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  الضرورة تحتاجو ما بقدر: قولو إلى ...المصالحِ  عددُ  تزاحم : فإنْ قولو من( 3)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 :بعدو ، لو وصحبو أجمعينآوعمى  ،والصالة والسالم عمى نبينا محمد، الحمد هلل رب العالمين

 :مة القواعد الفقييةو منظفي  -رحمو اهلل تعالى-سعدي الالرحمن بن ناصر  الشيخ العالمة عبد قال
 ُيَقدَُّم األعمى من المصالحِ  ***َتزَاَحْم عَدُد المصالِح  فإنْ 

 :أما بعد، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، الحمد هلل
دم األعمى قُ  المصالح إذا تزاحمت: ""القواعد الجامعة" خراآلونص عبارة المؤلف فييا في كتابو ، صحيحة قاعدة فيذه
 .عمى المرجوح ةمصمحمن حيث الوالراجح ، فنقدم الواجب عمى المستحب، "منيا

ال ، توضيحو شرح ، و خر ىو تفصيل ليااآلالجزء ف القاعدة  فيذه، "إذا تزاحمت المصالح قدم األعمى": القاعدة ىيفوا 
ما مصمحتو أعمى فال شك أنو يقدم ، ما ىذاوا  ا ىذما إ إال فعل أحد األمرينوذلك أنو ال يمكن ، شك في صحتيا ال

فعل أحد  إالمم نجد فلكن إذا لم يمكن واضطررنا ، المتعين إذا أمكن الجمع بين ىذه المصالح فإنو ىو، وأعظم
 .األقلونيدر المصمحة ، نرتكب أو نقدم عمى المصمحة األعظم ىدار األخرى فإننا عند ذلك، وا  المصمحتين

 :مثالً  اعيني  ما أن يكون إوىذا الواجب ، ما أن يكون التعارض بين واجب وواجبإ فالتزاحم والتعارض بين المصالح
، الرابع من رمضان أنو يوافقوجد فمما نظر في التقويم ، مثالً فرنجي اإلالتاريخ بلو أنو نذر أن يصوم اليوم الفالني 

فينا ، لكونو من رمضان في ىذا اليومالشارع  ويجب عميو ابتداًء بإيجاب، يذا صوم نذر واجب أوجبو عمى نفسوف
 ؟رالنذصيامك اليوم الرابع من رمضان يمكن أن تجمع معو بالنية صوم يوم  :فيل يكفي ىنا أن نقول، تزاحم أمران

أوجبو الشارع وىذا ، م المكمف نفسو طاعة لم تجب عميو ابتداءً از ل، إنفسو ىذا نذر قد أوجبو عمى، ال يمكن: الجواب
 فما ىو األثبت النذر أو رمضان؟، عميو ابتداءً 

 .ثم تصوم بعد ذلك ىذا اليوم الذي ىو النذر، صم رمضان ىذا اليوم: اإلنسان ليذا، فيقال كد وأعظموآ رمضان أثبت
 .النذر وىذا واجب ابتداًء بإيجاب الشارعبىذا اآلن تعارض بين فرض عين، وفرض عين، لكن ىذا واجب 

صالة مفروضة ، يعني ليس بنذر، لزم بو الشارع وابتدأ المكمف بوأكالىما ، عين يتزاحم فرض عين مع فرض قدو 
غروب الشمس يكفي لصالة  قبل فاق إال في وقتٍ أاآلن ىذا اإلنسان نام عن صالة الظير وما ، مع صالة مفروضة

 ؟العصر بعد غروب الشمس صل  الظير ثم  صل  : فيل نقول، في الصموات الترتيب مطموب فينا، أربع ركعات
، سيخرج وقتيا مع صالة العصر التي -وىي فرض- وصالة الظير، -وىو واجب- ترتيبال: ينا تزاحمت المصالحف

 فماذا يقدم؟
 تصميت الظير في وقت العصر، وصمي، فيكون كالىما قد وقع قضاءً ، ن خرج وقت العصرا  و الظير  صل  : نقول

 العصر في وقت المغرب؟
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد )) ألن ؛صميتياقد فتكون ، العصر في الوقت صل  ال، : نقول



تصمى بعد غروب الشمس، وىنا تركنا فوطالما الظير فائتة أصاًل وخرج وقتيا  ،العصر صل  ، (1)((أدرك العصر
  .المصالحلتزاحم ؛ ىو الترتيبالذي خر اآلالواجب 

عين وجب  وفرض وذاك فرض عين، الشارع وىذا فرض عين وجب عميو ابتداًء بإيجاب، عين فالحظ ىذا فرض
 .كما في المثال األول وجب بإلزام المكمف نفسو ،ابتداءً 

قبل غروب الشمس بوقت ال يكفي  اآلن ىذا اإلنسان دخل في المسجد، وقد يكون التزاحم بين فرض كفاية وفرض عين
العصر  صل  فماذا نقول لو؟ ، فرض كفاية؟ صالة الجنازة ما حكميا، وجد جنازة سيصمى عميياو ، ركعة واحدة لربمال إال

 الجنازة؟ صل  أو  يا بعدُ تصمالتي لم 
مع أن بعض ، ففرض العين مقدم عمى فرض الكفاية، العصر وليس الجنازة حتى ال يخرج وقت العصر صل: نقول لو

 .أسقط عنيم التبعة، ألنو قام بو عن نفسو وعن األمة ؛ن فرض الكفاية أفضل من فرض العين: إأىل العمم يقولون
 وجاللتو، لفضمو وىذا المكمفين، جميع عمى افترضو اهلل ألن وأعظم؛ آكد العين فرض ال،: يقولون العمم ىلأ وبعض

 وأعظم أفضل ظيرال صالة أن شك فال الجنازة صالة ثلمِ  وبين صميناىا، التي ىذه المكتوبة الصالة بين قارنا ولو
 ىذه فتزاحمت وأعظم، وأجلّ  أفضل العين فرض كفاية، وفرض عين فرض بين تزاحم فيذا الجنازة، صالة من

 .المصالح
ىذا اإلنسان يمكن ، مصمحة قاصرة ومصمحة متعدية، زدحمت عنده مصالح متعدية، ومصالح قاصرةاكذلك لو أنو 

من الناس بحاجة إليو أن يذىب بو إلى المستشفى  اً أحد ولكنّ ، ركعات ويمكن أن يصمي، الساعةأن يقرأ كتاباً في ىذه 
أييما أفضل؟  ،فييا يقرأ ن أنم م في ىذه الساعة بدالأو أن يعم  ، متعد   نفعفيذا ، أن يقضي لو حاجة أو نحو ذلك

 ماذا نقدم؟  ،؟فماذا نقول، م فيياأو أن يعم  ، ما عنده إال ساعة ىو يريد أن يقرأ في ىذه الساعة، تزاحمت المصالح
من  -عز وجل-ألن جنس الحسنات المتعدية أفضل عند اهلل ؛ نقدم المصمحة المتعدية عمى المصمحة القاصرة: نقول

 .الحسنات القاصرة
إلى  اىي أعظم وأفضل من أنو يذىب يوصل فالنً ، و ألن صالة الفريضة مثاًل قاصرة؛ ىذا ليس عمى إطالقو ولكن
، الضرورات ليا أحكامف، إال في حالة الضرورة إذا كان ال يفضي بو ذلك إلى تضييع الصالة، أو نحو ذلك، مكان

جنس  في العموم :لكن نحن نقول، شك أن بعض العبادات القاصرة أفضل من المتعدية لكن في الحاالت العادية ال
 لماذا؟، العبادة المتعدية أفضل من جنس العبادة القاصرة

أىذبيا و أنا أريد في ىذا الوقت أن أجمس وأحاسب نفسي : قال اإلنسان مثالً  لووليذا ، خريناآلإلى ى تعديألن نفعيا 
وأنياىم ، وأحثيم عمى فعل الصالحات، أجمس وأعمم أبناء المسممين يأو أن، وما إلى ذلك، -عز وجل-عمى طاعة اهلل 
، نكر ىذه المنكراتأفيل ، ولكن حولي منكرات، ستفيد من وقتيأقرأ و أأنا أريد أن : أو إنسان يقول ،؟عن المنكرات
 ؟ماذا أصنع؟ وأعتني بذلك

 .بينيما لكن حاول أن توفق، من القاصرة فضلأشك  الالمصمحة المتعدية : نقول لو
 جنس العبادة. ىذا من حيث

                                                           
(، ومسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، ٜٚ٘) برقمأخرجو البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب من أدرك من الفجر ركعة،  -ٔ

 (.ٛٓٙ) برقمباب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تمك الصالة، 



أو يوم عرفة خاصة  ءعاشوراإذا جاء يوم : اآلن كثير من الناس يسألون، وقد يكون التعارض بين فرض ومستحب
اليوم الذي بعد ذلك بحسب التيسير أو أجعل ىذا  قضاء ىل أصوم عرفة تطوعاً ثم أصوم القضاء عميّ : النساء تقول

 فماذا نقول؟؟ صمتو عمى سبيل القضاء
ونفل قدم ألنو إذا ازدحم واجب ؛ ال بنية التطوع فيصوم بنية القضاء، براء ذمتوإلاألصل أن يسعى اإلنسان : نقول

 .بخالف التطوع لممكمفالزم ألنو ؛ الواجب
شتغال بصالة اال أييما يقدمة: اليوميوال شك أن ىذا كثير يقع في حياة الناس ، وقد يكون التزاحم بين مستحب ومستحب
ل بالصالة فأييما أفضل أشغل المي، إال الميل أنا ال أجد لطمب العمم والقراءة: النوافل أو طمب العمم؟ ىذا إنسان يقول
 فماذا نقول لو؟ ؟ أو أشغل الميل في مدارسة طمب العمم

لكن ، تجمس تطمب العمم أفضل مما لو كنت في صالة نافمةك كونفطمب العمم أفضل من صالة النافمة، : نقول لو
 فوتو الفرض؟ ييطمب العمم حتى ، ؟طمب العمم أو صالة الفريضة

 .ال: نقول
ال يجد القوت  ،؟ي أسعى عمى قوت عيالينطمب العمم أو أنأىل : يسأل يقول، الواجبةوىكذا اإلنسان في النفقات 
الدروس وما إلى  وجودِ  -عمى األقل- يشتغل سائر اليوم أو أوقاتَ ، وىو ال يجده إال بكمفة ،الضروري إال بيذا السعي

  فماذا يقال لو؟، ال يكاد يكفيو لتحصيل حاجتو الضرورية ل مبمغاً ذلك حتى يحص  
وما زاد عمى ذلك فيو ليس بواجب عمى جميع ، فرض عميكال، م ما يمزمك تعممولكن تعمّ ، ال تضيع من تعوللو:  نقول

نما ىو فضيمة، المسممين عمى ة بينما النفق، لكن ال يجب عمى الجميع، وفرض كفاية عمى األمة أن تحفظ ىذا العمم، وا 
 .وىكذا، العيال واجبة

 .جممة ما يمكن أن يقال عمى تزاحم المصالح والمفاسدلكن ىذا  ،بعض الحاالتفي ىناك بعض التفاصيل و 
 -كما يقال-ما يتعمق : مثل؛ بين المصالح غير الفرضية وغير التعديبيا ىناك أشياء أخرى أيضاً يمكن أن نرجح و 

طعام إبيذا المال أو يم مجاعة فأييما أفضل طباعة الكتب تأو بمستحب الوقت، اآلن لو أن الناس أصاب، بفرض الوقت
 الجوعى ىؤالء اليمكى؟ 

 .طعام الجوعى، إطعام الطعامإ
ن إلى ر وقد يضطر ، أرامل نساء كثير ليس لين من يعولين تفة مرض ومات الكثير من الناس، وبقيآلو أنو وقعت 

 أييما أولى؟ أو بذل ىذه األموال في جياد الطمب لمكفار؟ ،فأييما أفضل كفالة ىؤالء األرامل، ال يميق ما
 .ىؤالء األراملة كفال

أييما أولى أن ندفع ىذا المال ليذا اإلنسان ، عميو دين كبير قد أرىقو، نحن نريد مساعدة: الناس الذين يأتون ويقولون
بو يسدد  ل شيئاً وال يستطيع أن يتقمب في األرض ليحصّ ، خر في الحبس قد حرم منو أىمو وعيالوآأو ندفعو لمدين 

 فمن األولى أن ندفع لو المال؟ ؟ فيو محبوسىذا الدين 
إذا تزاحمت "ال تختص بباب معين ه ىذ، في أبواب مختمفة وىكذا في أمثمة كثيرة تمر بنا، المحبوس أولى من الطميق
، شتغل بطمب العممأما أن إأنا ال أستطيع أن أوفق : وىذا كثير، الناس دائماً يسألون يقول، "المصالح نقدم األعمى منيا

 .ماذا نقول لو؟ ،وما إلى ذلك، والقيام عمى الفقراء واألرامل، غاثيةاإلمثل األعمال ، خرآشتغل بعمل أما أن وا  



فيو كان إذا  خاصة، طمب العمم: انقول لو، من يكفي في ىذه المجاالتيوجد إذا كان ، ننظر حسب الحالة الموجودة
ذا غمب عمى ظننا أن ىذا اإلنسان ال يصمح ، أىمية في عبادة شريفة لكن من الناس من مع أنو  لطمب العمم مثالً وا 

 بعدما طمب العمم، رتكاب ماال يميقال ويحسن التبرير لنفسو، ألنو يتعمم أشياء ويبدأ يخرج بتأويالت؛ فسده العمم أحياناً ي
الَِّذيَن }: يقولو وصار يبرر لنفسو أشياء بعدما كان يتحرج منيا، يفعل أشياء مما ال يميق ، والمخارج، صار يتقن الحيل

ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ المََّمَم{ ىذا ، ونحو ذلك من ضم ونحوه، تقبيل المرأة األجنبيةفيقول: ، [ٕٖ:النجم] َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْلِْ
يورثك ن أن م بدال ىذا الذي أوصمك إليو ىذا العمم، مشكمة هىذ، قاتالموبمن ىذا ليس ، و يتوب اإلنسان، من الممم

 !.؟عز وجل-الورع والخوف من اهلل 
ذا شرب جمسو ما كان يجمس ، بعد(ٕ)ماشيا يشرب أن ابن عمر كان: يقرأ أثراً  بعدما سمع ىذا األثر صار ، يأكل، وا 

بعدما سمع ىذا األثر قبل ليمة أو ليمتين، ، عنده مباشرةوجاىز الرد ، ويأكل وىو يمشي، ال يبالي، يشرب وىو يمشي
ليتك "نك أحياناً تقول: إورأيت نماذج وأمثمة حتى ، وىذا كثير، ألنو لم يأخذه أخذاً صحيحاً ؛ فمن الناس من يفسده العمم

ولربما ، شكاالتواإلبعض األشياء و ألن العمم قد يورث؛ خر ينشغل بوآ ءشيصرف إلى فمثل ىذا يُ "، ثم ليتك ما عرفت
 !؟الماذا؟ أليس القرآن حق  ؟ ختالفااللماذا يختمفون ىذا ، ثم يبدأ يتشكك، يدرس أشياء ال تصمح لمثمو، بوحتى الش  

، ع عنده أمور قد ال يدرك بعض األشياء التي تخرجو منياتقويبدأ  ختمفوا في عامة المسائل؟الماذا  !؟االسنة حق   تأليس
 العمماء؟ ىؤالء ختمفاتحتاج أن تشرح لو شرحًا طوياًل لماذا 

تبين لي أن عندىم  ىؤالء: قال، بل بعضيم لربما ابتعد تمامًا عن الخير وأىل الخير، فيضيق صدره بيذه األشياء
 .وما إلى ذلك، لما حضرت في بعض الدروس والمجالس ،وعندىم ،وعندىم، ختالفاتا

 .المصالح ىذا في حال تزاحم، وجو إلى األنفع بالنسبة إليوفيُ ، اإلنسان وما يصمح لو نظر في حالأنو يُ : فالحاصل
قامة مثالً اإل، أحياناً إلى الزمان، أحياناً إلى الحال، أحياناً إلى الشخص، عتبارات راجعة إلى المكاناالوأحياناً تكون 

بحيث ، قامتو في مكة أو في المدينة تشغل قمبوإلكن لو كانت ، حسن وأمر، جيد أمرشك أنيا  في مكة والمدينة ال
لو أنو سكن في مكة أو سكن  فال يستطيع أن يعبد ربو وىو مستريح، فاوت بين الناس -عز وجل-اهلل ، نو ال يرتاحإ

فما ىو األفضل في ، عمى راحة وطمأنينة -لوجعز -يستريح ويعبد اهلل ة، بينما إذا رجع وسكن في قريتو في المدين
 .؟اإلنسان المعينحق ىذا 
نما األفضل لو أن يسكن في ا، ال يسكن في مكةأاألفضل  فيو وىو  -عز وجل-مكان الذي يستطيع أن يعبد اهلل لوا 
 .ىذا األفضل في حقو، مطمئن

 ؟مطمقاً  ألفضل في العبادات ما ىو األفضلا
، األفضل مطمقاً في العبادات ىو الجياد: فيقال، نو ال يحكم بحكم عامأ -ي، والشاطباإلسالمكما قال شيخ -األحسن 
فاوت يدل عمى أن القضية ىذا الت، و واألدلة متفاوتة في ىذا، األفضل في العبادات مطمقاً ىو الحج المبرور :أو يقال
ذا كان وقت الحج فاألفضل ىو الحج، فإذا كان وقت الجياد فاألفضل ىو الجياد، خرآ ليا مأخذ ذا كان الوقت ، وا  وا 

ذا جاء رمضان فأفضل العمل ىو صيام، المنادي لمصالةى الصالة نادوقت  ، رمضان فأفضل العمل ىو الصالة، وا 

                                                           

 .األعظمي تحقيق ،(ٕٖ٘ٗ) برقم الموطأ، في مالك أخرجو -2



 .وىكذا، وقراءة القرآن فيو، وقيام ليمو
 اءة القرآن أو الذكر أييما أفضل؟قر 

 .األصل القرآن، لكن ىذا يختمف، يختمف: نقول
 .صمى اهلل عميو وسمم-أكثر من الصالة عمى النبي و ، اقرأ سورة الكيفنقول: يوم الجمعة 

 -صمى اهلل عميو وسمم-أو أصمي عمي النبي ، أفضل أن أشغل يوم الجمعة بقراءة القرآن في سائر نياره وليمتو يماأي
 .؟وأردد ذلك، ل محمد كما صميت عمى إبراىيمآعمى محمد وعمى  صل  الميم أقول: 

  ؟ماذال ،-صمى اهلل عميو وسمم-األفضل أن تصمي عمى النبي : قولنف
 .بين المصالح المتزاحمةبيا عتبارات التي نرجح وىذا أحد اال، العبادة ىو األولىبصق لفاأل، ألنو تزاحم مستحبان
لكن إذا كان الطواف قرب الكعبة يؤدي بو إلى مزاحمة ، الطواف قرب الكعبة أفضل :-كما سيأتي-وكذلك في المفاسد 

 .بعيدمن  طوفأن ي ،في حقو؟ فما األفضل، النساء
أمام الكعبة في أنو الصالة في سطح الحرم أو الصالة أمام الكعبة في الصحن أييما أفضل؟ ال شك  :من األمثمةو 

خاصة و  أنا ال أستطيع أن أصمي ىناك: لكن ىذا اإلنسان يقول، قترب من الكعبة فيو أفضلاكمما ، أفضل الصحن
لكن إذا صميت ، أخشعال ستطيع أن أطمئن و أوال ، في ىذه الركعات الكثيرةني ناس ويزحمونأيأتي ، التراويح لشدة الزحام

 ؟يحقفما ىو األفضل في ة، نينأأصمي في غاية الخشوع والطم في السطح
 وىكذا.أنت،  ىذا األفضل في حقكفي السطح،  نقول: صل  

لى المكانوينظر ، إلى حال الشخص نظريُ ، يذا في الكثير من األشياء يتفاوتف قد يكون ىذا العمل ، إلى الزمان وا 
عمموا الناس، وفي ، وزعوا الكتب: قولنفي ىذا البمد ، لكن في البمد الفالني سقيا الماء أفضل، أفضل في ىذا البمد

وكمما كان الشيء ، ىذا إذا تزاحمت ىذه األمور، وما إلى ذلك، وأطعموا الطعام، اآلبارروا حف: اقولن خراآلالبمد 
 :المكان، مثل ما ذكرنا اآلن مراعاة المكان ومراعاة الخشوع في الصالة، مقدمًا عمى غيره بالعبادة أعمق كمما كان

فيقدم ، ألنو بالعبادة أعمق؛ والخشوع أييما أعمق مراعاة المكان أو مراعاة الخشوع؟ مراعاة الخشوع، القرب من الكعبة
 .ىذا عمى ىذا

لكن لو كان ال يخشع وال يطمئن إال في ، األصل أن اإلنسان يصمي بالمسجد القريب من بيتوالصالة في المسجد 
 ؟فما ىو األفضل في حقو، مسجد أبعد

 .وىكذا، أن يصمي في المسجد األبعد
 ُيْرَتَكُب األدنى من المفاسدِ  ***وضده َتزاُحُم المفاسِد 

"، ضطر إلى فعل أحدىا قدم األخف منيااو  إذا تزاحمت المفاسد: "ىي قولو خراآلو كتابفي  -رحمو اهلل-عبارة المؤلف 
يرتكب أخف : "ويمكن أن نعبر بعبارة أخرى نقول"، قدم األخف إذا تزاحمت المفاسد: "فنقول ويمكن أن نمخص القاعدة

كما أننا ة، المختمفعتبارات االى وىذا كالذي قبمو في تزاحم المصالح ينظر فيو إل"، الضررين في سبيل دفع أعالىما
في الدرس وننظر إلى المراتب التي ذكرناىا ، وما إلى ذلك، ننظر في المصالح إلى الحال والزمان والمكان والشخص

 فماذا نصنع، ومنيا ما يتعمق بتحسيني  ، ، ومنيا ما يتعمق بحاجي  ىذه المصالح منيا ما يتعمق بضروري  ، الماضي
 ؟تزاحم المصالحفي 



  .نقدم األعمى منيا
 ؟فماذا نصنع، حد من المفسدتينوارتكاب االبد من  ،وكذلك في المفاسد نعكس القضية

اآلن ىناك ، ونراعي فيو األمور السابقة، وأمثمتو ال تحصىأعالىما، نرتكب األخف من الضررين في سبيل دفع : نقول
، ن لم يأكلإوىو مضطر سيموت  م وجد صيداً حرِ مُ  ىذا إنسان، وفييا خالف بين أىل العمم، بعض األمثمة مشتبية

 ؟و أكل الصيدأة الميتفما الذي يقدم ، وجد ميتةو 
، محرِ إنما يحرم عمى المُ ، والصيد تحريمو بو أعمق، محرمة عمى العمومة ألن الميتة؛ الميتيأكل : بعض العمماء قالوا

 فماذا نقدم؟  محرِ وىذا مُ 
 .يأكل من الميتة وال يأكل من الصيد: قال بعض أىل العمم، قالواىكذا ، نقدم في الدفع أكل الصيد

 .ال مناقشة األمثمة، د توضيح القاعدةو المقص، و غير ذلك قالوبعضيم 
 .(ٖ)حتمالُ واال قد كفى الفرُض  إذ***  لُ ض المثاعترَ ال يُ  والشأنُ 

أخرى  ة أمثموىناك فيذا مثال، ، باألدلة إنما تقرر القواعد، ال تقرير القواعد، األمثمة يقصد بيا توضيح القواعد فقط
 .اكثيرة جد  

يتقبل ىذا أن وال يستطيع ىو ، في لحظة اإلسالمشرائع كل اآلن ىذا اإلنسان أسمم حديثاً نحن ال نستطيع أن نعممو 
 ،اإلسالمبمعجب أنا  ،اإلسالمد أريأنا : جاء وقال، منظمة من منظمات حقوق اإلنسان ىذا رجل رئيس، أو أن يفيمو
 . أريد أن أسمم

نعممو ، ءأشياىناك أشياء تقدم عمى  لكن، اإلسالم، ال نستطيع أن نعممو كل اإلسالمفعممناه ، اإلسالمنعممك : قمنا لو
ىم أن اهلل قد فرض عمييم خمس صموات في يوميم رْ فأخبِ )): مثل ما جاء في حديث معاذ، الصالة، الفرائض ،التوحيد

ىذه  ،يذا التدرجب ،..وىكذا، (ٗ)((اة من أمواليم وترد عمى فقرائيمىم أن اهلل فرض عمييم زكرْ فأخبِ وليمتيم، فإذا فعموا 
 مصدر، وأموالو تأتيو من عالقز ويحمق رأسو بطريقة ، ومعمق قالدة، ذىبمن  الكن ىذا اإلنسان يمبس خاتمً ، الفرائض

: سئمةأبدأ ىو يوجو لنا ، ثم فيو مخرج :كتابية حتى نقولال يجوز أن يبقى مع البوذية، ليست ، حرام، وزوجتو بوذية
! المساواة ظمم في الكثير من األحيان، ؟كيف، ال: لرجل سواء بسواء؟ فجاء واحد وقالالمرأة عندكم ىل ىي مثل ا

ألشياء ذا سمع ىذه افيذا اإلنسان إ، رأة ليا نصف الميراث، ونصف دية الرجل، والطالق بيد الرجل، والقوامة لمرجلمال
ير مختون غوأنت ، وطمق زوجتك، الخاتم الذي عميك، والقالدة التي عميك وأزل، عممك ترك: اقمت لو ،؟ماذا سيفعل

وبالتالي نحن نرتكب ، عقمو مل ىذا، وبعض األشياء لن يحتممياىو لن يحت، بأقرب مركز صحي نتذىب اآلن تختت
    .أخف الضررين، ما ىو أخف الضررين؟

نعمميا لو في حينيا، فال ننكر ، ويبقى بعض األشياء ال نعمميا لو اآلن، اإلنسان ال يرتد، ىذا ضرر أعظما ذى أن
نما نبدأ معو باألىم، المنكراتىذه عميو جميع   .وا 

 اداوى األخطر  مختمفانمرضان ***  جسمو بدا منإذا  المبيبَ  إنّ 
أو تسمحون  ،ال أصمي وال أزكي مثالً أن أنا أريد أن أسمم بشرط : لو أنو قال، شتراطاالكون ذلك عمى سبيل ي لكن ال
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قبل منيم النبي ىل  او شترطاوفد ثقيف لما  وغيره، وحديث يتكمم عمييا أىل العمم كالشوكانلة أمسه ىذ ،لي بالزنا
  .(٘)عميو الصالة والسالم-؟ لم يقبل منيم -صمى اهلل عميو وسمم-

 لكن نحن ابتداًء ىل نأمر اإلنسان وننياه بيذه األشياء أو نؤجل؟ 
، قزعالويحمق ، من ذىب اويمبس خاتمً ، لثوبو طوي إذاومثل ذلك اإلنسان الميتدي الجديد ىو مسمم لكن لما نظرنا 

بارك -تعال : نقولىل ، وأشياء كثيرة عنده من المالحظاتالكفار في لباسو، أو ب ويعمل في بنك ربوي، ومتشبو بالنساء
حتى نممي عميك  الذي يجري في بيتك ما ثم أخبرنا، اآلن التي نراىا عميك المحظوراتعميك قائمة ب نملِ  -فيك اهلل

 .قائمة المحظورات؟
، ناحية الفيم الناحية العممية، وما يدخل تحت طوقو منمن وما يدخل تحت طوقو ، إنما نبدأ معو باألىم، ال: الجواب

إنسان كرس حياتو كميا في دراسة مناىج منحرفة  مثل، ركيا عقموديمن الناس من ال يفيم بعض األمور وال يمكن أن 
جوابو السكوت كما قال شيخ  امن المسائل م، لن يفيم ىذا، المرأة ليا نصف الميراثلو: وتقول ، في حقوق اإلنسان

 أو المسمم الجديد، األمور دون نكير عمى ىذا الميتدي الجديدترك ىذه  نإ: اإلسالم، وليذا كما يقول شيخ اإلسالم
نما ىو من باب التدرج، قرار عمى المنكراإلال يعد ذلك من  ، -تبارك وتعالى-طريقة الرسل في الدعوة إلى اهلل ه وىذ، وا 

نما أمام ىذا اإلنسان،  ءشيأن نعرض كل  لسنا مطالبين ألول وىمة  ناحيةو العممية،  نعرض لو ما يطيقو من الناحيةوا 
 .رتكبنا األخف، ودفعنا األعظماإذا تزاحمت المفاسد ، ج معو ىذا التدرجر فنتد، الفيم

ما ىذه ، المفاسد تقع بعض البد أنففعالً  من أراد أن يدعو، البد من تبميغيا إلى اآلفاق -عز وجل-الدعوة إلى اهلل 
 المفاسد؟

 ماذا، وما إلى ذلك، في العبادة، سيقصر في تالوة القرآنسينشغل عنيم، ، سيقصر في حق أىمو بعض التقصير
 .؟نقول

 .؟!عز وجل-الناس بعيدين عن اهلل بقى ي، ؟!جيمة يبقى الناس، يرتكب األخف من الضررين في سبيل دفع األعمى
، جتياداومن الناس من يرى الخروج ىذا ، جتيادا يذا، فمن الناس من ال يرى الخروج، الخروج في القنوات الفضائية

تقدر ، جتياديةالة أمسوىي ، بو -عز وجل-جتياد قد ينفع اهلل االوىذا ، بو -عز وجل-جتياد قد ينفع اهلل االيذا ف
، لكن ينظر في المرتبة، صحيحة" المصالح المفاسد مقدمة عمى جمبء در ": قاعدة، لة المصالح والمفاسدأمسفييا 
 ماذا سيؤدي ىذا؟ إلى خرج بعضيم في ملإذا 

والناس أدمنوا ، -عز وجل-مناس ما حرم اهلل لويحممون ، سيؤدي إلى أن يتسمق الجيمة الذين يفتون الناس بالرخص
  . مفسدة عظيمةع تق، نحرافاتيمار لمناس بر  وتُ ، نحرافاتاال وتكثر، فيضيع الدين، مشاىدة ىذه الفضائيات

من الشر لكن يرتكب  وخروجو في ىذه القناة مع ما فيو ،-التصوير- يرتكب األخف :لكن نقول، التصوير مفسدة
 .في سبيل دفع أعالىما األخف من الضررين

ويراعى فييا ، "الضرورة تقدر بقدرىا": نقول، أو في حالة ضرورة، ل منزلة الضرورةالتي تنزّ  في حال الحاجة اىذو 
 .بالمنغمسة في الفسادما يخرج ، وما إلى ذلك، األخف فساداً بيخرج  ،جممة من األمور

                                                           

، باب وما أسند عن عثمان بن أبي العاص، -رحمو اهلل-في مسنده، باب أحاديث أبي موسى األشعري  أخرجو أبو داود الطيالسي -٘
 (.ٜٕ٘) برقم(، وقال األلباني: "إسناده ضعيف" كما في ضعيف أبي داود، ٜٔٛ) برقم



  .وقل مثل ذلك في أمور كثيرة في حياة الناس
ال يقدح  لكن من رأى أن ذلك، الدخول فيولو فينا ال يجوز  أنو قادح في أصل التوحيد الدخول في البرلمان من رأى

 ،فماذا يقال؟، عن الناسو مفاسد كثيرة عامة بدفع لكن يُ ، القوانينبوأنو مفسدة في البالد التي تحكم ، في أصل التوحيد
أنا ال أقصد اآلن تقرير ، يم بيذا يبنونو عمى قاعدة تزاحم المفاسدونيدخمون في ىذه األماكن أو من يفتىؤالء الذين 

نما أقصد توضيح القاعدة ،ال أقصد ىذا، قرار ىذا الشيء أو ذاكإأو ، األمثمة  ،ما مأخذ ىؤالء في فعل ىذا الشيء؟، وا 
  خر؟ اآلما مأخذ ىؤالء في الشيء و 

 .يرتكب األخف في سبيل دفع األعمى، تزاحم المفاسد، مأخذىم ىو ىذا
 .لة ىو ىذاأالمسلكن مأخذ ، ما ىو األخف وما ىو األعمىفيختمف معك أقد 

 ."المناطتحقيق "ـيذا الذي يسمونو بف مع أننا نتفق مع القاعدة ما ىو األخف وما ىو األعمىفيختالف االوأما 
في بالد كثيرة يحصل  -عز وجل- اآلن إنسان يذىب إلى الدعوة إلى اهلل :رتكاب أخف الضرريناأمثمة أخرى عمى 

 .لكن لو لم يسافر تحصل مفاسد، مفاسد
 ألنو يرى في المطارات نساء؛ بحجة أنو ال يريد أن يسافر والدعاة إلى اهلل يجمسون، المنصرون يعممون ليل نيار

، يخمووالطائرات عندىم والمطارات فييا موسيقى صاخبة أو ىادئة ال ، من العري في تمك البالد ائً يويرى ش، متبرجات
؟ نقول: ماذا نقول، ثالث والموسيقى فوق رأسوو ن اساعتو وفي الطائرة ساعة ، يجمس ويقومو فيو يمشي في ىذا المطار 
 !.ويبقى الناس جيمة؟، يحميو ربلمبيت ، تتعطلة، و الدعو ال يسافر يجمس وتبقى 

ك ىؤالء المسممين مفسدة تر من سافر وىذه المفسدة أقل ، من الضررين في سبيل دفع أعالىما يرتكب األخف، ال: نقول
نا الضرورة تقدر بقدرىا لكن إذا ذىب، قدر المستطاع -عز وجل-ونتقي اهلل ، فريسة لممنصرين، نذىب إلييم ونعمميم

إلى أو ة، ى مطاعم عن الذىاب إلييا مندوحإل مثالً نذىب إلى أماكن أخرى لسنا بحاجة إلييا كالذىاب  ال، ال نتوسع
 ؟ين المفسدة والمصمحةأينا ف، وما إلى ذلك، والموسيقى تعج فييا ىذه المنكراتة، مندوحيا الذىاب إلي أسواق عن

 ؟قتل ماذا يفعلآلن عمى القتل أو يُ ا إذا أكره :مثالً 
عمى  فال يجوز لك أن تقدم، التي أكرىت عمى قتميا نفس معصومة، لست أنت أحق بالبقاء منياىذه النفس : نقول

رتكاب اب وليس ىذا من با، واإلكراه ىنا ليس بعذر، قتمو في سبيل استبقاء ميجتك، ال يجوز لك أن تقدم عمى ىذا
ىذا ، ىذا خطأ، رتكاب أخف الضررينامن باب ، وأنا الذي أحيا، خر يموتىذا اإلنسان اآل: أخف الضررين، تقول

 .غير صحيح
ه امرأة أكرىت عمى الزنا يذ، فبة، الضروريات خمس مرتّ تحسينياتو حاجيات و  ضرورياتبين لكن لو أنو كان التفاوت 

  .فماذا يقال؟، أو تقتل
نما  ،وىم أو توقع جردمما ىو ، إذا غمب عمى الظن أن القتل يحصل يجوز ليا أن تمكن من نفسيا  فعالً ت تيقنإذا وا 

عز -بإذن اهلل -ماتت فيي شييدة فمتنعت اولو ، عمى الظن يجوز أن تمكن من نفسيا غمب ذلكأو ، أنو سيقتميا
عز -لكن لو أنيا أكرىت عمى الكفر باهلل ، لكن ذلك رخصة ليا، (ٙ)((تل دون عرضو فيو شييدقُ من ))ألن:  ؛-وجل

                                                           

صمى اهلل -ن رسول اهلل (، والترمذي، كتاب أبواب الديات عٕٚٚٗ) برقمأخرجو أبو داود، كتاب السنة، باب في قتال المصوص،  -6
 برقم(، والنسائي، كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون دينو، ٕٔٗٔ) برقم، باب ما جاء فيمن قتل دون مالو فيو شييد، -عميو وسمم



نما  ،نما ىو بالمسا ،-وجل   .تصير كافرة؟ ،في الكفرتدخل وا 
ِإالَّ }: بمجرد النطق بالمسان اهلل يقوللو ن ، لكفال يجوز ليا أن تكفر، النفس بقاءإالدين واإليمان أىم من ، ال: نقول

 .[ٙٓٔ:النحل] الّمِو{َمْن ُأْكرَِه َوَقْمُبُو ُمْطَمِئنٌّ ِباِْليَماِن َوَلِكن مَّن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدرًا َفَعَمْيِيْم َغَضٌب مَِّن 
 َناَبُو َتْعِسيرُ  في ُكلِّ أمرٍ  ***وِمْن قواعِد الشَّريعِة التَّيسيُر 

وتخفيفاتيا متفرعة عن ىذا  وجميع رخص الشريعة"، المشقة تجمب التيسير: "في كتابو اآلخرنص عبارة المؤلف 
 .األصل

ال ، زائدة الثانية الجممةو  إذا ضاق ": يقولون، بعبارة أخرى يعبرون وبعض العمماء، "المشقة تجمب التيسير: "القاعدةفوا 
 .االنصوص عمى ىذا كثيرة جد  و ، بالتيسير والتسييل" تسع"ا يعني لحقت المشقة" ضاق"، "تسعااألمر 

}اَل : -تبارك وتعالى-كقولو ؛ تخفيف كميا دليل عمى ىذه القاعدةالنصوص التي فييا ذكر رفع الحرج عن األمة وال
اَل ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ َما }،[ٕٙ:المؤمنون] َواَل ُنَكمُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا{}، [ٕٙٛ:البقرة] الّمُو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا{ُيَكمُِّف 
 .[ٚ:الطالق] آتَاَىا{
 .[ٛٚ: الحـج] {َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّينِ  ِفي َعَمْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما}: تعالى قولو في وكذلك
 {اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ُيِريدُ  َوالَ  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  الّموُ  ُيِريدُ } ،[ٕٛ:النساء] {َعنُكمْ  ُيَخفِّفَ  َأن الّموُ  ُيِريدُ }: -وتعالى تبارك- وكقولو

 {َعَمْيِيمْ  َكاَنتْ  الَِّتي َواأْلَْغََللَ  ِإْصَرُىمْ  َعْنُيمْ  َوَيَضعُ }: وقولو ،[ٙٔ:التغابن] {اْسَتَطْعُتمْ  َما المَّوَ  َفاتَُّقوا}و ، [٘ٛٔ:البقرة]
             .[ٚ٘ٔ:األعراف]

ذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتمو )): أيضاً  -اهلل عميو وسممى صم-النبي وقول         .(ٚ)((ا 
 .(ٛ)((السمحة الحنيفية))؟ قال: ان أحب إلى اهللأي األدي: وحينما سئل

عميو -كرره (( إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره)): -صمى اهلل عميو وسمم-قال  :ابن عباس وكذلك في حديث
 .(ٜ)تينمر  -الصالة والسالم
 .(ٓٔ)((ن الدين يسرإ)): وكذلك حديث

 .(ٔٔ)((يسروا وال تعسروا)): وحديث
                                                                                                                                                                                                 

 برقم(، وفي صحيح الترغيب والترىيب، ٜٕٖ٘) برقم(، وصححو األلباني في مشكاة المصابيح، ٕ٘ٙٔ) برقم(، وأحمد، ٜ٘ٓٗ)
 فظ: "ومن قتل دون أىمو فيو شييد".( بمٔٔٗٔ)
(، ومسمم ٕٛٛٚ) برقم، -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل  -ٚ

ضرورة إليو، وترك إكثار سؤالو مما ال  -صمى اهلل عميو وسمم-كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، وفي الفضائل باب توقيره 
 (. ٖٖٚٔ) برقم
 وفي ،(ٓٙٔ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو، : "صحيح لغيره"ه(، وقال محققو ٕٚٓٔ) برقمأخرجو أحمد في المسند،  -ٛ

 (.ٔٛٛ) برقم الصحيحة، السمسمة
 (.ٜٖٖٓ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو، : "إسناده حسن"هوقال محققو (، ٖٜٙ٘ٔ) برقمأخرجو أحمد في المسند،  -ٜ

 (.ٜٖ) برقمأخرجو البخاري، كتاب اإليمان، باب الدين يسر،  -ٓٔ
(، ومسمم ٜٙ) برقميتخوليم بالموعظة والعمم كي ال ينفروا،  -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب العمم، باب ما كان النبي  -11

 (.ٖٗٚٔ) برقمكتاب الجياد والسير، باب في األمر بالتيسير وترك التنفير، 



 .(ٕٔ)((وعن الحامل والمرضع الصوم، صالةر الوشطْ  ،وضع عن المسافر الصوم ن اهلل))إ: وحديث
  ".تسعاإذا ضاق األمر ""، المشقة تجمب التيسير: "القاعدة إذن

 .؟لممشقات أو ىناك تفصيل ،تيسيرمشقة تجمب ال أيّ بمعنى ىل ىي مطمقة  المشقة التي تجمب التيسير
الَ ُيَكمُِّف }: قال -عز وجل-اهلل و ، طوق المكمف عنىناك مشقة خارجة ، المشقة أنواع، ليست كل مشقة تجمب التيسير

لشريعة أشياء ال يطيقيا ابمعنى ال يوجد في تكميف  ،لم يكمفنا ماال نطيق ابتداءً  ،[ٕٙٛ: البقرة]الّمُو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا{ 
 يطاق ابتداًء عمى جنس ال مابفال يوجد في الشريعة تكميف ، مثالً  اءن يطير في اليو أمف باإلنسان ما كُ ، اإلنسان
  .حاد المكمفينآاق عمى بما ال يط وال يوجد فييا أيضًا تكميف، أحد يطيقو، ال المكمفين

حاد المكمفين آال يطاق عمى  مابوىناك تكميف ، ال يوجد في الشريعة اءالذي ال يطاق كالطيران في اليو  جنس التكميفف
اَل ُيَكمُِّف الّمُو }؟ الصالةفي  تقومأن  كيف يجب، في الصالة تقوميجب أن : د نقولقعَ مُ إنسان مثاًل ، لقيام العارض

وىو أن ىذا اإلنسان ، لماذا؟ لقيام العارض، حاد المكمفينآ عمى ال يطاق فيذا تكميف ما، [ٕٙٛ:البقرة] َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا{
ال دقعَ مُ   .فيذا ال يوجد في الشريعة إطالقاً ، القيام اإلنسان يستطيع فاألصل أن، وا 

وىذا ال يوجد في ، أصاًل ابتداءً  ال يطيقيا المكمف ما ألن جنس العبادةإمشقات التي تمحق الناس أن ال: فالحاصل
قيام في الصالة من ال يستطيع ال، فاهلل ال يكمفيم بيذا، يستطيعو بعض المكمفين لقيام عارض، أو ىذا النوع ال الشريعة

 .وىكذا، بجن يصمي قاعدًا فإنو يصمي عمىأن ولم يستطع ، فإنو يصمي قاعداً 
أو إلى ، أو إلى زيادة المرض، ما إلى اليالكإتؤدي بو ، ومشقة عظيمة ،طاع إال بكمفة كبيرةال يست: الثالث القسم

ا اإلنسان يعاني من مرض ، ىذمعتبر نسان يحصل لو ضررن ىذا اإلإبحيث ، أو إلى طول المرض، تأخير البرء
، ال يتصورما ي أجد من العناء والعنت واأللم نلكن، ستطيع أن أصمي قائماً أأنا : يقول، قائماً  صل  لو:  نقول، في رجميو

 فماذا نقول ليذا اإلنسان؟
 .قائًما مع أنو يستطيع أن يصمي، قاعداً  صل  "، المشقة تجمب التيسير": نقول لو

نما باإليماء، ال تسجد، وال تركع: وقال لو الطبيب، عممية في عينو ىذا اإلنسان أجرى ان يعجز حقيقة اإلنس ىذاىل ، وا 
 ؟عن السجود والركوع

، أو عطب العضو، أو تأخير البرء، لكنو يؤدي إلى زيادة المرض؛ ي يحصلذلاأن يسجد ويحصل  يستطيع، ال يعجز
 ؟ل ليذا اإلنسان، فماذا نقو مثالً ر ب البصاذى

 .تسجد وتركع إيماءً " المشقة تجمب التيسير": نقول
: مناق، أنو يصمي عمى كرسي: معناىاليس ، "العبادة وقدر عمى بعضيا عن بعض زمن عج" :ستأتي قاعدة أخرى و
 ؟وىو ركن؟ لماذا ال تقوم في الصالة لكن القيام ما شأنو، نك ال تستطيع أن تركع وتسجدإ

 ؟ع الجموس والقيامو موضفي جل ما شأن الر  ف ،العين فييصمي عمى كرسي والمشكمة ففبعض العامة يتوسع في ذلك 
األلم ، عطب العضو، اليالك، وتأخير البرء، مكمف لكنيا تؤدي إلى زيادة المرضإذا كانت العبادة مقدورة لم، نفإذ

 فماذا نقول لو؟، الشديد
                                                           

باب ما جاء في الرخصة في اإلفطار لمحبمى والمرضع،  -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، كتاب أبواب الصوم عن رسول اهلل  -12
 (.ٕٕ٘ٚ) برقم الحديث، ىذا في المبارك بن وعمي سالم بن معاوية اختالف ذكر الصيام، كتاب والنسائي،، (٘ٔٚ) برقم



 ".المشقة تجمب التيسير: "لونقول 
ه ذا المباس الذي يضعو مثمو في ىذويضع عمييا ى، أن أذىب إلى العمرة ورجمو تؤلمو أريد: ألشخاص يسألأحد ا
 .؟فماذا نقول لو ،؟لكن سأعاني كثيراً ، ستطيع أن أطوف وأسعى بدون ىذاأا أن: يقول ،المخيط وىو من جنس، الحال
  .اوىكذ، ضعو وليس عميك شيءلو: نقول 
ىذه األشياء التي  وحصول ضرر معتبر بأحد ،لممكمف لكن مع عناء شديد االفعل مقدورً فييا المشقة التي يكون  نفإذ

 ."المشقة تجمب التيسيرفنقول: "، ذكرناىا
مشقة ، بو -عز وجل-فيذا لم يكمفنا اهلل ، الفعل ال بفعمو مرة المداومة عمىخر من المشقات يحصل بسبب آقسم 
أو صيام الدىر لم يكمفنا اهلل ، ما جاءت الشريعة بو بو، -عز وجل-ىذا لم يكمفنا اهلل ، مثل الوصال بالصوم، زائدة
نم، بو -عز وجل- الحد  ن كانا  و ة بيذه الصفة عباد -عز وجل-فمم يكمفنا اهلل ، العبادات محدودة يطيقيا المكمفا وا 

 .ىذا من المشقات، لممكمف ال يمحق بو مشقة عظيمة االمحدود منيا مطاقً 
 ؟ال يعتبر، ما ىي المشقة التي ال تعتبر من المشقات ما

إنسان فيو  :عارض يسير، منو وال تخمو، صاحب لمعبادةمذلك أصاًل ن ألما ا  و ، ما لعارض يسيرإالمعتادة ة المشق
 ؟ماذا نقول لو، ورمضان، صداعال شيء منأو فيو ، وجع ضرس

، رح أصبعو جراحة عاديةأو جُ ، الصداع يسير فتفطر في رمضانمن أو تعاني من شيء ، يؤلمك سنك اليوم تفطر ألن
 ؟يجوز لك الفطر :نقول ليذا اإلنسانفيل ، أنا اآلن مصاب: فيقول

ولربما يصيبو شيء من ، الصوم مشقة خاصة في الحر الشديد ،ة المعتادة التي تكون مع العبادة، المشقال: الجواب
 ؟فماذا يفعل ىذا اإلنسان، ذلك إلى وما، رىاقالتعب واإلالصداع والخمول و 

 .ىذا الفطر في رمضانا يجوز لك معيال ، مشقة معتادة هىذ: نقول
 يجب عميك حضور ال : نقولال، الوضوء، طيارة، الالصالة، أن اإلنسان يصمي والمشقة معتادة لو اوكذلك أيض

فإنو  لى المسجد إال بكمفة عظيمة ومشقةلكن لو كان ال يصل إ، جمكألنك واهلل تعاني من أثر يسير في ر ؛ الجماعة
 .يرخص لو أن يصمي في بيتو، يجوز

، الغسل الواجبفي يمحق بو ضرر ، وليس عنده ما يسخن بو الماء، الشديد ن استعمال الماء في البردوكذلك لو كا
دة ليست شديدة وال تمحق ، لكن لو كانت البرو من حرج اهلل ما جعل عمينا في الدين، تيمم :نقول لو، أو في الوضوء

 .غتسل: ابو الضرر؟ نقول لو
 ؟صالة الظير والعصرة حر الماء في أنا أعاني من شد: يقول :حرارة الماء في الصيف

 .فيجب عميك أن تتوضأة، مشقة محتممه ىذ: نقول
يجب عميك أن تتوضأ وتصمي : نقول، مشقةمن ال يءفي الوقت ويتطير بالماء مع ش المريض الذي يستطيع أن يصمي

 .الوقتفي 
 ؟فماذا نقول لو، و ال يستطيع ذلك إال بكمفة شديدةلكن لو أن
 ستقبال القبمة صل  اتستطيع  ال، وتصمي  تستطيع الوصول إلى الماء تتيممفإذا كنت ال، جمع بين الصالتين: انقول لو

فإن لم تستطع عمى جنب ، ع فعمى جنبإن لم تستطف، قاعداً  ما تستطيع أن تصمي قائمًا صل  ، ولو إلى غير القبمة



 ."تجمب التيسيرالمشقة ة، "لكن ال تترك الصال، أو نحو ذلك، مى حسب ما يمكنك من إيماء بالرأسفع
معتاد، الجوع المشقة الجوع في الصوم ، ألنيا مصاحبة ليا؛ تكون معتادة مع العبادة ال تعتبر يتال المشقةا فإذ
 . ىذا ال إشكال فيو، وليس فيو مشقة عظيمة، الذي ال يفضي بو إلى الضرر ستعمال الماء البارد في الشتاءاو 

اليوى في الشريعة ركبت عمى خالف داعية  ": كما يقول الشاطبي ،مشقة التكميف: من المشقاتكذلك أيضًا 
ي تعبدنا شرائع واألعمال التالوليذا سميت ، شك أنو أيسر لو ال -في بحبوحة-فكون اإلنسان غير مكمف ، (ٖٔ)"النفس
يخرجو عن داعية لكن التكميف ، شك أنو يستريح فيو فبقاء اإلنسان مع ىواه ال، ما فييا من الكمفة، لتكاليف: اهلل بيا

أن تأتي  يجب عميك: نقول، الكمفة غير معتبرةه لكن ىذ، فيذا فيو كمفة، ى السيما أنو ركب عمى خالف اليوىاليو 
  .العبادة هبيذ
 ؟المشقة المعتبرة ما ىو ضابطن إذ

 .مشقةأي ، وليس أو إلى الضرر المعتبر، أو إلى تأخر البرء وزيادة المرضىي المشقة التي تفضي بو إلى التمف 
 : المشقة أنواع والذي تورث التخفيفو 

 .لمسافروابين الصالتين لممريض  تارة الجمع
ز فييا الجمع من غير لكن في حاالت يجو  ،ال يصمح أن تقال لعموم الناسقد وكذلك أيضاً في بعض الحاالت التي 

 يجوز لو أن يجمع بين الصالتين نوأب فتى فييا اإلنسان المعينعرض لو يُ تحصل لإلنسان تَ  تحاال، سفر وال مرض
  .ى ال يتالعب الناس بيذه األمورحت، وىو غير مسافر وال مريض

تغيرت  ،صالة الخوف :ركان مثلسقاط بعض األإتغيير صورة العبادة ب: يضاً من ألوان التخفيف غير الجمعوكذلك أ
 .ة الصالةصففييا 

ثل ىذا اإلنسان سقطت فم، ولربما ال قيام، سجود وال ركوعمثاًل باإليماء ال وكذلك أيضًا صالة المريض أن يصمي 
 .يذا تخفيف، فبعض األركانعنو 

ن لمعاجز دائماً عن تارة يكون إلى بدل كالفطر في رمضا، القصر في الصالةك تخفيف تارة يكون باختصار العبادةال
، لو المرض أو السفر المبيح لمفطر إذا عرض خرآ لمن يستطيع الصوم فيصوم في وقتوأيضاً ، طعاماإل الصوم إلى

، لقصرا :مثلالعبادة ر ختصاا، سقاط بعض األركانإ :صورة العبادةر تغييبوتارة ، جمعإلى ال ، وتارةفتارة إلى البدل
 .[ٜٚ:آل عمران] َمِن اْسَتَطاعَ ِإَلْيِو َسِبيًَل{}: يسقط عنو الحج الحج عن العاجز، سقاط بالكميةوتارة باإل، عالتخفيف أنواف

ه ىذ، لة التي يتمكن فييا من العبادةآلما أن يكون عاجزًا عن اا  و ، يكون عاجزًا بنفسو أيضاً  ما أنإ اإلنساناآلن ىذا 
ال يثبت ، أو لكبر سنو، ع الحج لمرضو الدائميطيست ىذا اإلنسان الذي ال :مثلعاجز بنفسو ، من ألوان العجز وصوره

 َمِن اْسَتَطاعَ ِإَلْيِو َسِبيًَل{} :توصمو إلى الحجالتي وقد يكون عاجزاً عن الوسيمة ، ىذا عاجز، أو نحو ذلك، الراحمةمى ع
 .والنفقة التي توصمو إلى ىناك ،حمةالرا

ىو ؟ قبإطالسقط عنك ي: قولنج إنسان عاجز عن الح، واحد عميو بحكم أن مثل ىذا اإلنسان ال يحكم: فالحاصل
  فماذا نقول لو؟، غني ،عنده مال، بنفسو لكن ليس بعاجز عن الوسيمة عاجز

                                                           

 (.ٜٕٔ/ ٕ)و ،(ٜٕٓ/ ٕ)و ،(ٜٗ/ ٕ) الموافقات: انظر -ٖٔ



 جْ حج  : فمثل ىذا نقول، فسو ولكنو قادر عمى الوسيمة لمحجعاجز بن، ما برأنا ساحتو تماماً ، بمالك عنك جْ حج  : نقول
 .بمالك
 ؟فماذا نقول ليذا اإلنسان، إليو ةموصمال لحجاإلى ولكنو عاجز عن الوسيمة ، ببدنو رخر قادآإنسان 
ذا كان حجو يتوقف ، يحجف أو من حوليا، ير حاجة إلى الراحمة مثل أىل مكةيمكنك الحج من غن كان إ: لو نقول وا 

 .ىذا يسقط عنك: فمثل ىذا نقول لو، -نفقةال- وما إلى ذلك عمى الراحمة
عرف أن المشقات منيا وبيذا ن، شريعةوىذا كمو من يسر ىذه ال، والتخفيف أنواع، فمثل ىذه األشياء تعتبر وتراعى

الطرفين أقرب إلى أي ، إلى نظر إلي أي شيء أقربيُ ، ةمتوسط يصغيرة، ومنيا ما ى يكبيرة، ومنيا ما ى يى ما
 .ىذا أو إلى ىذا

، خرلسبب أو آل من النعال يصعب نزعو اان يمبس نوعً ، إنسالمسح عمى النعمين عند الحاجة: من األمثمة عمى ذلك
تمسح : فماذا يصنع؟ نقول، مثالً  نزع ىذا النعليصعب معيا ، نحو ذلك و، أان في رجمو جراحً ألأو ، ما لطريقة لبسوإ

 ".ريالمشقة تجمب التيس"ألن  ؛عمى النعمين
 .ضوء واجبةو الي المواالة ف

 .عرفاً  يطول ال يقطع ذلك بماأ: وحد المواالة
، وقت سريعبقد يجف  في البرد ،في الحراء ألنو في اليو ؛ بطضوىذا ال ين، لعضوال يجف اأن : بعض الفقياء يقيدون

  .ال يطول عرفاً الفصل : لكن يقال
، توضأ نصف األعضاء، أ ثم توقف الماء الذي يتوضأ منوإنسان يتوض، نقطع لمصمحة تتعمق بالوضوءاأنو  لكن لو

  .؟ماذا يصنع ؟،أو بقي القدم
 .خرآبحث عن ماء اذىب ا: نقول لو
 .في المسجد لربما، ؟خرين الماء اآلأ: طيب

 .ذىب إلى المسجدا
 ؟الوضوء صحيح

 .الوضوء صحيح: نقول
 ؟األولى في األعضاء توضأذ أن من وصار لو عشر دقائق، وجفت األعضاء، ما بقي إال القدم

 .معتبر عذر وىذا"، المشقة تجمب التيسير": نقول
 .شتريليذىب أن يحتاج ي، -الكأس نتيىامسافر أو - ىذا الكأس نتيىايتوضأ ثم 

 .كمل ىذا الوضوءو  شترِ اذىب و ا: نقول لو
 ؟ماذا يصنع، صيام الشيرين المتتابعين إذا مرض، المرأة إذا حاضت، وم الكفارة الذي يجب فيو التتابعص

 ."المشقة تجمب التيسير": ألن؛ وال تبدأ من جديد، بعد ذلك تواصل تفطر ثم: نقول لو
 ؟ ن كنت مريضًا حتى ال تقطع الصوما  صم و لو:  ىل نقول

 .ي يصح معو الفطر، يجوز لك أن تفطر مع ىذا المرض الذال: نقول
وكذا اآلن ىذا اإلنسان صار لو حادث ، حالة طوارئه شترط أن توضع عمى طيارة مثل الخف؟ اآلن ىذالجبيرة ىل ي



 ؟ماذا ئتوض؟ عميو جبيرة من أجل أن نضع أوال كيف نوضئو
ضعت لو فوُ ، صالة وقتىو وال ، اوضوءً فيو غير متذكر  مشغمة؛ىو اآلن في ، نكسرا، الرجال اآلن ينقذونو دع

  خمعيا حتى تغسل ما تحت العضو؟ا: نقول ،الجبيرة
 .ي ىذا الجبيرة أن تكون عمى طيارةفال يشترط ف"، المشقة تجمب التيسير"، ال: الجواب
  ".رالمشقة تجمب التيسي"ألن ؛ ال يشترط فييا المدة وكذلك

 ؟ فما حكمو وما زاد ،؟تكون عمى موضع العمة فقطفي المفائف والجبائر أن  ىكتفىل يُ و 
ذلك ألنو يمحق اإلنسان مشقة حينما ال يضع ؛ سألمصمحة كأن تمسك ىذه الجبيرة أو المفافة فال بة ن كانت الزيادإ

 .عمى موضع العمة إال
مي وتستقبل تنزل من الراحمة وتص، محدودةالفريضة ، الشارع في صالة النافمة في السفرما وسعو فيقل مثل ذلك و 

ن عدو يالحقو أو سبع أو نحو أو اإلنسان اليارب م، تفقاما ل الحرب أو نحو ذلك تصمي كيفإذا كنت في حا، القبمة
: لو فينا نقول، -يمحق بيم يريد أن-م س ىناك رفقة يخاف فواتيولي، لكن في أمن، ما اتفقكيفالفريضة صمي يذلك 

كيف ، فال ما تصمي نوافليجب أن تنزل وا  : كن النوافل لو قمنا لول، فيو محدود، ستقبل القبمة في الفرضاو  نزل وصل  ا
 ؟نوافل كيف يصمي في النيارو ؟ يقوم الميل

ن، ركوع وال بسجودبوال  ب ال بقيامطالَ تُ وال ، تفقاما ستقبال عمى الراحمة كيفامن غير  صل  : نقول فيذا ، ما باإليماءوا 
 ."المشقة تجمب التيسير" ؟ماذال، التخفيفمن 

ومضى ، ىقضَ تحيض وكانت تجيل أن الصيام يُ  نيا كانتإ: من النساء تسأل تقول كثير: لةأىذه المسر من صو 
 ؟تقضين السنوات الماضية: ماذا نقول ليا؟ نقول ليا، سنة نو عشر  عمييا

 .نعم: بعض الفقياء يقولون
المشقة تجمب "، وألن األدلة دلت عمى ىذا؛ -رحمو اهلل-ختيار الشيخ تقي الدين اوىو ، أنيا ال تقضي ذلك: واألقرب
 ر".التيسي

 .ما سبق يقضا: ليا قالا م، وتترك الصوم والصالة اضتحتس اأني -صمى اهلل عميو وسمم-مرأة التي أخبرت النبي ال
فت ويتكمم في يتم (ٗٔ)؟ما بالكم تنظرون إليّ ، هاي  أم  ثكل وا: ثم قال، الحمد هلل: وقال، ممي حينما عطسمعاوية الس  

م تتكم كنأل تعيد كل الصموات الماضية :-صمى اهلل عميو وسمم-؟ ما قال لو النبي ىذا ما شأنو، الصالة وما إلى ذلك
نما عمّ ، وتتمفت  .مووا 

 الطريقة يجبأنت طول عمرك تصمي بيذه : لكن ما قال، (٘ٔ)الصالة التي في الوقتالمسيء صالتو أمره أن يعيد 
  .وىكذا، ألنو كان جاىالً ؛ تعيدىا ،عميك أن تقضي كل الصموات

 .فال يطالب ىذا الجاىل في الصموات التي مضت أن يعيد ذلك
، توضأيويخاف عمييم لو ذىب ، امرأة و، أوعنده صبية ونساء، رتعطل في السف اأن إنسانً لو : كذلك من األمثمةو 

                                                           

 (.ٖٚ٘) برقمأخرجو مسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب تحريم الكالم في الصالة، ونسخ ما كان من إباحتو،  -14
أخرجو البخاري، كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصموات كميا، في الحضر والسفر، وما يجير فييا وما  -٘ٔ

 (.ٜٖٚ) برقم(، ومسمم، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ٚ٘ٚ) برقميخافت، 



يخاف  ،ويخاف إذا ذىب عمى قدميو أن يصيب ىؤالء مكروه، ينكيمو  مسافة عنو تبعد ربمال ىو يرى محطة بنزين
تيمم : نقول لو، ؟وفي أول الوقت، ى الماء في الوقتمع أنو يستطيع الوصول إل ماذا نقول لوء، وليس عنده ما، عمييم
 .عندىم وصل  

يخشى ، من فيو عمى عرضوأال ي في مكانىو و ، بل صالة الجمعة، البمد والمؤذن يؤذن صالة الجماعةإنسان في 
 ؟فماذا يصنع، يأمن عمى نفسوال أو ، إذا خرج

بمد تنتشر ، ال يأمن عمى مالو،  يأمن عمى عرضوال، كان ال يأمن عمى نفسو، إذا تسقط عنك الجمعة والجماعة: نقول
 .تصمي في بيتكو سقط عنك حضور ىذه الصالة ينقول لو:  ،و يسرقمجرد ما يخرج اإلنسان بيتُ  ،فييا السرقات

 ؟طاىرماء الرجل لماذا ، ة ماء الرجلطيار 
الثياب  يافىو من طوّ : فيو كما قال بعض أىل العمم، التنزه من ذلك ايصعب جد  ، ألنو ال يمكن؛ الشريعة رمن تيسي

قال النبي ، تشرب منو أو اإلناء الذي تمغ فيوخص في الماء الذي اليرة رُ  :مثل، افي الثياب والفرشرش، من طوّ والفُ 
من ىذا أصعب من التحرز من  ، فالتحرزيصعب التحرز من اليرة، (ٙٔ)افيننيا من الطوّ إ :-صمى اهلل عميو وسمم-

 .عمى المكمفين خفيفاً ت ان ذلك طاىراً ك، فمن مثل ىذا بل يمكن التحرز من البصاق ونحوه أكثر من التحرز، اليرة
 .نماذج من األمثمةه ىذ

 وال ُمَحرٌَّم مع اضطرارِ ***  وليس واجٌب بَل اْقتدارِ 
، فال واجب مع العجز، ستطاعةالوجوب يتعمق باال": بقولو خرفي كتابو اآل -رحمو اهلل-ىذه القاعدة عبر عنيا المؤلف 

 ."وال محرم مع الضرورة
 ؟لعبارتينالفرق بين اما ي في النثر لماذا؟ تلارة ىنا في النظم أدق من العبارة العبا

 .واجب: وكممة، الوجوب: الفرق في كممة
 ."ال واجب": ، وفي ىذا النظم قال"ال وجوب": في القواعد الجامعة قال

 ؟ وأي العبارتين أدق
 ".واجب"

 .باألدلة ،لمكمفين، باتتعمق بخطاب الشارعة ألن القواعد األصولي؛ الوجوب: يمكن أن نقولفي القواعد األصولية 
القواعد  فينا حينما نتكمم عن، نفسو يالتكميف بينما الواجب ىو الحكم، الشارع، بإيجاب الشارع فالوجوب يتعمق بخطاب

  .واجب: فنقول، ة يتعمق باألحكام العمميةالكالم عمى القواعد الفقيي، الفقيية
 ."مع العجز بجاال و ": أن نعبر عنيا بعبارة مختصرةيمكن ىذه أن القاعدة : فالحاصل

 إذا أردنا، برىا قاعدة واحدة بتركيب الطرفينيمكن أن تعت، و قاعدتان ليست قاعدة واحدةيما ألن والجممة األخرى منيا
 ".اتر ظو الضرورات تبيح المح": نقول، ومألوفة معروفةو ، عند العمماء خر بعبارة معتادةر عن الجزء اآلأن نعب

 ".ال واجب مع العجز": الجزء األول عبرنا عنو نإذ
                                                           

 ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الطيارة أبواب والترمذي، ،(٘ٚ) برقم اليرة، سؤر باب الطيارة، كتاب داود، أبو أخرجو -16
 باب وسننيا، الطيارة أبواب ماجو، وابن ،(ٛٙ) برقم ،اليرة سؤركتاب الطيارة، باب  والنسائي، ،(ٕٜ) برقم اليرة، سؤر في جاء ما باب

 (.ٖٖٚٗ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٖٚٙ) برقم ذلك، في والرخصة اليرة بسؤر الوضوء



 ".المحظوراتالضرورات تبيح : "والجزء الثاني
 ؟"المشقة تجمب التيسير": السابقة ىل ليا عالقة بالقاعدة ىذه القواعد

ذا حصمت الضرورة وا  ، فيسقط الوجوب مع العجز"، المشقة تجمب التيسير" وداخمة تحتيا، ىي متفرعة عنيا، نعم
 ".المشقة تجمب التيسير"أن  بناًء عمى، ورظالمح رتكبناا

 ؟ىذه القاعدة ما األدلة عمى
}َفاتَُّقوا : فاهلل يقول، ورفع الحرج عن المكمفين، تي تدل عمى يسر الشريعة وسيولتيايمكن أن نستدل باألدلة السابقة ال

صمى -والنبي ، [ٜٚ:آل عمران] َوِلّمِو َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاعَ ِإَلْيِو َسِبيًَل{}، [ٙٔ:التغابن] المََّو َما اْسَتَطْعُتْم{
فإن ، قائماً  صل  )): ينصحديث عمران بن حو ، (ٚٔ) ((منو ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا)): يقول -اهلل عميو وسمم

 .(ٛٔ)((لم تستطع فعمى جنبفإن ، قاعداً فلم تستطع 
عاجز ، القاعدة مكتي عمييا يكفي لتوضيح وما ذكرتو في شرح القاعدة السابقة واألمثمة الت، ال واجب مع العجز نإذ

أو ، ال يستطيع أن يصوم أبداً  اكمي   سواء كان ىذا العجز عجزاً ، رعاجز عن الصيام يفط، عن القيام يصمي قاعداً 
، اا أو عجزًا حكمي  كون عجزًا حسي  وىذا العجز قد ي، خرآوقت في ستطيع أن يصوم مريض اليوم ثم يا، عجزًا مؤقتً 
فيذا في ، لكن بكمفة ومشقة كبيرة أن يقوم مي يستطيعوالعجز الحك، يقومأن  يستطيع القعد المُ  :مثل سيالعجز الح

 ،اما أن يكون حكمي  إجز فالع، احس   عاجزبن لم يكن ا  و ، احكمً  فيو عاجز، يوجد مانع يمنعو من ذلك، احكم العاجز حس  
ان ىذا لو أن اإلنس :العجز الحسي مثل :والنيي عن المنكراألمر بالمعروف ما نقول في مثم، ان يكون حسي  أما ا  و 

 .بالمسانعمى ىذا اإلنسان  ال يستطيع أن ينكرف، ىو أبكم، ال يستطيع أن يتكمم أصالً 
الجياد  :مثل، الوجوب فيسقط عنو، فعل لو تبرمع ينكر عميو لكنو يمحقو ضررأن والعاجز الحكمي يستطيع أن يتكمم و 

كان ، اا حسي  جزً ع اعاجزً  إذا كاناإلنسان  يذاف، عمى معينو ما عمى جميع األمة أإإذا كان فرض عين  في سبيل اهلل
 ؟فماذا يصنع، ال يستطيع أن يجاىد، ادً قعمُ 

 .يسقط عنو: نقول
 .ىذا عجز حكمي: فنقول، معتبر ضرر ألنو يمحقو؛ ال يستطيع، اأو عاجز عجزًا حكمي  

ما، بالبدن ما أن يكونإ -كما سبق-والعجز  سيمتيا أو بواسطتيا إلى لة التي يتوصل بيا أو بو اآل يكون عنأن  وا 
ما، نفسو عن ىذا وىذا في الوقت ان عاجزً ما أن يكو إ، المطموب عاجز ببدنو  ،الحج :مثل، خرعن ىذا أو عن اآل وا 
  .عاجز ببدنو ومالو، إنسان مقعد وفقير، أو عاجز بمالو أو قادر ببدنو، قادر بمالو
 ،ورظكل ضرورة تبيح المح؟ فيل ىي عمى إطالقيا، العامة ما يحتج بيا اً كثير " المحظوراتالضرورات تبيح "فقاعدة: 

 .؟أو أنو يراعى فييا بعض األشياء
والضرورات عمى خمس مراتب، ، وتحسينيات ضرورات وحاجيات: في مراتب شرائع الدين تذكر دائماً أبواب الترجيح

                                                           

(، ومسمم، ٕٛٛٚ) برقم، -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل  -17
وترك إكثار سؤالو مما ال ضرورة إليو،  -صمى اهلل عميو وسمم-كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، وفي الفضائل باب توقيره 

 (.ٖٖٚٔ) برقم
 (.ٚٔٔٔ) برقما صمى عمى جنب، أخرجو البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدً  -18



 إطالقيا؟  اآلن ىل ىي عمى" وراتظالضرورات تبيح المح"ـف
 .ليست عمى إطالقيا: الجواب

إذا حمت الضرورة حل : ويقول، حرة والعرافين والمشعوذينيريد أن يذىب إلى الكينة والسو  اإلنسان مريضا ىذ
 .يقول العامة في كثير من األحيان كما ،ورظالمح

فقد كفر بما  ن جاء إلى ىؤالء العرافين فصدقيمألن م؛ مب شفاء البدن في سبيل بذل الديناآلن أنت تط: نقول لو
 .(ٜٔ)صمى اهلل عميو وسمم-محمد  عمى لنز أ
 ن ىل يذىب إلى السحرة والعرافين؟ىذا اإلنسان اآل: الحاصلف

 .ال: الجواب
 ؟ىل ىذه ضرورة

يتعمق بدرجة أعمى في  -ورظىذا المح-الذي تريد أن ترتكبو  ألن الضرر؛ ورظىذه الضرورة ال تبيح المح: نقول
يجوز لك أن تقدم عمى ىذا  فال، فحفظ الدين أعظم من حفظ النفس، ي سبيل حفظ مرتبة أدنى وىي النفسف، الدين
 .العمل
 ؟وراتظى تكون الضرورات مبيحة لممحلكن مت
 ."وراتظالضرورات تبيح المح" :فينا نقول، ساوية ليا بالمرتبة أو أدنى منيام تإذا كان
 ؟ماذا يصنع، ضطر اإلنسان إلى أكل الميتةاإذا : من األمثمة عمى ىذا النوع، اأمثمتو كثيرة جد  وىذا 

 .يأكل من الميتة
 ؟يدفع الغصةلال خمرًا إص ولم يجد لو أنو غُ 
 ".وراتظالضرورات تبيح المحنقول: "

 ".وراتظالضرورات تبيح المح: "فينا نقول، إبانة العورة فيوإلى في موضع يحتاج  حتاج إلى عمميةاأصيب بمرض 
، "منزلة الضرورة الحاجة تنزل: "لكنيا حاجة، فينا قاعدة أخرىة، لكن ليست عممية تجميمي، اماً قد ال تكون ضرورة تمو 

الضرورات تبيح : "قول؟ فنعمى أي شيء؟ ىل ىناك عذر معتبر في ىذا: نقول الرجل ما يطببياالمرأة حين
 ة.الطبيب وجود في حال عدم" منزلة الضرورةالحاجة تنزل "و ،"وراتظالمح
م ىل لمعصو  أشرف عمى اليالك وجد ماال اإنسانً أن مال الغير لو  ذُ أخْ " المحظوراتالضرورات تبيح : "ينما نقولح

 ؟ذنوإمن غير لو أن يأكل منو 
 ".المحظوراتالضرورات تبيح "ويحفظ ميجتو ، ليقيم صمبو، نعم: الجواب

نقول: ، إال بالد الكفار اما وجد مكانً ، ضطر إلى ىذاالكن لو إنسان ، محرمة ،زال تجو  السكنى في بالد الكفار
 ".المحظوراتالضرورات تبيح "

 .وىكذا"، الحاجة تنزل منزلة الضرورة: "نقول، لممسممين مصمحةٍ و  لو كان ذلك لحاجةٍ 
 ".المشقة تجمب التيسير": أيضًا عمى قاعدة فيي متفرعة

                                                           

(، ٖ٘ٔ) برقم، باب ما جاء في كراىية إتيان الحائض، -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، كتاب أبواب الطيارة عن رسول اهلل  -19
 (.ٜٖٙ) برقملحائض، وابن ماجو، كتاب الطيارة وسننيا، باب النيي عن إتيان ا



 ا.ضروري لي وىي قيد، بياالتي بعدىا مباشرة تتعمق  القاعدة
 بَقْدِر ما تحتاجو الضرورةْ *** محظوٍر مع الضرورْة  وكلُّ 

 ."الضرورات تقدر بقدرىا": بقوليم عادة العمماء يعبرون عنياو ، السابقة قيد لمقاعدةه ىذ
 ؟ مصراعيو عمى باباليبقى  وراتظالمح تحابأ إذا ىل"، وراتظالمح تبيح الضرورات": السابقة القاعدة
مغتفرًا  كون ذلكفينا ي، [٘ٗٔ: األنعام] ُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد{َفَمِن اضْ }: الدليلو "، بقدرىار الضرورة تقد"، ال: الجواب
ْثٍم{} ،في حقو لو ا ذلك مرخصً بفإنو يكون ؛ ومائاًل إلي :أي [ٖ:المائدة] َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف ْلِِّ

ْثمٍ َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمصَ }، {َغْيَر َباٍغ َواَل َعادٍ }: ور بيذا القيدظىذا المح رتكاباب ، [ٖ: المائدة] {ٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف ْلِِّ
إنما  شيءأي ما وجد ر؟ ىل يأكل من ىذا الخنزي، اوجد إال خنزيرً ما  أو مضطر اإلنسان مضطر اآلن لمميتة فيذا

 .أنا أعطيك: قال رحم خنزيمعو لو  امار   اإنسانً  وجدر، وجد لحم خنزي
منو ىل يجمس يصنع ؟ ماذا يصنع بيذا المحمف"، الضرورات تقدر بقدرىا" لكن، "وراتظالمح تبيح الضرورات": فنقول
 ؟يتفنن بو ويتمذذ، وما إلى ذلك، ياتوالمقمت المشويا ألوان

 .ال: الجواب
: قال، لك أن تشرب لتدفع عن نفسك اليالكيجوز  :نقول لو، فوجد خمراً  ،طشسيموت من العر ضطا اإلنسان ىذا
 . وأجمس في مكان عنده ماء، نوع خاص من اكأسً  حضرأ، دعوني نتظرواا

 .نبساط وسروراو  يشربيا بنشوة وفرح واعتزاز، حال مضطرما ىو ىذا : فنقول
ذا أراد أنو ، ؟يتوسعأنو  فيل معنى ىذا، يضطر اإلنسان إلييالكن قد ، وير حرامالتصا ىذا يمبس  يذىب إلى المصور ا 

 ؟ويقف أمام المرآة فترة ينظر، تزينوي، غير المباس الذي يمبسو
، ليذه المعصية فعمك أنك مستروححتى ال يظير من ، مضطر، أن تذىب بييئتك الطبيعية العاديةاألصل ، ال: نقول
 .وأنت كارهنما تفعميا وا  ، ومسرور، بيا وفرحٌ 

يكشف  يحتاج إلى أن ىل معنى ىذا أنو، عمة في موضع من العورة في الفخذ فيولو اإلنسان " تقدر بقدرىا الضرورات"
 ؟ العورة كميا

نما فقط ىذا المكان، ال  .وا 
 ؟ تكشف عن وجييا تذىب إلى الطبيبنقول: ة، ما وجدت طبيبو عمة في العين  ندىاع امرأةلو أن 

 ".الضرورات تقدر بقدرىا"ألنيا موضع العمة ؛ العين فقطتكشف عن ، ال
 ؟يتوسع فيو: نقول ؟فماذا يصنعم، أخذ مال من معصو ضطر إلى اوكذلك لو أن ىذا اإلنسان 

 .يم صمبوما يق يأخذ بقدر، ال
صمى اهلل -ذكرىم النبي الذين ة ثثالملة إال لأال تحل المس، ضطرارال تجوز إال في حال اال -موالاأل-لة الناس أمس

 .(ٕٓ)..مالةالرجل الذي تحمل حَ و ، جتاحت مالوا -ةفآ- الرجل الذي نزلت بو مصيبة -عميو وسمم
نما ، وسع يجمس طول عمره يسأل الناسما يت، و فقطيكفي لرفع ىذه العمة العارضة  أن ىذا يأخذ بقدر ما: فالحاصل وا 

                                                           

 (.ٗٗٓٔ) برقمأخرجو مسمم، كتاب الكسوف، باب من تحل لو المسألة،  -ٕٓ



نما يأخذ بالقدر الذي ، ويتخذىا مينة، ىذه القضيةئ ما يستمر ، يرتفع فيو عن ىذا الضر والجائحة يأخذ بالقدر الذي وا 
 .تجمس أكثرأن  داعٍ ، ما في وكثيرة، تكفيك، عشرة عطاك إنسانأ ،لعيالي أنا ما عندي طعام: يقول، يكفيو

  .تراعىىذه األمور يجب أن 
 ".الضرورات تقدر بقدرىا" نإذ


