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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 عد:م هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله، وببس

 معنــىب مباحــع   الرخصــع أن علــى عنــافر   إذا :ة"فــا المســالع العا ــر : -رحمــلا هللا–قــال المفلــ  
 تـرخ الم هـاا صـار إذ ،خيـرالم   الواجـ  من معها العزيمع صارت ،العزيمع وبين بينها التخيير
 فهـو ،منهمـا عمـل ومـا الرخصـع، بمقتضـى فاعمـل  ئت وإن العزيمع، فافعل  ئت إن :للا يقال
 ".حقلا فا اواجب   واقع   الاي

 فهو الذي وقع.
 ".الكفارة خصال وزان حقلا على فا اواجب   "فهو الاي وقع

الذي يختاره من خصال الكفارة إن اختار اإلطعاام ااار  او الوافا  فا، حإاها وان اختاار الكساوة 
لوافا  فا، حإاها وان اختاار العتا  ااار  او الوافا  فا، حإاه إن لام يسات ع  اذا كلاه اار  او ا

 اعلا   اذا يكاون التخييار ااين القالثاة قتاا ا ختياار اااار  او الوافا  فا، حإاه ااام ثالثة أياام
فاذاا اختااار اااار الم ختاار  ااو الوافاا  فا، حإااها و اااا إاا اختاار العاجمااة اااار   ا، الوافتااة فاا، 

 .لرخصة كذلكر احإها وان اختا
 ".عزيمع تكون  أن عن حقلا فا العزيمع فتخرج"

 وبااينفاااا التخيياار اياهااا أنااه  ااا  ماان فعلهاااا فااذاا ألنااه ماان مإتلاا  العاجمااة أنااه  ااا  ماان فعلهاااا 
 .الرخصة خرفت عن كونها عاجمة

 طال :.........
 . باشر قتا المتاشرة ما يتعين حإه  ا عا ه إاا

 البـا؛  ذلـ  مـن معهـا الرخصـع فليست ،الحرج رفع بمعنى فيها إلباحعا أن على عنافر   إذا وأما"
 ".الواج  مع موجود   الحرج رفع أن ترى  أال ،التخيير يستلزم ال الحرج رفع ألن

{ ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ} :-فاَّ وعاال–الحرج مرفوع حت  مع ارتكاب العاجمة؛ لعموم قوله 
لكاهاااا ملاااإة  اا حااارج وان و فااا   بعااا  الملاااإةالااا ين والتكااااليع اللااارعية لاااي  فيهااا [78]الحـــ :

ليست للااس كلهم  ، أيًلا ملإة نستيةا ق  تكون الملإة الالحإة للمكلع بسات  ماا احتاع اهاذا 
ِلع به األمم الساابإة كاذا ملاإة؛ ألن علايهم أ االً    اآااارً و  العماا وق  تكون بالاستة ِلما ف رض وك 

  . الحم وهلل ار فعت ف، شرعاا
 فعـل ذافـ  للشـار،، المقصـود عـينالم   الوجـو؛ من أصلها على العزيمع أن تبينا كال   كان وإذا"

 اختـار إن لهـا التـار  عن الحرج رفع العار لكن ،فرق  للا عار ال من وبين بينلا يكن لم العزيمع
 ال فـ ،الرخصـع لوقـو، اقاصـد   كـان إن الشـار، أن قبـل تقـرر وقـد الرخصـع، إلـى االنتقال لنفسلا
 ".العزيمع وقو، هو األول بالقصد والمقصود انا،الث بالقصد
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 .  خالف األاا بمعارٍض شرعٍ، رافحألن العاجمة  ، األااا والرخصة ما فاء عل
 األمـر فسن فا إحداهما بينتان، الحكم إنفاذ فا للا تعينت إذا الحاكم المسالع هاه يشبلا والاي"

 ".عادلع غير واألخرى  عادلع،
فهاا، العاجمااةا لكاان إن خفاا، عليااه أماار التياااة األخاار ا  اأاااا اللاارعفالعادلااة  اا، الم لوبااة فاا، 

إلااابةا وان لام يقتات لاه أفار ا اثتات لاه أفار ا فتهااد افحكم بمإتلا اا فتتاين أنهاا  يار عادلاة
 .وحيائٍذ يرتفع عاه اإلثم

  ژ  ڈ  ڈ}: تعـالى قولـلا فـا العدالـع أهـل مـن بـلا مـرأ   بمـا يحكـم أن عليـلا العزيمع ف ن"

 .[282:البقرة] {ڳ  ڳ  گ  گ }: وقال ،[2ق:]الطال  {ژ
  لاعليــ إثــم فــال ،بــاألخرى  حكــم وإن أجــرين، جــروأ   العزيمــع أصــل أصــا؛ العدالــع باهــل حكــم فــ ن
 تحـاكمين،الم على الحكم ذل  وينفا اجتهاده، فا أجر   وللا األمر، نفس فا بما العلم بعدم لعاره
 مالحكـ بـين مخيـر   إنـلا: الحـاكم فـا يقـال ال فكمـا المترخصـين، علـى الرخصـع مقتضـى ينفـا كما

 ".رخصعوال العزيمع بين امطلق   مخير   إنلا: هنا قالي   ال كال  ،بعدل ليس بمن والحكم بالعدل
 .إنما ي لجأ إليها إاا وف  ستتها والرخصة ااألاا العاجمة

ــ الحــرج رفــع قاعــدة ثبتــت وقــد الثــانا  بالقصــد الــرخ   ــر، إن: يقــال كيــ : قيــل فــ ن"  امطلق 
 .[78]الح :{ ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ}: تعالى كقوللا ،األول بالقصد
 .[185:البقرة] {ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ }: الرخصع تقرير بعد وجاء
 ".األول القصد وهو ،التناسل بالنكاح المقصود إن: قالي   كما: قيل

فاة هاا ماا ياأت، بال ر نعم يكون لألحكام اللرعية مإاا  ماها ما ياأت، مإصاً ا بال رفاة األولا ا وما
 القانياةا فاالعاا م تساهيلها وتيساير ا مان المإااا  األولاا ؛ ألنهاا  ا، األااا فا، التكلياع والاارخ 

 .تيسيًرا وتسهياًل بالإص  القان، تيسيٌر بع  تيسيرا إاا ش  األاا وو ف  ست  الترخ  اار
ـا اتخـاذ مـن واهسـ ومـا ،األول القصـد وهـو التناسـل بالنكـاح المقصود إن: قالي   كما: قيل"  كنلس 

 {گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ}: تعـالى قولـلا مـع الثـانا، بالقصد ونحوه
 .[21:الروم]

 ".[189:األعراف] { چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ }: وقوللا
 نعم؛ ألن الإص  األول  و بإاء الاوع والجا ا واستمرار العاصر   يتأت  إ  بالاكاح.

اكنا فإا  يوفا  مان الاااس مان   يوأما الإص  القان، و و قصاٌ  ياأت، ت حتااج تًعاا ِلماا ا  ار و او السَّ
اكن فا،  يار الاوفاة ماع األااحاب واألحتااب واألاا قاء  اكنا وقا  يجا  مقاا  اذا السَّ إل   اذا السَّ

اكنا لكان الإصا  األول مان الاكااح و او بإااء الااوع   ي  مكان أن ي وفا ي وف  ماا يعاوض لاه  اذا السَّ
 .بحال إ  ف، الاكاح
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ــ" ــ الصــوم كــون  مــع عليــلا، وتيســير   تســهيل   المتــرخ  عــن نفســلا الجنــاح رفــع فــ ن اوأيض   اأيام 
 ".حرج ورفع اأيض   تيسير   فهو، بكثيرة ليست معدودات  

 . ا تيسيٌر بع  تيسيرومع الك إاا و ف  الست  الم تيح للف ر فهو ترخٌ  بع  ترخ
 حـرج   وفيهـا بهـا اكلف  م    رعيع   ليع  ك تجد فال ،الكليات فا للشار، مقصود الحرج رفع ف ن اوأيض  "

 ".[78:]الح { ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ}: قوللا مقتضى وهو لبتع،أ أكثري  أو كلا
فااه ِماان أمقلااة الااك أن اإلمااام إاا أمَّ الااااس عليااه أن ي خفااعا  ااذا باعتتااار أن  ااذا أمااٌر كلاا، يحتا

ل ماا شااءا فاذاا كاان األمار وااا  يتعلا  بالعاماة فاالتخفيعا الااس كلهما أما إاا ال  لافساه فلي  اوِل
 .اذاتها وجتحما الملإة فاألمر له  ان يتعل  به

 طال :.........
 ؟ماااف، 

 طال :.........
ااة للاإااارجن  ااإاار الصااالةا لااي الصاالة  ااذا األااااا وجتإاا  أن التخفياع نساات،ا   اذا لااي  فيااه ح جَّ

م قااال  ااذا الكااال -الصااالة والسااالم عليااه– مااا قااال أ ااا العلااما لكاان مااع الااك يتإياا  بمااا وردا الاتاا، 
 اوااال  بالصااافا ا وااال  اااا ت واقتربااتا وااال  بالااذارجا ا وااال  بااال ورا وااال  باااألعراف

 المإصود أن مقا  ذا تخفيٌع نست،.لكن نادًراا 
ـ رخصع فيلا شر،ي   ولم ومشقع، احرج   النوادر الجزئيات بعض فا نجد ونحن"  عتنـاءا بـان اتعريف 

 بكليــات، ليســت إنهــا: الــرخ  محــال فــا نقــول فكــال  ،الكليــات إلــى صــرف  من هــو إنمــا الشــار،
 .الرخصع أو بالعزيمع األخا مسالع فا عليلا التنبيلا تقدم كما جزئيات ها وإنما
 هـو حيـ  مـن والحـرج األول، بالقصـد للشـار، مقصـودة   هـا كليـع كانـت حيـ  مـن العزيمع اف ذ  

 .أعلم وهللا الثانا، القصد جهع فمن لرخصعبا الشار، قصده إن الكليع، لتل  عارض   جزئا
 :عشرة الحاديع المسالع

  مع العادات الجاريع".مطردة   العزائم وجدنا الرخ  عم العزائم اعتبرنا إذا
 طال :.........
 نعم. "إذا اعتبرنا العزائم مع الرخ "مع الرخ ا 

 .العوائد تل  خراقان عند جاريع   والرخ  الجاريع، العادات مع مطردة   العزائم وجدنا"
 ".قتلاو  فا وبالصيام أوقاتها، فا تمامها على بالصالة األمر وجدنا ف نا فظاهر، :األول أما

ه  كان والوافتا  كما فا،ا ف، الصالة حت  يصا التسهيا إل  األر لكن إاا انخرقت تلك العوا   س 
 .االة الخوف
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 الصـحع، مـن :العـادة بـلا جـرت مـا على المائيع، وبالطهارة ،أوال   للا وقتلا المحدود فا وبالصيام"
ــل، ووجــود ــا واإلقامــع العق ــا المــاء، ووجــود الحضــر، ف ــ ، أ ــبلا وم ــال  ذل ــادات ســائر وك  الع

 ".والعبادات
 وفود العإا  و مااط التكليع للعاا م والرخ  كلها.

 عل  عليه عا ك؟
 طال :.........

 قال؟مااا  
 طال :.........

 .ال يوف  عاجمة و  رخصةفلي  من العإا؛ ألنه إاا ف إ  
 إنمـا غيرها،و  الخنزير ولحم والدم الميتع أكل عن والنها للصالة، أو امطلق   العورة بستر كاألمر"
 هـو لـ ذ ووجـود النهـا، واجتنا؛ األمر امتثال بلا يتاتى ما وجود عند عنلا هاون   كللا بال  مرأ  

 .فيلا إ كال وال األكثر، أو التام العموم على المعتاد
ــ فمعلــوم   :الثــانا وأمـا  أو و؛الثــ أو المــاء وعــدم والســفر، فــالمرض، ،األول لـمع   حيــ  مــن اأيض 

 ".بتركلا مرأ   ما فعل أو بفعللا، مرأ   ما لتر  رخ   م   الماكول،
و الماارض والساافر ي تيحااان الف اارا وعاا م الماااء ي تاايح التاايمما وعاا م القااوب ي تاايح تاارك السااتر الااذي  اا

 . ل م رخٌ  بأ ا الميتة و كذالمأ و شرط لصحة الصالةا وع م ا
 ؛كتـا مـن موضـعلا فـا مـاكور   آخـر تقريـر   ولمعنـاه المسـائل، من مر فيما ذل  تفصيل مر وقد"
 .هللا بحمد (المقاصد)
 عوائــدال كــانخراق والخــا  تقــدم، مــا فالعــام وخــا ، ،عــام  : ضــربين علــى العوائــد انخــراق أن إال

 لمـاءا كـانقال؛ ،الرخصـع حكـم علـى األكثـر فـا كـون ي إنمـا فـال  ،بمقتضاها عملوا إذا لألولياء
 فيتنـاول ،األرض مـن إخراجـلا أو السـماء مـن الطعـام وإنـزال ا،ذهب ـ والحجـر ا،سـويق   والرمل ا،لبن  

 كـان لمـا متقـد   كمـا والرخصـع عزيمـع، ال رخصـع   لـلا اسـتعماللا فـ ن ويسـتعمللا، ذل  للا المفعول
 ".تخفيفها لينال فيها سب يت وال هاد  يقص   ال بان امشروط   بها األخا

 بأن  ..بأن  .
َدها   طال : يقص 

 نعم.
 ".تخفيفها لينال  فيها يتسب  وال هادَ يقص   ال بان"

يعا،   يجوا لإلنسان أن ي سافر من أفا الف را فالرخصة ليست مإصاودة لاذاتهاا لكان إاا و فا  
 .ستتها و ِف  ا فالرخ   ير مإصودة
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 أن نلا ـا مـن لـيس إذ  الشار، لقصد مخالفع   الشرط هاا مخالفع انك إذ ،كال  فيها األمر كان"
 لا".في اإلذن توجلا وقع إن الرخصع سب  أن التشريع فا قصده وإنما ،ابتداء   يترخ 

 ف، مستته.
 إنمـاو  العبوديـع، أحكـام لرفـع وضـعت   لـم العـادات خـوارق  ألن أولـى  هنـاافه ،مر كما مسببلا"فا 

 ".آخر ألمر   وضعت
ا لا  أيا ي األنتيااء إنماا وفا   لتقتيات أحكاام العتودياة   للخاروج مان أحكاام العتودياةالمعجاا  ع

ةا   وق ا مقا  ذا فيما يحصا ألتتاعهم من األوليااءا فالكراماا  إنماا ت وفا  لتقتيات أحكاام العتوديا
لرفااع أحكااام العتوديااةا وبعاا  ماان اات لاا، بمقااا  ااذا علاا  سااتيا ا ساات راج فعااا الااك واااوله إلاا  

فعااا الااك أمااارة وعالمااة لااه علاا  أنااه الاا  عااين اليإااينا  -و اا، مرتتااة خاارت العااادة-المرتتااة  ااذه 
بإااا ر أن يااار  أن  اااذه نعماااة  -نساااأل هللا الساااالمة والعافياااة-و اااذا  اااالل  افتساااإن عااااه التكااااليع

الًما يتوااا باه إلا  التاصاا عان التكااليع  اذا  االل  الإتول دعوته أو نعمة لتقتيته يجعا  ذا س 
 فالعما م لوٌب من المسلم حت  يأتيه اليإين. ا- السالمة والعافيةنسأل هللا-

اااا مااارض كانااات المال كاااة ت سااالم علياااه عياًناااا متاشااارةا عماااران اااان حصاااين  عماااران اااان حصاااين لمَّ
 ع وق ا ثم ن م عل  الكا فعاد التسليم. االصحاا، الجليا ف، مر ه ا تو  فانإ ع التسليم

متت عااة ياار  أنااه إاا واااا إلاا  خاارت العوا اا  بالكرامااا ا وماان ياا ع، الو يااة ماان بعاا  طوا ااع ال
 و ، ف، الحإيإة ليست كراما  إاا أدته إل   ذه الاتيجة ليست كراماةا وانماا  ا، خاوارت شاي انية

   .-وهللا المستعان-اها اإلنسان  ي ست رج
 طال :.........

 ؟مااا
 طال :.........

ن ا فصاارا وساأل أأن يجعاا  اذا المااء لتًاا -وعال فاَّ –يذكرون أنه وقع لتع  األولياء سأل هللا 
، ا فصارا المإصود أن مقاا  اذا   ي اكار باعتتاار أن م حإا  الو ياة ماا  او بما عيجعا الرما حت  

يخ  ا  اااك فارت كتيار ااين أوليااء الارحمنا وأوليااء اللاي انا شا االو ية الذي يستعين باللياطين
 اإلسالم ايَّن  ذا ف، كتاٍب م فرد.

ِرقاات لااه العااادة؛ ليقتاات  ااو علاا  دي اااها المإصااود أنااه إاا و ِفاا   الو يااة علاا  يااِ  شااخٍ  م تِتااعا وخ 
ِفاا  ماان الاا عاة  وج صا قه وجإتاا ي بااه ماان ي لااع علاا   ااذه الكرامااة يساتعملها فاا، دعوتااه فااال مااانعا و 

ن أفاااب َماان واااا إلاا  الااٍ  ماان اااالد الكفااار اشاات   اهاام الحافااة إلاا  الم اارا فإااالوا: ادعااوا هللا إ
  م م  رنا أسلماا.ءدعا
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 إنسااان فاا، قاارارة نفسااه أنااه يسااتح   ااذا «مــن لــو أقســم علــى هللا ألبــره»ملااكلة ااااتالءا  ااذا مقااا 
  شاك  [47َمر:]الز   {مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ }األمرا ثم ف، الاهاية يتتين له  ير الك 

 أن مقا  ذا فتاة.
ااإياا إ  عااا نا ااذا طلاا  ماااهم  ياار الااكا فإااالوا: مااا    ااذاا إمااا أن تاا عو هللا تستسااإ، لاااا فااذن س 

اللهام   تصارفهم عان ديااك بسات   :أسلمااا تو أ وال  ركعتين واستسإ  لهما وكان من دعا ه
إوا  أسلموا. أو افأسلم كقيٌر ماهم اانوب،ا فذ  ر أنهم س 

 كاون األمار لاو اذا مالاة قا ما فماااا ي االمإصود أن مقا  ذا مالة ق م   يمتحن نفسه أماام الاااس
ه لم ي سإوا؟ مقا  ذا اللاخ  الاذي يا عو هللا أو ي إسام علا  هللا فاال يتار قسامها  اا معاا   اذا أنا

لي  ممن اتصاع اهاذا الوااعا فياكلاع أماره عاا  الاااس؟  سايما وفا، العصاور المتاأخرة طاال 
انت ااار األماااا ماااع ساااوء العمااااا فتجااا  بعااا  الاااااس إاا عماااا عمااااًل ولاااو يسااايًرا انت ااار التساااليما و 

التلميت.  ذا إ رات ف، األما مع أن العما  عيعا وج وف  بالمإااا من ي غرت ف، الياأسا حتا  
ن نااه ليسااتح، أن يسااأل هللا الجااةا إنمااا يكتفاا، با سااتعااة مااإو فا  ماان يتعتاا  سااتعين سااةا وجإااول: 
 الاارا يإول: إنه لي  بكعٍء للجاة. 

لغاااال، والجااااف،ا فعلااا  اإلنساااان أن يحااار  علااا  ديااان هللا ااااين ا االمإصاااود أناااه    اااذا و   اااذا
ااذكره  وج س د وج إاربا ثم بع  الك ي حسن ال ان ارباه وجا عوها وجلها  اا قت اءا وأن يتتع و  يتت ع

 . لام الجادةوشكرها وج
 إلـى صـدالق فكـان ،آخـر ألمر   وضعت وإنما العبوديع، أحكام لرفع وضعت   لم العادات خوارق  ألن"

 ".ربها إلى ال إليها اقصد   اجهته من التخفي 
فكاناات  اا،  ا-فاااَّ وعااال–نعاام ااااروا يتعتاا ون ماان أفااا حصااول  ااذه الكرامااا ا   لر اااء هللا 

 .ي ي جرجها عل  ي يهم و المإصود الذ االمإصودة   ربها
 .تعالى هلل التعبد فا المقاصد لوضع مناف   وهاا"

 فـا مـع  عا أنهـا بمعنـى خاصـع، ال عامع   عالشريع أحكام أن (المقاصد) كتا؛ فا كرذ   فقد اوأيض  
 ".هلل والحمد بعض، دون  المكلفين ببعض خاصع   ال مكل ، كل

 طال :.........
 ؟مااا

 طال :.........
 إن شاء هللاا نعم. االجاء القان،ا المجل  القان، اآلت،

 ع  كرامــ الخــارق  إلظهــار -وســلم عليــلا هللا صــلى- النبــا بقصــد الشــرط هــاا علــى عتــرضي   وال"
 الـنفس، حـ  طلبلا من مبرأ   ا رعي   معنى   بال  قصد إنما -والسالم الصالة عليلا- ألنلا ومعجزة 
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 ويكـون  نفسـلا، لحـ  ال  ـرعا    لمعنـى   الخارقـع الكرامـع إظهـار يقصـد أن للولا إن: نقول وكال 
 ".القصد بحس  يكون  بان الرخصع حكم عن اخارج   القسم هاا

ف إليه أن ترتفع ماالتاه عاا  الاااس اال شك إاا كان الإص  من طل      هاذا أماٌر خاافذا والتَّلوُّ
لااي  اهاا ٍف شاارع، مقااا  ااذاا لكاان إن كااان قصاا ه أن يكقاار أتتاعااها أن يسااتجي  الااااس ل عوتااها 

 .    به ف، أفعالها فهذا قصٌ  شرع،وأن ي إت
 ".حسبما األحوال، عن الراقين األولياء كرامات ظهرت المعنى هاا وعلى"

 هنا يا  يخ  ش  طال : ما
 نعما دل عليه ا ستإراء.

 خـت    بم ولـيس إ ـكال، بـال معتبـر   فالشـرط ،هـاا يكـن لـم إذا فامـا االستقراء، عليلا دل"حسبما 
 .أولى الخصو  فا هو بل بالعموم،

  نفـ الجملـع، علـى العـادة صـاح  وبـين بينـلا فـرق  فـال ،العـادة لـلا انخرقـت إذا الـولا: قيل ف ن
 ذلــ  لــلا حصــل لمــن مســاو   عــادي ســب    غيــر مــن غيــره أو الشــرا؛ أو الطعــام لــلا يــ ه   الــاي

 ".العادي بالتكس 
أن ولي ااا ماان أولياااء هللا فااال  فاا، المسااج  وو فاا  لااه طعااام اااين ي يااه ماان  ياار  يعااا، لااو افتر اااا

ا  س ا وآخر ف، ايته وف، أعماله وق  له  ا نياها وأمور تجاراتها و فاا عان هللا وعان طاعاة هللا
هماا؟ صا له مقا  ذا ال عاام بالا را م والا نانير.  اذا بكساتها و اذا او يتاها يإاول: ماا الفارت اياوح

ير كسا  يعا، و ِف  له ال عام من   "ف ن قيل: الولا انخرقت للا العادة" اٌّ ماهم له حظا يإول: 
 غيـره وأ الشـرا؛ أو الطعـام للا ي ه   الاي ف ن الجملع، على العادة صاح  وبين بينلا فرق  فال "

 قـالي   ال فكما ،العادي بالتكس  ذل  للا حصل لمن مساو  "و و الول، ماقاًل " عادي سب    غير من
  دةالعـا انخـراق صاح  فا قالي   ال كال  ترخ ،م   التناول فا إنلا: العادي التكس  صاح  فا
 .ثم أفاب عاه" النمط هاامن  يدخل ما سائر وهكاا بينهما، فرق  ال إذ
 ح صـا فـا يقـال ال كـال  تـرخ ،م   التنـاول فا إنلا: العادي التكس  صاح  فا قالي   ال فكما"

 تحت". يدخل ما سائر وهاا بينهما، فرق  ال إذ  العادة انخراق
 و كذا..و كذا.

 ".النمط ااه تحت يدخل ما سائر ااكوه"
 فالمترخ  ااح  الست  العادي إاا توسع ف، أمور دنياه   شك أنه م تارخ ؛ ألن العاجماة أن

صايا يتإلا من ال نيا بإا ر الت لغاةا أماا التوساع فا، أماور الا نيا الاذي قا  يكاون ساتًتا يعوقاه عان تح
ا ا بإا ر ماأمور اآلخارة والساير إليهاا   شاك أن العاجماة أن يإتصا  فا، أماور الا نياا وأن يأخاذ ماها

 .ي تلغه وجحإ  به اله ف
 :وجهين من فالجوا؛"
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 ،ذلـ  يـرغ علـى ولكـن ا،إيجاب ـ ال األ ياء هاه أمثال تر  على دلت المنقولع األدلع نأ :أحدهما
 أن فـا ري  ـوخ   العبوديـع، فاختـار ،والعبوديـع الملـ  بـين ري  ـخ   -وسلم عليلا هللا صلى- النبا ف ن
 عوة،الـد جـا؛م   -والسـالم الصـالة عليـلا- وكـان ذل ، يختر فلم ،وفضع اذهب   تهامع جبال تتبعلا
 ".لدعا للا  اء فلو

 ا.فلو شاء ل ع
 "للا"  لاطال : ما في

 "فلو  اء لدعا بما ي ح ".ا ه  ما في
 طال :........

 .إل  آخره "فلو  اء لدعا بما ي ح  فيكون، فلم يفعل...""له"   ما لها قيمة 
 طال :........

  ا فلو شاء  و نفسه ل عا.
ـي يجـو، ،العـادات مجـاري  علـى الحمـل اختار بل يفعل، فلم فيكون، يح  بما"فلو  اء لدعا   اوم 

ـ ويشـبع ربـلا، إلى فيتضر،  ديـعالعا البشـريع األحكـام فـا يكـون  حتـى ،عليـلا ويثنـا فيحمـده ايوم 
 مـا نمـواط فـا ذلـ  مـن أصـحابلا ري ي   -والسالم الصالة عليلا- كان ما اوكثير   البشر، من كغيره
 يبيـت -موالسـال الصـالة عليـلا- وكـان األوقـات، أزمـات فـا وكفايع   اليقين، تقويع فا  فاء   فيلا
 ارق الخـو  كانـت فـ ذا أهلـلا، ومعاش لمعا لا التكس  يتر  لم ذل  ومع ويسقيلا، طعملاي   ربلا عند
 إال هللا أرى  مـا: -عنهـا هللا رضـا- عائشـع قالـت حتـى ،لـلا محضـرة   والطلبـات ،متاتيـع   حقلا فا
 مجاري  على إال لعو   ي   فلم ،منها امتمكن   المنزلع  رف من هللا أعطاه لما وكان هوا ، فا سار،ي  

ـ والكرامـات الخـوارق  ألهـل أصـال   ذلـ  كان الخلق، فا العادات  مـا لـىع يعملـوا ال أن فـا اعظيم 
 ألنهـم  ليـاءاألو  على احتم   يكن لم ،األنبياء على احتم   ذل  يكن لم الم   ولكن الخوارق، اقتضتلا
 .النو، هاا فا الورثع
 ".اليقين تقويع عندهم الخوارق  فائدة أن: والثانا

 ؟"أن"ا ك ع
 طال : نعم.
ا لتؤكا  وفود ا مقا ع مهاا إن ا ِ ر  أو و ِفا     فارت " عندهم الخوارق  فائدة"الثانا  ما عا نا
 .الكالم

 طال : أنت ما عند  "عندهم" 
 ."أن"ما  ، موفودة "أن" "الثانا: أن فائدة..."  "؟  ا"عندهم مااا ا 

 طال : "أن فائدة الخوارق عندهم" 
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 أن..أن.
 موجودة الغير ل  "أن" ها طا

 "والثانا: فائدة الخوارق عندهم تقويع اليقين". نعما عا نا عل  طول
ثـانا: أن أحدهما: أن األدلـع، وال :وجهين من فالجوا؛لكن المإاالة إنما تتم اوفود ا؛ ألنه قال: "

 .عا، لو ف إ   ما يلر السيات وا حلكن فا  تها التوكي  ي ،فائدة الخوارق"
 ".كلها لتكالي ل الزم   هو الاي االبتالء هاويصحب"

 التكالي   أمطال : التكلي  
 التكاليعا ا اتالء  ام التكاليعا فميعها.

 مـن آيـات   ألنهـا  عليـلا هـم مـا علـى لهـم كـالمقوي  فكانـت ،التعبد مرات  فا أجمعين وللمكلفين"
 قـال كمـا ،الطمانينـع فـا خصـو    لهـا يكـون  حتـى العـادات، عمـوم علـى بـرزت تعالى هللا آيات

 ".اآليع[ 260:البقرة] { پپ  پ  پ  ٻ  ٻ }: -السالم عليلا- إبراهيم
   يلاك فا، أن -علياه الصاالة والساالم–لي  الختر كالعياانا فاالختر لاي  كالعياانا إاارا يم  هألن
لام عي حي، الموت ا لكن أراد أن يترا  ذا من ح  اليإين إل  عين اليإينا عا ك  -فاَّ وعال–هللا 

اليإينا وح  اليإينا وعين اليإينا فلاو فااء أحاٌ  ي ختارك أن العساا فااء موسامه وكقار فا، الساوت 
ا  اذا علام اليإاينا  سايما إاا دلات الإارا ن علا  اا قه فا، وقتاه ماقاًل  اذا علام اليإاين -و و ثإة-

 . ذاا لعإه وأ ا ماه اار ح  اليإينوااا رآه بعياه اار عين اليإينا ف
: للخضــر موســى فـراق تعــالى هللا حكـى عنــدما -وسـلم عليــلا هللا صـلى- محمــد   نـانبي قــال وكمـا"
ــَرَحم  » ــا ّللا    َي ــا م وَســى، َأخ  َدَن ــوَ  َود  ــى َصــَبرَ  َل ــا ي َقــ    َحت  ــ َعَلَيَن ــ نَ م  َم  اههــ كانــت فــ ذا ،«اَأَخَبار ه 

 هـوف ،حتـاجالم علـى الـواردة كالصـدقع النفس حظوظ إلى يرجع مما عنها ينشا ما كان ،فائدتها
ـ ف ن الخيرة، بحكم واالستعمال التناول فا  مـنك صـار ،المعتـاد الوجـلا مـن حاجتـلا وطلـ   تكس 
 نهـاأل   عليـلا ضـرر فـال ،الصدقع قبل وإن العامع، العزيمع إلى فرجع  وتكس   عليلا التصدق تر 

 ".موقعها وقعت
ماان مصااارفها  ال  اارر عليااها لكاان إاا كااانفااألنااه ماان مصااارفهاا مااادام ماان مصااارف الصاا قة 

 .حت  رفع الحافة عن نفسه كان أول وتكسَّ  وحما نفسه عل  الملإة 
ـ فيهـا العوائـد وأجـرى  والمسـببات، األسـبا؛ وضع هللا أن علموا القوم ف ن اوأيض  "  ،وابـتالء   اتكليف 

 ءتجا ف ذا ا،أيض   وابتالء   اتكليف   العبادات للا وضع كما إليها، الحاجع قهر تحت كل للم   وإدخاال  
 ،عنـلا وتخفيـ    بالكس ، التكلي  لمشقع رفع   ضمنها فا كان لها وضعت التا لفائدتها الخارقع
ـ بالكسـ  التكليـ  لمشـقع ارفع ـ كانـت حيـ  مـن الرخ  قبول با؛ من لها قبوللا فصار  اوتخفيف 
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 وهـو آخـر،  ـاء   فهـا اأيض   ابتالء   كانت حي  ومن ،الرخ  حكم حكمها صار هنا فمن ،عنلا
 ".جهتها إلى ميل   مقتضاها تناول أن

 "ميٌا ما".
 طال : ميل  ما 
 نعما "إل  فهتها"
 طال :........

 .نعم
 .. حي  ومن طال :

 ."فهتها إل   مامياٌ  مإتلا ا تااول أن و و آخرا ش،ءٌ  فيها اأيًل  ااتالءً   انت"
 سـهمأنف عـزو؛ السلو  فا العزائم أهل  ان ومن ،جهتها إلى  ماميل   مقتضاها تناول أن وهو"

 ".اأيض   ابتالء   االكتسابيع العاديع النعم كانت كما هللا، غير عن
ا ولااو حصااا علاا  يااِ   يااره شاا،ٌء ماان الافااعا محتاااج يااذ   إلاا  هللا  ياار عاان أنفسااهم نعاام تعاااب

 ااو المع اا، و ااو المااانعا وأن  ااذا  -فاااَّ وعااال–الغااا،؛ ليتصاا ت عليااها وفاا، قاارارة نفسااه أن هللا 
  وقاا    يافااعا وقاا  ي ع يااه الغااا،ا وجا اار إلاا اري هللا علاا  ي يااه مااا يافااعالغااا، إنمااا  ااو ساات  ي جاا

 و و الذي سخر  ذا الغا، لي ع يها وماع الاك علياه أن يلاكره؛ ألن ا-فاَّ وعال–م ست  و و هللا 
– ستَّ  عل  ي يه حا ملكلتها وااالاة فاقتاه وحافتاها وجتإا  أن المع ا،  او هللا -فاَّ وعال–هللا 

  ڇ  ڇ  چ  چ}ن الغا،  و ست  ي جري هللا عل  ي يه ما يافعا والمال ماال هللا وأ -فاَّ وعال

 .[33]النور: {ڇڍ   ڇ
 افهـا وجهـلا، تبـين كمـا الـرخ ، مآخـا أخـاوها إنمـا اإلطالق على التوسعع جهع أن تقرر وقد"

 لـم هـاا فألجـل  وجهـين مـن رخصـع   الخـوارق  مقتضـى قبـول صـار كيـ  فتامـل ،القبيل ذل  من
 الفوائـد نمـ فيهـا مـا منهـا واقتبسـوا قبلوهـا بـل الجهع، هاه من عليها عولواي   ولم إليها، وايستند
 تحفـعو  كرامـع   أنهـا مـع كانـت إذ ،ذلـ  سـوى  مـا منهـا وتركـوا بسـبيللا، هـم مـا علـى لهم عينعالم  

 ".وابتالء   اتكليف   تضمنت
ـا"  علا   اذه الاعماة - وعاالفااَّ –كياع يتعاماا معهاا  اذا الاول،؟ وكياع يلاكر هللا  "تضمنت تكليف 

التاا، حصاالت لااه؟ وقاا  يتلاارر بعلااهم بحصااول  ااذه الكرامااا ا و  ي جااام بااأن ماان حصاالت لااه 
الكرامة أفلا من  يره ممن   تحصا لاه كراماةا فاإلنساان قا  يكاون نفعاه ااال كراماةا وقا  يكاون 

   .د الكرامة  رًرا له؛ ألنها ااتالءوفو 
 :المعنى هاا من القشيري  حكى وقد"
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: القـ ،الخرابـات إلـى يـاوي  فقيـر أسـود رجـل   بفنـاء داره كـان أنـلا البصـري  الخيـر أبـا عـن وى فر 
 ألرضا فرأيـت األرض، إلى بيده وأ ار ،تبسم علا عينلا وقعت افلم   وطلبتلا، ا يئ   معا فحملت
 ".وهربت أمره وهالنا فناولتلا. مع  ما هات: قال ثم ،تلمع اذهب   كلها

ت ر   ي ستعت  أن تإع لول، مان األوليااءا لكان   ت إتاا مان دون تقتاعل  كا حال مقا  ذه األختا
واسااٍد احيح؛ ألن  ذا مهيٌع واسع دخا مااه وولا  فياه مان أ اا الا عاو  اللا،ء الكقيارا وكتا  
طتإااا  األولياااء الماعااومين فيهااا شاا،ء   يخ اار علاا  بااال ماان مقااا  ااذه األمااور يااأمرون السااماء 

ا وجااأمرون كااذاا و ااذا كلااه ماان الاا عاو  التاا،   يسااا  ا اير ا ًتاافتم اارا وجااأمرون  ااذا الجتااا يصاا
ت  لغيا ا ومان إحيااء الماو مان ادعااٍء ل -فاَّ وعال–عإٌا و  نإاا وق  ي عون أشياء ليست إ  هلل 

  و ير الك.
 فانصــرف الشــطان، التــزق  وقــد فوجــدها ،دجلــع  ــاط  إلــى ليلــع   خــرج أنــلا النــوري  عــن كــاوح  "

 ".زورق  فا إال اأجوزه ال وعزت : وقال
قاربا بحياي يإفاا علا  ق مياه مان الجهاة  اواساعً  انهارً ا، قرب اللن األول للقان، ا ل أن يكون يع

   . عل  اورتا  ذا إن اح الختر ذه إل  الجهة  ذها فترك الكا وقال:   أفوا ا إ 
 ".زيد بن الرحمن عبد أتيت: قال ،صري الب   يحيى بن سعيد   وعن"

 الَتصري.
 ب صرى الشام طال : من 

 .ا  يصير بصراوج  
 طال : بصراوي.

 صاراويا أماا  اذانعام ااان كقيار ب -رحمه هللا–ا مقا اان كقير اإاا كان من ب صر  يصير بصراوج  
 .فاستة إل  الَتصرة

 :فقـال ،يفعـل أن لرجـوت الـرزق  عليـ  يوسـع أن هللا سـالت لـو: لـلا فقلـت ظل، فا جالس   وهو"
 اذهب ـ تجعلهـا أن  ـئت إن اللهـم: قـال ثـم األرض، من حصى   أخا مث عباده، بمصالح أعلم ربا

 إال االــدني فــا خيــر فــال ،أنــت أنفقهــا: وقــال، إلــا فالقاهــا ذهــ ، يــده فــا وهللا هــا فــ ذا فعلــت،
 ".لآلخرة

 .يها إ  ما ي تواا به إل  اآلخرةال نيا   خير ف
 يزيــد   أبــا عــن حكــىي   كمــا ،إليهــا فشــو  والت   طلبهــا، ومــن منهــا اســتعاذ مــن مــنهم كــان بــل"
 ".سطاماالب  

 أا، ياجَ .
 طال : نعم الب سطاما 
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 13 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 يـد تحـت مـن الجميـع خـروج  ـاهد حيـ  مـن العـادات، مـن غيرها مع عنده استوت من ومنهم"
 ".عن  الم  

 بعدها يا  يخ  ماذاطال : هاه غامضع هاه 
 ؟مااا

 طال : وواردة  
 "من جهع مجرد اإلنعام".نعم 

 هكاا طال : وواردة 
  نعم.
 إلــى فشــو  تَ ي   فكيــ  ،للعــادات خــوارق   هــفالء نظــر فــا فالعــادة اإلنعــام  مجــرد جهــع مــن وواردة  "

 افـ أتـم منهـا لديـلا مـا أن مـع مثلهـا، تحتـلا ومـن فوقـلا ومن خلفلا، ومن يديلا بين ومن خارقع،
 ال ء  تالابـ كانـت حيـ  مـن ا،مستدرج   إليها ركن من وعدوا الشواهد، فا مر كما العبوديع تحقيق
 .نعمع أو آيع   كونها جهع من
 فعـدل ،مكـع طريق فا خشباالن   ترا؛   أبا مع كنا: قال ،رفاالش   العباس أبا عن القشيري  حكى
 عـين فـ ذا األرض، برجللا فضر؛ ،عطشان أنا: أصحابنا بعض للا فقال ،ناحيع إلى الطريق عن
 جـاج  ز  مـن اقـدح   فناولـلا ،األرض ىإلـ بيـده فضر؛ ،بقدح أ ربلا أن أح : الفتى فقال ،زالل ماء  

ـي تـرا؛   أبـو لـا فقال ،مكع إلى معنا القدح زال وما وسقانا، فشر؛ رأيت، ما كاحسن أبيض : اوم 
 يـفمن وهـو إال اأحـد   رأيـت مـا: الفق عباده  بها هللا كرمي   التا األمور هاه فا أصحاب  يقول ما
 قـوال   ملهـ أعرف ما: فقلت. األحوال ريقط من سالت  إنما كفر، فقد بها يفمن ال من: فقال. بها
ـ إنمـا كـال ، األمـر ولـيس الحق، من د،  خ   أنها أصحاب  زعم قد بل :فقال ،فيلا  حـال فـا د،الخ 

 .الربانيين مرتبع فتل  ،ساكنهاي   ولم ذل  يقترح لم من فاما إليها، السكون 
 ".الرخصع حكم فا كونها من تقدم ما على يدل  كللا وهاا

عاو  ماان  ااذا الاااوع فعلاات ردة الفعااا عااا  كقيااٍر ماان الااااس رد مااا ثتاات ماان  ااذه يعااا، كقاارة الاا 
الكرامةا يعا، حملت بع  الااس بأنها است غلت استغالً  شاايًعاا واد عيات دعااو  عرجلاةا حتا  

موا أولياء و م ملركون اللرك األ ترا و  يتعتا ون هلل بلاااد عيت الكراما  ألفجر  ،ءا لااسا وس 
وكااان ر اا، هللا عاااه مااا  -علاا  حاا  تعتيااره-األولياااءذ ا ِ اارا وكااان ر اا، هللا عاااه وفاا، بطتإااا  

ا ماا تارك إ  وارتكتاه ار اوال يها و  ترك ماكرً وًما و  فعا و  ح ا و  اسج  هلل سج ةا و  اام ي
ء كااذا وكااذاا فااا -ر اا، هللا عاااه–و  كتياارة ماان كتااا ر الااذنوب و  موبإااة إ  فعلهاااا وكااان  اماكاارً 
يعاا،  فلعااة هللا علا  َمان؟   -ر ا، هللا عااه-اح  م عل  عل  نسخته بإلاما يإاول: إاا كاان  اذا و 

  .-ر ، هللا عاه-عل  من تصير لعاة هللا إاا كان مقا  ذا 
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ماان طااالب  افكقاار  الاا عاو  فاا، كتاا  األولياااءا فاا، كتاا  المتصااوفةا وفاا، طتإاااتهما فعلاات كقياارً 
  .ردة فعا من  ذه األمورا فجعلوا يردون حت  ما ثتت ماها العلم وأ ا العلم عموًما يكون عا  م

وعل  كا حال مقاا  اذه األماور الخاوارت موفاودةا ووفا   علا  أيا ي الصاالحين واألوليااءا لكان 
 وهللا – نإاااا اااا وفاا وا مااا ي خااالع العإاااالتوسااع فيهااا  ااذا   شااك أنااه دعاااو    يسااا  ا عإااٌا و 

اا اكااااروا أشااااياء ماااان األمااااور الخااااااة ي سااااتحيا ماااان اكر ااااا أشااااياء ي سااااتحيا ماااان اكر اااا -المسااااتعان
 . -نسأل هللا العافية–وج َّعونها كراما  

 هـاال تفطنفلي ـ ،العزيمـع حكـم فـا الرخصـع ال حكـم فـا كونهـا مـن تقـدم ما على يدل  كللا وهاا"
 م،للقـو  العارضـع األحـوال جملـع مـن أنها منها: مسائل فيها عليلا ينبنا أصل   ف نلا ،فيها المعنى

 فــا معــدودة   هــا وال المقامــات، مــن عــدت   وال بالقصــد، طلــ ت   ال أحــوال   هــا حيــ  مــن واألحــوال
 ".والهدايع الرتبع مبلغ بالغ   صاحبها أن على دليل   ها وال النهايات،
ام مااه أن ي ربا، الم رجا ينا عاا ما يصاا لهاا ماا يلا ايعا،: يصاير شايخً التربيع"  مبلغ بالغ  "التربية. 

  .ل ؛ ألنها ق  تحصا لتع  المرج ينمتيتل   ذا ال
 مقاصـد مـن عـدت   ال الجهـاد فـا المغـانم أن كمـا لإلفادة، واالنتصا؛ ،والهدايع التربيع مبلغ بالغ  "

 .أعلم وهللا النهايع، بلوغ على دليل   ها وال األصليع، الجهاد
 والحمد هلل". ،من كتا؛ الموافقات األول الجزء تم

ل إاا كاان اإلخاوان ماا عاا  م إشاكا -إن شااء هللا- نا ار فيماا بعا ه اا اراألستوع الإادم ما أنا ح
ألن الاا روس كلهااا تتوقااع علاا  األسااتوع الإااادما يعااا، آخاار  ؛-إن شاااء هللا–الوقاات المااساا   ناار  

 بع ه. ونر  ال روس درس الواس ية  ً اا واحتمال التفسير يستمر الإرطت،ا 
 هللا يعياكم..هللا يعياكم.

   محم .اللهم ااِل عل
 
 
 
 

 


