


٥١٤٢٧داوانمسيمواص، وا 
الشرأساء الوطية نهد اللك مكب فهرسة 

إبرامممحمد عطدالعزيز العويد^ 
محمدإبراهيمعبدالعزيز مقاصدية/ تاصيلية دراسة الكلف؛ ذات من الصادرة النفس عل الشقة 

ه ١٤٣٧المريد-الرياض، 

٢٤x١٧؛ّم:٣٣٢ص: 

٩٧٨-٣•٦-٨١٧٢-١٦٨-ردمالث،:

انموانأ. الفئة أصول ٢- الشرب القاصد - ١
اهآديوى:

رنمالإيداع:أ-م-ا/يمأا
٩٧٨-٣•٦- ١٨١٧٢-٨٦- ردمك: 

M
الأولالفة 

•٢م١٦ه-٧١٤١م

—الرياضاّم السويدي شاؤع السويدي، الرنسي الركن للنشروالتورع، الصميص دار 
٤٢٤ت٣٤١كس:U٤٢٥١٤ط٩ه٤٢٦٢٩٤ف:ءU١١٤١٢/الرراردي:٤٩٦

الخيريةعثيمثن ابن الشخ ة مومحبجوار عتيزة، القصيم: مع 
 :،^U٥٥٥ ١  ٦٩. ٥ ١ التسويق: مدير  ٣٦٢ ١٧٢٨فاكس: ، ٤٣٦٢  ٤٢٨ •

•٣ء•٢٦٩•٧•موزعاكلقةالخنو؛؛ةوالخرية: 
الموديةالمربية الملكة 

daralsomaie@hotmail.comالإلكتروف: الجيد 

محصج











ساميهتاسلية دراظ -

النبسحاتم على وبركاته وسلامه الله وصلوات العالمن، رب فه الحمد 
الدين.يوم إلى كثيرأ تسليمأ وسالم وصحبه آله وعلى عبداممه، بن محمد 

ورفعهبيسره الإسلام عفلمة عن الكلام وبدهياته القول نافلة من فان 
علىبها ورفعه بها اطه شرفه اكي، حصائصه أحد فهو والمشقة، الحرج 

سائرالأدان.
البما العباد يكلف لم الكلفين، عن  kf-jijAالمشقة أن ذلك 
كانتالتير والأغلال الأصار عنهم ورفع يطيقون، ما ببعض بل يْليقون، 

عليهمالمشقة لورود مفلتة يكون ما لهم عرض ؤإذا ئلهم، من ءر 
بهم.رحمة وبحمده سبحانه عنهم حقق 

قديماالشريعة عالماء وأبحاث دراسات محل الحقيقة هذه كانت ؤإذا 
حقيقتها.لتقرير لا وآثارها أحكامها لتجلي، س فإنما وحديثا، 
فيما~ أر لم الموضع بهيا قوية علاقة له موصؤع لمت، أن غير 
الفترق،الشتات ولم الإفراد سبيل على بحثا به عتي من - عليه اطلعح، 

الالمكلف ذات هن الصائرة النفس على الخشقة موصؤع وهو بيانه فى، 
تعينام~ فعزمت وآثارها، وأسبابها وأنواعها ماهيتها حينا من، الشريحة 

كانمقاتندية تاصيلية دراسة الموصؤع بدراسة أقوم أن ~ تعالؤ، بافه 
منها؛أمور إليها الدافع 

أحكاملدراسة متوجهة كانت والباحثين المؤلفين عناية أن أولأت 
ورفعالتيسير، أحكام دراسة في كما الشريحة ذات من، المنفية الشقة 

اكرر.ونفي الحرج، 
متحديه.سابقة بدراسات مشمول وهدا 



ر|طظس1يةساسه

التسيرهتجلب قة ررالم قاعدة ؤآ حسن اليا بدراسان مهولة هو كما 
القواعدعن وبحثه كتابه صمن ها درم ومن والكتابة بالتاليف أفردها من 

الفقهية.القواعد أوعموم الخمس الكبرى الكلية 
الصادرالحرج نفي عن حاء ما مادتها مصدر البحوث هازم أن غير 

—بعضها ويعرض المشقة وحول عند للسر الثارع حلب ومن الثّرع من 
كثيرون.ؤيغملها النفس، من الصادرة للمشقة — يجاز وبإ 

منالصائرة المشقة بأحكام — اؤللاعي حب — عني من أر ولم 
وأحكامها.ه نفعلى المكلف ذات 

الموصؤع؟هن.ا في للكتابة الهمة توحهت، ولذا 
الإسلامقدم مشكلة قضية كانت، ؤإن النفس على المشقة أن ثانيا! 
أكثرالغلاهرة هذه تغلل أنها إلا البوة، عهد ش ءلاهرة بوادرها إذ والوحي؛ 

لوكيوالالعقدى ، الاحرافنلهور مع خصوصا العمر هدا في وحودآ 
•وهوالتشدد الأحر للْلرف للجنوح محببا يكون مما المتعثرات نتثجة 

علىالشقة و الانحراف لخلواهر المحثية المعالجات أكثر أن 
ومقاصدها.الشريعة فقه أصول وفق موصلة غير ثقافية كانت إنما النفس 

هذهلجة لعا موصل علمي لبحسثؤ والدعاة الخربين حاحة رابعا! 
٠٢١اإذلاهرةل

وأدلتهابأصولها الشرسة مخالفة مظاهر من مظهرآ النفس على المتمة كانت ؤإذا !١( 
صوابهلبلا المهللق التيسر إلى دعوة الموصؤع هذا عن ث الحل. فليس ها ومقاصد 

الوسطىالتوازي، إلى الدعوة ولكنها الدين، أحكام تميع عن فضلا الثرعية التيسير 
به.المهرة الترسة ماجاءت وفق 



القضيةهده لدراسة الحاجة — ظني قي ~ أوجب الذي هو هذا وكل 
مقاصدية.تاصيلية دراسة 

عليها،النفس من الصادرة المشقة ش هي إنما الدراسة هذا وحدود 
المشقةهذه حقيقة بمعرفة الموصؤع هذا بجوانب الإلمام محاولة هع 

ائلالمهذه البحث هذا يربعل وأثارها، وأسبابها ومظاهرها وحكمها 
منفروعها وتمتد الوحيين من أصولها تتمي واحدة موصوعية بوحدة 

المحققين.العالم أهل كتب، 
بعنوازثالكتاب هذا فكان 

1و0ذلغاذات هن 1اهادر0 1اذهلس على رر|وهسمة 

مهامدية—((ياصكة راسة د— 

جميعمن بالموضع ألم أن - حى وهو - عي وموجهدت 
—والاستطاعة القدرة حسب، — ومآلاته وأسبابه ومظاهره حقيقته جوانبه! 

تناولصحوبة في ثبا مكان المقاربة السابقة الدراّايت، سح أن ظني ْع 
به.والوفاء الموصؤع 

وحاتمة!فصول، ة وحموتمهيد، مقدمة، ز الكتاب فكان 

أدلةعن بعيدا التيسير ش الغلو وهو الأخر النناهرة محنرف بدراسة وتكرم افه من ومد 
وضوابط.سالم الإسلام يسر الأخر: كتابي ر الثربعة 

لماالملمين وحميع الكرام والقراء يهديتي أن ورحمته ولطفه بكرمه اممه أسال 
مستقيم.صراط إلى تشاء من تهدي ربنا إنك بإذنه الحق من فيه اختلف 



ناسكةمماسهأراط -د 

وسماحته.الإملأم يمر التمهيدت 

الفس،<:على حقيقة»المشةة الأول: الفصل 
محثان:وفيه 

الفس(<.على راالمثقة بمفردات التعريف الأول! المحث 
الضاا.على بر>المشقة المراد الثاني؛ المحث 

الاستدلالمع القس على الشقة حكم الثاني: الفصل 
بحثان:وفيه 

القس.على الخثقة حكم الأول: المحث 
 sالقسعلى الشقة مع على الأدلة الثاني: المح٠ث

القس:على الشقة صور الثاك: الفصل 
مياححا:حمسة وفيه 

الأولث« البح
يالثانالمحث 
الثالثالخحث 

الرابعالمحث 
المحثاالخاس

القس:على الشقة أمباب الراح: الفصل 
مباحث:عثرة وفيه 

السع.يوجبه لم ما المس على الإيجاب 
أحوالها.بائد النل.وبات لزوم 

الباحات؟عن الامئاع 
الشرعية.الرخص ترك 

والعارض.الاختلاف محي الأخازبالأثد 



ثةثاصاو|ية

المحثالأ/ل
الثانيالمحث 
الئالث،المحث 

الرابعالمبحث 
الميحإالحامى
الميحاالمادٌى

اعالمساليحب 
الثامنالبحث 
التاسعالبحث 

الثح٠ثاالماشر

الجهل•
التقليد.

اض.تكثير ش الرغبة 
المذموم•الويع 
الزهد.ؤللب 

الاحتياط.

والخطيثة.بالل.نب الشعور 
الموال.كثرة 

الوسوسة.

الشهرة.وحب الرياء 

القس:على المشقة مآلأت الخامس: الفصل 
محثا:عشر ثلاثة وفه 

التشريعشرك ز الوقؤع  الأووالمح\،
الجرإدالبدعق.

عالها.والاستدراك الشريعة انتقاص  الثالثالمحث 

باضاري.التشبه  الراعالبحث 
اف.من التشديد وقؤع  الخحثالخاْس

ؤإهلاكها,النفس تعدس  المادسالبحث 
إئنةالشسوإذلألهاؤ اعالسالثحنا

للنفس.العبادة تبغيض  الثامنالثحّثح 



ث-درستاسليةساسه

المصالح.تفويت التاسح! المبحث 
الأخرين.الإصرار؛حقوق •' العاشر المبحث 
والملل.الآمة ت عشر الحائي الم؛حث، 

الأنقءiاعوالترك٠المساكانىضر: 
١والمعاصي الذنوب إلى لجنوح ا عشر! الثالث، المبحث 

الأمر،هذا تعالج التي والتوصيات النتائج أهم فيها بينت الخاتمة! 
.إلهاخلصت والي 

وهي!الكتاب لمسائل المقرة الفهارس 
-فهرسالآياتؤ

الموية.الأحاديث هرس ف~ 
هرسالآثار.ف- 
والفقهية.الأصولية القواعد هرس ف- 

الأعلام.-فهرس 
والمرام.المصادر هرس ف~ 
الموصوعات.هرس ف~ 

الأتي!العلمي المج ض وسرت 
الموضوعيةالعلمية الرؤية وفق وعناصره البحث موضوعات تقيم - ١ 

المتاحة.العالمية والمائة 

والقاصدية.والفقهية الأصولية بالقواعد البحث ائل مربط 
خصوصاللبحث العلمية المائة إثراء فى الوحيين نصوص استثمار - ٣ 



سليهآسماصدهز

المشقةمظاهر من صور لعالجة الصادرة النيوية النصوص تلك 

والقواعدالأصول في الإسلام أهل أئمة عن بالقول العناية' — ٤ 
مسائلنحدم فيما الوحيين نصوص وشرح نمير وقي والقاصد، 

الكتاب.
المستفادةخصوصا ؤآثارها وأسابها الثقة لصور بالتمثيل العناية ٥— 

وطبيعتها.الثقة أوواقع النصوص من 
القرآنية.الأيات عزو ٦" 
 ~U قصرتأحدهما أو الصحيحين في كان فما النبوية! الأحاديث تخريج

عنوالنقل تتبعه ش جهدت غيرهما في كان وما عليهما، التخريج 
عليه.الحكم ش الحدثين 

والتابعين.الصحابة عروآثار ٨" 
كانالتعريف المقام اقتفى من أو الشهورين غير للأعلأم ترحمت ٩— 

بإعرابص ز اسمه يرد 
شأثر له يكون ما خصوصا الواردة الضوص غريب معاني بيان — ١ ٠ 

النتس.منه ويفهم البحث ائل م
منوهي البحث ش مرت التي الحلية ؛الص..هللحات التعريف — ١١

العلمية.مادته صلب 

كبلهم يكن لم فإن كتبهم، من مظانها من لأصحابها الأقوال عزو - ١ ٢ 
لهم.المصائر أقرب فإلى 
الثريعة.فنون كل وش والراجع الصادر متعدد لجهد ا هذا فكان 



ط،تإصهاية4ظصديج

لكاتبهنافعا مباركا العمل هذا يجعل أن المنان الكريم اف وأسمال 
والصواب,الإخلاص فيه يرزقني وأن وقارئه، 

الكريمينوالدي يجري أن الكريم الجواد وهو سبحانه أساله كما 
مجيب.سمح إنه حنانهما ميزان ش أقدم ما كل يجعل وأن لجزاء ا خير 

لهمفإن وبناش وأبنائي محمد أم الكريمة لزوجتي والشكر والدعاء 
به.أقوم علمي عمل كل ى وبذلاوصرأ جهدا 

العالمينرب لله والحمد 

العويدإبراهيم بن محمد بن عبدالعريز د. 
الفقهأصول م بقالمشارك الأستاذ 

الإسلأبوالدراسات الشريعة كلية 
القصيمجامعة 

ظق7538^^قأعإها







تأسدعساصاوهض،اس،ساس1دلآسذاتاهاف-دراط 

لكملاشاملا عظيما دينآ بالإسلام عبداض. بن محمد نبيه افه بعث 
دينا.لها ورمحيه البشرية، على النعمة يه اف أتم مهيمنا 

النثرعفي حصائص من الله؛< خصه ما الدين هذا عفلمة صور ومن 
ومكان.زمان لكل صلاحيته بها وأعلن الأديان، كل بها فا3، 

والسهولةالمر دين أنه الإسلامي التشريع جماتص أبرو ومن 
قولهش وكما يسراارا،، الدين هذا *إن بقوله• وصفه. كما والسماحة 

»بثت،باس؛ةاسةالأا.
لمقاصدبالتأمل تدرك صور له الإسلام دين ز والسماحة والمسر 

نبيهوسنة تعالى اممه كتاب من والمستمدة المعلهرة الشريعة هذه 
المعالمهذْ فى وسم؛احته الإسلام يسر صور تحديد ويمكن 
المختصرة.

ليسوما يهليقون لا ما عباده ، تكليفنفى تعالى اممه أن الأول؛ المعلم 
ءلاقةعن حارحآ تعالى الله سرعه مما حكم ثمتإ فليس وقدرتهم، بوسعهم 

ومواضع( ^٩٣( ٩٣)ا/ير الدين إن الإيمان""باب كتاب الخاري، دوام ( ١١
أخر■

أمائ!أبي حدث من )٢( 
Xyyy٩١)ح١٦r٣/٣٦دJسرداْ 

(.٧٨٨٣)-، ٨٢٢٢; الكسر زانمجم والطراني 
يزيدوهوصمم،(.بن عل انه ٣: • ٧ الزوائد؟/ مجمع ل الهيثمي ثال، 

حديناعائثة:ومن 

(.١١٨٧٢)ح٢ ٦ • ١/ ٢ الأحاديث،( جامع الديلمي) أحرحه 
حس.ن١٠؟ررت.ه ! ٥٢ا/ممفالخفاء 



الؤ تعالى: اممه قال وقدرتهم، طاقتهم في به كلفوا ما كل بل العباد، وكلفة 
١٣١^ؤوال؛رنك بحانه: ا،ّوقال ،، وسعهثاه١١إلا متا آس يتيس> 

هثعآأبمصالآلإتيا
بمدآثم »آ مثاإلأ أس ، ^J؛^IJؤ وقال ، ٢٢١^■ن،وو0 

تسعهما هو ءاوالوسع الومع! صايط ش تيمية ابن الإملأم شخ قال 
عض،«لأ/تحجز ولا محه تضيق فلا الض 

لأتممث>ممساإلأؤ تعالى: قوله ير نفز ه عباس ابن قال 
ءاردينهم أمر عليهم الله ومع المؤمنون اءهم ا: أ ه وسعها 

ماجمع أن ذللثج نقمن اروقد الأية: ش تيمية ابن الإسلام ثيح قال 
الما يكلفهم لم وأنه عليه، قادرون له معليقون فهم ونهيا أمرآ به كلفهم 

البقرة.صورة من ٢  ٨٦آية من )١( 
):آ(آةمرإسّورةالأءراف.
0(منآيةماسمرةالطلأق.

)i{\ص\ئ'\ا\^

)ه(تمرالطبريآ'/«'آا.
.١ اُ/'٣ يرْ تفر الطبري رواْ )٦( 

.T٣٨٩/ نمره في حاتم أيي وابن 
نوام>ءرتنتنثا...هج عزوجل: اف نول والقدر-باب القفاء رمحاب واليهقي 

لالأيم:مْا[ا/لأإآ)ح'ام'ا(.
لابزالمذر. Y١٣٣/الخور ادر ز السور وعزاء 



،.١١يطيقون..®
مسألةز خلاف من الأصوليون ذكره ما هذا على يشكل ولا 
شالثه رحمه الأشعري الحس أيي وحلاف يطاق، لا بما التكليف، 
حررهكما الوقؤع ش لا الجواز ش مقروصة المسألة فان ،، تجويزه١٢

الوقؤع.عدم على واقع الاتفاق إذ والشفيهرل؛،؛ كالهلوفيررم، الأئمة 
البما التكليف مسألة ش الأصوليين كلام أن ارواعلم الشقيaليت قال 

والمعنىالعقلي، الجواز إلى ية بالنهو إنما ذلك ش واختلافهم يْلاق 
كمامعه على مجمعون فهم بالفعل وقوعه أما أويمنعه، العقل يجيزه هل 

البوية((لْ،.والأحاديث القرآن آيات عليه دلت 
الأصوليونبني يتليقون لا ما لعباده اف، تكليف يعدم القول وعلى 

تكليفوعدم متحيل، بالمالتكليف مغ ■ الة كمكيره أصولية مائل 
والتكليفوالمكره، والمجنون، غفلته، حال والعاقل نياته، حال النامي 

المسائللا"،.من وغيرها بالمعدوم، 

)ا(مجموعاك1وى؛\/^\.
،٤٦١\إ الحاجب رغ ، ١٥٥ا/المواءقادت، صاّما، المسألة/المنخول قي ينفلر )٢( 

.١ "١٤ / ١ التنقيح على التوضيح ، ٢ ٢ ١ / ١ الروضة مختصر شرح 
.١٢٢ ١; الروضة مختمر شرح )٠١( 

البيانه/أآه.)إ(أضواء 
.٥٢٢/٥المانره(أفواء 

الخهاجرح ث ز الإبهاج بعال.ها، وما صى٥٨ المخول وغيرمحا/ المسالة ينظر )٦( 
،١ ^١٢ أ/ المواغقات يعدها، وما ٢ ٢ ٤ / ١ الروضة مختمر رح ث يعدها، ومجا  ١٠'  ١٠/ ١ 

يعدئ.وما ٤ ٤ ١; اللخام لاين القواعد 



عف-دداطتأسكةحاسه

البما العباد تكليف نفى لما برحمته تعالى الله أن الثاني• العلم 
أنهرحمته يل يهليقون، ما كل كلفهم أنه ذلك معنى يكن هملم بمليقون 
ولآضلأمتء؛لاعوا، كلفهم مما أكثر كلفهم لو إذ يطتقون؛ ما بعض كلفهم 
يهليقون.ما كل لا يهليقون ما بعض كلفهم أنه سبحانه بهم رحمته 

الشريحة.ووالمر الدليل لهذا يثهد 
ساإلااقه لائتلإث> ؤ ت تعالى بقوله المفسرين بعض استدل فقد 
أنمن أحدأ يهليقون ما ببعض إلا العباد يكلف لم اممه بأن ، ^١١ومعها 
دونالوسع 

لأن ١٠الهناقة؛ دون الوسع أن تقرير بحد يره نفش عادللّآ، ابن قال 
،.٤١١١يضيقولا يصعب ولا فحله عليه يتسع لأنه وسحا؛ ّمي إنما الوسع 

ؤربماوث*ةكنلناتعالى؛ فوله بعضهم به مسر هوالذي المعنى وهدا 
ماث'ءل\ثمهبهء

البقرة.سورة من  ٢٨٦آية من ( ١ ) 
ءالومز اللباب ، ٣٥٧ا/الغوى تمر ، ٢٧٧آ/الجصاص  ٧٧١أحكام يطر/ )٢( 

٧.• ٠ ٣; القدير فتح ، ٣٠٦أ/والبيان الكشف ، ٠٤٣ ه/ امماب 
فبالدين، ّراج أبوحفص الدمشقي، العماني الحنبلي بن علي بن عمر م  ٢٣١

المحررعلى وحاشية الكتاب علوم ز الياب له وثمانمائة، ثمانين سنة وقاتم ر، مف
وغيرهما.

. ٠٨ه/ الأعلام ٣، ' ' U/ المؤلفين معجم ، ٤ ٢ ١ / ١ الحارقين ءا-ية ينفلر/ 
الكتابإا/همآ.)٤(الاJابنيءلوم 

البقرة.سورة من  ٢٨٦آية من )٥( 



ظظساهالآمماس،يح

كناؤإن أداؤه، علينا يثقل ما تحملنا لا ارالمعنى الأناري• ابن قال 
مكروْ«أا/وتحمل تجثم على له مطقين 
رَلا اِ • ى --٧ 

قادرةالبشرية الءلاقة فإن أحكامها، ز الشريعة والمر لذلك ؤيشهد 
رحمةسعة ولكنها الشريعة من به كلمت، مما وأكثر أند هو ما التزام على 

وفضله.اض 

والأغلال،الأصار برلمر الأمة هنْ على تعالى افه من الثالث،! الملم 
واله1اةة.المقدور فى داخلة كانت، ؤإن المابقة، الأمم على كانت، والمح، 

التيوالأغلال، الأصار عنها اف رفع أن الأمة هذه خيرية من فكان 
لكذتب>،ّا•

محدوئث>١فيك، آلأبجى أو آلرسوث، يقعوث آق؛وا ؤ تعارت قال 
دتيثممأثنردف وألانجي؛ائدنم ألمحبمء بمدنمي ذهمء 

قير 'قئثزمققهثأ'محق أكًقينتحلتثثاكنم 

ئ،لثهُلكآئث.منتعالى! وقال 
فاوت،ا<ر؛،.>رئد اش! قال، ^^٣، ٥^١ 

)ا(3ادالمرا/ا-أمآ.
.٤٤٤ص الطحاؤة تمح ، ١ ٠ ٢ / ١ ٤ تيمية ابن الإسلام شخ فتاوى مجمهمع ؤيظر/ 

الأعراف.سورة من ١  ٥٧مزآية )٢( 
البقرة.محورة من  ٢٨٦محزآية )٣( 
عنتعال اف تجاوز يان باب ~ الإيمان كتاب ~ مسلم رواه ت عبامحي ابن حديثا محن )٤( 



تاصهدLتثاصده

منورض الدين ش عظيم أصل ررهذا ١^^ شتر م الربي ابن قال 
يحملنافلم بها، الأمم على سحانه اف شرفنا الملمين ثريعة أركان 
أصابإذا إسرائيل بني سلف من كان وقد أمرأ، مشقة ش كلفنا ولا إصرآ 
وظائفإر ذلك تحالى افّ فخفف يالمقراض، قرصه أحدهم ثوب، البول 
.٢١الأمة....®ل هذه عن تعالى اف ورفعها حملوها الأمم على 

مشقةولا فيها كلفة لا مهلة سمحة الشريعة أن وْع الراح• العلم 
ومرض،لكبر، الحارصة المشمة مفلتة عند يخففها تعالى اممه فإن فيها، 

منونحوهما البلوى، وعموم وعر، وجهل، ونسيان، وإكرا0، وسفر، 
التخفيف.موجبامحتإ 

هنفش ومشقة الكلف، على حرج تطيقها عن ينشا التي فالأحكام 
أوعر دون الكلف، قدرة تحت، يقع بما نحققها فالشريعة ماله، أو 

التيسير®تجلّ_إ ارالمشقة بقاعدة الشريحة علماء يتناوله الذي وهو 
منهارم.والتفرعة لها الرادفة والقواءال 

ماإلا يكلفج لم سحاته أنه ويان تمر، تلم إذا بالقلب، والخواؤلر النفس حديث 
Ljوباليتة بالمنة الهم حكم وييال ،، ^؛؛ "W(.٠٣٣ )ح ص

مأ/اا.القرآن أحكام )١( 
.١٩١صن سير عثمان محمد الكليةد. ر'آ(القواععا

القواعدو المثور ا/بمْ، لفكي وأحكامها/الأقسام القاعدة ر بفلر )٣( 
مجلةا/هألإ، المائر عيون غمز ص1¥، للسوطى والف1اتر الأقسام ، ١٦٩/٣
والأصولالقواعد ٣، ١ ١/ الأحكام مجلة شرح الحكام درر ، صرخ١ العدلية الأحكام 



طإصده^ف-دوإظواسلية 

.٢١عنهرمتفرعة ونحفيفاما الشريعة رخصي جمح فيها ويدخل 
والسة.الكتاب من الؤع هذا على الأدلة وتواترت 

-ضنجنى عقهتكم لجمل \ش يربد ما ؤ ت تعالى اممه قال 
وقالهلُآا، ألثمُه=كثاآلإس-رولأميئ ّسحانهت وقال 

وقوله:٠اسممنممااأْ،، ما منه فأتوا بأمر أمرتكم ارؤإذا وقوله:٠ 
الأدلة.من وغيرها رحصة«را'، نزني أن يحب اممه ررإن 

القواعدصم\ها، الزرها لأحمد الفقهية القواعد شرح ، ٤٩٠٠٠٢٥للسعدي الجامعة 
•١ شيرد. الكلية القواعد ، ٢١صأ الباحسين د. الفقهية 

٤٠ صرا؛ه للسعدي لجامعة ا والأصول القواعد )١( 
المائدة.سورة من ٦ آية من )٢( 
البقرة.سورة من  ١٨٥آية من، )٣( 
اكنابن.سورة من ١ ٦ آية من )٤( 
الموالكثرة من يكرم ما باب ~ والمنة بالكتاب الاعتصام كتاب — البخاري رواْ )٥( 

(.v٢٨٨)ح٢٦٥/١٣بمماوس
(.٣٢^٧٥  ٥٦ص؛ العمر ى مرة الحج فرض باب ~ الحج كتاب — ومسلم 

)ح11مه(.١ ٠ )1(رواْالإطمأضفىاس 
رفر الز الفطر استحباب باب — الصوم أبواب  ٤١٠٩-~ صححه نر حزيمة وان 

رخصتهقابل اثنه يحب إذ المؤبن لعبادة رخص الش القّ رخمة لمول رمضان 
•٢(.)ح٢٥٩/٣٧٢

من،للمرء يستحب عما الأخثار ذكر — بلبان ابن تريب ش كما صحيحه فير حبان وان 
(٣٥)ح؛ ٦ ٩ Y/ الطاعات من تطيق لا U الفن علمحر التحمل، بترك له رخصن ما قبول 



تاصي،يةساسهدراسات - علىالنق،سامادلأسذاتاعف الشتات 

للعبديأذن لم اض أن وسماحته الدين يسر صور ومن الخامس؛ المعلم 
المشقة.لها وجاوس، ما يالزامها شه على يثق أن 

العونأستمد اض ومن الكتاب، هذا ز الدراسة موصع هو وهذا 
والومحق•

هه ٠ 

صحيح.إصنادْ الأوناووط! ثعيب، وقال 
(.٨١)حا<  ٣٥٣ا/ ١ الكبير زانمجم واتجراني 

(.^١٢• • ^٤  ٥٩؟/ بالرحص الأحد ش المش— ش سة أض وابن 
,٢ ٥ ٦ / ١ والترهيب الترغيب صحيح ش كما الألباني وصححه 

(.٣٥٥)ح  ٨٤٠ص للألباني حبان ابن صحبح على المان التعليقات ز وكما 



_ٍْ_ْسًْ__^^|ء^ءسًِ

بحثان:وفيه 

النفس.على المشقة بمفردات التعريف الأول: البحث 
الشساا.على دارالمشمة الراد الثاني: البحث 

^^سسسسسد—س\





ّه صيف -دئط٠تأصيدياتثا 
٢٧

الأول:البحث 
تاصاتضاممس

وأعرفحر، وحرف كلمتن من مركبة حملة النفس على المشقة 
باللغةالمراد ذلك بعد لمتج الاصْللاح وش اللغة م باللفثكن أولا 

والبحث.الدراسة موصع التقى، على الشقة 
الأمرعليه أشق معانيها ومن شققل١،، مادة من ت اللغة ش المشمة 

المشمة،ش أوقعه إذا عليه وشق وثقل، عليه صعب إذا ومشقة شقا يشق 
هارم،علتلكئ أثى أق لإمحد ؤد*دا تعالى؛ قوله ومنه الشدةر٢،، والش.ةة! 

،.٤١؟!؛ألشألآ عير _>£، ؤ تعالى1 وقوله 
سماقاممرا وكلمتهم يعيد موصع إلى استتنهرتهم ولكن الطبري• قال 

ءنم>ْ<.
أوعلىالماس، أوعلى أمتي، على أشق أن ررلولأ قوله:٠ ومنه 
،.صلأة«١٦كل صد بالسواك لأمرتهم المومتين 

المعجم٠، ١ ١ / Y ٥ التروس تاج ٥، ١ ٥ ١/ البلاغة أساس شقق/ مادة اللغة ش ينفلر ( )١ 
.٤٨٩س الوسيط 

.٥ ١ ١ / Y ٥ العروس تاج )٢( 
القصص.سورة س  ٢٧آية س )٣( 

التوبة.سورة س ٤ ٢ آية س ( ٤) 
٠٤٧٦/١١الطبري )ه(مير 

(.^٣٧٤٧٨٨/ Y الجمعة يوم السواك باب "" الجمعة كتاب "" البخاري رواه )٦( 
(.^٢٥٢ ١٦٣ص الواك الطهارة-باب لم-كتاب وم



ممامدية^اصيلية در1طت ^ادلآسذاتاتكث— 

أتعبه,إذا عليه وشق والعناء، لجهل وا المشقة الشق؛ أبوعبيد؛ قال 
قولهومنه والبدن، القس يلحق الذي والانكسار الراغ-ب،؛ وزاد 

ممار;

المعس_اأأ،.العمر الشاق! والأمر 
الشرعية.التكاليم، تأدية من تمع لا العادية الثقة أن ذللئ، 

أيضاالمعتادة الشقة من العباد على الثابت ®التكليف الشاطئ؛ قال 
فيما جهة من بل الشقة، جهة أجل من للشارع الطلب، بمقصود ليس 
الكام،....ااأص,على الحائدة المالح من ذللئ، 

الشاطئ؛يقول كما ضيقا ولا حرجا نمى لا المعتادة والشقة 
الأعمالش الشقان، معتادات، من كان فما الضيق، الحرج؛ رروأصل 
الحرجمن النؤع وهذا كيف شرعا؛ ولا لغة بحرج فليس مثلها العتاد 

ماالشاهد فى يظهر حتى والاختبار التمحيص وهي شرعية لحكمة وصع 
وماالرغ، مقصود الحرج من هو ما إذن تبص فقد الغائبإ، ز القه عالمه 
.لأو4االأ، والحمد بمقصود ليس 

المحل.سورة من ٧ آ؛ة من ( ١ ) 
.٥ ١ ٢ Y/ ٥ العروس تاج ؤيفلر/ 

)'أآ(اوعجمبصهمف
.٢١٥/٢)٣(اJوامماُت،

.٢٧٣)أ(اووانقاتآ/
لالسيوءليوالنظائر الأشباه الرغ/ مقصودة ليت، المعتادة المشقة أن، تمرير ى ؤينظر 

ص؛٦،للحجي الفقهية القواعد إيضاح ٩، ص' نجيم لأبن والنظائر الأشباه ٨، • ص 



دراطظصانمة<ساصاوه

اصطلاحا؛المشقة تعريف 

غيراللغوي، المعنى من خوذة ما فهي اصطلاحا الشقة تعريف وأما 
المشمة.اعتبار على الدالة الأدلة عموم من أخذ يقيد مقيدة أنها 

التكاليف،عنها تنفلث، التي الشقة ررأنها ءبداللأمت ين العز يقول 
لجهادا كمشقة الشرعية التكليفات عنها تنفك لا التي المشمة أما الشرعية، 

.٢١شرعا((ل المعتبرة المشمة مفهوم ش داخالة فلمستا الحدود وألم 
أنسام!ثلاثة إلى المشمة القواعديون م قوقد 

ومنافعوالأطراف النفس على لخوف ا كمشقة ثا.ود.ه! عظيمة مشقة 
المشمة.أحكام عليها بنيت الش وهي الأعضاء، 

إليها.التفاف ولا لها أثر لا فهده الأصاع كوحع حقيقة! ومنقة 
دناومن حكمها أخد الأولى من دنا فمن المرتبين! ين ومتومعلة 

٠،٢حكمهالأخل. الثانية من 
شهو إنحا ومتوسهلة وخفيفة شديدة للشقة! التقسيم فإن وعليه 

العبادة؟عنها تنفلئ، التي المشمة 

.١ ص٧٥ الزرنا لأحمد الفقهية القواعد نرح 
)ا(القواءدالكيرى'ا/مآ.

٨.• ص للموطي وص الأثباْ ، ١٢٣٨/ للقراش الفروق ؤيظر/ 
للزركثىالقواعد ز المثور شرعآ/الفروق المس ضابط ر يفلر )٢( 

الأربعةالذاهب ي ومملمقاتها الفقهية القواعد ، Y'n/Yانواسات ، ١٧٢م/
يصدالزحيالىد. 



المشقةإذ اللغوي؛ المعنى من أحص الاصهللاحي المعنى ش والشقة 
البشريةوالهuقة الحدودية تتجاوز التي هي الأحكامت ز ترعى التي 

مشقةمن نحالو لا الحياة هذه ش التكاليف كل لأن مشقة؛ مهللق لا السوية 
.٢١محملةل

•الأمر ءلاهر هو كما البدنية يالمقة خاصة لمت المقة وهل٠٥ 

ؤيوهنه.يعجزه مما يعليق لا ما البدن بتحميل بدنية مشقة تكون قد بل 
والملل.والآمة العبادة كره تورث نفسية تكون وقد 
يمون.ومن نفسه على النفقة عن تعجزه مالية تكون وقد 

المهلهرالشؤع أن منجد — محياز كما ~ الشرعية الأدلة تأمل وعند 
أنواعها.بجمع النفس على الشقة راعى قد 

الثيءونفس روحهأ٢،، أي ه نفحرجت بمالت الروح هي والنفس؛ 
وءينهل٤ا.ذاته الثيءت ونفس هر"'آا، نففلأنا رأيت يقال! به، يؤكد عينه 

هنابالمشمة المقصود لأن النفس؛ على بالمشمة البحث ش وعبر 
الغيره من تصدر فلم الفاعل، أو الخامل نفى من صدرت الي الخقة 

الناص•ص أحد ص ولا الشرع من 

ATTj ٦٣٢؛/ ١ البورنو د. الفقهية القواعد موسرعن )١( 
ه/يأ،.الميز )أ(بماترذري 

. o٩٨/ الميز ذرى صائر )٣( 
.٩٤•ص الوسط المعجم )٤( 



حاصدهتأصلية ^ف-دراظ 

اتثاني:البحث 
طلىادمسا،اضإد 

—أجد لم فإني اللشي بالمعنى النفس* على *الشقة مصطلح وأما 
بهمعنيا شرعيا مصهللحا باعتباره عنه تكلم من ~ عليه امحللعت فيمّا 

وصدورهاالإصلاحي المشمة لمفهوم تاملي خلال من ولكنني وبدرامته، 
ماإلى وبالنفلر عليه، ثق ما ه نفألزم هوالذي كان بأن الكلف نفس من 
بأنالقس على للشقة تعريف وصع ي أجتهد فإني أحكامها من ذي ما 

أقول:
لممما عليه يثق ما ه نفالكلف إلزام لاهي النفس عر الشقة 

تعالى*.ض القربة بقصد أوترك فعل من الشاؤع به يأذن 
التعريف.هدا شين التي القاؤل بعض أدون التعريف هدا تأمل وعند 

الحمل.بهيا ه نفألزم المكلف أن " "١ 
منالملزم غير من ولا الشؤع من صادرأ يكن لم الإلزام أن ٢" 

غيرعلى الماكره أو العقد،  j_Jز العاقد أو لعبده، كاليد الخلق 
نفه.الكلف من صائر هو بل القدور، 
*أماأجدهم! قال والدين الثلاثة الفر حديث، هذا على يدل مما ولمل 

عليه.يدل مما ١^٠^١، أفهلر...* ولا فأصوم أنا 

تعالى؛لقوله الكاح ي الترغيب باب ~ النكاح كتاب البخاري واه را 
rا^'\ل٦^iيلإص'X0



اتاتكاف-درسظسهةساسه

بهيلزمه ولم ه نفذات من الإلزام هدا أن ش ظاهر أنا« رزأمأ فقوله! 
أحد.

المعترةالمشقة المكلف على الشاق الإلزام في البحث مدار ٣— 

مجالر داخلا فليس مستطاع هو بل شافا الإلزام يكن لم إذا أما 
هتا.الحديث 

وجهمن ولكن ممنوعا يكون قد بل منه، المنع عدم ؛هنئ لا وهدا 
البيعأحكام ش فيد.خل اش، يه يأذن لم مما لحكم تشريعا يكون كأن آخر 
شافا.يكن لم ؤإن 

لهاش يأذن لم مما ه نفعلى المكلف أوحيه مما هنا الإلزام أن — ٤ 
واليمينكالل.ر فيه اطه أذن مما الإلزام هدا كان إذا أما فيه، ه نفبإلزام 
فيداحل فهو معتادة غير مشقة شاقا يكون أن إلا هنا ُاواخل ليس فهذا 

•المهي^ا النفس على الثقة 
هوكان مما المكلف على يجب مما المأذون الإلزام ز ؤيدخل 

كازكفارات.ه نفعلى إيجابه ش سببا 
أمرين!بأحد كون النفس على الشاق الإلزام أن - ٥ 

ورسوله.اف يوجبه لم عملا النفس إلزام ~ أ 
تعالى.اف أباحه ما ترك النفس إلزام ب~ 

مرنة،ووجد إليه نفه تاقت لمن النكاح اسحباب باب - الكاح ياب - وملم 
٣(.٤ • )ح"آ ص٦٨٥ بالصوم المرن عن عجز من واشتغال 



ث~دراطهس1يةساصإوية

أويجب لم ما بفعل بإلزامها نفسه عر يشق حين المكلف ن أ ٦
إليهوالتقرب تعار ض العبودية بفعله بقصد إنما يحرم لم ما بترك إلزامها 

ر٠سحانه.

حلالومن الضوابط لهذ0 بيان مزيد ~ تعار الله ثاء إن ~ وسيأر 
قا؛ااوىاب.

ه





الأسدلأوهع اثنفس ض ااسقة حم 

محئان;وفيه 

القسعلى المشقة حكم الأول: المبحث 
القسعلى المشقة مغ على الأدلة الئاني: البحث 

—د\مءٍٍٍٍٍ^^ٍٍء_————ٍ





،بممراط،داصه1هتس1مدهإ 
I S(م\م—ً^ص^^ًًءء

الأول:المث 
ذ5ماسقةض،ائس

أحكامهافير يالتسر جاءت المطهرة الشريعة أن متقررأ كان لما 
مقاصدأعظم من، فكان الملين، باتفاق الخكالم، عفي، مشقة كل وشت 

أنالشريعة لهدم يكن، لم فإنه الكلفين،، عن، والمشقة المج رغ الشريعة 
للكلف،وتأذن محاه المشؤع عن، الصادرة أحكامها ض المشقة تمغ 

ه.نفعلى يثق أن ه نف
الباّاعات الإلزام ولا التشريع حق بملك لا الكلف أن ذلك 

معهيشرعوا أن فنهاهم عباده منه افه حدر مما هدا بل لغيره، ولا لنفسه 
أثنأم ؤ تعالى• قال كما افه مع شركا منهم ذللث، صدر من، وجعل 

تفسيرهوكماض ا، ١ يدآقأ بأذن ثم ما ألتين ني، ثهم شتد=غتؤاثنعق 
ك؛امحمحأش<ص

ويحرمونأقوامهم فيحله الحرام يحلون لأنهم أربابا؛ كانوا إنما أنهم 
ءيادتهما،ل'آا.ررفتلكا فقال فيحرمونه، الحلال 

الشورى.سورة من، ٢ ١ ي م، ( )١ 
ا'آْر،مورةالوة.)Y(_،آية 

التوبةسورة ومن، باب اطي رسول عن القرآن نمير كتاب — الترمز.ى رواه )٣( 
غريب.حسن حديث ت وتال ٣( ٠ ^٥٩ صررلأا*ا* 
غيرجائزوفم_ابه»إنبم الماصمح، يه قفهم،  ١٠باب - الماصمح، كابآداب - الكبرى نيرالسن، واليبمي 

٢(.٠  ١٣٧^١  ١٦ا/ ٠ ان يالأأتء.أويفتي يحكم ولاأن أ،لريعره، بمليأحدأمن أن له 
(.١٣٦٧٣اباهمأا/برح هم، والطرام، 



ساسيةناصية ^صاسدقسذاتاتئف-دراسة ائشمة 

مغهو فإنما المكلمن على المشقة بمع جاءت لما الشريعة ولأن 
ه.نفالمكلف هن لوكانت حش المشقة هده ممدر كان أيا عام 

يقصدهاأن للمكلف ليسستا ررالمثقة الموافقات1 ش الشاطى يقول 
أجرهارا،.نظرأ\رعفلم لتكليف اش 

فيمعتبرة والمقاصد بالنيات، الأعمال فان فقال! شارحا أسه_إ ثم 
ماإلا منها يصلح فلا - اف اء ثإن موضعه ش يذكر كما - التصرفات 

مقصدحالف فقد المشمة إيقاع المكلف، قصد فإذا الشاؤع، فمد وافق 
فمدوكل المشقة، نفس بالتكليف، يقعد لا الشاؤع أن حيث، من الشارع 
قبيلمن إذأ فهو باطل، المشقة إلى فالقمي بامحلل، ١^٠١^ قصد يخالف، 

عنهالمنهي، ارتفع إن الإثم فته ل فثه، ثواب لا عنه نهي وما عنه، ينهى ما 
متناقمرراال٢ا.قصد للمشقة الدخول يقصد الأجر فهلال_ج التحريم، درجة إلى 

جهةمن المكلفإ على المشقة نفي عن كلم لما أحر موصع وش 
مشقةعنه ونست، فه ماذون غير كان إن فأما ا، ت قال فيه أوالمأذون الثؤع 
الهياركاب على زاد لأنه اكسسس،؛ ذللث، من المح ش أنلهر فهو فادحة 
.٢٣١١ه،نفعلى والحرج الحن.ت، إدخال 

.٩٦/ ا ٢ الصحيحة الأحاديث، كمازسلسلة الألباني وصححه 
'اآ/؟أأ.)ا(اووامماُت،

)'؛(اووافقاتآآ/'ا'اآ.
)ّآ(اوراممات،





طيةمم1صاديةديإسة صاسادرةسذاتاقكاف— 

والرصىر١،.المحبة 
ييسرأن تعالى اض يريد ررأي! الأورت الأية ير نفش السعدي قال 

تسهيل،أشد ويسهلها تيسير، أعفلم رصوانه إلى الموصلة الهلرق عليكم 
.٢٢أصله((لز السهولة غاية ش عباد0 به اممه أمر ما جمع كان ولهذا 

تزجوماجملؤ تعارت قوله ٤~ 
الدينش علينا جعل ما أنه أحبر ررفقد تيمية! ابن الإسلام شخ قال 

منذرة مثقال به الله أمر فيما أن اعتقد فمن مؤكدا، عاما نفيا حرج من 
.٢٤((رورسوله الله كدب فقد حرج 

حرجا،يمي ما كل ينفي العام النفي هذا ررفإن آخرت موصع ش وقال 
المحةوصدم يضيق ما حرم ولا يفيق؛ ما الله أوجب فما الضيق والمج! 
إلىحاجته مع ْنه الخروج يمكنه لا الذي وهوت الغل مثل والحرج 

الخروجااأْا•
مسالا آلفتييثنت توأ ءام وتهج ؤ لى! نحا قوله — ٥ 

^هصآظمحأيالإو0هلآرإلا 

)ا(ْجموعاكاوىخا/؟آ^
٠٨٦صن عيي التفر ر٢( 
الحج.سورة من  ٧٨مزآية )٣( 

.Y-V'/Yالرسائل )؛(جامح 
'آ.)0(ءجموعاكاوى«لإ/'

)آ(آةأةءن<ّورةالأماف.



هاصدهمادئةصذ١تالأةاف— 

يسر،الدين هذا ررإن ةالت س الشي عن ه هريرة أبي حديث ٦" 
،.١١((وأبشروا وقاربوا مددوا غلبه، أحدإلا الدين يشاد ولن 

بأنالدين ز الشديد عن الهي الحديث: *ومعنى رجب؛ ابن قال 
ثديدهءرأ،.بكلمة إلا يحتمله لا ما العيادة من ه نفالإنسان يحمل 

اليمنإلى بمثهما. لما جل. بن ومعاذ موسى أي حديث ٧- 
،,وتطاوعا((١٣تتمرا ولا وبشرا تعمرا، ولا *يسرا لهما؛ قال 

ميسرينبعثتم *فإنما اليي قول ومنه ه هريرة أبي حديث - ٨ 
،.٤١مسرين((نعتوا ولم 

الأديانأي س: اض لرسول *قيل قال: عباس. ابن حديث ٩" 
المءحة،(رْ،.*الحتيفية قال: ؟ افه إلى أحب 

نحربجه•سق ، ١١
لأينرحبا/ا-ا)آ(فحالرى 

حجةنل اليمن إل ومعاذ موسى أيي بعث باب ~ المغازي كتاب ~ الخاوي وئام ، ٣١
(.٤٣٤٢و٤٣٤١الود١ع٨/•٦رح

ص0٩٨حرام حمر كل وأن حمر مكر كل أن بيان باب ~ الأشربة كتاب ~ وملم 
)حهاأْ(.

ryrfsالمجد ل على اس صب باب - الوضوء محاب - الخاوي رواْ ، ٤١
رح'أآآ(.

. ١٩٣; سر الدين هذا إن باب - الإيمان محاب - معلقآ الخاوي رواْ ، ٥١
■ ٤١أ/العلق تغلق ل حجر ابن يصله دثد 
٢(.١ ٠ ^٨  ١٧؛/الخسنل■ ل أحمد الإمام رواه كما 

(.٢٨٧^١ • _A نقهوا إذا الخلق حن باب ~ المغرد الأدب ل الخاوي ورواه 



الدينحمال لأن الدين؛ حمال أي الدين ررأحب حجر! ابن قال 
إلىأحب فهو مهلا— أي — سمحا منها كان ما لكن محبوبة، كلها 

اض«را،.

الدينم اكطع عن الهي الحديث من تماد رروياكرطي؛ وقال 
.٢٢الأمورءأحمح ش بالشديد الأحد وعن 

١ إلانشن بين اممه رسول حم ررما قالتج• ها عائشة حديث " ٠

إثمااار'آ،.يكن لم ما أيسرهما احتار 
الكلفوترك والأرفق، بالأسر الأخذ •افيه عإض: القاضى قال 

كان«ل؛،.كف به الأخذ انملاق،إلأسالأيحل 
منهررته ما المراد على والأحاديث الأيات هذه من الدلالة ووجه 

أنوبيانها وءنت،، مشقة فيه لما شرعه وعدم الرباني اكثرع سماحة 
هذْالي الشريعة ذهذْ منفي، والحرج والمشقة والعنت مقصود، المسر 

حسن.إنائه : ٦١اJاري؛/نح ز حجو ابن وئال، 
لغيره.حن ت صري"١ المفرد الأدب نحريج ز الألباني عنه وءالا 

)\{ي\ؤ\دي\ا\\.
,٢ ٥ ٥ a/ هساأم كتاب تلخيص من أشكل لما لمنهم ا )٢( 
يحبولكن تمروا،ا ولا *سروا المي قول باب ~ الأدب كتاب — البخاري رواه )٣( 

أحر.ومواضع ( ٦٢١^٦ ٥ ٢ ٤ / ١ ٠ الناس على واليسر التخفيف 
اأسهله المباح من واختياره للاثام، ه مباعدته باب — الفضائل كتاب ~ ومسلم 
(.٦٠٤٥)ح  ١٠٢^٦ ٠٣حرماته انتهاك عند ر تعا فه وانتقامه 

.١٤٦/٧)٤(١كمالاسأ



مماصدئة~دراطتأسلية 

اتداء.ه نفعلى يثق أن للمكلف لتأذن لها كان ما أصولها من 
علىيثق أن لم.عن الماهة القرآنية الأدلة عموم الثاني: الدليل 

الواجبات؛وأعلى المهمات أهم من للني الدعوْ أن ْع دعوته، ش نفسه 
إذلهاوبهابعث.:

ع؛نآسيلسدآة
.، ١ ^١ طهأنايمثؤن تيإعت،إنأس ثلأندهت يثآآ ش ومدى 

مهندايرينإ لن إن ءاقرج ق مسلف بمج لنمك ؤ تعارت وقوله 
،.أشثهاه١٢

هآّاا.ىلثآلأ0مبجإموينإ0 ءو تعالى: وقوله 
دعوتهأسلوب قي محمد. لنبينا ربانية تربية وأمثالها الأيات فهدم 

هما— الأساسية مهمته وهي — دعوته هم يحمل بألا رسالته هم وحمل 
روحه.ذهاب أو ه نفهلاك معه يكون 

المهالكاروالثاحع عليها، والمشقة إهلاكها هو للنفس البخع أن ذللث، 
لفها(ل؛،.

راقاتليقول: ه صش ثخ هنمقث، ؤ قوله: ش عباس. ابن عن 

فاطر.سورة من ٨ آية )١( 
الكهف.صورة من ٦ آية )٢( 

الشعراء.)"ا(آية"؛سمورة 
القرطيير نف، ٦١•ص اللام عبد ين العز نفير ، ٥ ٩ ٦ / ١ ٧ الطري ينظر/نفير )٤( 

ا.زادالميره/إ>•ا/خإ"ا، 



طظسإياتس1صده

مكلكلتءرا<لاا.

*محرأى•بن معيد عن ومثله 
هلم1همهن كإت\وظ>و\' خقن)آخ ؤ تعالى! قوله نمير ش الغوي قال 
إيمانهم،على يحرص وكان ذلك، عليه فشق مكة أهل كذبه حين لروذلائ، 

.٢٤١الأية((هذه اممه فانزل 

وجدأتقتلها أن لثح نفعلى أشفق ررأي الأية! نمير ش الألومى وقال 
قومك((لْ،.إسلام من فاتك ما على وحسرة 

عنحاء قد فيها الهي أن بمجموعها• الأدلة هذه من الدلالة ووجه 
دونهفما الرّسالة، تبلغ وهو عبادى مقصود أعفلم ش القس على المشقة 

•منه بالهي أولى وهو منه أهون 
الخيروجوه من لبعض محبته محنته. ز جاء ما عموم الئالثا! الدليل 

أمتهمسي، أن لخشيته أمته بها يأمر لا ثم مصلحتها، وكبير نفعها لعغليم وابيّ 
!ذللث، ومن لزومها من المشقة 

أمتي،على أثق أن ®لولا قال؛ س افه رسول أن ءةفٌ هريرة أبي حديث ~ ١ 
صلأة،،را"ا.كل محي بالسواك لأمرتهم المؤ)نين أوعلى الناس، أوعلى 

.٥  ٤٣/ ١ ٧ فيرم ش الطبري رواْ )١( 
. ١٨• ه/ ( ١٣٧٥)ح١ ميرْ ش حاتم أي ابن رواه )٢( 

)مآةممنّورةالشرا>
)؛(.مالماكزيلا-/ا->ا.

.٥ ٩ / ١ ٩ المعاني روح  ٢٥١
)،"(سقءنرمحه.



مماصديةناصية 

عمرفجاء الصلاة، هذْ ه الّكا ررأحم قال همامحن. ابن حديث ٢" 
شقهعن الماء يمح وهو فخرج والولدان، النساء رفد افه رسول يا فقال؛ 
١،«أ .. أمني. على أمحق أن لولا للوقت، إنه يقول؛ 

علىأشق أن ®لولا ه. اغ رسول قال قال• ه، هريرة أبي حدين، ٣" 
علهأحملهم ما أحد ولا حمولة، أحد لا ولكن سرية عن نحلمث، ما أمش 

ثمفقتلتؤ اف سيل م قاتلته أنى ولوددت، همي، تخلفوا أن علي رشق 
أحست،«رىثم قلت، ثم أحست، 

ذايتؤصلى الله رسول أن .ا، المؤمنين، أم عائشة، حدين، ٤" 
ثمالناس فكثر القابلة س صلى ثم ناس بصلاته فصلى المسجد ز ليلة 

فلماالله. رسول إليهم يخرج فلم الرابعة أو الثالثة، الليلة من اجتمعوا 
إلاإليكم الخروج من يمعني ولم صنعتم الن"ى رأيت، لاقي قالت أصح 

رمضان«لم■ز ءاوكم«وذسخ تفرض أن خشيت، أتى 

ؤثادؤأنليو؛قأتعال: وقوله اللو. من يجوز ما باب، - التمني كتاب - الخاري رواْ آ )١ 
وهه/ه'ا)حا<ّاآب(.

٤٦٤; السيل ز والحملان الجعائل باب - والير الجهاد كتاب - الخارك، رواْ )٢( 
(.٢٩٧٢)ح 

٣٤/ ٦ اف سيل ى والخروج الجهاد قفل باب ~ الإمالة كتاب ~ وملم 
^٤٩٧١.)

منوالوافل الليل صلاة ؟،وعلى الني تحريض باب - التهجد كتاب - البخاري رواه )٣( 
)ح^٦\\{٦٦٦اغيرإيجاب 

التراوحوهو رمقان قيام ش الترغيب، باب ~ المافرين صلاة كتاب ~ لم وم
(.١٨١٨^١٧٧أ/



طتاسايةحاس|ه

أمريه يأمر ولم هؤ الّي فطه ما أن الأحاديث هذْ من الدلالة ووجه 
فدلأمت4، على المشقة خوف هو امتناعه سبب كان إنما له محته مع إيجاب 

منهم.يرصاه ان عن فضلا أمته على يشق لما كرهه. على ذلك 
عندبهم الشقة لوجود بذلك أمرهم من ارفامتغ شارحات يهلال ابن قال 

امثنالهمأمرْ«لا،
قولهومنه عليهم، أثقل أي• أّْي، على أشق أن لولا ارقوله؛ البغوي• قال 
ماالأمر من أحملك لا أي• ^ذاابمدأ0أسممكىهأى وتعالى• بحانه 

يثتدءليلث،«رم
يفرضأن حفت، راوالمعنى افلن1 رحمه الحليمي راقال البيهقي! قال 

قبلكم،من أسوة الدم استيجاب ش فتصيروا رعايته حق درءو0 فلا عليكم 
عنونما رسولا جزى ما أفضل عنا وجزاه ورحمة. رأفة كله وهدا 

أمتهاالْأ.

.٢ ٩ ٤ / ١ ٠ البخاري صحح رح ث )١( 
 _)T( أيةYU _ القمصسورة

)مشرحالمةا/ما،م.
فقيه; ٠٥١عبد أبو الجرجاني، البخاري حليم بن محمد ين الحسن بن الحين )٤( 

ريسالمذهب، ى الوجوم أصحاب ومن الموصوفين، الأذكياء أحد قاض شافعي، 
شعب،في المنهاج له وأريعمائن، ثلايث، متة وفاته اJنهر، وراء ما ش الحديثؤ أهل 

الإيمان.

الأعلام، ٤٣٣٣; الكبرى الشافعية ْلبقات ، ٢٣٣; ١٧المبلأء أعلام ير يفلر/سّ
آ/0مآ.

.٤٥م الإيمان شحب، )٥( 



طظسلياتساصدية

بقيتْا المؤمنين على انق أن ارلولأ حديث شرح ش عياض وللقانحي 
زبين راقد فيقول الأمتناع هذا من مراده. ييين نفيس كلام سرية١٠ حلاف 

أنمهمتطيب ولا بعاسه، التخلف عليهم يشق أنه من الشقة؛ صورة حديث لا 
لضيقذللث على هم يقدرون ولا كلهم حملهم على يقدر لا وأنه بذلك، 
يتكلفوهلتلا البر أعمال من يترك وأنه بهم، ورأفته بامته رفقه. وفيه الحال، 

ءليهمُرا،•مشق هم 

إنكارهعلى الدال وفعله بقوله عنه صدر ما عموم الرابع الدليل 
مريدآذللث ش مجتهدأ كان ؤإن الطاعات في ه نفعلى شق من على 

ذللث:ومن والقربة للختر 
البيبيوت لى إ رهط ثلاثة ،احاء يقول؛ ه ماللد بن أنس حديث - ١ 
وأينفقالوا: نقالوها، كأنهم أحبروا فلما الّكا عبادة عن ألون ي. 

أماأحدهم: فال ناحر• وما ذنبه من تقدم ما له غفر قد الّكا. ٌن ذُءن 
آحر:وقال أفهلر، ولا النهار أصوم أنا آحر: وقال أبد>أ، الليل أمحلي فإني أنا 
أنتمفقال: إليهم اف. رسول فجاء أبدأ، أتزوج فلا النساء أعتزل أنا 

أصومولكني له، وأتقاكم ف لأحشاكم إني واف أما ؟ وكن،ا كن«ا قلتم الذين 

شعبر المنهاج كتابه من أنه الظاهر الحلمي كلام من اليهقي الإمام دمتقول 
بكلاماعتاء المهقي بكر أبي ،لو٧حاظ  ٢٣٤مال/ المر ز الذهى نال الإيمان، 

الأيمان•.'شم، كتابت ش سما ولا الحليمى 

.١٥٢ا"/لم مصحح شرح المعلم كمال إ١ 



ىطتاصهكاتامماصده

فليسستي عن رغب فمن الماء، وأتزوج وأرقد، وأصلي وأفطر، 
ْنى«لا<.
أنالفقه من الحديث هذا رري المهابل٣ات ارتال دطال(أىت ابن قال 
ثريعتناءرأ،.قي رهبانية لا وأنه الإسلام مسن من الكاح 

قيالاقتصاد هو المثرؤع أن على دليل »ذيه الثوكانيث وقال 
الجمعترك إل يفقئ عليها والتشديد القس إتعاب لأن الطاعات؛ 

واكينير((رْ،.
فيحلأسد بتى من امرأة عندي كانت قالت؛ .I عائثة لإ~حديث 

منتذكر الليل تتام لا فلانة قلت؛ ؟ هذه من فقال؛ . اممه رمول عل 
حتىيمل لا افه فان الأعمال من تهليقون ما علكم مه فقالت صلاتها 

غربحه•سق  ٢١)
مناللجام، بابن يمرق أبوالمن القرطى، بطال ين المللث، عد بن علي بن حلف )٢( 

سنةوفاته القضاء، وولي التامة العناية ؛الحدين، عني والفهم، والمعرفة العلم اهل 
المخاري.صحح شرح مائة،له وأربع وأربعين تع 

.Y٥٦/ ١ ;الوف؛ان، أتما،الوا،ي ١ آ/ الإةم يطر/-اريخ 
منأبوالقاسم، المرية؛ أهل من الأساJىت أصيد بن صمرة أبي بن أحمد بن المهلمح هو )٣( 

بها،الكاملة وانماية الملوم ز الممتن أهل من والفهم، والذكاء والحرفة الملم أهل 
البخاري.صحيح رح ث له وأربعمائة، وثلاثين حس سنة وفاته 
.U٥٧٩؛/ البلاء أعلام صير ٢، ص"آ• بنكوال لأبن الصلة يفلر/ 

؟١ ه ٢ / ١ ٣ البخاري لصحيح بطال ابن رح ث ( ٤ ر 
ؤ١٦)٥(نيلالأوًلار٦/•



كوأصإياتةاسايج

تْالوا«را،.
مدحتلكونها المرأة مدح عن ه المي زجر رجب ابن علل وقد 

مناقبش يذكر ما فكثترأ هذا وعلى ٠٠قال؛ الشؤع ش بممدوح ليس يعمل 
بهالتمدح وجه على ذكره عن بمهى المخالف الاجتهاد من العباد 

،.٢١فاعله((على به والثناء 
الدواميه تعليقون أي تهليقون، ما الأعمال من راعليكم النووي؛ وقال 

واجتنابالمبادة ي الاقتصاد على الحث على دليل وفيه صرر، بلا عليه 
أعمالجمح ش عام هو بل بالصلاة، مختصا الحديث، وليس التعمق، 
الر((>م.

منوط\ق ما على بالاقتصار الأمر يقتفي ررمغلوقة حجر؛ ابن وقال 
يهلاق((رأ،.لا ما تكلف عن النهي ومفهومهيقتفي المائة، 

يطاقلا ما إنكار من تقدم لما الإنكار ارءلاهره عياض! القاصى وقال 
الموطأش ماللئ، حديث، من مفرأ المعنى جاء وقد المادة، من ويثق 

X٣٦/ العبادة ش التثديد من يكره ما باب - التهجد أبواب، كتاب ~ الخاوي رداه 
ا)ح١٥
وغيرْ،اللل قيام من الدائم العمل فضلت باب ~ المافرين محلاه كتاب لم وم

صارام)ح؛م،را(.المبادة ي والأمربالاقمماد 
.١ ٥ ٠ / ١ رجب، لأبن الباري فتح )٢( 
.٣١٣٣; لم مشرح )٣( 

)؛(ذحالمرىا/ا/أ.



ئطواسليةطاصديجَِ 

JU ; ٢١١وجهه((ش الكراهة عرفت حتى ذلك فكره.
اممهبيت إلى تمثي أن احي ندرت قال؛ عامر بن عقبة حديث ٣" 
وكركبا(لأا.ررلتمش ه.' فقال فاستفتت س النبي لها أمشي أن وآمرتتي 

شيئا،الم؛.أحتك يشقاء يصنع لا اممه ءرإن قال! الني. أن رواية وش 
,٢٤١((أختك ندر عن غنى اف »إن رواية: وش 

)ا(إكمالاسمما"د
عرفتخى اث. رسول ذلك رمكرْ مالك رواية من عتاض القاضي إله أثار وما 

١ ١٣/١الليل صلاة ش جاء ما باب ~ الموطأ ش مالك رواه وجهه® ز الكراهية 
،-(٢٨٨.)

(.١٨٦^٦  ٧٨/ ٤ امممة إلى الخثي ندر من باب ~ الصد جزاء كتاب - البخاري رواه )٢( 
(.٤٢٥٠)حص١٢٧ الكعبة إلى يمتى أن نذ«ر من باب ~ التذ.ر كتاب ~ ومنم 

ماسايحج أن نذر فيمن جاء ما باب والأيمان"" النذور كتاب ~ الترمذي رواه )٣( 
الملم.عندأهل هذا على والممل حن حديث وقال؛ (، ١٥٤^٤ صإماُا 

(ا١٧٣٠٧)ح٥٤٣/٢٨الإمامأح٠دفىالمدورواء 
•٤ ٤ أ/ الترمذي سن وصعيئ، صحيح ي كما الألباني وصعقه 

)؛(رواْالإطمأحمدفىالمال؛/خم)ح؛ماآ(ا
فيعجزماشيا بالحج اكاذر هدي باب ~ الناسك، كتاب ~ صحيحه ي حزيمة وابن 

صحيح.إسنادء الأءذلي: وقال ٣( ٠ ٤ ٥ )ح  ٣٧الخثي؛/ عن 
واختلافركب فيما الهدي باب - الذر كتاب - الكرى المنن ز والمهقى 
(.١٩٩رح٢•٧٩/١٠فيه الروايات، 

(.١١٦٦٣والطرانيفىانمجمالك؛ير-ا/م)ح 
ءإسادءصحيح؛ ٢٣٩ا/أحمد الإمام ند معلى تعليقه ش الأرناووٍل شعيب قال 

البخاري®.ثرط. على 



ئق-در|طوإصلياتذاسيج

بينيهادى شيخا رأى النهمر. ررأن ه مالك ين أنس حديث — ٤ 
هذاتعذيب عن اف إن قال؛ يمش، أن نذر قالوا! ؟ هذا بال ما قال! ابنيه، 

،.١١((يركٍح أن وأمره لغنى، ه لف
فقال!الحديث، ش #وقوله الحديثين: على معلقا عياض القاصى قال 
عنغني اممه #إن ^ ١١الحديث، ش حاء ما مع ظم ولركس،(( »كمش 
للنفس،ارتعذيب، فيه ما يلزم لا أنه يركبُ أن وأمرْ ه، لفهذا تعذيب، 

علىمتفقون #والعلماء قائلا؛ اكاني الحديث على بهلال ابن علق كما 
ولامحناعق ولا بر، يه والوفاء طاعة، فه هو فيما كون إنما بالذر الوفاء أن 
هاار'آ،.لفأحد تعذيب، ش بر 

الدرداءوأبى ملمان بين ه الض آحى قال؛ ححيفة أبى حديث، ٥— 
شاُنلث،؟ءا لها: فقال ،، ^١٤الدرداء أم فرأى الدرداء أبا ملمان فزار 

فصنعالدرداء أبو فجاء الدنيا، قي حاجة له ليس الدرداء أبو أحوك قالتح: 
قال:تأكل، حتى باكل أنا ما قال: صائم، فاني قال؛ كل، فقال؛ طعاما له 

؛/٨٧الكب إلى المثى تذر من باب الصيد— حزاء -كتاب البخاري رواه )١( 
)حهأ\/ل(.

(.٤٢^٧٤ ص١٢٧ الكعبة إلى يمني أن تذر من باب — النذر كتاب — ومسالم 
العالمه/ه•؟.)أ(إكال 

. ٥٣٥إ/ البخاري صحح رح ث )٣( 
التزينترك والتبذل: مزبة، غير والراد الباب بذلة ة لابأي التبذل: من متذلة )٤( 

الحنة.يالهيثة والتهيؤ 
الأحوذيتحفة ، ٨٤/ ١ نتح؛□ري يطر/ 



ساصديةناسية 

يقوم،ذهب نم فنام، نم قال! يقوم الدرداء أبو ذهب الليل كان فلما فاكل، 
لهفقال فمل، الأن قم المان! ّقال الليل أحر من كان فلما نم، فقالت 

حقاعليك ولأهللئج حقا عليالث، الث، ولفحقا عليلث، لريلئ، إن ت سلمان 
ملان«أا،.صدق فقال! . الك، قش حقه، حق ذي كل فاعط 

وعلىعليه تثق الذي بالوافل انشغال الدرداء أبي على سلمان فانكر 
هذا.على سلمان المى. وأقر أهله 

ذلكأن حثي إذا التحيات عن الهي جواز ُوءيه حجرت ابن قال 
والختدويةالواحية الهللوية الحقوق وتفويت، والملل الآمة إلى بمفي 

الذ'كورا(لى.المستحب فعل على فعلها الراجح 
العبادةش التشدد كراهية رروفيه الحديث،! رح ث ش بهلال ابن وقال 

العبادةش الأفضل وأن ذللثخ، عاقبة من يخاف، ما حشية فيها والغلو 
فهوأحرى؛الدواماال"ا،.القصدواكوسهل 

لهمملوكين أعبد ستة أعتنق رحلا ررأن ١لحصين بن عمران حديثإ ٦~ 
ثمثلاثا فجزأهم ه الله رسول بهم فدعا غيرهم، مال له يكن لم موته عند 

قولأثديدأ«ر؛ا.له وقال أربعة، وأرق اثنتن، فأعتق بينهم، أهمع 

ءاو،<ير ولم المملؤع ش لتقطر أحيه عر أفم من باب ~ الصوم كتاب ~ الخاري رواْ )١( 
أوشله؛/ا<'مآ)حا/،*ها(.شاءإذاكان 

.٢٣٦)\(كحالريا■/
.٣٨٣/ ١٧الخاري صحح رح ث )٣( 
(.٤٣٥)حء ص٥٣٧ س ز ل شركا أعز س باب - الأيمان ئاب - لم مرواء )٤( 



ظسلياتمماصده<

أصاليلا أن هممت لألقي  ItJliالني. أن ت وغيره أحمد رواية وش 

أبيعن ، ١^١٣السنن و ائي والن^٢، م داود أبو ساق و' 
نلالوشهيته الّكا بمي وقال الأماربمعناه، رجلامن أن زيدرن 

رء.الملمين مقابر ش يدفن لم يدفن أن 
ملالنفس عالي مشمة فيه كله اّل إحراج أن له الثديي القول ووجه 

(.١٩٨٧٩^ ٤٣٠أ/ )ا(رواْأحمدفىالمد 
_0UYوصيته قي يحيف من على الصلاة باب ~ الجنائز كتاب ~ والنسائي 

^١٩٦٠.)
(.٦٢٣٠^٤ ٢• ; ١٤الخق النوالآىر-كتابالخق-باب واJهقي 

١ ١٢٢/ غيره مال له وليس موته عند يعق ارجل ~باب سننه منصور؛ي بن وسعيد 

(.١٤٨٢٦^٧١/ ١٣فىالس؛يماعٍرواسراني 
الصحيحين.رحال الجمع ورحال ٢: ٤ ٥ الزوائد؛/ مجمع ش الهثثمي نال 

•'١ ٢ ْ/ ائي النسن وصعق صحح ز كما الألا'ي وصححه 
٥٦صرا الثلث يلغهم لم له هميدأ امحق فيمن باب ~ العق كتاب ~ داود أبي تن ّ، ٢١

)ح،أا،"ا(.
الإسناد،.اهحح ; a٤٦٠/ داود أبي سنن وضعيف صحيح ز الألباني قال 

(.٤٩٥)ح؛  ٣٥م/ قيه الي حديث العتق-ذكر -كتاب اعري المائي منن )٣( 
نيئ،أبو الأنصاري الخزرحي الأنصاري رغاعة بن أحف بن عمرو الصحابي هو )٤( 

غزوة.عشر ثلاثة ه الني ع غزا بكنيته. مشهور 
الصحابةتمييز نر الإصابة ، ٣٦٠ا/الأصحاب معرفة ز الاستيعاب ينثلر/ 

إ/هآْ.



طتاسستمماصد|ه

الناس.إلى الحاجة يلزمهم إذ يعده؛ الورثة على ومشقة الموت 
الوصيةعن التيى محال لما وقاصن أبى بن محعد حديث ويفره 

أغنياءذريتك تدر أن ارإنك له! وقال الثلث من بأكثر يتصدق أن نهاه حين 
الناس،الا،.يتكففون عالة تدرهم أن حيرمن 

عباداتعليهم أنكر ه الني أن الأحاديث! هده من الدلالة ووجه 
^اكان وما تعالى، اض يحبه مما العبادات أن الأصل أن مع بها يتقربون 

الفاعل',عر, د تعب مساق ', ٢٠العادات هده صاحت لما إلا الإنكار 

فانكرهاءاJهمه
نفهالإنسان يقتل أن حرمة على الدالة الأدلة عموم الخاص! الدليل 

داحلةالنفس على والمشقة لدلك، محببا يكون لما يعرصها أو يهلكها أو 
ذللثج!ومن عمومه، فى 

مثJ٢ثأيهغلوأ لا ء\متوأ أثممأنتج يتأيها ؤ تعالى؛ قوله ١" 
ولاممتوأأستقإيذؤأ راْأا عن غثنر؟ إيئطؤ،إلاا0قفيك> ي؛اًظ( 

مولجوطلئ\ ^^^١ د;لكا ومن و؟ >هما -رذم أقآَكان إن 
،•٢٩نالأوطاف قيه 

كماالأحرى، القس قتل عن بالهى جاءت قد الأية كانت، ؤإذا 
النفسبمنزلة لأنه الملم؛ الأخ قتل نهى على المفسرين من كثير حملها 

آا"Y/ حولة بن معد و. الحم، رثاء باب ~ الجنائز كتاب ~ البخاري رواه )١( 
^١٢٩٥.)

)\(الآبانآآو-"؛ْنّورةاس.



صف-دراطى'سكةساسه

لماتربمها ه نفالمرء قتل عن الهي على منهم كبر بها استدل فقد 
يةتاJهار١،.

 ،Uiالنفستفوت حتى اكرحص عن الامتطع الشاطبي الإمام عد ولد
يجدلا الذي المضطر أن #وذلك فقال: الأية عض، نهت اكي القس قتل من 
الحرجلرفع ممدا الميتة؛ أكل ي ل، أرخص ض، به يرد ما الحلال من 

هنفتلاي وأمكنه الخلف حاف فان لجؤع، ا ألم من لخمسه وردأ عنه، 
ه((ل'أا.متلوأآنفسكز ولا ؤ تعالى: لقوله ا< نفبإحياء مأمورا كان باكلها 

اف،لأن الهي؛ ي داخل ه نفالرحل رروقتل عاشور: بن الطاهر قال 
.٢٣ل  ١١ه نفإتلاف للإنسان يبح لم 

يتتناول بل ه نفلقتل الإنسان مجاثرة عن الأية ي الهي وليس 
أنهايقلن مما كانت ؤإن حتى ه نفقتل إلى تودي الخي الأسباب عمومها 
أوطاعات.عبادات 

الخبيوأقره الأية من ه العاص بن عمرو فهمه الذي هو الفهم وهذا 
عاماف. رمول بعثه ارلما قال: أنه ه عمرو حديث ففي ليه، ع. 

إنفاشققت البرد شديدة بارئة ليلة في احتالخت، قال: لاصل الذات 
فلماقال: الصبح صلاة باصحايي صليت يم فتيممت أهلك، أن لت اغت

صليت،عمرو: يا فقال ذلك، له ذكرت اف، رمحول على قدمنا 

Y٢٣٢/القرطى تمر >،، Y/Yالوجتز السرر آ/آا،ا، الغوي تمر يطر/ )١( 
.١٧٥ص عدى التمر ، ٩٩؛/والتنوير التحرير ، ١ ٢ ٩ / وه 

٠٤٨٢ا/ )أ(اووافقات 
٠١٠١إ/التحريرواكوير )٣( 



هف~دئط'تاصيانمةتءطصإويح

بارئةليلة ي احتلمت إني نعم، قلت؛ قال! ! ؟ جنب وأنت بأصحابم، 
وحل:عز ادئة قول وذكرت أهلك أن اغتلت إن فأشفقت البرد شديدة 

فضحيصليت، يم فتيممت ه وولأممتلوأألمسكمإإنأشءكانبكأرجيما 
ا.١ ل شيثا٠١ يقل ولم اف رسول 

علىلجنبا ا حافا إذا باب بقوله؛ له وبوب تعليقا البخاري رواه وقد 
بنعمرو أن ويذكر تتمم، العطش حافا أو الموت أو المرض ه نف

أدةءَكانإن ألقسكم يقتلوأ ولا ؤ وتلأ؛ فتيمم بارئة ليلة ش أحنبط العاصى 
ولمللشي. فدكر ه سقأر-بمثا 

وثنسوأألهو$ؤ وأذفهوأفيسيلآسوي ؤ قولهتعالى؛ ٢— 

.١(  ١٧٨ ٢ )ح ٣ ٤ ٧ / Y ٩ نيه مش أحمد الإمام رواه )١( 
.( ٣٣٤)ح ٦ ٠ ص ؟ أيتيمم البرد لجب ا حاف إذا باب — الطهارة كتاب — وأبوداود 

علىالتلفا حاف إذا للجنب الإباحة ذكر - التيمم باب - صحيحة ي حبان وابن 
الاغتسالدون التيمم أو يالوضوء يملى أن الاغتسال عند الشديد الثري من ه نف

(.١٣١٥رح١٤٢/٤
الموتحاف إذا الفر ي التيمم باب - العلهارة كتاب - الكبرى السنن ش والبيهقي 
(.١١١٠)ح ٢ ٢ ٥ / ١ البرد شدة من أوالعلة 

١(. ١٠٩) ٢٣٤ا/ اوكبير١ زانمجم والخبراني 
.٣٣٤داود\اأبي ممتن وضعيف صحح كماي الألباني وصمؤه 

.٤٠٤ا/البخاري صحيح )٢( 
١٠  ٨٩أ/ التعليق تغليق في حجر ابن وصله وقد 



مماهاف~دئطتاسدة 

•.^١، إن
علىالمختلفة المعاني من مجموعة المرين عند الأية تفسير وش 

هناتمنها يمنينا ومما التضاد، لا التنؤع صييل 
إنفاقلأن المال؛ جميع إنفاق عن نهى بالإنفاق أمر لما تعالى افه أن 

والمشروبالمأكول إلى الشديدة الحاجة عند التهلكة إلى يفقئ الجميع 
واللبوسللإ/

منهيخاف ما على الإقدام تحريم على بالأية رراستدل الألوميأ"ا،• قال 
تفالفس«رن.

منالمقرين بعض ذكره ما ونفيرها الأية معاني من وكذا 
للتيمم،الحاجة عند ونحوه كالتيمم الترخص إباحة ش بالأية الاستدلال 

الشرعية.الرخص استعمال بعدم للتهلأكة النفس تعريض عن والنهي 
ونحوهاالميتة من الأكل وجوب على الشنقيطي بالأية استدل وممن 

البقرة.صورة من ١  ٩٥الآ؛ة ( ١ ) 
.١٣٥ ٣; الكاب علوم ز اللماب )٢( 
Y٠٧٨/ المعاني رمحح )٣( 
تلي المعا أبو لحستى، ا الألومى محمود الدين شهاب بن الله عيد بن شكرى محمود )٤( 

علىللتدييس،وحمل نمير الاصلاح، إل الدعاة من والدين، بالأدب عالم مؤرخ، 
روحله وألف، وثلاثمائة وأربعين ثتين ستة وفاته برسائل الأسلأم، ل البيع أهل 

العرب.أحوال ل الأرب وبلؤخ الضير ل المعاني 
اكابينطبقات ، v/١٨وغيرهم نجد علماء مشاهير ، ١١^n/٢^يتنلر/الأعلام 



-در|طواصطيةزمماس|هآ

إلىبيده إلقاء الحال هال0 في إمكانه مع الأكل وترك الهلاك حاف إن 

مفرهش العاصي تناول وجوب على يالأية استدل القرطى إن بل 
هينفسه بإتلاف معصيته فان نفسه، يهاللئ، لا حتى الاصهلرار عند للميتة 

هوفيهل٢،.ومما محفرْ ذايتؤ من معصية أشد 
لكمأش لمحل آ ضألأمحنمأيبنت تعالى! اف قال — ٣ 

;لآققمثصسه>م.
مستدلاالشاطئ قال كمال عليها اعتداء القس على المشقة اف سمى 

تعالى!فقال اعتداء النفس على بالتشديد الأخذ تعالى اف وسمى بالأية® 

مولأثتدُثأاثأهلأ
بجقا'تشتيهر؛/

قتلعن المهي على دلت بمجموعها الأيات هدْ من الدلالة ووجه 
ومنوالقتل، الإهلاك صور يكل يهلكها لما وبتعريفها ابتداء النفس 

للهلكة.بها تؤول شاقة يعبادات، بإلزامها ذللئ، 

هه أ؛ي 

ا/0أاا■.)ا(أصواءالبيان 
.٢٣٢)؟(تمر

المائدة.محورة من  ٨٧آية )٣( 
)؛(الأعتصاما/هوأ.







واسانمهساسهض،اصساسدلأسذاتاصف-درس اإسقات 

متجددةكثيرة صور لها لى تما ض اكمد ضد النفس على المشقة 
العصور.عبر 

الصور،لهدم الجامعة والقواعد الأس لجمع المحاولة هنا والشأن 
عنالدهن يتفتق فقد تجددت، ؤإن بل التطيقات، وتعددت تنوعت ؤإن 

فيداخلة تكون ان الشان ولكن الأولين، ش تكن لم متحدثة صور 
الصورةلهده التقعيد منفلومة 

الملمينوواير المْلهرة النبوية والمنة الكريم الكتاب تامل وعند 
معرضش الصور، هده لبعض المح الكريم الكتاب إن ت نقول أن نتهلح 

هدىش وكدا يشرعه، لم وما اف شرعه وما تعالى فه العبودية مقام بيان 
المسلم.المجتمع ار متقويم فى الكريم القرآن 

وحاو_<العبادة جانب فى لأصحابه المي. لتربية المتامل وأن كما 
التيالأوليات ش جاءت قد الصورة هدْ أن سيلحفل والمنة الشريعة لزوم 

.لد،للصحابة حقيقتها بيان ى المحمدية والتربية النبوي الهدي لجها عا 
بعضمن اجتهادية تعبدية طوكيات بعض لنبوية لجات معا وش 

الصحابة.،؛

وتردأصولها، تحوي يخس الصور هل.ه شتات نلم أن نحاول وهنا 
؛التالية الباحث تحويها فروعها إليها 





م،بمصف-دئطظسكةمماس،ية 
٦٣

الأول:البحث 
ض،اممسئثميوجإدهاشمع

وحثهابالطاعات أنفسهم إلزام بقصد الخير ز الراغض بعض يعمي 
تعالى.الله يوجبه لم ما بايجاب الخيرات على 

تعاثىالله يوجبه مالم نفسه على العبد إيجاب صقر أولا: 
أبرزُا■ُن كثيرة صور له عليها يثق بما النفس على الإيجاب 

فيهمندوبا يكون بان بأصله مشروعا العمل يكون أن ت الأولى الصورة 
ه.نفعلى اللازم الواجب إلى فينقله حيره نؤع 

ثقيلة،صفة وعلى ابدآ يتركه لا الليل قيام ه نفعلى يوجب كمن 
مندوبيهبالدليل ثبت أيام صيام حوله من أو ه نفعلى يوجب وكمن 

البتحر٠او موال كب صومها 

لدلكيستدين حنني ؤيوجبها بالأصحية ه نفيلزم وكمن 
دائرةفى داخل وهو به المأمور من العمل يكون أن الثانية: الصورة 

حكمه لتففياخد بحبهم، المكلفون به ويخاطب المندوب أو الواجب، 
عليه.الوجوب مناط يتحقق لم ؤإن الوجوب 
معأو الواجب، الجهاد موصع غير في الجهاد ه نفيلزم من مثل 

قدرته.عادم 
يمونومن ه نفعلى يشق وهو الصدقة بقصد مالأ يخرج من ومثل 

نفقتهمعن اليد بضيق 
الأداءصفة ولكن الجمع، على الواجب، يكون أن الثالثة: الصورة 



مماصد^ئطعتاصهلهاة، 

ليسوهو صورها أشد ه نففيلزم والأراسْلاعة، المدرة بحب متفاوتة 
أهلها.من 

متفاوتةالإنكار صفة لكن لم ممنه يعف لم ؤإن فإنه المنكر، كانكار 
فانيدم، فليغيرْ مجنكرأ منكم رأى ®من قوله ز كما القدرة بحسب 

آ.ر ا؛ الإيمان أصعق، وذللث، فيقله يتهي لم فإن فيلمانه، يتهلع لم 
اليمانيكفيه وكان باليد الإنكار على القدرة أهل من ليس فهومثلا 

يصيبهبما إنكاره لإيار ه نففيعرض أهله من وهوليس يده الإنكار فيأُيا 
سالأذى•

يلزملم \}ثرآ ولكن ه نففي واجبا العمل يكون أن الرابعة* الصورة 
هنفعلى فيوجب فيعمي المكنة، بالوسيلة يتحصل بل محددة، بوسيلة 

القدورالمحهودة الوسيلة من أسق هي للزومه أو إليه للوصول وسيلة 
عليها.

الركوب.تر للح^^ السى ه نفيلرم كمن 
فيهيدخل ولكن باصله مشروعا العمل يكون أن الخامة؛ الصورة 

شاقة.وهي بها ه نفيلزم مشروعة غير زائدة أوصافا الكلف، 
فيهيرد لم مما مقصودة وأعداد مخصوصة بهلرائق الأذكار يلتزم كمن 

تعظيممن أكثر ؤيحفلمها بفعلها ه نفؤيتحاهد لها فيجلس نص، 
والحياتيه.العبادية مهماته عن وتشغله العينية الواحبايت، 

وأنالإيمان، من المنكر عن النهي كون بيان باب ~ الإيمان كتاب ~ لم مرواه .١( 
صرأثواجبان المكر عن والنهي بالمعروف الأمر وأن وينقص، يزيد الإيمان 

^١٧٧.)



طتاصكاتثاصده<

مشرؤعغير ه نفعلى يوجبه الذي العمل يكون أن ت السادسة الصورة 
تعبدآؤإحداثه العمل يإنشاء المكالف فيقوم بوصفه، ولا بأصله لا أصلا، 
يه.ه نفؤيالزم 

تعالى.فه قربة ذك ش يرى أياما الصمت، ينذر كمن 
الهلا'عااتإ.عالي ه لنفتأديبا الساعايت، مس باليقف، وكمن 

غيرها.صورا يجد ان للمتامل ؤيمكن حاصرة، أبررالصورولست، هذه 

النفسعلى الإيجاب، طؤق ثانيا: 

هلريقين!بأحد يكون العلماء يقرره كما النفس على والإيجاب 
بالذرالإيجاب الأول: 

عملا؛اكل.ر.شه على المكلف، يوجب، بأن 
شاقايكون وقد عليه، مقدورا يكون قد بالذر يوجب الذي والعمل 

عليه.مقدور غير مكلفا 

أوأيام صيام نذر لو كما به الوفاء وجب عليه مقدورأ كان فما 
نفقتهل١،.عن زاد مما ماله من ء بثي أوالمحدقة اعتكافها، 
وملحبالنذر الوفاء وجوب على الدالة الأدلة عموم ذك على ويدل 

ذك:ومن به، الموفين 

المعبد لأبن اكهيد ، Y٦٣/الرائق البحر ١، الممحار لمململ فلر/الأخيار يا 
الكبيرالحاوي الفكر(، )دار أ/هاا الأم ، ٦٧م/الحاج لابن المدخل ، م٥٥
.٣٢وه  ٤٣٢ \<إ المبدع ٢، •  ٨٨ه/ راهوية وإسءاق أحمد الإمام ائل م، ٤  ٩٢م



*مامديةعشائساكادرةسذاتاصص-دراك 

.٢١مليوعكانم،,سطةأهل الأبرار• مدح ى تعالى قوله ١" 
افهيطح أن ندر ررمن (؛ Jlsالنبي عن ه؛ عائثة حديث ٢" 
رعصه(الأ،.فلا يعميه أن نذر ومن فليطعه، 
ْعبه الوفاء يجب لا فإنه عاليه، مقدور غير النير من كان وما 
لا؟.أم أفيهاaكفارة الخلاف 
فعلهعن الهي جاء ففد عليه مقدور غير شاقا الذر من كان ما أما 

ذلك:ومن 
فقال:ابنيه بين يهادى شلخا رأى. أنه المتقدم أنس حدين، — ١ 

لخي،ه نفهذا تعنيس، عن الله ارإن يمثي.قال: أن نذر قالوا: هذا؟ ما 
وأمْأنيربرم.

إلىتمثي أن ندرت التي أخته قصة ى ه عامر بن عقبة حديث، ٢- 
المي.ل؛،.المتالخرامذهاها

ولايقعد ولا الشمس ش يقوم أن نذر الذي إسرائيل أبي حدين، ٣— 
وليتموليقعد وليستفلل فليتكلم اامرْ ه: فقال يتكلم. ولا يستظل 
ؤا ر صومه،، 

الإنسان.سورة من ٧ آية )١( 
(.٦٦٩٦^١٥٨١\/ش اJذر باب واكزور- ئاب - اJخارى رواْ )٢( 
•نحربجه سق )٣( 

•نحربجه سق )٤( 
ُعصةوش يملك لا فيما الذ-ر باب ~ والل-ور الأيمان -كتاب البخاري رواه )٥( 

)\/صه)حإ'ص.



مما^اتاصهلية 

المراد.على دلت الأحادي٠ئا هذه فمجمؤع 
وأمرعباس. ابن حديث ش كما يطاق لا ما تذر رد المي. فإن 

لأنهاتركب؛ أن عقبة أحت وأمر ويتكلم، ويستظل يقعد أن إسرائيل أبا 
يتقربعبادات، الأفعال هذه جعل هنا الذر ولأن شاقة، أعمال كلها 

ارلأنهنا! الوفاء عن المهي علل من الإسلام شخ قرر وقد بها، الناذرون 
ءثادة،الاا.بعبادة ماليس يجعل النذرلا 
يتمأن إسرائيل أبا . الحم، أمر فقد علته مقدورأ فلكونه الصوم أما 
صومه.

هذافى الثابتة ررالمئقة قال! الذر أحاديث، ءبل.الر ابن أورد ولما 
"ا.منهاا١ بثيء افه إلى متقرب كل عن فيه المشمة طرح على دالة الباب 

النييأمرها لم رر قائلا: عقبة أخت، حديث، على البر عبد ابن علق كما 
عليه«لم.تقدر ولم محه عجزته ما يلزمها ولم هدي، ب. 

إلزاممن فيه يرد قد لما ابتداء الذر إنشاء كراهية علل من ولعل 
راووحهالذر! عن متحدثا الشاطبى يقول ولذللقؤ عليها، والتشديل الشحر 

علىالاستشهاد تقدم الذي وهو التقى، على الشديد باب من أنه الهي 
.٢٤١((كراهته 

الركعند الذم فيحصل ؤإيجاب إلزام الذر أن متعه علل من أن كما 

.r/١٨الكبرى )؛(الفتاوى 
.١٧٦ر!ر(الأساوكار؛،/

ولأي١ ١٧٦>،/الاستذكار )٣( 

>؛(الأءمماما/\<ا<!أ.



^ةتاسإيةس1مديح

فعلارإن المفهم: صاحب القرطى يقول كما للعقاب، ه نففيعرض 
بخلافالعقاب خوف عن عري محص، خير التزامها غير من القرب، 

شالتزم فيما قصر من ذم لهدا شهد وقد فيها، ذللث، يخاف فانه لها، الملتزم 

ه>ا¥آ<.فذ'طو■■ 

_!؛الإيجاب الثاني: 
•ندر طريق غير من عملا ابتداء ه نفعلى ، الكلفيو-حمّءا أن أي 

بلانفه على يوجبه أو وجوبه، دليل يرد لم عمل وجوب يعتقد كان 
الصالحالت،.وعمل الخير النفس إلزام باب من دليل 

فقلر،بلا الصوم من التزموه ما الثلاثة الفر على ه المي رد وقد 
وخروجاسنته عن رغبة فعلهم وجعل الساءلص، واعتزال نوم، بلا والقيام 

•سبي، عمن 

التزامويحرم النفس عر الإيجاب يجوز لا أنه المحقمون وقرر 

الوعد،من نؤع — القس على الإيجاب يعني ~ رروكأنه الشاطئ: قال 
فهوالنه يوجبه لم ما نفه على أوجسا ذك\وه معللوب، بالعهد والوفاء 

الحييي.محورة من ٢ ٧ آية من )١( 
.١ ١ ١ U/ لم مكاب تلخص من أشكل لما الفهم )٢( 

)ّل(سقنحرمح'•
مختصرالاعتصام٦، • ٠ >،/ حزم لأبن الأحكام أصول ى يطر/الإحكام )٤( 

Y١٧١/ الدية الروضة ، ٥٣٧/١المصرية الفتاوى 





سليهاساصدهت

أنالسنة صحح ز ثبت ما الإسلام شيح قاله ما أدلة أعظم ومن 
حديثش كما للعبد وتهلهيرآ للذنب تكفيرأ ذكرن وانكفارات الحدود 

فقال:رهقل ي اض. رسول بايعت قال: ه.( الصامت بن عبادة 
أولادكم،تقتلوا ولا تسرقوا، ولا شيئا، باق تشركوا لا أن على ررأيايعكم 

معروف،ز تعصونى ولا وأرجلكم، أيديكم بين ضرونه ببهتان -أتوا ولا 
شبه فأحد شيئا ذللئ، من أصاب، ومن اف، على فأجره مذكم وفى فمن 

وطهور...ااالحدسئارل فهوكفارة الدنيا 

ءو

(.١٦٨٠ )ح ٢ ٠ ١ السارقa/ توبة باب — الحاوود كتاب — البخاري (رواه 
٤٥٥٨)ح ١ ٢ ٦ ر ٥ لأهلها كفارات الحدود باب — الحدود كتاب — لم وم



طتآس1ياتساس،يج

اثثاني:البحث 
بأسداحواثهامومالأاJوJات 

حتىاحوالها بأشد المندوبات لزوم النفس على المشنة صور ومن 
بمخالفةوذلك المشقة، عنت على الهلاءة أنس من المكلف بها يخؤج 
المندوباتْع التعامل احتكام همر الشريعة هدي 

ائتدؤيات،مشؤوعية من الحاكمة أولا: 

عفليمةلمقصودات المندوبات شؤع أن بعباده ورحمته اض حكمة من 
وأخراه.أولاه وش ودنياه دينه ش بالخير المكلف على تعود 

اللهمحبة بها إدراك منها عفليمة، لمقصودات شرعت المندوبات إذ 

بالوافلالئ يتقرب همدي يزال لأولا ت المدمي الحديث ي كما تعالى 
حتىأح؛ه«لا،.

وشوترقيعها ونقصها، الواجبات حلل مد المندوبات مقاصد ومن 
ماأول ارإن ت يقول . الله رسول سمعتا يقول هريرة أبي حديث، 

حلربنا يقول قال الصلاة، أعمالهم من القيامة يوم به الناس يحاب 
فاننقصها؟ أم أتمها همدى صلاة ش انظروا أعلم؛ وهو لملائكته وعر 

هلانظروا قال؛ شيئا منها انتقص كان وإن تامة له كتبت، تامة كانت، 

تهلوعهص فريضته لعبدى أتموا قال؛ تطؤع له كان فإن تْلوع من لمدى 

(.٦٥•^٢  ٠٣٤ / ١ التواضع —؛ jL— الرقاق كتاب — البخاري واه را 



طصيلماتس1صاوهديإسة —

تم-خمحاوالأصالضذم«را،.
علىالأعمال سائر ئم ذلك، مثل الزكاة ررئم زيادة؛ الحاكم وعند 

ذلك((رى.حسب 
المكلمينأحوال ومراعاة بالعبودية الديمومة الندوب مقاصد ومن 

وغيرها.العباد ونفع يسلكونها، للخير أبواب ش لهم يفتح بما 

ائتدؤيات،درجات ثانيا: 
ولاالفضل فير واحدة درجة ش لست، الندوباُت، أن الممرر ومن، 

اللزوم؛ض لحث اش 
عليهاوحث يتركها ولم ه عليها وامحلب مؤكدة سة هو ما فمنها 

الرواسب،ننر كالعليها العظيمة الأجور ترسب، وبيان بالترغيب حثه مقترنا 
والوتر.

(.٩٤٩٠)ح ٤ ٢ ٩ T/ نيه مفي أحمد رواه )١( 
(.٤ ٦ ١ )ح  ٠٢٥ Y/ الئلأة غز المخات اب - وانش-ئاب 

منتتم صاحبها يتمها لا صلاة راكنر ه الض قول باب ~ الصلاة كتاب — وأبوداود 
ا/أآأم)ح؛آ-م(.-طوءه((

القيامةيوم العبد يه يحاب ما أول أن حاء ما باب ~ الصلاة أبواب كتاب — والترطي 
(.٤١٣)ح٢٦٩/٢الصلاة 

الصلاةالعبل. يه يحاب ما أول نر حاء ما باب — الصلاة إقامة كتاب — ماجه وابن 

(. ٩٦٦ا/ا<؛م)ح اكامين الجماءة-باب وصلاة الإuمة والحاكم-كتاب 
(٢٠٢٠)ح  ٩٣٧ / ١ الجامع صحح هم، الألبانيركما وصححه 

(.٩٦٦)ح٣٤٩/١^لإU٠ةوصلأةالج٠ائ-بابالتأس،



دئسةشاكتصاسادطبنذاتاقكاف— 

ماولكنه يفعلها كان. فقد وتركها، الض. فعلها هوستة ما ومنها 
»كانقالت ه عاتثة حدث ي حاء كما الخلؤع كميام عليها يداوم كان 

فمايصوم لا حتى ؤيفهلر يفطر، لا ذقولت حتى يصوم اف. رسول 
صياماأكثر رأيته وما رمضان إلا شهر صيام استكمل اف. رسول رأيت 

شعبانءرا،.ش منه 
هيوالتي المهللقة والمستحبات المدويان عموم ش هو ما ومنها 

فصالهاعلى الأدلة جاءت ويرضاه تعالى افه يحبه ما عموم ففي داخلة 
،.والحثعاJها١٢

بأسدهاالندؤيات لنوم فى النفس على صؤرائشقة يالثا: 
أبرزها•كسرة صور المدويان لزوم ش للمشقة 
أيعلى الزكيان والمتن المدويان ترك عدم الأولى•' الصورة 

عنفضلا الواجبات عنه نحقق موضع ش المكلف كان ؤإن حال، 
الفر.حال الرواب المنن بفعل الموي الها"ى كترك المدويان، 
٧فعلها عن الخاؤع نهى حال ى المدويان فعل الثانية: الصورة 

(.١٩٦٩رح ٥ ٠ y/ شعبان صوم باب ~ انموم كتاب ~ الخاري رواه ا ١ ١ 
يخلىلا أن واستحباب رمضان غ؛ر ر اض. صام باب ~ الخيام كتاب ~ وملم 

(.٢٧٧٧)ح ١ ٦ ٠ صوم؟/ ص شهرا 
،٣٤ص الأصول والأ-بمر/ميزان اسلب تأكيد ز وتفاوتها المندوب أنام ز ينفلر )٢( 

المنرالكوكب، شرح ، ٢٨٩و٢٨٤/ا المحيط البحر صأاأ، الوصول تفرس، 
إلىالوصول تيسير صرا٥، للخضري الفقه أصول ص٨٣، المائل إجابة ٤، ٠ ٤ / أ 

.٢ ٨ ص الأصول نواعل. 



ثإصده؛تأسليات دواسة 

مدوسهابعدم الشؤع فتأتي الغير أو النفس على صرر من فعلها ورة صش 
كمنبفعلها، الغير على أو ه نفعلى يشق أن إلا ويأبى الحال دم هش 

هنفعلى فيه يشق الذي الزحام شدة مع الأسود الحجر استلأم يلزم 
إنكعمر يا له قال البي ررأن الحديث وش الطائقين من غيرْ وعلى 
حلوةوحدت إن الضعيف فتؤذى الحجر على تزاحم لا قوى رجل 

الأسودالحجر استلأم ان مع وكبر®ل١ا. فهلل فاستقبله ؤإلأ فاستلمه 
مندوب.أصله فى وتقبيله 

ليتألها مع عليها والثبات المنيءوبات يعص لزوم ت الثالثة الصورة 
فيلخا حينا، ويتركها حينا يفعلها . الّك، كان ،بل الموكلة المسن من 

نفسه،على فيشق فيلزمها شرعية، مصالح من والترك الفعل بجن الترويح 
يفتنر.يكاد لا المهار صوم او كله، الليل قيام يلزم كمن 

قدرةعن زائدة بصورة المندوبات يعص لزوم الرابعة! الصورة 
بحالإلا لزومها على يقدر لا مريضا أو كبيرأ أولكونه الهلبيعة إما الإنسان 

البدني،عجزه مع واقفا الليل قيام يصلي كمن والعنت،، بالمشقة عليه تعود 
سفره.حال النوافل أويصوم 

هوصورها وبأثل. وسعة بكثرة ~ أنواعها بكل ~ المندوبات ولزوم 
فيهلما النفس على يشق مما أيضا وهو تفاوتها، من مبق لما يرد لم مما 
والأنقهلاع.القاو_ا وتثويثى البدن إلهاك من المفاسد من 

(.١٩•)ح  ١٢٨/ المسن،. ى أحمي. الإمام واه را 
•م® يلم راو *ومه ٣ • ٤ م/ الزواى- مجمع ش الهنمي قال 



دراسةى'سدةساسه- عاىاممضاسادرةسذاتاهاف 

منعليكم الناس أيها اريا  Iijliالثي. أن ه عائشة حديث وفي 
افإلى الأعمال أحب ؤإن تملوا، حتى لايمل افه فإن تهليقون، ما الأعمال 

،.١١١١قلؤإن عليه يورم ما 
لأنهبأمته؛ ورأفته شممته. كمال الحديث هدا راوش النووي• قال 
صرر،ولا مشقة بلا عليه الدوام يمكنهم ما وهو يصالحهم ما إلى أرشدهم 

منتعامحلى من بخلاف العبادة، فتتم منشرحا والقلب أنشتل النفس فتاكون 
ويغيربكلفة يفعله أو بعضه، أو يتركه أن يصدئ فإنه يثق ما الأعمال 
ءفإيم((لى,حير فيفوته القلب انشراح 

علىالمشقة عن فيها الّكا. نهانا كثيرة أحاديث النبوة مشكاة وش 
المقصودذهاب عن ينتج الذي الإكثار المندوبات، س بالإكثار القس 

الأدلهتهده ومن المندوباتخ، مشروعية من الشرعي 
حبلفإذا المجد المي. رردحل قالت ه ماللث، بن أنس حدين، — ١ 

فتريت،فإذا لز؛ست، حبل هذا قالوا• ؟ الحبل هذا ما فقالت مماريتين بين ممدود 
فليمعداءرم.فتر فإذا نشامحله أحدكم ليصل حلوْ، لا، فقال.I به، تعلقت، 

١(. ٩٧)ح"٢  ١٣ثعبان؛/ صوم باب ~ الصوم كتاب ~ البخاري رواه )١( 
وغيرهالليل نيام من الدائم العمل فضيلة باب المسافرين" صلاة كتاب — لم وم

شالبادةصيام)حي'آارا(.والأمربالأنمماد 
•٧ ١ / ٦ للووتم، لم مصحيح شرح )٢( 
■( ١ ١ رح'٥  ٣٦زانمايايتح؛/ التثيد من ماكره باب التهجل•" أبواب كتاب ~ الخارتم، رواه  ٢٣١

الليلنيام من الدائم العمل فضيلة باب ~ وقصرها المسافرين صلاة كتاب — لم وم
(.١  ٨٣^١ ٣ ١ _A بالعبادة بالاقتصاد والأمر وغٍرْ، 



4طصدعةتاصهية دواسة ~ ع1ىاتامصانمادرهسذاتاهف اأثطت 

أنكأخر ®ألم س؛ النبي لي قال عمرو. بن اف عد حديث ٢— 
ذلكفعلت إذا فإنك قال: ذلك. أفعل إني هال؛ النهار؟ وتصوم الليل تقوم 

فصمحقا، ولأهلك حقا لنفسك ؤإن ائ،لأ،، نفونقهت ٢ ١ همنكر هجمت 
ونم«رم.وقم وافهلر، 

كلالقرآن وأقرأ الدهر أصوم رركنت، عبدافه: قال لم لمرواية وش 
®ألملى: فقال فأتيته إلى أرمل ؤإما للشي. ذكرت فإما ~ قال ~ ليلة 

ولماممه نبي يا بلى قلت: ليلةا<؟. كل القرآن وتقرأ الدهر تصوم أنك أخبر 
أيام«.ثلاثة شهر كل من تصوم أن ®فإن؛حبلئ، قال: الخير• إلا يدللث، أرد 

حقا•ءليلئ، لزوحك *فان قال ذللئ،. من أفضل أمحليق إني افه نبي يا قلتإ 
اممهنبي داود صوم فصم قال: حقا، ، ilLip•ولجدلث حقا عليلثإ ولنورك 

قال:ءكان؟ داود صوم وما اض نبي :يا قلمن،قال: اواساا أعبد كان إنه فه 
قلت،:قال: نهرا'. كل فى القرآن ®واقرإ قال: يوما؛؛• ؤيفتنر يوما يصوم 

قال:• عشرينا؛ كل ش ®فاقرأه قال: ذللث، من أفصل أطق إني اممه نيى يا 

هر.اللكثرة صعقت، أو غارت أي عينلث،ت هجمت، )١( 
.٣٨م ^ UIيقلو/نح 

وكلمتؤ.أعيت، أى • مسلثج نفهتج )٢( 
.١  ١٩٥; بوالبر لأبن اكمه؛او ، Y٢٢/ الأنوار مشارق يفلر/ 

يقومهكان لمن الليل نيام ترك من يكرم ما اكهجد—باب، أبواب، -كتاب البخاري رواه )٣( 
(.١١٥٣^٣٨م/ 
أوحقآ يه فوت أو به تضرر لن الدهر صوم عن الهى باب ~ الصيام كتان - لم وم
•٢٢٧٢لحاّ ٤ ص٧٢ ؤإفطاريوم يوم صوم تفضل ومحاق والتشريق يفهلرالبدين لم 



راطتأسليةسامده

قال:عشر«. كل ز رافاقرأْ قال: ذلك من أفضل أطيق إني اف نبي يا محلت: 
ولامع كل ش رافاقرأه قال: ذلك. من أقفل أطيق إني اممه نبي يا قلت: 

ولجدكحقاناا. عليك ولزورك حقا عليك لزوجك فإن ذلك. على ترد 
الارإنك النبي لى وقال قال على. فشدد فشددت قال حقا«. عليك 
فلماالني. ر قال الذي إلى فصرت قال عموا؛ بك يطول لعلك تدرى 
.٢٢افه.أنبي رحمة قبلت كنت أنى وددت كبرت 

الليلقيام - الأحادث و الواردة الأعمال من تقدم U أن شك ولا 
ؤإنماالدب، صيغة على بأصلها مشروعة هي ~ القرآن وقراءة والصوم 

أوالقس، على تشق صفة على بأدائها القس على المشقة أنكره.ؤ الذي 
المندوبات،هذه مباشرة حال واقعه مشقة مواء القس على تشق مداومة 

عمروه.بن عبداللة حال ي كما إليه يؤول أوبما 
إمافيها المأذون الأفعال ارإن الوافقات: ز الشاطئ الإمام يقول 

مثلش معتادة تكون أن قاما مشقة عنها تسبب إذا إباحة أو ندبا أو وجوبا 
الكلامتقدم الذي فذللث، معتادة كانت فلو معتادة، تكون لا أو العمل ذلك 

ؤإنمشقة، هي ما جهة من لاو.سارع مقصودة فيه ١لمقة ليسّنتا وأنه عليه، 
ذللث،عند نحلو ولا للشارع، مقصودة تكون لا أن أولى فهي معتادة تكن لم 
بأصلهيقتضيها لا العمل أن مع واختياره ، المكلفبسبب حاصلة تكون أن 

الضيف،.به والمراد الزائر هو الزور ، ١١
• ٣٩/ ٣ _ نح ، ١ ١ ٨ / ٤ طال، لأبن الخاري صحح شرح / ينفلر 

أوحما ُي أوئزت به مزر لمن الدنر صوم عذ الم، باب ~ الصيام كتاب ~ لم مرواْ ر٢( 
(.٢٧٣• )ح ؤإنطاريزميزم صوم مضل وبتان والتشربج، بمُإرالعتذين لم 



تاعف-دراطت؛س1يةساسيح

التعبدفير صحح وغير عنه منهيا ذلك كان بسببه حاصلة كانت فإن أولا، 
٢.فيه،ال أذن فيما الحرج يقصد لا الشارع لأن به؛ 

الواجس،يثبه مندوب هو حيث من، المندوب ١١الاعتصام! فير وقال 
التارك،علير الحرج رفع حيث من المباح ؤيشثه الأمر، مهللق حهة من 

الشؤعقواعد أن إلا منهما، واحد إلى يتخلى لا الهلرفن محن واسعلة فهو 
فشرطشرطا، تركه ناحية فير شرطت، كما شرطا العمل ناحية نر شرطت، 

انخرامإلى المودي الحرج إلى يوليه مدحالآ فيه يدخل ألا به العمل 
إلىموكول هدا وراء وما منه، أولى هو ما انخرام أو رأسا، فيه الدب 

حيرةالكلف«لى.
ساوىبالمندوياثخ عليها والشقة الفسر، علير التشديد ولأثار 

فيهاوالتقصير البر أعمال فى، الغلو بين، الشخير بن، افه عبد بن مطرق 
ارالحنةقال؛ سيئة والقصير مبثة، البر أعمال ز فالغلو ّّيئة فكلاهما 

التئتين'؛لم•ين 
القصيرواكائية القصد، مجاوزة إحداهما رروالسيئتان ؛هلالت ابن، قال 

'؟.)ا(اورافقاتأ/آ•
.٣٢١)■آ(الأءصام>/

عدالعزيز.بن، وعمر الجعفي مرة بن يزيد عن أيضا مرئية والمقولة )٣( 
الاسدلكر٢، • أ/ا، نمم لأبي ص حلية ٤، م/م• لاوٍهفى ي ثب يطر/ 

للغويالسنة ثرح ، ٤ • ٦ a/ ل بث لأبن البخاري صحيح ثرح ، ٨٨/ Y ب.الر لابن 
•٠١٢ ْ/ الوجتز المحرر ، ٢٣٧؟/القدير آه،ذض أ/ 

،٥ ٠ ٠ ر ١ ٧ يرْ تفهم، العليري الإمام نده بمهلرف عن رواها وقو 



سةداصيإيةمماصد،يج

والعدل،الا،.القصد بينهماهي اش والحنة عنه، 
المندوباتلزم من هتا له وصع ما سياق ز فهمه يجب تقدم ما وكل 

تنتجوؤلريقة باسلوب واللزوم والمداومة التاكيد ز تفاوتها ْع كلها 
عليهتنبي بما اللزوم بهذا النفس على المشمة ش النبوي للهدي مخالفة 

وتفويتبالفس والإصرار العبادة وكره والملل الناقة من الميتة الإيار 
مصلحة.أعغلم هو ما 

عليهاوالحث المندوبات قفل ش قائم الأصل فإن هذا عدا وما 
الإحلالوعدم عليها والصبر المندوبات لزوم إذ وأهلها، بها والترغيّبا 

ربمحبه ومدركي المتقين وصفات المؤمنين مناقب من هو بها 
العالين.

علىفيه الناس جعل النفس على المشقة عن الشاطئ تحدث ولما 
ضو.ي0''

المشمةتلك العمل ني ه نفإدخال بب بله يحصل الأول؛ الضرب 
ومللاصجرآ له تحدث أو مادآ فغيره ش أو فيه فتؤثر العتاد على الزائدة 
فمثلالكلفين ش الغالب هو كما العمل، ذلك إلى النشاط عن وقعودآ 

..يترخص.. بل ذلك فيه ما الأعمال من يرتكب أن ينبغي لا هذا 
الكلولا الملل ذلك عليه يدخل لا أن شأنه الثاني: والضرب 

الحملي له لما أو الصعّس،، به يمهل حاد أو الشقة من أشد هو لوانع 
غيره،على ثقل ما عليه خف حتى اللذة من فيه له حمل ولما المحبة من 

.'٤ ٦ a/ البخاري صحح شرح 



دراطئسايةةاسويج

فيهالعناء وكثرة العمل كثرة يريده بل مشقة غير حقه في المشقة وصارت 
شمفقودة الشاق العمل عن الهي أن الشاطئ بين فهؤلاء وراحة نورأ 

ضا،لمءصامحشضالاآ•
أصحابهوبعض . أحواله ببعض لهذا اض رحمه الشاطئ ومثل 
بإحازرأ،.لهم والخابعين 

يابها ررأرحتا قال كما راحته كانت حتى للصلاة س حبه ومنها 
ارصلأة«لأا,ر عيني قرة ®وحمك عينه، قرة وحملها. بلألاال٣،، 
نورتحتى فقام العابدين ■تحر فهو باشدْ اللل قيام يلزم وكان 

)ا(اوواممات؟/\،'*آآ-ه؛أ.
)أ(اوواممات

(.٢٣•  AAj ٠٢٣ ^٧٨  ١٧٨; ٣٨اقو و أحمد رواْ )٣( 
(.٤ ^٥٨٩ ٧ " ص؟ العتمة، ش الصلاة ياب، — الأدب كتاب — وأبوداود 

•٦(.والطرانيفىاساهم٩ْ/٦)ح•٩•٦و١٩
(.١٢٥٣)ح٢٧٨/١غانىفىذكاةانمايح

(.١٢٢)حما< ٣٣٠و1 • ٥ ١/ أحمدوالمد٩ الإمام )٤(رواْ 
اواء-بابحباواء،صا،ا"ة)حاا،مآ(.والنافي-كتابءشرة 

صحححدث ونال: (، ٢٦٧٦^ ٢١٧٤; النكاح المدرك-كتاب ى والحاكم 
الذهي.ووافقه اخرحا0، ولم لم مثرط عل 

U٧٨/ النكاح ش الرغبة باب — النكاح كتاب — الكرى المن ز داليهقي 
^١٣٢٣٢.)

(٧٤١٠)ح٣٩/٢اسر واyبرابيفىالعجم 
(.٥٤٣٥)ح ٥ ٤ ٤ / ١ المغير لجامع ا صحح ش كما الألباني وصححه 



طظصلية'مماصديج

شكور1ا(رن.عيدأ أكون ررأفلأ وقال! قدماه تفطرت أو قدماه 
بالعالماشتهر ممن بعدهم ومن الصحابة عن جاء ما ذلك ومن 

موسىوألي وعثمان كعمر والاجتهاد والاقتداء الحديث وحمل 
عبدبن كعام التابعين ومن الزبير• بن وعداممه عامر بن وسعيد الأشعري 

بنوالربيع يزيد بن والأسود يب المبن وسعيد ومروق وأوص قيس 
قريسراهب عبدالرحمن بن بكر وأبي الزبير بن وعروة حمحم 

وأبيجيش بن وزر وهشيم هارون بن ويزيد زاذان بن ونمور 
المنة١^٤ من وهم ذكرهم يهلول ممن سواهم ومن السلمكئ عبدالرحمن 
هم((ر٢،.ما علمها والمحافظة 

بركعةأوتر العشاء صلى إذا كان أنه لقهبم■ عثمان عن حاء بما مثل كما 
،.القرآنكله١٣يةرأفها

(.١١٣•)ح  ٦٦٣! ىل.ما0 ترم حتى ه التي قتام باب التهجد~ كتاب الخاري رداْ رأ، 
العبادةش والاجهاد الأعمال إكثار باب ~ المنافقين صفات كتاب ~ لم وم

؛YY-Y.Y/'؛)لإ(اووافقات 

(.٦٩٥٣^Y  Y٩٨/ فيه يقرأ ما الوتر ش ~ الخصف ر شيبة أبي ابن رواه )٣( 
Y ركعة ش وقراءته ليلة ى القرآن يقرأ أن ، رخص,من باب وش  /Y  • ٨٦٧٨^٥.)

تظوعأيصلم، أن أحاز ومن واحدة، بركعة الوتر باب ~ الكرى المنن هم( والمهقي، 
(٤٩٧٦٠)حY٤واحدة'Y/ركعة 
٠(١ ٦٩٩٣)^-، ٤٨٨ jxالقراءة فيه تتبمب ما مقا.ار ي الإيمان~فصل شعب، وهم، 
٣(.٠ ٠ ٠ )ح  ٧٥م/ الكبرى الطبقات همر سعد وابن، 

(.١٢٧٥).،الزسصأهأ هم،وابزالمثارك 



دراسدشانتصانمادلآسذاتاهلف— 

المهلب!ارقال قدماه! تفطرت حتى قيامه شرح ش بطال ابن قال 
وذللثجببدنه، ذلك أصر ؤإن العبادة ش بالشدة ه نفعلى الإنسان أخد فيه 

إلاوبحت به له ماعمت، ه نف، ؤيكالفيأخدبالرحمة أن وله خلال، له 
أفضل«را/الأخدبالشدة أن 

لأنالملأل؛ إلى يفض لم إذا ما ذلك، ®ومحل معقبا! حجر ابن قال 
أصرؤإن ربه عبادة من يمل لا فكان الأحوال أكمل كاستح . الّك، حال 
أحرجهكما الصلأةا، ر عيي قرة ®وجعلت، قال! أنه صح بل ببدنه ذلالثإ 

أنله ينبغي لا الملل حثي فإذا . غيره قاما أنسرآ،. حدين، من النائي 
اللهفإن تطيقون ما الأعمال من ®حدوا ه! قوله يحمل وعله ه، نفيكره 

تملووحى يمل لا 

ه

ا٢١/٣)١(شرحصححالخاري
)آ(سقنحرمحه.
.١٥ fr)"آ(ذحابرى 
سبقءزهمه٠والحديث، 



صل4ةسإصطويج

اتقاك:البءهث 

الأ«تتاععذ،ادواحات

شرعهاالتي المباحان من النفس متع تعبدأ الناس بعض يتقصده مما 
الماكلش الطيبات من هو مما وتناولها استعمالها ي وأذن تعالى اممه 

تعالىاممه أحله مما المستعملات وسائر والمنا^ي والملابس والمشارب 
فيه.الأصل باعتبار أوأحله ه، رسوله وسنه تابه كش 

مانعهاوالإنكارعلى الهاحات بتناول الإذن الأصل أولا: 
واستعمالالهليبات بتناول الأمر وحد المطهرة الشريعة أدلة تأمل من 

ظلاثلثاولاآمحي؛ى ت تعالى اغ المباحان،قال 
كأيهاؤ تعارت وقوله ، ١ ٩ عدوين لكم إيه' الشبملي حكو؛ت ثبوأ 

إكاهصقثن إن ممو وآئاووأ رإ|ةؤأ ما بن حفزا  ١٠٣١٠■أدمى 
ثيمم<رى.

هل0على حلق ما كل ان ونعمة ومنة منه فضلا تعالى اممه حبر أو 
فقالبه والانتفاع به الاستمتاع مباح وهو إلا لما يكون ولا لما، انه الأرض 

.كميعاؤموآئذى'حلق'لكمسبحانهت 
محرمينهم أنفرصدوا من على تعالى الفة كتاب ز الإنكار اء جو 

القرة.سورة من ١  ٦٨آية )١( 
البقرة.سورة من  ١٧٢)أ(آية 

)صسآيةأ'م>سسورةاوقرة.



طظسليةمماصديج

لماؤءءلمج آتي" آثم زيثه ■م'( من ئز ؤ سبحا0،ت فقال لخلقه اممه أحل لما 
وأكتيلأأوي4لاا.

مالتحليل والقبح الذم في او معباده على أحل ما تحريم اض وجعل 
دشكم١هjبفjاثلؤ سبحانه! فقال عليهم حرم 

عنولا الباحات، تناول ز الإسراف عن الهي، من يمنع لا وهذا 
شحده عن ؤيثغله تركه يشق لا مما العبد إليه يحتاج لا ما ترك فضيلة 

علىغلب او العبد علم إذا المباح عن النهي ُن يمنع لا كما ربه، ؤناعق 
متثناةصور هذه كل ولكن للحرام، توصله لمفاسد يوول تناوله ان فلنه 
الباحات.بتناول الأمر عموم من 

الباحاياعن بالامتناع النفس على صورالسمة ثانيا: 
النفسعلى للمشقة سببا يكون الذي المباحان الهليبات عن الامتنيع 

صورتان!له 

حلهاعوم لاعتقاد منها النفس فمنع حرمتها اعتقاد الأولى! الصورة 
الخكم.ش الشدة نتيجة بالترك والمشقة الشدة فتقع 

ؤإنماحرمتها، لاعتقاد لا الطيات من النفس منع اكانية! الصورة 
العبادةلخفل منها التخفف، النفس ؤإلزام ملذاتها، عن النفس حبي لقمي 

البقرة.محورة س ٣ ٢ آية من )١( 
الحل.محورة من ١ ١ ٦ )٢(آية 



العبادة.على تعين التي الخشوة على النفس وأطر 
تغييرلكونها أشد الأولى فإن النبوي للهدي الصورتين مخالفة ومع 

قدالأدلة كانت ؤإن اممه، يه أذن ما بتحريم ١^٣^٤ إلى ونسمة لأحكام اش 
الحالتن•ومع بتحريم جاءت 

ذلك:على الأدلة ومن 

ؤشسؤمزكةأشأفيتعالى: قوله ش المحرمين على الإنكار ~ ١ 

الإنكارهدا ّبب من شيئا بجن ما الأية نزول سبب ي و 
أشياءيحرمون كانوا لجاهلية ا أهل ررإن عباس.ا: بن عبداممه قال 

هلأرءترماأدزو،أسثك؛ؤ اممه: وهوقول وغيرها، الثياب ص اض أحلها 
قلؤ تعالى: الله فأنزل هدا، وهو مإماوثللأ ئجعلترتنه- .مرن_حؤزف 

الآوةااأّآا.صءءه سحممزئآشآههج 
أكلس تورع س على رد الأية ررش تمرْت ز القاس قال 

منها،الء؛لس_، ترك ش زهد لا لأنه الرقيقة، الملابس ولبس المتلداُت، 
حرمس على للانكار المتضمن بالاستفهام معنونة الأية حاءين، ولهدا 

الأعراف.__؛ rY)ا(ُنآية 
•يوض سووْ من  ٥٩سآية رى 
(٨٣٩٢)ح ١ ٤  ٦٦ه/ شرم ش حاتم أبي ابن أخرجه )٣( 

(.١٧٧٧٣)ح ٢ ٠ ١ ; ١٢ز-فرْ والطري 
المدر.لابن  ٦٣٧٥/ الخثور الدر في يوش الوعزاْ 



راطتاص،يةساسوها

\ذ0أبوؤا.'جرير ابن قال ما أحن وما غيرْ، على حرمه أو نفسه، على ذلك 
معوالكان، القتلن لباس على والصوف، الشعر لباس آثر س أحطأ لقد 

خبزعلى واختاره والعدس، البقول أكل وس حله، س إليه السبيل وحول 
اذتهى؛الا،•الشهوة• عارض حوفامن اللحم أكل ترك ومن الر، 

قولهز كما التشريع ي الاعتداء س الم؛احان، تحريم اممه جعل ٢- 
تقلمثلأسثأإش^١>^ لأتائوألأوتوأص ؤ تحال: 

أسُهياناسوأأسهمأش
•بجءمؤءاوث4لى 

اللهرسول أصحاب، س رهعل في الأية هذه لت، ®نز ه: عباس ابن قال 
كماالأرض ل وسح الدنيا، شهوامحت، ونترك مذاكيرنا نقطع الوا: ق. 

فقالوا:ذلك، لهم فيكر إليهم فارمل س ال؛يا ذلل-، ملغ الرهان، تفعل 
الماء،وانكح وأنام، وأصلي وأفطر، أصوم لكني ه: المي فقال تحم، 
منى«آم.فليس نتي ببأحد لم ومن مني، فهو نتي بأحد فمن 

المراديكون أن يحتمل ه ولانمندوأ ؤ قوله نمير ل كثير ابن قال 
عليكمالمباحاُت، تحريم ل أنفكم على التضييق ل تبالغوا ارلأ منه: 

الكتروبةالأعراف—نخة محورة مسير ~ اكآو.بل محامن )١( 
المائدة.صورة من و٨٨  ٨٧الأيتان )٢( 
I ٤٢٣ ^٦ ٥ ١ ٨ ١/ ٠ بميم نفيره ى الطري رواْ اللففل بهذا )٣( 

(.٦٧٢٦^٦/٥واينأبيحامفى-فْ
مدد؛ه•لأبن  ١٣٩آ/ المنثور الدر ز السيوطي وعزاه 



ساليةمماصاويج

كمائلهسقالهْناللف«رأ،.
تحريملمين الممن لأحد يجوز ®لا الأية• شسير ن، الطبري وقال 

المطاعمطيبات من ه نفعلى المؤمنين لعباده الله أحل مما ثيء 
العنتبعض بها ذك بإحلال ه نفعلى حاف إذا والمتاكح والملابس 

والمثقة(الآ،.

~الصورتين حال إنكار على محمولة الأدلة هده كانت ؤإذا 
حملةحملت البوية الستة كتب فان ~ تحريم دون والتتاركين المحرمين 

عليهمالله رضوان الصحابة يعص لأحنهادات . الني إنكارات من 
للعبادةتفرغا الدنيا مباحان ترك ~ .د متهم اجتهادا ~ رأوا والذين 

!ومنهاوالطاعة 

فكأنهمعبادته ألون يبيوته أتوا الذين الفر قصة من تقدم ما ~ ١ 
وقالأنام، ولا أقوم الأحرت وقال أفهلر، ولا أصوم ت أحدهم فقال نقالوها 
الماءرم.أتزوج لا الراح: وقال اللحم، لأآكل الخاك: 

نفيهمامنعا هما اء التتزوج عن والممتنع اللحم، عن فالممتغ 
افه.أحل مما 

ردالمي. أن من ه وقاص أبي بن معد حديث ش جاء ما - ٢ 
لاحتصنا((؛؛،.له )رولوأذن مححد: قال التبتل: مظعون بن عثمان على 

)ا(شيراينهممأيد
الطبري.ير نفمن مظنته ني أحده ولم . ٢ ٦ • ا"/ القرطى ضير )٢( 
-نحربجه سق )٣( 
(.٥٠)حّاب ١ ١ ٧ والخماءو/ التبتل من ماكرْ باب الكاح— —كتاب البخاري رواه )٤( 



وإم،يايةطاصدهم،اسساك،ادلآصذاتات5ق-دراظ السمة 

ويرادستعمل أنه إلا الكاحل١،، ترك اللغوي! معناه كان ؤإن والتبتل 
اءالتبتلالووي: عنه حآكاه فيما الطبري قول ومه الأو4لآ،، إلى الانقطاع به 

»التفرغتعالى اممه إلى والأنقطاع وشهواتها الدنيا 0اااوات ترك هو 
لعبادته«لم.

دقيقابن يقول كما الحديث راح ث عليه حمله الذي هو المعنى وهدا 
تركمعها يقصد ولم العبادات، كثرة إلى إثارة )رفهده شرحه! في العيد 

ذلكؤيكون الأمر، هذا مع موحودآ النكاح كان بل به، أمر ولا النكاح 
الذكاحوتجنب الدين ي الغلو من ذلك ْع إليه انضم ما المردود التبتل 
ويوحديها، ؛الإححافج القس على الشديد باب ى يدخل مما وغيره 

منحمامة يفعله قد مما ونبهه الباب هذا فى داخل هو ما مع هذا! من 
المتزهديزرن.

لأنهيعده؛ ماله بجمع أوصى لمن الشديد قوله ذلك ومن ٣" 
لهمرالاثه أباح مما وذريته ه نفيمغ 

تعالىالله أحل ما تحريم بسبب يكون كما المباحان عن والامتناع 

مرنة،ووجد ه نفإله نافت لمن الكاح استحباب باب — النكاح كتاب — وملم 
("٣٤ُ )ح؛ ص٧٨٥ بالصوم الخون عن عجز من واشتغال 

،الكلياتللكفويصهلمآوا"أز١١٦٣٠;٧٧،الصحاحإ/ مثارق١^١^^ يفلر/ )١( 
و/٥.للغوي المنة شرح )٢( 

.١٧٦/٩)٣(ثرحالووىللم
.١٧١الأحكام\اعمدة شرح )أ(إحكامالأحكام 

•عنرمح4 سبق الحديث ( ٥ ) 



دراطتأص1يةمماصدية

أنهاعتقادأ أو ونتنها، أوتورعا وملذاتها، الدنيا ش تزهدآ أيضا يكون فانه 
،.منالمتثاده١١

يكونقد بل اف، إلى السير المباحايت، ترك ز أن الضرورة من وليس 
مسحانه.إليه للوصول ومعال المباحان بانحاذ وتمامه كماله 

القوىالباحة شهواته يتناول الموس نوى راومتى رجب؛ ابن يقول 
ه!جل بن معاذ قال كما عليها، يثاب طاعايتؤ له شهواته كانت، الطاعة على 

التقوىبنومه ينوي أنه يعني مٌنىُ'ألإ، أحتسب كما نومي لأحتب ررإُمح، 
.٢٣١((قيامه ثواب يحتسب، كما نومه ثواب عبإ فيحتاللل آحر ز القتام على 

وذلكالباحايتط مع التعاز في المبوى النهج تيمية ابن ويفصل 
فقال:البتليخ أكل الني. ترك يدعي عمن وردم موال عرض مز 

سبيلعلى لا أكلمها فترك فاكهة، له قدمت، ما بلده فاكهة يأكل اركان. 

المشقةأسباب من باعتارهما والويع الزهد عن ~ تعال الد شاء إن ~ الكلام سيأتي ٢ ١ ر 
الشرعي.بالفهم تضل لم إذا القس على 

اللهرمول بعثهما حث باليمن وكانا عود.١ مبن لعيداف جبل بن معاذ نالآ )٢( 
أولأنام نال: ؟ معاذ يا أنت تقرأ فكيف فال: تفوقا، أتفونه قال: ؟ القرآن تقرأ كف، 
كمانومص فأحب لي، اف كتبؤ ما فانرأ النوم من جزئي قضيت وند فأقوم اللتل 

نومش.أحتسب 
الودلعحجة قبل اليمن إلى حبل. بن ومعاذ موسى أيي باب؛عن، الخاوي/ رواه 

واحدة.مرة لا مرالتؤ ر يكون بان نفى على أفرقأي تقونا! أتفوقه ومعنى 
.٤ ' ٢ / ١ الصيحين حديث من المشكل كشف / ينظر 

٨٩٣^إي\ووالخم العلوم جامع )٣( 



طواسليةمم1صده<-َ 

ولاموحودأ، يرد لا لكن بل الفاسد، الويع سبيل على ولا الفاسد الزهد 
منمحكلوأ ءاموأ أدمى كأي ؤؤ تعالى! قوله ويتح مفقودا، يتكلف 

بالأكلقامر ،، ١ متدويىيظثرإناْ إن ثي ما;؛٥٤^٢وآئ-آؤثوأ ؤلهت 
فهومحرعى سبب بدون اكلها من وامتغ عليه الهليياينن حرم فمن والشكر، 

مآبمءائوألألإمأينت تعالى! قوله ش داخل مبتيع مذموم 
سُتأاثأصس<ر^.

أوه ه 

٠البقرة سورة من  ١٧٢آية ( ١ ) 
لمائدة.ا صورة  ٨٧آية ( ٢ ) 

اينسةشبرعاكاوى\م\ا\.و5لأم 



درستأصلية،ساسلأأ

ادوههث،اتراى:
دراكاترءى^،اثسرصم

الحكيمالئاؤع من ومحفيف تسير حالات هي الشريعة الرخص 
افنهاه ما ؤيترك به اف أمره ما ياتير أن العبد ش الأصل كان فإذا لعبادة 

بتركالرخص — —تخفيفا شرعت المهلهرة الشريعة فإن عزيمة، عنه 
تأخيرأو تقديم أو منها الأحق، عنها البديل إيجاد أو نحفيفها أو الواجبات 

كلللضرورة، المحرم بفعل الإذن ومتله مقدارها أوتنقيص فعلها أوقات 
بعبادهتعالى الله من رحمة هدا 

مواضعهافي تعانى لله محبوبة الرحص أولا: 
حالالرحمة مشروعية المطهرة الشريحة يسر مذلاهر أعظم من 
جعلحين بعباده اليه رحمة عظم وتتجلى مظنتها، أو الشقة حدويثإ 

شكما تعالى الله يحبه مما الشرعية مواضعها ش للرخص مباشرتهم 
أني*ص-ه النه ُرإن ه•' الله رمول قال قال؛ . عمر بن اممه عبد حديث 

.، ١ ®أ معاصيه تؤتى أن يكره كما رحمة تؤتى 
منشرعه ما إتيان يحب، اممه أن — الحديث، يعنى ~ ومنه الشوكانى• قال 

فىأن على دليل الإتيان؛المحصية يكراهته الحبة تللثح تشبيه وش الرحص، 
الءصية«رمبإتيان الحاصل للطامة كالترك طاعة ترك الرخصة إتيان ترك 

سم<ءم؛?ه• ٢١١
)آا(نٍلالأوطار'؟/«ْآ>.



—دراطتو|صيلياتطاصده1حَ

ستلمة

تلكحصوصآ واجبة تكون فقد التكليفية أحكامها نحتلف والرحمة 
فيهفعلها للضهلر،أو الميتة أكل كترك القس هلاك تركها يقتفي التي 

الطعامعن الامتاع عن يقدر لا الذي للمريض كالصوم للقس هلاك 
حلافأو الباحة أو المندوبة كالرحمة ذلك دون تكون وقد والشراب، 

الأدر"؛■
أنغير الشقة تركها يوجب موضعها ى محبوبة رحمة كلها وهى 

العنتبتركها يحمل والتي الواجبة الرحمة ترك فى تتاكد الشقة 

الهلاك.وربما والشقة 

هناالترخص بوجوب العل.اءت قال الإنسان حياة صرورة ولحففل 

للمقتر،الميتة كأكل واجة رحمة إل؛ ارحمة والأصوليون القراعويون مم ١( ؛
والإجارة.لم كالمباحة ورحمة فر، الل الصلاة كقصر مناووبة ورحمة 

التضررءا-م عند الفر ل كالإءaلار الأور حلاف وهو رابعا نما بعمهم وزاد 
بالصوم.
محرمةرحمة عندهم يكون أن فيمكن لرحمة أحكام من بعضهم يوردْ ما وحمت، 

فرْ.بالعاصي كترحص — والحنابلة الحنفية عتاو —كما 
الأصولللمقري القواءار \إ0\'أ، ١^ مخمر يفر/ترح 

،١ ٦ ٤ Y/ القواعد في المنثور ، ٣٢٨/ ١ المحيتل البحر صم\م، للنووى والضوابتل 
لأبنالقواعد _-U، للأسرى التمهيد \إ1\د اركيل لأبن والنذلائر الأثباْ 
الفقهيةالقواعد موصوعة صُرآد، .يوءلي لالوالظاثر الأشباه ، ٤٩٤ا/اللحام 



ظسليةساصد|ه

النووينقل بل ، ٢١العلماءلوجمهور الأربعة الأئمة هول هو حيث 

الإجماعشوبل٢ل
عبادهعلى وتخفيفا تيسيرا تعالى النه شرعها التي الرحعس قبول وعدم 

أحوالراعت المهلهرة الشريعة أن ذلك القس؛ على المشقة يورث 
هنفعرض فقد به اممه أذن ما يقبل لم همن عنهم، فخففت المكالفين 
للمشقة.

هالهما ومنه الواجب، الرخص ترك من على لف النكير أشتد وقد 
يأكلفلم الخنزير ولحم والدم المتتة أكل اصطرإر ارمن مسروق؛ الإمام 

،.((١٣عنه ادله يعفو أن إلا الار دخل مات حتى 
لأنهرروذللئ، بقولهت روق ممقولة تيمية ابن الإسلام شيخ ويعلل 

الحالهده ش له المباح الأكل من عليه يقدر ما بترك ه نفقتل على أعان 
.٢٤١نمه،(قتل من بمنزلة قمار 

أحمدالإمام رواية في حاء ما عليه محمل الذي هو مروق وقول 
كانالله رخصة يقبل لم وفيها؛٠ومن المقدم .( عمر بن الله عبد لحديث 

عرفة((لْ،.جبال مثل الإثم من عليه 

١٠ ٣ / ١ ٨ تيمية ابن الإسلام شخ فتاوى ٌجموع آ ١ ر 
•٤ ٢ آ/ النووي نرح المجمؤع ( ٢) 

.٣٧ه/ الأط.لكر ، ٢٢٣٢; القرطى ير نف)٣( 
.١٨١أ/ ٦ تيمية ابن الإسلام شخ فتاوى مجمؤع )٤( 

(.٥٣٩٢^٢٩•)ه(مدالإمامأحمدأ،/ 
:٤ ^٥٣٥ ١ ٢ o/ الأوط انمجم ز الطراتي محي اللفظة وهدم 



،يحصاإمما 

مايجعلوا لم العلم أهل بعض فإن الواجبة الرخصة إتيان ولتأكد 
وياعتارالعلمية مة القباب من إلا رخصة الواجبة بالرحمة يمي 

رخصة.لا عزيمة عندهم فهي ؤإلأ الحرمة، من عليه لكنت، لما إضافتها 
الضرورةمحي المتة أكل راوليس القرآن: أحكام و الكياالهراّي قال 
عاصيا،ارا،.لكن الميتة أكل من ولوامتنع واجبة، هوعزيمة بل رخصة، 

ارالتيمممنها: والعزيمة بالرخصة تتعلق ائل مز اللحام ابن ويقول 
؟لا أم رخصة يسميان هل الضرورة محي الميتة وأكل 

يتحينعزيمة منهما كلأ لأن رخصة؛ يسميان ررلأ وغيره: عميل ابن قال 
بهءرأآ.الإخلال يجوز لا موضحه ي فحله 

مابترك النفس على الشقة حرمة على الكثيرة الأدلة قامت، وقد 
ذك:ومن فحله، ز الله رخص 

رجلافأصاب مفر ش ررخرجنا قال: ه الله عبد بن جابر حديث ~ ١ 
ليتجدون هل فقال: أصحابه فسال احتلم، ثم رأسه ش فشجه حجر منا 

الماءعلى تقدر وأنمن، رخصة للن، نجد ما فقالوا: التيمم؟ ر رخصة 
افقتلهم قتلوه  ١١فقال: بدك أخثر ه الني على قدمنا فلما فمائك، فاغتسل 

(.٨٤١)ح ص٥٦٢ مسنده ش حمين. بن ومحي 
حمن،.أحم،و •رإساد ٢ ١ ١ "Y/ الزوائد مجمع ش الهيثمي محال 

ااْنكر«.: ٤ ٥ ١ أ/ الضعيفة ١^ ي ١لأJاتي ومحال 
(.٤٨٣٩^٢ ٥ ٩ / ١ ٥ الصحابة معرفة ز أبونعيم رواه ه عامر بن عقبة حدث ومن 

)ا(أحكامالقرآنا/آإ.
.٣٨٦ا/ اللحام القواعدلأبن )٢( 



عشا-دئطاتأصهلية'ثاصديج 
٩٥

ا.١ الوال٠١ل العي شفاء فإنما يعلموا، لم إذ سألوا ألا 
فرأىسفر ز اف. رسول كان ١١; Jliأيضا جابر. حديث ٢" 

رحلقالوا: ماله؟ فقال: عليه ظلل وقد عليه الماس اجتمع قد رحلا 
٠الفر١١ همي تهموموا ان الر من ليس افه رمحول فقال صائم، 

مح،سمر محب برجل و. المكب ررمر جازت وابن حربمة ابن رواية ومح؟ 
ه:قال صائم. قالوا: ؟ هذا بال ما فقال: الماء، عليه يرش شجرة ظل 

لكمرحص المي اف برحصة فعليكم الفر، ش الصيام البر من ليس 
ياقلوها((رم.

(.^٦٣٣ص\٦ سمم المجدور باب ~ الهلهارة كتاب — داود أبو واه را 
رحالهكل إساد •روهذا داود؛ أبي إستاد بمي  ٦١٥المنير الدر ش الملقن ابن قال 

ثقاتء,

.٨٥• Y/ الصغير الجامع صحيح في الأJانيك٠ا وصححه 
(.٥٧٢)ح٢ ١ ٠ / ا الجناية المجروحضيبه باب ~ الهلهارة كتاب ~ والدارمي 
والجبائرالعصابة عار المح باب ~ الهلهارة كنناب س الكبرى المنن في والثيهقي 

رللماغر رمضان شهر ى والفطر الصوم جواز باب ~ الصيام كتاب — مسالم رواه )٢( 
يصومأن صرر بلا أءلانه لن الأفضل وأن فأكثر، مرحلتين سفره كان إذا معمية غير 

(.٢٦١٢^٤ ٥ ص،" بملر أن عليه يثق ولن 
صأاّاالفر في الميام من يكرم ما باب ~ الخيام كتاب — ائي النرواه )٣( 

•^٢٢٦.)
الفرر الفهلر أن البيان ذكر باب ~ الفر ر انموم أبواب جمّاع ~ حزيمة وابن 

•٢(ّ)ح٢٥٨/٣٦٢رخمةلأتاعاليهأنيفطر
الأحبارذكر — حبان ابن صحح تريب ر الإحسان ر كما صحيحه في حبان وابن 



مماصد|يجطيات 

تحبيأنه على رادليل ت الحديث هذا يعي المد دقيق ابن قال 
التشديدوحه على تترك ولا إليها، الحاجة دعت إذا بالرحمة التمسك 

ا.١١والتعمقااوالتتهني القس على 
مكةإلى الفتح عام جرج الثأّ رمول أن أيضا جابر. حديث ٣— 

يقدحدعا ثم ازس، فصام الغميمل٢ا، كرلغ يلغ حتى فصام مضان رش 
الناسيعفى إن ذلك! يعد له فقيل شرب، ثم إليه الناس نفلر حتى فرفعه 

العصاها،رم.هم أوكلث، العماة هم أوكالث، فقال؛ صام، قد 
خاصةيالرحمة يالأحد . الّ؛ي، أٌر على تدل وأمثالها الأدلة فهدم 

تركها.لمن ه الشى وزجر يل الثقة، حصول عد 
منهااستفاد التي هي وأمثالها الأدلة هده س يالرحمة العمل وتأكيد 

منمرتبة بأدنى لمت الرحمة أن المعرى قواعده ني، عيداللأم ين العز 

عليهايشق ما النفس على التحمل دون ءلاعته في له افه رخصة قبول المرء على بأن 
ذه\/./>)حههم

الترغيبصحح وش . ٩٥٦/١الصغير الجامع صحح ز كما الألباني وصححه 
.٢٥٥/١و١كرمب

.٢٧٨/١^يمهمحسةالأيم
وهوكيلا. عشر خمة يقارب ما أى أميال ثمانية عمقان أمام واد اسم الغميمت كريخ )٢، 

المدينة.أعالي مجن 
.٦٠٣/٤،Jلالأو٠لار٣٥٠/١ثارقالأزار

فيللمسافر رمضان شهر ش والنظر الصوم جواز باب ~ الصيام كتاب ~ مسلم رواه )٣( 
يصومأن صرر بلا أءااقه لمن الأفضل وأن فأكثر، مرحلتين سفره كان إذا معمية غير 

(.٢٦١٠)ح  ٤٥٥ص يفهلر أن عليه شق ولمن 



^^ا-دراظظسايةساصديج

غيرش حتى العزيمة من أفضل الرخصة تكون قد بل مهللقا، العزيمة 
فهيللمسافر، الصلاة بقصر اللام عبد بن العز ومثل الواجبة، الرخصة 

العزيمة؛الإتمامل١ا.من أفضل وهي مندوبة، رخصة 
بخصوصه؛حديث،اللام عبد بن العز قاله لما يستدل أن يمكن كما 

الدينوأئ بكائه، يتفلل الذي قللا أئرظ ه الني مع •ريا ه: أنس 
وامتهنواالركاب، فبعثوا أفطروا الذين وأما شيثا، يعملوا فلم صاموا 

بالأجراالّآ،.اليوم المقطرون ذم، ه•' الخم، فقال ا، ٢١وعالجوا
علىتدل كلها الأحاديث، أن تجد وسباقاتها الأحاديث، تأمل وعند 

منعند أو ه، نفز العزيمة عليه تثق لخن الرخصة ترك من المغ 
أبحيإل الأحاديث، تدم، بل يه، اقتياتهم نتيجة المشمة إر غيره يعرض 

وقضاءالناص لخدمة سببا الرخصة إتيان كانت، إذا أنه وهو هذا من 
أتىممن أفضل يكون بهذا فإنه المترمحص، ننامحل نتيجة حوائجهم 

العزيمة.

.١١المغرى)١(القواعد 

عنعبارة هذا وكل والقي. الطخ ناولوا أتم، وعالجوا ت ومض خدموا، أي وامتهنوا  ٢٢١
الخدعة.

وءالفها.وسقيها لخدمتها بالإبل سعوا أى الركابح بعثوا ومعنى؛ 
.٣٦^إ _ فح ، ١٣٧ Y/ ١ القارئ عمدة بمفلر/ 

a/٤٨الغزو ى الخدمة قفل باب والسر— الجهاد —كتاب، البخاري رواه ( ٣١
)ح«ا،خأل(.

i0U_sالعمل تور إذا المفر في المفلر أحر ؛اب، - الصيام كتاب، - لم وم
،-(٢٦٢٢.)



واجبترك ش رحمة إلى الواجبة الرحمة العلماء قم ولما 
يكونالقس على تثديدأ اكرحص ترك فإن حرمل١،، ما فعل في ورحمة 

والحاملالعاجز، والمريض للمسافر، كالصيام يتركه الله أذن ما بفعل 
بفعلهالله أذن ما بترك أيما الشس على الثديي ؤيكون أيضا، العاجز 

إليها.الضرورة عند المتة من الأكل كترك 

ه

الرخص'أنويع معاير في تقدم ما وينظر 



ينحئطتأسلياتمماصاوه 

اىئ1ءس:اليحث 

الأحذبالأسدعندالأحتلأفواصارض

لاعتبارات، المجتهدينل أذهان ش عارض الشرعية الأدلة ين التعارض 
عدمأو المرجح الدليل حفاء أو المجتهدين بعض فهم كقصور كثيرة 

انمبمن•ض سمع اش 
فيهاتنتج أن الواحدة المسالة ش الأدلة تعارض عند الaلبانى ومن 

أيسربعضها تكون فقد وّمهولتها، ندتها فى متباينة متعارصة أقوال 
أشد.وبعضها 

والأيقلالأحق بين صؤرايتعارصات أولا: 
التعارضأحكام ش الأصوليون ذكرها وكثيرة متعددة صور له وهذا 
يدلما أي المدلول باعتبار الدليلين ين التعارض ش خصوصا والترحيح 

الصور!هده ومن الحكم، من الدليل عليه 

منفيالشرعية الأدلة ين الحقيقي التعارض أن الأصوليون خاصة العلماء ءرر0 مما ( ١ ] 
وذلكالأدلة، حقيقة ز لا الجتهدين نظر ش الأدلة ين يقع التعارض أن غير بالكلية 
ؤ١٤١تعار: كقوله فيها الاختلاف ض من الأدلة يف دك وئ الثريحة لعفلمة 

[.٨٢هلالنساء؛ صقثمأ آنثننئا لوجدوأفه سءنم_أش من وفيكان ء»ال تثدموة 
الموافقاتأ/مآا، رحى الأصول ، Y-YU/iالأصول ى يطر/الخمول 

I.\WU/T  الروضةمختمر ثرح ، ٣٨٤ه/المحمول ، ١٢١ا/والتفقه الخقيه
 /Tصييجا والترحح الألخاظ دلالات تعارض ٦، ١ ٧ إ/ المير الكوكب شرح ، ٦٨٧

.بعدهاوما ٤ ١ 



ئتق-دوإظرإسايةذاسه

الأمر.الدليل مع الناهي الدليل عارض ت— 
المثح•الدلل ْع الأمر الدليل عارض ت— 
الميح•الدليل مع الناهي الدليل عارض ت~ 
الإباحة.على الدال مع الإيجاب على الدال عارض ت— 
الدب.على الدال مع الإيجاب على الدال عارض ت— 
الإباحة.على الدال ْع الدب على الدال عارض ت— 
الإباحة.على ال،ال مع الكراهة على الدال عارض ت— 
الرحصةأا،اعلى الدال مع العزيمة على الدال عارض ت— 

الدلالةباعتبار العارض انمليلين بين العارض صور من أن كما 
الصورة:هدْ ومن وشدة، يسرأ الحكم ي كبير أثر ذا كون ما اللففلية 

الناش.الدليل مع اامثبت، الدليل عارض ت— 
الناقل•الدليل ْع الأصلي للحكم المقرر الدليل عارض ت— 
اكأك؛دلآ،.دلالة مع الخأسيس دلالة عارض ت— 

شرحهمع الحاجب ابن مختصر ، ٧٥الفصولالصور/إحت5ام هده ز يطر )١( 
الإبهاجشرحه مع الوصول مهاج صم؛آ■، الوصول مفتاح ، ٣٨٣م/البيان 

jx الروضة مختصر رح ث ، ٤٢٦الفائق؛/، ٦٨ص٠ الهاْع الغث ،  ١٨٣٥jx  ٠،٧ ١
.٤ ١  M٦٦ التحرير شرح اكحبير ، ٤٦٥٩; المنير الكوف شرح 

الموافقات،، ١٢٣/٢رخي الأصول ، ٣٢٧؛/!لأمول ي )٢(بفلر/الفصول 
الروضةمختمر شرح ، ٣٨٤ه/المحمول ، ١٢١ا/والتفقه الفقيه ، ١٧٧م
٦. ١٧أ/ المير اتكوك_ا ترح ، ٣٦٨٧; 



ا-درسظسلية<س1سهسا

التعارضدفع يقصد ثانيا: 
التعارضهذا لرغ المنظمة القواعد بوصع الأصوليون اشتغل وقد 

وغيرها.الأوجه لهده 
الخطواتوفق مرتأ العارض هذا لغ ز الحنفية مذهب فكان 

الأتية:
بالمتاحر.المتقدم نح — ١ 

٢—الترحح.
والتوفيق.لجمع ا ٣" 

منهما.بالأدنى والعمل الدليلين ترك — ٤ 
ْ-ممعإرالآْلانمام>ا<.

دفعش ~ والحنابلة والشافعية المالآكية - لجمهور ا مذهب كان بينما 
الأتية!الخلوات وفق مرتأ التعارض 

المتعارصين.بين والتوفيق الجمع - ١ 
بينهما.الترجح ٢— 
التقدم؛الختأحر.نسح ٣" 

الدليلين.بين ٤-المساقل 

ذهبمن ومنهم الوقف، إلى ذهب من فمنهم ذلك! بعد واحتلفوا 

.٣١٣٧ التحرير سر ، ٠٣٢ ص الأصول منان ،  Y١٣/ رحى الأصول يفلر/ )١( 
الورودنثر ، ٤٢صرا الفصول تشح ثرح ٣ والإرشاد )أ(يفلر/الممرب 

العدة، Y٢٥٤/الحاصل صا،ها، التمرة \ا\<)،ص اللع شرح صِا\/0، 



هآذاس، تاسلية راط 

النفسعلى مشقة فيه ئا اليل التعايض دفع تقعيد من ليس ثالثا؛ 
إلىجنحوا قد — المذاهب بكل ~ العالخاء أن نجد تقدم ما تامل وعند 

إليهيؤول ما باعتبار منها شيئا يكن ولم الأدلة بين للترجح قواعد وصع 
ابتداء.فيرجح مشقة من 

مثلاالأشد يرجح عالمآ تجد فلا الترجيح، طرائق ش الأصل هو هذا 
العكستجد لا كما دليله، قوى الذي منه الأخف—V على دليله صعق مع 

ابتداء.الأيسر ترجيح أي أيضا 
والسنةالكتاب من العلماء اقتبسها والتقديم الترجيح قواعد أن ذللث، 

توافرتوقد كيف، الأدلة مرجحات من يل. والثل. الشاق تجعل لم التي 
وسماحته.الدين ير على عمومها ش الأدلة 

للترجيحالتاصيلى النهج هذا إطراح النفس على المتمة من ؤإن 
ابتداء.النفس على أشق هو ما وتقوية 

شبينهما فرق شمت يكن ولم وجه كل من الدليلان ناوي إذا وأما 
واليسرالشدة فهل الأخر، من أشد مدلوله أحدهما أن غير والفعف، القوة 

الترجح؟
ئدلتن•على الأصولون اختلف 

الأشد.للحكم المفيد الدليل يقدم الأوو القول 

أحمدالإمام مذهب إر المدخل ، T٧٧٦/الروضة مختصر شرح ا ١ ٠ ١ ٩ أ/ 
.يعدهاوما  ١١٢ص بينها والترجح الألفاظ دلألأيت، تعارض ٢، ص٦٥ 



مماصأية 

يعررى،أبي للقام، المرداوي وسبه الآمدير١،، يرجحه الذي وهو 
قولاالأصوليين بعض ونقاله من •ءليشأ٣، الشيح به قال كما 

ولمونسوهل
هي!بأدلة القول لهدا القاتلون واستدل 

هل٦،.^خدارأقمقا؛ن تحار• اممه قول ~ ١ 
الشزس.عر والأشق أنالأِنهوالأشد الآة:من الدلالة وجه 

أنموسى أمر قال؛ يلصجتأه آحدوأ رملي يأمر ُؤ عباس• ابن نال 
,٢٨١قومه((يه أمر مما بأشد يأخذها 

موسىعن إخبار الأية فان ظاهر بالأية الأستل-لأل عن والجواب 

٦.٢ ص؛ الول متهى ، ٣٢٣إ/ الأحكام أصول ز الإحكام )١( 
.٤ ٢ ٠ ٤ a/ التحرير شرح اكصر ، ٢ر 

مغرييالمالكية. أعيان من فقيه، ت الله عد أبو عليش، محمد بن أحمد ين محمد )٣( 
منيخةودلي الأزمر، ز وتعلم بالقاهرة ولل- الغرب• طرابلس أهل من الأصل، 
الماللت،العلي فح له وألف، وماتين وسعتن سع سة مجونا وتوش نه، المالكية 

حلل.مخصر على الجليل ومنح مالك الإمام مذهب على لفتوتم، از 
١٣٦٦; الأعلام موسوعة ، ١ ٩ ٦/ الأعلام يفلر/ 

)ا(ي\ذوو\و\ك\إى\.
\إ0\\,\وحو ، ٣٣٩٤; الخممر يان ١، • • A/Yالمول نهاية يفلر/ )٥( 

.١وا/ما١  Y١٣٧/ إرشادالفحول ، ١ ٦ • ٩ أ/ مفلح لأبن الفقه أصول 
سورةالأءراف.١٤٥)٦(منآية

.٢٨٩/٢)٧(■فيرالخازن
اا.)ا/(شسراسىما/>



ئكىس1يةذاصال|هآ

ليستالي قبلط من شريعة من هنا موسى وشؤع إسرائيل، بتي وقومه 
أناالدليل حاء فقد ينفيه، ما شريعتنا ش ورد لأنه باتفاق، ديننا ش بحجة 

إسرائيلبني على كان ما محمد أمة عن اممه رفع قد إذ فيها؛ مثلهم نا ل
إنرثمئنهم ويمح ؤ تحار- محوله ي كما والأءلأل الأصار من 

ثأ'هلجميبمرا<.
حيرما يقوزت افه رسول ررسمعت، قالت! ه عائشة حديث ٢— 

أشدهما،ارآ،.احتار إلا أمرين بين عمار 
بينالتخير عند لأنه ه؛ يارآ مدح المي. أن الدلالة: وجه 
كانولو والإقرار، الرصا على يدل عمار ومدح أشدها، يختار الأمرين 

لأكره.عنده. مرصى غير فعاله 
أبرزها:من بأحوبة بالحديث الاستدلال عن يجاب أن ويمكن 

الّثكابحال معارض وهو عمار حال عن إخبار الحديث أن ~ أ 
إلاأمرين بين الله. رسول خير ررما قالتات ها عائشة حديث ى كما 

إثما((رم.يكن لم ما أيسرهما اختار 
أياكان.غيره على مقدم ه المبي وفعل وقول 

ه.عمار الض.وحال حال بين تفريقا العلوش قاله ما ب— 

الأعراف.سورة من ١  ٥٧ي هن )١( 
المهاجرينمن ه اش رسول، أصحاب مناقب كتاب - الكبرى المنن ز ائي النرواء )٢( 

(.٨٢٧٦)ح ٥٧٥/ فه، ياصر بن عمار — والماء والأنصار 
)ّ؛(سقنحرمح،.



طزتإصيستامماصدها

منمحه حكط فيما ه عمار وبين ه سه ءوالفرق الطوش: قال 
هوالني وديته، ه لتفمحتاطا مكلفا كان عمارأ أن الأمور؛ باتي الأحد 

لئلايحرحوافينفروا((لاا.الناس مشرعامومحعاعلى كان 
قولهوهو المحدثين عن الأشهر بالحديث معارض الحديث هذا أن ج— 

.٢٢١٠احتارأرثدهما(إلا أمرين بين عمار حير ®ما عائثة.؛ حديث ن م. 
الحقرّأ،.إلى وأقربهما وأصوبهما أصلحهما أى وأرشدهما! 

دليلا.لحديث ا فى يكون لا وحينئذ 

في*والأفبير بقوله: الروايتن بين المارير٤،. علي الملأ جمع وقد 

.٦٧٠مختصرالروضة"ا/ثرح )١( 
(.٢٤٨٢)ح٠  ٣٢٢إ/ ١ زمدْ )٢(رواْأحمد 
(.٣٧٩٩^ ٨٦صرل ياصره بن عمار مناقب باب - المناقب كناب ~ والترمذي 

الألباني.وصححه غريب. حن حديث وقالالترمذي؛ 
ءإسنادالترمذي: إسناد يعني  ٥٤٧ا/واللغات الأسماء تهذيب ش النووي وقال 

ملم،.ثرط عر صحح 
(؛١ ^٨٤ ص٣٢ ياسر بن عمار قفل باب ~ الهدمة — ماجه وابن 

هياسر بن عمار مناقب ذكر — الصحابة.، معرفة كتان — المستدرك ر والحاكم 
(.0٦٦٥)ح٤٣٨/٣

(.^٥٣٨ ٤٨٩/٢انمحة الة لالأابانىفىالوصححه 
.٢  ١٠٣/ ٠ الأحوذي تحفة ٤، ٦ ؟/ الأصول ينفلر/جامع )٣( 
صدورمن عالم فقيه نورالدين، الحفي القاريء الهروي محمد بن علي هو )٤( 

صنةوفاته بها، واستقر بمكة رحل كشره، مؤلفات •ع اللوم بأنوغ مشارك اللم، أهل 
المفاتح.ومرقاة القاموس تلخيص له وألف، عثرة أربع 
٠١ ٠ / ٧ المؤلفين معجم ، ١ ٢ / ٥ الأعلام / ينغلر 



ئصيلي|تطاصديج

تبينفما وأصوبهما، أصلحهما يختار كان أنه الروايات محن الجمع 
ؤإلأفاختارأيسرهما،الا،.ترجيحه 
الحديثلهذا ناهدآ حاء ما لعمار الأرشد اختيار يقوي مما أن د~ 

ماسمية ررابن س• الله رسول قال قالت ممعود ين عيدالفة حديث من 
مهما«لأ/الأرثد اختار إلا محل أمران عليه عرض 

لأصولموافقتها ~ أعلم واش ~ الرواية هذْ يرجح مما إن ه"~ 
ومقاصدها.الشريعة وقواعد 

الناسيصدر اممه رسول يا للنبي ءاقالت ه! عاسة حديث ٣" 

التنعيمإلى فاحرجي طهرت فإذا انتظري لهات فقيل بنك؟، وأصدر بنكين 
أونصبك،ارم.نفقتك قدر على ولكنها كدا، بمكان ائتينا ثم فأهز، 

)ا(مقاةاوفاتححا/ماا.
(.١٢٦٩٣^ ٢٢• المني!/ ز أحمد الأئ، رواْ )٢( 

. ٤٣٨م ه ام بن عار مانب ذكر - المدرك ز والحاكم 
بنعيداض من سمع الجعد أبي بن سالم كان إن الشيخين ثرمحل على صحح وقالت 

يخرجاه.ولم عود م
صحيح.اكالخيص: ى الذمي وقاله 

^٨٤(.ل/*٧ اكنير الخالع صحح ز كما لألناز 
١٦ ٠ T/ الصه ةا>ر على العمرة أجرة باسه ~ العمرة أبواب كتاب ~ الخاركه رواه ، ٣١

^١٧٨٧.)
والتمتعالخج إفراد يجوز وأنه الإحرام، وجوه يان باب ~ الحج كتاب ~ لم وم

٥صرو• نكه من القارن يحل ومتى العمرة، على الخج إدحال، وجواز والقرآن، 
^٢٩٢٧.)



ساسادلآصذاتاتئف-دراطت

فيهيكثر الذي بالأسد والثواب الأجر تعظيم ش واصح الدلالة ووجه 
المالية.الكلفة أو البدني، الصب 

للأجراكعغليم بأن بالحديثI الأستل.لأل عن المحمقون أجاب وقد 
منهلزم قد العمل لأن ولكن لمختاره؛ ولا الأشد لمتقصد ليس هنا 

غيرمن لها عرضت ولكنها للمشقة تسع لم ه فعانثة المعتادة، المشقة 
اختيار.

يكثرما فكثيرا  ١١الحديث،! على تحليقا تيمية ابن الامايم شيح يقول 
منمقصود والمشقة اكب، لأن لا واكب المشقة قدر على الثواب 
الذيشرعنا ز ^ا واكعس، للمشقة مستلزم العمل لأن ولكن العمل؛ 
فيهبنا أريل ولا حرج فيه علينا يجعل ولم والأغلال الأصار فيه عنا رنمت، 

انمر«لا،؛
.٢٢^٤^٧١يدمه لا بما هنا الأجر عفلم المؤوي قيد كما 

المشقةبين وفرق بالمشقة، الأجر ارتباط مسالة الشاطبى ناقس وقد 
قال!الأولى لا بالمانية مرتيعل الأجر عظم وجعل والميحية، المقعبمودة 

منلأبد المشقة كانت، حيث، من حاصل المواب أن اكالث، عن لجواب رروا 
ومنبه، المكلف العمل حصل وبها المكليف، مجرد عن لزوما وقوعها 

فرتس،م3؛للقلأا، مقمودة أنها لا كالمقصوده، تكون أن يصح الجهة هده 
هدايدل ولا به، المكلمؤ إيقيع أجر على زائدا أجرا مقابلتها ش الثاؤع 

,٦ ٢ ٢ / ١ ٠ تيمية ابن الإمحلأم شخ فتاوى محجمؤع ( ١ ) 
٠١ a٥٣/للنووى محسلم صحيح شرح )٢( 



ظصي1يةامماصإوية

أصلا،ارا/مطلوب النصب أن على 
الحقارؤإن الّكا.ت قول وفته الطويل افٌ همد بن جابر حديث ~ ٤ 

الجنةؤإن القيامة، يوم كخفته خفيف الباطل ؤإن القيامة، يوم كثقلة ثقيل 
دالشهواتا(لأ،.عليها محظور النار ؤإن بالمكاره، عليها محظور 

علىفدل الثقيل، هو راوالأثد ثقيل الحق ®إن ت قوله ش الدلالة ووجه 
وتقديمه.أحقيته 

ودلالة.مندأ صعيف بالحدث والاستدلال 
صعفهل٣،.المحدثين الأئمة بعض حكى فقد الحديث سند أما 

١J)\(١ijو^y'إyت\

(.٧٧٣• )ح  ٣٦• U/ الأوسي المجم ز اممراتي رواْ )٢( 
عودمبن اف عطل عن مونوفا مقارب بلففل وروي 

، ١١٣٤/ الأولياء حلية ش نعم أبو أحرجه كما 
٢(٩ • )ح ص٨٩ الزمحو ى المارك بن اف وعطر 

آآ/سآ)حا،إأ(.وهناد؛ناوريفىالزس.
الجماعةاستفتاء ش اكوثق باب ~ والتفقه الفقه ش البغدادي والخطيب 
^١٢١٥^٢٤.)

الزهلوز البارك ين افه عبد أحرجه كما اليمان بن حديقة على موقومحآ يروى وكدا 
صاا،آ)ح-ه،ر(.

باطل،.ءحبر :  ٤٧٥الأءتاJال؛/ ميزان ز الذهبي ثال، 
عمرانء.أبو يعقوب ين يوسف ءفيه ت ٥ ٠ a/ الزوائل. مجمع ش الهيثمي قال )٣( 

عنهوراويه بامحلل، حبر بأنه هدا حبره  ٤٧٥/ أ الأءتل.ال ميزان في الذمي ووصف 
مجهول.ن ا إن



صل؛ةساصوية

بقوله:الرازي عنها فيبين المراد عر الحديث دلالة صعق وأما 
كليكون أن ثقيل حق كل قولنا: من يلزم لا لأنه ضعيفة؛ الدلالة اروهده 

واءإلأ((لا/حفيف كل يكون أن خفيض الباطل قولنا؛ ولامن حق، ثقيل 
علىالنفس مجاهدة على يحمل — صحته فرض على ~ والحديث 

عاليهامحظور الجنة ؤإن الحدين،، آخر الفهم هدا يزيد العصية ترك 
محفلورعليهابالشهوات،.بالمكارهؤإنالنار 

مديمهل٢،.فوجب، أكثر الأشد ر الملحة - ٥ 
الشريعةر المصلحة بان متقوض هدا بان يجاب: أن ويمكن 

وقواعدها.أصولها ر هومقرر كما والسهولة بالمر متحققة 
هوالأشد أن الغالس، فإن والأخف، الأشد الدليل تعارض عند ٦" 
وهوالمشرح تدرج مع التأني هو إذ التقدم؛ هو والأخف المتاخر 

العقلأءأم.أحوال من المألوف مع التوافق 
لمومحلينأولا الشديد الأصل أن وهو بنقيضه يجاب؛ أن ويمكن 

فلماالعبادة، على والمربية السابقة الجاهلية  ٤٣١غوائل ودفع المقوس 
هوفكان للتيسير، الأحكام رحعنت، المقوس ر العاني هذه استقرت 
المتاخرّ

ذاك.بأورمن الاحتمال هذا فلمس 

.١ ٦ • ا/ المحصول )١( 

.٣٢١إ/)آ(اسممفىأصولالأيم؛/آآم^ذاسمول 
.٤٣٢١; ،تحفةار>ول ٣٢٣زامحولالأحكام؛/)٣(الإحكام 



طو؛صليةثاصاويج

متقىالعرف إذ العرف؛ مع المتوافق هو الأشد عر الحمل أن ٧" 
يقضيلا يه يحصل ولم الأفعال من بفعل مقصود تحصيل قصد من أن 

.، ١ متهل أعالي هو يما بل منه، أحف، هو بما تحصيله 
فىخلاف، محل وهو أصولية قضية فى ، ؛العرفاستدلال وهو 

الأصول.عن فضلا الفرؤع ش به الاستدلال 
الأحكام.إنشاء لا الأحكام تهلبيقامتؤ في محكم ، الحرفنحم 

المقصودتأكيد على تدل ثقة زيادة فيه الأسد غلى الل.ال الدليل ح~أن 
أورل^.عليه فالمحاففلة الأحق مقصود على منه 

ابتداءيكون قد بل زيادة، أنه التسليم بعدم ت عنه يجاب، أن ويمكن 
الن.مة.وبراءة الاستدلال أصول ْع الأحق ناي. حصوصا حكم 

يمكنلا متعارضان الدليلين أن أحرى جهة من ملم غير وهو 
٠صح لربما الأخر ويهلرح أحدهما يعمل أن ولوأمكن جمع؛ينهما، لا 

الأخف.للحكم المفيد الدليل يقدم الثاني: اتول 
منوالإستوى الخالكيةأ؛ا، من الحاحنمسج وابن الحنابلةل'آ،، قول وهو 

مختلفعلى الكلام عند الحديث، مصطلح علمام به قال كما الثافعيةلْ،، 

.ryr/iالأحكام زأصول الإحكام )١( 
٤٠ ٢ • ٤ A/ التحرير ثرح اكصر ، ٣٢٣الأحكام؛/ أصول و الإحكام )٢( 

.٤٢• الحريرA/٤ شرح انمر ، ٦٩٢إ/مض،انمر 
.٣٩١/٣)٤(اJخصرعباJان 

•٢.١/A•ول، )ه(نهاةال



ممف-دراسةظسليةتث1صدايج

الدينوبرهان الُرافىلى، الدين وزين ^^١،، ٠١١كالإمام الحديث 
اِل؛/الدين الأضلم،وحمال 

الفحولل٥،.إرشاد ش الشوكاني اختاره الذي وص 
دأدلة1القول لهذا استدلوا وقد 

المثقةونفيها وسماحتها وسهولتها الشريعة بمر أدلة عموم ~ ١ 

منوغيرها ،، ٨٩نغ بى آلدن ؤ عوؤ جثت وما ؤ تعال؛ وقوله 
الأدلة.

التخفيفعلى مبناها الشريعة أن على تدل كلها وغيرها الأدلة فهده 

.١  Y٩٦/ الراوي تدريب ا ١ ل 
.٢ _AA والإماح التميد )٢( 
.iV،>/Y_الشذا )٣( 

أبوامحاق،١^^٠ برهان القاْري، الأبنامي أيوب بن موّى بن ءو!^.١^ والأبنامي 
والأصولوالعوييةوعلومالفقه ى بؤع العلامة، الإمام شافعي، نقيه أصولي محدث 

منالفياح الشذا له وثمانمائة، ثتتتن منة وفاته والتيؤص، للإفتاء وتصل-ى ، الحديث، 
الزوائد.شرح والفوائد الملاح ابن علوم 

ةاضىشهة؛/ه.لأبن طقاتاكاست طر/اساكافىا/ع 
١٠٣ ^؛٤ التحديث تواعد ( ٤ ) 

.١١٣٧الفحول\/)ه(إرثاد 
الشريعةيسر أدلت من التمهيد ز تقدم ما ينظر/ )٦( 
القرة.سورة من  ١٨٥آية من )٧( 
الحج.صورة من  ٧٨آية من )٨( 



صديةمما تآصيكة 

الأسهللاختيار المقتفى 
إلاشيئين بين اينه رمحمول خير راما قالت؛ ه عائشة حديث ٢" 

«لى. LJ1يكن لم أيسرهما،،I أخذ 
التكلف،وترك والأرفق، بالأيسر الأخذ ررفيه عياض• القاصى قال 

سمقإلأسالأحلالأخذبميإكان((رم/
ولاصرر لا اض. رسول ررقال قالت عباس. ابن حديث ٣" 

صرار«لأ،.
عنه.ومنهي فهومنفى الضرر هو فالأشد 

٢.• ٢ ْ/ الفائق ، ٤٣٢٣;الأحكام اصول ز الأحكام )١( 
)آ(سقنحرمحه.

.١٤٦لاوامسلم صحح شرح المعلم إكمال، )٣( 
(.٢٨٦٥)ح ٥ ٥ / ٥ ٠ ند مش أحمد الإمام رواه )٤( 

ص٥٣٣بجاره يفر ما حقه ش بني س باب - الأحكام كتاب - ماجة وابن 
 ٢٣٤^١.)

(.٣٧٩)١ ٢ ٥ الأوط؛/ والعجم ، ٣٢٨ا/ ١ الكبير العجم ز والطراتي 
٦٩آ/صرار ولا صرر لا باب ~ الملح كتاب - الكيرتم^ المنن ش واليهقي 

^١١١٦٦.)
عبداممه،بن جابر وحديث ءاتشة، وحديث الخيري، صعيد أبي حديث، من وبلفظه 

مالك.ق.أبى بن ثعالبه وحديثه الصامتؤ، بن عبادة وحديث، 
ٍلرق»له (: ٢ • U/Yوالحكم العلوم جامع شرحه مع ) الأربعتن ز النووي وء١ل، 
بعضهابعضاا.يقوي 

إرواءز وصيحه ه طوق بمجمؤع صحيح  ١١ت ١ ص٨٥ المرام غاية ش الألباني وقال، 



اِهث-دراطئصليةاثاسوه 

تعني~ تركهما ما به ذهب ®والذي ةالتت ه عاسة حدث ٤" 
عنثقل حتى افه لقي وما الله، لقي حتى - قضاء العصر بحد ركعتين 
ولايصليهما، . النمح، وكان قاعدأ، صلاته من كثيرأ بملي وكان الصلاة، 
يخففما حب وكان أمته، على يثقل أن مخافة المجد ش بمليهما 
■ب' 

.ومحبته أمته على الإثقال من . خوفه الحديث، ش والشاهد 
س.محبته ْع هوالمتوافق الأحق، أن يقتضى وهدا عنها التخفيف 

لجاهليةا عادايتح عن زحرأ أمره أول ش يغلظ كان .ؤ الخم، أن ~ ٥ 
فيقدمأ٢،.المتاحر هو ، الأحقأن فدل التخفيف، إلى مال ثم 

بينالتعارض وقع ؤإذا فقير، محتاج والمد كريم، غني اش إن ٦" 
أورل٣،•الغنمح، جاب عر العمل كان الجانين 

ائشقةومسألأ الأصوليون يقوله ما بين التمؤيق 0نووود0 يإبيا؛ 
النفسعلى 

الدليلبترجيح الثاني القول هو المسالة همر الراجح الذإاهر أن وْع 
منلأيد الة بالممتعلقة نقاط ثممتإ أن إلا الأثقل على للأخف المفيد 
ونحففه;الخلاف، تحرر لأنها ذكرها 

الفوانت،من العصر بعد بمار ما ;اب، ~ الصلاة مواف، -كتاب، الخاري رواه )١( 
(.٥٩*)ح ٦ ٤ ٢/ ونحوها 
.١٩٦الراوي )مآ(توريِإ 

٣.٢• >،/ الفائق ، ١ ٠ ٥ و ١ ٠ ٤ ه/ اووامما>تإ )٣( 



تاصاليةساصاJها

غيرالمشقة الأشد في يقصدون لا القولين بكلأ القاظين أن أولأئ: 
عدمعر معقد الاتفاق إذ العتاد؛ الشاق ش داخل هو بل المعتادة، 

رالمشقة 

الشارعإليه«لا،.نمد عدم على »وهدايدل الشاطبي: قال 
أشدولكنه شاق أته يعني لا منهما للأشد الأولين ترجيح وثانيها• 
اكاز•؛النجةإر(

للترحيحطريقا فيه يجر لم فيما حار المسألة ر الخلاف أن وثالثهات 
أخف،.والأخر أشد أحدهما أن غير 

هنفعر الأشق اختار من على ينكر فانه تقدم ما كل على وبناء 
لأصولمناف هو بل الأشارع، يهللبه لم مما تقصده إذا شاق أنه لدات 

المحققون.الأئمة حرى هدا وعلى الشاؤع ومقاصد 
الأصولر له حظ لا من بعض رروذهب، الجوسي; الحرمين إمام قال 

تعارصتإذا ه نفعلى ويغالظ الأحوبة باثقل ياخد المستفتي أن إر 
ليسالثقل فان القائل، هدا من تحكم وهدا ثقيل، المحق إذ العلماء أجوبة 

قالوقد كيف صحيح، سمح ؤوب باطل، ثقيل فرب الصهحة، علامة من 
المحةاال٢،.يالحنمة ،ر>عنت، ,:ّ النء, 

.٦٦٦)\{شم\ظ\ت^ا
الفقه)آا(اسسفىأسمل 

نحرمحه.سق والحديث 
الشركعن مائل لأنه حنيفيأ الحنيمي ومحمي المائل، وهو الحنيف من ماخوذ والحنيفية 

المنة•وعن الر، الفجورالى وعن الهناعت، إل المعصية وعن التوحيد، إل 







مما^لية 

عنأحدهما تمييز يمكن لا بحيث بالمباح المحرم اشتبه إذا ١^١،؛ 
أيهمايعلم ولم بطاهر نجس ماء أو بميتة، مذكاة احتلطت لو كما الأحر 

النجس.من الهناهر يعلم لم أو الميتة، من المدكاة 
جانبفيها كان بان ومحرم مباح من متولدة العين كانت لو ت الثاني 

فانهالمأكول، غير ومن المأكول من التولد كالحيوان حرمة وحالم، حل 
التحريم.حانب يغلم، 

يقتفيوالاحر التحريم يقتفي أحدهما دليلان تعارض إذا الئالث،؛ 
للتحريمل١،.المقتفي الدليل فيقدم الإباحة، 
صعقفمع وتقريعا تقعيدأ اتفاق محل فهما الأولان! الموصعان أما 

بهياللقاعدة متضافرة الأدلة فان القاعدة أصل جعل الذي الحدين، 
افرسول ررسمععت، يقول! لهه بشير بن النممان كحديث، المعنى 

يعلمهالا منتبهاته أمور ويتهما بص الحرام وإف بص الحلال ررإو يقولا 
شوئع ومن وعرضه، لدينه امتبرأ الشبهات اتقى فمن الناس، س كثير 

الإ٢١الحرامااش وغ الشبهات 

الأشاْصه«ا، للتوطي والفنائر الأشاْ \ا0ص ظر/الممر )١( 
الفقهيةالقواعا_ ، ٣١ه/ الفقهية القواعد موسوعة صا'اا، نجم لأبن والفنائر 

والضوابقلالقواعد موسوعة ٣، ٠ ص؟ للندوي الفقهية القواعد ، ١ صاّه للباحين 
إيضاحص٥٩٦ الز-حير وهبة للدكتور الفقهية القواعله t/؛y، للنل،وي الفقهية 

.٣٢ءسه عثمان محمد د. اللكلية القواعد »،_AA، للحجي الفقهية القواعد 
(.٥٢)ح ١ ٢ ٦ / ١ لدينه امتبرآ من قفل باب — الإيمان كتاب — البخاري رواه )٢( 

٤(.• ٩ ٤ )ح ٦ الشبهات وترك الحلال أخذ باب ~ المساقاة كتاب ~ وملم 



راطهسلمةمم1صده

هذينعلى منصبة لوجدتها القواعديض وتعلبيقات تميل تاملمى ولو 
الموصعن،

جزءفهو والمسح المحرم تعارض عند وهو الثالث! الموصع وأما 
المحرمبتقديم فالقول ولن«ا والأخمؤ، الأشد تعارض من مق مما ونهمع 

كأصاإهاأ١؛.حلاف محل الة بالم
فضلأرى.أكثر فعلأكان أكثر كان ما الثانية: القاعدة 

ممااف عحذ أفضل كان فعلأ أكثر كان كلما العمل أن ذاءلقة وهير 
والجزاء.الأجر عظم علته يترتب 

مبكا<لص.يور على ررأجرك عائشة. ث حو القاعدة ومصدر 
يقولولدا بمستقيم، ليس ءلاهرها على القاءا،ة إعمال ولكن 

ليتالقاءاو،ة أن يظهر التحقيق عند ءولكن الموسوعة: في البورنو د/ 
منفعلا أكثر وأحدهما المتشابهين خاصة؛الحملين هي بل إمحللافها على 

فعلأ،،ر؛ا.أكثر كان مما أعفلم عملأوثوابه وأيسر الأحر 
فضلأن ذللث، اللام؛ عبد بن الحز إطلاقها على القاعدة أناكر وقد 

مختصم، ١٧٦  ١٦الفصول إحكام والمح/ المحرم تعارض ش في ينظر )١( 
اس، ٣١٨٣٧; الخهاج شرح ز الإبهاج ، ٣٩•  ١٢البيان شرحه مع الحاجب ابن 

.٦٧٩/أ شرحالكوكب،المير •٧، ٢  ١٢الروضةمختصر شرح ، الهاْعص٠٨٦
لاو؛وءليوالظائر الأشباه ، ٦٨٨ا/الصغير الجامع بشرح اشر القاعده/ ش ينظر ( ٢١

.١ ٧ ١ ه/ الفقهية القواعد موسوعة ، ١٤ص، 
نحربجه.سبق )٣( 
.١ ٧ ١ ه/ الفقهية القواعد موموعق )٤( 



ثاس|يحتأسلية دراك —

مرعية.شرعية ومصالح لاعتبارات بل يكثرنه يائيا يكون لا العمل 
هنفش شريفا يكون ما الأعمال ررفمن I الأحكام قواعد ش قال 

منهالقليل فيكون المفاسد، ودرء المصالح جلب من عليه رتب وفيما 
ولاغيره، من الشاق من أفضل منه والخفيف، غيره، من الكثير من أفضل 
بعضمحلن كما الباب هدا مثل ش الصب، قدر على الثواب يكون 

ا،لاا.الجهلة 
الشريعةبمقصد ؤيبرره تيمية ابن الإسلام شيخ يقرره المعنى وهدا 

شنتع حتى مقصدأ لمت، النفس على المشمة وأن الأعمال، من 
هالهلواعية أعغلمها ومن المقصد هي والصلحة المنفعة بل الأحكام، 

رصاه.وقصد 

إذاالشؤع بل مقضولأ، يسير كل ولا فانحلا شديد كل فليس  ٠٠فيقول! 
تحدبمجرد لا المنفعة من فيه لما به يأمرنا فإنما شديد بأمر أمرنا 

الض(<رى.
شمحبته أو رضاه ليس الله أن يعرف، أن ينبغى ومما ٠٠أيضا! ؤيقول 

أشقكان كلما العمل يكون حتى الشاق على وحملها النفس عذاب مجرد 
ىالمشقة قدر على الأجر أن الجهال من كثير يحسن، كما أفضل كان 
وعلىوفائدته ومصلحته العمل منفعة قدر على الأجر ولكن لا، قيء، كل 

وأتعأمحلؤع وصاحبه أحن كان العملين فاي ورسوله، اممه أمر ءلاءة قدر 

)ا(ماءدالأحكاما/ا،أ.
)آآ(ْجموعاكاوىآآ/إام.



ئطاتاصيليةثاصار|يج

شيحصل بما ثقاصل وإنما بالكثرة تمماصل لا الأعمال فان أفضل، كان 
اكالوبحالالعمل«راا.

الئوابشقلراسةر^.القاعدةالثالثة: 
لها.السائقة للقاعدة مقارب ومعناها 

إمحللاقها،على القاعدة صحة لعدم بيان الكلام من تقدم فيما ولحل 
أعلم.واف 

ءو؛•؛• ؛لإ- 

.٢٨٢و ٢٨١/ ٢٥مجموع )١( 
،٦٢٢٢!الموافقايت، ، ٠٦٢ •\ا الإسلام شخ فتاوى مجمؤع القاعدة/ في ينظر )٢( 

الأوًلارنيل ، أ/٢٣القدير فيض ص فح ا/إإ، ١^٢ قوس 



Y
٦

اثثفسهلي الققة اساب 

ماحث!عشرة وليه 

الجهل•
القليد. الثانيالمبحث 

الأجور.تكثير قي الرغبة  الثالثالمبحث 

المذموم.الولع  الرابعالبحث 
الزهد.طاو_،  الخامسالمحث 

الاحتياط. الأحااالمسالم،

والخهلئة.يالذف الشعور 

السؤال.كثرة 

الوسوسة.

الشهرة.، وحالرياء  المحثالماسر

ض





مما

وأمابمؤثرات ثمن فان ه نفعلى المشقة إلى المكلف يعمي حين 
واعتيادهاألفها وربما بل ثك، ولا الشقة هده محلريق لسلوك تدفعه 

ومحتها

متنوعة،متحددة الأمباب وهده 
خلالمن والسنة الكتاب الوحسن من مدرك مستفاد هو ما فضي 

الشقة.لملواهر معالجتهما 

ماهومتضمنكلامهم.ومنها العلم أهل عليه نهس ما ومنها 
ممنأنفسهم على الشاقين هؤلأ■ء حال بيان ش علور مهو ما ومنها 

ودفعها.مشقتهم برئ الإسلام علماء عنى 
الواقع.تامل خلال من مدرك ماهو ومنها 

خلالمن وتحويها الأسباب هل0 على الأتية الباحث ولعل 
الأنة!الماحن، 





سظسإياتمماسية

الأول:اسى 

لامحبمه

باممهفالمحالة العالم، دين أ)ه الإسلام دين به الله شرف ما أعظم من 
بالعلمإلا تقوم لا وسلولك وأخلاقا ومعامله وعباده عقيدة له والعبودية 
والسنة.الكتاب، من المنتمي الرعي 
مقاصدأدينه ي ومنهجه باق ف يم هوالذي الشرعي العلم كان ؤإذا 

يننعفكما الحق، المنهج عن الانحراف حلريق هو الجهل فان وأحكاما، 
والتكلف،.التشديد إلى أيضأ به يننع والتمتع للتساهل لجاهل با 

علىللمشقة الجهلة من كثير دفع ش عظيم الأثر للجهل لكن لقد 
تعالى.اف يشرعه لم ما حلاله من أنمهم 

اممه،بها ياذن لم الذي العبادامنتؤ ؤإنشاء الأبتديع طريق هو فالجهل 
المبتتيع.على ومشقة عنتؤ وهي 

ؤإياكمبالحلم ررعليكم ه.' مسعود بن الله عبد مقولة تأمل وعند 
أنندرك بالعتيق؛اراا وعليكم والتعمق ؤإياكم والتنطع، ؤإياكم والتثيع، 

١(.^٣٤  ٦٦/ ا التنطع الفتاوكراهة هاب من باب — المقدمت — الدارمي حرجه أ( 
(.٨٨٤)حء  ١٧٠ه/اعير المعجم ش والطيرانى 

٢(.٠  ٤٦)حء ٢٥٢/ ١ ١ الملم باب - مضممه ش وبدارذاق 
(.٣٨٨و٣٨٧)ح٢٧٢/١^فناعرى-بابشلاّم

(.^٥٨صزو٢ المنة كتاب ر والمروزمحه 
(.١٠^٨ ^١٨ / ١ والجماعة نة الأمل اعتقاد أصول، ثرح ش واللألكاثي 



مماصدهناسكة لواط 

النفس،على المشقة توريث، الي المحدورايتح هذه من الواقي هو العلم 
وانمق.واكلع البدع لجهل,>دىإلى فا 

كثرةعلى مهجهم كان إذ الصوفية؛ من كثير حال لهذا يشهد ومما 
علىشقوا أن إلى ذللئح فجرهم بالعلم العناية وعدم الجهل مع التعبد 

والأوراد.والأذكار العبادامحت، من كثير بلزوم أنمهم 
الأحرينتجاه بمعتقداتهم أنفسهم على شقوا - بجهلهم - والخوارج 

منمنهم كثير عليه ما مع الخلين دماء واستحلال التكفير من فاكروا 
العبادة.ز حلد 

القيم!ابن يقول كما المصالح على الشريعة أحكام ببناء والجهل 
الما وتكليف، والشقة الحرج أو-بمبإ الشريعة على عملتم غلعل به ُروقع 

سبيلإليه«لا،.
علىيوجب الذي هو بالشريعة ررالجهل آخرت موصع محب ليقول 

القليلة«رأ،.الفائدة ْع الكثير انم، الجاهل 
فيجعلهمورسوله الله طاعة عن الخارجين الإسلام شح م ؤيق
لظهمورسوله افه شريعة عن الخروج لنفوسهم سوغوا صنف، صنفين! 

٥(.^٩ صّآا' الدع كتاب ش وصاح وابن 
ذهابالدين إدبار من أن روى ما ذكر ~ والمممقه الفقيه ى العدائي والخف، 

ا/ماأ)ح؟0؛(.الفقهاء 
r/٦.)ا(إءلأماووسين 

لأبن)آ(الفوادد 



صده

هوىأو وهوى، أوجهلا منهم، جهلا مصالحهم تمام عن الشريعة نمور 
همتوهموا حتى فضموها الشريعة قدر معرفة في تحروا وصف محضا، 
بها.العمل يمكن لا أنه والناس 
الشريحةمى بملجهل ا هو الانحرافين أصل أن اممه رحمه يخلص ثم 
.٢١ومعتهالقدرها ومعرفة 
ليحملواوالمتزهدة المتعبدة س بكثير يجنح الذي هو لجهل وا 
عنالزائد المفرط لجؤع ا على النفس كحمل عليها، يشق ما على أنمهم 

البارد،بالخاء الشديد البرد في الجنابة س والاغتسال المشرؤع، الحد 
التزوديترك س ومنهم تحثدآ، الأولاد طلب، ترك أو ه نفجب س ومنهم 

علىالمأكول س ؛الاقتصار يتعبد س ومنهم اف، على توكلا مفر0 حال 
الابوسرآ،.وكداأممه 

نحلصا،المديدة غير المديدة الفتوى على يحمل الذي هو والجهل 
حتىيستطيعه والتضييق والمدة لحلم، يحتاج تفصيل واليسر فالمعة 

الجاهل.
قاماثقة، س الرخصة العلم رءإنما اف رحمه اكورى سفيان يقول 

أحد«لص.كل فيحنه التشديد 

\آ.)ا(مجموعاكاوىبما/«
الفتاوىمجمؤع أشهم/ المتتزهال.0 بها يلزم التي المثاق صور بعفر ش ينغلر ، ٢١

 ٥Y /٢.الميب الوابل بعدها، وئ  ٠٣٤ ١; للثاطى الاممام ^٧٢، ٢٧٨
٧٨٤\/ثقة من الرخصة أماع ؛اب، — وفصاله العلم بيان جامع ز البر عبد ابن رواه )٣( 

^١٤٦٧.)



طتاسديةئLصاJهت

تدينأالنوة مقام على الاعتداء إلى أهله بعض حر الذي هو والجهل 
للجلوللغير للنفس حثا ه عليه الأحاديث بوصع الأجور لزيادة وؤلب 

زعموا~ لهلاءات اش 
علىلهم الحامل الأمر بحب أقام رروالواصعون النووي! قال 
احتساباأي حبة وصعوه الزهد إلى ينسبون قوم صررأ أعغلمهم الوصع 
بهمااأ١،.ثقة موصوعاتهم فقبلت زعمهم فى اطه عند للأجر 

بعضيحبهم وكدا الزهد إلى ينسبون هؤلاء أن العجيب ومن 
وخطرهم.صررهم يعظم مما وهذا بهم، فيغترون الناس 

بذلكيحتسبون لأنهم صررأ؛ الأصناف أعظم لاوهم العراءيت قال 
قر؛ة«لى.ؤيرونه 

_،^^،تهواه لما وأحكامه العلم عن إعراضه آفته الجاهل والعابد 
وقربةعبادة أنه يصوره مما الشؤع يخالف ما يعمل ءنل.أما فتنته وتشتد 

فإذاالظن؛اإعا؛ال، يحسنون أنهم ® عاداتهم من الناس لأن به؛ الناس فيفتن 
علىبه فيقتدون وصلاحه لعبادته به الفلز يحسنون الناس فان جاهاد كان 

أديانهم.ز فتنة لهم يكون وهنا جهاهااأ٤،، 

)ا(تدربالراوىا/'آخ'آ
الةالصحاح ذكر ز والرهيب/اسة الترغيب بقصد الأحاديث وضع ي يفلر 

١٠صن  •١ ٢ صزآ التحديث قواعد ، ٠
.٩ ٥ م ١ ٥ والتدكرة التمرة شرح )٢( 
صل\'ا.الشم لأبن الفوائد )٣( 

.١ ٦ ٠ / ١ المعادة دار مفتاح ( ٤ ر 



^^ا،ا'مماصدية

الجاهلوالعاد الفاجر، العالم فتة رراحذروا عينية؛ بن سفيان يقول 
مفتون«لا،.لكل فتتهمافتة فان 

هديعن الإعراض إلى المنسكة بعض جر الذي هو والجهل 
الأجرعغليمة يسيرة فاصلة أعمال من عليه يدلان وما والمنة الكتاب 

أعمالمن فيها بما وحكاياتهم وأحي—ارهم القصاصى بكتب واستبدالها 
هومما ونصوصها ومقاصدها الشريعة لأصول مخالمة وشديدة شاقة 

الدوىعلى هومعتمد أوما إمرابل، بني عن محكي أو موضع 
والإلهام.والمنامات 

لفالبض عن المرويان بعض تعظم إلى جر الذي هو لجهل وا 
ولوثابت، بخبر يقوم ولا مستند غير إليهم ينب مما عبادية صفات في 

ليقبلوهديهما والمنة الكتاب على عرصه لوجب بعضها عنهم صح 
لمعارصته.أويرد لموافقته 

عندهموقدمت فعفلمت، القصاص لأحاديث روج هوالذي والجهل 
الثقةمن به تلزم مما لهما مخالفات من فيها ما مع والمنة الكتاب على 

عملي ندوات ا أنهعلى الخاؤكة النماذج وتقدم نفس، العلى 
وهنهارى.وبيان الأحبار هذْ رد ى الأئمة انبرى ولذلك، الصالحات، 

الصراطاقتفاء ، ١١»؛_A الألباب عزاء ، ١١٠ص والوسيلة التوسل ش جليلة قاعدة ( ١ ) 
.٨٩والقل\إ العقل تعارض درء ، ^١٢أ/ المستقيم 

شيوطي والالقصاص، أحادبث، ش تيمية ابن القصاص أحادث إيهلالا ز ألف ممن )٢( 
والمدكرين،القصاص كتابه ش الجوزي وابن القصاص، أكاذيب من الخواص تحذير كتابه 

القصاص.حواديث، 4ن الخلاص على ١^١^، كتا؛ه ز العراش الدين نين والحافظ 



راط0سايةمماصاوأه

كتابه،قي وأطلها مقولاتهم من كثيرآ تيمية ابن •ينهم حكى وقد 
مفندأتنمية ابن قال لرمه'ا شيئا ه نفألزم 'رمن قولهم• هنا بمننا مما ومنها 

أمرما بحب يلزمه لا وقد يلزمه فقد شيئا نفه ألزم فمن ررباطل القول• 
^١،.١٠ورموله به افه 

هأو 

.٧٠ص القصاص أحادث 



-ِممىاكادقسذاتاصف-دراط 

اال؟حثاثثاني:
يداثتقل

والموهالينالقادرين غير خصوصا للعباد توسعة به افه أذن التقليد 
جوازهعلى وحلفا لفا مالأمة فجمهور ولذا والاستدلال، للنفلر 

للعاسرم
ا.والشولكني١٢حزم كابن الخلة إلا ت بمع ولم 

أهلمتثلرا ؤ ت تعالى كقوله كثيرة بأدلة لأولهم الجمهور واستدل 
قاتمايعلموا لم إذ مالوا ارهلأ وقوله هأ"آ،، ثامذ إنَقثرلأ آلدَؤ 
وغيرها.الؤال«ر؛،، العي شفاء 

مبيحاذللث، فليس لجملة ا ش التقليد قولهم؛مشروعية مع لجمهور وا 
ييقلد فلا ائل المنؤع باعتبار سواء عليه الاليل دل فيما بل تقليد، لكل 

معالحالم الحالم يقلد فلا المقلدين باعتبار أو ره،، مثلا الدين أصول 

الفصولإحكام صّآأأ، الفصول تشح شرح ، ص٥٧٦الأصول ينظر/ميزان )١( 
،٤١٢٢٥; العدة ، ٢٧٨الإحكام؛/أصول و الأحكام ، ص٤١٤اكمرة ، ٢٧٣٣; 

r٩٩/٤اك٠هياJلأنىالخلاب
.١ •  ٩٣أ/ الفحول إرشاد ، ٨٣٤أ■/ حزم لأبن الأحكام أصول ز الإحكام )٢( 

)مسآيةآأسورةالحل.
نحرمحه.سيق )٤( 

العقائد.ز التهيل. أبطال على الأمة إحماع ءطٍة ابن حكى )٥( 
بظر/المحررالوحيزا/ألإلإ.



ث-دوإكتاسإيةساس،ه

القدرةيلغ لم أومن للعامي التقلد بل المسألةر١،، لحتكم وتوصله قدرته 
الفقه.أصول كتب ي هومقرر كما المسألة ي الاجتهاد على 

تركإلى والذي فيه أذن ما غير ش الصادر التقليد اض ذم وقد 
مصادرأعفلم من أن ؤيكفي الرجال، وأهواء لاراء والانصيلع الوحي 

أبائهملتقليد استلامهم هو المرملين دعوات عن المعرصين المشركين 
»أرءوهاهال من ؤاميت ثإ1ث، ين م؛أأرستا وةو'للث، ؤ ت سبحانه قال كما 

•^لءةايمممدة>.ايمرآا إناوثنآ؛ابمحنا 
تقليدسوى الشرك من فيه هم فيما مستتد لهم ليس ررأي 'كثتر* ابن قال 

•ههنااالّاآا الدين بها والمراد أمة على كانوا بأنهم والأجداد الأياء 
تركش أو العبادات ي القس على التشديد منهج ملك ممن وكثير 
هذهلهم زينوا الذين ثيوحهم تقليد ذلك ش متزعهم إنما الباحات 

بلخرحتى المتلهرة الشريعة به تامر ما إلى الفلر دون فقلدوهم الأعمال 

تشحتمح ، ٤٤٤ص الوصول تقريب الدين/ وأصول العةامم ز الممليل ى وينظر 
الهامعانمث ، ٢٧١الأحكام؛/ أصول ز الإحكام ب؛؛، الفصول 

الضلأيناسلحإ/م0ا.اكهياولأبيالخلاب؛/أهكأصول 
لجوازْ،سريج ابن وذهب العالم، العالم يقلد أن يجوز لا أنه الجمهور مدهب )١( 

الوقت.عليه محاق إذا لجواز ا تيمية ابن واختار غيره، دون يخصه فيما الحنفية وأحازْ 
والمتفقهالفقيه ٤،  ٤٣ص الفصول تنقيح قرح ، ٢٨٤إ/ الأصول ز الفصول / يننلر

.٣٨٦/ ٢٨تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى ْجموع ، ٢٢٩؛/العدة ،  ١٣٥آ/ 
سّورةالزخرف،.٢٣)٢(آية

كيرإ/مها.يرابن ■نف)٣( 



ساريةتطاصاليج

الأدلة.ش النظر عن وأصمهم أعماهم أن للشيوخ تعفلمهم بهم 
اتبلعمن الخلق من بكثير تحيد التي هي الأعمى التقليد بدرة لكنت لقد 

الحلال،وتحريم الحرام تحلل ى يقلدونهم لن موافقتهم حد إلى الحق 
تنأربتابأ ورمحئهم لصارج امحتدوأ ؤ تعالى؛ قوله في حاء كما 

لسناإنا الله رسول يا قال! ظه حاتم بن عدى سمعها فلما ١،، أسدوُيح 
ويحرمونفتحلونه الحرام يحلون ®ألموا الله رمول فقال نعبدهم، 
.٢٢االعبادتهم فتلك قال؛ بلى• قال؛ ؟ فنحرمونه الحلال 

سرىأيضا فانه الحق الدين وترك الشرك عته ينتج التقليد لكن فإذا 
وءلاءادتv،قربات، يرونها أعمال لزوم ش الملمين ءلوائهس، عض بش 

لولاتلزمهم ما وعسر مشقة من فيها بما والمنة، الكتاب، نحالم، وهي 
والقلدون.الميؤخ عليه ما مخالفة حشية 

لمما عليه أو-بمسؤ ؤإن حتى شيوحه لتقليد يندقع من المتعبدة ومن 
يوجبونالعثاد ®وغلأة تيمية؛ ابن الإسلام شيخ يصفهم كما الله يوجبه 

عندهمالصلاة فتصير الليل وقيام والوتر الضحى صلاة أصحابهم على 
ّبعااارم.

حتىلمتبوعيهم العمياء الطاعة يعهلون الأتباع هؤلاء فإن وللجهل 
ابنالإسلام شخ يقول كما الحلال وتحريم الحرام تحليل اقتفى ؤإن 

)ا(سأةامآسّورةاكوة.
•لآ(سقنحريه 

. ١٧٥ه/ الموية الة منهاج )٣( 



سلهةمماساه'

ماكل ش عنده المعفلمين بعض يطيع المتعبدة اييأ من ءروكثير ت تيمية 
.٢١حلأل«لتحريم أو حرام تحليل تضمن ؤإن يه بأمر 

إلىجرهم الذي هو أعمالهم كل ي لأشياخهم الصوفية عامة وتقاليد 
علىشقوا حتى والماحات للمع وترك وأوراد وأذكار عبادات لزوم 

والضيق.الحرج وألزموها هم أنف
شا أJادي١٣العفليم يقول الخقدمل٢ا إسرائيل أي حديث شرح وفى 

منالممحوقة الجهلة أحدثته ما إبهلال على دليل رروفيه المعبودت عون 
أنهاؤيزعمون المكره، الشاقة والأعمال المحدثة الشديدة الأشغال 

المي.فإن الشريعة، أحكام عن منهم جهل وهذا أنفاسهم، تزكية طريقة 
واللهأخذوها، أين ومن وحدوها أين فمن سه، إلا شيئا لما ترك ما 

أءلم«ر؛ا.

٠.٩ "Y/ المشم الصراط اقتفاء )١( 
نحرمحه.سبق )٢( 
العظمالمدبمي، الحق، شرف العلب، أبو حمير، بن بن أمير بن أشرف محمد )٣( 

وثلاثمائةعشر سنة بعد وفاته بالحديث، علامة أبوعدالرحمن، الهندي، آبائي 
داود■أمح، ٌس على المعود وعون الدارقْلى سن على الغض التعليق له وألقح، 

٦٣/٩،سماسمكين٣٩/٦بمالأءالآم
)إ(ءونالمود\'/أم.



تاصيليةطاصارhهدئسة سادرةسذاتاتكلف— 

اسثاثثاك:

امغبةضصي>الأجمد

ممافيهما وما رسوله وسة تعالى الله كتاب يقرأ حين المؤمن 
كثيرلك فيالله، بموعود يهلمع العالية المنازل من ءلاءته لأهل الله أعده 

عفليموهللب كرامته إلى للوصول العبادات من الله شرعه ما الموفقين من 
والمثوبة.الأجر 

لعللبهممهم ورفع تحفيزهم لأصحابه س محمد تربية لم محا ومن 
^١•ش والرغبة وزيادتها الأجور تكبر 

كانتكم يعلم وسترتهم عليهم الله رضوان حالهم تامل ومن 
يعونكثيرة وأحور يفعلونها فاصلة أعمال عن لحبيبهم أسئلتهم 

يافقال: الني إلى رحل حاء قال: ه هريرة أبى حديث ففي إليها 
صححوأنت تصدق أن ^١^ أجرأ؟ أعفلم الصدقة أي الله، رسول 

قلت،الحلقوم ؛لغت، إذاحتى تمهل ولا الغنى وتأمل الفقر نحشى شحيح، 
لفلأن«له.كان وقد كدا ولفلان كدا لفلان 

أجرها.عفلم يتفصدون أقفل الأعمال يسألونكثيرأأي ؤهبجد وكانوا 
أيالله، رسول يا قلت<! قال! هع جناية بن جندب ذر أبي حديث، ففي 

الصحيحالشحيح وصدئة أفضل، الصدئة أي باب — الزكاة كتاب — البخاري واه را 
.(١٣٧^١٤١٩/Y

الشحيحالصحيح صدقة الصدقة أفضل أن بيان باب ~ الزكاة كتاب — لم وم
(.٤٢٣٨٢^ص٦١ 



سليةمم1صدية

أيقلت! اف. سبيل في والجهاد باق الإيمان قال! أفضل؟ الأعمال 
أفعل؟لم فان قالت! ثمنا. وأكثرها أهالها أنمهاعند قال! أفضل؟ الرقاب 

إنأرأيت اممه، رسول يا قلت! لأحرقأ١،. تصغ أو صانعا تعين قال! 
منكصدقة فإنها الناس، عن شرك تكف قال! العمل؟ بحض عن صحمك 

ءالىنفك«رى.
كثيرة.المعاني هده ز والأحاديث 

ييجتهدون فئاما هناك أن غير إيماني منهج الأجور تكثير فطلب 
إلىالتوصل ي يرغبون عندما الهلريق يصيبون فلا الأجور تكثير طو_ا 
همأنففيشغلون النصوصى بموافقة لا باجتهادهم والثواب الأجر عفليم 

وثوابهم•أجورهم ش يزيد أنه يرون بما عليها ويشقون 
بعضمن اجتهادات ببعض بدرته بدأت الخاؤلئ الاجتهاد وهدا 
والأنقطاع،يالتيتل ؛عضهم استأذن حين الثوة عهد وش هى الصحابة 

النساءومعاشره الزواج ترك أو الهيام أو الصيام لزوم بعضهم قرر وحين 
المنهجببيان الظواهر هده عالج ه المي أن غير للحبادة، وانقطاعا تفرغا 

والأحرىاليدين، ى والخرق يحاوله، ما عمل يستطيع لا الذي العامل هو الأحرى )١( 
له.صنعة لا الذي والأحرى اكناءا'ت،، يحن لا الذي 
U لابن البخاري صحح ثرح ،  ٤٧/ Y الأنوار مشارق ينظر!  (JlJaj /المؤويشرح ، ٣٥

.Y/٥٧لم ملصحيح 
 )Y( أضل الرقاب أي الخق-باب الخاري-كتاب رواء /Y"٢٥١٨^ ١٨٨.)

صY٥الأعمال أنحل تعالى باممه الإيمان كون باب — الإيمان كتاب — لم وم
)ح"هأ(.



عِِتاسلهاتحاصادهر 
١٧٣١^^—

التنطعوترك والاعتدال بالتوسط الإسلام منهج عليه يقوم الذي الحق 
،.النئسل على والتثديد 

المفهومذلك تصحيح النبوية المعالجة هذْ معالم من كان لقد 
والثواب،الأجر كثر العمل كثر كلما أنه بعضهم عند رمخ الذي الخاطئ 

شالنبوي الهدى ؛١^٤ مرتثط وعفلمه الأجر أن هو الحق المنهج أن إلا 
أرادمن ه أنكر لما وليلك عليه، الزيادة لا ءندْ والوقوف افه يثرعه ما 

فليسمحنتي عن رغب ®فمن بقوله• حديثه حتم النه شرعه عما الزيادة 
ض."<.
وأنشاواالطاعات ى وزادوا أنمهم على الناس بعض شدد لقد 
شالخشية يعظم ولا التقوى يزيد لا هدا أن الني. لهم وبص عبادات 
القالب.

ر.دعائشة على لحالت مقلعون بن عثمان امرأة أن الحيين، فمي 
ويصومالليل يقوم زوجي ت قالت، شأنلئؤ؟ ما فسألتهات الهيئة بادةل"آا وهي 
اللهرسول فلقي له، ذللثإ عائشة فدكرت . الله رمول فيحل الهار 
أسوة؟ش ؛، JJفماعلينا، تكتس، لم الرهبانية إن عثمازت رايا فقال! عثمان 

لحاودْاالن.وأحففلكم وجل عز لله أحثاكم إني والله 

الثاني.الفصل ز الأمثلة من تقدم ما يفلر )١( 
نحربجه.سق )٢( 

التزين.وترك التهشم، دهي الذاءة من الملص، رمحة أي ت الهيئة ياذة )٣( 
.٢٥٥التمهيدم ، ٣٣٠ا/ يفر/الأطك1ر 

(.٢٥٨٩٣^٧ • ; ٤٣المسد ز أحمد دوام )٤( 



سليةآسماصاويج

سنتهعن *خروج هديه عن الزيادة أن على قبله والذي الحديث فدل 
يبه ام قي الختر وأن اض. من كونه نفي من منه يلزم ما ْع 

عظمعلى دليلا بت العمل نيادة أن وأفادت الزيادة، ش لا هديه 
وأنه^، اساعه ش هما بل الشرعية، الحدود حفظ على ولا الخشية 

عاليهما هوبلزوم ؤإنما والشديد الشاق بتع ليس العبادة طريق 
شالاقتصاد هو المشرؤع أن على دليل ءوهو الصنعازت الإمام قال، 

وأنكلها، المألوفات وهجر بالنفي والإصرار الانهماك دون العبادات 
والتيسيروالتسهيل الاقتصاد على شريعتها مثنية المحمدية الملة هل0 

رالتعمير١٠ وعدم 
بالمشقةمرتثهل الأحر عظم يكون أن المحققون العلماء أنكر وقد 

علىيجب عما الإٌتحار ذم باب ~ بليان ابن ريب ش كما صحيحه ني حبان وابن 
بإغضائهله الدنيا هذه من أبح عما الانزعاج برك المصطفى هدى لزم من المرء 

ا/هحا)حو(.
١ ٦٦٧! وفضله النكاح وجوب باب ~ النكاح كتاب ~ المصنف نر وعبدالرزاق 

^١٠٣٧٥.)
(.٨٣١^٩ ٣٨١{،/ الكبير العجم ز والطراز 

طريقأن إلا ثقات، رجالها أحمد الوأس١نيد ; ٣٣٨الزوائد؛/ مجمع في الهيثمير محال 
ثقات،ا.برحال البزار ووصلها أحمد أرسلها أحثاكم٠ ُُإز 
رجالهصحح، ءؤإمناده ; ٢٨١إ/ الصححة الأحاديث سلسلة ز الألباني ومحال 

حالتهمن تلقاه عروة أن العالءا فإن الإرسال ظاهره كان ؤإن وهو الشيخين، رحال 
البخاري٠.عند لعروة مثله وقع لذك وكأنه عائشة، 





ايج^تتاصيليةمماصار

عليكأيمر هو يما أحبرك ررألأ ت فقال به تبح حصى أو نوى يديها وبين 
ماعدد اف وسبحان ماء، الفي حالق ما عدد اف محميحان أوأقمل: هذا من 

هوما عدد اف وسبحان ذللث،، بين ما عدد اف، وسبحان الأرض، ش حلق 
إلاقوة ولا حول ولا ذللث،، مثل ف والحمد ذللث،، مثل أكبر وافه حالق، 

؛اف4مثلذللثح«لا/
ررمنفقال: حدثه ه المي أن ه الأنصاري أيوب أبي حديث ٣" 

كلوهوض الصد وله ١^٠ له له ك ُرتلا وحدْ اطه إلا إله لا قال 

إسماتملٌرى•يلد من أنص أربعة أعتق كمن كان مرات عثمر قدير ثيء 
يقول:س افه رسول سممتؤ قال: ه عفان بن عثمان حديثؤ — ٤ 

الصجصلى ومن الليل، نصفا قام فكأنما حماعة في العشاء محلى ررمن 
كله(()م.اااإيل كأنماصلى ف م

صلىرامن ه: الله رسول قال قال: فهتي ماللث، بن أنس حديث، ٥— 

صلاةكل دير وتعوذْ الني. دعاء ز باب - الدعوات محاب - الترمذي رواه )١( 
سعد.حيينه من غريب، حن حدبن، ؛ وقال، (. ٣٥٦^٨ ٨ ١ ص"؟ 

(.٩٩٢٢^ ٧٣والليالة-نوعآحرا</ اليوم عمل الكيرى-ىاب زالمن والمائي 
والتحميل.بالتبيح الأمر ذكر ~ بيان ابن ترب ش كما صححه ز حان وابن 

)حيمخ(ا ١١٨آ/خالقه هو وما اش حلق ما عال.د والتكبير والتهليل 
الأرناؤوحل١ثعيب، إستاده وصحح 

والسحالتهليل ضل باب ~ والاستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب — لم مرواه )٢( 
(.١٦٨٤٤^ ١٧١والدءاءص

٦٢ ص؛ حماعة ش والمح العشاء صلاة ضل باب — المساحد كتاب — لم مرواه )٣( 
^١٤٩١.)



ركعتينصر ثم الشص، تهأني حتى افه يذكر معد ثم حماعة، ش الغداة 
تاْةاار١ا.تامة تامة هؤ.' اف رمول قال ةالأ وعمرة حجة كأجر له كانت 

ليس— وقلته كثرته — الأجر بأن نامحلمة وأمثالها الأحاديث فهده 
وسهولته.وشقته العمل مرتيهلآيعظم 

هنففير شريفا يكون ما الأعمال ارفمنر السلام! عبد ين الم يمول 
منهالقاليل فيكون المقامي ودرء المصالح جلب من، عليه رتب وفيما 

يكونولا الشاق، من أفضل منه والخفيف غيره، منر الكثير من، أفضل 
الجهلة(الآا/بعض فلن كما الباب هذا مثل ض النصب قدر على الثواب 

٢٣١نصبك((قدر على ءأجرك يحدث استدل من، عنر الجواب تقدم ومد 
الثواب؛المشقة.تعفليم تعليق تي 

أوه ٠ 

صلاةبعال المجد نر الجلوس س يستحب ما ذكر باب ~ الصلاة كتاب — الترطى رواه ( )١ 
غريب.صحح حن حديث وئاوت (. ^١٥٨٥ ص٢٥ الشص تْللع حتى المح 

(.٧١)ح•  v٢٢/• المح بعدصلاة الجلوس س ماينحب باب - المة زتمح وابغوكا 
لغرْاا.ااحسن ت ١ ١ ١ ا/ والترهيب الترغيب صحح ى الألاني ونال، 

ا/ا،أ.)أ(ةواعدالأحكام 
.نحريه بق )٣( 



مما^،تاصيلية 

ا1بحثاثوادع:
اث_ودعالذم_وم

كمابه تامر الأدلة جاءت وفل تعالى، لفه العبودية مقامات من الولع 
ورعاكن هريرة أبا اريا الله.ت رسول قال قال! ه هريرة أبي ديث، حش 

أعبدالاس«لا؛.تكن 
حديثش كما الوؤع أهل صفات على والمحن، الأمر من ورد ولما 
ماإلى يريبلثإ ما اريع ه•' اللص رمول من حفظت، قال! على. بن المحن 

لأدسرى.

(.٤٢١٧^ ٦١٤ص والتقوى الويع باب - الزهد كتاب - ماجة ابن رواه )١( 
الحرامواجتناب المطعم طيب في الثالث الفصل — الإيمان شعب ز واليهقي 

(.٥٧٥• )ح  ٥٣ه/ الشبهات واتقاء 
.٢ ٤ ' / ٤ الزجاجة مصباح ش كما البوصيري إضادْ وحن 

.٤ ١ ٢ Y/ له ماجه ابن سن صحبح ز كما الحديث الألباني وصحح 
١(.^٣٢٧  ٢٤٩م/منْ ز أحمد الإمام دوام )٢( 

(.٥٧١)ح؛ »_YUU الشبهات ترك على الحث باب - الأثرية كتاب - والمائي 
حدثباب ~ الله رسول عن والولع والرقائق القيامة صفة كتاب ~ والترمن.ي 

(.٢٥١٨)حاءقاJهاص٢٧٥
صحححن حديد هذ.ا وقال 

٢(. ٥٣٢).،٣ ١ ٩ Y/ يريبك لا ما إل يريبك U دع باب - المنوع كتاب - والدادمي 
٢(.١ ^٩٦ ١ ٥ Y/ البيوع -كتاب المستدرك ل والحاكم 

الذهني.ووافقه يخرجا،اا ولم الإسناد صحيح حديث راهذا وقال؛ 



^طتاسليةحاصاويج 

.١^^^١٢ترك على الويع العلم أهل بعض وحمل 
الذيترك ز هو الوؤع أن على العلم أهل جمهور بينما 

؟الحرام من هوأم الحلال أمن فيه الشبهة وقعت 
ثبهةا<لى.كل ترك اءالويع أدهم: بن إبراهيم قال 

١لشبهاتاال٣/عن التحرج عياض! القاصى وقال 
اجتنابهيوجب ما فيه يفلهر لا ما تجنب رروالورع• حزم• ابن وقال 

كونذلكفيه،<ل؛/أن خوفا 
باسءليه مما حدرا به بأس لا ما ترك ارهو القرافى• وقال 
قوله!من موقوفا ساززاُ، أبى بن حان عن البخاري رواه ما وفيه 

.٢٧١يريك(( لا ما إلى يريبك ما يع \فو؛آ.' من أهون شيئا رأيت ررما 

.١  ٩٦٢; الأوطار نل ، ٥٣آ/ المرد عون )١( 
.٢ ١ أ/ المالكين مدارج ، ص؛ الدنيا أبي لأبن الويع كتاب )٢( 
.٣٢٨٣; الأنوار مشارق )٣( 
١.٦ ١; الأحكام أصول ش الإحكام )٤( 
الكترونية(.نسخة )  A٢٧٣/ الريق أنواي )٥( 
بعضهموهم مشهور، التابعثن زهاد أحد أبوعبداف، المرى سان أبي بن حان هر )٦( 

الصرةأهل تجار من وكان الصحابة، في سْ 
.٢ ٢ ٥ ٦; حبان لأبن الممات ٢، ١ ٠ ٢; الصحابة نميز ز الإصابة / يمملر 

.٢ ٩ ١ إ/ المشبهات ير نفباب ~ التييع كتاب ~ البخاري رواه )٧( 
.٢ ٠ ٩ م التعليق تغليق ش حجر ابن وصله وتد 
ثيءز ثككت، إذا الويع أسر *ما ولففله  ١١٦آ/الحلية في نعتم أبو وصله كما 
كه،.فان 



الترامرك للورع: المعنتن بين تيمة ابن الإسلام شيح وجمع 
الدارش يفر قد ما ترك ص المثرؤع ررالويع ت يمول حيث المشتبه وترك 

فعلهما ترك تركها يستلزم لا الكب والشبهات الحرمات وهوترك الاحرة 
منهاكالوا-مات((لا/أرجح 

عاقبتهنحاف قد عما هوالومحع المشرؤع ارالوؤع قاوت آحر موصع ومحب 
أعغلمممدة تزكه ^ ولمس تحريمه في يشك وما تحريمه يعلم ما وهو 

فعالها<لأ/من 

الممدوح.المشرؤع للورع الشرعي الممصود يظهر وبذا 
و\فواالجهل فإن واعتبارْ ومنزكه الويع حقيقة هده كانت ؤإذا 
الولعمحب يعرض مما للممنؤع وسيلة الويع انحاذ على يحمل المشرؤع 

منه.وليس 

وستلةالولع يتخذ أن أبرزها ومن كثترة الخاض الويع وصور 
التنس.على للمشمة 

القسعلى المشمة إلى يجر موضعه غير ز وجعله الولع فهم سوء 
منه.يتويع لا مما ؛١^٠^٤ 

الويعس عندي أهون ثيء اما ت ولفظه ( ٥٨٥ )ح  ١٣٦ ٦! الكبتر الزهد ى والمتهقي 
تريه،.إذا 

)ا(.جموعاكاوى'ا/اآ.
.٥ ١ ١ / ١ • الفتاوى مجمؤع )٢( 



طظس1ياتمماصديج

جهات:ثلاث من الورع م الغلط سمة ابن جعل وقد 
جاروحق رحم صلة من واحة أمور بترك التويع الأولى؛ الجهة 

للخلق.نفع فيه مما سبيل وابن ويتم 
أنيرون ولا للحرام الترك باب ز إلا يكون لا الويع أن يرون فهم 

الواجبات.فعل ز يكون الورع 
المتورعة.المتدينة من كثير به يبتلى مما هدا أن تيمية ابن وجعل 

المحرمويترك والمثتبه الواجب بفعل الو;ع الثانية: والجهة 
والسنةالكتاب على والوجوب التحريم ز الاعتماد دون والمثتبه 

؛الأوهامأدرك أو عادة نفه منه نفرت ما فكل بالهوى، بل والعلم، 
بالمحرموالمتروك بالواجب،، الأفعال فالحقوا الولع فيه أعملوا والفلنون 

الفاسد.الوؤع باب من 
أومحرمة الناس أموال غالب يعدون قوم ولع الولع هذا ومن 
مثشهه.

فيرالوسوسة أهل وكدا الباب، هذا من كثير البلح أهل وويع 
النجاسات.

جهةالأمر ي فيكون الراجح المعارض جهة من ورع الخالأة: الجهة 
ولاال الفجهة المتويع فيلحظ راجح، صلاح وجهة اكرك يقتفي اد ف

فيكونالراجحة الحنان يفوت هنا فالورع الراجح، الملاح جهة يلحظ 
أدركهر١،.مما أعفلم الإسلام دينر من، فاته ما 

.١  ٤٣- ٦١٣٩! • الفتاوى •جموع 



يةمقاصطو دراسة - طىاسساسادرةسذاتاهش ائشقة 

الويع.دائرة في المب،اح إدخال العلم أهل أنكره ومما 
أنالحلال مراتب أقل ... رر بذلك! قال من على ردأ القرمحلبي يمول 

فيهيتمور لم كن.لاك كان ا وممباحا، فيكون وتركه فعلمه يستوي 
الورعا(را/
ؤإنمامباح هو حث من الماح ش يكون لا الولع أن القراش ؤيوكد 

الاكتسابإلى يحوج المياحات من الامتكثار إن حيث من والنهل. الوؤع 
لفالولع حمل وعليه المحرمات ش يوغ وقد الشبهات، ز الموقع 
٠،٢الباحاتلز الصالح 

ملخصا!يقول ه العمان لحديث، الشوكاني الإمام شرح وبعد 
للثبهةؤإتقاءآ زهدآ عنلوه الوقوف يحل. الذي الوؤع أن أسلمنا بما ®فعرفت، 

المهللق((رآ/الحلال من لأنها المباحان؛ جميع هوترك ليس 
التيالوصاومي من القلب، ن، يفح ما عن ا ينقل. والاحتياكل والولع 
اهم،•خم، بممح، ورع إلي، ر صس 
رحمهالبخاري الإمام عقد المنة من حكمه ؤإيضاح هذا ولحقيق 

منونحوها الوساوس ير لم من ارباب فقال! صحيحه ش بابا الله 
إلىشكي قال! عمه عن تميم بن عباد حديث فيه وذكر المثثهات٠٠ل٤ا 

.٦ U/ مساام كتاب تاوخي2س من أشكل لما الفهم ( ١ ) 
خ/أا،\.)أ(أنواراوروق 

مطبوعةلالشوكاني، والحرام الحلال بين المشتبهات نمير على الأعلام تنبيه رسالة )٣( 
.٢٠٧٥\ا وفتاويه رّسائاله مجمؤع الرJاتيا الفتح كتاب صمن 

)إ(صححالخاري؛/؛و^



ءحاصده! سلية -درس ^ىاسساسدرةسذاتاصف الشقة 

ينصرفررلأ قال! الصلاة. أيقطع شنئا الصلاة ي يجد الرحل الّمحا. 
،.رط((ر١ يجد أو صوظ سسع 

عليهاف اسم أذكر ندري لا باللحم يأتوننا قوما أن ه عائشة وحديث 
وكلواءرآ،.عليه اممه »ّموا ه.' افه رسول فقال ؟ لا أم 

الموسوسينويع بيان هو المصف وغرض ١١شارحات حجر ابن قال 
أفلتثم لإنسان كان الصيد يكون أن حشية الصيد أكل من يمتنع كمن 
أمحلال أماله يدري لا مجهول من إليه يحتاج ما ثراء يترك وكمن منه، 

الثيءتناول يترك وكمن الثاني، على تدل علامة هناك وليت حرام، 
إباحتهدليل ويكون به الاحتجاج وعدم صعقه على متفق فيه ورد لخبر 

أومشعدرارم.ممتنع وتأويله قويا 
همأنفعلى الناس بعض به يشق ما الوؤع من أن يقلن فلربما وعليه 

وعنتعفليمة بمشقة إلا العبادة يأدى لا أنه فتجد بالوسواس، ابتلوا ممن 
منوالاحتراز والصلاة الهلهارة ش لبعضهم يحصل كما شديد وحرج 

المساحات.

٢٩٤أ/المشبهات من الوساوس ير لم من باب - التؤع كتاب ~ البخاري دوام را( 
)حا"ه«آ(.

الحينى وسك الطهارة تيقن من أن على الدليل باب ~ لحيفى ١ كتاب ~ لم وم
(.٤٨٠ )ح ١ ٥ صء بطهارنه يصلي أن فله 

المشبهاتمن الوساوس ير لم من باب ~ ال*ثرع كتاب ~ البخاري رواه رى 
'آ(.أ/إا،آوها،لإ)حتماهء

)مفحالاريئ/ها،آ.



طاصدهسالية 

شالمتعارض الدلملتن قوة عند يكون إنما الوؤع يرى والقراش 
يحنلم الدليل صعيف المزمن أحد كان إذا أما والحرمة الحل 

كلامه.آخر ش حجر ابن إليه أثار وهوما 

مينحيث مكروها ورعا البغوي الإمام يجعله الترخص وترك 
والخحريمالتحليل أمر عليه ينتبه أن وهو مندوب ومع ميزت قإلى الومخ 

رخصالتي الرخص يقل لا أن وهو مكروْ والثاني يجسه، أن فالأولى 
الإمامإن ل الصلأةل٢ا، وقصر المفر ش كالفهلر فيه وتعالى سبحانه اممه 

.٢٣١٠٠٣١مبيل على هو إط الخرخص بترك الويع يجعل الخهلايى 

قال!العبادات ي الاعتداء من تيمية ان جعله الرخص عن والولع 
فيهاترخص أشياء من تحرجوا كالزين الومع وش العبادات في ارفالاعتداء 

البيه«ر؛،.
بأسددوما الخلاف من الخروج مسألة جعل الثاطبي ويستشكل 

المكلف.على والشقة التيه فيه هذا وأن ورعا الأقوال 

إلكترونيةنحت )  ١٢٨ A/ الفروق ( ١ ) 
)؟(ثمحالمةا'/\>\وأ-\.

)م(ذحابرى؛/ما،آ.
)؛(مجموعاكاوى؛ا/ه؛؛.



حاصدة

لأحدنحلوا لا إذ الحرج؛ أشد من الوؤع صار ررفقد الشاطيت يقول 
يطالبحلاف من التكلف أمور من أمر ولا معامالة ولا عبادة لغالب اش 

هذامافٍه((را،.وى عنه، الخروج 

فقتلالنؤع هدا ى ولو ذاته حث من ١^٧ راوأما أيضا! ؤيقول 
فعللوازم استحقار كثرة إلى اف وفقه من إلا يحصله لا مشق فشديد 
عنهءرمالمنهي 

يصحلا دليل لقيام أو مباح، أنه لذات المباح به يترك الذي الولع إن 
بالخروجالتويع أو الترخص، يترك أو يبيحه، ما معارضه ي يفعمإ أو 

علىفهوشاق ولذا الشرعي، موضعه غير ي لهوويع باشدْ الخلاف من 
طريقسلوك إلى المباح الحق ترك من ملتزمنه على سيئة آثار وله النفس 

مماأعظم مفاسد إلى الويع هذا إليه يؤوي وما المدعي وربما بل الحرم، 
عنوالموقف العبادة، ي والغلو والمشييد الويع، في الصالح من يهللب 

ا«عليهمر عيرهم تقديم وربما فيهم، والشك، المسلمين، مخالعله 
أنيجزم اللام عبد بن الحز جعل الذي هو وأمثالها الفاسد وهذه 

)ىشم\ظ\ت\اسوأ\\.

، Y١٣٩/ ٠ تيمية ابن الإسلام شخ فتاوى مجمؤع المذموم/ الويع مفاسد ز ينظر )٣( 
.Y ص؛ المبِ، الوابل بعدها، ومجا ، ٤ ' ٠ م/ السوية السنة منهاج 



دراطدأص1هةمماسويح

الأوهامل١،.على مبني معظمه المذموم الونع هذا 
الوؤعهذا ذم على ه الخطاب بن عمر حمل الذي هو ذلك وقبل 

ارإنوقال! بالدرة فقربه التقطها عنبة على ينادى رجال رأى فقد وتقبيحه 
عليه((لآاا.افه يمقت ما الوؤع من 

ءوإو إو 

.اكمىص٢٤)ا(القواءد 
. A٤٣/ للماوردي اعير والحاوي  ١٣٣،■/ مرقاة ى مسدأوص أجيم لم )٢( 



طت1س1يةحاصاوية

ايخاص:البحث 

بامسطد

هالمصطفى الحسب عليه حث وقد أصله ز مشرؤع أمر الزهد 
فقال:رجل ه الني ررأتى قال؛ الماعدي سعد بن مهل حديث ي كما 

فقالالماس، وأحبني النه أحيني عملته أنا إذا عمل على دلي النه رسول يا 
الماسأيدي ش فيما وازهد افه، يحيلئ، الدنيا ز ®ازهد ه: اممه رسول 
الاسا،راا.يحبالث، 

وأولمائه((.ايثه أنبياء شعار  ١٠رحب: ابن قال كما والزهد 
إنهنييكم.، هدي من هديكم أبعد ررما ه: العاص بن عمرو قال 

الدنيا«لى.ش الماس أزهد كان 

٤(.)ح؟'١ ٥ ص٨٩ الدنيا ز الزهد باب - الزهد أبواب كتاب ~ ماجة ابن رواه )١( 
(.VAVT^)yiA/iفىالمتدرك-ئابارناق والحاكم 

يخرجاه.ولم الإسناد صحح حا-يث هدا وقال؛ 
٥(.^٢٧٩ ١  ٦٩٣! الكبير المعجم ز اممراني ورواه 

ب/إأم)ح'آم>ه>اوم\ه.ا(.الإيمان والب؛هقيفىشب 
والحآقمالعلوم جامم شرحه مم النوؤية)مهليوء الأربعين ش كما النووي وحسنه 

.y٢٠٣/والحكم الملوم جامع )٢( 
١(. ٧٧٧٣^٣ ٠ ٧ آم/ نيه مز أحمد الإمام رواه والأثر 

(.٧٩٢٧^٣٦٢أ/ الرقاق كتاب زالمتدرك والحاكم 
الل.هبى.ووافقه يخرجاه، ولم الإسناد صحح وقال؛ 



ث-دراطتاص1يةساس،ه<

بنعداممه قال كما الصحابة.د رأسهم وعر لحين الصا شعار والزهد 
زالآحره((لاا.منكم وأرغب رالدنيا، منكم رركانواأزهد .ت عود م

ومنالمحققون الأئمة عرفه ما هو الممدوح الشرعي بمعناه والزهد 
فييضر لا فيما الرغثة ترك هو ءرالزهد ت تيمية ابن الإسلام شخ قول ذلك 
اله((لآ/طاعة عر بها يتعال لا التي المباح فضول وهو الأحرة، الدار 

الموفا(لم.لبى وليي الأمل، قصر الدنيا ر ءالزهد قال! سفيان وعن 
أحمدأ؛ا.الإمام عن يروى ومثله 
بعفىترك هو الزهد أن محصلتها إذ متقاربة للزهد المفاهيم وهده 
وصفهاكما - التي المباحان، بترك مخصوص وهو كلمها، لا المباحان، 

أنفعهو لما مفوت، لأنه مرحوحا؛ لكونه أو نفعه لانتفاء ررإما — تيمية ابن 

معصحيح 'ارسنادْ ؛ ١  ٩٨أ/ المني أحادث على تعليقه نير الأرناؤوءل شعيب قال 

)؛(رواْامتياسرك-ىابارقايى-إ/>هآ)ح'ححيآ
الذمي.ووانقه يخرجاْ، ولم الثيخين ثرط عنير صحيح ونال: 

-١(.٦٣٦)ح٣٥واJيهفىتيشعبالإسان٤/•
-علهم اش صلوات الأساء وذكر داود توبة باب - الزهد محاب ^ البارك وابن 

صؤرآ.العراقية اكحفة ٢، ١ ا/ ' الفتاوى مجمؤع )٢( 
.٣٨٦أ/ الأولياء حالية صزإ، لوكع الزهد (، ٣٥٦٨٣)-،٢ ٤ ٠ U/ ثسأن أبي، ، مصف)٣( 
١ّ ١ Y/ سوكين مدارج ، ٧٩؛/ لابيهقيرالكبير الزهد )٤( 



هف-دراطتأصليةساصده

ذفعه((لا،,على لمايربوصرره محمل أو منه 
ماويخرج العترة، الشرعية حقيقته ليتبص الزهد يضبط تقدم وما 

الزهد.لباس أهله لبسه ؤإن لالشرع مخالف هو مما منه ليس 
يحتاجالتي الباحات ترك بزهد وليس زهد أنه يدعى ما أعفلم ومن 

بالمثاحات.الأمحا،تمتإع وترك يفقدها، ويتضرر الإنسان إليها 
وصحابتهالرئة حير عن الزهد لأنتفى كيلك الزهد كان ولو 

عيوالوالشراء والبيع التكسب فير عنهم الأدلة توافرت والذين الكرام 
واستعمالها.وتناولها الهليبات نيل في 

المح،لهدي مخالفا زهدآ المتنهدين واصفا لجوزى ا ابن قال 
تركالزهد أن يوهمهم أنه عليهم ~ إبليس يعني ~ تلبيسه ررومن 

يذوقلا من ومنهم الشعير، خز على يزيد لا من فمنهم الباحات، 
بلبسه نفؤيحذب بدنه ينبس حتى المهلعم يقلل من ومنهم الفاكهة، 
طريقولا الرسول.ؤ طريقة هن.ه وما البارد، الماء ويمنحها الموف 
ا،لى.وأتباعهم أصحا؛ه 

يعني~ أراهم أن زهدهم معالم من معلما أيضا الجوزي ابن وأبان 
وشبهواأبدانهم يملح ما فرفضوا حملة، الل.نيا ترك القصود أن ~ إبليس 
علىالحمل ز وبالغوا للممصالح، حلق أنه ونوا بالعقارب المال 

٥I ١/ مجمؤعالفتاوى٠ )١(  ١
.٨٦١/٢)٢(دسس



ق-دراطئسليةطاصاوه

.٢١ضهل>ع«للا من فيهم لكن أنه حتى القوس 
علىوالعنت المشقة يسبب ما أعفلم من هو للزهد الفهم وهذا 

وأنكرالدنيا، عن الأنمطاع أراد من تبتل ورد هؤ الّثي حاربه ولذا النفس، 
النساء.تزوج ه نفمنع ومن اللحم أكل نفسه مغ من 

إذاجملة الطيبات يترك لم ه البشر أزهد ررإن الثاطبيت الإمام يهول( 
مقامش تحققهم مع والتابعين الصحابة من بعده من ولكوس وجاوها، 

الزهد«رآ،ؤ
فقدالخال، ولاإصاعة الحلال، بترك الزهد اروليس جزيلّآ، ابن ويقول( 

دنيوياالفقير يكون وقل. الدنيا، من مفرغا قلبه لكن إذا زاهاJا الغنى يكون 
يالدنيااال؛،ؤالقلي، معمور ولكن حرصه اشتد إذا 

الهدىمخالفة من يجليه وما الخل.موم الزهد مفسدة ولعظيم 
الجهال،فعل هذا كان وأباح اممه أحل مما وحرمانها النفس على والإعنات 

تيميةابن الإسلام شيح وصفهم وبذا الحق، عن الضلال( الله بشريعة 

٣)ا(-دسإديى 
.٣٧٥أ/)أا(اووائات 

بنيوسف بن الرحمن همد بن يعي بن اث همد بن محمد بن احمد بن محمد هو )٣( 
والأصولوالفقه العريية في مشارك أدب عالم القاسم، أبو الغرناطي الكلي، جزي 

لهومحبعمائة، وأربعين إحدى منة وخات4 والضير، والقراءة والحديث والكلام 
الأصول.علم إر الوصول وتقريب الفقهية القوانين 

•١ ١ ا*/ المؤلمين معجم ، ١٥٤ص المدهب الديباج ينظر/ 
)إ(القواتينالفقهيةصييأ.



ه،صد مما 

اللحمأكل ْن يمتغ كمن مطلقا ~ المجاح يعني ~ عنه ٠روالأمتناع بقوله، 
وصلأل،جهل فهذا النساء، أو القطن أو الكتان لبس أو الماء أو الخز أو 

الخير((را،,على ويعين ماينفع والقليب والشكرله، العلسب، أمربأكل واف 

إو٠ ءو 

المتارركعالىاكاوى\/آ^





اثسادس:البهؤث 

الاحتياط

،،١١٢٠١٠٧١ي الوقوع عن النفس حفظ وماتل من الاحتياط 
المعنى.هدا عن به نحرج لا العلم أهل وتعريفات 

يتقيما اجتناب وهو ه، نفالتوؤع هو راوالاحتياط حزم• ابن قال 
حيرغيره ما اتقاء أو عنده، تحريمه يصح لم ؤإن جائز غير يكون أن المرء 

الحتاط<ار'آ،.ذلك، عند منه 

الملأمةاار'اا.طاو_، ®الاحتياط: زموضعآخر: وقال 
كالموجود،المعدوم نجعل أن ®الاحتياط المبكي: الدين تاج وقال 
علىإلا يرى لا الوجوم بعض على يرى وما ~ كالمحقق والموهوم 
كالها«رأ،.

إزالةمن يه يتمكن ما فعل ررهو بقوله• الكليات في ، الكفوير وعرفه 
المك.

.)١(اكمماتص٦٢
. ١٦٦/ الأحكام أصول، ش الإحكام )٢( 
•٦.ا/ فىأصول،الأحكام الإحكام )٣( 

)؛(الأشاْوالفلاترصا/7أ>.
عاشالامحاف. نفاة من البقاء، أبو الكفوي، القريمي المحيتى موس بن أيوب )ه(هو 

أربعمحة بها فتوش ا-تاسول( إلى وعاد وبغداد• وبالقا-س، تركيا، ش القضاء لدلي، 
وكتثح؛التركية.الكوا>ت، له واف، وتعين ثلاث وقيل 

.Y٣٨/ الأعلام ، ٣٨• Y/ اJكول يمملر/إيضاح 



ئطظسليةمم1صديةيتح 
مكروه.ى يقع لئلا الوجوه من والاحتراز التحمظ ت وقل 
الحفظ.أي الحياطة فيه ما استعمال ت وقيل 

لأطدالأوسمنمعاّات...ا<راا.
اكك«لمّإزالة س به ينمكن ما فعل ءالاحتياط الماوىل٢، وقال 

الإماميقول كما هو بل صحيح شرعي عمل بالاحتياط والأحد 
 Iمماوالتحرر بالحزم، والأحد الاحتياط، على مبنية ررالشريعة الشاطئ

الجمالةعلى معلوما هذ.ا كان فإذا ممدة، إلى ءلرية.ا يكون أن عى 
أصولهامن أصل هو بل الشريعة، ز ببدع عليه الحمل فليس والتفصيل 

تحستي..«ر؛،.أو حاجي أو لمروري إما هومكمل ما إلى راجع 
والأحدالاحتياط لأواعتبار الفقهث أصول فير الجصاص أبوبكر قال 

الفعلز وهو كلهم الفقهاء استعمله قد الفقه أصول من كبير أصل ؛الثقة 
كدلاوث،أيضاب.«لْ،ب

الفعلش الاحتياط أن تيمية ابن الإسلام شيح قرره مما وكان 

.٦ صء الكليات ( ١ ) 

الماويثم الحل.ادى العابدين زين بن علي ابن العارنين تاج بن اردوف ب-محمد )٢( 
للحثانزوى والفنون• بالدين العلماء كثار من الدين، نين الشافعي القاهري 

الصغيرالجامع ثرح ش التيسير له وألف، وثلاثين إحدى منه وفاته والتصنيف،، 
المحيط.القاموس وشرح 
٠.٢ ٤ I/ الأعلام ، r٧٨/ الأثر حلاصة يفلر/ 

ه.الممارفح مهمات على التوقيف، )٣( 
.A،5/r)؛(الموافقات 

الفقه)ه(أصول 



مماصده،طة 

يخالفلم ما أحن الاحتياط وأن العقلأ■ءل١،، بين حسنه على كالمجْع 
وليسمشرؤع وجوبه في شك فيما الاحتياط وأن ،. ٢١١٠المعلومة., السنة 

بواجب(ارم.
أدلةمجموعة من الاحتياط مشروعية ش العلماء جمهور واستناد 

الوحتتنمنها؛من صدرت 

محآمحإىسشأمحلأتحار• قوله ~ ١ 
فيماالوقؤع من حشية بإثم ليس ما بعض باجتناب ررأمر بكي! القال 

هوإثموذلكهوالأحتياط<ارْا.
المشتبهات أمور رروبينهما وفيه؛ فهغ بشير بن النعمان حديث ٢— 
ومنوعرصه، اسمرألدينه فقد الشبهات اتقى ممن الناس س كبر بملمهن 

الحرام«لا'،•م وقع الشبهات ر وقع 
لمؤإن المشتبه ترك ر للدين الاحتياط أن في الدلالة واضح وهو 

بحرمته.أقخ 
كلبيأرمل إني اممه، رسول يا قال! أنه ه حاتم بن عدي حديث ٣" 
مميتإنما تأكل؛ لا  ١١قال! آخر؟ كلبا الصيد على معه فأجد عليه وأسمي 

.٢٦٢/٢)١(ْجموعاكاوى•
م٢٤/٢٦)٢("ج٠وعاكاوى

•؛.)مآ(ءجموعاكاوى«آ/•
الحجرات.سورة من ١ ٢ اية من )٤( 
.١٧٧"Y/ المهاج شرح ر الإبهاج ، ١  ٢٦/ ١ والظاتر الأثباْ )٥( 

لا"امقءمبحه•



ظس1هةساصار|يج

عرممكولممئىضءا(لا،.
زالاحتاط مع دلالة س فتياه ي ءرفلكن العيد: دقيق ابن قال 

،.٢١أسابها((واشتباه والتحريم للتحليل المحتملة والموازل الحوادث 
منأحدكم استيقظ ءاذا قال: ه الشي أن ه هريرة أيي حديث ~ ٤ 

باتتأين يدرى لا فانه ثلاثا؛ يغسلها حتى الإناء ش يده يغص خلا نومه 
يدْ«ل'ا،.
بالاحتيامحلالأخذ استحباب ومنها  ١١الحديث: فوائال فى النووي قال 

حدإلى امحل الاحتيحد عن يخرج لم ا ما وغيرهادات لعباش 
الوّوسة«ر؛،.

وفقهيةأصولية قواعد الأصوليون وصع فقد الاحتيامحل ولمشروعيه 
والترحيح.والأحكام الامتدلأل في الاحتياط أثر تضبهل 

تقريرفي واصح أثر للاحتياط كان فقد الأصولية ائل المي أما 
قواعده.يعفى 

ذلك:ومن 

(.٢٠٥)ح؛٢  ٩٣أ/ المشثهات تمر البٍوع—باب —كتاب البخاري رواه )١( 
بالكلابالصب،. باب — الحيوان من يوكل وما والذباتح الصيد كتاب — ومسلم 
٤(.^٤٧٩  ٨٦صرا والرمي اسة 

•صا٢ُ المد ينق لأبن الأربعثن شرح )٢، 
ىالمشكوك وغتره المتوصئ غص كراهة باب ~ الطهارة كتاب — لم مرواه )٣( 

(.^٣٤٦ ١٣ص؛ ثلاى ها غممل الإناء ز نجامتها 
•٣ ٥ ١ / ١ المهدب شرح المجمؤع ، ١ ^١ ٩ T/ لم ملصحيح النووي شرح )٤( 



تاسليةمماسيةمحق-دراك 

١.٢ أحوطل لأنه والتعديل لمح ا ي العدد باعتبار بعضهم قال — ١ 
للوجوبوأنه للتكرار، وأنه الفور، على الأمر أن بحفهم ترجيح ٢" 

•الأحوط-لأ، أنها الأقوال لهدم تعليلهم ومن 
علىالألفامحل حمل بان محصه صيغا للعموم أن بعضهم ترجيح ٣— 

أحوءلرّا،.العموم إرادة 
حيثالترجيح ائل مش الأصوليين عند الاحتيامحل إعمال ؤيبرز 

الدليلين.لأحد مقوية قرينة الاحتيامحل إلى منهم كثير استند 
منها!كثيرة صور ولدللئج 

أحوط.لأنه الحنلر يرجح والإباحة الحفلر تعارض إذا — ١ 
للاحتياط.الإباحة على والدب اكوب، على الوجوب ترجيح ٢" 

الإباحة.طى الأمر ٣-تقديم 
الكراهة؟يقتفى ما على الحفنر يقتفي ما ترجيح — ٤ 

الضعلى تندب والش تندب، التي على توجب التي الحلة ترجيم ه~ 

.١  ٤٨إ/ والتمير القرير ، ١ ٩ ١ ٤ إ/ الحرير ئرح اشر يفلر: )١( 
٠١٠٩المٍرم الكوكب ترح ، v٧٩/ الحاجب رفع يفلر: )٢( 
لأ«الىالأحكام أصول في الإحكام ، ١٦٥ا/الفقه أصول ز المهد يفلر: )٣( 

 /Yالروضة مخمر شرح ،  ١٨٦/y٢٢٢٨ْ/ ثرح اكمر ، ٣٨٩•
الضأدب م/ةم'ا، اوانلر روضة ، XiX/iالفقه أصول ز اكهيد يفلر: )٤( 

٨٩٠للتووي والمتفتي  لابنالفقه أصول ، ١٨١م٨/٢'المنهاج ثرح ز الإبهاج ، ٠٢٥
الكوك—،نرح ، i٣٨٥/والحسر القرير ، ص١٨٦الهامع الغيث، ، ١ ٦ • ١ إ/ مفلح 



ىكتاسلياتطإصده

بالاحتياطالترجيح ش عاما تقعيدآ وصع الأصوليين بعض إن بل 
غيره((لمعلى الاحتياط إلى أقرب كان ما يرجح فمالوا! 
أبرزها!من فقهية قواعد الاحتياط عر العالماء بتي كما محأ 

الحرام.غلب والحرام الحلال اجتمع إذا قاعدة! - ١ 
'القس على بالمشقة علاقتها بيان تقدم وقد 
مستحب.الخلاف من الخرؤج قاعدة! ٢— 

اجتهاديةمسالة فى احتلاف وجود عند أنه إجمالا القاعدة ومعتى 
وذلكلالإ.ينه، أحوط هو ما يفعل الخلاف من المكلف يخرج أن يستحب 

أدلرأضل>'،.
للأعمال.منها لأبد شروط لها القاعدة وهدم 

آحر.حلاف ر الخلاف من الخروج يوقع ألا الأول! 

الشقرصا،-ه.ص ، ٦٢٢أ/ نثرالورود ٧، • ٦ المر؛/ 
٧.• و٧ ٧ • ٦ أ/ المر الكوكب شرح )١( 

ارللتالمالوصول مفتاح ، 002»؛_المنخول ، ٦٦٦٢! اللمع ثرح ؤيفلرت 
٧.• ٦ ٤; المر الكوكب شرح ، ٤٢١٧التحرير،//شرح اكمير ٦، ٤ ص٦ 

. ٢٧٨ه/ للورنو الفقهية القواعد موموعة )٢( 
وأملاكهاتمعناها وتقرير القاعاو٥ ر ؤينظر 

القواعد، ٢١٢٧;لازركثى القواعد ر الخور صآّآا، للموطي والنظائر الأشاْ 
الأشباه، _A١٧الزحير محمد د. الأربعة اساه_ه على وتطبيقاتها الفقهية 

.٥ ص٩ الفقهية القواعد إيضاح ط ١ ١ ١ / ١ بكي للوالطائر 



ثاصديةتاصمكة دراسة - ئصساسادرةصذاتاتكث 

حسنة.أو صحيحة ثابتة ستة يحالف ألا ت الثاني 
المجتهدرا/إليه سد الذي الخلاف دليل يقوى أن الثالث: 

الخلافمن الخروج على يتفقون رروالعلماء قاّملآأا: ابن العلامة قال 
آخر((لّآا.خلاف ش وقؤع أو بسنة إخلال منه يلزم لم إذا 

أطلقاروقد القاعدة: إعمال موضع يحدد عبداللأم بن العز قال 
حيثالخلاف من الخروج أن الله رحمه الشافعي أصحاب أكابر بعض 

أقسام:على الخلاف بل أطلق كما وليس فيه التورط من أفضل وقع 
منفالخروج والجواز، التحريم ش الخلاف يكون أن الأول؛ الشم 

أفضل.الاختلاف؛الاجتناب 
فالفعلوالإيجاب، الاستحباب ش الخلاق يآكون أن الثاني: المم 

عندواجبة مالك عند مكروهة فانها الفاتحة ش البسملة كقراءة أفضل 
المخالف—،ماخن. أن هدا ش والضابعل قال: نم أخرى أمثلة وذكر الشافعي، 

الزجال،صا>اتما،إبماحمحمد القوسالفقها، المثوريالزوكش)١(يفلر:
.٦ • ص الفقهية القواعد 

آلمن نامم بن محمد بن الرحمن عد بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عد هر )٢( 
العلامةالعالم الإمام التخ افه• عد أبو ئامم بابن المعروف ةح3لان، من عاصم 
شخونتاوى كب جمع ل ارتحل المتفنن، المجتهد الماوئق المحقق العامل 

وتلالمائةوتعين ينين منة وفاته عفليما، شيئا منها جمع حتى تيمية ابن الإمحلأم 
شخنتادى مجمؤع وحمع نية الوالدور المرح الروض على حاثية له وألمه، 

الإسلام.
قاسمبن محمل بن عبدالالئ٠ لحفيدة قاسم بن عيدالرحمن الثخ سيرة كتاب، ينفلر/ 

.٧١ا/ المربع الروض حاشية )٠١( 



مماصدهناسكان ط

التفاتولا فيه، نفلر فلا الصواب عن والبعد الضعف غاية ش كان إن 
كانإذا ولاسيما ثرعيآ، دليالآ نمه يمح لا عليه اعتمد ما كان إذا عليه، 

الخلافسائر ش الأدلة تقارت ؤإن بمثله، الحكم ينقص مما مأخده 
منالخروج يستحب مما فهدا البعد كل المخالف قول، يبعد لا بحسنؤ 

لفعليحتامحل والشؤع الخصم، مع الصواب كون من حدرآ فيه الخلاف 
والمكروهاتا(راا.المحرمات لترك يحتامحل كما والمندوبات الواجبات 
منمنه الخرؤج استحباب يصح بما القاعدة إعمال مجال يظهر وبذا 

كذلكليس وما القاعدة، ش فيدخل الخلاف انولع 
احتياطارآ،.كالموحود المعدوم جعل قاعدة ٣— 
تورثكالمقتول احتيامحتا كالوجود المعدوم ررجعل النجارت ابن قال 

فيقدرمالكه ش دحلت، إذا إلا عنه تورث ولا بموته تجب، ؤإلما الدية، عنه 
موته١١^٣،.قبل دخولها 
الالمباد حقوق وفي جائز، افه حقوق في الاحتياط أن الأصل ٤" 

بجوزل؛،•

)ا(ماعدالأحكام\/ه\أوأ-ا'ا.
مذهب JIالدخل أ/مآهأ، المير اعوكب شرح ، ١٤٨١ص/ للقراش الفروق )٢( 

.٥  ٤٢٠/ ١ للورنو الفقهية القواعد موموعة ، ١٥٠صر أحمد الإمام 
٤. ٥٣إ/ المير الكوكب شرح )٣( 
الفقهيةالقواعد موسوعة ، Y٢٧٥/ المنتور صء، الكرخي أصول يننلرا )٤( 



ظسليةثس،يج

الئاكإرأصلراسمط١١/امتد ه-إذا 
موصعهش يكون الذي الاحتيامحل مشروعية يثبت تقدم ما وكل 
الشرعي•
مؤولالناس بعض قبل ص موصعه غير ز يوصع الاحتياط أن غير 

اكس.ص ظك لا ثقة إلى 

علىالئاض هولأم وصنيع الشرعي الاحتياط بين الفرق وتجلية 
للقض؛ةتالمحددات هذْ أذكر أشهم 

بهيلزم فلا واجب غير ممه ثروعا أصله كان ؤإن الاحتتامحل - ١ 
الأس■

أنعلى مستقرة كلها الشريعة ءوأصول تيمية! ابن الإسلام شيح قال 
محرم(اأ'ا،.ولا بواجب ليس الاحتيامحل 
يجوزفلا دليل س المسألة حلو عند به يعمل إنما الاحتياط- أن ٢" 

المسالة.على الدليل قيام ْع بالاحتياط العمل 
تتبصلم إذا يث-رع إنما الاحتياط ررفان تيمية! ابن الإسلام شيح قال 

أوررم.فاتباعها المنة تبثنت فإذا ه، افه رمول منة 
فتحصليخفى لا مدخلا للاحتياؤل يجعل وقيامها بالمنة والجهل 

النفس.على الخسقة 

ز٤ أ/ للورم الفقهية القواعيّ .رسوعة ، ١٢٧ Y/ للزكثى المثور )١( 
.١ ٠ ٠ Y/ ٥ اكاوى يحموع ، ٢٣٨إ/ الل.ول اقامة )٢( 

)م(.جموعاكاوى1آ/أه.



ه،صد مما ظ

يثبت.لم وما بالضعيف التمسك ذلك ومن 
منالثابت غير أو بالضعيف الأ-خذ وليس ١١المباركفوريلا،ت قال 

شت((لى.لم بما لا ب بما الأحد ز الاحتيامحل إنما ثيء، ش الاحتياؤل 
سواءتعالى اممه يوجبه لم شيئا ذاته ش يوجب لا الاحتياكل أن ٣— 
تكونفهنا الله أوجبه ما ملازمة بملازمته أو احتياءلا وجوبه باعتقاد 

المشقة.

ثيءإيجاب في للاحتيامحل مدخل ررلأ التمهيدت ش عبدالبر ابن يقول 
اممهياذن لم ما إيجاب عن ازكف الاحتياؤل بل بريئة ذمة ز اممه يوجبه لم 

؛إيجابه..«لم.
السنة،يتبين لم إذا يشرع ارالاحتيامحل المعاد؛ زاد ش القيم ابن يقول 

لأجلتركها كان فان خالفها، ما وترك اتباعها هو فالاحتيامحل تبيت فإذا 
والاحتياطوأحوط أحوط واتثاعها خالفها ما فترك احتياطا الاختلاف 

نوعازت

العلماء.خلاف من للخروج حتياط ا~ 

الدينحام بن اف أمان بن محمد خان بن الملام عيد محمد بن عبيدالله هو )١( 
درسبالحديحا، المشتعلين الهند علماء من الحسن، أبو الخثاركفوري الرحماني 

شرحالمفانح مرعاة له وأف عشرة أرع سنة وفاته وأقص، وأف وأفاد 
لجمعة.ا خطبة أذان محل بيان في الثرعة وبيان المصابح مشكاة 
المفاتح.مرعاة لكتابه الناشر مقدمة ر ترجمته ينظر/ 

. ٦٦ jxالخصابح مشكاة شرح المفاتح مرعاة )٢( 
.٢٦٣; التمهيد )٣( 



،Vدئطتاس،يةمماسأهآ —

الة.حلاف من للخروج احتياحل و— 
الآحر((را،.على أحدهما رجحان ولايخفى 

تحقيقش مقاصد وافق ما هو المشرؤع الاحتامحل أن — ٤ 
الاحتياط-من فليس وصررآ مفسدة يجلب ما أما ممدة أودير مصلحة 

٠المشرؤع 
بماللاحتياط يوق الذي الوؤع تيمية ابن الإسلام شيح أنكر ولذا 

حيرالإنسان يعلم أن الولع ®تمام أن؛ وأكد الث-ارع مقصود يناقض 
المصالحتحصيل على مبناها الشريعة أن ويعلم الثرين وثر الخيرين 

الفحلى ما يوازن لم فمن ؤإلأ وتقليلها، الفاسد وتحهليل وتكميلها 
واجباتييع فقد الشرعية والممدة الشرعية المصلحة من والترك 
محرمات،الآا.ويفعل 

للاحتياطمضمدة وأعغلم مفسدة، الاحتياط يتضمن لا أن ذك ومن 
راجحةالفاسد وهده الخثرؤع على الزيادة مفسدة تيميةت ابن يقول كما 

بالأحتياط«لم/المصلحة على 
هديهيخالف لم فيما مثرؤع الاحتياط — ٥ 

يكنلم أمور ش يحتاطون تكلفا للاحتياط لجاتحين ا بعض أن ذاك 
الداعي.قيام مع ال؛ي،. سّة ٌن فيها الاحتياط 

.Y\Y/Yالماد )١(زاد 

)أ(مجموعاكاوى-ا/أاه.
)مالمائلوالأحوةصا-*آا.



ط'ت1صيليةمماصاليح

فإذاالمعلومة السنة يخالف لم ما حن )رالاحتياحل تيمية; ابن قال 
محلأ<اأا/كان إرذك أفقي 

فيهايكون أن خوفا المكتوبة الصلاة فير نعليه يخلع بمن لذلك ومثل 
نعليهفي يصلي كان . اليي فإن للسنة مخالف رروهذا قال! نجاسة 
فخالفوهم...اارأا.نعالهم ض يصلون لا اليهود ررإن وقال; 

علىشؤمه مصادر أول إنما الشؤر على الشاق الاحتيامحل أن شك ولا 
ه.المي وهدي لمة مخالفته هو فاعله 

حرفان مشقة، فيه المكلف يلحق لم فيما مشرؤع الاحتيامحل أن ٦— 
وقواعدأصول لمخالخته بمثرؤع فليس وعنت مشقة إر الاحتياؤل 

المشمة.ورفع لليسر الداعية الشريعة 
فيالغلو إلى جنحوا أقوام على اللهفان إغاثة تي القيم ابن وشدد 

ارتكبمن نغلير ذلك وجعل احتياؤلآ صنيعهم; وسموا والتطع الدين، 

.١٢٤/٢٦)١(٠جموعاكاوى
)ما(ْجموعاكاوىأأ/ثآا.

الفإنهم اليهود ارحالفوا اه رمول قال قال; أبيه عن أوص بن شداد وحدبث 
محاقهم،.ولا نعالهم ي يصلون 

(.٦٥٢)^،١ • ص؛ المعل ش الصلاة باب الصلاة— أبوداود—كاب رواه 
(.^٣٩١٦٥٩افدرك-ىاباكلأة\/هم، والحام 

الدهي•ووافقه يخرجاه ولم الإسناد صحح حديث هال،ا وقال؛ 
(■٥٣)ح؛  ٤٤٢أ/العال ز الصلاة —باب ثرحالة—ىاباكلأة هم، والبغوي 
(.^١٥٦٧  ٦٨/ ١ المشكاة صحح هم، كما الألباني، وصححه 



^^^ا-دئطاتاصهلهة،مماصديح

غراممه،اأا،.محظورأوصمام 
قواعد:ثلاث ش المشرئ الاحتياحل موصع القيم ابن وحدد 

حا.بالمحفلور الماح احتلامحل اعدة ق~ 
المكلف.على به والتباسه بالأخر أحدهما اشتباه فى قاعدة و~ 
أمالمثاح من قم هي هل الواحدة العين ز الشك ز قاعدة و— 

المحفلور.من قم 
اJابل٢،.هذا معاقد هي الثلاث القواعد فهزه 
حعلونوهمية حقيقية إلى الشقة الموافقات ش الشامحلبي م قولما 

الاحياْزص.إلى راجعة الوهمية المشقة 
منتقدم بما إحلال كل فإن بأصله مشروعا الاحتياط كان ؤإذا 

الالخشرؤع الاحتياط إذ المحتاط، على مشقة يورث الاحتياط صوابتل 
آذنفقد المشرؤع الاحتياط صابتل خولف ومتى ومشقة كلفة فيه يقع 

ه.نفتلقاء من الخكالف، على والمشقة العنت بحصول استعماله 
الاحتياطتوصل وفقهية أصولية قواعد من تقرر ما أن ندرك وحيتثل. 
عدمأبرزها من والي العتبرة وشروطه صوابتله هووفق إنما ومشروعيته 

احتياطأنه تحقق كان فإن ياحتياطه المكلف على مشقة ؤإحداث إنشاء 
مشروع.غير 

ا/'اا"ا.)ا(إءائةاللهفان 

yUijWwr jrالفواتد )ما(دائع 
)*ا(اوواءقات\/هاه.





طتأصليةث1صاويج

ادوءءثاد،داى;

ضوردالأسواىئطيتة

أوواجبات أو واجب بترك ربه عن فيها يغفل فترة بالمسلم تمر قد 
وندمبتوبة ربه إلى يؤوب حطام يدرك فعندما محرمات أو محرم فعل 

ؤإصلاح.ؤإقال 
أشودويوأإل لى• تعا قال كما إليه للتوبة جميعا عباده الله ندب وقد 

١٠^.
العودعدم على وعزم وندم إقلاع ميسورة! مهلة الامادم ي واكوبة 

تحال.اممه على ؤإقبال 

رحمةبسعة الجهل ْع المحصسة بنار يصهللي من الناس من أن غير 
ؤإلزاماتأفعال إر فيجنحون الذنوب ومكفرات التوبة أحكام ول الله 

ربه.ر إ يعود بها وأنه ذنبه بها يكفر أنه بها يظن ه نفعلى بها يشدد شاقة 
وأهالهاها نفعلى شددت التي الغالية الصوفية نشوء تاريخ ويحدث 

والأنقطاع.والزهد التصوف إر ميلها سب من كان بالذنب الشعور بأن 
القرنل الصوفية نشأة بيان فى للأديان الميسرة الموسوعة ففي 

الماءاعتزلوا أهلها من جماعة ظهرت الكوفة لاقفي نصه! ما الثاني 
همأنفوسموا له 'علي بن الحين مقتل بحد الشديد الدم وأظهروا 
أوالكائين'الأا•باكوابين 

الترر.سورة س ٣ ١ آية س ( )١ 
١.٥ Y/ الأدان j المرة )٢( 



|يجصايةسماصارجِم 
١٧٢)

جهلاهمرى السابق بالتقصير السحور نتجه التابن بمهمن يخطئ 
ويتركفيها، ويجد للعبادة يعتزل أن الخوبة صدق من أن ~ التوبة بأحكام 

هنفعلى فيشق المباحان ويترك الهناعات، ويلزم الرزق ي عي ال
نويته.عن لنكوصه محببا يكون قد بما عليها ؤيشدد 

المحح.وجهها غير على النصوص ض بعضهمإر هدا حر ولربما 
شوالرغبة يالدب الثحور من المقمرين بعض عند يكون وقد 

حينبفعل، ألزمه من كل وطاعة لقبول يستجيب يجعله ما التصحيح 
ولااممه يلزمه لم ما يلزمه كان ؤإن وصدقها، التوبة لوازم من هذا أن يشعره 

رسوله..

التوبةيريد أنه فأعلمه حليس ، لالثسليأ١ رركان الجوزيت ابن يقول 
أولادكأيتم فقالا فقحل، امرأتك، وطلق دينلثح، واقض ماللث،، بع فقال! 

خبزمن يعني ~ رغسر فجاء فحل،، قد ت فقال يلثإ، اكعلق من هم نايبأن 
معهم<الى.فكل الفقراء يدي بين اطرحها فقال! جمعها ل، ق— 

الخروجكمال منه نمد اكوبة حال النفس على للشدة أنموذج وهنأا 
الطهر.للشؤع موافق غير ولكنه والخعليئة الدلما من 

ىواليا أمره مبدأ فى كان ناسك. أبوبكرا الشبال جعفر ابن ت وقيل جحدر بن دلف هو ( ١ ) 
الولايةترك ثم انما-ي للموفق الحجاية وولي الري( رمحتاق نواحي )من دناونل. 
المتصوفة،مسالك به ملك حيد، شعر له بالصلاح• فاشتهر العيادة، على وعكف 

وثلاثمائة.وثلاثين أرع نة ٌوفاته 
.٢ ٤ ١ T/ الأعلام ٢، ٥ ٦ T/ الصفوة صفة يطر/ 

إلكترونية(.ررااة)سخة صس 



ئطهسليةساصاوهآ

منالصادقون التائبون إليه يسعى ما النفس على المشقة من وليس 
وتداركالمظالم ورد تعالى الأئ4 حقوق كقضاء العصية آثار من التخلص 

التوبة.صدق من هو بل الدنيوية والكفارات بالعقوبات والرضا فات ما 

.الني فأمر أربعا بالزنا وأقر 1. للثمي ه مالك بن ماعز أتى فقد 

هالخي عليه ينكر ولم 
بنلماعز عفليمة مقبة الفوائد من الحديث هذا اروش حجرت ابن قال 
ولمتهلهيرْ ليتم توبته مع عليه الحد إقامة طلب على استمر لأنه ماك؛ 
بماالإقرار على يتمر لا أنه بمضي البشري الطع أن ْع إقراره عن يرجع 

غيرمن وأقر عليها وقوى ذلك على ه نففجاهد ه نفإزهاق يقتضى 
ذلك((رى.إقامة إلى اضطرار 

أوؤإ؛- أو 

للمقرالإمام ينول هل باب ~ والردة الكفر أهل من المحاربين كتاب الخاوي رواه ، ١ ل 
(.٦٨١٢)ح؛ ٢ • ٧ A/ غمزت أو لت لعاللث، 

(.٤٤٢٤)ح  ٧٥•ص بالزنا نفسه على اعترف من باب — الح،.ود كتاب — لم وم





اَ^ تام|يليةساسو دراسة - ض،اسساسدرةسذاتاقممف 
١٧٥

اسثاثثاس:

ؤالسرةاوسكث

افهقال كما به مأمور مثرؤع أمر الملم يحتاجه ما عن الموال 
شه قال وكما 4أا،، تمحق ي إنَثثر آليَو أنل ؤحأؤ\ تعارت 
فإنمايعلموا، لم إذ سألوا ءاهلأ العالمث مفاتح من الموال أن إلى إشارة 
الؤال«لآ؛.العي شفاء 

تدعولا مما المسائل ش وتكالمها الأسلة فى المالغة أن غير 
النفس،مكامن يثير العلمام أكثر على الواحد الموال وتكرار إليه، الحاجة 

والأشق.الأشد هللم، ش رغباتها من شيئا ويلبي 
صناعةش وأثرها الأسئلة هل.ْ مثل حطر إلى اطة. رسول ش لقد 
نفسه.على المائل ذات من المتمة 

*دعونيقال: النبي. عن ه هريرة أبي ح-ديث، لهذا يدل 
فإذاأنسائهم، على واحتلافهم سوالهم قبلكم كان من أهللث، إنما تركتكم ما 

استطعتم،الّآا.ما منه فأتوا بأمر أمرتكم ؤإذا فاجتسوه، ثيء عن نهيتكم 
الأوامربفلواهر يقوموا أن منهم. ررفأراد شارحا: الجوزي ابن قال 

منغيرتعمقوتكلف<ال؛،.

الحل.)ا(سلم*ا؛.نسورة 
لىّخممبم■
)مآ(سقءرمح4.

^لمنظيثاكححينا/خهه.



ماسيحناسكة -دراك ئ

يبلغأن منها وجعل السؤال، كثر عن النهي أسباب إلى الشاطئ وسه 
شؤ تعالى: قوله يدل ذلك ؛روعلى قال؛ والتعس التكلف حد إلى الموال 

صاحبيا الرجل؛ مال ولما ١،، هثذممح؛آأثأير(أاسةنثئة
صاحّ_ايا الخهلاب: بن عمر قال الماع، حوصك على ترد هل الحوض 
.٢٢علينا؛الوترد البيع على نرد فإُا تحرنا، لا الحوض 

العما الموال *لأن الموال؛ عن ه عمر نهي عبدالبر ابن ؤيعلل 
الؤال((لٌاا.زترك سعة فيه ولأن إنكار0، يجب إليه يحتاج 

إليهأشار كما المضادة لا الموعية المميرية الأقوال أحد ذلك ومن 

ص.محورة من  ٨٦آية )١( 
.٣٨٩)أ(اووامماتأ/ 

الخاصبن عمرو مهم ركب ز حرج الخلاب. بن عمر أن الأثر هذا ورود ومحبب 
الأثر.الحوض..٠ صاحب يا العاص; عمروبن حوخأفقال وردوا حتى 

٢٦؛/للوصوء الطهور باب — الطهارة كتاب - الموطأ ر مالك رواه والأثر؛ 
)حهْ؛

٧٦\ا؛اع والالكلاب الماءترده باب — الهلهارة كتاب — فيرمصف وب.الرزاق 
)ح-ْأ(.

محويالحيوانات محاتر محور باب ~ الهلهارة كتاب ~ الكبرى المنر ض والبيهقي 
امملبوالخزض؛/'هأ)ح؛؛ا؛(ا

انقءلاعأ.إستاده ُوتي ; ٧٥ا/ التحقيق نقح ؤؤ عدالهادي ابن قال 
.١ • ٠ / ١ المعابح مشكاة نحرج وؤح ، ٢ ١ ص المنة غاية ض كما الألباض وصعقه 

)مالأّتاوكار؛/آآ؛.



صف-دراطظسليةمماصدهأ

^^محابئوامحأئ؛انبم

واكتثكُ'آ/التنطع عرسيل السؤال مسيرها: فمن هُآ؛ ذ؟لإ' >٣ 
ربما\ذثو؛؛ قي تثديدات عليه يترب الذي ®وكالوال عيي! القال 
؛.٤١الأمة((أحرجت، 

حكمهاينقطع لم الأية أن والتنقيهلي القيم ابن يقررْ ومما 
السائلبه يلزم الذي السؤال كثرة ز بعده حتى باق هو بل الوحي، 

المثاق.

أنللعبد ينبغي لا بل الأية، هذه حكم ينقءني ررولم القيم• ابن يقول 
بعفوويأحذ أمكنه، ما يتعفى بل ماءْ، له بدا إن عما للسؤال يتعرض 

المهدم.عمر بأثر له اصتدل ،،ثم الاةاال 
يخصولا شد بحياته يختص لا الحكم راوهذا الشنقيهلي! ويقول 

نهيه،واحتنابج أمره امتثال نحن علينا فرض بل بعدهم، من دون الصحابة 
وتحهيلأحهلأ الترك ذللث، وليس عنه، سكت، عما والتفتيش البحث وترد 

عنالحرم ورقم العامة الإباحة وهي العفو لحكم إنات بل لحكمه، 
،.٦١عله((فا 

.٦٣٣٢; القرض )ا(شسر 
الماوال.ة.سورة من  ١٠١آية من )٢( 

.٣٣٢)مشسرالقرنيا■/
.٢ ٤ صء عيي النمير )٤( 

.y'0/ijU\)!(أضواء 



ئصهل؛ةطاصاويجدداسة - ممتسانمادرةسذاتاتكلف ال|سقات 

فيهاالاحترازات ووصع واقتراحها الأسئلة كثرة أن يخفى لا مما ؤإن 
وهداالنفس، على والعنت، المشقة أمبايذ من تصويرها فى والمبالغة 

علىالمشددين هؤلأء واقع ومن المتقدمة الأدلة حلال( من مدرك 
يخففمما هدا ليس لأجويتها وتتبعهم للامئلة افتراضهم إن بل هم، أنف
أشمهم.على ومشقتهم عنتهم ز يزيد بل أنفسهم، في ما 



سدةساصاويج

اتتام:البحث 
اتوساوس

صحتهفتفي للقالب تعرض الي الرديئة الخطرات هي والوساوس 
لهايجلب مما ،بل نفع ولا فيه لاحير بما النفس حديث وهو وقوته، 

الساوكلا؛.ؤيوثرعلى السوءوالحزن 

ؤنحندءمسهُ مامسو؛رر ؤبملأ خلتاآلأيتس ولمي ؤ ت*~الى' ه قولومنه 

ؤثلأ-٠لتاآلاذس وأمل ؤ اروهولة! الأية! تفسير ز الهلبري الإمام قال 
ماالإس<ال ولمي ؤقوم ز ثعا يقول ه مثتُ دء مسوٍ؛س ما 

قلبه((رم.وصنار مز١^٥ عؤا ئلأخمحمى مسه، ئه تحدث 
آلقظنثعا مسوس ؤ ت لى تعا قوله عند ، ٤ ر رصا رشيد محمد وقال 

مختار، ٢٥٤/ ا" العرب لسان ، ٩٢/ ١٣اللغة تهذيب لغة/ الومواس تعريف ش يتظر )١( 
. ١٣٣ب/ الوبذ المجم ص\،مم، المير المباح ، ٧٤ص• الصحاح 
اللغويالمعنى عن يخرج لا الاصعللاحي والمعنى 

■٢٥٦بظر/داعاكوسأ/أيأ،سةاكارىلأا/ 
•ثم، محورة من ١ ٦ آية )٢( 

.٤٢١)٣(شبرالطبريا؟/
عرمنلأ بن الدين بهاء محمد بن الدين نص محمد بن رصا عر بن رشد محمد )٤( 

وأحدمجلة)المنار( صاب اكسبت الحيي الأصل، البغدادي القلمونى، حليفة 
والتارخوالأدب لحيين، ١٠العلماء الكتاب، من الامحلأمى- الاصلاح رجال، 



^داصه1هةسماصدهءَ 
١٨)

.٢١٩هناثرىتبمابنم>بم 
الخواطرمن أومسهلم ي يجدونه ما هئ للبشر الث1طان ررهوسوتة 

ا:ثزمفيأبميأزّ^^ئمئ
ومعاملأوهلم<اأأا.

اممهأحبر كما تقى المن وتكون الشيهلان من تكون اوس والومح

٩•ؤ؛تنآلءقةتآص قوله ز بمدرها 
لهالإنسان نمى وسوّمة فيه يدخل الناس من الذي والوسواس 

ا.لهر غيره وومومة 
والصحةكالرزق الدنيا أمور ش التقى ش اوس الوستكون وكما 
ىسواء والتعبدية الدينية القضايا ي أيضآ تكون فانها بالأخرين والعلاقة 

العيادة.أو العقيدة قضايا 
للوماوس•المعالجة المرويان ش النبوية المنة عاليه دك مما وهدا 

ثالعود من ءيد.اش حديث ص المهلهرة المنة تحدثنا العقيدة ففي 

والوحيالمار تمر له وألف وثلاثمائة وحصن أرع سة وفاته والممسير، 
المحمدي.

٠ ٢٨٧ص وغيرهم نجد علماء مشاهير ، ١ ٢ ٦ ٦/ الأعلام ينظر/ 
)ا(آية-أسمورةالأءراف.

.٤٢١)مآ(تمرالطريا؟/
الناس•صورة من ٦ آية )٣( 

)أ(،نهاجاوةالمويةه/اماا.



ث-دراطتاسليةثاصدهآ

الإيماناار١،.محض ؛رتلك هاوتالونوتة عن ه اللمى ئيل 
الشتطاورريأي ه.' الله رئوو محاو محاوت هزبزة، أبى حديث وش 

tip؟"ش:ضللث:َئنخلقزثك؟ ممتمهموو;تيعئازكيا 
واش(،رميلمز؛»آْئت، وواية: وي ؤلسهاا باق ملبمتعد دلك، بغ 

انهعمه عن تمم بن عثاد حديث ش ماجاء مثاله العبادات باب وش 
الئلأبنمئ  ٤٠٣١يجد انه إليه يحيل الدي الرجل ه الله رسول إلى شكا 

أويحدريحا((رّآ/صزتا، حىبمغ - أولأيتصرف رالايممتل، محماوت 
أحدكمالشيطان اربمأتي ه! قوله راش ت تيمية ابن الأسلأم شيح قال 

افهحلق من فيقول: اش. فيقول: ؟ كذا حلق من ؟ كذا حلق من فيقول: 
ليقعلعمنه تعاذة يالامفأمره ا؛ ولينته بالله فلستعذ أحدكم دلف وحد فادا 
بهاويؤذيه اختياره بغير الشيطان يلقيها التي الفاسدة الوساوس النه عنه 

وهىيجدها، ولا يحترق أن يختار أوحتى الموت، يتمنى قد حنى 
شليجد أحدنا إن اتله رسول يا فقالوا: الصحابة عنه ماله التي الوسوسة 

الأرضإلى ماء المن يخر أو حمةل؛ا يصير حتى يحترق لأن ما ه نف

رجيهامن يقوله وما الإيمان فير الوسوسة يان باب ~ الإيمان كتاب ~ لم مرواْ ( ١١
صا،ا-)حا؛ّآ(.

وجدئامن تقوله وما الإيمان تجر الوسوسة بنان باب ~ الإيمان كتاب ~ لم مدوام ( ٢١
صا،أرحما؛ّآوحه؛ّآ(.

نحربجه.سبق ( ٣١
سدةمن يدوب حتى أي حمن يصير وحتى أذبته، إذا الثيء حممتا من الحمة ( ٤١

الاحتراق.



دراكظس1ياتساسه
١٨٢

يتعاظمما رواية• وش الإيمان صريح ذلك (؛ JLa؛به، يتكلم أن من له حيرا 
وأرادالوسوسة لى إ كيده رد الذي ف لحمد ا فق_الت به يتكلم أن أحدنا 
وصريءحهُالإيمان محفس هو ونفيها الوسوسة هده كراهته أن بدلك 

شيتفاوتون أنهم غير المكامين لكل يعرض أنه الوسواس وأصل 
دفعه،ي القلب قوي عنه معرض فمن لدائه والتسليم له الإستجابة 

عليهم•وتأثيره له الاستسلام قدر ي تفاوتوا ؤإن ذللئ، دون من ومنهم 
إلىيوجه مذ زكل ي،رض رروالونواس تيمية؛ ابن الأسلأم شخ يقول 

وبمبر،بجت أف لكد هبجغي دلك،، مذ له بد لا ٤؛^؛، أو يذكر ز ثنا ، ٧٥١
دلك،بملازمة قإثه يضم، ولا والصلاة، الدكر مذ فيه هل ما ويلازم 

أزادزها ٩. >إذ'وجممحسا ١^، و ئ تجرف 
محإفأحرى، أمور الوسواس مذ جاء بملبؤ ثنالى الله إلى يوجها النبي 

قطغاطه؛ةازأتاذ ص/نىر/\ت كداأزاذ اميق، فاني 
الزاشانىئولوف: اكهوذ !ن ض: لبمض قيذ زلهئا قؤه؛ __ 

الحراف<االم.الش1طان^١^^، يصغ ^^١ صدهوا، ممال! ونزس، 

٤٨/ ١ اكحاح ، ٥  U٥٣/الأطم والمط 
•الاحتراق ة ثل، من محوادآ أي حمه يراد أن ويحتمل 

.١٦٤/٩يظر:Jاjالعرب
.١ ٥ Y/ والنقل العقل تعارض درء )١( 

)آ(منأةا-ِامنّورةاكاء.
الفتاوىالك.رىما/ممآماو؛أما.)٣( 



طتأصلية'مماصديج

الثسطانجاهد والعبادة العبادة ز ربه على العبد إقباله كثرت وكلما 
ريهعن لينق2ني الوماوس بهذه إشعاله في 

الوساوسمذ للناس بمرض راولهدا ت سمية ابن الأسلأم شخ يقول 
^ثلاو;خئلكنهُلمًتضلوا؛ فياسةناَلأمصمإذا 

صإيثالإنمال0؛يلامض
أممروالدين العلم أهل لحاصة بعيرهم يزش لا ما بكنمحذ 

م؛!امشِشاثة«را/
بقدرالعبادة بأداء والكلفة بالمشقة يبتلى فانه بالوسوسة ابتلي وص 

العبادةبتحميل لجد ا ي النفس أذى من عنها ينتج لما الوسوسة هده 
ذلك.استقامة صعوبة ْع الصحيحة 
بهباخ الذي ~ الشيهلمان يعني ~ كيده ءروس الله• رحمه المتم ابن يقول 

والملأةالهلهارة أمر في به كادهم الذي الوسواس بخ• ما لجهال ا س 
سنةابلع عن وأحرجهم والأغلال الأصار ز ألقاهم حتى الية عقد عند 

يقمحتى يكفي لا السنة به جاءت ما أن أحدهم إلى وحيل س افه رمول 
وبهللأنالحاصر والتعب الفاسد الظن هذا بين لهم فجمع غيره، إليه 

تقيصه((لآ/أو 
الحرصنتيجة العبادة أداء ش بالمشقة الحبي تصيب والوساوس 

بحقيقةلا يتصوره يما وجهها على العبادة بأداء ذمثه براءة على الشديد 

.٢٨٢)ا(ْجمرعاسوىيم 
اللهفان)■ا(إءانة 



كتاسليةمم1صاكيج

وبالتكرارشرعت، كما عنها العجز أوهام من عليه يرد وما الشرع، 
الحالبه وصلت ولربما بالحزن، ؤيصيبه وببيته به يفر مما والمبالغة، 

لماوقتها وحلول وجوبها عند والضجر والضيق والملل العبادة لكره 
والشقة.فيها الكلفة من يجد0 

الباحايتحتحريم لحد بالوسوسة ابتلوا من ببعض الشقة وبلغ 
الثابتةحقوقهم بعض أويترك استعماله لهم ما كل وترك عنها والأمتناع 

الغير.عند لهم 
بمنوممثلا هم أشعلى يشقون من حال واصما القيم ابن يمول 

هنفعلى البد تشديد أن - الني. يعني ~ رروأّمر ت يالوسومة ابتلوا 
ؤإمابالقدر إما عليه اض لتشديد السبب هو 

به.الوفاء فيلزمه اكقيل ه؛الناور نفعلى يشدد كما ت فالتشديد؛١^٠٤ 
عليهمفشدد أنفسهم على شددوا فإنهم الوسواس أهل كفعل وبالقدر 

لهماال١ا.لازمة صفة وصار ذللثج استحكم حتى القدر 
البا.نيةالشقة على تقتصر لا الوساوس أهل تصيب الك، المشمة ؤإن 

قاك،®متالرُلها وأحزان ية نفوهموم قلبية وأكدار آلام إلى تتجاوزها بل 
ىأحدJا!نجد إل امماء، ول را«يا الصحاJة! قال كما ثدييا ثالمأ ؤمن مل١ 

١ثمه  قمالأيه، ي_تجكثلم أو من إل4ه احب ادث-ماء مس يحئ لأف  ٠٠
الإيئان(ال'أا.صريح ذللئ، هالت يعم، ئالوات اوجدتموْ؟، 

)ا(إغاممالالهفانا/؟ما.

.٢٢٣/١سةلأبن الكرى الخاوي )٢( 
نحريه•سق والحدث 



طإصدهث-دراكوإصلية 

منصورأ لجوزى ا وابن القيم وابن تنمية كابن العلماء أبان وقد 
همألهعلى فيها يشقون مما لعضهم تقع والتي السادات ز الوسوسة 

والمشقةوالغل، والوصوء الحدث، من الطهارة ي النفس على كالعسر 
لأداءوالكرار العبادامحتف، أداء ز والكلفة ات الجامحمن لاحتراز اش 

أوصاف،ي والزيادة إجزائها وعدم صحتها أوعدم مملعها لتوهم العبادة 
وأعدادهار١االعبادات 

همالسهلعين أن انمهلعون،<لى ررهللث، حديث،: سراح بعض وحمل 
العثاداتأّاآا.ش الوساوس أهل 

أمرش ه نفعلى محدد من رافكل الحديث، عموم المحجح كان ؤإن 
الحديثا((ر؛/هدا ش يدخل فانه فيه له افه وسع هد 

حدرولذا والملم، القس على الوساوس صرر يخفى فلا حال وبكل 
وعلاجه.بدفعه وأرا وعالجام الوحيان منه 

بذكرمن بالأممار والأمر الشيهئان من بالاستعاذة الوصية ذللث، ومن 
ومجاهدهثلاثا اليسار عن والقح، باش آمنِتنؤ وقول: الوساوس لدفع الله 

،٣٠١ا/الكبرى الفتاوى ،  ١٦٨واآ/١ ٤ ٠ / Y ٠ اكاوى مجْوع هذا ى ينفلر )١( 
تليسالمعاد زاد \إ\-^د اللهفان إغاثة المحتح الجواب 

• i١٢١د٢cص
عودمبن عبداش حديث من )٢( 

(٦٧٨٤)ح  ١١٦٢ص سث،انم3لعون 
ف٦٠/٦اكديرفيض )٣( 

.١  ٦٣/ ١ عشمين لابن انمالحض يناض ثرح ( ٤ ر 



 -V.رسظصكاتمماسه

,٢١١لJفعهوالشيطان النفس 
متلرحةملغاة الوسوسة أن خلقه على والتيسير بعباده الله رحمة ومن 

إلغاؤْوجب ذلك مثل ش الشك كثر ارفاذا وتثبت تستقر لم ما لها حكم لا 
أنمن صاحبه انفك لما حكما السلام عليه له أوحب لو لأنه ؤإطراحه، 

وحرج*لى•صيق j فتقع والظن، التخيل ذلك مثل إلثه يعود 

م

الصيبالوابل ، ١  ٦٧ص له الأصبهاسة العمدة ، ١٦٩ص يمنة لأبن الصفيين ينظر/ )١( 
.١ ١ • Y/ للقرطي لم ممماب، تلخيص من أشكل لما الفهم ، ٥ ص٦ 

.١  ٦٩٨; بطال لابن المخاري صحيح ثرح )٢( 



طظسلية'حاصدية

شر:اتط البحث 

اثشهرةامياءوحب 

نالكما الأعمال لقبول ثرطا وجعله الاحلاص بعباده افه أمر 
همآلك؛حلآإلهإلأؤ ار: تم

محصيرن'لأأدنأق لتتثدوأ بث،وأللأ وتا ؤ ار: تعه وقوي^،١^٧ 
الأعمالارإنما ه: ه قولوفيه ه عمر حديث في وكما ، ٢١٠؟حنثاآ 

مانوىا١ر٣،.أمرء لكل ؤإنما بالنيات، 
أوبه فيذهب الإخلاص د يفأمر كل من المؤمنين عباده اممه وحذر 

أجره.نقصان أو العمل حبوط ذلك على ورتب فيضه، ببعضه 
ماأخوف ®إن ه؛ اف رسول قال نال لبيد بن محمود حدث وش 

قال:١^١^ قالوا:1رمولاشوها ١^١^، سم أحاف 
إلىاذهبوا بأ'ءمالهمت العباد تجازى يوم يقول وتمار بارك اف إن الرياء، 

حزاء«ل؛ا.عندهم تجدون هل فانظروا الدنيا ر بأعمالكم كنتمترازون الذين 

غافر.محورة من ٦ ٥ آية )١( 
*البينة مررة من ٥ من آ ٢ ر 

افومحول إلى الوحي بدء كان كيف باب — الوحي بدء كتاب — البخاري رواه )٣( 

فيهيدحل وأنه يالن؛ة" الأعمال رإيما الك،:٠ مل، باب ~ الإٌارة تحاب ~ لم وم
٤(. ٩٢٧)ح ص٣٥٨ الأعمال من الغزووءيرْ 

(.٢٣٦٣٠)أ(رواْالإفمأحمدفىالمدآم/ام)ح 



راطهصلية،مماصده^—ِح 

التيالقلوب أمراض من وثنائهم الماس وذكر الشهرة حب أن غير 
فيكونئة الفالشهوة هذا تحقيق في رغبة المالحان فعل إلى تدفع 

باض.والعياذ للخلق رياء ؤإنما ف لا العمل 
إلىالمعهود الصالح بالعمل الناس مدح س النفس إرادة تتجاوز وفد 

بفحالهنفس العلى الشقة حد إلى وتكلفه العمل زيادة مجن ذلك من أكثر 
لزومه.أو 

غيرالتزهد لأسباب إبليس تلبيس في الجوزى ابن يعرض وحنن 
حبمن لهم يعرض ررما منها! أن يقرر المتصوفة بعض عند الخشرؤع 

والمعة،ارا،.اللباس ز الشهرة 
يثقما بعض فحل من وسمعة رياء المتنهدة يفعله ما ذلك ومن 

الزهدمن فيه ماهم للناس ليفلهروا الباحات أوترك العبادات س عليهم 
انمنيا.عن والانكفاف والوؤع 

فناهرهاز أفعال إلى الناس ببعض بوول والشهرة الغلهور وحب 
ومدحهم.الناس نفلر محللب باطنها وفى التحبل. 

إظهارمع مخالطتهم وعدم الناس عن كالإنقطاع كثيرة صور ولذلك 

٤(. ١٣٨)ح ٣٢٥/ ١ ٤ والسمعة الرياء ش السنة~باب نرح في والبغوي 
ىتاب وهو الإيمان ئتب عذ الخاص الإيمان شعب ز والمهقي 
الئ:أءا،/ثها)حآائ\■(.اكوضمؤلكلأ>ك إخلاص 
الترغيبوصحيح  ١٦٧ / y المحيحة الأحادث صالس.الة ر كما الألباني وصححه 

واكرهيبا/ح)حآآ(.
بعدها.وما ١ ١ • ٢ ١/ إبليس اليس تا 



٦—ِمقاميية تاصيلية دراسة - علىاممتاساس1دلأسذاتاتكاف الستة 

أحوالهم.في فيه هم عما الرضا عد؟ 
لذكرمحليا عام كل والمحج والصوم الصلاة من المناووبات لزوم ومن 

يتحدثلا حتى عنها التخلف أو بها الإخلال يتهيب أنه حتى الماس 
ءي'مح( ل بتري*، الماس 

والملبسوالشرب المأكل من الهليثات عن الإعراض ذلك ومن 
بمفلهرليفلهر وجماله بالمنلهر العناية عدم مع الثياب أحشن يلبى فتراه 

والعباد.المساك 

قدرتهيفوق بما وحضرتهم الماس بمشهد والصدقة المفقة ذلك وس 
حفلآقصد وممه يعول بمن الإصرار الصدقة هن.ه عن ينج بل واستطاعته 

لفعله.والاكر المتاء س شيا 

كلمخالفة حد إلى الماس أمام عليها مداه؛المشمة المفس حفل. ويبلغ 
حتىالقاسية والأعمال الشديدة بالأفعال إليه الماس أنفلار يصرف مالوف 

نالوا.ه نفعلى وة القمنه رأوا كلما المامحى أن يتصور متهم الواحد إن 
الرباني.العالم هذا 

ويزرونعليه الماس ما بمخالفة عليه عليهم ما ويتمالحون بل 
العلم.لقلة يولهم ؤيتيالمامحي 

كيدمن ^ا وجعل اليهود س الغلاة محلوك هال.ا أن القيم ابن بص وقد 
فيالبالغة يا.لك قصدوا الحاخاميم فإن بهم، ولحبه لهم الشيطان 

دوناختصوا وأنهم الحلم، قلة إلى بتهم ونعليهم والإزراء الأمم مخالفة 
منهمالحاحاميم كان وكلما والمشييدان والأغلال الأصار بهذه الأمم 



و|طتدأصيليةتمماصديج

•٢ ١ الرباني*ل العالم هو هذا قالوات تحريما وأكثر إصرآ وأشد تكلفا أكثر 
المتعبدعن يشح وقد  ٠٠هؤلاء أحوال يعص يمما لجوزي ا ابن قال 

إفطارهأحفى أفعلر ؤإن أصلا، يفهلر فلا ذلك، بشياع فبملم الدهر يصوم أنه 
الحالومتر الإخلاص أراد ولو الرياء، حفي من وهذا جاهه، ينكسر لئلا 

به،يعلم ولم الصوم إلى عاد ثم يصوم أنه علم قد من يدي بين لأفطر 
أفطرت،ما نة عشرين منذ اليوم I فيقول صام قد يما يخبر من ومنهم 

ريالمقاصد(( أعلم وافه بكا ليمتدى تحر إنما عليه؛انلأ، ويلبس 
كاوإذا واقعتادة الزهادة طريى اادالئالكs تيمية ابن الأملأم شيخ قال 

كاوله، الناس وJعظيلم والثمعه ١^^ وهمد الظاهر فر للشرث مسنا 
أعشررآنا يقوناI اطه أل المحح نجئ يبش كما افه• يمبله لا داطلأ عمله 

زمفٍهمىفمحيخيرىأ. تيم،نيكَس،سوطأمك 
يهاطه تسح تسح ))_، يال،: انه عنه الم>حح أشزك((أص لثدي تكله 

اطهُبهلأ،،الْا.وسناءَىناأى 

.Y٣٣٣/اللهفان )\(1غاثة 

)أ(فىإلسصهأا.

هريرة:أمح، حديث من، )٣( 
(.٧٤٧٥)ح  ١٢٩٢ص الرياء تحريم الزهن.—باب كتاب — مسالم رواه 

ه.العلقير حندب حديث من، )٤( 
(.٦٤ ٩٩)ح  ٣٣٥/ ١ ١ والمة الريا، باب - الرتاذؤ اوخارى-ىاب روا، 

(.٧٤٧٦)ح  ١٢٩٢الم-ئابالزهد-؛ابضيمارأءص وم
)ه(ْجموعالفتاوىاا/ماأا



طداصاية'ساصاويج

وجعلله، خالصا يكون أن أمر فقد الله شرعه أمر فكل ودالجملةت 
الأمرولكن الأدلة، عموم دك هكذا لقبوله، شرط فيه له الإخلاص 

والسمعةالرياء مظنة لكونها بخصوصها أعمال ش يناكد بالإخلاص 
وطلبكالجهاد عليها، الناس باطلاع إلا ثم لا التي كالأعمال بهلبيعتها 

فكانتوغيرها، والشماعة والإحسان بالصدقة الناس ونفع والدعوْ العلم 
عملهاز النفس تضعف، قد ولدا أكثر، فيها ومدحهم الناس طلب، دواعي 

أسرارمن هدا فكان الفاعل، على لمشقة ذللئ، أفضى ؤإن الناس مدح ابتغاء 
وجوبعلى الدالة الأدلة عموم تناولتها ؤإن فيها، الإخلاص طلب، تأكيد 

الإخلاص.

هه





r ٦

صلاس4،س:
سايققةضاسس

محقأ؛عثر ثلاثة وفيه 
التشريعشرك ش الرقؤع  الأولالميحث 

الجرإرالبدعة. الثانيالحث 
علها.والاستدراك السريعة انتقاص  الثالثالحث 

يالنصارى.التشه  الراعالمحث 
الله.من التشديد وفؤع  الحثالخاْس
ؤإهلاكها.القس ، تعديس المادسالبحث، 

إهانةالشسوإذلألها.
للقس.العبادة تبغيض  الأحث،اكامن
المصالح.تفويت  الثحث،التاسح

الاخرين.بحقوق الإصرار  الماشراليحثج 

والخلل.الآمة البحثالخادىعشر! 
وارك.الألقaلاع عشر! اكانى المبحث 
والمعاصي.اك.نوت إر الجنوح عشرت الثالث البحث 

ا ر





~دئطاتامسلياهزثاصدهأعي،اكتسانمادلآسذاتاتكلف السقة 

إلاثسئآ وتحرم تمتع لم المهلهرة الإسلامية الشريعة أن المقرر من 
بأصولهافكيف ائل، المجزئيات عن الهي ش هذا ومميزه لمضرته 

وقواعدها.

أثرْلعظيم كان إنما القس على المشقة عن الشارع نهي ئن 
وصرره.

أصرارأأن نجد حالها وواقع بادلها المس على الشقة تأمل وعند 
عنها.تنتج كثيرة ومقامي 

يمانحه نفسه عل. للشاق تحصا الش المالأت هذ0 أبرز وهد0 
الاحثالآتة:





حءتكاف~دراساتتاصط4هءطصده< 

الأول:امحث 
اتوموعهنيشراكاتتسريع

إنماالتسرع ش لحاكمية ا أن الدين هذا في لمة المالقيان من 
منولا ه نفذات من Jشرع أن لأحد ليس له، شريك لا وحده ف هي 

ريهعن مبلغ هو إنما ه الرحيم الكريم الشريف حتى وهواه، رأيه تالقاء 
•ومايتلأشٌهإةئوإلأجممح4ل١، ؤ عنه: ١^ قال كما 

يتجرونمن كتابه في قرجر إليه لحرام وا لحلال ا أن لى تعا اف وأّتحر 
قالكما وسة كتاب من يعلمونه علم عير من لحرمه وا الحل بوصف 

تساظثساعأِسةوا
تمحوةءامحأعتسه>ا<.

والطائعونتعالى، اض مع مشرعا ه نفتلقاء من يشؤع من الله وجعل 
شرهت=كتؤالهز آم ؤ تعالى: قال كما اف مع العبودية ش له مشركون له 

ٍبمتلمليآ آلهثسلي >ءقلثه وإولأ يدآقأ بأذن ثم ما ألدمت من ثهم كتعإ 
نإقأفسمصلأبمم.

١^١٤على القرآن في المشركين الله ااذم تيمية: اين الإسلام شخ قال 
وفعلغيره عبادة من اللص يه يأذن لم ما الدين من شركاؤهم لهم شيع ما 

الجم.)ا(الآظنمآو؛سمرة 
):آ(الآةا"اا'سّورةالنحل.
)'ا(الآةاأسسورةالثررى.



تاسدةثاصديجدراسة - ش)غاسادلآصذاتاتكااف الشقة 

لهمتنثتبمؤأ شتد=تتؤأ آملهنِ ؤ تعالى: قال كما الدين من يشرعه لم ما 
يحرمهلم ما حرموا أنهم على ذمهم كما ،• ^١ أش ئد بأذن ثم ما ألدمنح 

،.٢١شرعه((ما إلا دين ولا اف حرمه ما إلا حرام لا أنه الحق والدين اف، 
ماإلا يحرم أن لأحد ليس أنه رروالمقصود آخر موصع ش وقال 

ذلكى مواء التحريم عدم فالأصل ؤإلأ بتحريمه الشريعة جاءت 
دليليقم لم ما مستحبا أو واجبا دينا يشيع أن له وليس والأفعال، الأعيان 
واستحباره«لم.وجوبه على شرعى 

علىويشقون والتزهد للتحبد يحمدون الدين من أن هنا والمقصود 
عباداتأنه يفلنون ما استحسان إلى الأمر بهم يؤول بهيا هم أنف

اضدون من تشرع هدا أن ؤيغفلون يه، ويلزمونها أنمهم على فيوجبونها 
والطاعةاكمد من يرجون مما أموأ هو الذي المحدور فيع تعالى 

تعالى.ض القربى وطلب 

ه

الشورى.سورة من ٢ ١ آية (من )١ 
\بصأ\.الرسالة )٢( 
.roA/T•الخاوي مجموع )٣( 



ئطتاساهةذاصإوية

ال،وءءثاثثاني:

عنخارجة طاعات ش ويجد هدى بغير للعبادْ الإنسان ينشط عندما 
منبالتكثر حنا قصده كان ؤإن البدعة مهلية يركب فانه الشريعة هدي 

الطاعات.

منالناس أحدثه ما يعفى اض. رمول أصحاب فقهاء رأى ولقد 
ذلكعاليهم فأنكروا يرد لم مما تعالى اف إل بها يتقربون التي الأعمال 
عنها.المنهي الدع من وجعلوه 
طريقةأنثاوا المسجد ل يتحلقون بأناس ه مسحود بن عيداممه علم 

حصىأيديهم ول رجل حلقة كل وعر بالحصى بحون ياكبثح محا 
ممحوافيقولا فيهاااإون، مائة هاللوا فيقولوا! فيكيرون، مائة كبروا فيقول! 

ماممال! ظبز، يوممت، الحلق تلك من حلمه عبدافه! فاني فيمحون مائة 
امحيزيه ثعد حصى عبدالرحمن ابا يا مالوا؛ ؟ ثفنعوف أراكم الذي هدا 

منيضيع لا أف صامن محانا مّيثاذكلم دثدوا هال! والتنسخ، والتهليل 
صحابههزلاع هث5تآكلم أنتيغ ما محمد أمه يا ويحsiلم ميء، حشناذكم 

منيوالدي محل، لمْ وآست سل، لم سابه وهدم متوافروف، ه لإكم 
صلألة،باب مفثحو او محثد ملة مذ أهدى هي ملة لعلى أُكم بيي؛ 

ثردكمذ نكب قال! ه:دا5اتيوضناأنذناإلأاني 
يجاورلا ١^^ يمرءول قوما اف اممه.حدثتا رمول إف يصيبه، لذ 



دراطدإسإيا؛أثإسيحثتح 
juiئم، تنز P م أكوم ص 1؛^^، ظ  ٥١زام تنات4لم، 

ُعالثهروان يوم يطاعنوئا الحلق أوكك عامه وأيثا سلمه؛ بن عمرو 
المارج«را،.

علىالشاقين يمغ الّكا كان فقد للة مناهضة البدعة ك1وتا ؤإذا 
لماولذلك ه، سنته يخالفون لأنهم المباحان؛ وترك بالهلاعات أشهم 

مي«لى.فليس ض عن رغب *لمن بقوله: ذلك منعهم.علل 
سلوكإلى تجر القس على الثقة أن كيف مقررأ الشاطئ يقول 

منفيالحرج أن آنفا التقدمة الفصول هذه بمضمون اريبت البدعة؛ حلريق 
الفقهيةالأصول ى أيضا ثبت قد كان ؤإن — وتفصيلا حملة الدين عن 

أصولمن قوم فهم قد فنقول؛ عليه فلنبن - أبلغ البرهان من وجه على 
كانواأنهم ولايتهم نشى ممن افه إلى الأنقءلاع وأهل المالح السلف 

ديدناالمج والتزام أيضا، الشقة غيرهم ويلزمون هم أنفعلى يشددون 
مقصرآالالتزام هذا تحمث يدخل لم من وعدوا الأخرة، محلريق لوك سز 

الشرعيةالإطلاقات بعض من ذلك فهموا وربما محروما، أو مطرودا 
إلىالسنة عن الخروج إلى بهم الأم فأفضى التزموه، ما ؛ذللث، فرشحوا

الإضافية«لُاآا.أو الحقيقية البدعة 
بالوحيالاستدلال عن يعرضوا أن التعبدة هؤلاء حال سوء ومن 

٢(.* رح؛ الرأي/ أحد كراهية ر باب ~ المقدمة ~ الدارس رواه ا ١ ل 
٢(.• '٥ )ح ٤ م/ الصمحة الأحاديث سلسلة ز كما الألباني وصححه 

)'ا(سيىنحربمه•
.Ti- /\_^\(r)



أوقعواكما وهم اغ، يشرعه لم بما ف فيتعبدون والذوق التقاليد إلى 
مابترك أشهم على وشقوا اض يوجبه لم ما يجاب بإ أقسهم على شقة ملا 

ؤلريقملكوا أيضا فهم صنعا، يحنون أنهم يحبون وهم اض أحل 
والضلال.البدعق 

ولاواجبه ليت بعبادة تعبد ارومن تنميه' ابن الإسلام سنح يقول 
السيئة، بدعق مبتيع صال فهو تحثة م أو واجبة يعتمدها وهو مستحبة 

أوواجب، هو بما إلا يعبد لا اض فإن الدين؛ أئمة باتفاق حسنة بدعة 
مناغالشرك من الأنولع هدْ ش يذكرون الناس من وكثير متحب، 
جهةمن أو الذوق، أو الرأي جهة من بحجج عليها ويحتجون ومصالح 

وتحوذلكا٠ر١،.والمنامات، التقاليد 

وء *

•١ ٦ ٠ / ١ الفتاوى مجمؤع 





حاصدهظسست 

ا٤يefهثاتثاتث:

^^عةوالأسدئكطيه1

راعيةومكان زمان لكل صالحة شاملة كاملة الشريعة هدم جاءت 

ديقؤ٢لآلإ ؤع؛ بقوله• بحانه وصمها كما المكلفين لأحوال 
• ٢١دكأآلإسام صأ ورضيق تمغ، عوقأ ثأممثق 

ولداورفقها، سهولتها وصلاحيتها الشريعة وشمول عفلمة من وكان 
هوفانما الشريعة به جاءت ما بغير تعبدأ ه نفعلى ويشق يشدد من فان 

وينتقصها.عليها يستدرك 

لهمأكمل قد أنه والمؤمنين ه نبيه افه عباس.؛ ابن قال 
سقصهفلا ذكره عز الله أتمه وقد أبدآ، نيادة إلى يحتاجون فلا الإيمان 

أبدأ((رآ،.يمخهله فلا اطه رصيه وقد أبدأ، 
فيهرحص أو الله أحله ما حرم أو الله يوجبه لم ما يجاب يإ تدين ومن 

أحكامأن الظن به يبلغ وقد الشؤع، على الحقيقة فير مستدرك هو فإنما 
مقامطالي وأما بخفتها، للعامة وصعت، أنها أو التكاليف، قليلة الشريحة 

أكثرعبادات يفعل أن يتهلح أنه ؤيرى عليها يقتصرون فلا الكمالأت 
محمدبه جاء مما وأفضل أكثر يستهلح أنه القول يلزمه فهنا وأحن، 

٠المائدة محورة من ٣ 1ة من )١( 
١(.١  ٠٨)ح٠ ٠  ١٨ا،/ فيرْ ش الطبري رواْ )٢( 

المدر.لابن  y١٧/ الخترر الدر ش اليوش وعزاه 



ظسكاتساس|ه

عباداتأنشأ من يلزم أن ه عود مبن عبداممه حمل الذي هو وهدا 
اللهرمحول أصحاب تعلومنزلة منزلة إدراك أو البدعة، لازمين" باحد ياحللة 

محمدأصحاب ّسقنم لقد تحمون، اف ارعلى قائلات جادلهم ين حس 
١حللممألأل بدعة أحدثتم لقد أو علما، 

ص

(.١٧)ح ٩ ص البلع من يكره ما باب اليع كتابه ى وصاح ابن واه را 
.٣٨١/٤نممفىاسوأبو 
بنعطاء وفيه الكبير، في الطبراني اررواه  iVTT/ ا الزوائد مجمع ى الهتثمي وقال 

ا-خLلط٠.ولكنه ثقة وهو السانب 



ِ.ثئق-درلآدإسليهأثاصوه 

\يث\مح[ئ:
اتتشدهيثسادى

تكنلم _ Ulالأديان فإن والسماحة المر دين الإسلام كان إذا 
ابتدعتالنصارى أمة أن ذلك الرهبانية دين أنها المصرانية وتزيد كذلك، 
قالكما هم أنفتلقاء من المزموها ؤانما لهم، اممه شرعها ما عبادايت، 
آنجؤعآلد؛بم^> قلؤي—، ق و-حعأثا ؤ الملام! علمه عيسى اساع في سبحانه 

.، ري>ثني؛آثو^١١إلأوتثا؛ عثه،و ماَكثها ابتدعزها نثئرأئة 
علىهم أنفحملوا لأنهم راوذلائs الأية؛ ير نفش القرطبي قال 

بالكهوفحوالمعلق والمكاح والمشرب( المعلعم عن الامناع ي المشقات 
والصواهع،الى.

مالكبن أنس حديثا ففي فعلهم، يفعلوا أن أمته . الثمح، حذر وقد 
عليكم،افه مشدد أنفكم على تشددوا ررلا افه رسول قال قال! ُه 
الصوامعش بقاياهم فتللئج عالمهم الله فشدد هم أنفعلى نددوا قومأ فإن 

عليهمراركتبناها ما ابتدعوها رهباسة ات 

الحديي.سورة من ٢ ٧ آية من ( ١ر 
.٢٦٣/١٧)٢(-فسرامض

(.٤٩٠٤^٦٩١ص الحد ز باب - الأدب كتاب - أبوداود رواء )٣( 
)حأس(.٤ ٠ ١ ٣; العبادة ز القصد باب - الإيمان شعب ز والببهش 

yoA/rالأوسط انمجم وش (، ٥٤١٨)-، 0٣٢٢إ الك؛ير \س؟ ي وما;ي 
،-(٣٠٧٨.)



^ةتإصيلية،ذإصانمه

عليهما لمثل الّكا.y كراهة على تنبيه هذا ُروفى تيمية• ابن قال 
شوقعوا قد عبادنا من كثير كان ؤإن الميتدعت، الرهبانية من النصارى 

ولامعذورثنُأاا•أوغرمتاولن معذويين متأولتن ذلك بعض 
الأدلةعليه قامت واضح جلي أمر الكتاب بأهل التشبه عن والنهي 

كانمن سن ررلتبن ه؛ الخيري سعيد أبي حديث ز ه قوله ز كما 
لدحلتمومصب جحر سلكوا لو حتى ددراع وذراعا ثبرأ ثبرأ قبلكم 

فمناال٢،.ةالت اليهودوالنصارى؟ افه رسول يا قلتان 

ه$ ٠ 

فيسملي وأبو 
٢(. ١٧٨^ Y٤٦٩/ الحارة الأحاديث و الشومي والضياء 

صحح١.•إستاده ؛ ٨٤أ/ المهرة الخيرة زإتحاف البوصيري وغال 
ومهالليث كاتب صالح بن عبداض نيه ؛ ٧١/ ا الزواتد مج«ع ش الهيئس وقال 

آخرون.وصعقه جماعة 
قوليه.آخر ش  ١١٣ a/ اكحيحة الأحاديث ثلة ش الألباني وصححه 

١٠ ' ٣ / ١ المستقيم انمراثل انتماء )١( 
٣(.٤ ^٦٥ ٤ ٩ ٥ لّمادل!/ بثي عن ذكر U -باب الأنيياء محاب - البخاري رواء )٢( 

(.١٦٧٨ )ح ١ ١ ه٠ل٢٦ والنصارى اليهود سنن إتبيع باب ~ الملم كتاب — وملم 



^اطت؛صانمةمماضويج

اينإعص:ا1اوءهث 

ساس JbJوقوعامما

اضيشدد أن حزاوْ لكن ه نفعلى ثدي فمن العمل جنس من الجزاء 
شددوامن حال واقع من الأدلة وقامت الشرعية الأدلة قامت بهذا عليه، 
•هم أنفعلى 

علىتشددوا »لأ المتقدم: أنس حديث ز فكما الشرعية الأدلة أما 
ءايكم«أا،.فيشددافه أنفكم 

رانهىوفوائده: المحدث على كلام ش تيمية ابن الإسلام شخ يقول 
تارةوالتشديد المشرؤع، على بالزيادة الدين ز التشدد عن هؤ الٌكا 
شوالمتصا الواجب بمنزلة متحب ولا يواجبا ليس ما باتخاذ يكون 

الحرمة بمتزلمكروه ولا بمحرم ليس ما باتخاذ وتارة ادات، العب
منهم أنفعلى شددوا الذين بان ذللث، وعلل القليبات، ش والمكروه 
منعليه هم ما لى إ الأمر آل حتى لذللثج، عليهم النه شدد النصارى 
عليهما مئل التبي كراهة على تنجيه هذا وش المجتدعق، الرهبانية 
بعمىفى وقعوا قد عثادنا كثيرآمن ؤإن المجتدعق، الرهبانية من النصارى 

علىالتشديد على نبيه أيضا وفيه متاولين، غر أو معذوؤين متآولين ذلك 
بالقدر:ؤإما إما؛الشرع النه يفعله آحر لتشديد محببا يكون ابتداء النفس 

إيجابزيادة من زمانه فى يخافه الني. لكن ما فمثل بالثمّع• مأما 

)ا(سقهممحه





سديةساصطوه

حمىهن حميات له فلقطت ليا< ألق ارهات راحلته! على واهف 
فأشاربيده وفال مرتين هؤلأء،ا رربامئال فقال! يده ش فوصعهن الخدف 

شبالغلو ملكم لكن من أهلك والغلوفإنما 'رإياكم رفعها أنه يحنى 
الدين«لاا.

م

(رواْأحءاوفىافوم«هم)حاهحا(.
٣(.٠ ٥ ^٩ ٤ صرو١ الحمى المماط• باب ~ الحج مناسك كتاب ~ اني والن

٣(.٠ ٢ ^٩ الرمي حمى قدر باب ~ المناسك كتاب ~ ماجة وابن 
(.١٧١^١  ٦٣٧ا/اوناّك كتاب أول المتدرك و والحاكم 

يخرجاه•.ولم الشيخين شرط على صحيح حدت اهذا وناوت 
أنواليان المزدلفة، من الجمار لرمى الحمى المماط باب ~ صحيحه ز حزيمة وابن 
يتكلفمن أبدان ؤإتعاب الناس إيداء من فيه لما بدعة الجمار لحمى الحجارة كر 
(.٢٨٦٧)ح ٤٢٧ ٤/ منة أنه نوهيأ ة الحجار كر 
بهاترعى الى الحمى وصف ذكر - بيان ابن ترتيب ش كما صحيحه ز جان وابن 

(ب٣٨٧١)ح١٨٣/٩الجمار 
٢. ٦٨ه/ له ائي الننن ّصحيح ز كما الألباني وصححه 





طتاسداتس1سايح

اتسادس:ال،أءهث 

سذساسسوإظديا

أوإهلاكها إلى الحال وصل ربما بل عيبها ه نفعلى شق فمن 
هلاكها.

اضيلزمها لم ما وألزمها ه نفعلى ثق من فعل الّكا. وصف ومد 
ما iJIasابنيه بين يهادى شيخا رأى أنه أنس حديث ففي يعيبها أنه 

هلتفهذا تعذيب عن اف ررإن فقال يمثي، أن نل«ر فالوات ؟ هذا بال 
الحديثلا،.لخى....«
العقبةغداة هؤ اف رسول لى ءرقال فال؛ عباس. ابن حديث وش 

الحيف،حمى هن حصبات له فلقطت، لى، ألمط هات راحلته: على وهو 
فإنماالدين، في والغلو يإياكم هؤلاء، بأمثال قال: بيده وصحتهن فلما 

الدين«رأ،.فى الغلو قبلكم كان من أهلالث، 
٢.التشديد٠١ل موصع غير ش المشددون ٠لالمتنط٠ون: تيمية: ابن قال 

لهالقس على التعبدية المشقة حلال من ؤإهلاكها القس وتعلي.س، 
عقلهأو حسمه ش الإفساد #إدخال الشاطئ: فول يجمعها متعددة صور 

حاله((ل؛،.أو ماله أو 

)ا(سقنحرمحه.

يجهبقتخر ّ)٢( 

.Y/٧٨الكبرى الفتاوى )٣( 
.٢٣٣)أ(اوواءقات:آ/



ظسإياتساصدا-دراط 

منمتعها أو تجب، لم طاعات النفس بإلزام يتحصل الإفساد وهذا 
صفةعلى الصيام ه نفألزم لما . عمرو بن النه عبد قصة ش كما مباح 

شجوقد أحب الذي الرحل قمة ش كما الترخص ترك أو الديمو٠^^١،، 
ا.٠^١ ومات فاغتسل رخصة لك نجد ما ت أصحابه فقال رأسه 

الصياممواصلة عن نهاه حين عمرو. بن لعبداهلة الّكا. قال وقد 
حقا(الّ'آزءليلئs لنمك ®إن والقيام! 
البدنتغير العمل هذا على المداومة أن له.ؤ ررفيبين تيمية• ابن قال 

النفسلحق القيام من ذلك؛ من آحئ هو ما فعل من وتمنع والنفس، 
والروج؛اأن•والأهل 

وتعرصهالجم وتمرض البدني الجهد تورث النفس على والمشقة 
،،١^١٠نذر لأنه ابنيه بين يهادي . رآْ الذي الشيح كحال للأفات 
وظللالناس عله اجتمع وقد سفر ي المي رآْ الذي الرحل وكحال 

اومر((ل^.ش تصوموا أن البر من ®ليس فقال صائم، لأنه عليه 
الخمسالكليات بحفغل جاءت الشريحة أن المعلوم من ؤإن 

سذللثح وجعلتا ~ والسل والمال والعقل والقس الدين ~ الضرورية 

)ا(سبقءريه•

رأ(صبقءذربحه■

)'آ(سقنحرمحه•
•٠/٢٢.٣)٤(.ج٠وعاكlوى

نحريه.سق )٥( 
نحريه.سق )٦( 



ئطوأسليةمماصديج

منزلة.وأعلاها أجلها من بل العظيمة مقاصدها 
أنعلى الأمم سائر بل الأمة اتفقت ،رممي الشاطىت الإمام يقول 

الدينوهى الخمس، الضروريات على للمحامملة وضعت الشريعة 
ولمكالضروري، الأمة هدم عند وعلمها والعقل، والمال والنل والقس 

إليه،يرحوعها يمتاز ممن أصل لما شهد ولا ممن، بدليل ذلك لما يثبتا 
،.١١واحد((باب ش تنحصر لا أدلة بمجمؤع للشريعة ملأءمتها علمت، بل 

م

اوواءقات\/\مآ.ا

المحصول، ١٦ص• الغليل شفاء الخص/ الكليات على المحانقلة ز ؤينفلر 
الروضةمختصر نرح ، TiTfrالأحكام أصول ز الإحكام ه/بمهاو«آا، 

٩.• • Y/ الفحول إرشاد ، ١  ٥٩أ/ المنير الكوكب شرح ٢، • ٩ م/ 





^ةت1صيليةمماصاويج

ا4حث،اسمى:
إهاذاتاصسوإذس

افهكبها العزة فان كريما عريزأ الملم يعيش أن الشريحة مقاصد من 
طتئفخثىوإربجإَء شآلم>ره ِوؤ ت تعالى كماقال المومنن لعباده 
لمالممن يننع المباحان أوترك العبادات من ايثه يشؤع لم لما النفس ؤإلزام 
الذلة.أوحال إلى ليتقله العزة هذْ 

فانهالباحات بترك أو عبادات بلزوم ه نفعلى المشمة اتحد ومن 
الخلق•محن اك^ من سمر ف ض 

واستعمالاألكد المليبات ترك كمن ه نفعلى شق من حال تامل وعند 
وازدرائهم.اولهم ونالناس نظر مثار بذلك صار أنه نجد ولباسا 

اللهأمره ما فوق والهلماعات بالعبادات يشغل أن النفس ذل أعفلم ومن 
والإحسانبالصدقة غيره على عالة فيصبح يمون، ومن رزقه عن فينشغل 

إليه•

ىالمكر عن ناهيا بالمعروف آمرآ ه نفينصب أن ذلكات صور ومن 
يتعرضأنه يعلم أو الأذى، على الصبر لعدم أو العلم، لقلة يهليقها لا أمور 

هنفعرض اممه عذره ما نفسه كلف فإن اممه، أعذره فهنا يهليقه لا لضرر 
للاذلأل.

ينبغيارلأ الله.ت رسول قال قالت ه اليمان بن حذيفة حديث، وش 

المنافقون.صورة ٨ آية ن ما 



^ةتاصيانيةساصاوية

البلاءمن يتعرض قال! ؟ ه تفيذل وكيف قالوا! ه. نفيذل أن للمؤمن 
والأيهوق((رم

فهوالمنم عن والهي بالمعروف الأمر ش الزهيد هذا معنى وليس 
علءمْع ينكر فيمن هنا الحدث ولكن العظام ومبانيه الإسلام دعائم من 

الرفقبحانه حكمته من وكان الله عذره وقد نفسه على فيشق القدرة 
لمنباليد فجعل قدرتهم حب بهم وتدرج للمنكر إنكارهم حال بحباله 

الإيمان.وهوأصعق فبالقلب لم فان فياللسان لم فإن يتهليع 

٠٠٠

(.٢٣٤٤٤)ح١٤٣٥/٣٨Jرواْأح٠دفياف
٥ص٨١ يطق لا لما البلاء من ض يتم لا باب - الفتن كتاب - الترمذي ورواه 
^٢٢٥٤.)

غريب.حسن حدو*ثا ت وقال 

هآسكم ءامتوأنقلإ' ال؛ان كآبما ؤ تعالى؛ نوله باب ~ الفتن كتاب ~ ماجة وابن 
صبمم'ه)حا-ا•؛(.

. ٤٥٢٢/ له الترطى سن وصعق صحيح في كما الألبانى وصححه 



*مامديةتاصيلهات دراسة - ءلىاسساسدرةسذاتاممف ائسقة 

اثثاص:البحث 

شصاىوبادةثاتثس

لدينهلم الممحبة أعظمها من عفليمة مقاصد على قام الإسلام دين 
تعار!قال كما دينه إليهم حبب بأن عباده على اممه امتن ولدا به، وفخرْ 

هل١ا.هثر ؤكش ؤأيصثان 
منموقفا القس منه تتخذ قد الشاق بإلزامها القس مع والحزم 

مذموما.العبادة 

لبغضسببا يكون قد العبادة النفس؛حجة على القوة أن ذلك 
يبغضوحينئذ المشقة، هذه أورثت الش التكاليم،لى وكراهة العبادة 
تعبدأيفعله ما أن المتعبد نمور إذا حمموصا منه حزء العبادة لأن الدين؛ 

الإيمانأهل على افه فضل على الدالة آنفا المذكورة آلأية تامل وعند 
قولههو الأية رأس أن نجد فتها وزينه الإيمان محبة قلوبهم ز قذف بأن 

أي، ^١٣تنآ/مثم' فيَك؛ر تعار: 
ولحرحكمومشقتكم عنتكم إلى لألي محتارون ما جميع ش أطاعكم لو 

لحجرات.١ سورة ٧ آية من ( ١ ) 
Y/؛'Y.آ/''آ''آآ،صاعدالأحكام )لإ(طر/اووافقات 

الحجرات.سورة من ٧ آية من )٣( 



تأسكةحاسهدراسة - ^سامادرةصذاتاه1ف ائثقة 

إليكميحبب أن وهو ذلك من حيرأ لكم افّ فأراد للدين، يكرهكم وهدا 
لوأنه ومفهومه إليهم، الدين تحبيب، س بهم رفقه فتضمن الإيمازرا،، 

مبغضآ.إليهم لكان شديدآ الدين كان 
تالقس على المشقة لخضار يعرض وهو الاعتصام ش الشاحلي قال 

منفرض قد لأنه الملتزم؛ العمل لدلك القس كراهية خوف ءواكالث 
العملوفا من يقرب لا يحيثا المشقة فتدخل عليه الدوام يشق ما جنس 

هداؤإلى تلتزم، لم لو تتمنى أو تعمل، لم لو وتود منه تشمئر والقس إلا 
ارإنقال! أنه البى. عن عتها تعالى افه رصي عائشة حدث يشير المعنى 

فانافه، عيادة لأنفسكم تغضوا ولا برفق فيه فاوغلوا متين الدين هدا 
يالخست،بالحنم، الموغل يشبه أبش"رآ، ظهرا ولا قُلح أرصا لا نت ملا 

—الركوب وهو ~ الغلهر على تعنيفا العلويق بعض ش المقطع وهو 
المسافة،رأس إلى لوصل بدابته رفق ولو الير على يقدر فلم وقف حتى 

تمر، U٣٧٢/ممر ابن تمر ، ٢٩•/ YYالطري الآة/شر تمر ز ينظر )١( 
٠٠٨٠ صن عيي ال

٠٤ ١ م/ العبادة ش القمد - الصيام باب - الإيمان ئعِا ؛ي السيقي رواه )٢( 
^٣٨٨٥.)

١(. ١٧٨^٤ ١ ص0 الزس و المارك وابن 
•عمرو.د بن وعبداش عبداش بن وجابر مالك بن أنس حديث من ااالفظ بدا حاء وقل 
شن،®.حديث، فيها ليس  ٠٠الدارةaليت قال 

١.٦ ًسه الحنة القاصد ، ١٨٢ ٢; الخاب العلل بمظر/ 
(.١٣')حء  ٦٣٤ Y/ • المني ش أحمد عند مالك، بن أنس عن وبلفش 
.٤ • ١ / ١ المغير الجامع صحح ر كما الألباني وحسنه 



صدهظئصيليةطا 

هوفكما نفسه، ودابته الموت، والغاية مسافة، عمره الإنسان فكذللث، 
بحملالعمر مسافة قهي عليها هل يحتى بنمه بالرفق المطلوب 
وماللنفس، العبادة تبغيض في التسبب عن الحديث ش فنهى التكليف، 

حأ«را،.لاكون عنه الشؤع نهى 

;>(الأءصاما/مآ'مآ.





راطتاسلياتساسه

اممام:البعث 
وموسالصاسم

أعظممن لها الهمة وشحذ المثاق لروم على الشديد الحرصن 
نفعا.والأعظم الشرعية الصالح عن الانشغال مقاره 

هاوهقبل من مزاحمة عبادة يراه ما ببعض ه نفعلى للمشيد فيحصل 
إلىالحال فانقلت وأجرأ نفعا منها أعظم هو ما عن يشغله مما الأمور 

راجحة.مصلحة أوتفوت مفسدة، 
ؤإقامةمحمد بأمة المكارة أجر يحرم مثلا التبتل يرى قاليي 

أجرمودوام عليها يالمام يؤجر وذرية ويصلى، فه اف يذكر مؤمن بيت 
بسببها.موته بعد 

وفضلالرزق ز الس فضل يحرم تعبدأ الرزق طليا عن بمتغ والذي 
للأقربينوالميلة بالمال بالوالدين البر يحرم كما يعول، من على الإنفاق 

والخير.البر وجوه من ونحوها والوقف والإحسان الصدقة وكذا به 

وذكرلوجهض المكلفين عن الحرج رفع عن الشاطئ تحديثا ولما 
بالعبدالمعلمة الوظاف مزاحمة عند التقصير حوف اروالثانى قالا الأول 

يتاتى أحر تكاليف إلى وولده أهله على قتامه مثل الأنولع المختلفة 
وقاطعاعنها، شاغلا الأعمال بعض ش التوغل كان فربما الهلريق، 

،.١١دونها((؛المكلف 

.٦٣٣.\(\وو\قت\تأ'إ 



طاتأصد1مة،ثاصاويج

منهالأبد شرعية ووظائف باعمال مطلوب المكلف ®فان أيضات وقال 
شاقعمل ش أوغل فإذا تعالى، ربه بحق فيها يقوم عنها، له محيص ولا 

عبادتهفيكون به، تتعلق الذي الغير حقوق سئما ولا غيره عن قْلعه فربما 
ملومابذلك فيكون فيه فيقصر به النه كلفه عما قاطعا فيه الداخل عمله أو 

منها،بواحد٥ يخل لا وجه على بجميعها القيام منه الراد إذ معذور؛ غير 
،.١١فيها((أحواله من بحال ولا 

مصالحففوتت ناقة عبادة التزم لمن كثيرة بأمثلة العلماء مثل وقد 
ذلك:ومن وأعفلم منها أولى هي شرعية 
أبيحديث ش العدوكما استقبال حين الصوم عن النهي ش جاء ما 
والفهلرعدوكم مصبحوا ®إنكم قال: الشي. أن ه الخيري معيد 
فأفهلروا«لى.لكم أقوى 

ابننذر قال: سحنوزرم. عن عياض القاصي حكام ما ذلك من و- 
الحرعليه فاشتد صام أنه وذلك أبدأ؛ عرفة يوم يصوم ألا  ٢٤ومنار

)؛(اوواممات؛/َا؛آ.
٤٥٧ص العمل تولى إذا المم ز المفْلر أجر باب - المسام كتاب - ملم رواه )٢( 

^٢٦٢٤.)
اكوحيرييعة بن بكار بن هلال بن حان بن حيب بن سعد بن الملام عد هو )٣( 

انتهتالمالكي، الفقيه سعيد أبو وذكائه ذهنه لحدة سحنون محمى سحنون اللقب 
أربعينمحسة وفاته بالمغرب ماللث، علم انتشر وعنه إليه بالمغرب العلم ش الريامحمة 
عاللئ،.مدونة وكتب وماتتين 

.٩ ٤ Y/ الذم، شدران، ،  ١٨٢م الأعيان وفيانج ينفلر/ 
أحمدتالفقيه.فال المصري محمد أبو القرمحىمولاهم مسلم بن وهب بن عداف بض ، ٤١



ص1هة'ساصديج

أنتظروأنا افه رحمة ينتظرون الناس ارفكان قال! الموقف. ز والعطش 
الإفطار«لا،!ا.

صوامعلحل أنه صالح بن محمد عن الشاطئ حكام ما ذلك من و~ 
أنُس_ا عظيما بكاء يبكي رجلا فرآى المت*بدين ومواصع المضنمن 

الاولل'أ،.من الصلاة لإطالته الجماعق ش الصبح صلاة فاتته 

٠٠#

سعصنة وفاته مالك الإمام بفقه عناية وله وصلاح، ودين عقل له وهب ابن لكن 
ومائة.وتعين 

.٦ ٥ / آ" التهذيب تهذيب ، ٥ ٢ ١ Y/ الإعتدال ميزان ينظر/ 
.Y١٥٤/)ا{ترت؛باواوارك 

.٢٥٠)آ(اوواساتأ/





^اطتاسليةثس|يج

اثعاشر:البحث 

الأضىالإضرارئحقوق 

الحقوقمن بكثير بغيره مرتيهلآ المكالفا جعل أن الئ-ارع حكمة من 
تعظسمأسباب من وجعلها الحقوق هذه ورعاية المندوبة أو الواجبة 
الأجور•

أعفلممن بدلك النفس على والشقة للعباده والأنقهلاع والتفرغ 
مشروعة.حقوق لهم ممن الغير ؤإهمال تضييع صرره 

فرأىظلتع الفارمي ملمان أخاه زاره لما ءةه؛بم الدرداء أبي قمة وش 
الدرداءأبو أحوك ةالتت ؟ شأنك ما لهات فقال متبدلة الدرداء أم ملمان 

وقالطعاما، ملمان له فصغ الدرداء أبو فجاء الدنيا، ش حاجة له ليس 
فأكل،قال: تاكل حش بآكل أط ما سلمان: قال صائم. فإني قال: كل. له: 

ذهبثم فنام، نم، ملمان: له فقال يقوم، الدرداء أبو ذهبا الليل كان فلما 
لهقال ثم فصل، الأن قم سالخان: قال الليل آخر كان فلما نم، فقال: يقوم، 

حقا،عليك ولأهلك حقا، عليك ولنفك حقا، عليلثف لربك ررإن ملمان: 
مالخان«لا،.»صالق فقال: الني. فاني حقه حق ذي كل فاعمل 

ررألمس: اممه رسول لي قال قال: عمرو. بن الله عبد حديثا وش 
إنفانالث، قال: ذلك، أفعل إني ئلتج: اكهار، وتصوم اللل تقوم أنك أخر 

حقا،لضك، وإن نفك،، وتفهنت، عنلئ، حجت ذللئ، فعلنن، 

نحريه.سق )١( 



تاصيليةساصديح-دراط< 

ونمءاروقم وافطر فصم حقا عليلثا ولأهلك 
المتحإتعن النهي جواز ~ الحديث يعني ~ راوفيه حجر• ابن قال 

الواجبةالحقوق وتفويت والملل الآمة إلى يمضى أن حثي إذا 
الخدكور،اأالمستحب فعل على فعلها الراجح الندوبة أو 

العباداتبعفى فى أمرق من أن على بالحديث تيمية ابن وامتدل 
كانالواجبات بعض عن يضعفه حتى الليل قيام ومداومة الصوم كرد 

للعقابل٣/مستحقا 
ولزومهابالطاعات الانشغال نتيجة الآح_رين بحقوق والإصرار 

كثيرة؛صور له بأندها 
يهماإلان والإحبرهما ترك بالوالدين بحقوق الأضرار ا منه

الحاجة.وشدة الكبر عند حصوصآ 
والمعاثرة.لماكنة وا النفقة ش الزوجة بحقوق الإصرار ومنها 

رعايتهموعدم عنهم بالأنشغال اء الأبنبحقوق الإصرار ومنها 
بهمالإصرار وكذا تربيتهم، وسوء فسادهم سبب هدا فيكون وتربيتهم، 

•الناس على عالة جهلة فيعيثون وتعليمهم عليهم القمة بترك 
منهايمنع التي المباحان من عليه ولاية له من بعضهم مغ ومنها 

لتويع•بل لتحريم يكن لم و\ئ ه، نم

نحربجه•ض ، ١١
)آ(ذحاوارى؛/مااأ.

• ١٣٦/٢٢اكاوىمجموع )٣( 



نن—ِِآطئسليةثاصديح 
ماعلى وأطرهم بإلزامهم عليهم ولاية له من على المشقة ذلك وس 

الخشنوالردى•يكرهوزمن 
يعقدواجب حق له من خصوصا المعاقدين بحقوق الإصرار ومنها 

معهم.التزمه بعقد يفي لا 
حقوقيقط ألا يجب التعبد أن إلى الهلهرة السنة نبهت وقد 

ذلك:ومن الضرر لهم فيحصل منها المالية حتى الذرية 
المشقةمن الدرداء أبا أخاه منحه تعليل وفيه التقدم ملمان حديث ~ ١ 

فأعهلحقا، علياك ولأهلك، حقا عليلئ، ررولئفسلئ، بقوله: النفس على 
.٢١ملمانءارررصدق فقال: الني. فاني حقها، حق ذي كل 

الليلكل قيام من لمعه به وعلله حق للأهل بان أخاه ه ملمان فنثه 
الرحمة:نبي وأقره النهار، كل وصيام 

علىالتنبيه جمع قد الحديث، راوهذا الحديث،: عن متكلما الشاطبي قال 
والتأنيسبالخدمة والضيف، إليه يرجع وما والامتمظع بالوطء الأهل حق 

بتركوالقس والخدمة بالاكتساب عليهم بالقيام والولد وغيرها والمواكلة 
أخرا وبوظائفتقدم ما بجمح سبحانه الرب وحق عليها المشقات إدخال 

ؤإذاحقه حق ذى لكل يعتلى أن والواجِت، فيه، هو مما ونوافلآكد فرائض 
عنذللئ، يصدم فقد أوثلاثة أوأمرين المدوية الأمور من أمرا الإنسان التزم 

ملوما«لى.فيكون وجهه على كماله أوعن بغيرها القيام 

را،سمح،مبجه•
)'آ(الأءمماما/ما>*آ.



تاسليةدراط 

يوصيأن الني. استأذن أنه له وقاص أبي بن سعد حديث ٢— 
قال:الثلث؟ قلت: لا. ق1ل: الشْلر؟ قك: لا. قال: كله بماله 

بالكلالتصدق من نهيه س علل ثم كثير، والثلث فالثلث 
منخير أغنياء ورثتك تيع أن ررإنلثإ فقال: ذريته لحق والصف 
ا.الاساار يتكمفون عالة أنتادعهم 

أعبدستة أعتق الذي الرجل فير الحصين، مر عمران حديث، — ٣ 
الّثيابينهم ذأ®رع غيرهم مال له يكن، ولم موته عند له مملوكين 

قولأئديدآرى•له وقال الاتي ش وردم متهم اثنين ش امفاه فه 
يجس،يالوافل فه عبادته ش العبد بأن ناطقة وغيرها الأحاديث، فهدا 

يضيعهافلا والبدنية والمعنوية المالية الأحرين حقوق ار يلتفتؤ أن 
العادة.لحبحة 

ءأيءإد،٠٠ 

)ا(سزاءممحه.

نحربمه■سبق  ٢٢١



-~ِف-دراطتاسلية<ساصده< 
(—٢٢٩

اآtطدىعشر
للاثسائاوال

وأحكامهايحكمها حميلة الشريعة هده أن لى تعا النه حكمة من 
شوطمأنينتها وراحتها النفوس هد0 معادة وللقلوب، لالنموس محببة 
ومنالصلأه،،أاا، ر عيتي قرة رروحعلت .! قال كما تعالى طه التعبد 
ولامنها يسأم ولا يملها لا نعيمها يعيش فانه عينه قرة عبادته كانت 

كماوطعم حلاوة وتهلثيقه به للأيمان بأن العظيم دينه اطه وصف وقد 
وبمحمد.دينا وبالإسلام ربا بافه رصي من الإيمان طعم ررذاق قال:٠ 

رسولأ«رأ،.
منالدين هذا تمكن من أن هرقل ْع حواره ى ه أبومميان ن بو 

ينقصونأم أينيدون ررقال الصحيح ز كما لدينة ّمخهلة عنه يرجع لا قالبه 
أنبحد لدينه خطة س متهم أحد يرتد فهل ت هرقل قال يزيدون، بل قلت، 

سخطةأحد أيرتد راوسألتك هرقل قال آحره وش لا٠٠ قلتات فيه يدخل 
نحالهلحين الإيمان وكيلك لا أن فدكرت فيه يدخل أن بعد لدينهرّا،. 

نحربجه.تقدم )١( 
طعمذاق باب الإيمان— كتاب — لم مرواْ ■ المطلب، عبد ين العباس حديث، س )٢( 

(.^٦٢٦٥راا/ باش رصي س الإيمان 
أحديخطه ولا لدينه •مخطه ٢ ١ ' Y/ الأنوار مشارق ز عياض القاصي قال )٣( 

الرصى'.وعدم للثيء الكراهة ومو والفم الفم مثل للخان والخط خط ال



راكتاس1يةساصاوهئ"—"ح 
القالوبر١،.بثاشنه 
نفوسش والملل السامة يبعث ما الشريعة من فليس هذا تقرر إذا 

المطهرة.الشريعة هذه لمقاصد مناقضى هو بل المكلفين، 
السامةيورثهم أن حشية عليهم يشق مما أصحابه يحذر ه كان وقد 
اف.عبادة فباكرهوا والملل 

قال:امرأة وعندها عليها لحل س النبي ارأن ه عائشة حديث ففي 
فواضتهليقون بما عليكم مه قال: صلاتها من ندكر فلانة قالت،: ؟ هن.ْ من 

تملوا«رأا.حتى يمل لا 
وحرمانالقس على والتثده. الغلو أن إلى الحديث أنار لقد 

الأنقطاعإلى ويندي والملل السامة إلى يودي المباحة متعها من القس 
والرك.

العملمن تكلفتم متى اروأنتم الحديث: شرح ش البر عبد ابن قال 
فانقةنيالعمل عن وصعقتم الملل لحقكم وأسرفتم تهليقون لا ما والعبادة 

العمل«رم.بانقطاع الثواب، عكم 

٥/ ١ .ؤ الثه رمول إل الوحي بدء لكن كثف ~ الوحي بدء كتامح، ~ البخاري روا0 ( ١ ) 

الإسلامإلى يدعوه هرنل النص.إلى كتاب باب - جر والالجهاد كتاب ~ لم وم
ه/ما1ا)حم''ب؛(.

محرمه■مق  ٢٢ل
.١ ٩ ٤ ١; الممهيد ، T٨٧/ الامتدلكر )٣( 



س1صد|يجناسية 

وخوفالفتور خشية العبادة ش التشديد يكره ارإنما (! Jliajابن وقال 
الاول«أا،.

وحبهمله اف. رسول أصحاب محبة عظم إدراك ش الفكر يعجز وقد 
نصحهم،أدام لو أن ولهديه له محبتهم من فكان وتعليمه، وتوجيهه لمحه 

تمحه.فيملوا عليهم يشق لا حش نحولهم ؤإنما يفعل لم ه ولكنه 
الماسيدكر عود~ مابن يعّي ~ عثدافه كان قالت وادلل٢،. أبي فعن 

كلذكرتنا أنلئ، لودديت، الرحمنI عبد أبا يا رجل• له فقال خميى، كل في 
أنحولكمل''آاؤإني أملكم أن أكرم أني ذللث، من يمنعني إنه اءآما قال؛ ؟ يوم 

علينا،ال؛ا.الآمة مخافة بها يتخولما ه المى لكن كما ؛الموعفلة 

ءآ؛٩١ 

.١٤٤م المخارى صحح ثرح )١( 
حزيمة،بن أط بن دودان بن ثعلبة بن مالك بتي أحد الأسا.ى ملمة بن نقيق يعتي )٢( 

عابد،ثقة ه، الصحابة من حملة عن روى منه، سمع ولم صغثرأ . الحم، ادرك 
وثمانين.ثلاث سنة وفاته 

.ص٩٥١الأمصار ،ضءداء ٢٤٦/٤ضهم
AjJLaLmjمحلانآت نحولتؤ التعاهد وهر التخولؤ من )٣( 

بفلر/محالمةسمىا/آاآ.
.^١( ٠ )ح ١  ٦٣/ ١ معلومة أيامأ الحلم لأهل جعل من باب، ~ العلم كتاب — البخاري رواه ( ٤ ) 

الموعنلةز الانصاد باب - وأحكامهم المنافقين صفات، محاب - لم وم
صااآ\ا)حا،\اما(.





ساصدهناسكة واط 

عقرتاتثاتي البحث 
والتركالانقطاع 

زوالاستمرار الدوام أن يجد والمة الكتاب هي الناخلو يتأمل عندما 
الأحكام.ش الشريعة مقاصد أعظم من انقطامه وعدم العمل 

أنعلى لتتركي بمقتتفاها أو بنصوصها الشرعية الأدلة توجهت لقل 
عفليم.شرعي مقصد العبادات مباشرة دوام 

•^١٢ؤأعثدلعكحئثملىآلميث ؤ تعالى؛ فكقوله بنصها أما 
.٢٢هوالموتلهنا واليقين 

ؤآعيدؤ قوله وهى الكريمة الأية هده من اروستدل كثير؛ ابن قال 
علىواجة ونحوها ة  ٠٨٠۵١الحبادة أن عر ه آلتيرش حئ.غق رلإك 

ثاذأ(الم.عقل4 دام ما الإنسان 
فولهوكان ه الميش ثمائ حئ ؤ هائية ما قيل فإن ١١القرمحلي! وقال 

قال:لو أنه هدا ش الفانية له: قيل بالعبادة. الأمر ش كافيا ه رها أعبمد ؤؤ 
ارحتىقال: ؤإذا مهليعا، كان واحدة مرة ءبد0 ثم مهللقا ر؛كاا راواعبد 

الحجر.صورة من ٩ ٩ آية )١( 
الكابعلوم ز اللباب ، ٦٤ا/ • المرض تر نف، ٥٥٤أ/ محير ابن ثثلر/شير )٢( 

.iwjw

ئ؛ر؛/؛هه.ابن نفير )٣( 



^هلمةساصد|ه'

تموت((لا،،حتى هذا لاتفارق معناه كان ياتيك 
مددوا ٠٠قال! افه. رمول أن ه عائئة حديث ش ه قوله ومثل 

الأعمالأحب ؤإن الجنة، عمله أحدكم يدخل لن أنه واعلموا وقاربوا، 
؛راغأمبئثنل'"ا■

وكانقل، ؤإن عليه دووم ما الله إلى الأعمال أح—، ارؤإن رواية؛ وقي 
أستوهاال'أآ.عملا عملوا إذا محمد آل 

أئسه((ر٤ا.عملا عمل إذا اممه. رسول كان ٠٠رواية! وز 
ؤإنأيومها ٠٠قال! اف إلى أحب الأعمال أي و. مثل أنه رواية؛ وقي 

تطقون«لْ،.ما الأعمال رراكلفوا وقال: ئل،ا، 
ولنالبر حقيقة تبلغوا فلن وقاربوا سددوا يقول ٠٠البر؛ عبد ابن قال 

أنأحدر كان قاربتم إن فإنكم قاربوا، ولكن الأعمال، ي الإحاطة تهليقوا 

.٦ ٤ / ١ ٠ القرطي تفسير )١( 
٢٩٤ا/ ١ العمل على والمداومة القصد باب — الرناق كتاب — الخاري رواه )٢( 

،-(٦٤٦٤.)
بليعمل الجنة أحد حل يل. لن باب - وأحكامهم المنافقين صفات ئاب - لم وم

اشص'ا؟آا)حآأاما(.برحمة 
وغيره،الليل نيام من الدائم العمل فضيلة باب — المسافرين صلاة كتاب — لم مرواه )٣( 

صماا'مرحيآ،مل(.والأمربالاقتمادزالعبادة 
مرضأو عنه نام ومن الليل صلاة جامع باب - المسافرين صلاة كتاب - مسلم رواه )٤( 

٢٩٤/ ا ١ العمل على والمداومة القصد باب — الرفاق كتاب — البخاري رواه )٥( 
،^(٦٤٦٥.)



عملكماال١،.على تدوموا 
وعدمللدوام الشريعة إرادة على يدل فإنه الأدلة مقتفى وأما 

لنالشريعة أحكام يامتقراء أته يدرك للشريعة المتأمل ولعل الأنقهلاع، 
الدوام.الأصل بل منقهلعا مؤقتا حكما يجد 

قولهمثل من يفهمان  ٢٣والشاطيأس٠يةل٢، ابن الجليلان والإمامان 
إأمقنتستعالى؛ وقوله ألماوء  ١٠٣٠^^١^تعالى؛ 

عليهاالمداومة إلى وأركانها بواجباتها إقامتها مجرد عن زائدآ معنى 
Aه من هدا .زحد 

الطاعة((لا'ا,دوام رروالقنوتت تنمية؛ ابن قال 
المحافغلةالصلاة® ارأقيموا قوله; من المفهوم ارفان الشاطئ: وقال 

لها«س.والإدامة عاJها 
المكلفدوام الأعمال ش الشاؤع مقصود إن الثامنة؛ المالة ١١وقال؛ 

إلأ'آمحلإنؤ تعالى؛ كقوله واصح ذلك على والدليل عليها، 

.٣٢/•٢٤JU)١(اكه

. ٥٠٢/ Y٢الفتاوى مجمؤع ٤، ١ Y/ النوراسة القواعد )٢( 
)•ا(اوواءةات'*آ/ماإ.

البقرة.محورة من ٤ ٣ أية من )٤( 
البقرة.محورة من  ٢٣٨آية من )٥( 
القواعدالوران؛ةآ/ا؛.)٦( 
)W(Jli١JJ١.^\TإTت\



^1يةمماس،يج__ __

الصلأةؤإقامة  ٢٢١٠؟أضتزه ؤوشّمودى وقوله؛  ٢١؟٠١ نيثوث صلايم 
الصلاة،إلى مضافة ذكرت حيث الإقامة فسرت بهذا عاليها الدوام بمعنى 
إلٍهاار"أا.الشاؤع قصد على دليل وهو المدح معرض ش كله هدا وحاء 

القضية،هده على القرآن من كثيرة أمثلة اف~ رحمها — ذكرا وقد 
الحكيم.ارع الث>مقاصد من العبادة على الدوام أن المتقرر من فكان 

التوجهفيها الأصلي المقصد فان العبادات ر>وهكن.ا الثاطى; يقول 
ذللث،ويتع حال، كل على إليه ؛القصل. ؤإقرارهالمعبود، الواحد افه إلى 

وماتعالى الاله أوياء من ليكون أو الأحرة، في الدرجات ليل العبد قصد 
ومقتفيهعليه وباعثه الأول للمقصود مؤكدة اكواح هدْ فان ذلالث،، أشبه 

يقتفيلا اكاع على القصد كان إذا ما ؛خلاف، وجهرآ، مرأ فيه للدوام 
تاكيده®ر٤،.ولا المتؤع دوام 

علىالمداومة مقصد وهو العفليم المقصد لهازا الشاطبي ويستدل 
توقيت،فى فان رروأيضا فيقول! وأحكامها الشريعة بواغ والهتاعق العبادة 
شومستحثات تونات وممفروضات من العبادات وءلاJمؤ الشارع 
القطعحصول ش يكفي ما باب أّولغير ءلاهرة الأسباب معلومة أوقات 
الأءمال«رْ،.إرإدامة الشارع بقصد 

مورةمن  ٢٣وآية ٢ ٢ آية ( ١ر 
البقرة.صورة ٣ آية من ( ٢ ) 

)م(اووافقاتآ/؛•؛.
.١٤م/•)إ(اورافقات 

)ه(اوواءقاتأ/ه«إ.



اِ^اكتأسلياتثاصاويج 

والانقتلاعالترك إلى يؤول ومئفة لكفة فيه ما القس إلزام ؤإن 
منوأنها الهلاءة، على المداومة وجوب من تقدم لما المخالف 

والواغ.الوحي ذك على يدل الشاؤع مقصودان 
بهاألزموا عبادات عن امهلعوا لما الممارى الله ذم فقد الوحي أما 

سىويمنا ^ثميثيثا ء تجناعق ئم ؤ عنهم• الله قال كما هم أنف
ووثق<ُرأئه آبعوْ قى ئؤب ف، وجعلنا آلإنجذ وءاقثه متبمر آي 

حىرعهمها فما آثم رطوي اتنغاء إلا عليهر ماَكأثها ابتدعؤها ؤيهابة 
١؟١٠١ شملأ ويوهمم لمبمئ تبتر ثاثنوأ ١^:?، ثثاسا ^٥١^٠^ 

المزموابما يقوموا لم أي ه ؤتارعوها■م،رعابم-ها • شانه حل فقوله 
له.

اللهدين ز الأبتديع أحدهما وجهين: من لهم ذم ؛اوهدا ابنكثير: قال 
قربةأنه زعموا مما المزموه بما قيامهم عدم ش والثاني: الله، به يامر لم ما 

وجلءارى•عز الله إلى يقربهم 
الف.رينأ"'آا.جمهور عليه الذي هو كثير ابن قال الذي وهدا 
عناش. نهي ويترك ينقطع ه نفعلى الشاق أن على يدل ومما 

منعائثة حديث ز كما الانقهللع بخثية تعليله مع المص على الشقة 

محورةمن  ٢٧آية ( ١ ) 
)أ(تفراينىيرار/ا<آ.

لأبناكزيل لعلوم المهل ، A٤٢/ اكوي تمر القرطى تمر يظر: )٣( 
.٨٤صرأ السعاوى تمر ، ٥٠٦ ٠jA ٨ ١/ ٨ الكاب علوم ش الياب ، ٤ ١ ٤ "ا/ جزى 



ئط'تأصياايةمماصديج

.٢١تملواااأحش يمل لا فائه تطيقون، بما عليكم رامه، قوله 
الما العبادة من تكلفتم متى ؛اوأنتم للحديث! شارحا البر عبد ابن قال، 
فانقطععملكم وانقطع والسآمة الضعم، وأدرككم الملل لحقكم تعليقون 

ويخبرهمالدائم القليل على س يحفهم العمل، لأنقطاع الثواب عنكم 
قطعإل سبب، الملل وأن عليها، الإمرافح تحتمل لا القوس أن 

الحمل«رى.
عبداف:يقول والقيام الصيام عن عمرو. بن عبداف الض. ونهى 

ماالليل ولأقومن المهار لأصومن وافه أفول أنى س اطه رسول ررأحبر 
ذلك،تستطع لا فإك قال! وأمي، أنت، بأبي قلته ئد له• قفلت، ءثستإ، 

أمثالهابعشر الحسنة فان أيام، ثلاثة الشهر من وصم ونم وقم وافطر فصم 
صيامفصم قال! ذللث،. من أفضل أطيق إني قلت،! الدهر. صيام مثل وذللث، 

ذللث،.س أفضل أطيق إني فقالت،! الصيام!، أفضل وهو اللام عليه داود 
لأأكلسذص"زفقال 

ليوقال قال! عل. فشدد فشددت، اممه عبد ارقال لم! مرواية ول 

الذيإر فصريت، قال! عمر، بك يهلول لعللث، تدرى لا ااإنالي، .ا.' الخم، 
•نحربجه سق ا ١ ر 

)ي\كيو\إإ{'\.
،٢٨١ frصرض ، ٣٨٦آ/سالم ثرح اومى/اسج هدا ز ؤيطر 

.١ ٥ ١ / ١ رحب لابن الماري فتح ١ ٠ * / ١ بطال لأبن الخارتم، صحح شرح 
١(.^٦٧٩ ٢ ٢ • أ/ الدهر صوم باب — الصوم كتاب، ~ الخاري رواه )٣( 



ئط'تاصيليةممامده

٠٢١س((لاف ني رخصة نالت، كنت، أني وددُت، كبرت فلما الّكا. لي قال 
للأنقaلاعتودي التي المشقة أن إلى تلتمت عمرو بن عبداممه وقصة 

وحتىبل فقط، العمل ونت الإنسان يكلفه الذي الشاق العمل في لست، 
الدوامعند ولكن ابتداء، حرج ولا مشقة فيه الدخول ز يكون لا فيما 
لكنهمدركا يسيرأ ظاهره ش يكون فقد والحرج، المشقة بسببه تلحق عليه 

مشقة.على يؤول 

افهرسول رافان فيقول! الأعتصامل٢،، ش المعنى لهدا ينتبه والشاطئ 
أنبيان وهي مفلنونة لا معلومة قاعدة إلى راجعا أصلا فيه أصل د ق. 

الحرجأصل أن كما الشريعة عن منفي الدوام عند للحرج المورمث، العمل 
لحولمع ممماح ولا السمحة بالحنيفية بعث، ه لأنه عنها؛ منفي 

المج->م.
المكلف،على ررتدحل المشقة! يجعل حين الموافقات في هدا ؤيوكد 
سوجهتنت

ه.نفز ثقله أو بكثرته ه، نفش التكليف، شدة جهة من أحدهما! 
حفيفا.ه نفز كان ؤإن عليه الداومة جهة من والثاني! 

انضمفإذا حقيقة، حقيقتها جهة من فإنها الصلاة، ذللث، من وحسبلث، 

حقابه أوفوت به تضرر لمن الدهر صوم عن الهي، باب ~ الصيام كتاب - لم مرواه )١( 
صص يوم زفطار يوم صوم مضل( وبيان واكثريق، العيدين يفطر لم أد 

•^٢٢٧٣.
)آا(الأعمحام\/"ج

الأعمام)٣( 



د)اسةتاصيب'ساصدههف— 

ؤأسمنإؤ تعار! قوله لذلك والشاهد ثقلت، المداومة معنى إليها 
قرنحش كبيرة فجعلها ،، ^١١إلاعل،أ-صن لكانْ وأي الثهموألأتأؤْ 

الأصبالصبرر٢،.بها
ألزملمن الصالح الحمل على المداومة ترك أن الحلماء يعفى وقرر 

الإثم.يوجب به ه نف
منعليه شاقا نيتا ه نفعلى الإنسان أوجب افإذا (؛ Jliajابن قال 

نهىولذلك إثما، ذلك كان فيه التمادي على يقدر لم ثم له فادحا العبادة 
اض.ءنالم،ب«"،.

توجبمفسدة من وأوجبها ه نفبه ألزم ما بترك اكاثم هذا كان ؤإذا 
منالفاصل كترك عفليمة مفاسد لزومه نتيجة المندوب ترك ر فإن الإثم 

عمرو.ابن عبدافه حديث، عليه دل كما والأنقهلاع والعجز المندوبات، 
المتهدم.

ءو؛ي ؛ ه

البقرة.سورة من ٤ ٥ آية ( ١ ) 
.٤٠٥)لإ(اوواءقاتلإ/ 

.٤ ٠ ٥ a/ البخاري صحح شرح  ٢٣)



صقر:اتثاتث البحث 

امحدتوحإشامممحبوالو1ص

بلوالأنقطاع بالترك ه نفعلى بالتشدد الق عما من طريق تنتهي لا 
والذنوب.المعاصي بحر ركوب إلى بعضهم عند يمتد قل 

الإفلاتعند نتيجته تقف لا قد عليها يثق وبما النفس على فالشدة 
الحرمات.إلى الوصول إلى يتعداْ قد بل الواجبات، فعل من 

يكتبوالولع الزهد ز الغلو يعالج وهو محمتة ابن الإسلام وشخ 
حرجحش والويع الزهد ش غلا من راوهكدا فيقول: الخير المطلع شهادة 

كماالحارم وانتهاك الفاسدة الرغبة إلى أمره ينتهي الشرعي العدل حد عن 
وحربءار١ا•ذلك، روي قد 

والعبادةالزهد ش المثتدعون رروأما آخر! موضع ش ويقول 
التلعاموفضول الكاح ز يزهدون قد فإنهم الرهبان، طريق السالكون 

فىيقعوا أن بد لا هؤلاء عامة ولكن محمود، وهذا ذللئج ونحو والمال 
الأحاJا٠ث،،بصحبة يبتلى منهم كثير نجد كما الجنس هذا من ذنوب 

ماوالصبيان الماء من الحرمة الصور إلى بالميل فيبتلون المساء ؤإرفاق 
١٢٢الحمدية٠ألاإثريعة المتبعون المنة أهل به يبتلى لا 

إلىالترهب بهم آل وما النصارى رهان حال القرطى الإمام ويصف 

«إ.الخابم'منهاج )١( 
.٤ ٦ و٦ ٤ ٦ ٥ / ١ ٤ اكاوى مجموع )٢( 



بالباطل.الناس أموال كأكل فيها والولؤغ المحرمات نيل 
ه؛يبميها حق ئايعؤيها ؤ تعالى• قوله نمير فى الفرًلتي يمول 

كماأموالهم وأكل الناس على الرياسة طلب إلى بالترهب تسببوا راؤإنما 
وأليهآيةأمح-ماي نني حقثوإ ثا»وواطآن \ؤئ تعالى؛ قال 

وهازا، ^١١آنئو سنمل عن ويصدونك• آلنايى أمون ثآ'لأون 
الأم«لى.زآحر الرياسة طلب إلى الخرهب أداهم وم قز 

تيئسس يحصل وْا والصوفية الزهاد عن الجوزي ابن تكلم وحين 
منها؛صورأكثيرة ذكر المحرمات بعض تناول ش عليهم إبليس 
للراحةإيثارأ كان، وجه أي من المال وجمع الدنيا إلى بعفهم يل م— 

للشهوات.وحبا 

إحفاءمع عنهم الزكاة باحد الفقراء على يفيق بعضهم أن منها و~ 
وغناهم.سعتهم 

والسمعة.اللباس ز الشهرة حب من لهم يعرض ما منها و- 
لجماءةل'آ،بوا لجمعة ا ترك س بعضهم إليه يعمي ما منها و~ 

ص

التوبة.صورة من  ٣٤مناية ( ١ر 
)أ(تمرالقرضبا/مآآ.

بعدئ.وئ ١ ١ • ٢ r/ إبليس تلمس )٣( 







~دداطظسليةساصاوهآ

الكتابهذا مادة ؤإعداد كتابة أنهيت أن وبعد وشكره، اممه حمد وبعد 
توصيات!من رأيته ما وأدون نتائج، من إليه حلصست ما أهم أسجل فإني 

النتائج:أولا: 
وغيرهمالمكلفين على الشقة برفع جاءت المهلهرة الشريعة هده أن - ١ 

الاصارعنهم ورفع يعليقون، ما ببعض إلا يكلفهم فلم صورها، بشتى 
يكونما للعباد عرض ؤإذا ازبقة، الأمم على كانت التي والأغلال 

بعفسبإتيان عنهم خفف كما عنهم، خفف، مشقة نؤع فيه العبادة أداء 
علىيشقوا أن للحبال يأذن ولم لضرورتهم، دفعا عليهم الله حرم ما 

•أنمهم 
،٤٠٣٧١ز المنفية الشقة أحكام دراصة إلى توحهت، العلماء عناية أن ٢" 

ماحسبا — ندر أو قل ييتما الشقة، هذه به تدفع الذي واليسر 
 vذاتمن الصائرة الشقة أحكام ودراسة يحث، ~ عليه اءللع٠ت

بجمعمستقل ؛حث، يفرد لم مسورثإ متثور كلام ي إلا الكلفإ 
احللاعيحمب، ~ شتاته 

لممما عليه بشق ما ه نف، الكلفإلزام هي• النفس على الشقة أن ٣" 
تعالى.ممه القربة بقصد ترك أو فحل من اممه به ياذن 

لجمععموم هي عنها بالتهي  ٤٠٣٧١حاء التي القي على الشقة أن " "٤ 
ليسما ذللث، ش ويدخل والمالية، والفئة البدنية الشاق أنولع 
عليه.يالداومة تحصل المشمة ولكن ه نفى شاقا 

علىالأدلة قامت، قد فه العبودية يقصد الخاق والخرك الفعل ؤللب أن ٥- 



حاصدة^^،-دراطتاس1ية 

ومنكثيرة، استدلالية وبوسائل متنوعة، ووسائل وطرق متواترة منعه 
أهمها؛

وسماحته.الإسلام ير على الدالة الأدلة موم ع— 
ه.نفعلى يشق أن ه للنبي الناهية القرآنية الأدلة موم ع~ 
لعغليمالخير وجوم من لعض محته من سنته. في جاء ما موم ع~ 

١عليهم المشقة حثهية أمته بها يأمر لا ،ثم نفعها 
علىإنكاره على الدال، وبفعله بقوله ه الك، عن صدر ما موم ع~ 

منث.قءلىشهلأ

ومنييلكها، أو ه نفالمرء يقتل أن حرمة على الاJالة الأدلة موم ع— 
ّوقربة ٠لاءة أنه يرى بما إهلاكها ذللثؤ 

مقاصدهامن كان لما إذ القس؛ على المشقة نمت، الشريحة مقاصد أن — ٦ 
منالصادرة المشقة الشريعة تنفى فلأن ، ٤٠٢٠٧١من المشقة نفي 

أولى.ياب، من ه نفالمكلف، 
 ~U أبرزها؛من صور في تتمثل القس على المشقة أن

الله.يوجبه لم ما القس على لإيجاب، ا~ 
باشدها.المندو؛امتإ زوم ل~ 
المباحايتج.عن لامتنلع ا— 
الشرعية.الرخص رك ت— 
والعارض.، الاختلافعتل. بالأسد لأخد ا— 

جلبابهاويرتدي عباءتها في يدخل الصور هذه من واحدة وكل 
.لها وتطبيق تمثيل هو مما متعددة وأنواعا أنماطا 



^ف-دراكتاسكةآساسايج

ويجبمشرؤع وهو يالنذر إيجابا يكون النفس على الإيجاب أن — ٨ 
النفس،على المشقة أحكام ز فيدخل شاقا يكون أن إلا به الوفاء 

منمحفلور فهو محبب بلا إيجابا النفس على الإيجاب ؤيكون 
•لها و]ثنم النفس على شاقا وكونه افه، دون من تشريعا كونه جهتيزت 

محمنةهو فما منها، الشرعية الصالح يتفاوت تتفاوت المندوبات أن ~ ٩ 
النوافلوكدا وتركه حينا الني. فعله وما تركها، ينبغي فلا مؤكدة 

ولاعليه يشق يمالا واّتاعته العبد قدرة وفق فعلها فالسنة المهللمة 
الملل.سله س يحصل 

النفسعلى الشقة صور من صورة هو الباحات عن الأمتناع أن — ١ ٠ 
لخبهلا ويعفلم ودنياه، دينه لقوام الكلفا يحتاجه مما كان إن 

الحلال.بتحريم الترك هذا يقرن حين ويجل 
الأولى،حلاف وتركها مواصعها، ش اف عند محبوب الرحمة فعل — ١١ 

الكلف.على للشقة حالبا يكون ءنالما الترك ويحرم 
والدليلللامحد، المفيد الدليل تعارض من الأصوليون يذكره ما أن — ١ ٢ 

الراجحاحتار قبل نحروه بضوابط محبطه من لأيد للاحق المفيد 
وص:فيه 

أنإلا الدليلين لأحد مرجح فيه يوجد لم فيما مقروصة المسالة ن أ— 
الأحق.والأخر الأف. يفيد أحدهما 

المعتادةالمشقة ش هو إنما المممارصين الدليلين من الشاق ن أ— 
المع.صوايط وفق عليها القدور 

شالشاق يتفصد يحث لذاته مرجحا ليس ثاقا الفعل كون أن —  ١٣



ط'تاصيلهةمماصاويج

حرىهذا وعلى الشريعة، ومقاصد لأصول مناف هو بل ه، نف
المحققون.الأئمة 

الشرعحاء فقد مشقة، كل ليس المشقة نفي من المقصود أن ~ ١ ٤ 
المدة،وتدرأ الصالحة تجاو_ا التي المعتادة والشقة 

المعتادة.غير المشقة المنفى ؤإنما 
الأشد،الفحل وترجيح تقوية منها يفهم قد قواعد القواعديون ذكر " ١٥

وهى!~ امحللاعى حب — ثلاثا منها وذكرت 

الحرام.غلب والحرام الحلال احتمع ذا إ~ 
فضلا.أكثر كان فعلا أكثر كان ا م— 
المشقة.قدر على لثواب ا— 

مجردمن المفهوم إمحللاقها عالي لمت القواعد هد0 أن ثبت ومحي 
الشرعيةبالملحة مرتبط والثواب الأحر وعفلم الفضل إذ لففلها، 

التكليف.ش المقصودة 
وشوالختل؛لات، المشتبهات فى القواعد هذه إعمال ويفلهر 
مقدوره.ي وهي احتياره بغير للآكiلفا عرفت التي الشقة 

المشقةتقصد القواعد هده إعمال مجال من ليس أنه بت كما 
مشقته.لحفلم المتعارصين أحد ترجيح ولا للأجر، 

إلىالنفلر دون القواعد محلواهر إلى الركون علميا يمؤخ لا مما ؤإن 
المتخصصون.العالماء قرره مما إعمالها ومجالات الإجمالية معانيها 



دراطظسايةثاصديج

بلمطلقآ، قيه والمشقة الفعل بعفلم الأحر بأن التسليم عدم — ١ ٦ 
المقصودةوغاياته ولمرته الفعل مصالحة عظم عالي مرتب الأحر 

ورسوله.اممه طاعن تعغليم قدر وعلى لشريعة، از 
المقمودةغير المعتادة بالشمة يكون إنما بالمشقة الأحر عظم " ١٧

احس.ار.غر من له عرصمت، بل للمكلفا، 
رصدعليه تحمل كثيرة أسباب له النفس على المشمة إيقلع أن ~ ١ ٨ 

وهى!وأحهلرها، أبرزها الكتاب 

-الجهل•
لتقليد.ا— 

الأحور.تكثير ب، لط" 
المدموم.لوؤع ا~ 
الزهد.لبه ط— 

-الاحتياط.

ه.والحتلبالل.د.ب، عور لا— 

السؤال،.ثرة ك— 

لوساوس.ا— 

الشهرة.وحبإ لرياء ا— 
شحصرها ش اجتهاد هو النفس على الشقة محسب، من ذكر ما إن — ١ ٩ 

أهلوكلام الوحي هو حصرها فى مصدري وكان علمية، منفلومة 
والواقع.العلم 



طيةساصديج

تولدتوأم لها أب يجمعها أن يمكن الأسباب من تقدم ما كل أن — ٠٢ 
مّهوصاّل•

منأبواب والزهد والورع والاحتياط الأجور تكثير ي الرمة - ١٢ 
تكونا ولكنهورسوله به الله أمر مما وهى عفليمة الديانة 
خهئأ،وتعمل تفهم يوم النفس على المشمة مصائر من مصدرا 

ورسولهاممه مراد غير على بها ار وي
وفقعلى معناها يفقه أن بركابها التشرف أراد من على يجب وحينها 

والسنة.الكتاب منهج 
بماالقس لإلزام مبررأ ليت ؤإرادته لخير ا وحب لحة الصا الية أن — ٢ ٢ 

به.ياذن ولم تعالى اطه يشرعه لم 
الشريعةمنهج ولزوم شرعي علم بدون النية حس أن ويكفي 

وضلالاتها.البدعة لأوحال الملمين بحفي أورد ومقاصدها 
مفاسمدهي النفس على المشقة مالأت من حملة الكتاب ش رصو — ٢٣

الأدلة،عليها دلت والأحلة، العاحلة في العبد على تعود ومقار 
وأبرزهاتمهم أنقعلى الشاقين حال عليها دل وكما 

التشريعنرك ز لوقؤع ا— 
الدعة.-الجرإلى 

عليها.والاستدراك الشريعة نتقاص ا— 
بالنصارى.لتشبه ا— 

اممه.من التو؛LJ قؤع و~ 
ؤإهلاكها.النفس عذ.يب ت— 



ثاصديةتامط،ات ظ

الشسوإذلألها.-إهانة 
للقس.العادة بغيض ت— 
المحالح.فويت ت~ 
•بحقوق لإصرار ا- 
والملل.لسآمة ا— 

والترك.-الاشناع 
والمعاصي.الذنوب إلى لجنوح ا — 

المهلهرةالشّريعة مقاصد تناز كلها النامية الآلات هذه أن "" ٢٤
الهيتعلل المشمة عن اكاهية المحوص جاءت ولذلك وساقيها، 

١القيامدة المالأت بهذه 

فإنعفلمة، مرشة بمقاصد جاءأت قل. الخهلهرة السريعة كاست، ؤإذا ' ٥٢ 
منها:متعددة وجوه ومن القاصد، هذه تعارض القس على المشقة 

البدعة.إلى تجر القس على والشقة الحقيدة، يانة ص- 
مولأ0لهناعق هواه داعية عن العبد بخروج ممه العبودية مال ك~ 

اف،مع العبودية فى شرك صورها بحص فى القس على والشقة 
المقلدأوالشيخ النفس مراد وتقديم الهوى ءلاءة بعضها وش 
إليه.الناس أنظار ولمت، الشهرة وحب تعالى الله مراد على 

الدينلمساد سبب القس على والشقة الخمس، الأكليات ققي ح- 
له،ؤإنهاك للبدن ؤإهلأك العالين رب هلاءة عن الخروج ب

.له السعي وعدم للمال وذهاب 



هف-درلآظسليةساسلأزءِ 

التشبهإلى وق نالنفس على والمشقة الإسلام، أهل موصية خ- 
بالصارى.

تقهلعها.النفس على والشقة واستمرارها، لله العبودية دوام "" 
تفوتها.النفس عالي والشقة المهبمالح، لب، ح~ 
التشديد.وقؤع بب تالنفس على والشقة عباده، على الله يسير ت~ 
لإذلالها.تجر النفس على والشقة الومنين، زة ع~ 

اللهرحمهما والشامحلبي تيمية ابن الجليلين الإمامين عناية ظهرت " ٢٦
سيخكتب، في مبثوُث، هو كما النفس على الشقة بأحكام تعالى 

الوافقات،للتاطي: العفليمين ال،كتادين وش تيمية، ابن الإسلام 
والاعتصام.

وورديت،النبوة، عهد ش بوادره بدأيتج سلوك النفس على القة أن " ٢٧
تاريخوعبر لوكيايث، الهدْ تزال ولا علاجه، ش عنه المرويان 

الثوم•ؤإذ موجودة الإسلام 

ائتؤصيات؛ثانيا: 

يبها ينفع أن افه لعل اكوصيات( يهل،0 أذكر فاني تقدم ما حلال ومن 
اكس!على المشقة مد حسر 

،الخالقلوك الهذا بعلاج الخساهمة والا،ءاة العلم أشل على ١" 
وسلاحهمالشرعي العلم ملءادهم تأصيلية شرعية روية وفق للشؤع 
أديانهم.ش ونفعهم الخلق صا ومْلتتهم الحجة 



^دراطئصإ؛ةذاصاوه

فهمز التطرف أنماط من نمط النمس على المشقة كانت ؤإذا - ٢ 
ُالمخهلثينالرفق عدم هو يوججها ما وأخطر أعظم من فإن الشريعة، 

بتهوينالأفعال بردود ومعالجتها عليهم، والتعنيف ولمزهم ونبزهم 
بميصالمخهلئون يكتس، وحينئذ ورفقه، الصحح اكوين أمر 

وفقترشيده بدل الخدين لأصل أولاء لرفض موقفهم تؤيد حجة 
الخبوي.الهدي 

والعلماءالأمر ولاة وخصوصا جميعها الأمة على ليؤكد تقدم ما ؤإن ٣— 
والعنايةالموصل، الشرعي الحالم نثر والخربوية العالمية ارتs والمؤس

فى،البراٌج وتقديم ، باب، الخصوصا الملمين أوساط في وبه به 
به.للمثت٠الين الحوافز ووصع الشرعي العالم 

الشدةتقبل لا الخي الخاصعة الإسلام حقيقة بيان في هو تقدم ما وكل — ٤ 
بأمرنحل لا هذا مع وهي الغير، على ولا الخفس على لا والمشقة 

الخميحوترفص ودقها، جلها اممه سريعة لزوم ولا بالعبادة المكلفين 
الوسهليةولكنها والسماحة، اليسر بحجة الشريعة لأحكام والأذوفسإ 

الذيوالكمال الدين، أرادها الخي والشمولية الشريحة، قصدتها الخي 
الحالمين.وب لخا رنحيه 

فماالمعين، سبحانه فهو السبيل قصد اطه وعلى إيراد©، أردت ما هذا 
نقميفمن ذللثح غير كان وما وحد0، سبحانه اممه فمن صواب من كان 

لبراءتهما.منه وأبرأ منه، بريئان ورسوله والله والشيء؛لان، 

العالمين.رب لله والحمد 





٦

الفهارس

القرآنية.الآيات هرس ف~ 
الأحاديث.-فهرس 

~ءهرسالآثار•
والفقهية.الأصولية القواعد هرس ف- 

الأعلام.-فهرس 
١والمرا-؛ع المصادر هرس ف- 
الموضوعات.هرس ف— 

م





اتقرآليه١^٧٧ فهرس أولأث 

الصفحة

٠٠

أ

رقمها الآ؛_ة

٢٣٦ القرة ٣ هألصأوه 
٨٣ القرة ٢٩ Pٌ ؤ ق يجؤ 

ه١'^؟؛،يجيعا 
٨٤ البقرة ٣٢ لجآه أش زثة من-*وأِ ش ؤ

يء،صأؤريىه
٢٣٥ القرة ٤٣ ه١^؛؛ ؤوآئينؤإ 
٢٤٠ القرة ٤٥ و\وؤآكتزإ الصز لأسممتإ ؤ

٨٣ القرة ١٦٨ ألاضيثاِيى >كأبتاألئاشمحأ 
خث9تئنزأ ة ث يه 

 Jئ^هاس٧Vأهمحi
٩٠، ٨٣ القرة ١٧٢ منءانتوأيكاوأ أدمى فأمآ ؤ

إنلبمت ؤآئبمثوأ رنبمكو ما ثليتت 
هثبدوث> إكاْ صقنتم 



صده

الصفحة السورة رقمها الآ؛_ة

٣٩، ٢٣، القرة ١٨٥ آكزرلأزطأس؛هطم رمد ؤ
لأًقمآكر4

0U،0"l القرة ١٩٥ ئلموأولا اقو شل ؤ يأنفموأ ؤ
آئبم;محنا^يوكوأإ0 إوةؤ\ذ 
.هأشي 

٢٣٥ البقرة ٢٣٨ ؤ;ؤرأِشس4
y' ,\A البقرة ٢٨٦ إلاشثا اس هي ^لأ 

هوسمها 
٢٠ القرة ٢٨٦ ؤئبماثث'مموانألأئلالأه

هيدء 
٢١ القرة ٢٨٦ >ثيبجشلظاتاتا

4^ته>لكالثينماثا 
٣١ المساء ٣

٣٩ اءالن ٢٨

هضمما ألاذكئ 
٥٥ الماء ٢٩

٥٦ المساء ٢٩ \شَ ٤١أنققئأ ثثوأ >ولأ 



ئسليةثاصاويج

الصفحة السورة رقمها الآ؛_ة

هَلكندمحأجمثا 
٥٤ الماء ال،ء' ادث 

/؛foعن غثنره يمحى أف إلا 
^أمج'انأش'كان

د؛لأفسز وش رجسثا. دم 
ثارأضلّه موى وء1اتا 

هعق ذيمك ومقاذ 
١٨٢ النساء ٧٦ بآصيما ؤإن'كدالسكثنكان 
٩٩ الماء ٨٢ منولوَكا0 ألهمءان مدبووف أ،لأ ؤ

هيبجا 
٢٠٣ المائدة ٣

صأورصيت نمق عوم دأثئق 
آلإنلنمقثا4

٢٣ المائدة ٦ ئقهٍظملجمل أس يربد ا مؤ 
مححمج4

٣٩ المائدة ٦ عيتتظملبمتثز أس يربد ^مإ 



طظس1يةمماصاويج

الصفحة السورة رقمها الآ|دة

هتغ مذ 
*\،اِه، المائدة ٨٧

محآأءأقتمنلأثشثأ
هإرقأق'لأءبامحتدتي 

٨٦ المائدة ٨٨، ٨٧ عع\لأ ^اننوأ أون هأجا ؤ
ثندوأولا م أثن لمل *آ ككن 

نأئموأيا ه أسُ ^١ 
هدمءمؤينورآت> أنتهر آلت4آلدكا 

١٧٧ المائدة ١٠١ يظوألا ١^ ^^١ ؤ

٢١٦
المائدة ١٠٥ i

١٨ الأنعام ١٥٣ ...ه٠تغئاهنئاص>>ط ؤوأ0 
،١٧٩ الأعراف ٢٠ و:ثزقاصبمثاؤ
١٨٠ هم\ؤرىءت؛ثامنم،يا 
٨٥ الأعراف ٣٣ لجم أش زثه ؤشس"مم 



س1ياتثاصانميج
٢٦١١.

الصفحة الورة رقمها الآب_ت

٤٠ ،١٨ الاعرافج ٤٢

ونعتاإلا ثتا ، ji^Cjلا 

1

ة

كلاودآه
٢١ ،الأعراف ١٥٧ ألنيآئود يقعوث أقة ؤ

ذكئ،محدوكة، آفيكا آمحى 
وآلإنجيآورينؤ 4، بمدهم 
عيدييثم لألتووي يأنرهم 

ألْلشتثهم وتحث آلنتهقر 

أمتأمحثل ١^ ^١ 

١٠٣ الأعرافح ١٤٥

هقان دارألشّسأوظ 
١ ٠٤ الأعراف ١٥٧ وآ'هند

،٣٧ التوة ٣١ محرئاورص4مأعكثدرأ ؤ



الصفحة السورة رقمها الآ؛_ة

١٣٣ بيؤبأش أييثابابن 
٢٤٢ التوله ٣٤ >كوامحظألأضإ

َسأ'جافي تى 
رتصدوك<^^^١ ألثابج، أمول، 

عنٍدّليآذؤه
٢٧ التوية ٤٢ هبمدث،تقز ؤوهئ ؤ
٨٥ يونس ٥٩ ؤئلأةهمثاأخلاشُها

ءثاتثيثدئئ رف زض 
هه.ن

٤٥ هود ٨٠ >ئالؤمحموته
٢٣٣ الحجر ٩٩

٢٨ الخل ٧ .بثي،إلابمحمحؤ ؤ ؤ 

،١٣١ الخل ٤٣ إنَكئزيآلدَؤ 
١٧٥

١٠٢

،٨٤ الخل ١١٦ ض.ئ,أل:صُأؤهوزألثأ 
١٩٧ ء^١ عئ ;!١ \ص 

آؤي(إة ألكذب عدآث، 



طتاسلهةمم1صاويج

الصفحة السورة رقمها ةالأي

:محةءآقصس<
٤٣ الكهف ٦ عقمنك ثنجع مأاثا ظؤ 

يهنئايوينؤإ لر إن ءاثيهم 
هألحارسثاأنفا 

،٤٠ الحم ٧٨ ةألدن ي عوؤ جثث وما ؤ
١١١

١٧١ النور ٣١ أمهجمماآش ؤبؤيؤأإق ؤ

ii.ir الشعراء ٣ هخنثن قسشآلأبجذوأ تلك،ثغ لؤ 
n،YU؛ القمص ١r٧ هؤوجوبو\0عهث 
٤٣ فامحنر ٨ محلنثيصواثظ

عنومدى بثآء من يضل آممه ؛ن 
حمتعتمم سسلق، ئدهب ثلأ يشاء 

هبمابمشؤل عالم إزأممث 
١٧٦ ص ٨٦ محيجِينهمنثآأئا/ش

١٨٧ غافر ٦٥ هلإلا لآإلنه ؤ
الدبركثأد محسن كآدعوْ 



دراساتواسليةساصاوهالثقاتعلىاسساسادقسذاتاتممنا- 

الصفحة السورة رقمها الآبم_ة

i\لأووقيص 
،٣٧ الشورى ٢١ شنبمتوأثثتجأمؤلم'لئن 
١٩٨ هآقأ به بأذن لم ما النتجى من 
١٩٧ الشورى ٢١ ثهمثتمإ قتيطتزا ؤلم'ؤثن 

وزكأقأ غد يأذن لإ ما منافيتي> 
وإةيتمم شما ألسل >ءق؛لأه 

آسئمسائ،لأ4
١٣٢ الزخرف ٢٣ ميمق ملك ين ثآآزتتتا ؤ

وحندأإما شوم هاو إلا در نن 
ءاثميمعق ؤإثا آمة ءق ءابأءيا 

•سوث©يم
٢١٧ الحجرايتإ ٧ آلإبمنإولإ -صب أثث 

نذبمفيوعتلقلمُآء
ظإؤلتك ؤألمصثان ؤآلمثؤق 

هأؤانثث 
٢١٧ الحجرات ٧ ؤألئإ رّثوو م؛محز أن آعاتوأ ؤؤ 

4تر،آلآشمئأ في،و ك؛كي 
١٥٩ الحجرات ١٢ تنS{ آجمحأ ءامئأ أك قآة ¥



^اطوأسايةساصطليح

السورة رقمها الآ؛_ة

١٧٩ ق ١٦ ؤئتلأمامبموش>ثقناألإفس 
بذجلبإم آهمي محبمن منهُ دء 

١٩٧ النجم  ،٣٤ يألثئهل0هنإلأثاثطئ رؤ 

٦٨ الحديد ٢٧ ٦٢رع\ىتها حو، رعوه\ فما ۶

٢٠٥ لحيييا ٢٧ >نيلتافييمحصث
تاأذدعزها ورها؛ة ورئ رأئه 

ؤصويرلثغ_اء إلا عثهر ّةثاثها 
هآس 

،٢٣٧ الحديد ٢٧ اوّإت\ءاينرمم عق هقنا م ؤ
٢٤٢ ملأتررءاثثةآن وتجناحسعسح 

آورنك٥^٢٠< ف، آلإنح؛بلاوظتا 
ورئثا;ةومحخمه رأئه آبمْ 

ناءابيJإلأوتيئا
حىرعوه،ا فما آقه ربمّرني انماء 

؛!٣٠ ٢٣١^كاسا 



،يجسايةثاصار

الصفحة السورة رقمها الآ؛_ة

هوإثمشئو0 
٢١٥ المنافقون ٨ بنإلثؤيأا؟ى ولربموك ألمر؛ ق نؤ 
٢٣ التغابن ١٦ يُمأأفَئاأظلمه
١٨ الطلاق ٧ الأآآائنأصآشُثا

،٢٣٥

٢٣٦

المعارج عقئز (ؤه ?0؟ 'أمحفين لا إؤ 
هدأذعو0 صلامم 

٦٦ الإنسان ٧ >محنإاكر
تظيآه

١٨٧ المنة ٥ لمأق لمثدوأ [^ ١٥ثآ وؤ 

١٨٠ الناص ٦ ءؤئآو>ىثصه

صه ه 



^ف-دراطظساهةساصاويج

ثاذيأأههوسالآح1دده

الصفحة الحدسثف

٧٠ ولاشيثآ، الله تشركوا لا أن على ابايعكم 
ولا"شاJةاأولأيم...بتسريوا 

١٠٦ احتارإلا أمران عاله عرض ما محميةت ابن 
منهماالأرمد 

ماا،اةا نمكقدر ، عار أجرك 
١٦٠ فىيدم يغمس فلا نومه من أحدكم امحتيقفل إذا 

ثلاثاخلها حش الأك 
٢٣٤ محإزقلألومها 
٨٠ )لألا يها أرحنا 
١٥١ شفما وازهد اينه، يحبك الدنيا ش ازهد 

الناسيحك الناس أيدي 
٨١ شكوراأفلاأكوزعبدآ 

٢٣٤ تطيقونما العمل من اكلموا 
١٤٠ توأفضل هدا س عالك أيسر هو يما أحرك ألا 

...ماء الش حلق ما عدد الله سبحان 

٢٢٥ ؟للة كل القرآن وتقرأ الدهر نموم أنك أحبر ألم 



الصفحة الحديث

٤٧ له....وأماكم ف لأحثاكم إني واف أما 
١٨٧ الأصغرالشرك عليكم أحاف ما أخوف إن 
٧١ منالقامة يوم يه الناس يحاس ما أول إن 

الصلاة...أعمالهم 
اه،آ"ا"،اامأ لغنىه لتفهذا ، يستعن. عن اش إن 

٥٠ أحنكنذر عن غنى اف إن 
٥٠ ثسئاأ-ختكا سقاء يصنع لا اف إن 

٩١، ٢٣ رخمهتؤتى أن يح، اف إن 
١٣٧ نا....علنكتت لم الرهانة إن 
١٩٠ الشرك...عن الشركاء أغنى أنا : يمول اف إن 
١٣٥ شحمصحم وأنت تصدق أن 
١٠٦ التنممإلى فاحرجي طهرني فإذا انتفلري 

محيرعلى ولكنها كذا، Jمكان ائتنا نم فأهلي، 
نمكأو نفقنتلئ، 

١٥٩،١١٧ أموروبينهما ين الحرام ؤإن بى الحلال إن 
مشتهات

١٩٩ ترافيهميجاوز لا القرآن يقرزن قوما أن 

سحم
0

>

<-

تذرهمأن من خر ء أغنا ذريتك تذر إن إنك 
الناسيتثكففون عالة 

٢٣٨ ١. . عمر. يلث، يطول تدرى لا إنلث، 



ئطتاسليةمماس،ه
٢٦٩)=

الصفحة الحدث

٢٢٢ لكمأقوى والفهلر عدوكم، مصبحون إنكم 
فأفهلروا

٢١٢ حقاعلك لتفك إن 

١٨٧ نوىما امرء لكل ؤإنما بالنيات، الأعمال إنما 
١٥١ الدناش الناس ازهاس ه كان إنه 
٢١٨ ولابرفق، فيه فاوغلوا سن الدين هدا إن 

اتلهعادة لأنفماكم نغموا 
مالدين هدا إن 

٤٥ أمتىعلى أثق ان لولا للوقت إنه 
١٦٨ فخالفوهمنعالهم ش يصلون لا اليهود إن 
٩٦ العصاةهم أولئك العصاة. هم أولئك 
١٣٦ الأعمالأى M ماله ...لمن باق الإيمان 

أفضل
الدينفى والغلو ؤإياكم هؤلاء، بأمثال 
محةالبالحنمة بعثت 

١٨١ عنه سئل لما ~ الإيمان محض تلك 
الوساوس

وأرقاثنين، فاعتق بينهم، وأهمع ثلاثا جرأهم 
شددأمحولا له ومحال أربعة، 

١٨٢ الوسوسةلو، إ كده رد الذي ف لحمد ا



^(٢٧

الصفحة الاحدرث

٤١ الأديانأى ف مئل لما ... المحة الحنفة 
لتعا اض إلى احت 

٨٢ سللا اف فان تهلقون، ما الأعمال من حذوا 
.تملوا حتى 

١٤٢ يريكلا ْا إلى يريك ما دع 
١٧٥ نالكمكان من إنما تركتكم ما دعوني 

أنيائهمعلى واختلافهم بسؤالهم 
٢٢٩ وبالإسلامربا، باض رصي من الإيمان طعم ذاق 

انرسولا وسحمد. دسا، 

٥٦ ~حنا اصحايه صلاته يمتى ~ ه للمي ذكر 
لعنفولم 

\M,\Ay الإيمانصريم ذلك، 
٩٧ يالأجرالرم المفهلرون ، ذهّ

١٧٣ بالزناعنه الله رصي ماعز ط رحم 
٨٧ التبتلمقلعون بن عثمان على رد. 

٢٣٤ أحدكمحل يل لن أنه واعلموا وقاريوا، مددوا 
ء٠Lلهالجة

١٤٧ وكلواعله اممه سموا 

٥٥ ؟حنسا وأنت، دأصحاراك٠ صالت، 
٢٢٧،٢٢٥،٥٢ سالخانصدق 



ئطتاصليةمماس،يج

الصفحة ال|حدرث

٢٢٨ مواس فالثلث، 

٧٦ أيامثلاثة نهر كل من تصوم أن لث، يحفان 
٧٦ وتفهن،عنالث، هجمت، ذللثؤ فعلتؤ إذا فانلئ، 

.. . . . نفسائ، 

٧٦ حقا،عاليكه ولزورك حقا، عليلث، لزوجلث، فان 
حقا..عالLلئؤ جدك لو 

٤١ معسرينتبعثوا ولم ميسرين بعثتم فإنما 
١٣٣، ٣٧ عبادتهمفتاللث، 

٥٠ فىاتكراهية عرفت، حتى اغ رسول، ذلك فكره 
وجهه

٢٠ ٠ ،١٣٧،٦٨ ضفليس ض عن رغب فمن 
٢١ فعلت،قد : اض قال( 

١٧٥،٩٤ فإنمايعلموا، لم إذا سألوا ألا ال؛ربم، قتلهم قتلوه 
العياJؤال،شفاء 

٤٥ منيمنعنى ولم نعتم، صاليتم، رأيت قدر 
عيكممرم، ان خشيت إمح، إلا إليكم الخروج 

٢٣٤ أسوهعملا عملوا إذا محمد ال، كان 
٢٣٤ أثبتهعملا عمل إذا ه اض رسول، كان 
٧٣ يفهلر،لا نقول،؛ حش يصوم ء الله رسول، كان 

يصوملا حك، ؤئفطر 



تأصي1يةساصاوية-دراط ^،اسساسادرةسذاتاسف ائسمة 

الصفحة ين،الحل 

١٣٩ شان ثقك اللسان، على حفنتان ان كلمت
افحان حمالرحمن! حتازإلى الميزان، 
العظيمالله محبحان وبحمد٥ 

٢٣٨

١٥٩ انماسعلىسلأ-أكل...
٢٠٧،٢٠٥ علكمافه فيشدد أنمكم على تشددوا لا 

٧٥ فترفإذا نشاؤله، أحدكم ليصل حلوه.. .. لا 
فلقعد

١١٢ صرارولا صرر لا 

٢٠٨ ومناممه، صاره صار ومن صرار، ولا صرر لا 
عليهافه شاق شاق 

٢١٥ هنفيدل أن للمؤمن ينغى لا 
١٨١،١٤٧ أوصوتا هع يحتى ، ينصرفلا أو ينفتل لا 

ريحايجد 

٢٠٦ وذراعايشر، مرا قملكم كان من سنن لتعن 
بذريع•••

اه»ه، وكركٌمالتمر 

٥٣ علهأصلى لا أن هممتؤ لقل~ 
٨٧، ٨٦ وأتزوجوأنام وأصلي وأفطر أصوم لكني 

الماء..



سدياتساصاوهز

الصفحة الحدث

٥٣ مقابرز يدفن لم يدفن أن قل شهيته لو 

عندبالسواك لأمرتهم أمتى على أثق أن لولا 
صلاةكل 

٤٥ سريةعن ماتخلمت أمتى على أشق ان لولا 
٤٧ حلافبقيت ما المومنن على أشق أن لولا 

سرية

،آاآأها، فعلكمالسمر، ش تصوموا أن الر من ليس 
٠فاقلوها لكم رحهس الش افه برخصة 

٩٥ السفرز الصيام البر من ليس 
١١٦ الحرامغلت إلا والحرام الحلال اجتمع ما 

١١٢،١٠٤ ،٤٢ احتارإلا ثشن ين هو اممه رسول حير ما 
إيماثمكن لم ما أسرهما 

١٠٥ أرشدهمااحتار إلا أمرين ن عمار حير ما 
١٠٤ أشدهمااحتار إلا أمرن ن عمار حر ما 
٦٦

٦٤ سده........فلغره منكرآ منكم رأى من 
١٩٠ لهاف رآى رآى ومن له، اف جآ من 
١٤٠ تصفقام فكانما حماعة ش العشاء صلى من 

اللل



صي1ياتمماصطوهت

الصفحة الحدث

١٤٠ اضيذكر قعد ثم حماعة ش الغداة صلى من 
٠٠٠٠المم،تعللع حم، 

١٤٠ لهله، نريك لا وحد0 اف إلا إله لا قال من 
قديرثيء كل على وهو الحمل. وله المالك، 

وللممن أنفس أريعه أعتق كمن كان مرايت، عثر 
إمحماعل

٦٦ أنر نل. ومن فيهلعه، الله يهلع أن ر نل؛ من 
يعمهفلا يعمه 

A'.YrA،YY؛، الالله فإن الأعمال، من تهلقون ما علكم مه، 
يموذمح،ظوا

٦٦ هوالني فنهانا الحرام لك تمثى أن نذرت 
١٣١ العيثناء فإنما يعلموا، لم إذ مالوا هلا 

السؤال
١٨٥ طكالم-;طونآااهاهآلأأ.ا
٢٣ امتعلعتمما منه فأتوا امر أمرتكم ؤإذا 

١١٣ ~تحنىاممه لقي حتى تركهما ما يه ذص والذي 
—قضاء العصر يعد ركعتن 

٢٣٤ قلوإن عله دووم ما الله إلي، الأعمال ، أحمسوإن 
١٠٨ الباحللؤإن القيامة، يوم كثقله ثقل الحق ؤإن 

القامهيوم كخفته حقق 



ئطتاسلياتمم1صده<

الصفحة الحديث

٢٣١ .الني كان كما باJوعظة ثخوم ؤإنى 
علناالآمة مخافة يتخولنا 

YY،\،AY،A♦ الصلاةش عيني قرة وجعلت 
٧١ أجهحش الوافل إلي يتقرب همدي يزال ولا 
٩٣ الإثممن عليه كان اف رحمة يقل لم ومن 

عرفةحبال مثل 

١٤٢ الماسأعد تكن ورعا كن هريرة! أيا يا 
٧٥ تهليقون،ما الأعمال من عليكم الماس أيها يا 

الأعمالأح، ؤإن تملوا، حتى يمل لا اممه فان 
قلؤإن عليه دووم ما اض إلى 

٧٤ الحجرعلى تزاحم لا قوى، رحل إنلث، ياعمرت 
..الفعم، فتؤذى 

١٨١ كداخلق من فيقول أحدكم الشيهلان يأتي 
وكدا...

٥٥ ا؟ حن، وأنت ياصحابلئ، صلست، عمرو! يا 
٤١ وتطاوعاتنفرا، ولا وبشرا را، تعولا يرا 

٠٠٠





ظسإهاتساصال،يج

الآفرفهرس ثالثأث 

الصفحة قائله الأثر
١٢٩ عنةن صشان  دوالعاباجر، الفالم العة فتناحذروا 

مفتون.كل سمماضة فان 

٢٠٣ عاءسين عدافه  أكملفد أنه والمؤمنين . نبيه اض أحبر 
زيادةإلى يحتاجون فلا ، الإيمان لهم 
.. أيوأ. 

١٣٩ بنعبداض 
مسعود

فىالاجتهاد من حير المنة ش الاقتصاد 
البدعة.

١٠٣ عاءسين عداف  قومه.يه أمر مما يأشد ياحاو أن موسى أمر 
٨٥ عباسبن عبداض  أساء)حرمون كانوا لجاهلة ا أهل إن 

قولوهو وغرها.. اكال، من اف أحلها 
رزقمن لكم اف أنزل ما أرأيتم قل اف 

هذاءوهو حراما و حلالا منه فجعلتم 

آتجأنيآ زثةأم مت0 ؤ اطه فأنزل 
ِت؛ء،ب

١٥٠ بنعمر 

الخ3؛لارا

عله.اش يممتج ما الورع من ان 



ظصيديةساصديح

الصفحة قائله الأثر
١٢٧ الثوريمشان  قاماثقة، من رخصة عندنا الملم إنما 

أحد.كل فحسنه التشاويد 
٨٩ جلبن معاذ  ٠محومتى ا احسّكما يومتى لاحتت إُى 
٧٨

عبداض

١لو"إ٠الحنه 

٢٠ ٠ محلمةين عمرو  ومي3؛لاعنونتا الحلق أولئك عامة رأينا 
الخوارجْع المهروان 

١٥٢ الثوريسفان  لسولى الأمل نمر الدنيا ز الزهد 
الصوف.

١٥٢ حمبلبن أحمد  لىولى الأمل تحر الدنيا ش الزهد 
الصوف.

٢٠٤ بنعبداه 
مسعود

أصحاىسقتم لقد ! تحمون اش على 
فللما.يدعة أحدثتم لقد أو علما، محمل. 

١٢٥ بنعبداه 
ممهعود

ئياكموالتدع، ؤإياكم بالعلم، علتكم 
وعالكموالتعمق، ؤإياكم والتنطع، 
بالعتيق•

٢٣٨ عمرومحن عدالنه  على.اه فشدد فشددت، 

و ٤٣

٤٤

عاسن عدالنه  الث،نفقال نفسائجت ياحع فالعلك، 
لمنتحركا 

٤٤ سمدينحمر الئ،.نفقاتل الث،! نفبالع ، UIaJ؛،



سما

الصفحة ئائاله الأثر
٨١ عمانبن عثمان  فيهايقرأ بركعة أوتر العشاء صلى إذا كان 

كلهالقرآن 
١٩٩ بنعبدافه  يبلن للخثر مريد كم 

١٥٢ ينعبداض 
مسعود

منكموأر-ف الدنيا، فى منكم أزهد كانوا 
الآحرة•مح،

١٥١ العاصعمروبن  كانإنه ه نبيكم هدى من هديكم أبعد ما 
الدسا.ش الناس أزهد 

١١٦ بنعبداممه 

مسعود

غلتإلا والحرام الحلال اجتمع ما 
الحرام,

١٤٣ أبيبن حان 
سنان

مالع س أهون ثئا رأيت، ما 
يرسكإلمالأير.بم

١٩٩ ينعدالله 

مسعود

صنعون...؟أراكم الدى هدا ما 

٩٣ بنروق م
الأحيع

ولحموالدم المة أكل إلى اصتلر من 
إلاالمار لحل مات حتى ياكل فلم الخنزير 

عنه.يعفواف أن 
٨٦ عاصين عداف  أصحام،س رهط فى الأية هده نزلت، 

ونتركمذاكيرنا نقضر I قالوا س اف رسول 
,ا. الدنشهوامتح 



الصفحة قائله الأثر

٠٧ ١٠٣٠١٠أؤ-خأأ يتآثا ؤ تعارت قوله يعنى 
ثتدوأولأُ ثم اقه نو ءآ هلتتت محرموأ 

١٨ عاصن عداغ  أمردينهم.عليهم وسعاف المؤمنون هم 
١٤٣ •لمهة كل ترك الورع 
٨٧ أيبن سعد 

وقاص

لاحتمناله أذن و لو 

١٧٦ عمربن علىنرد فانا نحرنا، لا الحوض صاحمح يا 
الخه11را عيا.ورد باع ال

ه



القواعدالإضبماوالأهيا؛افهرس ثالثأ: 

الصفحة اعدةالق

١١٩ وفائدته،ومصالحه العمل منفعة قدر على الأجر 
ورسولهاممه أمر طاعة قدر وعلى 

١٦٥ هؤاض رسول متة ثس لم إذا يشؤع إنما الاحتياط 
أولىفاتاعها الستة تثنت فإذا 

٢٤٨،١٦٢

الحرامغل والحرام الحلال اجتمع إذا 

١٦٥ بالاحتياطأمر اككإلأصل امتد إذا 
١٨٦ واطراحهالغاوه وجب الشك كثر إذا 

١٦٤ حقوقوش حائز، اف حقوق ش الاحتياط أن الأصل 
يجوزلا العباد 

٥٤ تعالىافه يحمه مما العبادات أن الأصل 
١٩٨ والأفعالالأعيان ذك ش مواء التحريم عدم الأصل 
٨'٢ بالياتالأعمال 
١٢٠ يحملسا تنتفاصل ؤإنما بالكثرة، تنتفامحل لا الأعمال 

العمل.حال لقلومح، اش 
٩م١١ الدعةش الاجتهاد من حير المنة شر الاقتصاد 



الصفحة القاعدة

٢٠١ جأومستحعهوواح، سا إلا يعد لا اممه إن 
١٦٧ الشرينوشر الخيرين حير يعلم أن الورع تمام 

٢٤٨،١٢٠ المشقةمحير على الثواي، 
٢٠٧ الجراءٌنجمساسم
١٦٤ احتياؤلآكالموجود المعدوم جعل 
١٢٦ ،التعسلجاهل ا على يوج، الذي هو يالشريعة لجهل ا

القاللةالفائدة ْع الكشر 
١٦٣ فيهالتورؤل من أقفل وقع حبثؤ الخلاف، من الخروج 
١٦٢ إمستحسالخلاف، من الخروج 
٧٨

١١٤ صحيحسمح ورب باحلل، ميل رب 
٧٨ فهأذن هما الخرج يقصد لا الثارع 
١٥٨ بالخزموالأحد الاحتياؤل على ميتة الشريحة 
١٥٥ الخرعلى ليمن ينفع ما الطيب 
٢٣٩ الثريعةعن منم، الدوام عند للحرج الوريث، العمل 
٩١ طاعةترك الرخصة إتيان ترك ش
٦٩ العادايت،جنس من الكفارامته 

١١٥،٣٨ باطلالشارع قصد يخالف قصد كل 
١٩٩ هيملوُ، للط^ر مريد كم 



اِث-دراطتاسايةآمماصدئة 

الصفحة اعدةالق

١٥٤ المالإصاعة ولا الحلال ترك الزهد ليس 

١١٩ مقفولايسير كل ولا فاصلا، شديد كل ليس 
y'A.uy صرارولا صرر لا 

١١٦ الحرامغل إلا والحرام الحلال اجتمع ما 
yiA<\\A محلاامحر كان نملا أمحر كان ^ا 

٢٨ المتادالأعمال ش المشمات معتادات من كان ما 
حرجض مثلها 

٢١٩ حناكون لا عنه الشرع نهى ما 
٣٨ فهيوامح، لا عنه نهى ما 

٨ الردم^لإ الممه 

٣٨ التصرفاتش معترة القاصد 
٢٣٥ علهاالمكلف دوام الأعمال فى السارع مقصود 
١٣٠ يلزمهلا وقد يلزمه فقد شئا ه نفألزم من 
٦٩ علهيج، لم الله يشرعه لم خملا ه نفعلى ، أوجممن 

٢٠١ وهوتحة م ولا واحة لمت، ادة لعتعد من 
ئةميدعة متدع صال مستحةفهو أو واحة يعتقدها 

٩٣ للمشقةه نفعرض فقد يه اض أذن ما شل لم من 
١٢٨ بالعابدالفلز يحنون أنهم عاداتهم من الماس 

¥ه





طظصلهة'سمLسafية

الأيدمفهرس ؟ حاسأ 

الصفحة مالمل
١١١ الأساميأيوب بن موسى بن إبراهم 

أيوببن موسى بن إبراهم = الأبناّى 
الدينشهانمر ين عداممه ين شكرى محمود — الألوسى 

١٥٧ الكفويالقريمي موس بن أيوب 
عدالملكين عل لن حلف ع ابن؛هيال 

عداللهين محمد ين أحمد ين محمد = حزى ابن 
١٤٣ المحرك،سنان أبوع بن حان 
٤٦ البخاريحليم بن محمد بن الحسن بن الحين 

الحلميالمعروف جرحاتى لا 

بذبن الخن بن سمن اع 
٤٨ القرطيبطال بن عبدالملك بن علي بن حلف 

١٧٢ الشبلجحدر بن دلف 

أحطببن عمرو = أبوزيد 
،حن سمد ين عداللأم ع سحنون 
ححدربن دلف = السل 

٢٣١ الأسديسالمة بن قيق ث



طظسالياتساس1ه

الصفحة مالعل
عائلبن علي بن ير ع عائل ابن 

١٦٣ بنهمدالرجمن بن عثداممه بن محمد بن عدالرحمن 
قاسملن محمد 

٢٢٢ التنوحىحان ين حسب ن سعيد ين عبداللأم 
دررسحنون،؛المعروف 

٢٢٢ القرئىلم مين وم ين عداف 
١٦٦ الماركفورىعداللأم ين محمد ن الله عد 

،الصديقو حد ين عار، ين أسرف محمد = أرادى العظم 
علشين محمد ين أحمد ين محمد = علش اين 

١٠٥ الملأالمحروق الحنفي الهروى محمد مالهلان بن على 
القارىعلي 

٥٣ الخزرجيالأنصاري رفاعة بن أحطب عمروبن 
٢٠ العمانيالحنبلي عائل بن علي بن عمر 

عدالثهين محمد ين عدالرحمن ع قاسم ان 
موسىبن أيوب ً الكفوى 

عجدالسلأمن محمد ن القه عد ح المار'كفوركإ 
١٥٤ الكلىجزى اين عدالنه ن محمد محن أحمد ن محمد 
١٠٣ المالكيعلش ين محمل ين أحمد ن محمد 
١٣٤ ^دىالعظم الصدفي حد ن على ين أشرف محمد 



اهأظسليةمماصال

الصفحة م!) ٠٠١١
محمدن رصا على ن رثد محمد = رصا رشد محمد 

١٧٩ القالمونىمحمد ن رصا على لن رثد محمد 
١٥٨ المتاوىالعارفين تاج ن عبدالرووف محمد 
٥٧ الألومىالدين ، شهايمحن عداه ين شكرى محمود 

الهروىمحمد سلهنان بن على = القارى على الملأ 
الخفي
العارفنتاج ن عدالرووف محمد — المناوى 

٤٨ الأسديأمد ن صفرة أش ن أحمد ين المهل 

ّلمةبن نقيق = أبووائل 
لممبن وهح بن عبدالله = وهت ابن 

هم





ء_ِه! مماصق تإصليات -دراط 

المادروالواجعماد،،،اأفهرس 

الكريم.القرآن ١- 
عبدلأبي المذمومة الفرق ومجانة الناجية الفرقة ثريعة عن الإبانة ٢" 

بابنالمعروف العكيري حمدان بن محمد بن محمل. بن افه عبيد اممه 
.الشاملة الكتبة من ألكترونية نسخة ■( ٠٣٨٧)ت العكثري بطة 

)تاُهماه(الكي عدالكاش بن لعلي المنهاج. ءي'شرح الإبهاج ٣" 
دارالعلمام. من حماعة بتصحيح طبع لإلأه( ١ )ت عبدالوهاب وولده 
ه.١ ٤ ٠ ٤ بيروت العلمية. الكتب 

بنبكر أبي بن لأحمد العشرة. المانيد بزوائد الهرة الخيرة إتحاف ~ ٤ 
لهلبعةموافقة الشاملة. المكتبة إلكترونية. نسخة البوصيري. إسماعيل 

ه.١ ٤ ٢ ٠ - الرياض - الوطن دار 
إمحماعيلبن محمد الحدث للأمام الأمل. بغية ثرح السائل إجابة ~ ٥ 

ودّالياغي أحمد بن حسين تحقيق ه( ١ ١  Ayالصنعاني)ت الأمير 
ه.١٤٠٨بيروتالرسالة. مؤسسة الأهل.ل. محمد حن 

بنالحليم عبد بن أحمد أبوالعباس الان.ين لقي القصاص أحادث ٦" 
الحرانيتيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن الله عبد بن اللام عد 

لتلفيبن محمل. الدكتور تحقيق -( ٥٧٢٨الد.مثقي)ت الحنبلي 
ه. ١٤٠٨الإسلامي،؛يروت١لصثاغ،الكت.—٠١



^ف-دوسظسليةس1سه'

بنعبدالواحد بن محمد عبدافه أيي للحافظ المختارة. الأحاديث ٧— 
بنعبدالملك تحقيق بالضاء، المشهور الممدمى الحنبالى أحمد 

ه.١ ٤ ١ ٠ المكرمة مكة الخويثة. الهضة مكتبة دهيش. بن عبداف 
وهببن علي بن لمحمد الأحكام. عمدة ثرح الإحكام إحكام — ٨ 

مصطفىشخ مصطفى تحقيق ٧^. ٠ )^٠٠٢ العيد يفيق ابن المشيرى 
ه. ١٤٢٦ا، يرويالرماله، موسه صنل.ءاٌبى، وميم 

اكغلبيمحمد بن على أبى بن لعلى الأحكام■ أصول ز الإحكام ٩- 
الصميعىدار عقيقي. بوالوزاق العلامة تعليق ^ ١٦٣ )ُتا الأمدي 

..٥١٤١٤عام . ١ محل والورع، للشر 
احلفبن سليمان الوليد لأبى الأصول• أحكام ي الفصول إحكام — ١ ٠ 

الغربإدار تركي. عبدالمجيد له وفدم حققه ه(  ٤٧)ت،؛ الباحي 
١هءر٤ ١ ٥ بيروت، الإسلامي. 

سعيدبن أحمد بن علي محمد لأيي الأحكام. أصول ش الإحكام - ١ ١ 
عثمان.حامد محمود د. وتعليق وتحقيق صبهن الظاهري، حزم بن 
ه.١ ٤ ٢ ٦ القاهرة الحديثج. دار 

بابنالمعروف عبداف بن محمد بكر أبي للأمام القرأن. أحكام — ١ ٢ 
—اب،الكت دار المهدي. دالرزاق عبتحقيق ءه( )ت،'؟؛ العربي 

تحقيقصاص، الج الرازي علي بن أحمن. بكر لأبي القرآن. أحكام —  ١٣
بيروتاالعربي. الترايثا إحياء دار القمحاوي. المادق محمد 

١٤ ٠٥.^



س،ياتمماصدهآ

روفالمعمحمد ن بلي عن الحلأبي رآن• القأحكام  ١٤
دارعملية. عيد وعزت علي محمد موسى تحقيق بالكياالهرامي، 

ه.١ ٤ ٠ ٥ بيروت العالمية. الكتب 

الموص.لي،مولول بن محمود بن لعبدافه المختار. لتعليل الاختيار — ١ ٥ 
بيروتالعلمية. الكتب دار عبدالرحمن. محمد عبداللهليم، تحقيق 

يحيىالدين محيي زكريا لأبي والمشي والمفتي الفتوى آداب ~ ١ ٦ 
الجابي،الوهاب عبد بسام تحقيق ( ٥٦٧٦)ت النووي شرف بن 
ه١ ٤ ٠ دمتزخ الفكر، دار 

البخاريأبوعبل.الأوه إسماعيل بن محمل. عبدافه لأبي الفرد الأدب " ١٧
الإسلامية،البشائر دار عبدالباقى، فواد محمل. تحقيق! جحفى لا 

.٥١٤٠٩بيروت 

النووينرق بن يحيى زكريا أبي الدين لحي النوؤية• الأربعين ~ ١ ٨ 
والحكم.العلوم حامع شرحه مع مملثؤع ه( ٦٧٦)ت

عليبن لمحمل. الأصول. علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد " ١٩
بيروت.المعرفة. دار ه(  ١٢٥٠)ت الشوكاني محمد بن 

ناصرمحمل، للمحيث السبيل. منار أحاديث تخريج ي الغليل إرواء " ٢٠
٥١٤٠٥بيروت الإسلامي. المكتب اه(  ٤٢)٠ الألباني الدين 

الزمخشريعمر بن م القاسأبي اممه لجار البلاغة. اس أس— ٢١
الحرفة.دار محمود. عبدالرحيم الأستاذ تحقيق )ت\؛'آهه( 

؛يروت؟همأأه.



^،تإصيليهاثاصدية

بنيوسف عمر لأبي الأمصار. فقهاء لمذاهب الجامع الاستذكار — ٢٢ 
عطامحمد الم تحقيق القرطى، المري عبدالبر بن عبداض 

٠بيروت العلمية. الكتب دار معوض. علي ومحملس  ٠  ٠٣٢.
تيميةبن الحليم عبد بن أحمد العباس أبي الإسلام لشيخ الاستقامة —  ٢٣

جامعةمنثوران من سالم، رشاد محمد الدكتور تحقيق الحراني، 
.الرياض الإسلامية، سعود بن محمد الإمام 

صدرعبدالصمد ين مكي ين عمر بن لمحمد والفنائر. الأشباه — ٢٤
بنأحمد د. ودراسة تحقيق ٧^( ١ )ت٦ الوكيل باين ال٠حروذإ ين ال. 

ه.١ ٤ ١ ٣ الرياض الرشد. مكتبة العنقرى. محمد 

ءب\ءالكافيبن علي بن عبدالوهاب الدين لتاج والظائر• الأشباه — ٢٥
ه.١ ٤ ١ ١ بيروت العلمية. الكتم، دار بكى. ال

تجيمابن بالمعروف إبراهيم ين الدين لزين والطائر. الأشباه - ٢٦
الفكردار الحاممل. سمليع مح>مد 

العريى.دمشق1آةاهؤ

الدينجلال للأمام الشافعية. فقه وفرؤع قواعد ش والفلائر الأشباه — ٢٧
العلمية.الكتب دار ه( ٩ ١ ١ رن السيومحلى بكر أبى ين عبدالرحمن 

بيروتم.ةاه.

قلانيالعحجر بن علي بن لأحمد الصحابة. تمييز في الإصابة - ٢٨
محمدوعلي عبدالموجود أحمد عائل وتحقيق دراسة ه( )ت٢٥٨

.-٥١٤١٥بيروت العلمية. الكتم، دار معوض. 



ئطتأسليةثاصددة

السرخمىسهل محا ا بن أحمد بن محمد السرحسسؤٍخ. أصول ٢ ٩ 
بيروت،المعرفة. دار الأفغانى. الوفاء أبو أصوله حقق ه( ٤ ٩ ٠ )ت 

.A\y،{T

المقدمي)ت'ُآآ"يه(مفلح بن محمد الدين لشمس الفقه. أصول ٣"" ٠
مكتبةدحان. المحمد بن فهد د. له وندم عليه وعلق حققه 

ه١٤٢٠٠الراضالميكان.

yمحمودمحمدالخضري،طعةاعتنىبها للشيخ أصولالفقه. ~ ١
ه.١ ٤ ١ ٩ بيروت المعرفة. دار حلبي. طعمة 

عليبن أحمد للإمام الأصول. ش الفصول المسمى الفقه أصول —  ٣٢
حاسمعجيل د. وتحقيق ة درام^ ٠٣٧ لجصاص)ت ا الرازي 

ة.الكويتيالإسلامية والشؤون ، افالأوقنشرإدارة النشمى، 

المؤوينرق بن يحيى زكريا أبي للإمام والضوابمل. الأصول - ٣٣
البثانردار هيتو. حن محمد عليه وعلق حققه ه( ٦٧٦)ت

ه.١ ٤ ٠ ٦ بيروت الإسلامية. 

بنالأمين محمد للشخ ّ بالقرآن القرآن إيضاح ش البنان أضواء " ٤٣ 
بنمحمد وأحاديثه آياته ه("ّءرج ١ ٣ الشنقيهلي)ت٣٩ المختار محمد 

هّ.١ ٤ ٢ ٤ بيروت العلمية. الكتب دار الخانمي. عبدالمزيز 
بنموسى بن إبراهيم إسحاق أبي المحقق للعلامة الاعتصام. — ٣ ٥ 

أبوعبيدةله وقدم نصه صبهل. ،( ٩aW ٠ رن الثاطبي اللخمي محمد 
ه.١ ٤ ٢ ١ البحرين التوحيل،. مكتبة سلمان. آل حسن ن مشهور 



طواسلياتمماصاويج

فارسبن علي بن سمد بن محمود بن الدين لخير الأعلام - ٣٦
دارالطمس_س،سروته( ١٣٩٦الJرلكيالJضي)ت

٢٢٠ ٠٢

فثمابن بكر أبي بن لمحمد العالمين• رب عن الموقعين إعلام - ٣٧
٠سلمان ال حن بن مشهور عبيدة أبى تحقيق ه( ٧ ٥ ١ ت ؤ جوريه لا 

'^١٤٢٣اليمام ابزالجوزي. دار 
قيمابن بكر أبي بن لمحمد الشيهلان مصايد من اللهفان إغاثة —  ٣٨

المعارف،مكتبة الفقى، حامد محمد تحقيق هم\ه( ١ )ت جوزية لا 

■الرياض 
أبيالدين تقي الإسلام لشيخ التحليل إطال عر الدليل إقامة -  ٣٩

نسخة-( ٥٧٢٨)لت، ني لخرا ا تيمية ابن عبدالخليم بن أحمد العباس 
.الشاملة الكتبة من الكترونية 

لأحمدالجحيم. أصحاب، مخالفة المستقيم الصراؤل اقتضاء — ٤ ٠ 
حامدمحمد تحقيق ه( )ت٨٢٧الخراني تيمية ابن عبدالخليم 

.٥١٣٦٩القاهرة المحمدية. الستة مهلبعة الفقي. 
اليحصيعياض للقاضي لم. مصحح ثرح العلم إكمال — ٤ ١ 

١ه.٤ ١ ٩ الوفاء، دار الشاملة. المكتبة إلكزونية. نسخة ٥هر( ٤ )ت؛ 

المعرفة.دار ( ٠٥٢ )ت؛ الشافعي إدريس بن محمد للأمام الأم• — ٤ ٢ 
٠٥١٣٩٣بيروت، 



عف-دد|طتأسكةساصديج

اللحجيسعيد بن عبداض العلامة للعالم الفقهية. القواعد إيضاح — ٤٣
٥١٤١)ت  الضياء.دار الخيال. عبدالعزيز بن أحمد ئ. عناية .( ٠

حدةم\آ؛اه.

بنباسا لإمحماعيل الفلنون كشف على الذيل ى المكنون إيفاح — ٤ ٤ 
صت،ححهوسضانى، المابليم ّمتر بن امتن محمد 
بيلكهرفعت والعالمت بالتقايا الدين شرف محمد الؤلفت نسخة 

لبنان— بيروت المربي التراث إحياء دار الكليسى، 
محمدبن إبراهيم بن الدين لزين الدقائق. كز شرح الرائق البحر - ٤ ٥ 

بيروت.المعرفة. دار .( ٥٩٧)ت٠ نجيم ابن 
بنعبداض بن محمد الدين لبدر الفقه. أصول ى المحيط البحر — ٤٦

الأشقر،سليمان بن عمر د. بتحريره قام ( ٥٧٩)ت؛ الزركثى بهادر 
.٥١٤١٣بالكوت الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة طبع 

الدينشمس سعد بن أيوب بن بكر أبي ين لحمل. الفوائد بدائع " ٤٧
.بيروت المربي، الكتاب دار ( ٥٥٧ ١ )ت لجوزية ا قيم ابن 

الكبيرالشرح ي الواقعة والأثار الأحاديث نحريج ش النير —البدر ٤٨
الشافعيأحمد بن علي بن عمر أبوحفص الدين راج م الملقن لابن 

بناف وعبد الخيهل أبو مصطفى تحقيق -( ٠٥٨ ٤ )ت المصري 
الرياضوالتوزيع للنشر الهجرة كمال،دار بن ؤيامر ملمان 
٥١٤٢٥.

القرطبياح وصين محمل، عثداف أبي وصاح لأبن البيع. — ٤ ٩ 
لخريث.ا جامع موقع من إلكترونية نسخة ( ٥٢)ت٧٨ 



بنمحمد الدين لمجد العزيز. الكتاب لطائف ش التمييز ذوى بصائر " ٥٠
الجارعلى محمد تحقيق ئ A ١ )تلم\ ادى الفيرزآبيعقوب 

بيروت.العلية. الكتبة الهلحاوي. وعبدالعليم 
بنمحمود الدين لشمس الحاجب. مختصر شرح المختصر بيان — ٥١

محمدد. تحقيق ( j،U)زو٤ الأصفهاني أحمل بن ءبا.الرحمن 
أمبجامعة الإسلامي التراث إحياء مركز منثوران من بقا، مظهر 
ه.١ ٤ ٠ ٦ المأكرمة، بمكة القرى 

الزبيدى،مرتقي محمد للسيات القاموس. جواهر من العروس تاج — ٥٢
الكويت،دولة الإعلام. وزارة بإشراف الحلماء من مجموعق حققه 

آم.٠ ٠ ١ ، ١  ٥٩٩ بين ما طبع 
ديناللشمس والأعلام. المشاهير ات ووفيالإمسلأم ارأخ ت—  ٥٣

عمرد. ت تحقيق ( —  ٥٧٤٨ت ) الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد 
ه.١٤٠٧بيروت العربي. الكتاب دار تدمرى. اللام عبد 

إبراهيمبن ماعيل إمبن محمد عبداف لأبي الكبير• اريخ الت" ٥٤
خان،بدالعيد محمل. د. طعشصن،ماقبة آه( )ت٦٥ البخاري 
بيروت.الثقافية. الكتب مؤسسة  >"ءمرءء

الشيرازيعالي بن إبراهيم إّحاق لأيي الفقه. أصول في التمرة - ٥ ٥ 
دمشقالفكر؟ دار هيتو. حن محمد دّ وحققه شرحه )تا'بةه( 

٥١٤٠ ٠.

سليمانبن 'علي الدين لعلأء الفقه. أصول في التحرير رح ث التحبير — ٥ ٦ 
راحالمحمد بن أحمد د. وتحقيق دراسة ه( )ت٥٨٨المرداوي 



^لف~دراطرتآصيلاتمماصديج

المرين•عداه بن عدالرحمن ود• القرني محمد بن عوض ود• 
١ه. ٤٢١الرياض، مكتبةالرشد. 

موسةعاشور)تم؟ّآاهد(، بن الهتاهر لمحمد والتنوير. التحرير — ٥٧

١ه٤ّ ٢ ٠ بيروت العربي• التاريخ 
بنعثدالرحمن لمحمد الترمذي. جامع بشرح الأحوذى تحفة — ٥٨

بيروت،العلممة. الكتمسؤ دار العلا. أبو المباركفوري عبدالرحيم 

بنأحمد الإسلام لشيخ القلية. الأعمال ز العراقية التحفة - ٥٩
الشاملة.المكتبة إلكترونية. نسخة الحراني. تيمية ابن عبدالحليم 

بنيحك، زكريا لأمح، السؤل• منتهك، مختصر شرح ش المؤول تحفة " ٠٦ 
الحينبن الهائي د• وتحقيق دراسة الرهوني مومك، 

البحوثدار منشورات من القيم، الأحمر ا قيومود• شبيلي 
العربيةارات الإمة بدولالترايثج اء ؤإحيالإمحملامية ات لاا|رامح

التحدةلإ'آةاه.

الدينحلال للمحاقفل الواوي. تقريب شرح ش الراوي تدريب " ١٦ 
أصولهورامح حققه ئ ٩ ١ ١ )ت اليوكلي بكر أبي بن عبلءالرحمن 
ه.١٣٨٥القاهرة الحديثة. الكتب، دار عثداللطيمج. عثدالوهاب 

الإسلاملشخ اكدمرية، العقيدة أو الخدمرية الرسالة أو التدمرية — ٦٢
بنمحمد الدكتور تحقيق الحراتي، تيمية ابن عبدالحليم بن أحمد 
.١٤٠٥الرياض والشر، للتلباعت العثيكان شركة الحوي، عودة 



مدهواصليةس1 دراط 

مالك.مذهب أعلام لمعرفة الك الموتقريب المدارك ترتيب — ٦٣
إلكترونية.خة نله( ٥ )ت؛ المحصى مرمى بن عياض للقاصى 
ه.١ ٤ ١ ٨ بيروت، العلية، الكب، دار الشامالة، المكتبة 

حزيبن أحمد بن محمد القاسم لأبي ّ المزيل لعلوم المهيل - ٦٤
العربي،الكاب دار الشاملة، الماكتبة إلكترونية. نسخة ( ٤٥٧ ١ )ت 

ه. ١٤ ٠٣بيروت، 

تهلييقيةأصولية دراسة بينها، والترحح الألفافل دلالات تعارض — ٦٥
دارمكتبة الحويد، إبراهيم بن محمد بن عبدالعزيز . د مقارنة، 
٥١ ٤٣١الرياض المهاج،

ارد ٥(  ٨١٦ت ) ني لجرحا ا محمد ين علي للشريف، المريفات. — ٦ ٦
.٥١٤٠٣الحالخية١بيروت الكتسمح 

بنعلي بن أحمد القفل لأبي المخاري. صحيح على التعليق تغليق - ٦٧
عيدمحقق ( ٥٨٥قلأتي)تأ الخجر حش 

.٥١٤٠٥بيروت عمار. دار القزقي. موسى عبدالرحمن 
العفليم.القرآن تفسير = حاتم أبي ابن ير نف
المزيل.معالم = البغوي ير نف
التأؤيل.لباب = الخازن ير نف
المنان.الكريم ر ي— عل.ى الر يم
البيان.جامع = الطبري ير نف

تحقيقه( ٥٧٨)تالل.مشةي لي العبداللأم بن العز نمير - ٦٨
.٥١٤١٦بيروت حزم. ابن دار الوهيى. إبراهيم بن د.ءداف 



ط'واصيلهةمماصديج

التأؤيل.محاسن — القامحمي نمير " ٦٩
بنإباعيل الفداء أبي الدين عماد للحافظ العظيم. القرآن تمر - ٧ ٠ 

الكتب.عالم دار الساحتين، من مجموعة تحقيق .( ٤٥٧٧ ) كثير 
الر؛1ضهآ؛اه.

للأماموالتابعين. والصحابة ه اطه رمول عن العظيم القرآن ير نف" ١٧ 
حاتمأبي ابن الرازي إدريس بن محمد بن حمن عدالر الحاففل 

المكرمةمكة الباز. مكتبة الهليب. محمن. أمعد تحقيق هآ ٣٢٧)ُت،
٥١٤١٧.

القرآن.لأحكام لجاهع ا = القرطبي نفير 
العفليم.القران تفسير ~ كثر ابن تفسير 

بنأحمد بن محمد القاسم لأبي الأصول. علم إلى الوصول تقريب " ٧٢
درة ودراصتحقيق ( ٤٥٧ ١ )ت المالكي الغرناطي الكلبي جزي 

المحققالاثلإر الشنقيهلى. الأمين محمد بن المختار محمد 
١٤٢١٢.^

اقلأنيالبالتليب بن محمي. بكر أبي للقاضي والإرشاد. التقريب — ٧٣
أبوزنيد.علي عبدالحميد د. عليه وعلق وحققه له قدم ٥( ٤ ٠ )^،٣ 
^١١٤١٣٧٠^ة مؤّ

عثدالرحيمالدين لزين الصلاح. ابن مقدمة مرح والإيضاح التقييد — ٧٤
محمدعبدالرحمن تحقيق ( ٠٥٨ )ت٦ العراقي الحسمين ابن 

هّ ١٣٨٩المنورة المدينة الملقية. المكتبة عثمان. 



صال|يجمما ^؛_1^ 

٧٥ " •،r^;!لجوزى•ا بن علي بن حمن عدالر الفرج أمح، للأمام تليس
للنشر.الوؤلن دار المزيد. عثمان بن أحمد د. وتحقيق ة درامح

الشاملة.المة من إلكزونية ونسخة ١ه، ٤  ٢٣الراض 

ليالمعا أيي الحرمين لإمام الفقه. أصول في التلخيص كتاب - ٧٦
تحقيقه( ٤ لجويني)١٠^٨٧ ا يومف بن عبداف بن عبدالملك 

مكةال—از. مكتبة العمري. أحمد ثير وشالميلي حولم د.عبدالنه 
هءر١٤١٧الكرمة

الكلوذاتيالحز بن أحمد بن محفوفل الفقه. أصول ز التمهيد - ٧٧
محملمفيد د. ة ودرامبتحقيق والثاني الأول الجزء ءه( ١ )ت• 

بنمحمد دؤ ودراسة بتحقيق والرابع الثالث لجزء ا أبوعمشة، 
التراثؤإحياء العلمي البحث مركز مطوءا;ت، من إبراهيم، ن علي 

ه.١ ٤ ٠ ٦ المكرمة، مكة القرى. أم الإسلامي؛جامعة 
عبدالرحيمالدين لجمال الأصول. على الفرؤع نحريج ش التمهيد — ٧٨

هيتو.حن محمد د. تحقيق ( ٥٧٧٢رلتاالإمحتوي لحن ا ابن 
ه.١ ٤ ٠ ٠ ؛يرومحت، الرسالة. مؤسسة 

أبيالحاففل للأمام والأسانيد. العاني من الوٍلا ز U التمهيد -  ٧٩
القرمحلبيالنمري عبدالبر بن محمد بن عثا.اض بن يوسف، عمر 
القاهرةاروق،. الفدار راهيم. إببن أس_امة تحقيق ه( ٤  ٦٣);!،

اه. ٤٢٠

للعلامةوالحرام. الحلال بين الخشتبهات، نفير على الأعلام سبيه - ٨ ٠ 
عليبنت محفوفتة عليه وعلق حققه الثوكاني، علي بن محمد 



ئطتأسكةساسها

امالإمفتاوى من اني الربالفتح صمن مْلبوع الدين، ثرفإ 
اه. ٤٢٣صمماءاس^ الجيل مكتبة الشوكاني. 

بنمحمد الدين لشمس التعليق أحاديث ش التحقيق تشيح — ١٨ 
بنامي ستحميق ه(  ٧٤٤)ت الحنبلي عثدالهادي بن أحمد 
أضواءانى،دار الخباصر نبن العزيز وعبد اف جاد بن محمد 
ه.١  ٤٢٨الراضاللف، 

نسخةالعسقلاني، حجر بن علي بن أحمل للحاففل التهذيب تهذيب " ٨٢
الخامالكتبة من ألكترونية 

هد( ٠٣٧ )ت الأزهري أحمل بن محمد منصور لأبي اللغة تهذيب " ٨٣
.والترجمة للتأليف المصرية الدار هارون، عثداللأم تحقيق 

بحبيالمدعو محمد الدين لزين التحاريف، مهمات على التوقيف " ٨٤

ثمالحيادي العابين لين بن علي بن العارفتن تاج ن الرووف 
.٥١٤١٠القاهرة الكتب، عالم ه(  ١٠٣١)ت القاهري المناوئ 

عتداثرووفالدين زين للحافظ الصغير. لجامع ا بشرح التيسير " ٨٥
ه١ّ ٤ ٠ ٨ الرياض الخافعي. مكتبة المناوئ. 

محمودبن أمين محمد التحرير؟ اب كتثرح التحرير تيسير " ٨٦
اليائيمصطفى مهليعة هآ ٩٧٢)تبادشاه بامير المعروف الحسيي 

الحلي؛القاهرةاهماه.
بنعبدالرحمن للشيخ الخنان. كلام نفير ش الرحمن الكريم تيسير " ٨٧

مملابن عبدالرحمن د. تحقيق ه(  ١٣٧٦)تعدى الاصر ن
ه.١ ٤ ٢ ٠ بيروت الرسالة. ة موساللويحق. 



ق-دراطوإسليةذاسهيتنآ 
بنعبداممه للشيخ الفصول ومعاقد الأصول قواعد إلى الوصول تسير - ٨٨

.الشاملة المكتة من ألكترونية نسخة الفوران، صالح 
يدالتحقيق تي، البالتميس احمد بن حبان بن لمحمد . الثقات — ٨٩

ه.١ ٤ ١ ٠ بيروت . الفكر دار . أحمد الدين شرف، 
يرالكثلجامع وا وزوائده المغير لجامع ا الأحاديث،! حاهع — ٩٠

خة•ن•( ٥٩١١)ت السيوطي بكر أبي بن عثدالرحمن للمحاففل 
.الشاملة المكتبة من ألكترونية 

أمح،الدين لمجسد الرمول. ن، أحايينحريج ش الأصول جامع — ٩١
حقق( ٠٥٦ )ثرآ الجزري الأئير بن محمد بن المثارك عادات ال

مكتبةالأرناووحل. اسالقادر عثعليه وعلق أحاديثه وحرج نصوصه 
.٥١٣٨٩الفلاح 

عمرلأبي وحمله• روايته ش ينبغي وما وقمله العلم بيان جامع — ٩٢
الأشبالأبي تحقيق ( ٥٤)ت٢٦ القرطبي الممري عبدالبر بن يوسم، 

.٥١٤١٩اليمام لجوزي. ا ابن دار الزهيري• 
حريربن محمد جعفر لأبي القرآن. آي تاويل عن البيان جامع - ٩٣

دارالتركي■ عبدالحن بن عبدالله د. تحقيق ( ١٥٣ ٠ رن الهلبري 
الرياض؛أ؛اه.الكتب،. طلم 

عبدبن الحليم بد بن أحمد العباس أبو الدين لتقي انل الرّجامع " ٩٤
الحرانيتيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن اممه عبد ين السلام 

الدمشقى)تخآيه(الحبلى 
٥١٤٢٢الرياصن ~ العتناء دار مالم، رثاد محمد الدكتور تحقيق — ٩٥



واطتأس1ياتسامدوة

الكلم.جوامع من حديثا حمين ثرح ي والحكم العلوم جامع " ٩٦
البغداديالدين شهاب بن عبدالرحمن الفرج أبي الحاففل للإمام 
ؤإبراهيمشعيب تحقيق ^ ٧٩٥١٠)^؛رحب بابن الشهير 
١ه.٤ ٢ ٤ بيروت الرسالة. دار ياحس. 

الأنصاريأحمد بن محمد عبدافه لأبي القرآن• لأحكام لجامع ا " ٩٧
الحفناوي،إبراهيم محمد وصبهله راجعه ^ ١٦٧ القرطبي)ت 

الماهرةالحديث. دار عثمان. حامد محمود د. أحاديثه وحرج 
عالمدار البخاري. مسمير هشام بتحقيق أحرى ونسخة ه، ١ ٤  ٢٣

ه.١٤٢٣الرياضالكتب. 
العباسأبي الإسلام لشيخ المسيح دين بدل لمن الصحح الجواب " ٩٨

تحقيق( j،UYA،i)>الحراني تيمية ابن عبدالحليم بن أحمد 
ه.١٤١٤الرياض العاصمة، دار المحققين، من مجموعة 

الحنبليقاسم بن محمد بن لعبدالرحمن المرع الروض حاشية " ٩٩
ؤالرياض والتونيع، للشر القاسم دار ه(  ١٣٩٢)ُت، 

١٠ بوافأبي الدين لتاج الفقه. أصول ي المحصول من الحاصل " ٠
لأمعبدالتحقيق ٦^ ٥ )^٠٢ الأرموي الحين ابن محمد 
م. ١٩٩٤بنغازي يونس قان جامعة منثوران أبوناجي. محمود 

بنعلي الحسن لأبي الشافعي. الإمام مدهب فقه ش المجير الحاوي " ١٠١
معوضمحمد على وتعليق تحقيق ازوردي. حبست، بن محمد 
.٥١٤١٤المكرمة مكة مكتبة عبدالموجود. ابن أحمد وعادل 



لأطظسانمة،ساصار،ه<

حانحن صديق الطيب لأيي الستة. الصحاح ذكر في الحطة — ١ ٠ ٢ 
ه.١ ٤ ٠ ٥ بيروت العلمية. الكتب دار هر(  ١٣٠)تم١ القنوحي 

بنأحمد نعيم أبي للمحاقفل الأصفياء. وطبقات الأولياء حالية — ١  ٠٣
بيروتة. العلمياممب دار .( ٠٤٣٠)ت بهانى الأصعبداش 

الأمينلمحمد عشر الحادي القرن أعيان ش الأثر خلاصه — ١ ٠ ٤ 
المكتبةمن ألكترونية نسخة ( ه  ١١١١)ت المحمى الشامي 
.الشامالة 

السيوطي،الدين حلال للأمام بالماثور. المسير في المنثور الدر — ١ ٠ ٥ 
.٢١٩ ٩٣بيروت، الفكر، دار 

بنأحمد الدين تقي الباس لأبي • والفل العقل تعارض درء - ١ ٠ ٦ 
حامعةطباعة سالم. رشاد محمد د. تحقيق تيمية، بن عبدالحليم 

..٠١٤١١الإسلامية سعود بن محمد الإمام 
الشوكاني،علي بن لحمد الرضية. الأدلة شرحه مع البهية الل.رر " ١٠٧

.٠١٤١٣بيروت الدى. دار الحلاق. بحي محمد تحقيق 
الحاميتعريمتا حيدر. لعلي الأحكام. مجلة شرح الحآكام درر - ١ ٠ ٨ 

الشر.عام يذ.كر لم بيروت، المهضة، مكتبة الحسيني. فهمي 
بنعبدالرحمن للمحاقفل الحجاج. بن لم مصحيح شرح الديباج — ١ ٠ ٩ 

دارالح-وينيه إسحاق أبو تحقيق ( ٠٩١)زا السيوطي بكر أبي 
عفان.ابن 



راطتاسليةمماصدهآ

بنلإبراهيم المدما علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج — ١ ١ ٠ 
دار(، - ٩aW ٩ رن المالكي اليعمري فرحون بن محمد ين علي 

العالمية،بيروت.الكتب 

بنمحمد بن عبداض إسماعيل أبي الإسلام لشخ واهله الكلام ذم — ١ ١ ١ 
المنورةالمدينة الأثرية، الغرباء مكتبة الهروى، الأنماري علي، 

٠١٤٠٩-.

علي،بن الوهاب لعبد الحاجب. ابن مختمر عن الحاجب رغ — ١ ١ ٢ 
وعائلمعوم، محمد علي ودرامة تعلين، ^ ١٧٧ )لت، المبكي 

١٠١٤١٩؛يرو١ءث، الكتنمح. عالم الموجود. عبد أحمد 
لأبي،الثاني،• والمع العفليم القرآن نمير ش العاني روح — ١  ١٣

الكتبدار ه(، ١ ^١٢ ٠ )يت، الألومى تكري محمود الممل 
.٠١٤١٥بيرويتج، العالمية، 

الدينجمال الفرج أبي ام للإمالقسر. علم ى الخير زاد - ١ ١ ٤ 
الكتب( ٠٥)لت،^١٩ لجوزى، ا محمد بن علي ابن ءبل.الرحمن 
.٠١٤٠٤دمشق، الإسلامي. 

أبوب؛>،بن بكر أيي، لمحمد؛>، الماد حير هيثم( فب، المعاد زاد - ١ ١ ٥ 
ةموس( ^٥١٠ ١ )لت، لجوزية ا قيم ابن الدين مص معد 

.٠١٤١٥الكوست، الإسلامية، النار مكتبة — بيروت الرسالة، 

المروري،واصح بن ارلئ. الخثبن عبداف عبداف لأبي الزهد. - ١ ١ ٦ 
بيروت.العلمية. الكنما دار الأعفلمي. الرحمن حبيب تحقين، 



لأكلف~دواطاداصإية'ساصديح

بنفرس بن عدي بن مليح بن لجراح ا بن وكع سفيان لأبي الزهد - ١ ١ ٧ 
رنالرواّى رواس بن هميد ابن عمرو بن الحارث بن سفيان 

عبدالرحمن عبد ت وآثاره أحاديثه وحرج له وقدم حققه ه( ١  ٩٧
-.٥١٤٠٤المنورة المدينة الدار، مكتبة الفريوائي، الجبار 

لجثارعبدا عبدالرحمن تحقيق الكوش، الري بن لهناد الزهد. — ١ ١ ٨ 
اه.٤ ٠ ٦ الكون دارالخلفاء. الفريوائى. 

البيهقك،علي بن الحين بن أحمد بكر لأبي الكير- الزهل- " ١١٩
•الثقافية الكتسب موسسه حيدر، أحمد عامر تحقيق هرآ ٤  ٥٨)^،

م.١  ٩٩٦بيروُت، 
للشيخالأحكام. أدلة جمع من المرام بلؤغ نرح اللام مبل — ١ ٢ ٠ 

هّ(١ ١  AY،ij)الصتعاني اليمنى الأمير إسماعيل بن محمد الإمام 
الحديث.دار اليد. وعماد المبايهلي الدين عمام تحقيق 
ه. ١٤٢٥القاهرة 

الألبانيالدين ناصر محمد للعلامة الصحيحة. الأحاديث سلسلة — ١ ٢ ١ 
العارف،مكتبة الشاملة، المكتبة إلكترونية. نخة ه(  ١٤٢٠)ت 

الراض،أآ؛اهؤ

الأمة.على اليئ وأثرها والوصوعة الضعيفة الأحادسث، ّلسالة — ١ ٢ ٢ 
المعارف.مكتبة ( ٥١٤٢٠)ت الألباني الدين ناصر بن لحمد 
.٤٥١  ٠٢الراض 



ئطتاسستساصدية

أبوالمروري الحجاج بن نصر ين محمد للمروزي السنة- ~ ١  ٢٣
السلفية.الكتب مومحسسة السلفي. أحمد سالم تحقيق عيدالله، 
ه.١ ٤ ٠ ٨ بيروت 

الترمذيمحورة بن عيسى بن محمد عيي ابي الترمذي. سن - ١ ٢ ٤ 
آلصالح الشخ بإشراف ومرقمة مصححة طعة )تهي'؛أه( 

اه. ٤٢٠الراض داراللام. الشح. 
تحقيقالحسن، أبو الدارمملني عمر بن عر الدارقطني. منن - ١ ٢ ٥ 

ه. ١٣٨٦بيروت المعرفة. دار الا.زي. يمار هاشم عبداض يد ال
تحقيقمحمل.، أبو الدارمي عبدالرحمن بن عبداممه الدارمي. سن — ١ ٢ ٦ 

بيروتالعربي. الكتاب دار المع. وحالي نمرر أحمل. فوان 
اهّ ٤٠٧

تارجالالأشث ن ليمان سالحاففل داود. أبي سن — ١  ٢٧
آلصالح الشيخ بإشراف ومرقمة مصححة طعة آه(  ٧٥)ت 

اه. ٠٤٢ اراص دارالملام. الشيح. 
البيهقي)تخه؛ه(علي بن الحين بن لأحمد الكبرى. المنن - ١  ٢٨

يروتبالعلية. الكتب دار ا٠ ععلمعمدالقادر ا محما.تحقيق 

ه.١٤٢٤

د.تحقيق ار، النشعيب بن أحمد للإمام الكبرى. المنن - ١ ٢ ٩ 
الكتبدار حن. كمروي ومحميد البنداري ليمان سعبدالغفار 

ه؟١ ٤ ١ ١ بيروت العلمية. 



^ةت1صيلية،مماس|يج

ماجهبن يزيد بن محمد عبداف أبي ماجه. ابن سن —  ٠١٣
الح1لصالشيح ومراجعة بإشراف ومرقمة مصححة محليمة 

ه.١ ٤ ٢ ٠ الرياض السلام. دار الشيخ. 
عبدالرحمنأبي للحافقل السنن. من المجتبى المسائي: سن -  ١١٣

حليعة-( ٠٥٣ ائي)^،٣ الممسلمان ين علي ين معيب بن أحمد 
للشرلام الدار المشخ.  jTعبدالعزيز بن الح صبإشراف 
..٥٠١ ٤٢٠الرياض واكوزيع. 

عنمانبن أحمد ين محمد الدين لشمس ١ البلاء أعلام ير س— ١  ٣٢
الرسالةمؤسسة المحمقين. من جماعة حققه ه( ١/٤٨٠٠الذهى)١^

-.٥١٤١٠بيروت .

أبوببن موص بن لإبراهيم الصلاح• ابن علوم من الفياح الشذا -  ١٣٣
الرشد.مكتبة هلل. فتحي صلاح تحقيق .( ٠٥٨ ٦ الأبناّي}ت 

-٥١٤الراض٨١ 

بنأحمد بن الحي لعمل. ذهب من أحبار ش ل.م_-، الشذرات — ١ ٣ ٤ 
القادرعبد تحقيق —( ٥١٠٨٩ت الخنبلي،) المكري محمد 

ودمشقبيروت كثير، بن دار الأرناؤوًل، ومحمود الأرنؤو٠إ- 

بنعلي محمدبن الفتح أبي الدين لتفي النووية الأربعين شرح -  ١٣٥
مؤسسة٠م\ه( ٢ العيد)ت دقيق بابن المعروف المشيري وهب 

الران؛؟؛اه.



ئطظصليةساصاويج

القاسمالعالم للإمام والجماعة. الة أهل اعتقاد أصول -ثرح ١٣٦
أحمدالدكتور تحقيق ه( ٤ ١  Acj)اللألكائي الحس بن الله هبة 

ه.١ ٤ ٠ ٩ الرياض محليبة. دار حمدان. سعل 

بنالحسين بن عبدالرحيم للحافظ والتن.كرهّ التبحبمرة شرح ~  ١٣٧
ماهرد. بعناية طبع -( ٠٠٨ )ت٦ الدين زين العراقي عبدايرحمن 

الكتبدار الشاملة، المكتبة إلكترونية. سخة نفحل. ين يام
اسية،مأةاهّ

لشهابالأصول. من المحصول اختمار ي الفصول تنقيح شرح — ١  ٣٨
محلهحققه ه( ٦٨٤)ُت<القرافير إدريس، بن، أحمد العباس أُر، الدين 

.٥١٣ ٩٣وبيروت القاهرة الفكر. دار سعل.. عبدالرووف 

ه( ١٤٢١الحتيميز،)ت صالح ؛ن، لمحمن. المالحين رياض شرح — ١ ٣ ٩ 
.الشاملة المكتبة من، ألكترونية نخة 

البغويحول مبن، الحين، محمد أبي، للإمام الستة. شرح — ١ ٤ ٠ 
المكتمس،الأرناووط■ وشعيب الشاويس زهير تحقيق ءه( 

٠الإسلامي  ؛.٠٥١٤ 
بنحلف ن، بعلي ز الحلأبي البخاري. صحتح شرح - ١ ٤ ١ 

أيي،تحقيق ه(  ٤٤)دت،ه القرمحلبي، البكري ال بهنابن، عسدالملك 
.٥١٤٢٣الرياض الرشد. مكتبة إبراهيم. بن، يامر تميم 

لحفيا العز أبي ش علي بن علي للإمام الهلحاوية. العقيدة شرح - ١ ٤ ٢ 
ه. ١١٣٩ بيروت الإسلامي. الكتب )تأ؟يه( 



ق-دواطو؛سليةثاصاوهنننح 
االزرقمحمد شيخ البن لأحمد ة. الفقهيالقواعد ثرح — ١  ٤٣

الملم.دار غدة. أبو الستار عبد د. ومراجعة تنسيق (  ١٣٥٧)؛^!،
دمشقا،»ةاه.

الفتوحيعبدالعزيز بن أحمل. بن محمد المنير. الكوكب شرح " ١٤٤
ود.الزحيلي محمل. د. تحقيق ه(  ٩٧٢)ت النجار بابن المعروف 

..٥١٤١٠القرى، أم جامحة مطبوعات من حماد، نزيه 
الشيرازييوسم، بن علي بن إبراهيم إسحاق لأيي اللمع. شرح - ١ ٤ ٥ 

دارتركي. ءثل.المجيد فهارسه ووضع له وقدم حققه )تآ"ي؛هّ( 
.٥١٤٠٨بيروت الغرب. 

بنعبدالقوي بن سليمان الدين نجم لالروضة. مختمر شرح " ١٤٦
عبدالمحنبن عبداممه د. تحقيق ( ١٥٧ )ت٦ الطوش ءباJالكريم 

١١٥ ٤ ١ ٠ بيروت ّ الرسالة مؤسسة التركي. 

تحقيقالبيهقي، الحين بن أحمد بكر أبي للأمام الإيمان. شعب — ١  ٤٧
بيروتالعلمية. هجا الكتدار زءالولا. بيونى معيد المحمال 

للشيخالتحليل. وممالك، والمحيل الشبه بيان ش الغليل شفاء — ١  ٤٨
حمدد؟ تحقيق ( ٥٥٠)تء لي الغزا حامي. أبي الإسلام حجة 

.٥١٣٩٠؛غلءاد الإرشاد. مهلبعة الكبيمّي. 
حمادبن لإسماعيل العربية. وصهحاح اللغة تاج المبمحاح. — ١ ٤ ٩ 

العلمدار ار. ءهلعثل.الغفور أحمد الأستاذ تحقيق جوهري، لا 
.٥١٣٩٢بيروت للملأيين. 



—دراطتصف 

الدينناصر لمحمد البخاري. للأمام المقرئ الأدب صحح — ١ ٥ ٠ 
ه.١٤٢١الصديق ني.دار الأب 

شرحهمع مطبؤع البخاري، إسماعيل بن محمد البخاري. صحيح — ١ ٥ ١ 
ؤإشراف^؛،، '^-١٠١٧فواد محمد بترقيم حجر، لابن ابرتم، فتح 

الرياضمكتبة باز. بن عبداش بن عبل.العزيز العلامة وتعليق 
الطبعة.تاريخ ذكر دون الرياض. الحديثة. 

الشمّتا.دار نثر عنه. مفردة الباري فتح بترقيم أحرى ونسخة 
..٥١ ٤٠٧القاهرة.

)ُت،الألماني الدين اصر نلحمد والترهيب الترغيب صحيح — ١ ٥ ٢ 
.الرياض العارف،، مكتبة -( ٥١٤٢٠

)يتإني الأب الدين ناصر لمحمد وزياداته المغير لجامع ا صحيح — ١  ٥٣
٠بيروت، الإسلامي، الكتب ه(، ١ ٤ ٢ ٠ 

ابنبترتيب التي التميمي حان بن حاتم أبي حبان. ابن صحيح - ١ ٥ ٤ 
•الة الرمة موماووط. الأرنثعببج تحقيق الإحسان، ان بلب

ه.١ ٤ ١ ٤ بيروُت، 

تحقيقالسلمي، حزيمة بن إسحاق ين محمد حزيمة. ابن صحيح — ١ ٥ ٥ 
ترولنابالإسلامي. ت، الكتالأعفلمي. مصطفى محمسي د. 

القشيريلم مبن لحجاج ا بن ملم لحن ا أبي ١ لم مصحيح — ١ ٥ ٦ 
دار■ءبدابقي• فواد محمد بترقيم طبعة آه( ٦ ١ )ت، النبابوري 

ه.١ ٤ ٢ ١ الرياض والتوزيع. للنشر السلام 



راطظصيكة<س1صاولأ<

تحقيق!الفرج، أبو محمد بن علي بن الرحمن لعبد الصفوة صفة — ١  ٥٧
المعرفة،دار حى، قالعه رواس محمد ود. احوري فمحمود 

بيروت،ا<ا،'؟اه.

عبدبن الحليم عبد بن أحمد العباس أبي الدين لقي المندية ~ ١  ٥٨
الحرانيتيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن الله عبد بن السلام 

رثادمحمد الدكتور تحقيق —(. ٥٧٢٨)محت، الدمشقي الحنبلي 
ه. ١٤٠٦القاهرة تيمية، ابن مكتبة سالم، 

بنحلف القاسم لأيي ومشاهيرهم الأندلس أئمة تاؤخ ش الصلة — ١ ٥ ٩ 
منألكترونية نسخة (،  ٥٧٨)ت بشكوال بن لث، الملعبد 

الشاْاإةالكتبة 

بنمحمد بن أحمد بن بكر أبي شهبة قاضى لابن • الشافعية محلبقايتج — ١ ٦ ٠ 
عالم. حان عبدالعليم الحافظ د. تحقيق شهبة، قاضي بن عمر 

ه. ١٤٠٧بيرويتح . الكتس، 

بنءبدالوهااّ_، نصر أبي الدين لتاج الكبرى. الشافعية محلبقات — ١ ٦ ١ 
الحلومحمد عبدالفتاح د. تحقيق ^ ١٧٧ )ت السبكي علي 

القاهرة٠ الحلي البابى عيسى متلبعة . التلناحى محمد ومحمود 
١٣٨١٢^

عبداللهابو البصري منيع بن مسعد ين لمحمد الكبرى. الهلبقايتؤ " ١٦٢
العلبمامتحم يامأحرى سخة ونيرومتؤ، بصادر. دار الزهري. 

الماهرةالخانجى. مكتبة عمر. محمد على د. تحقيق الكبير. 
اه. ٤٢١



صدهمما 

نسخةزيد، أبو اش عبد ين بكر الدكتور للعلامة النسابين محلبقات — ١  ٦٣
.الشاملة المكتة من ألكتنرونية 

الفراءالحض بن محمد يعالى لأبي الفقه. أصول ش العدة " ١٦٤
بنأحمد د. نصوصه وخؤج عليه وعلق حققه ه( ٤  ٥٨)^!!،البغدادي 

ه.١ ٤ ١ ٠ الرياض الباركي. سير علي 
بنالحليم عبد بن أحمد أبوالعباس الدين لقي الأصهانية العقيل.؛ " ١٦٥

تيميةابن محمد بن القاسم أبي بن اف عبد بن لام العبد 
منألكتترونية خة خ'آلأه(ن)ت الدمشقي الحنبلي الحراني 

الشاملة.الكتبة 

عليبن لعثدالرحمن الواهية. الأحاديث، ش المتناهية العلل " ١٦٦
رورأتا؛العلمة. الكسب دار الممر. ل خلتحقمق جوري، لا 

محمدأبي الدين لبدر البخاري. صحيح سرح القارئ عمدة " ١  ٦٧
دارالشاملة. المكتبة إلكترونية. نسخة العيني. أحمد بن محمود 
ام>ةاه.العلمية. الكتب 

العغليمالحق تمس لمحمد داود. أبي سنن ثرح المعبود عون " ١  ٦٨
ه.١ ٤ ١ ه بيروت العلمية. الكشب، دار آبادي. 

ناصرلمحمد والحرام الحلال أحايين، نحريج في المرام غاية " ١٦٩
يروتبالإسلامي، المكتب -( ه١  ٤٢)ت• اني الألبالدين 

٥١٤٠٥.



ذاتاصف-دراةظس1يةثاسه

سالمبن أحمد بن لمحمد الاداب. منظومة شرح الألباب غذاء " ١٧٠
الكتبدار الخالدي• عبدالعزيز محمد تحقيق المفاريبتي، 

ه.١ ٤  ٢٣بيروت العالمية. 

بنلأحمد والنظائر. الأشباه كتاب شرح الثمائر عيون غمز " ١٧١
ءر.١ ٤ ٠ ٥ المكرمة مكة البار. دار الحنفي. الحموي محمد 

بنأحمد زرعة أبي الدين لولي الجوامع. جمع شرح الهامع الغيث -  ١٧٢
أبوعاصمبه اعتنى ( ٥٨٢ lo)العراقي الحين بن عثدالرحيم 

الماهرةالحديثة. الفاروق الناصر قهلب، بن عب—امى بن حن 
اه.٤٢٠

بنعثدالرحيم بن محم-د ين الم. لصفي الفقه. أصول ز الفائق ~ ١  ٧٣
بنعالي د. وتحقيق درامة ٧هآ ١ )تء الهندي الأرموي محمد 

ه.١ ٤ ١ ١ العميرينى عبدالعزيز 
تحقيقالحراني، تنمية بن عثدالحليم بن لأحمد الكبرى. الفتاوى " ١٧٤

ه. ١٣٨٦بيروت المعرفة. دار مخلوق. محمد حسين 

الفرجأبي الدين لزين البخاري. صحيح شرح الماري فتح " ١٧٥
رجبابن بالشه؛ر العدائي الدين شهاب بن عدالوحمن 

ابندار محمد. اممه عوض بن 'طارق محاذ أبى تحقيق ( ٥٧٥)ت١ 
١٥١ ٤٢٢الدام الجوزي.

حجربن علي بن أحمد البخاري. صحيح شرح الماري فتح ~  ١٧٦
بناداممه عببن ال.العزيز ءبوصححه قرأه ( ٥٨٥)ت؟ العقلاني 

طباعة,تارخ بدون الرياصررب الحديثة. الرياصى مكتبة باز، 



-ددإطواسلياتةاصديح

الدينلزين اليضاوي. القاصى أحاديث بتخريج السماوي الفتح ~ ١  ٧٧
أحمدتحقيق ه( ١ ٠ ٣ ١ )ت المناوئ عبدالرووف محمد الدين 

ه.١ ٤ ٠ ٩ الرياض. العاصمة. دار مجتبى. 

بنلحمد مالك. الإمام مذهب على الفتوى ش المالك العلي فتح ~ ١  ٧٨
المكشةإلكترونية. نسخة ه.(  ١٢٩)^،٩ عليس محمّد بن أحمد 

بولاق.مطعة للكتاب. الأولى الهلعة من مصورة الشاملة. 

•التفير علم من والدراية الرواية فني بض لجامع ا القدير فتح - ١  ٧٩
مطبعةطبعة عن مصورة ه( ١ ٢ ٥ ٠ )ت الئوكاني علي ابن لحمد 

ه. ١٣٨٣القاهرة. الحلبي. الثابي مصعلفى 
بنأحمد العباس لأيي الفروق• أنواء فير الروق أنوار الفروق كتاب " ١٨٠

مركزتحقيق المحهناحي)ت؛خاُه( همدالرحمن بن إدريس 
ه١ّ ٤ ٢ ١ السلام دار والاقتصادية. الفقهية الدارسات 

الخليبثابم، بن علي بن 
ابندار ١ العزازي يومف ين عائل حققه ه(  ٤٦٢)ت البغدادي 

ه.١ ٤ ١ ^١ اليمام جوزي. لا 
الجوزيةقيم بابن المعروف الزرعي بكر أبي بن لحمد الفوائد. -  ١٨٢

ه.١٣٩٣بيروت العلمية. الكتب دار ^ ٧٥)زا 

رنالأبنامي موسى بن إبراهيم إسحق لأبي الزوائل. نرح الفوائد - ١  ٨٣
ل؛راهيمبن محمل بن عبدالعزيز د. ة ودرامتحقيق ( —  ٠٥٨ ٢ 

اهّ ٤٣٢الرياض التدمرية، مكتبة العويد، 



تاُصيليةمماصديج

اوئ.المنلعبدارووف المغير. الجامع ثرح القدير فيض —  ١٨٤
مصرآ"همأاه.الكبرى. اكجارية المكية 

بنأحمل. الإّلأم لشخ يلة. والوسالتوصل ش حليلة قاعدة — ١  ٨٥
هائيبن ربيع د• وتحقيق دراصة الحراني، تيمية بن عبدالحليم 
الفرقان.مكتبة الشاملة. الكتبة إلكترونية. خة نالخدخلى، 

هؤ١٤٢٢عجمان.

موسىبن علي بن لحين ا بن أحمد بكر أبو والمدر القضاء —  ١٨٦
مكتبةعامر، آل( اممه عبد بن محمد تحقيق ه(  ٤٥٨)محت، البيهقى 

الرمحاضاأ؛اهالخبيكان،

AW  البعلي،ع؛اّر، ؛>، ■ءاي، بن محمد بن علي الحسن لأبي القواعدؤ - ١
عبداممهبن عايفى وتحقيق ة دراس٨^ ٠ )رت،'ُا اللحام ابن 

.٤٠٠١  ٢٣الرياض الرند. مكتبة الثهراني. 
المقريأحمد بن محمد بن محمد عبداف لأيي القواعد. ~ ١  ٨٨

منحميلؤ، بن عبداف محن أحمد د. ودراسة تحقيق ررتحخهم\ه( 
النشر.تارخ دون المكرمة. مكة القرى. أم حامعة مهإبوءارت، 

لشيخ.الكبرى القواعن. ام الأنمصالح ش الأحكام قواعد —  ١٨٩
د.تحقيق .( ٠٥٦٦ )محتح عبداللأم بن عبدالزيز الدين عز الإسلام 

دمشقالقلم. دار ضميرية. جمعة عثمان ود. حماد كمال، نزيه 



يسحطتأسلياتمم1صال|ه 
النافعة.البديعة والتفاسم والفروق الجامعة والأصول القواعد — ١ ٩ ٠ 

معمهلبؤع (  ١٣٧٦)تالسُالى ناصر بن عثدالرحمن للشيخ 
.٠٢٢ ٠ ٢ الة مكتبة العثيمين. صالح بن محمد الشيخ تعليق 

حماللمحمل.. الحا.ي.ثا. مصطلح فنون من التحا.يث قواعد " ١٩١
يروت.بة. العربيالكتب دار القاس)تأسه(. الدين 
ه.١٣٩٩

السلميءبدالعزير بن لأم عبدالين للعز المغرى. القواعد — ١  ٩٢
ه.١ ٤ ١ ٦ دمشق الفكر. دار . ١^١٤خالد إياد تحقيق اُا"ه( ٠ )ت 

دمشقالقلم. دار المدوي. أحمد علي د. الفقهية. القواعد - ١ "١٩ 
٥١٤٢٨..

مكتبةالباحسن. عثدالوهاب بن يعقوب د. الفقهية. القواعد — ١ ٩ ٤ 
الرياضخلإةاه.الرثد.

محمدد. الأربعة. اناهب ال٠ش ا وتعلبيقاتهالفقهية القواءل٠ — ١  ٩٥
هؤ.١ ٤  ٢٧دمشق العربي. الفكر دار الزحيلى. 

أ.د.الإملامية. الشريعة ش الفقهية والضوابعل امملية القواعد - ١  ٩٦
ه.١ ٤ ٢ ٦ عمان المفائس. دار ثبير. عثمان محمد 

الحرانيتيمية بن عبدالحليم بن لأحمد الفقهية. المورانية القواعد ~ ١  ٩٧
بيروتالمعرفة. دار الفقى. حامد محمد تحقيق هّ( )ت٨٢٧

١٢٠٩٩.^

امحليالغرنجزى بن أحمد بن لمحمد ة. الفقهيالقوانين - ١  ٩٨
الشاملة.المكتة إلكترونية. نخة ( ٥٧٤)ت\



ظسدية،ثاسايجاَ 

الكفوي،الحسيني مومى بن أيوب البقاء لأبي الكليات• كتاب " ١٩٩
الة.الرسة مومحالمصري. ومحمد درؤيش عدنان تحقيق 
ه.١ ٤ ١ ٩ بيروت 

٢٠ نةألعلى الأحاديث من انتهر عما الإلباس ومزيل الخفاء كثف — ٠
إحياءدار العجلوني. لجراحي ا محمد بن لإسماعيل الناس. 
.٢٠١ ٩٣٢الريي. التراث 

الرحمنعبد الفرج لأبي الصحيحين. حديث س المشكل كنف ٢— ٠ ١ 
الرياضالوطن• دار الواب. حين علي تحقيق الجوزي، ابن 

إبراهيمبن محمد بن أحمد إسحاق لأبي والبيان. الكشف — ٢٠٢
دارعاشور. بن محمد أبي الإمام تحقيق ابوري، اليالثعلي 

١ه. ٤٢٢بيروت العربي. التراث إحياء 
بنمحمد بن علي الدين لعلاء التنزيل. معنى في التاويل ياب ٢-  ٠٣

ه.١٣٩٩بيروت الفكر. دار بالخازن. المشهور البغدادي ابراهيم 
عليبن عمر حفص أبي المفر للأمام الكتاب. علوم في اللباب — ٢٠٤

الموجودعبد أحمل عائل تحقيق ^ ٠٨٨ )ت الدمشقي عائل ابن 
ه.١ ٤ ١ ٩ بيروت العلمية. الكتب دار وآحرين. 

الدينحمال القفل، أبو على، بن مكرم بن لمحمد العرب لسان — ٢٠٥
صادر،دار -( ١^١١٠ )ت الإفريقي الرويفحى الأنصاري منفلور ابن 

.-٥١٤١٤بيروت 



ابنمحمد بن عيداف بن محمد بن لإبراهيم المقغ. شرح المبيع ٢" ٠ ٦
١ه. ٤٢٣الرياض الكتب. عالم دار ^ مفلح)ت٤٨٨

نورنشر العثماب، الخلافة وفقهاء عالماء العدلية. الأحكام مجلة — ٢٠٧
النشر.تاريخ يذكر لم نجارن. كازخانة محمد 

الهبمْيبكر أبي بن علي الدين لنور الفوائد• ومنبع الزوائد مجمع - ٢٠٨
(uiSj  ه.١ ٤ ٠ ٢ بيروت ؤ العربي الكتاب دار ٨^ ٠

بنيحنى الا>ين محي زكريا أبي للأمام المهذب. شرح المجمؤع ٢- ٠ ٩ 
نجيبمحمد وأكمله عليه وعلق حققه ه( ٦٧٦)تالنووي صرف 

.٢١ ٩٩٧بيروت. الفكر. دار المتليص. 
عيلءاللأمبن عبدالحليم بن أحمد الإسلام. شيح فتاوى مجمؤع — ٢١٠

وساعدهقاسم بن محمد بن عبدالرحمن وترتيب جمع تيمية، ابن 
هب١ّ  ١٣٨ الرياض مهناح محمد، ابنه 

القامحميالدين حمال ا.. محمِالشام لعلامة التأويل. محاسن — ٢ ١ ١ 
همومحعبدالباقي. فواد محمد حليعه عالي وقم، ه( ١ ٣ ٣ ٢ ت ) 

.٣١٩٩٤بيروت. العربي. التاريخ 
بنعبدالحق محمل. لأبي العزيز• الكتاب نفير في الوجيز المحرر — ٢١٢

بنعبداممه وتعليق تحقيق ه( ٥ ٤ )ت٦ الأتيلي عهلية ن غالب، 
مهلبوعاتمن إبراهيم. المال عبد يد والالأنصاري إبراهيم 

ه.١ ٤ ٢ ٨ قتلر. بدولة الإسلامية الشؤون وزارة 



بنعمر بن محمد الدين لفخر الفقه. أصول علم ش المحصول " ٢١٣
ماضجابر طه د. وتحقيق دراسة آُه( ٠ )تآُ الرازي الحسين 

ه.١ ٤ ١ ٨ بيروت الرّسالة. مؤسسة العلواز. 

سدهبن ماعيل إمبن كلي الأعظم والمح—يتل الحكم - ٢١٤
مطبعةنصار، حين ود. القا مصطفى د. تحقيق ؛ه( )ت٨٥ 

القاهرةالحلي، البابي مجصهلفى 
■بوالقادربن بكر أبي بن محمد الدين لزين الصحاح مختار - ٢١٥

فححمزة ونحقيق خاطر محمود ترتيب ( ه ٦ ٦ ٦ )ت الرازي 
ه. ١٤٠٥بيروت الرّسالة، موّة اض، 

الحنساليعالي بن محمد ل.ين اللبدر المصرية. الفتاوى مختصر — ٢١٦
اليمامالميم. ابن دار الفقي. حامل. محمد تحقيق )ت٧٧م١ه( 

ه.١٤٠٦

بكرأبي بن عمر بن لعثمان والأمل. الوصول منتهى مختصر - ٢١٧
بيانشرجه مع مهلبؤع ه(  ٦٤٦ت ) الحاجب ابن بالشهور 
التراثإحياء مطبوعات بقا. مظهر محمل. د. بتحقيق المختصر 
ه.١ ٤ ٠ ٦ المكرمة. مكة القرى. أم بجامعة الإٌلامي 

بنلمحملد تعين. ن ؤإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مجدارج — ٢١٨
تحقيق( ٥٧٥الجوزية)زاقيم بابن المعروف بكرالزرعي أبي 

ه, ١٣٩٣بيروت العربي. الكتاب دار الفقى. حامل. محمد 

الحميريمحمد بن محمل. عبداف، أبي الحاج لأبن المدخل. ٢— ١ ٩ 
١ه.٤ ٠ ١ بيروت الفكر. دار ه( المالكي)ت٧٣٧الفامى 



طتاسليةمماصإو،يج

اليهقي•علي بن الهمض بن لأحمد المجرى• المن إلى المدخل  ٢٢٠
أصواءمكتة الأعظمي. الرحمن نحياء محمد وتحقيق دراسة 

اه. ٤٢٠الرياض الك. 

بدرانبن القادر لعبد أحمد. ام الإممذهب إلى المدخل — ٢٢١
عبدالمحنبن عبداممه د. عليه وعلق له وقدم صححه الدمشهي، 

ه.١ ٤ ٠ ٥ بيروت الرسالة. مؤسسة التركي. 
المختارمحمسي بن الأمين محمد للعلامة الفقه أصول ي مذكرة — ٢٢٢

العلومعتبة ^( ٥١٣٩٣اسلي)ت الجكني القادر عبد بن 
٣٢٠المنورة المدينة والحكم،  ٠١

نسخةالقاري. علي للملأ الصابيح. مشكاة رح ث المفاتيح مرعاة ٢—  ٢٣
الهند.بنارس. الإسلامية. الجامعة الشاملة. المكتبة إلكترونية. 

٠١٤ ٠٤..

إسحاقلأبي راهويه. بن ؤإسحاق حنبل بن أحمد الإمام ائل م-  ٢٢٤
لجامعةبا العلمي البحث عمادة إصدار المروري. منصور ابن 

ه.١ ٤ ٢ ٥ المنورة المدينة الإسلامية. 
بنمحمد عبداممة أبي الحافذل للأمام الصحيحين. على المستدرك — ٢٢٥

عيدالخأدرمصهلفى وتحقيق درامة ابوري. النالحاكم عبدالنه 
١ه.٤ ١ ١ بيروت. العلمية. الكب ار دذ 

بنعبدالرحمن العلامة جمح تيمية• ابن فتاوى على المستدرك — ٢٢٦
الرياضر.القاسم. دار الشاملة. الكتبة إلكترونية. نسخة قاسم، 

٠٠١٤١٨.



،يجتإصياياتمماضر^ىاكادلآسذاتاثكا!ف~دراسه القمه 

عبداممهد. بإشراف حقق -( ٤٥٢ حنبل)ترا بن أحمد الإمام ند م— ٢٢٧
ه، ١٤٢١بيرولتا الرسالة. ة مومالتركي. المحن عبد ابن 

بيروت.صادر. دار نشر محققه. غير أحرى ونسخة 
التميمي،الموصلي المشي بن علي بن أحمد يعلى أبي ند م- ٢٢٨

.٥١٤٠٤دمشق للتراث. المأمون دار أسدؤ سليم حسن تحقيق 
موسىبن عياض للقاضي الاثار. صحاح على الأنوار مشارق — ٢٢٩

م.١  ٩٧٧التراث. ودار العتيقة المكتبة اليحصي. 
احمدبن حبان بن محمد حاتم لأبى الأمصار علماع مشاهير — ٠٢٣

مرزوقعليه وعلق ووثقه (حققه . ٥٣٥٤تى)ت الثالتميمي 
١المكتبة من ألكترونية نسخة ابراهيم، علي  ١ملة  ١١

بناللطيف عبد بن الرحمن لعبد وغيرهم نجد علهاء مشاهير — ١٢٣
الرياضروالسسر، والترجمة ، للبءىّاليمامة دار الشيخ، ال عبدالله 
هؤ١٣٩٢

الخطسب،الله عبد بن محمد عبداللة لأبي المصابيح مشكاة — ٢٣٢
تحقيق( ٤٥٧ ١ التبريزي)يت، الدين، ولى اض، عبد أبو العمري، 
يروي—،بالإيسلاْير، الكتس، الألباني، ل.ين الاصر نمحمد 
٢١٩٨٥.

بنحمد العباما لأبي الكبير الشرح رب ي النير الصباح - ٢٣٣
لمكتثةا .( ٠٥٧٧ من )قريبا لحموي، ا ثم الفيومي علي بن محمد 

•بيروت العالمية، 



صدهمما 

الصن١اابي،همام بن عبدالرزاق بكر أبي للح—افظ المصنف. — ٢٣٤
لمزالإمحلامي. الكتب I الأعغلمي الرحمن حبيب تحقيق 

نتبةأي بن محمد بن عداف بكر أبي شيبة أبي لابن المصنف• - ٢٣٥
السلفيةالدار عوامة. محمد تحقيق ه( ٢٣٥)تالكوش العبي 

محلباعق.تاؤيخ فيه يجل لم الهندية. 
عودمبن الحسين محمد أبي المسنة محيي للأمام التنزيل. معالم — ٢٣٦

وعثمانالممر محمد أحاديثه وحرج حققه ءه( ١ )ت٦ الغوي 
ه. ١٤١٧الرياض محليبة• دار الحرش• وسليمان ضميرية 

الخطابي،إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان لأبي نن• المعالم — ٢٣٧
الحرفة.دار الفقى. حامد ومحمد شاكر محمد أحمد تحقيق 
٥١٤٠بيروت  ٠.

بنلحمد والخنصر. اج المنهأحاديث نحريج في المعتبر —  ٢٣٨
لفي.العبدالجيد حمدي تحقيق الزركثى. بهادر ين عبداممه 

؛اه. ٠٤الكويت دارالأرفم. 
الطبرانيأحمد بن ليمان القاسم لأبي هل. الأومالعجم - ٢٣٩

بنوعبدالحن محمد بن اف عوض طارق تحقيق -( ٠٠٣٦ )ت 
ه. ١٤١٥القاهرة الحرمين. دار الحيني. إبراهيم 

براغيالهلأحمد بن ليمان م القاسلأي الكير• المعجم ٢— ٤ ٠ 
اللفي.عبدالجيالء حمدي أحاديثه وخرج حققه ( ٠٥٣٦ )ت 
ه.١ ٤ ١ ٥ الرياض الصميعى. دار 



سةتأصيلية'مماصديج

كحالة،رصا لعمر العربية الكتب مصض تراحم المؤلفين معجم — ٢٤١
بيروت.العربي، التراث، إحياء ودار - المثنى مآكتبة 

مصربجمهورية العربية اللغة مجمع إصدار الوسيهل. المحجم ٢— ٤ ٢ 
ه.١ ٤ ٢ ٥ الدولية الشروق مكتبة العربية. 

ينإسحاق بن أحمد بن اف عبد بن أحمد نعيم لأبي الصحابة معرفة — ٢ ٤ ٣ 
بنعادل تحقيق؛ -( ٥٤٣٠)ت الأصبهاني مهران بمن موسى 
ه. ١٤١،الرياصى؟ لانسر الوكلن دار العراري، يوسف 

أبيبن لمحمد والإرادة الحلم ولاية ومنثور عادة الدار مفتاح — ٢٤٤
-(١٠٧٥ رن لجونية ا قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر 
بيروت.العالمية، اتكت._ا دار 

محمدعبداف لأبي الأصول على الفرؤع بناء إلى الوصول مفتاح ٢— ٤ ٥ 
وتحقيق(دراسة ه  ١٧٧ )ت اني التلمالمازكي أحمد بن 

•ه ١ ٤ ١ ٩ الريان ومومة المكية لهكتبة ا فركوعس، عالي محمد 
بنأحمد العباص لأبي • لم مكتاب تلخيص من أشكل لما الفهم — ٢ ٤ ٦ 

مستو.الأين محي تحقيق القرمحلي، الأنصاري إبراهيم بن عمر 
بيروت•دمشق. كثير. ابن دار الشاملة. الكتبة إلكترونية. نسخة 

٠٢٠١٩٩٦
علىالمشتهرة الأحاديث من كثير بيان ي نة الحالمقاصد ٢—  ٤٧

بنالرحمن عبد ين محمد الخير أبي الدين لشمر الألسنة 
الخشن،عثمان محمد تحقيق —( ٠٥٩ ٢ )ت الخاوي محمن. 

-.٥١٤٠٥بيروت الحربي، الكتاب، دار 



ئ1ف~دئطتوأصيديةمماصدهر

٤٨  ~Y ااررك~حىادر بهبن محمد الدين لبدر القواعد. في المتنور
وزارةإصدار محمود. أحمال. فائق تسر دب حققه ( ٥٧٩)ت؛ 

ه.١ ٤ ٠ ٢ الكويت ٠ الإسلاميه والشؤون الأوقاف 
بنمحمل. حامد أبي الإصلأم لحجة الأصول. تعليقات من المخول — ٢٤٩

حسمحمل• د. نمه وحرج حققه ( ٠١٠٥ )تء الغزالي محمل• 
ه.١ ٤ ١ ٩ ودمشق بيروت الفكر. دار هيتو. 

تيميةين عبل.الحليم بن أحمل. الإسلام لشخ النبوية. المنة منهاج — ٢٥٠
حامعةمطبوعات من سالم، رثاد محمد د. تحقيق ه( )ت٨٢٧
.١١٠ ٤ ٠ ٦ الرياض الإسلامية. سعود بن محمد الإمام 

بنيحيك، زكريا لأبجا الحجاج• بن لم مصحح شرح المنهاج - ١٢٥
.٠١٣٩٢بيروت العربي. الترايث، إحياء دار النووي. شرف 

بنالله عبل• الل.ين لناصر • الأصول علم معرفة في الوصول منهاج — ٢ ٥ ٢ 
الإبهاج،بكي للشرحه مع )تهخآُه( البيضاوي عالي بن عمر 
.٠١٤٠٤بيروت. العالمية. الكتب دار 

أبيا.ين اللجمال الواش بعد والختوش الماش المهل ٢—  ٥٣
حققهم(  ٤٨٧ )ت الأتابكي بردى تغرى بن يوسف المحاسن 

للكتاب.المصرية الهيئة أمين، محمد محملل دب حواشيه ووصع 
٠٣١ ٩٨٤القاهرة 

مومىبن إبراهيم إمحاق، لأبي الشريعة• أصول ش الموافقات — ٢٥٤
آلحن بن مشهور أبوعبيادة نصه صبط. .( ٠٠٧٩ )ت القناطثى 
.٠١٤١٧الخبر عفان. ابن دار ملمان. 



محمدد. وبيان وترتيب وجمع تأليم، الفقهية. القواعد موصوعة — ٢٥٥
ه.١ ٤ ٢ ٤ بيروت. الرسالة. ة مومالبورنو. أحما- بن صدقي 

الماليةللمعاملات الحاكمة الفقهية والفبموابط القواعد موسوعة — ٢٥٦

الراجمحىشركة افووي؟ أحمد على ئ.. الإملأمى. الفقه فى 
اه. ٤١٩المصرفية 

المعاصرة.والأحزاب والمداهب الأديان ش الميسرة الموموعق ٢—  ٥٧
يهلونحلإشراف الإسلامي، للشاب العالمية المدوة إحراج 

الندوة.إصاوارات من لجهني. ا حماد بن انع مئ. ومراجعة 
;?٥١٤الر؛اضبم♦ 

عوادبشار ئ. عليه وعلق حققه أنى، بن مالك للأمام \دوط\. - ٢٥٨
ه. ١٤١٨بيروت الرسالة. ة مومحخليل. محمد ومحمود معروف 

محمدالنفلر ثمى الدين لحلأء العقول. نتائج ش الأصول منان —  ٢٥٩
محمددّ عليه وعلق حققه )ته'؟هه( المرقندى أحمد ابن 

ه.١ ٤ ٠ ٤ قهلر الدوحة. مهلاع عبدالبر. زكي 
بنأحمي. بن محمد الدين لثمى الرحال. نقد ز الأءتد.ال ميزان " ٢٦٠

معوضمحمد علي تحقيق لإه( ٤  AsSj)الذهي قايماز بن عثمان 
.٢١٩٩٥بيروت. العلمية. الكتب دار عبدالموحود. أحماأ وعائل 

محمدبن الأمين محمد للشيخ العود. مراقي على الورود نثر ٢" ٦ ١ 
محمدولدالمختارالشفبملي)ت'آهّااUتحقيقؤإكمالد. 

بيروتحزم. ابن ودار المنارة دار الثنقيهلي. حببسإ ولد ميدي 
٥١٤١٥.;



صدةسما 

جمالالأصول. علم إلى الوصول منهاج شرح ي المول نهاية  ٢٦٢
وخؤجحققه ( ٢٠٥٧٧ رن الإمحتوي الحن بن عبدالرحيم الدين 

.٥١٤٢٠بيروت حزم. ابن دار إسماعيل. محمد شّعبان د. شواهده 
محمدبن علي بن لمحمد الأحبار. منتقى شرح الأوطار بل ٢-  ٦٣

يرمنمحمد ات تعليقمع مهلبؤع ( ٥١٢٥٠)ت ني الشوكا 
.٥١٣٤٥اللْشةىؤإدارةالمهلبعةالميرية. 

بنلإسماعيل المصنفين وأثار المؤلفين أسماء ي العارفين هل.ية -  ٢٦٤
١بيروت الفكر، دار البغدادي، باشا 

أيوب،بكر أبي بن لمحمد الطسب،. م الكلمن المحيبح الوابل - ٢٦٥
محمدتحقيق ( ٥٥٧ ١ )ت الجوزية قيم بابن المعروف الزرعي 
٤٠٥١ ٠ ٢ بيروت العربي. الكتاب دار عوض• حمن عبدالر 

الصفديالث، أJببن خليل الدين لملاح تالومات الوامح، - ٢٦٦
اس.الإصدار ه(اسةاكاه. ٧٦٤)ُت،

أبيتحقيق القرثى، محمد بن عبداممه الدنيا أبي لأبن الويع•  ٣٢ ٦٧
.٥١٤٠٨التكويتا السلفية. الرار الحموي. حمد بن محمد عثداف 

الدنشمس العباس لأبي الزمان. أناء وأنباء الأعيان وفيات - ٢٦٨
إحسانئ. حققه ( ٥٦٨)زاحل،كان بكربن أبي محمل. أحمدبن 

ؤ٥ ١ ٣  ٩٧بيروت ٠ صائر دار عباس، 

والإصدارالثاني الإصدار الثاملة-مكتبةإلكزونيةب المكتبة - ٢٦٩
الثالث،.





سامده^^ا-دراطتاسلمة 

الوثوم1تفهرس 

الصفحةالموصؤع 

٥ة الممدم

٥١ ى.............•...■•.■■■•■•■■•■■■■■■■■ الإسلام سر التمهيدت 

٥٢ علىالمشقة حقيقة الأول: الفصل 

٢الض.........................٧ على الشقة بمفردات التعريف الأول: البحث 
١٣ .م.. . الفساا................................... على دراالثقة المراد الثاني: البحث 

٣٥..٠٠..ه.٠٠...٠.م...٠٠.٠.٠..معالأسدلأل٠٠اكصل 

٣٧....٠....٠.٠٠٠........ّ.................ا....القس....
٣٩.........القس......................على الثقة مغ على الأدلة الثاني: 

٥...............٩ ٠٠ ٠٠...........٠٠............٠٠٠الممى..........على الشقة صور الثالث: الفصل 

٦٣ ٠٠٠................ا١^٤ يوجبه لم ما القس على الإيجاب الأول: البحث 
٦٣تعالى.....٠........اض يوجبه لم ما ه نفعلى العبد إيجاب صور أولا• 

٥٦ الض..................سه.هه.........ُ..................سسس.ٌ....... على الإيجاب >ق 

١٧ .....م.ه.........ههه.ه.س.م أحوالها....ٌ........بائد الختدوبات لزوم اكاني: البحث 
١٧ لمندوبات ا مشروعية من لحكمة ا أولا: 
٧٢المندوبات درجات ثانيا: 



ايج^>تأصيليةساصار

٧٣■■■• شدها••■ المندوبات لزوم في النفس على المشقة صور ثالثا! 

٨٣■■■•■■••■ب.•على والإنكار المباحان بتناول الإذن الأصل أولأت 
٨٤الباحات•..•••■■.•■■••■•••■• عن با القس على الشقة صور ثانيات 

١٩ ■■■■■■■■■■■■•■•■■■■•■•■■■■■■■••••■■■•■■■■•■■■■■■•■■■■■■■■■ الشرعية الرخص ترك الرابع! البء>ث 
١٩ ■••■•■■•■■■■■.■■■■■■■•■•■••■■■■■■■■• مواصعها في تعالى ف محبوبة الرخص أولا! 
٩٢•■•■■.■■■•■■■■■•■■■•■■■■•■■•■■■■•■■■■■■•■•■■•■•■■■•■•■■■■■■ مختلفة أحكام ذات الرخص ثانيا! 

واكُارض.....مٌ^...^..بمهالأخذيالأفلسالأخلأف س،الخاص!
٩٩ ■•■•■■•■■■■•■■•••■•■•■••■•■••■•■•■•■•■• والأثقل الأحق بين التعارصات صور أولا! 
١التعارصى لغ نفعيي ثانيا!  ٠١
١٠٢■■النفس على مشقة فيه لما الميل التعارض دفع نقمي من ليس ثالثا! 

المشمةومسألة الأصوليون يقوله ما بين التفريق صرورة رابعا! 
١١٣الفس على 

١١ مرححا ليت الشقة خامسا! 

١١ التعارض■■■٦ عند أوالأخف بالأشد بالأخذ متعلقة فقهية قواعد سادسا! 

١٢١■■■■•■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■•■■■■■•■•■•••■•■■■■■■النفس على المشقة أسباب الراع! الفصل 
١٢٥لجهل ا الأول! البحث 
١٣١يد التقلاكاز! البحث 

.هآا........^.ّ..^.....غةفىتكثيرالأحور..................^.^
٤١ ٢ وم المدمويع الالرابع! البحث 



اِ^^،-دراطتأص1هاتساصده 
=٠—

٥١ ١ ازس.لأ.ىب.....بسبب.ب..,....,ب..,.ب.ى„„.„ ظب 

١يط...تت,............„....س..ى..,ت.„............يه ادست الالمبحث 
٧١ ١ فةبص.ب.,...............س..............د.... 

سمالىى....س..لأس........ت..ت......سلأس,لأ..........س...هيارة كفالثامن! البحث، 
.....الوس——اوس.........التامع! الثحث، 
١ ٨٧الشهرة.................................................وحب الرياء العاشر! البحث، 

١على المئثة مالأُت، الخاص! الفصل 

١ ٩٧التشرح.................................................ثرك في الوقؤع الأو_ل• البحن، 
الخرإرس...........ّ..........لإ........ُ.ّ...........................ههانى!

٠٢ عليها...........................٣ والاستدراك الشريعة انتقاص اكالث،! الثحن، 
٠٢ ارى....،ق..ّّ.،،ّ......ّ..يما........م.....................ه يالمهبه التشالراح! البحث، 
٠٢ ..........................................U ......اض.من التشديد وقؤع الخامس! البهمثج 
٢١١ؤإهلاكها...،لإ......ا........ُ.......ّ................النفس تعدلأيلإ_ج الادس! البح؛ث، 
١٢ ا........................ّ....ّ...،.............ه ؤإذلالهالنمس ة إهانالمساح! البحن، 
١٢ .......................،..................U ٠٠....للنفس......العبادة تبغيض اكامن! البحث، 
٢٢١الصسالمح........................................................تفويت، التاسع! اليحث، 
٢٢ الأحرينّ...مم.............................ّ.........ه بحقوق الإصرار العاشر! الثحح، 

اسوال1ل........اا....م..................ء..ء..هلإأصعثر!
والترك..........ا.ه.ه..ا...............ّ.............'*ا'؟؟الانقطاع عثر! الخاني البحث، 
٢٤١والعاصي......................الذنويب، إلى الجنوح • عثر الثاك البحث، 



دراطتأسلياتساسيح

٢٤٣ة الخاتم

أولا
ءانيآ

ارسالفه

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

٢٤٥لنتائج ا ت
٢٥٢الوصيات 

٢٥٥.

٢٥٧لآياتالقر^نية 
٢٦٧

٢٧٧لآثار 
ّ.س..سسس...ب.س........ِسا.س.س.سس..ساخآ

٢٨٥لأعلأم 
٢٨٩والمراجع لمصادر 

٣٢٩ووضوع\ت 

٠٠٠




