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 ؟ ابألمثلة التعريف ذلك بيان مع ؟ وشرعا   لغة الشرط عرف/  76 س
 يَنظُُرونَ  فَ َهل    تعاىل قوله ومنه املشروط على مةعال ألنه العالمة على يطلق لغة الشرط: أقول: ج
رَاطَُها َجاء فَ َقد   بَ غ َتة   ََت تِيَ ُهم َأن الَساَعةَ  ِإَّل   عدمه من يلزم ما فهو: شرعا   وأما ، اهتاعالم أي  َأش 
 إذا ولكن ، املشروط انعدم الشرط انعدم إذا أنه أي ، لذاته عدم وّل وجود وجوده من زملي وّل مدالع
 كالطهارة وذلك املشروط عدم وجوده من يلزم وّل املشروط وجود وجوده مع يلزم ّل فإنه الشرط دوج

 وجود الطهارة وجود من يلزم وّل صحتها عدم أي ، صالةال عدم الطهارة عدم من يلزم فإنه لصالةل
 ،ذلك لغري أو للطواف أو مثال   رآنالق لقراءة يتطهر قد اإلنسان ألن الصالة عدم وّل الصالة

 إّل الصالة تصح فال الصالة صحة انعدمت اّلستقبال انعدم إذا فإنه للصالة لةبالق وكاستقبال
 يستقبل قد العبد فإن الصالة عدم وّل الصالة وجود ستقبالاّل وجود من يلزم ّل ولكن ابّلستقبال

 فإنه للصالة العورة وكسرت ، ذلك وحنو مثال   العلم ولتعليم للتدريس أو للدعاء أو القرآن لقراءة القبلة
 سرت من زملي ّل لكن العورة بسرت إّل الصالة تصح فال الصالة صحة انعدمت العورة سرت انعدم إذا

 ابإلسالم إّل العبادات تصح ّل فإنه العبادات لصحة وكاإلسالم ، عدمها وّل صالةال وجود العورة
 انعدمت إذا فإنه واحلج والصوم والطهارة الصالة لصحة وكالنية ، الصحة انعدمت اإلسالم انعدم فإذا
 البيع صحة انعدمت املبيع ملكية انعدمت إذا فإنه بيعه لصحة املبيع وكملك ، الصحة انعدمت النية
 فإنه ، احلوالة لصحة مليئا   عليه احملال وككون مقامه يقوم من أو للعني مالك من ّلإ البيع يصح فال
 انعدمت اإلابحة انعدمت إذا فإنه اإلجارة لصحة املنفعة وكإابحة ، احلوالة تصح مل ذلك انعدم إذا

 ، النكاح صحة انعدمت الويل انعدم فإن بويل إّل نكاح ّل فإنه النكاح لصحة ويلوكال اإلجارة صحة
 املقتول أصول من ليس القاتل كان إذا إّل القصاص يستويف ّل فإنه القصاص لوجوب الوّلدة وكعدم

 جيز مل عظم إىل ينتهي ّل اجلرح كان إذا فإنه اجلراح يف القصاص لثبوت عظم إىل اجلرح وكانتهاء ،
 تقبل مل فاسقا   أو فرا  كا الشاهد كان إذا فإنه الشهادة لقبول الظاهرية وكالعدالة ، اجلراح يف القصاص
 الشروط على واألمثلة إقراره يقبل ّل فإنه جمنون   املقر كان إذا فإنه اإلقرار لصحة وكالعقل ، شهادته
 وجوده من يلزم وّل العدم عدمه من يلزم الذي هو الشرط أن واخلالصة حتصر تكاد ّل كثرية الشرعية

 . أعلم وهللا لذاته عدم وّل وجود
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 ؟ ذلك على يتفرع ما بيان مع الشرعي االشرتاط يف األصل ما/  77س
: األصل يف اّلشرتاط الشرعي التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح ، فال جيوز  أوّل   ج/

 اإلطالق عن الشروط  عبادة بشرط إّل وعلى ذلك دليل ألن األصل يف العبادات ألحد أن يربط
األصل حىت يرد الناقل ، فإذا ادعى أحد أن هذا الشيء شرط يف هذه العبادة  واألصل هو البقاء على

فإن جاء به صرحيا  صحيحا  فعلى العني والرأس وإن مل أيت لدليل املثبت لذلك اإلدعاء فإنه مطالب اب
لب من الناقل عن األصل ّل من الثابت ه ألنه خمالف لألصل ، والدليل يطبه فإن قول مردود علي

 "متفق على صحته" (( من أحدث يف أمران هذه ما ليس منه فهو رد )) يقول وألن النيب عليه ، 
وهذا اإلحداث شامل إلحداث الصفات أو األسباب أو الشروط فمن جاء بشرط وربط العبادة به 
فإنه مطالب ابلدليل ألنه نقل عن األصل ، واعلم أن الشروط وقف على صحة النص فال يستدل 

ملروايت الكاذبة وّل بوجودها يف املذاهب إذا مل يكن عليها أدلة ابوّلت الضعيفة وّل عليها ابملنق
فوجود هذا الشرط يف املذهب الذي تنتمي إليه ّل يكسبه صفة الشرعية إذا مل يكن عليه برهان من 

هلل وأين أقسم اب القياس املستويف لشروطه وأركانهالكتاب أو السنة الصحيحة أو اإلمجاع الثابت أو 
تعاىل أن الطالب لو تربوا على هذه القاعدة العظيمة لتحررت عقوهلم من اّلشرتاط الذي ّل دليل 

وهي فرع من القاعدة  صل يف الشروط الشرعية التوقيف (األ ليه، والقاعدة اليت نقصدها تقول )ع
الشيء  تقاد كونالعظيمة ) اإلحكام الشرعية تفتقر يف ثبوهتا لألدلة الصحيحة الصرحية ( ذلك ألن اع

، ألن الوجوب والندب والتحرمي والكراهة والسبب واملانع والشرط  شرطا  هو إثبات حلكم شرعي
بد اي أخي الطالب أن ية اليت ّل تثبت إّل ابألدلة فالوالصحة والفساد كل ذلك من األحكام الشرع

يتبني لك كيفية ختريج وحىت  تقلحترص على هذه القاعدة املهمة وقد أفردنها ابلشرح يف مؤلف مس
 القاعدة املسئول عنها على الفروع أذكر لك بعض الفروع على ذلك فأقول :

: اشرتط بعض الفقهاء لصحة املسح على اخلفني أن يكون صفيقا  وأن يكون اثبتا  بنفسه وأن ّل منها
فأين عي الدليل ّلشرتاط الشر يكون خمرقا  ولو خرقا  يسريا  ، وكل ذلك اشرتاط يف عبادة واألصل يف ا

الدليل الدال على هذه الشروط ؟ فإننا ّل نعلم على ذلك شيئا  من األدلة املرفوعة الصحيحة وإمنا هي 
قياسات وتعليالت معلولة وحيث كان ّل دليل عليها فاألصل عدمها ألن الشرط حكم شرعي 

ه املسألة أنه جيوز املسح واألحكام الشرعية تفتقر يف ثبوهتا لألدلة الصحيحة الصرحية ، فاحلق يف هذ
لصحيح أيضا  أنه جيوز وااره شيخ اإلسالم ،ه واختفياملخرق إذا كان ميكن متابعة املشي على اخلف 

 أيضا  جواز املسح على اخلف ولو ملوالصحيح  املسح على اخلف الشفاف واختاره شيخ اإلسالم
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روط يف مذهب األصحاب فإن يثبت بنفسه واختاره شيخ اإلسالم ، وّل شأن لنا بوجود هذه الش
اّلشرتاط وقف على ثبوت الدليل ، وقد أخذن العهد على أنفسنا من أول ما بدأن يف الطلب أن ّل 
نتعصب ملذهب وّل لرأي وّل لغريه وإمنا نتعصب للدليل ، فالدليل هو ضالتنا فحيث ذهب الدليل 

لو تتبعت ما كتبناه فإنك ستجد ذهبنا معه وحيث وقف وقفنا معه وّل ندعي الكمال يف ذلك ، بل 
بد أشياء كثرية خمالفة للدليل ولكن حسبنا أننا بشر نصيب وخنطئ وهذا جهدن وهللا يغفر لنا فيه وّل

 زللنا وتقصرين وهو أعلى وأعلم .
جلواز املسح على اجلبرية أن تكون قد لبست على ط بعض الفقهاء رمحهم هللا تعاىل : اشرت ومنها

ى اخلف ، ولكن هذا اشرتاط ّل يقبل وتعليلهم هذا عليل واألصل يف اّلشرتاط طهارة وقاسوها عل
يفيد ما الشرعي التوقيف على الدليل وّل أعلم من القرآن وّل من السنة الصحيحة وّل من اإلمجاع 

فاسد ألن اشرتاطها ذلك ، وأقوال العلماء يستدل هلا ّل يستدل هبا ، وأما قياسهم هذا فهو قياس 
طر هلا اإلنسان اجلبرية فطهارة ضرورة وألنه قد يضوأما املسح على  ,ةوتوسع ى اخلف رخصةاملسح عل

وّل يستطيع تقدمي الطهارة ، وابجلملة فقياسهم هذا مع الفارق وقد تقرر يف األصول أن القياس مع 
عي الفارق غري مقبول ، فحيث مل يرد دليل يف تصحيح هذا الشرط فاألصل عدمه ألن اّلشرتاط الشر 

جيوز املسح على اجلبرية ولو بال  همبناه على الدليل ، فالراجح يف هذه  املسألة بناء على ذلك هو أن
 سبق طهارة . وهو اختيار شيخ اإلسالم وغريه من احملققني ، وهللا أعلم .

ة جلواز املسح على العمامة أن تكون حمنكة أو ذات ذؤابط بعض الفقهاء رمحهم هللا تعاىل : اشرت ومنها
، وهذا اّلشرتاط مل جند له دليال  خبصوصه يف شيء من األدلة إّل قوهلم ، ألن هذا هو شأن عمائم 
العرب ، وهذا ّل يفيد الوجوب فضال  عن كونه شرطا  ، واّلشرتاط حكم شرعي أي أنه موقوف على 

عليها الدليل الشرعي الصحيح الصريح فحيث ّل دليل يفيد هذا اّلشرتاط فالصحيح جواز املسح 
 ولو مل تكن حمنكة أو ذات ذؤابة وهللا أعلم .

ينة وكذلك : اشرتط بعض الفقهاء لصحة بعض املعامالت كالبيع والسلم وحنوها ألفاظا  معومنها
لصحته ألفاظا  معينة ، وأوقفوا صحة هذه العقود على وجود هذه األلفاظ النكاح أيضا  اشرتطوا 

ل ألنه ّل دليل عليه واملتقرر أن األصل يف اّلشرتاط الشرعي املشروطة ولكن هذا اّلشرتاط غري مقبو 
التوقيف على الدليل الصحيح الصريح وّل نعلم دليال  يفيد هذه الشرطية وحيث ّل دليل يفيدها فاحلق 
احلقيق ابلقبول أن هذه العقود وحنوها تنعقد مبا يدل على مقصودها من األقوال واألفعال وذلك 

ألدلة هناك ف وقد ذكرن يف كتابنا قواعد البيوع يف ذلك ضابطا  مفيدا  وذكرن اخيتلف ابختالف األعرا
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) تنعقد املعامالت والعقود مبا يدل على مقصودها من قول أو فعل ( وهو  وهذا الضابط نصه يقول
اختيار أيب العباس بن تيمية رمحه هللا تعاىل وأظنه من أوائل من نصر هذا القول ومن أوائل من أطال 

 اّلستدّلل عليه ، وخرجه على قواعد الشريعة فجزاه هللا خري اجلزاء وغفر له ورفع نزله يف الدنيا يف
 واآلخرة وهللا ربنا أعلى وأعلم .

: اشرتط بعض الفقهاء رمحهم هللا تعاىل لصحة اجلمعة أربعني رجال  وبعضهم نصر ذلك القول ومنها
 خطام له وّل زمام ، فاهلل يعفو عنه ويغفر له واحلق أن نصرا  ّل مزيد عليه ، وجاء من املروايت مبا ّل

ّل تقوم به احلجة ، وقد استوىف هذه املسألة الشيخ العالمة  يروى يف اشرتاط األربعني فإنه ما مجيع ما
سليمان بن عبدهللا حفيد الشيخ حممد رحم هللا أصل هذه الساللة الطيبة وسائر فروعها الرمحة الواسعة 

اهم هللا خري ما جيزي عاملا  عن أمته ورفع نزهلم يف الفردوس األعلى ، فإنه قد جاء يف وغفر هلم وجز 
هذه الرسالة مبا ّل نعلمه لغريه من التحقيق ونقد املروايت فجزاه هللا خريا  واملقصود أن هذا اّلشرتاط 

وإما صريح غري ليها إما صحيح غري صريح ّل دليل عليه ، بل وكذلك غريها من األقوال فإن الدليل ع
، واحلق إن شاء هللا تعاىل يف هذه املسألة صحة اجلمعة برجلني أحدمها خيطب والثاين يستمع  صحيح

واخلالصة أن اشرتاط األربعني اشرتاط يف عبادة  هو معلوم أن أقل اجلماعة اثنان مث يصليان معا  ، وكما
يف هذه املسألة فال نقبل أي قول فيها  ، واّلشرتاط يف العبادة مبناه على الدليل وحيث مل يصح دليل

قق مسمى اجلماعة وهي تتحقق ابثنني وهللا أعلى ألصل وهو أن املشرتط يف إقامتها حتونبقى على ا
 وأعلم .

: اشرتط بعض الفقهاء رمحهم هللا تعاىل لصحة البيع أن يقع منجزا  فال يصح تعليقه ابلشرط إّل ومنها
عليه يف احلقيقة واّلشرتاط الشرعي مبناه على التوقيف وحيث مل  ابملشيئة ، وهذا اشرتاط ّل دليل

يصح يف ذلك دليل فالقول الصحيح يف هذه املسألة هو صحة تعليق البيع ابلشرط ، واختاره شيخ 
 اإلسالم بن تيمية رمحه هللا تعاىل وهللا أعلم .

واستدلوا  دث األصغريكون على طهارة من احلأن  الطواف: اشرتط كثري من الفقهاء لصحة ومنها
ي ما يفعله احلاج غري أن ال افعل )) توضأ مث طاف وبقوله أن النيب  على ذلك مبا يف الصحيحني
ويف  (( الطواف ابلبيت صالة إال أن هللا أابح الكالم فيه )) وحبديث (( تطويف ابلبيت حىت تطهري

الطواف فإنه حكاية فعل واملتقرر  احلقيقة أن هذه األحاديث ّل تفيد الشرطية فأما حديث وضوئه قبل
 (( خذوا عين مناسككم )) أن حكاية األفعال ّل تفيد الوجوب وّل يقال أنه مقرون بقوله يف القواعد

استحباب  ألن الوضوء يف ذاته ليس من املناسك اخلاصة أبحد النسكني ومن املعلوم أن من عادته 
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خذوا عين  ))لََّب وقال   الوا بسنية التلبية مع أنهقهاء قبقائه دائما  على طهارة ، أّل ترى أن الف
يف املزدلفة مع أنه  : بسنية مجع الظهرين تقدميا  بعرفة وبسنية مجع العشائني َتخريا  وقالوا (( مناسككم
احلرام مع أن هللا : بسنية ذكر هللا تعاىل عند املشعر وقالوا (( خذوا عين مناسككم )) فعلها وقال
َرَاِم فَا تعاىل قال  َعِر احل  فإذا قال  ((خذوا عين مناسككم))وقال  وفعله النيب  ذ ُكُروا  اّللهَ ِعنَد ال َمش 

الفقهاء بسنية ذلك مع أهنا من مجلة املناسك فكيف يقال يف وضوئه قبل الطواف مع أن الوضوء يف 
ا أفاض من عرفات حيب دائما  أن يكون على طهارة ولذلك فإنه مل ذاته ليس من املناسك فقد كان 

ومل يؤخر الوضوء إىل الوصول للمزدلفة  ((الصالة أمامك)) لطريق وابل مث توضأ مباشرة وقالوقف يف ا
ظيما  لربه جال وعال ويف على طهر كامل تع الذكر وهو يكره أن يذكر هللا إّلدائم  ذلك ألنه 

تمر قبل ذلك ثالث مرات ومل يثبت وقد اع (( إين كرهت أن أذكر هللا إال وأان على طهارة )) احلديث
ة اليت يتعلق هبا صحة الطواف الطواف فلو كان من الشروط املتحتمعنه أنه أمر الناس ابلوضوء قبل 

واجلمع بني األدلة واجب ما أمكن ، وّل يتأتى ذلك إّل إذا قلنا أبنه وضوؤه قبل  ألمر به النيب 
فإنه  (( ما يفعل احلاج افعلي ))، وأما حديث  الواجبات املتحتماتالطواف من املندوابت ّل من 

يفيد اشرتاط الطهارة من احلدث األكرب وحنن نبحث يف احلدث األصغر ، فالطهارة مما يوجب الغسل 
واحليض والنفاس واجلنابة شرط يف الطواف وأما ما يوجب احلدث األصغر فال دليل عليه ، فحديث 

شرتاط الطهارة من احلدث إمنا يفيد ا (( أحابستنا هي ))وحديث  (( افعلي ما يفعل احلاج ))عائشة 
فاّلستدّلل هبا على اشرتاط الطهارة الصغرى استدّلل يف خري حمله ، أّل ترى أن الصوم مينعه األكرب 

احليض والنفاس وّل مينعه احلدث األصغر ، بل وّل متنعه اجلنابة وهي من احلدث األكرب ، أّل ترى أن 
ا اجلنابة واحليض والنفاس عند األكثر وّل مينعها احلدث األصغر أّل ترى أن دخول قراءة القرآن متنعه

املسجد مينعه احليض والنفاس واجلنابة وّل مينعه احلدث األصغر أّل ترى أن دخول املالئكة يف البيت 
 متنعه اجلنابة وّل مينعه احلدث األصغر وأن أريد بذلك أن تعرف أنه ليس كل عبادة تشرتط فيها

الطهارة الكربى تكون الطهارة الصغرى فيها مشرتطة ، ومن ذلك الطواف فهو عبادة تشرتط فيها 
فالعبادات ابعتبار اشرتاط  ط هلا الطهارة من احلدث األصغرالطهارة من احلدث األكرب ولكن ّل يشرت 

 الطهارة من احلدثني ثالثة أقسام :
  الثاين : ما ّل تشرتط له الطهاراتنحف, ه الطهاراتن كالصالة ومس املصاألول : ما يشرتط ل

الثالث : ما يشرتط فة وعقد اإلحرام وحنوها, كالسعي واملبيت مبزدلفة ومىن ورمي اجلمار والوقوف بعر 
مس وغري ذلك واخلالصة  الصغرى كالطواف وقراءة القرآن بالله الطهارة الكربى فقط دون الطهارة 
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منا يستدل هبا على وجوب الطهارة الكربى وّل شأن هلا األحاديث يف منع احلائض من الطواف إ نأ
، ومع تسليم فيجاب عنه أبنه ضعيف  (( الطواف ابلبيت صالة )) وأما حديث ,ابلطهارة الصغرى

صحته فإن التشبيه هنا إمنا هو يف املنزلة واملكانة وّل شأن له يف اّلشرتاط الشرعي ، أي أن مكانة 
نة الصالة ، أّل ترى أن احلديث إمنا استثىن الكالم فقط وأنت تعلم الطواف ابلبيت يف الشريعة كمكا

أن الطواف جيوز فيه الضحك وهو ّل جيوز يف الصالة ، والطواف جيوز فيه اّللتفات وّل جيوز ذلك 
يف الصالة والطواف جيوز فيه الكالم األجنيب وّل جيوز ذلك يف الصالة والطواف جيوز فيه كشف 

لك يف الصالة ، والطواف ّل يشرتط فيه استقبال الكعبة بكل البدن واستقباهلا العاتقني وّل جيوز ذ
شرط يف الصالة ، ولو حترك الطائف عشرة آّلف حركة ما بطل طوافه وأما الصالة فإنه تبطلها احلركة 

بة األجنبية إذا كثرت وتوالت ابّلتفاق وهذا يفيدك أن احلديث إمنا يقصد به املماثلة يف املنزلة والرت
فقط فهو خارج عن حمل النزاع أصال  وابجلملة فاّلشرتاط موقوف على الدليل الصحيح الصريح 
وحيث مل يثبت يف شرطيته أي الوضوء للطواف دليل صحيح صريح فإننا ّل نقول بشرطيته وإمنا نقول 

فهذه  مبا وقف عنده الدليل وهو اّلستحباب فقط واعتذر لك عن اإلطالة يف هذا الفرع وهللا أعلم
 سبعة فروع تطلعك على ما وراءها إن شاء هللا تعاىل .

 ذلك بيان مع ؟ فيها املشرتط العبادة يف أثره ابعتبار الشرعي الشرط أقسام ما/  78 س
 ؟ ابلتمثيل

  قسمني : شرط صحة وشرط وجوب ونعينأقول : ينقسم الشرط الشرعي هبذا اّلعتبار إىل /ج 
ف الصحة بتخلفه أي إذا انعدم هذا الشرط فإن العبادة ّل بشرط الصحة أي الشرط الذي تتخل

تصح ، ولذلك فإهنم أضافوه إىل أثره فقالوا : شرط صحة وذلك كاإلسالم ابعتبار العبادات كلها فإنه 
شرط صحته فإذا ختلف اإلسالم عن العبادات فإهنا ابطلة ، وكالطهارة للصالة فإهنا شرط صحة فإذا 

الة وكاستقبال القبلة وسرت العورة والنية يف الصالة هي من شروط الصحة ختلفت الطهارة بطلت الص
مبعىن أهنا إذا ختلفت عن الصالة فإن الصالة أصال ّل تصح أو كسرت العورة للطواف فإن من شروط 

 صحة فال يصح صيام احلائض والنفساء الصحة ، وكعدم املوانع الشرعية للصيام فإن عدمها شرط
النسكني أي احلج والعمرة ، فإذا انعدم التمييز بطلت كل  ز يف كل العبادات إّلييابّلتفاق ، وكالتم

صبيا  فقالت: أهلذا فرفعت امرأة  ث:يالعبادات إّل احلج والعمرة فإهنما يصحان من غري املميز حلد
ها ي وامتالك السلعة والقدرة على تسليمها ومعرفت" وكالرتاضرواه مسلم" (( نعم ولك أجر ))قال  حج؟

برؤية أو وصف ومعرفة الثمن وكون املبيع مباح النفع وكون العقد جائز التصرف لصحة البيع كل هذه 
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كيل أو الوزن الشروط السبعة من شروط صحة البيع أي ّل يصح البيع إّل بوجودها ، وكمعرفة ال
 ممن أسلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل )) سلم حلديثواألجل لصحة عقد ال

من غري استثناء فإنه من فال يصح السلم إّل بذلك ، وكالعقل لصحة العبادات " متفق عليه" (( معلوم
كلها فإهنا من شروط الصحة يف سائر العبادات شروط الصحة وكاإلخالص واملتابعة لصحة العبادات  

هي اليت حة فال تصح العبادات إّل إذا توفر فيها شرط اإلخالص واملتابعة ، وابجلملة فشروط الص
ي الشروط هحبيث إذا انعدمت انعدمت الصحة ، وأما شروط الوجوب ف تتوقف عليها صحة العبادة

اليت ّل شأن هلا ابلصحة وإمنا هلا تعلق بوجوب العبادة يف الذمة فإذا وجدت هذه الشروط وجد 
ط وجوب الوجوب يف الذمة وإذا انعدمت هذه الشروط انعدم الوجوب يف الذمة كالبلوغ فإنه شر 

رفع القلم عن  )) غ فقط لقوله عليه الصالة السالمابلنسبة للعبادات أي ّل جتب العبادة إّل على البال
لكن ّل شأن للبلوغ يف صحة العبادة فلو حج  "حديث حسن" (( ثالثة عن الصغري حىت حيتلم

ب عليه الصغري صح حجه ولو صلى لصحة صالته ولو صام لصح صيامه ، ولكن هي يف ذاهتا ّل جت
شرط وجوب ّل شرط صحة ،  ه، فلو صلى الذي مل يبلغ لصحة صالته مع ختلف شرط البلوغ لكن

كاحملرم ابلنسبة للمرأة يف احلج فإنه شرط وجوب ّل شرط صحة فلو حجت املرأة بال حمرم لصح و 
َمِن  تعاىل حجها ولكن مع اإلمث ألهنا منهية عن أي سفر بال حمرم وكاّلستطاعة لوجوب احلج لقوله

َتطَاَع ِإلَي ِه َسِبيال    وب احلج يف الذمة إّل ابّلستطاعةفاّلستطاعة شرط وجوب حبيث ّل يرتتب وج اس 
ّل تعلق له ابلصحة  اليت هي الزاد والراحلة لكن لو حج العاجز لصح حجه ألن شرط اّلستطاعة

عاجز واملسافر لصح ا من شروط الوجوب فلو صام المفإهن لوجوب الصيام وكاإلقامة واّلستطاعة
أمثا ألنه ليس  ملا صومهما مع ختلف هذين الشرطني لكنهما ليسا بشرط صحة ، ولو تركا الصيام

بواجب عليهما يف هذه احلالة وإمنا جيب عليهما قضاؤه إذا أقام املسافر وبرأ املريض ، وابستقراء 
مع األمران يف شرط من شروط الشريعة وجدن أن شروط الصحة أكثر من شروط الوجوب ، وقد جيت

الشروط فيكون شرط وجوب وشرط صحة كالعقل فإنه شرط وجوب أي ّل جتب العبادات إّل 
أي ّل تصح العبادات إّل ابلعقل وكالتمييز يف غري النسكني فإنه شرط وجوب صحة ابلعقل وشرط 

ني إّل من فال جتب العبادات على غري املميز وكذلك هو شرط صحة فال تصح العبادات غري النسك
املميز ، واخلالصة : أن شرط الصحة هو الذي ّل تصح العبادة إّل به ، وشرط الوجوب هو الذي ّل 

 أعلم . أعلى جتب العبادة يف الذمة أصال إّل به وهللا ربنا
 ؟ ابألمثلة ذلك بيان مع اجلاعل ابعتبار الشروط أقسام ما /79س
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ة وقف على الشارع ، وهي اّلشرتاط يف العبادات أقول : لقد سبق أن ذكرن أن الشروط الشرعي: ج
فال جيوز ألحد أن يربط عبادة بشرط إّل وعلى ذلك دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة أو اإلمجاع 

، وبناء  عليه فاجلاعل هلذا النوع من الشروط هو الشارع وهي اليت  هأو قياس الصحيح املستويف ألركان
علية وهي اليت ّل تعلق هلا ابلعبادات اخلمس وإمنا الثاين : الشروط اجل لوضعية والنوعنسميها ابلشروط ا

هي فيما بني اخللق وبعضهم البعض كالشروط يف املعامالت والشروط يف النكاح والشروط يف الوقف 
والشروط يف اهلبة والوصااي والشروط يف ابب اجلعالة وعقود اإلجارة ، وهذه الشروط فيها خالف بني 

يف تقرير األصل فيها ولكن القول الصحيح والرأي الراجح املليح هو أن األصل فيها احلل أهل العلم 
واإلابحة إّل فيما خالف الدليل ، وهذه قاعدة نفعة جدا  وأحب أن أعيد لك لفظها بنصه لتحفظه 
ا فأقول : األصل يف الشروط اجلعلية احلل واإلابحة إّل فيما خالف الدليل وبه تعلم أن عندن هن
ة قاعدتني ، قاعدة يف الشروط الشرعية وقاعدة يف الشروط اجلعلية ، فأما القاعدة يف الشروط الشرعي

وأما  ( اّلشرتاط الشرعي ، التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريحفتقول : ) األصل يف 
أحب لك اخلري كله علم رمحك هللا تعاىل أين لية فهو ما ذكرنه لك سابقا  ، واالقاعدة يف الشروط اجلع

، وبناء على هذه احملبة فأرجو منك أن ّل متل من طول الكتابة يف الضوابط املتفرعة على قاعدة 
الشروط اجلعلية فإنه قد تفرع عنها ضوابط فقهية مهمة جدا  وقد استفدن منها كثريا  يف سرين العلمي 

احملبة تقتضي مين أن أفضل لك الكالم لنفسي وهذه  هورأينا بركة تعلمها علينا وإين أحب لك ما أحب
الضابط ق : ييف هذه الضوابط واحدا  واحدا  فأقول وابهلل التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحق

األصل يف الشروط يف البيوع احلل واإلابحة إّل فيما خالف الدليل ، وبيانه أن يقال : إنه   -:األول
على اآلخر وّل حق ألحد أن مينع شرطا  تفوه به أحد جيوز لكل من املتعاقدين أن يشرتط ما شاء 

اختيار وهو  املتعاقدين على اآلخر إّل إذا كان هذا الشرط يتناىف مع شيء من األدلة فإنه مينع حينئذ  
 من احملققني وهو الذي يتوافق مع دّللة الكتاب والسنة واّلعتبار شيخ اإلسالم ابن تيمية ومجع
فُوا  اِبل ُعُقوِد   فأما الكتاب فقوله تعاىل: الصحيح وبيان ذلك أن يقال  وهذه  اَي أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا  أَو 

الشروط اليت يشرتطها أحد املتعاقدين على اآلخر هي من مجلة العقود وقد أمر هللا تعاىل ابلوفاء هبا 
املبايعات ، وحث عليها فهي دليل على أن الشروط اليت مل ختالف الشرع صحيحة يف مجيع عقود 

ُؤوّل    وكذلك قوله تعاىل : َد َكاَن َمس  ِد ِإَن ال َعه  فُوا  اِبل َعه  وهذه الشروط نوع من العهد الذي   َوأَو 
 قوله وكذلك ، القيامة يوم للسؤال نفسه لعرض وإّل به يويف أن واجبيقطعه اإلنسان على نفسه فال

ِد اّللهِ ِإَذا عَ  :  تعاىل فُوا  ِبَعه  َانَ اَهدُّتُّ  َوَّل تَنُقُضوا  َوأَو  ِد اّللهِ   تعاىل وقوله  تَ و ِكيِدَها بَ ع دَ  األمي  َوِبَعه 
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فُوا  َذِلُكم  َوَصاُكم ِبِه َلَعَلُكم  َتذََكُرونَ   كان هأن  جابر حديث من الشيخان روى فقد السنة وأما  أَو 
 يسر مل سريا   وسار وضربه ابلربكة يل فدعا  النيب فلحقت: قال يسبه أن فأراد أعيا له مجل ىعل يسري
... أهلي إىل نهمحال واشرتط وقيةأب فبعته (( هنيبع )) فقال ّل فقلت (( ةأبوقي بعينه )) قال مث قط مثله

 يف جوازه تقرر مما هو هل سؤال غري من نفسه عند من الشرط هذا ابتدأ  جابر فهذا .احلديث
 البيع يف اشرتاط وهذا اّلشرتاط هذا مثل جواز على يدل مما  يبالن ذلك على رهوأق ؟ ّل أم الشرع
 دليل  إقراره أن القواعد يف تقرر وقد ، واإلابحة احلل الشروط يف املتقرر األصل أن ذلك وأفاد
 ما الشروط من به أوفيتم ما أحق إن )):  قال هأن  عنه الصحيحني يف ما أيضا   األدلة ومن, اجلواز

 يف الشروط ذلك يف ويدخل الوفاء حقها كلها الشروط أن على ذلك فدل (( فروجال به استحللتم
 الرتمذي رواه ما:  أيضا   األدلة ومن, وفاء   الشروط أحق النكاح يف روطالش أن إّل وغريها املعامالت

 )):  قال  النيب أن جده عن أبيه عن املزين عوف بنا عمرو بن عبدهللا من كثري حديث من والبزار
 إال شروطهم على واملسلمون ، حالال   حرم أو حراما   أحل صلحا   إال املسلمني بني جائز صلحال

 عمر ابن حديث ومثله صحيح حسن حديث الرتمذي قال (( حالال   حرم أو حراما   أحل شرطا  
 أبو قال (( احلق وافقت ما شروطهم على الناس ))  هللا رسول لقا قال البزار عند عنهما هللا رضي

 طرق من فاجتماعها ضعيفا   منها احدالو  كان وإن األسانيد وهذه) تعاىل هللا رمحه تيمية ابن عباسال
 بينهم فيما اشرتطوها اليت شروطهم على املسلمني وأن املراد يف صرحية وهي .ه .ا(بعضا   بعضها يشد
 ّل حينئذ فإنه لاحلال حترمي أو احلرام حتليل يتضمن الشرط هذا يكون أبن منها الدليل خالف ما إّل

 قال  النيب أن عنهما هللا رضي عمر بن عبدهللا حديث من الصحيحني يف ما أيضا   األدلة ومن جيوز
 ابتاع من )) لفظ ويف "عليه متفق" (( املبتاع يشرتط إال للبائع فثمرهتا أبرت قد خنال   ابع من ))

 ، الشروط هذه مثل ازجو  على ذلك لفد (( املبتاع يشرتطه أن إال ابعه لذيل فماله مال وله عبدا  
 أخربن قال ، بشار بن حممد حدثنا:  قال ننهس يف الرتمذي رواه ما:  أيضا   األدلة ومن, أعلم وهللا
 خالد بن العداء يل قال قال وهب بن عبداجمليد أخربن قال يالبصر  يالكرابيس صاحب ليث بن عباد
 ما هذا))  كتااب   يل فأخرج ، بلى قلت:  قال  هللا رسول يل كتبه كتااب   أقرئك أّل:  هوذة بن

 وّل داء ّل أمة:  قال أو عبدا   منه اشرتى ،  هللا رسول حممد من هوذة بن خالد بنا العداء اشرتى
 ّل قريب حسن حديث هذا: )  الرتمذي قال ، حسن حديث((  املسلم املسلم بيع ، خبثة وّل عائلة
 كالمه ه  أ(  احلديث أهل من وأحد غريه احلديث هذا عنه ىرو  وقد ليث بن عباد حديث من نعرفه
 ومن اجلواز فيها األصل الشروط هذه مثل أن تفيد  هللا رسول على العداء من اّلشرتاطات فهذه
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 من اشرتهتا عنها هللا رضي ةعائش أنو  اعنه هللا رضي بريرة حديث من الصحيحني يف ما أيضا   األدلة
 هللا فحمد خطب بذلك  النيب علم فلما هلم الوّلء يكون أن إّل اأهله فأىب هلا الوّلء أن على أهلها
 شرطا   اشرتط من هللا كتاب يف ليست شروطا   يشرتطون أقوام ابل ما بعد أما: ))  قال مث عليه وأثىن
 هناك ألن وشريعته دينه أي هللا بكتاب واملراد((  شرط مائة كان وإن ابطل فهو هللا كتاب يف ليس

 ومل  النيب وأجازها تعاىل هللا كتاب يف أبعياهنا مذكورة وليست الصحابة بعض من صدرت شروط
 فاشرتاط ، وشريعته دينه هللا بكتاب املراد أن على ذلك فدل ، هللا كتاب يف ليست إهنا:  هلم يقل

 أعتق ملن ّلءالو  أن))  ابلنص ا  شرع املتقرر ألن وعال جل هللا لدين خمالف شرط الرقيق بيع بعد الوّلء
 صحة تعاىل هللا شاء إن تفيدك األدلة فهذه ,أعلم وهللا احلديث هذا آخر يف  املعصوم قاله كما(( 
 خالف فيما إّل واإلابحة احلل املعامالت يف الشروط يف األصل أن من الضابط هذا يف هقررن ما

 وتلميذه تيمية كابن احملققني من كثري القول هذا وعلى وأعلم أعلى ربنا وهللا بعينه ممنوع فهو الدليل
 بيع يف شرطان وال )) احلديث يف  قوله اوأم, واسعة رمحة اجلميع هللا رحم وغريهم القيم ابن العالمة

 الشروط بذلك يقصد وإمنا مفسدة إىل اجتماعها يؤدي ّل اليت اجلائزة الشروط به املراد ليس فإنه ((
 يف البيعتان بعينه هو البيع يف فالشرطان ، كالعينة ، دةمفس إىل اجتماعها أفضى اجتمعت إذا اليت
 كحمل األولني النوعني غري من شرطني بني مجع وإن : ) تعاىل هللا رمحه سعدي ابن قال ، بيعه

 أن والصحيح (( بيع يف شرطان وال )) حلديث البيع بطل وتفصيله الثوب وخياطة وتكسريه احلطب
 كمسائل شرعية مفسدة ترتتب ابجتماعهما اللذان الشرطان فيه يدخل وإمنا هذا يتناول ّل احلديث

 ظلم أو غرر أو راب مفسدة فيه ما إّل املعامالت عن ينهى ّل الشارع أن هذا ويؤيد وعكسها العينة
 إىل هبا يتذرع وّل فيها مفسدة ّل وهي الشارع عنها ينهى فكيف بوجه فيها حمذور ّل الشروط وهذه

 من أكثر أو ثالثة أو شرطني أو شرطا   اآلخر على املتعاقدين أحد اشرتط فإذا وابجلملة أه (  مفسدة
 وأما شيئا   هتعترب  وّل ّلغ   فإنه الشرع من شيئا   خيالف أحدها أو الشروط هذه كانت فإن فانظر ذلك

 خراآل الطرف قبلها إذا هبا الوفاء جيب مقبولة صحيحة فإهنا النصوص من شيئا   تصادم ّل كانت إن
 : فأقول منها طرفا   لك اذكر كثرية عفرو  ذلك على ويتفرع ، مدهاواعت
 أحق فإنه آلخر يبيعها أن أراد إذا أنه املشرتي  على البائع واشرتط عليه عزيزة جارية ابعه لو:  منها
 خيالف ّل ألنه صحيح شرط أنه ظهرواأل خالف فيه الشرط فهذا ، السوق يف ملثلها املتقرر ابلثمن هبا

 فحل اجلواز واختار بدليل إّل اإلابحة التاملعام يف اجلعلية الشروط يف واألصل الشرع أدلة من شيئا  
 .  تعاىل هللا رمحه تيمية بن العباس أبو العلماء
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 ّل إذ صحيح لشرطا فهذا ذلك حنو أو مثال   والده رضا أو زيد جميء على معلقا   بيعا   ابعه لو:  ومنها
)  يقول عندن والضابط تيمية ابن العباس أبو واختاره احلل فيه ألصلوا الشريعة أدلة من خيالفه شيء
 ( . املستقبلية ابلشروط البيوع تعليق جيوز

 ىعل شروطا   يكتبون العقد عند فإهنم داره بناء يريد الذي والعامل الدار صاحب بني جيري ما:  ومنها
 كذا نوعيته هذا يكون أن اشرتط : فيقول داره يف يريدها اليت املواصفات يكتب الدار فصاحب بعض
 ، شرطا   ستني أو أربعني أو ثالثني إىل الشروط هذه تصل وقد ، كذا نوعيته وهذا كذا نوعيته وهذا

 يف اشرتاط ذلك وكل لكذ وحنو املال دفعات حتديد يف شروطا   الدار رب على يشرط العامل وكذلك
 . الشرع أدلة من شيئا   منها يءش خيالف مل ما واإلابحة احلل أصل على جار فهو معاملة
 . اآلخر الطرف به رضي إذا به الوفاء وجيب وماض   جائز الشرط فهذا اجلزائي رطالش:  ومنها
 .به الوفاء وجيب ّلزم صحيح ذلك كل ضمان   أو رهنا   أو كفيال   عليه واشرتط شيئا   ابعه لو : ومنها
 صحيح ذلك كل ، معني مكان يف ووضعه سريهوتك محله البائع على واشرتط طبا  ح ابتاع لو : ومنها
 . به الوفاء جيب ّلزم

 . جابر حديث وعليه.  الشرط صح معلومة مسافة إىل حتمله أن واشرتط دابة ابعه:  ومنها
 هنى))  حديث ذلك وعلى الوفاء ولزم الشرط صح معلومة مدة سكناها واشرتط دارا   ابعه:  هاومن

 تعلم (( . أن إّل نياالث عن وسلم عليه هللا صلى النيب
 وإّل به الوفاء لزمو  الشرط صح املشرتي بذلك ورضي احلال يف عتقه عليه واشرتط عبدا   ابعه:  ومنها

 . اجلمهور مذهب وهو كامال   الثمن ورد العبد انتزاع حق فللبائع
ط صحيحة : لو اشرتط عليه أن يكون العبد كاتبا  و األمة بكرا  والدابة حلواب  فكل ذلك شرو  ومنها

 ّل غبار عليها ألن األصل يف الشروط يف املعامالت احلل واإلابحة .
 يف قدمناه كما الشرع يف مينعه ما لورود ابطل فالشرط ، الوّلء عليه واشرتط عبدا   ابعه لو : ومنها

 . رةبري حديث
 ألنه الشرط بطل ، نقص حال بثمن منه يشرتيها أن عليه واشرتط مؤجل بثمن سيارة ابعه لو : ومنها
 .(( احلديث ... ابلعينة تبايعتم إذا )) حديث أعين علمت ما شأهنا يف ورد وقد العينة إىل مفض
 ألنه ابطل فالشرط البيع ُّت ملا وإّل شيئا   يقرضه أن املشرتي على البائع واشرتط شيئا   ابعه:  ومنها
 . (( وبيع سلف حيل ال )) والسالم الصالة عليه قال وقد بيع سلف
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أو يستعمل دابته سنة  ض على املقرتض أن يسكن داره شهرا  : اقرتض منه شيئا  واشرتط املقر  نهاوم
 مثال  فهذا الشرط ابطل ألنه راب ، واملتقرر عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا  فهو راب ، وهللا أعلم .

 ( الدليل خالف مافي إّل اإلابحة املعامالت يف الشروط يف األصل ) قاعدة على الفروع بعض فهذه
 هذه من الثاين الضابط إىل اآلن ونذهب ، اجلعلية الشروط قاعدة من املتفرع األول الضابط وهو

 احلل الواقف شروط يف األصل ) يقول الذي وهو اجلعلية الشروط قاعدة حتت تدخل اليت الضوابط
 الشروط من شاء ما الوقف هذا يشرتط أن شيئا   أوقف إذا لإلنسان جيوز أي(  الدليل خالف فيما إّل

 خمالفا   شرطا   شرط إذا أنه أي الدليل خالف فيما إّل ، توسعةال الواقف شروط يف فاألصل املباحة
 أي له فيجوز بغريه وّل بشرط ّل الشرع خمالفة له جيوز ّل العبد ألن بعينه ابطل شرط هفإن للشرع

 يف واألصل  ذلك وحنو للوقف معينا   فا  مصر  يشرتط وأن الوقف على معينا   نظرا   يشرتط أن للواقف
 عمر ابن عن نفع روى ما ذلك على والدليل الشرعي الدليل خالف فيما إّل واإلابحة احلل كله ذلك
 فاستأمره وسلم عليه هللا صلى النيب فأتى خبيرب أرضا اخلطاب بن عمر أصاب:  قال عنهماهللا  رضي
 ؟ به َتمرين فما ، منه عندي أنفس هو قط ماّل   أصب مل خبيرب ماّل   أصبت إين هللا رسول اي:  قال

 وّل أصلها يباع ّل أن على ، عمر هبا ففعل:  قال هبا وتصدقت أصلها حبست شئت إن فقال
 ، والضعيف السبيل وابن هللا سبيل ويف الرقاب ويف القرىب ويف للفقراء هبا تصدق ، يورث وّل يوهب

 يف احلديث وهذا متمول غري صديقا   يطعم أو ابملعروف منها أيكل أن هايول من على جناح ّل
 أن ّلبد أنه إّل ، الدليل خالف فيما إّل احلل على مبناها الواقف شروط أن يف أصل وهو الصحيح

 يليه مث عاشت ما حفصة هتلي))  قال عمر أن السابق للحديث رواية ويف ، بر جهة يف مصرفه يكون
 وأن توهب وّل تباع ّل نيهب على وقفا دوره عنه هللا رضي العوام بن الزبري وجعل((  اأهله من الرأي ذو

 والرتمذي النسائي وأخرج الوقف يف هلا حق فال بزوج استغنت وإن تسكن أن بناته من للمردودة
 هبا وليس املدينة قدم وسلم عليه هللا صلى النيب أن عثمان حديث من اجلزم بصيغة تعليقا   والبخاري

 خبري املسلمني دّلء مع دلوه فيها فيجعل رومة بئر يشرتي من: ))  فقال رومة بئر غري يستعذب ءما
 عليه هللا صلى النيب أن الصحيحني ويف حسن حديث((  مايل صلب من فاشرتيتها اجلنة يف منها له

((  هللا سبيل يف واعتاده أدراعه احتبس فقد((  خالدا   تظلمون فإنكم خالد أما: ))  قال وسلم
 فإهنا معصية أو غبنا   أو ظلما   تضمنت فلو للشرع موافقة تكون أن ّلبد الواقف شروط أن:  واحلاصل

 على أوقف أو وسدنتها القبور على أوقف أو إنثهم دون أوّلده ذكور على أوقف كمن حتل ّل
 القبور زخرفة على أوقف أو والبدعة الزندقة كتب طباعة على أوقف أو والطرب والفجور اللهو أماكن
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 ألنه ابطل وشرط حرام كله وذلك عليهم املوقوفة واملدارس كالربط الصوفية على أوقف أو وتزيينها
 التنزه أماكن أو الرايضية املالعب بناء على الوقوف أو الكنائس على الوقوف وكذلك للشرع خمالف

 جدا   مفيد الضابط وهذا وقربة بر جهة على يكون أن الوقف صحة شرط من ألن جيوز ّل ذلك كل
 : فأقول لك ليتضح فروعه بعض ودونك يقبل ّل ومما الواقف شروط من يقبل ما معرفة يف

: لو شرط الواقف نظرا  معينا  للوقف وجب ذلك الشرط ولزم وّل جيوز تعديه لكن ّل بد أن  منها
 يكون هذا الناظر مسلما  عدّل  ولو يف الظاهر .

فعته تكون ألنس معينني من الفقراء واملساكني أو على قف أن غلة الوقف أو منا: لو شرط الو  ومنها
 جهة بر معينة كوزارة األوقاف مثال  أو على املساجد أو على ترميم ما إهندم من بيوت الفقراء أو على

جات الضرورية لبعض الفقراء وحنو اآابر املياه للبالد والقرى احملتاجة أو على شراء املتاع واحل حفر
 اء به وّل جيوز تعديه .ذلك فإنه جيب الوف

 الشرط ذلك لصح تتزوج مل ما بناته من املطلقة على موقوفة الدار هذه أن الواقف شرط لو:  ومنها
 . بدليل إّل الصحة الواقف شروط يف األصل نأل

: لو شرط الواقف للدار أنه يصرف من غلتها ما حيج به عنه لصح ذلك الشرط وهو املعمول  ومنها
 به عندن .

يفا  أو صديقا  ابملعروف لصح ذلك ناظر أن أيكل من الوقف أو يطعم ض: لو شرط الواقف لل اومنه
 ألن هذا الشرط ّل خيالف نصا  .

: لو شرط أن يباع وقفه مىت احتيج لبيعه لكان ذلك الشرط ابطال  ألن الشرع ورد مبنع بيع  ومنها
ى القول الصحيح ، بل اختار أبو الوقف، لكن إذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف يف مثله عل

 العباس جواز نقل الوقف إىل مكان آخر إذا اقتضت املصلحة ذلك وهللا أعلم .
: لو اشرتط الواقف إدخال نفسه يف الوقف فيكون فيه كسائر املوقوف عليهم لصح ذلك ألنه  ومنها

الفروع على هذا الضابط ّل خيالف نصا  ، واختاره أبو العباس وتلميذه ومجع من احملققني فهذه بعض 
 وخالصته أن يقال األصل يف شروط الواقف الصحة ما مل ختالف النص وهللا أعلم .

 الصحة النكاح وعقد واالشرتاط األصل)  يقول اجلعلية الشروط قاعدة فروع من -:الثالث الضابط
 إىل الشروط من شاء ما العقد حال الزوجة على يشرتط أن للزوج جيوز أنه أي(  منه مينع بدليل إال

 فيما إّل الشروط من شاءت ما زوجها على تشرتط أن للزوجة وجيوز عليه املنصوص خالف فيما
 خيالف الذي الشرط إّل الصحة فيه فاألصل أحدمها من يصدر شرط فكل ، عليه املنصوص خالف
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 ابلوفاء وأحقها اوأمهه الشروط أعظم من الفروج هبا تستحل اليت النكاح وشروط بعينه مينع فإنه دليال  
 الفروج به استحللتم ما الشروط من به وفيتم ما أحق أن: ))  مرفوعا   عقبة حديث من الصحيح يف ملا

 أن هلا فيصح عليه وبناء بدليل إّل احلل الشروط هذه مثل يف األصل أن يف نص احلديث وهذا(( 
 ّل أن تشرتط وأن الشرعي هالوج على هبا سيأيت كان إذا خادمة تشرتط وأن معينا   مسكنا   تشرتط
 الشرع ورد نعم ، نصا   خيالف ّل ألنه الصحة األصل ولكن خالف بعضه يف وهذا ، عليها يتزوج

 فعل وإن ذلك يف له حق فال عليها يتزوج ّل أن ابلثانية نكاحه قبل هي اشرتطت إذا ولكن ابلتعدد
 شروطهم على املسلمني ألن جمان   ذلك فلها العقد فسخ شاءت وإن بقيت شاءت إن ابخليار فهي
 استقامة مع الطالق ألن لشرعا خيالف ألنه ّلغ شرط فهذا نسائه أحد يطلق أن اشرتطت إذا وأما

 أيب عن األعرج حديث من صحيحهما يف ومسلم البخاري رواه وملا ، جيوز ّل احلاجة وعدم احلال
 لتستفرغ أختها طالق املرأة تسأل ّل) : ) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هريرة

 ببطالنه الشرع ورد فحيث الشرط هذا بطالن على دليل وهذا((  هلا قدر ما هلا فإمنا ولتنكح صحفتها
 ّل والضعيف ضعيف فإنه((  الطالق هللا إىل احلالل أبغض))  حديث وأما ، اشرتاطه يصح ّل فإنه

 إىل أفضى ما:  وقاعدة السابق النص الشرط ذلك بطالن على اّلستدّلل يف ويكفي به يستدل
 نكاحها يريد من على الزوج يشرتط أن أي ، املهر إسقاط اشرتاط يصح ّل وكذلك  حرام فهو احلرام

 العلماء عند تقرر وقد  حِن َلة   َصُدقَاهِتِنَ  الَنَساء َوآتُوا    تعال لقوله ابطل شرط فهذا ، عليه مهر ّل أن
 الذي الرجل كلف وسلم عليه هللا صلى وألنه وسلم عليه هللا صلى خصائصه نم مهر بال النكاح أن

 حىت حديد من خباُّت ولو أييت أن كلفه((  فزوجنيها حاجة فيها لك يكن مل إن هللا رسول اي: ))  قال
 فاشرتاط عليه وبناء   ، الصداق من بد ّل أنه على دليل وهذا القرآن من معه ما يعلمها أن على زوجه
 لصح دفعات على تقسيطه اشرتط أو مثال   تصنيفه واشرتط مساه لو لكن ، ابطل شرط املهر طإسقا
 صداقا   يسم ومل ومات تزوجها لو أنه على تنص الفتوى إن حىت ، مهر من بد ّل أنه املهم ,ذلك

 عثمان حدثنا:  قال سننه يف داود أو رواه ملا شطط وّل كسو  ّل النساء من أمثاهلا صداق هلا لوجب
 عن مسروق عن الشعيب عن فراس عن سفيان عن مهدي بن عبدالرمحن حدثنا قال شيبة يبأ بن

 هلا يفرض ومل هبا يدخل ومل عنها فمات امرأة تزوج رجل يف عنه هللا رضي مسعود ابن أي عبدهللا
 هللا رسول مسعت سنان بن معقل فقال ، املرياث وهلا العدة وعليها كامال   الصداق هلا:  فقال الصداق

 ّل نسائها كصداق صداق هلا وإن رواية ويف ، واشق بنت بروع يف به قضى وسلم عليه هللا صلى
 الزوج أخت يتزوج أن املرأة ويل أي وليها اشرتط لو كذلك يؤكد صحيح واحلديث شطط وّل وكس
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 مأعل وّل بطالنه يف شك ّل فاسد شرط وهذا ، برأس رأس:  العامة تقول كما أي بينهما صداق ّل
 على وليتهم الرجل يزوج أن وهو الشغار نكاح العلماء يسميه الذي هو وهذا شاذا   نزاعا   إّل بطالنه يف
 يف عنهما هللا رضي عمر ابن حديث بطالنه ودليل ، بينهما اقصد وّل موليته اآلخر يزوجه أن

 ابنة ينكح:  هبقول نفع فسره وقد ، غارالش عن هنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيحني
 الشرط فهذا صداق بغري أخته هفينكح الرجل أخت وينكح.  صداق بغري ابنته اآلخر وينكحه الرجل
 ممنوع فهو املمنوع إىل أفضى ما أن القواعد يف تقرر وقد ممنوع وهو الشغار إىل يفضي ألنه ابطل

 فهذا ذلك هي طتاشرت  أو ، وكذا كذا زمن يف ينتهي النكاح هذا أن العقد يف اشرتط لو كذلك
 النكاح ينفسخ العقد يف مشروطة مدة على ينكحها أن أي املتعة نكاح وهو ّلغ وشرط ابطل نكاح

 من كائنا   جوازه يف أحد بقول لنا شأن وّل ، نسخ مث اإلسالم بداية يف جائزا   كان وهذا ، ابنتهائها
 عن الزهري حديث نم وغريمها داود أيب وسنن مسلم صحيح ففي ، النهي حديث صحة مع كان
 ولو((  الفتح زمن النساء متعة حرم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول: ))  أن أبيه من سربة بن ربيع

 خيالف ّل ألنه الشرط ذلك لصح شيئا   تبهامر  من أيخذ ّل أن أو وظيفتها يف تبقى أن هي اشرتطت
 يلزمها وّل ابطال   الشرط ذلك انلك والديها تزور ّل أن عليها اشرتط ولو ، عليه املنصوص من شيئا  

 قد تكون بذلك ولعلك للوالدين واإلحسان الرب وجوب من األدلة يف للمتقرر مناف ألنه به الوفاء
 اإلابحة النكاح يف اّلشرتاط يف األصل:  يقال أن وخالصته تعاىل هللا شاء إن الضابط هذا فهمت
 ومن اجلعلية الشروط قاعدة حتت تدخل ابطضو  ثالثة عندن هبذا فصار النص خالف فيما إّل واحلل
 على منها تكون حىت الضوابط هذه نصوص لك وأعيد القاعدة نص لك أعيد عليك التيسري ابب
 النص خالف فيما إّل احلل اجلعلية وطر الش يف األصل: ))  هي اجلعلية الشروط قاعدة:  فأقول ذكر

 : يلي كما وهي ضوابط ثالثة حتتها ويدخل( 
 يف الش روط يف األص ل:  الث اين.  ال نص خالف فيما إّل احلل املعامالت يف الشروط يف ألصلا:  األول

 خ  الف فيم  ا إّل احل  ل النك  اح يف الش  روط يف األص  ل:  الثال  ث.  ال  نص خ  الف فيم  ا إّل احل  ل الوق  ف
 . وأعلم أعلى ربنا وهللا النص
 ؟ عليه األمثلة ضرب مع ؟ املانع عرف /80س
 وّل العدم وجوده من يلزم ما فهو:  شرعا   وأما بينهما والفاصل الشيئني بني اجزاحل هو لغة املناع :ج

 ، والشرط السبب أخرج(  العدم وجوده من يلزم ما)  فقوله ، لذاته عدم وّل وجود عدمه من يلزم
 عدم والطواف والصوم الةللص يشرتط فإنه ، والطواف والصالة للصيام ابلنسبة كاحليض وذلك
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: ))  والسالم الصالة عليه قال ، والطواف والصوم الصالة صحة عدم احليض وجود يف زمفيل احليض
 متفق((  دينها نقصان من فذلك )) قال ، بلى قلن ((؟ تصم ومل تصل مل املرأة حاضت إذا أليس
 حديث من الصحيحني ويف ، والصيام الصالة من مانع احليض أن على العلم أهل أمجع وقد ، عليه

 يفعل ما إفعلي))  وسلم عليه هللا صلى النيب فقال ضتح سرف جئنا ملا قالت عنها هللا يرض عائشة
 هللا صلى النيب قال صفية حاضت ملا أنه أيضا   اموفيه((  تطهري حىت ابلبيت تطويف ّل أن غري احلاج
 وناجلن فإن العبادات لسائر ابلنسبة اجلنون وكذلك ، احلديث((  ؟ هي أحابستنا: ))  وسلم عليه
 أي ، املانع هو وهذا ، الوجوب وانعدم بل ، الصحة انعدمت اجلنون وجد فإذا ولذلك ، منها مانع
 وإن الكفر مع العبادة يقبل ّل فاهلل ، الوجوب انعدم املانع وجد فإذا ، العدم وجوده من يلزم الذي
 هللا إن: ))  وسلم ليهع هللا صلى قوله يف كما ةاآلخر  يف فيها له ثواب ّل لكنه الدنيا يف هبا أطعم
 ، يطعم فإنه الكافر وأما اآلخرة، يف عليها ويؤجر الدنيا يف هبا يعطى حسنة مؤمنا   يظلم ّل تعاىل

 ، مسلم رواه((  هبا جيزى حسنة له تكن مل اآلخرة إىل أفضى إذا حىت الدنيا يف هبا لعم ما حسنات
َنا   تعاىل وقال  من يلزم ألنه املوانع من فالكفر  َمنثُور ا َهَباء َفَجَعل َناهُ  َمل  عَ  ِمن   َعِمُلوا َما ِإىَل  َوَقِدم 

 إذا أحدكم صالة هللا يقبل ّل: ))  حلديث الصالة من مانع احلدث وكذلك ، الصحة عدم وجوده
 هو الذي احلدث وجد فإذا عنه هللا رضي هريرة أيب حديث من عليه متفق((  يتوضأ حىت أحدث

  تعاىل قال التيمم انعدم املانع وجد إذا فإنه ، للتيمم ابلنسبة املاء وكوجود ، الصحة انعدمت املانع
 يف اجلنب وكوجود التيمم من مانع استعماله على القدرة مع املاء فوجود  فَ تَ َيَمُموا   َماء جتَُِدوا   فَ َلم  

 هللا صلى قولهيف  كما املالئكة خرجت البيت يف اجلنب وجد إذا فإنه املالئكة لدخول ابلنسبة الدار
 وكوجود وسلم عليه هللا صلى قال كما أو... (  جنب فيه بيتا   املالئكة تدخل ّل: ))  وسلم عليه

 فيه بيتا   املالئكة تدخل ّل: ))  حلديث املالئكة دخول من مانع هو أيضا   الدار يف الكلب أو الصورة
 أو القصاص استيفاء من مانع احلمل دوجو  فإن احلد إلقامة ابلنسبة احلمل وكوجود((  صورة أو كلب
 فقد ولذلك ، أخرى وزر وازرة تزر ّل ألنه التعدي من وهذا بطنها يف ما تلف إىل سيفضي ألنه احلد
 مدة وأرضعته بطنها يف ما وضعت حىت الغامدية على احلد إقامة وسلم عليه هللا صلى النيب أخر

 الذي املطلق للتطوع ابلنسبة النهي وقت وكدخول تقرير أُّت ذلك كتبهم يف الفقهاء قرر وقد الرضاع
 هي األوقات وهذه ، له سبب ّل الذي التطوع صحة انعدمت النهي وقت دخل إذا فإنه  له سبب ّل

 تغيب مىت العصر بعد صالة وّل الشمس تطلع حىت الفجر بعد صالة ّل))  حديث يف ةاملذكور 
))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال اعنهم هللا رضي عمر ابن وعن ، عليه متفق((  الشمس
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 رضي عامر بن عقبة وعن ، عليه متفق((  غروهبا وعند الشمس طلوع عند فيصلي مكأحد  يتحرى ّل
 نقرب وأن فيهن نصلي أن ينهان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان ساعات ثالث))  قال عنه هللا

 وحني الشمس تزول حىت الظهرية قائم يقوم وحني تفعتر  حىت ابزغة الشمس تطلع حني ، مواتن فيهن
 الوقتني هذين يف مطلق تطوع إنشاء جيوز فال ، مسلم رواه((  تغرب حىت للغروب الشمس تَضيف

 الطواف وركعيت املسجد كتحية الدين تقي الشيخ واختاره سبب له الذي التطوع فعل فيهن جيوز لكن
 أدركتما مث رحالكما يف صليتما إذا تفعال فال))  حلديث بالسب قيام مع اجلماعة وإعادة والطهارة

 سيفوت أمر يف اّلستخارة وكصالة ، صحيح حديث((  نفلة لكما فإهنا معه فصليا يصل ومل اإلمام
 ماله إّل هني وقت يف تطوع ّل)  يقول عندن فالضابط ولذلك العباس أبو واختاره التأخري حيتمل وّل

 فإن الشهادة لرد الظاهري وكالفسق ,أعلم فاهلل النبهاء إحتاف كتايب يف شرحته أنين أظن(  سبب
ِهُدوا  تعاىل لقوله الشهادة قبول من مانع الفسق وجود ل   َذَوي   َوَأش   ممَن  تعاىل قولهوك  مِهنُكم   َعد 

 ، عدوه على وهلاقب لعدم ابلنسبة العداوة وكوجود ,العدول إّل نرضى ّل وحنن  الشَُّهَداء ِمنَ  تَ ر َضو نَ 
 بسند والبيهقي داود وأبو أمحد رواه ملا اآلخر على أحدمها شهادة قبول من مينع العداوة وجود فإن

 ّل))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث من حسن
((  البيت ألهل عالقان شهادة جتوز وّل أخيه على غمر ذي وّل خائنة وّل خائن شهادة جتوز

 والقذف والعداوة التهمة ووجود ابلكذب واّلشتهار واخليانة الفسق هي الشهادة موانع فإن وابملناسبة
 أيب حديث من والبيهقي ماجه وابن داود أبو رواه ملا قرية صاحب على بدوي شهادة تقبل ّل وكذلك

 على بدوي شهادة وزجت ّل))  ليقو  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسع أنه عنه هللا رضي هريرة
 وهو:  قلت أه ((  صحيحه يف  مسلم هبم احتج إسناده رجال: ))  املنذري قال((  قرية صاحب
 أشعر ّل حيث من فأطيل مين القلم يفلت كيف أدري وّل كثرية ألمثلةاف ملةوابجل صحيح حديث

 أهل من ليس من مهيفه يسري بشكل املعلومة وإيصال املسألة تسهيل حمبيت من لعله وهذا
 . وأعلم أعلى وهللا آمني والدعوة والعمل العلم يف والتقصري الزلل لنا ويغفر عنا يعفو وهللا اّلختصاص

 ؟ الفقهية األبواب خمتلف يف ذكر ما غري أبدلتها مقرونة املانع على أمثلة لنا اضرب /81س
 :يلي كما وهي فقيها   رعا  ف ثونثال اآلن منها حيضرين والذي والسعة الرحب وعلى نعم: أقول:  ج

 اهلدااي قبول وحنوهم والسلطان كالقاضي للوايل جيوز فال ، اهلدية قبول من مانعة فإهنا ، الوّلية: منها
 األمانة ركنها املناصب وهذه صاحبها يشأ مل وإن القلوب َتسر اهلدااي ألن املناصب هذه توليهم بعد

 حديث من داود أبو وأخرج احلق وإبطال الباطل إحقاق منها بكثري يقصد اهلدااي وهذه والقوة والعدل
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 بعد أخذه فما رزقا   فرزقناه عمل على استعملناه من )) بلفظ وسلم عليه هللا صلى النيب عن بريدة
 حدثنا قال إمساعيل بنا عبيد حدثنا:  صحيحه يف البخاري وقال ، جيد  وسنده(( غلول فهو ذلك

 صلى هللا رسول استعمل:  قال عنه هللا رضي الساعدي محيد أيب عن أبيه عن هشام عن أسامة أبو
 ما هذا:  قال ، حاسبه جاء فلما ، اللتبية ابن يدعى سليم بني صدقات على رجال مسلم عليه هللا

 حىت وأمك أبيك بيت يف جلست فهاله :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال هدية وهذا لكم
 استعمل فإن بعد أما:  الق مث عليه وأثىن هللا فحمد خطب مث((  صادقا   كنت إن هديتك َتتيك
 جلس أفال ، يل أهديت هدية وهذا لكم ما هذا ، فيقول فيأيت هللا وّلين مما العمل على منكم الرجل

 يوم حيمله هللا لقي إّل حقه بغري شيئا   منكم أحد أيخذ ّل وهللا ، هديته َتتيه حىت وأمه أبيه بيت يف
 يديه رفع مث ، عريت أوشاة ، خوار هلا بقرة أو رغاء له بعريا   حيمل هللا لقي منكم أحد فألعرفن ، القيامة

 البخاري عليه بوب وقد((  أذين ومسع عيين بصر ؟ بلغت هل اللهم:  يقول إبطه بياض رؤي حىت
 من ملعال أهل استثىن قد كنول العمال هدااي منع فاألصل(  له ليهدي العامل تيارخا ابب)  بقوله
 وقد ما  عا ورد الدليل ألن تركها الورع : أقول ولكن ، يةّلالو  قبل كانت واليت ةاملعتاد دااياهل ذلك
 أن واخلالصة املقال يف العموم منزلة منزل اّلحتمال مقام يف اّلستفصال ترك أن األصول يف تقرر

 . أعلم وهللا اهلدية موانع مجلة من الوّلية
 رواه ما ذلك ودليل ، يقتل األصل ابلفرع ّل أي ، القصاص استيفاء من نعةما فإهنا األبوة: الثاين

 أرطأة بن احلجاج عن األمحر خالد أبو حدثنا قال األشج سعيد أبو حدثنا:  قال سننه يف الرتمذي
 هللا رسول مسعت:  قال عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن

 حدثنا:  أيضا   وقال ، حسن حديث وهو((  ابلولد الوالد يقاد ّل: ))  يقول وسلم عليه هللا صلى
 عن سطاوو  عن دينار بن عمرو عن مسلم بن إمساعيل عن عدي أيب ابن حدثنا قال بشار بن حممد
 وّل املساجد يف احلدود تقام ّل: ))  قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنهما هللا رضي عباس ابن

 . أعلم وهللا واضحة منهما ةالدّلل ووجه حسن حديث وهو((  ابلولد الوالد يقتل
 إّل اهلدية منه تقبل فال دينا   أحد منك استدان فإذا ، يةاهلد قبول من مانع فإنه الدين: الثالث

 من ااحتساهب أنت تنوي أن أو ، اّلستدانة قبل العرف هبا جرى مما اهلدية هذه تكون أن ، بشرطني
 حديث من صحيحه يف البخاري رواه ما ذلك على والدليل بقدرها دينك من قصنت نأ أي دينك

 الراب فيها أبرض إنك: ))  فقال سالم بن عبدهللا فلقيت املدينة قدمت: قال موسى أيب بن بردة أيب
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 فإنه َتخذه الف قت حبل أو شعري محل أو تنب محل إليك فأهدى حق رجل على لك كان فإذا فاش
 . أصحاهبا مطالبة من واّلستحياء احلقوق أداء لتعطيل سببا   تكون قد هلديةا هذه وألن((  راب

 أن بد ّل ولكن ، احلد إقامة من متنع الشبهة أن عليه املتفق فإن ، احلدود إقامة لعدم الشبهة: الرابع
 املخارج من يوجد مبا املتهمني عن احلد إسقاط ذلك من واملقصود ، احملتملة الشبه من هذه تكون

 العباد مصاحل وعلى والقسط العدل على مبنية العظيمة يعةالشر  هذه فإن احلد هبا يندرى اليت حملاملوا
 ولذلك اجلور إىل العدل عن خروج الشبهة مقارنة مع أو اّلحتمال مع ابحلد واحلكم واملعاد املبدأ يف

 أن ّلإ  زىن أبنه ندهع اعرتف ملا عنه هللا رضي ماعز سؤال من وسلم عليه هللا صلى النيب أكثر فقد
 فيها كان وإن املروايت هذه أن الصحيح أن إّل عريض مقال فيها القاعدة هذه يف املروية النصوص

 قال فقد بعده من أصحابه وقضاء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة يف اثبتة القاعدة أن إّل مقال
 قضى وقد(( الزن ما أتدري))  (( غمزت لعلك(( ))  ملست لعلك(( ))  قبلت لعلك: ))  ملاعز

 فإن الشرع قواعد ومقتضى القياس حمض وهذا)  القيم ابن قال ، جماعة يف قطع ّل أبنه الصحابة
 من السارق يسلم يكاد فال والضرورة احلاجة الناس على غلب وشدة جماعة سنة كانت إذا السنة
 الشبه من كثري من أقوى وهو حملتاجا عن القطع تدرأ قوية شبهة وهذه رمقه سدي ما إىل تدعوه ضرورة

 به واستهلت زنت أهنا اعرتفت امرأة على احلد عمر يقم مل وكذلك أه (  الفقهاء من كثري يذكرها اليت
 من كل أمجع: ))  تعاىل هللا رمحه املنذر ابن وقال احلد عنها عمر فدرأ  حترميه جيهل من استهالل

 مجلة من احملتملة الشبهة أن واخلالصة أه ((  ابلشبهات أتدر  احلدود أن على العلم أهل من عنه حنفظ
 . أعلم وهللا احلدود موانع

 قال اإلرث موانع هي الثالثة األشياء هذه فإن للتوارث ابلنسبة الدين واختالف والقتل الرق: اخلامس
 . تعاىل هللا رمحه يبحالر 

 ثالث عل ل من واح دة* * *  املرياث من الشخص ومينع
 كاليقني الشك فليس فافهم * * *دين اخت الفو  وقتل رق

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنهما هللا رضي زيد بن أسامة حديث من الصحيحني ففي
 عن الزبري أيب حديث من ماجه وابن الرتمذي وروى((  املسلم الكافر وّل الكافر املسلم يرث ّل: )) 
 حديث((  ملتني أهل يتوارث ّل: ))  قال أنه وسلم ليهع هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي جابر

 وروى املسلم من يرث ّل الكافر وأن الكافر من يرث ّل املسلم أن على اإلمجاع وقع وقد صحيح,
 هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي هريرة أيب عن عبدالرمحن بن محيد حديث من ماجه وابن الرتمذي
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 اإلمجاع العلم أهل من واحد غري نقل وقد ، حسن حديث((  يرث ّل القاتل: ))  قال هأن وسلم عليه
 . أعلم وهللا.  ذلك على

 ُعس   رَة   ُذو َك  انَ   َوِإن  تع  اىل لقول  ه ، والتعي  ري ابجلل  د وإيذائ  ه امل  دين ح  بس م  ن مانع  ة العس  رة: الس ادس
 . أعلم وهللا ينهد بعض ولو به يسدد شيئا   جيد ّل الذي هو واملعسر  َمي َسرَة   ِإىَل  فَ َنِظرَة  

 أهل نص وقد ، أخرى مواضع يف مستوفاه حبثناها وقد - املعني تكفري أعين - التكفري موانع: السابع
 من أو ابإلسالم العهد حلديث التكفري موانع من مانع صاحبه به يعذر الذي اجلهل أن على العلم
 من شيئا   اجملنون فعل فلو ، اجلنون وكذلك العلم أهل عن بعيدة ابدية يف أو احلرب دار يف أسلم

 حىت نوناجمل عن ثالثة عن القلم رفع))  حلديث اجلنون وهو مانع لوجود كفرنه ملا التكفري موجبات
 الصغري وعن))  هوفي ابقالس للحديث التكفري موانع من مانع الصغر فإن رالصغ وكذلك((  ...يفيق
))  حلديث ابلكفر احلكم من متنع واخلطأ القصد عدم فإن القصد وعدم اخلطأ وكذلك((  حيتلم حىت

 رائح يوم يف ذروين مث فاحرقوين مت أن إذا))  قال الذي الرجل وحديث((  الفرح شدة من أخطأ
 تعاىل لقوله التكفري موانع من أيضا   اإلكراه وكذلك((  احلديث...  البحر يف ونصفي الرب يف نصفي

  َرِهَ  َمن   ِإّل  اخلطأ أميت عن جتاوز وتعاىل تبارك هللا إن))  وحديث  اِبإِلميَانِ  ن  ُمط َمئِ  َوقَ ل ُبهُ  أُك 
 يف حبثتها أنين وأذكر املوانع أوسع من وهذا التأويل وجود وكذلك((  عليه استكرهوا وما والنسيان

.  ةاملسأل هلذه كتابيت حال اآلن أمتلكه ّل فإنين وامها   أكن مل إن التوحيد فوائد سرد يف الرشيد القول
 . أعلم وهللا ابلكفر احلكم عدم وجودها من فيلزم املعني تكفري موانع ةستال األشياء هذه أن واملقصود

 ألن ذلك وسلم عليه هللا صلى حوضه من الشرب موانع مجلة من فإنه الدين يف اإلحداث: الثامن
 ّل متبعا   نفك هفي اّلبتداع ألهل حظ وّل اإلتباع أهل على وقف لعظيما احلوض هذا من الشرب
 هللا صلى هللا رسول قال قال سعد بن سهل حديث من الصحيحني ففي ، مبتدأ ّل مقتفيا   ، مبتدعا  

 أقوام علي لريدن أبدا   يظمأ مل شرب ومن بشر  علي مر من احلوض على فرطكم إين))  وسلم عليه
 بعدك أحدثوا ما تدري ّل إنك:  فيقال((  مين إهنم: ))  فأقول وبينهم بيين حيال مث ويعرفونين أعرفهم
 من وإخواين يعيذين أن األعظم ابمسه وعال جل فنسأله((  بعدي غري ملن سحقا   سحقا  :  فاقول

 . أعلم وهللا الدين يف اإلحداث
 يف وكما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليها نص اليت واهلدي األضحية يف اإلجزاء موانع: التاسع
 يف جتوز ّل أربع))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي عازب بن الرباء حديث

((  تنقي ّل اليت والكسري ضلعها البني والعرجاء مرضها البني واملريضة عورها البني العوراء األضاحي
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 كما وهو واحلاكم حبان وابن الرتمذي وصححه ماجه وابن والنسائي والرتمذي داود وأبو دأمح رواه
 .  أعلم وهللا املوانع مجلة من فهي األضاحي يف اإلجزاء موانع تسمى األربع العيوب هفهذ.  قالوا

 يف البخاري رواه فلما الوّلايت من منعها أما الوّلايت ومن القبور زايرة من مانعة فإهنا األنوثة: العاشر
 قد فارس أهل أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بلغ ملا:  قال عنه هللا رضي بكرة أيب عن صحيحه

 لكوهنا الوّلايت من ممنوعة فهي((  امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن: ))  قال كسرى بنت عليهم ملكوا
 لعن وسلم عليه هللا صلى لنيبا أن عنهما هللا رضي عباس ابن فلحديث القبول زايرة وأما ، امرأة

 . جيد وسنده((  والسرج املساجد عليها واملتخذين القبور تراازوه 
 القهط فإن املخوف موته مرض يف طلق فمن الطالق وقوع من مانع فإنه املوت مرض: عشر اديحلا

 على غلب املرض هذا وحلول الوقت هذا إىل التطليق أخر ملا ألنه قصده يضبنق له معاملة يقع ّل
 استعجل من أن القواعد يف تقرر وقد املرياث من الزوجة هذه حرمان الطالق هبذا يريد أنه ظننا

 وهللا قصده بنقيض يعامل فإنه الشر نوى من أن أيضا   تقرر وقد حبرمانه يعاقب فإنه أوانه قبل الشيء
 . أعلم
  تفريط وّل تعد بال األمني يد يف املال تلف حال الضمان من مانع  ابألمانة الوصف: عشر الثاين

 األجري وكذلك أمني فإنه أيضا   املضارب وكذلك أمني فإنه ابلفتح املودع وكذلك أمني فإنه كالوكيل
 أمني فإنه الوقف نظر وكذلك أمني فإنه املرهتن وكذلك أمني فإنه املستعري وكذلك أمني فإنه اخلاص

 كوهنم ووجه أمني فإنه القاف بكسر لتقطتامل وكذلك أمني فإنه واجملنون والسفيه الصغري ويل ذلكوك
 يوصوفون كانوا فحيث صاحبه إبذن أو رعالش إبذن أيديهم يف حل قد غريهم لما أن األمناء من

 ّل أي تفريط أو تعد بال العني تلف حال يف الضمان من مانع الوصف هذا فإن األمناء من أبهنم
 فرط أو فيه تعدى ما إّل الغري أموال من بيده تلف ما ذكرهم السالف هؤّلء من واحد يضمن

 فإن ولذلك((  التفريط أو ابلتعدي إّل العني تلف األمني يضمن ّل: ))  يقول عندن والضابط
 . أعلم وهللا مطلقا   يضمن الغاصب

 اجلماع وكذلك ، عليها الطالق إيقاع جيوز ّل فاحلائض ، الطالق من مانع فإنه احليض: عشر ثالثال
 بن عبدهللا فعن ، احلمل به يتبني مامل الطالق إيقاع من مانع فإنه احليض بعد الطهر يف حصل الذي
 فتغيظ وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول عمر فذكر حائض وهي له امرأة طلق أنه عنهما هللا رضي عمر
 فإن فتطهر حتيض مث تطهر حىت ميسكها مث لرياجعها: ))  قال مث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فيه
((  النساء هلا تطلق أن هللا أمر اليت العدة فتلك ، ميسها أن قبل طاهرا   قهالفليط يطلقها أن له بدا
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 أن هو السنة فطالق ولذلك((  حامال   أو طاهرا   ليطلقها مث فلرياجعها مره))  رواية ويف عليه متفق
 ذلك عدا وما واحدة ةطلق محلها استبان قد حامال   يطلقها أو ، ميسها أن قبل طاهرة وهي طلقهاي

 موانع من مانعان احلمل استبانة قبل الطهر يف واجلماع احليض أن واملقصود ، البدعي الطالق فهو
 . أعلم وهللا الطالق إيقاع
 ّل أي الزكاة دفع من مانعة وةنبوال األبوة أن على تعاىل هللا همرمح العلم أهل نص لقد: عشر الرابع
 فيه هلم الزكاة فأداء نفقتهم عليك جتب ممن هؤّلء ألن وذلك ألصولك وّل لفروعك الزكاة دفع جيوز

 . أعلم وهللا همجتاه عليك وجب ملا تعطيل
 صدقة تركناه ما ورثن ّل: ))  وسلم عليه هللا صلى لقوله التوارث من مانعة فإهنا النبوة: عشر اخلامس

 . أعلم وهللا عليه متفق(( 
 خيطب وّل ينكح وّل احملرم ينكح ّل: ))  حلديث النكاح عقد من مانع فإنه اإلحرام: عشر السادس

 . مسلم رواه(( 
 يتزوجها أن للعفيفة جيوز وّل زانية ينكح أن للعفيف جيوز فال النكاح من مانع فإنه الزن: عشر السابع

رَِكة   أَو   زَانَِية   إَّل  يَنِكحُ  َّل  الزَاين   تعاىل لقوله زان رِك   أَو   زَان   ِإَّل  يَنِكُحَها َّل  َوالزَانَِيةُ  ُمش   َذِلكَ  َوُحرهِمَ  ُمش 
 .  ال ُمؤ ِمِننيَ  َعَلى
 الزوجة حل وهو األثر بترت من ومانع النكاح صحة من مانع فإنه التحليل دصق: عشر نالثام

 هللا رسول لعن))  حلديث األول لزوجها املبتوتة املطلقة حتل ّل الفاسدة النية فهذه ، األول ملطلقها
 . الصحابة بني ذلك يف نزاعا   نعلم وّل صحيح حديث((  له واحمللل احمللل وسلم عليه هللا صلى

 َأَحقُّ  َوبُ ُعولَتُ ُهنَ   تعاىل لقوله الرجعة صحة من مانعة املطلقة ارجتاع يف املضارة نية: عشر التاسع
ا أَرَاُدوا   ِإن   َذِلكَ  يف  ِبَردِهِهنَ  َعل   َوَمن لَتَ ع َتُدوا   ِضرَار ا متُ ِسُكوُهنَ  َوّلَ   تعاىل ولقوله  ِإص اَلح   َذِلكَ  يَ ف 

 .  َسهُ نَ ف   ظََلمَ  فَ َقد  
 َوأَُمَهاتُ   تعاىل لقوله وخالتها وعمتها وأمها أختها نكاح من مانع فإنه املرأة نكاح: العشرون
َ  جَت َمُعوا   َوَأن  تعاىل وقوله  ِنَسآِئُكم   ِ  َبني  َتني   وّل عمتها على املرأة تنكح ّل))  احلديث ويف  اأُلخ 

 . الصحيح يف وهو(( ... خالتها على
 إين:  قالت عنها هللا رضي عطية أم حلديث ابإلمجاع الزينة من مانع فإنه اإلحداد: لعشرونوا احلادي
 زوج على إىل ثالث فوق ميت على امرأة حتد ّل: ))  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت
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 هرتط إذا إىل طيبا   متس وّل تكتحل وّل عصبة ثوب إّل بوغا  مص ثواب   تلبس وّل وعشرا   أشهر أربعة
 . عليه متفق((  أظفار أو قسط من نبذة
 من أكل من))  حلديث املسجد يف اجلماعة حضور من مانع فإنه والبصل الثوم أكل: والعشرون الثاين
 ويف  عليه متفق((  اإلنس منه يتأذى مما تتأذى املالئكة فإن مسجدن يقربن فال املنتنة الشجرة هذه
 رائحة أخبث هو ما عليهما ويقاس((  الكراث أو))  رواية ويف((  بصال   أو ثوما   أكل من))  رواية

 . منهما
 يف أتشفع أسامة اي))  حلديث فيها الشفاعة من مينع فإنه للسلطان احلدود بلوغ:  والعشرون الثالث

 من واحلاكم داود وأبو أمحد أخرج وقد ، الصحيح يف وهو احلديث . . .(( هللا حدود من حد
 حد دون شفاعته حالت من))  قال وسلم عليه هلل صلى النيب عن عنهما هللا رضي عمر ابن حديث

 ماجه وابن والرتمذي داود وأبو أمحد وأخرج ، صحيح حديث((  أمره يف هلل مضاد فهو هللا حدود من
 يشفع أن أراد ملا لصفوان قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن احلاكم وصححه حسن إبسناد والنسائي

 . أعلم وهللا((  به َتتيين أن قبل ذلك كان هاله : ))  هرداء سرق فيمن
 وهو القاض يقضي ّل))  حلديث القضاء من مانع فإنه معناه يف وما الغضب: والعشرون الرابع

 . الصحيح يف وهو((  غضبان
 الكفار كخلود النار يف األبدي التخليد من مانع فإنه اإلسالم أصل على املوت: والعشرون اخلامس

 ماتوا إذا الكبائر أصحاب أن يعتقدون فإهنم واآلخرة الدنيا يف منازهلم هللا رفع السنة أهل عتقدم وهذا
 النار يف عذهبم شاء وإن ابتداء   اجلنة وأدخلهم هلم غفر هللا شاء فإن املشيئة حتت فإهنم منها توبة بال
 النار من خيرج))  حلديث القبلة أهل من النار يف أحد خيلد ّل وأنه انتقاّل   اجلنة إىل منها خيرجهم مث

 وزن قلبه ويف هللا إّل إله ّل قال من النار من وخيرج خري من شعرية وزن قلبه ويف هللا إّل إله ّل قال من
 البخاري رواه((  خري من ذرة وزن قلبه ويف هللا إّل إله ّل قال من النار من وخيرج خري من برة

 يف والعقيدة التوحيد مبعرفة األلباب أهل إحتاف يف منها طرفا   ذكرن وقد كثرية ذلك يف واألحاديث
 . وجواب سؤال

 ومريد الوّلية نيل على حريصا   اإلمام رآه فمن منها مانع للوّلية والتطلع احلرص: والعشرون السادس
 عليه هللا صلى النيب على دخلت قال عنه هللا رضي موسى أيب حلديث منها متكينه له جيوز فال هلا

 وقال تعاىل هللا وّلك ما بعض ىعل أمهرن هللا رسول اي أحدمها فقال عمي بين من ورجالن نأ وسلم
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 هذا على نويل ّل))  قال أو((  أراده من العمل هذا على نويل ّل وهللا إن:  فقال ذلك مثل لآلخر
 (( . عليه حرص أحدا   وّل سأله أحدا   العمل
 . أيضا   النكاح ووّلية واجملنون الصغري مال وّلية أي الوّلية من مانع الفسق: والعشرون السابع
 اجلنة يدخلون الذين ألفا   السبعني من اإلنسان يكون أن من مانعان والتطري اّلكتواء: والعشرون الثامن

 يتوكلون رهبم وعلى يكتوون وّل يتطريون وّل يسرتقون ّل الذين هم))  حلديث عذاب وّل حساب بال
 . عليه متفق(( 

 قال كما لفئة متحيزا   أو لقتال ملتحرف إّل الفرار من مانع اجلهاد صف حضور: والعشرون التاسع
َمِئذ   يُ َوهلهِِم   َوَمن  تعاىل  . ... اّللهِ  مِهنَ  ِبَغَضب   اَبء فَ َقد   ِفَئة   ِإىَل  ُمَتَحيِهزا   َأو   لهِِقَتال   ُمَتَحرهِفا   ِإّلَ  ُدبُ رَهُ  يَ و 

 َربَ َنا تعاىل لقوله احملرم ارتكاب أثر ترتب من مانع النسيان:  تعاىل هللا شاء إن األخري ولعله: الثالثون
نَ  ّلَ  طَأ نَ  أَو   َنِسيَنا ِإن تُ َؤاِخذ   استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أميت عن جتاوز هللا إن )) وحديث  َأخ 

 . وأعلم أعلى ربنا وهللا((  عليه
 ؟ لتمثيلاب ذلك بيان مع املانع أقسام ما /82 س
 سابقا   الشروط يف ذكرنه كما ، للصحة ومانع ، للوجوب مانع:  قسمان املانع أقسام:  أقول :ج

 ، الوجوب موانع من مانع الوجوب شروط من شرط كل فضد ، الوجوب شرط يقابله الوجوب فمانع
 ، الصوم وبلوج شرط واإلقامة وجوهبا من مانع والصغر ، مثال   والصالة الصوم لوجوب شرط فالبلوغ
 الذمة يف وجوبه من مانع والعجز للحج وجوب شرط واّلستطاعة ، الذمة يف وجوبه من مانع والسفر

 يكون الذي فهو ، الصحة مانع وأما ، الوجوب مانع هو ضده أن فاعلم الوجوب شرط عرفت فإذا ،
 شرط فإنه كاإلسالم ، الصحة مانع هو ضده أن فاعلم الصحة شرط عرفت فإذا ، الصحة شرط ضد

 موانع من مانع عدمها فكذلك للمأمورات صحة شرط والنية ، صحة مانع الكفر فكذلك صحة
 الصحة موانع من مانع اجلنون فكذلك التعبدات لسائر ووجوب صحة شرط والعقل ، الصحة

 يف شرط واإلرادة ، للتكفري مانع واجلهل املعني تكفري لصحة شرط والعلم ، التعبدات لسائر والوجوب
 عدم فكذلك الصوم صحة شروط من شرط الشهر ودخول ، التكفري من مانع واإلكراه التكفري
 مانع واحلدث ، الصالة صحة شروط من شرط احلدثني من والطهارة ، الصحة موانع من مانع دخوله

 صحة شروط من شرط والنفاس احليض أي الشرعية املوانع من واخللو ، الصالة صحة موانع من
 أردت افإذ فقس ذلك وعلى ، الصوم صحة موانع من مانع النفاس أو احليض وجود وكذلك الصوم

 وإذا الوجوب شرط ضد الوجوب مانع ألن ، الوجوب شرط أوّل   عرففا ما الوجوب مانع تعرف أن
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 وهللا الصحة شرط ضد يكون الصحة مانع ألن الصحة شرط فاعرف الصحة مانع تعرف أن أردت
 . وأعلم
 ؟ ابختصار ؟ ذلك يف القاعدة بيان مع صحيحة واملعاملة لعبادةا تكون مىت /83س
 ونعين ، موانعها وانتفت شروطها توفرت إذا إّل صحيحة واملعاملة العبادة تكون ّل:  أقول :ج

 ، الوجوب موانع ّل الصحة موانع هنا ابملوانع ونعين الوجوب شروط ّل الصحة شروط هنا ابلشروط
 موانع مجيع وانتفت صحته شروط مجيع توفرت إذا إّل يصح ّل وانعم هول شروط له الذي فالشيء
 موانعها, وانتفت شروطها توفرت إذا إّل العبادة تصح ّل:  األوىل:  قاعداتن ذلك يف وعندن ، صحته
 وانتفت صحتها شروط توفرت إذا إّل املعامالت تصح ّل:  الثانية ، ابلعبادات خاصة القاعدة وهذه

 موانعه وانتفت شروطه توفرت إذا إّل يصح ّل فالوضوء ، ابملعامالت خاصة لقاعدةا وهذه ، موانعها
 إذا إّل تصح ّل واحلج والزكاة والصوم والصالة موانعه وانتفت شروط توفرت إذا إّل يصح ّل والغسل
 شروطها توفرت إذا إّل تصح ّل واحلوالة واإلجارة والسلم والبيع موانعها وانتفت شروطها توفرت

 والضمان والكفالة والرهن أبنواعها والشركات واملقارضة واملزارعة واملساقاة والسبق ، موانعها تفتوان
 صحتها شروط توفرت إذا إّل يصح ّل والوصية واهلبة والوقف والوديعة والعارية والشفعة والوكالة
 يف وهكذا وانعهم وانتفت شروطه توفرت إذا ّلإ يصح ّل أيضا   نكاحال وكذلك ,صحتها موانع وانتفت

 ومما ذكرنه مما مجيعها أهنا ، خيتلف ّل واحدا   قوّل   مجيعها هافي نقول فإننا واملعامالت لعباداتا سائر
 توفرت إذا إّل جيوز ّل املعني تكفري وكذلك ، موانعه وانتفت شروطه توفرت إذا إّل يصح ّل نذكره مل

 ، موانعها وانتفت شروطها توفرت إذا إّل كونت ّل اآلخرة يف الشفاعة وكذلك هموانع وانتفت شروطه
 حاضرا   حيا   يكون أبن موانعه وانتفت شروطه توفرت إذا إّل يصح ّل اآلخرين بدعاء التوسل وكذلك

   . وأعلم أعلى ربنا وهللا سابقا   لك أسلفناه كما الصحة موانع تعرف حةالص شروط ومبعرفة قادرا  
 فيها الفساد معىن وما العبادات يف الصحة معىن وما ، وشرعا   لغة والفساد الصحة عرف /84س
 ؟ ابلتمثيل ذلك بيان مع ؟ فيها الفساد معىن وما املعامالت يف الصحة معىن وما ؟

 أقول : هذا سؤال واسع وفيه فروع : ج:
 طبيعته عن وخروجه اضطرابه موجبات من الشيء خلو وهي ، السقم خالفه لغة الصحة:  األول
 من طبيعته عن اإلنسان خروج يوجب فإنه احلسي كاملرض معنواي   أو حسيا   املوجب ذلك كان سواء
 الشيء ذلك خال فإذا ، وهكذا واملعاصي الذنوب ابرتكاب املعنوي القلوب وكمرض ، والنشاط القوة
 الفعل وقوع آاثر من أثر فهي اصطالحا   تعريفها وأما ، الصحيح فهو طبيعته عن خيرجه شيء عن
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 هوأركان هشروط مستوفيا   فعل أي الشرع وافق إذا الفعل فإن الصحة تعريف وهذا ، مشروعلل موافقا  
 أي-:  وهي للمشروع الفعل موافقة آاثر من أثر فالصحة ، صحيحا   يكون فإنه موانعه وانتفت
 فهو املشروع خالف وإن الصحيح فهو للمشروع موافق العمل كان فإن ، للعمل صفة - الصحة
 . أعلم وهللا للعمل وصفان والفساد حةفالص ، الفاسد
 نقيض واملفسدة سقيمة حالة إىل السليمة احلالة عن ءالشي تغري عن عبارة لغة الفساد:  الثاين

 فموافقة ، شرعا   للمتقرر العمل خمالفة آاثر من أثر فهو اصطالحا   الفساد تعريف اوأم حةلصامل
 فالصحيح فسادها تثمر الشارع ألمر وخمالفتها حتهاص تثمر الشارع ألمر والظاهرية الباطنية األعمال

 .  أعلم وهللا.  الشرع خالف ما والفاسد الشرع وافق ما
 وشروطها أركاهنا استجمعت إذا إّل العبادة تصح ّل:  تقول العبادات صحة يف القاعدة:  الثالث
 والواجبات والشروط ركاناأل جلميع مستوفية العبادة وقعت فإذا قليل قبل ذكرنها وقد موانعها وانتفت

.  اإلعادة وسقوط الذمة براءة:  فيها الصحة ومعىن صحيحة تكون فإهنا املوانع مجيع اجتناب مع
 فاسدال تعرف وبه ، املطالبة وسقوط الذمة براءة من آاثره عليه ترتبت ما هو العبادات من فالصحيح

 ّل اليت هي ةالفاسد والعبادة ، الطلب سقوطو  الذمة براءة من أثره عليه يرتتب مل ما وهو العبادات من
 إىل حيتاج ّل أنه مبعىن القضاء سقوط العبادات يف ابلصحة فاملراد ، املطالبة هبا تسقطو  الذمة هبا تربأ
 موافقة كانت إذا إّل للقضاء مسقطة جمزية العبادة تكون وّل اإلجزاء هو وهذا اثنية مرة العبادة فعل
 هذا أمرن يف أحدث من: ))  مرفوعا   الصحيحني يف عائشة حديث ذلك ىعل والدليل ، الشرع ألمر

 عليه ليس عمل فكل((  رد فهو أمرن عليه ليس عمال   عمل من))  وملسلم((  رد فهو منه ليس ما
 عمله كان فمن عليه وبناء   الصحيح املقبول فهو الشارع أمر وافق عمل وكل مردود فهو الشارع أمر

 موافقا   الشرع أحكام حتت جاراي   عمله كان ومن مردود فهو به متقيدا   وليس عالشر  أمر عن خارجا  
 : فروع ذلك وعلى.  مقبول فهو هلا

 وعمل الردى مهاوي من وهاوية إبليسية وطامة منكرة وبدعة ابطل عمل ، القبور حول الطواف: منها
 خمالف وألنه مردود ساقط ابطل العبادات من فاعلوه يظن الذي القبور حول فالطواف للشرع خمالف

 . الشارع ألمر
 ردو  وّل صدر يف العبادة من وليس الشرك من أنه يف خالفّل وهذا ، القبور ألصحاب الذبح: ومنها
 النيب أمر عليه ليس فعل للقبور فالذبح تعاىل هللا لغري لتأه ألهنا وميتة حرام الذبيحة وهذه ابطل وهو

 . رد فهو الدين يف إحداث كل وألن رد فهو وسلم عليه هللا صلى
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 صلى أمره عليه مما ليست ألهنا أصحاهبا على املردودة البدع من فإهنما واأللفية الرغائب صالة: ومنها
 . مردود فهو املشروع خالف وما للمشروع خمالفة فهي وسلم عليه هللا

 يف حمدث وألنه رد فهو وسلم عليه هللا صلى النيب أمر عليه ليس مما فإنه ، اجلماعي الذكر: ومنها
 . للشرع موافقة كانت إذا إّل صحيحة تكون ّل والعبادة رد فهو الدين يف إحداث وكل الدين
 ّل مأزور وصاحبه العظيمة والبالاي الوخيمة البدع من فإنه املساجد يف الطبول وضرب الرقص: ومنها

 من ؟هبا تعاىل هلل يتقرب دةابع املساجد يف ابلطبول والضرب الرقص كان ومىت ، غامن ّل وآمث مأجور
 من ابهلل نعوذ ، البدع وعشق للشهوات إتباع هو أم ؟ علم من أاثرة ذلك على هل ؟ هذا هلم نيأ

 . اخلذّلن
 أو أزمنة يف خمصوصة أذكار واعتقاد الوضوء أثناء واألذكار ابلنية كالتلفظ املنتشرة البدع سائر: ومنها
 حي)  وقول واملآُّت املقابر يف القرآن وقراءة ، صريح صحيح دليل بتخصيصه يثبت ومل خمصوصة أمكنة
 ، عرفة يوم عشية األمصار يف والتعريف اآلذان يف(  هللا ويل عليا   أن أشهد)  أو(  العمل خري على

 مكرب يف القرآن وقراءة ، اخلطبتني بني ركعتني وصالة ، اجلمعة صالة بعد مباشرة الظهر وصالة
 وصعود النفس كتم أو والنحنحة والضحك والقفز النرت أو البول بعد سلتوال ، اجلمعة يوم الصوت

 والكتابة القبور ورفع أصحاهبا  على املردودة البدع من ذلك كل البول بعد احلبل إمساك أو الدرج
 الكفاية بصالة يعرف وما القبور بعض على أو املقربة مداخل يف اآلايت وكتابة وجتصيصها عليها

 ووضع كلها املوالد وبدع يرضى أن يديه بني ابلذبح له للمذبوح هبا يتقرب ليتا الصلح وذابئح
 قراءة و املقابر وإسراج هبم واّلستغاثة أصحاهبا ونداء ، هلا والقرابني والنذور املقابر يف املصاحف

 امللكي والسالم العلم وحتية اجلنائز خلف الصوت ورفع فيها األطعمة وتوزيع ، الدفن قبل القرآن
 الصالة من الفراغ بعد ابليدين الفخذين وضرب القبور إىل الرحال وشد امليالدي ابحلول الزكاة وإخراج

 ذلك كل تعبدا   صوفال لبس ادواعتي معني شيء على اجلبهة سجود صوختصي الرافضة يفعله كما
 يعتقد وّل رد فهو الدين يف إحداث وكل الدين يف إحداث هي اليت املنكرة واحملداثت يةالرد البدع من

 موافقة كانت إذا إّل صحيحة تكون ّل والعبادة الصحة فرع األجر ألن مأجورون أهنم أصحاهبا
 طرفا   ذكرن وقد كثرية والفروع ومأزور آمث فإنه الشريعة سنن عن خارجا   تعبده كان من وأما للمشروع

 مائيت على يقرب ما الفروع من فيه كتبت وقد الدين يف اإلحداث قاعدة شرح كتابنا يف منها كبريا  
 عسى الشريعة حياض عن وذاب   لألمة نصحا   ، للبدع قاموس مبثابة يكون حىت فيه أزيد زلت وّل ، فرع
 . وأعلم أعلى وهللا والدعوة والعمل العلم يف وتقصرين زللنا لنا ويغفر عنا يعفو وأن يرمحنا أن هللا
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 وانتفت شروطها توفرت إذا إّل املعاملة تصح ّل:  تقول املعامالت صحة يف القاعدة:  الرابع الفرع
 املعاملة من املقصود األثر ترتب املعامالت يف ابلصحة فاملراد عليه وبناء   سابقا   ذكرنها وقد موانعها

 يف كان  إذا ابلفساد فاملراد صحيح فهو اّلنتفاع كما وحقق املبيع يف التصرف أابح بيع فكل
 هي الفاسدة واملعاملة آاثرها عليها ترتتب اليت هي الصحيحة فاملعاملة ، األثر ترتب عدم املعامالت

 : بعضها لك نذكر كثرية فروع ذلك وعلى آاثرها عليها ترتتب ّل اليت
 اآلبق والعبد الشارد واجلمل املاء يف والسمك اهلواء يف الطري كبيع تسليمه على يقدر ّل ما بيع: منها
 هذه مثل وابع أحد خالف فلو التسليم على القدرة البيع صحة شروط من ألن جيوز ّل ذلك كل

 األثر ترتب عدم معناه املعامالت يف والفساد ، فاسد ألنه أثره عليه يرتتب ّل البيع هذا فإن البيوعات
. 

 ما تبع وّل))  حلديث أثره عليه يرتتب وّل فاسد بيع فهذا متلك ّل ما أي عندك ليس ما بيع: ومنها
 بيع رجل على ليس))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال ، صحيح حسن حديث((  عندك ليس
 وسلم عليه هللا صلى النيب سألت قال حزام بن حكيم حديث ويف صحيح حديث((  ميلك ّل فيما

 ؟ السوق من له أبتاعه مث منه أبيعه ما عندي ليس البيع فيسألين الرجل أيتيين هللا رسول اي: فقلت
 (( . عندك ليس ما تبع ّل))  فقال
 ملا أثرها عليها يرتتب وّل فاسدة حمرمة بيوع البيوع هذه فإن يقصد فيما واجلهالة الغرر بيوع: ومنها

 ,الغرر بيع عن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن صحيحه يف مسلم رواه
 أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن عرجاأل حديث من الصحيحني يف ملا واملالمسة املنابذة كبيع وذلك
 إليه ينظر ّل الثوب ملس واملالمسة.  واملنابذة املالمسة عن هنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا رضي اخلدري سعيد أيب وعن إليه ينظر أو يقلبه أن قبل ابلبيع الرجل إىل ثوبه الرجل طرح واملنابذة
 يف وللنسائي((  واملنابذة املالمسة عن بيعتني عن وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول هنى))  قال عنه

 ، بيده صاحبه ثوب منهما رجل كل يلمس الليل حتت ابلثوبني الرجالن يتبايع أن))  ذلك تفسري
 اتفق وقد((  ذلك على فيتبايعا الثوب إليه اآلخر وينبذ الثوب الرجل إىل الرجل ينبذ أن:  واملنابذة

 فاسداتن ألهنما أثرمها عليهما ترتب ملا وقعتا فلو املعاملتني هاتني منع لىع نعلم فيما العلم أهل
 . أثره عليه يرتتب ّلما املعامالت من والفاسد
 هنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن صحيحه يف مسلم عن هريرة أيب حلديث احلصاة بيع: ومنها

 فما احلصاة هبذه ارم ، لآلخر أحدمها يقول أن أعلم وهللا وأظنه .الغرر بيع وعن احلصاة بيع عن
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 فهذا بكذا عليك يهف عليه وقعت سلعة يفأ احلصاة هذه ارم:  يقول أو ، بكذا عليه فهو بلغت
 . أثره عليه يرتتب ّل فاسد بيع فهو خبصوصه عنه يهالن لثبوت حمرم
 يرتتب فال اسدانوف حمرمان بيعان فهذان اشتداده قبل احلب وبيع صالحه بدو قبل الثمر بيع: ومنها

 هللا صلى هللا رسول عن عنهما هللا رضي عمر ابن عن نفع حلديث وذلك الصحيح البيع أثر عليهما
 رسول أن مالك بن أنس عن الصحيح ويف((  صالحه يبدو حىت الثمر تبيعوا ّل))  قال وسلم عليه
 (( . حتمر حىت قال ؟ تزهي وما قل ، تزهي حىت الثمار بيع عن هنى))  وسلم عليه هللا صلى هللا

 وفاسد حمرم بيع فهذا ، النخل رؤوس على يزال ّل بتمر اجملذوذ التمر بيع وهي ، زابنةامل بيع: ومنها
 العام متر إّل عندهم وليس ابلرطب اّلستمتاع أهل حيتاج أن وهي فقط العرااي ذلك من يستثىن ولكن

 نأ عمر نبا حديث من الصحيح ففي وسقأ مخسة دون فيما هبذا هذا يبيعوا أن هلم فيجوز املاضي
))  وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي وعنه((  املزابنة عن هنى))  وسلم عليه هللا صلى النيب
 صلى النيب أن عنه هللا رضي جابر وعن ، صحيح وسنده داود أبو رواه((  ابلتمر الثمر بيع عن هنى
 يف ورخص صالحه يبدو حىت التمر يباع وأن واحملاقلة زابنةوامل املخابرة عن هنى))  وسلم عليه هللا

 يف رخص))   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن اثبت بن زيد وعن ، الصحيح يف وهو((  العرااي
 رخص))  وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي هريرة أيب وعن عليه متفق((  خبرصها ، العرااي

 . عليه متفق((  سق أو مخسة دون فيما أو أوسق مخسة يف هاخبرص تباع أن العرااي يف
 القاطعة ابألدلة حمرم ذلك كل القرض راب أو الفصل راب أو النسيئة راب سواء أبنواعها الراب بيوع: ومنها

. 
 من ماجه وابن داود أبو رواه ملا أثره عليه يرتتب وّل وفاسد حمرم بيع فإنه ابلرطب التمر بيع: ومنها

 التمر بيع عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل:  قال سعد عن زيد عن زيد بن دهللاعب حديث
 وهو((  ذلك عن فنهى:  نعم:  قالوا ؟ يبس إذا الرطب أينقص: ))  حوله ملن فقال ؟ ابلرطب
 . صحيح حديث
 واألصنام يتةوامل واخلنزير راخلم وبيع اهلرة وبيع ، معلما   ولو الكلب وبيع ، احلبلة بلح بيع: ومنها

 صربةال وبيع األنعام بطون يف وما املالقيح وبيع واّلبتداع السحر وكتب ضرورة هلا تدع مل اليت والصور
 وبيع أشكاهلا وخمتلف أبنواعها ، واملخدرات اللهو آّلت وبيع ، أيضا   هاكيل يعلم ّل بصربة الطعام من

 عليه يرتتب وّل وفاسد حمرم بيع فإنه ابلنص حترميه ثبت امم ذلك وغري العينة وبيع قبضه قبل الطعام
 : هي أمور عدة اإلجابة هذه من واخلالصة أثره
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 األول : تعريف الصحة لغة وشرعا  
 الثاين : تعريف الفساد لغة وشرعا  

 الثالث : معىن الصحة الفساد يف العبادات مع التمثيل .
 الرابع : معىن الصحة والفساد يف املعامالت مع التمثيل .

 أمر خالف ما هو والفاسد الشارع أمر وافق ما هو الصحيح أن سابقا   ذكرت لقد /85س
 ؟ والفروع ابألدلة ذلك بيان مع ؟ املوافقة هذه تكون شيء أي ففي ، الشارع

 :أشياء ستة يف تكون املوافقة وهذه الشارع أمر وافق ما هو الصحيح أن ذكرن لقد نعم:  أقول :ج
 ّل عبادة خيرتع أن للمكلف جيوز فال العبادة جنس يف الشارع موافقة من دّلب أي ,اجلنس: األول
 الرباري يف ابهليام والتعبد والطبول الدفوف بضرب والتعبد ابلرقص كالتعبد الشرع يف هلا جنس

 وقد والنسوان األحداث إىل ابلنظر والتعبد ، غري ّل الصوف بلبس والتعبد واألفاعي الوحوش ومعاشرة
 هذه إىل نظرت لو فإنك ذلك وغري((  عبادة األمرد وجه إىل النظر: ))  يقول مكذواب ثا  حدي وضعوا
 زكاة وّل صدقة وّل صالة حتت تدخل ّل أهنا أي ، الشرع يف جنسا   هلا جتد مل لك ذكرهتا اليت األشياء

 هيو  شيطانية وإمالءات سخيفة وحمداثت ريبةغ تعبدات هي بل ، ذلك غري وّل يامص وّل حج وّل
 هلا سلي وصفاهتا ذاهتا يف بدعة هي أي ، احلقيقية البدع العلم أهل يسميه وهذا أصحاهبا على رد

 فالذكر اخلذّلن من ابهلل نعوذ الوصف يف وإحداث األصل يف حداثإ فهو ، البتة الشرع يف جنس
 ذكرهتا يتال البدع وأما ، وصفه يف حصل اإلحداث لكن ذكر هألن مشروع أصله يف هو مثال   اجلماعي

 جتب شيء أول فهذا ، صفاهتا يف وحمدثة الشرع يف هلا أصل ّل أي أصلها يف حمدثة فإهنا سابقا   لك
))  حلديث فاسدة ابطلة فهي الشرع يف هلا جنس ّل عبادة اخرتع فمن اجلنس وهو فيه الشرع موافقة

 (( . رد فهو منه ليس ما هذا أمرن يف أحدث من
 عبادة يربط أن كان من كائنا   ألحد جيوز فال السبب يف الشرع موافقة من ّلبد أي ، السبب: الثاين

 ذلك غري أو ابحتفال أو بصيام أو بقيام ليلة كتعظيم وذلك ، الشرع يف سببيته على دليل ّل بسبب
 احلزن وبدعة النبوي ابملولد كاّلحتفال السبب يف خمالفة وهذه ، التعظيم هذا على الشرع يف دليل وّل
 التشاؤم وبدعة اخلوارج عند الزائد الفرح بدعة ذلك من العكس وعلى ، الرافضة عند عاشوراء يوم يف

 يعتقدونه كما فيه اإلسراء ليلة تعظيم وبدعة ، ابلصوم رجب شهر ختصيص وبدعة ، صفر بشهر
 باحل وعيد ، األم وعيد ، امليالد عيد وبدعة ، شعبان يف األلفية صالة وبدعة الرغائب صالة وبدعة

 اّلنتصارات ببعض الدوري واّلحتفال توحيدها أو الدولة حترير على معدودة سنني مبرور واّلحتفال ،
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 هذه يفعلون جعلتهم اليت األسباب هذه أن أي ، السبب يف اإلحداث ابب من فكله ذلك وغري
 مردودة األفعال هذه من عليها ترتب وما مردودة حمدثة فاألسباب الشريعة يف اهل أصل ّل األشياء

 حمدثة صارت احملدثة األسباب هبذه ربطت ملا لكنها األصل ابعتبار مشروعة كانت وإن حىت أيضا  
 (( . رد فهو أمرن عليه ليس عمال   عمل من))  حلديث رد فهو الدين يف إحداث وكل
 أن أي فيها الشرع موافقة من بدّل فإنه معينة صفات على شرعت اليت العبادات أي الصفة: لثالثا

 لصحتها فالبد مثال   كالصالة نقصان وّل زايدة غري من الشرع يف هلا وردت اليت الصفة على هالنفع
 ينرأيتمو  كما صلوا))  وسلم عليه هللا صلى لقوله وسلم عليه هللا صلى النيب صلى كما تصلي أن

 هللا ىصل يقوله كان فقد((  مناسككم عين لتأخذوا))  حلديث ، وكاحلج البخاري رواه((  أصلي
 وبناء   العبادات من ذلك وغري والتيمم الوضوء وكذلك املناسك من منسك من فرغ كلما وسلم عليه
 الصفة يف حمدث بذلك يكون فإنه أخرى صفة هلا فاخرتع ، معينة صفة هلا عبادة إىل جاء فمن عليه

 . عليه متفق((  رد فهو أمرن عليه ليس عمال   عمل من))  حلديث تقبل ّل عليه رد وصفته
 وبناء   به قيدت الذي زمنها يف إيقاعها من فالبد معني بزمان العبادة هذه قيدت إذا أي الزمان: الرابع
 شرعي لدلي تعظيمه على يدل مل فعلية أو قولية ادةببع األزمنة من لزمان تعظيم إحداث جيوز فال عليه

 اجلمعة ليلة ختتصوا ّل))  يثحلد دليل عليه ليس بشيء ليلتها أو اجلمعة يوم كتعظيم صريح صحيح
 النصف ليلة وكتعظيم (( األايم سائر بني من بصيام اجلمعة يوم ختصوا وّل الليايل سائر بني من بقيام
 البدع من ذلك فكل ذلك وحنو رجب شهر من والعشرين الثامن أو السابع وتعظيم شعبان من

 يف إحداث وكل الشرع نص بتعظيمه أيت مل لزمان تعظيم إحداث ألنه ، املنكرات واحملرمات احملداثت
 . رد فهو الدين

 على فيجب معينا   مكان   املعينة العبادة هذه لفعل الشريعة خصصت إذا أي ، املكان: اخلامس
 ابلبيت والطواف بعرفة والوقوف ، اجلمرات كرمي ، املعني املكان هذا يف يوقعوها أن املكلفني
 إّل العلماء ابتفاق األرض أجزاء من جزء أبي الطواف يشرع فال ولذلك واملروة الصفا بني والسعي
 رمي يشرع وّل فقط األسود احلجر إىل األرض أجزاء من جزء أي تقبيل يشرع ّلو  ، العتيق ابلبيت
 هذا يف يشرع أنه زعم فمن عليه وبناء   املخصوص وقتها يف فقط اجلمرات رمي إّل ابحلصى شيء

 . أعلم وهللا ابلدليل مطالب هفإن معينة عبادات املعني املكان
 مبتابعتها إّل املتابعة تتم ّل فإنه معني مبقدار العبادات من شيئا   الشريعة قدرت فإذا ، املقدار: السادس

 العقيقة ومقدار الفطر زكاة ومقادير فيها الواجبو  الزكاة كأنصبة نقصان وّل زايدة بال املقدار هذا يف
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 احلصى وعدد ، الصلوات ركعات وعدد الكلب جناسة وغسل جماراإلست ومقدار واألنثى الغالم عن
 أو قولية عبادة تقييد جيوز فال عليه وبناء   ذلك وحنو والسعي الطواف وعدد اجلمرات به ترمى الذي
 وهي الرغائب كصالة بدعة ذلك لكان وإّل صريح صحيح شرعي دليل وعليه إّل معني مبقدار فعلية
 أن هاتفوص اخلميس يوم صيام ويسبقها عشاءوال املغرب صالة بني جبر  من مجعة أول يف تكون اليت

((  القدر ليلة يف أنزلناه إن: ))  وقوله مرة الكتاب بفاحتة ركعة كل يف يقرأ ركعة عشرة ثنيت يصلي
 وهذا مرة عشرة ثنيت((  أحد هللا هو قل))  ذلك بعد يقرأ مث ، عليه دليل ّل تقدير وهذا مرات ثالث
 فيصلي وسلم عليه هللا صلى النيب على الصالة يف شرع صالته من فرغ فإذا عليه دليل ّل يرتقد أيضا  
 فيها حديث كل أن وأعلم ، املبتدعة الصفة. إخل...  عليه دليل ّل تقدير أيضا   هذاو  مرة سبعني عليه
 ليلد ّل التقديرات هذه كانت فحيث وسلم عليه هللا صلى ملقامه رفعه يصح ّل خمتلف كذب فهو

 فهذه. أعلم وهللا رد فهو الدين يف إحداث وكل الدين يف إحداث ألهنا طراحهاإ هو فاحلق عليها
 يف أحدث من))  وسلم عليه هللا صلى قوله أن تعلم وبه الست التعبدات جهات هي ةالست األمور
 أحدث من:  فيه فنقول البعض شرحه مما أوسع فهما   فهمه من ّلبد((  رد فهو منه ليس ما هذا أمرن

 من مقدارا   منه ليس ما أو مكان   منه ليس ما أو زمان   منه ليس ما أو صفة منه ماليس هذا أمرن يف
 إحداث كل ألن صاحبه على مردود أي رد أحدثه الذي الشيء هذا أي فهو ذلك من شيئا   أحدث

 : ضوابط عدة املسألة هذه حتت ويدخل رد فهو الدين يف
 ادات التوقيف على الدليل .: األصل يف العب األول
 : األصل يف العبادات اإلطالق إّل بدليل . الثاين

 دليل .يد العبادة ابلزمان التوقيف على ال: األصل يف تقي الثالث
 : األصل يف تقييد العبادة بصفة التوقيف على الدليل . الرابع

 التوقيف على الدليل . : األصل يف تقييد العبادة مبكان اخلامس
 : األصل يف تقييد العبادة مبقدار التوقيف على الدليل . سالساد

 : األصل يف ربط التعبد بسبب التوقيف إّل بدليل . السابع
: األص ل يف رب ط التعب د بش رط التوقي ف عل ى ال دليل فه ذا م ا خي ص إجاب ة ه ذا الس ؤال العظ يم  الثامن

 املهم وهللا ربنا أعلى وأعلم .
 
 ؟ عليها التمثيل بيان مع حا  واصطال غةل والرخصة العزمية عرف /86 س
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 ، امليتة من األكل كتحرمي ، راجح معارض عن خالِ  شرعي بدليل الثابت احلكم هي العزمية أقول :ج
:  تعاىل وقوله((  امليتة عليكم حرمت: ))  تعاىل قوله وهو شرعي بدليل اثبت حكم ألنه عزمية فإنه
 حلم أو مسفوحا   دما   أو ميتة يكون أن إّل يطعمه اعمط على حمرما   إىل أوحي فيما أجد ّل قل)) 

 فيكون الشرعي ابلدليل ثبت التحرمي فهذا((  اآلية به... هللا لغري أهل فسق أو رجس فإنه خنزير
 املعارض عن خاليا   دام ما عزمية يكون أنه أي منه أرجح هو ما يعارضه مل إذا عزمية يكون لكنه عزمية

 حق يف احلكم انقلب اّلضطرار وجد إذا فإنه ، املخمصة يف ضطراراّل كوجود وذلك ، الراجح
 يوجد مل فإذا((  إليه اضطررُّت ما إّل: ))  تعاىل لقوله ، رخصة كونه إىل عزمية كونه من املضطر
 فإنه ابلدليل ثبت ملا الراجح املعارض وجد وإذا عزمية يكون فإنه ابلدليل ثبت ملا الراجح املعارض

 ابلدليل ثبت حكم ألنه عزمية فإنه اتمة الصالة إيقاع أي الصالة إمتام: آخر الومث ، رخصة يكون
 الراجح املعارض وجد احلالة هذه ففي اإلنسان سافر إذا لكن ، الراجح املعارض عن وخال ، الشرعي

 كونه إىل عزمية كونه من الراجح املعارض هذا وجود مع هنا احلكم فينقلب السفر وصف وجود وهو
 وجود مع رخصة الصالة وقصر ، الراجح املعارض هذا وجود عدم مع عزمية الصالة فإمتام ، رخصة

 . السفر وصف أي الراجح املعارض هذا
 وجود عدم مع ابلدليل اثبت حكم ألنه عزمية هلا احملدد وقتها يف الصالة إيقاع إن:  اثلث ومثال

 بسبب املشقة وجدت السفر وصف دوجو  من الراجح يف املعارض قام إذا أنه إّل الراجح املعارض
 من هنا ينقلب احلكم فإن ، فيه ابخلروج األذى معه صلحيو  الثياب يبل الذي املطر لوجود أو املرض
 يف فرض كل صالة وهو عزمية احلكم صار املعارض هذا انعدم فإذا ، ةرخص كونه إىل عزمية كونه
 يف والعشائني الظهرين بني اجلمع جواز ووه رخصة احلكم صار الراجح املعارض هذا وجد وإذا ، وقته

 . ابحلال األرفق هو ما على أحدامها وقت
 فهذا((  قائما   صل))  حلديث هبا اإلخالل جيوز ّل اليت العزائم من الفريضة يف القيام إن:  رابع ومثال

 ، اجحالر  املعارض عن وخال الشرعي ابلدليل ثبت حكم الفرض يف القيام ألن العزمية وهو األصل هو
 احلكم فينقلب الراجح املعارض وجد فقد األعذار من لعذر القيام عن عاجزا   اإلنسان كان إذا لكن
 الصالة له فيجوز رخصة كونه إىل عزمية كونه من ، العجز وصف وجود وهو املعارض هذا وجود مع

 وهو عزمية كماحل صار الراجح املعارض هذا انعدم فإذا((  فقاعدا   تستطع مل فإن))  حلديث قاعدا  
 الصالة جواز وهو رخصة احلكم صار الراجح املعارض هذا وجد وإذا ، الفرض يف القيام وجوب
 . جالسا  
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 من احلكم هذا فإن النحر يوم من الشمس طلوع بعد لألقوايء العقبة مجرة رمي وهو:  خامس ومثال
 كالضعيف املعارض وجد إذا لكن ، الراجح املعارض عن خال وهو ابلدليل ثبت حكم ألنه العزائم

 به قام من حق يف عزمية كونه من ينقلب احلكم فإن ذلك وحنو اهلالك خوفو  واملرض العجزو 
 فإذا ، النحر ليلة من الليل نصف بعد أي ابلليل الرمي له فيجوز رخصة كونه إىل الراجح املعارض

 املعارض وجد وإذا ، شمسال طلوع بعد إّل ترمي ّل أن وهو عزمية يكون احلكم فإن املعارض انعدم
 . أعلم وهللا ليال   الرمي جواز وهو عزمية يكون احلكم فإن

 من رمضان يف الصوم فإمتام ، حبال اإلفطار جيوز فال رمضان شهر يف عزمية الصوم:  سادس ومثال
 جحالرا املعارض عن وخال((  الليل إىل الصيام أمتوا مث))  قوله أعين ابلدليل ثبت حكم ألنه العزائم
 املسافر وصف يف اإلنسان دخل أو الصوم معه يشق مرض من الراجح املعارض وجد ما مىت لكن
 فإذا الشرعي ابلدليل اإلفطار له فيجوز ، رخصة كونه إىل عزمية كونه من حقه يف ينقلب احلكم فإن

 . رخصة فالفطر الراجح املعارض وجد وإذا عزمية الصوم فإمتام املعارض انعدم
 يقبل ّل))  حلديث العزائم من الصالة وإرادة احلدث وجود عند ابملاء التطهر أن وهو:  سابع ومثال

 الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها اي))  تعاىل ولقوله((  يتوضأ حىت أحدث إذا أحدكم صالة هللا
 األصل هو فهذا((  الكعبني إىل وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا املرافق إىل وإيديكم وجوهكم فاغسلوا

 شديد لربد إما املاء ابستعمال الضرر وجود وهو الراجح املعارض وجد إذا لكن ، العزائم من وهو
 فإن ، ابملاء غسل إذا احملل يتضرر حبيث الغسل حمل ابحرتاق وإما ، معه املاء ستعمالاب الضرر خياف
 والتيسري التخفيف باب من له فيجوز ، رخصة كونه إىل عزمية كونه من ينقلب احلالة هذه يف احلكم

 ذلك وعلى التيمم هي اليت الرخصة إىل املاء استعمال هو الذي العزمية عن يعدل أن والرتخص
 ، وسلم عليه هللا صلى النيب وأقره ، تيمم بعدما أبصحابه وصلى أجنب ملا العاص بن وعمر  حديث

 الراجح املعارض وجد اوإذ املاء استعمال وجوب وهي عزمية فاحلكم الراجح املعارض انعدم فإذا
 . أعلم وهللا التيمم جواز رخصة فاحلكم

 هو وخلفا   سلفا   املسلمني عمل عليه الذي بل ، واحد قرب يف اثنني دفن جيوز ّل أنه وهو:  اثمن مثال
 املعارض وجد إذا لكن ، هبا اإلخالل جيوز ّل اليت العزائم من وهذا واحد بقرب ميت كل ختصيص
 وأكثر اثنني دفن وحينئذ جيوز فإنه عليهم الفساد خوف مع يدفنهم من وقلة وتىامل كثرة وهو الراجح

 وهو عزمية فاحلكم الراجح املعارض انعدم فإذا ، الراجح املعارض لوجود رخصة وهذا الواحد القرب يف
 وهي رخصة فاحلكم الراجح املعارض وجد وإذا غريه فيه يشاركه ّل خاص بقرب ميت كل ختصيص
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 هللا صلى النيب أن أحد شهداء يف جابر حديث ذلك وعلى الواحد القرب يف أكثر أو ثننيا دفن جواز
 يف فيقدمه للقرآن أخذا   أكثر أيهم ويسأل الواحد القرب يف والثالثة اّلثنني يدفن كان وسلم عليه

 . اللحد
 كثرية للغيبة مةاحملر  واألدلة ، الغيبة من ألنه ابلسوء املسلم ذكر عدم األصل أن وهو:  اتسع ومثال

 النصحك الراجح املعارض وجد إذا لكن ، ذلك وغري((  بعضا   بعضكم يغتب وّل))  تعاىل قال
 اندفاع به حيصل ما ذلك من زجيو  فإنه املعني الوصف وأ اّلسم بذكر إّل ذلك يتأتى وّل للمسلمني

 هللا حيب ّل))  تعاىل لقوله حقه استخراج يقدر من عند أو السلطان عند كاملتظلم وذلك الضرر
 كما ، به إّل يعرف ّل الذي ابلوصف للشخص فوكاملعر ((  ظلم من إّل القول من ابلسوء اجلهر

 من وكاحملذر ، الضرر إىل به التعريف عدم يؤدي كان إذا سيما ّل ، احملدثني بعض عند حاصل هو
 حيذرون فإهنم احلديث أئمة عمل جرى ذلك وعلى ، امسه بذكر إّل منه احلذر يتم مل إذا بعينه شخص

 اّلستفتاء أراد منوك حاهلم وبيان  هتممرواي من التحذير ابب من أبمسائهم والضعفاء الوضاعني من
 لما ّل فصعلوك معاوية أما))  احلديث ويف سؤاله عني على جييبه أن فللمفيت معني شخص حال عن
 أبمسائهم املبتدعة من التحذير كذل يف ويدخل((  عاتقه عن العصا يضع ّل فإنه اجلهم أبو وأما له

 إىل التحرمي من احلكم قلب الراجح املعارض هذا أن واملقصود هلم كرامة وّل أبعياهنا كتبهم ومن
 . أعلم وهللا الضرر به يندفع مبا املقيد اجلواز هو وإمنا املطلق اجلواز ليس لكن اجلواز
 للرجل جيوز فال للرجال الذهب استعمال جواز عدم والعزمية األصل أن تعلم أن وهو:  عاشر ومثال

 فيجوز مثال   أنفه قطع كمن الضرورة بقدر ذلك جاز الراجح املعارض وجد إذا لكن الذهب استعمال
 األسنان شد وكذلك عرفجة حديث ذلك وعلى نتين ّل وهو ضرورة ألنه الذهب من نفأ اختاذ له

 عزمية فاحلكم الضرورة منزلة املنزلة احلاجة ودوج وهو الراجح املعارض انعدم فإذا ، جائز فإنه ابلذهب
 به تندفع ما استعمال جواز وهو ، رخصة فاحلكم الراجح املعارض وجد وإذا ، اّلستعمال حرمة وهو
 ابلدليل ثبت الذي احلكم هي فالعزمية ، العزمية فهم يف كافية األمثلة هذه ولعل ، احلاجة هذه

)  تعريفها يف ونقول ، الرخصة تعرف العزمية وبتعريف ، راجحال املعارض عن خاليا   كان إذا الشرعي
 والرخصة العزمية أن تعلم وبه(  راجح ملعارض األصل دليل خالف على الشرعي ابلدليل الثابت احلكم
 والرخصة ، الراجح املعارض من خال شرعي حكم العزمية أن إّل الشرعي ابلدليل ثبت حكم كالمها
 قرر الرخصة ودليل ، أوّل   قرر العزمية دليل أن أي الراجح املعارض ده ووجو تقرير  سبب شرعي حكم
 فيه نظر فقد الرخصة دليل وأما املكلف حلالة املصاحبة القرائن إىل فيه ينظر مل العزمية دليل وأن ، اثنيا  
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 يف احلاصل التيسري من أوسع الرخصة دليل يف احلاصل التيسري وأن املكلف الحل املصاحبة القرائن إىل
 تيسري من أوسع الرخصة تيسري أن إّل تيسري همافي  - والرخصة العزمية أي - فكالمها العزمية دليل

 . أعلم وهللا.  العزمية
 ؟ عليها التمثيل مع الرخصة أقسام ما /87 س
.  املستحبة الرخصة:  ةالثاني.  الواجبة الرخصة األول:  أقسام ثالثة إىل الرخصة تنقسم:  أقول :ج

 كثري يف واعتمده ، تعاىل هللا رمحه تيمية بن العباس أبو التقسيم هذا واختار.  املباحة الرخصة:  ةالثالث
 اليت هي املستحبة والرخصة تركها جيوز وّل هبا األخذ جيب اليت هي الواجبة فالرخصة الفتاوى من

 والرخصة شرعيةال املكروهات من احلالة هذه يف تركها يكون لكن الرتك جواز مع هبا األخذ يندب
 األنواع على أمثلة لك ونضرب ، تركها له وحيل هبا أيخذ أن للمكلف حيل اليت الرخصة هي باحةامل

 اإليضاح يف زايدة به قصدن ألننا التفريع تستطيل ّل أن منك فأرجو ، األبواب خمتلف يف الثالثة
 التحقيق وحسن والعون الفضل مداست ومنه التوفيق وابهلل فأقول.  عليك املسألة تسهيل يف منا ورغبة

: 
 إىل املاء وجود عدم عند ابّلنتقال تعاىل هللا أمر فقد ، حقيقيا   عدما   املاء عدم عند التيمم:  منها

 املاء عدم من على جيب أي واجبة أهنا إّل رخصة وهذه((  فتيمموا ماء   جتدوا فلم: )) لقوله التيمم
 إما الطهارة شرطها من الصالة ألن الرخصة هذه ترك له جيوز وّل التيمم إىل ينتقل أن حقيقيا   عدما  
 تصح فال ، الطهورين حدأ - التيمم أي - فهو ، املاء عدم عند ابلتيمم وإما وجوده عند ابملاء

 أمر وهذا((  فتيمموا: ))  قال تعاىل هللا ألنو  واجبا   به األخذ ،فصار املاء عدم عند به إّل الصالة
 اّلنتقال رخصة أنه بذلك فبان ، املسألة هذه يف هلمنع صارف وّل لصارف إّل الوجوب يفيد واألمر

 قال واجبة رخصة املاء عدم عند فالتيمم ، املتحتمات الواجبات من املاء وجود عدم عند الرتاب إىل
:  قالوا آخرين يف النيسابوري حيىي بن وحممد ، خلف أيب بن أمحد بن حممد حدثنا : سننه يف داود أبو
 ابن عن عبدهللا بنا عبيدهللا حدثين قال شهاب بنا عن صاحل عن أيب أخربين:  قال يعقوب دثناح

 اجليش أبوّلت رسع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نأ عنهما هللا رضي ايسر بن عمار عن عباس
 ، الفجر أضاء حىت ذلك عقدها ابتغاء الناس فحبس ، ظفار جزع من هلا عقد فانقطع عائشة ومعه
 تعاىل هللا فأنزل ماء معهم وليس الناس حبست:  وقال بكر أبو عليها فتغيظ ، ماء الناس مع ليس
 هللا رسول مع املسلمون فقام الطيب ابلصعيد التطهر رخصته وسلم عليه هللا صلى رسوله على ذكره
 فمسحوا شيئا   الرتاب من يقبضوا ومل أيديهم رفعوا مث األرض إىل أبيديهم فضربوا وسلم عليه هللا صلى
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 قال عنه هللا رضي ذر أيب وعن تعاىل هللا رمحه  األلباين وصححه((  احلديث...  ووجوههم أيديهم هبا
 سنني عشر املاء جيد مل وإن املسلم وضوء الطيب الصعيد: ))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 . أعلم وهللا حيحص حديث((  خري ذلك فإن بشرته وليمسه هللا فليتق املاء وجد فإذا

 فإن املاء استعمال مع هبا يتأذى جسده يف حروق لوجود أو الربد شيةخل املاء وجود مع التيمم:  ومنها
 أو املاء لواستعم الربد احتمل لو حبيث اجبةو  وليست مندوبة مستحبة رخصة هي لكن رخصة ذلك

 املاء وجود مع التيمم تعمالفاس ، واجبا   خالف قد بذلك يكون فال املاء واستعمل األمل استحمل
 قال املثىن ابن حدثنا:  سننه يف داود أبو قال ، املستحبة املندوبة الرخص من وحنوه بربد التأذي خلشية
 عن حبيب أيب بنا زيد عن حيدث أيوب بن حيىي مسعت قال أيب خربنأ:  قال جرير بن وهب أخربن
 ليلة يف احتلمت:  قال العاص بن عمرو عن ياملصر  جبري ابن عبدالرمحن عن ويسأ أيب بن عمران
 صالة أبصحايب صليت مث فتيممت أهلك أن اغتسلت إن فأشفقت السالسل ذات غزوة يف ابردة

 جنب وأنت أبصحابك صليت ، عمرو اي: ))  فقال وسلم عليه هللا صلى للنيب ذلك فذكروا الصبح
:  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا سولر  مسعت إين:  وقلت اّلغتسال من منعين ابلذي فأخربته((  ؟

 شيئا   يقل ومل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فضحك((  رحيما   بكم كان هللا إن أنفسكم تقتلوا وّل
 أن إما:  حالتني من خيلو ّل تيممفامل عليه وبناء   ، به جازما   البخاري وعلقه صحيح حديث وهو(( 

 يكون أن وإما ، والعزائم الواجبات من احلالة هذه يف التيمم رخصةف حقيقي عدم عن تيممه يكون
 وهذا املستحبات املندوابت من احلالة هذه يف التيمم رخصةف وحنوه ضرر أو برد من خوف عن تيممه
 . أعلم وهللا واضح
: املسح على اخلفني فإهنا رخصة ابتفاق أهل العلم يف الصحيحني من حديث املغرية أنه كان  ومنها

هللا عليه وسلم يف سفر قال : فأهويت ألنزع خفيه فقال : )) دعهما فإين أدخلتها  مع النيب صلى
طاهرتني فمسح عليهما (( وملسلم من حديث بالل أن النيب صلى هللا عليه وسلم )) مسح على 

ري قال : )) رأيت النيب صلى هللا عليه بخاري من حديث عمرو بن أمية الضماخلفني واخلمار (( ولل
على اخلفني (( ويف الصحيحني عن مهام قال رأيت جرير بن عبدهللا ابل مث توضأ ومسح  وسلم ميسح

على خفيه مث قال إىل الصالة فسألته فقال : )) رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم صنع مثل هذا (( 
 وإسالم جرير كان بعد نزول املائدة ، وملسلم عن علي رضي هللا عنه قال : )) جعل النيب صلى هللا

املسح على اخلفني ويف احلديث يف عليه وسلم ثالثة أايم ولياليهن للمسافر ويوما  وليلة للمقيم (( يعين 
رخص النيب صلى هللا عليه وسلم للمسافر ثالثة أايم وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن 
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الواجبة أم من  ميسح عليهما .فقد مساه رخصة واألدلة على ذلك كثرية ولكن هل هو من الرخصة
الرخصة املستحبة ؟ كأين بك تقول : هو من الرخصة املستحبة املندوبة ، وهذا هو اجلواب الصحيح 

 ، فليس املسح على اخلفني من الواجبات املتحتمات بل هو من الرخص املستحبات وهللا أعلم .
 حديث ففي ورفعة شرفا   هللا زادها اليسرية السمحة الشريعة رخص من هو العمامة على املسح:  ومنها
 ويف البخاري رواه((  عمامته على ميسح وسلم عليه هللا صلى النيب رأى أنه))  الضمري أمية بن عمرو

 ملسلمو  العمامة أي واخلمار اخلفني على مسح وسلم عليه هللا صلى النيب أن ، السابق بالل حديث
 العمامة وعلى بناصيته فمسح توضأ وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي شعبة بن املغرية عن

 ثور عن سعيد بن حيىي حدثنا قال حنبل بن حممد بن أمحد حدثنا:  سننه يف داود أبو وقال.  واخلفني
 سرية وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعث قال عنه هللا رضي ثوابن عن سعد بن راشد عن يزيد بن

 ائبالعص على ميسحوا أن أمرهم وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول على قدموا فلما الربد فأصاهبم
 أن بذلك فثبت ، صحيح حديث وهو .اخلفاف هي والتساخني مائمالع هي والعصائب ,والتساخني

 من هو بل اجلواب ؟ املستحبة من أو الواجبة الرخص من هو هل ولكن رخصة العمامة على املسح
 . وأعلم أعلى تعاىل وهللا مستحبة خصتهر  العمامة على فاملسح ، املندوبة املستحبة الرخص

 على الذي مخارها على متسح أن للمرأة فيجوز ، الرخص نم فإنه ، النساء مخر على املسح:  ومنها
 على والقياس مخارها على متسح سلمة أم كانت وقد نزعه ويشق مشدودا   كان إذا سيما ّل رأسها
 الرخص من النساء مخر على واملسح كله   يف راملتكر  النزع مشقة جبامع العمامة على املسح جواز

 . أعلم وهللا الرجل حق يف العمامة على املسح يف قلنا كما املندوبة املستحبة
 قطنه أو خبرقه ويتحفظ فرجه يغسل فإنه دائم حدثه من أن تعاىل هللا رمحهم الفقهاء قرر لقد:  ومنها

 يف دام ما أنه أي ذلك بعد حدثه روجخ يضر وّل ويصلي مفروضة صالة وقت لكل ويتوضأ وحنوها
 شرعا   له حكم ّل هذا فحدثه الرخص من وهذا حدثه جخر  إذا الوضوء يعيد أن يلزمه ّل فإنه الوقت

 التيسري جتلب املشقة أن القواعد يف املتقرر وألن منه التحرز ملشقة وذلك كعدمه وجوده أن أي
 املستحبة الرخص من الرخصة وهذه ، كل يف احلدث خروج تكرار جبامع املستحاضة على وللقياس
 ذلك ألن حدثه خرج كلما يتوضأ أن نفسه الدائم احلدث صاحب يكلف أن نبغيي فال املندوبة
 أصول من وألن((  العسر بكم يريد وّل اليسر بكم هللا يريد: ))  تعاىل قوله ولعموم عليه سيشق
 . أعلم وهللا املكلفني عن احلرج رفع الشريعة
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 وهذه فقط النضح فيه الواجب فإن الثوب أصاب إذا املذي فإن ، املذي غسل يف التخفيف:  ومنها
 عليه حرج فال اإلنسان فعله لو لكن بالزم ليس والقرص والفرك واحلك الغسل أن أي مندوبة رخصة

 يكفيك إمنا))  مرفوعا   حنيف بن هلس حديث ففي تعاىل هللا إىل وأحب أوىل ابلرخصة العمل أن إّل
 من املذي أن مع صحيح حديث((  منه أصاب قد أنه ترى حىت به فتنضح ماء من كفا   َتخذ أن

 وتوسعة لعباده وترخيصا   وإحسان منه رمحة تطهريه يف الشارع خفف قد لكن ابّلتفاق النجاسات
 . أعلم وهللا عليهم
 فيه أثبت قد الدليل فإن ، الطعام أيكل مل الذي الرضيع الطفل بول غسل يف التخفيف -:ومنها

 أيكل مل صغري هلا اببن أتت أهنا األسدية حمصن بنت قيس أم حديث من الصحيحني ففي التخفيف
 فبال حجره يف وسلم علية هللا صلى هللا رسول فأجلسه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل الطعام

 صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي السمح أيب وعن يغسله ومل عليه فنضحه مباء فدعا ثوبه على
 من التخفيف فهذا صحيح حديث((  الغالم بول من رشيو  اجلارية بول من يغسل))  وسلم عليه هللا

 األخذ بل  الطعام أيكل مل الذي الرضيع الغالم بول لغس يف التنطع ينبغي فال املندوبة الرخص
 وخفف فيه هلم رخص مبا لفوناملك أيخذ أن حيب تعاىل هللا فإن تعاىل هللا إىل وأحب أحسن ابلرخصة

 .أعلم وهللا حتصى وّل تعد ّل اليت العظيمة نعمه على هلل فاحلمد به عليهم
الصلوات بوضوء واحد فإنه رخصة أّل أهنا رخصة مباحة فعن بريدة رضي هللا عنه أن النيب  -:ومنها

له عمر اي رسول صلى هللا عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال 
َا صنعته اي عمر (( رواه مسلم فهذا ترخيص م شيئا  مل تكن تصنعه فقال )) عمدهللا لقد صنعت اليو 

ألن هذا هو الغالب من حاله صلى  من الشارع هبذا األمر لكن الوضوء لكل صالة أفضل وأحسن
باحة اجلائزة لكن هللا عليه وسلم فأداء الصلوات املتعددة من وضوء واحد من رخص الشريعة امل

 وأُّت وهللا أعلم . الوضوء لكل صالة أكمل وأحسن
 الرتخيص ابب من فيجوز ، املباحة الرخص من ذلك فإن ماء ميس أن غري من اجلنب نوم -:ومنها

 هللا صلى النيب كان قالت عنها هللا رضي عائشة حديث ففي غسل وّل وضوء غري من اجلنب ينام أن
 داود أبو رواه صحيح حديث((  فيغتسل ذلك بعد يقوم حىت ماء ميس وّل ينام مث جينب وسلم عليه
 حاجة هأهل إىل له كانت إن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن))  له لفظ ويف له واللفظ ماجه وابن

 الرخص من ماء ميس أن غري من اجلنب فنوم ، صحيح حديث(( ماء ميس ّل كهيئته ينام مث قضاها
 أن عمر ابن حديث من الصحيح يف ملا للصالة وضوءه يتوضأ أن ذلك من كملاأل أن إّل املباحة
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 إذا نعم)) قال جنب؟ وهو أحدن أيرقد  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قال عنه هللا رضي عمر
 عليه هللا صلى النيب كان قالت عنها هللا رضي عائشة حديث من أيضا   الصحيحني ويف(( توضأ
 -:سننه يف ماجه ابن وقال ,للصالة وتوضأ فرجه غسل ينام أو أيكل أن أرادف جنبا   كان إذا وسلم
 بن هللا عبد بنا يزيد عن حممد بن العزيز عبد حدثنا قال عثمان بن حممد العثماين مروان أبو حدثنا
 الليل من اجلنابة تصيبه كان أنه عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب عن خباب بن هللا عبد عن اهلاد
 مصروف األمر وهذا ، صحيح حديث((  يتوضأ أن وسلم عليه هللا صلى النيب فأمره ينام نأ فرييد
 أن الوضوء من له واألكمل ، الفرع أول يف األحاديث من تقدم ملا اّلستحباب إىل الوجوب عن

 ميس أن غري من اجلنب نوم املباحة الشريعة رخص من أن واملقصود ، كامل طهر على لينام يغتسل
 .أعلم وهللا ماء  

 واألخذ إحياؤها يستحب اليت الشريعة رخص من فإهنا ، املطرية الليلة يف الرحال يف الصالة -:ومنها
 البيوت أي الرحال يف فالصالة ، معصيته تؤتى أن يكره كما رخصه تؤتى أن حيب تعاىل هللا فإن هبا
 يف ماجه ابن قال ملندوبها الشريعة رخص من فيه ابخلروج األذى حيصل الذي املطر ذات الليلة يف

 عن قالبة أيب عن احلذاء خالد عن إبراهيم بن عيلإمسا حدثنا قال شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا سننه
 املليح أبو -:قال هذا؟ من أيب فقال استفتحت رجعت فلما مطرية ليلة يف خرجت -:قال املليح أيب
 نعالنا أسافل تبل مل مساء وأصابتنا احلديبية ومي سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول مع رأيتنا لقد -:فقال ،

. أيضا   داود أبو ورواه صحيح حديث((  رحالكم يف صلوا))  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو  فنادى
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان قال: عنه هللا رضي عمر ابن عن نفع حديث من الصحيح ويف

 أيضا   الصحيح ويف((  رحالكم يف صلوا))  الريح ذات الباردة ليلةال أو املطرية الليلة يف مناديه ينادي
 إله ّل أن أشهد ، أكرب هللا أكرب هللا -:فقال مطري يوم يف وذلك اجلمعة يوم املؤذن أمر عباس ابن أن
 هذا ما الناس له فقال بيوهتم يف فليصلوا الناس يف ند -:قال مث هللا رسول ا  حممد أن أشهد ، هللا إّل
 يدوسون فيأتوين بيوهتم من الناس أخرج أن َتمرين مين خري هو من هذا فعل قد: قال ؟ صنعت يالذ

 من ليس لكن الرخص من ذلك أن تفيد األدلة فهذه.  ماجه ابن لفظ وهذا((  ركبهم إىل الطني
 . أعلم وهللا املستحبة الرخص من بل الالزمة والعزائم الواجبة الرخص

 فيه رخص لكن املنع املسح هذا يف األصل فإن واحدة مرة السجود ضعمو  عن احلصى مسح -:ومنها
 ففي املندوبة وّل الواجبة ّل ، املباحة الرخص من وهذا فقط واحدة مرة وسلم عليه هللا صلى النيب

 إن)) الصالة يف احلصى مسح يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال معيقيب عن الصحيح
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 هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ذر أيب حلديث املنع األصل إن وقلت( (واحدة ةفمر  فاعال   كنت
 أبو رواه(( احلصى ميسح فال تواجهه الرمحة فإن الصالة إىل أحدكم قام إذا))  وسلم عليه هللا صلى
 فقط واحدة مرة فيه مرخص السجود موضع عن احلصى فمسح ، مقال فيه بسند ماجه وابن داود
 . وأعلم أعلى تعاىل وهللا

 الصحيح ففي ، املباحة الشرعية الرخص من ذلك فإن احلر شدة من الثوب على السجود -:ومنها
 مل فإذا احلر شدة يف وسلم عليه هللا صلى النيب مع نصلي كنا -:قال عنه هللا رضي سأن حديث من

 اجلبهة ةمباشر  هو األصل أبن ريبخ وأنت((  عليه فسجد ثوبه بسط ، بهتهج ميكن أن أحدن يقدر
 اخلشوع وحفظ التخفيف ابب من املباحة الشريعة رخص من هذا لكن حائل بال السجود ملوضع
 فريخص ذلك وحنو ابملاء تعفنها بسبب قبيحة املسجد سجاد رائحة كانت إذا ما هذا على ويقاس

 .أعلم وهللا خشوعه على حفاظا   ذلك وحنو غرتته أو كمه رفط على يسجد أن حينئذ للمصلي
 الواجبة الرخص من هو هل ولكن ابّلتفاق الشريعة رخص من فإنه السفر يف الصالة قصر -:هاومن
 قال ومن الواجبة الرخص من عنده فهو بوجوبه قال فمن خالف فيه املستحبة؟ الرخص من أم

 املستحبة الرخص من أنه تعاىل هللا شاء إن عندن والراجح املستحبة الرخص من عنده فهو ابستحبابه
 اجلمعة وصالة ركعتان السفر صالة -:قال عنه هللا رضي عمر فعن ، الوجوب من تقرب اليت تأكدةامل

 حديث((  وسلم عليه هللا صلى حممد نبيكم لسان على قصر غري من متام ركعتان العيد وصالة ركعتان
 جناح عليكم فليس))  تعاىل قوله أيتأر  -:لعمر قال أمية بن يعلى نأ وغريه مسلم وروى ، صحيح

 مما عجبت -:فقال الناس؟ أمن فقد((  كفروا الذين يفتنكم أن خفتم إن الصالة من تقصروا أن
 عليكم هبا هللا تصدق صدقة)) فقال ذلك عن وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول فسألت منه عجبت
 أربعا   دينةابمل الظهر صلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي أنس   وعن(( صدقته فاقبلوا
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا قال وعنه ، عليه متفق .ركعتني احلليفة بذي العصر وصلى

 شيئا ؟ مبكة أقمتم -:له قيل املدينة إىل رجعنا حىت ركعتني ركعتني يصلى فكان مكة إىل املدينة من
 طريق يف عمر ابن صحبت لقا عاصم بن حفص وعن ، عليه متفق((  أايم عشرة هبا أقمنا))  -:قال
 -:قلت هؤّلء؟ يصنع ما -:فقال قياما   نسا   فرآى وجلس رحله جاء مث ركعتني هرالظ لنا فصلى مكة

 هللا صلى هللا رسول صحبت ، صاليت أمتمت مسبحا   كنت لو -:فقال - يتنفلون أي - يسبحون
 فقصر ، عليه متفق((  كذلك وعثمان وعمر بكر أاب ركعتني على السفر يف يزيد ّل فكان وسلم عليه

 . وأعلم أعلى وهللا ، جدا   مؤكدا   استحبااب   املستحبة الشريعة رخص من السفر يف الصالة
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 اجلمع ابب فإن ، الشرعي املسوغ وجد إذا إحدامها وقت يف الظهرين أو العشائني بني اجلمع -:ومنها
 احلرج حتقق فإذا(  احلرج لرفع رضةعا رخصة اجلمع)  العلم أهل قال ولذلك رخصة أنه على مبين كله
 املستحبة الرخص من فيكون الضيق وزاد احلرج اشتد إذا لكن املباحة الرخص من وهذا اجلمع ازج

 به َجدَ  إذا املسافر وكجمع وحنوها املستحاضةو  املريض كجمع وذلك ، هبا األخذ تعاىل هللا حيب اليت
 األذى به حصل إذا املطر لعذر والظهرين لعشائنيا بني وكاجلمع ، حباله أرفق اجلمع وكان السري

 بسبب َتخريا   مزدلفة يف وكاجلمع ، بغريه اإلشتغال وعدم للدعاء للتفرغ تقدميا   عرفة يف وكاجلمع
 عنهما هللا رضي عباس ابن فعن وهكذا ، مزدلفة إىل عرفة من السري يف اّلزدحام مبعاجلة اّلشتغال

 وجيمع سري ظهر على كان إذا والعصر الظهر بني جيمع وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول كان -:قال
 من له واللفظ سننه يف داود وأبو صحيحه يف مسلم وروى ، البخاري رواه((  والعشاء املغرب بني

 مجيعا   والعصر الظهر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى)) قال عنهما هللا رضي عباس ابن حديث
 أن أراد -:قال ذلك؟ إىل أراد ما -:عباس ّلبن فقيل مطر وّل خوف غري نم مجيعا   والعشاء واملغرب

 -:قالت عنها هللا رضي جحش بنت محنة وعن  عنهم احلرج يرفع أن بذلك أراد أي(( أمته حيرج ّل
 سآمرك -:فقال أستفتيه وسلم عليه هللا صلى النيب فأتيت شديدة كثرية حيضة أستحاض كنت
 من ركضة هذه إمنا ، أعلم فأنت عليهما تقوي وإن اآلخر من نكع أجزء فعلت اأيهم أبمرين

 أنك رأيت إذا حىت اغتسلي مث ، ذكره تعاىل هللا علم يف أايم سبعة أو أايم ستة فتحيض ، الشيطان
 ذلك فإن وصومي وأايمها ليلة وعشرين أربعا   أو ، ليلة وعشرين ثالاث   فصلي واستنقأت هرتط قد

 وإن وطهرهن حيضهن ميقات ، يطهرن وكما النساء حتيض كما شهر كل يف فافعلي وكذلك جيزئك
 ، والعصر الظهر الصالتني بني وجتمعني فتغتسلني العصر ليوتعج الظهر تؤخر أن على قويت

 الفجر مع وتغتسلني ، فافعلي الصالتني بني وجتمعني تغتسلني ُّت العشاء وتعجلني املغرب وتؤخرين
 حديث وهو وغريه داود أبو رواه((  إيل األمرين أعجب وذلك لكذ على قدريت إن وصومي فافعلي
 . صحيح

 مع وصالها العيد حضر من فإن ، يوم يف اجتمعا إذا العيد حضر عمن اجلمعة سقوط -:ومنها
 ملن اجلمعة يقيم أن له ينبغي اإلمام أن إّل ، مباحة رخصة وهذه ، اجلمعة ترك يف له يرخص اإلمام

 زيد حديث من السنن وأصحاب أمحد رواه ما ذلك برهان ، العيد يصل مل ملنو  معه يصليها أن أراد
 اجلمعة يف رخص مث ، النهار لأو  العيد))  وسلم عليه هللا صلى النيب قال: قال عنه هللا رضي أرقم بن

 يوم يف واجلمعة العيد اجتمع إذا)  -:تيمية بن العباس أبو قال(( فليجمع جيمع أن شاء من)) فقال
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 لكن اجلمعة عنه سقطت العيد شهد من أن منها الصحيح ، أقوال ثالثة ذلك يف فللعلماء ، واحد
 هو وهذا ، العيد يشهد مل من أيضا   هاويشهد ، شهودها شاء من هاليشهد هايقيم أن اإلمام على

 ، وغريه كأمحد األئمة من احلديث بلغه من قول وهو وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب عن املأثور
 ييصل أن فعليه ضرهاحي مل من إن مث واآلاثر السنن من ذلك يف ما يبلغهم فلم خالفوهم الذين وإمنا

 صلى شاء فإن ، املباحة ةالرخص حتت يدخل الفرع وهذا كالمه إنتهى(  الظهر وقت يف الظهر
 . أعلم وهللا ، وقتها يف الظهر عليه جتب لكن ، الصالة ترك شاء وإن اجلمعة
اثنني وأكثر يف قرب واحد إذا كثر املوتى وقل من يدفنهم وخيف عليهم الفساد فإن ذلك  دفن -:ومنها

 يف القرب إّل واحد لكن رخص الشارع دفن رخصة ، وهي من الرخص املباحة ، فاألصل أن ّل يدفن
اثنني أو أكثر عند الضرورة ، برهان ذلك ما رواه البخاري عن جابر يف شهداء أحد أن النيب صلى 

 عليه وسلم كان يدفن اّلثنني والثالثة يف قرب واحد ويقول أيهم أكثر أخذا  للقرآن فيقدمه يف اللحد هللا
 (( فاحلمد هلل تعاىل على هذه التوسعة والتيسري وهللا أعلم .

 أهنا واألصل ، رخصة ذلك فإن الصيام عليه يشق الذي وللمريض للمسافر رمضان يف الفطر -:ومنها
 ومشقة واملريض املسافر حال حسب على واجبة تكون وقد مندوبة تكون قد لكن ، مباحة رخصة
 عليه هللا صلى هللا رسول خرج قال عنهما هللا رضي عباس ابن حديث -:ذلك وبرهان عليه الصيام
 حىت فأفطر الناس لرييه يديه إىل فرفعه مباء   دعا مث عسفان بلغ حىت فصام مكة إىل املدينة من وسلم
 ، وأفطر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صام قد يقول عباس ابن فكان رمضان يف وذلك مكة قدم
 هللا رسول مع نسافر كنا قال عنه هللا رضي سأن وعن ، عليه متفق((  أفطر شاء ومن صام شاء فمن
 املشقة ومع ، عليه متفق الصائم. على املفطر وّل املفطر لىع الصائم يعب فلم ، وسلم عليه هللا صلى

 حلديث مستحبة رخصة كوهنا إىل مباحة رخصة كوهنا من ترتقى أي الرخصة هبذه األخذ ملستحبفا
 أولئك))  وحديث((  ابألجر اليوم املفطرون ذهب))  وحديث (( السفر يف الصوم الرب من ليس)) 

))  مرفوعا   األسلمي عمرو نب محزة حلديث مباحة رخصة أهنا فاألصل وإّل((  العصاة أولئك ، العصاة
 أحب ومن فحسن هبا أخذ فمن هللا من رخصة هي))  وحديث((  فأفطر شئت وإن فصم شئت إن
 (( . عليه جناح فال يصوم أن

 عدم األصل فإن ، مانعا   خاف ملن عمرة أو حج يف ابإلحرام اإلهالل عند اّلشرتاط جواز -:ومنها
 حيث حملي وإن -:يقول أن مرض أو عدو من مانعا   خاف ملن الشارع رخص لكن اّلشرتاط
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دخل قالت عنها هللا رضي عائشة حلديث حابس حبسين إذا حبستين
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 هلا فقال وجعة إّل أجدين ّل وهللا -:قالت((  احلج أردت لعلك))  -:هلا فقال الزبري بن ضباعة على
 عليه متفق .األسود بن اداملقد حتت وكانت((  حبستين حيث حملي اللهم -:قويل واشرتطي حجي)) 

 شيخ واختاره فقط املانع خاف مل حق هو إمنا أحد كل حق يف رخصة ليس اّلشرتاط وهذا ،
 . املباحة الرخص من وهو تعاىل هللا رمحه اإلسالم

 جيد مل من حق يف رخصت الشريعة أن إّل واخلفاف السراويل لبس من ممنوع احملرم أن األصل -:ومنها
 قال عنهما هللا رضي عباس ابن حلديث ، اخلفني يلبس أن نعلني جيد مل ومن لسراويلا يلبس أن اإلزار
 جيد مل ومن اخلفني فليلبس النعلني جيد مل من))  بعرفات خيطب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت

 . عنه هللا رضي جابر حديث من مثله وملسلم ، عليه متفق للمحرم. سراويل فليلبس إزارا  
 أن إّل ، النحر يوم من الشمس طلوع بعد إّل العقبة مجرة يرمون ّل احلجاج أن األصل -:ومنها

 بعد النحر ليلة من يرموا أن والصغار والنساء الرجال من للضعفة التخفيف ابب من رخصت الشريعة
 عند فيقفون أهله ضعفة يقدم عنهما هللا رضي عمر بن عبدهللا كان -:قال سامل حلديث القمر مغيب

 يدفع أن وقبل اإلمام يقف أن قبل يرجعون مث هلم بدا ما هللا فيذكرون بليل ابملزدلفة احلرام ملشعرا
 عمر ابن وكان اجلمرة رموا قدموا فإذا ، ذلك بعد يقدم من ومنهم الفجر لصالة مىن   يقدم من فمنهم
)  قال عنهما هللا رضي عباس ابن وعن((  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أولئك يف أرخص))  يقول

 . أعلم وهللا ، عليه متفق ( أهله ضعفة يف املزدلفة ليلة وسلم عليه هللا صلى النيب قدم ممن أن
 قصدب كانت إذا اقتنائها يف رخصت الشريعة أن إّل ، الكالب ناءاقت حرمة شرعا   املتقرر أن -:ومنها

 أيب حديث ذلك برهان ، اقتناؤه وزجي فال ذلك وماعدا ، املاشية أو الزرع حلفظأو  هبا اّلصطياد
 من يوم كل ينقص فإنه كلبا   اقتىن من))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هريرة
 الصالة عليه وقال  عليه متفق((  صيد أو))  لفظ ويف((  ماشية أو حرث   كلب إّل قرياط عمله

 عليه متفق((  قرياط عمله من يوم كل نقص ضرعا   ّلو  زرعا   عنه يغين ّل كلبا   اقتىن من))  والسالم
 من))  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت قال عنهما هللا رضي عمر بن عبدهللا وعن)) 
 ابن وعن((  قرياطان يوم كل أجره من ينقص فإنه ماشية كلب أو لصيد ضاراي   كلبا   إّل كلبا   اقتىن

 وكلب الصيد كلب يف رخص مث الكالب بقتل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر))  قال املغفل
 . أعلم وهللا ، املباحة الرخص من الرخصة وهذه ، مسلم رواه((  الغنم
 عنهما هللا رضي عمر ابن حلديث املزابنة حرمة شرعا   املتقرر األصل فإن ، العرااي جواز -:ومنها
 حميال   بتمر خنال   كان إن حائطه مثر يبيع أن ، ةاملزابن عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى -:قال
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 متفق((  كله ذلك عن هنى طعام بكيل يبيعه أن زرعا   كان أو كيال   بزبيب يبيعه أن كرما   كان وإن
 هللا رسول أن عنه هللا رضي خديج بن رافع حلديث فيها رخص قد أنه إّل ، املزابنة من والعرااي ، عليه
 متفق((  هلم أذن فإنه العرااي أصحاب إّل ، ابلثمر الثمر بيع ، املزابنة نع هنى وسلم عليه هللا صلى
 التمر بيع عن هنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي حثمة أيب بن سهل وعن ، عليه

 أن مرفوعا   ديثاحل ويف ، عليه متفق((  رطبا   أهلها أيكلها خبرصها تباع أن العرية يف ورخص ابلتمر
((  العرااي يف ورخص الثنيا وعن واملخابرة واملعاومة واملزابنة احملاقلة عن هنى وسلم عليه هللا صلى يبالن

 أن العرااي يف رخص وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي اثبت بن زيد وعن ، مسلم رواه
 جيوز فال فقط أوسق سةمخ اردمق يف هي إمنا الرخصة طشر  ولكن ، عليه متفق((  كيال   خبرصها تباع
 يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رخص -:قال عنه هللا رضي هريرة أيب حلديث ، ذلك على زاد فيما
 املباحة الرخص من وهذه((  أوسق مخسة يف أو أوسق مخسة دون فيما التمر من هاخبرص العرااي بيع

 . عليه متفق
ل أن يلبس احلرير لألدلة املانعة من ذلك ، إّل أن األصل املتقرر شرعا  أنه ّل جيوز للرج -:ومنها

الشريعة رخصت لبسه من ابب التداوي ملن به حكة أو قروح وّل يتم شفاؤها إّل بذلك ، وهذا من 
بن  الرخص املباحة ، وبرهان ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم رخص لعبدالرمحن بن عوف والزبري

 هبما (( متفق عليه ، وهللا أعلم .ة كانت العوام يف قميص احلرير من حك
 رخصت الشريعة أن إّل ، له احملدد الوقت يف اإلنسان يرمي أن اجلمرات رمي يف األصل -:ومنها

 لتحقيق وذلك ، التشريق أايم رمى من أي ، يوما   ويدعوا يوما   يرموا أن البهائم شئون على للقائمني
 املرابطني كاجلند اآلدميني شؤون برعاية يهتم من أوىل ابب من ذلك على ويقاس العامة املصلحة
 ، يوما   ويدعوا يوما   يرموا أن هلم يرخص حكمهم يف نمو  فهؤّلء وحنوهم واألطباء اإلطفاء ورجال
 لليومني عشر الثالث اليوم يرمون مث ، عشر الثاين اليوم مير  ويرتكون ، عشر احلادي اليوم ال  مث فريمون
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي عدي بن عاصم حديث -:ذلك وبرهان ، مجيعا  

 النفر يوم ويرمون ليومني الغد بعد ومن الغد يرمون مث ، النحر يوم يرمون توتهيالب يف اإلبل لرعاء رخص
 للرعاء رخص وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي عدي وعن ، صحيح بسند داود أبو رواه(( 
 . أعلم وهللا  جيد بسند داود أبو رواه((  يوما   ويدعون يوما   يرموا أن

 مىن خارج البيتوتة السقاية ألهل خصتر  الشريعة أن إّل ، واجب مبىن املبيت يف األصل أن -:ومنها
 إذا بذلك القيام األمر ويل هلم أوكل ممن احلجاج نشؤو  على يقوم من أوىل ابب من عليهم ويقاس ،
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 ، املباحة الرخص من وهذه ، مىن خارج املبيت عليهم وحتتم املبيت من متنعهم عملهم ظروف كانت
 هللا رسول عنه هللا رضي العباس استأذن -:قال الصحيحني يف عمر ابن حديث -:ذلك وبرهان
 .أعلم وهللا((  له فأذن سقايته أجل من مىن ليايل مبكة يبيت أن وسلم عليه هللا صلى
 تطويف ّل أن غري احلاج يفعل ما أفعلي))  حلديث ابلبيت تطوف ّل احلائض أن األصل -:ومنها

: قال أفاضت قد إهنا) -:فقالوا((  هي تناأحابس))  وحلديث عليه فقمت((  تطهري حىت ابلبيت
 تتمكن ومل اإلفاضة طواف قبل نفست أو حاضت إذا اآلفاقية املرأة أن إّل ، عليه متفق(  إذا   فلتنفر

 بعيدة دايرها وكانت ، دايرهم إىل والرجوع للذهاب رفقتها واضطر هاعلي األمر وضاق ، الطواف من
 تتلجم أهنا املرأة هذه يف الصحيح القول فإن ، طهرت إذا للطواف مكة إىل الرجوع تستطيع ّل حبيث
 وهذه ، والعجز للضرورة األكرب ثاحلد من الطهارة اشرتاط عنها سقطوي ، لإلفاضة وتطوف جيدا  

 هللا يريد))  وقوله((  وسعها إّل نفسا   هللا يكلف ّل))  تعاىل كقوله العام الدليل عليها دل قد رخصة
 قد))  تعاىل هللا قال((  به لنا طاقة ماّل حتملنا وّل ربنا))  وقوله((  العسر بكم يريد وّل اليسر بكم

 وّل عجزال مع واجب ّل كقاعدة أيضا   العامة القواعد عليها ويدل ، مسلم صحيح يف كما((  فعلت
 تطبيقه يف أمر كل -:وقاعدة املكلفني عن احلرج رفع الشريعة يف األصل -:وقاعدة الضرورة مع حمرم

 من املرأة هذه طواف أن واملقصود  التيسري جتلب املشقة -:وقاعدة ، ابليسر يصحب فإنه عسر
 هللا رمحه تيمية بن العباس أبو زمانه وبعد زمانه يف اإلسالم فحل القول ذلك واختار الشرعية الرخص

 . تعاىل
 فطر بال أكثر أو يومني صوم يواصل أن للصائم جيوز ّل أنه أي ، الوصال من املنع األصل -:ومنها
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى -:قال عنه هللا رضي هريرة أيب حلديث ، جيوز ّل وهذا ، بينهما

 إين مثلي وأيكم))  قال ، هللا رسول اي اصلتو  إنك -:املسلمني من رجل فقال الصوم يف الوصال عن
 اهلالل رأوا مث يوما   مث ، يوما   هبم واصل الوصال عن ينتهوا أن أبوا فلما (( ويسقني ريب يطعمين أبيت
 النيب عن هلما رواية ويف عليه متفق((  ينتهوا أن أبوا حني هلم كالتنكيل((  لزدتكم َتخر لو))  فقال
 قالت عنها هللا رضي عائشة عن وهلما ، مرتني قاهلا((  والوصال إايكم))  قال وسلم عليه هللا صلى
 أن إّل ، عنه منهي الوصال أن فاألصل((  هلم رمحة   الوصال عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى

 ّل))  حديث لعموم أحسن والرتك مباحة رخصة وهذه ، فقط السحر إىل الوصال يف رخص الشارع
 سعيد أيب حديث للسحر الوصال يف الرتخيص على والدليل((  الفطر عجلوا ما خبري الناس يزال
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 يواصل أن أراد إذا فأيكم تواصلوا ّل))  يقول وسلم عليه هللا صلى النيب مسع أنه عنه هللا رضي
 .أعلم وهللا ، البخاري رواه((  حرالس حىت فليواصل

 الرتخيص ابب من أنه إّل أنثى أو كان ذكرا   حاج كل على واجب الوداع طواف أن األصل -:ومنها
 وحاضت الطواف إّل عليها يبق ومل حجها مناسك املرأة أمتت فإذا احلائض على جيب ّل والتخفيف

 حديث ذلك برهان عليها هللا من ةوتوسع ورمحة رخصة عليها شيء وّل بلدها إىل تنفر فإهنا
 أخربوه ملا وسلم عليه هللا صلى قاله((  إذا   تنفر فل))  قال أفاضت إهنا -:قالوا(( ؟ هي أحابستنا))
 عهدهم آخر يكون أن الناس أمر))  قال عنهما هللا رضي عباس ابن وحلديث ، حاضت قد صفية أن

 إذا تنفر أن للحائض رخص)) يللبخار  رواية ويف ، عليه متفق((  احلائض عن خفف أنه إّل ابلبيت
 ، تنفر ّل إهنا -:يقول عمر ابن مسعت -:قال أفاضت إذا احلائض بشأن سو طاو  عن وله(( حاضت

 (( . هلن رخص وسلم عليه هللا صلى النيب إن ، بعد يقول مسعته مث
 لقوله يكره مبا غيبته الح يف أخاك تذكر أن شرعا   جيوز ّل أنه أي ، الغيبة حرمة األصل -:ومنها
 هللا رسول اي -:قال((  يكره مبا أخاك ذكرك الغيبة))  وحديث((  بعضا بعضكم يغتب وّل))  تعاىل

 تقول ما فيه يكن مل وإن اغتبته فقد تقول ما فيه كان إذا))  قال ، أقول ما أخي يف كان إن أرأيت
 ست ذلك من استثنوا تعاىل هللا رمحهم العلم أهل أن إّل ، كثرية حترميها على واألدلة((  هبته فقد

 -:بقوله ظماالن ذكره ما وهي صور
 
 

 هللا حيب ّل))  تعاىل قوله املتظلم استثناء فدليل واخلاصة العامة النصوص من استثناءها وااستفاد وقد
 من عند تتظلم أن فلك مال   أو عرض   من حق   يف ظلمت فإذا(( ظلم من إّل السوء من ابلقول اجلهر
 يكون ما ومنه ، الغيبة من ليس فذلك ظاملك اسم ذكرت أنك ولو عنك الظالمة رفع على يقوى
 جاءه ملا وسلم عليه هللا صلى النيب أن املعرف استثناء ودليل ، األمساء بذكر التظلم من القضاء عند
 إليها؟ نظرت هل))  وسلم عليه هللا صلى النيب له فقال ، األنصار من امرأة تزوجت إين))  فقال رجل
 وروى ، الغيبة باب من ّل عريفتال ابب من هذا فقوله((  احلديث...  شيئا   األنصار عيون يف فإن

 البتة حفص بنا عمرو أاب زوجها طلقها ملا عنها هللا رضي قيس بنت فاطمة أن صحيحه يف مسلم
 عليه هللا صلى هللا رسول تسأل فجاءت ، جهم وأبو سفيان يبأ بن معاوية هلا تقدم عدهتا وانتهت

 ولكن ، له مال ّل فصعلوك معاوية وأما عاتقه عن عصاه يضع فال جهم   أبو إما))  فقال وسلم

 سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتة   بغيبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيس الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم
 ومذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ومسذذذذذذذذذذذذذذذذذذتفت فسذذذذذذذذذذذذذذذذذذقا   ظهذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ومل
 

 مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتظلم ومعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرف  و ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر
 طلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك ا عانذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة يف إزالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة منكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر
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 فاتفاق ذراحمل استثناء دليل وأما كثرية املعىن هذا يف واألحاديث((  احلديث...  أسامة انكحي
 ذلك وغري وكذاهبم ضعيفهم وبيان الرواة أحوال عن الكشف وجوب على تعاىل هللا رمحهم احملدثني

 وألئمة ولرسوله هلل اجبةالو  النصيحة من هو بل الغيبة من ليس ذلك أن على ،واتفقوا أحواهلم من
 . الغيبة حترمي عموم من مستثناة الست الصور هذه أن واملقصود ، وعامتهم املسلمني

 أبصارهم من يغضوا للمؤمنني قل))  تعاىل قال حرام األجنبية املرأة إىل النظر أن األصل -:ومنها
 إىل ينظر إجابته ظنه على يغلب الذي العازم للخاطب رخصة الشريعة أن إّل((  فروجهم وحيفظوا
 صلى النيب عند كنت قال عنه هللا رضي هريرة أيب فعن مستحبة رخصة وهذه علمها بال ولو خمطوبته

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال األنصار من امرأة تزوج أنه فأخربه رجل فأاته وسلم عليه هللا
 جابر وعن(( شيئا   األنصار أعني يف فإن هاليإ فانظر اذهب))  -:قال ، ّل -:قال((  إليها أنظرت)) 

 أن استطاع فإن املرأة أحدكم خطب إذا))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي
 ما منها رأيت حىت هلا أختبأ فكنت جارية فخطبت -:قال((  فليفعل نكاحها إىل يدعوه ما إىل ينظر

 . صحيح حديث((  فتزوجتها نكاحها إىل دعاين
ضاها بشرطه ، إّل أن األصل أن النطق بكلمة الكفر حمرم ومن نطق هبا فإنه يثبت عليه مقت -:ومنها

للمكره إكراها  شديدا  على النطق هبا أي ينطق هبا من ابب املوافقة الظاهرية مع  الشريعة رخصت
ّل من أكره وقلبه اشرتاط اطمئنان القلب ابإلميان كما قال تعاىل )) من كفر ابهلل من بعد إميانه إ

مطمئن ابإلميان ولكن من شرح ابلكفر صدرا  فعليهم غضب من هللا وهلم عذاب عظيم (( وهذه من 
 الرخص املباحة .

 ذلك فرتك امليتة من األكل إىل اضطر فمن ، واجبة رخصة فإهنا للمضطر امليتة من األكل -:ومنها
 اجبو  للمضطر امليتة من فاألكل ، لنارا أهل من يكون أن عليه وخيشى نفسه على أعان فقد فمات

))  وقال(( رحيم غفور هللا فإن إلمث متجانف   غري خممصة يف اضطر فمن)) تعاىل لقوله تركه جيوز ّل
 .كثرية املعىن هذا يف واآلايت((  إليه اضطررُّت ما إّل عليكم حرم ما لكم فصل وقد

ص يف أنف الذهب ويف شد األسنان به األصل حرمة استعمال الذهب للرجال ، إّل أنه رخ -:ومنها
، واختاره شيخ اإلسالم أبو العباس استدّلّل  حبديث عرفجة رضي هللا عنه وأن أنفه قطع يوم الكالب 

 فاختذ أنفا  من ورق فأننت مث اختذ بعده أنفا  من ذهب واحلديث صحيح وهللا اعلم .
 أن إّل ذلك وغري((  فخور خمتال كل حيب ّل هللا إن))  تعاىل قال اخليالء حرمة األصل -:ومنها

 داوود أبو رواه ما ذلك برهان ، املستحبة الرخص من هي بل ، احلرب يف اخليالء يف رخص الشارع
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 حيبه ما الغرية من))  يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا نيب أن عتيك بن جابر حديث من سننه يف
 غري يف فالغرية هللا يبغضها اليت الغرية وأما الريبة يف فالغرية هللا حيبها اليت فأما هللا يبغضه ما ومنها هللا
 فاختيال هللا حيب اليت اخليالء فأما ، هللا حيب ما ومنها ، هللا يبغضه ما ، اخليالء من وإن ، ريبة

 وسنده ( والفخر البغي يف فاختياله هللا يبغض اليت وأما الصدقة عند واختياله القتال عند نفسه الرجل
 نقول فيما يبارك أن وعال جل فأسأله تعاىل هللا شاء إن آخرها هو الفرع هذا ولعل.  أعلم وهللا. جيد

 أعلى وهو والدعوة والعمل العلم يف وتقصرين زللنا لنا يغفر وأن ورمحته بعفوه يعاملنا وأن ونكتب
 . وأعلم
 عليها؟ األمثلة بيان مع الرتخيص؟ إىل الداعية األسباب ما /88س
 -األسباب الداعية إىل الرتخيص كثرية وهي كما يلي: -قول:أ جذ/

 حصلت فإذا ، املمنوع يتناول مل إذا يقاربه أو اهلالك كلفامل فيها يبلغ حالة وهي ، الضرورة -:األول
 سببه فإنه امليتة من الضرر به يندفع الذي املقدار أكل يف كالرتخيص ، الرتخيص وجب الضرورة

 والنظر العورة كشف يف وكالرتخيص ، هو إّل يوجد مل إن ابخلمر الغصة دفع يف وكالرتخيص الضرورة،
 يف وكالرتخيص ، واملال والعرض النفس على الصائل املعتدي قتل يف وكالرتخيص للتداوي وملسها إليها
 حال الكفر بكلمة النطق يف وكالرتخيص ضمانه مع إليه هو مضطرا   يكن مل إن الغري طعام أكل

 لداير السفر من منعت إذا احلرب دار يف أسلمت ملن الرشوة دفع يف وكالرتخيص ، ديدالش اإلكراه
 ذلك وغري الزوجة أهل استشارك إذا اخلاطب مثالب ذكر يف وكالرتخيص ، الدفع هبذا إّل املسلمني

 ّلو  ، الفقه قواعد يف درسناه كما بقدرها تقدر الضرورة أن تعاىل هللا رمحك اعلم ولكن ، األمثلة من
 قادرا   كان فمىت احملرم بغري دفعها يف املكلف جيتهد أن بد وّل  منتظرة ّل قائمة الضرورة تكون أن بد

 . أعلم وهللا ذلك مراعاة من بد فال ، حبال احملرم استباحة جيوز فال ابملباح دفعها على
 ألفضت تراعى مل لو للمكلف تعرض اليت احلالة وهي ، احلاجة -:الرتخيص أسباب من الثاين السبب

 فوات إىل مراعاته عدم يؤدي قاهر ظرف الضرورة فإن الضرورة من أدىن وهي ، واملشقة العسر إىل به
 على يتوقف ّل فإنه احلاجة وأما ، والعقل والعرض واملال والدين النفس وهي اخلمس الضرورات أحد
 ، له يرخص مل لو شقةوامل واحلرج العسر صاحبها على توجب ولكنها ، ذلك ذهاب مراعاهتا عدم

 احلرير بلبس التداوي يف صكالرتخي  خاصة أو كانت عامة الرتخيص أسباب من العارضة فاحلاجة
 العمليات يف وكالرتخيص الرجال من أنفه قطع ملن الذهب أنف يف وكالرتخيص ، حكة به ملن

 لسد اليسرية لفضةاب نءاإل بيبتض يف وكالرتخيص ، الطبية املسائل يف شرحناها وقد احلاجية اجلراحية
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 يف الصفني بني التبخرت يف وكالرتخيص للمشركني إغاظة احلرب آلة حتلية يف صيوكالرتخ ، فيه ةثلم
 أو ابلنفس للتعريف الفوتوغرايف التصوير يف وكالرتخيص ، األعداء قلوب يف الرعب إلدخال احلرب
 الشاتية الليلة يف املاء وجود مع للتيمم اّلنتقال يف وكالرتخيص ذلك وحنو الدراسة أو الوظيفة حلاجة

 منه للتخلص احلرام مباشرة يف وكالرتخيص  املاء به يدفئ ما عنده يكن مل إذا الضرر خوف مع
 املخطوبة إىل النظر يف وكالرتخيص ، جائزة منه للتخلص احلرام مباشرة -:تقول عندن ةدوالقاع

 وكالرتخيص ، عينها على للتعرف ذلك إىل احتيج إذا القضاء جملس يف املرأة إىل النظر يف وكالرتخيص
 ، احلاجة وجود وسببها رخصة كشفها فإن كبري، وهو الرجل أسلم إذا أعين للختان العورة كشف يف
 ثياب يف تصلي أن للمرضع وكالرتخيص ، الرواة من واجملروحني الضعفاء عيب بيان يف رتخيصالوك

 ، بليل مزدلفة من النفر للضعفة وكالرتخيص ، مهنته ثياب يف الصالة للقصاب وكالرتخيص إرضاعها
((  الصالة يف األسودين اقتلوا))  حلديث الصالة يف والعقرب احلية لقتل الكثرية احلركة يف وكالرتخيص

 يف وكالرتخيص ، لذلك احملتاج املريض ملرافقة اجلمعة واجلماعة صالة عن التخلف يف وكالرتخيص ،
 النيب وأن الصحيحني يف معاذ حلديث ، فاحشا   زائدا   طوّل   الصالة طول الذي اإلمام عن اإلنفراد

 أن األصول يف تقرر وقد لنفسه وأُّت عنه وانفرد معاذا   ترك الذي على ينكر مل وسلم عليه هللا صلى
 خارج وتةتالبي يف واملرابطني اجلند من للحجاج وكالرتخيص ، اجلواز دليل وسلم عليه هللا صلى إقراره

 وجب من على احلد إقامة َتخري يف وكالرتخيص ، العامة املصلحة على احملافظة أجل من مىن حدود
 وكالرتخيص للمريض اجلمع يف وكالرتخيص ، اإلسالم دار إىل جيوشنا ترجع حىت احلرب دار يف عليه

 جعا  مضط أو قاعدا   الصالة يف له وكالرتخيص الصوم عليه يشق الذي للمريض رمضان يف الفطر يف
 التخلص على يقدر مل إذا النجاسة حامل وهو الصالة يف وكالرتخيص ، القعود أو القيام عليه شق إذا

 ، حرج وّل هبا الصالة فلهم غائطهم أو بوهلم فيها ومير املرضى بعض تربط اليت كاألنبيب منها
 هذه يف وليها ونويك مسلم أقارهبا أو أهلها يكن مل إذا ويل بال أسلمت من تزويج يف وكالرتخيص

 البلد هذا يف العلم طلبة من الثقات فأحد وإّل ، وجد إن بلدها يف اإلسالمي املركز رئيس احلالة
 مات إذا كما أو ، يصحبها حمرم وّل احلرب دار يف أسلمت إذا حمرم بال املرأة سفر يف وكالرتخيص

 ، احلاجة من ذلك ألن حمرم بال عودة أو إمتاما   احلالة هذه يف السفر هلا فيجوز السفر يف حمرمها
 مل لو فإنه الغالب يف بينهم إّل يكون ّل فيما بعض على الصبيان بعض شهادة قبول يف وكالرتخيص

 أهل مناظرة يف وكالرتخيص ، احلقوق لضاعت األمور هذه مثل يف بعض على بعضهم شهادة تقبل
 وقواعده الصحيح ابملذهب علم عنده ملن أعين ، للحاجة جاز لكن منعه األصل فإن البدع
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 لتضاعف للتمثيل القلم عنان أطلقنا ولو حتصر تكاد ّل واألمثلة ، وقواعدها الفاسدة ملذاهبابو 
 أو كانت عامة احلاجة أن من نريده ما فهم يف كاف   ذلك فلعل اّلختصار واملقصود الكتاب حجم
 .أعلم وهللا ، الثاين السبب وهي صالرتخي أسباب من خاصة
 ركعتني إىل الرابعية كقصر ، رخص عدة به تتعلق السفر فإن فيه امرتاء ّل وهذا ، السفر -:الثالث

 وكالرتخيص  به األرفق هو ما على إحدامها وقت يف العشائني وأ الظهرين بني اجلمع يف وكالرتخيص
 ليهنبليا أايم ثالثة اخلفني على املسح جواز يف وكالرتخيص ، والعيدين واجلماعة اجلمعة ترك يف

 ذلك وكل توجهت وجهة أي قبل لدابةا على لفالتن يف وكالرتخيص رمضان يف الفطر يف وكالرتخيص
 داعي فال هذا قبل الذي لالسؤا يف ذكرنها بل ، األسئلة من مضى فيما ذكرنها وقد ابألدلة اثبتة

 .أعلم وهللا السفر ، الرتخيص أسباب من أن تعرف أن واملهم هنا لإلعادة
 واعتداله طبيعته مألوف يفقده اعتالل من اجلسم على يدخل عما عبارة وهو ، املرض -:الرابع

 املائية الطهارة ترك يف وكالرتخيص ، كثرية ابملرض الرتخيص وفروع منه ابملطلوب القيام عن فيضعف
 يصكالرتخو  اجلبرية على املسح يف وكالرتخيص ، احلكمي أو احلقيقي العجز عند الرتابية الطهارة إىل
 محنة حلديث اجلمع يف وكالرتخيص ، عمران حلديث القيام يستطيعّل كان إذا قاعدا   الصالة يف

 الفطر يف وكالرتخيص  عليه يشق ذلك كان إذا واجلماعة اجلمعة صالة عن التخلف يف وكالرتخيص
 يطيق ّل الذي للكبري الصوم يف للكفارة لالنتقال وكالرتخيص ، حباله أرفق ذلك كان إذا رمضان يف

 إذا املريض عن جلدا   أو قطعا   كان إن احلد إقامة َتخري يف وكالرتخيص ، ابقيا   عقله كان إذا الصوم
 ملن ابحلرير التداوي يف وكالرتخيص  عليه احلد إبقامة تسمح ّل املرضية حالته أن املسلم الطبيب قرر

 ملن الذهب عظم يف خيصوكالرت  ، ابلذهب األسنان شد يف وكالرتخيص ، حكة به كمن ذلك ينفعه
 كعب حلديث الفدية لزوم لكن حمرما   كان إن رأسه لقح يف وكالرتخيص وحنوه حبادث عظمه هتشم

 إجراء يف وكالرتخيص ، الفدية مع لكن بكشفه يتضرر كان إن رأسه تغطية يف وكالرتخيص عجرة بن
 على وّل))  تعاىل لقوله هاداجل عن التخلف يف وكالرتخيص  اجلراحية العمليات من األطباء قرره ما

 ، ذلك عن يعوقه املرض كان إن الرمي يف أو ، احلج أصل يف اإلنبة يف وكالرتخيص((  حرج املريض
 أول يف ابلوضوء يكتفي بل ، حدثه خروج تكرر عند دائم حدث به ملن الوضوء ترك يف وكالرتخيص

 من سبب املرض أن تعرف أن صودواملق كثرية والفروع ، حدثه خروج يضره وّل آخره إىل الوقت
 .الرابع السبب وهو التخفيف أسباب
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  ونفسه ترك لو باشرتهم خيتار وّل فعله يرضى ماّل يفعل أن على الغري محل وهو اإلكراه -:اخلامس
 وقوله((  ابإلميان مطمئن وقلبه أكره من إّل إميانه بعد من ابهلل كفر من))  تعاىل قوله هفي واألصل

 حديث((  عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أميت عن رفع تعاىل هللا إن))  وسلم هعلي هللا صلى
 مع عليها امللجئ اإلكراه حال الكفر بكلمة ابلنطق الرتخيص جواز يف سبب فاإلكراه ، حسن

 رجحنا وقد عليه أكره إذا املطلق طالق وقوع عدم أسباب من سبب واإلكراه ، ابإلميان قلبه اطمئنان
 من سبب حتب ّل من نكاح على ملوليته الويل وإكراه إكراه فهو ليطلق ُسِحرَ  من أن أظن فيما سابقا  

 تعلق إذا الكذب بكلمة ابلنطق الرتخيص أسباب من سبب واإلكراه ، العقد فسخ يف ختيريها أسباب
 كرهأ إذا الظهار كفارة سقوط أسباب من سبب واإلكراه ، اهللكة من املعصومة النفس إنقاذ بذلك
 كانت إذا الزوجة عن رمضان هنار يف اجلماع كفارة سقوط أسباب من سبب واإلكراه ، عليه الزوج

 أو خالفه ما ترك على احلالف أكره إذا اليمني كفارة سقوط أسباب من سبب واإلكراه ، عليه مكرهة
 ، عليه كفارة ّل فإنه ميينه مقتضى خمالفة على احلالف أكره إذا أي ، تركه على حلف ما فعل

 واإلكراه ، صومه يفسد ما تناول على الصائم أكره إذا الصوم فساد عدم أسباب من سبب واإلكراه
 .كثرية ذلك على واألمثلة  والضرب ابلقهر عليه أكرهت عمن الزن حد لسقوط سبب

 به أخطأُّت فيما جناح عليكم وليس))  تعاىل قال ، العمد يقابل ما وهو ، اخلطأ -:السادس السبب
 قال كما ورفعة شرفا   هللا زادها رحومةامل األمة هذه عن مرفوع واخلطأ((  قلوبكم تعمدت ما ولكن
 وغريه مسلم صحيح يف كما((  فعلت قد))  هللا قال((  أخطأن أو نسينا إن توآخذن ّل ربنا))  تعاىل

 القصاص طسقو  ذلك حتت فيدخل. (( .. اخلطأ أميت عن رفع هللا إن))  السابق احلديث ويف ،
 ذمته لتربئة فالدية ، فقط والكفارة الدية وعليه اخلطأ هو اإلسقاط هذا فسبب ، خطأ غريه قتل منع

 احمللوف فعل ومن ، وعال جل ربه وبني بينه فيما ذمته لتربئة والكفارة ، املقتول أولياء وبني بينه فيما
 فال فأخطأ القبلة جهة معرفة يف اجتهد ومن ، الصحيح القول على عليه شيء فال خمطئا   تركه على
 عليه شيء فال خطأ الكفر بكلمة نطق ومن ، الصحيح القول على ابقيا   الوقت كان ولو عليه شيء

 ذلك حتتمل القرائن وكانت زوجته أهنا ظان   خطأ   امرأة وطئ ومن((  الفرح شدة من أخطأ))  حلديث
 فيجده العصريات أنواع من شربه جيوز مما نهظي شيئا   شرب ومن ، خمطئ ألنه ، مثإ وّل عليه حد فال

 فال طلع قد هو فإذا الفجر طلوع يف شاكا   أكل ومن ، خمطئ ألنه ، حد وّل عليه شيء فال مسكرا  
 خالف على أنه فيجد ميينه يف صدقه يظن مضى شيء ىعل حلف ومن ، خمطئ ألنه عليه شيء
 اليوم أنه منهم ظنا   عرفة يف الناس وقف وإذا ، خمطئ ألنه ، كفارة وّل إمث فال ، عليه شيء فال ذلك
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 احلاكم أو املفيت على عرض وإذا ، ابّلتفاق صحيح ووقوفهم عليهم شيء فال الثامن أنه فبان التاسع
 لزوجته يقول أن أراد وإذا ، معذور هو بل  خمطئ ألنه ، عليه شيء فال وأخطأ فيها فاجتهد مسألة

 .أعلم وهللا خمطئ ألنه طالق فال طالق أنت فقال لسانه على فسبق طاهر تأن
وهو عدم العلم ابحلكم الشرعي ، أي هو خلو النفس من العلم ، وسيأيت  -:السبب السابع اجلهل

 الكالم على تفاصيله يف الكالم على مباحث التكليف ومسقطاهتا إن شاء هللا تعاىل.
عن الذهن ، وسيأيت الكالم  وهو انقطاع التفكري أي هو عزوب الشيء -:السبب الثامن النسيان

 على تفاصيله إن شاء هللا تعاىل يف الكالم على مسقطات التكليف حبول هللا تعاىل وقوته.
 املائية الطهارة عن فالعاجز ، العجز مع واجب ّل أنه ابّلتفاق تقرر وقد ، العجز -:التاسع السبب
 عن والعاجز ، حاله حسب على ييصل أن يف له يرخص امعنه والعاجز الرتابية ابلطهارة له يرخص

 يصلي القيام عن والعاجز إعادة بال حاله حسب على جنبه على يصلي أن يف له يرخص العورة سرت
 حاله حسب على يتطهر واملريض حاله حسب على يصلي أن له يرخص القعود عن والعاجز قاعدا  

 وصاحب عنه يسقط إنهف عنه يعجز وما حاله حسب على ويصلي ، عنه يسقط فإنه عنه يعجز وما
 ذلك ومجاع ، فقط الوقت لأو  يف الوضوء ويكفيه مرة كل الوضوء ترك يف له يرخص الدائم احلدث

 عن عجز ما كان وإن كله سقط كله عنه عجز كان فإن خيلو فال عنه عجزت واجب كل أن
 أمرتكم وما هفاجتنبو  عنه هنيتكم ما))  والسالم الصالة عليه قال ، عنه تعجز ما عنك فيسقط بعضه

 .أعلم وهللا((  استطعتم ما منه فأتوا  به
 عسر فيه فعل   كل وأن التيسري جتلب املشقة أن الكثرية ابألدلة تقرر وقد ، املشقة -:العاشر السبب

 ويدخل  املشقة لوجود ذلك يضره ّل عنه ءاملا صون يشق مبا يتغري الذي فاملاء ، ابليسر يصحب فإنه
 حدثه خروج يضره وّل ويصلي صالة كل لوقت يتوضأ فإنه دائم حدثه من ) -:قاعدة كذلك حتتها

 ، حاله عن لاالسؤ  تكلف ينبغي وّل يؤثر ّل فيه فاخلوض ، األمطار يف الشوارع طني عن ويعض( 
 يف دوهنا وما اهلرة بطهارة والقول ، واإلبل والبقر كالغنم اللحم مأكول وبول روث بطهارة والقول
 يف القصاب صالة وكجواز  املشقة لرفع وذلك السفر رخص وكتشريع ، منها حرزالت ملشقة اخللقة
 ، وإبداهلا خلعها ملشقة إرضاعها ثياب يف املرضع صالة وكجواز ، وإبداهلا خلعها ملشقة مهنته ثياب

 قول وكجواز ، األذى فيه ابخلروج وحيصل الثياب يبل مطر يف اجلمع وجواز ، للمريض اجلمع وكجواز
 وقلة املوتى لكثرة واحد قرب يف أكثر أو اثنني دفن وكجواز املطرية الليلة يف((  الرحال يف صلوا)) املؤذن

 ، فقط ابلرش ذيامل تطهري وكذلك للمشقة فقط ابلرش الرضيع الغالم بول وكتطهري ، يدفنهم من



 
 

54 

 فهذه ، كثرية ذلك على واألمثلة فقط بعده ما على ابملرور املرأة ذيل وكتطهري ابملسح النعل وكتطهري
 .الرتخيص أسباب جممل
 ابلرخص؟ لألخذ الشرعية الضوابط اذكر/89س
 بد ّل ضوابط ةابلرخص لألخذ أن واآلخرة الدنيا يف منازهلم هللا رفع األصوليون قرر لقد -:أقول ج/

 -:وهي هبا األخذ يريد من لكل مراعاهتا
 يرتخص أن أحد   لكل ليس إذ الشيء بذلك صالرتخ جبواز الشرعي الدليل ثبوت -:األول الضابط

 الدليل من نبعة هبا األخذ يريد اليت الرخصة هذه تكون أن من بد ّل بل ، األفعال من شاء مبا
 الشرعية األحكام أن ابّلتفاق تقرر وقد شرعي حكم الرخصة ألن وذلك ، الصريح الصحيح الشرعي

 الدّللة ووجه((  رخصه تؤتى أن حيب هللا إن))  وحلديث ، الصرحية الصحيحة لألدلة ثبوهتا يف تفتقر
 ّل العبد أن ذلك فأفاد ، وعال جل منه إّل تعرف ّل أهنا يفيد مما تعاىل هللا إىل الرخصة أضاف أنه

 .أعلم وهللا شرعي مستند   من هلا بد ّل بل التفصيل وجه على الرخصة هذه مبعرفة يستقل
، وذلك ألن الرخصة حكم شرعي منوط ابلسبب  للرتخيص املقتضي ق السببحتق -:الضابط الثاين

، وّل تدخل يف حيز التشريع إّل إذا حل سببها ، فال تشرع رخص السفر إّل بتحقق مسمى السفر ، 
وّل تشرع رخص املرض إّل إذا حتقق مسمى املرض وكان داعيا  هلا ، وّل جيوز النطق بكلمة الكفر إّل 

ذا يف كثري من الفروع ، وبناء على كاعيا  إىل النطق هبا ، وهإذا حتقق مسمى اإلكراه وكان يف صورته د
اشرتاط هذا الشرط فإذا كانت هذه الرخصة هلا سبب ّل تشرع إّل عنده فإنه ّل جيوز األخذ هبا إّل 

 إذا حتقق سببها وهللا أعلم.
ا  فيه أن يكون سبب الرخصة مقطوعا  به أو مما يغلب على الظن فال يكون مشكوك -:الضابط الثالث

اضرب لنا أمثلة على ذلك ليتضح هذا  -ألن الشك ّل تناط به األحكام الشرعية فإن قلت:
 -الضابط؟ فأقول مسعا  وطاعة ودونك بعضها:

 شروط استيفاء وهو بسبب معلقة الرخصة هذه لكن ، اخلفني على املسح جواز الرخص من -:منها
 شك فإذا  للمسافر بلياليها أايم وثالثة مللمقي وليلة يوم   يف أي شرعا   احملدد وقته يف يكون وأن املسح

 هل شك فإذا  ابألصل عمال   قدميه يغسل أن ليهع بل املسح له جيوز ّل فإنه السبب هذا يف املكلف
 أي - الغسل فعليه أوّل؟ مسافر   مسح يتم سافر إذا املقيم هل شك فإذا الغسل عليه ّل أم املدة متت

 وجوب وهو األصل إىل يعود فإنه املسح يف املرخص السبب يف شك فإذا ، وهكذا - قدميه غسل
 .ابلشك تناط ّل الرخصة ألن القدمني غسل
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من الرخص مشروعية القصر للمسافر ، لكن هذه الرخصة مناطة بسبب وهو السفر وبناء  -:ومنها
ابلقصر بل ها هل هي تسمى سفرا  أوّل؟ فإنه ّل يرتخص فإن شك يف هذه املسافة اليت سيقطععليه 

يلزمه اإلمتام ، وإذا شك هل املقيم إذا دخل عليه الوقت مث سافر يقصر أم يتم؟ فإنه ّل يقصر بل 
عليه اإلمتام ألنه ّل يزال شاكا  يف سبب الرتخيص ، والرخص ّلبد من اجلزم حبصول أسباهبا أو يغلب 

 عليه اإلمتام يف هذه احلالة. الظن بذلك ، وأما من ّل يزال يف دائرة الشك فإنه ّل يرتخص هبا ، بل
 سيتضرر أنه ظنه علي غلب أو علم إذا فيما وذلك الربد شدة يف التيمم جواز الرخص من -:ومنها

 فال شيء هدعن يرتجح مل شاكا   يزال ّل من وأما ، بذلك الرتخيص له جيوز فهنا ، املاء استعمل إذا
 أن املتقرر ألن حينئذ   املاء استعمال من دّلب بل التيمم له جيوز ّل فإنه ّل أم ررسيتض هل يدري

 .ابلشك تناط ّل الرخص
من رخص احليض ترك الصالة والصوم ، فاحلائض ترتك الصالة والصوم ، إّل أن هذا الرتك  -:ومنها

مناط بسبب وهو وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا  وبناء  عليه فالسوائل والصفرة والكدرة 
ل املرأة ترتخص هبذا الرتك ، ألن هذه الصفرة والكدرة ّل جتزم املرأة جزما  أهنا اجملردة عن الدم ّل جتع

حيض ، بل ّل تزال ابقية يف دائرة الشك ، والرخص ّل تناط ابلشك ، وبناء  عليه فال تزال املرأة يف 
 الطهر حىت ينزل الدم الذي يصلح أن يكون حيضا  وأما هذه السوائل من الصفرة والكدرة فإهنا ّل

 يتعلق هبا احلكم ألن الرخص ّل تناط ابلشك.
من الرخص الشرعية أن اخلائف على نفسه أو على غريه جيوز له ترك اجلماعة ، إّل أن هذا  -:ومنها

اخلوف ّل بد أن يكون معلوما  أو غالبا  على الظن وأما خوف أهل الشكوك والوسوسة فإنه ملغى  ّل 
 شكوك واألوهام والرخص الشرعية ّل تناط ابلشك وهللا أعلم.َتثري له ، ألن خوفهم إمنا مصدره ال

من الرخص أيضا  جواز الفطر يف رمضان للمريض ، إّل أن هذه الرخصة ّل بد أن تناط  -:ومنها
ابملرض الذي يعلم صاحبه أو يغلب على ظنه بقول طبيب مسلم مشقة الصوم معه ، وأما األمراض 

فطر أو ّل؟ فاألصل إمتام الصوم وعدم األخذ ابلرخصة ألن اليت يشك صاحبها هل هي مما يسوغ ال
 املتقرر شرعا  أن الرخصة ّل تناط ابلشك.

 إذا مبا منوطة الرخصة هذه أن إّل ، خيطبها أن أراد إذا األجنبية إىل النظر جواز الرخص من -:ومنها
 اإلقدام له جيوز ّل نهفإ الشك دائرة يف عنده األمر كان إذا وأما له إجابتهم ظنه على غلب أو علم
 .ملأع وهللا ابلشك تناط ّل والرخصة رخصة النظرة هذه ألن النظرة هذه على
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 أن الصحيح القول أن إّل النسكني أبحد اإلحرام عند اّلشرتاط جواز الشرعية الرخص من -:ومنها
 وأما املانع وجود ظنه على غلب أو علم من حق يف هي وإمنا أحد كل حق يف ليست الرخصة هذه
 الرخصة هبذه األخذ له يسوغ ّل فإنه الطرفني أحد فيه يرتجح ّل الشك دائرة يف املانع ذلك كان إذا

 على هذا  ابلشك تناط ّل والرخص ، الظن لىع يغلب مما هو وّل معلوم غري السبب ألن حينئذ
 .تعاىل هللا رمحه تيمية بن اإلسالم شيخ اختاره والذي الصحيح القول

وما القاعدة األصولية املتقررة يف ذلك؟  -روع الفقهية على هذا الضابط ، فإن قلت:فهذه بعض الف
القاعدة يف هذه املسألة تقول ) الرخصة ّل تناط ابلشك ( وهللا أعلم ، فإذا توفرت هذه  -فأقول:

 .الضوابط الثالثة فإنه جيوز األخذ ابلرخصة وهللا ربنا أعلى وأعلم
 مع ذلك؟ يف العلم أهل عن املنقول بعض بيان مع حكمه؟ وما الرخص؟ بتتبع املراد ما /90س
 التوضيحية؟ ابألمثلة ذلك قرن
 وابهلل فأقول سبيال   ذلك إىل استطعنا ما فيه القول خنتصر لعلنا ولكن واسع لسؤا هذا -:أقول /جذ

 عن يهاف ويبحث املذاهب يف املكلف يقلب أن هو بذلك املراد -:والعون الفضل أستمد ومنه التوفيق
 مل فهو  ذلك منه تقتضي وشهوته هواه ه وإمنا ألنمذهب يف عنده ممنوعة وهي فيها اجلائزة األشياء

 آخر يءبش صالرتخ أراد إذا مث ، واهلوى شهوةلل تباعا  ا إّل مذهبه غري يف املذهبية الرخصة هبذه أيخذ
 جواحت واعتمده به فرح ذلك دوج إذاف هو يريده ما جبواز قال أحد عن ا  تنقيب املذاهب يف فقلب عاد
 عنده أفاملبد ، ذلك منه يريدان وهواه شهوته ألن به فرح وإمنا ذلك رجحان يقتضي الدليل ألن ّل به

 ابلسوء األمارة النفس أهواء الرغبات هذه إشباع مهه فصار ، والسنة الكتاب متابعة ّل اهلوى إتباع هو
 ، النص يقتضيه مبا ّل هواه يقتضيه مبا أيخذ فهو ، وسلم عليه هللا صلى الرسول متابعة ّل فقط

 ّل مما املذهب يف األقوال بشواذ األخذ)  هو الرخص تتبع فأقول ذلك على وبناء   ، ابهلل والعياذ
 علمت قد بك فكأين هذا علمت فإذا(  النص قتضاءّل ّل والشهوة اهلوى داعي إلشباع نص يسنده
 املذاهب يف الشاذة األقوال هذه تتبع جيوز فال ، ذلك يف يدوالتشد املنع وهو ذلك يف الشرعي احلكم

 -:أمور لعدة وذلك ، واهلوى الشهوة داعي أجل من
 ّل وحىت نفوسهم هلوى تبعا   اسالن يكون ّل حىت وذلك الذرائع سد الشريعة يف املتقرر ألن -:أحدها

 به قال الن  ف أن حبجة جيوز ّلما وارتكاب ، ابلداينة والعبث التكليف رابط حل إىل التتبع هذا ييؤد
 ، لرغباهتم الشرع تطويع على لإلسالم املناهضون يستطيع ّل حىت سده من بد ّل الباب هذا إن بل ،

 .نظامه وحل الشرع متييع ابب الشهوات وأصحاب الفساق على يسد وحىت



 
 

57 

والسنة ّل إىل األهواء  ند التنازع إمنا هو إرجاع األمر املتنازع فيه إىل الكتابأن الفيصل ع -:اثنيها
والشهوات ، قال تعاىل )) فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم 
اآلخر ذلك خري وأحسن َتويال (( فال يصح رد األمر املتنازع فيه إىل أهواء النفوس ، وإمنا يرد إىل 

الرخص ، بسبب أن علمه مؤد إىل إسقاط  الشريعة ، ولذلك فقد حكم بعض العلماء بفسق متتبع
 التكليف يف كل مسألة خمتلف  فيها ، وهذا أمر خطري وعاقبته وخيمة.

 وكذلك للعامي املذاهب يف الرخص تتبع منع على اإلمجاع الرب عبد ابن نقل فقد اإلمجاع -:اثلثها
 اإلمام نعامل على إلمجاعا نقل وكذلك اإلمجاع أئمة من ومها ، ذلك على اإلمجاع حزم ابن نقل أيضا  

 يفيدك وهذا واسعة رمحة اجلميع هللا رحم القيم وابن الصالح بن عمرو وأبو الباجي الوليد وأبو النووي
 شرعية حجة اإلمجاع أن القواعد يف تقرر وقد به اعتداد ّل حادث خالف املسألة هذه يف اخلالف أن

 أهل أمجع الذي الرخص تتبع أن تعلم أن لك يينبغ ولكن ، خمالفتها وحترمي واعتمادها قبوهلا جيب
 .لذلك فانتبه ، سابقا   به عرفناها ما هبا أريد إذا هو إمنا منعه على العلم

 تعاىل قال كما ، اجمليد كتابه من موضع غري يف للهوى املتبعني وذم عاب تعاىل هللا أن -:رابعها
 إن يعقلون أو يسمعون أكثرهم أن حتسب أم ، وكيال عليه تكون أفأنت هواه اهله اختذ من أرأيت))
 على هللا وأضله هواه هإهل اختذ من أفرأيت))  تعاىل قال وكما((  سبيال أضل هم بل كاألنعام إّل هم
 وقال((  تذكرون أفال هللا دبع من يهديه فمن غشاوة بصره على وجعل هبوقل مسعه على وختم علم  

 ولو)) تعاىل وقال((  اهلدى رهبم من همءجا ولقد فساألن هتوى وما الظن إّل يتبعون إن))  تعاىل
 عن قلبه أغفلنا من تطع وّل))  تعاىل وقال (( هواه واتبع األرض إىل أخلد ولكنه هبا لرفعناه شئنا
 هواه واتبع هبا يؤمن ّل من عنها يصدنك فال))  تعاىل قوله ومثلها((  فرطا أمره وكان هواه واتبع ذكرن
 على جعلناك مث)) تعاىل وقال((  هللا من هدى   بغري هواه اتبع ممن أضل ومن))  تعاىل وقال((  فرتدى
 بعد أهواءهم اتبعت ولئن))  تعاىل وقال((  يعلمون ّل الذين أهواء تتبع وّل فاتبعها األمر من شريعة
 تعاىل هللا خيرب  كثري املعىن هذا يف واآلايت((  نصري وّل ويل من هللا من مالك العلم من جاءك الذي

 هلواه وسلم أطاع فمن والتسليم الطاعة هي العبادة ألن ذلك إهلا   اختذه فقد هواه قائده كان من أن
 فإنه للتابع املتبوع انسياق هواه وراء نساقا من وأن هللا غري إهلا   اختذه فقد وموّله ربه شرع خيالف فيما
 وّل اأدلته تعددت وإن احلق سمعي فال غشاوة بصره على وجعل وقلبه مسعه على هللا ختم قد ممن

 شهوته من أشربه ما إّل قلبه يعقل وّل ، ووضوحا   عظمة كاجلبال عالماته كانت وإن اهلدى يبصر
 اهلدى ، أمران أهنما وعال جل وبني  اخلسارة هذه بعد خسارة وأي اخليبة هذه دبع خيبة فأي ، وهواه
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 قد واهلوى شرقا   سار قد ىفاهلد ، اهلدى يقطر  نقض فقد شيء كل يف هواه اتبع من وأن ، واهلوى
 إتباع أو ، اهلوى إتباع عن وسلم عليه هللا صلى النيب هنى وقد ، ومغرب مشرق بني وشتان اب  غر  سار
 هللا نفى وقد ، فرطا عليه سيكون أمره وأن دىري س فإنه ذلك فعل إن أنه وأخرب والشهوات ىاهلو  عباد
 تفيد املعاين وهذه ، األنعام من أسفل مرتبة يف وجعلهم النافعني قلوالع السمع اهلوى إتباع عن تعاىل

 له حبثوا ومهما فيه العقول زخرفوا فمهما ، اهلوى إتباع مبدؤه الذي الرخص تتبع حرمة القطعية اإلفادة
 هبذه ووصفه ذمه على األدلة تواترت الذي اهلوى إتباع من يكون أن يعدو ّل فإنه خمارج عن

 .حةالقبي األوصاف
 أن اهلوى تتبعوا فال))  فقال العدل لرتك سبب اهلوى إتباع أن أخربن قد تعاىل هللا أن -:خامسها

 جاءت الرسل ألن ذلك كان إمنا قتلهم جلرمية واملرتكبني للرسل املكذبني أن تعاىل هللا وأخرب((  تعدلوا
))  تعاىل قال ، هلواهم انتصارا   فعلوه ما والسالم الصالة عليهم ابلرسل ففعلوا أنفسهم هتواه ّل مبا

 تعاىل هللا وأخرب((  تقتلون وفريقا   كذبتم ففريقا   استكربُّت أنفسكم هتوى ّل مبا رسول جاءكم أفكلما
 فيضلك اهلوى تتبع وّل)) تعاىل فقال وأساسها أكربها هو بل ، الضالل أسباب من اهلوى إتباع أن
 ربه مقام خاف من وأما)) فقال اجلنة دخول أسباب نم ىاهلو  ترك أن تعاىل وأخرب((  هللا سبيل عن

 املذهبية والرخص الشاذة األقوال يتتبعون فالذين(( املأوى هي اجلنة فإن اهلوى عن فسالن وهنى
 هذه مقتضى يف دخوهلم من عليهم فيخشى اهلوى يتبعون ألهنم ذلك فعلوا إمنا للدليل املخالفة

 وَتمل ، احلق خيالف فيما النفوس وشهوات اهلوى إتباع من لالكام التحذير ذرةاحمل العظيمة النصوص
 ، اهلوى إتباع من ابهلل فاستعذ((  علم بغري أبهوائهم ليضلون كثريا   وإن))  تعاىل قوله الكرمي أخي اي

 وتدبرت وَتملت تفكرت فلو وإّل تعاىل هللا عصمه من إّل أحد منه يسلم ّل قد اهلوى إتباع وإن
 املطلق اإلتباع عنده من منهم لكن ، أهواءهم يتبعون منهم الكثري أن لرأيت ناسال أحوال يف ونظرت

 وقتلوا وكذبوا الرسل حورب هل عليك فباهلل اإلتباع مطلق عنده من ومنهم - ابهلل العياذ و -
 الراب وأكل الوضعية القوانني وطبقت اخلمور شربت وهل ، اهلوى إتباع بسبب إّل شرائعهم وأنكرت

 إّل املرسلني سيد صراط عن الكثري كبوتن الدين يف البدع أحدثت وهل ، وىاهل إتباع بسبب إّل
 إتباع بسبب إّل الصلوات وتركت الزكاة ومنعت ابلباطل الناس أموال أكلت وهل اهلوى إتباع بسبب
 رظه ما الفواحش كثرت وهل ، اهلوى إتباع بسبب إّل ,هللا أكرمكمواللواط  الزن انتشر وهل ، اهلوى
 النساء وتربج املعازف وظهرت احلق بغري النفوس تقتل وهل ، اهلوى إتباع بسبب إّل بطن وما منها
 ، اهلوى إتباع بسبب إّل وغريها ابلقبور الشرك وحصل الصفات أنكرت وهل اهلوى إتباع بسبب إّل
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 من أن وجتد إّل ثواحلدي القدمي يف للشرع خمالفة جتد فال ، خمالفة كل قائد هو اهلوى إتباع أن فاحلق
 عليك التنبيه أعيد ولكن ، الرخص تتبع منع على الدالة األدلة بعض فهذه اهلوى إتباع أسباهبا أعظم

 لك وأجزل خريا   هللا جزاك أخي اي هلذا فانتبه تعريفها يف سابقا   قلناه ما به نعين إمنا الرخص تتبع أن
 بعضه لك ونذكر حيصى أن من فأكثر حكمه يانوب ذلك ذم يف العلم أهل كالم وأما ، واملثوبة األجر

 عن سأله ملن تعاىل هللا رمحه يميتال سليمان قال -:التوفيق وابهلل فأقول كله إىل  اإلشارة ابب من
 تعاىل هللا رمحه عبدالرب ابن وقال(  كله الشر فيك اجتمع عامل   كل برخصة تأخذ إن)  الرخص تتبع

 أخذ من)  تعاىل هللا محهر  األوزاعي اإلمام وقال(  خالفا   فيه مأعل ّل إمجاع هذا)  ذلك على معقبا  
 املخالفة والرخص الشاذة األقوال أي ابلنوادر تعاىل هللا رمحه ويعين(  اإلسالم من خرج العلماء بنوادر

 الكوفة أهل بقول عمل رجال   أن لو)  قال أنه تعاىل هللا رمحه أمحد اإلمام عن ونقل النص به ثبت ملا
 إسحاق بن إمساعيل عن ونقلوا( فاسقا   كان املتعة يف مكة وأهل ، السماع يف املدينة وأهل ، لنبيذا يف

 فيه ألنظر كتااب   إىل فرفع ، املعتضد على دخلت)  -:قال أنه(  282)  سنة املتوىف املالكي القاضي
 مصنف -:لتفق ، منهم كل به احتج وما ,العلماء زلل من الرخص عيمج صاحبه فيه مجع وقد ،

 يبح مل املسكر أابح من -:فقلت األحاديث؟ هذه تصح أمل -:املعتضد فقال ، زنديق الكتاب هذا
 أخذ مث العلماء زلل مجع ومن ، زلة وله إّل عامل من وما ، والسكر الغناء يبح مل املتعة أابح ومن املتعة

 السالم عبد بن العز العلماء سلطان وقال. أه (  الكتاب ذلك إبحراق املعتضد فأمر ، دينه ذهب هبا
 يقلد أن واحد   لكل وجيوز ، عنهم هللا رضي األربعة األئمة من واحد   كل تقليد جيوز)  تعاىل هللا رمحه

 وقال. أه (  الرخص تتبع جيوز وّل ، أخرى مسألة يف منهم آخر إماما   ويقلد مسألة يف منهم واحدا  
 وقال. أه (  الرخص فليلزم ويتبطل يتعطل أن أراد من)  تعاىل هللا رمحه القرميسيين شيبان بن إبراهيم

 وقلة الدين رقة هبم بلغت قوم وهم أخرى وطبقة)  املختلفني طبقات بيان يف تعاىل هللا رمحه حزم ابن
 عامل كل قول من رخصة كان ما أيخذون فهم ، قائل كل قول يف أهوائهم وافق ما طلب إىل التقوى

 ونقل. أه (  وسلم عليه هللا صلى رسوله وعن تعاىل هللا عن النص أوجبه ام طالبني غري له مقلدين ،
 ّل فسق أنه شرعي مستند بغري املذاهب رخص تتبع أن على اإلمجاع حكى أنه حزم ابن عن الشاطيب

ِملَ  من املفيت)  الكبري السمعاين وقال ,حيل  عن والكف والعدالة اّلجتهاد شرائط ثالثة فيه اسُتك 
 ، األحكام وطرق األدلة طلب يف يتساهل أن -:إحدامها -حالتان؛ وللمتساهل ، ساهلوالت الرخص
 أن جيوز وّل يفيت أن له حيل وّل اّلجتهاد حق يف مقصر فهذا ، الفكر لوأوائ النظر ببادئ وأيخذ
 يستفىت
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(  األول من آمث وهو ، دينه يف متجوز فهذا ، السنة وَتول الرخص طلب يف يتساهل أن -:والثانية
 الرخص تتبع منع على اإلمجاع(  املهتدين لسنن التبيني)  كتابه يف الباجي الوليد أبو حكا وقد. أه 

 فيها لعل) أو(  رواية؟ فيها لعل)  -:وحنوها األميان يف مسألة له تقع من يسألين ما وكثريا  )  فقال
 ملا هذا ملثل الفقهاء إنكار عليهم تكرر ولو ، اجلائزة الشائعة األمور من هذا أن يرون وهم( رخصة؟
 أنه اإلمجاع يف به يعتقد ممن املسلمني بني خالف ّل مما وهذا ، سواي من وّل مين طلبوه وّل به طولبوا

 بذلك رضي ، حق أنه يعتقد الذي ابحلق إّل هللا دين يف يفيت أن ألحد   حيل وّل يسوغ وّل جيوز ّل
 مبا إّل عنه خيرب فكيف ,حكمه يف تعاىل هللا عن خمرب املفيت وإمنا ، سخط من وسخط رضيه من

 أنزل مبا بينهم أحكم وأن))  والسالم الصالة عليه لنبيه يقول تعاىل وهللا ، وأوجبه به حكم أنه يعتقد
 عمرا   به يفيت ّل مبا زيدا   يفيت أو ، يشتهي ميا يفيت أن املفيت هلذا جيوز فكيف((  أهواءهم تتبع وّل هللا
 مبا حيكم أن أمره تعاىل هللا أن يعلم أن للمفيت جيب وإمنا األغراض من ذلك غري أو بينهما لصداقة ،

 من كونه مع ابخلالص له وكيف عنه وينحرف خيالفه أن وهناه ، طلبه يف فيجتهد ، احلق من هللا أنزل
 تقليد وزجي) -:الروايين احملاسن أبو وقال. أه (  وعصمته وعونه هللا بتوفيق إّل واّلجتهاد العلم أهل

 بغري تزوج كمن اإلمجاع ختالف صورة على نهايب جيمع ّل أن -:شروط بثالثة إليها واّلنتقال املذاهب
 بوصول الفضل يقلده فيمن يعتقد وأن ، أحد هبا يقل مل صورة هذه فإن شهود وّل ويل وّل صداق  
 يف الصالح بن عمرو أبو قالو . أه (  املذاهب رخص يتتبع وأّل عماية يف أميا   يقلد وّل ، إليه أخباره

 احملظورة احليل تتبع على الفاسدة األغراض حتمله أبن وإخالله تساهله يكون وقد)  املفيت تساهل بيان
 ومن ضرره يريد من على التغليظ أو نفعه يروم من على للرتخيص طلبا   ابلشبه والتمسك املكروهة أو

 يكتفي من أن واعلم)  أيضا   وقال. أه (  والعفو فيةالعا تعاىل هللا سألن دينه عليه هان فقد ذلك فعل
(  اإلمجاع وخرق جهل فقد ، به يتقيد وّل الرتجيح يف أوجه لقول   موافقا   علمه أو تياهف يف يكون أبن
 والعامي ، أابه ليهع وجد مبا وّل التشهي مبجرد ذهبمتال له وليس)  تعاىل هللا رمحه النووي وقال. أه 
 وقال. أه (  للرخص تلقط   غري من لكن اتفق من أو يشاء من يستفيت بل مبذهب ذهبمتال يلزمه ّل

 امب يعمل أو يفيت أن القولني أو نيالوجه ذات املسألة يف مذهب   على والعامل للمفيت وليس)  أيضا  
 هل تعاىل هللا رمحه اهليتمي حجر ابن سئل وملا. أه (  فيه خالف ّل وهذا ، نظر غري من منهما يشاء

 جيوز ّل) -:فأجاب الرخص؟ وتتبع النفع به يكون فيما آخر مذهبا   يقلد أن مبذهب   متذهب ملن وزجي
 قوّلن املسألة يف كان إذا للمفيت ينبغي وّل)  تعاىل هللا رمحه القرايف وقال. أه ( أعلم وهللا الرخص تتبع

 ، ابلتخفيف األمر وّله نم واخلواص ابلتشديد العامة يفيت أن ختفيف فيه واآلخر تشديد فيه أحدمها
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 هللا تعظيم من القلب فراغ ودليل ابملسلمني والتالعب الدين يف واخليانة الفسوق من قريب وذلك
 من ابهلل نعوذ اخلالق دون اخللق إىل والتقرب ، الرايسة وحب ابللعب وعمارته وتقواه وإجالله تعاىل

 من خالفه فعل مث معينا   مذهبا   التزم من إن)  -:تعاىل هللا رمحه تيمية ابن وقال. أه (  الغافلني صفات
 ما له يبيح شرعي عذر غري ومن ذلك خالف يقتضي بدليل استدّلل وّل أفتاه آخر لعامل تقليد   غري
 فهذا ، شرعي عذر   بغري للمحرم فاعال   ، تقليد ّلو  اجتهاد بغري وعامال   هلواه متبعا   يكون فإنه فعله

 غري يعتقده مث حراما   أو واجبا   الشيء يعتقد أن ألحد   ليس أنه وغريه أمحد اإلمام نص وقد ، منكر
 يشاء مبا يعمل أن للمفيت جيوز ّل)  تعاىل هللا رمحه القيم ابن وقال. أه (  اههو  ردجمل حرام وّل واجب

 قوّل   ذلك كون مبجرد العمل يف يكتفي بل  به تقيد   ّلو  ترجيح ّلو  نظر غري من والوجوه لاألقوا من
 إرادته وفق القول رأى حيث واألقوال الوجوه من يشاء مبا فيعمل مجاعة إليه ذهب جها  و  أو إمام قاله

 وابجلملة)  قال مث(  األمة ابتفاق حرام وهذا الرتجيح وهبا املعيار هو وغرضه فإرادته ، به عمل وغرضه
 يوافق الذي القول فيطلب ، الغرض وموافقة والتخري ابلتشهي هللا دين يف فتاءواإل العمل جيوز فال

 وهللا الكبائر وأكرب الفسوق أفسق من فهذا ، به وحيكم به ويفيت ، به فيعمل حيابيه من وغرض غرضه
 اّلنتقال جواز كتبهم مشهور يف الفقهاء به صرح والذي)  العالئي الدين صالح وقال. أه (  املستعان

 وجه على ذلك يكن مل إذا مذهبه يقلد الذي إمامه مذهب خبالف فيها والعمل املسائل أحد يف
 وأيضا  )  -:الرخص تتبع مفاسد بيان معرض يف تعاىل هللا رمحه الشاطيب وقال. أه (  للرخص التتبع
 ما ويرتك يشاء ما يفعل أن للمكلف أن ابلتخيري القول مع األمر إىل مؤد   - الرخص تتبع أي - فإنه

 متتبعا   يكون فال للدليل متتبع فإنه ابلرتجيح قيدت إذا ما خبالف التكليف إسقاط عني وهو يشاء
 ابن وذكر الرخص تتبع للعامي جيوز وّل)احلنبلي اللحام ابن وقال. أه (  للتكليف مسقطا   وّل للهوى

 ، الرخص تتبع جيوز ّل أنه على احلنبلي املرداوي نص وكذلك. أه ( إمامنا عند ويفسق إمجاعا   الرب عبد
 وّل واملكروهة احملرمة احليل تتبع لغريه وّل - للمفيت أي - له جيوز وّل)  تعاىل هللا رمحه احلجاوي وقال
 تعاىل هللا رمحه السفاريين وقال. أه (  استفتاؤه وحرم فسق ذلك تتبع فإن ، نفعه أراد ملن الرخص تتبع
 ألنه لكبذ ويفسق -:علماؤن وقال ، التقليد يف الرخص تتبع مبجتهد ليس الذي العامي على حيرم) 
 يقول ّل مذهب يف ابلرخص قال من فإن املسلمني علماء من أحد الرخص مجيع إبابحة يقول ّل

 ، غزيرة وموبقات  كثرية مفاسد - الرخص تتبع أي - وفيه)  أيضا   وقال ( غريه يف األخرى ابلرخصة
 هذه يف نقولال بعض فهذه .أه (  احملرمات مجيع وألابح الغراء الشريعة ألفسد فتح لو ابب وهذا

 هللا شاء إن الكفاية وفيها الفقهاء رخص تتبع عن السفهاء زجر كتاب من سقتها اخلطرية القضية
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 وآاثرها وأخطارها حكمها وبينوا تعاىل هللا رمحهم الفقهاء فصلها قد املسألة هذه أن تعلم وبه تعاىل
 ، والصواب احلق إىل واهلادي ملوفقا وهللا الباب ذلك يف التساهل حيل فال جبوازها القول على املرتتبة
 السؤال يف يبق ومل ذلك يف النقول بيان مع ذلك على واألدلة وحكمه الرخص تتبع ملعىن ابلنسبة فهذا

 -:فأقول أمهها على نقتصر ولكن كثرية وهي ، املسألة هذه على األمثلة بعض ضرب إّل
 وهذا احلنفية عند الباب هذا يف ابلرخصة أخذا   ويل غري من بنفسها نفسها املرأة تزويج جتويز -:منها
 يزوجن أن للنساء يرخص نأ ألحد جيوز وّل الباب هذا يف احلق هو اجلمهور ذهبمو  ، حيل ّل حمرم

 ّل ساقط ولق املسألة هذه يف احلنفية لقو  فإن ، األحناف به قال قد هذا أن حبجة ويل الب أنفسهن
 قول يف ّل والسنة الكتاب يف هي إمنا فاحلجة ، هبا تدلسي ّل هلا يستدل العلماء لاوأقو  به اعتداد

 - ابلفتح - نكحواتَ  وّل))  تعاىل قوله يف وذلك الويل ابشرتاط النص صح وقد كان من كائنا   أحد
 املشركني - التاء بضم - نكحواتُ  وّل أعجبتكم ولو مشركة من خري مؤمنة وألمة يؤمن حىت املشركات

 ذلك عني هو الرجل حق يف مصدره فجعل اآلية يف اإلنكاح مصدر فنوع((  اآلية...  يؤمنوا حىت
 وّل))  فقال األولياء حق يف جعله فإنه املرأة حق يف وأما((  املشركات نكحواتَ  وّل))  فقال الناكح

 هلا جيوز ّل املرأة أن على دليل وهو ,األولياء به واملخاطب النون وكسر التاء بضم((  املشركني كحوانتُ 
 هلا جيوز كان أنه فلو ، منها مبصاحلها أعلم ألنه الويل من بد ّل بل ، بنفسها نكاحها عقد تتوىل أن
 ، وعال جل احلق كالم عنه ينزه مما وهذا الفائدة مطلق التنويع هلذا كان ملا بنفسها نفسها تزوج أن

 بن سليمان عن جريج ابن حدثنا قال سفيان أخربن قال كثري بن حممد حدثنا سننه يف داود أبو وقال
))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنها هللا رضي عائشة عن عروة عن الزهري عن موسى

 مبا هلا فاملهر هبا دخل فإن - مرات ثالث - ابطل فنكاحها مواليها إذن بغري نكحت امرأة أميا
 اشرتاط يف قاطع نص وهو صحيح حديث((  له ويل ّل من ويل فالسلطان تشاجروا فإن منها أصاب

 حدثنا -:أيضا   وقال ، الشرعي النكاح آاثر عيه ترتتب ّل ابطل احالنك فهذا وإّل النكاح لصحة الويل
 أيب عن إسحاق أيب عن ، وإسرائيل يونس عن احلداد عبيدة أبو حدثنا قال أعني بن قدامة بن حممد
 ، صحيح حديث((  بويل إّل كاحن ّل))  قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن موسى أيب عن بردة

 العموم تفيد النفي سياق يف النكرة أن األصول يف تقرر وقد النفي سياق يف نكرة ( نكاح ّل)  فقوله
 يف تقرر وقد للجنس النافية(  ّل)  ب  منفي فعل( نكاح ّل) وقوله النكاح، كل ذلك يف فيدخل
 الشرعية احلقيقة نفي أي الصحة نفي إىل نفيه قيتطر  للجنس النافية(  ّل)  ب  املنفي الفعل أن األصول

 وهذا شرعا   فيه واملأذون املأمور النكاح حقيقة هو ليس ويل بال وقع الذي النكاح أن -:هذا ومعىن ،
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 وهذا الكمال نفي على محلوه عنهم هللا عفا واحلنفية ، العرب عند الرتكيب هبذا الكالم حقيقة هو
 ّل -:معناه((  بويل إّل نكاح ّل))  قوله أن والصحيح ، العرب مكال من للظاهر خمالف ألنه ، غلط
 والعمل)  تعاىل هللا محهر  الرتمذي قال ، تعاىل هللا رمحك هلذا فانتبه بويل إّل نكاح ّل أو يصح نكاح

 رسول أصحاب عند((  بويل إّل نكاح ّل))  وسلم عليه هللا صلى النيب حديث على الباب هذا يف
 هريرة وأبو عباس بن وعبدهللا طالب أيب بن وعلى اخلطاب بن عمر منهم وسلم عليه هللا صلى هللا

 بن سعيد منهم ، بويلإّل  نكاح ّل -:قالوا أهنم التابعني فقهاء بعض عن روي وهكذا  وغريهم
 سفيان قولي وهبذا ، وغريهم عبدالعزيز بن وعمر النخعي وإبراهيم وشريح البصري واحلسن املسيب
 يف ماجه ابن وقال أه (  وإسحاق وأمحد والشافعي ومالك املبارك بن وعبدهللا وزاعيواأل الثوري
 بنا هشام حدثنا قال العقيلي مروان بن حممد حدثنا قال العتكي احلسن بن يلمج حدثنا -:سننه

 ّل))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن سريين بن حممد عن حسان
 هني هذا( نفسها املرأة تزوج وّل)  فقوله ، صحيح حديث((  نفسها املرأة تزوج وّل املرأةَ  املرأةُ  وجتز 

 إفادة تفيدك األدلة فهذه ، التحرمي يفيد القرائن عن املطلق النهي أن األصول قواعد يف تقرر وقد
 به جاء قياس وكل هلامدلو  إىل الرجوع فالواجب ، الويل اشرتاط هو ولبابلق احلقيق احلق أن قطعية

 النص صادم قياس كل أن األصول يف تقرر ألنه ابطل قياس فإنه النص هذه مدلول خيالف األحناف
 األحاديث هذه مدلول يرتكوا أن زمان ابلناس طال إذا ألخشى العظيم وهللا وإين ، اّلعتبار فاسد فهو

 يف تتصرف أهنا فكما العصرية رأةامل حقوق من هذا أن حبجة الشرط هذا إزالة مطالبة راايت وترفع
 القلوب أبعدت إذا ذلك أقرب وما شاءت كيف نكاحها يف تتصرف فكذلك شاءت كيفما ماهلا
 اليت املغرضة الكافرة والدعاوى الشعارات وراء األمة ركاب وسارت وهديهما والسنة الكتاب نور عن

 ليطرحن ، الكالمية لزخارفا هذه مبثل األمة نساء خيدعن أن قوة من تستطيعه ما لكل تسعى
 هذه أن واملقصود ذلك من ابهلل نعوذ ، الفاجرات العاهرات سوق يف أنفسهن ويعرضن احلياء جلباب
 من ألحد حيل فال الصرحية الصحيحة للنصوص خمالف شاذ قول األحناف هبا قال اليت الرخصة
 يف داخال   يكون فإنه لقاطعةا النصوص هبذه علمه مع هبا أخذ ومن ، الرخصة هبذه خذَت أن النساء

 درجاهتم ويعلي األحناف نزل يرفع أن األعظم ابمسه وعال جل فأسأله شرعا   عنه املنهي الرخص تتبع
 والتقدير واّلحرتام احملبة كامل إّل قليب يف هلم أمحل ّل إين هللا فو الكاملة املغفرة هلم يغفر وأن اجلنة يف

 ، خالفه أحد كل قول من إلينا أحب والنص احلق ولكن ، واملثوبة األجر هلم وأجزل خريا   هللا فجزاهم
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 أو ابلدليل العلم لعدم وإمنا - ذلك من حاشاهم - للهوى إتباعا النصوص هذه خلفوا ما وهللا وهم
 .وأعلم أعلى وهللا احلق إصابة يف منهم اجتهادا   حممله غري على لوهمح ألهنم
 قال ، كان جنس أي من هوكثري  قليله اخلمر من املنع يف ريةالوف الكثرية األدلة وردت لقد -:ومنها
 فاجتنبوه الشيطان عمل من رجس مواألزّل واألنصاب وامليسر اخلمر إمنا آمنوا الذين أيها اي))  تعاىل

 عن ويصدكم وامليسر اخلمر يف والبغضاء العداوة بينكم يوقع أن الشيطان يريد إمنا ، تفلحون لعلكم
 وسلم عليه هللا صلي هللا رسول أن عنه هللا رضي بريدة وعن((  منتهون أنتم فهل الةالص وعن هللا ذكر
 كل يف فاشربوا ، األدم ظروف يف إّل األشربة عن هنيتكم))  رواية ويف((  حرام مسكر وكل))  قال

 يف القوم ساقي كنت -:قال عنه هللا رضي أنس وعن ، مسلم رواه((  مسكرا   تشربوا ّل أن غري وعاء  
 أّل -:ينادي مناداي   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأمر الفضيخ يومئذ   مخرهم وكان طلحة أيب منزل

 يف فجرت ، فهرقتها فخرجت فأهرقها أخرج -:طلحة أبو يل فقال ، قال ، حرمت قد اخلمر إن
 هللا ىصل هللا رسول قال قال عنهما هللا رضي عمر بن عبدهللا وعن ، عليه متفق((  املدينة سكك

 رواية ويف ، عليه متفق((  اآلخرة يف حرمها منها يتب مل مث الدنيا يف اخلمر شرب من))  وسلم عليه
 جيشان من قدم رجال   أن عنه هللا رضي جابر وعن((  حرام مسكر وكل مخر مسكر   كل))  مسلم
 صلى النيب فقال ؟املزر له يقال الذرة من أبرضهم يشربونه شراب عن وسلم عليه هللا صلى النيب فسأل

 حرام مسكر   كل وسلم عليه هللا صلى النيب فقال ، نعم -:قال((  هو؟ مسكر أو))  وسلم عليه هللا
 وما هللا رسول اي -:قالوا((  اخلبال طينة من يسقيه أن املسكر يشرب ملن عهد وجل عز هللا على إن

 الذرة من يكون مخر ،واملزر مسلم واهر  (( النار أهل عصارة أو ، النار أهل عرق))  قال اخلبال؟ طينة
 هللا رسول منرب على عمر خطب -:قال عنهما هللا رضي عمر ابن ،وعن احلنطة ومن الشعري ومن

 واحلنطة والتمر العنب -:أشياء مخسة من وهي اخلمر حترمي نزل قد إنه -:فقال لموس عليه هللا صلى
 -:قال عنهما هللا رضي عمر ابن ،وعن يهعل متفق((  العقل خامر ما واخلمر ، والعسل والشعري

 ، البخاري رواه(( العنب بار ش فيها ما ، أشربة خلمسة يومئذ   املدينة يف وإن ، اخلمر حترمي نزل))
 مث والزهو التمر ختلط أن هنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن -:قال عنه هللا رضي أنس وعن

 الذي امللون البسر هو والزهو ، مسلم رواه((  خلمرا حرمت يوم مخورهم عامة هو كان وإن ، يشرب
))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هريرة أيب وعن ، صفرة أو محرة فيه بدا

 -:قالت عنها هللا رضي عائشة وعن ، مسلم رواه((  والعنب النخلة -:جرتنيشال هاتني من اخلمر
 فقال يشربونه اليمن أهل وكان – العسل نبيذ وهو – البتع عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل
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 يف واألحاديث ، البخاري رواه((  حرام فهو أسكر شراب كل))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 وأاي   ، نوعه كان أاي حرام فإنه مسكرا   كان مىت الشيء أن قطعية صرحية إفادة تفيد وهي كثرية ذلك
 كبريا   خطأ   أخطأ فقد ابلعنب خصه ومن ، حرام فهو ، اإلسكار بداايت يف كان ولو ، جنسه كان

 التمر ومن الزبيب من يكون قد اخلمر أن على نصت سابقةال األحاديث فإن ، وخيمة خمالفة وخالف
 الصحابة عن عليه منصوص ذلك وكل ، العسل ومن العنب ومن التمر ومن البسر ومن احلنطة ومن

 يف واحلق ، قاله عمن يعفو وهللا الربهان عن عاطل قول خالصة العنب من كان فيما اخلمر فحصر ،
 خطأ فأول ، املتواترة الصرحية الصحيحة األحاديث به نطقت كما ريب وّل اجلمهور مع املسألة هذه

 جيب كبرية زلة وهذه ، فقط العنب مخر يف اخلمر حصرهم هو تعاىل هللا رمحهم األحناف فيه أخطأ
 أئمتهم قول يقدموا ّل وأن الصرحية الصحيحة األحاديث طريق على ويسريوا يتفادوها أن األتباع على
 جتويز -:الثاين واخلطأ ، األمة وأكثر الكرام صحابته وكالم وسلم عليه هللا صلى املعصوم كالم على

 ينضج أن إىل يطبخ أن وهو ، طبخة أدىن منهما واحد كل طبخ إن والزبيب التمر نبيذ شرب بعضهم
 ما أي الكامل اإلسكار حد إىل يصل مل ما اشتد وإن شربه أجازوا النبيذ من النوع فهذا يسريا   بخا  ط
 طبخة أدىن طبخ إذا والتمر الزبيب من اخلليطني بعضهم أجاز وكذلك ، طرب وّل هلو معه حيصل مل

 الطعام ستمراءا أو التقوي قصده كان إذا سيما ّل كثريا   يسكر مل ما ، شربه حيل فإنه ، اشتد وإن
 أو طبخ سواء   حيل عندهم فإنه  والذرة والشعري والرب ، والتني العسل نبيذ شرب أيضا   بعضهم وأجاز

 أعين – نافحواأل مسكرا   صار إذا(  عالبت)  العسل بنبيذ ويسمى ، طرب وّل هلو بال ولكن ، ّل
 وخمامرة اإلسكار حد بلغت اإذ وأما اشتدادها بداية يف مادامت األنواع هذه شرب جييزون – بعضهم
 ، األشربة ابب يف الواردة الرخص أفسد من هي بل ، فاسدة مذهبية رخصة وهذه ، حترم فإهنا العقل
 هبذه اآلخذ فإن ، هبا يرتخص أن ألحد حيل وّل الصحيحة األحاديث يف للمنصوص خمالفة وهي

 هو ذاه يف الفاصل والقول ، الرخص يتتبعون الذين من هو األحناف عند األشربة ابب يف الرخصة
 وهو اهرظال ابلوصف احلكم أنط الشارع فإن خفيا   اّلشتداد كان وحيث يشتد بدأ إذا النبيذ حترمي
 عنهما هللا رضي عباس ابن فعن ، إراقته جتب فإنه ذلك على زاد وما فقط أايم ثالثة النبيذ هذا جواز
 وبعد ، والغد ، يومه هفيشرب السقاء يف الزبيب هل ينبذ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان))  قال
 هذه فمثل ، مسلم رواه((  قهاأهر  شيء من فضل فإن ، هوسقا شربه الثالثة مساء كان فإذا ، الغد

 املدة هذه يف شرهبا ولكن ، ابلزبد وتقذف تشتد أي ، تتخمر فإهنا مكثها وطال نبذت إذا األشياء
 ألنه إهراقه فاحلق ذلك على زاد ما وأما طبيعتها فيها تتغري ّل أهنا جرت العادة ألن جائزة القصرية
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 منزلة منزلة الظن غلبة أن القواعد يف تقرر وقد ، املدة هذه بعد طبيعتها عن خروجها الظن على يغلب
 من رواية ويف ، الظاهر ابلوصف يناط احلكم فإن خفية كانت إذا احلكمة أن أيضا   تقرر وقد ، اليقني

 أصبح إذا فيشربه الليل أول ذينتب وسلم عليه هللا لىص هللا رسول كان))  املتقدم باسع ابن حديث
 أو اخلادم سقاه شيء بقي فإن ، العصر إىل والغد األخرى والليلة والغد جتيء اليت والليلة ذلك يومه
 ئمةاأل مذهب يف جزما   الثابتة اشتداده بداايت يف النبيذ شرب فرخصة اجلملة ويف ، فصب به أمر

 الفقه من وإلغاؤها اطراحها فالواجب الصرحية الصحيحة لألحاديث خمالفة فاسدة رخصة احلنفية
 هبذه األخذ جيوز فال اخلمر شرب لذريعة وسدا   تعاىل هلل واجلوارح والعقول القلوب يهدي الذي

 بل خالفامل عن السكوت فيها يسوغ اجتهادية مسألة هذه وليست لألحناف وّل لنا ّل البتة الرخصة
 هبا أيخذ رأيناه من على الشديد اإلنكار والواجب فيها الدليل جانب اتضح قد خالفية مسألة هي
 تتبعوا وّل هللا واتقوا العلم أهل بعض زّلت من تعاىل هللا رمحكم فاحذروا ، أنفسهم احلنفية من ولو

 الواضح النص خيالف أن حد  أل يسوغ وّل تفلحوا النص جادة والزموا ، للنص املخالفة الشاذة األقوال
 الدنيا يف عنه يتجاوز وأن الرخصة هبذه قال ملن يغفر أن تعاىل هللا فأسأل وعالن فالن قول أجل من

 .وأعلم أعلى ربنا وهللا بطن وما منها ظهر ما والفنت الشرور األمة يقي وأن واآلخرة
 وأهنا القيامة يوم إىل حمرمة أهنا هو هفي الشك إلينا يتطرق ّل الذي احلكم فإن ، املتعة نكاح -:ومنها

 حديث من مسلم صحيح ففي النسخ هو األمرين وآخر ، نسخت مث جائزة اإلسالم بداية يف كانت
 من اّلستمتاع يف لكم أذنت كنت قد إين الناس أيها اي))  قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن سربة

 َتخذوا وّل سبيله فليخل شيء منهن عنده كان فمن القيامة يوم إىل ذلك حرم تعاىل هللا إنو  النساء
 هللا رسول رخص -:قال عنه هللا رضي األكوع بن سلمة عن أيضا   مسلم وروى((  شيئا   آتيتموهن مما

 بعض يف والسالم الصالة عليه وقال((  عنها هنى مث ثالاث   املتعة يف أوطاس عام وسلم عليه هللا صلى
 فال شيئا   أعطى كان ومن القيامة يوم إىل هذا يومكم من حرام – تعةامل أي – إهنا أّل))  األحاديث

 عيينه ابن حدثنا قال إمساعيل بن مالك حدثنا -:صحيحه يف البخاري وقال ، مسلم رواه((  أيخذه
 عنه هللا رضي عليا   أن أبيهما عن عبدهللا وأخوه علي بن حممد بن احلسن أخربين يقول الزهري مسع أنه
 خيرب زمان األهلية احلمر حلوم وعن املتعة عن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب إن))  سعبا ّلبن قال
 عليه هللا صلى النيب أصحاب من العلم أهل عند هذا على والعمل)  تعاىل هللا رمحه الرتمذي قال(( 

 عن أخرب حيث قوله عن رجع مث املتعة يف الرخصة من شيء عباس ابن عن روي إمناو  وغريهم وسلم
 املبارك وابن الثوري قول وهو املتعة حترمي على العلم أهل أكثر وأمر ، وسلم عليه هللا صلى النيب
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 وّل فيها الرخصة األوائل عن جاء)  تعاىل هللا رمحه املنذر ابن وقال أه (  وإسحاق وأمحد والشافعي
 اإلمجاع قعو  مث)  تعاىل هللا رمحه عياض قاضيال وقال أه (  الرافضة بعض إّل جييزها أحدا   اليوم أعلم
 ابن وقال أه (  ذلك عن رجوعه روي فقد عباس ابن وأما الروافض إّل حترميها على العلماء مجيع من

(  زفر قول يف إّل بعده أم الدخول قبل كان سواء   بطل اآلن وقع مىت أنه على اوأمجعو )  -:بطال
 روى نممو  -:قلت  أه(  الشيعة بعض عن إّل كاإلمجاع املتعة حترمي)  تعاىل هللا رمحه اخلطايب وقال

 يف قاعدهتم ألن تركها وجوب الشيعة قاعدة على فكان طالب أيب ابن علي التحرمي حديث
)  فقال املتعة عن سئل أنه حممد بن جعفر عن البيهقي نقل وقد بيته وآل علي إىل الرجوع املختلفات

 كما ، ابملنع القول إىل ذلك عن رجوعه ثبت قد ولكنه جييزها ممن كان جريج وابن(  بعينه الزن هي
 كذب فإنه املتعة جبواز يقول أبنه مالك اإلمام عن حيكى ما وأما  صحيحه يف عوانة أبو عنه نقله
 أبطل وقد ، املؤقت النكاح منع يف واملبالغة التشديد املالكية مذهب من املعروف بل ، وخطأ عليه
 أيخذه أن ألحد   حيل وّل ، وابطل حرام املتعة فنكاح ، تعاىل هللا رمحه العيد دقيق ابن النسبة هذه
 املانعني كثرة من إنه بل ، حالّل   جيعلها ّل جبوازها العلماء بعض وقول نسخت قد فإهنا الرخصة هبذه

 حكوا إذا املقاّلت أصحاب فإن ، الشيعة عالمات من املسألة هذه جعلت السنة أهل من ووفرهتم
 ، اإلمجاع شبه صار ابلتحرمي القول وكأن املتعة جبواز القول عقائدهم مجلة من نجيعلو  الشيعة مذاهب

 ، األمر آخر يف ابملنع القول إىل الرجوع عنه ثبت قد األمر أول يف جبوازها قال من أن سيما وّل
 هللا صلى قوله بعد  للخالف حاجة وّل هامبنع القول هو عنه معدل ّل الذي واحلق الصحيح قولفال
 فاحلكم ، وخربا   حكما   يتضمن وهذا((  القيامة يوم إىل هذا يومكم من حرام إهنا أّل))  وسلم هعلي
 ّل النسخ أن األصول يف تقرر وقد((  القيامة يوم إىل))  قوله يف واخلرب((  حرام إهنا أّل))  قوله هو

 هذا حيل فال وسلم عليه هللا صلى شفتاه به نطقت كما القيامة يوم إىل حرام فهي ، األخبار يدخل
 يف شرط الشرط على التنصيص أن على العلم أهل وأمجع ، الشديدة احلاجة مع ولو البتة النكاح

 الناس تفتون من اي هللا فاتقوا ، وكذا كذا يوم إىل نكحتك -:العقد يف يكتب أن أي ، البطالن
 ابب وهو ، شرعا   عنها املنهي الرخص تتبع من هذا فإن العلم أهل لبعض مذهب أهنا حبجة جبوازها

 من يكون حىت به وتذكريهم عليه الناس وتربية ابملنع القول إشهار والواجب ، وفتنة بالءو  عظيم شر
 .وأعلم أعلى تعاىل وهللا ابلضرورة الدين من تعلم اليت األمور
 ودكالع والطرب املالهي آّلت واستعمال الغناء حرمة الصريح الصحيح ابلدليل تقرر لقد -:ومنها

  والغناء اجملون أهل يستعملها اليت اإلطراب أآلت من ذلك وغري والناي والقانون والكمان والطبل
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 علم بغري هللا سبيل عن ليضل احلديث هلو يشرتي من الناس ومن))  تعاىل قوله ذلك على والدليل
 أوسعفاآلية  وإّل لابملث التفسري ابب من وهذا الغناء أبنه السلف من كبري مجع فسر وقد((  اآلية... 
))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي مالك   أيب أو عامر   أيب وعن ، ذلك من

 يف البخاري رواه((  احلديث...  واملعازف واخلمر واحلرير احلر يستحلون أقوام أميت من ليكونن
 هللا صلى هللا رسول قال قال نهع هللا رضي أنس وعن ، شرطه يف داخال   به جمزوما   تعليقا   صحيحه

 ، البزار رجهأخ(( مصيبة دعن ورنة ، نعمة عند مزمار واآلخرة الدنيا يف ملعونن صواتن)) وسلم عليه
 رضي عبدهللا بن جابر وعن(  حسن إسناده)  األلباين وقال ، ثقات رجاله -:ميواهليت املنذري وقال

 أنه مل إين))  سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي عوف   بن عبدالرمحن عن عنه هللا
 ومزامري ولعب ، وهلو نعمة عند صوت ، فاجرين أمحقني صوتني عن هنيت كينول ، البكاء عن
 والبيهقي احلاكم أخرجه((  شيطان ورنة جيوب وشق وجوه لطم ، مصيبة عند وصوت ، طانيش

 هللا صلى هللا رسول قال قال عنهما هللا رضي باسع بن عبدهللا وعن حسن وإسناده خمتصرا   والرتمذي
 يف وأمحد والبيهقي داود أبو رواه(( مسكر وكل والكوبة وامليسر اخلمر حرم تعاىل هللا إن)) وسلم عليه

 وعن ، الطبل -:فقال الكوبة؟ ما -:بذمية بن لعلي قلت -:سفيان وقال ، صحيح وسنده املسند
 حرم وجل عز هللا إن))  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نأ عنهما هللا رضي عمرو بن عبدهللا
 قيس وعن ، جيد وإسناده وغريه داود أبو رواه((  حرام مسكر   وكل ، والغبرياء والكوبة وامليسر اخلمر

 السابق عمرو بن عبدهللا حديث حنو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي سعد   بن
 قال عنهما هللا رضي حصني بن عمران وعن ,حسن وإسناده ، الكبري يف والطرباين هقيالبي رواه وقد ،

 -:هللا رسول اي قيل ، وخسف ومسخ قذف أميت يف يكون))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 وقال ، الرتمذي أخرجه((  اخلمور وشربت القيان وكثرت املعازف ظهرت إذا))  قال ذاك؟ ومىت

 رمي صدوق -:احلافظ قال القادوس عبد بن عبدهللا غري ثقات ورجاله)  تعاىل هللا هرمح األلباين
 أو ابملتابعات مأمون وخطؤه حديثه يضر ّل رفضه -:األلباين أي -:قلت ، خيطئ أيضا   وكان ابلرفض
 ديثاحل أن يفيد مما الكثري الشيء والشواهد املتابعات من له ذكر مث أه ( له حفظه تؤيد اليت الشواهد

 ّل))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي أمامة أيب وعن ، به اإلحتجاج رتبة يف
))  ذلك يف اآلية هذه نزلت إمنا -:وقال ، حرام ومثنهن فيهن جتارة وّل شراؤهن وّل املغنيات بيع حيل
 رفع ما ابحلق بعثين لذيوا -:بقوله أتبعها مث منها فرغ حىت((  احلديث هلو يشرتي من الناس ومن
 يضرابن يزاّلن ّل مث عاتقيه على يرتقيان شيطانني ذلك عند وجل عز هللا بعث إّل ابلغناء عقريته رجل
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 وهذه ، جيد وسنده الكبري يف الطرباين أخرجه((  يسكت الذي هو يكون حىت صدره على أبرجلهما
 مذهب وهو ، جيوز ّل حرام وأنه غناءوال املعازف حكم يتضح وهبا ، املسألة هذه على األدلة بعض

 بعض نسب وملا ، حترميه على األربعة األئمة اتفاق انعقد وقد ، تعاىل هللا رمحهم العلم أهل مجاهري
 فإهنم األربعة مةئاأل على الكذب من هذا)  بقوله تيمية ابن عليه رد السنة ألهل الغناء إابحية الشيعة
 يضمن مل عندهم متلف أتلفها ولو ، وحنوه كالعود اللهو آّلت هي اليت املعازف حترمي على متفقون

 والشعيب املسيب بنا وسعيد القاضي شريح ابلتحرمي وقال أه (  اختاذها عندهم حيرم بل التالف صورة
 -:اخلالصةو )  تعاىل هللا رمحه األلباين قال ، عددهم حيصى ّل مما كثري وغريهم القيم وابن تيمية وابن
 النبوية لألحاديث إتباعا   الطرب آّلت حترمي على متفقون األربعة األئمة هموفي لفقهاءوا العلماء أن

 وربك فال )) يقول وجل عز وهللا ذكر مبا حمجوج فهو خالف بعضهم عن صح وإن السلفية واآلاثر
 (( تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا   أنفسهم يف جيدوا ّل مث بينهم شجر فيما حيكموك حىت يؤمنون ّل
 هو فالواجب ذلك علمت وحيث  التحرمي وهو املسألة هذه يف الصحيح القول تعلم وهبذا أه ( 

 بعض فإن ، فيها األتباع املالكية بعض برخصة األخذ جيوز وّل الصحيحة األدلة عليه دلت مبا األخذ
 واحلق ، اهب قال عمن يعفو أن وعال جل أسأله وهفوة زلة ولكنها السماع يف رخصوا األتباع املالكية
 يرتخص أن ألحد   حيل وّل ، حمرم والغناء آّلهتا جبميع حمرمة فاملعازف ، اهلفوة هذه من احلذر وجوب
 على بين رأي ردجم وهي النص خالف على وردت هذه رخصته ألن ذلك يف العلم أهل بعض برخصة

 الرخصة هذه تتبع أن هلنفس الناصح املسلم أيها فإايك  املسألة يف األحاديث دراسة يف التحقيق عدم
 عند أمرن قد وعال جل وهللا ، كله والغناء كلها املعازف من احلذر فاحلذر الدليل خالف على فإهنا

 التحرمي على تدل األدلة وجدن ردال وبعد والسنة الكتاب إىل فيه عاملتناز  األمر نرد أن اخلالف حصول
 بل ، كهوا مع يتوافق ما القول من ختتار أن حل يف جيعلك ّل املسألة هذه يف اخلالف وقوع فمجرد

 الصريح الصحيح النص أن بعينك رأيت وقد النص يسنده ما وترجيح الفريقني أدلة يف النظر الواجب
 يتتبع ممن هو ذلك يف املدينة أهل بعض عليه مبا فاألخذ عليه وبناء   ، والغناء املعازف حبرمة جاء قد

 .أعلم وهللا اهلوى إتباع من ألنه ناشريعت يف حمرم أنه علمت وقد الرخص
 العلم أهل وأكثر ، اإلنسية احلمر حلوم أكل يف تعاىل هللا رمحهم العلم أهل بعض رخص لقد -:ومنها
 إمنا ابحلل قال من وقول ، عنه العدول جيوز ّل الذي وهو املسألة يف احلق هو وقوهلم ، التحرمي على

 اإلنسية احلمر يف األمرين وآخر ، النسخ بلق فيها ردتو  اليت األحاديث أو يفةضع أحاديث عمدته
 حرم))  قال عنه هللا رضي اخلشين ثعلبة أيب حديث ذلك على والدليل ، القاطع األكيد التحرمي هو
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 هللا عبيد عن بسنده البخاري ،وروى عليه متفق((  األهلية احلمر حلوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 احلمر حلوم عن وسلم عليه هللا صلى النيب هنى))  قال عنهما هللا رضي مرع ابن عن ونفع سامل عن

 ابين واحلسن عبدهللا عن شهاب ابن عن مالك حديث من بسنده أيضا   البخاري وروى((  األهلية
 عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى))  قال عنه هللا رضي علي عن أبيهما عن علي بن حممد
 هللا صلى النيب هنى))  قال أيضا   البخاري عند جابر وعن((  اإلنسية احلمر حلوم وعن خيرب عام املتعة
 هللا رضي أوىف أيب وابن الرباء وعن((  اخليل حلوم يف ورخص احلمر حلوم عن خيرب يوم وسلم عليه

 رضي أنس وعن البخاري رواه((  احلمر حلوم عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى))  قاّل عنهما
 ورسوله هللا إن -:فنادى طلحة أاب وسلم عليه هللا صلى النيب بعث خيرب يوم كان ملا -:قال عنه هللا

 ابلقبول احلقيق فاحلق ذلك على وبناء   ، عليه متفق((  رجس فإهنا األهلية احلمر حلوم عن ينهيانكم
 إذا اجملتهد فإن ، له ويغفر عنه يعفو وهللا الصواب جانبه فقد جبوازها قال من وأن حبرمتها القول هو

 أنه علمت فقد جوازها إىل ذهب من برخصة يرتخص أن ألحد حق وّل ، أجر فله فأخطأ اجتهد
 .وأعلم أعلى تعاىل وهللا  قاله من هبا قال وإن لألدلة خمالف قول

 إذا حمرم بال السفر للمرأة ورمحته مبغفرته وعامله عنه هللا عفا ملالع أهل بعض رخص لقد -:ومنها
 لشيخ قول وهي الشافعية بعضهبا  قال رخصة وهذه ، للحج وكان مأمونت نساء   مع انتك

 الصحيحة األدلة فإن ، األدلة خالف على جاءت قد الرخصة وهذه ، تعاىل هللا رمحه اإلسالم
 فهو حمرم بال السفر للمرأة جييز قول   فكل ، حمرم بال املرأة سفر بتحرمي جازما   قضاء   قضت قد الصرحية

 سفرها أجازوا الذين أن العظيم العلي ابهلل ألقسم وإين عظيم شر ابب األمة على ويفتح ، مردود قول
 سيتخذن النساء من النفوس ضعاف ولكن ، ةاألم على شر   فتح يقصدون ّل العلم أهل من حمرم بال

 أصوات فيه فعتارت اليت الزمن هذا يف اسيمّل ، الشريعة يف احملرم قيود من التحلل إىل ذريعة ذلك
 ابب وسد النصوص عموم مع البقاء فالواجب ، املرأة عن الرجل قوامة إبزالة تطالب النساء من كثرية
 إّل سفرا   تسمى مسافة   قطع هلا جيوز ّل كانت أاي   فاملرأة األدلة من للمتقرر لفةاملخا الرخصة هذه

 السفر هلن جيوز ّل اجلن نساء حىت واجلنية واإلنسية عجميةواأل والعربية والشابة العجوز حمرم ذو ومعها
 ، كافة للثقلني مبعوث ألنه وسلم عليه هللا صلى حممد   بشريعة مكلفون ألهنم حمرم ذي مع إّل

 والقيام وخدمتها سالمتها أجل من هو بل املرأة تعقيد به يقصد قيدا   ليس السفر يف حملرما ومشروعية
 معها والتعاون السقطاء تبذل من تهايومحا عليها واحملافظة راحتها على والسهر سفرها يف تريده مبا

 هتااشهو  إفراز تريد اليت التافهة السافلة وأما ، السالمة تريد املرأة كانت إذا هذا ، والتقوى الرب على
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 احملرم تشريع أنكر من أن وأعلم ، العظيمة املصاحل ذات الشريعة هذه مثلها حيارب اليت هي فإهنا
 من سخر من وكذلك يكفر فإنه اإلنكار على أصر فإن ذلك يف ابألدلة يعرف فإنه سفرال يف للمرأة
 اّلستهزاء التوحيد نواقض من فإن ، امرأة أو كان رجال   بذلك يكفر فإنه شرع ألنه احملرم تشريع
 تشريعا   لكونه ابحملرم واملستهزئ املنكر فإن ذلك وعلى وسلم عليه هللا صلى الرسول به جاء مما بشيء

 رسول قال قال عنهما هللا رضي عمر ابن فعن ، له كرامة وّل مرتدا   قتل وإّل اتب فإن ثالاث   يستتاب
 للبخاري رواية ويف ، عليه متفق((  حمرم ذي مع إّل ثالاثَ  املرأة تسافر ّل))  وسلم عليه هللا صلى هللا
 إّل ليال ثالث مسرية تسافر اآلخر اليومو  ابهلل تؤمن ّلمرأة   حيل ّل))  ملسلم رواية ويف((  أايم ثالثة)) 

 حيل ّل))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هريرة أيب وعن((  حمرم ذو ومعها
))  ملسلم رواية ويف((  حرمة معها ليس وليلة يوم   مسرية تسافر أن اآلخر واليوم ابهلل تؤمن ّلمرأة
 اخلدري سعيد أيب وعن((  عليها حمرم ذي مع إّل))  وله  ((اث  ثال تسافر أن أخرى ويف )) يوم مسرية
 النيب عن حيدثهن -:قال أو ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من مسعتهن أربع -:قال عنه هللا رضي
 ذو أو زوجها معها ليس يومني مسرية امرأة تسافر ّل أن))  نقنينوآ يننفأعجب وسلم عليه هللا صلى
 تسافر أن اآلخر واليوم ابهلل تؤمن ةّلمرأ حيل ّل))  ملسلم لفظ ويف ، عليه متفق (( احلديث...  حمرم
 (( منها حمرم ذو أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو أبوها ومعها إّل فصاعدا   أايم ثالثة يكون سفرا  

 رأيتام إن -:قال رجال   أن احلديث ففي اجلهاد على امرأته مع سفره يقدم الرجل فإن احملرم وألمهية
 يف فالنصوص((  امرأتك مع فحج انطلق))  -:فقال وكذا كذا غزوة يف اكتتبت وإين حاجة انطلقت

 حمرم بال احلج إىل النساء بعض لسفر فالرتخيص ، النساء كل فيه يدخل وعمومها جلية واضحة ذلك
 مع إّل للمرأة سفر ّل أبنه القاضية الصرحية الصحيحة لألدلة خمالفته عن فضال   عليه دليل ّل ترخيص

 يف داخال   يكون بذلك وهو الرخص يتتبع ممن هو ذلك يف العلم أهل بعض برخصة فاآلخذ ، حمرم
 إنه وفتنة وبالء   شر كل من املسلمني نساء حيفظ أن األعظم ابمسه وعال جل أسأله هلذا، فانتبه الذم
 .وأعلم أعلى وهللا عليه والقادر ذلك ويل

 فهذه ، واملشعوذين والعرافني والكهنة السحرة إىل الذهاب حبرمة ريحالص الدليل ثبت لقد -:ومنها
 هذا ، منهم الشفاء لطلب إتياهنم وّل هلم الذهاب جيوز ّل الكاسدة املخربة والثلة الفاسدة الطائفة

 على األدلة سياق وسيأيت ، الكفر إىل أحيانه كثري يف يصل قد بل الذنوب كبائر من وكبرية ، حمرم
 أنه ّلعتقاده السحر حلل الذهاب يف العلم أهل من بعض رخص قد ولكن ، تعاىل هللا ءشا إن ذلك

 ونقطع  وخيم وبالء عظيم منكر وهذا ، ذلك يف فرخص ، الساحر إّل املسحور عن السحر حيل ّل
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 وهتدد الشرور ابب تفتح ، سدةفا ظاملة آمثة رخصة وهذه – عنه هللا عفا – قائله من خطأ أنه قطعا  
 أعظم وجهها يف الوقوف من بد وّل ، والسحرة الكهان سوق وحترك ، الشيطان وتفرح حيدالتو 

 يفيت من هللا فليتق مطلقا   للعالج الكهان إتيان وّل للسحرة الذهاب املسلمون أيها جيوز فال ، الوقوف
 أصل يف تضرب الظاملة الرخصة وهذه وخطأ كذب كله هذا الضرورة تقتضيه مما الذهاب وأن ابجلواز

 -الكفر حفرة يف هار   جرف   شفا على الفاسدة العفنة ةوالطغم الفاسدة الثلة هلذه والذاهب عتقاداّل
 يف داخل ، للرخص متتبع هبا واآلخذ ، مطلقا   الرخصة هبذه األخذ جيوز فال – ذلك من ابهلل نعوذ
 وأموالنا أنفسنا من علينا أعز فهو ، توحيدن هو منلكه شيء أغلى فإن ، اإلمث يف متقحم ، الذم

 عليه هللا صلى النيب أزواج بعض عن مسلم صحيح ففي ، أبسرها الدنيا ومن ، وصحتنا وأوّلدن
 فسأله))  أمحد زاد((  يوما   أربعني الصالة له تقبل مل شيء عن فسأله عرافا   أتى من))  قال أنه وسلم

 أتى من))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هريرة أيب وعن((  فصدقه شيء عن
 وسنده داود أبو رواه((  وسلم عليه هللا صلى حممد على هللا أنزل مما برئ فقد يقول مبا فصدقه كاهنا  

 يف نصنعها كنا را  و أم رسول اي قلت قال عنه هللا رضي السلمي احلكم بن معاوية وعن ، صحيح
 عائشة وعن ، مسلم رواه((  احلديث...  الكهان اَتتو  فال))  قال ، الكهان أنيت كنا ، اجلاهلية

 هللا رسول هلم فقال الكهان عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنس سأل -:قالت عنها هللا رضي
 يكون ابلشيء أحيان   حيدثون فإهنم هللا رسول اي -:قالوا((  بشيء ليسوا إهنم))  وسلم عليه هللا صلى
 وليه أذن يف فيقرها اجلين خيطفها احلق من الكلمة تلك))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال حقا ؟

 أن الكثرية األحاديث أثبتت وقد ، عليه متفق(( كذبة مائة من أكثر فيها فيخلطون الدجاجة قر
 هريرة أيب وعن ,كذبة مائة من أكثر عليه يكذبون وأهنم اجلن من ويل له يكون أن بد ّل الكاهن

 فقد يقول مبا فصدقه عرافا   أو كاهنا   أتى من)) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي
 وما ، صحيح وسنده والرتمذي داود وأبو أمحد أخرجه(( وسلم عليه هللا صلى حممد على أنزل مبا كفر
 هنى))  قال عنه هللا رضي األنصاري مسعود أيب فعن ، وحرام سحت كهانتهم مقابل للكهان يدفع
 وهذا ، عليه متفق((  الكاهن وحلوان البغي ومهر الكلب مثن عن وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو 

 هللا رضي بكر   أليب كان -:قالت عنها هللا رضي عائشة وعن ، هذا عمله حترمي على دليل التحرمي
 فقال بكر   أبو همن فأكل بشيء يوما   فجاء خراجه من أيكل بكر أبو وكان اخلراج له خيرج غالم عنه
 وما اجلاهلية يف إلنسان   تكهنت كنت -:قال هو؟ وما بكر   أبو فقال هذا؟ ما أتدري -:الغالم له

 بكر   أبو فأدخل ، منه أكلت الذي فهذا ، بذلك فأعطاين فلقيين ، خدعته أين إّل الكهانة أحسن
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 إىل اإلتيان ةحرم صرحية إفادة تفيدك األدلة فهذه ، البخاري رواه((  بطنه يف شيء كل فقاء يده
 وأهنم بشيء ليسوا وأهنم دجالون كذابون وأهنم الكفر إىل املوصلة الذنوب ائمظع من هذا وأن الكاهن

 املسلمون أيها احلذر فاحلذر ، أوّل   توحيدك يذحبوا أن بد ّل بل عينيك لسواد يعاجلوك أن ميكن ّل
 .املستعان وهللا ، الصريح الصحيح الدليل خالف على فإهنا الظاملة اآلمثة الرخصة هذه من

 وسلم عليه هللا صلى النيب على فيها والكذب األحاديث وضع يف اجلهال بعض تساهل لقد -:ومنها
 ّل وهذا ، عليه نكذب ّل له نكذب حنن -:ويقولون ، عليه واحلث للخري ترغيب فيها كان إذا

 التحرمي كل حمرم وهذا ، لبدعا أهل من اجلهال السفهاء كالم هو وإمنا العلم أهل من أحد عن يعرف
 ، آمث ظامل فإنه قوله قبول وّل ذلك جييز ملن األذن فتح جيوز وّل ، الذنوب كبائر من ةكبري  وهو

 اليت والرخصة  وكذب كذب بني تفصيل غري من حرام كله وسلم عليه هللا صلى النيب على فالكذب
 القضية هذه األدلة فصلت فقد احلذر لك منها احلذر جيب آمثة ظاملة رخصة لااجله هؤّلء هبا قال

 هللا صلى هللا رسول قال قاّل عنهما هللا رضي جندب   بن ومسرة شعبة بن املغرية فعن ، الواضح الفصل
 طالب أيب بن علي وعن(( الكاذبني أحد فهو كذب أنه يرى حبديث عين حدث من)) وسلم عليه
 وعن((  النار يلج علي كذب من فإنه علي اتكذبو  ّل))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 على ككذب ليس علي كذاب   إن))  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي املغرية
 هذه عن تعاىل هللا رمحه النووي قال((  النار من مقعده فليتبوءا متعمدا   عليهِ  كذب فمن أحد

 أبو ذكر ، متواتر إنه -:وقيل ، الصحة من هناية يف عظيم حديث فهو احلديث منت وأما)  األحاديث
 ، الصحابة من نفسا   أربعني من حنو وسلم عليه هللا صلى النيب عن رواه أنه مسنده يف البزار بكر

 ستني من أكثر عن روي أنه هللا رمحهما الشافعي لرسالة شرحه يف الصرييف بكر أبو اإلمام وحكا
 وّل هذا إّل ابجلنة املبشرون العشرة روايته على اجتمع حديث يعرف وّل -:قال ، مرفوعا   صحابيا  
 الواردة النصوص صحة مع ألحد حجة فال أه (  هذا إّل صحابيا   ستني من أكثر عن يروى حديث

 من األمة حيفظ وهللا تعاىل هللا رمحك هلذا فانتبه ، الوسائل فساد يربر ّل املقاصد وصالح ذلك يف
 عليه هللا صلى رسوله على الكذب ومن ,مطلقا   الكذب من تعاىل ابهلل ونعوذ والبنان اللسان زلل

 .وأعلم أعلى ربنا وهللا اخلصوص وجه على وسلم
 يف هلا رخصة ّل وأنه ، وجهها سرت وجوب هو ابلقبول احلقيق احلق فإن ، املرأة وجه سرت -:ومنها

 على الضرورة منزلة املنزلة اجةاحل أو الضرورة إليه دعت فيما إّل مطلقا   األجانب حضور يف كشفه
 الراجح القول يف الشافعية وأكثر احلنابلة بذلك قال وقد ، الصرحية الصحيحة األدلة دلت ذلك
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 ووفق ورفعة شرفا   هللا زادها البالد هذه يف الفتوى وعليه ، واملالكية احلنفية من واملتأخرون عندهم
 تعاىل قوله ذلك فمن ، الصرحية الصحيحة ألدلةا عليه تدل الذي وهو ، خري للك وقادهتا علماءها

 يعرفن أن أدىن ذلك جالبيبهن من عليهن يدنني املؤمنني ونساء وبناتك ألزواجك قل النيب أيها اي)) 
 إذا املؤمنني نساء هللا أمر -:عباس ابن قاله ما منها الدّللة ووجه((  رحيما   غفورا   هللا وكان يؤذين فال

 ، واحدة عينا   ويبدين ابجلالبيب نرؤوسه فوق من وجوههن يغطني أن جة  حا يف بيوهتن من خرجن
 املفسرون وذكر ، الوجوب فيفيد له صارف ّل األمر وهذا القرآن نوترمجا األمة حرب تفسري وهذا

 هو ذلك وليس -:قلت ، عاهرات وّل إبماء   ولسن ، حرائر أهنن يعرفن حىت األمر هذا من احلكمة
 ركت يكون وّل هبن وّل هلن الفتنة صلحت ّل حىت األمر فهذا وإّل ، احلكمة بعض ولكن احلكمة كل

 من ذلك وغري الرذيلة أبواب تغلق الفساد دابر ينقطع وحىت املنكرة الفاحشة لفشو ذريعة اجللباب
 ابن من التفسري وهذا ، ابّلحتجاب النساء أمر من الغزيرة الوفرية واحلكم الكبرية العظيمة املصاحل
 وقتادة السلماين وعبيدة مسعود ابن وافقه فقد ، والتابعني الصحابة من مجع عليه وافقه قد عباس

 سريين بن حممد فعن ، وغريهم اخلراساين وعطاء النخعي وإبراهيم جبري بن وسعيد البصري واحلسن
 وجهه فغطى((  جالبيبهن من عليهن يدنني))  وجل عز هللا قول عن السلماين عبيدة سألت قال

 من عليهن يدنني))  نزلت ملا قالت: عنها هللا رضي سلمة أم وعن اليسرى عينه وأبرز رأسهو 
 وسنده داود أبو رواه .األكسية من الغرابن رؤوسهن على كأن األنصار نساء خرج((  جالبيبهن

 نساء هللا رحم :قالت أهنا عنها هللا رضي عائشة عن تعاىل هللا رمحه البخاري وروى ، صحيح
 .هبا فاختمرن مروطهن شققن((  جيوهبن على خبمرهن وليضربن))  هللا أنزل ملا ، ألولا راتاملهاج

 قال -:الواحدي وقال أه (  وجوههن غطني أي((  فاختمرن))  قوله)  -:حجر ابن احلافظ قال
 أه (  أبذى هلن يعرض فال حرائر أهنن فيعلم واحدة عينا   إّل ورؤوسهن وجوههن يغطني -:املفسرون

 احلبشة إىل أنظر وأن بردائه يسرتين وسلم عليه هللا صلى النيب كان قالت عنها هللا رضي عائشة نوع
 يف جالسة أن فبينما))  – وفيه – اإلفك حديث يف عنها هللا رضي وعنها((  املسجد يف يلعبون
 منزيل دعن فأصبح جلفأد اجليش وراء من السلمي املعطل بن صفوان وكان فنمت عيين غلبتين منزيل
 ابسرتجاعه فاستيقظت ، احلجاب قبل يراين وكان رآين حني فعرفين فأاتين ، نئم إنسان سواد فرأى
 وعن ، عليه متفق((  احلديث...  جبلبايب عنه وجهي فسرتت – رواية ويف – فخمرت عرفين حني
 ذلك قبل تشطمن وكنا الرجال من وجوهنا نغطي كنا))  -:قالت عنهما هللا رضي بكر   أيب بنت أمساء

 أن عنهما هللا رضي عمر ابن وعن ، صحيح حديث وهو واحلاكم خزمية ابن أخرجه((  اإلحرام يف
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)  -:العباس أبو قال((  القفازين تلبس وّل احملرمة تنتقب وّل))  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 سرت يقتضي وذلك حيرمن مل الاليت النساء يف معروفني كان والقفازين النقاب أن على يدل مما وهذا

 ولبس اّلنتقاب تعودن قد النبوة عهد يف النساء أن على الدّللة صريح وهذا أه (  وأيديهن وجههن
 احملرمة فنهي ، فقط اإلحرام حال يف جتوز ّل بستنيلال هاتني هذا أبن التنبيه إىل فاحتجنب ، القفازين

 غريها وأما القفازين تلبس وّل تنتقب ّل رمةفاحمل ، كذلك ليست احملرمة غري أن على دليل عنهما
 هللا رضي عائشة وعن ، حجة املخالفة مفهوم أن األصول يف تقرر وقد القفازين ولتلبس فلتنتقب

 حاذوا فإذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع حمرمات وحنن علينا ميرون الركبان كان -:قالت عنها
 وجل عز هللا قال وقد ، داود أبو رواه((  كشفناه جاوزن إذاو  وجهها على جلباهبا إحدان سدلت بنا
 الضرب هذا املرأة على فحرم((  زينتهن من خيفني ما ليعلم أبرجلهن يضربن وّل))  النساء حق يف

 إبدائه وعدم ذلك بسرت مأمورة املرأة كانت فإذا ، ساقها بياض وّل خلخاهلا صوت يسمع ّل حىت
 املرأة يف مجال وكل الرجال مطلب أول وهو واجلمال احلسن جممع هو الذي ابلوجه فكيف لألجانب

 تقرر وقد فيه حالقب يرقعه ّل غريه ومجال ، غريه يف القبيح يرقع الوجه فجمال ، الوجه جلمال اتبع فإنه
 ألنه واخللخال القدم من ابلسرت مطالبة أشد فالوجه ، حجة األولوي املوافقة مفهوم أن األصول يف

 أخت عن وسلم عليه هللا صلى النيب سأل أنه عنه هللا رضي عامر   بن عقبة وعن واجلمال سناحل جممع
 أمحد رواه((  أايم ثالثة ولتصم ولرتكب فلتختمر مروها))  فقال خمتمرة غري حافية حتج أن نذرت له

 هللا رسول لنا قال قالت عنها هللا رضي سلمة أم وعن ، حسن حديث الرتمذي وقال السنن وأهل
 رواه((  منه فلتحتجب به يؤدي ما عنده فكان مكاتب إلحداكن كان إذا))  وسلم عليه هللا صلى
 النيب كان قالت عنها هللا رضي عائشة وعن والذهيب واحلاكم الرتمذي وصححه السنن وأهل أمحد
 إىل يرجعن مث مبروطهن متلفعات املؤمنات من نساء معه فيصلي الفجر يصلي وسلم عليه هللا صلى
((  بعضا   بعضهن يعرف وّل))  للبخاري رواية ويف ، عليه متفق((  الغلس من أحد يعرفهن ما بيوهتن
 نظر عن ويسترتن وجوههن يغطني كن عنهم هللا رضي الصحابة نساء أن على يدل احلديث وهذا

 ولو بعضا   بعضهن يعرف ّل الوجوه وتغطية التسرت يف مبالغتهن شدة من إهنن حىت األجانب الرجال
 برزة أبو قال ، بعضا   بعضهم يعرف الرجال كان كما بعضا   بعضهن لعرف وجوههن يكشفن كن

 جليسه الرجل يعرف نيح الغداة صالة من ينفتل وسلم عليه هللا صلى النيب يعين وكان عنه هللا رضي
 أن موسل عليه هللا صلى هللا رسول أمرن))  قالت عنها هللا رضي عطية أم وعن ، عليه متفق(( 

 ويشهدن الصالة فيعتزلن احليض فأما اخلدور وذوات واحليض العواتق واألضحى الفطر يف خنرجهن
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 من أختها لتلبسها))  قال جلباب هلا يكون ّل إحدان -:هللا سول اي قلت املسلمني ودعوة اخلري
 هللا رضي شةعائ وعن ، جهو وال الرأس يغطي ما هو اجللباب أن عرف وقد ، الشيخان رواه((  جلباهبا

 فقبض وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل بكتاب   بيدها سرت وراء من امرأة أومأت -:قالت عنها
))  -:قال امرأة بل -:قالت (( امرأة؟ يد أم رجل   أيد أدري ما))  فقال يده وسلم عليه هللا صلى النيب

 احلديث وهذا ، والنسائي داود ووأب أمحد اإلمام رواه ابحلناء يعين((  أظفارك لغريت امرأة كنت لو
 عنهم وجوههن ويغطني األجانب الرجال عن يسترتن ممن عنهم هللا رضي الصحابة نساء أن على يدل
 أن هذا من فعلم الشارع من أبمر إّل شيئا   يفعلون ونساء   رجاّل   عنهم هللا رضي الصحابة يكن ومل

 ترك املرأة على وسلم عليه هللا صلى النيب نكرأ وهلذا للنساء مشروعا   كان الوجوه وتغطية اّلستتار
 قدم ملا -:قالت عنها هللا رضي عائشة وعن ، الوجه وتغطية اّلستتار على وأقرها يديها يف اخلضاب

 فأخربهنا األنصار نساء جئن ، حيي بنت بصفية عروس وهو املدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 عيين إىل وسلم عليه هللا صلى هللا صلى هللا رسول ظرفن فذهبت فتنقبت فتنكرت -:قالت عنها

 يهودية أرسل -:قلت قالت((  رأيت كيف))  فقال فأدركين املشي فأسرعت فالتفت -:قالت فعرفين
 وهو يسار ين عطاء طريق من سعد ابن ذكره مرسل شاهد وله ماجه ابن رواه((  يهودايت وسط
  كثرية ذلك يف واألدلة ، وجوههن يسرتن كن أهنن بةالصحا نساء يف اجلارية العادة أن على دليل
 اليت الرخصة فإن كذلك األمر كان وحيث ، وجهها بسرت مأمورة املرأة أن قطعية إفادة تفيد وكلها
 ، األدلة من تقدم ملا هبا األخذ يصح ّل وجهها املرأة كشف جواز يف العلم أهل بعض عن وردت
 سرت هو فاحلق  وظلم وتعدى أساء فقد وجوههن يكشفن نأ للنساء وجوز الرخصة هبذه احتج ومن
 شيء أي وّل وجها   وّل شعرا   منها تبدي أن هلا حيل وّل ، النظر ابب يف عورة كلها فاملرأة ، املرأة وجه
 ، العباءة حتت من مثال   الثوب كلون منه تتحرز أن تستطيع ّل مما ظهر ما إّل ، الباطنة الزينة من

 إمنا فإنه ذلك هلا جوز ومن ، الوجه سرت وجوب هو املسألة هذه يف به املقطوع الصواب أن واملهم
 صحيحة إما فهي  اإلطالق وجه على الوجه كشف جواز من بصرحية ليست أدلة على اعتمد
 املرأة))  وسلم عليه هللا صلى قال وقد ، بصحيحة ليست ولكنها صرحية وإما بصرحية ليست ولكنها

 حبان وابن والطرباين خزمية وابن والبزار الرتمذي أخرجه وقد عنه هللا رضي ودمسع ابن رواه((  عورة
 وقال ، موثوقون الطرباين رجال -:اهليثمي وقال ، غريب حسن حديث هذا -:الرتمذي وقال

 الرجال حق يف عورة املرأة أجزاء مجيع أن على دال احلديث وهذا ، الصحيح رجال رجاله -:املنذري
 حديث وأما ، عورة إنه -:املرأة ظفر يف قال أنه أمحد اإلمام عن طالب أبو قلن وقد ، األجانب
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 هللا صلى هللا رسول على دخلت ملا عنهما هللا رضي بكر   أيب بنت أمساء أن عنها هللا رضي عائشة
 املرأة إن أمساء اي -:وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنها فأعرض رقاق ثياب وعليها وسلم عليه

 داود أبو رواه فقد((  وكفيه وجهه إىل وأشار وهذا هذا إّل منها يرى أن يصلح مل احمليض بلغت اإذ
 أبو بذلك صرح عنها هللا رضي عائشة يدرك مل دريك بن خالد فإن مرسل ألنه ضعيف حديث ولكنه
 بشري بن دسعي له يقال رجال   أيضا   إسناده يف وألن  الباب هذا يف حجة ومها الرازي حاُّت وأبو داود

 وابن معني وابن أمحد وضعفه مهدي ابن تركه وقد ، الواسطي أو البصري عبدالرمحن أبو وهو األزدي
 وقال ، حفظه يف يتكلمون -:البخاري عنه وقال ، احلديث منكر -:مسهر أبو وقال املديين

 وكل أه  واحد غري فيه تكلم -:املنذري وقال ، اخلطأ فاحش -:حبان ابن وقال ضعيف -:النسائي
 عارض وقد فكيف جمتمعة هبا فكيف انفردت لو به اّلحتجاج من متنع العلتني هاتني من واحدة

 وعلى ، الفرع هذا بداية يف منها طرفا   سقنا واليت الوجه سرت شأن يف الكثرية الصحيحة األحاديث
 اآلمرة ثواألحادي ابآلايت ذلك نسخ وقد احلجاب فرض قبل احلال على حيمل فإنه ثبوته تقدير

 رأى أنه يف جابر حديث وأما ، منسوخ أو ضعيف ألنه احلديث هذا يف ألحد   حجة فال ابحلجاب
 قال ما فإنه(( احلديث...  اخلدين سفعاء النساء سطة من امرأة فقامت)) فقال العيد صالة يف املرأة
 ما غاية ألن جهالو  كشف جواز على أيضا   فيه دّللة فال ، وجهها عن كاشفة كانت ألهنا إّل ذلك

 ، منها قصد   بغري وجهها عن احنسر جلباهبا فلعل ، املرأة تلك وجه رأى عنه هللا رضي جابرا   أن فيه
 جابرا   أن على يدل ومما الدليل فعليه جابر رآها كما رآها وسلم عليه هللا صلى النيب أن ادعى ومن
 رووا كلهم اخلدري سعيد وأاب هريرة ابوأ عباس وابن عمر وابن مسعود   ابن أن املرأة تلك وجه برؤية

 أن يفيد فهذا ، املرأة هذه نشأ منهم واحد يذكر ومل للنساء وموعظته وسلم عليه هللا صلى النيب خطبة
 لنا وذكرها بصفتها املرأة عرف عنه هللا رضي جابرا   إن أيضا   ويقال ، قصد غري من اتفاقا   حصل األمر

 وأهنا بصوهتا جابر اعرفه وتكلمت قامت ملا ولكنها شيئا   منها ير مل أنه أي ، هبا تعرف اليت بصفتها
 يذكر منهم كل احلديث هذا رواة أن ذلك وبرهان ، اخلدين فعاءس أهنا صفتها من اليت املرأة تلك
))  يقول مسعود ابن فهذا صفاهتا من بصفة عرضها منهم فكل ، جابر ذكره ما غري املرأة هلذه صفة

 منهن امرأة فقالت ))-:يقول عمر ابن وهذا((  احلديث...  النساء علية من ليست امرأة فقالت
 وهذا ، فيها صفة ذكر كذلك وجابر فيها صفة ذكر عمر وابن ، فيها صفة ذكر مسعود فابن(( جزلة
 صلى النيب أن تقدير وعلى ، وجهها كشفت قد املرأة هذه تكون أن ذلك يلزم وّل التعريف ابب من
 النساء من القواعد من أهنا أو احلجاب قبل ما على حممول ذلك فإن وأقرها رآها قد وسلم عليه هللا
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 األصول يف تقرر وقد وجه هلا وكلها احتماّلت عدة له يتطرق احلديث فهذا ، نكاحا   يرجون ّل الاليت
 يف املتقرر وألن – فقط اجلزئية هذه على أي – اّلستدّلل به سقط اّلحتمال له تطرق إذا الدليل أن

 فيه صار اّلحتماّلت هذه ورود مع احلديث وهذا ، احملكم إىل يرد أن بد ّل املتشابه أن األصول
 أيضا   وتقرر وجهها املرأة سرت وجوب على تنص اليت الواضحات احملكمات إىل فريد التشابه من شيء

 ودّللتها هالوج تغطية وجوب أحاديث تعارض عند الظاهرة الدّللة على مقدمة نصيةال ةالدّلل أن
 الصحابة بعض تفسري وأما ، الظاهر على مقدم والنص ، الظاهر قبيل من دّللته احلديث وهذا نصية
 ميكن ماّل أبنه بعضهم بتفسري معارض فإنه والكفني ابلوجه((  منها ظهر ما إّل))  تعاىل لقوله

 يف بعض على حجة ابعضه يكن مل تاختلف إذا الصحابة وأقوال ، وحنوه الثوب كطرف منه اّلحرتاز
 ابب يف عورة كلها املرأة أن هو املسألة هذه يف ابلقبول احلقيق فاحلق واجلملة ، األصوليني عامة قول

 يدعمها مل رخصة هي إمنا بكشفه هلا الرتخيص وأن وجهها سرت عني وجوب عليها جيب وأنه النظر
 ليست والصرحية بصرحية تسلي الصحيحة أحاديثهم بل ، والصراحة الصحة بني مجع الذي الدليل

 ابن عن بنقل وخنتمها املسألة هذه فهم يف تعاىل هللا شاء إن كافية الفروع هذه ولعل ، بصحيحة
 العزائم أهل)  تعاىل هللا رمحه فقال ، اّلستزادة أراد ملن كثرية فروعا   فيه ذكر قد تعاىل هللا رمحه القيم
 إىل حيتاج موضع وهذا ، وبطالة رجوع الرخص إىل منهم فالسكون والصدق اجلد على أمرهم بناء

 ويف بعزائمه يؤخذ أن حيب كما برخصة يؤخذ أن حيب وجل عز هللا فإن إطالقه على ليس ، تفصيل
 تؤتى أن يكره كما برخصه يؤخذ أن حيب هللا إن))  وسلم عليه هللا صلى النيب إىل مرفوعا   املسند

 الكراهية هذا وحظ ، احملبة هذا حظ وجعل املعاصي نإتيا قبالة ابلرخصة األخذ فجعل((  معصيته
 العزمية من أيسر والرخصة إمثا   يكن مل ما أيسرمها اختار إّل أمران وسلم عليه هللا صلى للنيب عرض وما

 ذلك وغري ركعتني على الرابعية من واّلقتصار الصالتني بني ومجعه وسفره فطره يف حاله كان وهكذا
 والدم امليتة كأكل نصا   الشرع من املعلومة املستقرة الرخصة -:أحدمها ، نوعان الرخصة -:فنقول
 اإلذن ابعتبار رخصة فهي والوجوب األمر ابعتبار عزمية -:هلا قيل إن الضرورة عند اخلنزير وحلم

 قاعدا   القيام عليه شق إذا املريض وصالة السفر يف الصالة وقصر واملسافر املريض وكفطر والتوسعة
 تعاطي يف فليس ، ذلك وحنو العنت من خوفا   األمة ونكاح يهمادول على خوفا   واملرضع املاحل وفطر
 واجب هو ما منها فإن البتة وإرادته طلبه ينقص وّل ، غثاثة إىل يرد وّل رغبته يوهن ما الرخص هذه

 سافةامل وقصر املريض الصائم كفطر املصلحة راجح هو ما ومنها الضرورة عن للمضطر امليتة كأكل
 ففعل واملرضع احلامل كفطر ومتعدية قاصرة مصلحتان ففيه وغريه للمرتخص مصلحته ما ومنها وفطره
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 فهذه املذاهب واختالف التأويالت رخص -:الثاين النوع ، تركها من وأفضل أرجح الرخص هذه
 بقول ترخص من فإن ، الرخص غثاثة إىل ابملرتخص ويرجع الطلب ويوهن الرغبة ينقص حرام تتبعها
 يف احليل وأصحاب األطعمة يف املدينة وأهل األشربة يف العراق وأهل ، الصرف يف الكوفة أهل

 املعروفات البغااي نكاح جوز من وقول األهلية احلمر حلوم وإابحة املتعة يف عباس ابن وقول املعامالت
 والعود الطنبور عريا ال من واملعازف اللهو آّلت أابح من وقول قحبة زوج يكون أن جوزمن و  ابلبغاء
 جوز من وقول للوطء احلسان اجلواري استعارة جوز من وقول الغناء أابح من وقول واملزمار والطبل
 وطلوع الفجر طلوع بني األكل جوز من وقول ، شراب وّل بطعام   ليس -:وقال الربد أكل للصائم

 مث ، الطرف كلحظة كعور  ابلفارسية(  مدهامتان)  ب  الصالة صحح من وقول ، للصائم الشمس
 وسلم عليه هللا صلى النيب على يصل ومل السيف كحد السجدتني بني وفصل اعتدال غري من هوى
 ، مائه من املخلوقة بنته ونكاح ، أعجازهن يف النساء وطء جوز من وقول ، حببقة الصالة من وخرج

 ، العلماء لوأقوا ملذاهبا رخص من ذلك وأمثال الزىن من احلمل كان إذا حقيقة صلبه من اخلارجة
 أه (  لون واألول ، لون فهذا الرخص غثاثة يف ويلقيه طلبه ويوهن رغبته صهبرتخ تنقص الذي فهذا
 وهللا أعلم تعاىل هللا رمحه القيم ابن مكال

 


