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الرحمة
يف ت�ضريع العبادات

التخفيف اأمنوذًجا

إعداد: 
د. ايهاب محمد اللمعي
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املقدمة

الشريعة اإلسالمية مبنطوق نصوصها ومبستنطقات مقاصدها جاءت 
للتيسير عن العباد في كل التشريعات التي كلفوا بها، دفًعا للمشاق عنهم، 
وجلًبا للتيسير لهم، لتقع العبادات واملعامالت متوافقة مع الفطرة البشرية، 

وحتت مستوى طاقتها.
تضمنت  فقد  والعيان  األذهان  في  الشريعة  مقاصد  لسمو  وتأكيًدا 
األحكام واإلجراءات العملية في الشريعة تقرير هذا املبدأ وترسيخ هذا 
إليها  الشريعة والتي دعت  التي تضمنتها  التشريعات  ولم تكن  املقصد، 
حتاول أن تثقل على الناس ما ال يطيقون، بحيث تفرض عليهم أحكاًما 
توافق  الشريعة  أحكام  جاءت  بل  أبدانهم؛  تطيقها  وال  طبائعهم  تنافي 

الفطرة، وتكافئ القوة وتنسجم مع طبائع البشرية.
فراعت الشريعة ما يعرض للمكلف من عوارض ومشاق، بحيث وضعت 
جملة من اإلجراءات العملية التي متثل جهاًزا مناعًيا يقوم برصد العوارض 
ومنحه فرصة  ورفع احلرج عنه  املكلف  لتخليص  الناجع  العالج  وتقدمي 
تأدية العبادة مبا يتالءم مع قدرته وظروف زمانه وإكراهات مكانه، بحيث 
العبادة  من  احملل  يخلو  وال  تفريط،  وال  إفراط  فال  موازنة  هناك  تكون 
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مقصودة  املكره  حالة  وتكون  بخالقه؛  متعلًقا  دائًما  العبد  يبقى  بحيث 
للشارع كحالة املنشط ترسيًخا ملقصد التيسير والتخفيف.

والشريعة قدمت أمنوذًجا فريًدا لتشريع التكاليف فضبطت املفاهيم 
تدع  وال  يتيمة  الفروع  تكون  ال  لكي  العناوين؛  ورتبت  املضامني  وحددت 
قدمت  قد  الشريعة  لتكون  توظيفها؛  مسار  فضبطت  عقيمة،  األصول 
برنامًجا متكاماًل للتشريع يتناسب مع كل الظروف والتحديات التي تعرض 
للمكلف، وقد ضبطتها مبيزان منضبط ال تتقاطع فيه الوظائف وال تتنازع 

فيه الفروع على املراتب.
وقد جاء هذا البحث لإلجابة عن ثالثة أسئلة: 

ما هي أوجه التخفيف في الشريعة اإلسالمية؟ . )
ما هي القواعد واألسباب للتخفيف في الشريعة اإلسالمية؟ . )
ما هي مبادئ التنظير وقواعد التنزيل للتخفيف في الشريعة؟ . )

أما أهداف البحث:
إن الهدف الرئيس لهذا البحث هو اإلجابة عن أسئلة البحث، وحتقيق 

ثالثة أهداف: 
البيان: وذلك لبيان مظاهر الرحمة والتخفيف في الشريعة.. )
البرهان: استظهار األدلة وإقامة البراهني على أوجه التخفيف في . )

الشريعة.
العنوان: وضع جملة من األلقاب املنهجية لضم فروع التخفيف حتت . )

كلي يعمها وأصل يضمها.
أما منهج البحث:

ولإلجابة عن األسئلة ولتحقيق األهداف فيتطلب سلوك منهج ذي ثالثة 
أبعاد: 
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بعد استقرائي حيث يتم استقراء أوجه التخفيف في العبادات.. )
بعد حتليلي حيث يتم حتليل أوجه التخفيف من أجل ربطها بأصول . )

الشرع وأحكامه ومقاصده.
والقواعد . ) العناوين  من  جملة  استنباط  يتم  حيث  استنباطي  بعد 

لتكون معالم لفقه التخفيف.

أما خطة البحث: 
مقدمة )تبني أهمية البحث وقيمته وأهدافه ومنهجه وخطته). 

املبحث األول: التأصيل ملقصد التخفيف في الشريعة اإلسالمية. 
املبحث الثاني: أوجه التخفيف في التكاليف الشرعية. 

املبحث الثالث: مبادئ التنظير وقواعد التنزيل.



120

املبحث األول
التأصيل ملقصد التخفيف

في الشريعة اإلسالمية

إن مقصد الرحمة في الشريعة اإلسالمية ميثل املظلة الكبرى التي 
املقصدية  مفرداتها  ولبيان  واجلزئية،  اخلاصة  املقاصد  بها  تستظل 
وجتلياته سنقتصر على مقصد التخفيف بياًنا وبرهاًنا وعنواًنا؛ لتوضيح 
املفاهيم، وحتديد املضامني، وترتيب العناوين، ولتحقيق ذلك سنشير إلى 

ثالثة أهداف: 

الهدف األول
بيان مقصد التخفيف

ُجوِح يكون في  ُة واخِلّفُة ِضدُّ الثَِّقِل والرُّ تعريف التخفيف: لغة: )اخَلفَّ
اجلسم والعقِل والعمِل)))).

أما في االصطالح: فالتخفيف )تسهيل التكليف أو إزالة بعضه)))). 
فالتخفيف املقصود شرًعا هو: تسهيل أداء التكليف الشرعي بالتغيير 

لسان العرب، مادة )خفف)، )79/9).   (((
بيروت،  املكتب اإلسالمي   ،((( بن علي اجلوزي، ط  التفسير، عبدالرحمن  املسير في علم  زاد    (((

)404)ه�)، ))/60).
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املكلف؛  عن  تخفيًفا  التكاليف  بعض  وإزالة  أدائه،  ووسائل  أنظمته  في 
لضمان حسن أداء التكليف وعلى الوجه املقصود شرًعا.

الهدف الثاني
التأصيل ملقصد التخفيف

وللتأصيل سنقف عند مسألتني: 

املسألة األولى
إقامة البرهان على مقصد التخفيف

في احلاالت العامة واالستثنائية

وردت نصوص كثيرة في الشريعة تدل على تقصيد التخفيف باعتباره 
تارة كلي  فتمثل النصوص  ميثل مقصًدا شرعًيا يضم حتته فروًعا كثيرة، 
التخفيف، وتارة جزئيه. فقد ثبت مقصد التخفيف بأدلة من الكتاب: كقوله 
وقوله:  ]البقرة:185[   ۋ(  ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   )ۇ   تعالى: 

)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ( ]الن�صاء[ وقوله: )ڍ ڍ  

ھ    ھ   ہ   )ہ   وقوله:  ]املائدة:6[  ڈ(  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ھ   ھ  ے   ے  ۓ( ]احلج:78[. وقوله )ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک( ]الأعراف:157[.
وأما أدلة تقصيد التخفيف الكلي في السنة فكثيرة نقتصر منها على 

ما يلي: 
تنفروا«  وال  وبشروا  تعسروا  وال  »يسروا  قال:   S النبي  عن  أنس  عن 
وقاربوا  فسددوا  غلبه  إال  أحد  الدين  يشاد  ولن  يسر  الدين  »إن  وقوله: 
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وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة«)))، وقوله ملعاذ وأبي 
موسى األشعري ملا بعثهما إلى اليمن: »يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا«)))، 
وقوله ملا بال األعرابي في املسجد وتناوله الناس: »فإمنا بعثتم ميسرين ولم 
تبعثوا معسرين«)))، ويقول العالمة بن عاشور بعد أن ذكر جملة من النصوص 
الشرعية: “إن من مقاصد الشريعة: التيسير؛ ألن األدلة املستقراة في ذلك 
كله عمومات متكررة، وكلها قطعية النسبة إلى الشارع، ؛ ألنها من القرآن، 
السماحة  أن  على  دل  الشريعة  “واستقراء  ويقول:  املنت”)4).  قطعي  وهو 
واليسر من مقاصد الدين”)5). ويؤكد هذا املعنى اإلمام الشاطبي بقوله: “إن 
األدلة على رفع احلرج في هذه األمة بلغت مبلغ القطع”)6). ومن خالل ما 
سبق يتبني لنا أن مقصد التيسير والتخفيف والرحمة نصت عليه الشريعة 
التي  اخلاصة  اجلزئية  وبنصوصها  العامة،  الكلية  بنصوصها  اإلسالمية 
ومن ثم وجب اظهار كليها وجزئيها  ال ميكن قصرها على سببها اخلاص، 

وحتديد مفهومها ومضمونها ومرتبتها.

املسألة الثانية
إقامة البرهان على مقصد التخفيف في احلاالت العامة

والعنت،  واحلرج  املشقة  صانعة  هي  ليست  الشرعية  التكاليف  إن 
تتضمن  تكاليف  فهي  الشرعية،  التكاليف  عن  خارجة  والعنت  فاملشقة 
لهم  شرع  أن  عباده  على  اهلل  فضل  ومن  والتخفيف،  الرحمة  طياتها  في 

صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب الدين يسر، رقم احلديث )9))، ))/))).   (((
حجة  قبل  اليمن  إلى  جبل   بن  ومعاذ  موسى  أبي  بعث  باب  املغازي،  كتاب  البخاري،  صحيح    (((

الوداع، رقم احلديث )4086)، )578/4)).
 ،(((0( احلديث  رقم  املسجد،  في  البول  على  املاء  باب صب  الوضوء،  كتاب  البخاري،  صحيح    (((

.(((0/((
مقاصد الشريعة اإلسالمية، اإلمام محمد الطاهر بن عاشور، حتقيق الشيخ محمد احلبيب بن    (4(

اخلوجة، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، )5)4)ه� 004)م)، ))/45)).
مقاصد الشريعة اإلسالمية، ))/)9)).   (5(

املوافقات في أصول الشريعة، ألبي اسحاق الشاطبي، املكتبة التوفيقية، مصر، القاهرة، ))/79)).   (6(
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تخفيفات في التكاليف تيسر عليهم أدائها، عندما تعرض لهم عوارض فيها 
األحيان  بعض  في  أنها  رغم  التكاليف  عنهم  فيخفف  حياتهم،  في  مشقة 
ذهبت أسبابها، ويشير لذلك ما روي عن يعلي بن أمية قال: قلت لعمر بن 
اخلطاب: )ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا) فقد أَِمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول 
اهلل S عن ذلك. فقال: )صدقة تصدق اهلل بها عليكم فاقبلوا صدقته)))).

فالتخفيفات الشرعية مصاحبة للتكاليف الشرعية رغم ذهاب السبب 
العربية  يعلي بسليقته  َفِهم  فقد  األمان،  وهو  القصر،  الذي ألجله شرع 
الصالة،  قصر  تفعيل  يسقط  األمن  بتوفر  أنه  اخملالفة  ملفهوم  وتفعياًل 
فجاء اجلواب الشافي والدواء املعافي ليوضح املنهجية التشريعية لهذه 

الشريعة بتضمنها التخفيف والرحمة.

الهدف الثالث
عنوان التخفيف بني حتديد املضامني

وترتيب العناوين

لنا أن ننظر ملصطلح )التخفيف) من جانبني: 

اجلانب األول: تداخل املضامني وافتراق العناوين:
إن مصطلح )التخفيف) له عالقة )التعاضد) و)التمايز) مع املصطلحات 
ذات الصلة ك� )الرخصة) و)احلاجة) و)التيسير) و)الرحمة)، فاالرتباط 
بينها تارة يكون ارتباط الروح باجلسد، واملعدود في العدد، وتارة يقع بينها 

متايز واضح يصل إلى االنفكاك والتنافر.
صحيح مسلم، كتاب صالة املسافربن، باب صالة املسافرين وقصرها، رقم احلديث )605))، )/)4).   (((
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املفهومي،  بالبيان  يكون  تارة  بينها،  التمايز  لبيان  املنهجي  فالضابط 
فالفروع هي التي حتدد الفروق  وتارة يكون البيان باجلانب املضموني، 

الداللية بني املصطلحات مفهوًما ومضموًنا.
وكال  واالزالة،  التسهيل  عنصرين:  من  يتأسس  التخفيف  مفهوم  إن 
العنصرين يحمل قدًرا كبيًرا من الغموض املفهومي أواًل واملضموني ثانًيا، 
وذلك ألنه من الكلي املشكك الذي يتفاوت في أحواله ومحاله. وإن كان 
مفهوم التخفيف غير مسور بحد منضبط ميكن أن يقاس بالعد، إال أن 
فيه عناصر محددة التقسيم هما: التسهيل، واالزالة، فعنوانها املوضوع 
املنهجية  االستقاللية  لها  ويثبت  مسارها  يضبط  املرفوع  وتقسيمها 
املفاهيم،  باقي  عن  التمايزي  مسارها  ويحدد  واملضمونية،  املفهومية 

وبهذا ينضبط وجود األذهان والعيان نسبًيا.
التسهيل،  التخفيف  مقصد  لبيان  معية  صورة  الشريعة  تلتزم  لم  إذ 
ولم تلتزم مسلًكا واضًحا في اإلزالة، فتارة تزيل التكليف بالكامل وتبدله 

بغيره، وتارة تؤجله إلى حني، وتارة تزيل بعضه.
مصطلح  بني  أنه  واملضموني  املفهومي  اجلانب  خالل  من  لنا  يتبني 
التخفيف والرحمة والتيسير والرخصة تعاضد مفهومي ومضموني، إذ 
أن أوجه التداخل بينهما شائك ال ميكن فك االرتباط بينها بسهولة؛ إال 
أنه يوجد متايز في املفاهيم واملضامني؛ لكنه محدود مقارنة بالتعاضد.

تعاضد  بينها  أن  لدينا  يتبني  الصلة  ذات  املصطلحات  إلى  وبنظرة 
ومتايز: 

السماحة هي: )سهولة املعاملة في اعتدال، فهي توسط بني التضييق 
والتساهل)))). وأما الرخصة: )ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي 

مقاصد الشريعة اإلسالمية، ))/88)).   (((
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العام  احلرج  فيه)))).  احلاجة  مواضع  على  االقتصار  مع  املنع  يقتضي 
هي: )املشقة التي ال قدرة لإلنسان على االنفكاك عنها أو التخلص منها، 

لكونها خارجة عن قدرة اإلنسان وإمكاناته)))).
يتعاضد مع املفاهيم األخرى  فالتخفيف هو وجه من أوجه الرحمة، 
بهذا االرتباط، وأما االفتراق فالتخفيف ينحو بالتكاليف تسهياًل وإزالًة، 
من  توافقه  فالسماحة  أخرى،  محامل  فلها  األخرى  املصطلحات  وأما 
حيث التسهيل إال أنها لم حتدد الكيفية، وأما الرخصة فتوافق التخفيف 
وال تخالفه، وذلك ألن الرخصة من مجاالتها التسهيل، وكذلك اإلسقاط 
ألن  بالكامل،  التكليف  أداء  عدم  حاالتها  بعض  في  تقتضي  فالرخصة 

املكلف عرض له عارض اقتضى عدم قدرته على أداء ما كلف به.

اجلانب الثاني: حتديد مراتب العناوين:
فضبطت املفاهيم،  من املعلوم بأن الشريعة أسست بنياًنا متماسًكا، 
مراتب  في  اختالط  يقع  ال  ولكي  العناوين؛  ورتبت  املضامني،  وحددت 
بغير  الفروع  بإحلاق  تتنازع  وكذا  املراتب،  ارتقاء  على  وتتنازع  العناوين 
عناوينها ومراتبها؛ فال بد من حتديد مراتب العناوين حتت أصل يضمها 

وراية جتمعها وتعمها.
فاجلنس األعلى هو مصطلح )الرحمة)، فيمثل اجلنس األعلى الذي 
يضم كل األلقاب حتت مفهومه، وجنده حاضًرا بقوة في تعريف املفاهيم 
واملضامني، ولوال التمايز املنهجي واملصطلحي بني اجلنس األعلى واألنواع 

ألطلقنا على كل الفروع مصطلح الرحمة. 
املوافقات، ))/47)).   (((

)0)4)ه�- دمشق  الفكر  دار  ط)))  سانو،  مصطفى  قطب  أ.د.  الفقه،  أصول  مصطلحات  معجم    (((
000)م) ص )74)).
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العناوين  سلم  لبيان  هو  املنطقي  التقسيم  استصحاب  في  والهدف 
واملضامني مًعا ويتحدد ذلك ب�: 

الرحمة، والتخفيف واحلرج  والنوع)  التمايز بني )اجلنس  بيان  أواًل: 
والرخص والضرورة والتيسير والسماحة.

ثانًيا: بيان التمايز بني فروعها، ليتحدد املفهوم وينضبط املاصدق))) 
في الوجود اخلارجي؛ ليلتحق كل فرع بأصل يضمه وكلي يعمه، 

ويلتزم بأحكامه ومراتبه.
ثالًثا: بيان التمايز املضموني لضمان شرعية البقاء املفهومي، فلو كان 
لم  الترادف  باب  وكانت من  العناوين  االختالف فقط من جهة 
للتقسيم أي اعتبار، وأصبح وجود املصطلح عارية حسب  يكن 

تعبير اإلمام الشاطبي))). 
باجلزئي،  الكلي  الرحمة عالقة  التخفيف عالقته مبقصد  فمقصد 
إذ أن مقصد الرحمة أعم من مقصد التخفيف؛ فاألخير يتعلق باملكلفني 
من املسلمني وفي التشريع خاصة، أما مقصد الرحمة فهو أعم وأشمل 
فهو ال يختص باملكلفني فقط إذ يشمل اإلنسان واحليوان واجلماد، وال 

يقتصر على التكاليف؛ وإمنا ينتشر في مقاصد السلوك واألعمال. 
تارة  اجلزئي  الترادف  عالقة  فهي  األخرى  باملقاصد  عالقته  وأما 
وتارة  األوجه،  كثير من  تطابق في  بينها  أن  إذ جند  تارة أخرى؛  والكلي 

جند بينها عموم وخصوص وجهي ومطلق تارة أخرى.

املاَصَدق: )عند املناطقة): األفراد التي يتحقق فيها معنى الكلي. املعجم الوسيط، ص )))5)،     (((
املكتبة اإلسالمية، إستانبول، تركيا.

)كل مسألة مرسومة في أصول الفقه ال ينبني عليها فروع فقهية... فوضعها في أصول الفقه    (((
عارية)، املوافقات، ))/))).
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املبحث الثاني
أوجه التخفيف في التكاليف الشرعية

وللوقوف على مجاالت التخفيف التي ورد بها النص الشرعي تصريًحا 
وتلميًحا، سنقف عند ثالث مسائل: 

املسألة األولى
أوجه التخفيف العامة

ونقصد بأوجه التخفيف العامة، استقراء جملة من النصوص الشرعية 
التي تدل على أن الشريعة جاءت وأكدت على التأصيل ملقصد التخفيف 
من حيث مبادئها وقيمها الكلية العامة التي ال تختص بباب دون باب، وال 
مبسألة دون أخرى، وهو نوع من البيان للمسالك املنهجية التي اتخذتها 
الشريعة للتأصيل ملقصد التخفيف تيسيًرا على العباد في أداء التكاليف، 

وميكن حصرها في أربعة مسالك: 

املسلك األول: التدرج في التشريع تأصياًل ملقصد التخفيف:
يعد التدرج في التشريع من السمات البارزة ملنهج اإلسالم في مراعاة 
حال األفراد واجملتمعات، تخفيًفا عنهم وتيسيًرا مبا يتالءم مع قدرتهم في 
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املنشط واملكره. وقد أخذ مبدأ التدرج صوًرا كثيرة لبيان أوجه التخفيف 
األنفس  لتتلقاه  األصعب  إلى  األسهل  من  التدرج  يكون  فتارة  األمة،  عن 
ثالث وعشرين  على  مفرًقا  القرآن  نزل  فقد  البارزة،  السمة  وهي  برضا 
سنة ليؤكد هذا املبدأ العام، وذلك كفرض الصالة فإنها لم تفرض خمس 
صلوات إال بعد املعراج)))، والصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة ))).

املسلك الثاني: النسخ أو تبديل احلكم تأصياًل ملقصد التخفيف:
من مظاهر العناية الربانية رعايته لظروف املكلفني، وحرصه على أن 
يأتي التكليف مناسًبا ألحوالهم تخفيًفا عنهم بأن نسخ لهم بعض األحكام، 
لهم،  وتسهياًل  وتيسيًرا  للحرج عنهم  رفًعا  تناسب قدراتهم  بأحكام  وجاء 
في سورة املزمل قوله  فقد جاء في القرآن  الليل:  قيام  ومن تلك الصور: 

)ٱ  ٻٻ  ٻ   ٻ   پ   پپ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ   تعالى: 
ٿ  ٿ    ٿٿ( ]املزمل:1-4[ وهذا نص في فريضة قيام الليل، وقد ظل 
نزول  بعد سنة من  نزل  األمر حتى  لهذا  S وصحابته ممتثلني  الرسول 

هذه اآليات، قوله تعالى في آخر هذه السورة: )ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ( ]املزمل:20[  ومن 

ثم كانت هذه اآليات نسًخا لفرض قيام الليل، الذي أصبح حكمه مبوجب 
هذه اآليات، مندوًبا إليه ال فرًضا. 

وقد أكد ذلك أيًضا ما رواه مسلم بسنده من حديث طويل: أن سعد بن 
هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل اهلل، فقدم املدينة، والتقى بالسيدة 

سيأتي احلديث عن هذا.   (((
شعيب  حتقيق:  اجلوزية،  القيم  ابن  أيوب  بكر  أبي  بن  محمد  العباد،  خير  هدي  في  املعاد  زاد    (((
األرناؤوط - عبدالقادر األرناؤوط، ط )4))، مؤسسة الرسالة بيروت، )407) - 986))، ))/7)).
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)ٱ   تقرأ:  ألست  فقالت:   S اهلل  رسول  قيام  عن  وسألها  عائشة، 
ٻ(؟، قلت: بلى. قالت: فإن اهلل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، 
فقام النبي S وأصحابه حواًل، وأمسك اهلل خامتتها اثني عشر شهرا في 
فصار قيام الليل  اهلل في آخر هذه السورة التخفيف،  حتى أنزل  السماء، 
تطوًعا بعد فريضته))). وقد بينت اآليات الناسخة علة التخفيف بأن من 
الناس من هو مريض أو مسافر أو طالب للرزق أو غاز، وهؤالء يشق عليهم 

القيام، فخفف اهلل عن الكل ألجل هؤالء))).

املسلك الثالث: الستثناء تأصياًل ملقصد التخفيف:
من يتتبع آيات التشريع في القرآن الكرمي، فإنه يجد أنه في كثير من 

األحكام جاءت النصوص التشريعية متضمنة حلكمني: 
للظروف  والثاني:  بالعزائم،  عنه  املعبر  وهو  العادية  للظروف  األول: 
االستثنائية، وهو املعبر عنها بالرخص؛ بحيث يعرض للمكلف أمر لم يكن 
في احلسبان، فيقتضي ذلك العدول من احلكم األول إلى الثاني تخفيًفا 
بعض  قد تصل في  األول من عنت ومشقة  تطبيق  يترتب على  ملا  عنه، 
التي أناط الشارع  وسنتحدث عن جانب الرخص  األحيان إلى الهالك، 

بها التخفيف بقسم مستقل.
وجاء في شرح مختصر الروضة بيان ذلك بقوله: )العزمية... شرًعا: 
الطوفي  اإلمام  ويبني  معارض)،  عن  خال  شرعي  لدليل  الثابت  احلكم 
ذلك بقوله: “فالعزمية واقعة في جميع هذه األحكام... وقولنا خاٍل عن 
معارض: احتراز مما ثبت لدليل شرعي، لكن لذلك الدليل معارض مساٍو 
العزمية،  وانتفت  الوقف،  لزم  مساوًيا،  املعارض  كان  إن  ألنه  راجح؛  أو 
صحيح مسلم، كتاب صالة املسافربن، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض، رقم احلديث    (((

.((68/(( ،((77((
ينظر: أحكام القرآن، البن العربي، دار الكتب العلمية، ص ))88)).   (((
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وثبتت الرخصة، كتحرمي امليتة عند عدم اخملمصة هو عزمية؛ ألنه حكم 
املعارض  حصل  اخملمصة،  ُوِجَدِت  فإذا  معارض،  عن  خاٍل  لدليل  ثابت 
وحصلت  األكل  فجاز  للنفس،  حفًظا  عليه  راجٌح  وهو  التحرمي،  لدليل 

الرخصة”))).

املسلك الرابع: السكوت عن التشريع تأصياًل ملقصد التخفيف:
إن الشارع نص على التكاليف الشرعية التي أمر عباده بأن يلتزموا 
الرحمة  تضمنت  التشريعات  تلك  وكل  عليهم،  حرم  ما  على  ونص  بها، 

والتخفيف عنهم، وهو أعلم مبا يصلحهم ويتوافق مع قدراتهم. 
رحمة  لكنه  بشر؛  قلب  على  يخطر  لم  ما  تشريع  على  قادر  واحلق 

ے   )ے   فقال:  السؤال  عن  القرآن  في  النهي  جاء  فقد  باألمة 
ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ  
 :S النبي  وكذلك نص  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ىى( ]املائدة[، 
اهلل افترض عليكم  S: »إن  اهلل  قال رسول  قال:  فعن أبي الدرداء  
فرائض فال تضيعوها وحد لكم حدوًدا فال تعتدوها ونهاكم عن أشياء 
فال تنتهكوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فال تكلفوها رحمة من 

ربكم فاقبلوها«))). 
التشريعات  في  والتقليل  التخفيف  ملقصد  تؤسس  النصوص  فهذه 
لتناسب مقدرة البشرية على تأدية العبادات، إذ ليست الشريعة قصدها 
مناسبة  والتكاليف  التشريعات  جاءت  بل  وتعجيزهم،  بالعباد  النكاية 

للفطرة البشرية.
بن  عبداهلل  د  حتقيق:  الطوفي،  عبدالقوي  بن  سليمان  الدين  جنم  الروضة،  مختصر  شرح    (((

عبداحملسن التركي، ط )))، مؤسسة الرسالة، بيروت، )))4)ه� ))0)م)، ))/457، 458).
سنن الدارقطني، كتاب األشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح واألطعمة وغير ذلك، رقم احلديث    (((

.(97/4 ،((04(
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املسألة الثانية
أوجه التخفيف اخلاصة بالرخص

إن هذا القسم يشير إلى جملة من صور التخفيف في الشريعة اخلاصة 
نفس  الذي ال مينع  الكلي  باب  اللقب هو من  أن هذا  إال  بلقب يجمعها، 
تصوره من وقوع الشركة فيه، حسب تعبير املناطقة، أي: أن هذه األوجه 
يرتبط بها في الغالب جملة من فروع التخفيف املتعلقة بالعبادات، وهناك 
املعامالت إال أن خصوص  أبواب  تندرج فيه من  التي  الفروع  الكثير من 

بحثنا عن العبادات؛ فلذلك سنتجاوزها. 
وميكن االقتصار على أوجه التخفيف اخلاصة التي ذكرها اإلمام ابن 

عبدالسالم))) والعالمة العالئي))): 
ولبيان سبب ارتباط هذه الصور بالرخص، نقول: قسم علماء األصول 
خطاب الشارع على قسمني: خطاب تكليف، وخطاب وضع، فاألول متعلق 
ببيان صفة احلكم الشرعي ومرتبته من وجوب واستحباب وإباحة وحرمة 
واملوانع،  والشروط  باألسباب  اخلطاب  بتقييد  متعلق  والثاني  وكراهة، 
فخطاب الشارع مقيد بخطاب الوضع، فالصيام واجب على من حتققت 
فإذا لم تتحقق  فيه الشروط وقامت عنده األسباب وانتفت عنه املوانع، 
اخلطاب  به  يتعلق  لم  املوانع  تنتف  ولم  األسباب  تقم  ولم  الشروط  فيه 

وانتقل من حالة العزمية إلى حالة الرخصة.
ومفهوم الرخصة والتخفيف مترادفان في كثير من الصور التي سنشير 

إليها: 
قواعد األحكام في مصالح األنام، اإلمام عز الدين عبدالسالم، حتقيق: نزيه حماد، عثمان جمعة    (((

ضميرية، ط )))، دار القلم دمشق، )))4)ه� 000)م)، ))/))).
محمد  حتقيق:  السيوطي،  عبدالرحمن  اإلمام  الشافعية،  وفروع  قواعد  في  والنظائر  األشباه    (((
محمد تامر، حافظ عاشور حافظ، ط )))، دار السالم، القاهرة، )4)4)ه� 004)م)، ))/04)).
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الصورة األولى: تخفيف إسقاط:
املطالبة  زوال  أو  بالفعل،  أصاًل  املكلف  مطالبة  زوال  هو  واإلسقاط 
بالفعل إلى أجل، إذا زال العذر، وهو وجه من محاسن الشريعة ويسرها 
وتخفيفها في أداء التكاليف حسب قدراتهم ومراعاة حلالهم. وبالنظر 

إلى الفروع التطبيقية ملفهوم اإلسقاط فإنا جنده على نوعني: 
األول: إسقاط من جهة الشارع:

وميكن تقسيم أنواع اإلسقاط في التكاليف إلى ثالثة أقسام: 
القسم األول: التخفيف باإلسقاط نهائًيا: فالشارع أسقط عن بعض 
وملا  حاالتهم،  لتناسب  وذلك  نهائًيا،  التكاليف  بعض  املكلفني 
عن  الصالة  كسقوط  العبادة،  تأدية  في  مشقة  من  تصاحبه 
احلائض فعن معاذة: »أن امرأة قالت لعائشة: أجتزي إحدانا 
مع  نحيض  كنا  أنت؟  أحرورية  فقالت:  طهرت؟  إذا  صالتها 

النبي S فال يأمرنا به أو قالت: فال نفعله«))).
املسافر  عن  الصيام  كإسقاط  وذلك  مرحلي:  إسقاط  الثاني:  القسم 

ڃ   ڃ   )ڄ   تعالى:  لقوله  والنفساء،  واحلائض  واملريض 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ( ]البقرة:184[. وهذا اإلسقاط 
فعند ذهاب صفة  ليس إلى األبد وإمنا هو مرحلي إلى أجل، 
بإكمال  ويطالب  احلكم  إليه  يعود  املكلف  عن  واملرض  السفر 
فاحلائض  مركب:  اإلسقاط  وهذا  فات؛  ما  وقضاء  صيامه 

والنفساء ال تقضي الصالة وتقضي الصيام.
القسم الثالث: إسقاط بدلي: وذلك للشيخ الفاني، فإنه تلزمه الكفارة. 
إسقاط بال  فمقصد تخفيف اإلسقاط يكون على عدة أوجه: 
صحيح البخاري، كتاب احليض، باب ال تقضي احلائض الصالة، رقم احلديث )5)))، ))/)))).   (((
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بدل، وإسقاط ببدل من جنسه )قضاًء)، وإسقاط ببدل من غير 
جنسه )كفارًة). واإلسقاط ال يكون إال بأسباب وضعها الشارع.

الثاني: إسقاط من جهة املكلف:

بأبواب  يتعلق  وإمنا  الشرعية؛  التكاليف  بباب  يتعلق  ال  النوع  وهذا 
املعامالت املرتبطة بحقوق العباد. وال ميكن بحال من األحوال أن يكون هذا 
الوجه خالًصا بنسبة اإلسقاط للمكلف، فاحلق  هو املشرع واملرشد إلى 
أوجه التخفيف رحمة بالعباد، كإسقاط أولياء املقتول حقهم في القصاص 
التخفيف،  صور  من  بأنها  وصفها   فقد  بالدية،  األخذ  إلى  واالنتقال 

)ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   يقول تعالى: 
ہ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة:178[.

الصورة الثانية: تخفيف إبدال:
وهذه صورة آخرى من أوجه التخفيف، ولها وجهان: 

 األول: إبدال كلي:

كإبدال الوضوء بالتيمم عند فقد املاء، أو لشدة املرض، لقوله تعالى: )ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ( ]املائدة:6[.
الثاني: إبدال جزئي:

السفر  في  اخلفني  على  باملسح  الوضوء  في  القدمني  غسل  كإبدال 
واحلضر ملشقة نزعه في كل وضوء، ولشدة البرد، فعن عاصم، عن زر، 
»كان  قال:  أتيت صفوان بن عسال أسأله عن املسح على اخلفني،  قال: 
رسول اهلل S، يأمرنا في السفر أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن، 

إال من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول«))).
املعجم الكبير للطبراني، رقم احلديث ))5)7)، )56/8).   (((
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ومقصدية التبديل: تشير إلى أن التخفيف ال يقتضي خلو احملل عن 
قربة يتوسل بها ألداء العبادة، فاالنتقال من الوضوء إلى التيمم هو انتقال 

من مقصد إلى مقصد، من مقصد أشد إلى مقصد أخف.

الصورة الثالثة: تخفيف تنقيص:
يتناسب وحال  التقليل من األعمال مبا  أي:  التكثير  التنقيص عكس 

املكلف، تيسيًرا عليه أداء التكليف، بإزالة بعض ما كلف به، وله وجهان: 
األول: تنقيص جزئي:

كقصر الصالة، وقد نص على ذلك الكتاب العزيز لقوله تعالى: )ی  
ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  ختمت  
للصالة  القصر  جاء  وقد   ، ]الن�صاء:101[  يثحج(  ىث   مث   جث   يت   ىت  

الرباعية، الظهر والعصر والعشاء.
الثاني: تنقيص كلي:

 S كتنقيص عدد الصلوات في حديث املعراج واملراجعة، حيث قام النبي
مبراجعة الباري  بإشارة من كليم الرحمن موسى  ألجل التخفيف 
في عدد الصلوات، فبدأ باخلمسني وانتهى بخمس، وهذا نص صريح في 
التخفيف عن األمة، ففي حديث طويل جاء فيه: »فرجعت فأمرت بخمس 
صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال: مبا أمرت؟ قلت: أمرت بخمس 
صلوات كل يوم قال: إن أمتك ال تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد 
جربت الناس قبلك وعاجلت بني إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إلى ربك 
أرضى  ولكن  استحييت  حتى  ربي  سألت  قال:  ألمتك.  التخفيف  فاسأله 
وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي«))).

صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب املعراج، رقم احلديث )674))، ))/0)4)).   (((
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ومقصدية التنقيص راعى فيها الشارع قدرة العباد ومستويات إمكانياتهم 
البدنية مبا يتوافق مع عدد املكتوبات، لتقع متوافقة مع إمكانياتهم في حال 

إقامتهم وسفرهم.

الصورة الرابعة: تخفيف تقدمي:
ومن املعلوم أن  العبادة،  أداء  التخفيف مرتبط بزمان  النوع من  فهذا 
من شروط صحة الصالة دخول وقتها، وهناك آيات وأحاديث تدل على 
لبعض  خاصة  بظروف  الشريعة  خففت  ولكن  وفضله؛  الوقت  أهمية 
التكاليف املؤقتة بزمن معني، استثناًء جتعل املكلف بإمكانه تقدمي العبادة 

عن وقتها. وملقصد تخفيف التقدمي وجهان: 
 األول: تقدمي موسمي:

في  البخاري  بوب  وقد  عرفة.  في  احلج  في  الصلوات  تقدمي  وهو 
صحيحه باًبا بعنوان )باب اجلمع بني الصالتني باملزدلفة)))). وجاء في 
»... ثم أذن ثم أقام  التقدمي  S يؤكد على مقصدية  النبي  وصف حج 
فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيًئا ثم ركب رسول 

اهلل S حتى أتى املوقف...«.)))

الثاني: تقدمي ظرفي:

كاجلمع بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء تقدمًيا بسبب السفر 
واملطر واخلوف، فعن ابن عباس  قال: »كان رسول اهلل S يجمع بني 
صالة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بني املغرب والعشاء«))).

صحصح البخاري، ))/)60).   (((
صحيح مسلم، كتاب احلج، باب حجة النبي S، رقم احلديث )8))))، ))/886).   (((

صحيح البخاري، أبواب تقصير الصالة، باب اجلمع في السفر بني املغرب والعشاء، رقم احلديث    (((
.((7(/(( ،((056(
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الصورة اخلامسة: تخفيف تأخير:
التأخير ضد التقدمي، وهو أيًضا من صور التيسير والتخفيف املتعلقة 
بزمان أداء التكاليف الشرعية، وفيما يخص تأخير الصالة فيقال فيها 

ما قيل في تقدميها. 
وكذلك مقصد تخفيف التأخير له وجهان: 

األول: تأخير موسمي:

“صلى   S اهلل  رسول  أن  عمر  ابن  فعن  باحلج.  يتعلق  كذلك  وهو 
املغرب والعشاء باملزدلفة جميًعا”)))

والثاني: وتأخير ظرفي:

وهو يتعلق تارة بالسفر واملرض واالبراد ورفع احلرج: 
S بالظهر فقال  اهلل  فعن أبي ذر قال: أذن مؤذن رسول  أما احلر: 
النبي S أبرد أبرد أو قال: انتظر انتظر وقال: “ إن شدة احلر من فيح 

جهنم فإذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة”))). 
السفر: عن أنس قال: كان النبي S إذا أراد أن يجمع بني الصالتني 
في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما”))).
اجلمع لرفع احلرج: وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: »صلى رسول اهلل S الظهر والعصر جميًعا باملدينة في غير خوف 
وال سفر«. قال أبو الزبير: فسألت سعيًدا ِلَم فعل ذلك فقال: سألت ابن 
املغرب  صالتي  واستحباب  املزدلفة  إلى  عرفات  من  اإلفاضة  باب  احلج،  كتاب  مسلم،  صحيح    (((

والعشاء جمًعا باملزدلفة في هذه الليلة، رقم احلديث )70)))، )75/4).
صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب اإلبراد بالظهر في شدة احلر ملن    (((

ميضي إلى جماعة ويناله احلر في طريقه، رقم احلديث)6)6)، ))/))4).
صحيح مسلم، كتاب صالة املسافربن، باب جواز اجلمع بني الصالتني في السفر، رقم احلديث    (((

.((5(/(( ،((660(
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هذا  أمته”))).  من  أحًدا  يحرج  ال  أن  “أراد  فقال:  سألتني  كما  عباس 
التعليل ينسجم مع مطلق رفع احلرج عن األمة 

تعرض  التي  احلاالت  ملراعاة  تهدف  والتأخير  التقدمي  ومقصدية 
على  العبادات  تأدية  على  حفاًظا  واخلوف،  والبرد  السفر  في  للمكلف 

وجه ال يضر باملكلف وال يفوت تأدية التكليف.
وتشير مقصدية التخفيف تقدمًيا وتأخيًرا وتبدياًل وتنقيًصا وإسقاًطا؛ بأن 
القصد األول احملافظة على التكاليف الشرعية بوجه ال يخل باملقصد الكلي، 
وال يضر باملكلف، بحيث ال يخلو احملل عن التكليف، فيبقى العبد متصاًل بربه 

عزمية ورخصة، بنفس املرتبة، إذ أنهما مقصودان للشارع أصالة.

الصورة السادسة: تخفيف ترخيص:
وهذا وجه من أوجه التخفيف نزواًل عند العوارض التي تؤدي باملشقة 
في أداء التكاليف الشرعية: فعن نافع: أن ابن عمر أذن بالصالة في ليلة 
ذات برد وريح ثم قال: »أال صلوا في الرحال« ثم قال: إن رسول اهلل S كان 
يأمر املؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: »أال صلوا في الرحال«))). 
فاألصل أن تكون الصالة في املسجد لقصد تشرفهم بتأدية العبادة جماعة 
الشارع  جعلت  إرادتهم  عن  خارجة  عوارض  حدوث  أن  إال  املسجد؛  في 
يرخص لهم بتأدية العبادة في رحالهم، خشية أن يصيب أحدهم ما يضره 

من مرض أو سقوط بسبب املطر والريح.

الصورة السابعة: تخفيف تغيير:
كتغيير نظم الصالة في اخلوف؛ ملا فيها من أمور خارجة عن سيطرة 
صحيح مسلم، كتاب صالة املسافربن، باب جواز اجلمع بني الصالتني في السفر، رقم احلديث    (((

.((5(/(( ،((66((
صحيح البخاري، كتاب األذان، باب الرخصة في املطر والعلة أن يصلي في رحله، رقم احلديث    (((

.(77/(( ،(666(
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الناس وقدراتهم؛ وألن في تغيير نظام العبادة حتقيق ملقصود الشرع، ففيه 
وفيه  وأقساها،  الظروف  أحلك  في  تركها  وعدم  العبادة  على  محافظة 
محافظة على األنفس وعدم تعريضها للهالك حني أداء العبادة بشروطها 
املسلمني  أن  فيظنوا  لألعداء  متويه  فيه  يكون  وقد  وأركانها.  وأسبابها 
منشغلون بصالتهم فيقوموا بهجوم، فيتفاجؤون بأن هناك أعداًدا أخرى 
لم يصلوا قد قاموا مبهمة احلراسة، فيصدوهم ويردوهم على أعقابهم، 

وقد نص القرآن على ذلك بقوله: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  
ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ( ]الن�صاء:102[.

املسألة الثالثة
أوجه التخفيف اخلاصة بأبواب العبادات

واملقصود بهذه املسألة ذكر بعض صور التخفيف املتعلقة بأبواب التكاليف 
وهي تخفيفات متعلقة مبسألة بعينها، وليست مطردة، فهي متثل لبنة في 
بناء كلي وليست مفهوًما كلًيا بل جزئي ميكن استثماره في بناء الكليات، وقد 

سبق وأشرنا إلى بعض التخفيفات املتعلقة بالباب، وقد نوردها هنا.

األول: التخفيفات املتتعلقة بباب الطهارة: 
الصورة األولى: التخفيف بعدم نقض املرأة شعرها عند الغتسال 

من احليض وغيره: 

كان عبداهلل بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن من حيض أو نفاس أو 
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جنابة أن ينقضن شعر رؤوسهن حتى يصل املاء إلى أصوله، ولم يكن قد 
بلغه سنة في ذلك. فعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبداهلل بن 
عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجًبا البن 
عمرو! هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفال يأمرهن أن 
يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول اهلل S من إناء واحد وال 

أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات))). 
فالشريعة راعت في تكليف االغتسال قدرة املكلف، فتارة تسقط االغتسال 
بالكامل وتبدله بالتيمم، وتارة تخفف في كيفيته، وهذا يدل على أن مراتب 
التخفيف متفاوتة، فتارة يكون تخفيًفا بالكامل وتارة جزئًيا، وهذا ألن مفهوم 
التخفيف  وهذا  املناطقة،  تعبير  حسب  املشكك  الكلي  باب  من  التخفيف 

اجلزئي يشير إلى التسهيل في كيفية االغتسال والتنقيص في مقداره.
الصورة الثانية: التخفيف بنضح املاء على بول الصبي:

عن علي بن أبي طالب، أن النبي S قال: »في بول الرضيع: ينضح 
بول الغالم، ويغسل بول اجلارية«))).

وهذه صورة أخرى ألوجه التخفيف في التعامل مع النجاسات؛ وألن 
الصبي يكثر حمله خففت الشريعة بنضح املاء على الثياب عند بوله.

الصورة الثالثة: التخفيف في تقليل التكاليف خشية املشقة ابتداًء:

وقد وردت أحاديث تدل صراحة على ترك التكليف باألمور الشاقة، 
ألمرتهم  أمتي  على  أشق  أن  »لوال  قال:   S النبي  عن  هريرة  أبي  فعن 
بالسواك مع الوضوء، وألخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل«))).

صحيح مسلم، كتاب احليض، باب حكم ضفائر املغتسلة، رقم احلديث )))))، ))/60)).   (((
السنن الصغرى، للبيهقي، كتاب الطهارة، باب الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، رقم    (((

احلديث ))7))، ))/64). 
شعيب  قال   ((540( احلديث  رقم  الصالة،  مواقيت  باب  الصالة،  كتاب  حبان،  ابن  صحيح    (((

األرنؤوط: إسناده صحيح، )406/4).
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الصورة الرابعة: التخفيف بسبب اخلوف على النفس:

ذات  جيش  على  أمره   S اهلل  رسول  أن  العاص   بن  عمرو  عن 
بن  عمر  وفيهم  واألنصار،  املهاجرين  من  نفر  اجليش  وفي  السالسل، 
اخلطاب  فاحتلم عمرو بن العاص في ليلة شديدة البرد فأشفق أن 
ميوت إن اغتسل، فتوضأ ثم أَمَّ أصحابه، فلما قدم تقدم عمر بن اخلطاب 
اهلل  رسول  فأعرض  جنًبا  وأمنا  قال:  حتى  العاص  بن  عمرو  فشكا   
S عن عمر فلما قدم عمرو دخل على رسول اهلل S فجعل يخبر مبا 
صنع في غزاته فقال له رسول اهلل S: »أصليت جنًبا يا عمرو« فقال: 
نعم يا رسول اهلل أصابني احتالم في ليلة باردة لم مير على وجهي مثلها 
قط فخيرت نفسي بني أن أغتسل فأموت أو أقبل رخصة اهلل  فقبلت 
اهلل  أرحم بي فتوضأت ثم صليت فقال  اهلل  وعلمت أن  رخصة 
في  كنت  لو  تركت شيًئا صنعته  أنك  أحب  ما  »أحسنت   :S اهلل  رسول 

القوم لصنعت كما صنعت«))).
األولويات  ملراعاة  ويؤصل  التخفيف،  ملقصد  يؤصل  احلديث  فهذا 
وحفظ األنفس من الهالك، تقدمًيا على أمر ميكن استدراكه باالجتهاد 

أو القضاء، على أمر ال ميكن استدراكه كذهاب النفس.

الثاني: التخفيفات املتعلقة بباب الصالة: 
الصورة األولى: التخفيف في عددها:

وقد سبق أن أشرنا لذلك، لكن سنعيدها حتت لقب يجمعها: 
أواًل: التخفيف من خمسني إلى خمس. ثانًيا: التخفيف من رباعية إلى 

ثنائية.
احلديث رواه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهلل S من    (((

حتسينه “ لعمرو بن العاص” رقم احلديث )457))، 49/6)، وينظر: مشكل االثار، ))/49)).
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الصورة الثانية: التخفيف في كيفية أدائها:

فقد راعت الشريعة قدرات املكلفني في جميع أحوالهم، فمن لم يستطع 
القيام ألداء الصالة فإن الشارع رخص له باجللوس مبا يتالءم مع مقدرته؛ 
لكي ال يفوت فضيلة الفريضة وأجرها، فعن عمران بن حصني  قال: 
كانت بي بواسير فسألت النبي S عن الصالة فقال: »صل قائًما فإن لم 

تستطع فقاعًدا فإن لم تستطع فعلى جنب«))).
فمقصد التخفيف مقصود شرًعا، والتخفيف ال يسقط التكاليف الشرعية 
إال في حاالت نادرة واضطرارية ال ميكن معها تأدية املطلوب شرًعا، والتخفيف 
في الغالب ينقص من التكاليف ويغير في أنظمة أدائها وكيفياتها، بحيث ال 

يخلو احملل عن التكليف.
الصورة الثالثة: التخفيف على األمة في مكان ـإيقاعها:

ومن مظاهر التوسعة واختصاص هذه األمة بالفضل، التسهيل على 
الفريضة،  أداء  وقت  حان  متى  طاهر  مكان  أي  في  العبادة  بأداء  األمة 
بينما لم تكن األمم السابقة تنعم بهذا االمتياز، ويشير لذلك ما رواه جابر 
ابن عبداهلل األنصاري عن رسول اهلل S جاء فيه: »وجعلت لي األرض 

طيبة طهوًرا ومسجًدا فأميا رجل أدركته الصالة صلى حيث كان«))).
الصورة الرابعة: التخفيف بنهي األئمة عن التشقيق على املأمومني:

عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبداهلل األنصاري قال: أقبل 
رجل بناضحني وقد جنح الليل فوافق معاًذا يصلي، فترك ناضحه وأقبل 
إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاًذا نال 
صحيح البخاري، أبواب تقصير الصالة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، رقم احلديث    (((

.((76/(( ،((066(
صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، رقم احلديث )))5)، ))/70)).   (((
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منه فأتى النبي S فشكا إليه معاًذا فقال النبي S: »يا معاذ أفتان أنت«. 
أو »فاتن« ثالث مرات “فلوال صليت بسبح اسم ربك، والشمس وضحاها، 

والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو احلاجة”))).
التكاليف الشرعية،  وهذا احلديث يؤصل ملقصد التخفيف في أداء 
مراعاة حلالة املصلني وقدراتهم الختالف مستوياتهم فإن فيهم الضعيف 
واملريض والكبير وذو احلاجة. ومفهوم التخفيف في القراءة أمر نسبي 
الختالف بيئة حتقيق املناط من مسجد إلى  إذ يقدره أهل كل مسجد، 
مسجد، فمسجد السوق ليس كمسجد احمللة، وليس كاملسجد احلرام، 

فتقدير الواقع له أثر في توظيف واستثمار مقصد التخفيف.
الصورة اخلامسة: تخفيف ملن أدرك جزًءا من الفريضة:

وذلك كالناسي والنائم واملنشغل والذي حالت حوائل جعلته غير مهيئ 
ألداء فرضه، كاجملنون إذا أفاق والصغير إذا كبر واحلائض إذا طهرت، 
 :S ويؤصل ملقصد التخفيف ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل
»إذا أدرك أحدكم سجدة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم 
صالته وإذا أدرك سجدة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم 

صالته«))).
الصورة السادسة: التخفيف ملن شهد العيدين من أهل العوالي:

العيد  اجتمع  إذا  العيدين،  شهد  ملن  التكاليف  في  التخفيفات  ومن 
واجلمعة في يوم واحد فقد رخص ملن شهد العيد بترك اجلمعة، فعن إياس 
ابن أبى رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل زيد 
صحيح البخاري، كتاب اجلماعة واإلمامة، باب من شكا إمامه إذا طول، رقم احلديث ))67)،    (((

.((49/((
صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، رقم احلديث    (((

.((04/(( ،(5(((
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بن أرقم قال: أشهدت مع رسول اهلل S عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. 
قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في اجلمعة فقال: »من شاء 
العوالي  أن يصلي فليصل«))). والرخصة في ترك اجلمعة إمنا هي ألهل 
الذين منازلهم خارج املدينة ممن ليست عليهم جمعة واجبة، ألنهم خارج 

املصر؛ واجلمعة إمنا جتب على أهل املصر))).

الثالث: التخفيفات املتعلقة بباب الصيام: 
الصورة الولى: التخفيف تيسيًرا على من نقض صيامه:

فعن أبي هريرة  قال: جاء رجل إلى النبي S فقال: هلكت يارسول 
فقال:  رمضان،  في  امرأتي  على  وقعت  قال:  أهلكك؟«  »وما  فقال:  اهلل، 
»هل جتد رقبة؟« قال: ال، قال: »فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟« 
قال: ال، قال: »فهل جتد ما تطعم ستني مسكيًنا؟« قال: ال، ثم جلس فأتي 
فما  على أفقر منا؟  قال:  »تصدق بهذا«،  قال:  S بعرق فيه متر،  النبي 
بني ال بتيها أحوج إليه منا، فضحك النبي S حتى بدت أنيابه، ثم قال: 
بيان  األولى:  املسائل:  من  جلملة  يؤسس  النص  هذا  أهلك«))).  »أطعمه 
في  احلق  له  املفتي  الثانية:  تخفيفها.  وحدود  ورحمتها  الشريعة  يسر 
حتديد  الثالثة:  التكاليف.  املستفتي وإسقاط عنه بعض  النظر في حال 
أنواع التخفيفات وصورها ال ميكن أن يقتصر عليها، فللمجتهد أن يسقط 
ومن ثم فاملسألة  له عوارض،  التكليفات عن املستفتي إذ عرضت  بعض 

اجتهادية في إعمال النظر لإلسقاط وغيره.
قال  رقم احلديث )070))،  يوم عيد،  يوم اجلمعة  وافق  إذا  باب  الصالة،  كتاب  داود،  أبي  سنن    (((

الشيخ األلباني: صحيح، ))/48)).
ينظر: مشكل اآلثار، اإلمام احلافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة الطحاوي، دار    (((

الكتب العلمية بيروت، ))/88)).
صحيح مسلم بشرح النووي، باب حترمي اجلماع في نهار رمضان ووجوب الكفارة الكبرى فيه،    (((

.(((5/7(
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الصورة الثانية: التخفيف عن الناسي:

كمن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسًيا: عن أبى هريرة  قال: قال 
رسول اهلل S: »من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا 

أطعمه اهلل وسقاه«))).
الصورة الثالثة: التخفيف عن الشيخ في تقبيل زوجته:

عن عائشة: أن النبي S رخص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنها 
والشاب يفسد صومه«))). وهذا الوجه  »الشيخ ميلك إربه،  الشاب وقال: 
ابتداًء.  التخفيف  ملبدأ  يؤصل  األولى:  لعدة قضايا:  يؤصل  التخفيف  من 
الثانية: يؤصل إلى أن املسألة اجتهادية، ومنوطة مبلك اإلرب، فمن ملك 
إربه من الشيوخ جاز له التقبيل، ومن وجد في نفسه اخلشية فاألولى ترك 
احلديث  هذا  يؤصل  املناط.الثالثة:  بتحقيق  املعني  هو  فاملكلف  التقبيل؛ 
لدليل سد الذريعة، وهذا دليل على التعاضد بني مقصد التخفيف واألدلة.

الرابع: التخفيفات املتعلقة بباب احلج: 
الصورة األولى: جواز النابة في احلج:

فجاءت   S النبي  كان الفضل رديف  عن عبداهلل بن عباس  قال: 
 S النبي  إليه، فجعل  وتنظر  إليها  ينظر  الفضل  امرأة من خثعم فجعل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق اآلخر فقالت: إن فريضة اهلل أدركت أبي 
شيًخا كبيًرا ال يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: »نعم«))). وهذا احلديث 
صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب أكل الناسى وشربه وجماعه ال يفطر، رقم احلديث ))77))،    (((

.((60/((
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصوم، باب كراهية القبلة ملن حركت القبلة شهوته، رقم احلديث    (((

 .((((/4( ،(8(40(
صحيح البخاري، أبواب اإلحصار وجزاء الصيد، باب حج املرأة عن الرجل، رقم احلديث )756))،    (((

.(657/((
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إنابة املرأة عن الرجل في احلج  ويؤصل جلواز  التخفيف،  يؤصل ملقصد 
التخفيفات  تلك  وكل  احلج خاصة،  في  احلي  عن  اإلنابة  وجواز  خاصة، 

مشروطة للشيخ الكبير.
الشريعة شرعت أوجًها  أن  السابقة ألدركنا  التخفيف  تتبعنا أوجه  ولو 
أن نضيف  لنا  وميكن  ولها مقاصدها،  التكاليف  بأبواب  للتخفيف خاصة 
أبواًبا مقصدية خاصة باألشخاص، كالشيخ الكبير فله جملة من التخفيفات 

املتعلقة به. فيمكن لنا ذكرها هنا لبناء تصور كلي لذلك. 
مقصد التخفيف املتعلق بالشيخ الكبير: التخفيف في إسقاط الصيام 
عنه، والتخفيف في كيفية أداء التكاليف كالصالة جالًسا، وجواز التقبيل، 
أهمية  على  تدلل  التخفيفات  هذه  فكل  احلج،  أداء  في  عنه  واإلنابة 
بناء  اعادة  يتطلب  مما  اجلزئيات  مع  التعامل  بدل  الكليات  مع  التعامل 

الفقه املقاصدي على هذه الشاكلة.
 وميكن أن نعبر عن هذه املنهجية ب� “صناعة املفاهيم” وذلك بإعادة 
بناء الكليات، بجمع فروعها حتت أصل يضمها وكلي يعمها؛ بإحياء كلي 
كان غائًبا أو غائًرا؛ إلنتاج أحكام للكليات كما أن هنالك أحكاًما للجزئيات.

الصورة الثانية: التخفيف برفع احلرج عند التقدمي والتأخير:

S وقف في حجة  اهلل  العاص أن رسول  بن  عن عبداهلل بن عمرو 
الوداع مبنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبح؟ فقال: »اذبح وال حرج«. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن 
أرمي؟ قال: »ارم وال حرج«. فما سئل النبي S عن شيء قدم وال أخر إال 
قال: »افعل وال حرج«))). وتشير هذه الصورة لوجه من أوجه التخفيف عن 
 ،(8(( رقم احلديث  وغيرها،  الدابة  على  واقف  وهو  الفتيا  باب  العلم،  كتاب  البخاري،  صحيح    (((

.(4(/((
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فراعى فيها احتمالية اخللط فرخص  العباد في تأدية العبادة البدنية، 
لهم فيما يقع من تقدمي وتأخير لبعض الشعائر.

اخلامس: التخفيفات املتعلقة بباب الزكاة: 
الصورة األولى: التخفيف في أخذ الزكاة مبا يناسب حال الفقراء:

موقوف  الصحابة   اجتهاد  وإن  القيمة،  بأخذ  عنها  يعبر  ما  وهو 
على إقرار النبي S في زمانه، فإن اجتهاد معاذ بأخذه من أهل اليمن 
املالبس بدل عني النصاب هو حتقيق ملقصد الشارع بسد خلة الفقير، 
فعن طاووس قال: قال معاذ يعني بن جبل باليمن: “ائتوني بخميس أو 
للمهاجرين  وخير  عليكم  أهون  فإنه  الصدقة  مكان  منكم  آخذه  لبيس 

باملدينة”))).

سنن البيهقي الكبرى، كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات، رقم احلديث، )64)7)،    (((
 .((((/4(
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املبحث الثالث
مبادى التنظير وقواعد التنزيل

إن مبادئ التنظير ملقصد التخفيف ال بد أن تتحلى بجملة من الضوابط 
املنهجية والتقعيدية التي توضح املسار املنهجي تأصياًل، وتنضبط بقواعد 
االرتباط في الواقع تنزياًل؛ لكي ال تكون مبادئ التنظير معزولة عن قواعد 
التنزيل، بل ال بد أن يضبط املفهوم نظرًيا وينضبط في الوجود اخلارجي 

عملًيا.
التنظير  مبادئ  التي حتدد  األلقاب  ولبيانها فسنقف عند جملة من 

وقواعد التنزيل، وهي ثالثة: 

املبدأ األول
االستنباط

واملقصود به استخراج أوجه التخفيف من التكاليف الشرعية واستثمارها. 
بياًنا  التخفيف  ألوجه  االستقراء  خالل  من  مت  فقد  االستنباط  أما 

وبرهاًنا وعنواًنا. 
وليس  فمقصد التخفيف مطلوب ومقصود شرًعا بالسياق األصلي، 
بالسياق التبعي، إذ أن الرخص والعزائم مقصودة للشارع، تكييًفا وتنزياًل 
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عند حدوث عوارض للمكلف جتعله غير قادر على تأدية املطلوب عزمية، 
ويؤصل لهذا املعنى احلديث الذي  فيعدل عنه فيؤدي املطلوب رخصة، 
اهلل يحب أن تؤتى رخصه  »إن  S قال:  اهلل  يرويه ابن عمر عن رسول 
أنهما  إال  الرخصة؛  أعم من  فالتخفيف  تؤتى عزائمه«))).  أن  كما يحب 
الواضحة  باألشياء  يتعلق  فيما  وبخاصة  كثيًرا،  املاصدق  في  يترادفان 

واحملددة واملنضبطة، وهو املتعلق بعنصر اإلزالة.
ثالثة  عند  فسنقف  التخفيف  ملقصدية  االستنباطي  املنحى  ولبيان 

مسائل: 

املسألة األولى
املنحى االستنباطي املقصدي للتخفيف

أنه  إال  الشرعية؛  التكاليف  أغلب  في  منتشر  كلي  التخفيف  مقصد 
يكون أظهر في مواضع، وأخفى وأدق في مواضع أخرى، فيحتاج إلى نظر 

وإعمال فكر، وسبر وتقسيم لتحديد مقصدها. 
وميكن لنا حتديد واستنباط جملة من مقاصد التخفيف في التكاليف 

الشرعية: 
مقصد التخفيف كلي في تشريع العبادات تيسيًرا على العباد في أداء 

املفروضات.
اتخذت الشريعة وسيلة التدرج في التكاليف تخفيًفا على العباد.

نسخت الشريعة كثيًرا من التكاليف تخفيًفا عن العباد.
سكتت الشريعة عن إلزام الناس بتكاليف إضافية تخفيًفا عن العباد.
صحيح ابن حبان، كتاب الصوم، باب صوم املسافر، رقم احلديث )568))، قال شعيب األرنؤوط:    (((

إسناده قوي، )8/)))).
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مقصد التخفيف ال يجعل احملل خالًيا بل يوفر البديل األخف. 
مقصد التخفيف هو عبارة عن جهاز مناعي ودفاعي يقوم بسد النقص 
يوفر وسيلة  أو  التكاليف،  تارة  ويسقط  للمكلف،  األنسب  البديل  وتوفير 

تناسب املكلف على تأدية التكليف.
مقصد التكليف ال يسقط التكاليف إال في حاالت ضيقة ومحددة؛ لكي 

يبق العبد في اتصال بخالقه.
ال  ما  يكلفه  فال  البدنية  اإلنسان  قدرات  يراعى  التخفيف  مقصد 

يطيق.
مقصد التخفيف يرفع احلرج عن املريض ومن يخشى أن يهلك فيسقط 

عنه التكاليف.
مقصد التخفيف يوازن بني حاالت املشقة غير املعتادة، فيخفف إسقاًطا 
تارة، ويخفف بتغيير الوسيلة تارة أخرى إذا كانت املشقة معتادة ومألوفة.

اتخذ مقصد التخفيف وسائل متعددة في التعبير عن مقصديته: تغييًرا 
وتبدياًل  وتوسيًعا  وتيسيًرا  وترخيًصا  وإلغاًء  وتأخيًرا  وتقدمًيا  وتنقيًصا 

وتعويًضا ورفًعا للحرج ودرًءا للمفسدة.
تارة  واملفتي  تارة  املكلف  بتقديره  فيقوم  اجتهادي،  التخفيف  مقصد 

أخرى فيحقق املناط.
وهذه املقاصد ال بد للفقيه من استثمارها ونشرها، ليعلم الناس أن 
في دينهم فسحة، وأن الشريعة لم تأت لقصد العنت والنكاية بالعباد؛ بل 

جاءت للتخفيف عنهم ورفع احلرج تيسيًرا وتوسيًعا.
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املسألة الثانية
املنحى البياني التوظيفي ملنهجية الورود ملقصدية التخفيف 

تنوعت صور ورود التخفيف في الشريعة إلى خمس صور: 
فتارة يأتي لفظ التخفيف صريًحا.. )
وتارة يأتي تلميًحا. . )
وتارة بذكر البديل. . )
وتارة بذكر النعمة والفضل. . 4
وتارة بذكر األولى.. 5

املسألة الثالثة
املنحى اإلنتاجي

واملقصود بهذا املنحى عدم االقتصار على منهجية االستنباط فقط؛ 
بل إعادة تركيب اجلزئيات لبناء مقاصدي كلي يربط اجلزئيات املقصدية 
حتت راية جتمعها ولقب يضمها، لكي ال تبق الفروع يتيمة، وال األصول 

عقيمة؛ بإنتاج فروع لها نسب، وكليات لها ولد.
املفاهيم«، وذلك إلنتاج مقاصد  ب�� »صناعة  املنهجية  ونعبر عن هذه 
وتقوية  الفقه،  وتقنني  بأصولها  الفروع  وربط  كليها،  إلبراز  للتخفيف؛ 

املستند، وحتجيم دائرة اخلالف.
ومراحل صناعة املفاهيم اإلنتاجية هي: االستنباط، والتركيب، واإلنتاج.
وعلى هذه املنهجية يعاد بناء الفقه املقاصدي، لربط الفروع املتناثرة 
حتت كلياتها، وبهذا تتيسر سبل إنتاج األحكام، وتتقرب املضامني، وحتدد 

األحكام، وتؤكد على رحمة الشريعة وتخفيفاتها. 
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كمقاصد التخفيف عن املسافر، ومقاصد التخفيف عن احلائض والنفساء، 
ومقاصد التخفيف عن الشيخ الفاني، ومقاصد التخفيف عن املريض.

املبدأ الثاني
االنضباط

واملقصود: االلتزام مبنهجية الدرس األصولي تأصياًل لقواعد التخفيف، 
استيعاًبا للشروط واألسباب واملوانع املتعلقة بخطاب الوضع. 

وللوقوف عند خاصية االنضباط فسنشير إلى أربع مسائل:

املسألة األولى
التعامل مع قواعد الكلية انضباًطا)1(

التي  اجلزئية،  الفروع  مع  التعامل  من  أولى  الكليات  مع  التعامل  إن 
فالقواعد  والتنابز باجلزئيات،  دائرة اخلالف  توسع  بل  بناء،  ال تؤسس 
الكلية تضبط مسار الفروع اجلزئية ويؤسس منها البناء القطعي والكلي، 
“إن من  بقوله:  بّيه  بن  العالمة عبداهلل  الكلي  البناء  أهمية  إلى  ويشير 
شأن التجديد في أصول الفقه أن يرشح الكليات ويرجحها على النظر 
اجلزئي الذي جعل األمة تعيش مبارزة ومنابزة حول كل فرعية في شتى 
والتعايشية.  والسياسية  والقانونية  واالقتصادية  االجتماعية  اجملاالت 
كلي  بنظر  لو درست  التي  القضايا  كل مجال ميكن سرد عشرات  ففي 
وهذا احملطة ليست تكراًرا لسابقتها، وإمنا اإلشارة إلى أهمية التعلق بالكليات انضباًطا، فاألولى    (((
الكليات،  مع  للتعامل  والبرهان  األهمية  إلى  أشارت  وهذه احملطة  والعنوان،  البيان  إلى  أشارت 
فضاًل عن ذلك فهذه احملطة تشير إلى التعامل مع الكليات التي وضعها الشارع، وأما السابقة 

فتؤكد على أهمية إنتاج الكليات.
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ألمكن أن جتد حلواًل تخفف من غلواء االختالف”))). 
ال بد من استثمار مقصد التخفيف وتوظيفه في البناء الكلي، وننقل الفقه 
فنستثمر املقاصد على هذا  من الفقه الفردي إلى الفقه اجملتمعي الكلي، 
ونستثمر التخفيفات الشرعية للمجتمع كما نستثمرها ونوظفها  األساس، 

للفرد.
فال بد من نقل األمة من النظرة اجلزئية إلى النظرة الكلية، وال بد من 
استثمار فقه التخفيف املقاصدي واستثماره وتنزيله وبثه في االجتهادات 
الفقهية إحياًء لفقه التخفيف من جهة، وتوظيفه في االجتهادات املعاصرة 

تارة أخرى.

املسألة الثانية
التعامل مع قواعد االنضباط استثماًرا ملقصدية التخفيف

ومقصد التخفيف يستظل بظل القواعد الفقهية املتعلقة بهذا الباب: 
تأكيًدا وتأسيًسا واستصحاًبا وانضباًطا.

فأما التأكيد: فمقصد التخفيف يؤكد على تقصيد القواعد الفقهية 
املقصدية كاملشقة جتلب التيسير. 

وأما التأسيس: وهو باب متايزي يختط فيه مقصد التخفيف جوانب 
تقصيدية متمايزة عن مقاصد التيسير ورفع احلرج والرحمة والرخصة؛ 

لضمان االنفراد بالتأصيل والتوظيف.
التعاضد  فهذا منحى استثماري تعاضدي يتم فيه  وأما االستصحاب: 
ورفع احلرج،  للرحمة  تؤصل  التي  الكلية  واملقاصد  التخفيف  بني مقصد 
جتديد،  دار  بّيه،  بن  احملفوظ  الشيخ  بن  عبداهلل  العالمة  األصول،  حقول  في  جتديدية  إثارات    (((

))0)م، ص )9).
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فهو منحى يتجاوز التأكيد إلى االستثمار والتوظيف التعاضدي مبا يتناسب 
فهو جانب يجمع بني التعاضد والتمايز مبا يخدم  مع اجلانب التوظيفي، 

مقصد التخفيف.
املراتب  في  انتقالها  حني  التخفيف  مقصدية  فإن  االنضباط:  وأما 
الثالثة تأكيًدا وتأسيًسا واستصحاًبا، فإنه ال ميكن أن يتحرر ويتجرد من 
بل إن مقصد التخفيف يلتزم  ضوابط تقعيدها وتوظيفها واستثمارها؛ 

بضوابط التأصيل والتوظيف والتنزيل.
وهذه املنهجية استخلصناها من نصوص الشريعة املنصوصة واملستنطقة، 
التي رسمت القواعد والضوابط الستثمار مقصدية التخفيف؛ لتسير على 

اخلطوط املنهجية التي وضعتها الشريعة استثماًرا وتفعياًل.

املسألة الثالثة
قواعد االنضباط األصولي تقييًدا وانفتاًحا

ال متثل قواعد االنضباط ملقصد التخفيف تقييًدا وحتجيًرا جملاالت 
محكمة  ومسطرة  منضبطة  منهجية  متثل  وإمنا  وتوظيفه؛  استثماره 
لضبط سيرورة تفعيل مقصد التخفيف في محاله بال غلو أو تقصير، بل 

مبنهجية وسط بني اإلفراط والتفريط.
فإن كلي العزمية وكلي الرخصة مقصودان شرًعا بالسياق األصلي من 
حيث التأصيل، وأما من حيث التوصيل -واملقصود به التنزيل على الواقع 
فإذا  ابتداًء،  العزائم  يؤدي  أن  منه  مطلوب  املكلف  فإن  االرتباط-  وهو 
الرخص  إلى  ينتقل  املطلوب فإنه  تأدية  له عوارض حالت دون  عرضت 

املقيدة بسياج من الشروط والضوابط، والتي ال ميكن جتاوزها. 
والضوابط ال تعني عدم تفعيل التخفيفات الشرعية وتصوير العبادات 
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املنهجية  وتوظيفها حسب  تفعيلها  بد من  فال  الرحمة،  وكأنها خالية من 
الشرعية، إال أنه في الواقع قد وظفت في بعض محالها على أنها مجرد كلفة 
وإلزام، فأحلقوا بها كثيًرا من املبالغات واالحتياطات مما عقدها وضاعف 
في كلفتها، وحتى الرخص أحاطوها بسياج من الشروط التعجيزية التي 
أخرجتها من صفة الرخصة ولم يبق إال االسم، وقد ألف العالمة املرحوم 
عبداحلي بن الصديق كتاًبا إلبطال التشديدات الفقهية اخلاصة بالطهارة 
والصالة، وذكر أن الرخص التي أريد بها التيسير والتخفيف هي نفسها 
كانت موضع تشديد وتعسير )حتى صارت تلك الرخص التي شرعها اهلل 
 لعباده تيسيًرا عليهم ورفًعا للحرج عنهم أشد عسًرا من العمل بالعزمية 

املشروعة ابتداًء)))).

املسألة الرابعة
تصحيح املفاهيم

التخفيف ليس وسيلة لالنفالت من ربقة القيود والضوابط الشرعية، 
بل إن مقصدية التخفيف مرتبطة بالضوابط ارتباط الروح في اجلسد، 
واملعدود في العدد، وأوجه التخفيف التي سبق ذكرها تقيم البرهان على 

أنها ملتزمة بالضوابط وليست خارجة عنها. 
وأي اجتاه   ، ربنا  التي شرعها  التخفيف  بأوجه  االلتزام  بد من  وال 
آخر فهو انحراف عن املقصد األصلي، وحترر من ربقة القيود والضوابط 
واملسار احلاكم، إذ أن )كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرًجا فقصد 
الشارع بذلك اخملرج أن يتحراه املكلف إن شاء كما جاء في الرخص شرعية 
اخملرج من املشاق. فإذا توخى املكلف اخلروج من ذلك على الوجه الذي 
البوغاز،  مطابع  الصديق،  بن  عبداحلي  العالمة  الفقهاء،  وتشديدات  والصالة  الطهارة  رخص    (((

طنجة، )))4)ه� )99)م)، ص ))) 
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شرع له كان ممتثاًل ألمر الشارع آخًذا باحلزم في أمره وإن لم يفعل ذلك 
وقع في محظورين. أحدهما مخالفته لقصد الشارع كانت تلك اخملالفة في 
واجب أو مندوب أو مباح. والثاني سد أبواب التيسير عليه وفقد اخملرج 

عن ذلك األمر الشاق الذي طلب اخلروج عنه مبا لم يشرع له)))).

املبدأ الثالث
االرتباط

املقصود باالرتباط هو تنزيل كلي التخفيف على محله بال إفراط وال 
تفريط. 

ولضبط منهجية التنزيل سنقف عند ثالث مسائل: 

املسألة األولى
تشخيص احملل

من  بل  الشرعي،  احلكم  لتنزيل  تكفي  ال  الكبرى  املقدمة  معرفة  إن 
فيه  الرخصة  أصل  حتقق  مدى  في  والنظر  احملل  تشخيص  الضروري 
إلعطائه حقه بال وكس وال شطط، فمعرفة أن التخفيف مقصد شرعي 
لتنقيص عدد الركعات في السفر ال يكفي إال بعد النظر في حتقق أصل 

السفر في املكلف، وذلك بالتعرف على بيئة احملكوم عليه. 
وقد يؤدي تطبيق الرخصة إلى نقيض مقصدها فعندها ال بد للمفتي 
هذا  في  وتوظيفه  تعديته  وعدم  عمومه  على  الشرعي  احلكم  إبقاء  من 
احملل، وهذا ال يعني نسخ احلكم إال أن أسباب احلكم لم تقم، ولم تتحق 

املوافقات، ))/84)).   (((
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كما فعل أمير املؤمنني عثمان بترك القصر  شروطه أو لم تنتف موانعه، 
في السفر في خالفته، وقال: )إني إمام الناس، فينظر إلي األعراب وأهل 
البادية أصلي ركعتني؛ فيقولون: هكذا فرضت)))). فلم يقصر الصالة في 
احلج رغم أنه يعلم بأن النبي S فعل ذلك إال أنه أبصر شيًئا لم يطلع عليه 
الكثير، فلم يوظف التخفيف في محله؛ ألن احملل لم تتحقق فيه الشروط، 

ولم تنتف موانعه، ولم تقم أسبابه.
مقاصد  بتوظيف  يتعلق  فيما  وخاصة  اجتهاد  إلى  حتتاج  فاملسألة 
تقبله  ومدى  احملل  إدراك  إلى  فنحتاج  األمة،  لكل  بالنسبة  التخفيف 

لتنزييل احلكم الشرعي؛ لكي ال يعود الفرع على أصله باإلبطال.
ال بد من نقل األمة من النظر اجلزئي إلى النظر الكلي وتهيئة االجتهاد 
اجلماعي الذي يوفر اآللية املنضبطة والصاحلة لنقل األمة إلى بر األمان 
وتخليصها من التنزيالت الفردية املنفلتة التي أوقعت األمة في احتراب 

ومنابزة.
فبيئة الواقع التي توصف بأنها تقتضي التخفيف تقع على ثالث صور: 
الصورة األولى: التطابق: وعندها ينزل الفقيه احلكم الشرعي التخفيفي 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   )ڄ   تعالى:  كقوله  الواقع.  صورة  على 
يسقط  السفر  فعند حتقق  ]البقرة:184[.  چ  چ  چ  ڇ  ڇ( 

الصيام إلى أجل.
حتتاج  بأنها  أصحابها  يدعي  الواقع  فصورة  التباين:  الثانية:  الصورة 
إلى تخفيف؛ إال أن الفقيه يرى بعد النظر بأنها ال تقتضي ذلك، 
ومن ثم ال ينزل احلكم التخفيفي عليها، وذلك إما لعدم املطابقة: 
كأدنى أذى في أصبع فإنه ال يستوجب اإلفطار في رمضان، أو ألن 

املوافقات، ))/)7)).   (((
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في تنزيل كلي التخفيف على محله سيؤدي إلى نقيض قصده، كما 
أشرنا في ما روي عن أمير املؤمنني عثمان وتعامله مع األعراب.

الصورة الثالثة: التشاكك: وهي صورة الواقع الغير واضحة، بإحلاقها 
بكلي التخفيف أو عدمه، ومن ثم يحتاج هذا الواقع إلى مصابيح 
له  ليتسنى  بصيرة  على  الواقع  الفقيه  ليرى  الواقع  تبدد ظلمة 
التنزيل من عدمه، كاألمراض التي يتعرض لها الصائمون والتي 
إلى  يحتاج  األمراض  من  النوع  فهذا  مشقتها،  بعد  يتضح  لم 
العرض على اخملتصني، وحتقيق املناط فيها؛ لكي يقع التنزيل 

مناسًبا للحكم.

املسألة الثانية
ترقية املستفتي

املستفتي ال يقل أهمية عن املفتي، إذ كالهما مطلوب منه تنزيل احلكم 
الشرعي على الواقع، مع الفارق بينهما: إذ أن املستفتي مطلوب منه أن 
يرتقي مبا يؤهله حلسن تنزيل احلكم الشرعي على واقعه خاصة، بينما 
املفتي ال بد أن يرتقي إلى ما يؤهله لضمان حسن تنزيل احلكم الشرعي 

على واقعه وعلى واقع غيره.
وفي هذا اإلطار ال بد من ترقية املستفتي وتزويده بكل املعلومات التي 
تبصره بكيفية تنزيل األحكام على واقعه دون احلاجة إلى استشارة الفقيه؛ 
ألنه تقع عليه املسؤولية بتحقيق املناط، فهو الذي يحدد طهورية املاء من 
وهكذا  التيمم،  للبديل وهو  أو يذهب  به  يتوضأ  أن  إما  ثم  ومن  جناسته، 

دواليك.
أنها  إال  املناط،  تقع عليه مسؤولية حتقيق  املستفتي  فإن  وعلى هذا 
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مقيدة ومحددة بشخصه، فال تتعدى إلى غير محله.
الشرع  بقواعد  بصير  إلى  حتتاج  واضحة،  غير  أموًرا  هناك  أن  إال 
وأبجديات العصر وحتدياته ليرسم اخلطوط املنهجية بتنزيل الدواء ملن 
يستحقه، بقدر معلوم على مراحل وعلى فترات تناسب حال املستفتي، 
وفي هذه احلالة ال ينهض بتحديد الضرورات واملشقة واحلرج إال الفقيه. 
لذلك يقول العالمة بن بّيه: “إن أول محقق للمناط هو من يتوجه إليه 
اخلطاب؛ ألن خطاب الشارع مستويات ومراتب، فمنه ما هو موجه إلى 

الفرد في خاصة نفسه...”))).

املسألة الثالثة
عدم خلو احملل)2( من التكليف

فإنه وإن نزلت بالناس  إن احملل ال ميكن أن يخلو عن حكم شرعي، 
نوازل وأقضية فيها نوع من املشقة، فإن الشارع أحاط باحملل جملة من 

الرخص والتخفيفات التي تسهل على الناس وتزيل عنهم املشقة. 
وهذا  ومن املغالطات اعتبار التكاليف الشرعية فيها املشقة بذاتها، 
الناس  لقدرات  ومراعية  يسر  فيها  بذاتها  الشرعية  فالتكاليف  خطأ، 
اجلسمية والفطرية، إال أن العوارض التي تعرض للمكلف جعلت الشريعة 
تخفف عنه بعض التكاليف رحمة بالعباد وتسهياًل لهم بتأدية العبادات 

بأكمل وجه. 
ورغم كل ذلك فإن الشريعة ال تترك املكلف بال عبادة، فحتى املكلف 
ولو على  يؤديها  أن  فالبد  قائًما،  الصالة  تأدية عبادة  الذي ال يستطيع 
تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، العالمة عبداهلل بن الشيخ احملفوظ بن بّيه، دار جتديد، ص )80).   (((
استعرنا هذه املصطلح )احملل) من تعبير العالمة بن بّيه حني ذكر احلدود والعقوبات في العصر    (((

احلديث إذ أشار إلى أنه األولى أن ال يعرو احملل من عقوبة، ينظر: تنبيه املراجع، ص )9.
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جنبه أو إمياًء أو برأسه أو بقلبه، وكل ذلك لكي ال يترك احملل بال عبادة؛ 
فضاًل عن ذلك فإن تخفيف اإلسقاط مرحلي وإلى أجل أو يكلف بتأدية 

كفارة.
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اخلامتة

النتائج:	 
إن هذا البحث جاء للبيان، وإقامة البرهان، وإثبات العنوان.

الهدف األول: البيان:
فقد قامت هذه الدراسة ببيان مقصد التخفيف في الشريعة، وتوصلت 

إلى أن مفهوم التخفيف في الشريعة له ثالثة مظاهر: 
املظهر األول: البياني.

ولتوضيحه سنقف عند مرحلتني: 
يتضمن  الشريعة  في  التخفيف  مفهوم  إن  املفهومي:  البيان  األولى: 
عنصرين: التسهيل واإلزالة، وكال العنصرين يحمل قدًرا كبيًرا 
فيبرز من خالل  ماهيتهما،  النسبي في حتديد  الغموض  من 
هذا أن الشريعة اعتمدت هذا املقصد إال أنها لم حتدد كيفية 
استثماره، مما يجعل اجملتهد في فسحة من النظر والتأصيل 

والتوصيل.
لتقصيد  اإلسالمية  الشريعة  اتخذت  املضموني:  البيان  الثانية: 
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التخفيف عدة مسارات إلبرازه والتزامه، إذ لم تلتزم الشريعة 
منهًجا واحًدا لتأصيله، بل انها وسعت مجاالته ليتسع ويشمل 
برنامًجا  قدمت  إذ  للمكلف  تعرض  التي  التحديات  جميع 

متكاماًل ومنضبًطا ومرتبًطا؛ الحتواء األزمات واملشقات.
الهدف الثاني: البرهان:

فقد قامت الدراسة بعملية استقرائية إلثبات مقصد التخفيف، ومت 
ذلك على مرحلتني: 

املرحلة األولى: التقعيد البرهاني النظري: ومت ذلك من خالل مظهرين: 
األول: البرهان املفهومي: لم يقتصر إثبات مقصد التخفيف على 
الكتاب فقط، بل إن التأصيل النظري والعملي للسنة النبوية أكد 

على مقصدية التخفيف.
الثاني: البرهان املضموني: تضمنت الشريعة تقصيد التخفيف كأحد 
التخفيف  مقصد  أحاط  فقد  الشريعة،  يسر  عن  تعبر  التي  املناهج 
أوجه  تنوعت  وقد  العباد،  على  تيسيًرا  الشرعية  التكاليف  بأبواب 

تقعيده. 
املرحلة الثانية: التقعيد البرهاني التمايزي: ولبيان مظاهر التمايز البرهان 
االستنباط،  وهي:  عناصر،  ثالثة  عند  وقفنا  التخفيف  ملقصد 

واالنضباط، واالرتباط: 
العنصر األول: االستنباط املقصدي: فقد تضمن جملة من املقاصد 
اخلاصة املتعلقة مبقصد التخفيف، التي تؤصل له االستقالل املنهجي 

والوظيفي، ولبيان االنفراد االستنباطي توصلنا إلى نتيجتني: 
فقد تضمن البحث جملة من املقاصد  االستنباط اجلزئي:  األولى: 
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تارة،  الشريعة  سعة  عن  تعبر  أن  ميكن  التي  للتخفيف،  اجلزئية 
وتشير إلى مرونتها تارة أخرى، من ذلك: فأوجه التخفيف الستة 
التي أشار إليها اإلمام ابن عبدالسالم ال متثل حصًرا جامًعا مانًعا؛ 
بل األمر يرجع لالجتهاد فقد يلوح للمجتهد وجه يرى فيه ضرورة 
اإلسقاط عن بعض املكلفني الذين لم يشملهم مقصد اإلسقاط 

التخفيفي بالنص، فيلحق بهم اإلسقاط التخفيفي االجتهادي.
الثانية: االستنباط الكلي: ومت االستنباط فيه بوجهني: 

األول: االستنباط املقصدي الكلي واجلزئي: وذلك ألن مقصد 
التخفيف تارة يكون كلًيا وتارة جزئًيا، فيشير إلى جانب معني، 

أو مسألة خاصة جزئية.
الثاني: االستبناط الوظيفي الكلي: وذلك بنقل املقاصد من جانب 
التوضيح إلى جانب التفعيل، وذلك بصناعة املقاصد: أو صناعة 

املفاهيم املقاصدية الكلية ويهدف ذلك لتحقيق أربعة أهداف: 
األول: ربط املقاصد اجلزئية بعضها ببعض لبناء مقصد كلي. 

الثاني: نقل املقاصد من اجملال اجلزئي إلى اجملال الكلي؛ لضمان 
االستقالل الوظيفي؛ ولنقل املقصد من الظنية إلى القطعية.

الثالث: تقنني الفقه املقصدي وإبراز مجاالته الوظيفية الكلية. 
خالل  من  التوظيف  في  والتباين  االختالف  جتاوز  الرابع: 
إلى  اجلزئي  اخلالف  دائرة  من  األمة  بنقل  اجلزئي؛  املقصد 
التعاضد الكلي، وتقليص دائرة االختالف بتوسيع دائرة الوفاق.
العنصر الثاني: االنضباط املقصدي: وملنهجية االنضابط املقصدي 

وجهان: 
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يتم من خاللها استثمار وتفعيل  التخفيف ضوابط  ملقصد  األول: 
وانتفاء  أسبابه  وقيام  شروطه  حتقق  عند  التخفيف  مقصد 
األمر  تعلق  سواء  ضوابط  إلى  املناط  حتقيق  فيحتاج  موانعه، 

باملفتي أو املستفتي.
الذي  التخفيف ال يخرج عن االنضباط األصولي  مقصد  الثاني: 

رسمت حدوده الشريعة.
 فهي منهجية منضبطة من محورين: 

واملقصود به التزام مقصد التخفيف  االنضباط االستثماري:  األول: 
عموًما بقواعد الدرس األصولي في العموم ليستظل به وال يخرج 

عن سلطانه، فهو تفعيل للمقصدية حتت ظل القواعد األصولية.
الثاني: االنضباط التوظيفي: وهي عبارة عن التزام التفعيل اجلزئي 
وموانعه،  وأسبابه  بشروطه  محله  في  التخفيف  ملقصد  والكلي 
بحيث ال يتجاوز احلد الذي رسمته الشريعة بال إفراط وال تفريط.
العنصر الثالث: االرتباط املقصدي: ويتم االرتباط املقصدي بجملة 

من احملطات: 
ارتباط تفعيلي: املقصود به ضرورة إحياء وتفعيل مقصد التخفيف 	 

لألفراد ولعموم األمة.
ارتباط توظيفي: واملقصود به عدم ترك احملل خالًيا من تكليف.	 

الهدف الثالث: العنوان:
فقد قدمت هذه الدراسة بأن هذا العنوان يندرج حتته مضمون علمي 
أصيل، وليس عاري التأصيل وخالي التفريع، بل هو عنوان أصيل تندرج 
حتته جملة من التطبيقات العملية، التي هي مبثابة عالقة الفرع بأصله، 
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واجلزئي بكليه، فهو منهج أصيل ُغِرسْت سنابله منذ فجر الرسالة، وظل 
يسير قدًما في مناهج أهل العلم، ثم غار في ركام التقليد واجلمود على 
ما تصدع من  وليرمم  البنيان،  ليشيد  للعيان،  له اخلروج  وآن  املسطور، 

األركان.
التوصيات:	 

تفاصيل  بحث  مهمتها  عمل  جلان  الندوة  هذه  عن  تنبثق  أن  اقترح 
مقصد الرحمة والتخفيف والتقعيد لها، واالستفادة من تفاصيل البحوث 
في  الباحثون  ويجتمع  املعاصرة،  احلياة  في  بها  واالستنجاد  ونتائجها، 
العلوم الشرعية مع نظرائهم في العلوم الكونية التي لها ارتباط باملوضوع 

مبا يحقق حتديد املشاق.
كما اقترح أن تعمل الكلية على بحث أعمق ودقيق ملقاصد الرحمة في 
الشريعة: استظهاًرا واستنباًطا وارتباًطا، مبا يخدم تعزيز هذه املقاصد 

في عاملنا العربي واإلسالمي.
مقصد الرحمة في  اهلل:  القابل بحول  العام  واقترح أن يكون موضع 

الشريعة تأصياًل وتوصياًل.
واهلل املوفق وهو يهدي السبيل
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