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ْحَسان﴾﴿ :يقول اهلل عز وجّل في محكم آياتو     ْحَساِن ِإَّلا اْْلِ الرحمن   َىْل َجَزاُء اْْلِ
59. 

 بلحاجي عبد :لدكتورلالتوجيو الرباني أتوجو بالشكر والعرفان  انطالقا من ىذا   و 
 الخطى ديسدسعيو جاىدا لتو على تفضلو قبوَل اْلشراف على ىذه الرسالة، الصمد

وأن يجزل ثوابو يوم  ميزان حسناتو  توجيهاتو، فأسأل اهلل أن يجعل ذلك في ةبدق
. توزن الحسنات، ويحشر الّناس زمرا إلى الجّنة أو إلى الّنار

 لم يأل جهدا اج عيسى الذيحمحمد : إلى الدكتورالشكر الجزيل كما أتوجو ب   
 بتوجيهاتو القيمة، وإمداده المستمر العون لي ولغيري من الطلبةيد مد  لوَّل وقتا

 فأسأل اهلل أن يرفع بالمصادر والمراجع التي تيسر على الطالب عملية البحث،
 .إنّو ولي ذلك والقادر عليو درجتو وأن يبارك لو في علمو ووقتو وأن ينفع بو

   والشكر موصول ألساتذتي الكرام، وللوالدين الغاليين ولجميع أفراد أسرتي بال 
  .استثناء، ولكل من أعانني من قريب أو بعيد
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ىل خامت رسلك وأنبيائك ع اللهم على عميم آالئك، وأشكرك على جزيل نعمائك، وأصلي وأسلم كأمحد   

حممد الذي أمت اهلل بو النعمة، وكشف بو الغمة، ورفع بدينو احلرج عن األّمة، وعلى آلو وأصحابو ومن اىتدى 
. هبديو وسار على سنتو وهنجو إىل يوم الدين

 :أّما بعد

   فإّن نيل رضا اهلل عّز وجّل أعلى وأمسى ادلقاصد، وال يكون ذلك إاّل بقيام ادلكلف دبا عليو من التكاليف 
فَات َُّقوا اللََّو َما ﴿: الشرعية، إال أن اهلل سبحانو وتعاىل قد جعل التقرب إليو دبا ىو مستطاع، يقول سبحانو

، إذ أنو قد راعى أحوال ادلكلفُت ورفع احلرج وادلشقة عنهم، وجعل التكاليف حمفوفة بالرمحة والتيسَت، 1﴾اْسَتطَْعُتمْ 
وأماط عن أحكامو كل ُموِقع يف العنت والضيق، ممّا جعل العلماء يقررون أّن احلرج مرفوع يف الشريعة اإلسالمية، 

 .وجعلوه أصال حيتكمون إليو عند إرادة تنزيل احلكم على واقع ادلكلف

   ونظرا إىل أّن مظاىر رفع احلرج يف الشريعة أكثر من أن حيصيها العد، فقد اخًتت شعَتة احلج منوذجا لبيان 
، مع الًتكيز على "_احلج أمنوذجا_رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية : "بعض تلك ادلظاىر، فكان موضوع الرسالة

 .أركان احلج وشروطو

 : أىمّية الموضوع
 :تكمن أمهّية ىذا ادلوضوع يف أمرين

 ارتباطو بأحد أركان اإلسالم؛ وىو ركن احلج؛ إذ ىو من أعظم الشعائر اليت يُتقرب هبا إىل اهلل عز وجل . 
  تعلق البحث خباصية من أىم خصائص الشريعة اإلسالمية اليت تثبت صالحيتها لكل زمان ومكان، وىي

 . رفع احلرج عن ادلكلفُت

 

 
                                                           

. 16سورة التغابن، اآلية/  1



 و
 

 :أسباب اختيار الموضوع

 :السبب الذاتي
   إّن ما دفعٍت للبحث يف ىذا ادلوضوع ىو ما يبثو ادلغرضون من شبهات تطعن يف مساحة الشريعة ويسرىا، ممّا 

 .جيعل الكثَت من غَت ادلسلمُت وحىت من ادلسلمُت ينفرون من ىذا الّدين

 :األسباب الموضوعّية

  غياب اجلانب التطبيقي لقاعدة رفع احلرج يف الكثَت من الدراسات ادلتعلقة هبا، على أمهية ذلك يف
 .العملية االجتهادية خاصة يف واقعنا ادلعاصر

  اقًتان فريضة احلج عند أكثر الّناس بادلشقة، لذا أردت أن أبُت أّن فيها من التخفيفات ما جيعلها
 .يسَتة لكّل الّناس

 :إشكالية الموضوع 

   من ادلعلوم أن التكاليف الشرعية كلها مصحوبة دبشقة ال تنفك عنها غالبا، ومن ضمنها فريضة احلج اليت 
يربطها الكثَتون بالتعب واإلعياء، ومن ادلقرر أيضا أن احلرج مرفوع عن ادلكلفُت بالكلية؛ فما معٌت قاعدة 

 رفع احلرج ؟ وما  عالقتو باألدلة  الشرعّية ؟ وما ىي مظاىر رفع احلرج يف فريضة احلج؟

 :  أىداف الموضوع
 اإلسهام يف إرجاع بريق الشريعة اإلسالمية الذي غّيبتو شبهات بعض ادلتنطعُت الذين  .1

 .يصفون ىذا الدين بأنّو شديد
 . اجلمع بُت اجلانب النظري و التطبيقي للعلوم الشرعية  .2
 .بيان أّن الشريعة صاحلة لكّل زمان ومكان .3

 

 



 ز
 

 : الدراسات السابقة

تناول العلماء يف كثَت من كتب ادلقاصد موضوع رفع احلرج باعتباره مقصدا شرعيا، لكن مل يفرد بالدراسة إاّل يف 
 :  كتابُت مها

،يعقوب عبد الوىاب الباحسُت، مكتبة _دراسة أصولّية تأصيلّية _رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمّية .1
 .(م2001/ى 1422)الرشد، الرياض،الطبعة الرابعة 

 البحث العلمي وإحياء الًتاث اإلسالمي،ز مرك صاحل بن محيد، رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمّية، .2
 .(ى 1403)الطبعة األوىل مكة ادلكرمة، - كلّية الشريعة

 :أّما ما كتب يف مظاىر التيسَت يف احلج، فلم أعثر إاّل على رسالتُت علميتُت

: للطالب" أحكام التيسَت يف الشريعة اإلسالمية و أثره كعامل من عوامل تطبيقها"رسالة ماجستَت بعنوان .1
أصول الفقو : بَتم عبد اجمليد،  جبامعة اجلزائر، كلّية أصول الدين،  ختصص: حاوة طاىر إشراف

، و قد ذكر أمثلة معدودة عن التيسَت يف احلج كما فعل مع غَته من العبادات  (م2005/ى 1426)
 .وادلعامالت

حامد بن مسفر بن أمحد : للطالب "–دراسة مقارنة - التيسَت يف واجبات احلج"رسالة ماجستَت بعنوان  .2
الفقو واألصول : عابد بن حممد السفياين،  جبامعة أم القرى، قسم: الغامدي، إشراف

فكانت ىذه الدراسة مربزة دلبدأ التيسَت يف الواجبات، والذي أحاول إضافتو يف رساليت رفع .(ى 1419)
 . احلرج يف شروط احلّج، وأركانو

 :منهج البحث
 :أّما منهجّية البجث فهي كالتايل.ادلنهج ادلتبع يف ىذا البحث ىو ادلنهج التحليلي

 عزوت اآليات  القرآنّية إىل مواضعها يف ادلصحف الشريف. 
  خرجت األحاديث النبويّة من كتب السّنة، فإن كان احلديث يف الصحيحُت اكتفيت هبما، وإاّل

خرجت من الكتب األربعة، وإن مل أجد فيها خرجت احلديث من بقّية كتب السّنة، مع احلكم 
 .على احلديث باعتماد أقوال أىل الفن

 ومل .ترمجت لألعالم الواردة أمساؤىم يف البحث، واستثنيت ادلعاصرين منهم، واألئمة األربعة لشهرهتم
 .أترجم للصحابة رواة احلديث



 ح
 

 شرحت األلفاظ الغامضة، وبينت ادلصطلحات واألماكن اليت حتتاج إىل بيان وإيضاح. 
  ذكرت األقوال يف ادلسألة إن وجدت ونسبتها إىل مذاىبها، مع إيراد األدلة لكّل قول، والًتجيح إن

 .أمكن يل ذلك، مع ذكر وجو الًتجيح
 :خطة البحث

   اشتمل ىذا البحث على مقدمة ومدخل وفصلُت وخادتة، فكان ادلدخل يف بيان مقصد التيسَت يف الشريعة 
وأثره يف دوامها وبقائها، وتناولت يف الفصل األول التأصيل الشرعي لرفع احلرج، وضمنتو مبحثُت أوذلما  اإلسالمّية

دلفهوم رفع احلرج وبيان أدلتو، والثاين منهما لعالقة رفع احلرج باألدلة الشرعّية والقواعد الفقهّية، وتناولت يف الفصل 
الثاين مظاىر رفع احلرج يف فريضة احلج، وقسمتو إىل مبحثُت أحدمها يف بيان رفع احلرج يف كون احلج فرًضا على 

ادلستطيع مرًة يف العمر، والثاين لبيان رفع احلرج يف أركان احلّج وذكرت يف كّل ركن مسألة، مث أهنيت حبثي خبادتة 
 .فيها أىم النتائج

   ويف اخلتام أجدد الشكر لألستاذ ادلشرف على ما بذلو من إرشاد ونصح وتوجيو، وإىل اللجنة ادلناقشة 
 وامتنانو، أمحد اهلل تعاىل على إحسانو، وأشكره على توفيقولتجشمها عناء قراءة ىذه الرسالة وتصويبها و

 .وأسألو العفو عّما وقع مٍت من زلل أو تقصَت

 

 بوتليتاش نادية: الطالبة

 م27/05/2015: ى  ادلوافق ل08/08/1436: تلمسان يوم 
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فقد .لقد اقتضى عدؿ ا تعاىل كحكمتو أاٌل يدع أٌمةن إاٌل كأرسل إليها رسوالن أك نبيًّا يدعوىم إىل دين ا   
 كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ِف كيلِّ أيمَّةو رىسيوالن أىًف اٍعبيديكا اللَّوى كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوت﴾﴿:قاؿ تعاىل

1. 

تكوف رسالتو مرحلٌيةن تناسب قومو ٔتا يتفق ؼ   كلقد كاف النيٌب منهم يبعث إىل قوـو بعينهم كلفًتةو ٤تددة 
كعقو٢تم كزماهنم، فإذا ذىب الٌنيٌب كانقضت فًتة كأراد ا إرساؿ نيٌب آخر أنزؿ عليو شريعة جديدة تتناسب 

  .مع العصر اٞتديد كتطور العقوؿ

ك١تٌا كانت شريعة ٤تمد صلى ا عليو كسٌلم خا٘تةى الرساالت كآخرى الديانات مرسلةن إىل كلِّ أطياؼ    
الٌناس موسومةى با٠تلود كالبقاء ما تعاقب الليل كالنهار أرادىا ا العليم اٟتكيم حنفٌيةن ٝتحةن يسَتةن ٖتفظ 

ًنيفنا  ﴿: تنزيلوللٌناس فطرهتم اليت فطرىم البارم عز كجٌل عليها فقد قاؿ ِف ٤تكم يًن حى فىأىًقٍم كىٍجهىكى لًلدِّ
 كالفطرة ىي النظاـ الذم أكجده 2 ﴾ًفٍطرىتى اللًَّو الَّيًت فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهىا الى تػىٍبًديلى ٠ًتىٍلًق اللًَّو ذىًلكى الدِّيني اٍلقىيِّمي 

لذا جعل ا  التيسَت على كاإلعنات كىي ٘تيل إىل اليسَت من األمور كتنفر من الشٌدة .؛ا ِف كل ٥تلوؽ
 : حيث قاؿ3ا١تكلفُت كالسماحة أكؿ أكصاؼ الشريعة كأكرب مقاصدىا كما قرر ذلك الطاىر بن عاشور

كأمور الفطرة راجعة إىل اٞتبلة فهي  إٌف حكمة السماحة ِف الشريعة أٌف ا جعل ىذه الشريعة دين الفطرة،»
كائنة ِف النفوس سهل عليو قبو٢تا ،كمن الفطرة النفور من الشدة ك اإلعنات كقد أراد ا تعاىل أف تكوف 

، الشريعة اإلسبلمية شريعةن عامةن كدائمة، كال يكوف ذلك  فاقتضى ذلك أف يكوف تنفيذىا بُت األٌمة سهبلن
ألٌف فيها إراحة النفوس ِف حايٍل   فكانت بسماحتها أشد مبلئمةن للنفوس، إاٌل إذا انتفى عنها اإلعنات،

 

 

                                                           
 .36سورة النحل، اآلية / 1
، اآلية / 2 . 30سورة الرـك
٤تمد  الطاىر بن  ٤تمد بن عاشور التونسي، من شيوخو ٤تمد النجار لو  : (ـ1879/1973- ىػػػػ1296/1394)ابن عاشور / 3

تراجم ا١تؤلفُت التونسيُت، : التحرير كالتنوير، مقاصد الشريعة،ينظر: مؤلفات عديدة ِف التفسَت كالسَتة كاألصوؿ كا١تقاصد كالعربية، أ٫تها 
. (ـ1984/ ىػػػ1404) 1لبناف، ط- دار الغرب اإلسبلمي بَتكت (307-3/304)٤تمد ٤تفوظ 
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 .2«دينكاستقراء الشريعة دٌؿ على أٌف السماحة كاليسر من مقاصد اؿ...»: كقاؿ أيضا 1«خوٍيصىتها ك٣تتمعها

 يريًيدي ا ًبكيمي الييٍسرى كالى ييرًيدي ًبكيمي العيٍسرى﴾﴿:  تعاىلقولو: أماٌ شواىد ذلك من القرآف فكثَتة منها   
3 

  يدي اي أىٍف ٮتيىًففى عىٍنكيٍم ك خيًلقى ااًلٍنسىافي ضىًعيفان ﴾ييرً ﴿ :كقولو أيضا 
، كشواىد ذلك من السٌنة فأكثر من 4

 كقاؿ 5﴾  كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٛتىةن لًٍلعىالىًمُتى  ﴿:كصف ا نيٌب ىذا الدين بأنٌو رٛتة حيث قاؿأف ٖتصى فقد 
 كال 6﴾لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتُّتٍم حىرًييه عىلىٍيكيٍم بًاٍلميٍؤًمًنُتى رىءيكؼه رىًحيمه ﴿: أيضنا

كإٌف الناظر ِف سٌنة الرسوؿ صلى ا عليو كسٌلم  .تكوف الرٛتة ٝتة ٢تذا الدين إال بالتيسَت على معتنقيو
كاف صلى ا عليو ك سٌلم يرقب فقد .كقضاياىا، ٬تدىا سارية على ىذا هنج التيسَت مقررة ٢تذا ا١تبدأ العظيم

كأرشدىم إىل األخذ بالرفق، كقد كجههم  صحبو الكراـ فإذا رأل منهم ميبل إىل التعسَت رٌدىم إىل التيسَت،
من حديث أنس بن مالك توجيها عامنا إىل ىذا النهج ا١تبارؾ، فقد ثبت ِف صحيحي البخارم كمسلم 

 . 7"  يىسِّريكا كىالى تػيعىسِّريكا، كىبىشِّريكا، كىالى تػينػىفِّريكا  ":رضي ا عنو أٌف رسوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم قاؿ

شاىد أٌف ىذا اليسر عاـ لكل  _الذم باؿ ِف ا١تسجد فثار عليو الصحابة_كىا ىو ذا حديث األعرايب    
فًتكوه حىت " الى تػيٍزرًميوهي دىعيوهي :" ا١تنتسبُت لدين ا اٟتنيف، فقد هناىم الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم كقاؿ

إ٪ٌتا بيًعٍثتيٍم مييىًسرًينى كمل تػيبػٍعىثوا :"كقاؿ ألصحابو من ماء،(ادلو)باؿ، مثٌ أمر أصحابو أف يريقوا على بولو سجبل 
 كىذه سنة من الرفق ِف األمر با١تعركؼ ك النهي عن ا١تنكر، السيما من قرب عهده باإلسبلـ، »،8"ميعىًسرينى 

                                                           
 1األردف، ط- ٤تمد الطاىر ميساكم، دار النفائس،عماف: ، ٖتقيق198 الطاىر بن عاشور، ص،مقاصد الشريعة/  1

. (ـ1999/ىػػػ1420)

 .198مقاصد الشريعة؛ الطاىر بن عاشور؛ ص/ 2
. 185سورة البقرة، اآلية / 3
 28 سورة النساء، اآلية / 4
. 107سورة األنبياء، اآلية /  5
. 128سورة التوبة، اآلية / 6
( 1/42 )69:ركاه البخارم،كتاب العلم،باب ما كاف النيٌب صلى ا عليو كسٌلم يتخو٢تم بالعلم ك ا١توعظة كي ال ينفركا، حديث /  7

، باب األمر بالتيسَت كترؾ التنفَت، .،(ىػ1400 )1ا١تطبعة السلفٌية ، ط.٤تمد فؤاد عبد الباقي،: ٖتقيق كركاه مسلم، كتاب اٞتهاد كالًسَتى
. (ـ1991/ىػػ1412)1لبناف، ط_٤تمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمٌية، بَتكت:  ٖتقيق،1358،ص1732حديث

، كركاه مسلم،  كتاب الطهارة، باب (1/91 )220البخارم،كتاب الوضوء، باب صب ا١تاء على البوؿ ِف ا١تسجد، حديث ركاه / 8
. ، كاللفظ للبخارم237، ص285كجوب غسل البوؿ كغَته من النجاسات إذا حصلت ِف ا١تسجد، حديث 
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ك مل يعلم منو االستهانة بو، فيعلم أصوؿ الشرائع كيعذر ِف غَتىا، حىت ٘تكن اإلسبلـ من قلوهبم، ألهٌنم إف 
أخذكا ِف التشديد ِف ٚتيع األحواؿ خيف عليهم أف تنفر قلوهبم عن اإلٯتاف، كتبغض اإلسبلـ، فيؤكؿ ذلك 

أىحىبُّت الًديًن :"  أيضنا الٌنيب صلى ا عليو كسٌلمكقاؿ ،1«إىل االرتداد كالكفر الذم ىو أشد ٦تا أنكر عليهم
إٌف ا كضع »:  على ا١تعٌت ا١تستخلي من اٟتديث،فقاؿ3 كقد علق الشاطيب2"ًفيَّةي السىٍمحىةي مًإىلى اً اٟتىنً 

ىذه الشريعة ا١تباركة حنفٌية ٝتحة حفظ فيها على ا٠تلق قلوهبم كحببها ٢تم، لذلك فلو عملوا على خبلؼ 
اٍعلىميوا أىفَّ ﴿ :أال ترل إىل قولو تعاىل.السماح كالسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا ما ال ٗتلي بو أعما٢تم

 إىل آخرىا فقد أخربت اآلية أٌف ا حبب إلينا 4﴾ًفيكيٍم رىسيوؿى اللًَّو لىٍو ييًطيعيكيٍم ِف كىًثَتو ًمنى اأٍلىٍمًر لىعىًنتُّتٍم 
 5«اإلٯتاف بتيسَته كتسهيلو، كزيَّنو ِف قلوبنا بذلك، كبالوعد الصادؽ باٞتزاء عليو

   كلقد كاف لوصف السماحة كالتيسَت أثر بالغ ِف انتشار الشريعة ك ٘تكن سلطاهنا من النفوس كدكاـ حا٢تا 
مسلك _ك أٌما ا١تسلك الثاٍل»:ِف ا٠تلق قاؿ ابن عاشور ِف معرض بياف مسالك نفوذ التشريع كاحًتامو

قد بنيت على سهولة قبو٢تا ِف نفوس الٌناس، ألهٌنا شريعة _ كما عًلمتى _فإٌف الشريعة_ التيسَت كالرٛتة
فطريٌة ٝتحة، كليست نكايةن كال حرجنا كما تقدـ فهي ٖتمل الٌناس على ا١تصاحل ٛتبلن أقصى ما ٯتكن أف 

6«يكوف اٟتمل من الرٛتة كالتيسَت، إذ ال فائدة ِف التشريع إاٌل العمل بو
كيعزز اعتبار ىذا ا١تسلك قولو ، 

ٍوًلٍك فىاٍعفي عىنػٍهيٍم :تعاىل لنبٌيو  نٍػفىضيوا ًمٍن حى ﴿ فىًبمىا رىٍٛتىةو ًمنى ا لًٍنتى ٢تىيٍم ك لىٍو كيٍنتى فىظنا غىًليظى القىٍلًب الى
 .7كاٍستػىٍغًفٍر ٢تىيٍم ﴾

                                                           
 .(ـ1999/ىػ1420)1عبد القادر عطا، دار الكتب العلمٌية،بَتكت، ط: ، ٖتقيق(1/462)ا١تنتقى، أبو الوليد الباجي / 1
أحب الدين إىل ا اٟتنفٌية : "الدين يسر، كقوؿ الٌنيٌب صلى ا عليو ك سٌلم:ركاه البخارم معلقا،كتاب اإلٯتاف،باب /  2

(. 1/29)"السمحة
: ىو إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي أبو إسحاؽ من أىل غرناطة ، فقيو كأصويل مالكي ، أبرز شيوخو: (ىػ790ت)الشاطيب ./ 3

 شجرة النور الزكٌية، ٤تمد :االعتصاـ ك ا١توافقات، ينظر: أبو ٭تِت ابن عاصم، من مؤلفاتو: الشريف التلمساٍل، كابن لب، كأبرز تبلميذه
عبد اٟتميد عبد ا :  إشراؼ ك تقدَل48،كنيل االبتهاج، أٛتد بابا التنبكيت،ص. (ىػػ1349)، ا١تطبعة السلفٌية القاىرة (1/231)٥تلوؼ

. (ـ1989/من كفاة الرسوؿ1398)1ط ا٢ترامة، منشورات كلٌية الدعوة اإلسبلمٌية، طرابلس،

 .7اٟتجرات، اآلية سورة  /4
. مكة ا١تكرمة، دكف تاريخ الطبع_عبد ا دراز، دار الباز:ٖتقيق، (2/136)ا١توافقات، الشاطيب / 5

 .279ص مقاصد الشريعة ، الطاىر بن عاشور،/  6
. 159سورة آؿ عمراف، اآلية /  7
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الدين اليسر من اال٩تراـ عمدت إىل التحذير من الشدة كالغلو ِف  ب    كحىت تضمن الشريعة سبلمة كصفها
إٌنكم لن تنالوا ىذا : "فقد كاف  الٌنيٌب صلى ا عليو كسٌلم يرىب أصحابو من التشديد كالعنت حيث قاؿ

عن أيب ىريرة رضي ا عنو ك 2"إٌف خَت دينكم أيسره، إٌف خَت دينكم أيسره:" كقولو أيضنا، 1"األمر با١تبالغة 
،كى لىٍن ييشىادى الًدينى :" عن الٌنيب صٌلى ا عليو كسٌلم أنٌو قاؿ  ال يتعمق "أم ،3"أىحىده ًإالَّ غىلىبىوي ًإفَّ الًدينى ييٍسره

 كقد اعترب من سأؿ عن شيء فحيًرَـّ ١تسألًتًو 4"أحد ِف األعماؿ الدينٌية كيًتؾ الرفق إاٌل عجز كانقطع فيغلب
ٍسًلًمُتى ًإفَّ :" سعد بن أيب كقاص أٌف رسوؿ صلى ا عليو كسٌلم قاؿ٣ترمنا،ٟتديث

ي
ٍسًلًمُتى ِف ا١ت

ي
أىٍعظىمى ا١ت

رَـّ فحيرِّـى ًمٍن أىجىًل مىٍسأىلىًتوً  كيف ال يسمى ٣ترما كىو قد تعدل على مبدأ ؛ 5"جيرًمنا مىًن سىأىؿى عىًن شىٍيءو ملٍى ٭تي
عظيم جاءت الشريعة لتحقيقو كعمل النيٌب على إرساء دعائمو كأكثر الوعظ كالنصح ألصجابو بشأنو فقد 

إٌف ا فرض فركضنا فبل تيضىًيعيوىىا،كى حىدَّ حيديكدنا فىبلى تػىٍعتىديكىىا كى حىرَّـى أىٍشيىاءن :"هنى عن كثرة السؤاؿ ِف قولو
ا كعلل سبب النهي عن التشديد 6"فىبلى تػىٍنتىًهكيوىىا، كىسىكىتى عىٍن أىٍشيىاءى رىٍٛتىةن ًبكيٍم غىيػٍرى ًنٍسيىافو فىبلى تىٍسأىليوا عىنػٍهى

إٌف رسوؿ ا  قاؿ فعن أنسو رضي ا عنوعلى النفس بأنٌو هنج أخذ بو ا١تتعبدكف ٦تٌن كاف قبلنا فأىلكهم  
ل ؿى الى تيشىًدديكا عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم ،فػىييشىدىدى عىلىٍيكيمى،فىًإفَّ قػىٍومنا شىدَّديكا عى :"صٌلى ا عليو ك سٌلم كاف يقوؿ

نىاىىا عىلىٍيًهٍم﴾ات عىلىٍيًهٍم،فىًتٍلكى بػىقىايىاىىٍم ِف الصىوىاًمًع كى الًديَّارا أىنٍػفيًسهيٍم،فىشىدَّد  تىبػٍ  .7"﴿رىبانية ابٍػتىدىعيوىىا مىا كى

: ذكر منها ما يلي أكثَتة، ؼمظاىر التيسَت ِف الشريعة اإلسبلمٌيةأٌما عن 

                                                           
، (ـ1995/ق1416 )1بَتكت، ط- شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة : ، ٖتقيق(31/306)مسند أٛتد، حديث بن األدرع  /  1

 .إسناده ضعيف: قاؿ اقق
 .،  قاؿ اقق  حسن لغَته (31/313)مسند أٛتد، حديث ٤تجن بن األدرع /  2
(. 1/29)39 ركاه البخارم،كتاب اإلٯتاف، باب الدين يسر، حديث / 3
. لبناف دكف طبعة_٤تب الدين ا٠تطيب، دار ا١تعرفة، بَتكت: ، ٖتقيق(1/94)فتح البارم، ابن حجر العسقبلٍل/  4

ال تسألوا عن أشياء إف }:البخارم،كتاب االعتصاـ بالسٌنة، باب ما يكره من كثرة السؤاؿ،ك من تكلف ما ال يعنيو ك قولو تعاىلركاه /  5
، كركاه مسلم،كتاب الفصائل، باب توقَته صلى ا عليو ك سٌلم، كترؾ إكثار سؤالو عٌما (4/361)7289، حديث {تبد لكم تسؤكم

. 1831، ص13ال ضركرة إليو، حديث 
 19725ركاه البيهقي،  كتاب الضحايا، باب ما مل يذكر ٖترٯتو كال كاف ِف معٌت ما ذكر ٖترٯتو ٦تا يؤكل أك يشرب، حديث/ 6
. (ـ1424/ىػ2003 )3لبناف، ط-٤تمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمٌية، بَتكت: من حديث أيب ثعلبة موقوفا، ٖتقيق (10/21)

 قاؿ ِف ىذا الشيخ ناصر الدين األلباٍل،:، حكم على أحاديثو887، ص4904ركاه أبو داكد،كتاب األدب، باب ِف اٟتسد،حديث / 7
. (ق1417)2الرياض،ط_مكتبة ا١تعارؼضعيف، : اٟتديث
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قاؿ ا : كجٌل كضع عن ىذه األٌمة اإلصر ك األغبلؿ اليت كانت على من قبلهم أٌف ا عز: األولالمظهر 
انىٍت عىلىٍيًهٍم﴾:ِف كصف نبٌيو كحقيقة ما أيرسل بو ؿى اليًت كى ﴿ كى يىضىعي عىنػٍهيمي ًإٍصرىىيٍم كاألىٍغبلى

 ،كذكر تبارؾ 1
نىا ًإٍصرنا كىمىا ٛتىىٍلتىوي عىلىى الًذين ًمٍن قػىٍبًلنىا﴾:كتعاىل من دعاء ا١تؤمنُت قو٢تم ﴿ رىبػىنىا كىالى ٖتىًٍمٍل عىلىيػٍ

كجاء ِف ، 2
فبهذا يعلم أٌف ىذا القصد 3"نعم:"أك قاؿ "قد فعلت:"اٟتديث الصحيح أٌف ا١تؤمنُت ١تٌا قالوا ذلك،قاؿ ا

 .4خاص هبذه الشريعة ا١تباركة فهي شريعة متميزة برفع اٟترج عن أىلها ِف أحكامها

أك ٝتٌي  أم الدين ذك يسر،»،رِف شرح ترٚتة البخارم لباب بالدين يس 5كقد قاؿ ابن حجر العسقبلٍل 
كمن  ألٌف ا رفع عن ىذه األٌمة اإلصر الذم كاف من قبلهم الدين يسرنا مبالغة بالنسبة إىل األدياف قبلو،

ككذلك إباحة  .6«كتوبة ىذه األٌمة باإلقبلع كالعـز كالندـ أكضح األمثلة لو أٌف توبتهم كانت بقتل أنفسهم،
 جابر بن عبد ا رضي ا عنو أٌف رسوؿ ا الصبلة للمسلم ِف أم مكاف أدركتو فيو ١تا جاء ِف حديث

نيًصٍرتي بًالريٍعًب مىًسَتىةى شىٍهرو،كى جيًعلىٍت يلٌ :ٜتىٍسنا ملٍى يػيٍعطىهينَّ أىحىده قػىٍبًلي أيٍعًطيتي :"صٌلى ا عليو كسٌلم قاؿ
ا كى طىهيورنا فىأىٯتُّتىا رىجي  ةي فػىٍلييصىلِّ ؿو األىٍرضي مىٍسًجدن ٍتوي الصىبلى  .7..."ًمٍن أيمىيًت أىٍدرىكى

 تشريع الرخي ِف األحواؿ الطارئة، فالشريعة تعمد إىل تغيَت اٟتكم الشرعي من صعوبة إىل :المظهر الثاني
 فىمىني ايٍضطيرى غىيػٍرى بىاغو كالى ﴿:سهولة ِف األحواؿ العارضة لؤلٌمة أك األفراد فتيسر ما عرض لو العسر قاؿ تعاىل

 .8﴾عىادو فىبلى ًإمٍثى عىلىٍيوً 

                                                           
 .157 سورة األعراؼ، اآلية / 1
 .286 سورة البقرة، اآلية / 2
 .116_115،ص199ركاه مسلم،كتاب اإلٯتاف،باب بياف أٌف ا سبحانو كتعاىل مل يكلف إاٌل ما يطاؽ، حديث / 3
. (ـ1998/ق1418 )1الرياض،ط- دار ا٢تجرة، 404مقاصد الشريعة كعبلقتها باألدلة الشرعٌية، اليويب،ص: ينظر/ 4

أٛتد بن علي بن ٤تمد العسقبلٍل الشافعي ، شهاب الدين أبو الفضل، عامل باٟتديث :  (ىػ852-773)ابن حجر العسقبلٍل/ 5
فتح البارم، اإلصابة ِف ٘تييز الصحابة، هتذيب التهذيب، : ابن ا١تلقن، كالعز بن ٚتاعة، من مؤلفاتو: كالعلل، كعارؼ بالرجاؿ ،من شيوخو

، (ـ1986/ىػ1406)٤1تمود األرناؤكط، دار ابن كثَت دمشق بَتكت، ط: ، ٖتقيق(395/ 9)شذرات الذىب، ابن العماد : ينظر
 .(ىػ1348)1، مطبعة السعادة القاىرة ، ط(1/61)كالبدر الطالع، الشوكاٍل 

 (.1/93)فتح البارم، ابن حجر العسقبلٍل: ينظر/  6
. 370، ص521ا١تساجد كمواضع الصبلة، حديث:، كركاه مسلم،كتاب(1/126)335:ركاه البخارم،كتاب التيمم،باب،حديث /  7

. 173 البقرة، اآلية سورة /  8
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مل تًتؾ للمخاطبُت هبا عذرا ِف التقصَت ِف العمل هبا،ألهٌنا بنيت على أصوؿ » أٌف الشريعة :المظهر الثالث
ا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى ﴿:قاؿ تعاىل. اٟتكمة ك التعليل كالضبط كالتحديد : ، كقاؿ1﴾ كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اً حيٍكمن

كِف الوقت نفسو ٧تدىا مل تضبط شركط .3«2﴾ًصبػٍغىةى اً كمىنى أىٍحسىني ًمنى اً ًصبػٍغىةن ك٨تىًٍن لىوي عىاًبديكفى ﴿
كأركاف العبادات ككذا ا١تعامبلت شديد الضبط بل تركت ذلك مفوضنا إىل عقوؿ اجملتهدين كما يفهمونو من 
األلفاظ الدالة على ذلك لتساير الشريعة أحواؿ الزماف كا١تكاف دكف خلل يلحقها أك يلحق ا١تلتزمُت هبا، أال 

ترل أٌف الشريعة قد أكجبت ا١تهر ِف النكاح لكٌنها مل ٖتدد لو قيمة معٌينة ، كإ٪ٌتا تركتو ٤تموال على أحواؿ 
الٌناس كمعاشهم ألنو لو ضبطت أحكاـ الشريعة على كجو التفصيل ا١تدقق لصار ِف حفظ تلك اٟتدكد 

 .4على تفاصيلها حرج شديد، كالٕتو الٌناس إىل شكليات الضبط كٗتٌلوا عن معاٍل ىذه األعماؿ

خطابو سبحانو كتعاىل للمكلفُت على قدر ميزاف العقل الذم أكدعو فيهم ك ىٌيأه الستقباؿ :المظهر الرابع
ىذه الرسالة قبل أف يدركوا دقائق اٟتكمة ك تفاصيل الكبلـ كالفركع كاألصوؿ، فهذا الرسوؿ صلى ا عليو 

 كما أنٌو صلى ا عليو كسٌلم مل يكلف 5"ًىيى ميٍؤًمنىةه : "ك سٌلم يسأؿ امرأة أين ا فتشَت إىل السماء،فيقوؿ
 أصحابو ِف معرفة أكقات األعياد أف يكونوا متمكنُت من علم الفلك كا٢تندسة كقد قاؿ مبيٌػننا ٢تم كقت اٟتج 

 .7 6"ًفٍطريكيٍم يػىٍوـى تػيٍفًطريكفى، كىأىٍضحىاكيٍم يػىٍوـى تيضىحُّتوفى :"كالفطر بأبسط ما يتفق مع عقو٢تم

   كبعد ىذا كلِّو فإٌف فقو ىذا اليسر، كالتعامل مع أحكاـ اإلسبلـ، كمع اآلخرين كفق ىذا الفقو ىو 
مقتضى كوف ىذا الدين رٛتة ك شريعة كاسعة كاملة، كال يظنٌن ظافه أف اليسر يعٍت االنفبلت من قيود الشرع 

 ٝتاحة الشريعة إ٪ٌتا جاءت  مقيدة ٔتا »:ك التعدم على حدكد ا، فذلك ليس يسرا، بل ىو غش، ألٌف 
 .8 «ىو جارو على أصو٢تا، كاتباع ىول النفوس كعدـ الرجوع إىل الدليل يناِف أصو٢تا

                                                           
 50 سورة ا١تائدة، اآلية /1

. 138سورة البقرة، اآلية / 2
 .279مقاصد الشريعة، الطاىر بن عاشور،ص/ 3

  (ـ1996/ىػ1417)1القاىرة، ط- ، دار الصفوة351الدين،ص ا١تقاصد العامة الشريعة اإلسبلمٌية، ابن زغيبة عز: ينظر / 4
 .381، ص537ركاه مسلم، كتاب ا١تساجد كمواضع الصبلة، باب ٖترَل الكبلـ ِف الصبلة، كنسخ ما كاف من إباحتو، حديث /. 5
. ، قاؿ األلباٍل ىذا اٟتديث صحيح 408، ص2324ركاه أبو داكد ِف السنن، كتاب الصياـ، باب إذا أخطأ القـو ا٢تبلؿ، حديث / 6

 .349ا١تقاصد العامة للشريعة اإلسبلمٌية، ابن زغيبة، ص: ينظر/ 7
 .، ىذا القوؿ للمحقق عبد ا دراز(4/149)ا١توافقات، الشاطيب /  8
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 فإٌف ىذا التيسَت ال يشعر بو ا١تكلف مقصد من مقاصد الشريعة   كبعد أف تقرر أٌف التيسَت على ا١تكلفُت 
إاٌل إذا خفف عنو كٌل عسَت كدفع عنو كٌل شديد كثقيل على النفس كال سبيل إىل ذلك إاٌل برفع الشارع 

اٟترج عن عباده فيما ال يطيقوف؛ فالتيسَت كرفع اٟترج كجهاف لعملة كاحدة قيمتها تكمن ِف إنفاذ التشريع 
كقد أباف الشاطيب أٌف رفع اٟترج مقصود للشارع حيث . على ا١تكلفُت دكف إضرارو هبم أك تفويتو ١تصاٟتهم

رفع اٟترج مقصود للشارع ِف الكليات، فبل ٕتد كلٌية شرعٌية مكلفا هبا كفيها حرج كلٌي أك أكثرم »: قاؿ
 : إٌف علة اٟترص الشرعي على رفع اٟترج تتلخي ِف أمرين»: كقاؿ أيضا ِف بياف أسباب رفع اٟترج1«البتة

 ا٠توؼ من االنقطاع عن الطريق ،كبغض العبادة ككراىة التكليف كينتظم ٖتت ىذا ا١تعٌت :أحدىما
 .ا٠توؼ من إدخاؿ الفساد عليو ِف جسمو أك عقلو أك مالو أك حالو

 قيامو على أىلو :خوؼ التقصَت عند مزاٛتة الوظائف ا١تتعلقة بالعبد ا١تختلفة األنواع،مثل:الثاني
ككلده، إىل تكاليف أخر تأيت ِف الطريق فرٔتا كاف التوغل ِف بعض األعماؿ شاغبل عنها ك قاطعا 

  2«با١تكلف دكهنا، كرٔتا أراد اٟتمل للطرفُت على ا١تبالغة ِف االستقصاء فانقطع عنهما

   كعلى الرغم من ثبوت حقيقة مدلوؿ رفع اٟترج إاٌل أنٌو مل يرد ىذا اللفظ ِف الكتاب كال ِف  السٌنة، كقد 
شاع ىذا التعبَت على ألسنة الفقهاء كاألصوليُت ِف فًتات التدكين ككثر استعمالو ِف تعليل بعض األحكاـ 

كالقصر سببو السفر خاصة ال ٬توز ِف غَت السفر، كأٌما اٞتمع فسببو »: عن رخصة اٞتمع 3قاؿ ابن تيمٌية
اٟتاجة ك العذر، فإذا احتاج إليو ٚتع ِف السفر القصَت، كالطويل ككذلك اٞتمع للمطر ك٨توه، كللمرض 

كقد علل علماء األحناؼ عدـ . 4«ك٨توه،كلغَت ذلك من األسباب، فإٌف ا١تقصود بو رفع اٟترج عن األٌمة
 5تكرار سجود التبلكة إف كثرت قراءهتا ِف ٣تلس كاحد برفع اٟترج 

                                                           
 (.1/352)ا١توافقات، الشاطيب /  1
 (.2/136)ا١توافقات، الشاطيب /  2
تقي الدين أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ ابن تيمية الدمشقي اٟتنبلي، أبو العباس، كلد ْتراف ،  : (ق728-661)ابن تيمية /  3

(. 1/46)، البدر الطالع(8/142)شذرات الذىب، ابن العماد : عامل باٟتديث كالفقو كاألصوؿ توِف معتقبل بقلعة دمشق، ينظر
. عبد الرٛتاف بن ٤تمد بن قاسم، دكف بيانات الطبع: ، ٚتع كترتيب(292 /22)٣تموع فتاكل بن تيمٌية/  4

إٌف تكرار القراءة ٤تتاج إليو للحفظ ك التعليم ك االعتبار، فلو تكرر الوجوب ٟترج الٌناس زيادة حرج، فإٌف أكثر الٌناس :" قاؿ ابن ا٢تماـ/  5
عبد الرزاؽ غالب : ، ٖتقيق(2/22)شرح فتح القدير، ابن ا٢تماـ: ، ينظر" ك اٟترج مدفوعال ٭تفظ من عشر مرات بل أكثر،فيلـز اٟترج، 

. (ق1424/ـ2003)1لبناف، ط-ا١تهدم، دار الكتب العلمٌية، بَتكت



17 
 

كضع )،ك(دفع اٟترج)تعابَت أخر تؤدم ىذا ا١تعٌت أيضنا كقو٢تم  (رفع اٟترج)   كقد ظهرت إىل جانب 
 .كمع ذلك فإٌف األكثر شيوعا كانتشارا على األلسنة ىو لفظ رفع اٟترج( نفي اٟترج)، ك(اٟترج

، كبعضهم 1بكلمات ذات مدلوؿ اصطبلحي ٤تدد، فبعضهم ٝتاه أصبل" رفع اٟترج"كقد نعت العلماء    
بل ككجد من أطلق عليو تلك األلفاظ ٣تتمعة، كإف كاف األغلب يذكرىا .3، كبعضهم ٝتاه دليبل2ٝتاه قاعدة

 .4دكف أف ينعتها بشيء ككٌل ىذه اإلطبلقات تصح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. القاىرة، دكف تاريخ الطبع- صديق ا١تنشاكم، دار الفضيلة:  ،ٖتقيق26، التعريفات، اٞترجاٍل، ص«ىو ما يبٌت عليو غَته»: األصل/  1
 .143التعريفات، اٞترجاٍل، ص، «قضٌية كلٌية منطبقة على ٚتيع جزئياهتا» :القاعدة/  2
، كأصوؿ الفقو، كىبة الزحيلي، 91التعريفات ، اٞترجاٍل، ص: ما يتوصل بصحيح النظر فيو إىل مطلوب خربم، ينظر: الدليل/  3

. (ـ1986/ ق1406 )1سوريا، ط– ، دار الفكر، دمشق 417ص
. (ـ2001/ق1422 )4الرياض، ط -  مكتبة الرشد،(99_94) رفع اٟترج،يعقوب، الباحسُت: ينظر/ 4
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 : الفصل األول
         التأصيل الشرعي لرفع الحــــــــرج

 

           دْأب الباحثين في دراسة قواعد الشريعــــــــــــــــــة وأصــــــــــولها أن يبدؤوا ببيـــــــــــــان 

        معناىا وأدلتـــــــــــــــها ، وعالقتـــــــــــــــــــــــــها بغيرىا من األصول والقواعد قبـــــــــــــــل ذكر 

        التطبيــــــــــــــــقات، وىذا ما سأقوم بو في دراسة رفع الحــــــــــــــــرج في ىذا الفصل 

 :        مقسما إلى مبحثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 مفهوم رفع الحرج وأدلتو: المبحث األول. 

 عالقة رفع الحرج بالمصادر الشرعّية والقواعد الفقهّية: المبحث الثاني. 
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 ، وأدلتومفهوم رفع الحرج:المبحث األول

 رفع الحرج مفهوم:المطلب األول
 .، أحد٫تا لتعريف رفع اٟترج، كالثاٍل لبياف األلفاظ ذات الصلة برفع اٟترج يشتمل ىذا ا١تطلب على فرعُت

 تعريف رفع الحرج:الفرع األول
،مث  ، لذا سأعرؼ كٌل لفظة منهما على حدة(اٟترج)ك ،(رفعاؿ)رفع اٟترج مركب يتكوف من لفظتُت ٫تا    

 .أعرؼ رفع اٟترج باعتباره لقبا

تعريف الرفع :أوال 

ارتفع الشيء ارتفاعنا : كيقاؿ »،1ًضدُّت الوىٍضع، رىفػىٍعتو فاٍرتػىفىع فػىهيوى نىقيض ا٠تىٍفض ِف كيلِّ شىٍيءو  الرٍَّفعي :لغةًة 
 .كىذا األخَت أقرب للمقصود كأنسب للمقاـ ،3«الشٍَّيءي ًإذا أيزيل عىٍن مىٍوًضًعوً ريًفع »ك.2«بنفسو إذا عبل

 اٟتكم الثابت رفع»:كما ِف تعريف النسخ بأنٌو  ييستعملي الرفع ِف الشرع أيضنا ٔتعٌت اإلزالة؛:اصطالحاًة 
 .؛ أم إزالة حكم كاستبدالو ْتكم آخر4«ٓتطاب متقدـ ٓتطاب مًتاخ عنو

 

 

 

                                                           
، كالصحاح، (ـ1979/ق1399)عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر :،ٖتقيق ( رفع)، مادة (2/423)مقاييس اللغة، ابن فارس / 1

كلساف العرب،ابن  ـ،1990 ، 4لبناف،ط_أٛتد عبد الغفور عطار،دار العلم للمبليُت،بَتكت: ٖتقيق،(رفع)مادة  (3/1221)اٞتوىرم
عبد ا علي الكبَت، ٤تمد أٛتد حسب ا، ىاشم ٤تمد :٩تبة من العاملُت بدار ا١تعارؼ: ، ٖتقيق(رفع)مادة (3/1690)منظور، 

 .الشاديل، دار ا١تعارؼ، القاىرة،دكف طبعة

 (.رفع)مادة(3/1690)لساف العرب، ابن منظور /2
 (.  رفع)مادة(2/1394)لساف العرب، ابن منظور / 3
 .٤تمود حامد عثماف، دكف تاريخ الطبع: ، ٖتقيق66 ركضة الناظر، ابن قدامة ، ص / 4
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 الحرجتعريف :ثانيا

لغةًة الحرج / 1

 كحىرًجه، أم ضيِّقه كثَت حىرىجه مىكافه :ييقاؿ »،كقيل ىو أضيق الضيق، 1ِف اللغة على الضيقيطلق اٟترج  
 :،كما ِف قولو تعاىل3ضىاؽى فػىلىٍم يػىٍنشىرًٍح ٠ًتىٍَتو :  كحىرًجى صىٍدريهي ٭تىٍرىجي حىرىجان ،2«الشجىر ال تصل إليو الراعية

ـً كىمىٍن ييرًٍد أىٍف ييًضلَّوي ٬تىٍعىٍل صىٍدرىهي ضىيػِّقنا حىرىجنا كىأى٪تَّىا يىصَّعَّدي ِف ﴿ فىمىٍن ييرًًد اللَّوي أىٍف يػىٍهًديىوي يىٍشرىٍح صىٍدرىهي ًلئٍلًٍسبلى
من أراد ا إضبللو عن سبيل ا٢تدل، يشغلو بكفره كيصده عن سبيلو، ك٬تعل صدره »؛ أم 4﴾السَّمىاءً 

، كىو تأكيد 5«ٓتذالنو كغلبة الكفر عليو ضيقنا ال تصل إليو ا١توعظة كال يدخلو نور اإلٯتاف لرىٍيًن الشرؾ عليو
 .١تعٌت الضيق ألنٌو ٔتعناه

 6.كيستعمل لفظ حرج ٣تازنا ِف اإلمث كاٟتراـ   

حىًدثيوا عىٍن بىًٍت : "اإلمث؛ حديث عبدا بن عمرك أٌف الٌنيٌب صلى ا عليو ك سٌلم قاؿ: فمثاؿ األكؿ   
ال بأس كال إمث عليكم أف ٖتدثوا عنهم ما ٝتعتم كإف استحاؿ أف يكوف ِف ىذه »: أم7" ًإٍسرىائًيلى كىالى حىرىج

األٌمة، مثل ما ركم أٌف ثياهبم كانت تطوؿ، كأٌف النار كانت تنزؿ من السماء فتأكل القرباف ك غَت ذلك؛ ال 
 .8«أف ٭تدث عنهم بالكذب

 

                                                           
 (.حرج)مادة  (2/50)مقاييس اللغة، ابن فارس:ينظر/ 1
 (.حرج)، مادة (1/305)الصحاح، اٞتوىرم/ 2
 (.حرج)مادة(2/822)لساف العرب، ابن منظور : ينظر/ 3
 .125 سورة األنعاـ، اآلية / 4
. عبد ا بن عبد اسن الًتكي، دار ىجر، دكف تاريخ الطبع:، ٖتقيق(9/544)تفسَت الطربم / 5

(. حرج)، مادة(2/50)مقاييس اللغة، ابن فارس/6
 .، كركاه مسلم، كتاب (2/493 )3461ركاه البخارم، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بٍت إسرائيل، حديث / 7
( 1/361)النهاية ِف غريب اٟتديث ك األثر، ابن األثَت / 8
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اللَّهيمى ًإٍلِّ :"قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم: عن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ؛ التحرَل: كمثاؿ الثاٍل
أحرجها : كيقاؿ2«.أضيقو كأحرِّمو على من ظلمهما»أم 1"اليتيمي كا١ترأةي : أيحىرِّجي حىقَّ الضىعيفُتً 

 .3حٌرمها:بتطليقةو،أم

ًكتىابه أيٍنزًؿى إًلىٍيكى فىبلى يىكيٍن ِف صىٍدرًؾى ﴿:كقولو تعاىل ِف أكؿ سورة األعراؼ؛ كيستعمل أيضنا ٔتعٌت الشك
شك منو، كٝتٌي الشك حرجنا، ألٌف الشاؾ ضيق الصدر حرًجيو،كما أٌف ا١تتيقن منشرح : أمحىرىجه ًمٍنوي﴾

صلى ا عليو ك )ِف أٌف القرآف منزؿ من ا، كال ٖترج من تبليغو، ألنٌو (يا ٤تٌمد)ال تشك :منفسحيو، أم
كاف ٮتاؼ قومىو كتكذيبىهم لو، كإعراضىهم عنو ك أذاىىم، فكاف يضيق صدره من األداء، كال ينبسط (سٌلم

  .4لو، فأٌمنو ا عن ا١تباالة هبم

 الحرج اصطالحا/ 2 
   اقتصر العلماء القدامى على تعريف اٟترج ٔتعناه اللغوم أم الضيق الذم ال ٥ترج منو، كرفع اٟترج ىو 

يًن ًمٍن حىرىجو  ﴿:قولو تعاىل ِف تفسَت 5قاؿ الطربم.سعة اإلسبلـ  كما » : أم6﴾كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ِف الدِّ
 بل كٌسع عليكم، عبدكم بو من ضيق ال ٥ترج لكم ٦تا ابتيليتم بو فيو،تجعل عليكم ربكم ِف الدين الذم 

، كفجعل التوبةى من بعضو ٥ترجنا، كلو منو  كالقصاصى من بعضو فبل ذنبى ييذنب ا١تؤمن إاٌل  الكفارةى من بعضو
 .7«ِف دين اإلسبلـ ٥ترج

 :    كعىرؼ ا١تعاصركف اٟترج بعدة تعريفات منها تعريف يعقوب الباحسُت بأنٌو
                                                           

قاؿ ِف ىذا )ناصر الدين األلباٍل :  حكم على أحاديثو،610، ص3678ركاه  ابن ماجو،كتاب األدب، باب حق اليتيم، حديث / 1
. ،1الرياض، ط_،مكتبة ا١تعارؼ (اٟتديث حديث حسن

 (.1/361)النهاية ِف غريب اٟتديث، ابن األثَت/ 2
 (.حرج)، مادة (2/50)فارس  مقاييس اللغة، ابن:ينظر/ 3
 1الرياض ، ط- عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، كعلي ٤تمد معوض، مكتبة العبيكاف :  ٖتقيق،(2/421) الكشاؼ، الز٥تشرم :ينظر/ 4
 .(ـ1998/ىػ1418)

ىو ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت الطربم، أبو جعفر، مؤرخ كفقيو كمفسر عامل بالقراءات كباللغة، من : (ىػ224/310)الطربم/  5
تاريخ األمم كا١تلوؾ، كجامع البياف ِف تأكيل : أبو أٛتد بن عدم، من مؤلفاتو: ٤تمد بن عبد ا١تلك بن أيب الشوارب، من تبلميذه: شيوخو

(. 1/29)شذرات الذىب، ابن العماد: آم القرآف، ينظر
 .78سورة اٟتج، اآلية /6

(. 16/640)تفسَت الطربم / 7
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على بدنو أك على نفسو، أك عليهما معا ِف الدنيا كاآلخرة، أك  ما أكقع على العبد مشقة زائدة عن ا١تعتاد،»
 .1«فيهما معا،حاال أك مآال، غَت معارض ٔتا ىو أشد منو، أك ٔتا يتعلق بو حق للغَت مساكو لو أك أكثر منو

 :2شرح التعريف

 فإنٌو ال يسمى ِف العرؼ حرجا كإف كاف  أخرج ما أكقع ا١تشقة على غَته كاٟتيواف،: على العبد
ألٌف رفع اٟترج أعم من أف ٮتي بشأف (ا١تكلف)بدؿ  (العبد)لفظكاستيخدـ  ٦تنوعا شرعا،

 .التخفيفات عن ا١تكلفُت، بل إٌف عدـ تكليف من ليس أىبل ىو ِف ذاتو ٗتفيف كرفع للحرج
 3أخرج ما أكقع مشقة معتادة: زائدة عن ا١تعتاد. 
 من اآلالـ كاألمراض  ا١تشقة اليت يكوف تأثَتىا كاقعا على البدف أم: على بدنو أك على نفسو

 .4 اسة، أك ما كاف تأثَتىا كاقعا على النفس
 ما كانت مشقتو ِف اآلخرة، كاألمور اليت ٗترج عن طائلة العقاب :ِف اآلخرة

 .الشعور بالذنب:مثل.الدنيوم
  ما كاف حرجو متأتيا من الفعل كلو مرة كاحدة،كعدـ أكل ا١تيتة بالنسبة للمضطر: حاالن. 
  بأف ال يكوف ِف الدخوؿ ِف أدخل ما كاف حرجو ِف ا١تآؿ كا١تستقبل ال ِف اٟتاؿ، : أك مآالن

العمل مشقة كال حرج، كلكٌنو عند الدكاـ عليو تلحق بسببو ا١تشقة كاٟترج، أك تضييع ما ىو 
 .5آكد منو

 أخرج ما يتعلق ْتقوؽ ا كا١تصاحل العامة، فإنٌو ال يكوف حرجا : أشد منو غَت معارض ٔتا ىو
 ا١تخاطرة باألركاح كبذؿ ا١تاؿ مقابل اٟتفاظ على الدين  البلحق باجملاىد منشرعٌيا كاٟترج

 .كبيضة اإلسبلـ كحرمات ا١تسلمُت كىذه قمة ا١تصاحل كهتوف الوسائل إذا شرفت ا١تقاصد

                                                           
 أضاؼ صاحل بن ٛتيد اٟترج الواقع على ا١تاؿ من إتبلفو أك إضاعتو كقاؿ ا١تاؿ قرين النفس كمن قتل كقد.38رفع اٟترج، الباحسُت،ص/ 1

- ، مركز البحث العلمي كإحياء الًتاث اإلسبلمي، كلٌية الشريعة 47ص" رفع اٟترج ِف الشريعة اإلسبلمٌية"مالو فهو شهيد،ِف كتابو دكف
. (ق1403 )1مكة ا١تكرمة،ط

(. 39-38)رفع اٟترج، الباحسُت، ص/ 2
 .سيتم التفريق بُت ا١تشقة ا١تعتادة ك ا١تشقة غَت ا١تعتادة ِف األلفاظ ذات الصلة/ 3
لو ال حدثاف قومك بالكفر لنقضت الكعبة ك بنيتها على أساس إبراىيم :"كقوؿ النيٌب صلى ا عليو ك سٌلم لعائشة رضي ا عنها/ 4

، كركاه مسلم،كتاب اٟتج،باب نقض الكعبة (1/488)1585ركاه البخارم،كتاب اٟتج،باب فضل مكة كبنياهنا،حديث" عليو السبلـ
 . يربز حرصو عليو الصبلة ك السبلـ على ٕتنب ما يفضي إىل اٟترج النفسيىذا اٟتديث، 968،ص 1333كبناؤىا،حديث

 .أبو عبيدة مشهور، مكتبة التوحيد ،دكف تاريخ الطبع: ،ٖتقيق.(2/152) لشاطيبا االعتصاـ،: ينظر/  5
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ككذلك ا١تشقة ا١تقارنة للحدكد كالعقوبات الشرعٌية فهي مطلوبة ألدائها إىل ا١تصاحل ا١تقصودة 
 .1من مشركعيتها

  أخرج ما كاف معارضا بتعلق حق للغَت بو فإنٌو حينئذ ال يعترب : بو حق للغَتما تعلق
حرجنا،كالقصاص، كأيريكش 

، أم ليس القصاص كاٟتدكد من اٞتنايات، كضماف ا١تتلفات2
رفع اٟترج إ٪تا ىو ١تن استقاـ على منهاج ».: ِف ىذا ا١تعٌت3اٟترج الشرعي ا١ترفوع قاؿ القرطيب

الشرع، كأٌما السبلبة كالسراؽ كأصحاب اٟتدكد فعليهم اٟترج، كىم جاعلوه على أنفسهم 
 .4«ٔتفارقتهم الدين

 تعريف رفع الحرج باعتباره لقبا: ثالثا
ىو منع كقوع أك بقاء اٟترج على العباد ٔتنع حصولو ابتداءن،أك بتخفيفو،أك تداركو بعد ٖتقق »: رفع اٟترج

 .5«أسبابو

 :رفع اٟترج يشمل ا١تنع قبل اٟتصوؿ كاإلزالة بعد الوقوع،ك يكوف ذلك ب: شرح التعريف

  رفع اٟترج ابتداءن؛ بعدـ التكليف ٔتا ال يطاؽ، ككضع اآلصار كاألغبلؿ اليت كانت على األمم
 .السابقة

 رفع اٟترج الطارئ؛ كيتحقق ىذا الرفع بوسيلتُت ٫تا : 
  التخفيف على ا١تكلف بتشريع الرخصة عند ٖتقق األعذار ككجود ا١تسوغات الشرعٌية 

                                                           

نزيو ٛتاد، كعثماف ٚتعة ضمَتيٌة، دار القلم، دمشق، : ، ٖتقيق(1/18)القواعد الكربل، العز بن عبد بن عبد السبلـ : ينظر/ 2
 .(ـ2000/ق1421)1ط
، (أم الديٌة)ٚتع أرش،ك ىو ا١تاؿ ا١تقدر شرعا ِف اٞتناية على ما دكف النفس من األعضاء،  كقد يطلق على بدؿ النفس : األركش/ 2

صديق ا١تنشاكم، دار الفضيلة، القاىرة مصر، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، كىبة : ، ٖتقيق17معجم التعريفات، اٞترجاٍل، ص
، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمٌية، (21/45)ا١توسوعة الفقهٌية .(ـ1985/ق1405)2،دار الفكر سورية، ط(6/332)الزحيلي

. (ـ1983/ق1404)2الكويت، ط
٤تمد بن أيب بكر بن فرٍح األنصارم، أبو عبد ا ، من كبار ا١تفسرين، ككاف فقيها ٤تدثا، أحذ عن أيب العباس : (ق671ت)القرطيب/  3

الديباج : اٞتامع ألحكاـ القرآف، كالتذكرة بأحواؿ اآلخرة، ينظر: أٛتد بن عمر القرطيب ، كأيب علي اٟتسن بن ٤تمد البكرم، من مؤلفاتو
 ،(ـ1996/ق1417 )1لبناف، ط- مأموف بن ٤تيي الدين اٞتٌناف، دار الكتب العلمٌية بَتكت :  ٖتقيق،407ا١تذىب، ابن فرحوف ، ص

(. 1/197)شجرة النور الزكٌية، ٤تمد ٥تلوؼ 
 .(ـ2006/ق1427 )1لبناف، ط- عبد ا بن عبد اسن الًتكي، مؤسسة الرسالة بَتكت: ، ٖتقيق(14/453)لقرطيب تفسَت ا/  4
 .48رفع اٟترج، الباحسُت، ص/ 5
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  تدارؾ ما كقع من الضرر أك الفساد، سواء كاف كاقعا على حقوؽ ا كمن ارتكب
معصٌية ،أك على حقوؽ العباد كمن أتلف ماؿ غَته أك اغتصبو؛ فيكوف رفع اٟترج ِف 

 .األكؿ بالتوبة ، كِف الثاٍل بالضماف

   أٌما عن متعلق الرفع فجمهور األصوليُت على أٌف ا١ترفوع ىو اٟتكم  الذم ينشأ من ًقبلو اٟترج أك الضيق، 
إٌف »:، كقو٢تم عند الكبلـ عن رفع ا٠تطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو1سواء كاف حكما تكليفيا أـ كضعيا 

 .2«عُت ا٠تطأ غَت مرفوع كإٌف ا١تقصود بذلك اٟتكم

 األلفاظ ذات الصلة:الفرع الثاني
   بعد تعريف رفع اٟترج ال بد من التعرؼ على ألفاظ كطيدة الًصلة باٟترج تساعد على زيادة اإلفهاـ 

 . ا١تشقة، الرخصة، اٟتاجة:كإجبلء ا١تعٌت، كىذه األلفاظ ىي 

 المشقة: أوال

 تعريف المشقة/ 1

شق، كىو االنصداع ِف الشيء، كمنو الشقاؽ كىو ا٠تبلؼ إذا انصدعت اٞتماعة اؿ ا١تشقة من : لغة
، كيقاؿ 5أم ثػىقيلى عليٌ : اٞتهد كالعناء، كشق علٌي األمر:، كالشقة كا١تشقة4كالًشقي نصف الشيء.3كتفرقت

كىٖتىًٍملي ﴿  : كقولو سبحانو6أصاب فبلننا ًشقه كمشقة أم أمر شديد كأنٌو من شدتو يشق اإلنساف شقنا
أم ٖتمل ىذه األنعاـ أمتعتكم إىل بلد آخر مل  7﴾أىثٍػقىالىكيٍم ًإىلى بػىلىدو ملٍى تىكيونيوا بىالًًغيًو ًإالَّ ًبًشقِّ اأٍلىنٍػفيسً 

 ،ألٌف اٞتهد ينقي من قوة الرجل كنفسو حىت ٬تعلو 8تكونوا لتبلغوه إاٌل ّتهد شديد ييذىب نصف أنفسكم
 .قد ذىب بالنصف من قوتو

                                                           
 .44رفع اٟترج، الباحسُت، ص: ينظر/  1
. (ـ1983/ق1403)٤1تمد مطيع اٟتافظ، دار الفكر، دمشق، ط: ، ٖتقيق356األشباه كالنظائر،ابن ٧تيم، ص/ 2
 (.شق)، مادة (171_3/170)مقاييس اللغة ، ابن فارس / 3
 .(شقق)، مادة 2301لساف العرب، ابن منظور، ص/ 4
 .(شقق)، مادة 2301لساف العرب، ص/5

 (.شق)، مادة(3/171)مقاييس اللغة، ابن فارس / 6
 .7سورة النحل، اآلية/ 7
. (شقق)، مادة2301لساف العرب، ابن منظور، ص/ 8
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الكلفة ا٠تارجة عن االستطاعة كالزائدة عن القدرة »عرؼ ا١تعاصركف ا١تشقة بعدة تعريفات منها :اصطالحا
أٌما العلماء القدامى فلم يذكركا ٢تا تعريفا لكن ٖتدثوا عنها  كفرقوا بُت ا١تشقة ا١تعتادة كا١تشقة .1«اإلنسانٌية

 .2فليست كل مشقة مؤثرة ِف التخفيف، كإاٌل لـز رفع ٚتيع التكاليف أك معظمها.غَت ا١تعتادة

 :3 أنواع المشقة/2

من صياـ كصبلة كحج ك جهاد )ىي الكلفة كاٞتهد الذم يصاحب األعماؿ الشرعية :المشقة المعتادة/أ
كال ينفك عنها فهو يرتبط هبا ارتباطا كثيقا، كالتكليف الشرعي مل يعترب تكليفا  (ِف سبيل ا ك٥تالفة للهول

إاٌل ١تا فيو من الكلفة الشاقة، كىذه ا١تشقة يستطيع اإلنساف ٖتملها دكف إٟتاؽ ضرر بنفسو كىي داخلة ِف 
كىي غَت مقصودة من .4﴾فىاتػَّقيوا اللَّوى مىا اٍستىطىٍعتيمٍ  ﴿:حدكد االستطاعة كالوسع ا١تذكور ِف قولو تعاىل

فهي »: 5التكليف بل ما يًتتب عليها من مصاحل للخلق ِف معاشهم كمعادىم فقد قاؿ العز بن عبد السبلـ
مشاؽ كٌلها ال أثر ٢تا ِف إسقاط العبادات كالطاعات، كال ِف ٗتفيفها، ألهٌنا لو أثَّرت لفاتت مصاحل 

العبادات كالطاعات ِف ٚتيع االكقات أك ِف غالب األكقات، كلفات ما رتب عليها من ا١تثوبات الباقيات ما 
 .6«دامت األرض كالسماكات

  7كينبغي أف يتنبو إىل أٌف التعب كا١تشقة ِف األعماؿ ا١تعتادة نسبٌية ك٥تتلفة باختبلؼ تلك األعماؿ

ىي ا١تشقة اليت ال يطيقها ا١تكلف أصبلن، أك ا١تشقة اليت يطيقها كلكٌنها »: شقة غير المعتادةمال/ب
خارجة عن ا١تعتاد الديٍت كالدنيوم، أم ا١تشقة اليت فيها التكليف بالزائد عن ا١تطلوب كا١تأمور بو، كاليت 

                                                           
 1الرياض، ط-، دار إشييليا88 مقاصد الشريعة كصلتها باألدلة الشرعٌية كببعض ا١تصطلحات األصولٌية، ا٠تادمي، ص./ 1

  .(ـ2003/ق1424)
 (.2/156)ا١توافقات، الشاطيب : ينظر/  2
. 35_33رفع اٟترج، صاحل بن ٛتيد، ص: ينظر /  3
 .16سورة التغابن، اآلية/  4
عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن اٟتسُت الدمشقي، عز الدين، ا١تلقب بسلطاف : (ىػ660-577)العز بن عبد السبلـ /  5

ابن : سيف الدين اآلمدم، كفخر الدين بن عساكر، كأبرز تبلمذتو: العلماء، فقيو شافعي، برع ِف الفقو كاألصوؿ كالعربية، من شيوخو
، كطبقات الشافعٌية، (7/522)شذرات الذىب، ابن العماد : اإل١تاـ ِف أدلة األحكاـ ، شجرة ا١تعارؼ، ، ينظر: دقيق العيد، من مؤلفاتو

. عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو، ٤تمود ٤تمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربٌية دكف تاريخ الطبع: ، ٖتقيق(248-8/209)السبكي

 (.2/14)قواعد األحكاـ، العز بن عبد السبلـ /  6
 (.2/157)ا١توافقات، الشاطيب : ينظر/ 7
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توقع صاحبها ِف ا١تلل كالسآمة، كتشوش ذىنو كحالو، كتفوت عليو مصاٟتو كمنافعو كحاجياتو األخرل ِف 
  1«الدين كالدنيا

مقدكر )   يظهر من التعريف أٌف ا١تشقة غَت ا١تعتادة تشمل ما ال يطاؽ من األعماؿ، كما يطاؽ مع الشدة
 .(عليو إاٌل أنٌو خارج عن ا١تعتاد

 ضوابط المشقة غير المعتادة: 

 النوع من ا١تشاؽ يكوف بالنظر ِف العمل كما يؤدم إليو أداؤه أك الدكاـ عليو من اذكضبط ق »:قاؿ الشاطيب
فإف كاف . أك عن بعضو أك من كقوع خلل ِف صاحبو ِف نفسو أك مالو أك حاؿ من أحوالواالنقطاع عنو

إٌف مل يكن فيو شيء من ذلك ِف الغالب فبل يعد ِف العادة شيء من ذلك فا١تشقة خارجة عن ا١تعتاد ك
 .2 « مشقة كإف ٌٝتي كلفة

 :االنقطاع عن العمل، يتحقق االنقطاع عن العمل بأحد مظهرين:الضابط األول

 عىلىٍيكيٍم ًمنى :" السآمة كا١تلل؛ كقد أشار إىل ذلك النيٌب صلى ا علٌيو ك سٌلم بقولو:المظهر األول
، فإذا كاف اإليغاؿ ِف العمل يسبب تعطيل 3"األىٍعمىاًؿ مىا تيًطيقيوفى فىًإفَّ اى الى ٯتىىلُّت حىىتى ٘تىىلُّتوا

 4.كيسبب الكسل كالًتؾ كيػيبػىغِّض العبادة هني عنو الوظائف،
 االنقطاع بسبب تزاحم اٟتقوؽ فإنٌو إذا أكغل العبد ِف عمل شاؽ فرٔتا قطعو عن :المظهر الثاني 

غَته كالسيما حقوؽ الغَت اليت تتعلق بو فتكوف عبادتو أك عملو الداخل فيو قاطعا ١تا كلفو ا بو 
إذ ا١تطلوب منو القياـ ّتميعها على كجو ال ٮتل بواحد .فيقصر فيو فيكوف بذلك ملوما ال معذكرنا

 5.منها كال ْتاؿ من أحوالو فيها

 .كقوع ا٠تلل ِف ا١تكلف:الضابط الثاني

                                                           
. (ـ2001/ق1421)1الرياض، ط- ، مكتبة العبيكاف127علم مقاصد الشريعة، ا٠تادمي، ص،/ 1
 (.2/123)ا١توافقات، الشاطيب /  2
مسلم، كتاب صبلة ا١تسافرين ك .،ك ركاه (1/357)1151البخارم،كتاب التهجد،باب ما يكره من التشديد ِف العبادة،حديثركاه / 3

 .540،ص782قصرىا، باب فضيلة العمل الدائم من قياـ الليل ك غَته، حديث 
(. 2/145)ا١توافقات، الشاطيب: ينظر/  4
 .34رفع اٟترج،صاحل بن ٛتيد،ص: ينظر/ 5
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   العمل ا٠تارج عن ا١تعتاد قد يؤدم إىل كقوع خلل ِف ا١تكلف، كىذا ا٠تلل قد يكوف ِف النفس سواء 
بأمراض بدنٌية أك نفسٌية، فإذا علم ا١تكلف أك ظٌن أنٌو يدخل عليو ِف جسمو أك نفسو أك عقلو أك عادتو 

فساد يتحرج بو كيعنتو كيكره بسببو العمل فهذا أمر ليس لو، ككذلك إذا مل يعلم كال ظٌن كلكٌنو ١تٌا دخل ِف 
ليس من الرب :"  كِف ىذا جاء حديث1العمل دخل عليو ذلك فحكمو اإلمساؾ عٌما دخل عليو التشوش

 .2"الصياـ ِف السفر 

 صلة رفع الحرج بالمشقة /3
:  حىت إٌف الشاطيب قد قاؿ   ٦تٌا سبق يتبُت أنٌو ال يوجد بُت اٟترج كا١تشقة اختبلؼ، بل ٫تا ٔتعٌت كاحد،

ألنٌو متعلق ٔتا فيو مشقة غَت   اٟترج أخي من ا١تشقة، غَت أفٌ 3«بل ا١تشقة ِف نفسها ىي اٟترج كالعنت»
كاليت تنفك عن العبادة، أٌما ا١تشقة اليت ال تنفك عن العبادة كالبلزمة ٢تا فبل تسقطها كالتعرض إىل معتادة 

 .القتل ِف اٞتهاد؛ ألنٌو قٌدر معو

 الرخصة:ثانيا

 تعريف الرخصة/ 1
الرخصة ىي األحكاـ اليت شرعها ا تعاىل بناءن على أعذار العباد استثناء من أصل كلي يقتضي ا١تنع رعاية 

 .4ٟتاجتهم

 عالقة رفع الحرج بالرخصة / 2

من مشركعية الرخي كىو أمر ما ثبت »:    الرخصة ىي تطبيق لرفع اٟترج، كقد بٌينها الشاطيب ِف قولو
مقطوع بو، ك٦تٌا علم من دين االٌمة ضركرة، كرخي القصر كالفطر كاٞتمع كتناكؿ ارمات كاالضطرار  فإٌف 

 .5«ىذا النمط يدؿُّت قطعا على مطلق رفع اٟترج ك ا١تشقة
                                                           

(. 2/134)ا١توافقات، الشاطيب : ينظر/ 1
، باب قوؿ النيٌب صلى ا عليو ك سٌلم ١تن ظلِّل عليو ك اشتدَّ اٟتر /  2 ، "ليس من الرب الصـو ِف السفر"ركاه البخارم، كتاب الصـو

. 784، ص1115، كركاه مسلم؛ كتاب الصٌياـ،باب جواز الصـو ك الفطر ِف شهر رمضاف للمسافر، حديث(2/44)1946حديث
(. 2/135)ا١توافقات، الشاطيب /  3
 1سوريا، ط– ، دار الفكر، دمشق 110، أصوؿ الفقو، كىبة الزحيلي ، ص(1/301) ا١توافقات، الشاطيب :ينظر/ 4
. (ـ1986/ق1406)
 (.2/122)ا١توافقات، الشاطيب / 5
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 الحاجة: ثالثا

 تعريف الحاجة / 1
 :ثبلث مراتب- كما بُت الشاطيب- ا١تقاصد اليت جاءت الشريعة لتحقيقها

  ا١تقاصد الضركريٌة اليت ال بد منها ِف قياـ مصاحل الدين كالدنيا 
 إليها من حيث التوسعة كرفع الضيق ا١تؤدم ِف الغالب إىل ا مفتقرا١تقاصد اٟتاجٌية؛ كىي ما كاف 

اٟترج - على اٞتملة- ىل ا١تكلفُتعاٟترج كا١تشقة البلحقة بفوت ا١تطلوب، فإذا مل تراع دخل 
 1كا١تشقة

 ا١تقاصد التحسينٌية أم األخذ ٔتا يليق من ٤تاسن العادات كالًتفع عٌما تأنفو العقوؿ الراجحات 

 عالقة الحاجة برفع الحرج/ 2
   عبلقة اٟتاجة برفع اٟترج كاضحة من تعريف ا١تقاصد اٟتاجٌية إذ بُت الشاطيب أهٌنا مل تشرع إاٌل لرفع اٟترج 

 .كا١تشقة عن ا١تكلفُت

  أدلة رفع الحرج:الثاني المطلب
   رفع اٟترج أصل ثابت ِف الشريعة دٌؿ عليو استقراء أدلة الشرع الكلٌية كشهدت لو فركع الدين اٞتزئٌية، 

 2«كٌل مأمور بو يشق على العباد فعلو سقط األمر بو، ك كٌل منهٌي شق عليهم اجتنابو سقط النهي عنوؼ»
د كًلية شرعرفع اٟترج »: يقوؿ الشاطيب كفيها حرج كلي   مكلفا هباة ممقصود لًلشارع ِف الكًلياًت؛ فبل ٕتى

﴾:أك أكثرم البتة، كىو مقتضى قولو تعاىل يًن ًمٍن حىرىجو ﴿ كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ِف الدِّ
3.»4 

فقد تعددت اآليات كاألحاديث .5« إٌف األدلة على رفع اٟترج ِف ىذه األٌمة بلغت مبلغ القطع»:كقاؿ أيضنا
 .النبويٌة الشريفة اليت تفيد رفع اٟترج ك لو ذىبت إىل تعديدىا لطاؿ ا١تراـ؛ لذا سأكتفي بذكر بعضها فقط

 
                                                           

(. 2/10)ا١توافقات، الشاطيب : ينظر/ 1
. (ق1994)٤1تمد حجي، دار الغرب اإلسبلمي،ط: ٖتقيق.(1/196)الذخَتة، القراِف /  2

 .78سورة اٟتج، اآلية /  3
 (.1/352)ا١توافقات، الشاطيب / 4
(. 1/340) الشاطيب ا١توافقات،/  5
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 األدلة من القرآن:الفرع األول
   تكررت ِف كتاب ا األدلة ا١تثبتة لرفع اٟترج تكرارا ينفي تطرؽ االحتماؿ إليها أك الشك ِف قطعيتها، 

 .فمنها ما جاء بلفظ اٟترج ا١ترفوع، كمنها ما جاء بلفظ اليسر كالتيسَت كنفي التعسَت كىي على ضربُت

 اآليات التي تنص على رفع الحرج: أوال

﴿ مىا ييرًيدي اللَّوي لًيىٍجعىلى عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو كىلىًكٍن ييرًيدي : قاؿ ا تعاىل بعد آيات التيمم:الدليل األول
تىوي عىلىٍيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى   .1﴾ لًييطىهِّرىكيٍم كىلًييًتمَّ نًٍعمى

  ما نفاه ا تعاىل من اٟترج ِف ىذه اآلية قاعدة من قواعد الشريعة كأصل من أعظم أصوؿ :وجو الداللة
 :كقد أطلق ىنا نفي اٟترج كا١تراد بو.الدين

  اٟتسي لو كلِّفوا بطهارة ا١تاء مع ا١ترض أك السفر،  ما يتعلق بأحكاـ اآلية، أم نفي اٟترج :أوال
كاٟترج النفسي لو منعوا من أداء الصبلة ِف حاؿ العجز عن استعماؿ ا١تاء لضٌر أك سفر أك فقد 

 2ماء فإهٌنم يرتاحوف إىل الصبلة ك٭تبوهنا
 4 العمـو تدٌؿ على ِف سياؽ النفيألٌف النكرة . 3نفي اٟترج عن ٚتيع أحكاـ اإلسبلـ. :ثانيا. 

فهذه اآلية حٌجة يستدٌؿ بظاىرىا ِف نفي الضيق كإثبات التوسعة ِف كلِّ ما اختلف فيو من أحكاـ؛ فيكوف 
 .5القائل ٔتا يوجب اٟترج ك الضيق ٤تجوجنا بظاىر اآلية

﴿لىٍيسى عىلىى الضُّتعىفىاًء كىالى عىلىى اٍلمىٍرضىى :  قولو تعاىل مبيننا من ٬توز لو التخلف عن اٞتهاد:الدليل الثاني
ديكفى مىا يػيٍنًفقيوفى حىرىجه ًإذىا نىصىحيوا لًلًَّو كىرىسيولًًو مىا عىلىى اٍلميٍحًسًنُتى ًمٍن سىًبيلو كىاللَّوي غىفيوره  كىالى عىلىى الًَّذينى الى ٬تًى

                                                           
 .6سورة ا١تائدة، اآلية / 1
. (ـ1984)،الدار التونسٌية للنشر(131./6)التحرير كالتنوير :  ينظر 2
. (ـ1947/ق1366)2، دار ا١تنار القاىرة، ط (6/269) تفسَت ا١تنار، رشيد رضا / 3

 .225ركضة الناظر، ابن قدامة، ص: نظرم/ 4
. (ـ1992/ق1412)لبناف -٤تمد الصادؽ قمحاكم، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت: ، ٖتقيق(4/33)أحكاـ اٞتصاص، : ينظر/ 5
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رىًحيمه﴾
، أم ليس على  ا١ترضى كال على أىل العجز عن السفر كالغزك كاٞتهاد، كال على من ال ٬تد نفقة 1

 2.تكفيو حىت يبلغ مكاف اٞتهاد إمث

   كجو الداللة من اآلية أٌف ا سبحانو  نفى عن العاجزين عن ا٠تركج للجهاد اإلمث، ككصفهم بأهٌنم من 
﴾:اسنُت ِف حا٢تم ىذا إذا نصحوا اجملاىدين كمل يثبطوىم فقاؿ ﴿ مىا عىلىى اٍلميٍحًسًنُتى ًمٍن سىًبيلو

؛كأم 3
 .حرج يبقى على الضعيف بعد ىذا ا١تنزلة العظيمة اليت أيعطيىها

 اآليات التي تنص على التخفيف والتيسير: ثانيا
كمعلـو أٌف التيسَت كالتخفيف ال ٬تامعاف اٟترج، .  كردت نصوص ِف الشريعة تدؿ على التيسر كالتخفيف
 .فكانت تلك النصوص جلية ِف الداللة على رفع اٟترج

 .4﴾ ﴿ ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى :قاؿ ا تعاىل:الدليل األول

ىذه اآلية صر٭تة ِف تيسَت ا على عباده كعدـ إرادتو التشديد عليهم مراعاة لضعفهم ،كىذا يؤكد رفع 
 اٟترج عن العباد ؛ كإف كاف السياؽ الذم كردت فيو اآلية ىو الًتخيي لذكم األعذار بالفطر ِف رمضاف 

 .5إاٌل أهٌنا صاٟتة للداللة على عمـو اليسر لكلِّ أمور الدين
 6﴾ ﴿ الى ييكىلِّفي اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا ٢تىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىتٍ :قاؿ ا عٌز كجلٌ :الدليل الثاني

 اآلية صر٭تة ِف رفع اٟترج عن العباد بعدـ تكليفهم ما ال يطيقوف حيث إٌف ٚتيع ما كلف ا :وجو الداللة
كيف ٕتد أهٌنم ِف سعة " إاٌل كسعها:"كتأمل قولو عز كجلٌ ...بو عباده أمرنا كهنيان ىم مطيقوف لو قادركف عليو

كمنحة من تكاليفو؛ ال ِف ضيق كحرج كمشقة فإٌف الوسع يقتضي ذلك، فاقتضت اآلية أٌف ما كلفهم بو 

                                                           
 .91سورة التوبة، اآلية / 1
 (.11/623)تفسَت الطربم / 2
 .سامي بن ٤تمد السبلمة، دار طيبة ،دكف تاريخ الطبع: ٖتقيق (4/198)تفسَت ابن كثَت : ينظر/3
. 185سورة البقرة، اآلية /4
الرحالة الفاركؽ، ك عبد ا إبراىيم األنصارم، ك السيد عبد العاؿ السيد إبراىيم، ك٤تمد :،ٖتقيق (1/445)تفسَت ابن عطٌية،: ينظر/ 5

. (ـ2007/ق1428)1قطر،ط_الشافعي العناٍل، كزارة األكقاؼ
. 286سورة البقرة، اآلية /  6
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ىذا أصل عظيم ِف الدين، كركن من أركاف شريعة »ك. 1مقدكر ٢تم من غَت عسر ٢تم كال ضيق كال حرج
 .2«نا إصرا كال كلفنا ِف مشقة أمرناؿا١تسلمُت شرفنا ا سبحانو على األمم هبا فلم ٭تم

 األدلة من السّنة: الفرع الثاني

كٌنا ننتظر النيٌب صلى ا عليو كسٌلم فخرج رىًجبلن يػىٍقطيري :عن عركة الفقمي رضي ا عنو قاؿ:الدليل األول
ةى جىعىلى النَّاسي يىٍسأىليونىوي  نىا ًمن حىرىجو ِف : رىٍأسيوي من كيضيوءو أك غيٍسلو فىصىلَّى، فلٌما قىضىى الصىبلى يا رىسيوؿى ا أىعىلىيػٍ

ا؟ فػىقىاؿى رىسيوؿ ا صٌلى ا علٌيو ك سٌلم ا النَّاسي : " كىذى ثبلثنا . ًإفَّ ًدينى اً عىزَّ كى جىلَّ ِف ييًسرو : الى أىيػُّتهى
 .3."يقو٢تا

إجابة النيٌب صلى ا عليو ك سٌلم للسائل بأٌف دين ا يسر كالتأكيد على ذلك بتكريرىا : وجو الداللة
 .ثبلث مرات  تفيد رفع اٟترج؛ إذ أٌف اٟترج ك اليسر ال ٬تتمعاف

 4"أىحىبي الًديًن ًإىلى اً اٟتىىًنيًفيَّةي السىٍمحىةي :" قوؿ النيٌب صلى ا عليو ك سٌلم:الدليل الثاني 

 .5.السهلة، أم أهٌنا مبنٌية على سهولة: اٟتنيفٌية ىي ملة إبراىيم ا١تائلة عن الباطل إىل اٟتق، كالسمحة

فلو ثبت كجود اٟترج ِف الشرع مل . اٟتديث صريح ِف الداللة على سهولة الشريعة كٝتاحتها:وجو الداللة
 لتكذيبو خرب الرسوؿ صلى ا عليو. تكن الشريعة  حنيفٌية ٝتحة، بل كانت حرجٌية عسرة، ك ىذا  باطل

 .6كسٌلم فبطل ما أدل إليو، ك ثبت أف ال حرج ِف الشرع

لىٍوالى أىٍف أىشيقَّ عىلىى :"عن أيب ىريرة رضي ا عنو أٌف رسوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم قاؿ :الدليل الثالث
ىمىٍرتػيهيٍم بًالسِّوىاًؾ مىعى كيلِّ صىبلىةو   7"أيمَّيًت ألى

                                                           
(. 1/138)٣تموع  فتاكل أٛتد بن تيمية : ينظر/  1

. لبناف، دكف تاريخ الطبع- ٤تمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمٌية بَتكت: ٖتقيق، (1/347) أحكاـ القرآف، ابن العريب / 2

 .حديث حسن لغَته: ، قاؿ اقق(34/269)مسند أٛتد /  3
 .12ص: سبق أنو من معلقات البخارم، ينظر/ 4
 (.1/94)فتح البارم، ابن حجر : ينظر/  5
. 67رفع اٟترج، الباحسُت،ص: ينظر/  6
، كركاه مسلم،كتاب الطهارة،باب السواؾ، (1/283)887ركاه البخارم،كتاب اٞتمعة، باب السواؾ يـو اٞتمعة،حديث/ 7

. 220،ص252حديث
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امتناع الٌنيب صلى ا عليو ك سٌلم عن أمرىم بالسواؾ خوفا من كقوعهم ِف الشدة كاٟترج دليل :وجو الداللة
 :على
  إشفاقو صلى ا عليو ك سٌلم على أمتو كرفقو ك حرصو على التخفيف عنهم، كمراعاتو ١تا يشق

 .1"عليهم
 2ةعم عليها الشريترفع اٟترج من األصوؿ اليت بن. 

 اإلجماع: الثالثفرعال
   أٚتع العلماء على عدـ كقوع اٟترج ك كجوده ِف التكليف، ٦تٌا يدؿ على عدـ قصد الشارع إليو، كلو كاف 

 .3اٟترج كاقعا ٟتصل ِف الشريعة التناقض ك االختبلؼ، كذلك منفيٌّ عنها
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.1/464)ا١تنتقى شرح ا١توطأ، الباجي : ينظر/ 1
 .(ىػ1426/ـ2005 )1بَتكت، ط-السيد سابق، دار اٞتيل: ، ٖتقيق(1/310)حجة ا البالغة، كيل ا الدىلوم /  2
(. 123_2/122)ا١توافقات، الشاطيب : ينظر/ 3
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 عالقة رفع الحرج باألدلة الشرعّية، والقواعد الفقهّية: نيالمبحث الثا
لرفع اٟترج صلة شديدة بأدلة التشريع اليت تستنبط منها األحكاـ الشرعٌية، كأيضا بالقواعد الشرعٌية اليت    

 .تضم الفركع الفقهٌية ا١تتشاهبة

 عالقة رفع الحرج باألدلة الشرعّية: المطلب األول

 عالقة رفع الحرج بالنص: الفرع األول
، فهو اليسر كالتيسَت من ٣تموع آيات القرآف استفيد أصل رفع اٟترج كمن نصوص السٌنة تبلور مفهـو   

راجع إليهما سواء كرد ِف ا١تسألة ني على التيسر بشأهنا، كإف مل يرد فاٟترج مرفوع عن الدين بالكلٌية كما 
تقدـ؛ أٌما ما يظهر من تعارض بُت بعض النصوص كرفع اٟترج فهو ِف الظاىر فقط،  كإاٌل فاٟتقيقة ال 

 إىل قوؿ كاحد عالشريعة كلها ترج »:تعارض ِف الدين كذلك لوحدة الشارع اليت قررىا الشاطيب حيث قاؿ
ِف فركعها كإف كثر ا٠تبلؼ، كما أهنا ِف أصو٢تا كذلك؛ كال يصلح فيها غَت ذلك، كالدليل عليو 

فنا كىًثَتنا﴾:  قولو تعاىلمنها...أمور ﴿كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍَتً اللًَّو لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى
1» 2. 

 عالقة رفع الحرج بالقياس:الفرع الثاني

ا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اللَّوى ﴿ :   لقد أمر ا تعاىل عباده باتٌباع نصوص الكتاب كالسٌنة ِف قولو تعاىل يىا أىيػُّتهى
كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكيل اأٍلىٍمًر ًمٍنكيٍم﴾

مثٌ أرشدىم إىل رٌد ما مل يُّتعلم حكمو من مسائل إليهما ِف . 3
كالرد إىل الكتاب كالسٌنة إ٪ٌتا ىو باستخراج »؛ 4فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ِف شىٍيءو فػىريدُّتكهي ًإىلى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ﴾ ﴿:قولو

                                                           
 .82 النساء، اآلية سورة/ 1
رسالة أحكاـ التيسَت ِف الشريعة اإلسبلمٌية كأثره كعامل من عوامل : ينظر بسط ىذا ا١توضوع ِف، (4/118)  ا١توافقات، الشاطيب/2

قسم أصوؿ الفقو .بَـت عبد اجمليد، جامعة اٞتزائر كلية أصوؿ الدين: كما بعدىا، إشراؼ176تطبيقها، حاكة طاىر، ص
. (ـ2005/ق1426)

. 59سورة النساء، اآلية / 3

. 59سورة الٌنساء، اآلية / 4



34 
 

 كىذا ىو طريق القياس، حىت إٌف الشافعٌي قد قصر مسٌمى االجتهاد ،1«حكمو منهما باالجتهاد كالنظر
 .2على القياس

 تعريف القياس، وحجّيتو:أوال

إٟتاؽ أمر غَت منصوص على حكمو الشرعي بأمر منصوص »: عٌرؼ العلماء القياس بأنٌو:التعريف/ 1
إٟتاؽ حكم االستئجار على استئجار الغَت ْتكم البيع : مثاؿ.3«على حكمو، الشًتاكهما ِف علة اٟتكم

 .4على بيع الغَت ا١تنصوص عليها ِف اٟترمة لعلة اإليذاء كإثارة اٟتقد كالعداكة

كقد ذىب أكثر األٌمة من الصحابة كالتابعُت كٚتهور الفقهاء إىل أٌف القياس الشرعي »:حجّية القياس/ 2
 .5«أصل من أصوؿ الشرع كيستدؿ بو على األحكاـ اليت مل يرد هبا السمع

 بيان عالقة القياس برفع الحرج:ثانيا
اليت تظهر دٯتومتها   الصحيح ا١تستوِف ٞتميع الشرائط كاألركاف عبلمة من عبلمات ٤تاسن الشريعةالقياس   

كصبلحيتها لكٌل زماف كمكاف، كمظهر على مشوؿ الشريعة كعلى قدرة الفقهاء على إ٬تاد حكم شرعي 
لكٌل نازلة كذلك بإٟتاقها بنظَتهتا ا١تنصوص عليها كا١تشًتكة معها ِف العلة؛ فمن ا١تعلـو أٌف نصوص الشريعة 
٤تدكدة فبل ٯتكن للمجتهد أف ٬تد لكٌل حادثة نصنا شرعينا يني عليها ٓتصوصها؛ لذا كاف لزاما االستدالؿ 
بالقياس؛ كإاٌل كقع الٌناس ِف ضيق كحَتة من أمرىم كحرج ِف دينهم إذا مل يعلموا حكم الشرع فيما يقدموف 

                                                           
عجيل جاسم، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمٌية، الكويت، : ، ٖتقيق(4/29) الفصوؿ ِف األصوؿ، اٞتصاص/1

  (ـ1994/ق1414)2ط

 .لبناف، دكف طبعة- أٛتد ٤تمد شاكر، دار الكتب العلمٌية بَتكت: ، ٖتقيق477الرسالة، الشافعي، ص: ينظر/  2
(. 1/603)دار الفكر العريب، دكف تاريخ الطبع، كأصوؿ الفقو، كىبة الزحيلي  ،218أصوؿ الفقو، أبو زىرة، ص/ 3

(. 1/603)أصوؿ الفقو، كىبة الزحيلي : ينظر/  4
عبد ا اٟتكمي، مكتبة التوبة الرياض، :ٖتقيق، (4/9)قواطع األدلة ِف أصوؿ الفقو، أبو ا١تظفر السمعاٍل /  5
. (ـ1998/ق1419)1ط
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، كِف فقد ما ال يستغٌت عنو ضيق 1«ال يستغٍت أحد عن القياس»: عليو من األعماؿ، لذا قاؿ اإلماـ أٛتد
 .2كحرج شديدين

االستحسان عالقة رفع الحرج ب:الفرع الثالث
 االستحساف دليل شرعي ينًبئي عن عمق فهم الفقهاء لنصوص الشريعة، كمدل دركهم ١تقاصد التشريع ،   

 .كمن ا١تقاصد اليت ٬تليها االستحساف مقصد التيسَت كرفع اٟترج عن ا١تكلفُت

 تعريف االستحسان، وحجّيتو:أوال

العدكؿ عن مقتضى قياس جلي إىل »:  عرؼ االستحساف بعدة تعريفات لعل أصوهبا أنٌو:التعريف/1
 .3«مقتضى قياس خفي راجح

االستحساف حجة عند ٚتيع العلماء، فهو ليس ٓتارج عن األدلة البتة ألٌف األدلة يقيد بعضها  :الحجّية/2
، فإنٌو ال يرد مثل ىذا أصبلن، كإ٪ٌتا يرد ما كاف مبنينا 4بعضا كحىت الشافعي الذم قاؿ بإبطاؿ االستحساف

 .5على ٤تض العقل كالرأم اجملرد من غَت اعتماد على دليل

 بيان عالقة رفع الحرج باالستحسان: ثانيا
 القياس كاألخذ ٔتا ىو أرفق للٌناس كقيل االستحساف طلب السهولة ترؾ االستحساف »:6قاؿ السرخسي. 

                                                           
 . 287 ركضة الناظر، ابن قدامة، ص/ 1
 .299-297رفع اٟترج، صاحل بن ٛتيد، ص: ينظر/ 2
، إرشاد الفحوؿ، (ـ2015/ق1436)1 طاٞتزائر،- ، دار اإلماـ مالك109مباحث اإلٚتاع كالقياس، ٤تمد حاج عيسى ،ص: ينظر/ 3

. (ـ2000/ق1421)1أبو حفي األثرم، دار الفضيلة الرياض، ط: ، ٖتقيق(2/986)علي الشوكاٍل

.   كما بعدىا503الرسالة، الشافعي، ص : ينظر/  4
. 750، كأصوؿ الفقو، كىبة الزحيلي، ص(66_3/65)االعتصاـ، الشاطيب : ينظر/ 5

٤تمد بن إبراىيم : ىو ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي ، أبو بكر، فقيو كأصويل حنفي، من تبلميذه: (ق480ت)السرخسي /  6
اٞتواىر ا١تضٌية ِف طبقات اٟتنفٌية، : ا١تبسوط،  شرح السَت الصغَت، أصوؿ السرخسي، ينظر: اٟتصَتم، كعثماف البيكندم، من مؤلفاتو

. 1، مطبعة دائرة ا١تعارؼ، ا٢تند، ط(2/29)عبد القادر القرشي اٟتنفي 
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ِف األحكاـ فيما يبتلي فيو ا٠تاص كالعاـ، كقيل األخذ بالسعة كابتغاء الدعة، كقيل األخذ بالسماحة كابتغاء 
ييرًيدي اي ًبكيمي ﴿ما فيو الراحة، كحاصل ىذه العبارات أنٌو ترؾ العسر لليسر كىو أصل ِف الدين قاؿ تعاىل 

 .1«﴾الييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي العيٍسرى 

   من قوؿ السرخسي يتبُت أٌف العبلقة بُت رفع اٟترج كاالستحساف قويٌة ككاضحة باعتباره عدكال عن قياس 
فالقياس ال .جلي يؤدم التزامو إىل اٟترج كالضيق كا١تشقة كالعمل بقياس خفي ٭تقق ا١تصاحل كيدفع ا١تفاسد

لقياس يؤدم إىل غلو ِف  طرد »: عن االستحساف بأنٌو2ٯتكن التزامو ِف كٌل اٟتاالت كلذا عرب ابن رشد
 فًتؾ ؛3«اٟتكم كمبالغة فيو، فيعدؿ عنو ِف بعض ا١تواضع ١تعٌت يؤثر ِف اٟتكم ٮتتي بو ذلك ا١توضع

القياس ِف بعض اٟتاالت ليس اعتباطا أك راجعا إىل ٣ترد ا٢تول كالتشهي، بل لكوف القياس ِف تلك 
االستحساف »: اٟتاالت اليت ترؾ فيها يلـز من األخذ بو تفويت ١تقصد من مقاصد الشارع؛ قاؿ مالك

؛ أم اآلخذ ٔتقتضاه ِف كٌل حالة كإف 4«تسعة أعشار العلم، كال يكاد ا١تغرؽ ِف القياس إال يفارؽ السنة 
من تيسَت كرفع .لـز منو حرج كضيق، يكاد يفارؽ ما دلت عليو نصوص الكتاب كالسٌنة كعمل الصحابة

٤تققنا ١تقصد التيسَت كالتوسعة كالتخفيف، فلو مل .فحجٌية االستحساف تكمن ِف كونو رافعنا للحرج .5للحرج
مثل إجارة اٟتماـ بأجرة معينة دكف ٖتديد .يقم االستحساف ِف مقابل القياس لكاف ِف األمر مشقة كحرج

لقدر ا١تاء ا١تستعمل ِف االستحماـ، كمدة اإلقامة ِف اٟتماـ، فإٌف القياس يقتضى عدـ اٞتواز؛ ألٌف عقد 
اإلجارة يقضي بتقدير ا١تاء كغَته، كىو العلم با١تعقود عليو فبل يصح العقد على ٣تهوؿ كاٞتهالة تفسد 

العقد، كلكن االستحساف يقضي ّتوازه ٖتققنا ١تصلحة التيسَت ِف التعامل كتسهيل االنتفاع باالستحماـ 
 .6كبثمنو، كدرأن ٟترج اشًتاط ا١تعلومٌية ِف مقدار ا١تاء ا١تستعمل كِف مدة ا١تكث ِف اٟتماـ

 
                                                           

. ٣تموعة علماء، دار ا١تعرفة بَتكت لبناف، دكف تاريخ الطبع: ،ٖتقيق(145 /10) ا١تبسوط، السرخسي / 1

أبو مركاف بن :  ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن رشد، أبو الوليد، فقيو مالكي، توىل القضاء،من شيوخو: (ىػ520ت)ابن رشد اٞتد /  2
، الديباج (6/102)سذرات الذىب، ابن العماد : البياف كالتحصيل ِف الفقو،  ينظر: القاضي عياض، أشهر مؤلفاتو: سراج،من تبلميذه

 .378ا١تذىب، ابن فرحوف، ص
 2 لبناف، ط–، ٖتقيق ٤تمد حجي، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت (4/156)بياف كالتحصيل، ابن رشد اٞتد  اؿ/3 
 .(ـ1988/ىػ1408)

 (.1/182) االعتصاـ، الشاطيب/ 4
(. 3/73)كاالعتصاـ، الشاطيب  ،568مقاصد  الشريعة، اليويب : ينظر/  5
. 33ا١تقاصد كصلتها باألدلة الشرعٌية، ا٠تادمي، ص: ينظر/  6
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 عالقة رفع الحرج بالعرف: الفرع الرابع
   العرؼ أحد ا١تصادر الشرعٌية اليت حفظت للشريعة بقاءىا كخلودىا، كللعرؼ عبلقة بالعرؼ برفع اٟترج 

 .أحاكؿ بياهنا ِف ىذا ا١تطلب
 تعريف العرف، وحجّيتو:أوال 
 ، أم ما اعتاده 1«العرؼ ما استقرت النفوس عليو بشهادة العقوؿ، كتلقتو الطبائع بالقىبوؿ»: التعريف/ 1

 .ٚتيع الٌناس أك أكثرىم ِف ٚتيع البلداف أك بعضها من األقواؿ كاألفعاؿ
عرؼ صحيح كمقبوؿ كىو الذم ال ٮتالف الشرع، كال يعارض أصولو كنصوصو كمقاصده، :كالعرؼ نوعاف

 .مثل اعتبار ما يقدمو ا٠تاطب أثناء ا٠تطبة ىدايا كليس من ا١تهر
مثل اختبلط النساء بالرجاؿ ِف .كعرؼ باطل كمردكد مصادـ للدين كاألخبلؽ كا١تقاصد كا١تصاحل الشرعٌية

 .اٟتفبلت
:  كقد قاؿ السرخسي2يعترب العرؼ الصحيح من األدلة ا١تعتربة ِف اٞتملة عند ٚتيع ا١تذاىب :الحجّية/ 2
 .3«كالثابت بالنيالثابت بالعرؼ »

 بيان عالقة العرف برفع الحرج: ثانيا
   لقد جاءت الشريعة إىل اجملتمع اٞتاىلي كىو يعج بالعادات كاألعراؼ حسنها كقبيحها، فأقٌرت منها ما 

كاف حسنا جالبا للصبلح كالنفع ِف العاجل كاآلجل متماشيا مع مقاصدىا، كألغت ما كاف سيئا منافيا 
١تبادئها؛ فحرمت الربا ككأد البنات ،كأقرت مكاـر األخبلؽ من كـر كنصرة للمظلـو كصلة للرحم، قاؿ 

 .4«١تاٌ قطعنا بأٌف الشارع جاء باعتبار ا١تصاحل؛ لـز القطع بأنٌو البد من اعتبار العوائد»:الشاطيب
لذا اعترب العلماء أٌف من شرط االجتهاد معرفة عادات الٌناس، فكثَت من األحكاـ ٗتتلف باختبلؼ الزماف، 

ْتيث لو بقي اٟتكم على ما كاف عليو أكالن للـز منو ا١تشقة كالضرر بالٌناس، ك٠تالف قواعد الشريعة ا١تبنٌية 
 .5على التخفيف كالتيسَت، كدفع الضرر كالفساد لبقاء العامل على أحسن نظاـ كأمت إحكاـ

 

                                                           
.  125معجم التعريفات، اٞترجاٍل،  ص/  1
. (ـ1993/ق1413)٤تمد الزحيلي، كنزيو ٛتاد، مكتبة العبيكاف، الرياض : ٖتقيق، (4/488)شرح الكوكب ا١تنَت، ابن النجار/  2
(. 19/41)ا١تبسوط، السرخسي /  3
(. 288_2/287)ا١توافقات، الشاطيب / 4
. 275أصوؿ الفقو، أبو زىرة، ص:  ينظر/ 5



38 
 

كأٌف   ِف تغَت الفتول كاختبلفها ْتسب تغَت األزمنة كاألمكنة كاألحواؿ كالنيات كالعوائد،1 كقد قاؿ ابن القيم
ىذا فصل عظيم النفع جدا كقع بسبب اٞتهل بو غلط عظيم على » :الشريعة مبنٌية على مصاحل العباد

 يعلم أف الشريعة الباىرة اليت ِف أعلى رتب االشريعة أكجب من اٟترج كا١تشقة كتكليف ما ال سبيل إليو ـ
ا١تصاحل ال تأيت بو؛ فإف الشريعة مبناىا كأساسها على اٟتكم كمصاحل العباد ِف ا١تعاش كا١تعاد، كىي عدؿ 

كلها، كرٛتة كلها، كمصاحل كلها، كحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدؿ إىل اٞتور، كعن الرٛتة إىل 
ضدىا، كعن ا١تصلحة إىل ا١تفسدة، كعن اٟتكمة إىل البعث؛ فليست من الشريعة كإف أدخلت فيها 

بالتأكيل؛ فالشريعة عدؿ ا بُت عباده، كرٛتتو بُت خلقو، كظلو ِف أرضو، كحكمتو الدالة عليو كعلى صدؽ 
، كذلك ألٌف التزاـ فتول كاحدة مع تغَت األحواؿ 2«أمت داللة كأصدقها- صلى ا عليو كسٌلم - رسولو 

؛ 3كاألماكن كاألزماف مع ما يلـز من ذلك من تغَت كتبدؿ األعراؼ ٥تالف ١تقصود الشرع كموقع ِف اٟترج 
 .ألٌف األعراؼ ذات صلة شديدة بنفوس البشر

المصلحة المرسلة : الفرع الخامس
مصاحل شهدت ٢تا النصوص باالعتبار كمصلحة حفظ ا١تاؿ، كمصاحل :    ا١تصاحل ِف الشريعة ثبلثة أنواع

شهدت ٢تا النصوص باإللغاء كمصلحة الربح من ٕتارة ا٠تمور، كمصاحل مل تشهد ٢تا النصوص ال باالعتبار 
 .كال باإللغاء؛ كىي ما يسٌمى با١تصاحل ا١ترسلة أك االستصبلح

 تعريف المصلحة المرسلة، وحجّيتها: أوال

األكصاؼ اليت تبلئم تصرفات الشارع كمقاصده، كلكن مل »: عيرفت ا١تصلحة ا١ترسلة بأهٌنا: التعريف/ 1
يشهد ٢تا دليل معُت من الشرع باالعتبار أك باإللغاء، ك٭تصل من ربط اٟتكم هبا جلب مصلحة أك دفع 

                                                           
1
٤تمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي، أبو عبد ا بن قيم اٞتوزيٌة، فقيو  حنبلي ٝتع من شيوخ عصره كالـز : (ق751-691)ابن القيم /  

شذرات الذىب، ابن : زاد ا١تعاد، إغاثة اللهفاف، ينظر:  من مؤلفاتو،ابن تيمٌية كدرس عليو كتأثر بو كاف فقيها أصوليا مفسرا ٨تويا
 (.2/143)، ك البدر الطالع، الشوكاٍل (8/287)عماد

. (ق1423)1 جدة، ط،أبو عبيدة مشهور، دار ابن اٞتوزم: ، ٖتقيق (337 /4)عبلـ ا١توقعُت، ابن قيم اٞتوزيٌة إ/ 2
 (13/14)ا١تبسوط، السرخسي :  ينظر/ 3
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؛ أم ا١تصاحل اليت مل يشهد ٢تا دليل خاص باالعتبار كلكن علمت مبلئمتها ١تقاصد 1«مفسدة عن الٌناس
 .2الشرع ِف اٞتملة

ا١تصلحة ا١ترسلة حجة يستدؿ هبا عند ٚتيع ا١تذاىب إاٌل أهٌنا نسبت إىل ا١تالكٌية إلكثارىم :الحجّية/ 2
كأما ا١تصلحة ا١ترسلة فا١تنقوؿ أهنا خاصة بنا، كإذا افتقدت ا١تذاىب »:  ِف ىذا ا١تعٌت3منها، يقوؿ القراِف

كجدهتم إذا قاسوا كٚتعوا كفرقوا بُت ا١تسألتُت ال يطلبوف شاىدان باالعتبار لذلك ا١تعٌت الذم بو ٚتعوا كفرقوا، 
 .4«بل يكتفوف ٔتطلق ا١تناسبة، كىذا ىو ا١تصلحة ا١ترسلة، فهي حينئذ ِف ٚتيع ا١تذاىب

 بيان عالقة المصلحة المرسلة برفع الحرج:ثانيا
   تتصل ا١تصلحة ا١ترسلة برفع اٟترج اتصاال كثيقا كقويا كمتينا فهي سبيل ٟتل مشكبلت اٟتياة كإ٬تاد 

األحكاـ الصاٟتة للقضايا غَت ا١تنصوص عليها كاليت مل تظهر علتها كي يقاس عليها، فهي ِف ذلك مظهر 
١تركنة الشريعة كحركيتها كطواعيتها لتلبية مطالب اٟتياة كمناسبتها لكٌل زماف كمكاف ؛كِف ىذا رفع للحرج 

 كاضح 
حاصل ا١تصاحل ا١ترسلة يرجع إىل حفظ أمر ضركرم، كرفع حرج الـز ِف الدين، كأيضا »:    قاؿ الشاطيب

فهي إذا من الوسائل ال من ا١تقاصد، . ..مرجعها إىل حفظ الضركرم من باب ما ال يتم الواجب إال بو
 : كيتضح ىذا ا١تعٌت من كجوه5«.كرجوعها إىل رفع اٟترج راجع إىل باب التخفيف ال إىل التشديد

 أهٌنا مصلحة كا١تصلحة منفعة، فتحقيق ىذه ا١تنفعة يدفع عنو حرج عدـ التحقيق: الوجو األكؿ. 
 ك١تٌا كانت تصرفاتو قد ركعي فيها رفع اٟترج، . أهٌنا مبلئمة ألحكاـ الشارع كتصرفاتو: الوجو الثاٍل 

 
 

                                                           
 .757أصوؿ الفقو اإلسبلمي، كىبة الزحيلي،ص/ 1
(. 3/12)االعتصاـ، الشاطيب: ينظر/  2
: ، األصويل الفقيو ا١تالكي، من شيوخوباسأبو الع شهاب الدين القراِف الصنهاجي، (أبو العبلء)إدريس ٛتد بن أ(: ػق684ت)القراِف /  3

، شجرة النور، 129-128الديباج ا١تذىب، ابن فرحوف، ص:الذخَتة، الفركؽ، ينظر: ابن اٟتاجب، كالعز بن عبد السبلـ، من مؤلفاتو
(. 1/188)٤تمد ٥تلوؼ 

. (ـ2004/ػق1424) لبناف -، اعتناء مكتب البحوث كالدراسات، دار الفكر، بَتكت306شرح تنقيح الفصوؿ، القراِف، ص/  4
. 56ص االعتصاـ، الشاطيب،/  5
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 .1لـز أف تكوف ا١تصاحل ا١ترسلة كذلك، ألهٌنا داخلة ِف أجناس ما اعتربه الشارع
 :   ك٦تٌا يؤكد عمق الصلة كمتانة االرتباط بينهما تعبَت الشاطيب عن ا١تصلحة ا١ترسلة برفع اٟترج حيث قاؿ

 على أصل رفع اٟترج تعويبلكأنكر مالك حديث إكفاء القدكر اليت طبخت من اإلبل كالغنم قبل القسم »
 .2«الذم يعرب عنو با١تصاحل ا١ترسلة؛ فأجاز أكل الطعاـ قبل القسم ١تن احتاج إليو

  المبنّية على رفع الحرج3القواعد الفقهّية:المطلب الثاني
   لقد بٌت العلماء على أساس نفي اٟترج كالعسر كإثبات اليسر بالعباد ِف كٌل ما شرع ٢تم قواعد فقهٌية، 

، "الضركرات تبيح اظورات"، ك"ا١تشقة ٕتلب التيسَت: "فرعوا عليها كثَتا من العبادات كا١تعامبلت، منها
  ".درء ا١تفاسد مقدـ على جلب ا١تصاحل"، ك"الضرر كالضرار" ، ك"اٟتاجة تنزؿ منزلة الضركرة"ك

 لمشقة تجلب التيسيرقاعدة ا :الفرع األول
كقد ٗترجت على ىذه  .5 اليت بيٍت عليها الفقو4   ا١تشقة ٕتلب التيسَت ىي إحدل القواعد الفقهٌية الكربل

  .6اتوضٚتيع رخي الشرع كٗتفيالقاعدة 
ا١تشقة ٕتلب التيسَت ألٌف  »:8قاؿ ابن ٧تيم ،7   كأصل ىذه القاعدة عمـو اآليات النافية للحرج عن األٌمة

 .9«اٟترج مدفوع بالٌني
 

 
                                                           

. 273رفع اٟترج ، الباحسُت، ص :ينظر/  1
 (.3/22)ا١توافقات، الشاطيب / 2
3
، دار 43القواعد الفقهٌية، الندكم، ص، «حكم شرعي ِف قضٌية أغلبٌية يتعرؼ منها أحكاـ ما دخل ٖتتها من فركع» :القاعدة الفقهٌية/  

 .(ق1417)1 الرياض، ط-دار بلنسٌية، 13صاحل بن غاًل السدالف، ص القواعد الفقهٌية،، ك(ـ1998/ق1418)4دمشق، ط–القلم 
األمور ٔتقاصدىا، كاليقُت ال يزكؿ بالشك، كا١تشقة ٕتلب التيسَت، كال ضرر كال ضرار، ك العادة : القواعد الفقهٌية الكربل ٜتسة ىي/  4

 .٤تكمة

 2مركز الدراسات كالبحوث ٔتكتبة نزار الباز، الرياض، ط: ، إعداد (1/131)األشباه كالنظائر، جبلؿ الدين السيوطي/  5
. (ـ1997/ق1418)

 .84 األشباه كالنظائر، ابن ٧تيم، ص/ 6
 .220، كالقواعد الفقهٌية الكربل، صاحل بن غاًل السدالف، ص(1/128)األشباه كالنظائر، جبلؿ الدين السيوطي : ينظر/  7
الربىاف الكىرىكي، كاألمُت بن عبد العاؿ، من : زين الٌدين بن إبراىيم بن ٤تمد بن ٤تمد اٟتنفي من شيوخو: (ق970ت)ابن ٧تيم /  8

 (.10/523)شذرات الذىب، ابن العماد : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الفوائد الزينٌية ِف فقو اٟتنفٌية، ينظر: مؤلفاتو

 .92األشباه كالنظائر، ابن ٧تيم، ص/  9
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 معنى القاعدة:أوال
   ا١تشقة ٕتلب التيسَت تعٍت أٌف الصعوبة كالعناء اليت ٬تدىا ا١تكلف ِف تنفيذ اٟتكم الشرعي تصَت سببا 

شرعيا صحيحا للتسهيل كالتخفيف عنو فإذا كجد ا١تكلف نفسو ِف حالة يتحمل فيها صعوبة كعناءن غَت 
معتاد عند قيامو بالتكليف الشرعي، فإٌف تلك اٟتالة تصَت سببا شرعيا لتخفيفو ٔتا يقع ٖتت قدرتو من غَت 

  1عسر أك إحراج
السفر، كا١ترض، :    كقد ذكر العلماء أٌف أسباب ا١تشقة ا١تعتربة ِف التخفيف ِف العبادات كغَتىا سبعة كىي

 .3، كالنقي2كاإلكراه، كالنسياف، كاٞتهل، كالعسر كعمـو البلول
 .4فإذا صادمت نصنا ركعي دكهناكينبغي أف يعلم أٌف تطبيق ىذه القاعدة مشركط بعدـ مصادمتها للني 

أٌما ا١تشقة اليت ال تنفك عنها .    كا١تراد با١تشقة اٞتالبة للتيسَت ا١تشقة اليت تنفك عنها التكاليف الشرعٌية
  5فبل أثر ٢تا ِف جلب التخفيف كال التيسَت

 تطبيقات القاعدة:  ثانيا
 .7كاالستنابة ِف اٟتج، كِف رمي اٞتمار، 6   من تطبيقات القاعدة جواز التيمم عند مشقة استعماؿ ا١تاء

فالشرع يراعي .   رفع اٟترج ظاىر ِف ىذه القاعدة من حيث تعلق كلٍّ منهما بإزالة ا١تشقة غَت ا١تعتادة
 .أحواؿ ا١تكلفُت، فإذا شق عليهم األمر أك تعذر نقلهم إىل الًتخي

 الضرورات تبيح المحظوراتقاعدة :الفرع الثاني
   ىذه القاعدة من أىم القواعد كأجلِّها شأننا ِف الفقو اإلسبلمي، ك٢تا تطبيقات كثَتة ترجع إىل حفظ 

ا١تصاحل الضركرية، كا١تصاحل الضركرية ىي أعلى ا١تصاحل اليت قصد الشارع اافظة عليها؛ كىي ما البد منها 
الدين، كالنفس، كا١تاؿ، كالعقل، كالنسل كلكٌن أغلب فركعها راجع إىل مقصد : ِف حفظ األمور ا٠تمسة

                                                           
بَتكت،  -، مؤسسة الرسالة 53، كالوجيز ِف شرح القواعد الفقهٌية، عبد الكرَل زيداف، ص423رفع اٟترج، الباحسُت، ص:ينظر/  1
  220 القواعد الفقهٌية ، صاحل بن غاًل السدالف، ص،ك(ـ2001/ق1422)1ط
. 119  ص، نظرية الضركرة، كىبة الزحيلي،«شيوع الببلء ْتيث يصعب على ا١ترء التخلي منو أك االبتعاد عنو»: عمـو البلول ىو/  2
 .90_84ألشباه كالنظائر، ابن ٧تيم، صا: ينظر/  3
. 92األشباه كالنظائر، ابن ٧تيم، ص: ينظر/  4
. ، دار القلم دمشق(ـ1989/ق1409 )2، ط157شرح القواعد الفقهٌية، أٛتد الزرقا، ص/  5
(. 1/132)األشباه كالنظائر، جبلؿ الدين السيوطي /  6
 .(2/270)، ا١تنثور ِف القواعد، الزركشي (1/132)األشباه كالنظائر، السيوطي : ينظر/  7
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كاٞتنايات  الضركرات مناسبة إلباحة اظورات جلبنا ١تصاٟتها،ؼ »:قاؿ العز بن عبد السبلـ. حفظ النفس،
 .1«١تفاسدىا مناسبة إل٬تاب العقوبات درءن 

 معنى الضرورة: أوال 
، أم أف تطرأ على اإلنساف حالة من ا٠تطر أك 2مشتقة من الضرر، كىو النازؿ ٦تا ال مدفع لو : الضركرة 

ا١تشقة الشديدة ْتيث ٮتاؼ حدكث ضرر أك أذل بالنفس أك بالعضو أك بالعقل أك با١تاؿ كتوابعها، كيتعُت 
أك يباح عندئذ ارتكاب اٟتراـ، أك ترؾ الواجب، أك تأخَته عن كقتو دفعنا للضرر عنو ِف غالب ظٌنو ضمن 

 .3قيود الشرع
 معنى القاعدة: ثانيا

   إٌف حاالت االضطرار أك اٟتاجة الشديدة ٕتيز ارتكاب اظور أم ا١تنهي شرعا عن فعلو، فكٌل ٦تنوع ِف 
 كالقتل كالزنا يستباح فعلو عند الضركرة إليو، بشرط أاٌل ينزؿ منزلة ا١تباحات 4اإلسبلـ ما عدا حاالت الكفر

  5كالتبسطات
  6   كللضركرة ضوابط ٬تب مراعاهتا فليس كلُّت من يدعي الضركرة يسلم لو ادعاؤه

   ىذه القاعدة مستفادة من استثناء القرآف حالة االضطرار الطارئة بعد تعداده طائفة من ا١تطعومات ارمة 
مى ا٠ٍتًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ ًبًو لًغىٍَتً اللًَّو فىمىًن اٍضطيرَّ غىيػٍرى بىاغو كىالى عىادو : ِف قولو تعاىل ـى كىٟتٍى ٍيتىةى كىالدَّ ﴿ًإ٪تَّىا حىرَّـى عىلىٍيكيمي اٍلمى

أكل »بل كقد قاؿ بعض العلماء أفٌ . 8«كاالستثناء من التحرَل إباحة».7فىبلى ًإمٍثى عىلىٍيًو ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه﴾
 ا١تيتة فرض على ا١تضطر ألٌف االضطرار يزيل اٟتذر كمىت امتنع ا١تضطر من أكلها حىت مات صار قاتبل 

 .9«لنفسو

                                                           
(. 2/7)قواعد األحكاـ، العز بن عبد السبلـ /  1
 .117معجم التعريفات، اٞترجاٍل،ص/  2
 (. ـ1985/ق1405)4، طبَتكت- ، مؤسسة الرسالة(68_67)ص نظرية الضركرة الشرعٌية،كىبة الزحيلي،ينظر /  3
مىٍن كىفىرى بًاللًَّو ًمٍن ﴿: ا١تقصود بالكفر ما يكوف بالقلب، أٌما التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئناف القلب عند اإلكراه فجائز لقولو تعاىل/  4

ٯتىاًف﴾ سورة النحل، اآلية ًئنٌّ بًاإٍلً  .107بػىٍعًد ًإٯتىانًًو ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى
. 226نظرية الضركرة الشرعٌية، كىبة الزحيلي، ص: ينظر/  5
(. 195_28/194)، كا١توسوعة الكويتٌية (72_69)نظرية الضركرة الشرعٌية،كىبة الزحيلي، ص: ينظر// 6

. 173سورة البقرة، اآلية / 7
عبد ا ٤تمود عمر، دار الكتب العلمٌية بَتكت، : ، كضح حواشيو(564_4/563)كشف األسرار، عبد العزيز بن أٛتد البخارم /  8
. (ـ1998/ق1418)1ط
 (.1/482)ينظر تفسَت ابن كثَت، ك(1/141)، ينظر األشباه كالنظائر، السيوطي(1/158)أحكاـ اٞتصاص /  9
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 قاعدة  الحاجة تنزل منزلة الضرورة،عامة كانت أو خاصة: الفرع الثالث
  معنى القاعدة:أوال

 أٌف التسهيبلت التشريعٌية االستثنائية ال إاٌل .   اٟتاجة ىي دكف الضركرة ِف الضرر اٟتاصل عند تفويتها
تقتصر على الضركرة ا١تلجئة بل حاجات اٞتماعة ٦تٌا دكف الضركرة توجب التسهيبلت االستثنائية أيضا، 
كسواء كانت اٟتاجة عامة أـ خاصة فإهٌنا تؤثر ِف تغيَت األحكاـ مثل الضركرة فتبيح اظور، كٕتيز ترؾ 

 كأيضنا للحاجة اليت تنزؿ منزلة الضركرة شركط ينبغي 1الواجب، كغَت ذلك ٦تٌا يستثٌت من القواعد األصلٌية
 .2اعتبارىا كي ال تناقض أصوؿ الشريعة الثابتة  

 تطبيقات القاعدة: ثانيا
أٌف رسوؿ »:، ٟتديث أنس رضي ا عنو3  من فركع ىذه القاعدة جواز لبس الرجل اٟترير للحكة كاٞترب

من ،  ِف السَّفىرً اٟتىرًيرً القيميًي ِف  بن العوَّاـ لزُّتبػىٍَتً ا بن عوؼو كعىٍبًد الرٍَّٛتىًن ؿً صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىخَّيى  ا
  4«أك كىجىعو كاف هبما. مىاكانتً بوً ًحكَّةو 

؛ حيث أقاـ ا حاجة الٌناس اليت ال تبلغ درجة الضركرة مقاـ الضركرة 5   ىذه القاعدة تربز مبدأ رفع اٟترج
 .تيسَتا ك ٗتفيفا عليهم

 قاعدة ال ضرر وال ضرار: الفرع الرابع
   لفظ ىذه القاعدة من كبلـ النيٌب صٌلى ا عليو كسٌلم، الذم أكيت جوامع الكٌلم؛ فعن  عبادة بن 

 كىذه القاعدة فيها من الفقو .6"الى ضىرىرى كىالى ًضرىارى :" الصامت أٌف رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم قضى أفٍ 
 .7ما ال حصر لو، كىي راجعة إىل ٖتصيل ا١تقاصد كتقريرىا بدفع ا١تفاسد أك ٗتفيفها

                                                           
. 288، كالقواعد الفقهٌية، صاحل بن غاًل السدالف، ص (16/256)ا١توسوعة الفقهٌية الكويتٌية: ينظر/  1
(. 292_290)القواعد الفقهٌية، صاحل بن غاًل السدالف، ص: ينظر/  2
(. 16/257)ا١توسوعة الفقهٌية الكويتٌية: ينظر/  3
، كركاه مسلم، كتاب اللباس كالزينة، (4/63)5839ركاه البخارم، كتاب اللباس، باب ما يرخي للرجاؿ من اٟترير للحكة، حديث /  4

. كاللفظ ١تسلم، 1646، ص2076حديث .باب إباحة لبس اٟترير للرجل إذا كاف بو حكة،
 .(ـ1998/ق1418)1، دار القلم دمشق، ط943ا١تدخل الفقهي العاـ،مصطفى الزرقا، ص: ينظر/  5
. 400،ص2341ركاه ابن ماجو ِف السنن،كتاب األحكاـ، باب من بٌت ِف حقو ما يضٌر ّتاره، حديث/ 6
(. 4/444)شرح الكوكب ا١تنَت، ابن النجار : ينظر/ 7
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فإٌف الضرر كالضرار مثبوت منعو ِف  الضرر كالضرار داخل ٖتت أصل قطعي ِف ىذا ا١تعٌت،»:قاؿ الشاطيب
الى ٘تيًٍسكيوىينَّ ًضرىارنا لًتػىٍعتىديكا كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى كى ﴿ :الشريعة كٌلها ِف كقائع جزئيات كقواعد كلٌيات كقولو تعاىل

 .2« كمنو النهي عن التعدم على النفوس كاألمواؿ كاألعراض1فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي﴾
 معنى الضرر والضرار: أوال
 3«إٟتاؽ مفسدة بالغَت »: الضرر/ 1
أف تضر ٔتن قد أضر بك من غَت جهة االعتداء با١تثل  »أم .4«مقابلة الضرر بالضرر»:الضرار/ 2

 5 «كاالنتصار باٟتق
 معنى القاعدة:ثانيا

ال يضر الرجل أخاه ابتداءن »:    ني ىذه القاعدة ينفي الضرر مطلقا، قاؿ ابن ٧تيم ِف شرح ىذه القاعدة
، فبل ٬توز ألحد اإلضرار بغَته ال ِف نفسو كال ِف عرضو كال ِف مالو ألٌف إٟتاؽ الضرر بالغَت 6«كال جزاءن 

 .7 ظلم كالظلم حراـ ِف اإلسبلـ، كال أف ٬تازيو على إضراره بإدخاؿ الضرر عليو
فمن ...كا١تقصود بنفي الضرار نفي فكرة الثأر اض الذم يزيد ِف الضرر كال يفيد سول توسيع دائرتو»

 .8«أتلف ماؿ غَته مثبل ال ٬توز أف يقابل بإتبلؼ مالو ألٌف ذلك توسيع للضرر ببل منفعة
كالقاعدة ليست على إطبلقها ، بل ىي مقيدة بغَت ما أذف بو الشرع من الضرر، كالقصاص كاٟتدكد كسائر 

 .  9العقوبات كالتعازير، ألهٌنا مل تشرع ِف اٟتقيقة إاٌل لدفع الضرر أيضنا

 تطبيقات القاعدة: ثالثا
؛ دفعا للضرر عن ا١تشًتم 10الرد بالعيب ِف البيوع :    أكرب ٣تاؿ لتطبيق ىذه القاعدة ىو ا١تعامبلت مثل

 . الذم يلحقو بدخوؿ شيء معيب ِف ملكو
                                                           

. 231سورة البقرة، اآلية /  1
(. 17_3/16)ا١توافقات، الشاطيب /  2
. 925ا١تدخل الفقهي العاـ، مصطفى الزرقا، ص/  3
. 925ا١تدخل الفقهي العاـ، مصطفى الزرقا، ص/  4
 .(ـ1967/ق1387)مصطفى بن أٛتد العلوم، ك٤تمد عبد الكبَت البكرم، : ، ٖتقيق(20/158)التمهيد ، ابن عبد الرب /  5
. 94األشباه كالنظائر، ابن ٧تيم، ص/  6
. 85الوجيز، عبد الكرَل زيداف، ص/  7
 .990ا١تدخل الفقهي العاـ، مصطفى الزرقا، ص/  8
 (ـ1989/ق1409)2 دار القلم دمشق، ط،165ص أٛتد الزرقا،،شرح القواعد الفقهٌية/  9

. 140أيضا األشباه كالنظائر، السيوطي، ص.،94lاألشباه كالنظائر، ابن ٧تيم، ص/  10
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فهذه القاعدة أساس ١تنع الفعل الضار، .   رفع اٟترج بارز ِف القاعدة بشقيها نفي الضرر، كنفي الضرار
 .فكٌل من الضرر كالضرار ينطوم على اٟترج

 قاعدة درء المفاسد مقّدم على جلب المصالح: الفرع الخامس
ألٌف اعتناء الشرع بًتؾ »   دٌؿ استقراء أحكاـ الشريعة على أٌف دفع ا١تفسدة مقدـ على جلب ا١تصاحل، 

ًإذىا أىمىٍرتيكيٍم ًبشىٍيءو فىٍأتيوا ًمٍنوي مىا " :ا١تنهيات أشد من اعتنائو بفعل ا١تأمورات، لذا قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
ٍيتيكيٍم عىٍن شىٍيءو فىدىعيوهي   ألف مفسدهتما أكرب من كقد حـر ا تعاىل ا٠تمر كا١تيسر.2«1"اٍستىطىٍعتيٍم، كىًإذىا نػىهى

ا ًإمٍثه كىًبَته كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس كىًإٍٙتيهيمىا :حيث قاؿ ِف كتابو العزيزمنفعتهما  ٍيًسًر قيٍل ًفيًهمى ﴿يىٍسأىليونىكى عىًن ا٠ٍتىٍمًر كىاٍلمى
 .4 3أىٍكبػىري ًمٍن نػىٍفًعًهمىا﴾

 معنى القاعدة: أوال
 5«الفعل إف تضمن مصلحة ٣تردة، حصلناىا، كإف تضمن مفسدة ٣تردة، نفيناىا» قاؿ علماء الشريعة إٌف 

إذا اجتمعت مصاحل كمفاسد فإف أمكن ٖتصيل ا١تصاحل كدرء ا١تفاسد فعلنا ذلك امتثاال ألمر ا تعاىل »ك
 ، كإف تعذر الدرء كالتحصيل فإف كانت ا١تفسدة 6﴿فىاتػىقيوا اى مىا اٍستىطىٍعتيٍم﴾: فيهما لقولو سبحانو كتعاىل

 ألٌف للمفاسد سريانا كتوسعا كالوباء كاٟتريق ،7« بفوات ا١تصلحةكال نبايلأعظم من ا١تصلحة درأنا ا١تفسدة 
فمن اٟتكمة كاٟتـز القضاء عليها ِف مهدىا كلو ترتب على ذلك  حرماف من منافع أك تأخر ٢تا؛ فإذا كاف 

 كمن مث سومح ِف ترؾ بعض .8للشيء أك العمل ٤تاذير تستلـز منعو كدكاع تقتضي تسويفو يرجح منعو
الواجبات بأدٌل مشقة،كالقياـ ِف الصبلة كالفطر، كالطهارة كمل يسامح ِف اإلقداـ على ا١تنهيات خصوصا 

 .9الكبائر
                                                           

. 975،ص1337ركاه مسلم، كتاب اٟتج، باب فرض اٟتج مرة ِف العمر، حديث /  1
. 100األشباه كالنظائر، ابن ٧تيم، ص/  2
. 219سورة البقرة، اآلية / 3
(. 1/136)قواعد األحكاـ، العز بن عبد السبلـ: ينظر/  4

عبد ا الًتكي،كزارة الشؤكف اإلسبلمٌية كالدعوة كاإلرشاد : ، ٖتقيق(3/214)شرح ٥تتصر الركضة، ٧تم الدين الطوِف  / 5
. (ـ1998/ق1419)2ط
. 16سورة التغابن، اآلية / 6
(. 1/136)قواعد األحكاـ، العز بن عبد السبلـ / 7
. 931ا١تدخل الفقهي العاـ، مصطفى الزرقا، ص:  ينظر/ 8
. 100، كاألشباه كالنظائر، ابن ٧تيم، ص(1/146) األشباه كالنظائر، السيوطي :ينظر/ 9
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 ألٌف ترؾ تقدير النفع 1لكٌن معيار تقدير ا١تصاحل كا١تفاسد كمعيار معرفة النفع كالضرر ىو ٔتيزاف الشريعة    
كالضر الجتهادات البشر يورث كثَتنا من الشطط كالزلل ألٌف نظر اإلنساف قاصر غَت شامل ٦تٌا يعرض 

 .2الشريعة لبلهتاـ بالنقي 
 تطبيقات القاعدة: ثانيا

   من فركع ىذه القاعدة أٌف ا١تبالغة ِف االستنشاؽ مسنونة، كتكره ِف الصياـ ١تا ِف ذلك من تعريض الصـو 
أىٍسبىًغ اٍلويضيوءى، كىبىاًلٍغ ِف " :للفساد ٟتديث لقيط بن صربة أٌف رسوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم قاؿ

ا ، كمن فركعها ِف اٟتٌج أٌف تقبيل اٟتجر األسود مسنوف لفعل الٌنيب صلى 3"ااًلٍسًتٍنشىاًؽ ًإالَّ أىٍف تىكيوفى صىاًئمن
 .4ا عليو كسٌلم، كلكن إف ترتب عليو أذل للنفس أك لآلخرين فينبغي تركو

 .   تظهر ىذه القاعدة اىتماـ الشارع باإلزالة اٟترج عن ا١تكلف كإف كاف على حساب فوات مصلحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.28/129)٣تموع فتاكل ابن تيمٌية : ينظر/  1
. 16نظرية الضركرة، كىبة الزحيلي، ص: ينظر/  2
، ركاه النسائي ،كتاب 193، ص788ركاه الًتمذم، كتاب الطهارة، باب ما جاء ِف كراىية مبالغة االستنشاؽ للصائم، حديث / 3

، 407، كركاه ابن ماجو، كتاب الطهارة، باب ا١تبالغة ِف االستنشاؽ، حديث 22، ص87الطهارة، باب ا١تبالغة ِف االستنشاؽ، حديث
. ، كقد صححو األلباٍلكاللفظ للنسائي كابن ماجو، 28،ص142، كركاه أبو داكد، كتاب الطهارة، باب ِف االستنثار، حديث 88ص
 .(ـ2002/ق1423 )1لبناف، ط–، مؤسسة الرياف، بَتكت (2/122)مدكنة الفقو ا١تالكي، صادؽ الغرياٍل /  4
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 :الفصل الثاني

 مظاىر رفع الحج في فريضة الحج       
 

                تحتوي فريضة الحج على الكثير من تطبيقات رفع الحرج وال أدل على

 من قول الّنبي صلى اهلل عليو وسلم لمن سألو عن شيء قدمو أو أخره            ذلك

 ، وىذه التطبيقات موجودة في كــــّل 1"افعل وال حرج: "          من أعمال يوم النحر

 اول في ىذا الفصـــــلــــــــــــــــــــــــ          من الشـــــــــــــــــــــروط واألركان و الواجبات، و سأح

 الشروط واألركان ، أّما الواجبــــــــــــــــــــــــــــــات    بيان  صور رفع الحـــــــــــــــــــــرج في         

 :ويكون ذلك في مبحثين             فأكتفي بذكر المتعلقة باألركـــــــــــــــــــــان فقـــــــــــــــــــط،

 رفع الحرج في كون الحج مرة واحدة على المستطيع: المبحث األول. 
 رفع الحرج في أركان الحج:  المبحث الثاني. 

 

 

                                                           
، كركاه مسلم، كتاب  اٟتج، باب من حلق قبل النحر، حديث 83ركاه البخارم، كتاب العلم، باب الفتيا على الدابة كغَتىا، حديث/  1

 948، ص1306
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 رفع الحرج في كون الحج فرضاًة على المستطيع مرة في العمر: المبحث األول
   أكؿ مظاىر رفع اٟترج عن ا١تكلفُت ِف اٟتج يظهر ِف فرضو مرة ِف العمر، كِف اشًتاط االستطاعة 

 لوجوبو، كىذا ما سيتم بيانو ِف مطلبُت 

 رفع الحرج في كون الحج واجبا مرة في العمر: المطلب األول

 تعريف الحج: الفرع األول

رجل ٤تىٍجوجه، أم مقصود يقاؿ .  القصد: اٟتىجُّت بفتح اٟتاء ككسرىا ِف الٌلغة يطلق على عدة معافو منو:لغة
 .1 مث تيعوًرؼى استعمالو ِف القصد إىل مكة للنيسككقيل القصد إىل من يُّتعظمىذا األصلي،

قصد البيت اٟتراـ كعرفة ِف أشهر اٟتج للقياـ بأعماؿ ٥تصوصة كىي الوقوؼ :  يعرؼ اٟتٌج بأنٌو:اصطالحا
  2بعرفة، كالطواؼ، كالسعي بشرائط ٥تصوصة

 فضل الحج:الفرع الثاني
قاؿ :    لقد جاءت ِف السٌنة أحاديث كثَتة ِف فضل اٟتج كعظيم أجره، فعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ

ىبػٍريكري لىٍيسى لىوي جىزىاءه ًإالَّ  : "رسوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم
نػىهيمىا، كىاٟتىجُّت ا١ت ا بػىيػٍ العيٍمرىةي ًإىلى العيٍمرىًة كىفَّارىةه ًلمى

 .3"اٞتىنَّةي 
مىٍن حىجَّ لًلًَّو فػىلىٍم يػىٍرفيٍث، كىملٍى " :قاؿ رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم:    كعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ

ٍتوي أيمُّتوي  يػىٍوـً كىلىدى  .فهو ينفي الذنوب كيطهر العبد من ا٠تطايا.4"يػىٍفسيٍق، رىجىعى كى
ًبًَت، كىالصًَّغًَت،  : "عن أيب ىريرة، عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ   كىو جهاد الضعفاء،ؼ ًجهىادي اٍلكى

                                                           
1
كلساف العرب، ابن  ،(حجج)مادة 303الصحاح، اٞتوىرم ،صك، (حج)، مادة(2/29)مقاييس اللغة، ابن فارس:ينظر/  

. (حجج)،مادة 778منظور،ص
، دار إحياء الكتب (2/2)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، ٤تمد بن عرفة الدسوقي(17/23) ا١توسوعة الكويتٌية :ينظر/  2

 .73معجم التعريفات، اٞترجاٍل، ص، (2/415)، شرح فتح القدير، دكف تاريخ الطبعالعلمٌية

، كركاه مسلم، كتاب اٟتج، باب ِف فضل اٟتج (1/437)1773ركاه البخارم، كتاب اٟتج، باب كجوب العمرة كفضلها، حديث/  3
.  983، ص1349كالعمرة، حديث 

، كركاه مسلم، كتاب اٟتج، باب فضل اٟتج (1/471 )1521ركاه البخارم، كتاب اٟتج، باب فضل اٟتج ا١تربكر، حديث /  4
 .983، ص1350كالعمرة، حديث
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ٍرأىةً   1"اٟتٍىجُّت، كىاٍلعيٍمرىةي : كىالضًَّعيًف، كىاٍلمى
ـٌ ا١تؤمنُت رضي ا عنها أهٌنا قالت يا رسوؿ ا، نػىرىل اًٞتهىادى أىٍفضىلي األىٍعمىاًؿ، أىفىبلى :    كعن عائشة أ

  فعد اٟتج ٔتنزلة اٞتهاد  ِف األجر إ٪ٌتا ىو ١تصاحبة ىذه 2"٧تيىاًىدي؟ قىاؿى ال، كلكنَّ أٍفضىلى اًٞتهاًد حىجٌّ مىبػٍريكره 
حىت عادلت ا١تشقة اليت يلقاىا الغازم ِف سبيل ا، - خاصة للضعفاء كا١ترضى كا١ترأة-الفريضة للمشقة

 .فكاف من عدؿ ا كرٛتتو جعل ىذه الفريضة أكثر أركاف اإلسبلـ اشتماال على الرخي كالتخفيفات

 فرضّية الحجّ : الفرع الثالث
 كما زاد على ،3ىو فرض عُت على ا١تستطيع مرة ِف العمر   اٟتج أحد أركاف اإلسبلـ كدعائمو العظمى، ك

ا١ترة فهو مندكب، كمن فرض الكفاية على ٚتيع ا١تسلمُت إحياء ا١توسم ِف كٌل سنة باٟتج كالعمرة، كتعمَت 
 .4البيت، كيأمث ا١تسلموف ٚتيعا بًتكو

 أدلة فرضية الحج: أوال
. الكتاب كالسٌنة كاإلٚتاع اٟتٌج دالئل كجوبلقد تضافرت على 

 :األدلة من الكتاب/ 1
 ﴿كىلًلًَّو عىلىى النَّاًس ًحجُّت اٍلبػىٍيًت مىًن :   اآلية اليت فيها بياف فرض اٟتج على من فرض عليو قولو تعاىل

 .5اٍستىطىاعى إًلىٍيًو سىًبيبلن كىمىٍن كىفىرى فىًإفَّ اللَّوى غىًٍتٌّ عىًن اٍلعىالىًمُتى﴾

دليل على كجوبو، بل من أىكٍكد ألفاظ الوجوب تأكيدا   ( على الٌناس) استعماؿ لفظ :وجو الداللة 
 .6ٟتقو، كتعظيما ٟترمتو، كتقوية لفرضو

 
                                                           

 . 410ص  حسنو األلباٍل، ،2626ركاه النسائي، كتاب اٟتج، باب فضل اٟتٌج، حديث/  1
(.  1/470)1420ركاه البخارم، كتاب اٟتج، باب فضل اٟتج ا١تربكر، حديث /  2
٤تمد حسن الشافعي، دار الكتب : ٖتقيق ،(2/314)ا١تعونة، القاضي عبد الوىاب  ك،(2/216) شرح فتح القدير، ابن ا٢تماـ/3

. (ـ1998/ق1418)1بَتكت، ط-العلمٌية
 .(2/82) مدكنة الفقو ا١تالكي، الصادؽ الغرياٍل /4
5
 .97آؿ عمراف، اآلية  سورة/  
 (.1/374)أحكاـ القرآف، ابن العريب / 6
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 :األدلة من السّنة/2
بيًٍتى اإًلٍسبلىـي "  :قاؿ رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم: رضي ا عنهما قاؿ    عن عبد ا بن عمر 

اًة، كىاٟتىجِّ، كىصىٍوـً : عىلىى ٜتىٍسو  ا رىسيوؿي اللًَّو، كىًإقىاـً الصَّبلىًة، كىًإيتىاًء الزَّكى شىهىادىًة أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىفَّ ٤تيىمَّدن
 .1"رىمىضىافى 

 . جعل اٟتج أحد األركاف الذم ال يكوف ا١ترء مسلما إاٌل إذا قاـ هبا دليل على كجوبو:وجو الداللة
  :اإلجماع/ 3

أٚتعت األٌمة على كجوب األٌمة على كجوب اٟتٌج على ا١تستطيع ِف العمر مرَّةن »: 2  قاؿ ابن قدامة
 .3«كاحدةن 

كأٚتعوا على أٌف على ا١ترء ِف عمره حجة كاحدة، حٌجة اإلسبلـ، إاٌل أف ينذر نذران، »: 4   قاؿ ابن ا١تنذر
 .5«فيجب عليو الوفاء بو

 دليل وجوبو مرة واحدة : ثانيا
الدليل من كبلـ النيٌب صٌلى ا عليو كسٌلم كأنٌو ك   األٌمة ٣تمعة على أٌف اٟتج فرض مرة كاحدة ِف العمر، 

: ، ما كرد ِف صحيح مسلم، من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿكاحدةعلى ا١تكلف ِف العمر مرة ٬تب 
ا النَّاسي قىٍد فػىرىضى اي عىلىٍيكيمي اٟتٍىجَّ، فىحيجُّتوا :"خطبنا رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم، فقاؿ ، فػىقىاؿى «أىيػُّتهى

ثنا، فػىقىاؿى رىسيوؿي اً صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى : رىجيله  : لىٍو قػيٍلتي : " أىكيلَّ عىاـو يىا رىسيوؿى اً؟ فىسىكىتى حىىتَّ قىا٢تىىا ثىبلى
ا اٍستىطىٍعتيٍم  ثٍػرىًة سيؤىا٢تًًٍم رى  ذىريكٍل مىا تى ": ، مثيَّ قىاؿى "نػىعىٍم لىوىجىبىٍت، كىلىمى ٍكتيكيٍم فىإو٪تَّىا ىىلىكى مىًن كىافى قىًبلىكيٍم ًبكى

                                                           
، كركاه مسلم، كتاب (1/19)8،حديث "بٍت اإلسبلـ على ٜتس: ركاه البخارم، كتاب اإلٯتاف، باب قوؿ النيب صٌلى ا عليو كسٌلم/ 1

. ، كالٌلفظ للبخارم45،ص16بٌٍت اإلسبلـ على ٜتس، حديث :" اإلٯتاف، باب قوؿ النيٌب صٌلى ا عليو كسٌلم
2
ىو موفق الدين أبو ٤تمد عبد ا بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة ا١تقدسي الدمشقي  فقيو كأصويل حنبلي : (ػق620 /541 )ابن قدامة /  

 (.7/155)شذرات الذىب، ابن العماد : العمدة ِف الفقو، ركضة الناضر ِف أصوؿ الفقو، ينظر: من مؤلفاتو
 .(ـ1997/ػق1417)3ط  الرياض،-عبد ا بن عبد اسن الًتكي، دار عامل الكتب: ، ٖتقيق(5/6)ا١تغٍت، ابن قدامة /  3
اإلشراؼ على : ٤تمد بن إبراىيم بن ا١تنذر النيسابورم، أبو بكر، فقيو أصويل، توِف ِف مكة ، من مؤلفاتو: (ق319ت) ابن ا١تنذر / 4

، دكف تاريخ  لبناف-عبد الرٛتاف ا١تعلمي، دار الكتب العلمٌية بَتكت: ، ٖتقيق782تذكرة اٟتفاظ ،الذىيب، ص: مذاىب أىل العلم،ينظر
 .الطبع

 .(ـ1999/ق1420)2عجماف، ط-مكتبة الفرقاف  أبو ٛتاد ٤تمد حنيف،: ، ٖتقيق61ابن ا١تنذر ،ص اإلٚتاع،/  5
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ًفًهمى عىلىى أىٍنًبيىاًئًهمٍ  ككاضح من ني اٟتديث إرادة رفع اٟترج عن ا١تكلفُت بفرضو مرة كاحدة كعدـ  .1"كىاٍخًتبلى
 .إلزاـ تكرره ١تا ِف ذلك من مشقة بالغة

 رفع الحرج في  كون الحج واجبا على المستطيع : المطلب الثاني
ما ىي شركط للوجوب كالصحة، كمنها ما ىي  ؛ منها2   لفريضة اٟتٌج كغَتىا من الفرائض ٣تموعة شركط

 .شركط للوجوب كاإلجزاء، كمنها ما ىي شركط للوجوب فقط

 فبل ٬تب على كافر كال ٣تنوف، كال تصح منهما؛  اإلسبلـ كالعقلمق :لوجوب كالصٌحةاط كشر ،
 .ألهٌنما ليسا من أىل العبادات

 للصٌحة فلو حٌج الصيٌب كالعبد صٌح حٌجهما، كمل ان طك شراالبلوغ كاٟتريٌة كليس: ط الوجوب كاإلجزاءكشر
 .٬تزئهما عن حٌجة اإلسبلـ

 3كىو االستطاعة:شرط للوجوب فقط. 

   فا تعاىل من تيسَته على عباده مل يكلف الصغَت كال اجملنوف كال العبد ا١تملوؾ هبذه الفريضة لنقي 
 .أىليتهم رفعا للمشقة كاٟترج الواقع ٢تم إف ىم كيلفوا مع ضعفهم

   كمن توفر فيهم شرط العقل كالبلوغ كاٟترية اشًتط ٢تم االستطاعة، كقرنت بآية كجوب اٟتج عليهم حيث 
﴾﴿: قاؿ تعاىل كىلًلًَّو عىلىى النَّاًس ًحجُّت اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى إًلىٍيًو سىًبيبلن

 .5 كذلك لرفع اٟترج عن ا١تكلفُت4

 ماىّية االستطاعة:الفرع األول
   إٌف االستطاعة معتربة ِف معظم التكاليف كاألكامر الدينٌية خاٌصة اليت تتفاكت فيها قدرات البشر البدنٌية 

 كا١تاديٌة، كمن بينها فريضة اٟتج، لكن لبلستطاعة حدكدا كاعتبارات سيتم بياهنا 

                                                           
 (.975ص)1337 فرض اٟتج مرة ِف العمر،حديث ٟتج،باب ا مسلم،كتابركاه /  1
ىو األمر الذم يتوقف عليو كجود اٟتكم، كيلـز من عدمو عدـ اٟتكم، كال يلـز من كجوده كجود اٟتكم، : الشرط عند األصوليُت/  2

 .59أصوؿ الفقو، أبو زىرة، ص
(. 1/315)ا١تعونة، القاضي عبد الوىابك، (5/7)ا١تغٍت، ابن قدامة : ينظر/  3
. 97سورة آؿ عمراف، اآلية /  4
 (.2/422)شرح فتح القدير، ابن ا٢تماـ : ينظر/  5
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 القدرة »على الشيء، كِف االصطبلح ىي  الستطاعة ِف لغة ىي ٔتعٌت الطاقة كاإلطاقة، أم القدرةا
 .1«التامة اليت ٬تب عندىا صدكر الفعل

  ،االستطاعة ا١تشركطة ِف كجوب اٟتج؛ ىي القدرة على بلوغ مكة كأداء ا١تناسك دكف مشقة عظيمة
أٌما مطلق ا١تشقة ال يشًتط عدمها ألٌف العبادات كٌلها ال ٗتلو من نوع مشقة، مع األمن على 

النفس كا١تاؿ، كالعرض بالنسبة للمرأة، فاالستطاعة تشمل القدرة البدنٌية كا١تالٌية كاألمنٌية، كٗتتلف 
 .2باختبلؼ الٌناس كاألزمنة كاألمكنة

، ىي صحة البدف كسبلمتو، من األمراض كالعاىات اليت تعوؽ عن اٟتج فا١تريض االستطاعة البدنّية:أوال
كالزىًمن كا١تقعد كالشيخ الكبَت الذم ال يتحمل متاعب السفر ال ٬تب عليهم اٟتج كإف كجدت الشركط 

األخرل، كاألعمى الذم ٬تد قائدا ٬تب عليو اٟتج إاٌل عند اٟتنفٌية فإنٌو ال ٬تب عليو بنفسو ، كإ٪ٌتا يستأجر 
 .3من ٭تٌج عنو

ىي أف يكوف عند ا١تكٌلف ماؿ يتمكن بو من اٟتج ذىابنا كإيابنا كنفقةن، كيكوف االستطاعة المالّية، :ثانيا
ىذا ا١تاؿ فاضبل عن قضاء الديوف كالنفقات الواجبة عليو إضافة إىل كفاية من ٕتب عليو نفقتو إىل حُت 

 .4عودتو

، بأف ٬تد اٟتاج طريقا آمنا إىل اٟتج، خاليا من كٌل عوائق السَت إليو، ْتيث االستطاعة األمنّية: ثالثا
يأمن على نفسو كمالو، كتأمن ا١ترأة على عرضها من االنتهاؾ، ك٢تذا اشًتط العلماء على ا١ترأة إذا كانت 

 . بعيدة عن مكة مسافة القصر كجود اـر أك الرفقة اآلمنة لوجوب اٟتج عليها؛ على اختبلؼ بينهم

 
 

                                                           
القاىرة، -عبد اٟتميد صاحل ٛتداف، عامل الكتب: ،ٖتقيق46التوقيف ِف مهمات التعريفات، عبد الرؤكؼ بن ا١تناكم، ص /  1
. (ـ1999/ق1410)1ط
، ا١تغٍت، جدة ، دكف تاريخ الطبع- ٤تمد ٧تيب ا١تطيعي، مكتبة اإلرشاد : ، ٖتقيق(7/63)،اجملموع، النوكم (2/6)حاشية الدسوقي /  2

(. 5/6)ابن قدامة 
 (.4/154)، ا١تبسوط، السرخسي (7/67)اجملموع، النوكم /  3
يوسف عبد الرحيم سليم سبلمة، : أحكاـ االستطاعة ِف اٟتٌج ِف ضوء ا١تستجدات ا١تعاصرة، الطالب: رسالة ماجستَت بعنواف: ينظر/  4

كما بعدىا، جامعة النجاح الوطنٌية، كلٌية الدراسات العليا، قسم الفقو كالتشريع، 135ناصر الدين الشاعر،ص:ٖتت إشراؼ الدكتور
. (ـ2003/ق1424)فلسطُت- نابلس
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 يشًتط اـر للمرأة لوجوب اٟتج عليها، فإذا مل ٕتد ٤ترما فإٌف اٟتج يسقط عنها كتعترب غَت :القول األول
 .1مستطيعة، كىو رأم اٟتنفٌية كاٟتنابلة

الى ٮتىٍليوىفَّ رىجيله " :ٝتع الٌنيب صلى ا عليو كسلم يقوؿ: ابن عباس رضي ا عنهما، أنو كاحتجوا ْتديث 
ـى رىجيله فػىقىاؿى "بًاٍمرىأىةو، كىالى تيسىاًفرىفَّ اٍمرىأىةه ًإالَّ كىمىعىهىا ٤تىٍرىـه  ا، : ، فػىقىا ا كىكىذى يىا رىسيوؿى اللًَّو، اٍكتيًتٍبتي ِف غىٍزكىًة كىذى

 .2"اٍذىىٍب فىحيجَّ مىعى اٍمرىأىًتكى ": كىخىرىجىًت اٍمرىأىيت حىاجَّةن، قىاؿى 
 ذىب الشافعٌية كا١تالكٌية إىل جواز سفر ا١ترأة للحٌج مع الٌنسوة الثقات كالصحبة ا١تأمونة، :القول الثاني
االستطاعة ألنٌو سفر مفركض كا٢تجرة، كألٌف كجود من تأمنو كتسكن إليو من الٌنساء ليس من  كإىل أٌف اـر

 .3يقـو مقاـ اـر

   كاحتجوا بعمـو آية االستطاعة؛ أم ا١ترأة كالرجل إذا توفرت ٢تا االستطاعة البدنٌية كا١تالية كجب عليها 
يىاةه، لىتػىرىيىنَّ  :"اٟتج مع الرفقة اآلمنة، كبقوؿ الٌنيٌب صٌلى ا عليو كسٌلم لعدم بن حامت فىًإٍف طىالىٍت ًبكى حى

لي  ا ًإالَّ اللَّوى  الظًَّعينىةى تػىٍرٖتًى ٍعبىًة الى ٗتىىاؼي أىحىدن ، أم ترل ا١ترأة تذىب كحدىا إىل 4"ًمنى اًٟتَتىًة، حىىتَّ تىطيوؼى بًالكى
 .، ألٌف الضركرة تقدر بقدرىا5اٟتج ال ٗتاؼ شيئنا، ىذا ِف حج الفريضة أٌما حج التطوع فيلـز ٢تا اـر

ِف كٌل من القولُت اعتبار لرفع اٟترج عن ا١ترأة، فعلى القوؿ األكؿ بسقوط اٟتج عنها كاعتبارىا غَت    
القيها دكف رجل ٤تـر يقـو على شؤكهنا، تشقة اليت املؿ كمن ـمستطيعة لفقد اـر ،ٛتاية ٢تا من الضرر ات

 الذم يلحقها نتيجة حرماهنا من زيارة عنومكعلى القوؿ الثاٍل ّتواز ذىاهبا مع رفقة اآلمنة دفع للحرج امل
 .بيت ا اٟتراـ الذم تتوؽ نفسها ٞتواره

 

 
                                                           

٤تمد أمُت : ٖتقيق.،(2/202)، كشاؼ القناع، البهويت (5/31)، ا١تغٍت، ابن قدامة (2/426)شرح فتح القدير، ابن ا٢تماـ /  1
. الضناكم، عامل الكتب، دكف تاريخ الطبع

، كركاه مسلم، (2/359 )3006ركاه البخارم، كتاب اٞتهاد كالسَت، باب من اكتتب ِف جيش فخرجت امرأتو حاجة، حديث/  2
. 978، ص1341كتاب اٟتٌج، باب سفر ا١ترأة مع ٤تـر إىل اٟتٌج كغَته، حديث

، (ـ2005/ق1426)1بَتكت، ط-٤تمد طاىر شعباف، دار ا١تنهاج: ، ٖتقيق191، ص (ـ676/ػق631) منهاج الطالبُت ، النوكم/ 3
 (.2/9) ، حاشية الدسوقي(1/317)ا١تعونة، القاضي عبد الوىاب

 (.2/527)3595 ركاه البخارم، كتاب ا١تناقب، باب عبلمات الٌنبوة، حديث/ 4
 (. 2/9)حاشية الدسوقي / 5
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 ومن االستطاعة في الوقت الحالي الحصول على التصريح :رابعا
   نظرا لتزايد عدد ا١تسلمُت ِف العامل، فإٌف عدد قاصدم البيت اٟتراـ للحج ِف تزايد أيضا ٦تٌا أدل إىل 

ازدحاـ اٟتجاج ِف ا١تشاعر،الذم يؤدم ِف الغالب إىل ا١تفاسد كإىل عدـ كفاية ا٠تدمات الصحٌية 
كاإلرشاديٌة ا١تقدمة للحجيج، كىذا ما دفع القائمُت على شؤكف اٟتج إىل ٖتديد عدد اٟتجج لكٌل دكلة 

بالسماح لبعض مريدم اٟتج بأدائو كمنع البعض اآلخر، كيتم اختيار من يذىب للحج بتحديد سن معُت 
أك بإجراء القرعة بُت ا١تتقدمُت ألداء فريضة اٟتج ِف كٌل عاـ، ْتيث يتم أخذ العدد ا١تسموح بو من بُت 

ككفقنا ٢تذا فإٌف ا١تكلف كإف توفرت فيو كٌل شركط الوجوب فإنٌو ال يستطيع الذىاب للحج .٣تموع ا١تتقدمُت
 .دكف اٟتصوؿ على التصريح

 :كمستندىم ِف ذلك ما يلي. 1   كقد ذىب ٚتهور علماء العصر إىل جواز ٖتديد نسبة اٟتجيج

 عمـو اآليات الدالة على رفع اٟترج، كِف كجود األعداد الكبَتة من اٟتجيج ِف مساحات :الدليل األول
 .ا١تشاعر ادكدة مشقة كحرج كبَتين كجب رفعهما بتقليل عدد اٟتجيج

 حفظ النفوس مقصد من مقاصد الشريعة اليت ٬تب رعايتها، كاٟتج إ٪ٌتا شرع لذكر ا ال :الدليل الثاني
إلتبلؼ األركاح، كىذا التحديد للحجيج ىو من قبيل كسائل حفظ النفس؛ فالشريعة جاءت لتهذيب 

 .ا١تكلف ال لتعذيبو

كمعلـو أٌف التزاحم يؤدم إىل مفاسد ِف النفس، :  درء ا١تفاسد مقدـ على جلب ا١تصاحل:الدليل الثالث
 .كمفاسد ِف الدين

o فإنٌو ٭تدث بسبب الزحاـ الشديد، ىبلؾ الكثَت من اٟتجاج، أك تعرضهم : أٌما مفسدة النفس
كقد هنى ا عن تعريض النفس للهبلؾ ِف .لؤلذل الشديد خاصة الضعاؼ منهم كالٌنساء كالكبار

كىالى تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإىلى التػٍَّهليكىًة﴾ ﴿:قولو تعاىل
2. 

                                                           
أحكاـ الزحاـ ِف :رسالة ماجستَت بعنواف:  ينظر عطية صقر،  يوسف القرضاكم، عبد العزيز بن باز، ك٤تمد الزحيلي،:من ىؤالء/ 1

،كلٌية الدراسات العليا، اٞتامعة 28ص٤تمد عبد العزيز عمرك،: أٛتد بن حسن بن عمر زبَت، ٖتت إشراؼ الدكتور: الطالبا١تناسك، 
 . كما بعدىا184، كأحكاـ االستطاعة، يوسف سبلمة، ص(ـ2004)األردنٌية 

. 193سورة البقرة، اآلية /  2
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o فإٌف الزحاـ ٯتنع كثَت من اٟتجاج من القياـ باٟتج على الوجو ا١تطلوب، كمن : كأٌما مفسدة الدين
، .الوصوؿ إىل أماكن النسك ِف الوقت ادد، كيؤدم إىل االختبلط ا١تمنوع بُت الرجاؿ كالٌنساء

ألٌف ا١تصلحة .فدرء ىذه ا١تفاسد العامة أكىل من ٖتصيل مصلحة الشخي ِف أداء ىذه الفريضة
 .العامة تقدـ على ا١تصلحة ا٠تاٌصة

 فقد عند القدامى،" ٗتلٌية الطريق كإمكاف ا١تسَت: "   كيقابل اٟتصوؿ على التصريح ِف العصر اٟتايل مسألة
كمعٌت ٗتلية الطريق يعٍت أف الطريق إىل بيت  »ْتث أىل العلم ِف شركط كجوب اٟتج مسألة ٗتلية الطريق؛

ا اٟتراـ يكوف متاحان مفتوحان سائغان ليس ىناؾ عدك ٯتنع أك سلطاف ٭توؿ بُت اإلنساف كبُت بيت ا 
اٟتراـ، فعدـ اٟتصوؿ على التصريح الشك أنو من عدـ ٗتلية الطريق فالطريق مل تكن خالية ١تن مل يكن معو 

. 1«تصريح إذ ال ٯتكنو التسجيل ِف اٟتج كال السفر كال الوصوؿ إىل ا١تشاعر ا١تقدسة كالقياـ ا١تناسك

 كهبذا فإٌف ا١تكلف إذا مل ٭تصل على ،2«إمكاف ا١تسَت من أحكاـ االستطاعة»كقد اعترب العلماء    
ال ٬تب اٟتج على غَت ا١تستطيع، ألٌف » ك.3التصريح، كإف كاف صحيحا قادرا ٔتالو، فإنٌو يعترب غَت مستطيع

 4«﴾الى ييكىلِّفي اي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا﴿:ا تعاىل خٌي ا١تستطيع باإل٬تاب عليو، كقاؿ

   ما ذكر من حدكد لبلستطاعة يدخل ضمن االستطاعة بالنفس، كلبلستطاعة نوع آخر كىو االستطاعة 
بالغَت بأف ينيب من ٭تج عنو، كىو مظهر آخر لرفع اٟترج عن العاجز كا١تريض، كىذا ما سيتم الكبلـ عنو 

 .ِف ا١تطلب ا١توايل

 

 

 

                                                           
صيغة  )4، صػق1427نوازؿ اٟتج، عبد ا بن ٛتد السكاكر، ضمن الدكرة العلمٌية الشاملة ا١تقامة ّتامع الراجحي بربيدة ِف شواؿ  /1

 .ـ23/05/2015: تاريخ (.wordاؿ
 (.1/315)ا١تعونة، القاضي عبد الوىاب البغدادم  /2
، أـ أنٌو شرط أداء،  (باعتباره داخبل ِف شرط االستطاعة)اختلف العلماء ِف شرط ٗتلية الطريق  كإمكاف ا١تسَت ىل ىو شرط كجوب/ 3

النوازؿ ِف اٟتج  مسألة التصريح ككوهنا من ٗتلية الطريق كذكر : كقد درس علي ناصر الشعبلف ِف كتابو.(5/7) ا١تغٍت، ابن قدامة: ينظر
 –، دار التوحيد 53-45أقواؿ العلماء فيها كأدلتهم، كرجح أهٌنا شرط كجوب فبل ٬تب اٟتج على من مل ٭تصل على التصريح، ص

 .(ـ2010/ق1431)1الرياض، ط
 (5/6)ا١تغٍت، ابن قدامة/ 4
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 رفع الحرج بتشريع النيابة في الحج: المطلب الثالث
 1«قياـ صحيح العمل بالتصرؼ مقاـ غَته»: النيابة ِف الشرع. 
  ا١تطلوب الشرعي نوعاف؛ أحد٫تا ما كاف من قبيل العاديات اٞتارية بُت ا٠تلق كالتصاريف ا١تالٌية

فالنيابة فيو صحيحة، كأف ينوب شخي عن آخر ِف البيع كالشراء ، كالثاٍل ما كاف من قبيل 
العبادات البلزمة للمكلف، فبل ينوب فيها أحد عن أحد ألٌف مقصود العبادة ا٠تضوع  كالتوجو 

إليو، كالنيابة تناِف ذلك كتضاده، كاختلف العلماء ِف جواز النيابة ِف اٟتج ألٌف األمر دائر بُت األمر 
 .2ا١تايل، كالعبادة

 أقوال العلماء في جواز النيابة في الحج: الفرع األول
 :   اختلف العلماء ِف جواز النيابة ِف اٟتج على قولُت

 عن ا١تيت، كعمن كجدت فيو شرائط  إىل جواز النيابة ِف اٟتجٌ 3ٚتهور الفقهاء  ذىب:القول األول
 ،4 إذا كجدت ضوابط كشركط النيابةالوجوب ككاف عاجزنا عن السعي إليو لكرب، أك مرض ال يرجى برؤه،

 :كأدلة اٞتمهور على جواز النيابة ِف اٟتج كثَتة، منها

 عن ابن عباس رضي ا عنهما، أف امرأة من جهينة، جاءت إىل النيب صلى ا عليو :الدليل األول
نػىعىٍم حيجِّي »: ًإفَّ أيمِّي نىذىرىٍت أىٍف ٖتىيجَّ فػىلىٍم ٖتىيجَّ حىىتَّ مىاتىٍت، أىفىأىحيجُّت عىنػٍهىا؟ قىاؿى : كسلم، فقالت

 .5«عىنػٍهىا، أرىأىٍيًت لىٍو كىافى عىلىى أيمًِّك دىٍينه أىكيٍنًت قىاًضيىةن؟ اٍقضيوا اللَّوى فىاللَّوي أىحىقُّت بًالوىفىاءً 
بإبراء ذمة ا١تيت إذا . تشبيو قضاء اٟتج بقضاء الدين دليل على جوازه، كعلى فضلو:وجو الداللة

 .كاف عليو حج الفرض

                                                           
 .792ا١تدخل الفقهي العاـ، مصطفى الزرقا، ص /  1
2
 (229-2/227)ا١توافقات، الشاطيب : ينظر/  

٤تمد حامد الفقي، :، ٖتقيق(3/405)اإلنصاؼ، ا١ترداكم ،(2/279)األـ، الشافعي .(4/147)ا١تبسوط، السرخسي /  3
(. 5/19)، ابن قدامة ، ا١تغٍت(ـ1956/ػق1375)1ط
:  إشراؼ،47النيابة ِف اٟتج، دراسة مقارنة، باسم بن عمر بن عبد ا قاضي، ص:  شركط النيابة ِف رسالة ماجستَت بعنواف:ينظر/  4

 .( ػق1420/1421) جامعة أـ القرل كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمٌية  ،سليماف كائل التو٬ترم
(. 2/18)1852ركاه البخارم، كتاب اٟتج، باب اٟتج كالنذكر عن ا١تيت، حديث /  5
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 جاءت امرأة من خثعم عاـ حجة : ، قاؿ أيضنا عن ابن عباس رضي ا عنهما: الدليل الثاني
يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإفَّ فىرًيضىةى اللًَّو عىلىى ًعبىاًدًه ِف اٟتىجِّ أىٍدرىكىٍت أىيب شىٍيخنا كىًبَتنا الى يىٍستىًطيعي : الوداع، قالت

 .1«نػىعىمٍ »: أىٍف يىٍستىًومى عىلىى الرَّاًحلىًة فػىهىٍل يػىٍقًضي عىٍنوي أىٍف أىحيجَّ عىٍنوي؟ قىاؿى 
 ال ٕتوز النيابة ِف اٟتٌج، إاٌل عن ا١تيت إذا أكصى بذلك ِف حدكد الثلث؛ كىو قوؿ ا١تالكٌية، :القول الثاني

 ال ٭تج أحد عن أحد ال عن صحيح كال عن مريض ِف حياتو، كجائز اٟتج عمن»: 2قاؿ ابن عبد الرب

 .3«أكصى إذا مات

كىأىٍف لىٍيسى ًلئٍلًٍنسىاًف ًإالَّ مىا سىعىى﴾﴿:    أٌما دليلهم فقولو تعاىل
 أم أٌف كٌل فرد ليس لو إاٌل سعيو، كالنيابة 4

ِف اٟتٌج ليست من سعي اجوج عنو، فبل تصح ١تخالفتها ظاىر اآلية، كألٌف اٟتج ىو قصد ا١تكلف البيت 
 .5بنفسو

 :الترجيح

حديث ا٠تثعمٌية أصل »:6، قاؿ ابن العريب"ليس لئلنساف إاٌل ما سعى"   كالراجح استثناء اٟتج من قاعدة 
متفق على صحتو ِف اٟتٌج خارج عن القاعدة ا١تستقرة ِف الشريعة من أٌف ليس لبلنساف إاٌل ما سعى رفقا 

 .7«من ا ِف استدراؾ ما فرط  فيو ا١ترء بولده كمالو

 

                                                           
(. 2/18 )1854ركاه البخارم، كتاب اٟتج، باب اٟتج عمن ال يستطيع الثبوت على الراحلة، حديث /  1
2
يوسف بن ٤تمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم األندلسي القرطيب ا١تالكي، أبو عمر، ٤تدث فقيو : ( ق368/463)ابن عبد الرب /  

 :االستيعاب ِف معرفة األصحاب، االستذكار، ينظر: أبو عمر بن ا١تكوم،  كأبو الوليد بن الفرضي، من مؤلفاتو:  ٨توم، من شيوخو
 .440صابن فرحوف، ، الديباج ا١تذىب، (5/266)شذرات الذىب، ابن العماد 

، مواىب (ـ1992/ق1413 )2لبناف، ط- ، دكف ٖتقيق، دار الكتب العلمٌية، بَتكت133الكاِف ِف فقو ا١تدينة، ابن عبد الرب، ص/  3
. زكريا عمَتات، دار عامل الكتب، دكف تاريخ الطبع: ، ٖتقيق(3/518)اٞتليل، اٟتطاب 

. 39سورة النجم، اآلية/  4
 .(5/228) تفسَت القرطيب: ينظر/  5
6
٤تمد بن عبد ا اإلشبيلي ا١تالكي عامل ِف اٟتديث، كالفقو، كاألصوؿ، كعلـو القرآف، كاألدب، كالنحو : (ػق468/543)ابن العريب/  

اصوؿ ِف األصوؿ، القواصم كالعواصم، : القاضي عياض، من مؤلفاتو: ذتومأبو بكر الشاشي، كالطرطوشي، من تبلـ: من شيوخو
 (.378-376)، الديباج ا١تذىب، ابن فرحوف، ص(6/232)شذرات الذىب :ينظر

(. 4/70) فتح البارم، ابن حجر العسقبلٍل/  7
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 النيابة في بعض المناسك: الفرع الثاني
  من مظاىر رفع اٟترج كالتيسَت على الضعفاء جواز النيابة ِف بعض أعماؿ اٟتج؛ كدليل جوازه قياس 

 .1األكىل، أم كما ٕتوز النيابة ِف أصل اٟتج فإهٌنا ٕتوز ِف أبعاضو
 كاألعماؿ اليت ٕتوز فيها النيابة ىي : 

؛ بأف يعقد كيل الصيب اإلحراـ لو، سواء كاف الويل ٤ترما أك حبلال، 2اإلحراـ عن الصيب غَت ا١تمٌيز/ 1
كدليل ذلك حديث جابر رضي ا عنو .كيصَت بذلك الصيب ٤ترما يتجنب ما يتجنبو اـر كيفعل ما يفعل

نىا :"قاؿ يىاًف، كىرىمىيػٍ نىا عىًن الصِّبػٍ يىافي، فػىلىبػَّيػٍ حىجىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كىمىعىنىا النِّسىاءي كىالصِّبػٍ
 .3"عىنػٍهيمٍ 

كبَت أك مريض، أك الصيب كمن ِف )بأف ينيب من عجز عن الرمي بنفسو : النيابة ِف رمي اٞتمار/ 2
 .4من يرمي عنو بأجرة أك بغَت أجرة (حكمهم كاٟتامل كا١ترضع اليت ٗتشى على نفسها من شدة الزحاـ

 :   كدليل ذلك 

  حديث جابر رضي ا عنو السابق /أ

، كيقاس على 5« كأٚتعوا على أٌف الصيب الذم ال يطيق الرمي، أنٌو يرمى عنو»:اإلٚتاع؛ قاؿ ابن ا١تنذر/ ب
 .6الصيب ا١ترضى كذكك األعذار ٞتامع بينهم العجز

 :كاختلفوا ِف كجوب الدـ على من استناب غَته على قولُت

                                                           
علي ٤تمد معوض، كعادؿ أٛتد عبد ا١توجود، دار الكتب العلمٌية : ، ٖتقيق(2/272)مغٍت اتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت : ينظر/  1

. (ـ1994/ق1415)1لبناف، ط- بَتكت
(. 5/51) ا١تغٍت، ابن قدامة : ينظر/ 2
 .514ص ، حديث ضعيف: ، قاؿ األلباٍل3038ركاه ابن ماجو، كتاب ا١تناسك، باب الرمي عن الصبياف، حديث /  3
كشاؼ القناع، ،(2/278)، مغٍت اتاج، ا٠تطيب الشربيٍت 168، الكاِف ، ابن عبد الرب، ص(4/69) ا١تبسوط، السرخسي :ينظر/ 4

. ، دكف تاريخ الطبعبكر بن عبد ا أبو زيد، دار عامل الفوائد:  إشراؼ(5/332)، أضواء البياف، الشنقيطي (2/314)البهويت 
 .75اإلٚتاع، ابن ا١تنذر ، ص/ 5
- ، مطبعة النجاح، الدار البيضاء252، كاٟتج ِف الفقو ا١تالكي، عبد ا بن الطاىر، ص(5/333)أضواء البياف، الشنقيطي : ينظر/ 6

 .(ـ2001/ ق1422)1ا١تغرب، ط
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 ألٌف النيٌب صلى ا عليو كسلم ،1ينيب العاجز من يرمي عنو ، كال دـ عليو أٌف :مذىب الجمهور 
 .مل يذكر الدـ

 سئل مالك، ىل »: ، فقد جاء ِف ا١توطأ أنٌو2 أنٌو ٬تب على من استناب غَته دـ:مذىب المالكّية
يرمى عن الصيب كا١تريض؟ فقاؿ نعم، كيتحرل ا١تريض حُت ييرمى عنو فيكربِّ كىو ِف منزلو كيهرؽ 

 3«دما

 .كقوؿ اٞتمهور أيسر كأرفق باٟتجاج

 . كتوزيعو4ذبح ا٢تدم/3

   إٌف األكىل كاألفضل ١تن ٭تسن الذبح أف يتوىل ذبح ىديو بنفسو، إاٌل أنٌو ٬توز النيابة ِف ذبح ا٢تدم ١تا 
 مثيَّ اٍنصىرىؼى ًإىلى اٍلمىٍنحىًر، ::" جاء ِف حديث جابر رضي ا عنو ِف صفة حجة الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم

ثنا كىًستُِّتى بًيىًدًه، مثيَّ أىٍعطىى  ٍدًيوً عىًليًّا، فػىنىحىرى فػىنىحىرى ثىبلى ، كىأىٍشرىكىوي ِف ىى  .5" مىا غىبػىرى

هدم ىديو بنفسو، كجواز االستنابة فيو
ي
 .   ِف ىذا اٟتديث دليل على استحباب ذبح ا١ت

بػىعىثىًٍت النَّيبُّت صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىقيٍمتي : "   أٌما دليل جواز النيابة ِف توزيعو، حديث علي رضي ا عنو
 7"ا كىجيليودىهى 6عىلىى البيٍدًف، فىأىمىرىٍل فػىقىسىٍمتي ٟتييومىهىا، مثيَّ أىمىرىٍل فػىقىسىٍمتي ًجبلى٢تىىا

 

 

                                                           
 .252، اٟتٌج ِف الفقو ا١تالكي، ص(5/379)ا١تغٍت، ابن قدامة : ينظر/  1
 .168الكاِف، ابن عبد الرب، ص :ينظر/  2
 .(ـ1997/ق1417)2بشار عواد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، ط: ، ٖتقيق(1/542)ا١توطأ، مالك بن أنس /  3
، على كجو الوجوب، أك التطوع تقربا إىل ا تعاىل: ا٢تدم/  4 اإلبل كالبقر، كالضأف، : كالنعم.ىو ما يهدل من النعم إىل فقراء اٟتـر

. 302اٟتج ِف الفقو ا١تالكي، عبد ا بن الطاىر، ص: كا١تعز، ينظر
. 886، ص1218ركاه مسلم، كتاب اٟتج ، باب حٌجة الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم، حديث /  5
. 954صحيح مسلم، ص: اٞتل بالضم كبالفتح، ما تلبسو الدابة لتصاف بو، ينظر: اٞتبلؿ/  6
(. 1/523 )1716كتاب اٟتج، باب ال يعطى اٞتزار من ا٢تدم شيئا، حديث : ركاه البخارم/  7
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 رفع الحرج في أركان الحج: المبحث الثاني
  الركن ِف اٟتج ىو ما ال يتم كال ٬تزئ اٟتج إاٌل باإلتياف بو، كال ٬ترب بدـ كال غَته بل ال بد من

 . 1فعلو
 2 بُت الصفا كا١تركة، كالسعي بالبيت، كالطواؼ بعرفةاإلحراـ كالوقوؼ :أربعة كىي: أركاف اٟتج ،

، 3كالسعي كاجبناالطواؼ كالوقوؼ بعرفة، كعٌدكا اإلحراـ شرط أداء األركاف على اٟتنفٌية كقصر 
 .4كأضاؼ الشافعٌية ركنا آخر، كىو اٟتلق

  حكم اإلحرام من الطائرة:المطلب األول

 مواقيت اإلحرام، وواجباتو: الفرع األول
كاألصل فيو فعل رسوؿ ا صٌلى »، 5،بالتزاـ حرمات ٥تصوصةىو نية الدخوؿ ِف اٟتج أك العمرة   اإلحراـ 

ا عليو كسٌلم كأمره بو، ألٌف كٌل عبادة ٢تا إحبلؿ مل يصح الدخوؿ فيها إاٌل بإحراـ كالصبلة، كذلك 
 6«إٚتاع

 .لئلحراـ مواقيت زمانٌية كمكانٌية، ككاجبات ٬تب اإلتياف هبا

 ما قدر فيو عمل من األعماؿ، سواء أكاف زماننا أـ مكاننا؛: ٚتع ميقات، كىو :  اإلحراممواقيت: أوال
 .كقت اإلحراـ بو، كموضعو: ، كميقات اٟتج شرعنا7كقيل موضع العبادة كزمنها

                                                           
. 41، اٟتج ِف الفقو ا١تالكي، عبد ا بن الطاىر، ص(8/244) اجملموع، النوكم:ينظر/ 1
(. 1/329) ا١تعونة، القاضي عبد الوىاب:ينظر/ 2
، كقد عزا ابن ٧تيم سبب جعل أيب حنيفة ركنُت للحٌج فقط إىل التوسعة كالتيسَت على (416-2/415)شرح فتح القدير، ابن ا٢تماـ/  3

.  87األشباه كالنظائر، ابن ٧تيم، ص: ا١تؤمنُت، ينظر
. "كاٟتلق إذا جعلناه نسكا: "، قاؿ النوكم204منهاج الطالبُت،النوكم،ص/ 4
(. 2/436)شرح فتح القدير، ابن ا٢تماـ: ينظر/  5
(. 1/329)ا١تعونة، عبد الوىاب البغدادم  /  6
.  (ـ1999/ق1419)، دار الفضيلة(3/381)معجم ا١تصطلحات كاأللفاظ الفقهية، ٤تمود عبد الرٛتاف عبد ا١تنعم / 7
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، كاختلف ِف ذم اٟتٌجة  شواؿ كذك القعدة كذك اٟتجة: أشهر اٟتج كىيىوؼ:  أّما الميقات الزمني/ أ
يىٍسأىليونىكى عىًن اأٍلىًىلًَّة قيٍل ًىيى مىوىاًقيتي لًلنَّاًس ﴿: كاألصل فيو قولو تعاىل. 1قيل ٚتيعو، كقيل بعضوؼ

كىاٟتٍىجِّ﴾
2. 

فهو مكاف اإلحراـ، كٮتتلف باختبلؼ اٞتهات اليت يأيت منها من يريد اإلحراـ :أّما الميقات المكاني/ب
 : مواقيت منقسمة على جهات اٟتـرٜتسةباٟتج أك العمرة، كىي 

 3 اٞتحفة:ميقات أىل الشاـ كمصر كا١تغرب 
  4ذك اٟتليفة: ميقات أىل ا١تدينة  
 5 ا١تنازؿ  قرف:ميقات أىل ٧تد 
  6 يلملم: ميقات أىل اليمن  
 7 ذات عرؽ:ميقات أىل العراؽ كخرساف كا١تشرؽ.  

                                                           
 (.5/110)، ا١تغٍت، ابن قدامة (1/323)ا١تعونة، القاضي عبد الوىاب : ينظر/ 1

 .189 سورة البقرة، اآلية/ 2

قرية كبَتة على طريق ا١تدينة من مكة، ١تا خربت كصارت مكاننا غَت مناسب للحجاج، جعل -: بضم اٞتيم، كسكوف اٟتاء -  اٞتحفة / 3
ـر قاصدكا البيت اٟتراـ حالينا، كيبعد عن مكة - ِف تغيَت ا١تكاف نوع من رفع اٟترج – "رابغنا "الناس بدالن عنها  مئيت ( 200) كمنو ٭تي

كقاموس اٟتج كالعمرة، أٛتد عبد ، (ـ1977/ق1397.)،بَتكت-، دار صادر(2/111)معجم البلداف،ياقوت اٟتموم:كيلومًت، ينظر
 .(ـ1988/ق1408)3، در العلم للمبليُت، بَتكت، ط74الغفور عطار، ص

كيلو مًت، كييعرؼ اليـو بأبيار علي، ينظر معجم كٜتسُت أربع مئة  (450) قرية ِف طريق ا١تدينة، كىي أبعد ا١تواقيت عن مكة، حوايل / 4
 .118قاموس اٟتج كالعمرة، أٛتد عبد الغفور عطار، ص،(2/295)البلداف 

، ينظر معجم البلداف  (السيل  )عُت كيلو مًتنا، كييعرؼ قرف ا١تنازؿ اليـو بػ تسٜتسة ك ( 95) جبل مطل بعرفات،يبعد عن مكة / 5
 186قاموس اٟتج كالعمرة، ص،(4/332)

كيلو مًتنا تقريبنا، كييعرؼ اليـو بػ أربع كٜتسُت ( 54)اسم جبل من جباؿ هتامة جنوب مكة، بينو كبينها -: أ١تلم : كيقاؿ لو-  يػىلىٍملىم / 6
 .254 كقاموس اٟتج كالعمرة، ص،(5/441)، ينظر معجم البلداف  (السعديَّة )

يت بذلك ألف هبا ًعٍرقنا، كىو اٞتبل الصغَت:  ذات ًعٍرؽو / 7  معجم البلداف،:ينظر كيلو مًت،أربع كتسعُت ( 94)تبعد عن مكة مسافة  ٝتي
 .116كقاموس اٟتج كالعمرة، ص، (4/108)ياقوت اٟتموم
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إٌف " : رضي ا عنهما أنٌو قاؿابن عباس  كالذم كقت ىذه ا١تواقيت ىو الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم ٟتديث 
ىًدينىًة ذىا اٟتيلىيػٍفىًة، كىأًلىٍىًل الشَّ  الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم

ىنىازًًؿ، اكىقَّتى أًلىٍىًل ا١ت
ـً اٞتيٍحفىةى، كىأًلىٍىًل ٧تىٍدو قػىٍرفى ا١ت

 ، كىأًلىٍىًل اليىمىًن يػىلىٍملىمى، ىينَّ ٢تىينَّ، كىًلمىٍن أىتىى عىلىٍيًهنَّ ًمٍن غىٍَتًًىنَّ ٦تٍَّن أىرىادى اٟتىجَّ كىالعيٍمرىةى، كىمىٍن كىافى ديكفى ذىًلكى
، كجاء ِف حديث جابر بن عبد ا رضي ا عنهما عن النيٌب 1"فىًمٍن حىٍيثي أىٍنشىأى حىىتَّ أىٍىلي مىكَّةى ًمٍن مىكَّةى 

 .2"كىميهىلُّت أىٍىًل الًعرىاًؽ ًمٍن ذىاًت ًعٍرؽو :"صٌلى ا عليو كسٌلم أنٌو قاؿ
كاف من أىلها أك من غَت سواء كمن مٌر على ىذه ا١تواقيت يريد اإلحراـ أك دخوؿ مكة لزمو اإلحراـ منها    

 3 "كىًلمىٍن أىتىى عىلىٍيًهنَّ ًمٍن غىٍَتًًىنَّ ٦تٍَّن أىرىادى اٟتىجَّ كىالعيٍمرىةى ىينَّ ٢تىينَّ  :"لقولو صٌلى ا عليو كسٌلم أىلها،

، كِف توسعة كقت اإلحراـ تيسَت على     كيبلحظ أنٌو ِف جعل ا١تواقيت ٜتسة متفرقة على جهات اٟتـر
 .4اٟتجاج إذ لو قصرىا ٔتكاف كاحد كزمن كاحد لوقع الٌناس ِف حرج عند اجتماعهم 

 اإلحرام5واجبات : ثانيا

 : لكٌل ركن من أركاف اٟتٌج كاجبات من تركها كجب عليو دـ، ككاجبات اإلحراـ ىي

 ذبح)أف يكوف من ا١تيقات ا١تكاٍل ال بعده، كمن جاكز ا١تيقات ا١تكاٍل فلم ٭تـر إاٌل بعده فعليو دـ / 1

 

 

 

                                                           
، كركاه مسلم،كتاب اٟتٌج، باب مواقيت اٟتٌج (1/471)1524ركاه البخارم، كتاب اٟتج، باب مهل أىل مكة  للحٌج، حديث / 1

. ، كاللفظ للبخارم838،ص1181كالعمرة، حديث
. 841،ص1183ركاه مسلم،كتاب اٟتٌج، باب مواقيت اٟتٌج كالعمرة، حديث/ 2
ا١تنصورة، - رفعت فوزم عبد ا١تطلب، دار الوفاء:  ٖتقيق(2/519)، األـ، الشافعي(351/ 1)ا١تعونة، القاضي عبد الوىاب/  3
.   (ـ2001/ق1422)1ط
جامعة أـ القرل قسم .(ق1419)عابد بن ٤تمد السفياٍل : رسالة التيسَت ِف كاجبات اٟتج، حامد بن مسفر الغامدم، إشراؼ: ينظر/ 4

. 108الفقو كأصولو، ص
ك٬تب .ىو ما يطلب فعلو ك٭تـر تركو، لكن ال تتوقف صحة اٟتج عليو، كيأمث تاركو، إاٌل إذا تركو بعذر معترب شرعا الواجب ِف اٟتج / 5

 الواجبات األصلٌية، اليت ليست تابعة لغَتىا ، الواجبات التابعة لغَتىا من األركاف، : عليو الفداء ّترب النقي، ككاجبات اٟتٌج قسماف
(. 54-17/53)ا١توسوعة الكويتٌية 
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 فإهٌنم أسقطوا الدـ عنو إف مل يتلبس 3 كالشافعٌية2، خبلفا أليب حنيفة1حىت كلو رجع إىل ا١تيقات (شاة
 بنسك

، ًإفَّ اٟتٍىٍمدى كىالنػٍِّعمىةى لىكى كىاٍلميٍلكى الى : " بأف يقوؿ4 التلبٌية /2 ، لىبػٍَّيكى الى شىرًيكى لىكى لىبػٍَّيكى لىبػٍَّيكى اللهيمَّ، لىبػٍَّيكى
 .  كيقرهنا مع اإلحراـ، كيسن تكرراىا عند تبدؿ األحواؿ، كأدبار الصلوات.5"شىرًيكى لىكى 

 .6اجتناب ٤تظورات اإلحراـ/ 3

   كقد دار جدؿ كبَت بُت فقهاء العصر ِف مكاف إحراـ القادـ للحٌج عن طريق اٞتٌو، ىل ٭تـر ِف الطائرة 
 .أـ ينتظر حىت ينزؿ ِف مطار جدة؟ كىذا ما سأحاكؿ بسطو ِف الفرع ا١توايل

 أقوال العلماء في اإلحرام في  الطائرة:الفرع الثاني

راكب الطائرة ا١تتجو إىل بلد ا اٟتراـ ٦تن يريد اٟتج كالعمرة ال ٯتر با١تواقيت قطعا، ألهٌنا مواقيت أرضية، 
 : كطريقو جوم، فبل ٮتلو حينئذ من حالتُت

 أف ال ٘تر الطائرة بأم ميقات، كذلك بأف يكوف الطريق اٞتوم ا١تسلوؾ ال ٭تلق فوؽ :الحالة األولى 
ميقات؛ فإف كانت الطائرة تزاكر عن ا١تواقيت فبل إحراـ كاجب على ا١تسافر حىت ينزؿ أرضنا كٯتر 

 .7ٔتيقات من ا١تواقيت، فيكوف من اآلتُت عليهٌن من غَت أىلهنٌ 
 إف كانت الطائرة ٖتلق فوؽ ميقات منها، ففي ا١تسألة قوالف:الحالة الثانية : 

                                                           
، كشف (2/416)شرح فتح القدير، ابن ا٢تماـ ك، (ـ1982/ق1402)6 ط ،، دار ا١تعرفة(1/324)بداية اجملتهد، ابن رشد:ينظر/  1

. 148، الكاِف، ابن عبد الرب، ص(2/219)القناع، البهويت 
 (.4/170)ا١تبسوط "فعلى قوؿ أيب حنيفة إف لىب عند ا١تيقات يسقط عنو الدـ، كإف مل يلب مل يسقط عنو الدـ :" قاؿ السرخسي/  2
 .194منهاج الطالبُت، النوكم ، ص: ينظر/  3
(. 101-5/100)ا١تغٍت، ابن قدامة : ينظر. كاجبة عند ا١تالكٌية، كشرط ِف اإلحراـ عند اٟتنفٌية، كسٌنة عند اٞتمهور،التلبٌية /  4
 باب التلبية، ىذه تلبٌية رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم، ركاىا البخارم من حديث ابن عمر رضي ا عنو ِف كتاب اٟتج،/  5

. 841، ص1184،  كركاىا مسلم، كتاب اٟتٌج، باب التلبية، حديث(1/478)1549حديث
منهاج ك، (2/416)شرح فتح القدير، ابن ا٢تماـ  ك،(339 -1/335)٤تظورات اإلحراـ ِف ا١تعونة، القاضي عبد الوىاب : ينظر/  6

 (.165-2/161)، مدكنة الفقو ا١تالكي، الصادؽ الغرياٍل(206-207)الطالبُت، النوكم، ص 
األحكاـ الشرعٌية ِف ك، منشورات كزارة الشؤكف الدينٌية، اٞتزائر، 132اإلحراـ لقاصدم بيت ا اٟتراـ، أٛتد ٛتاٍل، ص: ينظر/  7

، ط  .(ـ2010/ق1431)1األسفار اٞتويٌة، سعيد الكملي، دار ابن حـز
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 ٬تب على القادمُت للحج ِف الطائرات اإلحراـ إذا كانت ِف جو ا١تيقات كىو قوؿ ٚتهور :القول األول
 .2، كبو صدر قرار ٣تمع الفقو اإلسبلمي ِف دكرتو التاسعة عشر1فقهاء العصر

الواجب على القادمُت ِف الطائرات أك السفن أف ٭ترموا إذا حاذكا أقرب :"   ما يليقرار المجمعجاء ِف 
ميقات إليهم من ىذه ا١تواقيت فإف اشتبو عليهم ذلك كمل ٬تدكا من يرشدىم إىل ااذاة، كجب عليهم أف 

٭تتاطوا كأف ٭ترموا قبل ذلك بوقت يعتقدكف أك يغلب على ظٌنهم أهٌنم أحرموا قبل ااذاة؛ ألٌف اإلحراـ قبل 
 .3"كقد ني أىل العلم ِف ٚتيع ا١تذاىب األربعة على ما ذكرنا... ا١تيقات جائز مع الكراىة كمنعقد

   كقد نٌي العلماء قدٯتنا على أنٌو من مل ٯتر على ا١تيقات فإٌف إحرامو يكوف ٔتحاذاة أقرب ا١تواقيت إىل 
 .، كيلحق بالبحر اٞتوٌ 4طريقو سواء كاف طريقو برنا أك ْترنا 

 :   كأدلتهم ِف ذلك ما يلي

 .  حديث ا١تواقيت ا١تتقدـ:الدليل األول

، بل إٌف ابن حـز الظاىرم:    وجو الداللة  ني 5أٌف اإلحراـ من ا١تواقيت ا١تذكورة كاجب كٕتاكزىا ٤ترـٌ
فكٌل من خطر على أحد ىذه ا١تواضع كىو يريد اٟتج أك العمرة  »: على بطبلف حٌج من جاكزىا حيث قاؿ

 .6«فبل ٭تل لو أف يتجاكزه إاٌل ٤ترما فإف مل ٭تـر منو فبل إحراـ لو كال حٌج لو

، فػىقىاليوا: " عن ابن عمر رضي ا عنهما أنٌو قاؿ:الدليل الثاني اًف ا١تًٍصرىاًف أىتػىٍوا عيمىرى يىا أىًمَتى : لىمَّا فيًتحى ىىذى
 ، ٍؤًمًنُتى

ي
، كىىيوى جىٍوره عىٍن طىرًيًقنىا، كىًإنَّا ًإٍف أىرىٍدنىا قػىٍرننا "ًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى حىدَّ أًلىٍىًل ٧تىٍدو قػىٍرننا"ا١ت

نىا، قىاؿى   .7"فىاٍنظيريكا حىٍذكىىىا ًمٍن طىرًيًقكيٍم، فىحىدَّ ٢تىيٍم ذىاتى ًعٍرؽو : شىقَّ عىلىيػٍ
                                                           

مدكنة ك، (17/34)٣تموع فتاكل ابن باز ك، (3/72)الفقو اإلسبلمي كأدلتو، كىبة الزحيلي ك، (2/147) ا١توسوعة الكويتٌية :ينظر/  1
(. 2/93)الفقو ا١تالكي، صادؽ الغرياٍل 

. 385، ص(ـ2004/ق1425)٣تلة اجملمع الفقو اإلسبلمي، العدد التاسع عشر /  2
. 386-٣385تلة اجملمع الفقهي العدد التاسع عشر، ص /  3
 .148، الكاِف، ابن عبد الرب، ص(2/519)، األـ، الشافعي (2/219)كشاؼ القناع، البهويت :ينظر/  4
5
، أبو ٤تمد، الظاىرم من علماء األندلس ، كاف عا١تا باللغة كا١تنطق كالفقو : (ق456-384)ابن حـز/   علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز

، (5/239)شذرات الذىب، ابن العماد :اإلحكاـ ِف أصوؿ األحكاـ، الفصل ِف ا١تلل كاألىواء كالنحل، ينظر: كاألصوؿ ، من مؤلفاتو
 .(ـ1993/ق1414)1، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط(2/393)كمعجم ا١تؤلفُت، رضا كحالة 

(. ػق1352)1 مصر، ط-٤تمد منَت الدمشقي، مطبعة النهضة : ، ٖتقيق(7/70)الى، ابن حـز /  6
.  البصرة كالكوفة: ا١تصراف ٫تا، (1/473 )1531ركاه البخارم، كتاب اٟتٌج، باب ذات عرؽ ألىل العراؽ، حديث /  7
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قاؿ ابن حجر ِف معٌت قوؿ عمر  كقد القادـ بالطائرة حكمو حكم ااذم للميقات،:    وجو الداللة
أم اعتربكا ما يقابل ا١تيقات من األرض اليت تسلكوهنا من غَت ميل »: (انظركا حذكىا)رضي ا عنو 
كال فرؽ بُت من سامت أحد ا١تواقيت برنا أك ْترنا أك جونا، إذ كٌل ذلك يشملو أٌف ا١تسافر .1«فاجعلوه ميقاتا

  2مار عليهنٌ 
ًيتيكيم عىٍن شىٍيء فاجتىًنبيوهي، كإذىا أىمىٍرتيكيٍم بًأىٍمرو : "قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم :الدليل الثالث ًإذىا هنى

 .3" فٍأتيوا ًمٍنوي ما اٍستىطىٍعتيمٍ 

 يستفاد من اٟتديث أنٌو ٬تب اإلتياف ٔتا أمر بو رسوؿ ا بقدر االستطاعة ك٦تٌا أمر بو :وجو الداللة 
اإلحراـ من ا١تواقيت كيدخل ِف ذلك راكب الطائرة فهو ملـز بتطبيق أمر الٌنيب باإلحراـ من ا١تيقات حسب 

 .4ما يستطيع  فإف استطاع اإلتياف بالسنن فحسن كإف مل يستطع فبل بأس

 القادموف بالطائرات ال ٬تب عليهم اإلحراـ إاٌل بعد أف هتبط هبم الطائرة ِف البلد الذم :القول الثاني
 .(جدة)سيسلكوف بعده الطريق األرضي 

 ،6، كمصطفى الزرقا5كىذا القوؿ أفىت بو ٚتاعة من ا١تعاصرين منهم ٤تمد الطاىر بن عاشور

 

 

 
                                                           

(. 3/389)فتح البارم، ابن حجر العسقبلٍل /  1
. 114األحكاـ الشرعٌية ِف األسفار اٞتويٌة، سعيد الكملي، ص: ينظر/  2
. 50ص: ، ينظرسبق ٗتر٬تو/  3
. ٣386تلة اجملمع الفقهي العدد التاسع عشر، ص : ينظر/  4
زغيبة،  ٤تمد بن إبراىيم بو: ، ٚتع كٖتقيق326مكاف اإلحراـ للحج بالطائرة، ص: فتاكل اإلماـ ٤تمد الطاىر ابن عاشور، فتاكل/  5

.  (ـ2004/ق1425 )1ديب ط- مركز ٚتعة ا١تاجد للثقافة كالًتاث
ىو مصطفى بن الشيخ أٛتد الزرقا بن الشيخ ٤تمد الزرقا من حلب، أخذ العلم عن أبيو، كعن :(ـ1999/ـ1907)مصطفى الزرقا  / 6

الفقو اإلسبلمي ِف ثوب جديد، كا١تدخل : راغب الطباخ، درس الفرنسٌية كالعلـو العصريٌة، كٗترج من كلييت اٟتقوؽ كاآلداب من مؤلفاتو
٣تمع الفقو   كقد خالف قرار.4ط  القاىرة،-، دار الشواؼ(1/343)علماء كمفكركف عرفتهم، ٤تمد اجملدكب،: الفقهي العاـ،  ينظر

. ٣387تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، العدد التاسع عشر، ص: ، ينظر بعدـ جواز اإلحراـ من جدةاإلسبلمي
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 .2، كآخركف1كأٛتد ٛتاٍل

لو بأنٌو ٬توز لراكب البحر   ك نيقل قوؿ آخر3(ال ٭تـر ا١تسافر ِف السفن )ك قد نيقل عن مالك قوؿ بأنٌو
 . فيلحق حكم راكب الطائرة براكب البحر4تأخَت اإلحراـ إىل الرب للمشقة كالضركرة

٬توز ٢تم - مطلقا- صرح اققوف من علماء ا١تالكٌية أٌف ا١تعتمد ىو أف ركاب البحر»: الشيخ حمانيقاؿ 
التأخَت، كال حرج عليو كال ىدم إف أخر حىت أحـر من الرب كهبذا صدرت الفتول من اإلماـ الطاىر بن 
عاشور، كبذلك أفىت أيضا العبلمة عبد ا بن قنوف كإ٪ٌتا أفىت ىؤالء من ا١تكاف الذم يصل إليو اٟتجاج 

صصوا  القاصدكف مكة كينزلوف فيو من اٞتو أك من البحر إىل الرب، فذلك ىو مهلهم، كمنو ينشئوف، كمل ٮتي
من ىذا القوؿ يتبُت أهٌنم ال يقولوف بأٌف جدة . 5«مكانان جديدا لئلحراـ، كال ٭تدثوا ميقاتا مل يرد بو الٌني

 .6ميقات كلكٌنها كغَتىا من األماكن الذم هتبط فيها الطائرة

 :   كاستدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا يلي

 الطائرة عندما تكوف ٤تلقة ِف السماء ال يصدؽ على من فيها أهٌنم أتوا على ا١تيقات ادد :الدليل األول
، ككذلك اإلتياف ا١تذكور ِف حديث ا١تواقيت ٢7تم ال لغة كال عرفنا؛ ألٌف اإلتياف ىو الوصوؿ للشيء ِف ٤تلو

                                                           
أٛتد بن ٤تمد بن مسعود بن ٤تمد ٛتاٍل اٞتزائرم، من مواليد كالية جيجل، عاش ِف فًتة :  (ـ1915/1998 )أٛتد ٛتاٍل/  1

صراع بُت السٌنة كالبدعة، : االستعمار الفرنسي للجزائر أخذ العلم عن ابن باديس كغَته درس النحو كالصرؼ كالفقو كالتفسَت، من مؤلفاتو
-14/ ػق1436رجب25 :، تاريخ الدخوؿكزارة الشؤكف الدينٌية كاألكقاؼ، الصفحة الرئيسٌية: اإلحراـ لقاصدم بيت  اٟتراـ، موقع

كرد على   دافع الشيخ ٛتاٍل ِف كتابو اإلحراـ لقاصدم بيت ا اٟتراـ، عن مسألة جواز تأخَت اإلحراـ إىل جدة، كقدـ04-2015
. ا١تخالفُت

،  كعبد ا بن زيد آؿ ٤تمود ِف 116 األحكاـ الشرعٌية، سعيد الكملي، ص:ينظرعبد ا بن إبراىيم األنصارم، كعطية صقر، /  2
. 124النوازؿ ِف اٟتج، الشعبلف، ص: جواز اإلحراـ من جدة، ينظر: رسالة لو ٝتاىا

. 33 صاإلحراـ لقاصدم بيت ا اٟتراـ، أٛتد ٛتاٍل، : ينظر/  3
(. 2/23)حاشية الدسوقي : ينظر/  4
 .41-40اإلحراـ، ٛتاٍل،ص /  5

 .إثبات أٌف جدة ميقات: من العلماء من جعل جدة ميقاتا مطلقا منهم عدناف عرعور ِف كتاب/  6
  .119رسالة جواز اإلحراـ من جدة ، ابن ٤تمود، نقبل عن النوازؿ ِف اٟتٌج، الشعبلف، ص/  7
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كال يتناكؿ ا١تركر جٌوا كما ٘تر الطيور، إذ الطائر ِف جٌو .٤تموؿ على الطرؽ الربيٌة ا١تعهودة ِف ذلك الوقت
 .1ا١تيقات ىائم ِف السماء كال ينزؿ إاٌل ّتدة

ا أثناء التجرد من الثياب كارتداء :الدليل الثاني القوؿ بوجوب اإلحراـ ِف الطائرة ييلحق باٟتاج مشقة كحرجن
 .2مبلبس اإلحراـ، كمضرة لشدة بركدة اٞتو، لذا كجب تأخَت اإلحراـ إىل النزكؿ ِف مطار جدة رفعان للحرج

 الطائرة تسَت ِف اٞتو بسرعة فائقة، ٢تذا يعسر ٖتديد كصو٢تا فوؽ ا١تيقات بالضبط مثٌ ىي :الدليل الثالث
ال تبقى فوقو سول دقيقة كاحدة كىي ال تكفي لئلعبلـ كاالستعداد، فإف أحـر قبلها مل يوافق ما كرد عن 

 .3الشارع، كإف ٕتاكزىا كقع ِف ٤تذكر التجاكز، كمل ٭تقق ا١تراد

 إٌف اإلحراـ عبارة عن نٌية الدخوؿ ِف النسك يصحبها قوؿ كعمل، كاالغتساؿ كالصبلة كما :الدليل الرابع
ركم عن الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم، فليس ىو النٌية كحدىا، كراكب الطائرة غَت مستطيع لعمل أكثرىا 

 .4بيسر، لذا كجب عليو التأخَت للضركرة؛ كالضركرات تبيح اظورات

 : الترجيح
   القوؿ بوجوب اإلحراـ ِف الطائرة ١تن ٯتر على ا١تيقات ىو القوؿ الراجح ِف ا١تسألة، ألنٌو األحوط للمسلم 

، كعلى أنٌو ال ٬توز ٕتاكز ا١تواقيت من غَت 5كقد اتفق العلماء على أٌف من أحـر قبل ا١تيقات فإحرامو صحيح
 .إحراـ

 : أٌما أدلة القائلُت ّتواز تأخَت اإلحراـ إىل جدة ييرد عليو كما يلي

 قو٢تم بأٌف ا١تركر بالطائرة ليس إتيانا، يرٌد عليو بأنٌو : 
 ﴿كىيػىٍوـى :من تتبع كبلـ العرب كجدىم يطلقوف اإلتياف كا١تركر على غَت األرضي كقولو تعاىل -

يػينػٍفىخي ِف الصُّتوًر فػىفىزًعى مىٍن ِف السَّمىاكىاًت كىمىٍن ِف اأٍلىٍرًض ًإالَّ مىٍن شىاءى اللَّوي كىكيلٌّ أىتػىٍوهي 

                                                           
األحكاـ الشرعٌية، سعيد الكملي،  ك،(17/27)قوؿ البن ٤تمود  بأٌف راكب الطائرة ال ٯتر با١تيقات ِف  فتاكل ابن باز : ينظر/  1

. 117ص
. 326فتاكل الطاىر بن عاشور، ص: ينظر/  2
. 137اإلحراـ، أٛتد ٛتاٍل، ص: ينظر/  3
. 137اإلحراـ، أٛتد ٛتاٍل، ص: ينظر/  4
. 61اإلٚتاع، ابن ا١تنذر، ص/  5
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؛ كالبد أٌف إتياف أىل السماكات كاألرض يـو القيامة ال يقصد يو اإلتياف 1دىاًخرًينى﴾
 2.األرضي

إف سيلِّم بأٌف مركر الطائرة ليس إتيانا، كلكن ال ييسٌلم بأنٌو ليس ٔتحاذاة، كقد ثبت جواز    - 
 .3اإلحراـ بااذاة

  كقو٢تم بأٌف اإلحراـ من الطائرة ميفوِّت لسٌنة الغسل كالصبلة عند اإلحراـ يرٌد عنو بأنٌو ٯتكن للحاٌج
أف يغتسل كيصلي ِف بيتو أك ِف بلده قبل الركوب، علما بأٌف الغسل كالصبلة مستحبٍُت فقط، كال 

 .٬توز تأخَت شيء كاجب من أجل ٖتصيل النوافل
  ٌأٌما استدال٢تم بوقوع اٟترج كا١تشقة، فإنٌو ٯتكن تبلِف ىذه ا١تشقة بأف يأتزر الرجل كيرتدم ِف بيتو، مث

يلبس فوقو ذلك جبلبة أك قميصا أك ٨تو ذلك من الثياب الواسعة، فإذا أراد الدخوؿ ِف النسك 
 .4خلع ثيابو الظاىرة فإذا ىو ِف إحرامو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 87سورة النمل، اآلية /  1
(. 24/ 17)٣تموع فتاكل ابن باز /  2
. 132النوازؿ ِف اٟتج، الشعبلف، ص: ينظر/ 3
. 120األحكاـ الشرعٌية، سعيد الكملي، ص/  4
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 حكم الوقوف بعرفة إلى الغروب: المطلب الثاني
، كمن فاتو الوقوؼ فعليو حج من قابل، كىو ركن اٟتٌج 1 الوقوؼ بعرفة ركن من أركاف اٟتٌج إٚتاعا  

اٟتىجُّت عىرىفىةي من جىاءى :" األعظم ٟتديث عبد الرٛتن بن يعمر رضي ا عنو أٌف الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم قاؿ
، ك٢تذا الركن مكاف ككقت ٤تدكدين ال ٬تزئ الوقوؼ إاٌل 2"لىيػٍلىةى ٚتىٍعو قػىٍبلى طيليوًع الفىٍجًر فػىقىد أىٍدرىؾى اٟتىجَّ 

فيهما، كيًتتب على ىذا التحديد أحكاـ ٬تب معرفتها، كأ٫تها حكم من دفع من عرفة قبل غركب 
 .الشمس

 مواقيت الوقوف بعرفة: الفرع األول

  الميقات المكاني: أوال

ا١تيقات ا١تكاٍل للوقوؼ ىو كٌل أرض عرفة كاألفضل الوقوؼ عند الصخرات ا١تفًتشات ِف أسفل جبل 
الرٛتة، كىو موقف رسوؿ ا  ١تا ركم عن جابر بن عبد ا رضي ا عنو أٌف الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم 

 فإنٌو ال ٬تزئ الوقوؼ فيو لقولو 4إاٌل كادم عرنة.3"كىقػىٍفتي ىىاىينىا كىعىرىفىةي كيلُّتهىا مىٍوًقفه :" كقف عندىا كقاؿ
، كىاٍرتىًفعيوا عىٍن بىٍطًن عيرىنىة: "صلى ا عليو كسٌلم  .5"كيلُّت عىرىفىةى مىٍوًقفه

 الميقات الزماني: ثانيا

 .  ا١تيقات الزماٍل للوقوؼ ىو يـو التاسع ذم اٟتٌجة، كلكن لو حد لبدايتو، كحد لنهايتو

 : اختلف العلماء ِف أكؿ كقت الوقوؼ على قولُت:أول وقت الوقوف/1

                                                           
1
(. 1/346)بداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد، ابن رشد/  

، حديث/  2 كركاه أبو داكد، كتاب ا١تناسك، باب ، 215، ص889ركاه الًتمذم، كتاب اٟتٌج، باب من جاء فيمن أدرؾ اإلماـ ّتمعو
، حديث 339، ص1949من مل يدرؾ عرفة، حديث  ، ، كركاه ابن ماجو، كتاب ا١تناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة ٚتعو

. حديث صحيح: ، قاؿ األلباٍل510، ص3015
(. 8/122)، اجملموع، النوكم 893، ص1218ركاه مسلم، كتاب اٟتج، باب ما جاء أٌف عرفة كٌلها موقف، حديث /  3
عرنة بضم العُت كفتح الراء؛ كاد يقع غريب عرفة، كىو شريط طويل كمتسع، كىو ليس من عرفة كال يصح الوقوؼ هبا، قاموس اٟتج /  4

. 169كالعمرة، أٛتد عبد الغفور عطار، ص
. ، صححو األلباٍل510، حديث ، ص3012ركاه ابن ماجو، كتاب ا١تناسك، باب ا١توقف بعرفات، حديث /  5
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 1يبدأ كقت الوقوؼ بعرفة من زكاؿ يـو عرفة، فمن كقف قبل الزكاؿ مل ٬تزئو: قول الجمهور. 
 2 يبدأ كقت الوقوؼ بعرفة من طلوع فجر يـو عرفة:قول الحنابلة. 

طلوع فجر يـو النحر، فمن :  اتفق العلماء على أٌف آخر كقت الوقوؼ بعرفة ىو:آخر وقت الوقوف/ 2
 .3عبد الرٛتاف بن يعمر: ٟتديث.طلع عليو كىو مل يقف بعرفة فقد فاتو اٟتج

 حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس: الفرع الثاني
 كبعد أف اتفق الفقهاء على أٌف الوقوؼ بعرفة يـو التاسع من ذم اٟتٌجة ركن كأنٌو ينتهي بطلوع فجر يـو   

 :النحر اختلفوا ِف حكم الوقوؼ إىل الغركب، كما يًتتب على من دفع من عرفة قبل الغركب كمل يعد إليها

  :القول األول

الوقوؼ بعرفة من بعد الزكاؿ كاجب، كإىل الغركب ركن، فمن مل يقف بعرفة إىل الغركب مل يصح حٌجو، إاٌل 
كباٞتملة فشرط صحة الوقوؼ عنده ىو »: 5قاؿ ابن رشد.4أف يرجع قبل الفجر فيجزئو؛ كىو قوؿ ا١تالكٌية

 6«أف يقف ليبل

 :استدل المالكّية على قولهم بما يلي

 فعل الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم؛ ١تا ركل علي بن أيب طالب، رضي ا عنو أنٌو :الدليل األول  
 خيذيكا عىٍتِّ :"، كقد كجب اتباعو ألنٌو قاؿ7صلى ا عليو كسٌلم دفع حُت غابت الشمس

 

                                                           
(. 5/273)ا١تغٍت ، ابن قدامة/  1
. ، كِف  ىذا القوؿ توسعة على اٟتجاج خاصة مع  كثرة العدد (4/29)، اإلنصاؼ، ا١ترداكم (5/274)ا١تغٍت، ابن قدامة / 2
 (.5/274)ا١تغٍت، ابن قدامة : ينظر/  3

(. 4/131)، مطبعة السعادة، مصر دكف تاريخ الطبع، مواىب اٞتليل، اٟتطاب (1/401)ا١تدكنة الكربل، مالك /  4
5
الوليد، يعرؼ بابن رشد اٟتفيد، عامل حكيم  ىو أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن أٛتد بن رشد القرطيب، أبو: (ق622ت)ابن رشد  /  

شذرات : بداية اجملتهد، ٥تتصر ا١تستصفى ِف أصوؿ الفقو  ينظر: مشارؾ ِف الفقو كالطب كا١تنطق من علماء ا١تالكٌية، لو مؤلفات منها
 .122، كالديباج ا١تذىب، ابن فرحوف ص(6/522)الذىب، ابن العماد

(. 1/348)بداية اجملتهد، ابن رشد /  6
 أبو داكد،كتاب ا١تناسك، باب ركاه ، ك214، ص885الًتمذم، كتاب اٟتٌج، باب ما جاء أٌف عرفة كٌلها موقف، حديث  ركاه /  7

 .حديث  حسن صحيح: ،  كقاؿ الًتمذم335ص ،1922، حديث الدفعة من عرفة
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 .2، كىذا يدؿ على أٌف الدفع من عرفة يكوف بعد الغركب1"مىنىاًسكىكيمٍ 
 من  ملٍى يىًقٍف ًبعىرىفىةى، : "ركم عن عبد ا بن عمر رضي ا عنهما أنٌو كاف يقوؿ: الدليل الثاني

، فػىقىٍد فىاتىوي اٟتىجُّت  يٍزدىلًفىًة، قػىٍبلى أىٍف يىٍطليعى الفىٍجري
لىًة ا١ت يٍزدىلًفىًة، ًمٍن . ًمٍن لىيػٍ

لىًة ا١ت كمٍن كىقىفى ًبعىرىفىةى، من لىيػٍ
، فػىقىٍد أىٍدرىؾى اٟتىجَّ   .3"قػىٍبًل أٍف يىٍطليعى الفىٍجري

 :يدؿ ىذا اٟتديث على أٌف الوقوؼ إىل الغركب ركن من كجهُت: وجو الداللة
  ىذا اٟتديث ني على أنٌو ال يكوف كقوفو إاٌل بوقوؼ جزء من الليل، كلو كقف أك مٌر هنارا ١تا

 .أجزأه
  تعليق فوات اٟتٌج بفوات الوقوؼ بعرفة ليبل، دليل على أنٌو ركن ألٌف اٟتج ال يفوت إاٌل بفوات

 .الركن

  :القول الثاني
نفس الوقوؼ ركن كاستدامتو إىل »: ، قاؿ السرخسي4الوقوؼ إىل الغركب كاجب، كىو قوؿ اٟتنفٌية كاٟتنابلة

 .6؛ فمن دفع قبل الغركب فحٌجو صحيح كعليو دـ5«غركب الشمس كاجبة

 :كاستدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا يأيت

 دليل كجوبو كأنٌو ٬ترب بدـ أٌف فيو إظهار ٥تالفة للمشركُت إذ كانوا يدفعوف منها قبل :الدليل األول 
 ٟتديث ابن عباس رضي ا عنو أنٌو 7الغركب، كألٌف رسوؿ ا فعلو كأمر بو؛ كترؾ الواجب ٬ترب بدـ

ٍيئنا أىك تػىرىكىوي فػىٍليػيٍهرًٍؽ دىمنا:" قاؿ   8"مىٍن نىًسيى ًمٍن نيسيًكًو شى

                                                           
. 943، ص1297ركاه مسلم، كتاب اٟتج، باب استحباب رمي ٚترة العقبة يـو النحر راكبا، حديث/  1
(. 1/128)، بداية اجملتهد، ابن رشد (1/376)ا١تعونة، القاضي عبد الوىاب /  2
ركاه الدارقطٍت، كتاب ، ك(1/521 )1156 كتاب اٟتٌج، باب كقوؼ من فاتو اٟتٌج بعرفو، حديث،ركاه مالك ِف ا١توطأ موقوفا /  3

 كقد ضعفو الدارقطٍت، ،شعيب األركنؤؤط كآخركف، دكف دار النشر: ، ٖتقيق (3/263)2518اٟتج، باب الوقوؼ بعرفات، حديث 
 .«فيو رٛتة بن مصعب ضعيف، كمل يأت بو غَته»: كقاؿ

(. 5/272)ا١تغٍت، ابن قدامة / 4
(. 4/56)ا١تبسوط، السرخسي /  5
(. 17/263)٣تموع فتاكل ابن باز. (5/273)ا١تغٍت، ابن قدامة / 6
(. 4/56)ا١تبسوط، السرخسي : ينظر/  7
(. 1/557 )1257ركاه مالك، كتاب اٟتج، باب ما يفعل من نسي من نسكو شيئا، حديث / 8
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 كمل ٮتصو بليل كال هنار،كليس فيو 1﴾مثيَّ أًفيضيوا ًمٍن حىٍيثي أىفىاضى النَّاسي ﴿: قاؿ تعاىل: الدليل الثاني 
 . ذكر للموضع فاقتضى ذلك جوازه ِف أم كقت كقف فيو

 (طواؼ اإلفاضة، كالوقوؼ ٔتزدلفة كالرمي كالذبح) إٌف سائر ا١تناسك كقتها بالنهار :الدليل الثالث 
 . 2كإ٪ٌتا دخوؿ الليل فيو يكوف تبعنا، فالقوؿ بأٌف الركن ىو الوقوؼ بالليل خارج عن األصوؿ

 كوف الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم كقف هنارا كدفع منها عند الغركب يدٌؿ على أٌف :الدليل الرابع 
كقت الوقوؼ ىو النهار ككقت الغركب ىو الدفع فاستحاؿ أف يكوف الدفع ىو كقت الفرض، 

ككقت كقوفو ليس فرضا، كأيضا ١تا قيل يـو عرفة كنقلت ىذه التسمٌية عن الٌنيب دٌؿ على أٌف النهار 
 3.كقت الفرض فيو كأنٌو يفعل ليبل على كجو القضاء

 من مل يقف بعرفة ليبل فقد ترؾ نسكا فعلو الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم لذا ٬تب :وجو االستدالل
 .عليو دـ

  فمن دفع من عرفة قبل فحٌجو صحيح 4 الوقوؼ بعرفة إىل الغركب سٌنة، كىو قوؿ الشافعٌية:القول الثالث

كقد اختاره . 6«ا١تعترب ِف الوقوؼ اٟتضور ِف جزء من عرفات، كلو ِف ٟتظة لطيفة»: ، كقالوا5كال يلزمو دـ
 . ِف كتابو أضواء البياف7من ا١تعاصرين الشنقيطي

 :كاحتج الشافعٌية ٔتا يلي

 أىتػىٍيتي رىسيوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم  با١توقف، يعٍت :   عن عركة بن مضرس قاؿ:الدليل األول
بىًل طىٍيءو؛ أىٍكلىٍلتي مىًطيىيًت، كأىتٍػعىٍبتي نػىٍفًسي، كاً ما تػىرىٍكتي ًمٍن : ّتمع، قلت ًجٍئتي يىا رىسيوؿى ا ًمن جى

                                                           
 .199سورة البقرة، اآلية / 1

(. 4/387)أحكاـ اٞتصاص : ينظر/  2
(. 4/387)أحكاـ اٞتصاص : ينظر/  3
(. 8/128)اجملموع، النوكم /  4
، (5/278)، أضواء البياف، ٤تمد ٥تتار الشنقيطي (8/141)اجملموع، النوكم /   5
(. 8/129)اجملموع، النوكم /  6
ىو ٤تمد بن األمُت بن ٤تمد ا١تختار اٞتكٍت الشنقيطي، من موريتانيا برع ِف الفقو كاألصوؿ : (ق1305/1393)الشنقيطي /  7

مذكرة األصوؿ على ركضة الناضر، شرح : عطٌية ٤تمد سامل، من مؤلفاتو: كالتفسَت، دٌرس ِف ا١تسجد الٌنبوم، توِف ِف مكة، أشهر تبلميذه
.  (كما بعدىا1/171)، كمفكركف كعلماء عرفتهم، ٤تمد ٣تدكب 19مقدمة أضواء البياف، الشنقيطي ، ص: على مراقي، ينظر
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مىٍن أىٍدرىؾى مىعىنىا : "جىبىلو إاٌل كقػىٍفتي عىلىٍيًو، فػىهىل يل من حجٍّ؟ فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم قاؿ
ة، كأتى عىرىفىات قػىٍبلى ذىًلكى لىٍيبلن أك نػىهىارنا، فػىقىد متىى حَّجيوي، كقىضىى تػىفىثىوي  ًذًه الصىبلى  .1"ىى

 : وجو االستدالل
  أٌف الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم جعل إدراؾ الوقت بالوقوؼ جزءنا من الليل أك النهار كمل يقيده بأحد

 2الوقتُت أككليهما معنا
  مرتبا لو بالفاء على كقوفو بعرفة ليبل أك هنارا يدؿ على " فقد مت حٌجو: "قولو صلى ا عليو كسٌلم

 3أٌف الواقف هنارا يتم حٌجو بذلك، كالتعبَت بلفظ التماـ ظاىر ِف عدـ لزـك اٞترب بالدـ
 اٟتىجُّت عىرىفىةي : " دليل صحة حٌج من كقف بعرفة هنارا فقط قولو صٌلى ا عليو كسٌلم:الدليل الثاني

 فاٟتديث ذكر صحة من كقف قبل طلوع 4"من جىاءى لىيػٍلىةى ٚتىٍعو قػىٍبلى طيليوًع الفىٍجًر فػىقىد أىٍدرىؾى اٟتىجَّ 
 .الشمس مطلقا دكف تقييده بالليل

 األفضل كقوؼ اٟتاج بعرفة إىل الغركب اقتداءن بفعل الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم ِف حجو، إاٌل أٌف :الترجيح
القوؿ بصحة حج من اضطر إىل ا٠تركج من عرفة قبل غركب الشمس كمل يتمكن من العودة إليها من غَت 
إلزامو بدـ أخذا ٔتذىب الشافعي ىو األكثر ٖتقيقا للتيسَت على اٟتجاج ِف العصر اٟتاضر كرفعا للحرج 

 :عنهم، كذلك ١تا يلي

  األخذ برأم ا١تالكٌية كالقوؿ بفساد حج من مل يقف بعرفة ليبل ككجوب إعادة حٌجو، يلـز منو حرج
 .5كمشقة كبَتة، خاصة مع صعوبة النفقة كعسر اٟتصوؿ على تصريح جديد

                                                           
، كركاه أبو داكد، كتاب 215، ص891ركاه الًتمذم، كتاب اٟتٌج، باب ما جاء فيمن أدرؾ اإلماـ ّتمع فقد أدرؾ اٟتٌج، حديث /  1

، كركاه الٌنسائي ،كتاب مناسك اٟتٌج، باب  فيمن مل يدرؾ صبلة الصبح 340، ص1950ا١تناسك، باب من مل يدرؾ عرفة، حديث 
، 511، ص3016، كركاه ابن ماجو، كتاب ا١تناسك، باب الدفع من عرفة، حديث 469، ص3041مع اإلماـ ٔتزدلفة، حديث

. (4/259)إركاء الغليل : صححو األلباٍل، ينظر
. 375النوازؿ ِف اٟتج، ناصر الشعبلف، ص/  2
(. 5/279)أضواء البياف، الشنقيطي /  3
 .57سبق ٗتر٬تو، ص/  4
 ، لكن إذا نظر إىل العمل الذم يليو كىو النزكؿ ٔتزدلفة عند ا بالغن ااشًتاط ا١تالكٌية الوقوؼ إىل الغركب، كجعلو ركنا يظهر أٌف فيو حرجن /  5

من  يبدؤ ا١تالكٌية فهم ال يشًتطوف سول النزكؿ بقدر حط الرحاؿ كصبلة ا١تغرب كالعشاء، كتناكؿ أكل كشرب، ككقت النزكؿ عندىم 
الغركب إىل قبيل طلوع مشس يـو النحر، كِف ىذا تيسَت ك توسعة على اٟتجاج ٮتفف من اٟترج الواقع نتيجة اشًتاط البقاء بعرفة إىل 

. الغركب
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  ،إذا كاف الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم قد أذف لضعفة أىلو بالنفرة من مزدلفة خوفا من حطمة الٌناس
 1فإٌف ا١تعٌت موجود اليـو كعلى كجو أشد من النفرة من عرفة 

  إٌف ِف بقاء كٌل اٟتجاج حىت الغركب كدفعهم من عرفة بعد الغركب زحاـ شديد يؤذم الٌنساء
 .كالضعاؼ، كقد ييفوِّت على البعض كاجب ا١تبيت ٔتزدلفة

نظرنا ١تا يعانيو حجاج بيت ا اٟتراـ من ا١تشقة كالضرر البالغُت نتيجة »: عبد اهلل بن سليمان المنيع قاؿ 
منعهم من اإلفاضة من عرفات إىل مزدلفة قبل غركب الشمس، كقد ال يتيسر ٢تم الوصوؿ إىل إاٌل بعد 

منتصف الليل، كقد ال يصل بعضهم إاٌل بعد طلوع الفجر، فيفوهتم ا١تبيت ٔتزدلفة، فضبل عٌما يبلقيو اٟتاج 
كمن ِف رفقتو من الٌنساء كالصغار ككبار السن من مشقة كضرر ِف االنتظار، فإٌف من التيسَت على اٟتجاج 

 2«األخذ بقوؿ من قاؿ ّتواز اإلفاضة من عرفات قبل الغركب 

 3حكم طواف الحائض طواف اإلفاضة: المطلب الثالث
 5 ﴿كىٍليىطَّوَّفيوا بًاٍلبػىٍيًت اٍلعىًتيًق﴾:، كاألصل فيو قولو تعاىل4الطواؼ بالكعبة ركن ال يصح اٟتج إاٌل بو   

حىجىٍجنىا مىعى النَّيبِّ صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فىأىفىٍضنىا يػىٍوـى :" كدليلو من السٌنة قوؿ عائشة رضي ا عنها 
 يسٌمى طواؼ اإلفاضة، كطواؼ . 7، ككقتو يبدأي من فجر يـو النحر،إىل هناية شهر ذم اٟتجة6"النٍَّحرً 

 

 

                                                           
أٛتد بن حسن بن عمر زبَت، : ، الطالب118أحكاـ الزحاـ ِف ا١تناسك ِف الفقو اإلسبلمي، ص:رسالة ماجستَت بعنواف/  1

. (ـ2004)٤تمد عبد العزيز عمرك، اٞتامعة األردنٌية، ٗتصي فقو كأصولو :ا١تشرؼ
، نقبل عن ( ـ2003/ق 1423)ندكة مشكلة الزحاـ ِف اٟتج كحلو٢تا الشرعٌية، اجملمع الفقهي اإلسبلمي برابطة العامل اإلسبلمي/ 2

. 117أحكاـ الزحاـ ِف ا١تناسك، ص
اجملموع، النوكم : ينظر .طوؼ اإلفاضة كىو ركن، كطواؼ القدـك كىو كاجب، كطواؼ الوداع كىو سنة: الطواؼ ِف اٟتج ثبلثة/  3
(8/15  .)

(.  8/15)اجملموع، النوكم /  4
. 29سورة اٟتٌج، اآلية /  5
(. 1/527)1733ركاه البخارم، كتاب اٟتٌج، باب الزيارة يـو النحر، حديث /  6
أٌف طواؼ اإلفاضة ال آخر لوقتو، فبل يلـز من تأخَته دـ، كِف ىذا تيسَت كاضح كرفع للحرج على من مل يتمكن من : مذىب الشافعي/  7

(. 8/202)اجملموع، النوكم : الطواؼ ِف شهر ذم اٟتٌجة، ينظر
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 .1الزيارة، كطواؼ الصىدىر، كإذا طاؼ اٟتاج ٖتلل التحلل األكرب فيباح لو كٌل شيء حىت اٞتماع

 شروط الطواف وواجباتو :الفرع األول

 : شركط الطواؼ، يشًتط لصحة الطواؼ ّتميع أنواعو ما يلي:أوال

 أف يكوف سبعة أشواط  
 سًت العورة  
 أف يكوف داخل ا١تسجد  
 جعل الكعبة على يسار الطائف  
 كحجر إٝتاعيل2 خركج البدف عن الشَّاًذٍركاف ،. 
 ا١تواالة . 

  كاجبات الطواؼ:ثانيا

 البدء من اٟتجر األسود . 
 ا١تشي ِف الطواؼ للقادر . 
 صبلة ركعتُت خلف مقاـ إبراىيم عليو السبلـ. 

 كاختلف العلماء ِف الطهارة ىل ىي شرط أـ كاجب؟ 

 أقوال العلماء في الطهارة للطواف: الفرع الثاني

، فمن طاؼ من 3 الطهارة كاجبة ألداء الطواؼ، إاٌل أهٌنا ال تشًتط لصحتو؛ كىو قوؿ اٟتنفٌية:القول األول
 غَت طهارة، فما داـ ٔتكة ٕتب عليو اإلعادة، كإف مل يعد فعليو دـ، كفرقوا بُت اٟتدث األصغر كاألكرب 

 
                                                           

- كىي كاجبة–رمي ٚترة العقبة كحلق الشعر أك تقصَته يـو النحر : األكؿ: التحلل ىو ا٠تركج من ٤تظورات اإلحراـ، كيكوف  بعملُت/  1
فيحل لو كٌل شيء عدا اٞتماع ، كيسٌمى التحلل األصغر، كالعمل الثاٍل ىو طواؼ اإلفاضة  فيباح لو بو ما بقي من اظورات كيسمى 

. 54قاموس اٟتج كالعمرة،أٛتد عبد الغفور عطار، ص: التحلل األكرب، ينظر
مدكنة الفقو ا١تالكي، صادؽ الغرياٍل : بناء صغَت، ملتصق بأسفل جدار الكعبة مثبتة بو حلق ٨تاسٌية تربط فيها كسوة الكعبة، ينظر/  2
(2/117.) 

 .(4/38)ا١تبسوط، السرخسي/  3
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 .2 فعليو بدنة1فقالوا إف كاف ٤تدثا حدثا أصغر فعليو شاة، كإف كاف جنبا

 3﴾كىلًيىطَّوَّفيوا بًالبػىٍيًت العىًتيق﴿: كدليلهم قولو تعاىل

أٌف ا١تأمور بو ِف الني ىو الطواؼ، كىو اسم للدكراف حوؿ البيت، كذلك يتحقق من ادث : وجو الداللة
كالطاىر، فاشًتاط الطهارة فيو يكوف زيارة على الٌني، كمثل ىذه الزيادة ال تثبت ٓترب الواحد كال بالقياس؛ 

  4ألٌف الركنٌية ال تثبت إاٌل بالٌني

 .5 الطهارة شرط لصحة الطواؼ، كىو قوؿ اٞتمهور:القول الثاني

 :كحجتهم ِف ذلك ما يلي

 ما جاء ِف صحيح البخارم عن عائشة رضي ا عنها ٗترب عن حٌج الٌنيب صلى ا عليو :الدليل األول
ـى أىنَّوي تػىوىضىأى، مثيَّ طىاؼى بًالبػىٍيتً "كسٌلم  أى ًبًو ًحُتى قىًد  6"أىفَّ أىكىؿى شىٍيًء بىدى

 :يدٌؿ كضوء الٌنيب صلى ا عليو كسٌلم على أنٌو الـز من كجهُت: وجو االستدالل

 ك١تٌا توضأ للطواؼ لزمنا أف 7"خيذيكا عىٍتِّ مىنىاًسكىكيم: " أٌف صلى ا عليو كسٌلم قاؿ:أحدىما ،
 . نأخذ عنو الوضوء للطواؼ امتثاال ألمره

 فعلو ِف الطواؼ من الوضوء لو، كمن ىيئتو اليت أتى بو عليها كٌلها بياف كتفصيل ١تا أٚتل ِف :الثاني 
، كقد تقرر ِف األصوؿ أٌف فعل الٌنيب إذا كاف لبياف ٌني من ﴾كىلًيىطَّوَّفيوا بًالبػىٍيًت العىًتيق ﴿:قولو تعاىل

  8كتاب ا فهو على اللزـك ك اٟتتم

                                                           
 .كيلحق باٞتنب اٟتائض/ 1

علي ٤تمد معوض، كعادؿ أٛتد عبد ا١توجود، دار الكتب العلمٌية بَتكت : ، ٖتقيق(3/71)بدائع الصنائع، الكاساٍل : ينظر/  2
. (ق1424/ـ2003)2لبناف،ط

.  29سورة اٟتٌج، اآلية/  3
،  (4/38)ا١تبسوط، السرخسي/  4
(. 2/289)،كشاؼ القناع، البهويت (8/20)،  اجملموع، النوكم (342/ 1)بداية اجملتهد، ابن رشد /  5
 (. 1/503 )1641البخارم، كتاب اٟتج، باب الطواؼ على كضوء، حديث ركاه / 6

 . 69سبق ٗتر٬تو، ص/  7
(. 8/24)اجملموع، النوكم : ينظر/  8
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، كملٍى أىطيٍف بًالبػىٍيًت كال بٍُتى :"  عن عائشة رضي ا عنها أهٌنا قالت:الدليل الثاني قىًدٍمتي مىكىةى كأىنىا حاًئضه
ىٍركىًة، قالت

ا يػىٍفعىلي اٟتىاجي، غىيػٍرى :فىشىكىٍوتي ذىًلكى إىل رىسيوًؿ ا صلى ا عليو كسٌلم، فقاؿ:الصىفىا كا١ت افػٍعىًلي كمى
  1"أٍف الى تىطيوِف بًالبػىٍيًت حىىتى تىٍطهيرًم

ِف ىذا اٟتديث تصريح باشًتاط الطهارة، ألنٌو هناىا عن الطواؼ حىت تغتسل، كالنهي : وجو االستدالل
 2يقتضي الفساد ِف العبادات

ك٦تٌا يؤكٌد ذلك ما جاء عن الٌنيب صلى ا عليو . قوؿ اٞتمهور باشًتاط الطهارة للطواؼ بالبيت:الراجح
تػينىا ًىي؟: "إٌف صفٌية رضي ا عنها حىاضىٍت، قاؿى : كسٌلم ١تٌا قيل لو : إهٌنا قد أفاضت، قاؿ: فقيل" أىحىاًبسى

 فقولو صلى ا عليو كسٌلم ىذا يدؿ على أٌف اٟتائض ال ٬توز ٢تا أف تطوؼ بالبيت حىت تطهر، 3"فىبلى ًإذنا"
كعلى ٤ترمها أٌف ينتظرىا حىت تطوؼ، لكن إف مل تتمكن من البقاء حىت الطهر ىل ٬توز ٢تا أف تطوؼ؟ 

 .ىذا ما سيتم ْتثو ِف الفرع ا١توايل

 جواز طواف الحائض طواف اإلفاضة: الفرع الثالث
   كما ال ٮتفى أٌف أكثر اٟتجاج يذىبوف للحج عن طريق ككاالت للسفر كفق مواعيد ٤تددة ذىابنا كإيابنا، 
كيتعذر تغيَت ىذه ا١تواعيد، كقد ٖتيض ا١ترأة قبل أف تطوؼ طواؼ اإلفاضة؛ فاألصل أهٌنا تنتظر حىت تطهر 

٬توز للحائض أف : كتطوؼ، كإف مل تتمكن من البقاء فقد تكلم ابن تيمية ِف ىذه ا١تسألة كقاؿ
. طواؼ اإلفاضة للضركرة كال شيء عليها، كتابعو ِف ذلك تلميذه ابن القيم ِف كتابو إعبلـ ا١توقعُت.تطوؼ

 .4ك قد أخذت اللجنة الدائمة لئلفتاء هبذه الفتول

                                                           
، كركاه مسلم، كتاب (1/506 )1650 البخارم، كتاب اٟتج، باب تقضي اٟتائض ا١تناسك كٌلها إاٌل الطواؼ بالبيت، حديث ركاه /1

 . 907، ص1235اٟتج، باب ما يلـز من طاؼ البيت كسعى، حديث
(. 8/24) اجملموع، النوكم/  2
، كركاه مسلم، كتاب اٟتٌج، باب كجوب طواؼ الوداع (1/533)1757ركاه البخارم، كتاب اٟتٌج، باب إذا حاضت ا١ترأة، حديث/  3

. 1211كسقوطو عن اٟتائض، حديث 
٤تمد بن عبد العزيز ا١تسند، : فتاكل تتعلق بأحكاـ اٟتٌج كالعمرة من إجابة الشيخ بن باز كاللجنة الدائمة لئلفتاء، ٚتع كترتيب/  4
. ،(ـ1992/ىػ1412 )2، دار ابن خزٯتة، ط72ص
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ْتيث مل ٯتكنها اٟتٌج بدكف طوافها كىي حائض  (الطواؼ)إىل ذلك  (ا١ترأة)إذا اضطرت »:  ابن تيميةقاؿ
لتعذر ا١تقاـ عليها إىل أف تطهر، فهنا األمر دائر بُت أف تطوؼ مع اٟتيض، كبُت الضرر الذم يناِف 

 .1«الشريعة

 2«كاألقيس أنٌو ال دـ عليها عند الضركرة، فهذا خبلؼ أصوؿ الشريعة»: كقاؿ مبينا أنٌو ال ٬تب عليها دـ

تطوؼ بالبيت كاٟتالة ىذه، كتكوف ىذه ضركرة مقتضية لدخوؿ ا١تسجد مع اٟتيض »: ابن القيمقاؿ 
كالطواؼ معو، كليس ِف ىذا ما ٮتالف قواعد الشريعة، بل يوافقها كما تقدـ؛ إذ غايتو سقوط الواجب أك 

  3«الشرط بالعجز عنو،كال كاجب ِف الشريعة مع العجز، كال حراـ مع ضركرة

 :األدلة
 : استدؿ ابن تيمية، كتلميذه ابن القيم لقو٢تما ٔتا يلي

 تعذر بقاء اٟتائض حىت الطهر، حيث إٌف كثَتا من الٌنساء أك أكثرىٌن ال ٯتكنها :الدليل األول 
االحتباس بعد الوفد الذم قدمت معو؛ ألٌف الوفد ينفر بعد أياـ التشريق بيـو أك يومُت، كألٌف ا١ترأة 
ال ٯتكنها أف تقيم ٔتكة حىت تطهر، إٌما لعدـ النفقة، أك لعدـ الرفقة اليت تقيم معها كترجع معها، 

؛ كقد ذكر ابن تيمٌية اٟتاؿ الذم كاف عليو السلف؛ إذ كاف ِف 4أك ٠توؼ الضرر على نفسها
زمنهم ٯتكن للحائض أف ٖتبس حىت تطهر كتطوؼ، كقد كاف العلماء يأمركف أمراء اٟتٌج أف 

، فناسب ذلك أف ٯتنعوا اٟتائض من الطواؼ قاؿ مالك ِف 5٭تتبسوا حىت تطهر اٟتٌيض كتطفنٌ 
 .6«كا١ترأة ٖتيض ٔتٌتن تقيم حىت تطوؼ بالبيت، ال بد ٢تا من ذلك»: ا١توطأ
 القوؿ بعدـ جواز طوافها يقتضى: الدليل الثاني: 

                                                           
(. 26/185)٣تموع فتاكل ابن تيمٌية/  1
(. 26/205)٣تموع فتاكل ابن تيمٌية /  2
(. 4/362)إعبلـ ا١توقعُت، ابن القيم /  3
. ، ىذا ِف عصر ابن تيمٌية كِف عصرنا أصبح األمر أكثر صعوبة كأشد خطرا على ا١ترأة(26/224)٣تموع فتاكل ابن تيمٌية : ينظر/  4
(. 217/ 26)٣تموع فتاكل ابن تيمٌية /  5
(. 1/414)ا١توطأ، مالك /  6
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  أف ترجع إىل بلدىا كتبقى ٤ترمة ال ٬توز كطؤىا إىل أف تعود كتؤدم الطواؼ، كال ٮتفى ما
 1! خصوصا إذا كانت من ببلد بعيدة!فيو من اٟترج الذم ال يوجب ا مثلو

 أم تتحلل كما يتحلل اصر، كىذا ال يفيد سقوط الفرض عنها، 2تكوف كاصر ،
 .3فتحتاج مع ذلك إىل حٌجة ثانية، مثٌ ىي ِف الثانية ٗتاؼ ما ٗتافو ِف األكىل

 يسقط اٟتج عمن ٗتشى اٟتيض قبل اإلفاضة كخركج الركب قبل الطهر؛ قاؿ ابن القيم :
 .4«ىذا باطل، ألٌف العبادات ال تسقط بالعجز عن بعض شرائطها كال عن بعض أركاهنا»

 5﴾فىاتػىقيوا اى مىا اٍستىطىٍعتيمٍ ﴿:  قولو تعاىل:الدليل الثالث 
 من مل ٯتكنها الطواؼ على طهارة، سقط عنها ما تعجز عنو، كال يسقط عنها :وجو الداللة

ًإذىا أىمىٍرتيكيٍم ًبشىٍيءو : "الطواؼ الذم تقدر عليو بعجزىا عٌما ىو ركن فيو أك كاجب كقد قاؿ الٌنيب
كاٟتائض ال تستطيع إاٌل ىذا، كقد اتقت ا ما استطاعت، فليس عليها غَت " فىٍأتيوا ًمٍنوي مىا اٍستىطىٍعتيمٍ 

 .6ذلك

ىذا ىو الذم »: كقد بُت ابن تيمٌية أٌف فتواه إ٪ٌتا ىي للضركرة، كلرفع اٟترج الذم يقع على ا١ترأة حيث قاؿ
توجو عندم ِف ىذه ا١تسألة، كلوال ضركرة الٌناس كاحتياجهم إليها علما كعمبل ١تا ٕتشمت الكبلـ حيث مل 

 .7«أجد فيو كبلمنا لغَتم، فإٌف االجتهاد عند الضركرة ٦تٌا أمرنا ا بو

   كٌل ما قيل ىو ِف ٕتويز طواؼ اإلفاضة للحائض عند الضركرة، أٌما طواؼ الوداع فالذم عليو ٚتهور 
 .، كىذا مظهر آخر لرفع اٟترج عن ا١ترأة اٟتائض8الفقهاء أنٌو يسقط عنها

                                                           
(. 4/359)، إعبلـ ا١توقعُت، ابن القيم (26/185)٣تموع فتاكل ابن تيمٌية /  1
العمرة أك ٫تا معنا كمنع عن الطواؼ بالبيت كالوقوؼ بعرفة بعدك أك مرض، فعليو أف يتحلل من إحرامو ِف  اصر من أحـر باٟتج أك/  2

ا١تكاف الذم ميًنع فيو بأف يذبح ىديو إذا كاف معو ىدم، كأف ٭تلق أك يقصر ليحل لو ما حـر عليو بسبب اإلحراـ، قاموس اٟتج كالعمرة، 
(. 39-38)أٛتد عبد الغفور عطار، ص 

(. 26/186)٣تموع فتاكل ابن تيمٌية /  3
(. 4/360)إعبلـ ا١توقعُت، ابن القيم /  4
. 16سورة التغابن، اآلية /  5
(. 210-26/209)٣تموع فتاكل ابن تيمٌية : ينظر/  6
(. 26/241)٣تموع فتاكل ابن تيمٌية : ينظر/  7
، ا١تغٍت، ابن (3/104)، بدائع الصنائع، الكاساٍل (1/383)، ا١تعونة ، القاضي عبد الوىاب (459/ 3)األـ، الشافعي : ينظر/  8

(. 5/341)قدامة 



80 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 صلى ا سيد األكلُت كاآلخرين ٤تمدعلى كالصبلة كالسبلـ مد ا الذم يسر يل إ٘تاـ ىذا البحث ،    احل
:  عليو كسٌلم، أٌما بعد

 :فإٌف أىم النتائج اليت توصلت إليها من خبلؿ ىذا البحث ىي

 رفع اٟترج أصل مقطوع بو ِف الشريعة اإلسبلمٌية. 
 قاعدة رفع اٟترج دلت عليها األدلة الشرعٌية ا١تختلفة من الكتاب كالسٌنة كإٚتاع العلماء. 
 رفع اٟترج متعلق با١تشقة غَت ا١تعتادة، فليس كٌل مشقة مرفوعة ِف الشريعة. 
 لقاعدة رفع اٟترج صلة كطيدة باألدلة الشرعٌية، كتندرج ٖتتها ٣تموعة من القواعد الفقهٌية. 
  اٟتٌج عبادة اقًتنت با١تشقة، ك تطبيقا لقاعدة رفع اٟترج فإٌف فيها عدة أحكاـ مبنٌية على التخفيف

 :منها كإزالة ا١تشقة 
o  جواز النيابة ِف  اٟتج 
o جواز النيابة ِف رمي اٞتمار عن الضعفاء ، كِف  ذبح ا٢تدم. 
o جواز طواؼ اٟتائض طواؼ اإلفاضة إذا مل تتمكن من البقاء حىت تطهر كتطوؼ. 
o  جواز الدفع من عرفة قبل الغركب للضركرة من غَت كجوب دـ 

  ٬تب على ا١تسافر إىل اٟتج عن طريق البحر أف ٭تـر ِف الطائرة ألف ا١تشقة اليت يتلقاىا ليست من 
 .اٟترج ا١ترفوع
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 فهرس اآليات القرآنية: أوال
 الصفحة رقمها اآلية السورة

 
 
 
 
 
 البقرة

مى اٍْلًٍنزًيًر كىمىا أيًىلم ًبًو لًغىٍْيً  ﴿ ـى كىَلٍى ٍيتىةى كىالدم ًإَّنمىا حىرمـى عىلىٍيكيمي اٍلمى
اللمًو فىمىًن اٍضطيرم غىيػٍرى بىاغو كىَلى عىادو فىَلى ًإٍْثى عىلىٍيًو ًإفم اللموى غىفيوره 

 رىًحيمه﴾

173 42-14 

 15 183﴾  ًصبػٍغىةى اً ك مىنى اىٍحسىني ًمنى ًصبػٍغىةن ك َنىًٍن لىوي عىاًبديكفى ﴿
يريًيدي ا ًبكيمي الييٍسرى كَلى ييرًيدي ًبكيمي العيٍسرى﴾ ﴿
 

185 11-30 -
36 

 61 189﴾  يىٍس ىليووى ى عىًن ااىًىلىةً ﴿
 54 193 ﴿كىَلى تػيٍلقيوا بً ىٍيًديكيٍم ًإَلى التػمٍهليكىًة﴾

 72 199 ﴾ْثيم أًفيييوا ًمٍن حىٍي ي أىفىااى النماسي ﴿
ا ًإٍْثه كىًبْيه كىمىنىاًفعي   ٍيًسًر قيٍل ًفيًهمى ﴿يىٍس ىليووى ى عىًن اٍْلىٍمًر كىاٍلمى

ا أىٍكبػىري ًمٍن وػىٍفًعًهمىا﴾  لًلنماًس كىًإٍْثيهيمى
219 45 

 44 231﴿كىَلى ُتيًٍسكيوىينم ًضرىارنا لًتػىٍعتىديكا﴾ 
﴿ َلى ييكىلِّفي اللموي وػىٍفسنا ًإَلم كيٍسعىهىا َلىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا 

 ﴾ اٍكتىسىبىتٍ 
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30-55 

نىا ًإٍصرنا كىمىا َحىىٍلتىوي عىلىى الًذين ًمٍن قػىٍبًلنىا﴾   14﴿ رىبػىنىا كىَلى َتىًٍمٍل عىلىيػٍ
 

 آؿ عمراف
﴿كىلًلمًو عىلىى النماًس ًحجُّ اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى إًلىٍيًو سىًبيَلن كىمىٍن كىفىرى 

 فىًإفم اللموى غىًِنٌّ عىًن اٍلعىالىًمنيى﴾
97 49_51 

﴿ فىًبمىا رىٍَحىةو ًمنى ا لًٍنتى َلىيٍم ك لىٍو كيٍنتى فىظنا غىًليظى القىٍلًب 
ٍوًلٍ  فىاٍعفي عىنػٍهيٍم ك اٍستػىٍغًفٍر َلىيٍم ﴾  وٍػفىييوا ًمٍن حى َلى

159 13 

 الٌنساء
 

 11 28   يدي اي أىٍف ُييىًففى عىٍنكيٍم ك خيًلقى اًَلٍوسىافي ضىًعيفان ﴾ييرً ﴿ 
ا المًذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اللموى كىأىًطيعيوا الرمسيوؿى كىأيكِل اٍاىٍمًر   ﴿يىا أىيػُّهى

 ًمٍنكيٍم﴾
 
59 

33 
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 33فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ِف شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإَلى اللمًو كىالرمسيوًؿ﴾ ﴿
فنا كىًثْينا﴾  33 82 ﴿كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍْيً اللمًو لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتَلى

﴿ مىا ييرًيدي اللموي لًيىٍجعىلى عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو كىلىًكٍن ييرًيدي لًييطىهِّرىكيٍم  املائدة
تىوي عىلىٍيكيٍم لىعىلمكيٍم تىٍ كيريكفى  ﴾  كىلًييًتمم وًٍعمى

06 29 
  

ا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى ﴿  15 50﴾  كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اً حيٍكمن
ـً كىمىٍن ييرًٍد أىٍف ﴿  ااوعاـ فىمىٍن ييرًًد اللموي أىٍف يػىٍهًديىوي يىٍ رىٍح صىٍدرىهي ًلٍْلًٍسَلى

 .﴾ييًيلموي  ىٍعىٍل صىٍدرىهي ضىيػِّقنا حىرىجنا كى ىَّنمىا يى معمدي ِف السممىاءً 
125 20 

 
 ااعراؼ

 22 1 ًكتىابه أيٍوزًؿى إًلىٍي ى فىَلى يىكيٍن ِف صىٍدرًؾى حىرىجه ًمٍنوي﴾﴿

اوىٍت عىلىٍيًهٍم﴾  ؿى الًِت كى  14 157﴿ كى يىيىعي عىنػٍهيمي ًإٍصرىىيٍم كااىٍغَلى
 
 
 التوبة

لىٍيسى عىلىى اليُّعىفىاًء كىَلى عىلىى اٍلمىٍرضىى كىَلى عىلىى المًذينى َلى  ﴿
ديكفى مىا يػيٍنًفقيوفى حىرىجه ًإذىا وى ىحيوا لًلمًو كىرىسيولًًو مىا عىلىى   ًى

 ﴾اٍلميٍحًسًننيى ًمٍن سىًبيلو كىاللموي غىفيوره رىًحيمه 

91 29 

﴿ لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىوٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه

﴾ عىلىٍيكيٍم بًاٍلميٍ ًمًننيى رىءيكؼه رىًحيمه 

128 11 

 11 107 ﴾ كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإَلم رىٍَحىةن لًٍلعىالىًمنيى  ﴿ ااوبياء
 
 اَلجٌ 

 76-74 29﴾ كىلًيىطمومفيوا بًالبػىٍيًت العىًتيق﴿
يًن ًمٍن حىرىجو  ﴿  28-21 78﴾ كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ِف الدِّ

 24 7 ﴾كىَتىًٍملي أى ٍػقىالىكيٍم ًإَلى بػىلىدو  ٍى تىكيوويوا بىالًًغيًو ًإَلم ًبً قِّ اٍاىوٍػفيسً ﴿ النحل

 كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ِف كيلِّ أيممةو رىسيوَلن أىًف اٍعبيديكا اللموى كىاٍجتىًنبيوا ﴿
 ﴾ الطماغيوت

36 10 

مىٍن كىفىرى بًاللمًو ًمٍن بػىٍعًد ًإميىاوًًو ًإَلم مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنٌّ ﴿
ميىاًف﴾   بًاٍْلً

107 47 

 67 97 ﴿كىيػىٍوـى يػينػٍفى ي ِف ال ُّوًر فػىفىزًعى مىٍن ِف السممىاكىاًت كىمىٍن ِف  النمل
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 اٍاىٍرًا ًإَلم مىٍن شىاءى اللموي كىكيلٌّ أىتػىٍوهي دىاًخرًينى﴾

ًنيفنا ًفٍطرىتى اللمًو المًِت فىطىرى النماسى عىلىيػٍهىا  ﴿ الرـك يًن حى فى ىًقٍم كىٍجهى ى لًلدِّ
 ﴾ َلى تػىٍبًديلى ًْلىٍلًق اللمًو ذىًل ى الدِّيني اٍلقىيِّمي 

30 10 

اٍعلىميوا أىفم ًفيكيٍم رىسيوؿى اللمًو لىٍو ييًطيعيكيٍم ِف كىًثْيو ًمنى اٍاىٍمًر ﴿ اَلجرات
 ﴾لىعىًنتٍُّم 

7 
 

12 

 57 39 كىأىٍف لىٍيسى ًلٍْلًٍوسىاًف ًإَلم مىا سىعىى﴾﴿ النجم
 ج 59 ﴿ىىٍل جىزىاءي اٍْلًٍحسىاًف ًإَلم اٍْلًٍحسىافي﴾ الرَحن
-25-د 16 ﴿فىاتػىقيوا اى مىا اٍستىطىٍعتيٍم﴾ التغابن

45-79 
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 فهرس األحاديث واآلثار: ثانيا
الصفحة طرف الحديث 

ًجٍئتي يىا رىسيوؿى ا : أىتػىٍيتي رىسيوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم  باملوقف، يعِن جبمع، قلت
بىًل طىٍيءو   ًمن جى

72 

تػينىا ًىي؟  77 أىحىاًبسى
-12 أىحىبي الًديًن ًإَلى اً اَلىىًنيًفيمةي السىٍمحىةي 

31 
ٍيتيكيٍم عىٍن شىٍيءو فىدىعيوهي  -50 ًإذىا أىمىٍرتيكيٍم ًب ىٍيءو فىٍ تيوا ًمٍنوي مىا اٍستىطىٍعتيٍم، كىًإذىا وػىهى

65 
 46 أىٍسبىًغ اٍلويضيوءى، كىبىاًلٍغ ِف اًَلٍسًتٍن ىاًؽ ًإَلم أىٍف تىكيوفى صىاًئمنا

 14 ويً ٍرتي بًالريٍعًب مىًسْيىةى شىٍهرو :أيٍعًطيتي َخىٍسنا  ٍى يػيٍعطىهينم أىحىده قػىٍبًلي
 47 افػٍعىًل كَلى حىرىج

رـم فحيرِّـى ًمٍن أىجىًل مىٍس ىلىًتوً  يٍسًلًمنيى جيرًمنا مىًن سى ىؿى عىًن شىٍيءو  ٍى  ي
يٍسًلًمنيى ِف امل

 13 ًإفم أىٍعظىمى امل
،كى لىٍن يي ىادى الًدينى   13 أىحىده ًإَلم غىلىبىوي ًإفم الًدينى ييٍسره

 13 إٌف ا فرا فركضنا فَل تييىًيعيوىىا،كى حىدم حيديكدنا فىَلى تػىٍعتىديكىىا 
 62 إٌف الٌنيب كقت اىل املدينة ذا اَلليفة

ًإفم أيمِّي وىذىرىٍت أىٍف : أف امرأة من جهينة، جاءت إَل النيب صلى ا عليو كسلم، فقالت
 َتىيجم فػىلىٍم َتىيجم حىَّتم مىاتىٍت، أىفى ىحيجُّ عىنػٍهىا؟

56 

 83 أٌف أكؿ شيء بدأ بو حني قدـ أوٌو توض 
 13 إٌف خْي دينكم أيسره، إٌف خْي دينكم أيسره

 13 إٌوكم لن تنالوا ىذا اامر باملبالغة
 12 إٌَّنا بيًعٍثتيٍم مييىًسرًينى ك  تػيبػٍعىثوا ميعىًسرينى 

ا النماسي قىٍد فػىرىاى اي عىلىٍيكيمي اَلٍىجم، فىحيجُّوا  50 أىيػُّهى
 65 بػىعىثىًِن النميبُّ صىلمى اي عىلىٍيًو كىسىلممى، فػىقيٍمتي عىلىى البيٍدفً 

 50 بيًِن اًْلسَلـي عىلى َخىٍسو 
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 59  مىا غىبػىرى عىًليًّيا، فػىنىحىرى ْثيم اٍو ىرىؼى ًإَلى اٍلمىٍنحىًر، فػىنىحىرى  ىَلى نا كىًستِّنيى بًيىًدًه، ْثيم أىٍعطىى 
جاءت امرأة من خثعم عاـ حجة الوداع، قالت يىا رىسيوؿى اللمًو ًإفم فىرًييىةى اللمًو عىلىى ًعبىاًدًه 

 ِف اَلىجِّ 
62 

ٍرأىةً  ًبًْي، كىال مًغًْي، كىاليمًعيًف، كىاٍلمى  48 اَلٍىجُّ، كىاٍلعيٍمرىةي : ًجهىادي اٍلكى
ىبػٍريكري لىٍيسى لىوي جىزىاءه ًإَلم ااىنمةي 

 53 اَلىجُّ امل
-69 اَلىجُّ عىرىفىةي من جىاءى لىيػٍلىةى  ىٍعو قػىٍبلى طيليوًع الفىٍجًر فػىقىد أىٍدرىؾى اَلىجم 

73 
 74 حىجىٍجنىا مىعى النميبِّ صىلمى اي عىلىٍيًو كىسىلممى، فى ىفىٍينىا يػىٍوـى النمٍحرً 
 58 حىجىٍجنىا مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم كمعىنىا الٌنسىاءي 

 20 حىًد يوا عىٍن بىًِن ًإٍسرىائًيلى كى َلى حىرىج
 71 خيذيكا عىِنِّ مىنىاًسكىكيمٍ 

ًفًهمى عىلىى أىٍوًبيىاًئًهمٍ  ثٍػرىًة سي ىاَلًًٍم كى اٍخًتَلى  50 ذىريكًو مىا تػىرىٍكتيكيٍم فىإوَّنمىا ىىلى ى مىًن كىافى قىًبلىكيٍم ًبكى
 47 رىخمصى لًعىٍبًد الرمٍَحىًن بن عوؼو ك الزُّبػىٍْيً بن العوماـ ِف القيميًص اَلىرًيًر ِف السمفىرً 

 26 عىلىٍيكيٍم ًمنى ااىٍعمىاًؿ مىا تيًطيقيوفى فىًإفم اى َلى ميىىلُّ حىَّتى ُتىىلُّوا
ىبػٍريكري لىٍيسى لىوي جىزىاءه ًإَلم ااىنمةي 

نػىهيمىا، كىاَلىجُّ امل ا بػىيػٍ  48 .العيٍمرىةي ًإَلى العيٍمرىًة كىفمارىةه ًلمى
لي ًمنى اًَلْيىةً  يىاةه، لىتػىرىيىنم الظمًعينىةى تػىٍرَتًى  53 فىًإٍف طىالىٍت ًب ى حى

 15 ًفٍطريكيٍم يػىٍوـى تػيٍفًطريكفى، كىأىٍضحىاكيٍم يػىٍوـى تييىحُّوفى 
 14 وعم :أك قاؿ  قد فعلت :قاؿ ا

ىٍركىةً 
، ك ٍى أىطيٍف بًالبػىٍيًت كَل بنٍيى ال ىفىا كامل  77 قىًدٍمتي مىكىةى كأىوىا حاًئ ه

، كىاٍرتىًفعيوا عىٍن بىٍطًن عيرىوىة  69 كيلُّ عىرىفىةى مىٍوًقفه
 31 َل أيٌها الٌناس إٌف دين ا ِف يسر

 14 َلى تي ىًدديكا عىلىى أىوٍػفيًسكيٍم ،فػىيي ىدىدى عىلىٍيكيمى،فىًإفم قػىٍومنا شىدمديكا عىلىى أىوٍػفيًسهيمٍ 
 43 َلى ضىرىرى كىَلى ًضرىارى 

 52 َلى ُيىٍليوىفم رىجيله بًاٍمرىأىةو، كىَلى تيسىاًفرىفم اٍمرىأىةه ًإَلم كىمىعىهىا  ىٍرىـه 
 63 لبي  اللهم لبي 
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، فػىقىاليوا اًف املًٍ رىاًف أىتػىٍوا عيمىرى يٍ ًمًننيى، : لىمما فيًتحى ىىذى
ًإفم رىسيوؿى اللمًو صىلمى اي عىلىٍيًو "يىا أىًمْيى امل

 كىسىلممى حىدم ًاىٍىًل َنىٍدو قػىٍرونا
64 

 21 اليتيمي ك املرأةي :اللمهيمى ًإوِّ أيحىرِّجي حىقم اليىعيفنيً 
 22 لو َل حد اف قوم  بالكفر لنقيت الكعبة ك بنيتها على أساس إبراىيم عليو السَلـ

ىمىٍرتػيهيٍم بًالسِّوىاًؾ مىعى كيلِّ صىَلىةو   31 لىٍوَلى أىٍف أىشيقم عىلىى أيممًِت اى
 29 ليس من الرب ال ياـ ِف السفر

ٍتوي أيمُّوي  يػىٍوـً كىلىدى  48 مىٍن حىجم لًلمًو فػىلىٍم يػىٍرفيٍ ، كى ٍى يػىٍفسيٍق، رىجىعى كى
 71 مىٍن وىًسيى ًمٍن ويسيكو شىيء

 77 بًلىٍيلو فػىقىٍد أىٍدرىؾى اَلىجم .من كىقىفى ًبعىرىفىاتو 
 15 ىي م منة

 69 كىقػىٍفتي ىىاىينىا كىعىرىفىةي كيلُّهىا مىٍوًقفه 
 62 كىميهىلُّ أىٍىًل الًعرىاًؽ ًمٍن ذىاًت ًعٍرؽو 

 49 يا رسوؿ ا، وػىرىل اًاهىادى أىٍفيىلي ااىٍعمىاًؿ، أىفىَلى َنيىاًىدي؟ 
 13 يىسِّريكا كىَلى تػيعىسِّريكا، كىبى ِّريكا، كىَلى تػينػىفِّريكا 
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 فهرس األعالم والرواة المترجم لهم: ثالثا
 الصفحة العلم

 66 أَحد َحاو

 16 ابن تيمية
 14 ابن حجر العسقَلو

 64 ابن حـز
 36 ااد ابن رشد

 76 ابن رشد اَلفيد
 35 السرخسي
 12 ال اطيب
 72 ال نقيطي

 10 الطاىر بن عاشور
 21 الطربم

 57 ابن عبد الرب
 57 ابن العريب

 25 العز بن عبد السَلـ
 38 ابن القيم
 50 ابن قدامة
 39 القراِف
 23 القرطيب

 65 م طفى الزرقا
 50 ابن املنذر
 40 ابن َنيم
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فهرس المصادر والمراجع : رابعا
 .القرآف الكرمي بركاية حفص عن عاصم*

 :المؤلفات المطبوعة
 2عجماف، ط-أبو َحاد  مد حنيف، مكتبة الفرقاف : اْل اع، ابن املنذر النيسابورم ، َتقيق /1
. (ـ1999/ق1420)
2 / ،  اململكة املغربٌية، –الدار البيياء ااحكاـ ال رعٌية ِف ااسفار ااويٌة، سعيد الكملي، دار ابن حـز
 (ـ2010/ق1431)1ط
لبناف، دكف تاري  -  مد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمٌية بْيكت: أحكاـ القرآف، ابن العريب، َتقيق/3

 .الطبع

-  مد ال ادؽ قمحاكم، دار إحياء الرتاث العريب،  بْيكت: أحكاـ القرآف، أبو بكر اا اص، َتقيق/ 4
 .(ـ1992/ق1412 )لبناف 

أبو حفص اا رم، : إرشاد الفحوؿ إَل َتقيق اَلق من علم ااصوؿ،  مد بن علي ال وكاو، َتقيق/ 5
. (ـ2000/ق1421)1الرياا، ط- دار الفييلة

 1إركاء الغليل ِف ختريج أحادي  منار السبيل، واصر الدين االباو، املكتب اْلسَلمي، ط/ 6
 . (ـ1979/ق1399)
-  مد مطيع حافظ، دار الفكر:ااشباه ك النظائر،زين الدين بن إبراىيم املعركؼ بابن َنيم ، َتقيق / 7

 .(ـ1983/ق1403 )1دم ق، ط
 2الرياا، ط- مركز الدراسات كالبحوث مبكتبة وزار الباز: ااشباه كالنظائر، السيوطي، إعداد/ 8
. (ـ1997/ق1418)
. (ـ1986/ق1406 )1.أصوؿ الفقو اْلسَلمي، كىبة الزحيلي، دار الفكر، سوريا، ط/ 9

.   أصوؿ الفقو، أبو زىرة، دار الفكر، دكف تاري  الطبع/ 10
بكر بن عبد ا أبو زيد، : أضواء البياف ِف إيياح القرآف بالقرآف،  مد اامني ال نقيطي، إشراؼ/ 11

. دار عا  الفوائد، دكف تاري  الطبع
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دكف تاري  م هور بن حسن آؿ سلماف، مكتبة التوحيد، ك عبيدة أب: َتقيقل اطيب، ا ،اَلعت اـ/ 12
 .الطبع
جدة، -أبو عبيدة م هور، دار ابن ااوزم : عَلـ املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم ااوزيٌة، َتقيقإ/ 13
. (ق1423)1ط

املن ورة، - رفعت فوزم عبد املطلب، دار الوفاء:   مد بن إدريس ال افعي، َتقيق،ااـ/ 14
 .  (ـ2001/ق1422)1ط

 مد حامد الفقي، :اْلو اؼ ِف معرفة الراجح من اْلَلؼ، عَلء الدين أيب اَلسن املرداكم، َتقيق/ 15
. (ـ1956/ىػ1375 )1ط

علي  مد معوا، كعادؿ أَحد عبد : بكر الكاساو، َتقيق بدائع ال نائع ِف ترتيب ال رائع، أبو/ 16
. (ق1424/ ـ2003)2لبناف، ط– املوجود، دار الكتب العلمٌية، بْيكت 

القاىرة ، - البدر الطالع مبحاسن من بعد القرف السابع،  مد بن علي ال وكاو، مطبعة السعادة/ 17
. (ق1348)1ط
 َتقيق البياف كالتح يل كال رح كالتوجيو كالتعليل ِف مسائل املستخرجة، أبو الوليد ابن رشد القرطيب،/18 

 .(ـ1988/ىػ1408 )2 لبناف، ط– مد حجي، دار الغرب اْلسَلمي، بْيكت 
. عبد الرَحاف املعلمي، دار الكتب العلمٌية بْيكت لبناف: تذكرة اَلفاظ ، الذىيب، َتقيق/ 19

لبناف، -  دار الغرب اْلسَلمي بْيكت،تراجم امل لفني التووسيني،  مد  فوظ/ 20
. (ـ1984/ىػ1404)1ط

 .(ـ1984)تفسْي التحرير كالتنوير ، الطاىر بن عاشور، الدار التووسٌية للن ر/ 21

، سامي بن  مد السَلمة،دار طيبة: تفسْي القرآف العظيم، أبو الفداء بن إمساعيل بن كثْي، َتقيق/ 22
 .دكف تاري  الطبع

. (ـ1947/ق1366 )2تفسْي املنار، رشيد رضا، دار املنار القاىرة، ط/ 23
م طفى بن أَحد العلوم، ك مد : التمهيد ملا ِف املوط  من املعاو كااساويد، ابن عبد الرب ، َتقيق/ 24

 .(ـ1967/ق1387)عبد الكبْي البكرم، 
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عبد اَلميد صاحل َحداف، عا  : التوقيف ِف مهمات التعريفات، عبد الرؤكؼ بن املناكم ، َتقيق/ 25
 .(ـ1999/ق1410)1القاىرة، ط-الكتب

عبد : ، َتقيق(تفسْي الطربم)جامع البياف عن ت كيل آم القرآف، أبو جعفر  مد بن جرير الطربم / 26
. ا بن عبد اسن الرتكي،دار ىجر،دكف تاري  الطبع

: ااامع احكاـ القرآف كاملبني ملا تيمنو من السٌنة كآم الفرقاف، أبو عبد ا  مد القرطيب، َتقيق/ 27
. (ـ2006/ق1427 )1.لبناف، ط- عبد اسن الرتكي، م سسة الرسالة بْيكت

  1.ااواىر امليٌية ِف طبقات اَلنفٌية، عبد القادر القرشي اَلنفي، مطبعة دائرة املعارؼ، اَلند، ط/ 28
حاشية الدسوقي على ال رح الكبْي،  مد بن عرفة الدسوقي،، دار إحياء الكتب العلمٌية، دكف تاري  / 29
الطبع 

 1املغرب، ط- اَلج ِف الفقو املالكي، عبد ا بن الطاىر، مطبعة النجاح، الدار البيياء/ 30
 .(ـ2001/ق1422)

 1بْيكت، ط-السيد سابق، دار اايل: حجة ا البالغة، كِل ا الدىلوم ، َتقيق/ 31
. (ق1426/ـ2005)

م موف بن  يي الدين : الديباج املذىب ِف معرفة أعياف املذىب، ابن فرحوف املالكي،ت حقيق/ 32
 (ـ1996/ق1417 )1لبناف، ط- ااٌناف، دار الكتب العلمٌية بْيكت

 .لبناف، دكف طبعة- أَحد  مد شاكر، دار الكتب العلمٌية بْيكت: الرسالة، ال افعي، َتقيق/ 33
، صاحل بن َحيد، مركز البح  العلمي كإحياء الرتاث اْلسَلمي، كلٌية "رفع اَلرج ِف ال ريعة اْلسَلمٌية

. (ق1403)مكة املكرمة،الطبعة ااكَل - ال ريعة 
،يعقوب عبد الوىاب الباحسني، مكتبة _دراسة أصولٌية ت صيلٌية _رفع اَلرج ِف ال ريعة اْلسَلمٌية/ 34

. (ـ2001/ق1422 )4الرشد، الرياا، ط

واصر الدين : ،حكم على أحاديثو(ابن ماجو)سنن ابن ماجو، أبو عبد ا  مد بن يزيد القزكيِن/ 35
 .1الرياا،ط_االباو، مكتبة املعارؼ
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ال ي  واصر الدين : سنن أيب داكد،أبو داكد سليماف بن ااشع  السجستاو، حكم على أحاديثو/ 36
. (ق1417 )2الرياا، ط_االباو، مكتبة املعارؼ

. خركف، دكف دار الن رآشعيب اارو كط ك: سنن الدارقطِن، علي بن عمر الدارقطِن، َتقيق/ 37

 مد عبد القادر : السنن الكربل للبيهقي، أبو بكر أَحد بن اَلسني بن علي البيهقي، َتقيق/ 38
. (ـ1424/ق2003  )3لبناف،ط- عطا،دار الكتب العلمٌية،بْيكت

ق 1349املطبعة السلفٌية،.شجرة النور الزكٌية ِف طبقات املالكٌية،  مد بن  مد خملوؼ، القاىرة،ػ/ 39

 مود اارواؤكط، دار ابن كثْي دم ق : شذرات الذىب ِف أخبار من ذىب، ابن العماد ، َتقيق/ 40
 .(ـ1986/ق1406)1بْيكت، ط

. (ـ1989/ق 1409 )2شرح القواعد الفقهٌية، أَحد الزرقا، دار القلم، دم ق، ط/ 41

 مد الزحيلي، كوزيو َحاد، مكتبة العبيكاف، الرياا : َتقيقشرح الكوكب املنْي، ابن النجار، / 42
. (ـ1993/ق1413)

شرح تنقيح الف وؿ ِف اخت ار ا وؿ ِف ااصوؿ، شهاب الدين القراِف، اعتناء مكتب البحوث / 43
. (ـ2004/ق1424)لبناف -كالدراسات، دار الفكر، بْيكت 

عبد الرزاؽ غالب املهدم، دار الكتب العلمٌية، بْيكت، : شرح فتح القدير، ابن اَلماـ، َتقيق/ 44
 .(ق1424/ـ2003)1ط

عبد ا الرتكي،كزارة ال  كف اْلسَلمٌية كالدعوة : شرح خمت ر الركضة، َنم الدين الطوِف، َتقيق/ 45
 .(ـ1998/ق1419 )2اململكة العربية السعوديٌة، ط- كاْلرشاد

أَحد عبد الغفور عطار،دار :ال حاح تاج اللغة ك صحاح العربٌية، إمساعيل بن َحٌاد ااوىرم، َتقيق/ 46
 .(ـ1990 )4لبناف، ط_العلم للمَليني، بْيكت

 مد ف اد عبد : صحيح البخارم املسند ال حيح ،أبو عبد ا  مد بن  إمساعيل البخارم، َتقيق/ 47
. (ق1400)1املطبعة السلفٌية ك مكتباهتا، ط.الباقي،
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 مد ف اد عبد الباقي، دار :صحيح مسلم، أبو اَلسني مسلم بن اَلجاج الق ْيم النيسابورم،َتقيق/ 48
. (ـ1991/ق1412 )1لبناف،ط_الكتب العلمٌية، بْيكت

عبد الفتاح  مد اَللو، ك مود  مد : طبقات ال افعٌية الكربل، تاج الدين السبكي، َتقيق/ 49
. القاىرة، دكف تاري  الطبع- الطناحي، دار إحياء الكتب العربٌية

 .(ـ2001/ ىػ1421 )1 الرياا، ط–علم مقاصد ال ريعة ، اْلادمي، مكتبة العبيكاف / 50
. ، دكف تاري  الطبع4.القاىرة، ط- علماء كمفكركف عرفتهم،  مد اجملدكب، دار ال واؼ/ 51

 مد بن إبراىيم بو زغيبة، مركز  عة املاجد : فتاكل اْلماـ  مد الطاىر بن عاشور،  ع كَتقيق/ 52
. (ـ2004/ ق1425 )1ديب، ط– للثقافة كالرتاث 

َحد : فتاكل تتعلق ب حكاـ اَلٌج كالعمرة من إجابة ال ي  بن باز كاللجنة الدئمة لْلفتاء،  ع كترتيب/ 53
. (ـ1992/ق1412 )2بن عبد العزيز املسند، دار ابن خزمية، ط

،  ب الدين اْلطيب: فتح البارم ب رح صحيح البخارم، أَحد بن علي بن حجر العسقَلو، َتقيق/ 54
. لبناف، دكف طبعة_دار املعرفة بْيكت

عجيل جاسم، كزارة ااكقاؼ كال  كف اْلسَلمٌية، : الف وؿ ِف ااصوؿ، أبو بكر اا اص، َتقيق/ 55
 .(ـ1994/ىػ1414)2ط

لبناف، -قاموس اَلج كالعمرة، أَحد عبد الغفور عطار، در العلم للمَليني، بْيكت / 56
 .(ـ1988/ػ1408)3ط

– عبد ا اَلكمي، مكتبة التوبة : قواطع اادلة ِف أصوؿ الفقو، أبو املظفر السمعاو، َتقيق/ 57
.  (ـ1998/ق1419 )1الرياا، ط

وزيو َحاد، : ، عز الدين بن عبد السَلـ، َتقيق'القواعد  الكربل'قواعد ااحكاـ ِف إصَلح ااواـ / 58
 .(ـ2000/ػػ1421)1كعثماف  عة ضمْييٌة، دار القلم، دم ق، ط

الرياا، -القواعد الفقهٌية الكربل كما تفرع عنها، صاحل بن غامن السدَلف، دار بلنسٌية / 59
. (ىػ1417)1ط

 (ـ1998/ق1418)4دم ق، ط–القواعد الفقهٌية، الندكم ، دار القلم / 60
 2.لبناف، ط- الكاِف ِف فقو املدينة، ابن عبد الرب، دكف َتقيق، دار الكتب العلمٌية، بْيكت/ 61
 (ـ1992/ق1413)
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 مد أمني اليناكم، عا  الكتب، : َتقيق.ك اؼ القناع عن اْلقناع، من ور بن يووس البهويت،/62
. لبناف، دكف تاري  الطبع–بْيكت 

الك اؼ عن حقائق غوام  التنزيل كعيوف ااقاكيل ِف كجوه الت كيل، جار ا أبو القاسم بن عمر / 63
 1الرياا ،ط-ال ي  عادؿ أَحد عبد املوجود، كعلي  مد معوا، مكتبة العبيكاف : الزخم رم، َتقيق

. (ـ1998/ق1418)

عبد ا  مود : ك ف ااسرار عن أصوؿ البزدكم، عبد العزيز بن أَحد البخارم ، كضح حواشيو/ 64
. (ـ1998/ق1418)1بْيكت، ط– عمر، دار الكتب العلمٌية 

عبد ا علي الكبْي،  مد أَحد : خنبة من العاملني بدار املعارؼ:لساف العرب،ابن منظور، َتقيق/ 65
. القاىرة، دكف طبعة- حسب ا، ىاشم  مد ال ادِل، دار املعارؼ

 /(ـ2015/ق1436)1مباح  اْل اع كالقياس،  مد حاج عيسى ، دار اْلماـ مال ، اازائر، ط/ 66
. لبناف_ جمموعة علماء، دار املعرفة بْيكت: املبسوط السرخسي، َتقيق/ 67
 مد َنيب املطيعي، : بن شرؼ النوكم ، َتقيقأبو زكريا  يي اجملموع شرح املهذب،  يي الدين / 68

جدة ، دكف تاري  الطبع - مكتبة اْلرشاد 

عبد الرَحاف بن قاسم،  طبع ب مر خادـ اَلرمني : جمموع فتاكل  أَحد ابن تيمٌية،   ع كترتيب/ 69
 .ال ريفني املل  فهد بن عبد العزيز آؿ سعود

 مد بن سعد ال ويعر، دار : جمموع فتاكل كمقاَلت متنوعة، عبد العزيز بن باز،  ع كإشراؼ/ 70
. القاسم

سعيد عبد اللطيف : َتقيقا وؿ ِف أصوؿ الفقو، القاضي أيب بكر بن العريب املعافرم املالكي،/ 71
. (ـ1999/ق1420)1فودة، دار البيارؽ، ط

. (ق1352)1م ر، ط- أَحد  مد شاكر، مطبعة النهية : الى، ابن حـز الظاىرم ، َتقيق/ 72
. (ـ1998/ق1418 )1دم ق، ط– املدخل الفقهي العاـ، م طفى الزرقا، دار القلم / 73

. (ـ2002/ق1423 )1لبناف، ط–مدكوة الفقو املالكي، ال ادؽ الغرياو ، م سسة الرياف، بْيكت /74
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. (ـ1995/ق1416 )1بْيكت، ط- شعيب اارو كط، م سسة الرسالة : َتقيق ،مسند اْلماـ أَحد/ 75
(. ـ1977/ق1397)بْيكت –معجم البلداف، ياقوت اَلموم، دار صادر / 76

معجم امل طلحات كاالفاظ الفقهٌية،  مود عبد الرَحاف عبد املنعم، دار الفييلة / 77
. (ـ1999/ق1419)

 .(ـ1993/ق1414)1معجم امل لفني، رضا كحالة ، م سسة الرسالة، بْيكت، ط/ 78
. القاىرة، دكف تاري  الطبع - صديق املن اكم، دار الفييلة: معجم تعريفات اارجاو، َتقيق/ 79
عبد السَلـ  مد ىاركف، دار : معجم مقاييس اللغة، أبو اَلسني أَحد بن فارس بن زكريا، َتقيق/ 80

. الفكر،دكف تاري  الطبع

 مد حسن ال افعي، دار الكتب : املعووة على مذىب عا  املدينة، القاضي عبد الوىاب، َتقيق/ 81
 .(ـ1998/ق1418 )1لبناف، ط-العلمٌية، بْيكت

علي  مد : ، َتقيق(2/272)مغِن اتاج إَل معرفة معاو ألفاظ املنهاج، اْلطيب ال ربيِن / 82
. (ـ1994/ق1415)1لبناف، ط- معوا، كعادؿ أَحد عبد املوجود، دار الكتب العلمٌية، بْيكت

الرياا، - عبد ا بن عبد اسن الرتكي، دار عا  الكتب: املغِن، موفق الدين ابن قدامة، َتقيق/ 83
 .(ـ1997/ق1417 )3ط

وور الدين بن خمتار . املقاصد ال رعٌية كصلتها باادلة ال رعٌية كببع  امل طلحات ااصولٌية،/ 84
 (ـ 2003/ ق1424) 1الرياا، ط-اْلادمي، دار إشبيليا 

 مد الطاىر ميساكم، دار : مقاصد ال ريعة اْلسَلمٌية؛  مد الطاىر بن عاشور، َتقيق كدراسة/ 85
. (ـ1999/ػق1420 )1ااردف، ط-النفائس، عماف 

-مقاصد ال ريعة كعَلقتها باادلة ال رعٌية،  مد سعيد بن أَحد بن مسعود اليويب، دار اَلجرة/ 86
. (ـ1998/ق1418 )1الرياا،ط

القاىرة، - الدين ، دار ال فوة ل ريعة اْلسَلمٌية، ابن زغيبة عزؿاملقاصد العامة / 87
  (ـ1996/ػق1417)1ط
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عبد القادر عطا، دار الكتب العلمٌية،بْيكت، : املنتقى شرح موط  مال ، أبو الوليد الباجي، َتقيق/ 88
. (ـ1999/ىػ1420)1ط

 مد طاىر : منهاج الطالبني كعمدة املفتني،  يي الدين أبو زكريا  يي بن شرؼ النوكم، َتقيق/ 89
 (ـ2005/ق1426)1لبناف، ط-شعباف، دار املنهاج، بْيكت

مكة املكرمة، _ عبد ا دراز، دار الباز:املوافقات ِف ال ريعة اْلسَلمٌية، أبو إسحاؽ ال اطيب، َتقيق/ 90
. دكف تاري  الطبع

زكريا عمْيات، دار عا  الكتب، دكف : مواىب االيل ل رح خمت ر خليل، اَلطاب الرعيِن، َتقيق/ 91
 .تاري  الطبع

. (ـ1983/ػ1404)2املوسوعة الفقهٌية ، كزارة ااكقاؼ كال  كف اْلسَلمٌية، الكويت، ط/ 92
ب ار عواد معركؼ، دار الغرب اْلسَلمي، بْيكت، : املوط ، مال  بن أوس، َتقيق/ 93
 .(ـ1997/ق1417)2ط

. (ـ1985/ق1405)4وظرية اليركرة ال رعٌية،كىبة الزحيلي، م سسة الرسالة، ط/ 94
 مود  مد الطناحي ك طاىر أَحد : النهاية ِف غريب اَلدي  ك اا ر، جمد الدين ابن اا ْي، َتقيق/ 95

. الزاكم، م سسة التاري  العريب، دكف تاري  الطبع

. (ـ2010/ق1431)1الرياا، ط– النوازؿ ِف اَلج، علي واصر ال عَلف، دار التوحيد / 96

عبد اَلميد عبد ا اَلرامة،من ورات كلٌية الدعوة : ويل اَلبتهاج، أَحد بابا التنبكِت، إشراؼ ك تقدمي/ 97
 .(ـ1989/من كفاة الرسوؿ1398)1ط اْلسَلمٌية،طرابلس،

 1بْيكت، ط- الوجيز ِف شرح القواعد الفقٌهة، عبد الكرمي زيداف، م سسة الرسالة/ 98
. (ـ2001/ػ1422)

 :الرسائل الجامعّية

حامد بن مسفر بن أَحد : للطالب "–دراسة مقاروة - التيسْي ِف كاجبات اَلج"رسالة ماجستْي بعنواف / 99
 .(ق1419)الفقو كااصوؿ : عابد بن  مد السفياو،  جبامعة أـ القرل، قسم: الغامدم، إشراؼ
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" أحكاـ التيسْي ِف ال ريعة اْلسَلمية ك أ ره كعامل من عوامل تطبيقها"رسالة ماجستْي بعنواف/ 100
أصوؿ الفقو : بْـي عبد اجمليد،  جبامعة اازائر، كلٌية أصوؿ الدين،  خت ص: حاكة طاىر، إشراؼ: للطالب

 .(ـ2005/ػ1426)

يوسف : أحكاـ اَلستطاعة ِف اَلٌج ِف ضوء املستجدات املعاصرة، الطالب: رسالة ماجستْي بعنواف/ 101
واصر الدين ال اعر، جامعة النجاح الوطنٌية، كلٌية :عبد الرحيم سليم سَلمة، َتت إشراؼ الدكتور
. (ـ2003/ػ1424)فلسطني- الدراسات العليا، قسم الفقو كالت ريع، وابلس

: النيابة ِف اَلج، دراسة مقاروة، باسم بن عمر بن عبد ا قاضي، إشراؼ: رسالة ماجستْي بعنواف/ 102
 (ػ1420/1421) جامعة أـ القرل كلية ال ريعة كالدراسات اْلسَلمٌية  ،سليماف كائل التو رم

أَحد بن حسن بن :  الطالبأحكاـ الزحاـ ِف املناس  ِف الفقو اْلسَلمي،:رسالة ماجستْي بعنواف/ 103
. (ـ2004) مد عبد العزيز عمرك، ااامعة ااردوٌية، خت ص فقو كأصولو :عمر زبْي، امل رؼ

ووازؿ اَلج، عبد ا بن َحد السكاكر، ضمن الدكرة العلمٌية ال املة املقامة جبامع الراجحي بربيدة / 104
 .ـ23/05/2015:  تاري  الدخوؿ.4ق، ص1427ِف شواؿ 
 :مجالت

جملة اجملمع الفقهي اْلسَلمي، ي درىا اجملمع الفقهي اْلسَلمي برابطة العا  اْلسَلمي، مكة / 105
 (ـ2004/ ق1425)املكرمة، العدد 
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 فهرس الموضوعات: خامسا
 الصفحة الموضوع

 ج .شكر كعرفاف
 د .مقدمة
 9 .مدخل

 19 .رفع اَلرجالت صيل ال رعي ؿ: الف ل ااكؿ
 19 .رفع اَلرج كأدلتومفهـو : املبح  ااكؿ
 19 .مفهـو رفع اَلج: املطلب ااكؿ
 28 .أدلة رفع اَلرج: املطلب الثاو
 31 .عَلقة رفع اَلرج باادلة ال رعٌية كالقواعد الفقهٌية: املبح  الثاو
 31 .عَلقة رفع اَلرج باادلة ال رعٌية: املطلب ااكؿ
 40 .القواعد الفقهٌية املبنٌية على رفع اَلرج: املطلب الثاو
 47 .مظاىر رفع اَلرج ِف اَلج: الف ل الثاو
 48 .رفع اَلرج ِف كوف اَلٌج فرضان على املستطيع مرة ِف العمر: املبح  ااكؿ
 53 .رفع اَلرج ِف كوف اَلٌج كاجبا مرة ِف العمر: املطلب ااكؿ
 51 .رفع اَلرج ِف كوف اَلٌج كاجبا على املستطيع: املطلب الثاو
 56 .رفع اَلرج بت ريع النيابة ِف اَلجٌ : املطلب الثال 
 60 .رفع اَلرج ِف ااركاف: املبح  الثاو
 60 .حكم اْلحراـ من الطائرة: املطلب ااكؿ
 69 .حكم الوقوؼ بعرفة إَل الغركب: املطلب الثاو
 74 .حكم طواؼ اَلائ  طواؼ اْلفاضة: املطلب الثال 

 80 .خاُتة
 83 .فهرس اآليات

 86 .فهرس ااحادي  كاآل ار
 89 .فهرس ااعَلـ املرتجم َلم
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 90 .فهرس امل ادر كاملراجع
 99 .فهرس املوضوعات

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :ملخص الرسالة

    تناولت هذا الرسالة موضوع رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمّية من حيث مفهومه وأدلته 
وعالقته مبصادر التشريع وبالقواعد الفقهّية مربزة أمهّيته ومكانته يف التشريع ، ممثلة لذلك 

 :بتطبيقات يف فريضة احلج، وذكر مسائل يف احلج مبنّية على رفع احلرج، وهي

   اشرتاط االستطاعة  البدنّية وادلالّية واألمنّية لوجوب احلج، وكونه فرًضا مرة يف العمر، 
وجواز النيابة عن ادلريض، واحلج عن ادليت، وجواز اخلروج من عرفة قبل الغروب للضرورة، 

 .وجواز طواف احلائض طواف اإلفاضة إن مل تتمكن من البقاء

 :الكلمات المفتاحّية

 .رفع احلرج، ادلشقة، التيسري، مقاصد، احلج 
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