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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد الصادق األمني ،واملبعوث

رمحة للعاملني باهلدى والنور املبني ،وعىل آله وصحبه ،والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل

يوم الدين ،أما بعد:

فقد اقتضت حكمة الشارع احلكيم اختيار اإلنسان يف هذه احلياة لعبادته واالستخالف

يف األرض وفق منهجه ،وجعل هذه الدنيا مرحلة للقيام هبذه املهمة ،وفرصة لتحقيق

السعادة يف الدنيا ،والفوز بالنعيم املقيم يف اآلخرة.

وملا كانت رشيعة حممد ﷺ هي خامتة الرشائع ،وكوهنا عامة جلميع البرش عىل خمتلف

ثقافاهتم وعاداهتم وظروفهم فقد جاءت سهلة ميرسة قائمة عىل أصل رفع الضيق
واحلرج عن املكلفني حتى يتسنى هلم القيام هبا والوصول إىل املقصود من وجودهم،

ويتحقق اخللود للرشيعة وتأكيد صالحيتها لكل زمان ومكان.

ولقد قام النبي ﷺ بتجسيد منهج التيسري يف األحكام والترشيع والدعوة حتى أقبل
الناس عىل دين اهلل أفواج ًا ،واعتنقوه عن حب ورغبة ،ومل جيدوا فيه أي حرج أو مشقة،

بل كان النبي ﷺ  -لتأكيد منهج التيسري -حيذر أصحابه ،وخياطب عموم األمة من كل
ما من شأنه أن يوقع الناس يف احلرج أو يظهر الترشيع بصورة ختلق الضيق واملشقة ،وسار

عىل هنجه الصحابة الكرام فكانوا خري مثال يف جتسيد التيسري يف اجتهاداهتم وتطبيقاهتم،
واقتفى األثر بعدهم التابعون وعلامء الفقه واألصول واملقاصد وصاغوا قواعد ضابطة

ملنهج التيسري حتى ال يستغل هذا األمر الرشيد للتفلت واالنحالل ،ومحاية الترشيع من
التصدع بسبب أهل اإلفراط والتفريط.
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وألمهية التيسري ورضورة التفقه يف قواعده ،ومعرفة ضوابطه عىل ضوء القرآن الكريم

والسنة النبوية وقواعد وضوابط علامء القواعد الترشيعية يف الفقه واألصول واملقاصد
لتحقيق الرشد يف فقه الترشيع اإلسالمي تصور ًا وتطبيقا رأيت أن أكتب يف هذا الباب

لإلسهام يف التوعية فيه ،وفتح املجال للمزيد من البحث والدراسة ،وحاولت صياغته
بصورة تكون يف متناول فهم اجلمهور ،وال يستغني عنه أهل االختصاص ،وجاءت
الدراسة عىل جانبني :األول :اجلانب التأصييل من خالل النصوص الرشعية والقواعد

الترشيعية ،واجلانب الثاين :التطبيقي عىل أبواب العبادات التي حيتاجها مجهور املسلمني،
واقتضت الدراسة تناوهلا وفق اخلطة التالية:

املبحث األول :التعريف بالتيسري يف الرشيعة اإلسالمية ،واحلكمة منه ،ويشتمل عىل

أربعة مطالب:

املطلب األول :تعريف التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.
املطلب الثاين :احلكمة من التيسري يف الترشيع اإلسالمي.
املطلب الثالث :أمهية فقه التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.
املطلب الرابع :األسس التي يقوم عليها التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.
املبحث الثاين :تأصيل التيسري يف الرشيعة اإلسالمية ،ويشتمل عىل أربعة مطالب:
املطلب األول :التيسري يف القرآن الكريم.
املطلب الثاين :التيسري يف السنة النبوية.
املطلب الثالث :التيسري يف منهج الصحابة .
املطلب الرابع :القواعد الرشعية املتضمنة للتيسري.
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املبحث الثالث :معامل التيسري يف الرشيعة اإلسالمية ،ويشتمل عىل مخسة مطالب:
املطلب األول :أنواع التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.

املطلب الثاين :أسباب التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.

املطلب الثالث :صور التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.
املطلب الرابع :أثر فقه التيسري يف تنزيل األحكام.

املطلب اخلامس :التيسري ضوابط وآثار وحماذير.

املبحث الرابع :التيسري يف العبادات ،ويشتمل عىل مخسة مطالب:
املطلب األول :التيسري يف الطهارة

املطلب الثاين :التيسري يف الصالة

املطلب الثالث :التيسري يف الزكاة

املطلب الرابع :التيسري يف الصيام

املطلب اخلامس :التيسري يف احلج والعمرة.

خامتة.

واهلل املسؤول أن ينفع به ،وحيقق املراد ،وأن يكتب لنا به أجزل الثواب.

دولة الگويت
رجب  1440هـ  -أبريل 2019م

املبحث األول
التعريف بالتيسري يف الشريعة اإلسالمية ،واحلكمة منه،
ويشتمل على أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريف التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.
املطلب الثاين :احلكمة من التيسري يف الترشيع اإلسالمي.
املطلب الثالث :أمهية فقه التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.
املطلب الرابع :األسس التي يقوم عليها التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.
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املطلب األول
تعريف فقه التيسري يف الشريعة اإلسالمية
أوالً :تعريف الفقه:
الفقه يف اللغة:
الفاء والقاف واهلاء أصل واحد صحيح ،يدل عىل إدراك اليشء والعلم به.
تقول :فقهت احلديث أفقهه ،وكل علم بيشء فهو فقه ،يقولون :ال يفقه وال ينقه ،ثم

اختص بذلك علم الرشيعة ،فقيل لكل عامل باحلالل واحلرام :فقيه ،وأفقهتك اليشء ،إذا

بينته لك(.)١

فالفقه :الفهم مطل ًقا ،أو هو :معرفة باطن اليشء والوصول إىل أعامقه.
يقول الراغب األصفهاين يف املفردات« :الفقه :هو التّوصل إىل علم غائب بعلم

أخص من العلم ،قال تعاىل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾
شاهد ،فهو
ّ

[النساء﴿ ،]78:ﮅﮆﮇﮈ﴾ [املنافقون ،]7 :إىل غري ذلك من اآليات.

ِ
اه ًة :إذا صار َف ِق ًيها .و َف ِق َه أي :فهم،
الرجل َف َق َ
والف ْق ُه :العلم بأحكام الرشيعة ،يقالَ :ف ُق َه ّ
فتخصص به ،قال تعاىل ﴿ :ﯴ ﯵﯶ﴾
َف َق ًها ،و َف ِق َه ُه أي :فهمه ،و َت َف َّق َه :إذا طلبه
ّ

[التوبة.)2(».]122 :

( )1انظر :معجم مقاييس اللغة أمحد بن فارس (.)442/4
( )2املفردات يف غريب القرآن أليب القاسم الراغب األصفهاين (ص.)643
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والفقه :فهم األشياء الدقيقة ،ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﮠﮡﮢﮣ﴾ [اإلرساء،]44 :

﴿ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﴾ [هود.)١(]91 :
ويف اصطالح الفقهاء:

يطلق عىل معرفة األحكام الرشعية العملية من أدلتها التفصيلية(.)2
واملعنى الذي يتصل بموضوعنا:
هو املعنى اللغوي الذي يقتيض معرفة اليشء وفهمه فهماً دقي ًقا.

يقول ابن القيم..« :الفقه هو :فهم املعنى املراد.)3(»..

ويقول..« :والفقه أخص من الفهم ،وهو فهم مراد املتكلم من كالمه ،وهذا قدر

زائد عىل جمرد فهم وضع اللفظ يف اللغة ،وبحسب تفاوت مراتب الناس يف هذا تتفاوت

مراتبهم يف الفقه والعلم.)4(»..

والفهم والفقه درجات متفاوتة بحسب ملكة الشخص ،وما أويت من موهبة ،وبحسب

توظيف تلك امللكة ،وبذل اجلهد يف التعرف عىل حقيقة األشياء ودقائق املسائل ،وكذلك
بحسب اإلمكانات العلمية والتعليمية والبيئة الفكرية والثقافية.

يقول ابن القيم ...« :$واملقصود :تفاوت الناس يف مراتب الفهم يف النصوص،

ّ
وأن منهم من يفهم من اآلية حكماً أو حكمني ،ومنهم من يفهم منها عرشة أحكام،
أو أكثر من ذلك ،ومنهم من يقترص يف الفهم عىل جمرد اللفظ دون سياقه ،ودون إيامئه
( )1لسان العرب (.)522/13
( )2رشح خمترص الروضة للطويف ( ،)133/1بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب (.)18/1
( )3إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)250/1
( )4املرجع السابق (.)167/1
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وإشارته وتنبيهه واعتباره ،وأخص من هذا وألطف ضمه إىل نص آخر متعلق به ،فيفهم

قدرا زائدً ا عىل ذلك اللفظ بمفرده ،وهذا باب عجيب من فهم القرآن ال
من اقرتانه به ً

يتنبه له إال النادر من أهل العلم ،فإن الذهن قد ال يشعر بارتباط هذا هبذا وتعلقه به»(.)١
ويقول ابن تيمية ..« :$واملقصود هنا أن نقول :النصوص حميطة بجميع أحكام

العباد ،فقد بني اهلل تعاىل بكتابه وسنة رسوله مجيع ما أمر اهلل به ،ومجيع ما هنى عنه ،ومجيع

ما أحله ومجيع ما حرمه ،وهبذا أكمل الدين ،حيث قال ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾

[املائدة .]3 :ولكن قد يقرص فهم كثري من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص ،والناس
متفاوتون يف األفهام ،ولذلك قال تعاىل ﴿ :ﮦ ﮧ﴾ [األنبياء ،]79 :ولو كان

الفهم متامث ً
ال ملا خص به ،وكذلك يف كتاب عمر بن اخلطاب ﭬ يف القضاء إىل أيب

موسى األشعري( :الفهم الفهم فيام أديل إليك)(.)2

ويف احلديث الصحيح عن عيل بن أيب طالب ﭬ( :إال فهام يعطيه اهلل رجال يف

القرآن)(.)3

ويف حديث أيب سعيد ﭬ :وكان أبو بكر ﭬ أعلمنا برسول اهلل ﷺ( ،)4ويف

الصحيح :أن النبي ﷺ دعا البن عباس ﭬ فقال( :اللهم فقهه يف الدين وعلمه

التأويل)(.)6(»...)5

( )1املرجع السابق (.)267/1
( )2أخرجه الدار قطني يف السنن ( ،)4472والبيهقي يف السنن الكربى (.)20537
( )3أخرجه البخاري (.)3047
( )4أخرجه ابن حبان يف صحيحه (.)6594
( )5أخرجه أمحد يف املسند (.)2879
( )6جامع املسائل (.)274 -272/2
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وعندما دعا الرسول ﷺ البن عباس ﭬ بقوله( :اللهم فقهه يف الدين) مل يكن

املقصود أن يكثر حفظه للنصوص ،أو أن يدرك ظواهر ألفاظها فقط ،بل املقصود من
الدعاء :أن يبارك يف فهمه واستنباطه؛ حتى يستخرج من النصوص كنوزها ،ويدرك من
الكالم معانيه ومراميه ،لذلك كانت أرضه من أطيب األرايض وأخصبها ،قبلت اهلدى

والعلم النبويني ،فأنبتت من كل زوج كريم.

ثاني ًا :تعريف التيسري:

التيسري لغة مصدر يرس ،يقال :يرس األمر إذا سهله ومل يعرسه ومل يشق عىل غريه أو

نفسه فيه .ويف التنزيل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ [القمر ،]17 :أي :سهلناه

ميسورا.
وجعلنا االتعاظ به
ً

واليرس :اللني واالنقياد ،ويقال :يارس فالن فالنًا إذا الينه ،وتيرست البالد إذا

أخصبت ،واليرس وامليرسة الغنى ،وكذلك اليسار ،ومنه قوله تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ﴾ [البقرة.)1(]280 :

ويف احلديث( :يرسوا وال تعرسوا وبرشوا وال تنفروا)(.)2

ومن معاين التيسري يف اللغة التهيئة ،ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﮯﮰ﴾ [الليل،]7 :

أي :هنيئه للعود إىل العمل الصالح .ويف صحيح مسلم( :وتيرسوا للقتال) ،أي :هتيئوا
له وتأهبوا(.)3

وامليسور :ضد املعسور .وقد ي ه اهلل للي ى ،أي و َّفقه هلا .ويقال أيض ًا ي ِ
ت
َ سرَّ َ ُ
ُسرْ
َ سرَّ َ
الغنم ،إذا كثر ألباهنا ونسلها(.)4
ُ

( )1مقاييس اللغة ( ،)155/6لسان العرب (.)295/5
( )2أخرجه البخاري ( ،)69ومسلم (.)1734
( )3أخرجه مسلم (.)141
( )4الصحاح للجوهري (.)857/2
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ثالث ًا :تعريف التيسري يف الرشيعة اإلسالمية:
بناء األحكام الرشعية وفق القدرة البرشية العادية ،ومراعاة األحوال الطارئة

واالستثنائية بأحكام خاصة خمففة.

وهذا التعريف يشمل مجيع أنواع التيسري يف الرشيعة اإلسالمية سواء أكان عام ًا ،أم

خاص ًا.

رابع ًا :تعريف فقه التيسري:
معرفة األحكام الرشعية وقواعد تنزيلها عىل الوقائع عىل ضوء قدرة املكلف

واستطاعته وفق مقصود الشارع.

قولنا( :معرفة) :تشمل القطع والظن.
و(األحكام الرشعية) :قيد أخرج األحكام العقلية والعادية.
واملراد بمعرفة األحكام الرشعية هنا :الفهم واالستنباط لألحكام عىل املستوى

النظري التقريري التجريدي.

و(قواعد تنزيلها عىل الوقائع) :يعني معرفة معامل ومنهج تنزيل األحكام الرشعية

التي تم التعرف عليها عىل املستوى النظري عىل الوقائع واملسائل اجلزئية والصور

العينية ،وهذا هو ثمرة األحكام ،فاألحكام مل ترشع للتعرف املجرد عليها ،وإنام لتجسيد

مقتضاها يف سلوك وترصفات املكلف ،وال يكون ذلك إال بآلية موضوعية حتقق الغاية

من ترشيع احلكم.

وقولنا( :عىل ضوء قدرة املكلف) :مراعاة قانون االستطاعة الذي قام عليه الترشيع

16
اإلسالمي املقرر بقوله تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [التغابن]16 :

املكلف ومدى استطاعته لالمتثال.

وذلك بدراسة حال

و(وفق مقصود الشارع) :اعتبار غايات الترشيع ،واملصالح التي أراد الشارع أن

تتحقق من امتثال احلكم.
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املطلب الثاني
احلكمة من التيسري يف التشريع اإلسالمي
تتجىل احلكمة من التيسري يف الرشيعة اإلسالمية يف املعامل التالية:
 - 1حتقيق مقتىض التدين:

ملا كان معنى اإلسالم االستسالم هلل ورشعه بطاعته حتقيق ًا للعبودية له تعاىل وحده ،بام

يكفل حتقيق مقاصد رشعه يف جلب املصالح للعباد ودرء املفاسد عنهم ،فإن حتقيق هذا

االمتثال ،وجتسيد مقتىض التدين ال يكون إال بالترشيع امليرس املمكن التطبيق والتنفيذ
بال حرج وال مشقة.

 - 2حتقيق الدوام واالستمرار:
من املعلوم أن العمل كلام خف عىل النفس وسهل القيام به كان أدعى إىل االستمرار

عليه واملحافظة عليه ،وإذا شق عىل النفس وأرهقها كان مظنة االنقطاع ،وعدم الصرب

عىل مالزمته.

وهذا متحقق يف خمتلف جماالت الترشيع ،وال أدل عىل ذلك مما نجده يف واقع حياتنا

يف صالة الرتاويح ،فحينام تكون خفيفة ميرسة نجد الناس يصلوهنا عن رغبة ،وحيرصون

عىل أدائها بانتظام يف شهر رمضان كله ،وحينام تطول الصالة بصورة تشق عليهم ،نجد
أن البعض ال يصليها ،والبعض ينسحب بعد ركعتني أو أربع ،وقل من يستمر إىل هناية

الشهر ،والفقه كل الفقه أن يسعى اإلمام إىل استقطاب الناس والتيسري عليهم ليمنحهم
فرصة القيام يف رمضان ،وأحب األعامل إىل اهلل أدومه وإن َق َّل.
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يقول اإلمام الشاطبي « :$اعلم أن احلرج مرفوع عن املكلف لوجهني:
أحدمها :اخلوف من االنقطاع من الطريق ،وبغض العبادة ،وكراهة التكليف ،وينتظم

حتت هذا املعنى اخلوف من إدخال الفساد عليه يف جسمه أو عقله أو ماله أو حاله.

والثاين :خوف التقصري عند مزامحة الوظائف املتعلقة بالعبد املختلفة األنواع ،مثل

قيامه عىل أهله وولده ،إىل تكاليف أخر تأيت يف الطريق ،فربام كان التوغل يف بعض
األعامل شاغال عنها ،وقاطع ًا باملكلف دوهنا ،وربام أراد احلمل للطرفني عىل املبالغة يف

االستقصاء ،فانقطع عنهام»(.)١

 -3الرتغيب يف الدخول يف اإلسالم لغري املسلمني ،وترغيب غري املتدينني يف التدين:
فإن غري املسلم إذا رأى من سامحة اإلسالم ويرسه ،ومراعاته ألحوال املكلف يف كل

ظروفه ،وتقديره الستطاعته رغب يف اعتناقه والقبول به عن قناعه ملا يشتمل عليه من
معامل الرمحة ،واحلكمة واحلرص عىل عدم إيقاعه يف املشقة واحلرج.

 -4إبراز معامل رمحة اهلل تعاىل بعباده حيث مل يكلفهم بام يعجزون عنه أو يشق عليهم

وال حيتملونه ،وجعل التكاليف الرشعية حتت القدرة العادية ،وقد أوضح اهلل عز وجل

إرادته من الترشيعات بأنه ال يريد أن يشق عىل الناس فقال يف هناية آية الصيام ﴿ :ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقرة ،]185 :وقال يف هناية آية الطهارة يف املائدة
بعد ذكر أنواعها من الوضوء والغسل والتيمم﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [املائدة.]6 :

( )1املوافقات (.)233/2
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 -5فقه التيسري هو حلقة الوصل بني الرشع والواقع ،وذلك بإقامة الترشيعات اإلهلية

وفق مقصود الشارع ،وروح الترشيع ،ومراعاة مصالح اخللق ،عىل ضوء الظروف
املتاحة واملمكنة.

 -6التيسري يؤكد خلود الرشيعة اإلسالمية ،وصالحيتها لكل زمان ومكان ،كوهنا

تراعي خمتلف أحوال اإلنسان االختيارية واالضطرارية ،وحتقق مصاحله يف كل حال.

20

املطلب الثالث
أمهية فقه التيسري يف الشريعة اإلسالمية
تظهر أمهية فقه التيسري يف الرشيعة اإلسالمية يف األمور التالية:
 -1حتقيق اجلودة يف االجتهاد فه ًام وتنزيالً ،وذلك أن التيسري مقصد من مقاصد

الترشيع ومبادئه الكلية التي هتيمن عىل مجيع أحكامه ونظمه ،وتعاليمه ،وبالتايل فمراعاة

فقه التيسري جيعل املجتهد خيتار من األحكام تقرير ًا ما هو أوفق ملقاصد الشارع ،وأصلح

للخلق وأرفق هبم ،وعند التنزيل يراعي قدراهتم واستطاعتهم ،فيفتيهم بام يليق بحاهلم
حتقيق ًا ملبدأ التيسري ورفع احلرج.

 -2فقه التيسري يعرف املكلف االختيار الرشعي املالئم حلاله سواء يف قدرته العادية،

أو يف األحوال الطارئة والشاقة ،وإذا جهل املكلف فقه التيسري يف الرشيعة أوقع نفسه
يف احلرج واملشقة يف قضايا كثرية وهو يظن أنه حيقق مراد الشارع ،ومراد الشارع خالف

ذلك.

يقول الشاطبي« :كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف خمرجا؛ فقصد الشارع

بذلك املخرج أن يتحراه املكلف إن شاء ،كام جاء يف الرخص رشعية املخرج من املشاق،

فإذا توخى املكلف اخلروج من ذلك عىل الوجه الذي رشع له؛ كان ممتثال ألمر الشارع،

آخذا باحلزم يف أمره ،وإن مل يفعل ذلك؛ وقع يف حمظورين:

أحدمها :خمالفته لقصد الشارع ،كانت تلك املخالفة يف واجب أو مندوب أو مباح.
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والثاين :سد أبواب التيسري عليه ،وفقد املخرج عن ذلك األمر الشاق ،الذي طلب

اخلروج عنه بام مل يرشع له.)١(»..

 -3فقه التيسري يسد األبواب عىل الذين يريدون التحلل من تعاليم الرشع وأحكامه،

باعتبار أن التيسري يف الرشع ليس مفتوح ًا عىل مرصاعيه من غري قيود ،بل له قواعد
وضوابط ،ومبادئ ال بد من مراعاهتا ،بحيث تكون غاية املجتهد التوصل إىل مراد

الشارع ،ال إىل حتقيق رغبة املكلف ،والسري مع هواه ومزاجه.

 -4القضاء عىل الغلو والتشدد والتطرف الذي يوقع الناس يف احلرج واملشقة ،ويشوه

صورة الدين ،وفقه التيسري يظهر الترشيع اإلسالمي بأهبى صورة وأمجل حلة جتعل من
يتعرف عليه يعرتف بفضله ،ويقدر قيمته ،فيكون هذا الفقه من معامل الدعوة إىل تطبيق

الرشيعة ،وتبليغها للناس ،عىل العكس من الذهنية التي جتنح إىل الغلو والتشدد فإهنا

تسهم بصورة أو بأخرى يف الصد عن الترشيع اإلسالمي ،وتنفري الناس عنه ،بل وتعطيله

عن سياسة احلياة.

 -5من مقاصد الترشيع اإلسالمي الكلية التيسري ورفع احلرج ،وفقه التيسري يسهم

يف حتقيق مقصود الشارع ،ويربز آثاره يف تفاصيل األحكام تقرير ًا وتنزيالً.

( )1املوافقات (.)532-531/1
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املطلب الرابع
األسس اليت يقوم عليها التيسري
يف الشريعة اإلسالمية
 -1مراعاة القدرة البرشية.
لإلنسان قدرة حمدودة وهي عىل قسمني ،قدرة علمية متمثلة بوسائل اإلدراك الذاتية،

ووسائل اكتساب املعرفة املتوفرة عىل ضوء الظروف املتاحة لإلنسان يف كل بلد وبيئة

عىل حسبه.

وقدرة عملية متمثلة بتحقيق االمتثال باجلوارح ملا أدركه بالقدرة العقلية العلمية.
والتيسري يف القدرة العلمية يتمثل فيام ييل:
 اعتبار الظن وغلبة الظن يف الوصول للمراد اإلهلي. اعتبار املقاربة وال تُشرتط املطابقة. العفو عن اخلطأ يف االجتهاد ،ومنح املجتهد املخطئ أجر ًا واحد ًا حتفيز ًا ،وترغيب ًا يفتفعيل العقل واملدارك األخرى.

والقدرة العلمية هلا صورتان:
القدرة العلمية يف املسائل االعتقادية.
القدرة العلمية يف املسائل الفقهية العملية.
والتيسري يشمل القدرتني.
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والتيسري يف القدرة العملية يقوم عىل أساس التناسب بني األحكام والقدرة البدنية،

وعدم التكليف بام ال يطاق ،والتكليف حسب االستطاعة ،والتخفيف مع الظروف

والطوارئ.

 - 2الواقعية.
منح اهلل اإلنسان القدرة عىل القيام بام كلف به يف هذه احلياة وجعل األحكام متناسقة

مع هذه القدرة يف وضعها العادي ،وملا كان اإلنسان ال يتحكم يف كثري من جمريات حياته،
وأنه يف عرضة إىل العوارض والتحديات واألزمات التي تفقده القدرة عىل االمتثال أو

تضعفها فإن اهلل تعاىل قد جعل يف هذا الترشيع مرونة الستيعاب خمتلف أحوال املكلف
فكانت الرشيعة واقعية تسري مع قدرة املكلف بحسب القوة والضعف.

ومع ما يف الترشيع اإلسالمي من مثالية يف األحكام والتعاليم ترجو أن ترتقي

باملجتمع أعىل درجات الكامل ،ولكنها بنفس الوقت واقعية التطبيق فهي تراعي حال
املكلف وظروفه ،وال تكلفه إال وفق استطاعته.
 - 3مراعاة الضعف اإلنساين العام:
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [النساء.]28 :
بعد أن ذكر اهلل تعاىل عدد ًا من الترشيعات والتعاليم يف باب النكاح ،بني أن هذه

التوجيهات هي بيان ملا اختاره اهلل للناس من املصالح واهلدى ،وأهنا اشتملت عىل
التيسري مراعاة للضعف البرشي ،ولذا جاءت اآلية مذيلة بقوله سبحانه﴿ :ﭥ

ﭦ ﭧ﴾ [النساء ،]28 :ففيها بيان رمحة اهلل بضعف اإلنسان ،فيام يرشعه له
من منهج وأحكام ،والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه ،ومراعاة اليرس فيام يرشع له ،ونفي
احلرج واملشقة والرضر والرضار.
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وإرادة التخفيف – هنا  -واضحة تتمثل يف االعرتاف بدوافع الفطرة ،وتنظيم

االستجابة هلا وترصيف طاقتها يف املجال الطيب املأمون املثمر ،ويف اجلو الطاهر النظيف
الرفيع دون أن يكلف اهلل عباده عنت ًا يف كبتها حتى املشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك
ينحدرون يف االستجابة هلا بغري حد وال قيد.

وأما يف املجال العام الذي يمثله املنهج اإلهلي حلياة البرش كلها فإرادة التخفيف تبدو

كذلك واضحة بمراعاة فطرة اإلنسان ،وطاقته ،وحاجاته احلقيقية وإطالق كل طاقاته
البانية .ووضع السياج الذي يقيها التبدد وسوء االستعامل!

فبني سبحانه أنه ال يزال مراعي ًا رفقه هبذه األمة وإرادته هبا اليرس دون العرس ،إشارة

إىل أن هذا الدين بينَّ حفظ املصالح ودرء املفاسد ،يف أيرس كيفية وأرفقها ،فربام ألغت
الرشيعة بعض املفاسد إذا كان يف احلمل عىل تركها مشقة أو تعطيل مصلحة ،كام ألغت
مفاسد نكاح اإلماء نظرا للمشقة عىل غري ذي الطول.

يقول الطاهر ابن عاشور« :قوله ﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ تذييل وتوجيه للتخفيف،

وإظهار ملزية هذا الدين وأنه أليق األديان بالناس يف كل زمان ومكان ،ولذلك فام مىض

من األديان كان مراعى فيه حال دون حال ،ومن هذا املعنى قوله تعاىل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﴾ اآلية يف سورة [األنفال.)١(»]66 :

( )1التحرير والتنوير (.)22/5

املبحث الثاني
تأصيل التيسري يف الشريعة اإلسالمية،
ويشتمل على أربعة مطالب:
املطلب األول :التيسري يف القرآن الكريم.
املطلب الثاين :التيسري يف السنة النبوية.
املطلب الثالث :التيسري يف منهج الصحابة .
املطلب الرابع :القواعد الرشعية املتضمنة للتيسري.
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املطلب األول
التيسري يف القرآن الكريم
أوالً :النصوص العامة:
 -1قوله تعاىل﴿ :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ﴾ [األعراف.]157 :
نبي اهلل ﷺ ،التشديدَ الذي كان عىل بني إرسائيل يف
يعني :أنه يضع عمن اتّبع َّ

دينهم(.)١

عن سعيد بن جبري ،يف قوله﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [األعراف ،]157 :قال« :شدة

العمل»(.)2

وقال قتادة« :التشديد عىل بني إٍرسائيل الذي كان يف دينهم من حتريم السبت وحتريم

الشحوم والعروق وغري ذلك من األمور الشاقة»(.)3

وقوله ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ كناية عن أمور شديدة؛ ألن يف الرشيعة األوىل

كان الواحد منهم إذا أصابه البول يف ثوبه وجب قطعه ،وكان عليهم أال يعملوا يف

السبت ،وغري ذلك من األعامل الشديدة فوضع عنهم ذلك(.)4

فاآلية تدل عىل الرشيعة اإلسالمية التي جاء هبا نبينا حممد ﷺ قائمة عىل أصل التيسري
( )1تفسري ابن جرير (.)167/13
( )2تفسري ابن أيب حاتم (.)1583/5
( )3تفسري املاوردي (.)269/2
( )4تفسري السمرقندي (.)556/1
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وخالية من كافة التشديدات التي كانت عىل األمم السابقة ،بل إهنا جاءت لتزيل تلك
التشديدات ،وهذه ميزة من مقومات كامهلا ،وعمومها وخلودها ،وصالحيتها لكل

زمان ومكان.

 -2قوله تعاىل ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ﴾

اآلية [البقرة ،]286 :ويف احلديث( :قال اهلل تعاىل :قد فعلت)(.)١

قال الزخمرشي« :اإلرص :العبء الذي يأرص حامله أي حيبسه مكانه ال يستقل به

ّ
الشاق ،من نحو قتل األنفس ،وقطع موضع النجاسة من اجللد
لثقله ،استعري للتكليف
حتمل علينا بالتشديد.
والثوب وغري ذلك .وقرئ :آصار ًا عىل اجلمع .ويف قراءة ُأ ّ
يب :وال ِّ
أي فرق بني هذه التشديدة والتي يف ﴿ :ﯺ ﯻ﴾ ؟ قلت :هذه للمبالغة يف
فإن قلتّ :
محل عليه ،وتلك لنقل محله من مفعول واحد إىل مفعولني َوال تحُ َ ِّم ْلنا ما ال طا َق َة َلنا بِ ِه من

العقوبات النازلة بمن قبلنا ،طلبوا اإلعفاء عن التكليفات الشاقة التي كلفها من قبلهم،
ّ
الشاق
ثم عام نزل عليهم من العقوبات عىل تفريطهم يف املحافظة عليها .وقيل :املراد به
الذي ال يكاد يستطاع من التكليف .وهذا تكرير لقوله ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ (.)2
 - 3قوله تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقرة.]286:
الوسع :ما يسع اإلنسان وال يضيق عليه وال حيرج فيه ،أي :ال يكلفها إال ما يتسع

فيه طوقه ويتيرس عليه دون مدى الطاقة واملجهود .وهذا إخبار عن عدله ورمحته كقوله

تعاىل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ (.)3

عن ابن عباس يف قوله﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ قال :هم املؤمنون

( )1أخرجه مسلم (.)126
( )2الكشاف للزخمرشي (.)333/1
( )3املرجع السابق (.)332/1
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وسع اهلل عليهم أمر دينهم فقال ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [احلج ]78 :وقال:

﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾

ﮪ﴾ [التغابن.)1(]16 :

[البقرة]185 :

وقال﴿ :ﮧ ﮨﮩ

يقول ابن عاشور« :وهذا دليل عىل عدم وقوع التكليف بام فوق الطاقة يف أديان اهلل

تعاىل لعموم (نفس ًا) يف سياق النفي ،ألن اهلل تعاىل ما رشع التكليف إال للعمل واستقامة
أحوال اخللق ،فال يكلفهم ما ال يطيقون فعله ،وما ورد من ذلك فهو يف سياق العقوبات،

هذا حكم عام يف الرشائع كلها.

وامتازت رشيعة اإلسالم باليرس والرفق ،بشهادة قوله تعاىل ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [احلج ]78 :وقوله ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾

[البقرة ،]185 :ولذلك كان من قواعد الفقه العامة( :املشقة جتلب التيسري) .وكانت املشقة
مظنة الرخصة»(.)2

ويقول سيد« :العقيدة التي تعرتف باإلنسان إنسان ًا ،ال حيوان ًا وال حجر ًا ،وال ملك ًا

وال شيطان ًا ،تعرتف به كام هو ،بام فيه من ضعف وما فيه من قوة ،وتأخذه وحدة شاملة
مؤلفة من جسد ذي نوازع ،وعقل ذي تقدير ،وروح ذي أشواق ..وتفرض عليه من

التكاليف ما يطيق وتراعي التنسيق بني التكليف والطاقة بال مشقة وال إعنات وتلبي
كل حاجات اجلسد والعقل والروح يف تناسق يمثل الفطرة ..ثم حتمل اإلنسان -بعد
ذلك -تبعة اختياره للطريق الذي خيتار﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [البقرة»]286 :

(.)3

( )1الدر املنثور يف التفسري باملأثور (.)133/2
( )2التحرير والتنوير (.)135/3
( )3الظالل (.)344/1
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 -4قوله تعاىل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقرة.]185 :
هذا إخبار من اهلل بعد تلقيهم تكاليفه بالطاعة والقبول بآثار فضله ورمحته هلم ،إذ

كلفهم ما يتسنى هلم فعله ،وال يصعب عليهم عمله(.)1

هذه هي القاعدة الكربى يف تكاليف هذه العقيدة كلها .فهي ميرسة ال عرس فيها.

وهي توحي للقلب الذي يتذوقها ،بالسهولة واليرس يف أخذ احلياة كلها وتطبع نفس
املسلم بطابع خاص من السامحة التي ال تكلف فيها وال تعقيد .سامحة تؤدى معها كل

التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط احلياة اجلادة وكأنام هي مسيل املاء اجلاري ،ونمو

الشجرة الصاعدة يف طمأنينة وثقة ورضاء .مع الشعور الدائم برمحة اهلل وإرادته اليرس ال

العرس بعباده املؤمنني.

وهكذا تبدو منة اهلل يف هذا التكليف الذي يبدو شا ّق ًا عىل األبدان والنفوس .وتتجىل

الغاية الرتبوية منه ،واإلعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه األمة لتؤديه،

أداء حترسه التقوى ورقابة اهلل وحساسية الضمري(.)2

 - 5قوله تعاىل ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [الحْ َ ِّج.]78 :
اآلية رصحية يف نفي احلرج عن دين اإلسالم ،وهو شامل لكل جوانبه وجماالته.
أخرج ابن أيب حاتم عن مقاتل بن حيان يف قوله﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾

يقول :مل يضيق الدين عليكم ،ولكن جعله واسع ًا ملن دخله ،وذلك أنه ليس مما فرض
عليهم فيه إال ساق إليهم عند االضطرار رخصة ،والرخصة يف الدين فيام وسع عليهم

رمحة منه؛ إذ فرض عليهم الصالة يف املقام أربع ركعات وجعلها يف السفر ركعتني ،وعند
( )1تفسري املراغي (.)85/3
( )2الظالل (.)172/1
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اخلوف من العدو ركعة ،ثم جعل يف وجهه رخصة أن يومئ إيامء إن مل يستطع السجود

يف أي نحو كان وجهه؛ من جتاوز عن النسيان منه واخلطأ ،وجعل يف الوضوء والغسل

رخصة؛ إذا مل جيد املاء أن يتيمموا الصعيد وجعل الصيام عىل املقيم واجب ًا ،ورخص فيه
للمريض واملسافر عدة من أيام أخر ،فمن مل يطق فإطعام مسكني مكان كل يوم ،وجعل

يف احلج رخصة إن مل جيد زاد ًا أو محالن ًا أو حبس دونه ،وجعل يف اجلهاد رخصة إن مل جيد

محالن ًا أو نفقة ،وجعل عند اجلهد واالضطرار من اجلوع أن رخص يف امليتة والدم وحلم

اخلنزير قدر ما يرد نفسه أن ال يموت جوعا ،يف أشباه هذا يف القرآن ،وسعة اهلل عىل هذه

األمة رخصة منه ساقها إليهم(.)١

 -6قوله تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الن َِّس ِاء.]28 :
بني اهلل تعاىل أن املقصود من ترشيعاته لعباده هو التخفيف عنهم حيث جعلها مقرتنة

بالقدرة البرشية ،ومراعاة للضعف الذي ُخلق عليه اإلنسان.

يقول الطاهر ابن عاشور« :قوله﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ تذييل وتوجيه للتخفيف،

وإظهار ملزية هذا الدين وأنه أليق األديان بالناس يف كل زمان ومكان»(.)2

 -7وقال تعاىل ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾

[املائدة.]6 :

يعني :أن اهلل تعاىل ال يريد لكم ضيق فيِ أمر دينكم إذ رخص لكم يف التيمم(.)3

( )1تفسري ابن أيب حاتم ( ،)2506/8الدر املنثور يف التفسري باملأثور (.)80/6
( )2التحرير والتنوير (.)22/5
( )3تفسري مقاتل بن سليامن (.)456/1
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يقول ابن جرير ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ :أي« :ليلزمكم يف

دينكم من ضيق ،وال ليعنتكم فيه .وبام قلنا يف معنى احلرج  ،قال أهل التأويل»

()1

وقال ابن كثري« :أي :فلهذا سهل عليكم ويرس ومل يعرس ،بل أباح التيمم عند املرض،

وعند فقد املاء ،توسعة عليكم ورمحة بكم»(.)2

وقال حممد رشيد رضا« :أي :ما يريد اهلل ليجعل عليكم فيام رشعه لكم يف هذه اآلية

وال يف غريها أيضا حرجا ما؛ أي أدنى ضيق وأقل مشقة؛ ألنه تعاىل غني عنكم ،رءوف

رحيم بكم ،فهو ال يرشع لكم إال ما فيه اخلري والنفع لكم»(.)3

ذلك أن اهلل  -سبحانه  -ال يريد أن يعنت الناس ،وحيملهم عىل احلرج واملشقة

بالتكاليف .إنام يريد أن يطهرهم ،وأن ينعم عليهم هبذه الطهارة وأن يقودهم إىل الشكر

عىل النعمة ،ليضاعفها هلم ويزيدهم منها ..فهو الرفق والفضل والواقعية يف هذا املنهج
اليسري القويم(.)4

 -8وقال تعاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [املائدة.]102-101 :
ملا قال اهلل تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [املائدة ]99 :صار التقدير كأنه قال :ما

بلغه الرسول إليكم فخذوه وكونوا منقادين له ،وما مل يبلغه الرسول إليكم فال تسألوا
( )1تفسري ابن جرير (.)216/8
( )2تفسري ابن كثري (.)60/3
( )3تفسري املنار (.)214/6
( )4الظالل (.)850/2
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عنه وال ختوضوا فيه ،فإنكم إن خضتم فيام ال تكليف فيه عليكم فربام جاءكم بسبب ذلك
اخلوض الفاسد من التكاليف ما يثقل ويشق عليكم.

ويف احلديث عن النبي ﷺ( :دعوين ما تركتكم فإنام أهلك من كان قبلكم كثرة

سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم ،فإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بيشء فأتوا
منه ما استطعتم)(.)1

وعن أيب هريرة  قال :خطبنا رسول اهلل ﷺ فقال( :يا أهيا الناس قد فرض اهلل

عليكم احلج فحجوا) ،فقال رجل :أكل عام يا رسول اهلل؟ فسكت حتى قاهلا ثالثا ،فقال

رسول اهلل ﷺ( :لو قلت :نعم لوجبت وملا استطعتم) ثم قال( :ذروين ما تركتكم)(.)2

ثاني ًا :النصوص اخلاصة:

ورد يف القرآن الكريم آيات كثرية تدل عىل التيسري يف قضايا جزئية ،ومسائل خاصة

بعينها كرخص القرص ،والفطر ،واجلمع ،وتناول املحرمات يف االضطرار ،فإن هذا نمط

يدل قطع ًا عىل مطلق رفع احلرج واملشقة ،وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف
والتسبب يف االنقطاع عن دوام األعامل ،فمن ذلك:

 -1قول اهلل تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ﴾ [النساء.]43 :
( )1أخرجه البخاري (.)7288
( )2أخرجه مسلم (.)1337
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 -2ومثلها قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ
ﮐ﴾ [املائدة.]6 :
يف هاتني اآليتني رشع اهلل تعاىل لعباده التيمم بالرتاب بدالً عن الطهارة باملاء إذا

ُوجدت املشقة املقتضية لذلك وهي عدم وجود املاء وعدم الوجود يراد به عدم الوجود

حقيقة أي فقد املاء ،وعدم الوجود حكام بمعنى عدم القدرة عىل استعامله.

قال اإلمام القرطبي« :نزلت يف عبد الرمحن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح

ُفر ِّخص له يف أن يتيمم ،ثم صارت اآلية عامة يف مجيع الناس»(.)١

 -3قوله تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﴾ [البقرة.]239 :
قال القرطبي« :ملا أمر اهلل تعاىل بالقيام له يف الصالة بحال قنوت وهو الوقار والسكينة

وهدوء اجلوارح وهذا عىل احلالة الغالبة من األمن والطمأنينة ،ذكر حال اخلوف الطارئة

أحيانا ،وبني أن هذه العبادة ال تسقط عن العبد يف حال ،ورخص لعبيده يف الصالة رجاالً

عىل األقدام وركبان ًا عىل اخليل واإلبل ونحوها إيامء وإشارة بالرأس حيثام توجه»(.)2

 -4قال تعاىل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
( )1تفسري القرطبي (.)214/5
( )2املرجع السابق (.)223/3
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ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾

[األنفال.]66-65 :

املعنى :لقد فرضنا عليكم  -أهيا املؤمنون  -أول األمر أن يثبت الواحد منكم أمام

عرشة من الكافرين ..واآلن وبعد أن شق عليكم االستمرار عىل ذلك ،ومل تبق هناك
رضورة لدوام هذا احلكم لكثرة عددكم ..رشعنا لكم التخفيف رمحة بكم ،ورعاية

ألحوالكم ،فأوجبنا عليكم أن يثبت الواحد منكم أمام اثنني من أعدائكم بدال من

عرشة(.)١

عن ابن عباس  ،قال« :ملا نزلت ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ﴾

شق ذلك عىل املسلمني ،حني فرض عليهم أن ال يفر واحد من عرشة ،فجاء التخفيف»،

فقال﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ﴾ قال« :فلام خفف اهلل عنهم من العدة نقص من الصرب بقدر ما خفف عنهم»(.)2

 -5قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ[ ﴾..البقرة.]187 :
كان الناس يف رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام ،والرشاب،

والنساء حتى يفطر من الغد .فرجع عمر بن اخلطاب من عند النبي ﷺ ذات ليلة وقد
( )1التفسري الوسيط (.)153/6
( )2أخرجه البخاري (.)4653
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سمر عنده ،فوجد امرأته قد نامت فأرادها ،فقالت :إين قد نمت فقال :ما نمت ثم وقع

هبا ،وصنع كعب بن مالك مثل ذلك .فغدا عمر بن اخلطاب إىل النبي ﷺ فأخربه ،فأنزل

اهلل تعاىل ذكره﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﴾ [البقرة.)1( ]187 :

ملا بدت املشقة يف أخذ املسلمني هبذا التكليف ،ردهم اهلل إىل اليرس وجتربتهم حارضة

يف نفوسهم ،ليحسوا بقيمة اليرس وبمدى الرمحة واالستجابة.

 -6قوله تعاىل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ﴾ [املزمل.]20 :
قوله ﴿ :ﭮﭯﭰﭱﭲ ﴾ يقول :فاقرءوا من الليل ما تيرس لكم من القرآن يف

عز ّ
وجل عن عباده فرضه الذي كان فرض عليهم بقوله:
صالتكم؛ وهذا ختفيف من اهلل ّ
﴿ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ﴾ (.)2

إهنا ملسة التخفيف الندية ،متسح عىل التعب والنصب واملشقة ،ودعوة التيسري اإلهلي

عىل النبي واملؤمنني.

وقد علم اهلل منه ومنهم خلوصهم له .وقد انتفخت أقدامهم من القيام الطويل

للصالة بقدر من القرآن كبري.

( )1تفسري الطربي (.)497-496/3
( )2املرجع السابق (.)698/23
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وما كان اهلل يريد لنبيه أن يشقى هبذا القرآن وبالقيام .إنام كان يريد أن يعده لألمر

العظيم الذي سيواجهه طوال ما بقي له من احلياة .هو واملجموعة القليلة من املؤمنني

الذين قاموا معه.

إهنا ملسة الرمحة والود والتيسري والطمأنينة جتيء بعد عام من الدعوة إىل القيام! ولقد

خفف اهلل عن املسلمني ،فجعل قيام الليل هلم تطوعا ال فريضة .أما رسول اهلل ﷺ فقد
مىض عىل هنجه مع ربه ،ال يقل قيامه عن ثلث الليل ،يناجي ربه ،يف خلوة من الليل
وهدأة(.)١

 - 7قوله تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ﴾ [التوبة.]92 :
قال القرطبي « :قوله تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒِ﴾ اآلية .أصل يف سقوط التكليف

عن العاجز ،فكل من عجز عن يشء سقط عنه ،فتارة إىل بدل هو فعل ،وتارة إىل بدل

هو غرم ،وال فرق بني العجز من جهة القوة أو العجز من جهة املال ،ونظري هذه اآلية

قوله تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقرة ]286 :وقوله﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [النور .]61 :وروى أبو داود عن أنس

أن رسول اهلل ﷺ قال( :لقد تركتم باملدينة أقواما ما رستم مسريا وال أنفقتم من نفقة

وال قطعتم من واد إال وهم معكم فيه) .قالوا :يا رسول اهلل ،وكيف يكونون معنا وهم
باملدينة؟ قال( :حبسهم العذر) .فبينت هذه اآلية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه ال حرج

( )1الظالل (.)3749/6
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عىل املعذورين ،وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة واهلرم والعمى والعرج ،وأقوام
مل جيدوا ما ينفقون ،فقال :ليس عىل هؤالء حرج ﴿ ﮞﮟﮠﮡ﴾»(.)١

 -8قوله تعاىل﴿:ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الفتح.]17 :

أي :ليس عىل هؤالء املعذورين هبذه األعذار حرج يف التخلف عن الغزو لعدم

استطاعتهم .قال مقاتل :عذر اهلل أهل الزمانة الذين ختلفوا عن املسري إىل احلديبية هبذه
اآلية ،واحلرج :اإلثم ومن يطع اهلل ورسوله فيام أمراه به وهنياه عنه يدخله جنات جتري

من حتتها األهنار(.)2

قال ابن عباس :ملا نزلت﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ قال أهل

الزمانة :كيف بنا يا رسول اهلل؟ فنزلت﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼ﴾ أي :ال إثم عليهم يف التخلف عن اجلهاد لعامهم وزمانتهم وضعفهم(.)3

 -9قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [النساء.]95 :
قال العلامء :أهل الرضر هم أهل األعذار إذ قد أرضت هبم حتى منعتهم اجلهاد.
بني اهلل تعاىل أن أهل الرضر كاملريض واألعمى واألعرج والذي ال جيد ما يتجهز

به ،فإهنم ليسوا بمنزلة القاعدين من غري عذر ،فمن كان من أويل الرضر راض ًيا بقعوده
( )1اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)226/8
( )2فتح القدير (.)60/5
( )3تفسري القرطبي (.)273/16
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ال ينوي اخلروج يف سبيل اهلل لوال [وجود] املانع ،وال يحُ َ دِّ ث نفسه بذلك ،فإنه بمنزلة

القاعد لغري عذر.

ومن كان عاز ًما عىل اخلروج يف سبيل اهلل لوال وجود املانع يتمنى ذلك ويحُ َ دِّ ث به

نفسه ،فإنه بمنزلة من خرج للجهاد ،ألن النية اجلازمة إذا اقرتن هبا مقدورها من القول
أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل(.)١

 -10قوله تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [النساء.]99-97 :
قال البخاري« :عذر اهلل املستضعفني الذين ال يمتنعون من ترك ما أمر اهلل به ،واملكره

ال يكون إال مستضعفا ،غري ممتنع من فعل ما أمر به»(.)2

قال ابن عباس« :كنت أنا وأمي من املستضعفني أنا من الولدان وأمي من النساء»(.)3
ومعنى ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ أي إهنم قد ضاقت هبم احليل فلم

وعميت عليهم الطرق فلم هيتدوا طريقا منها ،إما للعجز
يستطيعوا ركوب واحدة منهاّ ،
كمرض وزمانة ،وإما للفقر ،وإما للجهل بمسالك األرض ومضايقها بحيث لو خرجوا

هللكوا(.)4

( )1تفسري السعدي (ص)195
( )2صحيح البخاري (.)19/9
( )3أخرجه البخاري (.)1357
( )4تفسري املراغي (.)133/5
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قال السعدي« :يف اآلية الكريمة دليل عىل أن من عجز عن املأمور من واجب وغريه

فإنه معذور ،كام قال تعاىل يف العاجزين عن اجلهاد﴿ :ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ﴾ [النور.]61 :

وقال يف عموم األوامر﴿ :ﮧ ﮨﮩ ﮪ﴾ [التغابن.]16 :
وقال النبي ﷺ( :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)( )1ولكن ال يعذر اإلنسان إال

إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب احليل لقوله ﴿ :ﮦﮧﮨ﴾ ويف اآلية تنبيه

عىل أن الدليل يف احلج والعمرة ونحومها مما حيتاج إىل سفر من رشوط االستطاعة»(.)2

( )1أخرجه البخاري ( ،)7288ومسلم (.)1337
( )2تفسري السعدي (ص.)195
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املطلب الثاني
التيسري يف السنة النبوية
أوالً :النصوص العامة:

 -1عن أيب هريرة  ،عن النبي ﷺ قال( :إن الدين يرس ،ولن يشاد الدين أحد إال

غلبه ،فسددوا وقاربوا ،وأبرشوا ،واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من الدُّ جلة)(.)١

ومعنى احلديث :النهي عن التشديد يف الدين بأن حيمل اإلنسان نفسه من العبادة ماال

حيتمله إال بكلفة شديدة ،وهذا هو املراد بقوله ﷺ( :لن يشاد الدين أحد إال غلبه) يعني:

أن الدين ال يؤخذ باملغالبة فمن شاد الدين غلبه وقطعه(.)2

وقوله( :فسددوا) ،أي :الزموا طريق االقتصار ،واطلبوا سبيل السداد من املنهج

القويم والرصاط املستقيم( ،وقاربوا) أي :األمر بالسهولة وال تباعدوه بالكلفة

والصعوبة(.)3

 -2ما روته أم املؤمنني عائشة  قالت( :ما خري رسول اهلل ﷺ بني أمرين قط إال
اختار أيرسمها ما مل يكن إث ًام)(.)4
يف احلديث بيان عميل من النبي ﷺ لفقه التيسري ،وفيه إرشاد لألمة البتناء دينه عىل

اليرس ،بحيث إذا خري املسلم بني أمرين فليخرت األيرس واألخف ما مل تكن فيه خمالفة

( )1أخرجه البخاري (.)39
( )2فتح الباري البن رجب (.)149/1
( )3مرقاة املفاتيح (.)934/3
( )4أخرجه البخاري ( ،)3560ومسلم (.)2327
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رشعية ،ويف هذا تسهيل وتيسري عىل النفس ورفق ًا باخللق ،بخالف من يشدد عىل نفسه
أو يشق عىل الناس ،فقد دعا النبي ﷺ عىل يشق عىل أمته بيشء من األشياء.

 -3عن أيب هريرة  أن رسول اهلل ﷺ قال( :إنام بعثتم ميرسين ومل تبعثوا

معرسين)(.)١

يف احلديث :الرفق يف إنكار املنكر وتعليم اجلاهل باستعامل التيسري وترك التعسري(.)2
وفيه تأكيد عىل القيم األخالقية والترشيعية السابقة يف سامحة اإلسالم ويرسه ،لذلك

كرر أسلوب النفي بعد اإلثبات ،إلثبات هذه القيم باحلجة والدليل ،حتى يقتنع املتلقي
بنفي العرس وهو النقيض إلثبات اليرس يف اإلسالم ،عىل سبيل املبالغة بتصوير اليرس

بصور متعددة كالرفق باجلاهل ،وتقديم أخف الرضرين ،والدعوة باحلكمة واملوعظة
احلسنة قال تعاىل﴿ :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾ [النحل ،]125 :وقال
أيضا﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ً

ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [فصلت.)3(]34 :

تعسا،
(يسا وال رِّ
 -4بعث النبي ﷺ معاذ ًا وأبا موسى األشعري إىل اليمن وقال :رِّ

رِّ
وبشا وال تنفرا ،وتطاوعا وال ختتلفا)(.)4

تعسا) أي :خذا بام فيه اليرس وأخذمها ذلك هو عني تركهام للعرس.
(يسا وال رِّ
قوله :رِّ

قوله :رِّ
(وبشا) أي :بام فيه تطييب للنفوس وال تنفرا بام ال يقصد إىل ما فيه الشدة(.)5
( )1أخرجه أبو داود ( ،)380والرتمذي ( ،)147وقال« :هذا حديث حسن صحيح».
( )2طرح التثريب يف رشح التقريب (.)138/2
( )3التصوير النبوي للقيم اخللقية والترشيعية يف احلديث الرشيف ،عيل عيل صبح (ص.)41
( )4أخرجه البخاري ( ،)3038ومسلم (.)1733
( )5عمدة القاري (.)251/24
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قال النووي« :إنام مجع يف هذه األلفاظ بني اليشء وضده ألنه قد يفعلهام يف وقتني فلو

اقترص عىل يرسوا لصدق ذلك عىل من يرس مرة أو مرات وعرس يف معظم احلاالت فإذا

قال وال تعرسوا انتفى التعسري يف مجيع األحوال من مجيع وجوهه وهذا هو املطلوب»(.)1
 -5قوله ﷺ( :إن اهلل حيب أن تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى معصيته)(.)2
يف احلديث بيان أن الرخصة يف حال الرضورة والعذر حمبوبة هلل تعاىل كوهنا تظهر

رمحة اهلل بعباده ،وذلك مراعاة للضعف اإلنساين ،وتقدير ًا للظروف التي حتيط به وتؤثر

يف استطاعته.

 -6عن ابن مسعود قال :قال ﷺ( :هلك املتنطعون) قاهلا ثالث ًا.
األصل يف املتنطع :الذي يتكلم بأقىص حلقه مأخوذا من النطع وهو الغار األعىل(.)3
والتنطع :التعمق والغلو والتكلف ملا مل يؤمر به.
واملتنطعون :أي املتعمقون الغالون املجاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم(.)4
وقيل :الغالون يف عبادهتم بحيث خترج عن قوانني الرشيعة ويسرتسل مع الشيطان

يف الوسوسة(.)5

وذم التنطع يقتيض األمر بالتيسري واعتباره يف السلوك والعبادة والفتوى والدعوة.
( )1رشح صحيح مسلم (.)41/12
( )2أخرجه أمحد ( ،)5866وابن حبان ( ،)2742والبزار ( ،)5998والطرباين يف األوسط ( ،)5302قال
اهليثمي« :رواه أمحد ،ورجاله رجال الصحيح ،والبزار والطرباين يف األوسط ،وإسناده حسن».
انظر :جممع الزوائد (.)162/3
( )3مرقاة املفاتيح (.)3012/7
( )4رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)220/16
( )5فيض القدير (.)355/6
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ثاني ًا :النصوص اخلاصة:

 - 1عن عمران بن حصني  قال :كنت مريض ًا فسألت النبي ﷺ عن الصالة فقال:

(صل قائ ًام ،فإن مل تستطع فقاعد ًا ،فإن مل تستطع فعىل جنب)( ،)1وداللة هذا احلديث عىل

أن سبب التخفيف والتيسري هو املشقة الطارئة واضحة جلية فكلام زادت املشقة كان
احلكم أيرس.

واحلديث أصل يف بناء األحكام عىل ضوء القدرة واالستطاعة فكلام نزلت القدرة

نزل معها احلكم.

 -2ما روي عن ابن عمر « :أنه أذن بالصالة يف ليلة ذات برد وريح ،ثم قال( :أال

صلوا يف الرحال) ،ثم قال :إن رسول اهلل ﷺ كان يأمر املؤذن  -إذا كانت ليلة ذات برد
ومطر  -ويقول( :أال صلوا يف الرحال(.)3())2

أعذارا
احلديث ظاهر يف التيسري وذلك بأن جعل النبي ﷺ الربد والريح واملطر
ً

للتخلف عن اجلامعة بحيث يصيل الناس يف منازهلم وأماكنهم منع ًا للمشقة والرضر.

قال ابن رجب« :وأكثر أهل العلم َعلىَ أن املطر والطني عذر يباح َم َع ُه التخلف َعن

حضور اجلمعة واجلامعات ،لي ً
ال وهنار ًا.

َق َال الرتمذيَ :قدْ رخص أهل العلم فيِ القعود َعن اجلامعة واجلمعة فيِ املطر والطني.

وسمى منهم :أمحد وإسحاق»(.)4

( )1أخرجه البخاري (.)1117
( )2الرحال :مجع رحل وهو املنزل واملسكن ،قال الرافعي :وقد يسمى ما يستصحبه اإلنسان يف سفره من
األثاث رحالً .انظر :تنوير احلوالك رشح موطأ مالك (.)72/1
( )3أخرجه البخاري ( ،)666ومسلم (.)697
( )4فتح الباري البن رجب ( ،)84/6وانظر :رشح أيب داود للعيني ( ،)382/4عمدة القاري (.)193/5
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وقال ابن بطال« :أمجع العلامء عىل أن التخلف عن اجلامعات يف شدة املطر والظلمة

والريح ،وما أشبه ذلك مباح هبذه األحاديث»(.)1

ويف طرح التثريب« :فيه الرخصة يف التخلف عن مسجد اجلامعة لعذر»(.)2
 - 3عن أيب هريرة  ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم

بالسواك عند كل وضوء)( ،)3فيه دليل عىل فضل التيسري يف أمور الديانة وأن ما يشق

منها مكروه(.)4

 - 4عن عائشة  عن النبي ﷺ أنه خرج من عندها مرسور ًا ثم رجع إليها وهي

كئيب ،فقال( :إين دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها إين
أخاف أن أكون قد شققت عىل أمتي)( ،)5ويف رواية( :إين أخاف أن أكون أتعبت أمتي

من بعدي)(.)6

(أتعبت أمتي) أي :فعل ما صار سببا لوقوعهم يف املشقة والتعب لقصدهم االتباع يل

يف دخوهلم الكعبة وذاك ال يتيرس لغالبهم إال بتعب(.)7

يف احلديث متنى النبي ﷺ لو أنه مل يدخل الكعبة خشية أن يقتدي به الناس فيشق

عليهم ،وهو ال يريد للناس إال اليرس.

( )1رشح ابن بطال عىل صحيح البخاري (.)291/2
( )2طرح التثريب يف رشح التقريب (.)318/2
( )3أخرجه البخاري ( ،)7240ومسلم (.)252
( )4التمهيد البن عبد الرب (.)199/7
( )5أخرجه أبو داود (.)2029
( )6أخرجه الرتمذي ( ،)873وقال« :هذا حديث حسن صحيح» ،وأخرجه أمحد ( ،)25056واحلاكم
( ،)1762وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه».
( )7حاشية السندي عىل سنن ابن ماجة (.)250/2
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 -5أنه ﷺ صىل ذات ليلة من رمضان فصىل الناس بصالته ،ثم صىل القابلة فكثر

الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم خيرج إليهم ،فلام أصبح قال( :قد
رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرض عليكم)،

ويف رواية( :فتعجزوا عنها)(.)1

امتنع النبي ﷺ عن االستمرار يف صالة قيام رمضان مجاعة خشية أن تفرض عىل

الناس فيشق عليهم القيام هبا ،ويف هذا دليل عىل حرص النبي ﷺ عىل أمته واجتنابه كل

ما يؤدي إىل املشق أو احلرج عليهم ،ولذا قال اهلل  يف وصفه ﷺ﴿ :ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ
ﯚ﴾ [التوبة.]128 :
 -6عن عبداهلل بن أيب قتادة األنصاري ،عن أبيه قال ﷺ( :إين ألقوم إىل الصالة وأنا

فأجتوز كراهية أن أشق عىل ّأمه)(.)2
أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي ّ

هذا احلديث يدل عىل شفقته ﷺ ولطفه بأمته ،وقد نبه هبذا عىل أن األوىل باألئمة

التخفيف ،وأنه ال يكاد خيلو بعض املأمونني من أمر يشغل قلبه ،وإن مل يكن التشاغل

معه(.)3

قال النووي« :قال العلامء :كانت صالة رسول اهلل ﷺ ختتلف يف اإلطالة والتخفيف

باختالف األحوال فإذا كان املأمومون يؤثرون التطويل وال شغل هناك له وال هلم طول

وإذا مل يكن كذلك خفف وقد يريد اإلطالة ثم يعرض ما يقتيض التخفيف كبكاء الصبي
( )1أخرجه البخاري ( ،)1129ومسلم (.)761
( )2أخرجه البخاري (.)868
( )3كشف املشكل من حديث الصحيحني (.)148/2
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ونحوه ...وعىل اجلملة السنة التخفيف كام أمر به النبي ﷺ للعلة التي بينها وإنام طول يف
بعض األوقات لتحققه انتفاء العلة»(.)1

 - 7عن أيب هريرة  :أن النبي ﷺ رخص يف بيع العرايا يف مخسة أوسق ،أو دون

مخسة أوسق؟ قال :نعم(.)2

العرايا :هي النخالت يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته ال يدخلها يف البيع

فيبقيها لنفسه وعياله ،فتلك الثنايا ال خترص عليهم ألنه قد عفى هلم عام يأكلون سميت

عرايا؛ ألهنا أعريت من أن تباع أو خترص يف الصدقة فأرخص النبي  ألهل احلاجة

املسكنة الذين ال ورق هلم وال ذهب ،وهم يقدرون عىل التمر أن يبتاعوا بتمرهم من متر
هذا العرايا بخرصها رفقا بأهل الفاقة الذين ال يقدرون عىل الرطب ،ومل يرخص هلم أن

يبتاعوا منه ما يكون لتجارة وال ادخار(.)3

 - 8عن قتادة ،أن أنس ًا حدثهم :أن النبي ﷺ رخص لعبد الرمحن بن عوف ،والزبري

يف قميص من حرير ،من حكة كانت هبام(.)4

احلديث رصيح يف التيسري وذلك بأن النبي ﷺ أباح لعبد الرمحن بن عوف والزبري يف

استعامل احلرير بسبب حكة كانت هبام وذلك استثناء من أصل حتريم احلرير عىل الرجال.
 - 9عن أم عطية ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :ال حتد امرأة عىل ميت فوق ثالث ،إال عىل

زوج ،أربعة أشهر وعرشا ،وال تلبس ثوبا مصبوغا ،إال ثوب عصب ،وال تكتحل ،وال

متس طيبا ،إال إذا طهرت ،نبذة من قسط أو أظفار)(.)5

( )1رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)174/4
( )2البخاري ( )2190ومسلم ()1541
( )3رشح ابن بطال (.)311-310/6
( )4البخاري ( )2919ومسلم ()2076
( )5أخرجه البخاري ( )5343ومسلم (.)938
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َ
قال اخلطايب :النبذة ،القطعة اليسرية ،يريد :أهنا تتطهر بذلك وتتطيب ِبه .اهـ.
والقسط واألظفار :نوعان ِمن الطيب معروفان(.)١

عن أم عطية ،قالت« :كنا ننهى أن نحد عىل ميت فوق ثالث ،إال عىل زوج أربعة

أشهر وعرشا ،وال نكتحل ،وال نتطيب ،وال نلبس ثوبا مصبوغا ،وقد رخص للمرأة يف
طهرها إذا اغتسلت إحدانا من حميضها ،يف نبذة من قسط وأظفار»(.)2

وجه التيسري :أن النبي ﷺ رخص للمرأة املتوىف عنها زوجها بالتطيب من احليض

باليسري استثناء من أصل املنع من استعامل الطيب أثناء احلداد.

 - 10عن عبد اهلل بن عمرو ،قال« :ملا هنى رسول اهلل ﷺ عن النبيذ يف األوعية،

قالوا :ليس كل الناس جيد ،فأرخص هلم يف اجلر غري املزفت»(.)3

 -11عن إياس بن أيب رملة الشامي ،قال :شهدت معاوية بن أيب سفيان ،وهو

يسأل زيد بن أرقم ،قال :أشهدت مع رسول اهلل ﷺ عيدين اجتمعا يف يوم؟ قال:

نعم ،قال :فكيف صنع؟ قال :صىل العيد ،ثم رخص يف اجلمعة ،فقال( :من شاء أن

يصيل ،فليصل)(.)4

احلديث دل عىل أن من شهد العيد سقطت عنه اجلمعة وهو رأي عمر ،وعثامن،

وابن مسعود ،وابن عباس ،وابن الزبري وغريهم .وال يعرف عن الصحابة يف ذلك

خالف.

( )1فتح الباري البن رجب (.)92/2
( )2أخرجه مسلم (.)938
( )3أخرجه مسلم (.)2000
( )4أخرجه أبو داود ( ،)1070وابن ماجة ( ،)1310وحسنه النووي يف خالصة األحكام (،)2880
وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (.)981
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فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود االجتامع ،ثم إنه يصيل الظهر إذا مل يشهد اجلمعة،

فتكون الظهر يف وقتها ،والعيد حيصل مقصود اجلمعة .ويف إجياهبا عىل الناس تضييق

عليهم ،وتكدير ملقصود عيدهم ،وما سن هلم من الرسور فيه ،واالنبساط .فإذا حبسوا
عن ذلك عاد العيد عىل مقصوده باإلبطال ،وألن يوم اجلمعة عيد ،ويوم الفطر والنحر

عيد ،ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحدامها يف األخرى(.)١
 -12عن أيب البداح بن عاصم ،عن أبيه ،أن رسول اهلل ﷺ رخص لرعاء اإلبل يف

البيتوتة يرمون يوم النحر ،ثم يرمون الغد ،ومن بعد الغد بيومني ويرمون ،يوم النفر(.)2

رخص رسول اهلل ﷺ للرعاء؛ ألهنم مضطرون إىل حفظ أمواهلم فلو أخذوا باملقام

واملبيت بمنى ضاعت أمواهلم(.)3

قال الشوكاين« :وإنام رخص للرعاء؛ ألن عليهم رعي اإلبل وحفظها لتشاغل الناس

بنسكهم عنها ،وال يمكنهم اجلمع بني رعيها وبني الرمي ،واملبيت فيجوز هلم ترك املبيت
للعذر والرمي عىل الصفة املذكورة»(.)4

 -13عن أنس ،أن النبي ﷺ رأى رجال يسوق بدنة ،فقال له( :اركبها) ،فقال :يا

رسول اهلل ،إهنا بدنة قال له يف الثالثة أو يف الرابعة( :اركبها وحيك ،أو ويلك) ويف الباب

عن عيل ،وأيب هريرة ،وجابر( ،حديث أنس حديث حسن صحيح) وقد رخص قوم من
أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغريهم يف ركوب البدنة إذا احتاج إىل ظهرها ،وهو

( )1الفتاوى الكربى البن تيمية (.)365-364/2
( )2أخرجه أبو داود ()1975
( )3معامل السنن (.)212/2
( )4نيل األوطار (.)98/5
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قول الشافعي ،وأمحد ،وإسحاق ،وقال بعضهم :ال يركب ما مل يضطر إليها»(.)١

ثالث ًا :اإلنكار عىل من يشدد عىل نفسه:

 -1عن أنس بن مالك  ،يقول :جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي ﷺ ،يسألون

عن عبادة النبي ﷺ ،فلام أخربوا كأهنم تقالوها ،فقالوا :وأين نحن من النبي ﷺ؟ قد
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،قال أحدهم :أما أنا فإين أصيل الليل أبدا ،وقال آخر:

أنا أصوم الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا ،فجاء رسول اهلل

ﷺ إليهم ،فقال( :أنتم الذين قلتم كذا وكذا ،أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،لكني

أصوم وأفطر ،وأصيل وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس مني)(.)2

ملا كان اإلنسان مركب من حقيقتني أساسيتني مها الروح واجلسد ،فإن اهلل تعاىل قد

رشع لكل منهام غذاءه املناسب ،فأباح للجسد املباحات ،ورشع للروح العبادات وطلب

من املكلف تلبية متطلبات اجلسد والروح بتوازن ،ولذا أنكر النبي ﷺ عىل من قرص يف
حق اجلسد بقصد التقرب إىل اهلل تعاىل ،ألن هذا يف حقيقة األمر خمالف ملقصوده ،وإنكار

النبي ﷺ عىل هؤالء النفر يأيت يف إطار احلفاظ عىل املقاصد الرشعية ،والتيسري عىل العباد
بعدم تكليف أنفسهم ما ال يطيقون وإلزامهم املنهج الوسط املعتدل غري املشتمل عىل
املشقة واحلرج.

 -2عن أنس بن مالك  ،قال :دخل النبي ﷺ فإذا حبل ممدود بني الساريتني،

فقال( :ما هذا احلبل؟) قالوا :هذا حبل لزينب فإذا فرتت تعلقت ،فقال النبي ﷺ( :ال
حلوه ليصل أحدكم نشاطه ،فإذا فرت فليقعد)(.)3

( )1أخرجه الرتمذي ()911
( )2أخرجه البخاري ( ،)5063ومسلم (.)1401
( )3أخرجه البخاري (.)1150
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ترجم البخاري هلذا احلديث بام يدل عىل املقصود ،فقال« :باب ما يكره من التشديد

يف العبادة» وعلق القاري بقوله« :أي :هذا باب يف بيان كراهة التشديد ،وهو حتمل املشقة
الزائدة يف العبادة ،وذلك ملخافة الفتور واإلمالل ،ولئال ينقطع املرء عنها ،فيكون كأنه

رجع فيام بذله من نفسه وتطوع به»(.)1

قال النووي« :فيه احلث عىل االقتصاد يف العبادة والنهي عن التعمق واألمر باإلقبال

عليها بنشاط وأنه إذا فرت فليقعد حتى يذهب الفتور»(.)2

 -3عن عائشة  ،أهنا قالت :كان لرسول اهلل ﷺ حصري ،وكان حيجره من الليل

فيصيل فيه ،فجعل الناس يصلون بصالته ،ويبسطه بالنهار ،فثابوا ذات ليلة ،فقال( :يا

أهيا الناس عليكم من األعامل ما تطيقون ،فإن اهلل ال يمل حتى متلوا ،وإن أحب األعامل
إىل اهلل ما دووم عليه ،وإن قل)(.)3

فيه دليل عىل احلث عىل االقتصاد يف العبادة واجتناب التعمق.
ويف هذا احلديث كامل شفقته ﷺ ورأفته بأمته؛ ألنه أرشدهم إىل ما يصلحهم وهو

ما يمكنهم الدوام عليه بال مشقة وال رضر فتكون النفس أنشط والقلب منرشحا فتتم

العبادة بخالف من تعاطى من األعامل ما يشق فإنه بصدد أن يرتكه أو بعضه أو يفعله
بكلفة وبغري انرشاح القلب فيفوته خري عظيم وقد ذم اهلل سبحانه وتعاىل من اعتاد عبادة

ثم أفرط فقال تعاىل ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ﴾ [احلديد.)4(]27:

( )1عمدة القاري (.)208/7
( )2رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)73/6
( )3أخرجه مسلم (.)782
( )4رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)71/6
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 -4عن جابر بن عبداهلل  ،أن رسول اهلل ﷺ خرج عام الفتح إىل مكة يف رمضان

فصام حتى بلغ كراع الغميم ،فصام الناس ،ثم دعا بقدح من ماء فرفعه ،حتى نظر الناس
إليه ،ثم رشب ،فقيل له بعد ذلك :إن بعض الناس قد صام ،فقال( :أولئك العصاة،

أولئك العصاة)(.)1

وعند الرتمذي عن جابر بن عبد اهلل ،أن رسول اهلل ﷺ خرج إىل مكة عام الفتح ،فصام

حتى بلغ كراع الغميم ،وصام الناس معه ،فقيل له :إن الناس قد شق عليهم الصيام ،وإن
الناس ينظرون فيام فعلت ،فدعا بقدح من ماء بعد العرص ،فرشب ،والناس ينظرون إليه،

فأفطر بعضهم ،وصام بعضهم ،فبلغه أن ناس ًا صاموا ،فقال( :أولئك العصاة)(.)2

الشاهد أن النبي ﷺ راعى املشقة التي نزلت بأصحابه من الصيام يف السفر فأفطر

لكي يفطروا معه رغم أن قدرته حتتمل الصيام ،وحلرصه الشديد عىل أمته وعدم قبوله هلم

باملشقة غري املحتملة ألزم باإلفطار والم الذين مل يفطروا بصيغة تكشف عن أهنم ارتكبوا

إث ًام وحرج ًا يف حق أنفسهم األمر الذي ال تقبله الرشيعة يف أحكامها.

قال ابن بطال« :وهذا احلديث يبني معنى الرتمجة ،وأنه عليه السالم ،إنام أفطر لرياه

الناس فيقتدوا به ويفطروا ،ألن الصيام قد هنكهم وأرض هبم ،فأراد الرفق هبم والتيسري

عليهم أخذا بقوله تعاىل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقرة،]185 :

فأخرب تعاىل أنه أطلق اإلفطار يف السفر إرادة التيسري عىل عباده»( ،)3وقال النووي« :وهذا

حممول عىل من ترضر بالصوم»(.)4

( )1أخرجه مسلم (.)1114
( )2أخرجه الرتمذي ( ،)710وقال« :حديث جابر حديث حسن صحيح».
( )3رشح ابن بطال عىل صحيح البخاري (.)89/4
( )4رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)232/7
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 -5عن جابر بن عبد اهلل  ،قال :كان رسول اهلل ﷺ يف سفر ،فرأى زحام ًا

ورجال قد ظلل عليه ،فقال( :ما هذا؟) ،فقالوا :صائم ،فقال( :ليس من الرب الصوم

يف السفر)(.)1

احلديث حممول عىل حالة الضعف والرضورة(.)2
 -6عن محزة بن عمرو األسلمي  ،أنه قال :يا رسول اهلل ،أجد يب قوة عىل الصيام

يف السفر ،فهل عيل جناح؟ فقال رسول اهلل ﷺ( :هي رخصة من اهلل ،فمن أخذ هبا،

فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه)(.)3

ملا كان السفر مظنة املشقة فقد خفف اهلل تعاىل عن املسافر اإللزام بالصيام ،ورخص

له أن يفطر ،ويقيض يف أيام أخر عىل السعة ،وعلق اهلل الرخصة عىل السبب الذي هو
السفر وليس عىل احلكمة التي هي املشقة تيسري ًا عىل الناس ورفق ًا هبم حتى ال يكلفوا

أنفسهم ما ال يطيقون كون السبب منضبط ًا واحلكمة غري منضبطة ،وإن كانت الباعث

عىل ختفيف احلكم.

 -7عن أيب العباس  ،قال :سمعت عبد اهلل بن عمرو  ،قال يل النبي ﷺ( :أمل

أخرب أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟) قلت :إين أفعل ذلك ،قال( :فإنك إذا فعلت ذلك
هجمت عينك ،ونفهت نفسك ،وإن لنفسك حقا ،وألهلك حقا ،فصم وأفطر ،وقم

ونم)(.)4

( )1أخرجه البخاري ( ،)1946ومسلم (.)1115
( )2رشح مسند أيب حنيفة (ص.)398
( )3أخرجه مسلم (.)1121
( )4أخرجه البخاري ( ،)1153ومسلم (.)1159
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 -8عن عبداهلل بن عمرو بن العاص  ،قال يل رسول اهلل ﷺ( :يا عبداهلل ،أمل أخرب

أنك تصوم النهار ،وتقوم الليل؟) ،فقلت :بىل يا رسول اهلل قال( :فال تفعل صم وأفطر،

وقم ونم ،فإن جلسدك عليك حقا ،وإن لعينك عليك حقا ،وإن لزوجك عليك حقا ،وإن
لزورك عليك حقا ،وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثالثة أيام ،فإن لك بكل حسنة عرش
أمثاهلا ،فإن ذلك صيام الدهر كله) ،فشددت ،فشدد عيل قلت :يا رسول اهلل إين أجد قوة

قال( :فصم صيام نبي اهلل داود  ،وال تزد عليه) ،قلت :وما كان صيام نبي اهلل داود ؟
قال( :نصف الدهر) ،فكان عبد اهلل يقول بعد ما كرب :يا ليتني قبلت رخصة النبي ﷺ(.)١

 - 9ويف رواية :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،قال :كنت أصوم الدهر وأقرأ

القرآن كل ليلة ،قال :فإما ذكرت للنبي ﷺ ،وإما أرسل إيل فأتيته ،فقال يل( :أمل أخرب

أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟) فقلت :بىل ،يا نبي اهلل ،ومل أرد بذلك إال
اخلري ،قال( :فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام) قلت :يا نبي اهلل ،إين أطيق
أفضل من ذلك ،قال( :فإن لزوجك عليك حقا ،ولزورك عليك حقا ،وجلسدك عليك

حقا) ،قال( :فصم صوم داود نبي اهلل ﷺ ،فإنه كان أعبد الناس) قال قلت :يا نبي اهلل،
وما صوم داود؟ قال( :كان يصوم يوما ويفطر يوما) ،قال( :واقرأ القرآن يف كل شهر)
قال قلت :يا نبي اهلل ،إين أطيق أفضل من ذلك ،قال( :فاقرأه يف كل عرشين) قال قلت:

يا نبي اهلل ،إين أطيق أفضل من ذلك ،قال( :فاقرأه يف كل عرش) قال قلت :يا نبي اهلل ،إين

أطيق أفضل من ذلك ،قال( :فاقرأه يف كل سبع ،وال تزد عىل ذلك ،فإن لزوجك عليك

حق ًا ،ولزورك عليك حق ًا ،وجلسدك عليك حق ًا) قال :فشددت ،فشدد عيل .قال :وقال
يل النبي ﷺ( :إنك ال تدري لعلك يطول بك عمر) قال( :فرصت إىل الذي قال يل النبي

ﷺ ،فلام كربت وددت أين كنت قبلت رخصة نبي اهلل ﷺ)(.)2

( )1أخرجه البخاري (.)1975
( )2أخرجه مسلم ()1159
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األحاديث السابقة أصل يف النهي عن التشديد عىل النفس ،واإلرشاد إىل هنج الوسط

واالعتدال ،والتوازن ،وتوزيع األعامل وفق مراتبها الرشعية ،وإعطاء كل ذي حق حقه.
 -10عن عائشة  ،قالت :رخص رسول اهلل ﷺ يف أمر ،فتنزه عنه ناس من الناس،

فبلغ ذلك النبي ﷺ ،فغضب حتى بان الغضب يف وجهه ،ثم قال( :ما بال أقوام يرغبون

عام رخص يل فيه ،فو اهلل ألنا أعلمهم باهلل وأشدهم له خشية)(.)١

فيه احلث عىل االقتداء به ﷺ والنهي عن التعمق يف العبادة وذم التنزه عن املباح شك ًا

يف إباحته( ،)2وفيه السامحة يف اإلنكار وسمو األخالق والتقدير للمشاعر بعد التعيني

لألشخاص املعنيني باملوضوع ،وخماطبة الناس بصيغة اإلهبام( ،ما بال أقوام).

رابع ًا :التيسري يف الدعوة:

 -1التدرج :عن ابن عباس  ،قال :قال رسول اهلل ﷺ ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل

قوما من أهل الكتاب ،فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله
اليمن( :إنك ستأيت ً
إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل ،فإن هم طاعوا لك بذلك ،فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم

مخس صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم طاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض
عليهم صدقة ،تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم ،فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك
وكرائم أمواهلم ،واتق دعوة املظلوم ،فإنه ليس بينه وبني اهلل حجاب)(.)3

من مظاهر التيسري التدرج يف الدعوة حتى تتقبلها النفوس ،وتألفها القلوب فتقبل

عليها عن حب ورغبة واقتناع ،وهذا احلديث أصل يف فقه التدرج.
( )1أخرجه مسلم ()2356
( )2رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)107/15
( )3أخرجه البخاري ( ،)4347ومسلم (.)19

56

 -2الرتغيب باإلسالم باملساحمة ببعض أحكامه مبدئ ًيا طم ًعا يف االلتزام هبا بعد متكن

اإليامن وحالوته من القلب.

جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت؟ قال :اشرتطت
عن وهب بن منبه قال :سألت
ً

عىل النبي ﷺ ،أن ال صدقة عليها ،وال جهاد ،وأنه سمع النبي ﷺ بعد ذلك يقول:

(سيتصدقون ،وجياهدون إذا أسلموا)(.)1

وعن عبد اهلل بن فضالة ،عن أبيه ،قال :علمني رسول اهلل ﷺ فكان فيام علمني:

(وحافظ عىل الصلوات اخلمس) ،قال :قلت :إن هذه ساعات يل فيها أشغال فمرين بأمر
جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني ،فقال( :حافظ عىل العرصين) ،وما كانت من لغتنا ،فقلت:
وما العرصان؟ ،فقال( :صالة قبل طلوع الشمس ،وصالة قبل غروهبا)(.)2

وعن نرص بن عاصم الليثي ،عن رجل منهم ،أنه أتى النبي ﷺ فأسلم عىل أن يصيل

صالتني فقبل منه(.)3

قال ابن رجب « :$قد كان أحيانًا يتألف عىل اإلسالم من يريد أن يسامح برتك

بعض حقوق اإلسالم ،فيقبل منهم اإلسالم ،فإذا دخلوا فيه رغبوا يف اإلسالم ،فقاموا

بحقوقه وواجباته كلها»(.)4

( )1أخرجه أبو داود ( ،)3025وأخرجه أمحد يف املسند من حديث أيب الزبري ،رقم (،)14614 ،14613
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم (.)509/4( ،)1888
( )2أخرجه أبو داود باب املحافظة عىل وقت الصلوات ،رقم احلديث ( ،)116( ،)428وابن حبان يف
صحيحه ،رقم احلديث ( ،)1741وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (.)428/4
( )3أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (.)441/2
( )4انظر :فتح الباري البن رجب (.)199/4
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وقال« :وتارة كان يبايع عىل إقام الصالة وإيتاء الزكاة مع الشهادتني ،كام بايع جرير

بن عبد اهلل ،فإن الصالة والزكاة أفضل خصال اإلسالم العملية ،وتارة يكتفي بالبيعة

عىل الشهادتني؛ ألن باقي اخلصال حقوق هلا ولوازم ،وتارة كان يقترص يف املبايعة عىل

الشهادتني فقط ،ألهنام رأس اإلسالم ،وسائر األعامل تبع هلام»(.)1

خامس ًا :التيسري يف معاجلة أخطاء اآلخرين:
 -1عن أيب هريرة  :أن أعرابيا بال يف املسجد ،فثار إليه الناس ليقعوا به ،فقال هلم

رسول اهلل ﷺ( :دعوه ،وأهريقوا عىل بوله ذنوب ًا من ماء ،أو سج ً
ال من ماء ،فإنام بعثتم

ميرسين ومل تبعثوا معرسين)(.)2

دل احلديث عىل التيسري من جهتني:
األوىل :اجلانب العميل ،وذلك بمنع الصحابة من إيقاع األذى باألعرايب ،وتقدير

جهله ،وكذلك التيسري يف التطهري.

الثانية :اجلانب النظري ،وذلك ببيان النبي ﷺ للصحابة أن التيسري أصل يف الترشيع

والدعوة ،فقال( :إنام بعثتم ميرسين ،ومل تبعثوا معرسين).

 -2عن معاوية بن احلكم السلمي ،قال :بينا أنا أصيل مع رسول اهلل ﷺ ،إذ عطس

رجل من القوم ،فقلت :يرمحك اهلل فرماين القوم بأبصارهم ،فقلت :واثكل أمياه ،ما
شأنكم؟ تنظرون إيل ،فجعلوا يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم ،فلام رأيتهم يصمتونني

لكني سكت ،فلام صىل رسول اهلل ﷺ ،فبأيب هو وأمي ،ما رأيت معلام قبله وال بعده
( )1املرجع السابق.
( )2أخرجه البخاري ( ،)6128ومسلم (.)284
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أحسن تعليام منه ،فو اهلل ،ما كهرين وال رضبني وال شتمني ،قال( :إن هذه الصالة ال
يصلح فيها يشء من كالم الناس ،إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن)(.)١

أراد نفي أنواع الزجر والعنف وإثبات كامل اإلحسان واللطف ،ومل يأمره النبي ﷺ

بإعادة الصالة وعذره باجلهل.

 -3عن أيب أمامة قال« :إن فتى شا ًبا أتى النبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل ائذن يل بالزنا،

فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا :مه مه! فقال( :ادنه) ،فدنا منه قري ًبا قال :فجلس ،قال:

(أحتبه ألمك)؟ قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك ،قال( :وال الناس حيبونه ألمهاهتم)،
قال( :أفتحبه البنتك)؟ قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعلني اهلل فداءك ،قال( :وال الناس

حيبونه لبناهتم) ،قال( :أفتحبه ألختك)؟ قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك ،قال( :وال الناس
حيبونه ألخواهتم) ،قال( :أفتحبه لعمتك)؟! قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك ،قال( :وال

الناس حيبونه لعامهتم) ،قال( :أفتحبه خلالتك)؟ قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك ،قال:

(وال الناس حيبونه خلاالهتم) ،قال :فوضع يده عليه ،وقال( :اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه

وحصن فرجه) .فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء»(.)2

يف هذا احلديث استخدم النبي ﷺ طريق اإلقناع العقيل واملنطقي بتعريف الشاب

بمفاسد هذا السلوك وفظاعته عن طريق حتريك الشعور يف حقيقته حينام يتجه هذا

السلوك إلحدى قريباته كيف يستفظعه وال يستسيغه ،باإلضافة إىل استخدام أسلوب
الشفقة والرمحة واحلب مع التفهم ملا جيده الشاب من حدة الشهوة.

( )1أخرجه مسلم (.)537
( )2أخرجه أمحد يف املسند برقم ( ،)545/36( ،)22111وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
(.)712/1
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واحتوى هذا املوقف من النبي ﷺ عىل العاطفة ،يف قوله( :أدنه)( ،فدنا منه قري ًبا)

(فجلس) (فوضع يده عليه) وكل هذا األساليب تبعث األمان والشعور بمصلحة
الشاب وحب اخلري له ،بل أكد النبي ﷺ ذلك بالدعاء له( :اللهم اغفر ذنبه وطهر ،قلبه

وحصن فرجه).

فكانت النتيجة كام ختمت هبا الرواية( :فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء).
ولو تم التعامل معه بقسوة وشدة ،وعدم تفهم لوضعه وحاله والسعي الستالل هذه

اإلشكالية منه بصورة مقنعة ملا انفك عنها الشاب ،بل لربام عاند واستمر واستمرأ.

 - 4عن ابن مسعود ،أن رج ً
ال أصاب من امرأة قبلة ،فأتى النبي ﷺ ،فأخربه فأنزل

اهلل ﴿ : ۴ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾

[هود ]114 :فقال الرجل :يا رسول اهلل أيل هذا؟ قال( :جلميع أمتي كلهم)(.)١

مل يعنف النبي ﷺ الشاب خلطئه ،بل راعى ضعفه وقدر املرحلة التي هو فيها وهي

مرحلة الشاب وقوة العاطفة واالندفاع نحو الغريزة ،خصوص ًا وقد جاء معرتف ًا بذنبه
نادم ًا وتائب ًا ،وأرشده إىل العمل الصالح جلرب هذا اخلطأ.

سادس ًا :اإلنكار عىل من يشدد عىل اآلخرين:

 - 1عن جابر قال :خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه ،ثم احتلم

فسأل أصحابه فقال :هل جتدون يل رخصة يف التيمم؟ فقالوا :ما نجد لك رخصة وأنت
تقدر عىل املاء فاغتسل فامت ،فلام قدمنا عىل النبي ﷺ أخرب بذلك فقال( :قتلوه قتلهم

اهلل أال سألوا إذ مل يعلموا فإنام شفاء العي السؤال ،إنام كان يكفيه أن يتيمم ويعرص  -أو
 -يعصب  -شك موسى  -عىل جرحه خرقة ،ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)(.)2

( )1أخرجه البخاري (.)526
( )2أخرجه أبو داود (.)336
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أنكر النبي ﷺ عىل من أفتى السائل بوجوب االغتسال من دون مراعاة لقدرته

واستطاعته ،وتقدير الرضورة التي هو فيها من وجود الشجة ،وبني أن الواجب يف حق

هذا السائل هو التيمم الذي هو رخصة عند فقدان املاء أو تعذر استعامله ،والرواية ظاهرة
يف بيان آثار عدم فقه التيسري ،وما تسببت فيه هذه الفتوى من هالك الشخص ،وهذا

ما أغضب النبي ﷺ ،فالفتوى ليست نق ً
ال جمرد ًا للحكم الرشعي من دون اعتبار حال
املكلف ومدى مناسبة احلكم حلالته ،فالفقه يف الفتوى أن تفقه احلكم الرشعي وتكون
عىل دراية بحال املكلف وظروفه ومدى تأثريها عىل تنزيل احلكم عليه ،وليس تنزي ً
ال آلي ًا
من دون مراعاة االستطاعة وال املقاصد أو اعتبار املآالت.

 -2وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،قال :أقبل رجل بناضحني وقد جنح الليل،

فوافق معاذا يصيل ،فرتك ناضحه وأقبل إىل معاذ ،فقرأ بسورة البقرة  -أو النساء -

فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه ،فأتى النبي ﷺ ،فشكا إليه معاذا ،فقال النبي

ﷺ( :يا معاذ ،أفتان أنت  -أو «أفاتن»  -ثالث مرار  -فلوال صليت بسبح اسم ربك،

والشمس وضحاها ،والليل إذا يغشى ،فإنه يصيل وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة)(.)1
 -3وجاء رجل إىل رسول اهلل ﷺ فقال :إين أتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن

مما يطيل بنا ،يقول راوي احلديث وهو أبو مسعود األنصاري ،فام رأيت النبي ﷺ غضب
يف موعظة أشد مما غضب يومئذ ،فقال( :أهيا الناس إن منكم منفرين فأيكم أ ّم الناس

فليوجز فإن وراءه الكبري والضعيف وذا احلاجة)(.)2

يف احلديثني السابقني األمر بالتخفيف ومراعاة ظروف الناس املختلفة ،حيث جعل

( )1أخرجه البخاري ( )705ومسلم (.)465
( )2أخرجه البخاري ( ،)7159ومسلم (.)466

61

النبي ﷺ التخفيف أص ً
ال وقانون ًا عام ًا ،وأن التطويل عىل ما فيه من املشقة عىل الناس

ففيه فتنة لبعضهم.

ولذا غضب النبي ﷺ من ترصف معاذ  ،وبني أن أسلوبه هذا ينفر الناس

ويصدهم عن اإلقبال عىل الصالة ،وهذا األمر يناقض مقصود اجلامعة ،ثم أرشده إىل
املنهج املعتدل يف الصالة بالناس ،وبني له العلة يف التخفيف وهو مراعاة أحوال الناس
املختلفة ،وعدم إيقاعهم يف احلرج ،األمر الذي يؤدي إىل تنفريهم.

قال ابن بطال« :فيه :دليل أن أئمة اجلامعة يلزمهم التخفيف ألمر رسول اهلل هلم

بذلك ،وقد بني يف هذا احلديث العلة املوجبة للتخفيف ،وهى غري مأمونة عىل أحد

من أئمة اجلامعة؛ فإنه وإن علم قوة من خلفه ،فإنه ال يدرى ما حيدث هبم من اآلفات،
ولذلك قال :وإذا صىل لنفسه فليطول ما شاء؛ ألنه يعلم من نفسه ما ال يعلم من غريه،

وقد ذكر اهلل األعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده ،فقال ﴿ :ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ﴾ [املزمل.)١(»]20 :

وهلذا كان النبي ﷺ يراعي أحوال املأمومني فيخفف ألجلهم ،فمن ذلك:

عن أيب قتادة ،عن النبي ﷺ قال( :إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطول فيها ،فأسمع

بكاء الصبي ،فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق عىل أمه)(.)2

وهذا املنهج الذي سار عليه النبي ﷺ يف التخفيف نقله عنه أنس بن مالك ريض اهلل

عنه باعتباره منهج ًا عام ًا فقال« :ما صليت وراء إمام قط أخف صالة ،وال أتم من النبي

ﷺ وإن كان ليسمع بكاء الصبي ،فيخفف خمافة أن تفتن أمه»(.)3
( )1رشح ابن بطال عىل صحيح البخاري (.)334-333/2
( )2أخرجه البخاري ( ،)707ومسلم (.)470
( )3أخرجه البخاري ( ،)708ومسلم (.)469
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املطلب الثالث
التيسري يف منهج الصحابة 
متيز الصحابة  بأهنم عارصوا التنزيل ،وعاشوا مع النبي ﷺ مراحل الترشيع

فاكتسبوا من هذه الصحبة اخلربة يف فقه الترشيع ،ومعرفة أرساره وروحه فتكون لدهيم
ملكة ترشيعية استطاعوا أن يواجهوا مستجدات احلياة يف خمتلف املجاالت ،ولقد جتىل

منهج التيسري يف فقههم وفتاوهيم ،وممارساهتم وهو ما يعكس تأثرهم بمنهج النبي ﷺ
يف الترشيع وإقامته عىل أصل التيسري ،ومن الصور التي جتسد التيسري يف فقه الصحابة

ما ييل:

 –1خرج عمر  يف ركب فيهم عمرو بن العاص ،حتى وردوا حوضا ،فقال عمرو:

يا صاحب احلوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر :ال ختربنا فإنا نرد السباع وترد
علينا(.)١

 –2مر عمر  مع صاحب له ،فسقط عليه يشء من ميزاب ،فقال صاحبه :ياصاحب

امليزاب ماؤك طاهر أم نجس؟ ،فقال عمر :يا صاحب امليزاب ال ختربنا ،ومىض(.)2

يف األثرين السابقني بنى عمر بن اخلطاب احلكم عىل الظاهر من دون تكلف معرفة

ما وراء ذلك ،ويف هذا تيسري يمنع التدقيق الذي قد يؤدي االسرتسال معه إىل الوسوسة
والضيق واحلرج.

( )1أخرجه مالك يف املوطأ ( ،)62خمترص خالفيات البيهقي (.)387/1
( )2ذكره ابن القيم يف إعالم املوقعني (.)58/1
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 - 3يقول عمري بن إسحاق :ملا أدركت من أصحاب رسول اهلل ﷺ أكثر ممن سبقني

منهم فام رأيت قوم ًا أيرس سرية وال أقل تشدد ًا منهم(.)١

 -4قال عبد اهلل بن مسعود  :من كان ُمستنّ ًا فل َيستن بمن قد مات؛ فإن احلي ال

َ
وأبرها
أصحاب رسول اهلل ﷺ ،كانوا واهلل
تُؤمن عليه الفتنة ،أولئك
ُ
أفضل هذه األمةَّ ،

قلوب ًا ،وأعم َقها عل ًام ،وأق َّلها تك ُّلف ًا ،قو ٌم اختارهم اهللُ لصحبة نبيه وإقامة دينه ،فاعرفوا
هلم فضلهم واتبعوهم يف آثارهم ،ومتسكوا بام استطعتم من أخالقهم ودينهم ،فإهنم
كانوا عىل اهلدى املستقيم(.)2

قال ابن تيمية  $تعاىل مع ِّلق ًا عىل هذا األثر« :قول عبد اهلل بن مسعود :كانوا أبر هذه

األمة قلوبا ،وأعمقها علام ،وأقلها تكلفا ،كالم جامع ،بني فيه حسن قصدهم ونياهتم برب
القلوب ،وبني فيه كامل املعرفة ودقتها بعمق العلم ،وبني فيه تيرس ذلك عليهم وامتناعهم

من القول بال علم بقلة التكلف»(.)3

 -5عن األزرق بن قيس ،قال :كنا باألهواز نقاتل احلرورية ،فبينا أنا عىل جرف هنر

إذا رجل يصيل ،وإذا جلام دابته بيده ،فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها – قال شعبة:

هو أبو برزة األسلمي – فجعل رجل من اخلوارج يقول :اللهم افعل هبذا الشيخ ،فلام
انرصف الشيخ ،قال« :إين سمعت قولكم ،وإين غزوت مع رسول اهلل ﷺ ست غزوات

– أو سبع غزوات – وثامين وشهدت تيسريه ،وإين إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إيل

من أن أدعها ترجع إىل مألفها فيشق عيل»(.)4

( )1االعتصام للشاطبي (ص.)395
( )2جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب (.)947/2
( )3منهاج السنة النبوية (.)79/2
( )4أخرجه البخاري (.)1212
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ويف رواية :عن األزرق بن قيس ،قال :كنا عىل شاطئ هنر باألهواز ،قد نضب عنه

املاء ،فجاء أبو برزة األسلمي عىل فرس ،فصىل وخىل فرسه ،فانطلقت الفرس ،فرتك
صالته وتبعها حتى أدركها ،فأخذها ثم جاء فقىض صالته ،وفينا رجل له رأي ،فأقبل

يقول :انظروا إىل هذا الشيخ ،ترك صالته من أجل فرس ،فأقبل فقال :ما عنفني أحد منذ
فارقت رسول اهلل ﷺ ،وقال :إن منزيل مرتاخ ،فلو صليت وتركته ،مل آت أهيل إىل الليل،

وذكر أنه قد صحب النبي ﷺ فرأى من تيسريه(.)1

 -6عن ابن عباس  قال« :إنام أراد اهلل  بالفطر يف السفر التيسري عليكم ،فمن

يرس عليه الصيام فليصم ،ومن يرس عليه الفطر فليفطر»(.)2

 -7سئل ابن عباس عن الصيام للمسافر أم اإلفطار أفضل؟ :فقال« :خذ بأيرسمها

عليك» ،قال اهلل تبارك وتعاىل ﴿ :ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞ﴾ [البقرة.)3(]185 :
أفتى ابن عباس الصائم باختيار األيرس حلاله سواء أكان الصيام أو الفطر ،وعلل بأن

اهلل تعاىل إنام رشع الفطر تيسري ًا ودفع ًا للمشقة.

 -8عن أيب كبشة الرباء بن قيس السكوين ،قال :كنت جالس ًا مع سعد بن أيب وقاص

وهو حيدث أصحابه ،فقال يف آخر حديثه« :أهيا الناس ،إن اهلل قد أراد بكم اليرس ،ومل يرد

بكم العرس ،واهلل لغزوة يف سبيل اهلل أحب إيل من حجتني ،وحلجة أحجها إىل بيت اهلل
أحب إيل من عمرتني ،ولعمرة أعتمرها أحب إيل من ثالث آتيهن إىل بيت املقدس»(.)4

( )1أخرجه البخاري (.)6127
( )2رشح معاين اآلثار (.)66/2
( )3مصنف عبد الرزاق (.)4492
( )4سنن سعيد بن منصور (.)2347
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 -9يف قوله تعاىل ﴿ :ﯣﯤ ﯥﯦﯧ﴾ [البقرة ،]184 :قال ابن

عباس« :كانت رخصة للشيخ الكبري ،واملرأة الكبرية ،ومها يطيقان الصيام أن يفطرا،

ويطعام مكان كل يوم سكين ًا ،واحلبىل واملرضع إذا خافتا»(.)1

فرس ابن عباس  اآلية الكريمة بأهنا خاصة بأهل األعذار الذين يتعرس عليهم

القضاء وإن كانوا يطيقونه بأن ينتقلوا إىل اإلطعام ،وذلك لدفع احلرج واملشقة عنهم،
فالكبري يف السن يشق عليه الصيام ،واملرأة احلامل واملرضع يشق عليهام القضاء لتكرر
الصيام يف حقهام خالل فرتات احلمل والرضاع.

 -10عن عروة ،عن عائشة أهنا أخربته ،أن أبا بكر مل يكن حينث يف يمني حيلف هبا

حتى أنزل اهلل كفارة األيامن ،فقال« :واهلل ال أدع يمينا حلفت عليها أرى غريها خريا منها

إال قبلت رخصة اهلل ،وفعلت الذي هو خري»(.)2

الرواية ظاهرة يف إيثار الرخصة من اهلل تعاىل والقيام بموجبها ،تطبيق ًا لقول النبي

ﷺ( :إن اهلل حيب أن تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى معاصيه).
التيسري عند التابعني:

 -1عن حممد بن عبد اهلل بن أيب مريم قال :انكرس ظفري وأنا حمرم ،فآذاين فقطعته،

فسألت سعيد بن جبري ،فقال« :هل آذاك؟» فقلت :نعم ،فقال« :فاقطعه يا ابن أخي،

﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقرة.)3(»]185:

رغم أن قص الظفر من حمظورات اإلحرام إال أن سعيد بن جبري أفتى املحرم بقصه
( )1أخرجه أبو داود (.)2318
( )2مصنف عبد الرزاق (.)16038
( )3مصنف ابن أيب شيبة (.)12757
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بسبب حاجته لذلك دفع ًا للرضر وتيسري ًا بسبب انكساره وتأذيه منه ،واستدل بآية
التيسري.

 -2عن جماهد ،يف الرجل يكون عليه صوم من رمضان فيفرق صيامه أو يصله؟ قال:

«إن اهلل أراد بعباده اليرس ،فلينظر أيرس ذلك عليه ،إن شاء وصله ،وإن شاء فرق»(.)1
َ
السائل بالتخيري بناء عىل األيرس حلاله.
أفتى اإلمام جماهد

 -3سئل جابر بن زيد عن صيام رمضان يف السفر؟ فقال« :يصوم من شاء إذا كان

يستطيع ذلك ،ما مل يتكلف أمر ًا يشق عليه ،وإنام أراد اهلل تعاىل باإلفطار ،التيسري عىل

عباده»(.)2

 -4عن قتادة ،قال :قلنا لسعيد بن جبري يف قوله ﴿ :۵ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾

[النساء ،43:املائدة ،]6:قلت :ما رخصة املريض هاهنا؟ قال :إذا كانت به قروح ،أو جروح،
أو كرب عليه املاء ،يتيمم بالصعيد(.)3

 -5عن احلسن ،قال« :من أم الناس يف رمضان فليأخذ هبم اليرس ،فإن كان بطيء

القراءة فليختم القرآن ختمة ،وإن كان قراءته بني ذلك فختمة ونصف ،فإن كان رسيع
القراءة فمرتني»(.)4

( )1مصنف ابن أيب شيبة (.)9124
( )2املرجع السابق (.)70/2
( )3التفسري من سنن سعيد بن منصور (.)637
( )4مصنف ابن أيب شيبة (.)7679

املطلب الرابع
القواعد الشرعية املتضمنة للتيسري،
ويشتمل على ثالثة فروع:
الفرع األول :القواعد الفقهية املتضمنة للتيسري.
الفرع الثاين :القواعد األصولية املتضمنة للتيسري.
الفرع الثالث :القواعد املقاصدية املتضمنة للتيسري.

الفرع األول
القواعد الفقهية املتضمنة للتيسري
ويشتمل على مثان قواعد:
القاعدة األوىل :املشقة جتلب التيسري.
القاعدة الثانية :إذا ضاق األمر اتسع ،وإذا اتسع ضاق.
القاعدة الثالثة :اليقني ال يزول بالشك.
القاعدة الرابعة :األصل يف األشياء اإلباحة.
القاعدة اخلامسة :الرضورات تبيح املحظورات.
القاعدة السادسة :احلاجة تنزل منزلة الرضورة ،عامة كانت أو خاصة.
القاعدة السابعة :العادة حمكّمة.
القاعدة الثامنة :الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان واحلال.
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القاعدة األوىل
املشقة جتلب التيسري

()١

املعنى اإلمجايل للقاعدة:
إن املشقة واحلرج والضيق يف التكاليف الرشعية يف األحوال الطارئة تكون سبب ًا يف

التيسري والتخفيف ورفع احلرج.
األدلة عىل صحة القاعدة:

 -1قوله تعاىل ﴿ :ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰﮱ﴾ [احلج.]78 :
 -2وقوله تعاىل ﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [البقرة.]185 :
 -3قوله تعاىل﴿ :ﮧ ﮨﮩ ﮪ﴾ [التغابن.]16 :
 -4قول تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقرة.]286 :
 -5قوله تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﴾ [البقرة ،]239 :يف التخفيف يف شأن
الصالة عند احلرب واخلوف ونحوه.

 -6قوله ﷺ لعمران بن حصني( :صل قائ ًام فإن مل تستطع فقاعد ًا فإن مل تستطع فعىل
جنب)(.)2

( )1انظر :املنثور يف القواعد الفقهية للزركيش ( ،)169/3األشباه والنظائر البن نجيم (ص ،)64األشباه
والنظائر للسيوطي ( ،)194/1رشح القواعد الفقهية أمحد الزرقاء (ص ،)157القواعد الفقهية
وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،د .حممد مصطفى الزحييل ( ،)257/1الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه
الكلية د .حممد صدقي الغزي (ص.)218
( )2أخرجه البخاري (.)1117
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توضيح وبيان:

ٍ
ونواه .وهذه األوامر والنواهي
لقد رشع اهلل سبحانه لعباده الرشائع وتعبدهم بأوامر

تكليفات ال ختلو عن مشقة؛ إذ النفوس جمبولة عىل حب االنعتاق من كل قيد ولذا قال
الرسول ﷺ( :حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات)()١؛ وذلك أنه ليس يف الدنيا

مصلحة حمضة ،وليس ذلك يف التكاليف فحسب ،بل حتى يف األمور الطبيعية اجلبلية
التي يفعلها اإلنسان بطبيعته و ُيقدم عليها برغبة دون أمر أو هني.

وهذه التكاليف – وإن كانت ال ختلو من هذا القدر املحتمل من املشقة – فهي مبنية

أصال عىل التيسري ومراعاة حال املكلفني من الضعف وهي لصاحلهم عاجال وآجال،
وهذا التيسري يشرتك فيه مجيع املكلفني ،ومع ذلك فإذا حلق بعض املكلفني أو غلب عىل

ظنه أن يلحقه بسبب فعل يشء من هذه التكاليف حرج زائد عن املحتمل واملقدور

عليه – عادة – فإن الرشع املطهر يراعي خصوصية تلك احلالة ،وخيفف عن املكلف بام
يناسب حاله من إسقاط ،أو تقليل ،أو ختفيف ،أو غريها من أنواع التيسري ،كام يف التيسري
عىل املريض واملسافر ونحومها.

وهذا من كامل هذا الرشع ليناسب كل حال(.)2
وقاعدة (املشقة جتلب التيسري) من أعظم قواعد الرشيعة اإلسالمية ،ومتثل أصل

مظهرا من مظاهر الوسطية
التخفيف والتيسري والسعة والسامحة ،وتعترب هذه القاعدة
ً

يف اإلسالم باعتبارها ترتكز عىل تكليف الناس بام يطيقون ،ورفع احلرج عنهم ،وعدم

إعناهتم أو تكليفهم بام ال يطيقون.

( )1أخرجه مسلم (.)2822
( )2القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري ،د .عبد الرمحن العبد اللطيف (.)427/1
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واألصل يف هذه القاعدة قوله تعاىل ﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾

[البقرة ،]185 :وقوله تعاىل ﴿ :ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ﴾ [احلج.]78 :

وقال رسول اهلل ﷺ( :إن اهلل قد جتاوز عن أمتي اخلطأ ،والنسيان ،وما استكرهوا

عليه)( ،)١وقال عليه الصالة والسالمُ ( :بعثت باحلنيفية السمحة)( )2أي :السهلة ،وقال
أيضا( :إنام ُبعثتم ميرسين ،ومل تبعثوا ُم َع رِّسين)( )3رواه البخاري وأبو داود وغريمها عن
ً
أيب هريرة وغريه ،وعن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال( :إن الدين يرس ،ولن يشاد الدين أحد
إال غلبه ،فسددوا وقاربوا ،وأبرشوا ،واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من الدجلة)(.)4

وقالت السيدة عائشة ( :ما ُخري رسول اهلل ﷺ بني أمرين إال اختار أيرسمها ما مل

يكن إثـماً )(.)5

وقال السيوطي« :فقد بان أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه»(.)6
وعليه فإن األحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج عىل املكلف ومشقة يف نفسه أو ماله،

فالرشيعة ختففها بام يقع حتت قدرة املكلف ،وتوسع عليه دون عرس أو إحراج(.)7

وترجع أسباب التخفيف والتيسري إىل وجود املشقة أو مظنتها ،فاألول كاملرض

واإلكراه والعجز ونحوها ،والثاين كالسفر.

( )1أخرجه ابن ماجة كتاب الطالق ،باب طالق املكره والنايس (.)659/1
( )2أخرجه اإلمام أمحد يف املسند (.)624/36
( )3أخرجه البخاري ( ،)54/1( ،)220وأبو داود (.)380
( )4أخرجه البخاري (.)39
( )5أخرجه البخاري ( ،)6786ومسلم (.)2327
( )6األشباه والنظائر للسيوطي (ص.)80
( )7انظر :القواعد الكلية د .حممد عثامن شبري (ص ،)191الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص.)218
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واملشقة التي جتلب التخفيف هي املشقة الزائدة عن احلد املعتاد ،بحيث تفسد عىل

النفوس ترصفاهتا ،وختل بنظام حياهتا وتعطلها عن القيام باألعامل غال ًبا.

وارتباط القاعدة بفقه التيسري ظاهرة ،إذ القاعدة أصل يف هذا الباب وعمدته.
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القاعدة الثانية
إذا ضاق األمر اتسع ،وإذا اتسع ضاق

()١

ملا تع ّبد اهلل تعاىل خلقه باألوامر والنواهي حتقيق ًا ملصلحتهم العاجلة واآلجلة بنى ذلك

عىل التيسري ودفع الضيق واحلرج أصال وعىل مجلة املكلفني كام قال تعاىل ﴿ :ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [احلج]78 :؛ ألن الرشيعة وجدت هداية للخلق ال نكاية هبم،
وجاءت بالتعاليم التي هتذب اإلنسان ال لتعذبه ،وتشق عليه ،وبالتايل فإذا مل يتمكن

املكلف القيام باحلكم الرشعي وامتثاله إال مع حرج ومشقة ،فإن اهلل تعاىل يعذره ويرشع
له من احلكم ما يناسب حاله وجيعله يف سعة و ُب ْع ٍد عن احلرج.
وإذا زال هذا العذر زالت التوسعة ورجع احلكم إىل أصله التكليفي الذي ال خيرج

عن التيسري.

ويمكن أن يقال :إذا ضاقت القدرة عن االمتثال اتسع التخفيف والتيسري ،وإذا

عادت القدرة إىل وضعها الطبيعي عاد احلكم الرشعي إىل الوضع األصيل ،إذ احلكم

يدور مع علته وجود ًا وعدم ًا.

فمن يترضر من استعامل املاء لشدة برد غري حمتملة ،أو ملرض فإنه ينتقل إىل التيمم بدي ً
ال

يقوم مقامه يف استباحة ما ترشع له الطهارة ،ومن عجز عن الصيام لكرب سن ،أو ملرض

( )1األشباه والنظائر البن نجيم (ص ،)72القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،د .حممد مصطفى
الزحييل ( ،)272/1األشباه والنظائر للسبكي ( ،)49/1املنثور يف القواعد الفقهية للزركيش (،)120/1
رشح القواعد الفقهية ،الشيخ أمحد الزرقاء (ص ،)163الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص،)230
القواعد الفقهية املتضمنة للتيسري (.)115/1
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ال ُيرجى برؤه يسقط عنه التكليف إىل بدل وهو اإلطعام ،ومن عجز عن القيام يف الصالة
مسافرا يف رمضان يتأجل
مريضا أو
صىل عىل ما يقدر عليه قاعدً ا ،أو عىل جنب ،ومن كان ً
ً

بحقه األداء إىل ما بعد رمضان ،وهكذا يف سائر األحكام.

وحني يزول سبب الرتخص والتخفيف يعود األمر إىل وضعه الطبيعي عىل جهة

العزيمة ،وهو معنى قوهلم( :وإذا اتسع ضاق) ،ومنه قوله ﷺ( :إنام هنيتكم من أجل

الدافة  ،)١()...إذ ملا ضاق األمر عىل املحتاجني وسع عليهم بعدم جواز االدخار من قبل
املضحني ،فلام زال هذا الضيق رجع األمر إىل أصله من جواز االدخار(.)2
وجه ارتباط القاعدة بفقه التيسري:
هذ القاعدة الفقهية متثل ضابط ًا ومنهج ًا لتحقيق االتزان واالعتدال يف التعامل مع

املكلف وفق أحواله يف الوضع االختياري والوضع االضطراري ،حيث تضع التيسري يف
موضعه املرشوع ،وترفعه عن املكلف يف الوضع الذي عادت فيه قدرة املكلف لوضعها

العادي.

فلم تضيق عىل املكلف يف حال االضطرار ،ومل تتساهل يف حال االختيار.
والفقه واحلكمة وضع كل يشء يف موضعه.

( )1أخرجه مسلم (.)1971
( )2القواعد الفقهية املتضمنة للتيسري ( ،)121 ،118/1القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،د.
حممد الزحييل (.)272/1
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القاعدة الثالثة
الضرورة واحلاجة
وتتضمن القواعد التالية:

 -1قاعدة :الرضورات تبيح املحظورات

()١

والرضورة هي بلوغ احلد الذي إذا مل يتناول معه املمنوع حصل اهلالك للمضطر أو

قريب منه ،كفقد عضو ،أو حاسة من احلواس ،فهذه هي الرضورة الرشعية.

ويشرتط يف هذه القاعدة نقصان املحظورات عن الرضورات ،فإن مل ينقص املحظور

فال يباح.

واألصل يف هذه القاعدة :ما ورد يف القرآن الكريم من استثناء حاالت االضطرار

الطارئة يف ظروف استثنائية ،كقوله تعاىل بعد تعداد طائفة من املحرمات ﴿ :ﭠ ﭡ

أيضا﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﭢﭣ﴾ [األنعام ،]119 :وقال تعاىل ً
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [املائدة.]3 :

فالقاعدة األصلية تتصل بالقصد األول إىل الواجبات املطلوب فعلها من املكلف

فإهنا تعالج قضية العجز عن فعلها ،أو العنت يف أدائها ،وهذه القاعدة تتصل بجانب
املحرمات املطلوب من املكلف تركها ،فتضبط احلال التي جيوز للمكلف استباحة

( )1األشباه والنظائر البن نجيم (ص ،)73القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،د .حممد مصطفى
الزحييل ( ،)276/1األشباه والنظائر للسبكي ( ،)45/1املنثور يف القواعد الفقهية للزركيش (،)317/2
رشح القواعد الفقهية ،الشيخ أمحد الزرقاء (ص ،)185الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص،)234
القواعد الفقهية املتضمنة للتيسري (.)287/1
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املحظور ،وذلك يف حال الرضورة ،فالقاعدة األوىل تتعلق بأمر وجودي يقتيض إجياد
فعل من العدم ،وهذا األمر يسقط عند العجز عنه ،أو باحلرج واملشقة يف القيام به،
والقاعدة الثانية تتناول جان ًبا عدم ًيا يقتيض من املكلف الكف عنه ،وال جيوز للمكلف

جتاوزه إال يف حال الرضورة.

وقد وضع العلامء قيو ًدا هلذه القاعدة:

أوالً :أن تقدر بقدرها – كام سيأيت يف القاعدة التالية – فال يستباح من املحظور إال

قدر ما يرفع الرضورة.

ثاني ًا :أن ال تنقص مرتبة الرضورة عن مرتبة املحظور ،فإن اإلقدام عىل املحظور لرفع

الرضورة أو دفعها ،إنام هو من باب جلب إحدى املصلحتني – املتزامحتني عىل حمل واحد

– وإلغاء األخرى ،فال بد أن تكون املصلحة املعتربة هي املصلحة الراجحة ،واملصلحة
امللغاة هي املرجوحة ،ومن هنا فال جيوز ملن ُأكره عىل قتل غريه ليفتدي نفسه أن يفعل ذلك

بحجة الرضورة؛ فإن مرتبة املحظور وهو قتل نفس الغري ليست أقل من مرتبة قتل نفسه.

ثالث ًا :أن االضطرار ال يبطل حق الغري ،فإذا وقعت رضورة ال ترتفع إال بإتالف حق
ف ما أتلفه(.)١
ـم ِتل ُ
إنسان آخر ،جاز ذلك و َي ْض َمن ا ْل ُ

 – 2قاعدة :الرضورات َت َقدَّ ر ب َقدْ ِرها(:)2

هذه القاعدة قيد لقاعدة( :الرضورات تبيح املحظورات) للتنبيه عىل أن ما تدعو

( )1مذكرة القواعد الفقهية للسنة الثالثة لطالب كلية الرشيعة يف اجلامعة اإلسالمية ،د .عبدالرمحن
العبداللطيف (ص.)37
( )2األشباه والنظائر البن نجيم (ص ،)73القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة  ،د .حممد مصطفى
الزحييل ( ،)281/1األشباه والنظائر للسيوطي ( ،)212/1املنثور يف القواعد الفقهية للزركيش
( ،)320/2رشح القواعد الفقهية ،الشيخ أمحد الزرقاء (ص ،)187الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية
(ص ،)239القواعد الفقهية املتضمنة للتيسري (.)290/1
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إليه الرضورة من املحظور إنام يرخص منه القدر الذي تندفع به الرضورة فحسب ،فإذا

اضطر اإلنسان ملحظور فليس له أن يتوسع يف املحظور ،بل يقترص منه عىل قدر ما تندفع
به الرضورة فقط ،فاالضطرار إنام يبيح املحظورات بمقدار ما يدفع اخلطر ،وال جيوز
االسرتسال ،ومتى زال اخلطر عاد احلظر(.)1

ِ ِ
معنى ،ال
وأصل هذه القاعدة :ما قاله الشافعي  $تعاىل« :كل ما ُأح َّل من محُ َّر ٍم يف ً

حيل إال يف ذلك املعنى خاصة .فإذا زال ذلك املعنى عاد إىل أصل التحريم»(.)2

فمثالً :اجلبرية جيب أن ال تسرت من العضو الصحيح يف مواضع الغسل ،إال بقدر ما ال

بد منه يف استمساك اجلبرية ،فلو زاد مل يصح املسح عليها وال االكتفاء بغسل ظاهرها»(.)3

 – 3قاعدة :احلاجة تُنزَّل منزلة الرضورة ،عامة كانت أو خاصة(:)4
الرضورة هي احلالة امللجئة إىل ما ال بدَّ منه ،والرضورة أشدُّ درجات احلاجة لإلنسان،

ويرتتب عىل وقوعها خطر ،كخشية اهلالك جو ًعا ،واإلكراه امللجئ.

واحلاجة ال يرتتب عليها هالك يف حق املكلف ،وال فقد عضو من أعضائه ،ولكنه

يكون بسبب فقدها يف جهد ومشقة شديدة.

( )1القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،د .حممد الزحييل ( ،)281/1رشح القواعد الفقهية،
الزرقاء (ص.)187
( )2األم للشافعي (.)278/4
( )3املنثور يف القواعد الفقهية ( ،)321/2األشباه والنظائر للسيوطي ( ،)212/1الوجيز يف إيضاح قواعد
الفقه الكلية (ص.)240
( )4األشباه والنظائر البن نجيم (ص ،)78األشباه والنظائر للسيوطي ( ،)218/1املنثور يف القواعد
الفقهية للزركيش ( ،)24/2القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،د .حممد مصطفى الزحييل
( ،)288/1رشح القواعد الفقهية ،الشيخ أمحد الزرقاء (ص ،)209الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية
(ص ،)242القواعد الفقهية املتضمنة للتيسري (.)241/1
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تيسريا أو تسهي ً
ال ألجل احلصول عىل املقصود،
واحلاجة هي احلالة التي تستدعي
ً

فهي دون الرضورة.

ومعنى كوهنا عامة :أن يكون االحتياج شام ً
ال مجيع األمة أو أغلبها.
ومعنى كوهنا خاصة :أن يكون االحتياج لطائفة منهم ،كأهل بلد ،أو حرفة ،وليس

نادرا.
املراد من كوهنا خاصة أن تكون فردية إال ً

وكيفام كانت احلاجة فاحلكم الثابت بسببها يكون عا ًما.

ومعنى هذه القاعدة أن التسهيالت االستثنائية يف الرشع ال تقترص عىل حاالت

أيضا مما دون الرضورة.
الرضورة امللجئة ،بل تشمل التسهيالت حاجات اجلامعة ً
والفرق بني احلاجة والرضورة يف األحكام أمران:

 –1إن الرضورة تبيح املحظور سواء كان االضطرار للفرد أو للجامعة ،واحلاجة ال

عمت كانت كالرضورة.
تبيح املحظور إال للجامعة ،واحلاجة إذا َّ

 –2احلكم الثابت بالرضورة ينتهي بانتهاء االضطرار ،بخالف احلكم الثابت

باحلاجة ،فهي تثبت بصورة دائمة ،يستفيد منها املحتاج وغريه ،وهي ال تصادم النص،

إنام ختالف القواعد العامة والقياس(.)2()١

( )1انظر :رشح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقاء (ص ،)209القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة
للتيسري ( ،)246 – 245/1القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،د .حممد مصطفى الزحييل
(.)290 – 288/1
( )2هذا ما يذكر الفقهاء والباحثون يف التفريق بني الرضورة ،واحلاجة ،والتحقيق أن للحاجة مقامني :املقام
األول :عند دراستها ضمن علم املقاصد الرشعية ،فعادة ما يقصد باحلاجة واحلاجيات ،األمور التي تربز معامل
التيسري ورفع احلرج عن الناس سواء كانت وفق القياس أو خمالفة للقياس ،وسواء كانت ألمور عارضة أو
ال ،واملقام الثاين :عند احلديث عنها يف الفقه والقواعد الفقهية ،وقرهنا بالرضورة ،فهنا عادة ما تطلق ويراد هبا
احلاجة امللحة العارضة التي تقتيض ارتكاب املحظور مع قيام املقتيض ،إال أن الرضورة يستباح فيها املحظور
لذاته حتت ضغط الرضورة ،واحلاجة يستباح فيها املحظور لغريه حتت ضغط احلاجة ،وهذا املقام واإلطالق
هو املقصود هنا .انظر :احلكم الرشعي بني النظرية والتطبيق د .عبد الرقيب الشامي (ص.)706 – 705
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ووجه ارتباط قاعدة الرضورة واحلاجة بفقه التيسري:
أن الرضورة واحلاجة أحد أهم أسباب التيسري وختفيف األحكام بنص الشارع،

ويبقى االجتهاد يف حتقيق املناط عىل اجلزئيات والوقائع العينية ،إذا الرضورة واحلاجة
تفقد اإلنسان القدرة عىل احتامل الرضر ،أو قد تؤدي به فع ً
ال إىل الرضر إذا مل يفعل ما هو
ممنوع ،فجاءت األحكام الرشعية املخففة لتدفع عن اإلنسان احلرج ،وحتميه من الرضر،

وذلك ألن املحرمات مل يمنع منها اإلنسان إال ملا فيه من املفسدة والرضر الراجح ،فإذا
وجدت حال معينة يؤدي عدم فعلها إىل رضر أكرب من األرضار املتوقعة من فعلها فهنا

يأيت الترشيع بتعديل احلكم تبع ًا لفقه املصلحة واملفسدة عىل قاعدة املوازنات وتقديم

الراجح منها.
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القاعدة الرابعة
اليقني ال يزول بالشك
املعنى اإلمجايل للقاعدة:

إذا تيقن املرء أمر ًا ما وجود ًا أو عدم ًا ثم طرأ عليه شك بخالف ما تيقنه ،فإن احلكم

يبقى مبني ًا عىل ما تيقنه أوالً ،وال عربة هبذا الشك الطارئ.
األدلة عىل صحة القاعدة:

 -1قوله ﷺ( :إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صىل أثالث ًا أم أربع ًا فليطرح

الشك ،وليبن عىل ما استيقن.)١()..

 -2عن ع ّباد بن متيم عن عمه أنه شكي إىل النبي ﷺ الرجل خييل إليه أنه جيد اليشء

يف الصالة قال( :ال ينرصف حتى يسمع صوتا ًأو جيد رحي ًا)(.)2
توضيح وبيان:

اليقني لغة :زوال الشك ،يقال يقنت ،واستيقنت ،وأيقنت( ،)3واليقني :العلم وإزاحة

الشك ،وحتقيق األمر ،وقد أيقن يوقن إيقانًا ،فهو موقن ،ويقن ييقن يقنًا ،فهو يقن.
واليقني :نقيض الشك ،والعلم نقيض اجلهل ،تقول علمته يقينًا ،وربام عربوا بالظن عن

اليقني وباليقني عن الظن(.)4

( )1أخرجه مسلم (.)571
( )2أخرجه البخاري ( ،)137ومسلم (.)361
( )3مقاييس اللغة ( ،)157/6خمتار الصحاح (ص.)349
( )4لسان العرب (.)457/13
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فاليقني هو :العلم الذي ال تردد معه ،أي :االستقرار.
ويف اصطالح املناطقة :اليقني :ما حصلت به الثقة وثلج به الصدر من العلم ،فكل

يقني علم ،وليس كل علم يقينًا ،وال يدخل عىل النفس شك يف اليقني بحال(.)1

وذكر ابن قدامة أنه :ما أذعنت النفس إىل التصديق به ،وقطعت به ،وقطعت بأن

قطعها به صحيح ،بحيث لو حكي هلا عن صادق خالفه مل تتوقف يف تكذيب الناقل(.)2

واملقصود من القاعدة اليقني وما كان يف معناه كغلبة الظن ،والظن الراجح؛ ألن حتقق

اليقني قد ال يتيرس يف كثري من األحيان ،واليقني املراد به يف القاعدة إنام هو باعتبار احلال

األوىل للواقعة ،باعتبار أن احلكم ثبت يقينًا ،وأما حني طروء الشك فإن اليقني قد نزل
عن قوته بمقدار قوة الشك ،والقاعدة تؤكد أنه متى بقي أصل اليقني أرجح من عارض
الشك ُعمل بمقتىض هذه القاعدة ومل ُيلتفت إىل الشك ،ألن األمر اليقيني ال يعقل أن

يزيله ما هو أضعف منه ،وال يعارضه إال إذا كان مثله أو أقوى ،وإن قوي جانب الشك
حتى أضعف جانب اليقني إىل أدنى املراتب ،أو وصل إىل حد إلغائه فإنه جيب العمل

بمقتىض ما حتصل من أصل الشك ،فمث ً
ال لو توضأ شخص لصالة العرص ثم ذهب

لقضاء حوائجه ،وملا حان وقت صالة املغرب ،شك هل انتقض وضوءه أم ال؟ وليس
عنده مستند يؤكد انتقاض الوضوء أو يرجحه ،فإنه يبقى عىل حكم الوضوء؛ ألن ما

طرأ من الشك ال يرقى إلسقاط حكم الوضوء الثابت باليقني أوالً ،فإن رأى أو سمع أو

الحظ ما من شأنه أن ينتقض به الوضوء فإنه ينتقل حكمه(.)3

( )1نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر البن اجلوزي (.)635 -634/1
( )2روضة الناظر (.)88/1
( )3القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،د .حممد مصطفى الزحييل (.)98 – 96/1
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ومنه – وهو يف حقيقة األمر من مستندات هذه القاعدة -قوله ﷺ( :إذا وجد أحدكم

يف بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه يشء أم ال؟ فال ْ
خي ُر َج َّن من املسجد حتى يسمع

حيا)( )1رواه مسلم من حديث أيب هريرة  ،وعن عبد اهلل بن زيد( )2قال:
صوتًا أو جيد ر ً

ُشكي إىل رسول اهلل ﷺ الرجل يخُ يل إليه أنه جيدُ اليشء يف الصالة؛ قال( :ال ينرصف
حيا)(.)3
حتى يسمع صوتًا أو جيد ر ً

فهنا بني النبي ﷺ بأن املتوضئ إذا عرض عليه شك يف انتقاض وضوئه بام يلحظه

من حترك بطنه فإنه ال يلتفت إىل هذا العارض؛ ألنه شك ال يستند إىل دليل قوي يزيل

حكم الوضوء الثابت باليقني ،ولكن إذا استند هذا الشك إىل دليل قوي كام ذكر النبي
مربرا لسقوط حكم الوضوء؛
ﷺ( :حتى يسمع صوتًا أو جيد ر ً
حيا) فهنا كان هذا الدليل ً
ألنه يف هذه احلال قد تعارض عندنا يقني انتقاض الوضوء ،مع يقني بقاء حكمه ،بل

إن يقني انتقاض الوضوء يف هذه احلال أقوى من اليقني الذي ثبت به الوضوء ألن
يقني االنتقاض بال معارض ،ويقني بقاء الوضوء منتقض بام عارضه من يقني انتقاض

الوضوء وهو سامع الصوت أو خروج الريح ،فهذا احلديث مل يسمح للمكلف اخلروج

مما ثبت باليقني إال بيقني مثل قوته.

ومثله قوله ﷺ( :إذا شك أحدكم يف صالته فلم ِ
يدر كم صىل أثال ًثا أو أرب ًعا فليطرح

الشك ،ول َي ْبن عىل ما استيقن)(.)4

( )1أخرجه مسلم (.)362
( )2عبد اهلل بن زيد بن عاصم بن كعب املازين النجاري صاحب حديث الوضوء ،من فضالء الصحابة ،وهو
الذي قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحيش له بحربته ،قتل يوم احلرة سنة 63هـ .انظر :سري أعالم النبالء
( ،)377/2االستيعاب ( ،)913/3اإلصابة (.)85/4
( )3أخرجه البخاري ( ،)137ومسلم (.)361
( )4أخرجه مسلم (.)571
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فهنا توجيه نبوي العتامد اجلانب اليقيني ،وإهدار ما كان يف دائرة الشك ،فالعدد

األقل متيقن من أدائه ،وما زاد مشكوك يف أدائه فكان البناء عىل األمر املتيقن هو الالزم،

حتى تؤدى الصالة بصورة يقينية.

وجه ارتباط القاعدة بفقه التيسري:
 -1إن من رمحة اهلل بعباده أنه مل يكلفهم بام ال يطيقون من املدارك ،فلم يلزمهم باليقني

يف كل حال ألن هذا متعذر أو متعرس ،بل يكفي الظن وغلبة الظن.

 -2يف القاعدة محاية من الوقوع يف الوسوسة التي قد تتطور إىل وسواس قهري جير إىل

أمراض نفسية مستعصية ،تتسع دائرهتا من الطهارة إىل الصالة ،إىل سائر العبادات ثم إىل

العالقات االجتامعية ،والسيام الطالق ،وذلك بأن الشارع احلكيم منع املكلف من إبطال
أي عبادة إال بيقني ،وال يلتفت إىل الشكوك والوساوس مهام كانت ،فيبقى عىل الظاهر من

حاله ،وال يستجيب لوساوس الشيطان إال إذا تيقن التغري.

وهنا أمر مهم جد ًا يف حق املفتي وهو التأكد من حال السائل الذي يسأله يف قضية

الشك يف الطهارة والصالة ،وخلوه من الوسوسة حتى يفتيه بام تقتضيه احلال ،فربام

أجاب من هو مبتىل بالوسواس بأحكام من ليس كذلك فزاده إشكاالً وتعقيد ًا.
تطبيقات فقهية عىل القاعدة:

 -1من تيقن الطهارة ،وشك يف احلدث ،فهو متطهر ،ومن تيقن احلدث وشك يف
الطهارة فهو حمدث.

 -2من شك يف عدد ركعات الصالة فليبن عىل األقل ،فإن شك هل هي ثالث أم
أربع اعتربها ثالث ًا ،وزاد رابعة.
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 -3إذا استدان شخص من آخر مبلغ ألف دينار ،وشك هل أرجعه أم ال ،فيجب
رده ،ألن األصل أنه استدان ،والشك يف الرد ،فيطرح الشك ،ويبني عىل األصل
وهو بقاء الدَّ ْين يف الذمة.

 -4من شك يف طلوع الفجر وهو يريد الصوم فإنه جيوز له األكل والرشب؛ ألن
اليقني يف حقه بقاء الليل.

 - 5من شك يف غروب الشمس وهو صائم فليس له أن يفطر؛ ألن اليقني يف حقه
بقاء النهار.
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القاعدة اخلامسة
األصل يف األشياء اإلباحة
املعنى اإلمجايل للقاعدة:
إن كل ما يف هذا الكون من املسخرات ،واألشياء أوجدها اهلل لإلنسان لينتفع هبا،

ويستمتع هبا ،ومل حيرم عليه منها إال ما كان ضار ًا أو مؤذي ًا ،فاألصل أن كل األشياء

حالل لإلنسان ،إال ما استثنى الشارع حتريمه.
ويدل عىل هذه القاعدة:
( أ ) من القرآن:

 -1قوله تعاىل﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [البقرة .]29 :واالستدالل

هبذه اآلية من وجهني:

الوجه األول :إن هذه اآلية وردت يف مقام االمتنان فقد امتن اهلل سبحانه وتعاىل علينا

بخلق ما يف األرض لنا ،وأبلغ درجات املن اإلباحة.

والوجه الثاين :أن اهلل عز وجل أضاف ما خلق لنا بالالم ،والالم تفيد امللك وأدنى

درجات امللك إباحة االنتفاع باململوك.

 -2قوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾

حرم ذلك ،فوجب أن ال تثبت حرمته ،وإذا
[األعراف .]32 :حيث أنكر سبحانه وتعاىل من َّ

مل تثبت حرمته ككل امتنع ثبوت احلرمة يف فرد من أفراده ألن املطلق جزء من املقيد،
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فلو ثبت احلرمة يف فرد من أفراده لثبتت احلرمة يف زينة اهلل ويف الطيبات من الرزق ،وإذا
انتفت احلرمة بالكلية ثبتت اإلباحة.

 -3قوله تعاىل﴿ :ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ﴾ [األنعام.]145 :
َ
والتحريم مستثنى.
األصل اإلباح َة،
فجعل
ُ

 -4قوله تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ َ﴾ [األنعام.]151 :
 -5قوله تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜَ﴾ [األعراف.]33 :

حرم بتعداده وبطريق احلرص ،فدل ذلك عىل إباحة
ففي هاتني اآليتني بينَّ سبحانه ما َّ
ما سواه.
(ب) من السنة املطهرة:
قوله ﷺ( :احلالل ما أحل اهلل يف كتابه ،واحلرام ما حرم اهلل يف كتابه ،وما سكت عنه

فهو مما عفا عنه)(.)١

( )1أخرجه الرتمذي ( ،)1726وابن ماجة ( ،)3367وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3195
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(ج) واستدلوا بالعقل من وجهني:
 -1إن االنتفاع باملباح انتفاع بام ال رضر فيه عىل املالك ،وهو اهلل سبحانه ،قطع ًا ،وال

عىل املنتفع فوجب أن ال يمتنع.

 -2إن اهلل سبحانه إما أن يكون خلق هذه األعيان واألشياء حلكمة أو لغري حكمة،

وكونه خلقها لغري حكمة باطل؛ لقول تعاىل﴿ :ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅَ﴾ [الدخان.]38:

والعبث ال جيوز عىل احلكمة فثبت أنه سبحانه خلقها حلكمة ،وال ختلو هذه احلكمة

إما تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إلينا ،واألول باطل الستحالة االنتفاع عليه عز
وجل ،فثبت أنه خلقها لينتفع هبا املحتاجون إليها ،فعىل ذلك كان نفع املحتاج مطلوب
احلصول أينام كان ،فثبت أن األصل يف املنافع اإلباحة.
وجه ارتباط القاعدة بفقه التيسري:
أن لإلنسان أن ينتفع بكل ما ُس ّخر له يف هذه الدنيا ما مل يدل دليل عىل حتريمه .ويف هذا

إشارة إىل أن دائرة املباح أوسع من دائرة احلرام ،وفيه من التيسري والتوسعة اليشء الكثري
حتى يتمكن اإلنسان من االنتفاع بمسخرات الكون ،وتسخريها ملصلحة اإلنسان ،فال

تضيق احلياة به.
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القاعدة السادسة
ّ
حمكمة
العادة
املعنى اإلمجايل للقاعدة:

يعني الفقهاء هبذه القاعدة أنه ُيرجع يف حتديد املراد من بعض األلفاظ الرشعية،

واأللفاظ التي يتعامل هبا الناس ،وبناء األحكام الرشعية عليها إىل عادة الناس وما
تعارفوا عليه ،وذلك إذا مل يرد الرشع بتحديده ،ومل يتضمن املعنى اللغوي للفظ حتديد ًا
وتقدير ًا له.

قال السبكي« :وقد اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط يف اللغة وال يف الرشع

يرجع فيه إىل العرف ،وعند األصوليني أن العرف مقدم عىل اللغة»(.)١
األدلة عىل صحة القاعدة:

استدل العلامء عىل حجية العرف واعتباره بعدة أدلة منها:

 –1قوله تعاىل ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [البقرة.]228 :

وقوله تعاىل ﴿ :ﯢ ﯣ﴾ [النساء .]19:ونحوها من اآليات.

فقد فسرّ بعض املفرسين «املعروف» :بالوجه الذي ال ينكر يف الرشع وعادات الناس،
قال الشوكاين « :$فيحسن عرشهتا بام هو معروف من عادة الناس أهنم يفعلونه

لنسائهم ،وهي كذلك حتسن عرشة زوجها بام هو معروف من عادة النساء أهن ّن يفعلنه؛
ألزواجه ّن من طاعة ،وتزين ،وحتبب ،ونحو ذلك»(.)2

( )1األشباه والنظائر للسبكي (.)51/1
( )2فتح القدير للشوكاين (.)306/1
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 –2قوله تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ﴾ [املائدة.]89 :

ق ّيد اهلل تعاىل اإلطعام والكسوة بكونه من أوسط ما يطعم الشخص أهله أو يكسوهم،

ويف هذا مراعاة للعرف والعادة اجلارية لكل شخص بحسبه ،يقول الشوكاين« :أي:

أطعموهم من املتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه»(.)1

 –3قوله تعاىل ﴿ :ﭶﭷﭸ ﭹﭺ﴾ [الطالق.]7:

قال ابن العريب« :هذا يفيد أن النفقة ليست مقدرة رشع ًا ،وإنام تتقدر عادة بحسب

احلالة من املنفق واحلالة من املنفق عليه ،فتقدر باالجتهاد عىل جمرى العادة»(.)2

 –4ما جاء عن عائشة  أن هند بنت عتبة قالت :يا رسول اهلل ،إن أبا سفيان رجل

شحيح ،وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم ،فقال( :خذي
ما يكفيك وولدك باملعروف)(.)3

وجه الداللة :أن النبي ﷺ أحال هند ًا يف تقدير النفقة إىل العرف والعادة اجلارية بني

الناس ،ومل حيد هلا قدر ًا معينًا ،فدل عىل اعتبار عادة الناس وأعرافهم يف ذلك ،وهذا شأن

كل ما مل يقدّ ره الرشع فإن مر ّده إىل العرف ،يقول ابن تيمية« :كل اسم ليس له حد يف
اللغة وال يف الرشع فاملرجع فيه إىل العرف»(.)4

ويقول ابن القيم بعد ذكره هذا احلديث« :أن ما مل يقدره اهلل ورسوله من احلقوق

الواجبة فاملرجع فيه إىل العرف»(.)5

( )1املرجع السابق (.)93/2
( )2أحكام القرآن أليب بكر ابن العريب (.)1841/4
( )3أخرجه البخاري ( ،)5364ومسلم ( (.)1714
( )4جمموع فتاوى ابن تيمية (.)40/24
( )5إعالم املوقعني (.)677/2
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وجه ارتباط القاعدة بفقه التيسري:
األول :أن العادات واألعراف شديدة الصلة بنفوس البرش وكاشفة عن حاجاهتم

ومصاحلهم ،ففي نزع الناس عماّ ألفوه وقامت عليه مصاحلهم واستقامت عليه أمورهم
حرج شديد؛ فلهذا راعاها الشارع فيام حيقق مصالح الناس(.)1
الثاين :أنه قد ثبت باألدلة أن الرشع جاء بجلب املصالح ،فإذا كان كذلك فإن من

جلب املصالح إقرار الناس عىل عاداهتم ما مل ختالف رشع ًا؛ الرتباطها الشديد بتحقيق

مصالح العباد(.)2

( )1مذكرة القواعد الفقهية (ص ،)12أصول فقه اإلمام مالك (.)534/2
( )2مذكرة القواعد الفقهية (ص.)12
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القاعدة السابعة
الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان واحلال
من حكمة اهلل تعاىل أن رشع األحكام لتلبية مصالح الناس ،وحاجاهتم وهلذا جاءت

متضمنة لتحقيق مصاحلهم ،ومنافعهم احلقيقية ،ورفع احلرج واملشقة والرضر عنهم،
وكانت األحكام تتمحور وتدور يف فلك هذا املعنى ،وهلذا ملا كانت هذه الرشيعة خامتة

الرشائع وخالدة إىل آخر الزمن وعامة جلميع اخللق يف خمتلف البلدان عىل تعدد ثقافاهتم،
وتنوع حضاراهتم ،واختالف عاداهتم وتقاليدهم ،جاءت هذه الرشيعة بأحكام تراعي

هذا التنوع وهذا االختالف؛ لتحقق املصلحة للجميع بال حرج وال مشقة ،وقد اهتم
العلامء بضبط هذا النوع من األحكام بضوابط وقيود حتفظ للرشيعة هيمنتها ،وتراعي

خصوصية كل زمن وبلد وعرف ،حتى ال يتخذ هذا الباب مطية ومدخ ً
ال للتحلل من
الرشيعة ،والعبث هبا ،وتغيري أحكام اهلل ،وتعطيلها بحجة تغري األحكام بتغري األزمان
واألحوال.

قال ابن عابدين :كثري من األحكام ختتلف باختالف الزمان لتغري عرف أهله؛ حلدوث

رضورة ،أو لفساد أهل الزمان ،بحيث لو بقي احلكم عىل ما كان أوالً ،للزم املشقة

والرضر بالناس ،وخلالف قواعد الرشيعة املبنية عىل التخفيف والتيسري ودفع الرضر
والفساد ،وهلذا نرى مشايخ املذهب احلنفي خالفوا ما نص عليه املجتهد يف مواضع كثرية

بناها عىل ما كان يف زمنه ،لعلمهم بأنه لو كان يف زماهنم لقال بام قالوا بهً ،
أخذا من قواعد

مذهبه .ا.هـ(.)١

( )1جمموعة رسائل ابن عابدين (نرش العرف يف بناء بعض األحكام عىل العرف) (.)125/2
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وقال ال َق َرافيِ « : $فمهام جتدد يف العرف اعتربه ،ومهام سقط أسقطه ،وال جتمد

عىل املسطور يف الكتب طول عمرك ،بل إذا جاءك رجل من غري أهل إقليمك يستفتيك
ال تجُ ْ ِر ِه عىل عرف بلدك ،واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك

واملقرر يف كتبك ،فهذا هو احلق الواضح ،واجلمود عىل املنقوالت أبدً ا ضالل يف الدين،
وجهل بمقاصد علامء املسلمني والسلف املاضني»(.)1

فاألحكام الرشعية االجتهادية جيب أن تتغيا مقصود الشارع من إقامة العدل وجلب

املصالح ودرء املفاسد ،وهذه االجتهادات ذات ارتباط وثيق باألوضاع والوسائل الزمنية

واملكانية واحلالية ،فكم من حكم كان مناس ًبا وحمق ًقا ملقصوده يف زمن معني ،فأصبح بعد
زمن ال يوصل إىل املقصود منه ،أو أصبح يفيض إىل مفاسد أكرب من املصالح املرجوة منه،

وعىل هذا أفتى كثري من الفقهاء يف شتى املذاهب الفقهية يف كثري من املسائل بعكس ما
أفتى به أئمة مذاهبهم األولون.

والضابط يف هذه القاعدة أن األحكام املبنية عىل املصلحة والعرف تتغري بتغري مصالح

الناس وأعرافهم وعوائدهم مع تغري األزمنة واألمكنة واألحوال.

وهلذا اشرتط الفقهاء واألصوليون يف املفتي الذي يتصدى لإلفتاء أن يكون عار ًفا

بأحوال الناس وعاداهتم ،فقال ابن عابدين« :والتحقيق :أن املفتي يف الوقائع ال بد له

()2
كثريا من األحكام االجتهادية ذات
من رضب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس»  ،ألن ً

تدبريا
ارتباط وثيق باألوضاع والوسائل الزمنية ،وباألخالق العامة ،فكم من حكم كان
ً
( )1الفروق للقرايف (.)176/1
( )2حاشية ابن عابدين (.)398/2
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ناجحا لبيئة يف زمن معني فأصبح بعد جيل أو أجيال ال يوصل إىل املقصود
عالجا
أو
ً
ً
منه ،أو أصبح يفيض إىل عكسه بتغري األوضاع والوسائل واألخالق(.)1

فمثالً :حكم النفقة للزوجة ،قد كان يقدر بيشء يسري من الطعام واللباس؛ لتعارف

الناس عليه ،ويف هذا الوقت مل يعد كاف ًيا ،وكذلك السكنى ،فإن الرشع مل حيدد نوع البيت
الذي جيب أن يوفره الزوج للزوجة ،وإنام ترك ذلك للعرف ،ولقدرة الزوج ويرسه أو

عرسه ،واملعتمد يف حتديدها عرف أهل البلد وعاداهتم ،وهلذا فقد يكون البيت الرشعي
يف عرص أو بلد غرفة واحدة ،ويف بلد آخر مكونًا مما ال يقل عن أربع غرف مع مرافقها.

وكذلك إنكار املنكر يكون واج ًبا حني يغلب عىل الظن زواله باإلنكار ،وحيرم حني

يغلب عىل الظن أن إنكاره يؤدي إىل منكر أعظم منه ،وذلك تب ًعا للمصلحة املرجوة
واملفسدة املدفوعة(.)2

وجه ارتباط القاعدة بفقه التيسري:
أن التيسري أحدهم أسباب تغري الفتوى ،حتقيق ًا ملبدأ رفع احلرج ،فالفتوى قد تكون

يف زمان ما أو مكان أو حال أو عرف حتقق املصلحة ،ويف وضع آخر تكون سبب ًا ملشقة
وحرج غري حمتمل ،وبالتايل ينبغي إعادة النظر يف الفتوى عىل ضوء مقصد الشارع،

ومراعاة مصالح اخللق.

ال إذا طالت غيبته ،معل ً
ومن ذلك هني النبي ﷺ املسافر عن أن يطرق أهله لي ً
ال ذلك

بقوله( :كي تستحد املغيبة ،ومتتشط الشعثة)( ،)3ويف عرصنا هذا يمكن للمسافر أن يعود
( )1القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية د .عثامن شبري (ص.)262
( )2احلكم الرشعي بني النظرية والتطبيق (ص.)446-444
( )3أخرجه البخاري يف كتاب النكاح ،باب طلب الولد ،رقم احلديث ( ،)2008/5( ،)4948وأخرجه
مسلم يف كتاب اإلمارة ،باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً رقم احلديث (.)1527/3( ،)715
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إىل أهله يف أي وقت من ليل أو هنار؛ ألن العلة مفقودة ،إذ باستطاعته أن يتصل بأهله بأي
وسيلة من وسائل االتصال املختلفة إلخبارهم بقدومه.

الفرع الثاني
القواعد األصولية املتضمنة للتيسري،
ويشتمل على سبع مسائل:
املسألة األوىل :نظرية التكليف.
املسألة الثانية :األحكام التكليفية والوضعية.
املسألة الثالثة :الرخص.
املسألة الرابعة :االستحسان.
املسألة اخلامسة :املصالح املرسلة.
املسألة السادسة :العرف.
املسألة السابعة :االستصحاب.
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املسألة األوىل
نظرية التكليف
تعريف التكليف:
اإللزام بام فيه مشقة ،أو طلب ما فيه مشقة.
وملا كان التكليف الرشعي مسؤولية يرتتب عليها الثواب والعقاب ،والقبول والرفض،

فقد كان مقرتنا بالقدرة واالستطاعة ،ومها أساس التيسري يف الرشيعة اإلسالمية ،ولقد

تتبع العلامء التعاليم واألحكام الرشعية وضوابط التكليف هبا من خالل نصوص
الشارع يف سائر موارده ،فوضعوا رشوط التكليف موزعة عىل املكلف ،والفعل املكلف

به ،وبينوا موانع التكليف وعوارضه ،كل هذا حتى يكون التكليف مقدور ًا عليه ال حيرج
اإلنسان ،أو يوقعه املشقة غري املحتملة تيسري ًا وختفيف ًا عىل اإلنسان ،وحتقيق ًا ملبدأ الشارع
يف التيسري ورفع احلرج.

أوالً :رشوط التكليف:

للتكليف رشوط موزعة عىل املكلف ،والفعل املكلف به ،وهي:
أ ) رشوط املكلف:
يتوجب أن تتوفر يف اإلنسان عدد من الرشوط حتى يتوجه اخلطاب نحوه باإللزام،

واملسؤولية ،وهي:

 -1العقل والبلوغ :رشط التكليف األسايس أن يكون املكلف عاقال يفهم اخلطاب،

فال يصح خطاب املجنون والصبي الذي ال يميز؛ ألن التكليف مقتضاه الطاعة واالمتثال،
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وال يمكن ذلك إال بقصد االمتثال ،ورشط القصد العلم باملقصود والفهم للتكليف ،فكل

خطاب متضمن لألمر بالفهم .فمن ال يفهم كيف يقال له افهم؟(.)١

فيشرتط يف الشخص املراد تكليفه :أن يكون قد وصل إىل احلدِّ الذي نعرف بواسطته

خروجه عن مرحلة الصبا ،وأن يتوفر فيه العقل الذي يميز به بني احلق والباطل،
والطيب واخلبيث ،وأن يتوفر فيه الفهم الذي يستطيع به أن يدرك املراد واملطلوب من
ذلك اخلطاب املوجه إليه ،ويفهم كيفية امتثاله ،ويفهم املقصود من التكليف حتى تصح

النية ،حيث ال عمل إال بنية(.)2

ودليله قوله ڠ( :رفع القلم عن ثالثة عن الصبي حتى يبلغ ،وعن النائم حتى

يستيقظ ،وعن املجنون حتى يفيق)(.)3
 -2العلم والقدرة واالستطاعة:

ال يصح التكليف إال مع العلم باليشء املكلف به ،وإال كان تكليف ُا باملحال؛ وذلك أن

االمتثال يقتيض تصور الفعل املكلف به ،وتصوره حيتاج إىل العلم به ،ولذا كانت الرسل

من اهلل تعاىل للعباد ترتى لبيان منهج اهلل تعاىل حتى تقوم احلجة ،وينتفي العذر ،وقد قال

اهلل تعاىل﴿ :وﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [اإلرساء ،]15 :وقال تعاىل﴿ :ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [النساء ،]165 :وقال تعاىل:
﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ﴾ [النساء.]115 :
( )1املستصفى للغزايل (ص ،)67اإلحكام لآلمدي ( ،)150/1البحر املحيط للزركيش (.)62 ،56/2
( )2املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (.)324/1
( )3صحيح البخاري ( ،)45/7وأخرجه أبو داود (.)4401
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وال يكفي العلم باخلطاب الرشعي ،بل ال بد من توفر القدرة واالستطاعة عىل

االمتثال ،فالعلم يمثل القدرة العلمية ،واالستطاعة متثل القدرة البدنية ،وال يتحقق

االمتثال إال هبام مع ًا.

يقول القرايف« :وخطاب التكليف يشرتط فيه العلم والقدرة واإلرادة فام ال قدرة له

عليه ال يكلف به ،وكذلك ما مل يبلغه ال يلزمه حتى يعلم به غري أن التمكن من العلم

يقوم مقام العلم يف التكليف.)١(»..

قال ابن تيمية« :قد تُسقط الرشيع ُة التكليف عمن مل تكمل فيه أداة العلم والقدرة

ختفي ًفا عنه ،وضب ًطا ملناط التكليف ،وإن كان تكليفه ممكنًا ،كام رفع القلم عن الصبي
حتى حيتلم وإن كان له فهم ومتييز ،لكن ذاك ألنه مل يتم فهمه ،وألن العقل يظهر يف الناس

شي ًئا فشي ًئا ،وهم خيتلفون فيه ،فلام كانت احلكمة خفية ومنترشة قيدت بالبلوغ».

ويقول أيض ًا« :والتكليف مرشوط بالتمكن من العلم والقدرة فال يكلف العاجز عن

العلم ما هو عاجز عنه والنايس واملخطىء كذلك لكن إذا جتدد له قدرة عىل العلم صار
مأمورا بطلبه وإذا جتدد له العلم صار مأمورا حينئذ باتباعه وصار يف هذه احلال مذموما

عىل ترك ما يقدر عليه من طلب العلم الواجب وعىل ترك اتباع ما تبني له من العلم.)2(»..
ب ) رشوط الفعل املكلف به:
 -1أن يكون معدوم ًا:
فالصالة والصوم املأمور هبام وقت الطلب ال بد أن يكونا غري موجودين ،واملكلف

ملزم بإجيادمها عىل الوجه املطلوب ،أما املوجود احلاصل فال يصح التكليف به كام لو
( )1الفروق ( ،)197/3رشح تنقيح الفصول (ص.)79
( )2جامع الرسائل (.)240/1
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كان صىل ظهر هذا اليوم بعينه صالة تامة من كل جهاهتا ،فال يمكن أمره بإجياد تلك
الصالة بعينها التي أداها عىل أكمل وجه؛ ألن األمر بتحصيلها معناه أهنا غري حاصلة

والفرض أهنا حاصلة فيكون تناقض ًا ،ومن هنا قالوا حتصيل احلاصل حمال ألن السعي يف

حتصيله معناه أنه غري حاصل بالفعل وكونه حاصال بالفعل يناىف ذلك فصار املعنى هو
غري حاصل هو حاصل .وهذا تناقض واجتامع النقيضني مستحيل(.)1
 -2أن يكون معلوم ًا للمأمور به:
مأمورا به من جهة اهلل –تعاىل -حتى
حتى يتصور قصده إليه ،وأن يكون معلو ًما كونه
ً

يتصور منه قصد الطاعة واالمتثال .وهذا خيتص بام جيب به قصد الطاعة والتقرب.

مثاله :أن املأمور بالصالة ،جيب أوال أن يعلم حقيقتها ،وأهنا مجلة أفعال ،من قيام

وركوع وسجود وجلوس ،يتخللها أذكار خمصوصة ،مفتتحة بالتكبري ،خمتتمة بالتسليم،
حتى يصح قصده هلذه األفعال ،ويرشع فيها شيئا بعد يشء .فلو مل يعلم ما حقيقة الصالة،
مل يدر يف أي فعل يرشع من أنواع األفعال ،فيكون تكليفه بفعل ما ال يعلم حقيقته تكليفا

بام ال يطاق ،وهو وإن كان جائزا لكنه غري واقع(.)2

واألحكام الرشعية قسامن :قسم منها تعبدي حمض ،وقسم معقول املعنى .فالتعبدي

كالصالة والزكاة والصوم ،فيشرتط يف التكليف به العلم بحقيقة الفعل املكلف به ،ويزاد

عىل ذلك العلم بأنه مأمور به من اهلل تعاىل ،إذ ال بد له من نية التقرب به إىل اهلل تعاىل ونية
التقرب إليه عز وجل ال متكن إال بعد معرفة أن األمر املتقرب به إليه أمر منه جل وعال،

وأما معقول املعنى فال يشرتط يف صحة فعله نية التقرب ولكن ال أجر له فيه البتة إال
بنية التقرب إىل اهلل تعاىل .ومثال ذلك رد األمانة ،واملغصوب وقضاء الدين ،واإلنفاق
( )1مذكرة الشنقيطي عىل روضة الناظر (ص.)42
( )2رشح خمترص الروضة (.)221/1
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عىل الزوجة .فمن قىض دينه وأدى األمانة ورد املغصوب مثلاً ال يقصد بيشء من ذلك
وجه اهلل بل خلوفه من عقوبة السلطان مثلاً ففعله صحيح دون النية وتسقط عنه املطالبة

فال يلزمه احلق يف اآلخرة بدعوى أن قضاءه يف الدنيا غري صحيح لعدم نية التقرب بل

القضاء صحيح واملطالبة ساقطة عىل كل حال ولكن ال أجر له إال بنية التقرب.
 -3أن يكون مقدور ًا عليه:

فال تكليف يف الرشع بام ليس مقدور ًا عليه ،وال باملحال ،وال بام مشقته غري حمتملة،

فإننا وجدنا من خالل التتبع لكل التكليفات الرشعية أهنا جاءت وفق القدرة البرشية

يف وضعها العادي ،ولتأكيد هذا املبدأ جاءت الرخص والتخفيفات يف حال الطوارئ

والعوارض التي تنقص فيها القدرة عن مستوى احلكم يف وضعه العام.

ثاني ًا :موانع التكليف وعوارضه:

أ ) موانع التكليف:
 -1اجلنون:
وهو اختالل العقل بحيث يمنع من صدور األفعال واألقوال عىل هنج العقل إال

نادر ًا.

ُ
االمتثال والطاعة ،وال يتم االمتثال
املجنون غري مكلف اتفا ًقا؛ ألن مقتىض التكليف

والطاعة إال بالقصد إليهام ،وال يتصور قصد االمتثال وقصد الطاعة يف حق املجنون؛

ألن القصد إنام يكون بعد الفهم ،واملجنون ال يفهم(.)١
( )1جمموع الفتاوى ()115/14 ،431/10
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(رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حتى
وألن الرسول ﷺ رفع عنه التكليف بقولهُ :

يستيقظ ،وعن الصغري حتى يكرب ،وعن املجنون حتى يعقل أو يفيق).
 -2الصغر:

الصبي غري مكلف؛ ألنه ال فهم له وال قصد ،كام تقدم بيانه يف املجنون ،وألنه ﷺ

رفع عنه التكليف بقوله( :وعن الصغري حتى يكرب) وهذا يشمل املميز وغري املميز،
وذلك ألن املميز مع كونه يفهم لكن فهمه مل يكمل فيام يتعلق بالقصد إىل االمتثال قصدً ا

صحيحا فجعل الشارع البلوغ عالمة لظهور العقل.
ً

قال ابن تيمية..« :بل قد تُسقط الرشيع ُة التكليف عمن مل تكمل فيه أداة العلم والقدرة

ختفي ًفا عنه ،وضب ًطا ملناط التكليف ،وإن كان تكليفه ممكنًا ،كام رفع القلم عن الصبي حتى
حيتلم وإن كان له فهم ومتييز ،لكن ذاك ألنه مل يتم فهمه ،وألن العقل يظهر يف الناس شي ًئا
فشي ًئا ،وهم خيتلفون فيه ،فلام كانت احلكمة خفية ومنترشة قيدت بالبلوغ»(.)١

وجه التيسري يف عدم تكليف املجنون والصغري ،أن اهلل تعاىل رفع عنهام القلم لعدم

القدرة أو قصورها عن القيام بالتكليفات الرشعية ،ومن قواعد الرشيعة عدم التكليف

بام ال يطاق ،وتكليفهم يعد من التكليف بام ال يطاق.
ب ) عوارض التكليف(:)2
 - 1اإلكراه:

وهو محل الغري عىل أمر يكرهه وال يريد مبارشته لوال املحل عليه(.)3
( )1املرجع السابق (. )345/10
( )2رشح خمترص الروضة (.)204-188/1
( )3كشف األرسار رشح أصول البزدوي ( ،)382/4هناية السول (ص.)153
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وقيل :هو اإلجلاء إىل فعل اليشء قهر ًا(.)١

وعرفه الشافعي  $تعاىل يف «األُم» بقوله :أن يصري الرجل يف يدَ ْي َمن ال يقدر عىل
ّ

االمتناع عنه(.)2

واإلكراه يؤثر عىل أهلية املكلف من حيث املؤاخذة كونه يفقد اإلنسان االختيار الذي

هو أصل التكليف واملسؤولية.

واألصل فيه قوله ﷺ( :إن اهلل وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا

عليه) ( ،)3وقال اهلل تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﴾ [النحل.)4( ]106:
 -2اخلطأ (:)5
وهو ما قابل التعمد والقصد ،وهو عارض ال ينايف األهلية ،لكنه عذر يف إسقاط

اإلثم واللوم.

واألصل فيه قوله ﷺ( :إن اهلل وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا

عليه)( ،)6وقال اهلل ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ [األحزاب.]5:

( )1الفقه املنهجي عىل مذهب الشافعي (.)197/7
( )2األم (.)240/3
( )3أخرجه ابن ماجة ( ،)2043وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة (.)2043
( )4روض�ة الناظ�ر ( ،)153/1املحص�ول لل�رازي ( ،)267/2كش�ف األرسار رشح أص�ول الب�زدوي
( ،)382/4األش�باه والنظائ�ر للس�يوطي (ص ،)203التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول لإلس�نوي
(ص ،)120البحر املحيط (.)73/2
( )5رشح التلويح عىل التوضيح ( ،)389/2كشف األرسار رشح أصول البزدوي (.)380/4
( )6سبق خترجيه.
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واخلطأ فيام يتعلق بالعبادات ال يفسدها ،وال يأثم املخطئ ألنه ال قصد له يف ارتكاب

املخالفة ،أما اخلطأ فيام يتعلق بحقوق اخللق ،فهو ال ينايف الضامن ،وإن كان صاحبه

معذور ًا.

وفيام يتعلق باملسائل العلمية واالجتهادية فاملخطئ معذور ما دام مل يقرص يف حتري

مراد الشارع ،بل صاحبه مأجور أجر ًا واحد ًا.
 -3النسيان(:)1

النسيان ال ينايف األهلية ،لبقاء متام العقل ولكنه عذر يف إسقاط اإلثم واملؤاخذة

األخروية ملا وقع بسببه من األفعال أو الترصفات ،أما املطالبة باألداء فثابتة عليه ال

تسقط بالنسيان.

فلو نيس املسلم صالة ،فال يعذر برتكها بعد التذكر ،فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال:

(من نيس صالة فليصل إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك)(.)2

وإذا نيس الصائم فأكل أو رشب وهو صائم ،فليتم صومه فأكله ورشبه صدقة من ربه

تبارك وتعاىل عليه ،وهذا حقه سبحانه فأسقط املطالبة به عند النسيان ،كام قال النبي ﷺ:

(إذا نيس فأكل ورشب فليتم صومه ،فإنام أطعمه اهلل وسقاه)(.)3

ولو رجل استودع أمانة فرتكها يف موضع نسيان ًا فذهبت عليه ،وجب عليه الضامن ،فإن

اهلل تعاىل يقول﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [النساء ،]58 :وهذا من حقوق

العباد ،وحقوق العباد هلم وهم أصحاب احلق فيها مطالبة وإسقاط ًا.

( )1قواطع األدلة للسمعاين ( ،)392/2قواعد األحكام يف مصالح األنام ( ،)3/2الفروق (،)162/2
التقرير والتحبري البن أمري حاج (.)177-176/2
( )2أخرجه البخاري ( ،)597ومسلم (.)684
( )3أخرجه البخاري (.)1933
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أما األصل يف إسقاط اإلثم عن النايس فقوله ﷺ( :إن اهلل وضع عن أمتي اخلطأ

والنسيان وما استكرهوا عليه).

كما اس�تجاب اهلل تع�اىل دعاء املؤمنين حين قال�وا ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬ ﴾ [البقرة ،]286:فقال اهلل ( :قد فعلت)(.)1
 - 4النوم(:)2

النوم يمنع أهلية األداء ويطالب املكلف بام فاته حال النوم بعد زوال هذا العارض

باالنتباه واالستيقاظ ،والنائم غري مؤاخذ حال نومه وال آثم ،فعن أيب قتادة  قال :قال

رسول اهلل ﷺ( :ليس يف النوم تفريط ،إنام التفريط يف اليقظة أن تؤخر صالة حتى يدخل

وقت األخرى)( ،)3ويف حديث رفع القلم( :وعن النائم حتى يستيقظ)(.)4

أما املطالبة بالفائت بعد زوال هذ العذر فهي ثابتة ،فعن أنس بن مالك  قال :قال

نبي اهلل ﷺ( :من نيس صالة أو نام عنها فكفارهتا أن يصليها إذا ذكرها)(.)5

ويف رواية( :إذا رقد أحدكم عن الصالة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ،فإن اهلل

يقول ﴿ :ﭟﭠﭡ﴾ [طه .)6()]14 :ولو فعل النائم خطأ فيام هو من حقوق
العباد فإنه مع رفع املؤاخذة عنه يضمن.

( )1أخرجه مسلم (.)126
( )2التقرير والتحبري البن أمري حاج ( ،)177/2كشف األرسار (.)277/4
( )3أخرجه مسلم (.)681
( )4أخرجه الرتمذي ( ،)1423وقال :حديث حسن غريب من هذا الوجه.
( )5أخرجه مسلم (.)684
( )6أخرجه مسلم (.)684
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 -5املرض(:)1
املرض ال ينايف األهلية ،ولكن للمرض تأثري يف بعض األحكام يسببها هذا العارض،

فلذا تسقط عنه املطالبة بام يعجز عنه من حقوق اهلل تعاىل ،كعجزه عن القيام يف الصالة،

وجواز الفطر من رمضان ،وغري ذلك.

( )1التقرير والتحبري البن أمري حاج (.)186/2
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املسألة الثانية
األحكام التكليفية والوضعية
تنقسم األحكام الرشعية إىل قسمني ،مها:
األحكام التكليفية ،واألحكام الوضعية.

أوالً :األحكام التكليفية ،وهي خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو

التخيري.

وهي اإلجياب ،والندب ،والتحريم ،والكراهة واإلباحة.
والتيسري يف األحكام التكليفية من عدة أوجه:
 -1أن األحكام متعددة فليست حك ًام واحد ًا ،فهي أوامر ،ونواه ،وإباحة.
 -2أن كل طرف من أطراف األحكام له مرتبتان ،فطرف املأمورات له مرتبتان ،مها:

الوجوب ،والندب ،فلم تأت األوامر بصفة اإللزام املطلق ،بل اإللزام يف جانب من

جوانبها ،واجلانب اآلخر عىل التخيري التفضييل ،مع ما فيه من األجور التي تسد النقص
واخللل يف الواجبات.

وكذلك النهي مل يأت عىل درجة واحدة بصفة اإللزام ،بل جاءت عىل مرتبتني ،مها:

التحريم ،والكراهة.

 -3أ ّما املندوبات واملكروهات فنظرا إىل عدم استلزام فعلها أو تركها لعقوبة فاملكلف

الشارع عىل فعل املندوب وترك املكروه لتحصيل األجر ،إال ّ
فيها باخليار ،وإن ّ
حث ّ
أن

110

شق عىل املك ّلف فينبغي له أن يرتك املندوب أو يفعل املكروه رفقا بنفسه.
ذلك إذا ّ
فإن التّيسري فيه واضحّ ،
املحرمات ّ
فإن ّ
الشارع احلكيم برمحته ض ّيق
 -4فأ ّما باب
ّ

باب التّحريم جدّ ا ،حتّى ّ
حمرمات األطعمة يوردها القرآن غالبا عىل سبيل احلرص،
إن ّ

كام يف قوله تعاىل:﴿ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ﴾

ثم إنّه تعاىل
 [البقرة ،]173:فاألصل يف املطعومات ونحوها اإلباحة ،والتّحريم استثناءّ ،
انصب التّحريم
يشق االمتناع عنه كاملاء أو اهلواء أو ال ّلباس أو املسكن. وإنّام
حيرم ما ّ
ّ
مل ّ
حرمها ملا فيها من األرضار عىل
عىل أشياء مع ّينة ممّا ال ّ
املحرمات إنّام ّ
يشق تركه. وتلك ّ
متمحضا للضرّ ر،
حيرم إال شيئا
ّ
ّ
ترصفاته كام يف حتريم اخلمر ،ومل ّ
صحة اإلنسان ،أو عىل ّ
أو رضره أغلب من نفعه. وهذا ا ّلذي قد يكون فيه نفع يكون يف احلالل عوض عنه،
فكل متعة يف احلرام يمكن حتصيلها أو أكمل منها يف احلالل.
املحرم يسرّ اللهّ عليه.
ثم إن
اضطر اإلنسان إىل ّ
ّ
ّ

-5وأ ّما الفرائض والواجبات فلم يك ّلفنا اللهّ تعاىل فيها ما فيه مش ّقة خارجة عن

املعتاد ،وال ترك العباد من غري تكليف ،بل كانت الشرّ يعة يف هذا األمر جارية عىل
ال ّطريق الوسط األعدل: ال متيل إىل فرض ما فيه مش ّقة ت ِ
ُعجز املك ّلف أو تقعده عن العمل
يف احلال أو املآل ،أو تدخل عليه اخللل يف نفسه أو عقله أو ماله.

ومن جهة أخرى: ما تركت الشرّ يعة اإلنسان دون تكليف حيصل به االبتالء ،فإنّه

ّوسط واالعتدال،
مل خيلق عبثا ومل يرتك سدى ،بل ك ّلفته بتكاليف تقتيض فيه غاية الت ّ

واحلج ،واجلهاد.
والزكاة،
والصومّ ،
ّ
الصالةّ ،
كتكاليف ّ
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وهذا ال يناقض اليرسّ ،
فإن اليرس يناقضه العرس ،أ ّما الوسط فهو داخل يف اليرس ،إذ

ال عرس فيه. والوسط – كام قال ّ
اطبي – هو معظم الشرّ يعة ،فهي وسط بني التّشديد
الش ّ
ّوسط ،ال عىل مطلق التّخفيف وال عىل مطلق
والتّخفيف  .فمعظمها حممول عىل الت ّ

التّشديد.

 -6املباحات ال مش ّقة فيها من جهة الشرّ عّ ،
ألن اخليار يف فعلها أو تركها إىل املك ّلف،

ّ
والشارع مل يدع فيام يتع ّلق هبا إىل فعل أو ترك.
ثاني ًا :األحكام الوضعية:

وهي العالمات واألمارات التي نصبها الشارع للداللة عىل األحكام التكليفية وآلية

تطبيقها وامتثاهلا.

وهي عىل ثالثة أقسام :األسباب ،والرشوط ،واملوانع.
ووجه التيسري يف األحكام الوضعية:
 -1أن اهلل تعاىل نصبها لتيسري معرفة األحكام ،وتيسري امتثاهلا ،فال نعلم عن وقت

الصالة إال بالسبب وهو العالمة التي نصبها الشارع ملعرفة الوقت ،من طلوع الفجر

لصالة الفجر ،والزوال للظهر ،وإذا صار ظل الشخص مثله للعرص ،والغروب لصالة

املغرب ،وهكذا.

ونصب الرؤية سبب ًا ملعرفة دخول شهر رمضان ،والنصاب لوجوب الزكاة،

واالستطاعة لوجوب احلج.

 -2أن األسباب الكونية يمكن إدراكها وال يكلف املكلف بتحصيلها ،وإنام جيب

احلكم يف حال توافرها من دون إلزام للمكلف بتحصيلها.

112

 -3األسباب االختيارية ال يكلف اإلنسان منها إال بام هو حتت قدرته.
-4أن الرشوط كلها حتت قدرة املكلف ،وما ال قدرة له عليه يسقط ،فلو عجز املكلف

عن حتصيل الطهارة أو استقبال القبلة فإنه يسقط.

 -5أن املوانع فيها ختفيف عن املكلف ،فاحليض والنفاس مانع من أداء بعض العبادات،
وسبب لتأجيل بعض العبادات ،وهذا من التيسري.
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املسألة الثالثة
الرخص
أصل الرخصة السهولة ،ومادة «ر خ ص» للسهولة واللني؛ كقوهلم :يشء رخص:

بني الرخوصة ،ومنه الرخص ضد الغالء ،ورخص له يف األمر فرتخص هو فيه :إذا مل
يستقص له فيه ،فامل هو إىل ذلك ،وهكذا سائر استعامل املادة(.)١

والرخصة يف االصطالح :ما رشع لعذر شاق ،استثناء من أصل كيل يقتيض املنع ،مع

االقتصار عىل مواضع احلاجة فيه(.)2

فالرخصة استثناء من القانون العام مراعاة لقدرة واستطاعة املكلف ،وحتقيق العدالة

اإلهلية ،والتجانس والتناسق يف املنظومة الترشيعية يف الرشيعة.

وبالتايل فالعزيمة تتعلق بالوضع االختياري ،والقدرة واإلمكان ،والرخصة تتعلق

بالوضع االضطراري ،والعجز أو املشقة غري املحتملة.

والعزيمة والرخصة جناحان تسري عليهام األحكام بتوازن ،وتوسط وواقعية جتسد

حكمة الترشيع ورمحته ،ومعقوليته.

األساس الذي تقوم عليه الرخصة:
تعترب الرخصة منهجا ترشيع ًيا واقع ًيا يؤكد قيام الرشيعة عىل املصلحة والعدل،

والرمحة باخللق ،دالة عىل رعاية اخلالق لعباده بام يصلحهم وال يعنتهم فإن الشارع ملا

( )1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( ،)1041/3لسان العرب ( ،)40/7مقاييس اللغة (.)500/2
( )2انظر :املوافقات (.)466/1
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تقرر أنه جاء بالرشيعة ملصالح العباد ،وكانت األمور املرشوعة ابتداء قد يعوق املكلف

أيضا
عن أدائها عىل وجهها عوارض من األمراض واملشاق اخلارجة عن املعتاد ،رشع له ً
توابع وتكميالت وخمارج ،هبا ينزاح عن املكلف تلك املشقات ،حتى يصري التكليف

ومتيرسا(.)١
بالنسبة إليه عاد ًيا
ً

ويعد باب العزيمة والرخصة من أهم األسس الترشيعية التي تبني بجالء واقعية

الترشيع اإلسالمي ،من حيث مراعاهتا ملختلف األحوال اإلنسانية ليسهل محلها عىل

الترشيع يف سائر أحكامها.

فالعزيمة أحكام كلية ومقصودة للشارع بالقصد األول ،العتبار القدرة اإلنسانية

عىل حتملها ،واحلرج أمر جزئي عارض لتلك الكلية ،جاءت الرخصة لعالجه فكانت

مطلوبة للشارع بالقصد الثاين ،وإذا اعتربنا العزائم من الرخص ،وجدنا العزائم مطردة
مع العادات اجلارية ،والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد(.)2

قال الشاطبي« :فيدخل يف الرخصة عىل هذا الوجه كل ما كان ختفيفا وتوسعة عىل

املكلف؛ فالعزائم حق اهلل عىل العباد ،والرخص حظ العباد من لطف اهلل؛ فتشرتك
املباحات مع الرخص عىل هذا الرتتيب ،من حيث كانا معا توسعة عىل العبد ،ورفع حرج

عنه ،وإثباتا حلظه»(.)3

ورس العزيمة والرخصة أن اهلل خلق للعبد قدرتني:
القدرة األوىل :ذات القدرة وإمكانية الفعل ،وصالحيتها للفعل ،وتسمى القدرة

بالقوة.

( )1املوافقات (.)473/1
( )2املرجع السابق (.)541/1
( )3املرجع السابق( .)532/1
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والثانية :القدرة الفعلية حال قيام العبد بالتكليف ،وتسمى القدرة بالفعل.
فالعزيمة متثل سن األحكام وفق القدرة األوىل.
والرخصة متثل االستثناء عند العجز عن حتقيق القدرة الفعلية؛ لعارض ،أو مشقة ،أو

حرج ،ومن هنا فإن املجتهد عليه أن يفرق بني القدرتني ،وأن ال يكتفي بالنظر إىل األوىل
فتضيع عندها أحكام الرخص ،وال يكتفي بالنظر إىل الثانية فتميع معها أحكام العزيمة،

ينزل ك ً
ال منهام منزلته ،واهلل أعلم(.)1
وإنام ّ
أقسام الرخصة(:)2

الرخصة تنقسم إىل عدة أقسام هي كام ييل:
القسم األول :رخصة واجبة ،أي :جيب األخذ بالرخصة ،فإن امتنع عن ذلك ،ثم

مات ،أو حلقه رضر ،فإنه يأثم بذلك ،ومن أمثلة ذلك:

 –1أكل املضطر للميتة ،وقلنا ذلك؛ ألنه حكم ثابت عىل خالف الدليل وهو قوله

تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓ﴾ [املائدة]3 :

لعذر ،وهو االضطرار.

 -2رشب اخلمر ملن غص بلقمة ،وخيش عىل نفسه اهلالك ،ومل جيد ما يسيغها إال به،

وقلنا ذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭹﭺﭻﭼ ﴾ [النساء.]29 :

القسم الثاين :رخصة مندوبة ،أي :إن أخذ بتلك الرخصة فله أجر.
مثل :قرص الصالة الرباعية للمسافر ،لقوله ﷺ( :صدقة تصدق اللهَّ هبا عليكم فاقبلوا

صدقته)( ،)3وملالزمة النبي ﷺ للقرص يف أسفاره.

( )1احلكم الرشعي بني النظرية والتطبيق د .عبد الرقيب الشامي (ص.)379
( )2انظر :البحر املحيط للزركيش ( ،)37 ،34/2املنثور يف القواعد الفقهية للزركيش (.)164/2
( )3أخرجه مسلم (.)686
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القسم الثالث :رخصة مباحة ،ومن أمثلة ذلك:
 –1العرايا ،وهي :بيع الرطب عىل رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرص ًا فيام

دون مخسة أوسق ،فالقياس :عدم جواز مثل هذا البيع؛ ملا فيه من اجلهالة والغرر ،ولكن

رخص الشارع يف العرايا للحاجة إليها.

 -2التلفظ بكلمة الكفر ملن أكره عىل ذلك وقلبه مطمئن باإليامن ،لقوله تعاىل ﴿ :ﮃ
ﮄﮅ ﮆﮇﮈ﴾ [النحل.]106 :

 -3اجلمع بني الصالتني يف السفر عند احلاجة.
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املسألة الرابعة
االستحسان
تعريف االستحسان يف اللغة:
االستحسان استفعال من احلسن وهو ضد القبح ،واالستحسان عد اليشء واعتقاده

حسنًا(.)١

تعريف االستحسان يف االصطالح:
تنوعت عبارات األصوليني يف تعريف االستحسان بام أثر عىل اختالفهم يف حجيته،

فمن تلك التعريفات:

 –1تعريف ابن العريب:
قال « :$االستحسان عندنا وعند احلنفية :هو العمل بأقوى الدليلني»(.)2
 –2وعرف ابن رشد االستحسان الذي يكثر استعامله حتى يكون أعم من القياس

طرحا لقياس يؤدي إىل غلو يف احلكم ومبالغة فيه،
يف مذهب مالك بقوله« :هو ما يكون ً

فيعدل عنه يف بعض املواضع ملعنى مؤثر يف احلكم خيتص به ذلك املوضع»(.)3

 –3ويرى الشاطبي أن االستحسان املالكي يرجع إىل« :األخذ بمصلحة جزئية يف

مقابلة دليل كيل»(.)4

( )1لسان العرب ( ،)180/3القاموس املحيط (ص ،)1535خمتار الصحاح (ص.)136
( )2االعتصام (.)138/2
( )3املرجع السابق (.)139/2
( )4املوافقات (ص.)777
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 –4وعرفه الكرخي احلنفي بأنه« :العدول باملسألة عن حكم نظائرها إىل حكم آخر

لوجه أقوى يقتيض هذا العدول»(.)1

وهذا التعريف قد استحسنه بعض املعارصين()2؛ لشموله جلميع أنواع االستحسان،

وداللة الفروع الفقهية عليه.

ويؤخذ من التعريفات السابقة ما ييل:
أ ) إن االستحسان عدول عن حكم إىل حكم يف بعض الوقائع ،أو استثناء جزئية
من حكم كيل ،وأن هذا العدول وهذا االستثناء ال بد له من مستند رشعي من
النصوص أو معقوهلا وروحها.

ب) إن االستحسان غري خارج عن مقتىض األدلة ،إال أنه نظر يف لوازم األدلة
ومآالهتا.

ج ) إن فيه مج ًعا بني األدلة املتعارضة بام حيقق مقاصد الرشيعة وروحها.

د ) إن يف االستحسان تطبي ًقا ملبدأ التيسري ورفع احلرج ،كام قال الرسخيس بعد ذكره
لتعريفات االستحسان« :وحاصل هذه العبارات أنه ترك العرس لليرس»(.)3

هـ) كام تؤكد التعريفات بأنه ال مدخل للرأي املجرد عن الدليل أو القول بالتشهي
وما متليه األهواء يف االستحسان.

( )1كشف األرسار ( ،)8/4البحر املحيط ( ،)91/6هناية السول (.)400 ،398/4
( )2كالشيخ مصطفى الزرقاء ،والدكتور مصطفى ال ُبغا ،وغريمها .انظر :املدخل الفقهي العام ( ،)87/1أثر
األدلة املختلف فيها ،نظرية االستحسان يف الترشيع اإلسالمي وصلتها باملصلحة املرسلة د .حممد الفرفور
(ص.)64
( )3انظر :املبسوط للرسخيس( ،املجلد اخلامس /اجلزء العارش /ص.)145
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يقول الشاطبي يف االستحسان« :مقتضاه الرجوع إىل تقديم االستدالل املرسل عىل

القياس ،فإن من استحسن مل يرجع إىل جمرد ذوقه وتشهيه ،وإنام يرجع إىل ما علم من

قصد الشارع يف اجلملة يف أمثال تلك األشياء املفروضة ،كاملسائل التي يقيض فيها الناس

أمرا ،إال أن ذلك األمر يؤدي إىل فوات مصلحة من جهة أخرى ،أو جلب مفسدة كذلك،
ً

وكثريا ما يتحقق يف األصل الرضوري مع احلاجي ،واحلاجي مع التكمييل ،فيكون إجراء
ً
القياس يؤدي إىل احلرج واملشقة يف بعض موارده ،فيستثنى موضع احلرج ،وكذلك يف

احلاجي مع التكمييل ،أو الرضوري مع التكمييل وهو ظاهر»(.)1
وجه ارتباط االستحسان بفقه التيسري:

أن االستحسان عدول عن القانون احلكم يف القضية اجلزئية املعينة إىل حكم خاص

مراعية للظروف اخلاصة تيسري ًا وختفيف ًا ،ومراعاة للمصلحة والعدل ،فاألصل يف القانون
واحلكم العام أن حيقق املصلحة ،ويدرأ املفسدة فإذا وجدنا أن تطبيق هذا احلكم العام
عىل اجلزئية املعينة خيل بمقصد الشارع من ترشيع احلكم فإنا نعدل إىل حكم مناسب عىل

سبيل االستثناء ملنع الرضر ،وصيانة الرشع عن ختلف حكمته ومقصده.

( )1انظر :املوافقات (ص.)778 – 777
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املسألة اخلامسة
املصاحل املرسلة
املصلحة املرسلة مركب وصفي من كلمتني مها (املصلحة) ،و(املرسلة) ،ولتعريف

هذا املصطلح ال بد من تعريف كل عىل حدة.
تعريف املصلحة يف اللغة:
للمصلحة يف اللغة إطالقان:

أحدمها :املنفعة وزنًا ومعنى ،فهي مصدر بمعنى الصالح ،كاملنفعة بمعنى النفع ،أو

هي اسم للواحدة من املصالح.

الثاين :تطلق عىل الفعل الذي فيه صالح ،ويف األمر مصلحة ،أي :خري(.)١
ويف االصطالح:
عرفها الغزايل بقوله« :نعني باملصلحة :املحافظة عىل مقصود الرشع ،ومقصود الرشع

من اخللق مخسة :وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم ،فكل
ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو
مفسدة ودفعها مصلحة»(.)2

ويقول الشاطبي – معر ًفا املصلحة عند مالك وأصحابه « :-فإن املراد باملصلحة
( )1لسان العرب ( ،)384/7القاموس املحيط (ص ،)1535مقاييس اللغة (.)236/3
( )2املستصفى (.)636/1

121

عندنا :ما فهم رعايته يف حق اخللق من جلب املصالح ودرء املفاسد عىل وجه ال يستقل
العقل بدركه عىل حال ،فإن مل يشهد الرشع باعتبار ذلك املعنى بل برده كان مردو ًدا

باتفاق املسلمني» (.)١

دل التعريفان السابقان عىل أنه ال بد من رجوع املصلحة إىل مقاصد الشارع ،وأكد

الشاطبي بعدم استقاللية العقل بإدراك املصلحة ،بل احلكم عىل الفعل بكونه مصلحة
أو مفسدة إنام يرجع إىل الشارع نفسه ،وليس ما يمليه الطبع واهلوى ،يقول الشاطبي:

«املصالح املجتلبة رش ًعا ،واملفاسد املستدفعة إنام تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة

األخرى ،ال من حيث أهواء النفوس يف جلب مصاحلها العادية ،أو درء مفاسدها
العادية»(.)2

واملراد باملرسلة يف اللغة :املطلقة(.)3
ويراد هبا هنا اخلالية من قيد االعتبار أو اإللغاء.
تعريف املصلحة املرسلة:
هي كل منفعة مالئمة لترصفات الشارع مناسبة ملقاصده ،ال يشهد هلا باالعتبار وال

باإللغاء نص معني(.)4
أقسام املصلحة

قسم العلامء املصلحة وفق عدة اعتبارات منها:

( )1االعتصام (.)113/2
( )2املوافقات (ص ،)222وانظر :كتاب (رأي األصوليني يف املصالح املرسلة واالستحسان من حيث
احلجية) (.)40/1
( )3مقاييس اللغة ( ،)322/2لسان العرب (.)281/11
( )4املصالح املرسلة ومكانتها يف الترشيع (ص ،)16 – 15أثر األدلة املختلف فيها (ص.)35
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أوالً :تقسيم املصلحة باعتبار شهادة الرشع هلا وعدمه إىل ثالثة أقسام(:)١
أ – املصلحة املعتربة:
وهي املصلحة التي اعتربها الشارع ،وقام الدليل منه عىل رعايتها ،فهذه املصلحة

حجة ،وال إشكال يف صحتها ،وال خالف يف إعامهلا ،كالقصاص ملصلحة حفظ النفوس،

وحتريم اخلمر ملصلحة حفظ العقل ،وحتريم الزنا والعقوبة عليه ملصلحة حفظ األنساب،

ونحو ذلك.

ب  -املصلحة امللغاة:
وهي املصالح التي ليس هلا شاهد اعتبار من الرشع بل شهد الرشع بردها وإهدارها

وإلغائها.

وهذا النوع من املصالح مردود ،وال سبيل إىل قبوله ،وال خالف يف إمهاله بني املسلمني

وعدم االلتفات إليه.

مثل :املصلحة املوجودة يف اخلمر ،و املصلحة املوجودة يف الربا والزنا ونحو ذلك،

فهذا النوع من املصالح يف نظر الشارع ال اعتبار له ،بل يعترب مفسدة ،وال يصح الترشيع

بناء عليها؛ ألهنا معارضة ملقاصد الشارع ،وتسميتها مصلحة إنام هو باعتبار اجلانب
املرجوح ،أو باعتبار نظر املكلف القارص.
ج – املصلحة املسكوت عنها:
وهي املصلحة التي مل يقم دليل خاص من الشارع عىل اعتبارها وال عىل إلغائها،
( )1أثر األدلة املختلف فيها للدكتور ال ُبغا (ص ،)35 – 32تعليل األحكام لألستاذ حممد مصطفى شلبي
(ص ،)281نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي (ص.)15
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ولكن دلت األدلة العامة عىل اعتبارها ،فهي إذن ال تستند إىل دليل خاص معني ،بل
تستند إىل مقاصد الرشيعة وعموماهتا ،وهذه تسمى املصلحة املرسلة.

خاصا ،ومل تتحقق فيها علة اعتربها
ً
فإذا حدثت واقعة مل يرشع الشارع هلا حكماً
الشارع حلكم من أحكامه ،ووجد فيها أمر مناسب لترشيع حكم – أي إن ترشيع احلكم

رضرا أو حيقق نف ًعا – فهذا األمر املناسب يف هذه الواقعة يسمى
فيها من شأنه أن يدفع
ً
املصلحة املرسلة ،ووجه أنه مصلحة :هو أن بناء احلكم عليه مظنة دفع رضر أو جلب

نفع ،وإنام سميت مرسلة؛ ألن الشارع أطلقها ،فلم يقيدها باعتبار وال إلغاء.
رشوط العمل باملصلحة املرسلة:

مل يقل العلامء الذين حيتجون باملصلحة املرسلة باعتبارها مطلقة من غري قيود ،بل

اشرتطوا رشو ًطا لصحة األخذ هبا وبناء األحكام عليها ،حتى ال ينفلت األمر ،وتُستغل

املصلحة ذريعة للتحلل من أحكام الرشيعة واملروق منها بحجية املصلحة التي تُتهم،
وبذلك يكون احلكم بام متليه األهواء والرغبات ،وما يستتبعه من رش مستطري عىل األمة
أمجع ،لذا ال بد عند النظر يف املصلحة من مراعاة الرشوط اآلتية:

 –1املالءمة بني املصلحة امللحوظة ومقاصد الرشع يف اجلملة ،بحيث ال تنايف أصلاً

من أصوله وال دليلاً من أدلته ،بل تكون من جنس املصالح الكلية التي قصد

الشارع إىل حتصيلها ،أو قريبة منها ليست غريبة عنها ،وإن مل يشهد هلا دليل
خاص باالعتبار.

 –2أن تكون معقولة املعنى يف ذاهتا ،جرت عىل املناسبات املعقولة التي إذا ُعرضت
عىل أهل العقول تلقتها بالقبول.
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 –3أن ال تكون يف األحكام الثابتة املحكمة التي ال تتغري كام يف التعبدات أو ما جرى
جمراها من املقدرات.

 –4أن يكون يف األخذ هبا حفظ أمر رضوري ،أو رفع حرج الزم يف الدين ،بحيث
لو مل يؤخذ بتلك املصلحة املعقولة يف موضعها لكان الناس يف حرج ،واهلل تعاىل

يقول ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [احلج.]78 :

 –5أال تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية هلا ،وأال يستلزم من العمل هبا
مفسدة أرجح منها أو مساوية هلا(.)١

وجه ارتباط املصالح املرسلة بفقه التيسري:
أن الناس تتجدد هلم يف حياهتم قضايا كثرية يف خمتلفة جماالت احلياة ترتبط هبا

مصاحلهم املرشوعة واملتوافقة مع مقصود الشارع ،وباألخذ هبا تتيرس حياهتم ،وال يوجد
نص خاص يف اعتبار وال إلغائها ،ومنع الناس منها يوقعهم يف احلرج واملشقة ،وربام

أحيان ًا يف الرضر واملفسدة ،وبالتايل فقد كان اعتبار مبدأ املصالح املرسلة من أهم املبادئ
التي تقوم عليها الرشيعة ،وتتحقق به سامحتها ،ويرسها ،بل وتأكيد صالحيتها جلميع
الناس يف سائر األزمنة واألمكنة.

يقول الشاطبي« :حاصل املصالح املرسلة يرجع إىل حفظ أمر رضوري ،ورفع حرج

الزم يف الدين»(.)2

( )1االعتصام للشاطبي ( ،)133 – 129/2ضوابط املصلحة املرسلة (ص ،)111أثر األدلة املختلف فيها
لل ُبغا (ص ،)58املصالح املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي د .حممد بو ركاب (ص ،)130املصالح
املرسلة ومكانتها يف الترشيع (ص)50
( )2االعتصام للشاطبي (ص.)632
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املسألة السادسة
االستصحاب
تعريف االستصحاب يف اللغة:
االستصحاب :استفعال من الصحبة ،وهي املالزمة ،واالستصحاب :طلب الصحبة،

وكل يشء الزم شي ًئا فقد استصحبه(.)١
ويف االصطالح:

عرفه األسنوي بأنه« :عبارة عن احلكم بثبوت أمر يف الزمان الثاين ،بناء عىل ثبوته يف

الزمان األول ،لفقدان ما يصلح للتغيري»(.)2

ِ
إثبات ما كان ثابتًا أو َن ْفي ما كان منف ًيا»(.)3
وعرفه ابن القيم بأنه« :استدام ُة

والتعريفان متقاربان ويدالن عىل احلكم باستمرار ما ثبت وجوده حتى يدل الدليل

عىل ذهابه ،واحلكم باستمرار عدم مامل يثبت وجوده حتى يقوم الدليل عىل وجوده(.)4
حجية االستصحاب:

يذكر العلامء لالستصحاب عدة أنواع ،ولتحرير حمل النزاع حيسن ذكرها ملعرفة حجية

كل نوع:

( )1لسان العرب ( ،)286/7القاموس املحيط (ص ،)134مقاييس اللغة (.)261/3
( )2هناية السول (.)358/4
( )3إعالم املوقعني (.)319/1
( )4كشف األرسار ( ،)662/3أثر األدلة املختلف فيها (ص.)187
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النوع األول :استصحاب دليل الرشع ،كاستصحاب العموم إىل أن يرد دليل

التخصيص ،واستصحاب النص حتى يرد النسخ.

فهذا النوع متفق عىل صحة العمل به ،إذ األصل عموم النص وبقاء العمل به ،حتى

يدل الدليل عىل خالفه ،ولكن وقع نزاع يف تسمية ذلك استصحا ًبا(.)١

النوع الثاين :استصحاب الوصف املثبت للحكم الرشعي حتى يثبت خالفه،

كاستصحاب حكم الطهارة ،وحكم احلدث ،واستصحاب بقاء النكاح ،وبقاء امللك،
وش ْغل الذمة بام تُشغل به حتى يثبت خالف ذلك(.)2

وهذا النوع ذكر ابن القيم بأنه حجة ،وليس حمل نزاع بني الفقهاء ،وإنام تنازعوا يف

بعض أحكامه لتجاذب املسألة أصلني متعارضني(.)3

النوع الثالث :استصحاب الرباءة األصلية ،والعدم األصيل ،وهو نفي ما نفاه العقل

ومل يثبته الرشع ،كوجوب صوم رجب.

وهذا النوع ذهب أكثر املتأخرين من احلنفية إىل أنه حجة يف الدفع ال يف اإلثبات ،فال

يصلح حجة لبقاء األمر عىل ما كان ،بحيث ترتتب آثار جديدة عىل اعتباره ،بل يدفع به

دعوى تغيري احلال التي كانت ثابتة(.)4

ويمثلون لذلك باملفقود ،فيستدل باالستصحاب يف حق نفسه بحيث يعترب ح ًيا فال

( )1البحر املحيط ( ،)21/6رشح الكوكب املنري ( ،)404/4حاشية العطار ( ،)388/2كشف األرسار
(.)662/3
( )2روضة الناظر ( ،)392/1إعالم املوقعني ( ،)319/1البحر املحيط ( ،)20/6حاشية الع ّطار (،)388/2
كشف األرسار (.)662/3
( )3إعالم املوقعني (.)320/1
( )4كشف األرسار ( ،)662/3أصول الرسخيس ( ،)225 ،147/2حاشية العطار (،)389 – 388/2
إعالم املوقعني (.)319/1
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توزع تركته ،حتى يعلم موته أو يميض زمن التعمري ،وال يستدل به يف حق غريه ،ونعتربه
ميتًا ،فإذا مات من يرثه فال حيتفظ له بنصيب ،وال يعتد به يف توزيع الرتكة عىل ورثة

املتوىف.

وذهب األكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم إىل أنه يصلح حجة

إلبقاء األمر عىل ما كان عليه ،قالوا :ألنه إذا غلب عىل الظن انتفاء الناقل غلب عىل الظن
بقاء األمر عىل ما كان عليه(.)1

النوع الرابع :استصحاب حكم اإلمجاع يف حمل النزاع.
مثال ذلك :املتيمم إذا رأى املاء بعد الرشوع يف الصالة ،فاإلمجاع منعقد عىل صحة

رشوعه بالصالة ،وأن صالته صحيحة لو انتهت قبل رؤية املاء ،فيستصحب حكم
الصحة املجمع عليه حال عدم رؤية املاء إىل ما بعد الرؤية املتنازع فيه(.)2
وهذا النوع حمل نزاع بني األصوليني ،واخلالف فيه أشد من سابقه.
هذا جممل ما ذكره األصوليون يف حجية االستصحاب وفق أنواعه ،والذي يبدو أن

مجيع املذاهب تأخذ هبذا األصل من حيث اجلنس ،وإن اختلفوا يف مقدار األخذ تب ًعا

ملقدار األدلة التي توسعوا فيها(.)3

وجه ارتباط قاعدة االستصحاب بفقه التيسري:
االستصحاب بقاء عىل األصل ،وهو أيرس من االنتقال إىل الوجه اآلخر ،ولذا يطالب

بالدليل املثبت ال النايف.

( )1إعالم املوقعني (.)319/1
( )2إعالم املوقعني ( ،)321/1البحر املحيط ( ،)22 – 21/6روضة الناظر (.)392/1
( )3ابن حنبل (حياته عرصه – آراؤه وفقهه) لإلمام حممد أيب زهرة (ص.)261
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ويتضح أثره يف التيسري من خالل األمثلة التالية:
 -1من كان طاهر ًا ،وشك يف احلدث فال جيب عليه اإلعادة ويستمر بوضوئه السابق.
وهذا فيه قطع ملشكلة الوسواس الذي يوقع صاحبه يف احلرج والعنت.
 -2من كان متزوج ًا وشك يف الطالق ،فالزوجية قائمة وال تنحل بالشك.
 -3األصل يف األشياء اإلباحة ،ويف هذا من التيسري والتوسعة عىل الناس ما ال خيفى،
وقد سبق احلديث عن هذه القاعدة.

الفرع الثالث
القواعد املقاصدية املتضمنة للتيسري،
ويشتمل على ثالث مسائل:
املسألة األوىل :قاعدة جلب املصالح ودرء املفاسد.
املسألة الثانية :اعتبار املآالت.
املسألة الثالثة :رفع احلرج.
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املسألة األوىل
قاعدة جلب املصاحل ودرء املفاسد
تتجىل رمحة اهلل بعباده فيام أنزل من الترشيعات والنظم والتعاليم التي وجدت

ملصلحتهم ،قال تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [األنبياء.]107:

ومن رمحة اهلل بعباده أن جعل دينه وترشيعه مبني ًا عىل قاعدة جلب املصالح ودرء

املفاسد ،التي اعتربها بعض العلامء مرجع الترشيع كله ،وهذا البناء املصلحي للترشيع

هو أساس التيسري وهو أساس خلودها وديمومتها وصالحيتها لكل زمان ومكان ،قال

ابن القيم  « :$إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش
واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصالح كلها ،وحكمة كلها؛ فكل مسألة

خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن
احلكمة إىل البعث؛ فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل»(.)١

وملا كانت األحكام الرشعية إنام رشعت لتحقيق مصالح اإلنسان ،واملصالح ثمرة

األحكام من الواجب واملندوب واملباح ودفع املفاسد عنه املتمثلة يف املكروه واحلرام،
وهذه األحكام املشتملة عىل جلب املصالح ودرء املفاسد هي املقصود من ترشيع
األحكام ،فإهنا ال بد أن تتفاوت بناء عىل طبيعتها أو عىل حسب ظروفها ومالبساهتا عند

التطبيق ،أو حسب التقدير من قبل الباحث والفقيه ،وهذا يفرض عىل الفقيه التعرف

عىل فقه املوازنات ألجل الوصول إىل املصلحة املقصودة سواء عىل سبيل الرتجيح عند
التعارض ،أو التقديم عند التزاحم.

( )1إعالم املوقعني (.)11/3
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وبالنظر إىل األحكام الرشعية التي هي يف حقيقتها تشتمل عىل جلب املصالح ودرء

املفاسد ،فإهنا ليست عىل درجة واحدة ،فمصلحة الواجب أكرب من مصلحة املندوب،

ومن باب أوىل املباح ،ومصلحة املندوب أكرب من مصلحة املباح ،كام أن كل حكم من
الواجب واملندوب واملباح درجات املصلحة فيه متفاوتة ،فالواجب يشتمل عىل أعىل

املصالح يف أعىل درجاته ،وهي حتمية احلصول ،ثم تنزل تدرجي ًيا حتى تصل أدنى

درجات الواجب ،يليها أعىل درجات املندوب ،ثم يستمر التدرج يف النزول املصلحي
يف املندوب إىل أدنى مستوياته يعقبه أعىل درجات املباح ،ويف أدنى درجات مصالح املباح
يتلوه أوىل درجات املفاسد بالدخول يف املكروه ،وتتدرج املفاسد يف سعة حجمها حتى

تصل أعىل درجاهتا يف املكروه ،يعقبها أوىل درجات مفاسد احلرام ،ويستمر التدرج إىل

الوصول إىل أعىل درجات الفساد يف أعىل درجات املمنوعات املحظورة.

يقول العز ابن عبد السالم« :ومصالح الدارين ومفاسدمها يف رتب متفاوتة فمنها؛

ما هو يف أعالها ،ومنها ما هو يف أدناها ،ومنها ما يتوسط بينهام...فام كان من االكتساب

ال ألحسن املصالح فهو أفضل األعامل ،وما كان منها حمص ً
حمص ً
ال ألقبح املفاسد فهو

أرذل األعامل.)١(»....

ويقول اإلمام القرايف « :$اعلم أن األوامر تتبع املصالح ،كام أن النواهي تتبع

املفاسد.

واملصلحة إن كانت يف أدنى الرتب كان املرتب عليها الندب ،وإن كانت يف أعىل

الرتب كان املرتب عليها الوجوب ،ثم إن املصلحة ترتقى ويرتقي الندب بارتقائها حتى
يكون أعىل مراتب الندب ييل أدنى مراتب الوجوب.
( )1قواعد األحكام (.)8/1
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وكذلك نقول يف املفسدة التقسيم بجملته ،وترتقي الكراهة بارتقاء املفسدة حتى

يكون أعىل مراتب املكروه ييل أدنى مراتب التحريم ،إذا تقرر ذلك علم حينئذ ّ
أن

املصلحة التي تصلح للندب ال تصلح للوجوب ،السيام إن كان الندب يف الرتبة الدنيا،

فإن الرشع خصص املرتبة العليا من املصالح بالوجوب وحث عليها بالزواجر؛ صونًا

لتلك املصلحة عن الضياع ،كام خصص املفاسد العظيمة بالزجر والوعيد؛ حسماً ملادة
الفساد عن الدخول يف الوجود»(.)١
وال شك يف أن العلم باألحكام الرشعية ومراتبها ،ومقاصد الشارع من ترشيعها،

ومعرفة درجات املصالح واملفاسد هو نقطة ارتكاز املجتهد يف القيام باملوازنة الصحيحة
ثامرا سليمة مستهدية هبدى الرشع ال باجلهل واهلوى ،فالعلم باملصالح
السليمة التي تنتج ً

واملفاسد أساس املوازنة بينها ،يقول ابن تيمية« :واملؤمن ينبغي له أن يعرف الرشور
الواقعة ومراتبها يف الكتاب والسنة ،كام يعرف اخلريات الواقعة ومراتبها يف الكتاب
والسنة فيفرق بني أحكام األمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها يف الكتاب والسنة

رشا عىل ما هو دونه ،ويدفع أعظم الرشين ،باحتامل أدنامها،
خريا وأقل ً
ليقدم ما هو أكثر ً
وجيتلب أعظم اخلريين بفوات أدنامها فإن من مل يعرف الواقع يف اخللق ،والواجب يف

الدين مل يعرف أحكام اهلل يف عباده وإذا مل يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل ،ومن عبد
اهلل بغري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح»(.)2

ويضاف إىل معرفة األحكام الرشعية ،ومراتبها ومقاصدها ومصاحلها معرفة الواقع

ومالبساته وتعقيداته ،واخلربة يف تفاصيله ،والتبرص يف أدواته ،ومعرفة مآالت االختيار
والرتجيح ألي طرف.

( )1الفروق ( .)95 – 94/3بترصف.
وللعز ابن عبدالسالم كالم نحوه ،انظر :قواعد األحكام (.)55 – 54/1
( )2جامع الرسائل (.)305/2
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ولقد حتدث األصوليون عن املصلحة يف أبواب خمتلفة من علم أصول الفقه ،يف

القياس واالستحسان ،واالستصالح ،والعرف ،ويف ختصيص العموم ،ويف أبواب

تنبيها ألمهيتها ورضورة معرفتها؛ وذلك ألن املصلحة من األسس
املقاصد الرشعيةً ،
اجلوهرية التي يقوم عليها الترشيع اإلسالمي ،فإن االستقراء دل عىل اعتبار الرشيعة

معيارا لإلقدام واإلحجام ،فاألحكام
للمصلحة يف سائر مواردها وأحكامها ،وجعلها
ً
الرشعية إنام رشعت جللب املصالح ودرء املفاسد.

يقول الشاطبي « :$املعلوم من الرشيعة أهنا رشعت ملصالح العباد؛ فالتكليف كله

إما لدرء مفسدة ،وإما جللب مصلحة ،أو هلام م ًعا»(.)1

وقد ثبت باالستقراء أن األحكام الرشعية التي رشعها اهلل لعباده قد اشتملت عىل مصالح

الناس ،قال تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [األنبياء ،]107 :وقال ﴿ :ﮂ

ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [يونس ،]58 -57 :وال شك أن
املصلحة املرادة هنا هي املصلحة الرشعية التي حتافظ عىل مقصود الشارع ،ال املصالح
الومهية التي ألغتها الرشيعة ،كالقول بإباحة الربوية إلنعاش النظام االقتصادي ،والزعم

بأن اخلمر منافعه أكثر من مضاره ،باإلضافة إىل كونه أحد عوامل اجلذب السياحي،

ومنه إشاعة الفاحشة واالنحالل األخالقي كرافد من روافد السياحة وعامل من عوامل
النمو االقتصادي ،ونحو ذلك من القضايا التي تتعارض مع نصوص الرشيعة أو قيمها
وتعاليمها ،والتي تقدس فيها املادة عىل حساب املبادئ والقيم اخلالدة.

( )1انظر :املوافقات (.)318/1
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واملصالح املعتربة هي املصالح احلقيقية وهي التي ترجع إىل حفظ مقاصد الشارع يف

حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال ،وهي التي ترجع إىل حفظ أصل رضوري

أو حاجي أو حتسيني ،أو تكون وسيلة يف طريق حفظها ،وللوسائل أحكام املقاصد،
والتي هبا قوام الدنيا التي يعيش هبا اإلنسان ،وال يمكن أن تسري احلياة يف ظل انخرامها

أو انعدامها ،حتى يتسنى لإلنسان أداء مهمة االستخالف يف األرض عىل أرضية مستقرة
وقوانني ضابطة.

ومن نافلة القول :أن نؤكد عىل أن كل حكم رشعي منصوص عليه فإنه بال شك

يتضمن حتقيق املصلحة املقصودة للشارع يف بابه ،فنصوص الشارع كلها حكم ومصالح،
سواء أدركناها ،أو بعضها ،أو مل ندركها ،وما مل ينص عليه فإن اعتبار مصلحته حمكوم
بتحقيق املقاصد التي حافظت عليها النصوص وأن تكون من جنس املصالح التي

اعتربها الشارع.

وعالقة قاعدة املصالح بفقه التيسري من جهة رضورة فقه املجتهد للمصالح التي

مستحرضا هلا حني تنزيل
رشعت هلا األحكام لتحقيقها من الناحية التقريرية ،وأن يكون
ً
األحكام وتطبيقها عىل الوقائع العينية واملشخصة ،والتأكد من مدى حتقق املصالح العامة

التي هي من قوام الترشيع اإلسالمي العام ،ومدى حصول املصلحة اخلاصة للحكم
املعني يف احلالة املعينة املشخصة بظروفها ومالبساهتا عىل ضوء قدرة املكلف واستطاعته،
فإن اعتبار الشارع للمصلحة املقصودة من احلكم يعني أن تطبيق احلكم مرتبط بتحققها

يف أرض الواقع(.)١

( )1احلكم الرشعي بني النظرية والتطبيق د .عبد الرقيب الشامي (ص ،)551وفقه مراتب األعامل للمؤلف
نفسه (ص.)77

136

املسألة الثانية
اعتبار املآالت
الـمآل يف اللغة:

أصل املآل يف اللغة :فعل أول ،فنقول :آل اليشء ،يؤولْ ،أوالً ،ومآالً بمعنى :رجع،

وأول إليه اليشء :رجعه ،وألت عن اليشء :ارتددت.

ومنه تأويل الكالم ،فهو من آل اليشء يؤول إىل كذا ،أي :رجع وصار إليه ،وبالتايل

فتأويل الكالم :هو عاقبته وما ينتهي إليه ،ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﴾

[آل عمران ،)١(]7 :والتأويل :املرجع واملصري ،مأخوذ من :آل يؤول إىل كذا ،أي :صار
أيضا قوله تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
إليه» ،ومنه ً

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [األعراف ،]53:فقد قال قتادة( :)2تأويله عاقبته ،وقال

القرطبي« :يوم يأيت تأويله ،أي تبدو عواقبه يوم القيامة»(.)3

وهكذا ،فإن معاين (املآل) عند أهل اللغة :هي املرجع ،واملصري ،والعاقبة ،واملنتهى،

ونحوه من املرادفات ،ويف مصطلح (مآالت األفعال) :يستعمل لفظ املآل بمعنى :نتائج

األعامل وآثارها ،وما تنتهي إليه من عواقب يف الواقع(.)4

( )1لسان العرب (.)34 – 32/11
كبريا،
( )2قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو السدويس أبو اخلطاب البرصي الرضير املفرس كان تابع ًيا وعا ًملا ً
كان يقول :يقول :ما يف القرآن آية إال وقد سمعت فيها شي ًئا ،تويف سنة 117هـ .انظر :وفيات األعيان
( ،)85/4تذكرة احلفاظ ( ،)92/1سري أعالم النبالء (.)269/5
( )3اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)218/7
( )4مفهوم فقه املآالت وأمهيته ،سعد الدين العثامين – بحث غري منشور.
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تعريف الـمآل يف االصطالح:
عرفه الدكتور أمحد الريسوين بقوله« :ومعناه :النظر فيام يمكن أن تؤول إليه األفعـال

والترصفات والتكاليف موضوع االجتهاد واإلفتاء والتوجيه ،وإدخال ذلك يف احلسبان
عند احلكم والفتوى»(.)1

ويعرفه الدكتور السنويس بأنه« :هو حتقيق مناط احلكم بالنظر يف االقتضاء التبعي

الذي يكون عليه عند تنزيله ،من حيث حصول مقصده ،والبناء عىل ما يستدعيه ذلك

االقتضاء»(.)2

وحقيقة النظر يف املآالت ترجع إىل التحقق من حصول املصلحة التي رشع احلكم

ألجل حتقيقها ،والتأكد من أي آثار جانبية يف ثاين احلال ،واعتبار هذه اآلثار يف إمضاء

احلكم ،أو إيقافه للبحث عن ما يناسب احلال القائمة.

وهنا أمر أود اإلشارة إليه ،وهو أن الكاتبني يف املآالت ،يذكرون مبدأ اعتبار املآالت

ويدرجون حتته سائر التعليالت واملصالح التي يستهدفها الشارع من ترشيع احلكم،

ويستدلون عىل اعتباره بالنصوص التي ترصح بالعلل واحلكم واملصالح لألحكام.

والتحقيق أن مبدأ اعتبار املآالت يفرتض أن حيرص يف جانب حمدد ،وهو النظر فيام

يمكن أن يؤول إليه الوضع يف احلال الثاين ،وإمضاء احلكم عندما ال تربز أو تتوقع آثار
ٍ
مناف ملقصود احلكم يف القضايا
جانبية بظن غالب ،وإيقافه عند بروز أو توقع مآل
العينية الواقعة عند التطبيق من أجل إعادة النظر يف احلكم املالئم للحالة اخلاصة ،كمثل
احلال يف الطب فإن الطبيب يشخص املرض أوالً ،ثم يشخص احلالة اخلاصة للمريض

( )1االجتهاد بني النص والواقع واملصلحة (ص.)67
( )2اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترصفات ،عبد الرمحن السنويس (ص.)19
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واستعداداته ،وإمكاناته ،وطبيعة جسمه ،ثم يقرر الدواء والعالج عىل ضوء ما يظهر له

مرضا آخر.
من إمكان حدوث آثار جانبية قد تفوق املرض أو تنشئ ً

هذا ويعد فقه املآالت من أبرز األدوات املنهجية التي تفيد يف حتقيق انسجام األصل

الرشعي والواقع العميل ،أو املقصد الرشعي وثمرات تطبيقه يف الواقع ،وهو من أهم
األصول التي تعكس حيوية الرشيعة وواقعيتها دون أن تفقد مبدئيتها وغاياهتا(.)١

كام يقوم فقه املآالت بالكشف عن طبيعة العالقة العضوية بني األحكام الرشعية

األصلية ،والواقع املتغري ،من خالل ما يتيحه استجالء مقاصد الرشيعة من أصول
للموازنة ،وقواعد للتنسيق بني نصوص الرشيعة وأحكامها ،وبني ِح ِ
كمها وغاياهتا
ومقاصدها من خالل التطبيق يف واقع الناس.

يقول اإلمام الشاطبي« :النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود رش ًعا ،كانت األفعال

موافقة أو خمالفة ،وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني
باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل ،مرشو ًعا ملصلحة فيه

تستجلب ،أو ملفسدة تدرأ ،ولكن له مآل عىل خالف ما قصد فيه ،وقد يكون غري مرشوع

ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ،ولكن له مآل عىل خالف ذلك ،فإذا أطلق القول
يف األول باملرشوعية ،فربام أدى استجالب املصلحة فيه إىل املفسدة تساوي املصلحة أو

تزيد عليها ،فيكون هذا مان ًعا من إطالق القول باملرشوعية وكذلك إذا أطلق القول يف
الثاين بعدم مرشوعية ربام أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد ،فال يصح

إطالق القول بعدم املرشوعية وهو جمال للمجتهد صعب املورد ،إال أنه عذب املذاق

حممود الغب ،جار عىل مقاصد الرشيعة»(.)2

( )1مفهوم املآالت – تقي الدين العثامين.
( )2املوافقات (.)177/5

139

أدلة اعتبار الـمآالت:
يكتسب املآل االعتبار واملرشوعية واألمهية من فلسفة مقاصد الرشيعة اإلسالمية،

حيث رشعت األحكام التكليفية لتحقيقها يف حياة املكلف ،من خالل ترصفاته املختلفة،
وال يمكن حتقيقها إال بنظرين:

األول :من جهة التحقق منها يف احلال.
الثاين :من جهة التحقق من رسيان مفعوهلا يف املآل ،وعدم انخرامها بالنقيض الذي

يفرغ احلكم الرشعي من حمتواه ،وهلذا فإن هذا املبدأ قد أقره القرآن الكريم ،وعمل به

النبي ﷺ وتتابع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلامء واملجتهدين يف خمتلف

العصور ،وهذا املبدأ من املبادئ التي تسترشف املستقبل ،وتتجاوز النظر من احلال

لالستقبال واملآل ،حتقي ًقا ملبدأ املصلحة والعدل يف الرشيعة ،وهلذا قال الشاطبي« :األدلة
الرشعية واالستقراء التام أن املآالت معتربة يف أصل املرشوعية»(.)١
فمن األدلة التي يستدل هبا من القرآن الكريم العتبار املآل:
قوله تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ﴾ اآلية

[األنعام .]108 :يقول ابن كثري« :يقول تعاىل ناه ًيا لرسوله ﷺ واملؤمنني عن سب آهلة
املرشكني ،وإن كان فيه مصلحة ،إال أنه يرتتب عليه مفسدة أعظم منها ،وهي مقابلة

املرشكني بسب إله املؤمنني ،وهو اهلل ال إله إال هو»(.)2

( )1املرجع السابق (.)179/5
( )2تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري (.)314/3
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ومن السنة:
 -1قوله ﷺ( :إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه) ،قيل يا رسول اهلل :وكيف

يلعن الرجل والديه؟ قال( :يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ،ويسب أمه فيسب أمه)(.)1
قال ابن بطال« :هذا احلديث أصل يف قطع الذرائع ،وأن من آل فعله إىل حمرم وإن مل

يقصده فهو كمن قصده وتعمده يف اإلثم ،أال ترى أنه عليه السالم هنى أن يلعن الرجل

والديه؟ فكان ظاهر هذا أن يتوىل االبن لعنهام بنفسه ،فلام أخرب النبي  أنه إذا سب

أبا الرجل وسب الرجل أباه وأمه ،كان كمن توىل ذلك بنفسه ،وكان ما آل إليه فعل ابنه

كلعنه يف املعنى؛ ألنه كان سببه ،ومثله قوله تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﴾ [األنعام ،]108:وهذه من إحدى آيات قطع الذرائع يف كتاب

اهلل تعاىل.

والثانية﴿ :ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾ [البقرة.]104 :
والثالثة﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [النور.)2(»]31 :
 -2قوله ﷺ لعائشة ريض اهلل عنها يف شأن إعادة بناء الكعبة( :أمل تري أن قومك

بنوا الكعبة واقترصوا عن قواعد إبراهيم) ،فقالت :يا رسول اهلل ،أال تردها عىل قواعد

إبراهيم؟ قال( :لوال حدثان قومك بالكفر)(.)3

فهذا عمل مرشوع ومطلوب ،لكن الرسول مل يقدم عليه بالنظر ملآله املتمثل يف نفور

العرب من اإلسالم ،ولذلك استنتج منه احلافظ ابن حجر قاعدة« :ترك املصلحة؛ ألمن
( )1أخرجه البخاري ( ،)3/8( ،)5973ومسلم (.)146
( )2انظر :رشح صحيح البخاري ،البن بطال أيب احلسن عيل بن خلف (.)193 – 192/9
( )3أخرجه البخاري ( ،)1583ومسلم (.)1333
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الوقوع يف املفسدة ،ومنه ترك إنكار املنكر؛ خشية الوقوع يف أنكر منه ،وأن اإلمام يسوس

رعيته بام فيه إصالحهم ولو كان مفضوالً ما مل يكن حمر ًما»(.)1

 -3قوله ﷺ عن املنافقني( :ال يتحدث الناس أن حممدً ا يقتل أصحابه)( .)2قال

النووي« :وفيه ترك بعض األمور املختارة والصرب عىل بعض املفاسد خو ًفا من أن ترتتب

عىل ذلك مفسدة أعظم منه»(.)3

 -4قوله ﷺ ألصحابه ملا أرادوا أن ينهروا األعرايب الذي كان يبول يف املسجد( :ال

تزرموه)( )4أي :ال توقفوه ،فإذا كانت مفسدة بول األعرايب الواقعة حمدودة يف تنجيس
جزء من حرم املسجد ،فإن إيقافه سيؤدي إىل مفسدة أكرب كتوسع األماكن التي سينجسها
فض ً
ال عن جسمه وثيابه ،وربام ترتب عىل ذلك رضر صحي بالغ .قال النووي – معل ًقا

عىل احلديث « :-وفيه دفع أعظم الرضرين باحتامل أخفهام ،لقوله ﷺ( :دعوه)»(.)5

 -5تركه ﷺ لبعض املندوبات؛ خشية أن يكون مآهلا الفرض فيعجز الناس عن القيام

هبا ،فقد ترك صالة الرتاويح يف املسجد بعد أن صىل هبم ثالث ليال ،ويف الليلة الرابعة

امتأل املسجد وبدأ الناس يطلبون خروجه ،ويف الصباح خطب قائالً( :فإنه مل خيف عيل

شأنكم الليلة ،ولكني خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنها)( ،)6وربام ترك

ﷺ سنة الضحى حتى قالت عائشة أم املؤمنني« :إن كان رسول اهلل ﷺ ليدع العمل،
( )1انظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر العسقالين (.)225/1
( )2أخرجه البخاري ( ،)4907وأخرجه مسلم (.)2584
( )3املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي (.)139-138/16
( )4أخرجه البخاري ( ،)6025ومسلم (.)284
( )5رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)191/3
( )6أخرجه البخاري ( ،)924ومسلم (.)761
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وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس ،فيفرض عليهم ،وما سبح رسول اهلل

ﷺ سبحة الضحى قط وإين ألسبحها»(.)1

أيضا قوله ﷺ( :لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل
ومن األمثلة ً

صالة)(.)2

ومن جهة املعنى:
يقول الشاطبي« :والدليل عىل صحته أمور :أحدها :أن التكاليف مرشوعة ملصالح

العباد ،ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية ،أما األخروية فراجعة إىل مآل املكلف

يف اآلخرة ليكون من أهل النعيم ال من أهل اجلحيم ،وأمـا الدنيوية ،فإن األعامل –

إذا تأملتها  -مقدمات لنتائج املصالح ،فإهنا أسباب ملسببات هي مقصودة للشارع
واملسببات هي مآالت األسباب ،فاعتبارها يف جريان األسباب مطلوب ،وهو معنى

النظر يف املآالت.

والثاين :أن مآالت األعامل إما أن تكون معتربة رش ًعا أو غري معتربة ،فإن اعتربت

فهو املطلوب ،وإن مل تعترب أمكن أن يكون لألعامل مآالت مضادة ملقصود تلك األعامل،

وذلك غري صحيح؛ ملا تقدم من أن التكاليف ملصالح العباد ،وال مصلحة تتوقع مطل ًقا
مع إمكان وقوع مفسدة توازهيا أو تزيد.

وأيضا ،فإن ذلك يؤدي إىل أن ال نتطلب مصلحة بفعل مرشوع ،وال نتوقع مفسدة
ً

بفعل ممنوع ،وهو خالف وضع الرشيعة .)3(»..
( )1أخرجه البخاري ( ،)1128ومسلم (.)718
( )2أخرجه البخاري (.)887
( )3املوافقات (.)179 – 178/5
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وهذا يعني أن عىل املجتهد التحقق من املصالح التي رشع احلكم ألجلها ،والتأكد

من وجودها عند تطبيق احلكم ،وأن يدقق النظر يف مآل الفعل يف ثاين احلال هل ستبقى
هذه املصالح متحققة أم يقارهنا ويزامحها مفاسد أكرب أو تفوت مصالح أعىل من املصالح

املقصودة ،وهذا األمر هو معيار النظر يف املرشوعية فإن احلكم شرُ ع سب ًبا لتحصيل
املصالح املرتتبة عليه ،وال بد من مالحظتها ،ومالحظة اآلثار اجلانبية التي قد حتصل

بفعل عوامل ومؤثرات وظروف ومالبسات وعوارض تفوق مصالح احلكم املفروض.
وجه ارتباط مبدأ املآالت بفقه التيسري:
 -1فقه املآالت من األدوات املنهجية التي تتغيا حتقيق مقصود الشارع من ترشيع

األحكام ،فإن األحكام رشعت ملصالح مقصودة ،ووضعت عىل أساس حتقيق هذه
املقاصد ،وألن الظروف واألحوال قد تعرقل حتقق هذه املقاصد ،أو تنتج أوضا ًعا منافية

ملقصود الشارع عند إجراء احلكم آل ًيا ،فإن فقه املآالت هو املسبار الذي عىل ضوئه يتم
التأكد من حتقق املقاصد ،وسالمة الوضع من اآلثار اجلانبية التي يمكن أن ختل بمقصود

سياجا مان ًعا من انخرام املقصود الرشعي وإجراء احلكم آل ًيا
الشارع ،ففقه املآالت يعد
ً

مفر ًغا من روحه وحمتواه؛ ألن هذه املقاصد هي روح الترشيع وعنرص معقوليته ،بحيث
يسوغه ،بل يذهب بمعقوليته «ألن األعامل الرشعية غري
إذا انتفت ،غدا احلكم بال أساس ِّ
مقصودة ألنفسها ،وإنام قصد هبا أمور أخر هي معانيها ،وهي (املصالح) التي رشعت
ألجلها ،فالذي عمل يف ذلك عىل غري هذا الوضع ،فليس عىل وضع املرشوعات»(.)١

وإذا كانت العالقة بني احلكم الرشعي ومقصده عالقة تالزم نظري ،أي أن األصل

يف احلكم الرشعي هو حتقيق باعثه ومقصده ،فإنه قد تكتنف الواقع عند التطبيق ظروف
( )1مفهوم املآالت للعثامين .
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ومالبسات ال حيقق فيها احلكم مقصده ،فيحصل عند التنزيل رضر من حيث أريد

حتقيق النفع ،ومن هنا رضورة اعتبار هذا املآل الواقعي املناقض للمقصد النظري ،وعىل
املجتهد أو املكلف بإصدار احلكم استحضار األمرين:

املقصد واملآل ،حتى يستطيع التمييز بني ما إذا كان احلكم سيحقق مقصده أم ال،

وحتى يستطيع حتديد درجة ذلك التحقق ،وما هو التعديل الرضوري يف حال إفضاء
احلكم إىل عكس مقصده ،تعدي ً
ال أو تأجيالً.

وبالتايل فإن االقتصار عىل استحضار املقصد الرشعي دون اعتبار املآل يف تنزيل

األحكام الرشعية ،قد جيعل هذا التنزيل بطريقة آلية مفض ًيا إىل عكس مراد الشارع

املتمثل يف جلب املصالح ودرء املفاسد ،لذلك فاملطلوب من املجتهد أثناء عمله عىل
تنزيل احلكم الرشعي استحضار املتوقع حسب غلبة الظن ،حتى ال يفيض األمر يف املآل
إىل عكس املقصد الرشعي»(.)١

 -2فقه املآالت من أدوات الرتجيح بني املصالح واملفاسد املتعارضة يف ثاين احلال،

فإننا عند أن نحتاج لتطبيق فقه املوازنات للرتجيح بني املتعارضات من املصالح
واملفاسد ،أو لتطبيق فقه األولويات لتقديم األرجح منهام فإن من املعايري التي يتم عىل

ضوئها الرتجيح أو التقديم هو اعتبار املآل ،وهلذا فإن املآل أحد أهم املعايري التي تسند

أحد الطرفني وتقويه.

 -3فقه املآالت يقوم عىل املوازنة بني املقاصد املرشوعة من احلكم ،وبني املآالت التي

يثمرها واقع تنزيل احلكم يف ثاين احلال للواقعة املعينة ،ويتم ترجيح األعىل ،فال يمكن

أن تقصد الرشيعة من حكم مصلحة معينة ،ثم ترص عىل حتصيلها يف ظل أن التمسك
( )1املرجع السابق.
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هبا يف واقعة معينة يفيض إىل تفويت مصلحة أعىل ،أو ارتكاب مفسدة أكرب ،وحصول

رضر أشد.

كام أن فقه املآالت أساس يف الرتجيح بني املآالت املختلفة املتعارضة ،فإن املسألة

الواحدة قد يالزمها أكثر من مآل ،وتكون متفاوتة بني املصالح واملفاسد ،وهنا خيتار أعىل

املآالت حتق ًقا ليقارنه مع املقصود الرشعي األصيل من احلكم للرتجيح بينهام.

 -4إنه مظهر من مظاهر املالءمة بني املثالية والواقعية ،أي بني ما هيدف إليه الرشع

اإلسالمي من مبدئية وحتقيق للمصلحة يف أعىل صورها الرشعية ،وبني ما يتحمله

الواقع املعيش بظروفه وحتدياته وإكراهاته ،ومن هنا فإن فقه املآالت يفيد املسلم عمو ًما،
خصوصا يف تلمس السبل قصد االرتقاء بالواقع ارتقاء يقربه ما أمكن إىل املراد
واملجتهد
ً
الرشعي ،ويف كثري من األحيان يفيد فقه املآالت يف فرز االجتهادات املناسبة ملنع تردي
الواقع وازدياد املفاسد فيه(.)١

( )1املرجع السابق.
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املسألة الثالثة
رفع احلرج
يطلق احلرج بعدة إطالقات ال خترج يف عمومها عن معنى الضيق ،ويراد به يف

االصطالح الرشعي ما أدى إىل مشقة زائدة عن املعتاد يف النفس أو املال أو حال من

األحوال ،سواء كان ذلك حاال أو مآالً.

ولذلك كان من مقاصد الرشيعة رفع احلرج عن العباد بام يزيل تلك املشقة الزائدة

غري املعتادة ،ويكفل لإلنسان اليرس فيام يقدم عليه من ترصفات وما يؤديه من تكاليف.

وملا كان من املقاصد الرشعية رفع احلرج عن املكلفني؛ علم أن ما قد يقع من مشقة

خارجة عن املعتاد بالنسبة لبعض أحوال املكلفني يف أداء العبادات وامتثال التكاليف
الرشعية غري مقصود للشارع ،كام تدل عىل ذلك النصوص الرشعية الكثرية الدالة عىل
رفع احلرج يف الدين؛ كقول اهلل تعاىل ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾

[املائدة ،]7 :وقوله سبحانه ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [احلج ،]78 :وقول النبي

ﷺ( :وضع اهلل احلرج)( ،)١وكذا النصوص الدالة عىل التيسري والتخفيف؛ كقوله

 ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقرة ،]185 :وقوله تعاىل﴿ :ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [النساء ،]28:وقول الرسول ﷺ( :إن الدين

يرس)( ،)2كام يدل عىل ذلك أيض ًا وجود الرخص املنصوص عليها يف موارد املشقة ،باإلضافة
لتضافر األدلة عىل أن غاية الرشيعة حتقيق مصالح العباد.

( )1أخرجه أمحد (.)18454
( )2أخرجه البخاري (.)39
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ورفع احلرج من األصول التي بنيت عليها الرشيعة اإلسالمية فالشارع مل يكلف عباده

بالشاق ومل يعنتهم يف التكليف ﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [البقرة ،]220:وعند التأمل يف
القواعد اخلمس الكربى التي عليها مدار الفقه اإلسالمي نجد أهنا كلها تندرج حتت

أصل رفع احلرج؛ فال عمل دون نية ،ولو مل يتم اعتبار هذه النية لوقع الناس يف حرج،
فإعامل قاعدة «األمور بمقاصدها» يرفع ذلك احلرج ،ويف إعامل قاعدة «اليقني ال يزول
بالشك» ثبات حلياة الناس بثبات اليقني ،ولو زال اليقني بالشك ملا استقرت حياهتم،

ولوقعوا يف حرج؛ لعدم ثبات الشكوك ،وكثرهتا ،ويف إعامل قاعدة« :العادة حمكمة»
مرجع يتحاكم الناس إليه يف معامالهتم ،ولوال إعامهلا لطالت خصوماهتم ،ولوقعوا يف
احلرج ،ويف إعامل قاعدة« :املشقة جتلب التيسري» رفع حلرج املشقة غري املعتادة ،وكذلك

يف إعامل قاعدة« :ال رضر وال رضار» محاية حلياة الناس من الرضر الذي يوقعهم يف
احلرج ،قال ابن العريب« :ولو ذهبت إىل تعديد نعم اهلل يف رفع احلرج لطال املرام»(،)1

فرفع احلرج «من أعظم مقاصد الترشيع».
أدلة رفع احلرج:

 -1قوله تعاىل﴿ :ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢ﴾ [البقرة.]173 :
 -2وقوله تعاىل ﴿:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ﴾ [املائدة .]3 :

 -3وقوله تعاىل ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ اآلية
[النساء.]101 :

( )1أحكام القرآن البن العريب (.)309/3
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 -4وقوله تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ﴾ [النحل.]106 :

وأشباه ذلك من النصوص الدالة عىل رفع احلرج واإلثم جمرد ًا لقوله تعاىل ﴿ :ﮟ ﮠ

ﮡ﴾ [البقرة ،]173 :وقوله تعاىل ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [املائدة ،]3 :ومل يرد يف مجيعها

أمر يقتيض اإلقدام عىل الرخصة ،بل إنام أتى بام ينفي املتوقع يف ترك أصل العزيمة ،وهو
اإلثم واملؤاخذة ،عىل حد ما جاء يف كثري من املباحات بحق األصل؛ كقوله تعاىل﴿ :ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﴾ [البقرة.]236 :

وقوله تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [البقرة.]198 :
وقوله تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ [البقرة.]235:
إىل غري ذلك من اآليات املرصحة بمجرد رفع اجلناح ،وبجواز اإلقدام خاصة(.)١
أقسام احلرج:
ينقسم احلرج من حيث اجلملة إىل قسمني:
حقيقي ،وهو ما كان له سبب معينّ واقع ،أو ما حت ّقق بوجوده مش ّقة خارجة
األو ل:
ّ
ٌّ
السفر واملرض.
عن املعتاد كحرج ّ
السبب ّ
املرخص ألجله ،ومل تكن مش ّقة خارجة عن
ال ّثاين  :توهمّ ٌّي ،وهو ما مل يوجد ّ
املعتاد عىل ٍ
ق.
وجه حم ّق ٍ 
بالرفع والتّخفيفّ ،
ألن األحكام ال تبنى عىل األوهام،
والقسم ّ
األول هو املعترب ّ

احلقيقي ينقسم من حيث وقت حت ّققه إىل قسمني:
واحلرج
ّ

( )1املوافقات (.)474/1
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ٍ
عبادة شا ّق ٍة
األول  :احلرج احلايل: وهو ما كانت مش ّقته متح ّقق ًة يف احلال ،كالشرّ وع يف
ّ

يف نفسها ،وكاحلرج احلاصل للمريض باستعامل املاء ،أو احلاصل لغري املستطيع عىل
احلج أو رمي اجلامر بنفسه إن منعناه من االستنابة.
ّ

ين: احلرج املآيل: وهو ما يلحق املك ّلف بسبب الدّ وام عىل ٍ
فعل ال حرج من ه. كام
ال ّثا 
كل ٍ
كان من شأن عبد اللهّ بن عمرو قال  :كنت أصوم الدّ هر ،وأقرأ القرآن ّ
ليلة فإ ّما ذكرت
ّبي ﷺ وإ ّما أرسل إ ّيل فأتيته ،فقال يل: أمل أخرب أنّك تصوم الدّ هر ،وتقرأ القرآن ّ
كل
للن ّ
ٍ
(فإن بحسبك أن تصوم من
ليلة؟ فقلت: بىل يا رسول اللهّ ،ومل أرد بذلك إالّ اخلري ،قال: ّ
كل ٍ
ّ
نبي اللهّ إنيّ أطيق أفضل من ذلك  .قال: (فصم صوم داود
شهر ثالثة أ ّيامٍ) فقلت: يا ّ

نبي اللهّ وما صوم داود ؟ قال: (كان يصوم
نبي اللهّ ﷺ فإنّه كان أعبد النّاس) ،فقل 
ت: يا ّ
ّ
كل ٍ
يوم ًا ويفطر يوم ًا). قال: (واقرأ القرآن يف ّ
نبي اللهّ إنيّ أطيق أفضل
شهر) قال: قلت: يا ّ

من ذلك ،قال: (فاقرأه يف ّ
نبي اللهّ إنيّ أطيق أفضل من ذلك،
كل عرشين) قال  :فقلت: يا ّ
كل ٍ
قال: (فاقرأه يف ّ
ل: (فاقرأه
ك  .قا 
نبي اللهّ إنيّ أطيق أفضل من ذل 
عرش) ،قال  :قلت يا ّ

يف ّ
فإن لزوجك عليك ح ّق ًا ،ولزورك عليك ح ّق ًا ،وجلسدك
كل سب ٍع وال تزد عىل ذل 
ك، ّ
ﷺ: (إنّك ال تدري
عيل ،قال: وقال يل النبي 
عليك ح ّق ًا). قال: فشدّ دت ،فشدّ د اللهّ ّ
ّبي 
ﷺ. فلماّ كربت وددت أنيّ
لع ّلك يطول بك عمر). قال: فرصت إىل ا ّلذي قال يل الن ّ
نبي اللهّ ﷺ»(.)١
كنت قبلت رخصة ّ

اطبي: ّ
قال ّ
«إن دخول املش ّقة وعدمه عىل املك ّلف يف الدّ وام أو غريه ليس أمر ًا
الش ّ 

قوة
منضبط ًا بل هو
قوة أجسامهم أو يف ّ
إضايف خمتلف بحسب اختالف النّاس يف ّ
ّ
قوة يقينهم»(.)2
عزائمهم ،أو يف ّ
( )1أخرجه البخاري ( ،)1975ومسلم (.)1159
( )2االعتصام للشاطبي (ص.)403
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وينقسم احلرج من حيث القدرة عىل االنفكاك وعدمه إىل قسمني:
األول :هو ا ّلذي ال قدرة لإلنسان يف االنفكاك عنه غالب ًا كال ّتغيرّ الالحق للامء بام ال
ّ
ينفك عنه غالب ًا ،كالترّ اب وال ّطحلب وشبه ذلك.
والثاين :هو ما كان يف قدرة اإلنسان االنفكاك عنه غالب ًا ،كتغيرّ املاء ّ
والزعفران
باخلل ّ
ونحوه.
وخاص:
وينقسم احلرج من حيث الشمول وعدمه إىل قسمني :عا ٍّم
ٍّ

فالعا ّم ما كان شام ً
ال للنّاس ك ّلهم.

واخلاص ما كان ببعض األقطار ،أو بعض األزمان ،أو بعض النّاس وما أشبه ذلك( )١.
ّ

يب: «إذا كان احلرج يف نازلة عاما يف الناس فإنه يسقط ،وإذا كان خاصا مل
قال ابن العر ّ

يعترب عندنا ،ويف بعض أصول الشافعي اعتباره»( )2.
ونفيس.
ٍّ 
بدين
وينقسم احلرج إىل ٍّ

يرضه املاء ،وصوم
ّ
فالبدين: ما كان أثره واقع ًا عىل البدن كوضوء املريض ا ّلذي ّ
املضطر أكل امليتة.
الس ّن ،وترك
ّ
املريض ،وكبري ّ
ٍ
معصية أو ٍ
ذنب صدر
والضيق بسبب
ّفيس: ما كان أثره واقع ًا عىل النّفس ،كاألمل ّ
والن ّ

منه ،وقد قال ابن ع ّب ٍ
اس يف قوله تعاىل﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [احلج،]78 :

إنّام ذلك سعة اإلسالم ما جعل اللهّ من التّوبة والك ّفارات( )3.
( )1املوافقات (.)274/2
( )2أحكام القرآن البن العريب (.)310/3
( )3املوسوعة الفقهية الكويتية (.)286/22

املبحث الثالث
معامل التيسري يف الشريعة اإلسالمية،
ويشتمل على مخسة مطالب:
املطلب األول :أنواع التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.
املطلب الثاين :أسباب التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.
املطلب الثالث :صور التيسري يف الرشيعة اإلسالمية.
املطلب الرابع :أثر فقه التيسري عىل تنزيل األحكام.
املطلب اخلامس :فقه التيسري ضوابط وآثار وحماذير.

املطلب األول
أنواع التيسري يف الشريعة اإلسالمية،
ويشتمل على فرعني:
الفرع األول :التيسري يف االجتهاد ومعرفة األحكام.
الفرع الثاين :التيسري يف االمتثال.
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الفرع األول
التيسري يف االجتهاد ومعرفة األحكام
من معامل التيسري يف اإلسالم تيسري معرفة الشرّ يعة والعلم هبا وسهولة إدراك أحكامها

ومراميها ومقاصدها.

لقد اقتضت حكمة اللهّ تعاىل أن محل هذه الشرّ يعة اإلسالم ّية – ّأول ما محلها – قوم

أ ّم ّيون ،مل يكن هلم معرفة بكتب األقدمني وال بعلومهم ،من العلوم الكون ّية ،واملنطق،
والرياض ّيات ،وغريها ،وال من العلوم الدّ ين ّية ،بل كانوا باقني قريبا من الفطرة ،وأرسل
ّ

اللهّ إليهم رسوال أ ّم ّيا مل يكتب كتا ًبا ،ومل خي ّطه بيمينه ،وال عرف أن يقرأ شيئا ممّا كتبه
الكاتبون. قال اللهّ تعاىل: ﴿ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ﴾ [اجلمعة ،]2:وقال: ﴿ﮄﮅ ﮆ

ثم ّ
إن اهلل
ﮎ
ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌ
ﮍﮏﮐﮑ﴾ [العنكبوتّ ،]48 :

ّبي ﷺ وملن بعده
أراد أن تكون هذه الشرّ يعة املباركة خامتة الشرّ ائع ،فهي ملن عارص الن ّ

إىل يوم القيامة ،وهي عا ّمة للبرش مجيعا ،وليست للعرب وحدهم ،بل هلم وملن عداهم من
والضعيف ،والعامل واجلاهل ،والقارئ
األمم يف مشارق األرض ومغارهبا ،وفيهم
القوي ّ
ّ

واأل ّم ّيّ ،
كي والبليد. فاقتضت حكمته تعاىل أن تكون تلك الشرّ يعة العا ّمة اخلامتة
والذ ّ

ميسور ًا فهمها وتع ّقلها والعلم هبا لتسع اجلميع ،إذ لو كان العلم هبا عسري ًا ،أو متو ّقفا

عىل وسائل علم ّية ّ
تدق عىل األفهام لكان من العسري عىل مجهور املك ّلفني هبا أخذها

ومعرفتها ّأوال ،واالمتثال ألوامرها ونواهيها ثانيا. فهي ختاطب اجلمهور ال النُخبة ،وإذا
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كان يف بعض معارفها ما هو خفي أو دقيق فقد أمر أهل العلم بتبيينه للناس وتيسري

فهمه ،ومن مظاهر التيسري يف وسائل املعرفة الدينية ،التيسري يف مصادره التي تستقى

منها األحكام ،فمن ذلك:

أ -التيسري يف مصادر األحكام ،ومناهج االستنباط ،فمن ذلك:
 -1تيسري القرآن:

جعل اللهّ  القرآن ميسرّ التّالوة والفهم عىل اجلمهور ،قال اللهّ تعاىل:﴿ﭛﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠَ﴾ [مريم ،]97:وقال:﴿ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ

ﮤ﴾ [القمر.]17 : ومن تيسريه ّ
أن اللهّ تعاىل أنزله عىل سبعة أحرف مراعاة حلال النّاس
ّ
يب بن كعب قال: «لقي رسول
من حيث القدرة عىل النّطق.
ويدل عىل ذلك ما رواه أ ّ
اللهّ ﷺ جربيل ،فقال: يا جربيل إنيّ أرسلت إىل أ ّمة أ ّم ّية ،إىل ّ
الشيخ والعجوز ،والغالم
قط ،فقال: ّ
والشيخ ا ّلذي مل يقرأ كتاب ًا ّ
واجلاريةّ ،
إن القرآن أنزل عىل سبعة أحرف»(.)١
ويرجع تيسري القرآن إىل وجوه منها:

فظي.
وخلوه من التّعقيد ال ّل ّ 
الً: أنّه ميسرّ للتّالوة لسالسته
أو 
ّ
ثاني ًا: أنّه ميسرّ للحفظ ،فيمكن حفظه ويسهل.

ثالث ًا: سهولة االتّعاظ به لشدّ ة تأثريه يف القلوب ،والشتامله عىل القصص واحلكم

واألمثال ،وترصيف آياته عىل أوجه خمتلفة ،كام قال اللهّ تعاىل: ﴿ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ﴾ [طه.]113 :

ّ
ويستلذ سامعه ،وال يسأم من سامعه وفهمه،
رابع ًا: أنّه جعله بحيث يعلق بالقلوب،

وال يقول سامعه  :قد علمت وفهمت فال أسمعه ،بل ّ
كل ساعة جيد منه لذة وعل ًام.
( )1أخرجه أمحد (.)23398
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خامس ًا :وضوح أحكامه ،وسهولة التعرف عليها.

وهذا التّيسري يف ال ّلفظ واملعنى واألحكام إنّام هو يف الغالب ،وبالنّسبة إىل مجهور

النّاس.

ويف القرآن من األرسار ،واملواعظ ،والعرب ،ما ّ
يدق عن فهم اجلمهور ،ويتناول بعض

اخلواص منه شيئا فشيئا بحسب ما ييسرّ ه اللهّ هلم ويلهمهم إ ّياه ،يفتح عىل هذا بيشء مل
ّ
أقره.
يفتح به عىل اآلخر ،وإذا عرض عىل اآلخر ّ
قال ابن القيم« :وأخرب أنه يرسه للذكر وتيسريه للذكر يتضمن أنواع ًا من التيسري:

إحداها :تيسري ألفاظه للحفظ .الثاين :تيسري معانيه للفهم .الثالث :تيسري أوامره

ونواهيه لالمتثال»(.)١

 -2التيسري يف السنة النبوية من حيث تفصيلها ملجمل القرآن الكريم ،ورشحها

وتفسريها ألحكامه ،فهي وسيلة مساعدة ملعرفة مراد اهلل تعاىل مما ورد يف القرآن ،وقد

بني النبي ﷺ خمتلف األحكام بقوله وفعله ،وتقريره.

كام أن يف السنة جتسيد ًا ملعاين القرآن ،وهذا فيه من التيسري ما يعطي صورة واقعية عىل

أن الترشيع القرآين ممكن التطبيق.

 -3تعدد وسائل استنباط األحكام وأدوات معرفة أحكام الرشيعة من خالل األدلة

املعتربة التي اختذها العلامء منهج ًا ،كاإلمجاع والقياس والصالح املرسلة ،واالستحسان،

وسد الذرائع والعرف ونحو ذلك.

 -4التيسري يف رشوط االجتهاد ،واعتبار احلد األدنى املمكن من معرفة علوم القرآن

والسنة وعلوم اآللة التي تؤهل الباحث للنظر والبحث يف أحكام الرشيعة.
( )1الصواعق املرسلة (.)331/1
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 -5فتح جمال االجتهاد واحلث عليه من خالل العفو عن اخلطأ يف االجتهاد ومنح

املجتهد أجر ًا عىل كل حال ،سواء أصاب أم أخطأ.

عن عمرو بن العاص ،أنه سمع رسول اهلل ﷺ يقول( :إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم

أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)(.)١

يقول ابن تيمية« :من كان خطؤه لتفريطه فيام جيب عليه من اتباع القرآن واإليامن

مثال ،أو لتعديه حدود اهلل بسلوك السبل التي هنى عنها ،أو التباع هواه بغري هدى من

اهلل ،فهو الظامل لنفسه وهو من أهل الوعيد ،بخالف املجتهد يف طاعة اهلل ورسوله باطنا
وظاهرا ،الذي يطلب احلق باجتهاده كام أمره اهلل ورسوله ،فهذا مغفور له خطؤه ،كام

قال تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ﴾ [البقرة ،]285:إىل قوله﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [البقرة ،]286 :وقد ثبت يف صحيح

مسلم أن اهلل قال :قد فعلت»(.)2

وقال« :قال تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [التغابن ]16 :فإذا تفقه السالك وتعلم

األمر والنهي بحسب اجتهاده وكان علمه وإرادته بحسب ذاك فهذا مستطاعه .وإذا

أدى الطالب ما أمر به وترك ما هني عنه وكان علمه مطابقا لعمله فهذا مستطاعه»(.)3

«فاملجتهد املستدل من إمام وحاكم وعامل وناظر ومفت وغري ذلك :إذا اجتهد واستدل

فاتقى اهلل ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه اهلل إياه وهو مطيع هلل مستحق للثواب إذا

اتقاه ما استطاع وال يعاقبه اهلل ألبتة»(.)4

( )1أخرجه البخاري ( ،)7352ومسلم (.)1716
( )2الفتاوى الكربى (.)146/1
( )3جمموع الفتاوى (.)489/10
( )4املرجع السابق (.)217-216/19
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«وال ريب أن اخلطأ يف دقيق العلم مغفور لألمة وإن كان ذلك يف املسائل العلمية

ولوال ذلك هللك أكثر فضالء األمة»(.)1

 -6فتح جمال السؤال والتقليد ملن ليس أه ً
ال لالجتهاد سواء عىل الوضع العام ،أو يف

املسألة اجلزئية .قال تعاىل﴿ :ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾ [النحل.]43 :

 -7عدم إلزام اجلميع بطلب العلم ،والسعي يف االجتهاد والتعرف عىل دقائق أحكام

ومعارف الرشع ،بل أوجبه الشارع عىل طائفة إذا قامت به سقطت املؤاخذة عن اآلخرين،
بحيث تكون مهمتهم تعريف بقية اجلمهور األحكام والعلوم التي حيتاجوهنا مما تعلموه،

قال تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [التوبة.]122 :

 -8عدم اإلنكار يف مسائل االجتهاد ،وتقدير كل اختيار واعتبار العمل بام توصل إليه

املجتهد ،ولو كان مكلف ًا يف الوضع العادي صحيح ًا.

فمن ذلك :عن ابن عمر ،قال :قال النبي ﷺ لنا ملا رجع من األحزاب( :ال يصلني أحد

العرص إال يف بني قريظة) فأدرك بعضهم العرص يف الطريق ،فقال بعضهم :ال نصيل حتى
نأتيها ،وقال بعضهم :بل نصيل ،مل يرد منا ذلك ،فذكر للنبي ﷺ ،فلم يعنف واحدا منهم(.)2
وعن أيب سعيد اخلدري قال :خرج رجالن يف سفر ،فحرضت الصالة وليس معهام

ماء ،فتيمام صعيدً ا طي ًبا فصليا ،ثم وجدا املاء يف الوقت ،فأعاد أحدمها الصالة والوضوء

ومل يعد اآلخر ،ثم أتيا رسول اهلل ﷺ فذكرا ذلك له فقال للذي مل يعد( :أصبت السنة،

وأجزأتك صالتك) .وقال للذي توضأ وأعاد( :لك األجر مرتني)(.)2
( )1املرجع السابق (.)165/20
( )2أخرجه البخاري ( ،)946ومسلم (.)1770
( )3أخرجه أبو داود (.)3459
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ب  -التّيسري يف علم األحكام االعتقاد ّية:

التّكاليف االعتقاد ّية يف اإلسالم ميسرّ تع ّقلها وفهمها ،يشرتك يف فهمها اجلمهور،
اخلواص ملا كانت
من كان منهم ثاقب الفهم ومن كان بليد ًا ،ولو كانت ممّا ال يدركه إال
ّ

فعرفت
الشرّ يعة عا ّمة ،ولذلك كانت املعاين املطلوب علمها واعتقادها سهلة املأخذ ّ .
وحضت عىل النّظر يف املخلوقات،
الشرّ يعة األمور اإلهل ّية بام يسع اجلمهور فهمه،
ّ

السالفة ،وأحالت فيام يقع فيه االشتباه من
والسري يف األرض ،واالعتبار بآثار األمم ّ
ّ
األمور اإلهل ّية إىل قاعدة عا ّمة:﴿ ﭡﭢﭣ﴾ [الشورى]11 : ،وسكتت عن

أشياء ال هتتدي العقول إليها  .وممّا ّ
يدل عىل ذلك أيضا ّ
الصحابة  مل يبلغنا عنهم من
أن ّ

ّبي
اخلوض يف هذه األمور ما يكون أصال للباحثني ،واملتك ّلفني ،كام مل يأت ذلك عن الن ّ
الصحابة. وثبت النّهي
ﷺ وكذلك التّابعون املقتدى هبم مل يكونوا إال عىل ما كان عليه ّ

السؤال ،وعن تك ّلف ما ال يعني ،عا ّما يف االعتقاد ّيات والعمل ّيات.
عن كثرة ّ

يقول سيد قطب« :فقد جاءت هذه الرسالة ميرسة يف حدود الطاقة ال تكلف الناس

حرجا وال مشقة ،ورسى هذا اليرس يف روحها كام رسى يف تكاليفها ﴿ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞﯟ﴾ [الروم.]30 :

وحيثام سار اإلنسان مع هذه العقيدة وجد اليرس ومراعاة الطاقة البرشية ،واحلاالت

املختلفة لإلنسان ،والظروف التي يصادفها يف مجيع البيئات واألحوال ..العقيدة ذاهتا
سهلة التصور .إله واحد ليس كمثله يشء .أبدع كل يشء ،وهداه إىل غاية وجوده.
وأرسل رسال تذكر الناس بغاية وجودهم ،وتردهم إىل اهلل الذي خلقهم .والتكاليف

بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة يف تناسق مطلق ال عوج فيه وال انحراف.
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وعىل الناس أن يأتوا منها بام يف طوقهم بال حرج وال مشقة( :إذا أمرتكم بأمر

فأتوا منه ما استطعتم ،وما هنيتكم عنه فاجتنبوه)( ..)١واملنهي عنه ال حرج فيه يف حالة

الرضورة ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [األنعام ..]119 :وبني هذه احلدود الواسعة تنحرص

مجيع التكاليف ...

ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة ،والتقت حقيقة الداعي بحقيقة

الدعوة .يف هذه السمة األصيلة البارزة .وكذلك كانت األمة التي جاءها الرسول امليرس
بالرسالة امليرسة .فهي األمة الوسط ،وهي األمة املرحومة احلاملة للرمحة .امليرسة احلاملة

لليرس.)2(»..

ج -التّيسري يف علم األحكام العمل ّية:

راعى ّ
وتنوع أحواهلم يف الفهم ،فجعل األحكام
الشارع احلكيم أم ّية
املدعوين ّ
ّ
العمل ّية ممّا يسهل تع ّقلها وتع ّلمها وفهمها ،فمن ذلك أنّه ك ّلفهم بجالئل األعامل
وقرب املناط فيها بحيث يدركها اجلمهور ،وجعله ظاهرا منضبطا ،كتعريف
العباد ّيةّ ،

الشمس ،وغروهبا ،وغروب ّ
الصالة بال ّظالل وطلوع الفجر ،وزوال ّ
الشفق،
أوقات ّ

الصيام يف قوله تعاىل: ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
وكذلك يف ّ

ﷺ: (إنّا ّأمة ّأم ّية ال نكتب وال نحسب:
ّبي 
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﴾ [البقرة]187 :. وقال الن ّ

ّ
الشهر هكذا وهكذا)( ،)3وقال: (ال تصوموا حتّى تروا اهلالل وال تفطروا حتّى تروه،
غم عليكم فأكملوا العدّ ة ثالثني)( )4ومل يطالبنا بجعل ذلك مرتبطا بحساب مسري
فإن ّ

ّ
الشمس والقمر يف املنازل ،ملا يف ذلك من الدّ ّقة واخلفاء.
( )1أخرجه البخاري ( ،)7288ومسلم (.)1337
( )2الظالل (.)3892/6
( )3أخرجه البخاري ( ،)1913ومسلم (.)1080
( )4أخرجه البخاري ( ،)1907 ،1906ومسلم (.)2121
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ّ
اخلاصة بإدراكه ،وهي األمور االجتهاد ّية ،ا ّلتي
يستقل
خلو الشرّ يعة ممّا
ّ
وال يعني ذلك ّ
ختفى عىل اجلمهور ،غري ّ
أن عا ّمة األحكام ا ّلتي حيتاجها املك ّلف ،وتقوم مقام األسس من
الدّ ين ،ظاهرة ال ختفى عىل اجلمهور ،وما سوى ذلك حيتاج يف تط ّلبه إىل بذل جهد ،إال أنّه
يتيسرّ ألهل العلم الوصول إليه باتّباع ما ب ّينته الشرّ يعة من طرق االجتهاد.
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الفرع الثاني
التيسري يف االمتثال
التيسري العام:
جاءت الترشيعات اإلسالمية متسمة بالتيسري ورفع احلرج مراعية القدرة العادية

لإلنسان ،فكانت ترشيعاته من حيث القانون العام ممكنة لالمتثال ،وليس فيها ما يمتنع

عىل املكلفني مجيع ًا القيام به ،واخلطاب الرشعي يأيت بصورة عامة خياطب اإلنسان
املطلق ،قال تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقرة ،]286 :وقال تعاىل ﴿ :ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [البقرة ،]185 :ويقول تعاىل﴿ :ﮪﮫ ﮬ

ﮭﮮ ﮯﮰﮱ﴾ [احلج ،]78 :وغري ذلك من اآليات التي سبقت اإلشارة إليها.

ٍ
وجار يف مجيع األحكام الرشعية ومواردها حتى يف أصل العزائم،
وهذا التيسري عام

فهي أحكام «مبنية عىل رعاية ضعف اإلنسان ،وكثرة أعبائه ،وتعدد مشاغله ،وضغط
احلياة ومتطلباهتا عليه ،وشارع هذه األحكام رؤوف رحيم ال يريد بعباده عنتًا وال ره ًقا،
وإنام يريد هلم اخلري والسعادة ،وصالح احلال واملآل يف املعاش واملعاد».

فكل األحكام الرشعية ميرسة عىل املكلفني وال يوجد حكم واحد يستحيل عىل

املكلفني القيام به يف كل زمان ومكان ،ورغم أن األحكام الرشعية رشعت قبل مخسة
عرش قرن ًا تقريب ًا إال أهنا صاحلة للتطبيق ،وواقعية يف امتثاهلا يف سائر األزمنة الالحقة إىل
يومنا هذا.
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وقد كان من مقومات تيسري الرشيعة أهنا جاء بنمطني من األحكام :األحكام الثابتة

والقطعية فهذه جاءت بصورة دائمة صاحلة للتطبيق كام هي يف كل زمان ومكان ،والنمط

الثاين :املبادئ العامة التي تقبل االجتهاد يف التفصيل والتطبيق بحسب طبيعة املجتمع
وثقافته ،وإمكانياته عىل اختالف الزمان واملكان.

التيسري اخلاص:
رغم أن األحكام الرشعية يف أصلها متسمة باليرس ورفع احلرج ،إال أنه قد تعرتي

اإلنسان ظروف خاصة تفقده شي ًئا من قدرته املعتادة ،أو تسبب له مشقة وعنتًا زائدً ا عن
احلد املعتاد  -إزاء بعض التكاليف الرشعية  -كاملرض والسفر واإلكراه والعجز ونحوها،
فألجل ذلك جاءت الرشيعة بأحكام رشعية تتناسب مع هذه الظروف اخلاصة ،وتتالءم

مع حالة املرء يف هذا الوضع ،ويتمثل ذلك يف ترشيع الرخص وهي« :ما رشع لعذر شاق
استثناء من أصل كيل يقتيض املنع مع االقتصار عىل مواضع احلاجة منه» ،وهذه الواقعية

مبنية عىل أصل من أصول الترشيع العامة يتضمنه قوله تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ﴾ [البقرة ]286 :وقد أفرد علامء األصول با ًبا حيدد هذه املؤثرات التي تقتيض
الرتخيص والتوسعة وسموه( :عوارض األهلية) ،كام اصطلح علامء الفقه عىل قاعدة

عامة تشري إىل هذا املعنى  ،وذلك بقوهلم( :املشقة جتلب التيسري).

قال ابن عاشور« :وقد أراد اهلل تعاىل أن تكون الرشيعة عامة ودائمة ،فاقتىض ذلك

أن يكون تنفيذها بني األمة سهالً ،وال يكون ذلك إال إذا انتفى عنها اإلعنات ،فكانت

بسامحتها أشد مالءمة للنفوس؛ ألن فيها إراحة النفوس يف حايل خويصتها وجمتمعها ...
وقد ظهر للسامحة أثر عظيم يف انتشار الرشيعة وطول دوامها»(.)١

( )1مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور (ص.)271

165

لقد رشع اهلل األحكام لتطبيقها يف الواقع والعمل بمقتضاها ،فإذا ثبت احلكم بمدركه

حلا للتطبيق سا ًملا من املوانع وجب تنزيل احلكم عىل املحل
الرشعي ،وكان املحل صا ً
وتنفيذه؛ امتثاالً لتحقيق مقتىض اإلرادة اإلهلية من ترشيع احلكم ،وألن اإلنسان ال يقتدر

عىل صناعة واقع متكامل يرتضيه هييئ له تطبيق أحكام الرشيعة ،فقد يتخلل مسرية
حياته ما يقف عائ ًقا أمام تنفيذ احلكم بفعل ساموي أو مكتسب أو خارجي ،وقد تؤثر
هذه العوامل عىل تطبيق احلكم نو ًعا ما ،لذا كان ال بد من النظر إىل األحكام من حيث

تنفيذها من زاويتني ،ختتلفان عن النظر يف جانب الفهم ،فالقطع والظن يف التطبيق سواء،
ألن النظر يف التطبيق قائم عىل وفق قاعدة الربط بني احلكم الذي ثبت بغض النظر عن
طريق ثبوته ،والواقع املعاش عىل أساس هيمنة الرشيعة عليه وجعله ح ًيا هبا ،لذا اقتىض

النظر يف اجلانب التطبيقي إىل حالتني:

احلالة األوىل :من حيث النظر إىل واقع وظروف املكلف ،وهي عىل رضبني:
الرضب األول :األحكام التي يقتدر عليها املكلف مهام كانت الظروف واألحوال

املحيطة به ،وقد جاءت ميرسة قابلة للتنفيذ يف كل الظروف ،إال أنه قد يعرتهيا جانب

الرخصة برضب من التخفيف ،أو التأخري ،أو العدول إىل بدل ،مثل :الصالة والصيام
والزكاة واحلج للمستطيع ،وأداء احلقوق ورد املظامل ،ونحوها ،فمثالً :الصالة يطلب

أداؤها عىل كل حال بام يف ذلك حال اخلوف والقتال ،واملرض والسفر ،فال تسقط عن
جلوسا
اإلنسان مادام يعقل ،وإنام يعرتهيا التخفيف والتيسري عند العجز واملرض بأدائها
ً

أو عىل جنب أو إيام ًء ،أو بتغيري اهليئة كمثل صالة اخلوف ،أو بأدائها عىل أي حال تيرس

كام يف شدة اخلوف وااللتحام يف املعركة وهكذا.
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والصوم ال يسقط عن املكلف ،وإنام يعرتيه التيسري بالتأخري ،أو اإلسقاط إىل بدل

وهو اإلطعام.

الرضب الثاين :األحكام التي قد يؤثر فيها الواقع فيضغط عىل املكلف ،فيجد صعوبة

أو مشقة بالغة يف التدين هبا وتطبيقها يف ظل ظروف قاهرة حتول بينه وبينها ،فإنه مع

ثبوت احلكم عىل سبيل القطع أو الظن وديمومته جيب يف هذه احلال النظر إىل أمرين:

األمر األول :وجوب االعتقاد اجلازم بثبوت احلكم ،وأنه واجب يف كل حال ،وأن

الضغوط الواقعية ال تغري من أصل احلكم شي ًئا ،ومل تقض عىل صالحيته.

األمر الثاين :تطبيق ما يمكن تطبيقه وفق املستطاع ،وإذا مل يمكن تطبيقه مطل ًقا يمكن

قبول األمر الواقع بأقل األرضار ،مع السعي بقدر اإلمكان بتغيري الواقع ،والعزم عىل
تنفيذ هذا احلكم متى ما هتيأت الفرصة وزال املانع(.)١

( )1احلكم الرشعي بني النظرية والتطبيق د .عبد الرقيب الشامي (ص.)89

املطلب الثاني
أسباب التيسري يف الشريعة اإلسالمية،
ويشتمل على مخسة فروع:
الفرع األول :املشقة.
الفرع الثاين :العجز.
الفرع الثالث :عوارض األهلية.
الفرع الرابع :عموم البلوى.
الفرع اخلامس :الرضورة واحلاجة.

169

الفرع األول
املشقة
املشقة :تطلق عىل كل ما شق عىل اإلنسان ،ولو كان يسري ًا ،إال أهنا يف نظام الترشيع

تطلق عىل املشقة غري املعتادة ،والتي ال حيتملها اإلنسان سواء لصعوبة الفعل املكلف به

أو لنزول قدرة املكلف العادية عن أداء ما هو ممكن ًا.

لقد جاءت األحكام الرشعية متناسبة مع القدرة اإلنسانية يف العادة العامة ،ومل تأت

قط بام هو فوق القدرة والطاقة واالستطاعة ،بل الواقع أن األحكام تتنزل مع القدرة كلام

نزلت القدرة عن مستوى القيام باحلكم ،فمثالً :عن عمران بن حصني  ،عن النبي

ﷺ عن الصالة قال( :صل قائماً  ،فإن مل تستطع فقاعدً ا ،فإن مل تستطع فعىل جنب)(.)١

فالقيام يف الصالة فرض يف حال القدرة يف الوضع الطبيعي والعادي ،فإذا ما نزلت

القدرة ملرض أو عجز فينتقل الفرض إىل القعود ،فإذا نزلت القدرة عن القعود فينتقل

الفرض إىل الصالة عىل جنب..
وهكذا سائر الترشيعات.

وال نعني هنا باملشقة التي جتلب التيسري مطلق املشقة كام ذكرنا آنف ًا ،فهذا أمر ال بد منه

إذ ال تكليف يف سائر مناشط احلياة الدينية والدنيوية خيلو من املشقة وهذه طبيعة احلياة،

وهي مشقة حمتملة حتتاج جهدً ا ممكنًا للقيام هبا ،وهذا من مقتىض االبتالء ،ولوال املشقة

ملا بقي فاشل يف احلياة مطل ًقا.
( )1أخرجه البخاري (. )1117
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لوال املشقة ساد الناس كلهم

اجلـود ي ِ
فقر واإلقـدام قــتّال
ُ

()١

وإنام يأخذ التيسري جمراه حينام تكون املشقة غري حمتملة ،وخترج عن الوضع العادي إىل

الوضع غري املمكن ،بحيث يوقع املكلف يف احلرج والعنت.

ولذا كانت القاعدة الفقهية( :املشقة جتلب التيسري) و(إذا ضاق األمر اتسع).
املشقة اجلالبة للتيسري واملشقة املذمومة:
تنقسم املشقة إىل قسمني:
القسم األول :املشقة العادية املقارنة لسائر األعامل التكليفية والتي ال يرتتب عليها

رضر وال مفسدة رشعية معتربة ،فهذه ال تقتيض الرتخيص بل جاءت األحكام متناسبة
معها وفق قدرة املكلف بحيث يستطيع القيام هبا مع بذل اجلهد واملدافعة التي ال بد منها

لتحقيق مهمة التكليف واالبتالء.

يقول الشاطبي..« :الشارع إنام قصد بوضع الرشيعة إخراج املكلف عن اتباع هواه،

حتى يكون عبدً ا هلل ،فإذن خمالفة اهلوى ليست من املشقات املعتربة يف التكليف ،وإن
كانت شاقة يف جماري العادات؛ إذ لو كانت معتربة حتى يرشع التخفيف ألجل ذلك،

نقضا ملا وضعت الرشيعة له ،وذلك باطل ،فام أدى إليه مثله.)2(»..
لكان ذلك ً
القسم الثاين :املشقة غري العادية ،وغري املحتملة ،وهذه عىل نوعني:

النوع األول :احلاصلة بفعل املكلف ،فهو الذي أنشأها ،فهذه ال يصح التعبد هبا ،وال

يرتتب عليها زيادة يف األجر؛ بل صاحبها معرض للذم واإلثم.
( )1رشح ديوان املتنبي ناصيف اليازجي (ص.)543
( )2انظر :املوافقات (.)264/2
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يقول الشاطبي..« :فإن كانت [أي املشقة] حاصلة بسببه [أي بسبب من املكلف]

كان ذلك منه ًيا عنه وغري صحيح يف التعبد به؛ ألن الشارع ال يقصد احلرج فيام أذن فيه،

ومثال هذا :حديث الناذر للصيام قائماً يف الشمس ،ولذلك قال مالك يف أمر النبي ﷺ
له بإمتام الصوم وأمره له بالقعود واالستظالل« :أمره أن يتم ما كان هلل طاعة ،وهناه عام

كان هلل معصية»؛ ألن اهلل مل يضع تعذيب النفوس سب ًبا للتقرب إليه ،وال لنيل ما عنده،

وهو ظاهر.)1(»..

النوع الثاين :أن تكون نابعة من الفعل سواء يف ذاته أو يف حال املكلف أو يف ظروفه

املحيطة ،فهذه هي التي تقتيض التيسري.

قال الشاطبي...« :وأما إن كانت [أي املشقة] تابعة للعمل كاملريض غري القادر عىل

الصوم أو الصالة قائماً  ،واحلاج ال يقدر عىل احلج ماش ًيا أو راك ًبا ،إال بمشقة خارجة عن

املعتاد يف مثل العمل ،فهذا هو الذي جاء فيه قوله تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [البقرة ،]185 :وجاء فيه مرشوعية الرخص.)2(»...

ويقول ...« :$الرشيعة جارية يف التكليف بمقتضاها عىل الطريق الوسط األعدل،

اآلخذ من الطرفني بقسط ال ميل فيه ،الداخل حتت كسب العبد من غري مشقة عليه وال
انحالل ،بل هو تكليف جار عىل موازنة تقتيض يف مجيع املكلفني غاية االعتدال ،كتكاليف

الصالة ،والصيام ،واحلج ،واجلهاد ،والزكاة ،وغري ذلك مما رشع ابتداء عىل غري سبب ظاهر
اقتىض ذلك ،أو لسبب يرجع إىل عدم العلم بطريق العمل ،كقوله تعاىل﴿ :ﯵﯶ

ﯷ﴾ [البقرة﴿ ،]215 :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [البقرة ،]219 :وأشباه ذلك.
( )1املرجع السابق (.)229/2
( )2املرجع السابق (.)230 – 229/2
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فإن كان الترشيع ألجل انحراف املكلف ،أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إىل

أحد الطرفني ،كان الترشيع را ًدا إىل الوسط األعدل ،لكن عىل وجه يميل فيه إىل اجلانب
اآلخر؛ ليحصل االعتدال فيه ،فعل الطبيب الرفيق أن حيمل املريض عىل ما فيه صالحه

بحسب حاله وعادته ،وقوة مرضه وضعفه ،حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقا يف

التدبري وسطا الئقا به يف مجيع أحواله.)1(»...
تقدير املشقة واالستطاعة:

تقدير املشقة قد يرجع إىل املكلف نفسه فهو األعرف بحاله وطاقته سواء يف طهارته،

أو صالته أو صيامه أو حجه ونحو ذلك ،ومدى استطاعته لفعل تلك العبادات ،فيمكن
أن يرتخص بناء عىل طاقته وبالقدر الذي تسمح به احلاجة والرضورة ،وال حيتاج إىل أن

يستفتي يف ذلك فهو األقدر عىل حتقيق املناط.

وقد يكون تقدير املشقة راج ًعا إىل اخلرباء يف خمتلف الشؤون ،فالطبيب هو املخول

بتقدير املشقة بالنسبة للمريض فهو يعلم عن املرض ،وعن حالة املريض الصحية ما ال

يعرفه املريض نفسه ،وعليه فإن املرأة احلامل أو املريض عمو ًما إذا أرشده الطبيب إىل
االمتناع عن الصيام لكونه يزيد من املرض أو يؤخر الربء ،فيجب االلتزام بتعليامته ما

كفؤا وأهالً ،وأمينًا.
دام ً

وقد يكون املخول بتقدير املشقة الدولة ممثلة بأهل اخلربة واالختصاص يف القضية

املعينة وبعد التشاور حوهلا يمكن للدولة أن تسن قوانني ميرسة ختفف املشقة وجتلب

املصلحة للناس وتدرأ عنهم املفاسد وذلك فيام طريقه االجتهاد.
( )1املرجع السابق (.)279/2
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اختالف املشقة بحسب العوارض:
سبب الرخصة املشقة ،واملشاق ختتلف بالقوة والضعف وبحسب األحوال ،وبحسب

قوة العزائم وضعفها ،وبحسب األزمان ،وبحسب األعامل(.)١

قال ابن الشاط« :التكليف بعينه مشقة؛ ألنه منع اإلنسان من االسرتسال مع دواعي

نفسه ،وهو أمر نسبي وهبذا االعتبار سمي تكليف ًا ،وهذا املعنى موجود يف مجيع أحكامه
حتى اإلباحة ،ثم خيتص غريها بمشاق بدنية وبعض تلك املشاق هو أعظم املشاق كام يف

اجلهاد الذي فيه بذل النفس فبحسب ذلك انقسمت املشاق بالنسبة إىل التكليف قسمني:
قسم وقع التكليف بام يلزمه عادة أو يف الغالب أو يف النادر وقسم مل يقع التكليف بام يلزمه

فالقسم األول ال يؤثر يف العبادة ال بإسقاط وال بتخفيف ألن يف ذلك نقض التكليف
والقسم الثاين يؤثر ألنه ينقض التكليف»(.)2

وقال القرايف« :الفرق  ..بني قاعديت املشقة املسقطة للعبادة واملشقة التي ال تسقطها:
وحترير الفرق بينهام أن املشاق قسامن:
أحدمها :ال تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل يف الربد والصوم يف النهار الطويل

واملخاطرة بالنفس يف اجلهاد ونحو ذلك فهذا القسم ال يوجب ختفيف ًا يف العبادة؛ ألنه

قرر معها.

وثانيهام :املشاق التي تنفك العبادة عنها وهي ثالثة أنواع:
نوع يف الرتبة العليا كاخلوف عىل النفوس واألعضاء واملنافع فيوجب التخفيف؛ ألن
( )1املوافقات (.)484/1
( )2حاشية ابن الشاط عىل الفروق (.)118/1
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حفظ هذه األمور هو سبب مصالح الدنيا واآلخرة فلو حصلنا هذه العبادة لثواهبا لذهب

أمثال هذه العبادة.

ونوع يف املرتبة الدنيا كأدنى وجع يف أصبع فتحصيل هذه العبادة أوىل من درء هذه

املشقة؛ لرشف العبادة وخفة هذه املشقة.

النوع الثالث مشقة بني هذين النوعني فام قرب من العليا أوجب التخفيف وما قرب

من الدنيا مل يوجبه وما توسط خيتلف فيه لتجاذب الطرفني له فعىل حترير هاتني القاعدتني
تتخرج الفتاوى يف مشاق العبادات»(.)١

صور املشقة املنصوص عليها املتضمنة للتيسري:
 -1املرض:
املرض من أبرز أسباب التخفيف والتيسري يف الرشيعة اإلسالمية ،وذلك أنه يضعف

القدرة اإلنسانية عن القيام باألحكام عىل كامهلا ،ولذا فقد كان املرض مؤثر ًا عىل األحكام
يف خمتلف أبواب الترشيع اإلسالمي ،وسنذكر يف التطبيقات مدى تأثري املرض عىل
األحكام املتعلقة بأبواب العبادات من طهارة وصالة وصيام وحج.

قال القرطبي :املريض هو الذي خرج بدنه عن حد االعتدال واالعتياد فيضعف عن

القيام باملطلوب(.)2

وقد خصت الرشيعة املريض بحظ وافر من التخفيف؛ ألن املرض مظنة للعجز

فخفف عنه الشارع(.)3

( )1الفروق (.)120-118/1
( )2تفسري القرطبي (.)216/5
( )3املوسوعة الفقهية الكويتية ( )227/14( ،)330/37فام بعدها.
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 -2السفر:
السفر سبب للتخفيف ملا فيه من مشقة؛ وحلاجة املسافر إىل التقلب يف حاجاته،

وقضاء مآربه من سفره؛ ولذا رشع التخفيف عن املسافر يف العبادات.

قال السيوطي نقال عن النووي« :ورخص السفر ثامنية :فمنها القرص لقوله تعاىل:

﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النساء.]101 :

وما روي عن أنس  قال :خرجنا مع رسول اهلل ﷺ إىل مكة فصىل ركعتني حتى

رجع.

ومنها :رخصة الفطر يف رمضان لقوله تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [البقرة .]184:وما روي عن أنس ،قال :كنا نسافر مع النبي ﷺ فلم
يعب الصائم عىل املفطر ،وال املفطر عىل الصائم.
ومنها :املسح عىل اخلفني ثالثة أيام بلياليها.
وقد اشرتط الفقهاء للسفر املجوز للتخفيف رشوطا منها  -عند اجلمهور خالف ًا

للحنفية  -أن يكون السفر مرشوعا  -ولو مباحا  -كالسفر للحج ،وصلة الرحم،

والتجارة لئال يكون التخفيف إعانة للعايص عىل معصيته.

ومنها :التنفل عىل الراحلة ،ومنها :إسقاط اجلمعة ،وأكل امليتة ،وإسقاط الفرض

بالتيمم ،وال خيتص به(.)2()١

( )1األشباه والنظائر ( ،)418/1وانظر :رشح التلويح عىل التوضيح (.)386-385/2
( )2فتح القدير ( ،)403/2والرشح الكبري مع حاشية الدسوقي للدردير ( ،)358/1ومغني املحتاج
( ،)263/1والكايف البن قدامة ( ،)196/1رشح األشباه والنظائر للحموي ( ،)106/1وانظر:
املوسوعة الفقهية الكويتية (.)287/22( ،)329-328/14
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الفرع الثاني
العجز
مهام كان اإلنسان مقتدر ًا يف األوضاع العادية االختيارية فإنه يف ُعرضة للعجز ونقص

القدرة أو انعدامها إزاء الفعل املعني ،وبالتايل فلكل حالة حكم متناسب معها وفق قانون

االستطاعة (فال واجب مع العجز).

والعجز قد يكون كلي ًا ،وقد يكون جزئي ًا.
وقد يكون دائ ًام ،وقد يكون مؤقت ًا.
 -1العجز الكيل:
وهو انعدام القدرة مطلقا عن القيام بالفعل املعني ،فهنا يأيت التيسري وفق عدة حمددات:
أ ) النقل إىل بدل :كمثل العاجز عن استعامل املاء ملرض ،أو غري الواجد له ،فينتقل
إىل التيمم ﴿ ،ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ [املائدة.]6 :

ومثل العاجز عن صيام رمضان والقضاء ينتقل إىل اإلطعام.
ب ) النقل إىل املرحلة التالية أو احلكم التايل ضمن منظومة حكمية متدرجة ،كمثل
كفارة الظهار ،وكفارة اإلفطار يف هنار رمضان باجلامع ،وكفارة القتل اخلطأ.

فمن عجز عن خصلة من خصال الكفارة انتقل إىل التي تليها ،وال جيوز االنتقال

إال حال تعذر القيام بالتي قبلها.

ج ) اإلسقاط ،مثل كفارة املجامع أهله يف هنار رمضان.
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 - 2العجز اجلزئي:
وهو نقص كامل القدرة عن احلد الذي يمتثل فيه الفعل من غري مشقة ،فلو قام هبا

وقع يف مشقة غري حمتملة ،والتيسري يف هذه احلال عىل صور:

أ ) التأجيل :كمثل تأجيل قضاء رمضان للمريض واملسافر.
ب ) التخفيف بالنقص :كمثل القرص للمسافر.
ج ) التخفيف بالتوسعة ،وذلك بجمع الصلوات عند األعذار املرشوعة.
د ) اإلعفاء من اجلزء غري املقدور عليه ،كمن عجز عن الصالة قائ ًام فيصيل قاعد ًا أو
عىل جنب ،ومن عجز عن السجود يومئ برأسه ونحو ذلك( .وامليسور ال يسقط
باملعسور).

 - 3العجز الدائم:
وهو العجز الذي يالزم املكلف طول حياته سواء أكان كلي ًا أم جزئي ًا ،فحكم هذا

استمرار التيسري والتخفيف املناسب حلاله ،وال يكلف فوق طاقته.
 - 4العجز الوقتي:

وهو العجز العارض لظرف معني سواء من ذات الشخص بخلل يف قدرته ،أو من

ظروف خارجية منعته من ممارسة فعل معني ،سواء أكان العجز هذا كلي ًا أم جزئي ًا ،فهذا
حكمه اقتصار التيسري عىل موضع احلاجة يف الزمن الذي يعرض فيه العجز ،ثم ينتهي
مع زواله ،وترجع األحكام إىل الوضع الطبيعي ،ولذا قال العلامء( :إذا ضاق األمر اتسع،
واتسع ضاق).
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الفرع الثالث
عوارض األهلية
سبق احلديث عن عوارض األهلية يف القواعد األصولية املتعلقة بالتيسري ،ونذكر

هنا أهم هذه العوارض وتأثريها عىل األحكام ،وعىل املسؤولية واملؤاخذة لدى املكلف.

أوالً :اإلكراه:

اإلكراه :محل الغري عىل أن يقول أو يفعل ما ال يرضاه وال خيتار لو ُخيل بينه وبينه(.)١
واإلكراه ال ينايف أهلية الوجوب ،وال أهلية األداء ،لكنه يؤثر يف بعض األحكام

بسبب ما يدفع إليه اإلكراه من الترصف عىل خالف مقتىض الرشع(.)2

واألصل فيه قوله تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ﴾ [النحل:

 ،]106وقال تعاىل ﴿:ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [النور.]33 :
وقوله ﷺ( :إن اهلل وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(.)3
فرفع اهلل اإلثم واللوم عمن أكره عىل قول أو فعل ،إذا كان ذلك الفعل أو القول مما

يثبت بمواقعته اإلثم.

( )1انظر :رشح التلويح ( ،)390/2كشف األرسار ( ،)632/4الوجيز يف أصول الفقه (ص.)135
( )2انظر :املغني يف أصول الفقه (ص.)398
( )3أخرجه ابن ماجة ( ،)2043وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة (.)2043
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أثر اإلكراه وحكمه:
اإلكراه عىل نوعني(:)1
النوع األول :اإلكراه بغري حق ،إذا حتققت أركانه ،فإنه يسقط أثر الترصفات الصادرة

من ا ُملك َْره ،فال تعترب اإلقرارات الصادرة حتت تأثري اإلكراه صحيحة؛ النعدام االختيار
والرضا.

النوع الثاين :اإلكراه بحق:
كإكراه القايض املدين عىل سداد الدين ،فهذا إكراه صحيح تربأ به ذمة املكره.
واإلكراه عىل أداء النفقة للزوجة فإنه إكراه صحيح وتربأ به ذمته ،وجاء عن مالك:

«قلت :أرأيت التي مل يدخل هبا أيكون هلا النفقة عىل زوجها؟ قال :قال مالك :ما منعته
الدخول فال نفقة هلا ،وإذا دعي إىل الدخول فكان املنع منه ،أنفق ما أحب أو كره»(.)2

وأفتى مالك يف الذي يمتنع عن معارشة زوجته أنه يكره عىل معارشهتا ،أو أن يفارق،

فقد ورد يف املدونة« :قال ابن القاسم :إال أين سألت مالكًا عن الرجل يكف عن مجاع

امرأته من غري رضورة وال علة؟ فقال مالك :ال يرتك لذلك حتى جيامع أو يفارق عىل ما

أحب أو كره؛ ألنه مضار»(.)3

واإلكراه نوعان من حيث قوته(:)4
أحدمها :اإلكراه امللجئ :وهو الذي ال يبقى للشخص معه قدرة وال اختيار كإلقاء

الشخص من أعىل اجلبل.

( )1انظر :رشح التلويح (.)391/2
( )2املدونة ()254/2
( )3املدونة الكربى (.)271/2
( )4املحصول للرازي (.)267/2
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الثاين اإلكراه غري امللجئ :وهو الذي ال يبقى معه اختيار وإن بقيت معه القدرة «مثل

أن يكره شخص غريه عىل قتل آخر فبقول له :اقتل فالنا وإال قتلتك ويعلم املكره أنه
إن مل يقتل ذلك الشخص قتل هو» ويتحقق اإلكراه بقتل النفس أو بذهاب عضو من

األعضاء أو بغري ذلك مما هو معروف يف كتب الفروع.

وقد اتفق األصوليون عىل أن اإلكراه امللجئ يمنع التكليف باملكره عليه كام يمنع

التكليف بضده ألن من رشوط التكليف أن يكون الفعل مقدورا للمكلف بمعنى أن

يتأتى له فعله كام يتأتى له تركه واإلكراه امللجئ ال تبقى معه قدرة للمكلف ال عىل املكره
عليه ألنه أصبح واجب الصدور عقال وال عىل ضده ألنه ممتنع الوقوع عقال وكل من

الواجب العقيل واملمتنع العقيل ال يدخل حتت قدرة املكلف فال يكلف بواجد منهام اللهم
إال إذا قلنا جيوز التكليف بام ال يطاق وأما اإلكراه غري امللجئ فلألصوليني كالم فيه

يتلخص فيام يأيت به قال مجهور األشاعرة أن اإلكراه غري امللجئ ال يمنع التكليف بضده
املكره عليه بل إن املكره قد يكون مكلفا بعني املكره عليه وقد يكون مكلفا بضده فإذا

أكره مثال عىل رشب اخلمر بحيث لو مل يرشب قتل وجب عليه أن يرشب ألن الرشب يف

هذه احلالة يكون مباحا ألنه مضطر إليه واهلل تعاىل يقول ﴿ :ﭠﭡﭢﭣﭤ﴾ وفعل
املباح متى ترتب عليه ترك احلرام كان واجبا ففي هذه احلالة يكون مكلفا بعني املكره

عليه.

وإذا أكره عىل قتل املسلم بحيث لو مل يقتله قتل هو كان مكلفا بضد املكره عليه وهو

عدم القتل ألن قتل املسلم بغري حق منهي عنه وال جيوز اإلبقاء عىل نفسه بذهاب حياة

غريه.

وفرق العلامء بني اإلكراه يف حق الغري ،واإلكراه يف حق النفس ،فالذي يكره عىل قتل
ّ

إنسان مسلم ال جيوز له قتله ،وإن أدى ذلك إىل قتله هو.
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إما اإلكراه يف حق النفس ،فالظاهر من اآليات واألحاديث أن اإلكراه عذر يسقط

التكليف.

ثاني ًا :النسيان:

النسيان سبب من أسباب التيسري والتخفيف يف الرشيعة اإلسالمية.
وقد جعلته الرشيعة عذرا وسببا خمففا يف حقوق اهلل تعاىل من بعض الوجوه ،لقوله

تعاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [البقرة ]286 :فاهلل سبحانه وتعاىل رفع
عنا إثم الغفلة والنسيان واخلطأ غري املقصود ،ففي أحكام اآلخرة يعذر الناس ويرفع

عنهم اإلثم مطلقا ،فالنسيان كام نص عليه السيوطي :مسقط لإلثم مطلقا وذلك ختفيف
من اهلل سبحانه وتعاىل ،ويقول الرسول ﷺ :جتاوز اهلل عن أمتي اخلطأ والنسيان وما

استكرهوا عليه.

أما النسيان فيام يتعلق بحقوق العباد فال يعد عذرا خمففا ،ألن حق اهلل مبناه عىل

املساحمة ،وحقوق العباد مبناها عىل املشاحة واملطالبة ،فال يكون النسيان عذر ًا فيها.
أثر النسيان عىل األهلية:

اختلف الفقهاء يف أثر النسيان عىل األهلية :فريى الشافعية واحلنابلة يف الصحيح من

املذهب أن النايس غري مكلف حال النسيان؛ ألن اإلتيان بالفعل املعني عىل وجه االمتثال

يتوقف عىل العلم بالفعل املأمور به؛ ألن االمتثال عبارة عن إيقاع املأمور به عىل وجه الطاعة.

ويلزم من ذلك علم املأمور به بتوجه األمر نحوه وبالفعل ،فهو مستحيل عقال لعدم الفهم،
وقد ورد يف اخلرب( :إن اهلل وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(.)١

( )1سبق خترجيه.
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وأما وجوب الزكاة والنفقة وضامن املتلفات ونفوذ الطالق وغريها من أحكام النايس،

فهي ليست من باب التكليف ،بل من باب ربط األحكام باألسباب؛ لتعلق الوجوب

بامله أو ذمته اإلنسانية التي هبا يستعد لقوة الفهم بعد احلالة التي امتنع تكليفه من أجلها
بخالف البهيمة( ،)1وقال بعض الشافعية :نسيان األحكام بسبب قوة الشهوات ال يسقط
التكليف ،كمن رأى امرأة مجيلة وهو يعلم حتريم النظر إليها ،فنظر إليها ناسيا عن حتريم

النظر(.)2

وذهب احلنفية إىل أن النسيان ال ينايف الوجوب يف حق اهلل تعاىل؛ ألنه ال ينايف العقل،

وال حكم الفعل وال القول ،ولكنه حيتمل أن جيعل عذرا يف حق اهلل تعاىل؛ ألنه يعدم

القصد ،إذ القصد إىل فعل بعينه ال يقصد قبل العلم به.

والنسيان عند احلنفية عىل رضبني :رضب أصيل ،ويراد به ما يقع فيه اإلنسان من غري

أن يكون منه يشء من أسباب التذكر ،وهذا القسم يصلح عذرا لغلبة وجوده .ورضب
غري أصيل أو طارئ يقع املرء فيه بالتقصري :بأن مل يبارش سبب التذكر مع قدرته عليه،
وهذا الرضب يصلح للعتاب ،أي ال يصلح عذرا للتقصري لعدم غلبة وجوده(.)3

عذرا يف حق الرشع إذا مل يكن غفلة فأما إذا كان عن
قال البزدوي« :إنام يصري النسيان ً

عذرا كام يف حق آدم  وكنسيان املرء ما حفظه مع قدرته عىل تذكاره
غفلة فال يكون ً

بالتكرار فإنه إنام يقع فيه بتقصريه فيصلح سبب ًا للعتاب وهلذا يستحق الوعيد من نيس

القرآن بعدما حفظه مع قدرته عىل التذكار بالتكرار»(.)1

( )1التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه للمرداوي ( ،)1182/3مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص.)37
( )2البحر املحيط يف أصول الفقه (.)66/2
( )3كشف األرسار رشح أصول البزدوي للبخاري (.)276/4
( )4املرجع السابق (.)277/4
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وقال املالكية :إن النسيان يف العبادات ال يقدح واجلهل يقدح؛ ألنه إذا كان العلم

بام يقدم اإلنسان عليه واجب ًا كان اجلاهل يف الصالة عاصيا برتك العلم ،فهو كاملتعمد

الرتك بعد العلم بام وجب عليه ،وهذا هو وجه قول مالك :إن اجلهل يف الصالة كالعمد
واجلاهل كاملتعمد ال كالنايس ،وأما النايس فمعفو عنه لقوله عليه الصالة والسالم( :إن

اهلل وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ،وأمجعت األمة عىل أن النسيان

ال إثم فيه من حيث اجلملة ،وكذلك فإن النسيان هيجم عىل العبد قهر ًا ال حيلة له يف دفعه
عنه ،واجلهل له حيلة يف دفعه بالتعلم(.)1
األحكام املرتتبة عىل النسيان:
يرتتب عىل النسيان أحكام يف الدنيا ويف اآلخرة.

أوالً :احلكم األخروي:

اتفق العلامء عىل أن النسيان مسقط لإلثم مطلق ًا لقوله تعاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [البقرة .]286:وقول الرسول ﷺ( :إن اهلل وضع عن أمتي اخلطأ

والنسيان وما استكرهوا عليه).

ثانيا :احلكم الدنيوي:
إن وقع النسيان يف ترك مأمور مل يسقط ،بل جيب تداركه وال حيصل الثواب املرتتب

عليه لعدم االئتامر .وإن وقع النسيان يف فعل منهي عنه ليس من باب اإلتالف فال يشء
فيه .أما إن وقع يف فعل منهي عنه فيه إتالف مل يسقط الضامن ،فإن وقع يف فعل منهي عنه

يوجب عقوبة كان النسيان شبهة يف إسقاطها.
( )1الفروق للقرايف (.)149/2
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ثالث ًا :اخلطأ:

دل القرآن الكريم عىل أن املسؤولية واملؤاخذة للمكلف يف ترصفاته مبنية عىل إرادته

واختياره وقصده للترصف املعني ،وأن اخلطأ غري املقصود معفو عنه ،فمن هذه اآليات:
 -1قوله تعاىل ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖ ﴾ [األحزاب.]5 :

قال ابن كثري« :أي :إذا نسبتم بعضهم إىل غري أبيه يف احلقيقة خطأ ،بعد االجتهاد

واستفراغ الوسع؛ فإن اهلل قد وضع احلرج يف اخلطأ ورفع إثمه ،كام أرشد إليه يف قوله

آمرا عباده أن يقولوا﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [البقرة . ]286 :وثبت يف
صحيح مسلم أن رسول اهلل ﷺ قال( :قال اهلل :قد فعلت) ...وإنام اإلثم عىل من تعمد

الباطل»(.)١

 -2قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ

ﭟ﴾ [البقرة.]225 :

وقال تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾

[املائدة.]89 :

من صور اللغو يف اليمني كام ذكر العلامء أن حيلف عىل يشء يظن صدقه ،فيظهر

خالفه ،فهو من باب اخلطأ(.)2

وحكم هذه اليمني :أنه ال كفارة فيها ،وال مؤاخذة عليها()3؛ لرصيح اآلية املتقدمة.
( )1تفسري ابن كثري (.)379/6
( )2فتح القدير للشوكاين ( ،)265/1وهو تفسري أيب هريرة ومجاعة من السلف ،ورأي احلنفية.
( )3فقه السنة (.)18/3
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قال ابن كثري« :الصحيح أنه اليمني من غري قصد؛ بدليل قوله﴿ :ﯙ ﯚ

ﯛﯜﯝ﴾ أي :بام صممتم عليه من األيامن وقصدمتوها»(.)1

 -3قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ﴾ [النساء.]92:

يقول تعاىل :ليس ملؤمن أن يقتل أخاه املؤمن بوجه من الوجوه ﴿ ﭗ ﭘﭙ﴾ استثناء

منقطع.

أي :ما كان من شأن املؤمن من حيث هو مؤمن وال من خلقه وعمله أن يقتل أحد ًا

من أهل اإليامن؛ ألن اإليامن  -وهو صاحب السلطان عىل نفسه واحلاكم عىل إرادته

املرصفة لعمله  -هو الذي يمنعه من هذا القتل أن جيرتحه عمد ًا ،ولكنه قد يقع منه

ذلك خطأ (.)2

فاهلل تعاىل رفع املؤاخذة واإلثم عن قتل اخلطأ لعدم توفر القصد ،ولكن ملا كان احلق

متعلق ًا بحق املخلوق لن يمنع الضامن وذلك بوجوب الدية ألهله إال أن يتنازلوا ،كام
ألزمه الشارع بكفارة القتل بصيام شهرين متتابعني حتى يتحرز املسلم أكثر فيام يتعلق

بالنفوس ملنع االستهانة والتساهل يف إزهاقها.

 -4قال تعاىل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ﴾ [املائدة.]95 :

( )1تفسري ابن كثري (.)173/3
( )2تفسري ابن كثري ( ،)373/2تفسري املنار (.)270/5
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ظاهر اآلية إعفاء املخطئ يف قتل الصيد سواء من حيث املؤاخذة أو من حيث الكفارة،

وهو قول داود الظاهري ،ورواية عن أمحد وقول ابن عباس من الصحابة ،وقول سعيد
بن جبري من التابعني(.)1

وهذا هو الصحيح من قويل العلامء ،ويدل عىل ذلك:
 -1قوله﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [املائدة ]95 :رشط العمد يف إجياب اجلزاء

يدل عىل أن اخلاطئ ليس عليه جزاء ،و األصل براءة ذمته ،فال يشغلها إال بدليل.

 -2وبقوله ﷺ( :رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)( )2فوجب بحق
الظاهر أن يرتفع حكمه.

 -3وألن كل فعل جيب عىل املحرم بعمده الكفارة مل جيب عليه بخطئه الكفارة

كالطيب واللباس والداللة عليه قوله تعاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [املائدة]95 :

فاحتمل أن يكون املراد به متعمد ًا لقتله ناسي ًا إلحرامه واحتمل أن يكون متعمد ًا لقتله
ذاكر ًا إلحرامه فإذا احتمل األمرين حيمل عليهام؛ ألن ظاهر العموم يتناوهلا ،وداود خيرج

من العموم أحدمها(.)3
ومن السنة النبوية:

 -1عن ابن عباس ،عن النبي ﷺ ،قال( :إن اهلل وضع عن أمتي اخلطأ ،والنسيان ،وما
استكرهوا عليه)(.)4

( )1احلاوي ( ،)283/4املغني ( ،)439/3املحىل البن حزم (..)234/5
( )2سبق خترجيه.
( )3احلاوي ( ،)283/4املغني (.)439/3
( )4سبق خترجيه.
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 -2عن عمرو بن العاص ،أنه سمع رسول اهلل ﷺ يقول( :إذا حكم احلاكم فاجتهد
ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)(.)1

ففي احلديث األول العفو عن اخلطأ يف سائر الترصفات ،ويف احلديث الثاين العفو

عن اخلطأ ،واحتساب أجر واحد نظري جهده ،وسالمة مقصده يف الوصول إىل الصواب.

( )1أخرجه البخاري ( ،)7352ومسلم (.)1716
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الفرع الرابع
عموم البلوى
للعام معان كثرية ،أمهها:
 -1الكثرة ،يقال :كل ما اجتمع وكثر عميم ،والعم :اجلامعة ،وقيل :اجلامعة من

احلي ،وسميت القيامة بالعامة؛ ألهنا تعم الناس باملوت(.)١

 -2الشمول ،يقال :عم اليشء يعم عموم ًا ،أي :شمل كل يشء ،نقول :عم اخلري
أهايل القرية ،أي شملهم وانترش فيهم .وا ْل َعامَّ :
الش ِامل َوخالف الخْ َاص(.)2
والبلوى :هو ما متس احلاجة إليه يف عموم األحوال.
تعم به
قال الزركيش« :قال الشيخ أبو حامد اإلسفراييني يف تعليقه :ومعنى قولنا ُّ
كل ٍ
البلوى أن َّ
أحد حيتاج إىل معرفته»(.)3
عموم البلوى :هو شمول وقوع احلادثة ،مع تعلق التكليف هبا ،بحيث يعرس احرتاز

املكلفني منها ،أو استغناء املكلفني عن العمل هبا إال بمشقة زائدة تقتيض التيسري
كثري منهم إىل معرفة حكمها مما يقتيض كثرة
والتخفيف ،أو حيتاج مجيع املكلفني أو ٌ

السؤال عنها واشتهاره.

( )1هتذيب اللغة لألزهري ( ،)88/1لسان العرب (.)427/12
( )2املعجم الوسيط (.)629/2
( )3البحر املحيط (.)347/4
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أدلة اعتبار عموم البلوى ،وأثره يف التيسري:

ٍ
هبريسة إىل عائشة  فوجدهتا تصيل فأشارت إيل أن
 -1ما ورد أن امرأة أرسلت

ضعيها ،فجاءت هر ٌة فأكلت منها ،فلام انرصفت أكلت من حيث أكلت اهلرة فقالت:

ٍ
بنجس إنام هي من الطوافني عليكم ،وقد رأيت النبي ﷺ
إن النبي ﷺ قال( :إهنا ليست
يتوضأ بفضلها)(.)١

ويف رواية أخرى عن كبشة بنت كعب بن ٍ
مالك وكانت حتت ابن أيب قتادة أن أبا قتادة

دخل فسكبت له وضو ًءا ،فجاءت هر ٌة فرشبت منه فأصغى هلا اإلناء حتى رشبت ،قالت

كبشة فرآين أنظر إليه ،فقال أتعجبني يا ابنة أخي ،فقلت نعم ،فقال :إن رسول اهلل ﷺ قال:

ٍ
بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات)(.)2
(إهنا ليست
فال يمكن أن يتحرزوا منها  ،فجاء التخفيف يف ذلك.

 -2سألت امرأ ٌة أم سلمة  زوج النبي ﷺ فقالت :إين امرأ ٌة أطيل ذييل ،وأميش يف

املكان القذر فقالت :أم سلمة قال رسول اهلل ﷺ( :يطهره ما بعده)(.)3

أمرا خيفف
وجه الداللة :أن النبي ﷺ اعترب تكرر مالبسة ثياب املرأة للمكان القذر ً

مطهرا هلا ،ولو قيل بعدم طهارة
عنده؛ إذ تعترب مالبسة الثياب للمكان الطاهر بعد ذلك
ً

ثياب النساء حينئذ ألدى إىل إحلاق املشقة بعموم النساء(.)4

( )1أخرجه أبو داود (.)76
( )2أخرجه أبو داود ( ،)75والرتمذي ( ،)92وقال« :هذا حديث حسن صحيح» وهو قول أكثر العلامء من
أصحاب النبي ﷺ والتابعني ومن بعدهم :مثل الشافعي ،وأمحد ،وإسحاق :مل يروا بسؤر اهلرة بأس ًا ،وهذا
أحسن يشء يف هذا الباب «وقد جود مالك هذا احلديث ،عن إسحاق بن عبداهلل بن أيب طلحة ،ومل يأت
به أحد أتم من مالك».
( )3أخرجه أبو داود ( ،)383والرتمذي ( ،)143وابن ماجة (.)531
( )4عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية (ص.)326
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ٍ
سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا جاء أحدكم إىل املسجد
 -3وعن أيب

قذرا أو أ ًذى فليمسحه وليصل فيهام)(.)1
فلينظر فإن رأى يف نعليه ً

فالنبي ﷺ أذن بإزالة القذر بالرتاب ،مع أن الرتاب ملوث ،ولكن جاز ألن التصاق

القذر بالنعال مما تعم به البلوى.

أسباب تطبيق قاعدة عموم البلوى يف التخفيف:
ذكر العلامء أسبابا عامة لتطبيق قاعدة عموم البلوى يف ختفيف األحكام عىل الناس،

أمهها:

 -1صعوبة التخلص من اليشء ،ويعرب عنه الفقهاء ما ال يمكن االحرتاز منه أو ما

يشق االنفكاك منه ،ومثل الفقهاء لذلك مالمسة املسلم لطني الشوارع ،حيث يصعب

التخلص منها واالحرتاز هلا يف املالبس أثناء الذهاب للمسجد ،وقد يتضمن يف الغالب
النجاسة مع ذلك تصح الصالة ويعفى عن النجاسة ،وكذلك اخلطأ يف االجتهاد فقد

يشق عىل املجتهد يف أي عمل عدم اخلطأ؛ ولذلك عفي عن إثم اخلطأ يف االجتهاد ،ومن
املهم يف هذا السبب أن تكون الصعوبة لعموم الناس يف احلالة العادية وليست حلالة

معينة.

 -2تكرار اليشء ،من األسباب التي يمكن فيها تطبيق قاعدة عموم البلوى تكرار

األمر عىل الشخص يف حياته اليومية بحيث يتصف هذا التكرار باملشقة؛ ولذلك جاء يف

السنة النبوية قوله ﷺ( :لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل وضوء)( ،)2فقد
امتنع ﷺ عن إجياب ذلك الفعل لوجود املشقة لوجود تكرار للفعل عند كل وضوء ،ومثل

( )1أخرجه أبو داود (.)650
( )2أخرجه البخاري ( ،)887ومسلم (.)252
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املسح عىل اخلفني فتكرار نزع اخلف أو الرشاب خفف احلكم من الغسل إىل املسح ،وهذا

هو لب قاعدة التيسري لعموم البلوى ،ولكن يشرتط يف هذا السبب أن يكون التكرار

يعترب كثري ،ويعتمد يف ذلك عىل العرف إذا مل يكن هناك نص رشعي أو نظامي حيدد
اليشء الكثري والقليل.

 -3انتشار اليشء بحيث يصعب عىل الناس البعد عنه النتشاره وتفاقم احلاجة إليه،

ويمثل له الفقهاء قدي ًام اختالط الناس باهلرة ولو قيل بنجاسة ما تالمسه اهلرة لشق ذلك
عىل الناس ،ويمثل لذلك يف الفقه والقانون التجاري استخدام التجار للدفاتر يف إثبات

حقوقهم ،فلو مل تعترب تلك الدفاتر حجة يف إثبات الديون لشق ذلك عىل التجار مشقة

عظيمة؛ إذ سيؤدي ذلك إىل ضياع حقوقهم فتعترب الدفاتر إذ ًا حجة يف إثبات الديون وفق ًا
لتلك املشقة ،وقد يكون انتشار هذا األمر جلميع الناس أو لفئة معينة أو ألهل بلد معني،
وكل بقدر حسب الظروف.

 -4كثرة اليشء وامتداد زمانه ،بحيث يصعب عىل الشخص التعامل معه يف مثل

الظروف االعتيادية فيأخذ حك ًام من باب التخفيف مثل األشخاص الذين يعانون سلس

البول ،فهؤالء يستمر منهم احلدث وال يمكنهم االستمرار عىل طهارهتم؛ ولذلك يكتفي

بوضوئه قبل الصالة ويعفى عن خروج يشء منه أثناء الصالة.

 -5تفاهة اليشء وقلته ،ومعنى ذلك أن تكون بعض األشياء التافهة قد تالزم

بعض احلاالت مثل قطرات الدم يف ثوب املصيل ومثل الغرر واجلهالة اليسرية يف البيوع
واملعاوضات يف أحكام املعامالت والتي يصعب االنفكاك عنها وتعظم حاجة الناس هلا

فهذه تم التخفيف يف حكمها من أجل عموم البلوى هبا.

إن قاعدة عموم البلوى بضوابطها تضيف بعدا آخر يف التخفيف عىل الناس والنظرة
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إىل أحواهلم برمحة الرشيعة اإلسالمية حتى وإن كانت ظواهر النصوص قد توحي بيشء
آخر ،ولكن عند وجود املسوغ الواضح فال ينبغي محل الناس عىل املعاين الرشعية التي

ال تتناسب مع أحواهلم وظروفهم ،بل وينبغي عدم الرتدد يف هذا األمر؛ فاخلليفة الراشد

عمر بن اخلطاب  أسقط حد الرسقة عام الرمادة وكان عام جوع؛ ولذلك لعموم

البلوى ملسوغات الرسقة(.)١

وجه ارتباط فقه التيسري بعموم البلوى:
إن كثري ًا من مظاهر التيسري يف الرشيعة اإلسالمية منوطة بعموم البلوى ،كام سبقت

األمثلة والصور يف ذلك.

( )1عموم البلوى والتيسري عىل الناس د .عبد اللطيف القرين ،مقال منشور يف جريدة االقتصادية ،األربعاء
2011/9/7م.
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الفرع اخلامس
الضرورة واحلاجة
تعريف الرضورة:

الرضورة لغة :من الرضر وهو :خالف النفع(.)١
ويف االصطالح :للرضورة تعريفان باعتبارين:

األول :التعريف األصويل واملقاصدي:

عرف الشاطبي
يمكن تعريفها من خالل تعريف العلامء للرضوريات حيث ّ
الرضوريات بأهنا« :املصالح التي البد منها يف قيام مصالح الدين والدنيا ،بحيث إذا
فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة ،بل عىل فساد ،وهتارج ،وفوت حياة ،ويف
األخرى فوت النجاة ،والنعيم ،والرجوع باخلرسان املبني»( .)2ثم قال« :وجمموع
الرضوريات مخسة ،هي :حفظ الدين ،والنفس ،والنسل ،واملال ،والعقل»(.)3

الثاين :التعريف الفقهي:

الرضورة :حالة ملجئة تطرأ عىل اإلنسان خياف معها فوت يشء من املصالح التي

البد منها يف قيام مصالح الدين والدنيا ،بحيث ال تندفع هذه الرضورة إال بارتكاب

املحرم ،أو ترك الواجب ،أو تأخريه عن وقته(.)4
ّ

( )1مقاييس اللغة (.)360/3
( )2املوافقات (.)18 – 17/2
( )3املرجع السابق (.)20/2
( )4القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري د .عبد الرمحن العبد اللطيف (.)244/1
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وقيل الرضورة :هي احلالة امللجئة لتناول املمنوع رش ًعا(.)1
ويمكن تعريف الرضورة بقولنا :هي احلالة الطارئة التي تعرتي املكلف أو تعرتضه

ويلزم منها رضر بالغ ال حيتمل يستدعي استباحة املحظور لرفع الرضر.

أدلة اعتبار الرضورة:

أوالً :من القرآن الكريم:
 -1قال تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ﴾ [البقرة.]173 :

 -2قال تعاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾

[املائدة.]3 :

 -3قال تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩ﴾ [النحل.]115 :

 -4قال تعاىل﴿ :ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ﴾ [األنعام.]145 :
بينت اآليات الكريمة مجلة من املمنوعات رش ًعا كامليتة والدم وحلم اخلنزير وغريها،

ملا فيها من اآلثار السلبية ،واألرضار البالغة عىل املكلف ،إال أن الشارع احلكيم العامل

بطبيعة املكلفني وطبيعة حياهتم الدنيا ،وما قد يعرتي املكلف فيها من طوارئ وظروف،
( )1درر احلكام يف رشح جملة األحكام عيل حيدر خواجه أمني أفندي (. )38/1
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وحاالت ملجئة ،وال يتيرس للمكلف احلفاظ عىل مهجته إال هبذه املحرمات أو بعضها،

خاصا للحاالت الطارئة والظروف احلرجة
ً
ختم هذه اآليات باالستثناء ،وجعل حكماً
التي تعرتض املكلف؛ حلاميته من مفسدة أكرب من املفسدة املتوقعة من ارتكاب هذه
املنهيات ،ولكن هذا احلكم مرشوط باالمتثال ألمر اهلل بمعنى أن تكون احلالة امللجئة يف

وضع يسمح الستباحة املحظور ،وعدم التعدي والبغي وجماوزة املسموح به ،قال ابن
القيم« :فالباغي :الذي يبتغي امليتة مع قدرته عىل التوصل إىل املذكى ،والعادي :الذي

يتعدى قدر احلاجة بأكلها»(.)١

ومن السنة النبوية:
قال رسول اهلل ﷺ( :ال رضر وال رضار)(.)2
هذا احلديث أصل كيل جامع يف منع الرضر ودفعه أو رفعه ،وال شك أن الرضورة

التي تقف معها حياة اإلنسان ،أو حيصل بسببها رضر بالغ ال حيتمله تدخل دخوالً أول ًيا
حتت نص هذا احلديث املؤيد بالنصوص املتكاثرة من القرآن والسنة يف تقرير مضمونه،

وال يتم رفع الرضر إال بتناول ما يتمكن منه اإلنسان ويتيرس له فعله حال قيام الرضورة

واحلالة الطارئة امللجئة.

معيار تقدير الرضورة:
املراد :من هو املخول بتحديد مقدار الرضورة ،وأهنا بلغت احلد الذي يستباح بموجبه

املحظور؟

( )1إعالم املوقعني (. )54/1
( )2سبق خترجيه.
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مما ال ريب فيه أن املجتهدين هم أقدر الناس عىل بيان أجناس املشقات والرضورات

وأنواعها ،التي جيوز للمكلف أن يرتخص يف حال تلبسه هبا ،ولكن تقدير حجم
الرضورة ،واملشقة خيتلف بحسب عموم الرضورة أو خصوصها.

فالرضورة العامة :وهي التي هتم األمة أو املجتمع يف الدولة فإن هذه احلالة تقدرها

املؤسسات الرسمية للدولة بتقدير أهل اخلربة واالختصاص من العلامء واملفكرين،
واملعنيني باألمر من خمتلف التخصصات.

والرضورة اخلاصة :التي ختص كل فرد بعينه ،هذه موكولة إىل تقدير األفراد وديانتهم،

حيكمون فيها تقواهم ،وضامئرهم بحيث تتفق ممارستهم وأحكام الرشيعة ،واهلل مطلع

عىل رسائرهم ،وحقيقة نواياهم ،واملرء أعرف بطاقته وقدرته.

وقد حيتاج الفرد إىل خبري حيدد له حجم الرضورة التي وصل إليها وضعه كالطبيب

املرشف عىل املريض املعني واملتابع حلالته ،فهو الشخص املختص واملخول بتقدير

حجم الرضورة واملشقة ،وهكذا يف سائر املجاالت املختلفة حيدد حجم الرضورة اخلبري

املختص باملجال نفسه.

ضوابط الرضورة املبيحة للرتخص ،يف استباحة املحظور(:)١
خاصا استثنائ ًيا مبن ًيا عىل األسس
الرضورة حالة طارئة كاسمها ،جعل اهلل هلا قانونًا ً

العامة للترشيع التي تقوم عىل أساس دفع املشقة ورفع احلرج والتيسري عىل العباد ،ورفع
( )1انظر :نظرية الرضورة الزحييل (ص ،)72-68فقه الرضورة وتطبيقاته املعارصة آفاق وأبعاد أ.د عبدالوهاب
إبراهيم أبو سليامن (ص ،)66-64الرضورات الرشعية وتطبيقاهتا املعارصة يف الفقه اإلسالمي د .حسني
السيد حامد خطاب (ص ،)36-25القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها د .صالح بن غانم السدالن
(ص ،)251-250حقيقة الرضورة الرشعية وتطبيقاهتا املعارصة د .حممد اجليزاين (ص )66فام بعدها،
القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية د .حممد عثامن شبري (ص ،)215 – 214القواعد
الفقهية بني األصالة والتوجيه أ.د حممد بكر إسامعيل (ص.)76 -75
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الرضر عنهم أو دفعه ،والرضورة عىل خالف القانون العام يف الوضع الطبيعي ،واستثناء

خاص عن األصل العام ،وحتى يكون األخذ بموجبها رشع ًيا ال بد أن يستند إىل أصول
وضوابط رشعية وموضوعية ،وهذه الضوابط تسد املنافذ عىل من يتخذ الرضورة بسا ًطا

وسبي ً
ال النتهاك حدود اهلل ،وإسقاط رشيعته حتت ذريعة وشعار الرضورة ،وهلذا ضبط

العلامء األخذ بالرضورة بجملة من القيود التي جتعلها تدور يف فلك مقاصد الشارع،
منهجا متكام ً
ال حيكم سائر أحوال
وتؤدي مع األحكام األصلية يف األوضاع العادية
ً
اإلنسان ،يف الوضع االختياري والوضع االضطراري ،والضوابط التي ال بد من مراعاهتا

عند إجراء قاعدة الرضورة هي:

الضابط األول :أن تكون الرضورة واقعة أو متوقعة:
أن تكون الرضورة حقيقية ،وواقعية غري متومهة ،وال مظنونة ،بأن يتيقن املكلف ،أو

يغلب عىل ظنه أنه إذا مل يرتكب املحظور ،فسيلحقه رضر يؤدي إىل اهلالك.

ألن األحكام الرشعية مناطة باليقني أو الظن الغالب القريب من اليقني ،وال تناط

بالظنون الضعيفة فض ً
ال عن األوهام والشكوك ،فمصلحة االلتزام باحلكم الرشعي يف
وضعه العادي أكرب من دفع املفسدة املتومهة ،لرضر متوهم.
الضابط الثاين :أن تكون الرضورة ملجئة:
بمعنى أن يتحقق فيها الرضر البالغ الذي يمكن أن يؤدي إىل التلف أو اخلسارة

الفادحة غري املحتملة يف الكليات اخلمس التي رعتها الرشيعة ودعت إىل املحافظة عليها.
وعليه يتبني االختالل الكبري احلاصل يف عرصنا من استباحة كثري من املحرمات حتت

شعار الرضورة ،وال تنطبق عليها حقيقة هذا الوصف ،بل ملجرد أدنى مشقة وقد يمكن
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احتامهلا ،ويتم إشهار قاعدة الرضورة ورمي األحكام الرشعية ظهر ًيا ،والواقع أنه ليس إال
اهلوى والنزول عند رغبات النفس ،واالهنيار حتت ضغط الواقع.
الضابط الثالث :أن تقدَّ ر الرضورة بقدرها:
الرضورة حالة طارئة ومؤقتة وخالف األصل ،واالسرتسال يف اخرتاق القانون العام

يؤدي إىل مفاسد كبرية ،واجلرأة عىل التعدي عىل احلدود الرشعية ،ومن هنا كان الضابط

للرضورة التي يباح األخذ هبا بقدر ما يندفع به الرضر ،وحيصل به املقصود ،وأي جتاوز

للحد املسموح به رش ًعا فإنه يعد انتهاكًا للحرمة ووقو ًعا يف املحظور ،فالرضورة عالج
حلالة طارئة يؤخذ باجلرعة التي حيصل هبا دفع املرض أو رفعه وأي زيادة فإهنا ستعود

عىل احلالة بخالف املقصود.

يقول الشيخ أمحد الزرقاء« :ما تدعو إليه الرضورة من املحظورات إنام يرخص منه

القدر الذي تندفع به الرضورة فحسب ،فإذا اضطر اإلنسان ملحظور فليس له أن يتوسع
يف املحظور ،بل يقترص منه عىل قدر ما تندفع به الرضورة فقط»(.)١

ويقول الشافعي « : $كل ما أحل من حمرم يف معنى ال حيل إال يف ذلك املعنى

خاصة ،فإذا زايل ذلك املعنى عاد إىل أصل التحريم - ،مث ً
ال  -امليتة املحرمة يف األصل
املحلة للمضطر فإذا زايلت الرضورة عادت إىل أصل التحريم»(.)2

فمثالً :مداوة عورة املرأة ال جيوز أن يطلع عليه رجل إذا وجدت امرأة حتسن ذلك،

حمظورا(.)3
ألن اطالع اجلنس عىل جنسه أخف
ً
( )1رشح القواعد الفقهية (ص.)187
( )2األم (.)278/4
( )3القواعد للزحييل (.)282/1
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ومنه لبس احلرير حمرم عىل الرجال ويستثنى من هذا التحريم للحرير عىل الرجال

حالتان:

احلالة األوىل :حالة الرضورة ،وهي ما إذا كان مل جيد غريه ،لسرت عورته ،أو وقاية
ٍ
عندئذ ُيباح لبس احلرير ،ريثام جيد غريه ،ألن الرضورات
جسمه من احلر ،أو الربد ،فإنه

تُبيح املحظورات ،والرضورة تقدر بقدرها.

احلالة الثانية :احلاجة إىل لبسه ،لدفع رضر ،كام إذا كان يف اإلنسان مرض ،وكان لبس

احلرير ُيسارع يف شفائه ،أو خيفف من آالمه.

ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  أن رسول اهلل ﷺ:

العوام  يف ال ُق ُمص احلـرير يف السفر من
ّ
(رخص لعبد الرمحن بن عوف ،والزبري بن ّ
حكّة كانت هبام ،أو وجع كان هبام)(.)1

ومن القواعد الفقهية التي تندرج حتت هذا الضابط :قاعدة« :ما جاز لعذر بطل

بزواله»( ،)2وهي تفيد أن املحظور إنام أبيح ألجل الرضورة ،فتقيد اإلباحة بوجودها،
ومثال ذلك :من اضطر ألكل امليتة جيوز له أن يأكل منها بقدر ما يدفع الرضورة ،فإذا

زالت املخمصة والرضورة أو وجد مطعو ًما حالالً يزيل ما نزل به من املخمصة ،فإن

حكم الرضورة يزول.

أيضا( :إذا زال املانع عاد املمنوع)( ،)3يعني :أن األشياء التي جتوز بنا ًء
ومن القواعد ً

( )1أخرجه البخاري ( ،)5839ومسلم ( ،)2076واللفظ له.
( )2األشباه والنظائر البن نجيم (ص ،)74درر احلكام رشح جملة األحكام ( ،)39/1رشح القواعد الفقهية
أمحد الزرقاء (ص.)189
( )3رشح القواعد االفقهية للزرقاء (ص ،)191درر احلكام ( ،)39/1القواعد الفقهية د .حممد الزحييل
(.)506/1
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عىل األعذار والرضورات ،إذا زالت تلك األعذار والرضورات بطل اجلواز فيها(.)1
الضابط الرابع :تعذر دفع الرضورة بوسيلة أخرى غري فعل املحظور:
إذا نزل الرضر باإلنسان فإنه جيب عليه دفعه ،والتخلص منه ،والواجب مبدئ ًيا أن

يتخلص منه بالوسائل املرشوعة واملباحة ،فإذا مل يتيرس األمر فإنه ينتقل إىل الوسيلة

التي تليها ،ويدفع باألخف حرمة تصاعدً ا إىل أن ال جيد إال املحرم املمنوع منه يف حال
االختيار فهنا يكون قد استنفد طاقته وبذل جهده ،ومل يبق إلنقاذ نفسه أو دفع الرضر

النازل به إال الوسيلة املحرمة ،وعندئذ جيوز له ذلك بال حرج ،قال تعاىل﴿ :ﮇﮈ

ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ [املائدة.]3 :

عن أيب واقد الليثي ،قال :قلت :يا رسول اهلل ،إنا بأرض تصيبنا هبا خممصة ،فام

حيل لنا من امليتة؟ قال( :إذا مل تصطبحوا ،ومل تغتبقوا ،ومل حتتفئوا بقالً ،فشأنكم هبا)(.)2
قوله( :إذا مل تصطبحوا) ،يعني :به الغداة( .ومل تغتبقوا) يعني به :العشاء .قوله( :ومل

جتتفئوا بقال) ،أي :مل تقلوه وترموا به من جفات القدر إذا رمت ما جيتمع عىل رأسها من

الزبد والوسخ ،ومادته جيم وفاء ومهزة ،وقوله( :فشأنكم هبا) أي :امليتة استمتعوا هبا
غري مضيق عليكم(.)3

الضابط اخلامس :أال يرتتب عىل العمل بالرضورة رضر أكرب من الرضر احلاصل هبا،

كام أنه إذا ترتب عليها حق للغري فإنه جيب ضامن هذا احلق:

ألن املقصد األسايس من تفعيل فقه الرضورة واستباحة املحظور هو دفع أعىل
( )1درر احلكام (.)39/1
( )2أخرجه أمحد يف املسند (.)227/36
( )3عمدة القاري (.)143/21
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املفاسد ،بارتكاب أدناها ،واخلروج بأقل اخلسائر ،فإذا ما كان األمر عىل العكس بأن ما

يرتتب عىل ارتكاب املحظور أو املمنوع من األرضار يفوق ما يدفعه من املفاسد الواقعة

فإنه ال جيوز.

ويؤيد هذا قوله تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [اإلرساء .]31 :فبني اهلل  وجهة نظر الذين يقتلون أوالدهم
والسبب احلامل هلم عىل ذلك بأنه دفع رضر الفقر املتوقع من قدوم الولد الذي يستلزم

زيادة يف اإلنفاق مما يؤثر عىل وضعه املادي سل ًبا ،وأن ترصفهم خطأ كبري ،ألنه قائم عىل
دفع رضر أقل ومتوهم برضر أكرب وحمقق ،وهلذا أنكر عليهم ،ووعدهم تشجي ًعا هلم عىل

ترك هذا الترصف الفاسد بأن اهلل الذي رزقهم من قبل هو من سيتكفل برزق األوالد،

فاهلل رحيم بعباده.

وهلذا ال تباح الرضورة إال عندما يكون اإلقدام عىل املحرم بال رضورة أرض من تركه،

ولكن حال الرضورة يزيد رضر ترك املحرم عىل رضر اإلقدام عليه ،وامليزان يف ذلك كله

ميزان الرشع يف جلب املصالح ودرء املفاسد ،واملوازنة بني املصالح واملفاسد ،فريجح

رشا(.)١
أعظمهام نف ًعا ،ويدفع أعظمهام ً

يقول عيل حيدر خواجه« :إن الرضورات ال تبيح كل املحظورات ،بل جيب أن

تكون املحظورات دون الرضورات ،أما إذا كانت املمنوعات أو املحظورات أكثر

شخصا هدد آخر
من الرضورات ،فال جيوز إجراؤها وال تصبح مباحة .مثال :لو أن
ً
بالقتل ،أو بقطع العضو ،وأجربه عىل قتل شخص ،فال حيق للمكره أن يوقع القتل؛ ألن
شخصا آخر،
رضرا من أن يقتل
ً
الرضورة هنا مساوية للمحظور ،بل إن قتل املكره أخف ً

( )1القواعد الفقهية وتطبيقاهتا د .حممد الزحييل (.)297/1
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فاحلالة هذه إذا أوقع ذلك املكره القتل يكون حكمه حكم القاتل بال إكراه ،أما من جهة
القصاص فينفذ يف حق كل من املجرب واملكره»(.)1

وقد صاغ الفقهاء هذا الرشط يف مجلة من القواعد الفقهية التي تعرب عنه ،وتضبط

قاعدة الرضورة:

 -1الرضر ال يزال بمثله.
 -2الرضر األشد يزال بالرضر األخف.
رضرا بارتكاب أخفهام.
 -3إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهام ً
 -4يخُ تار أهون الرشين.

 -5يتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام(.)2

املسألة الثانية :فقه احلاجة:
تعريف احلاجة:

احلاجة لغة :هي االضطرار إىل اليشء ،وتطلق عىل االفتقار نفسه ،وعىل اليشء الذي

ُي ْف َت َقر إليه ،وقيل :هي القصور عن املبلغ املطلوب(.)3
ويف االصطالح:

عرفها السيوطي بأهنا :ما ال يؤدي إىل اهلالك ،لكنه يؤدي إىل الضيق واملشقة.

( )1درر احلكام رشح جملة األحكام (.)38/1
( )2راجع (ص.)375-370
( )3لسان العرب ( ،)243 – 242/2مقاييس اللغة ( ،)114/2املعجم الوسيط (ص.)204
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وعرفها األصوليون :بأهنا احلالة التي ال تصل إىل حد الرضورة(.)1

تيسريا أو تسهيالً؛ ألجل
وعرفها الشيخ أمحد الزرقاء :هي احلالة التي تستدعي
ً
احلصول عىل املقصود ،فهي دون الرضورة من هذه اجلهة»(.)2
واحلاجة تتنزل فيام حيظره ظاهر الرشع منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة ،وتنزيلها

منزلة الرضورة يف كوهنا تثبت حكم(.)3

وهذا معناه أن :اإلنسان حيتاج إليها من حيث التوسعة ،ورفع الضيق املؤدي يف

الغالب للحرج واملشقة ،التي تفوت معها بعض املصالح أو الوقوع يف بعض املفاسد،
فإذا مل تراع هذه احلاجات ِحلق املكلفني احلرج ،والضيق ،واملشقة.
ويمكن تعريفها من خالل تعريف العلامء للحاجيات حيث عرفها الشاطبي بأهنا:

«املصالح املفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي  -يف الغالب – إىل احلرج
واملشقة الالحقة بفوت املطلوب»(.)4

وأرى أن تعرف بام ييل :هي حالة تطرأ عىل اإلنسان خياف معها فـوات يشء من

املصالح املفتقر إليها من حيث التوسعة ،أو دفع رضر غري حمتمل بحيث ال يندفع إال

حمرم ،أو ما خيالف القواعد العامة للرشع.
بارتكاب ّ

ففي هذا التعريف بيان للحاجة بصورة شاملة عىل التصور املقاصدي الذي جيعل

املشقة العامة حمد ًدا هلا ،وإىل النظر الفقهي الذي جيعل احلالة اجلزئية الطارئة غري املحتملة

حمد ًدا الستباحة املحظور.

( )1الربهان للجويني ( ،)79/2قواطع األدلة للسمعاين ( ،)179/2التقرير والتحبري ( ،)144/3تيسري
التحرير (.)307/3
( )2رشح القواعد الفقهية (ص.)209
( )3املرجع السابق .
( )4املوافقات (.)21/2
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أقسام احلاجة:
تنقسم احلاجة بحسب توصيف العلامء والباحثني إىل قسمني:

أوالً :احلاجة العامة :واملراد باحلاجة العامة ما تتعلق بجميع املكلفني ،أو أغلبهم ،أو

أهل بلد ،أو أهل صنعة ونحوها( ،)١ففيها شيوع وشمول واسع عام أو نسبي.

وهذه احلاجة هي التي يطلق عليها علامء األصول واملقاصد (احلاجيات) يف مقابل

(الرضوريات) ،فهي تتعلق بام رشع رش ًعا عا ًما للتيسري ،ورفع احلرج عن األمة.

فتتمثل فيام رشع رش ًعا عا ًما ابتدا ًء من القضايا واألحكام التي حيتاجها الناس من

حيث التوسعة عليهم ،وتسهيل أمور معايشهم ،وإن كان بعضها قد خيالف القياس أو
القواعد العامة كاإلجارة ،والسلم ،والوصية ونحو ذلك ،ويقاس عليها كل ما حيتاجه

الناس مما يمكن أن يندرج حتت قاعدة املصالح املرسلة.

الثانية :احلاجة اخلاصة :واملراد هبا ما يكون تعلقها بفرد أو أفراد معدودين(.)2
وهي التي يستباح ألجلها املمنوع منه لغريه ،أو ما حرم سدً ا للذريعة حلالة طارئة

يرتتب عليها حرج الزم ،أو عنت أو مشقة غري معتادة ،أو تفوت بسببها مصلحة أو
مصالح أكرب من املصالح أو املفاسد املرتتبة عىل احلكم األصيل الذي حيكم احلاجة يف

الوضع العادي.

وم�ن وجهة نظ�ري يف هذا الب�اب أن احلاجة الرشعي�ة التي ترتبط بالضرورة والتي

تقتضي التس�هيل والتخفي�ف وارت�كاب املحظ�ور ،وخمالفة احلك�م األصيل ه�ي الرتبة

الثاني�ة فق�ط ،والت�ي متثل حال�ة طارئ�ة أو ظر ًفا اس�تثنائ ًيا ،وبالنس�بة للزمن ال�ذي يقدر
( )1نظرية الرضورة الرشعية د .الزحييل (ص.)262
( )2املرجع السابق.
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للحاج�ة ،فريتب�ط بمدى احلاجة للحكم االس�تثنائي وم�دة بقاء احلاج�ة ،فاحلكم يدور

م�ع علت�ه وجو ًدا وعد ًما ،مع التأكيد عىل أن الظ�روف القائمة يف جمملها يف حياة املجتمع
اإلسالمي متثل ظر ًفا اس�تثنائ ًيا وحالة طارئة ،تستدعي التدقيق والنظر ،والتأمل الختيار
أوف�ق األحكام التي حتافظ عىل بقاء الرشيعة مع مراعاة الظروف املفروضة والتي ختالف

التعاليم الرشعية يف بعض جوانبها.

األدلة الرشعية عىل اعتبار احلاجة منا ًطا للتخفيف والتيسري:

يس�تدل هلذه القاعدة بام ورد من النصوص التي تضمنت إباحة بعض األش�ياء و ُع ّلل

ذلك فيها باحلاجة ،ومن ذلك:

(حرم اهلل مكة ،ومل حتل ألحد قبلي ،وال ألحد بعديُ ،
وأحلت يل
أ -ق�ول النب�ي ﷺّ :

س�اعة من هنار ،ال يخُ ْ تىل خالها ،وال يعضد ش�جرها ،وال ين ّفر صيدها ،وال تلتقط لقطتها

ملعرف) فقال العباس  :إال اإلذخر لصاغتنا وقبورنا فقال( :إال اإلذخر)(.)١
إال ّ

ق�ال اب�ن بطال« :حيتم�ل أن يكون حتريم مكة وكل ما ذك�ر يف احلديث من حتريم اهلل،

ويكون وجه اس�تثنائه  حتليل اإلذخر دون اس�تعالم اهلل حتلي�ل ذلك؛ ألن اهلل قد كان
ق�د أعلم نبيه يف كتابه بتحليل املحرم�ات عند الرضورات ،فمنها أن اهلل حرم امليتة والدم
وحلم اخلنزير وسائر ما يف اآلية وأحلها لعباده عند اضطرارهم إليها بقوله﴿ :ﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ [املائ�دة ]3 :فلما كان ه�ذا أص ً
ال من
أص�ول الرشيع�ة ق�د أنزله اهلل يف كتاب�ه عىل رس�وله ﷺ ،وأخربه العب�اس أن اإلذخر ال

غن�ى بالن�اس عنه لقبوره�م وبيوهتم وصاغتهم ،حك�م النبي  بحك�م املباحات عند
الرضورات ،وهذا تأويل حسن(.)2

( )1أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز باب اإلذخر واحلشيش يف القرب ،رقم احلديث (.)92/2( ،)1349
( )2رشح صحيح البخاري البن بطال (.)504/4
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مترا(.)1
ب  -رخص النبي ﷺ أن تباع العرايا بخرصها ً

قال ابن بطال« :أرخص النبي  ألهل احلاجة واملسكنة الذين ال ورق هلم وال
ذهب ،وهم يقدرون عىل التمر أن يبتاعوا بتمرهم من متر هذه العرايا بخرصها

رف ًقا بأهل الفاقة الذين ال يقدرون عىل الرطب»(.)2

ج  -عن عاصم األحول قال( :رأيت قدح النبي ﷺ عند أنس بن مالك وكان انصدع
فسلسله بفضة)(.)3

ففي احلديث جواز ذلك ،وقد علله العلامء باحلاجة؛ ألنه قد ثبت النهي عن

الرشب يف آنية الذهب والفضة(.)4

«رخص رسول اهلل ﷺ للزبري وعبد الرمحن يف ُل ْبس احلرير
د -حديث أنس  قالّ :
حلكّة هبام»(.)5

ووجه الداللة منه :استثناء هذه احلالة من حكم لبس احلرير للرجال ،وهو
التحريم(.)6

( )1أخرجه البخاري ( ،)2380ومسلم ( ،)1539وقد جاء يف بعض روايات احلديث النص عىل العلة حيث
ورد عن الشافعي أنه قال :وقيل ملحمود ابن لبيد ،أو قال حممود بن لبيد لرجل من أصحاب النبيﷺ ،إما
زيد بن ثابت وإما غريه :ما عراياكم هذه؟ قال :فالن وفالن ،وسمى رجالاً حمتاجني من األنصار شكوا إىل
النبيﷺ :أن الرطب يأيت وال نقد بأيدهيم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ،وعندهم فضول من قوهتم
من التمر ،فرخص هلم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي يف أيدهيم يأكلوهنا رط ًبا» أخرجه البيهقي
يف معرفة السنن واآلثار ،باب بيع العرايا (.)100/8
( )2رشح صحيح البخاري البن بطال (.)310/6
( )3أخرجه البخاري (.)5638
( )4كشف املشكل البن اجلوزي ( ،)293/3فتح الباري ال بن حجر (.)101/10
( )5سبق خترجيه.
( )6رشح صحيح البخاري البن بطال ( ،)114/9فتح الباري البن حجر ( ،)295/10مرقاة املفاتيح عيل
القاري (.)2770/7
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وقال النووي« :هذا احلديث رصيح يف الداللة ملذهب الشافعي وموافقيه أنه جيوز

لبس احلرير للرجل إذا كانت به حكة ملا فيه من الربودة وكذلك للقمل وما يف معنى
ذلك» ويبني ترجيحه هلذا الرأي فيقول« :هذا احلديث دليل جلواز لبس احلرير عند

الرضورة كمن فاجأته اجلرب ومل جيد غريه»(.)1
أمثلة عىل احلاجة:

 -1جواز فرض قدر من املال عىل األغنياء واملقتدرين لسد حاجة الدولة عند عجزها
أيضا.
املايل ،أو لتقوية اجليش ،وتوفري احتياجاته عند احلروب عند العجز ً

 -2إباحة بعض أنواع املعامالت التي تشتمل عىل الغرر للحاجة.
يقول ابن تيمية« :وقد أباح الشارع أنوا ًعا من الغرر للحاجة ،كام أباح اشرتاط ثمر

النخل بعد التأبري تب ًعا لألصل ،وجوز بيع املجازفة وغري ذلك ،وأما الربا فلم يبح منه

شي ًئا ،ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إىل التقدير باخلرص عند احلاجة ،كام أباح
التيمم عند عدم املاء للحاجة إذ اخلرص تقدير بظن ،والكيل تقدير بعلم ،والعدول عن
العلم إىل الظن عند احلاجة جائز»(.)2

ويقول ابن القيم« :ومن أصول الرشيعة أنه إذا تعارضت املصلحة واملفسدة قدم

أرجحهام ،والغرر إنام هني عنه ملا فيه من الرضر هبام أو بأحدمها ،ويف املنع مما حيتاجون

إليه من البيع رضر أعظم من رضر املخاطرة؛ فال يزيل أدنى الرضرين بأعالمها.

بل قاعدة الرشيعة ضد ذلك ،وهو دفع أعىل الرضرين باحتامل أدنامها؛ وهلذا ملا هناهم

عن املزابنة ملا فيها من ربا أو خماطرة أباحها هلم يف العرايا للحاجة؛ ألن رضر املنع من
( )1رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)53 – 52/14
( )2الفتاوى الكربى (.)471/4
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ذلك أشد من رضر املزابنة ،وملا حرم عليهم امليتة ملا فيها من خبث التغذية أباحها هلم

للرضورة ،وملا حرم عليهم النظر إىل األجنبية أباح منه ما تدعو إليه احلاجة للخاطب
واملعامل والشاهد والطبيب»(.)1

 -3الصلح مع املحاربني الزمن الذي تقدره احلاجة من دون حتديد بقدر معني ومنه

جواز صلح أهل احلرب عىل وضع القتال عرش سنني ،وهل جيوز فوق ذلك؟ الصواب
أنه جيوز للحاجة واملصلحة الراجحة ،كام إذا كان باملسلمني ضعف وعدوهم أقوى

منهم ،ويف العقد ملا زاد عن العرش مصلحة لإلسالم(.)2
 -4ادخار الدولة الرضوريات لوقت احلاجة.

يعني :إذا توقعت الدولة نزول نازلة باملسلمني من قحط ،أو حرب ،أو نحو ذلك،

وجب عليها أن تدخر هلم من األقوات والرضوريات ،ما ينهض بمصاحلهم ،وخيفف

عنهم شدة هذه النازلة ،والدليل عىل ذلك قصة يوسف  مع ملك مرص( .)3وقد قص
اهلل تعاىل علينا ذلك من غري نكري ،وليس يف رشعنا ما خيالفه ،فقال جل شأنه﴿ :ﭧ
ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋ﴾ [يوسف ]48 - 46 :قال القرطبي يف معني اآلية أي :تدخرون،
وهذا يدل عىل جواز احتكار الطعام لوقت احلاجة»(.)4

( )1إعالم املوقعني (.)6/2
( )2زاد املعاد (.)371/3
( )3املوسوعة الفقهية الكويتية (.)350/2
( )4تفسري القرطبي (اجلامع ألحكام القرآن) (.)204/9
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 -5جواز الطالق استثناء من أصل املنع املفهوم من جمموع النصوص التي تدل عىل

رضورة االستمرار إلقامة مقاصد الزواج من تكوين األرسة ورعايتها ،ويباح الطالق

عند تعذر إقامة العالقة بني الزوجني برغبة الطرفني بعدم االستمرار أو بحصول الرضر

عىل أحد الطرفني.

يقول العز ابن عبد السالم« :ومبنى هذه املسائل كلها عىل الرضورات ومسيس

احلاجات وقد جيوز يف حال االضطرار ما ال جيوز يف حال االختيار»(.)1
رشوط احلاجة(:)2

 -1أن يكون هلا أصل معترب يف الرشع وجارية عىل وفقه ،وقواعده ،متفقة مع مبادئه
ومقاصده.

 -2أن تكون احلاجة والشدة الباعثة عىل خمالفة احلكم الرشعي األصيل بالغة درجة
احلرج ،واملشقة غري املعتادة ،أما املشقة املعتادة فال تأثري للحاجة فيها إذ ال خيلو

تكليف منها عادة.

 -3أن تكون احلاجة متحققة يقينًا أو ظنًا ،وذلك ألن األحكام الثابتة باحلاجة أحكام
استثنائية شرُ عت للتخفيف ،والتيسري فاألصل العمل باألحكام األصلية حتى
يتحقق السبب الداعي للتخفيف أو تكون احلاجة مظنونة ظنًا غال ًبا؛ ألن القاعدة

( )1قواعد األحكام (.)87/1
( )2نظرية الرضورة للزحييل (ص ،)276 – 275القواعد املتضمنة للتيسري د .عبد الرمحن العبد اللطيف
( ،)247/1ضوابط احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة وتطبيقاهتا عىل االجتهادات املعارصة – جملة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية (ص ،)683 – 682احلاجة وأثرها يف األحكام ،دراسة نظرية تطبيقية ،أمحد
بن عبد الرمحن الرشيد (ص ،)162 – 147القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية د.
حممد عثامن شبري (ص ،)217 -216احلاجة الرشعية ،حقيقتها ،أدلتها ،ضوابطها أ.د .نور الدين اخلادمي
(ص.)48 – 47
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منزلة منزلة اليقني ،ويكتفى يف الرتخص باحلاجة بالتوقع املبني عىل
أن غلبة الظن ّ
الدالالت واألمارات التي غال ًبا ما تؤدي إىل آثارها ،أما إن كانت احلاجة متومهة

فال أثر هلا يف التخفيف وتغيري احلكم األصيل ،للقاعدة :ال عربة بالتوهم(،)١

وألن الرخص ال تناط بالشك.

 -4أن تكون احلاجة متعينة ،بمعنى أال يتمكن اخلالص من حاجته بوجه مرشوع.
 -5أن تقدر بقدرها؛ ألهنا حالة طارئة عىل خالف الوضع العادي فيكتفى بام حيصل
به املقصود ويندفع به احلرج ،ثم يعود األمر إىل وضعه األصيل ،وعليه إذا زالت
احلاجة عاد احلكم األصيل إىل وضعه العادي ،ومن هنا قال العلامء« :ما جاز

لعذر بطل بزواله» فيبطل التيمم إذا قدر عىل استعامل املاء ،فإن كان لفقد املاء

بطل بالقدرة عليه ،وإن كان ملرض بطل بربئه ،وإن كان لربد بطل بزواله(.)2

 -6أن يتحقق هبا مصلحة ملحة ،أو تندفع هبا مفسدة راجحة ،وأن ال يرتتب عليها
مفاسد أكرب من املفاسد الواقعة ،أو تفوت مصالح أكرب من املصالح املتوقعة(. )3

هذا وقد صاغ العلامء مجلة من القواعد الفقهية التي تضبط احلاجة ،وتقيد احلد واملعيار

الذي تكون به رشعية ترتتب عليها اآلثار الرشعية التخفيفية ،منها:

 -1ما هني عنه لذاته يباح للرضورة ،وما هني عنه لغريه يباح للحاجة.
 -3ما حرم سدً ا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة(.)4
( )1الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص .)208
( )2األشباه والنظائر البن نجيم (ص .)74
( )3ضوابط احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة وتطبيقاهتا عىل االجتهادات املعارصة جملة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية (ص.)683 – 682
( )4الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص.)84
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ويف معناها يقول ابن القيم« :وما حرم حتريم الوسائل فإنه يباح للحاجة ،أو
املصلحة الراجحة ،كام يباح النظر إىل األمة املستامة ،واملخطوبة ،ومن شهد

عليها ،أو يعاملها ،أو يطبها»(.)1

 -3ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها(.)2
 -4االحتياج ال يبطل حق الغري(.)3
 -5ال واجب مع العجز وال حرام مع الرضورة(.)4
أساس فقه الرضورة واحلاجة:
من خالل سرب أغوار فقه الرضورة يتبني أن مداره يقوم عىل فكرة املوازنة بني املصالح

واملفاسد ،أو بني املفاسد مع بعضها ،وحيث تتعارض مصلحة مع مفسدة ،أو مفسدة مع
مفسدة ،يف حالة تلجئ املكلف إىل رضورة تقديم األعىل واألرجح ،وهلذا فإن الرضورة

رضرا بال ًغا يتوجب دفعه أو رفعه بام يمكن ويتاح
تعترب مرحلة حرجة يف اإلنسان تستلزم ً
لإلنسان فعله ،وإن كان فعل هذا األمر الذي تندفع به حالة الرضورة يتضمن مفاسد

يف األوضاع العادية فإنه واحلال هذه تكون مفاسده أقل من املفاسد القائمة بالشخص
املعني ،فآل األمر إىل دفع مفسدة كربى بارتكاب مفسدة صغرى ،وقد تتضمن الرضورة
فوات مصلحة رضورية تستدعي من املكلف ارتكاب مفسدة للحفاظ عىل مصلحة

كربى أو كلية ،فالرضورة واحلاجة بام تستلزمه من مفاسد تعترب إحدى معايري الرتجيح
بني املصالح واملفاسد املتعارضة.

( )1زاد املعاد (.)223/2
( )2احلاجة الرشعية حدودها وقواعدها (ص .)188
( )3املرجع السابق (ص.)192
( )4إعالم املوقعني (.)17/2
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ومن هنا يظهر الفرق بني الرضورة واحلاجة ،فإن ما تبيحه الرضورة ال تقوى احلاجة

عىل إباحته ،ألن مفسدة ارتكاب املحظور الذي تبيحه الرضورة أكرب من مفسدة احلاجة.
وأما قول الفقهاء من أن احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة أو خاصة ،فاملراد أن

احلاجة يستباح فيها املحظور الذي مفسدته أدنى من رضر احلاجة القائمة.
ويوضح هذا أن املحرمات عىل نوعني:

النوع األول :ما حرم لذاته ،فهذا ال تبيحه إال الرضورة ما مل يتعلق بحق نفس الغري،

كمن يكره عىل قتل غريه أو قطع عضوه أو نحوه.

والنوع الثاين :املحرم لغريه ،أو لسد الذريعة ،فهذا هو النوع الذي تبيحه احلاجة إذا

توفرت رشوطها ،وهلذا قال العلامء « :ما حرم سدً ا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة»(.)١
فاملراد بقول العلامء أن احلاجة تنزل منزلة الرضورة من جهة أهنا تستدعي التخفيف

والتيسري ،واستباحة ما يندفع به مفسدة أعظم ،ال أن ما أباحته الرضورة تبيحه احلاجة.

( )1جمموع فتاوى ابن تيمية (.)164/1

املطلب الثالث
صور التيسري يف الشريعة اإلسالمية،
ويشتمل على ستة فروع:
الفرع األول :توسعة دائرة احلالل ،وتضييق دائرة احلرام.
الفرع الثاين :قلة التكاليف الرشعية.
الفرع الثالث :معقولية األحكام (البناء عىل املصلحة والعدل).
الفرع الرابع :ترشيع الرخص.
الفرع اخلامس :التدرج يف الترشيع ويف التطبيق.
الفرع السادس :فتح باب التوبة ،وترشيع اجلوابر.
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الفرع األول
توسعة دائرة احلالل ،وتضييق دائرة احلرام
ملا كان من مقومات الوجود اإلنساين عامرة األرض واستثامرها ملصلحة اإلنسان وفق

منهج اهلل تعاىل ،فقد سخر اهلل تعاىل له ما يف الساموات واألرض ليستفيد منها يف حتقيق

مصاحله واحتياجاته ،ومنافعه يف هذه الدنيا ،وجعل األصل فيها اإلباحة إال ما استثنى
من األشياء املمنوعة التي تشتمل عىل الرضر عىل اإلنسان من الناحية املعنوية األخالقية
أو من الناحية املادية والبدنية ،ولذا وضع العلامء قاعدة فقهية كلية تعرب عن هذا املفهوم،

وهي (األصل يف األشياء اإلباحة).

ولقد جاء اخلطاب القرآين يف بيان املباحات بصورة مطلقة مفتوحة ،وجاءت

املحرمات بالتحديد والتعيني والتقييد.

ففي ذكر املباحات قال اهلل تعاىل﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾

[البقرة.]29:

وقال تعاىل ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ﴾

[اجلاثية.]13-12:

حرم املباحات والطيبات من الرزق ،وجعلها منفعة
و أنكر سبحانه وتعاىل عىل من َّ

عامة يف الدنيا للناس ،ويف اآلخرة خالصة للمؤمنني ،قال تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
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ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ﴾ [األعراف ،]32 :ثم عدد املحرمات بصيغة احلرص ،بقوله

سبحانه﴿ :ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ﴾ [األعراف.]33 :

وقال تعاىل يف بيان املباحات﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ﴾ [البقرة.]172 :

ثم ذكر املحرمات أيض ًا بصيغة احلرص ،فقال سبحانه﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦ﴾ [البقرة.]173 :

وهذا هو منهج القرآن الكريم يف بيان التحريم احلرص ،والتعداد بالعني لتكون

املحرمات قضايا استثنائية من األصل ،فمن ذلك قوله تعاىل﴿ :ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ﴾ [األنعام.]145 :
َ
والتحريم مستثنى.
األصل اإلباح َة،
فجعل
ُ

وقوله تعاىل ﴿ :ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﴾ [األنعام.]151 :
وهذا املنهج اإلهلي يف بيان املباحات واملحرمات من معامل التيسري يف رشيعتنا اإلسالمية

السمحة حيث استجابت لنداء احلاجة الفطرية والغريزية التي جبل عليها اإلنسان يف

حتقيق مصاحله ،ومنافعه فجاءت املنة من اهلل تعاىل بفتح باب املباح لتحقيق هذا املقصد،
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كون اإلنسان يتكون من جسد وروح ،وحاجات جسده ال تقل عن حاجات روحه
فأباح الطيبات للوفاء بمتطلبات اجلسد ،وقرص التحريم عىل أشياء بعينها ال ليشء إال ملا

تشتمل عليه من املفاسد الراجحة ،ولقد بني اهلل تعاىل منهج التحريم القائم عىل أساس
املوازنة بني املصالح واملفاسد بقوله سبحانه﴿ :ﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [البقرة .]219 :فإن اهلل تعاىل أجاب عن
السؤال عن اخلمر وامليرس بقاعدة املوازنات بني املصالح واملفاسد لتكون قاعدة عامة

للناس يقيسوا عليها سائر القضايا واملستجدات والنوازل ،وقد كان باإلمكان أن يقول

سبحانه( ،قل مها حرام) ،ولكنه أراد أن يبني منهج التحريم ،وتعليم الفقه يف الترشيع.

ولقد كان علامء السلف يتحرجون من الترصيح باحلرام يف املسائل االجتهادية التي

ليس فيها نص قاطع حمكم ،وكانوا يعربون عن التحريم بصيغة (أكره كذا) أو (ال أحبه)،
ونحو ذلك ،يقول اإلمام مالك  $تعاىل« :ما يشء أشد عيل من أن أسأل عن مسألة من
احلالل واحلرام ،كأن هذا هو القطع يف حكم اهلل ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا

وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن املوت أرشف عليه(.)١

ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكالم فيه والفتيا ،ولو وقفوا عىل ما يصريون إليه

غدً ا لقللوا من هذا ،وإن عمر بن اخلطاب وعل ًيا ،وخيار الصحابة كانت ترتدد عليهم
املسائل وهم خري القرون الذين بعث فيهم النبي ﷺ ،وكانوا جيمعون أصحاب النبي

ﷺ ويسألون حينئذ ثم يفتون فيها ،وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا فبقدر ذلك

يفتح هلم من العلم.

( )1ترتيب املدارك ( ،)180 – 179/1الديباج املذهب (ص.)69
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قال :ومل يكن من أمر الناس وال من مىض وال من سلفنا الذين يقتدى هبم ويعول أهل

اإلسالم عليهم أن يقولوا هذا حالل وهذا حرام ،ولكن يقول :أنا أكره كذا وأحب كذا.
وأما حالل وحرام فهذا االفرتاء عىل اهلل ،أما سمعت قول اهلل تعاىل﴿ :ﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾

[يونس ]59 :ألن احلالل ما أحله اهلل ورسوله ،واحلرام ما حرماه»(.)1

( )1ترتيب املدارك (.)180/1
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الفرع الثاني
قلة التكاليف الشرعية
اقترص الترشيع اإلسالمي يف التكاليف عىل مجلة حمدودة من األحكام الرشعية كي ال

يرهق كاهل الناس وال يشق عليهم ،ولكي تبقى مسائلهم تستنتج أحكامها من القواعد
العامة مع مالحظة مصالح الناس ختفيف ًا عليهم.

ويؤكد هذا املعنى ويبينه قول الرسول ﷺ( :إن اهلل فرض فرائض فال تضيعوها ،وحد

حدود ًا فال تعتدوها ،وحرم أشياء فال تنتهكوها ،وسكت عن أشياء رمحة بكم من غري
نسيان فال تبحثوا عنها)(.)١

وقال النبي ﷺ( :ذروين ما تركتكم ،فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم

واختالفهم عىل أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم ،وإذا هنيتكم عن يشء
فدعوه)(.)2

وهلذا كان الصحابة  وفقهاء املدينة يكرهون السؤال عام مل حيدث بعد(.)3
وحتى يف املنهيات واملحرمات ذكرها اهلل تعاىل يف القرآن الكريم معدودة ،وبأسلوب

احلرص ليدل عىل مراعاة الشارع مبدأ التقليل من التكاليف الرشعية عىل املكلفني لتحقيق
التيسري واخلفيف.

( )1أخرجه الطرباين يف الكبري ( ،)589والدار قطني يف السنن ( ،)4396قال اهليثمي يف املجمع« :رواه
الطرباين يف الكبري ،وهو هكذا يف هذه الرواية ،وكأن بعض الرواة ظن أن هذا معنى وسكت ،فرواها
كذلك  -واهلل أعلم  -ورجاله رجال الصحيح» (.)171/1
( )2أخرجه مسلم (.)1337
( )3املدخل للفقه اإلسالمي د .حممد سالم مدكور (ص)14
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قلة التكليف يف العبادات

رشع اهلل تعاىل العبادات لتوثيق صلة العباد به سبحانه ،وحتى تتحقق صفة العبودية
فيهم ،فيكونوا عباد اهلل اختيار ًا كام هم عباده اضطرار ًا ،وللعبادات مصالح ملموسة يف

حياة املسلم يف الدنيا فهي ترشح صدره ،وهبا يطمئن قلبه ويشعر بالسعادة واألنس باهلل

تعاىل ،وهبا تتهذب أخالقه ،وتزكو نفسه ،وتتسع دائرة الروابط االجتامعية ،وغري ذلك
من مقاصد العبادات العاجلة مع ما ينتظر صاحبها من األجور واملقامات العالية يف اجلنة

يوم القيامة.

وملا كانت العبادات عىل خالف هوى النفس كون القيام هبا فيه كلفة ومشقة وإن

كانت حمتملة ،ولذا فهي حتتاج جماهدة للنفس ألهنا عىل خالف مسارها ،والنفس ال
حتب القيود ،وال ما هو عىل خالف هواها ،ولقد قال اهلل تعاىل يف الصالة﴿ ،ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [البقرة ،]45 :فقد جاءت الترشيعات يف العبادات قليلة والتكاليف حمدودة
وخمففة ،فأصول العبادات الكربى وأركانه العظمى حمددة يف أمور أربعة ،وهي :الصالة،

والزكاة والصيام واحلج.

ومع ذلك فقد كانت هذه العبادات خمففة يف سائر جوانبها ،فالصلوات املفروضة

مخس يف اليوم والليلة ،والزكاة ال جتب إال عىل األغنياء مرة واحدة يف السنة بقدر معني

من أصناف حمددة ،والصيام جيب يف شهر واحد يف السنة ،واحلج مرة يف العمر للمستطيع.
وبالتايل فدائرة العبادات قائمة عىل أساس التوقيف والنص عليها من الشارع ،وال

حيل ألحد أن خيرتع عبادة مل يرشعها اهلل تعاىل ،فإهنا مردودة كام بني النبي ﷺ بقوله( :من
أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)( ،)١ويف رواية( :من عمل عم ً
ال ليس عليه أمرنا
فهو رد)(.)2

( )1أخرجه البخاري ( ،)2697ومسلم (.)1718
( )2أخرجه مسلم (.)1718
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والعبادات اختبار للمسلم من جهتني:
اجلهة األوىل من حيث االمتثال ،واملبادرة إىل تنفيذها والقيام هبا بإخالص ،وكامل

سواء فيام يتعلق بظاهرها ،أو بجوهرها وروحها.

واجلهة الثانية من جهة االلتزام والتقيد بام رشع اهلل تعاىل ،فال يزد عليها من عنده،

فباجلهة األوىل تظهر قيمة املبادرة واالمتثال ،وباجلهة الثانية تظهر قيمة االنضباط.
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الفرع الثالث
معقولية األحكام (البناء على املصلحة والعدل)
من أسامء اهلل تعاىل احلكيم ،ومن صفاته احلكمة ،فال يرشع إال ما هو مقتىض احلكمة،

بحيث تظهر آثار هذه الصفة يف خلقه ،ويف أحكامه لعباده ،ومن صفاته الرمحة فال يرشع

هلم إال ما فيه مصلحتهم ،بجلب ما ينفعهم ،أو يدرأ ما يرضهم ،وهلذا فإن مجيع ما
وردت به الرشيعة الغراء معقول املعنى ،وذو حكمة بالغة ،سواء عقل املجتهدون كلهم

تلك احلكمة ،أو عقلها بعضهم ،وغفل عنها آخرون ،فكل حكم ورد يف كتاب اهلل وبينته

سنة رسول اهلل ﷺ فهو مشتمل عىل حكمة معقولة املعنى ظاهرة أو كامنة تظهر بمزيد
تدبر للنص ،وضم أطراف املوضوع ،أو سري يف األرض أو نظر يف الوقائع.

واستقراء النصوص الرشعية من القرآن والسنة دل عىل أن الرشيعة معللة باملصالح

واحلكم ،وأهنا رشعت لتحقيق منافع العباد ودفع األرضار عنهم ،وذلك من وجهني:

األول :النصوص التي دلت عىل وضع الرشيعة ككل ملصلحة العباد:

 -1قوله تعاىل يف بعثه الرسل وهو األصل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [النساء﴿ ،]165 :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾

[األنبياء. ]107 :

 -2قال تعاىل يف أصل اخللقة﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [هود﴿ ،]7 :ﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ﴾

ﭢﭣ﴾ [امللك.]2 :

[الذاريات:

 ﴿ ،]56ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
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والثاين :النصوص املتكاثرة التي بينت تفاصيل التعليالت لألحكام اجلزئية:
ففي الكتاب والسنة ،نصوص أكثر من أن حتىص تبني علل األحكام املرشوعة ،كقوله

بعد آية الوضوء ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [املائدة.]6 :

وقال يف الصيام﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [البقرة.]183 :

ﯨ﴾ [العنكبوت.]45 :
ﯩ
ويف الصالة قال سبحانه ﴿ :ﯣﯤﯥﯦﯧ
وقال يف القبلة ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [البقرة.]150 :
ويف اجلهاد ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛ﴾ [احلج.]39 :
ويف القصاص﴿ :ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾ [البقرة.]179 :
ويف التقرير عىل التوحيد ﴿ :ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂ﴾ [األعراف ،]172 :وغريها.

قال الشاطبي« :وإذا دل االستقراء عىل هذا ،وكان يف مثل هذه القضية مفيدً ا للعلم،

فنحن نقطع بأن األمر مستمر يف مجيع تفاصيل الرشيعة ،ومن هذه اجلملة ثبت القياس
واالجتهاد»(.)١

ويقول« :إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالترشيع إقامة املصالح األخروية والدنيوية،

وذلك عىل وجه ال خيتل هلا به نظام ،ال بحسب الكل وال بحسب اجلزء ،وسواء يف ذلك
ما كان من قبيل الرضوريات أو احلاجيات أو التحسينيات ،فال بد أن يكون وضعها

( )1املوافقات (.)13 – 12/2
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عىل ذلك الوجه أبد ًيا وكل ًيا وعا ًما يف مجيع أنواع التكليف واملكلفني ومجيع األحوال،
وكذلك وجدنا األمر فيها واحلمد هلل»(.)1

والدليل« :أوهلا االستقراء ،فإنا وجدنا الشارع قاصدً ا ملصالح العباد ،واألحكام

العادية تدور معها حيث دارت ،فرتى اليشء الواحد يمنع يف حال ال تكون فيه مصلحة

فإذا كان فيه مصلحة جاز.

والثاين أن الشارع توسع يف بيان العلل واحلكم يف ترشيع باب العادات ...وأكثر ما

علل فيها باملناسب الذي إذا عرض عىل العقول تلقته بالقبول»(.)2

ويقول الزركيش« :واحلق أن استقراء أحكام الرشع دل عىل ضبط هذه األحكام

باملصالح ،وهذا كاف فيام يرومه ،وذلك بفضل اهلل جل اسمه ،ال وجو ًبا عليه خال ًفا
للمعتزلة يف وجوب رعاية األصلح»(.)3

ويقول املرداوي« :إن اهلل  -تعاىل  -رشع أحكامه ملصالح العباد وعلم ذلك بطريق

االستقراء ،وذلك من فضل اهلل تعاىل وإحسانه ،فإذا وجد وصف صالح للعلية وقد

اعتربه الرشع بوجه من الوجوه السابقة غلب عىل الظن أنه علة للحكم»(.)4

وورد عن البيضاوي أن االستقراء دال عىل أن اهلل سبحانه وتعاىل رشع أحكامه

ملصالح العباد تفض ً
ال وإحسانًا ،وهذا يقتيض أن اهلل تعاىل ال يفعل إال احلكمة ،وإن كان

عىل سبيل التفضل(.)5

( )1املرجع السابق (.)62/2
( )2املرجع السابق (.)520/2
( )3البحر املحيط (.)264/7
( )4التحبري رشح التحرير (.)3408/7
( )5هناية السول (.)57/1
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قال ابن السبكي« :وتقريره أنا استقرينا أحكام الرشع فوجدناها عىل وفق مصالح

العباد ،وذلك من فضل اهلل تعاىل وإحسانه ال بطريق الوجوب عليه خال ًفا للمعتزلة،

فحيث ثبت حكم وهناك وصف صالح لعلية ذلك احلكم ومل يوجد غريه حيصل ظن أن

ذلك الوصف علة لذلك احلكم ،والعمل بالظن واجب»(.)1

ويعرب عنه املقري بقوله« :األصل يف األحكام :املعقولية ال التعبد؛ ألنه أقرب إىل

القبول ،وأبعد عن احلرج»(.)2

وقد بني اإلمام اجلويني بأن ما ليس له معنى معقول هنائ ًيا من األحكام الرشعية يندر

تصويره جدً ا ،حيث يقول« :والرضب اخلامس من األصول :ما ال يلوح فيه للمستنبط

معنى أصالً ،وال مقتىض من رضورة أو حاجة أو استحثاث عىل مكرمة ،وهذا يندر

تصويره جدً ا ،فإنه إن امتنع استنباط معنى جزئي فال يمتنع ختيله كل ًيا ،ومثال هذا القسم:
العبادات البدنية املحضة ،فإنه ال يتعلق هبا أغراض دفعية وال نفعية ،ولكن ال يبعد أن

يقال :تواصل الوظائف يديم مرون العباد عىل حكم االنقياد ،وجتديد العهد بذكر اهلل
تعاىل ينهى عن الفحشاء واملنكر وهذا يقع عىل اجلملة»(.)3

وهذا يوافق نصوص القرآن التي نصت عىل تعليل الدين كله ،والرشيعة كلها،

دون تفريق وال استثناء ،من ذلك قوله تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾

[األنبياء  .]107 :قال العضد اإلجيي« :وظاهر اآلية التعميم ،أي :يفهم منه مراعاة مصاحلهم

فيام رشع هلم من األحكام كلها ،إذ لو أرسل بحكم ال مصلحة هلم فيه لكان إرساالً
( )1اإلهباج (.)62/3
( )2القواعد أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد املقري (ص .)296
( )3الربهان يف أصول الفقه أليب املعايل اجلويني (.)80/2
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لغري الرمحة؛ ألنه تكليف بال فائدة ،فخالف ظاهر العموم  ....والتعليل هو الغالب عىل
أحكام الرشع ،وذلك ألن تعقل املعنى ومعرفة أنه مفض إىل مصلحة أقرب إىل االنقياد
من التعبد املحض ،فيكون أفىض إىل غرض احلكيم»(.)1

ووجه التيسري يف ترشيع األحكام عىل أساس املصالح واملفاسد:
أن اإلنسان إذا أدرك احلكمة من اليشء واألمر ،وعرف علله وغاياته ،وثمراته،

وملسها يف حياته ووجد أثرها فإن هذا يسهل القيام هبا ،ويشجع عىل االمتثال برغبة،

ويزيد يف اإلقناع ،ولذا أكثر اهلل تعاىل من تعليل رشيعته وترشيعاهتا اجلزئية لعلهم يعقلون

ويرشدون.

( )1رشح خمترص ابن احلاجب للعضد (« ،)238/2نقال عن أصول الفقه اإلسالمي ،للدكتور وهبة الزحييل
( ،)763 – 762/2حاشية (.)2
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الفرع الرابع
تشريع الرخص
من أهم معامل التيسري وأوضحه ترشيع الرخص فهي النظام األبرز يف قاعدة التيسري

وهي خمتصة باألحوال العارضة والظروف الطارئة ،فإن الرشيعة رغم تيسريها العام
وفق القدرة االعتيادية واالختيارية لإلنسان إال أهنا مل هتمل األحوال الطارئة واألعذار

فجاءت الرخص تيسري ًا خاصة ألهل األعذار حتى يكون اإلنسان عىل طاعة اهلل تعاىل يف
سائر أحواله ،ال جيد ضيق ًا وال حرج ًا وال عنت ًا.

فاألخذ بمقتىض الرخصة يف حال االضطرار واحلاجة كاألخذ بمبدأ العزيمة يف حال

االختيار وكالمها مقصودان للشارع ،وقد قامت األدلة من القرآن والسنة عىل أصل

الرخص ،يقول اهلل تعاىل مرخص ًا للمريض وللمسافر اإلفطار يف رمضان﴿ :ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾ [البقرة.]185 :

(إن اهلل حيب أن ت ُْؤتى ُر َخ ُصه كام يكره أن
وأخرج اإلمام أمحد عن النبي ﷺ أنه قالَّ :

تُؤتى معصيتُه)(.)١

أنواع الرخصة:
تتنوع الرخصة إىل عدة أنواع أبرزها ما ييل:
النوع األول :إباحة الفعل املحرم عند الرضورة :سواء كان الفعل املحرم متعلق ًا بحق

( )1أخرجه أمحد ( ،)5866وابن حبان ( ،)2742والطرباين يف األوسط ( ،)5302قال اهليثمي يف املجمع
(« :)162/3رواه أمحد ،ورجاله رجال الصحيح ،والبزار والطرباين يف األوسط ،وإسناده حسن».
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اهلل تعاىل أو بحق الناس ،وال إثم عندئذ يف اإلقدام عىل الفعل املحرم ،غري أنه يرتتب عىل

وجوب التعويض هلم عن األرضار التي نزلت هبم ،ومن أمثلة
جتاوز حق الناس وقتئذ
ُ
ذلك ـ يف حق اهلل تعاىل ويف حق الناس ـ ما ييل:

أ ـ التلفظ بكلمة الكفر عند اإلكراه مع اطمئنان القلب باإليامن :قال اهلل تعاىل:

﴿ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ﴾ [النحل. ]106 :

ب ـ إتالف مال الغري اتقا ًء لرضر أكرب :من األمور املتفق عليها يف اإلسالم أنه حيرم

االعتداء عىل مال الغري أو أخذه بغري إذنه ،إال أنه جيوز للمضطر أن يأكل من مال غريه
يعوضه عن
دون إذنه بقدر ما يدفع به اهلالك عن نفسه جوع ًا ،ولك ْن ينبغي عليه أن ِّ

ذلك ،وذلك عم ً
ال بالقاعدة الفقهية« :االضطرار ال يبطل حق الغري».

النوع الثاين :إباحة ترك الواجب دفع ًا للمشقة :ومن صور ذلك ما ييل:

أ  -التيمم عند فقد املاء أو العجز عن استعامله.

ب  -الصالة جالس ًا أو عىل َجن ٍ
ْب حال العجز عن الوقوف.

ج  -اإلفطار يف هنار رمضان للمسافر واملريض واحلامل واملرضع ونحوهم.

النوع الثالث :إباحة بعض املعامالت املالية مع أهنا خمالفة لقواعد الرشيعة العامة:
أرسى اإلسالم قواعد عامة يف العقود املالية ،وألزم املكلفني العمل هبا وهناهم عن

خمالفتها؛ لكون تلك القواعد تسهم يف حفظ احلقوق ومنع النزاعات بني الناس ،ومن

تلك القواعد :أنه هنى عن بيع املعدوم ،كام هنى عن بيع ما ال يملكه اإلنسان ،ملا قد يرتتب
من نزاع وخالف حال العجز عن تسليم املبيع ،أو اإلتيان به عىل غري الوصف املرتاىض

عليه بني املتعاقدين...
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غري أنه نظر ًا حلاجة الناس إىل بعض املعامالت املالية ،ودفع ًا للحرج عنهم ،ومواءمة

لوقائع حياهتم ،وحتقيق ًا لليرس والسامحة واملرونة التي جاء هبا اإلسالم ،رشع للناس
بعض املعامالت املالية التي ختالف هذه القواعد العامة ،ولكنه ضبطها بضوابط واضحة،

واشرتط هلا رشوط ًا حتفظ حقوق املتعاملني هبا ،وال يبقى معها جمال للنزاع واخلالف فيام

بينهم ،وذلك كبيان صنف املبيع ،ومقداره ،ووقت تسليمه ،وثمنه ،وأجور شحنه...

الس َلم ،وعقد
ومن هذه املعامالت التي أباحها عىل سبيل الرخصة واالستثناء :عقد َ

االستصناع (املقاوالت والتوريدات) وعقد اإلجارة ،وعقد املزارعة ونحوه من العقود
املالية التي ختالف القياس ،إال أن للناس فيها حاجة ُم ِل َّحة....
حكم العمل بالرخص السابقة:

خيتلف حكم العمل بالرخص بحسب حال املكلف ونوع الرخصة:

نذكر مثاالً عىل اختالف حكم الرخص يف صيام املسافر:
املسافر له ثالث حاالت:

األوىل :أال يكون لصومه مزية عىل فطره ،وال لفطره مزية عىل صومه ،ففي هذه احلال

يكون الصوم أفضل له.

احلال الثانية :أن يكون الفطر أرفق به ،فهنا نقول :إن الفطر أفضل ،وإذا شق عليه

مكروها؛ ألن ارتكاب املشقة مع وجود الرخصة يشعر
بعض اليشء صار الصوم يف حقه
ً
عز وجل.
بالعدول عن رخصة اهلل ّ

احلال الثالثة :أن يشق عليه مشقة شديدة غري حمتملة فهنا يكون الصوم يف حقه حرا ًما.
والدليل عىل ذلك أن النبي ﷺ :ملا شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام ،وأهنم

ينتظرون ما سيفعل الرسول ﷺ دعا بإناء فيه ماء بعد العرص ،وهو عىل بعريه فأخذه
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ورشبه ،والناس ينظرون إليه ،ثم قيل له بعد ذلك :إن بعض الناس قد صام فقال:

(أولئك العصاة ،أولئك العصاة)( )١فوصفهم بالعصيان(.)2

وقد يكون العمل بالرخصة مباح ًا :كتلفظ كلمة الكفر حال اإلكراه عليه ،فيجوز

للمسلم أن يتلفظ هبا ،كام جيوز له أن ال يتلفظ هبا ،إال إذا ترتب عىل عدم التلفظ هبا قتله
وهالك نفسه ،فيصبح التلفظ هبا وقتئذ واجبا يف حق اإلنسان العادي الذي ال ُيقتَدَ ى به،

أما اإلنسان القدوة فليصرب وليحتسب يف نحو هذا املوقف.
ما ال جيوز له الرتخص فيه:

اتفق الفقهاء عىل أن الرخصة ال تكون يف االعتداء عىل األعراض واألنفس

املعصومة أو املنهي عن قتلها ،يف أي حال من األحوال ،وحتت أي ظرف من الظروف

ولو كان باإلكراه ،وإنام كان األمر كذلك ملا لألنفس واألعراض من عصمة ومكانة

ال ينبغي جتاوزها واجلرأة عليها ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾
[املائدة.]32:

فال ُي َر َّخص للمسلم يف قتل غريه إلنجاء نفسه ،ولو ُأ ِ
كره عىل قتل غريه ،بتهديده

بالرضب أو باحلبس أو بالقتل إن مل يقتل ،ال ُي َر َّخص له يف ذلك ،بل هو ممنوع منه رشع ًا،
ِ
مكره ًا كان
وال يحَ ُّل له فعله ،وليست نفسه بأوىل من أنفس اآلخرين ،ولو َقتَل غريه َ
آث ًام عاصي ًا هلل تعاىل ،ويف االقتصاص منه ،أو من الذي أكرهه ،أو منهام مع ًا ،خالف بني
العلامء(.)3

( )1أخرجه مسلم (.)1114
( )2الرشح املمتع عىل زاد املستقنع حممد بن صالح العثيمني (.)344 - 343/6
( )3الرخصة يف اإلسالم أ.د .حسن عبد الغني أبو غدة ،مقال منشور يف موقع امللتقى الفقهي ،تم نرش يف
تاريخ1433/7/10 :هـ 2012/5/31 -م.
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الفرع اخلامس
التدرج يف التشريع ويف التطبيق
إن سنة التدرج يف ترشيع األحكام هو اخلطوة األساسية واملركزية لقبوهلا وإمكانية

تطبيقها يف الواقع العميل ،فإن منع الناس من يشء اعتادوه زمنًا طويالً ،أو إلزامهم بام
مل يعهدوه دفعة واحدة ومن دون مقدمات ،ومن غري هتيئة النفوس للقبول ،أمر ترفضه

النفوس وتستصعبه ،وقد تتمرد عليه ،ولقد كانت حكمة الشارع بأخذ الناس بسنة
التدرج حتى هتيأت نفوسهم وفق خطوات مرحلية جاء عىل إثرها الصورة النهائية
للحكم ،واألرضية النفسية صاحلة الحتوائه وحتويله من نص جمرد إىل واقع حي وعميل،

وكذلك كان الصحابة  فعن عائشة أم املؤمنني  أهنا قالت( :إنام نزل أول ما نزل

من القرآن سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار ،حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل
احلالل واحلرام ،ولو نزل أول يشء :ال ترشبوا اخلمر ،لقالوا :ال ندع اخلمر أبدً ا ،ولو نزل

ال تزنوا ،لقالوا :ال ندع الزنا أبدً ا)(.)١

إن هذه اخلاصية للنص الرشعي أمارة واضحة عىل كون اإلسالم بمبادئه وأصوله

وأحكامه دينًا ال يقفز عىل الواقع ،وال يستغرق فيه ،بل هو واقعي بمعنى أنه يراعي واقع
اإلنسان فطر ًيا  ،ويعرتف بقيمته ،وال يتنكر له(.)2

ومن ذلك نزول األحكام الرشعية منجمة عىل فرتات زمنية امتدت امتداد نزول
( )1أخرجه البخاري (.)4993
( )2انظر :بحث« :يف ضوابط منهجية للتعامل مع النص الرشعي» ( )2/1د .قطب مصطفى سانو.
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الوحي ،فإنه ليس بمستطاع اإلنسان اجلاهيل الذي عاش حياة طويلة عىل نمط معني

من احلياة أن يقلب حياته العملية بني عشية وضحاها ،فيسلخ كل ماضيه من العادات

والتقاليد وأنواع املعامالت ليتحمل الرشع اإلسالمي مجلة واحدة ،فكان من الواقعية
أمرا
أن نزلت عليه األحكام منجمة بالتتابع ليكون انسالخه من القديم وحتمله للجديد ً

ميسورا(.)١
ً

« ..إن أسلوب التنجيم يف نزول الرشيعة يتضمن معنى الواقعية والتدرج باإلنسان،

وإعانته شي ًئا فشي ًئا عىل التخيل عن اجلاهلية وعاداهتا املستحكمة ،والتحيل باإلسالم
وفضائل األخالق ،وهذا املعنى يصدق يف كل عملية تربوية ،فال بدَّ من التدرج يف

الرتبية والتعليم ،وال بد من املقدمات ،لتكون النتائج ،وال بد من هتيئة النفوس والعقول
األحكَام اجلديدة ،وإلعانتها عىل التخلص من عاداهتا السيئة..
ملساعدهتا عىل تقبل ْ

وما يقال عن تربية األفراد يقال كذلك عن تربية املجتمعات وتغيري عالقاهتا؛ ذلك َّ
أن
ٍ
َّ
اجتامعي يستدعي فهماً عمي ًقا للمجتمع الذي هو موضوع النظر ،وللعوامل
تغيري
كل
ٍّ
املؤثرة يف سريه وحركيته ،ثم بعد ذلك يقع االرتقاء هبذا املجتمع نحو حتقيق املبادئ
واملثل والربامج  ..وبذلك تصبح العملية الرتبوية قابلة للتطبيق ،وتصبح مناهج التغيري

االجتامعي واقعية ال خيالية.)2(»..
مثال ذلك (حتريم اخلمر):

كانت اخلمر بالنسبة للمجتمع العريب يف العرص اجلاهيل من أركان احلياة االجتامعية

ال تكاد تفارقهم يف منتدياهتم ،ومناسباهتم املختلفة ،بل كانوا يفاخرون بالضيافة هبا،
( )1العقل والسلوك يف البنية اإلسالمية د .عبد املجيد النجار (ص.)69
( )2ظاهرة اليسار اإلسالمي ،حمسن املييل (ص .)109 – 108
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وتعلقهم هبا شديد جدً ا ،ومل يكن من املناسب نزعهم عنها دفعة واحدة ،فإن نزع ما

تعودت عليه النفس مدة طويلة دفعة واحدة ثقيل ووقعه شديد ،وال حيقق نتيجة إجيابية،
وهلذا عالج القرآن هذه الظاهرة بطريقة التدرج واملرحلية يف أربع مراحل:

املرحلة األوىل :مرحلة الذم ،قال تعاىل﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ [النحل.]67 :
ذكر اهلل  ۵لثمرات النخيل واألعناب فائدتني:

(سكرا) ،وكونه (رز ًقا) ،ولكنه وصف (رز ًقا) بكونه (حسنًا) ،ومل
كونه يتخذ منه
ً

سكرا ليس حسنًا،
(سكرا) فدل عىل التنبيه إىل أن اختاذه
يذكر هذا الوصف مع قوله
ً
ً
وختم اآلية باستخدام العقل للتمييز فقال ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ﴾.

املرحلة الثانية :مرحلة التنفري ،قال تعاىل﴿ :ﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ

ﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ﴾ [البقرة.]219 :

وذلك ببيان رجحان مفاسد اخلمر عىل مصاحله ومنافعه ،ويف هذا دعوة للتفكري

وإعادة النظر يف االبتعاد عام يكون رضره أعظم ،وهذه قاعدة عظيمة يمكن تطبيقها
يف سائر جماالت احلياة الدينية والدنيوية بأن ما كان رضره أكرب وأرجح فينبغي اجتنابه.

املرحلة الثالثة :التحريم اجلزئي ،قال تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ﴾ [النساء.]43 :

بني اهلل يف هذه اآلية حرمة تناول اخلمر ورشبه قرب وقت الصالة ،ويف هذا حتريم يف

مخسة أوقات احرتا ًما ملكانة الصالة ،وتضيي ًقا ألوقات تناوله ،وتعويدً ا عىل تركه متهيدً ا

ملنعه.
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املرحلة الرابعة :التحريم الكيل والنهائي ،قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾

[املائدة.]91 – 90:

وهبذه اآلية حسم الشارع حكم اخلمر بصورة هنائية ،فكيف كانت النتيجة؟
يقول أنس  :كنت ساقي القوم يف منزل أيب طلحة ،وكان مخرهم يومئذ الفضيخ،

فأمر رسول اهلل ﷺ مناد ًيا ينادي( :أال إن اخلمر قد حرمت) ،فقال يل أبوطلحة :اخرج،
فأهرقها ،فخرجت فهرقتها ،فجرت يف سكك املدينة»(.)١

وعن أنس بن مالك ،قال« :كنا يف بيت أيب طلحة ،ومعنا سهيل بن بيضاء ،وأيب بن

كعب ،وأبو عبيدة وهم يرشبون رشا ًبا هلم ،إذ نادى مناد :أال إن اخلمر قد حرمت ،فو
اهلل ما نظروا صدق أو كذب حتى قالوا :يا أنس ،أكفئ ما بقي يف اإلناء ،فأكفأ إناءه وهو

يومئذ البرس والتمر ،فو اهلل ما عادوا فيها حتى لقوا اهلل «(.)2

لو مل ينهج القرآن الكريم سنة التدرج واإلقناع وهتيئة األجواء لكانت النتيجة خالف

ذلك كام ذكرت السيدة عائشة  حني قالت( :إنام نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل،
فيها ذكر اجلنة والنار ،حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام ،ولو نزل أول

يشء :ال ترشبوا اخلمر ،لقالوا :ال ندع اخلمر أبدً ا ،ولو نزل :ال تزنوا ،لقالوا :ال ندع الزنا

أبدً ا)(.)3

( )1أخرجه البخاري ( ،)2464ومسلم (.)1980
( )2أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفة (.)94/5
( )3سبق خترجيه.
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وهذا ما فهمه عمر بن عبد العزيز حينام طلب منه ابنه عبد امللك ،وقد الحظ بعض

األخطاء.

قال عبد امللك ألبيه :ما لك ال تنفذ األمور؟ فو اهلل ما أبايل لو أن القدور غلت يب

وبك يف احلق.

قال عمر :ال تعجل يا بني ،فإن اهلل ذم اخلمر يف القرآن مرتني ،وحرمها يف الثالثة ،وإين

أخاف أن أمحل احلق عىل الناس مجلة فيدفعوه مجلة ،ويكون ذا فتنة(.)1

وإذا كان الترشيع اإلسالمي قد اكتمل بموت النبي ﷺ ومل يعد بإمكان الفقهاء

نسخ األحكام أو تعديلها ،فإن هناك نوع ًا آخر من التدرج ال يقل أمهية ،وهو التدرج يف
التبليغ ،والتدرج يف التطبيق.

ونعني بالتدرج بالتبليغ :إيصال األحكام الرشعية املعلومة إىل املكلف حيث ينبغي

للداعية أن ال يصب األحكام صب ًا عىل املكلف سواء أكان مسل ًام مستجد ًا ،أو تائب ًا حديث ًا،
أو بتنزيل األحكام مجلة خالل منهجه يف اإلصالح لألوضاع التي طاهلا البعد عن الدين

يف نواح خمتلفة ،وإنام جيب أن يعرف الناس باألحكام سواء عىل املستوى الفردي أو
االجتامعي بطريق التدرج فيقدم األهم فاملهم ،مراعي ًا فقه األولويات وفقه املوازنات،
وهذا هو منهج النبي ﷺ ،اعتبار سلم األولويات ،والفقه املرحيل الذي ساعد عىل

تلقي الدين وترشيعاته بصورة سلسة ومقبولة وميرسة ،وعن قناعة ،ومن ذلك ما رواه
قوما أهل كتاب،
ابن عباس ،أن رسول اهلل ﷺ بعث معا ًذا إىل اليمن ،فقال( :إنك تأيت ً
فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل ،فإن هم أطاعوك لذلك ،فأعلمهم

أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم

( )1املوافقات للشاطبي (.)148/2

236

أن اهلل افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم ،تؤخذ من أغنيائهم ،وترد عىل فقرائهم ،فإن

هم أطاعوك لذلك ،فإياك وكرائم أمواهلم ،واتق دعوة املظلوم ،فإهنا ليس بينها وبني اهلل

حجاب)(.)١

( )1أخرجه البخاري ( ،)1496ومسلم (.)19
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الفرع السادس
فتح باب التوبة وتشريع اجلوابر
لقد حث اهلل عباده ورغبهم باالمتثال ألوامره ،واالبتعاد عن حمارمه فإن ذلك أزكى

هلم ،وأصلح لشؤوهنم ،وملا كان اإلنسان ضعي ًفا ،وال ينفك عن اخلطأ والزلل ،وهو
يرجو أن ُيغفر ذنبه ،و ُيكفر عن سيئاته ،و ُيعفى عن خطئه ،بحيث خيرج من الدنيا وقد
خفف عن ظهره ما استطاع من األثقال التي تعرضه للحساب يوم القيامة ،فقد جعل
اهلل له يف كل أزمة خمرج ًا ،ومن كل ذنب فتح له للتوبة با ًبا ،حتقيق ًا ملبدأ الرمحة ،والتيسري
ورفع احلرج ،ومن هذه املخارج التي جاءت هبا الرشيعة اإلسالمية جرب ًا للخلل يف بعض

األمور وتكفري ًا للخطأ فيها ،وزجر ًا عن العودة ملثلها فيام يستقبل من األيام الكفارات
والتي تعد نظام ًا ترشيعي ًا رائد ًا ال نظري له ،فهي عبادة هلل تعاىل تتحقق فيها التقوى املتمثلة

بصدق الوفاء هبا طاعة هلل ،وامتثاالً ألمره من غري رقيب سوى الشعور باملسؤولية أمام

اهلل تعاىل ،وهي نظام أخالقي تتجىل فيه معاين املواساة ،والتكافل االجتامعي(.)١

قال ابن عباس يف قوله تعاىل﴿ :ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾ [احلج ،]78 :قال :هو

سعة اإلسالم ،وما جعل اهلل ألمة حممد من التوبة والكفارة(.)2
أوالً :التوبة:

جتمع الرشيعة اإلسالمية بني املثالية والواقعية ،فهي مثالية من جهتني:
( )1الكفارات  ..ضوابط وأحكام ،د .عبد الرقيب الشامي (ص.)7
( )2جامع العلوم واحلكم البن رجب (ص.)418
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األوىل :ما تتضمنه من القيم والتعاليم والنظم التي ترتقي باإلنسان املثل األعىل.
والثانية :من حيث افرتاضها يف اإلنسان أن يرتقي أعىل املنازل والدرجات.
وهي واقعية من جهة مراعاهتا لقدرة اإلنسان ،وأيض ًا مراعاة ظروفه ،وطبيعته.
فالرشيعة وإن كانت تتطلع إىل إجياد إنسان كامل فهي ال تغفل ضعفه البرشي،

والتحديات التي يواجهها وتؤثر عليه ،فإذا وقع اإلنسان يف خطأ أو تقصري أو تفريط

فال تسد الباب يف وجهه وتعلن خسارته ،وضياع مستقبله ،وإنام متنحه فرصة الرتاجع

والتصحيح والندم والتوبة ،ولقد فتح اهلل تعاىل باب التوبة عىل مرصاعيه ،وحث عىل
التوبة بآيات كثرية ،ومؤيدة متعددة.
تعريف التوبة:
هي الندم عىل فعل اخلطأ أو التقصري ،والعزم عىل تصحيح املسار ،وعدم العودة إىل

الذنب واملعصية(.)١

قال ابن القيم« :حقيقة التوبة :هي الندم عىل ما سلف منه يف املايض ،واإلقالع عنه يف

احلال ،والعزم عىل أن ال يعاوده يف املستقبل»(.)2
أقسام التوبة باعتبار تعلقها باحلق:
تنقسم إىل قسمني:
األول :التوبة فيام يتعلق بحقوق اهلل تعاىل:

( )1إحياء علوم الدين ( ،)3/4اآلداب الرشعية واملنح املرعية البن مفلح ( ،)84/1خمترص منهاج القاصدين
البن قدامة (ص..)260-259
( )2مدارج السالكني (.)199/1
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ويشرتط يف صحتها رشطان:
 -1الندم عىل الذنب واملعصية ،والعزم عىل عدم العودة.
 -2إصالح اخلطأ واالستقامة عىل منهج اهلل تعاىل باألعامل الصاحلة ،قال اهلل تعاىل:

﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [آل عمران.)١(]89 :
الثاين :التوبة فيام يتعلق بحقوق اخللق ،ويرشط يف صحتها ثالثة رشوط:
 -1الندم عىل الذنب واملعصية ،والعزم عىل عدم العودة.
 -2االستقامة عىل منهج اهلل تعاىل باألعامل الصاحلة.
 -3إرجاع احلقوق إىل أهلها أو التحلل واملسامـحة والتنازل(.)2

قال اإلمام النووي « :قال العلامء :التوبة واجبة من كل ذنب ،فإن كانت املعصية

بني العبد وبني اهلل تعاىل ال تتعلق بحق آدمي ،فلها ثالثة رشوط :أحدها :أن يقلع عن

املعصية .والثاين :أن يندم عىل فعلها .والثالث :أن يعزم أن ال يعود إليها أبدا .فإن فقد
أحد الثالثة مل تصح توبته.

وإن كانت املعصية تتعلق بآدمي فرشوطها أربعة :هذه الثالثة ،وأن يربأ من حق

صاحبها ،فإن كانت ماال أو نحوه رده إليه ،وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو
طلب عفوه ،وإن كانت غيبة استحله منها .وجيب أن يتوب من مجيع الذنوب ،فإن تاب

من بعضها صحت توبته عند أهل احلق من ذلك الذنب ،وبقي عليه الباقي»(.)3
( )1فتح الباري البن حجر ( ،)471/13اآلداب الرشعية واملنح املرعية البن مفلح (.)84/1
( )2مدارج السالكني ( ،)396/1الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر اهليتمي (.)367/2
( )3رياض الصاحلني (ص.)34-33
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آثار التــوبـة:

أوالً :آثار التوبة فيام يتعلق بحقوق اخلالق سبحانه:
 -1مغفرة الذنب :قال تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧ﴾ [األعراف.]153 :

 -2تبديل احلسنات إىل سيئات :قال تعاىل﴿ :ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ﴾ [الفرقان.]70 :

 -3العفو عن العقوبة يف الدنيا :إذا ارتكب اإلنسان ما يستوجب عقوبة رشعية

مقدرة ثم تاب قبل أن يتم القبض عليه وإدانته بالبينة فإن يعفى من العقوبة الرشعية
املتعلقة بحق اهلل تعاىل ،قال اهلل سبحانه بعدما ذكر عقوبة املحاربني﴿ :ﮠﮡﮢ

ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ﴾ [املائدة.]34 :

كل هذه اآلثار من حمو الذنب والعفو واملغفرة ،وتبديل السيئات إىل حسنات من رمحة

اهلل تعاىل بعباده ،وتيسريه لالستقامة عىل دينه ،وتشجيعهم عىل العودة إليه ،تصحيح

مسارهم.

والتوبة يف اإلسالم ليس فيها أي مشقة أو تكليف بام فيه حرج ،بل هي سهلة

ميرسة ،وذلك بالعودة الصادقة إىل اهلل سبحانه ،واالستشعار بالذنب وتأنيب الضمري،
واالستقامة عىل منهج اهلل تعاىل أمر ًا وهني ًا ،وال حتتاج إىل وسيط ،وال إىل تعذيب للنفس

كام كان يف بني إرسائيل حيث شدد اهلل تعاىل عليهم التوبة حينام تعنتوا مع موسى وعاندوا

يف االمتثال لرشع اهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [البقرة.]54 :
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هذا وتكون التوبة فيام يتعلق بحدود اهلل تعاىل عىل وجهني:
إما أن يتوب العبد فيام بينه وبني اهلل تعاىل ،ويعمل صاحل ًا ،أو أن يسلم نفسه للجهات

القضائية إلقامة احلد الرشعي عليه ،وإذا تاب إىل اهلل تعاىل وصدق يف توبته فإن اهلل تعاىل

يتوب عليه ،قال سبحانه﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الفرقان.]71 :
وإن أقيم عليه احلد فإن هذا هو أبرز مظهر لصدق التوبة كام قال النبي ﷺ يف الغامدية:

(لقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم ،وهل وجدت توبة أفضل

من أن جادت بنفسها هلل تعاىل؟)(.)١

ثاني ًا :آثار التوبة فيام يتعلق بحقوق اخللق:

هذه التوبة يتعلق هبا حقان:
احلق األول :التوبة فيام يتعلق بتعدي حدود اهلل وانتهاك أوامره ،وهذه تكون بالندم

والعزم عىل عدم العودة وتصحيح املسار.

واحلق الثاين :فيام يتعلق باحلق اخلاص للمخلوق ،فهذه ال تسقط بمجرد الندم بل

ال بد من التحلل من املخلوق نفسه ،وذلك باإلبراء واملساحمة والتنازل ،أو رد احلق أو

التعويض ،فمثالً :القتل العمد العدوان ،جيب فيه ثالثة حقوق :حق اهلل تعاىل يسقط
بالتوبة ،وحق للورثة بالقصاص أو الدية أو العفو ،وحق للمقتول يؤجل ليوم القيامة،

ولذا كان التحرز من حقوق العباد أمر ًا رضوري ًا حتى نحقق االستقرار يف املجتمع وال

يعرض اإلنسان نفسه إىل حرج يف االستيفاء أو اإلفالس من احلسنات يوم القيامة حينام
يسحبها غرماؤه من رصيده فال جيد أمامه إال النار.

( )1أخرجه مسلم (.)1696
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ثالث ًا :الكفارات:
لقد فتحت الرشيعة باب الكفارات لتدارك األخطاء التي حصلت من اإلنسان يف

أبواب خمتلفة يف اليمني ،والظهار والقتل اخلطأ ،واجلامع يف هنار رمضان ،وقتل الصيد.

فهذه كلها أخطاء وإن كانت متفاوتة إال أن رمحة الشارع وحكمته اقتضت التيسري

عىل املكلفني وفتح باب للخروج من حرج هذه القضايا ،وذلك باإللزام بالكفارة بالعتق

أو الصيام أو اإلطعام أو الكسوة عىل تفصيالت بينتها النصوص الرشعية ،وكتب الفقه.
قال القرايف« :وكفارة احلنث جابرة ملا فات من الرب»(.)١
ويقول العز ابن عبد السالم« :اجلوابر مرشوعة جللب ما فات من املصالح ،والزواجر

مرشوعة لدرء املفاسد ،والغرض من اجلوابر جرب ما فات من مصالح حقوق اهلل وحقوق

عباده ،وال يشرتط يف ذلك أن يكون من وجب عليه اجلرب آثماً  ،وكذلك رشع اجلرب مع
اخلطأ والعمد واجلهل والعلم والذكر والنسيان ،وعىل املجانني والصبيان ،بخالف
زجرا له عن املعصية ،وقد جتب الزواجر
الزواجر فإن معظمها ال جيب إال عىل عاص ً

دف ًعا للمفاسد من غري إثم وال عدوان ...وقد اختلف يف بعض الكفارات هل هي زواجر
أم جوابر؟ فمنهم من جعلها زواجر عن العصيان؛ ألن تفويت األموال وحتميل املشاق

رادع زاجر عن اإلثم والعدوان ،والظاهر أهنا جوابر؛ ألهنا عبادات وقربات ال تصح إال

زاجرا ،بخالف احلدود والتعزيرات فإهنا ليست بقربات
بالنيات ،وليس التقرب إىل اهلل
ً
إذ ليست فعال للمزجور ،وإنام يفعلها األئمة ونواهبم»(.)2

( )1رشح تنقيح الفصول (ص.)269
( )2قواعد األحكام (.)178/1
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املطلب الرابع
أثر فقه التيسري يف تنزيل األحكام
تتنزل األحكام عىل األشخاص والوقائع وفق القدرة واالستطاعة ،يف صور وأشكال

متنوعة تتغيا حتقيق مقصود الشارع من جلب املصالح ودرء املفاسد ،وهذه املبادئ هي:

أوالً :التعجيل:

واملراد به تنزيل األحكام عىل الوقائع وتنفيذها وامتثاهلا مبارشة حال اكتامل القدرة

واالستطاعة ،واخللو من املوانع ،قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ﴾
[البقرة:

 .]185فهنا أوجب اهلل صيام رمضان ،واملبادرة يف أدائه حال االستطاعة

وشهوده من غري مانع أو عذر.

ثاني ًا :التأجيل:

ويكون يف حال وجود عارض من األعذار املعتربة رشع ًا ،التي ختل بالقدرة

واالستطاعة ،فيؤجل احلكم حلني زوال العذر ،قال اهلل تعاىل يف آية الصيام السابقة:

﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [البقرة .]185:حيث جعل اهلل تعاىل املرض والسفر من األعذار التي
تقتيض تأجيل أداء الصيام ملا فيهام من املشقة واحلرج.

ثالث ًا :التبديل:

وهو حتويل املكلف عن احلكم األصيل إىل حكم بديل يقوم مقامه ،كاإلطعام بالنسبة

ملن ال يقدر عىل الصيام لعجز أو مرض مزمن ،وكالتيمم ملن يتعذر عليه استعامل املاء.
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رابع ًا :التخفيف:
وذلك بترشيع اجلمع عند األعذار كاملرض والسفر واملرض ونحو ذلك.
والقرص يف السفر.
وإسقاط بعض األركان من الصالة مثالً ،قال النبي ﷺ لعمران بن حصني( :صل

قائ ًام ،فإن مل تستطع فقاعد ًا ،فإن مل تستطع فعىل جنب)(.)١

خامس ًا :اإلسقاط:

وذلك عند تعذر القيام باملطلوب رشع ًا أو عن البدل ،كإسقاط الكفارة عىل من

ال يقتدر عىل الوفاء هبا فعن أيب هريرة  ،أن رجال أتى رسول اهلل ﷺ فقال :يا

رسول اهلل هلكت ،قال( :وحيك) قال :وقعت عىل أهيل يف رمضان ،قال( :أعتق رقبة)
قال :ما أجدها ،قال( :فصم شهرين متتابعني) قال :ال أستطيع ،قال( :فأطعم ستني

مسكين ًا) قال :ما أجد ،فأيت بعرق ،فقال( :خذه فتصدق به) فقال :يا رسول اهلل ،أعىل

غري أهيل ،واهلل ما بني البتيها أهل بيت أفقر منا ،فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه،
قال( :خذه)(.)2

ومنه أيض ًا الصالة بغري وضوء وال تيمم عند العجز عنهام ،وغري ذلك.

سادس ًا :االستثناء:

واملقصود باالستثناء إسقاط تطبيق احلكم الرشعي يف حق ع ّينة من عينات األفراد أو

احلاالت ،يف حني يطبق عىل سائر العينات األخرى املشاهبة هلا.
( )1أخرجه البخاري (.)1117
( )2أخرجه البخاري (.)6164
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واالستثناء قاعدة فقهية يف تطبيق الرشيعة ،يؤدي التغافل عنها عند إجراء األحكام

عىل واقع احلياة إىل حرج شديد ،قد يذهب باملقصد ،الذي من أجله وضعت تلك

األحكام.

ويتمثل االستثناء يف القرآن والسنة يف الرخص الرشعية التي متثل استثناءات عينية

أو نوعية من القانون العام واحلكم املطلق العتبارات خاصة من رضورة أو حاجة أو

مشقة ونحوها.

ويتمثل االستثناء يف القواعد األصولية بمبدأ االستحسان وسد الذرائع واعتبار املآل

ومراعاة اخلالف ،ونحوها.

إن األحكام الدينية وضعت كلية عامة ،والصياغة التي توضع بحسب واقع معني

تنبني عىل املعطيات العامة لذلك الواقع ،ولذلك فإنه عند تطبيق األحكام عىل مشخصات
األفراد واحلاالت ،قد يتبني أن حك ًام ما إذا ما طبق عىل فرد معني أو حالة معينة ،قد يفيض

تطبيقه إىل مفسدة ،من حيث وضع ليحقق مصلحة ،وذلك باعتبار خصوصية يف ذات
الفرد أو احلالة انفردت هبا ،دون سائر األفراد واحلاالت ،فيسقط إذن تطبيقه ،وتستثنى

تلك العينة من هذا احلكم املوضوع ليطبق عىل نوعها.

واالستثناء أصل رشعي من حماسن الترشيع يقوم عىل أساس التيسري ورفع احلرج،

ويكون يف األحوال الطارئة اخلاصة التي تقتيض أن يكون هلا حكم خمالف للقانون العام
لتحقيق العدل واملصلحة ،ومراعاة للظروف اخلاصة.
ومن األمثلة عىل ذلك:
 -1استثناء النبي ﷺ أيب بردة السن الواجب لألضحية مراعاة وتقدير ًا خلطئه يف

التبكري بالتضحية الرشعية قبل وقتها ،حتى ال يكلفه فوق طاقته بام يشق عليه.
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فعن الرباء بن عازب ﭬ ،قال :خطبنا النبي ﷺ يوم األضحى بعد الصالة ،فقال:

(من صىل صالتنا ،ونسك نسكنا ،فقد أصاب النسك ،ومن نسك قبل الصالة ،فإنه قبل
الصالة وال نسك له) ،فقال أبو بردة بن نيار خال الرباء :يا رسول اهلل ،فإين نسكت شايت

قبل الصالة ،وعرفت أن اليوم يوم أكل ورشب ،وأحببت أن تكون شايت أول ما يذبح يف
بيتي ،فذبحت شايت وتغديت قبل أن آيت الصالة ،قال( :شاتك شاة حلم) قال :يا رسول
اهلل ،فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إيل من شاتني ،أفتجزي عني؟ قال( :نعم ولن

جتزي عن أحد بعدك)(.)١

 -2استثناء سامل موىل أيب حذيفة من الرضاعة املحرمة التي تكون يف احلولني مراعاة

لتعلق أم حذيفة بسامل واعتبارها له كولدها الذي ال تستغني عنه.

فعن عائشة ،قالت :جاءت سهلة بنت سهيل إىل النبي ﷺ ،فقالت :يا رسول اهلل،

إين أرى يف وجه أيب حذيفة من دخول سامل وهو حليفه ،فقال النبي ﷺ( :أرضعيه)،

قالت :وكيف أرضعه؟ وهو رجل كبري ،فتبسم رسول اهلل ﷺ وقال( :قد علمت أنه

رجل كبري)(.)2

 -3جعل النبي ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلني:
عن خارجة بن زيد ،أن زيد بن ثابت ﭬ ،قال« :نسخت الصحف يف املصاحف،

ففقدت آية من سورة األحزاب كنت أسمع رسول اهلل ﷺ يقرأ هبا ،فلم أجدها إال مع
خزيمة بن ثابت األنصاري الذي جعل رسول اهلل ﷺ شهادته شهادة رجلني»(.)3

وأصل الواقعة ما رواه عامرة بن خزيمة ،أن عمه حدثه ،وهو من أصحاب النبي ﷺ،
( )1أخرجه البخاري ( ،)955ومسلم (.)1961
( )2أخرجه مسلم (.)1453
( )3أخرجه البخاري (.)2807
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أن النبي ﷺ ابتاع فرسا من أعرايب ،واستتبعه ليقبض ثمن فرسه ،فأرسع النبي ﷺ وأبطأ
األعرايب ،وطفق الرجال يتعرضون لألعرايب ،فيسومونه بالفرس ،وهم ال يشعرون أن

النبي ﷺ ابتاعه حتى زاد بعضهم يف السوم عىل ما ابتاعه به منه ،فنادى األعرايب النبي

ﷺ فقال :إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإال بعته ،فقام النبي ﷺ حني سمع نداءه ،فقال:

(أليس قد ابتعته منك؟) ،قال :ال واهلل ،ما بعتكه ،فقال النبي ﷺ( :قد ابتعته منك)،
فطفق الناس يلوذون بالنبي ﷺ وباألعرايب ،ومها يرتاجعان ،وطفق األعرايب يقول :هلم
شاهدا يشهد أين ،قد بعتكه ،قال خزيمة بن ثابت :أنا أشهد أنك قد بعته ،قال :فأقبل

النبي ﷺ عىل خزيمة فقال( :مل تشهد؟) ،قال :بتصديقك يا رسول اهلل ،قال :فجعل

رسول اهلل ﷺ شهادة خزيمة شهادة رجلني(.)2()١

وهبذا االعتبار يكون املربر األسايس لالستثناء هو وجود موانع فيام يراد أن يطبق

عليه احلكم ،جتعل تطبيق احلكم عليه ال يؤدي مقصود الشارع من وضعه ،بل قد يؤدي

ذلك التطبيق إىل ما يناقض املصلحة املقصودة ،وهذا الفقه هو الذي اعتمده عمر بن
اخلطاب ﭬ يف عدم تطبيق حكم احلد يف الرسقة عام املجاعة ،وإيقاف حصة املؤلفة

عز اإلسالم ،وقوي املسلمون ،فقد رأى أن إجراء هذين احلكمني يف هذين
قلوهبم ملا ّ
الظرفني ال يؤديان املقصود منهام؛ إذ املجاعة شبهة يف اإلجلاء إىل الرسقة ،فيكون يف احلد

حرج وحيف ،واملؤلفة قلوهبم انتفت فيهم صفة التأليف لعزة اإلسالم.

واالستثناء كام يكون باإلسقاط لعدم حتقق مناط حكمه ،كام يف األمثلة السابقة ،فإن

االستثناء كذلك يكون باالنتقال إىل بديل حيقق روح ومقصد األصل.
( )1أخرجه أبو داود ( ،)3607والنسائي (.)4647
( )2منهج النبي ﷺ يف اإلفتاء د .عبد الرقيب الشامي( ،ص.)168-167
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وذلك مثل استثناء نصارى بني تغلب من اجلزية وفرض الزكاة بدي ً
ال عنها.
عن عمر بن اخلطاب ﭬ« :أنه أضعف الصدقة عىل نصارى بني تغلب عوض ًا من

اخلراج»( ،)1وعن عمر بن اخلطاب «أنه صالح نصارى بني تغلب عىل أن تض ّعف عليهم
الزكاة مرتني ،وعىل أن ال ينرصوا صغري ًا ،وعىل أن ال يكرهوا عىل دين غريهم»(.)2

( )1اآلثار أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ،دار الكتب العلمية – بريوت(،ص)91
( )2انظر :مصنف ابن أيب شيبة (.)416/2

املطلب اخلامس
فقه التيسري ضوابط وآثار وحماذير،
ويشتمل على ثالثة فروع:
الفرع األول :ضوابط فقه التيسري.
الفرع الثاين :آثار فقه التيسري.
الفرع الثالث :حماذير يف فقه التيسري.
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الفرع األول
ضوابط فقه التيسري
 -1مرجعية القرآن والسنة.
األحكام الرشعية هي خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري كام

يعرفها األصوليون ،وبالتايل فالبحث يف خطاب ترشيعي ديني ،واملعرب عن هذا اخلطاب

واملجسد له هو الوحي بشقيه القرآن الكريم والسنة النبوية ،والتيسري صفة لألحكام سواء

أكان التيسري عام ًا أو خاص ًا ،وبالتايل فاملرجعية العليا للتيسري هو القرآن الكريم والسنة
النبوية وذلك من خالل النصوص اخلاصة التي بينت التيسري ورفع احلرج يف خمتلف

املجاالت من أبواب متعددة ،أو القواعد الكلية واملبادئ العامة التي جعلت التيسري

أص ً
ال ومقصد ًا تبنى عليه األحكام اجلزئية ،أو من خالل البناء عىل النصوص اجلزئية
والقواعد العامة وفقه روح الترشيع ،ومراعاة أسلوب الشارع ومنهجه يف التيسري.

وكل تيسري خيالف النصوص الرشعية الرصحية أو يناقض أصل التكليف فهو

مرفوض ألن األصل أن يكون املراد من قراءة النصوص الرشعية وتنزيلها عىل الوقائع
هو التعرف عىل املراد اإلهلي ليتم امتثاله كام يريد الشارع ،وليس ذلك إال بالرجوع إىل

القرآن والسنة وعدم خمالفتهام.

 -2االعتبار املقاصدي.

األحكام الرشعية ليست رسوم ًا جمردة وإنام هي أحكام معقولة مصلحية معللة

باحلكمة ،فهي صادرة عن حكيم عليم رحيم بعباده.
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والقصد من التيسري تسهيل االمتثال خلطاب الشارع فع ً
ال وك َّف ًا ،والدوام عىل الطاعة

واالستقامة عىل اهلدى والطريق املستقيم ،ولذا جاءت األحكام الرشعية متناسبة مع
القدرة يف حالتي اإلنسان االختيارية واالضطرارية.

وفقه التيسري يقتيض النظر إىل حتقيق املقاصد الرشعية التي رشع من أجلها احلكم،

وذلك بالنظر إىل قدرة املكلف واستطاعته ،وظروفه املؤثرة يف االمتثال ومدى حتقق تلك

املقاصد عىل الواقعة املعينة املذكورة ،بحيث خيتار احلكم املناسب ،ألن التيسري ليس
مقصود ًا لذاته ،وإنام ملا يشتمل عليه من املصالح املقصودة رشع ًا.

 -3النظر يف املآالت.
التحقق من املقاصد الرشعية يف احلال يف احلكم املبني عىل التيسري أمر رضوري والزم

كام سبق حتى ال يكون اتباع ًا للهوى ،ولكن هذا ال يكفي ،بل ال بد من اعتبار مبدأ آخر
ال يقل أمهية يف حتقيق مراد الشارع ومقصوده ،وهو مراعاة املآل بالنظر إىل ما ينشأ عن
هذا التيسري يف ثاين احلال من أمور حتافظ عىل مقصود الشارع أو تكر عليه باإلبطال ،فهو

إجراء احرتازي واستباقي للحفاظ عىل مقصود الشارع.

فإذا افرتضنا أن التيسري يف مسألة معينة ستؤدي يف املآل يف حق الشخص املعني إىل

االسرتسال يف تتبع الرخص إىل حد التفلت والتحلل من قيود وتعاليم الرشع ،فيفتى بام

يقتضيه حاله.

 -4التحقق الواقعي من قدرة املكلف وظروفه.
األحكام الرشعية كام ذكرنا يف مباحث سابقة عىل قسمني:
العزيمة :وهي األحكام التي متثل القانون العام للمكلفني يف أوضاعهم االختيارية،

وقدراهتم االعتيادية.
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والرخصة :وهي األحكام التي متثل استثناءات من القانون العام ألعذار وظروف

طارئة معتربة رشع ًا.

وفقه التيسري يقتيض أن يراعي الفقيه قدرة املكلف واستطاعته يف احلالتني ،فإن كانت

قدرته يف كامهلا فيفتيه بالعزيمة ،وإن نقصت القدرة فيفتي بالرخصة والرضورة بقدرها

طبق ًا لقوله تعاىل﴿ :ﮧﮨﮩﮪ﴾ [التغابن ،]16 :وقوله تعاىل ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ﴾ [البقرة.]173 :

إذ ًا املعيار يف تقدير التيسري هو القدرة واالستطاعة للمكلف.

 -5فقه املوازنات.
املوازنات بني املصالح واملفاسد أحد األمور الضابطة لفقه التيسري ،فقانون احلياة

ال يكاد يصفى ملصلحة حمضة ،أو مفسدة حمضة ،بل ال بد أن يشوب إحدامها نقيضها،

فيحصل تعارض بني املصالح واملفاسد ،أو املصالح مع بعضها ،أو املفاسد مع بعضها،
وهذا حيتم عىل الفقيه أن يكون عىل علم ٍ
كاف بقواعد املوازنات وفقه الرتجيح فيام بينها.
وفقه التيسري عىل ضوء فقه املوازنات حيتم عىل الفقيه قبل احلكم بمقتىض التيسري

النظر يف مدى ما حيققه من مصالح أو ما ينتج عنه من مفاسد ،ويوازن بينها وحيكم

باألرجح سواء أكان الراجح التيسري والرخصة ،أو العزيمة.
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الفرع الثاني
آثار فقه التيسري
اآلثار اإلجيابية لتفعيل فقه التيسري:
تظهر أمهية فقه التيسري يف الرشيعة اإلسالمية وتفعيله يف االجتهاد ،والتطبيق يف

األمور التالية:

 -1حتقيق اجلودة يف االجتهاد فه ًام وتنزيالً ،وذلك أن التيسري مقصد من مقاصد

الترشيع ومبادئه الكلية التي هتيمن عىل مجيع أحكامه ونظمه ،وتعاليمه ،وبالتايل فمراعاة

فقه التيسري جيعل املجتهد خيتار من األحكام تقرير ًا ما هو أوفق ملقاصد الشارع ،وأصلح

للخلق وأرفق هبم ،وعند التنزيل يراعي قدراهتم واستطاعتهم ،فيفتيهم بام يليق بحاهلم
حتقيق ًا ملبدأ التيسري ورفع احلرج.

 -2فقه التيسري يعرف املكلف االختيار الرشعي املالئم حلاله سواء يف قدرته العادية،

أو يف األحوال الطارئة والشاقة ،وإذا جهل املكلف فقه التيسري يف الرشيعة أوقع نفسه
يف احلرج واملشقة يف قضايا كثرية وهو يظن أنه حيقق مراد الشارع ،ومراد الشارع خالف

ذلك.

يقول الشاطبي« :كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف خمرجا؛ فقصد الشارع

بذلك املخرج أن يتحراه املكلف إن شاء ،كام جاء يف الرخص رشعية املخرج من املشاق،

فإذا توخى املكلف اخلروج من ذلك عىل الوجه الذي رشع له؛ كان ممتثال ألمر الشارع،

آخذا باحلزم يف أمره ،وإن مل يفعل ذلك؛ وقع يف حمظورين:
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أحدمها :خمالفته لقصد الشارع ،كانت تلك املخالفة يف واجب أو مندوب أو مباح.
والثاين :سد أبواب التيسري عليه ،وفقد املخرج عن ذلك األمر الشاق ،الذي طلب

اخلروج عنه بام مل يرشع له.)١(»..

 -3فقه التيسري يسد األبواب عىل الذين يريدون التحلل من تعاليم الرشع وأحكامه،

باعتبار أن التيسري يف الرشع ليس مفتوح ًا عىل مرصاعيه من غري قيود ،بل له قواعد،
وضوابط ،ومبادئ ال بد من مراعاهتا ،بحيث تكون غاية املجتهد التوصل إىل مراد

الشارع ،ال إىل حتقيق رغبة املكلف ،والسري مع هواه ومزاجه.

 -4القضاء عىل الغلو والتشدد والتطرف الذي يوقع الناس يف احلرج واملشقة ،ويشوه

صورة الدين.

 -5اإلسهام يف نرش الدعوة ،وحتبب الدين للناس:
وذلك أن فقه التيسري يظهر الترشيع اإلسالمي بأهبى صورة وأمجل حلة جتعل من

يتعرف عليه يعرتف بفضله ،ويقدر قيمته ،فيكون هذا الفقه من معامل الدعوة إىل تطبيق

الرشيعة ،وتبليغها للناس ،عىل العكس من الذهنية التي جتنح إىل الغلو والتشدد فإهنا

تسهم بصورة أو بأخرى يف الصد عن الترشيع اإلسالمي ،وتنفري الناس عنه ،بل وتعطيله

عن سياسة احلياة.

 - 6احلفاظ عىل مقاصد الشارع:
من مقاصد الترشيع اإلسالمي الكلية التيسري ورفع احلرج ،وفقه التيسري يسهم يف

حتقيق مقصود الشارع ،ويربز آثاره يف تفاصيل األحكام تقرير ًا وتنزيالً.
( )1املوافقات (.)532-531/1

256

اآلثار السلبية للجهل بفقه التيسري:
 -1التنفري عن الترشيع:
عن أيب هريرة ﭬ :أن أعرابيا بال يف املسجد ،فثار إليه الناس ليقعوا به ،فقال هلم

رسول اهلل ﷺ( :دعوه ،وأهريقوا عىل بوله ذنوبا من ماء ،أو سجال من ماء ،فإنام بعثتم

ميرسين ومل تبعثوا معرسين)(.)١

ويف رواية« :ثم قام النبي ﷺ ،واألعرايب خلفه فبينا هم يصلون إذ قال األعرايب:

اللهم ارمحني ،وحممد ًا ،وال ترحم معنا أحد ًا ،فلام انرصف رسول اهلل ﷺ قال له( :لقد

حتجرت واسع ًا)(.)2

وعن معاوية بن احلكم السلمي ،قال :بينا أنا أصيل مع رسول اهلل ﷺ ،إذ عطس

رجل من القوم ،فقلت :يرمحك اهلل فرماين القوم بأبصارهم ،فقلت :واثكل أمياه ،ما
شأنكم؟ تنظرون إيل ،فجعلوا يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم ،فلام رأيتهم يصمتونني

لكني سكت ،فلام صىل رسول اهلل ﷺ ،فبأيب هو وأمي ،ما رأيت معلام قبله وال بعده
أحسن تعليام منه ،فو اهلل ،ما كهرين وال رضبني وال شتمني ،قال( :إن هذه الصالة ال

يصلح فيها يشء من كالم الناس ،إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن)(.)3

وعن جابر بن عبداهلل األنصاري ،قال :أقبل رجل بناضحني وقد جنح الليل،

فوافق معاذ ًا يصيل ،فرتك ناضحه وأقبل إىل معاذ ،فقرأ بسورة البقرة  -أو النساء -

فانطلق الرجل وبلغه أن معاذ ًا نال منه ،فأتى النبي ﷺ ،فشكا إليه معاذ ًا ،فقال النبي
( )1أخرجه البخاري (.)6128
( )2مصنف عبد الرزاق (.)1658
( )3أخرجه مسلم (.)537
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ﷺ( :يا معاذ ،أفتان أنت)  -أو (أفاتن)  -ثالث مرار -فلوال صليت بسبح اسم
ربك ،والشمس وضحاها ،والليل إذا يغشى ،فإنه يصيل وراءك الكبري والضعيف وذو

احلاجة)( )1وعن جابر قال :كان معاذ ،يصيل مع النبي ﷺ ثم يأيت فيؤم قومه ،فصىل ليلة
مع النبي ﷺ العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم

صىل وحده وانرصف فقالوا له :أنافقت؟ يا فالن ،قال :ال .واهلل وآلتني رسول اهلل ﷺ

فألخربنه .فأتى رسول اهلل ﷺ فقال :يا رسول اهلل ،إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار
وإن معاذا صىل معك العشاء ،ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول اهلل ﷺ عىل معاذ

فقال( :يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا)(.)2
 -2إيقاع الناس يف املشقة واحلرج:

عدم مراعاة فقه التيسري عند تنزيل األحكام عىل املكلفني يؤدي إىل إيقاعهم يف

احلرج واملشقة وتكليفهم بام ال يطيقون ،األمر الذي ترفضه الرشيعة ،فام رشع اهلل

األحكام للناس لتكون نكاية ،بل رشعها لتكون هداية ،وما رشعها لتكون تعذيب ًا بل

رشعها لتكون هتذيب ًا وتقويام لسلوكهم وترصفاهتم ،ولذا أكد اهلل تعاىل هذه القاعدة
بقوله ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [البقرة.]185 :
 -3مناقضة مقصود الشارع:
من مقاصد الرشيعة اإلسالمية اليرس ورفع احلرج ،وهذه قاعدة عامة جارية يف كل

موارد الرشيعة وأحكامها وتعاليمها ،وعدم مراعة فقه التيسري يف تقرير األحكام وعند

تنزيلها يؤدي إىل مناقضة مقصود الشارع ،وتعطيل الغايات التي رشعت من أجلها
األحكام ،فثمرات األحكام ال تتحقق إال بمراعاة مقصوده.

( )1أخرجه البخاري ( ،)705ومسلم ()465
( )2أخرجه مسلم (.)465
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 -4تعطيل الرشيعة عن إدارة احلياة ،والفصل بني الرشع والواقع:
النفوس البرشية ال تستجيب ومتتثل للتكليفات املتعذرة أو املتعرسة ،بل تستجيب

لألوامر والتعاليم الواقعية التي تتناسب مع القدرة يف سائر أحواهلا العادية واالضطرارية،

ولذا جاءت األحكام الرشعية متناسبة مع قدرة اإلنسان ،خالية من كل صور التشديد

والعنت واحلرج ،فال تكليف إال باملستطاع ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮧ ﮨﮩ ﮪ﴾
[التغابن ،]16 :وقال﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقرة ،]286 :وقال﴿ :ﮪﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ﴾ [احلج.]78 :

وإذا أغفل الفقيه واملفتي فقه التيسري فإن ذلك يؤدي بالرضورة إىل عدم استجابة

الناس لوقوعهم يف احلرج ،وبالتايل يبتعد الناس عن التعاليم الرشعية شيئ ًا فشيئ ًا حتى

تنفصل الرشيعة عن واقع احلياة ،وهذا هو التعطيل الفعيل للرشيعة عن إدارة واقع احلياة.
 -5انقطاع املكلف عن املداومة عىل الطاعة:

إذا كان من ِحكَم التيسري حتقيق املداومة عىل الطاعة واالستمرار يف العبادة من

غري كلل وال ملل ،فإن التشديد مظنة االنقطاع والسآمة وامللل ،وهذا أمر متحقق يف

طبيعة اإلنسان ،ولذا أرشد النبي ﷺ عبد اهلل بن عمرو إىل ختفيف النوافل من قراءة
القرآن الكريم والصيام وقيام الليل خشية االنقطاع وامللل ،عن عبد اهلل بن عمرو ،قال:

أنكحني أيب امرأة ذات حسب ،فكان يتعاهد كنته ،فيسأهلا عن بعلها ،فتقول :نعم الرجل
من رجل مل يطأ لنا فراش ًا ،ومل يفتش لنا كنف ًا منذ أتيناه ،فلام طال ذلك عليه ذكر للنبي
ﷺ فقال( :القني به) ،فلقيته بعد ،فقال( :كيف تصوم؟) قال :كل يوم ،قال( :وكيف
ختتم؟) ،قال :كل ليلة ،قال( :صم يف كل شهر ثالثة ،واقرأ القرآن يف كل شهر) ،قال:
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قلت :أطيق أكثر من ذلك ،قال( :صم ثالثة أيام يف اجلمعة) ،قلت :أطيق أكثر من ذلك،
قال( :أفطر يومني وصم يوم ًا) قال :قلت :أطيق أكثر من ذلك ،قال( :صم أفضل الصوم
صوم داود صيام يوم وإفطار يوم ،واقرأ يف كل سبع ليال مرة) فليتني قبلت رخصة رسول

اهلل ﷺ ،وذاك أين كربت وضعفت(.)١

وأكد ذلك النبي ﷺ بقوله( :واعلموا أن أحب العمل إىل اهلل أدومه وإن َق َّل)(.)2

( )1أخرجه البخاري ( ،)5052ومسلم (.)1159
( )2أخرجه مسلم (.)2818
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الفرع الثالث
حماذير يف فقه التيسري
 -1التيسري بناء عىل رغبة اجلمهور ،أو إرضاء السائل.
احلكم الرشعي بيان مراد اهلل تعاىل من عباده يف سائر ترصفاهتم ،والواجب عىل الفقيه

واملفتي أن ال يفتي أو خيتار من األحكام إال ما كان معرب ًا عن مراد الشارع ،ألن غاية

األحكام التعبد هلل تعاىل ،وبأن يكونوا عباد ًا هلل اختيار ًا كام هم عباد له اضطرار ًا ،وأن ال

جيعل رغبة الناس أو رضاهم هدف ًا يف بيان األحكام الرشعية بل يكون تيسريه بناء عىل
ما تقتضيه حال الشخص وما تلزمه من األحكام الالئقة به بناء عىل الدليل الرشعي ال
املجاملة أو النزول عند الرغبات.

 -2التيسري بناء عىل اتباع اهلوى.
إذا تبني للباحث أو الفقيه احلكم الرشعي بأدلته واتضح له احلق والصواب فال جيوز

له العدول عنه من دون دليل أقوى يقتيض العدول ،وال جيوز له العدول عن الرأي الذي

يراه صواب ًا بناء عىل ما يمليه اهلوى ،فإن هذ خروج عن مقتىض املسؤولية يف الصدق يف
البيان .قال اهلل تعاىل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿ﴾ [القصص.]50 :

قال ابن القيم« :وباجلملة فال جيوز العمل واإلفتاء يف دين اهلل بالتشهي والتخيري

وموافقة الغرض ،فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من حيابيه فيعمل به ،ويفتي
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به ،وحيكم به ،وحيكم عىل عدوه ويفتيه بضده ،وهذا من أفسق الفسوق ،وأكرب الكبائر،
واهلل املستعان»(.)1

 - 3التيسري بناء عىل ضغط الدعاوى املناوئة للرشيعة.
يف أحوال ضعف األمة ومتكن خصومها من ريادة العامل يف خمتلف املجاالت جيد

بعض الباحثني حترج ًا من االعرتاف ببعض األحكام الرشعية كوهنا ال تتوافق مع بعض
مقررات األمم األخرى القانونية أو اعتبارهم إياهم مناقضة حلقوق اإلنسان ،فيقوم –

حتت ضغط الواقع والتأثر – بالدفاع عن اإلسالم باختيار آراء ال متثل الصواب وال املراد
الرشعي ،من دون أي دليل معترب إال جمرد إظهار سامحة اإلسالم عىل الطريقة التي يرى
أهنا تقنع اآلخر ،وهذا خطأ ،فالواجب بيان احلكم الرشعي كام أراده اهلل ففيه املصلحة

والعدل ،ولذا حذر اهلل تعاىل من سلوك هذا الطريق فقال﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄ﴾ [اإلرساء.]75-73:

 -4وضع التيسري يف غري موضعه.

جاءت الرشيعة اإلسالمية بأحكام تعالج حالني من أحوال اإلنسان:
األول :اجلانب االختياري ،والوضع العادي وتتمثل أحكامه يف العزائم والقانون

العام الذي يراعي القدرة العامة األصلية لإلنسان.

الثاين :اجلانب االضطراري ،وحال العذر والظروف الطارئة فجاءت بالرخص،

والتخفيف والتيسري.

( )1إعالم املوقعني (.)162/4
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والواجب رشع ًا أن يفتي املفتي عىل حسب احلال من األحكام املناسبة ،فيفتي بالعزيمة

يف حال السعة واالختيار ،ويفتي بالرخصة والتيسري يف حال العذر واالضطرار.

ويف حال السعة يكون حكم اهلل تعاىل هو القانون العام الذي يمثل العزيمة ،ويف

حال العذر تكون الرخصة هي املناسبة واألحب إىل اهلل تعاىل ،ألهنا جتسد رمحة اهلل تعاىل

وحكمته ،وتظهر سامحة رشيعته ،وواقعيتها.

ومن األخطاء يف فقه التيسري أن يوضع التيسري يف غري موضعه من غري مراعاة التقسيم

السابق ،فربام حكم بالعزيمة يف موضع الرخصة والعكس ،فيفوت تطبيق احلكم الرشعي
عىل وفق املراد اإلهلي.

 - 5التوسع والغلو.
من سامت الرشيعة اإلسالمية التوازن واالعتدال ،فهي وسط بني الغلو واجلفاء،

واإلفراط والتفريط ،وكل أحكامها قائمة عىل هذا األساس ،وكل جنوح ألي طرف يعد

تطرف ًا وغلو ًا غري مقبول ،وبناء عىل هذا فإن التيسري املقبول يف الرشيعة اإلسالمية هو
املنضبط بالقواعد الرشعية ،واألسباب املوضوعية ،وليس قاعدة دائمة يف كل الظروف،

ألن خمالفة النفس فيه مشقة ولكنها حمتملة وال يقتيض بالرضورة التيسري ،فالتوسع يف
التيسري يلغي مقصود االبتالء واالختبار.

فالرشيعة اإلسالمية ال ترشع إال األصلح وليس بالرضورة أن يكون دائ ًام األرفق

واألخف ،فقد تكون املصلحة يف األشد ،وبالتايل فاحلكم باألخف واألسهل مطلق ًا

من دون مراعاة نظام الشارع ،واملصالح الرشعية املقصودة سيؤدي إىل خالف مقصود
الشارع.
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وإذا كان الغلو يف التشديد أمر ًا غري مقبول وسبب ًا من أسباب التنفري عن التدين ،فإن

املبالغة والغلو يف التيسري أيض ًا غري مقبول ،ويؤدي إىل التحلل من قيود وتعاليم الرشع،
واحلق وسط بني طرفني.

 - 6تتبع الرخص من غري مقتىض معترب.
إن اليرس ورفع احلرج مع كونه عاما وشامال لكل أحكام الرشع وتعاليمه إال أنه ليس

غاية مقصودة يف ذاته ،وإنام هو وسيلة مساعدة عىل حتقيق الغاية املتمثلة يف االنصياع
لرشع اهلل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ،كام يفيد ذلك معنى اإلسالم :أي االستسالم
هلل ورشعه بطاعته حتقيقا للعبودية له تعاىل وحده ،بام يكفل حتقيق مقاصد رشعه يف جلب

املصالح للعباد ودرء املفاسد عنهم.

ولذلك نبهت كثري من اآليات القرآنية عىل هذا املعنى بذكر الصالح يف معرض

مدح أهله واحلث عليه وذكر الفساد يف سياق ذم أهله والتحذير منه؛ واألمر باحلفاظ
عىل صالح العامل الذي يعيش فيه اإلنسان والتحذير من السعي يف إفساده مما يدل عىل
أن املقصد العام من الترشيع هو حفظ نظام األمة والعامل واستدامة صالحه بصالح
اإلنسان املستخلف فيه؛ بحيث يشمل ذلك الصالح عقل اإلنسان وعمله وما بني يديه

من موجودات العامل الذي يعيش فيه( ،)١ومن ذلك كام ال خيفى صالح جوانب العقيدة
والعبادات واملعامالت ومجيع شؤون احلياة؛ بام حيقق اإلعامر البناء يف األرض.

ومن ثم فإن اليرس ورفع احلرج إذا انقلب غاية يف نفسه فإنه سيؤدي تدرجييا إىل االبتعاد

عن الرشع واالنسالخ من أحكامه بعدم االهتامم بأداء الواجبات بالكيفية املطلوبة رشعا،

سواء تعلق األمر بمجال العبادات أو بمجال املعامالت .كام أن ذلك سيفيض إىل التهاون
( )1مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،للطاهر ابن عاشور الرشكة التونسية للتوزيع ط( ،1988 ،3ص.)63
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يف االلتزام بحدود احلالل واحلرام يف جماالت األطعمة واألرشبة واأللبسة واملعامالت

املالية وغريها بدعوى اليرس ورفع احلرج يف الدين ،وال خيفى أن هذا حتريف للمفهوم
احلقيقي لليرس ورفع احلرج ،وخطأ كبري يف الفهم وضالل عن سبيل احلق.

وبناء عىل ذلك فإن سامحة الرشيعة اإلسالمية وما تضمنته من رخص ختفيفا وتيسريا

عىل العباد ينبغي أن ال نجعلها تطغى عىل املقصد العام من الترشيع املتمثل -كام رأينا -يف
إصالح اإلنسان والعامل الذي يعيش فيه يف كافة املجاالت .فال جيوز أن تنقلب الوسائل

إىل مقاصد؛ فالرخص إنام تعترب وسائل فال جيوز أن نجعلها غايات يف ذاهتا فتتغلب

عىل الغايات احلقيقية ،وتصري بالتايل عائقا أمام حتقق تلك املقاصد التي حددها الشارع
احلكيم.

وملا كان مبدأ اليرس ورفع احلرج ليس غاية مقصودة يف ذاته ،وإنام هو وسيلة مساعدة

عىل حتقيق مقصد االمتثال ألوامر اهلل واجتناب نواهيه ،فإن هذا املبدأ ال يعني تتبع
الرخص؛ ألنه ينبغي أن يكون عند املكلف وازع ذايت يدفعه إىل االلتزام بأحكام الرشع؛

فال جييز لنفسه األخذ ببعض الرخص التي ال يسوغ له رشعا اإلقدام عليها.

ومما يؤكد هذا املعنى استحضار مدلول الرخصة يف االصطالح؛ ومن أحسن تعاريفها

أهنا« :ما رشع لعذر شاق استثناء من أصل كيل يقتيض املنع مع االقتصار عىل مواضع
احلاجة فيه»( )١فالرخصة ،إذن ،حكم رشعي وجد لرفع احلرج عن املكلف ،وهو حكم

مستثنى من حكم عام أصيل ،ومن ثمة يزول ذلك احلكم العارض ويعود احلكم األصيل
بزوال العذر الذي أجلأ إىل الرخصة(.)2

( )1املوافقات (.)466/1
( )2رفع احلرج يف الرشيعة :فلسفته وضوابطه ،د .حممد منصف العرسي  -باحث يف الرتاث الفقهي املالكي
– جملة اإلحياء الصادرة عن الرابطة املحمدية باململكة املغربية ،العددان (.)33-32
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وبالتايل فإن الرخصة حكم رشعي جيب استعامهلا حيث يكون احلال موافق ًا ملراد

الشارع ،ال أن يكون اهلدف هو التخلص من األحكام الرشعية حتت ستار الرخصة،

فإن هذا خمالف ملقصود الشارع عامة ،وملقصود ترشيع الرخص ،قال الشاطبي« :املقصد
الرشعي من وضع الرشيعة إخراج املكلف عن داعية هواه ،حتى يكون عبد ًا هلل اختيار ًا،

اضطرارا»(.)1
كام هو عبد هلل
ً

ويقول« :تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس ،والرشع جاء بالنهي عن اتباع اهلوى؛

فهذا مضاد لذلك األصل املتفق عليه ،ومضاد أيضا لقوله تعاىل ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النساء ،]59:وموضع اخلالف موضع تنازع؛ فال يصح أن يرد إىل
أهواء النفوس ،وإنام يرد إىل الرشيعة ،وهي تبني الراجح من القولني فيجب اتباعه ال

املوافق للغرض»(.)2

( )1املوافقات (.)289/2
( )2املوافقات (.)99/5

املبحث الرابع
التيسري يف العبادات،

ويشتمل على مخسة مطالب:
املطلب األول :التيسري يف الطهارة.
املطلب الثاين :التيسري يف الصالة.
املطلب الثالث :التيسري يف الزكاة.
املطلب الرابع :التيسري يف الصيام.
املطلب اخلامس :التيسري يف احلج والعمرة.
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املطلب األول
التيسري يف الطهارة
التيسري العام:
 -1ترشيع الطهارة باملاء ،ووجه التيسري يف ذلك أن املاء من األشياء املتوفرة عادة،

ويسهل احلصول عليها.

قال تعاىل ﴿ :ﮏ ﮐﮑﮒﮓ﴾ [الفرقان.]48 :
 -2جعل الطهارة من احلدث األصغر أو احلدث األكرب بفرض غسل ومسح أعضاء

حمددة مرة واحدة يف الوضوء ،وإفاضة املاء عىل سائر البدن يف الغسل.

قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾

[املائدة.]6 :

 -3ترشيع التيمم عند فقد املاء أو العجز عن استعامله لعذر من األعذار الرشعية

كاملرض أو الربد الشديد أو اخلوف عىل النفس أو األهل أو املال ونحو ذلك.

قال تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ
ﮐ﴾ [املائدة.]6 :
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 -4سقوط الطهارة عند العجز عن فعلها.
لقوله تعاىل﴿ :ﮧﮨﮩﮪ﴾ [التغابن ،]16:وقوله تعاىل يف هناية آية الطهارة

السابقة﴿ :ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ﴾ [املائدة.]6:
 -5ترشيع املسح عىل اخلفني ،واملسح عىل العاممة.

عن املغرية بن شعبة قال :كنت مع النبي ﷺ يف سفر فأهويت ألنزع خفيه فقال:

(دعهام فإين أدخلتهام طاهرتني ،فمسح عليهام)(.)١

 -6التيسري يف إزالة النجاسة من غري تعقيد ،وذلك بزوال عني النجاسة بأي وسيلة

كانت سواء باجلفاف أو بصب املاء عليه ،والعفو عن يسريها ،وما يشق إزالته.

عن أيب هريرة ،قال :قام أعرايب فبال يف املسجد ،فتناوله الناس ،فقال هلم النبي ﷺ:

(دعوه وهريقوا عىل بوله سج ً
ال من ماء ،أو ذنوب ًا من ماء)(.)2

ويكفي يف تطهري بول الغالم الذي مل يأكل الطعام النضح ،وهو رشه باملاء؛ لقوله ﷺ:

(يغسل من بول اجلارية ،وينضح من بول الغالم)(.)3

التيسري اخلاص:
أحكام طهارة املريض(:)4

 -1الطهارة رشط لصحة الصالة ،لقول النبي ﷺ( :ال يقبل اهلل صال َة ِ
أحدكم إذا
َ

( )1أخرجه البخاري ( ،)206ومسلم (.)274
( )2أخرجه البخاري (.)220
( )3أخرجه أبو داود ( ،)376والنسائي ( ،)303وابن ماجه (.)526
( )4الكايف يف فقه أهل املدينة ( ،)181/1الكايف يف فقه اإلمام أمحد ( ،)123/1املبدع يف رشح املقنع
(.)179/1
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أحدَ َ
َّ
يتوضأ)( )1والطهارة تشمل الطهارة من احلدث ،والطهارة من النجاسة،
ث حتى
والواجب عىل املسلم أن يزيل النجاسة ثم يتوضأ.

 -2إن عجز املريض عن استعامل املاء ومل جيد من يعينه ،أو كان مرضه أو حالته

ال تسمح باستعامل املاء فإنه ينتقل إىل التيمم بالرتاب رضبة واحدة للوجه والكفني،

لقوله تعاىل ﴿ :ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ﴾ [املائدة.]6 :

َّ
وتعذر األمر عليه
يتيمم به
 -3إذا ُقدِّ ر أنه ال يستطيع الوضو َء باملاء وليس عنده ما َّ

فإنه يصليِّ عىل حاله ،قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [باحلج،]78:
وقال تعاىل﴿ :ﮧ ﮨﮩ ﮪ﴾ [التغابن.]16 :

أعضاء الوضوء وال يستطيع إمرار ِ
ِ
بمر ٍ
املاء عليه،
أح ِد
ض يف َ
َ
 -4إذا أصيب املسلم َ
ٍ
َ
يمس َح عليه من اخلارج،
فهذا عىل حالني :إ ّما أن
يكون هذا العضو مغ ًّطى بغطاء يمكن أن َ
ِ
العضو الذي ِ
ِ
املسح عن غريه.
اللفائف ويكفيه ذلك
وضع عليه تلك
يمسح عىل ذلك
ُ
فهذا َ

ِ
وأن وجو َد املاء ولو َّ
وإ ّما أن ال يمك َن ُ
العضو باملاء َّ
قل يؤ ِّثر عىل اجلرح فإنّه
غسل ذلك
يتيمم لذلك اجلرح الذي ال ِ
يمكن استعامل املاء معه .وقد ورد يف األثر أن النبي ﷺ ب َعث
َّ
وسأل أصحا َبه :أله رخص ٌة يف التيمم؟ قالوا :ال ِ
رس ّي ًة ،فأجنب أحدُ هم َ
نجد لك رخص ًة؛
َّ
سألوا إ ْذ مل يع َلموا إنام ِشفاء ِ
النبي ﷺ( :قتلوه ق َت َلهم اهلل ،أال َ
الع ّي
فاغتسل َ
فامت ،فقال ّ
َ
السؤال ،إنام كان يكفيه أن يتيمم ويعرص  -أو يعصب عىل جرحه ِخرقة ،ثم يمسح عليها
ويغسل سائر جسده)(.)2

( )1أخرج البخاري (.)6954
( )2أخرجه أبو داود ( ،)336وابن ماجة (.)572
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كثريا أو قليلاً
 -5نزول الدَّ م ال ينقض الوضوء إال إذا خرج من السبيلني ،سواء كان ً

ملا رواه البخاري عن احلسن البرصي( :ما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتم)(.)1
ٍ
 -6املريض ا َّلذي ال يستطيع التَّحكم يف بوله يتوضأ ِّ
يرضه ما ينزل
لكل صالة ،وال ُّ
بعد ذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮧ ﮨﮩ ﮪ﴾ [التَّغابن ،]16 :وهذه هي استطاعته ،ومن
ٍ
أيضا ِّ
يرضه
كان من املرىض قد ركب له أنبوب للبول ونحوه فإنَّه يتوضأ ً
لكل صالة ،وال ُّ
ما ينزل منه بعد ذلك.

التيسري يف طهارة املرأة:

 -1إعفاء املرأة من نقض شعرها عند االغتسال.

حلديث أم سلمة قالت :قلت :يا رسول اهلل إين امرأة أشدُّ ضفر رأيس ،أفأنقضه لغسل

اجلنابة؟ قال( :ال .إنام يكفيك أن حتثي عىل رأسك ثالث حثيات ،ثم تفيضني عليك املاء،
فتطهرين)(.)2

وعن عبيد بن عمري ،قال( .بلغ عائشة أن عبداهلل بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن

أن ينقضن رؤوسهن ،فقالت :يا عجبا البن عمر ،يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن
رؤوسهن ،أفال يأمرهن أن حيلقن ،رؤوسهن ،لقد كنت أنا ورسول اهلل ﷺ نغتسل فال

أزيد عىل أن أفرغ عىل رأيس ثالث إفراغات)(.)3

 -2إعفاء املستحاضة من الغسل ومن إعادة الطهارة بعد الوضوء.

لقوله ﷺ لفاطمة بنت أيب حبيش( :إذا كان دم احليض فإنه أسود يعرف ،فأمسكي

َّ
فتوضئي ،وصيل فإنام هو عرق)(.)4
عن الصالة ،فإذا كان اآلخر

( )1صحيح البخاري (.)46/1
( )2أخرجه مسلم (.)330
( )3أخرجه مسلم (. )331
( )4أخرجه أبو داود (.)286
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 -3العفو عن يسري دم احليض ،والتيسري يف إزالته.
عن أسامء ،قالت :جاءت امرأة النبي ﷺ فقالت :أرأيت إحدانا حتيض يف الثوب،

كيف تصنع؟ قال( :حتته ،ثم تقرصه باملاء ،وتنضحه ،وتصيل فيه)(.)1

وعن خولة بنت يسار أتت النبي ﷺ فقالت :يا رسول اهلل إنه ليس يل إال ثوب واحد

وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال( :إذا طهرت فاغسليه ،ثم صيل فيه) .فقالت :فإن مل

خيرج الدم؟ قال( :يكفيك غسل الدم وال يرضك أثره)(.)2

 -4تطهري طرف ثوب املرأة املنسدل من نجاسة األرض بالرتاب الذي يلتصق هبا

حال مشيها.

سألت امرأ ٌة أم سلمة  زوج النبي ﷺ فقالت :إين امرأ ٌة أطيل ذييل ،وأميش يف

املكان القذر فقالت :أم سلمة قال رسول اهلل ﷺ (يطهره ما بعده)(.)3
 -5مرشوعية املسح عىل اخلامر.
 -6عدم اعتبار الرطوبة من النجاسات وال من نواقض الوضوء.

حكم الرطوبة يف غري أيام احليض:
تعريف الرطوبة:
هي إفراز طبيعي عديم اللون عادة ولزج بدرجة خفيفة ،ويشبه بياض البيض غري

املطبوخ عندما يزداد نشاط غدد الرحم(.)4

( )1أخرجه البخاري ( ،)227ومسلم (.)291
( )2أخرجه أمحد ( ،)8767وأبو داود (.)365
( )3أخرجه أبو داود ( ،)383والرتمذي ( ،)143وابن ماجة (.)531
( )4دليل املرأة إىل الصحة (ص .)245
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رأي الطب يف هذه اإلفرازات :تقول الدكتورة ربا األسدي ،االختصاصية يف التوليد

إفرازات
وأمراض النساء وجراحتها عن هذه اإلفرازات( :اإلفرازات املهبلية نوعان:
ٌ
إفرازات سائل ٌة خماطي ٌة ترضب إىل
وإفرازات مرضي ٌة .اإلفرازات الطبيعية هي
طبيعي ٌة،
ٌ
ٌ
البياض ،تفرزها غد ٌد موجود ٌة يف عنق رحم املرأة ،كام يفرز اجلدار املهبيل للمرأة سائ ً
ال
ات دور ّي ٌة من حيث الكمية،
حليبي اللون وغري لزج .ويطرأ عىل هذه اإلفرازات تغيرّ ٌ
فهي تتأثر بالطمث (احليض) ،وتتأثر باإلباضة ،كام تتأثر باملعارشة الزوجية ،وهلذه

اإلفرازات وظيف ٌة هام ٌة هي ترطيب سطح املهبل ،باإلضافة إىل أهنا وسيل ٌة دفاعي ٌة؛ ألهنا
تُعترب وسط ًا حامضي ًا يطرد اجلراثيم ،ويعترب وجودها أمر ًا طبيعي ًا ورضوري ًا لدى كل
ٍ
ٍ
متفاوتة .أما اإلفرازات املرضية ،فهي التي حتدث عندما تكون هناك
بكميات
النساء

جرثوم ٌة أو حال ٌة التهابي ٌة يف املنطقة التناسلية ،فتتبدّ ل صفات هذه املادة من حيث اللون
ٍ
بأعراض مرض ّي ٍة أخرى كاحلكّة واالمحرار).
والكمية ،وقد تكون مصحوب ًة
حكم الرطوبة من الناحية الفقهية:

أولاً  :حتديد األعيان النجسة رشع ًا من األمور التي حددهتا الرشيعة بالنص ،ومل يرد

نص من الرشع يبني أن اإلفرازات أو الرطوبة من األعيان النجسة فبقيت عىل أصل

الطهارة.

ثاني ًا :أن نواقض الوضوء أيض ًا حمددة بالرشع ومعينة بالنص ،ومل يرد نص رشعي

يبني أن الرطوبة أو اإلفرازات من نواقض الوضوء ،خصوص ًا وهي ظاهرة عامة يف مجيع

النساء ،وإحلاقها بحكم العرق واملخاط ،واللعاب أوىل.

ثالث ًا :مل ُينقل إلينا أن الصحابيات  سألن عن الرطوبة وحكمها رغم أهنن كن

يسألن عن كل صغرية وكبرية من شؤوهنن ،ومل يبني هلن النبي ﷺ حكمها رغم شدة

احلاجة إليه ،وال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة.
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رابع ًا :مل ينقل عن إحدى الصحابيات أهنا خرجت من الصالة لتعيد الوضوء من

أجل الرطوبة التي ال بد وأن حتصل للبعض خالل الصالة ،مع كثرة صالهتن باملسجد

مع رسول اهلل ﷺ ،والسيام عند قراءته بالسور الطوال.

خامسا :إن تكليف املرأة بالوضوء لكل صالة ألجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو
ً

إعادهتا للوضوء إذا كانت متقطعة شاق ،وأية مشقة ،والرشيعة اإلسالمية ال تكلف بام

فيه مشقة كبرية أو حرج الزم ،وقد قال اهلل تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
[احلج﴿ ]78 :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقرة.]185 :
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املطلب الثاني
التيسري يف الصالة
التيسري األصيل العام يف الصالة:
 -1ف�رض مخ�س صل�وات فقط ،ولي�س أكثر ،وهذا الع�دد ممكن تطبيق�ه وهو حتت

القدرة والطاقة البرشية العادية ،ولو كانت أكثر من ذلك لش�ق عىل الناس القيام هبا عىل

وجهها ،وهذا ما بينه النبي ﷺ خالل رحلته يف واقعة اإلرساء املعراج ،يقول النبي ﷺ:

(ثم ُفرضت عيل الصلوات مخسين صالة كل يوم ،فرجعت فمررت عىل موس�ى ،فقال:
بام أمرت؟ قال :أمرت بخمسين صالة كل يوم ،قال :إن أمتك ال تس�تطيع مخسني صالة

كل يوم ،وإين واهلل قد جربت الناس قبلك ،وعاجلت بني إرسائيل أش�د املعاجلة ،فارجع
إىل ربك فاس�أله التخفيف ألمتك ،فرجعت فوضع عني عرشا ،فرجعت إىل موسى فقال

مثله ،فرجعت فوضع عني عرشا ،فرجعت إىل موس�ى فق�ال مثله ،فرجعت فوضع عني
عرشا ،فرجعت إىل موسى فقال مثله ،فرجعت فأمرت بعرش صلوات كل يوم ،فرجعت

فق�ال مثله ،فرجع�ت فأمرت بخمس صل�وات كل يوم ،فرجعت إىل موس�ى ،فقال :بم

أمرت؟ قلت :أمرت بخمس صلوات كل يوم ،قال :إن أمتك ال تستطيع مخس صلوات

كل ي�وم ،وإين ق�د جربت الناس قبلك وعاجل�ت بني إرسائيل أش�د املعاجلة ،فارجع إىل
ربك فاس�أله التخفيف ألمتك ،قال :س�ألت ريب حتى استحييت ،ولكني أرىض وأسلم،

قال :فلام جاوزت نادى مناد :أمضيت فريضتي ،وخففت عن عبادي)(.)١
( )1أخرجه البخاري ( ،)3887ومسلم (.)162
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 -2التوسعة يف أوقات الصلوات ،حيث جعل اهلل  ۵بني كل صالة والتي تليها قدر

من الوقت يكفي ألدائها فيه عىل خمتلف الظروف واألحوال.

حلديث عبداهلل بن عمرو  :أن النبي ﷺ قال( :وقت الظهر إذا زالت الشمس

وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيرض العرص ،ووقت العرص ما مل تصفر الشمس ،ووقت
صالة املغرب ما مل َي ِغ ِ
ب الشفق ،ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط ،ووقت
صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس)(.)1

 -3التوسعة يف مكان أدائها ،حيث مل حيرص اهلل تعاىل أداءها يف مكان معني ال تصح

يف غريه ،بل جعل كل مكان طاهر صاحلًـا ألداء الصالة ،قال النبي ﷺ( :وجعلت يل
األرض مسجدا وطهورا ،فأيام رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل)(.)2

 -4التيسري يف طريقة أدائها ،فهي أقوال وأفعال ميسورة ال تشق عىل اإلنسان مشقة

غري حمتملة ،باإلضافة إىل أن أداءها ال يأخذ وقت ًا كبري ًا ،فالصالة الواحدة ال تأخذ بضع

دقائق للقيام بأركاهنا ،وواجباهتا ،وسننها.

 -5ترشيع سجود السهو يف حال الشك أو النسيان.
عن أيب سعيد اخلدري ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا شك أحدكم يف صالته ،فلم

يدر كم صىل ثالث ًا أم أربع ًا ،فليطرح الشك وليبن عىل ما استيقن ،ثم يسجد سجدتني
قبل أن يسلم)(.)3

( )1أخرجه مسلم برقم (.)612
( )2أخرجه البخاري ( ،)335ومسلم (.)521
( )3أخرجه مسلم (.)571

278

 -6املصالح التي تتضمنها الصالة من حتقيق الطمأنينة ،واللذة والروحية واألنس

باهلل تعاىل من مظاهر التيسري والتشويق ،فالفعل إذا ظهرت ثمرته ،وملس اإلنسان أثره،

ومصلحته أقبل عليه برغبة وسهولة.

التيسري اخلاص يف الصالة:
[ أ ] التيسري عىل املريض(:)1
 -1ال تسقط الصالة عن املسلم ما دام عقله حارض ًا؛ ّ
أسايس
ألن هذه الفريض َة ركن
ّ
وبرهان ِ
ٍ
ٌ
وإيامن ،واملسلم مطا َلب
صادق عىل ما يف القلب من إسالم
من أركان اإلسالم،
هبا يف س َف ِره وإقامته ،ويف خوفِه وأمنِه ،ويف ِ
وصحته.
مرضه
َّ
َ
 -2األصل أن تؤدى الصالة بجميع أركاهنا ورشوطها.

فإن عجز املريض عن الصالة قائ ًام فيصيل قاعد ًا ،فإن عجز عن الصالة قاعد ًا فإنه

ِّ
(صل
يصيل عىل جنب أو مستلقي ًا عىل ظهره ،وقد قال النبي ﷺ لعمران بن حصني:
قائماً  ،فإن مل تستطِع فقاعدً ا ،فإن مل تستطع فعىل َج ٍ
نب)(.)2
ِ
الوضوء ،ويف حال تلوث املالبس وال ُف ُرش
 3ـ املريض الذي ال جيد من يعينُه عىل

تغيريها ،فإنه يصليِّ عىل حاله﴿ ،ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
بالنّجاسات وال يستطيع إزا َلتَها وال َ
ﯛ ﯜ﴾ [البقرة.]286 :

ٌ
لصحة الصالة ،ومن عجز أو شق عليه التوجه إليها جاز أن يصيل إىل
رشط
 -4القبل ُة
ّ

أي اجتاه .قال تعاىل ﴿ :ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ﴾ [البقرة.]115 :

( )1انظر :حتفة الفقهاء أليب بكر عالء الدين السمرقندي (ص ،)194-189الكايف يف فقه أهل املدينة
( ،)236/1القوانني الفقهية البن جزي (ص ،)43املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي (-190/1
 ،)192روضة الطالبني للنووي ( ،)123/1الكايف يف فقه اإلمام أمحد ( ،)314/1عمدة الفقه (ص.)29
( )2أخرجه البخاري (.)1117
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ٍ
حلرق يف جسمه أو غريه
 -5جيب عىل املصليِّ أن يسرت عورته ،ومن مل يستطع ذلك

صلىَّ وال حرج عليه.

 -6إذا شق عىل املريض الصالة يف وقتها جاز له اجلمع بني الظهر والعرص ،واجلمع

بني املغرب والعشاء إما مجع تقديم أو مجع تأخري حسب حاجته ،وال يقرص ألن القرص من
خصائص السفر ،ملا روى البخاري عن عطاء قال« :جيمع املريض بني املغرب والعشاء؛

َّ
(إن الدِّ ين يرس ،ولن يشاد الدِّ ين أحد إال غلبه)(،)١
ألن هذا من التَّيسري» ،ولقوله ﷺَّ :
أيضا« :مجع رسول اهلل ﷺ بني ال ُّظهر والعرص واملغرب والعشاء يف
ولقول ابن عباس ً
ٍ
خوف وال ٍ
مطر ،فسئل عن ذلك فقال( :أراد أن ال حيرج َّأمته)(.)2
املدينة يف غري
 -7من السامحة والرمحة أن اهلل تعاىل كتب للمريض واملسافر من األعامل مثل ما كان

ُ
رسول اهلل ﷺ( :إذا َ
مرض
يعمل يف حال الصحة واإلقامة .عن أيب موسى  قال :قال
ُ
ُتب ل ُه ُ
كان
يعمل مقي ًام صحيح ًا)(.)3
مثل ما َ
سافر ك َ
العبدُ أو َ
[ب] ترشيع القرص مطلق ًا للمسافر ،واجلمع بني صاليت الظهر والعرص ،وبني صاليت

املغرب والعشاء للحاجة.

[ ج ] إباحة اجلمع للعذر املعترب رشع ًا املنصوص عليه ،أو املستنبط من معقول النص

كاملرض والسفر ،والغبار الشديد ،والرياح الشديدة ،ونحو ذلك.

عن ابن عباس  ،قال( :كان رسول اهلل ﷺ جيمع بني صالة الظهر والعرص ،إذا كان

عىل ظهر سري وجيمع بني املغرب والعشاء)(.)4
( )1أخرجه مسلم (.)705
( )2أخرجه مسلم (.)705
( )3أخرجه البخاري ( ،)543ومسلم (.)507
( )4بدائع الصنائع (.)126/1
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عن ابن عباس  أن رسول اهلل ﷺ( :مجع بني الصالة يف سفرة سافرها يف غزوة

تبوك ،فجمع بني الظهر والعرص ،واملغرب والعشاء) قال سعيد :فقلت البن عباس:

ما محله عىل ذلك ،قال( :أراد أن ال حيرج أمته)( ،)1ويف رواية( :مجع رسول اهلل ﷺ بني
الظهر والعرص ،واملغرب والعشاء باملدينة ،يف غري خوف ،وال مطر) يف حديث وكيع:

قال :قلت البن عباس :مل فعل ذلك؟ قال( :كي ال حيرج أمته)(.)2

وعن ابن عباس ( :أن النبي ﷺ صىل باملدينة سبع ًا وثامني ًا :الظهر والعرص واملغرب

والعشاء) ،فقال أيوب :لعله يف ليلة مطرية ،قال :عسى(.)3

مسألة :اجلمع يف املطر:
مذهب احلنفية:
قال الكاساين« :قال أصحابنا :إنه ال جيوز اجلمع بني فرضني يف وقت أحدمها إال

بعرفة واملزدلفة فيجمع بني الظهر والعرص يف وقت الظهر بعرفة ،وبني املغرب والعشاء

يف وقت العشاء بمزدلفة ،اتفق عليه رواة نسك رسول اهلل ﷺ أنه فعله ،وال جيوز اجلمع
بعذر السفر واملطر»(.)4

( )1أخرجه البخاري (.)39
( )2أخرجه مسلم (.)706
( )3أخرجه البخاري (.)2996
( )4أخرجه البخاري (.)1107
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املذهب املالكي:
قال يف رشح خمترص خليل« :يرخص يف احلرض برجحان مجع العشاءين فقط بأن يقدم

الثانية عند األوىل بكل مسجد ويف كل بلد كانت املدينة ،أو غريها ألجل املطر الغزير،

وهو الذي حيمل الناس عىل تغطية الرأس ،أو الطني الذي يمنع امليش باملداس مع ظلمة
الشهر ال الغيم ،ومثل املطر الثلج والربد ،وال جيوز اجلمع املذكور ألجل طني فقط وال

ألجل ظلمة ولو مع ريح شديد  ...وال جيمع بني الظهر والعرص لعدم املشقة فيهام غالب ًا
بخالف العشاءين ألهنم لو منعوا من اجلمع ألدى إىل أحد أمرين إما حصول املشقة إن
صربوا لدخول الشفق ،أو فوات فضيلة اجلامعة إن ذهبوا إىل منازهلم من غري صالة.

(تنبيه) :املطر املتوقع بمنزلة الواقع كام ذكره الشيخ زروق ونقله عنه الشاذيل.)1(»..
وقال ابن رشد« :وأما اجلمع يف احلرض لعذر املطر ،فأجازه الشافعي لي ً
ال كان أو هنار ًا

ومنعه مالك يف النهار ،وأجازه يف الليل ،وأجازه أيضا يف الطني دون املطر يف الليل.)2(»...
املذهب الشافعي:
قال العمراين« :جيوز اجلمع بني الظهر والعرص ،وبني املغرب والعشاء يف وقت األوىل

منهام يف احلرض يف املطر...دليلنا :ما روى نافع ،عن ابن عمر :أن النبي ﷺ مجع بني الظهر
والعرص؛ ألجل املطر ،وقد روى الشافعي ،عن مالك ،عن أيب الزبري ،عن سعيد بن

جبري ،عن ابن عباس( :أن النبي ﷺ مجع يف املدينة بني املغرب والعشاء ،من غري خوف
وال سفر) ،قال مالك« :أرى ذلك يف املطر»(.)3
( )1رشح خمترص خليل (.)70/2
( )2بداية املجتهد (.)184/1
( )3البيان للعمراين (.)490-489/2
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املذهب احلنبيل:
قال ابن قدامة« :وجيوز اجلمع ألجل املطر بني املغرب والعشاء .ويروى ذلك عن ابن

عمر ،وفعله أبان بن عثامن يف أهل املدينة .وهو قول الفقهاء السبعة ،ومالك ،واألوزاعي،

والشافعي ،وإسحاق ،وروي عن مروان ،وعمر بن عبد العزيز.»...

واستدلوا بأن أبا سلمة بن عبد الرمحن قال :إن من السنة إذا كان يوم مطري أن جيمع

بني املغرب والعشاء .رواه األثرم .وهذا ينرصف إىل سنة رسول اهلل ﷺ.

وقال نافع :إن عبداهلل بن عمر كان جيمع إذا مجع األمراء بني املغرب والعشاء.
وقال هشام بن عروة :رأيت أبان بن عثامن جيمع بني الصالتني يف الليلة املطرية؛ املغرب

والعشاء ،فيصليهام معه عروة بن الزبري ،،وأبو سلمة بن عبد الرمحن ،وأبوبكر بن عبد
الرمحن ،ال ينكرونه .وال يعرف هلم يف عرصهم خمالف ،فكان إمجاعا .رواه األثرم»(.)1

فأما اجلمع بني الظهر والعرص ،فغري جائز .قال األثرم :قيل أليب عبداهلل :اجلمع بني

الظهر والعرص يف املطر؟ قال :ال ،ما سمعت .وهذا (اختيار) أيب بكر ،وابن حامد ،وقول

مالك .وقال أبو احلسن التميمي :فيه (قوالن) أحدمها أنه ال بأس به .وهو قول أيب
اخلطاب.

استدلوا لرواية اجلواز:
بام روى حييى بن واضح ،عن موسى بن عقبة ،عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ

مجع يف املدينة بني الظهر والعرص يف املطر .وألنه (معنى) أباح اجلمع ،فأباحه بني الظهر
والعرص ،كالسفر.

( )1املغني (.)203/2
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واستدلوا لرواية املنع:
بأن مستند اجلمع هو قول (أيب سلمة) ،واإلمجاع ،ومل يرد إال يف املغرب والعشاء،

وقول أمحد :ما سمعت .يدل عىل أنه ليس بيشء ،وال يصح القياس عىل املغرب
والعشاء؛ ملا فيهام من املشقة ألجل الظلمة واملرضة ،وال القياس عىل السفر؛ ألن مشقته

ألجل السري وفوات الرفقة ،وهو غري موجود هاهنا» ،وردوا عىل دليلهم بأن حديثهم

غري صحيح؛ كونه غري مذكور يف الصحاح والسنن .وقول أمحد :ما سمعت .يدل عىل

أنه ليس بيشء(.)1

من خالل النقل السابق عن املذاهب األربعة يتبني أن الفقهاء اختلفوا يف اجلمع ألجل

املطر عىل ثالثة أقوال:

القول األول :أن اجلمع ال جيوز مطلق ًا ألجل املطر ،وهو مذهب احلنفية بناء عىل

رأهيم أن اجلمع ال جيوز إال يف مزدلفة.

القول الثاين :جيوز اجلمع ألجل املطر بني املغرب والعشاء خاصة ،وهو مذهب مالك

وأمحد.

القول الثالث :جيوز اجلمع ألجل املطر بني الظهر والعرص ،وبني املغرب والعشاء،

وهو مذهب الشافعي ورواية عن أمحد.
وقد سبق ذكر أدلة كل قول.

والراجح هو القول الثالث؛ ألمرين:

األول :حديث ابن عباس  من أن النبي ﷺ مجع بني الظهر والعرص ،وبني املغرب

والعشاء.

( )1املغني ( ،)203/2اإلنصاف للمرداوي (.)337/2
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والثاين :تعليل اجلمع املذكور برفع املشقة واحلرج ،حيث يصدق عىل الظهر والعرص

كام يصدق عىل املغرب والعشاء إذ ال فرق.

مسألة :هل جيوز اجلمع يف املطر للمنفرد ،أو ملن يصيل يف بيته؟
فيها قوالن:
القول األول :ال جيوز؛ وهو مذهب املالكية ورواية يف مذهب الشافعي ،ورواية يف

مذهب أمحد ألن جتويز اجلمع إنام كان لئال تفوته اجلامعة ،وللمشقة التي تلحقه باملطر،

وهذا غري موجود هاهنا.

القول الثاين :جيوز؛ وهو رواية يف مذهب الشافعي ،ورواية يف مذهب أمحد.
ألن العلة يف جواز اجلمع وجود املطر ،واملطر موجود ،فوجب أن جيوز له اجلمع،

كمن يصيل يف مجاعة يف مسجد ال سقف بينه وبني بيته ،وألن العذر إذا وجد استوى فيه

حال وجود املشقة وعدمها ،كالسفر ،وألن احلاجة العامة إذا وجدت أثبتت احلكم يف
حق من ليست له حاجة ،كالسلم ،وإباحة اقتناء الكلب للصيد واملاشية يف حق من ال

حيتاج إليهام وألن النبي ﷺ كان جيمع يف املطر يف املسجد ،وليس بني حجرة عائشة وبني

املسجد يشء.)١(...

( )1البيان للعمراين ( ،)492/2املغني ( ،)204/2وقال يف منح اجلليل ((« :.)423/1وال) جتمع (املرأة) ال
الرجل (الضعيف ببيتهام) املجاور للمسجد إذ ال رضر عليهام يف عدم اجلمع ،فإن مجعا تبعا للجامعة التي
يف املسجد فال يشء عليهم مراعاة للقول بجواز مجعهام تبعا هلم ،ومفهوم ببيتهام جواز مجعهام باملسجد تبعا
للجامعة ،وهو كذلك( .وال) جيمع (منفرد بمسجد) وينرصف لبيته ويصيل فيه العشاء بعد مغيب الشفق
إال أن يكون راتبا له منزل ينرصف إليه فيجمع وحده ناويا اإلمامة واجلمع وينرصف ملنزله .وأما إن كان
مقيام يف املسجد فال جيمع وحده وشبه يف عدم اجلمع فقال (كجامعة ال حرج) أي ال مشقة (عليهم) يف فعل
كل صالة يف خمتارها كأهل الزوايا والربط واملنقطعني بمدرسة أو تربة فال جيمعون إال تبعا ملن يأيت للصالة
معهم من إمام أو غريه ،وحمل هذا إذا مل يكن هلم منازل ينرصفون إليها ،وإال ندب هلم اجلمع استقالال».
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[ د ] الرخصة برتك اجلمعة واجلامعة للعذر الرشعي ،جاء يف دليل الطالب:
«يعذر برتك اجلمعة واجلامعة املريض واخلائف حدوث املرض واملدافع أحد األخبثني

ومن له ضائع يرجوه أو خياف ضياع ماله أو فواته أو رضرا فيه أو خياف عىل مال استؤجر
حلفظه كنظارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو

تطويل إمام»(.)1

[ هـ ] العذر ورفع اللوم واإلثم عمن نيس الصالة أو نام عنها ،قال النبي ﷺ( :من

نيس الصالة فليصلها إذا ذكرها) ،فإن اهلل قال﴿ :ﭟﭠﭡ﴾ [طه،)2(]14 :
ويف رواية ملسلم( :من نيس صالة ،أو نام عنها ،فكفارهتا أن يصليها إذا ذكرها)(.)3

[ و ] احلث عىل التخفيف يف صالة اجلامعة مراعاة ملختلف أحوال املأمومني ،عن أيب

مسعود األنصاري قال :قال رجل يا رسول اهلل ،ال أكاد أدرك الصالة مما يطول بنا فالن،

فام رأيت النبي ﷺ يف موعظة أشد غضبا من يومئذ ،فقال( :أهيا الناس ،إنكم منفرون،
فمن صىل بالناس فليخفف ،فإن فيهم املريض ،والضعيف ،وذا احلاجة)( ،)4وعن عن أيب

هريرة ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :إذا صىل أحدكم للناس ،فليخفف ،فإن منهم الضعيف
والسقيم والكبري ،وإذا صىل أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)(.)5

( )1دليل الطالب (ص.)50
( )2أخرجه البخاري ( ،)597ومسلم (.)680
( )3أخرجه مسلم (.)684
( )4أخرجه البخاري (.)90
( )5أخرجه البخاري ( ،)703ومسلم (.)467
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التيسري عىل املسافر:
 -1القرص للصالة الرباعية وذلك يف صالة الظهر ،وصالة العرص ،وصالة العشاء.
عن يعىل بن أمية ،قال :قلت لعمر بن اخلطاب ﴿ :ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈ ﰉ ﰊﰋﰌﰍ﴾ [النساء ]101 :فقد أمن الناس ،فقال :عجبت مما عجبت منه،

فسألت رسول اهلل ﷺ عن ذلك ،فقال (صدقة تصدق اهلل هبا عليكم ،فاقبلوا صدقته)(.)1
 -2اجلمع بني صاليت الظهر والعرص ،وبني صاليت املغرب والعشاء.
عن عبد اهلل بن عمر  ،قال( :رأيت رسول اهلل ﷺ إذا أعجله السري يف السفر يؤخر

املغرب ،حتى جيمع بينها وبني العشاء) قال سامل( :وكان عبد اهلل بن عمر  يفعله إذا

أعجله السري)( ،)2ويف رواية :قال سامل( :وكان عبد اهلل بن عمر  يفعله إذا أعجله
السري ويقيم املغرب ،فيصليها ثالثا ،ثم يسلم ،ثم قلام يلبث حتى يقيم العشاء ،فيصليها

ركعتني ،ثم يسلم ،وال يسبح بينهام بركعة ،وال بعد العشاء بسجدة ،حتى يقوم من جوف

الليل)(.)3

وعن ابن عباس  ،قال( :كان رسول اهلل ﷺ جيمع بني صالة الظهر والعرص ،إذا

كان عىل ظهر سري وجيمع بني املغرب والعشاء)(.)4

وعن معاذ ،قال( :خرجنا مع رسول اهلل ﷺ يف غزوة تبوك ،فكان يصيل الظهر والعرص

مجيعا ،واملغرب والعشاء مجيعا)(.)5

( )1أخرجه مسلم (.)686
( )2أخرجه البخاري ( ،)1091ومسلم (.)703
( )3أخرجه البخاري (.)1109
( )4أخرجه البخاري (.)1107
( )5أخرجه مسلم (.)706
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وعن أنس بن مالك  ،قال( :كان النبي ﷺ إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر

الظهر إىل وقت العرص ،ثم جيمع بينهام ،وإذا زاغت صىل الظهر ثم ركب)(.)1
 -3اإلعفاء من حضور اجلمعة.

قال ابن عبد الرب« :أمجع علامء األمة أن اجلمعة فريضة عىل كل حر بالغ ذكر يدركه

زوال الشمس يف مرص من األمصار وهو من أهل املرص غري مسافر»(.)2

وقال ابن هبرية« :واتفقوا عىل أن اجلمعة ال جتب عىل صبي وال عبد وال مسافر وال

امرأة ،إال رواية عن أمحد يف العبد خاصة»(.)3

وقال ابن املنذر« :ومما حيتج به يف إسقاط اجلمعة عن املسافر أن النبي ﷺ قد مر به يف

أسفاره مجع ال حمالة ،فلم يبلغنا أنه مجع وهو مسافر ،بل قد ثبت عنه أنه صىل الظهر بعرفة

وكان يوم اجلمعة ،فدل ذلك من فعله عىل أن ال مجعة عىل املسافر؛ ألنه املبني عن اهلل
 ۴معنى ما أراد بكتابه ،فسقطت اجلمعة عن املسافر استدالال بفعل النبي ﷺ ،وهذا

كاإلمجاع من أهل العلم»(.)4

وممن قال ليس عىل املسافر مجعة مالك ،والثوري ،وأمحد ،وإسحاق ،وهو مذهب أيب

حنيفة والشافعي(.)5

( )1أخرجه البخاري ( ،)1111ومسلم (.)704
( )2االستذكار (.)56/2
( )3اختالف األئمة العلامء (.)152/1
( )4األوسط يف السنن واإلمجاع واخلالف (.)20/4
( )5انظر :حتفة الفقهاء (ص ،)160بدائع الصنائع ( ،)258/1األم للشافعي ( ،)218/1خمترص املزين
( ،)120/8بداية املجتهد (.)169/1
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وخالف يف ذلك أهل الظاهر إلجياهبم اجلمعة عىل املسافر(.)1
التيسري عىل املرأة:
 -1إعفاء املرأة من أداء الصالة ومن قضائها بسبب احليض والنفاس.
عن أيب سعيد  ،قال :قال النبي ﷺ( :أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم ،فذلك

نقصان دينها)( )2واملقصود هنا التخفيف يف التكليف الرشعي ،وذلك بعدم إلزامها

بالصالة والصيام يف أثناء احليض.

وعن معاذة ،أن امرأة سألت عائشة فقالت :أتقيض إحدانا الصالة أيام حميضها؟

فقالت عائشة( :أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا حتيض عىل عهد رسول اهلل ﷺ ،ثم ال
تؤمر بقضاء)(.)3

 -2إعفاء املرأة من اجلامعة واجلمعة.
عن طارق بن شهاب ،عن النبي ﷺ قال( :اجلمعة حق واجب عىل كل مسلم يف

مجاعة إال أربعة :عبد مملوك ،أو امرأة ،أو صبي ،أو مريض)(.)4
( )1بداية املجتهد (.)169/1

( )2أخرجه البخاري (.)1951

( )3أخرجه البخاري ( )321ومسلم ( )335واللفظ له.

( )4أخرجه أبو داود ( ،)1067وقال« :طارق بن شهاب ،قد رأى النبي ﷺ ومل يسمع منه شيئا» ،وقال
النووي يف (اخلالصة)« :وهذا غري قادح يف صحته ،فإنه يكون مرسل صحايب ،وهو حجة ،واحلديث عىل
رشط الصحيحني» ،انتهى .ورواه احلاكم يف (املستدرك) عن هريم بن سفيان به عن طارق بن شهاب عن
أيب موسى مرفوعا ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه ،وقد احتجا هبريم بن
سفيان ،ورواه ابن عيينة عن إبراهيم بن حممد بن املنترش ،فلم يذكر فيه أبا موسى ،وطارق بن شهاب يعد
يف الصحابة ،انتهى .وهريم بن سفيان ،قد رواه ،ليس فيه :أبا موسى ،كام هو عند أيب داود ،ولينظر ،قال
البيهقي يف (سننه) :هذا احلديث ،وإن كان فيه إرسال ،فهو مرسل جيد ،وطارق من كبار التابعني ،وممن
رأى النبي ﷺ ،وإن مل يسمع منه ،وحلديثه شواهد .انظر :نصب الراية للزيلعي (.)199-198/2
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املطلب الثالث
التيسري يف الزكاة
 -1أن اهلل تعاىل فرضها مرة واحدة يف السنة يف األموال التي يتعلق أداؤها باحلول ،أو

مرة واحدة يف كل حصاد يف الزروع والثامر.

 -2األموال التي جتب فيها الزكاة حمددة ،ومتعلقة باألموال النامية وال يدخل فيها

املقتنيات الشخصية مهام كانت قيمتها.

حيث جتب الزكاة يف مخسة أجناس من األموال وهي:

أ  -هبيمة األنعام :وهي اإلبل ،والبقر ،والغنم ،لقوله ﷺ( :ما من صاحب إبل

وال بقر وال غنم ال يؤدي زكاهتا ،إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه،
تنطحه بقروهنا ،وتطؤه بأظالفها ،كلام نفذت أخراها عادت عليه أوالها حتى ُيقىض

بني الناس)(.)١

ب -النقدان :ومها الذهب والفضة ،وكذلك ما يقوم مقامهام من العمالت الورقية

املتداولة اليوم ،لقوله تعاىل﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [التوبة.]34 :

وقوله ﷺ( :ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة
ُص ِّف َحت له صفائح من نارُ ،فأمحِ َي عليها يف نار جهنم ،فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره،
كلام بردت ُر َّدت له ،يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة)(.)2

( )1أخرجه مسلم برقم ( )987من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه مسلم برقم ( )987من حديث أيب هريرة.
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ج -عروض التجـارة :وهي كل ما أعدَّ للبيـع والرشاء ألجـل الربح؛ لقوله تعاىل:

﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [البقرة ،]267 :فقد ذكر عامة أهل
العلم أن املراد هبذه اآلية زكاة عروض التجارة.

د -احلبوب والثامر :احلبوب :هي كل حب مدخر مقتات من شعري وقمح وغريمها.

والثامر :هي التمر والزبيب؛ لقوله تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [البقرة.]267 :

وقوله تعاىل﴿ :ﯕﯖﯗ ﯘ﴾ [األنعام ،]141 :وقوله ﷺ( :فيام سقت السامء
والعيون أو كان َع َثر ّي ًا العرش ،وفيام ُس ِقي بالن َّْضحِ نصف العرش)(.)1
والركاز :املعادن :هي كل ما خرج من األرض مما خيلق فيها ،من غري
هـ -املعادن ِّ

وضع واضع مما له قيمة؛ كالذهب ،والفضة ،والنحاس ،وغري ذلك.

والركاز :هو ما يوجد يف األرض من دفائن اجلاهلية ،ودليل وجوب الزكاة يف املعادن
ِّ

والركاز عموم قوله تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ﴾ [البقرة .]267 :قال اإلمام القرطبي يف تفسريه :يعني النبات واملعادن والركاز،

ولقوله ﷺ( :ويف الركاز اخلمس)(.)2

 -3أن الزكاة ال جتب إال ببلوغ النصاب وهو املقدار الذي يمكن أن يوصف صاحبه

بالغنى.

ففي الذهب النصاب :عرشون مثقاالً من الذهب؛ حلديث عيل( :وليس عليك يشء

 يعني يف الذهب  -حتى يكون لك عرشون دينار ًا ،فإذا كان لك عرشون دينار ًا وحالعليه احلول ففيها نصف دينار)( )3ويساوي باجلرامات ( )85جرام ًا.

( )1أخرجه البخاري برقم ( )1483من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام. .
( )2أخرجه البخاري برقم ( ، )1499ومسلم برقم ( )1710من حديث أيب هريرة.
( )3أخرجه أبو داود ()1573

291

ونصاب الفضة :مائتا درهم من الفضة لقوله ﷺ( :ليس فيام دون مخس أواق

صدقة)( .)1واألوقية أربعون درمه ًا ،فخمس أواق تساوي مائتي درهم ،وقوله ﷺ:

الر َقة ربع العرش ،فإن مل تكن إال تسعني ومائ ًة فليس فيها يشء ،إال أن يشاء َربهُّ ا)(.)2
(ويف َّ
ونصاب الزروع والثامر :مخسة أوسق؛ لقوله ﷺ( :ليس فيام دون مخسة أوسق

صدقة)( .)3والوسق محل البعري ،وهو ستون صاع ًا بصاع النبي ﷺ ،ومخسة األوسق

رب اجل ِّيد ما يقارب ستامئة واثني عرش كيلو جرام ًا،
ثالثامئة صاع ،فيكون زنة النصاب بال ّ

عىل اعتبار أن وزن الصاع  2.40كيلو جرام ًا.

ونصاب هبيمة األنعام :يف اإلبل مخس ،ويف البقر ثالثون ،ويف الغنم أربعون؛ لقول

رسول اهلل ﷺ( :ليس فيام دون مخس ذود صدقة)( ،)4وحلديث معاذ( :بعثني رسول اهلل

أصدق أهل اليمن ،فأمرين أن آخذ من البقر من كل ثالثني تبيع ًا ،ومن كل أربعني
مسنة)( ،)5ولقوله ﷺ( :فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة ،فليس فيها
صدقة .)6() ...

 -4النسبة التي تؤخذ من األموال الزكوية قليلة جد ًا بالنسبة إىل أصل املال ،فهي

ال ترض الغني ،ولكنها تسد حاجة الفقري واملحتاج.

ففي الذهب والفضة ،وعروض التجارة الواجب ربع العرش (.)%2.5

( )1أخرجه البخاري ( ،)1405ومسلم (.)980
( )2أخرجه البخاري (.)1454
( )3أخرجه البخاري ( ،)1459ومسلم (.)979
( )4أخرجه البخاري ( ،)1447ومسلم (.)979
( )5أخرجه أمحد ( ،)240/5وأبو داود برقم ( ،)1576والرتمذي برقم ( ،)623وغريهم ،وصححه األلباين
(اإلرواء برقم .)795
( )6أخرجه البخاري برقم (. )1454
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ويف الزروع والثامر الواجب العرش إذا سقي من ماء السامء أو االهنار ،ونصف العرش

إذا سقي بكلفة عىل صاحبها من مياه اآلبار ونحوها.
ويف هبيمة األنعام وفق اجلدول التايل:

اإلبــــــل

النصاب :مخس

9-5
14-10
19-15
24-20
35-25
45-36
60-46
75-61
90-76
120-91

شاة
شاتان
ثالث شياه
أربع شياه
بنت خماض
بنت لبون
حقة
جذعة
بنتا لبون
حقتان

ثم يف كل  40بنت لبون،
ويف كل  50حقة

زكاة هبيمة األنعــام
البقــر

النصاب :ثالثـون

الغنم

النصاب :أربعون

39 - 30

تبيع

120 - 40

شاة

59 - 40

مسنة

200 - 121

شاتان

69 - 60

تبيعان

300 - 201

ثالث شياه

 79 - 70تبيع ومسنة
فام زاد عن ذلك ففي
كل ثالثني تبيع ،ويف
كل أربعني مسنة

فام زاد عن ذلك ففي
كل مائة شاة

ويشرتط لوجوب زكاة األنعام
 -1بلوغ النصاب  -2حوالن احلول  -3أن تكون سائمة
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 - 5أن هذه الفريضة ال جتب إال عىل الغني املقتدر.
حلديث معاذ بن جبل  ملا بعثه النبي ﷺ إىل اليمن قال له( :ادعهم إىل شهادة أن

ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل ،فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس

صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة
يف أمواهلم ،تؤخذ من أغنيائهم ،وترد عىل فقرائهم)(.)1

 -6التخيري يف إخراجها بني العني أو القيمة عىل الرأي الراجح والسيام إذا تعلقت

مصلحة الفقري فيها.

 -7وعد اهلل تعاىل من يؤدي زكاته بمباركة ماله ،وتضعيف أجره عنده أضعاف ًا كثرية.
قال تعاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [البقرة.]245 :

عن أيب هريرة ،عن رسول اهلل ﷺ ،قال( :ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد اهلل عبدا

بعفو ،إال عزا ،وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل)(.)2

( )1أخرجه البخاري برقم ( ،)1395ومسلم برقم (.)19
( )2أخرجه مسلم (.)2588
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املطلب الرابع
التيسري يف الصيام
التيسري العام:

 -1أن اهلل تعاىل فرض الصيام شهر ًا واحد ًا يف السنة ومل يكن يف مجيع الشهور أو

معظمها.

قال تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [البقرة ،]185:وعن طلحة بن عبيد

اهلل ،يقول :جاء رجل إىل رسول اهلل ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس ،يسمع دوي صوته
وال يفقه ما يقول ،حتى دنا ،فإذا هو يسأل عن اإلسالم ،فقال رسول اهلل ﷺ( :مخس

صلوات يف اليوم والليلة) .فقال :هل عيل غريها؟ قال( :ال ،إال أن تطوع) .قال رسول

اهلل ﷺ( :وصيام رمضان) .قال :هل عيل غريه؟ قال( :ال ،إال أن تطوع) .قال :وذكر له
رسول اهلل ﷺ الزكاة ،قال :هل عيل غريها؟ قال( :ال ،إال أن تطوع) .قال :فأدبر الرجل
وهو يقول :واهلل ال أزيد عىل هذا وال أنقص ،قال رسول اهلل ﷺ( :أفلح إن صدق)(.)١

 -2أن الصيام حمدد بالنهار فقط يف ساعات معدودة وال يشمل الليل ،وإباحة ما كان

ممنوع ًا عنه من املفطرات يف الليل.

قال تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [البقرة.]187 :

( )1أخرجه البخاري ( ،)46ومسلم (.)11
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 -3أن األشياء التي يمتنع عنها الصائم حمددة ،وهي التي يتعلق هبا اإلفطار.
عن أيب هريرة ،عن النبي ﷺ ،قال( :يقول اهلل عز وجل :الصوم يل وأنا أجزي به ،يدع

شهوته وأكله ورشبه من أجيل.)١()..

 -4رفع احلظر الذي كان مفروض ًا عمن نام قبل صالة العشاء يف رمضان.
فع�ن عكرم�ة ،ع�ن اب�ن عب�اس يف قول�ه تع�اىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [البق�رة ،]183 :كان الن�اس على عه�د النبي

ﷺ إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والرشاب والنساء ،وصاموا إىل القابلة ،فاختان
رجل نفسه ،فجامع امرأته ،وقد صىل العشاء ،ومل يفطر ،فأراد اهلل  ۴أن جيعل ذلك يرسا

ملن بقي ورخصة ومنفعة ،فقال سبحانه﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾
[البقرة ]187 :اآلية ،وكان هذا مما نفع اهلل به الناس ورخص هلم ويرس»(.)2
التيسري اخلاص:
 -1إباحة اإلفطار يف هنار رمضان للمريض واملسافر ونحومها كاملرضع واحلامل

والكبري يف السن.

قال تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [البقرة.]185 :

( )1أخرجه البخاري ( ،)7492ومسلم (.)1151
( )2أخرجه أبو داود (.)2313
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 2ـ إجياب اإلفطار عىل احلائض والنفساء.
عن معاذة ،قالت :سألت عائشة فقلت :ما بال احلائض تقيض الصوم ،وال تقيض

الصالة .فقالت :أحرورية أنت؟ قلت :لست بحرورية ،ولكني أسأل .قالت( :كان
يصيبنا ذلك ،فنؤمر بقضاء الصوم ،وال نؤمر بقضاء الصالة)(.)١

 3ـ جعل القضاء موسع ًا يف عدة من أيام أخر من دون اشرتاط املواالة بعد رمضان

وال التتابع يف رسد األيام .قال تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [البقرة.]185:

 4ـ ترشيع الفدية بدالً من القضاء ملن يعجز عن الصيام والقضاء كاملريض مرض ًا

مزمن ًا أو العاجز لكرب سن أو نحوه.

قال تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [البقرة.]184:

 5ـ سقوط القضاء والفدية عمن ال يستطيع واحدة منهام.
لقول تعاىل﴿ :ﮧﮨﮩﮪ﴾ [التغابن ،]16:وال واجب مع العجز.

( )1أخرجه مسلم (.)335
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جدول توضيحي لألعذار املبيحة للفطر يف هنار رمضان
العذر

العاجز بسبب الكرب يف
السن
املريـض
املســافر

احليض والنفاس
احلامل واملرضع

الواجب يف حقه

جيب يف حقه الفدية دون القضاء ،وهي إطعام عن كل
يوم مسكني

 -1املريض الذى ُيرجى برؤه  -2املريض الذى ال ُيرجى برؤه
جيب عليه القضاء

جيب عليه الفدية دون قضاء

جيب عليه القضاء

جيب فيهام القضاء

إذا أفطرت من أجلهام

إذا أفطرتا من أجل اجلنني أو الرضيع

جيب عليهام القضاء فقط عىل القول األرجح
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املطلب اخلامس
التيسري يف احلج والعمرة
التيسري العام:
 -1أن اهلل تعاىل فرضهام مرة واحدة يف العمر.
عن أيب هريرة  قال :خطبنا رسول اهلل ﷺ ،فقال( :أهيا الناس قد فرض اهلل عليكم

احلج ،فحجوا) ،فقال رجل :أكل عام يا رسول اهلل؟ فسكت حتى قاهلا ثالث ًا ،فقال

رسول اهلل ﷺ( :لو قلت :نعم لوجبت ،وملا استطعتم)(.)١
 -2أن اهلل تعاىل مل يفرضهام إال عىل املستطيع.

قال تعاىل﴿ :ﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕ﴾ [آل عمران.]97:
 -3ترشيع ثالثة أنواع من املناسك مراعاة الختالف أحوال الناس وظروفهم ،وهي

التمتع والقران واإلفراد ،فعن عائشة  ،قالت :خرجنا مع رسول اهلل ﷺ ،فقال( :من

أراد منكم أن هيل بحج وعمرة ،فليفعل ،ومن أراد أن هيل بحج فليهل ،ومن أراد أن هيل
بعمرة ،فليهل)(.)2

 -4جتويز النيابة عن الغري يف احلج.
عن ابن عباس  ،أن امرأة من جهينة ،جاءت إىل النبي ﷺ ،فقالت :إن أمي نذرت
( )1أخرجه مسلم (.)1337
( )2أخرجه البخاري ( ،)1783ومسلم ( )1211واللفظ له.
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أن حتج فلم حتج حتى ماتت ،أفأحج عنها؟ قال( :نعم حجي عنها ،أرأيت لو كان عىل
أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء)(.)١

وعن ابن عباس  ،عن الفضل ،أن امرأة من خثعم ،قالت :يا رسول اهلل ،إن أيب

شيخ كبري ،عليه فريضة اهلل يف احلج ،وهو ال يستطيع أن يستوي عىل ظهر بعريه ،فقال
النبي ﷺ( :فحجي عنه)(.)2

 -5التوسعة يف التخيري يف أعامل يوم النحر من حيث التقديم والتأخري ،فعن عبد اهلل

بن عمرو بن العاص ،أن رسول اهلل ﷺ وقف يف حجة الوداع بمنى للناس يسألونه،
فجاءه رجل فقال :مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال( :اذبح وال حرج) فجاء آخر
فقال :مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال( :ارم وال حرج) فام سئل النبي ﷺ عن يشء
قدم وال أخر إال قال( :افعل وال حرج)(.)3

التيسري اخلاص:
 -1مرشوعية حلق الرأس ملن به أذى وعليه فدية صيام أو إطعام أو نسك.
﴿ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [البقرة.]196:
وعن كعب بن عجرة  ،عن رسول اهلل ﷺ أنه قال( :لعلك آذاك هوامك) ،قال:

نعم يا رسول اهلل ،فقال رسول اهلل ﷺ( :احلق رأسك ،وصم ثالثة أيام ،أو أطعم ستة
مساكني ،أو انسك بشاة)(.)4

( )1أخرجه البخاري (.)1852
( )2أخرجه مسلم (.)1335
( )3أخرجه البخاري ( ،)83ومسلم (.)1306
( )4أخرجه البخاري (.)1814
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-2إعفاء احلائض والنفساء من طواف الوداع.
عن ابن عباس قال( :أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ،إال أنه خفف عن

احلائض)

()١

 -3جواز مجع طواف اإلفاضة وطواف الوادع بطواف واحد قبل مغادرة مكة املكرمة.
ألن الغرض من طواف الوداع أن يكون آخر عهد احلاج بالبيت قبل سفره ،وإذا

طاف طواف اإلفاضة وقت حني وداع البيت فقد حتقق املقصود ،وهذا من باب تداخل
العبادات.

 -4عدم وجوب الطهارة للطواف عىل رأي احلنفية واختاره ابن تيمية.
 -5التوسعة يف وقت رمي اجلمرات تفادي ًا للزحام والتدافع.
 -6جواز تأخري الرمي إىل اليوم األخري للرعاة ومن كان مثل ظروفهم.
عن أيب البداح بن عدي ،عن أبيه ،أن النبي ﷺ رخص للرعاء أن يرموا يوما ،ويدعوا

يوم ًا (.)2

 -7جواز اإلنابة بالرمي ألهل األعذار من املرىض والضعفاء ونحوهم.
 -8التخيري بإهناء شعائر احلج يف يومني أو التأخر لنهاية اليوم الثالث من أيام الترشيق.
قال تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ﴾ [البقرة.]203:
( )1أخرجه البخاري (.)1755
( )2أخرجه أبو داود ( ،)1976والرتمذي ( ،)954وأمحد (.)23774
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أحكام احليض بالنسبة للعمرة واحلج:
 -1احليض ال يمنع اإلحرام بحج أو عمرة.
 -2إذا أحرمت املرأة بعمرة ثم جاءهتا احليض...
 فإن كانت ستبقى يف مكة مدة ستنقطع احليض قبلها فيجب عليها تأخري العمرةحتى تطهر ثم تعتمر...

 أما إذا كانت مدة بقائها ال تنقطع خالهلا احليض فعليها أن تطوف عىل حاهلا وهيحائض...

✓ ألن هذا من باب سقوط الواجب بالعجز ،وال يكلف اهلل نفس ًا إال وسعها...
 -3إذا أحرمت املرأة باحلج ،ثم جاءهتا احليض...
 فإن كانت قد طافت طواف اإلفاضة فتكمل حجها بشكل طبيعي ويسقط عنهاطواف الوداع...

 وإن جاءهتا احليض قبل طواف اإلفاضة...< فإن كانت مدة إقامتها طويلة وتنقطع احليض خالهلا أدت سائر املناسك وأخرت
طواف اإلفاضة حتى تطهر...

< وإن كانت مدة إقامتها حمددة بحملة أو مؤقتة بزمن ال تنقطع خالله
احليض فعليها أن تطوف طواف اإلفاضة عىل حاهلا وهي حائض...
ـ وهذا من باب سقوط الواجب عند العجز ،ولقوله تعاىل﴿ :ﮧﮨﮩﮪ﴾
[التغابن ،]16:وقوله تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [احلج،]78:

وقوله تعاىل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [البقرة...]185:
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وليس يف هذا ما خيالف قواعد الرشيعة بل يوافقها ،إذ غايته سقوط الواجب ،أو

الرشط بالعجز عنه ،وال واجب يف الرشيعة مع عجز ،وال حرام مع رضورة.

قال ابن القيم « : $منع النبي ﷺ احلائض من الطواف بالبيت حتى تطهر ،وقال:

(اصنعي ما يصنع احلاج غري أن ال تطويف بالبيت)( )١فظن من ظن أن هذا حكم عام
يف مجيع األحوال واألزمان ،ومل يفرق بني حال القدرة والعجز ،وال بني زمن إمكان
االحتباس هلا حتى تطهر وتطوف وبني الزمن الذي ال يمكن فيه ذلك ،ومتسك بظاهر
النص ،ورأى منافاة احليض للطواف كمنافاته للصالة والصيام؛ إذ هني احلائض عن

اجلميع سواء ،ومنافاة احليض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصالة »...ثم ذكر

اخلالف يف املسألة بتحرير جيد ،وقدر ثامنية احتامالت يمكن أن تتوجه للحائض »...
ثم قال ... « :الثامن أن يقال :بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك احلج ،ويسقط عنها ما
تعجز عنه من الرشوط والواجبات كام يسقط عنها طواف الوداع بالنص ....وكام يسقط

عنها فرض طهارة اجلنب إذا عجزت عنها لعدم املاء أو مرض هبا ،وكام يسقط فرض
اشرتاط طهارة مكان الطواف والسعي إذا عرض فيه نجاسة تتعذر إزالتها ،وكام يسقط

رشط استقبال القبلة يف الصالة إذا عجز عنه ،وكام يسقط فرض القيام والقراءة والركوع
والسجود إذا عجز عنه املصيل ،وكام يسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إىل بدله وهو
اإلطعام ،ونظائر ذلك من الواجبات والرشوط التي تسقط بالعجز عنها إما إىل بدل أو

مطل ًقا  »....وبعد تفنيده للتقديرات املذكورة ،اختار منها التقدير الثامن ملوافقته ألصول

الرشيعة وسامحتها ،ومواءمته لقواعد التيسري ورفع احلرج  ،ومنع الرضر فيقول« :فإذا
بطلت هذه التقديرات تعني التقدير الثامن ،وهو أن يقال :تطوف بالبيت واحلالة هذه،

( )1أخرجه البخاري ( ،)305ومسلم (.)1211
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وتكون هذه رضورة مقتضية لدخول املسجد مع احليض والطواف معه وليس يف هذا ما
خيالف قواعد الرشيعة ،بل يوافق كام تقدم؛ إذ غايته سقوط الواجب أو الرشط بالعجز
عنه ،وال واجب يف الرشيعة مع عجز ،وال حرام مع رضورة»(.)١

ويقول ابن تيمية« :وأصول الرشيعة مبنية عىل أن ما عجز عنه العبد من رشوط

العبادات يسقط عنه كام لو عجز املصيل عن سرت العورة ،واستقبال القبلة ،أو جتنب

النجاسة ،وكام لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راك ًبا وراج ً
ال فإنه حيمل ويطاف به
واحلائض إذا اضطرت إىل الطواف بحيث مل يمكنها احلج بدون طوافها وهي حائض

لتعذر املقام عليها إىل أن تطهر ،فهنا األمر دائر بني أن تطوف مع احليض ،وبني الرضر
الذي ينايف الرشيعة ،فإن إلزامها باملقام إذا كان فيه خوف عىل نفسها وماهلا وفيه عجزها

عن الرجوع إىل أهلها وإلزامها باملقام بمكة مع عجزها عن ذلك وترضرها به :ال تأيت

به الرشيعة« )2(»....وإذا دار األمر بني أن تطوف طواف اإلفاضة مع احلدث وبني أن ال

تطوفه كان أن تطوفه مع احلدث أوىل  .....فهذه إذا مل يمكنها الطواف عىل الطهارة سقط
عنها ما تعجز عنه وال يسقط عنها الطواف الذي تقدر عليه بعجزها عام هو ركن فيه أو

واجب كام يف الصالة وغريها وقد قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮧ ﮨﮩ ﮪ﴾ [التغابن]16:

وقال النبي ﷺ( :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)( )3وهذه ال تستطيع إال هذا ،وقد
اتقت اهلل ما استطاعت فليس عليها غري ذلك.

 ....مثل من يعجز عن الطهارة باملاء فإهنا تسقط عنه ،كذلك العاجز عن سائر أركان

الصالة :كالعاجز عن القراءة والقيام وعن تكميل الركوع والسجود ،وعن استقبال

( )1انظر :إعالم املوقعني (.)31 – 19/3
( )2جمموع الفتاوى (.)243/26
( )3سبق خترجيه.
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القبلة فإن هذا يسقط عنه كل ما عجز عنه ،ومل يوجب اهلل عىل أحد ما يعجز عنه من
واجبات العبادات»(.)١

«فهنا غاية ما يقال :إن عليها د ًما واألشبه أنه ال جيب الدم؛ ألن هذا واجب تؤمر

مأمورا
به مع القدرة ال مع العجز ،فإن لزوم الدم إنام جيب برتك مأمور ،وهي مل ترتك
ً

حمظورا من حمظورات اإلحرام ،وهذا ليس من حمظورات
يف هذه احلالة ،ومل تفعل
ً
اإلحرام؛ فإن الطواف يفعله احلالل واحلرام فصار احلظر هنا من جنس حظر اللبث

يف املسجد واعتكاف احلائض يف املسجد أو مس املصحف أو قراءة القرآن ،وهذا جيوز

للحاجة بال دم»(.)2

ومن هنا جيوز يف الرضورة ما ال جيوز يف غريها فإن األمور املحظورة فر ًعا جتوز حالة

الرضورة ،وال جتوز عند عدم الرضورة.

( )1جمموع الفتاوى ( )210 ،209 ،203/26بترصف.
( )2املرجع السابق (.)214/26
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1)1ابن حنبل (حياته عرصه – آراؤه وفقهه) :لإلمام حممد أيب زهرة ،دار الفكر العريب.
2)2اإلهباج يف رشح املنهاج :تقي الدين أبو احلسن عيل بن عبد الكايف السبكي وولده تاج
الدين أبو نرص عبد الوهاب ،دار الكتب العلمية –بريوت ،عام النرش1416 :هـ -
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7)7إحياء علوم الدين :أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ،دار املعرفة – بريوت.
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9)9اآلداب الرشعية واملنح املرعية :حممد بن مفلح املقديس (املتوىف763 :هـ) ،النارش:
عامل الكتب.
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306
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املوجود وعىل حممد معوض ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1415 :1هـ.
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حتقيق  :صالح بن حممد بن عويضة ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،ط1418 :1
هـ 1997 -م.
3030بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب :حممود بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد ،أبو
الثناء ،شمس لدين األصفهاين ،املحقق :حممد مظهر بقا ،دار املدين ،السعودية ،ط:1
1406هـ 1986 -م.
3131البيان يف مذهب اإلمام الشافعي :أليب احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين
اليمني الشافعي ،حتقيق :قاسم حممد النوري ،دار املنهاج – جدة ،ط 1421 :1هـ-
2000م.
3232التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه :عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي،
مكتبة الرشد  -السعودية – الرياض ،ط1421 :1هـ.
3333التحرير والتنوير :حممد الطاهر بن عاشور التونيس ،الدار التونسية للنرش – تونس،
سنة النرش1984 :م.
3434حتفة الفقهاء :حممد بن أمحد أبو بكر عالء الدين السمرقندي (املتوىف :نحو 540هـ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1414 :2هـ 1994 -م.
3535تذكرة احلفاظ :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،دار الكتب
العلمية بريوت-لبنان ،ط1419 :1هـ1998 -م.

308

3636ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك :للقايض عياض ،حتقيق
عبد القادر الصحراوي ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية باململكة املغربية ،ط:2
 1403هـ 1983 -م.
3737التصوير النبوي للقيم اخللقية والترشيعية يف احلديث الرشيف :عيل عيل صبح.
3838تعليل األحكام :حممد مصطفى شلبي ،دار النهضة العربية – بريوت ،ط1401 :هـ
 1981م.3939تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) :حممد رشيد بن عيل رضا (املتوىف1354 :هـ)،
النارش :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،سنة النرش1990 :م.
4040تفسري القرآن العظيم :أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري (املتوىف774 :هـ) ،دار
طيبة للنرش والتوزيع ،ط1420 :2هـ 1999 -م.
4141تفسري القرآن العظيم :عبد الرمحن بن حممد الرازي ابن أيب حاتم (املتوىف327 :هـ)،
املحقق :أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز  -اململكة العربية السعودية،
ط1419 :2هـ.
4242تفسري املاوردي (النكت والعيون) :أبو احلسن عيل بن حممد الشهري باملاوردي (املتوىف:
450هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت /لبنان.
4343تفسري املراغي :أمحد بن مصطفى املراغي (املتوىف1371 :هـ) ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص ،ط1365 :1هـ 1946 -م.
4444التفسري الوسيط للقرآن الكريم :حممد سيد طنطاوي ،دار هنضة مرص للطباعة والنرش
والتوزيع ،الفجالة – القاهرة ،الطبعة :األوىل.
4545تفسري مقاتل بن سليامن :أبو احلسن مقاتل بن سليامن البلخي (املتوىف150 :هـ)،
املحقق :عبد اهلل حممود شحاته ،دار إحياء الرتاث – بريوت ،ط1423 :1هـ.
4646التفسري من سنن سعيد بن منصور :أبو عثامن سعيد بن منصور( ،املتوىف227 :هـ)،
دار الصميعي للنرش والتوزيع ،ط1417 :1هـ 1997 -م.
4747التقرير والتحبري عىل حترير الكامل بن اهلامم :شمس الدين حممد بن حممد املعروف بابن
أمري حاج (املتوىف879 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط1403 :2هـ 1983 -م.
4848التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول :عبد الرحيم بن احلسن األسنوي (املتوىف:
772هـ) ،املحقق :د .حممد حسن هيتو ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط1400 :1هـ.
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4949التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب
(املتوىف463 :هـ) ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب ،عام النرش:
1387هـ.
5050تنوير احلوالك رشح موطأ مالك :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي
(املتوىف911 :هـ) ،املكتبة التجارية الكربى – مرص ،عام النرش1389 :هـ1969 -هـ.
5151هتذيب اللغة :حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي (املتوىف370 :هـ) ،املحقق :حممد
عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،ط2001 :1م.
5252تيسري التحرير :حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه احلنفي ،النارش:
دار الفكر – بريوت.
5353تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان :عبد الرمحن بن نارص السعدي (املتوىف:
1376هـ) ،املحقق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 :1هـ
2000م.5454جامع البيان يف تأويل القرآن :حممد بن جرير الطربي (املتوىف310 :هـ) ،املحقق :أمحد
حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 :1هـ 2000 -م.
5555جامع الرسائل :أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين ،املحقق :د .حممد رشاد سامل،
دار العطاء – الرياض ،ط1422 :1هـ 2001 -م.
5656جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديث ًا من جوامع الكلم :لإلمام احلافظ ابن
رجب البغدادي ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط1424 :10هـ 2004 -م.
5757جامع بيان العلم وفضله :أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب ،حتقيق :أيب األشبال
الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،ط 1414 :1هـ 1994 -م.
5858اجلامع ألحكام القرآن :أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي ،حتقيق :أمحد
الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية – القاهرة ،ط1384 :2هـ 1964 -م.
5959احلاجة الرشعية ،حقيقتها :أدلتها ،ضوابطها أ.د .نور الدين اخلادمي.
6060احلاجة وأثرهـا يف األحكام  ،دراسة نظرية تطبيقية :رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه
من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية – غري مطبوعة – للباحث أمحد بن عبد
الرمحن الرشيد.
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6161حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه (كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه) :حممد بن
عبد اهلادي التتوي ،أبو احلسن ،نور الدين السندي (املتوىف1138 :هـ) ،النارش :دار
اجليل – بريوت.
6262حاشية العطار عىل مجع اجلوامع :للعالمة حسن العطار ،دار الكتب العلمية – بريوت،
لبنان.
6363احلاوي الكبري يف فقه مذهـب الشافعي :أليب احلسن عيل بن حممد املاوردي ،حتقيق:
الشيخ عيل حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،ط:1
1419هـ 1999 -م.
6464حقيقة الرضورة الرشعية وتطبيقاهتا املعارصة د .حممد اجليزاين.
6565احلكم الرشعي بني النظرية والتطبيق :د .عبد الرقيب صالح الشامي ،النارش :مركز
نامء للبحوث والدراسات – الرياض ،ط1437 :1هـ 2016 -م.
6666الدر املنثور يف التفسري باملأثور :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي،
النارش :دار الفكر – بريوت.
6767درر احلكام يف رشح جملة األحكام :عيل حيدر خواجه أمني أفندي (املتوىف1353 :هـ)،
النارش :دار اجليل ،ط1411 :1هـ 1991 -م.
6868دليل الطالب لنيل املطالب :مرعي بن يوسف الكرمى (املتوىف1033 :هـ) ،املحقق:
أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط1425 :1هـ -
2004م.
6969دليل املرأة إىل الصحة.
7070الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب :للقايض برهان الدين إبراهيم بن
عيل بن فرحون املالكي ،حتقيق :مأمون بن حميي الدين اجلنّان ،دار الكتب العلمية –
بريوت ،ط1417 :1هـ 1996 -م.
7171رأي األصوليني يف املصالح املرسلة واالستحسان من حيث احلجية :لألستاذ الدكتور
زين العابدين العبد حممد النور ،دار البحوث والدراسات اإلسالمية – ديب ،ط:1
1425هـ 2004 -م.
7272الرخصة يف اإلسالم :أ.د .حسن عبد الغني أبو غدة ،مقال منشور يف موقع امللتقى
الفقهي ،تم نرش يف تاريخ1433/7/10 :هـ 2012/5/31 -م.
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7373رد املحتار عىل الدر املختار :ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين
الدمشقي احلنفي (املتوىف1252 :هـ) ،دار الفكر-بريوت ،ط1412 :2هـ 1992 -م.
7474رفع احلرج يف الرشيعة :فلسفته وضوابطه :د .حممد منصف العرسي -باحث يف
الرتاث الفقهي املالكي – جملة اإلحياء الصادرة عن الرابطة املحمدية باململكة املغربية،
العددان (.)33-32
7575روضة الطالبني وعمدة املفتني :أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي حتقيق:
زهـري الشاويش  ،املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -عامن ،ط1412 : 3هـ -
1991م.
7676روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه :أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن
حممد بن قدامة املقديس ،مؤسسة الر ّيان :ط1423 :2هـ2002-م.
7777رياض الصاحلني :حميي الدين حييى بن رشف النووي (املتوىف676 :هـ) ،املحقق:
شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط1419 :3هـ1998-م.
7878زاد املعاد يف هـدي خري العباد :حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،مؤسسة الرسالة،
بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية -الكويت ،ط1415 :27هـ 1994-م.
7979الزواجر عن اقرتاف الكبائر :أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي (املتوىف:
974هـ) ،دار الفكر ،ط1407 :1هـ 1987 -م.
8080سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها :حممد نارص الدين األلباين
مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط 1415 :1هـ 1995 -م.
8181السنة :أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين (املتوىف241 :هـ) ،دار ابن القيم – الدمام،
ط1406 :1هـ.
8282سنن ابن ماجة :أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني  ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احللبي.
جستاين ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد
الس ْ
8383سنن أيب داود :أبو داود سليامن بن األشعث ِّ
احلميد ،النارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
8484سنن الرتمذي :حممد بن عيسى الرتمذي ،أبو عيسى رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى
البايب احللبي  -مرص ،ط 1395 :2هـ 1975 -م.
8585سنن الدار قطني :عيل بن عمر الدار قطني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ،ط:1
1424هـ 2004 -م.
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8686السنن الكربى :أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى البيهقي حتقيق :حممد عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1424 : 3هـ 2003 -م.
8787سنن النسائي (املجتبى من السنن) :لإلمام أمحد بن شعيب النسائي ،برشح احلافظ
جالل الدين السيوطي ،وحاشية اإلمام السندي ،دار املعرفة – بريوت ،ط1418 :4
هـ 1997 -م.
8888سنن سعيد بن منصور :حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،الدار السلفية – اهلـند ،ط:1
1403هـ1982-م.
8989سري أعالم النبالء :شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز الذهـبي ،مؤسسة
الرسالة ،ط1405 :3هـ 1985 -م.
9090رشح ابن بطال عىل صحيح البخاري :حتقيق :أبو متيم يارس بن إبراهـيم ،مكتبة الرشد
 السعودية ،الرياض ،ط1423 :2هـ 2003 -م.9191رشح التلويح عىل التوضيح :سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ،النارش :مكتبة
صبيح بمرص.
9292رشح القواعد الفقهية :للشيخ أمحد بن حممد الزرقاء  ،تعليق الشيخ مصطفى الزرقاء،
دار القلم – دمشق ط 1422 :6هـ 2001 -م.
9393الرشح الكبري عىل خمترص خليل :للشيخ أمحد الدردير ،مع حاشية الدسوقي عىل
الرشح الكبري ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ،النارش :دار الفكر.
9494رشح الكوكب املنري :حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار ،مكتبة
العبيكان ،ط1418 :2هـ 1997 -م.
9595الرشح املمتع عىل زاد املستقنع :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي،
ط1428 - 1422 :1هـ.
9696رشح تنقيح الفصول :أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،رشكة
الطباعة الفنية املتحدة ط1393 :1هـ 1973 -م.
9797رشح ديوان املتنبي :ناصيف اليازجي ،رشكة دار األرقم بن أيب األرقم ،بريوت.
9898رشح سنن أيب داود :حممود بن أمحد بدر الدين العيني ،حتقيق :أبو املنذر خالد بن
إبراهـيم املرصي ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط1420 :1هـ 1999-م.
9999رشح صحيح مسلم :حميي الدين رشف النووي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،
ط1392 :2هـ.
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10100رشح خمترص ابن احلاجب :للعضد.
10101رشح خمترص الروضة :نجم الدين سليامن بن عبد القوي بن الكريم الطويف ،حتقيق
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط 1407 :1هـ1987 -م.
10102رشح خمترص خليل للخريش :حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي أبو عبد اهلل (املتوىف:
1101هـ) ،دار الفكر للطباعة – بريوت.
10103رشح مسند أيب حنيفة :عيل بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري
(املتوىف1014 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1405 :1هـ 1985 -م.
10104رشح معاين اآلثار :أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي (املتوىف321 :هـ) ،عامل الكتب،
ط1414 :1هـ1994 -م.
10105الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب
(املتوىف393 :هـ) ،دار العلم للماليني – بريوت ،ط1407 :4هـ 1987 -م.
10106صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان :حممد بن حبان ال ُبستي (املتوىف354 :هـ)،
املحقق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط1414 :2هـ 1993 -م.
10107صحيح البخاري :حممد بن إسامعيل البخاري  ،حتقيق :حممد زهـري بن نارص النارص،
تعليق :د .مصطفى ديب البغا ،دار طوق النجاة ،ط1422 :1هـ.
10108صحيح سنن ابن ماجة :للشيخ األلباين ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع – الرياض،
ط1417 :1هـ 1997 -م.
10109صحيح مسلم :حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
11110الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة :حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية،
حتقيق :عيل بن حممد الدخيل اهلل ،دار العاصمة  -الرياض ،اململكة العربية السعودية،
ط1408 :1هـ.
11111الرضورات الرشعية وتطبيقاهتا املعارصة يف الفقه اإلسالمي :د  .حسني السيد حامد
خطاب.
11112ضوابط احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة وتطبيقاهتا عىل االجتهادات املعارصة– :
جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية.
11113ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية :للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ،مؤسسة
الرسالة ،ط 1402 :4هـ 1982 -م.
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11114طرح التثريب يف رشح التقريب :أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي
(املتوىف806 :هـ) ،النارش :الطبعة املرصية القديمة.
11115ظاهـرة اليسار اإلسالمي :حمسن املييل  ،تقديم  :مجال سلطان  ،دار النرش الدويل –
الرياض.
11116العقل والسلوك يف البنية اإلسالمية :د .عبد املجيد النجار ،منشورات مطبعة اجلنوب
– مدنني ،تونس ،ط1400 :هـ 1980 -م.

11117عمدة الفقه :عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس (املتوىف620 :هـ) ،املكتبة العرصية،
ط1425 :هـ 2004 -م.
11118عمدة القاري رشح صحيح البخاري :حممود بن أمحد بن موسى بدر الدين العينى
احلنفى ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
11119عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية :مسلم بن حممد الدورسي ،مكتبة الرشد –
السعودية ،ط1420 :1هـ 2000 -م.

12120عموم البلوى والتيسري عىل الناس :د .عبد اللطيف القرين ،مقال منشور يف جريدة
االقتصادية ،األربعاء 2011/9/7م.
12121غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباهـ والنظائر البن نجيم :للسيد أمحد بن حممد
احلنفي احلموي  ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1405 :1هـ 1985 -م.
12122الفتاوى الكربى :لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق وتعليق وتقديم حممد عبد القادر
عطا ومصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت ط 1408 :1هـ -
1987م.
12123فتح الباري رشح صحيح البخاري :أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين،
النارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،هـ.

12124فتح الباري رشح صحيح البخاري :البن رجب احلنبيل ،مكتبة الغرباء األثرية -
املدينة النبوية ،ط1417 :1هـ 1996 -م.
12125فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري :حممد بن عيل الشوكاين،
مؤسسة الريان – بريوت ط 1425 : 3هـ 2004 -م.
12126الفروق :أمحد بن إدريس الصنهاجي املشهور بالقرايف ،عامل الكتب.
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12127فقه السنة :سيد سابق (املتوىف1420 :هـ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت – لبنان ،ط:3
1397هـ 1977 -م.
12128فقه الرضورة وتطبيقاته املعارصة آفاق وأبعاد :أ.د عبد الوهاب إبراهيم أبو سليامن،
البنك اإلسالمي للتنمية  ،ط1424 :2هـ 1993 -م.
12129الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي :الدكتور مصطفى ِ
اخل ْن ،الدكتور ُمصطفى
ُ
ال ُبغا ،عيل الشرّ ْ بجي ،دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق ،ط 1413 :4هـ -
1992م.
13130يف ضوابط منهجية للتعامل مع النص الرشعي ( :)2/1د .قطب مصطفى سانو.
13131يف ظالل القرآن :سيد قطب إبراهيم ،دار الرشوق  -بريوت -القاهـرة ،ط:17
 1412هـ.
13132فيض القدير رشح اجلامع الصغري :عبد الرؤوف املناوي القاهري (املتوىف1031 :هـ)،
املكتبة التجارية الكربى – مرص ،ط1356 :1هـ.
13133القاموس املحيط :جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ،مؤسسة
الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان  ،ط 1426 : 8هـ 2005 -م .
13134قواطع األدلة يف األصول :أليب املظفر ،منصور بن حممد السمعاين ،دار الكتب العلمية
بريوت ،لبنان ،ط1418 :1هـ1999-م.13135قواعد األحكام يف مصالح األنام :أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم،
حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة ،ط 1414 :هـ
 1991م.13136القواعد األصولية عند اإلمام مالك من خالل كتاب املدونة الكربى :د .عبد الرقيب
صالح الشامي ،دار النور املبني – األردن ،ط1439 :1هـ 2018 -م.
13137القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها :د .صالح بن غانم السدالن ،دار بلنسية –
الرياض ،ط1417 :1هـ.
13138القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه :أ.د حممد بكر إسامعيل ،دار املنار ،ط:1
1997م.
13139القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة :د .حممد مصطفى الزحييل ،دار الفكر
– دمشق ،ط 1427 :1هـ 2006 -م.
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14140القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية :د .عثامن شبري ،دار النفائس
– األردن ،ط1428 :2هـ 2007 -م.
14141القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري :د .عبد الرمحن بن صالح العبد اللطيف،
النارش :عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،السعودية ،ط:1
1423هـ2003-م.
14142القواعد :أليب عبد اهلل حممد املقري ،منشورات جامعة أم القرى – مركز إحياء الرتاث
اإلسالمي.
14143القوانني الفقهية :أبو القاسم ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ،ابن جزي الكلبي
الغرناطي.
14144الكايف يف فقه اإلمام أمحد :موفق الدين عبد اهلل بن قدامة املقديس  ،حتقيق :حممد
فارس ،مسعد عبد احلميد السعدين ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1414 :1هـ
 1994م.14145الكايف يف فقه أهـل املدينة :أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب ،مكتبة الرياض
احلديثة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،ط1400 :2هـ1980 -م.
14146الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار :أليب بكر بن أيب شيبة ،حتقيق :كامل يوسف
احلوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط1409 :1هـ.
14147الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،
الزخمرشي ،دار الكتاب العريب – بريوت  ،ط1407 :3هـ.
14148كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم للبزدوي :لإلمام عالء الدين عبد العزيز
بن أمحد البخاري ،تعليق حممد املعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب – بريوت
ط1411 :1هـ 1991 -م.
14149كشف املشكل من حديث الصحيحني :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي،
حتقيق :عيل حسني البواب ،دار الوطن – الرياض.
15150الكفارات ..أحكام وضوابط :د .عبد الرقيب صالح الشامي ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية – الكويت ،ط1439 :1هـ 2018-م.
15151لسان العرب :حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري،
دار صادر – بريوت ،ط1414 :3هـ.
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15152املبدع يف رشح املقنع :إبراهيم بن حممد بن مفلح ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
ط1418 :1هـ 1997 -م.
15153املبسوط :حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس ،عناية الشيخ خليل
امليس ،دار املعرفة – بريوت ،ط1406 :هـ 1986 -م.

15154جممع الزوائد ومنبع الفوائد :أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي ،مكتبة
القديس ،القاهرة ،ط1414 :هـ1994 -م.

15155جمموع الفتاوى :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،النارش :جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية ،ط1416 :هـ1995-م.
15156جمموعة رسائل ابن عابدين (نرش العرف يف بناء بعض األحكام عىل العرف).

15157املحصول يف علم أصول الفقه :حممد بن عمر الرازي فخر الدين ،حتقيق :الدكتور طه
جابر فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة ،ط1418 :3هـ 1997 -م.
15158املحىل باآلثار :عيل بن أمحد بن حزم (املتوىف456 :هـ) ،دار الفكر – بريوت.

15159خمتار الصحاح :حممد بن أيب بكر الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد املكتبة –
بريوت ،ط1420 :5هـ1999 -م.
16160خمترص املزين :إسامعيل بن حييى بن إسامعيل ،أبو إبراهيم املزين ،دار املعرفة – بريوت،
ط1410 :1هـ1990-م.
16161خمترص خالفيات البيهقي :أمحد بن َفرح ال َّلخمي اإلشبييل ،مكتبة الرشد  -السعودية،
ط1417 :1هـ 1997 -م.
16162خمترص منهاج القاصدين :البن قدامة.

16163مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني :حممد بن أيب بكر شمس الدين
ابن قيم اجلوزية ،املحقق :حممد املعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب – بريوت،
ط1416 :3هـ 1996 -م.

16164املدخل الفقهي العام :الشيخ مصطفى بن أمحد الزرقاء ،دار القلم – دمشق ،ط:2
1425هـ 2004 -م.
16165املدخل للفقه اإلسالمي :حممد سالم مدكور ،دار الكتاب احلديث -الكويت.
16166املدونة الكربى :لإلمام مالك بن أنس ،دار صادر – بريوت.
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16167مذكرة القواعد الفقهية :للسنة الثالثة لطالب كلية الرشيعة يف اجلامعة اإلسالمية،
د.عبد الرمحن العبد اللطيف.
16168مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح :عيل بن سلطان حممد ،أبو احلسن القاري (املتوىف:
1014هـ) ،دار الفكر ،بريوت – لبنان ،ط1422 :1هـ 2002 -م.
16169املستدرك عىل الصحيحني :ابو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل (املتوىف405 :هـ)،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1411 :1هـ -
1990م.
17170املستصفى :أليب حامد حممد بن حممد الغزايل حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف ،دار
الكتب العلمية ،ط1413 :1هـ 1993 -م.
17171مسند البزار (املنشور باسم البحر الزخار) :أمحد بن عمرو املعروف بالبزار ،مكتبة
العلوم واحلكم  -املدينة املنورة ،ط.1
17172املسند :أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وغريه ،مؤسسة الرسالة،
ط1421 :1هـ 2001 -م.
17173املصالح املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي :للدكتور حممد أمحد بو ركاب دار
البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث – ديب ط 1423 :1هـ – 2002م.
17174املصالح املرسلة ومكانتها يف الترشيع :للدكتور جالل الدين عبدالرمحن ،دار الكتاب
اجلامعي ط1403 :1هـ – 1983م.
17175املصنف :أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين الصنعاين ،حتقيق:
حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،ط1403 :2هـ.
حسينْ بن َحس ْن اجليزاين ،دار ابن
حممد ب ْن َ
17176معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعةَّ :
اجلوزي ،ط1427 :5هـ.
17177معامل السنن ،وهو رشح سنن أيب داود :أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم البستي
املعروف باخلطايب (املتوىف388 :هـ) ،املطبعة العلمية – حلب ،ط1351 :1هـ -
1932م.
17178املعجم األوسط :سليامن بن أمحد الطرباين (املتوىف360:هـ) ،املحقق :طارق بن عوض
اهلل بن حممد ،عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني ،النارش :دار احلرمني – القاهرة.
17179املعجم الوسيط :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،النارش :دار الدعوة.
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18180معجم مقاييس اللغة :أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،املحقق :عبد السالم
حممد هارون ،النارش :دار الفكر ،عام النرش1399 :هـ 1979 -م.
18181معرفة السنن واآلثار :أمحد بن احلسني ،أبو بكر البيهقي ،دار قتيبة (دمشق -بريوت)،
ط1412 :1هـ 1991 -م.
18182مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج :شمس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب
الرشبيني الشافعي دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1415 :1هـ 1994 -م.
18183املغني يف أصول الفقه :عمر بن حممد اخلبازي ،حتقيق د .حممد مظهر بقا ،جامعة أم
القرى بمكة املكرمة ط1403 :1هـ.
18184املغني :موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس ،النارش :مكتبة
القاهـرة ،ط1388 :هـ 1968 -م.
18185املفردات يف غريب القرآن :أليب القاسم الراغب األصفهاين ،املحقق :صفوان عدنان
الداودي ،دار القلم ،ط1412 :1هـ.
18186مفهوم فقه املآالت وأمهيته :سعد الدين العثامين – بحث غري منشور.
18187مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية :للدكتور حممد سعد اليويب ،دار
اهلجرة ط 1423 :2هـ – 2002م.
18188مقاصد الرشيعة اإلسالمية :للطاهر ابن عاشور ،الرشكة التونسية للتوزيع ،ط:3
1988م.
18189مقاصد الرشيعة اإلسالمية :للطاهـر ابن عاشور ،دار النفائس – األردن ،ط:2
1421هـ 2001 -م.
19190املنثور يف القواعد الفقهية :بدر الدين حممد بن عبداهلل بن هبادر الزركيش ،وزارة
األوقاف الكويتية ،ط1405 :2هـ 1985 -م.
19191منح اجلليل رشح خمترص خليل :حممد بن أمحد بن حممد عليش ،دار الفكر – بريوت،
تاريخ النرش1409 :هـ1989-م.
19192منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية :أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية
(املتوىف728 :هـ) ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ط1406 :1هـ -
1986م.
19193منهج النبي ﷺ يف اإلفتاء :د .عبد الرقيب صالح الشامي ،دار االلولؤة  -املنصورة -
مرص ،ط1440 :1هـ 2019 -م.
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19194املهذب يف أصول الفقه املقارن حترير ملسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية :للدكتور
عبد الكريم بن عيل النملة ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط1420 :1هـ 1999 -م.
19195املهذب يف فقه اإلمام الشافعي :إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي (املتوىف:
476هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية.
19196املوافقات :للشاطبي ،حتقيق :مشهور بن حسن آل سلامن ،دار ابن عفان ،ط:1
1417هـ 1997 -م.
19197املوسوعة الفقهية الكويتية :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت.
19198املوطأ – رواية أيب مصعب الزهري املدين :-مالك بن أنس ،مؤسسة الرسالة –
بريوت ،ط1418 :3هـ 1998 -م.
19199نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر :عبد الرمحن بن عيل اجلوزي ،مؤسسة
الرسالة – لبنان ،بريوت ،ط1404 :1هـ 1984 -م.
20200نصب الراية ألحاديث اهلداية :عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي ،املحقق :حممد
عوامة ،مؤسسة الريان للطباعة والنرش  -بريوت ط1418 :1هـ1997-م.
20201نظرية االستحسان يف الترشيع اإلسالمي وصلتهـا باملصلحة :املرسلة د .حممد عبد
اللطيف صالح الفرفور ،دار دمشق – دمشق ،ط1987 :1م.
20202نظرية الرضورة :د .وهبة الزحييل ،مؤسسة الرسالة – بريوت.
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تعريف باملؤلف

* املؤهالت العلمية:

( -1بكالوريوس) يف الرشيعة اإلسالمية من كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،
اململكة العربية السعودية ،بتقدير (ممتاز مع مرتبة الرشف األوىل) سنة 2005م.
( -2دبلوم ٍ
عال) يف القضاء والسياسة الرشعية ،من قسم القضاء والسياسة الرشعية باجلامعة
اإلسالمية باملدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،بتقدير (ممتاز) سنة 2006م.

( -3ماجستري) ختصص أصول الفقه ,من كلية الرشيعة والقانون بجامعة أم درمان اإلسالمية
– مجهورية السودان ،بتقدير (ممتاز) سنة 2009م.

عنوان البحث( :القواعد األصولية عند اإلمام مالك من خالل كتاب املدونة الكربى –

مع تطبيقات من كتاب النكاح).

( -4دكتوراه) ختصص أصول الفقه ,من كلية الرشيعة والقانون بجامعة أم درمان اإلسالمية –
مجهورية السودان ،بتقدير (ممتاز) (مع التوصية بطباعة الرسالة) سنة 2013م.

عنوان البحث( :احلكم الرشعي بني النظرية والتطبيق – دراسة أصولية عىل ضوء مقاصد

الرشيعة اإلسالمية).

* الكتب واألبحاث العلمية:

 -1القواعد األصولية عند اإلمام مالك من خالل كتاب املدونة الكربى – مع تطبيقات
من كتاب النكاح – (بحث لنيل درجة املاجستري) -دار النور املبني – األردن ،ط:1

1439هـ2018-م.
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 -2احلكم الرشعي بني النظرية والتطبيق – دراسة أصولية عىل ضوء مقاصد الرشيعة
اإلسالمية( ،بحث لنيل درجة الدكتوراه) – مطبوع -ضمن منشورات مركز نامء للبحوث
والدراسات – الرياض ،ط137 :1هـ2016-م.

 -3حتقيق ودراسة كتاب (إمتام الدراية لقراء النقاية) لإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل
الدين السيوطي - ،املتوىف سنة 911هـ  -باالشرتاك – مطبوع لدى دار الضياء – الكويت

– ط1437 :1هـ2016-م.

ال وتفعي ً
 -4فقه مراتب األعامل ...تأصي ً
ال – مطبوع – من منشورات املراقبة الثقافية
إلدارة مساجد حمافظة الفروانية – وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،دولة الكويت،

ط1:1437هـ2016-م.

 -5منهج النبي ﷺ يف اإلفتاء – مطبوع لدى دار اللؤلؤة – املنصورة – مجهورية مرص ،ط:1
1440هـ2019-م.

 -6الكفارات أحكام وضوابط – مطبوع لدى وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت،
ط139 :1هـ2018-م.

 -7فقه الدين والتدين – مطبوع لدى دار الكتب العليمة – بريوت ،ط139 :1هـ2018-م.

 -8املدخل إىل الفقه اإلسالمي :كتاب جامعي محُ كّم – مقرر معتمد يف قسم الدراسات
اإلسالمية – يف كلية الرتبية األساسية ،قسم الدراسات ٍ
اإلسالمية ،يف اهليئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب.

 -9قاعدة :ال اجتهاد يف مورد النص ..دراسة وتقوي ًام – بحث حمكم – جملة كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية – جامع املنيا ،مجهورية مرص العربية.

 -10املناهج املعارصة للفقه اإلسالمي – بحث حمكم – جملة الدراسات العليا – جامعة
النيلني ،مجهورية السودان ،العدد2018/8/15-2/45 :م.
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 -11فقه التيسري يف الرشيعة اإلسالمية ..تأصي ً
ال وتطبيقا ،مطبوع لدى وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية – الكويت ،وط1440 :1هـ2019-م.

 -12التأويل وأثره يف فهم اخلطاب الرشعي – بحث حمكم – جملة املوطا ،مركز املوطأ
للدراسات والتعليم – أبو ظبي.

 -13مقاالت وخواطر :يف الفكر والدعوة والترشيع.
 -14علم أصول الفقه ...وأثره يف الفهم والتنزيل.

 -15نظرية التكليف  ...بني فقه االستطاعة وفقه الرضورة.
 -16نظرية التدرج يف الرشيعة اإلسالمية.
 -17رحيق الكلامت يف أوجز العبارات.
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