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من كلية  أصول الفقهات الحصول على درجة الماجستير في قدمت هذا الرسالة استكماالً لمتطلب
  .بغزة - الشريعة والقانون في الجامعة اإلسالمية
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�  
 ،والصالة والسالم على سـيد األنـام   ،خلق اإلنسان علمه البيان ،الحمد هللا الذي علم القرآن

ورضي اهللا عن الصحابة ، )١("الدينِ في يفَقِّهه خَيرا بِه اُهللا يرِد من" :ئلالقا �محمد بن عبد اهللا 
وورثُوا العلم واإليمان وعن التابعين وتابعيهم إلـى يـوم    �الذين بلغوا عن رسول اهللا  ،الكرام

  .الدين بإحسان وبعد

وكيف  ؟بماذا يؤمن هو المشرع وحده لزم اإلنسان أن يعرف شريعته ليعرف �لما كان اهللا 
ومن هنا كـان   ؟وكيف يقضي حاجاته ويعالج مشكالته ويقيم حياته مع غيره من البشر ؟يعبد اهللا

  .�الناس على مر العصور محتاجين للرسل ليبلغوهم شرائع اهللا 

بعد أن بلـغ   �خاتم األنبياء وكانت رسالته خاتمة الرساالت، وقد انتقل  �وقد كان محمد 
 فقال  تعالى بعده باالحتكام إليهما،ر ربه تاركاً فينا القرآن والسنة، وقد أمرنا اهللالرسالة إلى جوا

� :� ِإلَى اللَّه هكْمفَح ءشَي نم يهف ا اخْتَلَفْتُممنُـوا     �: وقال أيضاً، )٢(� وآم ينـا الَّـذها َأيي
ُأوِلي اَألموَل وسوا الريعَأطو وا اللَّهيعوِل َأطسالرو ِإلَى اللَّه وهدفَر ءي شَيف تُمعتَنَاز فَِإن نْكُمرِ م

  . )٣(� ِإن كُنْتُم تُْؤمنُون بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ذَِلك خَير وَأحسن تَْأوِيالً

ـ شريعة للناس كافة إلى يوم القيامة، وفيها كل واقعة، وقـد   �محمد  رسالةفكانت  اءت ج
  .رحمة للعالمين

والشريعة اإلسالمية قامت على أساس رعاية مصالح العباد ورفع الحرج عنهم، فقد قال اهللا 
يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر وال يرِيـد   �: ، وقال أيضاً)٤(� وما جعَل علَيكُم في الدينِ من حرجٍ �: �

رسالْع ه ميسراً فقالـبعث �أن اهللا  �ي ، وقد بين النب)٥(� بِكُم : "ِإن اللَّه ى لَمثْنعبنِّتًـا  يعالَ مو 

                                                 

، ومسلم ١/٢٥، )٧١الدين، ح كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خيرا يفقه في(أخرجه البخاري في صحيحه، ) ١(
 .٣/٩٤، )٢٤٣٦ كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، ح(في صحيحه، 

 ).١٠(من اآلية : سورة الشورى )٢(

 ).٥٩(اآلية : سورة النساء )٣(

 ).٧٨(من اآلية : سورة الحج )٤(

 ).١٨٥(من اآلية : سورة البقرة )٥(
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يأمر رسله بالرفق فقد جاء في الحـديث الـذي    �، وكان )١( " ميسرا معلِّما بعثَنى ولَكن متَعنِّتًا
.. .ن جبل إلى اليمنأبا موسى األشعري ومعاذ ب �بعث رسول اهللا : قالإذ  	رواه أبو هريرة 

فقد جاء في الحديث الذي  �، وقد كان هذا دأبه )٢( " تُنَفِّرا والَ وبشِّرا تُعسرا والَ يسرا" : ثم قال
 َأيسر َأحدهما َأمرينِ بين ���� اللَّه رسوُل خُير ما" : -رضي اهللا عنها –روته أم المؤمنين عائشة 

نِإالَّ اآلخَرِ م ا اخْتَارمهرسا َأيم لَم كُنا يِإثْم فَِإن ا كَانِإثْم كَان دعالنَّاسِ َأب نْه٣( " م(.  

تشير بعبارة واضحة ال لبس فيها أن الدين اإلسالمي، فهذه النصوص من اآليات واألحاديث 
  .دين يسر ال عسر فيه، قائم على دفع الحرج والمشقة عن المكلفين

ضوء هذه النصوص استنبط الفقهاء القواعد المشهورة المعروفة المذكورة فـي كتـب    فيو
، )المشقة تجلب التيسير( )٤(واعدمن هذه القو، التي تشير إلى اليسر ورفع الحرج القواعد الفقهية

 ،)الضرر األشد يزال بالضرر األخف(، )يختار أهون الشرين(، )الضرورات تبيح المحظورات(
ن القواعد الفقهية التي قررها الفقهاء في هذا الجانب، وال يفهم من هذه النصـوص  وغير ذلك م

والقواعد أن كل مشقة تجلب التيسير والتخفيف والرخص، بل المشقة غير المعتادة هـي التـي   
  .تجلب التيسر والتخفيف

ألن الشريعة اإلسالمية قامت على رعاية مصالح العباد ودفع المشـقة عـنهم، شـرعت    و
تـرد علـى    دفعاً للمشقة وتخفيفاً على العباد، ومـن المعلـوم أن الـرخص    ص الشرعيةالرخ

كمن أشرف على الهالك ولم يجد إال الميتة فإنه يجب عليه األخذ بالرخصة واألكل  ؛الضرورات
لصالة فإنـه يبـاح لـه    لهي كذلك ترد على الحاجيات والتحسينيات كمن لم يستطع القيام فمنها، 

  .الجلوس

                                                 

 ،)٣٧٦٣ ح ،بالنية إال طالقا يكون ال امرأته تخيير أن انبي باب ،كتاب الطالق( في صحيحه، مسلمأخرجه  )١(
٤/١٨٧.  
 ،الـوداع  حجـة  قبل اليمن إلى ومعاذ موسى أبي بعث باب ،كتاب المغازي( في صحيحه البخاري أخرجه) ٢(
ح ، التنفيـر  وتـرك  بالتيسـير  األمـر  فى باب ،كتاب الجهاد والسير( في صحيحه مسلم، و٥/١٦١، )٤٣٤١ح

٥/١٤١ ،)٤٦٢٣. 
، ٨/١٦٠، )٦٧٨٦، ح اهللا لحرمات واالنتقام الحدود إقامة باب ،كتاب الحدود( في صحيحه البخاريأخرجه ) ٣(
 انتهـاك  عنـد  هللا وانتقامه أسهله المباح من واختياره لآلثام � مباعدته باب ،كتاب الفضائل( في صحيحه مسلمو

 .٧/٨٠، )٦١٩٣، ححرماته
 .٧٥ ابن نجيم،: األشباه والنظائر )٤(



	�����א �
 

 
  د 

ء هذا البحث ليعرض للرخصة من جانب ارتباطها بمقاصد الشـريعة اإلسـالمية،   وقد جا 
وعالقتها بالضروريات والحاجيات والتحسينيات، وكذلك يعرض لعالقـة الرخصـة بالمصـالح    

الرخصة عند األصوليين وعالقتها بمراتـب مقاصـد   (الخاصة والعامة، فكان بحثي هذا بعنوان 
  .)الشريعة اإلسالمية

�:���א���ع	��:��وً� �
الموضوع عبارة عن دراسة أصولية للرخصـة الشـرعية، وربطهـا بمقاصـد الشـريعة      

  .اإلسالمية، مع تطبيق ذلك على مسائل فقهية

�:������א���ع:�����ً� �

  :تكمن أهمية الرخصة الشرعية وعالقتها بمقاصد الشريعة فيما يلي
ى العمل بمقتضـى الرخصـة،   أن كل فرد في الدولة اإلسالمية قد يقع في حرج يلجئه إل .١

 .فيحتاج عندها إلى التأكد من جواز ذلك
 .بيان مدى مراعاة الشريعة اإلسالمية لمقاصد المكلفين في كل أحوالهم .٢
، وهذا فيه شـرف  �خدمة الدعوة اإلسالمية، المستمدة من كتاب اهللا الكريم وسنة نبيه  .٣

  . عظيم لي

�����א������א���ع:�����ً��:� �
  .مقاصد الشريعةبلعلم اأهمية  .١
  . العلماء المعاصرين بهذا الموضوع ماهتما .٢
  .بيان أثر مقاصد الشريعة على إباحة الرخصة وما في ذلك من التيسير على العباد .٣

�ً����:��א��:א"!�د�א��� �
كانت جهود الباحثين السابقين مقتصرة على دراسة الرخصة الشرعية من حيـث حكمهـا   

د بعد البحث أحداً ربط الرخصة بمقاصد الشريعة اإلسالمية ومضمونها وضوابطها، ولكني لم أج
  .في بحث مستقل، وإن كان البعض تحدث بها في ثنايا األبحاث والمؤلفات

��&��א��%$:���#�ً� �
  :يقع البحث في مقدمة، وثالثة فصول وخاتمة 
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�وאن���:و$���א�#"ل�א!ول���و� �

��'�'��א��)"��و�'�"د�א�������و$&�������و�وא�ط��� �

  :ثالثة مباحث وفيه
  

  .حقيقة الرخصة وأقسامها: المبحث األول

  .حقيقة مقاصد الشريعة ومراتبها: المبحث الثاني

  .عالقة الرخصة بالمقاصد: المبحث الثالث

��و$����وאن�א�#"ل�א�(����:�و� �
��*&��א��)"�����א���א��'�"د �

� �

  :وفيه ثالثة مباحث
  .ورود الرخصة على الضروري: المبحث األول

  .ورود الرخصة على الحاجي: المبحث الثاني

  .ورود الرخصة على التحسيني: المبحث الثالث

�وאنو$���א�#"ل�א�(��+����:��و� �
�����و�ود�א��)"����-�א��"��,�א�)�"��وא� �

  :نوفيه مبحثا
  .رخصة تحقق مصالح عامة: المبحث األول

  .رخصة تحقق مصالح خاصة: الثاني المبحث

�א�)����و$��� �
  .أهم النتائج والتوصيات علىتشتمل ف
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فهـارس اآليـات، واألحاديـث، واآلثـار، والمراجـع      : ثم أعددت الفهارس، وقد اشتملت على
  .والمصادر، والموضوعات

�ً�����:#(!)�א��%$:� �
موضوع من خالل بسط أقوال الفقهاء في المسألة، وترجيح ما يراه راجحاً، يعرض الباحث لل - ١

 .ثم يضع جملة من األمثلة توضح ما ذهب إليه
مع ذكر أرقـام   مع كتابتها بخط بارز وضبطها بالشكل، اآليات القرآنية إلى سورها، تعزو - ٢

  .اآليات
إن لم تكن في البخاري  األحاديث النبوية من مصادرها األصلية مع بيان الحكم عليها خرجت - ٣

 بيـان  أو في أحدهما، أكتفي بذكره من غير ا استطعت، وحيث يكون الحديث فيهماومسلم، م
  .حكم عليه

 .أترجم لألعالم المغمورين غير المشهورين - ٤
هذا وردهـا   أسجلها في بحثيالعمل بما تستوجبه األمانة العلمية من توثيق المعلومات التي  - ٥

 .اإلى أصولها المستمدة منه
قمت ببسط المسائل الفقهية مبيناً خالف العلماء فيها، مع ذكر سبب الخالف غالباً، ثم أقـوم   - ٦

بسرد األدلة لكل مذهب، وذلك في حدود المذاهب الفقهية األربعة، ثم أرجح ما أراه راجحاً، 
 .مبيناً أسباب الترجيح

 مشهور به، ثم ذكرتاسم المؤلف ال بذكر تثنيتاب، واسم الك تذكرعند توثيق المعلومات،  - ٧
 .وإال اكتفيت بذكر رقم الصفحة الجزء، والصفحة إن كان الكتاب ذا أجزاء،

في ترتيب المصادر، والمراجع تقديم كتب التفسير وعلوم القـرآن، ثـم الحـديث،     تراعي - ٨
ة وفق السـبق  بعدها المذاهب الفقهي ترتبإن وردت مشتركة في حاشية واحدة ووالشروح، 

ت كتب المعاصرين مرتبةً على حـروف  ، ثم ذكراالحنفية على غيره كتب الزمني، فقدمت
 .مرتبة زمنياً األقدم فاألحدث بعدها كتب أصول الفقه ت، ثم ذكرالهجاء

  
  
  
  
  
  
  



	�����א �
 

 
  ز 

  شكر وتقدير
    

، وإقـراراً  )١(� رب َأوزِعني َأن َأشْكُر نعمتَك الَّتي َأنْعمـتَ علَـي   �: �انطالقاً من قوله 
علي، في نعمه التي ال تعد وال تحصى، فإني أحمد اهللا جل وعال وأشكره  �رافاً بفضل اهللا واعت

  .على عظيم منه وتفضله علي أن يسر لي إتمام هذا البحث، فلله الحمد من قبل ومن بعد

فـإني   ،)٢(" النَّـاس  يشْكُر ال من اللَّه يشْكُر ال" وأداء للواجب واعترافاً بالفضل ألهله، فإنه 
بإشـرافه علـى هـذه     �أتقدم بخالص الشكر، وعظيم التقدير واالمتنان، إلى من شـرفني اهللا  

عميـد كليـة الشـريعة     ماهر حامد الحولي/ أستاذي وشيخي فضيلة األستاذ الدكتورالرسالة، 
والقانون حفظه اهللا ورعاه، العلم المعطاء والشيخ الفاضل، والذي تفضل علي بأن أعطاني مـن  

ه وعلمه وخبرته، وأسدى إلي النصح واإلرشاد حتى خرجت هذه الرسالة بـأبهى صـورة،   وقت
وبأحسن حال، فجزاه اهللا عني خير الجزاء، وبارك اهللا له في وقته وعلمه وعمله، وجعله ذخـراً  

  .لإلسالم والمسلمين

  :كما وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريمين
  عميد الدراسات العليا    مقداد زياد إبراهيم /فضيلة الدكتور
  عضو لجنة اإلفتاء بالجامعة اإلسالمية    سلمان نصر الداية /فضيلة الدكتور

لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، واللذين بذال جهدهما لتوجيه المالحظات والتوجيهـات  
  .النافعة والقيمة، ليجملوا هذه الرسالة، فجزاهما اهللا خير الجزاء

الشكر والعرفان إلى أساتذتي الكرام جميعاً في كلية الشريعة والقـانون، الـذين   كما وأتقدم ب
تتلمذت على أيديهم، ونهلت من علمهم، وأخص بالذكر منهم األساتذة والعلمـاء األفاضـل فـي    

  .الدراسات العليا، فأسأل اهللا أن يبارك لهم جميعاً في علمهم، وأن يجزيهم خير الجزاء

                                                 

 .)١٥( من اآلية: حقافاألسورة  )١(
وقال شعيب االرناؤوط في تعليقه على . ٢/٢٩٥، )٧٩٢٦، ح 	مسند أبي هريرة (أخرجه أحمد في مسنده،  )٢(

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: مسند اإلمام أحمد
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ام إال أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى منارة العلم والهـدى، صـرح   وال يسعني في هذا المق
كمـالين  / فضيلة األستاذ الـدكتور اإلسالم العظيم الشامخ الجامعة اإلسالمية بغزة، وعلى رأسه 

  .حفظه اهللا شعث

كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة فـي هـذه   
اعة وتنسيق وتدقيق ودعوة في ظهر الغيب، حتى أنجزت هذه الرسالة، فجزاهم الرسالة؛ من طب

 .اهللا جميعاً عني خير الجزاء



�$#"�א�! �� �
 

 
  ط 

  ملخص البحث

الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وخير المرسلين محمد ابـن  
  :، أما بعد �عبد اهللا 

ح العباد، ودفع الحرج عنهم، فشرعت إن الشريعة اإلسالمية قامت على أساس رعاية مصال
لهم الرخص الشرعية؛ لتراعي فيها ما قد يطرأ على المكلفين من حاجـات، فأوضـح البحـث    
مقصد اإلسالم من الرخصة الشرعية وبين أقسامها، وحقيقة مقاصد الشريعة اإلسالمية ومراتبها، 

الربط بينهما، من خالل كما أنه وضح العالقة بين الرخصة وبين مقاصد الشريعة، وعمل على 
  ). الرخصة عند األصوليين وعالقتها بمراتب مقاصد الشريعة( هذا البحث الذي وسم بـ

ثم بين ورود الرخصة على كل مرتبة من مراتب المقاصد، ورودها علـى الضـروريات،   
وعلى الحاجيات، وعلى التحسينيات، وأوضح في كل مرتبة الحاالت التي تكون فيها الرخصـة  

بة أو مندوبة، أو متوهمة غير حقيقية، ووضع لكل ذلك جملة من األمثلة، ليكون األمر أكثر واج
  .وضوحاً، وأشد جالء، ولتؤكد على هذه العالقة بين الرخصة وبين مراتب مقاصد الشريعة

ثم سلط الضوء على عالقة الرخصة بالمصالح، فبين ورودها على المصالح العامـة مـن   
انب المعامالت، وكذلك ورودها على المصالح الخاصـة، مـن جانـب    جانب العبادات ومن ج

  .العبادات، ومن جانب المعامالت أيضاَ

وخرج بمجموعة من النتائج، ظهر من خاللها خالصة ما تم دراسته في هذا البحث، ومـن  
هذه النتائج أن من حاالت الرخصة ما يكون واجباً العمل بمقتضاه، وأن الرخصة تـرد علـى   

  .الخاصة والعامة، وأنها ترد على كل من العبادات والمعامالتالمصالح 

ثم خلص بجملة من التوصيات طالب فيها بوجوب تحـري حـاالت الرخصـة، والعمـل     
 .بمقتضاها عند الضرورة، والفتيا للناس بمقتضها
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Abstract  

 
Islamic law " sharia" is based an caring for Moslems   interests besides 
removing hardships from their lives . So it legalized lawful permission to 
take into consideration all  the new cases that may face them .This research 
 highlighted the  Islamic goals underlying the lawful … permission and its 
types, the of  reality the goals of the Islamic law and its ranks.  

In addition, the research  shed light on the relationship between permission 
and the goals of sharia besides  connecting them through……this research 
entitled "permission among Fundamentals and its relation with the goals of 
Islamic law ". 

The  research,  moreover, dealt extensively with the permission according 
to every rank of the goals in such cases as necessities, needs, and 
desirability's .It also showed in every rank when the permission is 
obligatory , advisable or illusionary .The researcher gave adequate  
examples for every case …  in order to clarify the issues besides focusing 
on  the relationship between permission an Islamic law ranks .   

The research also shed light on  the relation between the permission and the 
interests and showed how it is related to the general interests  whether in 
worships  or transactions and its …relation with private interests in 
worships and transactions as well . 

The research concluded that some cases of permission are  obligatory 
where Moslems are forced to take them . Permissions occurring in general 
and private interests and are related to  worships and transaction . 

The research recommend the necessity  of studying cases of permission,  
working in accordance with them when necessary and passing judgments  
concerning  people affairs according to permission. 
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  :في اللغة: أوالً
و أصل يـدل علـى اللـين    ضد الغالء، وه :الرخصو رخص،: أصلها من مادة: الرخصة
ناعم، ورخص : وثوب رخص ورخيص، الشيء الناعم اللين" تح بالف "خص ، والروخالف الشدة

  .)٢(أذن له فيه بعد النهي عنه: يهله في األمر سهله ويسره، ورخصه ف

وهي ترخيص اهللا للعبد في أشياء خففها عنـه، والرخصـة فـي األمـر      :واالسم الرخصة
 رخَصه تُْؤتَى َأن يحب اللَّه ِإن " :�قول النبي ومنه  )٣(التسهيل وهو خالف التشديد، وهو مجاز

إن اهللا جل ثناؤه يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب "  :�وقوله ، )٤(" معصيتُه تُْؤتَى َأن يكْره كَما
  .)٥("أن تؤتى عزائمه

من خالل التعريفات السابقة للرخصة يمكننا القول أن المعنى اللغوي الذي يخـدم  : خالصةال
  .صطالحي هو الرخصة في األمر التسهيل وهو خالف التشديدالمعنى اال

  :في االصطالح: ثانياً
تعددت تعريفات المذاهب الفقهية للرخصة، وسأقتصر على بيان تعريف واحد لكل مـذهب  

  .بالشرح والمناقشة مع اإلشارة إلى بقية التعريفات لكل مذهب في الهامش لمن أراد االستزادة

  :الرخصة عند الحنفية - ١

  :وهو منها ، سأقتصر على تعريف واحد)٦(مختلفة ف الحنفية الرخصة تعريفاترع

                                                 

". ونحوها الخمس اتكالعباد تعالى اهللا بإلزام العباد لزم ما"هي : العزيمةالرخصة تأتي في مقابل العزيمة، و )١(
 ).١/١٧٦( اآلمدي،: اإلحكام: انظر

ابـن  : ، لسـان العـرب  ٢/٥٠٠ابن فـارس،  : ، معجم مقاييس اللغة١٣٥-٧/١٣٤الهروي، : تهذيب اللغة )٢(
 . ،١/٢٢٣الفيومي، : ، المصباح المنير٢٦٧الرازي، : ، مختار الصحاح٧/٤٠منظور، 

إبـراهيم  : ، المعجـم الوسـيط  ٥٩٦-١٧/٥٩٤الزبيدي،  :تاج العروس ،١٨٥-٤/١٨٤الفراهيدي، : العين )٣(
 . ١/٣٣٦مصطفى وغيره، 

. حسن صـحيح : ، وقال األلباني٢/١٠٨، )٥٨٦٦مسند عبد اهللا بن عمر ح(أخرجه اإلمام أحمد في مسنده،  )٤(
 ).١/٢٥٦(األلباني : صحيح الترغيب والترهيب: انظر

 .وصححه شعيب األرناؤوط في نفس المصدر. ٦/٢٣٦، ٦٢٨٢أخرجه الطبراني في المعجم األوسط، ح )٥(
  :=من هذه التعريفات )٦(
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- ١(مما يستباح بعذر مع قيام المحر(.  

  :شرح التعريف

  .عام يتناول الفعل والترك" باح ما يست ": قوله -

 .احتراز عما أبيح بغير عذر" بعذر " : قوله -

إذ ال يمكن  ؛ند فقد الرقبة في الظهاراحتراز عن مثل الصيام ع "مع قيام المحرم  ": قوله -
لظهار سـبب  ، بل ااستحالة التكاليف بإعتاقها حينئذدعوى قيام السبب المحرم عند فقد الرقبة مع 

 .)٢(، ولوجوب الصيام في حالة أخرىلوجوب اإلعتاق في حالة

  :اعتراض على التعريف

و تخصيص العلة؛ ألن قيـام  رض عليه بأنه إن أريد باالستباحة اإلباحة بدون الحرمة فهاعتُ
المحرم بدون حكمة لمانع تخصيص له، وإن أريد بها اإلباحة مع قيام الحرمة فهو جمـع بـين   

  .)٣(، وكالهما فاسدالمتضادين

المباح ال أنه يصير مباحـاً  يعامل به معاملة  "ما يستباح  "بأن المراد من قوله : وأجيب عنه
 يؤاخذ بتلك الحرمة بالنص، وليس من ضـرورة سـقوط   ؛ ألن دليل الحرمة قائم إال أنه الحقيقة

المؤاخذة انتفاء الحرمة فإن من ارتكب كبيرة عفا اهللا عنه ولم يؤاخذه بها، وال تسمى مباحة فـي  
  .)٤(حقه بعدم المؤاخذة

  :الرخصة عند المالكية - ٢
 :تعريفاً واحداً وهو ذكر منهاأ )٥(المالكية الرخصة بتعريفات عديدة عرف

                                                                                                                                               

أميـر  : تيسير التحرير. ما شرع تخفيفاً لحكم مع اعتبار دليله قائم الحكم لعذر خوف النفس أو العضو -
  .٢/١٩٥ابن أمير الحاج، : ، التقرير والتحيير٢/٣٢٧بادشاه، 

درر . ر مع قيام الدليل المحرم توسعاً فـي الضـيق  هي األحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على األعذا -
 .١/٣١علي حيدر، : الحكام في معرفة األحكام

 .٢٨١مال خسرو، : مرآة األصول. ما شرع ثانياً مبنياً على العذر -
 . ١٨٣الجرجاني، : ، التعريفات١/١٣٦البزدوي، : ، أصول البزدوي١/١١٨السرخسي، : أصول السرخسي )١(

 . ٢/٤٣٤ء الدين البخاري، عال: كشف األسرار )٢(

 . المصدر السابق )٣(

 .٤٣٥-٢/٤٣٤: المصدر السابق )٤(
  :من هذه التعريفات )٥(

  . =١/٧١القرافي، : الذخيرة: لفعل مع اشتهار المانع منه شرعاًجواز اإلقدام على ا -
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كلي يقتضي المنع مع االقتصـار علـى مواضـع     من أصل ر شاق استثناءما شرع لعذ -
 .)١(الحاجة فيه

  :شرح التعريف

  .يتناول الفعل والترك" ما شرع " : قوله -

قيد خرج به ما شرع من غير مشقة موجودة، فقد يكون العذر مجرد  " شاق لعذر" : قوله -
األصل وهو عجز صاحب المـال   ، فإنه لعذر فيمى ذلك رخصة كالقراض مثالًالحاجة، فال يس

عن الضرب في األرض، ويجوز بحيث ال عذر وال عجز، وكذلك المساقاة والقرض والسلم، فال 
  .يسمى هذا كله رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع

يبين أن الرخص ليست بمشروعة ابتداء، فلذلك لم تكن  "مستثنى من أصل كلي  ": قوله -
  .كليات في الحكم

خاصة من خواص الرخص وهو الفاصل بين  "مقتصراً به على موضع الحاجة  ": قوله -
ما شرع من الحاجيات الكلية وما شرع من الرخص، فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيهـا  

صل مـن إتمـام   على موضع الحاجة؛ فإن المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى األ
بخالف القرض ونحوه مما يشبه الرخصة؛ فإنـه   ، وكذلك سائر الرخص،الصالة وإلزام الصوم

ألنه مشروع أيضاً وإن زال العذر فيجوز لإلنسـان أن   ؛ليس برخصة في حقيقة هذا االصطالح
 .)٢(يقترض وإن لم يكن به حاجة إلى االقتراض

  :الرخصة عند الشافعية - ٣

  :منها تعريفاً واحداً هو ذكرأ )٣(دت تعريفات الرخصة عند الشافعيةتعد

                                                                                                                                               

حاشـية  : حكم شرعي سهل انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السـبب لحكـم األصـلي    -
 .١/١٤١الدسوقي، : سوقيالد
 .١/٤٦٦الشاطبي، : الموافقات )١(
 .٤٦٨-١/٤٦٦: المصدر السابق )٢(
  :من هذه التعريفات )٣(

 .١/١٥٤الرازي، : المحصول: انظر. ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع -
ـ    - : اما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم فإنه لم يوجبـه اهللا تعـالى علين

  .١/٧٨الغزالي، : المستصفى
 .٣٨٥الشاشي، : أصول الشاشي: صرف األمر من عسر إلى يسر بواسطة عذرٍ في المكلف -
 .=٢/٩٩السبكي، : األشباه والنظائر: حكم شرعي اقتطع لعذر تسهيالً عن أصل قائم السبب -
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 .)١(الثابت على خالف الدليل لعذر هو المشقة والحرج الحكم -

  :شرح التعريف
  .ريف يشمل الرخصة والعزيمة وغيرهماجنس في التع "الحكم  ": قوله -
، وإال لزم ترك العمل بالـدليل  بد له من دليلإشارة إلى أن الترخص ال "الثابت  ": قوله -

لم يكن ثابتاً، بـل الثابـت    لو لم يكن لدليلألنه  "الثابت  "السالم من المعارض، فنبه عليه بقوله 
  .)٢(غيره
كل والشرب وغيرهما احترز به عما أباحه اهللا تعالى من األ "على خالف الدليل  ": قوله -

، وأطلق المصنف الدليل ليشمل ما إذا كـان  بت على المنع منه دليل، ألنه لم يثفال يسمى رخصة
كل الميتة، وما إذا كان بجواز التـرك  لتحريم كأل خالف الدليل المقتضي لالترخيص بجواز الفع

، وإمـا علـى خـالف الـدليل     تضي للوجوب لجواز الفطر في السفرإما على خالف الدليل المق
فإنـه رخصـة بـال نـزاع،      ؛المقتضي للندب كترك الجماعة بعذر المطر والمرض ونحوهما

 .)٣(كاإلبراد عند من يقول أنه رخصةو
 :احترز به عن شيئين "لحرج بعذر هو المشقة وا ": قوله -

  .الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له: أحدهما 

؛ ألن األصل عدم التكاليف، واألصـل  نها أحكام ثابتة على خالف الدليلالتكاليف كلها فإ: الثاني
  .)٤(من األدلة الشرعية

  :اعتراض على التعريف

سخ ألجل المشقة، كعـدم وجـوب ثبـات    اعترض عليه أنه غير جامع وذلك أن الثابت بالنا
  .)٥(فليس برخصة مع أن الحد ينطبق عليهالواحد للعشرة في القتال ونحوه 

                                                                                                                                               

اآلمـدي،  : السول ، منتهى١/١٧٧اآلمدي، : اإلحكام: ما شرع من األحكام لعذر مع قيام السبب المحرم -
 .١/٤٢٣البابرتي: ، الردود والنقود٣٨

 .٢/٢٥السبكي، : رفع الحاجب: المشروع لعذر مع قيام المحرم لوال العذر -
، الضياء ١٥السبكي، : جمع الجوامع. (تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لعذر قيام السبب للحكم األصلي -
 ). ١/٦٠٥لسيوطي، ا: ، شرح الكوكب الساطع١/٢٤٦الشيخ حلولو، : الالمع

 .١/٣٣األسنوي، : ، نهاية السول٧١األسنوي، : التمهيد) ١(
 .١/٣٣األسنوي، : نهاية السول) ٢(
 . المصدر السابق) ٣(

 .١/٣٤األسنوي، : نهاية السول) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
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  .)١(ذلك؛ فإن تسمية المنسوخ دليالً إنما هو على سبيل المجازبال نسلم : أجيب عنه

  :الرخصة عند الحنابلة -٤
  :وهو منهاحد ، سأقتصر على ذكر وا)٢(عرف الحنابلة الرخصة بتعريفات متعددة

  .)٣(ما ثبت على خالف دليل شرعي لمعارض راجح -

  :شرح التعريف

ز عما ثبت وفق الدليل فإنـه ال يكـون   ااحتر "ما ثبت على خالف دليل شرعي : " قوله -
  .رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر

احتراز عما كان لمعارض غير راجح، بل إما مسـاوٍ فيلـزم    "لمعارض راجح : " قوله -
حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فال يؤثر وتبقـى العزيمـة    الوقف على

 .)٤(بحالها

  :اعتراضات على التعريف

  :اعترض عليه من وجهين
  .)٥(رض فيه على تعريف اإلمام البيضاويما اعت: األول
  .تقييد المعارض بمشقة أو غيرها عدم: الثاني

  :التعريف المختار

الرخصة : اإلمام البيضاوي والذي جاء فيهتعريف ولى بالقبول يرى الباحث أن التعريف األ
  .)٦(" الحكم الثابت على خالف الدليل لعذر هو المشقة والحرج" : هي

                                                 

 .١/٣٤اإلسنوي : نهاية السول )١(
  :من هذه التعريفات )٢(

  . ٦٠ابن قدامة، : روضة الناظر: انظر .إباحة المحظور مع قيام الحاظر -
 . ٤٧٩ابن النجار، : شرح الكوكب المنير: انظر. ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها -

 . ١/٧٧ابن بدران، : ، المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل٤٧٨ابن النجار، : شرح الكوكب المنير )٣(

 .٤٧٨: المصدر السابق )٤(
 ).٥ص : (انظر )٥(

 .٧١األسنوي، : التمهيد) ٦(
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  :سبب اختيار هذا التعريف

  .أنه تعريف جامع مانع - ١

 .سالمة التعريف من اعتراض راجح - ٢

 .بيانه لمحترزات وضوابط األخذ بالرخصة - ٣

  .حرجتقييد العذر بالمشقة وال - ٤
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�  א��ط���א�(�
  )١($&��מ�א��)"�

  -:النحو التالي، وهي على باعتبارات متعددة قسم علماء أصول الفقه الرخصة أقساماً مختلفة
  .من حيث الحقيقة والمجاز - ١
  .من حيث الحكم الشرعي - ٢
 .من حيث األداء  - ٣
 .من حيث التخفيف - ٤
  .من حيث األسباب الداعية للترخيص - ٥
  .لمكلفالمشقة الواقعة على امن حيث  - ٦

  

  :)٢(الرخصة من حيث الحقيقة والمجاز: أوالً
  :حيث الحقيقة والمجاز إلى قسمينتنقسم الرخصة من 

 .رخصة حقيقية ويسمونها أيضاً ترفيهية  - أ
  .رخصة مجازية ويسمونها أيضاً رخص اإلسقاط  - ب

  :إلى قسمين فرعيين وإليك بيانهاوكل من الرخصة الحقيقية والرخصة المجازية تنقسم 
  

                                                 

 أو الحكم، أقسام من هي هل واختلفوا الحكم، على الكالم عند والعزيمة الرخصة مسألة األصول علماء بحث) ١(
  :؟ على عدة مذاهب وهي على النحو اآلتيالفعل أقسام من

 الوصـول،  منهاج بهكتا في البيضاوي وتبعه الحاصل، كتابه في األرموي الدين تاج ذهب: األولالمذهب 
 فـي  الهمام ابن والكمال الجوامع، جمع صاحب السبكي ابن الدين وتاج التحصيل، كتابه في األرموي الدين وتقي

   .للحكم قسمان أنهما إلى والغزالي؛ والقرافي، الثبوت، مسلم صاحب الشكور عبد بنا اهللا وحجة التحرير،

 الفعل أقسام من أنها إلى وآخرون المحصول في الرازي مواإلما الجاجب وابن اآلمدي ذهب: المذهب الثاني
   .الحكم متعلق هو الذي

 الرخصـة  إلـى  الحكـم  وغيـره  البيضاوي تقسيم: وقال األول الفريق رأي الجوامع جمع صاحب ورجح
   .إليها الحكم متعلق هو الذي الفعل وغيره الرازي تقسيم من اللغة إلى أقرب والعزيمة

 .)١١٦ ،لبعليا :األصولية والفوائد القواعد ،٢٦٢/ ١ ،لزركشي :المحيط البحر، ٧١ ،إلسنويا :التمهيد(
 .٢/٢٦٦التفتازاني، : شرح التلويح على التوضيح ،١/١١٨السرخسي، : أصول السرخسي )٢(
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  :ة الحقيقيةالرخص  - أ

  :)١(ما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه -١

سبب الحرمة وحكمها، ولذلك في هذه الحالة تكون رخصة كاملة باإلباحة لعذر العبد مع قيام 
  -:أمثلة

  :المثال األول

أي اإلكراه الملجيء أو التام وهو الذي يخشـى   –إجراء كلمة الكفر مكرهاً بالقتل أو القطع 
 –، فإن حرمة الكفر قائمة أبداً ألن المحـرم للكفـر   -نفسه أو عضو من أعضائهفيه على تلف 

يفوت صورةً ) لعبدأي ا(قائمة، لكن حقه  –وهو الدالئل الدالة على وجوب اإليمان وحرمة الكفر 
 العبـد  وحق اهللا تعالى ال يفوت معنـى؛ ألن قلـب  ، )بزهوق الروح(، ومعنى )ةبتخريب البني(

دليـل  ؛ ألن إجراء كلمة الكفر هتك لحرمـة اهللا تعـالى، و  كنه يفوت صورةً، لمطمئن باإليمان
يمانِ ولَكن من شَرح بِالْكُفْرِ صدراً فَعلَـيهِم  ه وقَلْبه مطْمِئن بِاِأل من ُأكْرِِإال � :�الرخصة قوله 

يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم ب٢( � غَض(.  

كلمة الكفر عند اإلكراه رخصة، واالمتناع عنها عزيمة؛ ألن الممتنع مطيـع  إباحة إجراء ف
، حتى أنه إذا صبر حتى قتل ، وما ينقطع عنه طمع المشركين جهادربه مظهر للصالبة في الدين

، أما المترخص بإجراء كلمة الكفر يعمل لنفسه من حيث السعي في دفـع الهـالك   أجوراًكان م
  .)٣(قدم عليها لم يأثمعنها، فهذه رخصة له إن أ

  :المثال الثاني

أن الحكم ، مع ي رمضان لمن وجب عليه الصوم إذا اضطر إليهسقوط المؤاخذة باإلفطار ف
فَمـن شَـهِد مـنْكُم     �: قائم لم ينسخ لقيام الدليل، وهو قوله تعالىوهو حرمة اإلفطار  األصلي

همصفَلْي رن حقه في نفسه يفوت أصالً وحـق اهللا تعـالى   ، لكن رخص له في الفطر أل)٤(�الشَّه
ى قتل وهو صـحيح  يفوت إلى بدل وهو القضاء، فله أن يقدم حق نفسه وإن صبر ولم يفطر حت

                                                 

 . ،٢/٢٦٦التفتازاني، : ، شرح التلويح على التوضيح١/١٤٠البزدوي، : أصول البزدوي )١(

 . )١٠٦( اآلية :سورة النحل )٢(

 . ٢/٢٦٦التفتازاني، : شرح التلويح على التوضيح )٣(

 . )١٨٥(اآلية  :البقرةسورة  )٤(



�א�'
&�א�ول   א���
	�و+�*�����Wא�! ��א�ول�
 

 ١٠
١٠  

؛ ألن حق اهللا تعالى في الوجوب لم يسقط فكان له بذل نفسه إلقامة حق اهللا عز مقيم كان مأجوراً
  .)١( وجل وفيه إظهار الصالبة في الدين وإعزازه

  م هذا النوعحك

في هذا النوع األخذ بالعزيمة أولى، وذلك لبقاء الدليل المحرم والحرمة، ولو بذل نفسه فـي  
فهذا البـذل مشـروع    –أي طلباً للثواب وعدالة فيما يدخر لآلخرة  –دين اهللا إلقامة حقه حسبة 

، وهذا هو عين �ه كان فيه إعالء دين اهللا قربة كالجهاد؛ ألنه لما بذل نفسه ولم يهتك حرمة دين
 فَقَـالَ  بِهِمـا،  فََأتَوه الْمسلمين من رجلَينِ َأخَذُوا ِلمسيلمةَ عيونًا َأن: الجهاد، واألصل فيه ما روي

 نَعـم، : قَاَل اِهللا؟ رسوُل محمدا َأن َأتَشْهد: فَقَاَل نَعم،: قَاَل اِهللا؟ رسوُل محمدا َأن َأتَشْهد: َألحدهما
: لَـك  قُلْـتُ  إذَا لَك ما: قَاَل َأصم، إنِّي :فَقَاَل ُأذُنَيه، إلَى فََأهوى: قَاَل اِهللا؟ رسوُل َأنِّي َأتَشْهد: قَاَل

دوُل َأنِّي تَشْهسإنِّي قُلْتُ، اِهللا ر مَأص ،رفََأم َل، بِهقَاَل فَقُتِلآلخَرِ و :َأتَشْهد ا َأندمحـولُ  مساِهللا، ر 
: اِهللا رسـولَ  يا: فَقَاَل ،� النَّبِي فََأتَى، فََأرسلَه، نَعم: قَاَل اِهللا، رسوُل َأنِّي َأتَشَهد: فَقَاَل نَعم،: قَاَل

 علَـى  فَمضـى  صاحبك َأما" : قَاَلفَ صاحبِه، وقصة بِقصته فََأخْبروه " شَْأنُك وما" : قَاَل هلَكْت،
هانا، إيمَأمفََأخَذْتَ َأنْتَ و ةخْص٢(" بِالر(.  

إظهار للصالبة  هوهذا الحديث فيه دليل على أنه إن امتنع منه حتى قتل كان أعظم لألجر ألن
  .)٣(في الدين

  :)٤(خ عن السببما يستباح بعذر مع قيام السبب موجباً لحكمة غير أن الحكم مترا -٢
كون الحكم متراخيـاً  انت االستباحة ترخصاً للمعذور، ولفلكون السبب القائم موجباً للحكم ك

عن السبب كان هذا النوع دون النوع األول، فإن كمال الرخصة ينبني على كمال العزيمة، فـإن  
 ،عن السبب بمنزلة كان الحكم ثابتاً في السبب فذلك في العزيمة أقوى منه إذا كان الحكم متراخياً

البيع البات، والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن حـال؛ فـالحكم   مع الخيار فيه يشترط الذي البيع ك
وهو الملك في المبيع والمطالبة بالثمن ثابت في البات المطلق متراخ عن السبب فـي المقـرون   

  .)٥(بشرط الخيار أو األجل

                                                 

 .٤٦٢-٢/٤٦١عالء الدين البخاري، : كشف األسرار )١(
. ١٢/٣٥٧، )٣٧٧٠٨ح ... في المشركين يدعون المسلمينما قالوا  باب(، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٢(

 ).١٢/٧٢٥لضعيفة، السلسلة ا. (و ضعفه األلباني

 .٤٦٢-٢/٤٦١عالء الدين البخاري، : كشف األسرار )٣(
 .٢/٢٦٦التفتازاني، : رح التلويح على التوضيحش، ١/١١٨السرخسي،  :أصول السرخسي )٤(
  .المصادر السابقة )٥(
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  :مثال على هذا النوع

 فإن السبب الموجب شرعاً للصوم ؛والمريض في شهر رمضانرخصة اإلفطار للمسافر  -
، ولهذا لو أديـا كـان   )١(� فَلْيصمه فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر � :�وهو شهود الشهر قائم لقوله 

ومن كَان مرِيضاً � ثابتاً يلزمهما  المؤدى فرضاً ولكن الحكم متراخٍ إلى إدراك عدة من أيام أخر
ةَ ى سفَرٍ فَعدةٌ من َأيامٍ ُأخَر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر وال يرِيد بِكُـم الْعسـر وِلتُكْملُـوا الْعـد    َأو علَ

ونتَشْكُر لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهرِلتُكَبولهذا لو ماتا قبل اإلدراك لم يلزمهما شيء،  ،)٢( � و
ثابتاً للزمهما األمر بالفدية عنها؛ ألن ترك الواجـب بعـذر    –أداء الصوم  –الوجوب  ولو كان

يرفع اإلثم، ولكن ال يسقط الخلف وهو القضاء أو الفدية، والتعجيل بعد تمام السبب مع تراخـي  
الحكم صحيح كتعجيل الدين المؤجل، وهذا بخالف ما إذا أكرهه ظالم على الفطر فلم يفطر حتى 

ع عن الفطر عند اإلكـراه مسـتديم للعبـادة    ى فعل الظالم، والممتنن القتل هنا مضاف إلقتله؛ أل
  .)٣(مظهر للطاعة من نفسه في العمل هللا تعالى وذلك عمل المجاهدين

  :هذا النوعحكم 

  .بالرخصة وذلك إن لم يضعفه الصوم األخذ بالعزيمة أولى من األخذ  - أ

ه لو صبر حتى مات كان قتيـل  ك؛ ألناألخذ بالرخصة واجب إن خاف على نفسه الهال  - ب
وعلى المرء أن يتحرز عن قتـل   ،، وهو المباشر لفعل الصوم فيكون قاتالً نفسهالصوم

 .)٤(نفسه

                                                 

 . )١٨٥(من اآلية  :البقرةسورة  )١(

 . )١٨٥(من اآلية  :البقرةسورة  )٢(

 . ٢/٢٦٦التفتازاني، : رح التلويح على التوضيحش، ١/١١٨سي، السرخ :أصول السرخسي )٣(

 .المصادر السابقة )٤(



�א�'
&�א�ول   א���
	�و+�*�����Wא�! ��א�ول�
 

 ١٢
١٢  

  :الرخصة المجازية  - ب

  :)١(ما وضع عنا من اإلصر واألغالل التي كانت على من قبلنا - ١
ربنَـا وال   �: �، وقـال  )٢(� انَتْ علَيهِمغْالَل الَّتي كَيضع عنْهم ِإصرهم واَألو �: �كما قال  

، وذلك كالقضاء بالقصاص عمداً كان أو )٣( �ا تَحمْل علَينَا ِإصراً كَما حملْتَه علَى الَّذين من قَبلنَ
، وعدم جواز الصالة إال ، وأداء ربع المال زكاةخطأ من غير شرع الدية والعفو، وإحراق الغنائم

، ال بناء على عذر موجود فـي حقنـا بـل    ا النوع غير مشروع في حقنا أصالًمساجد فهذفي ال
تيسيراً وتخفيفاً علينا فكانت رخصة من حيث االسم مجازاً، وإن لم تكن رخصة حقيقية النعـدام  
السبب الموجب للحرمة مع الحكم بالرفع والنسخ أصالً في حقنا، فـإن حقيقـة الرخصـة فـي     

السبب المحرم، ولكن لما كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل سميت رخصـة   االستباحة مع قيام
  .)٤(مجازاً 

  :حكم هذا النوع

  .)٥(لنا اإلقدام على العمل بما يقتضيه هذا القسم من أقسام الرخصةأنه ال يجوز 

ما يستباح تيسيراً لخروج السبب من أن يكون موجباً للحكم مع بقائه مشـروعاً فـي    - ٢
 :)٦(الجملة
وع السابق فكان مجازاً، ومن حيـث  نه من حيث انعدام السبب الموجب للحكم يشبه هذا النفإ

نه بقي السبب مشروعاً في الجملة يشبه النوع الثاني من أقسام الرخصـة الحقيقيـة، وهـو أن    إ
  .)٧(الترخص باعتبار عذر للعباد فكان معنى الرخصة فيه حقيقة من وجه دون وجه

                                                 

 . ١/٨٨السرخسي، : ، المحرر في أصول الفقه٨٢الدبوسي، : تقويم األدلة )١(

 . )١٥٧(من اآلية : األعراف سورة )٢(

 . )٢٨٦(من اآلية  :البقرةسورة  )٣(

 . ١/٨٨السرخسي، : أصول الفقه، المحرر في ٨٢الدبوسي، : تقويم األدلة )٤(

  .المصادر السابقة )٥(
عـالء الـدين   : ، كشف األسرار١٤١البزدوي، : ، أصول البزدوي١/١٢١السرخسي، : أصول السرخسي )٦(

 . ٢/٤٧٠البخاري، 

 . المصادر السابقة )٧(
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  :أمثلة على هذا النوع
  :المثال األول

، والسلم )٢(ورخص في السلم ،)١(نهى عن بيع ما ليس عند اإلنسان � النبي ؛ فإنبيع السلم
ال يصححه، وكان سـقوط هـذا الشـرط     عينية في المسلم فيه مفسدة للعقدنوع بيع، واشتراط ال

توصـل  للتيسير على المحتاجين حتى يتوصلوا إلى مقصودهم من األثمان قبل إدراك غالتهم، وي
صاحب الدراهم إلى مقصوده من الربح، فكانت رخصة من حيث إخراج السبب مـن أن يكـون   

  .)٣(ذا النوع من السبب موجباً له في الجملةهموجباً اعتبار العينية فيه مع بقاء 

  :المثال الثاني

رخصة مشروعة لليسر على معنى أن استتار القدم بالخف يمنـع  وهو  ،المسح على الخفين
 لحدث إلى القدم ال على معنى أن الواجب من غسل الرجل يتأدى بالمسح، لهذا يشترط أنسراية ا

يكون على طهارة في الرجلين، وأن يكون أول الحدث بعد اللبس طارئاً على طهارة كاملة، ولو 
، فعرفنا أن التيسير من حيث إخراج السبب الموجـب  الخف بعد المسح يلزمه غسل رجليه نزع

، ونقدم الخف على الرجل في قبـول  في الرجل ما دام مستتراً بالخف ون عامالًللحدث من أن يك
  .)٤(حكم الحدث ما لم يخلعهما مع بقاء أصل السبب في الجملة

                                                 

 عنْـدى  لَـيس  الْبيـع  منِّـى  فَيرِيد جُلالر يْأتينى اللَّه رسوَل يا :قَاَل عن حكيم بن حزامفقد جاء في الحديث  )١(
هتَاعَأفََأب لَه نم وقالَ " فَقَاَل الس ا تَبِعم سلَي كنْدبـاب كتاب التجـارات،  ( في سننه، ابن ماجةه أخرج ." ع 

 والنسائي في السـنن الكبـرى،  ، ٣/٥٤٠، )٢١٨٧، حيضمن لم ما ربح وعن عندك ليس ما بيع عن النهي
كتاب البيـوع،  ( والبيهقي في السنن الكبرى، ،٦/٦٠، )٦١٦٢، حكتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع(

سـنن ابـن    صحيح :نظراصححه األلباني . ٥/٢٦٧، )١٠٧٢٥، حالغائبة العين بيع يجوز ال قال من باب
 .٢/٢٢٠ماجة، 

:  فَقَـالَ  والسنَتَينِ السنَةَ الثِّمارِ في يسلفُون وهم الْمدينَةَ � يالنَّبِ قَدم :قَاَلفقد جاء في الحديث عن ابن عباس  )٢(
"نلَفَ مرٍ في َأسفْ تَملسٍل في فَلْيلُومٍ كَيعنٍ مزولُومٍ وعٍل ِإلَى ملُومٍ َأجعأخرجه البخـاري فـي صـحيحه،     ." م
كتاب المساقاة، بـاب السـلم،   (، ومسلم في صحيحه، ٣/٨٥، )٢٢٣٩كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، ح(
 .٥/٥٥، )٤٢٠٢ح
 . ١٤١البزدوي، : أصول البزدوي )٣(

 . ٢/٤٧٠عالء الدين البخاري، : ، كشف األسرار٨٢الدبوسي، : تقويم األدلة )٤(
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  :)١(الرخصة من حيث الحكم الشرعي: ثانياً
  :لحكم الشرعي إلى أقسام أربعة هيتنقسم الرخصة من حيث ا

  ." رخصة على خالف األولى –حة رخصة مبا –رخصة مندوبة  –رخصة واجبة " 

  :)٢(واجبةالرخصة ال - ١

كأكل الميتة للمضطر فإنه واجب على الصحيح؛ ألنه سبب إلحياء النفس وما كان كذلك فهو 
واجب، وذلك ألن النفوس حق هللا تعالى، وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظهـا ليسـتوفي اهللا   

وال تُلْقُـوا بَِأيـديكُم ِإلَـى     �: �قد قـال اهللا  ات والتكاليف، وسبحانه وتعالى حقه منها بالعباد
لُكَة٣(�التَّه( وقال ،� :�  كُمال تَقْتُلُوا َأنْفُسو� )غة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة، ومنها إسا)٤ ،

ومنها أيضاً التيمم إما بفقد الماء وإما للخوف من استعماله، ومنها الفطر للمسافر إذا خشي مـن  
  .)٥(الك، فإن الصوم حرام كما جزم به الغزاليالصوم اله

  :)٦(مندوبة الرخصة ال - ٢

والنظر إلى  ،اإلبراد بالظهروإفطار الصائم في السفر، و، كقصر الصالة الرباعية في السفر
  .)٧(المخطوبة

                                                 

ل ، األصـو ٧٣-١/٧١اإلسـنوي،  : ، التمهيد١/٣٤اإلسنوي، : ،، نهاية السول١/٧٨الغزالي، : المستصفى )١(
: ، القواعـد والفوائـد األصـولية   ٢٦٤-١/٢٦٣الزركشي، : ، البحر المحيط٣٨-٣٧النووي، : والضوابط

، شـرح  ٨٢السـيوطي،  : ، األشباه والنظائر٣/١١١٩المرداوي، : ، التحبير شرح التحرير٢/١٦٧البعلي، 
 .،١٦٦-١/١٦٤حسن العطار، : ، حاشية العطار٤٨١-٤٧٩ابن النجار، : الكوكب المنير

، القواعـد  ١/٢٦٣الزركشي، : ، البحر المحيط٧٢-١/٧١اإلسنوي، : ، التمهيد١/٧٨الغزالي، : لمستصفىا )٢(
  .٣/١١١٩المرداوي، : ، التحبير شرح التحرير٢/١٦٧البعلي، : والفوائد األصولية

 ).١٩٥(من اآلية : سورة البقرة )٣(

 ).٢٩(من اآلية : النساء سورة )٤(

البعلـي،  : ، القواعد والفوائد األصـولية ١/٢٦٣الزركشي، : ، البحر المحيط٧٢-١/٧١اإلسنوي، : التمهيد )٥(
 .٣/١١١٩المرداوي، : ، التحبير شرح التحرير٢/١٦٧

، ٨٢السـيوطي،  : ، األشباه والنظائر٣٨-٣٧النووي، : ، األصول والضوابط١/٣٤اإلسنوي، : نهاية السول )٦(
 .١٦٤حسن العطار، : لعطارحاشية ا ،٤٨٠-٤٧٩ابن النجار، : شرح الكوكب المنير

 .المصادر السابقة )٧(
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 :)١(مباحةالرخصة ال - ٣
 :�النبي ألنها عقود على معدوم لقول  ؛كتعجيل الزكاة، والسلم واإلجارة والحوالة والعرايا

 .)٤( )...٣(، وفيها غرر وقد نهى عنه)٢("عنْدك لَيس ما تَبِع ال"

 :)٥(على خالف األولىالتي رخصة ال - ٤

أكثر مـن ثمـن   كالمسح على الخف والفطر لمن ال يتضرر، والتيمم لمن وجد الماء يباع ب 
ر على الحجر فـي  ، وكالقصر في سفر أقل من ثالثة أيام، وكترك االقتصاالمثل وهو قادر عليه

  .)٦(االستنجاء

  :)٧(الرخصة من حيث األداء :ثالثاً
  :قسمين إلى تنقسم هاؤأدا حيث من والرخصة

  :)٨(فعل رخصة: األول
 مثل فعل، رخصة فالرخصة تركًا، يوجب العزيمة فعل كان فإن العزيمة، حكم بحسب وذلك

 رخصـة،  فعلـه  تسوغ الحاجة أو الضرورة وتكون التحريم، يفيد نهيا األصلي الحكم كان إذا ما
 الملجـئ،  اإلكراه أو الغصة عند الخمر شرب أو الضرورة عند الخنزير أو الميتة لحم أكل مثل

  .)٩(النفس تلف فيه ألن الكفر نطق على المكره ومثل

                                                 

 .٧٣اإلسنوي، : ، التمهيد٣/١١١٩: المرداوي: ، التحبير شرح التحرير١/٢٦٣الزركشي، : البحر المحيط )١(
 ).١٣ص : (سبق تخريجه )٢(

. الْغَـررِ  بيعِ وعن صاةالْح بيعِ عن � اللَّه رسوُل نَهى: قد جاء النهي في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال )٣(
 .٥/٣، )٣٨٨١كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ح(أخرجه مسلم في صحيحه، 

 .٣/١١١٩: المرداوي: ، التحبير شرح التحرير١/٢٦٣الزركشي، : ، البحر المحيط٧٣اإلسنوي، : التمهيد )٤(
ابـن  : ، شرح الكوكب المنير٨٢: السيوطي: ، األشباه والنظائر٢/١٦٧البعلي، : القواعد والفوائد األصولية )٥(

 . ١/١٦٦حسن العطار، : ، حاشية العطار٤٨١النجار، 

  .المصادر السابقة )٦(
 .٤٧-٤٦، زهرة أبو: الفقه أصول )٧(
 .المصدر السابق )٨(
 .٤٧-٤٦ ،زهرة أبو: الفقه أصول )٩(
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  :)١(ترك رخصة: الثاني
 فـي  للمـريض  الصيام ترك مثل ترك رخصة فالرخصة فعالً، يوجب العزيمة حكم كان إذا

 السـكوت ف ظالما بطاشًا الحاكم كان إذا المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ترك ومثل ضان،رم
  .)٢(المعذور على الصالة فرض سقوط ومثل ،رخصة

  :)٣(الرخصة من حيث التخفيف: رابعاً
  :وتنقسم الرخصة من هذا االعتبار إلى سبعة أنواع وهي

  : )٤(اإلسقاط تخفيف: األول النوع
 علـى  تخفيفًـا  قائمـا  العـذر  دام ما به مأمورا كان ما ترك في لترخيصا عن عبارة وهو

  :منها كثيرة وأمثلته. المكلف

  .الشديدين والمطر البرد أو للمرض الجماعة إلى الخروج إسقاط -

  .النداء سماع وعدم والبعد للمرض الجمعة إسقاط -

  .األمنية أو المالية أو البدنية االستطاعة لعدم والعمرة الحج إسقاط -
 وأبـي  مالـك  مـذهبي  مـن  المشهور في وذلك الطهورين، فقد من على الصالة إسقاط -
  .)٥(حنيفة

 أبـي  حـديث  فيه واألصل مالكًا، إال الجمهور عند ناسيا أفطر لمن الصوم قضاء إسقاط -
 اللَّـه  َأطْعمـه  افَِإنَّم صومه فَلْيتم شَرِب َأو فََأكََل صاِئم وهو نَسى من: " � عن النبي 	 هريرة
قَاهس٦("و(.  
 ظن من على حد فال. )٧("بِالشُّبهات الْحدود ادرءوا: " قاعدة على بالشبهة الحدود إسقاط -

  :التالية األمور حلية

                                                 

 .٤٧-٤٦ ،زهرة أبو: الفقه أصول )١(
 .در السابقالمص )٢(
الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد : ، األخذ بالرخص وحكمه٨٣ابن نجيم، : األشباه والنظائر )٣(

 .١/٥٠٥الثامن، 
 .المصادر السابقة )٤(
 .١/١٩٥الصاوي، : ، بلغة السالك١/٨٠، ابن عابدين: تارححاشية رد الم، ١/١٧٢ابن نجيم، : البحر الرائق) ٥(

 . ٣/١٦٠، )٢٧٧٢كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه ال يفطر، ح(، في صحيحه مسلم أخرجه )٦(

 .وضعفه في المصدر نفسه. ١/١٢٨ :صحيح وضعيف الجامع الصغيرأخرجه األلباني في  )٧(
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  .)١(مرهونته المرتهن وطء العدة، في ثالثًا مطلقته وطء زوجته، جارية وطء األب، مال أخذ
  :ثالثة أقساما وقسموها الشبهة العلماء بحث وقد

  .زوجته أنها ظانا أجنبية وطئ كمن: الفاعل في شبهة - ١
  .المشتركة الجارية وطء حرز، غير في مال سرقة المفعول في شبهة - ٢
  .)٢(المتعة بنكاح أو ولي بال بنكاح الوطء استباحة: السبب في شبهة - ٣

  :)٣(تنقيص تخفيف: الثاني النوع
  .االستطاعة قدر على تنقيص أو به المأمور من معين تنقيص والمراد

 ما االستطاعة تنقيص وفق على ، ومثال التنقيصالسفر في الرباعية الصالة قصر معينومثال ال
  .)٤(صالته في المريض عنه عجز

  :)٥(اإلبدال تخفيف: الثالث النوع
  .األشق الفعل بدل الترخص وجه على أخف بفعل اإلتيان والمراد
  :ومن أمثلته

  .المائية الطهارة بدل استعماله عن العجز أو الماء نفقدا عند التيمم -

: مالك غير عند الصيام كفارة مثل التخيير، على ال الترتيب على كانت إذا الكفارة أعمال -
 إال بعـده  مـا  إلى نوع من ينتقل فال مسكينًا، ستين إطعام ثم متتابعين، شهرين صوم ثم العتق،
  .لعذر

 ومـس  الشـجر،  قطع: مثل اإلحرام، مخالفات من رمالمح يفعله عما والعمرة الحج فدية -
 كمـا  وهـي  الترتيب، على تكون الجمهور عند الفدية وأعمال. األظافر أو الشعر وقص الطيب،

 فيها ويستوي - مسكين لكل صاع نصف - مساكين ستة إطعام، أيام ثالثة صيام شاة، ذبح: يلي
  .)٦( وغيره المعذور

                                                 

 .١/١٩٥الصاوي، : ، بلغة السالك١/٨٠ابن عابدين، : تارححاشية رد الم، ١/١٧٢ابن نجيم، : البحر الرائق )١(
الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد : األخذ بالرخص وحكمه، ٨٣ابن نجيم، : األشباه والنظائر )٢(

 .١/٥٠٦الثامن، 
 .ةدر السابقاالمص )٣(
الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد : األخذ بالرخص وحكمه، ٨٣ابن نجيم، : األشباه والنظائر )٤(

 .١/٥٠٦الثامن، 
 .المصادر السابقة )٥(
الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد : األخذ بالرخص وحكمه، ٨٣ابن نجيم، : األشباه والنظائر )٦(

 .١/٥٠٦الثامن، 
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  :)١(تقديم تخفيف: الرابع النوع

  .العذر لقيام عليه وتخفيفًا له ترخيصا وقته، قبل بالعمل المكلف يقوم بأن أي
  : وأمثلته

  .لمسافرل بالنسبة " والعشاء المغرب أو والعصر الظهر "الصالة  في التقديم جمع -
 عبـد  بـن  العبـاس  لعمه ذلك في � النبي رخص فقد الحول، حلول قبل الزكاة إخراج -

  .)٢(	المطلب
 خَيـرا  غَيرها فَرَأيتَ يمينٍ علَى حلَفْتَ ِإذَا" : � لقوله )٣(اليمين حنث لىع الكفارة تقديم -
  .)٤(" يمينَك وكَفِّر خَير هو يالَّذ فَْأت منْها

  :)٥(التأخير تخفيف: الخامس النوع

  :ومن أمثلته .الرابع للنوع المقابل وهو

 ِإذَا � النَّبِـي  كَـان " : الحديث في جاء ،افرللمس الوقت ن فيالمشتركتي الصالتين تأخير -
 صـلَّى  زاغَـتْ  وِإذَا بينَهما يجمع ثُم الْعصرِ وقْت ِإلَى الظُّهر َأخَّر الشَّمس تَزِيغَ َأن قَبَل ارتَحَل
رالظُّه ثُم بك٦("ر(.  

  .)٧( � ُأخَر َأيامٍ من دةٌفَع �: � لقوله للمريض منه أيام أو رمضان صيام تأخير -
  .الحج في للعشاءين بالمزدلفة الجمع تأخير -

                                                 

الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد : األخذ بالرخص وحكمه، ٨٣ابن نجيم، : األشباه والنظائر )١(
 .١/٥٠٦الثامن، 

، وحسـنه األلبـاني فـي    ٢/٣٢، )١٦٢٦كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، ح( انظر سنن أبي داوود،  )٢(
 .المصدر نفسه

الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد : األخذ بالرخص وحكمه، ٨٣ابن نجيم، : األشباه والنظائر )٣(
 .١/٥٠٦الثامن، 

وصححه ، ٧/١٥، )٣٧٩٢مان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث، حكتاب األي(أخرجه النسائي في صحيحه،  )٤(
 .في نفس المصدر األلباني

الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد : األخذ بالرخص وحكمه، ٨٣ابن نجيم، : األشباه والنظائر )٥(
 .١/٥٠٦الثامن، 

ا غابت الشمس صلى الظهر ثم ركـب،  كتاب الجمعة، باب إذا ارتحل بعدم(أخرجه البخاري في صحيحه،  )٦(
كتاب صالة المسافرين، باب الجمـع بـين الصـالتين فـي السـفر،      (مسلم في صحيحه، و، ٢/٤٧ ،)١١١٢ح
 .٢/١٥٠ ،)١٦٥٩ح
 ).١٨٤(من اآلية  :البقرةسورة  )٧(
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  .)١(حريق إطفاء أو غريق كإنقاذ مهم ألمر االختياري وقتها عن الصالة تأخير -

  .)٢(الممنوع بإباحة تخفيف: السادس النوع
  :ومن أمثلته

  معفـو  القليـل "  بقاعدة عمالً بالماء، إال تزول ال النجاسة من بقية مع المستجمر صالة -
 )٤(الكـف  مقعر دون وما الجامدة، النجاسة من الدرهم دون بما الحنفية عند مقدر وهو ،)٣(" عنه
  .عنها االحتراز عسر أو الضرورة العفو وسبب ،المائية النجاسة من

 وال الصـالة  في )٥(البغلي الدرهم يساوي ما النجاسة من عنه المعفو المقدار مالك وعند -
  .)٦(الطعام في عفو

  :)٧(ميسورا العمل معه يصير بحيث تغيير، تخفيف: السابع النوع
  :ومثاله

 كُنْتَ وِإذَا �: � قوله في جاء كما )٨(نظامها في تغيير من عليها طرأ وما الخوف صالة -
 فَلْيكُونُـوا  سـجدوا  فَِإذَا حتَهمَأسل ولْيْأخُذُوا معك منْهم طَاِئفَةٌ فَلْتَقُم الصالةَ لَهم فََأقَمتَ فيهِم كُنْتَ
نم اِئكُمرو لْتَْأتى طَاِئفَةٌ وُأخْر لُّوا لَمصلُّوا يصفَلْي كعْأخُذُوا ملْيو مهذْرح متَهحلَأس٩(� و(.  

  :من حيث أسباب الرخصة :خامساً
  :أهمها عديدة أسبابللرخص 

                                                 

ي، العدد الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالم: األخذ بالرخص وحكمه، ٨٣ابن نجيم، : األشباه والنظائر )١(
 .١/٥٠٧الثامن، 

الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد : األخذ بالرخص وحكمه، ٨٣ابن نجيم، : األشباه والنظائر )٢(
 .١/٥٠٧الثامن، 

 .٢/٩٥ابن نجيم، : غمز عيون البصائر )٣(
 .٢١/٢١٤الموسوعة الفقهية، : انظر. هو داخل مفاصل أصابع اليد )٤(
 .٢/٦٠٥النفراوي، : الفواكه الدواني: انظر. البغل ذراع بباطن تكون التي الدائرة قدر )٥(
الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد : ، األخذ بالرخص وحكمه٨٣ابن نجيم، : األشباه والنظائر )٦(

 .١/٥٠٧الثامن، 
 .المصادر السابقة )٧(
الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد : كمه، األخذ بالرخص وح٨٣ابن نجيم، : األشباه والنظائر )٨(

 .١/٥٠٧الثامن، 
 ).١٠٢(من اآلية  :النساءسورة  )٩(
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تخل من هو ما يرجع إلى المقاصد الخمسة التي لم  ": بقوله بعضهم عرفهاو: الضرورة  - ١
وال شريعة من الشرائع وهي حفـظ الـدين والـنفس والعقـل والنسـل       رعايتها ملة من الملل

 لقوله عنها يغنيه ما يجد لم إذا الميتة كأكل واجبا المضطر حق في المحظور يصبح، ف)١("والمال
  .)٣(�َأنْفُسكُم تَقْتُلُوا وال �: � وقوله ،)٢( � هلُكَةالتَّ ِإلَى بَِأيديكُم تُلْقُوا وال �: �

 على يترتب مصالح عن عبارة هي وبالجملة. وخاصة عامة: قسمين على وهي: الحاجة  - ٢
 خاصـة  وكونهـا  األمة جميع تشمل أنها بمعنى عامة وكونها ومشقة عسر إليها االستجابة عدم

 تحقـق  التـي  الحاجـة  مثـال  بلد أهل أو ائفةط أو الناس من مجموعة مصالح تشمل أنها يعني
  :األمة جميع تشمل عامة مصلحة

  .للحاجة فيها رخص القياس خالف على اإلجارة -
  .أيضا القياس خالف على )٤(ركدال ضمان -
  .المفاليس لحاجة دفعا المعدوم بيع ألنه السلم -
 .الناس لحاجة االستصناع -
 وسـماه  األمانـة  بيع: سموه حتى ،وغيرهم بخارى أهل على الدين كثر حين الوفاء بيع -

 .معتاد رهن حقيقته في ألنه الرهن،: الشافعية

  .)٥(المجازية الرخص: الحنفية يسميه ما تحت يدخل ماكل : أخرى وبعبارة

  :الناس من طائفة أو لقسم خاصة مصلحة تحقق التي الحاجة مثالو
 -التقاضـي  - المرض جعال - التعليم: منها المصالح، المتعددة للحاجة لألجنبية النظر -
  .الخ.. الفتوى
  .للعالج والحرير الذهب لبس -
 فـي  بهم والتعريف األفراد، هوية لضبط العالمي النظام اقتضاه الذي الشمسي التصوير -
  .وترحالهم حلهم

: تقول التي للقاعدة طبقًا الشريعة اعتبرتها خاصة أو عامة كانت سواء فالحاجة وبالجملة
  .)٦(رةالضرو منزلة الحاجة تنزل

                                                 

 .٤/١٨٨الزركشي، : ، البحر المحيط٣/٣٠٠اآلمدي، : ، اإلحكام١/١٧ابن قدامة، : روضة الناظر )١(
 ).١٩٥(من اآلية  :البقرةسورة  )٢(

 ).٢٩(من اآلية  :النساءسورة  )٣(

 ).٩٩(يأتي بيانه ص س )٤(

 .٩٢-٩١ابن نجيم، : األشباه والنظائر )٥(
 .١/٥٠٨الطيب سالمة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثامن، : األخذ بالرخص وحكمه )٦(
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  :)١(المشقة الواقعة على المكلف من حيث :سادساً
  :القات وقد كانت على النحو اآلتيذهب اإلمام الشاطبي في تقسيمه للرخصة إلى تسميتها إط

  :)٢(اما استثنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاً، من غير اعتبار بكون العذر شاق - ١
، )٧(والسـلم  ،)٦(ضرب الدية على العاقلـة ، و)٥(والمساقاة ،)٤(والقراض ،)٣(فيدخل فيه القرض

إلى أصل التكميالت مثل صالة المأمومين جلوساً وكل هذا مستند إلى أصل الحاجيات، وما استند 
  .)٨(إتباعاً لإلمام المعذور، وصالة الخوف المشروع باإلمام كذلك

 :)٩(ما شرع من األحكام لعذر شاق - ٢
كأكل الميتة للمضطر فـي قولـه   ئماً إال بمشقة، وكالصالة جالساً ألنه ال يقدر على الصالة قا

�: �هلَيع فَال ِإثْم ادال عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضتصر بالرخصة على موضع الحاجة ، ويق)١٠( �فَم
يات الكلية فإنهـا مشـروعة   ، ويفترق بهذا عما شرع من الحاجفقط، وهي من خواص الرخص

  .)١١(زالت مشروعيتها في حق المرخص له سببها، بينما الرخصة هنا إذا زال مستثمرة

ما وضع عن األمة من التكاليف الغليظة، واألعمال الشاقة التـي كانـت علـى األمـم      - ٣
 :)١٢(السابقة

 ،)١٣( � ربنَا وال تَحمْل علَينَا ِإصراً كَما حملْتَه علَى الَّذين من قَبلنَـا  �: �والتي دل عليها قوله 
  .)١٤( � غْالَل الَّتي كَانَتْ علَيهِميضع عنْهم ِإصرهم واَألو � :�وقوله 

                                                 

 . ٤٧٢-١/٤٦٨الشاطبي، : الموافقات )١(

  .١/٤٦٨المصدر السابق،  )٢(
 ).٢/١١٧الشربيني، : مغني المحتاج( .بدله يرد أن على الشيء تمليك هو )٣(

: كشـاف القنـاع  . (هو دفع مال أو ما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه )٤(
 ).٣/٥٠٨البهوتي، 

انظـر البحـر   . ( هي أن يدفع إنسان آلخر أشجاره ليتعهدها بالرعاية على أن يكون الثمر مشترك بينهمـا  )٥(
 ).٨/١٨٦الزيلعي، : الرائق

 ).٤٦٧الرازي، : مختار الصحاح. (هي عصبة الرجل وقرابته )٦(

 ).٢/١٣٣الحجاوي، : اإلقناع. (المجلس في مقبوض بثمن مؤجل الذمة في موصوف على عقد هو )٧(

  .١/٤٦٨الشاطبي، : الموافقات )٨(
  .١/٤٦٩المصدر السابق،  )٩(
 . )١٧٣(من اآلية : سورة البقرة) ١٠(

  .٤٧٠ -١/٤٦٩الشاطبي، : الموافقات )١١(
  .١/٤٧١المصدر السابق،  )١٢(
 ).٢٨٦(من اآلية : سورة البقرة) ١٣(

 ).١٥٧(من اآلية : سورة األعراف) ١٤(
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مـن   ويدخل فيه كل ما جـاء فـي اإلسـالم   فإن الرخص في اللغة راجعة إلى معنى اللين، 
  .)١(المسامحة واليسر

ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقاً مما هو راجع إلـى نيـل حظـوظهم     - ٤
 :)٢(موقضاء أوطاره

فإن األخذ بالعزيمة مما أمر اهللا به من العبادة والصالة وغيرها فحق على العباد أن يمتثلوها 
على الجملة، واإلذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصة، والرخص حظ العبـاد مـن   
لطف اهللا ويدخل في هذا كل ما كان تخفيفاً وتوسعة على المكلف وعلى هذا الترتيـب تشـترك   

باحات مع الرخص من حيث كانا معاً توسعاً علـى العبـاد ورفـع الحـرج عـنهم وإثباتـاً       الم
  .)٣(لحظوظهم

                                                 

  .١/٤٧١الشاطبي، : الموافقات )١(
  .١/٤٧٢المصدر السابق،  )٢(
  .المصدر السابق )٣(
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  لغة ال في: أوالً
، ومن الباب أقصده السهم إذا فاألصل قصدته قصداً ومقصداً) قصد(القصد من الفعل الثالثي 

  . أصابه فقتل مكانه
، اسـتقامة الطريـق  و ،إتيان الشـيء  :ي في كالم العرب على معانٍ عدة، منهاأتوالقصد ي

والنهوض نحو الشـيء علـى    االعتزام والتوجه والنهود، والقسر والكسرلعدل، والتوسط، واو
 . )١(كما تأتي القصد بمعنى الجوع، واللحم اليابس واكتناز الشيء، اعتدال كان ذلك أو جور

أن كلمة قصد تأتي بمعنى االعتزام، والتوجه، والنهود، والنهوض نحـو  : خالصة التعريف
 . كان ذلك أو جور الشيء على اعتداٍل

  في االصطالح : ثانياً
عت عليه من كتب األصوليين القدامى تعريفاً دقيقـاً للمعنـى االصـطالحي    لم أجد فيما اطل

ضمن  كمصطلح مستقل وإنما كان بعضهم يعرفها لم يضعوا هذا اللفظمقاصد الشريعة، كما أنهم 
ويرجع السبب في ذلك كما أوضح يوسف البدوي إلى  ؛تعريفه للمصلحة كما فعل اإلمام الغزالي

ا يتكلفون ذكر الحدود واإلطالة فيها؛ ألن المعـاني كانـت عنـدهم    أن صدر هذه األمة لم يكونو
  . )٢(مشقة أوواضحة ومتمثلة في أذهانهم وتسيل على ألسنتهم وأقوالهم دون كد 

المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفـع  : المقاصد بقوله )٣(ف اآلمديقد عرف -
٤("ة أو مجموع األمرين بالنسبة إلى العبدمضر(  .  
فظ علـيهم  حمقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن ي"  :وعرفها اإلمام الغزالي بقوله -

  .  )٥("ونسلهم ومالهم  مدينهم ونفسهم وعقله

                                                 

الجوهري، : اح في اللغة، الصح٩٦-٥/٩٥ابن فارس، : ، معجم مقاييس اللغة٥٥-٥/٥٤الفراهيدي، : العين )١(
 .٤٤-٩/٣٥الزبيدي، : تاج العروس ،٥٦الرازي،: ، مختار الصحاح٣/٣٥٣ابن منظور، : ، لسان العرب٢/٧٩
 .٤٦البدوي، : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٢(
 ديـار ( آمـد  من أصله ،باحث أصولي،: اآلمدي التغلبي سالم بن محمد بن علي الدين سيف الحسن، أبوهو  )٣(

 ،األحكام أصول في اإلحكام"  منها مصنفا، عشرين نحو له ،سنة خمسمائة وواحد وخمسين هجرياً بها ولد) بكر
الزركلـي،  : األعـالم ( .، توفي في دمشق سنة ستمائة وواحـد وثالثـين هجريـاً   "األفكار أبكار ،السول منتهى

٤/٣٣٢(. 
 .٣/٢٩٦األمدي، : اإلحكام )٤(
 .١/١٧٤الغزالي، : المستصفى) ٥(
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مقصود الشرع المحافظـة علـى   : واً من تعريف الغزالي فقالنح )١(كما عرفها القرافي -
  . )٢("لالخمسة الضرورية أي التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والما

وظاهر من هذه االستعماالت أنها ليست تحديداً للمعنى االصطالحي للمقاصد، وإنما هـي بيـان   
ذلك عن نطـاق المعنـى اللغـوي    لوجوه المصالح التي تحققها األحكام وتقيمها، فهي لم تخرج ب

  .)٣(ى الغاية التي يسار تجاهها نعللقصد، بم
ريفاً للمقاصد، إال إننا إذا دققنا النظر فـي  أما شيخ المقاصد اإلمام الشاطبي فلم يضع تع -

كل : الجهات التي وضعها لمعرفة المقاصد، يمكن أن نفهم أن تعريف المقاصد عند الشاطبي هو
من المعاني المصلحية المقصودة من شرع األحكام، والمعاني الداللية المقصودة من الخطـاب،  

  .)٤(ونواهيها التي تترتب عن تحقق امتثال المكلف ألوامر الشريعة

أما الباحثون المعاصرون فقد وضعوا تعريفاً واضحاً للمقاصد وتعددت عباراتهم في تعريفها 
   -:على النحو اآلتي

سمين ثم عرف كل قسـم  قسم ابن عاشور المقاصد الشرعية إلى ق: بن عاشوراتعريف  -
   :منها على حدة

هي المعـاني والحكـم الملحوظـة    "  :مقاصد التشريع العامة وقد قال في تعريفها :القسم األول
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص 
من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التـي ال يخلـو   

ة في سـائر أنـواع   التشريع عن مالحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظ
  . )٥(األحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

الكيفيات المقصـودة للشـارع لتحقيـق    "  :عرفه بقوله: مقاصد التشريع الخاصة :القسم الثاني
مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة، ويدخل في ذلـك كـل   

                                                 

ولـد سـنة    علمـاء  من، القرافي الصنهاجي الرحمن، عبد بن إدريس بن أحمد الدين العباس شهاب أبوهو ) ١(
 الفقـه  فـي  جليلـة  مصنفات له والوفاة والمنشأ المولد مصري وهو ،)هـ٦٨٤(ن هجرياً مائة وأربع وثمانيست

 ).٩٥ – ١/٩٤الزركلي، : األعالم. (وغيرها ،واألصول
 .٤/٨٥القرافي، : الفروق )٢(
 .٤٥الكيالني، : قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي )٣(
 .١١٥الحسني، : نظرية المقاصد عند ابن عاشور )٤(
 .٢٥١ابن عاشور، : مقاصد الشريعة )٥(
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 ٢٦
٢٦  

قصد التوثيق مع عقدة الـرهن، وإقامـة   : ات الناس مثلحكمة روعيت في تشريع أحكام تصرف
  .)١(المنزل والعائلة في عقدة النكاح

لكن يؤخذ على هذا التعريف ما فيه من اإلطالة، ومعلوم أن التعريفات يجب أن يراعى فيها 
  . ، وأن يكون جامعاً مانعاًعدم اإلطالة

لغايـة منهـا واألسـرار التـي     المراد بمقاصد الشريعة ا"  :ي بقولهوعرفها عالل الفاس -
 .)٢("وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها 

- المقاصد عبارة عن الوقوف على المعاني والحكم الملحوظة "  :فها ابن خوجة بقولهوعر
 .)٣("للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

يؤخذ عليهمـا  فتعريفي الفاسي، وابن خوجا شمل المقاصد بنوعيها العامة والخاصة، ولكن 
  .)٤(أنهما ليس فيهما ذكر للقصد منها

- هي المصالح التي تعود إلى العبـاد فـي   : مقاصد الشرع"  :فها يوسف العالم بقولهوعر
 . )٥("سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار دنياهم وأخراهم،

  :يؤخذ على هذا التعريف
للعباد، والمقاصد كما أنها ترجع إلى العبد فهي ترجـع   أنه قصر المقاصد على ما يعود  - أ

  .�إلى اهللا 
 .)٦(أن التعريف فيه تطويل في تعرضه لكيفية تحقيق تلك المصالح   - ب

- الغايات المصلحية المقصودة من األحكام والمعاني المقصـودة  " : فها الحسني بقولهوعر
 .)٧("من الخطاب 

  
                                                 

: ، نظرية المقاصد عند اإلمام محمد الطـاهر ابـن عاشـور   ٤١٥ابن عاشور، : مقاصد الشريعة اإلسالمية )١(
البـدوي،  : ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية١٨الريسوني، : مقاصد عند الشاطبي، نظرية ال١١٨-١١٧الحسني، 

 .٤٥الكيالني، : ، قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي٤٨-٤٧
 .٧عالل الفاسي، : مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها )٢(
 .٢/٢١ابن الخوجة، : بين علمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة اإلسالمية )٣(
 .٤٨البدوي، : الشريعة عند ابن تيمية مقاصد )٤(
 .٧٩العالم، : المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية )٥(
 .٤٨البدوي، : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٦(
 .١١٩الحسني، : نظرية المقاصد عند ابن عاشور )٧(
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 ٢٧
٢٧  

  :ويؤخذ عليه ما يلي
 .ين فيه دور؛ ألن المعرف أعيد في التعريفقوله المقصودة مرت  - أ
المعاني المقصودة من الخطاب؛ التي يقصد بها داللة الخطاب من عبارة وإشارة : قوله   - ب

ونص واقتضاء ومنطوق ومفهوم، وغير ذلك إنما هي وسائل لمعرفة المقاصـد ويسـد   
 .)١(مسدها األحكام

- ـ "  :فها الريسوني بأنهاوعر ريعة ألجـل تحقيقهـا لمصـلحة    الغايات التي وضعت الش
 .)٢("العباد

 .)٣(ويؤخذ عليه أنه حصر الغايات بما يعود على العبد فقط
 ،اني الملحوظة في األحكام الشرعية، والمترتبة عليهـا هي المع" :وعرفها الخادمي بقوله -

سواء أكانت تلك المعاني حكماً جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمـع ضـمن   
 .)٤("عبودية هللا ومصلحة اإلنسان في الدارينالواحد هو تقرير  هدف

  :يليويؤخذ على التعريف ما 
  .فالمعاني مترتبة على األحكام باألصل) المترتبة عليها: (التكرار حيث ال داعي لقوله  - أ
سواء أكانت تلك المعاني : (االستطراد والتطويل، حيث شرع في بيان تلك المعاني بقوله   - ب

 .)٥( )أم مصالح كلية أم سمات إجمالية حكماً جزئية
هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع فـي تشـريع   : " وعرفها اليوبي بقوله -

 .)٦("الحكم عموماً وخصوصاً، من أجل تحقيق مصالح العباد 

  :ويؤخذ على التعريف ما يلي
  .ألن المعاني تجزئ عنها) الحكم ونحوها: (ال داعي لقوله  - أ
، والتعريف )عموماً وخصوصاً: (صيل ال يحتاج إليه التعريف، وذلك عند قولهأن فيه تف   - ب

 .الصحيح ليس فيه مثل هذا
 .)٧(أنه قصر المقاصد على ما يعود للعباد فقط   - ت

                                                 

 .٤٩البدوي، : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )١(
 .١٣الريسوني، : ، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده١٩الريسوني، : بينظرية المقاصد عند اإلمام الشاط )٢(
 .٤٨البدوي، : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٣(
 .١٩الخادمي، : علم المقاصد الشرعية )٤(
 .٥٠البدوي، : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٥(
 .٣٦اليوبي، : مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية )٦(
 .٤٩البدوي، : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٧(
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 ٢٨
٢٨  

المعاني الغائية، التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقهـا عـن   "  :وعرفها الكيالني بقوله -
  .)١("طريق أحكامه

  : التعريف المختار

المعاني الغائيـة التـي اتجهـت إرادة    "  :يختار تعريف الكيالني حيث قالالباحث أن  يرى
  ". الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه

  :سبب االختيار

  . ، فقد جاء في عبارات قليلةأن التعريف خاٍل من اإلطالة  - ١

 . شمول التعريف للمعاني الكلية والجزئية التي يقصد الشارع إقامتها  - ٢

اللغوي يكون  من المعاني اللغوية في التعريف االصطالحي، ومعلوم أن المعنى استفادته  - ٣
 . ملحوظاً في التعريف

                                                 

 .٤٧الكيالني، : قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي )١(
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٢٩  

��א��ط���א�(� �
�����א����'�"د�א���� �

للحفـاظ علـى    اهتمت الشريعة اإلسالمية بمصالح الناس ودرء الفساد عنهم، وجعلت ذلـك 
ل، ووضعت ذلك ضمن مراتـب  الدين والنفس والعقل والنسل والما: الضروريات الخمس وهي

  .)١("ثالث عرفت بالضروريات والحاجيات والتحسينيات، ورتبت حسب أهميتها

وعلى ذلك تكون مقاصد الشريعة على مراتب ثالث كل مرتبة من هذه المراتب تنقسم إلـى  
   -:بيانهاهذا قسمين و

  : جاء في تعريفها ألفاظ عدة منها -:الضروريات: أوالً
  .)٢(في محل الضرورة هو ما كانت مصلحته -
وال شريعة من  تخل من رعايتها ملة من المللهو ما يرجع إلى المقاصد الخمسة التي لم  -

 .)٣(الشرائع وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال
هي التي تكون األمة بمجموعها وآحادها في ضرورة على تحصيلها بحيـث ال يسـتقيم    -

  .)٤(تؤول حالة األمة إلى فساد وتالشالنظام باختاللها ، فإذا انخرمت 
ما البد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الـدنيا علـى    -

استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي األخرى فـوت النجـاة والنعـيم، والرجـوع     
 .)٥(بالخسران المبين

 : والحفظ لها يكون بأمرين -

  . كانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجودما يقيم أر :أحدهما

عبارة عن مراعاتها من جانب ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو المتوقع فيها، وذلك  :و الثاني
  . )٦(العدم

                                                 

: ، الموافقـات ٣/٣٠٠اآلمدي، : ، اإلحكام١/١٧٠ابن قدامة، : ، روضة الناظر١٦١الغزالي، : شفاء الغليل )١(
البـدوي،  : د الشريعة عند ابن تيميـة ، مقاص١٦٨-٤/١٥٩ابن النجار، : ، شرح الكوكب المنير٢/١٧: الشاطبي

 .٥٢الزحيلي ، : ، نظرية الضرورة الشرعية١١٠البوطي، : ، ضوابط المصلحة١٢٥
 .٤/١٥٩ابن النجار، : ، شرح الكوكب المنير٧/٣٣٧٩المرداوي، : التحبير شرح التحرير )٢(
 .٣/٣٠٠اآلمدي، : ، اإلحكام١/١٧ابن قدامة، : روضة الناظر )٣(
 .٣٠٠ابن عاشور، : يعة اإلسالميةمقاصد الشر )٤(
 .١٨-٢/١٧الشاطبي، : الموافقات )٥(
 .المصدر السابق )٦(
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٣٠  

 حفظها من جانب الوجود   •

، ةاإليمان، والنطق بالشهادتين، والصالة، والزكـا : شرع لحفظ الدين من جانب الوجود -
 . ، وما أشبه ذلك، والحجوالصيام

إباحة أصل الطعام والشراب والمسكن مما يتوقف : شرع لحفظ النفس من جانب الوجود -
 .عليها بقاء الحياة

 . ، وأحكام الحضانة والنفقاتالنكاح: شرع لحفظ النسل من جانب الوجود -

 .العلم وما شرع لحفظ النفس: شرع لحفظ العقل من جانب الوجود -
 .)١(أصول المعامالت المختلفة بين الناس: ظ المال من جانب الوجودشرع لحف -

 حفظها من جانب العدم  •

  . عقوبة الداعي إلى البدع: شرع لحفظ الدين من جانب العدم -
  . الدية والقصاص: شرع لحفظ النفس من جانب العدم -
  . حرمة المسكرات والعقوبة عليها: شرع لحفظ العقل من جانب العدم -
  . حرمة الزنا ووضع الحدود عليها: نسل من جانب العدمشرع لحفظ ال -
  . حرمة السرقة والعقوبة عليها: شرع لحفظ المال من جانب العدم -
وبجمعها جميعاً األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها ترجع إلى حفظ الجميـع مـن    -

  .)٢(جانب العدم
  :والضروري ينقسم إلى قسمين

  .لمقاصد الخمسة المعروفةوهو الراجع إلى ا: ما كان أصالً - ١

بـل بطريـق   التابع أو المكمل، ومعنى كونه مكمالً له أنه ال يستقل ضرورياً بنفسـه،   - ٢
 : ، فله تأثير فيه لكن ال بنفسه، فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاتهاالنضمام

. سـكراً كثير وإن لـم يكـن م  بالحد بشرب قليل المسكر الداعي إلى ال: فالمبالغة في حفظ العقل
  .الداعي إليهابتحريم البدعة وعقوبة المبتدع : والمبالغة في حفظ الدين

  .بإجراء القصاص في الجراحات: فسوالمبالغة في حفظ الن
  .واللمس والخلوة والتعزير عليها بتحريم النظر: والمبالغة في حفظ النسل
  .)٣(بتعزير الغاصب ونحوه : والمبالغة في حفظ المال

                                                 

: ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية١١١-١١٠البوطي، : ، ضوابط المصلحة١٨-٢/١٨الشاطبي، : الموافقات )١(
 .١٢٦البدوي، 

 .المصادر السابقة )٢(
 .٢/٢٤: الشاطبي :، الموافقات١٦٥-١٦٤الغزالي، : شفاء الغليل )٣(
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  :يأتيوقد جاء في تعريفها ما : اتالحاجي: ثانياً
 .)١(ما تدعو حاجة الناس إليه، أو كانت مصلحته في محل الحاجة  -
ما تحتاج األمة إليه القتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسـن، بحيـث لـوال     -

 .)٢(مراعاته لما فسد النظام، ولكنه كان على حالة غير منتظمة
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحـرج والمشـقة    المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع -

الحرج والمشقة، ولكنه  -ملةلجعلى ا –الالحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين 
 .)٣(ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

مناطة والرخص ال ،، كالفطر بالسفرما شرع من الرخص المخفقة: مثالها في حفظ الدين  - أ
 . بالمرض

، مـأكالً ومشـرباً وملبسـاً    إباحة الصيد والتمتع بما هو حالل: ومثالها في حفظ النفس  - ب
 . ومسكناً ومركباً وما أشبه ذلك

 .مالت كالقراض والسلم والمساقاةة المعايالتوسع في شرع: ومثالها في حفظ المال  - ت
على موجب حـد   ، وشرط توفر الشهودوالطالق شرع المهور: ومثالها في حفظ النسل  - ث
 .)٤(الزنا

مـن الضـروريات   فهذه األشياء وما أشبهها ال يلزم من فواتها فوات شـيء  "  :قال ابن النجار
  .)٥("، وقد يكون الحاجي ضرورياً في بعض الصوروبعضها أبلغ من بعض

  : وقد قسم األصوليون الحاجي إلى قسمين

كتسليط الولي على تزويج الصغيرة ال األصلي وهو الراجع إلى الحاجات الزائدة ، وذلك : األول
ء الراغب خيفة فواته عند دعوة الحاجة إليه بعد البلوغ إليه بل لحاجة تقييد الكف لضرورة ألجأت

  .)٦(ال إلى خلف

                                                 

 .٧/٣٣٧٩المرداوي، : ، التحبير شرح التحرير٣/٣٠١اآلمدي، : اإلحكام )١(
 .٣٠٦ابن عاشور، : مقاصد الشريعة اإلسالمية )٢(
 .٢/٢١الشاطبي، : الموافقات )٣(
 .١١١البوطي، : ، ضوابط المصلحة٢٢-٢/٢١الشاطبي، : الموافقات )٤(
 .١٢٨البدوي، : ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية٤/١٦٥ابن النجار، : شرح الكوكب المنير )٥(
 .،٣/٣٠١اآلمدي، : ، اإلحكام١٦٥الغزالي، : شفاء الغليل )٦(
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التابع الجاري مجرى التتمة والتكملة ، وذلك كرعاية الكفاءة ومهر المثل فـي تـزويج   : الثـاني 
وتكميل مقاصده، وإن كان أصل المقصـود حاصـل دون    الصغيرة فإنه أفضى إلى دوام النكاح

  .)١(ذلك

   :اً عديدة في تعريفها منهاوقد ذكر األصوليون ألفاظ :التحسينيات: ثالثاُ

 .)٢(ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعامالت  -
 .)٣(ما ليس ضرورياً وال حاجياً ولكنه من محل التحسين -
بها كمال حال األمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولهـا بهجـة منظـر     ما كان -

المجتمع في مرأى بقية األمم، حتى تكون األمة اإلسالمية مرغوباً في االندماج فيها أو التقـرب  
 .)٤(منها 

ما يقع في رتبة التوسعة والتيسير الذي ال ترهق إليه ضرورة، وال تمس إليـه حاجـة،    -
 .)٥(عة وسهولةفاهية وسولكن تستفاد به ر

، وال حاجة عامة ولكن يلوح فيه غرض في جلب مكرمة، أو يتعلق بضرورة حاقة ما ال -
 .)٦(في نقيض لها، ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث وإزالة النجس

األخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقـول الراجحـات،    -
 .)٧(مكارم األخالقويجمع ذلك قسم 

  .هارات وستر العورة وما شابه ذلكمثالها فيما يتعلق بالدين أحكام النجاسات والط  - أ

 ة مـا اسـتخبث مـن الطعـام،    ظ النفس آداب األكل والشرب ومجانبوفيما يتعلق بحف   - ب
 .واالبتعاد عن اإلسراف والتقتير

 .كألمن بيع النجاسات وفضل الماء وال وفيما يتعلق بحفظ المال المنع   - ت

 .)٨(وفيما يتعلق بحفظ النسل أحكام الكفاءة في اختيار الزوجين وآداب المعاشرة بينهما  - ث
                                                 

 .٤/١٩٠الزركشي، : ، البحر المحيط٣/٣٠١اآلمدي، : ، اإلحكام١٦٧الغزالي، : شفاء الغليل )١(
 .٣/٣٠٢اآلمدي، : اإلحكام )٢(
 .٤/١٦٦ابن النجار، : شرح الكوكب المنير ،٧/٣٣٨٧المرداوي، : التحبير شرح التحرير )٣(
 .٣٠٧ابن عاشور، : مقاصد الشريعة اإلسالمية )٤(
 .١٦١الغزالي، : شفاء الغليل )٥(
 .٢/٦٠٦٧الجويني، : البرهان )٦(
 .٢/٢٢الشاطبي، : الموافقات )٧(
 .١١١البوطي، : ، ضوابط المصلحة٢/٢٣الشاطبي، : الموافقات )٨(
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  : ويقسم األصوليون التحسيني إلى قسمين

كتحريم القاذورات ، فإن نفرة الطباع معنى : ما ليس فيه منافاة لقاعدة من قواعد الشرع : األول
حياء النساء من مباشرة العقود على فـروجهن  يناسب تحريمها، وكاعتبار الولي في النكاح الست

إلشعاره بتوقان نفوسهن إلى الرجال وهو غير الئق بالمروءة، وكذلك اعتبار الشهادة في النكاح 
  . )١(لتعظيم شأنه وتميزه عن السفاح باإلعالم واإلظهار

حسنة احتمل كالكتابة فإنها من حيث كونها مكرمة في العادة مست: ة شرعيةما ينافي قاعد: الثاني
الشرع فيها خرم قاعدة مهمة، وهي امتناع بيع اإلنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده، ومن 

، عمالً بـاألمر  بها العبد وعلم السيد فيها خيراًثم لم تجب الكتابة عند المعظم، وقيل تجب إذا طل
  .)٢(الوارد

: سم إلى ثالثة أقسـام هـي  من خالل ما سبق يمكن القول أن مقاصد الشريعة اإلسالمية تنق
أصلي، : الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، وكل مرتبة من هذه المراتب تنقسم إلى قسمين

  .وتابع أو مكمل

                                                 

، شـرح  ٣٣٩٠-٧/٣٣٨٩المـرداوي،  : ، التحبير شرح التحرير١٩٢-٤/١٩١ركشي، الز: البحر المحيط )١(
 .١٦٩-٤/١٦٨ابن النجار، : الكوكب المنير

 .المصادر السابقة )٢(
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ا أن هناك عالقـة  من خالل دراستنا لموضوع الرخصة وموضوع مقاصد الشريعة اتضح لن
وتتمثل هذه العالقة في رعاية المصـلحة والتخفيـف والتيسـير     ،تربط بين الرخصة والمقاصد

  :ف اللغوي واالصطالحي لكل منهماذلك جلياً من خالل التعري ظهروالتسهيل على المكلف، وي

في ن الرخصة إيقولون  غةفإننا عندما ننظر في التعريف اللغوي للرخصة نرى أن علماء الل
األمر التسهيل وهو خالف التشديد، وعند التعريف االصطالحي لها نجد أن غالب التعريفات قد 

ما شرع تخفيفاً لحكم مع اعتبار دليله قائم الحكم لعذر "  -:دارت حول هذا المعنى ومن ذلك مثالً
حكم شرعي سهل انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيـام  "، )١("خوف النفس أو العضو

، فـإذا  )٣("الحكم الشرعي على خالف الدليل لعذر هو المشقة والحرج"، )٢("لسبب لحكم األصليا
تأملنا في التعريفات السابقة للرخصة وجدناها جميعاً تدور حول التخفيف على المكلف واالنتقال 
من حكم صعب إلى حكم سهل، ومعلوم أن ذلك كان لرعاية مصلحة المكلف ولدفع الحرج الذي 

  . أن يالقيه من خالل التشديد في الحكميمكن 

 :قد قالوا في معنـى المقاصـد   غةوكذلك الحال في التعريف اللغوي للمقاصد فإن علماء الل
، أمـا  )٤(أي سفراً غيـر شـاق  " وسفراً قاصداً"القصد استقامة الطريق، وطريق قاصد أي سهل 

المقصـود مـن   : " المقاصدالمعنى االصطالحي فإن ذلك فيه أكثر وضوحاً فقد جاء في تعريف 
المعاني " ، )٥("شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع األمرين بالنسبة إلى العبد

والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً، من أجل تحقيـق مصـالح   
  . نفسه المعنى رها من التعريفات التي تصب فيوغي )٦("العباد

م هي رعاية مصـالح العبـاد،   احكهذه التعريفات نجد أن الغاية من تشريع األوبالنظر إلى 
  . هو مما يحقق المصلحة لهميف والتيسير ودفع الحرج عنهم، ووالتخف

                                                 

 . ٢/٣٢١أمير باد شاه، : ، تيسير التحرير٢/١٩٥ابن أمير الحاج، : التقرير والتحبير )١(

 . ١/١٤١الدسوقي، : حاشية الدسوقي )٢(

 .١١إلسنوي، ا: التمهيد )٣(
 .٤٤-٩/٣٥الزبيدي، : تاج العروس )٤(
 .  ٣/٢٩٦اآلمدي، : اإلحكام )٥(

 .٤٩البدوي، : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٦(
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، وكذلك القواعد الفقهية التـي  �وقد دل على ذلك آيات القرآن الكريم، وأحاديث المصطفى 
   -:ذكرها العلماء

  :الحرج ورفع اليسر آيات: أوالً

  :العظيم القرآن في � اهللا قالقد ف اآليات، أما

١ -  � رِيدي اللَّه بِكُم رسال الْيو رِيدي بِكُم رس١(� الْع(.  

  .)٢( � وسعها ِإال نَفْسا نُكَلِّفُ وال � - ٢

٣ - � رِيدي اللَّه خَفِّفَ َأني نْكُم٣( � ع(.  

  .)٤( � حرجٍ من معلَيكُ ِليجعَل اللَّه يرِيد ما �  - ٤

٥ -  � عضيو منْهع مهراَأل ِإصي َلغْالوكَانَتْ الَّت هِملَي٥( � ع(.  

٦ -  ���� سلَى لَيىاَأل عمع جرال حلَى وجِاَأل عرع جرال حلَى ورِيضِ عالْم جر٦( � ح(.  

  .)٧( � حرجٍ من الدينِ في علَيكُم جعَل وما ����  - ٧

  :واليسر الرفق أحاديث :ثانياً
  :فمنها األحاديث وأما

 الرفْـقَ  يحب اللَّه ِإن عاِئشَةُ يا" : � النبي قال: قالت - عنها اهللا رضي - عائشة عن -١
رِ يفاَألم ٨(" كُلِّه(.  

 زانَه ِإال قَطُّ يءشَ في يكُن لَم الرفْقَ فَِإن ارفُقي" : � اهللا رسول قال: قالت أيضا، وعنها - ٢
   .)٩(" شَانَه ِإال قَطُّ شَيء من نُزِع ولَا

                                                 

 ).١٨٥( من اآلية :البقرةسورة  )١(

 ).٦٢( من اآلية :المؤمنونسورة  )٢(

 .)٢٨( من اآلية :النساءسورة  )٣(
 .)٦( من اآلية :المائدةسورة  )٤(
 .)١٥٧( من اآلية :األعرافسورة  )٥(
 .)٦١( من اآلية :النورسورة ) ٦(
 .)٧٨( من اآلية :الحجسورة  )٧(
فـي   مسـلم و، ٨/١٢ ،)٦٠٢٤ح ،باب الرفق في األمر كلـه  ،كتاب األدب( في صحيحه، البخاري أخرجه )٨(

 .٧/٤ ،)٥٧٨٤ح ،عليهم يرد وكيف بالسالم الكتاب أهل ابتداء عن النهى باب ،كتاب السالم( صحيحه
، وصـححه األلبـاني فـي    ٤/٤٠٣، )٤٨١٠ح ،باب في الرفق ،كتاب األدب( في سننه، داوود أخرجه أبو) ٩(

 .المصدر نفسه



��Wא�.���א�! ����������א�'
&�א�ول�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�	
  ���	�א���
 

 ٣٧
٣٧  

 علَـى  ويعطى الرفْقَ يحب رفيقٌ اللَّه ِإن عاِئشَةُ يا : "قَاَل � اللَّه رسوَل َأن أيضاً هاعنْو -٣
فْقا الرى الَ مطعلَى يع نْفا الْعمى الَ وطعلَ يا ىعم اهو١(" س(.  

 بن ومعاذ موسى أبا � اهللا رسول بعث: قال جده عن أبيه عن بردة أبى بن سعيد عنو  - ٤
  . )٢( " تُنَفِّرا والَ وبشِّرا تُعسرا والَ يسرا" : قال ثم.. .اليمن إلى جبل

  .)٣("تُنَفِّروا والَ كِّنُواوس تُعسروا والَ يسروا"  : � النبي قال: لقا 	 مالك بن أنس وعن - ٥
  .)٣("تُنَفِّروا

 َأحـدهما  َأمـرينِ  بين ���� اللَّه رسوُل خُير ما" : قالت - عنها اهللا رضي - عائشة وعن -٦
رسَأي نِإالَّ اآلخَرِ م ا اخْتَارمهرسا َأيم لَم كُنا يِإثْم فَِإن ا كَانِإثْم كَان دعالنَّاسِ َأب نْه٤( " م(.   

 َأحـد  الدين يشَاد ولَن يسر الدين هذَا ِإن" : � اهللا رسول قال: قال 	 هريرة أبي وعن -٧
    .)٥("الدلْجة من وشَيء والروحة بِالْغَدوة واستَعينُوا ويسروا وَأبشروا وقَارِبوا فَسددوا غَلَبه ِإال

 خَيـر  ِإن َأيسـره  دينكُم خَير ِإن ": � اهللا رسول قال: قال 	 األدرع بن محجن وعن -٨
كُميند هرسَأي ِإن رخَي كُميند هرس٦( " َأي(.  

   .)٧("  الْيسر بِكُم ُأرِيد ُأمةٌ ِإنَّكُم ": � اهللا رسول قال: قال أيضا، وعنه - ٩
                                                 

 وغيـره  الـذمي  عرض إذا باب ،وقتالهم والمعاندين المرتدين استتابة كتاب(، في صحيحه البخاري أخرجه )١(
ـ ( في صحيحه، مسلمو، ٩/١٥ ،)٦٩٢٦ح  ،عليك السام قوله نحو يصرح ولم � النبي بسب ة لكتاب البر والص
 .٨/٢٢، )٦٧٦٦داب، باب فضل الرفق، حواآل

 ،الـوداع  حجـة  قبل اليمن إلى ومعاذ موسى أبي بعث باب ،كتاب المغازي( في صحيحه، البخاري أخرجه )٢(
 ،فيـر التن وتـرك  بالتيسـير  األمـر  فـى  باب ،كتاب الجهاد والسير( في صحيحه، مسلم، و٥/١٦١، )٤٣٤١ح
 .٥/١٤١ ،)٤٦٢٣ح
 التخفيـف  يحـب  وكان تعسروا وال يسروا � النبي قول باب ،كتاب األدب( في صحيحه، البخاري أخرجه )٣(

 بالتيسـير  األمـر  فـى  باب ،كتاب الجهاد والسير( في صحيحه، مسلمو، ٨/٣٠ ،)٦١٢٥ح ،الناس على واليسر
 .٥/١٤١ ،)٤٦٢٦ح  ،التنفير وترك

، )٦٧٨٦، ح اهللا لحرمـات  واالنتقـام  الحـدود  إقامـة  باب ،كتاب الحدود( حه،في صحي البخاريأخرجه  )٤(
 عند هللا وانتقامه أسهله المباح من واختياره لآلثام � مباعدته باب ،كتاب الفضائل( في صحيحه، مسلم، و٨/١٦٠

 .٧/٨٠، )٦١٩٣، ححرماته انتهاك
 .١/١٦، )٣٩، حباب الدين يسر ،كتاب اإليمان( في صحيحه، البخاري أخرجه )٥(
 إسـناده : األرنؤوط شعيبوقال  ٤/٣٣٨ ،)١٨٩٩٧ ح ،حديث محجن بن األدرع( في مسنده، أحمد أخرجه )٦(

 .الباهلي وهو: رجاء أبي بن رجاء لجهالة - لغيره فحسن أيسره دينكم خير إن: قوله دون - ضعيف
 حسـن : األرنـؤوط  شعيبوقال  .٥/٣٢ ،)٢٠٣٦٢ ح ،حديث محجن بن األدرع(في مسنده،  أحمد أخرجه )٧(

 .النقطاعه ضعيف إسناد وهذا لغيره
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 يسـرٍ  فـي  وجـلَّ  عز اللَّه دين ِإن" : � اهللا رسول قال: قال 	 هريرة أبي وعن -١٠
  .)١("ثًاثَال

 معنِّتًـا  يبعثْنى لَم اللَّه ِإن" : � اهللا رسول قال: قال: قال 	 اهللا عبد بن جابر وعن   - ١١
  . )٢( " ميسرا معلِّما بعثَنى ولَكن متَعنِّتًا والَ

 ال يسـر  اإلسـالمي  الدين أن نداء بأعلى تنادي كلها واألحاديث ياتاآل من النصوص فهذه
  .يعنته ما أو اإلنسان، قوى يجاوز ما أحكامه في وليس حرج، وال فيه عسر

 المعروفة المشهورة القواعد - تعالى اهللا رحمهم - الفقهاء استنبط النصوص هذه ضوء فيو
 النـوازل  عنـد  بـه  يستضـيئون  نبراس ابةبمث وجعلوها"  الفقهية القواعد"  كتب في المذكورة
  :يلي كما وهي - أساسها على والقضايا المسائل من كثيرا ويعالجون والوقائع،

  :الحرج ورفع اليسر على الدالة الفقهية القواعد :ثالثاً

  .)٣(" التيسير تجلب المشقة"   - ١
  . )٤(" ضرار وال ضرر ال"  ،" يزال الضرر"    - ٢
 .)٥(" تالمحظورا تبيح الضرورات"   - ٣
  . )٦(" العام الضرر دفع ألجل الخاص الضرر يتحمل"    - ٤

  . )٧(" أخفهما بارتكاب ضررا أعظمهما روعي مفسدتان تتعارض إذا"   - ٥

   .)٨(" المنافع جلب من أولى المفاسد درء"  - ٦

   .)٩(" اتسع األمر ضاق إذا"  - ٧

                                                 

الحـديث  : األرنـؤوط  شعيب عنه وقال. ٦٩/ ٥، )٢٠٦٦٨ ح ،مسند أبي هريرة(في مسنده،  أحمد أخرجه )١(
 .، في نفس المصدرلغيره حسن

، )٣٧٦٣ ح ،بالنية إال طالقا يكون ال امرأته تخيير أن بيان باب ،كتاب الطالق( في صحيحه، مسلمأخرجه  )٢(
٤/١٨٧. 
 .٧٥ ابن نجيم،: األشباه والنظائر ،٧٦السيوطي، : ، األشباه والنظائر١/٥٩ السبكي،: األشباه والنظائر )٣(
 .٨٥ ابن نجيم،: األشباه والنظائر ،٨٣السيوطي، : ، األشباه والنظائر١/٥١السبكي، : األشباه والنظائر )٤(
 .٨٥ ابن نجيم،: اه والنظائراألشب ،١/٥٥السبكي، : األشباه والنظائر )٥(
 .٨٧ ابن نجيم،: األشباه والنظائر )٦(
 .٨٩ابن نجيم، : ، األشباه والنظائر٨٧السيوطي، : األشباه والنظائر) ٧(
 .٩٠ابن نجيم، : ، األشباه والنظائر٨٧: السيوطي: ، األشباه والنظائر١/١٢١السبكي، : األشباه والنظائر) ٨(
 .٨٣السيوطي، : ، األشباه والنظائر١/٥٩كي، السب: األشباه والنظائر) ٩(
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  . )١(" قضيته خفت بليته عمت ما إن"   - ٨

   .)٢(" باألخف يزال األشد فإن اآلخر، من ضررا أعظم أحدهما كان لو"   - ٩

 مام الفقهية، والقواعد النبوية، واألحاديث القرآنية، اآليات من إيراده لي تيسر ما بعض فهذا
 نفسه 
 اهللا سمى وقد ال كيف والحرج، العسر عنا رفع قد ،لعالمينل ورحمة يسر الدين أن يبين
 للعـالمين،  رحمـة  وأرسله ،"الرحيم"، "الرءوف" بـ � نبيه وصفو" الرحيم" و" الرحمن" بـ

 وهـدى  شَيء لِّكُلِّ تبيانًا الْكتَاب علَيك ونَزلْنَا �: � لنبيه خطابا فقال ،شفاء ورحمة كتابه وأنزل
 هم الَّذي َأكْثَر ِإسراِئيَل بني علَى يقُص الْقُرَآن هذَا ِإن �: وقال. )٣(� ِللْمسلمين وبشْرى ورحمةً

مه يهف فُونخْتَلي ِإنَّهى ودةٌ لَهمحرو يننْؤم٤(�ِللْم(.  

  :الحرج رفع معنى

األحكـام  من شرع بل ؛ليشق على الناس، ولم يكلفهم ما ال يطيقون يأت لم الشرع أن حوض 
  .المكلفين أحوال يناسب ما ورخص األصلية

 عمل كل يترك ألن الحرية أحد لكل ومنح للمكلفين، العنان أطلق الشرع أن معنى ليس ولكن
 الشـرائع،  وتعطلت التكليف، باب وانغلق اإلباحة، باب النفتح كذلك كان لو وإنه عسيرا، يحسبه
 ِإال والْـِإنْس  الْجِـن  خَلَقْـتُ  ومـا  �: � قال اإلنسان، اله خلق يتال والعبادة العمل باب وانسد

  .)٥(� ِليعبدونِ

 اورض واألخروية، الدنيوية األمور وانتظام ،النفس تزكية الشرع من المقصود أن والظاهر
 عمل يخلو ال أنه شعور أدنى له من كل ويعلم بالشريعة، بالعمل إال يحصل ال وذلك � - الحق

 إال فيـه  يكـن  لـم  ولو مشقة، نوع فيه ألن تكليفًا، سمي هنا ومن كلفة، نوع من شرعا مطلوب
 مـن  مانعـا  ليس المشقة من القدر هذا لكن النفس، على شاقا كونه في كافيا لكن الهوى مخالفة

  .)٦(التكليف

                                                 

 .٨٤ ابن نجيم،: األشباه والنظائر )١(
 .٨٨السابق،  المصدر) ٢(
 ).٨٩( من اآلية :النحلسورة ) ٣(

 ).٧٦( من اآلية :النملسورة ) ٤(

 ).٥٦( اآلية :الذارياتسورة  )٥(
 ١/٢١٥ ،العدد الثـامن  ،لفقه اإلسالميمجلة مجمع امحمد رفيع العثماني، : األخذ بالرخص الشرعية وحكمه )٦(
- ٢٢١. 
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 التكليف يمنع ال معتادة كلفة هي الشرعية المطلوبات من كثير في توجد التي والمشقة فالكلفة
ـ  فَـاتَّقُوا  �: � قولـه  فـي  المذكور والوسع االستطاعة حدود في داخلة وهي معها،  مـا  هاللَّ

تُمتَطَع١(�اس(.  

 ال والتفـرج  النزهة أعمال من كثير بل كلفة، فيها المعاش ككسب الدنيوية األعمال أن كما
 العمـل  ذلك عن أجلها من الناس يتقاعس وال شاقا، يعد ال هذا ومع: أيضا وكلفة مشقة من يخلو
 يذمونـه  والنـاس  كسالن، هعن المنقطع يعدون العقول أهل بل عادية، فيه والمشقة الكلفة لكون
  .)٢(التكاليف في المعتاد فكذلك بذلك،

 بـين  الفرق يرجع المعنى هذا وإلى: " - تعالى اهللا رحمه - الشاطبي العالمة قاله كما وهذا
 إلـى  عليه الدوام يؤدي العمل كان إن أنه وهو مشقة، تعد والتي عادة مشقة تعد ال التي المشقة

 مـن  حـال  أو مالـه،  أو نفسه في صاحبه في الخلل وقوع من وأ بعضه، عن أو عنه االنقطاع
 فـي  يعد فال الغالب في ذلك من شيء فيها يكن لم وإن المعتاد، عن خارجة هنا فالمشقة أحواله،

  .)٣("كلفة سميت وإن مشقة، العادة

 هـي  المعتادة غير المشقة بل والرخص، والتخفيف التيسير تجلب مشقة كل ليس هذا فعلى
 ذكرناهـا  التـي  الفقهية والقواعد النصوص من المرادة هي وهذه والتخفيف، التيسير تجلب التي
  .)٤(آنفًا

  :الخالصة
  :بعد دراسة العالقة بين الرخصة ومقاصد الشريعة نجملها فيما يلي

 .تتفق كل من الرخصة والمقاصد في مبدأ اليسر ورفع الحرج عن المكلف - ١

 .لمفسدةتتفق كل منهما على رعاية المصلحة ودفع ا - ٢

                                                 

 ).١٦(من اآلية : التغابنسورة ) ١(

 ١/٢١٥ ،العدد الثـامن  ،مجلة مجمع الفقه اإلسالميمحمد رفيع العثماني، : األخذ بالرخص الشرعية وحكمه )٢(
- ٢٢١. 
 .٢/٢١٤الشاطبي، : الموافقات) ٣(
 ١/٢١٥ ،العدد الثـامن  ،مجلة مجمع الفقه اإلسالميثماني، محمد رفيع الع: األخذ بالرخص الشرعية وحكمه )٤(
- ٢٢١. 
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  א��ط���א!ول

�"(���� ��و���3و��1א!)ذ�

يتعرض اإلنسان في حياته إلى حاالت من الضرورة تهدد أحد كلياته الخمس، بحيث إذا لـم  
فإذا تعـرض  . بما أدت إلى فقدان هذه الكليات الخمس أو أحدهايعمل بمقتضى هذه الضرورة ر

أيجب عليه العمل بالرخصة؟ أم  المكلف إلى مثل هذا النوع من الضرورة فما هو واجبه خاللها
  ال يجب عليه العمل بها؟

  :اختلف العلماء في وجوب العمل بمقتضى الضرورة على مذهبين

  :سبب الخالف

هذه المسألة إلى اختالفهم في اعتبار مقصـد حفـظ الكليـات    يرجع السبب في اختالفهم في 
الخمس قرينة توجب العمل بالرخصة، أو عدم اعتبارها قرينة، فمن اعتبرها قال بوجوب العمل 

  .بمقتضى الرخصة، ومن لم يعتبرها بقى على األصل وهو اإلباحة دون الوجوب

  :مذاهب العلماء في المسألة

   :المذهب األول

فية، والظاهرية، وفي رواية عند الحنابلة، إلـى أنـه يبـاح للمضـطر أو     ذهب بعض الحن
للمستكره تناول الحرام كأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، وال يأثم على ذلـك؛  
ألن اإلقدام على ذلك رخصة، والحرمة ما تزال قائمة، فلو امتنع عن التناول في حالة الضرورة 

  .)١(إثم وال حرج عليه؛ ألنه آخذ بالعزيمةأو اإلكراه، ومات فال 
  :المذهب الثاني

إلى أنه يجـب  : ذهب جمهور الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية، وفي رواية عند الحنابلة
العمل بمقتضى الضرورة للحفاظ على النفس من الهالك، ولو امتنع عن العمل بمقتضاها فـأدى  

  .)٢(ذلك إلى تلف نفسه، فإنه يكون آثماً

                                                 

ابـن  : ، المحلـي ٢/٩٥المقدسي، : ، العدة١٢٠ابن قدامة، : ، عمدة الفقه١/٢٢٢ابن عابدين، : رد المحتار )١(
 .٢٨٥الزحيلي، : ، نظرية الضرورة الشرعية٨/٣٣٠حزم، 

، الفتـاوى  ٣١٢محمـد الحنفـي،   : ، لسان الحكـام ٢/١١٥ابن مودود الموصلي، : االختيار لتعليل المختار )٢(
الدسـوقي،  : ، حاشـية الدسـوقي  ٤/٤٦العبـدري،  : ،  التاج واإلكليل٥/٤٠مجموعة من علماء الهند، : الهندية

 .٢٨٦الزحيلي، : ة الضرورة الشرعية، نظري٦/٢٦٦الغزالي، : ، الوسيط في المذهب٤/٣٥٣



�&
�א�.�-,א�'   و1ود�א���
	���3$א��2و�W01א�! ��א�ول����
 

 ٤٣
٤٣  

  :األدلة

  :أدلة المذهب األول: أوالً
استدل القائلون بعدم وجوب العمل بمقتضى الرخصة، ووقـالوا باإلباحـة فقـط بالكتـاب      
  :)١(واألثر

  :استدلوا بالنصوص التالية :الكتاب ففي

  .)٢(�  ما اضطُرِرتُم ِإلَيهم ما حرم علَيكُم ِإالوقَد فَصَل لَكُ �: �قوله  .١

 .)٣( � فَمنِ اضطُر غَير باغٍ وال عاد فَال ِإثْم علَيه ِإن اللَّه غَفُور رحيم �: �قوله  .٢

 .)٤( � فَمنِ اضطُر في مخْمصة غَير متَجانف ِإلثْمٍ فَِإن اللَّه غَفُور رحيم �: �قوله  .٣

   -:النصوص السابقة من وجهين في وجه الداللة

  .تثناء الوارد فيها استثناء من الحظر، واالستثناء من الحظر إباحةاالس .١

 .)٥(إطالق المغفرة يدل على قيام الحرمة، إال أنه تعالى رفع المؤاخذة رحمة بعباده .٢

  :واعترض عليه من وجهين

أن حالة االضطرار مستثناة بالنص، فال يكون حراماً فـي تلـك الحالـة، وإن امتنـاع       - أ
تضى الرخصة عندها يؤدي إلى إتالف نفسه من غيـر أن يكـون فيـه    المضطر عن العمل بمق

تحصيل ما هو مقصود بالحرمة، فال يكون مطيعاً لربه عند االمتناع بل يكون متلفاً نفسه بتـرك  
الترخص، فيكون آثماً، وإن ترتب اإلثم على ترك العمل بمقتضى الرخصة، فإن ذلك يعنـي أن  

  .)٦(العمل بها يكون واجباً، وليس مباحاً

                                                 

، الفتـاوى  ٣١٢محمـد الحنفـي،   : ، لسان الحكـام ٢/١١٥لموصلي، ابن مودود ا: االختيار لتعليل المختار )١(
الدسـوقي،  : ، حاشـية الدسـوقي  ٤/٤٦العبـدري،  : ،  التاج واإلكليل٥/٤٠مجموعة من علماء الهند، : الهندية

 .٢٨٦الزحيلي، : ة الضرورة الشرعية، نظري٦/٢٦٦الغزالي، : ، الوسيط في المذهب٤/٣٥٣
 ).١١٩(من اآلية : سورة األنعام) ٢(

 ).١٧٣(من اآلية : سورة البقرة) ٣(

 ).٣(من اآلية : سورة المائدة) ٤(

 .٢/٢٠٢ابن أمير الحاج، : التقرير والتحبير) ٥(
 .٥/١٨٦الزيلعي، : تبيين الحقائق ١/١٢٢السرخسي، : أصول السرخسي) ٦(
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واعترض على قولهم أن إطالق المغفرة يدل على رفع المؤاخذة، بـأن إطـالق ذكـر       - ب
المغفرة مع اإلباحة باعتبار ما يقع من تناول القدر الزائد على بقاء المهجـة، إذ يعسـر علـى    

 .)١(المضطر رعاية ذلك

  :أما األثر

يـة الـروم   أن طاغ"  �صاحب رسول اهللا  	ما روى عن عبد اهللا بن حذافة السهمي  -
حبسه في بيت، وجعل معه خمراً ممزوجاً بماء، ولحم خنزير مشوي، ثالثة أيام، فلم يأكل ولـم  

قد كان اهللا أحله لي؛ : يشرب، حتى مال رأسه من الجوع والعطش، وخشوا موته، فأخرجوه فقال
   .)٢(ألني مضطر، ولكن لم أكن ألشمتك بدين اإلسالم

  :ووجه الداللة منه

من لحم الخنزير والشرب من الخمر رخصة، فال تجب كسـائر الـرخص،    أن إباحة األكل
  .)٣(وألن له غرضاً في اجتناب النجاسة واألخذ بالعزيمة

  :ويعترض عليه

أراد أن يظهر الصالبة في الدين، أمام أعـداء اهللا، وال يريـد أن يجعلهـم يتشـمتون      أنه
  . باإلسالم

  :أدلة المذهب الثاني: ثانياً
  :بالكتاب والقياس والمعقول ن بوجوب العمل بمقتضى الرخصة،واستدل القائلو

  :فاستدلوا بما يأتي: أما الكتاب

  .)٤( �  ما اضطُرِرتُم ِإلَيهم ما حرم علَيكُم ِإالوقَد فَصَل لَكُ �: �قوله   .١
  : وجه الداللة

ه فإن المستثنى ال يكـون  في اآلية أخرج المستثنى من أن يتناوله الحكم، وعلي االستثناء أن
حراماً بل يكون حالالً، وفعل المباح متى ترتب على تركه الحرام كان واجباً، ففي هذه الحالـة  

  .)٥(يكون مكلفاً بعين المكره عليه
                                                 

 .٢/٢٧٠ني، التفتازا: ، شرح التلويح على التوضيح٢/٢٠٢ابن أمير الحاج، : التقرير والتحبير) ١(
 .٢/١٥الذهبي، : سير أعالم النبالء) ٢(
 .١/٦٦الشنقيطي، : أضواء البيان )٣(
  ).١١٩(من اآلية : سورة األنعام) ٤(
 .١١/٣٧١ابن حزم، : ، المحلي١/١٢١السرخسي، : ، أصول السرخسي١/١١٨السمعاني، : قواطع األدلة) ٥(
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يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً  ال �: �وقوله  ،)١( � جٍَوما جعَل علَيكُم في الدينِ من حر �: �قوله  .٢
 .)٢( � سعها وِإال

  : وجه الداللة 

حالة الضرورة حرجاً وتكليفاً بما ليس في الوسع، وهو مدفوع، وعليه فإن من ألجأته  اعتبار
  .)٣(الضرورة إلى العمل بالرخصة فقد وجب عليه ذلك

  .)٤( � حيمفَمنِ اضطُر غَير باغٍ وال عاد فَال ِإثْم علَيه ِإن اللَّه غَفُور ر � :�قوله   .٣

  :وجه الداللة

أن حالة الضرورة مستثناة من الحرمة، فكانت الميتة والخمر حالة الضرورة كالخبز والماء 
في غير حالة الضرورة، فلو لم يفعل حتى قتل وهو يعلم باإلباحة أثم؛ وألن الحرمة لما زالـت  

  .)٥(اب حتى مات فيأثمصار كالممتنع عن الطعام والشر �فَال ِإثْم علَيه  �: �بقوله 

وال تُلْقُـوا   �: �وقولـه  ، )٦( � وال تَقْتُلُوا َأنْفُسكُم ِإن اللَّه كَان بِكُم رحيماً � :�قوله  .٤
لُكَةِإلَى التَّه يكُمد٧( � بَِأي(.  

  :وجه الداللة
فسه بما أحله ترك العمل بالضرورة مع إمكانه إلقاء بيده إلى التهلكة، ألنه قادر على إحياء ن

  .)٨(اهللا فيلزمه، كما لو كان معه طعام حالل

  :أما القياس
قياس االمتناع عن تناول المحرم حال الضرورة، على االمتناع عن الطعام والشـراب عنـد    -

عدمهما؛ فإن من امتنع عن الطعام والشراب حتى مات يأثم، فكذلك من امتنع عن تناول الحرام 
  .)٩(قامة النفس في كٍل وعدم تعريضها للهالكحال الضرورة يأثم، بجامع إ

                                                 

 ).٧٨(من اآلية : سورة الحج )١(

 ).٢٨٦(اآلية من : سورة البقرة) ٢(

 .١١/٣٧١ابن حزم، : ، المحلي٢/١١٥ابن مودود الموصلي، : االختيار لتعليل المختار) ٣(
 ).١٧٣(من اآلية : سورة البقرة) ٤(

 .٢/١١٥ابن مودود الموصلي، : االختيار لتعليل المختار) ٥(
 ).٢٩(من اآلية : سورة النساء) ٦(

 ).٩٥(من اآلية : سورة البقرة) ٧(

 .١/٦٦الشنقيطي، : لبيانأضواء ا) ٨(
 .٢/١١٥ابن مودود، : االختيار لتعليل المختار )٩(
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 ٤٦
٤٦  

  :فمن وجهين: أما المعقول

أن حرمة الخمر ما ثبتت إال صيانة لعقل اإلنسان ودينه من إفساد الخمر، ونفسـه عـن    - ١
الميتة، فإذا خاف بترك األخذ بالرخصة فوات نفسه لم يستقم صيانة البعض بفوات الكل، 

للنفس من غير أن يكون فيه تحصيل ما هو المقصود  فكان االمتناع في هذه الحالة إتالفاً
   .)١(بالحرمة فال يكون مطيعاً لربه، بل يكون متلفاً نفسه بترك الترخص فيكون آثماً

 .)٢(أن حفظ الحياة أعظم في نظر الشارع من رعاية المحرمات - ٢

  :الترجيح

وجوب العمل  بعد استعراض أدلة المذهبين يظهر لنا رجحان المذهب الثاني، والذي يقتضي
  .بالرخصة عند الضرورة

  :سبب الترجيح

  . قوة أدلتهم على وجوب العمل بالرخصة - ١

أن الشريعة اإلسالمية راعت مصالح الناس، وحافظت على المقاصد الخمسة، وحيـث    - ٢
أن الشارع قد أباح ما كان محرماً في غير الضرورة، فوجب على المكلف أن يصـون نفسـه   

 . ويحافظ عليها

على الدين مقدم على النفس، ولما أباح المولى سبحانه وتعالى حال الضرورة  أن الحفاظ  - ٣
  .ما كان محرماً قبلها، وجب على المكلف أن ينتقل إلى الذي يليه وهو المحافظة على النفس

                                                 

 .٤٦٩-٢/٤٦٨عالء الدين البخاري، : ، كشف األسرار١/١٤١البزدوي، : أصول البزدوي) ١(
 .١/٨٠العز بن عبد السالم، : قواعد األحكام في مصالح األنام )٢(
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  : أمثلة على الرخصة الواجبة

  : صيام المريض مرضاً شديداً -

سه الهالك، أو تأخر برؤه، هل يجب اختلف العلماء في المريض الذي إن صام خشي على نف
  عليه الفطر أم يباح له؟

  :سبب الخالف

م أنهـا  يرجع خالفهم في هذه المسألة إلى خالفهم في الرخصة، هل يجب العمل بموجبها، أ
  .على أصل اإلباحة والتخفيف

  : مذاهب العلماء في المسألة

   -:المذهب األول

ة وفي رواية عند الحنابلة إلى أنه يجب عليـه  ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي
الفطر ويلزمه؛ ألنه إن صام فمات كان قتيل الصوم قاتالً نفسه، واشترطوا أن يغلب على ظنـه  

  .)١(الهالك، أو أن يخبره طبيب مسلم حاذق عدل بذلك

إن الفطر رخصه له عند الضرورة؛ إال أن يكون مريضاً يخـاف  : " وقد جاء في المبسوط
  .)٢("سه إن لم يأكل ولم يشرب حتى مات، وهو يعلم أن ذلك يسعه يكون آثماًعلى نف

  : المذهب الثاني

  .ذهب الحنابلة في رواية عندهم إلى أنه يكره له الصوم

أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة واألصل فيـه  : " وقد جاء في المغني
، المرض المبيح للفطر )٣( � َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من َأيامٍ ُأخَر فَمن كَان منْكُم مرِيضاً �: �قوله 

هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه فإن تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعـل  
مكروهاً لما يتضمنه من اإلضرار بنفسه وتركه تخفيف اهللا تعالى وقبول رخصته ويصح صومه 

  .)٤(ة أبيح تركها رخصةويجزئه، ألنه عزيم
                                                 

، ١٩٤القروي، : ، الخالصة الفقهية١/٣٣٣الزيلعي، : ق، تبيين الحقائ١/٤٥٣الطحاوي، : حاشية الطحاوي) ١(
، ٣/١٤٩البجيرمـي،  : ، تحفة الحبيـب ١/٤٣٦الشربيني، : ، مغني المحتاج٢/٧١٨النفراوي، : الفواكه الدواني

 . ٢/٤١٧ابن مفلح، : المبدع

 . ١٣٣-٢٤/١٣٢السرخسي، : المبسوط) ٢(

 ). ١٨٤(من اآلية : سورة البقرة )٣(

 . ٣/٨٨دامة، ابن ق: المغني) ٤(
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 ٤٨
٤٨  

  :األدلة

  :أدلة المذهب األول: أوالً

استدل الجمهور على وجوب الفطر على المريض مرضاً شديداً يخشى معه على نفسه الهـالك  
  :بالكتاب والقياس

  :فاستدلوا بما يلي: أما الكتاب

  .)١( � َأيامٍ ُأخَرفَمن كَان منْكُم مرِيضاً َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من  �: �قوله   - ١

   :وجه الداللة
  . أن اهللا سبحانه وتعالى أمر من مرض مرضاً يخشى معه الهالك بالفطر

وال تُلْقُـوا   �: �، وقوله )٢( � وال تَقْتُلُوا َأنْفُسكُم ِإن اللَّه كَان بِكُم رحيماً �: �قوله   - ٢
لُكَةِإلَى التَّه يكُمد٣( � بَِأي(.  

  :داللةوجه ال

قد رخص للمريض مرضاً شديداً، الفطر، فإن أدى امتناعه عن الفطر إلى إهالك  �أن اهللا 
نفسه فإنه يكون قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، واهللا سبحانه قد أمره بأال يلقي بنفسه إلى التهلكة، وقد 

ليس فـي ديـن اهللا وال   كان قادراً على إحياء نفسه بما أحله اهللا له، أما إنه قد امتنع فإنه يأثم، و
  .)٤(شريعته إلزام اإلنسان بالصوم على وجه يوجب هالكه

ال يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً  �: �، وقوله )٥(� وما جعَل علَيكُم في الدينِ من حرجٍ �: �قوله   - ٣
 .)٦( � ِإال وسعها

  : وجه الداللة

الة ضرورة، فإن كلف بالصـيام وهـو   أن المريض مرضاً يخشى معه الهالك، يعتبر في ح
  . ليس في وسعه، فإنه يكون في حرج وهو مدفوع

  
                                                 

 ). ١٨٤(من اآلية : سورة البقرة )١(

 ). ٢٩(من اآلية : سورة النساء) ٢(

 ). ٩٥(من اآلية : سورة البقرة) ٣(

 .١/٦٦الشنقيطي، : أضواء البيان) ٤(
 ).٧٨(من اآلية : سورة الحج) ٥(

 ).٢٨٦(من اآلية : سورة البقرة) ٦(
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  :أما القياس

قياس الممتنع عن الفطر حال مرضه مرضاً شديداً يخشى معه الهالك، على المضطر ألكل 
   .)١(الميتة إذا ألجأته الضرورة إلى ذلك، بجامع األمر بحفظ النفس في كٍل

  :انيأدلة المذهب الث: ثانياً

فَمن كَان منْكُم مرِيضـاً َأو علَـى    �: �استدل الحنابلة على كراهة الفطر للمريض، بقوله 
امٍ ُأخَرَأي نةٌ مدفَرٍ فَع٢(�س(.   

   :وجه الداللة

  . أن الفطر حال المرض رخصة فال تجب كسائر الرخص

                                                 

 .٢٤/١٣٣السرخسي، : المبسوط) ١(
 ). ١٨٤(من اآلية  :سورة البقرة) ٢(
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 ٥٠
٥٠  

�  א��ط���א�(�
�"(�������و���3��,�א!)ذ� �

، ، والحفاظ على كليـاتهم الخمـس  سالمية على أساس رعاية مصالح العبادقامت الشريعة اإل
وقد يتعرض المكلف إلى ما يهدد أحد هذه الكليات، فتلجئه الضرورة إلى أن يفعل ما كان حراماً 

  . في غيرها
وكان من حاالت هذه الضرورة ما ترفع المؤاخذة عمن يعمل بمقتضى الرخصة وال تحملـه  

ذات الوقت تحثه وتشجعه على الصبر واالمتناع عن اإلقدام على العمل بهذه في  اأي إثم، ولكنه
  . الرخصة

الصورة واضحة، نضرب لذلك أمثلة يتضح من خاللهـا أن مـن   و اً،كون األمر جلييوحتى 
  . ت الضرورة ما يبيح األخذ بالرخصةحاال

  .كفر مع اطمئنان القلب باإليمانإجراء كلمة ال: المثال األول
فأيهما خيـر لـه؛ أن    �لكفر، أو سب النبي ت الضرورة المكلف إلى التلفظ بكلمة اإذا ألجأ

يعمل بمقتضى الضرورة ويتلفظ بها فيكون قد عمل بالرخصة، أم يأخذ بالعزيمة ويمتنـع عـن   
  التلفظ بها؟ 

تحدث العلماء في هذه المسألة، واتفقوا على أنه يباح لمن خاف التلـف علـى نفسـه عنـد     
واألفضل في حقه أن يصـبر  اطمئنان القلب باإليمان على اللسان مع  ء كلمة الكفرإجرااإلكراه، 

ويمتنع عن إجرائها على لسانه، فإن قتل كان مأجوراً؛ المتناعه عـن الحـرام تعظيمـاً لنهـي     
الشارع، فيثبت له رخصة التلفظ ويرفع عنه اإلثم ويبقى الفعل على صفته فيوصـف بالحرمـة،   

اتة ال تنكشف بحال بناء على أن حق اهللا تعالى في وجوب اإليمان بـه  وذلك أن حرمة الشرك ب
قائم ال يحتمل السقوط؛ ألن الموجب وهو وحدانية اهللا تعالى وحقية صفاته وجميع مـا أوجـب   

رخص له اإلجراء عند اإلكراه؛ ألن حقه في نفسه  -أي العبد–اإليمان به ال يحتمل التغيير، لكنه 
ة بتخريب البنية، ومعنى بزهوق الروح، وحـق اهللا تعـالى ال يفـوت    يفوت عند االمتناع صور

معنى؛ ألن التصديق الذي هو الركن األصلي باق، وال تفوت صورة من كل وجه؛ ألنه لما أقـر  
مرة وصدق بقلبه حتى صح إيمانه لم يلزم عليه اإلقرار ثانية، إذ التكرار في اإلقرار ليس بركن 

   .)١(في اإليمان

                                                 

، ٤/٤٣شـيخي زاده،  : ، مجمع األنهر٨/٨٣ابن نجيم، : ، البحر الرائق٣/٢٧٤السمرقندي، : تحفة الفقهاء )١(
، ٢/٢٦ابـن تيميـة،   : ، منهاج السنة النبوية١٠/١٠٩ابن قدامة، : ، الشرح الكبير٤/٩النووي، : أسنى المطالب
 .١٣الشاطبي، : ، االعتصام١/١٥٤الرازي، : ، المحصول٣٨٥الشاشي، : أصول الشاشي
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  .ضرورةإجراء كلمة الكفر  إباحة على: األدلة
   -:استدل العلماء على إباحة إجراء كلمة الكفر ضرورة والقلب مطمئن باإليمان بما يأتي

  .)١(� يمانِه وقَلْبه مطْمِئن بِاِأل من ُأكْرِه من بعد ِإيمانه ِإالمن كَفَر بِاللَّ �: �قوله   - ١

   :وجه الداللة
م على أن من ُأكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه ال إثم عليه إن أجمع أهل العل

أجرى على لسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن باإليمان، وال تبين منـه زوجتـه وال يحكـم عليـه     
الـتلفظ   كما أن االستثناء الوارد في اآلية من وقوع الغضب على المكره، ال من تحريم .)٢("بكفر

  .)٣(يته أن يفيد نفي الغضب على المكره ال عدم الحرمةبكلمة الكفر، فغا
  .)٤(" علَيه استُكْرِهوا وما والنِّسيان الْخَطََأ ُأمتي عن تَجاوز اللَّه ِإن" حديث   -٢

   :وجه الداللة

أن الشارع ألغي األلفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصـد منـه   
ائم والساهي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضـب أو المـرض   كالن

  .)٥(ونحوهم

    سـب  حتَّـى  يتْركُـوه  فَلَـم  ياسرٍ بن عمار الْمشْرِكُون َأخَذَ: قال 	عن عمار بن ياسر  - ٣
النَّبِي �، ذَكَرو متَهرٍ آِلهبِخَي ثُم ،كُوهتَر وَل َأتَى افَلَمسر ا: " قَاَل � اللَّه؟ مكاءرقَاَل"  و :ا شَري 

: قَـالَ "  ؟قَلْبـك  تَجِـد  كَيفَ " :قَاَل بِخَيرٍ آِلهتَهم وذَكَرتُ منْك، نلْتُ حتَّى تُرِكْتُ ما اللَّه، رسوَل
ِئنطْمانِ مقَاَل بِاِإليم " :وا ِإنادع د٦("  فَع(.  

  
                                                 

 ). ١٠٦(من اآلية : سورة النحل) ١(

ابن حجر العسـقالني،  : ، فتح الباري١٠/١٨٢القرطبي، : ، الجامع ألحكام القرآن١٨/٨النووي، : المجموع) ٢(
١٢/٣١٤ . 

 . ١/٤٨٠التفتازاني، : شرح التلويح على التوضيح) ٣(

، وابن حبان في ٣/٤٤٤، )٢٠٣٤ق، باب طالق المكره والناسي، حكتاب الطال(أخرجه ابن ماجة في سننه، ) ٤(
، ١٦/١٩٦، )٧٢١٩كتاب فضل األمة، باب ذكر األخبار عما وضع اهللا بفضله عن هـذه األمـة، ح  (صحيحه، 

. وصححه األلباني في مشكاة المصـابيح . ٢/٥٢، )٧٦٥باب من اسمه كنيز، ح(والطبراني في المعجم الصغير، 
 ).٣/٣٧٢التبريزي، : مشكاة المصابيح(

 . ٣/٩٥ابن القيم، : إعالم الموقعين )٥(

 هـذا : وقـال . ٢/٣٥٧، )٣٣١٩كتاب التفسير، باب تفسير سورة النحـل، ح (أخرجه الحاكم في مستدركه، ) ٦(
 .يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح حديث
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   :وجه الداللة

أن يتلفظ بكلمة الكفر إن عاد المشركون إلى إكراهه على ذلك  	رخص لعمار  �أن النبي 
  . إكراها ملجئاً، إن كان قلبه مطمئناً باإليمان

 َأتَشْهد: ماَألحده فَقَاَل بِهِما، فََأتَوه الْمسلمين من رجلَينِ َأخَذُوا ِلمسيلمةَ عيونًا َأنما روي   - ٤
ا َأندمحوُل مسقَاَل ؟اِهللا ر :،مفَقَاَل  نَع :دَأتَشْه ا َأندمحوُل مسقَاَل ؟اِهللا ر :،مقَاَل نَع :دَأنِّـي  َأتَشْه 

 رسـولُ  َأنِّي تَشْهد: لَك قُلْتُ إذَا لَك ما: قَاَل َأصم، إنِّي: فَقَاَل ُأذُنَيه، إلَى فََأهوى: قَاَل ؟اِهللا رسوُل
: فَقَـالَ  نَعـم، : قَاَل اِهللا، رسوُل محمدا َأن َأتَشْهد: ِلآلخَرِ وقَاَل فَقُتَل، بِه فََأمر، َأصم إنِّي قُلْتُ، اِهللا

دوُل َأنِّي َأتَشَهسقَاَل اِهللا، ر :منَع ،لَهسفََأتَى، فََأر ا: قَاَلفَ ،� النَّبِيوَل يسلَكْت،: اِهللا را" :قَاَل همو 
 فََأخَذْتَ َأنْتَ وَأما، إيمانه علَى فَمضى صاحبك َأما" :فَقَاَل صاحبِه، وقصة بِقصته فََأخْبروه "شَْأنُك

ةخْص١("بِالر(.  

   :وجه الداللة

فقد أخذ بالرخصة وأوضح أنه ال إثم عليه، كمـا  أخبر أن من تلفظ بكلمة الكفر،  �أن النبي 
أنه بهذا اإلظهار ال تفوت حقيقة اإليمان؛ ألن التلفظ به في هذه الحالة ال يدل على تبدل االعتقاد 

   .)٢(لقيام التصديق به حقيقة فال يكون مفوتاً حق اهللا تعالى في المعنى فيرخص له إحياء لنفسه

  : لتلفظ بكلمة الكفراألدلة على أفضلية االمتناع عن ا

  .)٣( � ِإذْ هم علَيها قُعود*  النَّارِ ذَات الْوقُود*  قُتَل َأصحاب اُألخْدود �: �قوله   - ١
   :وجه الداللة

أن المكره على الكفر باإلهالك العظيم األولى له أن يصبر على ما خوف منه، وأن إظهـار  
  .)٤(كلمة الكفر رخصة له 

  .�الكذاب والرجلين من أصحاب رسول اهللا قصة مسيلمة   - ٢

  
  
  

                                                 

 ).١٠(ص: سبق تخريجه) ١(

 . ٥/١٨٦الزيلعي، : تبيين الحقائق) ٢(

 ). ٦ – ٤(اآليات : روجسورة الب) ٣(

 . ٣١/١١٧الفخر الرازي، : تفسير الفخر الرازي )٤(
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   :وجه الداللة
قد امتدح األول الذي صبر حتى قتل وأخبر أنه أوتي أجره مرتين وهذا فيه دليل  �أن النبي 

على أنه إن امتنع عن قول كلمة الكفر حتى قتل كان أعظم أجراً؛ ألنه إظهـار للصـالبة فـي    
  .)١(الدين

 في ِليقْتُلُوه الْحرمِ من خَرجوا لَما: ره األعداء جاء فيهعندما أس 	قصة خبيب بن عدي   - ٣
 بِي ما َأن تَظُنُّوا َأن لَوال قَاَل ثُم ركْعتَينِ فَركَع فَتَركُوه ركْعتَينِ َأركَع ذَروني خُبيب لَهم قَاَل الْحلِّ
عزا جلْتُهلَطَو ماللَّه هِمصا َأحددع 

اـم اِليـُأب ينُلـَُأقْت ح ملسلَى    اـمع قٍّ َأيش كَان ي ِللَّهعرصم  

ذَِلكو يـف ـاِإللَ ذَاته ِإنشَْأ وي    ارِكبلَى ياِل عصلْوٍ َأوعِ شزمم  

فَقَتَلَه ناب ارِثالْح فَكَان بيخُب ومن  هنس تَيكْعرٍِئ ِلكُلِّ نِالرمٍ املسَل ما قُترب٢( ص(.  

   :وجه الداللة
ذلك بل امتدحـه، وهـذا    �أن خبيباً صبر على ذلك حتى صلب ولم ينكر عليه رسول اهللا 

  . دليل على عظيم أجر من يصبر على قول كلمة الكفر

 اللَّـه  يكُون َأن يمانِاِإل وةَحال وجد فيه كُن من ثٌثَال: " قال �أن النبي  	وعن أنس   - ٤
ولُهسرو بَأح ها ِإلَيما مماهوس َأنو بحي ءرال الْم هبحِإال ي ِللَّه َأنو هكْري َأن ودعي يالْكُفْـرِ  ف 

  .)٣(" النَّارِ في يقْذَفَ َأن يكْره كَما

 لَه فَيحفَر الرجُل يْؤخَذُ قَبلَكُم من كَان قَد" : قال �أن النبي  	 عن الخباب بن األرتو  - ٥
 بَِأمشَـاط  ويمشَـطُ  نصفَينِ فَيجعُل رْأسه علَى فَيوضع بِالْمنْشَارِ فَيجاء فيها فَيجعُل رضِاَأل في

يددا الْحم وند هملَح هظْمعا وفَم هدصي ذَِلك نع هين٤(" د(.  

  :وجه الداللة منهما
يظهر من خالل الحديثين السابقين، أن اإلسالم قد رغب في الصبر، بل وأمر به، وبين مـا  
كان يقع على األمم السابقة من العذاب وكيف كان صبرهم عليه، مادحاً إياهم على هذا الصـبر،  

                                                 

 . ٢/٤٥٩عالء الدين البخاري، : كشف األسرار) ١(

 ركعتـين  ركع ومن يستأسر لم ومن الرجل يستأسر هل بابكتاب الجهاد، (أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٢(
 . ٤/٦٨، )٣٠٤٦، حالقتل عند

 . ١/١٢، )١٦كتاب اإليمان، باب حالوة اإليمان، ح(ه، أخرجه البخاري في صحيح) ٣(

كتاب اإلكراه، باب من اختار الضـرب والقتـل والهـوان علـى الكفـر،      (أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٤(
 .٩/٢٠، )٦٩٤٣ح
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أدى ذلك إلى هـالك نفسـه، وأن   وهذا يدل على أن األفضل أن يصبر المسلم على العذاب وإن 
  .�يظهر الصالبة أمام أعداء اهللا 

مما سبق يظهر لنا أن الشريعة اإلسالمية وجهت المكلف إلـى أفضـلية العمـل بمقتضـى     
العزيمة والصبر أمام هذه الفتن، وأما ما يتعرض له المكلف من تهديد لنفسه حفاظاً على دينـه،  

  .بمقتضى الرخصة وتقديم حق نفسه في ذات الوقت فإنها قد أباحت له العمل

  :إتالف مال الغير: المثال الثاني

يـا  �: �التعدي عليه، فقـال  اقتضت الشريعة اإلسالمية المحافظة على مال الغير وحرمة 
، وقد )١(� راضٍ منْكُم َأن تَكُون تجارةً عن تَم بينَكُم بِالْباطِل ِإالَأيها الَّذين آمنُوا ال تَْأكُلُوا َأموالَكُ

، )٢("وعرضه ومالُه دمه حرام الْمسلمِ علَى الْمسلمِ كُلُّ: " أنه قال �النبي جاء في الحديث عن 
  . وهذا يتحقق مع مبدأ المحافظة على المال وهو أحد الكليات الخمس

، فهل يجوز له أن يتلفه، أم ولكن إذا اضطر المكلف إلى إتالف مال غيره باإلكراه أو غيره
  ال؟ 

اتفق العلماء على أن المكلف إذا ُأكرِه على إتالف مال غيره بملجئ فإنه يباح له اإلقدام على 
ذلك رخصة وتوسعة عليه، وإذا امتنع عن ذلك وصبر حتى هلك فإنه ال يأثم بل إنه يؤجر على 

  .)٣(ذلك ويثاب
  .ة والقياس والمعقولواستدلوا على إباحة إتالف مال الغير بالسن

  : أما السنة
 اسـتُكْرِهوا  وما والنِّسيان الْخَطََأ ُأمتي عن تَجاوز اللَّه ِإن: " أنه قال �النبي روي عن فما 

هلَي٤("ع(.  
  :وجه الداللة
قد رفع الحكم واإلثم على من فعل شيئاً وهو مكره عليه، وعليه فإن من أتلف مال  �أن اهللا 

  . غيره حال اإلكراه فإنه ال يأثم
  

                                                 

 ).٢٩(من اآلية : سورة النساء )١(

 ودمـه  واحتقـاره  وخذلـه  المسلم ظلم تحريمكتاب البر والصلة واألدب، باب (أخرجه مسلم في صحيحه، ) ٢(
 .٨/١١، )٦٧٠٦ ، حوماله وعرضه

ابن : ، القواعد في الفقه اإلسالمي٢/٢٦٠الكرابيسي، : ، الفروق٢/١٩٦ابن أمير الحاج، : التقرير والتحبير) ٣(
 . ٤/٢٧٩السبكي، : ، رفع الحاجب١/٧١الغزالي، : ، المستصفى٣٠٩رجب الحنبلي، 

 ). ٥١(ص : سبق تخريجه) ٤(
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  : أما القياس

قياس المكره على إتالف مال الغير، على المضطر إلى طعام غير، وحيث أجيز للمضـطر  
أن يأكل من طعام غيره قدر ما تندفع به الضرورة، كذلك أبيح للمكره أن يتلف مال غير؛ بجامع 

  .)١(الضرورة والخوف على النفس من الهالك في كٍل

   -:فمن وجوه: ما المعقولأ

أن الشارع قد قدم حفظ النفس على حفظ المال، فعلم منه حقارة المال في ميزان الشرع   - ١
  .)٢(باإلضافة إلى الدماء؛ ألن المفسدة في فواته أخف من المفسدة في فوات األرواح

أن في امتناعه عن إتالف مال الغير، وتحقق هالك نفسه أو عضو من أعضائه يـؤدي    - ٢
 .)٣(فوات حقه صورة ومعنى، وحق اهللا ال يفوت معنى مع انجباره بضمان المال المتلف إلى

أن اإلكراه الملجئ يمنع التكليف، لذلك فإن المكره على إتالف مال الغير يكون في حكم   - ٣
 .)٤(غير المكلف

واختلف العلماء فيمن أتلف مال غيره حال اإلكراه، هل يلزم بالضمان، ومن الذي يضـمن؟  
  : مذاهب على

  :المذهب األول
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الضمان على المكره دون المكرِه؛ ألن منفعة األكل وإتـالف  

  .)٥(المال حصلت للمكره فكان كاإلكراه على الزنا يجب عليه الحد؛ ألن منفعة الوطء حصلت له

  :المذهب الثاني

مكرِه دون المكـره؛ ألن المحمـول   وذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أن الضمان على ال
أتلف طعام الحامل بإذنه؛ ألن اإلكراه على األكل إكراه على القبض إذ ال يمكنه األكـل بدونـه   

                                                 

 . ٢٤/٦٩السرخسي، : طالمبسو )١(

 . ١٨٥-١/١٨٤السبكي، : ، اإلبهاج١/٨٠العز بن عبد السالم، : قواعد األحكام في مصالح األنام) ٢(

 . ٢/١٩٧ابن أمير الحاج، : التقرير والتحبير) ٣(

 . ٢/٢٠٤، المصدر السابق) ٤(

، ٤/٥٥٦ء الدين البخاري، عال: ، كشف األسرار٢/١٢٩المقدسي، : ، العدة٨/٥٥٣ابن نجيم، : البحر الرائق) ٥(
 .٦/٢٦٤الزحيلي، : الفقه اإلسالمي وأدلته
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غالباً، فصار قبضه منقوالً إلى الحامل، فكأنه قبضه بنفسه، فصار غاصباً ثـم مالكـاً للطعـام    
   .)١(بالضمان ثم آذناً له باألكل

  :المذهب الثالث
ض الشافعية إلى أن الضمان على كل منهما، وذلك قياساً على الدية، فإنها تجـب  وذهب بع

  .)٢(في الفعل اعلى كل منهما مناصفة الشتراكهم

وفي هذا القدر غنى عن تفصيل ذكرته كتب الفقه؛ ألن مقصودنا بيان أن الضـرورة تبـيح   
  .العمل بمقتضى الرخصة

  :دفع الصائل :المثال الثالث
بقصد االعتداء على نفسه، أو عضو من أعضائه، سواء أكان هذا الهجـوم   إذا هوجم إنسان

  من إنسان آخر أو بهيمة، فهل يجب عليه أن يدفعها أم يجوز له؟

  :المذهب األول
 .)٣(ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب على المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه

  :المذهب الثاني
  .)٤(ع الصائل عن النفس جائز ال واجبوذهب الشافعية والحنابلة إلى إن دف

  :األدلة

  :أدلة المذهب األول: أوالً

  :)٥(استدل الحنفية والمالكية على أنه يجب على المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه بما يأتي

 .)٦(� وال تُلْقُوا بَِأيديكُم ِإلَى التَّهلُكَة �: �قوله   - ١

  
                                                 

ابن أمير الحـاج،  : ، التقرير والتحبير٧/١٨النووي، : ، روضة الطالبين٣/٤٤٤الدسوقي، : حاشية الدسوقي) ١(
 .٦/٢٦٤الزحيلي، : ، الفقه اإلسالمي وأدلته٢/٢٧٧
: ، الفقه اإلسـالمي وأدلتـه  ٤٣النووي، : فوائد األصولية، القواعد وال١٣/٤٢١الماوردي، : الكبير الحاوي) ٢(

 .٦/٢٦٥الزحيلي، 
 .١٤٦الزحيلي، : نظرية الضرورة الشرعية، ٢/٥٧١: حاشية ابن عابدين) ٣(
، نهاية ٤/١٩٥الشربيني، : ، مغني المحتاج٤٨٩الحصيني، : ، كفاية األخيار٤/٢٠٨عميرة، : حاشية عميرة )٤(

 .١٤٦الزحيلي، : ية الضرورة الشرعيةنظر ،٨/٢٥الرملي، : المحتاج
 .١٤٦الزحيلي، : ، نظرية الضرورة الشرعية١٣/٣٠٦الماوردي، : الحاوي الكبير) ٥(
 ).١٩٥( من اآلية: البقرةسورة ) ٦(
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  : وجه الداللة
ف أن يدفع الهالك عن نفسه، ومن صور الهالك اعتداء آخر عليـه  أن اهللا سبحانه أمر المكل

  .يريد قتله، واألمر يدل على الوجوب

 .)١(� فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء ِإلَى َأمرِ اللَّه �: �قوله   - ٢

  :وجه الداللة
  .أن فيه دليالً على وجوب قتال المعتدي ودفعه حتى ينصرف

على المخمصة عند الضرورة، فكما يجب على المضطر أن يأكـل   قياس المعتدى عليه  - ٣
  .)٢(ما يجده حال جوعه، فيجب عليه الدفاع عن نفسه حال االعتداء عليه

   :أدلة المذهب الثاني: ثانياً

  :)٣(استدل الشافعية والحنابلة على إن دفع الصائل عن النفس جائز ال واجب بما يأتي

١ -  نَأبِي ع ذَر 	وُل ِلي اَلقَ: قَاَل ،سا" : � را يَأب ،ت ذَرَأياقْتَتََل إنِ َأر تَّى النَّاسقَ حتَغْر 
   تَـدخُلُ "  :قَـالَ  َأعلَـم،  ورسولُه اللَّه: قُلْتُ: قَاَل ، " ؟صانع َأنْتَ كَيفَ الدماء من الزيت حجارةُ

تَكيُل: قُلْتُ: قَاَل ،"بمال َأفََأحالَحا: قُلْتُ: قَاَل ،" تشارك إذًا " :قَاَل؟ سفَم نَعا َأصوَل يسقَاَل اِهللا؟ ر:  
 "فْت ِإنخ َأن بغْلي اعسِ شُعالشَّم فََألْق نم اِئكلَى رِدع هِكجو وءبي كبِِإثْم هِإثْم٤("و(.  

   :وجه الداللة منه
لبعد عن الفتنة وعدم المشاركة فيها، ومنعه مـن حمـل   أرشد الصحابي إلى ا �أن النبي 

  .السالح على المسلمين حتى وإن كانوا في حالة اعتداء

٢-  نع نِ خَاِلدفُطَةَ برع 	وُل ِلي قَاَل :قَاَل سر ا: " َ� اللَّهي ـا  خَاِلدِإنَّه  ـتَكُوني  سـدعب 
  .)٥(" فَافْعْل الْقَاتَل ال الْمقْتُوَل اللَّه عبد تَكُون َأن استَطَعتَ فَِإن فٌواخْتال وفتَن َأحداثٌ

                                                 

 .)٩( من اآلية: الحجراتسورة ) ١(
 .١٤٦الزحيلي، : ، نظرية الضرورة الشرعية١٣/٣٠٦الماوردي، : الحاوي الكبير) ٢(
 .١٤٧الزحيلي، : الضرورة الشرعية نظرية) ٣(
، )٣٨٢٧٧، ح منهـا  وتعوذ الفتنة في الخروج كره منكتاب الفتن، باب (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ) ٤(

 ).١٣٧٨األلباني، : صحيح وضعيف الجامع الصغير(صححه األلباني . ٢١/٣٣

، واإلمام ٢١/٤٣٣، )٣٩٠٥١وارج، حكتاب الفتن، باب ما ذكر في الخ(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ) ٥(
كتـاب الفـتن   (، و والحاكم فـي مسـتدركه،   ٥/٢٩٢، )٢٢٥٥٢حديث خالد بن عرفطة، ح(أحمد في مسنده، 

 إسـناد  وهـذا  لغيـره  حسـن : في تعليقه على مسند أحمد األرنؤوط شعيبقال . ٤/٥١٧، )٨٧٢٤والمالحم، ح
 .ضعيف
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   :وجه الداللة
أرشد الصحابي وأوصاه أن يكون المقتول ال القاتل، فأرشده إلى عدم دفـع   �أن النبي 

  .المعتدي بالقتل وإن أدى ذلك إلى قتله

لبغاة وكف عبيده عـنهم  أنه امتنع عن قتال ا 	ما ذكر من قصة مقتل عثمان بن عفان   - ٣
  .)١(حتى قتلوه

   :وجه الداللة

امتنع عن قتالهم حتى مات ولو وجب قتالهم لما كان لـه أن يمتنـع    	أن عثمان بن عفان 
  .عنه

  :الترجيح
بعد استعراض أدلة المذهبين نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه اإلمام أحمد؛ مـن أن دفـع   

  .الصائل إن كان مسلماً جائز ال واجب

  :ب الترجيحسب

 .قوة أدلتهم على أفضلية عدم دفع الصائل - ١
  .صراحة عبارة األدلة التي تفيد أن األفضل عدم دفع المعتدي - ٢

  :تعقيب على المسألة
من مجموع هذه األمثلة يتضح لنا أن الضرورة تبيح األخذ بالرخصة للمحافظة على الكليات 

مسألة إباحـة إجـراء كلمـة الكفـر     الخمس، مع أفضلية الصبر واالمتناع عن العمل بها، ففي 
ضرورة، راعت الشريعة حال المكلف وتعرض نفسه للخطر والهالك، والشـريعة اإلسـالمية   
قامت على المحافظة على النفس كأحد الكليات الخمس، فرخصـت لـه أن يقـدم حـق نفسـه      
ويترخص بإجرائها على لسانه، وفي ذات الوقت فهي قد رغبته في االمتنـاع عنهـا، بهـدف    

لمحافظة على الدين وهو من الكليات الخمس، وفي مسألة إتالف المال فإن ديننا الحنيف رخص ا
لمن اضطر إلى إتالف مال غيره بأن يتلفه، وفي ذلك محافظة علـى الـنفس كأحـد الكليـات     
الخمس، وفي ذات الوقت أوجبت لصاحب المال الضمان وفي هذا محافظة على المال، وهو من 

اً، وفي مسألة دفع الصائل فقد رخصت الشريعة اإلسالمية للمعتدى عليه أن الكليات الخمس أيض
  .يدافع عن نفسه ممن يصول عليه، وذلك محافظة على نفسه وهي من الكليات الخمس

                                                 

 .١/١٣الذهبي، : تذكرة الحفاظ )١(
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ويقاس على هذه األمثلة غيرها فإن المكلف إذا ألجأته الضرورة بالتهديد في أحد الكليات   
سه هذا الضرر، ويلجأ إلى العمل بمقتضـى الرخصـة،   الخمس، فإنه يرخص له أن يدفع عن نف

  .بشرط أال يتعدى على حقوق الغير
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هي وقوع المكلف في حال يتعرض فيها أحد كلياته الخمس لضرر، ولكـن   :الضرورة المتوهمة
  .تكون المفسدة فيه راجحة على المصلحة

منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وأنها تـأتي فـي    هي ما البد كما علمنا أن الضروريات
المرتبة األولى من مراتب مقاصد الشريعة، وأنه إذا تعرضت أحد الكليات الخمس لخطر، فإنـه  

يؤدي إلى التعدي على حقوق  يلزم منه أن يدفع هذا الخطر عنها، ولكن إذا كان دفع هذا الخطر
ى حقوق الغير وال يرخص ال يجوز لألول أن يتعدى علالغير بما يهدد أحد كلياتهم الخمس، فهنا 

  . ، وهو ما نسميه بالضروري المتوهمله في ذلك

 التي يتعرض فيها المكلف إلى هذه الضرورة الموهومة والتي ال وهناك العديد من الحاالت
   -:، ونضرب أمثلة منهايحل وال يرخص له اإلقدام عليها

 :اإلكراه على قطع عضو من الغير  -١

أكره على قطع عضو إنسان آخر بالقتل، فإنه ال يجوز له أن يفعل ذلك، وإن فعل فإنـه   فإن
   .)١(يكون آثماً وذلك ألن لطرف المؤمن من الحرمة مثل ما لنفسه

  :)٢(اإلكراه على قتل الغير  -٢

لو أكره مكلف على قتل إنسان آخر دون وجه حق، فإنه ال يرخص له أن يقتله، فـإن قتلـه   
هو كان مأجوراً؛ ألن دليل الرخصة خوف التلف، والمكره وما أكره عليه سواء في أثم، فإن قتل 

                                                 

 . ٤/٣٦الخرشي، : ، الخرشي على مختصر سيدي خليل٣/٢٠٤ابن نجيم، : البصائر غمز عيون) ١(

)٢( ه القتل، على من يكون القود، على مذاهباختلف العلماء فيما إذا أوقع المكر:-   
  .ذهب محمد صاحب أبي حنيفة إلى أن القود على اآلمر المكرِه  -  أ
   .عيوقال زفر القود على المأمور ال المكرِه وهو قول للشاف  - ب
   .وأهل المدينة أن القود يجب عليهما ،المشهور عند الشافعية  - ت
واختار أبو يوسف أال يكون القود على أي منهما، ولكن تجب الدية على اآلمر المكرِه، والمكره المأمور   - ث

عيون غمز  ،٤٦، البعلي: ، القواعد والفوائد األصولية١٢٣اإلسنوي، : التمهيد. (بالقتل يأثم ويفسق وترد شهادته
 ).٣/٢٠٤ابن نجيم، : البصائر
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ذلك فسقط المكره، وألن قتل المسلم بغير حق مما ال يستباح لضرورة ما فكذا باإلكراه، كمـا أن  
  .)١(مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره

  :الزنا اإلكراه على  -٣

، فإن ال يحل له وال يرخص له في أن يفعل ما ُأكـره  ةفإن الرجل إن أكره على الزنا بامرأ
عليه، وذلك أن الزنا فيه فساد الفراش وضياع النسل وذلك بمنزلة القتل، فهو قتـل لولـده إمـا    
النقطاع نسبه عنه إذ من ال نسب له كالميت، وإما ألنه ال يجب نفقته عليه لعدم النسب وال على 

  . المرأة لعجزها فيهلك

ال يتصور مع الرجل إال بانتشار آلته، وهو دليل الطواعية؛ ألنه ال يحصل مع  كما أن الزنا
  . )٢(الخوف

  :اللواط  -٤

 .)٣(فإنه إن أكره عليه فال يحل له فعله، ألن فيه من المفسدة ما فيه

 :، إن كان الميت نبياًالمضطر ألكل ميت  -٥

ن كان الميت نبيـاً؛ ألن  فإن من ألجأته الضرورة إلى أكل ميت، فإنه ال يحل له األكل منه إ
  .)٤(حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر

   :شهادة الزور  -٦

إن أكره على شهادة الزور، فإن كانت تقتضي قتالً أو قطعاً ألحقت به، فال يرخص له اإلقدام 
  .)٥(عليها، وإن كانت تقتضي إتالف مال الغير ألحقت به، فيباح مع الحث على عدم اإلقدام

                                                 

ر ، تيسـي ٤٩ابن قدامة، : ، روضة الناظر٨/٨٤ابن نجيم، : ، البحر الرائق٥/١٨٦الزيلعي، : تبيين الحقائق) ١(
 .٢/٣١٠أمير باد شاه، : التحرير

 ، التقريـر ١٢٤اإلسنوي، : ، التمهيد١/٣٦١البزدوي، : ، أصول البزدوي٥/١٨٦الزيلعي، : تبيين الحقائق) ٢(
 .٢٠٧السيوطي، : ، األشباه والنظائر٢٨١-٢/٢٨٠ابن أمير الحاج، : والتحبير

 . ٢٠٧السيوطي، : األشباه والنظائر) ٣(

 . ٨٤، المصدر السابق) ٤(

 . ٢٠٧المصدر السابق،  )٥(
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  :لى المسألةتعقيب ع
من خالل دراستنا لهذه األمثلة يتضح لنا أن هناك بعض الصور يظهر مـن خاللهـا أنهـا    
ضرورة تبيح األخذ بالرخصة، غير أنها في الواقع وهم وليست حقيقة، وذلك أنها تفـوت أمـراً   

  .آخراَ مساوياً لها في الدرجة، أو أنه أعظم منها
ر فيه تعدي على نفس اآلخـرين أو أعضـائهم   ففي اإلكراه على قتل أو قطع عضو من الغي

وهي معصومة ومحفوظة وال يجوز التعدي عليه بأي حال من األحوال، وفي مسألة اإلكراه على 
الزنا أو اللواط فيه تعدي على النسل، كما أن جسد النبي خير وأشرف عند اهللا من نفس اآلدمـي  

ال والنفس، وهما ممـا أمـرت الشـريعة    وهذا فيه حفظ للدين، وشهادة الزور فيها تعد على الم
بحفظهما، وعليه فال يجوز االعتداء عليهما بأي حال، والمحافظة على الدين والـنفس والنسـل   

وعليه فإن كل أمر كان فيه تعد علـى حقـوق الغيـر فـإن     . والمال هو مما أمرت الشريعة به
  .الضرورة فيه وهم وليست بحقيقة فال يجوز اإلقدام عليها
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 –للحاجيات فإنه يدخل على المكلفين عند تعريفنا للحاجي ذكرنا أنه إذا لم يكن هناك مراعاة 
الحرج والمشقة، ومن ذلك نعلم أن الحاجيات في بعـض صـورها قـد يكـون      –على الجملة 

  .)١"(قد يكون الحاجي ضرورياً في بعض الصور: " قال ابن النجار، ضرورياً أو واجباً

مقتضى في هذا المبحث نسلط الضوء على بعض صور الحاجيات التي توجب علينا العمل بو
   .الرخصة

  :درء الحد بالشبهة: المثال األول

قد يقع المكلف في أمرٍ يظهر من خالله أنه يلزمه إقامة الحد عليه، ولكن عند النظـر فـي   
مالبسات وقوعه في مقتضى الحد، نجد أنه قد وقع في شبهة تدرأ عنه الحد، فهل تعـد الشـبهة   

  رخصة واجبة في درء الحد عنه؟ 

أن الحدود تدرأ الشبهات، وكما ذكر صاحب كتاب العدة أن ابن المنـذر،  أجمع العلماء على 
، وعليه فإذا وقـع  )٢(أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات: قال

المكلف في شبهة فإنها تكون في حقه رخصة توجب درء الحد عنه، وال يجوز معها على اإلمام 
  .)٣(إقامة الحد عليه

  .)٤(ل الفقهاء على درء الحد عمن وقع بالشبهة بجملة من األدلة نذكر منهاواستد

  .)٥(" بِالشُّبهات الْحدود ادرءوا"  :قال �أن النبي  	ابن عباس  ما روى -١

                                                 

 .  ٤/١٦٥ابن النجار، : شرح الكوكب المنير) ١(

 .  ٢/١٦٧المقدسي، : العدة) ٢(

ابن عبد البر، : ، الكافي في فقه أهل المدينة٥/٤ابن نجيم، : ، البحر الرائق٧/٣٤، الكاساني: بدائع الصنائع) ٣(
 .  ٥/٤٠٨ابن قدامة، : المغني، ٢/٢٨١الشيرازي، : ، المهذب٤/٢٣٦الصاوي، : ، بلغة السالك٢/١٠٨

ابن عبد البر،  :، الكافي في فقه أهل المدينة٥/٤ابن نجيم، : ، البحر الرائق٧/٣٤الكاساني، : بدائع الصنائع) ٤(
 .  ١٣٢البوطي، : ، ضوابط المصلحة٢/١٦٧المقدسي، : ، العدة٢/١٩٣النووي، : ، المجموع٢/١٠٨٤

 ). ١٦(ص: سبق تخريجه )٥(
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 عـن  الْحدود ادرءوا: " �قال رسول اهللا : أنها قالت -رضي اهللا عنها –عائشة  حديث -٢
ينملسا الْمتَطَ ماستُمع فَِإن كَان لَه جخْرفَخَلُّوا م بِيلَهس اِإل فَِإنامم َئ َأنخْطي يفْوِ فالْع رخَي نم 

َئ َأنخْطي يف ةقُوب١(" الْع.(  

  : وجهة الداللة منهما

   خطاب لألئمة، أنه ينبغي لهم أن يدفعوا الحدود بكل عذر مما يمكن أن يدفع به كمـا وقـع  
  .)٢(غيره من تلقين األعذارو عزلما � منه

إن كان يعلـم أن   	جالً زنا باليمن فكتب في ذلك عمر ما روى سعيد بن المسيب أن ر -٣
  .)٣("اهللا تعالى قد حرم الزنا فاجلدوه، وإن كان ال يعلم فعلموه، فإن عاد فاجلدوه

  : وجه الداللة منه
  .يدرأ الحد عنهله عن شبهة حتى  ، وبحثقد تلمس لذلك الرجل 	أن عمر 

كتب إليه يسأله عمن سرق من مال بيـت المـال قـال ال     	ما روي أن عامالً لعمر  -٤
كرم  –، وروى الشعبي أن رجالً سرق من بيت المال فبلغ علياً ، فما من أحد إال وله حقتقطعه

 .)٤(إن له فيه سهماً، ولم يقطعه: فقال - اهللا وجهه
ع يد من سرق عام المجاعة، وذلك أن لـه  أنه لم يقط 	ما روي عن عمر بن الخطاب  -٥

  .)٥(فيها شبهة حق

  : ماوجه الداللة منه
  . قد وجدا لهذا السارق شبهة فدرءا الحد عنه �أن عمراً وعلياً 

ة متكاملة، وال تتكامل الجناية إال عند انتفاء الشبهة الحد عقوبة متكاملة فتستدعي جناي أن -٦
  .)٦(كلها

درأ الحد عمن كان يجب عليه الحد عند عدم الشبهة، وهذا فيه مما سبق يتضح لنا أن الشبهة ت
  .حفظ للنفس كأحد الكليات الخمس التي عملت الشريعة على حفظها

                                                 

، وضـعفه  ٣/٩٥، )١٤٢٤كتاب الحدود، باب ما جاء فـي درء الحـدود، ح   (أخرجه الترمذي في سننه، ) ١(
   .١/١٢٨األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير، 

 .  ٤/٥٧٣المباركفوري، : تحفة األحوذي) ٢(

 .  ٥/٤ابن نجيم، : البحر الرائق) ٣(

 .  ٢/٩٣النووي، : ، المجموع٢/٢٨١الشيرازي، : المهذب) ٤(

 .  ١٣٢البوطي، : ضوابط المصلحة) ٥(

 .  ٧/٣٤الكاساني، : بدائع الصنائع )٦(
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  :صالة فاقد الطهورين: المثال الثاني

يا َأيها الَّذين آمنُـوا ِإذَا   �: �كلف أن يصلي فيجب عليه أوالً أن يتوضأ لقوله إذا أراد الم
 تُمِإلَـى    قُم لَكُـمجَأرو ـكُمُؤوسوا بِرحسامو قافرِإلَى الْم كُميدَأيو كُموهجلُوا وفَاغْس الةِإلَى الص

نم نْكُمم دَأح اءج فَرٍ َأولَى سع ى َأوضرم كُنْتُم ِإنوا ورنُباً فَاطَّهج كُنْتُم ِإننِ ويبالْكَع الْغَاِئط  َأو
   نْـهم يكُمـدَأيو كُمـوهجوا بِوحسباً فَاميداً طَيعوا صممفَتَي اءوا متَجِد فَلَم اءالنِّس تُمس١( � الم( ،

، ولكن )٢(" يتَوضَأ حتَّى َأحدثَ ِإذَا َأحدكُم ةَصال اللَّه يقْبُل ال: " �وتحرم صالة بغير طهور لقوله 
ألجئ المكلف إلى أن يصلي بدون طهارة، بأن فقد الماء والتراب الطاهر، أو ال يسـتطيع  إذا 

 والتراب، الماء فقد من هواستعمالهما، أو غيره من األسباب فيسميه الفقهاء فاقد الطهورين، و
 أو. مطهر تراب إخراج يمكنه ال نجس موضع في أو منهما، واحد فيه ليس مكان في حبس كأن
. نـار  بنحو تجفيفه على يقدر ولم ندياً تراباً وجد أو عطش، لنحو إليه محتاج هوو ءما وجد كأن

 معـاً  والتـيمم  الوضوء عن عجز من: ومثله ،الماء إلى يصل ال سفينة وراكب المصلوب ومثله
  .تيمم وال بوضوء البشرة مس معها يستطيع ال قروح به كان كمن ونحوه، بمرض

 وعدم والشافعية، الحنفية عند اإلعادة مع الجمهور عند عليه الصالة إيجاب بين يتردد وحكمه
  :)٣(اآلراء تفصيل وهذا. المعتمد على المالكية عند الصالة وسقوط الحنابلة، عند اإلعادة

  :آراء العلماء في المسألة

  :المذهب األول

 ركـع في وجوبـاً،  بالمصلين يتشبه الطهورين فاقد أنإلى  عندهم به المفتى في الحنفية ذهب
 على قدر متى الصالة ويعيد ينوي، وال يقرأ وال قائماً، يومئ وأال يابساً، مكاناً وجد إن ويسجد،

 وال طهـارة  بغير فيصلي جراحة، بوجهه كان إذا والرجلين اليدين مقطوع أما، التراب أو الماء
ـ  كـان  إن الصالة يعيد بالتيمم صلى الذي والمحبوس .األصح على يعيد وال يتيمم،  فـي  اًمقيم

 ألن السـفر؛  فـي  يعيدها وال ضرورة، فال الماء، مظنة الحضر ألن الضرورة؛ لعدم الحضر،
  .)٤(الماء فقد فيه الغالب

  

                                                 

 . )٦( من اآلية: المائدةسورة ) ١(

 . ٩/٢٢، )٦٩٥٤كتاب الحيل، باب في الصالة، ح(صحيحه،  أخرجه البخاري في) ٢(

 . ٤٥١الزحيلي، : الفقه اإلسالمي وأدلته) ٣(

 .٤٥٢الزحيلي، : ، الفقه اإلسالمي وأدلته٢٥٣ – ١/٢٥٢ابن عابدين، : حاشية ابن عابدين )٤(
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  :المذهب الثاني
 علـى  غيـر القـادر   أو ،للطهارة والتراب الماء فاقد أن المعتمد المذهب في المالكية ذهب

 يقضـي،  وال يصـلي  فـال  وقضـاء،  أداء الصالة عنه تسقط والمصلوب، كالمكره استعمالهما
 وجـوب  وشرط عدم، وقد الصالة، أداء وجوب في شرط والصعيد الماء وجود ألن كالحائض؛

  .)١(ذمته في الصالة بأداء الخطاب يتعلق ولم المصلي، بذمة األداء تعلق: القضاء

  :المذهب الثالث
 حسـب  علـى  يدالجد المذهب في وحده يصلي الفرض الطهورين فاقد إلى أن الشافعيةذهب 

وجـد   أو الماء وجد إذا الصالة، ويعيد النافلة يصلي وال الوقت، حرمة ألجل وقراءة، بنية حاله
 هي التي الطهارة عن العجز وألن له، دوام وال نادر العذر هذا ألن فيه؛ ماء ال مكان في التراب
 القبلـة،  سـتقبال وا النجاسة، وإزالة العورة كستر الصالة، ترك يبيح ال الصالة شروط من شرط

 كفاقـد  الصـالة  عـن  حـبس  ومـن  غسلها، من يخاف نجاسة بدنه على ومن. والقراءة والقيام
  .)٢(فقط الفاتحة قراءة على يقتصر الجنب أن إال فقط، الفريضة يصلونكلهم  الطهورين

  :المذهب الرابع
: � قولهل وجوباً، حاله حسب على فقط، الفرضيصلي  الطهورين فاقد إلى أن الحنابلةذهب 

 المشـروط،  ترك يوجب ال الشرط عن العجز وألن ؛)٣("استَطَعتُم ما منْه فَْأتُوا بَِأمرٍ َأمرتُكُم ِإذَا"
  .)٤(الشافعية قال كما أي واالستقبال، السترة عن عجز لو كما

 � اللَّه رسوُل فَبعثَ كَتْفَهلَ دةًقال َأسماء من استَعارتْ َأنَّها" : عائشة حديثل عليه، إعادة وال
 اللَّه فََأنْزَل � اللَّه رسوِل ِإلَى ذَِلك فَشَكَوا فَصلَّوا ماء معهم ولَيس الصالةُ فََأدركَتْهم فَوجدها رجلًا

 العجـز،  نـد ع فسـقط  الصالة، شروط أحد الوضوء وألن باإلعادة، يأمرهم ولم ،)٥(" التَّيممِ آيةَ
                                                 

 . ٤٥٢الزحيلي، : ، الفقه اإلسالمي وأدلته٣٦القروي، : الخالصة الفقهية) ١(

، مغنـي  ٩٠الحصـني،  : ، كفايـة األخيـار  ١/٣٥النووي، : ، فتح الوهاب١/٩٣النووي، : المطالب أسنى) ٢(
، السـراج  ١/٨٩البجيرمـي،  : ، تحفة الحبيب١/٢٦٥الدمياطي، : ، إعانة الطالبين١/١٠٦الشربيني، : المحتاج
: سالمي وأدلتـه ، الفقه اإل٢٠٦ – ١/٢٠٥مصطفى السيوطي، : ، مطالب أولي النهى١/٣٠الغمراوي، : الوهاج

 . ٤٥٢الزحيلي، 

، ومسلم في ٩/٩٤، )٧٢٨٨، ح�كتاب االعتصام، باب االقتداء بسنن النبي (أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٣(
 .٧/٩١، )٦٢٥٩وترك إكثار سؤاله، ح �كتاب الفضائل، باب توقيره (صحيحه، 

مصـطفى السـيوطي،   : لي النهى، مطالب أو١/١٧١البهوتي، : ، كشاف القناع١/١٧٣ابن مفلح، : المبدع) ٤(
 . ٤٥٣الزحيلي، : ، الفقه اإلسالمي وأدلته٢٠٦ – ١/٢٠٥

، ومسـلم فـي   ١/٧٤، )٣٣٦كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماء وال ترابا، ح(أخرجه البخاري في صحيحه،  )٥(
 .١/١٩٢، )٨٤٣، حكتاب الطهارة، باب التيمم(صحيحه، 
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 قـراءة  مـن  الصـالة  فـي  يجزئ ما على الطهورين الفاقد المصلي يزيد وال .شروطها كسائر
 أو ركـوع  طمأنينـة  في يجزئ ما على ويقتصر فقط، مرة ويسبح فقط، الفاتحة فيقرأ وغيرها،

 يسلم ثم واألخير، األول التشهد في يجزئ ما على يقتصر كما السجدتين، بين جلوس أو سجود،
 العالم بالمحدث المتطهر اقتداء صحة لعدم تراب، أو بماء متطهراً يؤم وال يتنفل، وال، الالح في

  .)١(ونفساء كحائض ونحوه جنباً كان إن صالة غير في يقرأ وال، مثله يؤم لكن بحدثه،
 تبطـل  وال، الصالة ينافي ذلك ألن عنها؛ يعفى ال نجاسة وبطروء فيها، بالحدث صالته وتبطل
 على الصالة وتبطل، الصالة فتبطل يبطل التيمم ألن المتيمم؛ صالة بخالف وقتها بخروج صالته
 ألنه التيمم، أو للغسل تفسخه قبل نبشه ويجوز والتراب، الماء لعدم يتيمم، ولم يغسل لم إذا الميت

  .)٢(ينبش لم تفسخه خيف فإن مفسدة، بال مصلحة

  :خالصة اآلراء

عجز عنها، أنه ال تسقط عنه الصالة بحال، بل يجـب  يرى الجمهور أن من فقد الطهارة أو 
عليه أن يصلي الفرض، ولم يخالف في ذلك سوى المالكية، الذين قالوا إن الصالة تسقط عمـن  

 .فقد الطهارة

                                                 

 . ٤٥٣الزحيلي، : ، الفقه اإلسالمي وأدلته١/١٧١البهوتي، : اع، كشاف القن١/١٧٣ابن مفلح، : المبدع) ١(

 . المصادر السابقة )٢(
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األحيان حاجات المكلفين إلى التخفيف من قبل الشرع كثيرة، فإن المكلف قد يقع في كثير من 
في حرج ومشقة، من أجل ذلك أباحت الشريعة اإلسالمية الرخص الشرعية، والحاجيـات هـي   

  .باب الرخص األوسع، فإن علماء المقاصد عند حديثهم عن الحاجيات يمثلون لها بالرخص

ونحن هنا نضع جملة من الحاجات التي أباحت الشريعة اإلسالمية العمل فيها وفق مقتضـى  
  .الرخصة الشرعية

  :لبس الحرير: المثال األول
 اللَّـه  رسوُل َأخَذَ: ، وذلك لحديث�من المعلوم أن لبس الحرير حرام على ذكور أمة محمد 

وهـذا   ،)١("ُأمتي ذُكُورِ علَى حرام هذَانِ"  :فَقَاَل يديه بِهِما رفَع ثُم بِشماِله وحرِيرا بِيمينه ذَهبا �
  ع الطبيعي، ولكن ما هو الحال إذا دفعت الحاجة المكلف إلى لبسهما، لمرض ونحوه؟الوض في

  :اء في المسألة على أقوال ثالثةاختلف العلم

ذهب صاحبا أبي حنيفة، وبعض المالكية، والشافعية والحنابلة في وجه عندهم، إلى أنـه   -١
    .)٢(يجوز لبس الحرير عند الحاجة إليه كحرب أو مرض أو غيره

ب اإلمام أبو حنيفة إلى عدم جوازه مطلقاً ال في حرب وال في غيره، واستدل علـى  ذه -٢
مذهبه بالنصوص الواردة في النهي عن لبس الحرير، فإنها مطلقة وليس لهـا تقييـد، كمـا أن    

  .)٣(الضرورة تندفع بالمخلوط فال حاجة إلى الخالص

  :بأدلة أذكر منهااستدل القائلون بجواز لبس الحرير للحاجة 

 . )٤(بِهِما ِلحكَّة الْحرِيرِ لُبسِ في الرحمنِ وعبد ِللزبيرِ � النَّبِي رخَّص قَاَل َأنَسٍ حديث  - أ
                                                 

كتاب اللبـاس،  (، وابن ماجة في سننه، ١/٩٦، )٧٥٠مسند علي بن أبي طالب، ح(أخرجه أحمد في مسنده، ) ١(
حريم الذهب على باب ت الزينة، كتاب(، والنسائي في سننه، ٥/٢١١، )٣٥٩٥باب لبس الحرير والذهب للنساء، ح

 .٨/٥٣٩: وصححه األلباني في تعليقه على سنن النسائي. ٨/٥٣٩، )٥١٥٩الرجال، ح 
: ، الوسيط٣٢٠-٨/٣١٩ابن عبد البر القرطبي، : ، االستذكار٥/١٨٧برهان الدين مازه، : المحيط البرهاني )٢(

  . ١/٦١المقدسي، : ، العدة٣٦-٥/٣٥الرافعي، : ، الشرح الكبير٢/٣١١الغزالي، 
 .٨/٢١٦ابن نجيم، : ، البحر الرائق٥/١٣١الكاساني، : بدائع الصنائع) ٣(
، )٥٨٣٩كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجـال مـن الحريـر للحكـة، ح    (أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٤(
، نحوها أو حكة به كان إذا للرجل الحرير لبس إباحة بابكتاب اللباس والزينة، (، ومسلم في صحيحه، ٧/١٥١
 .٦/١٤٣، )٥٥٥٢ح
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  .ه ما لم يقم دليل على اختصاصه بهوما ثبت في حق الصحابي ثبت في حق غير
    .)١(أن المنع من لبسهما فيه من الخيالء وذلك غير مذموم في الحرب   - ب
   .)٢(لبس الحرير الخالص أرفع لعدة السالح وأهيب في عين العدو أن   - ت
كره اإلمام مالك لباس الحرير في الحرب، ولم يرخص فيه للحكة ولـم تثبـت عنـده      - ٣

الرخصة في ذلك، وكراهته أشد لما يرجو من الشهادة، واستدل بما روى عن ابن عمر أن أناساً 
با عبد الرحمن ثيابنا هذه قد خالطها الحريـر وهـو   يا أ: دخلوا عليه وهو بالبطحاء، فقال رجل

    .)٣(اتركوا قليله وكثيره: قليل، فقال

   :الغيبة عند الحاجة: المثال الثاني

وال يغْتَب بعضـكُم بعضـاً    �: �ريم الغيبة ومنها قوله وردت العديد من النصوص في تح
 يهَأخ مْأكَُل لَحي َأن كُمدَأح بحَأيوهتُمتاً فَكَرِهيقَاَل" وحديث  ،)٤(� م" : ونرا َأتَدةُ ميبقَالُوا. " الْغ 

اللَّه ولُهسرو لَمقَاَل. َأع" : ككْرذ ا َأخَاكبِم هكْريَل. " يتَ :قَأيَأفَر ِإن ا أخي في كَانقَـالَ  ،َأقُوُل م :
"ِإن كَان يها فتَقُوُل م اغْ فَقَدتَهتَب ِإنو لَم كُني يهف فَقَد تَّههوقد أجمع العلماء على تحـريم  )٥(" ب ،

   .الغيبة

  :وهي ، فأجازوا فيها ذكر الرجل بما يكرهولكن استثنى العلماء بعض الصور

 : النصيحة - ١

 َأمـا  " جهم؛ لفاطمة بنت قيس حين شاورته لما خطبها معاوية بن أبي سفيان، وأبو �لقوله 
  .)٦("زيد بن ُأسامةَ انْكحى لَه ماَل الَ فَصعلُوك معاوِيةُ وَأما عاتَقه عن عصاه يضع فَالَ جهمٍ َأبو

  : وجه الداللة

، ويشترط ، وأبيح ذلك لمصلحة النصيحةذكر عيبين فيهما مما يكرهانه لو سمعاه �أن النبي 
ن العيوب على ما يخل بتلـك  ماسة لذلك، وأن يقتصر الناصح م ةفي هذا القسم أن تكون الحاج

     .)٧(المصلحة التي حصلت المشاورة فيها

                                                 

 .  ١/٣٢٨ابن مفلح، : المبدع) ١(

 .  ٨/٢١٦برهان الدين مازه، : المحيط البرهاني) ٢(

 .  ٨/٣٢٠ابن عبد البر، : ، االستذكار٥/١٣٥البيهقي، : شعب اإليمان) ٣(

 .)١٢( من اآلية: الحجراتسورة ) ٤(
 .٨/٢١، )٦٧٥٨بة، حكتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الغي(أخرجه مسلم في صحيحه، ) ٥(
 .٤/١٩٥، )٣٧٧٠كتاب الطالق، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها، ح(أخرجه مسلم في صحيحه،  )٦(
 .  ١٤٩البعلي، : ، المطلع على أبواب الفقه٣/١١٧، أسنى المطالب، النووي، ٤/١٩٨القرافي، : الذخيرة) ٧(
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 :التجريح والتعديل في الشهود - ٢

، ولو في مستقبل الزمان، أما عند غير الحـاكم  وذلك عند الحاكم عند توقع الحكم بقول المجرح
وضع الكتب في جرح المجروح منهم،  فيحرم لعدم الحاجة إلى ذلك، وكذلك رواة الحديث يجوز

     .)١(واإلخبار بذلك لطلبة العلم لمن ينتفع به

  : ويشترط في هذين القسمين

أن تكون النية خالصة هللا تعالى في نصيحة المسلمين عند حكامهم وفي ضبط شرائعهم أمـا  
ضـاً  متى كان ألجل عداوة، أو تفكه باألعراض، وجرياً مع الهوى فـذلك حـرام، ويشـترط أي   

    .)٢(االقتصار على القوادح المخلة بالشهادة أو الرواية

  :مكسالمعلن بالفسوق، والمعلن بال - ٣

ألنه ال يتألم إذا سمعه بل قد يسر بتلك المخازي، فإن الغيبة إنما حرمـت لحـق المغتـاب    
  .)٣(وتألمه

 :أرباب البدع والتصانيف المضلة - ٤

غير صواب، ليحذرهم الناس الضـعفاء،  ينبغي أن يشهر الناس فسادهم وعيبهم، وأنهم على 
فال يقعوا فيها، وينفر من تلك المفاسد بشرط أن ال يتعدى فيها الصدق، وال يفترى عن أهلها من 

   .)٤(الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة

                                                 

 .  ٨٥٦الدهلوي، : ، حجة اهللا البالغة٤/٣٦٠القرافي، : الفروق) ١(

 .  ٤/٣٦١القرافي، : الفروق) ٢(

، إعانـة  ٣/١١٧، أسنى المطالـب، النـووي،   ٨٥٦الدهلوي، : ، حجة اهللا البالغة٤/٣٦١القرافي، : الفروق) ٣(
مصطفى : ، مطالب أولى النهى٤/٨٢ابن حجر الهيتمي، : ، الفتاوى الفقهية الكبرى٤/٢٨٤الدمياطي، : الطالبين

 .  ٢/٢٠٤السيوطي، 

، إعانـة  ٣/١١٦، أسنى المطالـب، النـووي،   ٨٥٦الدهلوي، : ، حجة اهللا البالغة٤/٣٦٢القرافي، : قالفرو )٤(
 .  ٢/٢٠٤مصطفى السيوطي، : ، مطالب أولى النهى٤/٢٨٤الدمياطي، : الطالبين
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 :)١(التظلم -٥

  .)٢( �  من ظُلممن الْقَوِل ِإال لسوءال يحب اللَّه الْجهر بِا � :�لقوله  

  :)٣(االستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب - ٦
وذلك كأن يخبر إنسان آخر بما يفعله هذا الرجل، حتى يعينه على رده إلى صوابه، ونهيـه  

  .عن هذا المنكر الذي تلبس به

 : )٤(االستفتاء - ٧
 مـن  آخُذَ َأن جنَاح علَي فَهْل شَحيح رجٌل سفْيان َأبا ِإن � اللَّه ِلرسوِل معاوِيةَ ُأم هنْد كقول

اِلها مري"  :قَاَل، سخُذ َأنْت نُوكبا وم يككْفي وفرع٥(" بِالْم(.  
  : التعريف - ٨
  .)٦(كان المرء يعرف بهذا االسم كاألعمش واألعرج إذا

  :ئراستئجار الظ: المثال الثالث

اتفق الفقهاء على صحة استئجار الظئر بأجرة معلومة، والقياس أن ال تصح، ألنها ترد على 
استهالك عين وهو اللبن، فصار كاستئجار البقرة والشاة لشرب لبنها، والبستان ليأكـل ثمرتـه،   

 .)٧(وبذلك يكون عقد على منفعة وهو ال يصح

  

                                                 

، الفتـاوى  ٣/١١٧، أسنى المطالب، النـووي،  ٨٥٥الدهلوي، : ، حجة اهللا البالغة٤/٣٦٣القرافي، : الفروق) ١(
 .١٤٩البعلي، : ع على أبواب الفقه، المطل٤/٨٢ابن حجر الهيتمي، : هية الكبرىالفق

 .)١٤٨( من اآلية: النساءسورة ) ٢(
ابـن حجـر   : ، الفتاوى الفقهية الكبرى٤/٢٨٤الدمياطي، : ، إعانة الطالبين٨٥٦الدهلوي، : حجة اهللا البالغة) ٣(

 .  ٢/٢٠٤مصطفى السيوطي، : ، مطالب أولى النهى١٤٩، المطلع على أبواب الفقه، البعلي، ٤/٨٢الهيتمي، 

: ، إعانـة الطـالبين  ٤/٨٢ابن حجر الهيتمـي،  : ، الفتاوى الفقهية الكبرى٨٥٦الدهلوي، : حجة اهللا البالغة) ٤(
 .  ٢/٢٠٤مصطفى السيوطي، : ، مطالب أولى النهى١٤٩، المطلع على أبواب الفقه، البعلي، ٤/٢٨٤الدمياطي، 

 فـي  بيـنهم  يتعارفون ما على األمصار أمر أجرى منكتاب البيوع، باب (في صحيحه،  أخرجه البخاري) ٥(
 .٥/١٢٩، )٤٥٧٤كتاب األقضية، باب قضية هند، ح(، ومسلم في صحيحه، ٣/٧٩، )٢٢١١، حواإلجارة البيوع

ـ : ، الفتاوى الفقهية الكبرى٣/١١٧النووي، : ، أسنى المطالب٨٥٦الدهلوي، : حجة اهللا البالغة) ٦( ن حجـر  اب
، مطالـب أولـى   ١٤٩، المطلع على أبواب الفقه، البعلـي،  ٤/٢٨٤الدمياطي، : ، إعانة الطالبين٤/٨٢الهيتمي، 

 .  ٢/٢٠٤مصطفى السيوطي، : النهى

ابـن عبـد البـر    : ، الكافي في فقه أهل المدينة١/١٨٤الميداني، : ، اللباب٨/٢٤ابن نجيم، : البحر الرائق )٧(
 .  ٦/٨٢ابن قدامة، : ، المغني٦/١٦١الشرواني، : شرواني، حاشية ال٢/٧٥٥القرطبي، 
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  :رواستدل العلماء على ذلك بأمو

ن َأرضعن لَكُم فَآتُوهن ُأجورهن وْأتَمروا بينَكُم بِمعـروف وِإن تَعاسـرتُم   فَِإ �: �قوله  - ١
  . )١(� فَستُرضع لَه ُأخْرى

 �والناس يتعاملونه، فأقرهم عليه، وقد استؤجر إلرضاع رسول اهللا  �بعث رسول اهللا  - ٢
 .حليمة

بون إال بلبن اآلدميـة، واألم قـد تعجـز علـى     أن للناس به حاجة؛ ألن الصغار ال يتر - ٣
اإلرضاع لمرض أو موت أو تأبى اإلرضاع فال طريق إلى تحصيل المقصود سوى اسـتئجار  

 .)٢(الظئر

أنه على الرغم من وجود الجهالة في المنفعـة، إال أن هـذه الجهالـة ال تفضـي إلـى       - ٤
 .)٣(المنازعة؛ ألن العادة التوسعة على اآلظار شفقة على األوالد

  :أربعة اًواشترط ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني لهذا العقد شروط

  . أن تكون مدة الرضاع معلومة؛ ألنه ال يمكن تقديره إال بها - ١
معرفة الصبي بالمشاهدة؛ ألن الرضاع يختلف باختالف الصبي فـي كبـره وصـغره،     - ٢

 . ونهمته وقناعته

 . يسهل عليها في بيتهاموضع الرضاع؛ ألنه يختلف فيشق عليها في بيته و - ٣

 .)٤(معرفة العوض، حتى ال يفضي إلى المنازعة ولنفي الجهالة - ٤

  :)٥(بيع العرايا: المثال الرابع

عن بيع التمر حتى يبدو صالحه، ولكن من رحمة اإلسالم بأهله أن  الشريعة اإلسالميةنهت 
ُأبـيح ضـرورة   رخص لهم بيع العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النحل بتمرٍ حرصاً، وقد 

لحاجة الناس إلى ذلك، لذلك فقد ذهب الفقهاء إلى جواز بيع العرايا لما فيه من تيسـير وتسـهيل   

                                                 

 . )٦( من اآلية: الطالقسورة ) ١(

 .  ١٥/١٠٣السرخسي، : المبسوط) ٢(

 .  ١/١٨٤ الميداني،: اللباب) ٣(

 .  ٦/٨٢ابن قدامة، : المغني) ٤(

 ). ١/٢٧٤الشيرازي، : المهذب( .خرصاً األرض على بالتمر النخل على الرطب بيع )٥(
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 ٧٤
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على الناس؛ فهو رخصة مستثناة من المزابنة المحرمة شرعت للحاجة إلى أكل الرطب وشـرائه  
   .)١(بالثمن والمرخص من جملة ما حرم يكون مباحاً

  :األدلة على جواز بيع العرايا

  .)٢(" كَيال بِخَرصها تُباع َأن الْعرايا في رخَّص �أن رسول اهللا : " 	عن زيد بن ثابت  - ١

   :وجه الداللة
  .)٣(هذا دليل على أن حكم العرايا مخرج من بين المحرمات بالحكم

 ِإال منْـه  شَـيء  يباع وال يطيب حتَّى الثَّمرِ بيعِ عن � النَّبِي نَهى"  :قال 	عن جابر  - ٢
   .)٤(" الْعرايا ِإال والدرهمِ بِالدينَارِ

   :وجه الداللة

تصريح باستثنائه من البيع المحرم، فدل على الرخصـة فـي بيـع    " إال العرايا " في قوله 
  .)٥(العرايا
 خَمسة دون َأو َأوسق خَمسة في الْعرايا بيعِ في رخَّص � النَّبِي نأ"  	عن أبي هريرة  - ٣

قس٦( " َأو(.  

   :وجه الداللة

  .أن الحديث فيه تصريح بالرخصة في العرايا، بشرط أال تزيد عن خمسة أوسق

  

  
                                                 

، ٣/٢٨٥اإلمام مالـك،  : ، المدونة٦/٤١٥السيواسي، : ، شرح فتح القدير٥/١٩٤الكاساني، : بدائع الصنائع) ١(
 . ٩/٩٢الرافعي، : ، فتح العزيز بشرح الوجيز٥/٢٠٢القرافي، : الذخيرة

،  ومسلم في صـحيحه،  ٣/٧٦، )٢١٢٩كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، ح(أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٢(
 .٤/٣٤، )٥١٩١، حالعرايا في إال بالتمر الرطب بيع تحريم باباب البيوع، كت(
 .  ٣/٦١الصنعاني، : سبل السالم) ٣(

، الفضـة  أو بالـذهب  النخـل  رءوس علـى  الثمر بيع بابكتاب البيوع، (أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٤(
 .٣/٧٦، )٢١٨٩ح
 .  ٣/٦١الصنعاني، : سبل السالم) ٥(

، الفضـة  أو بالـذهب  النخـل  رءوس علـى  الثمر بيعكتاب البيوع، باب (في صحيحه، أخرجه البخاري  )٦(
، )٣٩٧٣ ، حالعرايا فى إال بالتمر الرطب بيع تحريم بابكتاب البيوع، (، ومسلم في صحيحه، ٣/٧٦، )٢١٩٠ح
٥/١٥. 
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  :خمسة، لجواز بيع العرايا وهي هذا واشترط بعض الفقهاء شروطاً

 .أوسق خمسة دون يكون أن - ١

 بـن  لزيد قلت: قال لبيد بن محمود روى لما رطبا أكلها إلى محتاجا مشتريها يكون أن - ٢
 الرطب أن � اهللا رسول إلى شكوا األنصار من محتاجين رجاال فسمى ؟ هذه عراياكم ما: ثابت
 يبتاعوا أن لهم فرخص التمر من فضول وعندهم يأكلونه رطبا به يبتاعون بأيديهم نقد وال يأتي

 تركها فإن عدمها مع تثبت ال اجةلح الثابتة والرخصة ،رطبا يأكلونه التمر من برخصها العرية
 .الحاجة لعدم البيع بطل تتمر حتى

 .للخبر به يشتري نقد له يكون ال أن - ٣

 بِخَرصـها  تُبـاع  َأن الْعرايا في رخَّص � اهللا رسول ألن؛ للخبر بخرصها يشتريها أن - ٤
 : وايتانر الخرص معنى وفي للخبر بالكيل معلوما التمر يكون أن بد وال .)١("كَيال

  .كذلك الزكاة في يخرص ألنه بمثله فيبيعها تمرا منها يجيء كم ينتظر أن :إحداهما

 خولف فإذا بالكيل الحال في المماثلة اعتبار األصل ألن الرطب من فيها ما بمثل يبيعها :والثانية
 علـى  تمـر  وال برطب بيعها يجوز وال وجب اآلخر في يخالف ال أن وأمكن أحدهما في الدليل
  .خرصاً نخل

 الشـرع  استثناه ما إال أحكامه فيه فاعتبرت بتمر تمر البيع ألن ؛تفرقهما قبل يتقابضا أن - ٥
 وإن اكتاله البيع مجلس في حاضرا كان فإن باكتياله التمر وفي بالتخلية النخل على فيما والقبض

  .)٢(جاز فتسلمها النخلة إلى مشيا ثم أوال قبضه وإن فتسلما التمر إلى مشيا غائبا كان

  :ألجنبية فيما تدعو الحاجة إليهالمثال الخامس النظر ل

قُـْل   �: �وذلك لقوله  من المعلوم أنه ال يجوز النظر إلى المرأة األجنبية عند عدم الحاجة،
، )٣(�ير بِما يصنَعونِللْمْؤمنين يغُضوا من َأبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك َأزكَى لَهم ِإن اللَّه خَبِ

  م تتحقق هذه الحاجة؟ كم إذا دعت الحاجة إلى النظر، وبفما الح

  

  
                                                 

 ).٧٤(ص: سبق تخريجه) ١(

 .١/٢١٢المقدسي، : ، العدة٤/١٩٦ابن قدامة، : المغني )٢(
 ).٣٠(اآلية : النور سورة )٣(
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     -:الحاجة في النظر إلى المرأة األجنبية
   -:)١(النظر لغرض النكاح: أوالً

إن من عوامل السكن واالستقرار بين الزوجين ما جاءت به الشريعة من إباحة نظر الخاطب 
 َأحرى فَِإنَّه ِإلَيها انْظُر: " �أنه خطب امرأة فقال النبي  	المغيرة بن شعبة  إلى مخطوبته، فعن

َأن مْؤدا ينَكُميأما عن حكمه فقد اتفق الفقهاء على إباحة النظر لمن أراد نكاحهـا ونقـل   )٢(" ب ،
   -:االتفاق عدد منهم

ـ ال نعلم بين أهل العلم خالفاً في : " )٣(قال ابن قدامة  - رأة لمـن أراد  إباحة النظر إلى الم
  .)٤("نكاحها
إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة ورغب في نكاحها فال شك : " )٥(قال تقي الدين الحصيني -

 .)٦("في جواز النظر إليها 
وفيه استحباب النظر إلى وجه من : " وقال النووي بعد أن ساق أحاديث النظر للمخطوبة -

ب مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلمـاء،  يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذه
وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح الحديث ومخالف إلجماع األمة على 

 .  )٧("جواز النظر للحاجة والشراء والشهادة ونحوها 

                                                 

،شـرح منتهـى   ٧/٤٥٣ابن قدامـة،  : ، المغني٢/٤٠٥الشربيني، : ، اإلقناع٦/١٨الزيلعي، : تبيين الحقائق) ١(
 .٥/٢١عليش، : ، مواهب الجليل٢/٦٢٤البهوتي،  : اإلرادات

. ٢/٣٨٣، )١٠٨٧، حالمخطوبـة  إلـى  النظـر  في جاء ما بابكتاب النكاح، (أخرجه الترمذي في سننه، ) ٢(
 وحسنه الترمذي

 مـن  فقيه، الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن اهللا الدين عبد موفق محمد، أبوهو  )٣(
  - المغنـي : منهـا  ،كثيـرة  تصـانيف  له، )هـ٥٤١( ولد سنة خمسمائة وواحد وأربعين هجرياً الحنابلة، أكابر

 ٤/٦٦الزركلي، : األعالم( .)هـ٦٢٠(ائة وعشرين هجرياً ، توفي سنة ستموغيرها – المقنع  - الناظر روضة
- ٦٧.( 

 .٧/٤٥٣ابن قدامة، : المغني) ٤(
 أهـل  من ورع فقيه: الحصني الحسيني معلى بن حريز بن المؤمن عبد بن محمد بن بكر الدين أبو تقيهو  )٥(

 تخريج - االخبار كفاية :منها كثيرة، تصانيف له .)هـ٧٥٢(ولد سنة سبعمائة وخمس وعشرين هجرياً . دمشق
ـ ٨٢٩(وغيرها، توفي سنة ثمانمائة وتسع وعشرين هجرياً  – النفوس قمع -اإلحياء  أحاديث : األعـالم ( ).هـ

 ).٦٩ – ٢/٦٨الزركلي، 

 .٣٥٤الحصيني، : كفاية األخيار )٦(
 .٩/٢١٠النووي، : صحيح مسلم بشرح النووي)  ٧(
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  :)١(أما األحاديث التي تصرح بجواز النظر للمخطوبة

١ - نةَ َأبِى عريركُنْتُ اَلقَ ه نْدع النَّبِى � ٌل فََأتَاهجر هرفََأخْب َأنَّه جوَأةً تَزرام نـارِ  ماَألنْص 
 َأعـينِ  فـي  فَـِإن  ِإلَيها فَانْظُر فَاذْهب " :قَاَل. الَ قَاَل. " ِإلَيها َأنَظَرتَ : "� اللَّه رسوُل لَه فَقَاَل

  .  )٢( " شَيًئا اَألنْصارِ
 لَك هبَأل جِْئتُ اللَّه رسوَل يا فَقَالَتْ � اللَّه رسوَل جاءتْ امرَأةً َأن 	عن سهل بن سعد  - ٢
 . الحديث )٣(.... "رْأسه طَْأطََأ ثُم وصوبه ِإلَيها النَّظَر فَصعد � اللَّه رسوُل ِإلَيها فَنَظَر نَفْسي

 فَِإنِ امرَأةً، َأحدكُم خَطَب ِإذَا : "يقول �سمعت رسول اهللا : قال 	عبد اهللا عن جابر بن  - ٣
تَطَاعاس َأن نْظُرضِ ِإلَى يعا بم وهعدا ِإلَى يهكَاحْل نفْعتُ"  فَلْيَأةً فَخَطَبرام ني منمٍ بلَيفَكُنْـتُ  س 

 . )٤(فَتَزوجتُها نكَاحها ِإلَى دعاني ما منْها رَأيتُ حتَّى النَّخِْل ُأصوِل في لَها َأتَخَبُأ

 َأن َأحرى فَِإنَّه ِإلَيها انْظُر : "�أنه خطب امرأة فقال له النبي  	عن المغيرة بن شعبة  - ٤
مْؤدا ينَكُمي٥(" ب(. 

  :)٦(النظر لغرض المداواة: ثانياً

 –رضي اهللا عنها –اة كالفصد والحجامة والعالج؛ ألن أم سلمه النظر والمس مباحان للمداو
، ولو ألجأت الضـرورة  )٧(أبا طيبة أن يحجمها �في الحجامة فأمر النبي �استأذنت رسول اهللا 

لما حكم سعداً  �النظر للفرج فإن ذلك جائز؛ ألن في التحريم حينئذ حرجاً، وقد روى أن النبي 
  .)٨(زرهمفي بني قريظة كان يكشف عن مؤت

فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امـرأة ثقـة، ولكـن    
يشترط عدم وجود امرأة يمكنها أن تعالج امرأة، وأن ال يكون ذمياً مع وجود مسلم وأن ال تكون 

                                                 

: ، المغني٢٩/١٩٧الشربيني، : ، تحفة المحتاج١٦/١٣٦وي، النو: ، المجموع٥/٢٢عليش، : مواهب الجليل) ١(
 . ٢/٦٢٤البهوتي، : ، شرح منتهى اإلرادات٧/٤٥٣ابن قدامة، 

كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المـرأة وكفيهـا لمـن أراد تزوجهـا،     (أخرجه مسلم في صحيحه، ) ٢(
 .  ٤/١٤٢، )٣٥٥٠ح

 .  ٧/١٤، )٥١٢٦، باب النظر إلى وجه المرأة قبل التزويج، حكتاب النكاح(أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٣(

 شـرط  علـى  صـحيح  حديث هذا: وقال. ٢/١٦٥، )٢٦٤٥كتاب النكاح، ح(أخرجه الحاكم في مستدركه، ) ٤(
 يخرجاه ولم مسلم،

 ).٧٦(ص: سبق تخريجه) ٥(

، ٣/١٣٣الشـربيني،  : اج، مغني المحت٣٥٥ – ٣٥٤الحصيني، : ، كفاية األخيار١/٤١١الميداني، : اللباب) ٦(
 .٦/١٩٧الرملي،  : نهاية المحتاج

 .٧/٢٢، )٥٨٧٤كتاب السالم، باب لكل داء دواء، ح(أخرجه مسلم في صحيحه،   )٧(
 .٣/٢٤٠، )١٥٨٤كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، ح(أخرجه الترمذي في سننه، )  ٨(
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اهر كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على األصح، ولو لم نجد لعالج المرأة إال كافرة ومسلماً، فالظ
  .)١(كما قال األذرعي أن الكافرة تقدم ألن نظرها ومسها أخف من الرجل

إن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة، فإن تعـذرت فصـبي   : ذلك فقال )٢(رتب البلقيني
مسلم غير مراهق، فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر، فإن تعذر فامرأة كافرة، فـإن تعـذرت   

  . )٣(رمها الكافر، فإن تعذر فأجنبي مسلم فإن تعذر فأجنبي كافرفمحرمها المسلم، فإن تعذر فمح

وقيد الطبيب باألمين فال يعدل إلى غيره مع وجوده، وشرط الماوردي أن يأمن االفتتان وال 
أصل الحاجة كان في النظر إلى الوجه واليدين، وفي النظر إلى بقيـة  . )٤(يكشف إال قدر الحاجة

: وفي النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد الحاجة، قـال الغزالـي  األعضاء يعتبر تأكد الحاجة، 
  . )٥(وذلك بأن تكون الحاجة بحيث ال يعد التكشف بسببها هتكاً للمروءة وتعذراً في العادة

   -:)٦(النظر لغرض الشهادة والمعاملة :ثالثاً

اء حتـى يجـوز   باح النظر من األجنبي للمرأة للمعاملة من بيع وغيره، وشهادة تحمالً وأدي
النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا والوالدة، وإلى الثدي للشهادة على الرضاع، هذا إن قصد به 
الشهادة وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند األداء فـإن امتنعـت   

ف، هذا كلـه إذا لـم   أمرت امرأة بكشفه، إن لم يعرفها في نقابها، فإن عرفها لم يفتقر إلى الكش
  .)٧(يخف فتنة فإن خافها لم ينظر إال إذا تعين عليه فينظر ويضبط نفسه

مما سبق يظهر لنا أن هناك العديد من الحاالت التي أباح الشارع فيها النظـر إلـى المـرأة       
األجنبية،ومنه ألجل النكاح، وللمداوة، وللشهادة والمعاملة، وغيرها من األسباب التي تسـتدعي  

           .النظر لها، أما إن لم يكن هناك حاجة للنظر إليها فإنه يبقى على أصله من الحرمة

                                                 

 .٣/١٣٣الشربيني، : مغني المحتاج) ١(
 البلقينـي  ثـم  ،األصل العسقالني الكناني، صالح بن نصير بن رسالن بن الدين عمر سراج حفص، وأبهو  )٢(

سنة سبعمائة وأربع وعشـرين   بلقينة في ولد. بالدين العلماء من للحديث، حافظ مجتهد ، وهوالشافعي المصري
الزركلـي،  : ، األعـالم ١/٢٤٤الذهبي، : تذكرة الحفاظ( .، سنة ثمانمائة وخمس هجرياًبالقاهرة وتوفي هجرياً،

٥/٤٦.( 

 .٤/١١١البجيرمي، : تحفة الحبيب) ٣(
 .٢/٤٠٦الشربيني، : اإلقناع) ٤(
 .٩/٢٦٢ابن قدامة، : ، المغني٧/٢٩النووي، : روضة الطالبين)  ٥(
، الشـربيني : ،اإلقنـاع ٤/١٦٦ابن مودود الموصـلي،  : ، االختيار لتعليل المختار١/٤١١الميداني، : اللباب) ٦(
٢/٤٠٦. 
 .المصادر السابقة )٧(
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قد تكون هناك حاجة يتوهم صاحبها فيها أنه يجوز له العمل بمقتضى الرخصة وذلك بأن ال 
كلف بها بمقتضـى ظنـه،   يكون هناك سبب وال حكمة للعمل بمقتضى الرخصة، أو أن يعمل الم

دون أن يكون هناك يقين؛ كأن أن يظن الظان أنه تأتيه الحمى غداً بناء على عادته في أدوارها، 
فيفطر قبل مجيئها، وكذلك المرأة في طهرها إذا بنت على الفطر ظناً أن حيضتها سـتأتي ذلـك   

غير المحققة راجعة إلـى   اليوم، وهذا كله حاجة متوهمة ال اعتبار لها، فإن الظنون والتقديرات
  .)١(قسم التوهمات، وكذلك أهواء النفوس فإنها تقدر أشياء ال حقيقة لها

  :ومن األمثلة على الحاجات المتوهمة ما يلي

  :ار للغناء والنياحة وما شاكلهاستئجاال: المثال األول

ئر المالهـي  فإن العلماء قد اتفقوا على أنه ال يجوز اإلجارة على تعليم الغناء والنوح وسـا 
وذلك ألنه استئجار على المعصية، والمعصية ال تستحق بالعقد، وقالوا أن األمة إذا كانت مغنية، 

   .)٢(فإنها تباع على أنها ساذجة

  :الربا: المثال الثاني
فإن فيه منفعةً وهي بتكثير المال ونحوه، غير أن فيه فساداً كبيراً، لذلك اقتضـت الشـريعة   

  .)٣(تحريمه
  :أذكر منها) ٤(على تحريمه كثيرةواألدلة 

  . )٥( � وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا �: �قوله   - أ

يا َأيها الَّذين آمنُوا ال تَْأكُلُوا الربا َأضعافاً مضاعفَةً واتَّقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم     �: �قوله    - ب
ونح٦( � تُفْل(. 

                                                 

 .  ١/٥١٤الشاطبي، : الموافقات) ١(

، مـنح  ٦/٥٥ابن عابدين، : ، حاشية ابن عابدين٧/٨٨ابن نجيم، : ، البحر الرائق١/١٨٤الميداني، : اللباب) ٢(
 .  ٣/٥٥٩البهوتي، : ، كشاف القناع٢/٣٣٧الشربيني، : ، مغني المحتاج٧/٤٨٨عليش، : الجليل

 .  ٤/١٣٣ابن قدامة، : ، المغني٥/١٣٣الماوردي، : ، الحاوي الكبير٦/١٣٦ابن نجيم، : البحر الرائق) ٣(

 .المصادر السابقة) ٤(
 . )٢٧٥( من اآلية: البقرةسورة  )٥(

    .)١٣٠(اآلية  :آل عمرانسورة ) ٦(
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 بِـالتَّمرِ  والتَّمر بِالشَّعيرِ والشَّعير بِالْبر والْبر بِالْفضة والْفضةُ هبِبِالذَّ الذَّهب" : حديث   - ت
لْحالْملْحِ وثْالً بِالْمثٍْل مبِم اءوس اءوا بِسدي داخْتَلَفَتْ فَِإذَا بِي هذنَافُ هوا اَألصفَ فَبِيعكَي ْئتُمِإذَا ش 

كَان ايد د١(" بِي( . 

  .)٢(" وكَاتبه وشَاهده وموكلَه الربا آكَل اللَّه لَعن: " حديث   - ث

 .)٣(أجمعت األمة على تحريمه، ونقل اإلجماع على ذلك ابن المنذرحيث : اإلجماع  - ج

  ):٤("آلكل الربا خمس عقوبات  �وقد ذكر اهللا 

ربا ال يقُومون ِإلَّا كَما يقُوم الَّذي يتَخَبطُه الشَّـيطَان  الَّذين يْأكُلُون ال �: �قال : التخبط - ١
سالْم ن٥( � م(.  

 .)٦( � يمحقُ اللَّه الربا ويربِي الصدقَات �: �قال : المحق - ٢

 .)٧( � فَْأذَنُوا بِحربٍ من اللَّه ورسوِله �: �قال : الحرب - ٣

واللَّـه ال  �: �، وقال )٨( � وا ما بقي من الربا ِإن كُنْتُم مْؤمنينوذَر �: �قال : الكفر - ٤
 . ، وذلك عند استحالل الربا واعتباره كالبيع) ٩( � يحب كُلَّ كَفَّارٍ َأثيمٍ

 . )١٠(�ومن عاد فَُأولَِئك َأصحاب النَّارِ هم فيها خَاِلدون �: �قال : الخلود في النار - ٥

                                                 

 .٥/٤٤، )٤١٤٧، حنقدا بالورق الذهب وبيع الصرفكتاب البيوع، باب (أخرجه مسلم في صحيحه، ) ١(
في تعليقه  األرنؤوط شعيبوقال . ١/٣٩٣، )٣٧٢٥ مسند عبد اهللا بن مسعود، ح(أخرجه أحمد في مسنده، ) ٢(

 .لغيره صحيح: على مسند أحمد
 .  ١٣٣ابن المنذر، : اإلجماع) ٣(

 .   ٦/١٣٧ابن نجيم، : البحر الرائق) ٤(

 .)٢٧٥( من اآلية: البقرةسورة ) ٥(
 .   )٢٧٦( من اآلية: البقرةسورة ) ٦(

 . )٢٧٩( من اآلية: البقرةسورة ) ٧(
 ،)٢٧٨( من اآلية: البقرةسورة ) ٨(
 .)٢٧٦( من اآلية: البقرةسورة ) ٩(
 .)٢٧٥( من اآلية: البقرةسورة  )١٠(
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  :البيع عند النداء لصالة الجمعة: المثال الثالث
فإن البيع فيه من المنفعة ما فيه، غير أنه يعتبر من الحاجات المتوهمة ألنـه يصـطدم مـع    

  . النص في النهي عن البيع في هذا الوقت
آمنُـوا ِإذَا  يا َأيهـا الَّـذين    �: �فقد نهى القرآن الكريم عن البيع وقت النداء، فقد قال اهللا 

ـ      تُم نُودي ِللصالة من يومِ الْجمعة فَاسعوا ِإلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيـع ذَِلكُـم خَيـر لَكُـم ِإن كُنْ
ونلَمفهو أمر بترك البيع عند النداء، نهياً عن البيع لكن لغيره وهو ترك السـعي فكـان   )١(�تَع ،

اً جائزاً، لكنه اتصل به غير مشروع وهو ترك السعي، والبيع من الحاجات البيع في ذاته مشروع
    ).٢(فإذا نهى عنه نهى عن غيره باألولى

  :هار رمضان من اإلعتاق إلى الصياماالنتقال في كفارة الجماع في ن: المثال الرابع

 فـي  عالوقا عن فسأله السالطين بعض على دخل أنه العلماء أكابر بعضوذلك مثل ما فعل 
: لـه  وقـالوا  الفقهاء بعض راجعه خرج فلما متتابعين شهرين صيام عليك: فقال رمضان نهار

 يملـك  الملك وهذا المعسرين وظيفة والصوم ،الصوم إلى له يعدل كيف الرقبة إعتاق على القادر
 عبيـدا  وأعتـق  ذلـك  الستحقر رقبة إعتاق عليك له قلت لو: لهم فقال ؟ محصورين غير عبيدا
  .)٣(متتابعين شهرين صوم ويزجره الرقبة إعتاق يزجره فال مرارا

 ال والملـك  الزجـر  منهـا  الشرع مقصود الكفارة ألن مناسب المعنى فهذا: " قال الشاطبي
 وقائـل  بالتخيير قائل: قائلين بين العلماء ألن ؛باطلة الفتيا وهذه الصيام ويزجره اإلعتاق يزجره

 عن جاء قد أنه على به قائل ال الغني إلى بالنسبة الصيام قديمفت الصيام على العتق فيقدم بالترتيب
  .)٤(هذا يشبه شيء مالك

 إلـى  يـؤدي  الباب هذا وفتح بالمصلحة الكتاب لنص ومخالف باطل قول فهذا: قال الغزالي
 العلمـاء  صنيع من ذلك عرف إذا ثم األحوال تغير بسبب ونصوصها الشرائع حدود جميع تغيير

  .)٥(بالرأي جهتهم من تحريف فهو به يفتون ما كل أن وظنوا بفتواهم ملوكلل الثقة تحصل لم

                                                 

 .)٩(اآلية  :الجمعةسورة ) ١(
، ١/٤٦٧ي، المنـوف : ، كفاية الطالب٢/٦٢٣النفراوي، : ، الفواكه الدواني٥/٢٣٢الكاساني، : بدائع الصنائع) ٢(

، شـرح منتهـى   ٣/٣٨٠ابن مفلـح،  : ، المبدع٥٣-٢/٥٢الدمياطي، : ، إعانة الطالبين٥/١٤٢الشافعي، : األم
 .   ٢/٢٢البهوتي، : اإلرادات

 .٣٦٢الشاطبي، : االعتصام) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 .١/١٧٤الغزالي، : المستصفى )٥(
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  :عوضاً عن إهدارهبيع الخمر : المثال الخامس

 علمتَ هْل " :� اللَّه رسوُل لَه فَقَاَل خَمرٍ راوِيةَ � اللَّه ِلرسوِل َأهدى رجالً نأ عباسٍ ابن عن -
َأن اللَّه قَد احهمالَ قَاَل. " ر .ارانًا فَسفَقَاَل. ِإنْس وُل لَهسر اللَّه �: " بِم تَهرارفَقَاَل. " س:  تُـهرَأم 

   .)١(فيها ما ذَهب حتَّى الْمزادةَ فَفَتَح قَاَل. " بيعها حرم شُربها حرم الَّذى ِنإ : "فَقَاَل. بِبيعها

- ننِ َأنَسِ عب اِلكم ا َأنةَ َأبَأَل طَلْحس النَّبِى � نتَامٍ عرِثُوا َأيا ورا " :قَاَل خَمرِقْهَأفَالَ قَاَل ". َأه 
   .)٢(" الَ : "قَاَل خَال َأجعلُها

  :وجه الداللة منهما 
مع مقصد حفظ المـال،   في بيع الخمر فيه محافظة على المال وعدم إهداره، وهذا يتوافق أن

غير أنه تعارض مع نص الحديث النبوي الذي يقضي بتحريم بيع الخمر، فأصبح حاجة متوهمة 
  .ال أصل لها

  :تعقيب على المسألة

من مجموع األمثلة سابقة الذكر يتضح لنا أن هناك جملة من الحاجات قد يتوهم المرء أن فيه 
له، فإن البيع عند النداء مثالً فيـه منفعـة تكثيـر    مصلحة، غير أنها في الحقيقة هي وهم ال أثر 

المال، غير أنه اصطدم مع ما هو أولى منه وهو صالة الجمعة، وفيه حفظ للدين وهو مقدم على 
  .حفظ النفس

                                                 

 .٥/٤٠، )٤١٢٨م بيع الخمر، حكتاب المساقاة، باب تحري(أخرجه مسلم في صحيحه، ) ١(
وصـححه  . ٣/٣٦٦، )٣٦٧٧كتاب األشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل، ح( ،أخرجه أبو داوود في سننه )٢(

 .راأللباني في نفس المصد
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الرخصة إنمـا  ذكرنا في تعريف التحسينيات أنه األخذ بمحاسن العادات ومكارم األخالق، و
كانت للتخفيف عن المكلفين، لذلك هناك العديد من حاالت التحسـينيات يـرخص العمـل فيهـا     

  .بمقتضى الرخصة

  :ي العفو عن القصاصالترخيص ف: المثال األول

كُتب علَيكُم الْقصاص فـي   �: �إذا تعدى إنسان على آخر فإن ذلك يوجب الحد عليه، قال 
فَ بِـاَألنْف  نْوالْعين بِالْعينِ واأل وكَتَبنَا علَيهِم فيها َأن النَّفْس بِالنَّفْسِ � :�، وقال )١( � الْقَتْلَى

، ولكن هل يحق للمجني عليه، أو ورثته في )٢( � ذُنِ والسن بِالسن والْجروح قصاصواُألذُن بِاُأل
  العفو عن القصاص ؟  –حال قتله 

  .)٣(ويستحب العفو عن القصاصأجمع أهل العلم على أنه يجوز 
  :)٤(والقياس ،على ذلك بالكتاب، والسنة، واألثر اواستدلو

  :لكتابأما ا
   .)٥(� ن عفي لَه من َأخيه شَيء فَاتِّباع بِالْمعروف وَأداء ِإلَيه بِِإحسانٍفَم �: �قوله  - ١
  .)٦( � والْجروح قصاص فَمن تَصدقَ بِه فَهو كَفَّارةٌ لَه �: �قوله  - ٢
  .)٧(� فَمن عفَا وَأصلَح فََأجره علَى اللَّه �: �قوله  - ٣

   :لداللةوجه ا
  .)٨(العفو من األعمال الصالحة وعد ،أنه ندب إلى العفو عن الظالم

                                                 

 .)١٧٨( من اآلية: البقرةسورة ) ١(
 .)٤٥( من اآلية: المائدةسورة ) ٢(
: ، أسـنى المطالـب  ٢١٧الشـيرازي،  : ، التنبيه١٢/١٠٩القرافي، : ، الذخيرة٤/٥١٢الشيباني، : المبسوط) ٣(

 . ٤/١٨٧الحجاوي، : ،  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد٢/١٢٣المقدسي، : ، العدة٤/٤٢النووي، 

 .  المصادر السابقة) ٤(

 .)١٧٨( من اآلية: البقرةسورة ) ٥(
 .)٤٥( من اآلية: المائدةسورة ) ٦(
 .)٤٠( من اآلية: الشورىسورة  )٧(
 .  ١٦/٤٠القرطبي، : جامع ألحكام القرآنال) ٨(
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  :وأما السنة

 َأمـر  ِإال الْقصاص فيه شَيء ���� اللَّه رسوِل ِإلَى رفع ما: " قال 	فعن أنس بن مالك  - ١
يهفْو ف١(" بِالْع( .  

 . )٢(" يقْتََل َأن وِإما يفْدى َأن ِإما نَّظَرينِال بِخَيرِ فَهو قَتيٌل لَه قُتَل من: " حديث - ٢

 عاقلُـه  واللَّه وأنا هذَيٍل من القَتيَل هذا قَتَلْتُم قد خُراعةُ يا َأنتم ثم: " قال �أن النبي  - ٣
نقَتََل فَم هدعيالً بله قَتفأه نينِ بتَييروا إن خبقْل خَذُواأ أحبوا وإن قَتَلُوا أح٣(" الْع(. 

 فَـِإن ، ثثَال ِإحدى بين بِالْخيارِ فَهو، عرج والْخَبُل، خَبٍل َأو بِدمٍ ُأصيب من: " حديث - ٤
ادةَ َأرابِعلَى فَخُذُوا الرع هيدي ،نيب َأن قْتَصي ،َأو فُوعي ،ْأخُذَ َأوقَْل يالْع ،ًئا قَبَِل فَِإنشَي نم  ذَِلـك 
ا ثُمدع دعب ذَِلك فَلَه ا النَّارا خَاِلديها فخَلَّد٤(" م(. 

  :وجه الداللة

  . كان يأمر بالعفو، ويرغب فيه، فهذا يدل على مشروعيته والترخيص فيه �أن النبي 

  :وأما األثر

وهي أخت  –قتول أتى برجل قتل قتيالً، فقالت امرأة الم 	روى زيد بن وهب أن عمر  - ١
  .)٥(اهللا أكبر عتق القتيل: 	قد عفوت عن حقي، فقال عمر –القاتل 

أن رجالً دخل على امرأته قد وجد عندها رجـالً، فقتلهـا   : وروى زيد بن وهب أيضاً - ٢
 .)٦(قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدية: فقال بعض أخوتها 	فاستعدى عليه إخوتها عمر 

                                                 

. وصححه األلباني. ٤/٢٦١، )٢٦٩٢كتاب الديات، باب العفو في القصاص، ح(أخرجه ابن ماجة في سننه، ) ١(
 .٣٦١، )٢٧٤٢األلباني، ح: صحيح سنن ابن ماجة(
، ١٢٦ – ٣/١٢٥، )٢٤٣٤كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطـة مكـة، ح  (أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٢(

 .٤/١١٠، )٣٣٧١كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، ح(ومسلم في صحيحه، 
 . ٢٠٠، )٩٦٦كتاب جراح العمد، ح(أخرجه الشافعي في مسنده، ) ٣(

باب الدية فـي  (، الدارمي في سننه، ٤/٣١، )١٦٤٢٢ حديث شريح الخزاعي، ح(أخرجه أحمد في مسنده، ) ٤(
 لضـعف  ضـعيف  إسناده: في تعليقه على مسند أحمد األرنؤوط عيبشوقال . ٢/١٥١٧، )٢٣٩٦القتل العمد، ح

 .السلمي العوجاء أبي بن سفيان
  .٩/٤٦٤ابن قدامة، : المغني) ٥(
 .٢/١٢٣المقدسي، : العدة) ٦(



�&
�א�.�-,א�' ������� !�  و1ود�א���
	���3$א�� *��W7א�.���א
 

 ٨٦
٨٦  

رجل قتل رجالً، فجاء أوالد المقتول، وقد عفا بعضهم رفع إليه  	روى قتادة أن عمر  - ٣
: إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه، وقـال : ما تقول ؟ قال: 	فقال عمر البن مسعود 

 . )١(كنيف مليء علما

  : وجه الداللة

  . أن الصحابة قد وقع منهم العفو والندب إليه، ولو لم يكن مشروعاً لما فعلوه

  :أما القياس

  .)٢(صاص حق للمجني عليه أو ورثته، جاز لهم تركه كسائر الحقوقفإن الق -

من خالل ما سبق يتضح لنا أن الشريعة اإلسالمية رخصت ألهل المجني عليه في أن يعفـو  
  .عن الجاني، وهذا من األمور التحسينية التي تندب الشريعة إليها

  :الترخيص في دخول بيوت األقارب: المثال الثاني
إلسالمية اقتضت أال يدخل أحد بيت غيره حتى يستأذن، أو يستأنس أهل هـذا  إن الشريعة ا

يا َأيها الَّذين آمنُوا ال تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتَّى تَستَْأنسوا وتُسـلِّموا   �: �البيت، فقد قال 
دخول المرء بيت أقاربه، ورفع  ، ولكن أباحت الشريعة اإلسالمية ورخصت في)٣( � علَى َأهلها

وال علَى َأنْفُسكُم َأن تَْأكُلُوا مـن بيـوتكُم َأو    �: �الجناح عنه في أن يأكل من بيوتهم، فقد قال 
مَأع وتيب َأو كُماتَأخَو وتيب َأو كُمانِإخْو وتيب َأو كُماتهُأم وتيب َأو اِئكُمآب وتيب  ـوتيب َأو كُمام

يكُم جنَاح َأن عماتكُم َأو بيوت َأخْواِلكُم َأو بيوت خَاالتكُم َأو ما ملَكْتُم مفَاتحه َأو صديقكُم لَيس علَ
واألعمـام   ، وهذا يدل على رفع الجناح عن الداخل في بيت اإلخوة)٤(� تَْأكُلُوا جميعاً َأو َأشْتَاتاً

  .)٥(واألكل منه، فظاهر هذا يقتضي اإلباحة

من هذا المثال يظهر أن ديننا الحنيف أراد أن ييسر على المكلفين في كل أمورهم، فـرخص  
  .للواحد فيهم أن يدخل بيت أقاربه، ألنه بمنعه من ذلك فإنه يكون في حرج، وهذا أمر تحسيني

                                                 

 .٢/١٢٣المقدسي، : العدة) ١(
 .  ٨/٢٥٧ابن مفلح، : المبدع) ٢(

 .)٢٧( من اآلية: النورسورة ) ٣(
 .)٦١( من اآلية: النورسورة ) ٤(
 .  ٥/٢٩٤ابن مفلح، : ، المبدع١٣/٤٦٤الماوردي، : ، الحاوي الكبير٥/٣٨١السيواسي، : شرح فتح القدير )٥(



�&
�א�.�-,א�' ������� !�  و1ود�א���
	���3$א�� *��W7א�.���א
 

 ٨٧
٨٧  

  : )١(مكاتبة العبد: المثال الثالث

وم أن العبد يعتبر من األموال، وال يجوز لإلنسان أن يبيع مال نفسه لنفسه، ولكـان  من المعل
أن يكاتبه ليعتـق   لم فيه الخير والصالح، إلى أن من كان عنده عبد، وعالشريعة اإلسالميةندبت 

م فَكَـاتبوهم ِإن علمـتُم   والَّذين يبتَغُون الْكتَاب مما ملَكَتْ َأيمانُكُ �: �منه، والدليل عليه، قوله 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده  ، وأدنى درجات األمر الندب، وقد )٣()...٢(�فيهِم خَيراً 

 رقيقٌ فَهو ُأوقيات عشْر ِإال فََأداها ُأوقية ماَئة علَى كُوتب عبد َأيما: " أنه قال �عن رسول اهللا 
  �النبـي   أن 	، وروى سهل بن حنيف )٥(" درهم علَيه بقي ما عبد الْمكَاتَب: " �قال ، و)٤("

 اللَّـه  َأظَلَّه رقَبته، في مكَاتَبا َأو عسرته، في غَارِما َأو اللَّه، سبِيِل في مجاهدا َأعان من: " قال
أنهـا   -رضـي اهللا عنهـا   -مولى أم سلمه  عن نبهانوروي ، )٦(" ظلُّه الِإ ظلَّ ال يوم ظلِّه في

: ، قالتنعم: تؤدى، قلت فعندك ما: قالت ،قلت ألف درهم: قال ،كم بقي عليك: كاتبته، وقالت له
ثم ألقت الحجاب، وقالت السالم عليك هذا آخر ما تراني، سمعت  –أختها  ابن –ادفعها إلى فالن 

، وكاتـب  )٧("منْـه  فَلْتَحتَجِب يَؤدي ما عنْده فَكَان مكَاتَب حداكُنِإل كَان ِإذَا: " ليقو �رسول اهللا 
مـواله   	عبداً له على خمسة وثالثين ألف درهم، وكاتب أنس بن مالـك   	عبد اهللا بن عمر 

                                                 

المـاوردي،  : ، الحـاوي الكبيـر  ٤/٣٨٨الدسـوقي،  : ، حاشية الدسوقي٤/١٣٤الكاساني، : بدائع الصنائع) ١(
 .  ٤/٥٤٠البهوتي، : ، كشاف القناع٦/٣١٠ابن مفلح، : ، المبدع٢/٦٥١الشربيني، : ، اإلقناع١٤١-١٨/١٤٠

 .)٣٣( من اآلية: النورسورة ) ٢(
  : لها ثالث تأويالت) ٣(

  . أن المراد بالخير القدرة على الكسب واالحتراف، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس: أحدها
  . أنه الرشد والصالح في الدين، وهذا قول الحسن وطاوس وقتادة: الثاني
مانة، ليكون بالكسب قادراً على األداء، وباألمانة موثوقاً بوفائه وهذا قول الشـافعي  أنه الكسب واأل: الثالث
 ).١٨/١٤٠الماوردي، : الحاوي الكبير. (ومالك

كتـاب  (، وابن ماجة فـي سـننه،   ٢/١٧٨، )٦٦٦٦مسند عبد اهللا بن عمرو، ح(أخرجه أحمد في مسنده، ) ٤(
 .حسن: األرنؤوط شعيبعليقه على مسند أحمد وقال في ت. ٤/١٤٣، )٢٥١٩األحكام، باب العتق، ح

 جـاء  ما بابكتاب البيوع، (، والترمذي في سننه، ١٠/٦٢٠، ٢٠٩٤٢أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ح) ٥(
األلبـاني،  : صحيح سـنن الترمـذي  (وحسنه األلباني، . ٢/٥٣٧، )١٢٥٩، حيؤدي ما عنده كان إذا المكاتب في
٢/٣٤.( 

كتـاب  (، والحاكم في مسـتدركه،  ٢٥/٣٦٢، )١٥٩٨٦حديث سهل بن حنيف، ح( أخرجه أحمد في مسنده، )٦(
الحـاكم،  : المسـتدرك (هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه : وقال الحاكم. ٢/٢١٧، )٢٨١٤الجهاد، باب، ح

٢/٢١٧.( 

اب كتاب األحكام، ب(، وابن ماجة في سننه، ٦/٢٨٩، )٢٦٥١٦ حديث أم سلمة، ح(أخرجه أحمد في مسنده،  )٧(
 .إسناده ضعيف: وقال شعيب األرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد. ٤/١٤٣، )٢٥٢٠المكاتب، ح
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إباحـة   سيرين على مال ترك عليه منه خمسة آالف درهم، فإن هذه اآلثار وغيرها تـدل علـى  
  . )١(مكاتبة العبد إن علم فيه الخير والصالح

إن الترخيص في مكاتبة العبد هو من األمور التحسينية التي ندبت الشريعة إليهـا، وحيـث   
رخصت الشريعة في أن يكاتب العبد سيده على مال على أنه إذا وفى ما عليه يكون حراً، وذلك 

  .راده بنعمة الحريةأن الدين اإلسالمي أراد أن ينعم على جميع أف

  :تعقيب على المسألة

من مجموع األمثلة السابقة يتضح لنا أن الرخصة ترد على التحسينيات ويكون حكمها علـى  
بنا في أنـه أراد أن   �اإلباحة والندب إلى العمل بمقتضى الرخصة، وهذا يظهر فيه رحمة اهللا 

فإنـا إذا  . ما كان مـن التحسـينيات   ييسر علينا أمور دنيانا كلها، وأن يدفع الحرج عنا حتى في
نظرنا إلى مبدأ العفو عن القصاص وجدنا أنه يحقق الحياة لمن كان حكمه الموت، وفي دخـول  
بيوت األقارب فإنه يرفع الحرج عن الناس ويعمل على تقوية العالقات االجتماعية بين أفـراده،  

إلسالمية وفي ذلك حفاظ على الكليات وفي مكاتبة العبد أراد أن يحقق الحرية لجميع أبناء األمة ا
  .وكل ما كان من هذا القبيل فإنه يكون له الحكم ذاته من اإلباحة والترخيص في الفعل. الخمس

  
  

                                                 

المـاوردي،  : ، الحـاوي الكبيـر  ٤/٣٨٨الدسـوقي،  : حاشية الدسوقي، ٤/١٣٤الكاساني، : بدائع الصنائع) ١(
 .  ٤/٥٤٠البهوتي، : ، كشاف القناع٦/٣١٠، ابن مفلح: المبدع ،١٤١-١٨/١٤٠
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في الحقيقة ما يفعلـه   قد يطرأ على اإلنسان حاالت يتوهم فيها أنه يفعل فيها حسناً، غير أنه
  :يتضح األمر أضع لذلك أمثلة وحتى، يعد معصيةً

  :اإلسراف: المثال األول

فإن اإلنسان له حق في ماله، وقد أباح له اإلسالم أن يتصرف في ماله كيف يشاء، غير أنه 
فهـو غيـر    ، وهو أال يصل به ذلك إلى حد اإلسراف، وذلك أن اإلسراف حراماًحد لذلك حدود

، )١(� واشْربوا وال تُسرِفُوا ِإنَّه ال يحب الْمسرِفينوكُلُوا  �: �جائز، والدليل على حرمته قوله 
، فذلك دليل علـى  )٢(�والَّذين ِإذَا َأنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَِلك قَواماً �: �وقال 

  .)٣(أن اإلسراف والتقتير حرام، وأن المندوب إليه ما بينهما

  :)٤(االستماع للغناء: لثانيالمثال ا

فإن المكلف يجوز له أن يستمع إلى ما أحله اهللا له من الشعر، ولكن إذا كان غنـاء فاحشـاً   
واجتَنبـوا  �: �قولـه  : ومشتمالً على آالت اللهو والطرب فإنه يكون حراماً، والدليل على ذلك

ومن النَّاسِ من يشْتَرِي لَهـو الْحـديث    � :�، وقال )٦(الغناء: ، قال أبو حنيفة)٥( � قَوَل الزورِ
هِينم ذَابع ملَه واً ُأولَِئكزا هذَهتَّخيلْمٍ ورِ عبِغَي بِيِل اللَّهس نلَّ عضقال ابن عباس وابن )٧( � ِلي ،

 الْمغَنِّيـات  بيع يحلُّ ال : "قال �أن النبي  	، وعن أبي أمامة )٨(لهو الحديث الغناء: �مسعود 
قال رسـول  : قال 	، وعن ابن مسعود )٩(" ُُُُ حرام َأثْمانهِن وَأكُْل فيهِن تجارةٌ وال شراُؤهن وال

                                                 

 .)٣١( من اآلية: عرافألسورة ا) ١(
 .)٦٧(اآلية  :الفرقانسورة ) ٢(
 .٥/١٩٢الزيلعي، : تبيين الحقائق) ٣(
النووي، : ، أسنى المطالب٥/٤١٨العبدري، : ، التاج واإلكليل٥/٢٣٣برهان الدين مازه، : المحيط البرهاني) ٤(
 .١٢/٤٢ابن قدامة، : ، المغني١٩١ – ١٧/١٨٩الماوردي، : ، الحاوي الكبير٤/٣٤٤
 .)٣٠( من اآلية: الحجسورة ) ٥(
 .١٢/٤٢ابن قدامة، : المغني) ٦(
 .)٦(اآلية  :لقمانسورة ) ٧(
 .١٢/٤٢ابن قدامة، : المغني )٨(
وقال شعيب األرناؤط في نفـس  . ٥/٢٥٢، )٢٢٢٢٣حديث أبي أمامة الباهلي، ح(أخرجه أحمد في مسنده، ) ٩(

 .إسناده ضعيف جداً: المصدر
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، فهذه األحاديث بمجملها تدل علـى حرمـة الغنـاء    )١(" الْقَلْبِ في النِّفَاقَ ينْبِتُ الْغنَاء: " �اهللا 
  . )٢(بالتالي فإن هذا الفعل ال يكون مستحسناً بل يكون مذموماً معاقباً عليهواالستماع إليه، و

  :تعقيب على المسألة

من خالل دراستنا للمثالين السابقين يتضح لنا، أن من األفعال ما يمكن أن يتوهم المـرء أن  
فيه، لـذلك  فيه منفعة، ولكن في الحقيقة فإن المفسدة التي تدخل عليه تزيد على هذه المنفعة التي 

لم ترخص الشريعة فيه ولم تأذن للمكلف العمل بمقتضاه، فكان تحسينياً غير أنه موهوم ال اعتبار 
له، فإن المرء قد يقول إن له حق في التصرف في ماله كيف يشاء، غير أن الشريعة اإلسـالمية  

سـب ال أن  حفظت هذا المال من الضياع فيما ال ينفع وال يفيد وأرادت وضعه في مكانـه المنا 
يذهب هدراً، وفي االستماع للغناء قد يتوهم المرء أن له الحرية فيما يفعله لكن هذا األمر تعلـق  

وكل هذا يحقق مبدأ المحافظـة  . بمبدأ حفظ الدين فوجب عليه أن يمتنع عنه وأن يطيع أمر ربه
  .على الكليات الخمس التي حفظها لنا ديننا اإلسالمي

                                                 

وضـعفه  . ٤/٤٣٥، )٤٩٢٩كتاب األدب، باب كراهيـة الغنـاء والزمـر، ح   (د في سننه، أخرجه أبو داوو) ١(
 . األلباني في نفس المصدر

، الحـاوي  ٤/٣٤٤النووي، : ، أسنى المطالب٤/٤٠٠القرافي، : ، الذخيرة٥/١٢٩الكاساني، : بدائع الصنائع )٢(
 .١٢/٤٢ابن قدامة، : ، المغني١٩١ – ١٧/١٨٩الماوردي، : الكبير
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رأينا في الفصل السابق أن من الرخص ما يرد على الضروري، ومنهـا مـا يـرد علـى     
  .الحاجي، ومنها ما يرد على التحسيني، ونبحث اآلن في ورود الرخصة على المصالح العامة

نها ما يحقق مصلحة خاصة، وحتـى يتضـح   فإن الرخصة منها ما يحقق مصلحة عامة وم
  : المقال نمثل لذلك ببعض األمثلة في ورود الرخصة على المصالح العامة في العبادات

  : الجمع بين الصالتين: المثال األول

أجمع الفقهاء أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سـنة، وبـين المغـرب    
كان الجمع في عرفة ومزدلفة حتى يحقـق مصـلحة    -ة والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء سن

عامة لجميع الناس والمتمثلة في التخفيف عنهم في هذا الموسم والذي يلقى فيه الحاج من المشقة 
  .)١(، واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين- ما يلقى فهو يحقق مصلحة عامة

  : مذاهب العلماء في المسألة

حنيفة وأصحابه إلى عدم جواز الجمع بين الصالتين مطلقاً، إال ذهب أبو : المذهب األول -
   .)٢(جمعي عرفة ومزدلفة

ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى جواز الجمع بـين  : المذهب الثاني -
  .)٤()...٣(الصالتين لعذر في غير عرفة ومزدلفة

                                                 

 .  ١/١٧٠ابن رشد، : داية المجتهدب) ١(

 .١/١٢٧الكاساني، : ، بدائع الصنائع١/١٣٩السرخسي، : المبسوط) ٢(
، ١/٢٧١الشـربيني،  : ، مغنـي المحتـاج  ٤/٣٧٨النـووي،  : ، المجموع١/١٧١ابن رشد، : بداية المجتهد) ٣(

 .  ٢/٥البهوتي، : ، كشاف القناع٢/١١٢ابن قدامة، : المغني

   -:في العذر المبيح للجمع ولكنهم اختلفوا )٤(
بدايـة  . (الجمع في الحضـر  كما اختلفوا في، فاتفقوا على جوازه في السفر، واختلفوا في شروط السفر المبيح له

  )١/١٧٢ابن رشد،  :المجتهد
. يجوز الجمع عند المطر بين المغرب والعشاء وال يجوز في الظهـر والعصـر   هإلى أن ذهب المالكية -١

 .)٢/٢١٢د البر، ابن عب: االستذكار(
ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز الجمع عند المطر الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وذلك فـي المطـر    -٢

   ).١/٩٤المقدسي، : العدة. (الوابل إذا كان المطر دائماً
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   :سبب الخالف
  :إلى ما يليكما قال ابن رشد  ميرجع السبب في اختالفه

اختالفهم في تأويل اآلثار التي رويت في الجمع، واالستدالل منها على جواز الجمـع؛   - ١
إلـى  ألنها كلها أفعال وليست أقواالً، واألفعال يتطرق إليها االحتمال كثيراً، أكثر مـن تطرقـه   

  . األلفاظ

 . اختالفهم في تصحيح بعض أحاديث الجمع - ٢

 . )١(عرفة ومزدلفة اختالفهم في جواز القياس على جمعي - ٣

  :األدلة

  أدلة المذهب األول  :أوالً
   -:بما يأتي )٢(استدل الحنفية على عدم جواز الجمع بين الصالتين إال في عرفة ومزدلفة

، وقـال  )٣(� حافظُوا علَى الصلَوات والصالة الْوسطَى وقُوموا ِللَّه قَـانتين  �: �قوله  - ١
  .)٤(� كَانَتْ علَى الْمْؤمنين كتَاباً موقُوتاً ِإن الصالةَ �: �

  : وجه الداللة
أن اهللا سبحانه أمر المؤمنين بالمحافظة على الصالة في أوقاتها، التي حددها لها الشارع، وال 

  . )٥(يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من األحوال

 فَقَـد  عذْرٍ غَيرِ من تَينِصال ينب جمع من: " �قال رسول اهللا : قال 	عن ابن عباس  - ٢
  .)٦(" الْكَباِئرِ َأبوابِ من بابا َأتَى

  : وجه الداللة
عد الجمع بين الصالتين من الكبائر، وعليه فإن ذلك يعني أنه ال يجوز الجمـع   �أن النبي 

  . بين الصالتين، بغير عذر

                                                 

 .  ١٧١ابن رشد، : بداية المجتهد) ١(

 .  ١/١٢٧الكاساني، : ، بدائع الصنائع١/١٣٩السرخسي، : المبسوط) ٢(

 .)٢٣٨(اآلية  :البقرةسورة ) ٣(
 .)١٠٣( من اآلية: النساءسورة ) ٤(
 .  ٢/٢٤٨البيضاوي، : تفسير البيضاوي) ٥(

وضعفه األلباني . ٢/٢٤٧، )١٤٧٥باب الجمع بين الصالتين من غير عذر، ح(أخرجه الدارقطني في سننه،  )٦(
 ).١/٨١األلباني، : ضعيف الترغيب والترهيب(
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  . )١(" الجمع بين الصالتين من الكبائر: " قال 	عن عمر  - ٣

أن الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدالئل المقطوع بها من الكتاب والسـنة المتـواترة    - ٤
 .)٢(واإلجماع، فال يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من االستدالل أو بخبر الواحد

احد منهمـا بوقـت   القياس على عدم جواز الجمع بين الفجر والظهر، الختصاص كل و - ٥
 . )٣(الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء ، فكذلكمنصوص عليه شرعاً

  أدلة المذهب الثاني : ثانياً
  : بما يأتي) ٤(استدل الجمهور على جواز الجمع بين الصالتين

 غَـزوة  يف سافَرها سفْرة يف تينالصالَ بين جمع � اللَّه رسوَل َأن 	 عباسٍ بنعن ا - ١
وكتَب عمفَج نيرِال برِ ظُّهصالْعغْرِبِ والْمو شَاءالْع٥(و(.  

 جد ِإذَا والْعشَاء الْمغْرِبِ بين يجمع � النَّبِي كَان: " أنه قال 	وعن عمر بن الخطاب  - ٢
ر بِهي٦(" الس( . 

 الْمغْـرِبِ و والْعصـرِ  الظُّهرِ بين � اللَّه رسوُل جمع: " أنه قال 	وعن ابن عباس  - ٣
شَاءالْعو ينَةدرِ في بِالْمغَي فالَ خَوطَرٍ و٧(" م( . 

 الظُّهـر  َأخَّر الشَّمس تَزِيغَ َأن قَبَل ارتَحَل ِإذَا � اِهللا رسوُل كَان: قال 	وعن أنس   - ٤
 ثُـم  الظُّهـر  صـلَّى  يرتَحـلَ  َأن قَبَل مسالشَّ زاغَت فَِإن بينَهما فَجمع نَزَل ثُم الْعصرِ وقْت ِإلَى

بك٨("ر(. 

                                                 

 .  ٤/٢٩٨البيهقي، : آلثارمعرفة السنن وا) ١(

 .  ١/١٢٧الكاساني، : بدائع الصنائع) ٢(

 .١/١٣٩السرخسي، : المبسوط) ٣(
ابـن رشـد،   : ، بداية المجتهد٢٠٥-٢/٢٠٣ابن عبد البر، : ، االستذكار١/١٢٧الكاساني، : بدائع الصنائع) ٤(
 .  ٢/١١٢، ابن قدامة: ، المغني٤/٣٧٨النووي، : ، المجموع١/١٧١

 .  ٢/١٥١، )١٦٦٤كتاب الصالة، باب الجمع بين الصالتين في الحضر، ح(مسلم في صحيحه،  أخرجه) ٥(

كتاب تقصير الصالة، باب الجمع فـي السـفر بـين المغـرب والعشـاء،      (أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٦(
، )١٦٥٦كتاب الصالة، باب الجمع بين الصـالتين فـي الحضـر، ح   (، ومسلم في صحيحه، ٢/٤٦، )١١٠٦ح
٢/١٥٠  . 

 .  ٢/١٥٢، )١٦٦٧كتاب الصالة، باب الجمع بين الصالتين في الحضر، ح(أخرجه مسلم في صحيحه،  )٧(

 ). ١٨(ص: سبق تخريجه) ٨(
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القياس على الجمع في عرفة ومزدلفة، بجامع المشقة في كل، فإن المسافر يحتاج إلى  - ٥
ال يمكنهم  الجمع كيال ينقطع بين السير، وفي المطر كي تكثر الجماعة إذ لو رجعوا إلى منازلهم

  .)١(الرجوع إلى المسجد

  ح الترجي

يرى الباحث أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، وذلك لصحة أدلتهم، وقوة حجتهم، كمـا  
أن فيه تسهيالً وتيسيراً ودفعاً للحرج عن األمة وهو مما راعته الشريعة اإلسالمية، وهـذا فيـه   
 مصلحة لجميع المكلفين، فإن المطر عند اشتداده، أو عند شدة البرد والخوف يكون الحرج واقعاً

على جميع المكلفين، فجاءت الرخصة حتى تحقق مصلحة عامة لهم في التخفيف ودفع الحـرج  
  . عنهم

  :التيمم: المثال الثاني

  .)٢(عبارة عن إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة وهو
إذا كان المكلف مسافراً وفقد الماء، أو كان به مرض ال يستطيع معه استعمال الماء، أو كان 

  . )٣(ال يستطيع الوصول إلى الماء لخوف عدو أو سبع، فإنه يجوز له التيمم

  : )٤(واستدل الفقهاء على مشروعية التيمم بالكتاب والسنة واإلجماع

  : أما الكتاب

 وِإن كُنْتُم مرضى َأو علَى سفَرٍ َأو جاء َأحد منْكُم من الْغَـاِئط َأو المسـتُم   �: �فقوله  -
للَّه ِليجعَل النِّساء فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجوهكُم وَأيديكُم منْه ما يرِيد ا

ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمعن متِليو كُمرطَهِلي رِيدي نلَكجٍ ورح نم كُملَي٥(� ع(.  

                                                 

 .  ١/١٢٧الكاساني، : بدائع الصنائع) ١(

 .  ١/٢٦٤الرملي، : نهاية المحتاج) ٢(

: ، الحاوي الكبيـر ١/٦٨اآلبي، : ر الداني، الثم١/٦٨العبدري، : ، التاج واإلكليل٣٦الرازي، : تحفة الملوك) ٣(
 .  ١/١٦٠البهوتي، : ، كشاف القناع١/٢٣٤الماوردي، 

، نهايـة  ١/٤٧٧عليش، : ، مواهب الجليل١/٣٦الزيلعي، : ، تبيين الحقائق١/٣٧السمرقندي، : تحفة الفقهاء )٤(
   .١/١٦٠البهوتي، : ، كشاف القناع١/٢٦٤الرملي، : المحتاج

 ). ٦( من اآلية :المائدةسورة ) ٥(
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  :وأما السنة

 عشْـرِ  ِإلَى ولَو الْماء يجِد لَم ما طَهور الطَّيب الصعيد ِإن: " �عن النبي  الحديثففي  - ١
  .)١(" بشْرتَك فََأمسسه الْماء وجدتَ فَِإذَا، حججٍ

 ةُالصـال  َأدركَتْـه  ُأمتي من رجٍل فََأيما وطَهورا مسجِدا رضاَأل ِلي وجعلَتْ: " وحديث - ٢
 . )٢("فَلْيصّل

 فَلَـم  َأجنَبتُ يِإنِّ فَقَاَل عمر َأتَى رجالً َأن َأبِيه عن َأبزى بنِ الرحمنِ عبد بنِ سعيد عنو - ٣
َأجِد اءلِّ الَ فَقَاَل ،مفَقَاَل. تُص ارما عَأم ا تَذْكُري يرَأم يننْؤمَأنْتَ َأنَا ِإذْ الْمى وف ةرِينَا سنَبفََأج فَلَم 
نَجِد اءا مَأنْتَ فََأم لِّ فَلَما تُصَأمكْتُ َأنَا وعفَتَم ابِ يفتُ التُّرلَّيصالنَّب فَقَاَل. وـا  : "� يِإنَّم  كَـان 

يككْفي َأن رِبتَض كيداَأل بِيضر تَنْفُخَ ثُم ثُم حسا تَمبِهِم كهجو ككَفَّي٣(" و(. 

 بـردا  رَأيتُ ما واللَّه ولَكن الْبارِحةَ احتَلَمتُ لَقَد واللَّه: قال 	وعن عمرو بن العاص   - ٤
 قَـدم  فَلَما بِهِم، صلَّى ثُم، ِللصالة وضوءه َأوتَوض مغَابِنَه فَغَسَل، مثْلُه وجوهكُم علَى مر هذَا مثَْل
 فََأثْنَوا، " ؟ لَكُم وصحابته عمرا وجدتُم كَيفَ: " َأصحابه � اللَّه رسوُل سَأَل، � اللَّه رسوِل علَى
هلَيا عرقَالُوا خَيا: ووَل يسر لَّى ،� اللَّهبِنَا ص ووه نُبَل، جسوُل فََأرسر ـرٍو  ِإلَـى  � اللَّهمع 

هرفََأخْب ي بِذَِلكبِالَّذو يلَق نم درقَاَل، الْبا: ووَل يسر اللَّه � ِإن ال " قَاَل اللَّهتَقْتُلُوا و كُم٤(" َأنْفُس( 
 .)٥("عمرٍو لَىِإ � اللَّه رسوُل فَضحك، متُّ اغْتَسلْتُ فَلَوِ

  . )٦(فقد أجمعت األمة على مشروعية التيمم عند فقد الماء أو العجز عنه: اإلجماعوأما 

                                                 

، وأحمـد  ١/٢٣٨، )٩١٣كتاب الطهارة، باب الرجل يعزب عن الماء، ح(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ) ١(
اإلمـام  في تعليقه على مسند  األرنؤوط شعيبوقال . ٥/١٥٥، )٢١٤٠٨حديث أبي ذر الغفاري، ح(في مسنده، 

 .انبجد بن عمرو غير الشيخين رجال ثقات رجاله لغيره صحيح: أحمد
، ومسـلم فـي   ١/٧٥، )٣٤٠كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهمـا، ح (أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٢(

 .١/١٩٣، )٨٤٦كتاب الحيض، باب التيمم، ح(صحيحه، 
 .١/٧٤، )٣٣٥، ح"فلم تجدوا ماء فتيمموا"كتاب التيمم، باب قوله تعالى (أخرجه البخاري في صحيحه،  )٣(
 ).٢٩( اآليةمن  :النساءسورة ) ٤(

، والحاكم في مسـتدركه،  ١٤٣، ٤/٢٠٣، )١٧٨٤٥ حديث عمرو بن العاص، ح(أخرجه أحمد في مسنده، ) ٥(
 ولـم  الشـيخين  شـرط  على صحيح حديث هذا: قال الحاكم في مستدركهو، ١/١٧٧، )٥٨٨كتاب الطهارة، ح(

 صـحيح  حـديث : د اإلمام أحمد، وقال شعيب األرناؤوط في تعليقه على مسنعلاله أنهما عندي والذي يخرجاه،
 .الحفظ سيئ وهو لهيعة بن اهللا عبد فيه ضعيف إسناد وهذا

، كشـاف  ١/٢٣٤الماوردي، : ، الحاوي الكبير١/٦٨العبدري، : ، التاج واإلكليل٣٦الرازي، : تحفة الملوك )٦(
   .١/١٦٠البهوتي، : القناع
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  :تعقيب على المسألة

من خالل المثالين السابقين، وبعد دراستنا لهما يتضح لنا أن من الرخص ما يحقق مصـلحة  
فقد الماء لقحـط ونحـوه فـإن     عامة في العبادات، والمتمثلة في التخفيف عن المكلفين فإنه عند

الحرج يقع على جميع المكلفين، فأرادت الشريعة اإلسالمية أن تدفع هذا الحرج عـنهم وتحقـق   
مصلحة عامة لهم، وكذلك األمر في شأن الجمع بين الصالتين فإن الحرج عند المطر ونحوه ال 

صـة حتـى تحقـق    يختص بفرد دون فرد، بل إنه يقع على جميع أفراد المجتمع، فجاءت الرخ
المصلحة لمجموع األمة، وعلى كل حال فإن ذلك يتفق مع مبدأ المحافظـة علـى الـدين مـن     

  .الضياع، وهو مما قررته الشريعة اإلسالمية
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א��ط���א��)�  
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إن الرخصة كما تحقق مصلحة عامة في جانب العبادات، فإن منها كذلك ما يحقق مصـلحة  
  :امة في جانب المعامالت وإليك بعض األمثلة على ذلكع

  :ضمان الدرك: المثال األول

  . )١(هو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقاً: ضمان الدرك

ولكن أجمع الفقهاء علـى أنـه   وفيه جهالة،  ؛ ألنه ضمان ما لم يجب،والقياس يقتضي منعه
من الشافعية، فقال أن ضمان  )٢(وى ابن سريجيجوز ضمان الدرك، ولم يشذ عن هذا اإلجماع س

  .)٣(الدرك ال يجوز

  :)٤(واستدل العلماء على مشروعية ضمان الدرك باآلتي

   .)٥(� وِلمن جاء بِه حمُل بعيرٍ وَأنَا بِه زعيم �: �قوله  - ١

  : وجه الداللة

ر غيـر معلـوم؛ ألن   وذلك أن حمل البعي ،هذا دليل على جواز الضمان وإن كان فيه جهالة
  .)٦(حمل البعير يختلف باختالفه

  .)٧(" غَارِم والزعيم مقْضي الدين: " قال �عن النبي  	ما روى أبو أمامة الباهلي  - ٢

                                                 

 .٣/٧٩ابن حجر الهيتمي، : ، الفتاوى الفقهية الكبرى٢/٢٣٨النووي، : أسنى المطالب) ١(
سنة مائتين وتسع  بغداد في ولد. عصره في الشافعية فقيه البغدادي، سريج بن عمر بن العباس أحمد أبوهو  )٢(

وتوفي في بغـداد   ،الشرائع لمنصوص الودائع ،والخصال األقسام: منها مصنف، ٤٠٠ نحو لهوأربعين هجرياً، 
، وفيـات  ١/٨٩ابن قاضي شهبة، : ، طبقات الشافعية٣/٢٣الذهبي، : اظتذكرة الحف( .سنة ثالثمائة وست هجرياً

 ).١/١٨٥الزركلي، : ، األعالم١/٦٦ابن خلكان، : األعيان

ابـن  : ، المغني١٤/٣٦النووي، : ، المجموع٦/٢٤٥عليش، : ، منح الجليل٦/١٠الكاساني، : بدائع الصنائع)  ٣(
 .  ٥/٧١قدامة، 

 .  المصادر السابقة) ٤(

 .  )٧٢( من اآلية: يوسف سورة) ٥(

 .  ٥/٧١ابن قدامة، : المغني )٦(

كتـاب  (، وأبو داوود في سـننه،  ٥/٢٦٧، )٢٢٣٤٨ حديث أبي أمامة الباهلي، ح(أخرجه أحمد في مسنده، ) ٧(
 =في تعليقه على مسـند اإلمـام   األرنؤوط شعيبوقال . ٣/٣٢١، )٣٥٦٧ اإلجارة، باب في تضمين العارية، ح



�&
�א�.���א�' ���������������� !����9�	�Wא�ولא�
��:�;�	
�1  
 

 ٩٩
٩٩  

  : وجه الداللة
  . ألزم الضامن بالغرم �أنه دليل على جواز الضمان، حيث أن النبي 

في المجهول كالنذر واإلقرار، وألنـه   أنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح -٣
  .)١(يصح تعليقه بضرر وخطر

أن ما دعت الضرورة إليه، يصح أن يرد الشرع به، والضرورة تـدعو إلـى ضـمان     - ٤
الدرك لما للناس من حاجة ماسة إلى التوثق في أموالهم، وقد ال يوثق بذمـة البـائع لهوانهـا،    

   .)٢(فاحتيج إلى التوثيق عليه بغيره

   -:بن سريج على منع ضمان الدركواستدل ا
  . )٣(بأنه ضمان مال قبل وجوبه

  : وأجيب عنه
أنه ال يكون ضامن مال قبل وجوبه؛ ألنه ليس يخلوا ما أن يكون المبيع مستحقاً أو ملكاً، فإن 

بالقبض فيكون من ضمان ما قـد  كان ملكاً فالضمان لم يجب، وإن كان مستحقاً فقد استحق ثمنه 
  .)٤(وجب

  :حالترجي

، وهذا يحقق �الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم ولصريح أحاديث النبي 
ألن منع ضمان الدرك يؤدي إلى وقوع األمة بالحرج؛ وذلك أن كل مـن البـائع   مصلحة عامة 

والمشترى يريد أن يأمن على ماله وهو عند جهالته لآلخر ال يستطيع أن يتعامل معه، وبالتـالي  
رج يقع على مجموع األمة، والدين اإلسالمي أراد أن يحقق مصلحة لكل األمة فشـرع  فإن الح

  . لها ضمان الدرك

                                                                                                                                               

، وصححه األلباني في تحقيقه لسـنن  الحديث حسن صدوق فهو عياش بن إسماعيل أجل من نحس إسناده: أحمد
 .أبي داوود

 .  ٥/٧١ابن قدامة، : المغني) ١(

، ٢/٢٠١الشـربيني،  : ، مغني المحتـاج ٣٧-١٤/٣٦النووي، : ، المجموع٧/٨٢الماوردي،: الحاوي الكبير) ٢(
 .  ٤/٤٣٩الرملي، : نهاية المحتاج

   .ابقالمصدر الس) ٣(

 .  ١٠/٣٦٥، الرافعي: الشرح الكبير ،٦/٢٢ الماوردي،: الحاوي الكبير )٤(
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  :ستصناعاال: المثال الثاني

    .)١(هو الطلب من صاحب صنعة ما أن يصنع لك شيئاً معيناً لتبتاعه منهو

ع المعـدوم ال  القياس أن مثل هذا البيع ال يجوز، ألن المستصنع فيه مبيع، وهو معدوم، وبي
    .)٢(عن بيع ما ليس عند اإلنسان �يجوز، لنهيه 

    .)٣(لكن اتفق العلماء على جواز االستصناع، وذلك لحاجة المسلمين إليه

  :  )٤(واستدلوا على جوازه بما يأتي

إلى يومنا هذا من غير نكير منكر وتعامل الناس  �تعامل الناس فيه من لدن رسول اهللا  - ١
  . )٥( " لَةضال علَى تَجتَمع ال ُأمتي ِإن: " �من األصول لقوله من غير نكير أصل 

 . )٦(خَاتَما اصطَنَع �في الحديث أن النبي  - ٢

اصنع لي من مالك خفـاً مـن هـذا     -كخفاف مثالً  –أن يقول لصانع : ة االستصناعكيفي
  .  )٧(-شهر مثالً  -الجنس، بهذه الصفة بعشرين درهما، بأجل معلوم

ن المعلوم أن كل فرد من أفراد المجتمع قد يحتاج إلى االستصناع، فرخصت الشريعة لهم وم
  .في ذلك حتى يحقق مصلحة عامة لهم، ويدفع الحرج عنهم جميعاً

                                                 

 .  ٦/١٨٥ابن نجيم، : البحر الرائق) ١(

 .  ٣/١٤٩شيخي زاده، : ، مجمع األنهر١٢٠-١٢/١١٩السرخسي، : المبسوط) ٢(

النفـراوي،  : اني، الفواكـه الـدو  ٣/١٤٩شـيخي زاده،  : ، مجمع األنهـر ٣٢٥الشيباني، : الجامع الصغير) ٣(
٣/١١٨٠  . 

 .  المصادر السابقة) ٤(

، والترمذي في سـننه،  ٥/٤٤٠، )٣٩٥٠ كتاب الفتن، باب السواد األعظم، ح(أخرجه ابن ماجة في سننه، ) ٥(
األلبـاني،  : ظـالل الجنـة  (وضعفه األلباني . ٤/٣٩، )٢١٦٧ كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ح(
١/٣٤.( 

، ومسلم في صـحيحه،  ٧/١٥٧، )٥٨٧٦، ح، باب نقش الخاتمكتاب اللباس(خاري في صحيحه، أخرجه الب )٦(
 .٦/١٥١، )٥٦٠٢خاتما، ح �كتاب اللباس والزينة، باب في اتخاذ النبي (
 .  ٣/١٤٩شيخي زاده، : مجمع األنهر) ٧(
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  :اإلجارة: المثال الثالث

  .  )١(هي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاَ: اإلجارة

بيع المنفعة، والمنافع للحال معدومة، والمعدوم ال يحتمـل   القياس أن اإلجارة ال تجوز؛ ألنها
، وال سبيل إلـى تجويزهـا العتبـار    )٢(البيع، فال يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل

  . )٣(الحال، وال اعتبار المال، ولكنها جوزت لحاجة الناس إليها

  :)٤(واستدلوا على مشروعية اإلجارة بالكتاب والسنة واإلجماع

  :أما الكتاب

قَاَل ِإنِّي ُأرِيد َأن ُأنْكحك ِإحدى ابنَتَي هاتَينِ علَـى َأن تَـْأجرني ثَمـاني     �: �قوله  - ١
  . )٥(�حججٍ

 .)٦(� قَالَتْ ِإحداهما يا َأبت استَْأجِره ِإن خَير منِ استَْأجرتَ الْقَوِي الَْأمين �: �قوله  - ٢
�)٦(. 

  .)٧(فيهما داللة على جواز االستئجار لمدة معلومة، وبأجرة معلومة: لداللةوجه ا

  .)٨(� رضِ وابتَغُوا من فَضِل اللَّهالصالةُ فَانْتَشروا في اَألفَِإذَا قُضيت  �: �قوله  - ٣

  : وجه الداللة

  .)٩(أن اإلجارة ابتغاء الفضل من اهللا سبحانه وتعالى

  

                                                 

 .  ٣/٤٥٦البهوتي، : كشاف القناع) ١(

  .إباحته يستثنى من ذلك بيع السلم لورود الرخصة في )٢(
، ٣/١٠٨الـدمياطي،  : ، إعانة الطالبين٤/٢الدسوقي، : ، حاشية الدسوقي٤/١٧٣الكاساني، : بدائع الصنائع) ٣(

 .  ٥/٣ابن مفلح، : ، المبدع٥-١٥/٣النووي، : المجموع

-١٥/٣النـووي،  : ، المجموع٣/١٠٨الدمياطي، : ، إعانة الطالبين١٧٤-٤/١٧٣الكاساني، : بدائع الصنائع) ٤(
 .  ٥-٥/٣ابن مفلح، : المبدع، ٥

 .)٢٧( من اآلية: القصصسورة ) ٥(
 .)٢٦(اآلية  :القصصسورة ) ٦(
 .  ١٣/٢٧٥القرطبي، : الجامع ألحكام القرآن) ٧(

 .)١٠( من اآلية: الجمعةسورة  )٨(
 .  ٤/١٧٣الكاساني، : بدائع الصنائع) ٩(



�&
�א�.���א�' ���������������� !����9�	�Wא�ولא�
��:�;�	
�1  
 

 ١٠٢
١٠٢  

فَـِإن  �: ، وقولـه )١(�ردتُم َأن تَستَرضعوا َأوالدكُم فَال جنَاح علَيكُم وِإن َأ �: �قوله  - ٤
نهورُأج نفَآتُوه لَكُم نعض٢(� َأر(.  

  : وجه الداللة

  .)٣(الجناح عمن يسترضع ولده، والمراد منه االسترضاع باألجرة �نفى 

  :أما السنة

 ِلى يقُولُون نَاس وكَان الْوجه هذَا فى ُأكْرِى رجالً تُكُنْ: قال 	عن أبي أمامة التيمي  - ١
ِإنَّه سلَي لَك جيتُ حفَلَق ناب رما :فَقُلْتُ عا يَأب دبنِ عمحٌل ِإنِّى الرجى ُأكْرِى رذَا فه  ـهجالْو ِإنو 

 من وتُفيض بِالْبيت وتَطُوفُ وتُلَبى تُحرِم َألَيس :عمر ابن قَاَلفَ، حج لَك لَيس ِإنَّه ِلى يقُولُون نَاسا
فَاترى عمتَرو ارلَى قُلْتُ قَاَل الْجِمقَاَل. ب فَِإن ا لَكجح، اءٌل ججِإلَى ر النَّبِى � َألَهفَس نثْـلِ  عم 

 َأن جنَاح علَيكُم لَيس"  اآليةُ هذه نَزلَتْ حتَّى يجِبه فَلَم � اللَّه رسوُل هعنْ فَسكَتَ عنْه سَألْتَنى ما
  .)٥(" حج لَك : "وقَاَل اآليةَ هذه علَيه وقَرَأ � اللَّه رسوُل ِإلَيه فََأرسَل، )٤(" ربكُم من فَضالً تَبتَغُوا

")٥(.  

  :وجه الداللة

 �بل إن المولى  �هذا الرجل كان يقوم باإلجارة في موسم الحج، ولم ينكر عليه النبي أن 
  . سماه فضالً منه

 اسـتَْأجر  مـنِ : "أنه قال �عن رسول اهللا  �عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة  - ٢
  .)٦(" َأجره فَلْيعلمه َأجِيرا

  : وجه الداللة

                                                 

 .)٢٣٣( من اآلية: البقرةسورة ) ١(
 .)٦( يةمن اآل: الطالقسورة ) ٢(
 .  ١٧٤-٤/١٧٣الكاساني، : بدائع الصنائع) ٣(

 ).  ١٩٨(من اآلية : سورة البقرة) ٤(

كتـاب  (، والحاكم في مستدركه، ٢/٧٥) ١٧٣٥كتاب المناسك، باب الكرى، ح(أخرجه أبو داوود في سننه، ) ٥(
ـ : وقال الحاكم. ١/٤٤٩، )١٥٩٩المناسك، باب التجارة والكراء في الحج، ح حيح اإلسـناد ولـم   هذا حديث ص

 .يخرجاه، وصححه األلباني في تحقيقه لسنن أبي داوود
كتاب البيوع واألقضية، باب من كره أن يستعمل األجير قبل أن يعلمه (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،  )٦(

 ).٥/٣٤١(وضعفه األلباني في السلسة الضعيفة . ١١/٩٦، )٢١٥١٣أجره، ح
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  .)١(ط جواز اإلجارة، وهو إعالم األجر فيدل على الجوازتعليم شر �أن هذا تعليم من النبي 

 يجِفَّ َأن قَبَل َأجره جِيراَأل َأعطُوا: " �قال رسول اهللا : قال �عن عبد اهللا بن عمر  - ٣
قُهر٢(" ع(. 

  : وجه الداللة

بالمبادرة إلى إعطاء أجر األجير قبل فراغه من العمل مـن غيـر    �أن هذا أمر من النبي 
  .)٣(، فيدل على جواز اإلجارةفصل

  : أما اإلجماع

  .)٤(إلى يومنا هذا من غير نكير �فقد أجمعت األمة على جواز اإلجارة من زمن الصحابة 

  :تعقيب على المسألة

من خالل مجموع األمثلة السابقة يتضح لنا أن الشريعة اإلسالمية أرادت أن تدفع الحرج عن 
لهم فيما يختص بالمعامالت، حتى يسهل علـيهم أمـر    مجموع األمة، وأن تحقق مصلحة عامة

التعامل فيما بينهم، ويأخذ كل واحد منهم حاجته من اآلخر دون وقوعه في الحرج، وهـذا فيـه   
  . حفظ للمال وهو أحد الكليات الخمس التي حفظتها الشريعة اإلسالمية

                                                 

 .  ٤/١٧٤ الكاساني،: بدائع الصنائع) ١(

وصححه األلباني في . ٤/٩٣، )٢٤٤٣كتاب الرهون، باب أجر األجراء، ح (أخرجه ابن ماجة في سننه، ) ٢(
 ).٢/٥٩(تحقيقه لسنن ابن ماجة 

 .    ٤/١٧٤الكاساني،: بدائع الصنائع) ٣(

     .١٥/٥النووي، : ، المجموع٤/١٧٤الكاساني، : ، بدائع الصنائع١٤٤ابن المنذر، : اإلجماع )٤(
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إن من بعض الرخص ما يحقق مصلحة لطائفة من الناس، مع إمكان أن يتعرض كل فـرد  
أفراد المجتمع إلى مثل هذه الحالة التي قد تحوجه إلى العمل بهذه الرخصة، وهي ترد على من 

  :العبادات، لذلك أمثلة

  :صالة المريض: المثال األول

  إذا عجز المريض عن الصالة قائماً، فماذا يجب عليه أن يفعل ؟

له أن يصلي  ه يجوز، أنعن القيام في الصالة لمرض ونحوه اتفق الفقهاء على أن من عجز
ذلك صلى مضطجعاً على جنبه األيمن يستقبل القبلة بوجهه، فـإن عجـز    ه، فإن تعذر عليقاعداً

عن ذلك صلى مستقيماً، فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه ونوى بقلبه، وال يترك الصالة بحال وال 
  .)١(تسقط عنه أبداً

 : )٢(واستدلوا على ذلك بما يأتي

 .)٣(� رون اللَّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنُوبِهِمالَّذين يذْكُ �: �قوله  - ١

  : وجه الداللة

اآلية نزلت في الصالة أي قياماً إن قدروا وقعوداً إن : �قال ابن مسعود وجابر وابن عمر 
 .)٤(عجزوا عنه، وعلى جنوبهم إن عجزوا

فَـاتَّقُوا اللَّـه مـا     �: �لـه  ، وقو)٥(�  وسـعها يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً ِإال ال �: �قوله  - ٢
تُمتَطَع٦(�اس( . 

  

                                                 

: ، العـدة ١/٤٠الشـيرازي،  : ، التنبيـه ١/٢٠٤اآلبـي،  : ، الثمر الداني٢/١٢١ابن نجيم، : البحر الرائق) ١(
 .  ١/٩٢المقدسي، 

 .  ١/٩٣النووي، : ، المجموع١٩٥-١/١٩٤السرخسي، : المبسوط) ٢(

 ).  ١٩١(من اآلية : سورة آل عمران) ٣(

 . ٢/١٥٢البغوي، : معالم التنزيل، ٣/٨٤١أبو حاتم الرازي، : تفسير ابن أبي حاتم) ٤(

 ). ٢٨٦(من اآلية : سورة البقرة) ٥(

 ). ١٦(من اآلية : سورة التغابن )٦(
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  : وجه الداللة
أن المريض الذي يعجز عن القيام يرخص له في الصالة جالساً بحسب استطاعته وال يكلف 

 . فوق طاقته

 :فَقَـالَ  الصالة عنِ � النَّبِي فَسَألْتُ بواسير يبِ كَانَتْ: قال 	عن عمران بن حصين  - ٣
 .)١(" جنْب فَعلَى تَستَطع لَم فَِإن فَقَاعدا تَستَطع لَم فَِإن قَاِئما صلِّ"

  : وجه الداللة

أرشد الصحابي إلى الصالة قائماً فإن عجز فجالساً، وذلك يـدل علـى جـواز     �أن النبي 
 . الصالة قاعداً عند العجز عن القيام

 بيته في � اِهللا رسوُل صلَّى: " ها قالتأن –رضي اهللا عنها  –عن أم المؤمنين عائشة  - ٤
وهو لَّى شَاكا فَصاِلسلَّى جصو هاءرو ما قَواميق فََأشَار هِموا َأنِ ِإلَيسلـا ، اجفَ  فَلَمـرقَـالَ  انْص      :

 فَصـلُّوا  جاِلسـا  صـلَّى  وِإذَا فَـارفَعوا  رفَع ذَاوِإ فَاركَعوا ركَع فَِإذَا بِه ِليْؤتَم ماماِإل جعَل ِإنَّما "
 .)٢("جلُوسا

اإلجماع حيث أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام لصالة الفريضـة، صـالها    - ٥
 .)٣(قاعداً، وال إعادة عليه

وهذا األمر فيه تحقيق لمصلحة كل من وقع في هذا الحرج من عدم قدرته على القيام، حيث 
  .في العمل بمقتضى الرخصة وأن يصلي على الهيئة التي يستطيعرخص له 

 :إسقاط القضاء عمن أفطر ناسياً: المثال الثاني

 إذا أفطر المكلف ناسيا حال صومه فهل عليه القضاء ؟

 . )٤(اتفق الفقهاء على أن من أفطر ناسيا صومه فإنه ال قضاء عليه وال كفارة

                                                 

 . ٢/٤٨، )١١١٧كتاب التهجد، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، ح(أخرجه البخاري في صحيحه، ) ١(

 . ١/١٣٩، )٦٨٨به، ح كتاب األذان، باب إنما جعل اإلمام يؤتم(أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٢(

 . ٤/٣١٠النووي، : المجموع) ٣(

: ، المغني٣/٢٤٤الشافعي، : ، األم٣/٣٤٩، الدسوقي: ، حاشية الدسوقي١/٣٦٠، شيخي زاده: مجمع األنهر )٤(
 . ٣/٣٦ابن قدامة، 
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 : )١(يواستدلوا على ذلك بما يل

 ومـا  والنِّسـيان  الْخَطَـأَ  ُأمتي عن تَجاوز اللَّه ِإن: " أنه قال �النبي  عن حديثالفي  - ١
 . )٢("علَيه استُكْرِهوا

ـ  اللَّـه  رسوَل يا :فَقَاَل � النَّبِى ِإلَى رجٌل جاء: " قال 	وعن أبي هريرة  - ٢  َأكَلْـتُ  يِإنِّ
 .)٣(" صومك َأتم وسقَاك اللَّه َأطْعمك : "فَقَاَل. اِئمص وَأنَا نَاسيا وشَرِبتُ

 فَِإنَّما صومه فَلْيتم وشَرِب فََأكََل نَسي ِإذَا: " �رسول اهللا  قال: قال 	وعن أبي هريرة  - ٣
هماُهللا َأطْع قَاهس٤(" و(.  

  . )٥("ال شيء على من أكل ناسياً: " أنه قال 	روي عن علي  - ٤

من أكل أو شرب ناسياً فليس عليه بأس اهللا أطعمه  : "أنه قال 	روي عن أبي هريرة  - ٥
  . )٦("وسقاه

  : وجه الداللة مما سبق

  .دلت اآلثار السابقة على أن من أكل أو شرب ناسياً فال قضاء عليه

  :تعقيب على المسألة

لطائفة من الناس عند وقوع من هذين المثالين السابقين يتضح لنا أن اإلسالم قد رخص لهذه ا
الحرج عليها في أي أمر من أمور العبادات فل تستطع معه أن نفعل العبـادة علـى وضـعها    
الطبيعي، أن تتحول فيه إلى الشكل الذي تستطيعه، كما أنه أسقطت عنهم الحرج فـي مخالفـة   

مـن النـاس،    شكل العبادة وطريقتها عند النسيان فأرادت أن تدفع هذا الحرج عن هذه الطائفة
  .وترخص لهم في بعض األمور التي تتفق وحالتهم والحرج الذي وقعوا فيه

                                                 

، ٣/٢٤٤الشـافعي،  : ، األم٢/٧١٧النفـراوي،  : ، الفواكه الدواني٣٥٠-٣/٣٤٩ابن عبد البر، : االستذكار )١(
 . ٣/٣٦ابن قدامة، : المغني

 ). ٥١(ص: سبق تخريجه) ٢(

، وابن حبان في صحيحه، ٢/٨٨، )٢٤٠٠كتاب الصوم، باب من أكل ناسياً، ح(أخرجه أبو داوود في سننه، ) ٣(
كتاب الصيام، باب مـن  (، والدارقطني في سننه، ٢٨٩-٨/٢٨٨، )٣٥٢٢كتاب الصوم، باب قضاء الصوم، ح(

 .وصححه األلباني في تعليقه على سنن أبي داوود. ٣/١٤٤، )٢٢٤٩أكل أو شرب ناسيا، ح
 .٣/٣١، )١٩٣٣كتاب الصوم، باب إذا أكل أو شرب ناسيا، ح(أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٤(
 . ٣/٣٦ابن قدامة، : المغني) ٥(

  .المصدر السابق )٦(
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كما رأينا أن هناك من الرخص ما يحقق مصلحة لطائفة من الناس في العبادات، فإن منهـا  
  :ت، ولذلك أمثلةأيضاً ما يحقق المصلحة لهم من جانب المعامال

  :الخيار في البيع: المثال األول

األصل في البيوع اللزوم واالنعقاد، ولكن الشارع الحكيم قد أثبت الخيار في البيع ورخـص  
  .)١(فيه، لدفع الضرر عن المكلفين مما يمكن أن يقع عليهم من هذا البيع كوجود غرر ونحوه

  : )٢(يلي واستدل الفقهاء على ثبوت الخيار في البيع بما

 يقُـولُ  َأو يتَفَرقَـا  لَـم  ما بِالْخيارِ الْبيعانِ: " �قال رسول اهللا : قال 	عن ابن عمر  - ١
  .  )٣(" خيار بيع يكُون َأو قَاَل وربما اخْتَر ِلصاحبِه َأحدهما

 لَم ما بِالْخيارِ منْهما واحد فَكُلُّ الرجالَنِ تَبايع ِإذَا: " �قال رسول اهللا : وعنه أيضاً قال - ٢
 وجـب  فَقَد ذَِلك علَى فَتَبايعا اآلخَر َأحدهما خَير فَِإن اآلخَر َأحدهما يخَير َأو جميعا وكَانَا يتَفَرقَا
عيالْب ِإنقَا وتَفَر دعب ا َأنعايتَب لَمو كتْري داحا ومنْهم عيالْب فَقَد بجو عي٤(" الْب(  . 

 ال فَقُـلْ  بايعـتَ  ِإذَا : "فَقَـالَ  الْبيـوعِ  في يخْدع َأنَّه � ِللنَّبِي ذَكَر رجال َأنوعنه أيضاً  - ٣
 .)٥("بةَخال

  :وجه الداللة منها
بائع والمشتري، وذلك يحقق مصلحة ، بإثبات الخيار لكل من ال�أن فيها تصريح من النبي 

 .لهما، من خالل حفظ مالهما وضمان الرضا في البيع بينهما

  
                                                 

، إعانـة  ٣/٩٩الغزالـي،  : الوسيط ،٥/٢٠العبدري، : ، االتاج واإلكليل٥/٢٤٨ ،١/١٤٠الميداني، : اللباب) ١(
 .  ٤/٧ابن قدامة، : المغني ،٣/٣٦الدمياطي، : الطالبين

 .  المصادر السابقة) ٢(

، ومسلم في صحيحه، ٣/٦٤، )٢١٠٩كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، ح(أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٣(
 . ٥/١٠، )٣٩٣٧كتاب البيوع، باب الصدق في البيع، ح(

، ومسلم في صحيحه، ٣/٦٤، )٢١١٢كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، ح(البخاري في صحيحه، أخرجه ) ٤(
 . ٥/١٠، )٣٩٣٤كتاب البيوع، باب الصدق في البيع، ح(

 .٣/٦٥، )٢١١٧كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، ح(أخرجه البخاري في صحيحه،  )٥(
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 ١٠٩
١٠٩  

  :الشفعة: المثال الثاني

  . )١(حق تملك قهري للشريك القديم على الشريك الحادث فيما يملك بعوضوهي 

ـ  اً األصل أن ال تجوز ألن فيها بيع الرجل ملكه بغير رضاه، إال أن الشارع رخص فيها دفع
  .)٢(لضرر الشريك

  :)٣(شفعة بالسنة واإلجماعواستدل العلماء على إثبات ال

  :أما السنة

  .)٤(حدودها يوقَفْ َأو تُقْسم لَم ما بِالشُّفْعة قَضى � أن النبي  	فحديث جابر  -١
 الْحـدود  وقَعـت  ذَافَِإ يقْسم لَم ما كُلِّ في الشُّفْعةَ � اِهللا رسوُل جعَل: قال أيضاً هعنو - ٢

فَترصقُ وةَ فَال الطُّر٥(شُفْع(. 

حيث أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع مـن أرض أو  : اإلجماع
  .)٦(دار أو حائط

  :تعقيب على المسألة

 من المعلوم أن هناك من المعامالت ما قد يختص بطائفـة مـن النـاس دون غيـرهم وأن    
المصلحة في هذه المعاملة ال تتعدى هذين الفريقين اللذين يتعامالن بها، فأقتضـى أن يـرخص   
لهذه الطائفة من الناس من أمور المعامالت ما يدفع عنهم الحرج ويحقق لهم المصلحة، ويحفـظ  
لهم أموالهم من الضياع، وهو ما يتفق مع ما قررته الشريعة اإلسالمية من الحفاظ على الكليات 

  .لخمس، وكل ما كان على ذلك فإنه يأخذ حكمها

                                                 

 .  ٢/٣٣٥الشربيني، : اإلقناع، ٣/١٠٧الدمياطي، : إعانة الطالبين) ١(

، ١٤/٢٩٩النـووي،  : ، المجمـوع ٣٢٥-٢/٣٢٤المنوفي، : ، كفاية الطالب٥/٥الكاساني، : بدائع الصنائع) ٢(
 .٥/٤٥٩ابن قدامة، : المغني

 .  المصادر السابقة) ٣(

تاب، باب ك(، وابن ماجة في سننه، ٣/٣٧٢، )١٥٠٤١مسند جابر بن عبد اهللا، ح(أخرجه أحمد في مسنده، ) ٤(
 حـديث : في تعليقه على مسـند أحمـد   األرنؤوطوقال شعيب . ٤/١١٤، )٢٤٩٧إذا وقعت الحدود فال شفعة، ح

 .المتابعات في حسن إسناد وهذا صحيح
 .  ٣/٧٩، )٢٢١٣كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، ح(أخرجه البخاري في صحيحه، ) ٥(

 .  ١٣٦بن المنذر، ا: ، اإلجماع٥/٤٥٩، ابن قدامة: المغني )٦(
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 ١١٠
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  اخلامتة

هم النتائج والتوصيات، علـى  أفي الختام نسأل اهللا حسن الخاتمة، فقد اشتملت هذه الخاتمة على 
  :النحو التالي

  :أهم النتائج: أوالً

أن المكلف إذا وقع في الحرج والمشقة، وألجأته الضـرورة إلـى العمـل بمقتضـى      - ١
امتناعه عنها يؤدي إلى هالكه، فإنه يجب عليه عندها العمل بهـا، ويحـرم   الرخصة، وكان في 

 .عليه تركها

 .تعتري الرخصة حاالت الوجوب والندب واإلباحة - ٢

إذا ظهرت مصلحة في العمل بالرخصة وكانت هذه المصلحة مرجوحة فإنـه يجـب    - ٣
 .تجنبها وعدم العمل بمقتضاها

مية وبين الرخصة الشرعية، فإن كـل  هناك ارتباط وثيق بين مقاصد الشريعة اإلسال - ٤
 .منهما قائم على رعاية مصالح الناس ودفع الضرر عنهم

أن الرخصة ترد على مراتب الشريعة كافة، من ضروريات وحاجيات وتحسـينيات،   - ٥
 .وقد يكون منها ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، أو أنه متوهم ال اعتبار له

ة ، فإن منها ما يحقق مصلحةً لمجموعـة  ترد الرخصة على المصالح الخاصة والعام - ٦
 .من الناس ومنها ما يحقق مصلحة لكافة الناس

 .الرخصة ترد على العبادات فإنها ترد على المعامالت - ٧
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 ١١١
١١١  

  :التوصيات: ثانياً

علم مقاصد الشريعة ال زال بحاجة إلى المزيد من البحث، لذا فإني أوصـي إخـواني    - ١
 .الباحثين بمزيد من البحث في هذا العلم

أن الرخصة إنما شرعت للتسهيل والتيسير على الناس، وعليه فـإني أوصـي بـأن     - ٢
يراعي المفتي حال الناس، ويرخص لهم فيما فيه حرج ومشقة علـيهم، فـي حـدود الشـريعة     

 .اإلسالمية؛ فالتشدد يحسنه كل أحد، والناس بحاجة إلى رخصة عالم

في االمتناع عنهـا حـرج    كما أني أوصي جميع الناس بأن يعملوا بالرخصة إن كان - ٣
كما شرع العزائم فإنه شرع  �ومشقة عليهم، وال يشددوا على أنفسهم باألخذ بالعزائم، فإن اهللا 

 .الرخص

  



 

 ١١٢
١١٢  
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 ١١٣
١١٣  
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  الصفحة  رقم اآلية  الكريمة اآلية  م
  سورة البقرة � 

١.  � لُكَةِإلَى التَّه يكُمدال تُلْقُوا بَِأي٤٨، ٤٥  ٩٥  �..............و  
٢.  � ادال عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض٤٥، ٤٣  ١٧٣  �.............فَم  
  ٨٤  ١٧٨ � ..........كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى �  .٣
  ٤٩، ٤٨، ٤٦، ١٨  ١٨٤ �...... فَمن كَان منْكُم مرِيضاً َأو علَى سفَرٍ �  .٤
  ٣٦،  ١١،  ٩ب ،   ١٨٥  �........... فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْيصمه �  .٥
، ٤٨ ،٤٧، ٢٠،  ١٤  ١٩٥  �..............ِوال تُلْقُوا بَِأيديكُم ِإلَى التَّهلُكَة �  .٦

٥٦  
  ١٠٢  ٢٣٣ �................. وسعها الِإ نَفْس تُكَلَّفُ ال �  .٧
٨.  �  الةالصو اتلَولَى الصظُوا عاف٩٣  ٢٣٨ �.........ح  
  ٨٠، ٧٩  ٢٧٥ �..........الَّذين يْأكُلُون الربا ال يقُومون ِإال �  .٩
١٠.  � ريبا والر قُ اللَّهحميقَاتد80  ٢٧٦ � .........بِي الص  
  ٨٠  ٢٧٨ �................. وذَروا ما بقي من الربا  �  .١١
  ٨٠  ٢٧٩ �........... فَْأذَنُوا بِحربٍ من اللَّه ورسوِله �  .١٢
  ٤٥،٤٨،١٠٥، ٢١، ١٢  ٢٨٦ �.............. ربنَا وال تَحمْل علَينَا ِإصراً �  .١٣

  سورة آل عمران �
  ٧٩  ١٣٠ �.........يا َأيها الَّذين آمنُوا ال تَْأكُلُوا الربا  �  .١٤
  ١٠٥  ١٩١ �..................الَّذين يذْكُرون اللَّه قياماً  �  .١٥

  سورة النساء �
١٦.  � رِيدي اللَّه خَفِّفَ َأني نْكُم٣٦  ٢٨ � .................ع  
١٧.  � الَكُمونُوا ال تَْأكُلُوا َأمآم ينا الَّذها َأي٤٨، ٤٥، ٢٠، ١٤  ٢٩ � ......ي ،

٩٦، ٥٤  
١٨.  � وا اللَّهيعنُوا َأطآم ينا الَّذها َأيب  ٥٩ � ............ي  
  ١٩  ١٠٢ � .........الصلَاةَ لَهم فََأقَمتَ فيهِم كُنْتَ وِإذَا �  .١٩
  ٩٣  ١٠٣ � ..........ِن الصالةَ كَانَتْ علَى الْمْؤمنينإ �  .٢٠
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 ١١٤
١١٤  

  الصفحة  رقم اآلية  اآلية الكريمة  م
٢١.  � وءبِالس رهالْج اللَّه بح٧٢  ١٤٨ � ...............ال ي  

  سورة المائدة �
٢٢.  � ةصخْمي مف طُرنِ اض٤٣  ٣ � ................فَم  
٢٣.  � الةِإلَى الص تُمنُوا ِإذَا قُمآم ينا الَّذها َأي٩٥، ٦٦، ٣٦  ٦ � ...ي  
  ٨٤  ٤٥ �....... وكَتَبنَا علَيهِم فيها َأن النَّفْس بِالنَّفْسِ �  .٢٤

  األنعام سورة �
  ٤٤،  ٤٣  ١١٩ �........... وقَد فَصَل لَكُم ما حرم علَيكُم إ �  .٢٥

  األعراف سورة �
  ٨٩  ٣١ �...............وكُلُوا واشْربوا وال تُسرِفُوا �  .٢٦
٢٧.  � مهرِإص منْهع عضي٣٦، ٢١،  ١١   ١٥٧ � ....................و  

  يوسف سورة �
  ٩٨  ٧٢ �................. وِلمن جاء بِه حمُل بعيرٍ �  .٢٨

  النحل سورة �
٢٩.  � ِئنطْمم هقَلْبو ُأكْرِه ن٥١، ٩  ١٠٦ �................ ِإلَّا م  
  ٣٩  ٨٩ � ......شَيء لِّكُلِّ تبيانًا الْكتَاب علَيك ونَزلْنَا �  ٣٠

  الحج سورة �
  ٨٩  ٣٠ � واجتَنبوا قَوَل الزورِ�  .٣١
  ٤٨، ٤٥، ٣٦ب ،   ٧٨ � ................الدينِ في علَيكُم جعَل وما �  .٣٢

  المؤمنون سورة �
  ٣٦  ٦٢ � ................وسعها ِإال نَفْسا نُكَلِّفُ وال �  .٣٣

  النور سورة �
  ٨٦  ٢٧ � ........يا َأيها الَّذين آمنُوا ال تَدخُلُوا بيوتاً �  .٣٤
٣٥.  �  نوا مغُضي يننْؤمقُْل ِللْممارِهص٧٥  ٣٠ � ........َأب  
  ٨٧  ٣٣ � .........والَّذين يبتَغُون الْكتَاب مما ملَكَتْ �  .٣٦
٣٧.  � سلَى لَيى عماَألع جر٨٦، ٣٦  ٦١ �................. ح  

  النمل سورة �
٣٨.  � ذَا ِإنه َآنالْقُر قُصلَى يي عناِئيَل بر٣٩  ٧٦ � ...ِإس  
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 ١١٥
١١٥  

  الصفحة  رقم اآلية اآلية الكريمة  م
  الفرقان سورة �

  ٨٧  ٦٧ �...............والَّذين ِإذَا َأنْفَقُوا لَم يسرِفُوا �  .٣٩
  القصص سورة �

٤٠.  �  تا َأبا يماهد١٠١  ٢٦ �.....................قَالَتْ ِإح  
٤١.  � كحُأنْك َأن ١٠١  ٢٧ �...................قَاَل ِإنِّي ُأرِيد  

  لقمان سورة �
  ٨٩  ٦ �. .................ومن النَّاسِ من يشْتَرِي �  .٤٢

  الشورى سورة �
٤٣.  � هكْمفَح ءشَي نم يهف ا اخْتَلَفْتُممب  ١٠ �......... و  
  ٨٤  ٤٠  � ..................صلَح فََأجرهفَمن عفَا وَأ �  .٤٤

  األحقاف سورة �
٤٥.  � تَكمعن َأشْكُر ي َأننزِعَأو بح  ١٥  �...... ......ر  

  الحجرات سورة �
  ٥٧  ٩  � .......................ِفَقَاتلُوا الَّتي تَبغي  �  .٤٦
  ٧٠  ١٢ � ................ِوال يغْتَب بعضكُم بعضاً �  .٤٧

  الذاريات سورة �
  ٤٠  ٥٦ � ِليعبدونِ ِإال والِْإنْس الْجِن خَلَقْتُ وما �  .٤٨

  الجمعة سورة �
٤٩.  � الةِللص ينُوا ِإذَا نُودآم ينا الَّذها َأي٨١  ٩ �.......ي  
  ١٠١  ١٠ �..............فَِإذَا قُضيت الصالةُ فَانْتَشروا �  .٥٠

  التغابن سورة �
  ١٠٥، ٤٠  ١٦ �................... استَطَعتُم ما اللَّه قُوافَاتَّ �  .٥١

  الطالق سورة �
٥٢.  �نهورُأج نفَآتُوه لَكُم نعضَأر ١٠٢، ٧٣  ٦ � .........فَِإن  

  البروج سورة �
  ٥٢   ٦،٥،٤ �...................  خْدودقُتَل َأصحاب اُأل �  .٥٣
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 ١١٦
١١٦  
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  الصفحة  حكمه  الراوي  الحديث النبوي  م
١.   ونرا َأتَدةُ ميب٧٠  صحيح  مسلم  ......................الْغ  
  ٦٤، ١٨، ١٦  ضعيف  األلباني  بِالشُّبهات الْحدود ادرءوا   .٢
  ٦٥  ضعيف  الترمذي  ...........الْمسلمين عن الْحدود ادرءوا   .٣
  ٦٧  صحيح  البخاري ومسلم  .......................بَِأمرٍ مَأمرتُكُ ِإذَا   .٤
  ١٠٨  صحيح  البخاري  خلَابةَ ال فَقُْل بايعتَ ِإذَا   .٥
  ١٠٨  صحيح  البخاري ومسلم  ...........واحد فَكُلُّ الرجالَنِ تَبايع ِإذَا   .٦
  ١٨  صحيح  النسائي  ............فَرَأيتَ يمينٍ علَى حلَفْتَ ِإذَا   .٧
  ٧٧  صحيح  الحاكم  .................امرَأةً َأحدكُم خَطَب ذَاإِ   .٨
  ٨٧  ضعيف  ابن ماجة وأحمد  مكَاتَب ِإلحداكُن كَان ِإذَا   .٩

  ١٠٧  صحيح  البخاري  .....صومه فَلْيتم وشَرِب فََأكََل نَسي ِإذَا .١٠
  ٣٦  صحيح  أبو داود  ......................الرفْقَ فَِإن ارفُقي .١١
١٢. كمَأطْع اللَّه قَاكسأبو داود وابن حبان   ....................و

  والدارقطني
  ١٠٧  صحيح

  ١٠٣  صحيح  ابن ماجة  ....................َأجره الَْأجِير َأعطُوا .١٣
  ٧٠  صحيح  مسلم  .................يضع فَالَ جهمٍ َأبو َأما .١٤
  ٥٢، ١٠  ضعيف  ابن أبي شيبة  .............علَى فَمضى صاحبك َأما .١٥
١٦. ا َأنةَ َأبَأَل طَلْحس النَّبِى � نتَامٍ ع٨٣  صحيح  أبو داود  ....َأي  
١٧. ِإن يدعالص بالطَّي ورصحيح   أحمد وعبد الرزاق  طَه

  لغيره
٩٦  

١٨. ِإن اللَّه زاوتَج ني عتابن ماجة وابن حبان   ........َأالْخَطَ ُأم
  والطبراني

  ١٠٧، ٥٤، ٥١  صحيح

  ٢  صحيح  الطبراني  ............إن اهللا جل ثناؤه يحب أن .١٩
٢٠. ِإن اللَّه ى لَمثْنعبنِّتًا يع٣٨ج،   صحيح  مسلم  ................م  
٢١. ِإن اللَّه بحي تُْؤتَى َأن هخَصحسن   أحمد  ....... ر

  صحيح
٢  

  ١٠٠  صحيح  البخاري ومسلم  خَاتَما اصطَنَع �أن النبي  .٢٢
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١١٧  

 في الْعرايا بيعِ في رخَّص � النَّبِي نأ .٢٣
ةسخَم...............................  

  ٧٤  صحيح  البخاري ومسلم

  ١٠٩  صحيح  أحمد وابن ماجة  .............بِالشُّفْعة قَضى � أن النبي .٢٤
٢٥. ِإن يُأمال ت عتَملَى تَجاللَة ع١٠٠  ضعيف  ابن ماجة والترمذي  ض  
٢٦. َأةً َأنرتْ اماءوَل جسر ٧٧  صحيح  البخاري  .........� اللَّه  
  ٣٧  ضعيف  أحمد  ...................أيسره دينكم خير إن .٢٧
٢٨. ِإن يند اللَّه زلَّ عجي ورٍ فس٣٨  حسن لغيره  أحمد  ثَالثًا ي  
٢٩. الً ِإنجى ردوِل َأهسِلر ٨٣  صحيح  مسلم  .........� اللَّه  
٣٠. وَل َأنسر اللَّه � عمج نيب الَة٩٤  صحيح  مسلم  ... الص  
 الْعرايا َأن في رخَّص �أن رسول اهللا  .٣١

اعتُب ..................................  
  ٧٥، ٧٤  صحيح  البخاري ومسلم

٣٢. ذَا ِإنه ينالد رس٣٧  صحيح  البخاري  .....................ي  
٣٣. ا انْظُرهِإلَي ٧٧، ٧٦  حسن  الترمذي  ........................فَِإنَّه  
  ٧٧  صحيح  مسلم  ..........................ِإلَيها َأنَظَرتَ .٣٤
٣٥. ةٌ ِإنَّكُمُأم ُأرِيد بِكُم رس٣٧  ضعيف  أحمد  الْي  
  ١٠٦  صحيح  البخاري  ...............بِه ِليْؤتَم اِإلمام جعَل نَّماإِ .٣٦
  ٩٦  صحيح  البخاري  .............تَضرِب َأن يكْفيك كَان ِإنَّما .٣٧
  ٦٧  صحيح  البخاري ومسلم  ............. َأسماء من استَعارتْ َأنَّها .٣٨
  ٨٧  حسن  ابن ماجة وأحمد  ..............ماَئة علَى كُوتب عبد َأيما .٣٩
  ١٠٨  صحيح  البخاري ومسلم  ............يتَفَرقَا لَم ما بِالْخيارِ الْبيعانِ .٤٠
  ٥٣  صحيح  البخاري  .................وجد فيه كُن من ثَالثٌ .٤١
  ٨٥    الشافعي  ....القَتيَل هذا قَتَلْتُم قد خُراعةُ يا َأنتم ثم .٤٢
  ١٠٩  صحيح  البخاري  .............الشُّفْعةَ � اِهللا رسوُل جعَل .٤٣
٤٤. عموُل جسر اللَّه � نير ب٩٤  صحيح  مسلم  ........الظُّه  
  ٧٢  صحيح  البخاري ومسلم  ......................وبنُوك َأنْت خُذي .٤٥
٤٦. نيالد يقْضم يمعالزو ٩٨  حسن  اودأحمد وأبو د  غَارِم  
٤٧. ببِ الذَّهةُ بِالذَّهضالْفو ةض٨٠  صحيح  مسلم  .........بِالْف  
٤٨. خَّصر لَّى النَّبِيرِ � صيب٦٩  صحيح  البخاري ومسلم  ......... ِللز  
  ١٠٦  صحيح  البخاري  ...............تَستَطع لَم فَِإن قَاِئما صلِّ .٤٩
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٥٠. نَاءنْبِتُ الْغ٩٠  ضعيف  أبو داود  .....................فَاقَالنِّ ي  
  ٧٧  صحيح  مسلم  أبا طيبة أن يحجمها �فأمر النبي .٥١
٥٢. قَد كَان نم لَكُمْؤخَذُ قَبُل يج٥٣  صحيح  البخاري  .........الر  
٥٣. كَان َل ِإذَا � النَّبِيتَح٩٦، ١٨  صحيح  البخاري ومسلم  ...............ار  
٥٤. النَّبِ كَاني � عمجي ني٩٤  صحيح  البخاري ومسلم  ...............ب  
  ٥٤  صحيح  مسلم  ................الْمسلمِ علَى الْمسلمِ كُلُّ .٥٥
  ٥١  صحيح  الحاكم  ........................قَلْبك تَجِد كَيفَ .٥٦
  ٩٦  صحيح  حاكموأحمد وال  .......لَكُم وصحابته عمرا وجدتُم كَيفَ .٥٧
النسائي وابن ماجة   عنْدك لَيس ما تَبِع الَ .٥٨

  والبيهقي
  ١٥، ١٣  صحيح

ضعيف   أحمد  ..................الْمغَنِّيات بيع يحلُّ ال .٥٩
  جداً

٨٩  

  ز  صحيح  أحمد  النَّاس يشْكُر ال من اللَّه يشْكُر ال .٦٠
  ٦٦  صحيح  البخاري  ...............َأحدكُم صلَاةَ اللَّه يقْبُل ال .٦١
٦٢. نلَع َل اللَّها آكبصحيح   أحمد  .....................الر

  لغيره
٨٠  

٦٣. لَك ج١٠٢  صحيح  أبو داود والحاكم  ح  
  ٣٧ج،   صحيح  البخاري ومسلم  ......َأمرينِ بين � اللَّه رسوُل خُير ما .٦٤
  ٨٥  صحيح  ابن ماجة  .......شَيء � هاللَّ رسوِل ِإلَى رفع ما .٦٥
٦٦. كَاتَبالْم دبا عم يقب هلَيع مهر٨٧  حسن  الترمذي وابن أبي شيبة  د  
  ١٠٢  ضعيف  ابن أبي شيبة  .....................َأجِيرا استَْأجر منِ .٦٧
٦٨. نلَفَ مى َأسرٍ ففْ تَملس١٣  صحيح  سلمالبخاري وم  ...................فَلْي  
٦٩. نم يبمٍ ُأصبِد ٍل َأو٨٥  ضعيف  الدارمي وأحمد  ................خَب  
٧٠. نم انا َأعداهجي مبِيِل فس ٨٧  صحيح  الحاكم وأحمد  .........اللَّه  
٧١. نم عمج نينِ بالتَي٩٣  ضعيف  الدارقطني  .................ص  
٧٢. نَل مقُت يٌل لَهفَ قَتو٨٥  صحيح  البخاري ومسلم  ...................ه  
٧٣. نم ىنَس وهو اِئم١٦  صحيح  مسلم  ...................ص  
٧٤. نم رِداُهللا ي ا بِهرخَي هفَقِّهي يينِ فب  صحيح  البخاري ومسلم  الد  
  ٧٤  صحيح  البخاري  .........الثَّمرِ بيعِ عن � النَّبِي نَهى .٧٥



  א��!��	 א�)�د�� ��Aس       א����	����������������������������������������������������������������� א�'��1س
 

 ١١٩
١١٩  

  ١٥  صحيح  مسلم  .........الْحصاة بيعِ عن � اللَّه رسوُل نَهى .٧٦
أحمد وابن ماجة   ................ذُكُورِ علَى حرام هذَانِ .٧٧

  والنسائي
  ٦٩  صحيح

  ٩٦  صحيح  البخاري ومسلم  ...وطَهورا مسجِدا اَألرض ِلي وجعلَتْ .٧٨
  ٥٧  صحيح  ابن أبي شيبة  ............اقْتَتََل إنِ َأرَأيت ، ذَر َأبا يا .٧٩
أحمد وابن أبي شيبة   .............بعدي ستَكُون ِإنَّها خَاِلد يا .٨٠

  والحاكم
  ٥٧  حسن لغيره

  ٣٧  صحيح  البخاري ومسلم  .................رفيقٌ اللَّه ِإن عاِئشَةُ يا .٨١
  ٣٦  صحيح  البخاري ومسلم  ..........فْقَالر يحب اللَّه ِإن عاِئشَةُ يا .٨٢
  ٣٧ج،   صحيح  البخاري ومسلم  .......................تُعسرا والَ يسرا .٨٣
  ٣٧  صحيح  البخاري ومسلم  ....................تُعسروا والَ يسروا .٨٤
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  الصفحة  األثر  م
  ٦٥  ........... اإن كان يعلم أن اهللا تعالى قد حرم الزن   .١
  ٦٥  ....................................إن له فيه سهماً   .٢
  ٨٦  إنه قد أحرز من القتل   .٣
  ١٠٦  ..........اآلية نزلت في الصالة أي قياماً إن قدروا   .٤
  ٩٤  الجمع بين الصالتين من الكبائر   .٥
  ٥٣  ..............................ركْعتَينِ َأركَع ذَروني   .٦
  ٨٥  فقضى لسائرهم بالدية   .٧
  ٤٤  ................................قد كان اهللا أحله لي   .٨
  ٦٥  ................ال تقطعه ، فما من أحد إال وله حق   .٩

  ١٠٨  ال شيء على من أكل ناسياً .١٠
  ٨٥  اهللا أكبر عتق القتيل .١١
  ٩٠  لهو الحديث الغناء .١٢
  ١٠٨  ...........من أكل أو شرب ناسياً فليس عليه بأس .١٣
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�س�א��
د��وא��א���� �
  

�Wא����ن�א�����و�
	����Wوً�� �
 .א�'�8ن�א����מ .١
محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر : $�وא>�א����ن�������;�א�'�8ن����'�8ن .٢

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الطبعة ، بيروت ،الفكر دار، )هـ ١٣٩٣ت ( الجكني الشنقيطي
عبد اهللا بن عمر بن محمـد بـن علـي الشـيرازي      :א���ز�ل$�وא��א��=و�ل�و$��א�� .٣

 بيروت ،الفكر دار ،)هـ ٦٨٥ت ( البيضاوي
ت ( اإلمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الـرازي  :�#����א�ن�$�-����מ .٤
 .صيدا ،المكتبة العصرية، )هـ ٢٧٧
ـ : �#����א�#)��א�@�אز?� .٥ روف بـالفخر  محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المع

 .، بيروتالعربيدار إحياء التراث ، )هـ ٦٠٦ت ( الرازي
 ٦٧١ت ( القرطبـي  أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر: א���1:�!��@�מ�א�'@�8ن�� .٦

 .دار عالم الكتب، الرياض، )هـ
�א���ز�ل .٧�����عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغـدادي  : �����א��=و�ل��

 .م ١٩٧٩-هـ  ١٣٩٩، بيروت ،دار الفكر، )هـ ٧٢٥ ت( الشهير بالخازن
�ً�����W���	
��و�	�����א���Wא� �

لرحمن بن عبـد الـرحيم   أبو العال محمد عبد ا: ���;���1:�א����ذ��#��0א!�وذ�0 .٨
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،)هـ ١٣٥٣ت ( المباركفوري

ت (الصـنعاني   محمد بم إسماعيل األمير اليمنـي : ��ل�א��*מ��@�;���@وغ�א��@�אמ��� .٩
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، دار الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، )هـ ١١٨٢
١٠. ��#�� ،مكتبة المعـارف ، )هـ ١٤٢٠ت ( محمد ناصر الدين األلباني: א�������א��@
 .الرياض
دار ، )هـ ٢٧٥ت (ابن ماجة  أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني: �@�ن�א�@ن���1@���� .١١

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، بيروت، الطبعة األولى، الجيل
�دאوود .١٢�أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بـن شـداد بـن    : ��ن�$

 .، بيروت، لبناندار الكتاب العربي، )هـ ٢٧٥ت ( عمرو األزدي السَجِستاني
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+  دار الجيـل ، )هـ ٢٧٩ت ( أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: �@�ن�א����@ذ��0 .١٣
 .م١٩٩٨ ،الثانيةالطبعة ، بيروت ،دار العرب اإلسالمي

١٤. ���أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بـن مسـعود بـن    : �@�ن�א�@دא�&ط
 ،األولى الطبعة ،بيروت، مؤسسة الرسالة ،)هـ ٣٨٥ت ( النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤
١٥. ت ( أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجسـتاني : ��ن�א�دא��

 .م٢٠٠٠، بيروت، الطبعة األولى، دار ابن حزم، )هـ ٢٨٠
١٦. ���?�@�أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى        أبو بكر البيهقي : א���ن�א��

، األولـى  الطبعة ،حيدر أباد، مجلس دائرة المعارف ،)هـ ٤٥٨ت ( الخُسروجِردي الخراساني
 .هـ ١٣٤٤
١٧. ��?�@�ت ( النسـائي  راسانين أحمد بن شعيب بن علي الخأبو عبد الرحم: א��@�ن�א��

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١، بيروت، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، )هـ ٣٠٣
١٨. 7���ت ( النسـائي  ن أحمد بن شعيب بن علي الخراسـاني أبو عبد الرحم: ��ن�א�

 .هـ١٤٢٠، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الخامسة، )هـ ٣٠٣
سـروجِردي  موسـى الخُ  أبو بكر أحمد بن الحسين بـن علـي بـن   : ����א��B@�ن� .١٩

 -هــ   ١٤٢٣األولـى ،   الطبعة، الرياض، مكتبة الرشد، )هـ ٤٥٨ت ( البيهقي الخراساني
 .م٢٠٠٣
�@�ن�� .٢٠��ـ : "��,�א�ن����ن��������א�@ن� ان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حب

 -هـ١٤١٤، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة، )هـ ٣٥٤ت ( بن معاذ بن معبد التميمي
 .م١٩٩٣
٢١. 0��(�ت ( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخـاري أبو عبد اهللا : "��,�א�

 . هـ١٤٢٢األولى  الطبعة، بيروت، دار طوق النجاة، )هـ ٢٥٦
ـ  ١٤٢٠ت ( محمد ناصر الدين األلباني: "@��,�א����C@��وא�����@���� .٢٢ مكتبـة  ، )هـ

 .الطبعة الخامسة، الرياض ،المعارف
، مكتبة المعارف، )هـ ١٤٢٠ت (د ناصر الدين األلباني محم: "��,���ن�א�ن����1 .٢٣

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧الرياض، الطبعة األولى، 
، مكتبة المعارف، )هـ ١٤٢٠ت (محمد ناصر الدين األلباني : "��,���ن�א����@ذ�0 .٢٤

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الرياض، الطبعة األولى، 
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 ٢٦١ت ( ريأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسـابو : "��,����מ .٢٥
 .بيروت ،دار األفاق الجديدة+ دار الجيل بيروت ، )هـ

ت ( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي  : صحيح مسلم بشرح النووي .٢٦
 .هـ١٣٩٢إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  ار، د)هـ ٦٧٦

٢٧. Dوز��دא����E"א���1:�א����� ١٤٢٠ت (محمد ناصر الـدين األلبـاني   : "��,�و�
 .، دار المكتب اإلسالمي، بيروت)هـ

ـ  ١٤٢٠ت ( محمد ناصر الدين األلباني: �����א������Cوא�����@�� .٢٨ مكتبـة  ، )هـ
 .الرياض ،المعارف
���"@מ� .٢٩��ن�$F�����)���Gא������ت ( محمد ناصـر الـدين األلبـاني   : H*ل�א�1
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣ ،الثالثةالطبعة ، بيروت ،المكتب اإلسالمي، )هـ ١٤٢٠
٣٠. ,�����0��@(�أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن  : א�������0;�"@��,�א�

 .، دار المعرفة، بيروت)هـ ٨٥٢ت ( حجر العسقالني
أبوعبد اهللا الحاكم محمد بن عبـد اهللا بـن محمـد بـن     : א����د����I-�א�"����ن .٣١

 .، بيروتةدار المعرف، )هـ ٤٠٥ت ( حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
�@ل�� .٣٢�ـ  ٢٤١ت ( اهللا الشيباني أحمد بن حنبل أبو عبد: ���د�א��Bמ�$��د��@ن�� ، )هـ

 .القاهرة، مؤسسة قرطبة
٣٣. �دار الكتـب   ،)هـ ٢٠٤ت ( أبو عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي: ���د�א����
 .بيروت ،العلمية

٣٤. ��,��ـ  ٧٣٧ت ( محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي: ��@���3א��"@� يـق  ، تحق)هـ
 .بيروت ،المكتب اإلسالمي ،محمد ناصر الدين األلباني

٣٥. �� ٢١١ت ( أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني: א��"
 .هـ١٤٠٣، الطبعة الثانية، بيروت، المكتب اإلسالمي، دار )هـ

٣٦. �J�K"Lدار ، )ـه ٢٣٥ت ( أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي: א��
 .، المدينة المنورةالقبلة

 د بن أيوب بن مطيـر اللخمـي الشـامي   أبو القاسم سليمان بن أحم: א���1מ�א!و�@ط� .٣٧
 .القاهرة، دار الحرمين، )هـ ٣٦٠ت ( الطبراني
��("���Eא���1מ�א� .٣٨�د بن أيوب بـن مطيـر   أبو القاسم سليمان بن أحم: )א�@�وض�א�@دא

مكتب اإلسالمي، بيـروت، الطبعـة األولـى،    ر الدا، )هـ ٣٦٠ت ( الطبراني اللخمي الشامي
 .م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥
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موسى الخُسـروجِردي   أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن: ������א���ن�وא9(�� .٣٩
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، دار قتيبة، دمشق، الطبعة األولى، )هـ ٤٥٨ت ( البيهقي الخراساني
�ً�����W���א�� !"W� �

 -أ#�  :����א��ذ���א��
٤٠. �(Fل�א��)���א���ـ  ٦٨٣ت ( بن مودود الموصلي عبد اهللا بن محمود :������ ، )هـ

 .دار الكتب العلمية، بيروت
ـ  ٩٧٠ت ( زين الدين ابن نجيم الحنفي: �����א��א7ق���;���@ز�א�@د&�7ق��א .٤١ ، دار )هـ

 .المعرفة، بيروت
٤٢. �7:���������א���א7:��دار ،  )ه�ـ  ٥٨٧ ت( عـالء الـدين الكاسـاني    :دא7:�א�"
 .م١٩٨٢، بيروت، العربي الكتاب

٤٣. ���ت ( فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي: ن�א��'�7ق��@�;���@ز�א�@د&�7ق����
 .هـ١٣١٣، القاهرة، دار الكتب اإلسالمي ،)هـ ٧٤٣

، بيروت، دار الكتب العلمية، )هـ ٥٣٩ت ( عالء الدين السمرقندي :��#@��א�#'�@�>�� .٤٤
 .م١٩٨٤ – هـ١٤٠٥
٤٥. �Iدار البشائر ، )هـ ٦٦٦ت ( كر بن عبد القادر الرازيمحمد بن أبي ب: ��#��א���@و

 .هـ١٤١٧، بيروت، اإلسالمية
٤٦. ���ت ( أبو عبد اهللا محمد بن الحسن الشـيباني : א���1:�א�"���Eو����Dא����:�א��

 .هـ١٤٠٦، عالم الكتب، بيروت، )هـ ١٨٩
حمد بن محمد بن إسـماعيل  أ: ��-���א&�א�#*;���;��و��א��B@�;��א�ط��و������0 .٤٧

 .هـ١٣١٨، مصر، المطبعة الكبرى األميرية ببوالق، )هـ ٣٢١ت ( الطحاوي الحنفي
 .علي حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: د���א����מ���;�����1א!���מ .٤٨
ت (محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بـن عابـدين   : �د�א���������-�א�د��א��)��� .٤٩
 .، دار الفكر، بيروت)هـ ١٢٥٢
ـ  ٨٦١ت ( كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي :د����;���,�א�' .٥٠ ، دار )هـ

 .الفكر، بيروت
، دار الفكـر، بيـروت،   الشيخ نظام وجماعة من علمـاء الهنـد   :א�#��و?�א���د�@�� .٥١
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١
���;�א�����א .٥٢�����دار ، )هـ ١٢٩٨ت ( عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني :��

 .، بيروتالكتاب العربي
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���@��א!��@�מ��� .٥٣��البابي ، مكتبة إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي :��ن�א����מ��
 .م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣ ،الحلبي

ـ  ١٨٩ت ( أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشـيباني : א����@وط� .٥٤ إدارة ، )هـ
 .كراتشي، القرآن والعلوم اإلسالمية

ـ  ٤٩١ت ( شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي: א����@وط� .٥٥ ، دار )هـ
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

٥٦. ��@�����;����'-�א!�����عبد الرحمن بن محمد بن سـليمان الكليبـولي    :��1:�א!
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، بيروت، دار الكتب العلمية، )هـ ١٠٧٨ت ( المدعو بشيخي زاده

��א�� .٥٧�����ت ( د النجاري برهان الدين مازهمحمود بن أحمد بن الصدر الشهي :ط�א�
 .، بيروتدار إحياء التراث العربي، )هـ ٦١٦

  :א�#'�Dא����� -ب
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر  :א��Fذ����א���1:���@ذא����'�@�>�א!�"@����� .٥٨

 .م٢٠٠٠، بيروت، دار الكتب العلمية، )هـ ٤٦٣ت ( النمري القرطبي
بن أحمـد بـن رشـد     حمد بن أحمد بن محمدم :�دא���א���1�د�و������א��'�"@د� .٥٩

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ ٥٩٥ت (القرطبي 
٦٠. �I��@א������&!�Iא������E��، بيـروت،  دار الكتـب العلميـة  ، أحمـد الصـاوي   :
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
، أبو عبد اهللا محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري :א���ج�وא���Bل���)�"��)��@ل� .٦١

 .هـ١٣٩٨، دار الفكر، بيروت
٦٢. ��@��ز�@د�א�'��وא����;�������א�ن�$�����'����א�����الح بن ص :א�(���א�دא

 .بيروت ،المكتبة الثقافية ،)هـ ١٣٣٥ت ( عبد السميع اآلبي األزهري
٦٣. ����@��، دار )هـ ١٢٣٠ت ( محمد عرفه الدسوقي :������א�د�و&���@-�א��@�;�א��

 .الفكر، بيروت
ت ( علـي الخرشـي   اهللا بـن  د بـن عبـد  محم: א�)�����-��)�"����د�0)��@ل� .٦٤
 بيروت، دار الفكر للطباعة، )هـ١١٠١
، دار الكتـب  محمد العربى القروى: א�)*"��א�#'������-��ذ���א��@�د�3א������@��� .٦٥

 .العلمية، بيروت
، دار الغرب، بيروت، )هـ ٦٨٤ت ( شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي :א�ذ)��3 .٦٦
 .م١٩٩٤
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٦٧. �����-�������א�#وא��Dא�دوא@��ز�@د�א�'��وא@�أحمد بن غنيم بـن سـالم    :��א�ن�$
 .مكتبة الثقافة الدينية، )هـ١١٢٦ت ( النفراوي
٦٨. ����'�D$�ل�א��د��@��א��@�����أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بـن   :א����

 الطبعـة  مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،، )هـ ٤٦٣ت ( عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
 .م١٩٨٠-ـه١٤٠٠الثانية، 
٦٩. ���@��ز�@د�א�'��وא@�$�����������ت (علي بن خلف المنـوفي   :�#����א�ط����א��

 .هـ١٤١٢، دار الفكر، بيروت، )هـ ٩٣٩
٧٠. ��?�@�، )هـ١٧٩ت ( مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني :א��دو�@��א��

 .بيروت ،دار الكتب العلمية
بد اهللا محمد بن محمد بن عبد شمس الدين أبو ع :�وא���א���1ل����;��)�"��א�)��ل .٧١

، دار عالم الكتـب ، ، المعروف بالحطاب الرعيني )هـ ٩٥٤ت ( الرحمن الطرابلسي المغربي
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ،طبعة خاصة بيروت،

 
 -ج�  :א�#'�Dא����

أبو زكريا محيي الدين يحيـى بـن شـرف     :$��-�א��ط�������@�;��وض�א�ط��@��� .٧٢
 .م٢٠٠٠ - ـه ١٤٢٢ ، الطبعة األولى،بيروت ،العلميةار الكتب ، د)هـ ٦٧٦ت ( النووي
��@�1ع�� .٧٣@�$�H�#�$ل�����ع��&Bـ  ٩٧٧ت ( محمد الشربيني الخطيـب  :א ، دار )هـ

 .هـ١٤١٥الفكر، بيروت، 
، دار الوفـاء، المنصـورة، الطبعـة    )هـ ٢٠٤ت ( محمد بن إدريس الشافعي: א@!מ� .٧٤

 .م٢٠٠١األولى، 
ت ( بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعيسليمان  :��#��א��������@-��@�;�א�)ط�@���� .٧٥
 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، )هـ ١٣٢١
٧٦. ��א�#'�Dא������D���ي بن يوسف الفيروزأبـادي  أبو إسحاق إبراهيم بن عل :א��

 .هـ١٤٠٣، دار عالم الكتب، بيروت، )هـ ٤٧٦ت ( الشيرازي
، )هـ ١٣١٠ت ( بن السيد محمد شطا الدمياطيبكر ا وبأ :���@�������@��א�ط@����ن��� .٧٧

 .دار الفكر، بيروت
، دار الفكر، )هـ ٩٥٧ت ( شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة :����������3 .٧٨

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بيروت، 
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٧٩. ���أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصـري   :א���و��0��'@�Dא��@��
الطبعـة األولـى   ، بيـروت،  دار الكتب العلميـة ، )هـ ٩٧٤ت ( البغدادي، الشهير بالماوردي

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
دار ، )ه�ـ  ٩١١ت ( جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: א��@�و���0#�@�و��0 .٨٠

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، الطبعة األولى، بيروت، الكتب العلمية
���@���@ذא���א�#'�@�>��� .٨١����<����سيف الدين أبي بكر محمـد بـن أحمـد     :�����א�

 .م١٩٨٠، بيروت، مؤسسة الرسالة، )هـ ٥٠٧ت ( لشاشي القفالا
���-���#��א����@�ج���@�;�א����@�ج��� .٨٢�ت ( عبد الحميد الشـرواني  :�وא��א���وא
 .بيروت، دار الفكر، )هـ١٣٠١

 األوقاف وزارة، )ه�ـ  ٧٩٤ت ( محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشى :)���@��א�زوא�@��� .٨٣
 . ، الكويتاإلسالمية والشئون
 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي  :��א�ط@����ن�و��@د�3א��#�@�ن����و� .٨٤

 .، بيروتدار الكتب العلمية، )هـ ٦٧٦ت (
 .، بيروتدار المعرفة ،محمد الزهري الغمراوي :א���אج�א�و��ج���-���ن�א�����ج .٨٥
دار  ،)ه�ـ ٩٧٣ت ( حجـر الهيتمـي  أ�� ا����س أ���� ���    :א�#��و?�א����?�א�#'��� .٨٦

 .روت، بيالفكر
 الرافعي محمد بن الكريم عبد القاسم أبي :)א������א���;(�א�و�1ز���;�א��ز�ز���, .٨٧

 .، دار الفكر، بيروت)هـ٦٢٣ت (
���Gא�ط*� .٨٨��;��� أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي  : ��,�א�و����

 .هـ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت،  دار، )هـ ٦٧٦ت (
��ل�������C#����א!)��� .٨٩�"�(Fين أبي بكـر بـن محمـد الحسـيني     تقي الد :��א

 .١٩٩٤، دار الخير، دمشق، )هـ ٨٢٩ت ( ني الدمشقي الشافعيالحص
، )هـ٦٧٦ت ( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي :א���1وع���;�א���ذ� .٩٠

 .دار الفكر، بيروت
�$�#��Hא�����ج .٩١����������א�����ج���-���E�: ٩٧٧ت ( محمد الخطيب الشربيني 

 .بيروت، دار الفكر، )هـ
٩٢. ���� أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي: א���ذ�����'@�Dא�B@�מ�א��@��

 .بيروت ،)هـ ٤٧٦ت (
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شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمـد بـن    :������א�����ج���-��@�;�א����@�ج�� .٩٣
بيـروت،  ، دار الفكـر،  )ه�ـ ١٠٠٤ت ( حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
، )هـ ٥٠٥ت ( محمد بن محمد بن محمد الغزاليأبو حامد  :א�و�@�ط��@�א��@ذ����� .٩٤

  .هـ١٤١٧دار السالم، بيروت، 
 -د���  :א�#'�Dא��

�ل .٩٥���ع����'�Dא��Bמ�$��د��ن��&Bشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو  :א
 .، دار المعرفة، بيروت)هـ٩٦٠ت ( النجا الحجاوي

�א .٩٦B����*@(א�@�א1,��@ن�א��������الء الدين أبو الحسن علي بـن سـليمان   ع :"����
الطبعـة   ،بيـروت  ،دار إحياء التـراث العربـي  ، )هـ ٨٨٥ت ( المرداوي الدمشقي الصالحي

 .هـ١٤١٩ ،األولى
 العامل العالم االمام الشيخ بن الرحمن عبد الفرج أبي الدين شمس :א����@���א��@�;� .٩٧
 .، بيروتالعربي الكتاب دار، )هـ ٦٨٢ت ( المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد عمر أبي الزاهد

، عالم )ه�ـ ١٠٥١ت ( منصور بن يونس بن إدريس البهوتي :��;�����@-�א@�Bאدא��5 .٩٨
 .م١٩٩٦، ���و5الكتب، 
أبو محمد بهاء الدين عبد الرحمن بن إبـراهيم بـن أحمـد،    : א��د��3@�;�א���@د��3 .٩٩
 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦الطبعة الثانية،  بيروت، ،دار الكتب العلمية، )هـ ٦٢٤ت ( المقدسي

١٠٠. ���D@'#ـ  ٦٢٠ت ( د اهللا بن أحمد بن قدامـة المقدسـي  أبو محمد عب :�@د�3א� ، )هـ
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، بيروت، المكتبة العصرية

�@�ع�� .١٠١&Bع��ن��@�ن�א��ت ( منصور بن يونس بـن إدريـس البهـوتي    :�����א�'
 .هـ١٤٠٢، دار الفكر، بيروت، )هـ١٠٥١

أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بـن   :��'�@:�א���@دع��@�;�א�� .١٠٢
 .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣ ،ار عالم الكتب، الرياضد، )هـ٨٨٤ت ( محمد ابن مفلح

ت ( تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي  :��1وع�א�#��و? .١٠٣
 .م٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦الطبعة الثالثة ، ، المنصورة، دار الوفاء، )هـ٧٢٨

١٠٤. �D@'#وא��א�� ٧٠٩ت ( أبو عبد اهللا محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي :א��ط�:���-�$

 .م١٩٨١ - هـ١٤٠١ بيروت، ،المكتب اإلسالمي ،)هـ
١٠٥. �@�Eدار الفكر ،)هـ ٦٢٠ت ( د اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسيأبو محمد عب :א��، 

 .هـ١٤٠٥الطبعة األولى ، ، بيروت
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�و�@��� .١٠٦�قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة    ت: ����ج�א��@���א�
 .، مؤسسة قرطبة، بيروت، الطبعة األولى)هـ٧٢٨ت ( الحراني

  :א�#'�Dא���מ -هـ
، مكتبـة  )هـ ٣١٨ت (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  :א�1B@�ع� .١٠٧

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الفرقان، عجمان، الطبعة الثانية، 
�و$ .١٠٨�*�Bא�D'#א��D@وهبة الزحيلي، دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،      :د��

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
ت ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري :א����@-� .١٠٩

 .، دار الفكر، بيروت)هـ٤٥٦
�W"! ��'	ل�א�����W%א$#ً� �
���ج�����;�א����@�ج� .١١٠Bالكتـب  دار  ،)ه�ـ ٧٥٦ت ( علي بن عبد الكافي السبكي: א

 .هـ١٤٠٤الطبعة األولى ، ، بيروت ،العلمية
ت ( أبو الحسن علي بن محمـد اآلمـدي   سيف الدين :א���Bמ���$"@ول�א!��@�מ�� .١١١

 .هـ١٤٠٤الطبعة األولى ، ، بيروت، دار الكتاب العربي ، )هـ٦٣١
١١٢. ���7�@H�ت ( اج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكـافي السـبكي  ت :א!�@���Rوא�

 .م١٩٩١ -هـ  ١٤١١ ،لطبعة األولى، الكتب العلميةدار ا ،)هـ٧٧١
١١٣. ���7�@H�، دار الكتـب  )هـ ٩٧٠ت (زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم  :א!�@���Rوא�

 .م١٩٨٠ -ـ ه١٤٠٠العلمية، بيروت، 
١١٤. ��7�@H�دار الكتـب  ، )ه�ـ  ٩١١ت ( عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي :א!����Rوא�

 .هـ١٤٠٣، بيروت، العلمية
ي علي بن محمد البزدوي الحنف :)����@��א!"@ول�����-��ز�א�و"ول�(�$"ول�א��زدو0 .١١٥

 .كراتشي ،مطبعة جاويد بريس ،)هـ٧٨٦ت (
١١٦. ، )هـ ٤٩١ت )أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل السرخسي  :$"ول�א����(

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
١١٧. D'#العربي، القاهرة محمد أبو زهرة، دار الفكر: $"ول�א� 
١١٨. �ـ  ٥٠٧ت ( أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشيأبو علي  :$"ول�א����@ دار ، )هـ

 .هـ١٤٠٢بيروت ،  ،الكتاب العربي
دار  ، )ه�ـ ٦٧٦ت ( أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي :א!"@ول�وא��@وא�ط�� .١١٩

 .هـ١٤٠٦الطبعة األولى ، ، بيروت، البشائر اإلسالمية
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ت ( سى بن محمد اللخمي الغرناطي الشـهير بالشـاطبي  إبراهيم بن مو :א��F"@�מ� .١٢٠
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، دار الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، )هـ٧٩٠

 أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي  :��*מ�א��و&��ن��ن����א��@����ن� .١٢١
 .م١٩٧٣بيروت ،  ،دار الجيل، )هـ ٧٥١ت (

١٢٢. ���D@'#ول�א�@"$� مد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشـي بدر الدين مح :א�����א����ط��@
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، )هـ ٧٩٤ت (

١٢٣. ���D@'#ول�א�@"$� ملك بن عبد اهللا بن يوسف الجـويني أبو المعالي عبد ال :א�����ن��@
 .هـ١٤١٨الطبعة الرابعة ، ، المنصورة ،الوفاء، )هـ ٤٧٨ت (

١٢٤. �*�Bא���محمد الحبيب بـن خوجـة،   : ����ن�����$"ول�א�#'�Dو�'�"د�א����
 .وزارة األوقاف، دولة قطر

١٢٥. �D@'#ول�א�"$�عالء الدين أبي الحسن علي بن سـليمان   :א���������;�א��������
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، مكتبة الرشد، الرياض، )هـ ٨٨٥ت ( المرداوي الحنبلي

١٢٦. ���هــ  ١٤١٧، دار الفكر، بيروت، )هـ٨٧٩ت (ابن أمير الحاج  :א��'����وא���
 .م١٩٩٦ -

١٢٧. D'#ول�א�"$�أبو زيد عبيد اهللا بن عمر بـن عيسـى الدبوسـي    : �'و�מ�א!د����
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، )هـ ٤٢٠ت (الحنفي 

عبـد الـرحيم بـن الحسـن     أبو محمد : א�����د����)���Gא�#�وع���-�א!"@ول� .١٢٨
 .هـ١٤٠٠الطبعة األولى ، ، وتبير ،مؤسسة الرسالة ،)هـ ٧٧٢ت ( األسنوي

، دار الفكـر،  )ه�ـ  ٩٧٢ت ( المعروف بأمير بادشـاه  محمد أمين :�����א������� .١٢٩
 .بيروت

١٣٠. ��D@'#ول�א�@"$�ت (تاج الدين عبد الوهـاب بـن علـي السـبكي     : �1:�א�1وא�:��
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٤، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، )هـ٧٧١

ـ ١٢٥٠ت ( حسن العطـار  :א�1وא�@:�������א��ط�����-��1@:�� .١٣١ دار الكتـب   ،)هـ
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، بيروت، العلمية

١٣٢. ��@E���ت ( أحمد المعروف بشاه ولي اهللا ابن عبـد الـرحيم الـدهلوي    :���1א���Dא�
 .، دار الكتب الحديثة، القاهرة)هـ١١٧٦

محمد بن محمود بن أحمـد البـابرتي    :א��دود�وא��'ود���;��)�"��א�@ن�א���1@��� .١٣٣
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، )هـ ٧٨٦ت ( الحنفي
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تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علـي   :�:�א������1ن��)�"��א�@ن�א���1@���� .١٣٤
 .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩،األولى الطبعة ،لبنان ،عالم الكتب ،)هـ٧٧١ت ( بن عبد الكافي السبكي

١٣٥. ����H�@�ت ( اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسـي د أبو محمد عب :�و���א��@���Hو1�@��א��
 .هـ١٣٩٩الطبعة الثانية ، ، الرياض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،)هـ ٦٢٠

١٣٦. ��D@'#ول�א�@"$���,�'�سعد الدين مسـعود   :��;�א���و�,���-�א��و��,����ن�א��
 ١٤١٦ ،الطبعة األولـى ، بيروت، دار الكتب العلمية، )ه�ـ ٧٩٣ت ( بن عمر التفتازاني الشافعي

 .م ١٩٩٦ -هـ 
، مكتبـة اإليمـان،   )ه�ـ  ٩١١ت (جالل الدين السـيوطي  : ��;�א��و���א���ط: .١٣٧

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠المنصورة، 
١٣٨. ���تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي  :��;�א��و���א��

هـ ١٤١٨ ،الطبعة الثانية ، بيروت،مكتبة العبيكان، )ه�ـ ٩٧٢ت ( الفتوحي المعروف بابن النجار
 .م ١٩٩٧ -

���ن�א����Dوא��)�@ل�و��@���Iא�����@ل��� .١٣٩�حجة اإلسـالم أبـي    :�#�>�א���Eل��
، مطبعـة اإلرشـاد، بغـداد،    )هـ ٥٠٥ت (حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي 

 .م١٩٧١ -هـ ١٣٩٠
١٤٠. �����*@�Bא���محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسـة   :�وא�ط�א��"������א��@��

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بعة السادسة، الرسالة، بيروت، الط
أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطي  لووحل :א����>�א�*�:���;��1@:�א�1وא�@:�� .١٤١

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، الطبعة الثانية مكتبة الرشد، الرياض، )هـ٨٩٨ ت( القروي المالكي
 .، مكتبة العبيكان، بيروتدميانور الدين بن مختار الخ: ��מ�א��'�"د�א������ .١٤٢
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي : �ون�א��"��C�7ز�� .١٤٣

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، بيروت، دار الكتب العلمية،  )هـ٩٢٣ت ( الحنفي
�وא>�א�#�وقא .١٤٤$�أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي  :�#�وق�$و�$�وא��א���وق��

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، بيروت، ار الكتب العلمية، د)هـ ٦٨٤ت ( القرافي
وزارة ، )هـ ٥٧٠ت ( أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي :א�#@�وق� .١٤٥

 .هـ١٤٠٢الطبعة األولى ، ، الكويت ،األوقاف والشئون اإلسالمية
١٤٦. Rو�وא7د�Rأحمد الريسوني، جريدة الزمن، الرباط :א�#���א��'�"د�0&وא�د. 
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عبد الجبار ابن أحمد  أبو المظفر، منصور بن محمد بن :&وאط:�א!د�@���@�א!"@ول��� .١٤٧
الطبعة  دار الكتب العلمية، بيروت،، )هـ٤٨٩ت ( المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٨األولى، 
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السـالم   :&وא�د�א!���מ����"��,�א!�@�מ� .١٤٨

 ،دار المعارف، لملقب بسلطان العلماء، ا)ـه� ٦٦٠ت ( بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي
 .بيروت

١٤٩. S*�@@و����S�@@ود�א��S�@@�����عبــد الــرحمن  :&وא�@@د�א��'�"@@د���@@د�א�B@@�מ�א��@@�ط
 .الكيالني، دار الفكر، دمشق

١٥٠. �*�Bא�D'#א�� أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب الحنبلـي   :א�'وא�د��
 .م١٩٧١ - هـ١٣٩١بعة األولى، الط، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، )هـ ٧٩٥ت (

مطبعـة  ،  )هـ٨٠٣ت ( علي بن عباس البعلي الحنبلي :'وא�د�وא�#وא7د�א!"و���א� .١٥١
 .م١٩٥٦ - هـ١٣٧٥القاهرة ،  ،السنة المحمدية

عبد العزيز بن أحمد بن محمـد،   :����א!��א���ن�$"ول��)@��א�B@*מ�א��@زدو���0 .١٥٢
 - هـ١٤١٨ ،الطبعة األولى ،بيروت ،ميةدار الكتب العل، )هـ ٧٣٠ت ( عالء الدين البخاري

 .م١٩٩٧
١٥٣. D'#ول�א�"$�أبو بكر محمد بن أحمـد بـن أبـي سـهيل السرخسـي       :א�������

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، )هـ٤٩١ت(
ـ  ٦٠٦ت ( محمد بن عمر بن الحسين الـرازي  :���"ول��@���@מ�א!"@ول���א .١٥٤  ،)هـ

 .هـ١٤٠٠لطبعة األولى ، ، االرياض ،ن سعود اإلسالميةة اإلمام محمد بجامع
�@ل��� .١٥٥�عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد  :א��د)ل���-��ذ���א��Bמ�$��@د��@ن��

 ،الطبعـة األولـى  ، بيـروت،  ار الكتـب العلميـة  ، د)هـ ١٣٤٦ت ( الرحيم بن محمد بدران
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧

ت ( ز ���� ()��'  ��& %$���و   "���� ���� !�ا ���   :�@@��38א!"@@ول��@@�;���&@@��3א�و"@@ول��� .١٥٦

 .، در+��ات)هـ٨٨٥
دار  ،)هـ ٥٠٥ت ( محمد بن محمد الغزاليأبو حامد  :א����"#-�����מ�א!"ول .١٥٧

 .هـ١٤١٣الطبعة األولى ، ، بيروت، الكتب العلمية
محمد سعد بن أحمد بـن   :�'�"د�א�������א�B*����و�*&������!د���א������ .١٥٨

 .المدينة المنورةمسعود اليوبي، مكتبة دار الزمان، 
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عالل الفاسـي، دار الغـرب اإلسـالمي،     :�'�"د�א�������א�B*����و������� .١٥٩
 .م١٩٩٣بيروت، الطبعة الخامسة، 

١٦٠. ���*�Bא���محمد الطاهر بن عاشور، دار النفائس، عمان، الطبعة  :�'�"د�א����
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الثانية، 

�@د�א�@ن�����@���� .١٦١����ي، دار النفـائس، عمـان،   يوسف أحمد البدو :�'�"د�א����
 .م٢٠٠٠الطبعة األولى، 

١٦٢. ���*�Bא�������������يوسـف العـالم، المعهـد العـالمي للفكـر      : א��'�"د�א�
 .اإلسالمي
ت ( أبو الحسن علي بن محمد اآلمدي سيف الدين :����-�א��ول��@���@מ�א!"@ول��� .١٦٣

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،  دار ،)هـ ٦٣١
ت ( مد بن بهادر بـن عبـد اهللا الزركشـي   أبو عبد اهللا مح :א���(و���@�א�'وא�@د�� .١٦٤

 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية ، ، الكويت ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،)هـ٧٩٤
ت ( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشـاطبي  :א��وא�'@��5 .١٦٥

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،ولىالطبعة األ ، القاهرة،دار ابن عفان، )هـ٧٩٠
وهبة الزحيلي، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، الطبعـة     :�����Hא���و��3א������ .١٦٦
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الثانية، 

١٦٧. ���أحمد الريسوني، المعهد العـالمي للفكـر،    :�����Hא��'�"د���د�א�B@�מ�א��@�ط
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الطبعة الرابعة، 

إسماعيل الحسـني، المعهـد    :��و������Hא��'�"د���د�א��Bמ����د�א�ط�����ن�� .١٦٨
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦العالمي للفكر اإلسالمي، الطبعة األولى، 

١٦٩. �ت ( عبد الرحيم بن الحسن األسنويأبو محمد  :�����א��ول���;�����ج�א�و"ول
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،الطبعة األولى،  بيروت، ار الكتب العلمية، د)هـ ٦٨٥

�ً���(�W�)�#*وא��+
�W"! �א� �
١٧٠. ��ت ( محمد بن محمد بن عبد الـرزاق الحسـيني   :وس��ن�1وא���א�'��وس��ج�א�

 .، دار الهداية، الرياض)هـ ١٢٠٥
١٧١. �5�@#���ـ  ٨١٦ت (علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي  :א�� ، )هـ

 .م٢٠٠٧شركة القدس للتصدير، القاهرة، الطبعة األولى، 
١٧٢. ���@Eذ���א���الدار )ه�ـ  ٣٧٠ت ( هرويزهري الأبو منصور محمد بن أحمد األ : ،

 .م١٩٦٤ – هـ ١٣٨٤المصرية، مصر الجديدة، 
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 ١٣٤
١٣٤  

، بيـروت  ،دار العلم للماليـين  ،)ه�ـ ٤٠٠ت ( إسماعيل بن حماد الجوهري :א�"��; .١٧٣
 .م١٩٩٠، الرابعة ةلطبعا

، دار ومكتبـة  )هـ ١٧٣ت (أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  :א��@�ن� .١٧٤
 .الهالل، بيروت

١٧٥. ���@�ـ  ٧١١ت (بن مكرم بن منظور األفريقي المصري  محمد :���ن�א� ، دار )هـ
 .المعارف، القاهرة

ـ  ٧٢١ت ( القادر الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد :�)����א�"��; .١٧٦ مكتبـة  ، )هـ
 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥طبعة جديدة ، ، بيروت ،لبنان ناشرون

١٧٧. ������Cא���;�א���������א������أحمد بن محمـد بـن علـي    : א��"��;�א��
 .بيروت ،المكتبة العلمية ،)هـ ٧٧٠ت ( ري الفيوميالمق

 وآخرون، دار الدعوة،  إبراهيم مصطفى :א���1מ�א�و��ط .١٧٨
١٧٩. ���@E1מ��'@���س�א���، دار )هـ ٣٩٥ت ( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا :�

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر، بيروت، 
�W"! �א�.א(��وא�-���, �

ت ( علي بن فارس، الزركلي الدمشقيبن خير الدين بن محمود بن محمد  :א!�@*מ� .١٨٠
 .٢٠٠٢ ،الخامسة عشر الطبعة، بيروت، دار العلم للماليين، )هـ ١٣٩٧

١٨١. ��H�@#دار الكتـب  ، )ه�ـ  ٧٤٨ت ( محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبى   :�@ذ���3א��
 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،الطبعة األولى، بيروت ،العلمية

١٨٢. ��@����ـ  ٤٥٨ت ( لىبن أبي يعأبو الحسين محمد بن محمد  :ط�'��5א�� دار  ،)هـ
 .بيروت ،المعرفة

١٨٣. ����ت ( أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بـن قاضـي شـهبة    :ط�'��5א��@��

 .هـ ١٤٠٧ ،األولى الطبعة، بيروت، عالم الكتب، )هـ٨٥١
�@�>�א�ز�@�ن��و .١٨٤�$�<���أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بـن   :����5א!���ن�و$

 .در، بيروت، دار صا )هـ٦٨١ت ( أبي بكر بن خلكان
�Wא�W,12/�د/ً� �

١٨٥. ���*@�Bא�D@'#منظمة المؤتمر اإلسالمي، مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ��1����1:�א� ،
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤٢١العدد الثامن، 
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  الصفحة  الموضوع  م
  أ  اإلهداء  .١
  ب  المقدمة  .٢
  ز  شكر وتقدير  .٣
  ط  ملخص البحث  .٤
  ة ومقاصد الشريعة ومراتبهاحقيقة الرخص: الفصل األول �
  ١  حقيقة الرخصة وأقسامها: المبحث األول  .٥
  ٢  حقيقة الرخصة: المطلب األول  .٦
  ٨  أقسام الرخصة: المطلب الثاني  .٧
  ٢٣  حقيقة مقاصد الشريعة ومراتبها: المبحث الثاني  .٨
  ٢٤  حقيقة مقاصد الشريعة: المطلب األول  .٩

  ٢٩  صد الشريعةمراتب مقا: المطلب الثاني  .١٠
  ٣٤  عالقة الرخصة بالمقاصد: المبحث الثالث  .١١
  عالقة الرخصة بمراتب المقاصد: الفصل الثاني �

  ٤١  ورود الرخصة على الضروري: المبحث األول  .١٢
  ٤٢  ضرورة توجب األخذ بالرخصة: المطلب األول  .١٣
  ٥١  ضرورة تبيح األخذ بالرخصة: المطلب الثاني  .١٤
  ٦٠  الضرورة المتوهمة: الثالث المطلب  .١٥
  ٦٣  ورود الرخصة على الحاجي: المبحث الثاني  .١٦
  ٦٤  حاجة توجب األخذ بالرخصة: المطلب األول  .١٧
  ٦٩  حاجة تبيح األخذ بالرخصة: المطلب الثاني  .١٨
  ٨٠  الحاجة المتوهمة: المطلب الثالث  .١٩
  ٨٤  ورود الرخصة على التحسيني: المبحث الثالث  .٢٠
  ٨٥  تحسيني يبح األخذ بالرخصة: المطلب األول  .٢١
  ٩٠  التحسيني المتوهم: المطلب الثاني  .٢٢
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  الصفحة  الموضوع  م

 ورود الرخصة على المصالح الخاصة والعامة: الفصل الثالث �

  ٩٢  ورود الرخصة على المصالح العامة: المبحث األول  .٢٣
  ٩٣  في العبادات رخصة تحقق مصالح عامة: المطلب األول  .٢٤
  ٩٩  رخصة تحقق مصالح عامة في المعامالت: المطلب الثاني  .٢٥
  ١٠٥  رخصة تحقق مصالح لطائفة من الناس: المبحث الثاني  .٢٦
رخصة تحقق مصالح لطائفة من الناس : المطلب األول  .٢٧

  في العبادات
١٠٦  

رخصة تحقق مصالح لطائفة من الناس : المطلب الثاني  .٢٨
  مالتفي المعا

١٠٩  

  ١١٢  الخاتمة  .٢٩
  الفهارس العامة �

  ١١٤  فهرس اآليات القرآنية  .٣٠
  ١١٨  فهرس األحاديث النبوية  .٣١
  ١٢٢  فهرس اآلثار  .٣٢
  ١٢٣  فهرس المصادر والمراجع  .٣٣
  ١٣٨  فهرس الموضوعات  .٣٤

 
 


