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 :يتناول هذا البحُث الفقهيُّ دراسة تأصيلية وتطبيقية للقاعدة الفقهيَّة

ر فعلـه ـَأنَّ املأمور بـه إذا مل يتيّسـ :التي تعني ؛))املَْيُسْوُر الَ َيْسُقُط باملَْعُسْورِ ((
وإنَّـام يمكـن  ،لعدم القـدرة عليـه ؛عىل الوجه األكمل الذي أمر به الشارع

وال يـرتك الكـل  ،فيجب فعـل املقـدور عليـه ،ن جتزؤهفعل بعضه مما يمك
 .بسبب البعض الذي يشقُّ فعله

يَّـة الكـربى التـي تتعلَّـُق  وهي من أعظم قواعد الفقه اإلسالمي الكلِّ
ـ التَّكليـُف بـام ( :ِرْيَعِة اِإلْسـَالِميَِّة أال وهـوُ ـبأعظِم مقِصٍد من مقاِصـِد الشَّ

وهـذا يتَّفـق مـع مبـدأ  ؛)القـدرةوفعل امليسور عند العجـز وعـدم  ،يطاق
ِة عـن الِعَبـادِ  ،التَّْيِسْريِ  ـقَّ ْيق َواملَشَّ  ؛وَرْفِع احلََرِج، َوإَِزالُِة ُكلِّ َما ُيَؤدِّي إَِىل الضِّ

إضـافًة إىل تعلُّقهـا  .وبيان املطلوب من املكلَّف حال العجز عن الواجبـات
وكـلُّ  ؛فرعية األخـرىوقواعد الفقه الكليَّة وال ،رعيَّةـبمسألة الرخص الش

يتها ومكانتها يف الفقه اإلسالمي وارتباطها الوثيق بحيـاة  ،هذا يدلُّ عىل أمهِّ
م  .الناس وأحواهلم وعباداهتم لرهبِّ

التـي ال  ،ويندرج حتتها عدٌد كبٌري من املسائل والفروع التطبيقية املهمـة
وهـي تضـبُط  ،رعيةـجلُّها يتعلَُّق بأبواب العبادات والسياسة الش ؛ىـحتص

يََّة الُكْربَى ُة َجتْلُِب التَّْيِسْريَ (( :القاعدَة الُكلِّ فيها ُيْعَمُل بـه  اوُتْعَتَربُ َقْيدَ ً ؛))املََشقَّ
َر عىل املَُكلَّف القيـاُم بـبعض الواجـب الـذي  ؛يف نَِطاِق املَْأُموَرات فإذا َتَعذَّ
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 ،يه القيـاُم بـالبعض املُْمكِـنِ وَجَب عل ،وأْمَكنَُه القياُم ببعضه ،ُكلَِّف به وُأِمرَ 
 . وسَقَط عنه ما َعَجَز عنه

مــة بأمهيَّتــه  ،وخطَّتــه ،وأســبابه ،وقــد جعلــت هــذا البحــث يف مقدِّ
وسـتة مباحـث حـول بيـان ألفـاظ القاعـدة ومعناهـا وأركاهنـا  ،ومنهجه

 ،وبيان الفروع واملسائل املندرجة حتتها ،وأمهيَّتها ،ورشوط تطبيقها وأدلتها
 .واملوضوعات ،أهمِّ النتائج، وفهرسني للمراجع واملصادروخامتة ب

اِت املصادر املعتمـدة يف جمـال القواعـد الفقهيـة  ،ورجعت فيه إىل ُأمَّ
نات الفقه غة والتفسري والسنَّة عمومً  ،ومدوَّ مع االسـتفادة مـن  ،اوكتب اللُّ

 ،والتيســري ورفــع احلــرج ،الدراسـات احلديثــة يف جمــال القواعــد الفقهيــة
  .قاصد الرشعيةوامل

وأن ينفـع هبـذا  ،أسأل اهللا التوفيق والسداد خلـريي الـدنيا واآلخـرة
وأن  ،لوجهـه الكـريم اوأن جيعلـه خالًصـ ،البحث من كتبه وقرأه وسـمعه

واحلمـد هللا الـذي بنعمتـه تـتمُّ  ،يتجاوز عامَّ فيه من خطأ وتقصري ونسـيان
 .الصاحلات
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 ،راط املستقيمـوهدانا إىل الص ،احلمد هللا الذي رشع لنا الدين القويم
ة أخرجت للناس وعلَّمنا احلكمة والقرآن، وأشـهد أن  ،وجعلنا من خري أمَّ

وأشـهد  ،ما جعل علينا يف الدين من حرج ،ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له
 ،صـىلَّ اهللا وسـلَّم عليـه ،بعوث رمحًة للعـاملنيعبد اهللا ورسوله امل اأنَّ حممدً 

 .وعىل آله وصحبه والتابعني
 ـة؛ يف  )١(فال ريب أنَّ القواعد الفقهيَّة هلا أمهيَّتها اخلاصـة والعامَّ

ن املَلَكـَة الفقهيَّـة لطالـب  ؛اريعة عمومً ـويف الش ،اعلم الفقه خصوًص  ُتَكـوِّ
 ؛مـن جهـٍة ثانيـةٍ ر ـتنـاثرة التـي ال تنحصـوجتمع الفروع امل ؛من جهةٍ الفقه 

وغاياهتا وأهـدافها  وحكمها ،ريعة وأرسارهاـوتربز للمكلفني مقاصد الش
س احلكم الرشعي يف وتساعُد  ؛من جهٍة ثالثةٍ  الفقيه والقايض واملفتي يف َتَلمُّ

وهلـا  ؛ال ِسـيَّام عنـد غيـاب الـنصِّ  ؛من جهٍة رابعةٍ كثٍري من املسائل الفقهية 
ةفائ مـن  والنَّـوازل الفقهيَّـة املعـارصة ،دهتا العظمى يف التطبيقات املستجدَّ

 .جهٍة خامسةٍ 
                                                

؛ وهو يف األصـل نقـيُض القيـام؛ )اجللوس(مأخوذٌة من القعود  :والقاعدة يف اللغةمجع قاعدة؛ )  ١(
األسـاُس،  :وهي تطلق عىل مجلة من املعـاين، تـدور حـول معنـى االسـتقرار والثبـات؛ منهـا

ابط واألمر الُكيلِّ املنطبق عـىل جزئيَّاتـه معجـم مقـاييس  :انظـر. واألصُل، وتطلق بمعنى الضَّ
 ).قعد(، )٢٦٣ص (؛ املصباح املنري )١٠٩-٥/١٠٨(اللغة 

ا القاعدة يف االصطالح   فمختلٌف يف تعريفها بني الفقهـاء عـىل عبـاراٍت متقاربـة املعنـى؛  :وأمَّ
ـا –واهللا أعلم  –أرجحها عندي  ُف منـه ُحْكـُم اجلُْزئِيَّـاِت الفقهيَّـة (( :أهنَّ ُحْكـٌم أغَلبِـيٌّ ُيَتَعـرَّ

ـِريِّ  بن أمحد :وهو تعريف الدكتور. ))ةً مباَرش  محيد يف مقدمـة حتقيقـه لكتـاب القواعـد للَمقَّ
 .، صاغه بعد مجع تعريفات القاعدة يف اصطالح العلامء ونقدها)١/١٠٧(
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ةٌ  ا أصوٌل مهمَّ تضـبط  ،عظيمـة النَّفـع ،جليلُة القـدر ،وفوائُد مجَّةٍ  ،إِهنَّ
وُتنَظُِّم له  ،وُتْطلُِعُه من مآخذ الفقه عىل هناية املطلب ،للفقيه أصول الرشيعة
َواِردَ  ،واحدٍ  منثور املسائل يف سلٍك  وبقدر إحاطـة الفقيـه هبـا  ؛وُتَقيُِّد له الشَّ

وتتَّضح منـاهج الفتـوى  ،ويظهُر َرْوَنُق الفقه وُيْعَرُف  ،يعُظُم قدره ويرشُف 
 .)١(ويرتقي الفقيه إىل درجة االجتهاد يظهر ،وتنكشف

فأفردوهـا  ؛ابالًغـ ااهتامًمـ اوحديثً  وألجل هذا اهتمَّ هبا الفقهاُء قديًام 
واستخدموها يف االسـتدالل والتطبيـق للفـروع  ،ؤلفات الكثرية النَّافعةبامل

 .وأكثر من أن حترص ،مما أدلته أشهر من أن تذكر ؛الفقهيَّة املتناثرة
ح أكثر العلامء بأنَّ مبنـى الفقـه يف  ومما يدلُّ عىل أمهيَّة القواعد أن رصَّ

يَّـة ة جتلـب  .األمـور بمقاصـدها :هـي ؛اجلملة عىل مخس قواعد ُكلِّ واملشـقَّ
ر يزال .واليقني ال يزول بالشكِّ  .التيسري مة .والرضَّ    .)٢(والعادة ُحمَكَّ

 ،ومع العناية الفائقة التي َحِضَيْت هبا القواعـد الفقهيـة عنـد العلـامء
مـن القواعـد الفقهيَّـة مل حتـض بالعنايـة  اإالَّ أنَّ كثـريً  ،وكثرة التأليف فيها

ها وإنَّام اعتنوا عىل وجه اخلصوص بالقواعد اخلمس  ،واإلتقان التي تستحقُّ
                                                

مة حتقيق كتاب القواعـد )٣-١/٢(؛ الفروق )١٥ص (ابن ُنَجيم، األشباه والنظائر  :انظر)  ١( ؛ مقدِّ
ري  ؛ السـيوطي، األشـباه )٦٦-١/٦٥(؛ املنثور يف القواعد )١١٣-١١٢ ،٧، ١/٢(للَمقَّ
؛ النظريـات )١/٢٩٦(؛ املـدخل لدراسـة التشــريع اإلسـالمي )٧-٦، ٤ص (والنظائر 

  ).٣/٢٦٣٥(؛ جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الرابع )٢٠٤-٢٠٣ص (الفقهية 
البناين عىل رشح اجلالل املحـيلِّ عـىل  ؛ حاشية)١٦-١٥ص (ابن ُنَجيم، األشباه والنظائر  :انظر)  ٢(

بكي، األشـباه والنظـائر )٢/٣٥٦(متن مجع اجلوامع  ؛ السـيوطي، األشـباه )١/١٢(؛ السُّ
  ).١٦-١٥ص (والنظائر 
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يَّة ٍر ـوما عداها من قواعد ختتلف درجة العناية هبا بـني ُخمَْتَصـ ؛الكربى الُكلِّ
دِة الفروع واملسائل ،فكم من قاعدٍة ُكلِيَّةٍ  ؛وَناِدرٍ  ال جتـد فيهـا بضـعة  ،متعدِّ
عها ،أسطرٍ  غم من كثرة كتب القواعد وتنوُّ ب ممَّ  ،عىل الرَّ ـَم ُطـالَّ ا َيْشَحُذ ِمهَ

ــم ــر  ،العل ــة يف النَّظ ــة املهمَّ ــد الفقهيَّ ــذه القواع ــة ه ــدعوهم إىل خدم وي
بط واإلتقان ،والتفريع واالجتهاد ،واالستدالل  .والضَّ

ـة الــَمْيُسْوُر الَ َيْسـُقُط (( :قاعـدة ؛)١(ومن قواعـد الفقـه الُكلِيَّـة املهمَّ
 ،ريعة العظمـىـوقواعـد الشـ ،ىفهي مـن األصـول الكـرب ؛))بِالـَمْعُسْورِ 

ة ِفني يف رشيعة اإلسالم ،املتعلِّقة بنفي املشقَّ ومراعاة  ،ورفع احلَرِج عن املَُكلَّ
عف والعجز عن القيام  مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف حاالت املرض والضَّ

  .بالواجب
فهذه القاعدة من أهمِّ قواعد الفقه اإلسالمي املتعلِّقة بمسألٍة من أهم 

ر يف حياة بعض الناس من جهةامل عيها بعضهم  ،سائل التي ال تزال تتكرَّ ويدَّ
العجُز وعدم القدرة عـىل القيـام بالتكـاليف  :وهي مسألة ؛من جهة أخرى

 . للمرض والكرب ونحومها ؛والواجبات املتحتَّمة ،الرشعية
 ،ايستدلون هبذه القاعدة الفقهيَّة اجلليلة كثريً  –رمحهم اهللا  –والفقهاء 

ومـا يسـقط  ،ورشوط العبادات وأركاهنـا ،ويذكروهنا يف مباحث التكليف
م مل يربزوها كغريها من  ،وما ال يسقط ،عن املكلَّف منها وقت العجز إالَّ أهنَّ

                                                
؛ السبكي، األشباه )٢٩٠ص (غياث األمم  :انظر يف اعتبار هذه القاعدة من قواعد الفقه الكليَّة)  ١(

؛ الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكليَّة )٣٤٧-٣٤٦ص (نيَّة ؛ الفوائد اجل)١/١٥٦(والنظائر 
 ).٣٩٦ص (
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وأغلـب مـن  ،قواعد الفقه اإلسالمي األخرى التي قد ال تقلُّ عنهـا أمهيَّـةً 
ُة َجتْلُِب التَّْيِسْريَ (( :تكلَّم عنها من أهل العلم إنَّام يدرجها حتت قاعدة  ،))املََشقَّ

هلـاتني  اأو جيعلهـا اسـتثناًء وقيـدً  ،))التَّْيِسْريِ َوَرْفُع احلَـَرِج (( :أو حتت قاعدة
ةوما يف معنامه ،القاعدتني إن  ،كـام سـيأيت - ا من قواعد رفع احلرج واملشقَّ

عـىل أنَّ  -صلة القاعدة بقواعد الفقـه األخـرى :يف مبحث -شاء اهللا تعاىل 
للحـرج  ؛أنَّ املَُكلَّف متى أمكنه أن يأيت ببعض العبادة دون بعضـها :معناها

ة وعدم القدرة ويسـقط عنـه مـا  ،فإنَّه جيب عليه أداُء ما َقـَدَر عليـه ،واملشقَّ
 .َعَجَز عنه

دون بيان أللفاظها أو ضوابطها  ،يسرية اثم يذكرون هلا أمثلًة وفروعً  
يلها الرشعيِّ باألدلـة املسـتمدة مـن الكتـاب أو تأص ،وحدودها ورشوطها

 .والسنة
ها  وإينِّ من خالل البحث يف هذه القاعدة الفقهية العظيمـة التـي عـدَّ

ائعة التي ال تكـاُد ُتنَْسـى مـا أقيمـت (( :كبار العلامء من أصول الرشيعة الشَّ
تنـاول هـذه القاعـدة  اأحـدً  –حسب علمي وبحثي  –مل أجد  ؛)١())الرشيعة
وبيـان  ،ة بالدراسة والبيان ومجع ألفاظها وِصَيِغها عىل ألسنة الفقهـاءالفقهي

 وبيـان أمهيَّتهـا ،وأركاهنـا ورشوط تطبيقهـا ؛معانيها يف اللغة واالصطالح
بل غالب من كتب فيها من العلـامء ال  ؛وأدلتها الرشعيَّة ؛ومكانتها يف الفقه

  .يزيد عن بضع صفحاٍت 
                                                

 ).١/١٥٦(؛ السبكي، األشباه والنظائر )٢٩٠ص (غياث األمم  :انظر)  ١(
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ؤهُثمَّ إِنَّ من العبادات ما ي  ،بحيـث يفعـل املقـدور عليـه ؛مكـن جتـزُّ
 ،ومنها ما ال يمكن فيه ذلك ،ويرتك املعجوز عنه عند العجز عن فعل الكلِّ 

ًة يف نفسه لغريه عىل سبيل  اومنها ما يكون تابعً  ،ومنها ما يكون عبادًة مستقلَّ
وهذه املسائل حيتاج املكلَّـف  ،وغري ذلك ،االحتياط أو التكميل واللواحق

 .رفتها وضبطتهاإىل مع
فقد يتساهل بعض النَّاس يف تـرك بعـض الواجبـات التـي ال تصـحُّ 

ُد  ،أو ينتقلون إىل بـدٍل ال جيـوُز هلـم االنتقـال إليـه ،العبادة برتكها أو ُيَشـدِّ
خصت له فيه الرشيعة ونحو ذلك من األمور التـي  ،بعضهم عىل نفسه بام رَّ

واعتبارها عند القيـام  ،إىل معرفتها واملَُكلَُّف بحاجةٍ  ،نصَّ عليها أهل العلم
 .بالتكاليف والواجبات الرشعيَّة

رغبت يف بحث هـذه القاعـدة  –يف نظري  –هلذه األسباب الوجيهة  
وألفاظها املتداولة  ،معناها :ُأبنيِّ من خالله ؛اـًتطبيقيَّ  اـًتأصيليَّ  ابحثً  ،الفقهية

ومـا  ،ا ورشوط تطبيقهاوأركاهن ،وتوثيقها من كتب أهل العلم ،بني العلامء
تها الش ،ال يندرج حتتها من املسائل وصـلتها بالقواعـد الفقهيـة  ،رعيةـوأدلَّ

 .والفروع واملسائل املندرجة حتتها ،األخرى
وأن  ،من اهللا تعاىل العون والتوفيـق خلـريي الـدنيا واآلخـرة امستمدً 

 .البحثوأن ينفعني واملسلمني هبذا  ،جيعل أعاملنا خالصًة لوجهه الكريم
بعد هـذه املقدمـة املشـتملة  -وقد رست يف بحث هذه القاعدة  ،هذا

 :وفق اخلطة التالية -ومنهجه  ،وخطَّته ،عىل سبب البحث وأمهيَّته
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: بيان معنى القاعدة يف اللغة والرشع. 

: هاءعزو القاعدة وتوثيقها وبيان ألفاظها عند الفق. 
: أركان القاعدة ورشوط تطبيقها. 

: ــ ــد الش ــلتها بقواع ــدة وص ــة القاع ــان أمهي ريعة ـبي
 .ومقاصدها

: أدلة مرشوعيَّة القاعدة من الكتاب والسنة. 
: تطبيقات القاعدة وفروعها ومسائلها الفقهية. 

 .وقائمة املصادر واملراجع ،ثم اخلامتة بأهمِّ النتائج
 

 :رست يف بحث هذه القاعدة الفقهية وفق األمور التالية
بعت يف بحث هذه القاعدة املنهج التحلييلَّ التطبيقي -١ الذي يقوم  ؛اتَّ

 ،وبيان ألفاظها ،وحتليل عنارصها ،اعىل بيان معنى القاعدة لغة ورشعً 
وبيان القواعد الفقهية املتصلة هبا، وتطبيقاهتا  ،رشعيوتأصيلها ال ،وأمهيَّتها

وهو منهج  ،دون الدخول يف اخلالف الفقهيِّ  ،ومسائلها وفروعها الفقهية
 .)١(علميٌّ متَّبع يف البحث يف القواعد الفقهية

 ومعناهـا لغـةً  ،بيَّنت ألفاظ القاعدة املشهورة عىل ألسنة الفقهـاء -٢
ثـم بيَّنـت معناهـا  ،)اصـطالحات الفقهـاءإن كان اللفظ من ( اواصطالًح 

 .اإلمجايل املقصود هبا عند أهل العلم
                                                

 ).٦ص (القواعد الكلية والضوابط الفقهية  :حممد عثامن شبري لكتابه. مقدمة د :انظر)  ١(
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يبـنيِّ  ،عزوت القاعدة إىل مصادرها املعتمـدة يف تسلسـل تـأرخييٍّ  -٣
ومدونات كتـب  ،من خالل كتب القواعد الفقهية ،ألفاظها عند أهل العلم

قصـاء يف مع احلرص عـىل االست ،الفقه التي ذكرت القاعدة أو استدلت هبا
 .جانب مصادر القواعد الفقهية

لت القاعدة رشعً  -٤  .ببيان أدلتها من الكتاب والسنة اأصَّ
حت صلة القاعدة بقواعد الفقه الكليَّـة -٥ ريعة ـومقاصـد الشـ ،وضَّ

 .اإلسالمية
ورشوط تطبيقها التي يتَّضح مـن  ،اجتهدت يف بيان أركان القاعدة -٦

ا خيـرج عنهـا مـن األفعـال واألوامـر ومـ ،خالهلا ما يندرج حتت القاعـدة
  .الرشعيَّة
رعية املندرجـة حتـت معنـى ـمجعت الفروع الفقهية واملسـائل الشـ -٧

مـن حيـث ذكـر  ؛مع االلتزام بطريقة املؤلفني يف القواعد الفقهيـة ،القاعدة
مــع عــدم الــدخول يف التفصــيالت  ،الفــرع الفقهــيِّ املبنــي عــىل القاعــدة

وخيرج عن املقصـود يف  ،ذلك يطول من غري فائدة ألنَّ  ؛واخلالفات الفقهية
أنَّه ال خالف يف دخـول كثـٍري مـن  علًام  ،وموضعه علم الفقه ،باب القواعد

 .الفروع الفقهية والتطبيقات التي ذكرهتا حتت معنى القاعدة
ر فـروع القاعـدة ـحصـ :وليس املقصود مـن البحـث يف املقـام األول

وأركاهنـا  ،وبيـان معناهـا ،ل القاعـدةوتطبيقاهتا بقدر مـا مقصـوده تأصـي
واحلاجـة إليهـا يف  ،وأمهيَّتهـا عنـد أهـل العلـم ،وأدلتها ،ورشوط تطبيقها
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ر املسـائل املندرجـة حتـت ـإذ مـن املعلـوم أنَّ حصـ ؛الفروع والتطبيقـات
رة،  ؛القاعدة متعذر ة من الصفات املتكـرِّ ألنَّ حاالت العجز واحلرج واملشقَّ

  .وال تنحرص ،وهي ال تنتهي ، آخراملختلفة من شخٍص إىل
وهذا العدد كاٍف  ،ومسألة افرعً ) ٣٥(ومع ذلك فقد ذكرت للقاعدة 

  .وكثرة احلاجة إليها ،وبيان أمهيتها ،يف إثبات القاعدة
ــث -٨ ــامش البح ــورها يف ه ــات إىل س ــزوت اآلي ــت  ،ع وخرج

فـإن كـان  ؛األحاديث النبويَّة يف هـامش البحـث مـن مصـادرها املعتمـدة
وإن كـان يف  ،حلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت هبـام دون غريمهـاا

حت جانبً  ،غريمها من كتب السنَّة مـع بيـان درجتـه  ،من خترجيـه اكافيً  اوضَّ
ًة وضـعفً  يف ذلـك بطريقـة االسـتدالل والرجـوع إىل كتـب  املتزًمـ ،اصحَّ

أو  ان صـحيحً سواًء كا ؛ومل استدلَّ يف هذا البحث إالَّ بدليٍل ثابٍت  ،احلديث
عيف -واحلمد هللا  –ألنَّ يف احلديث الثابت  ؛احسنً  .ُغْنَيًة عن الضَّ

ْفت بالغريب من املفـردات -٩ ومل أتـرجم لألعـالم الـواردة يف  ،عرَّ
ولكون أغلب األعالم الـواردة  ،لإلطالة اومنعً  ،البحث؛ ألنَّ البحث فقهيٌّ 

أنَّ مـا ال ُيـدَرُك ُكلُّـه ال  ومـن بـاب ،للفائدة الكن إمتامً  ؛فيه من املشهورين
ُك ُكلُّه  الً أذكر اسمه كام ،فإينِّ إذا ذكرت أحد األعالم يف صلب البحث ،ُيْرتَ

ومل ُأْغِفـْل مـن  ،وتاريخ وفاتـه )إِْن َأْمَكنَ (ومذهبه الذي ُينسُب إليه  ،ولقبه
 .هذا املنهج إالَّ ُرَواَة األحاديث
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 :بياهنا عىل النحو التايل ،ت ورموزللبحث مصطلحا

 ،املقصود به رقم احلديث يف الكتاب الـذي أخرجـه :)ح(حرف  -١
ًام  ،أو تكلَّم عليه  .إذا كان مرقَّ

ويف قائمة  ،لكلمة الوفاة ايف صلب البحث اختصارً  :)ت(حرف  -٢
  .لكلمة حتقيق ااملراجع اختصارً 

 .ضبطلكلمة  ايف فهرس املصادر اختصارً  :)ض(حرف  -٣
 .لَِلَقب الدكتور ايف قائمة املراجع اختصارً  :)د(حرف  -٤
 .يف قائمة املصادر املقصود به رقم الطبعة :)ط(حرف  -٥
 .هجري أو ميالدي ؛يقصد به بيان التاريخ :)م ،هـ(حرفا  -٦

 .باهللا تعاىل امستعينً ،فإىل بيان مسائل البحث
 

 
 

 
 
 



JK 
  

  
  

J٢٥٠K 

 
 

 
من خالل التتبُّع واالستقراء لورود هـذه القاعـدة يف كتـب القواعـد 

ـا ال ختـرج يف  ،ومدونات الفقـه اإلسـالمي األخـرى ،الفقهية وجـدت أهنَّ
 :جمملها وألفاظها عن األلفاظ التالية

 .))بِاملَْعُسْورِ  املَْيُسْوُر الَ َيْسُقطُ (( -١
ُر َيْسُقُط اْعتَِباُرهُ (( -٢  .))َواملُْمكُِن ُيْسَتْصَحُب فِْيِه التَّْكلِْيِف  ،املَُتَعذِّ
 .)١( ))املَْقُدْوُر َعَلْيِه الَ َيْسُقُط بُِسُقوِط املَْعُجوِز َعنْهُ (( -٣

املشتملة عىل كلامٍت حتتاُج إىل بياٍن  ،فهذه هي ألفاظ القاعدة املشهورة
وما عداها من ألفاظ القاعدة الواردة عىل ألسنة الفقهاء ال تعدو أن  ،ملعناها

أو ال حتتــاج إىل بيــاٍن  ،اوتــأخريً  يف األلفــاظ الســابقة تقـديًام  اتكـون تغيــريً 
 .لوضوحها ؛ملفرداهتا

ا تشتمل عىل  الثالثةوبالنظر إىل هذه األلفاظ  السابقة للقاعدة نجد أهنَّ
املقـدور عليـه،  ،املعسـور ،)يسـقط(السـاقط  ،يسـورامل[ :املفردات التاليـة

ر ،املعجوز عنه فـدونك  ؛]التكليـف ،ُيْسَتْصَحب ،املمكن ،االعتبار ،املتعذِّ
 :بيان معاين هذه املفردات عىل النحو التايل

                                                
 . -إن شاء اهللاُ  –اين من هذا البحث سيأيت توثيق هذه األلفاظ يف املبحث الث)  ١(
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  َِمـْأُخْوٌذ ِمـَن  ؛َمْصـَدٌر َعـَىل َوْزِن َمْفُعـولٍ  ؛ِضـدُّ املَْعُسـْور
ـُهْوَلُة َواللِّـْنيُ  :رُ ـَوالُيُسـ ،رُ ـَوالُيْسـ .رِ ـو ِضدُّ الُعْس وهُ  ،الُيْرسِ  َر ـََوَتَيّسـ ،السُّ

يَّأَ  :رَ ـَواْسَتْيَس  ،ْيءُ ـَالّش  َل َوَهتَ ــَوَيَسـ ،َتَسهَّ َسـُهَل  :ارَ ًـُر َيْســَيْيَسـ ،ْيءُ ـَر الشَّ
  .َمَياِسْريُ  :َواجلَْمعُ  .َوَأْمَكَن، َوالََن َواْنَقادَ 

َ َوَما اْسَتْيَرسَ  :ْوُهلُمْ َوِمنُْه قَ  ـ ؛َأَخَذ َما َتَيرسَّ . َر َواْلَتـَوىـَوُهَو ِضدُّ َما َتَعسَّ
 .)١(َوُخْذ بَِمْيُسْوِرِه َوَدْع َمْعُسْوَرهُ 

  :  ٍَدة َتُعــْوُد إَِىل الُوُقــوِع  ،َيــْأِيت َعــَىل َمَعــاٍن ُمَتَعــدِّ
َللِ  ،اخلََطأِ وَ  ،َواِإلْقَالعِ  ،َواِإلْلَغاءِ  ْقُط ِمَن األَْشَياءِ  .َوالزَّ َما ُتْسـِقُطُه َفـَال  :َوالسَّ

 .)٢(َتْعَتدُّ بِهِ 
 .)٣(سقَط َطَلُبُه َواألَْمُر بِهِ  :معناه ؛َسَقَط الَفْرُض  :وقوُل الفقهاء

  ِةُ  ،ِضـدُّ التََّيـاُرسِ  :َوالتََّعاُرسُ  ،ِضدُّ املَْيُسْور ِضـدُّ  :َواملَُعـاَرسَ
ةِ  ُعوَبةُ  ؛ِضدُّ الُيْرسِ  :َوالَعْرسُ َوالُعُرسُ  ،املَُياَرسَ ُة َوالصُّ دَّ ْيُق َوالشِّ َقاَل  ؛َوُهَو الضِّ

a [  ^  _  ]  :اهللاُ َتَعاَىل    `Z)٤(.  
ى ُة َوالُعْرسَ ُة َواملَْعُرسَ ُة َواملَْعَرسَ َرى ـَوالُعْسـ. َرةِ ـِخَالُف املَْيَس  :َوالُعْرسَ

 ،رِ ـَوالَعـَرُب َتَضـُع املَْعُسـْوَر َمْوِضـَع الُعْسـ ،ِر ِمـَن األُُمـْورِ ـألَْعَسـَتْأنِْيُث ا
َعُل املَْفُعْوَل ِيف احلَْرَفْنيِ َكاملَْصَدرِ  ،َواملَْيُسْوَر َمْوِضَع الُيْرسِ   .َوَجتْ

                                                
-١٥/٤٤٦(؛ لسـان العـرب )باب الـراء، فصـل اليـاء(، )٦٤٣ص (القاموس املحيط  :انظر)  ١(

 .)يرس :مجيعها(؛ )٢/١٠٦٤(؛ املعجم الوسيط )٣٥١-٣٥٠ص (؛ املصباح املنري )٤٤٧
، )١/٤٣٥(سيط ؛ املعجم الو)١٤٦ص (؛ املصباح املنري )٢٩٥-٦/٢٩٣(لسان العرب  :انظر)  ٢(

 .)سقط :مجيعها(
 .)سقط(، )١٤٦ص (املصباح املنري  :انظر)  ٣(
 ).٧(سورة الطالق، اآلية )  ٤(
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َساَرًة َوعَ  ارَ ًـَوَعُرسَ َيْعُرسُ ُعْس  ،َفُهَو َعِرسٌ  ؛اَوَقْد َعِرسَ األَْمُر َيْعَرسُ َعَرسَ ً
َ َوَتَعاَرسَ َواْسَتْعَرسَ   .)١(اَوَصاَر َعِسْريَ ً ،َواْشَتدَّ َواْلَتَوى ،اْلَتاَث  :َوَتَعرسَّ

:  ِـ ؛ِمَن الُقْدَرة ُة َعَىل الشَّ اَقُة َواالْستَِطاَعُة َوالُقوَّ ْيِء ـَوِهي الطَّ
ُن ِمنْهُ  ٍء َوِمْقـَداُرهُ َوقَ  .الُقْدَرةُ  :َواملَْقِدَرةُ  .َوالتََّمكُّ  :ُيَقـاُل . ِمْقَياُسـهُ  :ْدُر ُكلِّ َيشْ

َن ِمنْهُ  :َقَدَر َعَلْيِه َقَداَرةً  َب  ؛ْيِء َأْقـِدرُ ـََوَقَدْرُت َعَىل الّش  .َمتَكَّ  :ِمـْن َبـاِب َرضَ
نُْت ِمنْهُ  ،َقِوْيُت َعَلْيهِ     .)٢(َوَمتَكَّ

  َِوُهَو َنِقْيُض احلَـْزمِ  ؛ْوٌذ ِمَن الَعْجزِ َمْأُخ  ؛َغْريُ املَْقُدْوِر َعَلْيه. 
ـْعُف  :َوالُعُجـْوزُ  ،َوالَعَجـَزانُ  ،َواملَْعِجـَزةُ  ،َواملَْعِجـزُ  ،َوالَعْجزُ  َوَعـَدُم  ،الضَّ
  .)٣(الُقْدَرِة 

  َُر َعَلْيِه األَْمرُ  :ُيَقاُل  ؛املُْمَتنِع ـ :َتَعذَّ َر ِيف  .رَ ـَشقَّ َوَتَعسَّ  َوَعـذَّ
َ َبْعَد ُجْهدٍ  :األَْمرِ  ـ :َوَأْعـَذرَ  ،التَّْقِصْريُ فِْيهِ  :َوالتَّْعِذْيُر ِيف األَْمرِ  .َقرصَّ َر َوَملْ ـَقصَّ
ُه َباَلغَ  ،ُيَبالِغْ   .)٤(َوُهَو َيَرى َأنَّ

:  َوَتـْأِيت  .َوالنََّظـرُ  ،َوالتََّدبُّرُ  ،َوالَكَراَمةُ  ،َوالتَّْقِدْيرُ  ،الَفْرُض 
ُة َواالْعتَِبارُ  ِء ِيف َتْرتِْيِب احلُْكمِ  :الِعْربَ ْ   .)٥(بَِمْعنَى االْعتَِداِد بِاليشَّ

                                                
-٩/٢٠١(؛ لسـان العـرب )بـاب الـراء، فصـل العـني(، )٥٦٤ص (القاموس املحيط  :انظر)  ١(

 .)عرس :مجيعها(، )٢/٦٠٠(؛ املعجم الوسيط )٢١٢ص (؛ املصباح املنري )٢٠٢
-٢/٧١٨(؛ املعجـم الوسـيط )٢٥٥ص (؛ املصباح املنري )٥٩-١١/٥٦(سان العرب ل :انظر)  ٢(

 .)قدر :مجيعها(، )٧١٩
؛ )٥٩-٩/٥٧(؛ لسان العـرب )باب الزاي، فصل العني(، )٦٦٣ص (القاموس املحيط  :انظر)  ٣(

 .)عجز :مجيعها(، )٢/٥٨٥(؛ املعجم الوسيط )٢٠٤ص (املصباح املنري 
-٩/١٠٢(؛ لسـان العـرب )بـاب الـراء، فصـل العـني(، )٥٦١ص ( القاموس املحيط :انظر)  ٤(

 .)عذر :مجيعها(، )٢/٥٩٠(؛ املعجم الوسيط )٢٠٧ص (؛ املصباح املنري )١٠٣
، )٢/٥٨٠(؛ املعجـم الوسـيط )٢٠٢ص (؛ املصـباح املنـري )١٨-٩/١٧(لسان العرب  :انظر)  ٥(

 .)عرب :مجيعها(
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  ََن َلـُه  ،ْيءَ ـََوَأْمَكنَُه ِمَن الّش  ،َأْي َقِوَي َوَقَدرَ  ؛ِمْن َمُكن َوَمكَّ
َر ـَسُهَل َعَلْيِه َوَتَيسَّ  :اـًْمُر ُفَالنَ َوَأْمَكَن األُ  .َوُقْدَرةً  اـًَجَعَل َلُه َعَلْيِه ُسْلَطانَ  :فِْيهِ 
ءِ  .َلهُ  ْ َن ِمَن اليشَّ ـ ،َقَدَر َعَلْيِه َأْو َظَفَر بِهِ  :َوَمتَكَّ ـنَ : ْيءِ ـَواْسَتْمَكَن ِمَن الشَّ  .َمتَكَّ

ــنُ  ــُر املُْمكِ ــ :َواألَْم ــْهُل املَُتَيّس ــهِ ـِالسَّ ــُدْوُر َعَلْي ــةُ  .ُر املَْق ــْدَرةُ  :َواملُْكَن  ،الُق
ةُ  ،الْستَِطاَعةُ َوا ةُ  ،َوالُقوَّ دَّ   .)١(َوالشِّ

:  َأْي َطَلـَب املَُصـاَحَبَة  :َمْأُخْوٌذ ِمِن اْسَتْصَحَب َوَصِحَب
ْحَبَة َوَعَدَم املَُفاَرَقةِ  ـ .َوالصُّ  :َواالْستِْصـَحاُب  .الََزَمـهُ  :ْيءَ ـَواْسَتْصَحَب الشَّ

ُك بَِام َكاَن َثابِتَ  َك َجَعْلـَت تِْلـَك احلَاَلـَة ُمَصـاِحَبًة َغـْريَ  ؛ِمْن َقْبُل  اـًالتََّمسُّ َكَأنَّ
 .)٢(ُمَفاِرَقةٍ 

يِء يف ـهو احلكـُم بثبـوت الشـ :واالْستِْصَحاُب يف اصطالح الفقهاء
من الثاين من األول ،الزَّ حتَّـى يقـوم الـدليُل عـىل  ،بنـاًء عـىل ثبوتـه يف الـزَّ

 .)٣(تغيريه
  َْمجُْعـُه  ،َفْرُضـُه َعـَىل َمـْن َيْسـَتطِْيُع َأْن َيُقـْوَم بِـهِ  :رِ بِـاألَم
ٌة َوُكْلَفةٌ  :َتَكالِْيُف  َفُه َأْمرَ ً :َوُيَقاُل  .َوِهي َما فِْيِه َمَشقَّ  :َوَكلََّفـهُ  .َأْوَجَبُه َعَلْيهِ  :اَكلَّ

ةٍ  اَفَرَض َعَلْيِه َأْمرَ ً ةٍ  :ْيءَ ـََوَتَكلََّف األَْمـَر َوالّشـ. َذا َمَشقَّ ـَمُه َعـَىل َمَشـقَّ  ،َجتَشَّ
 .)٤(َوَمحََلُه َعَىل َنْفِسِه َوَلْيَس ِمْن َعاَدتِهِ 
                                                

 ).مكن(، )٨٨٢-٢/٨٨١(الوسيط  ؛ املعجم)٢٩٨ص (املصباح املنري  :انظر)  ١(
، )١/٥٠٧(؛ املعجم الوسيط )١٧٤ص (؛ املصباح املنري )٢٨٧-٧/٢٨٦(لسان العرب  :انظر)  ٢(

 .)صحب :مجيعها(
 ).٤/٣٠٤(؛ رشح الكوكب املنري )٢/٩٣٧(؛ هناية السول )٣٤ص (التعريفات  :انظر)  ٣(
 ).كلف(، )٢/٧٩٥(؛ املعجم الوسيط )٢٧٧ص (املصباح املنري  :انظر)  ٤(



JK 
  

  
  

J٢٥٤K 

ارِع ما فيه ُكْلَفٌة من فعٍل أو  :َوالتَّْكلِْيُف يف اْصطَِالِح الُفَقَهاءِ  طلُب الشَّ
 .)١(َتْركٍ 

 
لـه عـىل الوجـه األكمـل الـذي أمـر بـه ر فعـأنَّ املأمور به إذا مل يتيسَّ 

فيجب  ؛مما يمكن جتزؤه ؛وإنَّام يمكن فعل بعضه ،لعدم القدرة عليه ؛الشارع
  .)٢(وال يرتك الُكلُّ بسبب ترك الذي يشقُّ فعله ،فعُل القدر الذي ُيْقَدُر عليه

فإنَّـه جيـب  ،فمتى أمكن املكلَّف أن يأيت ببعض العبادة دون بعضـها
وال يـرتك املقـدور عليـه  ،ويسقط عنه ما َعَجَز عنـه ،َقَدَر عليهعليه أداُء ما 

 .)٣(بسبب ترك املعجوز عنه
لِـُب التَّْيِسـْريَ (( :فإذا كانـت ُة َجتْ فيـَف عـىل املكلَّـِف  ،)٤())املََشـقَّ والتخَّ

فعليه أن يعلم أنَّ ذلك حمصوٌر فيام َعَجـَز  ؛وسقوط التَّكاليف عنه عند ذلك
ا م ،اعنه رشعً  فإنَّـه ال يسـقط عنـه بـل  ،له ويف اسـتطاعته اا كان مقدورً وأمَّ

 :ومن هنا نصَّ فقهاُء املالكيَِّة ضمن قواعدهم عـىل أنَّ  ؛جيب عليه أن يأيت به
وجـب عليـه تقليـُل املخالفـة مـا  ،أو قاعـدةٍ  ،من اْضُطرَّ إىل خمالفة أصـلٍ ((

 .)٥())أمكن
                                                

؛ رشح الكوكب املنـري )٢٠٢ص (؛ التوقيف عىل مهامت التعاريف )٩٠ص (التعريفات  :انظر)  ١(
 ).١٧٧-١/١٧٦(؛ رشح خمترص الروضة )١/٤٨٣(

؛ الـوجيز يف إيضـاح قواعـد )٤/٢٩(؛ بـدائع الفوائـد )٣٤٧-٣٤٦ص (الفوائد اجلنيَّة  :انظر)  ٢(
 ).٣٩٦ص (الفقه الكليَّة 

ريعة ـ؛ الوجيز يف رشح القواعد الفقهية يف الش)٢٤٢ص (منظومة القواعد الفقهية  رشح :انظر)  ٣(
 ).١٨٦ص (اإلسالمية 

؛ السـيوطي، )١/٤٨(؛ السبكي، األشباه والنظائر )٧٥ص (ابن ُنَجيم، األشباه والنظائر  :انظر)  ٤(
 ).١٠٢ص (األشباه والنظائر 

ِري، القواعد  :انظر)  ٥(  ).٢٦٢(، قاعدة )٥٠٢ص (اَملقَّ
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ة أنَّ املكلَّف إذا اضُطرَّ إىل تـرك ا :وهذا يعني  لواجـب بسـبب املشـقَّ
وإزالتـه عـن  ،ريعُة بمراعاتـه واعتبـارهـوالعذر واحلرج الذي جاءت الشـ

ـا مـا يسـهل عليـه ويكـون يف  ،ُر عليـهـفإنَّه يرتك فقط ما يْعُس  ؛املكلَّف وأمَّ
ارع سبحانه الً امتثا ؛مقدوره واستطاعته فإنَّه يأيت به  .للشَّ
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 ،هذه القاعدة من القواعد الفقهيـة الشـهرية التـي أكثـر مـن ذكرهـا
، وبعض املالكيَّة ،ة واحلنابلةوالتفريع عليها فقهاء الشافعيَّ  ،واالستدالل هبا

ل يف كتـب القواعـد  ،بألفاظها املختلفـة وحسـب بحثـي واطالعـي املطـوَّ
نات الفقه عىل وجه العمـوم ،صالفقهية عىل وجه اخلصو مل َأَر هلـذه  ،ومدوَّ

م عملوا هبا يف بعض الفروع ،)١(عند فقهاء احلنفيَّة االقاعدة ذكرً  كـام  ؛عىل أهنَّ
 .يف املبحث السادس –إن شاء اهللاُ  –سيتَّضح 

 اوكتـب القواعـد خصوًصـ ،اومن خالل التَّتبُّع لكتب الفقـه عموًمـ
دِة  –اهللا رمحهم  –وجدت أنَّ أهل العلم  ذكروا هذه القاعـدة بألفـاظ متعـدِّ

  :عىل النحو التايل ؛ُمَتَقارَبِة املَْعنَى ،املَْبنَى
املَْيُسـْوُر الَ َيْسـُقُط (( :نصَّ عليها بصيغتها املشهورة بـني الفقهـاء -١

  :ِمنُْهمْ  ؛َأْكَثُر الُفَقَهاءِ  ؛))بِاملَْعُسْورِ 
 .- / – )٢()هــ٥٠٥ :ت(يُّ حممد الغـزايلُّ الشـافع بن اإلماُم حممد

ـافعيُّ  بن واإلماُم أبو حممد ِعزُّ الدين ـالم الشَّ  –)٣()هــ٦٦٠ :ت(عبـد السَّ
                                                

من خالل صنيع ابن ُنَجْيٍم يف األشباه والنظـائر؛ حيـث  –والعلم عند اهللا  –وحسب ما يظهر يل )  ١(
غم من أنَّه فيام يظهر تبع السيوطي كثـريً  يف أشـباهه؛  ااستبعد هذه القاعدة من أشباهه، عىل الرَّ

ـِريِّ يف  ؛ ومـن خـالل كـالم)٢٠٣ص (والسيوطي ذكر هذه القاعدة يف األشباه والنظـائر اَملقَّ
؛ ومن خالل استبعاد من ألف يف القواعد من احلنفيَّة هلذه القاعدة؛ وعـدم )١/٣٢٩(القواعد 

فـإنَّ احلنفيَّـة ال يـرون هـذه  –عـىل كثرهتـا  –ذكرها فيام اطلعت عليه من كتب الفقه احلنفـي 
رعيَّة، ولـيس ـلـة الشـباألد الً القاعدة، وإن كانوا عملوا بمعناها يف بعض الفروع؛ ربَّام استدال

 .للقاعدة الً إعام
 ).٢٢٠ص (؛ واملستصفى )٥٠٥، ٢/٤٧٤(يف الوسيط )  ٢(
 ).٢/٢٩(يف القواعد الكربى )  ٣(
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ـْبكِيُّ  بن والعالََّمُة عيلُّ  .–/  .- / – )١()هــ٧٥٦ :ت(عبد الكايف السُّ
ـبكيِّ الشـافعيُّ  بـن عـيلٍّ  بـن والعالَّمُة تاُج الدين عبُد الوهـاب  :ت(السُّ

يُّ ـَهبَـاِدر الزركشـ بـن والعالََّمـُة بـدر الـدين حممـد .– / – )٢()هـ٧٧١
عـيلٍّ األنصـاريُّ  بـن واإلمـاُم عمـرُ  .- / –  )٣()هــ٧٩٤ :ت(الشافعيُّ 

ــافعيُّ  ــِن الشَّ ــابن املَُلقِّ ــروف ب ـــ٨٠٤ :ت(املع ــاُم  .- / – )٤()ه واإلم
افعيُّ  بن عيل بن أمحد  .- / - )٥()هـ٨٥٢ :ت(حجر العسقالينُّ الشَّ

 )٦()هـ٩١١ :ت(اُم جالُل الدين عبُد الرمحن السيوطيُّ الشافعيُّ واِإلمَ 
ا .– / – افعيُّ  بن أمحد بن حممد بن وأبو حييى زكريَّ زكريا األنصاريُّ الشَّ
ـب ـواإلماُم شهاب الـدين أمحـد الربلسـ .- / - )٧()هـ٩٢٦ :ت( يُّ املَُلقَّ

محـزة  بـن واإلماُم شـهاب الـدين أمحـد .- /- )٨()هـ٩٥٧ :ت(بعمرية 
ـــافعيُّ  ـــرميلُّ الشَّ ـــاريُّ ال ــــ٩٥٧ :ت(األنص ـــاُم  .- / - )٩()ه واإلم

ـافعيُّ  بـن عيل بن حممد بن أمحد  - )١٠()هــ٩٧٤ :ت(حجـر اهليتمـيُّ الشَّ
ــافعيُّ ـأحـــمد الشــ بــن واإلمــاُم حممــد .-/  :ت(ربيني اخلطيــُب الشَّ

                                                
 ).١/١١٠(يف اإلهباج )  ١(
 ).١/١٥٥(يف األشباه والنظائر )  ٢(
 ).٣/١٩٨(يف املنثور يف القواعد )  ٣(
 ).١/٢٨١(يف األشباه والنظائر )  ٤(
 ).١٣/٢٧٦(الباري  يف فتح)  ٥(
 ).٢٠٣ص (يف األشباه والنظائر )  ٦(
؛ فتح الوهـاب )٤/١٥٦(؛ )٣/٣٧٠(؛ )٩٣، ١/٧٥(أسنى املطالب : يف مواضع من كتبه منها)  ٧(

 ).٥/١٠٣(؛ )٣٤٩، ١/٢١٢(؛ رشح البهجة )١/٢٥(
 ).٤/١٣٣(يف حاشيته عىل املنهاج ورشحه )  ٨(
 ).٣/٢٥٣(؛ )٢/٩٥(يف الفتاوى )  ٩(
؛ الفتـاوى الفقهيَّـة )٢٤، ٢/١٨(؛ )٢١٨، ١/٢١٠(حتفة املحتـاج : يف مواضع من كتبه منها)  ١٠(

 ).٤/٢٩٨(؛ )٣/٢٦٣(الكربى 
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ْمِيلُّ أمحد  بن شمس الدين حممدواإلماُم  .- / – )١()هـ٩٧٧ ريُّ ـاملص الرَّ
ـافعيِّ الصـغري  هُري بالشَّ واإلمـاُم شـهاُب  .- / – )٢()هــ١٠٠٤ :ت(الشَّ

 .- / – )٣()هــ١٠٧٠ :ت(سـالمة القليـويب الشـافعيُّ  بـن الدين أمحـد
ـهري  منصور العجييل األزهـريُّ  بن عمر بن ليامنواإلماُم س ـافعيُّ الشَّ الشَّ

ِمـيُّ  بن واإلماُم سليامن .- / – )٤()هـ١٢٠٤ :ت(باجلمل  حممـد الُبَجْريَ
ــــــاُم  .- / – )٥()هـــــــ١٢٢١ :ت( ري الشــــــافعيُّ ـاملصــــــ واإلم

افعيُّ  حممود العطارُ  بن حممد بن حسن  .- / – )٦()هـ١٢٥٠ :ت(الشَّ
ـافعيُّ  بـن أشار إليها اإلماُم حممد -٢  –) هــ٢٠٤ :ت(إدريـس الشَّ

كـام  ،لصـالةكل حاٍل َقَدَر املَُصيلِّ فيهـا عـىل تأديـة فـرض ا(( :بقوله – /
 .)٧()) ما ال يقدر عليه كام ُيطِْيُق وصىلَّ  ،فرض اهللاُ تعاىل عليه صالَّها

يوسف  بن عبد اهللا بن صاغها إماُم احلرمني أبو املعايل عبد امللك -٣
ــافعيُّ  إِنَّ املَْقــُدْوَر َعَلْيــِه الَ (( :بقولــه – / –) هـــ٤٧٨ :ت(اجلُـَوْينُِي الشَّ

 .)٨())ُجْوِز َعنْهُ َيْسُقُط بُِسُقْوِط املَعْ 
                                                

؛ )١/١٧٥(؛ مغني املحتاج )١/٤٣(اإلقناع يف حلِّ ألفاظ أيب شجاع : يف مواضع من كتبه منها  )١(
 ).٥/٥٢(؛ )٢/٥١(

؛ )٥/٣٠٤(؛ )٣/٩١(؛ )٢/١٠(؛ )٤٦٨، ١/١٧٣(هنايـة املحتـاج : يف مواضع من كتبه منهـا)  ٢(
 ).١/٩٤(غاية البيان 

 ).٤/١٣٣(يف حاشيته عىل املنهاج ورشحه )  ٣(
 ).١/١١٤) (فتوحات الوهاب(يف حاشيته عىل رشح منهج الطالب )  ٤(
؛ ويف حاشــيته عــىل املــنهج )٤/٢٨(؛ )١/١٤٨) (حتفــة احلبيــب(يف حاشــيته عــىل اخلطيــب )  ٥(

 ).١/٧٠) (التجريد لنفع العبيد(
 ).١/٢٨٨(يف حاشيته عىل رشح اجلالل املحيل )  ٦(
 ).٢/١٧٧(األم )  ٧(
 ).٢٩٠ص (غياث األمم يف التياث الظلم )  ٨(
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سـليامن  بـن أيب بكـر بن وهبذا اللَّفظ ذكرها اإلماُم بدر الدين حممد
افعيُّ   .-/ – )١()يف أوائل القرن التاسع اهلجري اـًكان حيَّ (البكريُّ الشَّ

احلسـن أبـو اخلطَّـاب  بـن أمحـد بـن وصاغها اإلمـاُم حمفـوظ - ٤
يِء ـَاألمـُر املُْطَلـُق بالّشـ(( :بقوله – / –) هـ٥١٠ :ت(الَكْلَوَذاِينُّ احلَْنَبِيلُّ 

ءِ   .)٢())متى أمكَن فعُلُه عىل كلِّ حالٍ  ،يقتيض إيقاَع فعِل اليشَّ
ُد عـن القـرائن :ومراده باألمر املُْطَلـِق  ي ـفهـو يقتضـ ؛األمـُر املَُتَجـرِّ

 .)٣(الوجوب يف قول مجهور أهل العلم
ـــا ـــن النَّج ـــاُم اب ـــاغها اإلم ـــظ ص ـــذا اللف ـــن ه ـــب م ر وقري

 –/ –) هـ٩٧٢ :ت(عبد العزيز عيل الفتوحيُّ احلنبيلُّ  بن أمحد بن حممد
  .)٤())للُمَكلَِّف  ااألمُر املُْطَلُق ال جيُب إالَّ إذا كان َمْقُدورَ ً(( :حيث قال
افعيُّ  بن وصاغها اإلماُم أبو حممد ِعزُّ الدين -٥ الم الشَّ : ت(عبد السَّ
  :بلفظني –/–) هـ٦٦٠

وهو اللفظ األول واملشـهور  .)٥())ْسُقُط املْيُسوُر باملْعُسْورِ ال يَ (( :األول
 .الذي سبق ؛للقاعدة عىل ألسنة الفقهاء

وَعَجَز عن  ،َفَقَدَر عىل بعضه ،من ُكلَِّف بيشٍء من الطَّاعات(( :والثاين
 .)٦())ويسقُط عنه ما َعَجَز عنه ،فإنَّه يأيت بام َقَدَر عليه ؛بعضه

                                                
 ).١/٢٢٨(يف االستغناء يف الفرق واالستثناء )  ١(
 ).١/٣٢٢(التمهيد يف أصول الفقه )  ٢(
ــر)  ٣( ــه : انظ ــد يف أصــول الفق ــر). ١/١٤٥(التمهي ــاظر )٢/٦٦(املحصــول : وانظ ــواد الن ؛ س

)٢/٣٣٧.( 
 ).١/٣٦١(رشح الكوكب املنري )  ٤(
 ).٢/٢٩(القواعد الكربى )  ٥(
 ).٢/١٠(القواعد الكربى )  ٦(
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أيب العـالء  بـن هاب الدين أبو العبـاس أمحـدوصاغها اإلماُم ش -٦
نَْهاِجيُّ الَقَراِيفُّ املالكيُّ  بن إدريس  - / –) هـ٦٨٤ :ت(عبد الرمحن الصِّ
َر َيْسُقُط اْعتَِباُرهُ (( :بقوله  .)١())واملُْمكُِن ُيْسَتْصَحُب فِْيه التَّْكلِْيُف  ،إنَّ املَُتَعذِّ

 :ت(يــل الشــافعيُّ الوك بــن عمــر بــن وصــاغها اإلمــاُم حممــدُ  -٧
القادُر عىل بعِض الَواِجِب َجيُِب َعَلْيـِه فِْعـُل َمـا (( :بقوله – / – )هـ٧١٦

 .)٢())َقَدَر َعَلْيهِ 
تيميَّة  بن عبد احلليم بن وصاغها شيُخ اإلسالم أبو العباس أمحدُ  -٨

اِينُّ احلنبيلُّ  دة منها –/–) هـ٧٢٨ :ت(احلَرَّ  :بألفاٍظ متعدِّ
ْوطِهاإنَّ (( :األول وال عـن  ،الِعَباَداِت الَ َتْسُقُط بالَعْجِز عن بعِض ُرشُ

 .)٣())بعِض َأْرَكاِهنَا
إذا َعَجـَز عـن  ،اأو اسـتحبابً  اروعة إجياًبــإنَّ العبادات املشـ(( :الثاين

 .)٤())مل يسقط عنه املقدوُر ألجل املعجوز ،بعض ما جيب فيها
فإنَّـه  ،واجبات دون بعضٍ إِذا أمكن العبُد أن يفعل بعَض ال(( :الثالث

  .)٥( ))اـًوما َعَجَز عنه َيْبَقى َساِقطَ  ،يؤَمُر بام يْقِدُر عليه
َقـيِّم  بـن أيوب بن أيب بكر بن وصاغها اإلماُم أبو عبد اهللا حممد -٩

ِة احلَْنَبِيلُّ   :بلفظني – / –) هـ٧٥١ :ت(اجلَْوِزيَّ
                                                

 ).١٩٩-٣/١٩٨(الفروق )  ١(
 ).١/٣٨٦(األشباه والنظائر )  ٢(
 ).٢٩/٣٢٢(؛ )٢٦/٢٣٠(؛ )٢١/١٤١(جمموع الفتاوى )  ٣(
 ).٢٦/٢٣٠(جمموع الفتاوى )  ٤(
 ).١٨٨-٢٦/١٨٧(جمموع الفتاوى )  ٥(
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 ،َأَتى بام َيْقـِدُر عليـه ،املأموِر به َأنَّ املَُكلَّف إذا َعَجَز عن ُمجَْلةِ (( :األول
 .)١())وَيْسُقُط عنه ما َعَجَز َعنْهُ 

 .)٢())الَعْجُز بَبْعِض الَبَدِن الَ ُيْسِقُط ُحْكَم الَبْعِض اآلََخرِ (( :الثاين
عبـد اهللا أبـو  بـن وصاغها اإلماُم صالُح الدين خليل َكْيَكْلدي -١٠

افِِعيُّ  ئِيُّ الشَّ َمَتـى َقـَدَر (( :بقولـه –تعاىل  / –) هـ٧٦١ :ت(سعيٍد الَعالَّ
ُجوِد وغري ذلك ؛عىل اإلْتَياِن ببعض الواجِب  كـوع والسُّ  .)٣())َأَتى به ،كالرُّ

عبـد املـؤمن تقـيُّ  بـن حممـد بن وهبذا اللَّفظ ذكرها اإلماُم أبو بكر
افِِعيُّ   .– / – )٤()هـ٨٢٩ :ت(الدين اِحلَصنِيُّ الشَّ

الشافعيُّ  يُّ ـَهبَاِدر الزركش بن ُة بدر الدين حممدوصاغها العالَّمَ  -١١
الـَبْعُض املَْقـُدْوُر (( :بصيغة االستفهام فقـال اأيًض  – / –) هـ٧٩٤ :ت(

 .)٥())؟عليه هل َجيُِب 
ين أبو الفرج عبد الـرمحن -١٢ شـهاب  بـن وصاغها اإلماُم زيُن الدِّ

ــبيلُّ  ــهُري بــابن رجــٍب احلن  – / –) هـــ٧٩٥ :ت(الــدين البغــداديُّ الشَّ
 :بلفظني

 ،من َقَدَر عىل بعـض العبـادة(( :حيث قال ؛بصيغة االستفهام :األول
 . )١())؟وَعَجَز عن َباِقْيَها هل َيْلَزُمُه اِإلْتَياُن بام َقَدَر َعَلْيِه منها أم ال

                                                
ٍف يسريٍ )٣٨٦، ١/٣٨١(مدارج السالكني : انظر)  ١(  .، بترصُّ
 ).٤/٢٥(بدائع الفوائد )  ٢(
 ).٢/٥٧٧(املجموع املذهب )  ٣(
 ).٢/٤٩(يف القواعد )  ٤(
 .من هذا البحث) ٢٥٧ص (وانظر لفظه األول ). ١/٢٢٧(املنثور يف القواعد )  ٥(
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إِنَّ من َعَجَز عن فِْعِل املَـْأُموِر بِـِه (( :حيث قال ؛بصيغة التقرير :الثاين
ُه َيْأِيت بَِام َأْمَكنَُه ِمنْهُ  ،َقَدَر عىل َبْعِضهِ و ،ُكلِّهِ   .)٢())َفإِنَّ

ـِن  بن وصاغها اإلماُم عمرُ  -١٣ عيلٍّ األنصاريُّ املعـروف بـابن املَُلقِّ
ــافعيُّ  ــِض (( :بلفــظ )٣(اأيًضــ – / –) هـــ٨٠٤ :ت(الشَّ ــْدَرُة عــىل َبْع الُق

   .)٤())الَواِجِب 
افعيُّ  بن عيل بن وأشاَر إليها احلافُظ أمحد -١٤ حجر العسقالينُّ الشَّ

إِنَّ َمْن َعَجَز َعْن َبْعـِض األُُمـْوِر الَ (( :بلفظ )٥(اأيًض  – / –) هـ٨٥٢ :ت(
 .)٦())َيْسُقُط َعنُْه املَْقُدْورُ 

عبد العزيـز عـيل  بن أمحد بن وصاغها اِإلَماُم ابن النَّجار حممد -١٥
َلـْو ((: حيث قال ؛االْستِْفَهام بلفظ – / –) هـ٩٧٢ :ت(الفتوحيُّ احلنبيلُّ 

َهْل َيْبَقى ُوُجوُب الَباِقي املَْقـُدْوِر َعَلْيـِه  ،َسَقَط ُوُجوُب الَبْعِض املَْعُجْوِز َعنْهُ 
 .)٧())؟َأْم الَ 

                                                
 ).٩ص (حترير الفوائد تقرير القواعد و)  ١(
 ).١/٢٥٦(جامع العلوم واحلكم )  ٢(
 .من هذا البحث) ٢٥٧ص : (؛ انظر))اَملْيُسْوُر الَ َيْسُقُط بِاَملْعُسْورِ ((: سبق أن صاغها بلفظ)  ٣(
 ).١/٢٨٢(األشباه والنظائر )  ٤(
 .من هذا البحث) ٢٥٧ص : (ر؛ انظ))اَملْيُسْوُر الَ َيْسُقُط بِاَملْعُسْورِ ((: سبق أن صاغها بلفظ)  ٥(
 ).١٣/٢٧٦(يف فتح الباري )  ٦(
 ).١/٣٦١(رشح الكوكب املنري )  ٧(
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أيب  بـــــن العالََّمـــــُة أبـــــو بكـــــر اـًوصـــــاغها َنْظَمـــــ -١٦
ـافع بـن حممـد بـن أمحد بن القاسم  :ت(يُّ أيب بكـٍر األهـدُل الَيَمنِـيُّ الشَّ
 :بقوله –/ – )١()هـ١٠٣٥

ُدوا املَْيُسْوُر الَ          َيْسُقُط بِاملَْعُسْوِر َحْسَبَمـا اْنَجَىل  ـا َقعَّ  َكَذاَك ِمـمَّ
 َوِهي ِمَن األَْشَهِر ِيف الَقَواِعِد          َوَأْصُلَها ِمَن الـَحـِدْيِث الَواِردِ 

ِسـْعِدي  بـن نـارص بـن الرمحنالعالََّمُة عبُد  اـًكام صاغها َنْظمَ  -١٨
 :بقوله – / – )٢()هـ١٣٧٦ :ت(

 َوُيْفَعـُل الَبْعُض ِمَن املَْأُموِر       إِْن َشقَّ فِْعُل َسائِِر املَْأُمورِ 
فـيام اطََّلْعـُت عليـه مـن  ،فهذه هي ألفاُظ القاعدة عنـد أهـل العلـم

ظ القاعـدة ومن خالل هذا العـرض التـوثيقيِّ التـأرخييِّ أللفـا ،مصنَّفاهتم
 ،وكثـرة ذكـرهم هلـا ،تتَّضح ألفاظهـا الكثـريُة وصـيغها عنـد أهـل العلـم

 .وبه يتَّضُح توثيقها وعزوها ملصادرها األصليَّة ،واستدالهلم هبا
 

 
 

                                                
 ).٣٤٦، ٢٩ص ( )الفوائد اجلنية: مطبوع مع(نظم القواعد الفقهيَّة  )  ١(
 ).٣٨ص (منظومة القواعد الفقهيَّة )  ٢(
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ْكُن يف اللغة واألمر العظيم، وما  ،جانِب اليشِء األقوى ُيْطَلُق عىل :الرُّ

ى به من ُمْلٍك َوُجنٍْد َوَقْومٍ  ٍة  :ومادة الكلمة ،ُيَتَقوَّ أصٌل واحٌد يـدلُّ عـىل ُقـوَّ
 .)١(َوَأْرُكنٌ  ،َأْرَكانٌ  :واجلمعُ  .َوَمنََعٍة َوِعزٍّ 

ْكُن يف االصطالح يف  الً داخـ ،يءِ ـمـن الشـ اهو مـا كـان جـزءً  :والرُّ
كوع يف الصـالة ؛يُء إالَّ بوجـودهـبحيث ال يوجد ذلك الشـ ؛ماِهيَّتِهِ   ؛كـالرُّ

تها ،فهو جزٌء من الصالة نفسها  .وال بدُّ من وجوده لصحَّ
 .)٢(ومن عدمه العدمُ  ،أو هو ما يلزُم من وجوده الوجود

أو قضيٌَّة  ،حكٌم أغلبيٌّ  – )٣(كام مرَّ يف تعريفها –والقاعدة عىل حقيقتها 
يَّةٌ  وأركـان القضـيَّة عـىل  ،ًء عليه فأركاهنا هي أركان القضية نفسـهاوبنا ،ُكلِّ

أو  ؛واملحمـول .أو املحكوم عليـه ؛املوضوع :املختار عند أهل العلم ركنان
  .)٤(املحكوم به عىل املوضوع

                                                
؛ لسـان العـرب )٢/٤٣٠(؛ معجـم مقـاييس اللغـة )٣٦٥ص (مفردات ألفاظ القـرآن : انظر)  ١(

 .)ركن(، مجيعها )٣٠٦-٥/٣٠٥(
ص (؛ الربديســـي، أصــول الفقــه )٣/٣٤٤(؛ كشــف األرسار )١٤٩ص (التعريفــات : انظـر)  ٢(

١٠٤.( 
 .)٢٤١ ص(انظر ما سبق من هذا البحث )  ٣(
: ؛ بواسـطة)١١٧-١١٦ص (؛ رشح هتـذيب املنطـق )٨٦ص (حترير القواعـد املنطقيـة : انظر)  ٤(

 ).٣٣ص (لب التيسري قاعدة املشقة جت
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 :مـن أهـل العلـم نـصَّ عـىل أركـان قاعـدة اواحلقُّ أينِّ مل أجد أحـدً 
خـالل صـنيع فضـيلة الشـيخ  ولكنِّـي مـن ،)امليسور ال يسقط باملعسـور(

يف كتاباتـه  –وفَّقـه اهللا  –عبـد الوهـاب الباحسـني  بن يعقوب/ الدكتور 
 ؛)١()اليقـني ال يـزول بالشـكِّ ( :قاعـدة :ومنهـا ؛املاتعة يف القواعـد املفـردة

ة جتلب التيسري( :وقاعدة ومـن  ؛)٣()األمور بمقاصـدها( :وقاعدة ؛)٢()املشقَّ
  :ستطيع أن أقولأ ،دةخالل التأمُّل يف هذه القاع

 :هي ؛ثالثة )امليسور ال يسقط باملعسور( :إنَّ أركان قاعدة
 .املقدور عليه ،املمكن فعُلهُ  ،امليسور :الركن األول
 .وال يمكن فعله ،الذي ال ُيقَدُر عليه ،املعسور :والركن الثاين
 .عدم سقوط امليسور باملعسور :والركن الثالث

  

  
 

                                                
 ).٥٢ص )  (١(
 ).٣٤-٣٣ص )  (٢(
 ).٥٨ص )  (٣(
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ِط يف اللغة ْ ومـا قـاَرَب  ،أصٌل واحٌد يدلُّ عىل َعَلٍم َوَعَالَمةٍ  :مادُة الرشَّ

 ،وذلك األمر كالعالمة له ،وكلُّ حكٍم معلوٍم ُمتَعلٌِّق بأمٍر َيَقُع بوقوعه ،ذلك
ائِطُ  ْيَطٌة َوَرشَ ٌط له وَرشِ ـا عالمـةٌ ـَالّش  :ومنه قيل للعالمة ؛فهو َرشْ  َرُط؛ ألهنَّ

اطٌ  ،رشوطٌ  :واجلمع .عىل املرشوط  .)١(وَأْرشَ
ط اصطالًح  عنـه  اوكان خارًج  ،ما توقَّف عليه وجود اليشء :اوالرشَّ

أو هو ما يلزم من عدمـه العـدُم، وال  .يف وجوده اوال مؤثِّرً  ،منه اليس جزءً 
 .)٢(كالضوء مع الصالة ؛يلزُم من وجوده وجود وال عدٌم لذاته

مجلـة مـن  )امليسـور ال يسـقط باملعسـور( :عـدةوُيْشَرتُط لتطبيـق قا
وبيان ما ينـدرج  ،من خالهلا يتبنيَّ ضبط القاعدة وحدود تطبيقها ؛الرشوط

أنَّ املَُكلَّـَف  اكام يتَّضح من خالهلا أيًضـ ؛حتتها من املسائل وما ُيْسَتْثنَى منها
َام ُكلَِّف بام يقدر عليه من األعامل الش عنـه فإنَّـه سـاقٌط  وما َيْعَجـزُ  ،رعيَّةـإِنَّ

̈    ©  ª  »  ¬® ] إِْذ   ؛معفوٌّ عنه  §Z)٣(. 
                                                

؛ )٧/٨٢(؛ لسـان العـرب )٣/٢٦٠(؛ مقاييس اللغة )٤٥٠ص (مفردات ألفاظ القرآن : انظر)  ١(
 ).رشط(، مجيعها )١/٤٧٩(املعجم الوسيط 

أصول  ي،ـ؛ الربديس)٢٠٣ص (؛ التوقيف عىل مهامت التعاريف )١٦٦ص (التعريفات : انظر)  ٢(
 ).٥٦-٥٥ص (؛ تيسري علم أصول الفقه )١٠٤-١٠٣ص (الفقه 

 ).٢٨٦(سورة البقرة، من اآلية )  ٣(
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 :وأهمُّ رشوط تطبيق القاعدة عىل النحو التايل
ـ ،الً حقيقـًة وفعـ اأن يكون املكلَّـف معـذورً  :الرشط األول ً  اال تومهُّ

ي ـلسـبٍب رشعـيٍّ يقتضـ ؛)بـرتك املعسـور(برتك بعض املأمور به  ،وادِّعاءً 
 .)١(رب ونحومهاكاملرض والك ؛ذلك

أن ال يؤدي بناء احلكم عىل القاعدة وإعامهلا إىل تفويت :  الرشط الثاين
ل بمسـألة تعـارض املصـالح  ما هو أهمُّ أو أعظم مصلحًة منها ؛ وهذا يتصَّ

امليسور ال جيوز والرتجيح بينها ؛ فاملصلحة املجلوبة بسقوط املعسور وفعل 
 .)٢(نهاأن تكون مؤدية إىل تفويت مصلحة أعظم م

ألنَّه إذا كان لـه َبـَدٌل  ؛أن ال يكون للمعجوز عنه بَدٌل  :الرشط الثالث
إنَّ االنتقـال إىل  :إالَّ إذا قلنا ،ومل يعمل هبذه القاعدة ،انتقل املَُكلَُّف إىل بدله
 :ومن األمثلة عىل ذلك ؛البدل هو أخذ بامليسور

ولـه مـال يقـدر أن  ،ةالذي ال َيْسَتْمِسُك عىل الراحلـ )٣(املَْعُضْوُب  -١
لقدرته عىل املأمور به، وإن  ؛فالصحيُح وجوب احلجِّ عليه بامله ؛حيجَّ به عنه

ونظريه القادر عىل اجلهـاد باملـه العـاجز عنـه  .عجز عن مبارشته هو بنفسه
 .جيب عليه اجلهاد بامله ؛ببدنه

فهذا جيب  ؛القادر عىل اإلطعام ،الشيخ الكبري العاجز عن الصوم - ٢
 .يف أصحِّ أقوال أهل العلم ؛اه اإلطعام عن كلِّ يوٍم مسكينًعلي

                                                
 ).٣٨-٣٧ص (؛ قاعدة املشقة جتلب التيسري )١/٣٣٣(املوافقات يف أصول الرشيعة : انظر)  ١(
 ). ٣٩ص (قاعدة املشقة جتلب التيسري : انظر)  ٢(

املشـقة جتلـب : (يعقـوب الباحسـني، لتطبيـق قاعـدة/ ر وهذان الشـرطان ذكرمها األستاذ الـدكتو
 .؛ فاستفدهتام منهام؛ عىل أساس التداخل والصلة بني القاعدتني)التيسري

ِمُن : املْعُضْوُب )  ٣(  . الذي ال َحَراَك به )املريُض (هو الزَّ
  .)عضب(، )٣/٢٢٧(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر
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فهذا حكمه حكـم  ؛املريض العاجز عن استعامل املاء يف الطهارة - ٣
م ،العادم للامء  .)١(وينتقل إىل بدله وهو التيَّمُّ
ارة -٤  .)٢(فإنَّه ينتقل إىل الصيام ؛من َعَجَز عن الرقبة يف الكفَّ

روعًة يف نفسـه ـمليسور عبادًة مقصـودة مشـأن يكون ا :الرشط الرابع
فإنَّه يسـقط بسـقوط  ؛فإن مل يكن عبادًة مرشوعًة يف نفسه بإنفراده ؛بإنفراده

ويكـون مسـتثنًى مـن  ،رـَوال يلزم املكلَّف اإلتياُن به ولو تيّس  ،املعجوز عنه
 .)٣())املَْيُسْوُر الَ َيْسُقُط بِاملَْعُسْورِ (( :قاعدة

 :ذاومن األمثلة عىل ه
فال يلزمه بغـري  ،صوم بعض اليوم ملن قدر عليه وعجز عن إمتامه -١
 .)٤(خالٍف 
فال يلزم القادر عليه إذا عجـز عـن  ،عتق بعض الرقبة يف الكفارة -٢
رع عتـق ـفـال يشـ ؛ألنَّ الشارع قصده تكميل العتق مهـام أمكـن ؛التكميل

  .)٥(وينتقل إىل البدل بال خالف ،بعض الرقبة
                                                

ٍف )٣٥-٤/٣٤(بدائع الفوائد : انظر)  ١(  . ، بترصُّ
-٣/٢٢٦(؛ إعـالم املـوقعني )٥/٣٣٦(؛ زاد املعاد )٤٨-١/٤٧(هتذيب السنن : وانظر  

٢٢٧.(  
-٣/٢٢٦(؛ إعالم املوقعني )٤٨-١/٤٧(؛ هتذيب السنن )١/٢٣٢(املنثور يف القواعد : انظر)  ٢(

  ).٣٥-٤/٣٤(؛ بدائع الفوائد )٢٢٧
رح ـ؛ الشـ)١١-٩ص (قرير القواعد وحترير الفوائد ؛ ت)١/٢٥٧(جامع العلوم واحلكم : انظر)  ٣(

 ).٢٠/٣٥٧(؛ )٧/٣٦٤(؛ )٣/٤١٢(الكبري مع اإلنصاف 
؛ السـيوطي، األشـباه )١/٢٣١(؛ املنثـور يف القواعـد )١/٢٥٧(جامع العلوم واحلكـم : انظر)  ٤(

 ).١٠ص (؛ تقرير القواعد وحترير الفوائد )٣٤٩ص (؛ الفوائد اجلنيَّة )٢٠٥ص (والنظائر 
ر خليـل ـ؛ اخلـريش عـىل خمتصـ)٨/١٤٤(؛ املبسـوط )١/٢٥٧(جامع العلوم واحلكـم : انظر)  ٥(

؛ تقريـر )٢٠٤ص (؛ السـيوطي، األشـباه والنظـائر )١/٢٣١(؛ املنثور يف القواعـد )٣/٤٢(
 ).١٠ص (القواعد وحترير الفوائد 
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فلم جيدوا به رقبـًة  ،اشرتوا بثلثي رقبًة وأعتقوها :ملُْوِيص إذا قال ا -٣
 .)١(ألنَّه ال يفيد االستقالل ؛ال ُيْشَرتى البعُض  ،كاملةً 

لغـريه عـىل وجـه  اتبًعـ اأن ال يكون امليسـور واجًبـ :الرشط اخلامس
التكميل واللواحق؛ فهذا ال يلزم اإلتياُن به عند سقوط املعجوز الـذي هـو 

  .ُمْسَتْثنًَى من القاعدةويكون  ،األصل
  :ومن أمثلة ذلك

فاملشهور عنـد أهـل  ؛واملبيت بمنى ملن مل يدرك احلجَّ  ،رمي اجلامر -١
فال يلزم من مل يقـف  ،ألنَّ ذلك من توابع الوقوف بعرفة ؛العلم أنَّه ال يلزمه

 .هبا
وقـدر  ،املريض إذا عجز يف الصالة عن وضع جبهته عىل األرض -٢

ألنَّ  ؛فإنَّـه ال يلزمـه ذلـك عـىل الصـحيح ،ة أعضاء السجودعىل وضع بقيَّ 
 الً للسـجود عـىل الوجـه وتكمـي االسجود عىل بقيَّة األعضاء إنَّام وجب تبعً 

 .)٢(له
بالعبـادة  اأن ال يكون املقدور عليـه لـيس مقصـودً  :الرشط السادس

لعجـز عـن فهذا ال يلزم اإلتياُن به عند ا ؛وإنَّام هو وسيلة حمضٌة إليها ،لذاته
وقـد سـقط  ،ألنَّه إِنَّام وجـب رضورة للعبـادة األصـل ؛بل يسقط ،العبادة
  .)٣(وهو ُمْسَتْثنًَى من القاعدة ،فسقط ما هو من رضورته ،األصُل 

                                                
؛ )٨/٤٨٣(خليـل ر ـ؛ اخلريش عىل خمتص)٧/٤٠٥(؛ تبيني احلقائق )٢٨/١٦(املبسوط : انظر)  ١(

؛ الفوائـد )١/٢٨٦(؛ ابـن امللقـن، األشـباه والنظـائر )١/١٥٩(السبكي، األشباه والنظـائر 
 ).٣٥٠ص (اجلنيَّة 

؛ تقرير القواعـد وحتريـر )١/٢٥٧(؛ جامع العلوم واحلكم )١/٢٣١(املنثور يف القواعد : انظر)  ٢(
 ).١٠ص (الفوائد 

رح ـ؛ الشـ)١٠-٩ص (قريـر القواعـد وحتريـر الفوائـد ؛ ت)١/٢٣٣(املنثور يف القواعد : انظر)  ٣(
 ).٣/٤١٢(الكبري مع اإلنصاف 
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  :ومن أمثلة ذلك
 ألنَّـه ؛هـل يلـزم األخـرس ؛حتريك اللسان يف القراءة يف الصالة -١

األصـحُّ  ؛صـل قـد سـقط عنـهأم يسقط ألنَّ النُّطق وهـو األ ،املقدور عليه
ُه ال جيُب  ده ال يناسب القراءة وال يدانيها،  ؛واألشهر أنَّ ألنَّ التحريك بمجرَّ

ُع به ْ وهـو ُمْسـَتْثنَى  ؛عن القراءة بعيدٌ  الً فإقامته بد ،بل هو عبٌث ال َيِرُد الرشَّ
 .)١(من القاعدة

وكـذا  ؛احللـق إمراُر املُكلَّف املُْوَسى عىل رأس احلاجِّ واملعتمـر يف -٢
بل هو ُمْسَتْثنًَى من  ؛فهذا ليس بواجب للقدرة عليه ؛)للَمْجُبْوِب (يف اخلتان 
فتسـقط  ،وقد سقط املقصود ،ألنَّه إنَّام وجب لقصد احللق والقطع ؛القاعدة
 .)٢(الوسيلةُ 

ويف كلِّ هذا إشارٌة جليٌَّة إىل أنَّ مجيع ما أوجبه اهللاُ تعاىل عـىل املَُكلَّـف 
ومـن مل يقـدر عليـه  ،فمن قدر عليه أتى به ،ُط فيه القدرة واالستطاعةُ ُيْشَرتَ 

 .واهللا تعاىل يعفو عنه ويتجاوز بمنِّـه وكرمـه ،سقط عنه وجوبه ؛وعجز عنه
وسقط  ،وجب ما يقدر عليه منه ،وذلك البعض عبادة ،ومن قدر عىل بعضه

 .)٣(عنه ما يعجز عنه
 

 
                                                

؛ تقريـر القواعـد )١/٢٣٢(؛ املنثـور يف القواعـد )١/١٥٧(السبكي، األشباه والنظـائر : انظر)  ١(
 ).٣/٤١٢(؛ الرشح الكبري مع اإلنصاف )٩ص(وحترير الفوائد 

؛ الرشح الكبـري مـع )٩ص(ر القواعد وحترير الفوائد ؛ تقري)١/٢٣٣(املنثور يف القواعد : انظر)  ٢(
 ).٩/٢١٠(اإلنصاف 

 ).١٤٧ص (هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار : انظر)  ٣(



JK                                                ي 
 

 

 J٢٧١K 

 
 

 

هرية ـة ،ُتَعدُّ هذه القاعدة من أصول اإلسالم الشَّ  ،وقواعد الفقه املهمَّ
ُر مـن األحكــام ـوَيْنـَدِرُج حتتهــا مـا ال ُحيَْصــ ،ريعة العظيمــةـومبـاين الشـ

عـوا عليهـا ،لـوا هبـاموع ،وقد َتـَداَوَهلَا مجهـور الفقهـاء ،)١(رعيَّةـالش  ،وفرَّ
وا هبا كثريً وا ها إماُم احلرمني أبو املعايل عبد امللك ابـن عبـد  ؛استدلُّ ى عدَّ حتَّ
ـافعيُّ  بن اهللا مـن األصـول  – / –) هــ٤٧٨ :ت(يوسف اجلُـَوْينِيُّ الشَّ

يعة  .)٢(الشائعة التي ال تكاد ُتنَْسى ما ُأِقْيَمْت ُأصوُل الرشَّ
ها اإلماُم تاُج الدين عبُد الوهاب بكيِّ الشـافعيُّ  بن عيلٍّ  بن وعدَّ السُّ

 .)٣(من َأْشَهر القواعد – / –)هـ٧٧١ :ت(
يٌَّة ُكْربَى تتعلَُّق بأعظِم مقِصٍد مـن مقاِصـِد الّشـ ِرْيَعِة ـَوهي قاعدٌة ُكلِّ

وفعل امليسور عند العجـز وعـدم  ،التَّكليُف بام يطاق( :اِإلْسَالِميَِّة أال وهوُ 
وَرْفِع احلََرِج، َوإَِزالُِة ُكلِّ َما ُيـَؤدِّي إَِىل  ،ْريِ وهذا يتَّفق مع مبدأ التَّْيِس  ؛)القدرة

ِة عن الِعَبادِ  قَّ ْيق َواملَشَّ وبيان املطلوب مـن املكلَّـف حـال العجـز عـن  ؛الضِّ
فـإذا مل  ،فأوامر الرشيعة كلها ُمَعلَّقٌة بقدرة العبـد واسـتطاعته((  ؛الواجبات

عـىل  وإذا َقـَدرَ  ،عنه وجوُبـهسقط  ،يقدر عىل واجٍب من الواجبات بالكليَّة
                                                

؛ هبجة قلوب األبـرار وقـرة عيـون األخيـار )٣/٤٦٤(رشح النووي عىل صحيح مسلم : انظر)  ١(
 ).١٤٦ص (

 ).٢٩٠ص (غياث األمم يف التياث الظلم : انظر)  ٢(
 ).١/١٥٥(األشباه والنظائر : انظر)   ٣(
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وسَقَط عنـه مـا  ،وجب ما َيْقِدُر عليه منه ،وكان ذلك البعُض عبادةً  ،بعضه
 .)١())َيْعَجُز عنه

ُق يف مجيـع مواردهـا بـني القـادر والعـاجزـأصول الش((و   ،ريعة ُتَفرِّ
ط واملُْعَتدي ٍط وال ُمْعَتدٍ  ،واملَُفرِّ صٌل عظيٌم والتفريق بينهام أ ،ومن ليس بُمَفرِّ

ُة الَوَسطُ  ؛معتمدٌ   .)٢())وهو الَوَسُط الذي عليه األمَّ
فلم يوجب  ،سقط عنه وجوُبهُ  ،وهي قائمٌة عىل أنَّ ما عجز عنه العبدُ 

 .)٣(اهللا ما يعَجُز عنه العبدُ 
ها اإلمــاُم أبــو عبــد اهللا حممــد ــة هــذه القاعــدة عــدَّ أيب  بــن وألمهيَّ

ـةِ  بـن أيوب بن بكر قاعـدة  – / –) هــ٧٥١ :ت(احلَْنـَبِيلُّ  َقـيِّم اجلَْوِزيَّ
 اـًأو جعَلـُه رشَطـ ،>إِنَّ ما أوجبـه اهللاُ تعـاىل ورسـولُه (( :العبادات؛ فقال

َتها عليه ،فيها اـًأو ركنَ ،للعبادة  ؛فهو َمْقـُدْوٌر بِحـاِل الُقـْدَرةِ  ،أو َوَقَف صحَّ
ا احلَاَل التِي ُيْؤَمُر فِْيَها العْبدُ  ا يف ،ألَهنَّ  ،حاِل الَعْجِز َفَغْريُ َمْقُدْوٍر وال َمْأُمْورٍ  َأمَّ
ُة الِعَباَدِة عليه  .)٤())وال تتوقَُّف ِصحَّ

ة وإعامهلا تـربُز لنـا أهـمُّ  فمن خالل تطبيق هذه القاعدة الفقهيَّة املهمَّ
ْمَحة خفيف واالعتـدال ،ِسَامِت احلنيفيَّة السَّ ورفـع  ،املتَمثَِّلة يف التَّيسري والتَّ

ةاحلَرَ  ة عن هذه األمَّ ـا  ؛مع اإلتيان بام هو مسـتطاٌع للمكلَّـف ،ج واملشقَّ فإهنَّ
فكلُّ ما َيْعَجـُز عنـه العبـُد  ،تنصُّ عىل َأْن ال َتْكلِْيَف إِالَّ عىل قدر االستطاعة

 .معفٌو عنه ،افهو ساقٌط عنه رشعً  ،من الواجبات
                                                

 ).١٤٧ص (هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار )  ١(
 ).٢١/١٤١(جمموع الفتاوى )  ٢(
 ).٥٦٠-٢٠/٥٥٩(جمموع الفتاوى )  ٣(
ــنن )  ٤( ــذيب السُّ ــد )٤٨-١/٤٧(هت ــدائع الفوائ ــر). ٣٥-٢/٣٤(؛ ب ــاوى : وانظ ــوع الفت جمم

)٢٦/٢٣٠.( 
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اِينُّ تيميَّ  بن عبد احلليم بن قال شيُخ اإلسالم أبو العباس أمحدُ  ة احلَـرَّ
فمن استقرأ ما جاء بـه الكتـاُب والسـنَّة (( :– / –) هـ٧٢٨ :ت(احلنبيلُّ 

 افمن كـان عـاجزً  ؛تبنيَّ له أنَّ التكليف مرشوٌط بالقدرة عىل العلم والعمل
وهـذه .. .إالَّ وسـعها اوال ُيَكلُِّف اهللاُ نفًس  ،عن أحدمها سقط عنه ما ُيْعِجُزهُ 

 .)١())إىل بسٍط ليس هذا موِضُعهُ  حتتاُج  ،قاعدٌة كبريةٌ 
إالَّ بدليل عىل  ،وكلُّ ما يؤدِّي إليه فهو ساقٌط برفعه ،فاحلََرُج مرفوعٌ ((
 ،والشارُع احلكيم مل يقصد إىل التكليف باملشاقِّ واإلعنـات فيـه .)٢())وضعه

§  ¨  ]  :قـال اهللاُ تعـاىل ؛)٣(وإنَّام قصد الُيْرسَ ورفع احلرج عن املكلَّفـني
 ©   ̄  ®  ¬  «   ªZ)٤(.  

ته قـول احلـقِّ  >وهلذا جاء يف صفته  ]  \  ] :ـوصفة أمَّ
ba      `   _  ^   ]Z)يَن (( :أنَّه َقاَل   <وثبت عنه .)٥ إِنَّ الدِّ

يَن َأَحـٌد إِالَّ َغَلَبـهُ  ،رٌ ـُيْس  ُدوا ،َوَلـْن ُيَشـادَّ الـدِّ  ،ُرواـَوَأْبِشـ ،َوَقـاِرُبوا ،َفَسـدِّ
ْوَحةِ َواْسَتِعينُوا بِ  ٍء ِمنَ  اْلَغْدَوةِ َوالرَّ ةِ  َوَيشْ ْجلَ   .)٦())الدُّ

                                                
 ).٢١/٦٣٤(جمموع الفتاوى )  ١(
ري، القواعد )  ٢(  ).٢/٤٣٢(املقَّ
 ).١٢٤-١٢٣، ٢/١٢١(املوافقات يف أصول الرشيعة : انظر)  ٣(
 ).١٨٥(سورة البقرة، من اآلية )  ٤(
 ).١٥٧(سورة األعراف، من اآلية )  ٥(

يراد به األمور التي ُتْثِقُل علـيهم، وتثـبِّطهم وُتَقيِّـدهم عـن اخلـريات، وعـن : واإلرص هنا  
 . صول إىل الثوابالو

 ).أرص(، )٧٨ص (مفردات ألفاظ القرآن : انظر
؛ وهو خمتصٌّ بام ُيَقيَُّد به، مجُعهُ  :واألغالل  . أغالٌل : من الُغلِّ

  ).غل(، )٦١٠ص (مفردات ألفاظ القرآن : انظر
 ).٣٩(، كتاب اإليامن، باب الدين يسـر، ح )٢٠ص (أخرجه البخاريُّ يف صحيحه )   ٦(

= 
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ينيَّـة :أي ـَق يف األعـامل الدِّ يَن أحـٌد ويَتَعمَّ ويـُرتَك  ،لن ُيَشادَّ هذا الدِّ
فق ْينُ  ،الرِّ ـَداِد؛  ،وَعَجَز واْنَقَطعَ  ،إالَّ َغَلَبُه الدِّ فوَجَب عىل املَُكلَّف لـزوَم السَّ

ُط يف العم  ،فإن مل يسـتطع األكمـل ،ل من غري إفراٍط وال تفريطٍ وهو التَّوسُّ
 .)١(فَعَل ما يقُرب منه

ويتَِّضُح وجُه اشتامل هذه القاعـدة عـىل التيسـري ورفـع احلـرج عـن 
ن ختفيًفـ ـا تتضـمَّ  ،لـبعض التَّكـاليف التـي ال ُيْقـَدُر عليهـا ااملكلَّف يف أهنَّ

ي ذلـك ـِجـَد مـا يقتضـواستثناًء لبعض مـا ورد األمـُر العـامُّ بفعلـه إذا وُ 
خفيف والتيسري  .)٢(إذ معناها أنَّه يسقُط عن املَُكلَّف ما ال َيْقِدُر عليه ؛التَّ

والَكـفِّ  ،فاملَُكلَّف ُمَطاَلٌب ببذل الِوْسِع للقيام بالفرائض واملندوبات
مات واملكروهات َئات ،عن املحرَّ ـيِّ اِز عن ُكـلِّ اخلََبائِـِث والسَّ فـام  ،واالحِرتَ

ه اهللا تعاىل لهَتَيرسَّ  ر بُِعْذٍر رشعـيٍّ  ، له منها امتَثَل َوَوَقَف فيه َعامَّ حدَّ وما َتَعذَّ
 ؛الُقْدَرَة واالسـتطاعة :ذلك أنَّ من أعظم رشوط التَّكليف ؛فإنَّه يسقُط عنه

وكـلُّ قصـٍد  ؛والشارع مل يقصد التكليف بام َيُشقُّ عىل املكلَّف وَيْعَجُز عنـه
ة باطٌل  ،ارع باطٌِل خيالُف قصَد الشَّ   .)٣(فالَقْصُد إىل املشقَّ

                                                
ُدوا وَقاِرُبواَس ((: وقوله   داد واالستقامة، وهو القصد يف األمر : ))دِّ أي اطلبوا بأعاملكم السَّ

ل النَّهار :والَغْدَوةُ . والعدل فيه ، وهو سُري أوَّ  . من الُغُدوِّ
ْوَحةُ    َواح، وهو سُري آخـر النَّهـار :والرَّ ْلــَجةُ . من الرَّ أدَلـَج : هـو َسـْريُ الليـل، يقـال :والدُّ

خفيف َلَج بالتشديد: بالتَّ ل الليل، وادَّ ْجلَـُة، : إذا سار من آخره، واالسـمُ : إذا ساَر من أوَّ الدُّ
ْجلَةُ   . والدَّ
ــر ــر : انظ ــب احلــديث واألث ــة يف غري ــج(، )٣١٧، ٢٤٨، ٢/١٢٠(النهاي ، )روح(، )دل

 . )غدا(، )٣/٣١١(؛ )سدد(
 ).١١٨-١/١١٧(فتح الباري : انظر)  ١(
 ).٢/٧(القواعد الكربى : انظر)  ٢(
 ).١٢٩-١٢٧، ٢/١٠٧(املوافقات يف أصول الرشيعة : انظر)  ٣(



JK                                                ي 
 

 

 J٢٧٥K 

يَّـِة الُكـْربَى لِـُب (( :وهذه القاعدُة َتنَْدِرُج حتَت القاعدِة الُكلِّ ُة َجتْ املََشـقَّ
َر عـىل املَُكلَّـف القيـاُم بـبعض  ؛فيهـا اوهي ُتْعَتَربُ َقْيـدَ ً ؛))التَّْيِسْريَ  فـإذا َتَعـذَّ

وَجـَب عليـه القيـاُم  ،َكنَُه القيـاُم ببعضـهوأمْ  ،الواجب الذي ُكلَِّف به وُأِمرَ 
َر عليه ،بالبعض املُْمكِنِ   :وإذا كانت قاعدةُ  ،أو َعَجَز عنه ،وسَقَط عنه ما َتَعذَّ

ُر بَِقْدِرَها(( ْوَرُة ُتَقدَّ ُ  :فـإنَّ قاعـدة ،ُيْعَمُل به يف نَِطاِق املَنِْهيَّـات اَقْيدَ ً ؛)١())الرضَّ
وألجـل  ؛َقْيٌد ُيْعَمُل به يف نَِطـاِق املَـْأُموَرات ؛))بِاملَْعُسْورِ املَْيُسْوُر الَ َيْسُقُط ((

َقـيِّم  بـن أيب بكـر ابـن أيـوب بن هذا َمجََع بينَهُام الَعالََّمُة أبو عبد اهللا حممد
ِة احلَْنَبِيلُّ  الَ َواِجَب (( :فقال ؛يف قاعدٍة واحدةٍ  – / –) هـ٧٥١ :ت(اجلَْوِزيَّ

ْوَرةٍ َوالَ َحرَ  ،َمَع َعْجزٍ   .)٢())اَم َمَع َرضُ
رعيَّة ـَالذي ُهو لزوُم التَّكـاليِف الّشـ :وهي ُتْعَتَربُ استْثَناًء من األصل

 .للُمَكلَِّف 
ـا قاعـدة  ،ومن خالل هذا ُكلِّه تتَّضح أمهيَّة هذه القاعدة الفقهيـة وأهنَّ

تتَّصل بقواعـد الفقـه  ؛واضحة احلكمة ،جليلة القدر ،رشعية عظيمة النفع
محة القائمة عىل  ،ومقاصد الرشيعة اإلسالمية ،يَّةِ الُكلِّ  ومبادئ احلنيفية السَّ

وبيان أنَّ املُكلَّف يأيت مـن الواجـب بـام  ،التَّيسري ورفع احلرج عن املكلَّفني
                                                

؛ اإلرشاف عـىل مسـائل )٨٦ص (؛ ابـن ُنَجـْيِم، األشـباه والنظـائر )٢/١٢٧(املبسـوط : انظر)  ١(
ــور يف القواعــد )٢٨٧، ٢/١٤٦(؛ القواعــد الكــربى )٢/٢٥٧(اخلــالف  ؛ )٢/٣٢٠(؛ املنث

 ).٤/٤٠٥(املغني 
 ).٣/٢٢٧(رب العاملني  إعالم املوقعني عن)   ٢(

  ).٢٢٤ص (؛ القواعد الكلية الفقهيَّة )٢٥٧ص (نظرية الرضورة الرشعية : وانظر  
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إِالَّ  اـًال ُيَكلِّـُف َنْفَسـ ألواهللاُ  ؛وما َيْعَجُز عنه فإنَّـه يسـقُط عنـه ،َيْقِدُر عليه
 .ُوْسَعَها

ى قا ؤوفال عبدل اإلماُم حتَّ –) هــ١٠٣١ :ت(عـيلٍّ املَُنـاِويُّ  بن رَّ

إنَّـام ) علـيهم الصـالة والسـالم(َوَجَرَياُن رشائع األنبيـاء الكـرام (( :-/
 .)١())يستمرُّ عند استحكام هذه القاعدة يف اإلسالم

 

 

 
 

                                                
 ).٦/١٦٩(فيض القدير )  ١(
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دٌة مـن الكتـاب  يدلُّ عىل ـٌة متعـدِّ مرشوعيَّة هذه القاعدة الفقهيَّـة أدلَّ
 :بياُهنا عىل النحو التايل ،والسنة

 
ها مـا  يدلُّ عىل مرشوعيَّة هذه القاعدة من الكتاب مجلٌة من األدلة أمهُّ

  :ييل
 .)١( Z¯  °  ±  ²  ³´ ]  :قوله تعاىل -١
̈    ©  ª  » ¬® ]  :عاىلقوله ت -٢  §Z  )٢(. 
76  ]  :قوله تعاىل -٣    5  4  3  2Z )٣(. 
¦    §  ¨  ]  :قوله تعاىل- ٤   ¥   ¤  £  ¢

    ²  ±  °  ¯®   ¬  «  ª       ©Z )٤(. 
P  ]  :قوله تعاىل -٥   O  N  M   L    KJ   I     H  G  F

a   `  _  ^  ]   \[Z  Y   X   W  V  U  TS  R   QZ )٥(. 
                                                

 ).٢٣٣(سورة البقرة، من اآلية )  ١(
 ).٢٨٦(سورة البقرة، من اآلية )  ٢(
 ).١٥٢(سورة األنعام، من اآلية )  ٣(
 .)٤٢(سورة األعراف، من اآلية )  ٤(
 ).٧(سورة الطالق، اآلية )  ٥(
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نصٌّ يف أنَّ اهللا تعاىل ال ُيَكلُِّف اإلنسـاَن وال يطلُبـُه  افهذه اآلياُت مجيعً 
 ،وأمـا مـا يعجـز عنـه ،وما َيَسُعُه فعُلهُ  ،إالَّ بام هو يف حدود مقدوره وطاقته

 .)١( افإنَّه غُري ُمَكلٍَّف به وال ُمَطاَلٍب رشعً  ،ويُشقُّ عليه فعُلهُ 
%  !  "  ]  :قول احلقِّ سـبحانه -٦   $   #

  3  2    1  0  /.   -  ,  +  *  )  (   '  &
  9  8   7  6  5       4Z)٢(. 

حيث أمر اهللا تعاىل املكلَّفني بام يقدرون عليه من أفعال الصالة حـال 
فإذا َأِمُنْوا وجب  ،ومل ُيْسِقْط عنهم ما يقدرون عليه بام يعجزون عنه ،اخلوف

 .)٣(اىل وأمرعليهم إقامة الصالة كام رشع اهللا تع
z]  :قولــه تبــارك وتعــاىل -٧   y  x  w    |   {

�  ~  }Z)٤(. 
 –) هــ١٣٧٦ :ت(ِسـْعِدي  بـن نارص بن قال العالََّمُة عبُد الرمحن

 ،أنَّه يسُقُط عنه ،فهذه اآلية تدلُّ عىل أنَّ كلَّ واجٍب َعَجَز عنه العبدُ (( :– /
                                                

؛ )٤/٤٩٨(؛ اجلامع ألحكام القرآن )٢١٣-٤/٢١٢(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر)  ١(
؛ إعـالم املـوقعني )١٧٤ص (رعية ـ؛ السياسـة الشـ)٢/١٢٤(املوافقات يف أصول الشـريعة 

)٢٢٧-٣/٢٢٦.( 
 ).٢٣٩، ٢٣٨(سورة البقرة، اآليتان )  ٢(
؛ جممـوع الفتـاوى )١٧٤ص (؛ السياسـة الشــرعية )١/٦٥٩(فسـري القـرآن العظـيم ت: انظر)  ٣(

 ).٢٣/٢٤٧(؛ )٢١/٤٢٨(
 ).١٦(سورة التغابن، اآلية )  ٤(
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 ،فإنَّه يأيت بـام يقـِدُر عليـه ،عضهوأنَّه إذا َقَدَر عىل بعض املأمور وَعَجَز عن ب
  .)١())ويسقط عنه ما يعَجُز عنه

©  ª   »  ¬  ®  ̄    ] :قوله تعاىل - ٨   ¨  §Z )٢(. 
~   �  ¡¢   ] :قوله تعاىل -٩   }   |    {  zZ)٣(. 

ريعة ـَحيث بنيَّ اهللا تعاىل يف هذه اآليـات أنَّ التَّيسـري هـو ِسـَمُة الّشـ
فـام َعَجـَزوا  ،رـوأنَّ اهللا تعاىل أراد بعباده اليسـ ،ربىوقاعدُهتا الك ،العظمى

َفُه عنهم وما َقَدَروا عليـه  ،عليهم اوتيسريً  ،رمحًة هبم ،عنه وَعَرسَ عليهم خفَّ
 .)٤(هلم فعلوه اوكان َمْيُسْورَ ً

 
ـ ـنة النَّبويَّ ة مجلـٌة مـن األدلـة يدلُّ عىل مرشوعيَّة هذه القاعدة من السَّ

ها ما ييل   :أمهُّ
ٍء ((  :> عـن النبــيِّ  –ط –عـن أيب هريــرة  -١ إَِذا َهنَْيـُتُكْم َعــْن َيشْ

  .)٥())َوإَِذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر َفْأُتوا ِمنُْه َما اْسَتَطْعُتمْ  ،َفاْجَتنُِبوهُ 
                                                

 ).٨٦٨ص (تيسري الكريم الرمحن )  ١(
 ).١٨٥(سورة البقرة، من اآلية )  ٢(
 ).٧٨(سورة احلج، من اآلية )  ٣(
؛ )١٧٥-١٧٤ص (؛ السياسـة الشــرعية )٣/٤٦٥(رشح النووي عىل صـحيح مسـلم : انظر)  ٤(

 ).١٤٨ص (هبجة قلوب األبرار 
، كتاب االعتصام بالكتاب والسـنة، بـاب االقتـداء )١٨٠٠ص (أخرجه البخاريُّ يف صحيحه )  ٥(

 ، كتاب احلج، باب فـرض )٥٢٩ص (ومسلم يف  صحيحه ). ٧٢٨٨(، ح بسنن رسول اهللا 
ًة يف العمر، ح   ).١٣٣٧(احلجِّ مرَّ
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اللة عىل معنى القاعـدة بـل ذهـب  ،وهذا احلديث نصٌّ واضٌح يف الدَّ
ـْطِر الثـاين مـن هـذا أكثُر  ا ُتْسَتْنَبُط مـن الشَّ من كتب يف هذه القاعدة إىل أهنَّ

  .)١(احلديث
 :ت(رشف النـوويُّ  بـن قال اإلماُم حميـي الـدين أبـو زكريـا حييـى

ومـن جوامـع الكلـم  ،هذا من قواعد اإلسالم املهمة(( :- / –) هـ٦٧٦
 .)٢())ويدخل فيه ما ال حيىص من األحكام ،> التي أعطيها

افعيُّ  بن عيل بن حممد بن وقال العالَّمُة أمحد  :ت(حجر اهليتميُّ الشَّ
مـن   <ممـا أويت ،وهذا من قواعـد اإلسـالم املهمـة(( :- / –) هـ٩٧٤

وبه وباآلية املوافقـة  ،ى من األحكامـألنَّه يدخل فيه ما ُحيص ؛جوامع الكلم
v    u   ] :له ُخيَـصُّ عمـوم قولـه تعـاىل    t  s   r  q   p 

 xwZ)أو َقَدَر  ،أو صالةٍ  ،كنحو وضوءٍ  ؛أو رشطٍ  ،فإذا َعَجَز عن ُرْكنٍ  ،)٣
م ،عــىل َغْســل أو مســح بعــض األعضــاء ــَيمُّ أو عــىل ســرت بعــض  ،أو التَّ

ت  ،أتى باملُْمكن ،أو إزالة بعض املنكر ،أو بعض الفاحتة ،...،العورة وصـحَّ
 .)٤( ))وعدمه تارة أخرى ،مع وجوب القضاء تارةٍ  ،عبادته

                                                
؛ السياسـة )٤٩-٢/٤٨(؛ احلصـني، القواعـد )١/١٥٥(السـبكي، األشـباه والنظـائر : انظـر)  ١(

 ).١٧٥-١٧٤ص (الرشعية 
 ).٣/٤٦٤(رشح النووي عىل صحيح مسلم )  ٢(
 ).٧(سورة احلرش، من اآلية )  ٣(
 ).١٣٢ص (فتح املبني يف رشح األربعني )  ٤(
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َفَسَأْلُت  ،)١(َبَواِسريُ  َكاَنْت ِيب  :قال –ط –احلَُصْني  بن  عن عمران - ٢
َالةِ  َعنِ  >النَّبِيَّ  ْ َتْسَتطِْع َفَقاِعدَ ً ،اـً َصلِّ َقائِمَ (( :َفَقاَل  ؟الصَّ َفإِْن َملْ  ،اَفإِْن َمل

ٍب    .)٢( ))َتْسَتطِْع َفَعَىل َجنْ
أن يصيلِّ  >حيث أمره  ؛عسورفهو دليٌل عىل أنَّ امليسور ال يسقط بامل

 ،كالقيام ؛وأسقط عنه ما يعجز عنه من أركان الصالة ،حسب استطاعته
 .)٣(والركوع والسجود

ــْدِريِّ  -٣   >اهللاِ َســِمْعُت َرُســوَل  :قــال –ط –عــن أيب ســعيد اخلُ
ُه بَِيِدهِ  اَمْن َرَأى ِمنُْكْم ُمنَْكرَ ً(( :َيُقوُل  ْ َفـإِْن َملْ  ،َتطِْع َفبِلَِسـانِهِ َفـإِْن َملْ َيْسـ ،َفْلُيَغريِّ

يَامنِ    .)٤())َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِِه َوَذلَِك َأْضَعُف اْإلِ
أنَّ إنكـار املنكـر واجـٌب عـىل املسـلم باللِّسـان واليـد  :منـه والوجه

مل يسقط عنه ما يقدر عليه  ،أو اللِّسان ،فإذا َعَجَز عن اإلنكار باليد ؛والقلب
وهـي النُّْفـَرُة عـن املنكـر  ؛فاالسـتطاعة بالقلـب ؛من إنكار املنكر بالقلـب

ر له بإظهار األمارات الدالة عىل ذلك وهـي  ؛يف مقدور كلِّ شخصٍ  ،والتَّنَكُّ
 .)٥(ال تسقط عن املسلم بحال من األحوال

                                                
مة بالغشاء امل: البواسري )   ١( خاطي يف داخل املستقيم، أو خارجه مبارشة، تسـبُِّب هي أوردٌة متضخِّ

  ).٢/٢٤٩(املوسوعة الطبية احلديثة : انظر .اـًوَنْزفَ  اـًَوَهْرَش  اَأَلـَمـً
صـىلَّ  ا، كتاب اجلمعة، بـاب إذا مل ُيطِـْق قاعـدً )٢٧١-٢٧٠ص (أخرجه البخاريُّ يف صحيحه )  ٢(

 ).١١١٧(عىل جنب، ح 
 ).١٧٣ص (؛ السياسة الرشعية )٢/٦٨٥(فتح الباري : انظر)  ٣(
، كتاب اإليامن، بـاب بيـان كـون النهـي عـن املنكـر مـن )٥١ص (أخرجه مسلٌم يف صحيحه )   ٤(

  ).٤٩] (٧٨[اإليامن، ح 
ص (؛ القواعد واألصول اجلامعـة )٢٨٦ص (؛ القواعد الفقهية )٦/١٦٩(فيض القدير : انظر)  ٥(

٢٤.( 
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ر بن حديث عمر -٤ فـيام رواه  – ب –يـاٍرس  بـن اخلطَّاب وعـامَّ
إِينِّ َأْجَنْبـُت  :اخلطَّاِب َفَقـاَل  بن َىل ُعَمرَ َجاَء إِ  الً َأنَّ َرُج  :)١(البخاريُّ ومسلمٌ 

رُ  :َفَقاَل  ،اءَ ملَ ا َفَلْم ُأِصِب  َأَما َتْذُكُر َأنَّا ُكنَّا ِيف  :اْخلَطَّاِب  بن َياِرسٍ لُِعَمرَ  بن َعامَّ
ا َأْنَت َفَلْم ُتَصلِّ  ،َسَفٍر َأَنا َوَأْنَت  ْكُت  ،َفَأمَّ ا َأَنا َفَتَمعَّ َفـَذَكْرُت  ،ْيُت َفَصلَّ  ،)٢(َوَأمَّ

َام َكاَن َيْكِفيَك َهَكَذا(( :َفَقاَل  >لِلنَّبِيِّ  ْيِه اْألَْرَض  >َرَب النَّبِيُّ ـَفَض  ؛إِنَّ  ،بَِكفَّ
ْيهِ  ،َوَنَفَخ فِيِهَام    .))ُثمَّ َمَسَح ِهبَِام َوْجَهُه َوَكفَّ

–فإنَّ عمر  ؛يف الداللة عىل معنى القاعدة – اأيًض  –فهو نصٌّ رصيٌح 
ر  ،ملَّا َعَجَز عن املاء مل ُيَصلِّ  –ط ُغ  ،أتى بام استطاع –ط –وعامَّ وهو التََّمرُّ

اب ه النبيُّ  ؛ُثمَّ صىلَّ  ،يف الرتُّ وبنيَّ له الطريقة الصحيحة  ،عىل فعله >فأقرَّ
مَ   .فدل ذلك عىل أنَّ امليسور ال يسقط باملعسور ؛للتََّيمُّ
ُجِل الِذي أَساَء يف  >النَّبِيِّ يف َتْعلِْيِم  –ط –ما روه أبو هريرة  -٥ للرَّ
ْ (( :َحْيُث َقاَل َلهُ  ؛صالته َالةِ َفَكربِّ ـ ،إَِذا ُقْمَت إَِىل الصَّ َر َمَعـَك ـُثمَّ اْقَرْأ َما َتَيسَّ

 .)٣())احلديث.. .،اْلُقْرآنِ  ِمنَ 
بنيَّ أنَّ  املَُصـيلِّ يفعـل يف صـالته مـا يقـدر  >أنَّ النَّبِيَّ  :والوجه منه

أو  ،أو ببعضها إن عجز عنهـا ،وهذا هو األصُل  ؛فيقرأ بفاحتة الكتاب ،عليه
                                                

م هل ينفخ فيهام، ح )٩٣ص (أخرجه البخاريُّ يف صحيحه )  ١( ). ٣٣٨(، كتاب التيمم، باب املتَيمِّ
 ).٣٦٨(، كتاب احليض، باب التيمم، ح )١٦١-١٦٠ص (ومسلٌم يف صحيحه 

ُك )  ٢( ُغ يف الرتاب، : التََّمعُّ ْلُك : واَملْعُك هو التََّمرُّ  .  هو الدَّ
  .)معك(، )٤/٢٩٢(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر

، كتاب األذان، باب وجـوب القـراءة لإلمـام )١٨٧-١٨٦ص (لبخاريُّ يف صحيحه أخرجه ا)  ٣(
، كتـاب الصـالة، )١٧١-١٧٠ص (ومسلٌم يف صـحيحه ). ٧٥٧(واملأموم يف الصلوات، ح 

ر ـباب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، وأنَّه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلُُّمها قرأ ما تيسَّ 
 ).٣٩٧(له من غريها، ح 



JK                                                ي 
 

 

 J٢٨٣K 

ممَّا يدلُّ عىل أنَّ امليسور  ؛بأيِّ يشٍء من القرآن إن عجز عن الفاحتة ومل حيسنها
 .)١(ال يسقط باملعسور

ـة،  ،من القرآن الكريم الً فهذه أربعة عرش دلي وصـحيح السـنَّة النبويَّ
تها ،ة هذه القاعـدة الفقهيَّـةروعيَّ ـتدلُّ مبارشًة عىل مش يتهـا ،وِصـحَّ  ،وُحجِّ

ـًة  احرصت عىل أن تكون مجيعً  ،وكثرة االستدالل هبا يف أحكام الرشيعة أدلَّ
كفايـة عـىل التأصـيل  –بإذن اهللا تعـاىل  –وفيها  ،واضحًة رصحيًة صحيحةً 

يتها ،الرشعيِّ هلذه القاعدة الفقهيَّة ف وضبط املطلوب من املكلَّ  ،وبيان حجِّ
  .وقت العجز والُعْرسِ 

 
 
 
 

 

                                                
 ).٢/٢٨٤(فتح الباري : انظر)  ١(
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ــ ــريٌة ال ُحتْص ــائلها كث ــة ومس ــدة الفقهي ــذه القاع ــروع ه وال  ،ىـَف
أهـمَّ التطبيقـات والفـروع  –بإذن اهللا  –ويف هذا املبحث أذكر  ،)١(رُ ـَتْنَحِص 

نات  ،ل التتبُّع لكتب القواعد الفقهيةالفقهية التي ظهرت يل من خال ومـدوَّ
ت هبا والتي علَّـل الفقهـاء  ،الفقه األخرى التي ذكرت هذه القاعدة واستدلَّ

هلا هبذه القاعدة الفقهية بألفاظها املختلفة التي سبق بياهنا يف املبحث الثالث 
 ،من غـري دخـوٍل يف التفصـيالت اخلالفيـة هلـذه املسـائل ،من هذا البحث

ف النظر عن كون هـذه الفـروع حمـلَّ اتِّفـاٍق بـني املـذاهب أو حمـلَّ وبرص
  .)٢(عىل عادة العلامء املؤلفني يف القواعد اـًَجْريَ  ،اختالٍف 

واألصُل أنَّ ما أذكره يف هذا املبحث من فروٍع ومسائل تطبيقية تـدلُّ 
إذا كـان  إالَّ  ،عليه أدلة مرشوعيَّة القاعدة التي سبق بياهنا يف املبحث الرابـع

وبيـان حجيَّـة  ،فإينِّ أذكره من باب إمتام الفائـدة ؛َثمَّ دليٌل خاصٌّ يف املسألة
ـة فـدونك  ،هذه القاعدة الفقهية ومرشوعيَّتها وكثرة أدلتها العامـة واخلاصَّ

وأشهر الفـروع واملسـائل هلـذه القاعـدة عـىل النحـو  ،بياُن أهمِّ التطبيقات
   :التايل

                                                
؛ القواعــد )١٣/٢٧٦(؛ فــتح البــاري )٣/٤٦٤(رشح النــووي عــىل صــحيح مســلم : انظــر)  ١(

 ).٢٤-٢٣ص (واألصول اجلامعة 
 .، فلرياجع)٢٤٨-٢٤٦ص (وقد سبق بيان ذلك يف منهج البحث   )٢(
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ا لعـدم املـاء ؛لطهارة وعجز عن الباقيإذا قدر عىل بعض ا -١ أو  ،إمَّ
م  ،فإنَّه يأيت من ذلك بام قدر عليه ،ملرٍض يف بعض أعضائه دون بعضٍ  ويتيمَّ

 :ومن ذلك ؛)١(سواء يف ذلك الوضوء والغسُل عىل املشهور ،للباقي
ــا يف  ،مقطــوع بعــض األطــراف -أ ــاقي منه ــه غســل الب جيــب علي
 .)٢(الطهارة
 ؛لزمه اإلتيان بام قدر عليه منـه ،سل اجلنابةمن عجز عن بعض غ -ب

وسـقط عنـه مـا ال  ،ألنَّ ختفيف اجلنابة مرشوع ولو بغسل أعضاء الوضوء
  .)٣(يقدر عليه
وجـب عليـه  ،من قدر عىل بعض املاء الصالح للطهـارة أو ثمنـه -ج
م عن الباقي ،استعامله  .)٤(ويتيمَّ
 ،غسـل الصـحيح ،إذا كان يف بعض بدنه ما يمنـع اسـتعامل املـاء -د

م عن اجلريح  .)٥(وتيمَّ
                                                

؛ الـذخرية )٤٢٦، ١/٣٩٥(؛ حاشـية ابـن عابـدين )١/٢٥٦(جـامع العلـوم واحلكـم : انظر)  ١(
؛ )١/٢٨٢(؛ ابن امللقن، األشباه والنظـائر )١/١٥٦(؛ السبكي، األشباه والنظائر )١/٣٣٩(

 ).٢٦/٢٠٩(جمموع الفتاوى 
ــر)  ٢( ــق : انظ ــر الرائ ــذخرية )٣٠-١/٢٩(البح ــائر )١/٢٥٥(؛ ال ــباه والنظ ــبكي، األش ؛ الس

ــد )١/١٥٦( ــور يف القواع ــباه وال)١/٢٢٨(؛ املنث ــن، األش ــن امللق ــائر ؛ اب ؛ )١/٢٨٢(نظ
 ).١/١٧٢(؛ املغني )٢٠٣ص (السيوطي، األشباه والنظائر 

 ؛)١٠ص (تقرير القواعد وحترير الفوائد : انظر)  ٣(
؛ السـبكي، األشـباه )١/١٨٦(؛ اخلـريش عـىل خمتصــر خليـل )١/٤٥(تبيني احلقـائق : انظر)  ٤(

حلصـني، القواعـد ؛ ا)٢٨٣-١/٢٨٢(؛ ابـن امللقـن، األشـباه والنظـائر )١/١٥٦(والنظائر 
 ).١/٣١٥(؛ املغني )٢/٤٩(

؛ ابن امللقن، األشباه )١/٢٢٨(؛ املنثور يف القواعد )١/١٥٦(السبكي، األشباه والنظائر : انظر)  ٥(
 ).١/٢٨٣(والنظائر 
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 ،ال يقدر عىل إذابتـه ،اأو َبَردَ ً اـًاملحدث الفاقد للامء إذا وجد َثْلجَ  -هـ
م عن الوجه واليدين ؛وجب عليه استعامله ثـم  ،ثم يمسح به الـرأس ،فيتيمَّ
م عن الرجلني   .)١(يتيمَّ

مكـث  ،لو خاف اجلنب من اخلروج من املسجد عىل نفٍس أو مالٍ  -و
م إن وجد غري تراب املسجد ،فيه  .)٢(وتيمَّ

كلُّ ركٍن أو رشٍط من أركان الصالة ورشوطها ال َيْسُقُط ميسوره  - ٢
ومـن  ؛)٣(ويسقط عنه ما يعجُز عنـه ،فيأيت املَُصيلِّ بام يستطيع منه ؛بمعسوره

  :ذلك
بال أو اسـتق ،أو قراءة الفاحتة ،إذا عجز املَُكلَّف عن القيام يف الصالة -أ
أو اجللـوس بـني  ،أو الركوع أو السـجود ،أو الطهارة ،أو سرت العورة ،القبلة

فإنَّه يسقط عنه ما يعجز  ،أو غري ذلك من رشوط الصالة وأركاهنا ،السجدتني
 .)٤(وُيَصيلِّ عىل حسب حاله ،ويأيت منه بام تيرسَّ عليه ،عليه منه

                                                
ــن، األشــباه والنظــائر )١/١٥٩(الســبكي، األشــباه والنظــائر : انظــر)  ١( ؛ )١/٢٨٣(؛ ابــن امللقِّ

 ).٢٠٤ص (ظائر السيوطي، األشباه والن
ــن، األشــباه والنظــائر )١/١٥٨(الســبكي، األشــباه والنظــائر : انظــر)  ٢( ؛ )١/٢٩٠(؛ ابــن امللقِّ

 ).٢٠٣ص (السيوطي، األشباه والنظائر 
؛ املنثـور يف القواعــد )٥٨٤-٢/٥٨٣(؛ املجمــوع املـذهب )٢/٢٩(القواعـد الكـربى : انظـر)  ٣(

؛ بـدائع )٢٦/٢٤٣(؛ )٢٣/٤٠٤( ؛)٤٢٨، ٢١/٢٣٠(؛ جمموع الفتـاوى )٢٣١-١/٢٢٨(
 ).٣٥-٢/٣٤(الفوائد 

، ١/٢١٢(؛ املبســوط )١/٤٧٨(؛ البحــر الرائــق )١/٢٥٦(جــامع العلــوم واحلكــم : انظـر  )  ٤(
؛ حاشـية الدســوقي عـىل الشـــرح الكبــري )١/٤٥٧(؛ اخلـريش عــىل خمتصــر خليــل )٢١٣

؛ )٥٨٤-٢/٥٨٣(؛ املجمـوع املـذهب )٣٧٦، ١/٣٧٤(؛ الفواكه الدواين )٥٥٤، ١/٢٣٨(
ـن، األشـباه والنظـائر )١/١٥٦(السبكي، األشـباه والنظـائر  ؛ )٢٨٤-١/٢٨٣(؛ ابـن امللقِّ
؛ جممـوع )١٠ص (؛ تقرير القواعـد وحتريـر الفوائـد )٢٠٣ص (السيوطي، األشباه والنظائر 

 ).٢٣/٤٠٤(الفتاوى 
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فـإن مل يسـتطع  ،ااعـدً فإن مل يستطع صـىلَّ ق ،املريُض ُيَصيلِّ قائًام  -ب
 .)١(وصىلَّ بنيَّته ،فإن مل يستطع اإليامء برأسه أْوَمَأ بطرفه ،صىلَّ عىل جنبه

ك  ،من عجز عن النُّْطِق بالتكبري أو القراءة يف الصالة -ج َلِزَمُه أن ُحيَـرِّ
اه بالقراءة الً لسانه بد  .)٢(كاإليامء بالركوع والسجود ؛عن حتريكه إيَّ
ى صار  ؛ االنتصاب يف الصالةمن مل يقدر عىل -د س ظهره حتَّ بأن تقوَّ

 .)٣( ايف حد الراكعني يقف كذلك راكعً 
إذا مل يمكن املصيل رفع اليدين يف الصالة إالَّ بالزيادة عىل القـدر  -هـ

 .)٤(أتى باملمكن ،املرشوع أو أنقص منه
 ،اله يف الصـالة إالَّ خلـف الصـفِّ منفـردً  اإذا مل جيد الرجل موقفً  -٣

اف واجـب، ألنَّ االصـطف ؛وصالته صحيحٌة للحاجة والعجز ،فإنَّه ُيَصيلِّ 
أيت  ،فـإذا عجـز عـن أحـدمها وقـدر عـىل اآلخـر ،وصالة اجلامعة واجب

 .)٥(باملقدور عليه
                                                

؛ هبجـة )١/٢٥٦(؛ جـامع العلـوم واحلكـم )٢/٢٩(؛ القواعد الكربى )٢/١٧٧(األم : انظر)  ١(
 ).١٤٧ص (قلوب األبرار وقرة عيون األخيار 

؛ املجمـوع املـذهب )١/٢٧٠(؛ اخلريش عىل خمتصـر خليل )١/٤٨(حاشية ابن عابدين : انظر)  ٢(
؛ ابـن امللقـن، األشـباه والنظـائر )١/١٥٧(؛ السبكي، األشـباه والنظـائر )٥٨٤-٢/٥٨٣(
 ).٢/١٣٠(ني ؛ املغ)٢٠٣ص (؛ السيوطي، األشباه والنظائر )١/٢٩٠(

؛ )١/٢٨٤(؛ ابــن امللقــن، األشــباه والنظــائر )١/١٥٧(الســبكي، األشــباه والنظــائر : انظــر)  ٣(
 ).٢٠٤ص (السيوطي، األشباه والنظائر 

؛ )١/٢٨٤(؛ ابــن امللقــن، األشــباه والنظــائر )١/١٥٦(الســبكي، األشــباه والنظــائر : انظــر)  ٤(
 ).٢٠٣ص (السيوطي، األشباه والنظائر 

؛ القواعـد واألصـول )٣/٢٢٦(؛ إعـالم املـوقعني )٣٩٧-٢٣/٣٩٦(جمموع الفتـاوى : رانظ)  ٥(
 ).٢٤ص (اجلامعة 
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 .)١(َلِزَمُه ذلك ،إذا َقَدَر عىل إخراج بعض صاٍع يف زكاة الفطر -٤
فصـار يف  ؛منـه اه فقد جزءً إالَّ أنَّ  ،امن مَلَك من املال ما يبلغ نصابً  -٥

ـ ،الً أو ضـا ،اوالنصف اآلخـر مغصـوبً  ،يديه نصفه وقلنـا  ،الً مـؤجَّ  اأو دينً
وإذا رجـع  ،فعليه أن خيرج الزكاة عـن املوجـود عنـده ،بوجوب الزكاة فيه

اُل أو الدين  .)٢(أخرج الزكاة عنه ،املغصوب أو الضَّ
إىل املرتبـة  )الظهارأو  ،كفارة القتل(من انتهى يف الكفارة الواجبة  -٦
وجب عليه إطعام من قدر عىل  ،افلم جيد إال إطعام ثالثني مسكينً ،األخرية

 .)٣(ويسقط عنه إطعام البقيَّة ،إطعامه منهم
ل النهار لعذٍر من سفر أو مرضٍ  -٧ ُثمَّ قـدر عـىل  ،من مل َيُصْم من أوَّ

 ،صـومه وصـحَّ  ،رأمسك بقيَّة النهـا ،وتيرسَّ له ذلك ،الصيام يف أثناء النهار
 .)٤(برشط أالَّ يكون قد أتى بُِمَفطِّرٍ 

                                                
؛ املجمــوع املــذهب )٣/٢٥٦(؛ مواهــب اجلليــل )١/٢٥٦(جــامع العلــوم واحلكــم : انظــر)  ١(

؛ )١/٢٨٤(؛ ابن امللقن، األشباه والنظـائر )١/١٥٦(؛ السبكي، األشباه والنظائر )٢/٥٨٥(
ص (؛ تقرير القواعد وحتريـر الفوائـد )٣٤٨ص (؛ الفوائد اجلنيَّة )٢/٥٥(اعد احلصني، القو

١١.( 
؛ )١/١٥٧(؛ السبكي، األشباه والنظـائر )١/٣٧٧(؛ أسنى املطالب )٢/٤٧٢(الوسيط : انظر)  ٢(

-٦/٣٣٠(رح الكبـري واإلنصـاف ـ؛ املقنع مـع الشـ)٢٠٤ص (السيوطي، األشباه والنظائر 
٣٣٢.( 

؛ الفوائـد )٢٠٤ص (؛ السيوطي، األشـباه والنظـائر )٥٨٧-٢/٥٨٦(ع املذهب املجمو: انظر)  ٣(
ص (؛ القواعد واألصول اجلامعة )١١ص (؛ تقرير القواعد وحترير الفوائد )٣٤٩ص (اجلنيَّة 
٢٤.( 

 ).١٣/٢٧٦(فتح الباري : انظر)  ٤(
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كاملْعُضوب الـذي ال َيْسَتْمِسـُك عـىل  ؛ومن عجَز عن احلجِّ ببدنه -٨
  .)١(وجب عليه أن يستنيب من حيجُّ عنه ،وله ماٌل  ،الراحلة ونحوه

ويسـقط عنهـا مـا  ،احلائض تفعل ما تقدر عليه من مناسك احلجِّ  -٩
 ؛)٢(كـام يسـقط عنهـا طـواف الـوداع ؛روط والواجباتـتعجُز عنه من الش

ُأِمـَر النَّـاُس َأْن َيُكـْوَن َآِخـُر َعْهـِدِهْم (( :قـال -ب –حلديث ابن عبَّاٍس 
َف َعِن املَْرَأةِ اَحلائِضِ  ،بِالَبْيِت  ُه ُخفِّ  .)٣())إِالَّ َأنَّ

ــت -١٠ ــواف بالبي ت احلــائُض إىل الط ــُطرَّ ــام يف طــواف  ؛إذا اْض ك
فقة ونحـو ذلـك ،اإلفاضة إذ غايتـه  ؛فلهـا أن تطـوف ،وخشيت فوات الرُّ

 .)٤(وبقاء الواجب وهو الطواف ،سقوط الرشط وهو الطهارة بالعجز
ْأسِ  -١١ اْسـُتِحبَّ َلـُه َأْن ُيِمـرَّ  ،من حجَّ وهـو أْصـَلٌع أو َحلِْيـُق الـرَّ

 .)٥(فال يسقط باحللق املعسور ،ألنَّه ميسور ؛املُْوَسى عىل رأسه
وقـدر عـىل أن  ،الً أو راجـ ان عجز عن الطواف بنفسـه راكًبـم -١٢

 .)٦(فإنَّه ُحيَْمُل وُيَطاُف به ،الً يطوف حممو
                                                

؛ هبجـة )٤/٣٦٢(؛ إعالم املوقعني )٣٥-٤/٣٤(؛ بدائع الفوائد )٢/٩٥(فتاوى الرميل : انظر)  ١(
 ).١٤٧ص (قلوب األبرار وقرة عيون األخيار 

 ).٣٦٢، ٤/٣٥٨(؛ إعالم املوقعني )٢١٨، ٢٦/١٧٦(جمموع الفتاوى : انظر)  ٢(
، كتاب احلج، باب إذا حاضت املرأة بعدما أفاضـت، )٤٢٣ص (أخرجه البخاريُّ يف صحيحه )  ٣(

وجوب الطـواف وسـقوطه  ، كتاب احلج، باب)٥٢٣ص (ومسلٌم يف صحيحه ).  ١٧٥٥(ح 
 ).١٣٢٧(عن احلائض، ح 

؛ رشح منظومة القواعـد )٤/٣٦٢(؛ إعالم املوقعني )٢١٨، ٢٦/١٧٦(جمموع الفتاوى : انظر)  ٤(
 ).٢٤٦ص (الفقهية 

؛ )٢/٢٨٦(؛ تقريـرات علـيش عـىل حاشـية الدسـوقي )٢/٥١٦(حاشية ابن عابـدين : انظر)  ٥(
 ).٥/٣٠٦(؛ املغني )١/٢٢٨(املهذب 

 ).٤/٣٠(؛ بدائع الفوائد )٢٦/٢٤٣(جمموع الفتاوى : نظرا)  ٦(
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ليس عىل األعمـى واألعـرج واملـريض حـرج يف تـرك بعـض  -١٣
أو تشقُّ عليهم  ،رشوط العبادات أو واجباهتا أو أركاهنا التي يعجزون عنها

ًة غري حمتملة  .)١(عليهم ان ويكون ميسورً ويأتون بام يستطيعو ،مشقَّ
نـى )٢(واملَْجُبوب ،تصحُّ توبة األعمى عن النظر -١٤ ـام  ؛عـن الزِّ ألهنَّ

إذ  ؛فال يسقط عنهام بعجزمها عن العزم عىل عـدم العـود ،قادران عىل النَّدم
ر منهام العود عادةً   .)٣(فال معنى للعزم عىل عدمه ،ال يتصوَّ

ثم بزوجته  ،بدأ بنفسه :يعهاوعجز عن مج ،من عليه نفقٌة واجبة -١٥
 .)٤(وكذا الفطرة ،فاألقرب ثم األقرب ،فرقيقه فولده فوالديه

 ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر جيب عىل من قدر عليه باليد -١٦
 ؛وال يسقط اإلنكار بالقلـب بحـاٍل مـن األحـوال ،ثم بالقلب ،ثم باللسان

 .)٥(ألنَّه يف مقدور اجلميع
وجـب  ،علُّم بعض العلم أو الدعوة إىل اهللا تعـاىلمن قدر عىل ت -١٧

 :>لقول املُْصـَطَفى  ؛وسقط عنه ما يعجز عنه ،عليه ما يقدر عليه من ذلك
ُغوا َعنِّي َوَلْو آَيةً ((    .)٦())َبلِّ

                                                
 ).١٤٧ص (هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار : انظر)  ١(
َكرِ : اَملْجُبوُب )  ٢(  .   هو مقطوع الذَّ

  .)جبب(، )١/٢٢٦(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر
 ).١٣/٢٧٦(فتح الباري : انظر)  ٣(
ص (؛ القواعـد واألصـول اجلامعـة )١٤٧ص (برار وقرة عيون األخيار هبجة قلوب األ: انظر)  ٤(

٢٤.( 
ص (؛ القواعد واألصول اجلامعـة )٢٨٦ص (؛ القواعد الفقهية )٦/١٦٩(فيض القدير : انظر)  ٥(

٢٤.( 
، كتاب أحاديـث األنبيـاء، بـاب مـا ذكـر عـن بنـي )٨٥٧ص (أخرجه البخاريُّ يف صحيحه   )  ٦(

 ).٣٤٦١(إرسائيل، ح 
= 
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بـبعض نصـيب رشيكـه،  ،وهو مـورس ،لو أعتق نصيبه يف عبدٍ  -١٨
  .)١(رسى العتق إىل القدر الذي هو مورس به

َعَتَق مـا خيـرج  ،ومل خيرج كلُّه من الثُّلث ،أوىص بإعتاق عبدٍ لو  -١٩
 .)٢(حمافظًة عىل الواجب قدر املستطاع ؛منه دون ذلك

ومعه من املاء ما يكفـي  ،وهو حمدٌث  ،املحرم إذا كان عليه طيٌب  -٢٠
أ ،أحدمها فقط وإن مل  ثم جيمعه ويغسل الطيـب لزمـه، ،فإن أمكنه أن يتوضَّ

 .)٣(بخالفه ،ألنَّ الطهارة هلا بدل ؛لطيب بهيمكنه لزمه غسل ا
ار واجـب عـىل املسـلم -٢١ واملـال،  ،بـالنفس ،جهاد املرشكني والكفَّ
ومـا عجـز  ،فام قدر عليه من ذلك قام به ،عىل حسب االستطاعة ،واللِّسان

 :َقـاَل  >أنَّ النَّبـيَّ  –ط –مالـٍك  بـن ملـا روى أنـُس  ؛)٤(عنه سـقط عنـه
كَِني بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َوَأْلِسنَتُِكمْ ملُ َجاِهُدوا ا((   .)٥())ْرشِ

                                                
ص (؛ هبجـة قلـوب األبـرار وقـرة عيـون األخيـار )٢٠/٢١٢(جمموع الفتـاوى : نظروا  

  ).٢٤-٢٣ص (؛ القواعد واألصول اجلامعة )١٤٧
؛ )١/٢٨٦(؛ ابــن امللقــن، األشــباه والنظــائر )١/١٥٧(الســبكي، األشــباه والنظــائر : انظــر)  ١(

 ).٢٠٤ص (السيوطي، األشباه والنظائر 
 ).١/٢٨٧(؛ ابن امللقن، األشباه والنظائر )١/١٥٧(النظائر السبكي، األشباه و: انظر)  ٢(
 ).١/٢٨٩(ابن امللقن، األشباه والنظائر : انظر)  ٣(
؛ جممـوع )١٧٤-١٧٣، ١٣٨-١٣٧، ٢٧ص (؛ السياسـة الشــرعية )٢٦ص (احلسـبة : انظـر)  ٤(

 ).٢٣ص (؛ القواعد واألصول اجلامعة )٤/٣٤(؛ بدائع الفوائد )٢٨/٣٨٨(الفتاوى 
ــــــزو، ح   ، كتاب اجلهاد، باب كراهية ترك)٣٦٣ص (أخرجه أبو داود يف سننه )  ٥( ). ٢٥٠٤(الغ

). ٣٠٩٦(، كتاب اجلهاد، بـاب وجـوب القتـال، ح )٦/٧(والنسائيُّ يف السنن الصغرى 
 ). ١٢٢٤٦(مالك ح  بن ، باقي مسند املكثرين، مسند أنس)١٩/٢٧٢(وأمحد يف املسند 

حه عــىل رشط مسـلم   ؛ والــذهبيُّ يف )٢٤٢٧(، ح )٢/٩١(يف املسـتدرك  احلــاكمُ : وصـحَّ
؛ )٢/٩٧(؛ واأللبـاينُّ يف صـحيح سـنن أيب داود )مطبـوع هبـامش املسـتدرك(التلخيص 

قو مسند اإلمام أمحد    ).١٩/٢٧٢(وحمقِّ
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روط جيب فعلـه وحتقيقـه ـما ُيْشرتُط يف القضاة والوالة من الش -٢٢
بتولية املتَّصف باألوصـاف التـي  ؛فهو واجب مع القدرة ،بحسب اإلمكان

ا مع العجز فالواجب تولية األمثل فا ،حيصل هبا مقصود الوالية  ؛ألمثلوأمَّ
 .)١(إالَّ وسعها األنَّ اهللا تعاىل ال يكلِّف نفًس 

يِّ املـدة ـإذا وجد مـانع مـن اجلـامع طبعـي يف الـزوج بعـد مضـ -٢٣
فُيطالـُب بالفيئـة  ،كمرٍض ال يقدر معـه عـىل الـوطء ؛املحسوبة يف اإليالء

فـال تسـقط  ،ألنَّ الفيئـة باللسـان مقـدورة ؛باللِّسان أو بالطالَّق إن مل َيـِف 
  .)٢(لعجز عن الفيئة باجلامعبا

فإنَّـه ُيْصـَلُب عـىل  ،من اجتمع عليه عقوبُة قتٍل وَصـْلٍب فـامت -٢٤
حيح ْلَب مقدورٌ  ؛الصَّ  .)٣(وهو القتل ؛فال يرتك باملعجوز عنه ،ألنَّ الصَّ
جاز أن تصـىلَّ مجاعـًة ال  اإذا فاتت اجلمعة وصالَّها الناس ظهرً  -٢٥

فـال  ،رة يف الظهـرـواجلامعة متيّسـ ،رـَتعّس ألنَّ حصول اجلمعة قد  ؛فرادى
 .)٤(عىل األصل يف مرشوعيَّة اجلامعة ؛يرتك امليسور باملعسور

وخشى فوات  ،املسافر يف الطائرة إذا عجز عن أداء الصالة قائًام  -٢٦
ألنَّ  ؛يومي بالركوع والسجود ،عىل حسب حاله افإنَّه يصلِّيها جالًس  ،وقتها

 .)٥(وامليسور ال يسقط باملعسور ،ة ميسورة لهالصالة عىل هذه الكيفي
                                                

؛ هبجـة )٢٨/٣٨٨(؛ جممـوع الفتـاوى )١٧٤-١٧٣، ١٣٧، ٢٧ص (السياسة الرشعية : انظر)  ١(
 ).١٤٨ص (ألخيار قلوب األبرار وقرة عيون ا

 ).١/٢٩١(؛ ابن امللقن، األشباه والنظائر )١/١٥٨(السبكي، األشباه والنظائر : انظر)  ٢(
 ).٢٩٢-١/٢٩١(؛ ابن امللقن، األشباه والنظائر )١/١٥٨(السبكي، األشباه والنظائر : انظر)  ٣(
 ).٢٢٦ص (القواعد الكلية والضوابط الفقهية : انظر)  ٤(
؛ فتـاوى اللجنـة )٩٨-٢/٩٧(؛ املغنـي )٣/٢١٣(؛ املجمـوع )١/١٩٩(سالك بلغة ال: انظر)  ٥(

 ).١٢٤-٨/١٢٠(الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
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عنـد تـوفُّر رشوطـه يف مسـألة رصف النقـود  ،استالم الشـيك -٢٧
ر القـبض ،بالتحويل يف املصارف ألنَّ اسـتالم  ؛يقوم مقام القبض عند تعذُّ

  .)١(فال يسقط بسقوط القبض املعسور ،الشيك ميسور
فإذا  ،احلضور أو التوكيلاألصل أن يتمَّ التعاقد بني املتعاقدين ب -٢٨

وال يـرى أحـدمها اآلخـر  ،تيرسَّ التعاقد بني غائبني ال جيمعهام مكان واحد
بواسـطة الوسـائل احلديثـة كـالربق والـتلكس  ،معاينة وال يسـمع كالمـه

ففـي هـذه احلالـة  ،والفاكس وشاشات احلاسب اآليل والربيد اإللكـرتوين
ه إليه وقبوله مـن الطـرف  ينعقد العقد بينهام عند وصول اإلجياب إىل املوجَّ

 .)٢(اآلخر
فـإن  ،رهتامـاألصل أالَّ يقيض القايض بـني اخلصـمني إالَّ بحضـ -٢٩

ر حضور أحدمها لغيبة أو مرض  ،ر له التوكيـل عنـه باخلصـومةـَوتيّس  ،تعذَّ
ألنَّ امليسـور ال يسـقط  ؛وللقايض حينئـٍذ أن حيكـم يف القضـية ،جاز ذلك
 .)٣(باملعسور
ولكنَّه يملك ما يَويفِّ بـه  ،ز عن وفاء دينه الذي عليه كلَّهمن عج -٣٠

 :لقولـه تعـاىل ؛)٤(رـَوينظر بـام تعّسـ ،بعضه وجب عليه الوفاء بام تيرسَّ عنده
                                                

؛ قـرارات وتوصـيات جممـع الفقـه )٢٦٧ص (قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة : انظر)  ١(
 ).١١٤-١١٣ص (اإلسالمي بجدة 

؛ فقــه النــوازل )١١٢-١١١ص (المي بجـدة قــرارات وتوصـيات جممــع الفقـه اإلســ: انظـر)  ٢(
)١٠٧-٣/١٠٥.( 

، )١٦١٨(، جملة األحكام العدلية، مـادة )٦٠ص (؛ معني احلكام )٧/١٨(البحر الرائق : انظر)    ٣(
  ).وما بعدها ١/٤٤٥(؛ القواعد الفقهية للدعوى القضائية )٤/٦١٣(درر احلكام 

؛ )٣٩٧ص (ز يف إيضاح قواعـد الفقـه الكليـة ؛ الوجي )١/٧٢١(تفسري القرآن العظيم : ظران )  ٤(
 ).٢٤٣ص (رشح منظومة القواعد الفقهية 
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يـني دممـا عجـز املكلَّـُف عنـه مـن حقـوق اآللكن ُيْنَتَبُه هنـا إىل أنَّ 
 ،الواجبـة عليـه ال يسـقط عنـه إذا أدَّى امليسـور منهـا إالَّ بـالعفو واإلبــراء

ائن 9  :     ]  :لقـول اهللا تعـاىل ؛)٢(واملساحمة وطيب النَّفس من الـدَّ
  E   D  C    B  A  @   ?   >   =   <  ;

    HG   FZ)ة ؛)٣ احَّ ا مبنيٌَّة عىل املطالبة واملُشَّ  .ألهنَّ
ـام  -ش –صـحابه أل >وقد قـال النبـيُّ  يف خطبتـه هبـم أوسـط أيَّ

ْيِق  ْرشِ َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم  ؛إِنَّ دَِماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَرامٌ (( :التَّ
ـي َتِعيُشـوا ،ِيف َبَلِدُكْم َهَذا إَِىل َيْوِم َتْلَقْوَنهُ  ،ِيف َشْهِرُكْم َهَذا ،َهَذا  :اْسـَمُعوا ِمنِّ
ُه َال َحيِلُّ َماُل اْمِرٍئ إِالَّ بِطِيِب  ؛َأَال َال َتْظلُِموا ،َأَال َال َتْظلُِموا ،َال َتْظلُِمواَأَال  إِنَّ

 .)٤())َنْفٍس ِمنْهُ 
ع جالًس  -٣١  ؛لكن يستقبل القبلة ،ارخصَّ الشارع للمكلَّف أن يتطوَّ

 ،يـامبخالف تكليفه بالق ،فال يسقط عنه ،ألنَّ االستقبال ممكن مع اجللوس
 .)٥(فإنَّه قد يشقُّ عليه ترك التطوع

                                                
  ).٢٨٠(سورة البقرة، من اآلية )  ١(
 ١/١٨٤(؛ ابن امللقن، األشباه والنظائر )وما بعدها ١/١٥٨(السبكي، األشباه والنظائر : انظر)  ٢(

 ).٣٤-٤/٣٣(وائد ؛ بدائع الف)وما بعدها ٥٠ص (؛ السياسة الرشعية )وما بعدها
 ).  ٢٩(سورة النساء، اآلية )  ٣(
حه )٢٠٦٩٥(، أول مسـند البصــريني، ح)٣٠١-٣٤/٢٩٩(أخرجه أمحُد يف املسـند ) ٤( ، وصـحَّ

قو املسند  .لغريه، وذكر شواهده وطرقه حمقِّ
 ).٢١/٢٨٥(جمموع الفتاوى : انظر)  ٥(
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سقط  ،إذا مل يستطع الرجل يوم العيد اخلروج مع اإلمام للصالة -٣٢
ليحصل له من العبادة يف هذا اليوم ما  ؛وجاز له أن يفعل ما يقدر عليه ،عنه

 .)١(ُيَصلِّ هبابدل اخلطبة التي مل  وتكون الركعتان  ،افيصيلِّ أربعً  ؛يقدر عليه
ويسقط عنـه  ،يفعل املكلَّف ما يقدر عليه من واجبات الطواف -٣٣

ومن بـه  ،كاملستحاضة ؛كمن به نجاسة ال يمكنه إزالتها ؛ما يعجز عنه منها
ة ؛سلس البول  .)٢(فإنَّه يطوف وال يشء عليه باتِّفاق األئمَّ
رورة وال يستطيع اهلجـرة ـَاملسلم الذي ُيقيم يف بالد الكفر للّض  -٣٤
فإنَّه يأيت من رشائـع اإلسـالم بـام يسـتطيع ويمكنـه  ،الد اإلسالممنها إىل ب

 .)٣(ويسقط عنه ما يعجز عنه ،فعله
 ؛القايض جيب عليه أن حيكم بالظاهر من حال اخلصوم وبيِّناهتم -٣٥

وال يكلَّـف  ،ولو كانت خمالفة للواقـع وبـواطن األمـور ،ألنَّه ميسور عليه
وال يسـقط عنـه امليسـور  ،قـعبالبحث عـن بـواطن األمـور وحقيقـة الوا

َتِصـُموَن إَِيلَّ (( :>وقد قال النبيُّ  ؛باملعجوز عنه ُكْم َختْ ـَام َأَنـا َبشـ ،إِنَّ  ،رٌ ـََوإِنَّ
نُ  تِِه  َوَلَعلَّ َبْعَضُكْم َأْحلَ تِِه  :َأْو َقْد َقاَل  -بُِحجَّ جَّ ي ـَِفـإِينِّ َأْقضـ ،ِمْن َبْعضٍ  -ِحلُ

 ؛َيْأُخـْذهُ  َفـالَ  اـًَفَمْن َقَضْيُت َلُه ِمْن َحقِّ َأِخيِه َشْيَئـ ،َمعُ َبْينَُكْم َعَىل َنْحِو َما َأْس 
َام َأْقَطُع َلُه قِْطَعًة ِمْن النَّارِ     .)٤())َفإِنَّ

                                                
 ).١٨٦-٢٤/١٨٥(جمموع الفتاوى : انظر)  ١(
 ).  ٢٤٣، ٢٤١، ٢٦/١٢٥(خ اإلسالم يف جمموع الفتاوى كام نقل شي  )٢(
 ).١٩/٢٢٥(جمموع الفتاوى : انظر)  ٣(
، كتاب الشهادات، باب من أقاَم البيِّنة بعد اليمني، ح )٦٥٤ص (أخرجه البخاريُّ يف صحيحه   )٤(

، كتاب األقضـية، بـاب احلكـم بالظـاهر واللَّْحـن )٧١١ص (، ومسلٌم يف صحيحه )٢٦٨٠(
 ).١٧١٣(ح  باحلجة،

فـظ اإلمـاُم أمحـُد يف املسـند  ، بـاقي مسـند األنصـار، ح )٣٠٨-٤٤/٣٠٧(وأخرجه هبذا اللَّ
ُقو املسند) ٢٦٧١٧( َحُه ُحمَقِّ   ).٣٠-٢٠/٢٨(جمموع الفتاوى : وانظر.  وصحَّ
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فهذه أشهر التطبيقات والفروع التي ذكرها أهـل العلـم هلـذه القاعـدة 
ـا حصـ ،واملقصـود منهـا التمثيـل للقاعـدة ،الفقهيَّة اجلليلة الفـروع ُر ـوأمَّ

يف باب  اخصوًص  ،إذ يدخل حتتها من الفروع ؛املندرجة حتتها فهو غري ممكن
َىص  ،العبادات فجميع  ؛رعيةـفالقدرة رشٌط يف مجيع الواجبات الش ؛ما ال ُحيْ

إذا قدر عىل بعضه وعجز  ،ما أمر اهللا تعاىل به العبد أمر إجياٍب أو استحباٍب 
  .)١(عنه ما يعجز عنه وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط ؛عن باقيه
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 ،وبيـان معناهـا ،اوتطبيًقـ الً تأصـي ؛بعد بحث هذه القاعدة الفقهيـة
وبيـان  ،والقواعد الفقهية األخـرى ،وأمهيَّتها، وعالقتها باملقاصد الرشعية

تها من الكتاب والسنة  ،املندرجـة حتتهـا والفـروع واملسـائل التطبيقيـة ،أدلَّ
لت إىل النتائج والتوصيات التالية ،واملُْسَتْثَناة منها  :توصَّ

يَّـَة الُكـْربَى -١ ُة (( :هذه القاعدة الفقهية تضـبُط القاعـدَة الُكلِّ املََشـقَّ
َر فـإذا َتَعـذَّ  ؛فيها ُيْعَمُل به يف نَِطاِق املَـْأُموَرات اوُتْعَتَربُ َقْيدَ ً ؛))َجتْلُِب التَّْيِسْريَ 

وأْمَكَنـُه القيـاُم  ،عىل املَُكلَّف القياُم ببعض الواجب الـذي ُكلِّـَف بـه وُأِمـرَ 
واهللا  ،وسَقَط عنه ما َعَجَز عنـه ،وَجَب عليه القياُم بالبعض املُْمكِنِ  ،ببعضه
  .إالَّ وسعها اال ُيكلِّف نفًس  أل

مـن  ؛هذه القاعدة الفقهية حمـلُّ اتِّفـاٍق بـني مجهـور أهـل العلـم -٢
وا عليها ،الكية والشافعية واحلنابلةامل ا احلنفيَّة فلم ينصُّ ولكـنَّهم قـالوا  ،وأمَّ

 .بام دلت عليه يف مجلة من املسائل واألحكام
ولكنَّهـا كلَّهـا  ،ألفاظ هذه القاعدة الفقهية عند أهل العلم كثـريةٌ  -٣

تطيعه، وأنَّ أنَّ اإلنسان ال ُيَكلَُّف إالَّ بام يقدر عليـه ويسـ :بمعنًى واحٍد يفيد
  .امليسور ال يسقط باملعسور

أدلَّة هذه القاعدة من الكتاب والسنة كثريٌة ورصحيٌة وواضحٌة يف  -٤
 .عند أهل العلم اإفادة معنى القاعدة املقصود هبا رشعً 
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ال يمكـن  ،امسائل هذه القاعدة وفروعها وتطبيقاهتا كثـريٌة جـدَّ ً -٥
ها اإلماُم أبـو عبـد  ،كثروهي يف أبواب العبادات أغلب وأ ،حرصها بل عدَّ
ـِة احلَْنـَبِيلُّ  بن أيب بكر بن اهللا حممد  –) هــ٧٥١ :ت(أيوب ابُن َقيِّم اجلَْوِزيَّ

يف  ايستعملوهنا كثريً  –رمحهم اهللا تعاىل  –والفقهاء  ؛قاعدة العبادات – /
 .سالميومكانتها يف الفقه اإل ،ِممَّا يدلُّ عىل أمهيَّتها ،االستدالل والتعليل هبا

لتطبيق هذه القاعدة عىل الفروع واملسائل الفقهية ال ُبدَّ من معرفة  -٦
وهل العبـادة  ،وما هو األصل فيها وما هو التَّبع ،نوع العبادة املعجوز عنها

ونحو ذلك من الضوابط التـي  ،امقصودة لذاهتا أم وجبت عىل املُكلَّف تبعً 
متى ُيْسـَتْثنَى  :تبنيَّ من خالهلاوالتي ي ،سبق بياهنا يف مبحث رشوط القاعدة

  .الفرع من القاعدة
جيب عـىل البـاحثني وطـالب العلـم العنايـة بدراسـة القواعـد  -٧
واسـتخراج القواعـد التـي مل ُيْوِهلَـا  ،وتتبُّع كتب الفقه اإلسـالمي ،الفقهيَّة

وبيان تطبيقاهتـا  ،اوتأصيلها رشعً  ،أصحاب القواعد الفقهية العناية الكافية
 ،وضـبط مسـائله ،ملا يف ذلك من خدمة الفقه ؛وعها ومسائلها املختلفةوفر

صة يف جمال القواعد الفقهيَّة  .وإثراء الدراسات الفقهية املتخصِّ
رعية كـام ـجيب عىل املُكلَّفني أن حيرصوا عىل أداء الواجبات الشـ -٨

فـإذا عجـزوا عـن  ،ما داموا قادرين مسـتطيعني ،>أمر اهللا تعاىل ورسوله 
أو ينتقلـوا إىل  ،فعليهم أن يأتوا بـام يسـتطيعون منـه ،قيام بالواجب مجيعهال
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خص الشـ ؛بدله إن كان لـه بـدل ِسـُلوا يف األخـذ بـالرُّ  ،رعيةـوأن ال َيْسَرتْ
  .والتساهل يف أمر العبادات والواجبات الرشعية

واهللا تعاىل سـائٌل كـلَّ إنسـاٍن  ؛فإنَّ اإلنسان مؤمتن عىل دينه وعباداته
فاته وأفعالهعن  ـَعة واالْضـطَِرارِ  ،ترصُّ  ،َفْلَيَتَنبَّـه املسـلم هلـذا ،يف حـال السَّ

 .وليحذر من عقاب اهللا تعاىل وسخطه ،ونفسه ،وأمانته ،وْلَيْحَتْط لدينه
أمحد اهللا تعاىل وأشكرُه عىل ما أنعـم بـه وأوىل،  ويف ختام هذا البحث

 ،والتقصـري والنسـيانوأستغفره سبحانه من آفات اخلطأ والسهو والغفلـة 
 اخالًصـ أن جيعل هـذا البحـث   وأسأله ،رـالتي ال ختلو منها أعامل البش

 .وأن ينفع به يف الدنيا واآلخرة ،لوجهه الكريم
ك أنـت العلـيم احلكـيم   ،سبحانك اللهم ال علم لنا إالَّ ما علَّمتنا إنَّ

وعـىل  ،اهللاعبد  بن وصلوات ريب وسالمه عىل املبعوث رمحًة للعاملني حممد
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا ربِّ العاملني ،آله وصحبه أمجعني
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 .القرآن الكريم  -١
عبـد  بـن عـيل ،اإلهباج يف رشح املنهاج عىل منهاج الوصول إىل علم األصول للقايض البيضاوي -٢

 .هـ١٤٠٤ ،١ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الكايف السبكي
 ،دار الكتب العلمية ،إبراهيم العجوز :ض ،سيف الدين اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام -٣

 .بريوت
 ،املكتب اإلسالمي ،حممد نارص الدين األلباين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -٤

 ..هـ١٤٠٥ ،٢ط ،بريوت
األنصاري زكريا   بن أمحد  بن حممد نب  زكرياأبو حييى  ،رشح روض الطالبيف أسنى املطالب  -٥

 .هـ١٣١٣ط  ،املطبعة امليمنية بمرص ،الشافعي
 ،سعود الثبيتي .د :ت ،أيب سليامن البكري الشافعي بن  حممد ،االستغناء يف الفرق واالستثناء -٦

 .هـ١٤٠٨ ،١ط ،مركز إحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى
حممد  بن  أمحد. د :ت ،مكي ابن الوكيل بن  عمر بن  مدأبو عبد اهللا حم ،األشباه والنظائر -٧

 .هـ١٤١٨ ،٢ط ،الرياض ،العنقري، مكتبة الرشد
دار الكتب  ،عبد العزيز حممد الوكيل :ت ،ُنجيم احلنفي بن  زين الدين إبراهيم ،األشباه والنظائر -٨

 .هـ١٤١٣ ،١ط ،بريوت ،العلمية
وعيل  ،عادل عبد املوجود :ت ،الكايف السبكي عبد  بن عيل بن  عبد الوهاب ،األشباه والنظائر -٩

 .هـ١٤١١ ،١ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،معوض
ن  بن عمر ،األشباه والنظائر -١٠  ،أمحد اخلضريي .د :ت ،عيل األنصاري املعروف بابن اُملَلقِّ

 .هـ١٤١٧ ،١ط ،إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ،باكستان
خالد  :ت ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،وفروع فقه الشافعيةاألشباه والنظائر يف قواعد  -١١

 .هـ١٤١٥ ،١ط ،بريوت ،مؤسسة الكتب الثقافية ،عبد الفتاح شبل
 . طبع بمطبعة اإلرادة، تونس ،القايض عبد الوهاب البغدادي ،اإلرشاف عىل مسائل اخلالف -١٢
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أبو الوفاء األفغاين، دار  :ت ،أمحد الرسخيس احلنفي بن  أبو بكر حممد ،أصول الرسخيس -١٣
 .هـ١٣٩٣ ،بريوت ،املعرفة

مكتبة  ،فهد السدحان :ت ،مفلح املقديس احلنبيل بن  شمس الدين حممد ،أصول الفقه -١٤
 .هـ١٤٢٠ ،١ط ،الرياض ،العبيكان

 .هـ١٤٠٧ ،٣ط ،بريوت ،دار الفكر ،حممد زكريا الربدييس .د ،أصول الفقه-١٥
 .بريوت ،دار الفكر ،السيد حممد شطا الدمياطي بن  أبو بكر ،إعانة الطالبني -١٦
حسن آل   بن مشهور :ت ،شمس الدين ابن قيِّم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني -١٧

  .هـ١٤٢٣ ،١ط ،الدمام ،دار ابن اجلوزي ،سلامن
ار مكتب البحوث والدراسات بد ،حممد اخلطيب الرشبيني ،اإلقناع يف حلِّ ألفاظ أيب شجاع -١٨

 .هـ١٤١٥ ،بريوت ،الفكر
 ،١ط ،املنصورة ،دار الوفاء ،رفعت فوزي عبد املطلب .د :ت ،إدريس الشافعي  بن حممد ،األم -١٩

 .هـ١٤٢٢
عالء الدين أبو  ،حنبل بن  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد -٢٠

دار  ،عبد اهللا الرتكي .د :ت ،)قنعومعه الرشح الكبري وامل( ،سليامن املرداوي بن  احلسن عيل
 .هـ١٤٢٦ ،٢ط ،الرياض ،عامل الكتب

 ،دار الكتب العلمية ،زكريا عمريات :ت ،ابن ُنجيم احلنفي ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق -٢١
 .هـ١٤١٨ ،١ط ،بريوت

 .دمشق ،دار الكتبي ،هبادر الزركيش  بن حممد ،البحر املحيط يف أصول الفقه -٢٢
دار الكتاب  ،مسعود الكاساين بن  عالء الدين أبو بكر ،لصنائع يف ترتيب الرشائعبدائع ا -٢٣

 .م١٩٨٢ ،٢ط ،بريوت ،العريب
 .هـ١٣٩٢ ،٢ط ،مرص ،مطابع الفجالة اجلديدة ،ابن قيم اجلوزية ،بدائع الفوائد -٢٤
 نارص بن  عبد الرمحن ،هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار -٢٥

 .هـ١٤١٤ ،١ط ،بريوت ،دار عامل الكتب ،السعدي
دار  ،أمحد عزّو عناية :ت ،عيل الزيلعي  بن فخر الدين عثامن ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق -٢٦

 .هـ١٤٢٠ ،١ط ،بريوت ،الكتب العلمية
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ِميُّ حممد الُبَجْريَ  بن  سليامن ،)حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب(التجريد لنفع العبيد  -٢٧
 .مرص ،دار الفكر العريب ،الشافعي

مطبعة مصطفى البايب  ،اهلامم احلنفي  بن  كامل الدين عبد الواحد ،التحرير يف أصول الفقه -٢٨
 .هـ١٣٥٠ ،القاهرة ،احللبي

دار إحياء  ،حممد الرازي بن  قطب الدين حممود ،حترير القواعد املنطقية رشح الرسالة الشمسية -٢٩
 .رصبم ،الكتب العربية

ِميُّ الشافعي  بن سليامن ،حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب -٣٠  .بريوت ،دار الفكر ،حممد الُبَجْريَ
  ،دار إحياء الرتاث العريب ،حجر اهليتمي  بن حممد بن  أمحد ،حتفة املحتاج يف رشح املنهاج -٣١
 ،٢بريوت، ط ،دار الكتاب العريب ،إبراهيم األبياري :ض ،حممد اجلرجاين  بن عيل ،التعريفات -٣٢

 .هـ١٤١٣
حممد   بن سامي :ت ،كثري الدمشقي بن  احلافظ أبو الفداء إسامعيل ،تفسري القرآن العظيم -٣٣

 .هـ١٤٢٢ ،١ط ،اإلصدار الثاين ،الرياض ،السالمة، دار طيبة
طه عبد الرءوف  :ض ،مجال الدين أبو الفرج ابن رجب احلنبيل ،تقرير القواعد وحترير الفوائد -٣٤

 .هـ١٤٠٨ ،٢ط ،بريوت ،ار اجليلد ،سعد
 ،دار إحياء الكتب العربية ،مطبوع مع حاشية الدسوقي ،تقريرات عليش عىل حاشية الدسوقي -٣٥

 .بمرص
 .مطبوع هبامش املستدرك ،شمس الدين الذهبي ،تلخيص املستدرك -٣٦
مفيد  .د: ت ،احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبيل  بن أمحد  بن حمفوظ ،التمهيد يف أصول الفقه-٣٧

 ،معهد إحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى ،حممد عيل إبراهيم .و د ،حممد أبو عمشة
 .هـ١٤٠٦ ،١ط 

م اجلوزية عىل سنن أيب داود( ؛هتذيب السنن -٣٨ مطبوع مع  ،)تعليقات احلافظ شمس الدين ابن قيِّ
 .عون املعبود

دار  ،حممد رضوان الداية .د :ت ،ؤوف املناويملحمد عبد الر ،التوقيف عىل مهامت التعاريف -٣٩
 .هـ١٤١٠ ،١ط ،دمشق ،بريوت ،الفكر املعارص

 .هـ١٤١٨ ،١ط ،بريوت ،مؤسسة الريان ،يوسف اجلديع  بن عبد اهللا ،تيسري علم أصول الفقه -٤٠
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 ،نارص السعدي  بن عبد الرمحن ،)تفسري ابن سعدي(تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  -٤١
 .هـ١٤٢٣ ،١ط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،معال اللوحيق  بن عبد الرمحن :ت

عبد اهللا  .د :ت ،جرير الطربي  بن حممد ،)تفسري الطربي(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -٤٢
 ،دار هجر ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر ،الرتكي
  .هـ١٤٢٢ ،١ط ،القاهرة

وحممد فؤاد عبد  ،أمحد شاكر.ت ،عيسى الرتمذي  بن أبو عيسى حممد ،اجلامع الصحيح -٤٣
 .بريوت ،دار الكتب العلمية ،الباقي

ــديثً  -٤٤ ــني ح ــم يف رشح مخس ــوم واحلك ــامع العل ــم اج ــع الكل ــن جوام ــد  ،م ــرج عب ــو الف أب
 ،مؤسسـة الرسـالة ،وإبـراهيم بـاجس ،شـعيب األرنـؤوط :ت ،رجب احلنـبيل بن الرمحن

 هـ١٤١٥، ٦ط ،وتبري
عبد اهللا الرتكي، بالتعاون  .د :ت ،أمحد القرطبي  بن أبو عبد اهللا حممد ،اجلامع ألحكام القرآن -٤٥

  .هـ١٤٢٧ ،١ط ،بريوت ،مع مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة
مكتبة  ،حاشية البناين عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع لتاج الدين ابن السبكي -٤٦

 .هـ١٣٥٦ ،٢ط ،مرص ،يب احللبي وأوالدهمصطفى البا
دار إحياء  ،عرفة الدسوقي  بن شمس الدين حممد ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير -٤٧

 .مرص ،الكتب العربية
دار  ،حممود العطار  بن حممد  بن حسن ،حاشية العطار عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع -٤٨

 .بريوت ،الكتب العلمية
وأمحد الربليس  ،أمحد سالمة القليويب ،قليويب وعمرية عىل رشح املحيل عىل املنهاج حاشيتا -٤٩

 .دار إحياء الكتب العربية ،عمرية
منشورات الرئاسة العامة هليئة  ،تيمية بن  عبد احلليم  بن شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد ،احلسبة -٥٠

 .هـ١٤١٢ ،١ط ،الرياض ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر
دار الكتب  ،زكريا عمريات :ض ،اخلريش املالكيعبد اهللا  بن  حممد ،اخلريش عىل خمترص خليل -٥١

 .هـ١٤١٧ ،١ط ،بريوت ،العلمية
دار الكتب  ،تعريب املحامي فهمي احلسيني ،عيل حيدر ،درر احلكام رشح جملة األحكام -٥٢

 .هـ١٤١١ ،١ط ،بريوت ،العلمية
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 ،دار الغرب اإلسالمي ،سعيد أعراب :ت ،دريس القرايفإ  بن شهاب الدين أمحد ،الذخرية -٥٣
 .م١٩٩٤ ،١ط ،بريوت

 ،بريوت ،دار الفكر ،ابن عابدين ،حممد أمني ،)حاشية ابن عابدين(رد املحتار عىل الدر املختار  -٥٤
 .هـ١٣٨٦ ،٢ط

اء أضو ،أرشف عبد املقصود :ت ،سعدي  بن نارص بن  عبد الرمحن ،رساله يف القواعد الفقهيَّة -٥٥
 .هـ١٤١٩ ،١ط ،الرياض ،السلف

 ،مكتبة الرشد، الرياض ،يعقوب عبد الوهاب الباحسني .د ،رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية -٥٦
 .هـ١٤٢٠ ،٣ط

شعيب األرنؤوط، وعبد  :ت ،أيب بكر ابن قيِّم اجلوزية بن  حممد ،زاد املعاد يف هدي خري العباد -٥٧
 .هـ١٤٠٧ ،١٥ط ،وتبري ،مؤسسة الرسالة ،القادر األرنؤوط

 .)جملد واحد(هـ ١٤٢٠ ،١ط ،الرياض ،دار السالم ،ماجه بن  يزيد  بن حممد ،سنن ابن ماجه -٥٨
 ،١ط ،الرياض ،دار السالم للنرش والتوزيع ،األشعث السجستاين بن  سليامن ،سنن أيب داود -٥٩

 .)جملد واحد(هـ ١٤٢٠
عبد الوارث حممد  :ض ،شعيب النسائي بن  أبو عبد الرمحن أمحد ،)املجتبى( السنن الصغرى -٦٠

 .هـ١٤١٦ ،١ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،عيل
 محزة .د :ت ،عالء الدين الكناين العسقالين احلنبيل ،سواد الناظر وشقائق الروض الناظر -٦١

 .هـ١٣٩٩ ،مطبوعة عىل اآللة الكاتبة ،كلية الرشيعة بمكة رسالة دكتوراه من ،الفعر
تيمية  بن  عبد السالم  بن شيخ اإلسالم أمحد ،عية يف إصالح الراعي والرعيةالسياسة الرش -٦٢

 .هـ١٤٠٥ ،١ط ،دمشق ،مكتبة دار البيان ،بشري حممد عيون :ت ،احلراين
 ،أمحد املحيل بن  شمس الدين حممد ،السبكي  بن رشح مجع اجلوامع لتاج الدين عبد الوهاب -٦٣

 .هـ١٣٥٦ ،٢ط ،مرص ،مكتبة مصطفى البايب احللبي وأوالده
 .هـ١٤٠٩ ،٢ط ،دمشق ،دار القلم ،أمحد الزرقاء ،رشح القواعد الفقهية -٦٤
 .)مطبوع مع حاشية الدسوقي( ،أمحد الدردير  بن حممد بن  أبو الربكات أمحد ،الرشح الكبري -٦٥
 :ت ،أمحد قدامة املقديس  بن  حممد  بن  شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن ،الرشح الكبري -٦٦

 .هـ١٤٢٦ ،٢ط ،الرياض ،دار عامل الكتب ،اهللا الرتكيعبد .د
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مكتبة  ،نزيه محاد .و د ،حممد الزحييل .د :ت ،ابن النجار احلنبيل ،رشح الكوكب املنري -٦٧
 .هـ١٤١٣ ،١ط ،الرياض ،العبيكان

 .د :ت ،سعيد الطويف  بن عبد القوي بن  نجم الدين أبو الربيع سليامن ،رشح خمترص الروضة -٦٨
 ،٢ط ،وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف باململكة العربية السعودية :نرش ، الرتكيعبد اهللا
 .هـ١٤١٩

 ،١بريوت، ط ،دار اخلري ،رشف النووي بن  أبو زكريا حييى ،رشح النووي عىل صحيح مسلم -٦٩
 .هـ١٤١٤

دار  ،عويدحممد ال  بن عبد العزيز .د ،رشح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرمحن السعدي -٧٠
 .هـ١٤٢٥ ،١ط ،الرياض ،القاسم

هـ ١٤٢٣ ١ط ،بريوت ،دمشق ،دار ابن كثري ،البخاريإسامعيل  بن  حممد ،صحيح البخاري -٧١
 .)جملد واحد(

اجلديدة،  ٢ط ،الرياض ،مكتبة املعارف ،حممد نارص الدين األلباين ،صحيح سنن أيب داود -٧٢
 .هـ١٤٢١

 ،م٢٠٠٥ ،١ط ،لبنان ،بيت األفكار الدولية ،شريياحلجاج الق بن  مسلم ،صحيح مسلم -٧٣
 .)جملد واحد(

مكتبة دار البيان،  ،بشري عيون :ت ،ابن قيم اجلوزية ،الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية -٧٤
 .هـ١٤١٠ ،١ط ،دمشق

 .بريوت ،دار املعرفة ،أمحد الرميل األنصاري  بن حممد ،د ابن رسالنبرشح ز غاية البيان -٧٥
 ،زكريا األنصاري الشافعي  بن حممد بن  أبو حييى زكريا ،ر البهية يف رشح البهجة الورديةالغر -٧٦

 .املطبعة امليمنية بمرص
يوسف   بن عبد اهللا بن  إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك ،غياث األمم يف التياث الظلم -٧٧

 ،مرص ،اإلسكندرية ،دار الدعوة ،فؤاد عبد املنعم أمحد .د ،مصطفى حلمي .د :ت ،اجلويني
 .هـ١٤١١ ،٣ط

 ،املكتبة اإلسالمية ،محزة األنصاري الرميل الشافعي  بن شهاب الدين أمحد ،فتاوى الرميل -٧٨
 .بريوت

 .بريوت ،املكتبة اإلسالمية ،حجر اهليتمي املكي  بن حممد بن  أمحد ،الفتاوى الفقهية الكربى -٧٩
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 :مجـع وترتيـب ،تـاء باململكـة العربيـة السـعوديةفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة واإلف -٨٠
مؤسســة األمــرية العنــود بنــت عبــد  :رـنشــ ،عبــد الــرزاق الــدرويش بــن أمحــد
 .هـ١٤٢٣ ،٤ط ،الرياض ،جلوي آل سعود اخلريية بن مساعد بن العزيز

حممد فؤاد عبد .ت ،حجر العسقالين بن  عيل  بن أمحد ،فتح الباري برشح صحيح البخاري -٨١
دار الريان للرتاث،  ،مع تعليقات سامحة الشيخ ابن باز ،حمب الدين اخلطيبو ،الباقي

 . هـ١٤٠٩ ،٢ط ،القاهرة
 .هـ١٣٢٠ ،مرص ،املطبعة الرشقية ،ابن حجر اهليثمي ،فتح املبني لرشح األربعني -٨٢
دار الكتب  ،الشافعياألنصاري زكريا  بن  أمحد بن  حممد  بن زكرياأبو حييى  ،فتح الوهاب -٨٣

 .هـ١٤١٨ ،١ط ،بريوت ،ميةالعل
ـــالب  -٨٤ ـــنهج الط ـــيح رشح م ـــاب بتوض ـــات الوه ـــل(فتوح ـــروف بحاشـــية اجلم  ،)املع

 .بريوت ،دار الفكر ،منصور العجييل األزهري الشافعي الشهري باجلمل بن عمر بن سليامن
 .تبريو ،عامل الكتب ،إدريس القرايف بن  شهاب الدين أمحد ،الفروق -٨٥
 .هـ١٤٢٦ ،١ط ،الدمام ،دار ابن اجلوزي ،حسني اجليزاين  بن مدحم .د ،فقه النوازل -٨٦
مهنـا النفـراوي  بـن سـامل بـن غنيم بن أمحد ،الة ابن أيب زيد القريواينالفواكه الدواين عىل رس -٨٧

 .هـ١٤١٨ ،١ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،عبد الوارث حممد عيل :ض ،املالكي
أمحد عبد  :ض ،حممد عبد الرؤوف املناوي ،وطيفيض القدير رشح اجلامع الصغري للسي -٨٨

 .هـ١٤١٥ ،١ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،السالم
اجلنية حاشية املواهب السنية رشح الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية يف األشباه الفوائد  -٨٩

الدين رمزي سعد  :ت ،عيسى الفاداين املكي بن  حممد ياسني ،والنظائر عىل مذهب الشافعية
  .هـ١٤١٧ ،٢ط ،بريوت ،دار البشائر اإلسالمية ،دمشقية

 ،الرياض ،مكتبة الرشد ،عبد الوهاب الباحسني بن  يعقوب .د ،األمور بمقاصدهاقاعدة   -٩٠
 .هـ١٤١٨ ،١ط

 ،١الرياض، ط ،مكتبة الرشد ،عبد الوهاب الباحسني  بن يعقوب .د ،العادة حمكمةقاعدة  -٩١
 .هـ١٤٢٣

 ،الرياض ،مكتبة الرشد ،عبد الوهاب الباحسني  بن يعقوب .د ،ة جتلب التيسريقاعدة املشق -٩٢
 .هـ١٤٢٤ ،١ط
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 ،الرياض ،مكتبة الرشد ،عبد الوهاب الباحسني  بن يعقوب .د ،اليقني ال يزول بالشكِّ قاعدة  -٩٣
 .هـ١٤١٧ ،١ط

 ،٢ط ،ريوتب ،مؤسسة الرسالة ،يعقوب الفريوزآبادي بن جمد الدين حممد ،القاموس املحيط -٩٤
 .هـ١٤٠٧

مطابع رابطة  ،للدورات من األوىل إىل اخلامسة عرشةقرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة  -٩٥
  .العامل اإلسالمي بمكة

تنسيق  ،الدورات من األوىل إىل العارشة ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي بجدة -٩٦
ة .وتعليق د  ،٢ط ،جممع الفقه اإلسالمي بجدة ،قدار القلم بدمش ،عبد الستار أبو غدَّ
 .هـ١٤١٨

حممد   بن جربيل. د: ت ،عبد املؤمن تقيُّ الدين اِحلَصني بن  حممد  بن أبو بكر ،القواعد -٩٧
 .هـ١٤١٨ ،١ط ،الرياض ،مكتبة الرشد ،البصييل

ِري بن  أبو عبد اهللا حممد ،القواعد -٩٨ لرتاث مركز إحياء ا :نرش ،محيد بن  أمحد .د :ت ،أمحد اَملقَّ
 .مكة ،اإلسالمي بجامعة أم القرى

 ،نزيه محاد .د :ت ،العز ابن عبد السالم ،)القواعد الكربى(قواعد األحكام يف إصالح األنام  -٩٩
 .هـ١٤٢١ ،١ط ،دمشق ،دار القلم ،عثامن ضمريية.د

 .هـ١٤١٢ ،٢ط ،دمشق ،دار القلم ،عيل أمحد النَّْدوي ،القواعد الفقهيَّة -١٠٠
ع عنهاالقواع -١٠١ الرياض،  ،دار بلنسية ،غانم السدالن بن  صالح .د ،د الفقهيَّة الكربى وما تفرَّ

  .هـ١٤٢٠ ،٢ط
 ،القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام القضائي يف اململكة العربية السـعودية -١٠٢

 .هـ١٤٢٨، ١ط ،الرياض ،رـدار التوحيد للنش ،عبد العزيز آل الشيخ بن حسني.د
عبد الرمحن مجعة  ،البن قيم اجلوزية القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني -١٠٣

 .هـ١٤٢١ ،١ط ،ودار ابن عفان بمرص ،دار ابن القيم بالدمام ،اجلزائري
، ١جامعة الكويت، ط ،حممد الزحييل. د ،القواعد الفقهية عىل املذهب احلنفي والشافعي -١٠٤

 .م١٩٩٩
دار الفرقان،  ،حممد عثامن شبِّري. د ،واعد الكلية والضوابط الفقهيَّة يف الرشيعة اإلسالميةالق -١٠٥

 .هـ١٤٢٠ ،١ط ،األردن
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نارص   بن للشيخ عبد الرمحن ،القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة -١٠٦
 .هـ١٤٢٤، ٣ط ،الدمام ،دار ابن اجلوزي ،عيل املشيقح  بن خالد .د :ت ،السعدي

مطبعة السنة  ،حممد حامد الفقي :ت ،عباس البعيل  بن عيل ،القواعد والفوائد األصولية -١٠٧
 .هـ١٣٧٥ ،١ط ،القاهرة ،املحمدية

 ،أمحد البخاري احلنفي بن  عالء الدين عبد العزيز ،كشف األرسار رشح أصول البزدوي -١٠٨
مكتبة  ،)ل إىل معرفة األصولكنز الوصو(املسمى  ،حممد بن  ومعه أصول البزدوي عيل

 . هـ١٣٠٧ ،الصنائع
 .هـ١٤١٩ ،٣ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي ،ابن منظور اإلفريقي ،لسان العرب -١٠٩
 .هـ١٤١٤ ،١ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،شمس الدين الرسخيس ،املبسوط -١١٠
 .)مع درر احلكام رشح جملة األحكام(جملة األحكام العدلية  -١١١
 .العدد الرابع ،الدورة الرابعة ،جدة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي -١١٢
 :كيكلدي العالئي الشافعي، ت بن  خليلأبو سعيد  ،املجموع املذهب يف قواعد املذهب -١١٣

 ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية :نرش ،عبد الرمحن الرشيف  بن عبد الغفار  بن حممد.د
 .هـ١٤١٤ ،١ط ،لبحوث الرشعية بالكويتاإلدارة العامة لإلفتاء وا

جممع  ،قاسم وابنه حممد بن  عبد الرمحن :مجع ،جمموع فتاوى ورسائل شيخ اإلسالم ابن تيمية -١١٤
 .هـ١٤١٦ ،١ط ،املدينة ،امللك فهد

طـه جـابر فيـاض  .د :ت ،احلسـني الـرازي بـن عمـر بـن حممـد ،املحصول يف أصول الفقه-١١٥
 .هـ١٣٩٩ ،١ط ،بالرياض ،مطابع الفرزدق ،العلواين

القايض عضد الدين  ،احلاجب يف األصول  بن خمترص القايض عضد الدين وامللة ملخترص -١١٦
 .هـ١٤٠٣ ،٣ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،وامللة اإلجيي

اك نستعني -١١٧ اك نعبد وإيَّ أيـوب  بن أيب بكر بن أبو عبد اهللا حممد ،مدارج السالكني بني منازل إيَّ
 ،١ط ،بـريوت ،دار الكتـاب العـريب ،حممـد املعتصـم بـاهللا البغـدادي :ت ،اجلوزية ابن قيم
 .هـ١٤١٠

 ،دمشق ،املطبعة التعاونية ،عبد الرمحن الصابوين .د ،املدخل لدراسة الترشيع اإلسالمي -١١٨
 .هـ١٣٩٤
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طفى مص :ض ،عبد اهللا احلاكم النيسابوري  بن أبو عبد اهللا حممد ،املستدرك عىل الصحيحني -١١٩
 .١ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،عطا

رشكة  ،محزة زهري حافظ :ت ،حممد الغزايل بن  أبو حامد حممد ،املستصفى من علم األصول -١٢٠
  .املدينة املنورة ،املدينة للطباعة

نخبة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب .ت ،حنبل الشيباين  بن مسند اإلمام أمحد -١٢١
 .هـ١٤١٦ ،١ط ،بريوت ،لةمؤسسة الرسا ،األرنؤوط

يوسف الشيخ  :ض ،حممد الفيومي  بن أمحد ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي -١٢٢
 .هـ١٤١٨ ،٢ط ،بريوت ،املكتبة العرصية ،حممد

 ،وعطية الصواحلي ،ليم املنترصاحل  عبد.ود ،إبراهيم أنيس.د :إخراج ،املعجم الوسيط -١٢٣
 .بريوت ،كردار الف ،وحممد خلف اهللا

 .بريوت ،دار اجليل ،عبد السالم هارون.ت ،فارس الرازي  بن أمحد ،معجم مقاييس اللغة -١٢٤
د بني اخلصمني من األحكام -١٢٥ خليل   بن عالء الدين أبو احلسن عيل ،معني احلكام فيام يرتدَّ

 .٢ط ،مطبعة مصطفى البايب احللبي بمرص ،الطرابليس احلنفي
عبد الفتاح احللو، دار .ود ،عبد اهللا الرتكي.د.ت ،ين ابن قدامة احلنبيلموفق الد ،املغني -١٢٦

 .هـ١٤١٠ ،١ط ،القاهرة ،هجر
دار  ،شمس الدين حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج -١٢٧

 .هـ١٤١٥ ،١ط ،بريوت ،الكتب العلمية
 ،)ومعه الرشح الكبري واإلنصاف( ،قدامه  بن حممد نب  أمحد بن  ملوفق الدين عبد اهللا ،املقنع -١٢٨

 .هـ١٤٢٦ ،٢ط ،الرياض ،دار عامل الكتب ،عبد اهللا الرتكي .د :ت
وزارة األوقاف  ،تيسري فائق أمحد حممود. د :ت ،هبادر الزركيش بن  حممد ،املنثور يف القواعد -١٢٩

 .هـ١٤٠٥ ،٢ط ،الكويت ،والشئون اإلسالمية
مطبوع مع رشح منظومة القواعد ( ،نارص السعدي  بن عبد الرمحن ،الفقهيةمنظومة القواعد  -١٣٠

 .)العويد ،للدكتور
 ،دار القلم، دمشق ،صفوان الداوودي.ت ،الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن -١٣١

 .هـ١٤١٨ ،٢ط ،بريوت ،والدار الشامية
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بدون معلومات  ،ر اهليتميحج  بن حممد بن  أمحد ،رشح املقدمة احلرضميةاملنهج القويم  -١٣٢
 .نرش

ب يف فقه مذهب اإلمام الشافعي -١٣٣ مطبعة عيسى  ،عيل الشريازي بن  أبو إسحاق إبراهيم ،املهذَّ
 .البايب احللبي بمرص

مكتبة الرياض  ،عبد اهللا دراز :ت ،أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة -١٣٤
  .احلديثة

املعروف باحلطاب عبد الرمحن املغريب  بن  حممد ، خليللرشح خمترص مواهب اجلليل -١٣٥
مصورة عن  ،هـ١٤١٦ ،١ط ،بريوت ،الكتب العلميةدار  ،زكريا عمريات :ض ،الرعيني

 .م١٩٢٨ ،مرص ،مطبعة السعادة
جلنة النرش العلمي بوزارة التعليم العايل  ،إبراهيم عبده .د :إرشاف ،املوسوعة الطبية احلديثة -١٣٦

  .م١٩٧٠ ،٢ط ،قاهرةال ،املرصية
طبعة ذات  ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية ،ـ املوسوعة الفقهية الكويتية١٣٧

 .هـ١٤٠٨ ،٢ط ،السالسل
مؤسسة الرسالة،  ،وهبة الزحييل .د ،نظرية الرضورة الرشعية مقارنة مع القانون الوضعي -١٣٨

 .هـ١٣٩٩ ،٢ط ،بريوت
 ،١ط ،والدار الشامية ببريوت ،دار القلم بدمشق ،د الزحييلحمم .د ،النظريات الفقهية -١٣٩

 .هـ١٤١٤
أيب القاسم  بن  أبو بكر ،نظم القواعد الفقهية يف األشباه والنظائر عىل مذهب الشافعية -١٤٠

 .)مطبوع مع الفوائد اجلنية( ،األهدل
 ،بريون ،الفكردار  ،نووي احلاوي أبو عبد املعطي  بن عيل بن  عمر بن  حممد ،هناية الزين -١٤١

 .١ط
 ،مجال الدين عبد الرحيم األسنوي ،للقايض البيضاوي هناية السول يف رشح منهاج األصول -١٤٢

 .بريوت ،عامل الكتب
 ،دار الفكر ،محزة الرميل الشافعي الصغري بن  أمحد بن  حممد ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج -١٤٣

 .هـ١٤٠٤ ،بريوت
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األثري  بن  حممد  بن جمد الدين أبو السعادات املبارك ،واألثرالنهاية يف غريب احلديث  -١٤٤
 .هـ١٤١٨ ،١ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،عبد الرمحن صالح عويضه :ض ،اجلزري

 .هـ١٤١٩ ،دمشق ،دار الفكر ،وهبة الزحييل .د ،الوجيز يف أصول الفقه -١٤٥
مؤسسة الرسالة،  ،محد البورنوأ بن  حممد صدقي. د ،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية -١٤٦

 .هـ١٤١٦ ،٤ط ،بريوت
مؤسسة  ،عبد الكريم زيدان .د ،الوجيز يف رشح القواعد الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية -١٤٧

 .هـ١٤٢٤ ،١ط ،بريوت ،الرسالة
دار  ،وحممد حممد تامر ،أمحد حممود إبراهيم :ت ،حممد أبو حامد الغزايل بن  حممد ،الوسيط -١٤٨

 .هـ١٤١٧ ،١ط ،لقاهرةا ،السالم
 .هـ١٤٢١ ،مرص ،٢ط ،أمحد فهمي أبو سنة .د ،الوسيط يف أصول الفقه -١٤٩
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 ٢٣٩  ----------------------------------------  ملخص البحث
 ٢٤١  -------------------------)أمهيَّة البحث، وأسباب الكتابة فيه( املقدمة
 ٢٤٦  -------------------------------------  ة البحث ومسائلهخط

 ٢٤٦  -----------------------------------------  منهج البحث
 ٢٤٩  ---------------------------------  مصطلحات البحث ورموزه

  ----------------------  ٢٥٠  
 ٢٥٠  -----------------------  القاعدة يف اللغة والرشعألفاظ  معاين :الً أو�    

 ٢٥٤  --------------------------  يف الرشع الً معنى القاعدة إمجا :اثانيً  �    
  ------------  ٢٥٦  
  ---------------------  ٢٦٤  

 ٢٦٤  ------------------------------------  أركان القاعدة :الً أو �    
 ٢٦٦  -------------------------------  رشوط تطبيق القاعدة: اثانيً  �    

  ٢٧١  ---------  ا
  ----------------  ٢٧٧  

 ٢٧٧  --------------------------  أدلة القاعدة من القرآن الكريم :الً أو�     
 ٢٧٩  --------------------------- أدلة القاعدة من السنة النبوية :اثانيً �     

  --------------  ٢٨٤  
 ٢٩٧  --------------------------------  خامتة بأهمِّ النتائج والتوصيات

 ٣٠٠  -----------------------------------  مصادر البحث ومراجعه
 ٣١٢  --------------------------------------------  الفهرس
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