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املقّدمة

احلمد هلل وحده، والّصالة والّسالم على من ال نبّي بعده، وبعد: 
إّن اإلسالم دين الرحمة والّسماحة واليسر، قال اهلل تعالى: )ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ( ]البقرة:185[، وقد أخبر اهلل  أن الّنبّي 
: )ک  ک  گ گ  گگ(  S أُرسل رحمة للعاملني، فقال 
]الأنبياء[، وقال النبي S: )إمنا أنا رحمة مهداة))1)، ومعالم الرحمة في 

دين اإلسالم وشريعته ظاهرة للعيان، ال يشكك في حقيقتها إال جاهل أو 
مغرض مكابر. 

هذا، وقد جتلت معالم الرحمة وصورها في الشريعة اإلسالمية كلها، 
فأينما يولِّي املسلم َفثَّم رحمة اهلل، سواء تعلق األمر بالتعاليم االعتقادية، 

أو التعبدية، أو العملية، أو األخالقية والسلوكية. 
الشريعة مبناها وأساسها  »فإن  � )751ه�):  القيم  ابن  يقول اإلمام 
ورحمة  كلها،  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش  في  العباد  ومصالح  احلكم  على 
كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى اجلور، 
 ،(9205( رقم:  »مسنده«:  في  البّزار  واإلمام   ،(15( رقم:  »سننه«:  في  الدارمي  اإلمام  أخرجه    (1(
»سلسلة  في  األلباني  الشيخ  وصححه   ،(2981( رقم:  األوسط«:  »املعجم  في  الطبراني  واإلمام 

األحاديث الصحيحة« رقم: )490). 
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إلى  احلكمة  وعن  املفسدة،  إلى  املصلحة  وعن  إلى ضدها،  الرحمة  وعن 
البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل اهلل 
بني عباده، ورحمته بني خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى 
صدق رسوله S أمت داللة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر املبصرون، 
عليل،  كل  دواء  به  الذي  التام  وشفاؤه  املهتدون،  اهتدى  به  الذي  وهداه 
وطريقه املستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل«)1). 
وقد اهتبلت فرصة انعقاد هذا املؤمتر الدولي املبارك )مؤمتر الرحمة 
 � امللك سعود  تنّظمه مشكورة مأجورة جامعة  والذي  اإلسالم)،  في 
الشرعي  للواجب  منها  إدراك  إال  ذلك  وما  السعودية،  العربية  باململكة 
وخصائصه  املشرقة،  صورته  على  واحلفاظ  اإلسالم  جتاه  احملّتم 
الّسمحة، فرأيت أن يكون موضوع بحثي بعنوان: )الرحمة في اإلسالم 

من خالل العبادات الشرعية). 
فأسأل اهلل التوفيق والّسداد. 

أهداف البحث: 
هذا  ويتطلّع  كبيرة،  أهّمية  اإلسالم  في  الّرحمة  عن  احلديث  يكتسي 
البحث لتحقيق جملة من األهداف، ميكن توضيحها من خالل النقاط اآلتية: 

وإبراز 	  الشرعية،  العبادات  في  باخللق  اإلسالم  رحمة  إثبات 
مظاهرها الكثيرة وصورها املتعددة. 

املغرضة 	  الدعايات  وإبطال  املثارة حول اإلسالم،  الشبهات  تفنيد 
ضد اإلسالم، التي مفادها اتهامه بالعنف والشدة والتطرف. 

تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة عن الرحمة في اإلسالم عند كثير 	 
»أعالم املوقعني«: )12/3).    (1(
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من املسلمني، حيث لم يتمكنوا من اجلمع بني الرحمة في اإلسالم 
وكونها سمة من سماته البارزة، وبني ما تتميز به العبادات الشرعية 

من حزم وانضباط. 
تبيني أسباب وعوامل الرحمة في العبادات الشرعية. 	 

مشكلة البحث: 
اّتسمت الشريعة اإلسالمية بالّرحمة والّسماحة واليسر، واألدلة على 
ذلك كثيرة في نصوص الكتاب والسنة، والشواهد متوافرة في القواعد 
األصولية والفقهية واملقاصدية، ومع ذلك كله فال يزال خصوم اإلسالم 
وسائل  من  أوتوا  ما  بكل  ويحاولون  والعنف،  والتطرف  بالشدة  ينبزونه 
إعالمية تشويه صورته، وتنفير الناس عن اإلميان به، ومن أجل اإلجابة 
عن هذه اإلشكالية، يأتي هذا البحث ليسهم في جتلية الصورة املشرقة 
والسمحة ملوضوع الرحمة في اإلسالم، وليثبت أن الرحمة في العبادات 
العملية  التطبيقات  ويبني  دعوى،  مجرد  وليست  حقيقة،  اإلسالمية 
الّسامية  الشرعية  املقاصد  ويوّضح  الشرعية،  العبادات  في  للرحمة 
املرجوة من الرحمة في العبادات الّشرعية، وسيفّند هذا البحث بعض 

الّشبهات املثارة حول رحمة اإلسالم وسماحة عباداته الّشرعية. 

الدراسات السابقة: 
وقفت  ما  هذا  اإلسالم،  في  الرحمة  حول  ودراسات  بحوث  أجنزت 

عليه منها: 
رسالة . 1 وهي  قرآنية-«،  -دراسة  اإللهية  »الرحمة  بعنوان:  بحث 

ماجستير، من إعداد الباحث عمران عزت يوسف بخيت، نوقشت 
في جامعة النجاح بفلسطني عام 2009م. 
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وقد حتدث الباحث عن جانب من الرحمة في اإلسالم من خالل 
العبادات الشرعية، وعرض جملة من صورها، ومقاصدها الشرعية 

الّسامية. 
نّظمته . 2 الذي   ،S محّمد  الّرحمة  نبّي  الدولّي  املؤمتر  بحوث 

ومن  1431ه�،  عام  وعلومها  للسنة  السعودية  العلمية  اجلمعية 
الرحمة في اإلسالم من خالل  القريبة من موضوع  البحوث  تلك 

العبادات الشرعية: 
• S مبجتمعه« 	 النبي  الرحمة في عالقة  »معالم  بعنوان  بحث 

للدكتور جمال بن محمد السّيد عبداحلميد. 
• بحث بعنوان »معالم الرحمة في تعليم النبي S« للباحثة رابعة 	

زكريا معابدة. 
• للباحث 	  »S النبي  أخالق  في  الرحمة  »معالم  بعنوان  بحث 

عراقي محمود سّيد حامد. 
• بحث بعنوان »معالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته 	

 .»S في شريعة النبي محمد
• عن 	 والنهي  باملعروف  األمر  في  الرحمة  »معالم  بعنوان  بحث 

املنكر« للدكتور شعبان رمضان محمود محمد مقلد. 
في  الرحمة  صور  من  عدد  إلى  األبحاث  تلك  أصحاب  تعّرض  وقد 

اإلسالم من خالل العبادات الشرعية. 
أما اإلضافة التي يقّدمها هذا البحث، فتتمثل في دراسة وافية وشاملة 
يقتصر  ولم  الشرعية،  العبادات  خالل  من  اإلسالم  في  الرحمة  ملوضوع 
على ذكر صور الرحمة وبعض شواهدها وتطبيقاتها العملية فحسب، فقد 
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أثبّت في هذا البحث أن الشريعة اإلسالمية شريعة الرحمة، وأن القرآن 
الكرمي كتاب الرحمة، وأن النبي S نبي الرحمة، وأن الرحمة صفة من 
، ومن أسمائه العلى الرحمن والرحيم، وبّينت عوامل الرحمة  صفات اهلل 
للظروف  ومراعاتها  بالعفو،  كاّتسامها  الشرعية،  العبادات  في  وأسبابها 
والطوارئ، كما جّملت البحث بذكر مظاهر الرحمة في اإلسالم من خالل 
رحمة  اإلسالم  في  الشرعية  العبادات  أن  ذلك  ومن  الشرعية،  العبادات 
في ذاتها، وأن في العبادة تيسيًرا ورفًعا للحرج، وأشرت إلى أن اإلسالم 
جاء باالقتصاد والوسطية، والبعد عن التنطع، والتكلّف في العبادة، كما 
باألدلة  مصحوب  ذلك  كل  والتعّدد،  بالتنّوع  اإلسالم  في  العبادة  اتسمت 
بالتنبيه  ومشفوعة  املتوافرة،  التطبيقية  واألمثلة  املستفيضة،  الشرعية 
التي تنطوي عليها الرحمة في اإلسالم  على املقاصد الشرعية اجلليلة، 

من خالل العبادات الشرعية. 

خطة البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة: 

مقدمة: وفيها تعريف بالبحث، وبيان ألهّمّيته. 
متهيد: التعريف باالصطالحات الواردة في العنوان. وفيه مطالب: 

املطلب األول: التعريف باإلسالم. 
املطلب الثاني: التعريف بالرحمة في اإلسالم. 
املطلب الثالث: التعريف بالعبادات الشرعية. 

املبحث األول: عوامل الرحمة وأسبابها في العبادات الشرعية. وفيه 
مطالب: 

املطلب األول: اتساع مساحة العفو في الشريعة اإلسالمية. 
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املطلب الثاني: مراعاة الظروف والطوارئ. 
املطلب الثالث: اإلجمال في النصوص وعدم التفصيل. 

املبحث الثاني: مظاهر الرحمة في العبادات الشرعية. وفيه مطالب: 
بها  تنشرح  ذاتها،  في  رحمة  الشرعية  العبادات  األول:  املطلب 

الصدور، ويتقّوم بها السلوك. 
املطلب الثاني: التيسير ورفع احلرج في العبادات الشرعية رحمة. 
املطلب الثالث: إقامة أداء جزء العبادة مقام أداء الكّل، من حيث 

اإلجزاء رحمة. 
املطلب الرابع: االقتصاد وعدم التنطع في العبادات الشرعية رحمة. 

املطلب اخلامس: التنوع في العبادات الشرعية رحمة. 
خامتة: وفيها إبراز ألهم نتائج البحث. 

وفي اخلتام: 
آمل أن ينجح هذا املؤمتر الدولي املبارك في جتلية الصورة املشرقة 
لإلسالم، وأسأل اهلل تبارك وتعالى أن يحظى هذا البحث بالقبول، واهلل 
من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل. واحلمد هلل رب العاملني، 

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعني. 
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متهيد
التعريف باالصطالحات الواردة في العنوان

وفيه التعريف باإلسالم، والّرحمة، والعبادة. 

املطلب األول
التعريف باإلسالم

الفرع األول: اإلسالم في اللغة
لإلسالم،  انشرح صدره  أي:  أسلم،  يقال:  واالستسالم،  االنقياد  هو 

ودخل فيه، وانقاد ألوامره ونواهيه)1). 

الفرع الثاني: اإلسالم في الصطالح
تعريف  في  )1206ه�)   � عبدالوّهاب  بن  محمد  اإلسالم  شيخ  قال 
اإلسالم ما نّصه: »هو االستسالم هلل بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والبراءة 

من الشرك وأهله. وهو ثالث مراتب: اإلسالم، واإلميان، واإلحسان«)2). 
األنبياء  جميع  به  بعث  الذي  وهو  لإلسالم،  العام  املعنى  هو  وهذا 
مادة:  منظور،  البن  العرب«  »لسان   ،(90/3( )سِلم):  مادة:  فارس،  البن  اللغة«  »مقاييس  انظر:    (1(

)سلم): )295/12). 
»ثالثة األصول ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب �«: )189/1).    (2(
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واملرسلني، قال اهلل تبارك وتعالى: )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ   چ  ڇ( ]النحل:36[. 

من   S محّمد  نبّينا  به  بعث  ما  فهو  لإلسالم  اخلاص  املعنى  وأما 
الشرائع واألحكام؛ قال الّشيخ محّمد بن صالح العثيمني � )1421ه�) 

ه:  في تعريفه ما نصُّ
به  بعث  مبا  يختص   S النبي  بعثة  بعد  اخلاص  باملعنى  »واإلسالم 
محمد S ، ألن ما بعث به النبي S نسخ جميع األديان السابقة، فصار 
من اّتبعه مسلًما، ومن خالفه ليس مبسلم، فأتباع الرسل مسلمون في زمن 
رسلهم... وأما حني بعث النبي محمد S فكفروا به فليسوا مبسلمني، 

وهذا الدين اإلسالمي هو الدين املقبول عند اهلل النافع لصاحبه«)1). 

املطلب الثاني
التعريف بالرحمة في اإلسالم

الفرع األول: الرحمة في اللغة
هي الّرّقة والتعّطف، يقال: رِحم رحمة ومرحمة، وتراحم القوم: رحم 

بعضهم بعًضا، وأصل مادة رحم تدل على الّرّقة والعطف والّرأفة. 
ِحم هي عالقة القرابة.  والرَّ

على  الرحمة  كإطالق  لوجودها،  سبًبا  يكون  ما  على  الرحمة  وتطلق 
الّرزق والغيث)2). 

»شرح ثالثة األصول«: )ص: 21).    (1(
اللغة« البن دريد، مادة:  »العني« للخليل بن أحمد الفراهيدي، مادة )رحم): )224/3)، »جمهرة    (2(

)رحم): )523/1)، »لسان العرب« البن منظور، مادة: )رحم): )231/12). 
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الفرع الثاني: الرحمة في الصطالح
قال الراغب األصفهاني )502ه�) في تعريفها: »الّرحمة رّقة تقتضي 
في  وتارة  اجملّردة،  الّرّقة  في  تارة  تُستعمل  وقد  املرحوم،  إلى  اإلحسان 

اإلحسان اجملّرد عن الّرّقة«)1). 

الفرع الثالث: معاني الرحمة في القرآن الكرمي
وردت مادة الرحمة وما اشتق منها في القرآن الكرمي في مناسبات 
مرة،   (339( مئة  وثالث  وثالثني  تسع  إلى  إحصاًء  يصل عددها  كثيرة، 

وذلك بعّد البسملة مّرة واحدة)2). 
وقد جاءت كلمة الرحمة في القرآن الكرمي معّبرة عن معان عديدة منها: 

الّرحمة مبعنى القرآن، كما في قوله تعالى: )ې  ې  ې      ې  	 
ۆئ(  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائائ   ى   ى  

]الأنعام:157[. 

قال اإلمام أبو املظفر السمعاني في تفسير هذه اآلية: »يَعِني: قد 
َجاَءُكم الُقرآن«)3). 

الّرحمة مبعنى الّنبّوة والّرسالة، كما في قوله تعالى: )ۆئ  ۈئ  ۈئ  	 
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  

يئ  جبحب( ]هود[. 
قال اإلمام أبو املظفر السمعاني في تفسير هذه اآلية: »الّرحمة ها 

هنا هي الّنبّوة والهدى«)4). 
»املفردات في غريب القرآن«: )ص: 347).    (1(

»الرحمة في القرآن الكرمي دراسة موضوعية«، حملمد عبدالكرمي محمد احلايك: )ص: 3).    (2(
»تفسير السمعاني«: )158/2).    (3(
»تفسير السمعاني«: )424/2).    (4(
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ەئ      	  ائ   )ائ   تعالى:  قوله  في  كما  اجلّنة،  مبعنى  الرّحمة 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ( ]اآل عمران[. 

»يعني:  نّصه:  ما  تفسيرها  في  )774ه�)   � كثير  ابن  اإلمام  قال 
اجلّنة، ماكثون فيها أبًدا ال يبغون عنها حواًل«)1). 

كما وردت الّرحمة في القرآن الكرمي مبعنى املطر أو الغيث، ومبعنى 
نيوي كامللك والغنى، ومبعنى  الّنعمة، ومبعنى العطاء الدُّ الّرزق، ومبعنى 
للمؤمنني،  الشفاعة  الّسعة، ومبعنى  العصمة، ومبعنى  التوفيق، ومبعنى 
يقابل  ما  على  كذلك  الّرحمة  وأطلقت  املوّدة،  ومبعنى  الّرقة،  ومبعنى 
اء، وعلى ما يقابل الّسّيئة والّسوء)2).  رَّ ّر والضَّ العذاب، وعلى ما يقابل الضُّ

الفرع الرابع: الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى
قوله  في  الكرمي  القرآن  في  وتعالى  تبارك  هلل  صفة  الّرحمة  جاءت 

تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ( ]الفاحتة[، وفي قوله تعالى: )پ  
قوله  ]الفاحتة[وفي  ڀڀ(  ڀ   پڀ    پ   پ  
من  ذلك  غير  وفي  ]الأنعام:54[،  )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ(  تعالى: 

آي القرآن الكرمي. 
حيم، قال اهلل تبارك  حمن، واسم الرَّ ومن أسماء اهلل تبارك وتعالى اسم الرَّ
وتعالى:  تبارك  اهلل  وقال  ]الرحمن[،  چچ(  ڃ   )ڃڃ   وتعالى: 

)پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀڀ( ]الفاحتة[. 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية � )728ه�): »إن اهلل سّمى نفسه في 
القرآن بالّرحمن الّرحيم، ووصف نفسه في القرآن بالرحمة«)3). 

»تفسير ابن كثير«: )92/2).    (1(
دراسة  الكرمي  القرآن  في  »الرحمة  في:  الكرمي  القرآن  في  اإلطالقات  هذه  تفاصيل  انظر    (2(

موضوعية«، حملمد عبدالكرمي محمد احلايك: )ص: 3). 
»شرح العقيدة األصفهانية« البن تيمية: )ص: 42).    (3(
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وقال الشيخ محمد بن خليل هّراس � )1395ه�): »الّرحمن والّرحيم 
بصفة  تعالى  اّتصافه  على  دااّلن  احلسنى،  أسمائه  من  كرميان  اسمان 
، على ما يليق بجالله، وال يجوز القول  الّرحمة، وهي صفة حقيقّية له 

بأّن املراد بها الزمها؛ كإرادة اإلحسان ونحوه؛ كما يزعم املعّطلة«)1). 
ومن أجمل ما قيل في معنى الرحمن والرحيم ما قاله اإلمام ابن القيم � 
)751ه�): »وأما اجلمع بني الّرحمن الّرحيم ففيه معنى هو أحسن من املعنيني 
والّرحيم   ، به  القائمة  الّصفة  دالٌّ على  الّرحمن  أن  اللذين ذكرهما، وهو 
دالٌّ  فاألّول  للفعل،  والّثاني  للوصف،  األّول  فكان  باملرحوم؛  تعلُّقها  على  دالٌّ 
أن الّرحمة صفته، والثاني دالٌّ على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم 

)ۇئ  ۆئ  ۆئ   )جث  مث  ىث( ]الأحزاب:43[،  هذا فتأّمل قوله: 
ۈئ( ]التوبة:117[، ولم يجىء قّط رحمن بهم، فُعِلَم أن الّرحمن هو املوصوف 
بالّرحمة، والّرحيم هو الّراحم برحمته، وهذه نكتة ال تكاد جتدها في كتاب، 

وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها«)2). 

الفرع اخلامس: الرحمة صفة من صفات النبي 
الرحمة صفة من صفات نبينا محمد S، قال اهلل تبارك وتعالى: )ک  
)ھ   وتعالى:  تبارك  اهلل  وقال  ]�س[،  گگ(  گ   گ  ک  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ( ]التوبة[، وقال النبي S: )إمنا 

أنا رحمة مهداة))3). 
قال العالمة ابن القيم � )751ه�) في بيان اّتصاف النبي S بالرحمة: 
»أمر اهلل تبارك وتعالى بالعدل ال بالظلم، وباملصلحة ال باملفسدة، وباحلكمة 
ال بالعبث والّسفه، وِإمنا بعث رسوله باحلنيفّية الّسمحة، ال بالغلظة والشّدة، 

»شرح العقيدة الواسطية«: )ص: 47).    (1(
»بدائع الفوائد«: )24/1).    (2(

سبق تخريجه.    (3(
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وبعثه بالرحمة ال بالقسوة، فإنه أرحم الراحمني، ورسوله رحمة مهداة ِإلى 
العاملني، ودينه كله رحمة، وهو نبي الرحمة، وأمته األمة املرحومة، وذلك 

كله موجب أسمائه احلسنى، وصفاته العليا، وأفعاله احلميدة«)1). 

املطلب الثالث
التعريف بالعبادات الشرعية

العبادة في اللغة: هي التذّلل واخلضوع)2). 
العبادة في الصطالح:

من أجمل وأجمع ما قيل في تعريف العبادة قول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
� )728ه�) ما نّصه: »العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه اهلل ويرضاه، 
والصيام،  والزكاة،  فالصالة،  والظاهرة،  الباطنة  واألعمال  األقوال  من 
األرحام،  وصلة  الوالدين،  وبر  األمانة،  وأداء  احلديث،  وصدق  واحلج، 
للكفار  واجلهاد  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف،  واألمر  بالعهود،  والوفاء 
واملنافقني، واإلحسان إلى اجلار واليتيم واملسكني وابن السبيل واململوك 
من اآلدميني والبهائم، والدعاء، والذكر، والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة، 
له،  الدين  إليه، وإخالص  واإلنابة  اهلل  اهلل ورسوله، وخشية  وكذلك حب 

والصبر حلكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه«)3). 
وال مزيد على هذا احلّد اجلامع املانع ملفهوم العبادة في اإلسالم. 

»طريق الهجرتني وباب السعادتني«: )ص: 130).    (1(
لألزهري:  اللغة«  »تهذيب   ،(48/2( )عبد):  مادة  الفراهيدي،  أحمد  بن  للخليل  »العني«  انظر:    (2(

)138/2)، »لسان العرب« البن منظور، مادة )عبد): )270/3). 
»مجموع الفتاوى«: )149/10).    (3(



151

املبحث األول
عوامل الرحمة وأسبابها في العبادات الشرعية

للرحمة في العبادات الشرعية عوامل وأسباب، ميكن تفصيلها على 
النحو اآلتي: 

املطلب األول
العفو واّتساع مساحته في العبادات الشرعّية

من رحمة اإلسالم بالعباد في العبادات الّشرعية أن اّتسمت أحكامه 
مزيد  اآلتية  الفقرات  وفي  والتيسير،  التخفيف  على  واشتملت  بالعفو، 

بيان لصلة العفو بالرحمة في اإلسالم. 

الفرع األول: تعريف العفو. 
: العفو في اللغة  أولاً

له معان، منها: 
الترك، يقال: عفوت عنه: تركته مع أنه استوجب العقوبة، كما في قوله 

تعالى: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]البقرة[. 
اإلسقاط: يقال: عفوت عن احلّق: أسقطته، كما في قوله تعالى: )ۋ  
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      
ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ( 

]البقرة:237[. 

الّسهولة: يقال: العفو هو الّسهولة، كما في قوله تعالى: )ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چچ( ]الأعراف:199[)1). 

ا: العفو في الصطالح ثانياً

ال يختلف املعنى االصطالحي للعفو عن معناه اللغوي، فالفقهاء يطلقون 
املعفّو عنه على ما سقط عنه ترّتب احلكم الشرعّي األصلّي لعذر)2). 

ينتقض  معفوٌّ عنه؛ فال  البول  َسلَُس  الفقهاء:  قول  املعفّو عنه  ومثال 
البول،  املترّتب على خروج  الّشرعي  الوضوء، ومعناه: سقوط احلكم  به 
لََس قليل، ويصعب الّتحّرز منه.  والذي هو انتقاض الوضوء؛ بسبب أن السَّ

الفرع الثاني: منزلة العفو بني األحكام الشرعية
العفو رحمة من اهلل  بعباده، واتساع مساحته، وتعّدد صوره في فقه 

العبادات مظهر من مظاهر سعة الرحمة في العبادات اإلسالمية. 
ولقد أملح اإلمام ابن القيم � )751ه�) إلى منزلة العفو بني األحكام 
الشرعية، وقرر أنه منزلة بني احلالل واحلرام، وهو ما سكت الشرع عن 
بيان حكمه، ففي سياق تعليقه على قوله S: »ذروني ما تركتكم، فإمنا هلك 
الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم«)3)، قال اإلمام ابن القيم 
اللغة« البن دريد،  انظر: »العني« للخليل بن أحمد الفراهيدي، مادة )عفا): )349/1)، »جمهرة    (1(

مادة )عفو): )938/2)، »لسان العرب« البن منظور، مادة )عفا): )72/15). 
انظر: »املعفّو عنه في فقه العبادات« لسامية عبداهلل بخاري: )9/1).    (2(

أخرجه اإلمام مسلم في »صحيحه«: 15- كتاب احلّج، 73- باب فرض احلّج مرة في العمر، رقم:    (3(
 .(1337(
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� )751ه�) ما نّصه: »فتضمن هذا احلديث أن ما أََمَر به أَْمَر إيجاب 
فهو واجب، وما نهى عنه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو مباح«)1). 

ذكر  التكليفّية  الّشرعية  األحكام  بني  العفو  منزلة  بيان  صدد  وفي 
� )790ه�) أيًضا أنه يصّح أن يقع العفو في منزلة  الّشاطبي  اإلمام 
بني احلالل واحلرام؛ فقال ما نّصه: »يصّح أن يقع بني احلالل واحلرام 
مرتبة العفو؛ فال يحكم عليه بأنه واحد من اخلمسة املذكورة، هكذا على 

اجلملة، ومن الّدليل على ذلك أوجه«)2). 
على  عليها  منصوص  العفو  مرتبة  أن  منها  وذكر  األوجه،  تلك  فعّدد 

اخلصوص، واستدّل على ذلك بحديثني: 
احلديث األول: مبا روي عن النبي S أنه قال: )إن اهلل فرض فرائض 
فال تضّيعوها، ونهى عن أشياء فال تنتهكوها، وحّد حدودا فال 
تعتدوها، وعفا عن أشياء رحمة بكم ال عن نسيان؛ فال تبحثوا 

عنها))3). 
احلديث الثاني: عن علي بن أبي طالب  قال: ملا نزلت: )ھ  ھ  
ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]اآل عمران:97[، قالوا: يا 
أفي  اهلل،  رسول  يا  فقالوا:  عام؟ فسكت،  كل  أفي  اهلل،  رسول 

)ے   اهلل:  كل عام؟ قال: ال، ولو قلت: نعم، لوجبت، فأنزل 
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ( ]املائدة:101[)4). 

»أعالم املوقعني« البن القيم: )191/1).    (1(
»املوافقات«: )253/1).    (2(

رقم:  الصغير«:  »املعجم  وفي   ،(7461( رقم:  األوسط«:  »املعجم  في:  الطبراني  اإلمام  أخرجه    (3(
رقم:  »سننه«:  في:  الدارقطني  اإلمام  وأخرجه   ،(677( رقم:  الكبير«:  »املعجم  وفي:   ،(1111(
)4396)، واإلمام البيهقي في: »السنن الكبرى«: رقم: )19725)، وقال الشيخ األلباني في »حتقيق 

كتاب اإلميان البن تيمية«: )ص: 44): )حسن بشواهده). 
أخرجه اإلمام الترمذي في: »السنن«: 7- أبواب احلّج، 5- باب ما جاءكم فرض احلج، رقم: )814)،    (4(
واإلمام  رقم: )2884)،  باب فرض احلّج،  املناسك، 2-  كتاب  »السنن«: 25-  ابن ماجه في:  واإلمام 
أحمد في »املسند«: رقم: )905)، وضعفه الشيخ األلباني في: »ضعيف سنن الترمذي«، رقم: )584). 
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وعقب هذا احلديث بّين اإلمام الشاطبي � أن احلديث يدل على 
أن املعفّو عنه هو ما نهي عن الّسؤال عنه؛ فقال ما نصه: »وقد ظهر من 
هذه اجلملة ما يعفى عنه، وهو ما نهي عن السؤال عنه. فكون احلج هلل 
هو مقتضى اآلية، كما أن كونه للعام احلاضر تقتضيه أيًضا، فلما سكت 
عن التكرار؛ كان الذي ينبغي احلمل على أخّف محتمالته، وإن فرض أن 

االحتمال اآلخر مراد؛ فهو ما يعفى عنه... 
فهذا كله واضح في أن من أفعال املكلفني ما ال يحسن السؤال عنه 
ا عنه؛ فقد ثبت أن مرتبة العفو  وعن حكمه، ويلزم من ذلك أن يكون معفّوً

ثابتة، وأنها ليست من األحكام اخلمسة«)1). 

الفرع الثالث: أسباب العفو في العبادات الشرعّية. 
اهلل تبارك وتعالى، وقد جاء  العفو في العبادات الشرعية رحمة من 
في كتب الفقهاء عدد من القواعد والضوابط الفقهّية احلاكمة ملسائل 

العفو في الفقه اإلسالمي، منها: 
قاعدة »األصل في العادات العفو، ال احلظر، وال اإلباحة«)2). 

وقاعدة »كّل َدٍم أصاب جناسة غير معفوٍّ عنها؛ لم يُْعَف عن شيء منه 
لذلك«)3). 

وقاعدة »ما ال يستطاع التحّرز منه فهو عفو«)4). 
وقاعدة »كّل جناسة ال يدركها الطرف معفوٌّ عنها«)5). 

وال شك أن تقرير الفقهاء لهذه القواعد الفقهية املتعلّقة بالعفو، مبنّي 
»املوافقات«: )258/1).    (1(

»القواعد النورانية« البن تيمية: )ص: 164).    (2(
»املغني« البن قدامة: )60/2).    (3(

»املبسوط« للسرخسي: )86/1).    (4(
»املغني« البن قدامة: )24/1).    (5(
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الفقه  أبواب  واتساع مساحته في  وتنّوع مسائله،  املعفّو عنه،  كثرة  على 
اإلسالمي، وهذا مظهر من مظاهر الرحمة في اإلسالم. 

ويرجع وجود املعفّو عنه في األحكام الشرعية إلى جملة من األسباب، 
هذا بيان بعضها: 

السبب األول: مشّقة الحتراز من املعفّو عنه. 

في  كبيرة  مشّقة  حصول  اإلسالمية  الّشريعة  في  العفو  أسباب  من 
ا كان اإلسالم دين اليسر ورفع احلرج، فقد  التحّرز من املعفّو عنه، ول�مَّ
ما  أمثلة  ومن  العباد،  على  وتيسيًرا  تخفيًفا  األشياء  من  عفا عن جملة 

عفي عنه بسبب مشّقة االحتراز منه هذه املسائل اآلتي بيانها: 
 العفو عن املستحاضة، إذ تصلّي مع سيالن الّدم للضرورة، ومشقة . 1

االحتراز منه)1). 
 العفو عن سلس البول، إذ يصلّي صاحبه للضرورة ومشّقة االحتراز . 2

منه)2).
 العفو عن الّدم اليسير في غير مائع ومطعوم)3). . 3
 العفو عن تغّير املاء بالطني والطحلب نحو ذلك مما يعسر التحّرز . 4

منه)4).
ا يصيب الثوب من طني الشوارع مع ما قد يكون فيه من . 5 العفو عمَّ

جناسات)5).
العفو عن دم ما ال نفس له سائلة كالذبابة والبعوضة ونحوهما)6). . 6

»بدائع الصنائع« للكاساني: )29/1).    (1(
»الذخيرة« للقرافي: )163/1).    (2(

»الكافي في فقه أهل املدينة« البن عبدالبّر: )161/1).    (3(
»مواهب اجلليل شرح مختصر خليل« للحّطاب: )59/1).    (4(

»بدائع الصنائع« للكاساني: )61/1).    (5(
»املغني« البن قدامة: )60/2).    (6(
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 العفو عما يصيب ثوب املرضعة من جناسة بشرط أن جتتهد في . 7
درئها)1). 

العفو عن حديث النفس في الصالة، فال تبطل بحصوله؛ ألنه ال . 8
ميكن التحّرز منه)2). 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما بني الّنصابني من زكاة األنعام عفو، . 9
ال زكاة فيه)3). 

العفو عن نقص احلول في الزكاة ساعة أو ساعتني)4). . 10
األسنان، . 11 من  تبّقى  ما  أو  غبار  أو  ذباب  الّصائم  جوف  وصل  لو 

وجرى به ريقه، فهو عفو، ال يفسد به الصوم)5). 
العفو عن اخلروج اليسير للمعتِكف من املسجد)6). . 12
لو لبس احملرم اخمليط أو تطّيب ناسًيا فال شيء عليه، وإمنا هو . 13

عفو)7). 
السبب الثاني: عموم البلوى. 

من قواعد الفقه اإلسالمي: »من عّمت بلّيته؛ خّفت قضّيته«)8)، ومن 
فروعها الفقهّية: 

 العفو عن طني الّشوارع؛ لعموم البلوى به)9). . 1
»مواهب اجلليل شرح مختصر خليل« للحّطاب: )144/1).    (1(

»املغني« البن قدامة: )34/2).    (2(
»الكافي في فقه أهل املدينة« البن عبدالبّر: )312/1).    (3(

»املغني« البن قدامة: )470/2).    (4(
»التوضيح شرح مختصر ابن احلاجب الفرعي« خلليل بن إسحاق: )404/2).    (5(

»املغني« البن قدامة: )194/3).    (6(
»الذخيرة« للقرافي: )163/1).    (7(

»األشباه والنظائر« البن جنيم: )ص: 72).    (8(
»بدائع الّصنائع« للكاساني: )61/1).    (9(
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 العفو عن سؤر الهّرة؛ لعموم البلوى به، وذلك ملا ثبت عن أبي قتادة . 2
 أنه دخل فسكبت له كبشة بنت كعب بن مالك وضوًءا، فجاءت 
كبشة:  قالت  شربت،  حتى  اإلناء  لها  فأصغى  منه،  فشربت  هّرة 
فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبني يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: 
الطوافني  من  إنها  بنجس،  ليست  »إنها  قال:   S اهلل  رسول  إن 

عليكم والطوافات«)1). 
السبب الثالث: قّلة الشيء املعفّو عنه. 

ا صار في  قّل جّدً إذا  الشيء  العفو عنه؛ ألن  الشيء من أسباب  قلّة 
حكم العدم. 

ومن أمثلته: 
 العفو عن أثر االستجمار؛ لقلّته)2). . 1
 العفو عن يسير الّنجاسات؛ لقلّتها)3). . 2

املطلب الّثاني
مراعاة الّظروف والّطوارئ

من رحمة اإلسالم بالعباد في العبادات الشرعية أنه راعى جملة من 
الظروف والطوارئ، فخّفف أحكامها، ويّسر أداءها، ومن تلك الظروف 
حالة السفر واملرض ونحو ذلك، وفيما يأتي بيان لكل طارئ راعاه اإلسالم 

في تشريع العبادات: 
أخرجه اإلمام أبو داود في »سننه«: 1- كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم: )75)، واإلمام الترمذي    (1(
في »سننه«: 1- أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهّرة، رقم: )92)، واإلمام النسائي في »سننه«: 
1- كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم: )68)، وصّححه الشيخ األلباني في: »إرواء الغليل«: )173). 

»بداية اجملتهد« البن رشد احلفيد: )88/1).    (2(
»املغني« البن قدامة: )24/1).    (3(
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: مراعاة اإلسالم حلالة الّسفر رحمة.  أولاً
من رحمة اإلسالم أن جعل حالة الّسفر ظرًفا طارًئا، خّفف اهلل به على 
العباد جملة من األحكام الشرعية املتعلّقة بالعبادات، فالّسفر في الفقه 
اإلسالمّي عارض من عوارض األهلّية املكتسبة، فال مينع وجوب العبادات 
كالّصالة، والّصوم، واحلّج، ونحو ذلك؛ إال أنه سبب من أسباب التخفيف. 

فت رحمة بالعباد بسبب السفر ما يأتي:  ومن األحكام التي ُخفِّ
امتداد مّدة املسح على اخلّفني للمسافر رحمة. . 1

من رحمة اإلسالم باملسافر أن جعل الّسفر يَُمدُّ مّدة املسح على 
اخلّفني إلى ثالثة أيام بلياليها، بعد أن كانت يوًما وليلة للمقيم)1). 
فقد ثبت عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن املسح 
على اخلفني، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر 
مع رسول اهلل S فسألناه فقال: »جعل رسول اهلل S ثالثة أيام 

ولياليهن للمسافر، ويوًما وليلة للمقيم«)2). 
مشروعّية قصر الصالة وجمعها في الّسفر رحمة. . 2

ا يشرع معه قصر  من رحمة اإلسالم باملسافر أن جعل الّسفر سبًبِ
الصالة وجمعها، فيشرع له جمع صالتي الظهر والعصر، وصالتي 
املغرب والعشاء جمع تقدمي، أو جمع تأخير، بعد أن كان لكّل صالة 
وقتها في احلضر، كما يشرع للمسافر قصر الصلوات الرباعّية، 
أن  بعد  والعشاء، فتصلّى ركعتني ركعتني،  والعصر،  الظهر،  وهي 

كانت تُصلّى أربًعا في احلضر)3). 
»حتفة الفقهاء« للّسمرقندي: )ص: 84).    (1(

أخرجه اإلمام مسلم في »صحيحه«: 2- كتاب الّطهارة، 24- باب التوقيت في املسح على اخلّفني،    (2(
رقم: )276). 

»املدونة« لإلمام مالك: )206/1).    (3(
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)ی  ی   ی  جئ   الّصالة قوله تعالى:  ودليل مشروعّية قصر 
خت(  حت   مب  ىب   يب  جت    حب  خب   جب   يئ   مئ  ىئ   حئ  

]الن�ساء:101[. 

)حئ  مئ   وثبت عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن اخلطاب: 
ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  خت( ]الن�ساء:101[ فقد 
 S أَِمَن الناس، فقال: عجبُت مما عجبَت منه، فسألت رسول اهلل
عن ذلك، فقال »صدقة تصّدق اهلل بها عليكم، فاقبلوا صدقته«)1). 

إسقاط وجوب اجلمعة في الّسفر رحمة. . 3
من مظاهر الرحمة في اإلسالم أن جعل اإلقامة شرًطا من شروط 
اهلل  من  رحمة  املسافر  على  اجلمعة  جتب  فال  اجلمعة،  وجوب 

تبارك وتعالى وتخفيًفا وتيسيًرا)2). 
ُرِوي عن جابر بن  ودليل سقوط وجوب اجلمعة على املسافر ما 
واليوم  باهلل  يؤمن  كان  »من  قال:   S اهلل  رسول  أن  عبداهلل  
اآلخر فعليه اجلمعة يوم اجلمعة؛ إال مريض، أو مسافر، أو امرأة، 
أو صبي، أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو جتارة استغنى اهلل عنه، 

واهلل غني حميد«)3). 

جواز التنّفل على الراحلة في الّسفر رحمة. . 4
من مظاهر الرحمة جواز التنّفل على الراحلة في الّسفر، بينما ال 

يجوز ذلك في احلضر)4). 
صالة  باب   -1 وقصرها،  املسافرين  صالة  كتاب   -6 »صحيحه«:  في  مسلم  اإلمام  أخرجه    (1(

املسافرين وقصرها، رقم: )686). 
»اجملموع شرح املهذب« للنووي: )484/4).    (2(

رقم:  اجلمعة،  عليه  جتب  من  باب  اجلمعة،  كتاب   -4 »سننه«:  في:  الدارقطني  اإلمام  أخرجه    (3(
)1576)؛ واإلمام البيهقي في: »السنن الكبرى«: 4- كتاب اجلمعة، باب من ال تلزمه اجلمعة، رقم: 

)5634)، وضعفه األلباني في: »مشكاة املصابيح«: )1380). 
»مختصر املزني«: )106/8).    (4(
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أنه قال: كنت أسير مع  ودليل جوازه ما ثبت عن سعيد بن يسار، 
الصبح  خشيت  فلما  سعيد:  فقال  مكة،  بطريق  عمر  بن  عبداهلل 
نزلت، فأوترت، ثم حلقته، فقال عبداهلل بن عمر: أين كنت؟ فقلت: 
خشيت الصبح، فنزلت، فأوترت، فقال عبداهلل: أليس لك في رسول 
 S اهلل  واهلل، قال: »فإن رسول  S إسوة حسنة؟ فقلت: بلى  اهلل 

كان يوتر على البعير«)1). 
جواز الفطر في رمضان في الّسفر رحمة. . 5

من مظاهر الّرحمة في اإلسالم أن جعل الّسفر من األعذار املبيحة 
رمضان)2)،  نهار  في  يفطر  أن  للمسافر  فيجوز  رمضان،  في  للفطر 

ودليل ذلك قوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ( ]البقرة:184-183[. 
ا: مراعاة اإلسالم حلالة املرض رحمة.  ثانياً

به  اهلل  خّفف  طارًئا  ظرًفا  املرض  حالة  أن جعل  اإلسالم  رحمة  من 
على العباد جملة من األحكام الّشرعية املتعلّقة بالعبادات، فاملرض عند 
الفقهاء عارض من عوارض األهلّية املكتسبة، فال مينع وجوب العبادات: 
كالبيع  التصّرفات:  صحة  أيًضا  مينع  وال  واحلّج،  والّصوم،  كالّصالة، 

والّشراء؛ إال أن املرض سبب من أسباب التخفيف. 
فت رحمة بالعباد بسبب املرض ما يأتي:  ومن األحكام التي ُخفِّ

جواز التيّمم مع وجود املاء عند املرض رحمة. . 1
من صور الّرحمة في اإلسالم أن رّخص اهلل تبارك وتعالى للمريض 
أخرجه اإلمام البخاري في: »صحيحه«: 14- أبواب الوتر، باب الوتر على الدابة، رقم: )999)؛    (1(
واإلمام مسلم في »صحيحه«: 6- كتاب صالة املسافرين وقصرها، 4- باب جواز صالة النافلة 

على الّدابة في الّسفر حيث توّجهت، رقم: )700). 
»الذخيرة« للقرافي: )163/1).    (2(
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ر الّشفاء)1).  التيّمم مع وجود املاء؛ إذا خاف على نفسه املرض أو تأخُّ
ەئ   ائ   ائ   ى    ى   )ې   تعالى:  قوله  ذلك  ودليل 

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ( ]الن�ساء:43[. 
جواز املسح على اجلبيرة عند املرض رحمة. . 2

املسح على اجلبيرة في  له  أجاز  أن  باملريض  اإلسالم  من رحمة 
الغسل أو الوضوء)2)، ودليل ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب 
، قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي S، »فأمرني أن 

أمسح على اجلبائر«)3). 
جواز الصالة جالًسا أو مستلقًيا عند املرض رحمة. . 3

من مظاهر الرحمة في اإلسالم أن أجاز للمريض أن يصلّي واقًفا 
مستنًدا؛ إذا تعّذر عليه الوقوف، فإن لم يقدر فيصلّي جالًسا، ثم 
جالًسا مستنًدا، ثم مضطجًعا، ثم مستلقًيا، فإن لم يقدر على ذلك 

كله فينوي الصالة بقلبه مع اإلمياء بطْرفه)4). 
ودليل ذلك ما ثبت عن أبي هريرة  أنه قال: »إذا أمرتكم بشيء 

فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه«)5). 
جواز التخلف عن اجلمعة واجلماعة والعيدين عند املرض رحمة. . 4

يجوز للمريض أن يتخلّف عن صالة اجلمعة، واجلماعة، والعيدين، 
وهذا من مظاهر الرحمة في اإلسالم)6). 

»األم« للشافعي: )62/1).    (1(
»املغني« البن قدامة: )203/1).    (2(

أخرجه اإلمام ابن ماجه في »سننه«: 1- كتاب الطهارة وسننها، 134- باب املسح على اجلبائر،    (3(
رقم: )657)، وضعفه الشيخ األلباني في »متام املّنة«: )ص: 133). 

»املغني« البن قدامة: )207/2).    (4(
)7288)؛  رقم:  والسنة،  بالكتاب  االعتصام  كتاب   -96 »صحيحه«:  في  البخاري  اإلمام  أخرجه    (5(
واإلمام مسلم في »صحيحه«: 15- كتاب احلّج، 73- باب فرض احلّج مرة في العمر، رقم: )1337). 

»اجملموع شرح املهذب« للنووي: )484/4).    (6(
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 :S قال: قال رسول اهلل ، ودليل جوازه ما ثبت عن ابن عباس 
»من سمع املنادي فلم مينعه من اتباعه، عذر«، قالوا: وما العذر؟، 

قال: »خوف أو مرض، لم تقبل منه الصالة التي صلى«)1). 
جواز اجلمع بني الصالتني عند املرض رحمة. . 5

من رحمة اإلسالم باملريض أن أجاز له اجلمع بني الصالتني، بينما 
ال يجوز ذلك لغيره)2)، ودليل جوازه ما ثبت عن ابن عباس  قال: 
»جمع رسول اهلل S بني الّظهر والعصر واملغرب والعشاء باملدينة 
من غير خوف وال مطر«، وفي رواية: »من غير خوف وال سفر«، 

قيل البن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: »كي ال يحرج أمته«)3). 
جواز الفطر في رمضان عند املرض رحمة. . 6

من رحمة اهلل بعباده أن جعل املرض من مبيحات الفطر في رمضان، 
ٿ   )ٿ   تعالى:  اهلل  قال  أخرى)4)،  أيام  في  قضاءه  ورّخص 
ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   

چ  ڇ  ڇ( ]البقرة:184-183[. 
للمرضع  أج��از  أن  وال��رّض��ع  واألج��ّن��ة  بالنساء  اإلس��الم  وم��ن رحمة 
واحلامل الفطر في رمضان؛ إذا خافت على نفسها أو على ولدها)5)، 

)ڇ  ڍ  ڍ   ودليل مشروعّية هذه الّرخصة قوله تعالى: 
أخرجه اإلمام أبو داود في »سننه«: 2- كتاب الصالة، باب في التشديد في ترك اجلماعة، رقم:    (1(
)551)، وصححه الشيخ األلباني بلفظ: )من سمع الّنداء، فلم يأته؛ فال صالة له إال من عذر)، 

انظر: »صحيح أبي داود- األم«: رقم: )560). 
»املغني« البن قدامة: )207/2).    (2(

بني  اجلمع  باب  وقصرها،  املسافرين  صالة  كتاب   -6 »صحيحه«:  في  مسلم  اإلمام  أخرجه    (3(
الصالتني في احلضر، رقم: )705). 

»األم« لإلمام الشافعي: )113/2).    (4(
»األم« لإلمام الشافعي: )113/2).    (5(
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ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   گگ  
گ  گ  ڳ( ]البقرة:184[. 

جواز االستنابة في احلّج والعمرة عند املرض رحمة. . 7
من صور الرحمة في اإلسالم أن أجاز االستنابة في احلّج والعمرة، 
أن  له  بُ��رُؤه؛ جاز  يرجى  أداء احلّج ملرض ال  كان عاجًزا عن  فمن 
ابن  عن  ثبت  ما  ذلك  ودليل  األص��ّح��اء)1)،  من  غيره  عنه  يستنيب 
عباس:  أّن امرأة من خثعم قالت يا رسول اهلل S: إّن فريضة 
على  يثبت  ال  كبيًرا،  شيًخا  أبي  أدرك��ت  احلّج  في  عباده  على  اهلل 

الراحلة، أفأحّج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حّجة الوداع)2). 

ا: مراعاة حالة القتال واخلوف رحمة.  ثالثاً
القتال واخلوف، وعّدها  أن راعى حالة  باملسلمني  من رحمة اإلسالم 
من الّظروف والّطوارئ التي تستوجب تخفيف بعض الواجبات وتيسيرها، 
ومن أمثلة ذلك صالة اخلوف، حيث يشرع للمقاتلني أداء الصالة بكيفّية 
مخصوصة، متّكنهم من أخذ حذرهم من العدو)3)، والدليل على مشروعيتها 

پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالى:  قوله 
ڀ( ]الن�ساء:102[. 

ا: مراعاة حالة اإلكراه رحمة.  رابعاً
اإلكراه،  تراعي حالة  أنها  الشريعة اإلسالمية  الرحمة في  من صور 

وتعدها ظرًفا طارًئا، له خصوصيته واستثناءاته، ومن ذلك: 
»األم« لإلمام الشافعي: )113/2).    (1(

أخرجه اإلمام البخاري في »صحيحه«: 25- كتاب احلّج، باب وجوب احلّج وفضله، رقم: )1513)؛    (2(
واإلمام مسلم في »صحيحه«: 15- كتاب احلّج، 71- باب احلّج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، 

رقم: )1334). 
»اجملموع شرح املهذب« للنووي: )402/4).    (3(
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أن املعتكف إذا أكره على اخلروج من املسجد؛ فال يبطل اعتكافه)1). . 1
ترخيص الفقهاء ملن أكره بالقتل على فطر رمضان، وهو صحيح . 2

مقيم؛ جاز له تناول الطعام، وال يؤاخذ بذلك شرًعا)2). 

ا: مراعاة حالة البرد ونزول املطر والثلج رحمة.  خامساً
من رحمة اإلسالم باخللق أن راعى بعض الظروف اجلوّية االستثنائية، 
للمسلمني  فيجوز  والّثلج،  للثياب  املبلّل  املطر  نزول  ووقت  البرد،  كحالة 
اجلمع بني املغرب والعشاء في صالة اجلماعة)3)، ودليل جوازه ما ثبت 
عن ابن عباس  قال: »جمع رسول اهلل S بني الّظهر والعصر واملغرب 
والعشاء باملدينة من غير خوف وال مطر«، وفي رواية: »من غير خوف وال 

سفر«، قيل البن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: »كي ال يحرج أمته«)4). 

ا: مراعاة طبيعة املرأة وأنوثتها رحمة.  سادساً
من صور الرحمة في اإلسالم أنه فّرق بني طبيعة الرجل وطبيعة املرأة، 

فلم يكلّف أحدهما إال مبا يطيقه ويقدر عليه من الشرائع والواجبات. 
وذلك أن املرأة ضعيفة في اخللقة والتكوين، كما أن اهلل تبارك وتعالى 
ترّتب  وقد  الرجل،  دون  واإلرضاع  والوالدة  واحلمل  باحليض  اختّصها 
على ذلك عدد من األحكام الفقهّية في العبادات الشرعية، التي تعّد من 
أسمى وأعلى مظاهر رحمة اإلسالم للمرأة، ومن تلك األحكام ما يأتي: 

إسقاط وجوب الصالة ووجوب قضائها على احلائض والنفساء . 1
رحمة. 

صحة  من  مانًعا  احليض  جعل  أن  باملرأة  اإلسالم  رحمة  من 
»نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج« للرملي: )231/3).    (1(

»اجملموع شرح املهذب« للنووي: )402/4).    (2(
»املغني« البن قدامة: )207/2).    (3(

سبق تخريجه.    (4(
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في  الصالة  عليها  ابتداء، فال جتل  وجوبها  من  ومانعا  الصالة، 
زمن احليض، وال يجب عليها القضاء بعد انقضائه)1). 

ودليل ذلك ما ثبت عن أّم املؤمنني عائشة  قالت: جاءت فاطمة 
امرأة  إني  اهلل  يا رسول  فقالت:   S النبي  إلى  أبي حبيش  بنت 
 :S اهلل  رسول  فقال  الصالة؟  أفأدع  أطهر،  فال  أستحاض، 
»ال، إمنا ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي 

الصالة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي«)2). 
إسقاط وجوب الصوم على احلائض والنفساء رحمة. . 2

من رحمة اإلسالم باملرأة أن أسقط عنها وجوب صوم رمضان في 
زمن احليض، وما ذلك إال مراعاة لآلالم التي تصحب نزول هذه 
الدماء الطبيعية، وما يعقبها أيًضا من تعب وإرهاق، غير أنه يجب 

على املرأة قضاء ما فاتها من رمضان في أيام أخر)3). 
S: ما  النبي  النساء سألن  فقد ثبت عن أبي سعيد اخلدري أن 
نقصان عقلنا وديننا؟ فقال: »أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة 
الرجل« قلن: بلى، قال: »فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت 

لم تصل ولم تصم« قلن: بلى، قال: »فذلك من نقصان دينها«)4). 
كما قّرر اإلمام ابن القيم � بأن إيجاب قضاء الصوم دون الصالة 
بعباده؛ فقال في هذا  على احلائض إمنا هو من متام رحمته  
الّصدد ما نّصه: »وأما إيجاب الّصوم على احلائض دون الّصالة فمن 
فإن  املكلفني؛  ورعايتها ملصالح  الشريعة، وحكمتها،  متام محاسن 

»بدائع الصنائع« للكاساني: )42/1).    (1(
أخرجه اإلمام البخاري في »صحيحه«: 4- كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم: )228)، واإلمام    (2(
مسلم في »صحيحه«: 3- كتاب احليض، 14- باب املستحاضة وغسلها وصالتها، رقم: )333). 

»احلاوي الكبير« للماوردي: )435/1).    (3(
أخرجه اإلمام البخاري في »صحيحه«: 6- كتاب احليض، باب ترك احلائض الصوم، رقم: )304).    (4(
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احليض ملا كان منافًيا للعبادة؛ لم يشرع فيه فعلها، وكان في صالتها 
أيام الّطهر ما يغنيها عن صالة أيام احليض، فيحصل لها مصلحة 
الصالة في زمن الّطهر؛ لتكررها كل يوم، بخالف الصوم، فإنه ال 
يتكرر، وهو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها فعله باحليض؛ 
لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره، وفاتت عليها مصلحته، فوجب 
عليها أن تصوم شهًرا في طهرها؛ لتحصل مصلحة الّصوم التي هي 
من متام رحمة اهلل بعبده وإحسانه إليه بشرعه، وباهلل التوفيق«)1). 

تصحيح حّج احلائض والّنفساء رحمة. . 3
من مظاهر رحمة اإلسالم باملرأة أن حكم بصحة حّجها، ولو كانت 
حائضا أو نفساء، أو أدركها ذلك في أثناء احلّج، ومن رحمة اهلل 
 أّن احليض ال مينع شيًئا من أركان احلّج إال الطواف بالبيت، 

والطواف بني الصفا واملروة)2). 
وأنا  مكة  قدمت  قالت:  عائشة   املؤمنني  أّم  عن  ثبت  لهذا 
فا واملروة. قالت: فشكوت  حائض، ولم أُطْف بالبيت وال بني الصَّ
ذلك إلى رسول اهلل S فقال: »افعلي كما يفعل احلاّج، غير أن ال 

تطوفي بالبيت حتى تطهري«)3). 
جواز إفطار احلامل واملرضع في رمضان رحمة. . 4

من رحمة اإلسالم باملرأة أن أجاز للحامل واملرضع أن تفطر في 
رمضان؛ إذا غلب على ظّنها تضّررها أو تضّرر جنينها أو رضيعها 

)ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ   تعالى:  اهلل  بالصوم)4)، قال 
»أعالم املوقعني«: )46/2).    (1(

»األم« لإلمام الشافعي: )77/1).    (2(
رقم:  والنفساء،  احلائض  حتّل  كيف  باب  احلج،  كتاب   -25 »صحيحه«:  في  البخاري  اإلمام  أخرجه    (3(
)1556)، واإلمام مسلم في »صحيحه«: 15- كتاب احلّج، 17- باب بيان وجوه اإلحرام...، رقم: )1211). 

»األم« لإلمام الشافعي: )113/2).    (4(
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ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ  
ڳ( ]البقرة:184[. 

املطلب الثالث
اإلجمال واإلطالق في الّنصوص الشرعية

األحكام  من نصوص  كثير  ُحّفت  أن  اإلسالم  في  الرحمة  مظاهر  من 
الشرعية بعبارات مجملة مطلقة، بعيدة عن التفصيل، والتقييد، والتحديد، 
والتعيني، وما ذلك إال ضرب من ضروب التخفيف والّرفق والتيسير، الذي 
لواله لوقع الناس في حرج وضيق، وهو ما تأباه شريعة اإلسالم الّسمحة. 
وهو  بقرة،  بذبح  إسرائيل  بني  أمر  أنه  وتعالى  تبارك  اهلل  أخبر  وقد 
)ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ(   : فقال  تعيني،  وال  فيه  أمر ال حتديد 
أّي  يذبحوا  أن  يكفيهم  وكان  ولونها،  وصفها  وطلبوا  فتعّنتوا،  ]البقرة:67[، 

بقرة كانت، وال شّك أنهم تركوا ما رحمهم اهلل به من اإلجمال واإلطالق 
د  املقتضي للسهولة والتيسير، وطلبوا التفصيل والتوصيف، فشّددوا فُشدِّ

عليهم. 
قال اإلمام ابن كثير �: »فلو لم يعترضوا البقر ألجزأت عنهم أدنى 
أمروا  التي  البقرة  إلى  انتهوا  عليهم، حتى  ولكنهم شّددوا فشّدد  بقرة، 
بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: واهلل ال أنقصها 

من ملء جلدها ذهًبا، فأخذوها مبلء جلدها ذهًبا فذبحوها«)1). 
ومن أمثلة اإلجمال في نصوص العبادات الشرعية في اإلسالم: 

)ې  ى  ى   ائ    : بالتيّمم فقال  تبارك وتعالى أمر  اهلل  أن 
»تفسير ابن كثير«: )294/1).    (1(
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فتفيد  اإلثبات  سياق  في  نكرة  طيًِّبا  وصعيًدا  ]الن�ساء:43[،  ەئ(  ائ  
اإلطالق، فيجوز التيّمم بأّي صعيد، بخالف ما لو قّيد هذا الصعيد بشروط 
معّينة وأوصاف محّددة، لوقع الناس حرج ومشقة، واملشقة جتلب التيسير 

في اإلسالم، رحمة باخللق، ورفًقا بالعباد. 
وأمر اهلل تبارك وتعالى كذلك أصحاب األعذار بقضاء صيام رمضان 

في أيام أخر، قال اهلل تعالى: )ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   
چ  ڇ  ڇ( ]البقرة:184[، دون حتديد أليام معّينة، فلو قضاها املسلم في 
شوال، أو في ذي القعدة، أو في أّي شهر أجزأه ذلك، ما لم يدركه رمضان 
ا بأيام معّينة، وفي شهر معّين،  القابل، بخالف ما لو كان القضاء محّدًدً

فإن في ذلك كلفة ومشقة تأباها خصائص الشريعة اإلسالمية. 
يصوم  بأن  هديا  يِجُد  ال  الذي  احلاّج  وتعالى  تبارك  اهلل  أمر  وكذلك 

)حب   تعالى:  اهلل  قال  أهله،  إلى  إذا رجع  أّيام في احلّج، وسبعة  ثالثة 
خب  مب   ىب  يب  جت   حت  خت( ]البقرة:196[، ولم يحّدد النّص الّشرعي أّياًما 
بعينها، وإمنا أجمل وأطلق، ليترك سعة في اختيار األّيام للحاّج، وما ذلك 
إال ضرب من ضروب الرحمة في اإلسالم، ولو أنه حّدد وعّين، لوقع احلرج 

والّضيق. 



169

املبحث الثاني
مظاهر الرحمة في العبادات الشرعية

في  وصورها  ومظاهرها  دعوى،  ال  حقيقة  اإلسالم  في  الرحمة 
لبعض  بيان  اآلتية  الفقرات  وفي  حتصى،  ال  كثيرة  الشرعية  العبادات 

مظاهرها: 

املطلب األول
العبادات الّشرعية رحمة في ذاتها

تنشرح بها الّصدور ويتقّوم بها الّسلوك

عبادة اهلل  رحمة من رحمات اهلل تبارك وتعالى، وهي الغاية التي 
: )ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   من أجلها خلق اهلل اجلّن واإلنس، قال اهلل 
تنشرح  العاملني  رّب  هلل  العبودّية  وبتحقيق  ]الذاريات[،  ڃڃ(  ڃ  

الصدور، وتهنأ األرواح، وتزكو األنفس، ويتقّوم الّسلوك. 
لم  ولو   ، عبادته  إلى  واخللق محتاجون  غنّي عن خلقه،  واهلل  
طقوسا  أنفسهم  عند  من  لتكلّفوا  الّناس؛  على  العبادة  اهلل   يوجب 

تعّبدية يسّدون بها ما في فطرهم وغرائزهم من احلاجة إلى العبادة. 
كان  نفيل   بن  بن عمرو  زيد  أن  الصحيحة  السنة  في  ولهذا جاء 
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S، فقد ثبت عن  يبحث عن ملّة إبراهيم ويسأل عنها قبل بعثة النبي 
ابن عمر  أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين، 
ويّتبعه، ويسأل علماء اليهود والّنصارى، فلّما استيأس منهم، ولم يجيبوه 
إال بقولهم: »ما أعلمه إال أن يكون حنيًفا«، قال: »وما احلنيف؟« قالوا: 
»دين إبراهيم، لم يكن يهودّيًا وال نصرانّيًا، وال يعبد إال اهلل«، فلما رأى زيد 
قولهم في إبراهيم عليه الّسالم خرج، فلما برز رفع يديه فقال: »اللهم 

إني أشهد أني على دين إبراهيم«)1). 
فالذكر والصالة والصوم والزكاة واحلّج وغيرها عبادات عظيمة الّنفع 
، فهي سبب للسعادة في  جليلة القدر، والعبادة في ذاتها رحمة من اهلل 
الدنيا واآلخرة، بها حتّصل احلسنات، وتكّفر السيئات، وترفع الّدرجات، 
للّزلفى  والعبادة سبب  الّنيران،  والّنجاة من  وهي سبب لدخول اجلنان، 

والقربى عند رّب األرض والّسماوات. 
والّنصوص الّشرعية في إثبات هذا املعنى كثيرة ال حتصى، ولو أردنا 
النبوّية،  السنة  أكثر  القرآن كله، وألتينا على  تتّبعها وجمعها ألتينا على 
تبارك  اهلل  عبادة  حتقيق  على  احلّث  وفيهما  إال  حديث  أو  آية  من  فما 
وتعالى وحده، واإلشارة إلى أن عبادة اهلل  سبب حلصول الرحمة في 

الدنيا واآلخرة. 

املطلب الثاني
التيسير ورفع احلرج في العبادات الشرعية رحمة

اإلسالم دين الرحمة واحلنيفّية الّسمحة، وقد جتلّت مظاهرها في 
أخرجه اإلمام البخاري في »صحيحه«: 63- كتاب مناقب األنصار، باب حديث زيد بن عمرو بن    (1(

نفيل، رقم: )3827). 
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قاعدة التيسير ورفع احلرج التي جاءت بها الشريعة اإلسالمّية، التي هي 
صفة أساسّية، ومقصد جليل من مقاصد الّشريعة اإلسالمّية. 

ويدّل على هذا األصل نصوص كثيرة من القرآن والسّنة، من ذلك قوله 
وقوله  ]البقرة:195[،  ۋ(  ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   )ۇ   تعالى: 
تعالى: )ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ( ]احلج:78[، وثبت عن ابن عّباس  أّنه 
قيل لرسول اهلل S: أّي األديان أحّب إلى اهلل؟ قال: »احلنيفّية الّسمحة«)1). 
املتعلّقة  الفقهية  القواعد  من  عدًدا  اهلل  رحمهم  الفقهاء  قّرر  ولهذا 
بالتيسير ورفع احلرج، وأدرجوا حتتها عشرات بل مئات الفروع واملسائل 
املبثوثة في أبواب فقهية مختلفة، من تلك القواعد: قاعدة »املشّقة جتلب 
الّتيسير«)2)، وهي قاعدة من القواعد الكلّية في الفقه اإلسالمي، وقاعدة 
»التخفيفات  وقاعدة  األمر ضاق«)3)،  اّتسع  وإذا  اّتسع؛  األمر  »إذا ضاق 
إلى احلرج  يؤدي  »ما  الشرعية«)4)، وقاعدة »احلرج مدفوع«)5)، وقاعدة 
يكون موضوًعا عن املكلّفني«)6)، وقاعدة »الضرورات تبيح احملظورات«)7)، 
من  ذلك  وغير  في غيرها«)8)،  يجوز  ال  ما  الّضرورة  في  »يجوز  وقاعدة 
القواعد الفقهية الكثيرة التي تؤّكد على صفة التيسير ورفع احلرج في 

األحكام الشرعية. 
وجتلّت صور التيسير ورفع احلرج في األحكام الّشرعية الّتعبدّية من 

جهات: 
أخرجه اإلمام أحمد في »مسنده«: رقم: )2107)، وحّسنه الشيخ األلباني في »صحيح اجلامع    (1(

الصغير وزيادته«: رقم: )160). 
»األشباه والنظائر« للسبكي: )29/1).    (2(

»الفروق« للقرافي: )146/4).    (3(
»قواعد األحكام في مصالح األنام« للعّز ابن عبدالسالم: )15/2).    (4(

»أصول السرخسي«: )105/1).    (5(
»أصول السرخسي«: )105/1).    (6(

»الفروق« للقرافي: )146/4).    (7(
»نفائس األصول في شرح احملصول« للقرافي: )1086/3).    (8(
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اجلهة األولى: اليسر األصلّي في األحكام الّشرعّية في اإلسالم 
رحمة. 

الّتيسير مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية، ومن رحمة اإلسالم 
بالعباد أنه لم يقصد تكليف الناس باملشاّق واآلصار، قال اإلمام الّشاطبي 
اإلعنات  باملشاّق  التكاليف  إلى  يقصد  لم  الشارع  »فإن  )790ه�):   �
احملكمة،  الشرعية  الّنصوص  من  طائفة  عرضت  أن  سبق  وقد  فيه«)1)، 
تأكيد  إلى  كلّها  جتنح  التي  املتوافرة،  الفقهّية  والفروع  املقّررة  والقواعد 

صفة اليسر، ورفع احلرج عن املكلّفني. 
األحكام  في  األصلّي  لليسر  )751ه�)   � القيم  ابن  العالمة  ومّثل 
الّشرعّية، مبا رحم اهلل به عباده من تشريع الوضوء لرفع احلدث األصغر: 
كالبول ونحوه، ولو أنه  شرع االغتسال لرفعه، لوقع الناس في حرج 
شديد، وهو ما يتنافى مع الرحمة في اإلسالم، يقول العالمة ابن القيم 
� في هذا الّصدد، ما نّصه: »على أن الشارع لو شرع االغتسال من 
اهلل  حكمة  متنعه  األمة،  على  ومشقة  حرج  أعظم  ذلك  في  لكان  البول 

ورحمته وإحسانه إلى خلقه«)2). 
فاألحكام التكليفّية اخلمسة يسيرة، ال عنت فيها، وال حرج، أما املباح 
فال مشّقة فيه، ألن املكلّف مخّير فيه بني الفعل والترك، وأما املندوب 
واملكروه فال مشّقة فيهما؛ ألن طلب الفعل وطلب الترك فيهما ليس على 
وترك  الواجب،  فعل  على  املترّتبة  املشّقة  وأما  والّتحتيم،  اجلزم  سبيل 
احملّرم فهي مشّقة يسيرة، داخلة في دائرة ما يقدر عليه املكلّفون، وال 
الوسطّية  من  اإلسالمية  الشريعة  خصائص  في  ثبت  ما  مع  تتعارض 

واالعتدال والرحمة واليسر في اإللزام بالتكاليف الشرعية. 
»املوافقات«: )210/2).    (1(

»أعالم املوقعني«: )45/2).    (2(
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اجلهة الّثانية: تشريع الّتخفيفات الّشرعّية في اإلسالم رحمة. 
من الّرحمة في اإلسالم ما شرعه اهلل تبارك وتعالى لعباده من الّتخفيفات 
الّسعة  ذلك  في  فكان  والّطوارئ،  والّظروف  األعذار  حاالت  في  الّشرعّية 

والّرفق والّتيسير. 
ومن أجمل ما قرأت في رحمة اإلسالم يتشريع التخفيفات الشرعّية 
ما قاله العاّلمة ابن القّيم � )751ه�) وهو ما نّصه: »فال ريب أن الفطر 
والقصر يختّص باملسافر، وال يفطر املقيم إال ملرض، وهذا من كمال حكمة 
الّشارع؛ فإن الّسفر في نفسه قطعة من العذاب، وهو في نفسه مشّقة 
وجهد، ولو كان املسافر من أرفه الّناس فإنه في مشّقة وجهد بحسبه، 
فكان من رحمة اهلل بعباده وبّره بهم أن خّفف عنهم شطر الّصالة واكتفى 
منهم بالّشطر، وخّفف عنهم أداء فرض الّصوم في الّسفر، واكتفى منهم 
بأدائه في احلضر، كما شرع مثل ذلك في حّق املريض واحلائض، فلم 
يفّوت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في الّسفر جملة، ولم يلزمهم بها 

في السفر كإلزامهم في احلضر. 
وما  تأخيره،  وال  فيها  الواجب  بعض  إلسقاط  موجب  فال  اإلقامة  وأما 
يعرض فيها من املشّقة والشغل فأمر ال ينضبط وال ينحصر؛ فلو جاز لكّل 
مشغول وكّل مشقوق عليه الترّخص ضاع الواجب واضمحّل بالكلّية، وإن جّوز 
للبعض دون البعض لم ينضبط؛ فإنه ال وصف يضبط ما جتوز معه الّرخصة 
التخفيف ما  الّسفر، على أن املشّقة قد علّق بها من  وما ال جتوز، بخالف 
والّصالة  الفطر  معها  جاز  به  يضّر  وألم  مرض  مشّقة  كانت  فإن  يناسبها، 
قاعدا أو على جنب، وذلك نظير قصر العدد، وإن كانت مشّقة تعب فمصالح 
الدنيا واآلخرة منوطة بالتعب، وال راحة ملن ال تعب له، بل على قدر التعب 
تكون الراحة، فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصاحلها بحمد اهلل ومّنه«)1). 

»أعالم املوقعني«: )86/2).    (1(
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وقد راعى اإلسالم عدًدا من الظروف والّطوارئ وجعلها أسباًبا لتخفيف 
األحكام الّشرعية، كاملرض، والسفر، واإلكراه، والنسيان، واخلطأ، والعسر 

وعموم البلوى، والّصغر في السّن، والوسوسة، ونحو ذلك. 
وفيما يأتي بيان ألبرز أسباب التخفيف في األحكام الشرعّية املتعلّقة 

بالعبادات في الشريعة اإلسالمية: 

السبب األول: تخفيف األحكام في العبادات بسبب املرض رحمة. 
املرض يخرج املكلّف من حالته االعتيادّية إلى حالة مرضّية؛ فيعجز 
عن أداء املطلوب، فكان من رحمة اهلل بعباده تخفيف األحكام الشرعية 
التي  الّشرعية  األحكام  من  أن عرضت عدًدا  وقد سبق  املرض،  بسبب 

فت بسبب املرض، منها:  خفِّ
تخفيف الوضوء والغسل بالتيّمم في حال املرض)1). 	 
تخفيف غسل العضو اجملبر إلى املسح على اجلبيرة في حال املرض)2). 	 
تخفيف صفة الّصالة على النحو الذي يقدر عليه املصلّي جالًسا 	 

أو مستلقًيا في حال املرض)3). 
تخفيف صيام رمضان بالفطر،� وقضاء الّصيام في أيام أخر في 	 

حال املرض)4). 
تخفيف رمي اجلمار على احلاّج بتجويز االستنابة في حال املرض، وفي 	 

هذا الصدد يقول اإلمام العز بن عبدالسالم � )660ه�): »فكذلك ال 
جتوز االستنابة في املعاصي واخملالفات، وال في الطاعات البدنيات، 

»األم« للشافعي: )62/1).    (1(
»املغني« البن قدامة: )203/1).    (2(
»املغني« البن قدامة: )207/2).    (3(
»الذخيرة« للقرافي: )163/1).    (4(
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إال ما استثنى من الطاعات كاحلج والعمرة والصوم والصدقات رحمة 
للعاجزين بتحصيل ثواب هذه القربات، وللنائبني عنهم بالتسبب إلى 

إنالة ثواب هذه الطاعات«)1). 
ا.  وغير ذلك من املسائل، وهي كثيرة جّدً

السبب الثاني: تخفيف األحكام في العبادات بسبب السفر رحمة. 
من رحمة اإلسالم باخللق أن جعل الّسفر سبًبا من أسباب الّتخفيف، 
األحكام  من  جملة  عرضت  أن  سبق  وقد  والعذاب،  املشّقة  من  فيه  ملا 

الشرعّية اخملّففة بسبب الّسفر منها: 
تخفيف الوضوء والغسل بالتيّمم في حال السفر، وفقد املاء)2). 	 
في 	  أخر  أيام  في  الّصيام  وقضاء  بالفطر  رمضان  تخفيف صيام 

حال السفر)3). 
على اخلفني 	  باملسح  والغسل  الوضوء  في  الرجلني  تخفيف غسل 

بيان  � )751ه�) في  القيم  ابن  العالمة  يقول  السفر)4)،  بسبب 
الرحمة في اإلسالم من خالل تشريع املسح على اخلفني ما نصه: 
البدن وأشرفه، كان أحّق  الرأس مجمع احلواس، أعلى  »وملا كان 
بالنظافة، لكن لو شرع غسله في الوضوء لعظمت املشقة، واشتدت 
ورحمة،  تخفيًفا  غسله  مقام  وأقامه  جميعه،  مسح  فشرع  البلية، 

كما أقام املسح على اخلفني مقام غسل الرجلني«)5). 
ا.  وغير ذلك من املسائل، وهي كثيرة جّدً

»قواعد األحكام في مصالح األنام«: )135/1).    (1(
»األم« للشافعي: )62/1).    (2(

»الذخيرة« للقرافي: )163/1).    (3(
»املغني« البن قدامة: )106/1).    (4(

»أعالم املوقعني«: )58/2).    (5(
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السبب الثالث: تخفيف األحكام في العبادات بسبب اإلكراه رحمة. 
اإلكراه حمل املسلم على القيام بعمل ال يرضاه، ومن رحمة اهلل تبارك 
وتعالى أن جعله سبًبا لتخفيف األحكام، وإسقاط املؤاخذة على املكره في 
الدنيا واآلخرة، فقد ثبت عن أبي ذّر الغفاري أن رسول اهلل S قال: )إن 
اهلل قد جتاوز عن أمتي اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه))1)، ومن 

أمثلة التخفيف بسبب اإلكراه في العبادات: 
التخفيف على من أكره بالقتل على فطر رمضان، وهو صحيح مقيم؛ 	 

بأن يجّوز له تناول الطعام، وال يؤاخذ بذلك شرًعا)2). 

الّسبب الرابع: تخفيف األحكام في العبادات بسبب الّنسيان رحمة. 
أسباب  الّنسيان سبًبا من  أن جعل  بعباده  وتعالى  تبارك  اهلل  من رحمة 
التخفيف في حقوق اهلل تبارك وتعالى، فمن لم يستحضر ما كان يعلمه فال 
ائ(  ائ   ى   ى     ې   ې   )ې   تعالى:  اهلل  قال  باخملالفة،  يؤاخذ 
]البقرة:286[، ومن أمثلة التخفيف بسبب الّنسيان في أحكام العبادات ما يأتي: 

من نسي غسل عضو في الوضوء، وصلّى، فصالته صحيحة)3). 	 
عن 	  ثبت  فقد  يذكرها)4)،  فوقتها حني  مفروضة،  نسي صالة  من 

أنس  أن النبي S قال: )من نسي صالة فليصّل إذا ذكرها، ال 
كفارة لها إال ذلك )ٺ  ٺ  ٺ( ]طه:14[))5). 

أخرجه اإلمام ابن ماجه في »سننه«: 10- كتاب الطالق، 16- باب طالق املكره والّناسي، رقم:    (1(
)2043)، وصححه الشيخ األلباني في »إرواء الغليل«: رقم: )82). 

»اجملموع شرح املهذب« للنووي: )402/4).    (2(
»احلّجة على أهل املدينة« حملمد بن احلسن الشيباني: )18/1).    (3(

»املبسوط« للسرخسي: )154/1).    (4(
أخرجه اإلمام البخاري في »صحيحه«: 9- كتاب مواقيت الصالة، باب من نسي صالة فليصّل إذا    (5(
ذكر...، رقم: )597)؛ واإلمام مسلم في »صحيحه«: 5- كتاب املساجد ومواضع الصالة، 56- باب 

قضاء الصالة الفائتة، رقم: )680). 
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من نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان، فال حرج عليه، وال يفسد 	 
بذلك صوُمه)1)، فقد ثبت عن أبي هريرة  أن النبي S قال: )إذا 

نسي فأكل وشرب، فليتّم صومه، فإمنا أطعمه اهلل وسقاه))2). 
ا.  وغير ذلك من املسائل وهي كثيرة جّدً

السبب اخلامس: تخفيف األحكام في العبادات بسبب اخلطأ رحمة. 
أسباب  من  اخلطأ  جعل  أن  بعباده  وتعالى  تبارك  اهلل  رحمة  من 

التخفيف في أحكام العبادات الشرعية، قال اهلل تبارك وتعالى: )ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ( ]الأحزاب:5[، ومن أمثلة التخفيف بسبب اخلطأ في أحكام العبادات 

الّشرعية ما يأتي: 
إذا تكلم املصلي في أثناء الصالة كالًما يسيًرا على سبيل اخلطأ، 	 

فال تفسد صالته وال يعيد)3). 
إذا متضمض الصائم فدخل املاء إلى حلقه خطأ، فال إثم عليه، وال 	 

يفسد صومه)4). 
إذا أخطأ الناس يوم عرفة، فوقفوا في اليوم العاشر بدل التاسع، 	 

فال إثم عليهم، ويصّح حّجهم)5). 
ا.  وغير ذلك من املسائل عند الفقهاء كثير جّدً

»بدائع الصنائع« للكاساني: )90/2).    (1(
أخرجه اإلمام البخاري في »صحيحه«: 30- كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسًيا،    (2(
رقم: )1933)؛ واإلمام مسلم في »صحيحه«: 13- كتاب الصيام، 33- باب أكل الناسي وشربه 

وجماعه ال يفّطر، رقم: )1155). 
»املغني« البن قدامة: )37/2).    (3(

»بدائع الصنائع« للكاساني: )90/2).    (4(
»الفواكه الدواني« للنفراوي: )361/1).    (5(
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املطلب الثالث
إقامة أداء جزء العبادة مقام أداء الكّل

من حيث اإلجزاء رحمة

من مظاهر رحمة اإلسالم بالعباد في أحكام العبادات الّشرعية أن أقام 
ا، وقد  كثيرة جّدً التصّرف  الكّل، وصور هذا  أداء  العبادة مقام  أداء جزء 
أفاض العالمة ابن القيم � )751ه�) في شرحها، وبيانها، والتمثيل لها، 
فقال � ما نّصه: »أال ترى أن السّنة قد جاءت فيمن نذر الّصدقة بجميع 
ماله أنه يجزيه الّثلث، فأقام الثلث في النذر مقام اجلميع رحمة بالناذر، 

وتخفيًفا عنه، كما أقيم مقامه في الوصّية رحمة بالوارث ونظًرا له. 
وجاءت السّنة فيمن نذرت احلج ماشية أن تركب وتهدي، إقامة لترك 
بعض الواجب بالنذر مقام ترك الواجب بالشرع في املناسك عند العجز 

عنه: كطواف الوداع عن احلائض. 
وأفتى ابن عباس وغيره من نذر ذبح ابنه بشاة، إقامة لذبح الشاة مقام 
أيًضا من نذر أن يطوف على  ذبح االبن، كما شرع ذلك للخليل، وأفتى 
أربع بأن يطوف أسبوعني، إقامة ألحد األسبوعني مقام طواف اليدين. 

وأفتى أيًضا هو وغيره من الصحابة  املريض امليؤوس منه والشيخ 
الكبير الذي ال يستطيع الصوم بأن يفطرا ويطعما كل يوم مسكيًنا، إقامة 

لإلطعام مقام الصيام. 
على  خافتا  إذا  واملرضع  احلامل  الّصحابة  من  وغيره  هو  أيًضا  وأفتى 
ولديهما أن تفطرا وتطعما كّل يوم مسكيًنا، إقامة لإلطعام مقام الّصيام، وهذا 
ا، وغير مستنكر في واجبات الّشريعة أن يخّفف اهلل  الشيء منها  كثير جّدً

عند املشّقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه، كما في األبدال وغيرها«)1). 
»أعالم املوقعني«: )166/3).    (1(
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املطلب الرابع
االقتصاد وعدم التنّطع في العبادات الّشرعّية رحمة

من رحمة اهلل تبارك وتعالى بعباده أن أمرهم باالقتصاد في العبادة، 
ونهاهم عن التنطع والتكلّف، حتى ال يحصل امللل من العبادة، فقد ثبت 
عن أّم املؤمنني  أن النبي S قال: )مه، عليكم مبا تطيقون، فوالله ال 

ميّل اهلل حتى متلُّوا))1). 
ومن رحمة اهلل  أن املسلم يدرك من األجر باالقتصاد في العبادة ما 
ال يدركه في التكلف، فقد ثبت عن عبداهلل بن مسعود  قوله: )اقتصاد 

في سنة خير من اجتهاد في بدعة))2). 
ولهذا نهى النبي S غيره عن الوصال في الّصيام، ألنه من التنّطع 
والتكلّف والتكليف باملشاّق واآلصار، وهو ما يتنافى مع رحمة اإلسالم 
 S في العبادات الشرعّية، فقد ثبت عن عبداهلل بن عمر  أن النبي
قال:  تواصل،  إنك  قالوا:  فنهاهم،  عليهم  فشّق  الناس،  فواصل  واصل، 

)لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى))3). 
الّنكاح،  ترك  عن  عبادته  تقاّلوا  الذين  الّنفر  أولئك   S النبي  ونهى 
ونهاهم عن الصالة وترك النوم في الليل، ونهاهم عن الصيام وترك الفطر 
في النهار، كّل ذلك ليبّين النبي S رحمة اإلسالم باخللق في العبادات، 
قصد  وإمنا  األوامر،  من  يطاق  ال  مبا  تكليفهم  بالعبادة  يقصد  لم  وأنه 
اهلل  أدومه،  أخرجه اإلمام البخاري في »صحيحه«: 2- كتاب اإلميان، باب أحّب الدين إلى    (1(
رقم: )43)؛ واإلمام مسلم في »صحيحه«: 6- كتاب صالة املسافرين وقصرها، 30- باب فضيلة 

العمل الدائم من قيام الليل وغيره، رقم: )782). 
أخرجه اإلمام الطبراني في »املعجم الكبير«: )207/10).    (2(

أخرجه اإلمام البخاري في »صحيحه«: 30- كتاب الصوم، باب بركة الّسحور من غير إيجاب،    (3(
رقم: )1922)، واإلمام مسلم في »صحيحه«: 13- كتاب الصيام، 11- باب النهي عن الوصال في 

الصوم، رقم: )1102). 
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اختبار امتثالهم لألوامر الشرعية، واتباعهم للنبي S، فقد ثبت عن أنس 
ابن مالك  أنه قال: جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي S، يسألون 
S، فلما أخبروا كأنهم تقاّلوها، فقالوا: وأين نحن من  عن عبادة النبي 
S؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا  النبي 
فإني أصلي الليل أبًدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: 
أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبًدا، فجاء رسول اهلل S إليهم، فقال: »أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا، أما واهلل إني ألخشاكم هلل، وأتقاكم له، لكني أصوم 
وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني«)1). 
ما  )660ه�)   � عبدالّسالم  بن  العّز  اإلمام  يقول  املعنى  هذا  وفي 
 ، للرب  تعظيم  كلها  القرب  ألن  باملشاّق،  التقّرب  يصّح  ال  »إذ  نّصه: 

وليس عني املشاّق تعظيًما وال توقيًرا«)2). 

املطلب اخلامس
التنّوع في العبادات الّشرعّية رحمة

من رحمة اهلل تبارك وتعالى بعباده أن جعل العبادات الشرعية متنوعة، 
املالية  ومنها  كالصالة،  البدنية  فمنها  بنصيب،  منها  مسلم  كل  ليأخذ 
كالزكاة، ومنها املالية والبدنية في آن واحد كاحلّج، فصاحب املال يفتح له 
باب الزكوات والصدقات، وصاحب الصحة والعافية يفتح له باب الصالة 

والصوم، وصاحبهما جميًعا تفتح له األبواب جميًعا. 
كما أن العبادة منها ما هو واجب عيني كالصلوات املفروضة، ومنها ما 

هو واجب كفائي كصالة اجلنازة، ومنها ما هو نفل وتطّوع. 
أخرجه اإلمام البخاري في »صحيحه«: 67- كتاب الّنكاح، باب الترغيب في الّنكاح، رقم: )5063)، واإلمام    (1(

مسلم في »صحيحه«: 16- كتاب الّنكاح، 1- باب استحباب الّنكاح ملن تاقت نفسه إليه، رقم: )1401). 
»قواعد األحكام في مصالح األنام«: )36/1).    (2(
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بخلق  الرحمة  هي  الشرعية  العبادات  في  التنّوع  هذا  من  واحلكمة 
للناس  يحقق  مبا  والطاعة  اخلير  أبواب  في  والفسحة  بهم،  والرفق 
أو  أو صياًما  كلها صالة  العبادة  كانت  فلو  الدنيا واآلخرة،  السعادة في 
الشريعة  تأباه  ما  وهو  والعسر،  واحلرج  املشقة  في  الناس  لوقع  ا  حّجً

اإلسالمية السمحة. 
كما أن هذا التنّوع في العبادات الّشرعية يدفع امللل والّسآمة ويحّقق 
بقوله:   S النبي  بينها  التي  اإلسالمية  الّشريعة  مقاصد  من  مقصًدا 
)فوالله ال ميّل اهلل حتى متلُّوا))1)، فلو كانت العبادة كلها على نسق واحد؛ 
حلصل امللل والّسآمة، وهو ما يتنافى مع الّرحمة في اإلسالم وعباداته.

 

سبق تخريجه.    (1(
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اخلامتة

وفي ختام هذا البحث يجدر التذكير بأهّم نتائجه، وهي: 
• 	 ، وردت مادة الرحمة في القرآن الكرمي معبرة عن معان مختلفة 

منها: القرآن، والنبوة، واجلنة، والّرزق، والنعمة، ونحو ذلك. 
• الرحمة صفة من صفات اهلل تبارك وتعالى، واسم من أسمائه. 	
• 	 .S الرحمة صفة من صفات النبي
• واتساع 	 العفو،  وجود  الشرعية  العبادات  في  الرحمة  عوامل  من 

مساحته، كثرة صوره وفروعه الفقهية. 
• العفو منزلة بني احلالل واحلرام، وهو ما سكت الشرع عن بيان 	

حكمه رحمة بالعباد. 
• من أسباب العفو في العبادات الشرعية: 1- مشقة االحتراز من 	

املعفو عنه. 2- عموم البلوى. 3- قلة الّشيء املعفّو عنه. 
• من عوامل الرحمة في العبادات الشرعية مراعاة اإلسالم للظروف 	

والطوارئ التي يجدها املكلفون، كالسفر، واملرض، واإلكراه، ونحو 
ذلك. 



183

• من عوامل الرحمة في العبادات الشرعية اإلجمال في النصوص 	
وترك التفصيل. 

• ال 	 ا،  جدَّ كثير  الشرعية  العبادات  في  وصورها  الرحمة  مظاهر 
ميكن حصرها، منها: 

العبادات الشرعية رحمة في ذاتها تنشرح بها الصدور، ويتقّوم بها 
السلوك. 

• التيسير ورفع احلرج في العبادات الشرعية رحمة. 	
• إقامة أداء جزء العبادة مقام أداء الكّل من حيث اإلجزاء رحمة. 	
• االقتصاد وعدم التنطع في العبادات الشرعية رحمة. 	
• التنوع في العبادات الشرعية رحمة. 	
• الرحمة في اإلسالم من خالل العبادات الشرعية حقيقة ملموسة 	

ملس اليد، وليست دعوى عارية عن البرهان. 
• عند 	 من   S املهداة  الرحمة  به  أرسل  الذي  الدين  هو  اإلسالم 

، وهو بريء من كل ما ينسب إليه من الشّدة،  الرحمن الرحيم 
والغلظة، والعنف. 

التوصيات: 
الرحمة  إبراز  في  الشرعية  الدراسات  بتكثيف  البحث  هذا  يوصي 
في اإلسالم، وذلك من خالل تبيني جهود الفقهاء واملفسرين واحملدثني 
اللغات  إلى  املتميزة  الدراسات  في هذا الصدد، كما يحّث على ترجمة 
العاملية، لتعم الفائدة، وينتشر اخلير، وتشرق صورة الرحمة في اإلسالم 

ناصعة بيضاء في مشارق األرض ومغاربها إن شاء اهلل تعالى. 
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اهلل وسلم على نبينا  هلل رّب العاملني، وصلى  وآخر دعوانا أن احلمد 
محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 



185

قائمة املصادر واملراجع

القرآن الكرمي: برواية اإلمام حفص بن سليمان، عن اإلمام عاصم . 1
الكوفي رحمهما اهلل. 

الدين . 2 ناصر  محمد  السبيل،  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  إرواء 
األلباني )املتوفى:1420ه�)، بيروت: املكتب اإلسالمي، ط: 2 )1405ه�- 

1985م). 
بن . 3 الدين  زين  النعمان،  حنيفة  أبي  مذهب  على  والنظائر  األشباه 

إبراهيم بن محمد، املعروف بابن جنيم املصري )970ه�)، تخريج: 
زكريا عميرات، بيروت: دار الكتب العلمية، ط: 1 )1419ه�- 1999م). 

إعالم املوقعني عن رب العاملني، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد . 4
شمس الدين ابن قيم اجلوزية )751ه�)، حتقيق: محمد عبدالسالم 

إبراهيم، بيروت: دار الكتب العلمية، ط: 1 )1411ه�- 1991م). 
األم، الشافعي أبو عبداهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن . 5

شافع بن عبداملطلب بن عبد مناف املطلبي القرشي املكي )املتوفى: 
204ه�)، دار املعرفة - بيروت، 1410ه�/1990م. 

تيمية . 6 ابن  عبداحلليم  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  اإلميان، 
)املتوفى:728ه�)، حتقيق: خرج أحاديثه محمد ناصر الدين األلباني، 

املكتب اإلسالمي - بيروت، الطبعة: الرابعة - 1413ه�- 1993م. 
تفسير القرآن، أبو املظفر منصور بن محمد بن عبداجلبار بن أحمد . 7

املروزي السمعاني التميمي احلنفي ثم الشافعي )املتوفى: 489ه�)، 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض - 

السعودية، الطبعة: األولى، 1418ه�- 1997م. 



186

بداية اجملتهد ونهاية املقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد . 8
)املتوفى:  بابن رشد احلفيد  الشهير  القرطبي  بن رشد  ابن أحمد 

595ه�)، القاهرة: دار احلديث، ط: )1425ه�). 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود . 9

ابن أحمد الكاساني احلنفي )املتوفى: 587ه�)، بيروت: دار الكتب 
العلمية، ط: 2 )1406ه�). 

بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن . 10
قيم اجلوزية )املتوفى: 751ه�)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. 

حتفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين . 11
بيروت -  العلمية،  الكتب  دار  نحو 540ه�)،  )املتوفى:  السمرقندي 

لبنان، الطبعة الثانية، 1414ه� - 1994م. 
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي . 12

البصري ثم الدمشقي )املتوفى: 774ه�)، سامي بن محمد سالمة، 
دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420ه� - 1999م. 

محمد . 13 عبدالرحمن  أبو  السنة،  فقه  على  التعليق  في  املنة  متام 
ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم، األشقودري األلباني 

)املتوفى: 1420ه�)، دار الراية- الرياض. 
منصور . 14 أبو  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  محمد  اللغة،  تهذيب 

)املتوفى: 370ه�)، احملقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث 
العربي - بيروت، الطبعة: األولى، 2001م. 

التوضيح في شرح اخملتصر الفرعي البن احلاجب، خليل بن إسحاق . 15
ابن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املصري )املتوفى: 776ه�)، 
احملقق: د. أحمد بن عبدالكرمي جنيب، مركز جنيبويه للمخطوطات 

وخدمة التراث، الطبعة: األولى، 1429ه� - 2008م. 



187

ثالثة األصول ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، محمد . 16
النجدي )املتوفى: 1206ه�)،  التميمي  ابن عبدالوهاب بن سليمان 
عبداهلل الطرمي وغيره، جامعة اإلمام محمد بن  احملقق: ناصر بن 

سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية. 
جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوفى: . 17

321ه�)، احملقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليني - بيروت، 
الطبعة: األولى، 1987م. 

احلاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر . 18
البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  احلسن  أبو  املزني، 
البغدادي، الشهير باملاوردي )املتوفى: 450ه�)، احملقق: الشيخ علي 
محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبداملوجود، دار الكتب العلمية، 

بيروت - لبنان، الطبعة األولى، 1419ه� -1999م. 
فرقد . 19 بن  بن احلسن  عبداهلل محمد  أبو  املدينة،  أهل  على  احلجة 

الشيباني )املتوفى: 189ه�)، احملقق: مهدي حسن الكيالني القادر، 
عالم الكتب - بيروت الطبعة الثالثة، 1403ه�. 

عبدالرحمن . 20 بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  الذخيرة، 
املالكي الشهير بالقرافي )املتوفى: 684ه�)، حتقيق: محمد حجي وسعيد 
أعراب ومحمد بوخبزة، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، ط:1 )1995م). 

عبدالكرمي  .21 محمد  موضوعية،  دراسة  الكرمي  القرآن  في  الرحمة 
الشريعة  كلية  القرآن،  علوم  في  ماجستير  رسالة  احلايك،  محمد 

اجلامعة األردنية. 
الرسالة الصفدية، تقي الدين أبو الَعباس أحمد بن عبداحلليم بن . 22

عبدالسالم ابن تيمية احلراني احلنبلي الدمشقي )728ه�)، حتقيق: 
محمد رشاد سالم، مصر: مكتبة ابن تيمية، ط: 2 )1406ه�). 



188

أبو . 23 وفوائدها،  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
عبدالرحمن محمد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم، 
املعارف  مكتبة  الرياض:  1420ه�)،  )املتوفى:  األلباني  األشقودري 

للنشر والتوزيع، ط: 1 )1415ه�). 
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ في األمة، أبو . 24

عبدالرحمن محمد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم، 
األشقودري األلباني )املتوفى: 1420ه�)، الرياض: دار املعرفة، ط:1 

)1412ه�). 
القزويني، . 25 يزيد  بن  محمد  عبداهلل  أبو  ماجة  ابن  ماجه،  ابن  سنن 

فؤاد عبدالباقي،  )273ه�)، حتقيق: محمد  يزيد  أبيه  اسم  وماجة 
بيروت: دار إحياء الكتب العربية، دت، دط. 

بشير . 26 بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود  أبو  داود،  أبي  سنن 
جْستاني )املتوفى: 275ه�)، حتقيق:  ابن شداد بن عمرو األزدي السِّ
محمد محيي الدين عبداحلميد، بيروت: املكتبة العصرية، دت، دط. 

سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، . 27
الترمذي، أبو عيسى )املتوفى: 279ه�)، حتقيق وتعليق: أحمد محمد 
شاكر، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي- مصر، 

الطبعة: الثانية، 1395ه� - 1975م. 
السنن الكبرى، أحمد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي . 28

محمد  حتقيق:  458ه�)،  )املتوفى:  البيهقي  بكر  أبو  اخلراساني، 
عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط: 3 )1424ه�). 

سنن النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي اخلراساني، . 29
حلب:  غدة،  أبو  عبدالفتاح  حتقيق:  303ه�)،  )املتوفى:  النسائي 

مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط: 2 )1406ه�). 



189

سنن الدارقطني، أبو احلسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن . 30
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )املتوفى: 385ه�)، حتقيق: شعيب 
اهلل، أحمد برهوم،  االرناؤوط، حسن عبداملنعم شلبي، عبداللطيف حرز 

مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، 1424ه� - 2004 م. 
شرح العقيدة األصفهانية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبداحلليم . 31

ابن عبدالسالم بن عبداهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية احلراني 
رياض  بن  محمد  احملقق:  728ه�)،  )املتوفى:  الدمشقي  احلنبلي 

األحمد، املكتبة العصرية - بيروت، الطبعة األولى: 1425ه�. 
)املتوفى: . 32 هّراس  حسن  خليل  بن  محمد  الواسطية،  العقيدة  شرح 

الطبعة:  اخلبر،   - والتوزيع  للنشر  الهجرة  دار  الناشر:  1395ه�)، 
الثالثة، 1415ه�. 

صحيُح ابن ُخَزمية، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزمية بن املغيرة بن . 33
صالح بن بكر السلمي النيسابوري )املتوفى:311ه�)، حتقيق: محمد 

مصطفى األعظمي، بيروت: املكتب اإلسالمي، ط:3 )1424ه�). 
أمور . 34 من  اخملتصر  الصحيح  املسند  اجلامع  أو  البخاري  صحيح 

عبداهلل  أبو  إسماعيل  بن  محمد  وأيامه،  وسننه   S اهلل  رسول 
محمد  ترقيم:  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  حتقيق:  البخاري، 

فؤاد عبدالباقي، دار طوق النجاة، ط: 1 )1421ه�). 
صحيح مسلم أو املسند الصحيح اخملتصر بنقل العدل عن العدل إلى . 35

رسول اهلل S، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشيري النيسابوري 
دار  بيروت:  عبدالباقي،  فؤاد  محمد  حتقيق:  )املتوفى:261ه�)، 

إحياء التراث العربي، دت، دط. 
األلباني . 36 الدين  ناصر  محمد  داود،  أبي  سنن  وضعيف  صحيح 

)املتوفى: 1420ه�)، الكويت: مؤسسة غراس، ط: 1 )1423ه�). 



190

ناصر . 37 محمد  عبدالرحمن  أبو  وزياداته،  الصغير  اجلامع  صحيح 
الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم، األشقودري األلباني )املتوفى: 

1420ه�)، بيروت: املكتب اإلسالمي، دت، دط. 
ضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر الدين األلباني )املتوفى:1420ه�)، . 38

املكتب االسالمي - بيروت، الطبعة األولى: 1411ه� - 1991م. 
طريق الهجرتني وباب السعادتني، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن . 39

سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوفى: 751ه�)، دار السلفية، 
القاهرة- مصر، الطبعة الثانية، 1394ه�. 

الهروي . 40 عبداهلل  بن  ساّلم  بن  القاسم  ُعبيد  أبو  احلديث،  غريب 
البغدادي )املتوفى: 224ه�)، حتقيق: محمد عبداملعيد خان، الهند: 

مطبعة دائرة املعارف العثمانية، ط: 1 )1384ه�). 
أبو . 41 حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح 

الفضل العسقالني الشافعي، بيروت: دار املعرفة، ط: )1379ه�). 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غامن . 42

)أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي 
)املتوفى: 1126ه�)، بيروت: دار الفكر، ط: )1415ه�). 

عبدالعزيز . 43 الدين  عز  محمد  أبو  األنام،  مصالح  في  األحكام  قواعد 
ابن عبدالسالم بن أبي القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب 
بسلطان العلماء )املتوفى: 660ه�)، مكتبة الكليات األزهرية - القاهرة، 

1414ه� - 1991م. 
الكافي في فقه أهل املدينة، أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن محمد . 44

ابن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي )املتوفى: 463ه�)، احملقق: 
محمد محمد أحيد ولد ماديك املوريتاني، مكتبة الرياض احلديثة، 
الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1400ه�/1980م. 



191

بن . 45 محمد  بن  منصور  املظفر  أبو  الفقه،  أصول  في  األدلة  قواطع 
عبداجلبار السمعاني الشافعي )489ه�)، حتقيق: عبداهلل بن حافظ 
ابن احمد احلكمي، الرياض: مكتبة التوبة، ط: 1 )1419ه�- 1998م). 

القواعد النورانية الفقهية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبداحلليم . 46
تيمية  ابن  محمد  بن  القاسم  أبي  بن  عبداهلل  بن  عبدالسالم  ابن 
احلراني احلنبلي الدمشقي )املتوفى: 728ه�)، حتقيق: د. أحمد بن 
محمد اخلليل، دار ابن اجلوزي- اململكة العربية السعودية، الطبعة: 

األولى، 1422ه�. 
بن متيم . 47 عمرو  بن  أحمد  بن  اخلليل  عبدالرحمن  أبو  العني،  كتاب 

الفراهيدي البصري )املتوفى: 170ه�)، احملقق: د مهدي اخملزومي، 
د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهالل. 

الدين . 48 الفضل، جمال  أبو  علي،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان 
دار  بيروت:  اإلفريقي )711ه�)،  الرويفعي،  ابن منظور األنصاري، 

صادر، ط: 3 )1414ه�). 
املبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي . 49

)املتوفى: 483ه�)، بيروت: دار املعرفة، دط، دت. 
ابن . 50 بن عبداحلليم  العباس أحمد  أبو  الدين  تقي  الفتاوى،  مجموع 

تيمية احلراني )املتوفى: 728ه�)، حتقيق: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم، املدينة النبوية: مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 

ط: )1416ه�- 1995م). 
املستدرك على الصحيحني، أبو عبداهلل احلاكم محمد بن عبداهلل بن . 51

محمد بن حمدويه بن نُعيم بن احلكم الضبي الطهماني النيسابوري 
املعروف بابن البيع )املتوفى: 405ه�)، حتقيق: مصطفى عبدالقادر 

عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط: 1 )1411ه�). 



192

اجملموع شرح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعي، أبو زكريا محيي . 52
الدين يحيى بن شرف النووي )املتوفى: 676ه�)، بيروت: دار الكر، 

دت، دط. 
املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدني )املتوفى: . 53

179ه�)، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى: 1415ه� - 1994م. 
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل . 54

عبداهلل  حتقيق:  241ه�)،  )املتوفى:  الشيباني  أسد  بن  هالل  ابن 
ابن عبداحملسن التركي ومن معه، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: 1 

)1421ه�- 2001م). 
مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن . 55

عبداخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار )املتوفى: 
292ه�)، احملقق: محفوظ الرحمن زين اهلل، مكتبة العلوم واحلكم- 

املدينة املنورة، الطبعة: األولى، )بدأت 1988م، وانتهت 2009م). 
عبداهلل بن . 56 الدارمي)، أبو محمد  ب� )سنن  الدارمي املعروف  مسند 

عبدالرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبدالصمد الدارمي، التميمي 
السمرقندي )املتوفى: 255ه�)، حتقيق: حسني سليم أسد الداراني، 

دار املغني للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية. 
مشكاة املصابيح، محمد بن عبداهلل اخلطيب العمري، أبو عبداهلل، . 57

ولي الدين، التبريزي )املتوفى: 741ه�)، حتقيق: محمد ناصر الدين 
األلباني، بيروت: املكتب اإلسالمي، ط: 3 )1985م). 

اللخمي . 58 مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  األوسط،  املعجم 
طارق  احملقق:  360ه�)،  )املتوفى:  الطبراني  القاسم  أبو  الشامي، 
دار  إبراهيم احلسيني،  بن  بن محمد، عبداحملسن  اهلل  ابن عوض 

احلرمني - القاهرة. 



193

اللخمي . 59 مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  الصغير،  املعجم 
)املتوفى: 360ه�)، احملقق: محمد  الطبراني  القاسم  أبو  الشامي، 
شكور محمود احلاج أمرير، املكتب اإلسالمي، دار عمار - بيروت، 

عمان، الطبعة: األولى، 1405 - 1985م. 
املعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، . 60

أبو القاسم الطبراني )املتوفى: 360ه�)، حتقيق: حمدي بن عبداجمليد 
السلفي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط: 2 )1415ه�). 

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، . 61
أبو احلسني )املتوفى: 395ه�)، احملقق: عبدالسالم محمد هارون، 

الناشر: دار الفكر. 
رسالة . 62 بخاري،  عبداهلل  سامية  العبادات،  فقه  في  عنه  املعفّو 

ماجستير، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 1416ه�. 
املغني، أبو محمد موفق الدين عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة . 63

قدامة  بابن  الشهير  احلنبلي،  الدمشقي  ثم  املقدسي  اجلماعيلي 
املقدسي )املتوفى: 620ه�)، مصر: مكتبة القاهرة، دت. 

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، محمد بن أبي بكر . 64
ابن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوفى: 751ه�)، 

بيروت: دار الكتب العلمية، دت، دط. 
املفردات في غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن محمد املعروف . 65

عدنان  صفوان  احملقق:  502ه�)،  )املتوفى:  األصفهانى  بالراغب 
الداوودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت. 

املوافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير . 66
بالشاطبي )املتوفى: 790ه�)، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 

آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى 1417ه�/ 1997م. 



194

عبداهلل . 67 أبو  الدين  مواهب اجلليل في شرح مختصر خليل، شمس 
املعروف  املغربي،  الطرابلسي  عبدالرحمن  بن  محمد  بن  محمد 
الفكر،  دار  بيروت:  954ه�)،  )املتوفى:  املالكي  عيني  الرُّ باحلطاب 

ط: 3 )1412ه�). 
اإلسالمية، . 68 والشئون  األوقاف  وزارة  الكويتية،  الفقهية  املوسوعة 

الكويت: دار السالسل، ط: 2 )1404ه�). 
نفائس األصول في شرح احملصول، شهاب الدين أبو العباس أحمد . 69

القرافي )684ه�)، حتقيق: عادل أحمد  بن عبدالرحمن  إدريس  بن 
عبداملوجود وعلي محمد معوض، مكة املكرمة: مكتبة الباز، دت، دط. 

نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس . 70
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )املتوفى: 1004ه�)، دار الفكر، 

بيروت، 1404ه�/1984م. 
النهاية في غريب احلديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات املبارك . 71

الشيباني اجلزري  بن عبدالكرمي  بن محمد  بن محمد  ابن محمد 
ابن األثير )املتوفى: 606ه�)، حتقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 

محمد الطناحي، بيروت: املكتبة العلمية، ط: )1399ه�). 


