
 اليسر ورفع الحرج

 في الشريعة اإلسالمية

 إعداد

 الدكتور مازن مصباح صباح

 أستاذ الفقه وأصوله المساعد

 غزة -جامعة األزهر 

الحمدددد ب رل العدددالمّف  كاددددل ؤبدددادم المدددنموّف  مدددا ون قدددون وممدددا وسدددتن عون وو ددد  عدددو   مدددا هددد  عوددده 
 - ا محمدددد الددد ب جدددا  ورسدددالة عووا  دددا السدددما ة وعجدددزون  والصدددسة والسدددس  عادددء سدددّد األ س دددا  والمرسددداّف سدددّد

 صا ب الوجه األ ور والجسّف األزهر الشاف  المشف  يو  الحشر .. أما  عد:

إن المتتبد  والدددارا والقددارق لافقدده ادسدسمت ود ددة ونمعددف وجددد أ دده يتمّدز  تصددابه وممّددزا    يتمّددز و ددا 
ر مف أرمعة عشدر  ر دًا مدف الدزمف  وسدّبقء كد لأ إلدء أن يدر  غّرم  جعاته  اوًس لاوما  والثبا  والعنا  طّاة أكث

 ذا  صفة عالم ة ودابمة. -ال ب ُوعد الفقه جز ًا مو ا-هللا األرض ومف عاّ ا  ذلأ أن الشريعة ادسسم ة 

ولمدا كا ده هد م الشددريعة ريدر سدريعة سدماوية  كددان  ودد أن نخدون ممّدزة  تصددابه وممّدزا  نجعا دا  اواددة 
 تمرار ومواكبة لح اة اد سان م ما كان  وفت أب عصر كان وفت أب مكان كان.لاثبا  وا س

ومف أه  الممّزا  التت نمّز  و ا سريعتوا الغرا  رف  الحرج عف المكافّف والت سّر عاّ    وه م مّدزة مّدز  
عمدا  الشدا ة مدا مدف األ -عدز وجد -الشريعة ادسسم ة عدف غّرهدا مدف الشدراب  األيدرا السدا قة التدت  دم و ا هللا 

يتواسب وأ وا  وأو اع ناأ األم  التت جا   ل ا ناأ الشراب   واألمثاة عاء ذلأ كثّرة مو ا: استراط  تد  الدوف  
َفُتوُمدوا إلَلدء َ دارلبلُخَ  َفداَ ُتُاوا َأَ ُفَسدُكَ  َذللُخدَ  {لاتومة مف المعص ة  والتتاه مف التنّئة  ويد  عاء ذلدأ  ولده نعدالء: 

ددرل َلُخدد َوددَد َ ددارلبلُخ َ َيَّ   ومثادده أوًددًا نن ّددر الثددول  قندد  مو دد  الوجاسددة مودده  ومنددسن الصددسة فددت غّددر ([1])}َ  عل
 .([2])زله عاّ   ناأ الشراب  السا قةمو   العبادة المتصوص  وغّر ذلأ مف األمور التت كادل و ا مف  

ه ا ول  نسا  سريعة مف الشراب  السا قة مف المشاق والتشدديد والعوده  لد لأ عادمودا هللا عدز وجد  دعداً  وهدو 
َاَودا َمدا   َطاَ دَة َلَودَرم َوا { وله نعالء:  دَف َ َسالَودا َرم َودا َو  ُنَحمدل يَف مل َ  َعَاََّوا إلَصرًا َكَما َ َمَاَتُه َعَادء ال د ل   ([3])}ا  لدهل َو  َنَحمل

وجدا   صدفانه فدت التدوراة واد جّد  والتدت  األ س دا  الد يف سدبقوم   -محمدد-د  شر  ووسّ دا و  إن ه م األمة  
رًا ومتفلفًا عف األمة التت سّبعث فّ ا. مو ا أ ه سُّبعث   م سل

َوددَدُهَ  فلد{ دا  نعددالء:  ُدوَ ددُه َمَخُتومددًا عل ددت  ال د لب َوجل ُسددوَ  الو سلددت  اأُلمدل يَف َيت بلُعدوَن الر  ّدد ل َوددَهُمُرُهَ  ال دد ل َ جل ت الت ددَوَراةل َوادل
ددُ  َعددوَ  ًَ ُ  اَلَتَبابلددَث َوَي ُ  َعَاددَّ ل ّدلَبددا ل َوُيَحددردل دد ل َلُ ددُ  الن  ُ َ  إلَصددَرُهَ  َواأَلَغددسَ  ال تلددت  لدداَلَمَعُرو ل َوَيَوَ دداُهَ  َعددفل اَلُمَوَخددرل َوُيحل

جدددددا   الت سدددددّر  )ويًددددد  عدددددو   إصدددددره  واألغدددددس ( أ ددددده  -عدددددز وجددددد -  ومعودددددء  ولددددده ([4])}َكاَ دددددَه َعَادددددَّ ل َ 
 .([5])والسما ة
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 ألدلة عاء رف  الحرج فت الشريعة ادسسم ةا

لمدا كان مسدأ رفد  الحدرج والت سدّر مدف أهد  مّدزا  الشدريعة ادسدسم ة  فقدد نًدافر  أدلدة عديددة  دد واغده 
 مساغ القن  لاد لة عاء ه ا المسدأ  و د جا   ناأ األدلة فت الختال والسوة وادجماع.

 أواًل: األدلة من الكتاب الكريم:

وا  عدة فت أكثر مف موطف فدت الختدال الخدري  نشد د ل د ا المسددأ  اطقدة سداهدة عادء رسدويه فدت جا   ر
 الشريعة ادسسم ة  ومف ناأ اآلوا :

َف َ َرج  { وله نعالء:  -1 يفل مل  .([6])}َوَما َجَعَ  َعَاَ ُخَ  فلت الددل

ُ  لُكُ  اَلُ َسَر َو  ُيرليُد  لُكُ  اَلُعَسرَ { وله نعالء:  -2  .([7])}ُيرليُد َّللا 

ُ َأَن وُ { وله نعالء:  -3 َ َساُن َ عل فاً ُيرليُد َّللا   .([8])}َتفدلَل َعَوُخَ  َوُيالَق اَدل

ُ َ َفسًا إل  ُوَسَعَ ا{ وله نعالء:  -4  .([9])}  ُوَخادلُل َّللا 

وجدده الد لددة: هدد م اآلوددا  مونو  ددا وا ددع صددريع فددت رفدد  الحددرج عددف المكافددّف والت سددّر عاددّ    وعددد  
 نخا ف   ما   ون قون.

 ثانيًا: األدلة من السنة النبوية:

 الحرج والت سّر عاء المكافّف مو ا:ند  عاء مسدأ رف   ورد  أ اديث عدة عف رسو  هللا 

ألوددت موسددء األسددعرب ومعدداذ وددف جسدد  ر ددت هللا عو مددا: )وسددرا و  نعسددرا ومشددرا و  نوفددرا  وصددّته  -1
 .([10])ونناوعا و  نتتافا(

 .([11]): )إن الديف وسر ولف وشاد ه ا الديف أ د إ د غابه فسددوا و ارموا(وله   -2

 .([12]): )إن يّر ديوخ  أوسرم( وله  -3

وجدده الد لددة: األ اديددث السددا قة نددد   مونو  ددا الوا ددع الصددريع عاددء أن مددف سددما  هدد ا الددديف ال سددر 
 والسما ة.

 ثالثًا: ادجماع: ا عقد ادجماع عاء عد  و وع المشقة غّدر المهلوفدة فدت التخدال ش الشدرؤ ة  ممدا يدد  عادء
 .([13])عد   صد الشارع إعوا  المكافّف أو نخا ف   ما   نن قه وما  نتحماه  فوس  

 مظاهر الت سّر ورف  الحرج فت الشريعة ادسسم ة
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 سّر عاء المكافّف مف المبادق الرب سة فت سرعوا الحو ش فقدد نجاده مظداهر لمدا كان مسدأ رف  الحرج والت
رفدد  الحددرج والت سددّر فددت سددتء مجددا   هدد م الشددريعة الغددرا   وفددت أ كام ددا الشددرؤ ة التددت طاسدده مددف المكافددّف. 

 وسه و  ف ما يات وس ان  عض مف ناأ المظاهر:

أ  دددا  اّادددة فدددت كم دددا وك ف دددا إذا مدددا   سددده   ادددة التخدددال ش: إن العبدددادا  التدددت سدددرعه فدددت  قودددا  جدددد -1
 الشددراب  السدددا قة  ولعدد  السدددسب فددت ذلدددأ  تددء   يثقددد  عاددء العبددداد كثددرة نادددأ التخددال ش فدددس ون قددون ال  دددا  و دددا 

 ويتركو  ا فتفل عو    قات ا  تء وحص  مو   ا متثا  لتاأ التخال ش.

م  صداوا  فدت الّدو  والاّادة  وأ داح لودا الصدسة ففت العبادا   جد أن هللا عز وج  نتف فًا عوا سرع لوا ي
فدت أب مكدان أدركتودا ف ده الصدسة  وفدرض عاّودا صد ا  سدد ر وا دد مدف أسد ر السدوة  وفدرض الحد  لمدف اسددتناع 

 إل ه سسًّس مرة وا دة فت العمر.

فدت  وفت المعامس  ل  وه ل عاء نفصدّ  أ كام دا ود  و د  لودا مدف القواعدد العامدة فّ دا مدا وجعا دا ننسدق
َ  الردلمددا{كدد  زمددان ومكددان  مو ددا  ولدده نعددالء:  ُ اَلَسَ ددَ  َوَ ددر  يَف رَمُوددوا   {  و ولدده نعددالء: ([14])}َوَأَ دد   َّللا  َوددا َأيلَ ددا ال دد ل

دَوُخ َ َنَهُكُاوا َأَموَ  يَف رَمُودوا َأَوُفدوا {  و ولده نعدالء: ([15])}اَلُخَ  َوََّوُخَ   لاَلَباطل ل إل  َأَن َنُخوَن نلَجاَرًة َعَف نَدَراض  مل َودا َأيلَ دا ال د ل
 .([16])}دل  لاَلُعُقو 

وأما فت غّر العبادا  والمعامس  فإ وا  جد أن الشارع الحك    د  هد عاء الحرمدا  و دددها  ومدف ذلدأ 
َ دداُنُخ َ { ولدده نعددالء:  َمددَه َعَاددَ ُخَ  ُأم  َوزليددرل {  و ولدده نعددالء: ([17])}ُ ردل ُ  َوَلَحددُ  اَلتل َمددَه َعَاددَ ُخُ  اَلَمَّتَددُة َوالددد    ([18])}ُ ردل

ّدلَبدا ُ {ومدّف إ ا دة النّبدا  فدت  ولده نعدالء:  د   َلُخدُ  الن       و جدد فدت  فد  المقدا  أن الشدارع الحكدد([19])}اَلَّدَوَ  ُأ ل
 عد و ا ه لما سسق يوخر ومشدة عاء َمف وشق عاء المسدامّف ف حدر  عادّ   مدا لد  يدرد  ده  ده عادء نحريمده فقدا  

َ  َعَادَ ُخ َ {نعالء:  َ  َلُخَ  َمدا َ در    أب وّوده لخد  وفصداه لخد  فدس ومكدف أن ودهنت سدته ل حدر  مدا لد  (][20)}َوَ َد َفص 
يودز   دده  دده يددد  عادء نحريمدده د لددة وا ددحة ألن فددت هد ا افتددراً  عاددء هللا عددز وجد   وفددت  فدد  الو دده نشددديدًا 

 عاء المسامّف وإوقاع   فت  رج ومشقة.

 وج  الريه.ومف مظاهر ال سر ورف  الحرج عف المسامّف أن سردع ل   هللا عز  -2

فالريصة فت الاغة هت ال سر والس ولة  وفت ا صنسح اس  لمدا أ ا ده الشدارع عودد الًدرورة نتف فدًا عدف 
 .([21])المكاّف ورفعًا لاحرج عو  

 .([22])ل فت فعاه لع ر وعجز عوه م    ا  السسب المحر أو هت ما وس  لامكا

 .([23])أو هت ما سرع مف األ كا  لع ر م    ا  المحر  لو  الع ر لثسته الحرمة

فدواح  مدف يددس  نادأ التعدداريش  دهن المكاددل فدت األصدد  أ ده  دد سددرع فدت  قدده أ كدا  وجددب أن ياتدز  و ددا 
وهدت مدا نسدمء  العزيمدة وهددت األ كدا  التدت سدرعه اوتددداً  دون وجدود مدرو  طاربدة ومددر و دا المكادل  ولخدف  ددد 
وحد  وأن نمر عاء المكال مرو  طاربة  وأع ار نسدتدعت التتف دش  لو هدا لبقدت الحكد  األصدات ولخدف نتف فدا 
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عف المكافّف ورفعًا لاحرج عو    ودفعًا لامشقة عدو   سدرعه الريصدة والتدت هدت اسدتثوا  جزبدت مدف كادت  وسدسب 
عدددون نشددري  الددريه مددف  ددال المصددالع ا سددتثوا  مس ظددة الشددارع الًددرورا  واألعدد ار  ولدد ا فددإن األصددولّّف و

 الحاج ة والتت سرعه لحاجة الواا إلّ ا  والتت لو ل  نشرع لو   الواا فت  رج ومشقة وعوه.

 والريصة و  ا المعوء نشم  األ كا  اآلن ة:

مدددا ا تقددد  ف ددده الحكددد  مدددف الموددد  الددد ب وقتًددد ه الددددلّ  إلدددء الجدددواز الددد ب وعددد  الوجدددول كهكددد  المّتدددة  -1
وُكَ  إلَلدء الت َ ُاَخدةل {لقدر ال ب يدف   ده عدف  فسده ال دسذ وهد ا ثاوده  قولده نعدالء: لامًنر  ا   ([24])}َو  ُنَاُقدوا  لَهَيددل

  وهد ا عادء يدس  ([25])}َر َ اغ  َو  َعاد  َفس إلَثَ  َعَاَ هل إلن  َّللا َ َغُفورل َر ل  ل َفَمفل اَ ُنر  َغَّ {ود  عا ه  وله نعالء: 
  كمدا وعد  أوًدًا الوددل مثالده: كقصدر الصدسة الرماؤ دة لامسدافر عودد ([26])}إ ما  ر  عاد ك  المّتدة{ وله نعالء: 

عاددء يددس   ([27]))صددد ة نصدددق هللا و ددا عادد ك  فددا ساوا صددد ته( َمددف يددرا  ددهن ذلددأ مودددول وهددو ثاودده  قولدده 
اد ا دة كرييدة النسّدب المعدال     كمدا وعد ([28]))وصاوا كما رأيتمو ت أصات( الدلّ  الموجب لإلنما  وهو  وله 

فقدددد كدددان ممووعدددًا محرمدددًا إ د أ ددده أوددد ع لرفددد  الحدددرج ون سدددّرًا عادددء  -إذا لددد  نوجدددد النسّبدددة المسدددامة-لعدددورة المدددرأة 
 المكافّف.

َفَمدَف {ويع  أوًًا يس  األولء كالفنر فت   ار رمًدان لمدف   يتدهذا مدف الصدو  الثاوده  قولده نعدالء: 
َوُخَ  َمرل  َف َأو ا   ُأَيرَ َكاَن مل ةل مل د  دَ َر {وهو عاء يدس   ولده نعدالء:  ([29])}يًًا َأَو َعَاء َسَفر  َفعل دَوُخُ  الش  َد مل َفَمدَف َسد ل

 .([31])}َوَأَن َنُصوُموا َيَّرل َلُخَ  إلَن ُكَوُتَ  َنَعَاُمونَ {وكان يس  األولء لقوله نعالء:  ([30])}َفَاَ ُصَمهُ 

ما جا   ه الوه متالفًا لا  اا كالسا  إذ ال  اا وقتًت  نس ه أل ه و د  معددو   وم د  المعددو  مدف  -2
  ولخدف ورد الدوه ([32])لحكد   ودف  دزا  ر دت هللا عوده: )  نبد  مدا لد   عوددذ( المقرر فق دًا أ ده  اطد  لقولده 

 .([33]))َمف أسال فا سال فت كّ  معاو  ووزن معاو  إلء أج  معاو (  جوازم وهو  وله 

عه ادجدددارة والمًدددارمة.. وغّرهدددا مدددف العقدددود التدددت صدددححه عادددء يدددس  ال  ددداا إ د مدددف  دددال ومددا سدددر 
الت سددّر ورفددد  الحدددرج عدددف المكافددّف وذلدددأ لحددداجت   الماسدددة إلددء نصدددح ع نادددأ العقدددود التددت لدددو لددد  نصدددحع لو ددد  

عادء يدس   المكافون فت  رج ومشقة وعوه   ون قو ه و  يتحماو ه نتف فًا عدو   سدرعه وصدححه نادأ العقدود
 ال  اا.

مددا ا تقدد  ف دده الحكدد  مددف الوجددول الدد ب وقتًدد ه الدددلّ  إلددء التددرذ الدد ب وعدد  الحددرا   ومثالدده: كحرمددة  -3
 صو  المريض إذا كان الصو  يندب  ه إلء ال سذ المنكد.

 أقسـام الرخصة:

ه المكادل  ريصة فع : وهت التت يدعو فّ ا الشارع  سسب الًرورة أو الحاجدة إلدء فعد  مدا   دء عود -1
 فقد   ء عف أك  المّتة فريه فّ ا عود الحاجة والًرورة الماحة ن سّرًا عاء المكال.
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ريصة نرذ: وهت التت يدعو الشارع فّ ا  سسب الًرورة أو الحاجة إلء نرذ ما أوجبه  مثالده: كتدرذ  -2
 الصو  فت رمًان لامريض والمسافر.

 أنواع الرخصة:

ة فمف ُأكرم عاء التاف  لخامة الخفر و ابه منمئف  ادومان أود ع لده ذلدأ إ ا ة المحظورا  عود الًرور  -1
وَمانل {لقوله نعالء:   ء نواو  محر  لًرورة فّباح له ذلأ.  أو ا نر إل([34])}إل  َمَف ُأَكرلَم َوَ َاُبُه ُمَنَمئلفٌّ  لاألل

وأما  ك  ه ا الووع: وجول العم   الريصة إذا نعّوه طريقًا لددف  الًدرر عدف الدوف   ولخدف فدت  الدة  -
الدتاف   كامددة الخفددر فدداألولء عوددد األ وددا  عددد  األيدد   الريصددة واألولددء األيدد   العزيمددة لمددا فددت ذلددأ مددف إغامددة 

   ولخف إن أي   الريصة أي م و ا مشروع وجابز.([35])لاخفار وإم ار لاتمسأ  العقّدة

إ ا ة نرذ الواجب فت  الة وجود ع ر وجع  أدا م سا ًا عاء المكال فرفعًا لاحرج ون سدّرًا عا ده أود ع  -2
واجب  ومثا  ذلأ إ ا ة الفنر فت   ار رمًان لامريض أو المسافر  وذلأ ألن المريض متادب   عد ر له نرذ ال

وجع  أدا  ما كال  ه صعبًا عا ه وسا ًا عادء الدوف  فادو لد  نشدرع نادأ الريصدة لو د  المكادل فدت  درج و دّق  
مسافر وك لأ يباح لامسدافر ن سدّرًا عا ده فت سّرًا عا ه ورفعًا لاحرج عوه أو ع له نرذ الواجب  وك ا األمر  الوسبة لا

  د  عادء ذلدأ التتف دش ([36])ورفعًا لاحرج عوه أن وقصر مف الصسة الرماؤ ة والتت نندا ركعتّف ودً  مف أرم 
دَوُخُ  ال د{ت سّر  وله نعالء وال َفدُتَ  َأَن َوَفتل سةل إلَن يل َف الص  يَف َوإلَذا َ َرَمُتَ  فلت اأَلَرضل َفَاَ َ  َعَاَ ُخَ  ُجَواحل َأَن َنَقُصُروا مل  ل

 .([37])}َكَفُروا إلن  اَلَخافلرليَف َكاُ وا َلُخَ  َعُدودًا ُمسلّواً 

 كدد  هدد ا الوددوع: عوددد الجم ددور العمدد   العزيمددة أفًدد  مددف العمدد   الريصددة  شددرط أ  يترنددب عاددء ذلددأ 
 رر وّدف  المكال  فإذا نرنب  رر يادز   ّوئد  العمد   الريصدة الد ب وكدون متحتمدًا وواجبدًا لددر  المفسددة ولددف  

 لًرر ال ب وحص  جرا  األي   العزيمة.ا

يددرج عددا  الفددتع إلددء مكددة فددت رمًددان فصددا   تددء إذا واددغ كددراع  والدد ب يددد  عاددء ذلددأ أن رسددو  هللا 
لدده: إن الوداا  ددد سددق عادّ   الصددو . وإن الودداا يوظدرون ف مددا فعادده فدددعا وصددا  الودداا معده فقّدد   ([38])الغمد  

إن  عدض الوداا   قدح مف ما  فشرمه والواا يوظرون إل ه فهفنر  عً   وم  الدبعض اآليدر صدابمًا فقّد  لده 
 .([39]) د صا  فقا  عا ه الصسة والسس : )أولئأ العصاة أولئأ العصاة(

أولئأ العصاة نوفّر مف ه ا العم  ال ب  اموا  ه وهدو  قدايه  صدابمّف  دالرغ  مدف إفندار الرسدو   فقوله 
   فاو كان فعا   مشروعًا وجابزًا لما وصف   الرسو .و لأ الوصل 

واب ة التت ل  نتوافر فّ ا الشروط العامة   عقاد العقد وصحته  ولخف جر  و ا نصح ع  عض العقود ا ستث -3
معامس  الواا وصار  مف  اجان    ك  ه ا الووع: األي  و ا جابز أل ه يندب إلء رف  الحرج والمشقة عف الواا 

 لحاجت   لتاأ المعامس  التت   نتاو مو ا   ان   العما ة.

 باب منها:أسباب الرخصة: للرخصة أس
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  و دد نقدد  ف مدا ([40])الًرورة وه ا السسب مسوت عاء أصد  نشدريعت وهدو أن الًدرورا  نسد ع المحظدورا  -1
 اء المكافّف.سسق أمثاة عاء ذلأ ند  عاء مسدأ رف  الحرج والت سّر ع

رفدددد  الحددددرج والًددددّق والمشددددقة وهدددد ا السددددسب مسوددددت عاددددء أصدددد  نشددددريعت وهددددو أن المشددددقة نجاددددب  -2
   ومرد معوا ف ما سسق أمثاة عاء ذلأ.([41])الت سّر

فددت كتا دده األسددبام والوظددابر سددبعة أسددبال لاتتف ددش  -ير مدده هللا-أورد ادمددا  السددّوطت أسددبال التتف ددش: 
كا دا نددد   مجموع ددا عاددء أصددالة مسدددأ رفدد  الحددرج والت سدّر عاددء المكافددّف  وأ دده سددمة  ددارزة ووا ددحة فددت سددرعوا 

 :([42])الحو ش وهت

 السفر: وريصه كثّرة كإ ا ة الفنر لامسافر  و صر الصسة وغّر ذلأ. -1

المرض: ومف ريصه إ ا ة الت م  عود مشقة استعما  المريض لاما   والقعود فت الصسة والفنر فدت  -2
   ار رمًان.

: )إن هللا و دد  عددف أمتددت بال التتف ددش  ولدده الوسدد ان: وممددا يددد  عاددء أ  مددا مدف أسدد -4  ادكدرام. -3
  ومددف ذلددأ عددد  ا عتددداد  دده وا  المكددرم فددس وقدد  طس دده مددثًس  ومددف ([43])التندده والوسدد ان ومددا اسددتخرهوا عا دده(

 سدت وهددو صدداب  فدس  ددرج عا ده  ومددف  سددت صدسة ل عدددها و   درج عا دده.. وغّددر ذلدأ مددف صددور الوسد ان: فمددف 
 التتف ش.

 الج  : فمف سرل يمرًا جاهًس  ح  قت ا ف ع ر و   د  عا ه و  نعزير عا ه وغّر ذلأ مف األمثاة. -5

الشدارع وأثدر لوجاسدة  العسر وعمو  الساوا: كالصسة م  الوجاسة المعفو عو ا كمف  ه د   روح وطدّف -6
وعسر زوال ا  وإ ا ة الوظر عود التنبة والتعا   وادسد ار والمعامادة والمعالجدة  ومشدروؤ ة الندسق لمدا فدت إ قدا  
الح ددداة الزوج دددة  ابمدددة ومسدددتمرة مدددف المشدددقة الحاصددداة  سدددسب  فدددور الدددزوجّف وعدددد   ددددرن ما عادددء ا سدددتمرار فدددت 

   ان ما الزوج ة.

مددف المشددقة إذ إن الوفددوا جسادده عادء الخمددا  فواسددبه التتف ددش فددت التخا فددا  مو ددا الدوقه: فإ دده  ددوع  -7
عددد  نخا ددش الصددست و  المجوددون وعددد  نخا ددش الوسددا   مددا وجددب عاددء الرجددا  نتف فددًا عددو ف كحًددور الجماعددا  

 وس ود الجمعة والج اد وغّر ذلأ.

 سدّر فدت سدرعوا الحو دش  ودد أن  شدّر  عد ما أورد ام ف ما سدسق مدف و دان ألصدالة مسددأ رفد  الحدرج والت -
إلء أ ه ل   معوء وسر الشريعة وسما ت ا أن يركف اد سان وي م  التخال ش الشرؤ ة  ويجعد  مدف الت سدّر ورفد  

 الحرج مديًس لا رول مما كال  ه اد سان.
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الوا دد مدو    وأوًًا م  سما ة ادسس  ويسرم ف و  د ومخ المتشدديف ال يف وشددون عاء المسدامّف ويغادو
فت ديوه ويبالغ فت ذلأ الغاو و تء كهن السمة البارزة لإلسس  هت الغاو  والد ب وعدد األيد   ده انباعدًا لا دوا أل ده 

 متالل لديف هللا ال ب مف سمانه أ ه ديف ال سر والسما ة و  ومكف أن وجتم  ال سر والتشدد فت رن وا د.

ألمدد  السددالفة وأ خددر عاددّ   غاددوه  و  دداه  عددف ذلددأ فددت وصددفة الغاددو ومددخ هللا عددز وجدد  أصددحاو ا مددف ا
يدولُخ َ {موعظة وستفّد مو دا المسدامون  فقدا  نعدالء:  ألمدر متعاقدًا   ولمدا كدان ا([44])}َودا أََهدَ  اَلخلتَدالل   َنَغُادوا فلدت دل

 هم  سبقه ه م األمة فعاء ه م األمدة ادسدسم ة أن نتجودب الو دوع  مدا و عده وده نادأ األمد  مدف الغادو وأن نستعدد 
 عف أسبا ه  تء   وصّس ا ما أصال ناأ األم .

ويكفددت هوددا أن  سددوق كسمددًا   مددًا  وددف ال دد   فددت كتا دده ال دد   أعددس  المددو عّف مددا يددد  د لددة وا ددحة عاددء 
كد  ومصدالع العبداد فدت المعدا  والمعداد وهدت سما    ارزة فت ه م الشريعة فإن الشدريعة مسواهدا وأساسد ا عادء الحل

عددد  كا ددا ور مددة كا ددا ومصددالع كا ددا و كمددة كا ددا فخدد  مسددهلة يرجدده عددف العددد  إلددء الجددور وعددف الر مددة إلددء 
وإن أدياددده فّ دددا  التهويددد   ددددها وعدددف المصددداحة إلدددء المفسددددة وعدددف الحكمدددة إلدددء العسدددث فا سددده مدددف الشدددريعة 

 .([45])فالشريعة عد  هللا وّف ؤبادم ور مته وّف ياقه

  

 المراج  والمصادر

  وف  جر العسقس ت.     فتع البارب سرح صح ع البتارب         -1

 محمد وف إسماعّ  البتارب.                          صح ع ادما  البتارب         -2

 لإلما  مسا  الو ساوورب.                             صح ع ادما  مسا         -3

 ادما  أ مد وف  وس                                 مسود ادما  أ مد        -4

 لإلما  الغزالت.                                               المستصفء        -5

                                           التاويع        -6

 لس ش الديف اآلمدب.            اد كا  فت أصو  األ كا         -7

 لاسريست.                               أصو  السريست        -8

 لاشاطست.                                       الموافقا         -9

 لاسّوطت.                                األسبام والوظابر       -10
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 سوف أوت داود.       -11

 سوف اوف ماجه.       -12

  وف ال   .       أعس  المو عّف عف رل العالمّف       -13

  

  

  

  

  

  

  

  

 ماته

   هللا الر مف الر    س

الحمد ب رل العالمّف  كال ؤبادم المنموّف  ما ون قون ومما وستن عون  وو   عو   ما ه  عوه وعجزون  
م سرًا ول  يبعث  والصسة والسس  عاء سّد المرساّف سّد ا محمد ال ب جا  ورسالة عووا  ا السما ة  عث 

 وجه األ ور والجسّف األزهر الشاف  المشف  يو  الحشر.مشددًا  كان مبشرًا ول  وكف موفرًا صا ب ال

 أما  عد:

إن المتتب  والدارا والقارق لافقه ادسسمت ود دة ونمعدف وجدد أ ده يتمّدز  تصدابه وممّدزا    يتمّدز و دا 
غّرم  جعاته  اوًس لاعنا  طّادة أكثدر مدف أرمعدة عشدر  ر دًا مدف الدزمف  وسدتوعب كد  جديدد ويددلت  الخامدة الفصد  

 ه إن كان موافقًا لمبادق الشريعة ادسسم ة أي   ده  وإن كدان متالفدًا لمبدادق التشدري  ورو ده رفًده  فالفقده هدو ف
 الحاك  عاء الوا   ول   الوا   هو الحاك  عا ه.
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السددما ة وال سدر ورفد  الحددرج   -والفقده جدز  مو دا-ومدف أهد  المّدزا  التددت نمّدز  و دا الشدريعة ادسددسم ة 
لمّزة سريعة ممّزة عف  ا ت الشراب  السماوية السا قة والتت وجد فّ ا مف األعمدا  الشدا ة مدا يتواسدب جعات ا ه م ا

 وأ وا  وأو اع ناأ األم  التت جا   ل ا ناأ الشراب .

 ه ددده م سدددر ومبشدددر ورافددد  لتادددأ األغدددس  التدددت كا ددده عادددء نادددأ األمددد   - صدددفة الرسدددو  -و دددد ذكدددر  
 السالفة.

ّدد ل َوددال دد ل { دا  نعددالء:  َ جل َوددَدُهَ  فلدت الت ددَوَراةل َواألل ُدوَ ددُه َمَخُتومددًا عل ددت  ال د لب َوجل ُسددوَ  الو سلددت  اأُلمدل َهُمُرُهَ  يَف َيت بلُعدوَن الر 
 ُ ًَ ُ  اَلَتَبابلَث َوَي ّدلَبا ل َوُيَحردلُ  َعَاَّ ل  .} َعَوُ َ  إلَصَرُه َ  لاَلَمَعُرو ل َوَيَوَ اُهَ  َعفل اَلُمَوَخرل َوُيحل ل َلُ ُ  الن 

دَف َ دَرج  {واألدلة عاء مسدأ الت سّر ورف  الحرج كثّرة  مو ا  وله نعالء:  يفل مل فمدا  }َوَما َجَعَ  َعَادَ ُخَ  فلدت الدددل
 اف ددة  الددديف وعدد  كدد  األ كددا  أب معوددء مددا سددسق أن   يوجددد فددت ديووددا ادسددسمت  كدد  فددت ننس قدده  ددرج عاددء 

 المكافّف.

ُ  لُكدُ  اَلُ َسدَر َو  ُيرليدُد  لُكدُ  اَلُعَسدرَ {و وله نعالء:  ف دت وا دحة الد لدة وّودة فدت معواهدا مدف أن هللا  }ُيرليدُد َّللا 
عز وج  يريد أن ي سر عاّوا  و  وعسر عاّوا  ومف الت سّر أن وشرع لودا مدف األ كدا  مدا وسد   ننس ق دا و  وشدق 

 ذلأ عاء المكافّف مناقًا.

 يوصت الدعاة مدف أمتده  الُسودة الوسوية  جد  ست السما ة والت سّر والر مة والاّف  و  إ وا إذا  ظر ا فت
مددف يددس   ديثدده مدد  صددحاوّّف جاّاددّف  عثددا لادددعوة وهمددا أووموسددء األسددعرب ومعدداذ وددف جسدد  ر ددت هللا عو مددا: 

 )وسرا و  نعسرا ومشرا و  نوفرا ونناوعا و  نتتافا(.

سًا راستة لفقه الدعوة إلء هللا عز وج   ودأ وصّته  األمر  الت سدّر عادء و  ا وً  أس فالرسو  األكر  
الواا وعد  التعسّر عاّ    أوصء أوًًا ك  الدعاة  التبشدّر وعدد  التوفّدر  فخد  الددعاة  ودد أن يتمثادوا روح هد ا 

ز وجدد  عا دده أن الددوه الوسددوب ونتشددرل  فوسدد   معددا ت ذلددأ الحددديث وناددأ الوصدد ة الجامعددة  فالددداعت إلددء هللا عدد
يّددر مددف دعددا إلددء هللا  حكمددة ومموعظددة  سددوة  ددهن ي سددر و   -محمددد-يتدد كر أ دده عاددء   دد  أو  الدددعاة إلددء هللا 

وعسر  وأن يبشر وأ  يوفر  فإن كان فت موطف وقتًت الت سّر وعسر عاء الواا ف دو متدالل لسدوة أو  الددعاة 
 .لل لسوة رسو  هللا إلء هللا وإن  فر فت موطف وحتاج إلء نبشّر ف و متا

 ولقد نعدد  مظاهر الت سّر ورف  الحرج عف المكافّف فت الشريعة ادسسم ة مو ا:

 اة التخال ش: ففت العبدادا  سدرع لودا هللا عدز وجد  يمد  صداوا  فدت الّدو  والاّادة  وأن  صدو  سد رًا  -1
 .وا دًا فت السوة  وأن  ح  مرة وا دة فت العمر لمف استناع إلء ذلأ سسّسً 

وفت المعامس  ل  يازموا  ك ف ة معّوة ل ا و  و   لوا  واعد عامة ل ا ننسق فت كد  زمدان ومكدان  عادء 
 أن نخون ناأ المعامس  فت  الب سرعت.
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ول ا وجد ا أن العبدادا  أ كام دا ثاوتدة  أمدا المعدامس  فقواعددها موجدودة يوزل دا المجت ددون والعامدا  عادء 
هوداذ معامادة جديددة يتعامد  و دا الوداا إن وافقده نادأ القواعدد الشدرؤ ة أيد  ا و دا وإ   ك  وا عة جديدة فإذا كا ده

 رفًواها وه ا وه ن سّر عاء المكافّف.

ومف مظاهر ال سر ورف  الحرج نشري  الريه: فالمسا  منالب  ال  ا   ما وجب عا ه ال  دا   ده غّدر  -2
ا ه ذلأ نتف فًا عوده سدرعه فدت  قده الدريه والتدت رممدا أ ه رمما ومر  ظرو  استثواب ة كمرض أو سفر أو ما س

وكون األي  و ا واجبًا إذا نعّوه سسًّس لحفد  الدوف   ود  إن َمدف لد  وهيد  و دا وألقدء ووفسده إلدء الت اخدة ف ادأ ف دو 
  نهيدد   العزيمددة فددت    أب}َو  َنَقُتُاددوا َأَ ُفَسددُكَ  إلن  َّللا َ َكدداَن  لُكددَ  َر ل مدداً {عدداص  ويدددي  فددت عمددو   ولدده عددز وجدد  

موطف األي  و ا يدندب إلدء  تد  الدوف  ود   ودد مدف األيد   الريصدة  فامدًا عادء الدوف   ولد ا يدت  هللا هد م اآلودة 
 )إن هللا كان  ك  ر  مًا( أب ر  مًا وتشريعه لاريه فت  قخ  رفعًا لاحرج والمشقة عو  .

مدا   اسدتقرار أسدبال التتف ددش فدت سدرعوا الحو ددش ولاد لدة عادء رسدوب مسدددأ الت سدّر ورفد  الحدرج اهددت  العا
 وهت سبعة أسبال:

 الوقه. -العسر وعمو  الساوا  -الوس ان -الج   -ادكرام  -المرض -السفر

ومعددد مددا سددسق إيددرادم عاّوددا أن  توبدده إلددء  قنددة إلددء أ دده   وعوددت وسددر التشددري  وسددما ة الددديف أن يددركف 
الت سّر مديًس لا رول ممدا كادل  ده اد سدان  وفدت  فد  الو ده أ   اد سان وي م  التخال ش الشرؤ ة ويجع  مف

وكون هواذ ما يوافت ه ا المسددأ وهدو المغدا ة والتشدديد  فدالغاو أمدر   دء عوده ادسدس  ود  إن هللا   دء عوده األمد  
ألسددبال و حددف متدداطسون ودد لأ التنددال ادل ددت  ددهن  تجوددب ا }وددا أهدد  الختددال   نغاددو فددت ديددوخ {السددالفة فقددا : 

المندوددة إلددء الغاددو والتشدددد والتنددر  والبعددد عددف مسدددأ الت سددّر ورفدد  الحددرج  فددالغاو إنبدداع لا ددوا ومتددالل لشددرعوا 
عددف الحدد  فددت كدد  عددا    الحو ددش  ولدد ا  ّومددا أراد أ ددد الصددحا ة أن وشدددد عاددء المسددامّف  ددهن وسدده  الرسددو  

 ددت مددا نددركتخ  إ مددا أهاددأ َمددف كددان  ددساخ  كثددرة ولدد  وجددب   تددء  ددا : )لددو  ادده  عدد  لوجسدده ذرو  فسددكه الرسددو  
 ايتسف   عاء أ س اب   فما أمرنخ   ه فهنوا موه ما استنعت  وما   ّتخ  موه فا ت وا(.

  يريدد أن وشدق عادء أمتده نتف فدًا عادّ    قولده: )لدو  أن أسدق عادء  و  إ وا  جدد رسدولوا األكدر  محمددًا 
 أمتت ألمرنخ   السواذ عود ك  صسة(.

فالدعاة عاّ   أن ي سروا و  وعسروا  يبشدروا و  يوفدروا  وأن وهيد وا ووسدن ة الشدريعة ادسدسم ة فدس إفدراط 
 و  نفريط.

كدد   وأيددت   كددس   دد    وددف ال دد   فددت كتا دده ال دد   أعددس  المددو عّف: فددإن الشددريعة مسواهددا وأساسدد ا عاددء الحل
مدة كا دا ومصدالع كا دا و كمدة كا دا فخد  مسدهلة يرجده ومصالع العباد فت المعدا  والمعداد وهدت عدد  كا دا ور 

عف العد  إلء الجدور وعدف الر مدة إلدء  ددها وعدف المصداحة إلدء المفسددة وعدف الحكمدة إلدء العسدث فا سده مدف 
 الشريعة وإن أدياه فّ ا  التهوي  فالشريعة عد  هللا وّف ؤبادم ور مته وّف ياقه.

 م  سريعة هت عد  هللا وّف ؤبادم ور مته وّف ياقه. إذن فالتشديد والتنر  والمغا ة   نتوافق
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