








والضوابطالعأثم سررممروعق.. 
أهه و؛ 

هثئ

عبدهمحمدا أن وأشهد ١ل۵الح^ن ول اض إلا إله ألا وأشهد العاين، رب لنه الحمد 

أجعئن•وصحبه آله وعل عليه واللام والصلاة والاحرين الأولتن سند ورسوله 
ومنالنور، إل ،ات الظلمن به لخرجهم الأمتن محمد بمُئة الثرية عل ش اس 

والياتالخهالة ومن للهداية الغواية 

تقأمسأررثؤ؛؟ يب بمتثا إل محنتن ءأؤلثدسآئه وتعال: بحانه افه ال ق

لتج،ثل ولنك١مأثن ١لككبوآلخطثه دبملثهم ءايمحمحءومئًًقيأم عيم بمدأ 

آلديو ؤظؤتص آلم ودبي( الهسدئ رثؤلث أرمل ئوأرتمث، ُؤ وقال 

منحملته بإ نها وأحالشرائع أكمل الباركت لإسلامه ا الشريعة هده اممه جعل 
العقيدةق لأما: ومحا شوونبما كل وق الأديان كل حا فاقت ومكارم ومزايا خصائص 
والسالوك.والأخلاق والمعاملات والعبادات والشرح 

فكانكتبه، جمر لها واحتي أسيائه خثر لها اصهلمفى أن تحال اض حكمة من فكان 
عليها.ومن الأرض الله يرث، أن إل الخالد الدين هو الإسلام 
وصفهكإ والسإحة والسهولة المسر دين أنه الدين هدا خصائص من ؤإن 

عمران.ال صورة ين  ١٦٤اية ( ١ ر 



والضوابط/لعامم دسر/كريج.. 

اربعئت: هقولق وكإ ، يسرا؛ الدين هدا إن  ١١ت ه بقول>مئض'.£وهوّو 

السممتن؛'باثحنيميم 

ولهرسسة وق ال تعافه اب كتق مثوث لأمر الإسلام هذا ير ؤإن 
الطهرة.الشريمة هذه وأحكام وقواعد مقاصد تأمل من لكل مدرك وهو صإمحدهوغ_، 

الشريعةإعإلير ق الكبثر الخائن والثقافية العالمية الساحة ق يلحفل مما أن غم 

ذلكعن فنتج المر لفهوم والخنامل الكامل الشرعي الفهوم وضوح عدم نتيجة 
قفيبعث بل يعمله لا له جاف بين المنهج لهذا الشريحة فهم ق متعارصان طرفان 

،الدين ق والمر ياحة الوصور أدلة عن متغافلا بقوة الخين أحذ أدلة النفوس 
ؤإنا وحفيفهل مبكل للأخذ ا -همحتجا المر أدلة عموم بزمام آحذ آخر وطرف 
الشريعة.ق موصحه من يكن ولر بر التيق الشريحة ومقاصد الأدلة خالف 

التخفيفعل آخرين عند الشريعة ق ر اليمفهوم اجتراء يلحفل مما أن كإ 
بقاعدةالحياء عنه يعم ما وهو ومظنتها المشقة حدوث عند الطاريء العارض والتبم 

الشريحةق اليسر حقيقة عن عن تغافل أو غفالة ْع ؛تطبيقاتها، اثتيسيرُ تجلب الشمس ١٠

أخر.وُواضع ( ^٩٣( ٩٣ا/ ) الدين,٢ هدا إن -باب الإيإن مماب الخاوي، وواْ )١( 
امامآتأي حديّثغ من )٢( 

(؟٢٢٢٩١)ح  ٦٢٣; ٣٦افد ز أخمد روا، 
(.٧٨٨٣^ A٢٢٢/ الكم العجم j واممراف 

معش"•وم يزيد بن ، i،• V"'٣: ٧ ؟/ الزوائد صع j الهثثس غال، 
عاتشة؛حديث ومن 

١(. ١٨٧٢^ ٢٦• ا/ ٢ الأحاديث،( الديلمي)جامع أخرجه 
حنء.راميه ت ٥ ٢ / ١ الخفاء كثف ق العأحالوبي رهال، 

تأصيليةدرامة الكلفح. ذاث، من الصائرة القس عل >االثقة محاب ق مقلة بدرامة هانا اغردت، )٣( 
،.4jمقاصد 



هج والضهوابط العامم ■ ■ بّر 
والللالأدباذ ام به إن ت محتا اصه ا بؤ القيم الئاز الفهرم ذلك 

ص
تقعيدالها باصولها الشريعة عل نحن مسجد فانه العاصر الفكري الواغ تأمل ومن 

مطايالذلك وتتخذ الشريعة لتغيثر الهاؤية المنحرفة المدارس فبل من وتقريعا واستدلالا 

وحود0بعموم تدلال الاسمن سونه ما خلال من التيسير مفهوم ومنها التغيير لهذا 
مفهومه.وتوسع 

محاولةيكون أن أرجو ما الشريحة ير عن اكتب أن رأت الإشكالات هذْ وأمام 
بعيداوالسنة الكتاب ق جاءت كإ الناصعة المهلهرة الشريعة سر حفيقة لتجلمية مقاربة 

التوفيقتلهم أمحتعال الثه ومن تغلال واسالغالن وغلو الخاف؛ن جفاء عن 
داي.وال

الأكتاب:هذا فكان 

يس_راك_ريعة

واثضوابطالمعالم 

زاويتيه!من للموصؤع معا-يقا ليكون العنوان -ر.ذا الكتاب يكون أن رأيت لقد 
هذهحمال س أن ليظهر العالم، هذه !أشتات بمحاولة الإسلام ير _l!؛ الأولى: 

|سالمين،المن كثير عنها يغفل قد وكثيرة متنوعة صور له فيها اليسر أن وكمالها الشريعة 
الشقة.ودسر كالرحصى آحادية بحور الإسلام يسر الناس من كثير محتزئ حيث 

منالتنصل رام من كل به محنج بابا ليس الشريعة هذه ق اليسر أن والثانية: 
اليرهال.ه إعمال محالات عن سن لخوابهل حمعا فكان تكاليفها من والتفلمت أحكامها، 

كذلك.ليس وهو اليسر محالات من أنه يتوهم ما سن ك،ا وصوابطه، 
اتنن!فصلن ق الكتاب جاء فقد وعليه 



و/ثضومدط،، qILxII ٠٠يسهر

الشريعة.ير الأول: الفصل 

سعةوفيه 

الأولاسا
يالثاناسم 
الثالثاسم 

المر.دين الإسلام 
يطاق.لا ما الإسلام ق يكلف لر تعال اض أن 
يهليقون.ما كل لا يهليقون ما ببعض الماد كلف تعال اف أن 

اقة.الالأمم عل كان الش والأغلال الأصار رفع 
والمفلنونة.التحققة العارصة المشقة عند التسير 

ه.نفعل ينق أن ]يبد يأذن ز اف أن 
الذنوب.ببمحو التيسير 

الرابحاظم 
الخامساظم 
السادساظم 
السابعاظم 

الثريحة1ير ق صوايهل الياني: الفصل 

ضابطا:عثر خمسة وفيه 

مولالطاعة هواه اتباع من الحبي لإحراج الشريعة جاءت الأول؛ الضا؛_هل 
ّالشريحة لب هو التكليف ي: الثانالضايهل 
الشديدة.لا الشريعة أحكام ق موجودة المعتادة المشقة الثالث: الضابهل 
■لأدلتها نح الشريحة مقاصد : الرابع الضابهل 
تمموص.عموم التيسير،، نحلب ررالشقة قاعدة الخامس: الضايهد 
هما•التي مواصعها 7اا يتعدى فلا الله رخص الرخص السائس: الضابمل 
الرخص.نتع الإسلام ير من ليس السابع: الضابهل 
ابتداء.بالأيسر للاخل. موعا ليس الخلاف : الثامن الضابط 
العكس.لا والمجتمع الواقع عل الحاكم هو الثرع التاسع: الضابط 
المشتبهات.عند السلامة الوؤع ق : العاشر الضابط 



ؤرمضؤابطرالع،رم سر/رشروسب 

بالحيل.ينال لا المر عشر: الحادي الضابط 

الأحكام.ولا الحقائق يغثر لا الصطلحات دغييرِ عثرت الثاني الضابط 
اف.أزله كإ الإسلام بعرض تكون اض إل الدعوة عثر: الثالث الضابط 
والوؤع.العلم أهل عن بمدر العامي عثر الرابع الضابهل 
المذاهبوثذوذات العلمإء بزلات عبرة لا عثرت الحامي الضابهد 

ل.نلهرت وتوصيات نتاج ما فيها كتبت الخاتمة: 

;ازكتاب مادة تقرب فهارس نحت وو 

١^^٥.المرآسة لآيات ا —
النبؤيةالأحاديث هريس ف —

فهرسالأدار.

٠القواس هريس ف —

اتصادروالواجع.هرس ف —
الوضوعات.هر،س ف —

الأق:اسي النهج عل دّرت 
والمادةالموضوعية العلمية الرؤية وفق وعناصرم الكتان موضوعات يم تق~ ١ 

الماحة.الحلية 

أهلكلام مع يياما مع للكتاب العلية المائة إثراء ق الوحيتن نصوص استثإر ~ ٢ 
وثراح•مقرين من العلم 

ممحي ا مموالمقاصد، والقواعد الأصول ق الإسلام أهل أئمة عن بالقول العناية ٣" 
الكتان.هدف 



سج..ءىو،ثمو/ثمعوءه

القرآنية.ة-عزوالآيات 

نصرتأح_دهما أو الصحيحين ق كان فإ ت الشريفة النبوية الأحاديث نحرج ~ ٥ 
الحكمل الحدثين عن والفل تتبعه ق جهدت غيرهما ل كان وما عليهإ، التخرج 

عليه.

النبويةالأحاديث نحرج طريقة بنفس والتابع؛ن الصحابة عن الأتار نحرج — ٦ 
 ~U الكتابائل مق أنر له يكون ما خصوصها الواردة التموصن غريب معاق بيان

المص.منه ويفهم 
أقربفإل ممب لهم يكن لر فإن كتبهم، من من لأصحاببما الأنوال عزو ٨— 

لهم.المصادر 
المولنعم بحانه فهو للموات التوفيق وأطلبه العون استمد وحال.ه ال،ة ومن 

والمعين.النصير ونعم 

ارع(ل،يمءِلأع  ediوال>عم 

ومحللا
العويلابراهيم بن محمد عبدالعنيزبن د. .  أ

السعوديةالحربية المملكة 
بريده— القصيم 

ئ2مم/س0س،س2ظك



الأولالفصل 

ساراكريعة'

تم:معا سبعة وشه 
اليسر.دين الإسلام : الأوو م العل

بطاق.لا ما الإسلام في يكلف تم تعالى اطه أن : الثاني العلم 
مايطيقون.لاكل مايطيقون ببعمى العباد كلف تعالى الله أن : الثالث العلم 
السابقة.على كانت الض الاصاروالأغلأل رفع : الرابح العلم 
والظنوتة.التحمقة العاؤضة الشقة التيسيرضف : الخامس العلم 

ذفس4.على يشق أن للعيد يأذن لم الله أن ؛ السادس العلم 
التيسيربمأحواكنوب.سمانم—ابع:





واوضو؛وط،/لعامم وسرمكروعةس 

الأولاسم 
الإسلأمدير،اثيسر

مقصدانمحمق وحزنياتبا ا وفروعهوكليات٠ا أصولها ق الطهرة الشريعة جاءت 

هذهعل الأدلة والسإحة.تظافرت سهولة والاليسر دين الدين هذا أن وهو عفلتئا 
مبلغبالغت الأمة هذه ل الحرج رفع عل الأدلة ارأن الثاطيت فال حتى القضية 

القطع٠^١،.
-؛-االإحاطة يمكن فلا القشر تبلغ الشريعة ير أدلة أن من الشاطئ قاله ما ومع 

أنإطحلال ومن حنتها إ ومالشريعة ير ليان جاءت بل لأحادها وتعدادا كثرة، 
الأنإطهذه حلالها من ليكتشف الأدلة هذه تقسيم يمكن اليسر، هذا لتحقيق متعددة 

الي،هدتإل؛ها•
دلافد والة الكتاب أن القول يماكن والمنة الكتاب من الأدلة حعر حلال ومن 

التالية:المماط حلال من اليسر دين الأسلأم أن عل 
حص:رميسرويآسم، يديل ''لآٍسلأم ؤبمض - الأوي، 

ومنسإحة وال اليسر دين انه الإسلام دين ووصف نعت عل الأدلة تظافرت 
ذلك:

يشادولن يسر، الدين هذا ®إن قال؛ المي عن همحزس هربرة أب؛( حديث 
وابشروا((روقاربوا قيئوا إلاغلبه، احد الدين 

أحبالأديان أى : الله لرسول ررقيل قال: وطفقنفغف' عبامحي ابن وحديث 

•)آ(مقءمبجه 



ج ١٤ؤ 

آ.ادسحماا،ر ^نيسِ! الله؟ إل 

ولاباليهودبس ابصش لم ®إني • ٌتىسسوخ ه قولوفيه ;متيييثم أمامه أيي( وحدث 
ا.السمم/ااار بالحنبضم بعثت ولكتي بالنصراست، 

دينناان.ق يهود لتعلم ٠٠صإبمنصوغ1 اض رسول قال قالت عائنة وحديث 

بحنيسزسمحش((ارسلت إني ض4أءةو، 

إنأيسره، خيرليمكم ارإن قال! هتي'شسبج اف رسول أن الأسلمي محجن وحدث 
آي،،،رهأادسكم خير إن ايس،ره، سكم 

. ٩٣/ ١ سر الدين هذا إن باب - الإبجان محاب - سلقا الخاوي وئام ( ١ ) 
• ٤١آ/ التعلق تغلق j حجر ابن وصله وقد 

٢(.١ • )لأ  ١٧؛/ المد j أخمد الإمام رواء ك،ا 
(.^١٧٨٢ • صري نقهرا إذا الخلق حن باب ~ الفرد الأدب ل البخاري ورواه 
حن.إستاده ; ٦ ١ / ١ الباري فتح ل حجر ابن وقال 
٨٠الفرد الأدب نحريج ق الألبان عنه وتال  لغيره.حن ت ١ ٠  ٠٢٥

أمامتتأب حدث من )٢( 
(.٢٢٢٩١^٦٢٣،■م/رواهأحدjالل 

(.٧٨٨٣^٢ ٢ ٢ A/ الكبير العجم j واممراي 
صعيف،اا.وهو يزيد بن عل ْفيه ٣! ٠ ٧ آآ/ الزوائد محمع ل الهيثمي تال 

حديثرمن 

(.١ ١  ٨٧٢).؛٢ ٦ • / ١ ٢ الأحاديث( )جامع الديلي أحرجه 
حنء.هصند0 ت ٥ ٢ / ١ الخفاء كثف ل العجلوق ومحال 

(.٢٥٩٦٢)ح١١٥/٤٣وا٥الإماماخمدjادد
المحيحفالأحاديث سلسلة ق الألباق ومحال ، ٦٤٣! التعليق تغليق ل كإ إستاده حجر ابن وحن 

ءوهذاإسنادحيد،ا.: ٣٢٨؛/

^ب0إنضدبمأره«مين.الإمام )ة(رواه 
حيازُابن وثقه وند رجاء حلا الصحيح رحال ورحاله أخمد رارواْ ٣ ة/ الزوائد جمع ق الهثثس قال 



وائضوابطراعا/م سراكريج.. 

التسهيلمن فيها المحة،]-ا ءالخنيمة الدين هذا محمي راوقد ت الشاطئ قال 
وافر«لا،.

محبوبة،كلها الدين حمال لأن الدين؛ حمال أي الدين ارأحب حجر؛ ابن وقال 
اض((رآ/إل فهوأحب — صهلا أي - سمحا منها كان ما لكن 

ر/شريع1َإرهت،ص في ء/حرج ؤفع ا1ثاذية. 

الكالم،ر"أ/عل والشدة الضيق بمعنى هو الحرج 
الشريعة.هده أحكام ق الحؤج نمي ومؤكدة مقررة الشرعية الأدلة جاءت د قو 

سيلن؛عل وردت أما بجد الحرج لنفي الأدلة هذه تأمل ومن 
وقواعدهابكلياما جاءت ا وانهالشريعة حال بيان ق العموم مبل الأول؛ 
حرج.لكل نافية وأحكامها 

ياقثر التيمن فيها وما عرفها فعند الأحكام آحاد تعليل ّبيل عل 
الحرجتفي عموم فيفيلؤ الشريعة، هده ق الحرج لرغ هو إنكا الحكم هذا أن التعليل 

حاصر.ومثب لمنامية جاء ؤإن بالتعليل 

وماجملأهوحهثادوث حى آثم ؤ، ؤوجنؤد-إ تعال؛ اش قول الأول؛ فمن 

ا٢ ٤ ءس الداح؛ن وحوم ق بمي باب الخلق حن كتاب اكرد الأدب ل الخاوي الإمام ورواه 
(.وحسنهالأبق.٣٤١)ح 

مرتتن♦أبره" دينكم حيّ ءان ونته (. ٥٩٦)ح ٣ ٥ ٢ / ١ الصنف ق سه أي وابن 
واحدة.مرة وفيه ( ١٤ ٩٧٨)ح ١ ٤ ١ / ١٣الكير العجم ق والطراق 

)ا(الوافقاتا/اآه.

)'ا(ذحالاريا/اآ.
١٣٣٨; ١ ة الشرح ٢،  ١٣/ ٥ الثور الدر ، ٢ ١ ٥ / ٨ الطري شر يقلو/ )٣( 



اؤ،ولهنئاإ؛ٍز، وؤ< ينتل ^ثهمثكمآثتد؛بم تلا حج ين عورؤ،ألدن 
أمح؛ت؛ي؛اشةتنظ

٠■محتمأل*ءق،هنآشن.هُ 
منالآية له عرصت ما حلال من الشريعة ليسر العام بالسياق جاءت الأية فهده 

ا،وفروعهأصولها ق الشريعة بعموم باليسر المراد عل لتدل الشريعة، هده صفات أبرز 
التكليف.عوارض وق التشرع أصل ق اليسر 

ؤوماجعلعي^فيآمح؛تيق قوله زؤنبمف عباس ابن شر عليه يدل وهوالذي 
واسع!٠١هو صيق، من الإملأم ل عليكم جعل ررما مول،ت ه حج 

الحرجمن بصورة هو إنا الحرج نفي بان الأية ضر إل المقرين بعض وجنوح 
التحا.يد.نمد لا المرفؤع للحرج التمثيل باب من هر إنا الرخص كبعض النفي 

تهليقون،لا ما كلفكم ما أي! ه ررؤوماجملئءرف،آمح<ينحج ممرن ابن هال، 
ومحرجا®؛فرجا لكم اض جعل إلا علمياكم فشق بثيء ألزمكم وما 

Iفيقول المتقي الحرج لمعنى الأية تفسير ق تقعيدا رصا رشيد محمد العلامة ؤيضع 
لا؛ نفحه من أوأكثر أرجح رره فيا والشقة هوالضيق ررالحرج 

ُرؤوُا١^٠^• ير نفق فيقول، الحرج رح دلالة عموم عدى الالعلامة ومحمع 
بغايةهله ومحثر، التيغاية يسره بل وعر، مشقة أي؛ ه مزحج ألتن جأألعي^يى

الحج.سوره من  ٧٨آية )١( 
٢(. ٥0٩٦)ح  ٦٦٤٣ لشرْ اممرى )٢(رواه 

ممره/هْ؛.ابن شر )٣( 
J٢إ)^(سم\لأ٦T^



إذاثم يؤولها، ولا يثقلها لا النفوس، عل مهل هو بإ إلا وألزم أمر ما قاولا السهولة، 
إسقاطأو قاطه، بإما إمبه، أمر ما ، حفئللتخفيف، الموجبة الأسباب بعض عرض 

يرأ؛التينحلب لاالثقة أن وهى مرعية قاعدة لأية، ا هده من ؤيوحذ يعفه. 
كشرء مي الفرعية، الأحكام من ذلك ق فيدخل المحظورات* تبيح وءالضرورات 

١الأعامءر كتب ق معروف 
ألونيالأعراب مهدت الا نسريك بن أصمامة حديث ل حاء ما ذللث، ومن 

وضعالله لأعياد لهم؛ فقال كدا؟ ق حرج أعلمينا ؟ كدا ق حرج أعلمينا الض 
٢.حرج٠٠١ الذي فذالث، شيئا أخيه عرض من اقترض من إلا الحرج الله 

الله*رفع ا•' الكجرأ المعجم ل والطتراف الكبرى المن 3، المسائي رواية ول 
الحرج*.

قكإحاء خاص حكم بنان بعد الحرج لفي جاءت التي الأيات الثاjىت وض 

.٥٤٦صن عدى البر تقآ ١ ر 
(.١٨٤ه )ح؛  ٢٧٨افد؛/j اخمد الإمام دوام )٢( 

(.٥٧٥ ٤ )ح  ٤٣٦٨; بالدواء الأم -باب الي، -محاب الكرى المن ز والماش 
(.٣٤٣٦)ح ٤  ٩٧/ ٤ شفاء له أنزل إلا داء، اض انزل ما باب - الطب كتاب ماجه" وابن 
لهحلق إلا داء نحلق لي وعلا جل اض إذ بالتداوى الأم ذكر - الطب، كتاب - صححه ل حمان وابن 

•٦(.)ح٤٢٦/١٣١٦دواءحلأشثن
(.١٨٢ ٤ رح ٤  ٤٤٣; - الطب كتاب - المدرك ز والحاكم 

امر\/أبما)حآ؛؛(والطبمابيفيادُجم 
٢١ ٥ / ١ الفرد الأدب وصحح ( ٥٣٧٣)ح  ٨٨أ/ الممر الحامع صحح ل ما الأئاف وصححه 

^٢٢٣.)
المن)٣( 

امر\/مبما.)؛(العجم 



\ؤت:١^١ِاذافنرإلآصؤكآ:را نمال: قوله 
ثآْلهردأدإنجنء نإآقثم إئ(آصثءا وأضثوأ أل1تاني إق 

آءؤاوا ٥^؛ آلسا؛ قسم آز آدثبيط تى ^٢ ند مآء أز مثر عؤ آو ^٩^؛؛ َفتم 
تجمر(قه يربد ما ينه وأيددار ُوجوهاتكم ةمثتءحوأ ءلسا صعيدا ثتنعإ 

تثطم■نؤلإ' يعتم ليتم يثفرقم يرد ولكن تنهآ تى عثاءظم 
ئئءض04راا.

عاملمقل فهي والطهارة الومحوء ل السير وهو خاص لسبب جاءت ؤإن وهي 
أولتالحولتا يدخل سبب من ماجاء كان وإ0 عل حرج كل رفع يتناول 

قالك،ا الدين ق حرج لكل نفتا فكان العموم اقتفى الأية ق النفي والتنكثر 
الحرج®ئوثآ كل ق القي عموم عل تدل "فالأية الثنبلي 
منوأصل الشريعة، قواعد من قاعدة الأية هده ررق رصا! رشيد محمد قال وكإ 

الحرج،نفي ا هنأؤللق وقد كثثرة، مائل عنه وتضع عليه تبنى الدين، أصول أعفلم 
أولمن الأحكام من تقدم بإ أو الأية، بأحكام يتعلق ما ~ ويالدات أولا ~ به والمراد 

ليجعلاش يريد ا ميقل! ز ولهدا الإسلام، أحكام حمح — ويالتح — وثانيا السورة. 
يؤذنالمتعلق حيف لأن مثلا؛ الهلهارة، أحكام من لكم شرعه فيإ حرج من علميكم 

يالعمومءل

الماتدة.صورة من ٦ آية ( ١ ) 
.٣٥٤)أ(أصواءاوانا/

.xYr/nالنار)م(ف 



واثمهوابط/أع1مم بمراساوي1وةب 

1وشروىتآ.هذه في اثمنت ؤفع - الثاثثة 

شاقأمر ق الومع وهو والشدة الضيق والعنت! 
ياألئ ؤ( ؤ ! تعال اممه قال كعا الطهرة الشريعة ق العنت بنفي الأدلة جاءت 

_L^jوأقع لإ-ةوةؤإ ءه\١٠^^٢ نإن حير محم انؤي ض آؤقئ عن ودظوه وأألآج-رمح 
•^^-قؤأإ0أقنينحيرو؟هر٢ا ولوثاء ألثذسّنصأمحؤج 

لريشأإلأولكنه وثدي. صيقعلتكم أي: نتسة: ابن قال 
.افهلم١٣٢

منه.وتيسيرا رحمة لكم ذلك يشأ ل! بحانه أنه عل الأية فدلت 
هومحوشاء ؤ ومعناه المشمة؟ العنت؛ اللغة: أهل ®وقال السمعاق: قال 

؛،.أى:كلهكمفيكلشءماوشقعليكمء 
يقول:لأي قال للأية رْءآلذفظ عباس ابن تر تفهذا وبجل 

١، وير،،لاومع ولكنه عليكم، وصتق لأحرجكم الله لوشاء 
ذ،الصحابته ذلأأق4يوخ الني ءلا'ءة عدم أّصباب ٌن أن عل ايجرات آية ودك 

التميزذوى بمار ، ٣٣٢ص للمبمستابي القرآن غريب ، ٨٣ص نية لأبن القرآن غريبخ يتنلر/ ٢ ١ ١ 
.١١ ٤٩م

)آ(.نأة«آآ.نّررةاوقرة.
٨٣ص نب لأبن القرأن غربب، )٣( 

.٢٢١)أ(ضرالعابيا/
القرة•سورة س ٢ آية'٢ من )٥( 
٢(.• ٩ • )ح ٢  ٢٩٦; ترم -فق حاتم ش ابن رواء )٦( 

٤(. ١٢٣ )ح ٧ • ٨ م شر، ن، والْلري 
١(. ٤٣• )ح  ٥٨٦آ/ شر، ى اياور وابن 



و/رضو/ط،/لعانير ٠ , سررصرUJفن 

أناJعأإا قال كإ ومشقة عليهم لعنت سبتا تكون لهم طاعتته أن منه يطلبونه 
هبوؤف، وئتئ ١؟^ -ءبم؛اإلآؤإ أق وعك' ُتفيتجئألآشممحم ثثووآثإ يملإ' 
ؤآثتونمه ير،أش محة  ٢٥؛الرشد هم ؤلتش ؤألصتان إورءا3ةرؤإلمنوى ؤزه 

بمهث©بما/
فاخواطرهم، وتطتب إجابتهم عل محته علم ذي عل بخاف وليس 

•وعنتا عليهم مشمة توجب طاعتهم أن -؛م رحمته كال إلا إجابتهم من هنا منعه 
تذكره تعال يقول ه ااوقولهت اممري; الإمام قال 

هلتقولون ا ممنكم ويقبل بآرائكم الأمور ق يعمل اممه رمول كان لو 
بطاعتهالأمور من كم ق والمشقة الشدة يعني عنت، لمالكم ت يقول فيطيعكم)لعنتم( 

إاكم«رآا.
را1ضريى/ج هق،صد صق ،لءسروالساحاَإ الرابعة. 

اكينلذا المقاصد اظهر من أتباعه من الحرج ورفع ساحته ؤإظهار الإملأم ير 
■الكريم الُه كتاب آيات ل كا صرمحا نصا تحال اممه كتاب ق بيانه جاء حث 

هد»؛كمآدست إ»=ٍقإ\لإئتوضط أس ءؤرُ_د تعال; اممه قال 
^٤،•-كحج مذ عثامحفم ،ؤثا٧تعال: وةال 
٢.^غىآلإذأىسميانا تحالت وقال 

الحجرات.صورة من و٨ ٧ ١لآدتان ( ١ ) 
.٢٩٠/٢٢)٢(ضراسري

البقرة.صورة من ١  ٨٥آية من )٣( 
.1eJ^U.صورة من ٦ آية من ( ٤ ) 
•الماء محورة من ٢ ٨ اة ( ٥ ) 



سرباليالإملأم دين وصف عل دلت أما وجد الثلاث ^^، ١١هذه تأمل ومن 
والإرادةا، لنيريدْ الله بان ذلك وصفت وكلها والحرج، المر عنه ونفت والخفيف 

اكاصد.عل دلالة الألفافل أقوى من 
محجنحديث، روايايت، إحدى الشريعة مقاصد من افر أن عل يدل ومما 

.ثلائار قالها العرا؛ لها وكره اليسر الأمة لهده رصي اممه ارإن وفيه; القدم الأّنلمي 
منمستلهم جامع بقول الشريعة مقاصد من اليسر لكون يستدل الشاؤلبي والإمام 

فيه،-ات الإءنبالمشاق الكاليف إل يفصد ب ^٤ ١٠٧١))فيقول:الشريعة أدلة محمؤع 
أمور:ذلك عل والدليل 

—وغرها القيمة الأدلة ذكر ثم — ذلك عل الدالة المموص أحدها: 
منعلم ومما به، مقهلؤع وهوأمر الرحصى، مشروعية من أيضا ثبت ما والثاني؛ 

لات، ا،لحرماول وتنوالحمع، والفطر، القصر، كرحمى صرورة، ة الأمدين 
منجاء ما وكيلك، والمثقة، الحلج رغ مْللق عل قهلعا يدل نمهل هدا فان الاصعلرار، 

الشارعكان ولو الأعإل، دوام عن الانقطاع ق واكثب والكلف العمق عن النهي 
نحفيف،.ولا ترخيص ثم لكن لآ l^__،، ق للمشقة قاصدا 

فصدعدم عل وهويدل ف، اككليفق وجودا وقوعه عدم عل الإحميع والثالث،: 
منفيوذلك، ،، والاختلافاقص النالشريحة ق لحصل واقعا ولولكن إليه، الشارع 

موصوعةأنها لبحا ~وقد والمشقة الإعتايت، قصد عل الشريحة وصع لكن إذا فإنه عنها؛ 

قالهتثمي نال، • ' اطلاعي ب ح~ الفؤع ق أحده ولر الكبثر، العجم ق اممران رواه اللفنل .مدا ( ١ ] 
الصمح^رجال، رارحاله ٢ ٠ ؛/ الزوائد محمع 
وصححه Y٣٧٩/ المحيحت الأحاديث، سلسلة كتابه ق ك،| الوسعل ق للواحدى الألباي وءراْ 

الأس.



علمنزهة وهي واختلافا، تتافضا يينهإ الخمح كان والتيسبمر" الرفق نصد عل 
ذلك«لا،.

رررحماَ،ءدين، ،ملآسلأم الخامسة: 

عليه.المشقة وعدم عنه التخفيف بالكلف الرحة ومن 
قللق عادة بالالدنيا ق رحمتهم بالخلق، الرحمة الشريعة مقاصد أعفلم من إن 

لتحقيقكانت إنإ محمد وبعتة بجنته، والفوز الله بلقاء الآحرة وق الله هل1ءة 

وماارسدثك>إلألآءةؤ تعال اش قال للعالين اف من رحمة إلا كانت فإ الغاية، هده 

افقال، عليها يشق ولر بأمته ورفق لأن -٦١ اض بعته التي الرحمة ولهده  ٢٢ر ه لاعنيك 
.٣٢٣^^ين م1اثءمه ؤ تعال 

تعالقال ك،ا سبحانه -مم برحمته عليهم يشق مما من عباده مغ تعال الله علل وقد 
صنآش'كاممثجثاهل؛،.

وأثرْالأحكام ق الأية فيق العاص بن عمرو فهمه الأية ق والتحليل 
اللهرمحول بعثه لما  ١١ال؛ قأنه رطهنن عمرو ظيث< ففي عليه، الميصمحتصوطز 

إنفاشفقت الرد شديدة بارئة ليلة ق احتلمت، قال؛ السلاسل ذات عام ءؤبمنس5خ 
علقدمنا فلمإ قال؛ الصبح صلاة باصحايير صليت، ثم فتيممتؤ أهاللث،، أن اغتسلت، 

تن،وأن؛أصحابك، ليت، صعمرو؛ يا ال فقذللثج، له ذكرت صإ؛سءفيبوص الله رسول 
يت،اغتإن فأسفمتط البرد سديدة بارئة ليلة ق احتنلمت، إل نحم، قلت،؛ قال؛ ا حنمح؟ 

.٢١٣-٢١)١(الواممات٢/•

صران.أل سورة من  ١٥٩آية من )٣( 
٠التاء سورة من ٢ ٩ آية من )٤( 



رل يمإرج-ماه اقءَلكن ولائئتلوأأُسكإإل ؤ وجل• عز اف نول وذكرت أهلك أن 
شيئاا؛يقل ولر الله رسول فضحك صليت، ثم فتيممت 
علجبله بان تعال اممه زكاه فمد رحمة، شه فهو رحمة ظأمحتيوثلت يعثته لكنت ؤإذا 

نىرمولثل ؤلقدجآءْ=ظم >!ءبم'قذظ\ وصفه ز تعال قال كإ بالخلق الرحمة حلق 
ءثآ==قمماعننتِحيش أذئسءظلممموه 

]لمااثناس ايها رابا ٥^١١٥^^؛ اش رسول قال هال؛ )يؤهغتن هريرة أيي( حديث وق 
.، ٤ مهداةاار رحمم أنا 

اء.التصورة عن ٢ ٩ آية من )١( 
(l^(Y ، مدْالإمامJj(.١٧٨١٢)ح٣٤٧/٢٩أحا

(.٣٣)ح؛ ٦ • ص ابرداييمم الحب إذاحاف باب - الهلهارة محاب داود- وأم 
الشديدالرد من ه تفعل التلف حاف إذا لاّجب الإباحة ذكر ~ التيمم باب ~ صحيحة ل حبان وابن 
(٠ ١٣١)حء ١ ٤ ٢ أ/ ال الاغتدون أوالتيمم بالوصوء يمل أن ال الاغتعند 

ندةمجن ة العالأو الوت حاف إذا المر ق التيمم باب - الطهارة كتاب - الكبرى المن ل واليهقي 
(.١١١الردا/هما'أ)ح.

 j١(. ١٥٩٣).، ١٢٣٤/ ١ ادجمامر واسرابي
.٤٣٣ / ١ داود أي سن وضعيف صحح ل كما الألبال وصححه 

)م(آيةدآآامنّورةالتو؛ةء
(.١ ٠ . )ح  ٩١)أ(رواْالحاكمفيالمتدرك-ممابالإطن-ا/

شرءلهإااعل صحح حديت راهالا ونال؛ 
(.٢٩٨١^٣٣٢٢; الأوسط العجم ول ٥( الفئوية)ح الماند ٤ اتكرا/ا/ماه العجم ق والطترال 

(.٢٦٤ا/ا/اُا)ح المغير العجم ول 
(.٩٢• ٥ )ح ١  ٢٢ا/ افد٦ ق والبزار 

رحالالبزار ورجال والأوط، الصغير ق والهليرال الزار، ُراّراء '٢ ٤ الزوائدم/ جمع ف الهبمي قال 
المّححاا.



الحديثمن المستفادة امته رحمته وحو0 يثن وهو الغوي يقول 
قكان ما أمته عن شريعته ق وضع الله إن حنث من أيضا بارحمة وهوبُوث ®قلت؛ 
والأغلأل«لمالأصار من عليهم الساكة الأمم شرائع 

ورملآمرو،مءوصله  JLLuifحب ٥^'^^ هدبه - السادسة 
حبه'؛،:^١٥^^ هديه من ان نبهت الطهرة النبوية الستة ي الأحاديث جاءت 

والسهولةاليسر ؤلريق لوك بأمته وعموم أصحابه وأمره هو به وعمله لليسر، 
والياحة.

أمثلةيكون أن إلا يعدو لا هنا يذكر وما وتكاثرت الأدلة تظافرت المعال هده عل 
النوى.الهدى لهدا 

إلاثسثين بين افه رسول نز راما قالتت غنهبمه عاننة حديث ففي 
أيرهماطلميكنإوا«رأ؛.احتار 

القاليمن إل ذإإس؛محظ يعثهيا لما هئيئُ( جل بن ومعاذ موسى أب حديث وق 
وتطاوعاءتنفرا ولا وبشرا تعسرا، ولا رايسرا لهيات 

وثمميسرين بصتم ررفاضا صئمحهظت النبي قول وعنه خنؤمحئهثه هريرة أف وحديث 

)\{همح\ل'X\ا^\^
التخفيفبمب ولكن تعروا" ولا ويروا الني قول باب ~ الأدب كتاب ~ اليخارى رواه )٢( 

أحر.ومواضع ( ٦٢١^٦ ٥ ٢ ٤ / ١ ٠ الناس عل والمر 
فهوانتقامه أسهله، المساح من واختياره للاثام، ذيإف|تضولخ مثاعدته باب ~ الفضائل كتاب ~ وملم 

(.٦٠٤)حء ١ ٠  ٢٦صرإحرماته انتهاك عند تعال 
٠٦ a/ الودلع حجة قبل اليمن إل ومعاذ موسى أب بعث اب ب~ الغازي كتاب ~ البخاري رواه  ٢٣١

XtrU

(.٥٢١)حء ص٥٩٨ حرام خمر كل وأن خمر مسكر كل أن بيان باب ~ الأشرثة كتاب ~ لم وم



واثضوابطرثعامم دسرءضرية.. 

ومعسرين تبعثوا 

اللهحبله ما يدرك لها العلم أهل ثروح ْع وأمثالها الأحاديث هذه نأمل وعند 
بهوأمنه لأصحابه وأمره دائنا، له واحتياره جر المروالتسحب من ًملبمهث-نح عليه 

والمواقفللحوادث ومعالحته حصوصا، وسفرائه ومثعوثيه وععاله عموما 

والممعإحة.واللمز بالمر 

والأرفق،بالأسر الأحد ررفيه خكؤفيئها عائشة حدث 'ن/ح ل عتاض القاصى قال 
كانءرمكيمح به الأحد محل لا فتكا إلا المطاق، وطلب المكلف ورك 

علهمء/محثصص خشطس 

وكبرنفعها لعفلمتم والمر الحر وجوه من لعض محته سنته ق حاء 
تذلك ومن لزومها من المشقة أمته تصيب أن لخشيته أمته نيا ياص لا ثم مصلحتها، 

امض،على أشق لولاان ٠٠الت قالنه رسول أن غكمحنبمد هريرة أب ينح حد 
ا.صلأة1ال كل عند بالسواك لأمرتهم ا1ؤمنين اوعلى الناس، أوعلى 

يعني— الصلاة هذه صإإلئنظ4وثلإ المسي ارأحر وحهينيؤآ عباس ابن وحديتح 
وهوفخرج والولدان، اء المرقد الله رسول يا فقال• عمر فجاء ~، انمشاء صلاة 
أمض...،ار٤ا.على أشق أن لولا ^^، انه يقول: شفه عن الماء يمح 

(.٢٢• )ح  ٣٢٣/ ا المجد ق البول الماءعل بح حمباب الوضوء- كتاب - البخاري دوام )١( 
\ا^\.)أ(إك،ألادُالم 

)حم\مح(. ٤٣٧ أ/ الحمعة يوم سواك الباب - الخمعت كتاب - رواءالبخاري )٣( 
(.٢٥٢).،وطم-كتابامارة-؛ابالسواكصآأا 

ؤؤأقلييحؤممْهعازت ونول اللمو• من بجون ا ماب ب~ اكّم، تحاب ~ —ارتم، الخ دوام ، ٤١
أ،/ه«ئ)ح\<كأ7(ا



^؛سمح؛وإكوأبطه ؤ

علىأشق أن ررلولأ الله رسول قال قال؛ بجغفيتد، هر؛ره أي حديث ول 
أنعلي ويشق عليه، ولاأجدماأحملهم حمويم، لاأجد ولكن سريم عن ماتغلفت أمش 

أحييت،اثم قتلت ثم أحييت ثم فقتلت اس سبيل ه قاتلت أش ولوددت عش، يتخلفوا 

قليلة ذات صل الله رسول ررأن د?ءمحعه الومتن، أم عائثة، وحديث 
ةالليالمن اجتمعوا ثم الماس فكثر القابالة من صل ثم ناس بصلاته فمل المجد 
رأيتارقد ال! فأصح فلمإ صئفنءلتجبمت الله رمحول إلهم فلم؛نرج الرابٌة أو المالمة، 

وذلك.قعليكم، تفرص أن حشيت أني إلا إليكم الخروج من يممي ولم صنعتم الذي 

ا.رمضان،١١ 
حنيةالأعإل بعض ترك بهديه س شيئا تغن وهى د?ءهؤقيا عائنة حديث ول 

يعملأل محب وهو الدْلا لييع الله رسول كاف إن ٠٠فتقول أمته عل الثقة 
بحةسالله رمول سح وما عليهم، فيفرصى الماس، به يعمل أن حشية به 

لأسبحها«رم.ؤإق قط الضحى 
أمتهيه يامر ولر الني فعله ما أن الدلالة وانيحة الأحاديث، هد0 فكل 

ابنقال كإ أمته، عل الثقة حوف< هو امتناعه سبس، كان إنإ له محبته ْع إمحاب أص 

٢(. ٩٧٢)ح ٦ ٤ أ/ السل ق الحعاووالحملان باب - والمر الحهاد كاب - الخارى رواء )١( 
(.٤  ١٩٧ )ح ٣ ٤ اف سل ق والخروج الحهاد نفل باب - الإمارة كتاب - سالم مو 

فرمن والنوافل اللتل صلاة محل مإممتُتنن اليي تحريض باب - الهجد كتاب — الخاري رواه ( ٢) 
آ/آا-)حوآا\(.إمحاب 

(. ١٨١٨رح ١  Y٧٧/ وهوالتراويح رمضان نيام ل الزغيت، باب ~ افرين المصلاة كتاب ~ لم وم
إتمحابصر من والنوافل الليل صلاة عل صز'ننءيهولح الض تحريض باب ~ الحمعة كتاب ~ البخاري رواه )٣( 

آ/<ه)حمآاا(.
اثإنوأكملهاركعتان، أنالهوان الضحى، صلاة اتماب باب - السافرين صلاة كتاب - لم وم

(.٧١٨)ح ٤  ١٩٧/ عليها الحافظة عل والحث، _،، أو ركعايت،، أرع وأوسطها ركعاُتط، 



/لعالهرواثضوابطسررمشرراوف,. 

|مرهاار١؛.امتثالهم عند -يم المشقة لوجود أمرهم؛ذلك من ررفامتغ شارحا بطال 
مسحانمقوله ومنه عليهم، أثقل ت أي أمتي عل أشق أن لولا ُااملهُ الثغوي قال 

ءاJك«ل٣/يشتد ما الأمر من أحمالك لا أي:  ٢٢١^ت وتعال 
ترءو0فلا علمتكم يقرض أن حفت ®والمعنى اف: رحمه الخلمثمي ®قال اليهقي قال 

ورحمةرأفة كله وهدا فلكم، من أسوة الذم استيجاب ق فتصيروا رعايته حق 
أمته«ر؛،.عن ونبيا رسولا حرى ما أقفل عنا وحزاه ء-قفنشئن 

حلافبقيت ا مالؤمت^ن عل اشق أن ®لولا حديث شرح ل عياض وللمقاضى 
الحديثق بين *قد فيقول الامتناع هذا من مراده محن نفيي كلام  ٠٠سرية 

الوأنه بذلك، هم أشتطيب ولا بعده، التخلف علميهم يثق أنه من المشقة؛ صوره 
رفقهوفيه الحال، لضيق ذلك عل هم يقدرون ولا كلهم *هملهم عل يقدر 
فيشقءاوهمءلُ،.هم لئلايتكلمفوه الر أعإل محن يترك وأنه ب،م، ورأفته بأمته 

ؤركمقهيهن,اثمقديحاؤالأصويت قواعدها ظاهرض سرءكريبمح الثامنة: 

الإسلاميةالشريعة هذه ر ييدرك أن وقواعدها بأصولها الشريعة هذه لدارس 
ةدالكلمها وهي الشريعة، هذه لأحكام المنفلمة الكلية القواعد هذه حلال س المطهرة 

مضمنها.أو بمتصوصها الشريحة ير عل 

منفهي المهلهرة، سنة والالعزيز الكتاب س ومستوحاة مستقرأة القواعد هذه 

.٢ ٩ ٤ / ١ ٠ البخاري صحيح نرح )١( 
القمصصورة من  ٢٧آية من )٢( 

)"آ(ثرحالمةا/"آ\<م>.
/Y-٤٥)أ(ش<بالإي،ان.

.١ ٥ ٢ ا"/ ملم صحيح نرح العلم إك،ال ( ٠ ) 



وفروعها.بأصولها الماطق الشريعة وحى 
بعض،وكر الأنسب؛هو التمثيل أن غير هنا القواعد برذْ الإحاؤلة يمكن ولا 
اليسر.عل دلالتها وبيان القواعد 

Iالقواعد هده فمن 

/مسالأوش:طضضسدءت القاعدة 
الحفلر.العبادات ق الأصل العلم أهل بعض ويذكرها القاعدة نص هذا 

تركا،أو فعلا بحمل تكاليف ١^٣^٤ إل ينسب ولا يشئ لا أنه أى• القاعدة وْعنى 
يتبأن يصح فلا نبيه منة ق أو كتابه ق تعال اش شرعه قد يكون أن إلا 
فهيتعبد أن نحون لا كإ والسنة، الكتاب خلال من عنهإ صدر ما إلا ورموله اطه إل 

٢() ?>،ئه'قوثأينبيه لسان عل آو الكريم كتابه ق شرعه بإ إلا تعال 

َير مئوض٦لأممتمظنميمفيتعال؛ افه قال 
دأمحمح-ألآمإؤ أقه محرددءإوّثئ 

ؤإنشاءالإيإن، مقتفى هو الرد وأن والرسول، الله إل الرد وجوب الأية أفائت 
افه.لغثر الرد من الأحكام 

عطنواثمعؤإلهممر،أد.يماث؛إبأدنهآدده؟هر؛ا.ونالاط4تمال:
قالأص,.ل السر عل دل ما القواعد من هنا ذكر ما لكون التيسير،' نحلب والشقة ناءالْ هنا تدكر )0لم 

الأصل،لا الهلارىء التيسير ق تثحث التيسير" ت، نحالااااثأةة قاعدة يينعا قواعل.ها، خلال من الشريعة 
الكتاب.هاوا ق خاصة بكتابة مفردة القاعادة نكانت، 

شرح، ١ ٥ ٥ A/ البان أمواء ،  ٩٢ا/ الاعتصام ، ١ ٢ ٤ م اوى الفتمحموع القاعدة/ تقرير ل ينفلر )٢( 
.١٤٤ص الفقهية القواعد منفلومة 

النساء.صورة من  ٥٩آية من )٣( 

•الشورى سور؛ من ٢ ١ آية من آ ر٤ 



ؤق واثضوابط /ئعا/م وسر/كريج.. 

ضاا ماباع عل القرآن ي المثرين اف ارذم للقاعدة يستدل وهو تنمية ابن قال 
الدينمن يشرعه لر ما وفعل ءابحْ عبادة من الله به يأذن لر ما الدين من شركازهم لهم 

كإأثأه يد بأذن ثم لهمبر،ألي-بمما كتعؤأ ؤآمله-ربجطتؤأ ال تمال نكإ 
دينولا الله حرمه ما إلا حرام لا أنه الحق والدين الله. محرمه لر ما حرموا أنيم عل ذمهم 

إلأماثرءه«لآا.
متعددةجهات من السر تنقمن العفلمة القاعدة وهذه 

غرهمن أو ه نفمن أنشأ فلو به، الله أمره ما إلا عبادة يفعل لا العبد أن أولها: 
كالخوارجالبيع أهل حال ق المشاهد هو كعا المشقة إل اليسر هدا عن لخرج عبادة 

ونحوهم.والصوفية والرافضة 
منالقصودة المالح تتحق تعال الله ثرعه بإ ادة العبلزوم ق أن وثانيها: 

الالذي اليسر من وهدا المفامل.، عنهم ؤيدفع للمكلفين المالح محلب العبادةتما 
والمحدثات.البيع ق يتحقق 

وحالقهلربه عثه ثلر نتيجة قالب ومعادة محلمأنينة القاعدة لزوم ق أن وثالثها: 
وندةر عيقابله اليسر من عظتم معنى وهو واضحة بينة وأحكام وقواعد أدلة وفق 

قمتتازعق ومتناقفة واصحة غر أوامر يوحه وث—ه ^١٠٠من يأحذ لن تتحمل 
والرغباتالأهواء 

منلأمة بالر يمواه ا موترك العبد ق الوحي عن الصاJور ق أن ورابعها: 
أحكاماينتج فالوحي الفحل، لشقة مابقة بذاته مشقة هو الذي والاصهلراب التناقص 

الثوري.سورة من ٢ ١ آية من ( ١ ) 
)'ا(ءمرعاكاوىآ/ئآا.





حرمتها•دال معتثر شرعي دلل يأف حش المخ وعدم 
محرمدلل يأق حتى وشروطها. وصمتها أصلها حل ل عام الخل ل الأصل وهن-ا 

شرطا.أو وصما منها يمغ أو أصلها ق المعاملة ويمنع 
وجعلبعمومه المع اممه أحل قفل ٢. ن.حثمأب،ذج١ ؤدأ'ءلأقأيغ تعال افٌ قال 

أصلهالحلإلأئاسشاْاس.

عفدبكل ذامجربالوفاء ءامئوأآؤمأألعمودجهر٢ا ءؤكأ»هاآلرتت> تعال! ١^ وقال 
المخصص.الدليل يرد حتى العموم عل الأمر هذا وجعل 

الأمريقتض ااوه_انا الرهان أصل حل عل بالأية الاستدلال بعد القيم ابن فال 
الرهانوعقد تحريمه عل الأمة أحمعت أو ورسوله الله حرمه عقدا إلا عقد لكل بالوفاء 

تعالالله وقال به بالوفاء مأموران فالمتعاقدان دلك من محيء فيه لمس الخادبتن من 

إداته،دهلم ؤمإلثوم_ث> تع—ال ال وف• ٢ ؤ
حلألاراراوحرم حراما أحل شرطا إلا شروطهم عند اومون ااا1سالمي وقال عنهد.وأه 

محرملر ثيء عن سأل من حرما لمين المأعظم من ررإن • ؟؛' ٤^١٥وقال صحيح حدين، 
الحلعل والمعاملأُت، العقود أن عل يدل راوهذا ألمه مأحل من الماس عل نحرم 

البقرة.صورة من  ٢٧٥آية من ( ١ ) 
.eJ،jU،lصورة من ١ آية من )٢( 

)م(سآية؛ّآسمورةالإمراء.
القرةصورة من ١  ٧٧آية من ( ٤ ) 

علا!مون >االولفظه; (. ٣٥٩٤^١ ٩ • الصلح؛/ ق اب بالأئضة- اب كن- أبوداود، رواه )٥( 
ثلشروطهم، 

٤٦٣ / ٣ اس النبين الملح ل اض رمحول عن ذكر ما باب ~ الأحكام كتاب ~ ى والزمن. 
صحح،.حن حديتا  ٠٠ونال; (،  ١٣٥٢^



ماإلا واجب لا أنه محكإ تحريمها، عل ورسوله وسنة الله كتاب من الدليل يقوم حش 
٢.ر  ١١ورمحوله الله حرمه ما إلا حرام فلا ورسوله الله أوجبه 

بنب نجرى التي والشروط العقود ا حرمناءفإذا تيمية؛ ابن الإسلام شخ وفال 
بخلافالله محرمه لر ما محرمين كنا شرعي، دليل بغثر العادية معاملأترم ق الناس 
لرما الدين من يهمع أن حرم فد الله فإن الله، به ياذن لر دين ثؤع تضمن الي العمود 

انماملأتق والعقود اممه، بتحريم إلا عادة محرم ولا إلا؛همع عادة يحئ فلا به، ياذن 
منفليت آخر وجه من قربة فيها كان ؤإن والكافر، المسالم يفعلها العادات من هي 

والصدقة١١كالعتق همع، إل فيها يفتقر التي العبادات 
Iمنها متعددة جهات من واضح ش القاعدة هذه حلال، من الشريعة وير 

التعاملاتق اس النمع التعامل حياته لقوام الإنسان صرورة س كان لما الأولى؛ 
بأصلالمنع دليل فيه يرد مال؛ فكل الخلق، عل توسعة الحل فيها الأصل اممه جعل المالية 

فيه.مأذون مباح فهو الثاؤع حرمه لما العالة ق أو؛المإثلة الدليل 
يتحققولا الحرمة الأصل بجعل عليه هي ما بعكس القاعدة كانت ولو الثانبفن: 

يرا،عمحاقا هن.ا لكان بالحرمة فالتمك ؤإلأ المح الحاص الدليل خلال، من إلا الحل 
بالدليل•المطاو_إ هو المانع والحثم الأصل هو لها الحل يكون أن يالير اممه رحمة ولكن 

والراحةالطمأنينة المعارض وجود عدم ظن بعد للأصل التابعة ق أن الثالتة: 
الدمة.وبراءة 

الواقعةالمعاملات أنولع لكل عام تقعيد أما القاعدة ق اليسر معالم ومن الرابعة: 

.١٦٥ص الغروب ( ١ ) 

)مأ(اكاوىالكرى؛/اا،.





•بآر١ا يمءثويزث أثر ١^٥ أثث وأققوأ 

يتأتناأقن>نءامتوألأؤ تعال قوله يعني ~ الأية هذه ؛انزلت عاسخ.ءتئ ابن قال 
منرهط ق - . 4٢٢^سدJبثأقثلأقبأمحتدن ئم 

قونح الدنيا، شهوامتؤ ونترك مدايرنا نقني قالوات الل4 رمول أصحاب، 
ذلك،لهم فدكر إليهم فارمل الهم، ذلك فلغ الرهبان، تفعل ك،ا الأرض 
النساء،وأتتمح وأنام، وأمأالي وأفطر، أصوم رالتئض النبي فقال نعم، فقالوا• 

مش((فليس بمسش يأخذ لم ومن مني، فهو بسنتي أخذ فمن 

ولالما، أنه الأرض هذه عل حلق ما كل أن ونعمة ومنة منه فضلا تعال اغ وأخثر 

•>لق,آكمى هوأيوؤ بحانه سفقال به والأنتفاع به الأّتمتاع ماح وهو إلا لتا يكون 
نايىألآنيي\هل؛ا.

علالله أحل لما محرم؛ن هم أنفرصدوا من عن تحال اف كتاب، ق الإنكار وحاء 
٢.ألززيُهل مى تاد،ءلآشسم، شسحرم ؤ صبحانه فقال حلقه 

عليهمحرم ما لتحليل والقبح الذم ل او معباده عل أحل ما تحريم الله وجعل 
عقكئترؤأ "مإم ؤبمنذا ذدا-ءلنل ب، ألشكمآلكj ؤإلأمولواهادنين< ءؤ ت سبحانه فقال 

 ( ١ ) ،jال1ئدة.صورة من }٨٨  ١٨٧لأينا
صورة!_؛.من  ٨٧)•ل(الآية 

)حا-أمللا(. ٥١٨/١• فيشرْ الطري دوام )٣( 
(. ٦٧٢٦^٦ ه/ تفرْ ق حاتم ش وابن 

•مريديه لأبن ١  ٣٩آ/ الثور الل-ر ق وعزاءالتوطي 
البقرة.محورة من ٢ ٩ آية من ( ٤ ؤ 

.الأموافط محورة من  ٣٢آية من )٥( 



واثضوابطرئعأ/م وسرركروعة.. 

١.٢ ر ه 

عقهموآنثزآم لتقأآلاأيكلوأيثا وما ؤ ت تعال قوله شر ق عدى القال 
إفعز يعم هؤ0إ>نير ^٠٤،، إتم »('ذتمد'ذث' إلا عومحز حرم ما قثدمحر يئن 

الأش؛اءق الأصل أن عل ١^، ١^ »ودلت رآ،أإ1تتدنه 
فإالإباحة، عل باق فانه منها، ثيء تحريم المع يرد ب إذا الإباحة،وأنه والأطعمة 

٢.فليس؛حراماا١ الله يممله لر فإ الله، فمله قد الحرام لأن فهوحلال، عنه الله مكت 
المما والمشارب، والطاعم للمناغ الأصل هي الإباحة كون ق الثريعة يسر ؤإن 

سخرهما تناول عن أهلها محجب لا بأن وعفلمتها الشريعة ير معالر من وهو فيه، ثلثا 
نبيهتعال الله وصمط ولذا عليهم لقدته منه الغ ثبنا ما إلا يمنحهم ل؛ أرصه ق لهم الله 

ثهثآاةتثتؤدتحئ ه بأنذإإسءك،-وتت 
ثآ'لآءلهممحيبم؛/

منهاتعدة بأمور القاعدة حلال من ليبرز الشريعة ل التسسار وإن 
يعودممسي صار هو ما إلا محرم لر الحل هو الأصل جعل حثن الث/ع أن الأول؛ 

حرمفقد نبلهم من اممابح أهل بعض حلاف والأحروى، الدنيوي بالضرر الماد عل 
ئكزمن\ؤتتاهائوأمتاؤ تعال ال قكإ لهم عقوبة اا2ليبالتا بعض اليهود عل الله 

الضحل.صورة من ١ ١ ٦ آية ( ١ ) 
)مآ(آيةا'اا.نّورةالأنعام.

.٢٧١تفر )٣( 

الأعراف.ورة من  ١٥٧ر٤(منآ؛ة





واثضوابطؤاصاثم سدر/كري،و4ن.. 

الكتابل مها منعهم وعدم عوائدهم عل الناص إقرار عل الأدلة تضافرت وقد 
االطهرة.النبوية والسنة الكريم 

قاره واعتبالعرف بأمر وهي ا ؤ"ميآدممحأهمةآمفهل ت تعال قوله ذلك ومن 
الأيةضري أحد 

عرفتهما بكل اه معنه رروقوله ت الأية تمر ل عطية ابن قال 
٢.اكرسةاار ترده لا مما النفوس 

ا.معامالة،ال بينهم فيإ ويتعارفونه الناس يعرفه ما اروالعرف محاز(ت الابن وقال 
^ؤ،لبمزتثمأأمال: تعه وقول

يكثلإبمةثعويىياثمتحألجةقوين

اب،الثيووضع ازال ؛الأ؛تفيهاالعادة حرت التي الأوقات ق يالأستئدان قامر 
اكرعلْآ.ق الناس اعتاد ما اعتبار فعلم يعتادونه، كانوا  ١٠عل الأية ق الحكم فابتنى 

اممهرسول طيه ابو ارلحجم قال رء.ةنئ مالك بن أس حديث، وق 
ا.حزاجهءأ من نحمفوا ال اهله وامن م، من بُنإع له ُأمر 

الأعراف.ّورة من )ا(.نآة1،ا<ا 
م/آ'اا.الوجتز رأ(الحرر 

الأدلأن\/ا<آ.قواطع )٣( 
النورسورة من ٥ ٨ آية من ( ٤ ) 

.١٣٣ص الفقهة القواعد مفلومة شرح )٥( 
والإجارةالسوع ل بينهم يتعارفون ما عل الأمصار أمر أجرى من باب اليؤخ، كتاب البخاري، رواه )٦( 

أحر،ومواصع ٢(، ٢ ١ ٠ )ح (، ٤ ٠ ٥ / )؛ الشهور ومذاهبهم نيامم عل وسننهم والوزن والمال 





واثضوابط/1ع،ثم وسر/صردعة.. 

;منها متعددة معان القاعدة ل وللير 

وأعرافهمعاداتمم عل اس النبإجراء الشريعة بر عظم فيه شك لا مما الأول؛ 
قهو بمم والإحسان الرفق إن بل حاتم، شؤون ندبمر ل واعتارها علتها 

بلزومعنهم الحرج ليفي الناص حياة محا منغثر هو مما عليه يتعارفون ما عل إحالتهم 
والعادة.الطبيعة معاندة تقتفيه الذي والمال والفتي البلق العنت فيها واحدة حادة 

أويمنداره \ذحولأآ س محدد لر في،ا للعرف الحاكمية س تعال اممه جعله ما الئاني•■ 
ألقوم.وما الكلفين أحوال ومعارضة منافقة بعدم المر س صورة فكان صفته، 

جعلهنمى ير فيه فلزومه واعتادت ألفت لما مثالة بطبيعتها النفوس أن الئالث: 
كلتنافقي الشريحة كانت لو بخلاف الث.رع س لحور وحاكميتها العادة اعتبار ق اممه 

ّوالفئة الطبحية المشقة س هذا فان الماس مااءتاده 

والبيان،الونحؤح جهة من فيها ما ؤإعإلها الحادات اعتبار ق الممّثر من ١^!^؛ 
الخميع.س مدرك عام اجتاعي مظهر أن،ا نتيجة 

بان٠ اللالمجتهالعرف محرفة اشتراط يعلل العرف نثر رمالمه ق عابدين وابن 

اد!الاجتهشروط ق ارقالوا والعنت المشقة يوجب به والحهل ثر تينؤع العرف إععأل 
لمغرالزمان باحتلأف نحتك الأحكام س فاممر الماس، عادات معرفة س فيه لأبد إنه 

كانا معل الحكم بقي لو بحيث الزمان أهل فاد أو ضرورة لحدوت، أو أهله عرف 
علالمثنية الشريعة قواعن. ولحاك بالماس والضرر الشقة عليه للزم أولا عليه 

ادا؛والفالضرر ولغ والميبر ، اكخفيف

■ ١٢٥أ/ءابا-ين ابن رسائل جمؤع صمن مهلؤع الم؛، شر ن ا





ينتعحض — لأينثرف او — ®لأيشل ءق1لت الصلاة ق الثيء يجئ أنه إليه نحتل الذي 
يجدربم«لا/

البقولهI البخاريت له بوب وليلك الشك. اعتبار وعدم الشن بلزوم فامره 

تن«لآ،.حش الشك من يتوصأ 
قواعدمن عظيمة وقاعدة الإسلام، أصول من أصل الحديث *وهذا الووي؛ قال 

يخرولا ذلك حلاف يتيقن حتى أصولها عل سقانها يجكم الأشياء أن وهي الفقه، 
اyارئuيها«١٣/الثالث 

منلعل ممرة حوانج، سرها الشريعة أمرار من فيه اات؛قناُت، إل الكلم، وركون 
أبرزها:

والخلاءالوضوح من هذا وق اليقناث، عل وبالخلق بربه المكلف، علاقة بناء الأول؛ 
ونقمي.بدن فهوبر والاصهلرابإ، التردد من ينجي وصوحا الحقوق ول لتشريع اق 

يشيرمما ة والومحوموالهم التردد الثرية النفس يعفى ؤلبيمه من كان لما الثاذى• 
علالأحكام بناء وتكرارها،كان العبادات، أداء ق عليها؛الثلث، والمشقة وترددها قلقها 

النفسيان الأمبر لوالرموِرسا السيئة ية النقالإرادات، هذْ كبح"نجاح التيقنايت، 
المر.3، عظيم وجه وهو والحسي والعمل، والقلم، 

وبراءةللخلق أو ف التي الحقوق ق ملامة فيه اليقينيان، إل الركون أن الناس: 
وهووالفلمون والشاكوك الاضعلرابح من النجي باليمح، العهدة من وخروج للذمة 

التكليف،.ل اليسر واضح 

رااّ-جحءهمبم•
.٤ ٦ / ١ البخاري صحح ( ٢ ) 

(.٤٩)؛/ملم صحح عل النووي نرح ، ٣١



/ممضإرء/دحريْرفي الأصل السادسة: القاعدة 
فإنللمكلفن المالح مراعاة عل أحكامها قائمة المهلهرء الشريعة هده كانت لما 

الضرركان سواء والأحرى، الأول لحاتم ممد مضر كل من منعهم مصالحهم من 
وعقلهوماله وبدنه دينه ق بالمكلف، يضر ما كل ق الأفراد، أم الجتمعات، عل عائدا 

٢.وعرصهل 
هداترسخ ق والأحكام والقواعد الأدلة متواترة الإسلام سريعة جاءيت، هكذا 

الحفليم.المقاصدي المعتى 

ؤماؤ ال تعقال كإ ٥^١٥^^^ محمد نبيه ببعثة تعال اش رحمة مقتفى من وهو 
يضرما كل من يمنحهم أن حم سبحانه رمته ومن رآ،. 

ودنياهم.دينهم أمور عليهم ؤيفد حم 
لأمتهليحل بما ث، ؛حبأنه >ءبم'.£يىوثؤ محمِد نبيه سريعة به الله وصف، مما وهو 

ومحتمظهلمنآمموث<ثهث^هشتv ؤومح>ل الخثائثv علميها ومحرم الطيثايت، 
صرروياارلأ قال! صإإف4صظ النبي أن ؛٥^^١ عباس بن عبدافه حدين، وق 

ءضاز((ر؛/

تعم،المتقية الزكرة لأن مطالما؛ الضرر نفي عل دل الحديث، ارإن نوي; الإّقال 

،A٢٣٠ و،محاسمهآا،اموقا/*سلأالمول 
)آ(وةم\'امنّورةالأساء.

.١٥١^٠سورة من ١  ٥٧سآيت )٣( 
أحدفيافال\/مام.)أ(رواْ 

حديث،من (، ٢٣٤١)ح ٢ / ٤UA بجارْ يفر ما حقه ق بتى من باب — الأحكام مماب — ماجه وابن 
ماما•ابن 

بعصا®يعضها يقوى طرق له  ١١النووي وتال 



و؛رضو/رطر/لماتم سرركرسة.. 

اتضالحران، ءلهممعظن،،لءل دلا الإكان >، رادذا لد الض رذا 
الماد'ء5(ُ'أوم اكحريم بت ابواز 

وقعإذا فممكن، >دق بكل وقوعه قبل منعه ل الاجتهاد شفي الضرر ونفي 
تكراره.من الواقية التدابار وانحاذ به رفعه يمكن ما بكل رقعه وحب 

ومانعق ا، كلهالنريعة ق منعه منوث والضرار الضرر ارفإن الشاطئ! قال 

ؤوبُهل٢، لتندمحأ صمإي؟ قس؛ؤئن ^؛٤٦ نمال؛ ه كقولكلمايتح وقواعد حربان، 

الفوسعل التعدي عن النهي ومنه الأبة، أن ه ؤث1'محآرؤلأآ/نله\ 
ضرار،أو إضرار المعنى ل هو ما وكل والفللمم، الغصجا وعن والأعراض، والأموال 

العمومغاية ق معنى فهو المال؛ أو النسل أو العقل أو النفس عل ابناية تحته ويدخل 
ثك..ءرولا فيه مراء لا لشريعة از 

منها!دالتي الضار تحريم 3، التستر لجوه التأمل عل يثكل ولا 
مصالحرعاية ذلالث< معالم ومن والنسر، الرحمة ثريعة الشريعة أن تقرر لما أنه الأول؛ 

بدرءالشريعة ير من هو المقار فتحريم المقاصد ودرء المالح بجلبا ١^^؛;؛،، 
با،لكالم،.تحيق أن للمقاصد مغ هو المقار تحريم أن إذ المقاصد 

الشقةصور وبكل يدانه، مشقة المقار إل يودى ما وفعل تناول أن الشانئ؛ 

(.٤٨٧)ص للإنوي الأصول، عل الفروع قزيج ل المهتد )١( 
١^.)آ(منأ;ة؛'آآسسورة 

التللاق.محورة من ٦ آية من )٣( 
)أ(سآيةم'؛سّورةالهمة..

'؛/هم؛و\ما.)ه(الوامما>ت،



^^،؛«؛£؛لصع؛رتيه ج

عليهوقع من وعل الآل أو الحال واعت_ار الضرر أوقع لمن نحمل مشقة الحقيقية، 
الضرر.

وهوالسوية، الحرية الفطرة مقتفى هو منها والمغ الضار تحريم أن الثات-ثت 
قالسوية الطيعة مع متوامما منها المع فكان النفوس، نحيه الذي العدل ْع التوافق 

منالقوس تحبه وما الفهلرة مع لتوافقه السريع ق المحر من فهو وفطرتها، إيإنها 
والإحان.العدل 



واثمهوابط/سأم دسر/كروعة.. 

الثانيالعلم 

بخفضاهوي،وةئلأبخإق

حآكمثمت فليس وقدرتم، بوسعهم ليس وما لايهليقون ما عباده تكليف تعال ممه اض 
وقدرتم.٠لاقتهم ق به كلفوا ما كل بل العباد، وومع ءلاقة عن خارجا تعال اممه شرعه مما 

به،الكلم، عل القدرة سببه أو التكليف، شرط أن الأصول ق ارثست، الشاطبي! قال 
.٢١عقلارال جاز ؤإن شرعا به التكليف، لايمح عليه للم.كلفإ قدرة لا فإ 

لأمماسثتاإلأثءاهرآ،ؤتعال: ، ٥١قال 
ءلاقتهمولا وسعهم ق ماليس لعباده تعال افه تكليف، ق يكون أن عام نفي لأية فا 
القكإ محه، منهتون هم ما ق تركه ومعهم ق ليس وما به، مأمورون هم ما ق امتثاله 

ا<ر'آا.دينهم أمر عليهم اش وسع المؤمنون راهم الأية: ير نفل ^^:؛٧ عباس ابن 
فيتحث_دهاه ساإلأوتثها ارؤ الأية؛ ير نفق الهيرى الإمام قال 

محهدها((ل؛الإولا عليها، يفيق فلا سحها، د،ا إلا 

آ/اماا.)ا(الواصات 
)أ(سآيتا-،مآمنسورةاكرة.

. ١٣• !/ ضرْ j الطري روا، )٣( 
.Y٣٨٩/ شر، ل حاتم ش وابن 
(.١٨٠)ح ١ ٠ ١ ١/ ضره ق النير وابن 

إذئاه-ث?رسشثا ^وأن وجلرت م ئولراص اب بالقضاءوالقدر~ كتاب ق وال~هقي 
(.٢٣٢)ح٢٤٧/١

اكور.لأبن  ١٣٣/٢وءزاْالسوطيقانمراكور 
■١ ٥ ٢ / ٥ الطري شر ( ٤ ) 



قليم بإ التكلِف نفى من مرر0 فتإ مقاصد عن متحديا ائاوردي يقول 

Iوجهان وفيه طاقتها، يعني ه لأذ؛ةم>آسسماإلأوسهثا ؤ وحل عز قوله  ٠٠ت الوسع 
نفثاإلاومعها.ألايكلما عياله عل بالتفضل وللمومن؛ن ورسوله الله من وعل أحدهما؛ 
الشاءوجه عل الله، عن الومنتن ومن المح، من إُتحار أنه والثاني؛ 

٢.#أ ومعها إلا نفثا يكلف، لا بانه عليه، 

يالو الوسع اب3ل. وصتعال اللص نفاها الش الكلفة محاط رصا رشيد محمد ويب؛ن 
الضيق،صد لأنه عر؛ ولا عليه فيه حرج لا ما الأسان! ررووصع فقال! به كلفهم 

طاقةلا ما وشرعه دينه ق يكلفنا لر فاممه لهإ، وأصلا قبلها مما أومحع هذه كانت، ولدلائؤ 
حرج،اأآ،.ولا عر بغثر امتثاله ومعنا ق يدخل ولا به، لنا 

^سؤسلإسصر1ومأوبحمده! ّسحانه وقال 
٢.بآل لا0لإماثتاإلأوسنها أكنط وألم؛ران آلآً=قتلا 

تحميلهبالمقدور ليس ما كل وق الوسع بغير ااتكليم، نفي ق محرنحة الأية فل.لألة 
الأمرمن سيفه وما الأية ق القي هذا بتن تيمية ابن الإسلام شيح ربط ولذا ؤإدراكه، 

-با.يكلف، فلم ممكنة غر الاJقيقة التوفية أن جهة من والميزان الكيل بتوفيه بالعدل 
والعدلموصع، غبر ق كله والخبر والحق الدين ج؛ع العدل أن وبثتا . .  ٠١قال! 

وجهكل من التإثل لكون به الحمل ؤإما علمه إما متعرا، أو متعذرا يكون قد الحقيقي 
وأقرببالميل به أشكان ما ذللئؤ مثل ق الواجب، فيكون معلوم، غر أو متمكن غر 

.٣٦٣/١)١(الكتوانمون
)آ(شرالمار

الإنعام.سورة من ١ ٥ ٢ آية من )٣( 



واثضوابط/كاثم 

بحانه:ال قولهذا المثل؛ ائرينة وهي إليه 

ممساإلأئعآه١١/
المكيلاتق حتى متعذر وجه كل من المإثل أن ءاواعلمم آخر: موصع ل وقال 

أحدأن يعلم لر بر من بصاع فقمن بر ْبن صاعا أتلف إذا فإنه غثرها؛ عن قفلا 
نالولهذا الأخر عل أحدهما يزيد قد بل الأحر مثل هو ما الحب من فيه الصاعان 

تحديدفإن . ٢٢ئثناإلأوسهاهللا الخط ^^^و١ألخطيلوألأ١ن تعال؛ 
إلأقرب كان إدا هدا من أمثل هدا  iji_ولهذا البئر عنه يعجز قد مما والوزن الكيل 
وح4«لم.كل من الماممة تحمل إ إذا منه؛ الماممة 

^^ت،لأعلفماإلأوسمهاءؤ س_حانه: وف_ال 

تثأهمجمونص١٤ل
خالدأالحنة جزاءه بأن صالحا وعمل آمن لن تعال الله وعد بيان ل الآية جاءت 

المالحوالعمل الإيإن أن توهم من توهم تدغ معترصة بجملة لأية ا ودفعت فيها، 
الوعودالصالح والعمل الإي،ان ل تطيق، لا بإ وتكليفها النفس عل المشقة متقيان 

،•ر ومعه عن حرج با لا ، —١^١٥علميه يفدر فيا هما بالحنة علميها 

■ ١٣٢را(محمعاكاوىأآ/
سّورةالأنمام. ١٥٢)آ(.نآة

.٥٦٥)ممحموعاكاوى-آ/
)أ(آةأأسمرةالأءراف.

شر، ٣٣٤; الدرر نظم ،  ١٣٧ص القرآن أقام ل التيان الابن/ من المفاد انمي هدا ■>,_ ل يطر )٥( 
.A١٠٧٤/المار 



•٢ ١ ا'ج؟هل بمدمرمحمل بمدأس سبحانهI وهال 
عليفز ان الزوج عل وأن الزوجة، نفقة وهو خاص ثب بجاءُن، والأية 

عامامعيدا تقعد ولكنها عليه، يقدر ما إلا اممه يكلفه ولا اطه، أعطاء ما بحسب زوجته 
أوق.مما باكثر لا تعال اف آتاه ما مع متوافقة أنما والواجبايت، التكاليف، ل كق 

لوالثوكاق تيمية كابن المحقفن بعض العموم هذا عل بالأية امتدل، وقد 
ةالدلالق التقعيد هذا تقرر الأية تممثر ق السلف بعض عن النقول، جاءت وقد 

السبببخموص لا الراد بعموم 

أًلاثتل؛ا.U الأ يقوو: مفيان، عن 

ال ١٠ال! قؤلأقةفأسماإلأآ٠١لإأه I نوله ق أسلم بن زيد بن عبدالرحن قال 
امعدء وليس يزكى أن اف يكلفه ولا به، يصدق ما عنده وليس يتصدق أن الله يكلفه 

-زكء،لأى
،.^^^٠١١٦ءؤ»آةزأأمحثاتAال وقوله 

الأمتهلاءةعن حوانلارج يطاق ومالا ؛الاستطاعة، ذللثح وقيد بتقواء تعال الله أمر 
به.مكلما يكون فلا 

بهكلفهم ما جع أن ذللثح نقمن راوند الأية؛ ل تيمية ابن الإصلأم ثيح قال 

الطلاق.صورة من ٧ آية س ٢ ١ ر 
٠٩٥؛/ واكل العقل تعارض در، ، ٦٩ه/ المرين المة مهاج ، ٢١٦/١٩و٢٦/١الفتاوى محموع )٢( 
.٣٢ا/ الفحول إرشاد )٣( 

)؛(رواْالطرىفيفبمْمآ/-؟)حه1آأم(
(٣٤٦٧••؟)ح اسرىفيشرْمآ/ )ه(رواْ 

التغابن.محورة من ١ ٦ آية من )٦( 





أمالخواطره أمر تأولهم ق السلمين عن 
والتعبد،الديانة بقضايا خاصا ليس يهليقون لا بإ العباد تكاليف نفى أن الثانية: 

حناتمأمور حش شوونم كل ل الخلمح، عن منفي هدا أن تعال الله رحمة من بل 
لهمهليقون فهم ونبيا أمرا به كلفهم ما ررحمع تيمية؛ ابن الأسلأم ثيح يقول 

حلافزعم من عل صريح رد ذلك وق يطيقون، لا ما يكلفهم ل؛ وأنه علته قادرون 
عونهيا مالأعإل من فكلفهم أرزاقهم وصمن بعبادته أمرهم تعال وافه ذلك. 

قالومح ي فهم تعهم وأرزاقهم يعونه فتكلتفهم يسعهم، ما الرزق من وأءهلاهم 
وهذاالعبد يسعه وما العبر يسع ما ؛؛ن ففرق رزقه، ووسعهم أمره ومحوا وأمره؛ رزقه 

أ،وغناه وحكمته ؤإحانه وبره برحمته اللائق هو 

وهوحؤج فتحريمه به إلا المحاش يتم لا ما ررفكل تقعيدا؛ آخر موصع ل وقال 
ثرعا٠٠لمنتف 

بإالتكليف مسألة ق خلاف من الأصوليون ذكره ما هذا عل يثكل لا الثالثة: 
قمقروصة المسألة فإن ا، تحويزهل ق اممه رحمه الأشعري الهن أبير وخلاف يهناق، لا 

علواقع الاتفاق إذ ، واأشقيش١٦٢كالْيِفيرْ؛، الأئمة حرره ك،ا الوقوع ق لا الخواز 
الوقؤع.عدم 

.٣٧١ا/ )ا(الحررالوجتز 

)أ(محموعالختاوىأا/لأما•
)م(محصعاكاوىهأ/؛أ.

الروضةمحمر ثرح ، ٤ ٦ ١ / ١ الحاجب رفع ، ١ ٥ ٥ / ١ الوافقات ^U، المخول المالة/ j يفلر ( ٤ ) 
ا/اأآ،اكوضحضصا/م؛ا.

ا/اأأ.اروضة )ه(شرحمحصر 
أضواء)٦( 



ومرضو/وط4/لعامم . وسر/كروءة. 

يطاقلا بإ التكليف مسألة ق الأص-وون كلام أن راواعلم الخقيطي: قال 
أويمنعه،العقل محزم هل والمعنى العقل، الحواز إل بالنسبة هو إنإ ذلك ق واختلافهم 

والأحاديث،القرآن آيامتج عاليه دلت، كإ منحه عل محمعون فهم بالفعل وقوعه أٌا 
النبوية«لا،.
أصوليةمسااول الأصوليون بتى يطيقون لا ما لعباده اممه تكليف بعدم القول وعل 

والعاقلنسيانه، حال المامى تكاليف، وعدم بالتحيل، التكليف، مخ كمسألةت ممره 
٢.المساولل من وضرها بالمعدوم، والتكليم، والكره، والجنون، غفلته، حال 

؛،.YT؛،/jLJl)ا(أصواء 
بعدها،وما ٣ ٠ ٣ / ا اج المنهثرح ي اج الابيبعدها، رما  ٨٥حس المنخول وغيرها/ الة المهده ينظر )٢( 

وما٤ ٤ ا/ اللحام لابن القواعد ١،  I٢٧/ ات الموافقومابعدئ،  ٢٢٤\/محمرالروءانثرح 
لعدها.





علله مهلشن كنا ؤإن أداؤْ، علينا يثقل ما نحملنا لا ررالمعتى الأنارىت ابن قال 
ا.مكرو0اار وتحمل نحشم 

نمب ١٦١ه إلأونعهأ لاققيذص ؤ تعال ه بقولرين المقبعض استدل كإ 
السابقة.الأية من الدلالة وجه 

صدالوسع لأن غلط؛ وهو ^ iLisJL)الوسع بعضهم ررفر رصا؛ رشيد محمد قال 
درجاتآخر فهي الهناقة وأما تغراقها، اسيباغ ولا القدرة له نتسع وهوما الضيق 

بملهاإلأاسمالمطلقكانماآخمطاقة((رم.

سثاإلألأئلمم-آس ؤ تعال.' قوله عيينة بن سفيان به فر الذي هو المعنى وهذا 

المجهودطاقتها ولوكلفها طاقتها، فوق يكلفها ولر يرها ااإلأ اقال؛؟ول وسعها 
•منهااارْ، 

دونما الوسع لأن حن قول اروهذا سفيازت كلام عل محلقا الغوي يقول 
الطاقة

انجهة من قآرؤ،آمحبج<يهأ٧؛ تعال بقوله للأمر ستدل يم 

)ا(زادافرا/ا-؛"آ.

.٤ ٤ ص؛ الطحارية الشرة رح ث ، ١ ٠ ٢ / ١ ٤ تيمية ابن الإسلام شخ فتاوى محمؤع وينظر/ 
)آ(سآيةمأسسورةاكرة.

.٢٣٧أ/ المار تفر )٣( 

اوقرْاسورة عن ٢  ٨٠١آية من )٤( 
٣•• ٦ أ/ ابررى للميوالمال الكشف ، ٣٥٧ا/ الغوى )ه(تني 

ا/لأهم.)أ(تفرالغوي 
الخج.محورة من  ٧٨آية من )٧( 



ينعئد ولكن فعله الكلف مقدور ق هو فيإ يكون قد والخرج الحرج، نفى تعال الله 
بإنفي إل طاق لا بإ التكليف نفي من أبعد الأية دلالة فكانت فيه، له الحرج 
حرجق الحبي يؤسر ولكنه يهناق 

قوله؛روتامل فيقول،I يالأية منه استدلالا المحنى هدا تيمية ابن الإسلام ثيح ونحل 

صسيقل لا تكاليفه؛ مآن ومنحه سعة ق أنمم نحته نحد كيف ه ؤينعها ^إلأ ُ وجل "عر 
منلهم مقدور به كلفهم ما أن لأية ا فاقتضت، ذلك، يقتفي الوسعر فإن ومشقة؛ وحرج 

يكونقد فإنه الشخص عليه يقدر ا مبخلافح حرج؛ ولا صيق ولا لهم عر غر 
مدىدون فهو محعة ق منه هو الذي ومعه وأما عليه وحرج صيق فيه ولكن له مقدورا 
ؤوماجعلوالحرج للضيق مناف، وذللئ، ومتع محال، فيه ه لتفبل والمجهود؛ الهلاقة 

٢.ر ه حئرآكئولأمط أثث ووبئ ل ب• ٢١ر ه عقؤفيآمح؛تيي 
اطاقتهيكلفها ولر ءرها، علا يرها ءإلأ ه قوله: ل عيينة بن سفيان قال 
الإسلام*أئمة فهم .فهذا الجهود لغ ء؛لاةتها لفها كر 

امالتزام عل قادرة البشرية الطاقة فإن أحأكامها، ق الشريعة واقع لذلك، ويشهد 
ادالعبكلم، فلو وفضله، الله رخمة سعة ولكنها الشريعة من به كلفت، مما وأكثر أسد هو 

هرثمن أم وبمام واليلة الوم j صلوات خمس من وبأم صلاة، لآكل بالوضوء 
ذلكا،عل لقدروا مقروصا نصينا الله مماجعله أكثر اموالهم زكاة وبإخراج لعام اق 

•الحمد للنا فاللهم سبحانه كله الأمر وله أحل ولطفه أعفلم بعباده اف رحمة ولكن 

الخج•سورة س  ٧٨آيا س ٢ )١ 
.نّورةالقرة)■ا(.نأةه\/؛

^٨٣/\i٢(ص١ص'(



واثضوابطالهائم دسر/كريعفن.. 

محيلونفإب، ونحوهم كالصوفية التعبد محال ق المتدعه واغ لهذا يشهد كإ 
اغالبهق وهي تعال اش إل ا -بميتقربون أنبمم ؤيغلنون ا -بميتعدون وأعإلأ أقوالا 

فنفىوتنطعا تكلما ءتئقنهؤغ الله رمول عدها ذلك ومع تطاعة ممقدوره 
كإيهم ءالالله أوجب ما عل زيادة علتها العباد لكون ببما ياذن ولر مشروعيتها 

النبيبيوت إل رهعل ثلاثة راحاء ت يقول ئؤقبمه مالك ين أنس حديث 
مننحن وأين فقالوات نقالوها، كانبمم أمحروا ٣ النبي عبادة عن يسألون 

أصلفإل أنا أما أحدهم; قال ناحر• وما ذنبه من تقدم ما له غفر قد ٠^٥^^ الض 
فلااء المأعتزل ا أنآخر; ال وقأفهلر، ولا المهار أصوم أنا آحرت وقال أبدا، اللل 

أما؟ وكذا كذا قلتم الدين أنتم فقال; إليهم النه رمول فجاء أبدا، أتزوج 
وأتنوجوأرقد، وأصل وأفطر، أصوم ولكني له، وأتقاكم فه لأحناكم إق وافه 

منى«را،.فليس سنتي عن رغب فمن النساء، 

اسمبجه



سامممسضصاسابم

علوشرفها افه ا كرمهتعال، اف عل كريمة محمد أمة الإسلام أمة 
الأممق تكن لر بمكارم ا وأكرمهبمزايا ا وشرفهبخصائص فخمها الأمم صائر 

١١^!

علكانت والتي والأغلال الأصار رفع الأمة هد0 عل تعال اممه مى ما حملة ومن 
والطاقة.المقدور ز داخلة كانت ؤإن السافة، الأمم 

يوجبهافلم مةا.ورة ومشقة عر فيها وواجبات تكاليمح السائقة الأمم عل فكان 
القوسحب مع منها اف منعهم محرمات السائقة الأمم ل وكان الإسلام، أمة عل اض 
الإصلأملأمة فيها وأذن اف فأباحها يناولها وتمتعها لها 

فيمنكانت التي والأغلال الأصار عنا افه برفع ناصة جاءت القرآنية والإيات 
فبما.

منبه لما أصرا مي ّالحبر ومنه والضيق الثقل وهو إصر جع والأصارت 
الضيقل

أوالرقبة ق يوضع الذي الحديد من والأصفاد القيد وهو عل جع والأغلال: 

إلترجع ءوالأصار• فقال: والأغلال الاصار بين تيمية ابن الإسلام شيح وفرق 

١٩ا/ ا/ا-ه • الروس آ/)ا(ادءكموسالأطم 
.٤  ٤٨ص الصحاح محار ٢،  ٥٦•Y/ الرب لسان ، ١  ١٧٣•Y/ المميز ذوى بماثر )٢( 



هج ^رءكرس..اسثمىممو/ط 

الثملهو الإصر! فان الشديدة. التحريإت هي الثديية.والأغلال! ات الإمحاب
ثانوهدا الانطلاق، من الغلول يمتع والغل! وحب، ا مثان وهدا والشدة، 

ا.المحفلورارأ 
فيهالما والأغلال بالأصار الماصة الأمم بما كالم، التي الأحكام هد0 اممه ووصف 

إالناس.أحرجن، امة خثر منهم الله نجا الذي والضيق المشمة من علميهم 
فيمنكانت، التي والأغالأل الأصار عنها افه رسر أن الأمة هده خثرية من فكان 

افاباحهتحريمها ترك شديد محرماُت، ومن أسقطها، شاقة واجبات، من بعمومها قبلهم 
وأحلها.

خمائصمن وأمته الله ثرفه وما الته ورممحمد وصم، ق تعال قال 

1الأمم ق تآكن نر ومsكارم  محدؤوثة»آوآمحكت، قأ ؤ بقة  11
أصقيز نَبميلم ألحمق :اثئئم صج:ق ذكزثأ 

أم
سوآ(هأككاأتيلثثآأويث،وثثثرؤث مءوعرروْ ءامنرأ ءأكمك> َيسئعثههم 

نتاصيى0هرآا.
والأغلالارإصرهم وأمته محمد عن أي ه ااؤوبمخعنه؛إ فقوله! 

اليهودالكتاب، أهل الأبة ل المذكورون وهم قبلهم الأمم عل أي علميهم؛؛ كانمج التي 
.والنصارى 

وكانالثقل، هو الإصر؛ ه إصرهم عنهم ؤويم؛يا تعال! راقوله العرب؛،! ابن قال 

.٤٣٢ / ١ المتمم الصراط. اقتفا، ( )١ 
)آ(آةِاهاسمرةالأءراف.



لحمدالشاق تاللئا فخفف عظيمة، مشاق فيها كثيرة تكاليف الشرائع من سبق فيإ 

وعق،لهاث\كت ومعهأ ثنتاإلا أس لايكلنس ءؤ آلوميزت دعاء ق تعال وقال 
سئ>

كثاث\تيلائك
فعلت؛؛راقد اف! قال أؤأره ةذسمُاضآمحورآلخكثذلآ«ك\ 

شريعةأركان من وركن الدين ل عظيم أصل ررهذا الآيةأ شر ق العربي( ابن قال 
أمنا،مشقة ق ا كلفنولا إصزا محملنا فلم ما، الأمم عل مبحانه اف شرفنا السلمن 

القراصرإ،بقرصه أحدهم نموب البول أصاب إدا إسرائيل بني سلف من كان وقد 
هدهعن تعال الله ورفعها حملوها، الأمم عل وظائف إل ذلك تعال الله فخفف 

الأمة....«ل؛؛.

قأن بمود ارلتعلم اطه رسول قال قالت ظينبميات عائشة حديث وق 
ينمننمين القارنة ل طريما يميء ما ٠ محمحق® يحنيفية أرسلت إق قحة، ديننا 

اليهوددين ق تكن لر التي والسءأحة بالقحة فارقه الإسلام أن اليهود ودين الإسلام 

القرآنة/ه^)ا(أحكام 
منسمر٠اJقرق ٢٨٦)آآ(سي 

نفسالحديث عن تعال الله نحاوز سان اب ب~ الإبجان كتاب ~ ملم رواه عبامرت ابن حديثح من )٣( 
يالحةالهم حكم رمان يطاق، ما إلا يكلف ب سبحانه أته وبيان تستقر، ب إذا بالقلب والخواطر 

XrT٠و؛\بصw٦ل
القرآن)؛(أحكام 

نحرمحهتقدم ( ٥ر 



واوضواو0أfcJLall 4سرءرسررعق.. 

علالناقة الأحكام من كان ما بعض المطهرة والسنة الكريم الكتاب ق حاء وقد 
شريعتناق وحاء هم أنفبه ألزموا أومما المنزلة شرائعهم هومن مما السابقة الأمم 
مهلا.سمحا 

منالإسلام أمة تحدير من المهلهرة والسنة الكريم الكتاب ق ماجاء ذلك ومن 
التماريأمة أن اث< ذلالرماية دين فالنصرانيه للتعبد، واjقطاءهم النصارى رهبنة 

قبحانه سقال كإ هم أنفتلفاء من التزموها ؤإنإ لهم، الله شرعها ما عبادايتح ابتدعت 
السلأم:عليه عيي ات؛اع 

٢.اثمه١ مآَكتنهاعالهنإلأ^تيL٠يخون 
الامتناعل الثقات عل هم أنفحلوا لأمم اروذلك الأية: ضر ل القرطي ذال٠ 

؛.والصوامع(ال والتعلق؛الكهوف والكاح والشرب المطعم عن 
مالاثابن أنس حديث ففي فعلهم، يفعلوا أن أمته التي حذر وقد 

علتكم،الله فيشدد أنفكم عل تشددوا لا  ٠٠ه'غيىوت)': الله رسول قال قال! بجغنحبمن 
والوياراتالصوامع ق بقاياهم فتللن، عليهم الله فشدد هم أنفعل شددوا قوما فإن 

.عاليهماا كتبناها ما ات.عوها رهبّانية 

الحيي.سورة من ٢ ٧ آية من )١( 
.٢٦٣/١٧)٢(-فرمني

)ح؛'وإ(ؤ ٦٩١ص الحطو ق باب - الأدب كتاب - داود أبو روا، )٣( 
)حأههُا(.٤ • ١ ٣! العادة القصدق باب — الإي،ان شعب ل والمهقي 
٣(.• ^٨٧ ٢  ٥٨م/ الأوط انمبمم وق (، ٥٤١)ح،م  ٣٢٢ه/ الكمد العجم ل واممران 

وأبو؛علفيغاوْآ/هأم)ح؛هآم(.
)حهم\ا٢(. ٢٤٦٩; الخارة الأuدت ل والضاءالقدسي 

صحيح*.ااإصنادْ ؛ i٨٤/ الهرة وءال<الوصريلإنحافالحرة 





و/رضواط،/سثم سر؛كرساق.. 

وأياحبركه، عذر فلا بالماء إلا يكون لا المايقة الأمم طهور أن جاء ما ذلك ومن 
قكإ يرد أو لرض اسعإل عر أو الماء لفقد عته بديلا التيمم الإسلام لأمة اممه 

ijlهئتي،غذ حديقة حديث   jالنه رمحول ال قLjJLi_w  بثلاثالناس على
لناتربتها كلهامسجداوجعلت لناالأرض وجعلت اللادئم، صموفناكصفوف جعلت 

.، أ"حرى'ال -حملة وذكر ا؛. اتاء نجد لم إذا طهورا 
ثيابميقرصون كانوا فقد البول من التهلهر ق السابقة الأمم ق التنديد ذلك ومن 

اعلميهقامر؛الإبقاء الإسلام وحاء الثوب لبقية تنزتبما بالمقراض البول أص-اما التي 
ليشدد موصى أبو كان  ١١قالت سلمة بن ثقيق وائل أبى حديث ول بغسلها والاكتفاء 

يولأحدهم حلي أصاب إذا كان إسرائيل بني إن ويقول؛ قارورة، ل ويبول الول 
فلقدالتنديد، هذا بنيل لا صاحبكم أن لوددتc حديقة! فقال بالقاريض. قرصه 
يقومكإ ام فقحائهل حلف سِباطة فأتى نتإثى صئلننءك<>ط اف ورسول أنا رأيتتي 

حتىعقبه عند فقمت فجئت إل فأشار منه فانتثدمن، فبال، أحدكم 
فكانلتجاستها احتياطا بالتعال الصلاة ترك من اليهود يفعله كان ما ذلك ومن 

حدثق كإ ويقول تعليه فيمحل الاحتياط هدا يترك صإبمسيح اليي 

حف١فهم٠٠ل٣ا.ولا نعالهم ث يصلون لا فإنهم اليهود حالفوا ١١أبيه؛ عن أوص بن سداد 

(.١ ١ )٩ ، ٦٣ ١٦الصلاة-باب... ومواضع الماجد محاب - سلم رواء )١( 
(.٦٤٨ا/لأها)ح الخفين عل المح باب — الطهارة كاب - سلم رواْ )٢( 
٦(.ه ^٢ ١ • صزإ الغل j الصلاة باب — الصلاة كاب - أبوداود رواه )٣( 

(.^١٣٩١٦٥٩; الصلاة والحاكمفيالمتاوركيم-ىاب 
الذهي.ووافقه نحرجاْ ولآ الإسناد صحيح حديث هدا وقالات 

(.٥٣^٤ ٤ ٤ ٢ آ/ العال ق الصلاة باب - الصلاة -محاب المنة ثرح ق والنوي 
(.١^٥٦٧ ٦٨ا/المكاة صحيح ق ي الأJاق وصححه 



lLxjIjuiJIjءسثم سرءكريس.. ءح._ءء 
% ١١ج 

نحفنامنهم لن الإملأم أهل محالفة من ممره صورا تبتن الش كثثرة والأدلة 
التيالأيات عند بالأثر الضر كتب وق النيوية، الستة كتب ق مثوتة وهي وبترا، 

اكالم.دلتعلسا



و؛رضوربل/اع(ثم وسرمكريعاق.. 

الخامسائعلم 

يخةالضْماتواستولآالتمسمرصد 

عنففتعال اض فإن ا، فيهمشقة ولا فيها كلفة لا سهلة سمحة الشريعة أن مع 
حلأو الواحب بإسقاط إليها الحاجة عند الرخص افه ذنرع المشقة مظنة عند أحكامها 

إتيانها*عند المسقة من لم يعرصل لما المحرم 
ماله،أو ه نفق ومشقة الكلف، عل حرج ا تطبيقهعن ينشا الش فالأحكام 

حرجلأو عر دون الكلف، قدرة نحت، يقع بإ نحققها فالشريعة 
ثرءالتينحاسب، ارالثقة بقاعدةت الشريحة علمإء ه يتناولالذي هو المعنى وهذا 

منهارى.واكرعة لها الرادفة والقواعد 
فعلمن اله لحبتعال النه ا شرعيالتي الأحكام أن الأحمال القاعدة ومعنى 

للمنكلفطعرض إذا ولكن تطاعه، ومالعبد مقدور ق هي النهيامحتط ترك أو المامورات، 
الشريعةفإن المعتبرة الشرعية يالأصاب، النهي ترك أو المأمور فعل ل ومشقة حرج 
التخفف،.له نحلّط 

(٣)عنهمتفرعة وتحفيفاما الشريحة رخص حمع فيها ويدخل 

.١ ٩ ص١ نسر عمان محمد د. اللكية القواعد )١( 
الأفاْ، ١ ٦ ٩ •Y/ القواعد j الثور ٥، ٩ / ١ للكي والطاتر الأشاْ وأحكامها/ القاعدة j يفلر )٢( 

الحكامدرر * ١ _A العدلية الأحكام محلة ٢، ٤ ء / ا البصائر عتون غمز صا"ماج للتومحلي والنذلاتر 
لأحمدالقواعدالفقهية ثرح ، ٤ ص\< للمعيي الحاُعة القواعدوالأصول، ٣، ١ ١; الأحكام محلة ترح 

.\ »_UAسر د. الكلية القواعد ٢، ١ '_1 الباحسثن د. الفقهية القواعد ، ١ ءسيه الزرنا 
,٤ حسه عيي للمالحامعة والأصول، القواعد )٣( 



والسة.الكتاب من الزع هذا عل الأدلة وتواترت 
أدلةمع القاعدة، هده عل دال هو السابقة للمعالم الأدلة من تقدم مما دليل محل 

أوجبهفيإ امحالمح عل التخفيف عل تدل مما القاعدة وهده العلم بدا خاصة أخرى 
للضرورةعليه القه حرمه ما إباحة أو قورها، ، تحقيقأو بإسقاطها العبادات من عاليه الله 

الأدلة:هده ومن إليه 

.٢١١تعال:قوله 
الأيةل تعال النه وقيدها عنه، الله نس ما وترك به أمر ما بفعل واجبة الله فتقوى 
بالإمتطاعة

منيرل_لئ، إنإ تركتكم ما اادءوز٠ قال: مقسءايءو_ز المي عن هريرة، أي حديث، 
ؤإذافاجتنبوه، قيء عن ميتكم فإذا أنبيائهم عل واختلافهم يوالهم قبلكم كان 

استهلعتما٠ما منه فاتوا بأمر أمرتكم 
اأمرنإذا ®قافه له: السابقة والأية الخدبث، ذكر عند تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

أومعرفته عن ا عجزنفإ به العمل من والتماكن عليه بالقدرة مشروطا ذلك كان بأمر 
.٢٣١٠٠محاسقهل به الحمل عن 

نحلبارالمثقة قاعدة: متضمن هو تقعيدا والحديث، الأية من الأسلأم شيح وقعد 
الإمكانااث، بحفيه طائه فإن محه أونس به اف أمر ما راوكل فمال: التيسبمر 

الأعمالمن عليكم الناس ايها رايا قال: الني أن رْنغنؤقها عائثة حديث، 

التغابن.صورة محن ١ ٦ آية من )١( 

)1(محموعالفتاوىام/هم.



والضوابطرثعامم سرروسربهة.. 

ؤإنعليه دووم ما الله إني الأعمال أحب ؤان تيوا، حتى بمل لا الله فان تطيشون، ما 
قل((لا،.

لأنهبأمنه؛ ورأفته فقته ثكإل الحديث هذا راوق النووي• قال 
فتكونصرر، ولا مثقة بلا عليه الدوام يمكنهم وهوما يصلحهم ما إل أرثيهم 

فإنهينق ما الأعإل من تعاؤلى من بخلافح العبادة، فتتم منثرحا والقلب، أنشط النفس 
.٢٢ل عظيم(( حير فيفوته القل.، انشراح وبغجر أويفعله بعمه، أو يتركه أن بصدد 

انبحب اس ررإن الله رسول قال قال• ُ?ءمحؤتمح عمر بن افه عبي• ■*-،•يث 

}ساصهءر نوش ان كمايكره رخصه توس 

عندنحفنا افه حرم ما إباحة أو الله أوحيه ما امحقاط هي الشرعية والرحمة 
وعلاده، عبعن -بما ، نحققرخصا لله أن عل دلالة فيه والحدث مرعا، المعترر المسبح 

١(. ٩٧• )ح ٢ ١ ٣ / ٤ ثعبان صوم باب ~ الصوم كتاب ~ الخاوي وواه )١( 
لبالاثتماد والأمر وغثرْ اللبل نام من الدائم العمل فضيلة باب افرين" المصلاة كتاب ~ لم وم

(.١٨٢٧)حالمادةص٧١٣
١.٧ ٦! للروي لم مصحتح شرح )٢( 
)حآ"ا"هه(.'١ V / '؛ ند الاحدل رواءالإمام )٣( 

لقبولرمضان ل فر الل الفطر تعايب اماب ب~ الصوم أبواب جاع ~ صحيحه ي خزتمة وابن 
٢(.■ )حيأآ ٢ ٥ ٩ V/ رحمته قابل افه بمب إذ ١^٠-؛^، لعادة رخص الي النه رخصة 

لهرخص ما قبول من للمرء ينحب ما الأخار ذكر ~ بيان ابن ترتيب ل ك،ا صحبحه ل حان وابن 
(٣٥^٤  ٦٩آ/ الطاعات من تطيق لا U القس عل الحمل بترك 

صحيح.إمحادء الأرنازوط؛ شعيب ونال 
والطراففيانمجمامر؛؛/مْم)حه؛ح(.

(.٢٧• • ^٤ ٠ ٩ و/ بالرخص الأخذ -ل الصنفح j نية أنج وابن 
.٢ ٥ ٦ / ١ والترهيب الترغيب صحيح j ك،ا الألازا وصححه 

(.٣٥٥رح ٨ ٤ ٠ ص للألباق حيان اين صحيح عل لحسان ا لممليمات ١ ق وكإ 



هو 

يتركوها.ولا الله من الرخص هذه بإتيان هم أنفعل نحففوا أن عباده من محب الله أن 
أولاممه برححة الأخذ أن عل دليل أيضا الحديث هذا راوق عبدالرت ابن قال 

ينتهيأن محب كإ رخصه تؤتى أن محب اف فإن بالنية الأخذ من والحجا العلم لذوي 
ءعزائمه وتحتتب محارمه عن 

اللأسلذات عام ص ب؛ تحق"■-؛- اتله رسول بعثه لما ُر قال• أته عمرو حديث 
يمممصت أهلك، أن لت اغتإن فاشققت الرد شديدة باردة ليلة ق احتلمت قال• 

لهذكرت دىّا-نتجبموم الله رسول عل قدمنا فلمإ قال• المحسح صلاة ياصحابي صليت 
احتلمتإل نعم، ةاات1 قال! ا ؟ حنب وأنت باصحابك صلت، عمرو! يا فقال ذللث،، 

وجلعز ايثه قول وذكرت أهلك أن اغتسلت إن فأشفقت الرد شديدة باردة يله لق 

فضحكص_اوت، ثم فتيممت  ٠٠. ٠٢١٠؟
'.ثسئأااأ يقل ولر ممقسنيءِم اينه رسول 

حجرا منرجلا فأصاب محقر ق ارحرجنا قال! افه عبد بن جابر حديث 
؟التيمم ل رحمة ل محيون هل فق_الت أصحابه فأل احتلم، نم رأمحه ق فنجه 

النبيعل فدمنا إ فل فإن، فاغتسل الماء عل نمير وأنتط رخمة للئ، نجد ما فمرالوات 
العيشفاء فإنإ يعلموا، لر إذ سألوا ألا اممه فتلمهم ررقتلموه فقال؛ بل.لائ، اخر تزنء،-هبء 

؛الأالسؤال«'

)ا(الأتلكر\'/هه'اا

)آ(منآةا،آمنّورةاس.
محريجه.م تقل. )٣( 

(.^٦٦٣٣ ١ ص يتيمم الجدور باب ~ الطهارة كتاب ~ داود أبو رواه ا ر٤ 
ثقات«.رجاله كل إسناد الوهد.ا داود: ر إمحناد يض ٦ ١ ٥ أ/ اكر البدر ق ا،للقن ابن قال 



ثصيتيخ
عندنحميما فتقط ؟!ا الآمور والمتدويات الواجبات يتناول التسثر من الؤع وهذا 

عندات الحرمبفعل الإذن يتناول التر هذا أن كإ والظنونة، التيقنة الشقة حدوث 
إلها.الاضطرار 

قيوثمر ولا عنه يعفى ات التجاممن عنه المياه صيانة يعر ما أن الأول-■ فمن 
منل. العبعنه عجز ما وأن اللحم. مأكولة غير الحيوانات وأوراث كأبوال طهارته 

وأنالأرصن. عل والجود كالقيام وقتها عن توحر ولا عنه، يقهل الصلاة واجبات 
عنالواجب الودلع طواف بعدء.وإمقاط قفائه مع رمضان ق الفهلر له يباح الصائم 

اء.والفالحائض 

واضداءبقولها للمتقة دفعا يعل.ر فإنه اممر كلمة عل اكره من أن الث-اذي: ومن 
معالمباح عن العجز عند الحرمة والمشروبات المأكولات تناول ؤإباحة تزهق، أن ه لف

الحمر.وثرب والخنزير الميتة كأكل الهلكة من القس عل الحوف 
الشرعيةالأسباب وأ-حاكامها الشريعة أدلة اّمتقراء حلال من العلمإء حمر وند 

توهي والخفيف للمتيبر محلا فكانت الحكيم الشارع راعاها الي 
معالثيء عن .ءا القالذهول وهو والحففل الذكر حلاف وهو النسيان: الأول: 

أكلومن وثتها، ف الصلاة ني كمن واجتا فعلا فتترك يني كمن يه• العلم مق 
صائم.وهو ومرب 

علالقول أو الفحل وقؤع وهو الصواب، يقابل ما عل يْللق الخطا؛ الثاني: 

.t٨٥٠/ المغبر الخامع صحح ل كإ الألبان وصححه 
(.٥٧١٢٢)٢ ١ ٠ / \ الحنابة نمه الجروح باب - الطهارة كتاب - والدارعي 
•١ ^٨ ٢ ٢ ٨ / ١ والخبائر العماية عل السح باب - الطهارة محاب - الك؛رى المنن ق رالمهقي 



وكمنادث، فصب فيخطيء لميل بندقه يطلق كمن القائل أو الفاعل مراد خلاف 
.يقهد0 لر محرم لقول لسانه فيسبق مباحة أو مشروعة كلمة قول يتقصد 

العنيذا م اْ.وهو يرصلا أمر عل ثر الغحمل وهو الإكراه الثالث: 
ونحويعقده لا بإ الإقرار أو زوجته طلاق او صلعته بح عل يكره اصطلاحا.كان 

ذلك.

دعاءق تعال قوله منها كثثرة أدلة الت-،ر أسباب من الثلاثة هذه أن عل دل وقد 

كمالثه>رنناولأثءملظتاإمحرات\ أولمثاة ش_يتا لادؤا■خدنايان ربما ؤ الؤمت؛ن 
>رقدصلتاالآا.اف<; قال جاوكعناثاثلأهل\سملنادء 

عليه٠٠استكرهوا وما والنسيان الخهلا أمض عن تجاوز الأنه "إن • وقوله 

الأصلوهو بعضها. أو كلها الشرعية بالأحكام العلم عدم وهو الجهل؛ الرابع•" 
^^رىفغ١وثدصاؤوآقمأ->ةقؤم تعال ل ، قك،ا لإنسان اق 

فيهايفع أن يمكن التي ائل المل الخهل هو اشر بب هو الذي والحهل 
وكجهلالإسلام حديث وكجهل الشريعة أحكام بجزئيات كالحهل به، ويعذر الحهل 

البقرة.صورة من  ٢٨ا"آية من )١( 
نحرصتقدم )٢( 
٢(.• ٤ ٤ )ح ٦ ٥ ٩ / ١ والاّبى الكرم طلاق -باب الطلاق محاب - زجه ابن رواء )٣( 

.i٦-٦ا٦\٦)ح\'^الطلاق كتاب - التدرك ق والحاكم 
الدمثيووامحقه  ٠٥ثذرحاول؛ الثبخن مرط عل صحيح حدث ناهدا وقال 

١٥٤٩٠لأ/ا'ه'آ)ح الماكر، طلاق و جاء ما الطلاق—باب كتاب — الكبرى السنن ق وايهقي 
النحلصورة من  ٧٨آية )٤( 



و/رضوإبط>اأعا/م وسراكريج.. 

هوما ق إشكال إمكاسة قلبه ل يقع ولر إياْ يعلمه من يوحد ولر الثيء عل تشأ من 
عليه.

سببكونه له والاستدلال أحكامه ق حل فيل الخهلآ صور من صورة والحهل 
ءثٍمانابن العلامة قرره كإ بالخطأ، للاعذار الاستدلال عين هو صاحبه إعدار 

حاتم،بن عدي حديث، ق حاء ما التتخفيمح أسباب من الخهل أن عل يدل ومما 

إلعمديته ،. ر ^^آءألإلألآ.جم،محأتيزآلآمحه نزلت، لآ قالت 
يحنيفلا الليل ق أنفلر فجعلتح وصادق تحت، فجعلثهإ أبيفى عقال ؤإل أصول عمأل 

الليلسواد ذللث، ااإذ4-ا ت فمال ذلك؛ ه لفذكرُت، الله رسول عل غدويت، فل 

التهاراروبيامس 

الهكم.بجاهلا كان لأنه بالاعادة؛ يامره ررل! ابن العلامة قال 
أنزلالآيةءلنيمادها..«ر؛ا.إذ 

ةالعالإل الصحة كإل حال من وخروجه البدن اعتلال وهو الرص: الخامس؛ 

منالرء تؤخر أو به تضر لمشقة يقدر أو عليه اف أوجّ_ا ما أداء عل معها يقدر لا الش 
الرض.

.٣٥٥ه/القرآن )١(ضر 
اكرقصورة من  ١٨٧آية من )٢( 

آلتئمحا٥؛ ح تامحبأ تعال اف قول باب الصوم" كتاب - اJخاري رواْ )٣( 
(.١٩١٦)ح٣٦/٣قهم،l٢^^عأه;ا

وفر0الأكل له وأن الفجر يطالؤع محصل الصوم ل الدخول أن بيان باب ~ الصيام كتاب ~ وملم 
صلاةوقت ودخول الصوم ل الدخول من الأحكام يه تتعلق الذي الفجر صفة وبيان الفجر يطال، حتى 

(.٢  ٥٨٥)ح ١  ٢٨م ذك وغر اكبح 
,١٥٢حس والأصول القواعد منظومة شرح ( ٤ ) 



والتيسيرالتخفيف مسببأت من والرءس 

الحإعة.صلاة وسقوط الحج كسقوط العبادة لسقوط سببا يكون ض مؤ 
الصلاةق المام قوط■ كوأوصافها العبادة شرومحل بعض لإمقاؤل محسنا ويكون 

فيها.ذبج1ات والتوجه 

وزوالالرء لحن اكريع وقتها عن وتألحها البالة تامحر لحواز سما ؤئكون 
رمضان.ق كالفعلر ا،لرض 

التيمميدلهإ والعسل كالوصوء متها أير هو جنا العبادة لتغيير محيثا ؤيكون 

^^،حجهءق^محجلإولأيآلهىؤ تعال قوله لهذا محييل 
٠حثتج--؟ي 

حجرا منرجلا فأصاب محقر ق حرجنا رر قاوت رمنمذك اممه عبد بن جابر وحديث 
التيمم؟ق رحمة ل نحدون هل فقال! أصحابه فال احتلم، ثم رأمحه ق فشجه 

المسيعل قدمنا فلمإ فإن، فاغتسل الماء عل تقدر وأتت رحمة لك نجد ما فقالوا! 
الحيمحناء فإنإ يعلموا، لر إذ سألوا ألا اف قتلهم ١اةتاوه فقال! بدلك امحر 

اوؤال«لآا.
مظنهلكونه التخفيف أمحباب من محفزا الأرصس ق الضرب وهو السفر؛ السادس: 

لهوينرع بحده المضاء هع رمضان الصائم ويفهلر ونحمع الصلاة تقصر فيه الثقة، 
الحمعة.عنه نهل وتأيام؛لياليهن ثلاثة المح 

الفتح.محورة عن وما١ النور محورة من ٦ ١ الأيتثن من ر١( 
نحربجه•ص )٢( 



.هه. ^؟ ٠۵١١^ييىلإوظ<ؤعحأزثممروأ^؛ؤ تعال اش قال 
مزأذكايِثمرمدة آوعل ءؤوشدكالتز،بمءا صيام: الل ال تعوقوله 

فرأىفر مق دفيت-،ذ-دنبم اف رسول راكان قال: أيما جابر حدث وق 
الفقصائم، رحل الوا: ق؟ ماله فقال: عليه ظلل وقد عليه الماس اجتمع قد رجلا 

اوسمرااتصومواإ أن اثبر من ررتيس تنزإضي-بط: ايثه رسول 

نحبق مشقة الكلف محي أن يالنر والمقصود البلوى. العسروعموم السابع: 

معهايتحقق لا المي والقروح الدمامل دم من الاحتراز كمعوبة منه والاحتراز الثيء 
لدخولأ فيتوصمنه الاحتراز يمكنه لا البول ملس به وكمن منها، الموصع طهارة 

منه.حرج ؤإن حتى هذا بغثر يطالبا ولا الصلاة 
والابتعادمنه المخلمى يمعب بحث به البلاء ثيؤع هو البلوى بعموم والمقصود 

اولوتتنالبيوت ق تهلوف ا لكونهتها البلوى لعموم الهرة سور بطهارة كالحكم عنه، 
وغرها.والأوال المياه 

بتكبشه حديث، جر الميأمباب من البلوى وعموم العر أن عل يل.ل ومما 
وضوءاله فكثت، يحل قتادة أبا أن — قتادة أبى ابن تحت، وكام، — مالك، بن كعب 

إليهأنظر فرآنى كبشة قالت، سربت،، حتى الإناء لها فأصغى منه فثربت، هرة فجاءيت، 

النساء.سورة من ١ ٠ ١ آية من )١( 
اكرةمحررة من ١  ٨٥آية من ( ٢) 

كالإذا معصية غثر ق للمامحر رمضان شهر ل والفهلر الصوم جواز باب ~ الصيام كتاب ~ لم مرواه )٣( 
٥٤ صزاُ يفطر أل عليه يشق ولن يصوم أل صرر بلا أطاقه لن الأفضل وال فأكثر، مرحلتين ّمر0 
^٢٦١٢.)



اا1نهاال! قصئ'فنهوثؤ اض رمحول إن ال فقتعم. فقلت ؟ أحي ابنة يا \وىمحوا فقال! 
والطوافاتءرعليكم الطوافثن من إنها بنجس ليست 

والخروجالدخول وهوكثرة بالطواف والحديث الأية ق والحكم الإذن فعلل 
الاحتراز.معه يمكن لا الذي 

جضل مؤثرا الاحتراز ق الثقة حض رأينا راقد تيمية• ابن الإسلام شخ قال 
ارة،بالهلهفحكم حميعه عن عفي مشقا الحض حمح من الاحتراز كان فإن الخفيف. 

داخلل ما حميع من الاحتراز ينق وها الشق، القدر عن عفي بحفه من كان ؤإن 
؛د؟ونما*ل وما لوعه؛اّارةكالهر فيحكم ^^وان 

زوجسلمة أم سألت أما عوف بن الرحمن همد بن لإبراهيم ولد أم حديث ول 
محلمة;أم فقالت القدر. المكان ق وأمتي ذيل أطل امرأة إنر فقالت: النم، 

ما؛1ووهاااريطهره الن4 رمحول قال 

٢(.٢  ٨0٢ )ح ٢ ١ ١ / rv\دد ق أحمد الإ.ام رواْ )١( 
•( ٤٢)ح  ٢٢ا/ الطهورللوصرء باب ~ الطهارة كتاب — الوحئا ق ومالك 

الألبان.وصححه (١  ٦٨رح ٥ ٥ / ١ الهرة محور باب ~ الطهارة ~كتاب اثى والن
(.٧٥)ح  ٢٨/ ١ الهرة محور باب ~ الهلهارة كتاب — أبوداود 
نحرجاْ،وم صحح حدث هدا وقال: ( ٥  ٦٧رح ٢  ٦٣/ ١ الطهارة كتاب - ايتدرك j والحاكم 

الذهي.ووافقه 
.٥٩٩/٢١ر٢(محموعالفتاوى

(.٢ ٦ ٤  ٨٨رح ٩ ٠ ؛/ ٤ المد j أحمد رواْ رم( 
(.٤٥رح  ٢٤ا/ الوضوء منه مالامحب باب ~ الطهارة كتاب — الوطا ل وماك 

(.٣٨٣رح ١  ٤٧/ ١ الذيل يصيب الأذى ق باب - العلهارة كتاب — وأبوداود 
الموطأمن الوضوء ل حاء ما اب ب- ميبمتييم الله رسول عن الطهارة أبواب —كتاب والترمذي 

الألبانوصححه ( ١  ٤٣رح  ٢٦٦>/ 



و؛رضو/دهداصالم سر/ُسريجب 

تهي متعددة له للمشمه دفعا تعال القه رعه الذي والتسير 
لثقتهالمكلف عن الشرعي الحكم الشريعة تضل بان بالإ/سماط: التيسير الأول؛ 

العمن والحج اء، والفالحائض عن الصلاة كإمماؤل بأدائه، واجبا بالتزامه عليه 
إليهاالخرؤج يتهلح لا لن حماعة والصلاة محبيلأ له يتهلح 

ضلفيللمكلف، متهللمع غر الشرعي الحكم يكون بالإسالت التيسير الثاني; 
الوصوءقامحل كإمحوأسهل، منه أيسر هو آخر الشريعة؛واجب، تبدله بأن غره، إل عنه 

القيامؤإبدال عنهإ، بديلا التيمم بوالإلزام الماء فقد أو لرض عته للعجز والغل 
قاعدا.بالملأة عليه يفور إ لن ؛،الصلاة 

الحكميشل فلا اكخفيف، موجك، يقوم حثن وذللثج ت التيسيرباس.ص الثالث،: 
الصلاةكقصر عنه ونحفيما ، الكلفلحال، مراعاة منه بالقمان نحقق، ولكن يالكلتة 

فرا للم

كجمعال،كلفإ، عل محفيقا وقتها عن العبادة تقدم بان التيسيرباممدبم؛: الرابع؛ 
والمسافرللمريض منهإ الأول وفت، ق الغرب مع والعشاء الفلهر ْع العصر صلاة 

نحفيئاوقتها عن العبادة بتامحر للمكلف، يؤذن بان بالتاخير• التيسبج. الخامس؛ 
للمريضتأخزا العشاء مع الغرب، وجع العصر مع الفلهر صلاة كجمع وتيسيرا، عنه 

اءوالفوالحائض والمريض افر للمالصيام وتأخير والسافر، 
تمإلاممه ليوجبا ما للماكلفج يمرض المحرم التيسيرباستعمال السادس: 

الحرموفعل الحرم كقول ممسية ه لتحر أو عليه تقفى ربإ المح، للضرورة الحرم 
له.للضرورة 



السادسالعا!م 

نفسهعلى يثق مميبدا'ن ياذن لم الله ان 

الأمروله النرع وهو عباده، عل يثق لر — وكرنا منه قفلا ~ تعال الله كان إذا 
لهابجلب ما بإلزامها ه نفعل يالمشقة المكلف يقوم فكيف وأمره بإذنه المعبود وهو كله 

ااشقةواكت.؟إ

إلزامهي والمقاص١-^ الأصول ا بمفهومهتعريفها يمكن النفس عل والمشقة 
تعال.ف القربة بقعي أوترك فعل من الئاؤع به ياذن لر تما علميه يثق ما ه نفالكلف 

الأي؛نلمحفل التعريف هذا تأمل وعند 
العمل.ترذا ه نفألزم المكلف ف أ٠ 
لبده،كاليد الخلق من الملزم غثر من ولا الثرع من صا>ا يكن لر الإلزام ن أ* 

•ه نفالكلف من صادر هو بل القدور، غبر عل الكره أو العض،، تنفيد ق العاقل. أو 
ولافاصوم أظ ا)اما أحدهم: قال والالين الثلاثة الفر حديث هذا عل يدل تما ولعل 
—ا٠٢والزموا الصور —ذه ٠٢ادات العبهزه أصدروا الذين فهم ا ر الحديث أفطر...،؛ 

هم•أنف

أليثا.؛هتعال لقول النكاح ق الترغيب باب — النكاح كتاب — الخ١رى ارواه 
•0(..١^٣٦ ه/؛ 

يجزمن واشتغال مرنة، ووجل- إله ه نفتاقت لن الكاح استحباب باب - الكاح كتاب - لم وم
ءنالؤن؛اكومصا-ا/ْ)ح*ا'؛-\(ء



أحد.به يلزمه ول؛ ه نفذات من الإلزام هذا أل ق ظاهر أناء ®أما ففولهت 
هوبل شاقا الإلزام يكن لر إذا ا أموعئا. مشقة له أوجب الإلزام هدا ن أ# 

هنا.الحديث محال ق داخلا فليس متْلاع 
يكونكان أخر وجه من ولكن تمنوعا يكون قد بل منه، اجلغ عدم يعني لا وهدا 

شاقا.يكن ل؛ ؤإن البيع أحكام ل فيدخل اممه، به يأذن ل؛ مما لحكم تشريعا 
أمافيه، ه نفبإلزام له الله ياذن لر تما ه نفعل الكلف أوجبه مما هنا الإلزام ن أ* 

كونأن إلا ا هنبداخل ليس فهذا واليم^ن كالمذر فيه اممه أذن مما الإلزام هذا كان إذا 
افإن؛وكالكفاران عنها، المنهي القس عل المشمة ق داخل فهو معتادة غثر مشقة شاقا 

عليه.يوجبها الذي بالسبب الكلف، يقوم ولكن الكلف، عل ابتداء اممه أوجبه مما لبت، 
أطبمتطا أنبمنجد ومقاصدها الشريعة أحكام وواير والسنة الكتاب نتامل وحنن 

الأعإل.من به تعال الله يأمرها ب بإ بإلزامها تعبدا ه نفعل يثق أن من العبد مغ عل 
ته نفعل يثق أن للمكلف، الشريعة مع أدلة ومن 
منها.ثيء تقدم وقد ومحإحته، الإسلام ير أدلة عموم اولأ: 
غلبه،إلا أحد الدين يشاد ولن يسر، الدين هدا إن  ١١حد.يث<ت عند رجمجتح ابن قال 

محملأن بالدين ق التشديد عن النهي I الحديث، ومعنى  ١١وايشروا؛؛ وقاربوا فددوا 
شديدةا،ربكلفة إلا محتمله لا ما العبادة من ه نفالإنسان 

شقمن عل إكاره عل الدال وفعله بقوله دقنممّهزء عنه صدر ما عموم تاذيا: 

تأصيليةدرامة المكالم،، ذات من الصادرة الفساا عل والشمة كتابي ل آلة الهذه درصت قد ( ١ ) 
٠صعود اطللك جامعة نثرته مماصدئة، 

غنربجه•مي،  ٢٢)
رح،لأبن الباري )■؟(نح 



٧٦
واثضوابطءثعإثم سر(وسرسة.. 

ذلك!ومن والقربة للحثر مريدا ذلك ق محهدا لكن همإن الطاعات ق شسه عل 
البىيون إل رهط ثلاثة ررحاء ت يقول ^٤٥^٥ مالك بن أنس حديث 

مننحن وأين فقالوات نقالوها، كانم أمحروا ٣ التي عبادة عن يسألون 
أصلفإنر أنا أما أحدهم; قال ناحر. وما ذنبه من تةا.م ما له غفر قد المي
فلااء المأعتزل ا أنآخر; ال وقأفهلر، ولا المهار أصوم أنا آحرت وقال أبدا، الليل 

أما؟ وكذا كدا قلتم الذين انتم فقال; المهم اض رسول فجاء أبدا، أتزوج 
النساء،واتزوج وأرقد، وام،لي وأفطر، أصوم ولكتي له' وأتقاهكم لنه لأحثماضم إني والله 
٢.متى٠٠ل١ فليس سنني عن رغب فمن 

الإسلامنن ّمن النكاح أن الفقه من الحديث هدا ق المهلم-،; راقال بطال; ابن قال 
ثرياسا٠ال٢؛.ق لارهبانية وأنه 

إتعابلأن الطاعات؛ ق الاقتصاد هو الثرؤع أن عل دليل ءافيه التوكاق; وقال 
ا.ير،،ل ين وال. الحمح ترك إل يفقئ عليها والمشييد المفس 

رسولعلإ فيحل أسد بني من امرأة عندي كانت قاك; ^؛^٤٠١ عائشة وحديث 
رامهفقال; صلاما من كر ناو الليل تنام لا فلانة قلت; ؟ هد.ه من فقال; افه 

.٢٤تبملوارارحتى بمل لا اللم فان الأعمال من تطيقون ما عليكم 

بعملمدحت لكونبما الرأة مدح عن المثي زجر رحب ابن علل وقد 

نحريهمر< ا ١ ر 
.١ ٥ ٢ / ١ ٣ الحارى كحيح 

.١٦٠/٦)٣(نلالأوطار
(.١١٥١)ح  ٣٦م/ العبادة ق التثّديد من يكره ما باب ~ التهجد أثواب كتاب ~ البخاري رواه )٤( 

بالأنتمادوالأمر وغيره، اليل نام من الا-ادم العمل شلة باب ~ المسافرين صلاة كتاب ~ لم وم
صمام)ح؛ما/ا(.jالبادة 



ادالاجتهمن العباد مناف ل يذكر ما فكشرا هدا وعل  ١١،! Jljالثممع ق يممدوح ليس 

رفاعله(( عل يه والثناء به التمرح وجه عل ذكره عن ينهى ^٤ ٠٠٠٧الخالق 
بلاعليه الدوام به تهليقون أي تطيقون، ما الأعإل من ٠لعليكم النووي• وقال 

الخديث،وليس التعمق، واجتناب، العبادة ق الاقتصاد عل الخن، عل دليل وفته صرر، 

الرا؛أعإل حمح ق هو بل بالصلاة، محتما 
ادة،العبمن يطاق ما عل بالاقتحار الأمر يقتفى منطوقة  ١١حجرت ابن وقال 

يطاق،<رم.مالأ تكلمط عن النهي يقتفى ومفهومه 
منؤيثق يطاق لا ما إنكار من م تقل• لما الإنكار، ررظاهره ت عيامحس القاصي وقال 

عرفتحتى ذللئه فكر0 قال؛ الموطا ق ماللثف حديئ، من مفزا المعنى جاء وقد العبادة، 

.٢٤١٠٠وجههق الكراهية 
أنوأمرتنى اف ت، بيإل تمثي أن أحتي نيرين، قال! عامر بن عقبة حديثح ول 

ا.ررلتبمشوث،ركس،ا،ر ًثإألئئيؤغ؛ فقال فامتفتيته النتي لها أستفتي 
بشقاءاختلث،شث٠٠لايمهتع اس ررإن قال^ صإإشظ،بلآثؤ النبي أن رواية و3، 

.١ ٥ ٠ / ١ وجب لأبن الباري فتح )١( 
.١٣٣المم ر\(همحم

رمفحابرىا/خ1.
.٨٦/٣الطم ر؛(إمل 
الكرامةعرفت حتى صإآفنموغ اف رسول ذلك ةفكر0 مالك رواية من عيانحى القاضي إليه أسار وما 

(.^١٨٨٢  ١٣ا/ الليل صلاة محاحاءل الوء1أ~باب ل مجالك رواه حهه* وق 
(.١  ٨٦)حآُ  ٧٨/ ٤ الكمة إل المثي نذر ْن باب ~ الصيد جزاء كتاب ~ المحاري رواء ، ٥١

(.٤٢٥٠)ح  ٧٢١ص الكعبة إل يمثي أن تذر من باب ~ الذر كتاب ~ وملم 
٣٧٤٠٠ماستا بحج أن نذر فيمن جاء ما باب والأيإن" النذور كتاب ~ الترمذي رواه ( ٦١ (،١٥٤)ح؛  ٠٢٥



ن؛سنيلو؛كعإبيج

أختك((نذر عن غني الله ررإن رواية- وق 

اينيه،ُان مائي مسخا رأى دزلمن-تجهبيم، السى أن ١١■ ■ِت-شيتيشش ما0ءا ين أسى وحييت 
وأمر0لغنى، لتفه هذا تعذيب عن اف إن يمثى، أن نذر قالوات ؟ هذا يال ما ئالأ 

.٢٢يركباارأن 
ارلتمش3قالت الحديث ق رروقوله I الحديشن عل معالما ماض اصي الققال 
وامرههذاتنفسه، تعذيب عن غتي اممه لاإن الأخرت الحديث ل حاء ما 0ع ظاهر ة ولتركب 

تعذيبفيه ما يلزم لا أنه يركب® أن 
بالنيرالوفاء أن عل متفقون ٠والعاإإء قائلات الثانر الحدث عل بهلال ابن علق كإ 

؛.؛  ١٠٠ه لتفأحد تعذيب ل بر ولا طاعن ولا بر، به والوفاء طاعة، فه هو فيإ يكون إنإ 

•العلم أهل عند هذا عل والعمل حن حديث و٠الت 
(.١  ٧٣• ب ٥  ٤٣/ TAادظ ل أخمد الاط،؛ ورواء 

٤٠ ٤ ة/ الترمذي منن وصعيف صحيح ل كعا الألبان وصعقه 
٢(. ١٣٤^ TAflني المj أحد الأم رواء )١( 

٣٧ة/ المثي عن فيعجز ماشيا الحح بالناذر هدي ياب ~ المناسك كتاب — صحيحه ل حزيمة وابن 
صحيح.إسناده الأعفلميت وقال ( ٣٠٤)حء 

٧٩/ ١ ٠ فيه الروايات واختلاف ركب في،| الهدي باب - الذر ممات - اممرى السنن ق والبيهقي 
)حمآ«هها(.

١(.١  ٦٦٣)ح ٣ >/ • الكيرِ انمجم j والطراز 
•الخاري' شرط عل صحثح ،إصنادء ; ٢٣٩/ ا أحد سندالإمام عل تعليقه ق الأرناووط شعب_ا نال 

(.١٨٦٥^i/٨٧ اس ول ١^ در س ^ اكٍاو- ^١٠ البخاري رواء )٢( 
٤(.٢ ٤ ^٧  ١٧٢ ص اذكب إل بمش أن در من باب - الذر كاب - وسلم 

)م(إك،الالطمه/ه-آ.
. ٤٥٣٥ر البخاري صحح رح ث )٤( 



فزارالدرداء وأي سل،ان J؛j، صئسصِط الني آخى ت قال ححيفة أي حديث وق 
أبوأخوك قالت: ؟ شاءك U لها: فقال ، ٢١١مسدلة الدرداء أم فرأى الدرداء أبا ّاإن 

فاققال: كل، فقال: طعاما له فصغ الدرداء أبو فجاء الدنيا، ق حاجة له ليس الدرداء 
U قال: صائم،   U ينومالدرداء أبو ذهب الأيل كان فل،ا فاءكل، قال: تاءكل، حش باكل

الأنقم محلعان: قال الأيل أخر من كان ٣ نم، فقال: يقوم، ذهب ثم فنام، تم نال: 
حما&_، ولأءهاللثح حما عيك ولقسك، حما لربك إن ّملإن: له فقال فمل، 
سلمان((ارمدق فقال: الني فأتى حقه، حق ذي كل فأعهل 

وأقرأهله وعل عليه تثق الذي بالوافل انشغاله الارداء أي عل مل،ان فأنكر 
هدا.ساإنعل صق؛لالنءن؛هرسز الني 

إليفضى ذلك، أن خثى إذا التحيات عن النهي جواز رروفته حجرت ابن قال 
فعلعل ا فعلهالراجح والمندوبة الواجبة الهللوبة الحقوق وتفويت والملل الآمة 

المزكور«لآ؛.افتحب 
افيهوالغلو ادة العبق التشدد كراهية رروفيه الحديث،: ثرح ق ابن؛هنال وقال 

أحرىفهو هل واكومالقصد العبادة ق الأءففل وأن ذلك،، عامة من عناق ما خشية 
." بالأوام،• 

الحة.والتهوباقة التزين ترك والبذل مزية، غم رازاد الشاب بذلت لأية اى التدل من مذلأ )١( 
.١ • ٨ م الأحوذى ض ٨، ٤ / ١ اuرى نتح يفلر/ 

كانإذا فضاء عليه ير ولر التطؤع ل ليفهلر أخته عل أنسم من باب ~ الصوم كتاب ~ البخاري رواْ )٢( 
أوغقلهل/بم-آ)حما-بمل(.

.٢٣٦/٦البارينتح )٣( 
)أ(شرحصمحاوخارى؟ا/محم.



لرموته عند له مملوين أعد ستة أعتق رجلا أن  ١١الحصثزت بن عمران وحديث 
منهم،أيؤع ثم ثلاثا نجزأهم صئ'فنهظ اف رسول مم فدعا غيرهم، مال له يكن 

سديداآآنولا له ونال أربعة، وأرق اثنتن، فأعتق 
أصللا أن هممستا لقد  ١١نال! ءلكأشهوث النبي أن I وغبره أحمد رواية وق 

سرأ،.

منرجلا أن زيد أي عن الك؛رى السنن ق والنساني سننه ق داود أيو وساق 
قيدفن نآ يدفن أن قبل شهيته لو  ١٠صئ'فنضؤلحت النبي يعني وقال بمعناه، الأنصار 

مقابرالمالمبزا.

الورتvقبل النفس عل مشقة فيه كله المال إحراج أن له الشديد القول ووجه 
الناس.إل الحاجة يلزمهم إذ يعده؛ الورثة عل ومشقة 

حبنالوصية عن صإبميه3ث الني سال لما وقاصري أف بن سعد حدمط ؤيمره 

تدرهمان اغنياءخيرمن تذرذريتك أن الإذ-ك له؛ ونال الثالمثج من بأكثر يتصدق أن ماه 

شرلكلهقبصهم)حه0م؛(.طم-ىابالأطن-ابسض 
(.١٩٨٧٩^ ٤٣٠ة/ )\(رواْأخماوفيادد 

(.١٩٦٠رح صر_يه^١٢ وصيته ل بحف من عل الصلاة باب ~ الجائز كتاب ~ والنسائي 
(.٦٢٣٠رح٤٠٢/١٤الخق-ُابسملهقيفيباشوالآم-كتاب 

(.٤٠^٨ ١ ٢ ٢ / ١ غثره مال له وليس موته عند يعتق الرجل باب ~ سننه ل منصور بن وسعيد 
اليرما/ام\>ح1'اار؛ا(.

الصحيحن.تماترواتدة/ه؛؟:ورجالصرجال ئال 
١٠ ٠ ٢ ه/ النسائي سنن وصعيف صحيح ل كعا الألبان وصححه 

(.٣٩٦٠)حللممماسص١٦٥داود-ىاب )م(سنىأبي 
الأستادء.أرصحيح ! ٤ ٦ ٠ a/ داود أبي( صتن وصعيف صحيح ل الأJابي تال 
حدثاش4فيهه/هم)ح؛هبم؛(.الخق-ذكر امى-ىاب المأتي >؛(سنى 



عالتاسممموناممسا<أا/

تلزمبإ النفس عل والثقة القس، قتل عن النهي عل الدالة الأدلة عموم ثالثا: 
ومنها.النهي عموم ل داخل عبادامحتا من به ها نف

أنالأ ص بمقم تأطوا ك ^١^١ ١^ فآقا ؤ تعال: قوله 
يسووثن رجنا. دمحم أقآَلكن ولاثثأوأآصثمإة هذؤأ وّ عن غكنرْ 

٢.'تج؟هل عقذالاي ويقال ُارأ ثنيه موق ءاوزذاو>ئلثا دلش 
تحلسلأق ولهوأل ؤ تع__ال: ه وقول

هنفالمرء قتل عن النهي عل الأول بالأية والحقمح، المقرين بعض استدل 
احأبمما ومتعها للنفس تحريم أو يشرعها ب عادات لزوم ذلك ومن يقتلها لما بتعريضها 

.٢ لالهLلكة١ ه نفبدلك يعرض حتى اف 
اضاح أبالتي الرخص وترك الترخص عن الأمتناع الشاطئ الإمام عد وليلك 

الذيالمضي أن »وذك فقال؛ الأية عنه مت المي النفس قتل من النفس تفوت حتى 
ورداعنه، الحؤج لر؛ع قصدا الميتة؛ أكل ق له أرخص ه نفيه يرد ما الحلال من محي لا 

بإحياءمأمورا كان بأكلها ه نفتلاق وأمكنه التلف، خافح فإن الحؤع، ألر من لنفسه 

(.١٢٩)حء T١٦٤/ حولة ين صعد الني رثاء باب ~ الخناتز كتاب ~ الخاري رواء ر١ا 
الماء.ّورة من ٣ و•  ٢٩الأتان )٢( 
.نّورةاوقرة. ١١٩٥^)٠١( 
الحرير، ١٢٩آ*اأوْ/٢; القرطص تقم ، ٥٢أ/الوجيز المحرر ، ١  ٩٩؟/ الغوى شر يظر/ )٤( 

.١ ^١ ٥ ص العيي شر ، ٩ ٩ / ٤ واكوير 





جو وارضو/دط /لعإ/م يسر 

الشريعةعادة طرد خلاف هدا ؟ هم أنفعل يشقوا أن لهم يأذن ثم j؛J^^ عنهم 
قأظهر فهو فادحة مشقة عنه ثب وتفيه مأذون غثر كان إن فأما رر الشاطى! قال 

علوالحرج العنت إدخال النهي ارتكاب عل زاد لأنه التسبب؛ ذلك من المغ 
.٢١((ر ه نف

منممره صور لها عتها ورسوله تعال اش س الي النفس عل والشقة 
:أمها

ابتداءتعال الله يوجبه لر ا ممعملا ه نفعل الإنسان يوجب أن الأو1ى: الصؤرة 
ولكنله أصق الله أوجبه مما أويكون صيام، أو صلاة من زائدة بمادة ه نفيلزم كان 
أوق اشتراطه عدم مع ماشنا الحج ه نفألزم كمن تعال اممه يشرعه ب ما فه زاد 

والأمراد كالحهعنه سقوطه مع فلزمه هو فه تتحقق لا بشروط اممه أوجبه مما يكون 
أوعليه، فيشق له ه نففيلزم شروطه نحقق لعدم عليه محب لا حال ل فكون بااعروف 

هنفيلزم كمن أبدا يتركه لا عمليا ولزوما اعتقادا وجوبا به ه نففلزم مندوبا يكون 
عاجزا.أو مريقا كان لو حتى يتركها لا وهيثة بصورة الليل قام 

أوجب.ما التزام ومحرم الفص عل الإمحاب محوز لا أنه المحققون وقرر 
والوفاءالوعد، من نؤع - نفس العل الإمحاب يعني ~ رروكانه اطيت الث-قال 

ماياق وعليه أيصا، تشديد فهو افه يوجبه لر ما ه نفعل أوجب فكأنه مهللوب، بالعهد 
صّإمحبضيااالنبي عبادة عن ألون يأتوا الدين حديث من تقدم 

فهذاال تماممه يوجبه لر ما ه نفعل أوجب يكون أن ؛اؤإما حزم؛ ان ؤيقول 

)ا(الوافئت

-ما.)؛(الأءممام؛/ا<أ'مأو-



ءيملأءل«ُ"■
■٠ ^-٠٠ محب ل؛ اف يثريه ل؛ فعلا ه نفعل أوجب ااوس الخولكل؛ وفال 
والقيامفطر، بلا الصوم من التزموه ما الثلاثة النفر عل الحم، رد وقد 

مسيله.عن وخروجا صنته عن رغة فعلهم وجعل ٢، ل اء النواعتزال نوم، بلا 
نحفىلا إذا ندحا، ونؤع وأوصافها احوالها باثد المندوبات لزوم الثانية: الصؤرة 

المؤكد اهو ممنها أل عل دل، النبوي والهدي علها، التاكيد ل متفاوتة المندوبات أل 
التأمى،لتحمق واحدة مرة فعله لو ما منه بل ذلك، دون هو ما ومنه أبدا، تركه ينبغي 
الصورهده بتسوية النفس عل الثقة وترد عند0، مندوب فهو بثه بمرتثط هو ما ومنه 

منالنمود ا.فيفوت منهوالعنت المشمة الحبي تنال حتى كلها تركها وعدم باللزوم 
منها.الضيق إل حا المرح ومن بغضها إل الحثالة تحبيب من اكووبات هد0 مشروعية 
منعليكم الناس أيها اريا ت ال فالبي أن عانثة حويث وق 
ؤإنعليه دووم ما الله إلى الأعمال احيب، ؤإن تملوا، حتى يمل لا الله فان تطيقون، ما الأعمال 
قل((ر؛/

القس.عل يشق لزوما المندوبات لزم من عل النبي أنكر وقد 
فإذاالعسجد >أئين*.£ؤ4وظ النبي دخل  ١١قالت رْءعتيءتن مالك، بن أنس حالي.ث، ومنه 

فترتفإذا لزينب حبل هذا ثالوا1 ؟ الحبل هن.ا ما فقال! ساريتن ؛ juممدود حبل 

.٦٠م/• )ا(الإحك1مواصلإولاسمم 
. ١١٧ Y/ الرصة الأدلة شرحه مع الهة الدرر )٢( 

0(سقنحربجهصا'ا
(.١٩٧•)ح ٢ ١ ■٢ / ٤ ثعبان صوم باب< - العوم كتاب - البخاري رواه )٤( 

قيالأنتماد والأمر وغبره اللل نام من الداثم العمل شلة باب المسانرين" صلاة كتاب — لم وم
(.١٨٢٧•٢)حالبادةص٧١



٨^ج وائضهوابط انجاثم سرمكروج.. 

.فلبضدآآ فتر فإذا نشاطه أحدكم ليصل حلوه، لا، صإبث4يؤثؤت فقال يه، تعلقت 

تقومأنك أجمر ررألر الني ل قال هئقبممحأ عمرو بن الاله عبد وحديث 
عينكهجمت ذلك فعلت إذا فإنك قال! ذلك. أفعل إق (! jLiالنهار؟ وتصوم الليل 

ونما؛ر؛آ.ونم وافطر، فحم حما، ولأهللث، حما لنمك ؤإن شسكلم، ونقهت 
منالواجب ينبه مندوب ص حسنا من ؛؛المندوب الاعتصام: ق الشاطئ قال 

ببنوامطة فهو التارك، عل الحرج رغ حث من الماج ؤيثبه الأمر، مهللق جهة 
شرطاالعمل ناحية ق شرطت الئرع قواعد أن إلا منها، واحد إل يتخل لا الهلرفين 

إليؤديه مدخلا فيه يدخل ألا به العمل فشرمحل شرطا، تركه ناحية ق شرطك كا 
هذاوراء ا وممنه، هوأول ا مانخرام أو رأسا، فيه الدب انخرام إل المودي الحرج 

الكالماا،لخرة إل موكول 
أباحتما ممر ترك ه نفبعضهم يلزم ؛حيث، الباحات، عن الامتتيع الثاثثت: 

•( ١١٥٠)ح  ٣٦/ ٤ انمادات ل التثديد من يكره ما ياب، ~ التهجل. أبواب، كتاب، ~ البخاري رواه ( ١ ) 
والأمروغره، النمل قيام من الل-ائم العمل فضيلة باب ~ ونمرها المافرين صلاة كتاب ~ لم وم

ص\/ام)حام\/ا(.بالأنممادبالمائة 
•هر اللكثرة صعقت، أر غارت أي ءيناث،ت هجمت، )٢( 

.م/٨٣يفلر/فتحانري 
وكلت،.أعيته أي نفك: مهت، )٣( 

.١  ٩٥/ ا عيدالم التمهيدلأبن ، ٢٢الأنوارآ/ مشارق يفلر/ 
٣٨آ/ يقومه كائن، لمن النمل قيام ترلث• من يكره ا ماب ب~ التهجد أبواب —كتاب البخاري رواه )٤( 

^١١٥٣.)
العيدينينملر ب أو حما به أوفوت به تضرر لن ال-هر صوم عن النهي باب ~ انمتام كتاب — لم وم

،•٢٧٢^٩ ٤  ٢٧ءر،يرم وإفطار يوم صوم تفضل ومحاق واكث-ربجا 
.٣٢١ا/)ه(الأءتصام 



محخرْا متعإل وامالرفاهية وأساب والناكح والطاعم والشارب الماكل من له اغ 
لهم.الأرض ل خلق مما للعباد 

Iسببان له لالمباحات لترك او 

العلمبؤيزول به يعدر الذي الحهل بب يكن لر إن فهذا حرمتها اعتقاد أولهما: 
يقولالفلاح وعدم الخراف مجب وهو الله، أحل ما تحريم ل تعال الله عل افتراء فهو 

^داظليجداتمإمكعترإت١مح

لحظا منهالتخفف نفس الوالترام مالذاما عن القس حبس لقصد وثانيهما: 
العبادة.عل تع؛ن التي الخشونة عل القس وأمحلر العبادة 

تغبيرلكونيا أشد الأول فإن محرم، فكلاهما النبوي لاّهاءي المورتن محالفة وْع 
بتحريمحاءت قل. الأدلة كانت ؤإن الله، به أذن ما بتحريم الشرع إل ونسبة لأحكام اق 

الحالن.ومنع 

هؤ ت تعال افه قال 
الإنكارهذا سبب من شيئا يبتن ما الأية نزول سبب وق 
منالله أحلها أشياء محرمون كانوا الخاهلية أهل إن ١١;صوتيش1 عباسي بن ءبالاردبم قال 

متزريىبعنث،ربمؤ الله: قول وهو وغيرها، الياب 

شسممزثعآشآتيصلآاقئءهؤ ال تعارلمج أنزل فوهوه-ذا، .^١؛;! 

النحل.سورة من ١ ١ ٦ أية )١( 
الأعراف.سورة سن  ٣٢سآة )٢( 
تونس•سروة س ٥ ٩ آية من )٣، 



جج وائضوابط اصاثم سرءكربية.. 

الآة<"ا.

بسولا،لستلدات أكل من تويع من عل رد الأية راق شره؛ ق القاسس قال 
بالاستفهاممعنونة الأية جاءت ولهذا منها، الهليب ترك ق زهد لا لأنه الرنفة، اللابس 

القما أحن وما ءار0، عل حرمه أو ه، نفعل ذلك حرم من عل للانكار التضمن 
القطنلباس عل والصوف، النعر لباس آثر من أحطا لقد الطري: حرير ان 

خبزعل واخارْ والعدس، القول أكل ومن حله، من إلثه اليل وحول مع والكتان، 
،•اسهيىا'ر الشهوة• عارض من حوما اللحم أكل ترك ومن الر، 

محوالمعرض ق وذلك، الباحات مع التعامل ق النوى النهج تيمية ان ويفصل 
ياكلصيبمنسوخ كان  ١٠ال: فقالبهلخ أكل الني ترك يدعي عمن وردم 

بيلحمعل ولا الفامد الزهد سيل عل لا أكلها فرك فاكهة، له قدمتن، ما فاكهة؛لد0، 

كأيهاؤ تعال: قوله ويتبع مفقودا، يتكلم، ولا موجودا، يرد لا كان ل الفاسد، الوؤع 
أمرفهلٌأا، مثووث> إثاة صقثر آن سد نار1هةؤم هيئ ءانتوأحفأوأثن 

فهوصرعي بب، سبدون ا أكلهمن وامتغ عليه الهلييات حرم فمن والشكر، بالأكل 
ولاثكم أقن تل كأةاألهء١ضألأءمأيمتا•آ ؤ تعال: قوله ق داخل مبيع مذموم 

(٩٨٣ ٢ )ح ١ ٤ ٦ ٦ ه/ وشر، حاتم ل ابن أخرجه )١( 
(.١٧٧٧٣)ح ٢ • ١ ١/ ٢ ضرْ ي واممري 

لأينالذر.٣٧٥وءزاْاوسوطيلانمراكّرأ/ 
الأعراف.محورة من  ٣٢آية عن آخرْ ل والأية 

الكترونيةنخة ~ الأعراف محورة مسبمر ~ التاويل محامحن )٢( 
القرة.صورة من  ١٧٢آيه )٣( 



^٢١١.
التلكلمأن وسإحته الاّلأم بمر فمن الشرعية، الرخص ترك الراسة: الصؤدة 

حدوثمحي بعضه أو الواججا بترك الرخص من لها جعل تحرينا، أو وجوبا ما أْر اض( 
الاسمانفيشق إليه الاصعلرار محي ايحرم تناول، ل الرخص من لها جعل -ك،ا المشقة 

الحمعيترك كمن بما له تعال اض رخص التي مواصعها ق الرخص بترك ه نقعل 
معالصيام يلزم أو علميه، مشقته مع فيصوم فر الل الفهلر رخصة يترك ومن والقصر، 

ه.نفحا العبل. يلزم الش الشاق هن كله فهذا معه، الصوم يفرم الذي مرصه 
المشقةيوريث، عباده عل ونحفيثا تتسترا تعال اممه شرعها التي الرخص فول وعدم 

لرفمن عنهم، فخففت، المكلمفن أحوال رامحثج المهلهرة الشريعة أن ذللث، النفس؛ عل 
للمشقة.ه نفعزض ققغ. به اممه أذن ما يقبل 

يحب،اس ررإن الله رمحّول قال ت قال عمر بن النه عبئ ديث، حق 

.٢٢تؤتى«عاصيه،،ران كمابكره رخصنن ءض أن 
الرخص،من شرعه ما إتيان محءِج الله أن ~ الحديث، يعني ~ ارومنه الشوكاز(ت قال 

تركالرخصة إتيان ترك ق أن عل دليل بالمعصية الإتيان بكراهته المحبة تللئؤ تشبيه وق 
ادُصيةلأمّبإتيان الحاصل ١انملاءة كالترك طاعة 

فعله،ق الله رحعس ما بترك القس عل الشقة حرمة عل الكثثرة الأدلة قامت؛ وقد 

ذلك؛ومن 

صورة ٨٧آية )١( 
١٠٢ ٢ الفتاوى صوع ق يب ابن وكلام 

٤٢ ص نحريه يق ، ٢١
)"؛(نلالأوطار"؛/-هآّ



حجرمنا رحلا فأصاب مفر ق خرجنا رر قال,' ^٥^^١ الله عبد بن جابر حديث 
؟التيمم ق رحمة ل تحدون هل فقال؛ أصحابه فال احتلم، ثم رامه ق فشجه 

التيعل قدمنا فلمإ فإن، فاغتسل الماء عل تقدر وأنت رخصة للث، نجد ما فقالوا: 
انمىشفاء فاضا يعلموا، لم إذ سالوا ألا اس قتلهم ٠اقتتلوه فقال؛ بدلك اخبمر ءتإألثاتءبو؛ثؤ 

اكؤال«را/

رجلافرأى مفر ق الله رسول ُكان قال؛ أيما ;؛^٥^١٧ جابر وحدث 
اللهرصول فقال صائم، رجل قالوا؛ ؟ ماله فقال؛ علميه ظلل وقد علميه الناس اجتمع قد 

٠السفرا( تتصومواث أن البر من لي،س  ١١

بالرخصةالتمسك يتحب، أنه عل ءادليل الحديث،؛ هدا يعني العيد دقيق ابن قال 
٢.والتعمق،ال والتنهلمر النمس عل التنديد وجه عل ترك ولا إليها، الحاجة دعّ؛؛، إذا 

قالهما ومنه الواجب، محصوصا الترخصن ترك من عل لفح النكر أمتد وقد 
ماتحنى ياكل فلم الخنزير ولهم والدم المبة أكل إل اصعلر ررمن مروق؛ الإمام 
عنه،،؛؛؛.اممه يعفو أن إلا اكار دخل 

قتلعل أعان لأنه ااوذلل؛ح بقوله؛ مروق مقولة تيمية ابن الإسلام شخ ويعلل 
قتلمن ة بمنزلفحار الحال هذه ق له اح المبالأكل من عليه يقدر ما برك ه نف

نحريه•ص  ٢١ر
كانإذا •عصية غيِ ل ام للمرمضان شهر ق والفطر الصوم جواز باب ~ الصيام محاب - لم مرواه ( ٢) 

٥٤ يفطرءسآ" ان عاليه يشق ولمن يصوم بلاصرران أ٠لانه لمن الأفضل وان فأكثر، مرحكن مغرم 
،■(٢٦١٢.)

؟.i/\UAحكامالأحكامشرحءمدةالأخكام )٣( 
.0٣٧إ الأّتدكار ، ٢٢٣٢/ القرطى تفستر )٤( 





و/وضوءدطلم1عإثم سرمكرسامحس 

المساتلمن غترها إل جره يمح لا فقط الخلاف فيها وقع التي هي الصورة 
ذاتالشريعة ز متقررة بأمور الشريعة ير من العلم هذا عن الكلام حتم ومحن 

Iوعليه فيه وأثر علاقة 

فاسدةمآلأت من إليه نحر لما تعال اممه حرمها إنإ النفس عل الثقة أن الأول؛ 
ومنه وماله نفعل وأخراه وأولاه ودنياه دينه ق الكلف عل تعود عظيمة ومقار 

ويعول.يمول 

لتثديدالشرعي التعليل عن لكاشف الأدلة لعض ذكر من العلم ل متق ما ؤإن 
ذاتٌن تشريع القس عل المشقة أن ذلكت ومن النفس عل المشقة عن النهي ل الشؤع 

للنفسوحر هم، أنفعل شقوا الذين الكتاب باهل وتشبه ^٢^٤، ١١عل وزيادة القس، 
ا،وكفايتها وفائهعدم وادعاء للشريعة، وتنقص والحيتان، للبيع والجتمعات 

نفسالوتعذيس، والست،، الحرج ق للنفس وإيقاع تحال، الله من التشديد ووفؤع 
نفسالؤإذلأل ا، فعلهمن واللل وكرهها العبادة لبغض بب وّللهلاك، وتعريضها 

ا،عاليهغيرها بتقديم والدنيوية الشرعية المالح وتفويت، ا، ت؛ينها ملوتعريفها 
والذرية،والزوجة الوالدين من يل من خصوصا الأخرين بحقوق، والإصرار 
لنمدرك هو مما وغيرها والعاصي، الذنوب إل والخنوح اكعبد، عن والترك والأنقعلاع 

}١ هم أنفعل الشاقن حال، وتامل إالمشقة المانعة الأدلة تامل 

سؤلالما؛ة ، ١٣٢ أ/ المزول تحفة ، ٣٢٣أ/ الأحكام أصول ل الاحتكام المألة/ j الخلاف مح، ينظر )١( 
شرح، ١ ٦ • ٩ أ/ مفلح لأبن الفف أصول ،  ١٧٥ا■/ انمط البحر ، ٣٣٩٤; الخمر يان ، ١ • • ٨ أ/ 

.١ ^٣١ ١  ٢١٣٧; الفحول إرشاد ، ٤٢• ٤ A/ شرح التمر ، ٦٩٢اكر؛/ الكوكب، 
منالصادرة النفس عل ارالثقة كتاب، ل والاستدلال والتوسع البعل من بتؤع •ّوجودة الآلات وهذه )٢( 

ية،مقاصد تآصيلية دراسة الكلف، ذات 



الأحرأن ذلك عن ينتج فإنه للثاى مقصودة ليت الثقة أن تقرر ما ْع الئاني؛ 
كانالأعإل من مشقة أشد كان ما أن  ١١التقعيد يصح فلا يالمشقة مرتبط غير وعفلمه 

القلبل يقر بجا مرنط الأجر عظم بل هذا، عل النريعة نواعد تقم فلم أجزا"، أعظم 
تعال.اف ثرعه أحلمه من الذي الطلوب العمل وبمصلحة وأمره تعال الله تعظيم من 

نفلناالتكاليف ق يقصدها أن للمكلف ليس الثقة  ١١الموافقات! ق الثامحلي يقول 
ااراآ.إلءظمأحرها..

علميهوفي،ارتب ه نفنريمال مايكون الأعال *فمن عبداللأم؛ بن العز ؤيقول 
غبره،من الكئثر من أقفل منه القليل فيكون المفاسد ودرء المصالح حلب من 

ائحالبهذا مثل ق النصب، قدر عل الثوايث، يكون ولا الشاق، مجن أفضل منه والخفيف، 
ك،اظنبعصالخهلة«لأ،.

محبتهأو رصاه ليس الله أن يعرف أن يبُي، راومما تيمية• ابن الإملأم شخ ؤيقول 
أفضلكان اشق كان ما كل العمل يكون حتى الشاق عل وحملها النفس ءذاد_ا رد حمق 

ولكزالأحرعللا، المثقةفيكلنيء، قدر عل يمحبهمسالحهالأنالأحر 
ينالعمالفأي ورسوله. الله أمر طاعة قدر وعل وفائدته ومصلحته العمل منفحة قدر 
ؤإنإالكثرة. بتتفاضل لا الأعإل فإن أفضل. كان وأتع أطؤع وصاحبه أحن كان 

العمل١٠حال القلويته ق محصل با نتفاصل 

القليلةالأعإل عل العظيمة الأجور — ؤإحائا منه رحمة — تعال الله رتب وكم 
ولمرما.نفعها لحفلم البثرة 

)ا(الوامماتب/ب\مآ.

)آ(ماءدالأحكاما/ا<أ.
.TAtj ٢٨١ءآ/ )"ا(ءموعاكاوى 



و؛رصوادط ٠٠٢اكاسرا/شردع4ى 

يقول•اف رمول ِمت نال؛ غتيظغنن عفان بن عثإن حديث ول 

فكالماجماع-م الصبح.فن صلى ومن الئيل، نصف قام فتكانما جماعتن انمقاءي صلى رامن 

صاوىامميلكله،ارأ/
علىحقيقتان اركلبمتان قال؛ المي عن غلخقيبمن هريرة أبير حديث وق 

٠وبحمده اس سبحان العفليم الاله سبحان اثرحمن إثى حييبتان اليزان ي تقيلتان اللسان 

ويتنامرأة عل النه رسول ْع لحل أنه وقاص أي بن معد حدث وق 
أوأفضل؛هذا من عليك هوأبر بإ أخثرك ارألأ فقال! به تبح أوحمى نوى يدتبا 

افوسحان الأرض، ل حلق ما عدد اف وسبحان الماء، ل حلق ما عدد اف بحان 
مثلف والحمد ذلك،، مثل أكبر واف هوحالق، ما عدد اف وسبحان ذلك،، بن ما عدد 

ذاك،ولأملولأضةإلأيافئلذك((ل
منوهي وأجرا، أرا وأعفلمها تعال ف العبودية أععال اعفلم من تعال اف فدكر 

بذكرللسان ترمحليب ما ؤإنال مبذل ولا فعل جهد فيها فليس أداء، وأحقها أيسرها 
حال.كل وعل الرحمن الرحيم 

(.١٤٩١^٢٦٤ص خماعئ ز والمح العناء صلاة شل باب - احي الممماب - لم مرواْ )١( 
٦(.٤ • )ح،■ ٢ • ٦ ١/ ١ اكسح ضل باب - الدعوات كاب - المتاري رواء )٢( 

١والدعا، راكح التهلل ضل باب - والاضففار والتوبة والدئء الذكر كاب - وسلم 
^٦٨٤٦.)

٨ص"آ١ صلاة كل دبر وتعوذ0 مإتنمُلح المي دعاء ق اب ب~ الدعوات كاب - الترمذي رواه )٣( 
معد.حديثا من غريبا حن حديثا وةالت (. ٣٥^٨٦ 

(.٩٩٢٢).، ٩٧٣; نوعآحر - والله اليوم عمل امى-كاب المن ق واكاثي 
دعل. والتكثر والتهليل والتحميد بالتبح الأمر ذكر ~ بلمان ابن ترتيب ؤا كمما صحيحه ق حبان وابن 

(.^١٧٣٨ ١ ٨ م هوحاك وما اث حلق ما 
الأوناوومحل.ثعيبه إصناله وصحح 



^

السابعالعلم 

اتسسربمحواتذمحب

اليسروق ا أحلكمهأصل ق باليسر جاءت فد ا،لهلهرة الشريعة هده كانت إذا 
الشريعةحمال من هو عظتنأ يرا فإن مظنتها أو المشقة وجود يوجبه الذي الظاريء 

ؤيقبلالذب بميم بإ زلل أو حطا لحصول اليسر من الدين هذا أتلمع ينال ما وهو 
حهليئة.ولا ذنب بلا العبد ؤيرحع الزلة به وتغفر العثرة 

بالتوبةالمتمثل وهو والذنوب الحطآيا وتبعات اثار بحهل المتمثل هو اليسر وهذا 
الدنيوية.والمحائب والحا«ود والكفارات والاستغفار 

الصحابةوشر المطهرة الشريحة هذه يسر عل الدالة الآيات ق تنفلر وعندما 
هذهر ليالأمة سالف مفهوم من أل نحد الأيات لهذه الأمة محلف من بعدهم ومن 

الذنوبممهنات من تعال اف شرعه ما الشريحة 

حاتم\لي ابن يقل ا ر ه تعال؛ قوله تر تغففي 
ه:قولق يقول: كان عباس ابن إن شهاب ابن ؤلمريق من 

الكفاراتءومن التوبة من الله جعل ما الإسلام، تومححة ه حج 
بنعل مروان بن المالك عبد محال قال: مهاب، ابن عن بسنده اممري رواية ق و 

بنعل ال فقلإآمفيآدنتييه الأية: هذه عن همامحي بن اممه همد 

الحج■ّردة س  ٧٨من  ٢١)
١(.٤ • ٣ ٤ )ح ٢ ٥ • ٦ A/ حاتم ش ابن ض )٢( 



وم/ضو/وط|لع،ثم يسراكاري.ض/. 

عباسابن مسمعت ذلك، من محرجا الكفارات النه فجعل الضيق، الحرج؛ عبداف! 
'.ذلكا<'يقول 

بلالأخرى، العانر يفاد لا مما للأية التنوعي الضر من هو للأية الضر فهدا 
التنسم.من آخر زع عن سنن هو 

اومذكرء؛ تعال يقول ه مزحج ؤو*اجملعق^^ؤ،آدن وقوله■ الطتري قال 
فيه؛يه ابتلنم مما لكم محرج لا صيمح،، من به تمدكم الذي الدين 3، ربكم علكم جعل 

منوالمحاص بعض، من واتكفارة محرجا، بعض من التوبة فجعل علكم، وسع بل 
قفيا الذي وبحو محرج الإسلام دين ق منه وله إلا ا،لومن يدب ذنب فلا بعض، 
ةالأهلالتاويل«اآ;ذللئ،، 

الالمؤمن أن محناء؛ ضيق، ه حج ين ررؤوُاجعز(علإ^تؤاآمح؛ البغوي• وقال 
ا،لذإ_المبرد وبعضها بالتوبة، بعضها محرجا، منه له اض جعل إلا الذنوب، من ء بثي يبتل 

مثيلاالعبد محي لا ذنب الإسلام دين ق فلتس الكفارامحت،، بانولع وبعضها والقصاص، 
فيهاال"اُ.العقاب من الخلاص إل 

^^أأونوثممزوسقفيثُؤ تعال قوله شر ق الهلري وقال 

ؤأئهأقثينه ومنءادثننقم ،؛!، JlSراواثرأهمِإوءعثاأس هبمث١م١إدوي، هلت آوءدل سممن 

)ح:٦٤/•١١٦سرى)؛(شتر 
رآ(ضيداممرىآ؛/>أ^

اوغوى"أ/ئهجتر تف)٣( 





ورتضو/ط| ١٠٢/نم،سر/كررسب 

٢.عاليها<ر اس تاب مغربها من الشبمس تهل1ع 
منعليه دلت وما بالتوبة الأمر فيها التي الأدلة بعض عرض بعد رجب ابن قال 
نموحا،توبة القه إل اب تمن أن عل يدل النصوصؤر هده لاوظاهر الذنوب تكفيرها 

إملأمبقبول مهلع كا توبته، القه بقبول فإنه حقه، ق التوبة ثروط واجتمعت 
أنهعل يدل الر عبد ابن وكلام الخمهور، قول وهدا صحيحا، إسلاما أسلم إذا الكافر 

إحماعءرأ؛.
مسئآتممسديل يل فقط يمحودنوتم ليس للتاسن كاملة يالغن تعال اطه رحمة بل 
إليهتاب من العاقة ق افه استثنى وعقوباما الذنوب _ LAJاف ذكر أن فبعد حسنات 

'ؤيدّكنلاصثهطتعال. قال حسنات سيثاتم بتبديل ووعد 

قح_ثا4رّآا.ًنت 
تتعللمب،ت، ليالتوبة هذه أن بالتوبة باليسر ا،لطهرة الثريعة هذه عفلمة وتتجل 

تركبمجرد تتحقق بل لها، أمح مما ومنعها ها أوحبوقتلها النفس كإزهاي، شاها عملا 
إليها.العود عدم عل وعزم فعلها عل ندم مع العصية 

لمافيه التيسير ومن ، الديانايت، من غيره الاّلأم فيه ، نحالفمما عظيمة صورة وهده 
التوبةبإعلان افه يأمرهم ان قبلنا من عل الحنت، مظاهر من كان فقد عليهم شاقا كان 

؛معلمايثز،ءليهم•
منتعال لنه توبة هم أنفيقتتلوا أن سبحانه أمرهم اليهود أن تعال الله أحير وقد 

منهتكثار والاستغفار الاستحباب اسباب ~ والاستغفار والتوية والوعاء الذكر كتاب ملم رواء ( ١ر 
(.YU-r-^Y-vn؛/

والخكم\/أا،جالعلوم )؟(جامع 
■(U-ij(Y  القرنان.سورة من



^ا؛يوث؛ي1؛ي^يوو

هزثان عن٢٧؛>^؛ دلكأخثرئد* ذوؤوزاذ،ولألإ٤^١ آتحجل ^ ١٥٤^-
آمحارةمئ.رُ

منلقومه موسى ثال إذ أيضا اذكروا ذلك؛ تاويل ررو الأية ضر ق الطري قال 

لهميكن لر ما ببما فعلهم كان إياها وظلمهم أنفكم، ظلمتم إنكم قوم يا سرائيل• إض 
بهتوجب يفعلا فاعل كل وكيلك تعال. الله من العقوبة لهم أوجب تما تما، يفعلوه أن 

الذيالفعل وكان تعال، النه من لها العقوبة بإمحابه ه لفظالم لهو تعال الله من العقوبة 
بعدربا العجل بانحاذهم ارتدادهم من عنهم؛ الله أخر ما هو هم، أنفبه فظلموا فعلوه 
ردتمم،من الله إل والإنابة ذبهم، من بالمراجعة موسى أمرهم ثم إياهم، موسى فراق 

الذيالذب؛ من توبتهم أن وأخرهم به. أمرهم فيإ لطاعته والتسليم إليه، بالوبة 
٠٠هم أنفقتلهم رىوْ 

الاستغفار:الثاني؛ 

ومييدهأومضحالها لها مثيل لالسيئارتإ منهلث، لهو لاصتغفار ا وأما 

٠٥^سحانه! وقال •ثضريي!همه ؤوإنّ_نعانروأ تحال؛ الله قال 

آوقصثه وأدمىإدآملوأ ُؤ تحال؛ وقال ه سحيزى ثشكم آس منعغثييك\ 
يممؤأعق(أس'دثم يئنيأئمت>إلأ وش ةسعموألأؤيا أممت دكثوأ آسبنر ظث؟ 

البقرة.سورة من ٥ ٤ آية ( ١ ) 
.Y/٢٧)لإ(قرالدرى 

البقرة.سورة من ١ ٩ ٩ آية من )٣( 
النمل.سورة من )ة(منآيةآُأ 



و/ثضو/وطرنم،ثم يسراسري»ل*/. 

قزمثهُ أوبمكنر ثزءا سد وش ؤ تعال؛ وقال أ ١ بمأعوك<ه وئم يعاوا ما 
قح؛ثهأآ'.متنغرأهياح_دأقىولأ 

يدهنمى والذي رر اض رسول قال قال ;ٌءإد؛بم هريرة أب حديث ول 
٢.لهمءار فيغفر اممه فيتغفرون يذنبون، بقوم ولخاء بكم، افّ لذهب تذنبوا لولر 

قولوفيه الني عن مالك بن أنس يرؤيه الذي المدمي الحديث وق 
ولالك غفرت استغفرتتي شم ؛ ٤ السبماءر ضان ذنوبك لوبلغت آدم ابن يا . .  ٠٠ال؛ تعالله 

أبالى«رً؛.

منالأمم أو للعبد توجب ام ا ميزيل فإنه الذنوب يمحو الاستغفار كان ولما 
/متنغ،نه*ل' ؤومامائ-أظمعنبهموهم تعال اممه قال كعا والعذاب العقوبات 
يمحوالاستغفار لأن مستغفرا؛ يعذب لا أنه ٠لفاح١ر تيمية؛ ابن الأملأم سيخ قال 

}الُلاباار فيندير العذاب هوٌتب الذي الذنب 
بفعلعباده أمر ا ملبحانه سأنه ا،لهلهرة شريعته يير تعال الله رحمة من وكان 
أداءق والقص الخلل وحدوث التقصر المثرية طيعتهم من أن م علطاعات 

عمران.آل سورة من ١ ٣ ٥ آية ( ١ ) 
الماء.سورة من ١ ١ ٠ آية )٢( 
(. ٢٧٤توبة بالاستغفار الذنوب سقوط باب ~ التوبة ~كتاب ملم رواه )٣( 

نواحيهاالمإءت عنان وقيل منها، البصر إليه انتهى ما ونيل• المحاب، الم،اءت عنان ( ٤ ) 
.٩ ٠ / ١ انمن ، '٤ ٧ t/ والحكم الخوم جاعع ينظر/ 

حنحديث لاهيا ونال ( ٣٥٤٠)ح ٥  ٤٨ه/ اب...■؛ ب~ الدعوات أبواب كتاب ~ الترمذي رواه رد، 
الألبانر.وصححه غري--ا* 

نسررةالأنفال.٢٠٣٣)٦(سآية

.١٦٣/٨)٧(مح٠رعاكتاوى



والضوابد/ئع(مم سدرمرثسموعة.. 

لماالعبادات أداء بعد الاستغفار من تعال اف شرعه ما الشرمة ير من فان الطاعات 
ختمفجعل العبادة، أداء ل وخلل تقصثر من يعرض لما تعال اف غفر طلب من فيه 

بالأستعفالأالمناسك وختم بالاستغفار الصلاة 
الأعإلنحتموا أن عياد0 سبحاته الله أمر رروقد ت تيمية ابن الأسلأم شخ قال 

ثلاثاسبمتغفر الصلاة من سلم إذا صإ١ضتجهوسز الني فكان بالاستغفار، الصسالحارت 
ذلكنت ي والإكرام* الخلال ذا يا شاركت اللام ومنك اللام أنت اللهم رقول: 

فأمرهما*لآسءاره تئنملرى لأفست تعال قال وقد ٢• ١ عنه الصحيح لحديث ال 
قيامسورة وهي اارٌل سورة حم وكيلك بالأسحار. تغفروا ؤيبالليل يقوموا أن 

الحجق قال وكيلك  ٢٣سإك>محئوريي!!ثهلتعال'• بقوله الليل 
^^_آلختإووآذطزوْذ\إطتوا نرز-تزشت اؤثادأأقنستم 

حيثين آق-تْثوأ ئم اوأ آلمحثثاِل١بم لمس ء ميم من يكثر وإن َكما 

ذكر،ما ؟با يقصد الإفاصة، هده كانت ءولما الأ-حيرِةت الأية شر ق عيي القال 
ذكره،من والإكثار تغفاره باسمنها الفراغ عند تعال أمر المناسك، آخر والمدكورات 
اللهشكر الله وذكر فيها، وتقصره عبادته أداء ل العبد، من الواسر للخلل فالامتغمار 

بعدالذكر تحاب امحباب ~ الملأة ومواضع الماحي كتاب ~ ملم رواه :ٌئبجءنن ثوبان حديث من )١( 
(.٥٩١رح ٤ ١ ٤ / ١ صفته وبيان الصلاة 

عمران.آل صورة من ١ ^١ آية من ( ٢ ) 

الزمل■سورة من ٢ ' آية من )٣( 
.١  ٢٨ص الشيطان وأولياء الرحن أو□، ب؛ن الفرقان ( ٤ ) 

البقرة.سورة من ١ واه ١  ٩٨والأتان 



واثضوابط/1عأمم دسر/كرلأة.. 

الجبة.والمنة العظيمة العادة لهذه بالتوفيق عليه إنعامه عل 

علؤيثكره التقصثر، عن افه ستغقر أن عبادة، من مخ كلمإ للعبد، ينبغي وهكذا 
اكوJقاال١/
;الحدود الثالث: 

عليهانمى بعفوية مقدرا منها تعال اغ نرعه ما ت بنوعيها فهي الحدود وأما 
يقدرهاتعزيزا مقدرة عثر العقوبة اش حعل ما أو والرقة الزنا كحد والسنة الكتاب 

له.ومسقطة الحد لهدا الموجب للمدنب مكفرة فكلها باجتهاده الإمام 
ليلةالنماء أحد وهو بدرا نهد وكان رْنيمحفيتن الصامت بن عبادة حديث ول 

الأن عل ®بايعوق ت أصحابه من عصابة وحوله نال، الله رسول أن ت العقبة 
تفترونهببهتان تأتوا ولا أولادكم تقتلوا ولا نزنوا، ولا ترفوا، ولا شيئا، باق تشركوا 

ومنالله، عل ا-مْ ذمنكم ول فمن معروف، ل تعصوا ولا وأرجلكم، أيديكم بثن 
تميئا نلئ، ذلمن أصاب ومن له، كفارة فهو الدنيا ل فعوقب، شيئا ذللثخ من أصاب 

٢.ذلائ،ااأ عل فبايعناه ءاقبها٠ ثاء ؤإن عنه عفا ثاء إن افه، فهوإل اممه ستره 
ا.لأهلهكفارامحت، الحدود إقامة أن ق صريح ؛اوهدا الث١رىت فتح ل رجب ابن قال 

مالك،بن عثدومحى رواية ق أحمد ذللث، عل ونمى الثوري، سفيان بدلكإ صرح وقد 
عنه((أم.العطار 

.٩٢ص العيي تفر )١( 
(. ١٨).، ١٢ا/ الأنمار ح، الإي،ان ءلأ.ة -بابح الإيإن ئاُب - رواءالمتاري )٢( 

(.الحدودممارات،لأهلهاr/ ياب،وطم-مماُب،الخدود- 
اياري،'/آي.فتح )٣( 



وا}ضوابطالعامم . لسرارسرسةن. 

(١)، كفاراتااالحدود آن عل يدل اروهذا ت والحكم العلوم جامع ل وقال 
ارةكفيكون الحد أن الباب هدا ق أسمع م  ٠٠الشافعي عن فيهإ نمل ثم 

٠١الصامت ين عيادة حديث من أحن شيئا لأهله 

تمحبهاأن لابد أم دداتاا للذنوب كفارة الحدود هل العلم أهل خلاف وقدوقع 
اهمعنمن ولأن الحديث لهدا بياته كفارة الحد إقامة أن إل العلم من كشر فذهب التوبة 

فعقوبةعفويتان له لحمحت الأخرة ق بتعديبه قلتا ثم الحد عليه أقيم إذا العاصي أنه 
مهلتالدنيا عقوبة أن عل الدليل دل وقد الآخرْ، عقوبة مع اجتإعها يلزم لا الدنيا 

.٢٣١الآخرة عقوبة 

ي؛آت.والالذنوب لكفرها العقوبات تعال؛ثئ النه رحمة عظم ي~يرن وبذا 
اله،بحبافه من رحمة شرعت إنإ الشرعية ررالعقوبات تيميةت ابن الأسلأم شيخ قال 

.٢٤١١١إليهم الإحسان ؤإرادة انفه رحمة عن صادرة فهي 
منوهي القلوب مرض -با الله يملح نافعة أدؤية كلها الشرعية ارالعقوبات وقال: 

ؤال تعه قولق ة الداخلم -به ورأفتاده بعباممه رحمة 
كاههرْا.

.٤٣•ا/ والخكم العلوم ا/أ</>،جأ،ع )ا(نحابرى 
.٤٣ا/•)آا(جامعالُاومرالخكم 

، ١٤٣ / ١ والخكم العلوم جاع ٨، • / ١ رجب لأبن انارى نتح ٢، ٦ ٤ ا"/ النوية المنن منهاج بمظر/ )٣( 
٢٩/ ١ از لأبن الدرب عل نور كاوي ١ ٤ أ/ ٢ الدانمة اللجة كاوي 

.٢٣٧ْ/ المرية المف مهاج )٤( 
)ه(محموعاكاوىهها/.بمآ.

١.نّّورة١لأنياء.والآي^٧•



جٍ و/رضوااوط ^ fL^fوسرمرشردعة.. 

الكفارات:الرابع: 

•من ف عل الشريعة ق جاءت والعاصي للذنوب ت لكفارا او 

مقدرةكفارات من تعال اف شرعه ما للكفارات الأخص المعنى وهو أوثهما 
ارةوكفالم؛ن وكفارة الفلمهار وكفارة النفس قتل ككفارة ت المحظورا فعل عند محددة 

رمضاننبمار ق الحإع 
منالإكثار من تعال اش جعله فيإ لزكفارات الأعم المحنى وهو وثاسهما 

ومغفرما.الذنوب لكفاره ستا يكون ما القربان وفعل الطاعات 

فمال؛أثرها وتمحو الذنوب تكفر ا بنوعيهالكفارات أن الامحلأم ثيح ويقرر 
فإنتوبة. غجر من الاستغفار والثاق التوبة. أحدها باشياءت موجبها يزول اروالز.نوب 

فهوتغفار والامالتوبة اجتمعت فإذا يتب نر ؤإن لدعاته إجابة له يغفر مد تعال اف 
لالمجامع يكفر كإ المقدرة #الكفارات U الكفرة: الصالحة الأعإل الثالث الكال. 
قاتلأو واجباته بعض ارك تأو الحج محظورات لبعض والمرتكب والظاهر رمضان 
وأماوصيام. وص_دقة وعتق هدي أجناس،، أربعة رر وهى المقل.رة بالكفارات الصد 

يكفرهاوولده؛ وماله أهاله ق الرجل ررفتنة لعمر: حذيفة قال كإ الهللمهة،، ؛رالكفارات 
ذلكعل دل ؟وقد المنكر،، عن والهي بالمعروف والأمر والصدقة والصيام الصلاة 
والحجوالصيام والحمعة الخص الكفجر؛الصلوات ق الصحاح والأحاديث القرك 
منتقدم U ه لغفر أو ل غفر كذا وعمل كزا قال ص فيها: يقال اض الأعإل وسائر 

الأعإل،،فضاتل ل صنف ما خصوصا الن من تلقاها لن كثثرة وهي ذنبه 

كتاب— الخاوي روا، ما وسلم عله اف صل الني عن ترويه ثما عه،ا اممه رصي لعمر حديقة )١( 
ا؛؛)حهمآ0(./ ١ كفارة الصلاة باب - الصلاة .رات 
(.YA،\i^Y؛A/iكموج!لحر تموج \تي الفئة ل باب - اءة الوانراٍل \ض كتاب - وسلم 

.٦٥٦و٦٥٥/١. )آ(محموعالفتاوى 



وءثضوابط/نماثم وسراكريج.. 

مكفراتانيا عل الأدلة جاءت فقد القدرة الآكفارات وهو الأول الض أما 
الكماراتهذه أوجبن، الش للدنويس، 

بأنهالكفارة هزم التعليل جاء الخطأ قتل كفارة وبيان لم المقتل حرمة آية ففي 

قدنش حْلثأ مؤ.مثاإلا يمثل أف لمحن دماَكث ؤ تعال؛ قال للقاتل اممه من توبة 
ؤنَكارنثاسثأثةإق1خمءإلإؤ| ودبه موهنة مقيتاحملقا 

ببمظمينمومحعنؤتة(دممؤئحئمررٍمحةثؤوإنًءفاكينور 
يجذلإ ئش مومكثي رمؤ ومحرِر أهلي، زق محيط شيئُ نكى وببمهم 
حأتكيثاه((راا.وكارك،ألأعليثا آقه ين ربأ قهتيير٠كثتاتتي هنيّثام 

القاتلتوبة ذلك( اممه جعل أي; ه يدأش وسه ررؤ الأية؛ ثر تفل البغوي قال 
ءليكم«رآا.به حكم فيإ حطأحكيا قتل بمن عليا، اض وكان الخطإ 

علاف ا أوجبهالتي ارات ازكفهذه أي! ه آش ند ؤيه ارؤ عدى; الوقال 
تقصرمن منهم محصل أن اه علما وتكمر ببمم، ورحمة عباده عل افه من توبة القاتل 
حطأ((للقاتل هوواغممرا كا احتراز، وعدم 

ال;فقالذنوف( محو ق للحدود تماثلة الكفارات أن تيمية ابن الأسلأم شخ ويقرر 
والتكفاراتا، لأهلهكفارات الحدود فإن وماحية، زاجرة تثبا كالحدود ررازكفارات 

١ت؛االمحفلور عن حدود 

النسا،(سورة محن  ٩٢آية )١( 
٦٧٦/١)٢(-فرابوي

عديصآها.)"آ(شرال
.٣٨٣؟■١ )إ(شرحاكدة 



واثضوابط/ئع(ثم 

تكفرتكون بأن الطاعات فمل الذنوب رسئا*ت تكفثر وهو الثاف العني وأما 
عله.يدل بإ والمنة الكتاب حاء فقل، الطاعات من أوجه بلزوم العبد ذنوب 

ؤتع—ال اممه ال ن

١آلثقاب 
مناصدادها بفعل الذنوب بتكضر المر هذا بحل ما الأزية رول سبب ول 
فأتىملة، امرأة من أصاب رجلا أن ننحهبمئ عود مبن عبداممه حدث ففي الطاعات 

^^و؛ميآمافيئفاإثُؤ دجل■ عز افّ أرل ففأمحره الحم، 
ال:ف؟ ٥^١ أل ض رسول يا الرجل: فقال ^صكآثش,محايتهرآ،. 

'أ،.كلهماالُأمش *رلجميع 

ijj  امتي«ل؛ا.بهامن عمل رالن لم: مرواية
حيثمااس اراتق ٥^١٥٠^^^: افه رمحول ل فال ال: قفهبمن ذر أثى حدث ون، 

را( حسن بخلق الناس وخالق تهحها، السيئدالحسن وأتبع كنتا، 

هود.ّورة ٌن  ١١٤اية ا ١ ر 
٠هود صورة من  ١١٥آية ( ٢ ر 

(.٥٢٦)ح ١ ١ ١ / ١ كفارة الصلاة باب ~ الصلاة موامت* كتاب ~ البخاري رواه )٣( 
٦٧٦٣)ح  ٢١ ١٥أ/ه وقأكث تعال توله -باب التوبة الم-كاب سو 

)أ(صححطمأ/هااآ.
(.٢  ٤١٣٥ )ح  0٢٨٤م مدم j أحد الإمام رواء )٥( 

(.١  ٩٨١^)ح  ٥٣٥ / ة الناص معاشرة ق جاء ما باب ~ والصلة الر أبواب كتاب ~ والرمدى 
صحيح*حن حديثا راهذا وتال 

(.٢٨٣٣)ح  ٣١٨٣٧; الخلق حن و باب - الرتاق والدارس-ىاب 
١(. ٧٨)ح ١ ٢ ١ / ١ جندب ن صمرة حديثج ومن ~ الإيإن ~كثاب المستدرك ق والحاكم 



و؛رضوإدطو1وم 11اوسرركروس.. 

لولأسا وذلك العباد عل وجل عز اف فضل •• ١١الحدثت قواني منا عيمض ابن قال 
١العمومء١ الحديث وظام با،لوازتة، إلا لافحوالسيئة الحنة لكانت العدل إل رجعنا 

اداتالعبمن كثير تكفره ا موجد اكلهرة والسنة الكريم الكتان تأمل ومن 
^.٢١والذكر الليل وقيام والحج والصوم كالصلاة للذنوب 
أتوصامن اف رسول اقال ;تممحيبمنقالث عفان بن ءث،ان حديث وق 

أظفارها،أم.تحت من نحرج حتى جده، من حطاياه حرجت الوضوء حن فا 
لماكفارة العمرة إل العمرة  ١١فال؛ الله رسول تيءؤنؤ؛ظأن هريرة أبا وعن 

الحنة«ر؛آ.إلا جزاء له ليس المثرور والحج بينها، 
سحانقال: ارمن نال! النه رسول أن ;هئفيتمئن! هريرة ابيب حديث ل و 

ا.البحراار زبد مثل هكانت ؤإن خطاياه، حطت مرة، مائم يوم وبحمده،-فن الله 

وهوالحمد وله اللك له له، شريك لا وحده الله إلا إنه لا قال: ارمن محسلم؛ لفظ ق و 
حسنممجائم له وكتماتا رقاب، عشر عدل له كانت مجرة، مجائم يوم قدير،-فن شيء كل على 

الدهي.ووافقه كمحرجاه* ول؛ الشيخين، ثرط عل صحيح حديث لاهيا وتال 
.١ ٩ ٩ ص الوئيه الأدبعض )ا(ثرح 

فلللصغار هو هل تكفرها ق الخلاف وذكر والحكم العلوم جاٌع ف أدلتها من كثتر رجب ابن جع )٢( 
وصغيرهاكبيرها الذنوب لكل عام أم 

بعدها.وما ٤ ٢ ٠ / ١ والحكم العلوم جامع 
(.٢٤٥)ح ٢ ١ ٦ / ١ الوصوء ماء مع الخطايا روج باب ~ الطهارة كتاب ~ مسلم رواه )٣( 

(.١  ٧٧٣)ح ٢ v/ وكلها العمرة وجوب باب — الحج كتاب ~ اليخاري رواء ، ٤١
(.١٣٤٩)ح  t٩٨٣/ عرفة ويوم والعمرة، الحج قفل ل باب ~ الحج كتاب ~ وملم 

(.٦٤٠٥)ح  ٨٦ه/ بيح التقفل باب ~ الدعوات كتاب ~ البخاري رواه )٥( 
٢٠٧١؛/والدعاء والتسبيح التهليل كل باب ~ والاستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب ~ ومسلم 

^٢٦٩١.)



يأتولم بمسي حتى ذلك، يومه الشيْلان، من حرزا له وكانت ___، مائم عنه ومحيت 
يوموبحمده،.L؛ الله سحان قال: ومن ذلك، من أكثر عمل أحد إلا بع حاء مما افصل أحد 

,، البحرا٠ر١ زبد مثل ولوضانم، حطاياه حملت، مرة ماننث 

المائب;الخامس: 

وماوال1ل النفس ق والآفات والأسقام الأمراض من العبد تصس، التي المانب 
مكفرات،ا فكلهوالأكدار والأح—زان( الهموم من الومن العبد يمسب، 

للخطايا.وممحمات 

وماؤؤ تعال؛ ال ®وفاننور_ات لالمكفرات المصائب أن، متدلا القيم ابن نال 

أي،ا اعلمنإذ ير، ونحل تبثير هذا وق ه كنإنتذ نيإكوؤما أًأّبيم^~ممحا 
عاقبهقل بدنب عبده عل العفوية بمي أن أرحم وهو لذنوبنا، عقوبات الدنيا مصائب 

؛هفيالا.نيا(ارم.
هيالصائب من الدنيا ق الومن يصب راوما تتمة؛ ابن الأسلأم نخ ويقول 

الة^الالفامأخلاطه وتزول الجم ببما يمح الأل( ٌز، اُبمم نضب ٌا بمنزلة 
المعتىهذا عل تدل أحاديث، المطهرة المستة ول 
البلاءيزال  ١٠١١ت اض رمحول قال ت قال لحء؛فيءنن هريرة أي حديث، منها 

حْلسثااوماعليه النه يلقى حتى وماله وولده نفسه والؤمن،/ا—£ بالومن 

'ا.الم؛/>ما'')ا(صمحم
•الشورى صورة س ٣ ■ آية من  ٢٢)

شفاء)٣( 

.١ ٤ ٧ / ١ • الفتاوى محموع ( ٤ ) 
الوق(  ٢٣٩٩)ح ٦ • ٢ أ/ بلاء العل الصر ى جاء U باب - الزمد أبواب مماب - الترمذي رواء )٥( 

صحيحاا.حن وحديث 



واثضوابطالعءمم دسر/رسريعة.. 

(؛Juءتإآف؛ههو النبي عن ;٠۶^^٨١ هريرة أي وحديث الخيري سعيد أي وحديث 
الشوكمحيز غم، ولا أذى ولا حرن ولا هم ولا وصب، ولا نصب من ايسلم، يصيب لأما 

خطاياه((يس بها اض كفر إلا يشاكها، 

النه،رسول يا قلت: قال: ظنحمحن الصديق بكر أيا عن زمر، أيا بن بكر أتجا وعن 
بهجرينا عملناه سوء فكل سوءا ينل الآيةث هال0 بعد الصلاح كيف 

ألستتحرن، ألست تمرمى، ألميت بئر، أبا رابا ا، ثلاثماله بئررا أبا يا مم، اس ارغفر ت تال 

الدنيا،يءي تجزون )افهوما ةالت نعم، قلت،•  ٠٠اممأواء؟ نممييلئ، اثست، ومسا، 

صبرإذا كفرة كفارايت، الصائس، أن عل ®والدلأنل تيمية؛ ابن الإسلام شخ نال 
وأما- الصر وهو - العمل عل يكون إنعا والخزاء فالثواب، صره، عل أتيي، عاليها 
ذبهعل للمد اف جزاء من وهي المد فعل من لا اف؛ فحل من فهي الميبة نفس 

بها٠ذنبه وتكفثره 

وصححهاه'ا)حأه؛( ص الرص كفارة بابه - الفرد الأدب ق والخارى 
كْ ٦ ٤ ١ )ح ١ ١ ٤ U/ ارض كفارة ق جاء ما الرضى-باب -محاب المناري روا، )١( 

.ن.ورةاكء. ١٢٣)٢(.نTة
الكسيذ.وتعذر ابهمع عل وتُللق نمرْ، ويعظم يثتد ما عل فتطلق الندة، مي اللأواء )٣( 

.١  U٨٩/ الوطا رح الض ، ١  ٨٢م ممن انم حدث من كشف يظر/ 
(. ٦٨)ح ٢ ٢ ٩ / ١ المد j احد الإزم روا0 ( ٤ ) 

صمححدسثح راهذا وقال ( ٤٤٥•)ح  v٧٨/ ربمغنيت،نح انمحابة معرفة مماب — المستدرك ق والحاكم 
الذميووافقه ءنرجا«" ور الإسناد 

)ه(ءسوعالفتاوى'ممآآ



الثانيالفصل 

صواوطضسراكرسة

خ^^هسهواكاه 

مولاه.لطاعة هواه اتباع من العيد لإخراج الشؤيعة جاءت : الأول ط الضاب
اكؤيعم.هوف التكليف : النافي الضابط 
الثديية.لا الشرأيعة اذكام ي موجودة العناية الشقة الثالث: الضابط 

لأدلها.تبع الس.ريءة مقاصد : ع الرابالضابط 
مخمومى.عموم التيسير<( تجلب ،)الشقة قاعدة الخامس: الضابط 
.٤٣الش مواضعها بها يتعدى فلا الله رخص الرخص : السادس الضابط 
الرضص.سع الإسلام يسر من ليس : السابع الضابط 
بالأيسرابتداء.للأخذ مسوغا ليس الخلاف : الثامن الضابط 
العكس.لا والجتمع الواقع على هوالحاكم الشؤخ : التاسع الضابط 
^^؛اّرغالمدلأمةصدالشتيهات.العاشر: الضابط 
بالحيل.ينال التيسيرلا : عشر الحادي الضابط 

الأحكام.ولا الحقائق يغير لا الصطلحات تغيير : عشر الثاني الضابط 
الله.انزله كما الإسلام بعرص، تكون الله إلى الدعوة : عشر الثالث الضابط 
والمحيع'العلم أهل يصدرعن العامي ر: عثالرابع الضابط 
الذاهب.وشدوذات العلماء بزلات عبرة لا عثر: الخامس الضابط 





سج واثضوابط /لعامم يسرادثاJريهJة,. 

الأولاثضابط 

^^اجانمدساساعماهنمتاطملأء

بمانعاع طبمن فيهم ما هع معصيته عن وماهم بطاعته وأمرهم الخلق النه حلق 
والدعةالراحة وحب والشهوات الأهواء وغلبة القوس مرادات س الطاعة هد0 تفيد 

نالإ ك اد للعبوالاختبار الابتلاء هو هدا فكان والزاهي، الأوامر من المملت وحب 
عزآلءعزسه> وحقاُى لثام ستة ؤ( وأ'لأتيس حؤرآكمتزت ؤهزأيوى ؤ تع__الت 

تبجًفلمأمصظك>'/
 :UJ-لاِتومألإلمصظهر".انايلتاتا؛ل؛لآن.فيذق ؤ و>وص

ومنا.امزا له العبودية مقام فهي والزاهي الأوامر عل قائم الابتلاء وهدا 
والانقيادوالتسليم الرضا مع مرضاته وات؛اع بطاعته تحال لله مربوبون كلهم فالخلق 

للقسخترة ولا البدن، ثقل ولا القلب ولاكرْ القس حرج انعه لا الدي الخام 
ممعبل الله، مى ما وترك الله أمر ما بفعل العبودية س له الله اختاره ما أمام والهوى 
ياع^.وكثلأورنكلألؤ,مزاىحئ ؤ تمال! الله قول حد عل واستجابة ومبادرة وطاعة 

ثدث\هل؛،.يازث\تناسسأ مثامحثسيرلإ 

مود.سورة من ٧ ي من )١( 
(UV(Y  الكهف.سورة من

ّورةالالكمن ٢ )٣(آية 
التاءسورة محن ٦ ٥ آية )٤( 



لثبإتأكؤ0لم أف أمآ 3ننثذث ١^١ ؤمماكانلٍ؛هتيثت تمال: ه وقول
١.٢ ^١ ١٧مهم ثن 

ع؛ياأفيبملوأسناكنمث(\ٍبؤ\نإدا ت تعال وقوله 

ُإرر^ثؤإداص،آمحصوة<3 ت تعال قوله عند عدى القال 

إلاالإي،ان، باتصف ثمن يليق، ولا سض لا ارأي؛ مهم ثن آؤ؛رْ 
أمرهما،وامتثال ورموله، الله سخط من والهرب ورصوله، الله محرصاة ل الإمح-راع 

الأمور،من بآ مإ ويبمولخ1 أثه محنى ٠^^١ مؤمنة ولا بمؤمن يليق فلا "بمنها، واجتناب 

بللا؟ أم يفعلونه هل الخيار، أى! ه ُهلم من إق؛رء -آبحالم ^١)، به وألزما به وحتإ 
احجابه نفأهواء بعض بجعل فلا ه، نفمن به أول الرسول أن واجلومنة، الومن يعلم 

ورسوله٠افه أمر ودان بينه 

افهمراد عل تحال أوامر عل يقدم العبد هوأن بذكره والراد تقدم ما مقتفى من إن 
لدعوىتعال افه أمر ترك أهواءه ولا ه نفله تزين لا تعال افه س-رع با فه عابدا تعال 
بعضأوترك الإسلام، يسر منافاته بدعوى متعين واجب، عن تكاملا ولا متوهمة منفه 

العزيمة اطه طلبه ما فإن أيما، الشريعة ييسر احتجاجا المنهيات بعض وفعل العبادات 

وانقيادا.اليإ وترقى بما بالإتيان المودية بل لأحكامها يمضع ولا المشقة ينال 

)>(آ؛ةا-*ا.نّورةالأراب.
النور.ررة م من ٥ ١ آية )٢( 
سمورةالأحزاب. ٣٦سآية )٣( 

.٦٦٥^٠٠ السعدى تفسير ( ٤ ) 



هج والضوابط ا1*الم بسرءصرس.. 
غالثتهمان هواه، وجانس، مولاه ؛؛؛ ١٥١العد غلبها إن وثهو١رتc أهواء وللنفس 

هذهومن ا منهللأنفكاك الأعذار واصهلغ العبودية من انخلع لواه وانقاد شهواته 
ت،التفلنحب يهلبيعتها النفوس فان التكاليف،، س لينحل الشريعة ير دعوى الأعذار 

العبوديةلمقام ْناذج وهذا الممنوعايتح، الت، الحرملفحل والتحرر ايتذ لواحباس 
والشهوة.للهوى واستسلام 

فهذاله ىارها أو به امر لما مريدا الإنسان كون وأما  ١٠تنمية؛ ابن الأسلأم شخ نال، 
هواه(اأا،.مأموريمخاكة الإنسان ل ولاأمرعاقل ل الشراع إليه لاتلتمت، 

قهو مما والإلزام ، التآكليفمشقة ص فيه تعال ف بالعبودية والامتحان والابتلاء 
واستطاعته.العبد مقدور 

عليهمعائدة فهي الحبال، لمصالح أتبا ملم إذا الشريعة راوصع الشاطبي1 قال 
ولذاوشهوات٠م، أهوائهم مقتفى عل لا حده، الذي الحد وعل الشاؤع، أمر بحب 

بذللثح،شاهدة والتجربة والعادة والحس النفوس، عل ثقيلة الشرعية التكاليف، كانت، 

منخذها يا حش أغراضه، واسرّال طبعه دواعي عن له محرجة والنواهي فالأوامر 
والأغراءساالأآ،.الأهواء محالفة وهوعين هوالراد، وهذا المثرؤع، الحد تحن، 

هذا~~ القدرة يناق لا الفعل مقدور فهو والندوبايتؤ الواحبايثح س اتله أمر ما وكل 
إلالئج ذلل مشقة ولا تحال، ينه العبودية وهو والتع؛ن الأصل هو ففعله ~ الأصل هو 
أصلبقاء مع الامورارتح هذه وترك بقدره، الشرع 3، فيقدر ١^^٧ لبعض يعرض ما 

عنوخروج للهوى اتباع هو لزومها مون الشريعة ير أن أو مشقتها بحجة القدرة 

)ا(محموعاكاوى'ا/أأم.

)أآ(الوائاتأ/؛ا<'آو0ا<'ا.



العبودية.حادة 

م—دىبالاقتداء التمسك الواجب أن الأمرت #وحاصل اافهمت ق القرطبي قال 
فيهترحص وما مشقته، عل وفعلناه شدته، عل التزمنا٥ فيه ثدي فإ الني 

علفليس هدا، عن رغب ومن ونعمته، تحقيقه عل تعال الله وشكرنا برحمته، أحدنا 

ومريعته منهاج عل ولا منته، 
مولاهبطاعة يتزين أل شرفا بالإنان #وكفى ءباوالسلأمت بن العز قول أحن وما 

هيدلا ئىللظل1اعإ0 ؤ مولاه طاعة عل هواه يوثر أن شرا به وكفى ونهاه. أمره فيإ 

رم.ث1ثوىه لود=قاؤأ ؤنو1ك 

^U/oصححمسلم 
امف•سورة من ٥ ٠ منآية )٢( 

.١٦٨)آ(قواعاوالأحلكممآ/ 
.البقرة صورة من  ١٠٢والأية 



و/مضواط4/لعامم وسر/كرسة.. 

الضابط

«سمفاكريعات^^ن_

لهذهبتكلف ارا إخبإلا لأممهم وتعال سحاته رمم من الأباء بعثة لكث ما 
اداتوالعبالطاعات فعل من عليهم أوجه بإ بحقه والقيام تعال ض بالعودية الأمم 
قونواهي أوامر بتحال اف بعشه محمد ونبينا والنكرات، المعاصى ورك 

موصعهذا لأمته، الله من تكليف كلها وهي والأخلاق والمعاملة والحثالة العقيدة 
—التكليف يعني ~ وقوعي عل لمون المُااتفق تيمية• ابن الأسلأم ثيخ نال، ك،ا إجاع 

وقوتقوا0ا( به الأبإن من ورسوله الله أمرهم بإ كلهم العباد أمر وهو لشريعة اق 
ا.خلافءر بلا تكليف دار ااءالدنيا نالت آخر موصع 

التكليف>الولأ القيم: ابن قال والهي والأم لأتكليف إلا العباد اممه خلق U بل 
هنفنزه كإ عته ه نفنزه وقد ذللثح عن يتعال وافه ومدى عبثا ان الأتخلق لكان 

النأمإثظ ثنا أنممحآثاس؛ ؤ ت،ال: ال قاص والقالي-وي، عن 
....«ل٢ْ  ٢٤ؤمحثثآلإعأن؛ه<ثوىهلوقال؛ مبمتو0هل 

وبالناقيه للعباد طاقة لا بإ الكليف نفي من بعضها ذكر تقدم الي الأيات ؤإن 

•٧/١.٢)١(محمراكارىاسمة
)آ(خصرالفتاوىاكرةا/بىآ.

الومنون.صورة من  ١١٥آية ).آ( 
القيامة.صّورة من  ٦١٠ آية )٤( 

)ه(شناءالخولص*آ:آ.



الا ومبه للعباد طاقة لا بإ التكلف نفي أن إذ ابتداء، للتكلف متضمنة لهي والعسثر 
الؤ تعال؛ كقوله ا عليهثر ؤيمقدورها ق هو بإ تكليفها عل دليل هو عليه تقدر 

ومك-مأل:هشاشصثماه«لا/ 
اتكليفميته نى نفارأن الايات؛ هدْ وحي من المعنى هدا يقرر الشاطئي يقول 

الؤ تعال: اممه فقول المشقة، وهي كلفة، فيه ما طلب، اللغة ق حقيقته إذ بدللثج، يشعر 
عليها،يقدر لا مشقة عليه يثق بإ يطلبه لا معنا0؛ ٢ ه وس٠لهثا أستثاإلأ يكال10
الأمرقفشي هومشقة، بإ التكليف ت، تبفقد عادة، قدرته له نتع بإ يطلبه ؤإنإ 

مشقة،هو ث، حيمن بالفعل تحلق إنإ والهللب المشقة، طلب، بد بلا يستلزم والنهي 
له؛؛مقحودة إذن فهي تكليفا، له الثؤع كمية 

معنىمن فهو النفوس عل يشق مما هو عباده عل اض كتبه الدى والتكليف 

تركهاطلب التي المحرماُت، أو ا فعلهب، طلالتي الواحثات؛ فكل اللغوي ، التكليف
أومعنوية النفس عل مشقة س نحلو لا تكليف، للمحرم وتركا الواحسإ فحلا >إا القيام 
\ذثوع.ق ومقتضاه اللغة ق التكليف، محنى هو هدا ولكن بدنية 

التكليم،قبل العاداُت، به جون ما عل زيادة به التكليف ررنفس الشاطبى؛ قال 

محنىيقتضى اللغة وهوق »التكليفإاا، لففل عليه أطلق ولدللش، القس، عل شاق 
وررتكلفتابه، وأمرته عليه يشق أمرا حملته إذا تكليفا؛؛ اركلفته تقول؛ العرب لأن الشقة؛ 

البقرة.سورة من  ٢٨٦آية من ( ١ ) 
الطلاق.محورة من ٧ مزآية )٢( 
البقرة.محورة مجن  ٢٨٦آية من )٣( 

)؛(الواقفات







رر صلاة(؛ كل عد بالسواك لأمرتهم 

أتعثه.إدا عليه وشق والعناء، والحهد المشقة عبيد! أيو قال 

ؤمحّدمدوأتعال• قوله ومنه والبدن، التمس بلص الذي والانكسار الراهمب• وراد 

.٢٣١المعسا انمر  i،3L؛؛Jlوالأمر 
الايمآ فإن اللغوي المعنى من أحص المتمة فإن الشرعي الاصهللاح ل أما 

النريعةعرف فمن الثممع، ق المنفية المشقة معنى ز للمكلف المدورة الشقة يدخل 
الشرعية.التكاليف ادية من تمنع لا العادية المشقة أن أدرك ومقاصدها بأدكها 

تنفلثجالتي الشقة ااأمّا \ذحوآ ق المنفية الشقة تعريف ق عبداللأم بن العز يقول 
كمشقةالشرعية اممليفات عنها تنفك لا التي الشقة أما الشرعية، التكاليف، عنها 

.٢٤ر شرعا، العتثرة الشقة مفهوم ق داخلة فليست، الخدود وأل؛ الخهاد 
الثقةمن اد الحيعل اكات ارالتكليف، فيقول: إيضاحا الحقيقة الثاؤلبي ؤيزيد 

قما جهة من بل المشقة، جهة أحل من للنايع الهلمليط بمقصود ليس أيما المعتادة 
،. ١٠٠الكلف،....عل العائدة الصالح من ذللث، 

نحرثبهتقدم )١( 
T) _) الحل.م\منسورة أية

. ١ ٢ / Y ه الُروس تاج وينظر/  0
)مادُجمامب،اصهم؛.

.r/Yالكرى )؛(القواعد 
٨.• ص والننائرلييوهلي الأشباه ، ٢٣٨/ ١ لالقرال الفروق وينظر/ 

\/هاآ.>ه(الوازقات، 





واثضوابطءثع،ثم ساسر/كرواة.* 

محيلا لن الخمر أو الخنزير أو اليتة بلحم الرمق سل من والامتناع التهلكة، إل بالأيدي 
وكذلكصرره، حشة مع الخل أو الوصوء ق الماء المريض وكاستعإل غيرها، 

قمشقة بدون منه الثارع غرض إدراك يمكن فيإ أو القيد، يبمدا الرد ل امتعإله 
قرصيةبيان بعد الحكيم، القرأن صرح وقد فر، والالرض ق كالميام • أحر ونتذ 

-يميريد ولا ر الياده بعبيريد بأنه بالفطر، والمسافر للمريض والرحمة الصيام، 
الخسر٠٠^٢.

أقام:ثلاثة إل المشقة الخناء قمم وقد 
ومنافعوالأطراف القس عل الخوف كمشقة شديدة: عظيمة مشقة الأول؛ القسم 

المشقة.أحكام عليها بنيت التي دهم، الأعضاء، 
إليها.التفاف ولا لها أنر لا فهده الأصاح كوجع حقيقة: مشقة الثاني: القسم 
ومنحكمها أحد الأول من دنا فمن المرتجز: ي؛ن متوسهلة مشقة النالشا: القسم 

حكمهارآ،.أخد الثانية من دنا 
تنفكالي المشقة ق هو إنإ ومتومهلة وحقيقة شديدة للمشقة: التقسيم فإن وعليه 

الخيالة.عنها 

مشقةكل لفي وّإحته الإسلام ببر الاحتجاج \}ثو؛أ ق يسوغ فلا أيهّا وعليه 
للأحور.وتعظينا عبودية تكاليفه ق موجودة هي بل كاليفه، تل 

الالسوية البشرية والعلاقة الخدود تتجاوز التي هى الشريعة من تنفى التي والشقة 

)ا(-ضادارا"/"اآأ.
الواشات،  f١٧٢/ للزركثى القواعد j الثور ا/ه"اآ، الفروق شرنا/ الشقة صاط ق يطر )٢( 

 /T ٢. ٥٨ا/ محيالزجل ئ. الأربعة الذاهب وتيقاماق القواعدالفقيه ٢، • ٦





(٢)

والضوابط ٠٠انم،/وسراثشربةس 

ا؛محمدأمم على شق من على شق رراللهم تعسروا(( 

هي؛أمور السألة حم به بمن ا ممو 
العنايةعن زاد وما المعتادة، المثقة ولكن التكاليف ق موجودة الثقة أن الأول: 

تقريرهتميم كإ أبدا متقيها حكم يحئ فليس 
لذاتها،مقصودة مت، ليفإنيا الاعتبار تهدا موجودة كانت، ؤإن المقة أن اتثانى: 

العملمن مقصود والمشقة التعب لأن لا  ١٠ت تيمية ابن الاصلأم شيح قال، كإ ولكن 
،.والتم_إاال للمشقة مستلزم العمل لأن ولكن 

الشقةمن العباد عل الثابت، التكاليف، تضمن فإ هذا، تقرر ُوإذا الشاطئ؛ يقول، 
قا مجهة من بل المشقة، نفس جهة من ^؛؛،١^٤ انمللبح بمقصود ليس أيضا المعتادة 

قبلالمسالة ق تقدم ما ذللخ، عل والدليل ،، iisعل؛،^العائدة الصالح من ذللث، 
هذااال٤،.

تعالاممه فان مآلأتبما، لأنارهاو ؤإنإ لذاتها لا مثروعة المشقة أن تقرر إذا الثالث،: 
لهممكروها ظاهره كان ؤإن يه، كلفهم مجا عل وأخراهم دنياهم ل العباد مصالح رنبإ 

يحولهممئه،ومثؤ التبى كان ما اب ب- العلم كتاب - البخاري رواء ماللئ، بن انس حديثا من ( )١ 
٢٥/١كيلأيمووالعلم بالوعنلة  )ح٩٦ك١
(.١  ٤٧٣ )ح ١ ٣ ٥ ٩ م الثضر وترك بالمر الأم j باب - والمر الحهاد محاب - وسلم 

٤٣٢)■ا(-فرالقرطيم/
مناراللهم، وفيه عاتثةحديثح من ملم عند هو اد حوبزمني ابن ذكره الذي الأحثر والحديث، 

به،فارفى مم، نرفق شنئا امش أم من ول ومن عليه، فاشقق •_f-«(، فنهم، شبا أُض أمر من دل 
بالرمة،الرفق عل والحث، الحائر، لعقوبة العائل،، الإمام فضيلة باب ~ الإمارة كتاب ~ لم مرواء 

(. ١٨٢٨^ءنإدحالاسةضمممهأا والهي 
كتابالزهدصا-ه.)٣( 

■ا/ْاآ.)أ(الوافقار، 



^^؛؛طني؛£إك^وإبطوو
و1نوآجالهم ءاحالهم ق اد للعبوالمحالحة الخير هو تعال افُ شرعه ما فكل لثقته، 
الشقة.من شيئا طالهم 

فيهبإ إلا بأمرنا لر النه أن العبد يعلم أن ذلك رروأصل تيمنه• ابن الإسلام شخ قال، 
بالملاحؤيأمر الصالح العمل عل افه بمي ولهذا ائنا؛ ففيه عإ إلا ينهنا وب صلاحنا 

المضرةمن فيها لل الخبائث علينا حرم إنإ سبحانه فاض ال. الفعن ؤينهى والإصلاح 
هذْنحمل لا وقد لما. والملاح النفعة من فيها ئا المالحة بالأعإل وأمرنا والماد 
العلموطلب النكر عن والنهي بالمعروف والأمر والحج كالخهاد يمشقة إلا الأءءال، 

ا.المنفعة٠٠أ من يعقبه لما عليها ؤيثاب المشقة تلك فيحتمل 
وأيدانيمأدمامم ا -بمافه محفظ أن الشاق هذه محالج أعفلم من أن ويكفي 
بهوتعلمهم لخالقهم قلويبمم شعنا ز ا فيهوأن وأموالهم، وعقولهم وأعراضهم 

بحانهسولقائه وحنته رضوانه من الأحرة ق عليها اممه رتب وما الدنيا ق وسعايمم 
ودحمد0.

التيالعباد أعإل عل تعال اممه رتبه ما اليئن علم علم نة والالكتاب تأمل ومن 
الأحرةق والحنان الحفليمة والأجور الدنيوية والمالح المناخ من 7اا كلمهم 
تزاهلثندثمح> ؤهومؤمن ؤ ال؛ تعاممه ال ق

ماصقازأتثولهلأ،ؤثشه 

غيونتعال؛ ^ ٥١وقال 

٢٨٣/٢٥)١(مح٠وعاكاوى
)\(يماا'سّورةالحل.



واكمو/ثل|/لعاتم سر/ك-روعةس 

.تيالأيخنءطلأبم١٢
عإو1وذلإآجن؛ألثنست هؤى،\ىن\نيؤ\' وف ال؛ تعاش ال ون
ح
اضاعد وراح اثسجد إثى غدا ®من قال؛ الّكا عن هريرة أبي( حديث ون( 

اوراح،'غوا ظ|ما الخشن من نزله له 

جامعلن اينه ®تكفل نال؛ اف رمول أن( ;بمغننبمن، هريرة أب حديث ون، 
إلىاويربعه الخس/ا، بأنبدحله كلماته وتصديق سبيله —S' الجهاد إلا يخرجه لا سبيله 

اجراوغنيمم،<أ٤،.من مانال مع منه خرج الذمح( مسكنه 

الكهف•سرية س ١ •  ١Aj • ٧ الأتان )١( 
)'آ(الآةآ-\<منمرةم,م.

١ ٦٨/ ١ راح ومن جد المإل غدا من شل باب ~ والإمامة. الخإعة صلاة كتاب - البخاري رواه )٣( 
٢٦٦^.)

٢١٣٢; الدرجات ورفع؛_4 ا الخطايبه تمحى الصلاة إل المنى باب - الماجد محاب - ومنم 
)حآت؛ها(.

٠١ ٤ / ٤  ١١ائم الغنلكم أحالت  ١١ت البىتول باب ~ الخص• محرض كتاب ~ البخاري رواه ( ٤ ) 
^٣١٢٣.)
(.٤٩٦٩رح ٣ ٤ ٦/ افه سبيل ل الخهادوالخروج خضل باب ~ الإمارة كتاب ~ لم وم



ِ ج

الرابعالضابط 

سعلأدلت،اضداثؤسة 

رحمةسسحانهت الرحيم الرب من الكاملة التامة الرحمة لاJثرية، الرحمة هو الإمحلأم 
وأحكامهالإسلام تشريعات بكل ورحمة الكريم الني تبمدا ورحمة العظيم الكتاب -يذا 
متتعال; وي محممإلأنظصك4را؛ ؤ تحال: اف ال قي 

عكًظم•حيدمح\ عنتم ما عثه ٤؛،^ أنميهظم ين رنوح ثآآ>==قلم 
التؤضىتمئنط04>'ز

هذهعظيم—ة لمقاصد أحكامه كل جاءت أن الدين نبيا للبثرية افه رحمة ومن 
المصالحالأحكام هده لهم فتجلي، المكلفين مصالح لتحقيق كلها رحاها تدور القاصد 
والأحرؤية.انمنيوية والضار الفاسد عنهم وتدغ والأحرؤية، الدنيوية 

المعاشل اد العبومصالح الحكم عل وأساسها مبناها ا١الشريعة القيم: ابن فال 
حرجتمسألة يى5ل كلها، وحكمة كلها ومصالح كلها ورحمة كلها عدل وهي والمعاد 

إلالحكمة وعن دة القإل المصلحة وعن صدها إل الرحمة وعن الحور إل العدل عن 

ادهعببن باممه عدل فالشريعة بالتأويل، فيها ألحك، ؤإن الشريحة من فليت الحبن، 
ولهرمصدق وعل عليه ة الدالوحكمته أرصه ق ه وظلحلقه ين بورحمته 

ْثإإشهظاارآ/

ْنسورةالأنياء.ا')\(آينم'
)•ا(ياا'اامنّورةاكوة

٣.م الوسن )■؟(أعلام 



والضوابطائعائم وسرمكروج.. 

لمصالحهو إنإ الشرائع وصع أن لا الملمة؛ القواعد من ان الشاطئ يقرره ومما 
معالأوالآجل العاجل ق العباد 

شخيقرر والاجتهاد الاستنباط حن ق إدراكها وأثر القاصد منزلة ولعفلم 
ومقاصدهاالشريعة حكمة هومعرفة الدين ق الفقه حاصة أن تيمية ابن الإسلام 

ا.٢١ومحاسنها
الالتي المجتهد شروط من الشريعة يمقاصد العلم الأصولي؛ن من ممر جعل بل 
القاصدبمعرفة إلا الإجتهادية الأحآكام إدراك من يتمكن 

فليسوالنواهي الأوامر ل المقاصد لوقوع يتفطن لمر راومن الخوينىت الإمام قال 
الشريعق((وضع ق بصرة عل 

فهمأحدهمات يوصفينت اتصف لن الاجتهاد درجة نحصل ررإنإ ت الشاطئي ويقول 
فيها((لفهمه عل بناء الاستنباط من التمكن والثانرت كإلها، عل الشريعة مقاصد 

كإوالعنت عنهم الحرج ورغ المكلف عل ثر التيالشريعة مقاصد أعظم من ؤإن 
الأملأمير مع_الم من معلنا القصد هدا باعتبار الأول الفصل ق وتقريره بيانه تقدم 

وس،احته.

التشرعق مقاصدها أعفلم من المر أل وجل المهلهرة الشريعة أحكام تأمل فمن 
فيهالما الممحة راالحنيفية الدين هدا سمي وقد " شووما وكل والمعاملات لعبادات اق 

■ا/ا،.)ا(الو|فقات 

)لإ(محموعاسوىاا/أهأ
اورهانا/ا->آ.)٣( 



والضوابطر،عاثم يسرركرJعة.. س
هت— ١٢٨ق

*والتيسميرء التسهل من 

علوالدليل فيه، الإمحات بالمشاق التكاليف إل ينمي إ ارالشاؤع الثاطي: قال 

ؤوبمعئ!هلمإصمتعال: كقوله ذلك، عل الدالة انموص أحدها: أمور ذللئ، 
الرحص،مشروعية من أيضا بت، م، والثازر: ..... . ه

والفطر،القمر، كرخص ضرورة، الأمة لبن من م علا وممبه، مقطؤع أمر وهو 
الحرجرفع مهللق عل قطعا يدل نمهل هدا فان الاصملرار ق المحرمات وتناول والحمع، 
عنالانقطاع ق ثب والتوالتكلف، التعمق عن الهي من جاء ما وكذللثج والشفة، 

ولاترخيص ثم كان ا ملالتكليف،، ق للمثقة قاصدا الثارع كان ولو الأعإل، دوام 
عدمعل يدل وهو ،، التكليفق وحويا وقوعه عدم عل الاخميع والنالنؤ: ؤ، نحفيف
منفيوذللثح والاختلافح، التناقص الثريعة ق لحصل واقعا كان ولو إله، ١لنارع قصد 
موضوعةأنها ست، ~وقد والمشقة الإعنات قصد عل الشريعة وضع كان إذا فإنه عنها؛ 

علمنزهة وهي ا، واختلافتناقضا بيتهإ الخمع كان والتيسير" الرفق قصد عل 
ذلك«لص.

القاصدمن الخاشء الموقف من العاصرين بعض عند ورد ما يشكل مما أن غجر 
الشرعية.انموص عل وتقديمها ٧ بالغلو وذللث، ؤإعإلها، 

منعليها دليل لا بأحكام القول المقاصد تعفلمم ق الغال الفكر هدا عن ننج وقد 
مقاميوأن الشريعة، مقاصد ْع متوافقة أنبما بحجة لأدلتهإ محالفة يل والسنة، الكتايح 

)ا(الوانمات؛/اآه.
)أآ(سَاهاس-ورةالأءراف.

أويلها•التي انموص بمص بءن-ف اختمار مع ٢  ١٣-٢ ١ • T/ الوانقات )٣( 



وكرضو/دط fcJLitIسر/مممروج.. 

المسائل.ق النموص آحاد عل مقدمة بكليتها الشريعة 

مسإحةوالر اليالإمحلامية الشريعة مقاصد من أن متيقنا كان لما أنه ذلك ومن 
ؤإلتسسمثا الواجبات بعض إسقاط إل المقاصل- ل الغلاة بعض توصل ا،لقصد بهذا 
تيسيرا.الحرمات بعض إباحة 

إلاهى ما القاصاد أن ؤيكمى ارها معن -بما وحيف القاصد عل جناية وهن.ه 
حرجت،فقد والإلغاء، بالإ؛هنال أمها عل تعود فكيف النصوص من واستنباط نتيجة 

منه.اشتق الذي أصله الفئ ليخالف محال فا'ى والأدلة الوحي من القاصد 
ؤإطلافه،عمومه عل ليس فإنه الأجتهاد، ق منهجا كان ؤإن صدي القا راوالنهج 

ادالأيعّائر وبالشرعية، والفوابهل والقواعاد الأدلة بعموم ومقيل منضيهل هو بل 
باسمالشرعية الأحاكام من يتنصل لا حتى القررة، والعقلية والأحلاقية العقدية 

اتلتقلبتفضع ذاتيا ولا مطاطا، ليس الشريعة ق القاصد مفهوم أن ذللثح القاصد، 
منهنحعل محكمة، بضوابعل منفبهل هو بل القاصرة، الفردية الأنظار يتح أو الأمزجة، 

وصروراتالواقع صغوط تغيره لا واحدة وتيرة عل متسقا العالم، واصح مفهوما 

،.الخواطفا،ل وفورة المس، ذزوات ولا الواقف، 
لهناعةهواه داعية من العبد إحراج وأجلها أعظمها ومن ممره متعددة والقاصد 

التعممه والعبودية الذل لكإل الشريعة ق مقصودة الحتادة الثقة وأن ، ومولاه 
القاصي.لهذه ومحاق مناهض الأحكام من بالتحقق والقول ودينه، ريحته ؤإفامة 
التعارض.توهم إن عليه فشيم التيسير مقصد من أول بعضها والي المرعية، الكلة 

•وآ ١ ص الدوني ربمانة د• القاصدي النهج صوابط ( ١ ) 
الأول.الضابط ل مرير0 ينظر )٢( 



^^عاثه؛وإممو؛اتيؤ

مملحةفإن اتكالف_ين مصالح عل رحاها تدور إنإ كلها اكاصد كانت ؤإذا 
الأجور.وتعظم العبودية مقامات من وخالعه عاليه بالتخفيف دائإ ليت ا،لكلف 
ا،لكالفينمصالح مراعاة من منهتالمة كانت لما المقاصد أن وأهم ذلك من وأعظم بل 

الوحي،ا عنهيكشف فمصالحهم بمصالحهم، أعلم هو وكلفهم حلقهم الذي الله فإن 
الترعلنصوص محالفتها حال، تمم تلا مصلحة يعوتم، فهي خالفها ما وكل 

منالصادرة المكلفن مصالح من تنطلق المقاس أن الشاطئي يقرر ولل.لك 
اقينا ممقتفى عل كان ؤإن حائم به تقوم وبإ حم أعلم سبحانه هو الذي خالقهم 
عليهم.تقيلا يرونه وما وثهواتبمم أهواءهم 
عائدةفهي العباد، لصالح أنبا ملم إذا الشريعة وضع أن ررفالحواب الشاطبي؛ قال، 

ومهواتيم،أهوائهم مقتفى عل لا حده، الذي الحد وعل الشاؤع، أمر بحب عليهم 
ماهيةوالتجربة ادة والعوالحي النفوس، عل ثقيلة الشرعية التكاليف كانت، ولذا 

حتىأغراضه، ال( واسرّطبعه دواعي عن ه لمحرجة والنواهي فالأوامر ^^،، 
الأهواءمحالفة عبن وهو الراد، هو ا لل وهالمثرؤع، الحد تحت، من خذها يا 

والأغراض«لا،ب
اخالقهإلا معرفتها حق ا يعرفهلا الحبي أحوال حا تقوم المم، ررالممالح ؤيقول؛ 

منأكثر منها علميه نحفى والذي الوجوم، بعض من إلا علم حا للمد وليس وواضعها، 
لهأويوصا، إليهيوصلمه لا وجه من ه نفمصلحة ق ساعيا يكون فقد له؛ يبدو الذي 
قتري مفسدة ا فيهيكون أو كاملة، لا ناقصة إليها يوصله أو آجلا، لا عاجلا إليها 

كإلهعل ه ليتم لا أمرا مدبر من وكم بشرها، خرها يقوم فلا المصلحة؛ عل الموازنة 

\/أأ<أ.)؛(الواقفات 



اممهبعث فلهذا العقلاء، بين مشاهد معلوم وهو أصلا، ثمرة منه بجي ولا أصلا، 
سثرينوطدننا'لاا•

معوالقاصد المصالح ق القلر عدم ق الحكم تنمية ابن الإسلام شخ ويلخص 
فمتىالشريعة بميزان هو والقاسي الصالح مقادير ءاعتبار فيقول! الصوصن وجود 

الأثباهلمعرفة رأيه اجتهد ولا عنها، يعدل لر النصوص اع إتبعل ان الإنقدر 
ا؛الأحكام عل وبدلألتها حا خبيرا يكون من الموص تعوز أن وقل والظائر، 

..ه

)ا(الواممات\/ما''اه.
الاستقامة)٢( 



و؛ثضهمادط/لع(ثم سر؛كريس.. ج

الخامس

عمومسمم4وصاصسراا ممب قاعدة 

قدراالشريعة قواعد أجل ْن هي عظيمة فقهية قاعدة التيبمر نحيب المشقة قاعدة 
الفقهيةالأحكام عل تقتصر لا تطبيقاتما كثري، كلية قاعدة فهي إعممالأ أعفلمها ومن 

بيانالشريعة يسر ق تقدم وقد الطهرة، الشريعت أحكام كل ل للتهليق نتعداها يل 

التيسثردعوى لإقامة القاعدة لنقل بعموم الاحتجاج شرعا سؤخ لا مما أن غيّر 
التسسثرأأ.نحلب ررالمشقة أن بحجة الشرعية الأحكام من والتفلت 
ؤييينونالقاعدة يشرحون الفقهية القواعد لأحكام الدارسون العلإء كان ؤإدا 
ينتعلونأيصا فإنيم الثقة نيا تزال التي التحقيق ومحالأت إعإلها ومواضع أحكامها 
هدهأن ؤييينون القواعد هده ومحمعون القاعدة هده لعموم المخصصة بالقواعد 
التيسرنحلب المشقة قاعدة عموم من الإعإل ق مستئناة بفروعها القواعد 
قكبير وأثرها التشرعا ق المنزلة جليلة قاعدة التيسيرو نحلب ارالمشقة قاعدة إن 

أن^ضيحة،مرانى'محبالأكاتى 
يصحلا — الفقهية القواعد كحال — الموجز التقعيدي صياغتها ي اللففلي عمومها 

المقيداتالإطلاق ق العلمإء رادات م ة معرفدون ساهره وظإحللاقه عل ه إعإل

اللفظ.لعموم والمخصصات 
هوالقواعد من وغيثرها القاعدة هده عل لحل الذي العلمي الفساد مجن كان ولدا 

بادلتها،القاعدة بأحكام علم دون اللمففل بظاهر التشث 



وءُضؤأط1انمارم وسراأشرس.. 

والرادالقاعدة اصهللاحات فهم التيسير،، نحلب ررالمشقة قاعدة بأحكام العلم ومن 
لحولهيمكن لا وما الإعإل شروط- وبيان القاعدة إعال محالات وفهم العلمإ■، عند سما 

ُهاساسم.(منلكاسسم
قالهللق العام التيسير عل القاعدة بظاهر الاحتجاج الخطأ فيه وقع تما ؤإن 
المحرماتتناول ق والتهاون الواجبات إّماحل عل ثها محج القاعدة فأصحت السريعة 

؛ر.التينحلب المشقة لأن 
والسنة،الكتاب من المتوحاة باحكامها محصوصى صياغي عموم والقاعدة 

•امح، بأمرين القاعدة نرح ق العلمإء اشتغل ولذلك 
اللهجعل ا متالاس يمنع لا حتى الشريعة أحكام من القاعدة إعإل محال أولهما: 

فيه.لهم الله ياذن نر ير ق يسترسلون ولا يسمزا، فيه لهم 
التفرعةالقواعد ببيان الإعإل محالات لحقيق المنظمة القواعل وصع وثانيهما: 

نفيعل تل-ل والتي المخممة القواعد ووصع إعإل، محال هي تما القاعدة عل والبية 
المجالاتهذه ل القاعدة إعإل 

رمالقاعدة لعموم التخصبمى مبيل عل العاياء يذكرها التي القواعد ومن 
٠بائأس،وار« سيمطا ،لااااسوإرلأ الاوثى; المامنمة 

فعلعل مقدور ولكن كله عليه مقدور غثر لكن إذا الواجب أن ؛ ١^^٠٥ومعنى 
عليهالمقدور أما ااااعسوراأ، عليه المقدور غثر إلا يسقهل لا فإنه نحروه بمح مما بمصه 

القواعدموسوعة القواعد/ من وغثرما هنا ذكر مما القاعدة لعموم الخصصة القواعد هده ل ينظر ( ١ > 
محمدللدكتور الفقهية والمواط الكلية القواعد متفرقة، مواصع ق اليورنو محمر للدكتور الفقهية 

العويدمحمد بن عيدالأزير للدكتور الفقهية القواعد منظومة نرح يعدها، ومحا  ٢٢٠ص عثإن شثثر 
ومابعدها.١ ١ حسا 



والضوابط/لعاثم وسر/كريعفب 
ه-— ١٣٤!

ببعضىيأق أن أمكن فمتى به، الإتيان محب بل العور لسقوط يضل لا فإنه ارالسوراا 
عنه.عجز ما عنه ويسقط. عاليه فدر ما وفعل أداء عليه محب فإنه بعضها دون العبادة 

مابعمى عن عجز إذا واس—تحبانا إمحاتا المثروعق العبادات ررإل Jيميةت ابن قال 

®إذاء'قمهلإت النبي نال ند بل المعجوز، لأحل المقدور عنه ينمل لر فيها محب 
ماآتطعمهمهلا؛قودلك ، اسضلعثمء ث ^^١مته م، 

علفقدر الطاعات من ء بثي كالم، من أن وهي ااقاعدْت ءبل-اللأمت بن العز قال 
ثحانهسمه لقولعنه عجز ما عنه ويسنمل عاليه قدر بإ ياق فإنه يعفه عن وعجز يحفه 

أمربأمرتكم ®إذا السلام! علميه وقوله ه ومعهأ مناإلأ لأيلإف^س ؤ ت وتعال 
امتهلعتم؛؛ما منه فاتوا 

اسْلغدمااما منذ مايوا بسي'ء، ®ؤإذا؛مزهكم حدث! رح ث ق حجرت ابن وقال 
انباء الفقهبعض عنه وعبر القدور، عنه ينمل لا المأمور بعمى عن عجز من ررإن 

عنالعجز بالملأة أركان من علميه قدر ما ينمل لا كإ بالحورار ينمل لا #الميسور 

ضْ«ر٦ا.
فإنالة الحثوأركان شروط من أوركن شرط عن عجر من أن القاعدة محال ومن 

نحربجه.سق )١( 

التغابنسورة من ١ ٦ من والأية 
_،.Jlسورة من  ٢٨٦آيت من )٣( 

.U/Y)أ(ماءدالأحكام 
نحرمحه-سبق والخدسثا 

)ْ(مقءذربم•
)آ(تحابرى



ؤأ/ضواط icfLxllوسرءكروعمحى 

الأصلوجوب قاء مع الركن أو الشرمحل هذا ترك يغفر بل العبادة، يقتل لا هدا 
ا.استطضر((ر ما منه بأمرفاتوا أمرتهم اراذا بعموم استدلالا 
الكلمجوامع ومن الهمة الإسلام قواعد من ررهدا ت الحديث محممح ق النووي قال 

فإذابأنواعها كالصلاة الأحكام، من محمى لا ما فيها ؤيدحل أععليها التي 
أعضاءبعض عن عجز ؤإذا بالباقي، أتى ثروؤلها بعض أو أركانبما بعض عن عجز 

أولغللهلهارنه الماء من يكفيه ما بعض وجد ؤإذا المكن، غل أوالغل الوصوء 
أونفقتهم، تلزمه من حماعة فهلرة أو منكرايتح، إزالة وجستح ؤإذا الممكن، فحل النجاسة 

بعضحففل أو عورته بعض يسار ما وجد ؤإذا الممكن، فعل البعض وأمكنه ذلك، نحو 
غجرمتحصرة،الأا.هدا وأشباه أتى؛الممكن الفاتحة 

وقدأربقد،وهااا.>>الضروإئإت الثانية: القاسة 

مقتصرةإباحته يل مهللما مباحا يجعله لا للمحرم الاصطرار أن القاعدة! ومعنى 
فالمضهلراكحريم، عل باق فهو الضرورة عن زاد ومحا الضرورة، هده به تندفع ما عل 

ونظريكفح، ثم صرورته، يدغ ما يقدر ؤإنإ الشح، حتى الأكل يستبيح لا للمميتة 
الذيبالقدر بل مطلمما، الظر يبيح لا للضرورة ا،لريض عورة أو للممريضة الطبسسح 

الضرورة.به تندفع 

إزآقةئترئقو هلال ولاعاد ؤذنن^ظزصرءغ ال! تعقوله القاعدة! هذه ودليل 

اممةثإف لائم عترمثجايف فامحتتة جنايتخو تمال! ه وقول• رحيئّه عئور 

.٢٤٥ص الفقهية القواعد منظومة نرح ( ١ ) 
.١٠٢؟/ مسلم صحح شرح )٢( 

من ٣١١^)مآ(سآيت 



عادوثُ آصقلزوبلغ يجث، تع—ال: ه اوقول١ رحيث عمد 
ُمح)آ(ر< 

•لجم؟ 

الضرورة.به تندفع بإ بل والاعتداء، البغي بعدم وقيده للاضطرار الحرم فاباح 

ولاله _، S؛UJفر أي ^^^٣٢ وت، رصا! رشيد محمد قال 
لأنمدا اشرؤل ؤإنإ أوجز، الائال.ة سورة فعبارة فيه؛ الضرورة قدر ومتجاوز متعد 

تقدروأن الأكل، عل الخامل هي وكوما أولا تحققها فيشترط لكرورة، الإباحة 
حكمق معقول القرمحل وهدا السع، إل دعدو0 لا الضرر يدفع ما بقدر فيأكل بقدرها، 

وطبعا((أديا للمفطر ناغر فهو الضرورات، 
.ضه« نهى بما يجؤزاثترحص »لأ الثالثة: القاعدة 

القاعدةوهده مواضعها، ق ا إتيانبمانثه محب، مما وأتبما الرخص عن التكلأم تقدم 
فيإأو رحمة يكون أن عته الله مى فيإ الرحص محوز لا أته ق الترحص هاوا نحمص 

المعاصيوفعل بعمل الرحص محوز فلا رحمة يكون أن تحال الله يأذن لر 

سورةمن ٣ ي من ( ١ر 
الأنعامسورة من  ١٤٥ي من )٢( 
الأنعامصورة من  ١٤٥مزآية )٠١( 

ر؛(فرادار1/،ةا.

معايرةأحرى قاعدة فتلك بالعاصى<؛ الرخص تناط رالأ يقولهم العناء ث ما هي القاعدة هده ليست )٥( 
محلالقاعدة وهده ، تعال اش به يأذن ز تما الحرام بتناول الترخمى يكون أن النهى هنا الذكورة فالفاعدة 

بهالترخص محور لا فيها اف أذن التي الشرعية الرخص أن تفيد يا.العاصيأا الرخص تتاط ررلأ وقاعدة 
وهدهالصلاة، يمصر ئم محرما صفرا يسافر كمن المحصية فعل وسببه الترحصر موجب كان إذا وقحلها 
خلاف:محل القاعدة 
والحنابلةوالشافعية والمالكية المعصية، سفر ق الترخص فيجيزون بالقاعدة يعملون لا فالحفية 



فضلاتعال اش أذن ما غير ق يكون أن يمح ئر صرورة كان ئا الآرحمى أن ذلك 
بياته.معصية ماكان وهو ذلك من أسوأ هو ع،ا 

عائشةبحديث لها تدل وامالقاعدة هده تيمية ابن الإسلام سخ قرر د قو 
وقههوردا،، فيه، نيص في؛مرياهداما أحدت ررمن' قال؛ طخإ0ثظة*وثلت المي هقنحبميأعن 

ءفهورد آمرفا عليه ليس ثنْيا ثنهيل لأمن لم* ملروايه 
.برإواله« لعذربطل جاز ،)ما الرابعة: القاعدة 

الاستمرارصفة ياحذ لا فإنه للفرورة أبج إذا ايحرم أن ت القاعدة ومعنى 
الإباحةتعش فلا الحرمة، وهو أصله إل الحكم ر-؛ع الضرورة زالت، متى بل بالإباحة، 

فإذافقط، الضرورة حال هى ؤإنإ أصلية، وليت، ءلارنة إباحة لأنبما الاستمرار؛ صفة 
العيربزوال، فإنه لحذر يعضه أو الواجب ترك جاز إذا ومثله الحرمة، حكم رجمر زالت 
به.افه أمر كإ غتيانه وجوب وهو الأصل إل الرجؤع يتم، 

والتيسير، التخفيفصور من فيها وما الخوف، صلاة أحكام تعال الله ذكر أن وبعد 
اءتآ^نتمقموأوعمداووجيلاٍكإ؛؛١ ظددكثوأأقن ثفسرأئزه ^؛٥١ 

٧^١٣٢.

*الترخمى له يثيحون فلا يعملوبا 

،١  ٦٧/ ٢ القواعد ل الثور ،  ٣٦/ ٢ الحط البحر ،  ١٣٥/ ١ كي للوالفناتر الأشاْ يفلر/ 
.٤ • ١ / ٤ للورنو الممهبة القواعد موصوعة 

الردءلالإمحاشصأاآ.)ا(
٢(.^٧٩٦  ٣٠١ه/ مردود فالملح جور صلح عل اصطلحوا وذا باب الصالح، محاب البخاري، رواه )٢( 

)حدا؟ا(. ١٣٤٣الأمورم ورد الأحكام مض باب الأنفب، كاب وسالم، 
.الماء سورة من  ١٠٣ي )٣( 



فإذافر والوالخوف للمرض ونمر جع من الملام أحكام ل التخفيف الله 'ئرع 
جوازفبطل زال العذر لأن ما، سحاته الله أمر كإ الملأة ياق أن وجب العبد اطمأن 

والتخمف.الإسقاط 

قميثوثة فهي القاعدة لعموم الخممة القواعد حمر هنا القمود فليس وبعدت 
المشقة ١١قاعدة أن القصد كان ؤإنإ واكاصد، الفقه وأصول الفقهية القواعد كتب 

نحونلا وحينئذ والسنة، الكتاب عليها دل محصصات لها عامة قاعدة التجر٠٠ نحلب 

يمجالاتالعلم من بد لا بل صوره، بكل التسمر دعوى عل بعمومها الاحتجاج 
بماالخنوح وعدم الأدلة من محمصاتما وبيان والسنة، الكتاب عليها دلُ التي إعالها 

لهاالمخصصة ويالقواعد الأم بالقاعدة بالعلم هدا ويتحقق عليه، تدل لا لما استدلالا 
بالأدلة.للتخصصر المستندة 



اثسادسا1ضابط| 

٤٠٠٣فلأساوىدهاماسهااثني

يجعلما للمكلف يعرض وفل الكلف، مقدور ق الشرعية الأحكام اض همع 
ادةالعبدسسةوءل الرحمي اض فثئ عليه شاق أو له مقدور غر المعتاد الترك أو الفعل 

يجلبالثقة معنى من تقدم ا موهو تقديمها أو تأخرها أو منها بأهون أؤإبدالها 
الر٠

حيث،الثارع مراد وفز إلا يكن ب الخالة هذه ق الكلف، عل التخفيف، أن غر 
الخالبةالأسايب، هي وما التخفيف،؟ لهذا التحق هو من بادلتها النريعة صعلت، 

مقداره؟وما حده وما هوالتخفيف، وما ؟ للتخفيف، 

مهمةمن يس لانر، ربتثرع أيما ، التخفيففإن ربانيا تثريعا العبادة أن وكإ 
التخفيف،ليجرؤ، الشريعة نحفيف، بعموم بمج أن له وليي والانقياد، التسليم إلا العبد 

لهليس كإ للتخفيف،، فيه الشرعي السبّب، يقم لر فعل ق أو شرط، له التحق غر علر 
تعال.الله ؟با يأذن ل؛ بصورة يجفف، أن 

هىالعزيمة بل ؛الإبهلالا، الضابهل هال.ا عل قاض وسإحتها الثريعة ير وليس 
ء

الكلفن.بج بحئرض جزئي أصل والرحمة تابتح، كل أصل العزيمة فإن الأصل 
علعام طلق لأنه م؛ التكليف 3، أصل إل راجحة العزيمة الشاطئ: قال 
لهممن الكلفينر يعقص جزئي؛،حسسبح إل راجعة والرحمة الكلفن، حمح ق الأصالة 

قولا حالة كل ؤ، لا الأعذار، أهل، ق الأوقامت، وبعض الأحوال بعمى وبحسبح عذر 
قالقررة والقاعدة الكلر، عل الطارئ فهوكالعارض أحد؛ لكل ولا وقتؤ، كل 





جج و؛رضوءط،  folLtXtبرءلثيربج.. 

موافقاكان ، السذرا( ي انمسام البر من ررتيس صإإثثنعثهقثقن1 الله، رسول مثلها ل قال 

ردؤ ت تعال وقوله ا• اكنزبآر حكم وكبد ُاءئرأكت1زو وكبدأش تعال لقوله 
وق^آنمحمالإثطم4ل؛/ الأول؛ ق ال ندما يع• ٢٣١^

الدقائق؛هذه إل النريعة ق الماظر فلجتفش لْآ، وآنثيواح؛رلؤأه ؤ الثانية: 
لهسن اكام؛ هذا ق الشرعة الأدلة نتع ومن الشرعيات، المجارى ل بينة عل ليكون 

اكوذق«لا"/وباق بيان، أتم ذكر ما 
غريكون قد وهو الفر ل القصر علميه أشكل من شبهة يرد وهو القيم وابن 

وفقحاء هذا أن بى ؟ شاقا كان إذا الخضر ق القصر يمكن لر فلم السافر عل شاق 
يظنما كل مراعاة بوجوب قلنا أنا ولو الكلفين، أحوال راعت التي الشرعية الضوابهل 

ولأنالتعبد، بقاء مصلحة يراعي والشاؤع ات، الواجبكل قهلث، لمشقته الناس 
راوأمارادآ فقال \ذثوآ عل الوقوف فتعين المجتهدين اجتهاد ل ينضبهل لا المشقة دعوى 

الذيالجهود المقيم دون والقصر، الفطر رخصة مفره ق المرفه للمافر رروجوز قوله: 
إلاالمنيم يفهلر ولا بالمسافر، ختص والقمر الفهلر أن ييب فلا الشقةاا غاية ق هو 

قالعذاب،وهو من قطعة ه نفق فر الفإن ١^٠١^٤؛ حكمة كإل من وهذا لرض، 
فكانبحسبه، وجهد مشقة ق فإنه الناس أرفه س المسافر كان ولو وجهد، مشقة ه نف

نحر؛Vتقدم )١( 
البقرة.صورة من  ١٨٥آية من ( ٢) 

النساء.سورة من  ٢٨آية من )٣( 
البقرة.سورة من ١ ٨ ٤ آية من ( ٤ ) 
.الساء صورة من ٢ ٥ آية من ( ٥ ر 

.٥١٨و٥١٧/١)٦(الواiقات



عثؤيي ١٤٢ ج

بالشطر،منهم واكتفى الملأة شطر عنهم حمق أن مم وبرء بعاده اض رحمة من 
مثلهمع كإ الحضر، ل بأدائه مهم واكتفى فر، الj الصوم فرض أداء عنهم وحقق 

فرالق قاطها بإمحالعبادة مصلحة عليهم رفوُت، فلم والحامي، المرضى حق ق ذللت، 
ةاءللإّموجب، فلا الإمامة وأما الحضر، ق كإلزامهم الفر ل ما يلزمهم ولر حملة، 
ينضبهللا قامر والشغل المشمة من فيها يعرض وما تامحره، ولا فيها الواجب، بعض 

الواحب،ص_اع الرحصن عليه مشقوق وكل مشغول لكل حار فلو ينحصر؛ ولا 
مايضبهل وصفح لا فإنه ينضعل؛ لر العض دون للبعض حون ؤإن بالكلية، واضمحل 

التخفيف،من بما علق ند الثقة أن عل الفر، بخلافح تحوز، لا وما الرحمة معه تحوز 
علأو قاعدا والصلاة الفطر معها حاز به يفر وألر مرضى مشقة كانت، فإن يتامحسها، ما 

منويةوالأجرة الدنيا فمصالح تعبإ مشقة كانت، ؤإن الحيل، فصر نفلجر وذللث، حنبح، 
الشريعةفتناسبت، الراحة، تكون التعب، قدر عل بل له، تعب لا لن راحة ولا ، بالتعب، 

ا.ومن4،ال افه بحمد ومصالحها حكامها أق 
غجرإل الرحمي ل التمدد أن قوله من الشاطبي عن تقدم ما إل وبالإضافة 

أيضاالشاطبي يبن آحر موضع ففي والهوى للشي3لان اتبلع أنه الشرعية الرحمي 
إليزدي الدليل فيه يرد مال؛ إل الرحمي بمجاوزة القول وأن الأمر لهذا أحر مفاسد 

مبتغيهي الش الأجور تعظيم ومنافاة ومقاصدها، كلياتيا ؤإهدار الشريحة روح منافاة 
فعلعن والهي ؛الواجايت، الأمر عليه يقوم الذي للابتلاء ومنافاة التكليف، من 

الأدلة.؛،ن الحارضى ويثثر الحرماينح، 
منذللث، محوي اروما بالدليل حاء ما وأما الرحمي مواضع محرر أن بعد فيقول 

:ا(إءلأمالونمن



أنظارتضطرب وفيه المصوص، تلك تحت لحوله عل يدل دليل إل مفتقر الشاق 
~ذلك وسب فيه، نحن ما التقدمة النصوص يئن معارضة فلا تقدم؛ كإ الفنار 

لإيإنواحمارا ابتلاء للعباد تقع الطارئة العوارض هده أن هو الدليل— هدا روح وهو 
شك،ل هو ممن بينة، عل بربه آمن من للمال يظهر حتى المترددين، وتردد المومتئن، 

كإالكليات لانخرمت عرضت؛ مشقة كل كلياترا محرم كلها التكاليف، كانت، ولو 
،التكاليفق فالأيتلأء الهليب؛ من الخبيئ، يتميز ولر ذللث،، من ثيء لتا يفلهر وب تقدم، 
تعال!قال دينه، قدر عل الرء فيعتل العزيمة؛ أصل بقاء ْع إلا يكون ولا واغ، 

اأو؟لسماأقام،أذ(يسوأأنمؤأوأ؛اتقثا ٥٠أص>،تمح"4أا؛. لإم 
محتيًمف، ؤَمحمحض ^٢٢ البمسقتي لابمثئ0قنقازام 

ينعثرمحّآمحر4لمد',للئث- ذققتإيوأوكتمدأهأ ؤ قالت ثم وأمحبمؤطم4 
ؤنصاشُآثئ

ا'لأيلنن ويمض وآلجيج أ-امذ، تن ييء ؤ آ'محلآث4رْا ءانوأوبنص 
ولرلها، صروا عليهم؛أتبم فائتى ، آخرها<ا إل ودئيأمحب؛ءبثه وآلثمتن و\,ؤ؛0بوا 
هدهأن عل يدل ه د،بىء وكتاوب^إ أؤ وقوله! غثره، إل حملوه ما أصل عن عيا محرحوا 
لكنفإذا التكليف، أحوال ق تقدم كإ الأحوال، جهور إل بالنسة الوقؤع قليلة البلوى 

منسورهالألك.٢ آية من )١( 
)٢(الآLت١-٣سّورةاضض
)ممنآة1خأسسمرةآلصان.

محمد•سورة من ٣ ١ اية من C ٤ ؤ 
عمران.آل محمورة من  ١٤١آية من ره( 
المرة.سورة من  ١٥٠آية )٦( 



وارضو/ددلاء،طلها رسر/ثشريعة.• 

بجرىحتى مها، والتشت عليها، الاصطبار طلب الأمور هده مثل ل ال-ثئ من العلوم 
مننمده ل، كالفاد الإطلاق عل الرخص كان الأصل؛ محراه عل ١^٧^، 

.٢١١٠الأجر،صل أمحاك عل العمل تكمل 

«هوما>ه.;ا(اشامماتا/أ-



واتضو/وط، foJLUfدسراكررعق.. 

السابعالضابط 

^سسسرالإسلأمسعاترحص

والاختلافالتنانع عند ورسوله اممه إل الرد بوجوب محاطبون العلم أهل لكن إذا 
اميالعفإل النفس بأهواء العمل من لكونه أوشدة بر من فيه بإ الحكم مقتفى وترك 
مذمايلزم لا بأن وذلك المذاهب، ق الواقية الرخص نتع من بالتحذير محاط_ا أيما 
كلل الرحص والفول السهل نتع إل محح  Wbمعينا، جتهدا أويقلد معينا نقهيأ 

هذههل أسفيختار الذاهب ق المسألة ق الأقوال يمعرفة ؤيقوم به، فيعمل مذهب 
الأيسرلكونه للقول اختيارا b^ للمذمِ، تقليدا عمله يكون فلا وأبرها، الذاهب 

لذهبفيتركه أند الأول المسألة ل الذي المذهب قول يكون أحرى مسألة ل أنه بدليل 
فهوالأنفس تبموى وما الهوى وفق الفتاوى من انتقاية هو بل أيسر• فيها هو آحر 

تعالربنا من ء لماحا محالف، 

محتهدأو لذم، العامي من تقليدا ولا للدليل، اتباعا ليس الفعل هذا أن شلثإ ولا 
هواه.توافق لكونها السهلة للاقوال تتح هو  Ipbارتضاه، 

الرخصل١،.تتح حرمة عل الإحماع العلم أهل من ممر نقل وقد 
دينهق شزا باولك نال وأنه الرخص متتع يق بتفالقول الأعلام عن جاء كإ 

محيىبن محمد معت صسيقول! أبير سمممت قالت حنبل بن أحمد بن ءتا-امم4 عن 
وأهلالميذ، ق الكوفة أهل بقول رخهةت بكل عمل رجلا أن ُلو يقول• القعنان، 

الكوكبثرح ، ٥٣٢ I/ الحط البحر ، ٨٢>،/ الوافهات، ، ١٨٥أ/وصاله العلم بجان جامع بمنلر/ )١( 
.٢٥٤/٤اكرأ/٧م^٥،سراسمم



فاسما®به لكان (؛ Jliكإ أو العة، ق مكة وأهل ~ الغناء يعي ~ ملخ الل ا،لدينة 
~اء الغنيعني ~ ملخ الق الدينة أهل بقول أخذ رجلا، أل ررلو قالت معمر، وعن 

قالكوفة أهل وبقول والصرف، التعة ق مكة أشل وبقول أدبارهن، ق اء التؤإتيان 
الكر،كانثرءباداشاالآا.

الشرفك اجتمع كل برحصة أحدت ^إن أنه التئمي سيإن وعن 
مم.>أ<.

حلأنا•'".ف لأم >ساإجاع نائلا: بدم ابن ض تم 
المالةق مل قول كل أن يعتقد أن إل الناس بعض عند الرخص نتح آل ولقد 

دونالأقوال بأي لياخذ حجة الخلاف أصبح بل دليله، ق الفلر دون حلال به فالأخذ 
وحييتا.قدذلأ العل،اء أنكره الذي الآل وهو معت؛ر ؛ iljJأوتقليد الدليل ق نفلر 

الشريعةمن التفلت من بيه ونتورده لما الرخص تتح س العلعاع حدر لقد 
وتقديمهالهوى لداعي والاصتجابة الوؤع وقلة التقوى وصعق الدين ورقة وأحكامها 

تعال.اممه مراد عل 

•( ١  ٦٣٢)رقم  ٤٤٩ص عبدافه ابنه برواية احمل. الإمام ائل مهوق كإ أبيه عن عبدافه رواه ( ١ر 
(١٠ ٧ ١ )ح ٢ ٠ ٦ ص النكر عن واJهي بالمعروف الأمر كتابه ل الخلال عنه ورواه 

مما؛هالأءر؛العروفواضءنالتكرصبم«آ)ح؛با(.
(.١٧٢النكرصب«\)ح عن والهي الألألفيكتابهالأمر؛المعروف رواْ )٣( 

وا؛نحزمفيألإحكامفيأءرلالأحكام
حطأالاختلاف أن عل السلف أقاويل ق الدليل ذكر باب — وقمله العلم بيان جامع ق •ماوالبر وابن 

عتلبعض عل بعضهم وأنكره بعضا، بعمهم فيه طط ما بعض وذكر عنده الحجة >ءللب يلزم وصواب 
(.٩٠١)ح  ٦١٨٥! أصحايكالجوم قوله معنى وذكر ا-محتلأفهم، 

.م/٢٣الحلية ل وأبونعيم 
.١٨٥\إ وفضله العلم بيان جامع )٤( 



إلالتقوى وقلة الدين رقة م بلغت قوم وهم أحرى اءوطقة حزم: ابن يقول 
ء-المكل قول من رخصة لكن ما يأخذون فهم قائل كل قول ز أهواءهم وافق ما طلب 

رصولهوعن تعال اف عن الص أوجبه ما طالب؛ن غير له مقلدين 
عنتالهي جاء دالمع النفوس، أهواء مع ميل الرخص راتتع الثاطي: ؤيقول 

ءننعال• لقوله أيضا ومفاد عليه، المتفق الأصل لدلك مفاد فهدا الهوى؛ اتباع 
أنيمح فلا مانع؛ موصع الخلاف وموصع ردوهإثاسوأملهل٢،• ^تمفيسء 

فيجبالفومح، من الراجح محن وهي النريعة، إل يرد لن،ا النفوس، أهواء إل يرد 
الموافقلا اتباعه 

الأيسرعن بحثا وترداده السؤال كثرة من العامة بعض يفعله ما الرخص تتح ومن 
الأقوالله يذكر أن وطلبه علبه الزال وتكرار الواحد العالم مزال الأقوال من 

التعلمموال عل ليس والتخفيفات، الرخص من الأخرى الذاهب ق وما الأخرى 
منأكثر عند سؤاله أو وذكر، قيل بكونه احتجاحا منها الأرخص ليعرف ؤإنإ 
للدليل.أتبعهم لا قولأ أرخصهم عن يبحث ءالم 

ولرافتيبثيء فإذا كونهيتتعالرخمنعنعمد، ررأما ابنعثيم،ن: العلامة يقول 
هذالأن محوز؛ لا فهذا الثالث،، أسال قال: يناسه لر ؤإذا الثانر، فلأن أسأل قال: يناسبه 

ق،فالرخص تتبع من أن عل العلم أهل نص وقد اف، دين ل التلاعب، من؛اب، 
هلتعبد ولكن بالهدى ف يتعبد لر لأنه تزندق؛ الرخص نتع س وقال• يبالغ، فالبعص 

)ا(الإحلكمزاصرلاسممه/هآ.
الماءصورة من ٥ ٩ آية من ( ٢ ) 

.)مالوافقاته/ا،ا'



و/رصوابد/لعإ/م وسر/لسموعاق.. ج  ١٤٨ ٩

عرقالذي العألم قول بأحد كون العاين رب أمام والسلامة للدين الراءة ؤإن 
>ه'قوظ.عله حث، الذي الأسمراء يكون فهتا وورعه وديانته وصلاحه علمه بقوة 

إذاايصا العامي وعل م العلس_ح ءلالعل ااالواحء_ا عيبن.' ابن العلامة يقول 
الصواب،إل أقرب أنه يرى من الفتاوى مجن ختار أن الفتوى، ل ءند0 الناس اختلف، 
لئحوذلفلأن؛ من الصواب إل أقرب العنإء من فلأيا أن يعرف الإنسان أن ومعلوم 

بعضأن إذ العلم، وغزارة الحلم كثرة عل نعتمد لا لأننا ودينه، ولورعه علمه لغزارة 
فتجدهالله، من حوف، ولا تقوى عنده ليس لكن علم وكنرة علم غزارة عنده الناس 

منفيختار العالم، ق ضعيفا لكن وولع تقوى عنده الناس وبعض الإفتاء، ل يتنهاون 
•، تفوى٠٠١ وأقوى علثأ أغزر هو 

)؛(كا،ابباكرحا-؛/هه.
اكرحا"؛/هأ<.)آ(كاءابد، 



^س دسر/وسروج.،مىطنمئلنمو؛ثل 

الثامنالضابط 

بالأيسواسداءاتءهلأفدسس،وعا 

يعصق الجتهدش العلياء يثن الاختلاف يسر أن المطهرة الشريعة هده طبيعة من 
موجبدليل بتن فيها الأدلة تعارض توهم التي الفرعية ائل المق خصوصا ائل الم

ثقيلحكم عل يدل ودليل خلافه، عل يدل وأخر مائع محرم ودليل موجب، غير وآخر 
منه.أخفإ عل يدل وآخر 

قواقعا وليس الشريعة أصل من ليس الاختلاف هدا أن المسلم ال،اتا من مو 
صعق،نتيجة الأدلة حقيقة ق لا اجتهادهم محي العالم لأهل يعرض مما هو ؤإنعا أدلتها 

المجتهد،عل المر-ح لخفاء أو التعارض، ظاهرهما ما يثن التوفيق عن العجز أو الحلم، 
الإ>>لأملا،.أهل أطبق هدا عل 

الاختلافهذا محي المرجع حقيقة ليجلميا المطهرة والسنة الكريم القرآن جاء لقد 
إلالخلاف رد وجوب عل الأدلة فتظافرت إليه، يرحع آخر ار مثمّتإ يكن فلم 

المؤمنيع لا الذي هوالواجب، نوعه كان أيا بحكمهإ التسليم وأن والستة، الكتاب، 
تركه.

ؤمء؛زثترعم لأتيمأأيولاوؤإ،آخَ، ءامتوأأَيمإ أة-تي ينأتط ؤ تعال• اطه قال 

لابنالفتاوى محموع ٦، • صْ الأصول مزان ، ١٢٣آ/الر-محي أصول ألة/ المف بمفلر :١( 
أهولj الإحكام ٦، * ات؛،/ الواقف، ٦٨٧م/ ة الروضمحمر شرح ٢،  ٢٥٧; ٥ تمة 

فواتح، ٦١٧اكر؛/اعوكِ، شرح ، ١  n١٣/ الحط البحر ، ١٥١آ/حزم لأبن الأحكام 
.١٨٩آ/الرحموت 



اممهإل فيه تنازعوا ما برد تنازعهم عند الومنين ارفامر تيمة؛ ابن الإسلام ثخ هال 

والمنة،؛الكتاب إل رده وحب والخلف لف الفيه تتانع فإ والرسول. 
سانعما كل ل التزلع موارد رد يجب أنه عل قاطع دليل رروهدا القيم: ابن ويقول 

الردأحال فمن ورسوله، اممه غثر احد إل لا ورسوله، افه إل كله الدين من الناس قيه 
اش..اار'آا.أمر صاد فشو ضرهمّا عل 

علخوره< أش ذليمم أش ئصكأ<ه7إل ينّىو فه نثكم -أوما ؤ ال؛ تعل ا وئ
وظكَهكهرن.

اللهإل مردود فيه ا تنازعنما حميع حكم أن ق صريح نص ®وهدا القيم: ابن قال 
رسوله؛؛لسان عل قيه الحاكم وهو وحده 

دينكمأصول من ينّيىوه ض وما ؤ تعال: يقول  ١١عدى: الوقال 

حكإفإ رسوله، سنة ؤإل كتابه، إل يرد ه ؤئةكثئأإقآش عليه تتفقوا ل؛ مما وفروعه، 
ا.فباطلاار ذلك حالف، وما الحق، فهو به 

رسولأصحاب لدن من الأمة سلفح منهج هو والمنة اتكتاب إل الاحتلأف، ورد 
يميلون.ولا عنه يميدون لا ًتإإس،ضرتؤ النه 

النساء.صورة من ٥ ٩ )١(اية 
.٢٨٠الكرى'؟/)؟(الفتاوى 

.٤٢ص )مآ(الرسالأاكوكت 

الثوري.ّورة من ١ • )؛(آية 
.r٨٢٨/ الرملة الصواعق )٥( 
.٧٥٣ص عدى الشر )٦( 



واثضهوايط/لعإ/م سر/كريعة.. 
%١٥١

فكلر؛ الاختلاف عند الصحابة منهج يصف الاعتصام ق الشاطئ الإمام قال 

ءؤظنممفيس،تعال: اش ال قعيه المهيمن هو فالقرآن مكلف من صدر احتلاف 

ذهفه٢ ١ أ©؟هر يأوي -ْيتُدأحس محبجثأشوأثديجأ'لآمه 
بيانالة لأن نبيه، منة ؤإل تعال اف كتاب إل الرد ق صرمحة أشبهها وما الأى 

يقومبعده ثيء لا شاف فيه ان البيوأن واضح، فيه الحق أن عل دليل وهو الكتاب 
إلردوها مسالة ق احتلموا إذا كانوا لأنم رْءمحظبم،ف، الصحابة فعل وهاكدا مقامه، 

قفائدة فلا الفقه، زاول من بجهلها لا المعنى ثبمدا شاهدة وقصاياهم ته، والالكتاب 

رىالصحابة« عليه كان مما إذا فهو كهرما، الموضع هدا إل جلها 
عندالواحسب، أن وأكدوا العلم أهل وأمئالهإ؛_ الأيتثن 7ااتين وعملا وتطثما 

بالأشدالأحد إل أحيانا مل قد والتي الزحتح، ل الأنفس أهواء نزع الاختلاف 
قاظر للنشهوة ~ أواليسر الشدة — أحدهما ق يكون فقد بالأيسر، تأحد وأحيانا 

دار.حث معه ؤيدور بالدليل بأحد أن العالم عل والواحبح المسائل، 
بقواعدهوالرحبح تدلألأما وامحبأصولها الشريعة محالفة صور أعنلم من ؤإن 
انبالقول ذلك؛ من و للثريعة، ومعارضة محالفة هي بل دليل، عليها يقم لآ للزجتح 

أدلةعن والأيسر؛عيال.آ ، الأحد؛الأخفللعبد ويسوغ يبيح شرعية مسألة ل حلاف كل 
والسنة.الكتاب من القول 

ائلالمق الخلاف صار حتى الكفاية؛ قدر عل الأمر هذا زاد رروقد الشاطئ: قال 
الفعلجواز ق الاعتياد الزمان مءن وتأخر تقدم فيئا ووقع الإباحة، حجج ل معدودا 

النساء.صورة عن ٥ ٩ آية من ( ١ ) 
)آآ(الأعتصام
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ثباادنين أمرين بيان محب ولكن الأصولمن عند معروصة 
الأصوليونعنها يتكلم التي المسالة فهدم الحديث، محل ألتنا مغثر هده أن أوثها: 

الأدلةحيث من الترحيح وجوه فيه تساوت تعارصا المسألة ل الأدلة تعارفت فيإ هي 
إلاالمعارصن الدليلن بين المجتهد يميز فلم ومدلوها دلالتها ق وقوة وصحة ورودا 

هذهوأثقل أشد الأخر ومدلول وأحق أبر أحدهما مدلول أن وهو واحد يء ثق 
وقعفيإ هنا محاله إذ هنا، الحديث محل غير وهي الأصوليين كلام موصع هي الصورة 
فيهيقع الذي وهو الأدلة، ق الفلر دون ابتداء التيسير إل فيه المجتهد فال فيه الخلاف 
المحققون.العناء وأنكرْ بعضهم 

بيناتفاق محل ليت الأصوليون ذكره الذي التصوير تيدا المالة أن وثانيهما: 
علالدالة الأدلة بعمومات مستدلين الأحق يقدم أنه إل ذهب من منهم بل العلم أهل 
الأدلةبعمومات متدلين الأشد تقديم إل ذهب من ومنهم وساحته، الإسلام ير 

والأجوروالأحرؤية الدنيوية المصلحة وان الJمة وبراءة الاحتيامحل وجوب عل الدالة 

أكثرفيالأسوالأثقللا
المسألةهده أن هو هنا تقريره أريد ما أن إلا المسالة ق القولين من الراجح كان وايا 

ومنعاالمرق ان لبيهنا ذكرت لمالتنا.ؤإنا مغايرة فهي لأن ا الحديث محل هي لبت، 
لل-يى•

و٤  v٦٧/ الفقه أصول ق التالخيص نول/ كل وأدلة فيها والخلاف وموصعها المسالة تحقيق ل نظر يا 
محصرثرح ، ١٣٢ أ/ المؤول تحفة ، ٣٢٣إ/ الأحكام أصول j الإحكام ، ١٦أ/•المحمول ،  ٤٦٨

المختمربجان ، ١ ٠ • ٨ ٢; المول مائة ٢، • ٣ ٥; الفائق ، ١ • ٥ او • ٤ ؛،/ الواساث، ، ٣٦٧٠; الروضة 
الفحولإرشاد ، ١ ٦ • ٩ / ٤ مفلح لأبن ه الفقول أم، ١ ٧ ٥ / آ المحيتل البحر ، ٣٩٤آ/

الراويتدريب ، ٢ _AA والإيضاح الممسي ، ٤ ٢ • ٤ a/ التحرير ثرح التحبير ، ١١٣Aو١١٣٧/٢
١.٣ ص؛ التحدبنح نواعد ، ٢٤٧٥; الفياح الشذا ، ١  ٩٦أ/ 



JajjjuxJIjءلعاثم وسراكريس„ ه و

إلاذاته ق وجد ما الخلاف بأن خلاف كل ق بالأسر الأخذ ق به محج ما الثاني؛ 
وهظالصحابة الخلاف؛؛ن ق خصوصا ذلك عل تدل تدلون؛اثار ؤيللأمة توسعة 

قصإإقئهظ1 النبي أصحاب اختلاف بالنه شع ررلقد محمد! بن القاسم قال ومنها 
قدمنه حوا أن ورأى سعة، ل أنه رأى إلا متهم رجل بعمل العامل يعمل لا أعالهم، 

عماله«زاا.

أصحاباختلاف بالماس عل الله أوسع ررلقد محمدت بن القاسم قال رواية وق 
ثيء،امنه مسلئا ق يكن ب به أخذت ذلك أى محمد 

!اتنه رمول أصحاب أن أحب ءاما الأو4ت رحمه عبدالعزيز بن عمر وقال 

فلوحم، يفتدى أئمة وأخم صسق، ق الماس كان واحدا قولا كانوا لو لأنه لفوا؛ مبإ 
سمهءق كان أحدهم بقول رحل أخذ 

اللهرمحول أصحاب أن لو يرل وما عيدالعزيزأ بن عمر قال بطة ابن رواية وق 
٤.٢ رخصة،ال تكن لر خلفوا لولر لأنه خلفوا، لر ُلكأقتقبوغ 

العل،اءاختلاف ق الناظر يلزم ما يان جامع باب ~ وفضله العلم بيان جامع ل ندم ب•مدالد ابن رواه )١( 
(.^١٦١٨٨-أ/•

الطإءاختلاف ق اكاظر يلزم ما بيان جامع باب ~ وكله الملم س١ذا جامع ل نده بعبدالر ابن رواه )٢( 

محاقء بثي الأخر عل الخصمثن أحد اعترض إذا نحل ~ والتفقه الفقيه ق البغدادي الخهليب وروا0 
(.^٤٠٤٦٣٧أصلهءلهأنيرد0وآىله"ا/ 

البياءاختلاف ق الناؤلر يلزم ما بيان جامع باب ~ ونحله الملم بيان جامع ق نده بهمدالر ابن رواه )٣( 
-'آ/،أأوا1ا)ح\،/ار(.

٧(١ ٠ )ح  y٥٦٥/ الذمومة الفرق ومحانية الناجية الفرية شريعة عن الإبانة )٤( 
اعترضإذا نمل ~ والتفقه الفقيه ل البغدادي الخطب رواه رخصة® تكن لر بملفوا ل؛ أرلو قوله وبدون 

)حم\مب(.٤ ٠ ٤ / ١ ~ بآصاله يرده أن غله أصله محالف بثيء الأخر عل الخصمثن أحد 



ولكنغءيفيءهُ الصحابة خلاف خصوصا ورحمة سعة فيه الخلاف أن شك ولا 

وهذانعة، الهذه معنى إدراك محب كإ سعة هو الذي الخلاف نؤع إدراك هنا محب 
وأدلتها.الشريعة من إدراكهإ يكون إنإ 

الاجتهاديةالمائل ي كان فيإ هو إنإ سعة يكون الذي الاختلاف العال،اء حمل فقد 

والسنةالكتاب من نموصو فيها ر لالى 

الاجتهاد عن المانح الصحابة ب؛ن الاختلاف عل محمولة الأئمة هؤلاء فأقوال 
دللضمنالوحمن■

>يقهكان فيإ »هذا ميا: قال الأثار هذه لثل عبدالمر ابن عرض د ولذلك 

الأجتهاد«لا،.
عليعدهم محن أو الصحابة بخلاف بمج أن هنا بالسعة الراد إن ت قائل لا أنه كإ 
فولفليس اخلفوا إذا الصحابة أن القرر من إذ الخلاف، لمجرد الأضال بين اسر 

بعدهم.عمن فضلا بالدليل العيرة ؤإنإ لداته الأخر من ياول أحدهم 
اخلأفق التوسعة إنإ  ١١ت قوله إسإعيل القاضي عن والتاحلي عيدالر ابن ونقل 
أنتومحعة يكون أن قاما الرأي، اجتهاد ل توسعة صئ'فضوص الله رسول أصحاب 

اختلافهمولكن فلا، فيه عنده الحق يكون أن عثر من منهم واحد يقول الإنسان يقول 
فاخلفواهاجتهدوا، أنبمم عل يدل 

حنهذا إص—إعيل اركلأم إسطعيلت القاضي مقولة عل معلما الر عبد ابن قال 
حداءر٣/

,y١٦١/ وفصاله العالم يان جاسمر )١( 
١٥أ1ا،الوافقاته/ Y/ وصله العالم بيان )آ(حا،ع 

.Y١٦٤/ )ّآ(جاحياناكلموثاه 



واحداف عند فالخق التخثر نعتي لا التوسعة أن مالك الإمام عن الثاطي ؤينقل 
يذلإذا الجتهد ؤإعدار االنمح.ّوصرر غثر ق الإجتهاد فح باب من ضعة هو ؤإنإ بدليله، 
وسعه

وهبابن روى فمد وسعة؛ رحمة اختلافهم إن قال؛ من قول ءاوآما الشاطئ! قال 
الحقؤإنإ سعة، '؛-^١٥٥^^ اممه رسول أصحاب اختلاف ق ررليس قال؛ أنه مالك عن 

قولانيكون، لا ءاهدا فمال؛ مصيب؟ محتهد كل إن يقول فمن له؛ قيل احد؛ا، وق 

وأناد، الاحتهاب بفح حهة من يكون أن فيحتمل ولوملم؛ إل®، صوا؛؛ن محتلمان 
الاجتهادلاغرذلك1اراا.محال بتوسعة فيهاسعة اف الاجتهادفدجعل ائل م

.٧٥;ا(الوانقاته/ 





قواعد.من عنهإ ؤيمع عليهكا يبي وما 
العوائدنالك تغبر مع العوائد التي الأحكام إجراء *إن القرازت قال 

الحكميتغبر العوائد! يتبع الشريعة ق هو ما كل بل الدين، ق وجهالة الإحماع خلاف 

ا،لتجددة،الالعادة تقتضيه ما إل الحادة تنثر عند فيه 
امموءارها ايا والوصوالأيإن الإقرار ق يفتى ان له محوز ارلأ القيم! ابن ومال، 

وا،لتكامينأهلها عرف يعرف أن دون الألفاتلء نالك فهم من هو اعتاده بإ  JaAULjيتعلق 
يقحللر فمتى الأصلية ا لحقاتقهمحالفا كان ؤإن وعرفوه اعتادوه ما عل فيحملها -ها 

ذلكصلوأصل«رآا.
أجرىمن ءاباب بقوله• الله رحمه البخاري الإمام تبويب العلياء عليه حمل ما وهو 

علومننهم والوزن والكيال والإجارة التؤع ق بينهم يتعارفون ما عل الأمصار أمر 
المشهورة®ومذاهبهم نياتهم 

علالاعتياد ات إثبالرحمة -راو0 مقصوده المتروغره! بن ءقال حجر! ابن قال 

الألفاظ((ل؛،.فلواهر عل يه يقفي وأنه العرف 
معرفةمن فيه رالأبل والفتي! المجتهد شرط من جعلوا وأثره هدا أجل ومن 

أوه، أهلعرف لتمر الزمان احتلأف، بنحتلم الأحكام من فكثر الناس، عادات 
للزمأولا عليه كان ما عل الحكم بقي لو بحيحج الزمان، أهل اد فأو صرورة لحدوث 

، ٢٢٦ا/ للزرنا القواعدالفقهة ثرح ، ٣٢٢ص جهله 
)>(الإحلكمفيبيزاكاوىسالأيمصماأ

.٢٢٨/٤)٢(إءلأمالوسن
.٢١ه/اليخاري صحيح )٣( 

)؛(ذحابرىأ/0أ.



ولغوالتيسثر التخفيف عل البنية الشريعة قواعد ولخالف بالنااس، والضرر المشقة منه 

والمادالضرر 

محله،فيه يتجاوز لا فيه وأذن اف وصعه الذي موضعه ق إعإله يجب هذا ولكن 
الشريعة.لأحكام نقصا ؤإلاكان 

بهيجل لها الناهقة النصوص وجود مع السائدة والأعراف العادات فحاكمية 
الواجبات.به وتقمل الحرام، 

والأعرافالعادات إل الركون الشريعة لأحكام الميعبن منهج من ؤإن 
القّاءدت؛نامحل ألفّبعموم أخخءا الزمان، لتغر الأحكام تغر وتعظيم لها، والاستسلام 

اعإلها.وشروط وقيودهما إعالهإ محالات إل النظر دون 

مشروطالعرف لتغر والمكان الزمان بتغر الأحكام وتغر والعرف العادة فقواعد 
الكتاب،3، المنموصة الأدلة التغير ذلك، يجاف وألا الاجتهادية الأمور ق يكون أن 

والسنة.

فحلمن الشرعية للتموص محالفة أمور من المجتمعات ق يجى ما فإن وعليه 
تهلبيقق لمة المالمجتمعات اهل نمن كان مبرر بأي ~ واجبات ترك أو محرمات 
افيهالفتاوى وتمييع ا أحكامهق اهل التيسوغ لا — لغرها منها أوتقليل. الشريعة 

لإدحال،المجتمع وعرف الواقع بضغهل والاحتجاج والمجتمع، الواقع ضغط. ؛حجة 
الأزمنةبتغثر الأحكام وتغبر العرف تحكيم قواعد تحت، الأحكام ق التغيثر ^ا 

موضعها٠غبر ق للقواءل. ؤإعإل المسائل، ق خالط فهذا والأمكنة، 
فتميعالناس واقع لتوافق وأطرها المحوص جر من بعض اليصنعه ما إن 

فهوالواقع أمام نفسية وهزيمة ضعف، هو كإ ومحبتهم الماص لواقع ا وتحققالأحكام 
أنإل الواقع عل الحاكمة للنموص افه جعلها التي الحقة للممدرية مناهضة أيصا 



يا؛يمح؛وإضوإبظ ١٦و 

الثرعية١١/النصوص عل هوالحاكم عليه الناس وما والمجتمع الواقع يكون 
هوعلميها لتقدم الموصى به تعارض أصلا واعتبارها الماس حال تعفلمم ق أن كا 
باسملاحالشريعة لمقاصد ودفع تعال، ض كله الدين يجعل الثارع لمقمد مناقفة 
أحوالهممقاصد إل لهم اف ارتقاها المي مصالحهم وتقديم تحال، فه بالعبودية المجتمع 

وعوائدهم.وأفكارهم 
والعاداتللاهواء المحوصى يترك س عل ا منكن تيمية ابن الإسلام شخ يقول 

حالفهتغلظ فيه حمِ كل كان فإن كئبمرا؛ نحتلمفون ررالحلمإء الدين عل ذلك صرر ومثا 
المحذورمن هذا س لزم مهللمقا به العمل أوترك المغليفل س فيه بإ القول ترك محالف، 

هذامن المحذور يكن م ئن الدين من والمروقا الكفر من يوصف؛ أن من أعظم هو ما 
ربامن ا إلينأنزل ما ونتبع يادكتاب نوس أن بد فلا دونه يكن لر قبله الذي س أعظم 
وتنفرالسنة بعضي قلوبنا يعفن ونكفر الكتاب ببعفس نوس ولا جيعه 

إلالمستقيم الصراط عن خروج هذا فان والأهواء العادات بحب يعفها قبول عن 
والضالن((رآا.علميهم المغضوب صرامحل 

قاس النهوواقع لأنه الريا يحل أناس نائي للوافر ورصوحها موامحقتها ل الثريعة نير وبدعوى )١( 
علهذا بالرجال الماء واختلاط والوصتى الأغاف يحل محس نائي ي عه، لامحيي الذي التعامل 

تيسثرا.الحرمات حل سبيل 
الحريةعل تربى المجتمع لأن المنكر عن والنهي المروق كالأم؛ات الواجبيعص إنكار ومله 

~زعموا ~ الحرية هذه وينال ينا٥^^ النكر عن والنهي بالعروق والأمر السلوكية، 
إ٠^^)٦(ص١لخ\وى٠٦



ور/ضو(وطاصالم سر/وسريعة.. 

العاشرالضابط 

داكتبهاتضط 

بق،وحرام بى حلال أقام! ثلاثة إل م تنقأحكامها باعتبار الشرعية السائل 
كإالحرام من أم الحلال من أهي دليل له يستقم ل( المجتهد عل مشبهة أمور وبسها 

وق_ولت;مسمبمن بشر بن نعال الحدث ي الصدوق العائق ذلك فصل 
مشتبهان،وبينها ؛؛ن الحرام ؤإن ب؛ن الحلال ررإل يقول؛ الله رمول ارسمعت، 

فاونع ومن وعرصه لدينه ابرأ الشبهات اتقى فمن الناس من كم يعلمهن لا 
لكلوإ0 ألا فيه يرتع أن يوشك الحس حول يرعى لكراعى الحرام ل وبع الشبهات 

الخدصلح الحت، صإذا مضغة الحد ل ؤإن ألا محارمه اممه حمى ؤإل ألا حمى مللثح 
الأالب((لا/وهى ألا كله الحد فد دت، فؤإذا كله 

الحلالحكم تفصيل عن أعرض النبي أن نجد الحديث تأمل وعند 
قأن وبق وهوالمشتبه الثالث، حكم ق وفصل حكمها، لوصوح البمح، والحرام المهن 
محتملقد ما وهي المشتثهان،' مقارفة وأن وعرضه، دينه ق للعبد السلامة المشتبه ترك 

لالمحرمات،،توصل - ١ البغ، الحرام من يكون أن ومحمل الجتن الحلال من يكون أن 
أبعدالحرماُت، عن كان الشتثهات؛ ترك من أن البخاري روايات إحدتم، ل جاء كمما 

عليهشبه ما ترلث، ررفمن قال التناول ق أقرئت، للمحرمايت، كان تناولها ومن 

(.٥٢)ح استرالدينه من محل بابح ~ الإيءان كتاب، ~ الخاوي ارواه ر١ 
(.٤٠٩٤)٢ ٦ ص٨٩ الشبهات وترك الحلال أحد باب ~ الساقاة كتاب ~ ومسلم 

)أ(بيانثكلا^ار\/خها.



ه ١٦٢ ج

مايواقع أن أوشك الإتم من فيه يشك ما على اجترأ ومن أترك، استبان تا كان الإثم من 
هاستبان 

مماالأحتك1م ق العبد عل يشكل ما مع للتعامل تقعيديا منهجا يضع الحديث ذا هو 
فانالحرام من أم الحلال من أهي المسالة ق ، ٠٢١١١يتبن لر أي الأدلة فيه اشتبهت 
التركق هو والمجاة والفكاك الخلاص 

الشبهةمن، اجتنابه الإنسان يلزم و؛يإ الولع ل أصل الحديث راهذا • الخطابي( قال 
رارب."<.

عل،بن، الهن، حديث ق كإ عليه والحث الويع فضل عل متكاثرة أدلة جاءت، كإ 
رر لايربيك(( ما إي، يريبك  ١٠اردع الله رسول من حفظن، ت محال و?:ت؛أ?\ 

؛اياأباهريرةصيإذئقظأ اممه رمحول قال ^ ١٥نصغييبمتن هريرة أبي، حديث، ق وكإ 
اتناسح،((أعيد تكن ورعا كن 

(,٢٠٥١)ح  ٥٣/  ١٠مشبهات ومهعآ يتر والحرام ش الحلال، ~داب، ١^٠٤ ~ىاُب< ١رخارتم^ عند هو اللفغل 7أدا )١( 
النما-ه.)آ(معالم 

(.١٧٢٣^ ٢٤٩م/مدم j أخمد دوام )٣( 
(.١٥٧ )ح؛ >_UUU الشهات ترك عل الحث، باب، - الأنربة كتاب - اني والن

٥٧٦ص اعملها حدث اب بهو~ افه رمول عن والويع والرئاتق القيامة صفة كتاب ~ والرمدي 
)حا/اهآ(.

صمحححسن حديث هذا وتال 
٢(. ٥٣٢)ح ٣ ١ ٩ Y/ يريك لا ما إل يريك U دع باب ١^٤- واووارس-كتاب 

٢(.١ ^٩٦ ١ ٥ T/ ايوع -كتاب التدرك ي والحاكم 
الذهي.ووافقه نحرجا© ولر الإسناد صحيح حديث هدا وقال؛ 

(.١٤٢ ^٧ ٦ ١ ص؛ والتقوى الويع باب ~ الزهد كتاب ~ ماجة ابن روا© ( ٤) 
(.٥٧٠٠)ح  ٠٣ه/ الثبهات واتقاء الحرام واجتناب الطعم طتب ل الثالث الفصل — الإيعاز نعب ز واليهقي 
.٢ ٤ ٠ / ٤ الزجاجة مصباح ل ك،ا البوصري إسناد© وحسن 



و/رصو/وط*! /لعاfoوسرائشروعان.. 

علوالحث الأمر من ورد لما تعال، طه العبودية مقامات من الونع أن شك ولا 
الذيالمتنابه ترك ل هو الويع أن عل العلم أهل والحهور الولع* أهل صمات 
؟الحرام من أم هو الحلال أمن فيه الثبهة وقعت 

٢.شبهة((ر كل ترك ارالورع أدهم: بن إبرامم قال 
التبهاتءالعن اكحرج ٠االورعت عياض• القاصى وقال 
يكونأن حويا اجتنابه يوجب ما فيه يظهر لا ما نحب ُوالورع• حزم• ابن وقال 

ذلاكفيه«رم.

.٤ باس١٠ به مما حذرا به بأس لا ما ترك ®هو القرال• وقال 
شيئارأيت ®ما قوله: من موقوما منان أب بن حسان عن البخاري رواه ما ومنه 

يريبكااُْ/لا ما إل يريبلث، ما دع الورع؛ من أهون 
.٢ فاتركهاال' ثيء ق شككت إذا الويع أبر ®ما الحلية: ي نعيم أي عند ولففله 

ثيءرابني إذا الورع من عندي أهون ثيء ®ما اللحر؛ الزهد ل المهقي وعند 
تركتهءرلأ/

y٠٤١٢/ له ماجه ابن صن صحيح ق كعا الحديث الألابي وصحح 
.٢ ١ X/ السالكن مدارج ، ٤ ص الدنيا ابير لابن الورع كتاب )١( 

.٢٨٣م/ الأنوار )أ(مثارق 
.٦١ا/ )مالإحكاملأًولالأحكام 

(.إلمحرونية نحن )  A٢٧٣/ اJروق انوار ( ٤ ) 
٩٠٢ ١ أ/ الثّيهات شر باب - النوع كتاب - الخارى رداه ( ٠١

٢٠ • ٩ م التعليق تغليق ل حجر ابن وصله وقد 
.١١٦/٣الأوب، حلية )٦( 
(. ٥٨٥ )ح  ١٣٦ Y/ المر \ؤظ )٧( 





وارضو/وطا|لعاثم سرا/شربوة*. 
 ——^١٦٠^

|L_j عشرالحادي بمد

uتحيلاتتيسيرلأسال 

قوتحويله نرعى حكم لإبطال الخوان ظاهر عمل تقديم هي الحيلة حقيقة 
يريدكمن المحرم، ثبما يتحل التي وهي ومنعه، اف حرمه مما هو 1حر حكم إل الظاهر 

حرما مفعل إل وتوصلا محادعة بحيلة به فيتوصل ليسقتله واجبا أو ليفعله محرما أمرا 
ذلك.نحو أو حق لغ أو واجب، أوإسقاط محظلوراته واستباحة تعال اه 

لربأمباب الشرعية الأحكام تضر يقصد أن الحيلة ر؛ تيمية؛ ابن الإسلام سخ قال 
له(االأمباب تلك جعلت ما  If•يقصد 

أموالأكل أو ات الحرماستباحة أو العبادات لإسقاط تاق ممرة صور والحيل 
حقوقهم.لإسقاط يمحايلتهم عليها والتالهل الناس 

بهينتفع لن يعفه فيهب النصاب لثلؤغ الزكاة فيه تحب مال له يكون كمن 
بثمنبضاعة يشتري مالأ يريل. وكمن الزكاة، لتمهل النصاب عن ينقصه ما ياعط.اته 

ا.الربعل ال ليحتعرها ممن بأقل منه استرا0 من عل فيبيعها القيمة من أكثر موجل 
منه.بانت الذي الأول لزوجها لتحل ولكن فيها رغبة لا المرأة عل وكالعقد 

حيعليمغ الحيلة بال>ْ ربه أمر عليه وسهل دينه قل من يتدؤع أن العجب ومن 
نصدما ميتهللب وأنه وسإحته، الإسلام ير س عيه يل. ما عل متكأ ؛الشرعية مالأتها 

الحيل. oJLf-البر من تعال اممه 

تا(الفتاوىاهمى)أ/يا



العإمموالضوابطدسررمس.. ٠٠... يء 
^١١ ١^

ولماهال: أن إل الدين••• من ثيء ل تحوز لا محرمة، كلها راوالخيل فدامة؛ ابن قال 
معتدين،ومحإهم نردة خهم هماحتالوها ة بحيلأمة عيب وتعال بحانه الله أل 

أفيالهم®مثل من ؤيمتنعوا ِرم ليتعظوا للمتقن وموعظة نكالا ذلك وجعل 
الأصل»ولهازا المم: ابن قال كا ادط وفاحل تحريم عل الأدلة مازن لقد 

مائةمن أكثر عليه الله أوجبه ما إصقاط أو الله حرم ما إباحة الضمنة الخل تحريم وهو 
دلل"لى•

سثأيامثثائمال: تعزله ة الأدلومسهازْ 
نثعثإّنهأ"ا/ثامنوأومابمث.عوق؛١٧ سويني0هر.ثئنيءوف

افهمحادعة ررأن بقوله! من الدلالة وجه بيان تيمنه ابن الإسلام شتخ وبمصر 
رلهااأ؛ا.محادعة والحل حرام، 

بيعنرم الله إن  ٠٠يقول: الله رمحول سمع أنه جابر حل«يث وق 
يطلئإئه الميتة شعحوم ارايث الله رمحول يا همل واياصنام®، والختزير، والمسن، الحمر 

نالثم االأنوخرام®، إت\ذ.' الثامحى، يا ؤسئصبح الخلود، يا ؤيدهن الثمن، يا 
سحومهاعليهم خرم ث اس إذ اليهود، الله ١امادل ذللث،: عند الله ول، رّ

.٢ ذثنُر مآكلوا باعوه فم أجملوذ 

)>(الغنى)؛/آ؛(.
.٣٤١داويا،/ش حاشامحنن )٢( 
الترة.محورة من وا، ٨ الأيتان )٣( 

٠٢١/٦)٤(اكاوىالك^رى

(.٢٢٣٦)ح  ٤٤٢٤; بحالتةوالأضام الموع-باب الخارى-محاب )ه(رواْ 
١ ١٥٨ )ح ١ .٢ ٧ م/ والأصنام وا.كزير والة الخمر تحريم باب - الماقاة محاب - لم مو 



وااأضوادطأسرر/شرإعة.. 

الحرم،إل للتوصل ! ٠٠محتال حيلة كل بطلان بيان الحديث، هذا ®ق بيرت الخطأ قال 

؛.اسمها،أ وتبديل حكمه؛تيرهيئته يتض لا وأنه 
فالحقيقةالحل، لسعة الحرمة صيق من ينقلها لا ائل للمالهيثآُت، أو الأمإء فتغيم 

التيالقدة أن كإ الحيلة، -ِااله تتحق لا اض أوجس، أحلها من التي والملحة واحدة، 
منشيئا تغم لا فالحيلة الحيلة، "بيه الحرم بإتيان تزول لا حرم ما اش حرم أحلها من 

تعال.اطه أحكام 
الرباحرم إنا ااالنارع الريا: ببما بتاح الش الحيل صور اد فوهوسن القيم ابن قال 

والضررال الفأعظم من فيه ئا ورسوله اطه بمحاربة آكله وتوعد الكبائر من وحعله 
الحينرارلمن يكون ثيء بائر العفليم الماد هذا يييح أن هذا مع يتصور فكيف، 

أعظمهو الحيل بهلريق الواحبامن، ترك أو الحرمايت، فعل أن له التنبه محب، تما ؤإن 
جامعالمحتال والأول للمعصية فاعل الثاف لأن حرمتها، اعتقاد مع إتيانبما من جرما 

تعال.ط4 والخادعق العصية ؛؛ن 

الأمرأتوا لو آدميا محادعون كا اطه ارمحادعون ختيانر: الأيوب يقول ذللئ، وق 
ءلاال"آا.أهون كان عيانا 

يفعلمحي والخديعة ال،كر سالك، كان ثم اءومن أيوب؛ مقولة ثرح ق حجر ابن قال 
نقرة((أشد عنه وهم أوضع، قلوءرم وق -بما، يتظاهر ممن الناس عند أبغفى العصية 

(.١٣٣المن)٣; )ا<ُعالم 
(viU(T  ٠٢٤٣/٩داودنزر

.٢ ٩ ؟/ المع ل الخداع من ينهى ما بابح - الحل كتاب ~ معلقا الحائي رّواْ )٣( 
٢. ٦٤ه/ التعلق تغلق ل حجر ابن وندوصله 

)أ(ذحابري\ا/ا-مآ.



واثضوابطه/لعامم يسراوشريعة.. 

اولالتنمن تكون ند المحرمات بامحتإحة أو الواجبات من يالتخفف والخيل 
حبنالتفتي ومن الدين، ق رقة ذا كال إن الفتي من تكون وقد مباشرة، للحيلة 
بطريقةالفتي عل محتال ممه فيه الشرع حكم يعلم أمر عن الاستفتاء ل يتداكى 
فيه.الله امر حقيقة يعلم وهو الاستفتاء بطريقة ه تلبينتيجة عنه ليمدر الموال 

يغملا والفتي القاصي أمام وتنميقه القول لحن أن النبي أصله مما ؤإن 
علجاء إذا محرما، سح ولا واجتا ينفي ولا ذا يئن، ولا شيئا، الشرعي الحكم من 
المفتي،ولا القاضي يفر لا التحال من الصورة هْ وهو الشرعي، الوقوع غر 

تحليأو واجثا ه نفعن ضل ليونيته تصنعه من عل والأخر؛ الدنيا ق صرره 
محرنا.

إلمحصرن إنكم قال؛ افه رسول أن ملمة، أم حديئ، وق 
فإنإبقوله شيئا أحيه بحق له قضيت فمن بعض من بحجته ا. ألهزر بعضكم ولعل 
ياخدط«رآأ.فلا المار من قطعة له أنطع 

عنمال إذا كلامه ق غلان لخن مال: الاستقامة. جهة عن المل واللحن: وأقوم، حا أفطن أي ألحن؛ )١( 
التهلقصحيح 

.٤٦•أ/ غرب ق ،الهاية  ١٧٨\/يفلر/ذحاوارى 
(.٢٦٨٠)ح  ٢٣٥م/ اوم؛ن يعد المنة أقام من ياب — النهايات محاب - البخاري رواه )٢( 

٤( ٠٥٧ رح ١  ٢٨ه/ بالحجة واللحن بالظاهر الحكم باب - الأئضية كتاب - الم سو 



ؤإننموريطسر/كرسق.. 
g ١٦٩و

عشرالثاني الضابط 

^طتلأشراساسولأالأذكام

صمنومن متن عري وبيان واصحة يئة واصحة بثريعة والسنة الكتاب حاء 
حساممق الملمون محتاحها التي للحماتق والإؤللأيات مئات البيان يه ماجاء 

ومحبمى ٢١١٠^المسالخين اف فانا والتعاملة والعبادية الإي،انية 
كالإيإنالعشية قضايا ق الشرعية الأمحسإء صئمحموخ نبيه منة وق كتابه ق تعال اممه 

والصدقةوالعمرة والحج والصوم كالصلاة العبادات ق ومثله والفاق والفسق والكفر 
وأمثالها.والوصية والوقف والقرض لم والوالربا كالح التعاملات ومثلهإ والر 

منتعرف التي حكامها با والممطالحات السميات هذه والمنة الكتاب قرن وقد 
وشروطهامم كل أحكام الأدلة هذه محمؤع من تخلص تِرا المعلمة الأدلة محمؤع 

ومثطلاته.وصفته وأصثابه 

حفثلا حففلهق لأن وحفظها، الله؛صيانتها أمر أمر تعال افه حدود من وهذه 
وحرامها.بحلالها المريعة 

قلما تضرها عن والنهي المرعية المسميات عل بالمحافظة المرعي الأمر جاء وقد 
وأحكامها.للمثريعق تضر من تضرها 

اممعل الأعراب تغلبنكم لا ار هلجمحضس! قوله عن يتحدث وهو القيم وابن 

الحج■سورة من  ٧٨آية من ا '١ 



وهذا ٠٠قال! ،  ١١١الإبل بحلاب تعتم ؤإما العناء، اف كتاب ق فإما العناء، صلاتكم 
اعليهؤيونر مجر فلا العبادات، حا الله محمى التي الأس،اء عل 'تإإسهوم منه محافظة 
الحادثةالمصطلحات ؤإيئار النموصى، القافل هجران ق الناحرون فعله كإ غثرها، 

.٢٢١١١عليم به اممه ما ال والفالحهل من هذا بج ببونشا عليها، 
ارإنإقوله; للبخاري مرحه ق الأندى صفرة أي ابن المهل-، عن ابن؛طال، ونقل 

لرأينرك لا ورصوله الله من التسمية لأن اعلم؛ واممه المشاء، للمغرب يقال أن كره 
أحداار٣،.

الكفارمى ّفقد الأنبياء دعوات قدم قديم والصمللمحات الأمإء ق والتغير 
هودحوار عن ارا إخبتعال قال كإ والمعنى الحقيقة عن متغافلن لتقبل آلهة الأصنام 

أيجندلونغاوعضي، يحس زنكم ين عليه^كم وي ئد ل  ١٥ؤ ٠ قومه مع لأم العليه 
تعصقمملهوولأي ثانملى يهامن مادرلآثث أذوءاثآوكأ سمنثزج آثثؤ ؤتح 

نآسمت4ر؛ا.م:
والقربان.بالتوملأت الشركيان المحمدية النبوة عهد ل المشركون ومجي 

نيةعنا وفوالالفلسفية والمقالات توحسد,ا، المنان نفي البيع أهل ومجي 
الصحيح.والطر ؛المعقولان 

أمتهمن أناما أن من قاله ما ءأ.ؤأسقهوثي يه أحر فيإ وصدقه نبوته دلائل من ؤإن 

العشاءونت باب انملأة ومواضع الهاجد كتاب ملم رواه عمر بن عبدالله حل.ث من ( ١ ؤ 
ا/هأأ)حأأا•(.رامحرها

٣٢•آ/ )مآ(زادالعادلأ 

.١  AA /Yبطال لأبن الخاوي صحيح نرح )٣( 
)؛(آ؛ةا/>منسورةالأءراف.



وإرضو/بهد/لع(مم ٠ دسررمشرسمة. 

الأشعري،مالك أي حديث ق كإ اسمها ينثر سميتها حلها ؤبمأولون الخمر يشربون 
بفرمونها يالخمر أمتي من ناس ارليثربن يقول! اف رمول سمع أنه 

اسمها"

السمياتتفر فإن الشرعية المسميات حرمة حفظ عل بالتأكيد حاء ؤإن والشرع 
الحدودهذه ق العم تعال الله جعل إذ شيئا، الحقيقة س يغر لا الشريعة عل عدوانا 

والقاسيالمالح إذ والسنة، الكتاب أرادها التي ومعانيها حقائقها والمصطلحات 
مإها.بتمر وتمييحها الحقيقة تنويه ذللئح ق يغم لا والفعل الحقيقة بذات مرتبهلة 

ودخول\ذحوآ ق أصل ه ليس لالاسم كان ررإذا تنمية! ابن الإسلام شخ نال 
يحتمدلا مما الكلام هذا وكان القدمتثن س كل بطلت المدخل، فيه ينانع مما فيه الداحل 

،•ءليهللأمنلأبمرىمابمول*ر 
والحقائقالأحكام تبدل والصور الأسإء تبديل أوجب ررولو القيم؛ ابن ونال 

المشركيننمع ثيء وأي الإسلام، واصمحل الشرائع، وبدلت الديانات، يت لق

(. ٢١٢ ٩ • • )ح  ٥٣٤/ Y-Uالند ق احد رواْ )١( 
(. ٣٦٨٨)ح  ٩٣٢ م الداذى باب - الأثرية -محاب بودأد او 

(.٤ • ٢ ٠ )ح ١  ٣٣٣أ/ القربان باب - الفتن -كتاب ماجه وابن 
الأمةمذْ ل المخ كون ض من تول الدحض الخم ذكر ~ التأريخ كتاب — صحتحه ق حبان وابن 

ها/"أا)حمه'اآ(.
ءذْنحرج لا اللمخ ان عل الدلل اب ب- مها والحل الأثرية -محاب الكرى النن j واليهقي 
(,١  ٧٣٨٣)ح ٥ ١ ٢ ٨/ سكرة مكانت إذا والتحريم الأمم، ل يحولها من الأثرية 

٣،• ٢ Y/ والترمب الزغب وصحح ، ٩٣٢ ٢! داود ش سنن صحيح j كما الأئاف وصححه 
.٩ ٥ ٩ / y وزيادته اكمر الحامع وصحيح 

•!.١A/Y^ المنة )"؟(منهاج 



؛.وحقيقتها؟...رال الإلهية صفات من ثيء فيها وليس أصنامهمآلة ميتهم ت
الأمإءلأجل لا للمفار وحرم للمصالح أوجسs اف أن أثا القيم ابن ؤيقرر 

ئاوغبمرها الحرمات هده حرم إنإ مسحاته ءافاف هال! اش أحكام يغير لا الأّإء فتغيير 
وصورها.أسإئها لأحل محرمها ولر والدين، بالدنيا الضرة الفاسد من عليه اا؛ضاك 
ولوصورتما، وتنثر أصإئها بتبدل تزول لا لحقائقها، تابعة الفاسد نالك أن ومعلوم 

صورةتغيثر عل اليهود سبحانه اممه لعن ئا والأساء الصورة بتغير الفاسد تلك زاك 
ليالوا وقشمنه أكلوا ثم وصورته الودك امحم استحدث حتى بإذابته واسمه الشحم 

الأحد®يوم بالصيد بت اليوم الصيد صورة تغيثر وكيلك نأكله. 
'•أمرين ق واكهللحات المسميات تغيير أهدافح ل الباب وعمدة 
مشبهة،الصفات مثبتي مية وتآلهة نام الأصمية كتالقثح محين أولهما: 

الكافروتسميه بنكية، قواني والربا روحتا، مشروبا الحمر وسمية عقليان، والشبهات 

ذكاء'احت،اعي.والفاق بالأحر، 
انتهاكبالحروفح والأمر توحيدا، الصفات إنكار كتمية الحسن تقبيح وثانيهما: 

أصولية.وأحكامه بالدين لثح التموتسميه الشخصية، للحريات 
منها•المغنيين لد'ى مقصودة أهل.اف والميات للمصهللحات التغيير هدا ومآل 

الشرعيةالأمور وتقبيح ليمل، حن لاسم عنه الشيح الأمم وخلع المحرم تزي؛ن 
الشرعيالمسمى من والفرار المسلمة الجتمعات قيحي ق لتدوب، منها والتنفير -٦١ الآمور 
ؤإثارةوفاعلها،، فحلها ونمون الشرعية، الأحكام ونموين به، العلق الحكم من للفرار 

الونمن)ا(إءلأ،ا
)•ا(أءاثتاللهفان\/'له"او؛ه*أ.



و/نسو/وط/ئعا/م 

التغييربه يلزم ما إل ملمت قضايا كانت أن بعد اليمن المحل أرما ق نحاهها الخلاف 
ظناليكون نقل قينا مقطوعا كان ما أن نتيجة العلمي الإرياك فيحصل الخلاف من 

وقررا،لسالمين، عامة لدى باحكامها الشرعية الهوية ومخ للخلاف، قابلا محتملا 
هويس لالمتعاطي ولكن ودليلها الثريعة عن نكوصا ليس بأنه الشريعة من الانسلاخ 

•دينهم احكام ق وسمككون العامة فتدثمذيب بعينه بالادله المنصوصن 

والأداءالنامية الأفكار أهل نتن من الإعلام وصائل نفخه بإ الواير تأمل وٌن 
منلننزعهم لاوسسالمين تكاد شعواء حربا أن محي الدين أحكام لهدم والسعاة الضالة 
ؤيغبرونالؤمت\ن به يرهبون صلاحا والمحهللحات مئات التغيثر انحذت وقد دينهم 

لروبتغيثر والدين، الإبمإن أهل فيه ؤيشككون الرّالان، محر ومنة الكتاب عل فيه 
واختلاحلروحيا، شرابا والخمر وعواثد وامتثإرا فائدة فالربا الأولن ق محروما يكن 

ياحة،صوالشاهد للقبور فر والشخصية، وحرية وحقارة تقدم اء بالنالرحال 
وغلوا.وتطرقا وتزمتا أصولية الشريعة وأحكام بالمنة والتمسك 
لينفرواأعدائها وعند أهالهاا، عند أحكامها وشن الشريعة تنير بغرض هدا وكل 

أهنها.ومن منها 

ولادينه من للانخلاع الفكري والإفساد الفساد هذا مثل محرم لا الفهلن لم وال
ولرأتغأل>يىؤ ملته ومحاربتي دينه أعداء من صادر أنه حسبه به، ابه ولا إليها ينغلر 

الوعنون.سورة من ٧ ١ آية من ( ١ ر 



^و؛بطٍ س ١٧^س

عقرال^لث اكفابطل 

آيغءكُؤ تعال ال قكإ الأعال وأعظم المهان أشرف من تعال اممه إل الدعوة 
أثيربمننو رق إلإ،مح،أ-حسإى سز(هألإثقمحإدؤبملؤآ-لثنو 

عب—دفحالامن لاأحسن أنه سحاته وب؛ن ه ألمهثدن أعلم ؤبمو عزبيلي، صل 
الخلقهداية ق عي والتعال اش إل بالدعوة اشتغال مع الصالح للعمل الله وفقه 

طتبًاومادإنج<ةال تعال كاقللخالق 
اصن4لآ/

وتعريفتعال الله إل بالدعوة آمرة ًتإإثنءفيهؤغ النبي عن الأحاديث وتكاثرت 

ففيجهود من ومجتمعات أفرادا لمون الميستطعه ما بكل تعال الله بدين كلها البشرية 
ءارولوآية عني اربلغوا قال! الثمي أن فكِيفظا عمرو بن اف عبد حديث 

منبعض فلعل الغاب الشاهد ت يقول الناس حهلب صإ١فذهؤغإذا وكان 

مح٠حه٠٠ل٤،.س بعض س له أوعى يكون يبلغه 
مناممه إل الدعوة أنولع بكل اف' إل الدءاة فضل بيان ق الأحاديث تكاثرت كا 

النحل.سورة من ١ ٢ ٥ آية )١( 
)مآ(آيةمسمرةنمك

إمرايلبمي ذكرعن U -باب الأسا، أحادث محاب - الخاوي دوام )٣( 
(٦٧)ح ٢ ٦ / ١ سامع من أوعى مباغ رب ٌإبمنءدهوغ الض قول تاب ~ العلم كاب ~ اليخارى رواه ا )٤ 

٤(. ٤٧٧)ح ١ ٠ ٧ ه/ والأموال والأعراض اليمام تحريم تغلغل باب — امة القكاب — لم مو 



^٦ج واثضوابط اصاثم وسر/كريج>. 

أثروبيان المنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر الملم؛ن ودعوة السلمين غبمر دعوة 
المجتمععل أثرها بتان وكيلك والأحرى، الأول حيامم ق وبركنها عليهم الدعرة 

بنلعل ٠الا 'تإأفئه4زتنر الني أن قهبمتن معد بن سهل حديث وق وحمايته، ومعادنه 
فوافعلميهم، محب بإ وأحثرهم الإسلام إل ادعهم راثم ت حنن يوم طالب أبئر 

.، ١ النعم،،ل حمر من لك< حم واحد رحل بك ياي لأن 
رحلتعليم نواب أن ~ أعلم والله ~ به ارويعني ت الحديث شرح ؤ، القرطي قال 

—ا؛ ٠٢فتصدقت لك لوكانت، النفيسة الإبل هده ثواب من أعظم للخير ؤإرثادْ واحد، 
يومإل ينقهلع لا والهدى العلم j، وثواب بموما، ينقطع الصدقة تلك ثواب لأو 

القيامة«رآ،.

لهكان هدى إل دعا رأس قالت الله رسول أن هريرة أبى حديث وق 
لكنصلألة إل دعا وس شنئا أجورهم س ذلك ينقص لا تبعه س أجور مثل لأجر اس 

.، شيئاءر آنامهم من ذلك ينقص لا تبعه من آثام مثل الإثم من عليه 
أتيبعهم الدعاة وأن والمرسلجن، الأنبياء مهمة أما وعلوا صرفا الدعوة كفي يو 
باحسان.والرّلين الأنبياء 

يتخذلا وأن والبوة، الإسلام إل التي دُبماء ثاب ~ والسير الحهاد كتاب الخاوي رواء آ ١ ر 
٥٧ة/ لأية ا أخر إل ١^^ يريه أن لبشر كن تعال وقوله دون من أربابا بعضا بعضهم 

^٢٩٤٢.)
U١١٩/ عنه اف رصي طالب أبى بن عل فضائل من اب ب~ الصحابة فضاتل كتاب — سلم مو 
^٦٣٧٦.)

٠٢٨/٧طمتحاب سص من 
٢٦ a/ صلألة أو هدى إل دعا ومن أوسيئة نة حمنة سن من باب ~ العلم كاب ~ مسلم رواْ )٣( 



الدعرهأن عل النبوة والأحاديث القرآنية الأيات دك ®وقد بانت ابن الإمام قال 
وأنبماالواحثات وأهم القربان أكل من له حلموا ما إل العباد ؤإرثاد سبحانه اممه إل 

٢.القيامة«ل يوم إل وأتباعهم الرسل سيل هي 
اللهإل الدعوة ق جهودهم يماعفوا أن والإيإن العالم باهل ®فحقيق وقال! 

هذاق محيإ ولا الهلاك أسباب من وتحذيرهم النجاة أسباب إل العباد ؤإرماد سبحانه 
وقل^ LiLiaiوالثعارات؛الهدامة البادئ فيه وانتشرت الأهواء فيه غلبت الذي العصر 

إلا؛اممهقوة ولا حول ولا المستعان قافه والإباحية الإلحاد دعاة فيه وكثر الهدى دعاة فيه 

العلالظيم«رآ/
مدارهيقوم وامحع باب الشريعة ميزان ل هي ببا تقوم ومال للدعوق أن نحفى ولا 

محرمإل يزول ولا بمحرم وليس وموثر نافع أنه الفلن عل يغلب أسلوب كل أن عل 
تعال.اطه إل للدعوة مشروعة وسيلة فهو 

ًتيآسضللحالنبي وسنة اطه إل الدعرة عن الحديث ق تعال اطه كتاب تأمل ومن 
يدركتعال اطص إل الدعوة ق أساليبه ق والفعلية الدعوق، أحكام ق المولية 

نحبالوحي؛ن ل وسال للدعرة أن بمعنى توفيقية لت افه إل الدعوْ ق الوسائل أن 

محاوزما•يجوز ولا لزومها 

ب—اطهالعلم وهو منها القمود تحقق مادامت اجتهادية الاه إل الدعوة ائل فوس
بالإبطالعليه ؤيعود القصد هذا ونحالف يناقض ما فيها يرتكب مالر دينه، إل والدعوق 

لحرم.يؤول أو يخاته محرما الومحاتل هذه من كان تما 

.٩ ٦ / ١ ٦ يار ابن ومقالات فتاوى محمؤع ( ١ ) 
٨٧/١٦سمعذاوىوطلأتايناز



قكإ إحمالأ الوعرة طرائق وئا باليعرة أمرا أنيإ نحد والسنة للكتاب اروالتامل 

٢أحس هير إنير ؤثندتير أمحنؤ محألمكهلذ ^فيركأد٤مه ءؤ قوف، 

امحمحألأوتيآلإ4لآاأمؤ ال تعه وكإوقول
٢.واحتهاده١٠ر الداعي لنظر هذا تركا بل لها، يتعرصا فلم الأساليب هذه تفاصيل 

فهووعماد تطبيقا الثمئ ق وروده جاء قد للدعوة الوسائل أن تقدم ما ومفاد 
تمرتهحلهرت وند أصال4 ق ماح وهو ١لثارع عنه سكت وما بركة، وأعظمها آكدها 
فهومحرتا كان ومجا القاصده، أحكام لها وررالوسائل بمح مما فهدا للدعوة وسيلة 

محرم.طريق سلوك إليه بالدعوة تعال لله يتعبد ولا للدعوة وسيلة يكون أن محرم 
النريعةثر تيبدعوى مشروعة ضر أمور وهي للدعوة ومال من ينتهج مما ثان 

لقبللتزيينها الشريعة ومقاصد يتوافق ولا والستة الكتاب من دليل نحفل؛موافقة لر با 
كإتعرض أن الشريعة حمال إذ للثريحة، تغيثر فهو صحيحة، نحر دعوية ومحملة هو 

تحال.اض أنزلها 

ونومنلتهوين صحيحا مسموعا ليس لها اس النولقبول للدعوة والحإّة 

مناهضةومحملة فهو عليها، الناس ليقبل عليه دليل لا الذي التستر طريق عن أحكامها 
الإمحلأمصورة وتشويه بالمدعوين نحيق مقاسمي إل وتؤول ابتداء، الشريحة لأصل 
انتهاة.

اللهإل يدعى فكيف الشريعة لأصل بالإبطال يؤول مما الشاطئي قرره كا و هل 

الحل.محورة من ١ ٢ ٥ آية من )١( 
يوسف.محورة من  ١٠٨آية من )٢( 
١ OAj ١٥١/صى الفقهية القواعد منفلومة محرح )٣، 



ؤامضؤايطارلعإثم وسر/كرساق.> 
ه——— ١٧٨!

إليه.الل.عو الأصل به يقط تما هي الشريعة أحكام نوهين من بوراسالة تعال 
طريقبكل محاباحتها منروهمتها الدعوة وسائل ل الأصل أن يقرر حنن والثطى 

لا.ثرعمحالما الومائل هذه من ماكان حل ^؛؛؛ ٠١يؤكد فإنه للبنرية افه رسالة يوصل 
بالإبطال.إليه يدعى الذي الأصل عل لأنه؛عود 
العقولقبيل من لأنه معلمومه، بكيفية يتقيد لا كإ ®والتبلمخ الشاطبي! الإمام قال 

يتقيدلا كذلك وغيرها، والكتابة والتلقين الحفنلؤ من أمكن ثيء بأي فيصح المعنى 
الأصل؛إ؛طالااعل يعد لر إذا أحرى دون بكيفية والزغ التحريف، عن حفظه 

نحبسب،ق رغبة الناس، رغبة موافقة التيسير مقتفى من أن بعضهم ارظن د قو 
الهؤلاء أن ن، أثبالواقع ولكن الشريف،، ؛النرع التملئ، من وتقريبهم الدين، 

Jb . ح آخر، يابخ من ونحرحون إلا ، با١٢من الدين حلونiمضاعفة،الخسارة تكون ويخلل
امعل الأحكام اء بقمحمدون بالتخفيف، تمسكوا الذين ولا الدين إل رجعوا هم فلا 
الموص..االآ،لأتفيده تما علميه هى 

•'منها صور له اال.ءوة قضايا ق التيسير الأحكام؛،.عوى من والتحقق، 
بحجةالمحرم تمارمة حال ومحالملته الد.ءوة حال من بالمحرم لإقرار ا~ 

إقلثه.تا.ليف

س—،لعأو محرم اول تنعل الوسائل تشتمل كان للل.ءوة محرمة وماتل ستخدام ا— 
محرم.ومشاهدة 

المدعو.استجابة بعد والحرام الحلال قضايا يح مت~ 

)ا(الأءمماما/أ،ما.
٢٠ ٥ ٥ صى انماصر المسير منهج )٢( 



جو و1وضو1وط  fofLUtسراكريجس 

والكفرالاّلأم بين فواصل هي التي اللازمات بالواجبات الأمر ل لتامحر ا~ 
أولا.للأسلأم التحبيب بدعوى 

الصور.من وغرها 

والذيتعال اممه أنزلها كإ الثريعة بثيان الشريعة وقواعد أصول نحالف مما وكلها 
الشريعة.مقاصد أعظم من هو 

لغيرللامحلأم القايلية أن الدعوة لطريق السالكين بعض يتوقعه ما الوهم ومن 
تشتهيهوما النفوس تيوى بإ بثوبه الحق تريتن هو ا،لسلمين لحماة للهل.اية أو المسلمن 

والاّلل.الحق حالف لو حتى 

فلمالتركز لحال اقض منهو الذي بالتوحيد نبيه بعث تعال واف 
لوله يلموا أن يمكن توافقيه اهج لمنعروضهم مع عنه، يتنازل ولر فيه يداهنهم 
لوقلحتى ولزومه وثباته الحق رسوخ ق منهجا صغ أن فكان رضيها، 
الدعوق.وحورت الأذى وعظم الوقت وطال الركب 

ومنةاف اب كتمنهج وعل بالدعوة تعال اف بأمر بالقيام هو الدعوة ونجاح 
نبيهبه اف بعث ل.ي الالسمن الواضح للحق اس النوهداية ًثإآفنهوف رسوله 

الأتثاع.وندر السالكون قل ؤإن 
ومقاصدهاالشريعة منهج محالفة ْع الد.عوة نجاح عل بدليل الأتبيع كثرة وليس 

قليل.الأنبياء من كثير فاتثاع أحكامها وتغيير 
يوماالنبي ا علمينحرج قال• ;?۶^^٠١ عباس، امن حديث وق 

معهوالنبي الرجلان، معه والنبي الرجل، معه النبي يمر فجعل الأمم، علي عرضتا  ١١



يلثيثث؛£!ي^إأيؤ
احد١١معه ليس والنبي الرهط، 

هوبإ الداعي مام ما ءافاذا الدعوة أصول كتابه ق زيدان عبدالكريم الدكتور قال 
الراد؛إل والوصول الغاية بلؤخ حث من عمله نتيجة عن ثولا ميكن ب منه مطلوب 

عملمشروعية عل يكون إنإ والحساب ، ٢١ؤ»أموأأسم\آسةعمه يقول تعال اض لأف 
وفقهه،الداعي ووعاْ الأمر هذا نئ ؤإذا واجب؟ من عليه ما م أدى وهل الإنسان، 

الماسقبول عدم أو طوله، أو صعوبته بحجة المحيح النهج عل لحرج أن له كن يب 
نة،حدينية نبيلة عاطفة وراء منه أوانسياقا الغاية، لبلؤغ انما•ءي من أوتعجلا له، 

صوانايصر لا الخطأ لأ0 الله؛ بيل ّل والشهادة والحهاد العمل ل صادقة ورغبة 
الما عل بالمر يكون لا القمود إل الوصول وأف البيلة، والحواطف، الحنة باليايتح 

ا.الوصول؛، عل حريص لحد المائر كان ؤإن إليه، يودى 

X ٢٥٧٥ )ح  ٤١٣ U/ يرق لر س باب - الطب محاب - الخاوي رواْ )١( 
عذابولا اب حبفر الحنة األسلمين من حلواتف دخول عل الدليل باب ~ الإييان كتاب ~ لم وم

(.٣٧٤)ح١٩٩/١
التغابن.سورة من ١ ٦ آية من )٢( 
.٤١٦الالءوةصأصول )٣( 



و/رصو/وط4رلعأتم سراكرJعت.. 

عشرالرابع الضابط 

الهدى،ارايت، منوجعلهم بحمله وشرفهم به الله احتصهم أهل له الشرعي العلم 
محمتدى•هدى مهم الدجى ممابثح 
بأصولهالدين تبليغ ق ورثته وهم النبي'أئئةثقيىوثف بعد الرمحالة حملة هم 

ارؤإنءثئ'فنهظ؛ الصدوق الصادق بدك احبر كإ شرفهم أعظم وهو وأحكامه 
اسمااريورثواديناراولادرهماوإلماورمواالأنبياءلم ؤإن الأنبياء، العلماءورشت 

تحريف،اف كنانم، عن ينفون  ١١الشريعة حراس الله جعلهم أن الله شرفهم وس 
ؤيصرونالهدى، إل صل س ويدعون الحاهلين، وتاؤيل الطلين، وانتحال الغالن، 

أحسفإ أحبوه، قد لإبليس فتيل س وكم هدوه، قد صال س فكم الأذى، عل منهم 
٢•ءليهم*أ الناس أثر وأمح الا'ما عل أثرهم 

وتعليمهمتعال الله دين وتبليغهم منها، حملوه ما لعظم الشريعة ل الحلكاء ومنزلة 
هدىعل رمم الناس يعبد لأن سبب وهم وبقانه، الدين لحفغل سبب فهم الخثر الناس 

وبصرة.

نمال;نال كإ وله ورّافه عن يه يبلغون فيإ العلياء يطاعة تمال اننه أمر ولدا 

(.٤٣٦ ١ )ح  ٥٧العلم؛/ طلب عل الخث باب ~ العلم محاب - داود أبر رواء )١( 
(.٢٦٨٢^ ٤٧م/ العبادة عل الفقه شل ل جاء ما باب - العلم كاب - والزمنى 

(.^٣٢٢ ٨١ا/ العلم ًللبح عل العلماءوالحث نمل باب - -المدمن  V-Uوابن 
ص.والحهمة الزنادنة عل الرد محايه مقدمة ق تما العلم لأهل تعال اش رحمه احمد الإمام وصف من )٢( 



ي؛إطمح؛و؛مم^^(بطج

يعلمونالدين وحل عز اف حلاعة ررأهل الأمرت أول ^٠ ١١١تثسثر ل عباس ابن قال 
علطاعتهم النه فاوجب المنكر، عن ؤينهون بالمعروف ؤيامروبم دينهم معاق الناس 

انماُ.>".

وأولوالحر*اررأولوالفقه الأمر ®أول عبدافت بن جابر وقال 

التاء.مررة من ٥ ٩ آية من ( ١ ) 
لعاناويعرف صغيِنا ويرحم كرنا محل م من منا لص باب - العلم كتاب - التدرك ل الحاكم رواه )٢( 

٦T^ح\٣^(.\إ(
(.٢٦٦)ح٢٣٧/١باب-سالعاسلأعالمواوهفىفياكحل1لاشامى/ 

٥X  ٤٥٣ )ح  ٩٨م/٩ مبرْ ق حاتم اي وابن 
منوجل م اف كتاب من مر ما سياق والح،1ءة• السنة أهل اعتقاد أصول مرح ل واللألكائي 

^٨٧(. ٧٣ا/ والح،اعة الحق،راض سل وأن الإناع عل الحاثة 
•١ ٨ ٠ U/ تفار0 ل ندم بوالطثرى 

عنروى ما مشكل بتان اب ب~ الضر كتاب ~ الاثار مشكل برتيب الأخيار محفة ل والهلحاوي 
JI _بالفظع.الأمثقم(خ/ههآ)حأا\بمه(وم وأوق تطو) ذو\ؤ\دبقول -ه

ؤأطخأأسدمحعوأأمئو١هأمحمتحال اف مول اؤيل باب — والفقه الفقيه ز البغدادي والخيي، 

لعافؤيعرف صغترنا ويرحم كرنا محل لر م1ن منا ليس باب - العلم كتاب - المنيرك j الحاكم روا، )٣( 
مسند.عندهما الص٠حابي وتفسبمر ثاهد له صحح حديت هدا و٠الت ( ٤٣٠)ح ٣ ٢ ٨ / ١ 

٤٢ ٤ / ١ ١ عنه والخلاف الإمام طاعة ل جاء ما اب ب- المر مماب - الصنف ق شيبة ابير وابن 
(.٣٣٠٧٣)-؛

(.٥٥٣٣^٣٩٨٨; حامJتفر٥ زي وابن 
.U١٧٩/ بسنده الطري ورواه 

البيعن روى ما مشكل بنان باب ~ التفسير كتاب — الاثار مشكل بترتيب الأحيار نحفة والطحاوى 
(.٥٩٥^٩ ٢  ٩٦/ a ( منكم الأم وأول ) تعال بقوله الراد صلستولجفي 





ه ١٨٤ ج

٢.النارع،،ل أقوال مقام قائمة وأقوالهم الثارع، مقام له القائمون إذن 
قوةفيه اجتمع لن والامحتفتاء الأحذ ق تتحقق إنإ للعامي العلمية الكفاية وهذه 

والوؤع.الويانة وقوة العلم 
الحرامبجهله لهم ومحل رمم شريعة عن الخلق معد بجهله يفتي الخاهل فإن 

النبيأحبر كإ فضلهم، اممه يوجه -الم معليهم محنوجب الحلال عليهم وبحرم 
فأفتوافسئلوا حهالأ ا رووّالناس انحذ ■ءالا يبق ل؛ إذا حش . . ءا. حالهم عن 

وأصالوا((أأا.ففلوا علم بغثر 
وهواهبرأيه ؤإفتاؤه علمه كان والصلاح والتقوى الديانة وحرم الحلم رزق ومن 

بهاممه أمر الذي الحق عل والادية المكرية مصالحه وابتغى ظهره، عرض بالحق وصرب 
ومحريعته.اثنه هدى عن ؛ لنا١١٢ فأصل صإأل0،شدؤثي محوله ر ومحنة تابه كق 

الالفءز، تل فلا أوكلاهما أوالويع العلم عنه غاب من ؤيفتي يستفتى ويوم 
الفتي.ذلك وتوحهات ورغبات لأهواء وتسليمهم الناس أديان ق العريض؛ 

الأهواءتظهر الديانة وضعفا بالحهل الحق يغيب فحين 
قلهذا وطبيعته هواه به فيجتح والإتقال للتشديد فكره ق متوجها كان فمن 

ؤإفتائه.تعليمه 

أيصا.لذلك فيجح والتسهيل التيسير إل ميالا عكسه كان ومن 
أومنصب س معنوية أو مادية مصلحة أو هوى صاحب كان من منهإ وأعفلم بل 

XTVj ٣٣٦م/)ا(الوافقات 
(.١٠•الطم شفى كف باب - العلم -مماب الخارى رواء )٢( 

)ح٦ • a/ الزمان آخر ق والمتن الحهل ونلهور ونفه م العلرفع باب - الطم كتاب ~ لم وم
٦٩٧١.)



و؛ثضوءرط foILxllسراسروع4.. 

فادالحق بيان من به تعال اض أمره ما عل المالحة هذه يوثر ثم حظوة أو جاه أو رفعة 
صئ'قتيوغ.محمد منهج عن حائرة أقوال من ينثره بإ الجتهع ق سيمسي انه شك 

أغراضه،عل حا محال لأن طة الشرعية الأحكام ل الهوى رراناع الشاطئ: قال 
أيديذ لما يا الصالحة الأعإل يتخذ كالمرائي أ>انحه، لاشاص المعدة نصركالألة 

المخاطمن وحد الشرعيات ل الهوى اتباع مالأت تتح وس ظاهر، هذا ويان الناس، 
كثيرا«را،.
عنالصد هو إنا أهواءهم يتبعون الدين مبتغي عن وتعال بحانه ّاممه أحم وقد 

هتإن هؤ سط عن بحانه: سفقال تعال اض بيل سوعن الحق 
ا•أ٢ لإتتام،ه شديد'طاثؤأقم عداب لهم ضشاشًتلأش 

انبحفمن الله، سبيل عن يفل الهوى انبيع أن تيمية• ابن الإسلام ثخ قال 
الحقالمقصود ولا المقصود، هو الله يكون لا فإنه الله، سبيل عن أصل ه نفمواْ ما 

منح—واه ما قصد بل الحق، ال يوصل ما ولا الحق، قصد فلا الله، إل يوصل الن>ى 
ومنه، نفيعبد كأنه فيكون مقصوده، هى الحقيقة ق ه نففتكون تاواْ، هو حث 

٢.ل  ٠٠قطعا..افه سبيل عن ضل فقد نفه يمد 
الياءمن والفتوى م العلبأحد إلا لتت الا-ين ل السلامة أن يتأكد تقدم ولما 

يقولون،فيا القه نحثون والويع، والديانة اح التم للعلالله وفقهم من الراسخ؛ن 
يشددونفلا ات، والرغبالأهواء إل ينظرون لا يفتون، فيا تعال اممه محبة ؤيرقبون 

)ل(الواسات

صلآ،سمآيةا'أُنّورْ 
جا.عاسئلا-/*آإد)٣( 



بصاممس^^إاسمح؛و؛ممو(ريهِ ٨٦ج 

محبحيث التنمر با..ءوى الأحكام يميعون ولا أشهم، نحب أو الناس بمب، حنث 
اهنول حد عل دار حيث معه يدورون الدلثل إل توجههم بل أنفسهم، أو الاس 

دأمحءّألآمإقو ءuقبدأملإعبمملجث ردوْ ف،سئ مهم لهم• أٌرْ 3، تعال 
ئلإفءصيهر١،.

الصحةحما، الخشية أهل فهم عنهم، والأحد باتباعهم اف أمر الذين هم وهؤلاء 
هفهم عنهم الأخال ل بجهد أن والفتوى العلم أراد من عل والواجب صدئا، 
تعال.اف يرضى وما للحق 

 ،^b التشددان ل أوقع الذي هو ورع ولا ديانة ولا له علم لا من عن المدور
وتتسعالرحمن، من الخوف وصحف، ان الأديتمييع ق أوقع كإ الهدى، من لها سد 

الالتي والأهواء الأراء إل الدليل إناع عن بكثترين ونكص الأقوال، وثواذ الرخص 
الأديان.ورقة والخيل وا،لراء الخلاف فحصل السنة نحياء ولا الكتاب، نور نحكمها 

علوبجرون والزلأيت،، المشتبهات، ق العامة يفحم أهله ليس ممن العلم ور وبت
سهم.بالخلاف ؤيكثر بل الخلافيايتح، عندهم ونثار الحرمايت، الرخص 
منهافذكر والأولض السلم، لهدى المخالفة أسباب، عن يتحديثح وهو الشاطئ قال 

من— ، الخالقيعني ~ يكون لا "أن فقال•العلم أهل مقامارتط ل أشهم الخهلة نصت، 
أملبالاستحقاق له يشهد لر إذ مغالعلة أو غلطا فيه ه نفأيحل  bbالاجتهاد، أهل 

المتقدمنلعمل المخالفة تسر وقليا ملءموم، فهذ-ا معهم؛ للدنحول أهلا رأوه ولا الرتبة، 
م«لآ،.القهذا أهل الأمن 

النساءصورة من ٥ ٩ آية من ( ١ ر 
^٢. ٢٨٦رمآ(مافقاتم/



عشراثخامس اكنمابهل 

^^اءوثذوذاتاكاص

عنون الوقع المبلغون فهم عنهم بالصدور والأمر العلمإء منزلة من تقدم ما وْع 
فإنس-موبزط غير امم ويؤكد يطا أن محب تما أن إلا العلم يوحذ عنهم تعال، النه 

محابهو ما ~ باجتهادهم ~ منهم بمدر ففد والخثر للحق يوصلهم اجتهادهم كان 
النبيإلا خالفهإ إذا ؤيرد والسنة الكتاب وافق إذا قوله منه يوحد وكل للصواب 

وهوما4?ه ؤ حق كله فقوله المعصوم الكريم 
منالشاذ منه أشد بل الخطأ ورود منهم تغرب يلا البشرية المنزلة تآذْ والعلياء 

العلم.أهل من والخمهور الدليل فيها نحالف الش المسائل بعض ق القول 
عليهيترحم أن القول من الشذوذ منه صدر الذي العالم من الوممل والموقف 

اعلميهيتابع ولا بشواذه يقلد ولا يوافق لا ولكن فيه، أحهلمأ الذي باجتهاده له ويعتدر 
وصعقها.زيفها ؤسن منها محير بل 

منهجهلا موضعه غر ق تسبر أو حرام بحل يقول أن العلكاء بعض شواذ من ؤإن 
فتجدالمسالة، ق علميه الباطل مع للحق التباسا أو الاستدلال ق منه صعقا أو بالدليل، 

ولر؛ءابل المسألة، ق أصلا ونحعلمه ؤيعفلمه الشاذ بقوله فيطر ه نفق هوى توافق من 
أقوالهتوهتن مع فقعن الرأي لهذا وإن،ا لرسوخه ولا علمه لعغلميم ليس العالم ذايت، عظم 

برالتيمن الشاذ القول إليه أل ما ابتغاء يفعله ذلك كل تعجبه، لا التي الأحرى 

الجم.سورة من ٤ ر ٣ الآتأن ت١( 



دليل.بلا لكن ؤإن محرم اتاحة أو واجب إمحقاط من والتخفيف 
ماخط—ر ~ ورحمهم و?ءمحغفمح ~ يعدهم فمن الصحابة لدن من العل،اء أدرك ولقد 

_اتوالأءالوءإالمائل شواذ بإنكار ألسنتهم ولهجت أثلامهم فجرت هؤلاء عليه يقدم 
القولؤإحتاء الوحمحن، نموص مبة ونزع الدين، عرى نقض j ميء أثر من لها لما 

حادةلزوم ومن التكليف من للمتهرب الثاذ القول عل والإتكاء لهإ، ، المخالف
العودية.

قال:لا، ءكأ ؟ الإسلام تأدم ما تدرى هل عمرت نال نال؛ ■مرإ بن زياد عن 
L-Uالمفينءرالأئمة وحكم بالكتاب، المافق وجدال العالم، زلة ، •;؛

خلقمعها ؤيغرق تغرق فينة، الار لكنكالعالم ارزلة المعتزت بن اف عبد وقال 
ممر«رى.
غرفتإذا لأما نية، البانكسار العالر زلة الحكاء اروشبه مشا: همدالر ابن قال 

محييينيفتي أن لأحد بجز ب ويجطئ يزل العال( أن ونت صح ؤاذا كثثر• حلق معها غرق 
وجههاا، يعرفلا بقول 

عنمتقول ومثله كبترا" شرا حمل العلمإء شاذ حمل ُرمن أدهم؛ بن إبراهيم قال 

(.٢١٤)ح  ٨٢/ ١ الرأي أحذ كراهية ل باب ~ القيمة ~ نن الل اليائس رواه )١( 
٠٢ ٦ آ/ ~ العمل أو العف( ل العال! زلة من بمي  ١٠باب ~ الكبرى السنن إل المدخل 3( دالمهقي 

٥٨٦^.)
.٣١٧ا/واوغوىفيثرحاس 

وتريهافل فيها واللكدم الخائنة عن السؤال ق القول باب - والمتنف الفف ل البغدادي الخطيب رواْ )٢( 
(.٦٢)ح٨'٢١٢/٢

٣٠ ٢ ٥ ؟/ ونقاله العلم بيان جامع ( )٠٠١
.٥^١١ص ٢ ١ ٠ ص التت5ر عن والنهى يالمعرونج الأمر كتابه ل الخلال رواه )٤( 



هق ثرسبءسنمئضهمءطل 

هأي بن إبراهيم 
أ ٠٠ممداشنا حملت العلمإء شاذ حملت، إن ررإك بن إبراهيم عن رواية وق 

اار"آا.العلم من والثاذ إياك  ١٠ت قرة بن معاؤية وقال 
العلمإءبنوادر أحد ؛امن يقول• الأوزاعى سممعت، شابور! بن شعسب، بن محمد قال 

أقوالهم.ثدوذاُت، العلياء بنوادر والهمود ،، الأملأم،، من حرج 
منفيها ا ئوالأقوال الذامب، شواذ تعظيم من الولاة تحذير العلياء من صدر كيا 

الولاة.يتبناها حن الئذوذايتج نبذه للعامة ؤإغراء لئاته ومالدين؛محكياته هدم 

إسحاقبن سمعتاإم،اعيل يقول: سريج بن العباس ش عن اليهقي نن سض 
الرخصله جع قد وكان فيه، نظرت لكبا إل فدفع المعتقد عل دحلت، يقول: القاصي 

مداممنمط المومنن أمجر يا له: فقلت لنفسه، منهم كل به احتج وما العلياء زلل من 

بهالائتغال عن يصوف أن يبني ما ~ سامع الوآداب، الراوي لأخلاق الحامع ل البغدادي والخهليس، 
الصحيحةوالأحاديث، الواضحة والطرق العالية  JLJالأمامحر يقمد أن للمتتخبخ ينبغي لانتقاء اق 

ب،الغرانب، وتطالوالونحوعات الأباطيل تتبع من الرهان ل وقته يدهبج ولا التميمة و١لرراJاات، 
(.١٤٩٣^٢١١والكرات،؛/ 

ايرالتورواية الثواذ حديثه عل ب، غلبمن الاحتجاج ترك بابح ~ الرواية علم ف الكفاية ق رواْ  ٢١١
.١٤•ص - الأحاديث، من والغرامت، 

•٤ مااُ / ١ منظور لابن يفلرنحتمره دمشق تاريخ عساكرل وابن 
٧.• ا/ الهاية غاية ق الحزري وابن ٧ • T/ الترمذي علل شرح ق رحب، ابن وذكرْ 

.١٨١ص للانرم ومحنوخه ا-يويثج ناسخ ( ٢ ) 
•٧.X/ رجب لاين التردي علل شرح )٣( 
١٢ ١ / ١ • الأهواء أهل تهادء به تحوز ما باب — الثهادامحت، كتاب ~ الكبرى نن الل اليهقي رواه  ٢٤١

^٢٢١٤٤٦.
.٤٩١الإّلأمبم/ و-أريخ ، ١ ٤ ٦ / م١١البلاء أعلام وسبر ، ١٣٥\ا الخفانل تاوكرة وهوق 



ورثضوايطالعالم سراكرJعق.. 

ولكنرؤيت ما عل الأحاديث قالت؛ ؟، الأحادث هذه تمح لر فقال؛ زنديق، الكتاب 
ولهإلا عالم من وما والمسكر، الغناء يبح لر التعة أباح ومن المتعة، يح لر الماكر باح أس 

الكتاب؛؛ذللث، فاحرق العضد قامر دينه ذهب -يا أحذ ثم اأعاإإء زلل جع ومن زلة، 
ممفلممءرنI فيقول، وزلأتيم العناء شذوذاُت، تتح حهلر الشاطئ الإمام ويلخص 

العادةق حاؤية وأفعاله أقواله ت، كانحيث من يرة، صغثرته وتصر العالم، زلة شرعا 
ارامنموضع لأنه فعلا أو كان، قولا عنه زلته •حملت، زل( فإذا الاقتداء، محرى عل 

به،تاءسيا الماس عليها وحر الماس أعثن ق صغرُت، زلة؛ زلمه كون علم فان به، -يتدى 
كوماجهل ؤإن به، للفلمن ينا حنمم يعلموها ولر ا -هعلم رخصة فيها وتوهموا 

ا.ءليهاال راجع كله وذللف المثرؤع، محمل تحملءته أن زلة؛فاحرى 
امنهأسوأ تكون قد بل الذامط شذوذايت، يعانلها العلعاء يثذوذايت، والقول، 

قالهاؤإنإ أقوالهم عل نحريج هي ولا أصحابه ولا المذمِ، إمام عن تصدر لر باعتبارها 
أبعدوقد المذهب أصول، عل تنزلي أو تكيف، أنها منه اجتهادا المؤلفان بعمى قها ما أو 

منتفلتا فيها لأن -ها يفرح من أو الأغلوطالتا تستهويه س -ها يطر قد ثز ومن الجعة، 
المحرمات،.تناول، 3، رحمة أو الواجبات 

(.٢١٤٤٩)ح الأهواءض نهاية ماتحوزيه باب - الثب١دات الكبرى—مماب الس ق اليهقي رواه )١( 
٥.٣ • / ١ مفلور لابن محتصره ل كإ دمشق اربح ل ام عان وأحرجه 

وئال،؛متنه ل الطري الله هبة ءذكره يوله الخطاب أن عن ه/هاآوأ"اآ الفرؤع ق طبح ابن ونقل 
حاتم"أق ابن أحرجه 
٦٤ ٥ البلاء اعلأم ول ٦، ٤ T/ ١ الإّلأم ض ق ١لنهى وذمْ 

)آ(الوائات؛/هه.



ص

قبلمن تتغل تآصيليه، قضايا عن بالحديث تموج الثوم الإملاميه الساحة 
تتخذالومتثن، قلوب من التدين وننع فيه والتشكيك الدين لتوه؛ن والمفسدين المبهللين 

■والمتشاحات بالعمومات والتمسك الشبه إيارة من لمار-ها للوصول سنأ القضايا هذه 
قليلومن البطين قبل من امتطيت التي القضايا هذه إحدى هي افر وقفية 

غرق ووضعوه اليسر إثبات ل بالغوا ثمن الشريعة أحكام من ممر لإسقاط العلم 
موصعه،

ببيان~، لذلك سعى أو ~ للحقيقة محليا كان ما الكتاب هذا ثنايا ُين ما ولحل 
سميؤإن الشريعة ثر تيمن يكن لر ما ؤإبطال ورد الشريعة، ل المعمرة اشر حقيقة 

•را )

رسولهّنة و تعال اممه لكب الشريحة أدلة من ثر للتيالفهم هذا انطلق 
حطروبيان الشريعة؛العالم، ير وجوه حصر من له افه وفق ما حلال من 

بالضوابهل.المتوهمة ير التيدعاوى وحطا وصرر 

الخطأمن إليه وأتوب وأمتغفره والصواب، للحق وفق ثمن أكون أن النه وأسال 
ُملل■

:وقفات من بد لا هذا ؤيعد 

الذيالنور هو الأمة سلف بفهم المتوج والسنة الكتاب من المستمد الشرعي العلم ~ ١ 
بنمحمد ببما حاء كإ نقية بيضاء ناصحة الشريعة حقيقة إل لتصل الأمة به تستظل 
بفهمالوحيثن عن بالإءراضر٠ حاء إنإ الخلل فإن وحينئذ عبدالله 

للنفلرأهلا ليس ممن الشريعة أحكام ق متكلم لكل والأست،إع الصالح، السالف 
وورعا.وديانه عيا والاجتهاد 





ومنسواوطلهر Litسيرءئ،صيعة../

رباراللهم ! والمرسلين الأنبياء حاتم به يدعوا كان بإ وندعوا ~ هذا ه~ 
انتوالشهادة، الغس، عالم والأرمن، فاطرالسماوات ؤإسرافيل، وميكائيل، جبرائيل، 

الحقمن فيه اختلف ئا اهدنى يختلفون، فيه كانوا فيما عبادك بثن ذحكم 

ا.مستميماال صراط، إلى تشاء من تهدي إنك بإذنث، 

الالسث، ١٥والخد 

ِتمخسم.حديث j ك،ا الدعا، -,ذا اللل عن تام إذا صلاته يمح دوقت'ّء اف ض لكن ٢ ١ ل 
(.٧٧> )ح  ٤٥٣ / ١ ونامه اللل صلاة ل الدهاء باب ~ ونمرما الساغرين صلاة ~كتاب لم مرواء 





اثمهاييس

اكلهرة.الأيات فهريس 
الشؤيفة•النيؤية الأحاديث فهريس 

فهريسالأدار.

اثقواعد>فهريس 

ائصادروالراجع•فهرس 
امحصوعات.فهرس 





و؛ثضو/ط4ءلعاثم وسرءكروس.. 
^١٩٧

فهوسالأي1تاممراسة<

رقمها ةالأب

اتشرةسؤرة 

١١٦ ٨

١١٦ ٩ آلاأدأسهلموظعئدعوق وما ءامثوأ وأؤ-؛0 أثآ كئندعوف ؤ

٣٤ ٢٩

٩٨ ٥٤ آثسآ؛كمهشم إئت؛ لموؤهءينهمر همّئ هان نإد ؤ

ههوآلئو١باآري؛يم ءو^إإدعأ لكأءندثار0ؤأكاب 
١١٤ ١٠٢ رتاثعوبمك>ه^^وأجةتسه؛إؤدكازأ 
١٤٣ ١٥٥ أ'لأمتلانن وم، دآلجؤغ أمحا ثن دحمء ود؛أؤمحا ؤ

وؤأرسوت؛هوألآصر,وامحت 
١٩٢ ١٥٩ لاانا؛؛راولإتسند, الكثث ^١ أئن مكي أْدق  ٥٧؛^

ئكقؤثُه
٣٣ ١٦٨ ثبمأوي ثلثا قللا آلآرمر< الثاسا'يلوأيثاؤ، ؤك-ابما 

هعدوبن حثئو؛دت،أكثلى
٨١٧، ٣٤، ٣٣ ١٧٢ دذ3عغ'٠^١ ثليت ين حفرأ ءانتوأ ألذمكث كأيها ؤ

هإثاءثثدوُى ْظثم ثإئ-آؤثوأقإن 



و/رضو؛ط'لعاثم دسراممريسس 

اابمِ"غحف رقمها ةالأي

١٣٥ ١٧٣ عمؤئ\س إن عئ 3أؤ،~\ثأ عاد ولا باغ اصّهلزعير ئتن ؤ
قبمتم4

٣١ ١٧٧ 4إداعنهدؤأ ته-ييم 
١٤١ ١٨٤ 4محمائرّم 4وأن 
٧١ ١٨٥ 4لصر يزأكثاب سمرس، أوعك تِ،بما محقان 4وئن 

١٨٥ جمحؤبيطاص4
٦٩ ١٨٧ صصمحب4
٨١ ١٩٥ \ذ\لإؤو\تيثل\إ\ئيؤ0إؤ ثلمأ ولا سيلأس ق ثأينموأ ؤ

4شني 
١٠٠ ١٩٨ عندأقن ئادمحقثوأ توقت مز أقثستهم ثادآ 4

ث١نثدثٍقلم َقث\ ثاذمحي \لثئرالكثإث 

١٠ ٠ ،٩٨ ١٩٩ وآنتن؛روأأدثاصآلكاس ْتث، - ثرأفبمواثن 4
آللآإىأمحظدبز4

١٩ ٢٢٠

ألثئسدبنملت؛ نيةقإ^١٤٥ -إل^١^٥^ نإن ؤ
4ظأ0آشِشإءث آلثنيج 

٤٣ ٢٣١ ^هصضنإةئة4
٥٣ ٢٣٣ 4سمحهثءج4



و/رضو/وط'لعاثم سر'رشروعة.. 

انمشحة رقمها ةالأي

٤٣ ٢٣٣ ه^لأقثآرؤلو؛ملوثوها 
٣١ ٢٧٥ هلآخماقأيدحرمآتيوأ 

هة،ا'ة،ا،ة، ٢٨٦ ثوي ن\َةتثق ثنا لأص ؤلأيممش1سمتاللأ 
،٥٤،٥٣،٥٢ ولاآغئُأرثنا أؤ سنآ إن لواحدنا لا رسا آكثثيثأ 

حه،ارا*، ^ه>لكاكسماكاأتا
1اا،أأا،

١٣٤ هلكآميآلطث،فىمكث> آنك 
عمرانآل سؤرة 

١٠ ٠ ١٧ 4<>الآثءاا حآش'._تثم_مَآَح 
٤٩ ١٠٢ مايدءهحى أهم ؤ\ةؤ\' 

١٣٥ يثللياٍذكثوأأئمَ
ودإأهه ,آلا ١لد٠وض•بممر دش ةس-ثمحأ 

ي*!ذووك<هظإء(ماملوأولإ 
١٤٣ ١٤١ هآلكفرئرى ويمص منوأ ١ ء ُؤولننصأقآكن 
١٤٣ ١٨٦ هؤلثتلثث> 
١٤٣ ١٨٦ همر(عثزمحِآلآزر د;للكن ؤ0 ود-تنيأ وإنقتِيوأ ؤ
٢٢ ١٥٩ هلهم لتت معايبمزيزأتي ُأؤ 
٥ ١١؛ بو<آذٌءيمرّولإ فتهم بمث إي ءئأدوَتيأن أش س

آثككبوبميثهم ومنجقيبمم ءامحؤء عهم ؛ئأدأ 
ه>تلإبي مدم ين وألحهكثه 



والضوابطا1»اثم سر/ئشريعة.. 

رقمها ةالأي

١٩٢ ١٨٧ مح:اثأصسإش\نأكنيتكمن ؤ

أشُبجلإب وكش امحنف ق للأاّل تيتثة ثا 
اشمح4

النساءسؤرة 

١٤١ ٢٥ ؤهثؤوألإمحأ4
)٤١^' ٢٨ هص1سما وطي رئأئ4أن ؤ

،nicYVtYY

A\،A]

٢٩ محأيسأأيم:ص
بملإ;لأظوأبخآشَض 

هرحيما كأ أقت'َكن أانف1ثكإإن 
٨١ ٣' ثآرأثنيه موف رظلتا عدواثا د'للث، سو ومن ؤ

هأئهممرا عق دالض ومحقاف 
UiyA،\؛

بم؛او«ها،

١٨٢،١٥١،

١٨٦

٥٩ سألآيثوؤ4أمظ
أسممنوف إنكم دآلربمول ءئآقي ردوه ّيىو ؤ، ترعم ؛ن 

ثأسذ;هوصيي

٦٥ مجثرمعا قذؤوق حئ قمتوث ثُ وربك ملأ ؤ
ثنت•، IIIمما أثذسّوم ؤآ لَ«ا ؟ض ئ يا.-•إَئ؛ 

ثثا;;أأأ<اه
١٠٠ ٨٢ ثثوأذه-ؤعيرِأش مزعتي ولوكاف ألهمءاف تدبروف أ،لأ ؤ

هآ.نيكهاءكثئا 



واثضوابطؤ|لعاثم وسر/لأدريعه.. 

-حهااآلآم1بم، رقمها ةالأي

١٨٣ ٨٣ لتلمثآئ!ثأد4آردمها وإك ؤوإوردوْإثأوول 
ه

١٠٤ ٩٢ قلوش ح،ثأ إلا مديئا يمثل أن ؤوثاك>ى.لمحب، 
إقسثة ودبه همثؤ رمم كزو حْلثا محنا 

ؤنَكىينممحعثؤت؛مومو١نإاي^إلأ١نبجدمأ 
يْ=قاكير< وإن محكم رمم مت يث 

أنيدءمحثتثةإق مريته يثق وثثنهر ثجنه=ءقلم 
ممحت يجسد ؤ ئش ثويكم رمؤ دمحير 
عيثاأق، وةرتث> أش نى عكثثايعي، شهتنحر 

شب
٧١ منثقثثوأ أن جنخ عوؤت تجر1 آلأرمي، ف، صثيمحآ ذخ ؤ

آلثاإؤء'ه
١٣٨و١٣٧ ١ ٠٣ ؤو^٠^٥١ منعا أق هآدصكروأ ألتاوء ضيتر ؤ؛٥١ 

َكاثتا ١٢٠٥١١محثوأ جتوبآءكر؛ياأءا٠أتنتم 

٩٩ يحدأق، مثعفر ِ ذئئسهء يثلم أو سوءآ ثتنق وش ؤ
قصثاهأق-ثهنرإ 

١٠٨ ١٢٣ ئو،امحربج،هبمثل ^٠>، 
و٣٥٦٣ لمؤئفلفيتثمحثاد/ألإط 

4وسننهمم،سمأقلإا 



واممضورطانم،رم وسراكريم.. 

الصضمة رقمها ةالأب

،ةا1اثاإسورة 

٣١
١ ؤقأيامحتان؛تاآنمأآمحإه

وا"ما ١٣٥ ٣ أقنثاة لائم متجايذ_، عير مح؛صة ي آصْلز من ئؤ 
رحيم"عمور 

'آ،ارا ٦ شو\إل؛لكيزآ قلمن ;انيأإذا ١^ ؤكأ:؛ا 
يرءوّبآقموأتسحوأ آلعرا.تي إز و-جوهحؤأ 

دإنياْلهردأ وإداَقثمجثيا إث(آءيرا وأربم؛ظم 
آذسب نى بظ لْد -جآء أو تدر عك أو مءئ  ٢٣٢

ثلثثمدا متثثوأ تآك بجاوأ  'مألسآث لأن,م 
أثئيربد ،^1 ينه وؤويم )ولجج1==ظإ ةت1ثحوأ 
٧ولك، حلمج بن عقا=ظم يجمل، 

٨٨و  ٨٧، ٣٣ ٨٧ جمحمأ:اب^,tأءاةتهانلأ
هسووأإثمملأمح؛،^ممدتي 

٣٤و  ٣٣ ٨٨ آمربهء■ثللأثلي_باوأققوأأقتألئ ؤومأ,L*5رردك٢أس؛" 
تؤينحث4

هبمو1ه ٩٥ ^^مهشتثثِظ(

صبمياماs^، عدل آو ميكس سار ءلعأو'ةنرْ آلآكست بئ 
نهأس ننحأ عاد وتى قلم ئ اممت •ص! مْء وال لدوى 

هعنيزذوأبمار وأقم 



واثضوابط/أع،ثم سرارسروعمح.. 

اآلآم||محة رقمها ةالأي

الأنعامسورة 

٣٥ ١١٩  l؛،jقثزوثن عثو أنثرأم دآو منا ألالأيتفارأ ٣' ؤ
قيلاوإ0َمحرا إتؤ ماآصظررئن ١^٠ عوم حرم ما ذآغ 

هأشتين ريك إأمدتي،رقظإف 
١٣٦ ١٤٥ ولآعادثا0رثنكظرقبمره

٤٦،َ^٤ ١٥٢ إلأافي،ف1عخمجآثثةؤبجثثيأن١لأتتيي 
إلامنا 0ةما لا بالمط وأفواث ألهتقيل وآومحوأ 

هوسعها 
الأعرافسورة 

A-\,yi ٣٢ لآاثثءدأيتيثىأترفج4ؤ
١٧٠ ٧١ وعمبُتتجس رذم من عيءظم وئع ئد ؤءال 

ناثءَابأؤة( أق محمحكآ أنء فى أسلوم 
ينتثؤتظم إؤ ءآيئوأ ثلثلني من لها آذث ثزو 

١٥٧ محدوئه•١^ آ'لأ؛محى آلأى الرسول بيوث آؤ؛ذ ُؤ 
١٢٨ يأمثئموآلانجز ألورينة ؤ، بمدئم ذكو، 

وأظنلاخزحب عنهم دبمح آ'محبم سن ومحزم 
و}0كثو0وعزروه دء ئلمؤ؛وك< أثقَكائئ 



واوصو/طانماثم سررئشرية.. 

رقمها ةالأي

٣٧ ١٩٩ أمجلهمك>ه-ْذآدثووأمحألإ،فومْوتي ؤ
الأنفالسورة 

٩٩ ٣٣ دنتستحن4
التومحةسورة 

١١٨ ٤٢

٥ ٣٣ قليتيألم و؛ييا رثوشإلهذئ أرثي ؤ
هألثشزؤث ي،آديطإيءنؤحمث 

٣^١٦٦ ١٢٨ ماعثه ٧ أمسه=ئإ نن رنوح 
هةت<رءدئرجئ ءقاًًظم 

يونسسورة 

٤٠ ٢٦

٨٦ ٥٩ تنهنثعيقر نزف مت J؛s^؛ أقم أُ_زو، مآ آزءقر مل ؤ

لآ_ع^_ع زة سعه 

٧ أيثايسق ؤ، را'لآرض آاثمؤت حو أرى بمو ؤؤ 
أمحثوم ِبميج ألء ء تينة. ثٍقاث 

عملاه
١٠٥ ١١٤ قهِسآقل1نهن/-،

هينياثآقثاس 
١٠٥ ١١٥



واثضوابطاكائم سر/لسربوة.. 

رقمها ةالأي

سّصله ره كيه 

١٧٧ ١٠٨

النحلمحورة 
١١٩ ٧ بجي»لأبجاآلآضأهؤمحِقآزمإ 
١٨٣■ ٤٣ ثمذهأنلآككإ0ةتزلأ 
٦٨ ٧٨

iثمح؛اض؛لآص
١٢٤ ٩٧ قئنثنمحن وهو أنى أو دءقر نن منبث ٢، مذ ؤ

هتملون ءق_جة حيوه 
١١٦ وساينوا.ثوتل ؤ

^^آؤئ_توو0ؤ\ؤ\ءتعق ■زآأة/لأ 
هلابميمن 

١٧٧، ١٧٤ ١٢٥ أ-لثتنمحوأدزععلذ لا-نكنت رنك نبل إق أنع ؤ
ثرعنأنيريثن هو رق إف أحن مح، إؤ لهر نحني 

ه^م^أصثدبم 
الإسراءسورة 

٣١ ٣٤ i ؤ 

٧ لمحسبثتلررأم ك زيه عقآلأنمن ما إما->عكا ؤ





وارضو/دط|/لعأمم يسراوشربوة.. 
€٢٠٧

رقمها ةالأي

٩٦ ٣١ ه
٩٦ ٥١ ^^^هاشيجيحةم1ن

هفؤلؤإسمثنا^^أشككهمأتئل«من 
٣٧ ٥٨ c^sJUه لس؛!تءل.ثؤأ  ١٢٠١^ه؛؛؛، عصا ؤ

دء؛نصلووآؤي نل نن عؤت ممث مغو ٢^٠٢ يبلمأ ؤ ؤأركا 
لكثابمدصاوةآلمثاء تنآفهمقؤبمن 0بجإ تضعؤن 

iءء' 
٧٠ ٦١ ولاحثج ألاعغ عق ه حج أمحي لإر(ءل، ؤ

أممد،ججه
الفرقانسودة 

٩٧ ٧٠ ^إنيدكثممثإلأ ؤ
هقبميث وحولإئثد\ 

النملمحورة 
٩٨ ٤٦ >ويتثبآكهثقتظم آس مننغثييت\ 

١١٨ ٢٧ 4^^آلأآ0أسئكئ 
العنكموتسورة 

١٤٣
١ جاأته

١٤٣ ٢ ههمهملامتنؤن أنفؤلوأءاتك^ا أ-حسبآثسآندرأو١ ؤ



والضوابطركاثم وسر/ثرسة.. 

ااصا،1حة رقمها ةالأب

١٤٣ ٣ رثنلس

الأحزانسورة 

١١٢ ٣٦ كؤئأن أع ونبمرث7 اثة ص ^١ نميثت ويُ نثؤين وماَ؛ان ؤ
ممثن آمحرْ لم 

صسورة 

١٨٥ ٢٦ عنةيلود< اكي آثوإى سيل عن نصك آلهؤئ ولاثبج ؤ
تيثاب؛ائإمم شددث عداب 1^؛؛ ئٍيل\ؤ 

الشورىسورة 

١٥•
١٠ ه^^٧٧^١^ وما ؤ

Y،\،YA ٢١ هبأس ذؤ ما أتيت نف لهم كمعؤأ لهرثمًًظتؤا أم ؤ
هأق؛؟ 

١٠٧ ٣٠ هأ>ددكز كثدق ذ.، مص-.،كثن اصبماَبمًمحإتن وما ؤ
محمدسؤرة 

١٤٣ ٣١ ؤتلنأؤأيثنخؤث ٠!^ آتثبمتهدن تأذ حئ 
أءءه

سورةاJفدح

٧٠ ١٧ ءولا  ٤٢٤أهج عل مثُ حج أمحي >، ؤن ؤ
4آمين 



والضوابطالع،رم سرارشريسب 

رقمها الأي_ة

Jححرات١ سؤرة 

٢٠ ٧ رتووآسيملإ' ١)، ءؤوآع1تثأ 
تياولإ؛سئقفيهمء-قئ;ج

هااآة؛روألمثوقؤأيصثالؤؤفأظإ\زأئذوت 
٢٠ ٨ هوأثئعيثِ.ثك1ث 

اثنحمسؤرة 

١٨٧ ٣ هءُاآلوئ وماتطى ؤ
١٨٧ ٤

الحديفسؤوة 

٥٩ ٢٧ نرهتا؛قؤقئ رأئه أنم، آوركث ظني« ق وجثلثا ؤ
هأثب رطوي تاَةقهاعثهتر١؛؛^^ 

التغاسسورة 

\A' ,\ri

١٦ ؤةةثاأق'تاأنمممه

سورةاثطلأق

٨^١١٦ ٧ هبمد 
٤٣ ٦

التحريمسؤرة 

٩٦ ٨ ^ةيء(رهأأن
ثننجي حقت ودجلخظم 'ك؟ثاتيمحأ ئ-م ليجر 

نحبماآلآذذث4



و1ثضو/دط4ثم /لعا وسر/لسريعة.. 

رقمها ةالأي

ائلعثسورة 

٢ ^ج5؟إأأؤأعىًص
أسوره

الرملسؤرة 

١٠ ٠ ٢٠ هأحث ^^نوأاسإرَ؛َهظٌ 
الشاطسؤرة 

١١٥ ٣٦



وا/ضواط!ءلع،رم وسرءكروعة.. 

اكJوهاكراداتةفهوسالأحادث 

الصضحة ثالحدي

٦١ ال.فأحدكم قوم كإ فقام حائط حلف محاطة أتى 
١٠٥ اسالنوحالق ا، تمحهنة الحئة الوأتع كنن،، حثإ اف اتق 

حسن.بخلق 

٦٠ ،بالرعتمرن قبل اء الأنبيمن أحد يعطهن لر خمسا أعطيت، 
منرجل وأمحا وطهورا، مجدا الأرض, ل وجعلت شهر، تره م

النبيوكان الغنائم، ل ت، وأحلفليصل، الصلاة أدركته أمتى 
اا.ثناءق,ت وأمهل.• لآ'اةت اا,-"اًُل ال و1*؛.ن حادم-ت قومه إل 1-عثا 

٩٣ عددافه مححان ت أقفل أو هدا من عللث، أمر هو يإ أخرك ألا 
ومححانالأرضي، ق حلق ما عدد اطه وسبحان السإء، ق حلق ما 

أكروافه خالق، هو ما عدد افه ومححان دللث،، من ما عدد اطه 
مثلباطه إلا قوة ولا حول ولا ذلل؛،، مثل طه والحمد ذللثه، مثل 

ذلك،.

١٠ ٠ والإمام.الحلال ذا ا تباركت، اللام وملئ، اللام أنت، اللهم 
١٩٣ ،اواتالاطر فئ'ماذل، ومثلكبل، جمرابل، رب اللهم 

كانوافإ عادك محن تحكم أنت، والنهاية، الغيِط عانر والأرض، 
منمدى إنلث، ُإذنل؛،، الحق من فه اختلف، لما اهد.ق نحتلفون، فيه 

١٢٣ ومنعليه، فاثقق عليهم، فشق شيئا أمنى أمر من ول من اللهم، 
به.فارفق حم، فرفق شيئا أمتي أمر من ول 



٢١٢
واثضوابط/ئعإئم سمر/رسريعة.٠ 

ااصض1ية ادحاأ>__ث

٥٥ وأفطر،أصوم ولكنى له، وأنفاكم ه لأحثاكم إن وافه أما 
ض•فلتس مش عن رغب فمن الماء، وأتنوج وأرقد، وأصل 

كثريعلمهن لا مشتبهات وبينهإ j؛j، اّلترام ؤإن ,yu الخلال، إن 
لوقع ومن و'مصه لدينه امترأ الثمهات اتقى فمن الناس من 

أنيوملث، الحمى حول يرعى كالراعي الحرام ل ونع الشبهات 
لؤإن ألا محارمه اطه حمى ؤإن ألا حمى ملك لكل ؤإن ألا فيه يرتع 

فدفدت ؤإدا كله الحد صلح صالحت إدا مضغه الحد 
القف.وهى ألا كله الحد 

١٤ دينكمحر إن أيسره، دينكم حر إن أيسره، ديتكم حر إن 
أرسرْ.

٢٦ يعملأن محسا وهو العمل، لييع صإإ'فهوبج اطه رسول كان إن 
اطهرصول مثح وما عليهم، فنرمحس الناس، ُه يحمل أن حنة ُه 

.لأسحها ؤإن ههل. الضحى سمحة >!ه4جوخ 
Un،U؛ له،وأماكم طه لأحثاكم إن وافه U ؟ وكدا كدا قلتم الدس أنتم 

رغبفمن الماء، وأتزوج وأرقد، وأصل وأفطر، أصوم ولكنى 
عن'سنىلمسض•

WjA' يتكفمونعالة تدرهم أن من محر ء أغنا درمحتك تذر أن إنك 
الاس.

١٦٨ فمنبعض من بحجته ألخن بعضكم ولعل إل نحصرن إنكم 
فلاار النمن قطعه له أقهلمر فإنإ فوله شمتا أحه يحق له نضبت 
ها.اخذ 



ه ٢١٣

اأآ1ِيم،*جمح سثادحاؤ}

٦٨ عله.استكرهوا وما والمان الخطأ ئ أمم عن نحاور النه إن 
١٦٦ .نالأًنتام زالخنزين، ه اض اف إ0 
٢١ .ثلاثآ قالها العسر. لها وكره السر الأمة لهذه رصي الله إن 
٧٨ يرك.أن وأمره لغتى، لتمسه ^ا تعن.ي، عن اض إن 
٧٨ ٠أختك نذر عن _، غم الله إن 
٧٧ سعتا.أختك Jثقاء ^ ٠٥١لا اتله إن 

١٤٠ ،٨٨،٦٥ معاصه.تؤتى أن يكره كإ رخصة تؤتى أن بحت الله إن 
٦٩ •النهار ياض و اللل مواد ذلك إنممأ 
٢٠١ علفحرم نحرم ل( ثيء عن بال من جرما المسلمن أعظم من إن 

مالته.أحل من الناس 
و٧١٢٧ والهلوافاأت٠عالكم الهلوافن من إنها ينجس، لّت، إنبما 

،٧٥،١٣،١٦

١٢٢

يئواقغلبه، إلا أحد الدين بثاد ولن ير، الدين هدا إن 
وأبثروا•وقاربوا 

٢٥ أمتي.عل أثق أن لولا للوقت إنه 
١٤ المحة.الختمة يعثن ولكش يالنمرانة، ولا بالهودية أيعثح لر إق 

متلواولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا شيئا، باينه تثركوا لا أن عل بايعوق 
قنعموا ولا وأرجلكم، أيديكم ي؛ن تفرونه يهتان تاتوا ولا أولادكم 
شيئاذلك من امح، أصومن اممه، عل فاجره منكم ول فمن ، معروف، 
اممهسره نم شيئا ذللث، س أصائح ومن له، فهوكفارة الدنيا ل فعومط 
ذللث،.عل فبايعناه عاقبها، ثاء ؤإن عنه شاءعفا ارأن افه، فهوإل 

٦ .محة الالخنفة دعثّتا 



ق!١٢
وائضوابطالعإ/م . وسر/كروعة. 

صم1*حابملا  الحديث

١٧٤ •ري و عني بلغوا 
١٢٥ هالأالخه_اا.ل-„,،■ --اهلأثن.ر-لّ■ ل واه - ن ا اض تكفل 

حرحالدى مكنه إل يرجعه أو الحنة، يدحله ;أن كلياته وتصديق 
غنمة.أو أحر من نال ما مع منه 

١٧٥ يديلأن فواف عليهم، يجب، ب،ا وأحثرهم الإسلام إل ادعهم ثم 
•العم حمر من لك حثر واحد رجل بك 

٨٠ لهوفال أربعة، وأري، اشن، فاعتق بينهم، أمع نم ثلاثا جزأهم 
هولأفويدأ.

١٨٤ يغرفأفتوا فئلوا لا جها روومحا الماس اتحد عالما يق لر إذا حتى 
وأضلوا٠ففلوا علم 

٣٧ ئر،من بم.اع لة ثامن اف رئول، ثبه أثو حجم 
مزداجه.اهiهألئموا وامز 

\ij\r اف.إل أحب، الأدان أى : ال لمن السمحة. الحنيفية 

٦١ حفافهم.ولا نعالهم ق يملون لا فإمم اليهود حالفوا 
١٦٢ يريك.لا ما إل )رسلئ، مايع 

١٣٥، ١٣٤،

واختلافهمبسؤالهم قبلكم كان من أهللث، إنيا تركتكم ما عوق ت. 
أمربأمرتكم ؤإذا فاجتنبوه، ثيء عن ميذكم فإذا أنبيائهم، عل 

استطعتم.ما منه فأتوا 
١٧ الحرج.اف رفع 
٧٩ ولفسائجحقا عيك لريك ان الدرداء: لأن قال لما ساليان صدق 

حقه.حف ذى كل فاعتل حقا علييثح ولأهللئج حقا 



و/رضو1دط/نمإ/م دسر/ئشروع4.. 
ه ٢١٥

حدفع_قأا  الحدث

١٧ شثاأحسه عرصن من افترصن من إلا الحرح الله وصع الله *هماي 
حرج.الذي فداك 

١٧٩ معهوالسي الرحل، معه المي بمر فجعل الأمم، عل عرصت 
أحد.معه ليس والني الرهط.، معه والني الرجلان، 

١ ٦

إلاجزاء له ليس المرور والحج بينهإ، لما كفارة العمرة إل العمرة 
الحة.

١٠٨ Iثلاثا®، قاله  ٠١كر أيا ُا لكر اف غفر   jممرض،أاس....تا كر، —ا ١١

الدنا(ا,ق به تحزون ما رافهو قال،• 

٨٥ لث.،لفّؤإن لثح نفونقهن، عحلثج هجمن، ذللثج فعلت، إذا فإنلث، 

نم.و وقم وأفطر، فصم حقا، ولأهاللث، حقا 
٢٤ مسرين•تبعثوا وّلم مثرين بعثتم فإنا 

١٠١٢ اموالمالصلاة كفرها وولده؛ ه وماله أهالل الرحل فتنة 
الكرهعن والهي بالمعروفح والأمر والصدقة 

٦١ ة،L بمّ.مر؛ ك مفرقنا حعل"ا •_ثلأ"ر'ا الاس عل قفلنا 

إإذا طهورا ل؛ ترُتها وجعلت، مجدا كلها الأرض ل، وجعلتج 
اااءّنجد 

١٧٤ منه لأوعى كون ملغه من عض فلعل ج الغانالناهد فلبير 
سمعه.من بعض 

١٦٢و١٦١ اجترأومن أترك، امننمان لما كان الإثم من علمه ثه ما ترك فمن 
استبان.ما يواقع أن أوثلث، الإثم من فيه يثلمثج ما عل 



٢١٦ق 
واثضوابطاصاثم وسرركروعة.. 

اا<َ،غح1ت الأ>اءس

٦٨، ٥٨ فطت،.قد الله: قال 

٨٩،٧٠ ،٦٦ الزالالص شفاء فإنإ سلموا، لر إذ ألاالوا افه قتالهم قتلوْ 
٢٦ أفإلا إلكم الخروج من يمعنى وب نعتم صالذي رأيت قد 

علكم*تمرصوغ ان حن 
٩٣ الرحمنإل حمستان الزان ق وم،لتان اللسان عل حققتان كالم.تان 

0.ويحمل* الله محح.اان العفلم الله محان 
٥٩ علشددوا قوف فان عليكم، اطه ثوي أشكم عل تشددوا لا 

والدارار'.،المرام_« ل أقال__اهم نتللُا عله_بم الأ4 ؛ثل-د أأ'م_-ه-بم 
علهم*كثناها ما ائتيعوها رهانة 

١٧٠و١٦٩ اممهكتابج ق قاما العناء، محلاكم اسم عل الأعرايح تغلزكم لا 
الإل.دحلأرّ، تعتم ؤإما العشاء، 

٨٥ فليقعد*فتر فإذا نشاطه أحدكم لمل حلوه، لا، 
٤٢ رار.ص لا و محرر لا 

رثئا*نجد او صوثا ينير حص ~ لأينمرف أو ~ لأينمتنر 
٥٨، ١٤ سمحة*؛حيقية أرسالت، إل قحة، ديننا ق أن مود لتعلم 

١٠٥ فانيقبلة، امرأة من أصاب الذي للرجل قالها كلهم• أمي لحمتع 
آك._لوا؛وآنؤّ ؤ وحل؛ عز اممه فانزل فاخره الني 
فقاله. (١^٤١>^ يد.هاو( إن تىآك.ل ؤئلفا ألم؛ار ٠^^، 

؟*هاJا أل اممه رسول يا الرحل: 
٨٠ عسده*كل أعتق للذي عله* أصل لا أن هممت لمل* 



و؛رضوأدط/لعالهر سر/كريعه.. 
€٢١٧

الخد1___

MiAY^n أخدفمن اء، الموانكح ام، وأنوأصل وأفطر، أصوم لكنى 
مز-فلتس بش ياحذ ب ومن مش، فهو بش 

٨٠ افلمس.مقار ق دفن لر دفن أن نل نهيته لو 
،YU،Y0

١١٨^١١

لارتممالمومتثن عل أو الماس، عل أو أمتي، عل أثق أن لولا 
صلاة.كل عند طلسواك 

YU_jYY حمولة،أجد لا ولكن مرية عن نحلفت، ما أمنى عل أشق أن لولا 
ولوددتعنى، يتخلفوا أن عل ؤيثق عاله، أحملهم ما أجد ولا 
أحن،.ثم قتلتج ثم أحن، ثم فقتلت، اف ميل ق قاتلتح أق 

\بنص\أ\ الفر.ق تموموا أن الر س لمس 
١٧١ اسمها.بنجر مسموما الخمر أمتى س ناس لتشربن 
٢٤ لرما أمرهما اختار إلا شئن من ءثئ'ضضوص اف رمول خر ما 

١٠٧ اطهيلقى حتى وماله وولد0 ه نقل والمزمنة اااؤس البلاء يزال، ما 
خهلئة.عله وما 

١٠٨ ولاحرن ولا هم ولا وصح، ولا ح نمس لم، المؤ مما 
خءلاياْاص ما اض كفر إلا يشاكها، الشوكة ض غم، ولا أذى 

٣١ حلالا.أوحرم حراما أحل 'ثرطا إلا شروطهم عند لمون الم
١٣٧ رد.فهو منه لمس ما هذا أمرنا ق احدث س
٩٧ علمه.اف تات مغرما س الشمس تطلع أن قبل تات س
١٠٦ حتى، oJbمن-؛خطاياه خرجت، الوصوء فاحن توضأ س

أظفاره.تحمتإ س تحرج 



€٢١٨^
واثضوابطالعالهر سرارشروعةس 

صض-حمة"وا  ادحاا.س

١٧٥ ينقصلا نعه من أحور مثل الأجر من له لكن هدى إل دعا من 
مالأمْن ه عللكن نحلألة ال دعا ومن ئا ثأجورهم من ذلك 
شبا.آثامهم من ذلك يقص لا تعه من آثام مثل 

٩٣ صلومن اللل، ن—مفا قام فكانإ حماعة ل العشاء صل من 
لكه.اللل صل فكأنإ حماعت ق المح 

١٣٧ زد.يهز أتثث\ عله ليز عنلأ عمو من 
أوغدا لكإ الحنة من نزله له القه أعد وراح المجد إل غدا من 

راح•
١٠٦ اه،خطايحطت، مرة، مائة لوم ل ويحمده، الله محان قاوت من 

الحر.زبد مثل لكنت، ؤإن 

وهوالحمد وله الملانح له له، ثريلث، لا وحده اممه إلا إله لا ; jLiمن 

١.،،ا رنعثر عدل له لكنت مرة، مائة يوم ق قدير، ثيء كل عل 
منحرزا له ولكنت، ئة، ممائة عنه ومحت حنة مائة له وكتت، 

هبحاء مما أقفل أحد يأيتج ولر يمسى حتى ذلك،، يومه الشطان، 
إلأأحدعملأكثرمنذلJثح.

٧٦ تملواحتى يمل لا افه فان الأعإل من تطيقون ما عليكم ا مه 
٩٩ يذنبون،بقوم ولحاء ُكم، الله ، هللم. تذنوا ل لو يده نفسى والذي 

لهم.فغفر الله مستانفرون 
١٨١ درهماولا ارآ دينيورثوا لر اء الأنؤإن اء، الأنورثة العلمإء ؤإن 

العلم.ورثوا ؤإنإ 
١٦٢ الناس•أهمد تكن ورعا كن هريرة أبا يا 



واثضوابطاهقاثم سراكرسف.. 
ج ٢١٩

اآلآمأ!زحاث اث<اوءا.د

٢٣ مهداة.رحمة أنا الناسإنإ أما ا
حتىيمل لا اممه فإن تطيقون، ما الأعإل من علتكم الناس أما يا 

قل.ؤإن عاليه دووم ما اممه إل الأعءاJا أحب ؤإن تملوا، 
٩٩ لئ،لغفرت امحتغفرتنى ثم السإء عنان ذنويك طغت لو أدم اس يا 

ندمي١١أيال®حديث ولا 
٨٢،٦٦،٢٢ إقنعم، قلت؛ قال؛ جنت؟إ وأنت صحامحك ثأ صالت عمّرو؛ يا 

أناغتسلت، إن فأشفقت الرد ثدنوة ياردة لة لق 

الةآَلكنثثتلوأ ^ولأ وجل عز ؛®j،" قول، وذكرت أهلك، 

شجا'•قل يط 
٢٤ وتطاوعا.تنفرا ولا وسرا تعسرا، ولا يرا 

١٢٣ تعروا.ولا يروا 

٢^١ ٠— المرأة إ ئويذلل يعنى ~ مده ما يهلهره 





و/رضو/ثو/لعامم وسرلمرشر؛عة.* 
٢٢١

ءرسالأدرفه

٥٩٦!، ١٥٢١■ قائله الأم

٤٨ سمان ؤلأذةدتعال: قوله شر j أطاقت. ما إلا 

ّآه،ةه عسنهن سفان  كلفهاولو طاقتها، فوق يكلفها ولر يرها إلا 

ؤإلأونعهأه.شر طاذهاJلغالخهودمها. 
التيسسليإن  الثرفالثف اجتمع ءالم كل ُرحمة مزت إن 

كله.

٨٦ عاسن عدالثه  مناممه أحلها أشاء محرمون كانوا الخاهلية أهل إن 
تاآرءمر تل ؤ اف: قول وهو وغرها، الثياي، 
-مإثاتنه ءج،تاكر فيزف نت ٣ أقه أيزن 

سقز ؤ تعال؛ الله فانزل هذا، وهو وثثلاه 
١الأية ممزسهأشألىلءرجإأهاد،ءه 

٦١ أبرْوكا
الأفري

محولهم أحن. جلد أصات إذا كان إمرائل محنى إن 
با،لقاريضقرصه 

١٨٩ لنحملتثاذاسءح،ثرآممرا.
الفارمىطإف  حقاولفك حقا عللئ، لرLث، إن 

حقحقه.ذى كل فاعهل حقا عليلئ، ولأهللن، 
١٨٢ عباسبن عبدالله  الذينعزوجل اض طاعة أهل الأمرا؛ أول ٠٠

بالمعروفؤثأمرونم دينهم معاق الناص يعلمون 



 %٢٢٢
وررضو؛دط ١٠/Litاسرروسربو4.. 

اآاَ"مخف قائله رالأء 

علطاعتهم اض فأوجب ، الكر عن ؤينهون 
العال.

١٨٢ حاُرنعبداض الخر.وأولو أولوالفقه الأمراء أول ١٠
١٨٩ قرةبن معالة  العلم.من والثاذ إيالئب 
٩٤ عامحسن عدالفه  ومنالتوُة من اف جعل ما الإسلام، توسعة 

جعلُؤوما تعال؛ قوله شر ل الكفارات 

و٩٤٥٩ حماسن عيداض  منمحرجا الكفارات القه فجعل اكسق، الحرجُ 
ؤوماجعلئلتخثقتعالت قوله شر ل ذلك. 

آلننةحج4•
١٨٨ عدافينا.لخز معهاؤيغرق تغرق المنة، كانكار العالم زلة 

حلر(كثثر•

٤٨ ■ب-الرحمنينلد

أسلمبن 
يممدقما عنده وليس يتصدق أن اف كلفه لا 

 ،،b يزكىما عنده ولمس يزكى أن اف يكلفه ولا

ضل:ؤلأق|ث،أسشثاإلأأرقوله فق 

١٥٤ محمدم*إ القاصم  أصحاتاختلاف الناس عل النه أوّع لقد 
ليكن لر يه أخدن دلك أى محمد 

ثيء.منه نفك 

١٥٤ محمدين القاسم  وفهيسفيتالني أصحان اختلاف اف ي لقد 



واثضهوابط/لعائم سرءسربمه.. 
€٢٢٣

قاتله الأم

إلامنهم رجل بعمل العامل يعمل لا تمالهم، أل 
عماله.قد منه خرآ أن ورأى سمعة، ل أنه رأى 

١٤٦ معمر ~العلغ ق ا،لاوسة أهل فول أحن. رحلا، أن لو 
وبقولأدبارهن، ق الشماء ؤإتيان ~ الغناء يعنى 
اتكوفةأهل وبقول والصرف، اثعة ق مكث أهل 

.اممه عباد شر كان لساكر، اق 

١٤٦و١٤٥ بحيبن محمد 

القطان

أهلبقول ت رخصة بكل عمل رجلا أن لو 
وأهلملخ الق الدية وأهل الشد، ل الكوفة 

ظّقآ.لكانبه ; أوك،اقال التحة، ق مكة 

٦١ المإنن حديقة  التنديد.هدا يشدد لا صاحزكم أن لوددت 
١٩ عباسبن عبداممه  ولكنهعلكم، وصق لأحرحكم اممه شاء لو 

اءاق،ؤومررث_تعال! قوله تفسر ق ويرّ ومع 
ه.

١٥٦ أضبن مالك  اللهرسول أصحاُ، احتلاف، ل ليس 
إنيقول فمن له; قيل واحد، ق الحق ؤإنإ سعة، 

قولانكون، لا هدا فقال: مص؟ محتهد كل 

صواثمن.محتلمان 

١٥٤ ءمر;نعبدالزيز لرصإمحتضوخأ الله رسول ط أصحالأن أحّح مءا 
قالماس كان واحدأ قولأ كانوا لو لأنه نحتلفوا، 

رحلأحد فلو 7ام، يمتدى أئمة وأمم صيق، 
سعة.ق كان أحدهم فول 



والضوابط/لع،ثم سر/كررعةى 

ة ٠٠١صه آ ا  فانك ر ٦٧١

١٦٣ سنانأن محن حسان  فاتركه.ثيء ل شككت إذا الويع أبر ما 
عاٌسمحن عداض  هوصتق، من الإسلام ل علتكم جعل ما 

قكك* وماجعل ؤ تعال• نوله شر واسعفى 

آمح،ةحجه•
١٦٣ سانأن ين حان  ماإل يريك ما لع الويع• من أهون شيثا وأبت ما 

لايريك•
١٦٣ سانأن من حسان  ثيءراض إذا الويع من عندي أهون ثيء ما 

ترممه.

١٥٤ عبدالعزيزبن عمر  اللهرسول ، أصحائأن لو يرق ما 
.رحمة تكن ل؛ بملفوا ب لو لأنه لفوا، مبب 

١٨٩ الأوزاعى الإسلام.من خرج العلمإء بنوادر أخذ من 
٨٩ مروق فلمامحزير ولحم والدم الة أكل إل ضطر اص 

عنه.يعفوالله أن إلا النار دخل مات حش ياكل 
١٨٨ منحملثاذاس،اءحملمامحل

٣^

عامحسن عدالنه  اللهرسول ، أصحائمن رهط ل الأية هذه نزك 
شهواتونترك مذاكرتا ^ ٥٥فالوات >!ءبم'هوظ' 

يعنىالرهبان. تفعل كإ الأرض ق ونيح الدنيا، 
أأاأقننثاتوألأمحزثوأئ1:يح:.تؤ 

م;لأثثدُتأاثآئٌَلأمح
4.الث؛شتي 



^ىعفس/سثمئوصوردط
^٢٢٥

قائله الأشر
٤٥ عبدافبنعباس نميرل دينهم• أمر عليهم القّ وسع المؤمنون هم 

ضل:ؤلأيجممقاإلأثءاه.
١٦٣ شهة•م ترك الولع 
١٦٧ السختاقأوب  عيانآالأمر أتوا لو آدميا خادعون ك،ا اف خادعون 

عل.أهون كان 
١٨٨ الخطانن عمر  وجدالالعالم، زلة — الامملأم يعي ~ هدمه 

اكلن.الأئمة وحكم ُالكتارا، النافق 





واثضوابطالعأ/م سرررسرسة.. 

فهرساهماس

اأص'ا*مذذ دةالقاع

٩٢ ورسوله.اف طاعة لدر وعل وفائدنه وهملحته العمل منفعة قدر عل الأجر 
١٤٠ مقدم.فالكل جزئي وأمر كل أمر تعارض إذا 
٣٩ اشقن.امتصحات الأصل 
٣٦ الإباحة؛انمدات ق الأصل 
٢٨ التوقف.العبادات ق الأصل 
٤٢ التحريم.الفار ل الأصل 
٣٠ الخلالعاملات ل الأصل 
٣٣ الحل.والطعوuت والآكولأت النافع ل الأصل 
٩٢ العمل.حال القلوي، ق محمل يإ تفاصل ؤإنإ بالكثرة، تفاصل لا الأعإل 
١٥٢ المحتلفن؛، ٢ حجة الّنة سان 

١٣٦ بالعامحىتناط لا الرخص 

١٠٤ الحدودكفاراتلأهاله1ؤ
١٧ الحثلورات.تيم الضرورات 

١٣٥ فدرها.تسور الفرورات 

١٥٧ محكمة.العادة 

١٠٢ الآحرةؤعقوية نقط الدنا عقوية 
١ ٠٢ الأحرة.عقوثة مع اجتإعها يلزم لا الدنا عفوية 
١٠٤ الحظورات.عن حدود الكفارات 



٢٢٨
واو1!إ4واوط، cJUttlسر'ثشرسف.. 

اأيمّ،|ِحذ دةاثقاع

١٠٤ ماحة.زاجرة تثيآ كالحدود الكفارايت، 
٦٤ الإمكان.بح، فيه طاعته فإن عنه ض أو به أمراض ما كل 
٤٢ صرار.لا و صرر لا 

١٣٦ عنه•محانمح، الترخص بحو3 لا 
١٥٧ والأحوال.الأزمان تفر الفتوى تغر ينكر لا 
١٥٢ حجة.، الاحتلأفلس 

١٣٧ زواله.طل لعذر حاز ما 
٣١ حلألأ.حرم أو حراما أحل شرطا إلا شروطهم عل الملمون 

،١٧،٨،٦ التر.، تحلالشقّة 

،٦٤،٦٣

٣٠ مرع.فقد اامحمُإ مر'إ 

١٣٤، ١٣٣ محالعور.شل لا المور 

١٧٧ القاصد.أحكام لها الوسائل 



واثضوابط/لعا/م وسرارشريدة.. 
M٢٢٩

فهوسامحاادروالراجع

الكريم.١^٧ ١- 
بنافه عبيد اش عبد لأُرى الذمومة الفرق ومجانبة الناجية الفرقة شريعة عن الإبانة ٢" 

الرايةدار الأثيوي، آدم اف عبد عئان تحقيق  urAUoالحبل)العكثرى بطة 
هر. ١٤١٨السعودية للنثر— 

دهوول-( ٥٧٥بكي)^،٦ الداعال عببن لعل اج. النهثرح ق اج الإبم٣" 
ا،لكيةا،لكتثة إمإعيل، محمد شعبان د- له وقدم حققه -(، ١٥٧٧ عثدالوهاب)مت، 

٥١٤٢٥.

إعيلإمبن بكر \لي بن لأحد العشرة. السانيد بزوائد الهرة الخيرة إتحاف ~ ٤ 
الرياضالوطن— دار لطبعة موافقة الشاملة. المكتبة إلك^رونية. نسخة البوصري. 

-٥١٤٢٠.

الحبلأحمد بن عثدالواحد بن محمد عبدالله \لي لاو>افذل المختارة. الأحاديث، - ٥ 
النهضةمكتبة دهيس. بن عبدالله بن عبداالاثإ تحقيق بالضياء، الشهور المقدسّي 
٥١٤١المكرمة مكة الحديثة-  ٠.

دقيقابن القشري وهب، بن عل بن لمحمد الأذكام. عمدة شرح الإحكام إحكام ٦" 
ةمؤّمندس، ومدتر مصطفى شخ مصطفى تحقيق (. ٠٥٧ ٦ لإت العيد 

٥-١ ٤ ٢ ٦ بثروُتج، الرسالة، 

—اهرى،الفلحزم بن سعيد بن أحمد بن عل محمد لأبى الأحكام- أصول ق الإحكام ٧" 
٥. ١٤٢٦القاهرة الحديث،. دار - عثإن حامد محمد د- وتحليق وتحقيق صبعل 



وألصو/دمفوسءرارسرواطن•. 

تعليوالامدى، التغلسي محمد بن عن، أبى بن لعل الأحكام. أصول j الإحكام - ٨ 
ه. ١٤١٤الريانحى والتورع، للنشر الممّعي دار عقيقي• عبدالرارق العلامة 

الماسلأب والإمام اصى القوتصرفات الأحكام عن الفتاوى تمييز ق الإحكام ٩- 
الشيحتحقيق ( - ٤٠٦٨ )ت القراق عبدالرحمن بن إدؤيس بن أحمد الدين شهاب 

م. ١٤١٦حلب الإسلامية، الطبوعات مكتبة أبوعدة، عبدالفتاح 
(٠٥)ت"؟؛ العربي( بابن المحروق ءبل-اش بن محمد بكر أبى للأمام . القرآل( أحكام — ١ ٠ 

•العري( الكتاب دار الهللإ،. عبدالرزاق تحقيق 

فوادمحمد تحقيق البخارى،، إسإعيل بن محمد عبداض أبى للأمام المفرد الأدب — ١ ١ 
ه ١٤٠٩بيروت الإسلامية، البشائر دار عبدالباقى، 

جامعشرحه مع مطوع الووى. شرف بن محيى زكريا لأي المؤوية الأربمن - ١ ٢ 
؛■اراجس• برّاهيم وإ;-اووط الأرنشبب نحمق رجب، لابن والحكم العلوم 

اه. ٤٢٤بثروت الرسالة. 

وتعليق(تحقيق، ٠(،  ١٢٥٠الثوكابي،)ت محمد بن عل ين لحمد الفحول. إرشاد — ١  ١٠

ه.١ ٤ ٢ ١ الرياض الفضيلة. دار الأثرتم،. العربي( بن سامي، حفص أبي، 
تحقيق(( ٥٣٨الزمحثرتم،)'—،عمر ين محمود القاسم أي الله لحار البلاغة. أساس — ١ ٤ 

.٠١١٠٩٩ببروت المعرفة. دار محمود، عبدالرحيم الأستاذ 
ابنعثدافه بن فا يومحعمر لأبي( الأمصار• فقهاء لداه—ت، الحاْع الأمتيكار — ١ ٥ 

الكبدار معوض• عل، ومحمل عطا محمد سالم تحقيق( القرطي، الممري عبدالر 
٠يرون العلمية.  ٠  ٢،.٠

تحمقتيمية)ت٨٢م^ه—( ابن عبدالحليم بن أحمد العباس أي الإسلام لشيخ الاستقامة — ١ ٦ 
•٠ ١ ٤ ٠  ٦٠الرياض الإسلاميه، محول بن محمد الإمام جامعة نثر سال؛، رشاد محمد ئ. 



ه/رضهاوطثم; لعا ر يسر 

€٢٣١!تد 
دارالبش. عبدالكاق بن عل بن عيدالوهاب الدين لتاج والظائر. الأشباه -  ١٧

ه.١ ٤ ١ ١ يثرون العلمية. الكتب 

-(٥٩٧الحنفي)ت'نجيم بابن ايروف إبراهيم بن الدين لزين والنظائر• الأشاْ -  ١٨
ه.١ ٤ ٢ ٦ دمثق العربي،. المكر دار الحانفل. مطح محمد تحقيق 

نعبدالرحمن الدين جلال للإمام الشافعية. فقه ونرؤع قواعد ل الأشباه " ١٩
ه. ١٤٠٣يثرون العلمية. الكتب دار ٩ه( ١ زت١ السيومحلي بكر ايي( 

م. ١٤٢١يثرون الرسالة، مؤسسة الكريم، عبد للدكتور الدعوة أصول " ٢٠
ه(،٤ ٩ ٠ السرخسي)ت مهل أبى بن أحمد بن محمد بكر لأبى الرحى- أصول - ٢ ١ 

يثرون.الحرفة، دار الأفعال، الوفاء أبو أصوله حقق 
وعلقحققه ^ ٧٦٣القدمحي)^،مفلح بن محمد الدين لشمس الفقه. أصول " ٢٢

ه. ١٤٢٠الرياصى العسكان، مكتة دحان، المحمد ين فهد د• له وقدم عليه 
خةنالسلمي، نامي بن عياصن للدكتور جهله الفقيه سع لا الذي الفقه أصول " ٢٣

الثاملة.الكتبة من ألكترونية 
الختارمحمد بن الأمتن محمد للشخ بالقرآن. القرآن إيضاح ق البيان أضواء " ٢٤

دارالخاوا.ى. عبدالعزيز بن محمد وأحاديثه آياته حرج ه،  ١٣٩٣الننقيْلي)^،
ه.١ ٤ ٢ ٤ ؛ارورتا العلمية. الكتحب، 

اللحميمحمسي بن مومحى بن إبراهيم إسحاق أيير الحقق للعلامة الاعتصام. — ٢ ٥ 
محليإن.اله حن بن مشهور عبيدة أبو له وقل.م نمه صثهل  CU؟٠ الثاحلبي)ت 

ام. ٤٢الامة١ التوحيد. مكتبة 

ابنبالعروق حرين سعد بن بكر أبى بن لحمد العالتن. رمحبذ عن الوقمن إعلام - ٢٦
آلحسن مشهوربن أبوعبيدة عليه وعلق له وقدم قرأه هَاه(، ١ الحورية)لت، فم 



والضواجد/لطله! .٠ وسر/لأ،ردعة 

ه.١٤٢٣انمuماينالخوزي.دار د،ان. 
-(٥٧٥الحورية)ت١ قيم ابن بكر أبي( بن لحمد الشيطان، مصايد من اللهفان، إغاثة —  ٢٧

الرياض.المعارف، مكتبة القش، حامد محمد تحقيق 

تيميةابن عبدالحلميم لأحمد الححم. أصحاب محالفة المتمم الصراط اقتفاء —  ٢٨
اهرةالقالمحمدية. نة المهلبعة الفقى. حامال محمل تحقيق ^ ٧٢٨الحران()^،

ه. ١٣٦٩

دارءه( ٤ اليحميي)ُتجة اض عياضي للقلم. مصحيح ثرح المعلم إك،ال، " ٢٩
اه. ٤١٩الوقاء، 

يزبدبمن، مارون بمن محمد بن أحمد بكر لأب النكر عن والنهي بالمعروف الأم " ٠٣ 
الكتم-،دار مراد، محيى الدكتور تحقيق -( ١٥٣ ١ ت الحيل)التوؤ، الثغدادىإ الخلال، 

م. ١٤٢٤بثرويتح العلمية، 

ه(١ ٤ ١ ٠ اللحجي)ت ٌمعمد بن عبداض العلامة للمعالر الفقهية. القواعد إيضاح — ١٣ 
١ه. ٤٢٧حدة الضياء. دار الحداد. عيدالعزيز بن أحمد د. عناية 

الزركثهم(ادر تمبن اش عيد بن محمد الدين لبدر الفقه. أصوله ن، المحيهل البحر —  ٣٢
الأوقافوزارة طح قر، الأشليان مبن عمر د. بتحريره قام ه(، ٧٩)ت،؛ 

ه. ١٤١٣بالكويمتح الإسلامية والشزون 

الحوريةقيم ابن الدين شمس معد بن أيوب بن بكر أب بن لمحمد الفوائد بدائع -  ٣٣
الحرب،)؛روت.الكتاب دار ( ١٥٧٥ )ت 

الدينلراج ثر، الكبالشرح ؤ، الواقعة والأتار الأحاديث، نحريج ؤ، اكر البدر " ٤٣ 
الغيفلأبو مصطفى تحقيق (، ٠٥٨ الملقن)ت؛ بن أحل بن عل بن عمر حفص أب 

٥. ١٤٢٥الرياض الهجرة. دار كال(. بن ؤيامر مليان بن وءثد.اف، 



الجوينيعبدالله بن عبدالملك العال أبى الحرمثن لإمام الفقه. أصول ل الرهان —  ٣٥
الوفاء،دار الديب، عسدالعفلم د. فهارّة ووضع وقدمه حققه )ت\/يأه( 

ه. ١٤١٨المنصورة 

يعقوببن محمد الدين لمجد العزيز. الكتاب لطائف ق التمييز ذوى يمانر — ٣٦

المكبالطحاوي. وعبدالعلميم الجار عل محمد تحقيق ٨^( ١ )^،٧ الضرزآبادي 
يثرون.العالمايه١ 

بنعبدالرحمن بن محمود الدين لثمي الحاجب. ابن محتمر نرح المختمر بنان — ٣٧
إحياءمركز منثوران من بقا مظهر محمد ئ. تحقيق ( ٤J،U )^،٩ الأصفهال أحمد 

المكرمة.مكة القرى. أم جامعة الإسلامي. التراث 
محموعةحققه الزييدى، مرتقي محمل. لليد القاموس. جواهر س العروس تاج — ٣٨

الكويت.دولة الإعلام. وزارة بإشراف لعلمإء اس 
بنأحمد بن محمد ين ال. لثمي والأعلام. الشاه^ر ووفيات الإسلام تارح — ٣٩

الكتابدار تدمرى. لام الب عمر د. تحقيق: -(  ٥٧٤٨ت الدمحي) عثإن 
ه. ١٤٠٧يثرون العربي،. 

ابنالدين مر ثمعل> بن أيوب ين بكر أيير بنر لحمد القرآن ام أقن، البيان — ٤ ٠ 
يثرون.المحرفة، دار الفقي، حامد محمد تحقيق، ( ٥٧٥الحورية)ت١ قيم 

الرد.اوىمحلي،ان بن عل ا-ين اللعلأء الفقه. أصول ؤ، الحرير ثرح الحبثر — ٤ ١ 
القرني(محمد بن عوضي ود. الراح محمل. ين أحمد د؟ وتحقيق، دراسة هJ، )ت٥٨٨

١ه. ١٤٢ الرياض الرiL_. مكتبة الجرين، ءثا.الرحمنبنعبداض ود. 

الاريحمومة ه(، ١ ٣ عاشور)رّت،آه ين الطاهر لحمد واكنوير. الحرير — ٤ ٢ 
١ه.٤ ٢ ٠ يجرون العربي،. 



عبدالرحيمبن عبدالرحمن لحمد _دى. الارمجامع بشرح الأحوذى تحفة —  ٤٣
ه. ١٤١٠بثروت، العلمية. الكتب دار العلا. أبو الباركفوري 

سلامةبن محمد بن احد جعفر لأي الاثار• منكل ثرح بترتيب الأخيار تحفة — ٤ ٤ 
الرياض• ية بلندار —اط الربمحمود حالل. وترتيب تحقيق )ت١ الطّحاوى 

٠١٤٢٠..

الرهوفموس بن بحى زكريا لأبى السؤل• منتهى محتصر شرح j المؤول تحفة - ٤ ٥ 
الأخضريومف ود. جيل ثالحسن بن اهادي ئ. وتحقيق دراسة )تآم\م\هلأ( 

دولةالتراث، ؤإحياء الإسلامية لاا.راسات البحوث دار منثوران من القيم، 
.٠١٤٢٢المتحدة العربية الإuرات 

بكسرش بن عبدالرحمن الدين لحلال التواوى• تقريب نرح ل الراوي تدريب " ٤٦
الكتبدار عطية. عل عزت ود. عل محمد موصى تحقيق ( ٠٩١١)ت السيوطي 

القاهرة.الإسلامية. 

عمبرات.زكريا وتحقيق دراسة الدهبي. عثإن بن أحمد بن لحمد الحقافل. ندكرة — ^١٤ 
٠. ١٤١٩يثرون العلمية. الكتب دار 

بنأحمد بن محمد بن عل بن أحمد الفضل لأب الخاري• صحح عل التعليق تغلق " ٤٨
عإر.دار القرني. موسى عبدالرحمن سعيد تحقق ( ٠٨٥)ت٢ العملاق حجر 

١١٠ ٤ ٠ ٥ يرون 

المروريأحمد ابن الحمار يد بن محمد بن منصور الظفر، لأني القرآن ير نف" ٤٩
إبراهيمبن يامر نحفثق ه(  ٤٨٩)يت، الشافعي ثم الحنفي التميمي معاق ال

م.١ ٤ ١ ٨ الرياض الوطن، دار غيم بن عباس بن وغيم 
١٠ ٩ )ت. ابوري الير المن. بن إبراهيم بن محمن. بكر لأب القران ير نف— ٥ ٠  ٥٣)



و/رضوااطالعائم دسرارشررعفب 
ه ٢٣٥ء —— 

ه—•١ ٤  ٢٣النبوة  o«iL؛ا،لآثر، دار عد، المحمد بن سعد تحقيق 
كنتربن إمحإعيل الغداء أي الدين عإد الخليل للأمام العفليم• القرآن ير نف- ٥ ١ 

الرياضالكتب. عال! دار وآخرين. محمد اليد مصهلفى تحقيق الدمنقي، 
اه. ٤٢٥

خةن(، ه  ١٤٢١)ُت، العثيمن صالح بن محمد للعلامة القرآن ضر — ٥ ٢ 
ا1ىبةاكاْاة.أممرونة،

امللإموالتابعن. والصحابة اض رمحول عن العظيم القرآن تر تف- ٥٣
تحقيقحاتم أيب ابن الرازي إدريس بن محمد بن عبدالرحمن الهافظ 
ه. ١٤١٧الكرمة مكة الباز. مكتبة الطيب. محمد أمحي 

ه( ١٣٥٤)رصا رميد محمد للشيخ المنار بتفسير المعروفح العظيم القرآن ضر — ٥ ٤ 
م١ ٤  ٢٣بيروت الحربير. التراث إحياء دار رباب مصهلفى سمير وصحيح تعليق 

ينالحابن عبدارحيم الدين لزين الملاح. ابن مقدمة مرح والإيضاح التقييد — ٥ ٥ 
المنورةالمدينة السلفية. الكتبة عثإن. محمد عثدالرحمن تحقيق ٨^( ٠ )^٠١٦ العراقي 

١٣٨٩.^

الخ—وينييوسف عبداممه بن عثداللك ال المعلأبى الفقه, أصول ل التلخيصي — ٥ ٦ 
البثاتردار العمري. أحمد وبشير ال النبجسولم عثدادو4 تحقيق ه( ٤ )^،٨٧ 

؛ثرون،لأا؛ام.الإسلامية. 

الحزابن همدارحيم الدين لخ-،أل الأصول. عل الفرؤع نحريج ق التمهيد ماه~ 
و؛ووتالة. الرسموة هيتو. حن محمد ئ. تحقيق ^ ٧٧٢)^!،الإستوي 

ه.١ ٤ • ٠ 

بنمحمد بن عثداف بن يوسف عمر لأبى والأسانيد. المعال من الوء؛لا ل لما التمهيد —  ٥٨



وائضوابط؟ qJLmXIدسر؛رشريعة.. 

عبداممبيرومحمد العدوى مصطفى تحقيق ه( ٤ )تّاآُ القرطي النمرى عبدالر 
٠قرطه مومة الكري• 

عدىالناصر بن عبدالرحمن للمثسخ النان. كلام ضر ق الرحمن الكريم تيسثر " ٥٩
ثرونيالة. الرّمومحة اللومحق. معلأ ين عطوانرحمن د. تحقيق هر( )تاُم\ّاا 

٠١٤٢٠..

بناصر نبن الرحمن عبد للعلامة القرآن ثر تفحلاصة ق المنان اللهليف تسثر —  ٦٠
الشؤونوزارة نثر ه( ١  ٣٧٦)ت عدي مآل حمد بن اصر نبن اض عبد 

-٠١٤٢٢الرياض والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية 

بنعبدالرحمن للحاففل الكبثر والحامع وزوائده الحغثر الخامع ت الأحاديث جامع — ١٦ 
الشاملة.ا،لكتبة من ألكرونية (.نسخة ١٠٩ ١ )ت السيوطي بكر أبير 

القرط—يالأنماري أحمد بن محمد عبداف لأبي( القرآن. لأحكام الحامع — ٦٢
محمودئ. أحاديثه وحرج الخفناوى، ابراهيم محمد وصطه راجعه ( ١٠٦٧ )ت 

سمثرهشام بتحقيق أحرى سخة ون، ٠١٤ ٢٣القاهرة الحديث. دار عثإن. حامد 
.٠١٤٢٣الراض الكتب. عال؛ دار البخاري. 

ابنيوش عمر لأبى وحمله• روايته ل ينبغي وما وقفله العلم بيان جامع — ٦٣
ابندار الزهثدى، الأشبال أبي، تحقيق ه( ٤  ٦٣)^،القرطبي المري عبدالثر 
ه. ١٤١٩اليمام الحوزي، 

(١٠٣ ٠ )ت بري انملجرير بن محمد جعفر لألجٍ( القرآن. تاؤيل عن البيان جامع " ٦٤
م. ١٤٢٤الرياض الكب. دار التركي. عبدالمحن بن عبداض د. تحميق 

أيالحاففل للإمام الكلم. جوامع من حديئا خمين شرح ق والحكم العلوم جامع " ٦٥
^١^٩٥)^،رجب ابن بالشهثر البغدادي الدين شهاب بن عثدالرحمن الفرج 





صءوضبمين؛؛سمح؛£إس^؛بطج

هر. ١٤٢•حدة الخراز~ دار العنزي، موس بن أخمد تحقيق 
أمدبن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد لأيير والزنادقة الحهمية عل الرد هي~ 

للنثرات الثبدار ثامن، سلامة بن صري تحقيق آه( ٤ ١ رن الشيباق 

والتوزع•
قممز ابالد1ن مو سعد س؛ن أدوُّب بن بكر ايا بن لحمد التثوكة الرساله " ٧٦

حدةالل.زب، مكتبة غازي، حميل محمد د. تحقيق لأه( ٥ ١ رن الحورية 

تحقيقبكي، العل بن لعثدالوهاب الحاجب. ابن خنصر عن الهاحب رغ " ٧٧
وتبم الكتب. 'عالم عبداخلوحود، أحمد وعائل معوضو محمل. عل ودراسة وتعليق 
ه.١٤١٩

بنعل ابن عدالرحمن الدين جال الفرج أبا للأمام الضر• علم ل البر زاد - ٧٨
ه.١ ٤ ٠ ٤ دمشق، الإسلامي. امب ٥ه( )ت٧٩ الحوزي محمد 

الدينمس ثسعد ين أيوب بن بكر أبي( بن لحما الحبال حثر ها-ي ل المحاد زاد —  ٧٩
الإسلامية،النار مكتبة " بثروت الرسالة، ة موسه، ١٧٥ )ت الحورية قيم ابن 

.٥١ ٤١٥الكويت، 

عامرتحقيق ه( ٤ )ت٨٥ الثيهقي عل بن الحسن بن أص بكر لأيير الكثير. — ٠٨ 
م. ١٩٩٦بيروت الثمافية. الكتج، مؤسسة حيدر، أحمد 

عمدبن الحليم عبد بن أحمد اس العبأي الدين لقي والعبادة والويع الزهد — ١٨ 
)تالدمشقي الحبل الحران( يمنة ابن، محمد بن القاسم أبي، بن اف عبد بن لام ال

ftUTA )_ 0ا١ ٤ ٠ الأردن٧ المنار، مكتبة عويفة، ومحمي. سلامة حماد تحقيق
المعارقح.مكتبة اني. الألبالدين اصر نلمحمد الصحيحة. الأحاديث سلسلة — ٨٢

ارّياض•



طبع-( ٥٢ ٩٧)'-^،الترمذي محورة بن عيي ين محمد عيي أي الترمذي. منن " ٨٣
الرياض.اللام. دار الشخ. عبدالعزيزش بن صالح الثهّخ معال بإشراف 

ديبممهلفى ئ. حققه الدارمي. عبدالرحمن بن عتداض محمد أي الل.ارمي. محن - ٨٤
ام. ٤١٢دمشق اوغا.دارالقلم. 

السحمعال بإشراف طبع الجتاق، الأشعث بن محليإن داود. أب مسن " ٨٥
الرياهمر.اللام. دار الشح. و عبدالعزيز بنر صالح 

بنرعبدافه بن عد حمد. وتحقيق ة دارمح( ٢ )تم^٢ مت—صور بن محس—عيد متنر — ٨٦

م. ١٤١٤الرياض الحميعى. دار حمياوّ آل عثدالرزاق 

.(٥٤السهمي)ت٨٥ عل بنر الحتن بنر أخمد كر أي للأمام اممرى. السنن، - ٨٧
.٥١٤٢٠امرمة مكة الباز. مكتبة ءهلاّ عبدالقادر محمد تحقيق 

صليإنعبدالغفار د. تحقيق، ائي،، النشعيب ؛ن، أحمد للأمام الك،رى. نن، ال—  ٨٨
١١٥ ٤ ١ ١ ؛،روُت، العليمة. الكتب دار حز،ب كروي ومحيي الثنداري 

إشرافبطبع ( ٥٢٧٥)^،القزؤيني، يزيد بن، محمد عبدالله أي ماجه. ا؛رإ محن، — ٨٩
الرياض.اللام. دار الشح. آل عبدالعزيز صالح؛ن، الشيح معال 

الشخمحال بإشراف طع ائي، النشعيب بن، أحمد عبدالوحمنر أي النائي،. سمتن، — ٩٠
الرياض.اللام. دار الشح. آل عبدالعزيز ين، صالح 

عبدبن، أحمد العباسؤ، أبو الدين، لتقي والرعية ١^١■^، لإصلاح الشرعية السياسة -  ٩١
والأوقافالإسلامية الشئون وزارة نثر —( ٥٧٢٨)^،الحران( تنمية بن الحليم 

١٥ ١٤١٨السعودية العربية الملكة — والإرشاد والدعوة 

(٤٥٧ )ت٨ الذهبي عثإن بنر أحمد ؛ن، محمد الدينؤ لثمؤر . النبلاء أعلام سيرِ — ٩ ٢
١٥ ١٤١٠بثروت الرسالة. ة مومحالمحققان. من، حماعة حققه 



الأنامىأبوب بن موسى بن لإبرامم الصلاح. ابن علوم من الماح الشذا - ٩٣
 yه.١٤١٨الرياض الرشد. مكتبة فتحيهلل. صلاح تحقيق ^ ٨٠)ت

داره(  ١٤٢١العييبن)ت محمِد بن صالح بن لمحمد النوؤية الأربعين ثرح — ٩ ٤ 
الرياض.للشر، التريا

الحزبن اش هبة القاسم العالم للأمام والحإعة. السنة أهل اعتقاد أصول شرح — ٩٥
الرياضمحليبة. دار حمدان. عي. سأحمد الدكتور تحقيق ه( ٤ ١ اللألكائى)ت^/ 

شعيبتحقيق ه( ٥ ١ * الغوي)ت مسعود بن الحين للأمام الستة. ثرح — ٩٦
ثروتوبدمثق الإس—لامي• المكتب الثاؤيس. نهبر ومحمد الأرل_اؤوءلا 

٥١٤٠٣.

البكريبطال بن عدالملمك بن حلف بن عل الحز لأب البخاري. صحيح -ثرح ٩٧
الرياضالرشد. مكتبة ابراهيم. بن يامحر تميم أبو تحقيق ؛ه(، ٤ القرؤلبي)ت؟ 

٠١٤٢٣.-

^٧٩٢الحنفي)^،العز أي بن عل بن عل للأمام الطحاؤية. العقدة شرح — ٩٨
ه. ١١٣٩ بيروت الإسلامي. الكتب 

الحز،بن رجب بن أحمد بن الرحمن همد الدين لزين الترمذي علل ثرح - ٩٩
عبدهمام الدكتور تحقيق —( ٥٧٩٥الحنبل)ت الدمشقي، ثم البغدادي، النلامي، 

ه. ١٤٠٧الأردن المنار، مكتبة معيد، الرحيم 
يقتن( ١٣٥٧الزرقا)تمحمد الشخ بن لأحمد الفقهية. القواعد شرح — ١ ٠  ٠

ه.١٤٠٩دمشقالتارأبوغل.ةادارالقالما ومراجعةدّعبد 
ابنبالمعروف الفتوحى عثدالعزيز بن أحمد بن محمل- النثر. الكوكب ثرح - ١ ٠ ١ 





هج 

محمدد. تحقيق لمي، الخزيمة بن إسحاق بن محمد حزيمة. ابن صحح - ١ ١ ١ 

^٠١٣٩ ؛ثروت الإسلامي. الكتب معطفيالأعفلمي. 
الهلعةءرذ0 عني ( ٦aY ١ )ت المابوري القثثرى الحجاج بن لم مصحح — ١ ١ ٢ 

م. ١٤١٨القاهرة الحديث. دار الذهبي. محهلفى د. عليها وأشرف 
بنأيوب بن بكر \لي بن لمحمد والععللة الحهمية عل الرد ق المرملة الصواعق ~ ١  ١٣

محمدبن عل الدكتور تحقيق —( ٥^١١٥ )ت الحورية قيم ابن الدين شمس صعد 
هّ ١٤٠٨الرياض العاصمة، دار الله، الدخيل 

الشبكةق منثور محكم بحث اليتدوزي، رمحانة ئ. القاصدى النهج صوابعل " ١١٤
العنكبوتية.

حرينبن ّ—عد بن بكر أيي( بن لحمد الشرعية. يامة الق الحكمية الطرق — ١ ١ ٥ 
معليعةغازي. حيل محمد د. تحقيق ه( ٥^١ )ت١ الحورية قيم بابن المعروف 

القاهرة.الالز٠٠ 

القاهرة.الل.ءوة، مكتبة ( ه  ٥١٣١^)ت حلاف لعبدالوهاب الفقه أصول علم " ١١٦
القراميدىتميم عمروبن بن أحمد بن الخليل الرحمن همد لأب المن كتاب - ١ ١ ما 

دارالمامرائي، إبراهيم د الخزومي، مهدي د تحقيق ه(  ١٧٠)ت اليصري 
الهلالومكتبة 

يوسفبن محمد بن محمد الخثر الدين لش|هسرر القراء طبقات ق النهاية غاية " ١١٨

هسءج. ١٣٥١عام مرة لأول بنشره عني —( ٥٨٣٣)ت الخزري، ابن 
القاهرة.تيمية، ابن مكتبة برحسزاسر، 

الحمويمحمد بن لأحمد والنظائر. الأشباه كتاب شرح المائر عيون غمز " ١١٩
ه.١ ٤ ٠ ٥ الكرمن ماكة الباز. دار الحض. 



واثضوابط؛لعإ/م بٌراسرولأوض/. 

الأرموىمحمد بن عبدالرحم محن محمد الدين لصمي الفقه• أصول ق الفائق " ١٢٠
عامطبع العمثريي، عبدالمرض بن عل د• وتحقيق دراسة -( ١٥٧ )^،٥ الهندي 

الحرافتنمية بن الحليم عد بن أحمد الماس أبو الدين تقي الك^رى الفتاوى " ١٢١
،!-'(AUYA، )- الكتبدار عطا، عبدالقادر ومصطفى عطا عيدالقادر محمد تحقيق

ه. ١٤٠٨يثرون العالمية، 

عبدمحن أحمد وترتيب! ثي السعودية الحربية بالمملكة الدائمة اللجنة فتاوى " ١٢٢
والإفتاء.العلمية البحوث لإدارة العامة الرئآسة طباعة الدويش،، الرزاق 

الرياض

تاز) ببن اممه عبد بن العزيز عبد عبداش أي للأمام الدرب عل نور فتاوى ~ ١  ٢٣
لإدارةالعامة الرئآسة طاعة الثويعر، سعد بن محمد الدكتور حمعها ه(  ١٤٢٠

الراضوالإفناء. العلمية البحوث 

ابنعدالرحمن الفرج الدين}و لزين الخارى• صحح شرح ايارى فتح - ١ ٢ ٤ 
طارقمعاذ أب تحقيق لأه( ٥ ١ رحب)ت بابن الشهتر البغدادي الدين شهاب 

م. ١٤٢٢اليمام الحوزى• ابن دار محمد• اف عوض بن 
قلانبالعحجر بن عل بن أحمد البخاري. صحح شرح اري البفتح - ١ ٢ ٥ 

الرئاسةوتوزيع نثر باز. بن عثداف بن عثدالعزيز وصححه قرأه ^( ٨٥٢)^،
عودين.الالبحوث. لإدارات العامة 

علابن لحمل. التمر. علم من والدراية الرواية فني الحامع؛؛ن القدير فتح " ١٢٦
القاهرة.الخالي. الباي مطعة ( ٠١٢٥٠الثوكاق)تمحمد بن 

عبدبن أحمد العباس أي الدين لتقي الشيهلان وأولياء الرحمن أولياء الفرقان؛؛ن " ١٢٧



الحران(تيمية ابن محمد بن القاسم أبي، بن الله عد بن السلام همد بن الحليم 
اووط،الأرنالقادر همد ت أحاديثه وحرج حققه —( ٠٧٢٨)ت الدمشقي الحبل 
ه. ١٤٠٥دمسق البيان، دار مكتبه 

الحونيةفيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أءّا بن لمحمد الفرومة " ١٢٨
الأندلس،دار يان(، بن محمود بن حن بن مشهور تحقيق -( ١٠٧٥ )ت 

حائل؛\؛اه.

مفرجبن محمد ين مفلح بن محمد عبداف أب الدين لثمس الفرؤع كتاب " ١٢٩
بناف عبد الدكتور تحقيق ( ٠٧٦١٢)ت الحبل الصالخي ثم الراميتى المقدمي 

—ه  ١٤٢٤؛؛روت الرسالة، مؤسسة التركي، المحن عبد 

ه(٦٨٤)تالمهناجى عثدالرحمن ن الرص بن أحمد العاص لأي، الفرومحا "  ١٢"٠ 
ه.١ ٤ ٢ ١ اللام دار والأنمادية. الفقهية الدارسات مركز تحقيق 

ه(،٤ ٦ )ت٢ البغدادي الخطيب تابت ن عل ن أحمد بكر لأبى والتفقه• الفقيه — ١  ١١٢
ه. ١٤١٧اليمام الخوزى• ان دار العزازتم،• يومف ن ءادل، حققه 

مطبؤععثدالثكور، بن الدين لصح الثبوت. لم مبشرح الرحموت مواتح " ١٣٢
؛،روت.العلمية. الكب دار للغزال. المتمفى كتاب أسفل 

٤ ٥٨البيهقي)ت موسى بن عل، ن، الحز بن أحد بكر أبو والقدر القفاء " ١٣٣
ه. ١٤٢١الرياصري العبيكان، مكتبة عامر، آل الله عبد بن محمد نجقيق ه( 

أحمدابن الخيار عبطل بن محمد بن منصور الظفر، لأي الأصول ق الأدلة قواطع " ١٣٤
محمدتحقيق م(  ٤٨٩)يث، النافبمي ثم الحنفي التميمي المعاق الرورى 

١,0 ٤ ١ ٨ محيرون العاJ٠ية، الكتب دار الشافعي، اسإعيل حسن محمد حسن 
الدينعز الإسلام لشثخ ١لىرىاا- ر١القواءد الأنام مصالح ل الأحكام قواعد -  ١٣٥



حمعةعثإن ود. حماد كال نزيه د. تحقيق ه(  ٠٦٦ )ت عبداللأم بن عبدالعزيز 
ه.١ ٤  ٢٨دمشق الفلم. دار صمير_ية. 

القامسالدين حمال لمحمد الحديث. ممعللح فنون من التحديث يواعد — ١  ٣٦
العربية.الكتب إحياء دار اابيهلارّ تبمجة محمد وتعليق تحقيق ٠.(  ١٣٣٢)ت

اضالريالرشد. مكتبة اواحسينلأ عبدالوهاب بن يعقوب د. الفقهية. القواعد —  ١٣٧

ه.١٤٢٨

الفكردار الرحيل. محمد د. الأربعة. اان.اهب ق وتهلثيقاتبا الفقهية القواعد —  ١٣٨
ه؟١ ٤  ٢٧دمشق العربير. 

عشانمحمد أ.د. الإسلامية. اوورمة ي الفقهية والفوابط اممة القواعد -  ١٣٩
ه١٤٢٦ُالفاض.ءاندار فر. 

للمشخالمانمة. البدعة يم والتقاموالفروق الحامعة والأصول القواعد — ١ ٤ ٠ 
بنمحمد الشخ تعليق مع مملبؤع (  ١٣٧٦)^،السعاوى ناصر بن عثدالرحمن 

.٢٢* * ٢ السنة مكتبة العثيمين١ صالح 
البعلهماص بن عل بن محمد بن عل الحس لأي الأصولية. والفواك - القواعل - ١ ٤ ١ 

مكتبةالشهراق. عبداش بن عاضى وتحقيق دراسة ٨^ ٠ )^-،٣ اللحام ابن 
اه. ٤٢٣الرياضالرشد. 

الماص؛ألسنة عل من اشتهر عا الإلماس ومزيل الخفاء كشف - ١ ٤ ٢ 
م.١  ٩٣٢الحريير. الراث إحياء دار العجلوق. الحراحي محمد بن لإمحاعيل 

الخوزي،ابن الرحمن عبد الفرج لأي الصحيح؛ن. حديث من الشكل كشف — ١  ٤٣
ه.١ ٤ ١ ٨ الرياضي الوطن. دار البواب. حسان عل تحقيق 

المسابوري،المعلمثى إبراهيم ين محمد بن أحمد إسحاق لأب والبيان. الكشف " ١٤٤





عطيةبن غالب بن عبدالحق محمد لأي العزيز• الكتاب مثر ق الوجيز الحرر — ١ ٥ ٤
عبدواليد الأنصاري إبراهيم بن عبداش وتعليق تحقيق ه( ٥ ٤ )تآُ الأندلسي 

ه. ١٤٢٨قطر• بدولة الإسلامية الشؤون وزارة مهلبوعات من إبراهيم. العال 
الرازيثن الحبن عمر بن محمل• الدين لفخر الفقه. أصول علم ل المحصول " ١٥٥

الة،الرمة مومحالحلواق، اصو خيجابر طه د. وتحقيق درامحة ه( ٦ ٠ )^،٦ 

ه. ١٤١٨بيروت 

تحقيق( ٤ )ت٨٥ ييه حمبن إمحإعيل بن لعل الأعفلم. والمحيهل المحكم — ١  ٥٦
اهرةالقالحلبي. اي الثمصطفى مطبعة نصار. -صن ود. السقا ممهلفى د. 

٠٥١١٢٧٧

—(٠٦٦٦)ت الرازي عبدالقادر بن بكر أي بن محمد الدين لزين الصحاح محتار " ١٥٧
ه. ١٤٠٥يثروت الرسالة، مؤسسة اش، فتح حمزة وتحقيق خاطر محمود ترتيب 

سخةنالمصري الأفريقي منظور بن مكرم بن لمحمد دمشق تاؤيخ محتصر — ١  ٥٨
الئاك.الإصدار الشاملة، المكتبة الكترونية، 

تحقيقه( )ت٧٧٧الحني عل بن محمد الدين لبدر المصرية. الفتاوى محتصر - ١ ٥ ٩ 
هب. ١٤٠٦اليمام القيم. ابن دار الفقي. حامد محمد 

بكرأب بن لمحمد نستع؛ن. ؤإيالث. نعب_د إياك ازل منبين السالكثن ارج مد — ١ ٦ ٠ 
دارالفقي. حامد محمد تحقيق ^( ١٧٥ )ت الحوزية قيم بابن المعروف الزرعي 
.A\T^rبثروت العري. اممتاب 

وتحقيقة دراسالبيهقي. عل بن الهثن بن لأحمد الكثرى• السنن إل المدخل - ١ ٦ ١ 
ه. ١٤٢٠الرياض السلف. أضواء مكتبة الأعنلمى. الرحمن ضياء محمد 

بنحنثل بن محمد بن أحمد اطه عبد لأي الله عبد ابنه رواية حنبل أحمل-بن ائل م" ١٦٢



^إإ؛سيبموو؛ضو؛بط،؟ه ج
الكتبالثاويش، زهير تحقيق آه( ٤ ١ )ت الثيياق أمد بن هلال 

.٥١٤٠١يثرون الإسلامي، 

محأآقَمحأأتءمح،نمال: قوله ي الأصولية ائل الم- ١٦٣
منصمنثور العوبط.، محمد بن عمدالعزيز للدكتور ه الأية .. \',ؤؤإأ»خ'

اضوعلومه.الريالكريم للقرآن السعودية العلمية الحمعية إصدارايت، 
٠١٤٣٢.-

الحاكمعبداف بن محمد عبداف أيير للأمام الصحيحين. عل المتدرك — ١ ٦ ٤ 
مصهلفىبتحقيق أحرى ونسخه ه،  ١٤١٨يثرون المعرفة. دار ابوري. الي

ه.١٤١١يثرون العالمية. الكتب دار عطا. عبدالفادر 

بنال.اف ءبئ. بإثرافح تحقيق الثيباق، حنبل بن محمد بن أخمد للأمام ني. الم— ١  ٦٥
١ه.٤ ١ ٤ يثرون الرسالة. دار التركي. عبدالمحن 

اللهعبيد ين حلاد بن الخالق عبد بن عمرو ين أحمل يكر أيير البزار ند م— ١  ٦٦
وعادلاممه، زين الرحمن محفوفل تحقيق —( ٩٠٢ ٢ بالبزار)ت المعروف العتكي 

المنورةالمدينة — والحكم العلوم مكتبة الشافعي ابىلق عبد وصرى سعد ين 
٢٠-١٩٨٨ م ٠٩

سليمين حتحقيق التميمي، الموصل المشي ين عل بن أحد يعل أب ند م- ١ ^١٦ 
ه.١٤٠٤دمشق للتراث. المأمون دار أسمد. 

اليحمبي.موسمي بن عياض اصي للمقار. الأثصحاح عل الأنوار مشارق — ١  ٦٨
م.١ ٧^١٩ التراث. ودار العتيقة ^؛: ٠١

د.مقاص_دية اصيلية ة دراّالماكلمح ذاس، من الحائرة القس عل الشقة - ١  ٦٩
يجامعهالزيية كلية البحوث مركز نثر العويد، إيراهيم ين محمد ين عتدالعزيز 



وارضو/وط fcJLallوسراكروعق.. 
جا،ء€—ت 

م ١٤٣١ارياض ِمد، اللك 

الله،عبد أبو العمري، الخطيب الله عبد بن محمد عيدالله لأي الصائح مشكاة " ١٧٠
المكتباني، الألبالدين ناصر محمد تحقيق —( ٤٥٧ ١ )يت، الميزي الدين، ول 

م.١  ٩٨٥يثرون الإسلامي، 
بكراتجا بن أحمد الدثن شهاب الماس لأي ماجه ابن زوائد 3، الزجاجة مصاح - ١ ٧ ١ 

الشافعيان( الكنالبوصرى عثإن بن، اياز نبن، مليم بن إعل إّبن 
.٥١٤٠ب،روتّآالعربية~ دار الكثناوي، المنتقى محمد تحقيق —( ٥٨٤)يتح٠ 

شيبةأيي، ابن إبرامحيم بن محمد بن عبدالله كر أبي( الحاففل للأمام الصنف. - ١ ٧ ٢ 
مكتبةواللمحيدان. إبراهيم بن ومحمد الحمعة ءبا-ارله بن حمد تحقيق )رث،هّآ؟( 

اه. ٤٢٥الرياض الرند. 

البغويعود مبن جن الخمحمد أي، نة المحيي للأمام التنزيل. ~ ١  ٧٣
وسمليممأنص—مجرية وعث،ان النمر محم أحاديثه وحرج حققه .( ٥٥١)ُت،آُ 

٥. ١٤١٧الرياض طيبة. دار الحرثى. 

محمدأحمل. تحقيق الخطابي،، إبراهيم بن محمل- بن حمل مليإن لأبى السنن• ٌعالم " ١٧٤
١ه.٤ ٠ ٠ بجرويتح المعرفة. دار الفقى. حامد ومحمل شاكر 

آُمهد(٠ الطجرابي،)ت م القامأبو أيوب بن أحمد بن لتإف لالكثجر. العجم - ١  ٧٥
ه. ١٤٠٤الوصل والحكم. العلوم مكتبة السلفي- عبدالمجيد بن حمدى تحقيق 

مكتبةالعربية- ممر العربية؛جمهورية اللغة محمع إصدار الوسيط. العجم ~  ١٧٦
الثروقالدوليةهآ؛اه.

أبنالعطى، عبد تحقيق اليهقي،، الحتن بن، أحمل للأمام والأثار السنن، معرفة ~ ١  ٧٧
كراتثيقتيبة دار والوعي، دار الإسلامية، الدرامات، جامعة نشر قلعجي، 



ه. ١٤١٢دمثز حلب، باكستان، 

ودالتركي عبدالحن بن عبداممه د. تحميق قوامة. بن أحمد بن لعبداف المغني- ~  ١٧٨
ه.١ ٤ ٠ ٦ القاهرة للطباعئ. هجر دار الحلو، عبدالفتاح 

بنعمر بن أحمد اس العبلأي • لم ماب كنتلخص من أشكل لما الفهم ~ ١ ٧ ٩ 
الكتبةإلكترونية. نخة تو. م الدين محي تحقيق القرطي، الأنمارى إبراهمم 

٠٢١٩٩٦و؛ووت. دمشق. كشر. ابن دار الثاملة. 
وارثبن أبوب بن سعد بن حلف بن يان الوليد لأي الموطإ شرح الم، " ١٨٠

مصرعادة، المهلبعة ه(  ٤٧٤)يتإ الأندلي الماحي القرمحلي التجيثي 
٥١٣٣٢.

د.حققه ماه( ٩ ٤ ريت، الزركثى حائر بن محمد الد.ين لبدر ٠ القواعد ق المنثور " ١٨١

الإسلامية.والشؤون اف، الأوقوزارة إصدار محمود. أحمد ائق فثر تي
الكوبت،آ'ةاه.

الغزالمحمد بن محمل. بن محمد حامد أي للأمام الأصول،. تعليقامتخ من النحول، " ١٨٢
الفكر؟دار هيتو. حن او محمِد. عليه وعلق نصه وحرج حققه ( ٠١٠٥ )ء.تإه 

ه.١ ٤ ١ ٩ ؛ارورت، 

)دت،حآم\ه(تيمية بن عبدالحليم بن أحمي. الإسلام لشخ النبوية؟ السنة منهاج ~ ١  ٨٣
عودسبن محمد ام الإمحامعة مطبوعات من ّسالم، رمحاي محمل. د. تحقيق 

..٥١٤ ٠٦الراض الإسلامية. 

النووي•شرف بن بحمح، ذكريا لأي الحجاج• بن لم مصحيح شرح المنهاج - ١  ٨٤
.٥١٣٩٢بيروت العربير. التراث، إحياء دار 

الهديدار الطويل، إبراهيم بن لعثدافه تحليلية،؛ رردراسة العاصر التيسر منهج " ١٨٥



ه. ١٤٢٦مصر النبوي 

الهتثميبكر أي؛، بن عل الدين لنور حان• ابن زوائل• إل الغلمان موارد - ١  ٨٦
يثرون.العلية. الكتب دار حمزة. عدالرزاق محمد ونثره حمقه ٨^( ٠ )ت؟ 

اللحميمحمد بن مومحى بن إبراهيم إسحاق لأب الشريعة أصول ل الواقفات ~ ١  ٨٧
دارشان. آل حن بن مشهور عبيدة أبو نمه صبط ^ ٧٩• )ت الشاطبى 

ه.١ ٤ ٢ ٤ القاهرة عفان. ابن ودار القيم ابن 
أحمدبن صدقي محمد د. وبيان وترتثب وجع تأليف الفقهية. القواعد موسوعة — ١  ٨٨

ه. ١٤٢٤يثرون. الرمالة. مؤسسة اليورنو. 

محمدعليه وعلق أحاديثه وحرج ورقمه صححه أنس، بن ماس للإمام الوؤلآ. — ١  ٨٩
مصر.العربية. الكب إحياء دار عبدالباثى. فواد 

أحمدبن محمد النفلر ثمر الدين لعلأء العقول. نتاج ل الأصول ميزان " ١٩٠
—احمهل الر، عبد زكى محمد د. عليه وعلق حققه )تبمّاهه(، المرقدى 

ه١ّ ٤ ٠ ٤ نعلر — الدوحة 

الأثزمالإنكائ هانئ بن محمي. بن أحمد بكر لأب وحه ومنالخاليث ناسخ — ١ ٩ ١ 
عامطح المصور حمد بن اممه عبد تحقيق ^ ٢٧٣الكلبي)ت زيل: الظاي 

٠١٤٢٠.

ابنبالمعروف ألبن لمحمد العرف عل الأحكام بعض بناء ق العرف نشر — ١  ٩٢
عابدين•ابن رسائل جمهمع نقمن 'لع -( ٥١٢٥عابدين)^^٠٢ 

بناط الربحن بن عمر بن لإبراهيم ور والالأيات تنامحب، ل الدرر نظم ~ ١  ٩٣
القاهرة.الإسلامي، الكتاب دار —( ٥٨٨٥البقاعي)ت كر أب بن عل 

البصريحييب بن محمد بن محمد بن عل الخن لأف والنون النكت " ١٩٤



والضوابطؤا1ع(ثم سدراأشروعة.. 
!٢٠٢————^

بنالقمود عبد ابن السد تحقيق ه( ٤ ٥ ٠ بالماوردى)ت الثهثر البغدادي، 
بثروت.~ العالمية الكب دار الرحيم، عبد 

عثدالرحيمالدين الأصول.لحإل علم إل الوصول منهاج ثرح ق ول المائة — ١  ٩٥
محمدثعبان د. شواهده وحرج حققه الإمنوى)تآم\يه( الخن بن 

ى١ ٤ ٢ ٠ ^روت م' ابن دار إمّاعتل• 
ابنالحررى محمد بن ارك المبالدين لجد والأثر• الخدين، غريب ل النهاية " ١٩٦

•ه— ١٣٩٩و؛ووت الفكر. دار الطناحي. محمد محمود تحقيق الأئر، 
الثوكالمحمد بن عل بن لحمد ار. الأحبمنتقى شرح ار الأوتلمنيل - ١  ٩٧

الن،ريق.الهلبعة إدارة الدمشقي. مبر محمد تعالية١ارث^ ْع مطبؤع ه(  ١٢٥•)ت 
.A\Ti0

مكتبةالبورنو، أخمل• ين صدقي محمد د. الكلية. الفقه قواعد إيضاح ل الوحيز ~ ١  ٩٨
ه ١٤١•الرياض العارف. 

حمدبن محمل• عثداف أيير تحقيق القرثى، محمد بن عثداف الدنيا أبير لأبن الويع• " ١٩٩
•اه  ٤٠٨الكويت لفية. الدارالالحموي. 

٢٠ والرابع.التالث، الإصدار ألكترونية، مكتبة الشاملة، الكتبة — ٠



و/ثضو/بطا1»اثم وسرءدسريس.. 

فهرسامصوع1ت

الوصؤخ

٥ذءتيوئ 

الشرأي،دة.يسر معالم الأول: الفصل 

الأولم العل
يالثانالمعلم 
الئاكالمعلم 
الرابعالمعلم 
الخامسالمعلم 
السادسالعلم 

١٣السر دين الإسلام 
٤يهناق....................................٥ لا ما الشريعة ل يكلف لر تعال اض أن 
٥يطئون......٢ ما كل لا يطيقون ما ببعض العباد كلف تعال اض أن 

اقة..هّ..ه.ّ........ه.1هلأغلألاشكاتضالأمماإ
٦٣والفلتونة...............................المتحققة العارصة المشقة - عظ التيسير 

٤٧ .. .. ٠٠.. ٠٠٠.ّ......ّ..................مسه......... عل يثق أن للعبد ياذن لر افه أن 
٤٩ الذنوب يمحو التيجر 

١٠٩

تابع ايالعلم 
لسرالشرمعاتفى ضوابط الثاني: الفصل 

الأولعل الضاب

يالثانالضابمل 

الثالثالضامن 

الرابعالضامن 
الخامسالضامن 

ادمسانالضامن 

اعانالضامن 

١١ ١ ٠. مولأ0 لطاعة هواه اتبيع من العبد لإحراج الشريعة جاءت 
١١ ......................٥ ٠٠٠الشريعةه.ّهه.مههه.ّهههه..هه...مم.......ه...لب هو التكليف 

١ ١٨الشديدة...........لا الشريعة أحكام ق موجودة المعتادة الشقة 
٢١  ٦٠٠لأدلتها........................ّ........ّّ...ه......ّ.ه....ه.ّ.تع الشريعة مقاصد 

١ ٣٢٠٠٠٠،. ٠٠٠ ٠٠٠محصوصى............ عموم التسيرا، نحلب ررالقة قاعدة 
١٣٩ث/ٍع.٠ّ..٠..التي مواصعها بؤا يتعدى فلا اف رحص الرخص 

٤١ . ب جمى...ب■ تتح الإسلام بر من ليس 



والضواجد/لعامم دسرركرممح.. ه و

٤١ .اىسبسه اتلاث.....................وغاللأحدبالأم مليس الخلاف الثامن; الضابط 
١ ٥٧............العكس........لا والمجتمع الواقع عل الحاكم هو المع I التاسع الضابط 
٦١ ..١ .. .. ... ..........................الثبهاتطه.ه...ّ....عند السلامة الويع ق ت العاشر الضابهل 

.. . .. ....ُ.....^ل.

١ ٦٩........الأحكام..ولا الحقائق بغر لا الصمحللحات تنير عشر؛ الثاني الضابهل 
١٧٤.. افأنزله كإ الإسلام بعرض تكون اض ال الدعوة : عشر الثالث الضابط 
١٨١......٠... .......٦٣والورعّ.........العلم أهل عن بمدر العامي ت عشر الرابع الضابهل 
١٨١الذاهب.....................^وثذوذات العناء بزلات عبمرة لا ت عشر الخامس الضابط 

١٩١لكائق 

١٩٥الفهارس 

١٩١^الآياتااقرTية فهرس 

١٢ امفة..................................................................................١ النبوية الأحاديث فهرس 
٢٢١ار فه_رسالآث

٢٢١^القواعد فهرس 

٢٢٩والمراجع المصائر فهرس 
٢ ٥٣الوصوعات فهرس 




