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 ص البحثملخ  

ولذا جاءت  ،خلقه مث هدى الذي أعطى كل شيء ،ن لدن حكيم محيدالشريعة اإلسالمية السمحة منز لة م إن  
والبحث يف هذه  ،حمققة ملصاحلهم، ومن مسات هذه الشريعة املباركة التيسري يف أحكامها ،مناسبة ألحوال العباد

كما يف ذلك من دفع الشبهات املثارة وصالحها لكل زمان ومكان،   ،ة يظهر مرونة الشريعة اإلسالميةاخلاصي  
من  اخلاصي ة هوملا كان هلذ وعدم مسايرة األحوال واألمكنة واألزمنة. ،ابلقسوة والقصورا ممن يتهموهن ،حوهلا

يف  (قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسريجاءت فكرة هذا البحث، والذي يهدف إىل دراسة تطبيقات  مبكان، األمهية
وقد اعتمد الباحث يف هذه ، البن أيب زيد القريواين "الرسالة"من خالل كتاب  ،الص الة والص يام أحكام

تتب ع و دراسة وصفية اترخيية،  املؤل فوذلك لدراسة شخصية  ،التحليلي مث   االستقرائيو الدراسة املنهج التارخيي 
بغية الوصول إىل أهداف البحث اليت تتمث ل يف  ؛جزئيات املوضوع ومجعها للدراسة، مث  حتليل تلك اجلزئيات

املشقة  أن   :من أمهها ،وقد توص ل الباحث يف هذه الدراسة إىل نتائج كثرية .األحكامتلك بيان أوجه التيسري يف 
، وأهنا تنقسم إىل مشقة معتادة و مشقة غري التكاليف الشرعية اليت فيها على النفس كلفة زائدة على املعتادهي 

املشقة من شروطاً تتمث ل يف كون  القاعدةلتطبيق  سري والتخفيف الشرعي، وأن  يوهي اليت يتمثل فيها الت ،معتادة
، وأن تكون خارجة عن املعتاد، وأن تكون حقيقة ال ومهية، ؛ إذ ال أثر لغريهااليت تنفك عنها العبادة املشاق

دي بناء احلكم عليها إىل تفويت ما هو أهم من ال يؤ وأال يكون هلا شاهد من جنسها من أحكام الشرع، وأ
وجتلب التيسري الذي هو حممول القاعدة، ، املشقة اليت هي موضوع القاعدةوأن للقاعدة ركنني مها: ذلك، 

ا مانطبقت القاعدة وحتقق التيسري، ومىت ختلف واحد منه ق هذان الركنانفمىت حتق، واحملكوم به على املوضوع
قصر الصلوات ك  ،هلا تطبيقات يف الصلوات املفروضة واملسنونة، والصيام ، وأن  ى التيسريختلفت القاعدة وانتف

 كما يف صالة اخلوف، وصالة املريض-، وتغيري هيئة الصلوات -كما يف صالة املسافر-الرابعية، واجلمع بينها 
وأتجيل الصيام إىل أايم أخر، كما يف صوم املريض، و املسافر،  ، -كما يف مجعة املسافر-، وإسقاط بعضها -
من القواعد الكلية قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري ( مما يدل على أن   ،احلامل، واملرضع، والشيخ، إىل غري ذلكو 

 ،اإلسالميةوميكن وزن مجيع العبادات مبيزاهنا، وأن التيسري من مسات الشريعة  ،اليت تدخل يف مجيع أبواب الفقه
 مما جعلها صاحلة ملسايرة أحوال العباد والبالد على اختالف األزمنة واألمكنة.
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 الشكر والتقدير

ابلصحة والعافية، ووفقين إلمتام هذا البحث  علي   صاحب النعمة والفضل، الذي من -تبارك وتعاىل-أمحد هللا 
جيعله خالصًا لوجهه الكرمي، وأن يكون فاحتة خري يف بداية حياة علمية أن  -عز وجل-املوىل  أسألاملتواضع، 

 مثمرة.

منري علي  عبد الرب  :مث أتوج ه ابلشكر والعرفان والتقدير إىل أستاذي الفاضل األستاذ املساعد الدكتور
لبحث على القباطي، الذي توىل إرشادي يف هذا البحث؛ فكان لرعايته وتوجيهاته أثر ابلغ يف إخراج هذا ا

 الصحة والسعادة. وأهله هذه الصورة، فاهلل أسأل أن جيزيه أحسن اجلزاء، ومينحه

األستاذ املساعد الدكتور: حممد سعيد اجملاهد كما أتقد م جبزيل الشكر وفائق التقدير إىل األستاذين الكرميني 
عناء تدريسنا ابجلامعة  ن حتمالفقد كاان مم -هللا تعاىل حفظمها-موسى عمر كيتا، :األستاذ املشارك الدكتورو 

 طوال أايمنا هبا، فجزامها هللا عنا خرياً.

 :كما ال يفوتين أن أتقدم ابلشكر والعرفان إىل جامعة املدينة العاملية مباليزاي متمثلة يف مديرها األستاذ الدكتور
 -حفظه هللا تعاىل-سريي دكوري ما :، واألستاذ املشارك الدكتور-حفظه هللا تعاىل-حممد بن خليفة التميمي 

عميد كلية العلوم  -حفظه هللا تعاىل-رمضان عبد املعطي  :عميد الدراسات العليا، واألستاذ املساعد الدكتور
اية على هذه اجلامعة العزيزة يف اجلزاء احلسن على ما قاموا به من الرع - تعاىل -اإلسالمية، فلهم عنا من هللا 

 لوبنا.ق

الشكر ووافر التقدير إىل كل من أسهم يف إجناز هذا البحث املتواضع، فأسدى إيل  نصيحة، كما أتقد م جبزيل 
أو عرض علي  فكرة، أو صو ب يل خطًأ، فجزى هللا اجلميع خري اجلزاء، فهو خري من جيازي عن اإلحسان، 

 وصل ى هللا وسل م على نبي نا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.
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 اإلهداء

 أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع إىل:

 .عبد هللابنت  عائشة :األم احلنون ، وآدمبن  (أبن)حممد :األستاذ األب املرحوم، والدي  العزيزين: 

 .يف طلب العلمللرحيل  ئي شجعنين كثرياً آلال إىل أزواجي األربع

 وإىل أبنائي وقرة عيين.

 كل  مسلم حريص على خدمة الش ريعة اإلسالمي ة.  كما أهدي هذا البحث إىل

 لوجهه الكرمي. اً أن جيعله عماًل متقب اًل خالص -عز وجل-سائالً املوىل 
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 املقدمة

ين من حرج، والصالة اس يف الد   رب العاملني، خلق فقدَّر، وشرع فيسَّر، ومل جيعل على الن  احلمد هلل 
لى آله ا، وعري   بني أمرين إال اختار أيسرمها مامل يكن مأمثً والسالم على اهلادي األمني، الذي ما خ  

رينون وصحبه الذين كانوا يتواس  .فيما بينهم فكانوا من امليس  
، فهو الذي ينري الطريق وأفضلهافإن علم القواعد الفقهية من أعظم العلوم الشرعية  أما بعد: 

مما  ،عما له من أمهية ابلغة يف مجع الفروع الفقهية وشتاهتا فضالً  ،للمجتهد يف استنباط األحكام
لفقهية كما له أثر ابلغ يف تكوين امللكة ا  ،االنتشارالشيوع و  لها منويقل   ،ب املسائل إىل الذهنيقر  

 للطالب.
التكميلي لنيل  هأن يكون حبثعلى  الباحث حرص ،وملا كان هلذا العلم من هذه املكانة واألمهية

عبارة عن بيان تطبيقات  ودرجة املاجستري يف الفقه اإلسالمي من ضمن هذا الفن اجلليل، فه
وما يتصل هبا من  ،يف ابب صفة العمل يف الصلوات املفروضة قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري (

 البن أيب زيد القريواين. "الرسالة"من خالل كتاب  الصيام، يف ابب كذلكو  ،النوافل والسنن

 

 ية املوضوعأمه  
 هلذا البحث أمهية ابلغة، وميكن إمجاهلا فيما يلي:

 ضمن العلوم الشرعية. ية هذا العلم وال ختفى أمه   ،نه يبحث يف القواعد الفقهيةإ. 1

ومنها  ،من القواعد الكلية اليت تدخل يف مجيع أبواب الفقه "املشقة جتلب التيسري"ن قاعدة إ. 2
 .، والصياموما يتصل هبا من النوافل والسنن ،الصلوات املفروضة
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ن مسائل هذه القاعدة وفروعها يف ابب صفة العمل يف الصلوات املفروضة وما يتصل هبا من إ. 3
، مما يثري انتباه الباحث إىل مجعها؛ إلفادة اآلخرين ،ة ومشتتةكثري   الصياميف ابب و  ،النوافل والسنن

 .والصيام الصالةني من أركان هذا الد ين، ومها عظيم نيال سي ما وهو يتعل ق بركن

 عتمد عليها يف الفتيا.من األصول اليت ي  ( )املشقة جتلب التيسرين هذه القاعدة إ .4

 

 أسباب اختيار املوضوع
 الباحث هلذا املوضوع أسباب ودوافع كثرية، منها ما يلي:لقد كان الختيار 

فهو الذي جيمع شتات الفروع الفقهية  ،. مكانة علم القواعد الفقهية من بني العلوم الشرعية1
 مما يقرهبا إىل الذهن. ،ويضبطها من الشيوع واالنتشار

 والصيام يف تطبيق القاعدة يف ابب الصالة ف أو حبث مستقل  على مؤلَّ الباحث الع ط  . عدم ا2
 .-رمحه هللا تعاىل-البن أيب زيد القريواين  "الرسالة"يف كتاب 

-طبيقية هي الثمرة املنشودة من الدراسات النظرية، فبعد أن تناول العلماء راسات الت  ن الد  إ. 3
؛ من حيث التطبيق العملي ا تناوهلاكان لزامً   ،القواعد الفقهية من حيث النظر -رمحهم هللا تعاىل

 ا للفائدة.تتميمً 

 .والصيام الصالة أركان الدين، ومنها ، وخاصةةالفقهي حكاماألحاجة األم ة إىل معرفة . 4

طبق لي ،البن أيب زيد القريواين املالكي  الرسالة"كتاب "  رااختلذا  ؛املذهب مالكي   كون الباحث.  5
 .من الكتاب والصيام الصالة قاعدة يف ابيبالهذه 

 هذا املوضوع.ابلكتابة يف هم الباحث ر االذين استش ةساتذاألن كثري من . استحسا5
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 إشكالية البحث
مل يطب قها على كثري  (املشقة جتلب التيسري) أن من تناول قاعدة: تكمن إشكالية هذا البحث يف

على أحد الكتب املعتمدة فأراد الباحث أن يقف ، والصيام من األحكام الفقهية املتعل قة ابلصالة
وميكن صياغة  .والصيام ؛ ليطب ق القاعدة على األحكام الفقهية املتعل قة ابلصالةيف املذهب املالكي  

 من خالل األسئلة التالية: شكاليةهذه اإل

 ؟"الرسالة"كتابه ل القيمة العلمية : من هو ابن أيب زيد القريواين؟ وماأوالً 

 ؟وما أمه يتها، وما أركاهنا، وما شروط تطبيقها (املشقة جتلب التيسري) ا: ما مفهوم قاعدةاثنيً 

 هذه القاعدة؟ ق عليهجيوز أن نطب   الن وع الذي اثلثاً: ما أنواع املشقة وختفيفاهتا، وما

: ما تطبيقات هذه القاعدة يف ابب صفة العمل يف الصلوات املفروضة وما يتصل هبا من رابعاً 
 ؟"الرسالة " كتاب  من ،الصياميف ابب و  ،النوافل والسنن

 

 أهداف البحث
 ، وميكن إمجاهلا فيما يلي:الواردة يف إشكالية البحث األسئلة نيهدف هذا البحث إىل اإلجابة ع

 ."الرسالةة ابن أيب زيد القريواين وكتابه ": دراسة شخصي  أوالً 

 .وأمه يتها، وأركاهنا، وشروط تطبيقها (املشقة جتلب التيسري): بيان مفهوم قاعدة اثنياً 

 وع الذي جيوز أن نطب ق عليه هذه القاعدة.، والناثلثاً: معرفة أنواع املشقة وختفيفاهتا
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وما  ،يف ابب صفة العمل يف الصلوات املفروضة( املشقة جتلب التيسري) : تطبيق قاعدةرابعاً 
-أيب زيد القريواينبن ال "الرسالة"تاب من خالل ك الصياميف ابب و  ،يتصل هبا من النوافل والسنن

 .-رمحه هللا تعاىل

 

 حدود البحث
طها، وأمه يتها، وأركاهنا، وشرو  ،(املشقة جتلب التيسري)هذا البحث مقتصر على بيان حقيقة قاعدة 

وتطبيقاهتا يف ابب صفة العمل يف الصلوات املفروضة، وما يتصل هبا من  قة وختفيفاهتا،وأنواع املش
رمحه هللا -البن أيب زيد القريواين"الرسالة" من خالل كتاب  الصياميف ابب و  ،النوافل والسنن

 .-تعاىل
 

 الدراسات السابقة
على  ةعلمي   أكادميي ة رسالةمل حيصل على  والرسائل العلمية لبحوثليف حدود مطالعة الباحث 

ذا املوضوع من هل املشاهبة الد راسات ى بعضعل صللكنه حل الذي يريد أن يكتب فيه، الشك
 يلي: منها ما ،خالل القراءة واملطالعة

بن عبد ايعقوب  :لدكتور، ل -دراسة نظرية أتصيلية تطبيقية-قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري (. 1
 : الوهاب الباحسني

 إىل مقدمة ومتهيد، وأربعة أبواب، وخامتة.قس م الباحث دراسته 

تناول يف التمهيد معىن القاعدة الفقهية وعالقتها ببعض املصطلحات املشاهبة هلا، وأمهية القواعد 
خاص، ومعناها، وأركاهنا، بوجه قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري (الفقهية وفائدهتا بوجه عام، و 

 وشروطها.



15 
 

من الشارع ضبط وال حتديد، واليت ضبطها  هلا املشاق اليت مل يرد اول الباحثويف الباب األول تن
 الشارع وربطها أبسباهبا، وأنواع التيسريات وجماالهتا.

 ودفع شبهات عن القاعدة. (املشقة جتلب التيسري)وتناول يف الباب الثاين أدلة قاعدة 

، وما يتصل هبا من املصاحل مظاهر القاعدة يف األدلة والقواعد األصولية ويف الباب الثالث تناول
 املرسلة واالستحسان.

 .(املشقة جتلب التيسري)بعض القواعد الفقهية املبنية على قاعدة  ويف الباب الرابع تناول
إال أهنا تكاد تنحصر يف اجلانب التأصيلي النظري  ،دراسة أتصيلية نظرية تطبيقية افالدراسة مع كوهن

 .والصيام وخاصة يف ابب الصالة ،دون اجلانب التطبيقي ،للقاعدة

 وليد عبد هللا إمساعيل.ويردي، و  يمشتاق عل :للباحثني ،قاعدة املشقة جتلب التيسري. 2

 وأربعة مباحث، وخامتة. ،إىل مقدمة راسةد  ال انقس م الباحث

وأدلتها، ويف املبحث الثاين عن  (املشقة جتلب التيسري)يف املبحث األول عن ماهية قاعدة  اثحتد  
يف الشريعة  اوأسباهب ،مكانة القاعدة من بني القواعد الفقهية واألصولية، وأنواع املشقة والتخفيف

 .ااإلسالمية، ويف املبحث الرابع عن مكانة القاعدة بني القوانني الوضعية وأسباب الرخصة فيه

إمنا اكتفت بذكر بعض و  ،والصيام مل تطب ق القاعدة على مسائل الصالة فنجد أن الدراسة أيضاً 
 ا فقط.ممثلة هلاأل

الشريف محزة بن علي  :كتورلد  ل ،مفهومها وتطبيقاهتا قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري (. 3
 .الكتاين

 ، وخامتة.نيلمة، وفصقس م الباحث دراسته إىل مقد
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ويف الفصل األول أتصيلها من الناحية الشرعية وأقوال الفقهاء يف تناول يف املقدمة مفهوم القاعدة، 
عن حتدث طبيقية للقاعدة، ويف الفصل الثالث ت  الماذج ن  البعض  تناول ذلك، ويف الفصل الثاين

 القاعدة. بعض القواعد الفقهية اليت نتجت من

 والد راسة أيضاً مل تتناول اجلانب ال ذي تناولته هذه الد راسة.

 ،و )الضرر وال ضرار( يف املسائل الطبية املستجدة (املشقة جتلب التيسري) :قاعديتأثر  .4
 .حممد بن عبد العزيز بن سعد اليمين :كتورلد  ل

 م البحث إىل مقدمة، وفصلني، وخامتة.س  وق  

 ،(و )ال ضرر وال ضرار )املشقة جتلب التيسري( :ىن قاعديتحث يف الفصل األول معتناول البا
 .املسائل الط بي ة هلماوبعض 

( يف املسائل الطب ية و )ال ضرر وال ضرار )املشقة جتلب التيسري( :ويف الفصل الثاين أثر قاعديت
 واللقاحات، واجلراحة. ،من التخدير ،املستجد ة

ومعلوم أن  موضوع هذا البحث ليس له عالقة ابلد راسة ال يت سيدرسها الباحث، فالباحث سيطب ق 
 القاعدة على مسائل كتايب: الص الة والص يام، وسيدرس القاعدة من جوانب كثرية أيضاً.  

خط ة فقط،  جمر د ، وهيوم واحلج  وتطبيقاهتا عل  الص  قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري ( -5
ل يت أدرس ، يف اجلامعة ااملاجستري درجة أعد ها الط الب: موري دوكوري أبوبكر سوماورو؛ لنيل

   الط الب مل يواصل الكتابة يف املوضوع.  فيها، لكن  

قاعدة الضرر وتطبيقاهتا الفقهية يف ابب البيوع من خالل كتاب الرسالة البن أيب زيد . 6
لنيل درجة املاجستري يف الفقه  من الط الب: اباب كاكا غونيمي؛ مقدمحبث تكميلي - القريواين

 .جامعة املدينة العاملية مباليزاي ،كلية العلوم اإلسالمية  -قسم الفقه -اإلسالمي 



17 
 

يف ابب  (املشقة جتلب التيسري)قاعدة  عن تلك الدراسات السابقة بتطبيقات هذا البحث ينفردو 
من خالل   الصياميف ابب و  ،وما يتصل هبا من النوافل والسنن ،صفة العمل يف الصلوات املفروضة

اليت تتعلق خبالف تلك الدراسات ،  -رمحه هللا تعاىل- أيب زيد القريواينبن ال "الرسالة"كتاب
هذا املوضوع  غريمن أبواب الفقه  يف ابب آخرها تطبيق ، أودراسة أتصيلية نظرية ،دراسة القاعدةب

 . هذا البحثالذي يتناوله 
 

 منهج البحث
 :يتفيتمثل يف اآل ،لدراسةوأما املنهج العام الذي اتبعه الباحث يف هذه ا

 أيب زيد القريواين. ابن أ. املنهج التارخيي لدراسة شخصية

مسائل الص الة يف  قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري (ب. املنهج االستقرائي لتتبع مواطن تطبيق 
 أيب زيد القريواين.بن ال "الرسالة"من خالل كتاب والصيام

ودراستها دراسة  ،وذلك لتحليل تلك املواطن اليت مت تطبيق القاعدة فيها ،ج. املنهج التحليلي
 فقهية تطبيقية.

 يف هذه الدراسة فيتمثل فيما أييت: الباحث هوأما املنهج التفصيلي الذي اتبع

وما يتصل هبا من النوافل  ،املفروضةأ. مجع املادة العلمية من ابب صفة العمل يف الصلوات 
 أيب زيد القريواين.بن ال"الرسالة"كتاب ، وذلك من خالل  الصياممن ابب و  ،والسنن

، مع تقدمي وأتخري لبعضها، حسب ب. ترتيب املسائل يف ذلك الباب حسب ترتيب الكتاب هلا
 .ما يتطلبه البحث العلمي
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ر اآلية يف ر ذلك عند تكر  السورة ورقم اآلية، ويتكر  . ترقيم اآلايت القرآنية، وذلك بذكر اسم ج
 أكثر من موضع.

يف ذلك أن احلديث إذا كان يف الصحيحني أو أحدمها  الباحث . ختريج األحاديث، وكان منهجد
ه جخر   ،من ذلك ءفإن مل يكن يف شي ،نسبه إىل غريمها، وكذلك إذا كان يف أحد السنن األربعةيمل 

 ديث.من سائر كتب احل

 لم.ترمجة خمتصرة عند أول موضع يرد فيه ذكر الع   الغري مشهورة . ترمجة األعالمهـ

 .من مصادرها املعتمدةنقوالت واألقوال . توثيق الو

 

 هيكل البحث
 وخامتة. وفصلني، ،مقدمة منهذا البحث  الباحث تناول

 تقسيمات الرسالة
 هذا البحث إىل: قسم الباحث

 ، وأسئلته، ة البحثيلاشكإو  ،وأسباب اختياره ،ية املوضوعفيها أمه   الباحث وقد بني   املقدمة:
  وتقسيماته. ،وهيكله ،ومنهج البحث ،راسات السابقةوالد   ، وحدوده،وأهدافه

قاعدة  عن موجزة نبذةو  ،"الرسالةكتابه "بو  ،التعريف اببن أيب زيد القريواينالفصل األول: 
 على ثالثة مباحث: ، واشتمل(املشقة جتلب التيسري)

 وفيه ثالثة مطالب:، التعريف اببن أيب زيد القريوايناملبحث األول: 

 ومولده.ونسبه  امسهاملطلب األول: 
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 .فاتهاملطلب الثاين: نشأته وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه ومؤلَّ 

 .املطلب الثالث: شيوخه وتالمذته ووفاته

 حيتوي على مطلبني:، و "الرسالةالتعريف بكتابه "املبحث الثاين: 

 .مكانتها ولغتها وخصائصها املطلب األول:

 .زمن أتليفها وشروحها املطلب الثاين:

 :مخسة مطالب، وحتته (املشقة جتلب التيسري)قاعدة  عن موجزة نبذة املبحث الثالث:

 .(املشقة جتلب التيسري)املطلب األول: معاين مفردات قاعدة 

 .(املشقة جتلب التيسري)املطلب الثاين: املعىن اإلمجايل لقاعدة 

 وأركاهنا. (املشقة جتلب التيسري)املطلب الثالث: أمه ية قاعدة 

 .وأقسامها (املشقة جتلب التيسري)تطبيق قاعدة  املطلب الرابع: شروط

 .(املشقة جتلب التيسري): أدلة ثبوت قاعدة امساملطلب اخل

وحيتوي على والص يام،  الص الة :كتايبيف   (املشقة جتلب التيسري)تطبيقات قاعدة الفصل الثاين: 
 مباحث: ثالثة

 ويشتمل على مطلبني:، الصالة وأنواعها مفهوم مدخل يف املبحث األول:

 .معىن الصالة يف اللغة واالصطالح املطلب األول:

 .أنواع الصالة املطلب الثاين:
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 مخسةوفيه ، كتاب الص الةيف   (املشقة جتلب التيسري)جماالت تطبيق قاعدة املبحث الثاين: 
 مطالب:

 .لسفراملطلب األول: تطبيق القاعدة يف ابب صالة ا

 .املطلب الثاين: تطبيق القاعدة يف ابب صالة اجلمعة

 .وفاملطلب الثالث: تطبيق القاعدة يف ابب صالة اخل

 .صالة املريضاملطلب الرابع: تطبيق القاعدة يف ابب 

 الص الة على اجلنائز. تطبيق القاعدة يف ابباملطلب اخلامس: 

عشرة وحتته الصيام،  كتاب  يف (املشقة جتلب التيسري)قاعدة  جماالت تطبيق الثالث: بحثامل
 :مطالب

 .استعمال الس واك يف هنار رمضانتطبيق القاعدة يف  املطلب األول:

 .ذرعه القيء وهو صائم م نتطبيق القاعدة في املطلب الثاين:

 الصائم. احتجامتطبيق القاعدة يف  املطلب الثالث:

 تطبيق القاعدة يف صيام املسافر. املطلب الرابع:

 تطبيق القاعدة يف صيام الساهي. املطلب اخلامس:

 تطبيق القاعدة يف صيام احلامل. املطلب السادس:

 تطبيق القاعدة يف صيام املرضع. املطلب السابع:
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 .الكبري تطبيق القاعدة يف صيام الشيخ الثامن: املطلب

 تطبيق القاعدة يف صيام الصبيان. املطلب التاسع:

 تطبيق القاعدة يف صيام املريض. املطلب العاشر:

 

 اخلامتة

ض التوصيات وفيها أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث من خالل هذا البحث املتواضع، وبع
 الباحث أن احلاجة قد متس إليها. يرىواملقرتحات اليت 

 

 الفهارس

لوصول إىل ا له ، وتيسرالقارئ ية اليت من شأهنا أن ختدمبعض الفهارس الفن    الباحث قد جعلو 
 :هي كالتايلو ، البحث معلومات

 .. فهرس اآلايت القرآنية1

 .. فهرس األحاديث النبوية2

 .. فهرس املصادر واملراجع3

 . فهرس احملتوايت.4

واهلادي إىل  ،قوهو املوف    ،لوجهه الكرمي أسأل أن جيعل هذا العمل خالصاً  -سبحانه وتعاىل-هللا و
 وعلى آله وصحبه وسلم. ،سواء السبيل، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
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 الفصل األول

 "الرسالة"كتابه بالتعريف اببن أيب زيد القريواين و 

 سريالتيقاعدة املشقة جتلب  نبذة موجزة عنو 

 على ثالثة مباحث شتملوي
*** 

 املبحث األول

  التعريف اببن أيب زيد القريواين

*** 

 املبحث الثاين

 "الرسالة"التعريف بكتاب 

*** 

 املبحث الثالث

 سرياملشقة جتلب التيقاعدة  نبذة موجزة عن
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 -هللارمحه - التعريف اببن أيب زيد القريواين: املبحث األول
 الصالة كتايب:يف  ( املشقة جتلب التيسري)وتطبيقات قاعدة  ،"الرسالةقبل احلديث عن كتابه"

وهنا يتعرض  ، -رمحه هللا تعاىل -ينبغي الوقوف على شخصية ابن أيب زيد القريواين ، والصيام
 الباحث لذلك.

 امسه ونسبه ومولده  :املطلب األول
عبد هللا بن أيب زيد القريواين  ،، أبو حممدوإمامها املغرب هو العالمة القدوة الفقيه، عامل أهل

 .(1)امللقب مبالك الصغري ،النفزي املالكي
 ،يف النفزة، فقال بعضهم: إهنا اسم ملدينة جبنوب تونس -رمحهم هللا تعاىل-وقد اختلف العلماء 

اولعل الراجح ، (2)وقال بعضهم: إهنا نسبة لقبيلة نفزاوة يف األندلس اسم قبيلة على ما ذهب  أهن 
 .الشتهر هبا ،إذ لو كان نفزي املولد، (3)إليه أكثر املؤر خني

نفزي  ،فهو قريواين املولد هبا، واشتهر ، (4)بتونس يف مدينة القريوان -رمحه هللا تعاىل-ولد  
 .(5)القبيلة

 .(6) من اهلجرة 310سنة  -رمحه هللا تعاىل- وكان مولده
 

                                                           

حتقيق: الدكتور حممد ، علماء املذهبالديباج املذهب يف معرفة أعيان ، بن حممد انظر: ابن فرحون، إبراهيم بن علي( 1)
 .427/ 1، (، د.تالرتاث للطبع والنشر)القاهرة: دار  ، د.طاألمحدي أبو النور

 .5/296(، ، د.ت)بريوت: دار الفكر د.ط ،معجم البلدانايقوت بن عبد هللا،  هللا، أبو عبد انظر: احلموي،( 2)
 .نفسها الصفحة ،املرجع السابق، معجم البلدان أبو عبد هللا، ايقوت بن عبد هللا، ( انظر: احلموي،3)
وهي مدينة  ،وليس ابلغرب مدينة أجل منها إىل أن قدمت العرب إفريقية وأخربت البالد، مدينة عظيمة إبفريقية( القريوان: 4)

رجع امل، معجم البلدان ،ايقوت بن عبد هللا أبو عبدهللا،انظر: احلموي، . - رضي هللا عنه -مصرت يف اإلسالم يف أايم معاوية 
 .4/420، السابق

 .5/296، سابقالرجع امل ،معجم البلدانايقوت بن عبد هللا،  هللا، أبو عبد انظر: احلموي،( 5)
، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالكأبو الفضل بن موسى اليحصيب،  القاضي عياض، انظر: (6)

 .6/215 ،م(1981)املغرب: فضالة احملمدية،  1ط
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 وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه ومؤلفاتهنشأته : املطلب الثاين
 : نشأته وطلبه للعلمأوال  

طلب العلم منذ نعومة أظفاره  -رمحه هللا تعاىل-لقد بدأ أبو حممد عبد هللا بن أيب زيد القريواين 
علمي كانت يف عهده وارثة لرتاث فيها؛ حيث   نشأ على مشايخ مسقط رأسه مبدينة القريوان اليت

 -رضي هللا عنه-بن عامر  جبامع عقبة -رمحه هللا تعاىل-فتلقى ابن أيب زيد القريواين ، (7)زاخر
أحد  بذلكفكان  الكي ة جهابذة؛معلى يد علماء  يف خمتلف الفنون وبغريه من مواطن العلم دروساً 

عداد ا ابستعً متمت    ،وعلوم املقاصد ،مث يدرس علوم الوسائل ،حيفظ القرآن الكرمي ،الطلبة الناهبني
الذي جتلى خاصة يف مثرة ، له أن يستفيد من بيئته العلمية استفادة أبرزت نبوغه املبكرذهين أهَّ 

رمحه هللا -، كما استفاد يف الفقه املالكي"الرسالة"وهي كتاب ،وابكورة عطائه العلمي ،عهد شبابه
رمحه هللا -من املشايخ والعلماء الذين يرتدَّدون إىل بلده، فجعل ابن أيب زيد القريواين  -تعاىل
حفظًا وفهمًا ودراسًة، ومما ساعده على ذلك حرصه  ،وقته منذ الصغر يف حتصيل العلوم -تعاىل

واملواعظ؛ فأدرك  على حضور احللقات العلمية، وجمالسته ألهل العلم، وإحلاحه إىل مساع الدروس
- يف الصبا من العلم مامل يدركه أقرانه، وكان إمام املالكية يف وقته وقدوهتم، وجامع مذهب مالك

ً -رمحه هللا تعاىل ، وشارح أقواله، وكان واسع العلم،كثري احلفظ والرواية، فصيح اللسان والبيان، ذااب 
ابلرد على أهل األهواء، يقول  ، بصرياً عليه ابحلجة ، قائماً  -رمحه هللا تعاىل -عن مذهب مالك 

 .(8)ةوعف   ، وورعاً اتماً  الشعر وجييده، وجيمع إىل ذلك صالحاً 

 اثنيا : مكانته وثناء العلماء عليه
من الفقهاء الفحول الذين هلم أثر كبري يف نشر العلوم  -رمحه هللا تعاىل-كان ابن أيب زيد القريواين 

املذهب املالكي بصفة خاصة، وكان عاملًا معرتفًا له ابإلمامة، فقد اإلسالمية بصفة عامة، ونشر 
 شهد له علماء عصره ومن بعدهم ابلعلم والفضل واألخالق.

                                                           

 .222صمرجع سابق، ، الديباج املذهب ،بن حممد إبراهيم بن علي انظر: ابن فرحون،( 7)
 .نفسها الص فحة ،املرجع الس ابق الديباج املذهب، ،بن حممد إبراهيم بن علي انظر: ابن فرحون،( 8)
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 .(10):" هو إمام موثوق به يف داينته وروايته"-رمحه هللا تعاىل-(9)قال عنه القابسي
أبو حممد  ،عامل أهل املغرب ،فقيه:" اإلمام العالمة القدوة ال-رمحه هللا تعاىل-( 11)الذهيب عنهوقال 

 .(12)عبد هللا بن أيب زيد القريواين املالكي، ويقال له: مالك الصغري"
حاز رائسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من األقطار وجنب يف الديباج: " (13)قال ابن فرحون

البالد آتليفه أصحابه وكثر اآلخذون عنه، وهو الذي خلص املذهب وضم نشره وذب عنه ومألت 
عارض كثري من الناس أكثرها فلم يبلغوا مداه مع فضل السبق وصعوبة املبتدإ، وعرف قدره األكابر  

 .(14)" كان يعرف مبالك الصغري

 : مؤلفاتهاثلثا  
العديد من املصنفات يف الفقه والعقيدة  -رمحه هللا تعاىل-القريواين  ف اإلمام ابن أيب زيدصنَّ لقد 

غه يف هذه و مما يدل على علمه وسعة اطالعه وطول ابعه ونبواحلديث وغري ذلك من العلوم، 
 ملا حوته تلك املؤلفات من غرر الفوائد ودرر الفرائد، ومنها ما يلي: العلوم؛

                                                           

مسع من أيب زيد املرزوي  ،ياً لأصو  ،حمداثً  ،كان حافظاً   ،فقهاء املالكية رامن كب ،هو علي بن حممد بن خلف القابسي( 9)
، املرجع الس ابق، الديباج املذهب ،بن حممد إبراهيم بن علي انظر: ابن فرحون،  هـ(. 403)  سنة تويف ابلقريوان  ،وغريه

 .297ص
 .222، ص السابقاملرجع ، الديباج املذهبابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد ، ( 10)
 ، انظر:748عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه تويف سنة هو أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب مؤرخ اإلسالم أخذ ( 11)

،)بريوت: 1،طبشار عواد معروف، حتقيق: الدكتور هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف
 .1/18م(، 1980-ه1400مؤسسة الرسالة، 

م( 1983)لبنان: مؤسسة الرسالة،  ، د. ط،سري أعالم النبالء، عبد هللا حممد بن أمحدالذهيب، مشس الدين أبو ( 12)
17/10. 

إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري: عامل حباث، ولد ونشأ ومات يف املدينة. وهو مغريب  هو (13)
هـ. وتوىل القضاء ابملدينة سنة  792األصل، نسبته إىل يعمر بن مالك، من عدانن. رحل إىل مصر والقدس والشام سنة 

خري الدين بن حممود انظر: الزركلي،  عاما. 70عن حنو ه 799نة س مث أصيب ابلفاجل يف شقه األيسر، فمات بعلته  793
 .1/52م( 2002) دار العلم للماليني،  ،15، طاألعالم، بن حممد بن علي

 .222رجع سابق، ص م ،الديباج املذهبإبراهيم بن علي بن حممد، ، انظر: ابن فرحون( 14)
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ا من من غريه "املدونة": وهو زايدات على ما يف "النوادر والزايدات"كتاب  .1
 .(15)األمهات

وعلى كتابيه هذين عمدة التفقه يف ، : وهو كتاب اختصر فيه املدونة"خمتصر املدونة" .2
 .(16)املغرب

أقبل عليه املبتدئ واملنتهي على حد سواء حيث  ،هو من أشهر كتبهو : "الرسالة"كتاب  .3
 ،ليفهوهي أول آت ألفها وعمره سبعة عشر سنة، وسأله يف أتليفها الشيخ حمرز بن خلف،

 (.17)واقتنائها ووقع التنافس على بيعها
 .(18)"الذب عن مذهب مالك"كتاب  .4
 .(19)"هتذيب العتبي ة" .5
 .(20)"معني التالميذ" .6

 شيوخه وتالمذته ووفاته: املطلب الثالث

 أوال : شيوخه 
                                                           

وطبع يف مخسة عشر جملدا بعنوان: النوادر والزايدات على ، 841،901يوجد نسخة خمطوطة يف مكتبة القرويني بفاس ( 15)
 م.1999، 1ما يف املدونة من غريها من األمهات بتحقيق عدد من احملققني، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط

 نشر منه كتاب اجلامع بتحقيقني األول حتقيق أبو األجفان واآلخر بتحقيق عبد اجمليد تركي.( 16)
عبد مشس الدين أبو  الذهيب، :م انظر1914ه، ويف ابريس سنة 1338اتريخ ويف القاهرة سنة  ( نشرت يف فاس دون17)

سنة  2، وطبع مبطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده يف مصر ط17/10، مرجع سابق،سري أعالم النبالء ،هللا حممد بن أمحد
 ه.1405ه ومطبعة فضالة يف املغرب سنة 1386

 .خمطوط( 18)
منسوب إىل حممد بن أمحد بن عبد العزيز عتبة العتيب، وهو مؤلف كتاب، وابن أيب زيد هذهبا ورتبها على الكتاب ( 19)

 .17/10 ،مرجع سابق، سري أعالم النبالء ،عبد هللا حممد بن أمحدمشس الدين أبو  ،الذهيب :األبواب، انظر
)لبنان: دار إحياء الرتاث  ،هدية العارفني ،انظر: إمساعيل ابشا البغدادي ه.1416( طبع يف دار الفكر بريوت يف جملد 20)

، 1/429 ، مرجع سابق،الديباج املذهب إبراهيم بن علي بن حممد، ، وا بن فرحون،448-1/447 ،م(1951العريب، 
 .218-217/ 6 مرجع سابق، ،ترتيب املدارك ،أبو الفضل بن موسى اليحصيب والقاضي عياض،
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جعل شيوخه  على طلب العلم، ومالزمة أهله،  -رمحه هللا تعاىل-حرص ابن أيب زيد القريواين  إن  
 فنكتفي بذكر بعضهم: ؛كثريين، واحلديث عنهم يطول

 القريوان(أ. شيوخه ابملغرب )
عليهم يف القريوان،  -رمحه هللا تعاىل-من تتلمذ ابن أيب زيد القريواين  :شيوخه ابلقريوانويقصد ب

 :ومن هؤالءوإن مل يكونوا منها، 

 .(21)القريواين ابن اللباداحلافظ  .1
 .(22)ربيع القطان. 2
 .(23)بن مسرور العسالحممد . 3
 .(24)أبو الفضل املمسي. 4

 ب. شيوخه ابملشرق
وذلك لكون  الشرعي، الرحلة إىل املشرق من األمور اليت يرجوها كل طالب من طالب العلم إن

 يضاف ،-غالبا-أداء فريضة احلج  منذلك  كما يصاحب  املشرق مهد الثقافة اإلسالمية ومنبعها،
 .إىل ذلك ما حيظى به كل من رحل إىل تلك الداير من التقدير وعلو املكانة

                                                           

انظر: القاضي  .ه333أبو بكر حممد بن حممد بن وشاح القريواين، تفقه به ابن حارث، وابن أيب زيد، تويف سنة وهو ( 21)
 .295-286/ 5 ،سابقالرجع امل، ترتيب املدارك ،أبو الفضل بن موسى اليحصيب عياض،

أبو  انظر: القاضي عياض،. ه334وهو ربيع القطان بن عطاء هللا القرشي الفقيه اجلامع بني العلم والعمل تويف سنة ( 22)
 .5/310، السابقرجع امل، ترتيب املدارك ،الفضل بن موسى اليحصيب

وهو حممد بن مسرور العسال، مسع من عبد اجلبار بن خالد وغريه، وأخذ عنه مجاعة منهم ابن أيب زيد تويف سنة ( 23)
 .6/77 سابق،الرجع امل ،املداركترتيب ، أبو الفضل بن موسى اليحصيبانظر: القاضي عياض، . هـ346

أبو انظر: القاضي عياض،  .هـ يف حرب بين عبيد333وهو عباس بن عيسى املمسي اإلمام العامل، العامل ، قتل سنة ( 24)
 .304/ 5 ،املرجع السابق ترتيب املدارك،، الفضل بن موسى اليحصيب
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عبد هللا بن أيب زيد القريواين، فقد أكرمه هللا ابلرحلة  :ومن أولئك الطالب الذين انلوا هذا الشرف
ن كاب  إىل املشرق للحج والعلم، فتكون لديه من الشيوخ املشارقة الكثري، وهؤالء فيهم املشارقة أصالً 
رمحه -األعرايب، وفيهم الطارئون على املشرق كاحلسن بن نصر السوسي، وقد استفاد ابن أيب زيد 

 وميكن ذكر بعض مشاخيه يف املشرق فيما يلي: ،منهم مجيعاً  -تعاىل هللا
 .(25)ابن األعرايب .1
 .(26)أمحد بن إبراهيم بن محاد القاضي .2
 .(27)احلسن بن نصر السوسي. 3

 اثنيا : تالمذته
 كانوا كثريين،  -أيضاً -فإن تالميذه  ،كثريون-رمحه هللا تعاىل-بن أيب زيد القريواينأن شيوخ ا اوكم

أهل املغرب  خصوصاً  ،مقصد الطالب من خمتلف األمصار كان  إنهال يكادون حيصون كثرة، فذ إ
فتتلمذ على  ،س العلوم والفنونيدر لتوقعد  ،الس العلمجملتصدر فلعلمه وصالحه وورعه، -،منهم

 ميكن تقسيم تالمذته إىل ما أييت:يديه العديد من الفقهاء املشهود هلم ابلعلم والعمل، و 
 أ.تالمذته من املغاربة، ومنهم:

 .(28)الفقيه عبد الرحيم بن العجوز السبيت. 1
 . (29). عبد هللا بن غالب السبيت2

                                                           

مشس الدين أبو  انظر: الذهيب، .ه340الزعفراين تويف سنة وهو أمحد بن حممد بن األعرايب مسع من احلسن بن حممد ( 25)
 .408-15/407 ، مرجع سابق،سري أعالم النبالء ،عبد هللا حممد بن أمحد

، مرجع سابق، الديباج املذهب ،إبراهيم بن علي بن حممد انظر ابن فرحون،. مسع منه ابن أيب زيد يف رحلته وحجه( 26)
1/420. 
انظر: القاضي  .السوسي، تويف يف صفر سنة إحدى أربعني وثالمثائة وقد جاوز السبعني سنةهو أبو علي بن نصر ( 27)

 .34/ 6 مرجع سابق، ،ترتيب املدارك، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب عياض، 
 .ه418سنة  تويفومحل عنه كتبه  -رمحه هللا تعاىل–وهو عبد الرحيم بن العجوز السبيت الزم ابن أيب زيد القريواين ( 28)

 .217/ 6 مرجع سابق، ترتيب املدارك، ،أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب  انظر: القاضي عياض،
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 ب.تالمذته من األفارقة، ومنهم:
 .(30)الرمحن اخلوالين القريواينأبو بكر أمحد بن عبد . 1
 .(31)أبو سعيد خلف بن أيب القاسم األزدي املعروف ابلربادعي. 2
 .(32)أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد احلضرمي القريواين. 3

 ج. تالمذته من األندلسيني، ومنهم:
 .(33)القاضي أبو عبد هللا حممد بن حيىي بن أمحد بن حممد بن احلذاء التميمياإلمام . 1
 .(34)غالب اهلمداينأبو عبد هللا بن حممد بن . 2
 .(35)أبو املطرف عبد الرمحن بن مروان بن عبد الرمحن القنازعي القرطيب. 3

                                                                                                                                                                                

. ه434يف صفر سنة  تويفوهو عبد هللا بن غالب اهلمداين أخذ عن ا بن أيب زيد القريواين وابن مجاح القاضي... ( 29)
 .276/ 6 ،املرجع السابق ترتيب املدارك، ،بن موسى اليحصيبأبو الفضل القاضي عياض   انظر: القاضي عياض،

وكان رجال فاضال وله مناقب مجة تويف سنة  ،ابن أيب زيد القريواينوهو أبوبكر أمحد بن عبد الرمحن اخلوالين، مسع من ( 30)
 .17/107 مرجع سابق، ،سري أعالم النبالء ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحدانظر: الذهيب،  .هـ432

أخذ عن ابن أيب زيد القريواين مل حتصل له الرائسة ابلقريوان، فخرج إىل صقلية فحصلت له شهرة كبرية وجاه عظيم، ( 31)
 .551/ 18 سابق،الرجع امل، سري أعالم النبالء ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحدانظر: الذهيب، 

أبو ه، انظر: القاضي عياض، 440ه اببن أيب زيد والقابسي، ومسع من شيوخ إفريقية، وعباد أهل الرابط، تويف سنةتفق  ( 32)
 .33/ 2مرجع سابق،  ،ترتيب املدارك، الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب

االستنباط ملعاين السنن،   له كتاب ،خذ عن ابن أيب زيدأث احلافظ املشاور، األديب، اخلطيب، البليغ، الفقيه احملد  ( 33)
/ 18 ، مرجع سابق،سري أعالم النبالء ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد، ه، انظر: الذهيب416كانت وفاته سنة 

552. 
يف صفر  تويفالفقيه املتفق على جاللته علما ودينا وصالحا وحفظا، مسع من األصيلي، وأيب بكر الزبيدي، وابن أيب زيد ( 34)

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، محد بن حممد بن إبراهيمأبو العباس مشس الدين أ. انظر: ابن خلكان، ه434سنة 
 .3/209م (، 1900، ) بريوت: دار صادر، إحسان عباسحتقيق: 

ابلقريوان، وأخذ عنه تويف سنة  -رمحه هللا تعاىل–أخذ عن شيوخ بلده، مث رحل إىل املشرق فحج ولقي اببن أيب زيد ( 35)
، مرجع سابق، سري أعالم النبالء ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد انظر: الذهيب، هـ عن اثنتني وسبعني سنة.413

13/95. 
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 اثلثا : وفاته
-عبد هللا بن أيب زيد القريواينتويف  ،وأتليفاً  ونشر العلم تدريساً  ،افلة ابلبذل والعطاءاحل تهحياوبعد 

وعمره  (م 996ن سبتمرب سنة )م 14املوافق  (هـ386شعبان، سنة )من  30 يف -تعاىل رمحه هللا
داره يف ابلرحيانية عند ابب أصرم يف مجع غفري، ودفن  تايلعليه يف اليوم ال يوصلسنة،  76

وأسكنه فسيح جناته مع النبيني والصدقني والشهداء  ،رمحة واسعة تعاىل رمحه هللا -(36)ابلقريوان
 .-رفيقاً ئك وحسن أول والصاحلني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

)  ،الفواكه الدواين عل  رسالة ابن أيب زيد القريواين، ، شهاب الدينأمحد بن غامن بن سامل أمحد غنيمابن غنيم،  :انظر( 36)
 .6/17 ، م1995 -هـ 1415بريوت: دار الفكر، 
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 التعريف بكتابه"الرسالة": املبحث الثاين

سلط األضواء على  ي  -رمحه هللا تعاىل-على شخصية ابن أيب زيد القريواين بعد أن وقف الباحث 
 ، كما يلي:"الرسالة"كتاب 

 مكانتها ولغتها وخصائصها: املطلب األول

 : مكانتهاأوال  
 حيث من أهم كتب الفقه يف املذهب املالكي، -رمحه هللا تعاىل-ابن أيب زيد القريواين  "رسالة"إن 

خترج إىل الناس حىت تلقاها  "الرسالة"ومل تكد  ،"املدونة"و "املوطأ"أتيت يف الدرجة الثالثة بعد 
، فكانت من أبرز كتب املالكية وأقدمها، ومرجعًا معتمدًا عندهم فقهاء عصره ابلرضى والتقدير

 إىل األقوال املعتمدة يف املذهب، وكان هلا إقبال كبري يف أوساط املالكية. يرجعون إليه يف الوصول
ن إ :"الذخرية"يف معرض كالمه عن سبب أتليفه لكتاب  -رمحه هللا تعاىل-القرايفاإلمام قال 
وقد آثرت أن أمجع بني الكتب اخلمسة اليت  من الكتب اخلمسة اليت اعتمد عليها: "الرسالة"

  :، وهيب  ر  شرقاً وغرابً حىت ال يفوت أحداً من الناس مطلب، وال يعوزه أ   كيوناعتكف عليها املال
اجلواهر الثمينة يف مذهب "و ،(40)"الرسالة"، و(39)"غالتفري"، و(38)"التلقني"، و(37)"املدونة"

 .(41)"عامل املدينة

                                                           

خري . انظر: الزركلي، هـ(179، لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف: "املدونة الكربى("37)
 .5/257 مرجع سابق، ،األعالم ،الدين بن حممود بن حممد

. هـ(422البغدادي املالكي )املتوىف:  حممد وبن نصر الثعليب أب، لعبد الوهاب بن علي "لتلقني يف الفقة املالكيا" (38)
 .4/184املرجع السابق،  ،األعالم، خري الدين بن حممود بن حممدانظر: الزركلي، 

 ه( 378عبيد هللا بن احلسني بن احلسن أبو القاسم، املتوىف )سنة  ،، البن اجلالب"فقه مذهب مالكيف  غالتفري("39)
 ـ4/193 املرجع السابق، ،األعالم، الدين بن حممود بن حممد خريانظر: الزركلي، 

 إبراهيم بن علي بن حممد،انظر:  ابن فرحون،  هـ(386أبو حممد املتوىف سنة ) ،عبد هللا بن أيب زيد ،قريواينلل" رسالة"ال(40)
 .427/ 1مرجع سابق، ، الديباج املذهب
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امللقبة بباكورة السعد وبزبدة  ،اإلمام أيب حممد "برسالة"قد كثر اشتغال الناس  (42)وقال النفراوي:
كتاب ألهنا أول خمتصر ظهر يف املذهب بعد   ؛املذهب، ملا ظهر يف اخلافقني من أثرها وبركتها

 .(44)عليها حو وكثرت الشر  (43)،بن اجلالبال غ"تفريال"
 ،ودرجة تؤهله ألن حيسن التأليف ،له مكانة علمية "الرسالة"جند أن مؤلف  ما سبقمن خالل و 

يدل على ذكائه ونبوغه، واستعداده  مما ،وجييد نظم األفكار، خاصة أنه ألفها وهو يف ريعان شبابه
الفطري لتقبل العلم واملعرفة، زايدة على ذلك أنه حاز على ثقة شيوخه، وبذلك شهد له الناس 

 .ابملكانة الرفيعة يف العلم، وكان ذلك من األسباب اليت دفعت العلماء إىل أن يتسابقوا إىل اقتنائها

 اثنيا : لغتها
سهلة، فلم يستعمل املؤلف فيها   -رمحه هللا تعاىل- زيد القريواين البن أيب "الرسالة"إن لغة كتاب 

 ،كلمات صعبة أو غامضة؛ ولذا الحتتاج إىل الشرح من الناحية اللغوية، فأسلوبه سهل وواضح
وابخلاصة اتبعي مذهب ر سواد طالبيها يف مجيع أحناء العامل ل االستفادة منها، وكث  وهذا مما سه  
 .(45)اإلمام مالك

                                                                                                                                                                                

عبد هللا بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي، أبو حممد، ، لخاللل ،"اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة " ( 41)
 ، والقرايف، أبو العباس،4/142مرجع سابق، ، األعالم، بن حممود بن حممد خري الدين( انظر: الزركلي، ه 616) املتوىف سنة

 1994، ) بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1، حتقيق: حممد حجي، طالذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن
 .1/36(،  م

بلدة نفري، املتوىف هو أمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي: فقيه من  (42)
القريواين، يف فقه املالكية. انظر:الزركلي،  له كتب، منها )الفواكه الدواين( ثالثة أجزاء على رسالة ابن أيب زيدهـ و 1126سنة 

 .1/192،مرجع سابق، عالماأل، بن حممود بن حممد خري الدين
هو عبيد هللا بن احلسني بن احلسن أبو القاسم، ابن اجلالب: فقيه مالكي، من أهل البصرة تويف عائدا من احلج سنة  (43)

، الزركلي انظر: ( يف الرابط، نسخة قدمية،27اجلالوي )الرقم  "يف خزانةفقه مذهب مالكيف  غالتفريهـ. له كتاب " 378
 .193/ 4 ،مرجع سابقاألعالم، ، بن حممود بن حممد خري الدين

 .1/2(، م1982 ، د، ط، )دار الفكر،شرح الرسالةالفاسي، زروق، أمحد بن حممد الربنسي،  (44)
 .1/4مرجع سابق، الفواكه الدواين،  ،مهناأمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن ، انظر: ابن غنيم(   45)
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حتظى هبذا التقدير واالهتمام  -رمحه هللا تعاىل–" البن أيب زيد القريواين الرسالةزالت كتاب "وما 
يف هذا العصر احلاضر، مما يدل على مكانة هذا الكتاب يف الفقه اإلسالمي، وخاصة يف املذهب 

 املالكي.

 اثلثا : خصائصها
خبصائص ومميزات عديدة من بني كتب  -رمحه هللا تعاىل-بن أيب زيد القريواين ا "رسالة" لقد متيزت

فهي أحد الكتب اخلمسة املعتربة يف املذهب على مذهب اإلمام مالك،  اليت ألفت الفقه
نصوص الكتاب من حيث اعتمادها على  عرض األحكام متميزة يف طريقة،كما هلا املالكي
دخل جامع لألبواب، فهي شهرية املناقب والفضائل، غزيرة النفع يف الفقه واملسائل، وم ،والسنة

قريبة املرام يف احلفظ واالكتساب، وقد اعتىن هبا األوائل واألواخر، وانتفع هبا أهل الباطن 
 .(46)والظاهر

رمحه هللا -ومما رفع من قيمتها أهنا رسالة جامعة بني التوحيد والفقه، كما أن ابن أيب زيد القريواين 
يف أكثر األحوال يعتمد على النصوص القرآنية والسنة املطهرة، فاعتماده على هذين  -تعاىل

أغلب كتب الفقه يف طريقة عرض  رفع من قيمتها، فاستعلت على "الرسالة"املصدرين يف أتليف 
 .(47)األحكام هبذه اخلصائص واملميزات

 زمن أتليفها وشروحها: املطلب الثاين
 أتليفها أوال : زمن

وله من ـ (ه327)سنة  املشهورة "رسالته" ألف -رمحه هللا تعاىل-قيل إن  ابن أيب زيد القريواين 
مبقدمة بني  فيها سبب تدوينها، وهو استجابة لرغبة  "رسالته". وقد بدأ (48)العمر سبع عشرة سنة

                                                           

 .12/ 17 مرجع سابق، ،سري أعالم النبالء( انظر: الذهيب، أبو عبد هللا، حممد بن أمحد، 46)
 .1/4، مرجع سابق، الفواكه الدواين ،أمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا( انظر: ابن غنيم، 47)
 .10/17مرجع سابق،  سري أعالم النبالء،، بن أمحدأبو عبد هللا، حممد  ( انظر: الذ ه يب،48)



34 
 

أن أكتب لك مجلة فإنك سألتين ) قائاًل:  "الرسالة"وقد أشار إليه يف مقدمة (49)أحد تالميذه
 .(50)( خمتصرة من واجب أمور الداينة، مما تنطق به األلسنة، وتعتقده القلوب، وتعمل به اجلوارح

 اثنيا : شروح كتاب "الرسالة"
تعاقبت العصور قد احتوت على أربعة آالف مسألة، و فقد  "الرسالة"كتاب   على صغر حجمو 

وهي يف موضع التقدير واالهتمام، فقد اعتىن بشرحها والتعليق عليها عدد   "الرسالة"على هذه 
ومن شروح كتاب  ،لشهادة فقهاء عصره فكانت هذه العناية أتييداً  شرقًا وغرابً،كبري من العلماء 

 ما يلي: -رمحه هللا تعاىل-البن أيب زيد القريواين  "الرسالة"
 ه(. 1335األيب األزهري املتوىف سنة ) "، للشيخ صاحل عبد السميعالثمر الداين. "1
خلف املالكي املتوىف سنة ، لعلي بن "كفاية الطالب الرابين عل  رسالة ابن أيب زيد القريواين". 2
 ه(.939)

 هـ(.939"، لعلي أبو احلسن املالكي املتوىف سنة )"حاشية العدوي عل  كفاية الطالب الرابين.3
"، حملمد أمحد ولد ابه الشنقيطي لة ابن أيب زيد القريواين"الفتح الرابين شرح عل  نظم رسا. 4

 هـ(.1403املتوىف سنة )
 هـ(1120)"، ألمحد بن غنيم بن سامل النفراوي األزهري املالكي املتوىف سنة "الفواكه الدواين. 5
 هـ(.899، ألمحد زروق املتوىف سنة )"شرح الرسالة". 6

                                                           

ونشأ يف عائلة  ه(ـ340ولد عام ) ،أيب بكر الصديق ( هو أبو حمفوظ حمرز بن خلف بن زين، ويتصل نسبه ابخلليفة49)
  وقد أدى فريضة احلج، حيث القريوان عرفت ابلزهد، وقد درس منذ صغره العلوم الدينية واللغوية، وكان كثري الرتدد على مدينة

حيث قام بتدريس   املالكي املذهب تفرغ للتدريس، وكان له دور يف نشر ،األهبري تتلمذ يف مصر على بعض شيوخها مثل
ابن أيب زيد القريواين أبرز مصادر الفقه املالكي. وقد اكتسب مكانة جعلت أاب بكر الباقالين يقول "إنه لو أدرك  رسالة كتاب

األعالم،  ،خري الدين بن حممود بن حممد، انظر: الزركلي .هـ 413 حمرز بن خلف السلف لكان خامس األربعة"، تويف عام 
 .5/284 ،مرجع سابق

 .111ص، د. ط، ) بريوت: دار الفكر، د. ت ( الرسالة،، عبد هللا بن أيب زيدأبو حممد، القريواين،  (50)



35 
 

، للشيخ عبد اجمليد بن إبراهيم "ن أيب زيد القريواينالب ”الرسالة“"تقريب املعاين عل  منت . 7
 ه(.1348الشرنويب األزهري املتوىف سنة )

شرح الشيخ سيد عثمان بن  املعروفة بذهب مالك "الرسالة “"معني التالميذ عل  قراءة . 8
 طبع قدميًا مث أعيد نشره يف بريوت نشر دار. عمر بن سداق بن عمر بن األمني البونسي الرمحوين

 . هـ( يف جملد1416الفكر سنة )
 .(51) ه(1182، أليب عبد هللا حممد بن قاسم جسوس املتوىف سنة )الرسالة"“"شرح . 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .12/ 17 ، مرجع سابق،النبالءسري أعالم  ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحدانظر: الذهيب،  (51)
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 نبذة موجزة عن قاعدة ) املشقة جتلب التيسري (: املبحث الثالث

قبل بيان تطبيقاهتا يف كتاب الصالة من كتاب  (املشقة جتلب التيسري)ينبغي تعريف قاعدة 
 ، وهنا يتعرض الباحث لبيان ذلك."الرسالة"

 معاين مفردات قاعدة ) املشقة جتلب التيسري (: املطلب األول
 أوال : معىن القاعدة يف اللغة واالصطالح

 أ. معىن القاعدة يف اللغة
ٱ  ٻ ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  ) قوله تعاىل:، ومنه (52)القاعدة لغة: األساس، فقواعد البيت أساسه

 (53) (پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ) وقوله تعاىل:

 (54) (جئ  جئ
، وكما تطلق القاعدة على األمور احلسية، (55)وقواعد اهلودج: خشاب أربع معرتضات يف أسفله

 .(56)أشياء معنوية، منها: قواعد العلوم مبعىن: أسسها اليت تبىن عليهاعلى  -أيضاً -فإهنا تطلق 

 ب. معىن القاعدة يف االصطالح
 .(57)«قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا»القاعدة يف اصطالحها العام:

                                                           

، لسان العرب فريقى،نصاري الرويفعى اإلن على، أبو الفضل، مجال الدين األحممد بن مكرم بابن منظور، ( انظر: 52)
 .3/361 ،ت .د (بريوت دار صادر،ط، ).د
 .127اآلية: سورة البقرة، ( 53)
 .27سورة النحل، اآلية: ( 54)
)     حتقيق: عبد السالم حممد هارون،  معجم مقايي  اللغة، أبو احلسني، أمحد بن فارس بن زكرايء، ابن فارس،انظر: ( 55)

 .5/109(، م1979-ه1399دار الفكر، بريوت: 
 .5/109 ،املرجع السابقمعجم مقايي  اللغة،  ابن فارس،( انظر: 56)
ت( ص  .ط، ) بريوت: دار الكتب العلمية، د .د التعريفات، ،علي بن حممد بن علي، املعروف ابلشريف، اجلرجاين( 57)

172. 
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 يف تعريفها مسلكان: -رمحهم هللا تعاىل-علماء وأما القاعدة الفقهية فلل
، حيث قالوا يف (58)الفقهية كلية، وهو مسلك مجهور الفقهاءأ. مسلك من يرى أن القاعدة 

 .(59)(( على جزئيات كثرية من أكثر من اببحكم كلي فقهي ينطبق )) تعريفها:
، حيث قالوا يف (60)و مذهب بعض احلنفيةب. مسلك من يرى أن القاعدة الفقهية أغلبية، وه

 .(61)(( مباشرةمنه حكم اجلزئيات الفقهية حكم أغليب يتعرف )) تعريفها:
، وذلك ثاين الذي يذهب إىل أن القاعدة الفقيهة أغلبية وليست كليةمع املسلك ال راجحولعل ال

وجود االستثناءات واالحرتازات يف أغلب القواعد الفقهية، مما يقدح يف كلية انطباقها على ل
الذي اليلزم انطباقها األحكام الشرعية، إال إذا قصد ابلكلية يف القواعد الفقهية العموم العادي 
 على مجيع أفراده، خبالف الكلية العقلية أوالعموم العقلي الذي يلزم فيه ذلك.

 اثنيا : معىن املشقة يف اللغة واالصطالح
 أ. معىن املشقة يف اللغة

،ومنه قوله تعاىل: (62)وأجهده وأعناه ثقل عليهإذا ، يقال: شق عليه األمر اجلهد والعناءاملشقة لغة: 
 (63) (ڀ  ٺ  ٺٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ڀڀ ڀ )

                                                           

، )بريوت: دار 1، حتقيق: زكراي عمريات، طضيحشرح التلويح عل  التو  التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر،( انظر: 58)
، كتاب الكليات، و الكفوي، أيوب بن موسى احلسيين، أبو البقاء، 1/35م (،  1996-هـ  1416الكتب العلمية، 

، واجلرجاين، علي بن 1/295م (، 1998 -هـ 1419، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1حممد املصري، ط -درويش  عدانن
 .171، مرجع سابق، ص التعريفات حممد بن علي،

بن عبد هللا عبد الرمحن الدكتور  :وحتقيقدراسة  القواعد،احلصين، أبوبكر بن حممد بن عبد املؤمن املعروف بتقي الدين،  (59)
 .1/23، ( م1997-ه1418الرايض: مكتبة الرشد، )، 1ط، الشعالن

 -هـ 1405، )1، طغمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر ،أمحد بن حممد مكيأبو العباس، انظر: احلموي،  (60)
 .1/51م (، 1985

 .1/51املرجع السابق،  ،غمز عيون البصائر أمحد بن حممد مكي،أبو العباس، احلموي، انظر:  (61)
 .456/ 7 مرجع سابق، ،لسان العرب، حممد بن مكرم بن علىابن منظور، ( انظر: 62)
 .7سورة النحل، اآلية:  (63)
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 ب. معىن املشقة يف االصطالح
، ابملشقة فقهي خاص فعلى تعرييعثر الباحث يف حدود قراءته ومطالعته مل  :املشقة اصطالحاً 

 املشقةاستغناؤهم ابملعىن اللغوي عن وضع تعريف اصطالحي هلا؛ إذ  هو السبب يف ذلك ولعل
 فيه كلفة زائدة على املعتاد. حكم شرعيكل   :اليت فيها التيسري

 اثلثا : معىن اجللب يف اللغة واالصطالح
 معىن اجللب يف اللغة .أ

واجل ل وبة، ويستعمل  -بفتح اجليم والالم- ،اجللب :فعل مضارع مصدره وأما كلمة )جتلب(: فهي
 معنيني:يطلق على لغة وهو يف الاجل ل ب  مبعىن اجمللوب أى ما جيلب من بلد إىل بلد 

 . وسوقه من موضع إىل موضع آخر.أحدمها: اإلتيان ابلشيء
 .(64):شيء يغشى شيئااثنيهماو 

وهذان املعنيان كالمها ملحوظان يف القاعدة؛ ملا تستدعيه املشقة من طلب التيسري،وملا يف تغطيتها 
 .(65)وسرتها ابلتيسري

 معىن اجللب يف االصطالح .ب
اجللب" املراد عندهم استقبال القادمني الذين حيملون البضائع ىف اصطالح الفقهاء: "تلقى واجللب 

 .(66)ها منهم قبل أن يبلغوا هبا السوقواألقوات لشرائ
عتربة تسوق ولكن املراد به هنا هو املعىن اللغوي الذي يعين: السوق والسرت، فاملشقة الشرعية امل

 التيسري وجتلبه لصاحبها.

                                                           

 .3/25 سابق،الرجع امل ،لسان العرب ،حممد بن مكرم بن علىابن منظور، ( انظر: 64)
 .469/ 1،مرجع سابق معجم مقايي  اللغة،، أمحد بن فارس بن زكراي ابن فارس، ( انظر:65)
بريوت: املكتبة  ، د. ط، )يف غريب الشرح الكبري املصباح املنري انظر: الفيومي، أمحد بن حممد، أبو العباس، د. ت، (66)

 .1/127 العلمية، د. ت (،
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 واالصطالحرابعا : معىن التيسري يف اللغة 
 أ. معىن التيسري يف اللغة

ومل يشق على  ،إذا سهله ومل يعسره :األمرفالن يقال: يسر السهولة واللني واالنقياد، التيسري لغة: 
 .(67)غريه أو على نفسه

 معىن التيسري يف االصطالحب.
اللغوي عن يكتفون مبعناه  -رمحهم هللا تعاىل–إن وضوح معىن التيسري يف الشرع جعل العلماء 

حكام الشرعية اليت فيها والتخفيف عنهم يف األ ،التسهيل على املكلفني الشرعي؛ ألن التيسري هو
 كلفة زائدة على املعتاد.

 واملطلب التايل سيبني املعىن اإلمجايل لقاعدة )املشقة جتلب التيسري(

 ( املشقة جتلب التيسري) املعىن اإلمجايل لقاعدة : املطلب الثاين
، وهذه األوامر والنواهي يهلعباده الشرع وتعبدهم أبوامر ونواه -سبحانه وتعاىل-شرع هللا لقد 

تكليفات ال ختلو عن مشقة؛ إذ النفوس جمبولة على حب االنعتاق من كل قيد، ولذا قال صلى 
 .(68)(( وح فَّت النَّار  ابلشَّهوات ح فَّت  اجل نَّة ابملكاره   هللا عليه وسلم: ))

ليس يف الدنيا مصلحة حمضة ال يف التكاليف الشرعية، وال يف األمور الطبيعية اجلبلية اليت وذلك أنه 
يفعلها اإلنسان برغبته دون أمر أو هني، فاملصاحل واملفاسد ابعتبار تعلق الشرع هبا مصاحل حمضة أو 
مفاسد حمضة، وذلك ابعتبار الغالب، فما غلبت مصلحته مفسدته فهو مصلحة، وما غلبت 

 .(69)سدته مصلحته فهو مفسدةمف

                                                           

 .6/15 ،رجع سابقم ،معجم مقايي  اللغة ،أمحد بن فارس بن زكراي، ابن فارس( انظر: 67)
دار ، د. ط، ) بريوت: حممد فؤاد عبد الباقيحتقيق:  صحيح مسلم،، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ،مسلم (68)

 .4/2174 (،2822، د. ت (، رقم احلديث)إحياء الرتاث العريب
ق: أبو عبيدة يقحت ،املوافقات يف أصول الشريعة ،نب حممد اللخمي الغرانطيانظر: الشاطيب، إبراهيم بن موسى( 69)

، فيعبد الرمحن بن صاحل عبد اللط، و 2/25 ،( م1997-هـ1417 ،عفاندار ابن  ، )1، طبن حسن آل سلمانامشهور
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وهذه التكاليف الشرعية وإن كانت ال ختلو عن هذا القدر احملتمل من املشقة، فهي مبنية أصالً 
على التيسري ومراعاة حال املكلفني من الضعف وهي لصاحلهم عاجاًل أو آجالً، وهذا التيسري 

لب على ظنه، أن يلحقه يشرتك فيه مجيع املكلفني، ومع ذلك فإذا حلق بعض املكلفني أو غ
، فإن الشرع -عادة-بسبب فعل شئ من هذه التكاليف حرج زائد عن احملتمل واملقدور عليه 

يراعي خصوصية تلك احلالة، وخيفف عن املكلف مبا يناسب حاله من إسقاط أو تقليل أو ختفيف 
 .(70)أو غريها من أنواع التيسري

 (.يل لقاعدة ) املشقة جتلب التيسري وهذا هو املعىن اإلمجا

 

 وأركاهنا قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري (أمه ية : املطلب الثالث
 أ.أمه ية قاعدة املشق ة جتلب التيسري

من أهم القواعد الفقهية الكربى يف الشريعة اإلسالمية الغر اء  قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري (إن 
من  -رمحهم هللا تعاىل-اليت تتسم ابليسر والسهولة يف مجيع أحكامها، ولذلك اعتربها العلماء 

، وقالوا إنه يتخر ج عليها مجيع رخص الشرع وختفيفاته، فتعترب (71)مخس القواعد اليت بين عليها الفقه

                                                                                                                                                                                

-هـ1423،  عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، ) املدينة املنورة: 1ط، الفقهية املتضمنة للتيسريالقواعد والضوابط 
 .1/247 ،( م2003

-247/ 1املرجع السابق،  ،املتضمنة للتيسري القواعد والضوابط الفقهية، عبد الرمحن بن صاحل العبد اللطيف( انظر: 70)
248. 

وهذه القواعد هي: األمور مبقاصدها، واملشقة جتلب التيسري، والضرورات تبيح احملظورات، واليقني اليزال ابلشك،  (71)
 -هـ 1411، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1ط، األشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكروالعادة حمكمة. انظر: السيوطي، 

، ) بريوت: دار الكتب العلمية، 1، طاألشباه والنظائر، اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، والسبكي، 8ص (، م1990
 .1/13(،  م1991 -هـ1411



41 
 

أوضح مظاهر رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، وأبرز ما يكشف عن تطبيقاته هذه القاعدة من 
 .(72)فيها

 ( يسرياملشقة جتلب الت )ب.أركان قاعدة 
 :ركنان، مها قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري (ل

 ..املشقة اليت هي موضوع القاعدة1

 .(73).وجتلب التيسري الذي هو حممول القاعدة، واحملكوم به على املوضوع2

قاعدة ) املشق ة جتلب وهذا من الناحية النظرية للقاعدة وأما من الناحية التطبيقية فإنه ال تنطبق 
ومشقة زائدة عن املعتاد تقع على هذا املكلف عند  دون أن يكون هناك مكلف وعمل الت يسري (

قيامه ابلعمل، فمىت حتققت هذه األمور انطبقت القاعدة وحتقق التيسري، ومىت ختلف واحد منها 
 .(74)ختلفت القاعدة وانتفى التيسري

 وأقسامها ( املشقة جتلب التيسري )تطبيق قاعدة  شروط: املطلب الرابع
 املشق ة جتلب التيسريأ.شروط تطبيق قاعدة 

ليس مطلقا إذ ليست كل مشقة جالبة للتيسري، بل البد  قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري (إن تطبيق 
 :من املشقة اليت جتلب التيسري أن تتحقق فيها طائفة من الشروط، وأمها ما يلي

يث ال خيلو أي عمل ، حأن تكون املشقة من املشاق اليت تنفك عنها العبادة ؛ إذ ال أثر لغريها .1
من األعمال من مشقة سواء أكانت دنيوية أو أخروية، وعليه فال أثر للمشقة املعتادة يف األحكام 

 الشرعية.

                                                           

 .85ص ،سابقالرجع ، املاألشباه والنظائرالسيوطي، انظر: ( 72)
)      ، 1، طالتيسري دراسة نظرية أتصيلية تطبيقيةقاعدة املشقة جتلب ( انظر: الباحسني، يعقوب بن عبد الوهاب، 73)

 .34م (، ص2003ه، 1423الرايض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 
 .رجع السابق، والصفحة نفسهااملالتيسري، قاعدة املشقة جتلب  ،باحسني، يعقوب بن عبد الوهابال :( انظر74)
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، فإذا كانت املشقة غري خارجة عن العادة مل تكن هناك أن تكون مشقة خارجة عن املعتاد .2
 رخصة شرعية.

يف الصوم فال يطيقه، أو يف الصالة قائما فيجد أن تكون املشقة حقيقة ال تومهية، كأن يدخل  .3
، فإذا كانت املشقة ومهية كأن يتخي لها اإلنسان قبل الشروع يف العمل مالقيا نفسه غري قادر على

 .جيوز له األخذ ابلرخصة يف تلك احلالة حىت يتيق ن وجودها يف ذلك العمل فال

أابح هلا الشارع  -مثال-ستحاضة أال يكون هلا شاهد من جنسها من أحكام الشارع، فامل .4
، الصالة مع وجود الدم النجس فبها يقاس من به سلس البول أو جرح ال يرقأ، أو انفالت ريح

 .فإن مل يكن هلا شاهد من جنسها من أحكام الشرع فال عربة هلا

 أن اليكون للشارع قصد من وراء هذه املشقة كاجلهاد مثال، فإن املقصود منه محاية الدين .5
، فمع وجود املشقة يف اجلهاد إال أن للشارع من ورائها مقصد وأمن املسلمني ال ما فيه من املشاق

 .ضروري وهو إعالء كلمة هللا تعاىل وليكون الدين كله هلل الذي هو أساس احلياة

أن ال يؤدي بناء احلكم عليها إىل تفويت ما هو أهم من ذلك، وإال روعي األهم عمال بقواعد  .6
، وبنيت على هذا الشرط قواعد فقهية كثرية، منها: درء املفاسد مقدم على جلب احل واملفاسداملص

 .(75)املصاحل، ويتحم ل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام، والضرر ال يزال ابلضرر

 ب. أقسام املشقة
 إىل قسمني، مها: املشقة -رمحهم هللا تعاىل-لقد قس م العلماء 

 األول: املشقة املعتادة
وهي املشقة اليت ال ينفك عنها العمل غالبا، مثل مشقة الوضوء والغسل يف وقت الربد، ومشقة 

، فهذه وأمثاهلا مشقة وحنو ذلك ومشقة احلج، اجلهاد يف سبيل هللا، ومشقة الصوم يف شدة احلر،
 .(76)يسرية ال تسبب حرجاً لإلنسان، ومن مث فال جتلب التيسري

                                                           

 .39-35، صاملرجع السابق، جتلب التيسري قاعدة املشقة، يعقوب بن عبد الوهابالباحسني، انظر:  (75)
 .1/58، مرجع سابق، املوفقات يف أصول الشريعة( انظر: الشاطيب، إبراهيم بن موسى،  76)
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 اجلالبة للتيسريغري املعتادة الثاين: املشقة 
 .وهي الطارئة والزائدة على اجلهد املعتاد، وهي مجيع رخص الشرع وختفيفاته

بعباده، برفع  -تعاىل- فهذه تقتضي التخفيف، وجتلب التيسري، لرفع احلرج عن اخللق، رمحة من هللا
واجلمع ، حلضر عند احلاجةاجلمع بني الصالتني يف ا، وهلا أنواع كثرية، مثل اآلصار واألغالل عنهم

توجهت الدابة إىل غري ذلك من  وصالة النافلة على الراحلة يف السفر حيثما، والقصر يف السفر
 .(77)رخص الشرع

 
 

 ( املشقة جتلب التيسري أدلة ثبوت قاعدة ): املطلب اخلام 
لقد ثبتت قاعدة )املشقة جتلب التيسري( أبدلة كثرية من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول، وذلك 
النبناء الشريعة اإلسالمية على السهولة والتيسري يف األصل ويف الطوارئ؛ مراعاة ألحوال املكلفني 

 حسبما يعرض هلم من مشقات، ابإلضافة إىل التيسري األصلي. 
 عية على هذين النوعني من التيسري الذي يتمثل يف هذه القاعدة.وقد دلت األدلة الشر 

 أوال : أدلة التيسرياألصلي 
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ   ) أ. قوله تعاىل:

ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

 .(78) (ې  ې  ې
 .(79) (  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ    ) ب. وقوله تعاىل:

                                                           

 .160سابق، صالرجع امل، وافقات يف أصول الشريعةامل إبراهيم بن موسى، ،شاطيبالانظر:  (77)

 .185سورة البقرة، اآلية:  (78)
 .78سورة احلج، اآلية: ( 79)
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َّ ج. وعن  ا الد  ين  ي ْسر  )) :ق ال   -صلى هللا عليه وسلم- أ ِب  ه ر يـْر ة  أ نَّ النَّب  ا إ نَّ ه ذ  ، و ل ْن ي ش ادَّ ه ذ 
ر وا أ ح د  إ الَّ غ ل ب ه   الد  ين   ْلغ ْدو ة  و الرَّْوح ة  و اْست ع ين  ، ف س د  د وا و ق ار ب وا، و أ ْبش  ، و ش ْىٍء م ن  وا اب 
 .(81)(((80)الدُّجلْ ة  

بـ نْي  أ ْمر ْين   -ص لَّى هللا  ع ل ْيه  و س لَّم  -م ا خ ري  ر س ول  اَّللَّ   : ))-رضي هللا عنها-د. وحديث عائشة 
ْنه ، و م ا انـْتـ ق م  ر   س ول  اَّللَّ  ص لَّى هللا  إ الَّ أ خ ذ  أ ْيس ر مه  ا، م ا ملْ  ي ك ْن إ مْثًا، ف إ ْن ك ان  إ مْثًا ك ان  أ بـْع د  النَّاس  م 

ت ق م  َّلل َّ   تـ ه ك  ح ْرم ة  اَّللَّ ، ف ينـْ ه  إ الَّ أ ْن تـ نـْ  .(82)((  هب  اع ل ْيه  و س لَّم  ل نـ ْفس 
فهذه األدلة من اآلايت واألحاديث تدل داللة واضحة على أن الشريعة اإلسالمية جاءت من 
حيث أصلها ميس رة، مما جعلها تتناسب مع طبائع الناس على اختالف أجناسهم وأحواهلم، 

 واختالف عصورهم وأماكنهم.
 
 

 الشريعةاثنيا : أدلة التيسري الطارئ مع داللتها عل  يسر 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ   )أ. قوله تعاىل: 

ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  

 .(83) (وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ

                                                           

. ي قال أ ْدجل   ابلتَّخفيف إ ذ ا س ار م ْن أ وَّل  اللَّْيل، وادَّجل   80) لتَّْشد يد   -( الدجلة: هي  س رْي اللَّْيل  ر ه . واالْسم  -اب  إ ذ ا سار  م ْن آخ 
. انظر: ابن االثري،  لضَّم   و اْلف ْتح  جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد منـْه ما الدُّجلْ ة والدَّجلْ ة، اب 

 حممود حممد الطناحي، د.ط، -، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى النهاية يف غريب احلديث واألثرالكرمي الشيباين اجلزري، 
 .2/129م(، 1979 -هـ 1399)بريوت: املكتبة العلمية، 

، ) دار طوق 1، طحممد زهري بن انصر الناصر، حتقيق: صحيح البخاري، إبراهيمحممد بن إمساعيل بن ، البخاري، ( 81)
 .1/39 (،39(، رقم احلديث)  هـ1422النجاة، 

 .4/189،(3560، رقم احلديث)صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيمالبخاري،  (82)
 .43سورة النساء، اآلية:  (83)
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نزلت يف عبد الرمحن بن عوف أصابته جنابة وهو  ) :-رمحه هللا تعاىل-(84)قال اإلمام القرطيب
 .(85)( ع الناس صارت اآلية عامة يف مجيجريح، فرخص له يف أن يتيمم، مث

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ) ب. وقوله تعاىل:

ٿ    ٿ  ٹٹ   ڻ  ڻ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 (86) .(چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک
 لرتاب بدالً عن الطهارة ابملاء إذا وجدت لعباده التيمم اب -تعاىل-ففي هاتني اآليتني شرع هللا 

 .(87)املشقة املقتضية لذلك، من عدم احلصول عليه أو عدم القدرة على استعماله
 .(88) (ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  )ج. وقوله تعاىل: 

له يف الصالة حبال قنوت وهو ابلقيام  -تعاىل-: ملا أمر هللا -رمحه هللا تعاىل-القرطيب اإلمام قال 
الوقار والسكينة وهدوء اجلوارح، وهذا على احلالة الغالبة من األمن والطمأنينة، ذكر حالة اخلوف 
الطارئة أحياانً وبنيَّ أن هذه العبادة ال تسقط عن العبد يف حال، ورخص لعبيده يف الصالة رجاالً 

إمياًء وإشارًة ابلرأس حيثما توجه، هذا قول  على األقدام، وركبااًن على اخليل واإلبل وحنوها،
 .(89)العلماء

                                                           

عام:  فقيه مفسر عامل ابللغة و لد يف مدينة قرطبة ،أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجيهللا حممد بن أمحد بن  أبو عبدهو ( 84)
تويف  م(، وقد رحل بعد سقوطها إىل اإلسكندرية، مث إىل صعيد مصر حيث استقر فيه.1204هـ، 600)

ط، أبرزها تفسريه ترك ثروة علمية تقدر بثالثة عشر كتااًب مابني مطبوع وخمطو ، و م( ودفن يف صعيد مصر1273ه671)عام
الذهيب، انظر:  .الكبري اجلامع ألحكام القرآن الكرمي، وهو تفسري كامل ع ين فيه ابملسائل الفقهية إىل جانب العلوم األخرى

 .8/7 ،مرجع سابق سري أعالم النبالء،، حممد بن أمحد بن عثمان
ق: يقحت ،اجلامع ألحكام القرآن، األنصاري اخلزرجي ،مشس الدين ،أبو عبدهللا ،القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر (85)

 .214/  5(، م 2003هـ/  1423: دار عامل الكتب،، د.ط، ) الرايضهشام مسري البخاري
 .6سورة املائدة، اآلية:  (86)
-445/ 1(، ،د.تدار الكتب العلميةبريوت:)د.ط،،أحكام القرآن، حممد بن عبد هللا األندلسي،ابن العريبانظر:  (87)

449. 
 .239سورة البقرة، اآلية:  (88)
 .323/ 3 مرجع سابق، ،اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد بن أيب بكرانظر: القرطيب،  (89)
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صلى هللا -قال: كانت يب بواسري؛ فسألت النيب  -رضي هللا عنه-د. مارواه عمران بن حصني  
صل  قائمًا فإن مل تستطع فقاعدًا فإن مل تستطع فعلى  عن الصالة فقال:)) -عليه وسلم

 .(90)جنب((
 يسري هو املشقة الطارئة اليت تتطل ب التيسري،أن سبب التخفيف والت فداللة احلديث واضحة على

 ابقتضاء داللة احلديث، والقواعد الشرعية املقررة. فكلما زادت املشقة كان احلكم أيسر
أنه أذن ابلصالة يف ليلة ذات برد وريح، مث قال: أال  : ))-رضي هللا عنهما-عن ابن عمر ه. 

إذا كانت ليلة -كان أيمر املؤذن   -صلى هللا عليه وسلم-إن رسول هللا صلوا يف الر  حال، مث قال: 
 .(91)(( يقول: أال صلوا يف الرحال -ومطر ذات برد

ابلصالة يف رحاهلم إال للمشقة الطارئة اليت هي شد ة الربد،  -صلى هللا عليه وسلم–فما أمرهم 
 واملطر.

نص على أنه ما جعل علينا يف  -تعاىل-و. ومما يدل على نوعي التيسري من جهة العقل أن هللا 
الدين من حرج، فلو كان غري ذلك لكان تناقضاً، كما أن مقصود التكليف هو تبَّني املطيع من 

زم بطاعته من املستنكف عنها، فإذا وجد من العبد الع -تعاىل-العاصي، ومتييز املذعن ألمر هللا 
على فعل العبادة على وجهها، وكان ذلك يشق عليه املشقة املعتربة يف التخفيف، فإن التيسري 

، وهو متييز املطيع من العاصي، حلصول التمييز من التكليف حينئذ يناسب املقصود األصلي
ْعن ا م ْن غ ْزو ة  تـ  ق ال   -رضي هللا عنه-عن أنٍس ابلتعبد، فال يكلف مبا يشق عليه،  نَّيب   ب وك  م ع  ال: ر ج 

ْعبًا و ال  و ادايً، إال  و ه ْم  : ))فقال-صلى هللا عليه وسلم  - ْلف ن ا ابْلم د ين ة  م ا س ل ْكن ا ش  إنَّ أْقوامًا خ 
 .(92)(( م ع ن ا؛ ح ب س ه م  الع ْذر  

تيسري فإذا طرأ على اإلنسان مرض أو سفر أو أي مشقة معتربة شرعاً، فإنه يرتتب على ذلك 
وختفيف من الشرع احلكيمن حبيث جيوز له وقتئذ اإلفطار يف الصوم، والصالة قاعدا أو على جنب 

                                                           

 .2/48 (،1117رقم احلديث) صحيح البخاري،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،  ،البخاري (90)
 .1/128(، 631، رقم احلديث)صحيح البخاريحممد بن إمساعيل بن إبراهيم،  ،البخاري (91)
 .4/26(، 2839، رقم احلديث)صحيح البخاريحممد بن إمساعيل بن إبراهيم،  ،البخاري (92)
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على ما سيأيت -حسبما تيس ر له ذلك، أو اجلمع والقصر يف السفر إذا توافرت فيه شروط ذلك 
 .-بيانه إن شاء هللا تعاىل

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين
 كتايب: الص الة والص يامتطبيقات قاعدة املشقة جتلب التيسري يف  

 ثالثة مباحثوحيتوي على 
*** 

 املبحث األول
 مفهوم الصالة وأنواعهامدخل يف 

*** 
 املبحث الثاين

 جماالت تطبيق قاعدةاملشقة جتلب التيسري
 كتاب الص الةيف  

*** 
 لثاملبحث الثا

 جماالت تطبيق قاعدةاملشقة جتلب التيسري
 كتاب الص ياميف  

*** 
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 املبحث األول: مدخل يف مفهوم الصالة وأنواعها

يف كتاب الصالة ينبغي الوقوف على معىن الصالة   (املشقة جتلب التيسري)قبل تطبيقات قاعدة 
فرع عن تصوره، وهنا يتعرض الباحث لبيان  طالح وأنواعها؛ ألن احلكم على شيءيف اللغة واالص

 ذلك.

 الصالة يف اللغة واالصطالح معىن: املطلب األول
 أ. معىن الصالة يف اللغة
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ ۀ  ہ   ) ، ومنه قوله تعاىل:(93)الصالة لغة: الدعاء خبري

 .(95)نزل رمحتك عليهم، وأأي: ادع هلم ،(94)(ہہ  ہ  ھ  ھ
 ،فليطعم مفطراً إذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب، فإن كان  )) :-صلى هللا عليه وسلم-وقوله 

 .(96)أي: فليدع ألهله ،(( فليصل    وإن كان صائماً 

                                                           

 .3/234 مرجع سابق، ،معجم مقايي  اللغة ،أمحد بن فارس بن زكراي ،ابن فارسانظر: ( 93)
 .103( سورة التوبة، اآلية: 94)
، )دار طيبة 2، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، طتفسري القرآن الكرميأبو الفداء إمساعيل بن عمر، ابن كثري، انظر:  (95)

 .4/207 ،(م1999-ه1420للنشر والتوزيع 
د. ط، ، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، أيب داود سننسليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين،  ،أبو داود( 96)

 قال األلباين: صحيح. .2/331 (2461، رقم احلديث)(د. ت، املكتبة العصرية -)بريوت



49 
 

الء   :إذاص ل ى الرَّج ل   يقال: وأْصل  الصالة  م ن  الص  الء ، ه  هبذه الع ب اد ة  الص   الذي هو  ،أزال  ع ْن نـ ْفس 
ة ،   وق د 

ر  اَّللَّ  امل  ر ض  فان 
ب ن اء  م ر ض  إلز الة  امل  .(97)ب ن اء  ص ل ى ك 

، ولذلك على موضع العبادة -أيضا-وكما تطلق الصالة على الدعاء الذي هو العبادة، فإهنا تطلق 
ن ائ س  ص ل و اٍت  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹڻ  ڻ   )تعاىل: قْولهيف مس   ي ت  الك 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 .(98)(ڍ

 ب. معىن الصالة يف االصطالح
 الصالة بتعريفات متعددة، ولعل  من أحسنها ما يلي: -رمحهم هللا تعاىل-لقد عر ف العلماء 

 .(99)( خمتتمة ابلتسليم ،مفتتحة ابلتكبري ،أقوال وأفعال خمصوصة )
عنه سجود هذا التعريف يشمل كل صالة مفتتحة بتكبرية اإلحرام، وخمتتمة ابلسالم، وخيرج ف

املشتملة على ما يرتتب عليه ذلك السجود  ،وهو سجدة واحدة عند مساع آية من القرآن ،التالوة
 خالفاً  ،مجهور العلماءفهذا السجود ال يقال له: صالة عند  ،من غري تكبري، أو سالم

 .(100)للمالكية

 أنواع الصالة: املطلب الثاين
الصالة إىل أنواع متعددة ابعتبارات خمتلفة، وفيما يلي بيان  -رمحهم هللا تعاىل-قد قسَّم العلماء ل

 ذلك.

                                                           

 .3/234 مرجع سابق،، معجم مقايي  اللغة ،أمحد بن فارس بن زكراي بن فارس،اانظر: ( 97)
 .40(سورة احلج، اآلية: 98)
 –ه 1412، دار الفكربريوت:  ، )2، طرد احملتار عل  الدر املختار، حممد أمني بن عمر ،ابن عابدينانظر:  (99)

 .1/351، ( م1992
وصالة اجلنازة.  ،سجود التالوةحتتها قربة فعلية ذات إحرام وسالم أو سجود فقط، فيدخل  لصالة عند املالكية:فا (100)

 .1/219 ،، د. ت(دار املعارفد. ط، )، بلغة السالك ألقرب املسالك ،أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت ،الصاوي انظر:



50 
 

 أ. أقسام الصالة عند احلنفية
 : قسام، وهيأربعة أإىل احلنفية الصالة قسَّم 

 .األول: الصالة املفروضة فرض عني، كالصلوات اخلمس
 .الثاين: الصالة املفروضة فرض كفاية، كصالة اجلنازة

وهي صالة الوتر، وقضاء النوافل اليت فسدت بعد الشروع فيها، وصالة الثالث: الصالة الواجبة، 
 .العيدين

أما سجود التالوة فليس بصالة  ،لصالة النافلة، سواء كانت مسنونة أو مندوبةالرابع: ا
 .(101)عندهم

 ب. أقسام الصالة عند املالكية
تكون مشتملة على ركوع ا أن إمَّ  الصالة املالكية الصالة إىل مخسة أقسام، وذلك ألنقسَّم و 

 تشتمل على ذلك. أو ال ،وقراءة وإحرام وسالم وسجود
، قسامأحتته ثالثة  ،الذي يشتمل على الركوع والسجود والقراءة واإلحرام والسالم :القسم األولف

 :وهي
 األول: الصلوات اخلمس املفروضة.

 الثاين: النوافل والسنن.
 الثالث: الرغيبة، وهي صالة ركعيت الفجر.

 الذي ال يشتمل على ركوع وسجود وقراءة وإحرام وسالم نوعان، مها: وهو :والقسم الثاين
 أحدمها: ما اشتمل على سجود فقط، وهو سجود التالوة.

 .(102)واثنيهما: ما اشتمل على تكبري وإحرام وليس فيه ركوع والسجود، وهو صالة اجلنازة

                                                           

 :بريوت ) ،2، طئعابدائع الصنائع يف ترتيب الشر  ،الدين أبوبكر بن مسعود الكاساين، عالءانظر:  (101)
 .1/89(،  م1986-ه1406، دار الكتب العلمية

 .1/219مرجع سابق،  ،بلغة السالك ،أمحد بن حممد اخللويتانظر: الصاوي، ( 102)
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 . أقسام الصالة عند الشافعيةـ ج
 لى نوعني:عالشافعية للصالة عند م ومت التقسي

 أحدمها: الصالة املشتملة على ركوع وسجود وقراءة، وحتت هذا النوع قسمان، مها:
 . الصلوات اخلمس املفروضة.1
 . الصالة النافلة.2

اثنيهما: الصالة اخلالية من الركوع والسجود، ولكنها مشتملة على التكبري والقراءة والسالم، وهي 
 .(103)صالة اجلنازة

 د. أقسام الصالة عند احلنابلة
 : ثالثة أنواع، وهيالصالة إىل قسموا احلنابلة أما و 

 ، مها:قسمانالنوع الصالة املشتملة على ركوع وسجود وإحرام وسالم، وحتت هذا األول: 
 . الصلوات اخلمس املفروضة.1
 . الصلوات املسنونة.2

 .وليس فيها ركوع وسجود وهي صالة اجلنازة : الصالة املشتملة على تكبري وسالم وقراءة،الثاين
كما   ،فإنه صالة عند احلنابلة ،: الصالة املشتملة على سجود فقط، وهي سجود التالوةثالثال

 .(104)يقول املالكية
ومن هنا يتبني  أن الصالة تنقسم من حيث العموم إىل مفروضة ومسنونة، وإن وجد خالف بني 

 أقسامها من حيث التفصيل. يف بعض -رمحهم هللا تعاىل-العماء 

 
                                                           

 .1/219 ،سابقالرجع امل، بلغة السالك ،أمحد بن حممد اخللويتالصاوي، انظر: ( 103)
، دار الكتب العلمية )د. ط،  ،كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدينانظر: البهويت،  (104)

 .1/221 (،د. ت 
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 يف كتاب الص الة ( املشقة جتلب التيسري )جماالت تطبيق قاعدة : املبحث الثاين

ابعتبارها ؛ كرها وجاحدهاأن من يف اليوم والليلة، وكفر اخلمس صلواتال مجعت األمة على وجوبأ
 ،كانت الظروف واألحوال  كيفماها يف وقتها  ؤ أدا وجب على كل مسلم؛ لذا د الدين وأساسهاعم

راعت  ،جتعل املكلف يف مشقة مما يصعب عليه القيام بواجب الصالة ملا كانت هناك ظروفلكن 
فجاءته مبجموعة من الرخص لتسهل عليه  ،الشريعة تلك الظروف واألحوال اليت تقتضي التيسري

 ،( املشقة جتلب التيسري ) معىن كلٍ  من قاعدة وبعد أن عر ف الباحث ،ها وترفع عنه احلرجداءأ
 .نتقل إىل تطبيقات القاعدة يف كتاب الصالةي ،وأنواعها ،والصالة يف اللغة واالصطالح

 يف ابب صالة السفر تطبيق القاعدة: املطلب األول

ينبغي الوقوف على معىن السفر يف اللغة  ،القاعدة يف ابب صالة السفرهذه وقبل تطبيق 
 واالصطالح وأنواعه.

 تعريف السفر وأنواعهأوال : 

 معىن السفر يف اللغة .أ
  .(105)خرج لالرحتال : سافر فالن: إذايقال، قطع املسافة البعيدة :السفر لغة

 .(106)ألنه يسفر عن وجوه املسافرين وأخالقهم فيظهر ما كان خافياً  ؛ي السفر سفراً ومس  
 معىن السفر يف االصطالح .ب

 .(107)مسافة القصر الشرعية فما فوقها ويف االصطالح : السفر هو اخلروج على قصد قطع

                                                           

 .3/82 ، مرجع سابق،معجم مقايي  اللغة ،أمحد بن فارس بن زكراي انظر: ابن فارس،( 105)
 .3/82 ،املرجع السابق ،اللغةمعجم مقايي  ،  أمحد بن فارس بن زكرايابن فارس، انظر:  (106)
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 اثنيا . أنواع السفر
 :وهي ،إىل ثالثة أقسامالسفر ينقسم 

زايرة  أو ،صلة الرحم أو ،اجلهاد أو ،العمرة أو ،كالسفر ألداء مناسك احلج  ة،األول: سفر طاع
 .-سبحانه وتعاىل-من األسفار اليت فيها طاعة هللا  وحنو ذلك ،ريضامل

الرحال لزايرة  أو شد   ،أو سفر املرأة بدون حمرم ،كالسفر الرتكاب احملرمات،  معصيةالثاين: سفر 
 وحنو ذلك. ،القبور

اليت ليس فيها معصية هللا والسياحة الربيئة  ،والنزهة ،لتجارةلسفر ، وذلك مثل الالثالث: سفر مباح
 .(108)هاحنو و  ،والصيد ،-تعاىل-

 اثلث ا: رخص الصالة يف السفر وشروطها
ينتقل إىل بيان ما وضع الشارع  ،فبعد أن بني  الباحث معىن السفر يف اللغة واالصطالح وأنواعه

 وشروط االستفادة من هذه الرخص يف منظور الشرع. ،احلكيم من رخص للمسافر يف الصالة

 أ. رخص الصالة يف السفر
 ،وخشونة العيش ،ابومفارقة األهل واألصح ،السفر قطعة من العذاب ملا فيه من املشقة والتعب

 ،حمرتم بني أهله وأصحابه ،واخلوف والضعف والذلة، فاإلنسان قوي إبخوانه ،ومقاساة احلر والربد
 حمتقر بني أعدائه وغرابئه. ،وضعيف مبفرده

 ،يف الصالةعديدة  رخصاً  هرخص الشارع احلكيم ل ،اليت قد جيدها املسافرلتلك املشاق  ونظراً 
 :األحكام منهامجلة من ا ف عنهوخف  

                                                                                                                                                                                

املكتبة  :بريوت ) ،الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ،صاحل بن عبد السميع اآليبانظر: األزهري، ( 107)
 .1/223(، الثقافية

 .1/223 ،املرجع السابق، الثمر الداين ،صاحل بن عبد السميع اآليباألزهري، انظر: ( 108)
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  جئ  جئ  جئ  جئی  ی   ی  )  :قال تعاىل ،حبيث تصلَّى ركعتنيأوال : قصر الصالة الرابعية، 

  جئ   جئ         جئ  جئ    جئ  جئجئ  جئ   جئ  جئ   جئ      جئ  جئ  جئ  جئ  جئ

 .(109)(جئ
فليس  ) :-رضي هللا عنه-قال: قلت لعمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه-وعن يعلى بن أمية 

ْفت ْم أ ْن  ة  إن خ  فقال:  !فـ ق ْد أ م ن  الناس ،( يـ ْفت ن ك ْم الَّذ ين  ك ف ر واع ل ْيك ْم ج ن اح  أ ْن تـ ْقص ر وا من الصَّال 
ْبت  منه ْبت  مم َّا ع ج          :عن ذلك فقال -عليه وسلم عليه صلى هللا- ف س أ ْلت  ر س ول  اَّللَّ   !ع ج 

ق ة   )) قـ ت ه ت ص دَّق  هللا هبا ع ل ْيك مْ ص د  بـ ل وا ص د   .(110)(( ف اقـْ
وهي مثانية وأربعون  ،ومن سافر مسافة أربعة برد ) -رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 

 .(112)( إال املغرب فال يقصرها ،ها ركعتنيفيصلي ،فعليه أن يقصر الصالة ،(111)ميال
إىل جواز قصر املسافر استناداً إىل األدلة السابقة، وملظنة  -رمحه هللا–فذهب ابن أيب زيد القريواين 

قصر خالفًا للحنفية يجوز للمسافر سفر طاعة عند اجلمهور وجود املشقة يف السفر، وعليه: ف
 املشقة. وجود ظنةلألدلة السابقة، وملالصالة الرابعية؛ ل

 ا: اجلمع بني الصالتنياثني  
مجع تقدمي أو  ،وكذا املغرب والعشاء ،للمسافر إذا جدَّ به السري أن جيمع بني الظهر والعصر يسن  

صلى هللا عليه -رأيت رسول هللا  ):قال -رضي هللا عنهما-حلديث عبد اَّللَّ  بن ع م ر  ؛ أتخري

                                                           

 .101اآلية: سورة النساء، ( 109)
 .2/143 (،1705رقم احلديث) صحيح مسلم، ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي ،مسلم( 110)
األوسط يف السنن ، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذريساوي كيلو مرت ونصف تقريباً. انظر: ابن املنذر،  :امليل (111)

، ( م 1998-هـ 1405، ) الرايض: دار طيبة، 1، طبن حممد حنيفأبو محاد صغري أمحد حتقيق:  ،واإلمجاع واالختالف
4/368. 
 .45ص مرجع سابق، ، الرسالة ،عبد هللا بن عبد الرمحن، قريواينابن أيب زيد ال( 112)
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ر  اْلم ْغر   ،إذا أ ْعج ل ه  السَّيـْر  يف السَّف ر  يفعل األيسر عليه  -وسلم نـ ه ا و بـ نْي  يـ ؤ خ   ب  حىت جي ْم ع  بـ يـْ
 .(113)( اْلع ش اء  

إذا اْرحت  ل  قبل أ ْن  -صلى هللا عليه وسلم-كان النيب   :)قال -رضي هللا عنه-وعن أ ن س  بن م ال ٍك 
نـ ه م ا وإذا ز اغ ْت صلى الظُّْهر  مث َّ ر ك ب    .(114)( ت ز يغ  الشَّْمس  أ خَّر  الظُّْهر  إىل و ْقت  اْلع ْصر  مث َّ جي ْم ع  بـ يـْ

فهذه األحاديث أدلة صرحية على جواز اجلمع يف السفر، سواء أكان مجع تقدمي أو مجع أتخري، 
 عة يف السفر اليت تقتضي التيسري.وذلك للمشقة املتوق

ساعات مثاًل، فله أن  ت   رقة لس  بيب الذي يقوم بعملية جراحية مستغوكذلك يف هذا العصر الط
جيمع بني صالتني، مجع تقدمي، أو مجع أتخري؛ ملشقة صالة كل واحدة منهما يف قتها، وكذلك 

ني، ومثله الراكب يف الطائرة، وسائقو الطالب الذي يدخل اختباراً ملدة طويلة، فله اجلمع بني صالت
السيارات، والقطارات، والشاحنات، وحنوهم، للعلة اجلامعة بينهم، وهي املشقة اليت تقتضي 

 التيسري.

 : عدم وجوب صالة اجلمعة عل  املسافراثلثا  

صلى هللا عليه -ومل يكن من هدي النيب  ،واملسافر ليس مقيماً ، اإلقامة :من شروط وجوب اجلمعة
ملسافر على اليس ):-رضي هللا عنهما-قال ابن عمر  ،أن يصلي اجلمعة يف سفره -وسلم
 .(115)(مجعة

 ؛خيطب مث يصلي ركعتني ،وال صلى هبم يف أسفاره صالة مجعة :-رمحه هللا تعاىل-وقال ابن تيمية 
وكذلك ملا صلى هبم  ،كما يصلي يف سائر األايم  ،بل كان يصلي يوم اجلمعة يف السفر ركعتني

و مل ينقل أحد أنه جهر ابلقراءة يوم  ،العصر بعرفة صلى ركعتني كصالته يف سائر األايمالظهر و 

                                                           

 .2/44 (،1091رقم احلديث) ،صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ،البخاري (113)
 .2/47 (،1112، رقم احلديث)صحيح البخاري، إبراهيمحممد بن إمساعيل بن  ،( البخاري114)
بريوت: املكتب ، )2، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي طاملصنف،  أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع، عبد الرزاق (115)

 .3/172(، 5197رقم احلديث)3 (،ه1403 ،اإلسالمي
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م أن فعل ،ال بعرفة وال بغريها وال أنه خطب بغري عرفة يوم اجلمعة يف السفر ،اجلمعة يف السفر
من أن املسافر ال يصلي  ،ريهمغالصواب ما عليه سلف األمة ومجاهريها من األئمة األربعة و 

مع  ؛فإن صلى املسافر اجلمعة مع اإلمام فإنه ال جيمع معها العصر ،(116)مجعة ألن العصر إمنا جت 
 ،والظهر سرية ،فهي صالة جهرية ،واجلمعة صالة مستقلة هلا أحكام خاصة ،مع الظهر ال اجلمعة

 ،ووقتها يبدأ قبل الزوال ،والظهر ال خطبة قبلها ،وقبلها خطبتان ،والظهر أربعاً  ،وهي ركعتان
املسافر  أما إن صلىو  ،وغري ذلك من الفروق ،خبالف الظهر فال يدخل وقتها إال بعد الزوال

 .(117)مع العصر معهاأن جيله  فيجوز مقصورة مع اإلمام ونواها ظهراً  اجلمعة
وال على وال جتب على مسافر، وال على أهل مىن،  ) :-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 
 .(118)( عبد، وال امرأة، وال صيب

 فلم جتب اجلمعة على هؤالء املذكوين للمشقة املتوقعة يف إجياهبا عليهم اليت تقتضي التيسري. 

 ب. شروط رخص السفر يف الصالة
يف املسافر حىت يتمكن من االستفادة من  هاتوافر  جيب شروطاً  -رمحهم هللا تعاىل-ذكر العلماء لقد 

 الشروط فيما يلي: هذههذه الرخص الشرعية يف الصالة، وتتمثل 
قال ابن  ،أقوال كثرية يف مسافة القصريف ذلك وللعلماء  ،األول: أن يكون السفر مسافة قصر

قط السفر مبسافة ال بريد وال غري  -صلى هللا عليه وسلم-ومل حيد النيب : -رمحه هللا تعاىل-تيمية 
 .(119)وال حدها بزمان ،بريد

                                                           

، )بريوت: دار 2ط ،الفتاوى الكربى ،احلليم بن عبد السالمتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد ، ابن تيميةانظر: ( 116)
 .1/480 (،م1987 -هـ 1408الكتب العلمية، 

 .1/101 مرجع سابق،كشاف القناع،   ،منصور بن يونس بن صالح الدين، ( البهويت117)
 .47، مرجع سابق، صالرسالة ،عبد هللا بن عبد الرمحن ابن أيب زيد القريواين، (118)
مرجع ، ، الفتاوى الكربى تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، ابن تيميةابن تيمية، انظر: ( 119)

 .2/12سابق، 
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مل حيد  مسافة معي نة لقصر الصالة يف السفر صح  أن يكون  -صلى هللا عليه وسلم–فإذا ثبت أنه 
 ما مس ي عرفاً سفراً كافياً للقصر، وهللا تعاىل أعلم.

-حلديث أ ن س   ؛إذا جتاوز البنيان للمسافر أن يرتخص بتلك الرخصف ،اإلقامة الثاين: مفارقة حمل   
ْلم د ين ة  أ ْربـ ًعا والعصر  -صلى هللا عليه وسلم-ص لَّْيت  الظُّْهر  مع النيب  ) :قال -عنه رضي هللا اب 

 .(120)( بذي احْل ل يـْف ة  ر ْكع تـ نْي  
 ،خلفه وال يقصر حىت جياوز بيوت املصر وتصري ) :-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 

أو يقارهبا أبقل من  ،إليها مث ال يتم حىت يرجع ،ليس بني يديه وال حبذائه منها شيء
 .(121)...(امليل

 من املالكية والشافعية واحلنابلة خالفاً  : أن ال يكون السفر سفر معصية عند اجلمهورالثالث
أما العاصي بسفره كقاطع  ،مباحاً  فهذه الرخص مشروعة ملن سفره سفر طاعة أو سفراً  ،للحنفية

 .(122)(ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ)لقوله تعاىل: ؛الطريق فال يرتخص هبا

ألن و ؛ ، فقيس عليه سائر الرخص واملعاصيفاشرتط الستباحة أكل امليتة عدم البغي واالعتداء فيه
كما أن ،(123) ال يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص السفرومن مث   ،الرخص ال ت ناط ابملعاصي

 جتوز.العاصي ال إعانة و  ،يف اإلذن للعاصي ابلرتخص إعانة له على معصيته
ومن هنا يتبني  أن املسافر سفر طاعة هو الذي يبيح له األخذ برخص الشرع وختفيفاته على الراجح 
من أقوال أهل العلم، وكذلك من سافر إىل الغرب، فإنه ال خيلو أن يكون سفره سفر طاعة،  

من كالسفر لتعليم ما حيتاج إليه املسلمون من العلوم احلديثة اليت تعترب من الفروض الكفائية، 
، وحنوها، ومن مث جيوز له األخذ برخص الشرع يف هذا الطب والتكنولوجيا والفيزايء والكيمياء

                                                           

 .2/138 (،1548رقم احلديث) ، صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم( البخاري، 120)
 .45سابق، ص  ، مرجعالرسالة عبد هللا بن عبد الرمحن، ( ابن أيب زيد القريواين،121)
 .145( سورة األنعام، اآلية: 122)
 .85ص، مرجع سابق ،األشباه والنظائرجالل الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر، ، ( السيوطي123)
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 -والعياذ ابهلل-املعاصي و رتكاب الفواحش ن سافر إىل الغرب سفر معصية من اوأما إ .السفر
وختفيفاته، ، وما إىل ذلك فال جيوز له األخذ برخص الشرع مثال السرقةكماظهر منها وما بطن،  

وكذلك إذا سافر إىل الغرب سفر مباح من سياحة أوجتارة جاز له األخذ ابلرخص الشرعية ابعتبار 
 سفره مباحاً.

 

 يف ابب صالة اجلمعة القاعدةتطبيق  :املطلب الثاين
حر ابلغ مقيم صحيح غري معذور، فال جتب على  ذكرمسلم فرض عني على كل صالة اجلمعة 

 ،ملا به من مرض ،املرأة وال على اململوك وال الصيب وال املسافر أو املريض الذي ال يقدر أن حيضرها
 ؛فقد ال يستطيع احلضور ،فهو مرغم ابلرق ،وملا يف ذلك من إلزام العبد اململوك مبا ال يستطيعه

ب  ع ل ى ك ل   م ْسل ٍم إالَّ )) -هللا عليه وسلمصلى –؛ لقوله (124)لشغله بعمل سيده اجْل م ع ة  ح قٌّ و اج 
ٌّ أ ْو م ر يض   ، أ ْو اْمر أ ة  أ ْو ص يب  ْل وك   .(125)(( أ ْربـ ع ًة: ع ْبد  مم 

وال جتب على مسافر ...  والسعي إىل اجلمعة فريضة) :-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 
وال على عبد وال امرأة وال صيب وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها وتكون  وال على أهل مىن

 .(126)(...النساء خلف صفوف الرجال وال خترج إليها الشابة
نعلم أن اجلمعة ال جتب على أهل مىن؛ ملظنة املشقة اليت ترتتب على قيامهم هبذا الواجب  وهبذا

التخفيف والتسري عليهم، كما ال جتب على العبد اململوك ؛  -عز وجل  -فاقتضت حكمة الباري 
لشغله أبعمال سيده مما يصعب عليه القيام هبذا الواجب وكذلك املرأة، والصيب الذي مل يبلغ ملا 
يرتتب من إجياهبا عليه من املشقة على ولي  ه وعلى الصيب الذي مل يكتمل تكليفه، وكذلك كل من 

                                                           

، )بريوت: 1، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب، ( انظر: الشربيين، 124)
 .1/537 ،(م 1994 -هـ 1415دار الكتب العلمية، 

 قال األلباين: صحيح. .1/280، (1067رقم احلديث)، سنن أيب داود، سليمان بن األشعث بن إسحاقأبوداود، ( 125)
 .47ص  مرجع سابق، ،الرسالة عبد هللا بن عبد الرمحن، ( ابن أيب زيد القريواين،126)
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فإن الشارع احلكيم  ،امه بواجب اجلمعة مشقة شرعية من مرض أو سفر وحنوهله عذر جيد مع قي
وإمنا كره خروج الشابة إليها قد أسقط عنه ذلك الوجوب مراعاة لتلك املشقة اليت تقتضي التيسري، 

كما هو مقرر يف قواعد الشريعة اإلسالمية رء املفاسد مقدم على جلب املصاحل،للفتنة، ود درءا
 الغر اء.

 

 يف ابب صالة اخلوف القاعدةتطبيق : طلب الثالثامل
وذلك لوجود  ،عن هيئة الصالة يف األحوال العاديةيف حالة اخلوف وصورهتا الصالة  ةختتلف هيئ

هذا املوقف احملرج املشقة اليت اقتضت أحكامها من اليسر والسهولة مراعاة ألحكام املكلفني يف 
 الشريعة اإلسالمية السمحة. الذي ينايف عنه

 : معىن اخلوف يف اللغة واالصطالحأوال  
 أ. معىن اخلوف يف اللغة

 .(127)منهخوفا وخيفة: إذا فزع وذعر  ة: الفزع والذعر، يقال: خفت الشيءاخلوف لغ

 ب. معىن اخلوف يف االصطالح
 (128)إخافة السبيل.اخلوف يف االصطالح: اضطراب النفس؛ لتوق ع مكروه أو فوات حمبوب، ومنه 

 اثنيا : صور صالة اخلوف
لقد وردت صالة اخلوف يف أحاديث كثرية أبشكال متباينة ولعل السبب يف ذلك هو أن املسلمني 
يتحر ون فيها ما هو أحوط للصالة وأبلغ للحراسة ، فهي على اختالف صورها متفقة يف املعىن ، 

 ة حسب مواطنها.فكل صفة ثبتت عن النيب صلى هللا عليه وسل م جائز 
 ما يلي: صالة اخلوف الواردة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ورومن ص

                                                           

 .2/336 ، مرجع سابق،مقايي  اللغةمعجم  ،أمحد بن فار س بن زك ر اي   ،ابن فارسانظر: ( 127)
 .1/518 مرجع سابق،، حاشية الصاوي، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت( انظر: الصاوي، 128)
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أشبه ابلصفة املذكورة يف ، وهي حديث سهل ابن أيب حثمة األنصاري رضي هللا عنه. ما ورد يف 1
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٱ  ٻ  )  وهي قوله تعاىل: القرآن الكرمي

ٿ  ٹ      ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  

وقد فعل  ،وفيها نكاية ابلعدو ،فيها احتياط للصالة واحتياط للحربو ، (129)(ک  ک     ک  گ
أن طائفة ) وصفتها كما رواها سهل هي: ،عليه الصالة والسالم هذه الصالة يف غزوة ذات الرقاع

مث ثبت قائما  ،فصلى ابليت معه ركعة ،صفت مع النيب صلى هللا عليه وسلم وطائفة وجاه العدو
الركعة اليت فصلى هبم  ،وجاءت الطائفة األخرى ،مث انصرفوا وصفوا وجاه العدو ،وأمتوا ألنفسهم

 (.130)(مث سلم هبم ،مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم ،بقيت من صالته

-شهدت مع رسول هللا ) قال: -رضي هللا عنه-عن جابر  ومن صفات صالة اخلوف ما روى. 2
فكرب رسول  ،-والعدو بيننا وبني القبلة  -فصففنا صفني  ،صالة اخلوف -صلى هللا عليه وسلم

مث  ،مث رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا ،مث ركع وركعنا مجيعا ،فكربان -وسلمصلى هللا عليه -هللا 
صلى هللا -فلما قضى النيب  ،الصف املؤخر يف حنر العدو موقا ،ر ابلسجود والصف الذي يليهاحند

مث تقدم  ،وقاموا ،احندر الصف املؤخر ابلسجود ؛السجود وقام الصف الذي يليه -عليه وسلم
مث  ،مث رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا ،مث ركع وركعنا مجيعا ،الصف املؤخر وأتخر الصف املقدم

 ،الصف املؤخر يف حنر العدو موقا ،ان مؤخرا يف الركعة األوىلاحندر ابلسجود والصف الذي يليه وك
لصف املؤخر احندر ا ؛الصف الذي يليه موقا ،-صلى هللا عليه وسلم السجود-فلما قضى 

 .(131)(وسلمنا مجيعا -صلى هللا عليه وسلم-مث سلم  ،فسجدوا ،ابلسجود

                                                           

 .102( سورة النساء، اآلية: 129)
 .5/113 (،4129، صحيح البخاري، رقم احلديث)حممد بن إمساعيل بن إبراهيم( البخاري، 130)
 .1/574 (،307رقم احلديث) صحيح مسلم،، احلسن القشرييمسلم بن احلجاج أبو ( مسلم، 131)
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، مث يركع اجلميع اإلمام ويكرب .ومن صور صالة اخلوف أن العدو إذا كان جتاه القبلة، فيكرب3
ويركع اجلميع، مث يسجد ويسجد الصف األول فقطن ويبقى الصف الثاين يف احلراسة، وعندما 
يقوم الصف األول يسجد الصف الثاين السجدتني، والصف األول حيرسه، ويتقدم الصف الثاين 

اجلميع، التأخر، ويتأخر الصف األول املتقدم، مث يقومون إىل الركعة الثانية، فريكع اإلمام ويركع 
ويسجد اإلمام فيسجد الصف املتقدم، وجيلس اإلمام والصف املتقدم للتشهد ويطيل فيه، ويتم 

ويلحقون اإلمام، والصف األول يف التشهد، مث يتشهدون  -السجدتني-الصف املتأخر ما عليه 
 .(132)معهم، ويسلم اإلمام ويسلمون مجيعاً 

أن يصلي اإلمام بطائفة، وطائفة أخرى جتاه العدو، ويركع اإلمام مبن معه ويسجد  ومن صورها .4
سجدتني، مث ينصرفون مكان الطائفة اليت مل تصل فيأتون ويركع هبم ركعة، ويسجد سجدتني، مث 

 .(133)يسل م اإلمام، ويقوم كل واحد فيهم فريكع لنفسه ركعة، ويسجد سجدتني

 .(134)وهبؤالء ركعة، وال يقضون .أن يصلي اإلمام هبؤالء ركعة،5
ى يف الظهر ى هبم يف احلضر لشدة خوف صلَّ وإن صلَّ  ) :-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد 

 .(135)( صالة أذان وإقامة والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتني ولكل   
خوف العدو ت هيئة الصالة يف هذه الصور كلها إال ملشقة الصالة على اهليئة املعتادة من فما تغري  

 واهلالك، فجاء التيسري ختفيفاً على املسلمني.
أبن تواصل الطعن والضرب والكر  ،فإذا اشتد اخلوف ،وهذه الصفات تفعل إذا مل يشتد اخلوف

للقبلة  ،رجاال وركباان ،صلوا على حسب حاهلم :وحان وقت الصالة، القوم ومل ميكن تفريق ،والفر
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   )لقوله تعاىل: ،وال يؤخرون الصالة ،ب طاقتهموغريها يومئون ابلركوع والسجود حس

                                                           

 .5/33 مرجع سابق،، وسطاألانظر: ابن املنذر، أبوبكر حممد بن إبراهيم،  (132)
 .5/34سابق، الرجع امل ،األوسطانظر: ابن املنذر، أبوبكر حممد بن إبراهيم،  (133)
 .5/37 ،السابقاملرجع  األوسط،،  أبوبكر حممد بن إبراهيمابن املنذر، انظر: ( 134)
 .48ص  ، مرجع سابق،الرسالة عبد هللا بن عبد الرمحن، ( ابن أيب زيد القريواين،135)
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والرجال مجع  ،: فصلوا رجاال أو ركباانأي (.136)(ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ
 .(137)والركبان مجع راكب ،وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا راجل

وا وحداان بقدر اشتد اخلوف عن ذلك صلُّ وإذا  ) :-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 
 .(138)( مشاة أو ركباان ماشني أو ساعني مستقبلي القبلة وغري مستقبليها، طاقتهم

 وذلك ملشقة استقبال القبلة واالطمئنان يف تلك احلالة.
لقوله  ،ويستحب أن حيمل معه يف صالة اخلوف من السالح ما يدفع به عن نفسه وال يثقله

 .(139)(ڀ  ڀ) تعاىل:

فيصلي يف هذه  ؛خوف فوات عدو يطلبهأو  سبعأو  سيلأو  شدة اخلوف حالة اهلرب من عدو هومثل
يف الوقت  ك، وكذليومئ ابلركوع والسجود ،مستقبل القبلة وغري مستقبلها ،احلالة راكبا أو ماشيا

؛ احلاضر ممن تنطبق عليه هذه املشقة من اجملاهدين واملقاومني الذين أيتيهم الرصاص من كل جانب
ألن امليسور ال يسقط  ؛فيصلون على حسب طاقتهم بقدر اإلمكان وما تيس ر إىل ذلك سبيالً 

 .ابملعسور

 ،ية الصالة يف اإلسالمأمه ،لكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيقونستفيد من صالة اخلوف على هذه ا
كما نستفيد كمال هذه   .فإهنما مل يسقطا يف هذه األحوال احلرجة ،وأمهية صالة اجلماعة ابلذات

 ،نستفيد نفي احلرج عن هذه األمة وكذلك ،وأهنا شرعت لكل حالة ما يناسبها ،الشريعة اإلسالمية
 .وصالحيتها لكل زمان ومكان ،ومساحة هذه الشريعة

                                                           

 .239( سورة البقرة ، اآلية : 136)
 مرجع سابق،، اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري( انظر: القرطيب، 137)

3/223. 
 .48مرجع سابق، ص الرسالة،عبد هللا بن عبد الرمحن، ابن أيب زيد القيواين،  (138)
 .101(  سورة النساء، اآلية: 139)
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 صالة املريضابب يف  القاعدةتطبيق  :الرابعاملطلب 
، كما جعل املرض ابتالء عمها على عباده تفض اًل منهاليت أن -سبحانه وتعاىل-الصحة من نعم هللا
ف العباد يف جعل العبادات أنواعًا خمتلفة تتناسب مع ظرو  -عز وجل- ورمحته هلم، ومن حكمته

للمريض أن يصليها قدر استطاعته قيامًا أو قاعداً، منها الصالة اليت جيوز حالة الصحة واملرض، ف
 أو على جنب، وما إىل ذلك مما تيس ر له من تلك األحوال.

تلزم املريض الصالة املفروضة قائماً، فإن مل يستطع فقاعدًا مرتبعاً، أو على هيئة جلوس التشهد، ف
 يستطع صلى مستلقيًا على فإن مل يستطع فعلى جنبه األمين، فإن شقَّ عليه فعلى األيسر، فإن مل

ظهره ورجاله إىل القبلة، ويومئ برأسه راكعًا وساجدًا إىل صدره، وخيفض السجود أكثر من 
حلديث  ،ها حسبما تيس ر لهمادام العقل موجوداً، فيصلياملفروضة عليه الركوع، وال تسقط الصالة 

 -صلى هللا عليه وسلم-يب فسألت الن ،قال: كانت يب بواسري  -رضي هللا عنه-عمران بن حصني 
إذا ف (.140)عن الصالة؟ فقال: ))صل   قائماً، فإن مل تستطع فقاعداً، فإن مل تستطع فعلى جنب((

صلى املريض قاعدًا مث قدر على القيام، أو صلى جالسًا مث قدر على السجود، أو صلى على 
أن  هجيوز ل، كما ألنه الواجب يف حقه ؛جنب مث قدر على القعود أثناءها، انتقل إىل ما قدر عليه

 .يصلي مستلقياً مع القدرة على القيام ملداواة بقول طبيب ثقة

يف  ،إن شق على املريض أو عجز أن يصلي كل صالة يف وقتها فله اجلمع بني الظهر والعصرف
 .(141)وقت إحدامها، وبني املغرب والعشاء يف وقت إحدامها

وصالة املريض إن مل يقدر على القيام صلى جالسا  ) :-ه هللا تعاىلرمح-القريواينقال ابن أيب زيد 
إن قدر على الرتبع، وإال فبقدر طاقته وإن مل يقدر على السجود فليومئ ابلركوع والسجودويكون 

                                                           

 .46سبق خترجيه يف صفحة:  (140)
 .1/240 مرجع سابق، ،الفواكه الدواين عل  رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غامن بن سامل( انظر: ابن غنيم، 141)
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سجوده أخفض من ركوعه، وإن مل يقدر صلى على جنبه األمين إمياء، وإن مل يقدر إال على ظهره 
 .(142)( إذا كان يف عقله وليصلها بقدر ما يطيق فعل ذلكوال يؤخر الصالة

ومن هنا نعلم أن املريض إذا مل يقدر على القيام يف الصالة صلى  جالساً، وإال فبقدر طاقته، كما 
أنه إذا مل يقدر على الركوع أو السجود أومأ هلما قدر املستطاع، ويكون إمياؤه للسجود أخفض من 

، ومن يف شاكلتهم، ذين ال يقدرون على اإلتيان هبيئة الصالة كاملةإميائه للركوع، ومثله املعوقون ال
 فلهم حكم املريض، الحتاد العلة، وهي املشقة اليت تتطل ب التيسري.

 

 الص الة عل  اجلنائز ابب يف القاعدةتطبيق : املطلب اخلام 

تعاىل ابن آدم حياًّ وميتاً، ومما يدل على تكرمي هللا تعاىل له يف حال احلياة تسخريه له ما –أكرم هللا 
أن جتعله أهالً يف السماوات واألرض، مما يساعده على القيام بواجب العبادة واليت من شأهنا 

فاته للسعادة يف الدارين، ومما يدل على إكرام هللا له حال املمات أن شرع الصالة عليه بعد و 
 املشقة )لقاعدة  -رمحه هللا تعاىل-ومما ورد يف تطبيقات ابن أيب زيد القريواين حتقيقًا لعبوديته، 

 مجع اجلنائز يف صالة واحدة.: "الرسالة"من كتاب ،يف الصالة على اجلنائز ( جتلب التيسري

املشقة املنفية فيجوز مجع جنائز متعددة يف صالة واحدة؛ ملا يف ختصيص كل واحد ابلصالة من 
 عن الشريعة اإلسالمية السمحة.

يلي اإلمام ف ،وال أبس أن جتمع اجلنائز يف صالة واحدة ) :-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد 
 ،وجعل من دونه النساء ،جعل أفضلهم مما يلي اإلمام وإن كانوا رجاالً  ،الرجال إن كان فيهم نساء

                                                           

 .46، مرجع سابق، ، الرسالةالقريواين، عبد هللا بن عبد الرمحنابن أيب زيد ( 142)



65 
 

ويقرب إىل اإلمام  ،واحداً  وال أبس أن جيعلوا صفاً  ،والصبيان من وراء ذلك إىل القبلة
 .(143)(أفضلهم

 ولعله أجاز أن جتمع اجلنائز يف صالة واحدة؛ ملا يف ختصيص كل واحدة ابلصالة من املشق ة.

فاقتضت حكمته أن ينز ل الشريعة  -تعاىل-نعلم أنه ال أحد أرحم ابخللق من هللا  ،ومن هنا
مما جتعلهم حباجة إىل  ،الظروف اليت تطرأ عليهم ، تراعيألحواهلم الطبيعيةاإلسالمية الغراء مناسبة 

 التيسري ابإلضافة إىل التيسري األصلي الذي جاءت به الشريعة اإلسالمية.

 

 

 

 

 يامالص   كتاب  يف ( املشقة جتلب التيسريقاعدة ) جماالت تطبيق : املبحث الثالث

لعباده العبادات حال املشقة أو مظنة وجودها رمحة هبم أن رخ ص  -سبحانه وتعاىل-من نعم هللا 
 قاعدة ) املشق ة جتلب الت يسري (لي يتطر ق الباحث تطبيقات وتيسرياً عليهم، ومنها الصيام، وفيما ي

 .-رمحه هللا تعاىل– البن أيب زيد القريواين "الرسالة"يف الصيام من خالل كتاب

 استعمال الس واك يف هنار رمضانتطبيق القاعدة يف : املطلب األول

                                                           

 .57ص  سابق،رجع م الفواكه الدواين،، أمحد بن غامن بن ساملابن غنيم، ( 143)
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ر ه إىل جواز التَّسوُّك للصائم أول   (144)مجهور الفقهاءذهب  رضي _هريرة ؛ حلديث أيب النهار وآخ 
م  على أميت لوال أن أشقَّ  :))قال _صلى هللا عليه وآله وسلم_أنَّ رسول هللا  _هللا عنه ألمرهت 

 .(145)(( ابلسواك مع كل صالة
؛ حلديث أيب هريرة رضي (146)يتسو ك يف أول النهار دون آخره الصائم له أن وذهب احلنابلة إىل أن

ي ب ي د ه  صلى هللا عليه وسلم:)) –أن رسول هللا  -هللا عنه خل  ل وف  ف م  الصَّائ م  أ ْطي ب  ع ْند   و الَّذ ي نـ ْفس 
 .(147)(( اَّللَّ  تـ ع اىل  م ْن ر يح  امل ْسك  

أوله رمضان مبا يف ذلك وقت  ،مع كل صالة كان عاماً    مطلقاً إال أن األمر ابلسواك ملا كان 
فال يتناىف ذلك من جواز استعمال  ،وأما كون اخللوف أطيب عند هللا من ريح املسكوآخره، 
، ويف كل حني، قبل الزوال مندوب ومسنون للصائم ولغري الصائم ، وعليه فإن السواكالسواك
 .وبعده

 .(148)( وال أبس ابلسواك للصائم يف مجيع هناره )-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 
أجاز استعمال السواك يف هنار رمضان مطلقًا استنادًا إىل حديث  -رمحه هللا تعاىل–ولعل  املؤل ف 

،  (149):)) لوال أن أشق  على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة ((-رضي هللا عنه–أيب هريرة 
على ذلك من املشقة، خاصة أن الصائم قد يكون حباجة إىل السواك أكثر من وأيضًا ملا يرتتب 

 غريه.
 

                                                           

، 2/417مرجع سابق، ،رد املختار عل  الدر املختارحممد أمني بن عمر بن عبد العزيز، ( انظر: ابن عابدين، 144)
، د. ط، ) بريوت: دار الفكر، د. ت (، حاشية الدسوقي عل  الشرح الكبري، عرفةحممد بن أمحد بن والدسوقي، 

 .2/157 مرجع سابق،، اجمغين احملت، مشس الدين، حممد بن أمحد، والشربيين، 1/537
 .1/119(، 571رقم احلديث) صحيح البخاري،، حممد بن إمساعيل بن إبراهيمالبخاري،  (145)
 .2/328، مرجع سابق، كشاف القناع عن منت اإلقناعمنصور بن يونس بن صالح الدين، ( انظر: البهويت، 146)
 .3/24 (،1894رقم احلديث) صحيح البخاري،، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم( البخاري، 147)

 .60، صسابقمرجع  الرسالة،ابن أيب زيد القريواين، عبد هللا بن عبد الرمحن، ( 148)

 من هذا البحث. 66 سبق خترجيه، انظر صفحة:( 149)
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 تطبيق القاعدة فيم ن ذرعه القيء وهو صائم املطلب الثاين:
أ وهو صائم من تقي  ف، (150)من استقاء عمداً على بطالن صوم  -رمحهم هللا تعاىل–اتفق العلماء 

رضي هللا –وذلك حلديث أيب هريرة ، قضاء عليهمن ذرعه القيء فال  ، وأماوجب عليه القضاء
من ذ ر ع ه  قيء  وهو صائم فليس عليه قضاء، :)) -صلى هللا عليه وسلم–قال: قال رسول هللا  -عنه

 .(151)(( وإن استقاء فليقض  
إذ القيء مل يكن من رغبته  ، فإنه ال يقضي ذلك اليوم؛إذا غلب القيء الصائم فقاء من غري إرادتهف

 وإرادته، وملا يف ذلك من املشقة.
ومن ذرعه القيء يف رمضان فال قضاء عليه وإن  : )-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 

 .(152)( فقاء فعليه القضاء ،استقاء
تيسرياً  أن يرفع عنه القضاء، -عز وجل-فلما  ذرعه القيء من غري إرادته اقتضت حكمة الباري 

 عليه، خبالف من استقاء برغبته فعليه القضاء.
 
 

 املطلب الثالث: تطبيق القاعدة يف احتجام الصائم
آبلة تسمى امل ْحج م أو امل ْحج مة، وقيام احلاجم مبص   الدم اخلارج من  لداجلهي شق  :احلجامة

 .(153)قالش
 على قولني: يف احلجامة هل تفط  ر أم ال تفط  ر؟ تلف الفقهاءوقد اخ

                                                           

 .2/154، مرجع سابق، مغين احملتاجمشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب، ( انظر: الشربيين، 150)
قال األلباين:  .310/ 2، (2380سنن أيب داود، رقم احلديث) ،سليمان بن األشعث بن إسحاقأبو داود، ( 151)

 صحيح.
 .60ص رجع سابق،م الرسالة،عبد هللا بن عبد الرمحن،  ،بن أيب زيد القريواينا( 152)
 .2/160، مرجع سابق، مغين احملتاجمشس الدين، حممد بن أمحد، ( انظر: الشربيين، 153)
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عبد هللا بن  ؛ حلديث(154)ىل أن احل جامة ال تفط  ر الصائمإ أبو حنيفة ومالك والشافعي فذهب 
احتجم وهو حم ْر م، واحتجم وهو  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب )   -رضي هللا تعاىل عنه-عباس 
 .(155)( صائم

رضي هللا تعاىل -ثوابن ؛ حلديث (156)ر الصائم احلاجم واحملتجموذهب احلنابلة إىل أن احلجامة تفط  
 .(157)(( أفطر احلاجم واحملجوم :))عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال -عنه

 إال أن الراجح ما ذهب إليه اجلمهور من القول جبواز حجامة الصائم، وذلك ملا ثبت يف حديث 
صائم، يف الق بلة لل -صلى هللا عليه وسلم-رخَّص النيب :) قال _ أنهرضي هللا عنه-أيب سعيد 

 .(158)( ورخَّص يف احل جامة للصائم
 .(159)( وال تكره له احلجامة : )-رمحه هللا تعاىل– قال ابن أيب زيد القريواين

 يرتتب من ترك ذلك من املشقة اليت تقتضي التيسري.قد ملا  وز للصائم أن حيتجم؛فيج
 

 املطلب الرابع: تطبيق القاعدة يف صيام املسافر
تبارك -للمسافر سفر طاعة الفطر والقضاء من أايم أخر، قال هللا  -سبحانه وتعاىل-رخ ص هللا 

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ) :-وتعاىل

 .(160) (ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ

                                                           

حممد ، املرجع السابق، الصفحة نفسها، وابن عابدين، مغين احملتاج( انظر: الشربيين، مشس الدين، حممد بن أمحد، 154)
 .2/401، مرجع سابق، املختاررد احملتار عل  الدر أمني بن عمر بن عبد العزيز، 

 .3/33(، 1938رقم احلديث) صحيح البخاري، ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيمالبخاري، ( 155)
 .2/329، مرجع سابق، كشاف القناعمنصور بن يونس بن صالح الدين، ( انظر: البهويت، 156)
 .3/33، (1937رقم احلديث) صحيح البخاري، ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيمالبخاري، ( 157)
، )بريوت: 1، طحسن عبد املنعم شليب، حتقيق: السنن الكربى ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي، النسائي( 158)

 .3/345الكربى،  يف السنن (،3224(، رقم احلديث) م 2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة، 
 .60سابق، صمرجع ، الرسالةابن أيب زيد القريواين، عبد هللا بن عبد الرمحن،  (159)
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 ،فله أن يفطر ،تقصر فيه الصالة ومن سافر سفراً  ) :-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 
فظن أن  ،ومن سافر أقل من أربعة برد ،والصوم أحب إلينا ،وعليه القضاء ،وإن مل تنله ضرورة

 .(161)( وعليه القضاء ،فال كفارة عليه ،الفطر مباح له فأفطر
رمحه هللا –وقد رخ ص الشارع للمسافر الفطر؛ ملا يرتت ب على ذلك من املشقة، وتطبيق املؤل ف 

 للقاعدة على املسألة جلي  وواضح. -تعاىل
 

 املطلب اخلام : تطبيق القاعدة يف صيام الساهي

يف حال نسياهنم أو أن جعل أحكامه مناسبة ألحوال العباد  -سبحانه وتعاىل–من حكمة هللا 
؛ (162)ذكرهم تيسرياً عليهم، فإذا نسي الصائم فأفطر ساهياً أو انسياً، فال قضاء عليه وال كفارة

ي  و ه و  ص ائ م  :)) وغريه -رضي هللا عنه–يف حديث أيب هريرة  -صلى هللا عليه وسلم–لقوله  م ْن ن س 
 .(163)(( و س ق اه   ف أ ك ل  أ ْو ش ر ب  فـ ْلي ت مَّ ص ْوم ه  ف إ منَّ ا أ ْطع م ه  اَّللَّ  

بل رفع عنا األغالل، كما أن ، مل يقصد من التكليف املشقة والكلفة -تعاىلسبحانه و –ألن هللا و 
 فاقتضى ذلك التيسري ورفع املشقة. النسيان ليس يف طاقة املكل فالسهو و 

 .(164)( فال قضاء عليه وإن أفطر ساهياً  ) :-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 
، السابق الذكر -رضي هللا عنه–استدل لذلك حبديث أيب هريرة  -رمحه هللا تعاىل–ولعل  املؤلف 

 وملا قد يرتتب عليه من املشقة.
 

                                                                                                                                                                                

 .182سورة البقرة، اآلية:  (160)
 .61ص ،، مرجع سابقالرسالة عبد هللا بن عبد الرمحن، ابن أيب زيد القريواين، (161)

 .2/158، مرجع سابق، مغين احملتاجمشس الدين، حممد بن أمحد، ( انظر: الشربيين، 162)
 .3/31، (1933احلديث)، رقم صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيمالبخاري، ( 163)
 .60مرجع سابق، ص ،الرسالة عبد هللا بن عبد الرمحن، ( ابن أيب زيد القريواين،164)
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 املطلب السادس: تطبيق القاعدة يف صيام احلامل
-أنس بن مالك ؛ حلديث (165)ن احلامل هلا أن تفطر يف رمضانأ -هللا تعاىل مالعلماء رمحه تفقا

رخَّص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للح بلى اليت ختاف على نفسها أن  :))قال -عنهرضي هللا 
 .(166)(( تفطر، وللمرضع اليت ختاف على ولدها

 :ا من القضاء أو اإلطعام على ثالثة أقوالمث اختلفوا فيما عليه
–؛ ملا روي عن ابن عباس (167)هافذهب مجهور الفقهاء  إىل أن عليها اإلطعام، وال قضاء علي.1

أنت  من الذين ال يطيقون الصيام، عليك   ))قال ألم ولٍد له ح بلى أو م رضع: هأن-هللا عنه يرض
 .(168)(( اجلزاء، وليس عليك  القضاء

مبنزلة  يفهر، وعليها القضاء، أن تفطفلها  هاإذا خافت على نفس إىل أن احلاملاملالكية وذهب .2
  .(169)ض يفطر ويقضياملري
، أو على ا فقطإن خافت على نفسه تفطر وتقضي ذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن احلامل و .3

 .(170)ا القضاء والفدية، عن كل يوٍم م دٌّ ، وأما إن خافت على ولدها فقط فعلهانفسها وولده
ولعل الراجح ما ذهب إليه املالكية، وذلك ألن الشارع جعل احلامل كاملسافر، وملا كان املسافر 

 .أيضاً صومها يقضي صومه، فإن احلامل تقضي 
وإذا خافت احلامل على ما يف بطنها أفطرت ومل  : )-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 

 .(171)( تطعم وقد قيل تطعم
                                                           

 .1/527، مرجع سابق، حاشية الدسوقيحممد بن أمحد بن عرفة، ( انظر: الدسوقي، 165)
، ) دار الرسالة 1، طشعيب األرنؤوطحتقيق: ، سنن ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، ة( ابن ماج166)

 .2/576(، 1668رقم احلديث) (، م 2009 -هـ  1430العاملية، 
 .2/421، مرجع سابق، رد احملتار عل  الدر املختارحممد أمني بن عمر بن عبد العزيز، ( انظر: ابن عابدين، 167)
، )بريوت: مؤسسة 1، طشعيب االرنؤوط، حتقيق: سنن الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد، الدارقطين( 168)

 .3/196(، 2382(، رقم احلديث) م 2004 -هـ  1424الرسالة، 

 .1/527، مرجع سابق، حاشية الدسوقيحممد بن أمحد بن عرفة، ( انظر: الدسوقي، 169)
 .2/172، مرجع سابق، مغين احملتاجمشس الدين، حممد بن أمحد، ( انظر: الشربيين، 170)
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إال ملا يرتتب على صومها من املشقة اليت رفعت عن األمة  رمضان أن تفطر يف فما جاز للحامل
 املقر رة.الفقهية اإلسالمية ابلنصوص الشرعية والقواعد 

 
 املطلب السابع: تطبيق القاعدة يف صيام املرضع

-أنس بن مالك ؛ حلديث (172)ن املرضع هلا أن تفطر يف رمضانأ -هللا تعاىل متفق العلماء رمحها
رخَّص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للح بلى اليت ختاف على نفسها  :))املتقدم -رضي هللا عنه

 .(173)(( أن تفطر، وللمرضع اليت ختاف على ولدها
م يف صيام  على حنو ما تقد– مث اختلفوا فيما عليها من القضاء أو اإلطعام على ثالثة أقوال

 :-احلامل
؛ ملا روي عن ابن عباس (174)هاذهب مجهور الفقهاء  إىل أن عليها اإلطعام، وال قضاء علي حيث

أنت  من الذين ال يطيقون الصيام، عليك   ))قال ألم ولٍد له ح بلى أو م رضع: هأن-رضي هللا عنه–
 .(175)(( اجلزاء، وليس عليك  القضاء

مبنزلة  يفهر، وعليها القضاء، أن تفطفلها  إذا خافت على نفسها إىل أن املرضعوذهب املالكية -
  .(176)املريض يفطر ويقضي

إن خافت على نفسها فقط، أو على  تفطر وتقضي  الشافعية واحلنابلة إىل أن املرضعذهب و -
 .(177)فعلها القضاء والفدية، عن كل يوٍم م دٌّ  ،نفسها وولدها، وأما إن خافت على ولدها فقط

                                                                                                                                                                                

 .60، مرجع سابق، صالرسالة عبد هللا بن عبد الرمحن، ( ابن أيب زيد القريواين،171)
 .1/527، مرجع سابق، حاشية الدسوقيحممد بن أمحد بن عرفة، ( انظر: الدسوقي، 172)
 .من هذا البحث 70سبق خترجيه، انظر صفحة: ( 173)
 .2/421سابق، ، مرجع رد احملتار عل  الدر املختارحممد أمني بن عمر بن عبد العزيز، ( انظر: ابن عابدين، 174)
 من هذا البحث. 70سبق خترجيه، انظر صفحة ( 175)

 .1/527، مرجع سابق، حاشية الدسوقيحممد بن أمحد بن عرفة، ( انظر: الدسوقي، 176)
 .2/172، مرجع سابق، مغين احملتاجمشس الدين، حممد بن أمحد، ( انظر: الشربيين، 177)
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من القول جبواز فطر املرضع، وعليها القضاء قياساً على ولعل الراجح ما ذهب إليه املالكية، 
 املريض؛ الحتاد العلة، وهي املشقة اليت قد تلتحق هبما.

وللمرضع إن خافت على ولدها ومل جتد من  : )-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 
 .(178)( أومل يقبل غريها أن تفطر وتطعم ،تستأجر له

فما جاز للمرضع اليت خافت على ولدها ومل جتد من ترضعه الفطر واإلطعام إال للمشقة اليت 
 تقتضي التيسري.

 
 املطلب الثامن: تطبيق القاعدة يف صيام الشيخ الكبري

 ؛(179)املرأة الكبرية أن يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكيناً، ومثله العاجز  عن الصيامللشيخ الكبري 
ڇ  ڍ      ڍ  ڌ     ڇڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڄڄ  ڄچ :تعاىللقوله 

 .(180) چگ  گ            ڳ  گک  ک  ک   گ  کڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ  ڎڌ  ڎ
 هو الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال) :-رضي هللا عنه– قال ابن عباس، ء والبدلاجلزا: الفديةو 

 .(181)( يستطيعان أن يصوما، في طعمان مكان كل يوم مسكيناً 
، سكينًا تيسريًا عليه، للمشقة اليت تلحقهللشيخ العاجز عن الصوم أن يطعم عن كل يوم مو 

 فاقتضى ذلك التيسري والتسهيل والرتخيص.
 .(182)(  يطعمويستحب للشيخ الكبري إذا أفطر أن  :)-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 

فلم ا كان مما يرتت ب على إجياب الصوم على الشيخ الكبري من املشقة رخص  له الشرع الفطر وأن 
 يطعم يف كل يوم مسكيناً تيسرياً عليه.

                                                           

 .60، صمرجع سابق الرسالة، عبد هللا بن عبد الرمحن، بن أيب زيد القريواين،ا( 178)

 .2/421، مرجع سابق، رد احملتار عل  الدر املختارحممد أمني بن عمر بن عبد العزيز، ( انظر: حاشية ابن عابدين، 179)
 .184( سورة البقرة، اآلية: 180)
 .6/25 (،4505احلديث)، رقم صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيمالبخاري،  (181)
 .60، صمرجع سابق الرسالة، عبد هللا بن عبد الرمحن، ( ابن أيب زيد القريواين،182)
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 املطلب التاسع: تطبيق القاعدة يف صيام الصبيان

-صلى هللا عليه وسلم–؛ لقوله (183)ال جيب الصيام على الصيب، وال يصح منه إال إذا كان ممي زاً 
ثٍ ر :))  تـ ل ى أ ْو ق   ف ع  اْلق ل م  ع ْن ث ال  و ع ن   يدرك، ، و ع ن  الصَّيب    ح ىتَّ يفيقال  اْلم ْجن ون  ح ىتَّ ع ن  اْلم بـْ

 .(184)(( النَّائ م  ح ىتَّ ي ْستـ ْيق ظ  
وحتيض  ،حيتلم الغالموال صيام على الصبيان حىت  )-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 

 .(185)( وابلبلوغ لزمتهم أعمال األبدان ،اجلارية
فلم جيب الصيام على الصبيان، ملا يف ذلك من املشقة عليهم، كما أهنم غري مكل فني حىت تلزمهم 

 .البدنية العبادات
 

 املطلب العاشر: تطبيق القاعدة يف صيام املريض
زه املرض عن الصوم وال  ؛ لقوله (186)، فله أن يفطر، وعليه القضاءي رجى ب رؤ هاملريض الذي يـ ْعج 

 . (187)(ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ) تعاىل:
 فللمريض أن يفطر يف رمضان، مع وجوب قضائه ملا يرتتب من الصوم مع املرض من املشقة.

لضرورة من مرض فله أن يفطر ر يف رمضان طمن أف ):-رمحه هللا تعاىل-قال ابن أيب زيد القريواين 
 .(188)( وعليه القضاء

                                                           

 .2/162، مرجع سابق، مغين احملتاجمشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب، ( انظر: الشربيين، 183)
 .8/165(، 6815، رقم احلديثصحيح البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيمالبخاري، ( 184)
 .60، مرجع سابق، صالرسالة عبد هللا بن عبد الرمحن، ( ابن أيب زيد القريواين،185)
 .4/424، مرجع سابق، رد احملتار عل  الدر املختار ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز( انظر: حاشية ابن عابدين، 186)
 .182( سورة البقرة: اآلية: 187)

 .61سابق، صمرجع ، الرسالة ابن أيب زيد القريواين،انظر:  (188)
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ملا يف ذلك استنادًا إىل اآلية املتقدمة، و  الصيام على املريض -رمحه هللا تعاىل–املؤل ف جب و فلم ي
 املنفية عن الشريعة اإلسالمية السمحة اليت تقتضي التيسري. من املشقة

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
وبعد هذه اجلولة العلمية يصل الباحث إىل آخر ما تيس ر من مجعه يف هذا البحث املتواضع، وقد 

 :أمه هاكثرية توص ل الباحث من خالل هذا البحث إىل نتائج  

، من العلماء اجلهابذة يف املذهب املالكي -تعاىل رمحه هللا-ن ابن أيب زيد القريواين إ -1
العمر سبعة عشر، وعكف عليه العلماء وطالب  " وله منالرسالةوأنه أل ف كتابه "

العلم من مشارق األرض ومغارهبا، ملا له من أمهية ابلغة يف الفقه اإلسالمي وخاصة 
 .املذهب املالكي

 بعد املوط أ واملدو نة. املالكي  املذهباثلث الكتب املعتمدة يف"الرسالة"ن كتابهإ -2

كلية منطبقة يف مجيع )املشقة جتلب التيسري( يف االصطالح العام قاعدة  ن القاعدة إ -3
ف منه حكم اجلزئيات الفقهية عدة الفقهية فهي حكم أغليب يتعر  جزئياهتا، وأما القا
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يف كوهنا   -رمحه هللا تعاىل-مباشرة من أبواب خمتلفة على الراجح من تعريفي العلماء 
 يف كثري منها.لوجود االستثناءات  كلية أو أغلبية؛

، وأهنا التكاليف الشرعية اليت فيها على النفس كلفة زائدة على املعتادن املشقة هي إ -4
سري والتخفيف ياليت يتمثل فيها التوهي  ،غري معتادةمشقة معتادة و مشقة تنقسم إىل 

 .الشرعي
 :تتمث ل يف اً شروط (املشقة جتلب التيسري)قاعدة  ن لتطبيقإ -5

 .؛ إذ ال أثر لغريهااليت تنفك عنها العبادة ن املشاقاملشقة مكون    -أ
 .وأن تكون خارجة عن املعتاد، وأن تكون حقيقة ال ومهية  -ب
 .وأال يكون هلا شاهد من جنسها من أحكام الشرع  -ت
ال يؤدي بناء احلكم عليها إىل تفويت ما هو أهم من ذلك، وإال روعي وأ  -ث

ن الشروط اليت جيب ، إىل غري ذلك ماألهم عمال بقواعد املصاحل واملفاسد
 .توافرها عند األخذ بيسر الشرع وختفيفاته

 (جتلب التيسري)و، اليت هي موضوع القاعدة (املشقة)ركنني مها: املشقة قاعدة إن ل -6
انطبقت  ق هذان الركنانفمىت حتق، الذي هو حممول القاعدة، واحملكوم به على املوضوع

  .ختلفت القاعدة وانتفى التيسريا مالقاعدة وحتقق التيسري، ومىت ختلف واحد منه
يف كتايب: الصالة ت كثرية هلا تطبيقاو أدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع، وهلذه القاعدة  -7

يف قصر  كما  -رمحه هللا تعاىل–" البن أيب زيد القريواين "الرسالةوالصيام من  كتاب 
-ة الصلوات ، وتغيري هيئ-كما يف صالة املسافر-الصلوات الرابعية، واجلمع بينها 
إذ  -كما يف مجعة املسافر-، وإسقاط بعضها املريضكما يف صالة اخلوف، وصالة 

ض واملسافر، والشيخ، واحلامل، وال على النساء، وفطر املرياجلمعة ليست واجبة عليه، 
إىل غري ذلك من التخفيفات  ، وإطعام الشيخ، واحلامل، واملرضع،واملرضع مع القضاء

قاعدة ) املشق ة أن ، مما يدل على ، والصيامالواردة يف الصلوات املفروضة واملسنونة
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وميكن وزن مجيع  ،من القواعد الكلية اليت تدخل يف مجيع أبواب الفقه جتلب الت يسري (
 .العبادات مبيزاهنا

ة ملسايرة أحوال العباد مما جعلها صاحل ،ن التيسري من مسات الشريعة اإلسالميةإ -8
 على اختالف األزمنة واألمكنة. ،والبالد

 التوصيات
فإن الباحث  ،بصفة خاصة (املشقة جتلب التيسري)نظراً ألمه ية القواعد الفقهية بصفة عامة وقاعدة 

 يوصي مبا يلي:
ًا للفائدة يمالعناية ابلبحث يف القواعد الفقهية عن طريق ربطها ابلفروع الفقهية املختلفة تتم .1

 املرجو ة من الدراسات النظرية.
 ".الرسالةيف بقية موضوعات كتاب " (املشقة جتلب التيسري)إكمال تطبيقات قاعدة  .2 

لكوهنا من  ،"الرسالة"وتطبيقاهتا يف كتاب  ،القيام ببحوث أخرى حول بقية القواعد الفقهية .3
 الكتب املعتمدة يف املذهب املالكي.

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. ،على نبينا حممد وعلى آله وصحبهوصلى هللا وسلم 
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 فهر اآلايت القرآنية

رقم  اآلية السورة اآلية ر.م
 الصفحة

(ٱ  ٻ ٻ     ٻ  ٻ  پ  )  1  35 127 البقرة 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ) 2

(ېئ  
 35 27 النحل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      )  3

(ڀڀ  
 37 7 النحل

(  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  )  4 43  185 البقرة   
(ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ )  5 44-43 78 احلج   
(ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ   )  6  43 43 النساء 
(ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ ) : 7 62-45 239 البقرة   
(ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ) 8  48 103 التوبة 
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(ڃڃڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ) 9  49 40 احلج 

  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئی  ی   ی  )  10

  جئ   جئ  جئ   جئ      جئ  جئ  جئ

(جئجئ  

 54 101 النساء

(ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ) 11 نعاماأل   145 57 

(ٻ  ٻ  ٻ  پٱ  ٻ  )  12  60 102 النساء 

74-69 182 البقرة  (ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ ) 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 النبويةفهرس األحاديث 

 الصفحة الراوي احلديث ر.م
هواتحفت اجلنة ابملكاره وحفت النار ابلش 1  38 مسلم 
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لبهإن هذا الدين يسرولن يشاد الدين أحد إال غ 2 ئيالنسا   43 
 ل ْيه  و س لَّم  بـ نْي  م ا خ ري    ر س ول  اَّللَّ  ص لَّى هللا  ع   3

 أ ْمر ْين  إ الَّ أ خ ذ  أ ْيس ر مه  ا
 43 البخاري

 تستطع صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل 4
 فعلى جنب

63-45 البخاري  

، مث قال: أنه أذن ابلصالة يف ليلة ذات برد وريح 5
 أال صلوا يف الرحال

 45 البخاري

وال واداي إن أقواما ابملدينة خلفنا ما سلكنا شعبا 6  46 البخاري 
 فإن كانإذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب،  7

 مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل   
 48 أبو داود

ق ة  ت ص دَّق  هللا هبا ع ل ْيك ْم ف   8 قـ ت هص د  بـ ل وا ص د  اقـْ  54 مسلم 
لظهركان إذا ارحتل قبل أن تزيع الشمس أخ ر ا 9  55 البخاري 

 - عليه وسلمصلى هللا-ص لَّْيت  الظُّْهر  مع النيب  10
ْلم د ين ة   يـْف ة  ر ْكع تـ نْي  أ ْربـ ًعا والعصر بذي احْل ل  اب   

75 البخاري  

ب  ع ل ى ك ل   م ْسل   11 ٍم إالَّ أ ْربـ ع ةً اجْل م ع ة  ح قٌّ و اج   58 أبو داود 
ليه وسلم ن طائفة صفت مع النيب صلى هللا عأ 12

 وطائفة وجاه العدو
16 البخاري  

سلم شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه و  13
 صالة اخلوف

26 مسلم  

41 م ابلسو   اكلوال أن أشقَّ على أميت ألمرهت  67-66 البخاري   
51 َّللَّ  تـ ع اىل  ا خل  ل وف  ف م  الصَّائ م  أ ْطي ب  ع ْند     66 البخاري 
61 قضاء من ذ ر ع ه  قيء  وهو صائم فليس عليه   67 أبو داود 
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71 جم وهو احت -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  
 حم ْر م

 68 البخاري

81  68 البخاري أفطر احلاجم واحملجوم 
 الق بلة يف -صلى هللا عليه وسلم-رخَّص النيب  19

صائملل  
 68 النسائي

ي  و ه و  ص ائ م  ف أ ك ل  أ ْو ش ر   20 ب  م ْن ن س  07 البخاري   
12 م للح بلىرخَّص رسول هللا صلى هللا عليه وسل  71-70 ابن ماجه   
22  70 الدارقطين أنت  من الذين ال يطيقون الصيام 
32 ثٍ ر   ف ع  اْلق ل م  ع ْن ث ال   73 البخاري 
 
 

 

 

 

 

 

 

 فهرس املصادر واملراجع

  ، برواية حفص عن عاصم.القرآن الكرمي.1
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 ، بريوت، دار الفكر، د.ط.الرسالة عبد هللا بن عبد الرمحن، د. ت، ابن أيب زيد القريواين،.2

ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي .3
، حتقيق: النهاية يف غريب احلديث واألثرم، 1979 -هـ 1399الشيباين اجلزري ابن األثري،

 حممود حممد الطناحي، بريوت، املكتبة العلمية، د.ط. -طاهر أمحد الزاوى 

 -هـ 1408و العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، ابن تيمية، تقي الدين أب.4
 .1ط ،دار الكتب العلمية بريوت،، الفتاوى الكربى، م1987

أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان ابن خلكان، .5
بريوت، إحسان عباس، حتقيق: ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزماند. ت،  الربمكي اإلربلي،

 ، د. ط.دار صادر

رد احملتار عل  الدر م، 1992-ه1412ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز،.6
 .2، بريوت، دار الفكر، طاملختار

أحكام م،  2003 -هـ  1424القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب،  ابن العريب،.7
 .3العلمية، طدار الكتب بريوت، ، القرآن

الفواكه ابن غنيم، أمحد بن غامن بن سامل بن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري، د.ت، .8
 ، بريوت، دار الفكر، د.ط.الدواين عل  رسالة ابن أيب زيد القريواين

معجم مقايي   ،م1979 -هـ 1399 ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ابن فارس،.9
 إيران، دار الكتب العلمية، د.ط. ،السالم حممد هارونعبد حتقيق: ، اللغة
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الديباج املذهب يف ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد برهان الدين اليعمري، د.ت، .10
، حتقيق: الدكتور حممد األمحدي أبو النور، القاهرة، دار الرتاث املذهبعلماء معرفة أعيان 

 للطبع والنشر، د.ط.

تفسري م، 1999ه 1420 الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي،ابن كثري، أبو .11
 .2حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط القرآن العظيم،

 م،1985هـ،  1405ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، .12   

دار نيف، ، حتقيق: أبو محاد صغري أمحد بن حممد حاألوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف
  .1السعودية، ط ، اململكة العربيةالرايض ،طيبة

سنن ابن  م ، 2009 -هـ 1430ابن ماجة، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، .13
 .1، حتقيق: شعيب األرنؤوط، دار الرسالة العاملية، طماجه

 بريوت، دار صادر، د.ط.، لسان العرب ابن منظور، د. ت،.14

، حتقيق: حممد السنن أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين، د.ت..15
 حميي الدين عبد احلميد، بريوت، املكتبة العصرية، د. ط.

 ،أمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهريأمحد غنيم، .16
بريوت، دار الفواكه الدواين عل  رسالة ابن أيب زيد القريواين، ، م1995 -هـ 1415

 ، د. ط.الفكر
الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب األزهري، صاحل بن عبد السميع اآليب األزهري، د. ت، .17

 ، بريوت، املكتبة الثقافية، د. ط.زيد القريواين
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، حتقيق: صحيح البخاري ،هـ1422 البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري،.18
 .1زهري بن انصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

كشاف القناع البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن إدريس البهويت، د. ت،.19
 بريوت، دار الكتب العلمية، د. ط. عن منت اإلقناع،

مصر، ، التوضيحشرح التلويح عل  التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر، د. ت، .20
 مكتبة صبيح، د. ط.

-هـ 1403، التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجايناجلرجاين، .21
 .1ط، إيران، دار الكتب العلمية، م1983

م، 1997-ه 1418احلصين، أبوبكر بن حممد بن عبد املؤمن املعروف بتقي الدين، .22
الرمحن بن عبد هللا الشعالن، الرايض، مكتبة الرشد، ، دراسة وحتقيق الدكتور عبد القواعد

 .1ط
هـ 1405ي، حلموي، أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيين احلموي احلنفا.23

.1طلعلمية، دار الكتب ابريوت، ، غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائرم، 1985 -  

ن دينار الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان ب.24
سالة، ، حتقيق: شعيب االرنؤوط، مؤسسة الر سنن الدارقطينم،  2004 -هـ  1424البغدادي، 
.1بريوت، ط  

 
د قيق حمم، حتحاشية الدسوقي عل  الشرح الكبري د. ت، الدسوقي، حممد عرفه الدسوقي،.25

بريوت، دار الفكر، د. ط.عليش،   
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القواعد والضوابط  م،2003-هـ1423الدكتور عبد الرمحن بن صاحل العبد اللطيف، .26
اململكة العربية السعودية، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، الفقهية املتضمنة للتيسري، 

 .1املدينة املنورة، ط
قاعدة املشق ة جتلب م، 2003ه، 1423الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، .27

 .1، الرايض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، طدراسة نظرية أتصيلية تطبيقية الت يسري
، لبنان، مؤسسة سري أعالم النبالءم، 1983الذهيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب، .28
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