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 اإلهداء 
 

ــــــــــــــى ــــــــــــــدوتي إل ــــــــــــــي وق ــــــــــــــد نبي   محم
 

ـــدي ـــى وال  الكـــريمين حفظيمـــا اه ورعاىمـــا َّإل
 

      وتعديمو وقراءتو و بمتابعت إلى من شرفني
                     :الدكتوراألستاذ لمرسالة فضيمة 

 _حفظو اه ورعاه_ىنية إسماعيل مازن
م لي العون والمساندة واالىتمام ّإلى كل من قد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال  ول
 

إلـــى كـــل مـــن بمـــن بـــاه ربـــًا وباإلســـالم دينـــًا 
 نبيــــــــــــــــــــــًا ورســــــــــــــــــــــواًل  وبمحمــــــــــــــــــــــد 

 
 ىدي عملي املتواضع ىذاأُ

 علّ اهلل أن ينفع بو كل مه قرأه وكان لو بو حاجةل
    



 

 ب 

 شكر وتقدير
دخؿ أحد األدباء عمى المأمكف في يكـ عاـ كاف قد جمس فيو الناس, فسألو حاجة فما قضاىا,      

إلى شكرؾ, اذىب كقؿ ما شئت فقاؿ: يا أمير المؤمنيف, إف لي شكران كثناءن, قاؿ: كمف يحتاج 
 فقاؿ:

 قـدر أو عمـو مكان لعـزة  يجزي عمى الشكر مالك      ولو كان ال              

 اه العبـاد بشكــره            وقال: اشكروا لي أييا الثقالنلمـا أمـر                

فقاؿ المأمكف: أحسنت كاهلل, إذا كاف رب الخميقة يحب الشكر مف عباده فينبغي أف يككف      
 . حاجتو الخميقة أشد حبان, ثـ قضى

أبدأ شكرم كتقديرم إلى أكثر مف يستحؽ الشكر  كبعد ىذا المكقؼ العظيـ مف ىذا المنطمؽ,     
 إلى الكالد الحاني كالعالـ الفذ, كصاحب العمـ الكافر الدقيؽ: -سبحانو كتعالى -بعد اهلل كالتقدير

 _ حفظو اهلل_مازن إسماعيل ىنية فضيمة األستاذ الدكتور:       

أك كقت أك مشكرة  ؾ لتكرمو عمي باإلشراؼ عمى رسالتي ىذه, كالذم ما بخؿ عمي بعمـكذل     
 .كأجزؿ لو الخير كالبركات أينما كانت, كحيثما يككف فبارؾ اهلل فيو

ذيف شيدت ليما مبخالص شكرم ككافر تقديرم إلى عضكم لجنة المناقشة, كال كما أتقدـي      
 كالخمؽ الكريـ, فمف األعماؽ أقكؿ شكران لكؿ مف : اضراتيما الجامعية بالعمـ الغزيرمح

 _حفظو اهلل _ ماىر الحولي الدكتور:األستاذ        

 _حفظو اهلل _ شحادة السويركي والدكتور:       

   . يما كجيدىما اإلسبلـ كالمسمميفمجزاىما اهلل عني كؿ خير كنفع بعمك     

معنكم  يكمان بدعـ بخمكا عمي لذيف ماكأصؿ شكرم كتقديرم إلى عدد مف األفاضؿ, كاكما 
 كىـ : (1)(( ال يشكر اه يشكر الناَس  من ال:))منطمؽ قكلوأك عممي, كأشكرىـ مف 

ب العمـ الشرعي, فجزاىما اهلل حب التعمـ كالتديف, كح ّذيف زرعا فيمالحبيبيف, كال ّكالدم
يفاء حقيما. عني  كؿ خير, كأعانني عمى برىما, كا 

                                                 

باب: ماجاء في الشكر لمف أحسف إليؾ ,  البر كالصمة عف رسكؿ اهلل  كتاب:( أخرجو الترمذم في سننو )(ُ
   .ْْٓ, ص( كقاؿ األلباني: حديث صحيح, انظر المصدر نفسوُْٓٗح,ْْٓص



 

 ج 

تحمؿ مف معافو سامية, الديف كالعمـ  الجامعة اإلسبلمية" بغزة, بكؿ ما" جامعتي الغراء
 .كالثقافة, كالتي تربى عمييا كؿ مف تخرج منيا كالخمؽ

"كمية الشريعة كالقانكف" بعممائيا كفقيائيا األفذاذ, كالذيف تعممنا منيـ  ّكميتي الغالية عمي
 الكثير, فميـ كلكميتيـ كؿ الشكر كالتقدير. الكثيرى 

جيع أك مشكرة, أك دعاء, أك لى كؿ مف سددني كأعانني عمى النيكض بيذا البحث بتشإ
 . حتى كصؿ إلى ما كصؿ إليو ىذا البحثى  أك نصح, بما يخدـي  كتاب أك معمكمة

ـي          إلى مف تعبت كسيرت معي عمى طباعة كتنسيؽ ىذا البحث  ىذا شكرم الخاص كأخت
 حتى ظير بيذه الصكرة , أختي العزيزة: *دعاء*عة, تممؾ مف قدرات كخبرات متكاض بكؿ ما

كالدتي الحنكف كالتي  ماحييت قيا في حياتيا العممية كالعممية, كال أنسىفجزاىا اهلل كؿ خير ككف
تدقيقان  إال أنيا أصرت عمى تدقيؽ ىذا البحث ف صعكبة القراءة عمييا في ىذا العمر,عمى الرغـ م

 ا مني كؿ الشكر كالحب كاالمتناف . , فميلغكيان بما تممؾ مف قدرات 

 
 

 



 

 

 المقـدمـة

 د

 مقدمةال
ـى  فى كجعػػؿ القػػر , قمػػكب عبػػاده الصػػالحيفالحمػػد هلل الػػذم أنػػار        لمػػا فػػي الصػػدكر,  شػػفاءن  العظػػي

شػػرؼ المرسػػميف محمػػد النبػػي األمػػيف أك  كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى خػػاتـ األنبيػػاء, لممتقػػيف كىػػدل كرحمػػةن 
 ....دـوبع ,يـك الديف إلى بإحسافمف تبعيـ كعمى  لو كصحبو الطيبيف الطاىريف ك 

ً:رب العػػزة  يقػػكؿي        ْكْعددًُ  ْ ددِعقػ  ُِ َْ ْظددـُْؽْم ْقُخؾِددْس ُ َػدد ْ َُ ً﴿ ُيِريددُ  ُ ُ ْنْ   ْكْعددًُ  ْ ددِعقػ  ُِ َْ ْظددـُْؽْم ْقُخؾِددْس ُ َػدد ْ َُ     (ِٖ)النسػػاء :.[[ ﴿ ُيِريددُ  ُ ُ ْنْ  

ْٓ ُيِريُ  بُِؽُم ُلُعْسْ   ُيِريُ  ُ ُ بُِؽُم ُلُقْسْ ُيِريُ  ُ ُ بُِؽُم ُلُقْسْ  ﴿﴿:كيقكؿ سبحانو أيضان  ْٓ ُيِريُ  بُِؽُم ُلُعْسْ ْق  .(ُٖٓ: البقرة) ﴾﴾ ْق

 . (1)(( اه الحنيفية السمحة إلىأحب األديان  )): قاؿ نبي كعف ال

عمػػػى تبنػػػي ركح السػػػماحة كاليسػػػر بػػػيف عبػػػاده  الشػػػديد إلسػػػبلـمػػػدل حػػػرص ا رلمػػػف ىنػػػا نػػػ    
كالتعسػير, كقػد دلػت النصػكص مػف الكتػاب كالسػنة عمػى أف التيسػير كالتخفيػؼ  نفيرالتعف بعيدان 

لى رسكلو الكريـ    .التعنت كالتشديد مف إلى اهلل تعالى كا 

كفػي ذلػؾ دليػؿ عمػى مػا  .أنػو مػا خيػر بػيف أمػريف إال اختػار أيسػرىما فقد كاف مف ىديػو     
دْن ْنْكُػِعدُؽْم  : قػاؿ تعػالى. مف رفؽ كرحمة بأمتو كرعيتو كصفو اهلل بو  ِْ دْن ْنْكُػِعدُؽْم ْلْؼدْ  ْجدًْكُكْم ْرُشدوِم  ِْ ْلْؼدْ  ْجدًْكُكْم ْرُشدوِم 

ً ْظـِتُّْم ْحِريِص ْظْؾْقُؽْم بًِدُمْ  ْْ ً ْظـِتُّْم ْحِريِص ْظْؾْقُؽْم بًِدُمْ ْظِزيِز ْظْؾْقِه  ْْ ـنِْي ْرُكقِف ْرِحقمِ ْظِزيِز ْظْؾْقِه  ـنِْي ْرُكقِف ْرِحقمِ ِْ ِْ :التكبة(ُِٖ)  

تيـ  ف كرفعػو الحػرج عػنيـ أف راعػى حاجػاكتخفيفو عػف المسػممي اإلسبلـكقد كاف مف تيسير          
 .لحاجة المسمميف  تمبيةن  األمر كمو, فجاء التشريعي في 

يرجحكف  ييا اآلراءي ف ىنا أف كثيران مف الفقياء كالدعاة  في بعض األحكاـ التي تختمؼي  كأجدي          
لحاجػاتيـ, كخصكصػان فػي أبػكاب المعػامبلت, حيػث  منيا مػا يكػكف أيسػر عمػى النػاس, كأكثػر قضػاءن 

َُ ُ ُ   ﴿﴿:كىػػك مصػػداؽ لقكلػػو تعػػالى " !!بالنــاس "ىــذا القــول أرفــقُ اشػػتيرت عػػنيـ عبػػارة :  َُ ُ ُ ٓ ُيْؽَؾدد ٓ ُيْؽَؾدد

ً ُكْ  ْْ ً ْكْعْبْت ْقْظْؾْقْفً  ْْ  ً ٓا ُقْشْعْفً َْلْ ً إِ ً ُكْ ْكْػع  ْْ ً ْكْعْبْت ْقْظْؾْقْفً  ْْ  ً ٓا ُقْشْعْفً َْلْ ً إِ  (ِٖٔالبقرة: ) ْتْعْبْت﴾ْتْعْبْت﴾ْكْػع 

 اإلسػبلمي التشػريعي كلبيػاف حقيقػة تمػؾ الحاجػة التػي راعاىػا , ألىمية ىذا المكضػكعك مف ىنا          
صػة فيمػا يخػص أىػـ أحكاميػا خاكلكشػؼ الغطػاء عػف بعػض , كلبياف ضكابطيا كشركطيا, الحنيؼ

 :يا بعنكافعمتتمؾ الرسالة كالتي ج اف مكضكعي ك ,معامبلتجكانب الحياة مف عبادات ك 

 وأثرىا في أحكام العبادات والمعامالت ". " الحاجةُ             
                                                 

 (. ُِالسمحة, ص ( أخرجو البخارم في صحيحو )كتاب: اإليماف, باب: أحب الديف إلى اهلل الحنيفيةُ (



 

 

 المقـدمـة

 ه

 -أىمية البحث:
 -كانت الكتابة في ىذا المكضكع لعدة أسباب منيا :

جػاءت  اإلسػبلميةي  الشػريعةي )مػف أف  -رحمػو اهلل -مى ما قالو شيخ اإلسبلـ ابف تيميةد عيالتأك -ُ
 .(لمفاسد كتقميمياكتعطيؿ ا, بتحصيؿ المصالح كتكميميا

 مبناىػػػا الشػػػريعةي :) –رحمػػػو اهلل  –الجكزيػػػة  قػػػيـ تمميػػػذه اإلمػػػاـ ابػػػف وقالػػػمػػػا كقريػػػب منػػػو       
كمصػالح ة كميػا كرحمػ عمى الحكـ كمصػالح العبػاد فػي المعػاش كالمعػاد كىػي عػدؿه  ياأساسك 

 (.حكمة كمياك  كميا

رج عػف عبػاده فيمػا ػػػو الحػكرفعػ, كذلؾ كانت الكتابػة فيػو لبيػاف مػدل يسػر اإلسػبلـ كسػماحتو -ِ
                                                :قػػػػػػاؿ سػػػػػػبحانو كمػػػػػػاالكسػػػػػػطية ك  فكػػػػػػاف بحػػػػػػؽ ديػػػػػػف التيسػػػػػػير, شػػػػػػؽ عمػػػػػػييـ مػػػػػػف تكػػػػػػاليؼ

ُشدوُم ْظْؾدْقُؽْم  ة  ْقْشط ً لِْتُؽوُكدوُ ُصدْفْ ُْك ْظدْذ ُلـادًِس ْقْيُؽدوْ  ُلرا ْا ُشدوُم ْظْؾدْقُؽْم ﴿ ْقْكْذلِْك ْجْعْؾـًُْكْم ُن ة  ْقْشط ً لِْتُؽوُكدوُ ُصدْفْ ُْك ْظدْذ ُلـادًِس ْقْيُؽدوْ  ُلرا ْا ﴿ ْقْكْذلِْك ْجْعْؾـًُْكْم ُن

﴾ُ ُ﴾ْصِفق    (ُّْ)البقرة: .ْصِفق  

 ىػػذا فكػػاف, كمنزلػػة بػػؿ كجعمػػو يعمػػك عمييػػا قػػدران  كىػػذا مػػا ميػػزه عػػف غيػػره مػػف الشػػرائع,      
 . ممف يصفكنو بالتشدد كالغمك إنصافا لديف اإلسبلـالبحث 

رؽ لممحافظػػػػػة عمػػػػػى كبحػػػػػؽ يسػػػػػعى كبشػػػػػتى الطػػػػػ لبيػػػػػاف أف اإلسػػػػػبلـى كػػػػػذلؾ كػػػػػاف البحػػػػػث  -ّ
أك  إىمػاؿنكاحييػا دكف  العقؿ مػف جميػعك الماؿ ك النسؿ كالنفس ك  الديفالضركريات الخمس: 

 . عف األخرل إلحداىاتقصير 

     كبػػػيف مػػػا يقاربيػػا مػػػف مصػػػطمحات  (مػػػف النػػػاس ال يميػػزكف بػػػيف )الحاجػػة كثيػػران  فػػػإفكػػذلؾ  -ْ
ا بمعنػػى تلبيػػاف أنيمػػا ليسػػفكػػاف ىػػذا البحػػث , كيجػػدكف أنيػػا بمعنػػى كاحػػد, )كالضػػركرة( مػػثبلن 

كػػػاف األمػػػر ال يخمػػػك مػػػف بعػػػض  فكا  , ه كأحكامػػػو الخاصػػػة بػػػوف لكػػػؿ منيمػػػا معنػػػاكأ, كاحػػػد
 . التماثؿ بينيما في بعض األحكاـ

فػػي تخفيفػػو لػػبعض  كسػػماحتو أخيػػران كاألىػػـ كػػاف ليػػذا البحػػث أىميػػة فػػي بيػػاف يسػػر اإلسػػبلـ -ٓ
, كالمعػػامبلت تغييرىػػا حسػػبما تقتضػػي حاجػػة العبػػاد كذلػػؾ فػػي كػػؿ مػػف العبػػادات األحكػػاـ أك

التػػي راعػػى فييػػا اإلسػػبلـ حاجػػة العبػػد مػػف مػػف القضػػايا كالمسػػائؿ  ان عػػدد عػػالا البحػػثحيػػث 
ـى اأك مشػػػػقو أك رفػػػػع لمحػػػػرج بتغييػػػػره ضػػػػعؼ   عبػػػػاده, بمػػػػا ال حسػػػػبما تقتضػػػػي حاجػػػػاتي  لحكػػػػ

 .يتعارض كمقاصد الشريعة اإلسبلمية
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   أىداف البحث :
 أمػػكر كثيػرة تخصػيا, مػػف أنػكاع كشػركط كأقسػػاـتكضػيح مػع , المعنػى الحقيقػي لمحاجػػة بيػافي  -ُ

 كغير ذلؾ مف أمكر.

ـى  إثبػاتي  -ِ لػػدرء  كانػت  مػانإ اكميػ ليؼى اإنمػا شػرعت تحقيقػان لمصػػالح العبػاد, كأف التكػ أف األحكػا
 .يما معان يمكأك  مفسدة أك جمب مصمحة

بػؿ كتميػز بيػا عػف غيػره مػف الشػرائع   جانب الميف كالسػماحة التػي اتصػؼ بيػا اإلسػبلـي  إبرازي  -ّ
 . تفريط كذلؾ بالتكسط في األخذ بالحاجة ببل إفراط أك

كذلػػػؾ فػػػي كػػػؿ مػػػف , مػػػع شػػػرحيا كبيػػػاف أحكاميػػػا, لػػػبعض المسػػػائؿ المتعمقػػػة بالحاجػػػة عه مػػػج -ْ
 . جانبي العبادات كالمعامبلت

 ىنػػاؾ أبحػػاثه  , كضػػركرة أف تكػػكفى (الحاجػػة)إلػػى بيػػاف أىميػػة مكضػػكع  أخيػػران ييػػدؼ البحػػثي  -ٓ
  .أخرل تكفيو حقو, كذلؾ في جميع جكانب ك مجاالت الحياة

   الدراسات السابقة :
منيػا قػد  الكبيػرى  بلؿ اطبلعي عمى عدد مػف كتػب المقاصػد كاألصػكؿ, كجػدت أف العػددى مف خ

يػا حقيػا, فمػنيـ مػف ذكرىػا فػي ت", كلكف بشكؿ مقتضب جػدان لػـ يكفتحدث عف "الحاجة"أك "الحاجيا
 ط كذكػػر أقسػػامان ليػػا,كمػػنيـ مػػف عرفيػػا فقػػمراتػػب المقاصػػد, كمػػنيـ مػػف ذكرىػػا فػػي أقسػػاـ المصػػالح, 

  شيئان . لـ يضؼ عمى ذلؾأدلة ىذيف القسميف , ك ك عامة كخاصة, 

فػي مؤلفػو "المكافقػات", كالػذم  أذكر مف القدامى: شيخ المقاصد الشاطبي كمف ىؤالء العمماء,
أيضػػان, كػػؿ مػػف  مػػف القػػدامىكثػػر المتحػػدثيف عػػف "الحاجػػة", ك منػػو بشػػكؿ كبيػػر, فيػػك مػػف أ اسػػتفدتي 

 ـ التي حممت العنكاف نفسو "األشباه كالنظائر" ., في مؤلفاتيلسيكطي, كابف نجيـ, كابف الككيؿا

د الشػػريعة اإلسػػبلمية كمكارميػػا" فػػي مؤلفو:"مقاصػػ أمػػا مػػف المعاصػػريف: فكػػاف عػػبلؿ الفاسػػي
مقاصد في"طرؽ الكشؼ عف  صد العامة لمشريعة اإلسبلمية", كنعماف جغيـفي" المقا كيكسؼ العالـ

في"رفػع الحػرج فػي التشػريع  ية" كعػاطؼ محفػكظالشارع", كابف عاشكر في "مقاصػد الشػريعة اإلسػبلم
حػػػػدكدىا -فػػػػي "نظريػػػػة الضػػػػركرة " كصػػػػالح حميػػػػد في"رفػػػػع الحػػػػرج " كجميػػػػؿ ابػػػػف المبػػػػارؾاإلسػػػػبلمي

فرة عنػػدنا اكضػػكابطيا" كغيػػرىـ كثيػػركف كالػػذيف اسػػتفدت مػػف مؤلفػػاتيـ بشػػكؿ كبيػػر, ككانػػت كميػػا متػػك 
 حاجة بشكؿ خاص المتحدثة عف ال المصنفاتكالحمد هلل في مكتبة الجامعة اإلسبلمية بغزة, مع قمة 



 

 

 المقـدمـة

 ز

فػػي  الشػػديدي  االختصػػاري  اإال أنػػو يؤخػػذ عمييػػ ابياحصػػأ ايشػػكر عمييػػ ةطيبػػ اتمجيػػكد اكمػػع أنيػػ
المرجػػػع فػػػي  كا, كػػػذلؾ لػػػـ يػػػذكر يػػػاكال أنكاعأقسػػػاميا  كاالمعمكمػػػات المعطػػػاة عػػػف الحاجػػػة, فمػػػـ يػػػذكر 

   األمكر فييا, لذا كاف ىذا البحث .مف  ان كثير  طبيقات تكضحي مسائؿ كت كاتقديرىا, كلـ يذكر 

ىػػذا كقػػد حصػػمت عمػػى عػػدة دراسػػات معاصػػرة تحػػدثت عػػف "الحاجػػة" بشػػكؿ خػػاص, كلكنيػػػا 
تكضػح عبلقتػػو بيػا بشػكؿ خػػاص  بحػد ذاتػػو تربطػو بالحاجػة أك ع ك مكضػتيػتـ بلػػـ كانػت كميػا عامػة 

 "دات كالمعػػامبلتالعبػػا"ميػػز دراسػػتي عػػف دراسػػاتيـ حيػػث تناكلػػت فييػػا جانػػب  يعطيػػو حقػػو, كىػػذا مػػا
مف  تمؾ الدراسات تميزت بو عمى ما ,كبينت أثر الحاجة فييا بشكؿ أكسع مما تناكلتو تمؾ الدراسات

 مكاضيع شتى كأحكاـ متنكعة, أفادتني بشكؿ كبير.

 كمف تمؾ الدراسات: 

رشػػػػيد المػػػػكمني, كىػػػػي بعنكاف"الحاجػػػػة عنػػػػد األصػػػػكلييف كأثرىػػػػا فػػػػي إأحمػػػػد دراسػػػػة لمدكتكر/ -ُ
 التشريع" .

 " .-كقكاعدىا حدكدىا -دراسة لمدكتكر/أحمد كافي, كىي بعنكاف "الحاجة الشرعية -ِ

 كأخيران, دراسة لمدكتكر/أحمد الرشيد, ككانت بعنكاف" الحاجة كأثرىا في األحكاـ" . -ّ

 ككميا دراسات قيمة كمفيدة, كيمكف الرجكع ليا .         

 الصعوبات التي واجيت الباحثة : 
 في بحثي ىذا : ز تمؾ الصعكبات التي اعترضتنيكاف مف أبر          

 شكؿ خاص يشمميا مف جميع نكاحييا.المراجع كالمصادر المتناكلة لمكضكع الحاجة ب قمة -ُ

ألف أخػذىا غيػر متػاح  نسخ اإللكتركنية لممؤلفات الخاصة بالحاجةالصعكبة الحصكؿ عمى  -ِ
 . مسبؽ لمعامة كىي بحاجة إلى دفع

مػػاء سػػتدؿ بيػػا عمػػى أحكػػاـ الحاجػػة, كتكررىػػا فػػي أغمػػب أبحػػاث العميي األمثمػػة التػػي كنػػدرة ي  قمػػةي  -ّ
 .  الذيف خصصكا الحديث عنيا

   

  -:تيمباحث عمى النحك اآلعدد مف الثبلثة فصكؿ لكؿ فصؿ  فيطة الخً  جعمتي  ىذا كقد
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 األول الفصلُ 
 ومكانتيا في مقاصد الشريعة الحاجةُ 

 عمى ثبلثة مباحث : مؿي تشكي

 الشريعة في حفظيا كفمسفةي , مراتبياك  المقاصد حقيقةي : األكؿ المبحثي 

  كضع الشريعة ابتداءن  مقاصدي : الثاني المبحثي 

ـي ك  النصكصي : الثالث المبحثي   بمقاصدىا  األحكا

 
 يالفصل الثان

 وشروط اعتبارىا أدلةُ و  أقسامياو  معناىا, الحاجةُ 
 عمى ثبلثة مباحث : مؿي تشكي

 , كشركط ىذا االعتبارلة اعتبارىامعنى الحاجة, كأداألكؿ:  المبحثي 

ـي : الثاني المبحثي   أسبابياك  الحاجة, أقسا

 , كضكابط العمؿ بيا           الحاجةً  تقديري : الثالث المبحثي 

    

 الثالث الفصلُ 
 األحكامىا في وأثرُ  الحاجةُ 

 مؿ عمى ثبلثة مباحث :تشكي

 كأثرىا في الحكـ الشرعي  الحاجةي : األكؿ المبحثي 

 الحاجة في أحكاـ العبادات  تطبيقاتي : الثاني المبحثي 

 في أحكاـ المعامبلت  الحاجةً  تطبيقاتي : الثالث المبحثي 
                        

مػف خػبلؿ  ا الباحثػةي إلييػ تتكصمالتي كالتكصيات مة كتشتمؿ عمى أىـ النتائا الخاتكأخيران: 
 .لبحث إعدادىا ليذا ا
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 ط

 :منيج البحث 
يسػػتطيع فيمػػو كاسػػتيعابو كػػؿ مػػف فػػي الكتابػػة,  ي بحثػػي ىػػذا انتيػػاج طريقػػة سػػيمةحاكلػػتي فػػ         

كقػػد التزمػػت فيػػو بعػػدة أمػػكر تكػػكف سػػمة كاضػػحة  كىػػك المػػنيا الكصػػفي, التحميمػػي كاالسػػتقرائي, يقػػرؤه,
 يتميز بيا, كىي عمى النحك اآلتي:

تعانة بالمصػادر إلى المصادر القديمة األصمية ما استطعت إلى ذلػؾ سػبيبل ثػـ االسػ الرجكعي  -ُ
 .الحديثة كاإلفادة منيا

 مػع بيػافاختبلفاتيـ, كذلؾ عنػد عػرض المصػطمحات كالتعريفػات, ك أقكاؿ العمماء  استعراضي  -ِ
 .الراجح منيا كسبب الترجيح

المراجػػػػع كفػػػػؽ المعيػػػػكد فػػػػي البحػػػػث العممػػػػي, بػػػػذكر اسػػػػـ المؤلػػػػؼ كالكتػػػػاب, كالجػػػػزء  تكثيػػػػؽي  -ّ
 .كالصفحة 

رقػػـ  ة إلػػى سػػكرىا المعركفػػة فػػي المصػػحؼ الشػػريؼ, مػػع ذكػػراآليػػات القر نيػػة الكريمػػ عػػزكي  -ْ
 اآلية.

األحاديػػث النبكيػػة الشػػريفة مػػف مصػػادرىا األصػػمية  مػػع ذكػػر حكػػـ العممػػاء عمييػػا إف  خػػرياي ت -ٓ
 .كجدت في غير الصحيحيف

 ... يتـ كتابتيا بيف قكسيف مميزيف عمى ىذا الشكؿ., عند إثبات النصكص القر نية -ٔ

أمػا  ((.....))لنبكية يػتـ كضػعيا بػيف قكسػيف مميػزيف عمػى ىػذا الشػكؿعند كتابة األحاديث ا -ٕ
  كاألقكاؿ الخاصة بالعمماء فبقكسيف كاآلتي ).....(. المصطمحاتي 

, كبعض مف خبلؿ البحث أىـ النتائا التي تكصمت ليا الباحثةي تشمؿ  خاتمةالبحث ب نتييي -ٖ
 . التكصيات



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 األول انفصم

 
 
  احلاجة

 
  يااد  انرزععة ها يفويكانت

 :عمى ثبلثة مباحث كيشتمؿي 

 وفمسفة الشريعة ,يا, ومراتبُ دالمقاصِ  األول: حقيقةُ  المبحثُ 

 .حفظيا في 

 .ءً االشريعة ابتد وضعِ  الثاني: مقاصدُ  المبحثُ  

 .بمقاصدىا واألحكامُ  النصوُص  الثالث: المبحثُ  



 

 

 

 

 

 
 
 األول املبحث

 

 
 
 املااد   حاياة

 
 انرزععة يف حفظها  , ويزاتبها, وفهسفة

 :وفيو
 واصطالحاً  لغةً  : المقاصدُ أوالً       
 دالمقاصِ  : مراتبُ ثانياً       
 الشريعة في حفظ المقاصد : فمسفةُ ثالثاً       
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 المبحث األول

 الشريعة في حفظيا يا وفمسفةُ د ومراتبُ المقاصِ  حقيقةُ 
 

 :واصطالحاً  ةً لغ : المقاصدُ أوال
 : لغةً  قاصدُ الم

دى  قصدتي  مفد, مقصً  : جمعي المقاصدي  : الغاية د بمعنىصدان كمقصدان, كالمقصً و كقى قىصى
   (.ُ)كاإلرادة كاليدؼ
ط رً , كفي األمر: تكسط لـ ييفٍ مستقيـه  : سيؿه قصده  يقاؿ: طريؽه  (ِ)الطريؽ : استقامةي كالقصدي 

اعتدؿ : . كفي مشيونفقة: لـ يسرؼ كلـ ييقتركفي ال. ؿ ناحيةن مً كلـ يى  دىؿى رط. كفي الحكـ: عى كلـ ييفى 
ْشقِْك﴾  ﴿﴿: كما في قكلو (ّ)فيو ْْ ْشقِْك﴾ْقُْقِصْ  ِِف  ْْ ْقُْقِصْ  ِِف 

(ْ). 

 :قاؿ الشاعر ,كالقصد: العدؿ
 .(6)أن ال يجور ويقصدُ  ضيتوق  قضىعمى الحكم  المأتي يومًا إذا 

  (ٔ)" تبمغوا القصدَ  لقصدَ ا "كفي الحديث: 
 القكؿ كالفعؿ.عميكـ بالقصد مف األمكر في : أم      
بِقِل﴾ :و تعالىقكلي  كمنو بِقِل﴾﴿ ْقْظْذ ُ اِ ْقْصُ  ُلعا ﴿ ْقْظْذ ُ اِ ْقْصُ  ُلعا

(ٕ) . 

  طريؽ الحكـ, : عمى اهلل بيافي أم      
ـي  مف الطريؽ: كالقصدي   . (ٖ)الذم ال اعكجاج فيو المستقي

                                                 

 (َٓٓ,  َْٓ/ ِ, المصباح المنير )الفيكمي(  (ُ
 (ّٖٕ/ ِك خركف, المعجـ الكسيط ) سإبراىيـ أني.د ر:. كانظ(ّّْ/ ّ( ابف منظكر, لساف العرب  )(ِ

 (ّٖٕ)ص, )المرجع السابؽ(, المعجـ الكسيطأنيس, د. (ّ)
 .(ُٗ )اآلية:مف  ,سكرة لقماف (ْ)
 (ِٓٓ/ ِ)الصحاح  ,الجكىرم (ٓ)
, ُُّْبػاب القصػد كالمداكمػة عمػى العمػؿ ص, )كتاب الرقػاؽ  أخرجو البخارم في صحيحو عف أبي ىريرة (ٔ)

 .(ّْٔٔح
 (.ٗ ):اآليةمف  ,سكرة النحؿ (ٕ)
 .(َُِ/ ٖجامع البياف عف تأكيؿ  م القر ف ) ,الطبرم (ٖ)
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 اصطالحًا: دُ المقاصِ 
 االطبلععد أنو بممقاصد كاف البد مف اإلشارة إلى البدء بذكر التعريؼ االصطبلحي ل قبؿ

, حيث إننا نجد أف معظـ عمماء األصكؿ القدامى لـ ييعطكا عمى عدد مف كتب األصكؿ كالمقاصد
 المقاصد حقيا في كضع تعريؼ محدد كاضح ليا 

أنيـ لـ ييتمكا بتعريفيا بقدر اىتماميـ بتعريؼ الدكتكر/ محمد عبدالعاطي عمي  كيرل
 . (ُ)المكضكعات األخرل المتعمقة بعمميـ

المقاصد بتقسيميا  ريؼمف قاـ قبؿ التطرؽ إلى تع كالعز بف عبدالسبلـ كمف العمماء ىذا
 كابتعـ أب ما): ا, كعرفكا العامة بأنيلعدة أقساـ: مقاصد عامة, كمقاصد خاصة, كمقاصد جزئية

 ي, كمقاصد الشريعة ف(ما تخص باب مف أبكاب الشريعة ىي): كالخاصة (الشريعة أك معظميا
 . (ِ)., أك أحكاـ األسرةأك القضاء, ليةالمعامبلت الما
, كالمقصد مف (ّ)(مف كؿ حكـ جزئي ما يقصده الشارعي  فيي) : المقاصد الجزئية كأما

. كذكركا أنيـ (ْ)أك مف إباحة األكؿ كالشرب.أك مف تحريـ الزنا كالخمر .إيجاب الصبلة أك الصكـ
  يقصدكف في تعريفاتيـ ىذه )مقاصد الشريعة العامة(.

, كالتي كاف عمييا حكاألكضى  األقربى  راىاالتي أ فاتبدكرم سأقكـ بذكر بعض التعري كأنا
عف اإلماـ  رى كً أكثر الذيف ألفكا في عمـ المقاصد كعمـ األصكؿ, مركزة الشرح عمى ما ذي  اعتمادي 

 )مف المعاصريف( ألنيما مف أكائؿ -رحمو اهلل –كابف عاشكر , )مف القدامى( –رحمو اهلل  -الشاطبي 
 , كأبدأ بسرد التعريفات عمى النحك التالي :كتبكا كألفكا في عمـ المقاصد ذيفال

 :  تعريفات القدامى لممقاصد: أوالً 
المعاني الكمية )حيث عرفيا لو د/ ممحـ بأنيا  –رحمو اهلل  –تعريؼ مستنبط لئلماـ الشاطبي 

 .(ٓ)(كالتي يككف بيا صبلح الداريف, شرعت ألجميا األحكاـ التيالقطعية 
أكرد الدكتكر ممحـ بعضان مف أىـ النقكؿ التي  أرشدتو إلى ىذا التعريؼ مف خبلؿ ما  كقد

كالمعاني التي تكضح كتفسر  رزاتمف المحت , ككذلؾ أكرد عددان [المكافقات]الشاطبي في كتابو  كتب
 . (ٔ)معنى التعريؼ بشيء مف التفصيؿ
                                                 

 (.ُّ), صمياإلسبلكأثرىا في الفقو  عيةعبد العاطي عمي, المقاصد الشر  دمحم .( د(ُ
 (.ٕٖ)( العز بف عبد السبلـ, مقاصد الشريعة, ص(ِ
 .(ّٓ)محمد ىماـ ممحـ, تأصيؿ فقو األكلكيات, ص .( د(ّ
 (.ٕٖ)بف عبد السبلـ, مقاصد الشريعة, ص عز( ال(ْ
 .(ّٓ)محمد ىماـ ممحـ, تأصيؿ فقو األكلكيات, ص .( د(ٓ
 . (ْٓ,ٓٓ)ص)المرجع السابؽ(, ( (ٔ
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كىك  – رحمو اه –يرل أف الشاطبي  [ ..المقاصد الشرعية]أف الدكتكر ممحـ في كتابو  غير
لعؿ الذم صرفو عف ): ببالس , لـ يضع حدان كاضحان ليا كقاؿ مكضحان العمماء في المقاصد شيخي 
 ـك, أنو لـ يكتب كتابو المخصص في المقاصد مف المكافقات لعامة الناس بؿ لمراسخيف في عمذلؾ

كال يسمح لمناظر ): دليبلن عمى ذلؾ – اه حمور – ؿ, حيث يقك الشريعة, كىـ في غنى عف تعريفيا ليـ
أصكليا  عةمف عمكـ الشري ان في ىذا الكتاب أف ينظر فيو نظر مفيد أك مستفيد حتى يككف ريان

ىكذا خيؼ  كافإف  نوفإإلى التقميد كالتعصب لممذىب,  مخمد, غير كفركعيا, منقكليا كمعقكليا
فبالعرض  ةعميو ما أكدع فيو فتن عميو أف ينقمب  .(ُ)(بالذاتحكمة  كاف كا 

تعريفان اصطبلحيان  شاطبي, فييرجع السبب في عدـ إيراد الالدكتكر: نعماف جغيـ أما
 المباحثاإلماـ الشاطبي مف التقيد بالحدكد في  نفكر إلى, أنو ربما كاف ذلؾ راجعان لممقاصد

غيـ أف ما يؤيد ذلؾ نظرية الحد عند ل لشاطبي: انتقاد ااألصكلية التي تحدث عنيا, كيرل جي
لـ يقصد بو تأليؼ كتاب  نوإ, حيث منيجو في تأليؼ كتاب المكافقات ى, ككذلؾ جريان عمالمناطقة

نم  يسبؽ, كبحث ما لـ المقصكد منو تحقيؽ بعض المسائؿ ايتناكؿ كؿ مكضكعات أصكؿ الفقو كا 
نى بإيراد التعريفات حث مف قبؿ األصكلييف بحثان خفيفان ال يفي بحقو كمف ثـ ال ييع, أك ما بي بحثو

 . (ِ)كالحدكد

, ألف الحديث فييا أطيؿالقدامى اآلخريف, فمف  بالنسبة لتعريفات عمماء األصكؿ أما
نما جاءت بشكؿ عاب ريي الظاىر كالمبلحظ مف تعريفاتيـ لممقاصد أنيا غ , كال تعبر رمقصكدة, كا 
 .شرعيةبالشكؿ المطمكب كالكاضح عف مفيكـ المقاصد ال

الخمؽ كصبلح  كدفع المضرة مقاصدي  المنفعةً  إف جمبى ): زالي مثبلن عرفيا بقكلوالغ إلماـفا
 . (ّ)(الخمؽ في تحصيؿ مقاصدىـ

 مف شرع الحكـ, إما جمبي  المقصكدي ): قاؿ يثح – رحمو اه –نفس المنكاؿ تبعو اآلمدم  كعمى
 .(ْ)(..األمريف بالنسبة لمعبد , أك مجمكعي مضرة مصمحة أك دفعي 

ـي اإلم ككذلؾ  .  (ٓ)(مفسدة مصمحة أك دفعي  إما حصكؿي  المقصكدي ): ابف الحاجب قاؿ ا

                                                 

أحمػد الريسػكني, نظريػة المقاصػد  ., كأ(ٕٖ), كالشػاطبي, المكافقػات, ص(ُّ)ص ,جع السابؽ(ممحـ  )المر  .( د(ُ
 .  (ُٕ)الشاطبي, ص اإلماـعند 

غيـ, طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشارع, ص .( د(ِ  .(ِٓ)نعماف جي
 (.ِٖٔ/ ُأبك حامد الغزالي, المستصفى  )( (ّ
 (.ّٖٗ/ ّ( اآلمدم, اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  )(ْ
 (.ُْْ/ ّابف الحاجب, مختصر المنتيى )( (ٓ
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عف معنى جامع مانع  كرت عف ىؤالء األئمة ال تعبري كالمبلحظ أف ىذه التعريفات التي ذي 
نما ت , كذكره في عف المقصد الرئيس مف التشريع, كىذا ما يراه الدكتكر ممحـ عبرلمقاصد الشريعة كا 

 . (ُ)مؾ التعريفاتكتابو معمقان عمى ت

 أكثري  تككفتعريفات لمقاصد الشريعة قد  عند عدد مف العمماء المعاصريف جدأ كلكني
 : تيعمى بعضيا عمى النحك اآل كسأعرجمف تعريفات األئمة القدامى,  ان كضكحان كتحديد

 

  : تعريفات المعاصرين لممقاصد: ثانياً 
جميع أحكاؿ  فيـ الممحكظة لمشارع كى الحً المعاني ك ) ىي :لشيخ الطاىر بف عاشكراتعريؼ ( ُ)

 . (ِ)(, بحيث ال تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعةالتشريع أك معظميا

ال يخمك التشريع  لتي, كالمعاني اأكصاؼ الشريعة كغايتيا العامة ذافيدخؿ في ى :ثـ قاؿ       
, ممحكظة في سائر أنكاع األحكاـ ستليـ كى , كيدخؿ في ىذا أيضان معاف مف الحً مف مبلحظتيا

 . (ّ)كلكنيا ممحكظة في أنكاع كثيرة منيا 

مامة المقاصد العامة: حفظ النظاـ كجمب المصالح مفذكر  كقد        , كدرء المفاسد كا 
, األمة قكية مرىكبة الحاجب ؿكجعؿ الشريعة ميابة مطاعة نافذة, كجع ,لناسالمساكاة بيف ا
 .(ْ)مطمئنة الباؿ

    : , تتطرؽ فيو لممقاصد الخاصة, فعرفيا بقكلوعاشكركفي قسـ  خر مف كتاب ابف        
لحفظ مصالحيـ العامة في  ىي الكيفيات المقصكدة لمشارع لتحقيؽ مقاصد الناس النافعة أك)

, كي ال يعكد سعييـ في مصالحيـ الخاصة بإبطاؿ ما أسس ليـ مف الخاصة يـتصرفات
 . (غفمة أك استزالؿ ىكل كباطؿ شيكة إبطاالن عف تحصيؿ مصالحيـ العامة,

ك         , مثؿ قصد في تشريع أحكاـ تصرفات الناس عيتكقاؿ يدخؿ في ذلؾ كؿ حكمة ري
قامة نظاـ المنزؿ كالعائمة في عقدة النكاح كدفع الضرر المستداـ في  التكثيؽ في عقدة الرىف, كا 

 (ٓ).مشركعية الطبلؽ

                                                 

 .(ِٔ)ص, , فقو األكلكيات )المرجع السابؽ(ممحـ .( د(ُ
 (.ْٗ)ص, اإلسبلمية الشريعة مقاصد, عاشكر ابف( (ِ
 .(ُُٔ)المسممة, ص لةعبداهلل العتيبي, النظاـ العاـ لمدك  .د :كانظر  ,(ْٗ), ص(( )المرجع السابؽ(ّ
  . (ُٖ )صالشاطبي,  اإلماـالمقاصد عند  ظريةن ,أحمد الريسكني أ.د.( (ْ
 (.ُِْ)ص, (مقاصدالشريعة )المرجع السابؽ ,( ابف عاشكر(ٓ
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أف الدكتكر ممحـ  جدأكمقارنة لو بتعريؼ الشاطبي  اشكرابف ع عمى تعريؼ كتعميقان         
كالذم استنبط تعريفان لئلماـ الشاطبي يرل أف الشيخ ابف عاشكر قد استقى تعريفو مف مفيـك 

في كجكب ككف المقاصد قطعية, حيث يرل أنيا قد  خالفواإلماـ مع اختبلؼ يسير فيو, فيك 
ممحـ بعد تدقيقو النظر أف الشيخ ابف عاشكر  الدكتكر , كلكف يرلتككف قطعية, كقد تككف ظنية

بنى عمييا ال تي  صطبلحيةلـ يأًت بجديد, كلـ يختمؼ مع اإلماـ الشاطبي إال حكؿ مسألة ا
, ذلؾ أف اإلماـ الشاطبي اشترط في المقاصد ككنيا قطعية, كالقطع عنده يثبت رتذكثمرة ه 

, كطريؽ األصكؿ أك النصكص قطعية: طريؽ األصكؿ أك النصكص الباالستقراء بطريقيف
 ..الظنية

ابف عاشكر ال ييسمـ بإثبات القطع إذا كاف يستند إلى أصؿ ظني, فاعتبر ما  كالشيخ        
  (ُ).يثبت مف خبلؿ ىذه الطريقة مقاصد ظنية

ييعتبر  ألنو ,اإلماـ ابف عاشكر ىذه الكقفة أماـ تعريؼ يكقكف سبب إف: أقكؿ أخيران         
ف مى  كىذا أيضان ما يراه أكثري  - رحمو اه -لمجدد الثاني لعمـ المقاصد بعد اإلماـ الشاطبي كبحؽ ا

 .في عمـ المقاصد كعمـ األصكؿ ؼأل
 

ىي )غرب المعاصريف حيث عرفيا بقكلو :كىك مف عمماء الم, ؿ الفاسيالشيخ عبلٌ تعريؼ ( ِ)
 . (ِ)(أحكاميا عف كؿ حكـ مف كاألسرار التي كضعيا الشارعي , منيا الغايةي 

, كبقية " يشير إلى المقاصد العامةمنيا الغايةفي الشطر األكؿ مف تعريفو " الفاسيك        
 .(ّ).التعريؼ يشير فيو إلى المقاصد الخاصة أك الجزئية

 الجامعية كالمانعية, ؤخذ عميو عدـي يي  أنو عمى التعريؼ بقكلو: الدكتكر محمد ممحـ كييعمؽ       
 .(ْ)تعريفان  ُّمف الشريعة ال يعد أنيا الغايةي , لمقاصدقكلو عف ا ألف

نظرية  :"ألستاذ/ أحمد الريسكني في كتابوذكرهي ا شريعةلمقاصد ال كاضحه  ( كىناؾ تعريؼه ّ)
التي كضعت الشريعة  الشريعة ىي الغاياتي  مقاصدى  فإ): قاؿ فيو "الشاطبي ـالمقاصد عند اإلما

  . لممقاصد العامة فقط ىك تعريؼه . ك (ٓ)(ألجؿ تحقيقيا لمصمحة العباد

                                                 

 .(ّٔ)محمد ممحـ, تأصيؿ فقو األكلكيات, ص .( د(ُ
 .(ٕ)ؿ الفاسي, مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارميا, صّ( عبل(ِ
 .(ُْ)صعمي, المقاصد الشرعية,  يمحمد عبد العاط .( دّ)
 .(ْٔ)ص, تأصيؿ فقو األكلكيات, محـ م .( دْ)

 .(ُٗ)ص ,المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ظريةأحمد الريسكني, ن .د.( أ(ٓ
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في جميع أحكاميا أك  محكظةي الم كاألىداؼي  المعاني) ىي الزحيمي:تعريؼ الدكتكر كىبة  (ْ)
األسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف ك  الغاية مف الشريعة: ىيمعظميا, أك 

 . (ُ)(أحكاميا

 , كالجزءي العامةى  المقاصدي  ؼي ِِّّعريي  األكؿي  زءي الج, تعريفان مككنان مف جزأيف التعريؼي ىذا  ُّكيعد       
  .الجزئيةى  ؼ المقاصدى ِّعرالثاني يي 

كؿ األحكاـ الشرعية  ياالتي ترمي إلي الغايات)فيا الدكتكر عمر صالح عمر بقكلو: ىي ّكعر( ٓ)
, كال تختص بحكـ دكف حكـ, كتدعك لتحقيقيا كالمحافظة عمييا في كؿ مكاف أك معظميا

 .   (ِ)(كزماف

الغايات التي ) :يالشيخ الفاضؿ كالعبلمة الكبير د/ يكسؼ القرضاكم حيث عرفيا بأنا يؼتعر ( ٔ)
ـي ك  تيدؼ إلييا النصكص مف األكامر كالنكاىي إلى تحقيقيا  يةي الجزئ اإلباحات, كتسعى األحكا

 .   (ّ)(أمةك  , أفرادان كأسران كجماعاتفي حياة المكمفيف

 الًحكىـ التي تيطمبي  كيمكف أف نطمؽ عمى ىذه "المقاصد" اسـي  ): كيكمؿ القرضاكم فيقكؿ       
اهلل لعباده حكمة  وأـ مخيرة, إذ كراء كؿ حكـ شرع يةمقتض كانت, سكاء األحكاـ تشريعمف 
اهلل تعالى يتنزه أف يشرع شيئان اعتباطان أك عبثان أك  ف, ألميايً ميا مف جى يً ميا, كجى مً ف عى مى  ياممً عى 

 . (ْ)( مةيشرعو مضادان لمحك

   ان , كقد تبيف أف بينيا تفاكت(لمقاصد الشريعة)تعريفات المعاصريف  كأكضحي  ُّإذف فيذه أىـ          
عمى  يفو, كبعضيـ اشتمؿ تعر فيو بيف أنكاع المقاصد الثبلثة عي , فبعضيـ ذىب إلى تعريؼ يجمان بين

 .لمقاصد العامة, كالبعض اآلخر جعؿ تعريفو مقتصران عمى االمقاصد العامة كالجزئية

بكصؼ الجامعية  في معظميا تصاؼمف تعريفات المعاصريف عدـ اال ضان أي ظي بلحى كيي  
كىك مف  -رحمو اهلل - بيييرجح التعريؼ الذم نسبو لئلماـ الشاطالدكتكر ممحـ  ففإ كالمانعية, لذا

 جميع بلن عمىمشتم, فيصير القدامى, مع أنو تعريؼ لممقاصد العامة, مع إجرائو لتغيير بسيط عميو
ع ألجميا رً المعاني التي شي ) ىي:الشريعة دمقاص :يمي امحيث يصبح التعريؼ ك نكاع المقاصد,أ

 .(ٓ)(الداريف بيا صبلحي  كالتي يككفي , أك األحكاـ الحكـي 

                                                 

 (.َّٕ/ ِالزحيمي, أصكؿ الفقو )كىبة  د. (ُ)
 (.ٖٗ)صعمر صالح عمر, مقاصد الشريعة عند العز بف عبد السبلـ,  .د (ِ)
 .(َِ)يكسؼ القرضاكم, دراسة في مقاصد الشريعة, ص .د (ّ)
 (.ُِ)ص (يكسؼ القرضاكم )المرجع السابؽ .( د(ْ
 .( ٔٔ)ص (ممحـ, فقو األكلكيات )المرجع السابؽ .د( (ٓ
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 :المختار التعريف

اىتماـ العمماء المعاصريف  مدل يتبيف فمف مجمكع التعريفات السابقة لمقدامى كالمعاصري
, تعريؼ الشيخ العبلمة الدكتكر يكسؼ مف بيف تعريفاتيـ ختارفإني أ لذا(, مقاصدلم)عريؼ بكضع ت

كتسعى األحكاـ  اإلباحاتالنصكص مف األكامر كالنكاىي ك  ياالغايات التي تيدؼ إلي) :القرضاكم
 . (كجماعات كأمة كأسران  إلى تحقيقيا في حياة المكمفيف, أفرادان  يةالجزئ

 : ةتالياللألسباب  وذلك

 .سيمة الفيـ كالتحميؿ , حيث اشتمؿ عمى معافو كدقة ألفاظو وكضكحي  -1

 .: العامة كالخاصة كالجزئيةعمى أنكاع المقاصد الثبلثة - تصكرمحسب  – وشمكلي  -2

 قة ليا., كاآلليات المحقً عمى المساحة التي تتحقؽ فييا المقاصدي  واشتمالي  -3

 : مراتب المقاصد :ثانياً 
 ينة, كؿ قسـ منيا حسب اعتبارات معمقاصد( إلى عدة أقساـال) األصكؿقسـ عمماء  لقد

ثبلث مراتب,  إلىلممقاصد باعتبار المصالح  لشاطبي: تقسيـ اإلماـ اىذه ىك يفي دراست أريدهكما 
أف  :تعدك ثبلثة المقاصدىا في الخمؽ, كىذه المقاصد  ظالشريعة ترجع إلى حف تكاليؼ)حيث قاؿ: 

 . (ُ)(أف تككف تحسينية , أف تككف حاجية,تككف ضركرية

ـى  ففإ ,معمكـه  ىك ككما مصالح الناس  ىك تحقيؽي  المقصد العاـ لمشارع مف تشريعو األحكا
 ير, كذلؾ يككف بكفالة ضركرياتيـ, كتكفنيـفي ىذه الحياة بجمب النفع ليـ, كدفع الضرر ع

 .(ِ).تحسينياتيـحاجياتيـ ك 

, كأمكر حاجية ر, كأمك كرية ليـمف أمكر ضر  تتككفي  الحياةالناس في ىذه  فمصالح
 . فقد تحققت مصالحيـ ,, فإذا تكافرت ليـ تمؾ األمكري تحسينية

مرتبة مف ىذه المراتب ينضـ إلييا  كؿ فإ)مكضع  خر: في - رحمو اهلل - شاطبيال كيقكؿ        
 . (ْ)(ميا األصميةكى ؿ بحً خً ه لـ يي مما لك فرضنا فقدى  (ّ)ما ىك كالتتمة كالتكممة 

                                                 

 (. ٖ/ ِ)( الشاطبي, المكافقات (ُ
 .(ُٖٗ ,ُٕٗ) ص ,عبد الكىاب خبلؼ, عمـ أصكؿ الفقو( (ِ
 َّليػتـ ذلػؾأنػكاع المقاصػد الثبلثػة, تكمػؿ  التػياقتضت حكمة اهلل تعالى تشريعو لبعض األحكػاـ  ( كالتتمة كالتكممة:(ّ

كلمفائػػدة: انظػػر تكممػػة كػػؿ مرتبػػة مػػف ىػػذه المراتػػب, الشػػاطبي,  ,حفظيػػا عمػػى أكمػػؿ كجػػو كتحقيقيػػا عمػػى الػػدكاـ
 .(ُِ/ ِالمكافقات )

 (.ُِ/ ِ) (المرجع السابؽ)( الشاطبي, (ْ
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: مراتب عمى النحك التالي إلى ست قد تنقسـ ,المقاصد عنده مف كبلمو ىذا أف مراتبى  فيـكي       
 ..الضركريات كمكمبلتيا, الحاجيات كمكمبلتيا, التحسينيات كمكمبلتيا

دكف مكمبلتيا  (منيا ىك المراتب الثبلثة األكلى )الضركرية كالحاجية كالتحسينية يييمن كما       
 .ةعف المراتب الرئيس يفي ثنايا حديث ينقد تعترض التيك 
 :تيمف ىذه المراتب عمى النحك اآل بالتعريؼ بكؿ مرتبة بدأكسأ      

 المقاصد الضرورية : :أوالً 
بحيث إذا فقدت لـ تجر مصالح  كالدنيامنيا في قياـ مصالح الديف  البد التي) :قصد بياكيي        

النجاة كالنعيـ كالرجكع  كت, كفي األخرل ف, كفكت حياةتيارجك  بؿ عمى فساد الدنيا عمى استقامة,
 .(ُ)(بالخسراف المبيف

ـي  بحيثبمجمكعيا ك حادىا في ضركرة إلى تحصيميا  األمةي  ىي التي تككفي )كقيؿ:    ال يستقي
ـي  كليس المراد باختبلؿ األمة  .تبلشاألمة إلى فساد ك  تؤكؿ حالةي  خرمت, فإذا انباختبلليا النظا

تصير أحكاؿ  ويففمت منو أعرؽ األمـ في الكثنية كاليمجية, حبلليا, ألف ىذا قد سمً ىبلكيا كاضم
 .(ِ)(ااألمة شبيية بأحكاؿ األنعاـ بحيث ال تككف عمى الحالة التي أرادىا الشارع مني

 العقؿك  النفسك  ترجع إلى حفظ خمسة أشياء: الديف ىالضركرية لمناس بيذا المعن األمكرك  
 . (ّ)الماؿك  العرضك 

ـي  كيؤيد  الشرع مف الخمؽ خمسةه  كمقصكدي ): حيث قاؿ -رحمو اهلل - الغزاليي  ىذا الكبلـ اإلما
كىذه األصكؿ الخمسة حفظيا كاقع في  ..كىي أف يحفظ عمييـ دينيـ كنفسيـ كعقميـ كنسميـ كماليـ

 . (ْ)(رتبة الضركريات

عـ ثباتيا, كيد جكدىا,ك  يحفظلكؿ ضركرم مف ىذه الضركريات ما  كضع اهلل  قدك 
 . -بإذف اهلل  -كسأبيف كيؼ حفظ الشارع سبحانو ىذه الضركريات الخمس الحقان 

 المقاصد الحاجية :  :ثانياً 
       : الحاجية تمي المقاصد الضركرية فتأتي في المرتبة الثانية بعدىا, كىي كالمقاصدي  
البلحقة  شقةلى الحرج كالمفي الغالب إ المؤدم, كرفع الضيؽ إلييا مف حيث التكسعةي  فتقريي ما )

                                                 

 (.ٖ/ ِ(, )المرجع السابؽ)( الشاطبي (ُ
 .(ٕٔ )ص( ابف عاشكر, مقاصد الشريعة, (ِ
 .(ُٗٗ)ص ,خبلؼ, عمـ أصكؿ الفقوعبد الكىاب  ((ّ
 .(ِٕٖ/ ُ( الغزالي, المستصفى )(ْ
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الحرج كالمشقة, كلكف ال يبمغ  –عمى الجممة  –لـ تراع دخؿ عمى المكمفيف  فإذا ,المطمكب تبفك 
 .(ُ)(مبمغ الفساد العادم المتكقع في المصالح العامة

مصالحيا, كانتظاـ أمكرىا عمى  ءقتناما تحتاج األمة إليو ال) عاشكر بأنيا: ابفي  فياَّكعر 
, فمذلؾ كاف ال يبمغ و, كلكنو كاف عمى غير منتظمالنظاـيث لكال مراعاتو لما فسد كجو حسف بح

 .(ِ)(مرتبة الضركرم

برفع الضيؽ كالحرج  عمى العباد التكسعةي  ,مف ذلؾ أف مدار المصالح الحاجية فيـيي ك         
ة كفي قدر معتبر مف الطمأنين ككؿ حكـ يجعؿ الناس في سعةو  كالمشقة عنيـ, ككؿ مصمحة

  (ّ)فيذا يعد مف الحاجيات. ,ضيؽ كاالنتظاـ في أمكرىـ دكف معاناة كال

ىذا, كسكؼ يتـ الحديث عنيا بشيء مف  يفييا, ألنيا محط بحث الحديثى  أطيؿى كلف         
  .-بإذف اهلل  -التفصيؿ في الفصؿ الثاني مف الرسالة 

 

 المقاصد التحسينية : :ثالثاً 
ذا في ك  األمكر عمى أقكـ منياج, , كسيري اآلدابي ك  كءةي ما تقتضيو المر )كىي:          قدت ال يختؿي ا 
ـي  كلكف , الضركرم, كال يناليـ حرج, كما إذا فقد األمر الحاجي األمرحياة الناس, كما إذا فقد  نظا

 . (ْ)(تككف حياتيـ مستنكرة في تقدير العقكؿ الراجحة, كالفطرة السميمة

كلكف يقع مكقع التحسيف , يرجع إلى ضركرة كال إلى حاجة ىي ما ال): التحسينيات كقيؿ       
  (ٓ).(كالتيسير لممزايا كالمزائد, كرعاية أحسف المناىا في العادات كالمعامبلت كالتزييف

ألنيا , الكماؿ لممرتبتيف المتيف قبميا مف الضركريات كالحاجيات تبةتقع في مر  اتيكالتحسين       
كاـر األخبلؽ, مما يضفي عمى الشريعة مف أكمؿ األكصاؼ كما األخذ بما يميؽ مف المحاسف كم

           (ٔ)يتناسب في تحقيقيا عمى أبيا الصكر كالعادات ما يميزىا كيرتقي بالمكمفيف أحكاالن. 

                                                 

 (.ُُ,َُ/ ِ) ( الشاطبي, المكافقات(ُ
 (.َٖ)( ابف عاشكر, مقاصد الشريعة, ص(ِ
 (.َُٗ)أحمد الريسكني, محاضرات في مقاصد الشريعة, ص .د( أ. (ّ
 .(ََِ)ص ,خبلؼ, عمـ أصكؿ الفقو عبد الكىاب  ((ْ
 (. َِٗ/ُ( الغزالي, المستصفى )(ٓ
بيئػة" د/ فرحانػة عمػى ال فػاظ, مف مكضكع "مقاصد الشػريعة فػي الحبطنطا –: مجمة كمية الشريعة كالقانكف ر( انظ(ٔ

 (. ُّ/ِ) ةفرحانة شكتي
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 مف عبادات كمعامبلت كجنايات,... ,جميع األحكاـ التشريعيةات أيضان في يالتحسين كتجرم       
 ..ةلمكميات الخمسات كالحاجيات مف حفظ و عمى ما كجد في الضركري

ما أ, لمديف كالطيارات بالنسبة لمصمكات, ككأخذ الزينة مف المباس بالنسبة التحسينيف       
كبالنسبة لمنسؿ كاإلمساؾ بالمعركؼ , االبتعاد عنوك الخمر,  اجتنابالتحسيني بالنسبة لمعقؿ فيك ك

غير إسراؼ أك تقتير, كالتكرع في كسبو, كالبذؿ كالتسريح بإحساف, كبالنسبة لمماؿ, كأخذه مف 
 .ذلؾ إلىكاإلنفاؽ منو عمى المحتاجيف, كما 

, أف مراتب سينيالتحلمقصكد كؿ مف الضركرم كالحاجي ك  مف بياف تقدـمما  إذف يتبيف       
, كأف أكلى ىذه المقاصد كأىميا ىي ضركريات, كحاجيات, كتحسينيات المقاصد ثبلثة:
ألنو يترتب عمى فقدىا اختبلؿ نظاـ الحياة كشيكع الفكضى بيف الناس, كضياع  ]الضركريات[,

تمييا ]الحاجيات[, ألنو يترتب عمى فقدىا كقكع الناس في الحرج كالعسر, كاحتماؿ , مصالحيـ
المشقات التي قد تنكء بيـ, تمييا ]التحسينيات[, كىي  خر ىذه المراتب كأدناىا, ألنو ال يترتب عمى 

 كالمركءة, كما تستحسنو العقكؿ السميمة.   نسانيج الناس عف مقتضى الكماؿ اإلفقدىا خرك 
فاألحكاـ الشرعية التي شرعت لحفظ الضركريات أىـ األحكاـ كأحقيا بالمراعاة, تمييا  كعميو       

    .التي شرعت لمتحسيف كالتجميؿ
لمحاجيات, كتعتبر األحكاـ  األحكاـ التي شرعت لمتحسينيات كالمكممة التي شرعت كتعتبر       

 ..التي شرعت لمحاجيات كالمكممة التي شرعت لحفظ الضركريات
فبل يراعى حكـ تحسيني إذا كاف في مراعاتو إخبلؿ بحكـ ضركرم أك حاجي, ألف المكمؿ        

ال يراعى إذا كاف في مراعاتو إخبلؿ  بما ىك مكمؿ لو, كلذا أبيح كشؼ العكرة إذا اقتضى ىذا 
ككذلؾ أبيح المعدـك في , كالعبلج ضركرم, ألف ستر العكرة تحسيني, أك عممية جراحيةعبلج 
, كبيع الغائب, ألف حاجة الناس (ِ)المساقاة ك  (ُ)كاغتفرت الجيالة في المزارعة, االستصناعك  السمـ

 قضت بأف ال تراعى ىذه التحسينيات.

تجب  كليذاؿ بحكـ ضركرم. في مراعاتو إخبل افال نراعي حكـ حاجي إذا ك ككذلؾ       
ف شؽ عمييـ ما كمفكا , الكاجبات عمى المكمفيف الذيف ليسكا في حاؿ تبيح ليـ الرخصةك  الفرائض كا 

 (ّ) .إذ كؿ تكميؼ فيو إلزاـ بما فيو كمفة كمشقة, بو
                                                 

مختصر , خفيؼالبيف مالؾ أرض كمزارع عمى أف يزرعيا ببعض الخارج منيا )انظر: عمي  قد( المزارعة: ىي ع(ُ
 (َِٔص, معامبلت الشرعيةأحكاـ ال

النبػات مػف غمتػو,  ؤنػةعقػد عمػى عمػؿ مػا يمػـز لم: : دفع الشجر إلى مػف يصػمحو بجػزء مػف ثمػره, كقيػؿ( المساقاةي (ِ
 (, منقكؿ مف مرجع أنيس الفقياءّّٕ)انظر حاشية: محمد القنكجي, الجامع ألحكاـ كأصكؿ الفقو, ص

 .(َِٔ)ؼ, عمـ أصكؿ الفقو, صّخبلعبد الكىاب ( (ّ
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ـي  كأما        كال يجكز اإلخبلؿ بحكـ منيا إال إذا كانت مراعاة , الضركرية فتجب مراعاتيا األحكا
ف كاف فيو إلى اإلخبلؿ بضركرم أىـ منو تؤدمركرم ض . كليذا كجب الجياد حفظان لمديف, كا 

تضحية لمنفس ألف حفظ الديف أىـ مف حفظ النفس, كأبيح شرب الخمر إذا أكره عمى شربيا بإتبلؼ 
  (ُ) .نفسو أك عضك منو أك اضطر إلييا في ظمأ شديد, ألف حفظ النفس أىـ مف حفظ العقؿ

, ال تعدك حفظ كاحد مف ىذه المراتب الشارع فيما شرعو مف األحكاـ اصدفقد ثبت أف مق إذف       
تبت الثبلثة أك ما يكمميا, كأف ىذه المقاصد مرتبة في مراعاتيا حسب أىميتيا, كعمى ترتيبيا ر 

 األحكاـ التي شرعت لتحقيقيا.
 

 :الشريعة في حفظ المقاصد فمسفةُ  :ثالثاً 
ىك رعاية كحفظ مصالح المكمفيف, كدرء المفاسد  ريعةالعاـ لمش المقصدى المعمكـ أف  مف        

            , اآلخرةك  عنيـ, كتحقيؽ أقصى الخير ليـ, ألف كضع الشرائع إنما ىك لمصالح العباد في الدنيا
إلى النجاة  الذم يكصميا , كتعمر الدنيا بكؿ ما يكصؿ إلى الخيريتحقؽ النظاـ كتسعد البشرية ففيو
 .اآلخرة في

, أك ليس في محؿ العباد: إما أف تككف في محؿ الضركرة, أك في محؿ الحاجة كمصالح       
  . محؿ الحاجةال في  الضركرة ك

 :  التي في محل الضرورة أماف

 ,, كالديف, كالعقؿكالنس الماؿفيي التي تتضمف حفظ مقصكد مف المقاصد الخمسة: النفس ك        
ذلؾ  دمف الشرائع مف رعايتيا, كالحرص عمى حفظيا, كيؤك الممؿ كال شريعةه كالتي لـ تخؿ ممة مف 

كتحريـ تفكيت ىذه األصكؿ الخمسة كالزجر عنيا, يستحيؿ أف ال تشتمؿ ) -رحمو اهلل -قكؿ الغزالي
ريد بيا صبلح الخمؽ, كلذلؾ لـ تختمؼ الشرائع في عميو ممة مف الممؿ كشريعة مف الشرائع التي أي 

 .(ِ)(كالقتؿ كالزنا كالسرقة كشرب المسكر تحريـ الكفر

العمؿ عمى تحقيقيا  يعدالخمسة باعتبارىا مقصكد الشرع,  فتمؾ المقاصد أك المصالح ,إذف       
 ككذلؾ, مصمحة ضركرية (المحافظة عمييا مأ), ككذلؾ عمى بقائيا ()أم عمى الحصكؿ عمييا

كذلؾ ألف حياة الناس الدينية كالدنيكية إنما , الخمسة حدفع ما يترتب عميو فكات إحدل تمؾ المصال
   تعتمد عمى المحافظة عمى ىذه المصالح الضركرية بحيث إذا ضاعت أضاعت عمى المرء دنياه 

                                                 

 .(َِٕ)ص عمـ أصكؿ الفقو, ,عبد الكىاب خبلؼ ((ُ
 (. ِٖٖ/ُ, )صفى( الغزالي, المست(ِ
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 بأمريف: حفظ ىذه المقاصد أك ىذه الكميات الخمسة يككف  أف -رحمو اهلل –الشاطبي كيرل  (ُ)كأخراه.

(ِ) 

 .(ا يقيـ أركانيا كيثبت قكاعدىام): مف جانب الكجكد أم أحدىما      

 . (ما يدرأ عنيا اإلخبلؿ الكاقع أك المتكقع فييا): مف جانب العدـ أم كالثاني      
بأف أكجب اإليماف بو كبرسمو كمبلئكتو  مف جانب الكجكد: حفظو اهلل  فقد :الدين أما       

ع أصكؿ العبادات مف صبلة كالنطؽ بالشيادتيف, كما شر  ككتبو كاليكـ اآلخر كالقضاء كالقدر
كزكاة كحا, لتزكية النفس كتنمية ركح التديف بصفة دائمة كمستمرة, فبيذه األمكر يكجد  صياـك 

 (ّ) ..الديف, كتستقيـ أمكر الناس كأحكاليـ
حفظ الديف مف جانب العدـ: فكاف بأف شرع اهلل األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر  أما       

 جرلمفارؽ لمجماعة, ككذلؾ شرعو لمز كالداعي إلى بدعتو, كالتارؾ لدينو ا كأكجب عقكبة المبتدع
ْٓ   ﴿﴿عف الردة كالمقاتمة مف أىؿ الحرب, كقد نبو سبحانو عمى ذلؾ بقكلو تعالى: ْٓ ْقًتُِؾوُ ُلاِذيْن  ْقًتُِؾوُ ُلاِذيْن 

ْم ُ ُ ْقْرُشوُلهُ  ً ْحرا ْْ وْ   ُْ َر ْٓ ُُيْ ْٓ بًِلْقْوِم ُِْٔخِر ْق ـُوْ  بًِ ِ ْق
ِْ ْم ُ ُ ْقْرُشوُلهُ ُيْم ً ْحرا ْْ وْ   ُْ َر ْٓ ُُيْ ْٓ بًِلْقْوِم ُِْٔخِر ْق ـُوْ  بًِ ِ ْق
ِْ ْن ُلاِذيْن   ُيْم ِْ ْٓ ْيِ يـُوْ  ِديْن ُحْلَس  ْن ُلاِذيْن ْق ِْ ْٓ ْيِ يـُوْ  ِديْن ُحْلَس  ْق

  . (ْ) ﴾﴾  ُنقُتوُ ُلؽِْتًْب ْحتاى ُيْعُطوُ ُجِلْزْيْة ْظْن ْيٍ  ْقُهْم ْصًِغُرق ْ ُنقُتوُ ُلؽِْتًْب ْحتاى ُيْعُطوُ ُجِلْزْيْة ْظْن ْيٍ  ْقُهْم ْصًِغُرق ْ 

كغير ذلؾ مف األحكاـ التي تدرأ كؿ اختبلؿ كاقع, فيتكافر بذلؾ صكف مبدأ التديف, كحفظ 
 ديف كؿ مسمـ مف الفساد. 

بشرعو سبحانو ما يطمؽ عميو عمماء األصكؿ  كافيا مف جانب الكجكد: فحفظ: النفس أما       
 قسـ العادات كالعبادات. 

 المشركباتك  المأككالتعمى كؿ مسمـ أف يتناكؿ مف  سبحانولقسـ العادات: شرع  فبالنسبة 
 ما يمـز لحياتو, كيككف ضركريان لبقاء نفسو, بحيث يعد مطيعان إذا المسككناتك  لممبكساتكا

 .ترؾ ما يحفظ حياتو كيقيـ صمبوب, كيأثـ ذلؾ بنية امتثاؿ أمر اهللتناكؿ 
 ينظـ بو عبلقة اإلنساف مع غيره القسـ المعامبلت: فقد شرع سبحانو مف األحكاـ م كبالنسبة ,

عمى الرقاب أك المنافع أك  بالعقدكتنظيمو لطرؽ انتقاؿ األمبلؾ بعكض أك بغير عكض, 
 (ٓ)األبضاع

                                                 

 (.ُُّ,َُّ )كمصدر أساس لمدستكر, ص سبلميةعبد الحميد متكلي, الشريعة اإل .( د(ُ
 (. ِٖٖ/ ِ)( الشاطبي, المكافقات (ِ
 .(ُْٕ), المقاصد اإلسبلمية, صعميالعاطي  دمحمد عب .( د(ّ
 .(ِٗ) :كبة, اآلية( سكرة الت(ْ
 (.ُٕٕ), المقاصد الشرعية, صيمحمد عم .( د(ٓ
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مايتيا في سبيؿ ح -سبحانو كتعالى -: شرع اهلل لنفس مف جانب العدـكفي حفظ ا          
 ذكر منيا: أكحفظيا عدد مف التشريعات 

ـُوُ ُكتِْب ْظْؾْقُؽُم ُلِؼْصًُص  ﴿﴿القصاص, كيؤكده قكلو تعالى:  شرعية - ْْ ً ُلاِذيْن ْآ ْ ـُوُ ُكتِْب ْظْؾْقُؽُم ُلِؼْصًُص ْيً ْنُّيُّ ْْ ً ُلاِذيْن ْآ ْ (   ُ)﴾﴾ْيً ْنُّيُّ

ُؽْم ْتتاُؼو ْ ْقْلُؽْم ِِف ُلِؼْصًِص ْحْقًِة ْيً ُنقِِل ْقْلُؽْم ِِف ُلِؼْصًِص ْحْقًِة ْيً ُنقِِل   ﴿﴿تعالى:  كقكلو ُؽْم ْتتاُؼو ْ ُْْٕلْبًِب ْلْعؾا  .(ِ)﴾﴾ُْْٕلْبًِب ْلْعؾا

ْم ُ ُ﴿﴿:تحريـ قتؿ النفس, حيث قاؿ  ككذلؾ - ْٓ ْتْؼُتُؾوُ ُلـاْػْس ُلاتِي ْحرا ْم ُ ُْق ْٓ ْتْؼُتُؾوُ ُلـاْػْس ُلاتِي ْحرا ٓا بًِحْلَس  ْق ٓا بًِحْلَس إِ   (ّ)﴾﴾إِ

ُْ ْنكُػْعُؽْم  ﴿﴿: لىككذلؾ حـر االنتحار بقكلو تعا ُْ ْنكُػْعُؽْم ْقْٓ ْتْؼُتُؾو   (ْ)﴾﴾ْقْٓ ْتْؼُتُؾو

ْٓ ُتْؾُؼوُ بِْلْيِ يُؽْم إَِْل ُلتاْفُؾْؽِة ْقْنْحِعـُوُ   ﴿﴿المخاطرة كتعريض النفس لميبلؾ بقكلو:  كحـر - ْٓ ُتْؾُؼوُ بِْلْيِ يُؽْم إَِْل ُلتاْفُؾْؽِة ْقْنْحِعـُوُ ْق ْق

 . (ٓ)﴾﴾إِ ا ُ ْ ُُيِبُّ ُدُْحِعـنِْي إِ ا ُ ْ ُُيِبُّ ُدُْحِعـنِْي 

 .العدـ تعمؿ عمى حفظ النفس مف جانب التيكغيرىا مف األحكاـ   

 

أيضان مف المقاصد الضركرية, فيك مناط التكميؼ, كال تقكـ مصالح األمة  فحفظو: العقلأما 
عمى التفكير كالتدبير, لذلؾ حفظ الشارع العقؿ مف جانب  رةانت عقكؿ أبنائيا سميمة قادإال إذا ك
طمب العمـ عمى كؿ مسمـ كمسممة كالرحمة في طمبو,  بفرضو يرل الشيخ القرضاكم كما ,الكجكد

كاالستمرار في ذلؾ مف الميد إلى المحد, ككذلؾ فرض كؿ عمـ تحتاج إليو األمة في دينيا أك 
, ألنو ال قيمة لعقؿ جاىؿ يككف عرضة لؤلكىاـ كالخرافات, كىذا يجعمو ال (ٔ)رض كفاية دنياىا ف

 ..يدرؾ الحقائؽ الدينية كال المصالح الدنيكية

أما حفظ العقؿ مف جانب العدـ فكاف: بأف حـر اهلل سبحانو تعاطي أم شيء مف شأنو أف        
كما ماثميا مف تناكؿ المخدرات أك تعاطي ذىب عقكؿ الناس, كتزيغ بو قمكبيـ, كشرب الخمكر يي 

المكيفات أك ما شابو ذلؾ, مف كؿ ما فيو تقميؿ لئلدراؾ أك فقداف لمشعكر, أك تغييب لمعقؿ كيؤكد 

                                                 

 .(ُٖٕ)اآلية:مف سكرة البقرة,  (ُ)
 .   (ُٕٗ)اآلية:مف البقرة,  سكرة(ِ) 
 .(ُُٓ)اآلية:مف  سكرة األنعاـ, (ّ)
 .(ِٗ)اآلية:مف سكرة النساء,  (ْ)
 .(ُٓٗ)اآلية:مف سكرة البقرة,  (ٓ)
 .(ِٗ)في فقو مقاصد الشريعة, صيكسؼ القرضاكم, دراسة  .( د(ٔ
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ُم ِرْجِس ﴿ ﴿ ذلؾ قكلو تعالى:  ْٓ َْم ُخْلْؿُر ْقُدْْقِسُ ْقُْْٕكْصًُب ْقُْْٕز ـُوُ إِكا ْْ ً ُلاِذيْن ْآ ْ ُم ِرْجِس ْيً ْنُّيُّ ْٓ َْم ُخْلْؿُر ْقُدْْقِسُ ْقُْْٕكْصًُب ْقُْْٕز ـُوُ إِكا ْْ ً ُلاِذيْن ْآ ْ ْن ْظْؿلِ  ْيً ْنُّيُّ ْن ْظْؿلِ ِْ ِْ 

ُؽْم ُتْػؾُِحو ْ  ْقْطًِ  ْفًْجْتـِبُوُه ْلْعؾا ُؽْم ُتْػؾُِحو ْ ُلشا ْقْطًِ  ْفًْجْتـِبُوُه ْلْعؾا   .(ُ)﴾﴾  ُلشا

جانب الكجكد: بأف شرع اهلل سبحانو النكاح, إلنتاج  مفحفظ اإلسبلـ لو  فكاف: لنسلا أما       
الذرية الصالحة, ككذلؾ تعيده ليذه الذرية بالمحافظة عمييا, ككضع مف التشريعات التي تكفؿ 

 .     (ِ)يدة عف األخطاركجكدىا سالمة معافاة, بع

ُه ْكًْ    ﴿﴿:قكلوالزنا ب : فكاف بأف حـر حفظو مف جانب العدـ أما         ْٓ ْتْؼْرُبوُ ُلَزْكً إِكا ُه ْكًْ  ْق ْٓ ْتْؼْرُبوُ ُلَزْكً إِكا ْق

شرع لو مف الزكاجر كالعقكبات الرادعة لمرتكبيو مف جمد كرجـ, ذلؾ  ك  ,(ّ)﴾﴾ْفًِحْشة  ْقْشًْك ْشبِقل  ْفًِحْشة  ْقْشًْك ْشبِقل  
, الذم يؤدم إلى انقطاع التعيد عف تبلط األنسابتفضي إلى اخ األبضاعفي  ةألف المزاحم

 عمى الفركج بالتعدم كالتغمب, الذم ىك مجمبة لمفساد كالتقاتؿ. جرؤاألكالد, ككذلؾ الت

         

السعي كالعمؿ لتحصيؿ الماؿ  جانب الكجكد: بأف أكجب  مف المال أخيران كاف حفظ        
, ككذلؾ شرعو ألصؿ المعامبلت المختمفة مف كسؿكال ككسبو بالطرؽ المشركعة, كنييو عف التكاكؿ

 .البيع كاإلجارة كغيرىما

إتػػبلؼ المػػاؿ كاالعتػػداء عميػػو بالسػػرقة  حانوأمػػا حفظػػو مػػف جانػػب العػػدـ: فكػػاف بتحريمػػو سػػب        
ْوُْلُؽْم ْبْقـُْؽْم بًِل  ﴿﴿كالربا, ككذلؾ حـر أكؿ األمكاؿ بالباطؿ فقاؿ تعالى:  ْْ ْٓ ْتْلُكُؾوُ ْن ْوُْلُؽْم ْبْقـُْؽْم بًِلْق ْْ ْٓ ْتْلُكُؾوُ ْن  .  (ْ)﴾﴾ْبًضِلِ ْبًضِلِ ْق

دًِرْقُة ْفدًْقْطُعوُ ﴿ ﴿ شرع الحػد كالزجػر كالضػماف عمػى المعتػدم فقػاؿ:  كذلؾك          ُُ ْقُلعا دًِر دًِرْقُة ْفدًْقْطُعوُ ْقُلعا ُُ ْقُلعا دًِر ْقُلعا

ْن ُ ِ ْقُ ُ ْظِزيِز ْحؽِقمِ  ِْ   ٓ َْم ْجْزُك  بَِْم ْكْعْبً ْكْؽً ْن ُ ِ ْقُ ُ ْظِزيِز ْحؽِقمِ ْنْيِ ُّْيُ ِْ   ٓ َْم ْجْزُك  بَِْم ْكْعْبً ْكْؽً  .  (ٓ)﴾﴾  ْنْيِ ُّْيُ

 ,يةىي المصالح الضركر  لماؿ كالعقؿالديف كالنفس كالنسؿ كا: الخمسة األمكري فيذه  إذف        
 يفكتيا فيك مفسدة, كدفعو مصمحة. , ككؿ مافكؿ ما يتضمف حفظيا فيك مصمحة

 

                                                 

 (.َٗ)( سكرة المائدة, اآلية:(ُ
 .(ُّٖ)محمد عمي, المقاصد الشرعية, ص .( د(ِ
 (.ِّ)( سكرة اإلسراء, اآلية:(ّ
 .(ُٖٖ )اآلية:مف ( سكرة البقرة, (ْ
 .(ّٖ)( سكرة المائدة, اآلية:(ٓ
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  : أما التي في محل الحاجة  

كىي التي يعبر عنيا بمبدأ رفع الحرج, كالتي ال يككف الحكـ الشرعي بصددىا مف أجؿ 
نما  مسخالعمؿ عمى حصكؿ الناس عمى مصمحة مف تمؾ المصالح ال أك عمى المحافظة عمييا, كا 

  .مف أجؿ رفع المشقة كالحرج عنيـ

كالمتتبع ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية, يجد أف الحاجيات تجرم في جميع األحكاـ الشرعية 
كالنفس, كالعقؿ, كالنسؿ, , أيضان عمى ما كجد في الضركريات مف حفظ الكميات الخمس, الديف

 .عمى مراعاتيا كحفظيا كحرصو عمى مراعاة كحفظ الضركريات رع, لذا فقد حرص الشا(ُ)كالماؿ
: شرع سبحانو الرخص المخففة, فأباح الفطر في رمضاف لممريض الدينففيما يتعمؽ بحفظ 

ْعُ قْدٍُت ْفْؿْن ْكًْ  ﴿﴿أشار إلى ىذا بقكلو: ك  كالمرضع كالحامؿ كالشيخ الكبير كالمسافر ْْ  ً  ْ ً ْعُ قْدٍُت ْفْؿْن ْكًْ  ْنيا ْْ  ً  ْ ً ْنيا

ً ْنْق ْظْذ  ِريض  ْْ ـُْؽْم 
ً ْنْق ْظْذ ِْ ِريض  ْْ ـُْؽْم 
ِْ

ًٍم ُنْخْر ْقْظْذ ُلاِذيْن ُيطِقُؼو ْن ْنيا
ِْ ِة  ًٍم ُنْخْر ْقْظْذ ُلاِذيْن ُيطِقُؼو ْشْػٍر ْفِع ا ْن ْنيا
ِْ ِة  ْعؽِنيٍ  ْشْػٍر ْفِع ا ِْ ْعؽِنيٍ ْكُه فِْ ْيِة ْضْعًُم  ِْ  .(ِ)﴾﴾ْكُه فِْ ْيِة ْضْعًُم 

ْبُتْم ِِف   ﴿﴿: ككذلؾ أباح لممسافر قصر الصبلة الرباعية حيث قاؿ سبحانو  ْبُتْم ِِف ْقإِْذُ َْضْ ْقإِْذُ َْضْ

ْلِة إِ ْ  ْن ُلصا
ِْ قُ  ْلِة إِ ْ ُْْٕرِض ْفْؾْقْس ْظْؾْقُؽْم ُجـًِْح ْنْ  ْتْؼُُصُ ْن ُلصا
ِْ قُ   .(ّ)﴾﴾ِخْػُتْم ْنْ  ْيْػتِـُْؽُم ُلاِذيْن ْكْػُرقُ ِخْػُتْم ْنْ  ْيْػتِـُْؽُم ُلاِذيْن ْكْػُرقُ   ُْْٕرِض ْفْؾْقْس ْظْؾْقُؽْم ُجـًِْح ْنْ  ْتْؼُُصُ

لممريض العاجز عف  لتيمـأباح الصبلة مف قعكد لمف عجز عف القياـ, كأباح ا ككذلؾ
, كأباح التكجو في الصبلة لغير القبمة إذا كاف في التكجو إلييا ضرر, ككذلؾ أباح استعماؿ الماء

 ..مف الرخص التي ال حصر ليا النطؽ بكممة الكفر لتجنب القتؿ, كغيرىا

          

)فيما يخص مجاؿ العادات(: فقد أباح الشارع الصيد,  :النفس بحفظ فيما يتعمق أما         
ككذلؾ أباح أكؿ الميتة  ,كالتمتع بالطيبات مما ىك حبلؿ في المأكؿ كالمشرب كالمسكف كالمركب

الحياة, كلكنو إذا ترؾ كقع الناس في حرج لممضطر, كغير ذلؾ مما ال يترتب عميو اإلخبلؿ بذات 
        .(ْ)كمشقة

       

                                                 

 (ُّ-ِٗ/ ْ( الشاطبي, المكافقات )(ُ
 (.ُْٖ )اآلية:مف ( سكرة البقرة, (ِ
 (.َُُ )اآلية:مف ( سكرة النساء, (ّ
 (.ُْٗ)ص, المقاصد الشرعية, يأحمد عم .( د(ْ
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: فقد راعى الشارع حفظ الحاجي بأف حـر القميؿ مف كؿ العقل فيما يتعمق بحفظ  أما        
ف لـ يسكر فيو مف لذة الطرب داع إلى الكثير المسكر وما يضعفو أك يؤثر في قكت  ,(ُ)ألف القميؿ كا 

 .  (ِ)(( حرام فقميموُ  كثيرهُ  رَ ما أسك)) :  لقكلو

: فقد حـر النظر إلى األجنبية كالخمكة بيا, ألف لمنسل ما يتعمق بحفظ الشارع أما        
باحتو لمطبلؽ (ْ), كذلؾ تشريعو لممير, كأحكاـ الحضانة كالنفقات(ّ)النظر مقدمة لمزنا كداعية لو , كا 

باحتو لمخمع أيضان لمخبلص مف الز   ..(ٓ)كجية عند الحاجةكجعمو ثبلثان كا 

فكاف بأف أباح سبحانو, أنكاعان كثيرة مف العقكد رغـ أنيا   :فيما يتعمق بحفظ المال أما        
 القراضك  ال تنطبؽ عمييا القكاعد العامة, كذلؾ لحاجة الناس إلييا, فقد رخص سبحانو في السمـ

 ككذلؾ ,(ٔ)المغيبة في األرض المساقاة كنحكىا, كرخص في الضرر اليسير كالجيالة في األمكرك 
مساؾ ما ىك فكؽ الحاجة منيا, كالتمتع بالطيبات مف , دخارهاالتكسعة في  حفظ الماؿ في كاف كا 

 ..الحبلؿ عمى جية االقتصاد مف غير إسراؼ أك تبذير

نما لنعمـ أف ىذه األحكاـ كميا ليست ضركرية لحفظ أصؿ ىذه المقاصد الخمسة الكمية         , كا 
كترفع الحرج كالمشقة عند تحصيؿ أصؿ ىذه المقاصد, فمثبلن: التمتع  ,اـ تكمؿ ىذا الحفظىي أحك

بالطيبات بما فكؽ الحاجة إلى حفظ الحياة, ليس ضركريان ألصؿ النفس, كلكنو مكمؿ ليذا الحفظ 
ف لـ تبمغ مبمغ الضركرة  .(ٕ)لكف يناؿ اإلنساف بفقدىا الحرج كالمشقة, كمحقؽ لحاجة كا 

, ال تدعك إلييا ضركرة حفظ النفس أك الماؿ المساقاةالسمـ كاإلجارة كالمزارعة ك  عقكد كذلؾك         
المشقة التي تنالو لك لـ تشرع ىذه ك  , كترفع عف المكمؼ بعض الحرجكلكنيا تكمؿ ىذا الحفظ

  . العقكد

حد إلى فيي جميعيا ال تصؿ  يحاجاألحكاـ التي شرعت لحفظ المقصد ال جميعي  كىكذا       
نما كضعت لترفع الحرج  .ليـ أمكر حياتيـ رعف المكمفيف كتيس المشقةك  الضركرة كا 

                                                 

  (.ُّْ)صرمضاف الشرباصي, أصكؿ الفقو اإلسبلمي,  .دحسيف,  فراج أحمد.( د(ُ
  , صححو األلباني.(َٕٔٓح , ِْٖتحريـ الخمر, ص :باب :( أخرجو النسائي في سننو )كتاب األشربة(ِ

 ( ُِ/ ِالمكافقات ) الشاطبي, (ّ)
 (.ُّْ)رمضاف الشرباصي, أصكؿ الفقو اإلسبلمي, ص ., دحسيفأحمد  .د (ْ)
 (.ُٕٗ)محمد عبدالعاطي عمي, المقاصدالشرعية, ص .د (ٓ)
كالجزر كغيرىا, كالذم يككف في إخراجيا مػف األرض قبػؿ بيعيػا إفسػاد ليػا,  كالفجؿ اطس كالفستؽ كالمفتكالبط (ٔ)

 .و مف الجيالة لحاجة الناس إلى تمؾ األمكرليا, فيغتفر لذلؾ ما في
 .(ُٕٗ,ُٔٗ),  ص(السابؽ لمرجعمحمد عبد العاطي عمي )ا .د (ٕ)
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التحسينات(  فيي ال تحقؽ ): كىي التي ليست في محل الضرورة وال في محل الحاجة أما        
, كتحفظ الكرامة كتحمي األصكؿ المصالح الخمس كال االحتياط ليا, كلكنيا ترفع الميابة أصؿ ىذه
, كىي أيضان تجرم في جميع األحكاـ التشريعية كما الضركريات كالحاجيات, كقد شرع (ُ)الخمسة

كترشد الناس إلى , ترجع إلى مكاـر األخبلؽ كمحاسف العادات ,اإلسبلـ ليا أحكامان كثيرة تحفظيا
 .أحسف المناىا كأقكميا, كما شرع في غيرىا مف األحكاـ التي تحفظ ضركريات الناس كحاجياتيـ

: شرع اهلل سبحانو أنكاع الطيارات  كطيارة الثكب كالبدف الدين ففيما يتعمق بحفظ        
, ككذلؾ شرع ستر (ّ) ((ال يقبل اه صالة بغير طيور)): كقاؿ, (ِ)﴾﴾ْقثِْقًْبْك ْفْطَفرْ ْقثِْقًْبْك ْفْطَفرْ ﴿﴿فقاؿ: 

ْعِجٍ  ْقُكُؾوُ ﴿ ْيً ْبـِي ْآْدْم ُخُذقُ ِزيـْْتُؽْم ِظـْْ  ﴿ ْيً ْبـِي ْآْدْم ُخُذقُ ِزيـْْتُؽْم ِظـْْ  ::فقاؿ ,العكرة, كأخذ الزينة عند كؿ مسجد ْْ ْعِجٍ  ْقُكُؾوُ ُكَل  ْْ ُكَل 

فنِي  ْٓ ُُيِبُّ ُدُْسِ ُه  ُفوُ إِكا ْٓ ُتْسِ ُبوُ ْق فنِي ْقُْْشْ ْٓ ُُيِبُّ ُدُْسِ ُه  ُفوُ إِكا ْٓ ُتْسِ ُبوُ ْق  .(ْ)﴾﴾ْقُْْشْ

بأنكاع القربات مف صبلة كصياـ كصدقة كغير ذلؾ كالتحمي باآلداب  طكعككذلؾ شرع الت         
 .الزككات ءاختيار األطيب كاألعمى في أداك  الحسنة

بأف  حث سبحانو , ضائؿفكاف في مجاؿ األخبلؽ كالف :فسالنفيما يتعمق بحفظ  أما        
       قاؿ تعالى:           كأرشد إلى اجتناب المآكؿ النجسة كالمشركبات المستقذرة,, اإلحسافك  ؽعمى الرف

ً ُنِهلا لِْغْرِ ُِ  بِِه ْقُدُـْ ﴿﴿ ْْ ُم ُخِلـِْزيِر ْق ُم ْقحْلْ ْت ْظْؾْقُؽُم ُدْْقْتُة ْقُل ا ْْ ً ُنِهلا لِْغْرِ ُِ  بِِه ْقُدُـْ ُحَر ْْ ُم ُخِلـِْزيِر ْق ُم ْقحْلْ ْت ْظْؾْقُؽُم ُدْْقْتُة ْقُل ا ْْ َدْيُة ُحَر َدْيُة ْخـِْؼُة ْقُْدْوُقوْذُة ْقُدُْسْ ْخـِْؼُة ْقُْدْوُقوْذُة ْقُدُْسْ

ُبعُ  ً ْنْكْل ُلعا ْْ ُبعُ ْقُلـاطِقْحُة ْق ً ْنْكْل ُلعا ْْ َْم ُخْلْؿُر ْقُدْْقِسُ ْقُْْٕكْصًُب ﴿﴿: كقاؿ, (ٓ)﴾﴾....ْقُلـاطِقْحُة ْق ـُوُ إِكا ْْ ًْ ُلاِذيْن ْآ َْم ُخْلْؿُر ْقُدْْقِسُ ْقُْْٕكْصًُب ْيً ْنُّيُّ ـُوُ إِكا ْْ ًْ ُلاِذيْن ْآ ْيً ْنُّيُّ

ُؽْم ُتْػؾُِحو ْ  ْقْطًِ  ْفًْجْتـُِبوُه ْلْعؾا ْن ْظْؿِل ُلشا ِْ ُم ِرْجِس  ْٓ ُؽْم ُتْػؾُِحو ْ ْقُْْٕز ْقْطًِ  ْفًْجْتـُِبوُه ْلْعؾا ْن ْظْؿِل ُلشا ِْ ُم ِرْجِس  ْٓ    (     7)﴾﴾  ْقُْْٕز

                                                 

 (.ّْٗ)( أبك زىرة, أصكؿ الفقو, ص(ُ
 (.ْ)اآلية: ,( سكرة المدثر(ِ
   , صححو األلباني.(ُّٗح, ُّص, فرض الكضكء :باب, الطيارة :( أخرجو النسائي في سننو )كتاب(ّ
 (.ُّ):األعراؼ, اآلية ( سكرة(ْ
 (.ّ):اآليةمف ( سكرة المائدة, (ٓ
 (.َٗ)( سكرة المائدة, اآلية:(ٔ
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 كالشرب , كاألكؿالكثير مف اآلداب لؤلكؿ كالشرب ةمف األمثمة لحفظ التحسيني مراعا ككذلؾ           
نيى الشارع عف  ككذلؾ(  ُ)(( وكل مما يميك ,بيمينك وكلسم اه,  غالم يا )): لقكلو, باليميف
ْٓ   ﴿﴿ , حيث قاؿ:في الطعاـ كالشراب كالمباس تقتيركال اإلسراؼ ْٓ ْق ْٓ   ْق ْغُؾوْلة  إَِْل ُظـُِؼْك ْق ْْ ْعْل ْيْ ْك  ْٓ َْتْ ْغُؾوْلة  إَِْل ُظـُِؼْك ْق ْْ ْعْل ْيْ ْك  َْتْ

ً َْمُْعور    ْ ُؾو ْْ ً َْمُْعور  ْتْبُعْطْفً ُكلا ُلْبْعِط ْفْتْؼُعْ    ْ ُؾو ْْ ْٓ ُُيِبُّ ::وقال (ِ)﴾﴾ْتْبُعْطْفً ُكلا ُلْبْعِط ْفْتْؼُعْ   ُه  ُفوُ إِكا ْٓ ُتْسِ ُبوُ ْق ْٓ ُُيِبُّ ﴿ ْقُكُؾوُ ْقُْْشْ ُه  ُفوُ إِكا ْٓ ُتْسِ ُبوُ ْق ﴿ ْقُكُؾوُ ْقُْْشْ

فنِْي  فنِْي ُدُْسِ  . (ّ)﴾﴾ُدُْسِ

إحرازىا, كلك مع عدـ  كتجنب الخمر االبتعاد عف: فكاف بفيما يتعمق بحفظ العقل أما        
 ففيو إطبلؽ المجانبة لمخمر. ﴾﴾ْفًْجْتـُِبوهُ ْفًْجْتـُِبوهُ ﴿﴿ االستعماؿ عمبلن بقكلو:

: فكاف بأف حث الشارع الحكيـ عمى الترفؽ كالرحمة في النسليتعمق بحفظ  يماف أما        
مساكيا بالمعركؼ أك تسريحيا بإحساف, حيث قاؿ سبحانو:  ْؼُتُم ْقإِْذُ ضْ ْقإِْذُ ضْ   ﴿﴿معاشرة الزكجة, كا  ْؼُتُم ؾا ؾا

 ُ ُر  ْٓ ُُتِْعُؽوُهنا َِضْ ُحوُهنا بِْؿْعُرقٍف ْق ِعُؽوُهنا بِْؿْعُرقٍف ْنْق َْسَ ْْ ُ ُلـَْعًْك ْفْبْؾْغْن ْنْجْؾُفنا ْفْل ُر  ْٓ ُُتِْعُؽوُهنا َِضْ ُحوُهنا بِْؿْعُرقٍف ْق ِعُؽوُهنا بِْؿْعُرقٍف ْنْق َْسَ ْْ ُلـَْعًْك ْفْبْؾْغْن ْنْجْؾُفنا ْفْل

ْن ْيْػْعْل ْذلِْك ْفْؼْ  ْطْؾْم ْكْػْعهُ  ْْ ْن ْيْػْعْل ْذلِْك ْفْؼْ  ْطْؾْم ْكْػْعهُ لِْتْعْتُ قُ ْق ْْ  . (ْ)﴾﴾  لِْتْعْتُ قُ ْق

د إلى الكضكح كالظيكر, كعدـ : بالنصح كاإلرشاالمال فكان حفظ التحسيني فيو أما        
, ككذلؾ حـر سبحانو الغش كالتدليس كالتغرير, كحـر بيع النجاسات, كنيى عند البيع عيكبكتماف ال

, كصكليـ حتى ال يقع الظمـ عمييـ ؿعف بيع اإلنساف عمى بيع أخيو كنيى عف تمقي الركباف قب
 . (ٓ)بضاعتيـ بثمف أقؿ مف ثمنيا المتداكؿ بيف الناس خذكذلؾ بأ

شرع كؿ ما يؤدم , حيف أراد أف يحفظ ضركريات الناس كحاجياتيـ كتحسيناتيـ اهلل ف        
فظ ىذه األنكاع الثبلثة ترجع إلى المحافظة عمى كحً  – تقدـكما  –إلى حفظ ىذه األنكاع الثبلثة 

 . (كالنسؿ النفس كالماؿ كالعقؿك  الديف)األمكر الخمسة 

                                                 

, َُُْص بػػػػاليميفالتسػػػػمية عمػػػػى الطعػػػػاـ كاألكػػػػؿ  :األطعمػػػػة, بػػػػاب :كتػػػػاب)( أخرجػػػػو البخػػػػارم فػػػػي صػػػػحيحو (ُ
 داب الطعػػػػػػػػػاـ كالشػػػػػػػػػراب كأحكاميمػػػػػػػػػا,  :بػػػػػػػػػاب ,األشػػػػػػػػػربة كاألطعمػػػػػػػػػة :بنحػػػػػػػػػكه )كتػػػػػػػػػاب كمسػػػػػػػػػمـ, (ّٕٔٓح

 (ُّٔٓ,حِٖٖص
 (.ِٗ), اآلية:اإلسراء( سكرة (ِ
 .(ُّ)اآلية:مف ( سكرة األعراؼ, (ّ

 .(ُِّ )سكرة البقرة, اآلية: (ْ)
 .(ْٔٔ,ْٕٔ)محمكد الطنطاكم, أصكؿ الفقو اإلسبلمي, ص .دأ.  (ٓ)
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اإلنسانية  ياةيعيش فييا اإلنساف تقكـ عمى ىذه األمكر, كال تتكافر الح كذلؾ ألف الدنيا التي       
  .كرعايتيا كتدعيـ قكاميا عميياكاف تكريـ اإلنساف في المحافظة  كلذلؾالرفيعة إال بيا, 

ذلؾ أف , بحفظ الضركرم امواىتماـ الشارع بحفظ الحاجي كالتحسيني كاىتم يتبيفكما        
كليذا كاف الضركرم  ,مكمؿ لمحاجي, كالحاجي يعد مكمؿ لمضركرم يعد توالتحسيني في جمم

أصبلن لممقاصد الشرعية كميا, كمف أخؿ بيا فقد أخؿ بما عداىا حتمان, أما مف أخؿ بشيء مف 
عمى  محافظة, كليذا كانت أىمية الخؿ بالضركريات, فإنو يكشؾ أف يي اتالحاجيات كالتحسيني

عمى ترؾ الفرائض  تجرأفمف  ,المحافظة عمى الضركريات نكع مف كفي ,الحاجيات كالتحسينيات
أجرأ كمف حافظ عمى النكافؿ كاف عمى سكاىا أحفظ, كمف ترؾ النكافؿ انفتح  سكاىاكاف عمى ترؾ 

 (ُ).أمامو باب الترؾ لما ىك أىـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 

 (.ّّٕ)صحسب اهلل, أصكؿ التشريع اإلسبلمي,  عمي .أ (ُ)



 

 

 
 
 
 
 انثاني املبحث
 

 يااد  
 
   

 
 وضع انرزععة ابت اء

 :كيشتمؿ عمى
 

 مصالح العباد الدنيوية واألخروية مةُ أواًل: إقا      
 

 فالشارع المشقة في التكمي قصدِ  عدمُ ثانيًا:       
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 الثاني المبحث
 مقاصد وضع الشريعة ابتداءً  

, الغراء بعدد مف النقاط يعتنايمكف اإلشارة إلى أىـ المقاصد التي كضعت مف أجميا شر        
  :يتعمى النحك اآل ألخصيا

  صالح العباد الدنيوية واألخروية:: إقامة موالً أ
 كـ كمصالح العباد, في المعاش كالمعاد كىي عدؿه إف الشريعة مبناىا كأساسيا عمى الحً ) 

, كعف القسكة كعف الرحمة إلى, عف العدؿ إلى الجكر خرجأمر  كؿف, كميا,  كمصالحه  كرحمةه 
 .(ُ) (كالمف مقاصدىا  مف الشريعة, فميس العبثالمصمحة إلى المفسدة كعف الحكمة إلى 

ما اتفؽ عميو جميكر عمماء األمة عمى اختبلؼ مذاىبيـ كعصكرىـ مف أف الشريعة  كىذا
إنما أنزلت لتحقيؽ مصالح العباد في المعاش كالمعاد, كدرء المفاسد عنيـ في العاجؿ كاآلجؿ, كأنو 

كحيثما تحققت المفسدة  يتيا,حيثما تحققت المصمحة فيي مصمحة, كيجب العمؿ عمى جمبيا كرعا
 .( ِ), فيجب العمؿ عمى دفعيا كسد أبكابيامفسدةفيي 

لى ربح يالشاطبي أف المصالح الحقيق كيرل ة ىي التي تؤدم إلى إقامة الحياة الدنيا, كا 
اة تقاـ الحي المجتمبة كالمفاسد المستدفعة إنما تعتبر مف حيث المصالح)الحياة األخرل كالفكز فييا حيث يقكؿ: 

الدنيا لمحياة األخرل, ال مف حيث أىكاء النفكس في جمب مصالحيا العادية أك درء مفاسدىا 
   .(ّ)(..مف أىكائيـ حتى يككنكا عبادان هلل لمكمفيفا جاءت لتخرج اػة إنمػ. فالشريع.العادية

حدكد كقيكد,  البد مف تحصيؿ المصالح كاالستمتاعأجؿ  مف أنو الشاطبي كبلـ مف  فيـكي
أف تككف حسب تكقيؼ الشارع كعمى الحد الذم حده, ال عمى مقتضى أىكاء العباد كشيكاتيـ  كىي

ْن   ﴿﴿كالسبب نجده في قكلو تعالى: ْْ ْؿْوُُت ْقُْْٕرُض ْق ْبْع ُحْلسُّ ْنْهْوُْكُهْم ْلْػْعْ ِت ُلعا ْن ْقْلِو ُتا ْْ ْؿْوُُت ْقُْْٕرُض ْق ْبْع ُحْلسُّ ْنْهْوُْكُهْم ْلْػْعْ ِت ُلعا ْقْلِو ُتا

 . (5)(ْ)﴾﴾فِقِفنا فِقِفنا 

ذا بأحك  أعمـخالؽ العباد كىك ربيـ الذم ىك  ىك  فاهلل خالؽ  كافاليـ كسر سعادتيـ, كا 
 ., فبل يتصكر أف يتناقض ما شرعو مع مصمحة العبادالعباد ىك منزؿ الشريعة

                                                 

 (.ُْ /ّالمكقعيف ) عبلـإالقيـ الجكزية,  ابف (ُ)
 (.ّٕٓ)أحمد الريسكني, نظرية المقاصد, ص .د. أ (ِ)
 (.ّٗ -ّٕ/ ِ( الشاطبي, المكافقات )(ّ
 (.ُٕ)اآلية:مف  ( سكرة المؤمنكف,(ْ
 .(ٓٗ)صيكسؼ حامد العالـ, المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية,  .د ((ٓ
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الكتب التي  يـكىك الذم أنعـ عمييـ بعد نعمة الخمؽ بالرسؿ, مبشريف كمنذريف, كأنزؿ مع
التكميؼ  ترشدىـ كتيدييـ لما فيو صبلحيـ كسعادتيـ في الدنيا كاآلخرة, ليؤدكا بذلؾ كاجب

ـِْذِريْن لِْئلا ْيُؽوْ  لِؾـاًِس   ﴿﴿: كتعالى  سبحانو كفي ىذا يقكؿ المفركض عمييـ, ُْ يْن ْق ْبَِّشِ ُْ ـِْذِريْن لِْئلا ْيُؽوْ  لِؾـاًِس ُرُشل   ُْ يْن ْق ْبَِّشِ ُْ ُرُشل  

ُ ْحؽِقَم   ُشِل ْقْكًْ  ُُ  ْظِزيز  ِة ْبْعْ  ُلرُّ ُ ْحؽِقَم  ْظْذ ُِ  ُحجا ُشِل ْقْكًْ  ُُ  ْظِزيز  ِة ْبْعْ  ُلرُّ ة    ﴿﴿يقكؿ أيضان , ك (ُ)﴾﴾ْظْذ ُِ  ُحجا ٓا ْرْْحْ ً ْنْرْشْؾـًْْك إِ ْْ ة  ْق ٓا ْرْْحْ ً ْنْرْشْؾـًْْك إِ ْْ ْق

 .(ِ)﴾﴾لِْؾْعًدْنِيْ لِْؾْعًدْنِيْ 

ذلؾ دليؿ عمى رحمة اهلل بعباده, كمراعاتو لمصالحيـ عمى اختبلؼ مشاربيا, كقد أكد  كفي
ْن ُلظُُّؾَْمِت إَِْل ﴿ ﴿  :عمى تمؾ المراعاة لممصالح بقكلو سبحانو ِْ ْن ُلظُُّؾَْمِت إَِْل كِْتًِب ْنْكْزْلـًُْه إِْلْقْك لُِتْخِرْج ُلـاًْس  ِْ كِْتًِب ْنْكْزْلـًُْه إِْلْقْك لُِتْخِرْج ُلـاًْس 

ُِط ُلْعِزيِز ُحلْ  ُِط ُلْعِزيِز ُحلْ ُلـُّوِر بِنِْذِ  ْرَِّبِْم إَِْل ِِصْ تِي ِهْي ْنْقْوُم   ﴿﴿كقكلو:, (ّ)﴾﴾ِؿق ِ ِؿق ِ ُلـُّوِر بِنِْذِ  ْرَِّبِْم إَِْل ِِصْ تِي ِهْي ْنْقْوُم إِ ا ْهْذُ ُلُؼْرْآْ  ُّْيِْ ي لِؾا إِ ا ْهْذُ ُلُؼْرْآْ  ُّْيِْ ي لِؾا

 ُ ُ ْكبِر  ْم ْنْجر  ًِت ْن ا َْلُ ًحِلْ ـنِْي ُلاِذيْن ْيْعْؿُؾوْ  ُلصا
ِْ ُ ْقُيْبَِّشُ ُدُْم ُ ْكبِر  ْم ْنْجر  ًِت ْن ا َْلُ ًحِلْ ـنِْي ُلاِذيْن ْيْعْؿُؾوْ  ُلصا
ِْ  . (ْ)﴾﴾ْقُيْبَِّشُ ُدُْم

مصالح العباد, كحفظ المقاصد الثبلث التي  اةأحكاـ السنة كميا مبنية عمى مراع ففإ أيضان 
 , كيؼ ال كىي المصدر الثاني(ٓ)جاء بيا القر ف الكريـ كىي: الضركريات كالحاجيات كالتحسينات

ْقْنْكْزْلـًْ ْقْنْكْزْلـًْ   ﴿﴿المكمؿ كالشارح لو كالمفصمة ألحكامو حيث قاؿ سبحانو:لمتشريع بعد القر ف الكريـ كىي 

ً ُكَزْم إِْلْقِفْم ْقْلْعؾا  ْْ ً ُكَزْم إِْلْقِفْم ْقْلْعؾا إِْلْقْك ُلَذْكْر لُِتْبنَيْ لِؾـاًِس  ْْ ُرق ْ إِْلْقْك ُلَذْكْر لُِتْبنَيْ لِؾـاًِس  ُرق ْ ُفْم ْيْتْػؽا ْن ُيطِِع ُْ    ﴿﴿كقاؿ تعالى: , (ٔ)﴾﴾ُفْم ْيْتْػؽا ْْ ْن ُيطِِع ُْ  ْق ْْ ْق

ُ ْظظِقَم   ُ ْظظِقَم  ْقْرُشوْلُه ْفْؼْ  ْفًْز ْفْوز   .(ٕ)﴾﴾ْقْرُشوْلُه ْفْؼْ  ْفًْز ْفْوز 

ألف فييا الفكز  المصمحة في طاعة اهلل كرسكلو الكريـ  َّمف ذلؾ: أف المصمحة كؿ فيـكي
 الشريعة. كالنجاة كالنعيـ كالفبلح في الدنيا كاآلخرة كىذا بحد ذاتو مصمحة تحققيا 

لمصالح  نيضـ حؽ الصحابة العظاـ في ذلؾ, فقد كانكا مف أكثر الناس حرصان كمراعاةن  كال
كمقاصد كأىداؼ الكتاب كالسنة فكانكا  , فيـ أعرؼ الناس بمقاصد الشريعة كغايات الديفالعباد

                                                 

 (.ُٓٔ)( سكرة النساء, اآلية:(ُ
      (.َُٕ)( سكرة األنبياء, اآلية:(ِ
 (.ُ)اآلية:مف ( سكرة إبراىيـ, (ّ
  (.ٗ)اآلية: ,( سكرة اإلسراء(ْ
 . (ِٖ/ ْ) ت( الشاطبي, المكافقا(ٓ
  (.ْْ)اآلية:مف ( سكرة النحؿ, (ٔ
 (.ُٕ)اآلية:مف ( سكرة األحزاب, (ٕ
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ك إلى جمب بأحكاميـ مقاصد الشريعة اإلسبلمية كالتي تدع غكفيكازنكف بيف الكقائع كأحكاميا كيبت
  (ُ).ةكاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة كمتعدد, المصالح لمعباد كدرء المفاسد عنيـ

أف الشريعة إنما أنزلت لتحقيؽ مصالح العباد في المعاش كالمعاد, كأف مما سبؽ يتبيف لنا        
نما يريد بيا الخير كالصبلح لخمق اهلل   , (ِ)وال يعكد عميو بشيء منيا, فيك غني عف العالميف, كا 

فبل بد لمعالـ مف تحرم معرفة ىذا المقصكد هلل سبحانو كتعالى مف شرعو كليس ألحد أف يدعي 
 عنيا الحكمة كالمصمحة التي جاءت ىي لتحقيقيا كالتأكيد عمييا.  يعمى الشريعة غير ذلؾ, كينف

ذا       يران كاف أـ , صغشيئان دققنا النظر نجد أف الشريعة لـ تيمؿ مف أمر المصالح كالمفاسد  كا 
كبيران, فقد كاف مقصدىا األعظـ ىك جمب الصبلح كدرء الفساد, ذلؾ يحصؿ بإصبلح حاؿ اإلنساف 

لذلؾ  ليذا العالـ, كصبلح ألحكالو  بلحكدفع فساده فيك المييمف عمى ىذا العالـ, كصبلحو ص
 ى بسعادة ليحظ, حرص الشارع عمى حفظ كؿ ما يصمح شأنو, ضركريان كاف أـ حاجيان أـ تحسينيان 

  .  اآلخرةك  الدنيا,  الداريف 

 -:تكميف: عدم قصد الشارع المشقة في الثانياً 
المتأمؿ ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالمتعمؽ في تحميؿ نصكصيا يجدىا في شتى  فإ      

كفي ىذا يقكؿ اإلماـ الشاطبي:  مجاالتيا تتجو إلى التخفيؼ كرفع الحرج, كعدـ التكميؼ بالشاؽ,
كليس أدؿ عمى ذلؾ مف نصكص الكتاب    ,(ّ)(لشارع لـ يقصد التكميؼ بالشاؽ كاإلعنات فيوإف ا)

 الكتاب كالسنة, كالتي جاءت في معظميا تدعك إلى طمب السيؿ اليسير, كتجنب الشاؽ المتعب. 
نما قصد  مف النصكص التي جاءت تخبرناالقر ف نجد الكثير  فمف       أف ىذه الشريعة يسر, كا 

  -سير كالتخفيؼ عمى الناس, كمف ىذه النصكص:بإنزاليا التي

ْٓ ُيِريُ  بُِؽُم ُلُعْسْ   ﴿﴿تعالى:  قكلو       ْٓ ُيِريُ  بُِؽُم ُلُعْسْ ُيِريُ  ُ ُ بُِؽُم ُلُقْسْ ْق   .(ْ)﴾﴾ُيِريُ  ُ ُ بُِؽُم ُلُقْسْ ْق

ً   ﴿﴿تعالى:  قكلوك       ْكْعًُ  ْ ِعقػ  ُِ َْ ْظـُْؽْم ْقُخؾِْس ُ َػ ْ َُ ً ُيِريُ  ُ ُ ْنْ   ْكْعًُ  ْ ِعقػ  ُِ َْ ْظـُْؽْم ْقُخؾِْس ُ َػ ْ َُ  .(ٓ)﴾﴾ُيِريُ  ُ ُ ْنْ  

                                                 

السػبلـ  عبػد .أ ك, (َِْ-ِّٔ)ص , القرضاكم, المرجعية العميا في اإلسبلـ لمقػر ف كالسػنة .: در( لمفائدة, انظ(ُ
 .(َُٔ, ُٗٓ)السميماني, االجتياد في الفقو اإلسبلمي  ضكابطو كمستقبمو ص 

 (.ِّْ)المرجع السابؽ(, ص..)يكسؼ القرضاكم, المرجعية العميا في اإلسبلـ .د (ِ)
 (.ُُِ/ ِ( الشاطبي, المكافقات )(ّ
 (.ُٖٓ)اآلية:مف ( سكرة البقرة, (ْ
 (.ِٖ)اآلية:مف ( سكرة النساء, (ٓ
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ً ُيِريُ  ُ ُ   ﴿﴿: الىتع قكلوك  ً ُيِريُ  ُ ُ ْْ ْن ْحْرٍج ْقْلؽِْن ُيِريُ  لُِقْطَفْرُكْم ْقلُِقتِما كِْعْؿْتُه ْْ
ِْ ْن ْحْرٍج ْقْلؽِْن ُيِريُ  لُِقْطَفْرُكْم ْقلُِقتِما كِْعْؿْتُه لِْقْجْعْل ْظْؾْقُؽْم 
ِْ لِْقْجْعْل ْظْؾْقُؽْم 

ُؽْم ْتْشُؽُرق   ُؽْم ْتْشُؽُرق  ْظْؾْقُؽْم ْلْعؾا   .(ُ)﴾﴾ْظْؾْقُؽْم ْلْعؾا

ُهْم ْقُْْٕغْلْم ُلاتِي ْكًْكْت ْظْؾْقِفْم   ﴿﴿تعالى:  قكلوك  ُهْم ْقُْْٕغْلْم ُلاتِي ْكًْكْت ْظْؾْقِفْم ْقْيْضُع ْظـُْفْم إِِْصْ   .(ِ)﴾﴾ْقْيْضُع ْظـُْفْم إِِْصْ

ير بيف   سر محمد ػي السماحة كاليػر ىذا, نبكيؤكد عمى نيا السماحة كاليس       فيك الذم ما خي
رضي اهلل  -اب عف عركة عف عائشة ػى العباد, فعف ابف شيػأمريف إال اختار أيسرىما كأخفيما عم

  .(ّ) (( إال أخذ أيسرىما ما لم يكن إثماً  أمرينِ  بينَ   ُّما ُخير النبي))  :قالت –عنيا 

ْلْؼْ  ْجًْكُكْم ْلْؼْ  ْجًْكُكْم ﴿ ﴿ : بالسماحة كالرحمة في عدد مف  ياتو, حيث قاؿ فيو نبيو كقد كصؼ اهلل        

ـنِْي ْرُكقِف ْرِحقِم  ِْ ً ْظـِتُّْم ْحِريِص ْظْؾْقُؽْم بًِدُْم ْْ ْن ْنْكُػِعُؽْم ْظِزيِز ْظْؾْقِه 
ِْ ـنِْي ْرُكقِف ْرِحقِم ْرُشوِم  ِْ ً ْظـِتُّْم ْحِريِص ْظْؾْقُؽْم بًِدُْم ْْ ْن ْنْكُػِعُؽْم ْظِزيِز ْظْؾْقِه 
ِْ , كقاؿ (ْ)﴾﴾ْرُشوِم 

ِر ْلْعـِتُّمْ ْقُْظْؾُؿوُ ْن ا فِقُؽْم ْرُشوْم ُ ِ ْلْو ُيطِقُعُؽْم ِِف ْقُْظْؾُؿوُ ْن ا فِقُؽْم ْرُشوْم ُ ِ ْلْو ُيطِقُعُؽْم ِِف   ﴿﴿أيضان:  ْْ ْن ُْٕ
ِْ ِر ْلْعـِتُّمْ ْكثٍِر  ْْ ْن ُْٕ
ِْ ْفبَِْم ْفبَِْم ﴿﴿, كقاؿ: (ٓ)﴾﴾..ْكثٍِر 

ْن ْحْولِْك  ِْ وُ  ْكْػضُّ ْٓ ْم ْقْلْو ُكـْْت ْفظًًّ ْغؾِقْظ ُلْؼْؾِب  ْن ُ ِ لِـْْت َْلُ ِْ ٍة  ْن ْحْولِْك ْرْْحْ ِْ وُ  ْكْػضُّ ْٓ ْم ْقْلْو ُكـْْت ْفظًًّ ْغؾِقْظ ُلْؼْؾِب  ْن ُ ِ لِـْْت َْلُ ِْ ٍة   .(ٔ)﴾﴾....ْرْْحْ

كحثيـ عميو, فقد كاف مبدأ السماحة كاليسر( بؿ )صحابتو بيذا المبدأ  ىذا كقد أكصى         
نفرا عسرا وال تُ يسرا وال تُ )) مكسى األشعرم كمعاذ بف جبؿ إلى اليمف يقكؿ ليـ: ا أب حيف أرسؿ
 , (ٕ)((وتطاوعا

, وُ غمبَ إال  أحدٌ  ينَ ِّشاد الدسر ولن يُ يُ  ينَ ِّالد َّإن )) قاؿ: فيما ركاه أبك ىريرة  كعنو        
 (ٖ)(( ةلجَ من الدُ  وشيءٍ  ةِ وحَ َّدوة والرينوا بالغُ عِ وا واستَ ر بوا وأبشِ دوا وقارِ ِّفسد

                                                 

 (.ٔ)اآلية:مف رة المائدة, ( سك (ُ
 (.ُٕٓ)اآلية:مف ( سكرة األعراؼ, (ِ
, ْٕٓص صفة النبػي  :المناقب, باب :)كتاب -رضي اهلل عنيا –( أخرجو البخارم في صحيحو عف عائشة (ّ

, ..لآلثػػاـ كاختيػػاره مػػف المبػػاح أسػػيمو الفضػػائؿ, بػػاب: مباعدتػػو  :كمسػػمـ فػػي صػػحيحو, )كتػػاب, (َّٔٓح 
 .(ِِّٕح, ُُٗ,ُِٗص

 (.ُِٖ)( سكرة التكبة, اآلية:(ْ
 (.ٕ)اآلية:مف ( سكرة الحجرات, (ٓ
 (.ُٗٓ)اآلية:مف ؿ عمراف,  ( سكرة (ٔ
 , ُِّْص, األحكػػػاـ, بػػػاب:أمر الػػػكالي إذا كجػػػو أميػػػريف :البخػػػارم فػػػي صػػػحيحو)كتاب ,أخرجػػػوعميػػػو(  متفػػػؽ( )(ٕ

 (.ُْْٕ,حٕٖٓيسير كترؾ النفير, صفي األمر بالت :الجياد كالسير, باب :(, كمسمـ بنحكه )كتابُِٕٕح
( كالحػػديث/ أخرجػػو َِٗ صمختػػار الصػػحاح,  ,: الػػرازمرف أكؿ الميػػؿ )انظػػ, أم سػػار مػػاى لجػػة: مػػف فعػػؿ أدلىػػُّ( الػػد(ٖ

 .(ّٗ, حُِص ",حة"أحب الديف إلى اهلل الحنيفية السم :اإليماف, باب :البخارم في صحيحو )كتاب
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 .(ُ) ((أحب الدين إلى اه الحنيفية السمحة (( يقكؿ ك            

مظاىر التخفيؼ كرفع الحرج أيضان في اإلسبلـ غير ىذه النصكص أمكر عدة ألخصيا  كمف      
 عمى النحك التالي :

 

 :مع عدم التكميف بما ال يطاق اليفالتك قمة (1

بعدـ  , ذلؾلتحقيؽ مصالح العباد في دينيـ كدنياىـ إنما جاءاإلسبلـ  اليخفى عمينا أف      
, فالتكميفات الشرعية في جممتيا مما يمكف احتماؿ يقدركف عمى فعموالك  اليطيقكففيـ بما يكمت

مف مقاصد الشرع,  مقصده  المشقة فييا كالدكاـ عمييا, ألف التكميفات التي تككف مشقتيا محتممةن 
ليا مف الضياع كما أف في المداكمة عمى القميؿ   , كحفظه كالعبادةعمى الطاعة  استمراره  ييافف

       . (ِ)اليسير يؤدم إلى القدرة عمى الكبير العسير

اإلسبلمية لـ تكمؼ أحدان مف العباد بما ىك فكؽ طاقتو, ألف العمؿ إذا خرج  شريعتناف إذف       
ٓا ُقْشْعْفً ْٓ تُ ْٓ تُ   :﴿:﴿تعالى قاؿالطاقة خرج عف حدكد التكميؼ.  كدعف حد َُ ْكْػِس إِ ٓا ُقْشْعْفً ْؽؾا َُ ْكْػِس إِ  كقاؿ, (ّ)﴾﴾ْؽؾا

ً ُْكْتْعْبْت   ﴿﴿ أيضان: ْْ ً ْكْعْبْت ْقْظْؾْقْفً  ْْ  ً ٓا ُقْشْعْفً َْلْ ً إِ َُ ُ ُ ْكْػع  ً ُْكْتْعْبْت ْٓ ُيْؽَؾ ْْ ً ْكْعْبْت ْقْظْؾْقْفً  ْْ  ً ٓا ُقْشْعْفً َْلْ ً إِ َُ ُ ُ ْكْػع   .(ْ)﴾﴾ْٓ ُيْؽَؾ

عاتؽ عباده قميمة  ىكأيضان كاف مف يسر اإلسبلـ كسماحتو أف كانت تكاليفو التي ألقاىا عم       
سيكلة ك  نجدىا قميمة, حتى صار مف اليسير القياـ بيا في يسر في تشريع العبادات:, فسيمة التداكؿ

فقط في اليكـ كالميمة, يؤدييا المصمي حسب استطاعتو  خمسه  مف غير عنت أك مشقة, فالصمكاتي 
, جاز لو أف كفإف عجز عف أدائيا عمى ىذا النح كمقدرتو قائمان كاف أـ قاعدان أـ عمى جنبو,

 .إيماءن  يصمييا

كىك قميؿ كفي , عبادة الصكـ, فمـ يفرض ليا الشارع سبحانو إال شيران كاحدان في العاـ كفي       
مقدكر العبد, كمع ذلؾ أباح الفطر لمف يشؽ عميو الصكـ لمرض أك حمؿ أك سفر أك كبر أك 

 .إرضاع

ستطيع, لما فيو الحا, فقد فرضو الشارع سبحانو مرة كاحدة فقط في العمر لمقادر كالم كفي        
 .مف التكاليؼ البدنية كالمالية, كالتي ىي خارجة عف استطاعة المكمؼ

                                                 

 ث .)سبؽ تخريجو(, راجع ص)د( مف ىذا البح( (ُ
 .(ّْٓ)( أبك زىرة, أصكؿ الفقو, ص(ِ
 (.ِّّ)اآلية:مف ( سكرة البقرة, (ّ
 (.ِٖٔ):ةاآليمف ( سكرة البقرة, (ْ
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الزكاة, فرضيا اهلل عمى القادر الميسكر حالو, كالذم يممؾ نصابان فائضان عف  ككذلؾ        
 .دهحكائجو, كعف قكت يكمو كأكال

ار في تشريع المعامبلت ليؼ جاألمر في قصد الشارع لمتخفيؼ كالتيسير كقمة التكا ككذلؾ        
 .(ُ)كاألحكاـ التشريعية األخرل كالعقكبات

 
 عن التشدد والتنطع في الدين : النيي (2

رىاؽ و أيضان عمى التيسير كرفع الحرج,سماحة اإلسبلـ كحرص مفك           حذر مف التشديد كا 
لمنفكس, الذم  فتكرو ك  التنطع, لما يؤدم إليو ذلؾ مف عنتو ك  كنيى عف السير في طريؽ الغمك النفس

 .بدكره قد يؤدم إلى الكسؿ في أداء العبادة أك حتى إلى تركيا في أحياف أخرل
 

حاجاتيـ المختمفة, ك  ال يراعي ظركفيـك  دد النكير عمى مف يشدد عمى الناسيش  فإنولذا 
قاليا  (ِ)((ىمك المتنطعون: ))قاؿ رسكؿ اهلل قيس عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ:  فعف األحنؼ بف

 .ثبلثان 
بيف  كلقد, (ّ)أفعاليـك  المتعمقكف الغالكف المجاكزكف  الحدكد في أقكاليـ: ىـ كالمتنطعكف       
أف إرىاؽ النفس بالعبادة ليس مما يطمبو اإلسبلـ كأف الشاؽ ال يمكف المداكمة عميو, كقد  نبينا 

 ينقطع بو الجيد عنو. 
 شـيرًا أكثـرَ  يصـومُ  لـم يكـن النبـي  )حدثتو قالت:  - عنيا رضي اه -عائشة أبي سممة أف  فعف      

 َّاه ال يمـل َّمـا تطيقـون فـإن العمـلِ  نَ خذوا ِمـ: كمو وكان يقول شعبانَ  من شعبان فإنو كان يصومُ 
ــ ن قمــت, مَ وو مــا دُ  إلــى النبــي  الصــالةِ  َّوا, وأحــبحتــى تمُم  داومَ  كــان إذا صــمى صــالةً و  عميــو وا 

 .(ْ)(عمييا

فقال: ما ىذا؟ قالوا:   بين ساريتينِ  ممدودٌ  وحبلٌ  المسجدَ   رسولُ  قال: دخلَ   أنس كعف     
أو  لَ سَ و, فإذا كَ أحدكم نشاطَ  ُِّحُموه, ليصل ))رت أمسكت بو فقال: تَ مت أو فَ سَ فإذا كَ  ,تصمي لزينبَ 

 . (ٓ)((قعد رَ تَ فَ 

                                                 

 .(ْٗ, ْٖ)بدراف بدراف, الشريعة اإلسبلمية, ص :(  انظر(ُ
 (َِٕٔ ح, َُِٗ" ىمؾ المتنطعكف", ص :العمـ, باب :كتاب) ( أخرجو مسمـ في صحيحو(ِ
 .(ِّٓ)ر, مقاصد الشريعة عند العز بف عبد السبلـ, صعمر بف عم .( انظر: د(ّ
, باب: صـك شعباف, ص  :كتاب) ( أخرجو البخارم في صحيحو(ْ  (.َُٕٗ, حَْٓالصـك
 (.ْٕٖح, ِْٖ, ص.مف نعس في صبلتو :صبلة المسافريف كقصرىا, باب :كتاب) ( أخرجو مسمـ في صحيحو(ٓ
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, فقد ـكالرفؽ بي رػ, كيحثيـ عمى التيسيعمى صحابتو التشديد عمى الناس كرين كاف  كقد 
 يا معاذ أفتانٌ ))أنكر عمى معاذ بف جبؿ تطكيمو في الصبلة حيف كاف يؤـ بالمصميف فقاؿ لو: 

 ككررىا ثبلثان.  (ُ)((أنت؟

عف صبلة الغداة  تأخري كاهلل يا رسكؿ اهلل إني أل: أبي مسعكد األنصارم, أف رجبلن قاؿ كعف
! ثـ  يكمئذفي مكعظة غضبان منو  اهلل   رسكؿى  الصبح( مف أجؿ فبلف, مما يطيؿ بنا! فما رأيتي )

والكبير,  فييم الضعيف َّز )يخفف( فإنّكم ما صمى بالناس فميتجوين, فأيُ رِ فِ نَ م مُ نكُ مِ  َّإن))  :قاؿ
 (ِ)((وذا الحاجة 

 صالةً  َّوال أتم صالةً  َّقط أخف إمامٍ  وراءَ  ما صميتُ )) : كصاحبو  أنس  خادمو   كيقكؿ
ن كا من النبي   .(ّ)((أمو أن ُتفتنَ  الصبي, فيخفف مخافةَ  بكاءَ  ن ليسمعُ وا 

 الصبي, فأتجوزُ بكاء َ  يا, فأسمعُ إطالتَ  في الصالة, وأنا أريدُ  إني ألدخلُ )) :قاؿ أنو  كعنو
 .(ْ)((أمو من بكائو وجدِ  من شدةِ  في صالتي, مما أعممُ 

صمحة بالتيسير كرفع الحرج عف بأحكامو الشرعية يتجو إلى تحقيؽ الم اإلسبلـى  فإفكىكذا        
الحياة الدينية كالدنيكية, بتيسير أسباب  مجاالتاألمة, بإبعادىا عف التكمؼ كالتنطع في جميع 

شريعة السماحة كالرحمة,  بدأبما ال يطاؽ ال يتكافؽ كم كالتكميؼي  كالتعسيري  , فالتشديدي الطاعة ليـ
  .فيي عدؿ اهلل بيف عباده كرحمتو بيف خمقو

 الرخص كمقصد لمتيسير ورفع الحرج: شرعيةُ  (3

كال  ترخيصه  ـَّقاصدان لممشقة في التكميؼ لما كاف ثى  . كلك كاف الشارعي .)يقكؿ الشاطبي:        
 سيمةن , معنى ذلؾ: أف الشارع سبحانو لـ يكتؼ بأف جعؿ أحكامو كتكاليفو عمى العمكـ (ٓ)(تخفيؼ

                                                 

 (.َٕٓ,حُْٓمف شكا إمامو إذا طكؿ, ص :األذاف, باب :( أخرجو البخارم في صحيحو )كتاب(ُ
تمػػػاـ الركػػػكع  :اآلذاف, بػػػاب :( )متفػػػؽ عميػػػو( أخرجػػػو البخػػػارم فػػػي صػػػحيحو )كتػػػاب(ِ تخفيػػػؼ اإلمػػػاـ فػػػي القيػػػاـ, كا 

أمر األئمة بتخفيؼ الصبلة في  :الصبلة, باب :كمسمـ بنحكه )كتابكالمفظ لو, (, َِٕ, ح ُّٓص, كالسجكد
 .(ُّٗ,ح  ِِٓص, تماـ

مػػػف أخػػػػؼ الصػػػبلة عنػػػد بكػػػاء الصػػػػبي,  :األذاف, بػػػاب :كتػػػاب)البخػػػارم فػػػػي صػػػحيحو  أخرجػػػوعميػػػو(  )متفػػػؽ ((ّ
أمػػػػر األئمػػػػػة بتخفيػػػػؼ الصػػػػػبلة فػػػػي تمػػػػػاـ  :الصػػػػبلة, بػػػػػاب :كتػػػػػاب)(, كمسػػػػمـ فػػػػػي صػػػػحيحوَٖٕ, حُْٓص
 (.ْٕ)كانظر: د/ يكسؼ القرضاكم, فقو األكلكيات, ص, (ُْٗ,حِِٔص

, مػػػف أخػػػػؼ الصػػػبلة عنػػػد بكػػػاء الصػػػػبي :بػػػاب, اآلذاف :كتػػػاب)و )متفػػػؽ عميػػػو( أخرجػػػو البخػػػارم فػػػػي صػػػحيح ((ْ
, ِِٕص, أمر األئمة بتخفيؼ الصبلة في تماـ :باب, الصبلة :كتاب)بنحكه  كمسمـ(, َُٕ/َٕٗ,حُْٓص
 (.ّْٗح

 (.ُِِ/ِ) ( الشاطبي, المكافقات(ٓ
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صعبة  العاديةى  ف ظركؼ كأحكاؿ قد تجعؿ التكاليؼى عمى المكمفيف م ميسرة, بؿ راعى ما يمكف أف يطرأى 
عسيرة فشرع الرخص لتمؾ الظركؼ كالحكادث الطارئة كذلؾ لمتخفيؼ كالتيسير كرفع الحرج عف 

 .المكمفيف في كؿ ما يؤدم إلى مشقة ال تحتمؿ عادة
 ىذا كيقصد بالرخصة لغة: التيسير كالتسييؿ. يقكؿ الجكىرم: الرخصة في األمر خبلؼ      

 .(ُ)التشديد فيو 
األحكاـ التي شرعيا اهلل )عمى:  ؽطمكىي عند األصكلييف, كمف مجمكع تعريفاتيـ يمكف أف تي       

 .(ِ)(لحاجتيـ, مع بقاء السبب لمحكـ األصمي عمى أعذار العباد, رعايةى  تعالى بناءن 
تضي المنع, أصؿ كمي تق مفنائي ثاست ,شرع لعذر شاؽ ما) الشاطبي: عرفياىي كما  أك      

ما كضع عف ىذه األمة مف التكاليؼ ) , أك ىي:(ّ)(مع االقتصار عمى مكاضع الحاجة فيو
ْؾْتُه ْظْذ   ﴿﴿ قكلو تعالى: (الغميظة كاألعماؿ الشاقة التي دؿ عمييا ُ ْكَْم ْْحْ ِؿْل ْظْؾْقـًْ إِِْص  ْٓ َْتْ ـًْ ْق ْؾْتُه ْظْذ ْربا ُ ْكَْم ْْحْ ِؿْل ْظْؾْقـًْ إِِْص  ْٓ َْتْ ـًْ ْق ْربا

ْن ْقْبؾِـًْ 
ِْ ْن ْقْبؾِـًْ ُلاِذيْن 
ِْ ُهْم ْقُْْٕغْلْم ُلاتِي ْكًْكْت ْظْؾْقِفْم ْقْيْضُع ْقْيْضُع   ﴿﴿, كقكلو: (ْ)﴾﴾ُلاِذيْن  ُهْم ْقُْْٕغْلْم ُلاتِي ْكًْكْت ْظْؾْقِفْم ْظـُْفْم إِِْصْ  . (ٓ)﴾﴾ْظـُْفْم إِِْصْ

ـي ) :بأنيا استنتاج تعريؼ ليا كفالتعريفات السابقة لمرخصة يم فمف        التي ما كضعت  األحكا
إال لحاجة العباد بقصد التيسير كالتخفيؼ كرفع الحرج عنيـ, لتشجيعيـ عمى االستمرار بالعبادة 

 .(أنيا شاقة أك متعبة بحجةمييا كعدـ التياكف أك التساىؿ في تركيا كالمحافظة ع

 :المثاؿمنيا عمى سبيؿ  ذكرأ, السمحةت بيا شريعتنا ككاف مف جممة الرخص التي جاء        
كىذه تعتبر مف الرخص  اإلكراه,أكؿ الميتة لممضطر, ككذلؾ التمفظ بكممة الكفر عند  إباحة -1

 .الضركرياتمف  حفظيا ضركرةه  فإحيث  النفس, كالتي أبيحت لحفظ الكاجبة,
باحة الفطر في رمضاف لمف كاف مريضان أك عمى  إباحة -2 قصر الصبلة الرباعية لممسافر, كا 

ًٍم ُنْخْر ﴿ ﴿ : تعالىسفر, لقكلو  ْن ْنيا
ِْ ِة  ً ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْفِع ا ِريض  ْْ ـُْؽْم 

ِْ ًٍم ُنْخْر ْفْؿْن ْكًْ   ْن ْنيا
ِْ ِة  ً ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْفِع ا ِريض  ْْ ـُْؽْم 

ِْ  : , كقكلو(ٔ)﴾﴾ْفْؿْن ْكًْ  

ْبُتْم   ﴿﴿ ْبُتْم ْقإِْذُ َْضْ ْلِة ْقإِْذُ َْضْ ْن ُلصا
ِْ قُ  ْلِة ِِف ُْْٕرِض ْفْؾْقْس ْظْؾْقُؽْم ُجـًِْح ْنْ  ْتْؼُُصُ ْن ُلصا
ِْ قُ    . (8)﴾﴾ِِف ُْْٕرِض ْفْؾْقْس ْظْؾْقُؽْم ُجـًِْح ْنْ  ْتْؼُُصُ

                                                 

 .(َُُْ/ ّ), الصحاح, مادة رخص م( الجكىر (ُ
التقريػر كالتحبيػػر, , كابػػف أميػر الحػػاج, (ِٖ, ُٖ/ ُالسػػبكي, اإلبيػاج )(, ِٗٓ/ُالنػاظر ) ة( ابػف قدامػة, ركضػػ(ِ

 (.ُُٕ/ُأصكؿ السرخسي ), (, السرخسئُْ/ِ)
 (.َُّ/ ُ( الشاطبي, المكافقات )(ّ
 .(ِٖٔ)اآلية:مف ( سكرة البقرة, (ْ
 (.َّٓ, َّْ/ ُالمكافقات ), الشاطبي :, كانظر(ُٕٓ )اآلية: مف ( سكرة األعراؼ,(ٓ
 .(ُْٖ)اآلية:مف لبقرة, ( سكرة ا(ٔ
 .(َُُ)اآلية:مف النساء,  سكرة( (ٕ
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 كىذه تعتبر مف الرخص المندكبة التي أباحيا اهلل لمتيسير عمى عباده.     
 

بعض العقكد التي لـ تتكافر فييا الشركط العامة لصحة كجكاز العقد, كذلؾ سدان لحاجة  إباحةي  -3
كميا  ىذهك . ككذلؾ االستصناع المساقاةك  كالعرايا كاإلجارة مـج عنيـ, كعقد السالناس, كدفعان لمحر 

 كمراعاة لحاجاتيـ., إال لمصمحة عباده , التي ما أجازىا اهلل تعتبر مف الرخص المباحة

ْقإِْ  ْقإِْ  ﴿ ﴿ لقكلو تعالى:  ضر ملمف أصابتو حاجة مف سفر أك  مـالتي الرخص أيضان أباحةي  كمف -4

ْرَْض نْ  ْْ ْرَْض نْ ُكـُْتْم  ْْ ًك  ُكـُْتْم  ْْ ُ قُ 
ْعُتُم ُلـَْعًْك ْفْؾْم َْتِ ْْ ْٓ ْن ُلْغًئِِط ْنْق 

ِْ ـُْؽْم 
ِْ ًك  ْق ْظْذ ْشْػٍر ْنْق ْجًْك ْنْحِ   ْْ ُ قُ 

ْعُتُم ُلـَْعًْك ْفْؾْم َْتِ ْْ ْٓ ْن ُلْغًئِِط ْنْق 
ِْ ـُْؽْم 

ِْ ْق ْظْذ ْشْػٍر ْنْق ْجًْك ْنْحِ  

ُ ْضَقب ً  ُؿوُ ْصِعق   ُ ْضَقب ً ْفْتْقؿا ُؿوُ ْصِعق    .(ُ)﴾﴾ْفْتْقؿا

ْٓ ْظْذ ﴿ ﴿ : األعذار في ترؾ الجياد ملذك  الترخيص -5 ْٓ ْظْذ ُدْْرَْض ْق ْعْػًِك ْق ْٓ ْظْذ ْلْقْس ْظْذ ُلضُّ ْٓ ْظْذ ُدْْرَْض ْق ْعْػًِك ْق ْلْقْس ْظْذ ُلضُّ

 ْٓ ْٓ ُلاِذيْن  ْن ْشبِقٍل ْقُ ُ ُلاِذيْن  ِْ ً ْظْذ ُدُْحِعـنِْي  ْْ ً ُيـِْػُؼوْ  ْحْرِج إِْذُ ْكْصُحوُ  ِ ْقْرُشولِِه  ْْ ُِ قْ   َْ ْن ْشبِقٍل ْقُ ُ   ِْ ً ْظْذ ُدُْحِعـنِْي  ْْ ً ُيـِْػُؼوْ  ْحْرِج إِْذُ ْكْصُحوُ  ِ ْقْرُشولِِه  ْْ ُِ قْ   َْ  

 .(ِ)﴾﴾  ْغُػوِر ْرِحقمِ ْغُػوِر ْرِحقمِ 

ْٓ ﴿ ﴿ : األصدقاء بآدابو الشرعيةك  في دخكؿ بيكت األقارب الترخيص -6 ْٓ ْلْقْس ْظْذ ُْْٕظْؿى ْحْرِج ْق ْلْقْس ْظْذ ُْْٕظْؿى ْحْرِج ْق

 ْٓ ْٓ ْظْذ ُْْٕظْرِج ْحْرِج ْق ْن ُبُقوتُِؽْم ْنْق ُبُقوِت ْظْذ ُْْٕظْرِج ْحْرِج ْق ِْ ْٓ ْظْذ ْنْكُػِعُؽْم ْنْ  ْتْلُكُؾوُ  ِِ ْحْرِج ْق ْن ُبُقوتُِؽْم ْنْق ُبُقوِت  ْظْذ ُدِْري ِْ ْٓ ْظْذ ْنْكُػِعُؽْم ْنْ  ْتْلُكُؾوُ  ِِ ْحْرِج ْق  ْظْذ ُدِْري

ْفًتُِؽْم ْنْق ُبُقوِت إِْخْوُكُِؽْم ْنقْ  ْا ُؽْم ْنْق ُبُقوِت ُن
ْفًتُِؽْم ْنْق ُبُقوِت إِْخْوُكُِؽْم ْنقْ ْآْبًئِ ْا ُؽْم ْنْق ُبُقوِت ُن
 . (4)﴾﴾....ْآْبًئِ

ية السماك  ككانت في الشرائع, التي رفعيا اهلل عنا شاقةنسخ األحكاـ ال: الرخص أيضان  كمف -7
ْؾْتُه ﴿ ﴿ , كىي التي أشار إلييا سبحانو كتعالى بقكلو: السابقة ُ ْكَْم ْْحْ ِؿْل ْظْؾْقـًْ إِِْص  ْٓ َْتْ ـًْ ْق ْؾْتُه ْربا ُ ْكَْم ْْحْ ِؿْل ْظْؾْقـًْ إِِْص  ْٓ َْتْ ـًْ ْق ْربا

ْن ْقْبؾِـًْ
ِْ ْن ْقْبؾِـًْْظْذ ُلاِذيْن 
ِْ كعدـ جكاز الصبلة في غير , قتؿ النفس تكبة مف المعصية: , مثؿ(5)﴾﴾ْظْذ ُلاِذيْن 

 .المساجد كما إلى ذلؾ

الحقيقة كسميت  الؽ الرخصة عمى ىذا النكع  مف قبيؿ المجاز الطنطاكم أف إطبل  كيرل        
.(ٓ), كرفع المشاؽ عف العبادمبينة عمى اليسر كالتخفيؼ سبلمية, ألف الشريعة اإلبالرخصة مجازان 

                                                 

 .(ٔ)اآلية:مف ( سكرة المائدة, (ُ
 (.ُٗ)( سكرة التكبة, اآلية:(ِ

 (.ُٔ)اآلية:مف , رسكرة النك  (ّ)
 (.ِٖٔ)اآلية:مف ( سكرة البقرة, (ْ
 .(ّٖ)محمكد الطنطاكم أصكؿ الفقو اإلسبلمي, ص .( أ. د(ٓ
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 الثالث المبحث
 بمقاصدىا واألحكامُ  نصوُص ال 

ؼ َّالسنة النبكية, كقد عرقصد بالنصكص كاألحكاـ: نصكص كأحكاـ القر ف الكريـ ك كيي        
 .(ُ)(كؿ ممفكظ مفيـك المعنى مف الكتاب كالسنة )النص بأنو: كفاألصكلي

 ةرادركح النصكص كىي مرادىا, ىي اإل يالمقاصد ى) كانطبلقان مف قكؿ الريسكني:       
 .(ِ)(تبارؾ كتعالى, فبل يمكف أف يغيب في أم لحظةالتشريعية لمحاكـ الذم ىك اهلل 

مف الكتاب كالسنة, كما استقرأه العمماء مف  كثيرةعمى ما دلت عميو النصكص ال ؤكدأ       
في نصكصو  في كؿ ما شرعو ان في مختمؼ أبكاب الشريعة, أف لمشارع أىدافان كحكم يةاألحكاـ الجزئ

كمقاصد تميؽ بجبللو  لحكـعبثان كال اعتباطان, بؿ شرعو  مف أكامر كنكاه كمباحات, فمـ يشرع شيئا
 برحمتو كلطفو بعباده. تميؽك ككمالو, 

, ال أف ياكضعت مف أجم التيلذا يجب أف تؤخذ ىذه النصكص كىذه األحكاـ بمقاصدىا        
, ألف نصكص الشريعة كأحكاميا ما كانت إال ألجؿ أسرار كمقاصد كضعت ألجؿ ظكاىرىابتؤخذ 
 .(ّ)ياتحقيق

 كيجب أيضان أال نغفؿ عف ىذه المقاصد مف إصدار الحكـ أك عند التنقيب في النصكص,        
أف نكلييا كؿ اعتناء كاىتماـ, ألننا قد نجد أف داللة بعض األلفاظ أك العبارات عمى المعاني في ك 

رع  نص مف النصكص قد تحتمؿ عدة كجكه, كحينيا يصعب الترجيح, فالكقكؼ عمى مقصد الشا
 .حيف نزكلو, ىك مف سيرجح لنا كاحدان مف ىذه الكجكه أك ىذه االحتماالت صمف ىذا الن

 الذمفأك قد تتعدد ألفاظيا كمعانييا,  أك قد نجد بعض النصكص التي قد تتعارض ظكاىرىا,       
 أحدىا عمى اآلخر ىك أيضان الكقكؼ عمى مقصد الشارع يرجحىذا التعارض كيكفؽ بينيا أك  يرفعس

 منيا.

جد الكثير مف الكقائع كالنكازؿ التي تحدث ربما ال تتناكليا عبارات النصكص, كال أقد  ككذلؾ      
ظكاىرىا, كتمس الحاجة إلى معرفة أحكاميا بأم دليؿ مف األدلة الشرعية, كالذم سيرشدنا إلى ىذا 

 االستدالؿ ىك أيضان الكقكؼ عمى مقاصد الشارع منيا.

                                                 

 (.َّ)النصكص التشريعية, ص (  بدراف بدراف, بياف(ُ
 (.َُِ)الريسكني, محاضرات في مقاصد الشريعة, ص .د. أ( (ِ
 (.ّّٔ)الريسكني, نظرية المقاصد عند الشاطبي, ص .د. أ( (ّ
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الشريعة أحد أىـ عمكـ الشريعة التي يحتاجيا الناظر في نصكص كأحكاـ  لذا تعد مقاصد      
الكتاب كالسنة, كما تعد أيضان مف أكثر المطالب التي يحتاجيا الفقيو إذا قصد استنباط األحكاـ مف 

ع بو عمى فيـ النصكص حؽ فيميا, كتطبيقيا عمى الكقائ ما يستعافي  َّنصكصيا, ألنيا تعتبر أىـ
 . (ُ) فيما ال نص فيو كاستنباط الحكـ

عمى  تنطكمأحكاـ  الشريعةك ) ككاف مف الكممات المضيئة لعبلؿ الفاسي في ذلؾ قكلو:      
 .فيناؾ تمازج كامؿ بيف المقاصد كبيف إصدار األحكاـ ,(ِ)(..أحكاـ عمى نطكم, كمقاصد تمقاصد

, كىي حكـ كمصالح الشريعة كميا مشتممة عمى مقاصد الشارع ـاكأح): رابف عاشك  كيقكؿ      
 .(ّ)(كمنافع, كلذلؾ كاف عمى عممائيا تعرؼ عمؿ التشريع كمقاصده, ظاىرىا كخفييا

كباستقراء مكارد األحكاـ التي جاءت بيا نصكص الكتاب كالسنة, نجدىا كميا ترمي إلى       
نيا عمى تحقيؽ مقاصد لمشارع مف تشريعو لتمؾ األحكاـ, كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة كمتنكعة نذكر م

 :  يةمف الكتاب كالسنة النصكص اآلت سبيؿ المثاؿ

 : من الكتاب: أوالً 
ْلْة ْتـْْفى ْظِن ُلْػْحْشًِك ْقُدُـْْؽرِ   ﴿﴿تعالى:  قكلو -1 ْلْة إِ ا ُلصا ْلْة ْتـْْفى ْظِن ُلْػْحْشًِك ْقُدُـْْؽرِ ْقْنِقِم ُلصا ْلْة إِ ا ُلصا     كقكلو في الصياـ: ,(ْ).﴾.﴾..ْقْنِقِم ُلصا

ـُوُ ُكتِْب ْظْؾْقُؽُم ُلَصْقًُم ْكَْم   ﴿﴿ ْْ ً ُلاِذيْن ْآ ْ ـُوُ ُكتِْب ْظْؾْقُؽُم ُلَصْقًُم ْكَْم ْيً ْنُّيُّ ْْ ً ُلاِذيْن ْآ ْ ُؽْم ْتتاُؼوْ  ْيً ْنُّيُّ ْن ْقْبؾُِؽْم ْلْعؾا
ِْ ُؽْم ْتتاُؼوْ  ُكتِْب ْظْذ ُلاِذيْن  ْن ْقْبؾُِؽْم ْلْعؾا
ِْ  .(ٓ)﴾﴾ُكتِْب ْظْذ ُلاِذيْن 

ُؽْم   ﴿﴿كقكلو في القصاص كعقكبة ناجعة: ُؽْم ْقْلُؽْم ِِف ُلِؼْصًِص ْحْقًِة ْيً ُنقِِل ُْْٕلْبًِب ْلْعؾا ْقْلُؽْم ِِف ُلِؼْصًِص ْحْقًِة ْيً ُنقِِل ُْْٕلْبًِب ْلْعؾا

ـًْفُِع لِؾـاًِس ْقإِْثؿُ   ﴿﴿:, كقكلو في الخمر(ٔ)﴾﴾ْتتاُؼو ْ ْتتاُؼو ْ  ْْ ـًْفُِع لِؾـاًِس ْقإِْثؿُ ُقْل فِقِفَْم إِْثِم ْكبِِر ْق ْْ ْن ْكْػِعِفَْم ُقْل فِقِفَْم إِْثِم ْكبِِر ْق ِْ ْن ْكْػِعِفَْم ُفَْم ْنْكْزُ  ِْ  .(ٕ)﴾﴾ُفَْم ْنْكْزُ 

مقصكد الشارع مف تشريعو ليذه  لمناسمف  يات األحكاـ, تكضح النصكص كغيرىا  يذهف
فالصبلة تنيى عف الفحشاء كالمنكر, كالصياـ عنكاف التقكل لممؤمف, كفي القصاص  األحكاـ,

                                                 

 .(ٗ)صأحسف الحساسنة, الفقو المقاصدم عند الشاطبي,  .( د(ُ
 (ْٕ)كمكارميا, ص اإلسبلميةالشريعة  ( عبلؿ الفاسي, مقاصد(ِ
 .(ْٓ)عاشكر, مقاصد الشريعة, ص( ابف (ّ
  (.ْٓ)اآلية:مف ( سكرة العنكبكت, (ْ
 (.ُّٖ)( سكرة البقرة, اآلية:(ٓ
 (.ُٕٗ)اآلية:مف ( سكرة البقرة, (ٔ
 . (ُِٗ)اآلية: مف ( سكرة البقرة,(ٕ
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قامة الحد حياة ألركاح أخرل, كىكذا جميع نصكص األحكاـ كاضحة  جمية في مقصكد كا 
 حاجة لنا لشرحيا كالتفصيؿ فييا.  كالالشارع منيا, 

ْئْة   ﴿﴿ تعالى في مشركعية حد الزنا: قكلوكذلؾ   -2 ِْ ـُْفَْم 
ِْ ُِِن ْفًْجؾُِ قُ ُكلا ْقُِحٍ   ُكِْقُة ْقُلزا ْئْة ُلزا ِْ ـُْفَْم 
ِْ ُِِن ْفًْجؾُِ قُ ُكلا ْقُِحٍ   ُكِْقُة ْقُلزا ُلزا

 . (ُ)﴾﴾ْجْؾْ ةٍ ْجْؾْ ةٍ 

بدنية شديدة, النسؿ, لذلؾ جعؿ ليا عقكبة  ظ: حفذه اآلية الكريمةقصد الشارع بي فقد     
قصد الشارع منيا, بالزجر  حقؽاستبدلت بعقكبة مالية, فمف ت إذاحتى تككف زاجرة رادعة, ف

إضافة إلى , كالردع, ألف العقكبة المالية في مثؿ جريمة الزنا فييا مخالفة لما جاء بو الشرع
 (ِ) ..أنيا ال تحقؽ مقصكد الشارع مف مصمحة المحافظة عمى النسؿ

في   تشريعو لؤلحكاـ, ككميا تسعى مف ان , تدؿ عمى أف لمشارع قصدكغيرىات فيذه اآليا    
النياية لتحقيؽ ىدؼ كمقصد كاحد ىك رعاية كحفظ مصالح العباد ضركرية كانت أـ حاجية أـ 

 .سينيةتح

 من السنة: :ثانياً 
عباد كالقاصدة كميا لتحقيؽ المصمحة لم مف سيؿ األحاديث الكاردة عف النبي  اختار        

 حديثيف عمى سبيؿ المثاؿ:
أحصن و  لمبصر, غض, فإنو أفميتزوجيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة )):   قكلو -1

 .(ّ)(( لمفرج, ومن لم يستطع فعميو بالصوم, فإنو لو وجاء

القادر عمى تكاليؼ  ىذا النص كاضحة جمية, ففي ىذا الحديث يحث الرسكؿ  كمقاصد
ان لو ما يترتب عمى ذلؾ مف مصالح كأىداؼ, ففيو حفظ لمبصر كالفرج الزكاج بالتزكج, شارح

ذيف أمر الشارع بحفظيما في كثير مف  ياتو كنصكصو, إضافة إلى أف في حفظيما مف مال
 .الخير كالفبلح الكثير, فمعظـ المصائب كاآلثاـ تنشأ عنيما إذا قصر الشاب في حفظيما

كعبلج  خر لكسر , عاجز عف الزكاج بالصياـاألعزب ال الكقت نفسو يأمر  كفي      
 .كمصمحة لو خيره  كفي كؿو  ,(ْ)بالزكاج شيكتو, إلى أف تتاح لو الفرصةي 

                                                 

  (.ِ):اآلية مف ,ر( سكرة النك ُ)
 (.ََُ)العالـ, المقاصد العامة لمشريعة, ص.( دِ)

:"مػػػف اسػػػتطاع مػػػنكـ البػػػاءة فػػػاليتزكج",  قػػػكؿ الرسػػػكؿ :بػػػاب, النكػػػاح :كتػػػابفػػػي صػػػحيحو) أخرجػػػو البخػػػارم  (ّ)
 (.ِّٖٖ, صُٓٔصمف استطاع منكـ ..,  ( كمسمـ في صحيحو)كتاب:النكاح, باب:َٓٔٓ, حَُٕٗص

 (.ُُْ)صالسابؽ(,  المرجعالعالـ ) .( د(ْ
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 أدناىا إماطةُ , و أن ال إلو إال اه أعالىا شيادةُ  شعبةً  وسبعونَ  بضعٌ  اإليمانُ )):   قكلو  ك -2
 .(ُ)((الطريقِ  األذى عنِ 

فجمع ليـ حقيقتو بيف أمريف, , قة الديف ألمتوبياف حقي الحديث قصد النبي  كفي     
, كىك إماطة , كىك أبسط نمكذج لخدمة المقاصداعقيدة التكحيد(, ك خرىم)أعظميما يسير كىك 

بيف كجكه  محصكرةاألذل عف الطريؽ, كبذلؾ ندرؾ أف مقاصد الشارع في ىذا الحديث 
 .ةن كانت أـ صغير  المصالح كبيرةن 

مػػف قػػكؿ أك فعػػؿ أك تقريػػػر كػػاف لحكػػـ كمقاصػػد كميػػػا   النبػػػي أف كػػؿ مػػا كرد عػػف كنجػػد    
 .اآلخرةسعادتيـ كنجاتيـ في الدنيا ك  بنىمصمحة لمعباد كتت

فعمى الميتميف بتفسير كتحميؿ نصكص الكتاب كالسنة أف يككنكا عمػى اطػبلع دائػـ  كمف ىنا       
ضػػبطان  أكثػػرالشػػريعة  عمػػى مقاصػػد الشػػريعة كتمكػػنيـ منيػػا, ألف ذلػػؾ كفيػػؿ بجعػػؿ فيميػػـ لنصػػكص

مػػف ممكػة الفقػػو  معمػػى فيػـ النصػكص الشػػرعية فيمػان صػػحيحان تزيػد كتقػك  يـتر كأكثػر دقػة كمػػا أف مقػد
, كذلػػؾ الرتبػػاط مقاصػػد األحكػػاـ بمقاصػػد يعتػػرض ذلػػؾ غمػػكض أك لػػبس المقصػػدم لػػدييـ دكف أف

ية, كخمػػك تمػػؾ الشػػارع, فكػػؿ حكػػـ مػػف األحكػػاـ الشػػرعية إال كييػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ أحػػد المقاصػػد الشػػرع
األحكاـ مف المقاصد الشرعية أك معارضتو ليا دليػؿ عمػى خطػأ االجتيػاد كعػدـ صػحة فيػـ المجتيػد 

 .(ِ)لمنص عمى كجيو المراد شرعان 
الشػػػرعية  كػػػاـإف معرفػػػة المقاصػػػد كالعمػػػؿ لؤلح) :القرضػػػاكم مؤكػػػدان عمػػػى ذلػػػؾالػػػدكتكر  يقػػػكؿ       

 .(ّ)(.., كيتعرؼ عمى حقيقة مكاقفيا كأسرارىاالبد منيا لمف يريد أف يدرس الشريعة ركرةه ض
إف التمسػػػؾ بحرفيػػػة السػػػنة أحيانػػػان ال يكػػػكف تنفيػػػذان لػػػركح السػػػنة ) فػػػي كتػػػاب  خػػػر لػػػو: كيقػػػكؿ       

ف كاف ظاىره التمسؾ بيا, بؿ يككف مضادان ليامقصكدىاك   . (ْ)(.., كا 

رعية كىك يعـ نصكص المقاصد الشرعية ميـ جدان في تفسير النصكص الش إذف فإعماؿي       
". كىذا يثبت أف " األحكاـ كالنصكص تؤخذ بمقاصدىا ,القر ف كالسنة

                                                 

كقػاؿ األلبػاني: حػديث , (ْٕٔٔح, ْٖٓ, صفي رد اإلرجػاء :السنة, باب :كتاب ) ( أخرجو أبك داككد في سننو(ُ
 . صحيح

 .(ُّ)الفقو المقصدم, ص ( أحسف الحساسنة,(ِ
 .(ٕٔ)صيكسؼ القرضاكم, مدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية,  .( د(ّ
 .(ُّٓ)صيكسؼ القرضاكم, كيؼ نتعامؿ مع السنة النبكية,  .( د(ْ
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 المبحث األول
 معنى الحاجة وأدلة اعتبارىا وشروط ىذا االعتبار

 

 :اً واصطالح لغةً  الحاجةُ  أوال:
 لغة:الحاجة 
, كحى ع عمى حى مى جٍ ", كتي جى كى أصميا مف مادة "حى : الحاجة         (ُ)ا.ائً كى ج كحى كى حً كى  اتو اجى اجه

 ة, كقد كردت بيذا المعنى في عدد مف  ياتو سبحانو:كالمأربة: الرغب (ِ)ة: المأربةجى ائً كالحاجة كالحى 

, أم: لتبمغكا في السفر عمييا (ّ)﴾﴾ْقلِْتْبُؾُغوُ ْظْؾْقْفً ْحًْجة  ِِف ُصُ قِرُكْم ْقلِْتْبُؾُغوُ ْظْؾْقْفً ْحًْجة  ِِف ُصُ قِرُكْم ﴿﴿في قكلو تعالى:  -ُ
 .(ْ)بمد إلىأمران مرغكبان فيو, كىك حمؿ األثقاؿ مف بمد 

ا ﴿﴿كفي قكلو:  -ِ ُِ قْ  ِِف ُصُ قِرِهْم ْحًْجة  ِم َْ  ْٓ ا ْق ُِ قْ  ِِف ُصُ قِرِهْم ْحًْجة  ِم َْ  ْٓ , أم: ال يجدكف في صدكرىـ (ٓ)﴾﴾ً ُنقُتوُ ً ُنقُتوُ ْق
 .(6)رغبة في أخذ شيء مما أخذه المياجركف

ً ْكًْ  ُيْغـِي ْظـُْفْم ﴿﴿كأخيران كرد لفظ الحاجة في قكلو:  -ّ ْْ ْرُهْم ْنُبوُهْم  ْْ ْن ْحْقُث ْن
ِْ ً ْكًْ  ُيْغـِي ْظـُْفْم ْقدْاً ْدْخُؾوُ  ْْ ْرُهْم ْنُبوُهْم  ْْ ْن ْحْقُث ْن
ِْ ْقدْاً ْدْخُؾوُ 

ٓا ْحًْجة  ِِف ْكْػِس ْيْعُؼوْب ْقْضًْهً ٍك إِ ْن َْشْ ِْ ْن ُ ِ  ٓا ْحًْجة  ِِف ْكْػِس ْيْعُؼوْب ْقْضًْهًِْ ٍك إِ ْن َْشْ ِْ ْن ُ ِ  , أم: إال رغبة في نفسو أراد (7)﴾﴾ ِْ
نكا ذكم كجو تحقيقيا, كىي: خكفو عمى أكالده مف حسد الحاسديف, ككيد الكائديف ألنيـ كا

 (ٖ)حسف كصكرة بيية

                                                 

, َُٔ)ص الرازم, مختار الصػحاح,(, ُٓٓ/ ُر )الفيكمي, المصباح المني, (َّٕ/ ُ)  الصحاح, ( الجكىرم(ُ
ُُٔ. ) 

 .(ِٕٕ/ ِ) ( ابف منظكر, لساف العرب(ِ
 (.َٖ: )اآليةمف ( سكرة غافر, (ّ
 .النية كالعزيمة كىي بعيدة عف مكضكعنا: حيث قاؿ, (ُِٔ/ ُُ) ( انظر: ابف عاشكر, تفسير التحرير كالتنكير(ْ

 .(ٗ:)اآليةمف سكرة الحشر:  (ٓ)
 (.ٖٕٗ)سير كبلـ المناف, صفتيسير الكريـ الرحمف في ت, رحمف السعدمعبد ال (ٔ)
 (.ٖٔ( سكرة يكسؼ, مف اآل ية:)ٕ)
 (.َُ,ُُ/ُّمحمد حجازم, التفسير الكاضح )( د. ٖ)
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وذا  والكبيرَ  يَض رِ المَ  مُ يِ ي  فِ  َّنإِ فَ  وز,جَ تَ يَ م  فَ  الناسِ مى بِ صَ  ام مَ يكُ أَ فَ )) :كمنو قكلو       
 .(ُ)((الحاجةِ 

 .(ِ)(الحاجة: الضركرة) ركز أبادم :كقاؿ الفي

كمنو سمي الفقير , إليو رى قى تى افٍ : اؿً إلى المى  الرجؿي  احتاجى : إلى الشيء, يقاؿي  االفتقاري : كالحاجةي       
طمب : كالتحكج. إلى ما ال بد منو مف المسكف كالممبس كالمطعـ كما إلى ذلؾ ره تقً فٍ ألنو مي , محتاجان 
 , كىذا المعنى ىك المطمكب كالمعني في ىذا البحث.(ّ)رج: الفقكى الحً ك , الطمبي : كىجالحً ك , الحاجة

                    

 الحاجة اصطالحًا:
بعض  ىإلاالصطبلحي لممقاصد, أشير أيضان كبنفس النيا الذم التزمتو في التعريؼ 

 -نيـ:حيث إ, األمكر اليامة, كالمبلحظة لؤلصكلييف في كتبيـ بشأف التعريؼ االصطبلحي لمحاجة

ما , كجعمكا ليا مف األىمية, مف مراتب المقاصد (جعمكىا في المرتبة الثانية بعد )الضركرة -ُ
 .لذا نجد أف عددان منيـ عرفيا تعريفان يميز بو بينيا كبيف " الضركرة", جعمكا لمضركرة

فذكرت عندىـ في معرض , مف األصكلييف مف تعرض لمحاجة في عدة مكضكعات مختمفة -ِ
حيث قسمكىا إلى ثبلثة أقساـ, كاف مف أحدىا: ما كاف , " لمصالح المرسمةالحديث عف " ا

كما جاءت أيضان في معرض الحديث عف ]مسالؾ التعميؿ[ في , في مرتبة الحاجيات
ف قد تناكلكا الحاجة يكلذلؾ نجد أف األصكلي, فيما يتعمؽ بمسمؾ المناسبة, مباحث القياس

المقاصد  غيرىا لتصبح مثبلن: إلىفأضيفت , بعدة تسميات حسب المكضع الذم ذكرت فيو
, مصمحيأك الكصؼ ال المناسب, الحاجي المناسب أك الكصؼ , أك المصالح الحاجية
 المستخدمة في معرض الحديث عف الحاجة  كغيرىا مف األسماء

يميزىا  قان كأيضان مف األصكلييف مف أجاد في تعريفيا حيث استطاع أف يعرفيا تعريفان دقي
 .مف مصطمحات عف غيرىا

ككثير منيـ مف كاف يكتفي بالمثاؿ في تعريفيا, كمنيـ مف اكتفى ببياف المقصكد العاـ منيا 
 سابقان. ر" كما ذك كالضركرة مميزان ليا عف أشباىيا مف المصطمحات "

                                                 

 .مف ىذا البحث (ِٗ)ص :انظر, سبؽ ذكره كتخريجو (ُ)
 .الضر" مادة ", (ٕٕ/ ِ)القامكس المحيط,  ,( الفيركز أبادم(ِ

   , تيػػػذيب المغػػػة, مػػػادة "حػػػاج", ( محمػػػد األزىػػػرمُُٓ/ ِ" فقػػػر", ) :المرجػػػع السػػػابؽ(, مػػػادة)كس المحػػػيط القػػػام (ّ)
(ٓ /ُّْ ,ُّٓ.) 
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 ةن خذ , أما في بحثي ىذا فسأقكـ باختيار عدد مف النقكؿ كالتعريفات الكاردة في الحاجة
منيا, كتمؾ التسميات عند االختيار, مع التعميؽ عمييا كذكر الراحا  تمؾ المبلحظاتبعيف االعتبار 
 كسبب الترجيح:

 عرفيا بقكلو: حيث -رحمو اهلل –الشاطبي كأبدأ تعريفاتي ىذه بتعريؼ شيخ المقاصد اإلماـ  -ُ
ي التكسعة كرفع الضيؽ المؤدم ف إلييا مف حيثي  ره قى تى فٍ فمعناىا: أنيا مي  كأما الحاجياتي )

ذا لـ تراع دخؿ عمى المكمفيف عمى  -الغالب إلى الحرج كالمشقة البلحقة بفكت المطمكب, كا 
 .(ُ)(الحرج كالمشقة -الجممة

كقد اعتبر عدد كبير مف األصكلييف ىذا التعريؼ مف أجكد التعريفات التي بينت      
" ميو لفظ عريؼ الكحيد الذم يصدؽ عكفسرت الحاجة عمى حقيقتيا, كمنيـ مف اعتبره الت

 .(ِ)الحاجة"

كمع ذلؾ فقد أكرد عميو بعض العمماء عدة مبلحظات جعمتو غير راجح عندىـ,     
 .عند الترجيح() –اه  بإذن –كسأقكـ بعرض تمؾ االعتراضات أك المبلحظات الحقان 

إما أف يككف في محؿ الضركرة كىك الضركرم, أك , المناسب)بقكلو: السبكي يا كقد عرف  -ِ
أك ال في محؿ الضركرة كال الحاجة بؿ كاف مستحسنان , لحاجة كىك المصمحيفي محؿ ا

فيمكف مف تزكيا , . كأما المصمحي فكنصب الكلي لمصغير.في العادات فيك التحسيني
 .(ّ)(كلكف كاقعة في محؿ الحاجة, الصغيرة ألف مصالح النكاح غير ضركرية

كالخصائص المميزة , ر حقيقة الحاجةبذكىذا التعريؼ عدـ التزاـ السبكي  مف بلحظيك      
لكثرتيا كألنو عند التعريؼ بالمثاؿ , التعاريؼ ال تككف باألمثمةك , بالمثاؿ ان بؿ كاف تعريف, ليا

بينما الغرض مف ؟ عدـ دخكليا ي المعرؼ أـ بعض األمثمة ف دخكؿلتباس في يقع اال
عمى فيمكف الحكـ  لذا ؛نعكف بذكر الجكامع كالمكاالمبس كالغمكض ما أم زالةإالتعريؼ ىك 

 ىذا التعريؼ بالقصكر أيضاي.

الحاجة ىي الحالة التي تستدعي تيسيران كتسييبلن ألجؿ ) كعرفيا الشيخ أحمد الزرقا بقكلو:  -ّ
ف كاف الحكـ الثابت ألجميا , الحصكؿ عمى المقصكد, فيي دكف الضركرة مف ىذه الجية كا 

 . (ْ)(مستمران كالثابت لمضركرة مؤقتا

                                                 

 .(ُُ ,َُ/  ِ )(  االشاطبي, المكافقات (ُ
 (ّّ)ص, أحمد كافي, الحاجة الشرعية , ك (ّٓ/ ُ)ـ, اأحمد الرشيد, الحاجة كأثرىا في األحك .د ( (ِ
 .(ٓٓ/ ّ)بكي, اإلبياج شرح المنياج تاج الديف الس ( (ّ

 (.َِٗ)ص, أحمد الزرقا, شرح القكاعد الفقيية .أ (ْ)
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, الفرؽ بينيا كبيف الضركرة لىإيبيف الزرقا معنى الحاجة مشيران كفي ىذا التعريؼ        
فمع ما بينو مف تعريؼ كاضح لمحاجة إال أنو كاف في مقارنتو ليا بالضركرة في نفس 

كضح الحاجة حيث كاف عميو أف يقتصر عمى تعريؼ ي, ىك ما أحدث خمبلن فيو التعريؼ
 .كالضركرة( في عنكاف  خر مستقؿ)ا كبيف غيرىا رؽ بينيفبشكؿ منفرد, كمف ثـ ي

, كأما الحاجة التي تبيح المحـر لغيره أك لعارض) عرؼ الشيخ أبك زىرة الحاجة بقكلو:ك  -ْ
 .(ُ)(فيي أف يترتب عمى الترؾ ضيؽ كحرج

لذا , ىذا ينبو فيو عمى نكع المحـر الذم يباح ألجؿ الحاجةكفي تعريؼ أبك كزىرة      
, فتعريفو كاف , تعريؼ بعدـ الضبط أيضان يحكـ عمى ىذا ال ألنو كاف ال داعي لذكر المحـر

ذكر المحـر ال يخص  إف حيث, يجب أف يقتصر عمى بياف حقيقة الحاجة دكف زيادة
بؿ ىك حكـ مف أحكاميا كما أف الحاجة ال تقتصر فقط عمى إباحة المحـر , حقيقة الحاجة

كتكجب ما , حـر فيي أيضان تزيؿ الكراىةكما تبيح الم نياإحيث , بؿ ىي أكسع مف ذلؾ
 .كغيرىا مف األحكاـ المتعمقة بالحاجة, ليس كاجبان 

أف أكثرىا جكدة كدقة تعريؼ اإلماـ  أجد  , فإنني(ِ) التعريفات الكاردة في الحاجة ىذهمف        
 :كالذم عرؼ الحاجة فيو بأنيا, الشاطبي

الحرج كالمشقة  لضيؽ المؤدم في الغالب إلىكرفع ا, مفتقر إلييا مف حيث التكسعةال)      
الحرج كالمشقة, كلكنو  -عمى الجممة –فإذا لـ تراع دخؿ عمى المكمفيف , فكت المطمكببالبلحقة 

 . (ّ)(ال يبمغ مبمغ الفساد المتكقع في المصالح العامة

, يوعمالمبلحظات الكاردة  االعتراضات أك كلكف مع تعديؿ بسيط أكرده عميو ردان عمى      
لكنو ال يبمغ مبمغ الفساد العادي  ) :حيث يرل أحمد كافي أف الجممة األخيرة منو كىي قكلو

. فييا نظر ألف مف أنكاع الحاجة ما يبمغ مبمغ الفساد في المصالح (المتوقع في المصالح العامة
 (ْ)العامة.

 

                                                 

 .(َْ)ص, (  محمد أبك زىرة, أصكؿ الفقوُ)
بلـ, قكاعد س, كتعريؼ العز بف عبد ال(ّٓ-ّّ)ند أحمد كافي, الحاجة الشرعية, صالتعريؼ المختار ع انظر (ِ)

" كأمػػػا : حيػػػث عرفيػػػا بقكلػػػو (ٕٗٗ)ص, ا, المػػػدخؿ الفقيػػػي العػػػاـ, كتعريػػػؼ مصػػػطفى الزرقػػػ(ُٕ/ ِ)األحكػػػاـ 
 الحاجة فيي ما يترتب عمى عدـ االستجابة إلييا عسر كصعكبة " ك خركف غيرىـ.

 .(ٗ/ ِ), الشاطبي, المكافقات (ّ)
 .(ّّ)ص, الحاجة الشرعية, ( أحمد كافي(ْ
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أف في إىماؿ  كما أف الدكتكر الرشيد عاب عميو عدـ اشتمالو لمحاجة الخاصة, ألنو يرل
نما يمحؽ الفرد الكاحد , لف يدخؿ عمى المكمفيف عمى الجممة الحرج كالمشقة الحاجة الخاصة فإنو كا 

 .(ُ)أك بعض الناس

 ستطيعأذلؾ , كعمى في مبلحظاتيـ تمؾ كجية نظرفي اعتراضاتيـ أك  فإكيمكف القكؿ 
, ألخذ باالعتبار تمؾ المبلحظاتضع تعريفان مختاران مستفادان مف تعريؼ اإلماـ الشاطبي, مع اأف أ

 :  فأقكؿ بأف الحاجة ىي
, الضيؽ المؤدم في الغالب إلى الحرج كالمشقة كرفعي  التكسعةي  فتقر إلييا مف حيثي ما يي )

عمى  –فإذا لـ تراع دخؿ عمى المكمفيف , إما عمى جية التأقيت أك التأبيد, البلحقة يفكت المطمكب
المصالح عامة كانت أك خاصة  كقد تبمغ مبمغ الفساد المتكقع  كذلؾ في, الحرج كالمشقة –الجممة 

 .(أك ال تبمغ

عمى  حيث يشتمؿي , عميو ال غبارى ك  التعريؼ حسب تقديرم جامعان مانعان  كبيذا يصبحي 
كىك التكسعة كرفع , المصالح أك الحاجات بأنكاعيا, غير أنو يبيف حقيقة الحاجة بصمبيا كجكىرىا

 .ىك محؿ اتفاؽ أكثر العمماء إف لـ يكف جميـك ى ذلؾ ر الحاجة عمألف مدا, الحرج كالمشقة
 

 أدلة اعتبار الحاجة: : ثانياً 
كالدالة بقصدىا أك معناىا عمى اعتبار الحاجة , العديد مف نصكص الكتاب كالسنة دلقد كر 

 .كمشركعية العمؿ بمقتضاىا عند إصدار األحكاـ أك إثباتيا

كفي , التيسير كالتخفيؼ كرفع الحرج عف المكمفيففمنيا ما جاءت عامة في الحث عمى 
حيث يترتب عمى إىماليا أك إلغائيا نزكؿ العسر كالمشقة عمى , عمى مشركعية الحاجة ذلؾ دليؿه 

كىذا مما ال يريده اهلل كال يقصده مف تشريعو األحكاـ كالتكاليؼ لعباده, لذا يمكننا الحكـ , العباد
كتمؾ األحاديث النبكية بصدكرىا ألجؿ األخذ بالحاجة كالحث عمى  عمى تمؾ اآليات القر نية العامة

 .العمؿ بمقتضاىا

كعدـ التنطع في , كقد ذكرت العديد منيا, كالتي كانت بمجمميا دالة عمى الرأفة كالتيسير
 (ِ).العبادة كالتشديد

 

                                                 

 (.ّٓ/ ُ)الحاجة كأثرىا في األحكاـ , أحمد الرشيد .(  د(ُ
 كلـ أرد إعادتيا لعدـ التكرار., في المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ, مكف الرجكع لتمؾ األدلة( ي(ِ
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كأذكر ىنا عددان  خر مف األدلة عمى مشركعية الحاجة مف الكتاب كالسنة كاإلجماع 
 كأرتبيا عمى النحك التالي:, كىي أكثر خصكصية, لمعقكؿكا

 أوال: أدلة مشروعية الحاجة من الكتاب:
مف المبلحظ أف ىناؾ العديد مف اآليات التي جاءت دالة عمى مشركعية العمؿ بمقتضى 

فقد ذكرت سابقان أف , الستدالؿ بيا عمى اعتبار الحاجة أيضان اكلكف يمكف , الضركرة كبياف أحكاميا
بؿ منيـ مف كاف يطمؽ إحداىما عمى , ف العمماء مف استعمؿ الحاجة كالضركرة بمعنى كاحدم

, كمف (ُ)كالضركرة بمعنى االحتياج كالحاجة, كمف العمماء مف فسر )المحتاج( بالمضطر, األخرل
 ىذه اآليات الكريمة:

ْٓ ْظًٍد ْفنِ ا ْرباْك ﴿ ﴿ و تعالى:قكلي  .ُ ْٓ ْظًٍد ْفنِ ا ْرباْك ْفْؿِن ُْ ُطرا ْغْرْ ْبًٍغ ْق  (ِ)﴾﴾ْغُػوِر ْرِحقِم ْغُػوِر ْرِحقِم   ْفْؿِن ُْ ُطرا ْغْرْ ْبًٍغ ْق

ً ُْ ُطِرْرُتْم إِْلْقِه ﴿ ﴿ و:كقكلي  .ِ ْْ ٓا  ْم ْظْؾْقُؽْم إِ ً ْحرا ْْ ْل ْلُؽْم  ً ُْ ُطِرْرُتْم إِْلْقِه ْقْقْ  ْفصا ْْ ٓا  ْم ْظْؾْقُؽْم إِ ً ْحرا ْْ ْل ْلُؽْم   .(ّ)﴾﴾ْقْقْ  ْفصا

ً ُنِهلا لِْغْرِ ُِ  بِِه ْفْؿِن ُْ ُطرا ْغْرْ ﴿ ﴿ و :كقكلي  .ّ ْْ ْم ُخِلـِْزيِر ْق ْم ْقحْلْ ْم ْظْؾْقُؽُم ُدْْقْتْة ْقُل ا َْم ْحرا ً ُنِهلا لِْغْرِ ُِ  بِِه ْفْؿِن ُْ ُطرا ْغْرْ إِكا ْْ ْم ُخِلـِْزيِر ْق ْم ْقحْلْ ْم ْظْؾْقُؽُم ُدْْقْتْة ْقُل ا َْم ْحرا   إِكا

ْٓ ْظًٍد ْفنِ ا ُ ْ ْغُػوِر ْرِحقِم ْبًْبً ْٓ ْظًٍد ْفنِ ا ُ ْ ْغُػوِر ْرِحقِم ٍغ ْق  .(ْ) ﴾﴾ٍغ ْق

( مف سكرة المائدة, ككميا ّكاآلية ), ( مف سكرة البقرةُّٕككذلؾ األمر في كؿ مف اآلية )
 يمكف االستدالؿ بيا عمى اعتبار الشارع حاجات الناس كضركراتيـ. 

كيمكف , الحرجأيضان مف اآليات ما نزلت في الداللة عمى مشركعية التخفيؼ كرفع 
كأنو ال , الحرجرفع الحاجة سبب مف أسباب  فإحيث , االستدالؿ بيا أيضان عمى اعتبار الحاجة

 كمف ىذه اآليات:, كالحاجة سبب مف أسبابو, يمكف رفع الحرج إال برفع األسباب المؤدية إليو

ْن ْحْرٍج : ىقكلو تعال .ُ ِْ ً ُيِريُ  ُ ُ لِْقْجْعْل ْظْؾْقُؽْم  ْْ ْن ْحْرٍج ﴿ ِْ ً ُيِريُ  ُ ُ لِْقْجْعْل ْظْؾْقُؽْم  ْْ ﴿﴾﴾ (ٓ). 

ْن ْحْرٍج ﴿ ﴿ : قكلوك  .ِ ِْ ً ْجْعْل ْظْؾْقُؽْم ِِف ُلَ يِن  ْْ ْن ْحْرٍج ْق ِْ ً ْجْعْل ْظْؾْقُؽْم ِِف ُلَ يِن  ْْ  (ٔ)﴾﴾ْق

                                                 

 .(ُُٔ-ُُّ)ي, الحاجة عند األصكلييف, صأحمد المكمنركرة بمعنى الحاجة, د. انظر استعماؿ الض ((ُ
 (.ُْٓ):اآليةمف , ( سكرة األنعاـ(ِ

 (.ُُٗ)اآلية:مف , سكرة األنعاـ (ّ)
 (.ُُٓ) :اآليةمف , نحؿسكرة ال (ْ)

 (.ٔ):اآليةمف ( سكرة المائدة, (ٓ
 (.ٖٕ):اآليةمف ( سكرة الحا, (ٔ
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 : كقكلو في نفي الحرج عف حاالت خاصة

ْٓ ْظْذ ﴿ ﴿  .ّ ِِ ْحْرِج ْق ْٓ ْظْذ ُدِْري ْٓ ْظْذ ُْْٕظْرِج ْحْرِج ْق ْٓ ْظْذ ْلْقْس ْظْذ ُْْٕظْؿى ْحْرِج ْق ِِ ْحْرِج ْق ْٓ ْظْذ ُدِْري ْٓ ْظْذ ُْْٕظْرِج ْحْرِج ْق ْلْقْس ْظْذ ُْْٕظْؿى ْحْرِج ْق

ْن ُبُقوتُِؽْم ْنقْ  ِْ ْن ُبُقوتُِؽْم ْنقْ ْنْكُػِعُؽْم ْنْ  ْتْلُكُؾوُ  ِْ  .(ُ)﴾﴾....ْنْكُػِعُؽْم ْنْ  ْتْلُكُؾوُ 

ً ُيـِْػُؼوْ  ْحْرِج ﴿ ﴿ : كقكلو .ْ ْْ ُِ قْ   َْ  ْٓ ْٓ ْظْذ ُلاِذيْن  ْٓ ْظْذ ُدْْرَْض ْق ْعْػًِك ْق ً ُيـِْػُؼوْ  ْحْرِج ْلْقْس ْظْذ ُلضُّ ْْ ُِ قْ   َْ  ْٓ ْٓ ْظْذ ُلاِذيْن  ْٓ ْظْذ ُدْْرَْض ْق ْعْػًِك ْق ْلْقْس ْظْذ ُلضُّ

ْن ْشبِقٍل ْقُُ  ْغُػوِر ْرِحقِم  ِْ ً ْظْذ ُدُْحِعـنِْي  ْْ ْن ْشبِقٍل ْقُُ  ْغُػوِر ْرِحقِم إِْذُ ْكْصُحوُ  ِ ْقْرُشولِِه  ِْ ً ْظْذ ُدُْحِعـنِْي  ْْ  .(ِ)﴾﴾إِْذُ ْكْصُحوُ  ِ ْقْرُشولِِه 

 : الحاجيةي  كالمصمحةي ): "حاجة ىي رفع الحرجال إف" كيقكؿ الدكتكر متكلي مصداقان لذلؾ
 .(ّ)(التي يعبر عنيا بمبدأ رفع الحرج كىي إنما كانت مف أجؿ  دفع المشقة أك رفع الحرج

نو لما كاف الحرجي  كاهلل سبحانو كتعالى نفى عف نفسو إرادة , الضيؽ: في ىذه اآليات يعني كا 
 إثباتا العمؿ بياك , فإنو في االستجابة ليا, اجةكأف الضيؽ متحقؽ في عدـ االستجابة لمح, الحرج بنا

 .فتككف ىذه اآليات دالة بعمكميا عمى اعتبار الحاجة, لمتكسعة كالتيسير عمى العباد

كيستدلكف كذلؾ بأف , كيبنكف عمييا األحكاـ, العمـ أيضان كثيران ما يعتبركف الحاجة كأىؿي 
ذكر في معرض حديثو عف حادثة اليرة التي  فاإلماـ النككم مثبلن , العمؿ بالحاجة فيو رفع لمحرج

كدليمو الحديث كعمـك "كقاؿ معمبلن , عدـ نجاسة الماء إذا مرت عميو: أكمت مف النجاسة ترجيحو
ْن ْحْرٍج ﴿ ﴿  فقد قاؿ تعالى:, الحاجة كعسر االحتراز ِْ ً ْجْعْل ْظْؾْقُؽْم ِِف ُلَ يِن  ْْ ْن ْحْرٍج ْق ِْ ً ْجْعْل ْظْؾْقُؽْم ِِف ُلَ يِن  ْْ كفي تنجيس , ﴾﴾ْق

 .(ْ)ىذا حرج 

 روعية الحاجة من السنة:: أدلة مشثانياً 
اعتبار حاجات  لىإكالداعية كميا   النبي فقد كرد العديد مف النصكص كالتقارير عف

عددان مف ىذه  كقد ذكرتي . ككاف يكصي أصحابو بذلؾ أيضان , كعدـ التشدد عمييـ كرفع الحرج الناس
  .(ٓ)يمكف الرجكع ليا, األدلة

                                                 

 (.ُٔ):اآلية ر, مف( سكرة النك (ُ
    (.ُٗ:)اآليةمف ( سكرة التكبة, (ِ
 . (ُُّ)كمصدر أساس لمدستكر, ص اإلسبلميةعبد الحميد متكلي, الشريعة  .( د(ّ
 .(َُٕ/ ُ) المجمكع شرح الميذب, النككما :انظر, (ٖٕ):اآلية, ( سكرة الحا(ْ
 مف الرسالة. الفصؿ األكؿ مف كامبلن  ( راجع المبحث الثاني(ٓ



 رىاالحاجة, معناىا وأقساميا, أدلة وشروط اعتبا

 

 الفصل الثاني

35 

 كأذكر غيرىا عمى سبيؿ المثاؿ:
 (ُ)((في السفرِ  ر الصومُ البِ  نَ مِ  ليَس )): و قكلي  .ُ

 (ِ)((مكُ خص  لَ اه الذي رَ  رخصةِ م بِ يكُ مَ عَ :))و كقكلي  .ِ

, يحث أصحابو بضركرة األخذ بالرخص كيؤكد عمى أنو ليس مف البر تركيا :رسكؿ فال
 التخفيؼ كرفع الحرج عف أبناء أمتو.  كذلؾ دليؿ عمى إرادتو 

 : من اإلجماعثالثًا: أدلة مشروعية الحاجة 
كشرعية العمؿ بمقتضاىا, , ىذا كيمكف االستدالؿ أيضان باإلجماع عمى اعتبار الحاجة

صدار األحكاـ كتبنييا عمى أساس  حيث أف العمماء مجمعكف بكافة أطيافيـ عمى مشركعيتيا كا 
ى مراعاة ىؤالء العمماء كأحكاميـ المبنية كميا عم لمؿ بمقتضاىا, كذلؾ مفيـك مف فتاك احتراميا كالع

 حاجات العباد, كرفع الحرج عنيـ كالتيسير عمييـ.

 : رابعًا: أدلة مشروعية الحاجة من المعقول
االستدالؿ أخيران بالعقؿ عمى مشركعية الحاجة, كتبنييا حيف إصدار األحكاـ بعدة  كيمكفي 

 (ّ) :تيحمد الرشيد كذلؾ عمى النحك اآلبمعقكؿ الدكتكر أ أمكر ألخصيا مستعينةن 

الحكيـ(, كالحكيـ ال يأمر إال بما فيو حاجة كمصمحة, كفي )ف أسماء اهلل كصفاتو م فإ -ُ
كذلؾ حيف تحصيؿ بعض األحكاـ , مراعاة حاجات العباد المصمحة كؿ المصمحة ليـ

 االستثنائية ليـ كالتي تثبت بالحاجة.

فمك لـ  مف نصكص الكتاب كالسنة جاءت لمحث عمى التخفيؼ كالتيسير عمى العباد, ان كثير  فإ -ِ
عند الشارع في أحكامو لما كاف ىناؾ تخفيؼ كال ترخيص  كمراعاةن  تكف الحاجة مقصكدةن 

حيث في عدـ مراعاة , ألصحاب الحاجات كاألعذار, كلحصؿ لمشريعة التناقض كاالختبلؼ
رادة العى , الحاجة كاعتبارىا كىذا مخالؼ ليا , كالمشقة بالعباد تى نى حكـ عمى الشريعة بالتشدد كا 

 .الحرج عف العباد اكرفعي, اصدىا الداعية دائما لمتيسير كالتخفيؼكلمق

                                                 

, بػػاب :كتػػاب)( متفػػؽ عميػػو, أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو (ُ لمػػف ظمػػؿ عميػػو كاشػػتد الحػػر  قػػكؿ النبػػي  :الصػػـك
جػػكاز الصػػـك  :بػػاب, ـالصػػيا :كتػػاب)( كمسػػمـ بنحػػكه ُْٔٗح, ََْ"لػػيس مػػف البػػر الصػػياـ فػػي السػػفر ", ص

 .(َُِٓ, ح ُُٓكالفطر في شير رمضاف لممسافر في غير معصية, ص
, باب :كتاب)( أخرجو مسمـ في صحيحو (ِ جكاز الصـك كالفطػر فػي رمضػاف لممسػافر فػي غيػر معصػية,  :الصـك

 .(َِّٓح , ُِٓص
 (.َُٕ, ُٗٔ )ص الحاجة كأثرىا في األحكاـ,, أحمد الرشيد .( د(ّ
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  : شروط اعتبار الحاجة:ثالثاً 
, كيبيح كذلؾ العمؿ بمقتضاىا, فيما سبؽ أف الشارع الحكيـ يعتبر حاجات العباد ذكرتي 

كلكف لنعمـ أف ىذا األمر ليس , كأصؿ مف أصكؿ شريعتو المتفؽ عمييا, فيذا مقصد مف مقاصده
 .أك يجكز العمؿ بمقتضاىا, فميست كؿ حاجة يمكف اعتبارىا, إطبلقو عمى

فمع ما كرد مف أدلة عمى اعتبار الحاجة مف نصكص الكتاب كالسنة إال أف ذلؾ متكقؼ  
فر في ىذه الحاجة قبؿ الحكـ عمييا إما باالعتبار أك اعمى عدد مف الشركط التي يجب أف تتك 

 :  أف نكلييا كؿ عناية كاىتماـكمف ىذه الشركط التي يجب , اإللغاء

 

 (ُ): أال يكون األخذ بمقتضى الحاجة مخالفًا لمقصد من مقاصد الشارع  (ُ

قصد الشارع مف المكمؼ أف يككف قصده في العمؿ مكافقان لقصده في ) قاؿ الشاطبي:
كالشريعة مكضكعة لمصالح العباد, كالمطمكب مف المكمؼ أف يجرم عمى ذلؾ في أفعالو, , التشريع

 .(ِ)(كأال يقصد خبلؼ ما قصد الشارع

فبل يجكز لمف أراد العمؿ بمقتضى الحاجة أف يخالؼ ما جاء بو الشرع مف ىذا كعمى 
كذلؾ تيسيران كتسييبلن كمراعاة لمصالح العباد, كمف ذلؾ إباحتو لعقد , إباحتو لبعض العقكد لمحاجة

 ية األنساب مف الضياع كاالنحبلؿاألصمي منو التكالد كالتناسؿ كحما المقصدى  فإحيث , النكاح
 كاعد القرابة كالميراث, ككذلؾ شرع لقصد إرساء ق(ّ)كحفظ النسؿ كالذرية مف اليبلؾ كاإلىماؿ

 ذلؾ     كالقضاء عمى التشرد االجتماعي, كغير

كأف ينكح الرجؿ المرأة ليحميا فقط لمف طمقيا, أك , جاء ما يخالؼ تمؾ المقاصد ففإ
ينكحيا بنية إذالليا أك االنتقاـ منيا, فيذا كمو مخالؼ كمناقض لمقاصد  أك يا نكاح متعةحينك

المكافقة في ك  كال يشرع لمف قصد منو تمؾ األمكر المخالفة النكاحي  كمف ثـ فبل يحؿي , الشارع كأىدافو
 .شيكاتوك  الحقيقة لطبائعو

                                                 

 .(ِْٓ/ ُٔ) الفقيية المكسكعة  (ُ)
 (.ُّّ/ ِ)( المكافقات (ِ
 .(ُِ/ ُ) , الفقو المقارف لؤلحكاؿ الشخصيةبدراف بدراف .( د(ّ
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فييا  يتجنبف فيجب أ, فقد أباحيا الشارع الحكيـ لحاجة الناس, (كمف ذلؾ أيضان )اإلجارة
كؿ ما منفعتو ك  فبل يجكز االستئجار لمغناء كالمكسيقى كارتكاب الفكاحش,, ما نيى عنو الشرع

 .محرمة

  (ُ):أن يكون سبب الحاجة موجودًا فعاًل وليس منتظراً  (ِ

أك أف يتحقؽ الشخص مف كقكع , كذلؾ بأف يحصؿ في الكاقع خكؼ اليبلؾ أك التمؼ
 (ِ)الخمس.خطر حقيقي عمى إحدل الضركريات 

كاعتبار كجكد الحاجة شرطان لؤلخذ بمقتضاىا إنما ىك  فيما شرع مف الرخص لما يكجد مف 
أعذار, كيظير ذلؾ بكضكح في الفركع الفقيية المبنية عمى الرخص, كعذر السفر الذم يبيح 

ككذلؾ عدـ , كذلؾ إذا باشر المسافر السفر حقيقة, كما يبيح الفطر لمصائـ, القصر في الصبلة
فبل يجكز لو التيمـ , كجكد الماء لمكضكء كعذر يبيح رخصة التيمـ لكف بشرط دخكؿ كقت الصبلة

 .قبؿ دخكؿ كقت الصبلة كذلؾ خبلفان لمكضكء الذم يجكز قبؿ دخكؿ الكقت

 
 إلى بطالن ضرورة من الضروريات :ي دي اعتبار الحاجة  أن ال (4

كؿ ) , يقكؿ الشاطبي:(ّ)التحسينياتكذلؾ ألف الضركريات تعتبر أصبلن كأساسان لمحاجيات ك 
تكممة فميا مف حيث ىي تكممة شرط, كىك أال يعكد اعتبارىا عمى األصؿ باإلبطاؿ, كذلؾ أف كؿ 

 .(ْ)(تكممة يفضى اعتبارىا إلى رفض أصميا ال يصح اشتراطيا

دم إلى ىبلؾ نفس اإلنساف فبل يراعى ستر العكرة أماـ الطبيب )كىك حاجي( إذا كاف  يؤ 
فمك اشترط , )حاجي( كمنع الغرر كالجيالة مكمؿ, ضركرمككذلؾ البيع فأصمو , ضركرم( كىك)

كجكد العكضيف في المعاكضات مف باب التكميبلت, كلما كاف ذلؾ ممكنان في بيع األعياف مف غير 
 .عسر منع مف بيع المعدـك إال في السمـ

, ا يسد باب المعاممة بيافاشتراط كجكد المنافع فييا كحضكرى, ممتنع اتر جااإلكذلؾ في 
ف لـ يحضر العكض أك لـ يكجد  .(ٓ)كاإلجارة محتاج إلييا, فجازت كا 

                                                 

 .( َّٓ)ص, ( محمد اليذلي, القكاعد الفقيية الكمية الخمس(ُ
 .( ُِٕ)ص, محمد شبير, القكاعد الكمية كالضكابط الفقيية .د .أ( (ِ
 .(ُِٕ)ص, شبير, القكاعد الكمية .د ( أ.(ّ
 .(ُّ/ ِ) ( المكافقات(ْ

 (.ِِٓ/ ُٔ) المكسكعة الفقيية (ٓ)
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      أال يخالف المحتاج المبادئ العامة في الشريعة اإلسالمية: (ْ

كتحقيؽ العدؿ كحفظ حقكؽ اآلخريف فبل , مف المحافظة عمى أصكؿ الديف كقكاعدهكذلؾ 
عف العدؿ كتضييع  آلخريف ففي ذلؾ ظمـ كبعديراعي حاجتو عمى حساب حاجات كمصالح ا

 كذلؾ مخالؼ ألصكؿ كقكاعد الشرع الحكيـ.  , لناسلحقكؽ ا

ألف مف أعظـ مقاصد الشرع مراعاة مصالح العباد كحفظ حقكقيـ كحاجاتيـ كؿ عمى 
, لذا فعمى اآلخذ بالحاجة كبمبدأ رفع الحرج أف السكاء دكف تمييز أك تفضيؿ ألحدىـ عمى اآلخر

  . ـ ىذا المقصد كأف يطبقو في حياتو كمعامبلتويحتر 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 ــاملبح
 
 يــانــانث ث

 

 ـــأقس
 
 ــوأسب ة  ــــاحلاج او

 
 اـــهاب

 : يشتمل عمى مايميو    
 . الحاجةِ  )أوال(: أقسامُ 

 .الحاجةِ  )ثانيا(: أسبابُ 
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 أقسام الحاجة:: (أوالً )
أقسامان عدـ ذكر العمماء األصكؿ, ك  قاصدالم كتب اطبلعي عمى عدد مف الحظت بعد

المتاف حاجة العامة كالحاجة الخاصة ال: كمف ذكر أقسامان, لـ يذكر سكل قسميف فقط ىما, لمحاجة
أخرل أمكف استنتاجيا مف بعض القكاعد  بشيء مف التفصيؿ, مع ذكر أقساـ سأتحدث عنيما

ضكابطيا, كسأقـك ك شركطيا , الحاجة عف حقيقة المقاصدية الحاجية, أك مف ثنايا حديث العمماء
كجد, كأمكر أخرل تخص  فإكأمثمة عميو  كؿ قسـ كما يقابمو مع ذكر تعريؼ لو, بذكر ىذه األقساـ

 ذه األقساـ :ػف ىػلـز األمر, كم فإكؿ قسـ 
  الحاجة باعتبار العموم والخصوص: أقسام :أوالً 

ة تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت أك كىذاف القسماف يمكف أخذىما مف قاعدة :" الحاج       
 (ُ)خاصة"
 آلتي:النحك ا كأبدأ بالحديث عف كؿ منيما عمى       

 
 : الحاجة العامة أ( 

ال , ك كىي الحاجة التي تعـ جميع أفراد األمة أك أكثرىـ حتى تتيسر مصالحيـ العامة)
ف يككف االحتياج شامبلن جميع أ: المراد بككنيا عامة) . كقد عرفيا الزرقا بقكلو:(ِ)(يقعكف في حرج

الزراعة  ىإلما يمس مصالحيـ العامة كالحاجة في يياإلبمعنى أف الناس جميعان يحتاجكف , (ّ)(األمة
 (ْ)كالصناعة كالسياسة العادلة كالحكـ الصالح.

تحققة في حؽ الرشيد: ليس المقصكد مف كصؼ الحاجة بالعمكـ أف تككف مالدكتكر  يقكؿ
كغير مقصكرة , منتشرة بيف المسمميف ليياإالمقصكد أف تككف الحاجة  نماكا   كؿ كاحد مف الناس,

 (ٓ).بمكاف معيفكال بطائفة معينة كال , فرد معيففيي ال تختص ب, عمى بعض منيـ

 مايمي:منيا عمى  قتصرأ ةكثير  عمى ىذا القسـ األمثمةك         

                                                 

  (.َِٗ)ص, أحمد الزرقا, شرح القكاعد الفقيية .د (ُ)
لرخصػة الشػػرعية, , اعمػر كامػؿ. دك , (ّٗٓ)عمػر عمػر, مقاصػد الشػريعة عنػد العػز بػػف عبػد السػبلـ, ص .( د(ِ

 .( ُُِ)ص
 .  (ٕٗٗ/ ِ)( مصطفى الزرقا, المدخؿ الفقيي العاـ (ّ
 (َِٓ/ ُٔ) ( المكسكعة الفقيية(ْ
 .(َُِ/ ِ)ـ االرشيد, الحاجة كأثرىا في األحك .( د(ٓ
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رغـ ما فييا مف  ليياإلناس كذلؾ لحاجة ا, لقياس أيضان عمى خبلؼ ا (ُ) مشركعية الجعالة -ُ
 (ِ)الجيالة.

بيع الرطب بالتمر(, فيذا البيع )كالعرايا( كىي الحاجة ) ليوإربا الفضؿ فيما تدعك  باحةي إ -ِ
مشتمؿ عمى الربا, ألف التمر كالرطب مف جنس كاحد, أحدىما أزيد مف اآلخر زيادة ال يمكف 

لكف جاءت السنة , د كماؿ نضجوكال يمكف جعؿ الرطب مساكيان لمتمر عن, فصميا كتمييزىا
رخص في العرايا أف تباع بخرصيا أنو   , حيث جاء عنو(ّ)النبكية مبيحة لو لمحاجة

 .(ْ)كيبلن 

كجكاز االستصناع , لمحاجة العامةالعديد مف األمثمة  "لرخصة الشرعية"ا كيذكر صاحب -ّ
أخذ أرض رجؿ كأمكر أخرل أبيحت لمحاجة أيضان كجكاز , كالسمـ كالحكالة كضماف الدرؾ

ضاقت الطريؽ عمى المارة, فيجكز لمحاكـ  ذاإرفضو لبيعيا, كذلؾ لمتكسع فييا  قيران مع
أخذىا منو ليحقؽ بذلؾ مصمحة حاجية عامة لمناس مع ما فييا مف تعارض لمصمحة الرجؿ 

 (ٓ)الحاجة العامة تقدـ عمى الحاجة الخاصةإف الخاصة, حيث 

 

 الحاجة الخاصة : (ب
 . (ٔ)(يف أك أشخاصان معينيف يمركف بظركؼ معينةمحصكر  ان ما تخص أفرادكىي )       

ككنيا خاصة يعني أنيا تشمؿ مصالح مجمكعة مف الناس أك طائفة أك أىؿ بمد كليس : قاؿ اليذلي
 (ٕ).المراد أف تككف فردية

                                                 

, , انظػػر مختصػػر أحكػػاـ المعػػامبلت الشػػرعية(ؿٍعػػلغيػػره نظيػػر عمػػؿ يقػػـك بػػو كالجي  اإلنسػػافمػػا يعطيػػو : )( الجعالػػة(ُ
 (.َِّ)ص, خفيؼالعمي 

 (. ٖٖ)ص, األشباه كالنظائرجبلؿ الديف السيكطي, ( (ِ
 (.ِٔٗ, ِٓٗ)الرخصة الشريعة, ص, عمر كامؿ .( د(ّ
, كمسػػمـ فػػي صػػحيحو    (ُِِٗ,حْْٕص, تفسػػير العرايػػا :بػػاب, البيػػكع :كتػػاب)( أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو (ْ

 (.ّٕٕٓح, ْٖٕص, باب تحريـ بيع الرطب بالتمر إال في العرايا, البيكع :كتاب)
, (َّْ)ص, القكاعػػػد الفقييػػة الكبػػػرل, محمػػػد اليػػذلي, ك (ِٕٗ-ِٓٗ)ص, عمػػر كامػػؿ, الرخصػػػة الشػػرعية .( د(ٓ

 .( ُِِ,ُُِ)ص, المرجع السابؽ()أحمد الزرقا, شرح القكاعد الفقيية ك 
                كالمكسػػػػػػػػػكعة الفقييػػػػػػػػػة (, ّٗٓ)العػػػػػػػػز بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػبلـ, ص دعمػػػػػػػػػر, مقاصػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػريعة عنػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػر .( د(ٔ

(ُٔ /َِٓ,ُِٓ.) 
 .( َّٓ)ص, المرجع السابؽ()..ة(  محمد اليذلي, القكاعد الفقيي(ٕ
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  -ىذا القسم:عمى ومن األمثمة 

, كذلػػػؾ لحاجػػػة النػػػاس لػػػو فػػػي عنػػػو التصػػػكير الفكتػػػكغرافي, بػػػالرغـ مػػػف نيػػػي النبػػػي  باحػػػةإ -ُ
 .(ُ)تنقبلتيـك  معامبلتيـ ككثائقيـ

ككػػػذلؾ جػػػكاز  عمػػػى الطبيػػػب عنػػػد حاجتيػػػا لمعػػػبلجككشػػػفيا  المػػػرأة األجنبيػػػة إلػػػىر جػػػكاز النظػػػ -ِ
معرفػػة صػػفات كأكصػػاؼ مػػف يريػػد أف يػػرتبط بيػػا,  لػػىإلمخطبػػة لحاجػػة الخاطػػب  يػػايلإالنظػػر 

 (ِ)كذلؾ النظر ألجؿ التعميـ كالشيادة.

دعػت الحاجػة  ذاإذلػؾ , ك مػع أنػو محػـر عمػييـ()اؿ بس الػذىب كالحريػر الطبيعػي لمرجػل باحةإ -ّ
 .(ّ)ة أك جرب كذلؾ مف مرض كح إلى

تعمـ أحكػاـ  ىإل, لحاجتيا (ْ)كذلؾ لممرأة الحائض كالجنب , جكاز دخكؿ المسجد بدكف كراىة -ْ
 ذلؾ. لىإكما , كأحكاـ التجكيد كالتبلكة, أحكاـ الديف كالعبادة

 حاجة خاصة(.)ستثنائي اشترط العمماء لصحة العمؿ بو كجكد الحاجة فيكفكؿ حكـ ا ذفإ 

 قسام الحاجة باعتبار فروع الفقو:ثانيًا: أ
كقد قسميا حسب ىذا , ير بورؼ كاشتي الشاطبي, حيث عي  باإلماـكىذا القسـ خاص         

 كىي: (ٓ)أربعة أقساـ  ىإلاالعتبار 

كمثػػؿ: جػػكاز تػػرؾ المبيػػت بمنػػى ليػػالي  مخففػػة,كمثػػؿ ليػػا بػػالرخص ال الحاجػػة فػػي العبػػادات: -ُ
 ذلؾ.كغير جكاز قصر الصبلة في السفر كالمرض, الحاجة ك لمضركرة أك  التشريؽ

مػأكبلن كمشػربان كممبسػػان , الصػيد كالتمتػع بالطيبػات مػػف الحػبلؿ كإباحػػة : الحاجػة فػي العػادات -ِ
 .غيره....كمسكنان 

 . ـكالسم كالمساقاة كالقراض : الحاجة في المعامبلت -ّ

 ذلؾ.كغير . .كتضميف الصناع كالقسامة كالتدمية كالحكـ بالمكث : الحاجة في الجنايات -ْ

 
 

                                                 

 .( ِٕٗ)ص, الرخصة الشرعية, عمر كامؿ .د (ُ)
 .(َُّ)صاإلسبلمي, القكاعد الكمية كالضكابط في الفقو , عبدالقادر داكدم .د (ِ)
 (.ِٕٗ)ص, عمر كامؿ, الرخصة الشرعية .(, دِٕٓ/ُٔ), المكسكعة الفقيية (ّ)
 (.ِٕٗ)ص, عمر كامؿ, الرخصة الشرعية .د (ْ)
 (.ُُ/ ِ), الشاطبي, المكافقات (ٓ)
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 عدمو: منأقسام الحاجة باعتبار الوقوع  :ثالثاً 

 ثبلثة أقساـ: لىإتنقسـ الحاجة بحسب ىذا االعتبار ك         
 الحاجة الواقعة أو )الناجزة(: - أ

ان ليا, كال يستطيع التخمص منيا مأسكر  إلنسافاأصبح الحاجة التي كقعت بالفعؿ, ك كىي )     
 .(ُ)(أك بتحمؿ المشقة كاألذل في الصبر, بقضائيا كتحصيميا الإ

كذلؾ في حالة , التيمـ بالتراب بدالن مف الماء إلى نسافاإلبحاجة  ليا: التمثيؿكيمكف       
فحاجتو ىنا حاجة  ,عممواست ذاإحيث يضره الماء , ة البرد الشديدأك في حال بالمرض صابتوإ

كيطمؽ عمى , استعمؿ الماء ذاإدفعان لممشقة التي قد تقع عميو  لذلؾ أباح الشارع )التيمـ(, كاقعة
 .ىذا القسـ أيضان اسـ )الحاجة الناجزة( كىك كثير االستعماؿ عند الشافعية

 -الحاجة المتوقعة: -ب

كينتظر كجكدىا, كىذا , كقع حصكليايت اإلنسافأف  الإالحاجة التي لـ تقع بعد,  كىي)      
, كمنيا ما ىك بعيد التكقع, فمف الحاجات ما ىك شديد التكقع, التكقع ليس عمى درجة كاحدة

 كىذا القسـ مف األقساـ المعتبرة في الشريعة., (كمنيا ما ىك متكسط بينيما

و ال يستطيع ظنو أنمصابان بمرض, فيغمب عمى  اإلنسافكاف  ذاإما : كأذكر مف أمثمتو      
 فإال يشترط لو أف يجرب الصكـ ك  ة,يجكز لو الفطر, عمبلن بالحاجة المتكقع ونفإ, الصياـ معو

 .كاف يقدر عميو أـ ال, ما داـ أنو يغمب عمى ظنو عدـ قدرتو عميو

, فغمب عمى ظنو كمثاؿ  خر أكثر بساطة: كذلؾ لمف أراد أف يصمي في طائرة أك سفينة      
, (ِ)طائفة مف أىؿ العمـ فيجكز لو الصبلة جالسان في قكؿ, صمى كىك قائـ ذاإ أنو سيصاب بدكار

 .بالحاجة المتكقعة()كذلؾ عمبلن 

, كقد (ّ)الخركج مف السفينة كالصبلة عمى األرض فيك أكلى اإلنسافاستطاع  إفكلكف       
 ذفاإلريعة يـ مف مجمكع الش. كفي ."ؿ:حيث قا, عمـ الشاطبي ىذا الحكـ في كؿ مشقة متكقعة

, بؿ أذف عمى الحظكظ التي أذف ليـ فييا كحفظان  رفعان لممشقة البلحقة, طبلؽاإلفي دفعيا عمى 
ف لـ تقع  (4).". .في التحرز منيا عند تكقعيا, كا 

                                                 

 .(ُِٖ/ ُ) الحاجة كأثرىا في األحكاـ, أحمد الرشيد .( د(ُ
 باب في الصمكات في السفينة., (ِ/ ِ) المبسكط, ( السرخسي(ِ
 .(ِ/ ِ), )المرجع السابؽ( المبسكط السرخسي,((ّ
 (.َُٓ/ ِالشاطبي, المكافقات ) (ْ)
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 : (ناجزةال غيرالحاجة المتوىمة أو ) -ج

مرتكزىا  نماكا  دلة كالقرائف ما يؤيد كقكعيا, كىي الحاجة التي لـ تقع كال يكجد مف األ)      
                               . (1)ألف مستندىا الكىـ, كمثؿ ىذه الحاجات ال اعتبار ليا كال تعكيؿ عمييا (الشككؾ كاألكىاـ

عمى أف يراعي  ذلؾ لىإطبيب كشؼ عكرة المريض عند الحاجة مالشارع ل باحةإأنو مع  كمثاليا:
 ذافإ, حـر كشؼ العكرات, حاجة معتبرةذلؾ  لىإدع لـ ت إذاأنو  الإ, كابط الشرعيةفي ذلؾ الض

جكز لو كشؼ عكرتو لمطبيب ال ي نوفإ, مريض في مكضع مف مكاضع العكرةتكىـ الشخص أنو 
خاصة إذا كاف  , ليا رككف متكىمة كيراكدىا الشؾ فبل أثذلؾ ت إلىألف الحاجة , يياإللمنظر 

 ..المريض امرأة
لك " كالدليؿ قكؿ أحدىـ:  (الحاجة غير الناجزة)حاجة اسـ كيطمؽ أىؿ العمـ عمى ىذه ال      

كاقتناء الكمب لما , كالظاىر ال, لما عساه يطرأ, فيؿ يجكز األخذ بيا, كانت الحاجة غير ناجزة
 .                                        (2)" عساه يككف مف الزرع كنحكه

 

 :ن عدميا )شدتيا( مأقسام الحاجة من حيث قوتيا :رابعاً 

 كىي بيذا االعتبار يمكف تقسيميا إلى قسميف:
 حاجة شديدة )ممحة أو ضرورية(:  - أ

       (ان مما يجعؿ االستغناء عنيا شاقان جدان كمتعب, تتصؼ بالشدة كاإللحاحكىي الحاجة التي )     
 عف رجؿ مف, حيث ركل أبك داككد في سننو, كقد كرد في اآلثار ذكر ليذا القسـ مف الحاجة

, في سفر, فأصاب الناس حاجة شديدة كجيد خرجنا مع رسكؿ اهلل "األنصار أنو قاؿ: 
 الحديث  (3) "...فانتيبكىا كأصابكا غنمان 

                                                 

 .(ُِٗ/ ُ)حكاـالحاجة كأثرىا في األالرشيد,  .د (ُ)

 (.ُِْ/ ِ)حاشيتا قميكبي كعميرة , أحمد أحمد القميكبي, كأحمد البرلسي عميرة (ِ)

فػػي النيػػي عػػف النيبػػى إذا كػػاف فػػي الطعػػاـ قمػػة فػػي أرض  :بػػاب, الجيػػاد :كتػػاب)أبػػك داككد فػػي سػػننو  أخرجػػو( ّ)
   (.ْٕٕ)(, كقاؿ األلباني: حديث صحيح, انظر: سنف أبي داككد, صَِٕٓح, ْٕٕالعدك, ص
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كمنو ما ذكره ابف قدامة في , لفظ )الحاجة الشديدة( عند أىؿ العمـ اعشكأيضا فقد          
مف ذم , لى مف ىك أحؽ بيافإف أخرىا ليدفعيا إ)مسألة تأخير إخراج الزكاة حيث قاؿ: 

 (1)(فبل بأس يسيران  فإف كاف شيئان , أك ذم حاجة شديدة, قرابة

 :(حاجة غير شديدة )غير ممحة -ب

يسػبب أم  فاالسػتغناء عنيػا ال(, الحاجػة الشػديدة)تتصؼ بالشدة كاإللحاح بعكػس كىي التي ال)
اعثان كأعظـ أثران مف غير ب كعميو فالحاجة الشديدة)الممحة( أكثر كأشد ,(حرج لصاحبيا مشقة أك
ممحػػة نػػادرة الكجػػكد كمػػا يقػػرر أىػػؿ العمػػـ حيػػث يػػذكركنيا فقػػط  فػػي الغيػػر ف الحاجػػة أل ,الممحػػة

  . مقابؿ الحاجة الشديدة كالممحة

فحيػث , مف الكاقػع بمثاؿ (الحاجة الشديدة كغير الشديدة) كيمكف االستدالؿ عمى ىذيف القسميف
فإف حاجة المرء إلى الدكاء لمتخفيؼ مػف  الـ األسػناف الشػديدة  ,تتفاكت حاجة الناس إلى الدكاء

تختمػػؼ عػػف حاجتػػو إلػػى الػػدكاء مػػف أجػػؿ الزكػػاـ أك  الـ بسػػيطة فػػي , أك  الـ األمػػراض المزمنػػة
كعميػػو فػػإف حاجػػة النػػاس إلػػى الػػدكاء ليسػػت عمػػى درجػػة كاحػػدة فمػػنيـ مػػف , بعػػض أجػػزاء جسػػده

فيػذه الحاجػة , عرض نفسػو لمخطػر أك حتػى المػكتيككف في أمس الحاجة إليو بحيث إذا تركو 
لحاحػا, الشديدة الممحة يػكدم بػو إلػى  كتركػو لػو ال, كمػنيـ مػف تكػكف حاجتػو لمػدكاء أ قػؿ شػدة كا 

 .محةمي الغير فيذه الحاجة غيرالشديدة أك , أم ضرر أك مشقة

 (ِ):بوا د/ أحمد كافي في كتامذيف ذكرىمكأذكر أخيران ىذيف القسميف لمحاجة كال         
    

 حاجة باعتبار الديمومة أو عدميا:)خامسًا(: أقسام ال

 قسميف:إلى حيث تنقسـ حسب ىذا االعتبار     

كالسمـ , (كيستفيد منيا المحتاج كغيره, كىي الحاجة التي تثبت بشكؿ دائـ): حاجة دائمة -أ
 .مثبلن كاإلجارة 

يي االستفادة منيا بانتياء سببيا, كما كتنت, كىي الحاجة التي ال تتصؼ بالدكاـ): حاجة م قتة -ب
إلى كحاجة المصمي  (,يره فبل يستفيد منياكأما غ, ليياإمنيا سكل المحتاج  أنو ال يستفيد

بعض األفعاؿ الخارجة عف الصبلة, كأف يسيؿ عرقو عمى عينيو, فيرفع يديو ليمسحو, أك 
  اؿ .ترشح أنفو, أك رفع طفمو عف ظيره أك فخذه, كما إلى ذلؾ مف أفع

                                                 

 (.             ِٔٓ, ِٓٓ/ ِالبيكتي, كشاؼ القناع ) :انظر(, ك ٖٓٔ/ ِابف قدامة, المغني ) (ُ)

 .(ِٓ)ص الحاجة الشرعية, حدكدىا كضكابطيا, ,أحمد كافي .( د(ِ
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 : مصالح الدارينباعتبار : أقسام الحاجة سادساً 

 .كغير ذلؾ ., كالبيع كالشراء(كىي المصالح الحاجية التي ليا تعمؽ بالدنيا) :حاجة دنيوية ( أ

العبد ؿ بيا , حيث ينا(لح الحاجية التي ليا تعمؽ باآلخرةصاكىي الم) :حاجة أخروية  ( ب
 .سنف المؤكداتكال, كاظب عمييا فإالثكاب كالنعيـ في اآلخرة 

 

 أسباب الحاجة:: )ثانيا(
 بؿ أثرت في كجكدىا, ان أم األمكر التي جعمت لمحاجة كجكد: كيقصد بأسباب الحاجة
مع , كدفع الحرج كالمشاؽ عنيـ, جمب المصالح لمناس إلى جماؿباإلكأحكاميا كىذه األسباب تعكد 

ألف المخالفة لؤلحكاـ ال اعتبار , عيةاألخذ بعيف االعتبار أف تككف ىذه الحاجة مكافقة لؤلدلة الشر 
ف ك, إلييايمتفت كال  ليا   .انت تحقؽ مصالح العبادكا 

 قسميف: لىإيمكف تقسيميا  ان أف لمحاجة أسباب كقد جاء
 

 (2):تتعمق بالمصالح العامة لمناس في حياتيم الدينية والدنيوية, أسباب مصمحية: القسم األول

يـ العمؿ بيا, لـ يكف كشرع ل, اس الكثير مف الحاجاتفاهلل سبحانو كتعالى حيف أباح لمن
بؿ كاف ذلؾ ألف مصالح ىؤالء تتكقؼ عمى تمبية ىذه , رغباتيـ كتمبية مطالبيـ شباعإذلؾ لمجرد 

كىذا   -ذكر سابقا كما-ع لمحرج كالمشاؽ عنيـ كدف, حيث في تمبيتيا جمب لممصالح (ِ)الحاجات
 . الحنيؼ سبلمياإل المقاصد التي  يتبناىا ديننا مف أعظـ

كتندفع بيا , ؽ بيا منافع الناس كمصالحيـلتتحق كمف ىذه األمكر التي أباحيا اهلل 
, كالمناكح, جارةاإلك  المآكؿ كالمشاربك  كالككاالت الجعاالتك  البيع كالشراء:ضركراتيـ كحاجاتيـ

 . ذلؾ(كغير 

 ىك ليياإيو أف السبب الداعي ف ( مف بيف ىذه األمكر, مثاالن كاضحان أيبيفي اإلجارة)ري تاكأخ
لك لـ يجكزىا  اتاإلجار ذلؾ كك ) حيث يقكؿ العز بف عبد السبلـ:, تحقيؽ مصمحة شرعية معتبرة

د ثة كالسقي كالحصااكالحر  الشرع لفاتت مصالحيا مف االنتفاع بالمساكف كالمراكب كالمزارعة
يممؾ رقبة  عمى مف الإألسفار كاكالخبز, كلتعطؿ الحا كالغزك  فكالنقؿ كالطحف كالعج, كالتنقية

, ضاربان ألخبيتو, ماالن ألمتعتوحجماالن بغاالن, سائسان لدكابو  اإلنسافكلكاف , تالظير كاألدكات كاآلال
فتقر حدكد كالال قامةإكلتعطمت , ة كالفصد كالحجامة كالحمؽ كالدلؾ, كجبر الفؾاكلتعطمت المداك 

                                                 

 (.ِٕٓ/ ُٔ), ( المكسكعة الفقيية(ُ
 (.ُْٕ/ ُ) الحاجة كأثرىا في األحكاـ, أحمد الرشيد .( د(ِ
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, بناءن , زباالن , دباغان خياطان حشاشان صانعان , حطابان ادان, أف يككف كاتبان حاسبان فبلحان حص لىإالمرء 
ىذا شرح كاضح لما بيناه  إلماـا. كفي قكؿ (ُ)(كأثقالو, رماحان, قكاسان, حراسان, ألمكالو حماالن ألعدالو

 .دخؿ عمى المكمفيف الحرج كالمشقة يا إف لـ تراعكأن, لممصالح كدفعيا لممشاؽ اإلجارةمف تحقيؽ 
 

 : أعذار طارئة إلىأسباب عائدة اني: القسم الث

التخفيؼ أك  لىإفتجعمو في أمس الحاجة , نسافاإلير مف األمكر التي تطرأ عمى ىناؾ الكث       
لمجكء إلى اتضطره ىذه األمكر أحيانان كقد , حتى ال يكقعيا في الحرج أك المشقة, التيسير عمى نفسو

  مف األحكاـ األصمية, التي أكجبيا اهلل سبحانو.بدالن  –أباحيا الشارع  –أحكاـ استثنائية  لىإ

باب أك األعذار التي ذكرىا معظـ أىؿ العمـ في معرض حديثيـ عف أسباب سكمف ىذه األ        
مراعاة حاجات الناس  لىإكالتي يدعك العدد األكبر منيا , التخفيؼ كالتيسير في الشريعة

كاعمـ أف أسباب التخفيؼ )صره السيكطي في قكلو:ذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما حأ, كضركرياتيـ
, كالجيؿ كالنسياف  كراهكاإل  كالمرض السفر: تعدادىا كىي. ثـ قاـ ب(ِ)(في العبادات كغيرىا سبعة

 . كالنقص كالعسر كعمـك البمكل

كقد , الرشيد أنو ال يمكف حصر أسباب الحاجة في عدد معيف مف األسبابالدكتكر  كيرل       
كؿ ما كاف سببان لممشقة غير المعتادة  فإ: ف يقاؿكيرل أف األنسب أ, بعدـ االستقامةكصؼ ذلؾ 

 .فيك سبب لمحاجة مف غير أف نحصر ىذه األسباب في عدد معيف

, كالفقر, الجكع, كالخكؼ, كالخرؼ, غماءكاإل, كالسفو كالعتو, : النكـليياإلذا فقد أضاؼ       
 (ّ)ذلؾ. غيركالعطش, ك 

لو سكاء في  نسافلئلان جكاحتيا, كنو األكثر شيكعان مف بيف ىذه األعذار )السفر( ك كأختار      
حيث يعتبره الكثيركف , لبياف كيؼ يككف سببان مف أسباب مراعاة الحاجة, القدـ أك في كقتنا الحالي

األخذ بالكثير مف  إلى نسافاإلففيو يضطر , سببو مف جيد كمشقةلما ي, مف األسباب الطارئة
أك , حتى ال يشؽ عمى نفسو, لحاجتو الماسة ليا في ذلؾ الكقت, األحكاـ االستثنائيةك  الرخص

 .يكقعيا في حرج كضيؽ ال يطيقيما

 الجمع لمصبلة كأ القصر باحةإحيف السفر: كمف ىذه الرخص القاضية بالتخفيؼ كالتيسير        
غير ذلؾ . ك .مسح عمى الخفيفالك  الفطر في رمضاف لممسافرك  مشركعية التيمـ حاؿ انقطاع الماءك 

                                                 

  (ِّٔ, ِّٓ/ُ)ـ قكاعد األحكا, عبد السبلـ( العز بف (ُ
 .(ْٖ)األشباه كالنظائر, ص, ابف نجيـ, ك (ٕٕ )ص األشباه كالنظائرالسيكطي, ( (ِ
 .(ٖٕٖ/ ُ) السابؽ( )المرجعالرشيد  .( د(ّ
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مع , رخص شرعيا اهلل دفعان لحاجات الناس المسافرة يمف الرخص التي حصرىا بعضيـ في ثمان
 .أك ما يسببو ىذا السفر مف مشقة كحرج لممسافر, قصران ك  األخذ بعيف االعتبار مدة السفر طكالن 

 إلىألسباب الداعية كالذم يككف في أحياف كثيرة مف أكثر ا, ككذلؾ األمر في  )المرض(
كىك , رض مف جيد كمشقة عمى ىذا المريضلما يكرثو ىذا الم, التخفيؼك  األخذ بأحكاـ التيسير

حيف اشتداده عمى جدان لؤلخذ بالحاجة كأسبابيا خاصة  كالطارئة, أيضان يعتبر مف األسباب الطارئة
 ..المريض
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 المبحث الثالث
 العمل بيا وضوابطُ  الحاجةِ  تقديرُ 

 : الحاجة أواًل: تقديرُ 
 ان كضػػػع ليػػا قيػػػكد ىػػؿ أك ان حػػدكد الحكػػػيـأم ىػػؿ جعػػؿ ليػػػا الشػػارع : كيقصػػد بتقػػدير الحاجػػػة

 ؟ عمؿ بمقتضاىا ؟ أـ جعميا مطمقة عائمة ال ييعرؼ ليا أساستضمف صحة األخذ بيا كال

أك دكف أف , كىؿ يجػكز لممحتػاج أف يعمػؿ بمقتضػى الحاجػة دكف معرفػة أحكاميػا كحػدكدىا
 عمييا ؟!!!. موداإقأك جكاز  ليا يتأكد مف صحة تقديره

تجعميػػػػػا محققػػػػػة لممقصػػػػػكد مػػػػػف  الشػػػػػارع الحكػػػػػيـ قػػػػػد قػػػػػدر الحاجػػػػػات ككضػػػػػع ليػػػػػا ضػػػػػكابطى ف
ْقْلدِو ْقْلدِو ﴿ ﴿ :ىـ كشػيكاتيـ ألنػو سػبحانو يقػكؿؤ أىػكاك  كلـ يجعميا مطمقة تقدرىا رغبػات النػاس, كعيتيامشر 

ْن فِقِفنا  ْْ ْؿْوُُت ْقُْْٕرُض ْق ْبْع ُحْلسُّ ْنْهْوُْكُهْم ْلْػْعْ ِت ُلعا ْن فِقِفنا ُتا ْْ ْؿْوُُت ْقُْْٕرُض ْق ْبْع ُحْلسُّ ْنْهْوُْكُهْم ْلْػْعْ ِت ُلعا  .(2)﴾﴾ُتا

, أحػػػكاليـ كظػػػركفيـتبعػػػان الخػػػتبلؼ  خػػػر,  لػػػىإمػػػف شػػػخص الحاجػػػات تختمػػػؼ  فككػػػذلؾ فػػػإ
كالضػعيؼ المػريض يحتػاج ألمػكر ال يحتاجيػا القػكم , يحتاجيا الصغير حتاج إلى أشياء الفالكبير ي
مطمقػػة بػػػبل حػػدكد, بػػؿ البػػد ليػػا مػػف ضػػابط يضػػػبطيا  الحاجػػات بل يمكػػف أف تتػػرؾفػػلػػذا , الصػػحيح
حدان يضمف صحة العمؿ بيا, مع األخػذ بعػيف االعتبػار أال تكػكف ىػذه الحػدكد كالضػكابط  ليا كيضع

كذلػػؾ بسػػبب , فػػي ضػػيؽ كحػػرج ال يطيقيمػػا نسػػافاإلألكقعػػت , ألنيػػا لػػك كانػػت كػػذلؾ ,دقيقػػة كضػػيقة
 إالكالحاجػة فػي األصػؿ لػـ تشػرع , معرفتيػا صػعكبةك الحصكؿ عمى تمػؾ الحػدكد كالضػكابط صعكبة 

 لرفع الضيؽ كالحرج. 

 يمكف تكضيح ذلؾ, كفؽ العناكيف التالية:ك 
 -: الحاجة تقدر بقدرىا: أوال

أك مػػػف , الحاجػػػة مػػػف األخػػػذ باألعػػػذار أك الػػػرخص ليػػػوإأف مػػػا تػػػدعك  كفػػػي ذلػػػؾ تنبيػػػو عمػػػى
 ذافػػإ, ذم تنػػدفع بػػو ىػػذه الحاجػػة فحسػػبيكػػكف بالقػػدر الػػ نمػػاإ, ب المحظػػكرات فػػي أحيػػاف أخػػرلارتكػػا

بػػؿ , ذلػػؾ ع فػػيفمػػيس لػػو أف يتكسػػ, ارتكػػاب المحظػػكر ليػػدفع حاجتػػو لػػىإأك احتػػاج  اإلنسػػافاضػػطر 
 .الحقا بينيا سأفي ظركؼ  الإ -اجتو فقطما تندفع بو حيقتصر منو عمى قدر 

                                                 

 .(ُٕ): اآلية ,المؤمنكف ( سكرة(ُ
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مصػػػمحية شػػػرعت لمتيسػػػير كالتخفيػػػؼ كجمػػػب  ان أسػػػباب: أف لمحاجػػػة سػػػببيف سػػػابقان  تكقػػػد ذكػػػر 
مراعػػاة الحاجػػات ك  فيػػؼخالتك  كىػػي أيضػػان جػػاءت لمتيسػػير, ةشػػرعت ألعػػذار طارئػػ ان كأسػػباب, المصػػالح
 .كالمصالح

 عمػػػػى العبػػػػاد فمػػػػو صػػػػفة الػػػػدكاـ فمػػػػا شػػػػرع مػػػػف الحاجػػػػات ألجػػػػؿ المصػػػػمحة تيسػػػػيران كتسػػػػييبلن 
ذلػػؾ(  غيػرك  كاإلجػارات كالمسػػاقاة كػالقرض , كذلػؾجاتػػ, كيسػتفيد منػػو المحتػاج كغيػر المحاالسػتمرارك 

 .)الحاجة تقدر بقدرىا(: فيذه كميا التدخؿ تحت قكلنا

فيػذا ىػك , أما ما شرع مف األحكاـ عمػى سػبيؿ التػرخيص كالتخفيػؼ بسػبب األعػذار الطارئػة
 (ُ).بزكاؿ الحاجة باحةاإلكتزكؿ , قدر الذم تندفع بو الحاجةالذم يباح بال

 لييػاإأك جػكاز النظػر  المػداكة لػىإالمػرأة مػف قبػؿ األطبػاء لحاجتيػا  لىإجكاز النظر ك كذلؾ:
ؿ بػػمػف ق لييػػاإأك جػكاز النظػر , معرفػة أكصػػافيا قبػؿ العقػد عمييػػا لػػىإمػف قبػؿ الخاطػػب ليػا لحاجتػو 

 .ذلؾكغير ..الشيكد لتحمؿ الشيادات

سأفصػؿ الحػػديث ك كيحػـر النظػػر فيمػا زاد عػف الحاجػػة. , فكػؿ ذلػؾ جػػائز النظػر فيػو لمحاجػػة
 .-اهلل بإذف -في العنكاف التالي في ىذا المثاؿ

 ثانيًا: الزيادة عمى مقدار ما أبيح لمحاجة 

ذا الحاجة ليس لو أف يتكسع فػي ارتكػاب  نسافاإلبقدرىا, كأف  تقدري  لحاجةى سابقان أف ا تذكر 
حػيف اعتبػر حاجػػات  الحكػيـلشػارع أف ا, ك محظػكر, بػؿ يقتصػر منػو عمػػى قػدر مػا تنػدفع بػو حاجتػػوال
كرأفة بحاليـ, حيػث , شفقة بيـ, عاىا كاف ذلؾ مف أجؿ رفع الحرج عنيـ كالتيسير عمييـكر  نسافاإل

ـي , أجػػاز ليػػـ مخالفػػة أحكامػػو فػػي ظػػركؼ معينػػة ألجػػؿ المصػػمحة بقػػدر  ان مقيػػد فيػػؿ يعتبػػر ىػػذا الحكػػ
 ؟  الزيادة فيو عمى قدر الحاجة أك يجكزي , حاجةال

كقػد يصػير أصػبلن , قػد يتقيػد بقػدرىا, ما ثبت عمػى خػبلؼ الػدليؿ لمحاجػة) يقكؿ ابف الككيؿ:
أف ما ثبت حكمو بالحاجة ال يمكف أف نجعػؿ القػكؿ فيػو مطمقػان : عدةفيـ مف ىذه القايي ك   (ِ).(مستقبلن 

ألف مػػف الحاجػػات مػػا يجػػب فيػػو , يجػػب أف تقػػدر بقػػدرىاأك ال , بػػأف الحاجػػة يجػػب أف تقػػدر بقػػدرىا
أحمػػد الرشػػيد الػػدكتكر كعمػػى ىػػذا األسػػاس قسػػـ , كمػػف الحاجػػات مػػا ال يجػػب فييػػا ذلػػؾ, التقيػػد بقػػدرىا

 :(ّ)قسميف إلىاألحكاـ الثابتو  بالحاجة حسب ىذا االعتبار 
                                                 

 (.َّّ-ََّ/ ُ) المكافقات, كراجع الشاطبي, (ِٖٓ/ُٔالمكسكعة الفقيية ) (ُ)
 (. ِّٕ/ ِ)األشباه كالنظائر الككيؿ, ( ابف (ِ
  (ِّْ/ ُ), الحاجة كأثرىا في األحكاـ الرشيد. ( د(ّ
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 ة العامة:بالحاج ثابتةٌ  أحكامٌ  (2

ـى          فيػو التقيػد بقػدر الحاجػة, كىػك المقصػكد بقػكؿ ابػف  ال يجػبي  حيث يػرل أف ىػذا القسػ
", ألف الحاجػػػة العامػػػة ييتسػػػاىؿ فييػػػا أكثػػػر مػػػف الحاجػػػة  كقػػػد يصػػػير أصػػػبلن مسػػػتقبلن  الككيػػػؿ:"

 الزيػادة فييػا عمػى مقػدارىا يجػكزي فلعامة تجكز لذم الحاجػة كغيػره, الخاصة, كما أف الحاجة ا
, حيث (اإلجارةكر منيا فيما مر معنا سابقان)ذأ, كثيرةاألمثمة عمى ىذا القسـ ك  مف باب أكلى,

, كلـ تتقيد ليياإمعدكمة, كذلؾ لحاجة الناس  جيكزت عمى خبلؼ الدليؿ, لكركدىا عمى منافع
بػػؿ صػػارت , بالحاجػػة  كلػػـ تتقيػػد " : ـبقػػكلي العممػػاء بالحاجػػة, حيػػث أكػػد عمػػى ذلػػؾ ةاإلجػػار 

 .ج, لذا جكزت لممحتاج كلغير المحتا" أصبلن لعمكـ البمكل

مػع مػا فييػا مػف  ييػاإلأجازىا الشارع لحاجػة النػاس  حيث, في )الجعالة( ككذلؾ األمري        
بغػػػض النظػػػر عػػػف قػػػدر , النػػػاس لعمػػػكـ أجيػػػزتبػػػؿ , كىػػػي أيضػػػان لػػػـ تتقيػػػد بقػػػدرىا, الجيالػػػة
 .الحاجة

 : بالحاجة الخاصة ثابتةٌ  أحكامٌ  (3

مػا ثبػت  " د بقػكؿ ابػف الككيػؿ:كىػك المقصػك , كىذا القسـ يجب فيػو التقيػد بقػدر الحاجػة      
 .(ُ)" قد يتقيد بقدرىا, عمى خبلؼ الدليؿ لمحاجة

أف الحاجة الخاصػة يشػترط ليػا مػا ال يشػترط لمحاجػة العامػة  لىإفي ذلؾ راجع  كالسبب     
تحققيػػا فػػي  حػػاد النػػاس ييمزميػػا بالتقيػػد بقػػدرىا,  ففػػإككػػذلؾ , البػػد مػػف كجػػكد حقيقػػة ليػػاحيػػث 

كما في , عمـ تقدر بقدرىايالضركرة كما , ك أنيا كالضركرة إلى ضافةإ, لؾعمى ذكعدـ الزيادة 
 . (ِ)(ما أبيح لمضرورة يقدر بقدرىا): قاعدة

  :يا مايميختار منأ عدةه  عمى ىذا القسـ أمثمةه العمماء كقد ذكر 

يجػػكز لػػو أف يػػذكر مػػا فػػي الشػػخص  نػػوفإ, يرغػػب بػػالزكاج مػػف امػػرأة نسػػافإ مػػف استيشػػير فػػي -ُ
 ليػػػوإذلػػؾ دعػػت و مػػف مسػػاكئ كعيػػكب, كال يعػػد ذلػػػؾ مػػف الغيبػػة المحرمػػة, ألف عنػػ المسػػئكؿ

 .(ّ)الحاجة الخاصة, كما جاز لمحاجة الخاصة, يتقدر بقدرىا

                                                 

 (.ِّٕ/ِ)األشباه كالنظائر, الككيؿ ف( اب(ُ
 .(ُِٕ)صاإلسبلمي, الضكابط في الفقو ك  القكاعد الكمية , دمك عبد القادر دا .( د(ِ
 .(ُِٖ)ص, (المرجع السابؽ)( (ّ
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الخاطػب( عنو ) المسئكؿذكر الشخص  المسئكؿعمى الرجؿ  حرـي ي فإنو, حصؿ المقصكدي  فإذا
فػبل يزيػد عمييػا ألنيػا  ألف الحاجة الخاصػة انقضػت بحصػكؿ المقصػكد,, ةصيبأم سكء أك نق
 ..ىنا تقدر بقدرىا

 لػىإال يجكز لمطبيب النظر  كىك أنو ,سبؽ ذكره أكثر مف مرة كقد,  خر أكثر كضكحان  كمثاؿ -ِ
ألف النظػر , بالقدر الذم يمكنو مف معرفػة الػداء الإجنبية المحتاجة لمداكاتو كعبلجو المرأة األ

 الإالطبيػػب القيػػاـ بعممػػو حيػػث ال يسػػتطيع ب, تعػػيف طريقػػان لمعػػبلج ذاإكنػػو ل, فػػي األصػػؿ حػػراـ
جػكازه الحاجػة فػبل يزيػد كال يتكسػع فػي النظػر كال فػي  ىإلػ ادعذلؾ جائز,  فإف, بالكشؼ عنيا

جػاز لحاجػة المريضػة  نمػاإ, ألف ذلػؾ (ُ)بؿ يقتصر عمػى القػدر الػذم يػدفع االحتيػاج, الكشؼ
 .لمحاجة الخاصة يجب أف يتقيد بقدرىا أجيزكما , الخاصة

ذلػؾ أنيػا حػيف تصػاب , كف أف أكرد ىنا خطأ فادحػان تقػع فيػو كثيػر مػف نسػاء عصػرنا ىػذاكيم
فإنيػػا تبػػالغ فػػي كشػػؼ الجػػزء األكبػػر منػػو أمػػاـ الطبيػػب , بمػػرض أك ألػػـ فػػي جػػزء مػػف أجػػزاء جسػػدىا

فتصاب مثبلن بألـ في قػدميا فتعمػد إلػى كشػؼ , ا دكف النظر إلى ما لجسدىا مف عكرة بأكمموالمعالً 
كذلػػؾ عػػف جيػػؿ فييػػا كعػػدـ , كمبػػاح لػػو النظػػر ككشػػؼ العػػكرات, و أمامػػو بحجػػة أنػػو طبيػػبسػػاقيا كمػػ

 . دراية ليا بأحكاـ الديف عمى الكجو الصحيح

ألف الحاجػة التػي أجػازت , كفيو مف الحرمة ما فيػو, الحقيقة أف ىذا التصرؼ غير جائز أبدان ك 
كيبقػى مػا عػداه , مكضػع المػرضبػؿ تتقيػد ب, ال تتعػدل حػدكدىا, ليا كشؼ مكضػع المػرض أك األلػـ

, الكشػػؼ عنػػد الطبيػػب الرجػػؿك  تفضػػؿ المػػداكةك  مػػف النسػػاء مػػف تطمػػب فإحيػػث , أصػػؿ الحرمػػةعمػػى 
 . خبرة منياأكثر ميارة ك  الطبيب المداكة بحجة أف لىإكد الطبيبة التي قد تدفع حاجتيا مع كج

انػدفاع حاجتيػا مع , كمف النساء مف تعرض نفسيا عمى أكثر مف طبيب كتكشؼ نفسيا عميو
فتكقػع نفسػيا فػي , كذلػؾ لمحاجػة المتكىمػة عنػدىا كلجيميػا بأحكػاـ الحاجػات كالػرخص, بطبيب كاحػد

       .الحراـ الذم ال يغتفر
 تفاضل الحاجات بعضيا عمى بعض:: ثالثا

أك  مف ككنيا قكية أك ضػعيفة, أحكالياك  ير الحاجة أيضان مف مراعاة ظركفيادعند تق ّكاف البد      
 .حاجات أخرلأك مجتمعة مع , ساكية لغيرىا مف الحاجاتم

 : ال يخمك مف حاالت ثبلث حيف إذ فاألمر      

                                                 

 ." ينظر مف العكرة بقدر الحاجة إنما " كالطبيبابف نجيـ:  قاؿ, (ٖٔ)ص, كالنظائراألشباه  ,ابف نجيـ (ُ)
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ــى: ــة األول ــف واحــد إذا الحال ــي موق أمكػػف  فإ, ففػػي ىػػذه الحالػػة ,مــا اجتمعــت عــدة حاجــات ف
, لمعبػادلما سيحققو ذلؾ مف مصػالح , كىك الكاجب, تحصيؿ ىذه الحاجات جميعيا فبيا كنعمت

كيحتػاج فػي  عان لمصػبلة قاعػدان أك مضػج كيحتػاج, التيمـ بدالن مػف الكضػكء لىإيحتاج : ريضكالم
فشػرع لػو تمبيػة , عند الركػكع أك السػجكد, فينػاؾ اجتمػاع لمحاجػات عميػو يماءاإل إلىنفس الكقت 

لػػػـ يمكػػف تحصػػػيؿ  ذاإأمػػا , تحصػػيميا جميعػػػان  مكػػافإلىػػذه الحاجػػػات كالعمػػؿ بمقتضػػػاىا, جميػػع 
 :يفيخر األ تيف حالاليخمك مف  لفاجات فاألمر حينيا جميع ىذه الح

  أن يعارض الحاجة ما ىو أقوى منيا الحالة الثانية:

ألف , األشػػد منيمػػا عمػػى األضػػعؼك  فػػي ىػػذه الحالػػة عمػػى صػػاحب الحاجػػة تقػػديـ األقػػكل          
ـي ككػػػذلؾ التقػػػ ) :السػػػبلـ قػػػكؿ العػػػز بػػػف عبػػػدي, األقػػػكل ىػػػك الػػػذم يقػػػدـ دائمػػػان عمػػػى األضػػػعؼ  دي
فػػػي  . كمػػػف ذلػػؾ تقػػديـ ذم الحاجػػػة الشػػديدة(ُ)( بالحاجػػة الماسػػة عمػػػى مػػا دكنيػػا مػػػف الحاجػػات

كالنفقػػػػػة كالخدمػػػػػة كسػػػػػائر األمػػػػػكر, ألف فػػػػػي ذلػػػػػؾ تحقيقػػػػػان  سػػػػػكافكاإلالعػػػػػبلج كالنكػػػػػاح كالتعمػػػػػيـ 
  .لممصمحة

مػػا كرد فػػي المكسػػكعة الفقييػػة مػػف عػػدـ جػػكاز تصػػدؽ : كمػػف األمثمػػة الكاضػػحة فػػي ذلػػؾ      
ة لمػا ركاه أبػك ىريػر , م ينفػؽ منػو عمػى نفسػو كعيالػوذالمحتاجيف مف مالو الػك  لرجؿ عمى الفقراءا
  النبـي  إلىأن رجاًل قدم  قـال: عنـدي , " فقـال: عنـدي دينـار, قـال:" أنفقـو عمـى نفسـك

قــال: عنــدي , " " أنفقـو عمــى أىمــك قــال: عنــدي بخــر, قــال:, " بخـر, قــال:" أنفقــو عمــى ولـدك
 .(ِ)" " أنت أعمم بو: أنفقو عمى خادمك ", قال: عندي بخر, قال " بخر, قال:

األكلػػػى: حاجػػػة الرجػػػؿ , أقػػػكل مػػػف الثانيػػػة حػػػداىماإ, ففػػػي ىػػػذه المسػػػألة تعارضػػػت حاجتػػػاف     
 لػػىإثانيػػة: حاجػػة الفقػػراء كالمحتػػاجيف كال, منػػو عمػػى نفسػػو كعيالػػو لمنفقػػةمالػػو  لػػىإصػاحب المػػاؿ 

 .جة صاحب الماؿ لقكتيا المتعمقة بمصمحة صاحب الماؿقدمت حاقد ك , الماؿ لسد حاجاتيـ

  أن يعارض الحاجة ما يساوييا من الحاجات  الحالة الثالثة:

 ذاإالمكمػؼ بأحػد الطػرفيف دكف اآلخػر, تساكتا فبل حكـ مف جية  ففإ) يقكؿ الشاطبي في ذلؾ:
, فبل تػرجيح كعوفيرض كق فكا  كلعؿ ىذا غير كاقع في الشريعة, ظير التساكم بمقتضى األدلة, 

 (ّ).(بالتشيي مف غير دليؿ, كذلؾ في الشرعيات باطؿ باتفاؽ الإ

                                                 

 (.ُِٕ/ ُقكاعد األحكاـ ), العز بف عبد السبلـ (ُ)
 (.ٕٓ/ ّ)المغني , ابف قدامة ِ))

 (.َّ/ ِ)المكافقات , الشاطبي( (ّ
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مػػع أف أىػػؿ العمػػـ رجحػػكا أصػػبلن عػػدـ , تسػػاكتا ذاإي ذلػػؾ بيػػاف مختصػػر لحكػػـ الحػػاجتيف كفػػ
ففػي األخػذ بػأم , بػأف تسػاكت حاجتػاف, كجػد ذلػؾ فإألنػو , مفسػدتياك  تستكم مصػمحتيا كجكد أفعاؿ

كبيػػػذا تكػػػكف المصػػػمحة , ا مقابػػػؿ مفسػػػدة فػػػكات الحاجػػة المسػػػاكية األخػػػرلمنيمػػا تحصػػػيبلن لمصػػػمحتي
    , فمػػنيـ منكػػر لكجكدىػػا, كمػػنيـ مؤيػػد لكجكدىػػا, لػػذا فقػػد اختمػػؼ العممػػاء فػػي ذلػػؾ, مسػػاكية لممفسػػدة
بػؿ كيصػعب كضػع أمثمػة عمػى , لذا فبل يتصػكر, يران عدـ كجكد تساكم بيف حاجتيففرجح أكثرىـ أخ

التصػػكر الػػذىني,  أمػػا مجػػرد , بمػػا يتصػػكر كقكعػػو فػػي الخػػارج الإثيػػؿ ال يكػػكف ف التمأل, ىػػذه الحالػػة
 .ال اعتبار بو فإنو

 

 يًا: ضوابط العمل بمقتضى الحاجة:ثان
بػؿ أكثػرىـ , لمحاجة فبالنسبة لمضكابط فمـ أجد أحدان ممف كتب في الحاجة الشرعية يضع ضكابطى 

كط ىػي نفسػيا الضػكابط, فالػدكتكر الخػادمي كمػنيـ مػف جعػؿ ىػذه الشػر , اقتصر عمػى كضػع الشػركط ليػا
كمػا عنػد , بػرت عنػد غيػره شػركطان بنػكدان, اعتي  (ُ)مثبلن: كضع تحت عنكاف الضكابط العامة لمحاجة الشػرعية

كشػؼ  كضػكابط, كما أف مف العممػاء مػف كضػع ضػكابط خاصػة لمسػائؿ متعمقػة بالحاجػة, الدكتكر الرشيد
ضػػكابط التحػدث مػع المػػرأة , ك عنػد الحاجػة يػةملتبػػرع بالكي ا ضػكابطك , العػكرة لممػرأة مػف قبػػؿ الطبيػب لمحاجػة

 .ذلؾ مف الضكابط إلىكما , األجنبية في العمؿ عند الحاجة

كالػذم حصػرىا فػي , كمثؿ الدكتكر أحمد الرشيد, يذكر ضكابط لمحاجة كاضحة مف دجكلـ أ
ألنسػػب كاألقػػرب قػػد تكػػكف ا أقـك باختيػػار بعػػض الضػػكابط التػػي, كفػػي بحثػػي ىػػذا سػػ(ِ)خمػػس ضػػكابط

 بعض العمماء الذيف كتبكا في ىذا المجاؿ : ضكابطب مستعينة, الصكاب لىإ

 الضوابط ىي:و 

مبمـغ الفسـاد  ال يبمـغُ فقو األكلكيات( ضابطان لمشاطبي ضبط فيو الحػاجي بأنػو: )ذكر صاحب  أواًل:
ــي المصــالح الضــرورية العامــة ــادي المتوقــع ف لفسػػاد الػػذم يضػػبطو بتمييػػز ا نمػػاإكىػػك ىنػػا , (ّ)الع

أم , كىػي الضػركرم, فقػد المرتبػة األعمػى بػدكره مػففقده عف الفساد الذم يحصػؿ يحصؿ مف جراء 
لمتكقػػػع فػػػي المصػػػالح قػػػد يبمػػػغ الفسػػػاد النػػػاتا عػػػف فقػػػد بعػػػض الحاجيػػػات مبمػػػغ الفسػػػاد العػػػادم ا: أنػػػو

عؿ ىذا الفيـ يتفؽ مع قاعدة ميمة قررىا العممػاء فيمػا يخػص, ك صةالضركرية الخا ىػذا الشػأف  قد جي
 .أف الحاجة تنزؿ منزلة الضركرة الخاصة()كىي 

                                                 

ة عػػف كزارة العػػدؿ فػػي المممكػػة العربيػػة العػػدؿ الصػػادر مػػف مجمػػة , (ْٗ-ْٕ )ص, الحاجػػة الشػػرعية, ( الخػػادمي(ُ
 ىػ. ُِّْ, ْ, السنة ُْالسعكدية, العدد 

 (.َِِ/ ُ) , الحاجة الشرعية كأثرىا في األحكاـالرشيد د.( (ِ
 .(ِّّ)ص, تأصيؿ فقو األكلكيات, محمد ممحـ. د, محمد ياسيف .د ( أ.ّ)
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أن النـاس يأخـذون مـا لـو تركـوه لتضـرروا فـي  "الجكيني ىك: اإلماـكاف ضابط الحاجة عند  ثانيًا:
ــي المــ عػػف يصػػد ة أك ضػػعؼ نيػػمػػا يتكقػػع منػػو فسػػاد الب: ر ىنػػا, كالمقصػػكد بالضػػر " لآالحــال أو ف

 .(ُ)التقمب في أمكر المعاشك  التصرؼ

مػػف تكافػػؽ , فقػػو األكلكيػػاتصػػاحب  إليػػومػػا أشػػار  لػػىإعميقػػان عمػػى ىػػذيف الضػػابطيف أيشػػير كت
ؾ ألف كذلػ, الجكيني الذم ذكره في تعريفو لمحاجػة ماـاإلالشاطبي لمحاجي مع ضابط  ماـاإلضابط 

الضػركرة الخاصػة فػي الحػاؿ أك  لػىإبمػكغ تػرؾ الحاجيػات العامػة  لػىإضابط الجكيني لمحاجػة يشػير 
 .ؿآالم

حيػث أف الحاجيػات , لدنيكيػةاىػذا ىػك ضػابط لمحاجيػات  اإلمػاميفأف ضابط  إلى أيشير كما
 لػػىإانػػت ىػػذه المشػػاؽ فػػي الطريػػؽ الجنػػة سػػكاء أك لػػىإيػػؤدم فقػػدىا لممشػػاؽ فػػي الطريػػؽ : ةاألخركيػػ
 .(3)سكاء أكانت ىذه المشاؽ عند الحشر أك العرض أك الحساب أك الصراطك الجنة 

 . الحاجة عمى تحديد الوقت المستباح لألخذ بمقتضى الحاجة أن يعمل صاحب ثالثًا:

ؿ أكامػػػػره فػػػػي ظػػػػركؼ معينػػػػة, أك فػػػػي حػػػػاك  فمػػػػع مػػػػا أبػػػػاح اهلل لػػػػو مػػػػف مخالفػػػػة ألحكامػػػػو          
أنو يجب عميو أف يعمؿ عمى تقميؿ أك تحديد كقت استعمالو أك أخذه لتمؾ  الإاالضطرار كاالحتياج, 

لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مػػف ضػػرر بػػالغ  إفمػػا أمكػػف,  ليػػوإمػػى مػػا يحتػػاج الصػػبر عك  و بالتحمػػؿكعميػػ, الحاجػػة
جػاز  فكا   نػوفإضرر ما  الماؿ ليحفظ نفسو لىإات الخمسة لديو, كذلؾ كمف احتاج الكمي إحدلى عم

ـي ك  أفضػػؿ لػػوأف تعففػػو عػػف ذلػػؾ  إالالنػػاس حاجتػػو,  أك أف يسػػأؿ, لػػو أف يسػػمب مػػاؿ غيػػره  لقػػكؿ أسػػم
 (ّ)(( و اهغنِ يُ  غنِ تَ س  يَ  ن  ومَ , اه وُ فُ عِ يُ  ف  عفِ تَ س  يَ  ن  ومَ )) : النبي

عمػى السػمب  قبػاؿاإلقبػؿ , الحػبلؿ بالعمػؿ مػف كػد يػدهكاف قادران عمى طمب الػرزؽ إف  إنوكما       
 .كأحفظ لماء كجيو, كاف ذلؾ أعمى كأرفع لو عند اهلل, أك السؤاؿ

 ر صاحب الحاجة ما يباح لو لمحاجة بقدرىاّأن يقد : رابعاً 

كانػت حاجتػو تنػدفع بقػدر معػيف فػبل  فا  , ك الػذم تنػدفع بػو حاجتػوفيجب عميو أف يمتـز بالقدر        
 :تيكيمكف التمثيؿ ليذا الضابط بمثاؿ عمى النحك اآل, ينبغي لو أف يزيد عمييا

بػػف كػػاف ىػػذا اال إفكلكػػف , خكتػػوإأحػػد أبنائػػو بالنفقػػة عمػػى بػػاقي  يؿي لػػؤلب تقضػػ حيػػث ال يجػػكزي       
لػؤلب ذلػؾ,  يجػكزي  نػوفإ, عناية أك نفقػة خاصػة لىإ أف كاف مريضان أك معاقان كيحتاجي ب ,ىـ حاجةَّأشد

                                                 

 (.ّْٔ)ص, الغياثي, الجكيني( (ُ
 (.ِّْ)ص(, ابؽفقو األكلكيات )المرجع الس( (ِ
 .( ُِْٕح, ِٔٗ, ص عف ظير غنى إالال صدقة : باب, الزكاة ب:كتا), ( أخرجو البخارم بمفظو(ّ
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كجب عمى األب أف يساكيو بأخكتػو  خكتوإبأف شفي كأصبح كباقي , بفزالت حاجة ىذا اال فإكلكف 
 تكمػا ذكػر , الحاجػة تقػدر بقػدرىاك  كػاف ألجػؿ الحاجػة, ألف تفضيمو لو بزيادة النفقػة عميػو, في النفقة

 .ابقان في شرط مف شركط الحاجةس

بالقػدر الػذم تػزكؿ بػو  الإلػو النظػر  لو النظر, فبل يجكزككذلؾ األمر في الخاطب الذم أبيح       
الزيػػادة عمػػى ىػػذا القػػدر بػػؿ فػػبل يجػػكز لػػو , الكجػػو مػػثبلن  لػػىإدفع بػػالنظر كانػػت حاجتػػو تنػػ ففػػإ, حاجتػو
 .عميو ذلؾ كيحـر

 (ُ).ي ت ثر فييا الحاجةوجوب التقيد بالحدود الت  خامسًا:

كلكف ليػذا , ظركؼ مختمفةك  كفي أحكاؿ, عمى كثير مف األحكاـ ان أف لمحاجة تأثير  مف المعمكـ      
لذا البد لمحاكـ مف معرفة ىذه األحكاـ التي يككف لمحاجة ثأثير فييا, ليككف , التأثير حدكد كضكابط

 .الحكـ بيا سميمان مكافقان لمحكمة مف مشركعيتيا

, (ِ)أك القكاعد العامة, أك فيما كاف مخالفان لمقياس عامان  نييا عنو يتؤثر فيما ني إنماالحاجة ك        
فالحاجػػػة ال تقػػكل عمػػى التػػأثير فيػػو. فػػػالخمر , عنػػػو نييػػان خاصػػان بأدلػػة قكيػػة ي, أمػػا مػػا نيػػ(ِ)العامػػة

جػة عمػى لثبػكت ذلػؾ بأدلػة قكيػة ال تقػكل الحا ,(ّ)كالميسر كالزنػا كشػرب الخمػر, أمػكر محرمػة لػذاتيا
  .معارضتيا

كذلػؾ , الحاجػة تقػكل عمػى معارضػتو ففػإ( ْ), كػالمحـر لغيػره, أما ما كػاف النيػي عنػو ضػعيفان        
 ,كالزكاة أك الصدقة مف الماؿ المغصكب, كالصبلة بالثكب المغصكب, كالصـك يـك العيد

ل الحاجػػػة عمػػػى فيػػػذه كميػػػا تقػػػك , طػػػرأ عمييػػػا مػػػا يجعميػػػا حرامػػػان , فػػػي األصػػػؿ ةفكميػػػا مشػػػركع       
   .كتغيير أحكاميا, ياتمعارض

مقتضػػاىا بأك العمػػؿ , كفػػي نيايػػة تمػػؾ الضػػكابط أنصػػح صػػاحب الحاجػػة الراغػػب باألخػػذ بيػػا       
سػػػتفادة مػػػف خبػػػراتيـ فػػػي ىػػػذا االك  أىػػػؿ العمػػػـ إلػػػىبػػػالرجكع  عميػػػو, أخػػػذه بتمػػػؾ الضػػػكابط إلػػػى ضػػػافةإ

نػالكا  فأحكامو سكل أىؿ العمـ الػذيك  ؾ حقيقتوال يدر ك  ال يفيمو, كذلؾ ألف مصطمح الحاجة, المجاؿ
 .مف ىذا العمـ الحظ األكفر

                                                 

 .(َُِ/ ُ), األحكاـالحاجة كأثرىا في , الرشيد. (  د(ُ
  (َُِ, َِٗ)شرح القكاعد الفقيية , أحمد الزرقا( (ِ

 مف مكقع أىؿ الحديث(.)لخمر كالزنا كالدـ كىك ما حرمو الشارع ابتداء كأصالة, كا: ـ لذاتوّّالمحر (ّ)
فصػار حرامػان,  كأذلاقترف بو أمر  خػر تسػبب فػي مفسػدة  كلكف, كىك ما كاف مشركعان في أصمو: ـ لغيرهّ( المحر(ْ

 انظر ممتقى أىؿ الحديث(.)كذلؾ كالصـك يـك العيد. 
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ابط فػػي مسػػػألة عمميػػان لتمػػؾ الضػػك  تطبيقػػان  النصػػائح التػػي قػػد تكػػكف بعػػضى  لمفائػػدة أذكػػري  تمامػػاكا       
 ككثرة تعرض األطباء لعكرات مرضاىـ:, كذلؾ ألىمية ىذه المسألة, عند العبلج اتالنظر لمعكر 

ددً   ﴿﴿أف المػػرأة كميػػا عػػكرة أمػاـ األجنبػػي لقكلػػو تعػػالى:  الطبيػػب معرفػة -ُ ْتًظ  ْْ ددً ْقإِْذُ ْشددْلْلُتُؿوُهنا  ْتًظ  ْْ ْقإِْذُ ْشددْلْلُتُؿوُهنا 

ْن ْقْرُِك ِحْجًٍب ْذلُِؽدْم ْنْضْفدُر لُِؼُؾدوبُِؽْم ْقُقُؾدوِِّبِنا 
ِْ ْن ْقْرُِك ِحْجًٍب ْذلُِؽدْم ْنْضْفدُر لُِؼُؾدوبُِؽْم ْقُقُؾدوِِّبِنا ْفًْشْلُلوُهنا 
ِْ ف, (ُ)﴾﴾ْفًْشْلُلوُهنا   لػىإتعمػد النظػر  كا 

 .غض البصر عميو فيجب, مات الشديدةّمف المحر فيذا العكرات
قػدـ الطبيبػة كعند الكشؼ عمى المريضػة ت, النساء النساءك  في عبلج الرجاؿ الرجاؿـ َّقدأف يي  -ِ

 ذافػػإثػػـ الطبيػػب الكػػافر, , ثػػـ الطبيػػب المسػػمـ, الكػػافرةي  ثػػـ الطبيبػػةي , ةءالمسػػممة صػػاحبة الكفػػا
, دعػػت الحاجػػة إذا الإ, بل يكشػػؼ الطبيػػب كلػػك كػػاف مختصػػان فػػ, كانػػت الطبيبػػة العامػػة تكفػػي

 .ي  تدخؿ الطبيب الماىر الخبيرككانت الحاجة تستدع
عمى المكضع الذم تدعك الحاجة  صري فيقت, لمطبيب تجاكز المكضع البلـز لمكشؼ ال يجكزي  -ّ

فعمػػو ىػػك فػػي األصػػؿ يشػػعكره بػػأف مػػا , ك مػػع اجتيػػاده فػػي غػػض البصػػر مػػا اسػػتطاع, ليػػوإ
    كيسػػػػتغفر اهلل عمػػػػا يمكػػػػف أف يحصػػػػؿ مػػػػف تجػػػػاكز, كفػػػػي ذلػػػػؾ تأكيػػػػد عمػػػػى ضػػػػابط, محػػػػـر

 ." كب تقدير الحاجة بقدرىاكج"
أمكػػف معاينػػة مكضػػع المػػرض بػػالنظر  ذاكا  , المػػرض كافيػػان فػػبل يجػػكز الكشػػؼ كػػاف كصػػؼي  ذاإ -ْ

 .فبل يجكز الممس بغير حائؿ كىكذا, كاف يكفي بحائؿ ذاا  , ك فبل يجكز الممس, فقط
ك أخ أ, بؿ البػد مػف كجػكد محػـر, يشترط عند معالجة الطبيب لممرأة أف ال يككف ذلؾ بخمكة -ٓ

 .زكج أك امرأة ثقة مرافقة لممريضة
 كيكفي الظاىر لمحكـ عميو., كسمعتو, غير متيـ في خمقو كدينو, أف يككف الطبيب أمينا -ٔ
كمػػػا فػػػي األمػػػكر , كىمػػػةتبلج لممريضػػػة مػػػف قبػػػؿ الطبيػػػب غيػػػر مالعػػػ لػػػىإالحاجػػػة أف تكػػػكف  -ٕ

 .بؿ تككف مف مرض مزمف أك كجع ال يحتمؿ, التحسينية

  , الطػػرفيف كثػػكراف الشػػيكة مػػف كػػبل, مف الفتنػػةبػػأ,  فػػي كػػؿ مػػا فػػات مػػف ضػػكابطلتػػزاـ مػػع اال        
كتغيير الفكرة , كعدـ التساىؿ في مكضكع كشؼ العكرات, كالبد في ذلؾ مف االلتزاـ أيضان بتقكل اهلل

 ـبالحشػػمة كعػػد كفمعممػػالو كػػؿ محظػػكر, ككػػذلؾ ليمتػػـز الشػػائعة فػػي عصػػرنا مػػف أف الطبيػػب يبػػاح لػػ
مػػػع الحػػػرص عمػػػى , كاسػػػتباحة العػػػكرات لؤلطبػػػاء المتعممػػػيف ربػػػراما التػػػدريب كاالختبػػػافتػػػاح فػػػي االن

بػدكف أف يصػيب الطبيػب التبػـر , تخريا ككادر نسائية في جميع التخصصػات التػي تيػـ عػالـ المػرأة
 . بدالن منو تعالجيا ةمف طمب المريضة لطبيب أك التذمر

                                                 

 .(ّٓ)اآلية:, مف ( سكرة األحزاب(ُ
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 األول المبحثُ 
 ىا في الحكم الشرعيوأثرُ  الحاجةُ 

نػػا, العمميػػة منيػػا, كالمتعمقػػة بأفعػػاؿ المكمفػػيف, فيمػػا يتعمػػؽ ىي  (2)كػػاـ الشػػرعيةكأقصػػد مػػف األح
 بأمكر العبادات كالمعامبلت كالحدكد, كما إلى ذلؾ مف األحكاـ.

كالحكـ الشرعي مف الكجكب أك التحػريـ أك النػدب أك اإلباحػة متعمػؽ بأفعػاؿ المكمفػيف, كىػذا 
  .(ِ)و, فبل تكميؼ بغير المقدكر عميوالحكـ يراعى فيو مقدكر المكمؼ, كطاقتو ككسع

لو مف حالة إلى أخرل, فقد ينتقؿ  كقد تستدعي الحاجة تغيران في الحكـ الشرعي, بؿ كانتقاالن 
المػػأمكر بػػو( مػف الحػػتـ كاإللػػزاـ إلػػى النػػدب أك الكراىػة أك اإلباحػػة, كقػػد ينتقػػؿ الحكػػـ )الحكػـ الكاجػػب 

أك النػدب, كىكػذا حسػب متطمبػات الحاجػة كتأثيرىػا فػي  الحراـ )المنيي عنو( إلػى الجػكاز أك الكراىػة
 . معامبلتوك  الحكـ, كحسب الظركؼ كاألحكاؿ الطارئة التي قد تعترض المكمؼ في عباداتو

ف كػػاف كػػؿ مػػأمكر يشػػؽ عمػػى العبػػاد فعمػػو يسػػقط األمػػر بػػو, ككػػؿ نيػػي يشػػؽ عمػػييـ  ىػػذا كا 
, كذلػػػؾ ألف اإلنسػػػاف فػػػي أحكالػػػو اجتنابػػػو يسػػػقط النيػػػي عنػػػو, مػػػع العمػػػـ أف ذلػػػؾ لػػػيس عمػػػى إطبلقػػػو

العاديػػة ال يجػػكز لػػو ذلػػؾ أبػػدان, كألف عميػػو امتثػػاؿ األكامػػر الشػػرعية كمػػا كردت, فيػػك الكاجػػب عميػػو, 
 كاجتناب النكاىي الشرعية كما كردت, ألنيا محرمة عميو, كفعميا فساد لو كلدينو كأمتو.

بمػػػا يتكافػػػؽ كمقاصػػػد الشػػػريعة  يخفػػػؼ كيييسػػػر عميػػػو, ألجػػػؿ حاجتػػػو كاسػػػتطاعتو,  فػػػاهلل         
 ..الداعية دائمان لتحقيؽ مصالح العباد

 :ىذا األمر مف خبلؿ النقاط التالية ىذا كسكؼ أكضح  

 الوجوب والندب(:)أثر الحاجة في أحكام األمر  أواًل:
ـي          عمػػت إال لمصػػمحة العبػػاد, فيػػي إمػػا أف تكػػكف عمػػى جيػػة الحػػتـ كاإللػػزاـ  أحكػػا الشػػريعة مػػا جي

مػا أف تكػكف عمػػى غيػر جيػة الحػتـ كاإللػزاـ, فتكػػكف مندكبػة, كالحاجػة تػؤثر فػي كػػؿ فت كػكف كاجبػة, كا 
 لكاجب كالمندكب عمى النحك التالي:مف ا

 

                                                 

اهلل تعػػالى المتعمػػؽ بأفعػػاؿ المكمفػػيف, اقتضػػاء أك تخييػػران, أك كضػػعان"  "خطابي عػػرؼ العممػػاء الحكػػـ الشػػرعي بأنػػو: (ُ)
عمي الحميرم, , كد. (ُِٓ)بدراف بدراف, أصكؿ الفقو اإلسبلمي, ص (, كد.ٓٓ/ُالغزالي, المستصفى) نظر:ا

 . ( ّٗ)فاضؿ عبدالرحمف, أصكؿ الفقو, ص , ك أ.د.(ُّ)الكجيز في دراسة الحكـ الشرعي, ص
 . (ِّٓ)ص, ...مد المكمني, الحاجة عند األصكلييفأحد.  (ِ)



 الحاجة وأثرىا في األحكام

 

 الفصل الثالث

62 

   :تأثير الحاجة في الواجبات  - أ
 العديد مف القكاعد الدالة عمى ذلؾ كالتي منيا: كرد

 :الكاجبات تسقط لمحاجة" قاعدة "(ُ). 

  :ع قد ييرخص فيو عند الحاجةالكاجب بالشر "وقاعدة "(ِ). 

فمف ىاتيف القاعدتيف كغيرىما ييفيـ مدل تأثير الحاجة في تخفيؼ كثير مف الكاجبات كقد كاف      
 ليذا التخفيؼ مظاىر عدة أذكر منيا:

 و لبعض الواجبات:و سبحانإنقاصُ  (ُ
ا أجػػاز لممسػػافر إنقػػاص عػػدد ركعػػات الصػػبلة الرباعيػػة إلػػى ركعتػػيف, كمػػ فقػػد أجػػاز      

ككع كالسػػجكد كالقيػػاـ إنقػػاص مػػا يعجػػز المػػريض عػػف فعمػػو مػػف ىيئػػات أك أركػػاف لمصػػبلة كػػالر 
 .-العاجزيف –رفعان لمحرج كالمشقة عف المكمفيف  كما إلى ذلؾ,

 إسقاُطو لبعض الواجبات: (ِ
كإسػػقاط كجػػكب صػػبلة الجمعػػة, لمػػف كانػػت لػػو حاجػػة, كػػالمريض الػػذم أقعػػده مرضػػو       

ك كمػػف كاجيػػو بػػرد كمطػػر شػػديداف, أك ظممػػة كريػػح شػػديدة لػػيبلن, أك عػػف حضػػكر الجمعػػة, أ
كالمقعػػػد الػػػذم ال يسػػػتطيع المشػػػي إلػػػى المسػػػجد أك مقطػػػكع الرجػػػؿ, أك كالػػػذم يشػػػرؼ عمػػػى 

 ., كغير ذلؾ(ّ)تمريض مريض قد يتضرر إف غاب عنو

 أو تأخير بعض الواجبات عمى بعض: تقديم (ّ
 مـن حمـف عمـى)) :مف احتاج لذلؾ, لقكلػو كجكاز تقديـ كفارة اليميف عمى الحنث ل      

ككػذلؾ فػي جمػع الصػبلتيف  (ْ).((يمين فرأى غيرىا خيرًا منيا, فميكفـر عـن يمينـو, وليفعـل
 في كقت األكلى منيما, فيو تقديـ لمصبلة الثانية عف كقتيا الكاجب كالمشرع ليا.

صـك في رمضاف إلى كذلؾ األمر في جكاز تأخير العبادة, فقد أجاز الشارع تأخير الك      
ً  ما بعد رمضاف لمف كاجيتو حاجو مف سفر أك مػرض, لقكلػو تعػالى:  ِريضد ْْ دن ْكدًْ   ْْ ً  ﴿ْق ِريضد ْْ دن ْكدًْ   ْْ ﴿ْق

                                                 

 (.ٗٓٓ/َِ) ( مجمكع فتاكل ابف تيميةُ)
 (.ُْٖ/ِِالمرجع السابؽ(, ))( ِ)
 ( أعذار التخمؼ عف الجماعة.َِٔ/ ُ) ز, فقو العباداتاالحميد طيم ( عبدّ)
الػذم  خيػران منيػا, أف يػأتي باب: نػدب مػف حمػؼ يمينػان, فػرأل غيرىػا أخرجو مسمـ في صحيحو )كتاب: األيماف, (ْ)

 .(ُّْٔح,  َِٖىك خير كيكفر عف يمينو, ص 
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ًٍم ُنْخْر ُيِريُ  ُ ُّ بُِؽُم ُْلُقْسْ ْقْٓ ُيِريُ  بُِؽدُم ُْلُعْسد﴾ ْن ْنيا َْ ِة  ًٍم ُنْخْر ُيِريُ  ُ ُّ بُِؽُم ُْلُقْسْ ْقْٓ ُيِريُ  بُِؽدُم ُْلُعْسد﴾ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْفِع ا ْن ْنيا َْ ِة  ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْفِع ا
أك كجػكاز . (ُ)

 , كىكذا.(ِ)مغرب كالعشاءأك تأخير التأخير فرض الظير كالعصر 

 إبدال الواجبات بعضيا ببعض: (ْ

ً  كإبداؿ الكضكء كالغسؿ بالتيمـ, قػاؿ تعػالى       ُ  ْضَقبد ُْ ْصدِعق  ُؿدو دًك ْفْتْقؿا ْْ  ُْ ُ ق
ً  :﴿فْؾْم َْتِ ُ  ْضَقبد ُْ ْصدِعق  ُؿدو دًك ْفْتْقؿا ْْ  ُْ ُ ق
:﴿فْؾْم َْتِ

ـْدددده﴾ َْ ُْ بُِوُجددددوِهُؽْم ْقْنْيددددِ يُؽم  ْعددددُحو ْْ ـْدددده﴾ْفً َْ ُْ بُِوُجددددوِهُؽْم ْقْنْيددددِ يُؽم  ْعددددُحو ْْ ْفً
ككػػػػذلؾ إبػػػػداؿ القيػػػػاـ بػػػػالقعكد, كالقعػػػػكد  .(ّ)

بػداؿ بعػض كاجبػات الحػا كالعمػرة باالضطجاع, كاالض طجاع باإليمػاء كذلػؾ فػي الصػبلة كا 
 .(ْ)بالكفارات, كذلؾ كمو عند قياـ األعذار

 تغيير صفة العبادة, كما في صبلة الخكؼ. : وأخيرًا من أوجو التخفيف لمراعاة الحاجة (ٓ

 :المستحبات()الحاجة في المندوبات  تأثيرُ  - ب
, يتػػرجح فييػػا الفعػػؿ عمػػى التػػرؾ, كذلػػؾ ألف الطالبػػة لمفعػػؿ طمبػػان غالمندكبات:      يػػر جػػاـز

 .لمحرج كالمشقة أمر, كفي فعؿ ىذا األمر, تحقيؽه لممصمحة كرفعه  المندكب في أصمو

كلكف إذا اشتدت الحاجة إلى شيء مف المنػدكبات, بحيػث إذا فقػدت كقػع المكمػؼ فػي       
لحػث عميػو, األمػر الػذم ينقمػو الضيؽ كالحرج, فحينيا يتعيف ىذا األمر, كيتأكد العمػؿ بػو كا

 مف درجة الندب كاالستحباب إلى درجة الكجكب كاإللزاـ. 

ُْ إِْذُ ْتدْ ُْيـُتم بِدْ ْيٍن إَِْل ْنْجدٍل كيمكف التمثيؿ لذلؾ بقكلػو تعػالى       ـُدو ْْ دً ُلادِذيْن آ ْ ُْ إِْذُ ْتدْ ُْيـُتم بِدْ ْيٍن إَِْل ْنْجدٍل :﴿ ْيً ْنُّيُّ ـُدو ْْ دً ُلادِذيْن آ ْ :﴿ ْيً ْنُّيُّ

ى ْفددًْكُتُبوُه﴾ ْعددؿًّ ى ْفددًْكُتُبوُه﴾ُّْ ْعددؿًّ ُّْ
النػػدب كاالسػػتحباب, فخطػػاب األمػػر بطمػػب كتابػػة الػػديف عمػػى سػػبيؿ , (6)

يعت األمانة كلـ تحفظ الحقكؽ, بحيث ينكر المديف حػؽ الػدائف عميػو, فحينيػا ينتقػؿ  فإذا ضي
 حكـ كتابة الديف في حؽ الدائف مف الندب إلى الكجكب.

ؽ مسػتحبة, يػدفعيا كىكذا األمر في حكػـ التبرعػات كالصػدقات, فيػي فػي حػؽ المتصػد     
إلػػى  األمػػري  رع لػػـ يجعميػػا فػػي حقػػو كاجبػػة, كلكػػف إف كصػػؿى , ألف الشػػاأينمػػا شػػاء, كمتػػى أراد

                                                 

 .(ُٖٓ)اآلية:مف ( سكرة البقرة, ُ)
 .(ٖ/ ِ)( العز بف عبد السبلـ, قكاعد األحكاـ ِ)
 .(ٔ)اآلية:مف  ,( سكرة المائدةّ)
 (. ٖ/ ِ)( قكاعد األحكاـ )المرجع السابؽ(,ْ)
 .(ِِٖ)اآلية:مف ( سكرة البقرة, ٓ)
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أف يمد المحتاج يػده لآلخػريف, فػبل يجػد مػف يتصػدؽ عميػو أك يسػد حاجتػو كفقػره, فػإف  درجة
  .حكـ الصدقة كالتبرع ىنا ينتقؿ مف درجة الندب إلى درجة الكجكب

 .(ُ)ة"قد تكجب الشريعة التبرع عند الحاجفي ذلؾ يذكر الفقياء قاعدة: "ك     

 التحريم والكراىة(:)ثانيًا( أثر الحاجة في حكم النيي 
لكػػف لػػيس ذلػػؾ عمػػى ك  تػػؤثر الحاجػػة أيضػػان فػػي أحكػػاـ النيػػي, فتيبػػيح الحػػراـ, كتزيػػؿ الكراىػػة,        

يػػي عنػو بػػنفس الدرجػة, بػػؿ تػؤثر فػػي األمػكر المنيػػي كجػو العمػػكـ ألف الحاجػة ال تػػؤثر فػي كػػؿ مػا ني 
, كذلػؾ كنييػو أثير فػي األمػكر المنيػي عنيػا نييػان قكيػان أنيا ال تقكل عمػى التػ عنيا نييان ضعيفان, حيث

  .ذلؾ كشرب الخمر كغير سبحانو كتحريمو لمزنا كالربا كقتؿ النفس

 فعؿ المنيي عنو عمى النحك التالي:كبياف ىذا األثر لمحاجة في ال       

 ة في األحكام التشريعية المحرمة:تأثير الحاج  - أ
ر الحاجػػة فػػي األحكػػاـ المحرمػػة, بنقميػػا مػػف درجػػة الحرمػػة إلػػى درجػػة اإلباحػػة, يتػػأثيظيػػر       

كىػػػذا يعتبػػػر ضػػػابطان لمعظػػػـ  -كمػػػا ذكػػػر سػػػابقان  –كذلػػػؾ فػػػي األمػػػكر المنيػػػي عنيػػػا نييػػػان ضػػػعيفان 
فػي إباحػة الحػراـ كقاعػدة:" األصػؿ  ان مطمقػ ان النصكص كالقكاعد التي جػاءت تثبػت أف لمحاجػة تػأثير 

أم عمػػػى  –كػػػؿ منيػػػي شػػػؽ عمػػػييـ " :كقاعػػػدة, (ِ)ح عنػػػد الحاجػػػة أك الضػػػركرة"أف المحظػػػكر يبػػػا
 . (ّ)اجتنابو سقط النيي عنو" -العباد

مػػو يتحر بالعديػػد مػػف النصػػكص التشػػريعية  ربػػا الفضػػؿ(, حيػػث جػػاء)كيمكػف التمثيػػؿ لػػذلؾ بػػػ       
)كالعرايا( حيث و دعت الحاجة إلي عف التعامؿ بو, لكف الشارع سبحانو أباح منو ما كتنيى الناسى 

 .(ْ)(.كأما ربا الفضؿ, فأبيح منو ما تدعك إليو الحاجة كالعرايا)يقكؿ ابف القيـ: 

يعتبػػػر مػػػف البييػػػكع الربكيػػػة المنيػػػي عنيػػػا, الخػػػتبلؿ شػػػرط المماثمػػػة فيػػػو, ممػػػا  (ٓ)كبيػػػع العرايػػػا     
بػو, أباحػػو لكػػف لمػا دعػت حاجػة النػاس إلػى التعامػؿ ك  أفضػى إلػى تحريمػو كالنيػي عػف العمػؿ بػو,

 .كتيسيران عمييـ الشارع سبحانو, رفعان لمحرج عنيـ

                                                 

 .(ُُٓ/ ِٗ)مجمكع فتاكل ابف تيمية ( ُ)
 .(ُْٖ/ ِ)الييتمي, تحفة المحتاج بشرح المنياج  (ِ)
 (.ُِْ/ُمكاىب الجميؿ, ), الحطاب (ّ)
 .(ِٕٗ)ص (, كجميؿ بف مبارؾ, نظرية الضركرة الشرعية,َُْ/ ِ) المكقعيف عبلـإ( ابف القيـ, ْ)
 طب عمى رؤكس النخؿ بتمر مجذكذ عمى األرض.لر ابيع  العرية:العرايا: جمع عرية: ك  /( بيع العرايآ)
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ككذلؾ النظر إلى المػرأة األجنبيػة محػـر كمحظػكر, كلكػف عنػد الحاجػة إلػى التعمػيـ أك اإلشػيار أك 
الخطبػػة أك العػػبلج يصػػبح مباحػػان, ككػػذلؾ الكػػذب كالغيبػػة, كالتسػػكؿ كميػػا أمػػكر محرمػػة كمحظػػكرة, 

 .   (ُ)بيحت لمحاجةلكنيا أي ك  كمنيي عنيا شرعان,

 تأثير الحاجة في األحكام التشريعية المكروىة:  - ب

, بنقمو مف درجػة التحػريـ إلػى درجػة اإلباحػة, كػاف       إنو ككما تؤثر الحاجة في الفعؿ المحـر
 مف باب أكلى. -الذم ىك أقؿ منو مرتبةك  –البد ليا مف تأثير في الفعؿ المكركه 

 قكاعد عدة أذكر منيا:فقو في ذلؾ قد ذكر عمماء الك     
 :كؿ ما كره استعمالو مع الجكاز, فإنو بالحاجة ال يبقى مكركىان " قاعدة"(ِ). 
 :الكراىة تزكؿ بالحاجة" كقاعدة"(ّ). 
كبناءن عمى تمؾ القكاعد نفيػـ مػا لمحاجػة مػف تػأثير مطمػؽ فػي النيػي المكػركه, فيػي تػؤثر فػي        

ضػػعيفة, كقػػد قػػرر أىػػؿ العمػػـ أيضػػان أف الكراىػػة تػػزكؿ الكراىػػة ميمػػا كانػػت درجتيػػا, قكيػػة كانػػت أـ 
, فيػي ال تػؤثر فيػو إف كػاف نييػان قكيػان, ألف النيػي فػي  بأدنى حاجػة بعكػس تأثيرىػا فػي النيػي المحػـر
المحرمات يككف ممزمان, فتككف الحاجة فيو قكية كشديدة, أما في المكركىات, فالنيي فييا غيػر ممػـز 

 .(ْ)ف أخؼ كأضعؼ منيا في المحرماتلذا فالحاجة المؤثرة فييا تكك 

 كتأثير الحاجة في األحكاـ المكركىة يككف في إزالة تمؾ الكراىة.           

إلـى  لِ الَ الَحـ ُض َغـب  أَ )) :الطػبلؽ( فيػك مػف األمػكر المكركىػة, كالتػي قػاؿ فييػا )كمثاؿ ذلػؾ        
ما تسكء العشرة بػيف الػزكجيف, كتنفػر . ك)أبغض(: صيغة مف صيغ المكركه, كلكف ل(ٓ)((قُ الَ الطَ  اهِ 

 (ٔ).كتنفر طباعيما كأخبلقيما, فحينئذ تزكؿ تمؾ الكراىة, فيباح الطبلؽ حينيا

ىو )): كمثاؿ  خر عمى ذلؾ: ذىب جميكر العمماء إلى كراىة االلتفات في الصبلة, لقكلػو       
ؿ إذا احتػاج المصػمي , كلكف جعمكا تمؾ الكراىػة تػزك (ٕ)((اختالس يختمسو الشيطان من صالة العبد

                                                 

 .(ِّٔ)., ص.( أحمد رشيد المكمني, الحاجة عند األصكلييفُ)
 (.ُِّ/ُِ( مجمكع فتاكل ابف تيمية )ِ)
 (.ّّّ/ ُ( ابف تيمية, الفتاكل الكبرل )ّ)
 (.ُِٕ/ُأحمد الرشيد, الحاجة كأثرىا في األحكاـ ) .(  دْ)
, كقػػػاؿ األلبػػػاني: (ُِٖٕ, حّٕٗص ,الطػػػبلؽ كراىيػػػة :الطػػػبلؽ, بػػػاب :كتػػػابأخرجػػػو أبػػػك داككد فػػػي سػػػننو )  (ٓ)

    حديث ضعيؼ, المصدر نفسو.
 ,(ُُٓ)ص الحفناكم, نظرات في أصكؿ الفقو, إبراىيـمحمد  .د  (ٔ) 
 (.ُٕٓ, حُِٔص اآلذاف, باب: االلتفات في الصبلة, :كتاب)( أخرجو البخارم في صحيحو ٕ)
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فػػي صػػبلتو ألمػػر طػػارئ, كػػأف خػػاؼ عمػػى نفسػػو مػػف حيػػكاف سػػاـ كالحيػػة أك العقػػرب  إلػػى االلتفػػات
 . كما إلى ذلؾ..مثبلن, أك خاؼ عمى طفؿ صغير مف خطر يعترضو,

 كػػػره أف يمتفػػػت فػػػي الصػػػبلة لغيػػػر حاجػػػة, فػػػإف كػػػاف لحاجػػػة لػػػـ كيي )قػػػاؿ ابػػػف القػػػيـ فػػػي ذلػػػؾ:        
 .(ُ)(كرهيي 

   في أحكام اإلباحة: ًا: أثر الحاجةثالث
أرل أف تأثير الحاجة في حكـ اإلباحة غير متصكر حسب اعتقادم, ألف اإلباحة بمعناىػا  

المعيكد كىك: التخييػر لممكمػؼ بػيف الفعػؿ أك التػرؾ, أك التسػكية بػيف الفعػؿ كالتػرؾ ىػك فػي حػد ذاتػو 
يػػػػو مػػػػف مراعػػػػاة لمصػػػػالح العبػػػػاد يحمػػػػؿ مػػػػف التيسػػػػير كالتخفيػػػػؼ الشػػػػيء الكثيػػػػر, إضػػػػافة إلػػػػى مػػػػا ف

 بحبكحػةك  كحاجاتيـ, ألف في تخيير الشارع لممكمؼ بيف أف يقـك بالفعؿ أك يتركو فيو فسحة لممكمػؼ
اختيار ما يرفػع عنػو الحػرج كالمشػقة كيييسػر عميػو فػي جميػع ك  في اختيار ما يناسب كضعو كحاجتو,

 .ظركؼ حياتوك  جكانب

مبػاح عنػد تحقػػؽ  غيػرى  جػة فػي الحكػـ المبػاح, فيصػيري لمحا ان لكػف مػف العممػاء مػف يػرل تػأثير ك 
 الحاجة إليو فعبلن أك تركان.

ـي  المبػػاحي  فالفعػػؿي  األخػػرل عنػػد   األربعػػةي  كالػػذم يسػػتكم فيػػو الفعػػؿ كالتػػرؾ, قػػد تعتريػػو األحكػػا
, فينتقؿ إلى الحرمػة أك الكراىػة, كمػا فػي ذبػح الخيػؿ أك اإلبػؿ, إذا احتػيا إلييػا لمحػرث أك (ِ)الحاجة

 .(ّ)يادالج

أك قد ينتقؿ إلى الكجكب أك الندب, كانتفاع الجار بممؾ جػاره, إذا لػـ يمحقػو بػذلؾ ضػرر أك 
 .(ْ)حرج, فالجار ىنا ييمكف جارهي مف االرتفاؽ بحائطو عند الحاجة

 
 

                                                 

 (.ِّٗ,ُّٗ /ّ) ( ابف قدامة, المغنيُ)
 .(ُٖٔ)الريسكني, نظرية المقاصد, صأ.د. ( ِ)
 .(ْٓٗ)ص (  بدكم, مقاصد الشريعة عند ابف تيمية,ّ)
 .(ِّٗ)ص ( المكمني, الحاجة عند األصكلييف,ْ)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 انثاني املبحث
 

 
 
 يف أحكاو انعبادات احلاجة   تطبياات
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 الثاني المبحثُ 
 م العباداتاحكتطبيقات الحاجة في أ

 توطئة:
طاعتػػػو, كالشػػػعكر ك  كاستسػػػبلـ لػػػو, هلل  الكجػػػداني تعنػػػي: انقيػػػاده العبػػػادة بمعناىػػػا الشػػػعكرم ك        

 . (ُ)بالذلة كاالستكانة لو كتمجيده كتعظيمو مع غاية المحبة كاإلخبلص لو

ابػػف تيميػػة بقكلػػو:   ارح, فقػػد عرفيػا أمػا بمعناىػػا المتعمػػؽ بمظػاىر العبػػادة, كالمتمثػػؿ بعمػؿ الجػػك        
ظاىرة, كالصبلة " العبادة ىي اسـ جامع لكؿ ما يحبو اهلل  كيرضاه مف األقكاؿ كاألعماؿ الباطنة كال

. إلػى قكلػو: كالػدعاء .كصمة الرحـ لحا كصدؽ الحديث كأداء األمانة كبر الكالديفكا كالزكاة كالصياـ
المعنػػػى المػػػراد ىنػػػا, كالمعنػػػي بتطبيػػػؽ أثػػػر ىػػػذا ىػػػك ك  .(ِ)القػػػر ف, كأمثػػػاؿ ذلػػػؾ مػػػف العبػػػادة "ك  كالػػػذكر

 .الحاجة عميو في ىذا البحث, كما سأبيف الحقان 
             :فػػي قكلػػو ى الػػذم أمػػر بػػو اهلل  ػف فػػي مقاربػػة العبػػد لممثػػؿ األعمػػمػػكالغايػػة مػػف العبػػادة تك       

 ِ ِ ﴿ ُقْل إِ ا ْصْلِِت ْقُكُعؽِي ْقَْمْْقًْي ْقْمًِِْت  ِِّ ْرَب ُْلْعًدْ ُم ﴿ ُقْل إِ ا ْصْلِِت ْقُكُعؽِي ْقَْمْْقًْي ْقْمًِِْت  ِِّ ْرَب ُْلْعًدْ ًْ ْنقا دْرُت ْقْنْكد
ِْ يْك ْلدُه ْقبِدْذلِْك ُن ُم نْي* ْٓ ْْشِ ًْ ْنقا دْرُت ْقْنْكد
ِْ يْك ْلدُه ْقبِدْذلِْك ُن نْي* ْٓ ْْشِ

 .(ّ)ُدُْْعؾِِؿنْي ﴾ُدُْْعؾِِؿنْي ﴾

أثػر بػالغ فػػي حيػاة المسػمـ, فيػػي تعمػؿ بشػكؿ متكامػؿ عمػػى تربيػة المسػمـ التربيػػة  ذات فالعبػادةي       
 اإلسبلمية الفعالة كالمؤثرة في كؿ جكانب حياتو.

 أبيػػػى صػػػكره, نظيػػػؼ المظيػػػر, مبتعػػػدان عػػػف األدنػػػاس لمعبػػػد فػػػي ففػػػي عبػػػادة الطيػػػارة إظيػػػاره       
 .األنجاس التي نيى الشارع سبحانو عف مقاربتيا, أك اإلتياف بشيء منياك 

بػدف كمػو, المسػاف في الصبلة: تطيير لو مف األحقاد كاآلثاـ, إضافة إلى ما فييا مف تحريؾ لمك      
 .كأعضاء الجسد كالعقؿ كالقمب

الشػح, كتعكيػد لػو عمػى البػذؿ ك  تطييػر لنفسػو مػف البخػؿك  نمػاء لػو,ك  الػوفي الزكاة: تطيير لمك       
  .كالعطاء إضافة إلى ما فييا مف إدخاؿ السركر في نفكس الناس المكمكمة

مفارقػػة األحبػػاب, كقطػػع القفػػار, ابتغػػاء لمرضػػاة ك  فػػي الحػػا: تػػدريب لػػو عمػػى تحمػػؿ المشػػاؽ,ك       
 .اهلل, كطمبان لمغفرتو

                                                 

 .(ُُ)صالعبادة ة كالعقكبة,  -اـ اإلسبلـمحمد عقمة, نظ , د.(ُ), فقو العبادات, صيفصبلح د. (ُ)
 .(ِٗ-ِٕ)يكسؼ القرضاكم, العبادة في اإلسبلـ, ص د. , ك(ّٖ)ة, صابف تيمية, العبكدي (ِ)
 .(ُّٔ,ُِٔ)سكرة األنعاـ, اآلية: ّ))
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 .ت مميئة بكؿ ما فيو مصمحة لمعبادكىكذا جميع العبادا

ىذا كمع كؿ ما تتصؼ بو تمؾ العبادات مف اليسػر, كمػع كػؿ مػا تحققػو مػف المصػالح, فقػد         
مداكمػة ك  كالتي ال حصر ليػا, لتجعػؿ أمرىػا أكثػر سػيكلة كيسػران ليا مف الرخص الكثير   جعؿ اهلل

زالةما تحققو مف رفع الحرج ك  لمعبد عمييا, إضافة إلى  .لممشقة عف العباد ا 

 التػػي مػػا كانػػت إال مراعػػاة لحاجػػات النػػاسكسػػأتحدث فيمػػا بعػػد عػػف بعػػض تمػػؾ الػػرخص, ك         
أصػػػؿ رفػػػع الحػػػرج, خفيفػػػات إنمػػػا ترجػػػع إلػػػى تالج عػػػنيـ, فقػػػد ثبػػػت أف جميػػػع الػػػرخص ك رفػػػع الحػػػر لك 

تطبيقاتيػا  معظػـ ىػك مػا عرفػت بػو الحاجػة, حيػث تتمثػؿ -كما بينت سابقان  –ىذا كتخفيؼ المشقة, ك 
 ..في العبادات في تشريعو سبحانو لتمؾ الرخص

العبػػادات, كسػػأقـك  كفػػي تمػػؾ التطبيقػػات التػػي سػػأذكرىا بيػػاف عممػػي عمػػى تػػأثير الحاجػػة فػػي        
 بذكر تمؾ التطبيقات عمى شكؿ مسائؿ, لمسيكلة في قراءتيا كفيميا كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 

 العبادات: في الحاجة تطبيقات
تنػاكؿ منيػا مػا لكثرتيػا, ألكػف  , كلرخص في باب الطيارة الرخص التاليػةؿ تمؾ امف جي  ختاري أ      

  يخص جانب المرأة : 

 المستحاضة  [: طيارةُ 2مسألة ]
كصػػحة صػػبلتيا فقػػد  يارتيػػاأف حكػػـ بط (ُ)يسػػر اإلسػػبلـ كرأفتػػو بػػالمرأة المستحاضػػةإف مػػف 

   قػػات حيضػػتيا كقػػد تسػػتمر معيػػا طيمػػة الشػػير, ابتميػػت بػػدماء االستحاضػػة, كالتػػي تأتييػػا فػػي غيػػر أك 
فالمرأة في ذلؾ قد يصيبيا مف المشقة كالحرج ما يجعميا أكثر اضطرابان كحيػرة, فػي ىػؿ تغتسػؿ لكػؿ 

فػي ذلػؾ مشػقة عمييػا, أـ ىػؿ يمكنيػا تأديػة العبػادات المفركضػة عمييػا ك  دـ تراه بعد حيضػتيا أـ ال؟
 ..يضان مف المشقة عمييا. أـ ال ؟ كفي ذلؾ أ.مف صبلة كصياـ كحا

بيا, حكـ الشارع سػبحانو فرفعان لمحرج عنيا, كمراعاة لحالتيا المرضية تمؾ, كالتي ال يد ليا 
كجػػكاز أدائيػػا  لمعبػػادات المفركضػػة عمييػػا دكف الحاجػػة لمغسػػؿ عنػػد كػػؿ صػػبلة كال خػػبلؼ  بطيارتيػػا

ا, كمػا بعػد ذلػؾ فيػك دـ بيف العمماء في ذلػؾ حيػث يػركف كجػكب الغسػؿ عمييػا عنػد انقطػاع حيضػتي
: إف قالػػػت - رضػػػي اهلل عنيػػػا -عائشػػػة استحاضػػػة ال تفسػػػد معػػػو طيػػػارة أك عبػػػادة, كذلػػػؾ لحػػػديث 

                                                 

عمػػػر  د. (, كُُ /ُ)انظػػػر المقصػػػكد" باالستحاضػػػة", عبػػػد الػػػرحمف الجزيػػػرم, الفقػػػو عمػػػى المػػػذاىب األربعػػػة ( ُ)
لشػػريعة كالدراسػػات اإلسػػبلمية, سػػميماف األشػػقر, مكضػػكع: الحػػيض كالحمػػؿ كالنفػػاس بػػيف الفقػػو كالطػػب, مجمػػة ا

 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٔالسنة الخامسة, العدد: الحادم عشر 
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بيش كانت تسػتحاض فسػألت رسػكؿ اهلل إنمـا ذلـك عـرق ولـيس  ((عػف ذلػؾ؟ فقػاؿ  فاطمة بنت حي
ذا أدبـرت فاغسـمي وصـميو  بالحيضة, فإذا أقبمـت الحيضـة فـاتركي الصـالة, فـإذا )):يػةكفػي ركا, ((ا 

 .(2)((ذىب قدرىا فاغسمي عنك الدم وصمي

الػريح, ك  كسػمس البػكؿ كالمػذم كالغػائط ان دائمػ ان عمى اعتبػار ذلػؾ حػدث قد اتفؽ العمماء أيضان ك         
أك كرعػػاؼ دائػػـ أك جػػرح ال يرقػػأ دمػػو كال يسػػكف, فػػبل يمنػػع شػػيئان ممػػا يمنعػػو الحػػيض كالنفػػاس مػػف 

ؼ, كمػا يجػكز لمػزكج أف مقػر ف, أك دخػكؿ لممسػجد أك اعتكػاكقػراءة أك مػس لك  طكاؼك  صبلة كصكـ
بيش السابؽ, كحديث ابف عباس يطأىا أيضان  المستحاضة يأتييا )) قػاؿ:   لحديث فاطمة بنت حي

 .(ِ)((الصالة أعظمزوجيا إذا صمت 

فسػػاء بػػالترخيص ليػػا فػػي أمػػكر كػػذلؾ رفػػع الشػػارع الحػػرج عػػف المػػرأة الجنػػب كالحػػائض كالن         
 :منيا

 [: طيارة أعضائيا وس رىا3مسألة ]
لػػك حكػػـ الشػػارع سػػبحانو بنجاسػػة بػػدف المػػرأة المعػػذكرة مػػف حػػيض أك نفػػاس أك جنابػػة, لكػػاف         

 ان فػػي ذلػػؾ إيقػػاع لمحػػرج كػػؿ الحػػرج عمييػػا, كلكقعػػت فػػي مشػػقة بالغػػة, حيػػث سػػتكاجو فػػي ذلػػؾ نفػػكر 
عراض بحاجتيا, كما  ر مف األمكر التي ىيمف الجميع عنيا, إضافة إلى امتناعيا عف لمس كثي ان كا 

 مػػف مخالطػػة مػػف حكليػػا أك معانقػػة زكجيػػا كأكالدىػػا, ممػػا يجعميػػا فػػي عزلػػة أيضػػان  أف ذلػػؾ سػػيمنعيا
 .ككراىية لمف حكليا كلنفسيا انطكاء عف المجتمع,ك 

 فقػػػػد أجمػػػع العممػػػػاء عمػػػػى طيػػػارة أعضػػػػاء كسػػػؤر كعػػػػرؽ كػػػػؿ مػػػف الجنػػػػب كالحػػػػائضلػػػذلؾ         
عمى جكاز مؤاكمتيا, كمعاشرتيا كتقبيميا كاالستمتاع بيا مف قبؿ زكجيا  اف اإلجماعقد كك  النفساء,ك 

عجػف, كخبػز ك  كذلؾ فيي ال تيمنع مف أم مف شػؤكف حياتيػا المعيشػية مػف طػبخك  في غير الجماع,
دخاؿ ليدىا في المائعات  .(ّ)كا 

 كأذكر مف األدلة عمى ذلؾ:    

                                                 

(, كالنسػػػائي فػػػي سػػػننو: َّٔ,ح ٕٕكتػػػاب: الحػػػيض, بػػػاب: االستحاضػػػة, ص)أخرجػػػو البخػػػارم فػػػي صػػػحيحو  ُ))
(, كأبػػك داككد فػػي ّٔٔ,حْٔ)كتػػاب: الحػػيض كاالستحاضػػة, بػػاب: الفػػرؽ بػػيف دـ الحػػيض كاالستحاضػػة, ص

(. كانظػػر: أحمػػد ِّٖ,حّٓأدبػػرت ال تػػدع الصػػبلة, ص إذا:الطيػػارة, بػػاب: مػػف ركل أف الحيضػػة كتاب)سػػننو
 .(َُٓ,ُْٗ )عزك عناية, الرخص الفقيية في ضكء الكتاب كالسنة, ص

(. كانظػر: عػاطؼ بػف ِٖرأت المستحاضػة الطيػر, ص إذاكتاب: الحػيض, بػاب:)أخرجو البخارم في صحيحو ِ))
 .(ّْٓ)ع اإلسبلمي, صمحفكظ, رفع الحرج في التشري

 (.ُٗٔ/ُالنككم, المجمكع ) (ّ)
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  كـــان النبـــي )) :فػػػي اعتكػػػاؼ النبػػػي - نيػػػاع اهلل رضػػػي -عائشػػػةالسػػػيدة مػػػا ركتػػػو        

. كفي ذلؾ دليؿ عمى طيػارة (ُ)((ُيصغي إلي رأسو وىو مجاور في المسجد فأرجمو وأنا حائض
 .منيا حاؿ حيضيا كفي ذلؾ رفع لمحرج عنيا  بدنيا كعمى عدـ نفكر النبي

فيضع فاه   نبيكنت أشرب وأنا حائض فأناولو ال ))قالت:  - رضي اهلل عنيا – كعنيا       
فيضع فاه عمى موضع  عمى موضع في فيشرب, وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناولو النبي

 . كفي ذلؾ دليؿ عمى طيارة سؤر الحائض.(ِ)((في
 

 القيح في ثيابيا وصحة الصالة معوو  عن يسير الدم [: العفوُ 4مسألة ]
ساف مف التعرض لجرح أك دمػؿ أك كلعسر االحتراز, حيث ال يخمك اإلن كذلؾ لعمكـ البمكل     

 ثػػار لػػدماء الحػػيض أك النفػػاس عمػػى الثػػكب حتػػى بعػػد  كحكػػة, أك خػػركج  دـ مػػف الفػػـ أك األنػػؼ, أ
 مشقة. ك  غسمو, فذلؾ كمو معفك عنو بالنسبة لممرأة, كيجكز معو الصبلة ألف في إزالتو عناء

إال ثـوب واحـد, تحـيض  اناحدما كان إل )) قالت: - رضي اهلل عنيا -كمنو حديث عائشة       
 . (ّ)((فيو فإذا أصابو شيء من دم قالت بريقيا فقصعتو بظفرىا

إذا أصــاب ثــوب  ((قػػاؿ عػػف النبػػي - امػػرضػػي اهلل عني -كحػػديث أسػػماء بنػػت أبػػي بكػػر 
 .(ْ)((إحداكن الدم من الحيضة فمتقرصو ثم لتنضحو بماٍء, ثم لتصمي فيو

 
 ب دون نقض شعرىا[: جواز االغتسال لممرأة الجن5مسألة ]

عف صاحبات األعذار المػذككرة, خاصػة الجنػب  رفعو لمحرج أيضان ك  كاف مف يسر اإلسبلـ         
كقػػد  مػنيف أنػػو لػـ يمػػزميف بػنقض الشػػعر عنػد االغتسػػاؿ, بشػرط أف يصػػؿ المػاء إلػػى أصػكؿ الشػػعر,

   (ٓ).عند االغتساؿ لمجنبة عمى عدـ كجكب نقض الضفائر اتفؽ األئمة األربع

                                                 

(, َِِٖ, حُْٔأخرجػو البخػارم فػػي صػحيحو )كتػػاب: االعتكػاؼ, بػاب: الحػػائض تيرجػؿ رأس المعتكػػؼ, ص (ُ)
 (. ٕٓٓ,ْٕٓ,ُٕٓ,حَُٔكمسمـ في صحيحو )كتاب: الحيض, باب: جكاز غسؿ الحائض رأس زكجيا, ص

(, ٕٗٓ, حُُٔ, بػػاب: جػػكاز غسػػؿ الحػػائض زكجيػػا كترجمػػو, صأخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو )كتػػاب: الحػػيض (ِ)
 (.ِِٖ,حُٓص كالنسائي في سننو: )كتاب: الطيارة, باب: االنتفاع بفضؿ الحائض,

 (.ُِّ,حٖٕأخرجو البخارم في صحيحو )كتاب: الحيض, باب: ىؿ تصمي المرأة في ثكب حاضت فيو, ص (ّ)
 (.َّٕ,حٕٕغسؿ دـ المحيض, ص ( أخرجو البخارم في صحيحو )كتاب: الحيض, باب:ْ)
 (. ُِّ)ص رفع الحرج في التشريع اإلسبلمي, عاطؼ بف محفكظ, (ٓ)
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قمػت يػا رسػكؿ اهلل  :-رضػي اهلل عنيػا - سػممةكمف األدلة عمى ذلؾ ما ركاه مسػمـ عػف أـ          
ال إنمــا يكفيــك أن تحثــي عمــى رأســك )) إنػػي امػػرأة أشػػد ضػػفر رأسػػي, فػػأنقض لغسػػؿ الجنابػػة؟ قػػاؿ:

 (ُ)((ثالث حثيات, ثم تفيضين عميك الماء فتطيرين

غتسػاؿ مػف الحػيض لعػدـ تكػرره كالجنابػة, يػأمر النسػاء بػنقض ضػفائرىف عنػد اال كقد كػاف   
فػػي نصػػكص االغتسػػاؿ مػػف الجنابػػة لتكررىػػا, كألنيػػا مظنػػة المشػػقة, فػػبل   فقػػد كػػاف التخفيػػؼ منػػو

 .يجب عمييا نقض ضفائرىا
عمرك ذلػؾ, حيػث كػاف يشػدد عمػى النسػاء  عمى عبد اهلل بف -رضي اه عنيا -أنكرت عائشةكقد         

 .(ِ)االغتساؿفيأمرىف بنقض رؤكسيف عند 

 

 [: جواز مرور ومكوث الجنب والحائض في المسجد لمحاجة6مسألة ]
نــاوليني )):  : قػػاؿ رسػػكؿ اهلل حيػػث قالػػت -رضػػي اهلل عنيػػا- عائشػػةكدليػػؿ ذلػػؾ حػػديث  

 .(ّ)(( إن حيضتك ليست في يدك )) فقمت: إني حائض فقاؿ: ((الخمرة عند المسجد

النفسػاء المسػجد, كذلػؾ لمحاجػػة ك  نػب كالحػػائضكالحػديث يػدؿ عمػى جػكاز دخػػكؿ كػؿ مػف الج 
تعرض ليف, بشرط أف تضمف كؿ منيف المحافظة عمى نظافة المسجد مف النجاسة, ككػذلؾ نظافػة 

 .الجسد كالثكب كالمكاف

 كقد تحتاج كثير مف النسػاء فػي كقتنػا ىػذا إلػى دخػكؿ المسػجد أك حتػى المكػكث فيػو لفتػرات,       
ف مينعت فستقع في حرجك  قة كذلؾ لحاجتيا إلى تمقي العمػـ الشػرعي, كأحكػاـ الػتبلكة كالتجكيػد, مشك  ا 

 ..الفساد بيا فييا الفتنة كانتشر شاعت خاصة في أيامنا ىذه كالتي

 ي مجاؿ رفع الحرج الرخص التالية:أما في باب الصبلة كالزكاة فأذكر ف   

 
                                                 

(, كابػف ماجػو فػي ُّٔ, حَُٕحكػـ ضػفائر المغتسػمة, ص: الحػيض, بػاب: كتاب)أخرجو مسمـ في صحيحو  (ُ)
 (.َّٔ, حُُٕما جاء في غسؿ النساء مف الجنابة, ص :الطيارة, باب :كتاب)سننو 

(, كابػف ماجػو فػي ّْٔ, حُُٕكتاب: الحيض, باب: ضػفائر المغتسػمة, ص)الحديث في صحيح مسمـ  انظر (ِ)
 (.َْٔ, حُُٕكتاب: الطيارة, باب: ما جاء في غسؿ النساء مف الجنابة, ص)سننو 

,ح َُٔص  رأس زكجيػػا كترجيمػػو, ؿ الحػػائض ػكتػػاب: الحػػيض, بػػاب: جػػكاز غسػػ)( أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو ّ)
بػػػاب: مػػػا جػػػاء فػػػي الحػػػائض تتنػػػاكؿ الشػػػيء مػػػف  كتػػػاب: الطيػػػارة عػػػف رسػػػكؿ)فػػػي سػػػننو (, كالترمػػػذم ٕٔٓ

كتػػػػػػػػػػػاب: الطيػػػػػػػػػػػارة, بػػػػػػػػػػػاب: اسػػػػػػػػػػػتخداـ الحػػػػػػػػػػػػائض, )(, كالنسػػػػػػػػػػػائي فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػننو ُِْ,حّْالمسػػػػػػػػػػػجد, ص
 (.ُِٕ,َِٕ,حَٓص
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 [: جواز إسقاط ىيئات األركان عن المريض7مسألة ]
كتعػػػالى لممػػػريض أف يػػػؤدم الصػػػبلة بالكيفيػػػة التػػػي تناسػػػب حالتػػػو ز الشػػػارع سػػػبحانو لقػػػد أجػػػا       

قكلػو  في ىذا رفع لمحرج كدفع لممشقة, دليؿلبعض ىيئات األركاف, ك  كذلؾ بجكاز إسقاطوالمرضية 
ُ  ْقْظدْذْ ُجـُدوِِّبِمْ ::تعػالى ً  ْقُقُعدود ُ  ْقْظدْذْ ُجـُدوِِّبِمْ ُلادِذيْن ْيدْذُكُرقْ  ُ ّْ ِقْقًْد ً  ْقُقُعدود ُلادِذيْن ْيدْذُكُرقْ  ُ ّْ ِقْقًْد المػريض,  ةفيػذا أصػؿ فػي صػبل ,(ُ)  

 حيث فيو بياف لحاؿ المريض في أدائو لمصبلة حسب طاقتو.

  كانػت بػي بكاسػير, فسػألت النبػي قػاؿ:  مػف السػنة مػا جػاء عػف عمػراف بػف حصػيفك         
 .(ِ)((بن  ى جَ مَ عَ فَ  ع  طِ تَ س  تَ  م  لَ  ن  إِ ًا, فَ دَ اعِ قَ فَ  ع  طِ تَ س  تَ  م  لَ  ن  إِ ًا فَ مَ ائِ قَ  لِ صَ : ))عف الصبلة, فقاؿ

ركػف القيػاـ( لغيػر مسػتطيعو, ثػـ أسػقط القعػكد إف لػـ )فػي الحػديث أسػقط ىيئػة   فالرسػكؿ        
 .يستطعو أيضان 

كمػػف التخفيػػؼ كرفػػع الحػػرج عػػف المػػريض أيضػػان, أنػػو ال يجػػب عميػػو بعػػد برئػػو مػػف مرضػػو,         
 . (ّ)إعادة الصبلة التي صبلىا بإسقاط بعض أركانيا

 

 الرباعية تخفيفًا ورفعًا لمحرج عن المسافر [: جواز قصر الصالة8مسألة ]ج
ددْن   ::يػػدؿ ذلػػؾ قكلػػو تعػػالىك          ِْ  ُْ ددق ْبددُتْم ِِف ُْْٕرِض ْفْؾددْقْس ْظْؾددْقُؽْم ُجـْددًِح ْن  ْتْؼُُصُ ددْن ْقإِْذُ َْضْ ِْ  ُْ ددق ْبددُتْم ِِف ُْْٕرِض ْفْؾددْقْس ْظْؾددْقُؽْم ُجـْددًِح ْن  ْتْؼُُصُ ْقإِْذُ َْضْ

ْلِة إِْ  ِخْػُتْم ْن  ْيْػتِـُْؽُم ُلاِذيْن ْكْػدُرقُْ  ْلِة إِْ  ِخْػُتْم ْن  ْيْػتِـُْؽُم ُلاِذيْن ْكْػدُرقُْ ُلصا ُلصا
رج, ففػي فػي اآليػة إنمػا ىػك نفػي لمحػ كنفػي الجنػاح, (5)

صحيح مسمـ عف يعمى ابف أمية قاؿ:" قمت لعمر بػف الخطػاب: لػيس عمػيكـ جنػاح أف تقصػركا مػف 
  الصبلة إف خفتـ أف يفتنكـ الذيف كفركا", فقد أمف الناس, فقػاؿ:" عجبػت منػو, فسػألت رسػكؿ اهلل

ـــــــــــ )) :عػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػؾ فقػػػػػػػػػػػاؿ ـــــــــــتَ  ةٌ قَ دَ َص ـــــــــــاه بِ ق ّدَص ـــــــــــا عَ َي ـــــــــــكُ ي  َم ـــــــــــمُ بَ اق  م َف                                         (ٓ)(( وُ تَ قَ دَ وا َص

                                                 

 .(ُُٗ)اآلية:مف  ( سكرة  ؿ عمراف,ُ)
صػػؼ مػػف صػػبلة القػػائـ, قاعػػد عمػػى النأخرجػػو الترمػػذم فػػي سػػننو )كتػػاب: الصػػبلة, بػػاب: مػػا جػػاء أف صػػبلة ال ِ))

 (.َُُ, كقاؿ األلباني: حديث صحيح, انظر: سنف الترمذم)المصدر نفسو(, ص)(ِّٕ, حَُُص
 .(ُٗٔ)( عاطؼ محفكظ, رفع الحرج في التشريع اإلسبلمي, صّ)
 .(َُُ)اآلية:مف ( سكرة النساء, ْ)
, ُّٔصصػػبلة المسػػافريف كقصػػػرىا,  كتػػاب: صػػبلة المسػػافريف كقصػػرىا, بػػاب:)أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو  ٓ))

 .( ُْٖٓح
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فػي   فرض اهلل الصبلة عمػى لسػاف نبػيكـقاؿ: ) -رضي اهلل عنيما -عف مجاىد عف ابف عباسك 
 .(ُ)(الخكؼ ركعةالسفر ركعتيف, كفي  فيك  الحضر أربعان,

صػػبلة مػػع فػػي السػػبحانو الج ىػػذا كمػػف رفػػع الحػػرج أيضػػان عػػف المسػػافر أف أجػػاز لػػو الشػػارعي        
  قػاؿ: جمػع رسػكؿ اهلل تقػديـ أـ جمػع تػأخير, لمػا كرد عػف ابػف عبػاس جمػعي مطمقػان سػكاء أكػاف 

كفػي ركايػة: كال سػفر( فقيػؿ )بيف الظير كالعصر كالمغرب كالعشاء بالمدينة مف غير خكؼ أك مطػر
 (ِ)(أراد أال يحرج أمتو)البف عباس: ما أراد إلى ذلؾ؟ قاؿ:

 ن من دفع الزكاة[: إعفاء صاحب الدي9مسألة ]
زالػػة ل قػػد يمنػػع الػػديف كجػػكب         ممشػػقة, فحاجػػة الزكػػاة عمػػى صػػاحبو, كذلػػؾ مػػف رفػػع لمحػػرج, كا 

أكلى مف حاجة الفقير,ألف الفقير سيجد مػف يعينػو عمػى فقػره غيػر ىػذا ك  المديف إلى قضاء دينو أشد
ف بدينو أشػؽ كأصػعب لكف األخير لف يجد مف يسد عنو دينو, بؿ إف مطالبة صاحب الديك  المديف,

 ..عمى نفس المديف مف مطالبة الفقير بالعكف كالمساعدة كدفع الزكاة لو
 ن  يء َعـَشـ لَ ُضـفَ  ن  إِ , َفـكَ ِمـألى  فَ  يءٌ َشـ لَ ضُ فَ  ن  إِ ق عمييا, فَ دَ صَ تَ , فَ كَ سِ ف  نَ بَ  أ  دَ ب  اِ (( :يقكؿ         

 .(ّ)((ذاكَ ىَ ذا وَ كَ يَ يء فَ شَ  كَ تِ ابَ رَ ي قَ ذِ  ن  عَ  لَ ضُ فَ  ن  إِ , فَ كَ تِ ابَ رَ ي قَ ذِ مِ فَ  كَ مِ ى  أَ 

, كيفيػـ مػف الحػديث (ْ)(( ول  ُعـتَ  ن  مَ بِ  أ  دَ اب  ى وَ نَ غِ  رِ ي  ظَ  ن  عَ  انَ ا كَ مَ  ةِ قَ دَ الصَ  رُ ي  خَ )) :كقػاؿ        
أف مف أراد التصدؽ كدفع الزكاة, فإف ذلؾ يككف مما يفيض عمى قكتو كقكت أىمو كعيالػو, كأنػو إف 

فػػراد أيسػػرتو محتػػاج, أك عميػػو ديػػف, فدينػػو أحػػؽ أف ييقضػػى مػػف الزكػػاة تصػػدؽ كىػػك محتػػاج أك أحػػد أ
 .شرائحيـك  رأفتو بحاؿ عباده بكافة ظركفيـك  كالصدقة كاليبة, كىذا مف ييسر اإلسبلـ

 [: جواز تقديم الزكاة عن وقتيا لمحاجة:مسألة ]
ال يجػػكز  مػػف المعمػػكـ أف الشػػارع سػػبحانو قػػد جعػػؿ لكجػػكب أداء الزكػػاة كقتػػان معمكمػػان محػػددان 

 تجاكزه ال بالتقديـ كال بالتأخير, كذلؾ عند حكالف الحكؿ.

                                                 

, ُّٔكتػػاب: صػػبلة المسػػافريف كقصػػرىا, بػػاب: صػػبلة المسػػافريف كقصػػػرىا, ص)أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو  ُ))
 (.َُْٔح

(, كصػػػححو ُُُِ,ح َِٕف, صلجمػػػع بػػػيف الصػػػبلتيكتػػػاب: الصػػػبلة, بػػػاب: ا)أخرجػػػو أبػػػك داككد فػػػي سػػػننو  ِ))
 در نفسو(.األلباني, انظر: سنف أبي داكد)المص

كتػػػػػػاب: الزكػػػػػػاة, بػػػػػػاب: االبتػػػػػػداء فػػػػػػي النفقػػػػػػة بػػػػػػالنفس ثػػػػػػـ أىمػػػػػػو, ثػػػػػػـ القرابػػػػػػة, )أخرجػػػػػػو مسػػػػػػمـ فػػػػػػي صػػػػػػحيحو  (ّ)
 (.َِِِ,حّٕص

 (, ُِْٔ, حِٔٗ, صنىلزكاة, باب: ال صدقة إال عف ظير غكتاب: ا)أخرجو البخارم في صحيحو  (ْ)
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كلكف قد تؤثر الحاجة في ىذا الحكـ, فتدعك إلى تقديـ الزكاة عف كقت كجكبيا, كذلؾ حػيف 
اشػػتدادىا عمػػػى المكمػػؼ, كفػػػي أكقػػػات معينػػة طارئػػػة, كػػأف تتعػػػرض الػػػببلد إلػػى غػػػزك أك احػػػتبلؿ أك 

لمؤنة, كنقص الحاجيات الضركرية, كما حصؿ في غزة, أك قػد تتعرض إلى فرض الحصار, كقمة ا
فػأدت إلػى نقػص حػاد فػي كثيػر (ََِٖ)تتعرض الببلد لحرب ضػركس كػالتي شيػنت عمينػا فػي العػاـ

 .مف المستمزمات الضركرية

تقػػديـ الزكػػاة عػػف كقػػت كجكبيػا, كقػػد احػػتا الشػػافعي عمػػى ذلػػؾ بحػػديث بالعممػػاء  يفتػػي ئػذو حين
يجػكز ) :. كقػاؿ مػع عػدـ إجازتػو التقػديـ(ُ)(مؼ صدقة العبػاس قبػؿ محميػااست أف النبي) :عمي

 .(ِ)(..إال أف يككف قرب الحكؿ أك قبمو بشيء يسير فبل أرل بذلؾ بأسان 

 كما أف الحاجة تدعك إلى تأخير الزكاة عف كقت كجكبيا, لدفعيا إلى مف ىك أحؽ بيا       

 مضان[: جواز الفطر لممسافر والمريض في ر 21مسألة ]
المسػػػافر أف أبػػػاح ليمػػػا الفطػػػر فػػػي ك  رفعػػػو الحػػػرج عػػػف المػػػريضك  كػػػاف مػػػف يسػػػر اإلسػػػبلـ

 ,مقاصد الشارع قائمة عمى إزالة تمؾ المشقةك  مشقة,ك  رمضاف, لما في المرض السفر مف عناء

أأصػـك فػي  أف حمزة بف عمػر األسػممي قػاؿ لمنبػي -رضي اهلل عنيا-شةفقد كرد عف عائ        
 .(ّ)((طرف  أَ فَ  تَ ئ  شِ  ن  ا ِ , وَ م  صُ فَ  تَ ئ  شِ  ن  إِ  )) :ثير الصياـ فقاؿكاف كك  السفر؟

كقػػد أيجيػػز لكػػؿ مػػف المػػريض كالمسػػافر قضػػاء مػػا أفطػػراه مػػف رمضػػاف فػػي أيػػاـ أيخػػر لقكلػػو  
ًٍم ُنْخرْ  تعالى: ْن ْنيا َْ ِة  ً  ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْفِع ا ِريض ْا ـُؽم 

ِْ ًٍم ُنْخرْ ْفْؿن ْكًْ   ْن ْنيا َْ ِة  ً  ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْفِع ا ِريض ْا ـُؽم 
ِْ ْفْؿن ْكًْ  

(ْ). 

سػػبحانو بػػالمريض الػػذم ال ييرجػػى بػػرؤه أنػػو لػػـ يكجػػب عميػػو الصػػياـ كال القضػػاء  كمػػف رأفتػػو         
يدخؿ مع الشيخ الطاعف الػذم ال يطيػؽ الصػكـ, فينطبػؽ ىك ك  ,كجعؿ عمى األياـ التي أفطرىا فدية

ْعؽنِيٍ عميو قكلو تعالى:  ِْ ْعؽنِيٍ قْظْذ ُلاِذيْن ُيطِقُؼوْكُه فِْ ْيِة ْضْعًُم  ِْ قْظْذ ُلاِذيْن ُيطِقُؼوْكُه فِْ ْيِة ْضْعًُم 
(ٓ). 

 

                                                 

 (.ِْٕ/ُمحمد أحمد بف رشد, بداية المجتيد كنياية المقتصد ) ُ))
 (.ِّْ/ُ) مالؾ بف أنس, المدكنة الكبرل ِ))
, باب: الصـك في السفر كاإلفطار, ص)أخرجو البخارم في صحيحو  (ّ)  (.ُّْٗ, ح ّٗٗكتاب: الصـك
 .(ُْٖ)اآلية:مف ( سكرة البقرة, ْ)
 .(ُْٖ)اآلية:مف ( سكرة البقرة, ٓ)
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 من التيسير ورفع الحرج ىو في حد ذاتو توبةً و كفارة بداًل ال فرُض  [:22مسألة ]
الكفػػارة كالتػػي تسػػتعمؿ فيمػػا كجػػد فيػػو صػػكرة مخالفػػة أك انتيػػاؾ لمعبػػادة, كالقتػػؿ الخطػػأ أك      

ؾ الفطػػر فػػي رمضػػاف, قػػد جعميػػا اهلل تكبػػةن كبػػدالن عمػػا يرتكبػػو العبػػد فػػي العبػػادة مػػف مخالفػػة أك انتيػػا
فقد قػاؿ تعػالى: لعظيـكذلؾ لرفع الحرج كاإلثـ ا دْن    َْ  ْتْوْبدة  

ْتْتدًبِْعنْيِ ُْ ِدْ  ْفِصدْقًُم ْصدْفْرْيِن  َْ  ْ دْن ْفْؿدن ما َْ  ْتْوْبدة  
ْتْتدًبِْعنْيِ ُْ ِدْ  ْفِصدْقًُم ْصدْفْرْيِن  َْ  ْ ْفْؿدن ما

ِّ ُِّ ُ (ُ)مقدرتػػو, كىػػذا أيضػػان فيػػو مػػف ك  , كقػػد جعميػػا الشػػارع سػػبحانو متعػػددة حسػػب اسػػتطاعة العبػػد
 رجػؿ فقػاؿ: إذ جػاء " بينمػا نحػف جمػكس عنػد النبػي قػاؿ: فعف أبي ىريرة ,التيسير كرفع الحرج

:" ىػؿ  أنػا صػائـ, فقػاؿ رسػكؿ اهللك  قػاؿ:" كقعػت عمػى امرأتػي ؟"يا رسكؿ اهلل ىمكت, قاؿ: "ما لؾ
"ىػؿ  ال, قػاؿ: ", قػاؿ: " فيػؿ تسػتطيع أف تصػـك شػيريف متتػابعيف رقبة تعتقيا؟" قاؿ: ال, قاؿ:تجد 

ا نحػػػف كػػػذلؾ أتػػػى فبينػػػ تجػػػد إطعػػػاـ سػػػتيف مسػػػكينان؟" قػػػاؿ: ال, قػػػاؿ: "اجمػػػس", قػػػاؿ: فمكػػػث النبػػػي
 " أيػػف السػػائؿ؟", قاؿ:أنػػا  قػػاؿ:" خػػذ ىػػذا قػػاؿ: -كالعػػرؽ: المكتػػؿ الضػػخـ, بعػػرؽ فيػػو تمػػر النبػػي

فتصػدؽ بػو", فقػاؿ الرجػؿ: أعمػى أفقػر منػي يػػا رسػكؿ اهلل؟ فػكاهلل مػا بػيف ال بتييػا يريػد الحػرتيف أىػػؿ 
 .(ِ)أىمؾ" أطعمو" حتى بدت أنيابو, ثـ قاؿ: بيت أفقر مف أىؿ بيتي, فضحؾ النبي

 ط االستطاعة فيواواشتر  فرض الحج في العمر مرة واحدة [:23]مسألة
زالػة المشػقة عػف العبػد فػي عبػادة الحػا أف فرضػو الشػارع سػبحانو فػي       كاف مف رفع الحرج كا 

العمػر مػرة كاحػػدة, كعمػى ىػذا كػػاف إجمػاع األمػػة, كدليػؿ ذلػؾ مػػا ركاه مسػمـ فػي صػػحيحو  عػف أبػػي 
"يػا أييػا النػاس قػد فػرض اهلل عمػيكـ الحػا فحجػكا", فقػاؿ  فقػاؿ: نػا رسػكؿ اهلل"خطب قػاؿ: ىريرة 
لػك قمػت نعػـ لكجبػت, )) : أكؿ عاـ يا رسػكؿ اهلل؟ فسػكت حتػى قاليػا ثبلثػان, فقػاؿ رسػكؿ اهلل رجؿ:

مػف كػاف قػبمكـ بكثػرة سػؤاليـ كاخػتبلفيـ عمػى  كلما استطعتـ ثػـ قػاؿ: ذركنػي مػا تػركتكـ, فإنمػا أىمػؾ
ذا نييتكـ عف شيء فدعكهأنبيائيـ  .(ّ)((, فإذا أمرتكـ بشيء فأتكا منو ما استطعتـ, كا 

                                                 

 .(ِٗ)اآلية:مف  ( سكرة النساء:ُ)
, بػاب :كتػاب)( أخرجو البخارم فػي صػحيحو ِ) إذا جػامع فػي رمضػاف, كلػـ يكػف لػو شػيء فتصػدؽ عميػو,  :الصػـك

تغميظ تحريـ الجمػاع فػي نيػار رمضػاف عمػى  :الصياـ, باب :كتاب)(, كمسمـ في صحيحو ُّٔٗ, حّٖٗص
 (.ِْْٖ, حَٗٓص الصائـ,

ذم فػي (, كالترمػُّْٕ, حِٕٔفرض الحا مرة في العمػر,ص :الحا, باب :كتاب)أخرجو مسمـ في صحيحو ّ) )
 :كتػػػاب) رمي فػػػي سػػػننوا(, كالػػػدُْٖ,ح ُٗٗص مػػػا جػػػاء فػػػي كػػػـ فػػػرض الحػػػا,بػػػاب: الحػػػا,  :كتػػػاب)سػػػننو 

 :, بػػػابالحػػػا مناسػػػؾ :( كالنسػػػائي فػػػي سػػػننو )كتػػػابُِّٖ, حِّٗكيػػػؼ كجػػػكب الحػػػا, ص :المناسػػػؾ, بػػػاب
 (.ُِٗٔ, حَْٗكجكب الحا, ص
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ددً ْجْعددْل  يقػػكؿ: كقػد كػػاف بإمكػاف بعػػض النػاس اإلتيػػاف بػػو أكثػر مػػف مػرة, لكنػػو         ْْ ددً ْجْعددْل ْق ْْ ْق

ْن ْحْرٍج  ِْ ْن ْحْرٍج ْظْؾْقُؽْم ِِف ُلَ يِن  ِْ ْظْؾْقُؽْم ِِف ُلَ يِن     (ُ). 

ى العبػػػػاد كمراعػػػػاة االسػػػػتطاعة( فيػػػػو مػػػػف التيسػػػػير عمػػػػ)الحػػػػا بشػػػػرط  ككػػػػذلؾ فرضػػػػو       
ددِن     ::محػػرج عػػنيـ فاالسػػتطاعة فػػي قكلػػو تعػػالىان لحاجػػاتيـ, كرفعػػل ْْ ددِن ْق ِِّ ْظددْذ ُلـاددًِس ِحددجُّ ُْلْبْقددِت  ْْ ْق ِِّ ْظددْذ ُلـاددًِس ِحددجُّ ُْلْبْقددِت 

َْ إِْلْقددِه ْشدبِقل   َْ إِْلْقددِه ْشدبِقل  ُْشدْتْطً ُْشدْتْطً
أمػػف ك  االسػتطاعة بكػؿ جكانبيػا الماديػػة كالمعنكيػة, كالقػدرة البدنيػة, , تشػػمؿي (ِ)

تمػؾ تجعػؿ الشػارع سػبحانو ييعفػي العبػد مػف فريضػة الحػا الطريؽ, كنقصاف أحد جكانب االستطاعة 
حتى تكفر االستطاعة بكؿ جكانبيا كىذا دليؿ عمى قمة مراعاة الشارع لمصالح العباد, كرفعو الحرج 

 .كالمشقة عنيـ
  

 نيابة عن الشيخ الكبير الذي ال يستطيعو الحجِ  [: جوازُ 24مسألة] 
, الػذم اليطيػؽ أعمػاؿ الحػا ا عػف الشػيخ الكبيػر, جػكاز الحػكمف صكر رفع الحرج كدفع المشقة

بػػػف عبػػػاس, أف امػػػرأة مػػػف خػػػثعـ, قالػػػت: يػػػا رسػػػكؿ اهلل إف أبػػػي ليػػػؿ مػػػا ركاه الترمػػػذم عػػػف الفضػػػؿ د
     :أدركتػػػو فريضػػػة اهلل فػػػي الحػػػا, كىػػػك شػػػيخ كبيػػػر ال يسػػػتطيع أف يسػػػتكم عمػػػى ظيػػػر البعيػػػر, قػػػاؿ

 .(ّ)((حجي عنو))

 ج والعمرة, فيو من التيسير ورفع الحرج ن بين الح: جواز الِقرا[25]مسألة
عمى الحاج القادـ مف الببلد البعيدة, أجاز لو الشارع سبحانو أف يؤدم  فدفعان لممشقة كتيسيران        

السػفر, و, كذلػؾ لمػا يكابػده مػف عنػاء فػي نسؾ "الحا كالعمػرة" معػان كفػي سػفر كاحػد, رفعػان لمحػرج عنػ
نياؾ لمجس بسػيطة, يػدؿ عمػى ذلػؾ مػا ركاه مسػمـ عػف جػابر الغيػر المادية د, إضافة إلى التكاليؼ كا 
نجعميػا عمػرة, ك  بالحا, فمما قدمنا مكة أمرنػا أف نحػؿ  اهلل رسكؿ معقاؿ:" أىممنا   بف عبد اهلل

فما ندرم أشػيء بمغػو مػف السػماء أـ شػيء   فكبر ذلؾ عمينا كضاقت بو صدكرنا, فبمغ ذلؾ النبي
 .(ْ)((الناس أحموا فموال اليدي الذي معي فعمت كما فعمتمأييا  ((مف قبؿ الناس, فقاؿ

                                                 

 .(ٖٕ)اآلية:مف سكرة الحا, ( ُ)
 .(ٕٗ)اآلية:مف سكرة  ؿ عمراف,( ِ)
(, ِٖٗ, حِِّيػت, صلشػيخ الكبيػر كالمكتاب الحػا, بػاب مػا جػاء فػي الحػا عػف ا)أخرجو الترمذم في سننو ّ))

 (.ِِّكصححو األلباني, انظر: سنف الترمذم) المصدر نفسو(, ص)
ز كتاب: الحا, باب: بياف كجكه اإلحراـ كأنو يجكز إفراد الحا كالتمتع كالقراف, كجػكا)( أخرجو مسمـ في صحيحو,ْ)

 (.ِّّٖ,حّٕٓإدخاؿ الحا عمى العمرة كمتى يحؿ القارف مف نسكو, ص
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كبيػػذا يتأكػػد رفػػع الشػػارع سػػبحانو الحػػرج كالمشػػقة عػػف أىػػؿ الػػببلد البعيػػدة, فأجػػاز ليػػـ إقػػراف        
 .    (ُ)النسكيف "العمرة كالحا" في سفر كاحد

التػػػي الكثيػػػرة الػػػرخص التػػػي اخترتييػػػا مػػػف بػػػيف فػػػي نيايػػػة حػػػديثي عػػػف تمػػػؾ الػػػرخص, ك ك  إذف       
ا كاف منيا بنص الكتاب كالسنة, التخفيفات مكؿ ىذه الرخص ك  إف  كضعيا الشارع, أستطيع القكؿ:

االجتيػاد, كميػا ترجػع إلػى أصػؿ رفػع الحػرج, األمػة, كمػا ثبػت منيػا بالقيػاس ك  ما كاف منيا بإجمػاعك 
نيا ما كانت إال لمتخفيؼ عف زالة المشاؽ, كا  سػبب اء جزئي مػف كمػي, ك استثن نياالمكمفيف, حيث إ كا 

األصػػكلييف يعػػدكف تشػػريع  االسػػتثناء ىػػذا ىػػك مبلحظػػة الشػػارع لضػػركريات العبػػاد كأعػػذارىـ, لػػذا فػػإف
لك لـ  التخفيفات مف باب المصالح الحاجية, كالتي ما شيرعت إال لحاجة الناس إلييا, فإنياالرخص ك 

 .مشقة كعنتك  شرع لكقع الناس في حرجت

حظتػػو أف عمػػى المػػؤمف االحتيػػاط عنػػد األخػػذ بػػالرخص كعػػدـ االسترسػػاؿ لكػػف ممػػا ينبغػػي مبلك      
حاجػات, فيػـ أعمػـ سؤاليـ فيما يطرأ لو مف ضػركرات ك فييا كالرجكع دائمان إلى العمماء المختصيف, ك 

 .(ِ)البلـز مف المحظكر لدفعيا الحاجة, كتقديرك  مف غيرىـ في تقدير الضركرة

 
 
 
 

 

                                                 

 .(ِٗٔ)( عاطؼ محفكظ, رفع الحرج في التشريع اإلسبلمي, صُ)
 .(ُِِ)محمد عثماف شبير, القكاعد الكمية كالضكابط الفقيية في الشريعة اإلسبلمية, ص .( أ.دِ)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 انثانث املبحث
 

 
 
 يف أحكاو املعايالت احلاجة   تطبياات
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 الثالث المبحثُ 
 في أحكام المعامالت الحاجةِ  تطبيقاتُ 

 توطئة:
مف األحكاـ الشرعية الميمة, كالتي يجب عمى كؿ مسمـ أف يتعمميا إذ  المعامبلتي  تعتبري        

ادة في أف ثمرتيا الحاجة إلييا ال تقؿ عف الحاجة إلى معرفة أحكاـ العبادة, كىي تختمؼ عف العب
ثمرتو ك  تعكد عمى الفرد كعمى المجتمع الذم يعيش فيو, بعكس العبادة, كالتي تتعمؽ بالشخص نفسو

 ..(ُ)تعكد عميو كحده

, كال يمنع منيا شيء إال بنص صريح الداللة, صحيح واألصل في المعامالت اإلباحة      
ثؿ في القر ف كالسنة, غير أنيا تقكـ في الثبكت, كىي تتفؽ مع العبادات في أف مصدرىا رباني يتم

القكاعد الكمية, كلـ يتطرؽ فييا إلى التفصيؿ, لفتح المجاؿ ريعيا عمى أساس المبادئ العامة ك تش
 ..لمفقياء إلى االجتياد في الصكر التي تجد عمى الناس

ْم ُلَرْبً﴾:﴿ ْقْنْحلا ُّ ُ ُْلْبْقْع ْقْح :﴿ ْقْنْحلا ُّ ُ ُْلْبْقْع ْقْح قكلو تعالى ,ودليل اإلباحة في المعامالت       ْم ُلَرْبً﴾را را
, كقكلو تعالى: (ِ)

ًْرة  ْظن ْترْ  ْوُْلُؽْم ْبْقـُْؽْم بًِْلْبًضِِل إِٓا ْن  ْتُؽوْ  َِتْ ْْ ُْ ْن ُْ ْٓ ْتْلُكُؾو ـُو ْْ ً ُلاِذيْن آ ْ ًْرة  ْظن ْترْ ﴿ ْيً ْنُّيُّ ْوُْلُؽْم ْبْقـُْؽْم بًِْلْبًضِِل إِٓا ْن  ْتُؽوْ  َِتْ ْْ ُْ ْن ُْ ْٓ ْتْلُكُؾو ـُو ْْ ً ُلاِذيْن آ ْ ـُؽْم﴾﴿ ْيً ْنُّيُّ َْ ـُؽْم﴾ٍُض  َْ  . (4)ٍُض 

اصد, إلى العمؿ كالمصالح كالمق عامبلت كما يرل الشاطبي, االلتفاتكاألصؿ في الم         
 .إلى المعاني منيا التعبد لممكمؼ دكف االلتفات بعكس العبادات كالتي يقصد

فإنا كجدنا الشارع قاصدان لمصالح العباد, كاألحكاـ العادية ) :كقد أكضح الشاطبي ذلؾ بقكلو       
]المعامبلت[ تدكر معو حيثما دار فترل الشيء الكاحد يمنع في حاؿ ال تككف فيو مصمحة, فإذا 

 .(ْ)يجكز في القرض(ك  فيو مصمحة جاز كالدرىـ بالدرىـ إلى أجؿ يمنع في المبايعة كاف

ْوُْلُؽْم ْبْقـُْؽْم :كيستدؿ لمراعاة العمؿ كالمصالح في المعامبلت بقكلو تعالى        ْْ ُْ ْن ْوُْلُؽْم ْبْقـُْؽْم ﴿قْٓ ْتْلُكُؾو ْْ ُْ ْن ﴿قْٓ ْتْلُكُؾو

 سابقة الذكر.بًِْلْبًضِِل ﴾ بًِْلْبًضِِل ﴾ 

                                                 

  .(ّ)( أحمد عيسى عاشكر, الفقو الميسر في المعامبلت, صُ)
 .(ِٕٓ )اآلية:مف سكرة البقرة,  (ِ)
 (.ِٗ)اآلية:مف سكرة النساء,  (ّ)
 (.َِٓ/ ِالشاطبي, المكافقات ) (ْ)
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في إباحتيا لكثير مف العقكد كالتعامبلت التي  تأثير الحاجة في المعامبلت, كيمكف مبلحظة        
في أصميا محرمة, كمخالفة لمقياس, كجكاز تداكؿ الناس ليا, كالتعامؿ بيا في بيكتيـ. كسكؼ يتـ 

 تكضيح ذلؾ مف خبلؿ التطبيقات اآلتية:

 المعامالت: تطبيقات الحاجة وأثرىا في
المحظكرة, كالمزارعة كالمساقاة, كالسمـ  مف المعامبلت, كالبيكع صكران   لقد أباح النبي        

كمع ما فييا  اعاة لحاجات العباد في معامبلتيـ كبيكعيـغيرىا, كذلؾ رفعان لمحرج, كمر ك  ..كالعرايا
 .مف الحرمة كمخالفة القياس

كسأختار مف بيف ىذه المعامبلت كالبيكع ما أجده أكثر تداكالن كاستعماالن, إضافة إلى بعض         
كنييو "حرصان عمى مصالح العباد بعضيـ مع بعض   التي نيى عنيا النبي ك  ت األخرلالمعامبل

 كمف ىذه المعامبلت:,  (1)بيع المسمـ عمى بيع أخيو"ف ع

  ريِة تيسيرًا وسدًا لحاجات الناس:العا إباحةُ  (2
لمسمـ ا . أك ىي إعارةي (2)كالتي ىي: تمميؾ المنفعة بالمجاف حاؿ حياة المممؾ العاريةي        

ألخيو المسمـ شيئان مف أعياف مالو لينتفع بو دكف مقابؿ, كذلؾ لفقده ليذا الشيء, كقد يككف 
 ىذا األخ صديؽ أك جار أك قريب أك غير ذلؾ, فالعارية تعمؿ عمى زيادة أكاصر األخكة

   المحبة كتقكية الركابط بيف األفراد في المجتمع, كفييا قضاء لحاجات الناس كمصالحيـ, ك 
ألسر الفمسطينية عندنا تتفاكت في المستكل المعيشي كالمادم ليا, كنحف في بمدنا المحتؿ فا

 كالمحاصر كنا كال زلنا في أمس الحاجة لمثؿ ىذه التعامبلت.

خاصة في الحرب األخيرة الظالمة عمينا في غزة في كما أحكج شعبنا إلى ىذه الحاجة        
اجة ماسة إلى إعارة أك استعارة أشياء كثيرة مف , كالتي جعمت الجميع في ح(ََِٖ)العاـ

أك الفقر بؿ لخطكرة الخركج ة بعضيـ, كانكا يجدكف صعكبة في تحصيميا ال مف أجؿ الماد
لشرائيا, كتكفيرىا ألىميـ كعياليـ, كقد ضرب أىؿ بمدنا المثؿ األعمى في التعاكف كالتكافؿ 

 ة بعضيـ بعضان.عـ اآلخذ كالمطبؽ لتمؾ المعاممة لسد حاجفكانكا نً 

ف يمنع اإلحساف, كمد يد العكف لممحتاجيف, بدليؿ قكلو تعالى: ػؿ لمػبالكي ػد تكع ػدكق       
ـعو  ـعو  ُهْم ُيْرُُؤقْ * ْقْيؿُهْم ُيْرُُؤقْ * ْقْيؿ  ﴿ْفْوْيِل َلْؾُؿْصَؾنْي * ُلاِذيْن ُهْم ْظن ْصْلِِتِْم ْشًُهوْ * ُلاِذينْ ﴿ْفْوْيِل َلْؾُؿْصَؾنْي * ُلاِذيْن ُهْم ْظن ْصْلِِتِْم ْشًُهوْ * ُلاِذينْ 

                                                 

 (.ِ(, ىامش)ٓٗانظر: تخريا الحديث, ص) ُ))

 .(َِٖ )ص عمي الخفيؼ, أحكاـ المعامبلت الشرعية,(ِ)
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فسر  حيث ذكر القرطبي أف ابف عباسكفيو دليؿ عمى جكاز العارية, . (ُ)ُدًُْْظوْ  ﴾ُدًُْْظوْ  ﴾
 .."الماعكف" بأنو: المعركؼ كمو الذم يتعاطاه الناس فيما بينيـ

كفي الجاىمية: كاف يعرؼ الماعكف: بكؿ ما فيو منفعة حتى الفأس كالقدر كالدلك        
 .(ِ)كالقداحة ككؿ ما فيو منفعة مف قميؿ أك كثير

مف ذلؾ:  ر اإلعارة لؤلشياء بينو كبيف صحابتومف صك  الكثير كقد كرد عف النبي       
استعار منو أدرعان يكـ حنيف, فقاؿ: أغصبان يا  ما كرد عف صفكاف بف أمية أف الرسكؿ

عاـ حجة الكداع في  ركل الترمذم قكؿ النبيك  .(ّ):" بل عارية مضمونة"محمد؟ قاؿ
, كالديف مقضي"  . (ْ)خطبتو:" العارية مؤادة, كالزعيـ غاـر

 

 والضرورة, عماًل بأصل رفع الحرج:از المساقاة لمحاجة جو  (3
بسقيو كالعناية بو, مقابؿ حصة  شجرهي إلى  خر ليقكـى  الرجؿي  فييا دفعي يى  , كالتي المساقاة      

رفعان لمحرج عف صاحب الشجر, فقد ال يتمكف  أجازىا النبي ,لو مف الثمر ة)جزء( معمكم
ـ خبرتو في ىذا المجاؿ, أك النشغالو في أعماؿ أخرل, كأف مف العناية بيا لعدـ  تفرغو أك لعد

 .يككف أستاذان أك طبيبان أك تاجران أك غير ذلؾ, كال خبرة لو في مجاؿ الزراعة كالسقاية

لمسعي ناية بالشجر, كيككف ذلؾ لو مصدر لمع لمحرج عف العامؿ الذم كضع فيو رفعكذلؾ ك      
لمساقاة, كمنيا: ما ركاه تدلؿ عمى مشركعية النبكية ا مف األحاديثي , كقد جاءت كاالسترزاؽ

 (ٓ)عامؿ أىؿ خيبر بشطر ما يخرج مف ثمر أك زرع" مسمـ: عف ابف عمر " أف النبي

ال يمكف أف ينيى عف أمر فيو مصمحة )كالمساقاة(, كلك نيى عنو   مما يدؿ عمى أنو           
  عمينا في الديف مف حرج., كما جعؿ اهللصاب الناس الضيؽ كالحرج الشديدافأل

                                                 

 .(ٕ-ْ )( سكرة الماعكف, اآلية:ُ)
 .(ُْٔ, ُْٓ /َُ)( القرطبي, ِ)
 .كصححو األلباني (ِّٔٓ,حّٖٔتضميف العارية, ص :البيكع, باب :( أخرجو أبك داككد في سننو )كتابّ)
, (ُِٓٔ,حَُّمػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي أف العاريػػػػػة مػػػػػؤادة, ص :البيػػػػػكع, بػػػػػاب :(أخرجػػػػػو الترمػػػػػذم فػػػػػي سػػػػػننو, )كتػػػػػابْ)

  :صححو األلباني.)مف المصدر نفسو(.حديثكال
, ْٖٕكالمزارعػػة, بػػاب: إذا لػػـ يشػػترط السػػنيف فػػي المزارعػػة, ص أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو )كتػػاب: الحػػرث (ٓ)

, َٕٔ(. كمسػػمـ فػػي صػػحيحو )كتػػاب: البيػػكع, بػػاب: المسػػاقاة كالمعاممػػة بجػػزء مػػف الثمػػر كالػػزرع, صِِّٗح
 (ّّٖٓح
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أف يقرىـ  كعف عبد اهلل بف عمر قاؿ: لما افتتحت خيبر سألت ييكد خيبر رسكؿ اهلل          
أقركم فييا : ))فييا عمى أف يعممكا عمى نصؼ ما خرج مف الثمر كالزرع فقاؿ رسكؿ اهلل 

 .(ُ)((عمى ذلك ما شئنا

 

 :الممحة إليياجواز اإلجارة عمى المنافع لمضرورة والحاجة  (4

سبحانو عمبلن برفع الحرج,  تمميؾ المنافع بعكض, جكزىا الشارعي  ىي عقدي ك : اإلجارةي        
. أك أم شيء مما يحتاجو الناس في حياتيـ, .فميس لكؿ أحد دار يممكيا أك سيارة أك دكاف

 ظركؼ الحياةفمتطمبات الحياة كثيرة كمتطكرة, كحاجة الناس ليا تتزايد يكمان بعد يكـ باختبلؼ 
 ..متطمبات العصر, لذا كاف البد مف إباحة اإلجارةك 

ُتوُهنا ُنُجوْرُهنا ﴾ُتوُهنا ُنُجوْرُهنا ﴾آآ:﴿ ْفنِْ  ْنْرْ ْعْن ْلُؽْم فْ :﴿ ْفنِْ  ْنْرْ ْعْن ْلُؽْم فْ كدؿ عمى إباحتيا كجكازىا قكلو تعالى       
(ِ) ,

ِن ُْشْتْلْجْرْت ُْلؼْ كقكلو تعالى ْْ ً ْيً ْنْبِت ُْشْتْلِجْرُه إِ ا ْخْرْ  ِن ُْشْتْلْجْرْت ُْلؼْ :﴿ ْقًْلْت إِْحْ ُُُهْ ْْ ً ْيً ْنْبِت ُْشْتْلِجْرُه إِ ا ْخْرْ  نُي  ﴾:﴿ ْقًْلْت إِْحْ ُُُهْ ِْ ْ ْٕ نُي  ﴾ِويُّ ُ ِْ ْ ْٕ ِويُّ ُ
(ّ). 

ثالثة أنا : قال اه  ))قاؿ: أف رسكؿ اهلل  كرد عف أبي ىريرة ما كمف السنة:       
 .(ْ) ((خصميم يوم القيامة, رجل استأجر أجيرًا فاستوفى منو ولم يعطو أجره

 إنو إذا حرمت كاف حكمان )جكاز اإلجارة بدليؿ رفع الحرج: محفكظ في كيقكؿ ابفي       
يقاؼ لمصالحيـ كحيات تقكـ عمى  يـ, حيث إف جؿ حياة الناسبالتضييؽ الشديد عمى الناس كا 

األعماؿ التي تعتمد عمى القدرات كالميارات, كالبناء, كالنقش, كالسباكة, كالطب, كاليندسة, 
كغيرىا, خصكصان في عصرنا ىذا, فإنو ال يمكف أبدان إذا حذؽ اإلنساف عمبلن أف يحذقو كييتقف 

ره, كلف يككف نقاشان كحدادان كطبيبان كميندسان, في  ف كاحد, ككميا أعماؿ ضركرية لحياة غي
جماع (ٓ) (الناس, كال يمكف االستغناء عنيا, ككميا تقكـ عمى اإلجارة, فكاف البد مف جكازه , كا 

 األمة عمى ذلؾ في كؿ عصر كمصر.

                                                 

, ُٕٔ,َٕٔص أخرجو مسػمـ فػي صػحيحو, )كتػاب: البيػكع, بػاب: المسػاقاة كالمعاممػة بجػزء مػف الثمػر كالػزرع, (ُ)
 (.ّٖٔٓح

 .(ٔ)سكرة الطبلؽ, اآلية: ِ))
 .(ِٔ ):مف اآلية سكرة القصص, ّ))
 (.َِِٕ, حِْٔكتاب: اإلجارة, باب: إثـ مف منع أجر األجير, ص )أخرجو البخارم في صحيحو,( ْ)
 .(ُُّ,َُّص)عاطؼ محفكظ, رفع الحرج, ( ٓ)
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ي ال غنى ألحد منا عنيا. لذا فقد مف المعامبلت الميمة كالضركرية, كالت فاإلجارةي  إذف      
أجازىا الشارع مف أجؿ التيسير, كالتخفيؼ, كرفع الحرج عف العباد, فمف لـ يحتا إلى دار 
يستأجرىا, احتاج إلى سيارة لتنقبلتو, كمف لـ يحتا إلى سيارة, احتاج إلى مكاف إلقامة مشركع 

  .أبدان  مةىذه المعام إذف فبل غنى لئلنساف عف -كىكذا - ما أك عمؿ ما

 

 :جواز التصرف في مال الغير, بغير إذنو لمضرورة أو الحاجة (5

أجاز الشارع سبحانو لمعبد التصرؼ في ماؿ غيره إذا ألجأتو الضركرة أك الحاجة إلى       
زالة المشقة, كدفع الضرر عف نفسو كأىمو, بشرط  ذلؾ, كجكاز ذلؾ عمبلن بأصؿ رفع الحرج, كا 

 . أال يضر ذلؾ بصاحب الماؿ

ال يمنع أحدكم : ))قاؿ أف رسكؿ اهلل  كمف أدلة ذلؾ ما ركاه مسمـ عف أبي ىريرة      
. فإف دعت الحاجة إلى ذلؾ بحيث ال يضر بالجار, (ُ)((جاره أن يضع خشبة عمى جداره

 .بغير إذنو  أجازه

 

 بيع المسمم عمى بيع أخيو المسمم:أن ي نيي النبي (6
ئلفساد كاإلضرار بالغير, إضافة إلى ما يسببو ذلؾ مف التناحر كسبب النيي ىنا منعان ل      

 كالتباغض, فكاف النيي عمبلن بأصؿ رفع الحرج. 
    , قاؿ في المغني: (ِ)(( وال يبع بعضكم عمى بيع أخيو )) الدليؿ ما جاء عف النبيك       

 .(ّ)(لما فيو مف اإلضرار كاإلفساد عميو, ككذلؾ إف اشترل عمى شراء أخيو)

 

 

                                                 

(, َُِْ, ح ُٕٗغػػػرس الخشػػػب فػػػي جػػػدار الجػػػار, ص :كتػػػاب: البيػػػكع, بػػػاب)أخرجػػػو مسػػػمـ فػػػي صػػػحيحو  ُ))
, َٖٓكتػػػاب: المظػػػالـ, بػػػاب: ال يمنػػػع جػػػار جػػػاره أف يغػػػرس خشػػػبة فػػػي جػػػدارة, ص)كالبخػػػارم فػػػي صػػػحيحو 

 (.ُِْٔ, ح ْْٓالقضاء في المرفؽ, ص :األقضية, باب :(, كمالؾ في المكطأ )كتابِّْٔح
ى سػـك أخيػو حتػى يػأذف ال يبيع عمى بيػع أخيػو كال يسػـك عمػ :البيكع, باب :كتاب)أخرجو البخارم في صحيحو  (ِ)

تحريـ بيع الرجؿ عمػى بيػع أخيػو,  :البيكع, باب :كتاب)(, كمسمـ في صحيحوُِّٗ, ح ّْٗلو أك يترؾ, ص
 (.ّّْٔ, حُٗٔ(, كأبك داككد في سننو )كتاب البيكع, باب في التمقي, صَِّٕ, حّٕٕص

 (.ِّٓ/ ْ)ابف قدامة, المغني (ّ)
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 جواُز السمم لمحاجة: (7
قدـ المدينة كىـ يسمفكف بالثمر السنتيف  كيدؿ عمى جكاز ما ركاه البخارم كمسمـ: أنو       

 .(ُ)(( وممُ ع  مَ  لٍ جَ ى أَ لَ إِ  ومٍ مُ ع  مَ  نٍ ز  وَ وَ  ومٍ مُ ع  مَ  لٍ ي  ي كَ فِ فَ  ,يءٍ ي شَ فِ  فَ مَ س  أَ  ن  مَ )) :كالثبلث, فقاؿ

, كالشارع نيى عف بيع ما ال  فاألصؿ في السمـ عدـ الجكاز,      ألنو مف باب بيع المعدـك
 المعدـك مف باب أكلى, إال أنو رخص في ىذا العقد كأجازه لحاجة الناس العامة.ك  يممؾ المرء

التي ألجميا شرع اهلل كرسكلو: السمـ, االرتفاؽ مف  . إذ الحاجةي .في ذلؾ:)يقكؿ ابف القيـ 
 .(ِ)الجانبيف(

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

                                                 

, صكتػػػاب: السػػػػمـ, بػػػػاب: ال)أخرجػػػو البخػػػػارم (ُ) كتػػػػاب: ), كمسػػػمـ بنحػػػػكه (َِِْ,ح  ْٔٓسػػػمـ فػػػػي كزف معمػػػػـك
 .(َُْٔ, حٖٕٗالمساقاة, باب: السمـ, ص

 (.ََْ/ ُ, إعبلـ المكقعيف )الجكزية قيـابف  ِ))
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 لخاتمةا
 

حمد الشاكريف العابديف, الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ  هلل رب العالميف, الحمد هلل الحمد
 .الصالحات, كبفضمو ككرمو تنجز الميمات

كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل, كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا , هلل الذم ىدانا ليذاالحمد 
 .محمد, كعمى  لو كصحبو كسمـ, كبعد

حساف, أختـ بحثي ىذا بعدد مف النتائا  اهلل, كبفضؿو  ركةفبب      , كذلؾ عمى التكصياتك منو كا 
  النحك اآلتي: 

 )أواًل(: النتائج:

عمـ المقاصد, كعظـ أثره في األحكاـ, لذا فعمى اآلخذ بالحاجة كبمبدأ رفع الحرج أف  أىمية -1
 .ظر فييايراعي مقاصد الشريعة, كأف يفيـ تفصيبلتيا, كيراجعيا كييدقؽ الن

ظيارىا كمدارستيا كبحثيا كاالىتماـ بيا, ردان لش أف -2 بو في إبراز مقاصد الشريعة كا 
كتسفييان آلراء المسكفيف, الذيف يتيمكف الشريعة بالقصكر, كعدـ الكفاء بحاجات  المنحرفيف

 الناس كمتطمباتيـ.
   ة بعد مرتبة الحاجيات" فيي في المرتبة الثاني مرتبة" لمقاصد الشريعة مراتب, منيا أف -3

لضركريات" كىي أقؿ مرتبة منيا, لذا فيي تختمؼ عنيا حقيقة, كحكمان, كأثران شرعيان, كىذا "
 .عمى مف جعميا بمعنى كاحد رد

كاف مفتقران إلييا مف حيث التكسعة, كرفع الضيؽ المؤدم  ما"الحاجيات في الشريعة ىي  أف -4
 -النكاحي التالية:فيي ميمة كتظير أىميتيا مف  " إلى الحرج كالمشقة

 الحرج كالمشقة رفع. 

 الضركريات كذلؾ بدفع ما يفسدىا أك يمسيا. حماية 

 الضركريات, كذلؾ بتحقيؽ ما بو صبلحيا ككماليا. خدمة 

الشارع الحكيـ اىتـ بحفظ الحاجيات كاىتمامو بحفظ المرتبة األكلى " الضركريات"  أف -5
 .رياتفكضع ليا ما يحفظيا كيتمـ حفظيا, كما كضع لمضرك 
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كاعتيبر ذلؾ أصبلن  كشرع األخذ بيا كالعمؿ بمقتضاىا الشارع اعتبر حاجات العباد, أف -6
, كعمؿ الصحابة كغير إلجماعكالسنة كا لكتاباعميو, كذلؾ بنصكص مف  ان شرعيان متفق

 .ذلؾ
الحاجة يرجع إلى اعتبار المعنى المناسب, كالذم يترتب عمى بناء الحكـ عميو  اعتباري  أف -7

معان, بمعنى: مراعاة اليسر كالسيكلة عمى المكمفيف  ىمامحة أك دفع مفسدة أك كبلامة مصإق
 .كرفع الحرج كالمشقة عنيـ

ذا ما في األخذ بالحاجة تأكيد لركح السماحة كاليسر, كالبعد عف التشدد كالتعنت, كى أف -8
 الغراء. تتصؼ بو شريعتنا اإلسبلمية

حكاؿ كاألشخاص بما يتناسب كيتكافؽ مع الحاجة تتغير كتتبدؿ بتغير األزماف كاأل أف -9
 .مقاصد الشريعة

حكـ الحاجة قائـ غالبان عمى أصؿ االستثناء, فإذا اعترضت المشقة كالحرج مسألة مف  أف -11
 .استثناءن  غير حكميا الشرعي حكمان  خر تعطىالمسائؿ, فإنيا 

أك تحريـ  الحاجة تؤثر في األحكاـ الشرعية مف كجكب أك ندب أك استحباب أك كراىة أف -11
. كؿه حسب حاجة .كقد تحـر المباح, قد تغير كتيبدؿ, تيقدـ كتؤخر, فقد تبيح المحظكر

 في أبكاب الفقو المختمفة, عبادات كمعامبلتالمكمؼ كرفع الحرج كالمشقة عنو, كذلؾ يككف 
 .جنايات كمناكحاتك 

عمكمو, بؿ الحاجة مع ما ليا مف أىمية, كتأثير في األحكاـ, إال أف ذلؾ ليس عمى  أف -12
البد لو مف شركط كضكابط كقيكد تقيدىا حتى ال تتدخؿ األىكاء كالشيكات في تقرير 

 .األحكاـ أك استصدارىا

نيىذا   مف بعدم في ىذا المكضكع باآلتي: أكصي الباحثيف كا 
 )ثانيًا(: التوصيات:

عطاؤه حؽ األكلكية في.كمراتبى  كحكمان  حقيقةن االىتماـ بعمـ المقاصد  ضركرةي  -ُ الكتابة  . كا 
 كالبحث, األمر الذم يفتح  فاقان جديدة في الدعكة إلى اهلل.

كجمع الفركع, كالتطبيقات  دراسةبحث خاص يتـ فيو إفراد القكاعد الحاجية بالبحث كال عمؿي  -ِ
 , ككذلؾ دراسة المسائؿ المتعمقة بالحاجة فيما يخص أبكاب غير أبكاب العباداتعمييا

 كغير ذلؾ . كاألحكاؿ الشخصية ةكالمعامبلت, كالجنايات كاألنكح
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تتبع المسائؿ كالنكازؿ المعاصرة المتعمقة بالحاجة, كدراستيا بشكؿ مستفيض كمكسع,  ككذلؾ     
ككضع أحكاـ ميسرة ليا بما يقضي حاجات العباد بشرط عدـ مخالفتيا لمقاصد الشريعة, كمف تمؾ 

 كـ ميسر ليا:قيب, ككضع حي بحث كتن إلىالنكازؿ كالكقائع المعاصرة, كالتي ىي بحاجة 

  الصناعي كأطفاؿ األنابيب. التمقيحي 
  الشمسية. كرالفكتكغرافي كالص التصكيري 
  التجميؿ بأنكاعيا المختمفة. جراحاتي 
  ثبات الكراثية, في إثبات النسب البصمةي   .جرائـ السرقة كالقتؿ بعض كا 
  أك التبرع بيا عند حاجة الغير ليا. دأعضاء الجس زراعةي 

ال غنى لئلنساف عنيا, كىك بحاجة إلى مف يجد لو  لتيإلى ذلؾ مف النكازؿ الكثيرة كا ماك      
 .مخرجان فييا, فيما يقضى حاجاتو كال يخالؼ مقاصد شريعتو

كبعد فيذه رسالتي قد تمت بحمد اهلل كتكفيقو, أضعيا بيف يدم القارئ كالذم أسأؿ اهلل العمي      
فأصبت فمف اهلل,  فإفلو,  دميـ المفيد كالمجالقدير أف يككف قد كفقني في تقد خطأت فمف أ كا 

 نفسي كال أدعي الكماؿ :

 أذنت في إصالحو لمن فعل ومن خمل             خطٍإ ن ـم اـوم
 فذا وذا من أجمل األوصاف بشرط العمم واإلنصاف         لكن
 و اعتصاميـو بحبمـسبحان ل السالم             ـدي سبـيي واه

أسألو سبحانو أف يجعؿ عممي ىذا خالصان لكجيو الكريـ, كأف يعـ نفعو كفائدتو كؿ مف  كأخيران      
 . .قرأه
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 سورة البقرةسورة البقرة

ُ-  
ُْ ُصددْفْ ُك ْظددْذ ُل]] ً  َلْتُؽوُكددو ددة  ْقْشددط ْا ُْ ُصددْفْ ُك ْظددْذ ُلْقْكددْذلِْك ْجْعْؾـْددًُكْم ُن ً  َلْتُؽوُكددو ددة  ْقْشددط ْا ـاددًِس ْقْيُؽددوْ  ـاددًِس ْقْيُؽددوْ  ْقْكددْذلِْك ْجْعْؾـْددًُكْم ُن

  ُ ُشوُم ْظْؾْقُؽْم ْصِفق  ُ  ُلرا ُشوُم ْظْؾْقُؽْم ْصِفق    ﴾﴾ُلرا
 ى 143

ـُوُ ُكتِْب ْظْؾْقُؽُم ُلِؼْصًُص﴾  -ِ ْْ ًْ ُلاِذيْن ْآ ـُوُ ُكتِْب ْظْؾْقُؽُم ُلِؼْصًُص﴾]ْيً ْنُّيُّ ْْ ًْ ُلاِذيْن ْآ  26 171  ]ْيً ْنُّيُّ

ُؽْم ْتتاُؼوْ [  -ّ ُؽْم ْتتاُؼوْ []ْقْلُؽْم ِِف ُلِؼْصًِص ْحْقًِة ْيً ُنقِِل ُْْٕلْبًِب ْلْعؾا  45-26 171  ]ْقْلُؽْم ِِف ُلِؼْصًِص ْحْقًِة ْيً ُنقِِل ُْْٕلْبًِب ْلْعؾا

ـُوُ ُكتِ   -ْ ْْ ًْ ُلاِذيْن ْآ ـُوُ ُكتِ ]ْيً ْنُّيُّ ْْ ًْ ُلاِذيْن ْآ  45 113 [[  ......ْب ْظْؾْقُؽُم ُلَصْقًُم ْكَْم ُكتِْب ْظْذ ْب ْظْؾْقُؽُم ُلَصْقًُم ْكَْم ُكتِْب ْظْذ ]ْيً ْنُّيُّ

ً ْنْق ْظْذ ْشْػٍر  ﴿﴿  -ٓ ِريض  ْْ ـُْؽْم 
ِْ ْعُ قْدٍُت ْفْؿْن ْكًْ   ْْ  ً  ْ ً ً ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْنيا ِريض  ْْ ـُْؽْم 
ِْ ْعُ قْدٍُت ْفْؿْن ْكًْ   ْْ  ً  ْ ً  28 114 ﴾﴾......ْنيا

ًٍم ُنْخْر [  -ٔ ْن ْنيا
ِْ ِة  ً ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْفِع ا ِريض  ْْ ـُْؽْم 

ِْ ًٍم ُنْخْر [] ْفْؿْن ْكًْ   ْن ْنيا
ِْ ِة  ً ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْفِع ا ِريض  ْْ ـُْؽْم 

ِْ  97-41 114  ] ْفْؿْن ْكًْ  

ْعؽنِيٍ قْظْذ ُلاذِ قْظْذ ُلاذِ ]]  -ٕ ِْ ْعؽنِيٍ يْن ُيطِقُؼوْكُه فِْ ْيِة ْضْعًُم  ِْ  97 295 [[يْن ُيطِقُؼوْكُه فِْ ْيِة ْضْعًُم 

ًٍم ُنْخرْ   -ٖ ْن ْنيا َْ ِة  ً  ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْفِع ا ِريض ْْ ن ْكًْ   ْْ ًٍم ُنْخرْ ]ْق ْن ْنيا َْ ِة  ً  ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْفِع ا ِريض ْْ ن ْكًْ   ْْ  84 296 [[......]ْق

ٗ-  ] ْٓ ُيِريُ  بُِؽُم ُلُعْسْ []ُيِريُ  ُ ُ بُِؽُم ُلُقْسْ ْق ْٓ ُيِريُ  بُِؽُم ُلُعْسْ   ]ُيِريُ  ُ ُ بُِؽُم ُلُقْسْ ْق
115 

-36-د
97 

ْوُْلُؽْم ْبْقـْؽُ   -َُ ْْ ْٓ ْتْلُكُؾوُ ْن ْوُْلُؽْم ْبْقـْؽُ ﴿ْق ْْ ْٓ ْتْلُكُؾوُ ْن  27 111  ْم بًِلْبًضِِل﴾ْم بًِلْبًضِِل﴾﴿ْق

ُُ-   ْٓ ْٓ ]ْق  26 115  [[......ُتْؾُؼوُ بِْلْيِ يُؽْم إَِْل ُلتاْفُؾْؽِة ْقْنْحِعـُوُ إِ ا ُ ْ ُتْؾُؼوُ بِْلْيِ يُؽْم إَِْل ُلتاْفُؾْؽِة ْقْنْحِعـُوُ إِ ا ُ ْ   ]ْق

ْن ْكْػِعِفَْم   ]  -ُِ ِْ ـًْفُِع لِؾـاًِس ْقإِْثُؿُفَْم ْنْكْزُ  ْْ ْن ْكْػِعِفَْم ُقْل فِقِفَْم إِْثِم ْكبِِر ْق ِْ ـًْفُِع لِؾـاًِس ْقإِْثُؿُفَْم ْنْكْزُ  ْْ  45 211 [ُقْل فِقِفَْم إِْثِم ْكبِِر ْق

ْؼُتُم ُلـَْعًْك ْفْبؾْ   -ُّ ْؼُتُم ُلـَْعًْك ْفْبؾْ ﴿ ْقإِْذُ ْضؾا ِعُؽوُهنا ﴿ ْقإِْذُ ْضؾا ْْ ِعُؽوُهنا ْغْن ْنْجْؾُفنا ْفْل ْْ  31 231  ..﴾..﴾..ْغْن ْنْجْؾُفنا ْفْل

ٓا ُقْشْعْفً [  -ُْ َُ ْكْػِس إِ ْٓ ُتْؽؾا ٓا ُقْشْعْفً [] َُ ْكْػِس إِ ْٓ ُتْؽؾا [  233 38 
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ْم ُلَرْبً]]  -ُٓ ْم ُلَرْبًْقْنْحلا ُ ُّ ُْلْبْقْع ْقْحرا  2: 386 [[ْقْنْحلا ُ ُّ ُْلْبْقْع ْقْحرا

ُْ إِْذُ ْتْ ُْيـُتم بِْ ْيٍن إَِْل ْنْجٍل   -ُٔ ـُو ْْ ًْ ُلاِذيْن آ ُْ إِْذُ ْتْ ُْيـُتم بِْ ْيٍن إَِْل ْنْجٍل ]ْيً ْنُّيُّ ـُو ْْ ًْ ُلاِذيْن آ  85 393 [[......]ْيً ْنُّيُّ

ُٕ-   ْٓ ـًْ ْق ْٓ ]ْربا ـًْ ْق ْن ْقْبؾِـًْ []ْربا
ِْ ْؾْتُه ْظْذ ُلاِذيْن  ُ ْكَْم ْْحْ ِؿْل ْظْؾْقـًْ إِِْص  ْن ْقْبؾِـًْ [ َْتْ
ِْ ْؾْتُه ْظْذ ُلاِذيْن  ُ ْكَْم ْْحْ ِؿْل ْظْؾْقـًْ إِِْص   42-41 216   َْتْ

ً ْكْعْبْت   -ُٖ ْْ  ً ٓا ُقْشْعْفً َْلْ ً إِ َُ ُ ُ ْكْػع  ْٓ ُيْؽَؾ ً ْكْعْبْت ] ْْ  ً ٓا ُقْشْعْفً َْلْ ً إِ َُ ُ ُ ْكْػع  ْٓ ُيْؽَؾ  38-د 216  [[  ......]

 سورة بل عمران 

َْ إِْلْقِه ْش   -ُٗ ِن ُْشْتْطً ْْ َْ إِْلْقِه ْش ]ْق ِِّ ْظْذ ُلـاًِس ِحجُّ ُْلْبْقِت  ِن ُْشْتْطً ْْ  99 8: بِقل [بِقل []ْق ِِّ ْظْذ ُلـاًِس ِحجُّ ُْلْبْقِت 

ْم ْقْلْو ُكـْْت ْفظًًّ ْغؾِقْظ ُلْؼْؾِب   -َِ ْن ُ ِ لِـْْت َْلُ ِْ ٍة  ْم ْقْلْو ُكـْْت ْفظًًّ ْغؾِقْظ ُلْؼْؾِب ]ْفبَِْم ْرْْحْ ْن ُ ِ لِـْْت َْلُ ِْ ٍة   37 151  [[......]ْفبَِْم ْرْْحْ

ُ  ْقْظْذْ ُجـُوِِّبِْم[  -ُِ ً  ْقُقُعود ُ  ْقْظْذْ ُجـُوِِّبِْم[]ُلاِذيْن ْيْذُكُرقْ  ُ ّْ ِقْقًْ ً  ْقُقُعود  95 2:2 ]ُلاِذيْن ْيْذُكُرقْ  ُ ّْ ِقْقًْ

 سورة النساء

ِِ-   ُِ َْ ْظـُْؽْم ْقُخؾِْس ُ َػ ْ َُ ُِ ]ُيِريُ  ُ ُ ْنْ   َْ ْظـُْؽْم ْقُخؾِْس ُ َػ ْ َُ ً []ُيِريُ  ُ ُ ْنْ   ً [ْكْعًُ  ْ ِعقػ   36-د 21  ْكْعًُ  ْ ِعقػ 

 26 21 .  [[ْنكُػْعُؽمْ ْنكُػْعُؽمْ   ْتْؼُتُؾوُْ ْتْؼُتُؾوُْ   ْقْٓ ْقْٓ  ]]  -ِّ

ْوُْلُؽْم ْبْقـُْؽْم بًِْلْبًضِلِ   -ِْ ْْ ُْ ْن ُْ ْٓ ْتْلُكُؾو ـُو ْْ ًْ ُلاِذيْن آ ْوُْلُؽْم ْبْقـُْؽْم بًِْلْبًضِلِ ]ْيً ْنُّيُّ ْْ ُْ ْن ُْ ْٓ ْتْلُكُؾو ـُو ْْ ًْ ُلاِذيْن آ  2: :3 [[... ]ْيً ْنُّيُّ

ْن ُ ِّ[  -ِٓ َْ  ْتْوْبة  
ْتْتًبِْعنْيِ ُْ ِْ  ْفِصْقًُم ْصْفْرْيِن  َْ  ْ ْن ُ ِّ[]ْفْؿن ما َْ  ْتْوْبة  
ْتْتًبِْعنْيِ ُْ ِْ  ْفِصْقًُم ْصْفْرْيِن  َْ  ْ  98 3: ]ْفْؿن ما

قُ   -ِٔ ْبُتْم ِِف ُْْٕرِض ْفْؾْقْس ْظْؾْقُؽْم ُجـًِْح ْنْ  ْتْؼُُصُ قُ ﴿ْقإِْذُ َْضْ ْبُتْم ِِف ُْْٕرِض ْفْؾْقْس ْظْؾْقُؽْم ُجـًِْح ْنْ  ْتْؼُُصُ  ﴾﴾....﴿ْقإِْذُ َْضْ
101 

28-
41-95 

ِٕ-  
ُشدِل  دِة ْبْعدْ  ُلرُّ ـِْذِريْن لِْئلا ْيُؽوْ  لِؾـاًِس ْظْذ ُ ِ ُحجا ُْ يْن ْق ْبَِّشِ ُْ ُشدِل ﴿ ُرُشل   دِة ْبْعدْ  ُلرُّ ـِْذِريْن لِْئلا ْيُؽوْ  لِؾـاًِس ْظْذ ُ ِ ُحجا ُْ يْن ْق ْبَِّشِ ُْ ﴿ ُرُشل  

﴾ ُ ْحؽِقَم  ﴾ْقْكًْ  ُ ُ ْظِزيز  ُ ْحؽِقَم    ْقْكًْ  ُ ُ ْظِزيز 
165 35 

 سورة المائدة
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ْن ْحْرٍج ْقْلؽِْن ُيِريُ    -ِٖ ِْ ً ُيِريُ  ُ ُ لِْقْجْعْل ْظْؾْقُؽْم  ْْ ْن ْحْرٍج ْقْلؽِْن ُيِريُ  ] ِْ ً ُيِريُ  ُ ُ لِْقْجْعْل ْظْؾْقُؽْم  ْْ [......]]  6 37-55 

نْ   -ِٗ ِْ ـُْؽْم 
ِْ ْرَْض ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْنْق ْجًْك ْنْحِ   ْْ نْ ]ْقإِْ  ُكـُْتْم  ِْ ـُْؽْم 
ِْ ْرَْض ْنْق ْظْذ ْشْػٍر ْنْق ْجًْك ْنْحِ   ْْ  42 6  [[  ......]ْقإِْ  ُكـُْتْم 

َّ-   ُْ ْعُحو ْْ ً  ْفً ُ  ْضَقب ُْ ْصِعق  ُؿو ًك ْفْتْقؿا ْْ  ُْ ُ ق
ُْ ]فْؾْم َْتِ ْعُحو ْْ ً  ْفً ُ  ْضَقب ُْ ْصِعق  ُؿو ًك ْفْتْقؿا ْْ  ُْ ُ ق
 85 7 [[......]فْؾْم َْتِ

ً ُنِهلا ﴿ ُح ﴿ ُح   -ُّ ْْ ُم ُخِلـِْزيِر ْق ُم ْقحْلْ ْت ْظْؾْقُؽُم ُدْْقْتُة ْقُل ا ْْ ً ُنِهلا َر ْْ ُم ُخِلـِْزيِر ْق ُم ْقحْلْ ْت ْظْؾْقُؽُم ُدْْقْتُة ْقُل ا ْْ  :2 3  ..﴾..﴾..َر

َْم ْجْزُك  بَِْم ْكْعْبً  -ِّ ًِرْقُة ْفًْقْطُعوُ ْنْيِ ُّْيُ ُُ ْقُلعا ًِر َْم ْجْزُك  بَِْم ْكْعْبً﴿ ْقُلعا ًِرْقُة ْفًْقْطُعوُ ْنْيِ ُّْيُ ُُ ْقُلعا ًِر  27 31 ﴾﴾ ......﴿ ْقُلعا

َْم ُخْلْؿُر ْقُدْْقِسُ ْقُْْٕكْصًُب   ْيًْيً ﴿﴿  -ّّ ـُوُ إِكا ْْ ًْ ُلاِذيْن ْآ َْم ُخْلْؿُر ْقُدْْقِسُ ْقُْْٕكْصًُب ْنُّيُّ ـُوُ إِكا ْْ ًْ ُلاِذيْن ْآ  :2 10 ﴾﴾......ْنُّيُّ

ّْ-  
ُم ِرْجدِس  ﴿﴿ ْٓ د ْقُْْٕكْصدًُب ْقُْْٕز َْم ُخْلْؿُر ْقُدْْقِسُ ـُوُ إِكا ْْ ًْ ُلاِذيْن ْآ ُم ِرْجدِس ْيً ْنُّيُّ ْٓ د ْقُْْٕكْصدًُب ْقُْْٕز َْم ُخْلْؿُر ْقُدْْقِسُ ـُوُ إِكا ْْ ًْ ُلاِذيْن ْآ دْن  ْيً ْنُّيُّ دْن ِْ ِْ

ُؽْم ُتْػؾُِحو ْ  ْظْؿلِ ْظْؿلِ  ْقْطًِ  ْفًْجْتـُِبوُه ْلْعؾا ُؽْم ُتْػؾُِحو ْ ُلشا ْقْطًِ  ْفًْجْتـُِبوُه ْلْعؾا  ﴾﴾ ُلشا
11 27 

 سورة األنعام

ّٓ-   ْْ ٓا  ْم ْظْؾْقُؽْم إِ ً ْحرا ْْ ْل ْلُؽْم  ْْ ]ْقْقْ  ْفصا ٓا  ْم ْظْؾْقُؽْم إِ ً ْحرا ْْ ْل ْلُؽْم   55 111  ً ُْ ُطِرْرُتْم إِْلْقِه[ً ُْ ُطِرْرُتْم إِْلْقِه[]ْقْقْ  ْفصا

ْٓ ْظًٍد ْفنِ ا ْرباْك ْغُػوِر ْرِحقِم [  -ّٔ ْٓ ْظًٍد ْفنِ ا ْرباْك ْغُػوِر ْرِحقِم [] ْفْؿِن ُْ ُطرا ْغْرْ ْبًٍغ ْق  55 145  ] ْفْؿِن ُْ ُطرا ْغْرْ ْبًٍغ ْق

ْم ُ ُ  -ّٕ ْٓ ْتْؼُتُؾوُ ُلـاْػْس ُلاتِي ْحرا ْم ُ ُ﴿ْق ْٓ ْتْؼُتُؾوُ ُلـاْػْس ُلاتِي ْحرا ًُكمْ  ﴿ْق ٓا بًِحْلَس ْذلُِؽْم ْقصا ًُكمْ إِ ٓا بًِحْلَس ْذلُِؽْم ْقصا  26 151 ﴾﴾....إِ

ُم ُدُْْعؾِِؿنْي[  ... ... ْقًْي ْقًْي ]ُقْل إِ ا ْصْلِِت ْقُكُعؽِي ْقَْمْ ]ُقْل إِ ا ْصْلِِت ْقُكُعؽِي ْقَْمْ   -ّٖ ًْ ْنقا ُم ُدُْْعؾِِؿنْي[ْقْنْك ًْ ْنقا -273 ْقْنْك
274 8: 

 سورة األعراف

ْعِجٍ  ْقُكُؾوُ  -ّٗ ْْ ْعِجٍ  ْقُكُؾوُ﴿ ْيً ْبـِي ْآْدْم ُخُذقُ ِزيـْْتُؽْم ِظـْْ  ُكَل  ْْ  :2 31  ﴾﴾......﴿ ْيً ْبـِي ْآْدْم ُخُذقُ ِزيـْْتُؽْم ِظـْْ  ُكَل 

فنِْي﴾ ﴿﴿  -َْ ْٓ ُُيِبُّ ُدُْسِ ُه  ُفوُ إِكا ْٓ ُتْسِ ُبوُ ْق فنِْي﴾ْقُكُؾوُ ْقُْْشْ ْٓ ُُيِبُّ ُدُْسِ ُه  ُفوُ إِكا ْٓ ُتْسِ ُبوُ ْق  31 31 ْقُكُؾوُ ْقُْْشْ

ُهْم ْقُْْٕغْلْم ُلاتِي ْكًْكْت ْظْؾْقِفْم []ْقْيْضُع ْظـُْفْم ]ْقْيْضُع ْظـُْفْم   -ُْ ُهْم ْقُْْٕغْلْم ُلاتِي ْكًْكْت ْظْؾْقِفْم [إِِْصْ  41-37 157  إِِْصْ
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ْٓ بًِلْقْوِم ُِْٔخِر.  -ِْ ـُوْ  بًِ ِ ْق
ِْ ْٓ ُيْم ْٓ بًِلْقْوِم ُِْٔخِر.﴿ْقًتُِؾوُ ُلاِذيْن  ـُوْ  بًِ ِ ْق
ِْ ْٓ ُيْم  25 21  ﴾﴾..﴿ْقًتُِؾوُ ُلاِذيْن 

ْٓ ْظْذ ُلاِذيْن   -ّْ ْٓ ْظْذ ُدْْرَْض ْق ْعْػًِك ْق ْٓ ْظْذ ُلاِذيْن ]ْلْقْس ْظْذ ُلضُّ ْٓ ْظْذ ُدْْرَْض ْق ْعْػًِك ْق  56-42 11  [[  ......]ْلْقْس ْظْذ ُلضُّ

ً ْظـِتُّمْ   ]ْلْؼْ  ]ْلْؼْ    -ْْ ْْ ْن ْنْكُػِعُؽْم ْظِزيِز ْظْؾْقِه 
ِْ ً ْظـِتُّمْ ْجًْكُكْم ْرُشوِم  ْْ ْن ْنْكُػِعُؽْم ْظِزيِز ْظْؾْقِه 
ِْ  37-د 121  [[......ْجًْكُكْم ْرُشوِم 

 سورة يوسف

ً ْكًْ  ُيْغـِي ْظـُْفمْ   -ْٓ ْْ ْرُهْم ْنُبوُهْم  ْْ ْن ْحْقُث ْن
ِْ ً ْكًْ  ُيْغـِي ْظـُْفمْ ]ْقدْاً ْدْخُؾوُ  ْْ ْرُهْم ْنُبوُهْم  ْْ ْن ْحْقُث ْن
ِْ  :4 61  [[......]ْقدْاً ْدْخُؾوُ 

 سورة إبراىيم

ْن   -ْٔ ِْ ْس  ْن ﴿كِْتًِب ْنْكْزْلـًُْه إِْلْقْك لُِتْخِرْج ُلـًا ِْ ْس   35 1  ﴾﴾....ُلظُُّؾَْمِت إَِْل ُلـُّوِر ُلظُُّؾَْمِت إَِْل ُلـُّوِر ﴿كِْتًِب ْنْكْزْلـًُْه إِْلْقْك لُِتْخِرْج ُلـًا

 سورة النحل

بِقِل﴾  -ْٕ بِقِل﴾﴿ ْقْظْذ ُ اِ ْقْصُ  ُلعا  4 1  ﴿ ْقْظْذ ُ اِ ْقْصُ  ُلعا

ُفْم   -ْٖ ً ُكَزْم إِْلْقِفْم ْقْلْعؾا ْْ ُفْم ﴿ ْقْنْكْزْلـًْ إِْلْقْك ُلَذْكْر لُِتْبنَيْ لِؾـاًِس  ً ُكَزْم إِْلْقِفْم ْقْلْعؾا ْْ  35 44  ﴾﴾....﴿ ْقْنْكْزْلـًْ إِْلْقْك ُلَذْكْر لُِتْبنَيْ لِؾـاًِس 

ْم ْقحلْْ   -ْٗ ْم ْظْؾْقُؽُم ُدْْقْتْة ْقُل ا َْم ْحرا ْم ْقحلْْ ]إِكا ْم ْظْؾْقُؽُم ُدْْقْتْة ْقُل ا َْم ْحرا ً ُنِهلا لِْغْرِ ]إِكا ْْ ً ُنِهلا لِْغْرِ ْم ُخِلـِْزيِر ْق ْْ  55 115  [[....ْم ُخِلـِْزيِر ْق

 سورة اإلسراء

ـنِيْ   -َٓ ِْ تِي ِهْي ْنْقْوُم ْقُيْبَِّشُ ُدُْم ـنِيْ ﴿إِ ا ْهْذُ ُلُؼْرْآْ  ُّْيِْ ي لِؾا ِْ تِي ِهْي ْنْقْوُم ْقُيْبَِّشُ ُدُْم  35 1 ﴾﴾....﴿إِ ا ْهْذُ ُلُؼْرْآْ  ُّْيِْ ي لِؾا

ْٓ ْتْبُعْطْفً ُكلا ُلْبْعِط   -ُٓ ْغُؾوْلة  إَِْل ُظـُِؼْك ْق ْْ ْعْل ْيْ ْك  ْٓ َْتْ ْٓ ْتْبُعْطْفً ُكلا ُلْبْعِط ﴿ْق ْغُؾوْلة  إَِْل ُظـُِؼْك ْق ْْ ْعْل ْيْ ْك  ْٓ َْتْ  31 21  ﴾﴾....﴿ْق

ِٓ-   ْٓ ْٓ ﴿ْق ﴾  ﴿ْق ُه ْكًْ  ْفًِحْشة  ْقْشًْك ْشبِقل  ﴾ْتْؼْرُبوُ ُلَزْكً إِكا ُه ْكًْ  ْفًِحْشة  ْقْشًْك ْشبِقل   27 32  ْتْؼْرُبوُ ُلَزْكً إِكا

 سورة األنبياء

ة  لِْؾْعًدْنِْي﴾  -ّٓ ٓا ْرْْحْ ً ْنْرْشْؾـًْْك إِ ْْ ة  لِْؾْعًدْنِْي﴾﴿ْق ٓا ْرْْحْ ً ْنْرْشْؾـًْْك إِ ْْ  35 107  ﴿ْق
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 سورة الحج

ْن ْحْرٍج[  -ْٓ ِْ ً ْجْعْل ْظْؾْقُؽْم ِِف ُلَ يِن  ْْ ْن ْحْرٍج[]ْق ِْ ً ْجْعْل ْظْؾْقُؽْم ِِف ُلَ يِن  ْْ  56-55 71  ]ْق

 سورة الم منون

ْبْع ُحلْ   -ٓٓ ْبْع ُحلْ ﴿ْقْلِو ُتا ﴾﴿ْقْلِو ُتا ْن فِقِفنا ْْ ْؿْوُُت ْقُْْٕرُض ْق ﴾سُّ ْنْهْوُْكُهْم ْلْػْعْ ِت ُلعا ْن فِقِفنا ْْ ْؿْوُُت ْقُْْٕرُض ْق  72-34 71  سُّ ْنْهْوُْكُهْم ْلْػْعْ ِت ُلعا

 سورة النور

ْئْة ْجْؾْ ٍة[  -ٔٓ ِْ ـُْفَْم 
ِْ ُِِن ْفًْجؾُِ قُ ُكلا ْقُِحٍ   ُكِْقُة ْقُلزا ْئْة ْجْؾْ ٍة[]ُلزا ِْ ـُْفَْم 
ِْ ُِِن ْفًْجؾُِ قُ ُكلا ْقُِحٍ   ُكِْقُة ْقُلزا  46 2  ]ُلزا

ْٓ ْظْذ ُْْٕظْرِج ْحْرِج...[  -ٕٓ ْٓ ْظْذ ُْْٕظْرِج ْحْرِج...[]ْلْقْس ْظْذ ُْْٕظْؿى ْحْرِج ْق  56 61  ]ْلْقْس ْظْذ ُْْٕظْؿى ْحْرِج ْق

 القصص سورة

نِ   -ٖٓ ْْ ً ْيً ْنْبِت ُْشْتْلِجْرُه إِ ا ْخْرْ  نِ ]ْقًْلْت إِْحْ ُُُهْ ْْ ً ْيً ْنْبِت ُْشْتْلِجْرُه إِ ا ْخْرْ   5: 38-37 [[... ]ْقًْلْت إِْحْ ُُُهْ

 سورة العنكبوت

ْلْة ْتـْْفى ْظِن ُلْػْحْشًِك ْقُدُـْْؽِر [.  -ٗٓ ْلْة إِ ا ُلصا ْلْة ْتـْْفى ْظِن ُلْػْحْشًِك ْقُدُـْْؽِر [.] ْقْنِقِم ُلصا ْلْة إِ ا ُلصا  45 45  ] ْقْنِقِم ُلصا

 سورة لقمان

ْشقِْك﴾  ﴿﴿  -َٔ ْْ ْشقِْك﴾ْقُْقِصْ  ِِف  ْْ  4 11  ْقُْقِصْ  ِِف 

 سورة األحزاب

ْن ْقْرُِك ِحْجًٍب ]ْقإِ ]ْقإِ   -ُٔ ِْ ً ْفًْشْلُلوُهنا  ْتًظ  ْْ ْن ْقْرُِك ِحْجًٍب ْذُ ْشْلْلُتُؿوُهنا  ِْ ً ْفًْشْلُلوُهنا  ْتًظ  ْْ  :7 53  [[....ْذُ ْشْلْلُتُؿوُهنا 

ِٔ-  ﴾ ُ ْظظِقَم  ْن ُيطِِع ُ ْ ْقْرُشوْلُه ْفْؼْ  ْفًْز ْفْوز  ْْ ﴾﴿ ْق ُ ْظظِقَم  ْن ُيطِِع ُ ْ ْقْرُشوْلُه ْفْؼْ  ْفًْز ْفْوز  ْْ  35 71  ﴿ ْق

 سورة غافر

 :4 10  ]ْقلِْتْبُؾُغوُ ْظْؾْقْفً ْحًْجة  ِِف ُصُ قِرُكْم []ْقلِْتْبُؾُغوُ ْظْؾْقْفً ْحًْجة  ِِف ُصُ قِرُكْم [  -ّٔ
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 الحجرات

ْن ]ْقُْظْؾُؿوُ ْن ا فِقؽُ ]ْقُْظْؾُؿوُ ْن ا فِقؽُ   -ْٔ ِْ ْن ْم ْرُشوْم ُ ِ ْلْو ُيطِقُعُؽْم ِِف ْكثٍِر  ِْ  37 7  [[  ......ْم ْرُشوْم ُ ِ ْلْو ُيطِقُعُؽْم ِِف ْكثٍِر 

 سورة الحشر

ًا ُنقُتوُ]  -ٓٔ ُِ قْ  ِِف ُصُ قِرِهْم ْحًْجة  ِم َْ  ْٓ ًا ُنقُتوُْق ُِ قْ  ِِف ُصُ قِرِهْم ْحًْجة  ِم َْ  ْٓ  :4 1 [ْق

 سورة الطالق

ٔٔ-  ] []ْفنِْ  ْنْرْ ْعْن ْلُؽْم ْفآُتوُهنا ُنُجوْرُهنا  5: 7 ]ْفنِْ  ْنْرْ ْعْن ْلُؽْم ْفآُتوُهنا ُنُجوْرُهنا

 سورة المدثر

 :2 4  ﴿ْقثِْقًْبْك ْفْطَفْر﴾﴿ْقثِْقًْبْك ْفْطَفْر﴾  -ٕٔ

 سورة الماعون

ٖٔ-  
]ْفْوْيددِل َلْؾُؿْصددَؾنْي * ُلاددِذيْن ُهددْم ْظددن ْصددْلِِتِْم ْشددًُهوْ * ُلاددِذيْن ُهددْم ]ْفْوْيددِل َلْؾُؿْصددَؾنْي * ُلاددِذيْن ُهددْم ْظددن ْصددْلِِتِْم ْشددًُهوْ * ُلاددِذيْن ُهددْم 

 ُيْرُُؤقْ * ْقْيْؿـُْعوْ  ُدًُْْظوْ [ُيْرُُؤقْ * ْقْيْؿـُْعوْ  ُدًُْْظوْ [
5-8 :4 
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 فيرس األحاديث النبويةثانيًا : 
 الصفحة الحديث الرقم

 ابدأ بنفسؾ, فتصػدؽ عمييػا, فػإف فضػؿ شػيء فؤلىمػؾ, فػإف فضػؿ شػيء  -ُ
 .عف أىمؾ فمذم قرابتؾ, فإف فضؿ عف ذم قرابتؾ شيء فيكذا كىكذا

96 

 87 .أبغض الحبلؿ إلى اهلل الطبلؽ  -ِ

 38 .أحب الديف إلى اهلل الحنيفية السمحة  -ّ

, ثػػـ  ,إذا أصػػاب ثػػكب إحػػداكف الػػدـ الحيضػػة فمتقرصػػو  -ْ ثػػـ لتنضػػحو بمػػاءو
 .لتصمي فيو

93 

و, فسػػددكا كقػػاربكا ك أبشػػركا إف الػػديف يسػػر كلػػف يشػػاد الػػديف أحػػد إال غمبػػ  -ٓ
 .كاستعينكا بالغدكة كالركحة كشيء مف الدلجة

37 

اسػػتعار منػػو أدرعػػان يػػكـ حنػػيف, فقػػاؿ: أغصػػبان يػػا محمػػد؟  -–أف الرسػػكؿ  -ٔ
 ".قاؿ:" بؿ عارية مضمكنة

:4 

أف امػػػرأة مػػػف خػػػثعـ قالػػػت يػػػا رسػػػكؿ اهلل إف أبػػػي أدركتػػػو فريضػػػة اهلل فػػػي   -ٕ
قاؿ:"حجي  أف يستكم عمى ظير البعير الحا كىك شيخ كبير ال يستطيع

 ".عنو

99 

أأصػػـك فػػي السػػفر؟ ك كػػاف  --أف حمػػزة بػػف عمػػر األسػػممي قػػاؿ لمنبػػي  -ٖ
 ."كثير الصياـ فقاؿ:" إف شئت فصـ, ك إف شئت فأفطر

97 

أنفقو عمى  "فقاؿ: عندم دينار, قاؿ: - –النبي  إلىأف رجبلن قدـ   -ٗ
قاؿ: عندم  خر, , " كلدؾ أنفقو عمى" , قاؿ: عندم  خر, قاؿ:" نفسؾ
أنفقو عمى خادمؾ  " قاؿ: عندم  خر, قاؿ:, " أنفقو عمى أىمؾ " قاؿ:

 ."أنت أعمـ بو " : , قاؿ: عندم  خر, قاؿ"

76 

بيش كانت تستحاض فسػألت رسػكؿ اهلل  -َُ عػف ذلػؾ؟  -–إف فاطمة بنت حي
فقػػػاؿ:" إنمػػػا ذلػػػؾ عػػػرؽ كلػػػيس بالحيضػػػة, فػػػإذا أقبمػػػت الحيضػػػة فػػػاتركي 

ك إذا أدبػػرت فاغسػػمي كصػػمي", كفػػي ركايػػة:" فػػإذا ذىػػب قػػدرىا  الصػػبلة,
 .فاغسمي عنؾ الدـ كصمي

92 

 :3إني ألدخؿ في الصبلة, كأنا أريػد إطالتيػا, فأسػمع بكػاء الصػبي, فػأتجكز   -ُُ
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 الصفحة الحديث الرقم
 .في صبلتي, مما أعمـ مف شدة كجد أمو مف بكائو

ىػػػا أدناك  اإليمػػػاف بضػػػع كسػػػبعكف شػػػعبة أعبلىػػػا شػػػيادة أف ال إلػػػو إال اهلل  -ُِ
 .إماطة األذل عف الطريؽ

47 

 99 .أييا الناس أحمكا فمكال اليدم الذم معي فعمت كما فعمتـ  -ُّ

إذ جػػػاء رجػػػػؿ فقػػػاؿ:" يػػػا رسػػػػكؿ اهلل  --بينمػػػا نحػػػف جمػػػكس عنػػػػد النبػػػي  -ُْ
ىمكت, قاؿ:"ما لؾ؟" قاؿ:" كقعت عمى امرأتي ك أنػا صػائـ, فقػاؿ رسػكؿ 

" فيػؿ تسػتطيع أف تصػـك :" ىؿ تجد رقبة تعتقيػا؟" قػاؿ: ال, قػاؿ:--اهلل
شػػيريف متتػػابعيف", قػػاؿ:ال, قػػاؿ:" ىػػؿ تجػػد إطعػػاـ سػػتيف مسػػكينان؟" قػػاؿ: 

 --فبينػػا نحػػف كػػذلؾ أتػػى النبػػي ال, قػػاؿ: "اجمػػس", قػػاؿ: فمكػػث النبػػي

قػاؿ:" أ[ف السػائؿ؟", قاؿ:أنػا,  -كالعػرؽ: المكتػؿ الضػخـ -بعرؽ فيو تمػر
ر منػي يػا رسػكؿ اهلل؟ قاؿ:" خذ ىػذا فتصػدؽ بػو", فقػاؿ الرجػؿ: أعمػى أفقػ

فكاهلل ما بيف ال بتييا يريد الحرتيف أىؿ بيت أفقر مف أىؿ بيتي, فضحؾ 
 ".حتى بدت أنيابو, ثـ قاؿ:" أطعمو أىمؾ -النبي

98 

بػػيف الظيػػر ك العصػػر كالمغػػرب كالعشػػاء بالمدينػػة  --جمػػع رسػػكؿ اهلل  -ُٓ
مػػف غيػػر خػػكؼ أك مطػػر )كفػػي ركايػػة: كال سػػفر( فقيػػؿ البػػف عبػػاس: مػػا 

 ".أراد اهلل إلى ذلؾ؟ قاؿ:" أراد أال يحرج أمتو

96 

 63 .أنو رخص في العرايا أف تباع بخرصيا كيبلن   حيث جاء عنو  -ُٔ

فقػػػاؿ:" يػػػا أييػػػا النػػػاس قػػػد فػػػرض اهلل عمػػػيكـ الحػػػا   خطبنػػػا رسػػػكؿ اهلل  -ُٕ
فحجكا", فقاؿ رجؿ:أكؿ عاـ يا رسكؿ اهلل؟ فسكت حتى قاليا ثبلثػان, فقػاؿ 

قمػػت نعػػـ لكجبػػت, كلمػػا اسػػتطعتـ ثػػـ قػػاؿ: ذركنػػي مػػا  :" لػػك-رسػػكؿ اهلل
تػػػػركتكـ, فإنمػػػػا مػػػػف كػػػػاف أىمػػػػؾ قػػػػبمكـ بكثػػػػرة سػػػػؤاليـ ك اخػػػػتبلفيـ عمػػػػى 
ذا نييتكـ عف شػيء  أنبيائيـ, فإذا أمرتكـ بشيء فأتكا منو ما استطعتـ, كا 

 ".فدعك

98 

 96 .خير الصدقة ما كاف عف ظير غنى كابدأ بمف تعكؿ  -ُٖ

بػؿ ممػدكد بػيف سػاريتيف فقػاؿ: مػا ىػذا؟ قػالكا:  المسػجد كح دخؿ رسكؿ   -ُٗ
ميػػػكه, ليصػػػؿ  لزينػػػب تصػػػمي فػػػإذا كسػػػمت أك فتػػػرت أمسػػػكت بػػػو فقػػػاؿ: " حي

39 
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 الصفحة الحديث الرقم
 .أحدكـ نشاطو, فإذا كسؿ أك فتر قعد

 95 .ستطع فعمى جنبلـ تف لـ تستطع فقاعدان, فإف ائمان فإصؿ ق  -َِ

 4: .كالديف مقضي العارية مؤادة كالزعيـ غاـر  -ُِ

 57 .لكـهلل الذم رخص ة اعميكـ برخص  -ِِ

 4: .عامؿ أىؿ خيبر بشطر ما يخرج مف ثمر أك زرع  -–عمر أف النبي  -ِّ

في سفر,  خرجنا مع رسكؿ اهلل  "عف رجؿ مف األنصار أنو قاؿ:   -ِْ
 .فأصاب الناس حاجة شديدة كجيد , كأصابكا غنما فانتيبكىا

66 

 :4 .بير كذا الحاجةفييـ المريض كالك فإففأيكـ ما صمى بالناس فميتجكز,   -ِٓ

ك فػي السػفر  في الحضػر أربعػان  --فرض اهلل الصبلة عمى لساف نبيكـ  -ِٔ
 .ك في الخكؼ ركعة يفركعت

96 

" ثبلثػػػػػة أنػػػػػا خصػػػػػميـ يػػػػػكـ القيامػػػػػة, رجػػػػػؿ اسػػػػػتأجر أجيػػػػػران  قػػػػػاؿ اهلل   -ِٕ
 ".فاستكفى منو كلـ يعطو أجره

:5 

 4 .القصد القصد تبمغكا  -ِٖ

شػػد ضػػفر رأسػػي, فػػأنقض لغسػػؿ الجنابػػة؟ قمػػت يػػا رسػػكؿ اهلل إنػػي امػػرأة أ  -ِٗ
قػػػاؿ:" ال إنمػػػا يكفيػػػؾ أف تحثػػػي عمػػػى رأسػػػؾ ثػػػبلث حثيػػػات, ثػػػـ تفيضػػػيف 

 .عميؾ الماء فتطيريف

94 

ييصػػغي إلػػي رأسػػو كىػػك مجػػاكر فػػي المسػػجد فأرجمػػو كأنػػا   -–كػػاف النبػػي  -َّ
 .حائض

93 

فيضػػع فػػاه عمػػى مكضػػع فػػي   -–كنػػت أشػػرب كأنػػا حػػائض فأناكلػػو النبػػي  -ُّ
فيضػع فػاه عمػى  -–أتعرؽ العرؽ كأنا حائض ثـ أناكلو النبػيفيشرب, ك 
 مكضع في.

93 

 :2 .ال يقبؿ اهلل صبلة بغير طيكر  -ِّ

 6: .ال يمنع أحدكـ جاره أف يضع خشبة عمى جداره  -ّّ

 39يصكـ شػيران أكثػر مػف شػعباف فإنػو كػاف يصػكـ شػعباف  لـ يكف النبي    -ّْ
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 الفيارس

 الصفحة الحديث الرقم
 ال يمؿ حتى تممكا, كمو ككاف يقكؿ : خذكا مف العمؿ ما تطيقكف فإف اهلل

ف قمػػت, ك كػػاف إذا صػػمى  كأحػػب الصػػبلة إلػػى النبػػي  مػػا دككـ عميػػو كا 
 .صبلة داكـ عمييا

يقرىـ فييا عمى أف  أف -–لما افتتحت خيبر سألت ييكد خيبر رسكؿ اهلل  -ّٓ
أقػركـ " " يعممكا عمى نصؼ ما خرج مف الثمػر كالػزرع فقػاؿ رسػكؿ اهلل 

 ".فييا عمى ذلؾ ما شئنا

:5 

لػػػيس عمػػػيكـ جنػػػاح أف تقصػػػركا مػػػف الصػػػبلة إف خفػػػتـ أف يفتػػػنكـ الػػػذيف   -ّٔ
 -- كفػػػركا", فقػػػد أمػػػف النػػػاس, فقػػػاؿ:" عجبػػػت منػػػو, فسػػػألت رسػػػكؿ اهلل

 ".عف ذلؾ فقاؿ:" صدقة تصدؽ اهلل بيا عميكـ فاقبمكا صدقتو

95 

 57 .ليس مف البر الصـك في السفر  -ّٕ

 29 .ـما أسكر كثيره فقميمو حرا  -ّٖ

ير   -ّٗ  37 .بيف أمريف إال أخذ أيسرىما ما لـ يكف إثمان  النبي  ما خي

ف  كراء إمػػاـ قػػط أخػػؼ صػػبلة كال أتػػـ صػػبلة مػػف النبػػػي  مػػا صػػميتي   -َْ كا 
 .كاف ليسمع بكاء الصبي, فيخفؼ مخافة أف تيفتف أمو

3: 

مػػا كػػاف إلحػػدانا إال ثػػكب كاحػػد, تحػػيض فيػػو فػػإذا أصػػابو شػػيء مػػػف دـ   -ُْ
 .قالت بريقيا فقصعتو بظفره

93 

 92 .المستحاضة يأتييا زكجيا إذا صمت, الصبلة أعظـ  -ِْ

 7: .مف أسمؼ في شيء ففي كيؿ معمـك ككزف معمكـ إلى أجؿ معمكـ  -ّْ

 84 .يميف فرأل غيرىا خيران منيا, فميكفر عف يمينو, كليفعؿ مف حمؼ عمى  -ْْ

فقػػػاؿ:" إف حيضػػػتؾ  نػػػاكليني الخمػػػرة عنػػػد المسػػػجد" فقمػػػت:" إنػػػي حػػػائضه   -ْٓ
 ".ليست في يدؾ

94 

 39 .ىمؾ المتنطعكف  -ْٔ

 87 .يختمسو الشيطاف مف صبلة العبد ىك اختبلسه   -ْٕ

 :3كاهلل يػػػا رسػػػكؿ اهلل إنػػػي ال أتػػػأخر عػػػف صػػػبلة الغػػػداة )الصػػػبح( مػػػف أجػػػؿ   -ْٖ
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 الفيارس

 الصفحة الحديث الرقم
فػػي مكعظػػة غضػػبان منػػو  فػػبلف, ممػػا يطيػػؿ بنػػا! فمػػا رأيػػت رسػػكؿ اهلل 

! ثػػػػـ قػػػػاؿ:"إف مػػػػنكـ منفػػػػريف, فػػػػأيكـ مػػػػا صػػػػمى بالنػػػػاس فميتجػػػػكز يكمئػػػػذ
 .ؼ( فإف فييـ الضعيؼ, كالكبير, كذا الحاجة)يخف

 6: .كال بيع بعضكـ عمى بيع أخيو  -ْٗ

 78 .كمف يستغف يغنو اهلل, كمف يستعفؼ يعفو اهلل  -َٓ

 31 .غبلـ سـ اهلل, ككؿ بيمينؾ, ككؿ مما يميؾ يا  -ُٓ

 :3 "." ككررىا ثبلثان  يا معاذ أفتاف أنت ؟  -ِٓ

ض لمبصػر, غػفإنػو أ ميتػزكج,فيا معشر الشباب مف اسػتطاع مػنكـ البػاءة   -ّٓ
 ".ك أحصف لمفرج, كمف لـ يستطع فعميو بالصكـ, فإنو لو كجاء

46 

 37 .يسرا كال تعسرا كال تنفرا كتطاكعا  -ْٓ
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 المصادر والمراجعثالثًا : فيرس 
 وعمومو القربن الكريم: أوالً 

 كتاب اهلل . القر ف الكريـ: .ُ

القاىرة,  -طبعة االستقبلؿ الكبرلالتفسير الكاضح, م ,د/ محمد محمكد حجازمحجازم:  .ِ
 ـ.ُٕٓٗ-ى ُّٓٗطبعة 

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, , عبد الرحمف بف ناصر السعدم: سعدمال .ّ
 ـ.ُٔٗٗ-ى ُُْٔمؤسسة الرسالة, الطبعة األكلى, 

, دار مع البياف عف تأكيؿ  م القر فجا, محمد بف جرير الطبرم أبك جعفرالطبرم:  .ْ
 ـ.ََُِ-ى ُُِْلبناف, الطبعة األكلى,  -كتبير  الفكر,

   دار سحنكف لمنشر كالتنكير, تفسير التحرير  ,محمد الطاىر بف عاشكر عاشكر:ابف  .ٓ
 التكزيع.ك 

 ثانيًا: السنة النبوية وعموميا

صحيح البخارم, مكتبة اإليماف بالمنصكرة,  ,محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بخارم:ال .ُ
 ـ.ََِّ-ىُِّْ

مكتبة المعارؼ لمنشر , سنف الترمذم, مد بف عيسى بف سكرة الترمذممح ترمذم:ال .ِ
 ـ.ََِٖ-ى ُِْٗالرياض, الطبعة الثانية  -كالتكزيع

مسند الدارمي, دار ابف , عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ الدارمي دارمي:ال .ّ
, بيركت  ـ.ََِِ-ى ُِّْلبناف, الطبعة األكلى  -حـز

سنف أبي داككد, , مكتبة المعارؼ لمنشر  ,األشعث السجستانيسميماف بف  داكد:أبك  .ْ
 ـ.ََِٕ-ى ُِْٕالرياض, الطبعة الثانية,  -كالتكزيع
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 -سنف ابف ماجو, مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ,محمد بف يزيد القزكيني ماجة:ابف  .ٓ
 ـ.ََِٖ -ى ُِْٗالرياض, الطبعة الثانية 

كتاب المكطأ, دار الفكر لمطباعة كالنشر  أبك عبداهلل األصبحي,,مالؾ بف أنس مالؾ: .ٔ
 ـ.ُٖٗٗ-ى ُُْٗلبناف,  -كالتكزيع, بيركت

دار الفكر لمطباعة  صحيح مسمـ, ,الحسف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرمأبك  مسمـ: .ٕ
 ـ.ََِّ-ى ُِْْالنشر كالتكزيع, الطبعة األكلى, ك 

عارؼ لمنشر سائي, مكتبة المسنف الن ,أحمد بف شعيب بف عمي الشيير بالنسائي نسائي:ال .ٖ
 الرياض, الطبعة األكلى. كالتكزيع/

 و:وأصولاإلسالمي  فقوال ثالثًا:

 )القديمة والحديثة(. أصول الفقو  ( أ

في  حكاـاإل ,سيؼ الديف أبي الحسف عمي بف أبي عمي بف محمد اآلمدممدم: اآل .ُ
 .(د.ط)أصكؿ األحكاـ, دار الحديث, 

 , دار النفائس/مقاصد الشريعة عند ابف تيميةم, د/ يكسؼ أحمد محمد البدك  بدكم:ال .ِ
 ـ. َََِ-قُُِْاألردف, الطبعة األكلى

غيـ جغيـ: .ّ , الطبعة األردف /طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشارع, دار النفائس ,د/ نعماف جي
 ـ. ََِِ -ى  ُِِْاألكلى 

شرح مختصر المنتيى األصكلي,  عمرك ثماف ابف الحاجب المالكي أبك  حاجب:ابف ال .ْ
, الطبعة األكلى لبناف-دار الكتب العممية, بيركت يؽ: محمد حسف إسماعيؿ,تحق

 ى.ُِْْ -ـََِْ

دار السبلـ, اطبي, الفقو المقاصدم عند اإلماـ الش د/ أحسف الحساسنة حساسنة:ال .ٓ
 ـ.ََِٖ-قُِْٗالطبعة األكلى 
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لبناف,  -الحكـ الشرعي كمصادره, دار الجيؿ, بيركتد/أحمد الحصرم,  حصرم:ال .ٔ
 ـ.ُٕٗٗ -قُُْٕبعة الثالثة الط

ضكابطو  -في الشريعة اإلسبلمية رفع الحرج ,هلل حميدد/ صالح بف عبد ا حميد: .ٕ
حياء التراث اإلسبلمي.ى,  َُّْالطبعة األكلى  -تطبيقاتوك   مركز البحث العممي كا 

دار البشائر سة الحكـ الشرعي, الكجيز في درا د/ سعيد عمي الحميرم, حميرم:ال .ٖ
 ـ .  ََِِ-قُِّْالطبعة األكلى,لبناف,  -يركت, باإلسبلمية

 دار الحديث )د.ط( د/ محمد إبراىيـ الحنفاكم, نظرات في أصكؿ الفقو, حنفاكم:ال .ٗ

-ىُِْٓأصكؿ الفقو اإلسبلمي, الطبعة الثالثة أ.د/ ماىر حامد الحكلي,  حكلي:ال .َُ
 ـ.ََِْ

يقتيا, أدلتيا, حق الحاجة الشرعية,د/ نكر الديف ابف مختار الخادمي,  خادمي:ال .ُُ
ضكابطيا, بحث منشكر في مجمة العدؿ الصادرة عف كزارة العدؿ في المممكة العربية 

 .ى ُِّْ, السنة الرابعة, ربيع اآلخر الرابع عشر السعكدية, العدد

 -ُّٖٗالثانية عشرالطبعة عمـ أصكؿ الفقو, , ؼّأ/ عبد الكىاب خبلؼ: ّخبل .ُِ

 تكزيع.الـ, دار القمـ لمطباعة كالنشر ك ُٖٕٗ

دار ابف إلسبلمي, القكاعد الكمية كالضكابط في الفقو ا د/ عبد القادر داككدم,داككدم:  .ُّ
, الطبعة األكلى,   ـ .ََِٗ -ى َُّْحـز

دراسة نظرية  –الحاجة كأثرىا في األحكاـ  ,د/ أحمد عبد الرحمف ناصر الرشيد رشيد:ال .ُْ
الطبعة األكلى  ربية السعكدية,شبيمية لمنشر كالتكزيع, المممكة العدار كنكز ا -تطبيقية
 . ـََِٖ -ىػ ُِْٗ

دار السبلـ, الطبعة  محاضرات في مقاصد الشريعة, أ.د/ أحمد الريسكني, ريسكني:ال .ُٓ
 ـ.ََِٗ -ى َُّْاألكلى 
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نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي, تقديـ: د/ طو جابر أ.د/أحمد الريسكني,  ريسكني:ال .ُٔ
 ـ.ُٓٗٗ -قُُْٔإلسبلمي, الطبعة الرابعة العمكاني, المعيد العالمي لمفكر ا

دمشؽ, الطبعة الثالثة,  دار الفكر/ أصكؿ الفقو اإلسبلمي,أ.د/ كىبو الزحيمي, زحيمي: ال .ُٕ
 ـ.ََِٓ  قُِْٔ

مع القانكف الكضعي,  رنةمقا -نظرية الضركرة الشرعيةد/ كىبو الزحيمي, أ. زحيمي:ال .ُٖ
 . ـُٕٗٗ -ى ُّٗٗ, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية

شرح القكاعد الفقيية, بقمـ: مصطفى أحمد الزرقا,  ,أحمد بف الشيخ محمد الزرقا زرقا:ال  .ُٗ
 ـ.ُٖٗٗ -ى  َُْٗدار القمـ دمشؽ, الطبعة الثانية 

 -ىُّٕٕالقاىرة, صفر  -الفكر العربيأصكؿ الفقو, دار  ,محمد أبك زىرة زىرة:أبك  .َِ
 ـ.ُٖٓٗ

 ج الديف عبد الكىاب بف عمي السبكيككلده: تا,,عمي بف عبد الكافي السبكي سبكي:ال .ُِ
-ىَُْْالطبعة األكلى لبناف, –بيركت ,إلبياج في شرح المنياج, دار الكتب العمميةا

 ـ.ُْٖٗ

      أصكؿ السرخسي, تحقيؽ: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ السرخسي,  سرخسي:ال .ِِ
 لبناف. -أبك الكفا األفغاني, دار المعرفة, بيركت

  -كمستقبمو وضكابط -االجتياد في الفقو اإلسبلميالسميماني,  أ/ عبد السبلـ سميماني:ال .ِّ
 .ُٔٗٗ, الرباط, الطبعة األكلى, اإلسبلميةكزارة األكقاؼ كالشؤكف 

ئر في قكاعد كفركع فقو األشباه كالنظاجبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي,  سيكطي:ال .ِْ
 ـ.َُٗٗ -ى ُُُْلبناف, الطبعة األكلى  -دار الكتب العممية, بيركتالشافعية, 

الطبعة  دار الفكر العربي المكافقات في أصكؿ الشريعة, ,إسحاؽ الشاطبي كأب شاطبي:ال .ِٓ
 ـ.ُٕٓٗ -قُّٓٗالثانية
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  بط الفقيية في الشريعة اإلسبلميةالقكاعد الكمية كالضكا أ.د/ محمد عثماف شبير, شبير:  .ِٔ
 ـ.ََِٕ -ىُِْٖاألردف, الطبعة الثانية  -دار النفائس

دار  أصكؿ الفقو اإلسبلمي, ,باصيند/ رمضاف السيد الشر   خركف:ك شرنباصي ال .ِٕ
 .ـََِْ الجامعة الجديدة

إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ محمد عمي بف محمد الشككاني,  شككاني:ال .ِٖ
 -ىُُْٖ اعيؿ, دار السبلـ, الطبعة األكلىاألصكؿ, تحقيؽ: شعباف محمد إسم

 ـ.ُٖٗٗ

  الطبعة األكلى ,أصكؿ الفقو اإلسبلمي ,طنطاكمد/ محمكد محمد الأ. طنطاكم:ال .ِٗ
 ـ.َُٗٗ -ى   َُُْ

 /دار السبلـ مقاصد الشريعة اإلسبلمية, ,/محمد الطاىر بف عاشكرأ عاشكر:ابف  .َّ
 .تكنس -ـ, دار سحنكف لمنشر كالتكزيعََِٔ -ىُِْٕالقاىرة, 

د العالمي لمفكر المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية, المعيد/ يكسؼ حامد العالـ,  عالـ:ال .ُّ
 .ـُُٗٗ-ى ُُِْالطبعة األكلى , اإلسبلمي

أصكؿ الفقو, دار المسيرة, الطبعة أ.د/ فاضؿ عبد الكاحد عبد الرحمف,  حمف:عبد الر  .ِّ
 .ى ُِْٓ -ـََِْالرابعة, 

 عد األحكاـ في مصالح  األناـقكا أبك محمد عز الديف بف عبد السبلـ, السبلـ:عبد ابف  .ّّ
 ـ.َُٖٗ -ى ََُْاف, الطبعة الثانية لبن -دار الجيؿ, بيركت

 , الطبعة األكلىاصد الشريعة, دار الفكرنحك تفعيؿ مقد/ جماؿ الديف عطية,  عطية: .ّْ
 ـ.ََُِسبتمبر  -ى ُِِْرجب 

 لشرعية كأثرىا في الفقو اإلسبلميالمقاصد اد/ محمد عبد العاطي محمد عمي,  عمي: .ّٓ
 ـ.ََِٕ -ى ُِْٖ القاىرة  -دار الحديث
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دار العز بف عبد السبلـ,  اإلماـمقاصد الشريعة عند لح عمر, مر صاد/ ع عمر: .ّٔ
 ـ.ََِّ -ى  ُِّْ, الطبعة األكلى األردف /النفائس

دار الفكر المستصفى في عمـ األصكؿ, حامد محمد بف محمد الغزالي,  كأب غزالي:ال .ّٕ
 . لمطباعة كالنشر كالتكزيع

دار المغرب اإلسبلمي, مكارميا, ك  مقاصد الشريعة اإلسبلمية ,يسؿ الفاّعبل سي:فاال .ّٖ
ؿ الفاسي ّجديد عف الطبعة الرابعة المصححة كالصادرة ضمف منشكرات مؤسسة عبل

 .ـُُٗٗ

ركضة الناظر كجنة المناظر, عبداهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي,  قدامة:ابف  .ّٗ
 ـ.  ُٕٗٗ-قُُْٕالرياض, الطبعة الخامسة /عبد الكريـ النممة, مكتبة الرشد/تحقيؽ: د

المقاصد الكمية بيف , دراسة في فقو مقاصد الشريعة د/ يكسؼ القرضاكم, قرضاكم:ال .َْ
 .ـََِٖ الثالثة دار الشركؽ, الطبعة ,كالنصكص الجزئية

الجامع ألحكاـ كأصكؿ الفقو, تحقيؽ: أحمد  محمد صديؽ حسف خاف القنكجي, قنكجي:ال .ُْ
 مصطفى الطيطاكم, دار الفضيمة )د.ط(

 -دار الكتب العممية, بيركت -حدكدىا كضكابطيا-الحاجة الشرعيةكافي,  أ/أحمد في:كا .ِْ
 ـ.ََِْ -قُِْْلبناف, الطبعة األكلى

المكتبة الرخصة الشرعية في األصكؿ كالقكاعد الفقيية, عمر عبد اهلل كامؿ, د/  كامؿ: .ّْ
, بيركتالم  ـ.ُٗٗٗ-ى َُِْلبناف, الطبعة األكلى  -كية بمكة المكرمة, دار ابف حـز

       -حدكدىا كضكابطيا-جميؿ محمد بف مبارؾ, نظرية الضركرة الشرعية :ارؾمب .ْْ
 .ـُٖٖٗ -ى َُْٖالمنصكرة, الطبعة األكلى  -دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع

دراسة أصكلية  -رفع الحرج في التشريع اإلسبلميعاطؼ أحمد محفكظ,  محفكظ: .ْٓ
 .)د.ط( -كفقييو
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الحاجة عند األصكلييف كأثرىا في التشريع, مكتبة مني, أحمد إرشيد عمي المك  مكمني:ال .ْٔ
 ـ.ََِْالجامعة األردنية, أيمكؿ 

األشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة بف نجيـ, زيف العابديف بف إبراىيـ نجيـ:ابف  .ْٕ
 ـ.َُٖٗ-قََُْلبناف, طبعة  -دار الكتب العممية, بيركت ,النعماف

كشؼ األسرار شرح  افظ الديف النسفي,عبد اهلل بف أحمد, المعركؼ بح نسفي:ال .ْٖ
 لبناف. -بيركت ,المصنؼ عمى المنار, دار الكتب العممية

اعد الفقيية الكمية الخمس لقك امحمد بف مسعكد بف سعكد العميرم اليذلي,  يذلي:ال .ْٗ
, بيركت, كبعض تطبيقاتيا عمى مجتمعنا المعاصر الكبرل لبناف, الطبعة  -دار ابف حـز
 ـ. ََِٗ-ى  َُّْاألكلى 

 بيامشوك التقرير كالتحبير,  ,اج عمى تحرير الكماؿ بف اليماـابف أمير الح يماـ:ابف ال .َٓ
 -ىَُّْتب العممية, الطبعة الثانية جماؿ الديف االسنكم, دار الك شرح اإلماـ:

 ـ.ُّٖٗ

محمد بف عمر بف مكي بف عبد الصمد بف المرحؿ المعركؼ: بابف الككيؿ,  ككيؿ:ابف ال .ُٓ
ئر, تحقيؽ كدراسة: د/ عادؿ بف عبد اهلل الشكيخ, الطبعة األكلى األشباه كالنظا

 السعكدية. -ـ, مكتبة الرشد, الرياضُّٗٗ -ىُُّْ

تأصيؿ فقو , د/ محمد ىماـ عبد الرحيـ ممحـ , سيفد/ محمد نعيـ ياأ. ك خركف:ياسيف  .ِٓ
 ـ.ََِٕدار العمكـ, الطبعة األكلى  -دراسة مقاصدية تحميمية -األكلكيات

مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا  د/ محمد سعد بف أحمد بف مسعكد اليكبي, يكبي:ال .ّٓ
 ـ, المممكة العربية السعكدية.ُٖٗٗ -ى ُُْٖباألدلة الشرعية, الطبعة األكلى 
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 :اإلسالميالفقو  ( ب

 الفقو الحنفي: (2

 -السرخسي: شمس الديف السرخسي, المبسكط, دار المعرفة, بيركت  . أ
 ـُٖٔٗ-قَُْٔلبناف

 المالكي: الفقو (3

حطاب: محمد بف محمد بف عبدالرحمف الحطاب, مكاىب الجميؿ في شرح ال .ُ
 ـ.ُٖٕٗ-قُّٖٗالطبعة الثانيةمختصر خميؿ, 

أحمد بف رشد, بداية المجتيد كنياية المقتصد, دار المعرفة,  بف ابف رشد: محمد .ِ
  ـ.ُُٖٗ-قَُُْالطبعة الخامسة 

دار الفكر, الطبعة مالؾ: مالؾ بف أنس األصبحي, المدكنة الكبرل,  .ّ
 ـ.َُٖٗ-قََُْالثانية

 الفقو الشافعي: (4

قميكبي كعميرة, أحمد بف أحمد بف سبلمة القميكبي, كأحمد البرلسي الممقب  .ُ
 بيركت, الطبعة الرابعة. -بعميرة, حاشيتا قميكبي كعميرة, دار الفكر

النككم: أبك زكريا محي الديف بف شرؼ النككم, المجمكع شرح الميذب, دار  .ِ
 ر.الفك

الييتمي: شياب الديف أحمد بف محمد بف عمي الييتمي, تحفة المحتاج لشرح  .ّ
المنياج, تحقيؽ: عبد اهلل بف عساؼ المحياني, دار حراء, الطبعة األكلى, 

 ـ.ُٖٔٗ -ى َُْٔ
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 الفقو الحنبمي: (5

البيكتي: منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي, كشاؼ القناع عف متف األقناع  .ُ
 ـ.ُِٖٗ-ى َُِْبيركت,  -ىبلؿ, دار الفكر تحقيؽ: ىبلؿ مصيمحي

ابف قدامة: عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة, المغني البف قدامة, مكتبة  .ِ
 ـ.َُٖٗ-ى ََُْالرياض الحديثة/ الرياض, 

 قيـ الجكزية, , المعركؼ بابفمحمد بف أبي بكر أيكب الزرعيقيـ الجكزية: ابف  .ّ
كضبط: محمد محي الديف عبد  إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف, تحقيؽ

 الحميد.

 رابعًا: الفقو العام 

بدراف: د/ بدراف أبك العينيف بدراف,  بياف النصكص التشريعية, مؤسسة شباب الجامعة  .ُ
 ـ.ُِٖٗ

بدراف: د/ بدراف أبك العينيف بدراف, الفقو المقارف لؤلحكاؿ الشخصية, دار النيضة العربية,  .ِ
 بيركت. 

حمد بف عبد الحميـ ابف تيمية, العبكدية, المكتب اإلسبلمي, تيمية: تقي الديف أابف  .ّ
 ـ.ُّٗٗبيركت, الطبعة الخامسة 

تيمية: مجمكع فتاكل ابف تيمية, جمع كترتيب: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ النجدم ابف  .ْ
 ـ.ُٕٗٗ -ى ُُْٖالحنبمي, طبعة 

إحياء التراث الجزيرم: عبد الرحمف الجزيرم, الفقو عمى المذاىب األربعة, طبعة:  .ٓ
 اإلسبلمي/ قطر.

المعالي(, غياث األمـ في  عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني )أبك الجكيني: .ٔ
التيات الظمـ, تحقيؽ كدراسة: د/ مصطفى حممي, د/ فؤاد عبد المنعـ أحمد, دار الدعكة, 

 ـ.ُٕٗٗاإلسكندرية 
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الفكر العربي, الطبعة حسب اهلل: أ/ عمي حسب اهلل, أصكؿ التشريع اإلسبلمي, دار  .ٕ
 ـ.ُِٖٗ-قَُِْالسادسة 

خفيؼ, مختصر أحكاـ المعامبلت الشرعية, الطبعة الرابعة, مطبعة السنة العمي  خفيؼ:ال .ٖ
 ـ.ُِٓٗ-ى ُُّٕالقاىرة,  -المحمدية

 -زرقا: مصطفى أحمد الزرقا, المدخؿ الفقيي العاـ, الطبعة العاشرة, مطبعة طربيفال .ٗ
 ـ.ُٖٔٗ -ى ُّٕٖدمشؽ, 

د/ عبد المجيد محمكد صبلحيف, فقو العبادات, دار المستقبؿ لمنشر  يف:صبلح .َُ
 ـ.َََِ-ى َُِْكالتكزيع, الطبعة األكلى, 

 لبناف. -عاشكر: أحمد عيسى عاشكر, الفقو الميسر في المعامبلت, دار الفكر, بيركت .ُُ

د/ يكسؼ القرضاكم, العبادة في اإلسبلـ, مكتبة كىبو, الطبعة الرابعة  القرضاكم: .ُِ
 ـ.ُٓٗٗ -ى ُُْٔالعشركف, ك 

دراسة جديدة في ضكء القر ف  -القرضاكم: د/ يكسؼ القرضاكم, في فقو األكلكيات .ُّ
 ـ.َََِ-ى ُُِْالقاىرة, الطبعة الرابعة,  –مكتبة كىبو  -كالسنة

 -معالـ كضكابط -د/ يكسؼ القرضاكم, كيؼ نتعامؿ مع السنة النبكية القرضاكم: .ُْ
-قُُُْا, الكاليات المتحدة األمريكية, الطبعة الثانية فيرجيني-المعيد العالمي ىيرندف

 ـ. َُٗٗ

ضكابط  –د/ يكسؼ القرضاكم, المرجعية العميا في اإلسبلـ لمقر ف كالسنة  قرضاكم:ال .ُٓ
 ـ.ََُِ-ى ُِِْالطبعة الثانية,  -كمحاذير في الفيـ كالتفسير

-ىُُْْ, طبعة سعيد محمد المحاـ, الفتاكل الكبرل البف تيمية, دار الفكر المحاـ: .ُٔ
 ـ.ُّٗٗ
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 المراجع الحديثةخامسًا: 

 -تاريخيا كنظرية الممكية كالعقكد -بدراف أبك العينيف بدراف, الشريعة اإلسبلمية بدراف: .ُ
 مؤسسة شباب الجامعة.

دراسة  -عتيبي: د/ عبد اهلل بف سيؿ بف ماضي العتيبي, النظاـ العاـ لمدكلة المسممة .ِ
اهلل بف محمد بف إبراىيـ  ؿ الشيخ, دار كنكز اشبيميا, تقديـ: د/ عبد  -تأصيمية مقارنة
 ـ.ََِٗ-ى َُّْالطبعة األكلى 

مكتبة الرسالة الحديثة  -العبادة كالعقكبة -د/ محمد عقمة, نظاـ اإلسبلـ  عقمة: .ّ
 ـ .ُٖٔٗ-ى َُْٔاألردف, الطبعة األكلى 

لكتب عناية: أحمد عزك عناية, الرخص الفقيية في ضكء الكتاب كالسنة, دار ا .ْ
 ـ.ََِّ -ى ُِْْلبناف, الطبعة -العممية, بيركت

د/ يكسؼ القرضاكم, مدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية, مؤسسة الرسالة,  قرضاكم: .ٓ
 ـ.ََُِ-قُِِْالطبعة الثانية 

دراسة فقيية طبية  -ستحاضةالمحاـ: منى خالد محمكد المحاـ, الحيض كالنفاس كاإل .ٔ
 ـ.ُٗٗٗ-ى ُُْٗارات, الطبعة األكلى مطبعة المعارؼ/ اإلم -نفسية تربكية

متكلي: د/ عبد الحميد متكلي, الشريعة اإلسبلمية كمصدر أساسي لمدستكر , تقديـ:  .ٕ
 د/ عبد الحميـ محمكد, منشأة المعارؼ باإلسكندرية, الطبعة الثالثة .

بطنطا, العدد الرابع كالعشركف, مجمة عممية محكمة,  -مجمة كمية الشريعة كالقانكف .ٖ
 ـ.ََِٗ -ى َُّْ

منصكر: د/ محمد خالد منصكر, األحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء في الفقو اإلسبلمي,  .ٗ
 ـ.ََِْ -ى ُِْْاألردف, الطبعة الثانية,  -دار النفائس

 - ىَُْٗالمكسكعة الفقيية الككيتية, كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية, الطبعة الثانية,  .َُ
 ـ.ُٖٗٗ
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 سادسًا: كتب المغة والمعاجم

ألزىرم: أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم, تيذيب المغة, تحقيؽ: د/ عبد اهلل ا .ُ
 دركيش, مراجعة: أ/ محمد عمي النجار, الدار المصرية, مطابع سجؿ العرب.

 أنيس ك خركف: د/ إبراىيـ أنيس, د/ عبد الحميـ منتصر, المعجـ الكسيط, الطبعة الثانية. .ِ

لصحاح تاج المغة كصحاح العربية, تحقيؽ: إسماعيؿ بف حماد الجكىرم, ا الجكىرم: .ّ
 -ىُّٗٗلبناف, الطبعة الثانية,  -أحمد عبد الغفكر, دار العمـ لممبلييف, بيركت

 ـ.ُٕٗٗ

 -محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم, مختار الصحاح, دار الفكر, بيركت الرازم: .ْ
 لبناف.

مقاييس في المغة, تحقيؽ: أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا, معجـ ال ابف زكريا: .ٓ
-ى ُُْٖشياب الديف أبك عمرك, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الطبعة الثانية, 

 ـ.ُٖٗٗ

مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز أبادم, القامكس المحيط, دار الجيؿ   الفيركز أبادم: .ٔ
 بيركت.

ر, دار الكتب العممية, أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي, المصباح المني الفيكمي: .ٕ
 ـ.ُْٗٗ-ى ُُْْلبناف, الطبعة األكلى  -بيركت

جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكـر ابف منظكر, لساف العرب, تحقيؽ:  ابف منظكر: .ٖ
 ـ.ََِّ -ى ُِْْعامر أحمد حيدر, دار الكتب العممية, الطبعة األكلى, 

الجيؿ/بيركت, الطبعة  دار معجـ مقاييس المغة,عبد السبلـ محمد ىاركف,  ىاركف: .ٗ
 ـ.ُُٗٗ-ى ُُُْاألكلى 
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 الفيارس

 فيرس الموضوعات: رابعاً 
الرقم 

 المتسمسل
رقم  اتــــوعـوضالمـ

 الصفحة
 ا إلىداءا  .2
 ب شكر وتقدير  .3
 د المقدمة  .4
 ى أىمية البحث وأسباب اختياره  .5
 و أىداف البحث  .6
 و الدراسات السابقة  .7
 ز الصعوبات التي واجيت الباحثة  .8
 ط لبحثمنيج ا  .9

 الفصل األول
 الحاجة ومكانتيا في المقاصد الشريعة

  حقيقة المقاصد, كمراتبيا, كفمسفة الشريعةالمبحث األول:  
 4 المقاصد لغة كاصطبلحان أواًل:   .:
 : مراتب المقاصد ثانيًا:  .21
 24 فمسفة الشريعة في حفظ المقاصدثالثًا:   .22

 ضع الشريعة ابتداءن مقاصد ك المبحث الثاني:                     
 34 إقامة مصالح العباد الدنيكية كاألخركيةأواًل:   .23
 36 عدـ قصد الشارع المشقة في التكميؼثانيًا:   .24

 األمكر كاألحكاـ بمقاصدىاالمبحث الثالث:                    
 44 األمكر كاألحكاـ بمقاصدىا  .25

 الفصل الثاني
 عتبارىاالحاجة, معناىا, وأقساميا,أدلة وشروط ا

 : معنى الحاجة كأدلة اعتبارىا كشركط ىذا االعتبارالمبحث األول
 :4 الحاجة لغة كاصطبلحان  أواًل:  .26
 54 أدلة اعتبار الحاجةثانيًا:   .27
 58 شركط اعتبار الحاجةثالثًا:   .28
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 أقساـ الحاجة كأسبابياالمبحث الثاني:                        
 62 أقساـ الحاجةأواًل:   .29

 68 أسباب الحاجةنيًا: ثا  .:2
  تقدير الحاجة كضكابط العمؿ بياالمبحث الثالث: 

 72 تقدير الحاجةأواًل:   .31

 77  ضكابط العمؿ بالحاجةثانيًا:   .32
 الفصل الثالث

 الحاجـة وأثــــــــــــــرىا في األحــــــــــكام
 شرعيالحاجة كأثرىا في الحكـ الالمبحث األول:                         

 83 أثر الحاجة في حكـ األمر)الكجكب كالندب(. أواًل:  .33

 86 أثر الحاجة في حكـ النيي)التحريـ كالكراىة(. ثانيًا:  .34

 88 : أثر الحاجة في حكـ اإلباحةثالثاً   .35
 : تطبيقات الحاجة في أحكاـ العباداتالمبحث الثاني

 :8 تكطئة  .36

 91 تطبيقات الحاجة في أحكاـ العبادات  .37

 91 المستحاضة طيارة [:2ة]مسأل  .38

 92 طيارة أعضائيا كسؤرىا [:3مسألة]  .39

 93 العفك عف يسير الدـ كالقيح في الثياب كصحة الصبلة معو [:4مسألة]  .:3

 93 جكاز االغتساؿ لممرأة الجنب دكف نقض شعرىا [:5مسألة]  .41

 94  جكاز مركر كمككث الجنب كالحائض في المسجد لمحاجة [:6مسألة]  .42

 95 جكاز إسقاط ىيئات األركاف عف المريض [:7مسألة]  .43

 95 جكاز قصر الصبلة الرباعية تخفيفان كرفعان لمحرج عف المسافر [:8مسألة]  .44

 96 إعفاء صاحب الديف مف دفع الزكاة [:9مسألة]  .45

 96 جكاز تقديـ الزكاة عف كقتيا لمحاجة [::مسألة]  .46
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 97 جكاز الفطر لممسافر كالمريض في رمضاف [:21مسألة]  .47

 98 فرض الكفارة بدالن كتكبة  :[22مسألة]  .48

 98 ط االستطاعة فيوافرض الحا في العمر مرة كاحدة كاشتر  [:23مسألة]  .49

 99 جكاز الحا نيابة عف الشيخ الكبير الذم ال يستطيعو [:24مسألة]  .:4

 99 ف بيف الحا كالعمرةار جكاز القً  [:25مسألة]  .51
 حكاـ المعامبلت: تطبيقات الحاجة في أالمبحث الثالث

 2: تكطئة  .52

 3: تطبيقات الحاجة في أحكاـ المعامبلت  .53

54.   3: إباحة العارية تيسيران كسدان لحاجات الناس 

55.   4: الحرج رفع بأصل عملا  والضرورة، للحاجة المساقاة جواز 

56.   5: إليها الملحة والحاجة للضرورة المنافع على اإلجارة جواز 

57.   6: الحاجة أو للضرورة إذنه غيرب الغير، مال في التصرف جواز 

58.   ي نهي النب  6: أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم 

59.   7: للحاجة السلم جواز 
 الخاتمة

 8: لنتائاا: أوالً   .:5

 9: التكصيات :ثانياً   .61
 الفيارس قائمة

 212 فيرس اآليات القر نية أواًل:  .62

 218 الشريفة النبوية األحاديث فهرس ثانيًا:  .63

 223 والمراجع المصادر فهرس: اً ثالث  .64

 235 فيرس المكضكعات رابعًا:  .65
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
 

في دراستي ىذه أحد أبرز المكضكعات المقاصدية الميمة "الحاجة", فكانت الدراسة  تناكلتي 
حاجة بعنكاف: "الحاجة كأثرىا في أحكاـ العبادات كالمعامبلت", كىي تيدؼ إلى بياف مكانة تمؾ ال

مف مقاصد الشريعة كمدل احتكاء الشارع كحفظو ليا, كما أنيا تيدؼ إلى بياف حقيقة تمؾ الحاجة, 
أقساميا, شركطيا, مدل اعتبارىا, كأحكاـ أخرل متعمقة بيا, كما كتيدؼ إلى بياف مدل تأثير تمؾ 

تطبيقات, الحاجة في األحكاـ, كخاصة أحكاـ العبادات كالمعامبلت, مع تكضيح ذلؾ بعدد مف ال
 ثة فصكؿ قسمت عمى النحك التالي:ممت ىذه الدراسة عمى ثبلتشاكقد 

 , كضمنتو ثبلثة مباحث: مكانة الحاجة من عمم المقاصد تحدثت فيو عف :األول الفصلُ       

مف التعريفات,  ان عددقاصد في المغة كاالصطبلح, ذاكرة تناكلت فيو حقيقة تمؾ الم األول: المبحثُ 
الراجح منيا كسبب االختيار, كما تناكلت فيو مراتب تمؾ المقاصد:  ؽ عمييا, مختارةن مع بعض التعمي

الضركرية, كالحاجية, كالتحسينية, مف عدة جكانب, كأخيران تحدثت عف فمسفة الشريعة في حفظ تمؾ 
 المقاصد.
اب األسب ابتداءن حيث ذكرت فيو عدد مف عف مقاصد كضع الشريعة فيو تحدثتي الثاني:  المبحثُ 

 كالمقاصد, شارحةن كمفصمةن.
بيا عند العمؿ  فيو عف ضركرة مراعاة المقاصد, كضركرة احتكائيا كاألخذ : تحدثتي الثالث المبحثُ 

 . الرسالة, كالمذككرة في أك عند استصدار األحكاـ, مكضحةن ذلؾ بعدد مف البنكدبالنصكص 
 

, كاشتمؿ عمى وشروط اعتبارىاعن الحاجة, أقساميا, أدلة فيو  تحدثتي  :الفصل الثاني     
 ثبلثة مباحث:
مف التعريفات, شارحةن  ان عددذاكرة فيو معنى الحاجة في المغة كاالصطبلح,  : تناكلتي المبحث األول

 اعتبار الحاجة كشركط ىذا االعتبار. كمرجحةن, كما ذكرت أدلة
 .كالعمؿ بمقتضاىااشتمؿ عمى أقساـ الحاجة, كاألسباب التي تبيح األخذ بيا المبحث الثاني: 

بؿ ليا قيكد  ,تحدثت فيو عف تقدير تمؾ الحاجة, كبياف أنيا ليست عمى عمكمياالمبحث الثالث: 
 .تقيدىا, ككذلؾ تحدثت في ىذا المبحث عف ضكابط العمؿ بالحاجة
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, حيث اشتمؿ عمى أثر الحاجة في األحكام التشريعيةفيو عف  تحدثتي  الثالث: الفصلُ       
 مباحث أيضان:ثبلثة 

: تحدثت فيو عف أثر الحاجة في الحكـ الشرعي, كاجبان كاف أـ محرمان, كذلؾ مف األول المبحثُ 
 كما إلى ذلؾ. زيادة أك نقصاف, تقديـ أك تأخير تغيير أك تبديؿ,
 أثر الحاجة في أحكاـ العبادات.تكضح ي  فيو تطبيقاتو  : ذكرتي المبحث الثاني

 أثر الحاجة في أحكاـ المعامبلت. تكضحي  بيقاتو فيو تط : ذكرتي المبحث الثالث
      

إلييا, مع بعض  يا أىـ النتائا التي تكصمتي كأخيران أنييت ىذه الرسالة بخاتمة ضمنتي        
 .التكصيات الميمة, التي قد تفيد مف يكتب بعدم في ىذا المجاؿ المقاصدم الحاجي

 وهللا الموفق والمعين 

                 

 

 ة/نداء زياد الصيفي الباحث


