  عأأا الايأأام خأأا الوأأال    أأرجل الايأأام  أأي  كأأ ي جز أأ 
ـا»الز يمة وال ليع رجوة؛ ألنه قال خا حأي   عمأراي  أا حوأيا   فـنن لـم تسـت    ،صـ ِّ  قامم 

ا لا ُرج ِّل لغير المس طيع أي ُجولا قاعًيا، خهأ     جسأ طيع هزهأا الوأار وال فمأص خُيوأ «فقاعد 
 ًيا.  رجل ُجولا قاع

   ا  ي الاسم األول والضرب األول ال ا جز   عأا اتأ يءاأ أركانأه هاأص الايأام هأع الاأير  و أي  
   .ا ع   عا الاراأ  جزيل إلى الايلجس طيع، وهاله ال ا   جس طيع أي جارأ جزيل إلى الايل إذ

 ."النفس لفوت الصوم عن أو"
جسأأ طيع الوأأيام خهأأي هزأأ ور، سزأأ     جسأأ طيع قأأرر األ اأأاأ أنأأه لأأي ثأأام هأأا ، هاأأص  أأ ا  

جايل  أتفمص ولي تضرر ، جويم ولي قرر األ ااأ أنه   ضرر سالوأيام أو أنأه  أي الناع   فمص
  جسأأ طيع إتمأأام الوأأيام، وقأأي جوأأص األهأأر إلأأى أي ُجاأأال لأأه  إي ُثأأمم هأأم،  أأم   فمأأص الز يمأأة 

علأى النأا أي الااعأ  لأه علأى واأل ااأ قرروا ذلك   فمص الز يمة   شك أنأه قأي جغلأ   ،ويويم
ليجأي   ؛«لـيس مـن ال ـر الصـيام فـ  السـفر»ذلك ح  الخير والفرص عليه، لكا إذا عرخنأا أنأه 

نأه المشاة ال ا  ا  وي ها تويرنا  خا     الوير ، خماص   ا   شك أنه ج  م إذا قرر األ ااأ أ
   ضرر سالويام أو جمي  ها أجص الويام   ا ج  م.

ه ب هأراًرا أنأخهأي جسأ طيع الايأام ا ي، لكأا جأر  يقع الضرر ها عا ته أنه إذا وقأ  لكا إذا كاي   
 رتءع عليه شاأ أو  نخء  عليه شاأ و ي خا ثالته  م جاع، ويغل  على ظنه أنه جفوص لأه 
  ا خا الوال ،  م ثلى جالًسا قال  أنا جغلأ  علأى ظنأا أنأا إذا وقءأم وقمأم خأا الوأال  وأنأا 

 ا قمم جربم هراًرا أقع وأحياًنا أقع على شاٍأ جضرنا، خهص   ا   رجل   أر قا ر ا ي، لكا إذ
هأا وإذا  يأ  سه  يا ر السايط ج لس؟ جزنا إذا كاي  نا  عالها  جسأ يل   ،الايام أو نايل  جايم
 ،خماأأص  أأ ا  ل هأأه الايأأام ح أأى تنهأأر عليأأه الزالهأأا ، وإذا كأأاي ج ي أأه ُهءأأاج  ،علأأى  أأياأ  ال زأأ 

 .اجالسً ضرًرا شي ًيا هاص   ا ُجولا ضرر سه وإذا جاأ  ت
 هـا،أركان إتمـام علـى أو الصـالة، فـ  الحضـور علـى القـدرة عـدم إلى المؤد  كالصوم اشرع   أو"

 ."ذلك أش ه وما
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ثأأا م  ،نزأأم  أأ ا المأأانع هنأأه شأأرًعا، شأأخل جاأأيل  إذا ثأأمم   أتأأ طيع أي أذ أأ  إلأأى المسأأ ي
ا إلأأى المسأأ ي حأأر شأأمس   أتأأ طيع، خ هأأا أي شأأي ي، وخأأا  رياأأ وجأأي وتزاأأاي وعطأأي شأأي ي، 

أثأألا هأأع ال ماعأأة أو أتأأر  الوأأيام وأخطأأر، هاأأص  أأ ا هأأا ُوكِّأأص إليأأه عمأأص، ووجأأ  عليأأه، وأجأأ  
 .إ  إذا أخطر، هاص   ا   ُجءطر عليه األجر ، و  جس طيع أي  ؤ ا   ا الزمص

 .ةظاهر  وأمثلته يها،عل الص ر على قدرة   فبالمكل   مشقة   مقابلة ف  يكون  أن :والثان "
 ال ــر مـن لــيس»: جـاء هنــا ومـن م لـو،، فيــه فـالترخص ،هللا حــ  إلـى راجــ    فهـو :األول فأمـا

 "«السفر ف  الصيام
عليأه الوأال  –الويام خا السءر له أحيال إي كاي ُجس طا   ال هشاة خماص  أ ا ثأاهيا سفضأرته 

عليأأه  –علأأى الوأأا م، أهأأا الناأأا   المءطأأروأخطأأروا ولأأم جزأأ  الوأأا م علأأى المءطأأر و  ،-والسأأالم
ثأأام؛ لكنأأه أخطأأر لي اأأيج علأأى ال هأأا ، وإي كأأاي  نالأأه شأأاأ  هأأا المشأأاة لكنهأأا  -الوأأال  والسأأالم
 فـ  الصـيام ال ر من ليس»وهاص   ا أجًضا له أي جويم، إذا ذا   المشاة خيأ تا  ،جسير  هف ملة

 . ه أحيالخل« أولئك العصاة»إذا تضرر  «السفر
 إذاو » ،«األخ ثـان يدافعـه وهـو» أو ال عـام بحضـرة الصـالة عـن النهـ  يشـير عنـىالم ه ا وإلى"

 ."ذلك نحو كان ما إلى «بالعشاء واؤ فابد الصالة؛ وأقيمت العشاء حضر
و  جخلأأي هاأأص  أأ ا إهأأا أي جزأأي  عأأا تفوأأيص واجأأ ، خماأأص  أأ ا ت أأ  الاأأياأ  سأأه أو جزأأي  عأأا 

 . ال  وُيااص على الوال   وي شياغصال تفويص ُهس ف ، خه ا ُجس ف  الاياأ  سه؛ ليءرغ
ــالترخص" ــااه الرخصــة أن كــالم وال األصــ ، بهــ ا ملحــ    الموضــ  هــ ا فــ  ف ــة   هن  مجــر   جاري

 دخـ  ؛فمـات ذلـك يفعـ  لم من وأن التلف، خوف الميتة أك  بوجو، العلماء قال وألجله الع امم،
 .النار
 :ضربين لىع أنه إال ،بحظ وتيسيره هللا ف ر  من لينالوا ؛الع اد حظوظ إلى فراج    الثان ؛ وأما

ـــ  يخـــتص أن :أحـــدهما ـــى بال ل ـــري   ال حت ـــه عت  ـــالجم  عـــدمها؛ أو المشـــقة حـــال في ـــة ك  بعرف
 الع امم، طل  ام لق   ام لوب   صار حيث من بالع امم، الح    أنه فيه كالم ال اأيض   فه ا ،والم دلفة

 ."رخصة كونه عن يخرج ال ذلك م  لكنه ،ام اح   ال ة  ن  س   الناس عده حتى
ألي الز يمأة ال يقيأم الوأال  كأص ثأال  خأا وق هأا  أ    أا الز يمأة، "ال يخرج عن كونه رخصة" 

 . وإي ُ ل ، والاور رجوة وإي ُ ل  خال مع رجوة، الز يمة أجًضا الوال  أربع ركزا 
 ميتــةال أكــ  فــ  العلمــاء يقولــه كمــا ،رخصــة كونهــا ينــاف  ال الرخصــة فــ  الشــرع  ال لــ  إذ"

 كانـت حيـث من الع يمة حكم وف  الرخصة، حد عليها وق  حيث من رخصة   ه  افنذ   للمض ر،
 ."الع امم طل  م لوبة  

 .للفكم ال كليءا ُه زلًَّااا ج زله ي الفكم اليضزا قي  ن اسه هأهاص ها ذكرنا تاسًاا 
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 أصــ  علــى فهــو ،الحــرج ورفــ  التخفيــف أصــ  علــى ي قــى بــ  بال لــ ، يخــتص ال أن :والثــان "
 .بالرخصة األخ  وله مشقة، ذلك ف  تحم  وإن ،الع يمة بأص  األخ  ففللمكل   اإلباحة،
 إلـى حـد  أ شـوفت   فنن إيرادها، إلى حاجة فال ،ظاهرة   األقسام ه ه على الحكم صحة على واألدلة
 ال أن ملـ   كلـ  بأصـ    اإلخـالل إلـى أدت إذا المشـقة فـنن ؛األول أمـا :فنقول ،ذلك على التن يه
 إلـى د يـؤ  وجههـا علـى بهـا واإلتيـان هناها الع ادة إكمال صار قد إذ الع يمة، أص  افيه يعت ر
 ."منها عليها قدر بما فاإلتيان أصلها، من رفعها

 عليه، سما قير عليه هنها.
 كور  مـ  الـدلي  ه ا وتقرير الم لو،، هو -الرخصة مقتضى وهو- منها عليه قدر بما فاإلتيان"

 ."الكتا، ه ا من المقاصد كتا، ف 
جزنأأا ولأأي لأأم ُ يجأأي اليثأأ ؛ ألي الءطأأر خأأا رهضأأاي للمأأري  أو هسأأاخر، خيجأأي تأأا  جا ضأأا 

 وتأر   أ ا الغريأق جمأي  إجأالل  س ثأصٍ  االءطر     زلق سالشخل نءسه جف اج إلى أي ُ ناأ  غريًاأ
سأه الما ضأا    ساليثأ  الخأاصكلا، خزلى   ا ُجءطر وي اأيج سأالءطر علأى إناأاذ  ولأي لأم   وأ

 .للءطر
 طال : ك ا الحام  والمرض .

 .ذا جاخم على وليي ا ها   ا الاابإ
ــ فــنذا الثــان ، وأمــا"  علــى بهــا العمــ  طلــ  علــى يــدل بــدلي    المعينــة الرخصــة اختصــا  ر ف 

 طلـ  مالـك   عنـد ث ـت كمـا نفسـها، فـ  الرخصـة أحكـام عـن الوجـه هـ ا مـن خرجت ،الخصو 
 ."والم دلفة بعرفة الجم 

 نزم ، وأها الاانا...
  ."الخصو  على بها العم  طل  على يدل بدلي    المعينة الرخصة اختصا  ر ف   فنذا"

 لفنة عني    ا؟
 زيادة. هطال : في

 ؟هاذا
 طال :.........

  يليٍص  يل على  ل ....
 طال : العم .
 طال :........

 الزمص.
 طال : بها على الخصو .

 طال :.........
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 ويص؟نزم، على الخ
 طال : نعم، "خرجت من ه ا الوجه عن أحكام الرخصة ف  نفسها".

 خا نءسها؟
 ."الجم  طل  مالك   عند ث ت كماطال : نعم. "

 طال :.........
 عني هالٍك  ل  ال مع سزرخة.

 طال : نعم.
 عني ؟ هاذا

 طال :.........
 اليليص على  ل .....

 طال : الجم  ف  عرفة والم دلفة.
 عني  اليليص؟"كما ث ت عند مالك  الدلي  على طل  الجم "  ال ويي    ا هيجي  خا

 طال : ال ما فيه.
 .  ا هيجي  خا ال ويي 

 طال :.........
  ل .... ىاليليص عل

 طال : ق   مالك الدلي  على....
 طال :.........

 طال : ما ه  موجودة.
  ."كما ث ت عند مالك  الدلي  على طل  الجم "

ــ فــنذا ،الثــان  وأمــا"  علــى بهــا العمــ  طلــ  علــى يــدل بــدلي    المعينــة الرخصــة اختصــا  ر ف 
 الـدلي  مالـك   عنـد ث ـت كمـا نفسـها، فـ  الرخصـة أحكـام عـن الوجه ه ا من خرجت ،الخصو 

 كـالم وال الرخصـة، حكـم عمـوم عن اختص مما وش هه فه ا، والم دلفة بعرفة الجم  طل  على
 .فيه
 ."علهافا عن اإلثم رف  ف  أو الرخصة، ف  اإلذن ف  واضح   دلةاأل من تقدم فما ،الثالث وأما

 طال :.........
 نزم.

 طال :.........
 ؟هاذا

 طال :.........
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 وأها الاانا.
 طال :.........

 خرجت ،الخصو  على بها العم  طل  على يدل بدلي    المعينة الرخصة اختصا  ر ف   فنذا"
ليأأص  جخوأأها األثأأص أنهأأا علأأى جأأالل األثأأص، خالأأيليص ألنأأه إذا  ل عليهأأا   اليثأأ ؛ "هــ ا مــن

أأا اج وأأم سأأه ثأأار  أثأأاًل قا ًمأأا   اتأأه، خخرجأأم هأأا  أأ   الفيايأأة عأأا ُهسأأمى  الأأ ا جخوأأها لمَّ
  .الرجوة

 بينهمـا فللتـرجيح ،بالرخصـة واألخـ  بالع يمـة األخ  بين بالتخيير :قي  حيث :السادسة المسألة"
 .األدلة من طرف   بك  يتعل  مما جمال   فلن كر نظر، مح  وهو رح ، مجال
  :ألمور أولى إنه: قالي   فقد ،بالع يمة األخ  فأما

 كـان وإن عليه الرخصة وورود به، المق وع عليه المتف  الثابت األص  ه  الع يمة أن :أحدها
 ."الوقوع ف  به امق وع   س  ها يكون  أن فالبد اأيض   به امق وع  

وعيهأأه  أأص ج مأأع أو ُ يق ِّأأم ألنأأه هسأأاخر؟  نأأا تأأر   خأأا  أأ ا  نزأأم إذا تأأر   اننسأأاي خأأا ال أأرجل
وثأالته ثأفيفة سا تءأا ، لكأا لأي جمأع وقأي ُنأي ِّ   ،و  ا، قلنا  إي ارتكأ  الز يمأة خهأا األثأص

خا ال مع خا     الوير  ثأار علأى جطأر؛ ألي هأا أ أص الزلأم هأا ُ اطأص ثأالته، خكينأه ج جأ  
     أأص  أأ م الوأأال  أو جاوأأر الوأأال ؟ إذا أتمهأأا خوأأالتهسالز يمأأة أولأأى، إذا كأأاي ُهسأأاخًرا  أأم تأأر 

 ثفيفة سا تءا ، وإذا قور ثار هفص جالٍل  يا أ ص الزلم ولي خا الوير  ال ا تر   خيها.
ة الز يمأأة، لكأأا  ااأأى أي الأأرجل  تأأيما ال مأأع  أأيا الوأأالتيا هءضأأيل،  خمأأا  أأ   الفيايأأة ُ أأرجَّ

 ليأص الاوأر، ألي  ليأص الاوأر والاأيل  يجيبأه  والاور خاضص؛   ا ألي  ليص ال مع أضأز  هأا
عليأأه الوأأال  –عنأأي الفنءيأأة "أول هأأا ُخرضأأم الوأأال  ركز أأيا"  أأ ا خيأأه قأأي  ولأأم  ااأأم أي الناأأا 

 -عليأأأه الوأأأال  والسأأأالم–أتأأأم خأأأا السأأأءر،  ينمأأأا ال يقيأأأم كأأأص ثأأأالٍ  خأأأا وق هأأأا الناأأأا  -والسأأأالم
أي سأه السأءر، خأال مع جأاص سأ ي جايلأيي  هأا جمأع و  -شأي  انتأالم وغيأر –  كروي أنه   أي لأم ج ِّ

ي سه السءر هع أنأه خأا تاأي  أقأام وجمأع، لكأا  أ ا علأى تأايص ال نأ ول جزنأا ُ يجأي هأا جخأال ،  ج ِّ
 .خارتكاب الز يمة خا هاص   ا أولى ليص  على أنه ُ يجي ها ُجخال ، 

 طال :.........
مع النأأياأ، خزلأأى  أأ ا جخأأرج هأأا  أأص ُ يجأأي هأأا ُ يجأأ  ال ماعأأة علأأى المسأأاخر؟ نزأأم ُ يجأأي إذا تأأ

جأأالل هأأا أوجأأ ، لكأأا  أأص ُ يجأأي هأأا ُ اطأأص الوأأال ؟ الكأأالم علأأى أنأأه إذا خزأأص الز يمأأة ثأأفم 
 .ص ثالته، خهنا ُ رجى إلى الز يمةثالته إجماًعا، وإذا ترجل ُ يجي ها ُ اط

زأأيل خهأأي المُ  وإي كأأاي ا ع اأأار سالأأيليص الأأيليص إذا  اأأم أي  أأ   الوأأير   نطاأأق عليهأأا  ليأأص  سزينهأأا
 عليه  نا.

 طال :.........



 

 

 

 

 

 

7  
7 

 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 ن  ة؟
 طال :.........

و أ  الاري  جزنا حاياأًة اللأا هأا   ايأي  أرأا ال مهأير، ويزمأص سأان ال  تأياًأ كأاي خأا المسأاخة 
خأأأا المأأأي   هأأأر  خيأأأه  أأأ ا الكأأأالم، إذا أقأأأام خأأأا هكأأأاي جمسأأأة أجأأأام وتأأأرجل عنأأأي ال مهأأأير ثأأأالتك 

أحأأأي ُ اطأأأص  هُ اطأأأص ثأأأالتك؟ هأأأا خيأأأ  أأأص  يجأأأي هأأأاالز يمأأأة سا لأأأة، لكأأأا لأأأي هأأأا تأأأرجل ثأأأليم 
  و أي -رحمأه هللا–ثالتك، خزلى   ا األج  سايل ال مهير  ي األحيط كما قاله الشي / ا ا سأا  

 األحيط للزاا   واأل رأ لل هة؛ ألنه ُ يجي ها ُ اطص الوال .
 طال :.........

ي حي   خأال قأيل ألحأي، نزأم وإذا وجأي  المسأ لة ثفية ثأرية جأاص سالمسأ لة  أنا أقيل  إذا ُوجِّ
الخالخيأأة أحأأي  ُ اطأأص وأحأأي    ُ اطأأص، هأأع أي الأأ ا   ُ اطأأص ُجوأأفة الوأأال  علأأى الاأأيل ا جأأر، 
ا والاانا   ُجوفة الوأال  علأى الاأيل ا جأر، خكينأك تخأرج هأا عهأي  الياجأ   ياأيا أحأيط،  أ 

 . ها ضى كالهه
 تحقـ  ال سـواه ومـا المتقـدم، القسم ف  إال متحق    يرغ مترخص   ك  إلى بالنس ة المقدار وه ا"

   تـر  أال منضـ ،، غيـر التـرخص أجلها من الم اح المشقة مقدار فنن ،اجتهاد موض  وهو فيه،
 وعلـة ليهن،بليـا أيـام   ثالثـة أيضـا اعت ر كما فأكثر، أميال   ثالثة مسافته ف  اعت ر قد السفر أن

 أق  اأيض   المر  ف  واعت ر المشقة، اسم عليه ين ل  ما أق  فيها اعت ر وقد المشقة، القصر
 "أص عه لوج  أف ر من منهم فكان ،االسم عليه ين ل  ما

ُ أأ كر عأأا ا أأا تأأيريا أنأأه أكأأص خأأا نهأأار رهضأأاي، خايأأص لأأه، خأأ ظهر أثأأازه خيأأه جأأر ، قأأال  أنأأا 
 .هاص   ا ليس سزار هري ، على كص حال 

 ال الظنـون  مجـال وكـ  ذلـك، فـو   مـا آخرون  عت روا أميال، ثالثة ف  قصر من منهم كان كما"
 هـ ا مقتضـى مـن فكان ،واالحتياط الترجح مح  وهو الظنون، فيه وتتعار  للق  ، فيه موض 

 .الس   ف  احتمال   بقاء م  الرخصة على قدمي   أال كله
 يـ جم  ف األصالة على عام م ل    ألنه كل ؛ التكليف ف  أص    إلى راجعة الع يمة نأ :والثان 

 بعــ  وبحســ  عــ ر، لــه ممــن المكلفــين بعــ  بحســ  ج مــ  إلــى راجعــة   والرخصــة المكلفــين،
 فهـو ،أحـد لكـ  وال وقـت، كـ  فـ  وال حالـة   كـ  فـ  ال األع ار، أه  ف  األوقات وبع  األحوال

 أمــر  و  كلــ    أمــر   تعــار  إذا أنــه موضــعها فــ  المقــررة والقاعــدة الكلــ ، علــى ال ــار   كالعــار 
 وال كليــة، مصــلحة   يقتضــ  والكلــ  ج ميــة، مصــلحة   يقتضــ  الج مــ  ألن مقــدم؛  فــالكل ج مــ ؛
 ،لج ميـةا المصـلحة اعت ـار دمق ـ إذا مـا بخـالف الج ميـة المصـلحة بانخرام العالم ف  نظام   ينخرم

 "ك لك فمسألتنا كليتها، نظام ينخرم الكلية المصلحة فنن
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ك أي األهأأأر الكلأأأا جا ضأأأا هوأأألفة كليأأأة الءأأأر   أأأيا الموأأألفة الكليأأأة والموأأألفة ال   يأأأة   شأأأ
 زلق سزميم النأاع هوألف ه عاهأة، والأ ا   زلأق سأ خرا  م هوألفة جاثأة، وإ  لاا أٍص أي جاأيل  ت

لمأأاذا   جكأأيي األهأأر سخأأالل هأأا قأأرر  الموأأن ِّ ؟ ألي الموأألفة الخاثأأة هأأا سأأاب تاأأيجم الخأأاص 
م     المولفة على المولفة الكلية.  على الزام ُتايَّ

ر   أتأهص كأيي اننسأاي تلفاأه المشأاة سمءأ" الج ميـة المصـلحة بـانخرام العـالم ف  نظام   ينخرم وال"
هأأأا كأأأيي الزمأأأيم تلفاهأأأم سأأأه هشأأأاة،   شأأأك أي الشأأأر   ننأأأر إلأأأى الزمأأأيم أكاأأأر هأأأا ننأأأر  إلأأأى 
الخوأأأيص، لكأأأا لأأأيس هزنأأأى  أأأ ا أنأأأه علأأأى حسأأأاب الءأأأر  ُتكأأأرم ال ماعأأأا  أو ُتالحأأأ  هوأأأالة 

لأى  أ ا إاألغنيأاأ، خننأر ا أهر سال كا  تفايًاا لموالة الءاراأ لم ُ هأير هوأالة ال ماعا ؛ ول ا لمَّ 
 وإلى   ا.

 خالننر الشرعا    ه إلى الزمأيم كمأا أنأه    أه أجًضأا إلأى الخوأيص، وإذا قلنأا   اأيجم الموأالة 
 واح اجأم ،أو  كأاي أو أر، كأاي  يأي هأا النأاع عنأي   يأم هأاالً الزاهة خه ا عني ال زأار،، إذا 

ُ نأ   هنأه  أ ا المملأي  سغيأر  -على كالهأه-الموالة الزاهة إلى   ا المملي  له ا الشخل خ نه 
ه،  يأم و  ُ يجي ها جاأيم هااههأا ُتنأ   هنأ ،اج يار ، إذا اح اج الناع إلى هاار  وعني  أر، هناتاة

  وأرل   ص ُ ننأر إلأى هوألف ه الخاثأة، وُياأال  هالأه ،خا  ريق الناع واح يج ل يتيع الشار 
وهأأا  أأ ا هأأا جأأالل هأأا قأأرر  أنأأه   ُ ننأأر إلأأى هوأألف ه، نزأأم   ُ أأ ال الضأأرر  ؟خيأأه كيءمأأا شأأاأ

إنما ُ ننر إلى الموألفة الزاهأة ُتاأيم علأى الموألفة الخاثأة،  ،سضرر، الضرر   ُ  ال سالضرر
 . ننر إلى هولف ه وُيزطى ها ُ رضيهوهع ذلك  ُ 

 شـروعيتهام إنمـا والرخصـة عليـه، ثابـت   كل    أمر مكلف   ك  إلى بالنس ة الع يمة أن لمع   قد إذ"
 فـر ت   صـورة   كـ  ف  يتحق  ال فيه الكالم فرضنا وما الموج ، يتحق  وحيث ،ج مية   تكون  أن
 وهـو  ،الكل إلى الرجوع إال العهدة عن الخروج طل  من ينج  فال ،ينازعه الكل  والمعار  إال

 .الع يمة
 روالصــ  ،امجــرد   والنهــ  األمــر مقتضــى مــ  بــالوقوف األمــر مــن الشــريعة فــ  جــاء مــا :والثالــث

: ىتعـال قوله ذلك من تنحصر، تكاد ال ذلك وأدلة الرخصة، موج  انته  وإن ومره، حلوه على
 التخفيــــف، ةمظنــــ فهــــ ا[ 173:نعمــــرا آل] { ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ }

  ڌ }: تعــالى وقــال ،بــه هللا أخ ــر امــ ذلــك عاق ــة فكــان ،هللا إلــى والرجــوع الصــ ر علــى مواافأقــ

 إلــــى [10]األحــــ ا،: {ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ
 "[23:األح ا،] {پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ}: قال حيث القصة آخر
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مأا قأي لهأم هأا حوأص ه هأع أنأه حوأص [23:األح ا،] {پ  پ  پ  ٻ  ٻ} وثءهم سالوي 
ُمأأأر ، قأأأي ُ  وأأأير هأأأا ام  لغأأأم الالأأأيب ُ  وأأأير أنأأأه اع أأأرا،  علأأأى األهأأأر األثأأألا وعأأأيم رًضأأأا س

الفناجر   ي أي ُجواح    ا شاأ ها ا ع را، على األهأر األثألا، وعأيم رًضأا سُمأر ، و أ   
  شأأك أنهأأا هأأا المضأأا ق لكأأيي اننسأأاي  رضأأى الرضأأا ال أأام ويفوأأص خأأا قلاأأه هأأا جفوأأص و  

الاضاأ ويرضى سه وُيسألم   زار،   ا هع   ا هاص الاكاأ عني الموياة هع أنه   جز ر، على 
جفوأص ل ميأع النأاع؛ ولأ ا  لأه هأا لكأا إذا حوأص ،-عليه الوأال  والسأالم–هاص ها حوص للناا 

لما ضا  عليه األهر ضفك ها سكى عني هي  ولي  ضفك، ألنه   جس طيع أي ُ يخ ِّق  يا الاكاأ 
 وبيا الرضاأ ال ام سالاير.

  پ  پ  ٻ  ٻ}نعـــم  [23:األحـــ ا،] {پ  پ  پ  ٻ  ٻ}و أأأؤ أ أجاأأأر هللا عأأأنهم أنهأأأم 

 } لكا  ص  ل م ها  أ ا أنهأم رضأيا تمأام الرضأا، وقلأيبهم  لأم هنهأا هأا  لأم [23:األح ا،] {پ
   جزنا إذا  لغم..... [10]األح ا،: {ک  ک  ک  ک  ڑ

 طال :.........
 -الجأأأصَّ وعأأأ–نزأأأم أقأأأيل   أأأص ُ  وأأأير أنهأأأم تأأألمم قلأأأيبهم تمأأأام السأأأالهة هأأأا ا ع أأأرا،،  هللا 

وثأأءهم سأأ نهم ثأأيقيا إ  أنهأأم هأأع  أأ ا ال كليأأ  قأأي   ُجطلأأ  هأأنهم الرضأأاأ   ماهأأه؛ ألنأأه وثأأءهم 
س نهم ثيقيا هع أنهم حوص هأنهم هأا حوأص، خيأيل علأى أي هأا حوأص هأنهم أو ننيأر هأا حوأص 

 .سما خي  ذلك تكلي   سما   ُجطا هنهم  ي المطليب شرًعا، وال كلي  
 ،حناجرال فيها القلو، بلغت الت  الشاقة واألحوال ،الشديد ل الال   حصول م  بالصد  فمدحهم"

 المدينـة؛ ثمـار مـن األحـ ا، يع ـوا أن أصـحابه علـى -وسلم عليه هللا صلى- الن   عر  وقد
 اسـ     ذلـك فكـان ،وباإلسـالم بـاهلل وتعـ زوا ذلـك، مـن فـأبوا ،األمـر علـيهم فيخف عنهم لينصرفوا
 ."عليهم والثناء لمدحهم
 يل على أنه    ل م ها ال نا ل حويل المطليب، نزم عر، عليهم أي ُجزطيا األحأ اب  نزم   ا

هأأا  مأأار المي نأأة، جزنأأا   نأأا ليا عأأا شأأاٍأ هأأا هم لكأأاتهم وينوأأرخيا، وهأأع ذلأأك تزأأ  وا سانتأأالم 
  لأى قأي إألنهم ارتكايا     الز يمة ولم  ننروا  ؛-جصَّ وعال–وثاروا وارتكايا الز يمة ونور م هللا 

 الزيو و  ُعيته، نزم.
 -وسـلم هعلي هللا صلى- الن   وفاة عند العر، وارتدت ،عليهم والثناء لمدحهم اس     ذلك فكان"

 تـر ب استئالفهم بكر   أب  غير بعضهم من أو -عنهم تعالى هللا رض -الصحابة من الرأ  فكان
 ."األمة أمر يستقيم حتى منهم؛ منعها ممن ال كاة أخ 

ة  أم  عيا  ؤ أ ح ى ُنااتص ونن ها ها ال  ا ارتيوا سالكلي -رضا هللا عنه–أ ي سكر جزنا ها قال 
 .-رضا هللا عنه وأرضا -نءرغ لهؤ أ، كلهم هرتيوي خزاهلهم هزاهلة واحي ، وقاتلهم جميًزا 
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 "الفت سـ تنفـرد حتـى نألقـاتله وهللا: "فقـال -عنه هللا رض - بكر   أبو فأبى ،يكون  ما يكون  ثم"
 ."مشهورة ةوالقص

ا خهأأم هنزأأيا ال كأأا  وقأأاتليا  ونهأأا، وجفأأيوا وجيبهأأ ؛ أأي لأأم ُجءأأر   أأيا  أأؤ أ و   أأؤ أ؛ ألنهأأم كءأأروا
ر أنهم تركيا أهًرا   ُجخرج  كءروا، خهم هس يوي هع ها أنكر انتالم سالكلية وجرج عنه، لكا لي ُقي ِّ

 جيأأص  أأم رأج انهأأام أي الموأألفة    هأأا الأأي ِّ ا أو ارتكاأأيا هفنأأيًرا   ُجخأأرجهم هأأا حنيأأر  الأأي ِّ ا،
 .م، وبيأ سما  م أشي ضرًرا له وجهر عهم ور  م إلى حنير  ا ل  ا

 طال :.........
أأي ه ميعأأة اه نزأأم هأأا األ اأ وجفأأيوا وهأأنهم هأأا لأأم ج فأأي جمأأيزهم  لأأ ههم  ،الماوأأي  أنأأه لأأي ُوجِّ

  يخزها.
 طال :.........

أي خأيهم و هنهم ها جفي ا قال  ها  ا إ  ج يأة، قأالي  ا، خماأص  أؤ أ لأي ُوجِّ بيأنهم ا كالًهأا شأنيع جأي 
هأأا قأأال  خرثأأة ن أأر  ال كأأا  هأأع اع راخأأه  يجيبهأأا، وقأأال  هأأا ام لأأا جوأأص إلينأأا لي جأأ  ال كأأيا  

 .هزهم تاًزا، وُيازايي على نياتهمنمنزها  ؤ أ  يجليي 
 طال :.........
 جزنا هرتي ا؟

 طال :.........
أي  أيا هأا ُجااتص...ُقيتأص هأا تأر  ال كأا  هأااًل هأنهم هأا تر جزنا النا ر..النا ر جزن كهأا ا لأي ُوجِّ

جفي  وهنهم ها تركها هع اع راخه  يجيبها  ص نايل  أي حكمهأم واحأي؟ لأيس حكمهأم واحأي، لكأا 
 أأؤ أ ُ ازاأأيي كءأأار ساع اأأار م جفأأيوا وجأأيب، و أأؤ أ هنزي أأا خهأأم ُعوأأا  هرتكاأأيي لكايأأر ، وعلأأى 

 كم سماص حكم  ؤ أ. جطٍر عنيم، لكا ها جف
 طال :.........

لأى الكالم انجمالا   جمنع ال ءويص، الكأالم انجمأالا جأ تا ال يأيج ال أرار  وهأع ذلأك ُ ازاأيي ع
يقة والُمرت قة والُمكر ، وُييجي خ   .ي يهم... الناع نياتهم ها  ا واحنياتهم، ُ يجي خيهم السو

 فأبـاح[ 106:النح ] يةاآل{ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ}: تعالى هللا قال اوأيض  "
 فـ  جـار   وهـ ا الجمهـور، عنـد أو األمـة، جمي  عند أفض  ذلك تر  أن م  الكفر، بكلمة التكلم
 إلـى أد  وإن مسـتت ، واألصـ  مسـتح ، األمـر أن المنكـر عـن والنهـ  بالمعروف األمر قاعدة

 .ذلك على الص ر على األجر ترت  وي قى االنحتام ي ول لكن والنفس، بالمال اإلضرار
 "«شيئا أحد من يسأل ال أن ألحدكم اخير   إن»: -والسالم الصالة عليه-قوله األدلة ومن
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جزنأأأا ولأأأي اح أأأاج، خيرتكأأأ  الز يمأأأة ويوأأأار خيمأأأا   زلأأأق سشخوأأأه، و  جسأأأ ل النأأأاع شأأأيً ا.  أأأ ا 
ر أنه   ضرر   ر  السؤال ل أي  وتأر  ويمسه الضأر سسأا  ا ،سالنساة للشخل نءسه، جزنا لي ُقي ِّ

ر أي خأأا  ي أأه ثأأاية  السأأؤال، لأأم جسأأ ل إلأأى حأأي المأأي   أأ ا ناأأيل  ارتكأأ  الز يمأأة، لكأأا لأأي ُقأأي ِّ
  ضرروي   لك، خهص ارتكاسأه للز يمأة سفاأه وحاهأم أخضأص؟  ، هاأص هأا  رتكأ  الز يمأة خأا أهأٍر 

  .غير ، نايل    ا    رتك  ع يمة ها األهير ال ا   زيج ضرر  إلى
 ات  مشـق العقـد ه ا الت م من يلح  أن بد وال عمومه، على -عنهم هللا رض - الصحابة فحمله"

 ،خراسـان ال حم ة أبو منهم األولياء، بهم اقتد  حتى عمومه على إال يأخ وه ولم فادحة، كثيرة  
 سـتثناؤها يناس  مما النم، ه ا كان وقد ال ئر، ف  وقوعه من وغيره القشير   ذكره ما له فاتف 

 ."األص  ذلك من
لأأي أي شخًوأأا وقأأع خأأا   أأر خمأأر سأأه  جأأر، خاأأال  أنأأا   أتأأ ل أحأأًيا شأأيً ا وباأأا خأأا الا أأر  وي أي 
 ُجسزءه   ا المار،  ص ناأيل  أنأه ارتكأ  ع يمأة، أو ناأيل  إي هاأص  أ ا ُ أؤ ا إلأى  الكأه، خيفأرم

 عليه إ  أي جس ءيي ها غير  ويس ل،.
 طال :.........

ه أي جسأأ ل هأأا جمأأر سأأالا ر أي ُجخرجأأه أو جاأأيل  أنأأا   أتأأ ل وقأأع خأأا الا أأر أ أأي حمأأ  ، لكأأا  أأص لأأ
ال جطلأ  السيط جاع ها  ي  خأ اوالوفا « شيئا أحد   من يسأل ال أن ألحدكم اخير   إن»أحًيا شيً ا 

هأأا أحأأٍي أي ُ ناولأأه إجأأا ، ونهأأى عأأا قيأأص وقأأال وكاأأر  السأأؤال، و أأ ا هنأأه  أأي هنهأأا  عنأأه، لكأأا  أأص 
 نايل  جوص إلى   ا الفي؟

 ل :.........طا
   ا  وي الضروريا  جزنا هاص ها لي نهنَّرنا سما تمسأه الضأراأ   أر  السأؤال، لكنأه   جوأص إلأى

 حي المي .
 طال :.........

إذا أ أأي   -و أأ ا كايأأر خأأا النأأاع ا ي-هاأأص  أأ ا ُقأأص و ، الكأأا هأأا  أأي هأأي ، لكأأا لأأيس  أأ ا هيًتأأ
ايأأًرا عأأا إتأأاا ه؛ ألنهأأم   جوأأاروي علأأى ال اأأارير وال فاليأأص أي الفمأأص هشأأي  أو هزأأي  جسأأ ليي ك

ة خأا إنساي     فمص الز يمأ «إنما ترزقون بضعفامكم»الز ا م، وها  يريهم أنه هوير الر   لهم 
س هزوأيهة   ج أي  أي هاص   ا   ي أي   فمص، و  ج أي  لأه أي   زأيج علأى  أ   الأنءس، الأنء

 .   زيج عليها
 ."قوهوصدِّ  -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول اأتو  حتى لفواخ   ال ين الثالثة وقصة"

قي .  ثيه
ق  ."وبتهمت هللا وأن ل ل لك، فمدحوا لالعت ار، مظنة   كان موطن   ف  له يعت روا لمه، و و "وصد 
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لكا  ص النرول ال ا عاشي ا خا ذلك اليقم ها شيٍ  شأي ي  خأا الفأر، وهأا هشأاة خأا ارتكأاب 
ووقأم  مأار ووقأم...جزنا   أ رعيي سضأيا   -  والسأالمعليه الوأال–الز يمة، والخروج هع الناا 

 أ ا  أهيالهم هااًل أو سالفر الشي ي،  ص ُجز روي خا هاص   ا؟ جزنا لي اع  روا  ه ا  أص ُجزأ روي؟
 -عليأأه الوأأال  والسأأالم–هفأأص ننأأر، لكأأا الاوأأة تأأيل علأأى أنهأأم ارتكاأأيا الز يمأأة، خوأأيقيا الناأأا 

 ب، كأتز  روا سوي  ها  ل م أي جكيي هاأص المنأاخايا اع أ ار م وب هكانهم أي جز  روا خُيز روا، إي 
لكأأأا  أأأص هأأأا حوأأأص لهأأأم هأأأا النأأأرول ال أأأا جزلأأأ هم   خلءأأأيي ُهاأأأرر  نعءأأأا هم هأأأا الخأأأروج خأأأا 

جزنأأا الفأأر هأأا  [81التوبــة:] {ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ }ال هأأا ؟ جزنأأا  أأص الفأأر 
 ؟جكءا

ر أي  وج أأأه تضأأأيع أو أو    األهأأيال ال أأأا تضأأيع هأأأا الأأ رو  والامأأأار ل يسأأم سزأأأ ر، لكأأا لأأأي ُقأأي ِّ
   .،   ي أي ُ ؤها ها جخلءهم عليهمال ي ها أي ُجخل  خيهمخجضيزيي 

  ـت،ح  ر  بمـا األر  علـيهم ضـاقت مـا بعـد القرآن ف  توبتهم ومدحهم هللا وأن ل ل لك، فمدحوا" 
 وسماهم الق ول، با، لهم ففتح ،إليه إال هللا من ملجأ ال أن ظنوا ولكن أنفسهم، عليهم وضاقت
 .الترخص دون  بالع يمة ألخ هم ؛صادقين

 ر،بجـوا إال مكـة دخول على يقدر ال اإلسالم أول ف  كان ممن وغيره مظعون   بن عثمان وقصة
 ،هللا فـ  أنفسـهم علـيهم هانـت ولكن المكروه، من نالهم ما م  هللا، بجوار ارض   الجوار تركوا ثم

 .[10:ال مر] {مح  جح  مج  حج  يث  ىث } :بقوله اإيمان   فص روا
  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ }: تعالى وقال

 آل] {ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې
 .[186:عمران

 .[35:فاألحقا] {ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ }: -والسالم الصالة-عليه لن يه وقال
 .[41:  الشور ] {ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ}: وقال

 .[43:الشور  ] {جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ }: قال ثم
[ 284:ال قـرة] اآليـة {  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ }: اآليـة هـ ه ن لت اولم  

ــوا: لهــم فقيــ  الصــحابة، علــى ذلــك شــ  ــألقى ،فقالوهــا, وأطعنــا ســمعنا: قول   فــ اإليمــان هللا ف
 ."فن لت قلوبهم؛

 . نم نءيتهم ورضيا   لك ن ل نسخها،  م لمَّا أ مجزنا رضيا سما قيَّر هللا وشرعه عليهم
 طال :.........

 ؟هاذا
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 13 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 طال :.........
  ي .

 طال :.........
 اهلهم وأرا  أي ُجنهر شزا ر   نه، ولم جُ  ، يا أظهر كءار هاالً  اح ى ا ي إذا كاي اننساي هسلمً 

حياو  ُ ياريهم   شك أنه   زر، للضأرر هأنهم، خأ ي ارتكأ  الز يمأة و  ،  أي األثأص ُهأيِّ  كمأا ُهأيِّ
مأع قيرتأه خوإي ترجل على أي جكيي عني  ها جمنزه ها اله ر ، ُ يجأي هأا جمنزأه هأا اله أر  وإ  

ي   جس طيع أي ُ هاجر، وجهأر   ي نأه و عيتأه إلأى   نأه  على اله ر    ج ي  له أي  ااى، خ ذا ُوجِّ
 .ل على   ا تااى الز يمة  ا األثص  ضرر سه   ن َّ 

 .[285:ال قرة] اآلية {ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ } لت: "فن
 خروجـه فتوقـ  موتـه، ق يـ  الشـام إلـى جـي    ف  أسامة -وسلم عليه هللا صلى- الن   وجه 

 هب تستعين بجيشه أسامة اح س: بكر ألب  الناس فقال ،موته جاء ثم -السالم عليه- بمرضه
 مــا ،المدينــة أهــ  نســاء بخالخيــ  ،الكــال لعــ  لــو: فقــال ،لــك المجــاورين مــن حاربــك مــن علــى
ــ رددت  ،عمــر لــه يتــر  أن أســامةولكــن ســأل  -وســلم عليــه هللا صــلى- هللا رســول أنفــ ه اجيش 
 ،ن ــيهم بمــوت يضــعفوا لــم إنهــم: الــروم فقالــت ،بهــا العــدو فــ  ئونكــ الشــام ف لــ  وخــرج ففعــ ،

 .لهم قلوبهم ف  هي ة   الحالة تلك وصارت
  تلـون،م أنهم عرفوا القوم ألن الترخص؛ وتر  الع امم م  الوقوف يقتض  مما ةكثير  ه ا وأمثال

 الوجه الراب ". :وهو
 الكالم  ييص. ،ق  على   ا

 اللهم ثص ِّ وتلم. ،اللهم ثص ِّ على هفمي
 
 
 

 
 

 


