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ص البحثملخّ   

 يف الشريعة اإلسالمية، حيث تكمن هذا البحث يتناول موضوع القواعد الضابطة ملقصد التيسري
تطبيق القواعد الضابطة ملقصد التيسري، الذي من شأنه تفشي  َواين يفالتـ   خطورة يف البحث مشكلة

 يضبطيريد أن  الناس ضرج، فبعورفع احلة التيسري حبجّ ظاهرة طمس الثوابت اإلسالمية، ومتييع األحكام 
ر على اآلخر يريد أن ييسّ  همف، وبعضوالتطرّ  املذموم دجه حنو التشدّ فيتّ ،  احلكم الشرعياملسألة ويبنّي 

التيسري  الصحيح ملفهومر اإلسالمي سلًبا على التصوّ ينعكس ما ، والتمييع املذموم فيقع ابلتساهل ،اخللق
ال سيما أّن شريعة اإلسالم تدعو إىل التوازن واالعتدال، ومقصد اجملتمع، عند عامة  ةضابطقواعده الو 

 البحثالتيسري من صميم الشريعة ومقاصدها الثابتة، فهو ليس عشوائيًّا أو رأاًي شخصيًّا ،لذلك فإّن 
التيسري من غريها جتلب املتعلقة بقاعدة املشّقة القواعد الضابطة ملقصد التيسري عن الكشف  إىليهدف 

، الضرر يزالقواعد الضابطة ذات الصلة بقاعدة ق اليت ال أثر هلا يف التخفيف، وكذلك المن املشا
، وقد اسُتخدم املنهج االستقرائي التحليلي، وكان من أبرز نتائج احملظوراتتبيح لضرورات اوقاعدة 

ذا كانت البحث: أّن احلرج الالزم للفعل ال يسقطه، واملشقة فيه غري مقصودة لذاهتا فتحسن املشقة إ
طريًقا للمصلحة الشرعية، واحملافظة على الثوابت حزٌم يف الدين وشّدٌة حممودة، والتيسري يف هذا اجلانب 
تساهٌل مذموم ومتييٌع لألحكام، وأّما املشّقة اليت تنفّك عن التكاليف الشرعية فريى الباحث أنّه إذا 

أو غلبة الظن حدوث املشقة الفادحة  توافرت دواعي الّرخص يف شخص ما فيُنظَر، فإذا حصل اليقني
أو املشقة املفضية إىل الوهن اخلارج عن املعتاد فُيشرع التيسري حينئٍذ، وإذا حصل اليقني أو غلب على 

ولكي يُزال ، وإزالة األضرار طريق لتحقيق مقصد التيسري الظن عدم وجود املشقة فال يشرع التخفيف،
ضرر ال ، ومن أبرزها: اللقاعدة الضرر يزالم ابلقواعد الضابطة الضرر ابلطريقة املشروعة جيب االلتزا

أيًضا ُُيرم فعل   ، والتصرف ابحلق مقروًًن ابلنظر إىل ما ينتج عنه من أضراريزال مبثله وال أبعظم منه
تبيح قاعدة الضرورات مّت بيان القواعد الضابطة لعند احلاجة الشديدة امللجئة، وقد احملظورات إال 

دراسة بضرورة عقد ، وتوصي الناط ابلشك والضرورة تقدر بقدرهات، ومنها: الضرورة ال تاحملظورا
ن ومفاهيم شرعية متعّلقة مبقصد التيسري م ،التعّصب املذهيبيكون من أبرز حماورها: خطورة  مؤمترات
 التشّدد املذموم والتساهل املذموم.أمهها: 
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ABSTRACT 

This research deals with the subject of the governing rules for the intention of easing in the 

Islamic Law, where the problem of the research is in the seriousness of the delay in the 

application of the governing rules for the intention of easing in the Islamic Law. This would 

result in the spread of the phenomenon of suppressing the Islamic fundamentals as well as 

dissolving the legal provisions under the pretext of easing and the removal of hardships. Some 

people wants to be unrelenting and controlling the affairs and make clear the proper legal 

provision and go toward blamed strictness and extremism. While others wantsto simplify on 

the creation and fall in the blamed leniency, which will reflect negatively on the correct Islamic 

perception of the concept of easing and the governing rules of most of the community, 

especially as the Islamic law calls for balance. The intention of easing is the heart of the Islamic 

law and its fundamental intentions, it is not a personal opinion. So, this research aims at 

revealing the governing rules of the intention of easing related to the hardship rule that brings 

easing of other hardships, which have no effect in easing. Also the rules related to necessities 

knows no law and the rule, damage is removed. The inductive analysis approach have been 

used and the major findings of the study was: the blame needed for the action do not drop it and 

the hardship in it is unintentional in itself, Also, preserving the fundamentals is strictness in 

religion and commendable hardship and easing in this aspect is blamed leniency and dissolution 

of the laws. As for the hardship that disassociated from the legal missions, the researcher sees 

that if there are reasons available, for the permit. Also, it is forbidden leaving duties or take 

prohibitions except for the severe need as a refuge. It was also made clear the governing rules 

for the necessities knows no rules of which is that the necessity is not empowered with 

skepticism and necessity should not be exaggerated. The removal of damage is a way to achieve 

the intention of easing and in order to remove the damage in a legitimate way it must abide by 

the governing rules of the damage removal, which has been described in the study The study 

recommended the need for international scientific conferences and seminars on the subject 

matter where the major aspects would be the danger of fanaticism, and legal concepts related 

to the intention of easing of which the most important: The legal fundamentals, blamed 

strictness and blamed lenien .  
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 مةاملقد

 ة البحثخلفيّ 

م ي وأسلّ وأصلّ ، وأابن له احلق واضًحا ابلدليل، احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وهداه إىل سواء السبيل
 فعليه أفضل الصالة والتسليم وبعد:، على من جعله على الشرع أميًنا سيدًن حممد

ى هللا صلّ  -إليهم، فكان أن يبنّي للناس ما نزل -صّلى هللا عليه وسّلم -لقد أمر هللا عّز وجّل رسوله
 مج  حج مث هت ّٰ   عز وجل:، رحيًما هبم. قال حريًصا عليهم -عليه وسّلم
فاإلسالم يشتمل على أصول راسخة وقواعد اثبته تؤّكد هدف اإلسالم األمسى وهو ، (1) ِّ جح

، باديق التيسري ورفع احلرج عن العاحلرص على حتقيق مصاحل الناس والرمحة هبم، والسبيل إىل ذلك حتق
َا  ، وَعن  (2) ِّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ّٰ    قال تعاىل: َها أهن  ُ َعنـ  َعاِئَشَة َرِضَي اَّلل 

َري ِن ِإال  َأَخَذ أَي َسرَ  َ أَم  ُ َعَلي ِه َوَسل َم َبني  َ َرُسوُل اَّللِ  َصل ى اَّلل  : " َما ُخريِّ ًا "قَاَلت  ، وكما (3)مُهَا َما ملَ  َيُكن  ِإْث 
 .(4)القطع" بلغت مبلغ "األدلة على رفع احلرج يف هذه األمةقيل إّن: 

 دفعت ببعض األصوات إىل املطالبة احلياة، ميادينيواجه العامل اليوم متغرّيات وتطّورات يف شّّت 
الشرعّية، وضبط األحكام التمّعن يف القواعد  ضرورةتطّلب ي، وهو ما نبذ التشديد*بلتغيري و ابو  لتيسرياب

، وحضارتنا اإلسالمية قادرة على استيعاب التوازن والوسطّية سيما أّن شريعتنا تدعو إىل ، الالشرعّية
، بل  ليس عشوائًيا أو رأاًي شخصيًّامقصد التيسريوال شك أّن املستجّدات يف شّت اجملاالت وأنواعها، 

 هو يف غاية األمهية، إذ إنّه منضبط ابلقواعد الفقهّية ومقاصد الشريعة اإلسالمّية.

                                                           

 .128التوبة: ( سورة 1)
  . 185جزء من اآلية البقرة: سورة( 2)
 . (2327، رقم )4/1813ط، .د ،ابب مباعدة النيب لآلاثم كتاب الفضائل،  :صحيحهأخرجه مسلم يف ( 3)
 .1/340ط ، د.،  املوافقات يف أصول الفقهالشاطيب، ( 4)
   ا ليس بواجب، وال مستحب: مقال ابن تيمية: "التشدد يف الدين ابلزايدة على املشروع، والتشديد: اترة يكون ابختاذ    * 

      اقتضاء الصراط انظر: ابن تيمية،  .همبنزلة الواجب واملستحب واترة ابختاذ ما ليس مبحرم، وال مكروه مبنزلة احملرم واملكرو      
 .1/322، 7، طاملستقيم     
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 مشكلة البحث

نداء الوسطّية ونبذ الغلو والتطرف*قاده خري البشر حممد صلى هللا عليه وسلم ودعا إليه منذ ما يزيد 
، فالتشّدد املذموم منهي عنه يف (1)"هللا عليه وسّلم: "إايكم والغلو على أربعة عشر قرًًن. قال صّلى

الدعوات املطالبة ابالعتدال واالستنكار الشديد  الكتاب والسّنة وإمجاع العلماء، ويف اآلونة األخرية زادت
لظاهرة الغلو يف الدين، ويف ظل هذه احلمالت ال بّد من االنتباه واحلذر من الوقوع يف غلّو من نوٍع 

 .(2)آخر، فكما أّن الغلّو يكون يف التشّدد املذموم يكون كذلك يف التساهل املذموم 

ملقصد التيسري يف الشريعة تطبيق القواعد الضابطة   يفَواينالتـ   يف أنّ  البحث مشكلة حيث تكمن
، خطورة ، يؤّدي إىل تفّشي ظاهرة طمس الثوابت اإلسالمّية وما يشّكله ذلك منأو اجلهل هبا اإلسالمية

( 3)لشرعية حبّجة التيسري ورفع احلرجإذ ال يعين التخفيف حترمي احلالل وحتليل احلرام، ومتييع**األحكام ا

ويقوم ببيان احلكم الشرعي يف خمتلف شؤون احلياة  ري من الناس يتجرأ يف جمالسنا ودواوينناحّت أصبح كث
مبجّرد مساعه أو حفظه آلية أو حديث يف مسألٍة ما بدون ضابط، وحّجته أّن يف ذلك مصلحة شرعية، 

 مرّدًدا القول: أبّن املشّقة جتلب التيسري، والضرورات تبيح احملظورات.

د أن ُيزم ويضبط املسألة ويبنّي احلكم الشرعي املناسب، فيّتجه حنو التشّدد املذموم فبعض الناس يري
ما ينعكس سلًبا  (4)فيقع ابلتساهل املذموم والتمييع والتطّرف، وبعضهم اآلخر يريد أن ييسر على اخللق

                                                           

 ظر يف جممع اللغة العربية، : جانب الشيء وًنحيته، فالتطرف هو االبتعاد عن االعتدال فهو جنوح عن احلقيقة، انالتطرف * 
 .555، 2، طاملعجم الوسيط     

 (.2867، رقم )2/1349ط، ابب التقاط احلصى، د. ،صحيحهيف  خزميةابن  أخرجه(1)
  "الغلو كما يكون يف التشدد يكون يف التساهل" :ن( انظر: الفوزان، مقال بعنوا2)

     http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2295  ،2، طاملعجم الوسيطوانظر: جممع اللغة العربية 
 " ذمة هللا الشيخ نوح القضاة يف ةالعاّلم" مقال: الدرويش،، وانظر: 554ص      
     http://www.rabtasunna.com/t~%2052  

 أسباب التساهلمقال بعنوان:  املنجد،وانظر:      
     http://almunajjid.com/4845  

 وعدم متاسكه.** معىن التمييع، يُقال ماع اجلسم ميًعا سال وذاب، فاملائع هو سيالن الشيء   
 .92ص  ،1، طالقواعد احلاكمة لفقه املعامالت القرضاوي،( انظر: 3)
 9، ص1، طالتيسري يف الفتوى أسبابة وضوابطه( الكندي، 4)

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2295
http://www.rabtasunna.com/t~%2052
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شّك يف أّن على التصور اإلسالمي الصحيح ملفهوم التيسري وقواعده الضابطة عند عاّمة اجملتمع، وال 
الشريعة اإلسالمية ميزان بني الطرفني، فال غلو وال متييع يف اإلسالم، فمن أجل االمتثال  إلرادة هللا عز 

واستجابة لقول الرسول  ،(1)    ِّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت ّٰ وجل قال تعاىل:
 ، جاء هذا البحث.(2)صّلى هللا عليه وسّلم: " فسددوا وقاربوا "

الرسائل واألحباث العلمية أجد أّن هناك دراسات عديدة هتتم مبوضوع  بعد التحّري والبحث يف
دراسة مستقلة تتحدث عن القواعد الضابطة ملقصد  واملكتبة اإلسالمّية حباجة إىل، ورفع احلرجالتيسري 

التيسري يف الشريعة اإلسالمية، وبعد استشارة أهل اخلربة والدراية، يبدو للناظر ضرورة الكتابة يف هذا 
 :اآليتلذا حياول هذا البحث اإلجابة عن السؤال ، جملال، وهللا املوفقا

 ما القواعد الضابطة ملقصد التيسري يف الشريعة اإلسالمية؟
 :اآلتيةومن السؤال السابق تتفرع األسئلة 

 التيسري؟ قصدالقواعد الضابطة مل معىن ما -1
 ؟للمشقة اليت ال أثر هلا يف التيسريالقواعد الضابطة ما  -2
 ؟جتلب التيسريلقاعدة املشقة القواعد الضابطة  ما -3
 تبيح احملظورات؟القواعد الضابطة لقاعدة الضرورات ما  -4
 ؟ لقاعدة الضرر يزالما القواعد الضابطة  -5

 أهداف البحث

إلسالمّية، من خالل الكشف عن القواعد الضابطة ملقصد التيسري يف الشريعة ا إىل البحث يهدف
 يلي ودراسته: استقراء مامعرفة معناها و 

 معىن القواعد الضابطة ملقصد التيسري. :أّواًل 
 الضابطة للمشّقة اليت ال أثر هلا يف التيسري. دالقواع: اثنًيا
 القواعد الضابطة لقاعدة املشّقة جتلب التيسري. :اثلثًا

                                                           

 185سورة البقرة: جزء من اآلية  (1)
   (39) رقم ،1/23د.ط،  يسر،ابب الدين  اإلميان،، كتاب صحيحهأخرجه البخاري يف  (2)
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 القواعد الضابطة لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات.: رابًعا
 ة الضرر يزال.القواعد الضابطة لقاعد: خامًسا

 مصطلحات البحث

   ت.الضرورا -الضرر - املشقة-الضابطة ملقصد التيسري  القواعد-التيسري مقصد-لقواعد الضابطة ا

 أمهية البحث

إّن التيسري مقصد شرعي ُيتاج إليه اإلنسان يف شّّت ميادين احلياة: االجتماعّية، والسياسّية، 
.اخل، وال شك يف أّن استقراء القواعد الضابطة ملقصد التيسري ينعكس واالقتصاديّة، والتعليمّية واملهنّية ..

على ضبط األحكام الشرعية وبياهنا كما أراد هللا عّز وجّل؛ حّّت ال حنّلل احلرام وحنّرم احلالل، هلذا رأيت 
 نفعي وأن الكرمي، لوجهه خالًصا جيعله هللا أن أسأل من األمهية مبكان الكتابة يف هذا املوضوع الذي

  .عليه والقادر ذلك ويلّ  إنّه قارئه به

 الدراسات السابقة 

  .دراسة أصولّية أتصيلّية-الدراسة األوىل: رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية 

م، جامعة األزهر، للدكتور عبد الوهاب الباحسني، وقد متت 1972رسالة دكتوراه يف أصول الفقه عام 
 يف الشريعة اإلسالمية  طباعتها يف كتاب بعنوان: رفع احلرج

 :ما متيزت به هذه الرسالة

احلديث الشامل عن رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، وأمتىّن بيان ُيسر اإلسالم و  متّيزت هذه الرسالة يف
أن تُنشر هذه الرسالة بصورة أوسع، وأن ُتدّرس يف اجلامعات العاملية مع إضافة ابب مستقّل يتحدث 

لرفع احلرج ال سيما إزالة الضرر، وابب آخر يتحّدث عن املقاصد الشرعية، وقد عن القواعد الضابطة 
 جاءت هذه الرسالة يف أربعة أبواب وخامتة وهي:

 رفع احلرج وتقسيماته ودفع بعض الشبهات اليت قد يتوهم أهّنا تعرتض املوضوع.الباب األول: 
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 الباب الثاين: شروط التكليف واألهلّية وعوارضها.
ثالث: القواعد واألدلة األصولية املبنّية على رفع احلرج، وهي: املصاحل املرسلة واالستحسان الباب ال

 والعرف والرتجيح برفع احلرج.
الباب الرابع: القواعد الفقهية املبنّية على رفع احلرج، وهي قواعد التيسري األصلي كاألصل يف املنافع 

لطارئ لألعذار كالرخصة وأسباهبا من مشقة وضرورة، اإلابحة ويف املضار التحرمي، وقواعد التيسري ا
 وقواعد التيسري ابلتدارك كالتوبة والكفارات، وقاعدة اإلسالم جيّب ما قبله.

 :أوجه التشابه مع دراسيت

: اتفقت دراسيت مع هذه الدراسة القّيمة على أّن موضوع التيسري ُيتاج إىل بيان ودراسة؛ الوجه األّول
 ة يف كشف الغطاء عن اهتام اإلسالم ابلعسر واملشقة.مما له أمهية مستمر 

: تناولت رساليت بعًضا من املوضوعات اليت حتّدث عنها الباحث، منها الرخصة وبعض ما الوجه الثاين
 يتعلق ابملشقة والضرورة.

 .ّدثنا عن ضوابط املشقة والضرورة: حتالوجه الثالث

 :أوجه االختالف مع دراسيت

حتّدث و فع احلرج يف الشريعة اإلسالمّية، يف بيان موضوع ر جزاه هللا خريًا الباحث  : توّسعلالوجه األوّ 
تتحّدث رساليت صاحل املرسلة والعرف واالحتياط، بينما عن عالقة رفع احلرج مع القياس واالستحسان وامل

يزال؛ القواعد الضابطة للتيسري املندرجة حتت بعض القواعد، ومنها قاعدة الضرر  عن-مباشربشكل -
 ملا يف إزالة الضرر من التيسري ورفع احلرج عن الناس.

ثت يف حبثي عن هذا : مل يتحدث عن أمهية القواعد الضابطة وخطر إمهاله بينما حتدّ الوجه الثاين
 املوضوع.

 عن ذلك. يف حبثييتحدث عن أمهية املقاصد الشرعية وخطر إمهاهلا، وحتّدثت  : ملالثالث هالوج
رُت إىل بعض معاين املصطلحات الشائعة، ومنها: التشّدد املذموم والتطّرف، والتساهل أش: رابعالوجه ال

 ث يف رسالته عن ذلك.املذموم والتمييع، ومل يتحدّ 
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 .الدراسة الثانية: رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمّية: ضوابطه وتطبيقاته

تور صاحل بن عبد هللا بن محيد، م، جامعة أم القرى، للدك1982رسالة دكتوراه يف الفقه وأصوله عام 
 وتطبيقاته.رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية: ضوابطه  وقد متت طباعتها يف كتاب بعنوان:

 :  ما متيزت به هذه الدراسة

مما مُييز هذه الدراسة أبهنا شاملة إىل حد كبري يف دراسة موضوع رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، وكلمة 
ملسألة : كتبت هذا البحث تبياًًن ويظهر ذلك من خالل قول الباحث ،مةقيّ  لةرسا فهيحق أقوهلا: 

  .اليسر ورفع احلرج يف الشريعة اليت هي جمال نقاش عريض بني أوساط املسلمني
يف ابب  إليهاأن تصبح هذه الرسالة وسابقتها يف املستقبل القريب موسوعة يضاف  متمنًيا

 القواعد عن يتحدث آخر وابب التيسري حكم بيان يف ودورها ةمستقل احلديث عن املقاصد الشرعيّ 
 .ابلتيسري وعالقتها األضرار إزالة سيما ال للتيسري الضابطة

 :أوجه التشابه مع دراسيت

: اتّفقت دراسيت مع هذه الدراسة القّيمة على أّن موضوع التيسري حمّل نقاش بني املسلمني لالوجه األوّ 
  بني متشّدد ومتساهل.

: تناولت رساليت بعًضا من املوضوعات اليت حتدث عنها الباحث، ومنها أصول التيسري ه الثاينالوج
 وأدلته وضوابط املشقة.

 :دراسيتأوجه االختالف مع 

: توّسع الباحث يف بيان مظاهر التخفيف وأسبابه وتطبيقاته يف العبادات وغريها، وحتدثت الوجه األّول
 إبجياز عن هذا املوضوع.

عن عالقة رفع احلرج مع القياس واالستحسان واملصاحل املرسلة والعرف الباحث : حتّدث لثاينالوجه ا
واالحتياط، وحتّدث عن بعض ضوابط املشقة من خالل بيانه ألسباب التخفيف، بينما حتّدثت رساليت 

اعدة عن القواعد الضابطة للتيسري املندرجة حتت جمموعة من القواعد، ومنها: القواعد الضابطة لق
 الضرورات تبيح احملظورات، وقاعدة الضرر يزال؛ ملا يف إزالة الضرر من التيسري ورفع احلرج عن الناس.
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 املوضوع. ا: ذكرت هذه الرسالة أسباب ظهور منهج التيسري املعاصر، ومل أتطرق هلذالوجه الثالث
 ه عن هذا املوضوع.: حتدثت يف رساليت عن املقاصد الشرعية، ومل يتحدث يف رسالتالوجه اخلامس

أشرُت إىل بعض معاين املصطلحات الشائعة، ومنها: التشّدد املذموم والتطّرف، : الوجه السادس
 والتساهل املذموم والتمييع، ومل يتحدث يف رسالته عن ذلك.                                               

 .الدراسة الثالثة: الفقه بني التيسري واالنفالت

 م، اجلامعة األردنية، للباحث مزعل احلريب.2004ة ماجستري يف الفقه وأصوله عام رسال

 :  ما متيزت به هذه الدراسة

بتسليط الضوء على التيسري احملمود ليتم اتباعه واالنفالت املذموم ليتم اجتنابه، وذلك من الباحث قام 
 .تهد خيالف النصوص الشرعيةخالل بيانه حملاسن التيسري واألسباب اليت جتعل املفيت أو اجمل

 :دراسيتأوجه التشابه مع 

: اتفقت دراسيت مع هذه الدراسة القيمة على أمهية تسليط الضوء على التيسري احملمود الوجه األول
 ليـُّتبع واالنفالت املذموم لُيجتنب.

الشريعة : تناولت رساليت بعًضا من املوضوعات اليت حتدث عنها الباحث، ومنها أّن الوجه الثاين
 اإلسالمية مبنية على الرفق والتيسري، ابإلضافة إىل التحدث عن ضوابط التيسري.

 :دراسيتأوجه االختالف مع 

: حتّدث وأجاد الباحث يف بيان الواقع الفقهي للفتوى، وما يتعلق به من موضوعات ذُكرت لالوجه األوّ 
 آنًفا، وحبثي ال يتحدث عن هذا املوضوع.

تبيح اليت جتلب التيسري، والضرورات اليت لمشقة الضابطة ل قواعدالثت يف رساليت عن : حتدّ الوجه الثاين
، بينما يقول الباحث يف خامتة رسالته: تطرقت إىل القواعد الضابطة لقاعدة الضرر يزالاحملظورات، و 

 طرف من ضوابط التيسري اليت وضعها العلماء للتيسري والتخفيف على املكلفني.
 .دثت يف مبحث مستقل عن املقاصد الشرعية، ومل يتحدث عن هذا املوضوع: حتالوجه الثالث
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 .الدراسة الرابعة: التيسري يف الفتوى: أسبابه وضوابطه

 م، للباحث عبد الرزاق الكندي.2008رسالة ماجستري من اجلامعة الوطنية اليمنية عام 

 :  ما متيزت به هذه الدراسة
وهذا ما مييز رسالته حيث  أّن موضوع رسالته يف صميم الفتوى، -جزاه هللا خري اجلزاء -يبنّي الباحث

يتناول مسألة التيسري يف الفتوى يف زمن كثرت فيه املغرايت والتحدايت اليت تواجه املسلم املقبل على 
دينه ، فكانت احلاجة ملّحة إلرشاد الناس إىل التيسري املنضبط ، فيقول: أردت من هذا البحث إبراز 

وقد  .يت ميكن للمفيت عند وجودها أن يفيت خبالف حكم األصل معتمًدا على مستند شرعياألسباب ال
 اشتمل حبثه املمتاز على ستة عشر مبحثاً وثالثة فصول:

 الفصل األول: الفتوى أمهيتها ومكانتها، نشأهتا وتطورها، شروطها وحكمها.
 سري وضوابطه.الفصل الثاين: التيسري يف الفتوى: أدلته ومفهومه، مواطن التي

الفصل الثالث: األسباب الداعية للتيسري، أثر التطور وتغري الزمان واملكان واملصلحة والعرف وعموم 
 البلوى على الفتوى.

 :دراسيتأوجه التشابه مع 

البحث املميز يف أمهية االعتدال والبعد عن التشدد املذموم،  : اتفقت دراسيت مع هذالالوجه األوّ 
 النفالت املذموم.وكذلك البعد عن ا

: تناولت رساليت بعًضا من املوضوعات اليت حتّدث عنها الباحث، ومنها مفهوم التيسري الوجه الثاين
وأدلّته، وبعض أسبابه، ابإلضافة إىل احلديث عن ضوابط التيسري، حيث حتّدث عنها يف أحد مطالب 

 الفصل الثاين.

 :دراسيتأوجه االختالف مع 

توضيح األسباب  جاد الباحث يف بيان أمهية الفتوى وشروط املفيت، وكذلك يف: حتدث وألالوجه األوّ 
 مل تتطرق إىل موضوع الفتوى بشكل مباشر. ورساليت الداعية للتيسري،



9 

 
 

الضرورات قاعدة املشّقة جتلب التيسري و الضابطة لقاعدة قواعد ال: حتدثت يف رساليت عن الوجه الثاين
 ، وهذا ليس موضوع رسالته.ر يزالكذلك قاعدة الضر تبيح احملظورات و 

: حتدثت يف مبحث مستقل عن املقاصد الشرعية، بينما ال تتحدث رسالته عن املقاصد الوجه الثالث
 الشرعية.

 .املعاصرالدراسة اخلامسة: منهج التيسري 

رسالة ماجستري قدمت لقسم الثقافة اإلسالمية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام  
 م، للباحث عبد هللا الطويل.2005

 :  ما متيزت به هذه الدراسة

تتميز هذه الرسالة يف حماولة تصحيح ما أسيء فهمه عن يسر اإلسالم، واستخدامه فيما ال يتفق مع 
 األصول اإلسالمية، وتتميز كذلك يف نقد دعاوى اليسر املعاصرة.

 :دراسيتأوجه التشابه مع 

هذه البحث املميز يف بيان أمهية االعتدال والبعد عن التشدد املذموم، : اتفقت دراسيت مع الوجه األول
 وكذلك البعد عن االنفالت املذموم.

: تناولت رساليت بعًضا من املوضوعات اليت حتدث عنها الباحث، ومنها مفهوم التيسري الوجه الثاين
 ري.وأصوله ومقاصد الشريعة اإلسالمية، ابإلضافة إىل احلديث عن ضوابط التيس

 :دراسيتأوجه االختالف مع 

اّتسمت اثره، حيث آ: حتدث الباحث عن أصول منهج التيسري املعاصر وأسباب ظهوره و الوجه األّول
ات واملعامالت واألسرة رسالته بعرٍض ونقٍد لتطبيقات منهج التيسري املعاصر يف جماالت: العباد

تبيح  اليت لب التيسري والضرورات جتيتالمشقة الضابطة لل قواعدالعن  حبثيحتدثت يف بينما  والعقوابت،
 الضرر يزال. كذلك القواعد الضابطة لقاعدةاحملظورات و 
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عن الرخصة والعزمية، ورسالته تُركّز على منهج التيسري املعاصر، ومل  : حتدثت يف حبثيالوجه الثاين
 يتحّدث عن الرخصة والعزمية.

  .هباابط العمل الرخص الشرعية حقيقتها وضو  السادسة:الدراسة 

م، للدكتور عبد السالم عبد الفتاح عبد 2015حبث منشور يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية عام 
 .يمالعظ

 :  ما متيزت به هذه الدراسة

تتميز هذه الرسالة يف الرد على بعض دعوات التيسري املعاصرة حيث يبنّي كاتب البحث أّن أحد 
ا املوضوع، ما مسعه من أحد مفكري اإلسالم على إحدى القنوات األسباب اليت دعته للكتابة يف هذ

الفضائية الذي قال إّن الرخص هي األصل يف التشريع، وأّن العزائم هي االستثناء، وبناًء على ذلك بدأ 
 يسري ورفع احلرج واألخذ ابلرخصة.يف إطالق بعض الفتاوى اليت خالف فيها مجاهري العلماء بدعوى الت

 :دراسيتمع  أوجه التشابه

 : حتدثنا مًعا عن بعض املصطلحات، ومنها: العزمية والرخصة.لالوجه األوّ 
 : حتدثنا مًعا عن عذر الضرورة، وكذلك املشقة.الوجه الثاين

 :دراسيتأوجه االختالف مع 

كن طلبة : توسع الباحث ابرك هللا يف جهوده يف بيان الفوارق بني بعض املصطلحات مما ميُّ لالوجه األوّ 
 هذا اجلانب. يف حبثي احلديث عنبينما أوجزت  ابلرخصة،العلم من البناء عليها، وخاصة فيما يتعلق 

مبحثًا عن القواعد بشكل عام مثّ القواعد الضابطة وكذلك مبحثًا عن  : ذكرت يف أطروحيتالوجه الثاين
الضرورة واملشقة وإزالة املقاصد الشرعية ابإلضافة إىل القواعد الضابطة للتيسري املندرجة حتت قواعد 

 الضرر، بينما مل يتحدث يف رسالته عن القواعد الضابطة.
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 .وضوابطهاالدراسة السابعة: قاعدة الضرر يزال حجيتها 
 م، للدكتور مازن مصباح صباح2014حبث منشور يف جملة العدل السعودية عام 

 : ما متّيزت به هذه الدراسة
عن قاعدة الضرر يزال وبيان أمهيتها وضوابطها، ومن ما مييز هذا البحث احلديث بشكل خاص 

 عناصر هذا البحث ما يلي.
 أواًل: تعريف الضرر. 

 اثنًيا: آراء العلماء يف التفرقة بني الضرر والضرار.
 اثلثًا: بيان أنواع الضرر.

 رابًعا: شرح معىن القاعدة وأمهيتها.
 خامًسا: طرق إزالة الضرر وضوابطه.

 :اسيتدر أوجه التشابه مع 

 يزال.الضرر  قاعدة: حتدثنا مًعا عن معىن لالوجه األوّ 
 : هناك اشرتاك يف بعض ما مت ذكره من ضوابط هلذه القاعدة.الوجه الثاين

 :دراسيتأوجه االختالف مع 

تطرق إىل بيان آراء العلماء يف التفرقة بني الضرر والضرار،  : جهود مباركة من الباحث حيثلالوجه األوّ 
ث عن آراء العلماء يف التفرقة بني مصطلح الضرر والضرار، تحدّ وأطروحيت مل تضرر وطرق إزالته، وأنواع ال

 وأنواع الضرر.
: ذكرت يف رساليت جمموعة من القواعد الضابطة للقاعدة الكربى الضرر يزال، ورسالته مل الوجه الثاين

 .للتيسري القواعد الضابطةعن تتحدث 
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لفقهية لعمل املسعف املستنبطة من قاعدة املشّقة جتلب التيسري ال الدراسة الثامنة: الضوابط ا
 ضرر وال ضرار العادة حمكمة.

م، للدكتورة وفاء علي 2012حبث منشور يف مركز البحوث والدراسات اإلسالمية جامعة القاهرة عام 
 السليمان احلمدان.

 : ما متيزت به هذه الدراسة

رة ضبط عمل املسعف ابلضوابط الفقهية القائمة على حتقيق ضرو على  هاتأكيدمتّيزت هذه الدراسة ب
 مقاصد الشريعة، واملستنبطة من بعض القواعد.

  :دراسيتمع  أوجه التشابه

 عن قاعدة املشقة جتلب التيسري. احتدثنا معً  :الوجه األّول
 إىل قاعدة الضرر يزال. ناتطرق: وكذلك الوجه الثاين

 :دراسيتأوجه االختالف مع 

املستنبطة من قاعدة املشقة جتلب التيسري  بنّي الباحث الضوابط الفقهية لعمل املسعفّول: األالوجه 
، وحتّدثت عن ذلكيف حبثي مل أحتدث و  حمكمة،وقاعدة ال ضرر وال ضرار ابإلضافة إىل قاعدة العادة 

 عن القواعد الضابطة للتيسري.
ابملعىن الفقهي، واملقصود ابلضوابط عف لعمل املسالباحث عن ضوابط فقهية  ثحتدّ : الثاينالوجه 

 يف حبثي املعىن اللغوي وليس املعىن الفقهي.

 .الدراسة التاسعة: ضوابط املشقة املوجبة للرتخص وتطبيقاهتا الفقهية

م، 2012حبث منشور يف مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية يف اجلزائر عام 
 للباحث توفيق عقون.
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 : زت به هذه الدراسةما متي

ربط  والعزائم؛ وهلذاتتميز هذه الدراسة يف بيان أن املشاق ختتلف ابلقوة والضعف وحبسب األحوال 
الشارع الرتخص بسبب ظاهر منضبط يكون مظنة وجود املشقة؛ لسّد الباب أمام ضعاف النفوس 

 الذين يرتّخصون يف الدين ابلتشّهي واهلوى.

 :دراسيتمع  أوجه التشابه

الذي يبنّي ضرورة بيان الضوابط الشرعية للرتخص هدف هذا البحث  مع: تتفق رساليت لاألوّ  الوجه
 املشروع.

 : االشرتاك يف احلديث عن بعض ضوابط قاعدة املشقة جتلب التيسري.الوجه الثاين

 :دراسيتأوجه االختالف مع 

ح احملظورات وقاعدة الضرر يزال، لقاعديت الضرورات تبي ة: مل يتحدث عن القواعد الضابطالوجه األول
ذلك، ابإلضافة اىل أّن حبثي يتحّدث عن القواعد الضابطة للمشقة اليت ال  بينما رساليت تتحدث عن

 .أثر هلا يف التيسري
 .ةالضابط القواعديف التطبيقات بينما توسعت يف بيان الباحث  توسعَ  :الوجه الثاين

 .احملظوراتموازنة الضرورات تبيح  العاشرة:الدراسة 

م، للدكتورة حنان 2013حبث منشور يف مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، جامعة القاهرة، عام 
 جسنتيه. حممـدبنت 

 : ما متيزت به هذه الدراسة

بني املتعارضات يف املسائل  املوازنةيف بيان واقعية التشريع ومرونته، وبيان أمهية هذه الدراسة  متّيزت
ظاهرة االحتجاج ابلضرورة يف عصرًن وجود زت نتائج الدراسة يف التأكيد على املستجدة. حيث متي

احلاضر بقصد إابحة احملظور، وترك الواجب، وذلك ًنتج عن عدم االلتزام ابلضوابط الشرعية لقاعدة 
 الضرورات تبيح احملظورات، وعدم تطبيق معايري املوازنة بني املصاحل واملفاسد.
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 :دراسيتمع  أوجه التشابه

أمهية البحث يف قاعدة الضرورات تبيح احملظورات  مع هذه الدراسة يف تفق أطروحيتتّول: الوجه األ
 وضوابطها.

إابحة  ج ابلضرورة يف عصرًن احلاضر بقصدظاهرة االحتجا وجود على البحثني أتكيد  :الوجه الثاين
 .احملظور، وترك الواجب

 :دراسيتأوجه االختالف مع 

ح احملظورات، بينما لدراسة اقتصرت على حبث ضوابط قاعدة الضرورات تبياهذه  :ّولالوجه األ
بيان القواعد الضابطة املندرجة حتت قاعدة الضرورات تبيح احملظورات وقاعدة أطروحيت موضوع 

 قاعدة الضرر يزال.كذلك املشقة جتلب التيسري و 
للمشقة اليت جتلب التيسري ومل  أطروحيت عن مقاصد التيسري والقواعد الضابطة تثحتدّ  :الوجه الثاين

 يتحّدث الباحث عن ذلك.

 :تعقيب على الدراسات السابقة

ال شّك يف أّن اجلهود السابقة هي جهود عظيمة، وأهل العلم والبحث يبنون على جهود بعضهم ، 
، اتهوتطبيق ومن خالل النظر يف جممل الدراسات السابقة أرى أّن بعضها رّكز على مناهج التيسري وأسبابه

يف بعض مباحثها بعًضا من ضوابط التيسري بشكل عام ، وبعضها اآلخر رّكز على أسباب التيسري  رَ كِ وُذ 
أو احلديث عن قاعدة من القواعد الكربى، وما سأرّكز عليه يف هذا البحث هو القواعد الضابطة ملقصد 

من غريها من املشاق  لتمييزها يسريالتيسري يف الشريعة اإلسالمية، واحملدد يف جانب املشقة اليت جتلب الت
طة للضرورات وإزالة الضرر، وبعد البحث والتحري أرى الضاب والقواعد التيسري جلب يف هلا أثر الاليت 

 -أنّه ال يوجد حبث مستقل عن القواعد الضابطة ملقصد التيسري يف الشريعة اإلسالمية، لذا فسوف أبين
 احثون قبلي أبتغي بذلك مرضاة هللا، وهو ويل التوفيق.على اجلهود اليت بذهلا الب -إبذن هللا
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 منهج البحث

وذلك عن طريق مجع القواعد  ،التحليلي االستقرائيمن املناسب يف هذا البحث استخدام املنهج 
وُيتوي هذا البحث على مقدمة ، ري يف الشريعة اإلسالمية وحتليلهاالضابطة اليت هلا صلة مبقصد التيس

 وملحق.امتة وثالثة فصول وخ

 إجراءات البحث 

 اآلتية:يسري البحث وفًقا لإلجراءات 
 الدراسة. املتصلة مبوضوعاالّطالع على الدراسات والبحوث السابقة -1
 البحث.النظر يف املراجع واملصادر األصولية فيما خيص موضوع -2
  احلالية.تقدمي التوصيات واملقرتحات املتصلة ابلدراسة -3

 حدود البحث 

ول هذا البحث مجع القواعد الضابطة ملقصد التيسري يف الشريعة اإلسالمية ودراستها املندرجة حتت يتنا
والضرر يزال، عن طريق املصادر واملراجع يف  احملظورات،والضرورات تبيح  التيسري،قاعدة املشقة جتلب 

 الفقه.أصول 
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 الفصل األول: القواعد واملقاصد يف الشريعة اإلسالمية

 لشرعّيةاألول: القواعد ااملبحث 

 املطلب األول: املعىن العام للقاعدة لغة واصطالًحا

 :املعىن اللغوي للقاعدةأواًل:

هو األصل يطلق لفظ القاعدة يف لغة العرب على عّدة معاٍن تشري يف جمموعها إىل معىًن واحد و 
كقواعد البيت أو معنواًي  : وهي األصل واألساس ملا فوقها سواء كان ماداًي   واألساس، ومجعها قواعد

 :معجم مقاييس اللغة " قواعد البيت، جاء يف (1)واعد الفقه وكذلك قواعد املقاصدكقواعد األصول أو ق
 (3)وأصل كل شيء " ،"واألساس مبتدأ (2)، وقواعد اهلودج: خشبات أربع ُمعرتضات يف أسفله"أساسه

 خف حف ّٰ  :قال تعاىلو  ،( 4) ِّ خم حم جم يل ىل مل خل   ّٰ :فهو األصل ، قال تعاىل

، فمعىن القاعدة يف هاتني اآليتني يدل على األصل واألساس الذي تبىن  (5) ِّ مق حق مف
 عليه اجلزئيات .

 :للقاعدةاملعىن االصطالحي العام اثنًيا:

 :العام للقاعدة متنّوعة ومتعّددة، أذكر منها ما يلي العبارات اليت تبنّي املعىن االصطالحي

 ة كلية:قضيالتعبري األول : 
القاعدة: "قضية كلّية من حيث اشتماهلا ابلقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وجزئياهتا تسمى فروًعا 

"(6). 

                                                           

 .5، ص، رسالة دكتوراه قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب،  الكيالين) 1)
 .109 /5،  1، ط مقاييس اللغةأمحد بن فارس،  )2)
 .6/6 ، 3ط،  لسان العربمنظور،  نب( ا3)
 .127من اآلية  ءالبقرة: جز سورة ( 4)
 .26من اآلية  ءالنحل: جز سورة  )5)
 .728، ص 2، طمعجم الكلياتالكفوي، ) 6)
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 .(1)ة منطبقة على مجيع جزئياهتا"ويف كتاب التعريفات الفقهية القاعدة: "قضية كليّ 

 الكلي:األمر  :الثاينالتعبري 

جزئيات كثرية يفهم  : "األمر الكلي الذي ينطبق عليهويف كتاب األشباه والنظائر للسبكي القاعدة هي
 .(2)"أحكامها منها

 كلي:حكم   :الثالثالتعبري 

ويف كتاب التصريح مبضمون التوضيح يقول الشيخ خالد األزهري إّن القاعدة هي: "حكم كّلي منطبق 
 .(3)يع جزئياته لتتعرف أحكامها منه"على مج

 كلية:صوٍر   :الرابعالتعبري 

 .(4)النجار فُيعرب عن القاعدة بقوله: "صور كلّية تنطبق كل واحدة منها على جزئياهتا اليت حتتها" أّما ابن

 : مبعىن الضابطالتعبري اخلامس

 الضابط، أي األمرد أّن معىن القاعدة هو "معجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح املنري ور  ويف 
 حلديث ابلتفصيل عن معىن الضوابط. . وسيأيت ا(5)"الكلي املنطبق على مجيع جزئياته

 :على التعبريات السابقة ملفهوم القاعدةالباحث تعقيب اثلثًا: 

 ظهر أّن مفهوم القاعدة العام يتميز مبا يلي:تتبع التعاريف السابقة يَ خالل من 

                                                           

 169، ص1، طالتعريفات الفقهية الربكيت،( 1)
 1/11، 1ط ،والنظائراألشباه  السبكي،( 2)
 1/104، 2ط ،التوضيحالتصريح مبضمون  األزهري،( 3)
 1/45،44، 2، طشرح الكوكب املنري النجار،بن ا( 4)
      ،2، طعجم الوسيطامل: جممع اللغة العربية، وكذلك 245، ص1، طمعجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح املنري( إبراهيم، 5)

    2/ 748  
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ا، تباينت آراء العلماء يف تعريف القاعدة، فبعضهم أطلق عليها قضية، وبعضهم أمرًا، وآخرون حكمً  -1
 وكما سبق الذكر أطلق عليها ابن النجار صورة.

واملسألة * اليت يراد منها الكشف  أن هذه الكلمات تشرتك يف معىًن واحد وهو الشيءللناظر  يبدو -2
 عن جزئياهتا وتفاصيلها؛ لذا فإّن هذه التعريفات مجيعها فيها وجه كبري من الصحة.

، يف بداية (1)عدة الذي هو مبعىن األصل واألساساإطالق التعريف اللغوي للق الباحث يُرجح -3
التعريف االصطالحي للقاعدة بداًل من هذه الكلمات سابقة الذكر؛ الرتباطه ابملعىن اللغوي، صياغة 
من حيث اشتماله على أو أغليب معىن القاعدة بشكل عام هو: أصل كّلي أّن يرى الباحث فبهذا 

 جزئّيات موضوعه.
ة تبنّي أّن القاعدة تتميز ابلكلّية أي أهّنا جامعة ملا حتتها من جزئّيات، وإن وجد التعبريات السابق -4

ووصفها مستثىًن من القاعدة فاملستثىن والنادر ال حكم له وال يلغي عموم القاعدة وال يقدح يف صحتها 
ألكثرية أو أغلبية ، وسيتبنّي لنا عند تعريف القاعدة الفقهّية أّن بعض العلماء وصف القاعدة اب(2)ابلكلّية

 وليس ابلكلّية؛ ابعتبار أّن هلا كثريًا من املستثنيات.

 املطلب الثاين: أنواع القواعد:

 سيقس م هذا املطلب إىل قسمني:

 : تعريف ابلقواعد الثالث: القواعد األصولّية، والقواعد الفقهّية، والقواعد املقاصديّة.القسم األول

 :األصوليةالقواعد  :األولالنوع 

 .(3)ة فهو يعود إىل مصطلح أصول الفقهيف املطلب السابق مت توضيح معىن القواعد، وأّما لفظ األصوليّ 
                                                           

 ، جند 2، طاملعجم الوسيطبية، الرجوع إىل املعىن اللغوي هلذه الكلمات )قضية، حكم، أمر، صورة( يف جممع اللغة العر  عند*  
   : تدل على األمرلك كلمة ، وكذ190، واحلكم: األمر والعلم والشيء ص528مسألة أو موضوًعا جزئياته ص أن معىن قضية:    
 528والصورة: الشيء استحضر صورته يف ذهنه ص ،26والشأن واحلادثة صالشيء    

 .  2، رسالة ماجستري، صالقواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي الندوي،( 1)
  ( املرجع السابق.2)
 د الفقهية وأثرها يف الفقهالندوي القواع، وانظر: 5، ص1، طالقواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه( انظر: إمساعيل، 3)

 1/147 ،1ط ،لياحلنبمقدمة التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه املرداوي،  انظر:.2ماجستري، ص رسالة     
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  :اللغةاألصول يف أواًل: 

، وأّما الزركشي *(1)""ما تفرع عنه غريه "فهو عكس الفرعا القفال الشاشي فقال: األصل هو:عرّب عنه
ويف املعجم . (2)كالوالد للولد والشجرة للغصن"  تهأي ماد الشيء،"أصل الشيء ما منه  عنه:فقال 

اعدها " قو  العلوم:وأصول  ،(3)يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه""أصل الشيء أساسه الذي  الوسيط:
 .(4)اليت تبين عليها أحكامها "

 :االصطالحاألصول يف اثنًيا: 

 هناك عدة تعريفات لألصل يف االصطالح منها:
هذه املسألة من القرآن والسنة أي: دليلها، ومنه أصول الفقه أي: أدلة هذا الدليل، كقوهلم: أصل - 

واألدلة هي: القرآن والسنة واإلمجاع والقياس  (5)ريف هو الشائع عند علماء األصول،العلم، وهذا التع
وغريها من األدلة اليت جرى تداوهلا يف كتب أصول الفقه، وما تتضمنه هذه األدلة من قواعد أصولية 

(6). 
على خالف  األصل أيالغصة للمضطر على خالف  ةاخلمر إلزالشرب  ةكقوهلم: إابحشيءٌ مستمر،  -

 .(7)احلكم املستمر ابحلرمة
 . (8)فرعالذي له فرع، فالفرع يتكون من األصل، واألصل يطلق على الذي له  -

 

                                                           

                                  يقول الزركشي هذا تعريف القفال الشاشي.                                                       *    1/16، 2، طالبحر احمليط( الزركشي، 1)
 1/15، 2ط ،احمليطالبحر ( الزركشي، 2)
      20، ص4ط ،الوسيطاملعجم ( جممع اللغة العربية املصري، 3)
  62ص ،1ط ،اللغةمعجم مقاييس  احلسني،( أيب 4)
 1/125، شرح خمتصر الروضة( انظر: الطويف، 5)
 1/143، 1، طمقدمة التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه احلنبليرداوي، ، وانظر امل122( انظر: املرجع السابق، ص 6)
 .1/153، 1، طالتحبري شرح التحرير يف أصول الفقه احلنبلي( انظر: املرجع السابق: املرداوي، 7)
 .  152( املرجع السابق ص8)
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 : تعريف الفقه يف اللغةاثلثًا: 

ه أي عالمة فطن بعلوم التشريع وأحكامه، والفهم يُعرف الفهم والفطنة، وقيل معناه العلم، رجل فقي
 .(1)قدرة الذهن على االستنباط السليمجبودة تصور املعىن، و 

 :تعريف الفقه ابالصطالح فهورابًعا: 

 .(2) األدلة التفصيلية املستنبطة من العملية العلم أبحكام التشريع 

لقواعد اليت يتوصل هبا إىل استنباط األحكام العلم ابه على اعتبار أهنا لقٌب أي علٌم:"أصول الفقو
 .(3)"الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية

القواعد: أي أصول التشريع من أدلٍّة إمجالية من: الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس واألدلّة و 
د االجتهاد األخرى اليت تباينت فيها وجهات نظر العلماء، وسائر أصول التشريع من: قواعد الّلغة وقواع

األصول الشرعية  أصول الفقه والذي يعرف بـمصطلح يعود إىل مصطلح فالقواعد األصولية وغريها؛ 
 اليت يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الفرعّية من أدلتها التفصيلّية.

 الفقهّية:القواعد  :الثاينالنوع 

ّية، على اعتبار أن املستثىن ال عربة له وال بّينُت سابًقا تعريف القاعدة بشكل عام وأهّنا تتمّيز ابلكل 
يقدح يف عموم القاعدة، ومن جهة أخرى الحظ بعض الفقهاء كثرة املستثنيات يف بعض القواعد 

الكلّية إىل وصفها ابألغلبية، فإىل بيان تعاريف القواعد  الفقهية، ما دعاهم إىل تعديل وصفها من
 الفقهية عند العلماء:

 

 
                                                           

 .698و 704 ، ص4ط ،الوسيطاملعجم ( انظر: جممع اللغة العربية، 1)
 .1/9، د.ط، املنار على املصنف شرح األسرار كشففي، ( انظر: النس2)
 .120ص ،2، طشرح خمتصر الروضة الطويف،( 3)
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 أغلبية:كلّية ال   القاعدة الفقهيةأن  يبنّي  :األولالرأي 

جاء يف القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي للندوي أّن اإلمام اتج الدين السبكي قال إّن القاعدة 
وعرّفها الدكتور ، (1)"ى جزئيات كثرية تفهم أحكامها منهالفقهية هي: "األمر الكّلي الذي ينطبق عل

الفقهية: " أصول فقهّية كلّية يف نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاًما مصطفى الزرقا، فقال: القاعدة 
دة وأّما الدكتور حممد بكر إمساعيل فقال: القاع (2)" احلوادث اليت تدخل حتت موضوعهاتشريعية عامة يف

هلا على أحكام ما قول موجز بليغ يف قضية كلية تندرج حتتها أكثر جزئياهتا يتعرف من خالالفقهية: "
 . (3)"نحصر منهاال ي

 يبنّي أن القاعدة الفقهّية أغلبية ال كلّية:                                                              :الثاينالرأي 
، وكأنّه يشري إىل أّن االستثناءات (4)يقول احلموي: القاعدة عند الفقهاء غريها عند النحاة واألصوليني 

أن يقال إّن القاعدة من االستثناءات يف القواعد األخرى، فلذلك األجدر يف القواعد الفقهية أكثر 
، مبعىن أهّنا أغلبية (5)"أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه "حكم أكثري ال كّلي، ينطبق علىالفقهية هي:

 وال توصف ابلكلية.

ة الفقهية أبحد : ذهب إليه الشيخ علي الندوي الذي بنّي أنه ابإلمكان تعريف القاعدالرأي الثالث
 :(6)أمرين

: قريب من الصياغة اليت صاغها الدكتور الزرقا مع تعديل طفيف عليه، فقال: "أصل فقهي أحدمها
 ."كلي يتضمن أحكاًما تشريعية عامة يف القضااي اليت تدخل حتت موضوعه

 "حكم شرعي يف قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل منها".: اثنيهما 

                                                           

 3ص ،رسالة ماجستري ،القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي الندوي،( 1)
 965 /2 ،1، طاملدخل الفقهي العام، الزرقا( 2)
 6ص ،1ط ،القواعد الفقهية بني األصالة واملعاصرة إمساعيل،( 3)
 1/5، 1البن جنيم، ط ،والنظائرغمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه  ،( احلموي4)
 ( املرجع السابق5)
 5ماجستري، ص، رسالة القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي الندوي،( 6)
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 لى التعاريف السابقةعالباحث تعقيب 

عند تتبع التعاريف السابقة للقواعد الفقهية جند أّن اخلالف يف وصفها ابلكلّية أو األغلبّية يكاد أن 
" ال مينع من وجود مستثنيات من ى أّن القاعدة تتميز بـ "الكلّيةيكون لفظيًّا ال حقيقيًّا، ألّن الذي ير 

ه التعاريف ال تنّبه إليه الشيخ الندوي أبّن صّحة أحد هذ القاعدة الفقهّية؛ لذا يرى الباحث وجاهة ما
 ما يلي: يُرجح الباحث، فعلى هذا (1)مينع من صحة اآلخر

إطالق لفظ )أصل( يف بداية صياغة تعريف القواعد الفقهية لألساب اليت مت بياهنا عند تعريف -1
 القاعدة بشكل عام.

أو أغليب : أصل فقهي كّلي بـــــالقواعد الفقهية  إمكانية تعريفاجلمع بني جوهر هذه التعاريف و -2
 يتضمن أحكاًما تشريعية عامة يف القضااي اليت تدخل حتت موضوعه.

                                                    القواعد املقاصديّة: النوع الثالث

مفهومه، وأّما مفهوم لفظ ومصطلح القاعدة سبق بيان  مصطلح مرّكب من لفظني: القاعدة واملقاصد،
املبحث القادم، وما يهمين هنا يف هذا املبحث  يف-هللا إبذن-عنهاملقاصد لغة واصطالًحا فسيتم احلديث 

 هو بيان معىن القواعد املقاصدية بشكل عام:
: كما عرفها الكاتب حممد ُيىي هي: "أصل كّلي يشتمل على معىن عام، مستفاد القاعدة املقاصدية

أّما الدكتور ( 2) اايت اليت وضعت الشريعة لتحقيقها"من أدلة الشرع املختلفة، والغ الستقراءعن طريق ا
شبري فيقول: القاعدة املقاصدية هي: "قضية كلية تعرب عن إرادة الشرع من تشريع األحكام وتستفاد 

املقاصديّة هي: "ما وعرّفها عبد الرمحن إبراهيم فقال: القاعدة  (3)"طريق االستقراء لألحكام الشرعية عن
ته من خالل ما يعرب به عن معىن عام، مستفاد من أدلة الشريعة املختلفة اجتهت أرادت الشارع إىل إقام

 .(4)"بين عليه من أحكام

                                                           

 5-4( املرجع السابق، ص1)
 "يف التشريعمفهوم القواعد املقاصدية وحجيتها ( الواليت، مقال بعنوان: "2)

http://www.elwalati.net/index.php/jkhg/ousoul/182-mafhoum     
 31، ص2، طالقواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية( شبري، 3)
 41، رسالة دكتوراه، صم الشاطيبقواعد املقاصد عن اإلما( الكيالين، 4)

http://www.elwalati.net/index.php/jkhg/ousoul/182-mafhoum
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وعلى هذا يرى الباحث أّن معىن القاعدة املقاصدية يشري إىل: األصول املتضمنة للمعاين اليت أراد هللا 
أدلة إمجالية   مجيعها، فأصول املقاصد الشرعية: هي األدلّة الشرعية أبنواعها،إقامتها يف شؤون املكلفني

، وأّما املعاين: هي احلكم والغاايت الشرعية اليت كّلفنا هللا إبقامتها يف شؤون ةوتفصيلية وقواعد لغويّ 
 حياتنا مجيعها.

  :الثاينالقسم 

ثالث: القواعد األصولية، القواعد الفقهية، حملة موجزة عن العالقة الرابطة، والفرق بني القواعد ال
                                                                                                                                                                                     :                                                                                                                            والقواعد املقاصدية

"القواعد الفقهية واألصولية واملقاصدية، تلتقي يف كوهنا كّلها قواعد شرعية، أي تتعلق بفهم الشرع 
األصولية بكوهنا قواعد منهجية لضبط  ونصوصه، وتتعلق ابستنباط أحكامه وِحَكمه، فتتميز القواعد

التعامل مع الدليل الشرعي وسالمة استعماله، وتتميز القواعد الفقهية بتضمنها أحكاًما فقهية عملية، 
لكنها عامة كلية *، وتتميز القواعد املقاصدية بتضمنها ِحَكَم الشرع وغاايته التشريعية العامة، وكيفية 

 .(1)حتديدها ومراعاهتا "

والقواعد  : القواعد املتضمنة لطرق استخراج األحكام،اعد األصولية هي عبارة عنفالقو 
اليت املقاصدية هي: القواعد اليت تتضمن احِلَكم واملعاين الشرعية، ولكن القواعد الفقهية هي: القواعد 

مؤلفات وجتدر اإلشارة إىل أن كثريًا من القواعد املقاصدية مستخرجة من  ،تتضمن أحكام فقهية عملية
وأصول الفقه، وبعضها مت صياغته من خالل معاين القواعد الفقهية واألصولية نفسها ، وهذا يعين  الفقه

                                                           

 * وكما مت التعريف سابًقا أهنا قدد تتميز ابألغلبية.
 "مفهوم القواعد املقاصدية وحجيتها يف التشريع"  :الغندوري، مقال (1)
 http://www.alislah.ma/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%
D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/2014-01-24-17-09-
18                                                                                          

http://www.alislah.ma/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/2014-01-24-17-09-18
http://www.alislah.ma/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/2014-01-24-17-09-18
http://www.alislah.ma/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/2014-01-24-17-09-18
http://www.alislah.ma/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/2014-01-24-17-09-18
http://www.alislah.ma/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/2014-01-24-17-09-18
http://www.alislah.ma/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/2014-01-24-17-09-18
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أهنا يف أصلها ويف معظمها قواعد فقهية أو أصولية، أو ميكن اعتبارها كذلك، ولكن خلصوصيتها يف 
 .(1)يعتها الفقهية أو األصولية بيان حكمة التشريع، جعلت صنًفا متميّـزًا، دون أن يلغي هذا التمييز طب

: الكتاب يف القواعد واألدلة اإلمجالية منخنلص مما سبق إىل أّن وظيفة األصويل هي البحث 
والسنة واإلمجاع والقياس وغريها من األدلة اليت تناوهلا العلماء يف كتب األصول، وأما وظيفة الفقيه فهي 

أغناه عن التوصل إليها األصويل، ويطبقها على جزئيات  أن أيخذ هذه القواعد واألدلة اإلمجالية اليت
املسائل، وبعبارة أخرى فإّن األصويل يبحث يف املناهج واألسس اليت تبنّي الطريق وتوضحه للفقيه الذي 
جيب عليه أن يلتزم هبا عند استخراج األحكام من أدلتها التفصيلّية، وأّما وظيفة املقاصدي فهي البحث 

عن طريق شر إىل احلكم الشرعي املناسب اايت من تشريع األحكام، فهو مبنزلة بوصله تؤ عن املعاين والغ
 .(2)النظر يف مجيع األدلة واألحداث اليت يراد معرفة حكمها

 املطلب الثالث: معىن الضابطة لغة واصطالًحا

 :اللغةمعىن الضابطة يف  أواًل:
قّيدة واملاسكة هلا، وهي مؤنث لكلمة الضابط، ، أي املال كاحبة السيارة وضابطة السيارةاملاسكة، يق 

، مسكه فأحكمه وأتقنه فالضبط حفظ ، الشيء ابحلزم، يقال: ضبطه ضبطًا، حفظه ابحلزم حفظًا قوايًّ
: أصلح خللها أو صحح قوق أفرادها، وضبط الكتابةوضبط القرية أي: قام بشؤوهنا ومل يقصر حب

ه، أي: حازم ومتحّكم هبا كابح هلا وماسكها، ويقال رجل ضابط للسانه ولسائر أمور  ، و(3)شكلها
فالن يتصرف بغري ضابط أي: بال قيد فاالنضباط حاله من التقيد ابلنظام والقواعد املرعية، والعلوم 
املضبوطة أي: العلوم احملكمة أو الدقيقة اليت تقوم على قياس املقادير كاحملاسبة واهلندسة، وكذلك 

: القوانني واإلجراءات اليت يصدرها املسؤول ، وضوابط األسعارت حركتهاانضبطت الساعة أي: انتظم
 .(4)اليت بدورها حتّدد الزايدة يف األسعار أو االخنفاض فيها

                                                           

 املرجع السابق( 1)
    1/34، 1، طاملهذب يف أصول الفقه( انظر: النملة، 2)
 563، ص4، طاملعجم الوسيط( انظر: جممع اللغة العربية، 3)
 1346، 1345ص  ،1، طمعجم اللغة العربية املعاصرمر، ( انظر: ع4)
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  :صطالح الفقهاءايف  الضابط اثنًيا:

يف تعريفه، فمنهم من قال إّن الضابط هو القاعدة، ومل يفرق  رت سابًقا إىل تباين آراء الفقهاءأش 
فهو التفريق  . وأّما الرأي اآلخر عند الفقهاء(1)"حكم كّلي ينطبق على مجيع جزئياته: " فهماا، بينهم

بني القاعدة والضابط، حيث قالوا إّن القاعدة تتعلق أبكثر من ابب، ومثال ذلك )اليقني ال يزول 
تكون على  ُيسّمى الضابط، كقولنا: )الكفارات بسبب املعاصيشك(، ولكن ما يتعلق بباب واحد ابل

 .(2) )الفور

، وال أقصد مصطلح املذكور آنًفا واملعىن الذي أقصده للضوابط يف دراسيت هذه هو املعىن اللغوي
أّن  عربّية، يرى الباحثالتتبع معىن الضابط يف معاجم الّلغة خالل الضوابط مبفهومها الفقهي، فمن 

قاعدة الضرورات  :ملذكورة يف البحث على ذلكمن األمثلة اة، و ماسكدة و قيّ مُ أي يف اللغة الضابطة معىن 
وقاعدة الضرر ال يزال مبثله وال أبعظم  ، تُقدر بقدرها ماسكة وُمقيدة لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات

فحديثي يف هذا البحث عن جمموعة من القواعد منه مبثابة قاعدة ضابطة وُمقيدة لقاعدة الضرر يزال، 
 ا من القواعد وُمقيدة هلا.اليت تتصف أبهنا ضابطة لغريه

  

                                                           

 245ص ،1، طمعجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح املنريإبراهيم،  (1)
 1/11، 1، طألشباه والنظائرا السبكي،( انظر: 2)
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 املبحث الثاين: املقاصد الشرعية

  املطلب األول: معىن املقاصد الشرعية

 (1)تعريف املقاصد لغة:

قصد يقصد شيًئا فهو قاصد لفعله ، وهو يدّل على  مفردها مقصد، مشتق من الفعل الثالثي قصد ،
أي طلبه وإرادة حتقيقه ، وهو العزم املتجه  عّدة معاٍن منها وهو األهم يف دراسيت هذه : إتيان الشيء

، أي (2) ِّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ّٰ  حنو حصول الفعل ، وأييت مبعىن استقامة الطريق قال هللا تعاىل :
ة فيه ، وسفر قاصد أي قريب على هللا تبيني الطريق املستقيم ، ويقال طريق قاصد أي مستقيم ال صعوب

قال بيننا وبني املاء ليلة قاصدة أي  ، ي(3) ِّخي حي جي يه ىه مهّٰ   :قال تعاىل ،ُميسر
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " القصد  : أيب هريرة رضي هللا عنه قال سهله ال تعب فيها ، عن

 :التشديد والتمييع، قال عز وجلسار السهل املعتدل الذي يقع بني ،أي عليكم ابمل(4)" القصد تبلغوا
 ٍِّّ  ٌّ ّٰ  ، قال تعاىل :البطء والسرعة ي اعتدل وتوسط بنيأ (5) ِّ  جي ٰه مه ّٰ 

 ، أي بني الظامل والسابق يف اخلريات .(6)

 االصطالح:تعريف املقاصد يف 

عند تتبع ما كتبه العلماء القدامى عن املقاصد ال جند هلم تعريًفا اصطالحًيا حمّدًدا له رغم استخدامهم 
 تتزايد فيه املستجدات الذياحل، ويف زمننا املعاصر الواسع يف كتبهم ومؤلفاهتم ملعانيه وما يتعلق به من املص

وحددوا هلذا العلم معناه  -جزاهم هللا خريًا -توسع العلماء حبثًا وتفصياًل يف هذا العلم، فقام العلماء

                                                           

  738 ص ،4ط ،الوسيطاملعجم جممع اللغة العربية،  وانظر:، 180/17-179 ،3، طلسان العرب، ( انظر: ابن منظور1)
 .3/96 ط،.د، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية املنعم،وكذلك عبد      

 .9( سورة النحل: جزء من اآلية 2)
 .42( سورة التوبة: جزء من اآلية 3)
 (6098حديث رقم ) 4/2372، طالعمل، د.ابب القصد واملداومة على  الرقائق،كتاب   ،صحيحه( أخرجه البخاري يف 4)
 .19جزء من اآلية ( سورة لقمان: 5)
 .32جزء من اآلية  ( سورة فاطر:6)
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ومن هذه املعاين ما يلي: يقول اإلمام عالل الفاسي املراد ابملقاصد الشرعية: اهلدف منها، واألسرار 
وأّما يف كتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية فيقول اإلمام ابن  (1)ل حكم من أحكامها،ليت تكون عند كا

 . (2)"ة يف كل أحوال التشريع أو أكثرها"املعاين واحلكم امللحوظعاشور: مقاصد التشريع العامة هي:

: الغاايت اليت أراد هللا عّز وجّل حتقيقها املقاصد الشرعية هو يرى الباحث أّن معىنعلى هذا 
من تشريعه لألحكام املكلفني هبا، وعندما أقول الغاايت فهي املعاين واألسرار اليت وضعت يف األحكام 
الشرعية، وأّما الصياغة بـ اليت أرادها هللا عز وجل أي ما طلبه الشرع من العباد، وعبارة التشريعات 

به شخص آخر، املكلفني هبا هنا للحصر ألنّه قد يكون هناك حكم مكلف به شخص وال يكلف 
 وهذا خيضع الختالف األحوال واألزمان. 

 (3)"املطلب الثاين:"مصاحل العباد اليت اجتهت لتحقيقها التشريعات اإلهلية

تستند مقاصد الشريعة اإلسالمية إىل أسس وأدلة تثبت أّن هللا عز وجل أراد من تشريعه لألحكام حتقيق 
ابيًّا على حياة اإلنسان ومسّو مكانته وعزته يف الدنيا مصاحل العباد وحتصيل أهداف ينعكس حتقيقها إجي

 واآلخرة، ومن هذه األدلة:

  القرآن الكرمي :األولالدليل 

نزول القرآن  ومن-وسّلمهللا عليه  صّلى-الرسولجاءت اآلايت القرآنية لتوضح أّن املقصود من بعثة 
 ىك مك لكاكّٰ وجل: ، قال عز اهلدى والسعادة للبشرية مجعاء الكرمي الرمحة وحتقيق
 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ّٰ  :وقال تعاىل ،(4) ِّيك
  حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ّٰ ، وقال تعاىل: (5)  ِّ ىق يف ىف

                                                           

 7، ص5، طمقاصد الشريعة اإلسالمية الفاسي،( انظر: 1)
 165 /3 ط، د. ،اإلسالميةمقاصد الشريعة  عاشور،( إبن 2)
 م(.2016-12-5 االتصال الشخصي،الرؤوف مفضي حسني ) اخلرابشة، عبد( 3)
 .107 ( سورة األنبياء:4)
 57 ( سورة يونس:5)
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  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ّٰ    ، وقال سبحانه:(1) ِّ مث هت مت خت
 ُّ َّ ٍّ ّٰ   :شأنه وقال جلّ  ،(2) ٌِّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
)ِّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ

 

واضحة أن ، فهذه اآلايت تدل داللة (3
واهلدف األمسى من نزول القرآن الكرمي إشاعة  -مصلى هللا عليه وسلّ  -مقصد هللا من بعثة سيدًن حممد

 حي جي يه ّٰ  عز وجل :، قال النور إىلمات ة يف اجملتمعات وإخراجها من الظلالرمحة والسعاد

، قال فإن له الشقاء يف الدنيا واآلخرة، ومن أعرض عنه (4)  ِّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
 مل خل  جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّ  :عاىل ت

بنّي أن للشريعة اإلسالمية مقاصد ومن اآلايت اليت ت .(5) َّ ىم مم خم جمحم يل ىل
 :قال تعاىل .ذات أمهية يف حتقيق السعادة للبشرية مجعاء، مقصد العدل واإلحسان وصلة الرحم والعفة

 نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّ 
عن هذه اآلية: هي أمجع آية يف  بن مسعود رضي هللا عنه أنه قالا "وروي عن (6) َّ يث ىث

، ومن (7)"لكل شيء وهدى ولو مل يكن فيه غريها لكفت يف كوهنا تبياًنً  ،كتاب هللا لبيان اخلري والشر
 نت مت ُّ : هللا يف كتابه العزيز، مقصد التيسري ورفع احلرج عن الناس، قال تعاىل إليهااملقاصد اليت دعا 

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 وجلّ  أراد هللا عزّ  اكثري من التشريعات الواردة يف كتاب هللا أن هلا مقصدً   ولقد دلّ  (8) َّ اك
 َّ مض خض حض جض مص خص مسحص خس ُّ  ه تعاىل:ومن ذلك قول ،حتقيقه

                                                           

 .203( سورة األعراف: جزء من اآلية 1)
 .9( سورة اإلسراء: 2)
 .89من اآلية  ءجز  :النحل( سورة 3)
 .1سورة إبراهيم: جزء من اآلية  (4)
 .126-124( سورة طه: 5)
 90  ( سورة النحل:6)
 .86، ص1، طاملقاصد العامة للشريعة( يوسف العامل، 7)
 .6اآلية جزء من  ( سورة املائدة:8)
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 مي خي حي جي يه ىه ُّ  قال عز وجل: فالصالة مطردة للفحشاء واملنكر، كما ،(1)

 مث هت مت خت ُّ  :تعاىل ، وقال(2) َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 .(3) َّ مح جح مج حج

 السنة النبوية  الثاين:الدليل 

هناك مواقف وأحاديث نبوية كثرية تبني أّن للشريعة اإلسالمية مقاصد أراد اإلسالم حتصيلها؛ لتحقيق 
ٌع َوَسبـ ُعوَن، أو بضع وستون ُشع َبًة،ك قولـه صّلى هللا عليه وسّلم: "مصاحل العباد، ومن ذل  اإِلميَاُن ِبض 

، فإماطة (4)"َياُء ُشع َبٌة ِمَن اإِلميَانِ أفضلها قول ال إله إال هللا، وأدًنها إماطة األذى عن الطريق، َواحل َ 
صّلى هللا عليه  عنهم من مقاصد اإلسالم وتشريعاته، وقوله األذى عن الناس وخدمتهم وإبعاد الشرور

ا قوله األحاديث أيضً ، ومن (5)"خروا وتصدقوااليت دفت فكلوا واد وسّلم: " إمنا هنيتكم من أجل الداّفة*
 .(6)"صّلى هللا عليه وسّلم: "إمنا جعل االستئذان من أجل البصر

 املطلب الثالث: حملة موجزة عن اهتمام العلماء بعلم املقاصد وأبرز مؤلفاهتم  

قرره العلماء اهتمام العلماء على مّر العصور ابملوضوعات املتصلة بعلم املقاصد، ومن ذلك ما  تتابع
األوائل من مبادئ أصولية، ومنها: االستحسان واملصاحل املرسلة وسد الذرائع وغريها من املوضوعات 

 اليت كان هلا دور كبري يف التهيئة للتأليف والبحث املعمق يف علم املقاصد.

                                                           

 .45جزء من اآلية  سورة العنكبوت: (1)
 .183( سورة البقرة: 2)
 .179( سورة البقرة: 3)
 .(35رقم ) ،1/63 د.ط، اإلميان،، كتاب اإلميان، ابب عدد شعب صحيحه( رواه مسلم يف 4)

              عن  هللا عليه وسّلم النيب صّلىى * معىن الدافة وهي: "القوم الذين يسريون ببطء وهم فقراء األعراب الذين قدموا املدينة، فنه
  لسان فائدة هلم "، ابن منظور: األخذ من األضاحي فرتة مؤقته وهي فرتة ضيافة هؤالء يف املدينة، واملقصد من ذلك حتقيق ال  

 .9/105العرب   
 (.1931رقم ) ،3/1561 د.ط،كتاب األضاحي، ابب النهي عن أكل حلوم األضاحي،   صحيحه، مسلم يف( أخرجه 5)
 (.5887رقم )5/2304د.ط،  من أجل البصر، االستئذان، االستئذان، كتاب صحيحه( أخرجه البخاري يف 6)
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َكم الشريعة اإلسالمية، العلماء األوائل يف القرون األوىل وعموم اجملتمع العريب آنذاك ، كانوا على دراية حبِ 
حمدودة  -ىل حدٍّ ماإ -ولديهم قدرة على فهم دالالت ألفاظ النصوص، فكانت الكتابة يف هذا املوضوع

ضمن املوضوعات األصولية ، إاّل أن توسع الدولة اإلسالمية ، ودخول الناس يف دين هللا أفواًجا ، وكثرة 
جة األمة إىل بناء العالقات مبختلف مستوايهتا: النوازل وتزايد املشكالت، وحمدودية النصوص، وحا

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسة ؛ كلها عوامل جعلت العلماء حباجة ماّسة إىل بيان احلكم 
الشرعي يف تلك املستجدات عن طريق فهم مقاصد التشريع واملوازنة بني املصاحل واملفاسد والنظرة الثاقبة 

عايشوه، فنحن حباجة إىل تتبع التطورات واملراحل اليت مر هبا هذا املوضوع من  للواقع املعاصر الذي
 ويرها والبناء عليها يف املستقبل.؛ لالستفادة منها وتط(1)خالل معرفة أبرز املؤلفات

 :ومن العلماء األوائل الذين كان هلم ابٌع يف احلديث عن هذا املوضوع يف طيات كتبهم 
 عاش يف القرن الثالث للهجرة: الصالة ومقاصدها، علل الشريعة.  احلكيم الرتمذي، الذي -
 هـ: حماسن الشريعة. 325أبو بكر القفال الشاشي )القفال الكبري( املتوىف سنة  -
 هـ: التقريب واإلرشاد يف ترتيب طرق االجتهاد.403الباقالين املتوىف سنة  -
 الغليل، املستصفى. هـ: شفاء 505اإلمام أبو حامد الغزايل املتوىف سنة  -
 هـ: احملصول.606فخر الدين الرازي املتوىف سنة  -
 هـ: قواعد األحكام يف مصاحل األًنم. 660العز بن عبد السالم املتوىف سنة  -
 هـ: جمموع الفتاوى. 728ابن تيمية املتوىف سنة -
 هـ: إعالم املوقعني عن رّب العاملني.751ابن قيم اجلوزية املتوىف سنة  -
 هـ: املوافقات يف أصول الفقه. 1388لشاطيب املتوىف سنة ا -

 :املؤلفاتويف العصر احلديث هناك اهتماٌم كبري يف علم املقاصد ومن 
 (2)كتاب: مقاصد الشريعة اإلسالمية.  :1973الطاهر ابن عاشور املتوىف سنة  -
 أمحد الريسوين: كتاب نظرية املقاصد عند الشاطيب. -
 اسة يف فقه مقاصد الشريعة.يوسف القرضاوي: در  -

                                                           

 71-35 ،2، طنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب( انظر: الريسوين: 1)
 حياة ابن عاشور، سؤال وجواب، دانظر: املنج (2)

 pm https://islamqa.info/ar/161770 10:57الساعة:  /25/10/2016بتاريخ:  التصفح     
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 حممد مصطفى الزحيلي: مقاصد الشريعة اإلسالمية. -

 املطلب الرابع: أمهية املقاصد الشرعية وخطر إمهاهلا 

مقاصد الشريعة اإلسالمية ترفع عن األّمة اإلسالمية والعامل أمجع كثريًا من األعباء واملشاّق؛ وذلك ألّن 
، ومن تيسري عليهم يف مجيع شؤون حياهتمالناس والرمحة هبم وال من مقاصدها األساسية احملافظة على

، فتسهل مية تضع األمور يف نصاهبا الصحيحًنحية أخرى ال بد أن نذكر أن مقاصد الشريعة اإلسال
، وتقلل فجوة اخلالف بني أهل العلم وتساعدهم لبناء تصور متكامل قامة الفروع على القواعد واألصولإ

، وتظهر حقيقة اإلسالم (1)، فيستمر االجتهاد وتدوم حيويته كم املسائل املستجدةوأكثر واقعية يف ح
، إّما عي يف الفقه اإلسالمي إال ملصلحةاملشرقة وصالحيته لكل زمان ومكان، حيث ال يوجد حكم شر 

فإن الشريعة مبناها وأساسها "يقول اإلمام ابن القيم: (2)خري، أو دفع مفسدة، أو كليهما.لتحصيل 
ى احِلَكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، وحكمة كلها فكل مسألة عل

خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل 
رمحته بني العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها ابلتأويل، فالشريعة عدل هللا بني عباده، و 

داللة وأصدقها  أمت-وسلمهللا عليه  صّلى-رسولهخلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق 
 "(3). 

إّن مقاصد الشريعة اإلسالمية هلا أمهية عظيمة جلميع البشرية على اختالف مستوايهتم، فلها 
ك للمتخصص مبعرفة األحكام أمهية جليلة للمسلم غري املتخصص ابلعلوم الشرعية، وهلا أمهية كذل

 الشرعية، وتتعدى أمهية املقاصد الشرعية لتشمل غري املسلمني.

                                                           

  ، وكذلك انظر: 97، 1، طاحلكمأمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية وأثرها يف فهم النص واستنباط ( انظر: اجلندي، 1)
 .658، ص 1، طمقاصد الشريعة اإلسالميةالزحيلي،      

                                                                      2/249، 1ط ،قواعد األحكام( انظر: العز بن عبد السالم، 2)
 .702، ص 1، طاإلسالميةالشريعة مقاصد وكذلك انظر: املرجع السابق: الزحيلي،      

 .195/ 1، 1 ، طالعاملنيإعالم املوقعني عن رب  اجلوزية،( ابن قيم 3)
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 :(1) أمهية املقاصد اإلسالمية خباصة للمسلم غري املتخصص ابلعلوم الشرعية

تعميق الوالء هلل تعاىل يف نفوس املسلمني وتعميق معاين التوحيد، فيصبح عند املسلم قناعة وافية أبّن  -
 عة اإلسالمية تضمن له النفع وتدفع عنه الفساد. الشري

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ  :اخلضوع هلل اخلالق العامل مبا يصلح اإلنسان ومبا يفسده، قال تعاىل -
، وهذا يتولد من ثبات العقيدة ومن القناعة أبن الشريعة اإلسالمية ال ُتكلف اإلنسان مبا (2) َّ ىئ
 ال يطيق.

سلم، وحتميه من االغرتار ابملبادئ اهلدامة الساعية لتشويه صورة معرفة حكمة التشريع حتّصن امل -
 اإلسالم السمحة، اليت يبذل أصحاهبا جهدهم إلخفاء حماسن الشريعة وحتريف معاملها.

من الواجب على املسلم أن يتوافق مقصده مع مقصد التشريع، وال يستطيع ذلك إال مبعرفته مبقاصد  -
ا درء مفاسد أو جلب مصاحل، فال ُياول التهّرب منها أو التحايل عليها، الشريعة اليت هي يف جمملها إمّ 

 فيسبب الضرر لنفسه ويعّم الفساد يف اجملتمع. 

 :(3) أمهّية املقاصد اإلسالمّية للمتخصص ابلعلوم الشرعية
 أّما أمهية مقاصد الشريعة اإلسالمية للمتخصص، فتظهر فيما يلي:

 بشكل صحيح عند تطبيقها على القضااي املتجددة. فهم األدلة الشرعية وتفسريها -
 االسرتشاد هبا يف معرفة احلكم الشرعي املناسب يف املستجدات مبختلف مستوايهتا ودرجاهتا.  -
مقاصد الشريعة اإلسالمية دليل العلماء يف معرفة احلكم الشرعي عند عدم وجود نص مباشر يف  -

 املسألة.
 القدرة على الرتجيح بني األدلة عند تعارضها.عني املفيت على املوازنة و تُ  -
 القدرة على التفريق بني الرأي والقياس الفاسد وبني الرأي والقياس الصحيح. -

                                                           

 .103- 101، ص 1، طا يف فهم النص واستنباط احلكمأمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية وأثره اجلندي،( انظر: 1)
 .56 الذارايت:( سورة 2)
 .660 – 633ص  ،1ط ،اإلسالميةمقاصد الشريعة  الزحيلي،( انظر: 3)
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خالصة ما سبق أّن مقاصد الشريعة اإلسالمية تساعد على االستنباط واالستدالل والتعليل والرتجيح 
مة التشريع وأسرارها ومقاصدها وحماسنها رأس السليم، ويكفينا قول اإلمام ابن القيم إن: "معرفة حك

 .(1)أمر الفقه وذروة سنامه "

 :املسلمأمهية املقاصد اإلسالمية لغري 

هناك من غري املسلمني من جيهل حقيقة اإلسالم ومقاصده العظيمة، فعندما يُبّلغ دعاة اإلسالم دين 
تفكري غري املسلم وعمله، فيتفكر  هللا على بصرية وبفهم حقيقي ملتطلبات احلياة، فهذا ينعكس على

بعدل اإلسالم ورمحته وأنّه دين شامل جاء لدرء الشرور عن الناس وحتقيق سعادهتم، فتتحطم بذلك 
 آمال أعداء هللا بتشويه اإلسالم واإلساءة إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 186/ 1، 1، ط إعالم املوقعني عن رب العاملني اجلوزية،( ابن قيم 1)
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                                                        مقصد التيسري يف الشريعة اإلسالمية: املبحث الثالث

 املطلب األول: معىن مقصد التيسري يف اإلسالم

  :اللغةالتيسري يف 

التيسري لغة: من الُيسر وهو اللني، َيس َر فالن الشيُء: سه له، ويقال َيُسَر الشيُء يَيِسر يسرًا: َسُهل 
، الدين ُيسر أي مسح وسهل قليل وأمكن فعله وَخف  والن وانقاد فهو َيِسٌر ويسري، وهو ضد العسر

را " (1)التشديد  را وال تُعسِّ  .(2)، ويف احلديث: " َيسِّ

  :االصطالحاليسر يف 

كتب القامسي يف تفسريه أّن اليسر" عمل ال جيهد النفس وال يثقل اجلسم، والعسر ما يثقل النفس 
ماحة يف اإلسالم ب اليسر والسومن التعاريف الرصينة ملفهوم اليسر ما جاَء يف كتا (3)ويضر اجلسم"

تطبيق األحكام الشرعية بصورة معتدلة كما جاءت يف كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا وهو أن اليسر: "
عليه وسلم، من غري تشدُّد ُُيّرِم احلالل، وال متيُّع ُُيلِّل احلرام، ويدخل حتت هذا املسّمى السماحة 

 .(4)"ليت حتمل املدلول نفسهملصطلحات اوالسعة ورفع احلرج وغريها من ا

 معىن القواعد الضابطة ملقصد التيسري.املطلب الثاين: 

معىن القاعدة هو: أصل كّلي أو أغليب من حيث اشتماله على جزئّيات أّن عن حتّدثت يف الفصل األول 
بط املعىن الذي أقصده للضوابط يف دراسيت هذه هو املعىن اللغوي، وال أقصد مصطلح الضواو  موضوعه.

                                                           

 1064 /2، 4، طاملعجم الوسيط( انظر: جممع اللغة العربية، 1)
 .1،1/2513، طمعجم اللغة العربية املعاصروكذلك انظر: أمحد خمتار عمر،      

  عليه السالم: يّسرا وال تعّسرا: كتاب األدب، ابب قول النيبصحيحه( أخرجه البخاري يف 2)
 (. 5773حديث رقم ) 5/2269 ،د.ط     

 .3/247، 1ط ،التأويلتفسري القامسي املسمى حماسن  القامسي،( 3)
  .    4، صطد. ،اليسر والسماحة يف اإلسالم ،الصغري( 4)
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: األصول الشرعية اليت حتّدد العمل املشروع دون زايدة أو لقواعد الضابطة هياف مبفهومها الفقهي.
 نقصان.

: الغاايت اليت أراد هللا عّز وجّل حتقيقها من تشريعه لألحكام الشرعية هواملقاصد أّن معىن  سابًقابّينُت و 
تطبيق األحكام الشرعية بصورة معتدلة كما إرادة هللا عز وجل هي : هو التيسري دفمقص هبا.املكلفني 

 ؛جاءت يف كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، من غري تشدُّد ُُيّرِم احلالل، وال متيُّع ُُيلِّل احلرام
  رمحًة ابلعباد.وذلك 

 : أّما القواعد الضابطة ملقصد التيسري فهي

 بيان احلكم الشرعي املناسب عند تطبيق مقصد األصول الشرعّية اليت من شأهنا أن متنع وقوع اخللل يف
وبصياغة أخرى أكثر دّقة فإّن معىن القواعد الضابطة ملقصد التيسري هو: األصول الشرعية اليت  التيسري،

حتّدد العمل املشروع املبين على التيسري دون زايدة أو نقصان، وأقصد ابألصول الشرعية: األدلة الشرعية 
الية وما تتضّمنه من أحكام تفصيلية عامة ثبتت ابالستقراء، ابإلضافة إىل القواعد أبنواعها، من أدلة إمج

طاليب اللغويّة واملعاين واملقاصد الشرعية، اليت صاغها العلماء بعبارات موجزة للتسهيل على أهل اإلفتاء و 
هو األصل ألنّنا  حتدد( أي متنع اخللل ومتسك ابحلكم الشرعي املناسب، وهذاالفتوى، وأّما معىن كلمة )

أي الذي أراده  :وترى، وأقصد ابحلكم الشرعي املناسب نعبد هللا كما أمر وقصد، ال كما تريد أهواؤًن
 شرع هللا ال إفراط وال تفريط فيه.ف ،هللا دون تشدد أو متييع

 : أمهية مقصد التيسري ورفع احلرج ثالثاملطلب ال

قائم على التيسري والسماحة والرفق ابإلنسان، وأّن إرادة  األصول الدالة على التيسري تثبت أّن التشريع
هللا عز وجل تقتضي رفع احلرج واملشقة عن الناس. يقول األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي: " أما 
التيسري، فهو روح يسري يف جسم الشريعة كلها، كما تسري العصارة يف أغصان الشجرة احلّية، وهذا 

 .(1)ضعف اإلنسان، وكثرة أعبائه، وتعدد مشاغله "التيسري مبيّن على رعاية 

                                                           

 . " التيسري ورفع احلرج عن الناس"  :( القرضاوي، مقال1)
   http://www.qaradawi.net/new/Articles-6496 



36 

 
 

فاليسر ورفع احلرج نتيجة منطقية لعموم اإلسالم ومشول شريعته، فاإلسالم مل جييء لطبقة خاصة، أو "
لعصر معنّي، بل جاء عاًما جلميع الناس، يف كل األرض، ويف كل زمان، وكل نظام يتسم هبذا التعميم 

إّن التيسري من الصفات  .(1)سر والتخفيف، ليّتسع جلميع الناس"إىل الي وهذه السعة، ال بّد أن يّتجه
اليت ترغبها النفوس ومتيل إليها القلوب، ومن يّتسم هبا يكسب حب دعوة الناس للخري وثقتهم والتأثري 

 يم ىم ُّ   :، قال تعاىل(2) على من اتصف ابلسماحة والتخفيف"فيهم؛ لذا جند دعوة اإلسالم تثين
فهذه السمة العظيمة تساهم بقوة  (3)َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن

احلق والتوحيد؛ لذلك النتشار دعوة اإلسالم وقبول دعوة يف سرعة إقامة التكاليف الشرعية، وأدعى 
األمصار ُيثهم على االلتزام ابلسماحة  إىلحينما يرسل الدعاة والرسل  -مى هللا عليه وسلّ صلّ  -كان النيب

  مئ خئ حئ جئ يي ُّ  :تعاىل قال .واجلدال ابليت هي أحسن س ابللنيوالرفق ودعوة النا
كان رسول هللا صّلى هللا  قالأيب موسى  عن،  (4) َّ جت هب مب خب جبحب هئ

 .(5) تنّفروا ويّسروا وال تعّسروا"وال" بّشروا حًدا من أصحابه يف بعض أمره قال:عليه وسّلم إذا بعث أ

 : أمهية القواعد الضابطة ملقصد التيسري وخطر إمهاهلا رابعاملطلب ال
 سيتم بعون هللا تقسيم هذا املطلب إىل قسمني:

  أمهّية القواعد الضابطة بشكل عام وخطر إمهاهلا القسم األول:

الشرعي، تعّد مبنزلة بوصلة تساعد اجملتهد القواعد الضابطة وأشهرها القواعد الفقهية الضابطة للحكم 
واملفيت على بيان األحكام الشرعية اليت أرادها هللا عّز وجّل جبالء، وحتّدد مسار االجتهاد الفقهي خباصة 
يف القضااي املستجدة حّت يكون موافًقا ملقاصد الشرع وأصول التشريع، ومراعًيا لقدرات الناس وأحواهلم 

                                                           

 "  مظاهر اليسر يف اإلسالموانظر: املسعودي، استفسارات شرعية بعنوان " السابق،املرجع  انظر:( 1)
    http://www.sunnahway.net/vb/showthread.php?p=14421 

 " أمهية الَسَماحـة والتيسري يف الدعوة اإلسالميةمقال بعنوان: " غده،انظر: أبو  (2)
    http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=13515 

 .159جزء من اآلية ( سورة آل عمران: 3)
 .125من اآلية  النحل: جزء( سورة 4)
 (.1732، رقم )1358 /3 ،د.طكتاب اجلهاد والسري، ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري،   صحيحه:( أخرجه مسلم يف 5)

http://www.sunnahway.net/vb/showthread.php?p=14421
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هذه القواعد كاشفة وماسكة للحكم الشرعي املناسب دون زايدة أو نقصان،  وحاجاهتم، وبذلك تكون
وألمهية القواعد يف تكوين املهارة الفقهية عند أهل الذكر يقول ابن رجب عنها: "إن القواعد تضبط 

وتزداد األمهية مع تزايد ( 1)"له الشوارد وتقرب إليه املتباعد للفقيه األصول وتنظم له املنثور وتقيد
ستجدات واجلزئيات وتنوعها وكثرة النوازل وتشعبها. يقول اإلمام القرايف: "ومن ضبط الفقه بقواعده امل

، لذا (2)"ت، واحتد عنده ما تناقض عند غريهاستغىن عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف الكّلّيا
                                                                                  فالقواعد أسلوب عملي مبّسط لبيان احلكم الشرعي الصائب بسهولة ويسر.         

: ومن ذلك ينعكس خطر إمهال القواعد الضابطة وأثره السليب يف مكوًنت اجملتمع مجيعها،
يفقد أهل االجتهاد واإلفتاء ثقة اجملتمع بقدرهتم على بيان احلكم الشرعي املناسب ما يفتح اجملال 

صحاب األهواء والشبهات ابلطعن ابإلسالم، وتشويه صورته وزعزعة الثقة بقدرته على إدارة الشؤون أل
"إن من أمهل القواعد تناقضت عليه الفروع فيقول: املستجدة يف شّت اجملاالت. يوضح اإلمام القرايف

 (.3)واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت عليه نفسه وقنطت"

  وخطر إمهاهلا خاصبشكل ملقصد التيسري أمهّية القواعد الضابطة  :القسم الثاين

 عن-هللا إبذن-أحتدثاألول عن أمهية القواعد الضابطة بشكل عام، وهنا سوف قسم ثت يف الحتدّ  
 أمهية القواعد الضابطة ملقصد التيسري بشكل خاص:

العتدال والتوسط ويتجاهل القواعد الضابطة ملقصد التيسري مبنزلة امليزان الذي يُرجح جانب ا
جانب التمييع والتشدد، فعدم التقّيد ابلقواعد الضابطة ملقصد التيسري طريق قد يؤّدي إىل فعل احملرمات 
أو ترك الواجبات حبّجة احلداثة والتطور والتخفيف والتمدن، فتعّد القواعد الضابطة مبنزلة مؤّشر البوصلة 

ن أن يبىن التيسري على األهواء واآلراء الشخصية، بل على لتحديد احلكم الشرعي املناسب، فال ميك
 الدليل الراجح واملوازنة بني القواعد الشرعية.

                                                           

 .3ص ،3، طالقواعد يف الفقه اإلسالمي رجب،بن ا( 1)
 .62 /1 ،1، طالفروق( القرايف، 2)
 .( املرجع السابق3)
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جيب التأكيد أّن ما ثبت بدليل جازم يف شريعتنا السمحة، ال يصح أن خيضع لالجتهاد البشري ، أو 
من املؤسف أن ينتشر يف ، و تبديل، فهو اثبت كالرواسي لألرض، متنعها أن متيد وتضطربالتعديل و ال

، واملؤيدة إبمجاع ضحة يف داللتها على احلكم الشرعيجمتمعنا املسلم من يرتك نصوص القرآن والسنة الوا
األمة ، ويلهث وراء زبد الدنيا متشبث مبا مل يثبت شرًعا ، فيلوي بعض النصوص قاصًدا أن جيعل منها 

، اعتماًدا على اآلية يلى بعضهم إبابحة الراب القل، فقد ًندتتبع إليه النصوص األخرى القاطعةأصاًل 
 حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّ  :قال تعاىل ،الكرمية

لكتاب مل ينهى عنه وأبعد منهم عن الوسطية واالعتدال من ًندى إبابحة اخلمر ألن ا ،(1)َّ مق
اجملتمع؛ فيصبح  يفينعكس خطر إمهال القواعد الضابطة ملقصد التيسري وأثره السليب و  .(2)بصيغة التحرمي

وترك الواجبات والتهاون هبا؛ لذلك اجتهد العلماء  ،عل احملرمات وانتشارهافمقصد التيسري والرفق ذريعة ل
 رفع اجلهل أبحكامها.يُ و  ،هبا يـَُتقي ديف بيان القواعد الضابطة ملقصد التيسري حّت 

                                                           

 .130 عمران:( سورة آل 1)
 .6-5، ص" فقه التيسري عند القرضاوي( انظر: وليد عبد اهلادي، حبث " 2)
 http://b7oth.com/?p=750. 
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 قواعد املشقة جتلب التيسريلفصل الثاين: ا

 ة والعزميةالرخص :ولملبحث األا

 املطلب األول: تعريف الرخصة لغة واصطالًحا

 تعريف الرخصة يف اللغة :أواًل: 

الرخصة يف اللغة: التسهيل والتيسري. يُقال: رخص  له يف األمر سهله ويسره وأذن له فيه بعد النهي عنه، 
 .(1)وهي خالف التشديد والعزمية 

 : تعريف الرخصة اصطالًحااثنًيا: 

ت العلماء للرخصة، ولكنها منسجمة يف املعىن وإن اختلفت صياغتهم ملفهومها، ومن تنوعت تعريفا
 هذه التعاريف:

للحكم األصلي فرخصة  "احلكم الشرعي إن تغري إىل سهولة لعذر مع قيام السببيقول السبكي: -
 .(2)"وإال فعزمية

ع للمكلف يف فعله ما الغزايل فيقول إّن الرخصة هي:أ - وعجز عنه مع قيام السبب  لعذر"عبارة عّم وسِّ
حرم

ُ
 .(3)"امل
"ما شرع من األحكام لعذر، والرخصة كما تكون ابلفعل تكون برتك الفعل ويقول اآلمدي الرخصة: -
"(4). 
ما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي املنع، ام الشاطيب معىن الرخصة قائاًل:"بنّي اإلم -
 .                             (5)"هع االقتصار على مواضع احلاجة فيم

                                                           

 .426، ص 1، طمعجم مقاييس اللغة، وانظر: أيب احلسني، 336، 2: طاملعجم الوسيط( انظر: جممع اللغة العربية، 1)
 .165-160 /1 د.ط، ،احملليجلوامع على شرح اجلالل حاشية العطار على مجع ا العطار،( 2)
 .1/329د.ط، ، املستصفى من علم األصول الغزايل،( 3)
 .176/  1، 1ط ،اإلحكام يف أصول الفقه ،اآلمدي( 4)
 .301/  1 د.ط، ،الفقهاملوافقات يف أصول  الشاطيب،( 5)
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 :التعاريفعلى هذه الباحث تعقيب اثلثًا:

هذه التعاريف مجيعها تبنّي أّن االنتقال من احلكم الشرعي األصلي ال يكون إاّل بعذر أو عجز أو  -
 مشقة معتربة.

 هذه التعاريف مجيعها تدّل أن مشروعية الرخصة اثبته يف الشريعة اإلسالمية. -
 خصة استثناء من الدليل واحلكم األصلي.الر -
 جيب االقتصار على موضع احلاجة والعذر. -
 عند وجود العذر املعترب شرًعا قد يتم ترك الواجب أو فعل احملرم، وهذا استثناء من األصل. -

 تتبع التعريفات السابقة يرى الباحث إمكانية تعريف الرخصة أبهنا:خالل من 
ىل حكم استثنائي، وذلك عند وجود العذر الشرعي، مع التقيد ابلقواعد االنتقال من حكم األصل إ

 الشرعية الضابطة هلذا االستثناء. 

 تعريف العزمية لغة واصطالًحا طلب الثاين: امل

  :اللغةالعزمية يف أواًل: 

 يقال: عزم فالن أي: جد وصرب، واعتزم لألمر احتمله وصرب عليه، والعز ام: الشديد، ويقال كذلك:
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ  ُّ  عزم األمر أي لزم، قال تعاىل:

سيدًن عن  عبد هللا بن عمر: عن ،(2)، وعزائم هللا أي: فرائضه اليت أوجبها، ويف احلديث(1) َّ مب زب
إن هللا عّز وجّل ُيب أن يؤتى رخصه، كما يكره أن يؤتى معصيته هللا صّلى هللا عليه وسّلم قال:" رسول

"(3) .   

 

 

 

                                                           

 .21حمد: جزء من اآلية ـ( سورة م1)
 .599، 2: طاملعجم الوسيطة، ( انظر: جممع اللغة العربي2)
 (.950، رقم )1/470 ،طاستحباب قصر الصالة يف السفر، د،، كتاب الصالة، ابب صحيحه( أخرجه ابن خزمية يف 3)
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  :االصطالحالعزمية يف نًيا: اث

 .(1)العباد إبجياب هللا تعاىل" هي عبارة عما لزمعرّفها الغزايل فقال: العزمية:" -
 .(2)هي عبارة عما لزم العباد إبلزام هللا تعاىل كالعبادات اخلمس وحنوها"وأما اآلمدي فعرفها بقوله:" -

 - والعزمية عند القرايف هي:"طلب الفعل الذي مل يشتهر فيه مانع شرعي")3(
العزمية يف األحكام الشرعية اسم ملا هو أصل منها غري جوع إىل أصول البزدوي جنده يقول:"وعند الر  -

 (.4)"بعة أقسام فريضة وواجب وسنة ونفلمتعلق ابلعوارض، والعزمية أر 
 .(5)"ا شرع من األحكام الكلية ابتداءً م:"وعرفها الشاطيب -

 :السابقةالتعريفات على الباحث تعقيب اثلثًا: 

 من التأّمل يف التعريفات السابقة جند ما يلي:

: إّن العزمية تشمل فقط ما ألزمه الشرع على العباد من جهة فعل يقول بعض العلماءهناك رأي ل
اآلخر يرى أّن العزمية تشمل مجيع األحكام الشرعية الالزمة لكن البعض الواجبات وترك احملرمات، و 

  شرعت ابتداء للعباد.الالزمة اليتوغري 

، وذلك ألّن مجيع األحكام الشرعية سواء كانت رجاحة تعريف الشاطيببكر أبو احلدايد  رىي
الزمة أو غري الزمة حتتاج إىل عزم وجهد وصرب، فهذا التعريف يشمل األحكام املشروعة يف األصل، 

 .(6)ر وهي الرخصثنائية اليت بنيت لعذأي خرج من هذا التعريف األحكام الشرعية االست

                                                           

 .1/329 د.ط،، املستصفى من علم األصول( الغزايل، 1)
 .175/  1 ،1ط، الفقهاإلحكام يف أصول  اآلمدي،( 2)
 .1/73 ط، د.اختصار احملصول، شرح تنقيح الفصول يف  القرايف،( 3)
 .136-135ص  ط،د. ،البزدويأصول  البزدوي،( 4)
 .300 /1 د.ط، ،الفقهاملوافقات يف أصول ( الشاطيب، 5)
    .60-54، رسالة ماجستري، ص دور املقاصد يف توجيه احلكم بني العزمية والرخصة( انظر: أبو احلدايد، 6)
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أن يُطلق عليها عزمية  األحكام غري الالزمة أدعى يففعل يُرجح الباحث قول أبو احلدايد؛ وذلك أن 
إال صاحب مهه  شروعة أصاًل وامل يرتقي إىل اإللتزام ابألحكام غري الالزمةاألحكام الالزمة فال  فعل من

 ا.قد يقوم هبوجهد وعزمية، أّّما األحكام الالزمة فاألغلب 

، فمن األمهية مبكان ذكر بعض لغة واصطالًحا بعد أن مت توضيح مفهوم الرخصة والعزمية
 التنبيهات املتعلقة هبما وهي:

 نستنتج أّن الرخصة تيسري وتساهل حممود. -
 إن االنتقال إىل احلكم االستثنائي بدون عذر شرعي يُعّد خمالفة شرعّية، وهو تساهل مذموم. -
 احلكم االستثنائي دون دليل شرعي يُعّد خمالفة شرعية وهو تساهل مذموم. إّن االنتقال إىل -
االنتقال إىل احلكم االستثنائي وممارسته ُمقيدة ابلقواعد الضابطة هلذا احلكم، ودون ذلك يُعّد متييًعا  -

 للحكم الشرعي األصلي وخمالفة يُؤمث  فاعلها.
 مود، ولكلٍّ منهما موقعه وأحكامه.إّن العزمية فعل حممود كما أّن الرخصة فعل حم -
 إّن التشّدد املذموم ليس من العزمية يف شيء، فالعزمية هي فعل األحكام الشرعية. -
احملافظة على الثوابت واحلرص على إقامة األحكام الشرعية والتمسك هبا حزم يف الدين وِشدٌة  -

 حممودة، وليست مذمومة.

 ملطلب الثالث: دواعي الرتخص 

 أربعة أقسام: يف-هللا إبذن-املطلبهذا  سُيكتب
 القسم األول: بواعث الرخص املشروعة.

 القسم الثاين: قاعدة الرخص ال تناط ابملعاصي. 
 القسم الثالث: قصد املكلف للمشقة.

 .(1)إن هللا ُيب أن تؤتى رخصة كما ُيب أن تؤتى عزائمه" معىن حديث:" القسم الرابع:

 : ملشروعةا بواعث الرخص :األولالقسم 

                                                           

 (.950، رقم )470 /1 ،ط.استحباب قصر الصالة يف السفر، دلصالة، ابب ، كتاب اصحيحه( أخرجه ابن خزمية يف 1)
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، (1)ج عن أحد أمرين: املشّقة واحلاجةإّن تتبع جزئيات الرخصة املشروعة يدّل على أّن بواعثها ال ختر 
فالسبب يف الرخصة هو احلرج واملشقة، ومها يرتتبان على أسباب وبواعث تتفاوت قّوة وضعًفا، فمنها 

ورفع  (2)سباب حتققت الرخصةا وجدت أحد األما يصل إىل درجة الضرورة ومنه ما هو دون ذلك، فإذ
 احلرج لوجود العذر الشرعي، ومن هذه األسباب ما يلي: 

رج يف العبادات وغريها سبعة يبنّي اإلمام السيوطي يف كتابه األشباه والنظائر: أن دواعي رفع احل
فقهية : عموم البلوى، السفر، املرض، اإلكراه، اجلهل، النقص، والنسيان، وجاء يف املوسوعة ال(3)وهي

الكويتية: أن أهم األعذار اليت جعلت سبًبا للتسهيل عشرة، وهي: السبعة اليت ذكرها السيوطي ابإلضافة 
، أّما الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه) الفقه اإلسالمي (4)آلتية: الشيخوخة، احلمل، والرضاعإىل األعذار ا

، وفيما (5)بسبب إرهاق العطش واجلوع التخفيفوأدلته( فقد أضاف أسبااًب أخرى لرفع احلرج، منها: 
 يلي بيان موجز هلذه األسباب:

 .(6)احلكمة تقتضي التسهيل ورفع احلرجالسفر: فهو علة التخفيف ألنه مظنة املشقة، ف
على املفطر وال  فلم يعب الصائم" :نسافر مع النيب صلى هللا عليه وسلم كنا قال أنس بن مالك عن

 املفطر على الصائم")7(

د فيضعف عن تيااملرض: يقول اإلمام القرطيب: املريض هو "الذي خرج بدنه عن حد االعتدال واالع
 ، فهو مظنة لعدم القدرة على القيام ابلتكاليف الشرعية فكان سبًبا يف رفع احلرج.(8)"القيام ابملطلوابت

                                                           

 .419 – 418، ص 4، طرفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، دراسة أصولية الباحسني،( انظر: 1)
 ( انظر: املرجع السابق.2)
 .79-78-77 /1، 1، طاألشباه والنظائر السيوطي،( انظر: 3)
 .  330- 329 /37 ،1، طاملوسوعة الفقهية الكويتيةية، ( انظر: وزارة األوقاف الكويت4)
 .2/648 ،3، طالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي،( انظر 5)
 م(. 2016-10-8( عبد الغفار، حممد حسن )االتصال الشخصي، رسائل صوتية، 6)

سلم بعضهم يف الصوم ، كتاب الصوم ، ابب مل يعب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و صحيحهأخرجه البخاري يف  )7 (
 (1845، رقم)2/687ط، .واإلفطار، د

 .5/216 ،1ط ،القرآن اجلامع ألحكامالقرطيب، و . 37/330 ،1ط ،املوسوعة الفقهية( وزارة األوقاف الكويتية، 8)

http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=1845#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=1845#docu
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احلمل وكذلك الرضاع: والتخفيف بسببهما رمحة ابألم وابجلنني، وحمافظة على املقاصد األساسية اليت 
 تتمثل ابلنفس والنسل. 

 .(1)لصيام رمحة به وتيسريًا عليهمن اداًل الشيخوخة: فعليه الفدية ب
 .(2)"ن: "فقدان صورة الشيء وعدم تذكرهالنسيا

 .(3)ذلك من األعذار املسقطة للمؤاخذةاإلكراه: وهو محل الغري على شيء ال يرضاه، فكان ب
عموم البلوى: أي عموم العسر وانتشاره وعدم القدرة على دفعه، ومن ذلك رفع قضاء الصالة عن 

 .(4)ه، خبالف الصوم فإنّه ال يتكرر فال يكون يف قضائه مشقة احلائض لتكرار 
والنفص الذي يصح معه التسهيل هو الذي يؤّدي التكليف معه إىل حرج غري حمتمل غالبًا،  النقص:

لبالغ فال تكلف املرأة مبا يكلف به الرجل من صالة اجلماعة والنفقة، والصيب ال يكلف مبا يكلف به ا
 .(5)الصغري لنقصان األهلية عند

إرهاق اجلوع والعطش: بني الدكتور الزحيلي: صحة فطر الصائم الذي يرهقه اجلوع أو العطش 
الشديدين، فيخاف منهما حصول املشقة املهلكة، أو ذهاب بعض األعضاء، فإن خاف من ذلك 

  .(7)َّ حئ جئ يي ىي ني ُّ  ، قال تعاىل:(6)ُيرم عليه الصيام 

 .(8)"تناط ابملعاصي "قاعدة الرخص الالقسم الثاين : 

عل الرخصة مّت توقف : إن فشباه والنظائر وفسر معناها فقالهذه القاعدة ذكرها السيوطي يف كتابه األ
امتنع معه فعل الرخصة، وإال  ،فإذا كان تعاطيه يف نفسه حراًما، على وجود شيء، نُظر يف ذلك الشيء

رياد يه، ومثال ذلك لو سافر إنسان بقصد است، وهبذا يظهر الفرق بني املعصية ابلسفر واملعصية ففال

                                                           

 .647 /2، 3، ط الفقه اإلسالمي وأدلته( انظر: الزحيلي، 1)
  . 3/2207، 1، طمعجم اللغة العربية املعاصر( عمر، 2)
 .37/331، 1، طاملوسوعة الفقهية( انظر: وزارة األوقاف الكويتية، 3)
 .83، ص 1، طالقواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه( انظر: إمساعيل، 4)
 .1/80، 1، طاألشباه والنظائر( انظر: املرجع السابق، وكذلك انظر: السيوطي، 5)
 .2/648، 3، طالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي،( انظر: 6)
 .195( سورة البقرة: جزء من اآلية 7)
 .140، 1، طاألشباه والنظائر السيوطي،( 8)
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، فهذا سفر حمرم من أساسه فال تباح فيه الرخصة اخلمر أو سافر من أجل الزًن، فالسفر نفسه معصية
أساًسا ليس معصية، بل مباح ولكن إن ختلله  ، فالسفرالنصوحة، وأما املعصية خالل السفر إال ابلتوبة

 له الرتخص بضوابطه األخرى. فعل املعصية ففي هذه احلالة يباح 

 :   (1)نية املكلف إجياد سبب الرخصة لتحصيل التخفيف مسألة: :الثالثالقسم 
 )هل تعّد املشقة املقصودة من دواعي الرتخص؟(  

وأيًضا هناك ، (2)الرخص بغرض االحنالل من العزائم" ليس للمكلف إيقاع سببالقاعدة الشرعية تقول:"
عمل موافًقا لقصده يف التشريع د الشارع من املكلف أن يكون قصده من القص"قاعدة أخرى تنص على:

فهااتن قاعداتن ضابطتان لرفع احلرج، فالرخصة املشروعة هي املوافقة للشريعة اإلسالمية، ومن  (3)".
ًنحية أخرى فال يصح سعي املكلف لفعل املشقة من أجل حتصيل الرتخيص، ومثال ذلك: كما لو 

عد لغرض القصر، أو سلك طريًقا قصريًا فأصبح يُطيل املسافة ويذهب مييًنا ومشااًل سلك الطريق األب
فإّن ذلك ال يبيح له الرتخص، فقصده هذا خمالف ملقصد  (4)،صيل مسافة القصر عند من يقول هبالتح

 الشرع، بل يُعدُّ استخفافًا ابألحكام الشرعّية.

 .(5)"ى رخصه كما ُيب أن تؤتى عزائمهإّن هللا ُيب أن تؤت":: معىن حديثالقسم الرابع

خيالف بعضهم األحكام الشرعية وينتقل من العزمية إىل الرتخص دون عذر حبّجة أّن هللا ُيب أن تؤتى  
رخصه كما ُيب أن تؤتى عزائمه، وهذا فهٌم خاطئ لقوله صّلى هللا عليه وسّلم، فهذا احلديث ترغيب 

عمل القائم على التيسري، وذلك عند توفر دواعي الرتخص يف اخّتاذ الرخصة وعدم الرتدد يف فعل ال
 ووجود العذر الشرعي وثبوته مع االلتزام ابلقواعد الضابطة ملقصد التيسري.

                                                           

 .421، 4ط ،اإلسالميةرفع احلرج يف الشريعة  الباحسني،( انظر: 1)
 .348ص  دكتوراه،، رسالة قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب الكيالين،( 2)
 .   507 /1 ، د.ط،الفقهاملوافقات يف أصول  الشاطيب،( 3)
 .421، 4، طرفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية الباحسني،( انظر: 4)
 (.                                950، رقم )470 /1 ، ط.حباب قصر الصالة يف السفر، د، كتاب الصالة، ابب استصحيحه( أخرجه ابن خزمية يف 5)
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من ًنحية أخرى جاء هذا احلديث ليهمس يف قلب من يرتّدد يف فعل الرخصة الشرعية حبجة الصرب 
والتشدد املذموم. عن أنس رضي هللا عنه قال: قال واألجر؛ فهذا الفعل قد يوقع اإلنسان يف دائرة الغلو 

، ويف احلديث (1)"عليكمال تشدِّدوا على أنفسكم فيشدِّد هللا م: "ل  وسرسول هللا صل ى هللا تعاىل عليه وآله 
ا أهلك من فإمن الدين؛إايكم والغلو يف وسل م: "عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال صلى هللا عليه 

 . (2)الدين"قبلكم الغلو يف 

 .(3)" املطلب الرابع: قاعدة:" حيرم التنقل بني املذاهب جملرد اتباع الشهوات

وهذه قاعدة ضابطة ملشروعية الرتخص أو ما يعرف بتتبع الرخص، وهذا موضوع خمتلف عن موضوع 
و عذر الرخص اليت هي مقابل العزمية، واملقصود به: األخذ ابألسهل من أقوال العلماء من غري ضرورٍة أ

، فيتنقل املرء بني أقوال العلماء دون قيد أو ضبط ابحثًا عن الرأي األسهل دون نظٍر أو مراعاٍة (4)
لرجحان الدليل من عدمه، فهذا هو اهلوى والتشهي بعينه، وهذا ال ميكن أن يكون سبًبا يف الرتخص. 

 .      (5) َّ مه جه هن من خن حن جن ُّ قال تعاىل:

إال عند وجود عذر أو رجحان دليل، مع ضرورة االلتزام ابلقيود  إّن مشروعية الرتخص ال تكون
 اليت ذكرها جممع الفقه اإلسالمي هبذا املوضوع، اليت تنص على ما يلي:

" أن تكون أقوال الفقهاء اليت ُيرتخ ص هبا معتربة شرًعا، ومل تُوَصف أبهنا من شواّذ األقوال، وأن تقوم 
للمشقة، سواء أكانت حاجة عامة للجميع، أم خاصة، أم فردية، وأن دفًعا  احلاجة إىل األخذ ابلرخصة

يكون اآلخذ ابلرخص ذا قدرة على االختيار، أو أن يعتمد على من هو أهٌل لذلك، وأيًضا أاّل يرتتب 
يكون األخذ بذلك القول  وأاّل -بيانهسيأيت  والذي-املمنوع، على األخذ ابلرخص الوقوع يف التلفيق 

                                                           

 ضعفه األلباين(.4904: )، رقم277 /4 ،ط.د ، كتاب األدب، ابب يف احلسد،السنن( أخرجه أبو داود يف 1)
 (.2867رقم ) ،2/1349ط، التقاط احلصى، د. ابب صحيحهأخرجه ابن خزمية يف ( 2)
 . 4/57، ط.د ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، ( الريسوين3)

 ،8"، صالرتخص يف الفتوىانظر: عضيبات: حبث " (4)
     http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=61#.WCFkbfkrK00                                                                                                                          

 .26( سورة ص: 5)

http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=61#.WCFkbfkrK00
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فالرتخص  .(1)"وأن تطمئّن نفس املرتّخص لألخذ ابلرخصة إىل غرض غري مشروع،ذريعًة للوصول 
ا أو رأاًي شخصيًّا، بل له ضوابط ينبغي االلتزام هبا واحلزم يف تطبيقها وعدم التهاون املشروع ليس عشوائيًّ 

 يف بياهنا.

ني مرتابطني فأكثر "وحقيقة التلفيق يف تقليد املذاهب هي أن أييت املقلد يف مسألة واحدة ذات فرع
 .(2)بكيفية ال يقول هبا جمتهد ممن قلدهم يف تلك املسألة "

ومثال ذلك: لو كان شخص مقّلًدا ملذهب اإلمام مالك أو مقّلًدا ملذهب اإلمام الشافعي، 
فجمع بني الظهر والعصر بسبب املطر املتوقع، فهذا اجلمع مل يقل به اإلمام الشافعي، بل عنده شروط 

ع بني الظهر والعصر، واإلمام مالك قال مبشروعية اجلمع بسبب املطر املتوقع ولكن اشرتط أخرى للجم
أن يكون اجلمع بني صاليت املغرب والعشاء، وليس بني الظهر والعصر، فهذا تلفيق وتركيب بني أقوال 

وال العلماء العلماء وإمهاٌل لشروط املذهب املقِلد له بال دليل راجح وال مقصد شرعي يستند به إىل أق
(3).  

                                                           

   http://www.iifa-aifi.org/1950.html،"الرخصة وحكمها( "1/8)70المي الدويل، قرار رقم الفقه اإلس( جممع 1)
 ( املرجع السابق.2)
 "  ما حكم تتبع الرخص والتنقل بني املذاهب الفقهية":( انظر: حماجنه، مقال3)

    http://bldtna.co.il/news/news/38288/%D9%85%D8%A7- 
    

    

http://www.iifa-aifi.org/1950.html
http://bldtna.co.il/news/news/38288/%D9%85%D8%A7-
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 املشقة اليت ال أثر هلا يف التيسري: ثايناملبحث ال

  لغة واصطالًحااملطلب األول: معىن املشّقة 

 :املشّقة يف اللغةأواًل: 

 خل ُّ  ، قال تعاىل:(1)شاق: صعب ومتعب، واملشقة العناء العسر والتعب واجلهد والشدة، شيء 

، وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول (2) َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
لوال أن أشق على أميت أو على الناس ألمرهتم ابلسواك مع كل صالة :"قال-وسلمهللا عليه  صّلى-هللا
"(3). 

 :املشقة يف االصطالحاثنًيا: 

 جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية القول: إّن املعىن االصطالحي للمشقة ال خيرج عن املعىن اللغوي، 
 االسم؛ ألنفالتكليف مسي هبذا  والعناء،حتتاج إىل شيء من التعب  مبختلف جماالهتافأغلب األعمال 

. مع هذا فإّن ما يلزم من (4)ختلو من جنس املشقة فالتكاليف الشرعية ال وعناء،وجهد  كلفه،فيه  
هلذا يل القواعد الضابطة ، فهذا يشعرًن أبمهية تفص(5)الدنيوية عادة ال يطلق عليه مشقةاألفعال الدينية و 

ختتلف أحكامها ابختالف طبيعة هذه املشقة، فليس كل مشقة  واسعة،فإّن للمشقة مفاهيم  املوضوع؛
 .جالبة للتيسري

  

                                                           

 .489 ، ص2ط ،الوسيطاملعجم ( انظر: جممع اللغة العربية، 1)
 .7( سورة النحل: جزء من اآلية 2)
 (.847، رقم )1/303 ط،.عة، دمعة، ابب السواك يوم اجلمكتاب اجل  :صحيحه( أخرجه البخاري يف 3)
                                                  37/320، 1، طاملوسوعة الفقهية الكويتية( انظر: وزارة األوقاف الكويتية، 4)

 .331 /1 ،2ط ،احمليطالبحر  الزركشي،وانظر:      
 .1/505 ، د.ط،الفقهاملوافقات يف أصول  الشاطيب،( 5)
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 الضابطة للمشقة اليت ال أثر هلا يف التخفيف الثاين: القواعداملطلب 

أثر هلا أصاًل يف  اليت ال القواعد الضابطة للمشقة عن-موجز بشكل-املطلبسيكون احلديث يف هذا 
املشقة اليت جتلب التيسري  ختفيف األعمال أو إسقاطها، اليت من خالهلا يتهيأ ذهن القارئ للتمييز بني

 عن غريها من املشاق.

 .(1): "احلرج الالزم للفعل ال يسقطه"القاعدة األوىل
 يصح إسقاط القصاص أو م، فالفاملشقة املالزمة لألعمال وال تنفك عنها ال أثر هلا يف إسقاط األحكا

 احلدود حبجة الرأفة والوسطية، وسيأيت التوضيح إبذن هللا.

 .(2)مقصودة لذاهتا" : "املشقة الناجتة عن التكليف غريالقاعدة الثانية

املشقة املعتادة الناجتة عن أتدية األحكام الشرعية واملالزمة هلا ليست مقصودة يف الشرع، وال تعّد يف 
، فإذا تضمن التكليف (3)اليف الشرعية، "فالشرع ال يقصد التكليف ابلشاق واإلعنات فيه"إسقاط التك

ومثال ذلك املشقة املعتادة ، (4)يس مقصوًدا يف الشرععلى العباد لفعل فيه صعوبة أو جهد، فهذا احلرج ل
 يف ختفيف أو الناجتة عن أتدية فرض الصيام ومناسك احلج فهذه املشقة غري مقصودة لذاهتا، وال تُعدّ 

وسوف تتضح هذه القاعدة عن طريق توضيح القاعدة األخرى اليت ترتبط أسقاط الفروض الشرعية، 
  هبا وهي:

 

 

 

 

                                                           

 .4/33د.ط،  ،معلمة زايد للقواعد الفقهية األصولية ،الريسوين( 1)
 .2/121د.ط، ، املوافقات يف أصول الفقه الشاطيب،( 2)
 ( املرجع السابق.  3)
 .   1/53، 1، طقواعد األحكام( العز بن عبد السالم، 4)
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 .(1)"إمنا حتسن املشقة إذا تعينت طريًقا للمصلحة":القاعدة الثالثة
ه جنس فاملصلحة من جهة املنافع العائدة على الفرد واألمة من هذا التكليف الذي قد ُيمل يف طيات

الطبيب اجلراح الذي جُيري العملية للمريض فإنه ال يقصد حتميل املريض  املشقة، وهلل املثل األعلى فإنّ 
املشقة والعنت به؛ وإمّنا يقصد حتقيق الشفاء واملنفعة له، ومن ذلك مشقة اجلهاد والدفاع عن األوطان 

ابء واألمهات واألبناء والبنات عند تطبيق املشّقة العائدة على اآل كومشقة إقامة احلدود والتعزير، وكذل
العقوابت على أرحامهم، ومنها املشقة اليت تنعكس على مقيم هذه العقوابت مبا جيده من الرقة والتعاطف 

، (2) َّ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ :مع مرتكب اجلرمية ومع أرحامه، وهنا يذكرًن هللا تعاىل فيقول
، (3) هللا لو أّن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدهاعائشة رضي هللا عنها : وامي ويف احلديث عن

أوقاهتا وشروطها  ومن ذلك الصلوات اخلمس، فهي ليست شاقة يف العادة ، ولكن االلتزام هبا كّل يوم يف
، ولكن إهّنا مل خترج عّما اعتاده الناس، فهذه املشّقة يف مقدور املكّلف احتماهلا، حيث فيه مشقة

زم املكلف االلتزام هبذه الطاعة، حتقيًقا للمصلحة الشرعية، وهذا االلتزام املستمر التكليف هبذا الفعل يل
وهنا أييت دور املؤمن يف املواظبة والصرب على الطاعات،  فيه مشقة على النفس غري مقصودة لذاهتا،

ويدخل يف هذا املفهوم مشّقة مدافعة هوى النفس وجماهدهتا، وهذه تنشأ من تكليف الشرع ببعض 
ألعمال كالصوم فإّن فيه حماربة شهوة الشرب واألكل واجلماع، وكذلك عبادة الزكاة فيها حماربة شهوة ا

 حب املال وهكذا.
  

                                                           

 .                                                       4/33د.ط، ، معلمة زايد للقواعد الفقهية األصولية الريسوين، (1)
 .14-7/ 2، 1، طقواعد األحكاموانظر: العز بن عبد السالم،      

 .2( سورة النور: جزء من اآلية 2)
 ابب قطع يد السارق والنهي عن الشفاعة يف احلدود   احلدود،كتاب   ،صحيحه( أخرجه مسلم يف 3)

 .(1688، رقم )3/1315 د.ط،     
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 قاعدة املشقة جتلب التيسري :الثثاملبحث ال

 قاعدة املشقة جتلب التيسريمعىن  املطلب األول: 

نّه ال أثر هلا يف إسقاطها أو ختفيفها، رى احلديث يف املطلب السابق عن املشقة املالزمة للعبادات وأج
ما يسّهل بيان الفرق بني املشقة املقصودة يف التخفيف من غريها، وحّت تكتمل الصورة للقارئ سُيسل ط 

 .(1)"املشقة جتلب التيسري"املعىن اإلمجايل لقاعدة: على-موجز بشكل-املطلبالضوء يف هذا 

سري يشري إىل أّن: املشقة اخلارجة عن املعتاد، وفوق قدرة فاملعىن اإلمجايل لقاعدة املشقة جتلب التي
فإّن هذه املشقة سبب يف سقوط العبادة عن املكلف أو  الشرعية،وتنفك عن التكاليف  املكلف،

الضيق يصري سبًبا للتسهيل، فيصح التوسيع وقد يلزم يف وقت الشدة ف تكاليفها،التخفيف من بعض 
 إبذن هللا تعاىل:القادمة  م تفصيل ذلك يف املطالبوسيت.(2)

 أدلة القاعدة املطلب الثاين:

 :القرآن الكرمي
السماحة ورفع ااملشقة  تدل على أن رسالة اإلسالم قائمة علىجاءت آايت كثرية يف كتاب هللا تعاىل 

 عن العباد، ومن هذه األدلة ما يلي :

 .(3) َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ  قال تعاىل: -
، فاهلل يريد بنا اليسر (4)ن، وليس خاص يف اإلفطار يف السفريف مجيع أمور الدي اللفظ عاموجه الداللة: 

 .واإلبتعاد عن التشدد والعسر يف مواقف حياتنا كّلها، وحنن علينا االلتزام بذلك
 .(5)َّ جخ مح جح مج حج مث ُّ  :قال تعاىل -

                                                           

 .1/76، 1، طاألشباه والنظائر( السيوطي: 1)
 .37/323، 1، طاملوسوعة الفقهية الكويتية( وزارة األوقاف الكويتية، 2)
 .185( سورة البقرة: جزء من اآلية 3)
 .166 /3، 1، طاجلامع ألحكام القرآن( انظر: القرطيب، 4)
 .286( سورة البقرة: جزء من اآلية 5)
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ن قدرة اإلنسان وجه الداللة: النص يدّل على أّن التكليف ابألحكام الشرعية ال يكون إاّل ضم
 واستطاعته. 

 .(1) َّ خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن ُّ : قال تعاىل -

يقول ابن كثري: يسهل عليكم التكاليف، وتفسري هذه اآلية يدل على أن طبيعة اإلنسان وجه الداللة: 
 .(2)بدان وما يعرتيها من ضعف العزائملضعف األورفع املشقة يناسبها التخفيف 

 :السنة النبوية

 على عبادة أن أرسل هلم رسواًل من أبرز مساته أنه حريص على املؤمنني يصعب عليه من فضل هللا 
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ  :مشقتهم، قال تعاىل
فبنّي عليه الصالة والسالم أّن من مقاصد اإلسالم اليسر، ورفع  (3) َّ جح مج حج

 العنت عن البشرية، ومن األحاديث اليت تدّل على ذلك ما يلي:
شة رضي هللا عنها قالت: "ما خري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها عن عائ-

 .(4)"بعدمها منهما مل أيمث فإذا كان اإلمث كان أ

" إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:عن أيب هريره رضي هللا عنه ع-
 .(5)"لغدوة والروحة وشيء من الدجلةروا واستعينوا ابإال غلبه فسددوا وقاربوا وأبش

فعل املشقة مع قيام دواعي ختفيفها أو التوجة ل: اإلبتعاد عن اليسر و من احلديثني السابقني وجه الداللة
 إسقاطها يعترب تشدد مذموم هنى اإلسالم عنه.

 .(6)ين معّلًما ميّسرًا"معنتا وال متعنتا ولكن بعث إن هللا مل يبعثين: "عن جابر بن عبد هللا -
                                                           

 .28( سورة النساء: 1)
 .1/592 د.ط، ،تفسري القرآن العظيم ،كثري( انظر: ابن  2)
 .128( سورة التوبة: 3)
 (. 6404، رقم)6/2491 ط،د. احلدود،كتاب احلدود، ابب إقامة   :صحيحه( أخرجه البخاري يف 4)
 (.  39، رقم )1/23ط، د. : كتاب اإلميان، ابب الدين يسر،صحيحه( أخرجه البخاري يف 5)
     ، رقم1105 /2 ،د.ط ابلنية،ق، ابب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقًا إال : كتاب الطالصحيحه( أخرجه مسلم يف 6)
(1378.) 
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 قة والعنت عنهم. بُعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لتعليم الناس ورفع املش وجه الداللة:

بعض أمره حابه يف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعث أحًدا من أص قالأيب موسى  عن -
 .(1) وا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا"بشر قال: "

 من للهما هذا بييت يف يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعتعن عائشة رضي هللا عنها قالت:  -
  .(2 )به فارفق هبم فرفق شيئا أميت أمر من ويل ومن عليه فاشقق عليهم فشق شيئا أميت أمر من ويل

سلم إبشاعة البشرى والرفق أرشدًن حبيبنا حممد صلى هللا عليه و  :من احلديثني السابقني  وجه الداللة
  بني الناس وُيذر كل راٍع من تكليف رعيته مبا فيه مشقة وعسر.

هلك املتنطعون، ول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "ن األحنف بن قيس عن عبد هللا، قال: قال رسع -
 .(3)قاهلا ثالاًث "

 ه.هالكعلى اإلنسان وسبب يف  : املبالغة والزايدة على الدين مبا ليس فيه مشقةوجه الداللة

إين ألقوم يف الصالة :"وسلم قال عن النيب صلى هللا عليه أيب قتادة عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه عن-
 .(4)"يف صاليت كراهية أن أشق على أمه أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز

: رفع املشقة واحلرج عن الناس تدل على مراعاة اإلسالم حلاجات الناس وقدراهتم وتشري وجه الداللة
 ليه وسلم إلشاعتها.إىل أمهية الرمحه اإلنسانية اليت بعث رسول هللا صلى هللا ع

 أمثلة القاعدة:املطلب الثالث: 

 جواز التيمم يف حالة البعد عن املياة أو عدم القدرة على إستعماله. -
 املسح على اخلفني. -
 جواز اإلفطار يف رمضان بسبب املرض أو السفر. -

                                                           

 (.1732رقم )1358 /3 ،د.ط: كتاب اجلهاد والسري، ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري، صحيحهأخرجه مسلم يف  (1)
قوبة اجلائر واحلث على الرفق ابلرعية والنهي عن : كتاب اإلمارة، ابب فضيلة اإلمام العادل وعصحيحهأخرجه مسلم يف (2) 

 . 12/528إدخال املشقة عليهم، د.ط، 

 (.2670، رقم )2055 /4 د.ط،كتاب العلم، ابب هلك املتنطعون، :  صحيحهأخرجه مسلم يف  (3)
 (.675رقم )1/249 ،ابب أخف الصالة عن بكاء الطفل، د.ط األذان،كتاب   ،صحيحهأخرجه البخاري يف  (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=3407#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=3407#docu
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 دفع الفدية عن العاجز بدل الصيام. -
 ا.حترمي الصيام على احلائض والنفساء رمحة هب -
 الصالة عن احلائض، وعدم القضاء.فرض سقوط  -
 جواز اجللوس يف الصالة عند العجز عن القيام. -
 مجع الصوات بسبب املطر أو السفر. -
 سقوط فرض صالة اجلمعة يف السفر.-
 نفقة الزوجة واألبناء على األب. -
سلم يف عدم التسبب يف ن املالسعي والطواف يف الطوابق العليا خوفًا من الزحام واملشقة وحرًصا م -

 إيذاء املسلمني.

 لقاعدة املشقة جتلب التيسريالقواعد الضابطة  :لرابعاملطلب ا

على الرغم من أّن املشاق املعتربة يف جلب التيسري ختتلف حسب قوة اإلنسان وضعفه، وحبسب األزمان 
بعض املشاق املعتربة يف  رواألحوال السائدة اليت يعيشها املكلف، ما يشّكل صعوبة يف حتديد مقدا

، إاّل أّن ذلك ال مينع من وجود قواعد ضابطة تشكل إطارًا شرعيًّا نفّرق عن طريقه بني (1)التخفيف
املشاق املعتربة واملقصودة جللب التيسري من املشاق اليت ال تعّد صاحلة ألن تكون سبًبا يف التسهيل، 

 وسيتضح ذلك من خالل القواعد اآلتية:

 .(2)شرط التكليف القدرة" " :ألوىلاالقاعدة 

، فاإلسالم راعى طاقة اإلنسان احملدودة، فالعجز (3) َّ جخ مح جح مج حج مث ُّ قال تعاىل:
 اإلسالم احملقق عن أداء التكاليف يسقطها أو خيففها، وهذا مبين على رمحة اإلسالم، ومقصد التيسري يف

، فاملشقة اليت ال طاقة (4)" قبيح عقاًل  " تكليف ما ال يطاق ممنوع شرًعاوالقاعدة الشرعية تقول:
                                                           

 87، ص 1، طالقواعد الفقهية بني األصالة والتوجيهانظر: إمساعيل،  (1)
  2/107ط، ، د.املوافقات يف أصول الفقهوكذلك انظر: الشاطيب،      

 1/277 د.ط،، أحكام القرآن اجلصاص،( 2)
 286جزء من اآلية  ( سورة البقرة:3)
 .374، ص 4، طنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب الريسوين،( 4)
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للمكلف على فعلها، مشقةٌ مل نكلف هبا شرًعا؛ ألنه ال قدرة لنا عليها عادًة، مثل إسقاط شرط الوقوف 
 يف الصالة عند العجز متاًما عن القيام.  

ي، فمقصود "املشّقة اخلارجة عن املعتاد، حبيث ُيصل للمكلف هبا فساد ديين أو دنيو :القاعدة الثانية
  .(1)الشرع فيها الرفع على اجلملة"

، أو الصوم خالل السفر برًّا يف يوم : كالصوم يف حال املرض الشديد(2)فهذه مشقة شديدة فادحة 
واملصري إىل تركها ، فينعكس سلًبا على كره العبادة وعدم تقبلها يد احلّر ملن ال يقوى على الصيامشد

، ومن الفساد الدنيوي هالك البدن أو عضو من أعضاء ه فساد دييني ، وهذا ال شّك أبنمن عموم األمة
جسم اإلنسان، كمريض الُكلى الذي  مينعه الطبيب من الصيام ويرشده إىل شرب املاء ابستمرار؛ ألنّه 
مهدد ابإلصابة ابلفشل الكلوي، ومن ذلك ما ُيدث من الربد الشديد غري املعتاد، وانقطاع للخدمات، 

وف على النفس من اهلالك عند االغتسال مباء ابرد جدًّا، فهذه املشقة ال شك جتلب فيحدث هناك خ
، قال (3)قول: احلرج الشديد منفي عن األمةالتيسري، وتوجب على املكلف العمل ابلرخصة، والقاعدة ت

ليس يف مقدور اإلنسان فعلها،  ة، فاملشقة غري املعتاد(4) َّ جخ مح جح مج  حج مث ُّ تعاىل:
وهذه القاعدة هلا عالقة مباشرة  (5)"ّمن أن "القدرة شرط لصحة التكليفّن القاعدة تتضوكما سبق فإ

بقاعدة الضرورات تبيح احملظورات، وألمهيتها سيكون احلديث عنها بشكل مفصل يف الفصل القادم 
 إبذن هللا.

 

 

                                                           

 .4/33، د.ط، معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية( الريسوين، 1)
 .14/ 2، 1، طقواعد األحكامانظر: العز بن عبد السالم،  (2)
  .1/346 د.ط، ،هناية احملتاج اىل شرح املنهاج الرملي،( 3)
 .286( سورة البقرة: جزء من اآلية 4)
 .2/107، .ط، داملوافقات يف أصول الفقه( انظر: الشاطيب: 5)
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 .(1): "ال يليق تفويت العبادات مبسّمى املشقة مع يسارة احتماهلا "القاعدة الثالثة

، وكذلك قاعدة " ال (2)وقاعدة "املشقة على حسب األحوال فما هان حتمله مل يؤثِّر وما صعب أثّر" 
، ومن ذلك مشقة خفيفة كأمل بسيط يف سّن أو صداع خفيف وحنوه، (3)تضر مشقة حتتمل يف العادة"

صاحل الشرع أوىل من فال أثر هلذه املشقة، فاملشاق اخلفيفة ال عربة هلا يف ختفيف العبادات ألّن إقامة م
دفع هذا احلرج اليسري، لكن قد ُيشتبه: هل هذه املشقة شديدة أم خفيفة؟ وقد تكون املشقة متوّسطة 
بني املشقة الشديدة واملشاق اخلفيفة، فُيشِكل حتديد املشاق اليت تسقط العبادات أو ختففها، من اليت 

 هذه املسألة حتتاج إىل التفصيل كما هو آت:  ؟ال أثر هلا يف ذلك، فما القواعد الضابطة هلذا املوضوع
 : قاعدة التقريبالقاعدة األوىل: 

فما كان قريًبا من املشقة العظيمة فالشرع جلب التيسري والتسهيل على العباد، وما كان قريًبا من املشقة 
 .(5) َّ مئ خئ حئ جئ ُّ ، فاهلل تعاىل يقول:(4)ال أثر هلا فال يصح فيه التخفيف اخلفيفة اليت

" وقد تتوسط مشاق بني املرتبتني، حبيث ال تدنو من أحدمها، فقد يقول اإلمام العز بن عبد السالم:
: أن ما مل يرد فيه حكٌم .وأّما اإلمام القرايف فيبنّي (6)يُتوقف فيها، وقد يُرجح بعضها أبمر خارج عنها "

، وذلك أبن التعطيل والتوقفلشرع وهو خري من شرعي  فضابطة التقريب ، أي جيب تقريبه إىل قواعد ا
يبحث الفقيه ويعرف أقل مشاق العبادة املعي نة، فيحققه بنص من قرآن أو سنة، أو من خالل ما أمجع 
عليه العلماء ، فإذا املشقة اليت يراد معرفة حكمها تشاهبت مع املشقة  املذكور حكمها نصًّا أو إمجاًعا 

وب أو دعت لتخفيفه، وإن كانت أقّل منها فال أثر هلا أو كانت أشد منها أسَقطت هذه املشقة املطل
 صّلى-النيبّ : "التأذي ابلقمل يف احلج مبيح للحلق ففي احلديث أّن مثاله .يف اإلسقاط أو التخفيف

                                                           

 .34/4 ،، د.طمعلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية الريسوين،( 1)
 .   492 /2، 3، طمواهب اجلليل( الطرابلسي، 2)
   .22/4، د.ط، معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية الريسوين،( 3)
 .2/14، 1، طقواعد األحكام يف مصاحل األانم( انظر: العز بن عبد السالم، 4)
 .16( سورة التغابن: جزء من اآلية 5)
 .2/14، 1، طقواعد األحكام يف مصاحل األانم( العز بن عبد السالم، 6)
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، فأّي مرض تشابه معه، أو كان أشّد منه أسقطه أو (1)كعًبا أن ُيلق من القمل"  أمر-وسّلمهللا عليه 
 .(2)خففه وإاّل فال 

: إّن املشقة املتوّسطة ضابطها العرف، بشرط أن ُيّدده علماء العصر قاعدة العرفقاعدة الثانية: ال
أو أغلبهم، فاملرض ال يُطلق عليه مرًضا إاّل إذا وافق العرف، كأن نرى شخًصا يعجز عن ممارسة عمله، 

على املشي أو نرى عليه عالمات واضحة تدّل على ضعفه كاصفرار شديد يف الوجه، وعدم قدرة 
املتوازن، فهذا خيتلف عن رؤية شخص يدّلك جلده أو يفرك عينيه، فهذا ال يسّمى يف العرف مرًضا 

(3). 

" فمن العلماء من قال: إّن هذه املشقة :الشرعيةقاعدة النظر يف ضوابط األعذار القاعدة الثالثة: 
قد املاء أو تعّذر عليه تضبط حبسب األعذار، فكل عذر له ضابط على حدة، فالتيمم رخصة ملن ف

لو  الوصول إليه، أو فقد القدرة على استعماله، والفطر رخصة ملن كان مريًضا مرًضا خيشى عليه منه
        . (4)" صام ازداد أو أتخر الربء منه

 رمحه هللا الشاطيبأبو إسحاق وحول قياس مقدار املشقة اليت تتحّدد هبا الرخصة، يبنّي اإلمام 
هري) املوافقات يف أصول الفقه( قاعدة هلا مدلول كبري يف بيان املشقة اليت جتلب التيسري يف كتابه الش

 وهي:

( 5)"أسباب الرخص إضافية ، فالعذر الواحد يعترب يف شخص دون شخص" قاعدة :القاعدة الرابعة: 

  (6)، ما مل ُُيد فيه حّد شرعي فيوقف عنده "كّل أحٍد يف األخذ هبا فقيه نفسهمبعىن " أّن  

                                                           

  ابب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية حللقه وبيان قدرها،  احلج،كتاب   ،صحيحه( أخرجه مسلم يف 1)
 (.1201رقم ) ،2/860، د.ط     

 .284-283 /1، 1ط ،الفروق القرايف،( انظر: 2)
 .86ص  ،1ط ،القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه إمساعيل،وانظر:  السابق،املرجع  انظر:( 3)
 .86-85( املرجع السابق ص 4)
 .315 /1 ، د.ط،الفقهاملوافقات يف أصول  الشاطيب،( 5)
 .87ص  ،1ط، والتوجيهالقواعد الفقهية بني األصالة  إمساعيل، (6)
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أّن هذه القاعدة  :نبنّي ولتوضيح ذلك دون إلغاء غريها من القواعد يرى الباحث أن هذه القاعدة راجحة 
تؤكد صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان وتدل على مراعاة األحكام الشرعية حلاجات الناس وقدراهتم 

خر ؛ ألّن بُنية األشخاص أّن دواعي الرخص واملشقة املعتربة يف التخفيف ختتلف من شخص آل وتشري إىل
، وكذلك األزمنة واألحوال اليت حتيط هبم تؤثر يف ة والضعف، فال يوجد تساوي بينهمتتفاوت بني القوّ 

، فليس السفر يف الطائرة كالسفر يف الرب، وال خيتلف اثنان ، فهي ترتاوح بني الشدة والسهولةقدراهتم
قس املعتدل، فال يوجد للمشقة املعتربة شرًعا يف التيسري على أّن السفر يف احلّر خيتلف عن السفر يف الط

ضابط حمّدد ينطبق على مجيع الناس بعمومهم يف مجيع األزمنة واألمكنة واألحوال، ولضبط هذه املسألة 
، (1): اعترب العلماء دواعي الرتخيص علة يف التخفيف ملظنة وجود املشقة وهذه هي حكمة التيسري

ألنه أقرب مظان وجود العلة، وترك كل مكلف على ما جيد...وكثري من الناس  "فاعترب السفر مثاًل ؛
، فاملشقة (2)يقوى يف مرضه على ما ال يقوى عليه اآلخر، فتكون الرخصة مشروعة ألحدمها دون اآلخر"

 . (3)يها كذلك ختتلف حبسب نسبة املشقةعند اإلمام الشاطيب نسبية، واألحكام املرتتبة عل

ذر الواحد يعترب ، فالعأسباب الرخص إضافية ليت جعلت الباحث ترجيح قاعدة:األسباب اومن 
اعدة: التقريب قهذه القاعدة ال تُلغي العمل ابلقواعد السابقة وهي ؛ ألّن يف شخص دون شخص

فُينظر يف   شخص مافإذا توفرت دواعي الّرخص يف ،وقاعدة والعرف وكذلك قاعدة النظر يف األعذار
ل القواعد أوىل من بذاته من خالل إعمال مجيع القواعد السابقة، فاجلمع بني ك حالة هذا الشخص

 .تؤيد ذلكة لسابقاألمثلة او  إمهال أحدها،
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/314 د.ط،، املوافقات يف أصول الفقهانظر: املرجع السابق، وكذلك انظر: الشاطيب إبراهيم أبو إسحاق،  (1)
 .1/315 السابق،( املرجع 2)
 .88، ص 1، طالقواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه( املرجع السابق، وانظر: إمساعيل، 3)
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 الفصل الثالث: قواعد الضرر والضرورات 

 قاعدة الضرر يزال: ث األولاملبح

 ( 1)قاعدة الضرر يزالاملطلب األول: معىن 

واإلضطرار والضرورة ، يدل على شدة احلاجة وسوء احلال والضُّرُّ  ، عكس النفعالض رُّ  الضرر يف اللغة:
 احلاجة للشيء يُقال: اضطر فالن لفعل شيء أي أجلىَء إِليه)2(.

لى اإلنسان ضيق وحرج، فإّن وأّما املعىن اإلمجايل لقاعدة الضرر يزال: فيدّل على أنّه إذا طرأ ع
يض التيسري والسعادة اليت ياته الشدة واملشقة وهو نقاإلسالم دعا إىل إزالته؛ ألّن الضرر ُيمل يف ط

 أرادها هللا عّز وجّل وقصدها لعبادة.

 املطلب الثاين: أدلة القاعدة

 خن حن يمجن ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ قال تعاىل:
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ىنين من
  .(3)َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

جه الداللة: و   

تهتار أبحكام هللا تعاىل آلخرين ظلم وتعدي، وهنا حتذير من رب العزة واجلالل من اإلساإلضرار اب
 وآايته، فعلى املسلم تقوى هللا عز وجل وعدم جتاوز حدود ما ُشرع له.

  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ ُّ  قال تعاىل:
 مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض  جض مص حصخص مس خس حس جس جخمخ مح

                                                           

 .247، 1، طاالقواعد الفقهية الكربى وما يتفرع عنه السدالن،( 1)
44/8، 3، ط لسان العربانظر: ابن منظور،    (2)  

 .231( سورة البقرة: اآلية 3)
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 مم خم حم جم هل  مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  حفخف جف
(. 1)َّ مب هئ مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من خن حن جن

 

 :وجه الداللة
 ث عليهما اإلسالم.ذين حنقيض للرمحة والتيسري الّ  الضرر اعتداء ومشقة ال تطيقها النفوس وهذا

 قال تعاىل:ُّ  ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب َّ)2(.
 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ :قال تعاىل

 مئ نئىئ يئ رب زبمب  نب ىب يب رت زت َّ)3(.

ووجه الداللة: أّن  .(4)اعدة الضرر يزالاآلايت السابقة لتأصيل ق استدل الدكتور حممد شبري أبمثال
اهلالك وقتل النفس وأكل أموال الناس ابطل، وضرر إشاعته يف اجملتمع نقٌض ملقصد الرمحة والتسهيل 

 احملمود الذي دعت إليه الشريعة اإلسالمية السمحة.  

 أمثلة القاعدة: الثالث:  املطلب

 جيب إماطة األذى عن الطريق؛ ملا فيه من أذى وضرر على الناس. -
 .الضغط العايلكهرابء القريبة من املنازل ال سيما   إزالة أسالك الكهرابء -
 صحة العامة.معاقبة أصحاب املطاعم واملصانع واحملالت التجارية عند خمالفة قواعد ال -
لذي يفتك بعقول الشباب وا ناهجنا وإعالمنا من اخلطر احملدقجيب حماربة األفكار الضارة وتنقية م -

  ويدمر البالد والعباد.
 شكالت واملشاحنات.فتح نوافذ البيوت مقرون مبا ُيفظ عورة اجلريان، وُُيصن اجملتمع من امل -

                                                           

 .233( سورة البقرة: اآلية 1)
 .195اآلية جزء من ( سورة البقرة: 2)
 .29( سورة النساء: جزء من اآلية 3)
 .166 ، ص2، طالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةانظر: شبري ، (4)
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وعند املتفق عليها إلكرتونًيا، جواز التجارة اإللكرتونية بشرط إلتزام البائع مبواصفات املواد العينية -
واد الفاسدة أو غري املطابقة اإلخالل ابإلتفاق ُيق للمشرتي إزالة الضرر عن نفسه وجمتمعه وإعادة امل

                         للمواصات واملقاييس املتفق عليها.

 .  : القواعد الضابطة لقاعدة الضرر يزالاملطلب الرابع

قة بتحقيق مقصد التيسري ورفع اليت هلا عالو لة الضرر سيتم الكتابة يف هذا املطلب القواعد الضابطة إلزا
 احلرج عن الناس وهي:

 . (1)"الضرر يدفع بقدر اإلمكان": القاعدة األوىل

أي حبسب املقدرة والطاقة وهذا يتطلب بذل اجلهد والوسع، واستخدام مجيع الوسائل واألساليب 
 ،)2(

املشروعة للتوسيع على الناس ودفع الضرر عنهم. قال تعاىل: ُّ  مث حج  مج جح مح جخمخ َّ 
عنه فاجتنبوه  يقول: "ما هنيتكم-صّلى هللا عليه وسّلم-عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنّه مسع رسول هللا

 وما أمر تكم به فافعلوا منه ما استطعتم ")3(.

ومن ذلك لو طلب أحد الشركاء قسمة املمتلكات املشرتكة، فيشرع له ذلك تيسريًا على الناس، 
رر الذي قد يلحق ابلشركاء أو أبحدهم، فينظر: فإذا كان املال قاباًل للقسمة شرع اإلسالم ودفع الض
؛ حتقيًقا للعدالة وتسهياًل عليهم يف حتقيق مصاحلهم، وأّما يف حالة عدم قابلية املال للقسمة، (4)القسمة 

ف آخر عند عدم رغبة كالشقة الواحدة، فقد تُباع الشقة وُيستخدم نظام الشفعة، وقد يكون البيع لطر 
 أحد الشركاء ابلشراء.

                                                           

 .153، ص 1، طالقواعد الفقهية شرح الزرقا،( 1)
 .286( سورة البقرة: جزء من اآلية 2)
 (.1337، رقم )4/1831 د.ط، النيب،كتاب الفضائل، ابب توقري   ،صحيحه( أخرجه مسلم يف 3)
 .993 /1، 1، طاملدخل الفقهي العام الزرقا،( 4)
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 .(1) "الضرر ال يزال مبثله": القاعدة الثانية
ورفع  جيب إزالة الضرر ورفع الضيق بطريقة سليمة موافقة للقواعد الشرعية؛ حّت يتحّقق مبدأ التيسري

لوقت ييع اال يرضاه اإلسالم، وسبب مباشر يف تضبشري ، فإزالة الضرر ابلضرر عبث احلرج عن الناس
، فالضرر ال يزال مبا لطاقات املبذولة إلشاعة العدالة وحتقيق متّيز اجملتمع املسلملجلهود اإلصالح و وهدر 

 . (2)يشاهبه من أضرار، ومن ابب أوىل أاّل يزال الضرر بضرر أشد وأعظم منه، فهذا قيد جيب االلتزام به 

في حال وقوع نزاع بني فليها ورمحة هبا، لقد شرع اإلسالم نفقة الزوجة *على زوجها، تيسريًا ع
ياة شاقة ال تطاق، الزوج والزوجة، واستحكم اخلالف واستمر تقصري الزوج يف النفقة، فأصبحت احل

وجة أمرها للقضاء لدفع الضرر ابلرغم أّن راتبه الذي يتقاضاه يكفيه ويكفي أسرته، فحينئٍذ إذا رفعت الز 
اضي فرض مقدار فال يصح للق ا من النفقة ُيقق هلا احلياة الكرمية،وليفرض هلا القاضي وألسرهتا مقدارً 

ن شأنه الضرر ابلزوج من النفقة يزيد عن مقدار ما يكفي الزوجة واألبناء من راتب الزوج، فهذا م
كان، وبعدم الضرر واستفحال اخلالف بني الزوجني، فضابط التيسري ورفع احلرج مقرون بقدر اإلم

 فالتكليف يف اإلسالم حبسب الوسع.املماثل، وكما نعلم 

ملال يف بيت مال اومن األمثلة على هذه القاعدة: يف حالة عجز املوازنة املالية أو نقص 
ودون اإلضرار ابألمة  املسلمني، يصح فرض الضرائب ولكن يُقيد ذلك ابحملافظة على املصلحة العامة

ألفراد ووضع اخلطط املالية املستوى املعيشي لومبا يعود ابلنفع على اجملتمع والعمل اجلاد على حتسني 
 الصادقة للمحافظة على املال العام من السرقة أو اهلدر.

 .(3)"عي أعظمهما ضررًا ابرتكاب أخفهماإذا تعارضت مفسداتن رو : "القاعدة الثالثة

م وقوع فالضرر فساد، واملفاسد درجات متفاوتة حبسب جماالت أتثريها، فعند حصول التعارض، مبعىن لز 
 .  (4)أحدمها ال حمالة فيتم دفع املفسدة األعظم ضررًا، "فالضرر األشد يزال ابلضرر األخف"

                                                           

 .153، ص 1، طشرح القواعد الفقهية الزرقا،( 1)
  .278 /1، 1، طلبصائر شرح كتاب األشباه والنظائر البن جنيمغمز عيون ا( احلموي، 2)
 .994 /1، 1، طلعامااملدخل الفقهي  الزرقا،انظر:  مثله،يقول: ال جتب النفقة للفقري على أقرابئه الفقراء   *  
 .98ص ،والنظائراألشباه  جنيم،( إبن 3)
 .994 /1، 1، طاملدخل الفقهي العام( الزرقا، 4)
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عروف والنهي واألمر ابمل ومثال ذلك*: املنكرات فساد ينخر يف كثري من البيوت واجملتمعات والبلدان،
والداعية الذي يتصف  ،عن املنكر واجب شرعي ُيقق السعادة وتيسري احلياة الكرمية لألفراد والدول

ية، فالضرر والفساد ال يزال ابلكياسة والفطنة، جيب عليه التقّيد مبراحل تغيري املنكر وأساليبه الشرع
ب االنتقال من طريقة ابلضرر والتعدي، فإذا ترّتب على اإلنكار ابليد ضرر وفساد أعظم فحينها جي

 ار ابلقلب. تغيري املنكر ابليد إىل اإلنكار ابللسان ويليها اإلنك

 .(1)"لعاميتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر ا: "القاعدة الرابعة

ميع، لكن عند عدم القدرة جيب التيسري على الفرد واجملتمع والسعي اجلاد لدفع الفساد والضيق عن اجل
جملتمع ال شك أن على دفع الضررين مًعا، وحصول التعارض املستحكم بني مصلحة الفرد ومصلحة ا

وم أوجب من رفع الضيق يُقدم املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة ألن رفع احلرج عن العماإلسالم 
 عن الفرد، ومصلحة اجملتمع شاملة ومصلحة الفرد حمصورة.

عماري، ... إذا ثبت ، املهندس امل**ومن ذلك إلزام صاحب املهنة برتك مهنته ومنهم: الطبيب
لك دفًعا خلطره وآاثر جهله ه، حّت وإن تضّرر برتك مهنته؛ وذيقيًنا جهله أو تضرر الفئة املستهدفة من

ة يف بيان رمحة اإلسالم الوخيمة، وحفاظًا على أرواح الناس وممتلكاهتم وأخالقهم، وهذا اإلجراء قمّ 
التيسري عليه والعطف به،  والتيسري على العباد، فال يصّح شرًعا استمراريّة هذا اجلاهل بعمله حبّجة

  تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة.فضابط التيسري

ومن األمثلة منع احتكار السلع دفًعا للضرر وتيسريًا على اجملتمع وحتصياًل للضرورات اليت ال غىن    
للناس عنها يف حياهتم اليومية، فال تقدم مصلحة التاجر اخلاّصة على املصلحة العامة حّت وإن تضرر 

 .(2)لوهممثلة كذلك مشروعية حتديد األسعار عند مالحظة جتاوز الباعة وغهذا التاجر احملتكر، ومن األ

                                                           

 .995بق: صاملرجع السا إنكارها ضرر أعظم "، يرتتب علىرقا: "جبواز السكوت عن إنكار املنكرات إذا كان * يقول الز   
 .995 /1، 1، طاملدخل الفقهي العام الزرقا،( 1) 
 املرجع السابق: حتدث الزرقا عن احلجر على الطبيب اجلاهل واملفيت املاجن. ** 
 .996 /1، 1، طاملدخل الفقهي العام الزرقا،( 2)
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ملوازنة بني املصاحل العامة واودراسة اجلدوى من ذلك  وكذلك فتح الطرقات يف املزارع واملدن جيب النظر 
 ، واحلذر من ظلم الناس أو التعدي على املصاحل العامة.واخلاصة

 * (1)"ابلنظر إىل ما ينتج عنه من أضرارقرون التصرف ابحلق م": القاعدة اخلامسة

ات، ومن ذلك شرع اإلسالم نظّم اإلسالم احلياة اإلنسانّية، وبني الواجبات واملمنوعات وحدود التصرف
د تداول لسلع فيما بينهم، التجارة وحث عليها؛ ففيها تسهيل حلياة الناس وتيسرًي عليهم؛ وحتقيق ملقص

 طرق غري مشروعة، حبجة التيسري على التجار.فال يصح استخدام هذا احلق ب

 ومن األمثلة أيًضا على هذه القاعدة:

لك حّت يُقبل الناس على نظّم اإلسالم مراحل تغيري املنكر والدعوة إىل هللا عز وجل؛ واحلكمة من ذ
دم جتاوز هذه القضية وعدين اخلري بسهولة ويسر ومراعاة للفروق الفردية وأحوال الناس وقدراهتم، و 

 واألفراد. االهتمام مبراحل الدعوة إىل هللا ينتج عنه أضرار كبرية على الدول واألسر

ومن ذلك جيب يف شرعية اإلسالم منع التجارة ابملنهيات من اخلمر واملخدرات والسجائر حّت 
 :تعاىل قال ، ومن األمثلة: ُيرم اإلضرار ابلوصية.(2)ولو كان فيها أرابٌح ابهظة ومنافع اقتصادية ضخمة 

                                                                                  .(3) َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ 

ومن األمثلة كذلك: ُيشرع للرجل تعدد الزوجات ولكن يُقيد ذلك ابملوازنة بني املنافع واملضار فال يصح 
 اإلضرار بزوجته أو بيته.

ة شؤون املوارد البشرية يف الوزارات واملؤسسات العامة واخلاصة هلم احلق إدار ومن ًنحية أخرى 
ُيضبط ذلك ابلعدالة وحتقيق التنمية، ومبا ينتج عن تصرفهم حبقهم يف إختيار وتعيني املوظفني ، ولكن 

 من منافع أو مضار.

                                                           

 147، ص2، طنظرية املقاصد عند الشاطيبالريسوين،  (1)
 ر الغري*    يقول الّشاطيّب: جلب املصلحة أو دفع املفسدة املأذون هبا هي اليت ال يلزم منها إضرا 
 996 /1، 1، طالفقهي العام املدخلالزرقا، ( انظر: 2)
 12جزء من اآلية  ( سورة النساء:3)
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 فاء الذايت من خرجييواإلكت توفري اخلرباتالتعاون املشرتك و  جيب على البالد اإلسالمية من األمثلة:و 
املوازنة يف ذلك، وحتديد العدد اجلامعات يف خمتلف التخصصات العلمية، وعلى وزارات التعليم العايل 

البالد للتخصصات اليت ُتدرس السوق و حبسب حاجة  وذلك التخصصات املناسب عند قبول الطلبة يف
لناس والقضاء على البطالة والفقر يف امعات، وال يتم ذلك إال بوجود خطة شاملة للتيسري على ايف اجل

 اجملتمع، فالتخرج من اجلامعة وعدم وجود عمل يناسب التخصص ضرر واضح جيب علينا عالجه.
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 الضرورات تبيح احملظوراتقاعدة املبحث الثاين: 

 (1)قاعدة الضرورات تبيح احملظوراتمعىن املطلب األول: 

 :ةالّلغمعىن الضرورة يف أواًل: 

، "والضرورة اسم ملصدر (2)"مشتقة من الضرر الذي ال دافع له وهيالضرورات: مجع ضرورة، " 
طرّه إليه أي: أحوجه االضطرار. تقول محلتين الضرورة على كذا، وقد اضطر فالن إىل كذا وكذا "، واض

من الضرر وهو الضيق،  ، والضرورة: "احلاجة والشدة واملشقة اليت ال َمدفَع هلا، فاالضطرار(3)وأجلأه إليه
 .(4)والضروري كل ما مَتَّس إليه احلاجة وكل ما ليس منه بد" 

، من خالل توضيح قاعدة اتر و يف املطلب السابق مت بيان معىن الضرر واإلشارة إىل معىن الضر و 
ة العالقة بني الضرر واملشقة كالعالقة بني الضرور أّما ، فاملقصود منهما الشدة والضيق، و ر يزالالضر 

 ،(5)واملشقة فبينهما عموم وخصوص، فكّل ضرر مشّقة وليس كل مشقة ضررًا 

 :االصطالحمعىن الضرورة يف اثنًيا: 

ى احلفاظ على مقصد عرف بعض العلماء مصطلح الضرورة بتعريفات عّدة يتمّيز معظمها ابلرتكيز عل
  التعاريف:النفس، وبعضها يتصف ابلشمول، ومن هذه 

برتك األكل  أعضائه،الضرورة فقال: خوف املسلم الضرر على نفسه، أو بعض  بنّي اجلّصاص معىن -
 .(6)احملرماتأو الشرب من سائر 

 . (7)اهلالكعّرف السيوطي الضرورة أبهنا: بلوغ املسلم حدًّا إن مل يتناول احملظور هلك أو اقرتب من  -

                                                           

 .247، 1، طقهية الكربى وما يتفرع عنهاالقواعد الف السدالن،( 1)
 .8/46، لسان العرب، وكذلك انظر: ابن منظور، 7/7ط، ، د.كتاب العني( الفراهيدي، 2)
 .134، ص 1، طالتعريفات الفقهية الربكيت،( 3)
 .538-537/  1 ،4، طاملعجم الوسيط( جممع اللغة العربية، 4)
 .25، ص املشقة بني الشرع والطب( املقرن، 5)
 .161-1/159 ، د.ط،القرآنأحكام  اجلصاص،( انظر: 6)
 .85/  1، 1، طاألشباه والنظائر السيوطي،( انظر: 7)
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احل الدين والدنيا، حبيث لو فقدت هي اليت ال بّد منها يف قيام مصوعّرف الشاطيب الضرورة فقال: " -
مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد وهتارج وفوت حياة ويف اآلخرة فوت النجاة والنعيم، 
والرجوع ابخلسران املبني، وحفظها يكون إبقامة أركاهنا وقواعدها ... ومبا يدرأ اخللل الواقع أو املتوقع 

 .(1)فيها "
" أن يطرأ على اإلنسان حالة من اخلطر أو املشقة الشديدة حبيث إّن الضرورة هي:ا الزحيلي فيقول أمّ  -

خياف حدوث ضرر أو أذى ابلنفس أو العضو أو العرض أو العقل أو املال، ويتعنّي أو يباح عندئٍذ 
دفًعا للضرر عنه يف غالب ظنه ضمن قيود الشرع  ارتكاب احلرام أو ترك الواجب، أو أتخريه عن وقته

امللجئة إىل إّن الفقهاء واألصوليني يعرّفون الضرورة أبهّنا: "احلاجة الشديدة  :ويقول الباحث اجليزاين (2)"
 .(3)"خمالفة احلكم الشرعي

 :التعريفاتتعقيب على هذه اثلثًا: 

عنّي من الضرورات، أي: أّن لفظ الضرورة يف الّلغة عام جلميع احلاجات امللجئة وليس مقّيًدا بنوع مُ  -
، واملعروفة ابلضرورات اخلمس الضرورة شامل للمصاحل اليت ال بّد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا لفظ

لجئة مثل: احملافظة على )الدين، والنفس، واملال، والعقل، والنسل( وما يتعّلق هبا من احلاجات امل
 األوطان واألعراض.

)احلاجة أعلى درجات املصلحة وأقواهاقبيل "إّن الضرورة تشتمل على أصلني: أحدمها كوهنا من -
الشديدة(، وأّما األصل الثاين فهو أّن الضرورة سبب من أسباب الرخصة، وهذا ما دّل عليه الشق الثاين 

، وال شّك يف أّن دفع الضرر عن املصاحل الضرورية (4)من التعريف )امللجئة إىل خمالفة احلكم الشرعي( "
 اجة الشديدة. واحملافظة عليها يدخل يف ابب احل

 الضرورات قد تلجئ إىل فعل احملرم أو ترك الواجب.-

                                                           

 .8 /2، د.ط، الفقهاملوافقات يف أصول  الشاطيب،( 1)
 .64، ص 2، طنظرية الضرورة الشرعية الزحيلي،( 2)
 8د.ط، ص "،حقيقة الضرورة الشرعيةحبث بعنوان " اجليزاين،( 3)

     http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07221.pdf   
  .9 - 8ص، املرجع السابق (4)
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 : معىن اإلابحةرابًعا: 

يقول اجلّصاص ( 1)."يقال: أحبتك الشيء أي أجزته لك املباح عكس احملظور،:"جاء يف لسان العرب أن 
قصود ابإلابحة " امل، ويقول الدكتور حممد شبري:(2)القرآن(:"إّن اإلابحة: عكس احلظر" أحكام)كتابهيف  

 فالضرورة حكًما استثنائًيا وليس حكًما أصلًيا. .(3)ضطر"رفع اإلمث واحلرج عن امل"يف هذه القاعدة: 

 : معىن احملظورات خامًسا:

ه أي: منعته منه على مجع حمظور وهو املمنوع، ويشتمل على فعل احملرم أو ترك الواجب، حظرته علي
 .(4)وجه اإللزام

 :عام للقاعدةاملعىن السادًسا: 

حّرم أو ترك الواجب عند وجود احلاجة الشديدة امللجئة
ُ
، إذ إّن حصول حالة أجاز الشرع فعل امل

ضابطة هلا سنتعّرف إليها  االضطرار عند املكلف ترفع عنه إمث فعل املمنوع، ولكن هلذه القاعدة قواعد
ون مراعاة القواعد الضابطة دالواجب،  يف الصفحات القادمة، وهنا جتدر اإلشارة إىل أّن فعل احملرم وترك

 عليه نظام العقوابت يف اإلسالم. يـُّعّد تساهاًل مذموًما ُُيّمل فاعله إمث هذا الفعل، ويف حاالت قد يُطبق

  الثاين: أدلة القاعدة املطلب

 زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ قال تعاىل:

 .(5) َّ يي ىي  ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ قال تعاىل:

 ٍَّّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن

                                                           

 .1/534، 3، طلسان العرب( ابن منظور: 1)
 .344 /1 د.ط،، القرآنأحكام  اجلصاص،( 2)
 .   214، 2، طالقواعد والضوابط الفقهية شبري،( 3)
 66- 61، ص 1، طاملنري معجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح( انظر: إبراهيم، 4)

 .80، ص 1، طأصول الفقه اإلسالميوكذلك انظر، الزحيلي وهبه،      
 .173اآلية البقرة: ( سورة 5)
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 زت رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 .(1) َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث يترث ىت نت مت

 ووجه الداللة من هاتني اآليتني:

غبه ، وعدم قصد ور التعديبشرط عدم البغي و أّن االضطرار إىل فعل احملرمات يرفع اإلمث عن املضطر،  
 .يف فعل اإلمث واحملظور

 .(2)َّ جخ مح جح مج حج مث ُّ  عموم قول هللا تعاىل:أيًضا ويدّل على هذا املفهوم 

 الثالث: أمثلة القاعدة:  املطلب

ابلقتل، فلم جيد وسيلة  د  دِّ هُ إابحة األكل أو الشرب أو إستخدام ممتلكات الغري عند الضرورة، كمن  -
اعدة الضرورات تبيح ، ويُقيد ذلك ابلقواعد الضابطة لقز ذلكللهرب إال قيادة سيارة غريه، فيجو 

 احملظورات.
 كشف العورة عند الطبيب يف حالة الضرورة.-
 سقوط فرض احلج عند عدم القدرة. -
 ئنان القلب.إابحة كلمة الكفر عند حصول التعذيب الشديد املفضي للوهن الفادح، مع إطم-
 بعد املوت ملن كان مضطرًا هلا. الوصية اليت مفادها التربع ابألعضاء -
  لنفس اإلنسانية ما اقطع قدم مريض ابلسرطان أو إستئصال عضو من أعضاءه لضرورة احملافظة على  -

 أمكن وحصر املرض قبل إنتشاره.   
 جواز التلقيح الصناعي للضرورة وهو ما يُعرف ابلزراعة. -
 لطبيب الثقة.وال يُقرر ذلك إال ا جواز اإلجهاض يف حالة وجود خطر متحقق على الزوجة، -

 تبيح احملظورات  لضرورات لقاعدة ا: القواعد الضابطة رابعاملطلب ال

                                                           

 .3( سورة املائدة: اآلية 1)
 .286( سورة البقرة: جزء من اآلية 2)
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ى ارتكاب احملرمات حبجة حّث اإلسالم على رفع احلرج والتيسري على الناس وال يعين ذلك أن نتجرأ عل
وعات، بل جيب عليه أن ملمنالضرورة فليس كّل من يدعي أنّه مضطر لفعل احملظور يُقبل منه ارتكاب ا

مراعاة القواعد الضابطة  يستعني أبهل العلم يف بيان احلكم الشرعي املناسب يف تصرفاته، وال بّد من
ف يُوض ح يف هذا املطلب للتيسري، اليت من بينها ما مت شرحه سابًقا من ثبوت وجود مشقة فادحة، وسو 

 حملظور وهي: القواعد األخرى الضابطة، واملتعلقة جبانب فعل ا

            .(1)"التكليف حبسب الوسع" :األوىلالقاعدة 

 شرح القاعدة: أواًل: 

معلوم أّن األمر يفيد لزوم الفعل، والنهي يفيد لزوم الرتك، وأّن هللا عّز وجّل ال يكلفنا مبا ال نطيق، 
ورة شديدة فغلب على وشرعنا ُيّث على رفع احلرج عن املكّلفني، فإذا عجز املسلم أو طرأت عليه ضر 

ظّنه وقوع الضرر على نفسه أو ماله أو عقله أو عرضه أو أي مصلحة من املصاحل الضرورية، ففي هذه 
احلالة الطارئة يسقط عنه اإلمث، ولكن يُقّيد ذلك يف حال العجز، وحصول احلاجة الشديدة على فعل 

سب الوسع، ويدعم ذلك قاعدة: "ال احملرم أو ترك الواجب، ألّن التكليف يف الشريعة اإلسالمية حب
 .(2)واجب مع عجز وال حرام مع ضرورة "

ا، فال يصح أن ُنكلف من هللا عز وجل فاهلل تعاىل مل يُكلفنا فوق طاقتن وهذه القاعدة رمحة
 م ومدى حتملهم.وعلينا اإلنتباه إىل حاجات الناس وقدراهت أنفسنا أو غريًن مبا ال يُطاق.

 
 دة:أدلة القاعاثنًيا: 

 . (3) َّ جخ مح جح مج حج مث ُّ  تعاىل:قال 
 قدرته.نفهم من هذه اآلية أن املسلم غري مكلف أبي شيء فوق  الداللة:وجه 

                                                           

 .2/181 د.ط، ،املبسوط السرخسي،( 1)
 .1/311، 1، ط نيإعالم املوقعني عن رب العامل( ابن قيم اجلوزية، 2)
 .286من اآلية  ءالبقرة: جز ( سورة 3)



71 

 
 

 .(1) َّ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ : قال تعاىل
 أمل اجلوع أو العطش. وجه الدالله:جواز األكل من امليته أو شرب اخلمر عند عدم القدرة على حتمل

 .(2) "الضرورات تقدر بقدرها": انيةالقاعدة الث

  القاعدة:شرح أواًل: 

ضابطة لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات، ومعناها كّل فعل أبيح للضرورة فإّن املضطر  هذه القاعدة
جيب عليه االكتفاء من الفعل احملرم ابلقدر الذي يزيل عنه هذا الضيق الشديد، وما زاد على ذلك يبقى 

ملعىن حرمي، فاإلابحة ليست مطلقة لكنها مقّيدة ابلقدر الذي يزيل الضرر، وهذا اعلى أصله وهو الت
: أي أّن ارتكاب احملرم يسمح به إىل غاية انفراج (3)"يلتقي مع معىن القاعدة :"إذا اّتسع األمر ضاق

تبط مع احلالة االستثنائية عن املضطر واندفاع الشدة امللجئة عنه، فإذا زالت عاد حكم التحرمي ، وير 
: فإذا زال العذر وانتهت مّدة الضرورة عاد (4)بزواله"هذا املعىن أحكام قاعدة : "ما جاز لعذر بطل 

 حكم التحرمي.

 القاعدة:أدلة اثنًيا: 
 ىي  ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ  استُنتجت هذه القاعدة من قوله تعاىل:

ال إمث عليه، ولكن ذلك ُمقيد بعدم . أي إذا ضاق احلال بشخص فأجلأ إىل ارتكاب احملرم ف(5) َّ يي
جتاوز احلد املسموح به، وُمقّيد كذلك بعدم االستمرار يف ارتكاب احملرم وجتاوز املّدة اليت حصلت هبا 

 الضرورة. 
 
 
 

                                                           

 .173( سورة البقرة: جزء من اآلية 1)
 .95ص  ،2ط ،األشباه والنظائر( ابن جنيم، 2)
 93ص  ،2ط ،األشباه والنظائربن جنيم، ا (3)
 .95( املرجع السابق ص 4)
 173( سورة البقرة: جزء من اآلية 5)
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 ومن األمثلة على هذه القاعدة:
ك عن نفسه وال يزيد املضطر إىل شرب احملرم إذا أوشك على اهلالك جيب عليه شرب ما يدفع اهلال -

 ىل.على ذلك، وإذا زاد على ذلك فهو ظاملٌ لنفسه وُمتعِد على حدود هللا تعا
ة أو زواج ...اخل الغيبة من كبائر الذنوب، فإذا ُأستشرت بشخٍص ما من أجل موضوع هام وظيف -

احلاجة والضرورة  فينبغي عليك تقدمي النصيحة وبيان احلقيقة،وجيب عليك اإلقتصار على موضع
 فاحلذر احلذر من الوقوع يف الظلم والتعدي.دون زايدة وتعدي، 

 واجباته على أكمل وجه.بال يصح للطبيب النظر إىل العورات إال ابلقدر الذي مُيكِّنه من القيام  -

 .(1) "امليسور ال يسقط ابملعسور:"القاعدة الثالثة

 :(2)شرح القاعدة أواًل: 

ليه القيام ابملمكن بعضه اآلخر وجب عإذا تعّذر على املكّلف فعل بعض الواجب، واستطاع تنفيذ  
ط ابملعسور قيٌد يُعمل به وسقط عنه إمث ما عجز عنه وأجلأته الشدة إىل تركه، فقاعدة امليسور ال يسق
 جمال املنهيات واملفاسد، يف جمال املأمورات واملصاحل، وقاعدة الضرورات تقدر بقدرها قيد يعمل به يف

ع ضرورة، ويُفهم من مقاعدة واحدة: ال واجب مع عجز وال حرام ومجع بينهما اإلمام ابن القيم يف 
ديدة ختتّص برتك واجب ذلك كّله أّن من تعّرض إىل احلاجة الشديدة امللجئة فإذا كانت احلاجة الش

يدة ختتص بفعل حمظور فعلى املضطر فعل ما تيسر من الواجب وترك ما تعسر، وإذا كانت احلاجة الشد
ه دفعه، وهذا يقودًن إىل ستطيع دفعه من احملظور وال يرتكب إاّل ما تعّسر عليفعلى املضطر دفع ما ي

زمه فعلها وُحرم عليه ترك ما ذا أتيح للمكلف وسيلة لفعل ما تيسر من الواجب لإ القول إنّه : فكما أنّه
رم ى مباحة ُمتيسرة حُ تيسر فعله ، فكذلك إذا استطاع املكلف دفع احملظور أو جزء منه بوسيلة أخر 

ال إذا تعني احملظور ظور إتعسر ، وال جيوز ارتكاب احملعليه ارتكاب احملظور ، فما تيسر ال يسقط مبا 
  .وسيلة لدفع الضرورة

                                                           

 159 /1، 1، طاألشباه والنظائر السيوطي،( 1)
 ،حقيقة الضرورة الشرعية، واجليزاين، حبث بعنوان: 224- 113، 2ط القواعد الكلية والضوابط الفقهية،( انظر: شبري، 2)

 .http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07221.pdf ،15ص د.ط،     
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 القاعدة:أدلّة اثنًيا: 
 خت حت  جت مبهب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّ  قال تعاىل:

 مت هت مث حج َّ)1(.

 .(2)َّ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ  قال تعاىل:

االضطرار يُعّد تعدايًّ  : إّن فعل املضطر للمحظور مع وجود وسيلة أخرى مشروعة لدفعوجه الداللة
 وإْثًا.

 أمثلة القاعدة: 

ض اآلخر، جيب عليه فعل القادر يف الُغسل أو الوضوء على اإلتيان ابلبعض وغري قادر على البع -
 امليسور ويسقط عنه غري املقدور عليه.

عل فيجب عليه ف جباهتا وغري قادر على البعض اآلخر،القادر يف الصالة على فعل بعض وا -
 املقدور عليه وخيفف عنه ما تعذر فعله.

 ا تيسر له.من عجز عن الطواف ماشًيا، وتيسر له الركوب أو احلمل وجب عليه فعل م -
لصالة على حسب ااملسافر يف الطائرة ملسافة طويلة وخشي فوات وقت الفريضة فإنه يؤدي  -

 يسور ويسقط عنه ما تعسر فعله.حاله، فهذا هو امل
ليه بذل ا يستطيع وعمن تعذر عليه سداد بعض الديون واستطاع سداد اجلزء، فعليه الوفاء مب -

 اجلهد وعدم املطل.

 .(3) "الضرورة ال تناط ابلشك" :الرابعةالقاعدة 

  القاعدة:شرح أواًل:

الضرورة اليت ُيشرع معها فعل احملظور هذه القاعدة قيد لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات، ومعناها أّن 
حرم فسيصيب اإلنسان ضرٌر 

ُ
هي الضرورة اليت نتيّقن حبصوهلا أو يغلب على الظن أنّه إذا مل يُرتكب امل

                                                           

 16( سورة التغابن: اآلية .1)
 .173( سورة البقرة: جزء من اآلية 2)
 .1/141، 1، طاألشباه والنظائر يوطي،الس( 3)
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من وجود خطر حقيقي على إحدى الضرورات فيتحقق حينئٍذ  يؤّدي أو يوشك أن يؤّدي به إىل اهلالك،
واملال، فقد يضطر املسلم ملخالفة بعض األحكام الشرعية  والنفس والنسل والعقلاخلمسة وهي الدين 

وال يوجد معه ماء ميلكه يف مكان بعيد جًدا عن اخلدمات ومقومات احلياة،  كأن يتواجد يف الصحراء
اإلنتقال للحكم اإلستثنائي لغري، فيشرع له من مياة مملوكة ليشرب يدفع به اهلالك عن نفسه إال أن 

 من.ذلك بذل الثوعليه بعد 

ا لكّنه يف احلقيقة يستطيع وُيصل كثريًا أّن بعض الناس قد يتوّهم وجود الضرورة أو يتوّقع حدوثه
 اخلالص منها، فينبغي العلم أّن األحكام الشرعية ال تُبىن على الشك. 

 القاعدة:أدلة اثنًيا: 

 من األدلة اليت تبنّي هذه القاعدة ما يلي:
 .(1) َّ مق حق مف خف حف جف مغ ُّ  قال تعاىل:
 .(2)َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ُّ  قال تعاىل:

الظن* يف بناء األحكام، فال  وجه الداللة: نفهم من هاتني اآليتني أّن هللا عّز وجّل ذّم االعتماد على
نعدم اعتباره سبًبا من يكون الظن أو الشك ُحّجة يف فعل احملظور، بل طريٌق يوصلنا إىل الباطل في

 يف الرتخص. أسباب الضرورة املعتربة
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ قال تعاىل:
 .(3) َّ حس جس مخ محجخ جح

 وجه الداللة: 

 من صفات املؤمن الصدق والبعد عن الشك والريبة. 

                                                           

 .23من اآلية  ءالنجم: جز ( سورة 1)
 .28من اآلية  ءالنجم: جز ( سورة 2)
 * هناك فرق بني الظن وغلبة الظن، فالظن مييل اىل الشك وغلبة الظن متيل اىل اليقني.  
 .15( سورة احلجرات: 3)
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 " ومثال ذلك:الرخص ال تناط ابلشك  ومن القواعد اليت تشرتك مع هذه القاعدة يف املعىن قاعدة: "
ال، عند من قال هبا يلزمه اإلمتام وعدم القصر.ومن  املسافر الذي شك هل قطع مسافة القصر أم

 .(1)" ال عربة ابلظن البنّي خطؤهذلك قاعدة "ك  القواعد اليت تشرتك معها يف املعىن

 أمثلة القاعدة:

ذلك إذا من و يام، ال يصح اإلفطار يف رمضان حبجة املرض دون التأكد من عدم القدرة على الص -
 أو نصيحة طبيب ثقه ملريض بعدم الصيام. ال يُرجى شفاؤه،د مرٍض ُمزمن وج

كد من اإلعسار ومجع ال يصح قضاء القاضي بعدم قدرة شخص ما على الوفاء ابلديون إال بعد التأ -
 األدلة والقرائن.

وُيصل التيقن أو  ال يصح األكل من امليتة أو شرب اخلمر إال عند التحقق بعدم وجود البديل -
 ا تناول احملرمات.احملرم سيموت وبدون ذلك فال يصح قطعً  يغلب على الظن أنه إذا مل يتناول

 .(2)"الضرورة تبيح احملظور بشرط عدم نقصاهنا عنه"  :اخلامسةالقاعدة 

معىن هذه القاعدة الضابطة أنّه إذا كان الضرر املرتتب على فعل احملظور مماثاًل أو يزيد على الضرر يف 
هذه القاعدة الضابطة سيزيد العسر  (3)لة عدم مراعاة حال وجود الضرورة، فال يصّح فعله، ويف حا

والضيق ونبتعد بذلك عن مقصد التيسري، وهذه القاعدة تلتقي يف املعىن مع القاعدة اليت تنص على أّن 
 .مت بياهنا يف املبحث السابقاليت و ، (4)"الضرر ال يُزال مبثله "

                                                           

 .157، 141 /1، 1، طاألشباه والنظائر، ( السيوطي1)
 .84ص  السابق:املرجع  (2)
 .18، صد.ط "الشرعيةالضرورة  حقيقة"، حبث بعنوان ( اجليزاين(3

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07221.pdf  
 .280 /1، 1، طيمغمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر البن جن( احلموي، 4)

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07221.pdf
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 .(1) "الضرورةما خالف قواعد الشرع ال أثر له يف ": القاعدة السادسة

"ال  الزحيلي:ومن ذلك يقول  عظيمة،مبعىن فعل احملظور عند حصول الضرر ُمقّيد بعدم حتقيق مفاسد 
الشرع ال أثر له يف  خالف قواعدفما  ذاهتا،ألهنا مفاسد يف  حال؛ُيل الكفر ... والزًن والغصب أبي 

جل عند حصول اإلكراه امللجئ أن لذلك أمر هللا عز و  حال؛، إًذا ال ُيل الشرك أبي (2)الضرورة "
 ابإلميان.يبقى قلب املسلم مطمئًنا 

  

                                                           

 .70ص ،2ط ،الشرعيةنظرية الضرورة  الزحيلي،( 1)
 ( املرجع السابق.2)
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 امتةاخل

 النتائج

:وهيلقد توصلت يف هذا البحث إىل عدد من النتائج   

: األصول الشرعية اليت حتدد العمل املشروع املبين على التيسري الضابطة ملقصد التيسري هي القواعد-1
 دون زايدة أو نقصان.

ومنها ليس له أثر يف جلب  ،منها ما جيلب التيسرياملشاق متنّوعة جتلب التيسري ف كل مشقة  ليس-2
 .التيسري

 املشقة اليت ال أثر هلا يف التيسري:-3
ال تسقط التكاليف وال ختففها، ومن ذلك فهذه املشقة ال تنفّك عنه أبًدا، و املشقة املالزمة للفعل هي 

 وابت يف اإلسالم.مشقة الدفاع عن األوطان ومشقة تطبيق العق

  هي: الضابطة للمشقة اليت ال أثر هلا يف التخفيفالقواعد -4
 احلرج الالزم للفعل ال يسقطه. :األوىل قاعدةال
 التكليف غري مقصودة لذاهتا.املشقة الناجتة عن  :الثانية قاعدةال

 ا للمصلحة.نت طريقً إمّنا حتسن املشقة إذا تعيّ  القاعدة الثالثة:

ٌة والتمسك هبا حزم يف الدين وِشدّ  ،ةى الثوابت واحلرص على إقامة األحكام الشرعيّ فظة علااحمل-5
للحكم الشرعي وخمالفة  اومتييعً  امذمومً  اتيسريً  حممودة وليست مذمومة، والتساهل يف هذا اجلانب يُعدّ 

 يؤمث فاعلها. 

 وأحكامه. إّن العزمية فعل حممود كما أّن الرخصة فعل حممود، ولكلٍّ منهما موقعه-6

 وهو تساهل مذموم. ،خمالفة شرعية دون عذر ودليل شرعي يُعدّ احلكم االستثنائي  االنتقال إىل-7

ذلك يُعد متييع  احلكم، ودوندة ابلقواعد الضابطة هلذا االنتقال إىل احلكم االستثنائي وممارسته ُمقيّ -8
 للحكم الشرعي األصلي وخمالفة يؤمث فاعلها.
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متفاوتة بني املشاق الفادحة وهي تنفك عن التكاليف الشرعية مشقة التيسري  املشقة اليت جتلب -9
 واليسرية واملتوسطة. 

 .جتلب التيسرياملشقة القواعد الضابطة لقاعدة -10

 .ويدل على ذلك املشقة الفادحة تسقط التكاليف أو ختففها-11
 شرط التكليف القدرة :األوىلقاعدة ال
ارجة عن املعتاد، حبيث ُيصل للمكلف هبا فساد ديين أو دنيوي، فمقصود املشّقة اخل :الثانية قاعدةال

 الشرع فيها الرفع على اجلملة

ويدل ،املشقة اليسرية ال أثر هلا يف ختفيف العبادة، فمصلحة العبادة أوىل من إسقاطها أو ختفيفها-12
 على ذلك:

 ا ال يليق تفويت العبادات مبسّمى املشقة مع يسارة احتماهل قاعدة:

 غالًبا ما ُيصل اشتباه، هل هذه املشقة فادحة أم خفيفة؟-13

 :عن حديث فهناك ، هذه املشاق تباينت أقوال العلماء يف القواعد اليت تضبط -14
 .إىل قواعد الشرع التقريب :القاعدة األوىل
 .قاعدة العرف الذي ُيدده علماء العصر أو أغلبهم القاعدة الثانية:
 عذر له ضوابطه اخلاصة به. فلكل اعدة النظر يف ضوابط األعذار الشرعيةق القاعدة الثالثة:
 يف شخص دون شخص، العذر الواحد يعدّ قاعدة أسباب الرخص إضافية أي)نسبية(ف القاعدة الرابعة:

 فكل واحد يف األخذ ابألعذار فقيه نفسه، فال يوجد ضابط حمدد ينطبق على مجيع الناس بعمومهم يف
يف إسقاط  من العلماء أسباب الرخص نفسها عّلةكثري   عدّ هلذا ألمكنة واألحوال؛ مجيع األزمان وا

 واحلكمة من ذلك مظنة وجود املشقة.  ،التكاليف أو ختفيفها

فإذا  ،إذا توفرت دواعي الرخص يف شخص ما، فيُنظَر أنّه مع مراعاة النقطة السابقة، يرى الباحث-14
الفادحة أو املشقة املفضية إىل الوهن اخلارج عن املعتاد  حصل اليقني أو غلبة الظن حدوث املشقة

 وغالًبا إذا حصل اليقني أو غلب على الظن عدم وجود املشقة فال تشرع له الرخصة. ،فتشرع له الرخصة
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 الضرر يزال:القواعد الضابطة لقاعدة -15
مل يف طياته الشدة الضرر ُي ألنّ إذا طرأ على اإلنسان ضيق وحرج، فإن اإلسالم دعا إىل إزالته؛ 

 يزال  الضررقاعدة ضبط وتدها هللا تعاىل وقصدها لعبادة، واملشقة، وهو نقيض التيسري والسعادة اليت أرا
 :واعد وهيمبجموعة من الق

 .الضرر يدفع بقدر اإلمكان اعدة األوىل:قال
 ضرر ال يزال مبثله وال أبعظم منه.ال :الثانية قاعدةال

 .وعي أعظمهما ضررا ابرتكاب أخفهمارضت مفسداتن ر إذا تعا القاعدة الثالثة:
 مل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام.يتح القاعدة الرابعة:

 من أضرار. التصرف ابحلق مقروًًن مبا ينتج عنه القاعدة اخلامسة:

 القواعد الضابطة لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات:-16
حرم أو ترك الواجب عند وجودأجاز 

ُ
 فالضرورات تبيح احملظورات، احلاجة الشديدة امللجئة، الشرع فعل امل

ط ذلك بقواعد الشرع ضبترفع عنه إمث فعل املمنوع، ولكن يإذ إّن حصول حالة االضطرار عند املكلف 
 هي: لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات القواعد الضابطةفوحدوده، 

 .ر بقدرهاالضرورات تقدّ القاعدة األوىل:
 .قاعدة:امليسور ال يسقط ابملعسور القاعدة الثانية:
 .ـ قاعدة: ال واجب مع عجز وال حرام مع ضرورةـوجيمع بينهما ب

 ابلشك بل بغلبة الظن أو اليقني. الضرورة ال تناط القاعدة الثالثة:
 الضرورة تبيح احملظور بشرط عدم نقصاهنا عنه القاعدة الرابعة:
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 التوصيات

 يلي:ث مبا يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباح
 اآلتية:ضرورة عقد مؤمترات وندوات دولّية تتضمن احملاور  :أّواًل 

 يسقطه.احلرج الالزم للفعل ال  -
 ضوابط االنتقال من العزمية إىل الرخصة. -
 ومنها:مفاهيم شرعية  -
 التشّدد املذموم والتساهل املذموم. العصر،املرونة ومواكبة  الشرعّية،الثوابت  -
 اخلدمات العامة.  التعليم، االقتصاد، الطب، قطاع:حلاجات املستجّدة يف الضرورات وا -

 تطوير املناهج التعليمية يف كلّيات الشريعة على أن تتضمن املواد اآلتية: :اثنًيا
 القواعد الضابطة ملقصد التيسري.  -
 الدين املعاملة.  -
 مفاهيم شرعية )مادة مقارنة(. -
 خطورة التعصب املذهيب.  -
 تعاىل:وصية لطالب العلم الشرعي والدعاة إىل هللا  :لثًااث
مقصد التداول، وكذلك القواعد الضابطة  مثل:ضرورة دراسة القواعد الضابطة لبعض املقاصد الشرعية  -

 منها.للقواعد الشرعية ال سيما الكربى 
 ، وهو تساهل مذموم.إن االنتقال إىل احلكم االستثنائي دون دليل وعذر شرعي يُعّد خمالفة شرعّية -
االنتقال إىل احلكم االستثنائي وممارسته ُمقّيدة ابلقواعد الضابطة هلذا احلكم، ودون ذلك يُعّد متييًعا  -

 للحكم الشرعي األصلي، وخمالفة يؤمث فاعلها ومفتيها.
 التشّدد املذموم يسيء ملقصد التيسري، وهو ليس من العزمية يف شيء. -
ت واحلرص على إقامة األحكام الشرعية، والتمّسك هبا حزم يف الدين وِشّدة احملافظة على الثواب -

 حممودة، وليست مذمومة.
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B/2014-01-24-17-09-18                                                                                         
 pm: 5:20م ، الساعة 2016-9 -26 اتريخ االستعراض

 ."الغلو كما يكون يف التشدد يكون يف التساهل، "مقال ،الفوزان، صاحل بن فوزان -
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2295                                   

 pm:10:15، الساعة م2016-8-8 اتريخ االستعراض
 ". التيسري ورفع احلرجالقرضاوي، يوسف، مقال، "  -

 http://www.qaradawi.net/new/Articles-6496                       
 8:10pmم الساعة 2016-8-5 اتريخ االستعراض

 م           1993ملنعقد يف بروًني دار السالم عام جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ا -
   ." األخذ ابلرخصة وحكمه( بشأن " 1/8)70قرار رقم 

    http://www.iifa-aifi.org/1950.html                                      
 pm 12:15م، الساعة 2016-10-21 اتريخ االستعراض     

 ."ما حكم تتبع الرخص والتنقل بني املذاهب الفقهية، مقال " مشهور فواز سعيد، حماجنه -
http://bldtna.co.il/news/news/38288/%D9%85%D8%A7 

  pm:12:45م، الساعة 2016-10-22 اتريخ االستعراض
 ."املشقة بني الشرع والطب، حبث " املقرن، حممد بن سعد -

http://ia600709.us.archive.org/30/items/bohoth_qawaed_ti
biya/09.pdf، 9:45م، الساعة 2016-10-5 اتريخ االستعراض :pm 

 ."أسباب التساهلاملنجد حممد صاحل، مقال بعنوان: " -
http://almunajjid.com/4845                                                                              

    11:10pmم الساعة 2016-8-1 اتريخ االستعراض
 ."فقه التيسري عند القرضاوي، "، حبثوليد عبد اهلادي -

 http://b7oth.com/?p=750 
 pm:12:45م، الساعة 2016-10-11 اتريخ االستعراض  
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