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الملخص

هذا  في  العلمية  جولتنا  خــال  من  لنا  يتلخص 

الموضوع أمور عدة نوردها باآلتي:

_ ان الرخص انما اوجدها الشارع من اجل التيسير 

والتخفيف عن العباد في بعض الحاالت .

وانما شرعة  النفس؛  الى هوى  تترك  لم  الرخص   _

بها،  االخذ  على  الشارع  رغب  وقد  والسنة،  بالكتاب 

اذا وجدت الضوابط والدواعي لذلك .

_ أول من وضع قاعدة )الرخص ال تناط بالشك او 

المعاصي( علماء الشافعية كاإلمام الرافعي .

بقاعدة  االقــرار  عدم  الى  الحنفية  علماء  ذهب   _

)الرخص ال تناط بالمعاصي( .

قاعدة  لتطبيق  الفقهية  المسائل  بعض  أيجاد   _

)الرخص ال تناط بالشك(.

***

Abstract:

From this scientific tour in this subject we 

conclude the following :

- The licenses were found by the authorizer to 

facilitate for the worshipers in some cases .

- The license didn’t leave for what we like , 

but approved by the Quran and sunna , the au-

thorizer liked to take and work on it if we find the 

necessity for it .

- The first who put the role )license doesn’t 

work with doupt and sins( Al-Shafeyaa sciences 

like Raffy Emam.

- The Hanfay Sciences went with not to ap-

prove the role of )licenses doesn’t go with the 

sins(

- To find some fiqeh items to application the 

role )licenses doesn’t go with the doubt(.

***
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المقدمة

بصفاته.  الــجــمــيــل  بـــذاتـــه،  الــجــلــيــل  هلل  الــحــمــد 

الــفــاتــح لــقــلــوب الــعــلــمــاء بـــأنـــوار تــجــلــيــاتــه، الــمــنــور 

شرعه  بـــأســـرار  زمـــان  كــل  فــي  المجتهدين  لــعــقــول 

من  الدين  إلقامة  الرأي  صواب  وملهمهم   وتكليفاته، 

ته. محكم تنزيا

محّمد  وموالنا  سيدنا  على  وســام  بصاة  َثــّنــي 
ُ
وأ

، وعلى آله وأصحابه  كل خير سيد مخلوقاته، مفتاح 

صاة وسامًا يمألن أرض اهلل وسماواته.

أما بعد؛ فقد تنازع العمل بالرخص اتجاهات عدة، 

بعضها توسع فيها، وبعضها قيدها إلى أدنى الحدود، 

، وبعض  خـــر
ُ
وبــيــن هــذيــن االتــجــاهــيــن اتــجــاهــات أ

الفقهاء ألسباب شتى قد يتساهل في الرخص، منها: 

موافقة طلبات المستفتين، أو ظنًا من المفتي أن في 

. كبة العصر هذا نوعًا من التطور لموا

فا  الصحيح،  نصابها  في  األمــور  وضع  أجل  ومن 

كل رأي  بد من دراسة الموضوع دراسة متأنية، وليس 

وسط بين رأيين هو أعدل األقوال وأصحها، فا بد من 

لتأصيل  الفقهية  والقواعد  الشرعية  الضوابط  اعتماد 

هذه المسألة أو تلك.

)الرخص  موضوع  لدراسة  مكرس  البحث   وهــذا 

ال تناط بالشك أو بالمعاصي- نماذج تطبيقية(.

ثة مباحث:  واشتمل هذا الدراسة على ثا

المبحث األول: التعريف بمفردات العنوان، وفيه 

المطالب األتية: 

المطلب األول: تعريف الرخص.

المطلب الثاني: أقسام الرخص.

المطلب الثالث: حكم األخذ بالرخص.

المطلب الرابع: ضوابط األخذ بالرخص.

تناط  ال  الرخص  قاعدة  تعريف  الثاني:  المبحث 

بالشك أو بالمعاصي، وفيه المطالب اآلتية: 

المطلب األول: تعريف القاعدة.

المطلب الثاني: أصل القاعدة.

المبحث الثالث: من تطبيقات القاعدة الفقهية، 

وفيه المطالب اآلتية: 

المطلب األول: الرخص في سفر المعصية.

المطلب الثاني: الشك في بول الصبي.

المطلب الثالث: الشك في المسح على الخفين 

أو الجوربين.

. المطلب الرابع: اإلتمام لمن شك في جواز القصر

ترتكب  التي  المنافع  إجــارة  الخامس:  المطلب 

فيها مخالفات شرعية.

الخاتمة.

المصادر والمراجع.

ــلـــى آلــه  ــلـــى اهلل عــلــى ســيــدنــا مــحــمــد وعـ  وصـ

وصحبه وسلم.

***
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المبحث األول

التعريف بمفردات العنوان

وفيه المطالب األتية: 

المطلب األول: تعريف الرخص.

المطلب الثاني: أقسام الرخص.

المطلب الثالث: حكم األخذ بالرخص.

المطلب الرابع: ضوابط األخذ بالرخص.

المطلب األول

تعريف الرخص

أوًال: الرخص لغة: 

والصاد  والخاء  «الــراء  و الرخصة،  جمع  الرخص: 

 على لين وخاف شدة«)١(. 
ُّ

أصل يدل

ْخَصُة في اللغة تدل على المعاني اآلتية)٢(:  والّرُ

َرَخاصًة  البدُن  َرُخص  يقال:  الملمس،  نعومة   -١

وُرُخوصًة إذا نعم ملمسه والن.

يا  زكر بن  فــارس  بن  أحمد  الحسن  البي  اللغة،  مقاييس   )١(
 ، الفكر دار  ــارون،  ــ ه عــبــدالــســام  تحقيق  ــــ (،  )ت3٩5هـ

بيروت، ط١، ١3٩٩ه - ١٩٧٩م: مادة )رخص( ٢/500.
: لسان العرب، البي الفضل جمال الدين محمد بن  )٢( ينظر
 ، مكرم بن منظور األفريقي المصري )ت٧١١ه (، دار صادر
تاج  ٢١5؛   ،٤0/٧ )رخـــص(  مــادة  ١٩68م:  ط١،  بــيــروت، 
العروس من جواهر القاموس، لمحيي الدين أبي الفيض 
الزبيدي  الحنفي  الواسطي  الحسيني  مرتضى  محمد 
١385هــ -  ط١،  الكويت،  الهداية،  مكتبة  ــــ (،  )ت١٢05ه

١٩65م: مادة )رخص( 5٩٤/١٧.

٢- الــرخــص ضــد الــغــاء: يــقــال: رخــص الشيء 

رخصًا، فهو رخيص، من باب قرب قربًا ضد في األمر 

بعد النهي.

، إذا أذن له فيه،  3- اإلذن: يقال: رخص له في األمر

ْخصة على وزن ُفْعلة، مثل: ُغْرفة، وقد تضم  واالسم الّرُ

وُجُمَعة،  وُجُمعة  وُقُربة  وُقربة  في  كما  تباع  لا الخاء 

والجمع: رَخص ورخصات، مثل ُغَرف وغرفات، وهي 

ضد التشديد أي: أنها تعني التيسير في األمور)3(. 

٤- الــتــيــســيــر والــتــســهــيــل مــطــلــقــًا: وهـــو خــاف 

أشياء  في  للعبد  اهلل  ترخيُص  خصُة  «الّرُ و التشديد، 

شديد«)٤(. خصة في األمر خاف الّتَ فها عنه، والّرُ
َ

خّف

 :
ً
ثانًيا: الرخص اصطالحا

كتاب  كثيرة، وال يخلو  عرفت الرخص بتعريفات 

سأقتصر  لذلك  تعريفها،  من  الفقه  أصــول  كتب  من 

فعرفها  للرخصة:  المذاهب  تعريفات  أبــرز  على  هنا 

 ، ي من الحنفية: »بأنها اسم ِلَما ُبِنَي على أعذاِر البزدو

م«)5(. وهو ما يستباُح بعذٍر مع قيام الُمحّرَ

المالكية: »هو ما شرع  وعرفها أيضا الشاطبي من 

كلي يقتضي المنع مع  لعذٍر شاٍق استثناًء من أصل 

، ألحمد  : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )3( ينظر
دار  )ت٧٧0هــــ (،  المقرئ  الفيومي  علي  بــن  محمد  بــن 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩3م: ١/٢٢3.
)٤( لسان العرب: مادة )رخص( ٧/٤0. 

ي البي  الــبــزدو ــول فخر اإلســـام  ــرار عــن أص كشف األسـ  )5(
ــّي بــن مــحــمــد بــن الــحــســيــن )ت٤8٢هـــــ (،  الــحــســن عــل
محمد  بــن  أحــمــد  بــن  عبدالعزيز  الــديــن  عــاء  تأليف 
ي)ت٧30ه (، دار الكتاب اإلسامي، بيروت، ط١،  البخار

يخ: ٢٩٩/٢. با تار
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االقتصار على مواضع الحاجة«)١(.

ا  كما وعرفها الغزالي من الشافعية: »كما ِعَباَرٌة َعّمَ

َعْنُه  َمَع  ِقَياِم  َوَعْجزٍ  ٍر 
ْ

ِلُعذ ِفْعِلِه  ِفي  ِف 
َّ
ُمَكل

ُ
ِلل ــَع  ُوّسِ

ُمَحّرِِم«)٢(.
ْ
َبِب  ال  الّسَ

»هو  بقوله:  عرفها  الحنابلة  من  العكبري  ان  غير 

.)3(» استباحُة المحظوِر مع قيام السبِب الحاضر

إن  و واحــد  معنى  حــول  تــدور  التعريفات  وهــذه 

التعريفات  هذه  ي  المناو وأجمل  ألفاظها،  اختلفت 

ى 
َ
من  صعوبة  ِإل ر  يَتَغّيَ حكم  هي  الرخصة:   « بقوله: 

ْصِلّي«)٤(.
َ ْ
حكم األ

ْ
َبب لل  سهولة لعذر َمَع قيام الّسَ

كان باقيًا على حكمه األصلي  فخرج بالتغيير ما 

حرمة  نحو  بالسهولة  وخــرج  الخمس،  كالصلوات 

من  تغيير  ألنه  قبله؛  إباحته  بعد  باإلحرام  االصطياد 

محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  البي  الموافقات،   )١(
اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي )ت٧٩0ه (، تحقيق: 
مشهور حسن آل سلمان، دار ابن عفان، السعودية، ط١، 

١٤١٧ه - ١٩٩٧م: ١/٤66.
بن  محمد  حامد  البــي  ــول،  األصـ علم  مــن  المستصفى   )٢(
عبدالسام  محمد  تحقيق  )ت505هـــ (،  الغزالي  محمد 
١٤١3ه -  ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عبدالشافي، 

١٩٩3م: ١/٧8.
شهاب  بن  الحسن  علي  البــي  الفقه،  أصــول  في  رسالة   )3(
بــن الــحــســن بــن عــلــي بــن شــهــاب الــعــكــبــرّي الحنبلي 
، المكتبة  )ت٤٢8ه(، تحقيق د. موفق عبداهلل عبدالقادر

المكية، مكة المكرمة، ط١، ١٤١3ه- ١٩٩٢م: ص٧6.
محمد  الدين  لزين  يف،  التعار مهمات  على  التوقيف   )٤(
زين  بن  علي  العارفين بن  تاج  بن  بعبد الرؤوف  المدعو 
)ت١03١هـــ(،  القاهري،  ي  المناو ثم  الحدادي  العابدين 

عالم الكتب، القاهرة، ط١، ١٤١0ه- ١٩٩0م: ص٧0.

، وخرج  سهولة إلى صعوبة، وكذلك الحدود والتعازير

كترك  لعذر  ال  إلى سهولة  تغير من صعوبة  ما  بالعذر 

تجديد الوضوء لكل صاة؛ فان التجديد لكل صاة 

بوضوء  يصلي  أنه  هي  سهولة،  إلى  غير  ثم  الزمــًا  كان 

هذا ما شاء من الصلوات)5(.

المطلب الثاني: أقسام الرخص وأسبابها

أوًال: أقسام الرخص: 

من  فمنهم  الرخص،  أقسام  في  العلماء  اختلف 

من  ومنهم  أربــعــة  جعلها  مــن  ومنهم  ثــة،  ثــا عــّدهــا 

أوصلها الى الخمسة، وهي االتي)6(: 

هو  كما  التحريم،  أصلها  »األول:  رخصة  واجــبــة 

كل الميتة. الحال بالنسبة للمضطر حيث أبيح له أ

  الثاني: رخصة مستحبة أصلها التحريم، كالقصر 

ثة أيام. في السفر بعد ثا

كقصر  التحريم،  أصلها  مكروهة  رخصة  الثالث: 

والترخيص  أيام  ثة  ثا أقل من  السفر  كان  اذا  الصاة 

في النفل عن التحريم إلى الكراهة.

كالتيمم  التحريم،  أصلها  مباحة  رخصة  الرابع: 

كثر من ثمن المثل، وكذلك عند  عند وجود الماء بأ

إقراض  أو  االستقاء،  آلة  بذل  أو  له،  الماء  ثمن  بذل 

: مذكرة في أصول الفقه، لمحمد األمين بن محمد  )5( ينظر
دار  )ت١3٩3هــــ (،  الشنقيطي  عبدالقادر  بــن  المختار 
ط5،  ببيروت،  حزم  ابن  ودار  بالرياض،  العلم  عطاءات 

١٤٤١هـ-٢0١٩م: ص٧3.
محمد  الدين  لبدر  الفقه،  أصــول  في  المحيط  البحر   )6(
دار  )ت٧٩٤هــ (،  الزركشي  الشافعي  عبداهلل  بن  بهادر  بن 

، ط١، ١٤١٤ه -١٩٩٤م: ٢/38-3٩. الكتبي، مصر
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صيدًا  الــُمــْحــرِم  المضطر  وجــد  إذا  وكــذلــك  الثمن، 

فذبحه وميتة فيتخير بينهما.

الــوجــوب،  أصلها  مستحبة  رخــصــة  الــخــامــس: 

أيــام،  ثــة  ثــا ن  الــســفــر دو كــان  اذا  الــصــاة  كــإتــمــام 

في  والترخيص  ؛  السفر في  القوي  االنسان  وكصوم 

القعود«. في  النفل 

: أسباب الرخص: 
ً
ثانيا

لـــم تــتــرك الـــرخـــص مـــن حــيــث األخــــذ بــهــا الــى 

نوردها  سوف  أسباب  لها  وضع  إنما  و العباد؛   هوى 

باآلتي وهي: 

عن  التكليف  إلسقاط  سبب  الخلق:  ضعف   .١

الصبي والمجنون. 

تــدفــع  الـــتـــي  االســـبـــاب  مـــن  ــو  الـــمـــرض: هـ  .٢

ــى تــأديــة  بــالــصــائــم الـــى االفــطــار فــي رمــضــان، والـ

بها  تيان  اال عن  لعجزه  ومضطجعًا  قاعدًا  ته  صا

االصلية.  بصورتها 

: سبب للفطر في رمضان وقصر الصاة  3. السفر

الرباعية وسقوط الجمعة. 

بسقوط  تدفع  التي  االسباب  من  هو  النسيان:   .٤

يقع  لم  إذا  صاحبها  عن  يــة  األخــرو والــمــؤاخــذة  اإلثــم 

بتقصير في التعلم وأداء تلك العبادة. 

يقع  لم  إذا  المؤاخذة  إلسقاط  سبب  الجهل:   .5

بعد  السلعة  لرد  سببًا  يكون  كما  التعلم  في  بتقصير 

شرائها لعيب جهله المشتري وقت التبايع. 

كــراه: هو من االسباب التي تبيح لصاحبها  6. اإل

ال  الــذي  االذى  لدفع  وذلــك  المحظورات  في  الوقوع 

لقوله  مصداقًا  كـــراه،  اال ذلــك  عليه  وقــع  من  يحتمل 

تعالى: چ ی جئ  حئ مئ چ)١(. 

٧. عموم البلوى: وهي من أعظم الرخص التي َمّنَ 

اهلل بها على عباده في االمور التي يعسر على صاحبها 

عنها  االحتراز  يشق  التي  كالنجاسة  عنها  االنفكاك 

كمن أبتلي بمرض سلس البول)٢(. 

المطلب الثالث: حكم األخذ بالرخص

أثبت  بــأن  االمــة  بهذه  تعالى  ولطفه  رحمته  مــن 

والحرج  الضيق  من  إلخراجها  الرخص  مشروعية  لها 

سبيل  على  منها  واألحــاديــث،  ــات  اآلي من  كثير  في 

االستشهاد والتوضيح هي: 

 
َ

َول ُيْسَر 
ْ
ال ِبُكُم  اهَّلُل  }ُيِريُد  تعالى:  قوله  الكتاب:  من 

ُعْسَر{)3(. 
ْ
ُيِريُد ِبُكُم ال

بعد  اآليـــة  ــذه  ه ــر  ذك تعالى  اهلل  أن  ــة:  ــدلل ال وجــه 

 اليسر على 
َّ

، فدل ترخيصه للمسافر والمريض بالفطر

الرخصة)٤(.

)١( سورة البقرة, من اآلية: ٢56. 
أصــول  علم  تيسير  5٤3/١-5٤٤؛  الــمــوافــقــات:   : ينظر  )٢(
مؤسسة  العنزي،  الجديع  عيسى  يوسف  لعبداهلل  الفقه، 
 - ١٤١8هـــ  ط١،  بيروت،  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الريان 

١٩٩٧م:ص 6٤. 
)3( سورة البقرة: من اآلية ١85. 

: الجامع ألحكام القرآن، البي عبداهلل شمس الدين  )٤( ينظر
ي الخزرجي  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصار
إبراهيم  و البردوني  أحمد  تحقيق  القرطبي)ت6٧١ه (، 
١38٤هــ -  ط٢،  القاهرة،  المصرية،  الكتب  دار  أطفيش، 

١٩6٤م: 30١/٢. 
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ُتْؤَتى  ْن 
َ
أ ُيــِحــّبُ  اهلَل   

َ
»ِإّن  :� قوله  السنة  ومــن 

ْن ُتْؤَتى َمْعِصَيُتُه«)١(. 
َ
ُرَخُصُه، َكَما َيْكَرُه أ

أْمر   
َ

أّن على  بمنطوقه  الحديث  دل  الدللة:  وجه 

األمر  فليس  واحــد،  والعزيمة  الرخصة  في  تعالى  اهلل 

بالوضوء أولى من التيمم في محله وال اإلتمام أولى من 

القصر في محله فيطلب فعل  الرخص في مواضعها 

أخذ  ــد؛  واح شــيء  في  تعارضا  فــإن  كذلك  والعزائم 

المكلف باألفضل حسب اقتضاء ذلك االمر)٢(. 

بالرخص  األخذ  جواِز  في  العلماَء  بين  ِخاَف  وال 

ولكن  الشريفة؛  النبوية  والــســنــة  بالكتاب  الثابتة 

الخاُف الذي وقع، هو في التتبع واألخذ برخص كل 

أقــوال،  ثة  ثا على  االسامية  المذاهب  من  مذهب 

كتب الفقه وأصوله، سوف  وهي مبسوطة بأدلتها في 

أوردها لكي تتحقق الفائدة المرجوة من تشريع تلك 

الرخص وهي االتي: 

)١( من حديث ابن عمر )رضي اهلل عنهما(. مسند أحمد بن 
حنبل، أبو عبداهلل أحمد بن حنبل الشيباني )ت٢٤١ه (، 
وآخــريــن،  مــرشــد  وعــــادل  األرنـــــــاؤوط،  شــعــيــب  تحقيق 
 ،١0٧/١0 ٢00١م:  ١٤٢١هــ -  ط١،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة 
صحيح«  »حــديــث  شعيب:  الشيخ  قــال   .)5866( رقــم 
ومنبع  الزوائد  مجمع  ينظر  صحيح،  إسناده  والحديث 
الفوائد، لنور الدين علّي بن أبي بكر الهيثمي )ت80٧ه (، 
تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 

ط١، ١٤١٤ه-١٩٩٤م: 3/١6٢. 
الرؤوف  ، لعبد  القدير شرح الجامع الصغير : فيض  )٢( ينظر
ي )ت١03١ه (، تحقيق أبي الوفا األفغاني، المكتبة  المناو

، ط١، ١356ه : ٢٩٢/٢.  ية الكبرى، مصر التجار

عندهم،  قول  في  الشافعية)3(  ذهب  األول:  القول 

واالصح من مذهب الحنابلة)٤(، هو وجوب االقتصار 

كل  لــدى  الرخص  تتبع  وعــدم  ــد،  واح مذهب  على 

مذهب من المذاهب االخرى. 

في  والمالكية)6(  الحنفية)5(  ذهب  الثاني:  القول 

الراجح عندهم على جواز األخذ برخص المذاهب، 

كثر   أ قــال  وبــه  معين،  مذهب  على  االقتصار  وعــدم 

الشافعية)٧(، والحنابلة)8( في قول لهم. 

ى السبكي، البي الحسن  : المستصفى: 3٧٤/١؛ فتاو )3( ينظر
تقي الدين علّي بن عبدالكافي السبكي )ت٧56ه (، دار 
ي  النوو ى  فتاو ١٤٤/١؛  يخ:  تار با  ط١،   ، مصر المعارف، 
شرف  بن  يحيى  يا  زكر البي  المنثورة،  بالمسائل  المسماة 
ي )ت6٧6ه (، ترتيب تلميذه عاء الدين بن  الدين النوو
البشائر  دار   ، الحجار محمد  تحقيق  )ت٧٢٤هــ (،  العطار 

اإلسامية، بيروت،ط6، ١٤١٧ه - ١٩٩6م:ص ٢36. 
المنتهى،  غــايــة  ــرح  ش فــي  النهى  أولـــي  مطالب   : ينظر  )٤(
الرحيباني  الــســيــوطــي  عــبــده  ــن  ب ســعــد  ــن  ب لمصطفى 
اإلسامي،  المكتب  منشورات  )ت١٢٤3هـــ (،  الدمشقي 

دمشق، ط٢، ١٤١5ه - ١٩٩٤م: ٤٤6/6. 
، لشمس الدين أبي عبداهلل محمد  : التقرير والتحبير )5( ينظر
المعروف  بابن أمير حاج  المعروف  بن محمد بن محمد 
العلمية،  الكتب  المؤقت الحنفي )ت8٧٩ه (، دار  بابن 
أحكام  في  الجيد  عقد  ٤6٩/3؛  ١٩83م:  ١٤03هــ -  ط٢، 
الدهلوي  عبدالرحيم  بــن  ألحــمــد  والتقليد،  االجــتــهــاد 
المطبعة  الخطيب،  الدين  محب  تحقيق  )ت١١٧6هــ (، 

السلفية، القاهرة، ط١، ١385ه :ص ١٢. 
: الموافقات: ١/٤66.  )6( ينظر

١٤٤/١؛  السبكي:  ى  فتاو 3٧٤/١؛  المستصفى:   : ينظر  )٧(
ي: ص ٢36.  ى النوو فتاو

: مطالب أولي النهى: ٤٤6/6.  )8( ينظر
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والمالكية)٢(،  الحنفية)١(،  ذهــب  الثالث:  القول 

والــشــافــعــيــة)3( فــي قــول عــنــدهــم، الــى تقييد األخــذ 

بالرخص وعدم إطاقها؛ لكي ال يؤدي ذلك االطاق 

الى الترك أو االبتعاد عن تطبيق األحكام. 

المطلب الرابع: ضوابط األخذ بالرخص

النفس  هوى  الى  يترك  لم  بالرخص  األخــذ  إن 

بد  ال  وضوابط  قيود  الشارع  له  وضع  بل  ية؛  البشر

بها  االخــذ  على  للعباد  يرخص  لكي  توفرها  مــن 

تي:  اال وهي 

مثال  شرًعا،  فيه  أذن  فيما  الرخصة  تكون  أن   -١

فإن  فيه،  معصية  وال  مباح  السفر  يكون  أن  ذلــك: 

الرخصة  , أي:  ال تباح رخص السفر كان فيه معصية 

والقصر  الــجــمــع  مــثــل   ، الــســفــر ذلـــك  عــلــى   المبنية 

أو اإلفطار)٤(. 

ظنيًا  أو  قــطــعــيــًا  الــرخــصــة  ســبــب  يــكــون  أن   -٢ 

تبنى  ال  االحكام  بأّن  يقينًا  نعلم  ألننا  فيه،  ال مشكوكًا 

الجيد في إحكام  : ٤6٩/3؛ عقد  والتحرير التقرير   : ينظر  )١(
االجتهاد والتقليد: ص ١٢. 
: الموافقات: ١/٤66.  )٢( ينظر

١٤٤/١؛  السبكي:  ى  فتاو 3٧٤/١؛  المستصفى:   : ينظر  )3(
ي: ص ٢36.  ى النوو فتاو

: المنثور في القواعد، البي عبداهلل محمد بن بهادر  )٤( ينظر
فائق  تيسير  تحقيق  ــزركــشــي)ت٧٩٤هــ (،  ال عــبــداهلل  بــن 
أحمد محمود، وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، الكويت، 
ألبي   ، والنظائر األشــبــاه  ١6٧/٢؛  ١٩85م:  ١٤05هـــ -  ط٢، 
السيوطي  الدين  جال  الكمال  بن  عبدالرحمن  الفضل 
١٤١١هــ -  ط١،  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  )ت٩١١هـــ (، 

١٩٩0م: ص ١38. 

على الشك)5(. 

ربما  الرخصة متوقعًا، أي:  ال يكون سبب  أن   - 3

التي  الــمــرأة  فــي  الــحــال  كما هــو  يــقــع؛  ال  وربــمــا  يقع 

يوم معين فقالت في نفسها:  أن تحيض في  عادتها 

 غدًا يوم حيضتي فأصبحت مفطرة في رمضان قبل 

أن تحيض)6(. 

مع  الــنــص  مـــورد  على  بالرخصة  االقــتــصــار   -  ٤

يجوز  ــه 
َ
أّن إلــى  ذهــب  من  فمنهم  العلماء،  اختاف 

ــشــافــعــيــة)٧(،  ــقــيــاس، وهـــم ال ــال إثـــبـــات الـــرخـــص ب

لها  منعهم  بل  بالقياس  أثباتها  يــرى  ال  من   ومنهم 

وهم الحنفية)8( . 

عفيفي  بن  بك  الخضري  لمحمد  الفقه،  أصــول   : ينظر  )5(
 ، ية الكبرى، مصر ي )ت١3٤5ه (، المكتبة التجار الباجور

ط5، ١٩65م: ص ٧٧. 
: أصول الفقه، لمحمد الخضري: ص ٧٧.  )6( ينظر

لتاج  الحاجب،  ابن  مختصر  عن  الحاجب  رفع   : ينظر  )٧(
عبدالكافي  بن  علّي  بن  عبدالوهاب  النصر  أبي  الدين 
السبكي )ت٧٧١ه (، تحقيق علّي محمد معوض، عادل 
بيروت، ط١، ١٤١٩ه - الكتب،  أحمد عبدالموجود، عالم 

١٩٩٩م: 3١٧/٢. 
: الفصول في األصول، المعروف بأصول الجصاص،  )8( ينظر
تحقيق  )ت3٧0هــ (،  الجصاص  ي  الــراز علي  بن  ألحمد 
والشؤون  األوقــاف  وزارة  النشمي،  جاسم  عجيل  الدكتور 
الرحموت  فواتح  ١١٩؛  ١٤05هــ :  ط١،  الكويت،  اإلسامية، 
العباس  البــي  الــفــقــه،  فــي أصـــول  الــثــبــوت  بــشــرح مسلم 
ي  األنــصــار محمد  الــديــن  نــظــام  بــن  محمد  عبدالعالي 
بيروت، ط١،  العلمية،  الكتب  دار  الهندي )ت١٢٢5هــ (، 

١٤١3ه : 35٧/٢. 
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الرخص ال تناط بالشك أو بالمعاصي )نماذج تطبيقية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وللمالكية  عندهم)١(،  األصــح  في  الحنابلة  وكــذا 

في المسألة قوالن)٢(. 

يتبعها  يعة  ذر القول  بذلك  األخــذ  يكون  ال  أ  -  5

ــى غــايــتــه وهــدفــه  ــ ــول إل ــوص ــل  او يــســلــكــهــا االخــــذ ل

غير مشروع)3(. 

***

البحرين  المنير المسمى بمختصر  : شرح الكوكب  )١( ينظر
الفقه،  أصــول  في  المختصر  شــرح  الكبير  المختصر  أو 
الفتوحي  علي  بــن  الــعــزيــز  عبد  بــن  أحــمــد  بــن  لمحمد 
تحقيق  ــــ (،  )ت٩٧٢ه الحنبلي  النجار  بابن  الــمــعــروف 
مكتبة  حماد.  نزيه  والدكتور  الزحيلي،  محمد  الدكتور 

العبيكان، السعودية، ط٢، ١٤١8ه - ١٩٩٧م: ٤/٢٢0. 
محمد  بكر  البــي  الفقه،  أصـــول  فــي  المحصول   : ينظر  )٢(
المعافري  أحمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  بن  عبد اهلل  بن 
تحقيق  ــــ (،  )ت5٤3ه العربي  بابن  المعروف  االشبيلي 
البيارق، عمان،  دار  ي، وسعيد فودة،  اليدر حسين علي 
١٤٢0ه - ١٩٩٩م: ٤٧١/٢؛ شرح تنقيح الفصول في اختيار 
المحصول في األصول، لشهاب الدين أبو العباس أحمد 
الرؤوف  القرافي )ت68٤هــ (، تحقيق طه عبد  يس  إدر بن 
ط١،  بــيــروت،  المتحدة،  الفنية  الطباعة  شــركــة  ســعــد، 

١3٩3ه - ١٩٧3م: ص ٤١5. 
التابع  اإلسامي  الفقه  مجمع  وتوصيات  قــرارات   : ينظر  )3(
عام  في  األولــى  الـــدورة  من  اإلســامــي،  المؤتمر  لمنظمة 
فــي عــام )١٤٢8هـــ (:  الثامنة عشرة  الـــدورة  إلــى  )١٤06هـــ ( 
مصطفى  وهبة  الدكتور  وأدلــتــه،  اإلسامي  الفقه  ١١٢/١؛ 

، دمشق، ط٤، ١٩٩٧م: ١٧٩/٧.  الزحيلي، دار الفكر

المبحث الثاني

تعريف قاعدة الرخص 
ل تناط بالشك أو بالمعاصي

وفيه المطالب اآلتية: 

المطلب األول: تعريف القاعدة. 

المطلب الثاني: معنى القاعدة ومدلولها. 

المطلب الثالث: مستثنيات القاعدة. 

المطلب األول: تعريف القاعدة

تناط  ال  )الــرخــص  اللفظ  بــهــذا  الــقــاعــدة  تــرد  لــم 

قاعدتين  من  وردت  إنما  و بالمعاصي(،  أو   بالشك 

اال وهما: 

األول: )الرخص ال تناط بالشك(. 

الثاني: )الرخص ال تناط بالمعاصي(. 

فهو  لغة:  الشك  أمــا  الــرخــص،  تعريف  وقــد جــرى 

االرتياب والتردد، وهو خاف اليقين)٤(. 

استوى  سواء  شيئين  بين  التردد  هو  واصطاحًا: 

طرف العلم وطرف الجهل بالشيء لدى الشخص ، 

أو رجح أحدهما على اآلخر عنده . وقيل: ما يستوي 

طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين ال يميل القلب إلى 

إذا طرحه  أحدهما، فإذا ترجح أحدهما فهو الظن، و

فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين)5(. 

 .3٢0/١ : : المصباح المنير )٤( ينظر
المجددي  اإلحسان  عميم  لمحمد  الفقه،  قواعد   : ينظر  )5(
كراتشي،   ، ببلشرز الصدف  مطبعة  )ت١٤0٢هــ (،  البركتي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ. د. سام هادي حمود

ي احــتــمــاِل األمــريــن فــي نظر  والــشــك: »هــو تــســاو

لعدم  االحتياط؛  يجب  الشك  حالة  وفــي  اإلنــســان، 

وجود المرجح«)١(. 

على  الحالتين  في  الشك  الفقهاء  استعمل  وقد 

ومن  الــطــاق  فــي  شــك  مــن  قولهم:  نحو  اللغة  وفــق 

 شــك فــي الــصــاة، أي: لــم يتيقن وســـواء رجــح أحد 

الجانبين أم ال)٢(. 

أما الفرق بين الشك والظن، » فالشك: هو تجويز 

فهو  الظن:  وامــا   . اآلخــر على  ألحدهما  مزية  ال  أمرين 

 .)3(» تجويز أمرين أحدهما أقوى من اآلخر

والمعصية  المعصية،  جمع  فهي  المعاصي،  أما 

الميم وكسر الصاد من عصى جمع  اللغة: بفتح  في 

معاصي، والمعصية والعصيان: ضد الطاعة)٤(. 

١٤0٧ه - ١٩86م: ص 3٤١. 
األحــمــد  ــن  ب عــبــد  عــلــي  د.   ، الــتــيــســيــر تجلب  الــمــشــقــة   )١( 
 ، عشر السابع  العدد  دبــي،  الحكمة،  مجلة  البصل،  أبــو 

شوال ١٤١٩ه:ص ٢0. 
: المبسوط، شمس األئمة ابو بكر محمد بن أحمد  )٢( ينظر
ــي ســهــل الــســرخــســي الــحــنــفــي )ت٤83هــــــ (، دار  بــن أبـ
العناية  63/3؛  ١٩٩3م:  ١٤١٤هــ -  ط١،  بيروت،  المعرفة، 
البابرتي  محمود  بن  محمد  الدين  كمل  أ الهداية،  شرح 
يخ:  )ت٧86ه (، دار الفكر للطباعة، بيروت، ط١، با تار

 .5٧/٧
بن  محمد  يعلى  ابــي  القاضي  الفقه،  أصــول  في  العدة   )3(
تحقيق  )ت٤58هــ (،  الحنبلي  البغدادي  الفراء  الحسين 
ط٢،  السعودية،  المباركي،  سمير  علي  أحمد  الدكتور 

١٤١0ه - ١٩٩0م: ١/83. 
بــكــر بن  أبـــي  ــن  ب الــصــحــاح، لمحمد  : مــخــتــار  )٤()(يـــنـــظـــر
الشيخ  يوسف  تحقيق  )ت666هـــ (،  ي  الــراز عبدالقادر 

واصطاحًا: »هي مخالفة األمر قصدًا«)5(. 

أو  بالشك  ق 
ّ
تتعل ال  الرخص  أن  القاعدة  ومعنى 

بالمعاصي. 

المطلب الثاني: معنى القاعدة ومدلولها

أوًال: الرخص ل تناط بالشك: 

أن  هو  ومفادها  السبكي)6(،  القاعدة  هذه  ــَل  أّصَ

في  الشك  حالة  في  يجوز  ال  الرخص  على  ــدام  اإِلقـ

من  اليقين  عدم  عند  أو  حصولها،  أو  الضرورة  وجود 

وجود السبب المرخص له أم ال)٧(. 

ــورد  هــنــالــك أمــثــلــة عــلــى هـــذه الــقــاعــدة ســـوف ن

الحصر  ال  والتبيان  البيان  سبيل  على  منها  البعض 

بيروت،  النموذجية،  الــدار  العصرية-  المكتبة  محمد، 
ط5، ١٤٢0ه - ١٩٩٩م: مادة )عصى( ص٢١١. 

علي  بــن  محمد  بــن  علّي  الحسن  البــي  يــفــات،  )5()(الــتــعــر
ــــ (،   الــجــرجــانــي الــمــعــروف بــالــســيــد الــشــريــف )ت8١6هـ
١٩86م:  ١٤03هــــ -  ط١،  ــيــروت،  ب العلمية،  الكتب  دار 
يحيى  البي  الدقيقة،  والتعريفات  األنيقة  الحدود  ٢٢٢؛ 
تحقيق  )ت٩٢6هــ (،  ي  األنصار يا  زكر بن  محمد  بن  يا   زكر
، بيروت، ط١،  الدكتور مازن المبارك، دار الفكر المعاصر

١٤١١ه : ص ٧٧. 
، البي نصر تاج الدين عبدالوهاب  : األشباه والنظائر )6( ينظر
بن علّي بن عبدالكافي السبكي )ت٧٧١ه (، دار الكتب 

العلمية، ١٤١١ه - ١٩٩١م: ٤56. 
الفقهية، لمحمد صدقي أحمد  القواعد  : موسوعة  ينظر  )٧(
ط١،  بــيــروت،  الرسالة،  مؤسسة  الــغــزي،  بورنو  آل  محمد 
في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  ٤00/٤؛  ٢003م:  ١٤٢٤هــ - 
المذاهب األربعة، الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار 

، دمشق، ط١، ١٤٢٧ه - ٢006م: ٢/٧٢6.  الفكر
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الرخص ال تناط بالشك أو بالمعاصي )نماذج تطبيقية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وهي االتي)١(: 

كل من  ١. من شك بالهاك ولم يتيقن بأنه اذا لم يأ

كل  الميتة سوف يهلك؛ فا يحل له االقدام على اال

من تلك الميتة. 

٢. إذا شك بأن الُمْكرِه ال يستطيع أن يقوم بالشيء 

الذي توعده به؛ فهذا ال يبيح له أي: للمكَره في هذه 

منه  طلب  الذي  المحرم  فعل  على  يقدم  أن  الحالة 

 . فعله وهو على الحال المذكور

3. إذا شك في جواز المسح وجب عليه الغسل 

ن المسح رخصة. 
َ
أل

وجب  الــصــاة؛  في  القصر  جــواز  في  شك  إذا   .٤

ــدم قــصــرهــا لــوجــود  ــ  عــلــيــه إتـــمـــام تــلــك الـــصـــاة وع

ذلك الشك. 

ثانًيا: الرخص ل تناط بالمعاصي: 

َل هذه القاعدة السبكي)٢(.  أّصَ

دقيق  وابن  الرافعي)3(،  َقْبله:  من  بها  استدل  وقد 

العيد)٤(. 

: المرجعان نفسهما.  )١( ينظر
: ص١35.  : األشباه والنظائر )٢( ينظر

بن  عبدالكريم  القاسم  البي   ، الوجيز شرح  العزيز   : ينظر  )3(
الرافعي )ت6٢3ه (، تحقيق علّي  محمد بن عبدالكريم 
محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧ه - ١٩٩٧م: ٢/3٤0. 
الدين  لتقي  األحــكــام،  بــأحــاديــث  اإللــمــام  شــرح   : ينظر  )٤(
القشيري  مطيع  بن  وهب  بن  علّي  بن  محمد  الفتح  أبي 
محمد  تحقيق  )ت٧0٢هـــ (،  العيد  دقيق  بابن  المعروف 
يا، ط٢، ١٤30ه -٢00٩م:  ، سور خلوف العبد اهلل، دار النوادر

 .٤٤3/٢

القاعدة،  الفقهاء في معنى هذه  بين  وقع خاف 

العاصي  أن  يــرون  والحنابلة  والشافعية  فالمالكية 

على  اإلقــدام  له  وليس  الترخيص،  يستحق  ال  بسفره 

اهلل  مــن  رحــمــة  شــرع  إنــمــا  الترخيص  ن 
َ
أل الــرخــص؛ 

بعباده ولطفًا بهم، والعاصي ال يستحق تلك الرحمة؛ 

بل على العكس؛ هو يستحق العقوبة والزجر)5(. 

شرع  حينما  وجــل  عز  اهلل  أن  فيرون  الحنفية  أمــا 

هو  هل  المكلف  ذلك  حال  الى  يلتفت  لم  الرخص 

تشرعًا  الرخصة  تلك  شرع  بل  له،  مطيع  أم  هلل  عاص 

ْو 
َ
ى َسَفٍر أ

َ
ْو َعل

َ
ُكْنُتْم َمْرَضى أ ِإْن  عامًا فقال سبحانه: }َو

ْم َتِجُدوا 
َ
ل

َ
َساَء ف َمْسُتُم الّنِ

َ
ْو ل

َ
َغاِئِط أ

ْ
َحٌد ِمْنُكْم ِمَن ال

َ
َجاَء أ

؛ أن  ُموا{)6(، ولم يقرن اهلل تعالى بذلك السفر َتَيّمَ
َ
َماًء ف

ال يكون سفر معصية أو أن يكون سفر طاعة أو مباحًا؛ 

إنما جاء االمر على أساس السفر وحده دون الرجوع  و

الى الغاية المبتغاة من وراء ذلك السفر)٧(. 

ومـــن االمــثــلــة عــلــى هـــذه الــقــاعــدة لـــدى جمهور 

نكتفي  بل  اجمالها،  يمكن  ال  التي  الكثير  الفقهاء 

ئ  للقار ليتسنى  التوضيحية  الصور  من  بعض  بذكر 

المعرفة واالدراك التام لذلك: 

أو  كالزنا  المعصية  به  يريد  سفرًا  إنسان  سافر  إذا 

قطع الطريق أو بيع الخمر أو المخدرات أو غير ذلك 

من المحرمات، فليس له أن يقصر الصاة أو يجمع 

الفقهية  القواعد  ٤0١/٤؛  الفقهية:  القواعد  موسوعة   : ينظر  )5(
وتطبيقاتها: ٧٢١/٢. 

)6( سورة النساء: من اآلية ٤3، سورة المائدة: من اآلية 6. 
الفقهية  القواعد  الفقهية: ٤0١/٤؛  القواعد  : موسوعة  ينظر  )٧(

وتطبيقاتها: ٧٢١/٢. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ. د. سام هادي حمود

على  يتنفل  أو  ثًا  ثا يمسح  أو  رمضان  في  يفطر  أو 

كل الميتة)١(.  الدابة أو يترك الجمعة أو يأ

)الــرخــص  قــاعــدة  مستثنيات  الــثــالــث:   المطلب 

ل تناط بالمعاصي(.

ستثني من هذه القاعدة صور منها: 
ُ
أ

جنينها  فأسقطت  دواًء  تناولت  ــرأة  امـ ان  لــو   .١

إْن  اة أّيام نفاسها و فأصبحت ُنَفساء؛ ال تقضي الّصَ

عن  القضاء  سقوط   
َ

ألّن ــح،  األص في  عاصية  كانت 

الُنَفساء هو عزيمة وليس برخصة)٢(. 

٢. اذا َصّبَ الماء بعد الوقت لغير غرض وتيمم، 

بذلك  عاصيا  ألنه  الصاة؛  إعــادة  عليه  يجب  فقيل 

الصب، واألصح ال، ألّنه فاقد للماء)3(. 

يجوز  حريرٍ  أْو  ذهٍب  بقطعِة  االستنجاء  )جواز   .3

في األصح()٤(. 

٤. )صــحــة الــمــســح عــلــى الـــُخـــف الــمــغــصــوب 

وبين ما سبق،  بينه  والفرق  والمسروق على األصح، 

وألّن  الــمــســح،  يستبيح  ال  الــعــاصــي  الــمــســافــر   
َ

أّن

ترك  لــو  ولــهــذا  ــبــس، 
ّ
بــالــل تختص  ال  هنا  المعصية 

كانت  لبسه لم يترك المعصية وهناك المعصية انما 

القواعد  ٤0١/٤-٤0٢؛  الفقهية:  القواعد  موسوعة   : ينظر  )١(
الفقهية وتطبيقاتها: ٧٢١/٢. 

والنظائر  األشــبــاه  ١6٩/٢؛  الــقــواعــد:  فــي  المنثور   : ينظر  )٢(
للسيوطي: ص 303. 

والنظائر  األشــبــاه  ١6٩/٢؛  الــقــواعــد:  فــي  المنثور   : ينظر  )3(
للسيوطي: ص 303 

للسبكي:  والنظائر  األشباه  ١6٩/٢؛  القواعد:  في  المنثور   )٤(
١35/١؛ األشباه والنظائر للسيوطي: ص 30٢. 

 .)5( ) بذلك السفر

ال  أْو مطعوم،  بُمحترم  استنجى  ان شخص  لِو   .5

االقتصار  ألّن  األصــح،  على  االستنجاء  ذلــك  ُيجزئه 

على الَحَجرِ ُرخصة فا ُيناط بمعصيٍة )6(. 

ُرخصة،  الِحنث  على  الــكــفــارة  تقديم  يجوز   .6

عند  أصحهما  فوجهان:  بمعصيٍة  الِحنث  كان  فلو 

خص ال ُتناط بالمعاصي)٧(.   الّرُ
َ

كثرين نعم، ألّن األ

صلوات  قضاء  عليه  وجــب  الــمــرتــد،  جــن  لــو   .٧

أيام الجنون وما قبلها أي: قبل الجنون وبعد االرتداد 

ال  الُمّرتدة  حاضت  إذا  ما  بخاف  عليه)8(،  تغليظًا 

القضاء  سقوط  ألّن  الحيض)٩(؛  ــام  أّيَ صلوات  تقضي 

والمرتد  رخصة،  المجنوِن  وعن  عزيمة  الحائِض  عن 

ليس من أهل الّرخصة. 

رجله  فانكسرت  شاهق،  من  بنفسه  ألقى  لو   .8

ى قاعدًا، ففي وجه يجب عليه القضاء لعصيانه 
َّ
وصل

التي  الصاة  يقضي  ال  أي:  ال  واألصــح،  ألقي،  بذلك 

صاها قاعدًا)١0(. 

والنظائر  األشــبــاه   : ينظر و  .١6٩/٢ القواعد:  في  المنثور   )5(
للسبكي: ١35/١؛ األشباه والنظائر للسيوطي: ص 30٢. 

والنظائر  ١68/٢؛األشـــبـــاه  الــقــواعــد:  فــي  :المنثور  ينظر  )6(
للسبكي: ١35/١؛ األشباه والنظائر للسيوطي: ص 30٢. 

والنظائر  األشــبــاه  ١68/٢؛  القواعد:  في  المنثور   : ينظر  )٧(
للسيوطي: ص303. 

والنظائر  األشــبــاه  ١68/٢؛  القواعد:  في  المنثور   : ينظر  )8(
للسيوطي: ص303. 

: األشباه والنظائر للسيوطي: ص 303.  )٩( ينظر
)١0( ينظر : األشباه والنظائر للسيوطي: ص 303. 
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٩. إذا حكمنا نجاسة جلد اآلدمي بالموت، فقيل: 

ال  خص  والّرُ معصية،  ِاستعماله  ألّن  بالدباغ،  يطهر  ال 

ُتناط بالمعاصي، واألصح يطهر كغيره وتحريمه ليس 

يحرم  وألّنــه  كــان،  وجه  أي  على  لامتهان  بل  لعينه، 

إْن ُقلنا بطهارته)١(.  ِاستعماله، و

***

والنظائر  األشــبــاه  ١6٩/٢؛  الــقــواعــد:  فــي  المنثور   : ينظر  )١(
للسيوطي: ص 30٤. 

المبحث الثالث

من تطبيقات القاعدة الفقهية

وفيه المطالب اآلتية: 

المطلب األول: الرخص في سفر المعصية. 

المطلب الثاني: الشك في بول الصبي. 

المطلب الثالث: الشك في المسح على الخفين 

أو الجوربين. 

 . المطلب الرابع: اإلتمام لمن شك في جواز القصر

ترتكب  التي  المنافع  إجــارة  الخامس:  المطلب 

فيها مخالفات شرعية. 

المطلب األول: الرخص في سفر المعصية

قّسم الفقهاء السفر على أربعة أقسام: 

أو  والجهاد،  كالسفر للحج  واجبة  ١ - سفر طاعة 

مندوبة كالسفر لصلة الرحم. 

٢ - سفر مباح، وهو السفر الذي يخرج به الشخص 

من أجل البيع والشراء في التجارة ونحوها. 

3 - سفر معصية، كالسفر لقطع الطريق أو السرقة. 

٤ - سفر مكروه، هو ذلك السفر الذي يخرج فيه 

االنسان ال لعيش أو حاجٍة، وانما خرج من أجل الهواء 

والتسلية أو تحقيق لذًة وهوى نفس)٢(. 

محمد  الــديــن  عــاء  بكر  البــي  الــفــقــهــاء،  تحفة   : ينظر  )٢(
دار  الــســمــرقــنــدي)ت53٩هــ (،  أحمد  أبــي  بــن  أحمد  بــن 
١٤٩/١؛  ١٩٩٤م:  ١٤١٤هــ -  ط٢،  بيروت،  العلمية،  الكتب 
لمسائل  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان 
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قصر  مثل  السفر  ــص  رخ فــي  الفقهاء  واخــتــلــف 

الصاة في سفر المعصية على قولين: 

الصاة  قصر  مثل  الــرخــص  تباح  ال  األول:  الــقــول 

وفطر الصائم في سفر المعصية. 

قصروا  الراجح  في  أنهم   
ّ

إال المالكية  ذهب  إليه  و

, وقصر الصاة فقط)١(،  المباحات بالفطر

 
ّ

إال والحنابلة  عندهم)٢(،  الــراجــح  في  والشافعية 

ــن رشــد  ــن أحــمــد ب ــو الــولــيــد محمد ب الــمــســتــخــرجــة، أبـ
الجد)ت5٢0ه (، تحقيق الدكتور محمد حجي وآخرين، 
١٩88م:  ١٤08هـــ -  ط٢،  بــيــروت،  اإلســامــي،  الــغــرب  دار 
لشمس  المنهاج،  شــرح  إلــى  المحتاج  نهاية  ٧٤/١8؛ 
شهاب  حمزة  بن  أحمد  العباس  أبــي  بن  محمد  الدين 
، بيروت، ط١، ١٤0٤هـ-  الدين الرملي )ت١00٤ه(، دار الفكر
١٩8٤م: ٢6١/٢؛ رؤوس المسائل في الخاف على مذهب 
الخالق  عبد  جعفر  البــي  حنبل،  بن  أحمد  عبداهلل  أبــي 
عبد  تحقيق  )ت٤٧0ه(،  الهاشمي  العباسي  عيسى  بن 
مكة  الحديثة،  النهضة  مكتبة  دهيش،  عبداهلل  الملك 

المكرمة، ط١، ١٤٢١ه-٢000م: ١/٢06. 
: شرح التلقين، البي عبداهلل محمد بن علّي بن عمر  )١( ينظر
محمد  تحقيق  )ت536هــ (،  المالكي  ي  المازر التميمي 
ط١،  بــيــروت،  اإلســامــي،  الغرب  دار  السامي،  المختار 
المسالك،  أشــرف  إلــى  السالك  إرشــاد  886/١؛  ٢008م: 
المالكي  البغدادي  عسكر  بن  محمد  بن  لعبدالرحمن 
)ت٧3٢ه (، صححه وعلق عليه رضوان محمد رضوان، 
الــســعــادة،  مطبعة   ، بمصر الــكــبــرى  يــة  الــتــجــار المكتبة 

القاهرة، ط١، ١٩36م: ١/٢5. 
محمد  بــن  علّي  الحسن  البــي   ، الكبير ي  الــحــاو  : ينظر  )٢(
أحمد  عــادل  تحقيق  )ت٤50هـــ (،  الــمــاوردي  حبيب  بن 
عبدالموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط١، ١٤١٩هــ -١٩٩٩م: 38٩/٢؛ بحر المذهب في 

أنهم قيدوا رخص السفر بسفر الطاعة والمباح فقط، 

دون غيره من االسفار)3(. 

حجتهم: استدلوا بما يأتي: 

 ِإْثَم 
َ

ال
َ
 َعاٍد ف

َ
َمِن اْضُطّرَ َغْيَر َباٍغ َول

َ
١ - قوله تعالى: }ف

 اهَّلَل َغُفوٌر َرِحيٌم{)٤(. 
َ

ْيِه ِإّن
َ
َعل

كــل لمن لم يكن عــاديــًا وال  وجــه الــدللــة: أبــاح األ

)غير  عباس:  ابن  قال  عــاد،  وال  لباغ  يباح  فا  باغيًا، 

يخيف  لجماعتهم،  مــفــارق  المسلمين،  على  بــاغ 

الرحم،  يقطع  خــرج  فمن  عليهم(،  عــاد  وال   السبيل، 

مفارقًا  أو  األرض،  فــي  يفسد  أو  السبيل،  يقطع  أو 

فاضطر  اهلل،  معصية  في  خرج  أو  واألئمة،  للجماعة 

إلى الميتة لم تحل له)5(. 

إن الترخص شرع لإلعانة على تحصيل المقصد 

هاهنا  شـــرع  فــلــو  المصلحة،  إلـــى  تــوصــًال  الــمــبــاح، 

تحصل  لكي  المحرم،  فعل  على  أعانته  على  لشرع 

عبدالواحد  المحاسن  أبو  الشافعي،  اإلمام  مذهب  فروع 
فتحي  طارق  تحقيق  )ت50٢هــ (،  ياني  الرو إسماعيل  بن 
السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢00٩م: ٢/3١5. 

: المغني، لموفق الدين عبداهلل بن أحمد بن أحمد  )3( ينظر
بن محمد بن قدامة المقدسي )ت6٢0ه (، تحقيق الدكتور 
عبدالفتاح  والــدكــتــور  الــتــركــي،  عبدالمحسن  عــبــداهلل 
يع،  ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوز محمد الحلو
شرح  في  المبدع  ١٢0/3؛  ١٤١٧ه-١٩٩٧م:  ط3،  الرياض، 
بن  عبداهلل  بن  محمد  بن  إبراهيم  إسحاق  البي  المقنع، 
مفلح الحنبلي )ت88٤ه (، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط١، ١٤١8ه - ١٩٩٧م: ١١٤/٢. 
)٤( سورة البقرة: من اآلية ١٧3. 

: الجامع ألحكام القرآن: ٢3١/٢- ٢33.  )5( ينظر
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الرخص ال تناط بالشك أو بالمعاصي )نماذج تطبيقية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المفسدة، والشرع منزه عن هذا، أي: عن تحقيق تلك 

المفاسد)١(. 

تتعلق  وال  بالسفر  تختص  الرخصة  بــأن  اعترض 

إنما  و بمعصية،  ليس  السفر  نفس  ألن  بالمعصية؛ 

كانت بعده أو ما يجاوره، وأن المعصية  المعصية ما 

المجاورة ال تنفي األحكام)٢(. 

، فأثبتوا  القول الثاني: عدم التفريق بين سفر وسفر

ذلك  في  بما  السفر  أنــواع  جميع  في   ، السفر رخــص 

سفر المعصية. 

المدنيين  روايــة  ظاهر  وهو  الحنفية)3(،  قول  وهو 

ابن  قال  وبه  الشافعية)5(،  من  والمزني   ،)٤( مالك  عن 

تيمية ومن وافقه من الحنابلة)6(. 

: المغني: ١١6/3.  )١( ينظر
: الهداية شرح بداية المبتدي، البي الحسين برهان  )٢( ينظر
المرغيناني  عبدالجليل  بــن  بكر  أبــي  بــن  علّي  الــديــن 
ــ (، تــحــقــيــق طــــال يـــوســـف، دار  ــفــرغــانــي )ت5٩3هـــــ ال
تبيين  8١/١؛  ط١:  بـــيـــروت،  ــي،  ــرب ــع ال الـــتـــراث   إحــيــاء 

الحقائق: ١/٢١6. 
: تحفة الفقهاء: ١٤٩/١؛ المحيط البرهاني في الفقه  )3( ينظر
تاج  محمود بن  المعالي  أبــي  الدين  لبرهان  النعماني، 
مازه  عمر  بن  عبدالعزيز  الدين  برهان  أحمد بن  الدين 
ي)ت6١6ه (، تحقيق عبدالكريم سامي الجندي،  البخار

دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٤ه - ٢00٤م: ٢٤/٢. 
: شرح التلقين: ١/886.  )٤( ينظر
: بحر المذهب: 3٤١/٢.  )5( ينظر

ى، لتقي الدين أبي العباس أحمد  : مجموع الفتاو )6( ينظر
تحقيق  )ت٧٢8هــ (،  الحراني  تيمية  بن  عبدالحليم  بن 
لطباعة  فهد  الملك  مجمع  قاسم،  محمد  عبدالرحمن 
١٩٩5م:  ١٤١6هــ -  المنورة،  المدينة  الشريف،  المصحف 

حجتهم: استدلوا بما يأتي: 

ْيَس 
َ
ل

َ
ف ْرِض 

َ ْ
األ ِفي  َضَرْبُتْم  ِإَذا  }َو تعالى:  قوله   -  ١

ِخْفُتْم  ِإْن  ِة 
َ

ـــال الـــّصَ ِمـــَن  ــُصــُروا  ــْق َت ْن 
َ
أ ــاٌح  ــَن ُج ــْيــُكــْم 

َ
 َعــل

ُكْم 
َ
ل ــوا  ــاُن َك ــَكــاِفــِريــَن 

ْ
ال  

َ
ِإّن ــُروا  ــَف َك ــَن  ــِذي

َّ
ال َيْفِتَنُكُم  ْن 

َ
 أ

ا ُمِبيًنا{)٧(.  َعُدّوً

 ، السفر هــو  األرض:  فــي  الــضــرب  الـــدللـــة:   وجـــه 

مــحــظــورًا  أو  مــبــاحــًا  كـــان  ــواء  سـ  ، الــســفــر مطلق   أي: 

لعموم اآلية)8(. 

ى 
َ
َعل ْو 

َ
أ َمِريًضا  ِمْنُكْم  َكــاَن  َمْن 

َ
}ف تعالى:  قوله   -٢

َخَر{)٩(. 
ُ
اٍم أ ّيَ

َ
ٌة ِمْن أ

َ
ِعّد

َ
َسَفٍر ف

ْو 
َ
ى َسَفٍر أ

َ
ْو َعل

َ
ُكْنُتْم َمْرَضى أ ِإْن  3 - قوله تعالى: } َو

ْم َتِجُدوا 
َ
ل

َ
َساَء ف َمْسُتُم الّنِ

َ
ْو ل

َ
َغاِئِط أ

ْ
َحٌد ِمْنُكْم ِمَن ال

َ
َجاَء أ

ْيِديُكْم 
َ
اْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأ

َ
ًبا ف ُموا َصِعيًدا َطّيِ َتَيّمَ

َ
َماًء ف

ا َغُفوًرا{)١0(.   اهَّلَل َكاَن َعُفّوً
َ

ِإّن

عموم  إلــى  تشيران  اآليتين  عــمــوم  ــة:  ــدلل ال وجــه 

وبقية  والتيمم،  واإلفــطــار  القصر  فيه  فيباح   ، السفر

الرخص التي تبنى على السفر)١١(. 

٤- عن عائشة )رضي اهلل عنها(، قالت: ))ُفرَِضِت 

ْت  ِقّرَ
ُ
َفأ  ، َفرِ

َوالّسَ َحَضرِ 
ْ
ال ِفي  َرْكَعَتْيِن  َرْكَعَتْيِن  ُة 

َ
ا الّصَ

 .١0٩/٢٤
)٧( سورة النساء: من اآلية ١0١. 

: البحر المحيط، البي عبداهلل أثير الدين محمد بن  )8( ينظر
يوسف بن علّي بن يوسف بن حيان األندلسي)ت٧5٤ه (، 
ط١،  بيروت،   ، الفكر دار  جميل،  محمد  صدقي  تحقيق 

١٤٢0ه : ٤٧/٢. 
)٩( سورة البقرة: من اآلية ١8٤. 

)١0( سورة النساء: من اآلية ٤3. 
 .١83/٢ : : البحر المحيط في التفسير )١١( ينظر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ. د. سام هادي حمود

 .)١()) َحَضرِ
ْ
ِة ال

َ
يَد ِفي َصا ، َوزِ َفرِ

ُة الّسَ
َ

َصا

5 - حديث ابن عباس رضي اهلل عنه، قال: ))فرض 

أربعا، وفي  اهلل الصاة على لسان نبيكم في الحضر 

السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة(()٢(. 

6 - حديث صفوان بن عسال)3( : ))أمرنا رسول 

كنا  ِإَذا  ولياليها  أيــام  ثة  ثا خفافنا  ننزع  ال  أ  � اهلل 

ْو َغاِئط(()٤(. 
َ
ْو َبْول أ

َ
ِكْن ِمْن نوم أ

َ
سفرًا ِإاَل ِمْن َجَناَبة؛ ول

المختصر  الــصــحــيــح  الــمــســنــد  الــجــامــع  عــلــيــه.  متفق   )١(
صحيح  ــه-  ــ ــام ــ وأي وســنــنــه   � اهلل  ــول  ــ رسـ ــور  ــ أمـ مـــن 
ي  البخار إسماعيل  بن  محمد  عبداهلل  البــي  ي،  البخار
 ، الناصر ناصر  زهير  محمد  تحقيق  الجعفي)ت٢56ه (، 
مناقب  كتاب  ١٤٢٢ه,   ط١،  بــيــروت،  النجاة،  طــوق  دار 
المسند  )3٩35(؛  رقــم   68/5 يــخ،  الــتــار بــاب   ، األنــصــار
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل 
�- صحيح مسلم، البي الحسين مسلم بن الحجاج 
ي )ت٢6١ه (، تحقيق محمد فؤاد عبد  القشيري النيسابور
يخ:  الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، با تار
المسافرين  المسافرين وقصرها، باب صاة  كتاب صاة 

وقصرها، ٤٧8/١، رقم )685(. 
باب  وقصرها،  المسافرين  صاة  كتاب  مسلم:  صحيح   )٢(

صاة المسافرين وقصرها، ٤٧٩/١، رقم )6٧8(. 
)3()(هو صفوان بن عسال، صحابي من بني الربض بن زاهر 
: اإلصابة في تمييز الصحابة،  المرادي سكن الكوفة. ينظر
محمد  بــن  علّي  بــن  أحمد  الــديــن  شهاب  الفضل  البــي 
الكناني العسقاني, ابن حجر )ت85٢ه (، تحقيق عادل 
الكتب  دار  معوض،  محمد  وعلى  الموجود  عبد  أحمد 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤١5ه : 353/3. 
بن  محمد  عيسى  البي  الترمذي،  سنن   - الكبير الجامع   )٤(
أحمد  تحقيق  ــــ (،  )ت٢٧٩ه السلمي  الــتــرمــذي  عيسى 
كر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  محمد شا

وجه الدللة من هذه األحاديث: دلت على إباحة 

، دون تــحــديــده بــطــاعــٍة أو  كــل ســفــر الــتــرخــص فــي 

معصيٍة، والكل كما ترى مطلق، فزيادة قيد أن ال يكون 

نفس  وألن  األصــول،  في  عــرف  ما  على  نسخ  عاصيا 

السفر ليس بمعصية، إذ هو عبارة عن خروج مديد، 

إنما  و المعصية،  من  شــيء  المعنى  هــذا  في  وليس 

كما في السرقة، أو مجاوره،  المعصية ما يكون بعده، 

كما في اإلباق)5(. 

القول  أصحاب  إليه  ذهب  ما  هو  المختار:  القول 

ولو   ، السفر مطلق  في  الترخص  إباحة  وهــو  الثاني، 

سفر  بين  تفرق  لم  األحاديث  ألن  معصية؛  سفر  كان 

، وأن تقسيم األحكام على حسب طبيعة السفر  وآخر

ال دليل عليه، وعلى بعض األقوال ممن يرى أن سفر 

 ، السياحة نوع لهو لم يرد في الشرع، فا يحل له القصر

وهذا قول بعيد للغاية. 

المسح  ــاب  ب الــطــهــارة،  ــواب  أبـ ١٩٧5م:  ١3٩5هــــ -  ط٢، 
قال   ،)٩6( رقم   ،١5٩/١ والمقيم،  للمسافر  الخفين  على 
من  المجتبى  صحيح«؛  حسن  حديث  »هــذا  الترمذي: 
بن  أحمد  عبدالرحمن  أبــو  الــصــغــرى(،  )السنن  السنن 
=عبدالفتاح  تحقيق=  )ت303هــــ (،  النسائي  شعيب 
ط٢،  حلب،  اإلسامية،  المطبوعات  مكتب  غــدة،  أبــو 
المسح  في  التوقيت  الطهارة،  كتاب  ١٩86م:  ١٤06هـــ - 
، 83/١، رقم )١٢6(،٩٢/١؛  على الخفين للمقيم والمسافر
يني  القزو يزيد  بن  محمد  عبداهلل  البي  ماجه،  ابن  سنن 
مرشد  وعــادل  ــاؤوط،  ــ األرن شعيب  تحقيق  ــ (،  )ت٢٧3هـ
١٤30هــ -  ط١،  بــيــروت،  العالمية،  الرسالة  دار  وآخـــرون، 
النوم،  من  الوضوء  باب  وسننها،  الطهارة  أبــواب  ٢00٩م: 
3٢0/١، رقم )٤٧8(، قال الشيخ شعيب: »إسناده حسن«. 

: العناية: ٤٧/٢.  )5( ينظر
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الرخص ال تناط بالشك أو بالمعاصي )نماذج تطبيقية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فلها  بالمعاصي،  تناط  ال  الرخص  أن  قاعدة  وأما 

أن  فيها  الصواب  ووجــه  وجــه،  جــواب من وجه دون 

العباد،  على  وتيسيرًا  تخفيفًا  جــاءت  انما  الرخصة 

ثم  والتخفيف  التيسير  ذلــك  يستحق  ال  والعاصي 

االضــطــرار  حالة  بلغ  وقــد  المعصية  على  إصـــراره  إن 

عناد  على  دليل  بارئها  إلى  القلوب  فيها  تفيء  التي 

شرع  في  البشرية  النفس  حرمة  لكن  نفس؛  وخبث 

فائدة في منعه من  ال  إنه  ثم  اإلســام أعظم من ذلك 

كل من حيث أن المعصية قد تحققت وال يمكن  األ

كان قد أنشأ  أن تنقلب طاعة إذا منع من ذلك، فإذا 

سفرًا لمعصية حال االختيار والرخاء فا نظنه يمتنع 

إن منعناه من ذلك،  كل الميتة حال االضطرار و عن أ

القول  هو  المسألة  هذه  في  الراجح  أن  يتبين  وبهذا 

الثاني، أي: جواز الترخص للعاصي فإنه األقرب لروح 

التشريع واألوفق بعموم رحمة اهلل سبحانه. 

المطلب الثاني: الشك في بول الصبي

كل  يأ لــم  رضــيــع  بــول  أصـــاب  إن  المسألة  صـــورة 

 الــطــعــام شــخــصــًا مـــا، وشـــّك فــيــه أهـــو بـــول غـــام أم 

ية؟  بول جار

التطهير من  العلماء اختلفوا في  النزاع أن  ومحل 

فقد  الطعام،  كا  يأ لم  اللذين  ية  والجار الغام،  بول 

أجاز نضح)١( الماء على بول الغام، المالكية في قول 

وصحاح  اللغة  ــاج  ت الــصــحــاح   : ينظر الـــرش.  الــنــضــح:   )١(
)ت3٩3هـــ (،  الجوهري  حماد  بــن  إلسماعيل  العربية، 
للمايين،  العلم  دار   ، عطار عبدالغفور  أحمد  تحقيق 

بيروت، ط٢، ١٤0٧ه - ١٩8٧م: مادة )نضح( ٤١١/١. 

مرجوح لديهم)٢(، والشافعية في المشهور والصحيح 

من مذهبهم)3(، وهو قول الحنابلة)٤(، في حين خالف 

ســواء،  ية  والجار الغام  بــول  أن  إلــى  فذهبوا  سواهم، 

المالكية)6(  عند  والمشهور  الحنفية)5(،  قــول  وهــو 

والشافعية في قول لهم)٧(. 

واستدل القائلون بالنضح من بول الغام بعدد من 

أن   � علي  حديث  منها  النبوية،  السنة  من  األدلة 

»ُيْنَضُح  الرضيع:  الغام  رسول اهلل � قال في بول 

َيِة«، قال قتادة)8(: »وهذا   الَجارِ
ُ

ُيْغَسُل َبْول ِم، َو
َ

 الُغا
ُ

َبْول

ما لم يطعما، فإذا طعما غسا جميعا«)٩(. 

الربعي  محمد  بن  علّي  الحسن  البــي  التبصرة،   : ينظر  )٢(
أحمد  الدكتور  تحقيق  باللخمي)ت٤٧8ه (،  المعروف 
اإلسامية،  والــشــؤون  األوقــاف  وزارة  نجيب،  عبدالكريم 

، ١٤3٢ه -٢0١١م: ١/١١6.  قطر
 .٢٤8/٢ : ي الكبير : الحاو )3( ينظر

: المغني: ٢/68.  )٤( ينظر
: تبيين الحقائق: ١/٧0.  )5( ينظر

: التبصرة: ١/١١6.  )6( ينظر
 .٢٤8/٢ : ي الكبير : الحاو )٧( ينظر

الخطاب  أبو   ، عزيز بن  قتادة  بن  دعامة  بن  قتادة  )8()(هــو 
 : ينظر )ت١١6ه(.  ثبت  ثقة  تابعي  البصري.  السدوسي 
حجر  بن  علّي  أحمد بن  الفضل  البي  التهذيب،  تقريب 
عوامة،  محمد  تحقيق  )ت85٢هــ (،  الشافعي  العسقاني 

يا، ط١، ١٤06ه - ١٩86م: ص ٤53.  دار الرشيد، سور
، باب ما ذكر في نضح بول  )٩( سنن الترمذي: أبواب السفر
هذا   « الترمذي:  قال   .)6١0( رقم   ،50٩/٢ الرضيع،  الغام 
الحديث،  هــذا  الدستوائي  هشام  رفــع  حسن«،  حديث 
ولم  قتادة  عن  عروبة،  أبــي  بن  سعيد  وأوقفه  قتادة،  عن 
يرفعه »؛ سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها ، باب ما 
جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، 3٢٩/١، رقم )5٢٤(، 
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بول  أن  الحديث صريح في   هذا 
َ

إّن الدللة:  وجه 

ية  الجار بالماء، وبول  النضح  الصبي يكفي لتطهيره 

ثبتت  وفعليه،  قوليه،  نصوص  وهــي  غسله،  يجب 

رســول  وقــول  أولـــى،  واتباعها    النبي  عــن   صحتها 

اهلل � أصّح من قول من خالفه)١(. 

حسب  على  المسألة  هــذه  الفقهاء  يتناول  لــم 

إلى  واســتــنــادًا  وأصــولــه،  الفقه  كتب  فــي  لها  تتبعي 

عليه  ينبغي  بــالــشــك(،  تــنــاط  ال  ــص  ــرخ )ال  قــاعــدة 

أن يتوضأ.  

الخفين  على  المسح  في  الشك  الثالث:   المطلب 

بين أو الجور

كثيرة  بأحاديث  الخفية  على  المسح  جوز  ثبت 

 َوَمَسَح 
َ
أ

َ
، ُثّمَ َتَوّض

َ
منها: أن جرير بن عبداهلل �))َبال

ْيــُت 
َ
َرأ  :

َ
َفــَقــال َفُسِئَل،  ى« 

َّ
َفَصل ــاَم  َق ــّمَ  ُث ــْيــِه، 

َ
ُخــّف ى 

َ
 َعل

ا(( )٢(. 
َ

ِبّيَ � َصَنَع ِمْثَل َهذ الّنَ

بــيــن بحديث  ــواز الــمــســح عــلــى الــجــور وثــبــت جـ

توضأ   � اهلل  رســـول  ))أن   :شعبة بــن  المغيرة 

ومسح على الجوربين والنعلين(()3(. 

في  اختلف  وقد  صحيح،  »إسناده  شعيب:  الشيخ   قال 
وقفه ورفعه«. 

: المغني: ٤٩٧/٢.  )١( ينظر
باب  الــصــاة،  كتاب  ي:  الــبــخــار صحيح  عليه.  متفق   )٢(
الصاة في الخفاف، 8٧/١، رقم )38٧(؛ صحيح مسلم: 
 ،٢٢٧/١ الخفين،  على  المسح  ــاب  ب الــطــهــارة،   كــتــاب 

رقم )٢٧٢(. 
األشــعــث  بـــن  ســلــيــمــان  داود  البـــي  داود،  أبـــي  ســنــن   )3(
شعيب  تــحــقــيــق  )ت٢٧5هـــــــ (،  األزدي  الــســجــســتــانــي 
العالمية،  الرسالة  كامل قره بللي، دار  األرنــاؤوط، ومحمد 

كأن شك في  الرجلين،   في جواز غسل 
َ

من شّك

جواز المسح على الخفين أو على الجوربين وما إلى 

ذلك، فاستنادًا إلى قاعدة )الرخص ال تناط بالشك(، 

وجب عليه غسل الرجلين)٤(. 

المطلب الرابع: اإلتمام لمن شك في جواز القصر

أجــمــع الــعــلــمــاء عــلــى مــشــروعــيــة قــصــر الــصــاة 

تي الغداة والمغرب)5(.  الرباعية وال قصر في صا

، كأن ظّن أن شروط  ولكن من شك في جواز القصر

متيقن  غير  أنه  أو  سفره،  في  متحققة  ليست  القصر 

التي  المدة  أو   ، القصر فيها  وجب  التي  المسافة  من 

ال  )الرخص  قاعدة  إلى  فاستنادًا   ، القصر فيها  يجب 

بيروت، ط١، ١٤30ه - ٢00٩م: كتاب الطهارة، باب المسح 
شعيب:  الشيخ  قال   .)١5٩( رقم   ،١١٤/١ الجوربين،  على 
باب  الطهارة،  أبواب  الترمذي:  سنن  صحيح«؛  »حديث 
 ،)٩٩( رقم   ،١6٧/١ والنعلين،  الجوربين  على  المسح  في 
ابن  سنن  صحيح«؛  حسن  حديث  هذا   « الترمذي:  قال 
المسح  في  جاء  ما  باب  وسننها،  الطهارة  أبــواب  ماجه: 
على الجوربين والنعلين، 35٢/١، رقم )55٩(، قال الشيخ 

شعيب: »حديث صحيح«. 
إيضاح  ١٤١؛  ص  للسيوطي:  والــنــظــائــر  األشــبــاه   : ينظر  )٤(
بن  لعبداهلل  الصولتية،  المدرسة  الفقهية لطاب  القواعد 
 ، دار با  حجي)ت١٤١0هـ(، 

ّ
الل عبادي  محمد  بن  سعيد 

الفقهية،  الموسوعة  ٧3؛  ١٤١0هــــ:  ط3،  المكرمة،  مكة 
الكويت، ط١، ١٤٢٧ه :  والشؤون اإلسامية،  األوقاف  وزارة 

 .٢06 -٢05/٢6
المنذر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر  البي  اإلجماع،   : ينظر  )5(
ي )ت3١٩ه (، تحقيق الدكتور فؤاد عبدالمنعم  النيسابور
يع، الرياض، ط١، ١٤٢5ه -  أحمد، دار المسلم للنشر والتوز

٢00٤م: ص ٤6. 
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الرخص ال تناط بالشك أو بالمعاصي )نماذج تطبيقية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وال يجوز قصرها  ته  يتم صا أن  بالشك( فعليه  تناط 

لوجود ذلك الشك)١(. 

المطلب الخامس: إجارة المنافع التي ترتكب فيها 

مخالفات شرعية

ال خاف بين الفقهاء في جواز إجارة المسلم داره 

لغير المسلمين)٢(. 

التي  هي  االجــارة  تلك  في  حاالت  هنالك  ولكن 

على  نــوردهــا  ســوف  العلماء  بين  فيها  الخاف  وقــع 

الوجه االتي: 

األولى: إن أجر المسلم داره أو أرضه لغير المسلم 

، أو ُعِبَد فيها  وارتكب فيها منكرًا، مثل شرب الخمر

الصليب أو غير ذلك، ولم يتفقا في عقد اإلجار على 

 المسلم أجرها للسكنى، 
َ

ذلك، وهنا يجوز ذلك؛ ألّن

فصار كما لو أجرها لمسلم وارتكب فيها المعصية)3(. 

: األشباه والنظائر للسيوطي: ص ١٤١؛ إيضاح القواعد  )١( ينظر
٤00/٤؛  الفقهية:  الــقــواعــد  مــوســوعــة  ٧3؛  ص  الفقهية: 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة: ٢/٧٢6. 

: ص 36.  : اإلجماع ، البن المنذر )٢( ينظر
بن  محمد  الــديــن  لكمال   ، الــقــديــر فتح  شــرح   : ينظر  )3(
عبدالواحد السيواسي, ابن الهمام )ت86١ه (، دار الفكر 
60/١0؛  ١٩8٢م:  ١٤0٢هــ -  ط١،  بيروت،   ، والنشر للطباعة 
المدونة  رسوم  اقتضته  ما  لبيان  الممهدات  المقدمات 
والمحكمات  والتحصيات  الشرعيات  األحــكــام  مــن 
الوليد  البــي  المشكات،  مسائلها  ألمهات  الشرعيات 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت5٢0ه (، دار الغرب 
مغني  ٢١6/٢؛  ١٩88م:  ١٤08هــ -  ط١،  بيروت،  اإلسامي، 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين 
الخطيب  الشافعي  القاهري  الشربيني  أحمد  بن  محمد 
١٤١5ه -  ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  )ت٩٧٧هــ (، 

فيها  سترتكب  الدار  أن  المسلم  َعِلَم  إذا  الثانية: 

، أو جعلها معبدًا، فينظر إذا  معصية مثل بيع الخمور

كانت الدار في بلد غالب أهلها من غير المسلمين 

كانت الدار في بلد غالب  فا يمنع من ذلك، أما إذا 

المسلمين  وعامة  الــدار  فلرب  المسلمين  من  أهلها 

ذلك  فــي  لما  الحسبة؛  طريق  عــن  ذلــك  مــن  منعه 

كان  لو  كما  بالمسلمين وشعائرهم،  من االستخفاف 

المستأجر مسلمًا فظهر منه فسق في الدار أو دعارة 

الدار من  الشرب منعه رب  فيها على  كان يجمع  أو 

، وال تفسخ اإلجارة  ذلك على سبيل النهي عن المنكر

ألجل ذلك كما ذكر ذلك الحنفية والمالكية)٤(. 

الــثــالــثــة: إذا جـــرى االتـــفـــاق بــيــن صــاحــب الـــدار 

الخمر  لبيع  الــدار  تلك  تتخذ  أن  على  وُمْستأجرها 

كأن  المسلمين  لغير  معبدًا  يتخذها  أو  والخنزير 

تكون كنيسة أو بيعة أو بيت نار ونحو ذلك. 

هنا وقع االختاف لدى الفقهاء على قولين: 

 ، الخمر فيها  ليباع  الدار  إجارة  جواز  األول:  القول 

كنيسة أو بيعة أو  أو التخاذها معبدًا لغير المسلمين 

غير ذلك من معابدهم إذا كانت الدار في باد غالب 

أهلها من غير المسلمين. 

عبداهلل  البــي  الــفــروع،  وتصحيح  الــفــروع  ٧٩/6؛  ١٩٩٤م: 
محمد بن مفلح المقدسي )ت٧6٢ه (، وتصحيح الفروع 
ي  الــمــرداو سليمان  بــن  عــلــّي  الــديــن  ــاء  ع الحسن  ــو  أب
التركي،  عبدالمحسن  عــبــداهلل  تحقيق  )ت885هـــــ (، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٢٤ه - ٢003م: ٤/١١8. 
)٤( ينظر المبسوط: ١35/١5؛ المقدمات الممهدات: ٢١٧/٢. 
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وبه قال اإلمام أبو حنيفة )رحمه اهلل تعالى( )١(. 

يرد على منفعة  العقد   
َ

أّن الخمر:  بيع  والحجة في 

، وال يتعين عليه بيع الخمر فيه، فله أن يبيع فيه  الدار

شيئا آخر)٢(. 

على  ترد  اإلجــارة   
َ

أّن المعابد:  إجــارة  في  والحجة 

منفعة البيت ولهذا تجب األجرة بمجرد التسليم وال 

معصية فيه، والمعصية بفعل المستأجر وهو مختار 

لو  ــه 
َ
أّن كما  يستبرئها،  ال  لمن  ية  الجار كبيع  وهو  فيه، 

وقيد  عبادته،  من  منه  بد  ال  وهو  جاز  للسكنى  أّجــره 

 
َ

الجواز في باد غالب أهلها من غير المسلمين؛ ألّن

الباد التي غالب سكانها من المسلمين ال يجوز فيها 

 في ذلك استخفاف وامتهان 
َ

، ألّن إظهار شعائر الكفر

للمسلمين وشعائرهم)3(. 

الخمر  لبيع  الـــدار  إجـــارة  تصح  ال  الــثــانــي:  الــقــول 

أو التخاذها معبدا لغير المسلمين، سواء   ، والخنزير

أو  المسلمين  من  أهلها  غالب  باد  في  الــدار  كانت 

إذا وقعت اإلجارة تعد باطلة.  من غير المسلمين، و

الحنفية)٤(،  من  الفقهاء  جمهور  ذهب  هذا  والى 

والمالكية)5(، والشافعية)6(، والحنابلة)٧(، واإلمامية)8(. 

: المبسوط: ١5/١35.  )١( ينظر
: تبيين الحقائق: ٢٩/6؛ العناية على الهداية: 5٩/١0.  )٢( ينظر

: الهداية: ٩٤/٤؛ تبيين الحقائق: 6/٢٩.  )3( ينظر
: المحيط البرهاني: ٤8٢/٧.  )٤( ينظر

: المدونة، لمالك بن أنس األصبحي )ت١٧٩ه (، دار  )5( ينظر
الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١5ه - ١٩٩٤م: ٤35/3. 

: مغني المحتاج: 6/٧٩.  )6( ينظر
: المبدع: ٤/٤١6.  )٧( ينظر

: المبسوط في فقه األمامية، البي جعفر محمد بن  )8( ينظر

واحتجوا على ذلك باآلتي: 

 هذه اإلجارة من باب اإلعانة على المعصية 
َ

١- إّن

، ونحن مأمورون بعدم اإلعانة على ذلك لقوله  والكفر

ْثِم  ِ
ْ

ى اإل
َ
 َتَعاَوُنوا َعل

َ
ْقَوى َول ِبّرِ َوالّتَ

ْ
ى ال

َ
تعالى: }َوَتَعاَوُنوا َعل

ِعَقاِب{)٩( . 
ْ
 اهَّلَل َشِديُد ال

َ
ُقوا اهَّلَل ِإّن

َ
ُعْدَواِن َواّت

ْ
َوال

وجه الدللة: أن هذا من باب التعاون على اإلثم، 

ونحن معلوم لدينا قطعًا؛ بان االثم منهي عنه من قبل 

الشارع ؛ كما نصت عليه اآلية)١0(. 

تحت  تدخل  األعــمــال  لهذه  ــدار  ال ــارة  إج  
َ

إّن  -٢

الشيء  إجـــارة  يــحــرم  و الــشــيء لفعل مــحــرم،  إجـــارة 

والمنفعة   ، العبد للفجور كما في إجارة  لفعل محرم، 

المحرمة مطلوب إزالتها واإلجارة تنافيها)١١(. 

التفريق بين إجارة  المناسب  المختار: »من  القول 

لغير  معبدًا  التخاذها  إجارتها  و الخمر  لبيع  الــدار 

يقطنها  التي  الباد  بين  التفريق  وكــذا  المسلمين، 

غير  من  غالبها  أو  يقطنها  التي  والــبــاد  المسلمون 

االتــفــاقــات  االعــتــبــار  بنظر  يــؤخــذ  كما  المسلمين، 

خاصة  المسلمين  وغــيــر  المسلمين  بين  المبرمة 

بجواز  القول:  فيمكن  هذا  وعلى  المعابد،  اتخاذ  في 

إذا  والخنزير  الخمر  لبيع  المسلم  لغير  الــدار  إجــارة 

ا 
َ
ألّن المسلمين؛  غير  من  سكانه  بلد  في  الدار  كانت 

عندهم  والخمر  بــه،  يدينون  فيما  الحق  أعطيناهم 

محمد  تحقيق  ــــ (،  )ت٤60ه الطوسي  علي  بــن  الحسن 
الباقر البهبودي، المكتبة المرتضوية، ١38٧ه : 5/3٧٢. 

)٩( سورة المائدة: من اآلية ٢. 
: المبدع: ٤/٤١6.  )١0( ينظر

)١١( ينظر الهداية: ٩٤/٤؛ المبدع: 5/٧٤. 
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الرخص ال تناط بالشك أو بالمعاصي )نماذج تطبيقية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ال  أ بشرط  الفقهاء  بذلك  صــرح  كما  عندنا  كالخل 

من  االستخفاف  بذلك  يقصدوا  أو  لمسلم،  يبيعوه 

المسلمين، وأما إجارة الدار لتكون معبدًا لهم يؤدون 

مع  عليه  اتفق  مــا  على  هنا  فيرجع  عباداتهم،  فيه 

أْن يحدثوا فيه  البلد يجوز لهم  كان  المسلمين، فإذا 

البلد غالب أهله من غير  كان  أو  معبدًا فلهم ذلك، 

يحتاجون إلى تلك الدار لتجعل معبدًا  المسلمين، و

لهم فا مانع من ذلك؛ ألنهم مواطنون يحق لهم أداء 

سكانها  بــاد  في  أمــا  ذلــك،  من  فيمكنون  عبادتهم 

مسلمون فيمنعون من ذلك لما فيه من االستخفاف 

بالمسلمين، واهلل اعلم«)١(. 

***

المعامات  فــي  المسلمين  غير  مــع  التعايش  أحــكــام   )١(
الكبيسي،  الشخصية، لمصطفى مكي حسين  واألحوال 
١٤33هـــ-  بغداد،  األعظم،  اإلمــام  كلية  دكــتــوراه،  أطروحة 

٢0١٢م: ص ١٧5. 

الخاتمة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل 

بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، فبعد إتمام هذا 

البحث بتوفيق اهلل وعونه أود أن أختمه بما توصلت 

إليه من نتائج ألخصها فيما يلي:

لبعض  وتعالى  سبحانه  اهلل  شرعها  الــرخــص   .١

شرعي  عــذر  لوجود  الــحــاالت  بعض  في  المكلفين 

تيسيرًا وتخفيفًا. 

٢. والرخص مشروعة بالكتاب والسنة، وقد رغب 

الشارع في األخذ بها إذا تحققت دواعيها وضوابطها. 

أسباب  ولــهــا  أقــســام،  على  الــرخــصــة  تنقسم   .3

ترخص األخذ لها، وضوابط تقيد العمل بها. 

بالمعاصي  أو  بالشك  تناط  ال  الرخص  قاعدة   .٤

وضعها فقهاء الشافعية، وأول من استخدمها الرافعي 

في شرحه لكتاب الوجيز لإلمام الغزالي )رحمهما اهلل 

تعالى(. 

5. أول من عرفها وبين حكمها ومدلوالتها السبكي 

 .) )رحمه اهلل تعالى( في كتابه )األشباه والنظائر

تعالى(  اهلل  )رحمهم  الحنفية  فقهاء  يقّر  لــم   .6

قاعدة )الرخص ال تناط بالمعاصي(. 

الفقهية لتطبيق  المسائل  ٧. جرت دراسة بعض 

بــالــشــك( وظــهــر موافقة  تــنــاط  ال  ــرخــص  قــاعــدة، )ال

تناط  ال  )الــرخــص  قاعدة  بخاف  للقاعدة  النتائج 

بالمعاصي(. 

واهلل الموفق للصواب. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ. د. سام هادي حمود

المصادر والمراجع

-بعد القران الكريم . 

المنذر  إبراهيم بن  أبو بكر محمد بن  ١. اإلجماع، 

عبد  فــؤاد  الدكتور  تحقيق  )ت3١٩هـــ (،  ي  النيسابور

يع، الرياض،  المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوز

ط١، ١٤٢5ه - ٢00٤م. 

في  المسلمين  غــيــر  مــع  الــتــعــايــش  أحــكــام   .٢

مكي  مصطفى  الشخصية،  ــوال  ــ واألح المعامات 

اإلمــام  كلية  دكـــتـــوراه،  أطــروحــة  الكبيسي،  حسين 

األعظم، بغداد، ١٤33هـ- ٢0١٢م. 

عبد  المسالك،  أشـــرف  إلــى  السالك  ــاد  إرشـ  .3

المالكي  البغدادي  عسكر  بن  محمد  بن  الرحمن 

محمد  رضـــوان  عليه  وعلق  صححه  )ت٧3٢هــــ (، 

مطبعة   ، بمصر الكبرى  ية  التجار المكتبة  ــوان،  رض

السعادة، القاهرة، ط١، ١٩36م. 

بن  عبدالرحمن  الفضل  أبو   ، والنظائر األشباه   .٤

الكمال جال الدين السيوطي)ت٩١١ه (، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١ه - ١٩٩0م. 

الــديــن عبد  ــاج  ــو نصر ت أب  ، 5. األشــبــاه والــنــظــائــر

الوهاب بن علّي بن عبد الكافي السبكي )ت٧٧١ه (، 

دار الكتب العلمية، ١٤١١ه -١٩٩١م. 

6. اإلصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل شهاب 

الدين أحمد بن علّي بن محمد الكناني العسقاني 

عــادل  تحقيق  ــــ (،  )ت85٢هـ حجر  بــابــن  الــمــعــروف 

مــعــوض، دار  الــمــوجــود وعــلــى محمد  أحــمــد عــبــد 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١5ه . 

٧. أصول الفقه، محمد الخضري بك بن عفيفي 

الكبرى،  ية  التجار المكتبة  )ت١3٤5هــ (،  ي  الباجور

، ط5، ١٩65م.  مصر

المدرسة  لــطــاب  الفقهية  الــقــواعــد  إيــضــاح   .8

عــبــادي  محمد  سعيد بن  بــن  عــبــداهلل  الــصــولــتــيــة، 

ط3،  المكرمة،  مكة   ، دار با  ـــ(،  )ت١٤١0هـ حجي 
ّ
الل

١٤١0هـ. 

الدين  بــدر  الفقه،  أصــول  في  المحيط  البحر   .٩

محمد بــن بــهــادر بــن عــبــد اهلل الــشــافــعــي الــزركــشــي 

، ط١، ١٤١٤ه - ١٩٩٤م.  )ت٧٩٤ه (، دار الكتبي، مصر

ــيــر الــديــن  ــو عــبــداهلل أث ١0. الــبــحــر الــمــحــيــط، أبـ

محمد بــن يــوســف بــن عــلــّي بــن يــوســف بــن حيان 

األندلسي)ت٧5٤ه (، تحقيق صدقي محمد جميل، 

، بيروت، ط١، ١٤٢0ه .  دار الفكر

١١. بحر المذهب في فروع مذهب اإلمام الشافعي، 

ياني  الرو إسماعيل  بــن  عبدالواحد  المحاسن  أبــو 

)ت50٢هـ(، تحقيق طارق فتحي السيد، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط١، ٢00٩م. 

١٢. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 

لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن 

رشد الجد )ت5٢0ه (، تحقيق الدكتور محمد حجي 

وآخرين، دار الغرب اإلسامي، بيروت، ط٢، ١٤08ه - 

١٩88م. 

١3. تــاج الــعــروس مــن جــواهــر الــقــامــوس، محيي 

الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي 

الــهــدايــة،  مكتبة  ـــ(،  ــيـــدي)ت١٢05هـ ــزبـ الـ الحنفي 
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الرخص ال تناط بالشك أو بالمعاصي )نماذج تطبيقية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الكويت، ط١، ١385هـ- ١٩65م. 

الربعي  محمد  بن  علّي  الحسن  أبو  التبصرة،   .١٤

الدكتور  تحقيق  ــــ (،  )ت٤٧8ه باللخمي  الــمــعــروف 

والشؤون  األوقـــاف  وزارة  نجيب،  عبدالكريم  أحمد 

، ١٤3٢هـ- ٢0١١م.  اإلسامية، قطر

١5. تحفة الفقهاء، أبو بكر عاء الدين محمد بن 

دار  )ت53٩هـــ (،  السمرقندي  أحمد  أبــي  بن  أحمد 

الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤١٤ه - ١٩٩٤م. 

١6. التعريفات، أبو الحسن علّي بن محمد بن علي 

الجرجاني المعروف بالسيد الشريف )ت8١6ه (، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤03هـ-١٩86م. 

الفضل أحمد بن علّي  أبو  التهذيب،  تقريب   .١٧

تحقيق  )ت85٢هــ (،  الشافعي  العسقاني  حجر  بن 

١٤06هـــ -  ط١،  يــا،  ســور الــرشــيــد،  دار  عــوامــة،  محمد 

١٩86م. 

عبداهلل  أبو  الدين  شمس   ، والتحبير التقرير   .١8

محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج 

١٤03هـــ -  ط٢،  العلمية،  الكتب  دار  )ت8٧٩هــــ (، 

١٩83م. 

ين الدين  يف، ز ١٩. التوقيف على مهمات التعار

العارفين بن  تاج  بن  بعبد الرؤوف  المدعو  محمد 

ي  ــم الــمــنــاو يـــن الــعــابــديــن الـــحـــدادي ث عــلــي بــن ز

ط١،  القاهرة،  الكتب،  عالم  )ت١03١هـــ(،  القاهري، 

١٤١0هـ-١٩٩0م. 

يوسف  عــبــداهلل  الــفــقــه،  ــول  أصـ عــلــم  تيسير   .٢0

للطباعة  يــان  الــر مؤسسة  الــعــنــزي،  الجديع  عيسى 

يع، بيروت، ط١، ١٤١8هـ-١٩٩٧م.  والنشر والتوز

عيسى  أبــو  الترمذي،  سنن   , الكبير الجامع   .٢١

)ت٢٧٩هـــ (،  السلمي  الترمذي  عيسى  بــن  محمد 

إحياء  دار  وآخــــرون،  كــر  شــا محمد  أحــمــد  تحقيق 

التراث العربي، بيروت، ط٢، ١3٩5هـ-١٩٧5م. 

٢٢. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 

ي،  البخار صحيح  وأيــامــه-  وسننه   � اهلل  رســول 

الجعفي  ي  البخار إسماعيل  بن  محمد  عبداهلل  أبو 

دار   ، الناصر ناصر  زهير  محمد  تحقيق  )ت٢56هــ (، 

طوق النجاة، بيروت، ط١، ١٤٢٢ه. 

شمس  عبداهلل  أبــو  الــقــرآن،  ألحكام  الجامع   .٢3

ي  الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصار

ــي الـــقـــرطـــبـــي)ت6٧١هـــ (، تــحــقــيــق أحــمــد  ــزرج ــخ ال

المصرية،  الكتب  دار  أطفيش،  إبراهيم  و البردوني 

القاهرة، ط٢، ١38٤ه -١٩6٤م. 

محمد  بن  علّي  الحسن  أبو   ، الكبير ي  الحاو  .٢٤

بن حبيب الماوردي )ت٤50ه (، تحقيق عادل أحمد 

الكتب  دار  مــعــوض،  محمد  وعلي  عبدالموجود، 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩ه - ١٩٩٩م. 

الــدقــيــقــة،  ــفــات  ي ــتــعــر وال ــقــة  ــي األن ــدود  ــحـ الـ  .٢5 

ي  يــا األنــصــار يــا بــن مــحــمــد بــن زكــر ــو يــحــيــى زكــر أبـ

الفكر  دار  الــمــبــارك،  مــازن  د.  تحقيق,  )ت٩٢6هــــ (، 

، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.  المعاصر

بن  الحسن  علي  أبو  الفقه،  أصول  في  رسالة   .٢6

العكبرّي  شهاب  بــن  علي  بــن  الحسن  بــن  شهاب 

عــبــداهلل  مــوفــق  د.  تحقيق  )ت٤٢8هـــــــ(،   الحنبلي 

ط١،  المكرمة،  مكة  المكية،  المكتبة   ، الــقــادر عبد 

١٤١3هـ- ١٩٩٢م. 
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الحاجب،  ابــن  مختصر  عن  الحاجب  رفــع   .٢٧

بن  علّي  بــن  عبدالوهاب  النصر  أبــي  الــديــن  لتاج 

علّي  تحقيق  ــســبــكــي)ت٧٧١هــ (،  ال عــبــدالــكــافــي 

عالم  الموجود،  عبد  أحمد  عــادل  معوض،  محمد 

الكتب، بيروت، ط١، ١٤١٩ه -١٩٩٩م. 

مذهب  على  الخاف  في  المسائل  رؤوس   .٢8

أبو جعفر عبدالخالق  أبي عبداهلل أحمد بن حنبل، 

تحقيق  )ت٤٧0هــــ(،  الهاشمي  العباسي  عيسى  بن 

عبدالملك عبداهلل دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، 

مكة المكرمة، ط١، ١٤٢١هـ- ٢000م. 

يزيد  بن  محمد  عبداهلل  أبو  ماجه،  ابن  سنن   .٢٩

ــاؤوط  ــ األرن شعيب  تحقيق  ــنــي)ت٢٧3هــ (،  ي ــقــزو ال

ط١، ــروت،  ــيـ بـ الــعــالــمــيــة،  الــرســالــة  دار   وآخــــــرون، 

١٤30ه - ٢00٩م. 

30. سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث 

شعيب  تحقيق  ــ (،  األزدي)ت٢٧5هــــ السجستاني 

كــامــل قـــره بــلــلــي، دار الــرســالــة  ــاؤوط، ومــحــمــد  ــ ــ األرن

العالمية، بيروت، ط١، ١٤30ه - ٢00٩م. 

الدين  تقي  األحكام،  بأحاديث  اإللمام  شرح   .3١

أبو الفتح محمد بن علّي بن وهب بن مطيع القشيري 

تحقيق  )ت٧0٢هـــــ (،  العيد  دقــيــق  بــابــن  الــمــعــروف 

ط٢،  يــا،  ســور  ، الــنــوادر دار  العبداهلل،  خلوف  محمد 

١٤30ه -٢00٩م. 

3٢. شرح التلقين، أبو عبداهلل محمد بن علّي بن 

ي المالكي)ت536ه (، تحقيق  عمر التميمي المازر

اإلســامــي،  الــغــرب  دار  الــســامــي،  المختار  محمد 

بيروت، ط١، ٢008م. 

بمختصر  المسمى  المنير  الكوكب  شــرح   .33

في  المختصر  شــرح  الكبير  المختصر  أو  البحرين 

أصول الفقه، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 

الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )ت٩٧٢ه (، 

تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد. 

مكتبة العبيكان، السعودية، ط٢، ١٤١8هـ-١٩٩٧م. 

المحصول  اختيار  في  الفصول  تنقيح  شرح   .3٤

بن  أحمد  العباس  أبــو  الــديــن  شهاب  ــول،  األصـ فــي 

يس القرافي )ت68٤ه (، تحقيق طه عبد الرؤوف  إدر

ط١،  بيروت،  المتحدة،  الفنية  الطباعة  شركة  سعد، 

١3٩3ه - ١٩٧3م. 

ــديــن محمد  ال كــمــال   ، الــقــديــر فــتــح  35. شـــرح 

الهمام  بابن  الــمــعــروف  السيواسي  عبدالواحد  بــن 

، بيروت، ط١،  )ت86١ه (، دار الفكر للطباعة والنشر

١٤0٢هـ-١٩8٢م. 

الــعــربــيــة،  الــلــغــة وصــحــاح  ــاج  تـ 36. الــصــحــاح 

تحقيق  الجوهري)ت3٩3ه (،  حماد  بن  إسماعيل 

، دار العلم للمايين، بيروت،  أحمد عبدالغفور عطار

ط٢، ١٤0٧ه - ١٩8٧م. 

يعلى  أبــو  القاضي  الفقه،  أصــول  في  العدة   .3٧

الحنبلي  ــبــغــدادي  ال الــفــراء  الحسين  ــن  ب محمد 

المباركي،  سمير  علي  أحمد  تحقيق:  )ت٤58هـــ (، 

السعودية، ط٢، ١٤١0ه -١٩٩0م. 

، أبو القاسم عبدالكريم بن  38. العزيز شرح الوجيز

تحقيق  )ت6٢3هــ (،  الرافعي  عبدالكريم  بن  محمد 

علّي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧ه - ١٩٩٧م. 
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والتقليد،  االجتهاد  أحكام  في  الجيد  عقد   .3٩

أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي )ت١١٧6ه (، تحقيق 

القاهرة،  السلفية،  المطبعة  الخطيب،  الدين  محب 

ط١، ١385ه . 

كمل الدين محمد بن  ٤0. العناية شرح الهداية، أ

للطباعة،  الفكر  دار  )ت٧86هـــ (،  البابرتي  محمود 

يخ.  بيروت، ط١، با تار

أبو الحسن تقي الدين علّي  ى السبكي،  ٤١. فتاو

بن عبد الكافي السبكي )ت٧56ه (، دار المعارف، 

يخ.  ، ط١، با تار مصر

المنثورة،  بالمسائل  المسماة  ي  النوو ى  فتاو  .٤٢

ي )ت6٧6ه (،  يا يحيى بن شرف الدين النوو أبو زكر

)ت٧٢٤هــ (،  العطار  بن  الدين  عاء  تلميذه  ترتيب 

اإلســامــيــة،  البشائر  دار   ، الــحــجــار محمد  تحقيق 

بيروت،ط6، ١٤١٧ه - ١٩٩6م. 

محمد  عبداهلل  أبو  الفروع،  وتصحيح  الفروع   .٤3

الفروع  وتصحيح  )ت٧6٢هـــ (،  المقدسي  مفلح  بن 

ي  المرداو سليمان  بن  علّي  الدين  عاء  الحسن  أبو 

)ت885ه (، تحقيق عبد اهلل عبد المحسن التركي، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٢٤ه - ٢003م. 

ــروف بــأصــول  ــع ــم ال الــفــصــول فـــي األصـــــول،   .٤٤

ي الــجــصــاص  ــاص، أحــمــد بـــن عــلــي الـــــراز ــص ــج ال

ــور عــجــيــل جــاســم  ــتـ ــدكـ )ت3٧0هـــــــــ (، تــحــقــيــق الـ

 النشمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، الكويت، 

ط١، ١٤05ه . 

مصطفى  وهــبــة  د.  ــتــه،  وأدل اإلســامــي  الفقه   .٤5

، دمشق، ط٤، ١٩٩٧م.  الزحيلي، دار الفكر

في  الثبوت  مسلم  بــشــرح  الــرحــمــوت  فــواتــح   .٤6

أصول الفقه، أبو العباس عبدالعالي محمد بن نظام 

دار  )ت١٢٢5هـــ (،  الهندي  ي  األنــصــار محمد  الدين 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١3هـ. 

عبد   ، الصغير الجامع  شــرح  القدير  فيض   .٤٧

الوفا  أبــي  تحقيق  ــ (،  )ت١03١هـــ ي  الــمــنــاو ــرؤوف  ــ ال

ط١،   ، مصر الــكــبــرى،  ية  التجار المكتبة  األفــغــانــي، 

١356ه . 

اإلسامي  الفقه  مجمع  وتــوصــيــات  قـــرارات   .٤8

األولى  الــدورة  من  اإلسامي،  المؤتمر  لمنظمة  التابع 

عام  في  عشرة  الثامنة  الــدورة  إلى  )١٤06هــ (  عام  في 

)١٤٢8ه (. 

البركتي  اإلحسان  عميم  محمد  الفقه،  قواعد   .٤٩

كــراتــشــي،   ، بــبــلــشــرز الــصــدف  مطبعة  )ت١٤0٢هــــــ (، 

١٤0٧ه - ١٩86م. 

المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد   .50

 ، األربعة، الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر

دمشق، ط١، ١٤٢٧ه - ٢006م. 

ي  5١. كشف األسرار عن أصول فخر اإلسام البزدو

أبو الحسن علّي بن محمد بن الحسين )ت٤8٢ه (، 

العزيز بن أحمد بن محمد  الدين عبد  تأليف عاء 

ي)ت٧30هـ(، دار الكتاب اإلسامي، بيروت،  البخار

يخ.  ط١، با تار

5٢. لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد 

بن مكرم بن منظور األفريقي المصري )ت٧١١ه (، دار 

، بيروت، ط١، ١٩68م.  صادر

53. المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق إبراهيم 
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بن محمد بن عبداهلل بن مفلح الحنبلي )ت88٤ه (، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١8ه - ١٩٩٧م. 

5٤. المبسوط في فقه اإلمامية، أبو جعفر محمد بن 

الحسن بن علي الطوسي )ت٤60ه (، تحقيق محمد 

الباقر البهبودي، المكتبة المرتضوية، ١38٧ه . 

بن  محمد  بكر  أبو  األئمة  شمس  المبسوط،   .55

أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي )ت٤83ه (، 

دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤١٤ه -١٩٩3م. 

الــصــغــرى(،  )الــســنــن  السنن  مــن  المجتبى   .56 

ــن أحـــمـــد بـــن شــعــيــب الــنــســائــي  ــم ــرح ــدال ــب أبــــو ع

مكتب  غــدة،  أبــو  عبدالفتاح  تحقيق  ــ (،  )ت303هـ

المطبوعات اإلسامية، حلب، ط٢، ١٤06ه - ١٩86م. 

5٧. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علّي 

حسام  تحقيق  ــــ (،  )ت80٧ه الهيثمي  بكر  أبــي  بــن 

ط١،  الــقــاهــرة،  الــقــدســي،  مكتبة  الــقــدســي،  الــديــن 

١٤١٤ه - ١٩٩٤م. 

العباس  أبــو  الــديــن  تقي  ى،  الــفــتــاو مجموع   .58

أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني )ت٧٢8ه (، 

الملك  مجمع  قاسم،  محمد  عبدالرحمن  تحقيق 

المنورة،  المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد 

١٤١6ه - ١٩٩5م. 

محمد  بكر  أبو  الفقه،  أصــول  في  المحصول   .5٩

بن عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن أحمد المعافري 

االشبيلي المعروف بابن العربي )ت5٤3ه (، تحقيق 

البيارق،  دار  فـــودة،  وسعيد  ي،  الــيــدر علي  حسين 

عمان، ١٤٢0هـ- ١٩٩٩م. 

برهان  النعماني،  الفقه  البرهاني في  المحيط   .60

أحمد بن  الدين  تاج  محمود بن  المعالي  أبو  الدين 

ي  البخار ــازه  مـ عمر  بــن  عبدالعزيز  الــديــن  بــرهــان 

)ت6١6ه (، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٤ه - ٢00٤م. 

بن  بكر  أبــي  بــن  محمد  الــصــحــاح،  مختار   .6١

ي )ت666ه (، تحقيق يوسف الشيخ  عبدالقادر الراز

محمد، المكتبة العصرية- الدار النموذجية، بيروت، 

ط5، ١٤٢0ه - ١٩٩٩م. 

6٢. المدونة، مالك بن أنس األصبحي )ت١٧٩ه (، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١5ه - ١٩٩٤م. 

ــول الــفــقــه، مــحــمــد األمــيــن  63. مــذكــرة فــي أصــ

الشنقيطي  ــقــادر  عــبــدال بــن  الــمــخــتــار  مــحــمــد  بــن 

)ت١3٩3هـ(، دار عطاءات العلم بالرياض، ودار ابن 

حزم ببيروت، ط5، ١٤٤١هـ-٢0١٩م. 

6٤. المستصفى من علم األصول، أبو حامد محمد 

عبد  محمد  تحقيق  )ت505هــ (،  الغزالي  محمد  بن 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الشافي،  عبد  السام 

ط١، ١٤١3ه - ١٩٩3م. 

أحمد  اهلل  عبد  أبــو  حنبل،  بن  أحمد  مسند   .65

شعيب  تحقيق  ــــ (،  )ت٢٤١هـ الشيباني  حنبل  بــن 

الرسالة،  مؤسسة  وآخرين،  مرشد  وعــادل  ــاؤوط،  األرنـ

بيروت، ط١، ١٤٢١ه - ٢00١م. 

العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   .66

مسلم،  صحيح   -� اهلل  رســـول  إلــى  الــعــدل   عــن 

ي  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابور

دار  الــبــاقــي،  عبد  فــؤاد  محمد  تحقيق  ــــ (،  )ت٢6١ه

يخ.  إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، با تار
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الرخص ال تناط بالشك أو بالمعاصي )نماذج تطبيقية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بن  عبد  علي  د.   ، التيسير تجلب  المشقة   .6٧

العدد  دبــي،  الحكمة،  مجلة  البصل،  أبــو  األحــمــد 

، شوال ١٤١٩هـ.  السابع عشر

 ، الكبير الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   .68

أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ )ت٧٧0ه (، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩3م. 

المنتهى،  النهى في شرح غاية  أولي  6٩. مطالب 

الرحيباني  السيوطي  عبده  بــن  سعد  بــن  مصطفى 

ــنـــشـــورات الــمــكــتــب  ــ (، مـ ــي )ت١٢٤3هـــــــ ــق ــش ــدم ال

اإلسامي، دمشق، ط٢، ١٤١5ه - ١٩٩٤م. 

ألفاظ  معاني  معرفة  ــى  إل المحتاج  مغني   .٧0

الشربيني  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  المنهاج، 

القاهري الشافعي الخطيب )ت٩٧٧ه (، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤١5ه - ١٩٩٤م. 

بن  أحمد  بن  عبداهلل  الدين  موفق  المغني،   .٧١

)ت6٢0هــ (،  المقدسي  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد 

الــتــركــي،  عبدالمحسن  اهلل  عــبــد  الــدكــتــور  تحقيق 

، دار عالم الكتب  والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

١٤١٧هـــ-  ط3،  الرياض،  يع،  والتوز والنشر  للطباعة 

١٩٩٧م. 

فارس  بن  أحمد  الحسن  أبو  اللغة،  مقاييس   .٧٢

يا )ت3٩5ه (، تحقيق عبد السام هارون، دار  بن زكر

، بيروت، ط١، ١3٩٩ه - ١٩٧٩م.  الفكر

اقتضته  مــا  لبيان  الممهدات  المقدمات   .٧3

رسوم المدونة من األحكام الشرعيات والتحصيات 

ــهــــات مــســائــلــهــا  والـــمـــحـــكـــمـــات الـــشـــرعـــيـــات ألمــ

رشد  بــن  أحمد  بــن  محمد  الوليد  أبــو  المشكات، 

بيروت،  اإلسامي،  الغرب  دار  )ت5٢0هــ (،  القرطبي 

ط١، ١٤08ه - ١٩88م. 

بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  القواعد،  في  المنثور   .٧٤

بهادر بن عبد اهلل الزركشي )ت٧٩٤ه (، تحقيق تيسير 

فائق أحمد محمود، وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، 

الكويت، ط٢، ١٤05ه - ١٩85م. 

موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  أبــو  الموافقات،   .٧5

الشاطبي  المالكي  الغرناطي  اللخمي  محمد  بــن 

)ت٧٩0ه (، تحقيق مشهور حسن آل سلمان، دار ابن 

عفان، السعودية، ط١، ١٤١٧ه - ١٩٩٧م. 

والشؤون  األوقــاف  وزارة  الفقهية،  الموسوعة   .٧6

اإلسامية، الكويت، ط١، ١٤٢٧ه . 

صدقي  محمد  الفقهية،  القواعد  موسوعة   .٧٧

أحمد محمد آل بورنو الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ط١، ١٤٢٤ه - ٢003م. 

شمس  المنهاج،  شرح  إلى  المحتاج  نهاية   .٧8

الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 

ط١،  بيروت،   ، الفكر دار  ـــ(،  )ت١00٤هـ الرملي  الدين 

١٤0٤هـ- ١٩8٤م. 

الحسين  أبو  المبتدي،  بداية  شرح  الهداية   .٧٩

الجليل  عبد  بــن  بكر  أبــي  بــن  عــلــّي  الــديــن  بــرهــان 

طال  تحقيق  )ت5٩3هــــ (،  الفرغاني  المرغيناني 

 يــوســف، دار إحــيــاء الــتــراث الــعــربــي، بــيــروت، ط١، 

يخ.  با تار

***


