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 ) المشقة تجلب التٌسٌر ( ،قاعدة
 ولٌد عبدهللا اسماعٌل        مشتاق علً هللا وٌردي                     

 مدرس مساعد                                       مدرس مساعد 
 جامعة كركوك / كلٌة التربٌة 

 
 ملخص البحث

حمد وعلى اله وصحبه الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا م      
 . اجمعٌن

إن هذذ ا الموعذذوو عذذرورة وحاجذذي اجنماعٌيمدنذذه ٌعنمذذد  ذذرا ة        
الوا ذذذوم وانذذذحاا ادحشذذذام ال ذذذرعٌي ,ٌذذذه  بفذذذاح لذذذهممن اجذذذا ر,ذذذو الحذذذر  و لذذذب 
النٌسٌرموه ه إحذد  الفواعذد السمذل الشبذر  النذً نعذد دعذايم ال ذرٌعي ا سذالمٌي 

الففهٌيم إ  ٌنسر  على ه ه الفاعدة رسص ال رو والنً نبنى علٌها معظم الفواعد 
جمٌعهذذا النذذً  ذذرعها ى نعذذالى رحمذذيح بعبذذادة مونسفٌفذذاح عذذن المشلفذذٌن لسذذبب مذذن 

 ادسباب النً نفنعً ه ا النسفٌف الن العسر والحر  مننفٌان  رعاح.
وله ا  سمنا بحثنا على أربعي مباحثم ,ً المبحذث ادوا تنشلمنذا عذن ماهٌذي       
اعدة )الم في نجلب النٌسٌر(مو,ٌه م لبان شان الم لذب ادوا عذن معنذى  اعذدة الف

الم في نجلب النٌسذٌر م ونعلذا الم لذب الثذانً تباددلذي علذى  اعذدة الم ذفي نجلذب 
النٌسذذٌر مو,ذذً المبحذذث الثذذانً نناولنذذا مشانذذي الفاعذذدة الففهٌذذي بذذٌن الفواعذذد الففهٌذذي 

شاننهذذا ,ذذً وا ذذو حٌذذاة االنسذذان والن بٌذذا وادصذذولٌي م ,ذذً المبحذذث الثالذذثت بٌنذذا م
علٌهامو,ٌه ثالثي م الب م نناوا الم لب ادوا تمشاني  اعدة الم في نجلب النٌسٌر 
,ً وا و حٌاة االنسان اسنند الم لب الثانً على نمو   من الن بٌفات الففهٌي لهذ ه 

سفٌذذف الفاعذذدة م أمذذا الم لذذب الثالذذث ت,شذذان عذذن بٌذذان أنذذواو الم ذذفي وأنذذواو الن
وأسذذبابها ,ذذً ال ذذرٌعي االسذذالمٌي. و ذذد نعذذمن المبحذذث الرابذذو مشانذذي الفاعذذدة بذذٌن 
الفذذوانٌن الوعذذعٌي وأسذذباب الذذرسص ,ٌهاموانفسذذم المبحذذث علذذى م لبذذٌن وعذذ  
الم لب ادواتأسباب الرسصي النً نجلب النٌسٌر مو,ً الم لب الثانً نشلمنا عن 

في نجلذب النٌسذٌر بذٌن الفذوانٌن   اعذدة الم ذ الفواعد الففهٌي المنفرعذي ومشانذي
 الوععٌي .وأسٌراح أدعوا من ى أن ٌو,فنً ,ً ه ا البحت.

 
 
 

 المقدمة
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ان الحمذذد هلل نحمذذده ونسذذنعٌنه ونسذذنوفره وننذذوب الٌذذه ونعذذو  بذذاهلل مذذن  ذذرور      
أنفسنا وسٌيات أعمالنا م َمْن ٌهده ى ,ما له ِمْن معا م ومن ٌعلله ,ال هادي له م 

ة والسالم على نبٌنا محمد المبعوث رحمي للعذالمٌن م وعلذى الذه واصذحابه والصال
 الور المٌامٌن م ومن دعا بدعونه واهند  بهدٌه الى ٌوم الدٌن .

 أما بعدت
,إّن الففه من ا رف العلوم ال رعٌيمبا هو غاٌنها ومننهاها م ل لك ,إّنا نجذد     

ب محمد بن عبد ى)صلى ى علٌذه ان السني الم هرة نر دنا الى أّن رسولنا الحبٌ
سذذننبا  واالجنهذذاد م وبعذذد ان اننفذذا الحبٌذذب الذذى وسذذلم( د  ذذجو الصذذحابي علذذى اال

الر,ٌذذا االعلذذى صذذلوات ربنذذا وسذذالمه علٌذذه اسذذنمر الصذذحابي مصذذابٌ  الذذدجى 
وحذذاملً لذذوا  الهذذد  ,ذذً هذذ ا ال رٌذذا م ومذذن بعذذدهم النذذابعٌن رعذذً ى عذذنهم 

ا   رٌفهم وساروا على منوالهم الى ان ننج عن  لك ثروة وارعاهم م وانبو العلم
 ,فهٌي عسمي وعظٌمي م وه ه الثروة دايما ,ً احدٌاد بسبب مسنجدات العصر.

و د  سمنا بحثنا الذى أربعذي مباحذث م ,ذً المبحذث االوا ت نشلمنذا عذن ماهٌذي  
الم ذفي  الفاعدة )الم في نجلب لنٌسٌر(م و,ٌه م لبان الم لب االوا ت معنذى  اعذدة

نجلب النٌسٌرموالم لب الثانًت االدلي على  اعدة الم في نجلب النٌسٌر من الشناب 
والسذذني م و,ذذً المبحذذث الثذذانً تنناولنذذا مشانذذي الفاعذذدة الففهٌذذي بذذٌن الفواعذذد الففهٌذذي 
وادصذذولٌي م ونشلمنذذا ,ذذً المبحذذث الثالذذث عذذن مشاننذذه ,ذذً وا ذذو حٌذذاة ا نسذذان 

م الب م وع  الم لب االوا مشاني  اعذدة الم ذفي  والن بٌا علٌهموٌنعمن ثالثي
نجلذذذب النٌسذذذٌر ,ذذذً وا ذذذو حٌذذذاة االنسذذذان م وبذذذٌن الم لذذذب الثذذذانً ت نمو جذذذاح مذذذن 
الن بٌفذات الففهٌذي علذى هذ ه الفاعذدة موجذا  الم لذب الثالذث ت لبٌذان أنذواو الم ذفي 

 نناولنا ,ٌهوانواو النسفٌف واسبابه ,ً ال رٌعي االسالمٌي م أما المبحث الرابو ,فد 
مشاني الفاعدة بٌن الفوانٌن الوععٌي وأسباب الرسص ,ٌها م ونعمن هذ ا المبحذث 
م لبٌن م الم لب االوا تاسذباب الرسصذي النذً نجلذب النٌسذٌر والم لذب الثذانً ت 
الفواعد الففهٌي المنفرعي عن  اعدة )الم في نجلذب النٌسذٌر(مومشاني  اعذدة الم ذفي 

الوعذعٌي م وسنمنذا نهاٌذي البحذث بسانمذي دونذا ,ٌهذا مذا  نجلب النٌسٌر بٌن الفوانٌن
 اسنننجناه من البحث م داعٌن من ى النو,ٌا بما ,ٌه من سدمي ا سالم. 

 
 المبحث االول : ماهٌة القاعدة)المشقة تجلب التٌسٌر(

 المطلب االول:معنى قاعدة المشقة تجلب التٌسٌر.   
جد لحاماح علٌنا نعرٌف مصذ ل  الفاعذدة ا  با الدسوا ,ً معنى الفاعدة المدروسيم

 واص الحاح . الففهٌي لوي 
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وهً م ونجمو علذى  واعذد م وهذً أسذل ال ذً  وأصذوله  ادسال ت ,الفاعدة لوي       
.و د ورد اللفظ ,ً الفرآن الشرٌم به ا المعنذى م  ذاا نعذالى (ٔ) حسٌاح شان أو معنوٌاح 

 . (ٕ)ٌا{}وإ  ٌر,و إبراهٌم الفواعد من البٌت وإسماع
أما من الناحٌي االص الحٌي ت ,الفاعدة هً ادمر الشلًَ ال ي ٌن بذا علٌذه               

تلفوله نعالى)وما جعا علذٌشم ,ذً الذدٌن مذن  (ٖ)جحيٌات شثٌرة لنفهم احشامها منه .
 87حر ( الحج ت

 

 معنى قاعدة المشقة تجلب التٌسٌر:
 معنى القاعدة:

 .(ٗ)الجهد والعنا  لوي هًت الَمَ فَُّيت        
ومنه  وله نعالىت }َوَنْحِمُا أَْثَفالَُشْم إِلَى َبلَذد  لَّذْم َنُشوُنذوْا َبالِِوٌذِه إاِلَّ ِبِ ذاِّ ادَنفُذِل إِنَّ                 

ِحٌٌم {  ُشْم لََرُإوٌف رَّ َربَّ
(٘) . 

وأصذذله مذذن الّ ذذا ت نصذذف ال ذذً م شؤنذذه  ذذد  هذذب نصذذف أنفسذذشم حنذذى             
ًَ ادمر أي ت ثفا  علًمومنه  وله صلى ى علٌه وسلمت) لوال أن بل ونموه م وَ اَّ عل

أَُ اَّ على أمنً دمرُنهم بالِسواِك ِعند شِا صالة(. والمعنىت لوال أن أثفا على أمنذً 
 .(ٙ)دمرنهم بالسواك عند شا صالة

مذذا ,ٌذذه شلفذذي م أمذذا المــذذـ في اصذذ الحاح ,هذذً شمذذا  ذذاا إمذذام الحذذرمٌن إلذذحام        
 . (8),المندوب عنده لٌل مشلفاح به لعدم ا لحام ,ٌه

وَنجلِبت ,هً من الجْلِب وهو سوا ال ً  من موعو إلى آسر م واْسَنْجلََب ال ً  
ٌُجلب للبٌو من شا  ذً  م و ٌذا الَجالِيذب ت  ٌُْجلََب إلٌه . والَجالِيب ت ما ت  لب أن 

ْحَنِمذا علٌذه ,ٌحملونذه ا با النً ُنْجلَب إلى الرجا الناحا  ٌَ علذى المذا  لذٌل لذه مذا 
 . (7)علٌها
ٌُْسر وهو عد الُعسر       . ومنذه  ولذه صذلى ى علٌذه وسذلم ت  (9)والنٌسٌرت من ال

ٌُْسر(   (ٓٔ))إن الدٌن 

 

 :المطلب الثانً:األدلة على قاعدة المشقة تجلب التٌسٌر
 :اوالحت اددلي من الفرآن الشرٌم

 . ماٌؤنً ت (ٔٔ)أن  اعدة الم في نجلب النٌسـٌر  اعدة  رعٌي  من اددلي على -أ 
ٌَُشلُِّف ّىُ َنْفساح إاِلَّ ُوْسَعَها {   . (ٕٔ)ـ  وله نعالى} الَ 

ٌِن ِمْن َحَر   { ُشْم ِ,ً الدِّ ٌْ ـ و وله نعالى} َوَما َجَعَا َعلَ
(ٖٔ) . 

النٌسذذٌر  اعذذدة مذذن اددلذذي الذذواردة ,ذذً الفذذرآن علذذى أن  اعذذدة الم ذذفي نجلذذب  -ب
 . (ٗٔ)شونٌي

وَ  {  وله نعالى ت  ْشِ ُف السُّ ٌَ ٌُِجٌُب اْلُمْعَ رَّ إَِ ا َدَعاهُ َو ن  }أَمَّ
(ٔ٘) . 
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ٌُْسراح {  وله نعالى ت  ٌُْسراح م إِنَّ َمَو اْلُعْسِر  }َ,إِنَّ َمَو اْلُعْسِر 
(ٔٙ)  . 

 

 :ثانٌاً: األدلة من السنة المطهرة
لسني الم هرة على أن  اعدة الم في نجلذب النٌسذـٌر  اعذدة من اددلي الواردة ,ً ا -أ

  رعٌي .
ٌُْسٌر(   . (8ٔ) وله)صلى ى علٌه وسلم( )إن الدٌن 

ِرٌن(   . (7ٔ)و وله صلى ى علٌه وسلمت )ُبِعْثُنم ُمٌِسرٌن ولم ُنْبَعُثوا ُمَعسِّ
النٌسذذـٌر مذذن اددلذذي الذذواردة ,ذذً السذذني الم هذذرة  علذذى أن  اعذذدة الم ذذفي نجلذذب  -ب

  اعدة شونٌي.
ٌُْفِ رموا َمذاُم      ذاِيم ِحذٌَن   وله صلى ى علٌه وسلمت) َثالثٌي ال ُنذردُّ َدعذوُنُهم تالصَّ

فُذذوُا  ٌَ ذذَماِ  م و ٌَرَ,ُعهذذا ى َ,ذذوَا الَوَمذذام َوٌفذذَنُ  لَهذذا أَْبذذَواَب السَّ الَعذذاِداموَدعَوةُ الَمْظلُذذوم 
ِنً دُنُصَرنَّك ولوْ  بُّ وِعحَّ ( الرَّ بعَد ِحٌن 

(ٔ9) . 

 
 المبحث الثانً:مكانة القاعدة الفقهٌة بٌن القواعد الفقهٌة واالصولٌة:

 اوالً : مكانتها بٌن القواعد الفقهٌة        
ذكر العلماا  نن قاعادة المشاقة تجلاب التٌساٌر مان نمهااع القواعاد الخماس         

 .(02)التً ٌدور علٌها معظم نحكام الفقه، 
 الم في نجلب النٌسٌر-ٖالعادة محشمي      -ٕ      العرر ٌحاا -ٔ
 . (ٕٔ)ادمور بمفاصدها -٘الٌفٌن الٌحوا بال ك      -ٗ

وإ ا نؤملنا  لٌالح الفواعد ادربو السذابفي مذا عذدا  اعذدة الم ذفي نجلذب النٌسذٌرم        
سنر  أن ه ه الفواعد من حٌث صلي بععها ببعض راجعي إلى  اعدة الم في نجلب 

 ٌسٌر.  الن
 . (00):  ثانٌاً:مكانتها بٌن األصولٌة

 . (ٖٕ)المصلحي المرسلي  -أ
الحذذظ العلمذذا  أن ادحشذذام ال ذذرعٌي جذذا ت لنحفٌذذا مصذذال  النذذالم سذذوا         

شانت عرورٌي أو حاجٌي أو نحسٌنٌي؛ ول لك إ ا سذشت ال ذارو عذن  ذً  مذا ,لذم 
لمصذلحي ملوذاة  ذرعاحم,إن ٌحشم ,ٌذه بذؤمر أو نهذً م ولذم ٌذرد دلٌذا علذى أن نلذك ا

المجنهد ٌنظر إلى ما ,ٌه المصلحي ,ٌؤمر به م وما ,ٌه المفسذدة ,ٌنهذى عنذهمولو لذم 
ٌسذذنند إلذذى دلٌذذا معٌنمو,ذذً  لذذك نٌسذذٌر ود,ذذو للم ذذفيم وهذذ اٌنحفا ,ذذً الفذذوانٌن 
الوععٌي مثا  وانٌن المرورم ,فوانٌن المرور لٌست أحشاماح  رعٌيم لشنها صادرة 

ل ي نمت والٌنه على الوجه ال ذرعً؛ لذ لك ٌثذاب مذن النذحم بهذا؛ من ولً ادمر ا
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لوجوب  اعي ولً ادمر؛ ودن ا سالا بها ٌإدي إلى ا عرار بالنال وحصوا 
 الفوعى.

 .  (ٕٗ)االسنحسان ت  -ب
العمذا بذنص أو  ٌذال أو  اعذدة عامذيم  -,ً وا عي ما –هو أن ٌنرك المجنهد        

عمومهذام وٌننفذا عذن  لذك الحشذم إلذى حشذم آسذر ٌذـحفا وٌ ما ادسنحسان الوا عي ب
ٌفنعذً  المصلحي ,ٌهام بسبب عرورةم أو عرف عاممأو  ٌال سفًم أو دلٌا آسذـر

 ه ا النركم ,ٌعدا المجنهد عن ادسـ  ب لك العـموم ,ً  ـؤن نلك.
ثالثاً: نثر قاعدة المشقة تجلب التٌسٌر على بعض القواعد المتعلقة بالترجٌح بٌن 

 :لة المتعارضةاألد
إ ا نعارعذت اددلذي ,ٌمذا بٌنهذا ـ بحسذب الظذاهر ـ ولذم ٌنذرج  للمجنهذد أو        

المسذذننب  أحذذد ا،را م ,ذذإن د,ذذو الم ذذفي ٌصذذل  أن ٌشذذون مرجحذذاح لمذذا هذذو أ ذذرب 
  .                (ٕ٘)إلٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

و د ظهر  لك النوجه عند شثٌر من العلما  من سالا شنذبهم ونرجٌحذانهمم          
وال غرابي ,ً  لك ؛ دنهم ٌنبعون ,ً ه ا سني الحبٌب المصذ فى صذلى ى علٌذه 
وسذذلممومما ٌذذدا علذذى  لذذك مذذا أسرجذذه ا مذذام البسذذاري بإسذذناده عذذن أم المذذإمنٌن 
عاي ي الصدٌفي بنت الصذدٌا حبٌبذي رسذوا ى صذلى ى علٌذه وسذلم ـ رعذً ى 

ٌِّذر رسذوا ى صذلى  : (عنها ـ أنها  الذت ن إال أسذَ  مذا ُس ٌْ ى علٌذه وسذلم بذٌن أَْمذر
ُشْن إثماح َ,إْن شان إِْثماح شان أَْبَعَد النال منه(   ٌَ َسَرُهَما ما لم  ٌْ أَ
(ٕٙ) . 

بعض الصور النً انع  ,ٌها النحام العلما  بادسذ  بفاعذدة الم ذفي نجلذب النٌسذٌر 
 :,ٌما ٌسص النرجٌ 

 .  (8ٕ)ادس  بالحشم ادسف  -ٔ
وا  شان بذٌن المذ اهب أو االحنمذاالت المنعارعذيم واحذنج العلمذا  و لك س        

ل لك بالمنفوا والمعفوام أما المنفوا ,ا،ٌذات وادحادٌذث الدالذي علذى ر,ذو الحذر  
 أما المعفوا ,فولهم ت م و مو د نفدم ا  ارة لبععها

إنه نعذالى شذرٌم غنذً والعبذد محنذا  ,فٌذر م وإ ا و ذو النعذارض بذٌن هذ ٌن        
الجذذانبٌن شذذان النحامذذا علذذى جانذذب الشذذرٌم الونذذً أولذذى منذذه علذذى جانذذب المحنذذا  

 .(7ٕ)الففٌر
وواع  مذن العبذارة السذابفي أن هذ ا المذنهج ٌنبذو عنذدهم إ ا مذا شذان الحشذم        

 ٌدور حوا حا ى نعالى ولٌل حا العباد .
 ادس  بالعلي النً نوجب حشماح أسف ت  -ب

علمذا  نذرجٌ  العلذا النذً نوجذب حشمذاح أسذف علذى العلذا واسنار بعذض ال         
النً نوجب حشما أ د و لك ,ً حاا اسنوت العلنٌن ,ً الفوةم ولم ٌشن بٌنهما مذن 
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ه ه الجهي من ,روا إال ,ً ال دة والٌسر؛ وه ا لنعا,ر اددلي الم ٌرة إلى ادسذ  
 .(9ٕ)ب ات النٌسٌر

 
 

 ة االنسان والتطبٌق علٌها:المبحث الثالث:مكانة القاعدة فً واقع حٌا

فااً واقااع حٌاااة  المطلااب االول:مكانااة قاعاادة ) المشااقة تجلااب التٌسااٌر
  :اإلنسان

 
نؤملنا وا و حٌاة ا نسان ,رأٌت أنه ٌنعرض لثالثي أمذور ٌظهذر ,ٌذه نذؤثٌر  لو      

 اعدة الم في نجلب النٌسٌر ب شا واع  جلذً م وهذً ت الصذبر م واالعذ رار م 
 والظلم ت 

 :رالصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب
,فً حالي نعرض ا نسان المإمن لل دة واسنٌاره ,ً ه ه الحالي الصبر رٌفاح       

وا ذو الحٌذاة بشثذرة م  ومنهجاح م ,إن ى نعالى ٌفر  عنه شربذه م وهذ ا م ذـاهد ,ذً
مذنهم ابذن أبذً  حنى أن عدداح من علما  المسلمٌن ألفوا شنباح نسص ه ا الموعذووم

.صاحب شناب الفر  بعد (ٕٖ)والننوسً (ٖٔ)عد ال دةصاحب شناب الفر  ب (ٖٓ)الدنٌا
  .(ٖٖ)ال دة ش الك 

   
 االع رار ت  

ذوَ  {  ْشِ ذُف السُّ ٌَ ٌُِجٌُب اْلُمْعَ رَّ إَِ ا َدَعاهُ َو ن  سبحان ال ي  اا ,ً محشم آٌانهت }أَمَّ
(ٖٗ) 

وصدا ى العظٌم ومن أصذدا منذه سذبحانهم ,شذم مذن معذ ر اسذنجاب ى نعذالى لذه 
شان مسلم أو شا,رموالفصص النً حصلت للنال والنً نإشد  عورهم ب لك ,ذً  سوا 

حٌذانهم شثٌذذرة جداموٌصذذور الفذذرآن  صذي مذذن الفصذذص النذذً نشذررت شثٌذذرا ,ذذً حٌذذاة 
ا نسان موالنً نوع  لنا حالي من حاالت االع رار النً ٌفو ,ٌها بنً آدم ,ً م في 

لومذي وٌهذا الٌسذرم و لذك ,ذً  ولذه وعنت م وبسبب نوجهه هلل نعالى بالدعا  ننش ف ا
ذاُهْم إِلَذى اْلَبذذرِّ  ذا َنجَّ ٌَن َ,لَمَّ َ ُمْسلِِصذٌَن لَذُه الذدِّ لَذِا َدَعذُوا ىَّ ذْوٌ  َشالظُّ ُهم مَّ ٌَ نعذالىت }َوإَِ ا َغِ ذ

} ار  َشفُور  اِنَنا إاِلَّ ُشاُّ َسنَّ ٌَ ْجَحُد ِبآ ٌَ ْفَنِصٌد َوَما  َ,ِمْنُهم مُّ
(ٖ٘) . 

 :الظلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم
أن النبذً صذلى  و  البساري بإســـناده عن ابن عبال رعً ى عنهمذار         

َنهذا  ٌْ ذِا َدْعذَوَة المْظلُذوِم َ,إِنَّهذا لذٌل َب َمن ,فذاات) انَّ ٌَ ى علٌه وسذلم َبعذَث ُمَعذا اح إلذى الذ
َن ِى ِحجاٌب(  ٌْ  .(ٖٙ)وِب
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وصذذذدا رسذذذوا ى صذذذلى ى علٌذذذه وسذذذلمم ,شذذذم مذذذن دعذذذوة سرجذذذت مذذذن        
ماسنجاب ى نعالى لها م و,ذر  عنذه همذه ومصذٌبنه بسذبب الظلذم م وسذبحان مظلوم

ْإِمِنٌَن { ْ ِف ُصُدوَر َ ْوم  مُّ ٌَ من  اات } َو
(ٖ8) . 

,الظـلم تهو ما  شر من وعو ال ئ ,ً غٌر موععهموالجا  لك  ٌا ال ي         
ٌعذذرب اللذذبن  بذذا ان ٌذذروب ظذذالم لوعذذعه عذذرب لبنذذه ,ذذً غٌذذر موعذذعه الن 

 .(7ٖ) با ان ٌروب ٌعٌو حبده  عربه
 

 المطلب الثانً: ننموذج من التطبٌقاع الفقهٌة على هذه القاعدة :
لفذذد دلذذت ا،ٌذذات وادحادٌذذث السذذابفي علذذى أن ال ذذارو  صذذد إلذذى النٌسذذٌر م         

 وجعا دعونه إلٌه على ثالثي أوجه ت
 . ٌنناوا بععها ٌسر ه ا الدٌن وسماحنه م ور,و الحر  عن العباد-ٔ
و سم منها ٌنعرض دوامر النبً صلى ى علٌه وآله وسلم بذالنسفٌف م ونهذً -ٕ

 .النال عن النعما والن دٌد
وبا ٌهذذا ,ذذً بٌذذان مذذا نذذرك )صذذلى ى علٌذذه وسذذلم( مذذن بعذذض الفذذرب س ذذٌي -ٖ

 .(9ٖ)الم في
,ال ذذارو جعلهذذا  اعذذدة بنذذً علٌهذذا الذذدٌن شلذذه م حنذذى سذذمٌت ملذذي ا سذذالم        
لسمحا  م ثذم حاد ,ذؤمر العبذاد بالنٌسذٌر وعذدم الم فـــــذـيم والنذحام أٌسذر بالحنفٌي ا

س ذٌي  –شالجمو لصالة النذراوٌ  مذثال  –ادمرٌنم ثم ثلث بنرك أمور من الفرب 
 .(ٓٗ)أن نفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرض علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى العبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاد

وٌدسا نحت ه ه الفاعدة أنذواو مذن الففذهم منهذا ,ذً العبذاداتت النذٌمم عنذد          
ا  على حسب نفاصٌله ,ً الففهم والفعود ,ً الصذالة عنذد م ذفي م في اسنعماا الم

الفٌامم و,ً النا,لي م لفام و صر الصالة ,ً السفرم والجمو بٌن الصذالنٌن..ونحو 
 ( .ٔٗ) لك

ومن النسفٌفات ش الك ت أع ار الجمعي والجماعي م ونعجٌذا الحشذاة م والنسفٌفذات 
 .  (ٕٗ)ت ,ً العبادات والمعامالت والمناشحات والجناٌا

ومن النسفٌفات الم لفذيت ,ذروض الشفاٌذي وسذننهام والعمذا بذالظنون لم ذفي       
 اال الو على الٌفٌن 

ومنــها ت العفو عن الٌسٌر من  ٌن ال وارو ولو ظننت نجاسنهام والرجوو إلذى 
الظن ,ً ن هٌر اد ٌا  إ ا لم ٌمشن الٌفذٌن م وإباحذي المٌنذي للمعذ رم وإباحذي مذا 

 . (ٖٗ)الحاجي منها  ندعو إلٌه
 
ومنهذات العفذذو عذذن الذدم الٌسذذٌر الذذنجلم واالشنفذا  باالسذذنجمار ال ذذرعً عذذن       

االسننجا  م و هارة أ,واه الصبٌان م واالشنفا  بنع  بوا الوالم الصوٌر ال ي لم 
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 .(ٗٗ)ٌؤشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ال عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهوة و ٌيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي
 

,ذذذً المٌذذذاه ومنهذذذات العمذذذا بادصذذذا ,ذذذً  هذذذارة اد ذذذٌا  وحلهذذذا م ,ادصذذذا      
وادراعً والثٌاب وادوانً وغٌرها ال هارة حنذى نعلذم نجاسذنها م وادصذا ,ذً 

 .(٘ٗ)اد عمي واد ربي الحا إال ما نص ال ارو على نحرٌمه
ومنها أن المنمنو والفــارن ,ً الحج  د حصا لشا منهما حج وعمرة نامان         

لنلذك النعمذي . بذا شذا أمذور ,ً سذفر واحذدم ولهذ ا وجـــذـب علٌهمذا الهذدي  ذشراح 
الحج مبنٌي علذى النٌسذٌر  ذاا نعذالى ت },مذن نعجذا ,ذً ٌذومٌن ,ذال إثذم علٌذه ومذن 

 . (ٙٗ)نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤسر ,ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال إثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم علٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه لمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن انفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى{
ومن  لك ما أ,نى به مجلل شبار علما  المملشي العربٌذي السذعودٌي بنوسذعي         

صذره علذى مذا بعذد و ت رمذً الجمذار ,ذً الحذج لٌمنذد مذن الفجذر للموذربم بذدا  
الحواا م و لك نفادٌاح لالحدحام ال دٌد ال ي ننذنج عنذه اصذ دامات وو,ٌذات شثٌذرة 

 .(8ٗ),ً شا موسم
 

المطلب الثالث: فاً بٌاان نناوال المشاقة ونناوال التخفٌاا ونسابابه فاً 
 الشرٌعة االسالمٌة :

 (ت7ٗ) شر العلما  ان الم اا ,ً العبادات على  سمٌن        
سذذم االواتم ذذفي الننفذذك عنهذذا العبذذادة غالبذذاح شم ذذفي البذذرد ,ذذً الوعذذو  الف        

والوساموم في الصوم ,ً  دة الحر و وا النهار م وه ا الفسم من الم اا الاثذر 
 له ,ً النسفٌف ,ً العبادات.

 الفسم الثانًتالم في النً ننفك عنها العبادات غالباموهً على مرانبت        
عظٌمذذي شم ذذفي السذذوف علذذى النفذذول واد ذذراف ومنذذا,و  االولذذى ت م ذذفي        

 ادععا  م ,هً موجبي للنسفٌف .
الثانٌي ت م في سفٌفيتشؤدنى وجو ,ذً اصذب عذاو أدنذى صذداو ,ذً الذرأل          

,ه ه ال أثر لها وال النفات الٌها م دن نحصٌا مصال  العبادات أولى من د,و مثذا 
 .(9ٗ)ه ه المفسدة النً الأثر لها

الثالثيتمنوسذ ي بذٌن هذانٌن المذرنبنٌن م ,مذذا دنذا مذن المرنبذي العلٌذا أوجذذب          
النسفٌف م وما دنا من المرنبي الدنٌا لذم ٌوجذب النسفٌذف م و ذد ننوسذ  م ذاا بذٌن 
المرنبنٌن بحٌث الندنو من إحذداهما م ,فذد ٌنو ذف ,ٌهذا م و ذد ٌذرج  بععذها علذى 

 . (ٓ٘)بعض بؤمر سار  عنها
 واو النسفٌفات ,ً ال رو ,هً سبعي توأما أن     

 االوا ت نسفٌف إسفا  ت شإسفا  العبادات عند وجود أع ارها. 
 الثانً ت نسفٌف ننفٌصتشالفصر ,ً السفر.
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 الثالث ت نسفٌف إبداا ت شإبداا الوعو  والوسا بالنٌمم.
 الرابو ت نسفٌف نفدٌمتشالجمو بٌن الظهر والعصر بعر,ات.

 ت شنؤسٌر رمعان للمرٌض والمسا,ر.السامل ت نسفٌف نؤسٌر 
 السادل ت نسفٌف نرسٌصتش رب السمر للوصي.
 .(ٔ٘)السابو ت نسفٌف نوٌرتشنوٌر نظم صالة السوف

 

المبحث الرابع:مكانة القاعدة بٌن القوانٌن الوضاعٌة ونساباب الرخصاة 
 فٌه:

 نسباب الرخصة التً تجلب التٌسٌر:المطلب االول:
 أولها ت السفر ونٌسٌرانه.

 ثانٌها ت المرض ونٌسٌرانه.
 ثالثها ت االشراه ت وهو النهدٌد ممن هو  ادرعلى ا ٌفاو بعرب مبرح.

 رابعها ت ألنسٌان ت وهو عدم ن شر ال ئ عند الحاجي الٌه.
 ت الجها وهو عدم العلم ممن  ؤنه أن ٌعلم وهو  د ٌجلب النٌسٌر. سامسها

 سادسها ت العسر وعموم البلو .
و,ٌذذه نذذوو مذذن الم ذذفي ٌنسذذبب عنهذذا النسفٌذذف م و لذذك شالصذذور سذذابعها ت الذذنفص 
 .(52والجنون واالنوثي

 ت ثبوت النٌسٌر ,ً  عٌرة الحجتثامنها 
وهناك ما ٌدا علذى أن هذ ا الذرشن مبنذً شذ الك علذى النٌسذٌر والسذماحي م         

 ومن ه ه اددليت
ِ َحذاَّ  -ـ  وا ى  ِجَهذاِدِه ُهذَو اْجَنَبذاُشْم َوَمذا َجَعذَا  سبحانه ونعالى ت }َوَجاِهُدوا ِ,ً ىَّ

اُشُم اْلُمْسلِمٌَن ِمن َ ْبُا َوِ,ذً َهذَ ا  لََّي أَِبٌُشْم إِْبَراِهٌَم ُهَو َسمَّ ٌِن ِمْن َحَر   مِّ ُشْم ِ,ً الدِّ ٌْ َعلَ
ذذ ذذاِل َ,ذذؤَِ ٌُموا الصَّ ُشْم َوَنُشوُنذذوا ُ ذذَهَدا  َعلَذذى النَّ ٌْ ُسذذوُا َ ذذِهٌداح َعلَذذ ُشذذوَن الرَّ ٌَ اَلَة َوآُنذذوا لِ

ِ ُهَو َمْواَلُشْم َ,ِنْعَم اْلَمْولَى َوِنْعَم النَِّصٌُر{ َشاَة َواْعَنِصُموا ِباهللَّ  .(ٖ٘)الحَّ
ـ و,ً هذ ا أسبذر ى سذبحانه ونعذالى أنذه لذم ٌجعذا علذى عبذاده ,ذً هذ ا الذدٌن مذن 

م  علٌذه السذذالم -حذر م وأن هذ ا الذذدٌن والحنٌفٌذي السذمحي النذذً بعذث بهذا إبذذراهٌم 
 .(ٗ٘)والحج من أعظم المٌراث ال ي ورثنه ه ه ادمي المسلمي عن إبراهٌم السلٌا

ومن اددلي على أن ه ا الرشن وه ه ال عٌرة بنٌا على النٌسٌر مذا داح علذى         
جعذذذا ,ذذذرض الحذذذج م ذذذرو اح  -سذذذبحانه ونعذذذالى  -,رعذذذٌي هذذذ ا الحذذذجم ,ذذذإن ى 

 ي باالسذن اعي م والحشذاة م ذرو ي باالسن اعي م ولو نؤملت ,ذإن الصذالة م ذرو
باالسن اعي م والصوم م رو  باالسن اعي م ولشنك ال نجد هذ ه ال ذرو  مفارنذي 
لفرعذذذٌي الصذذذٌام م أو الصذذذالة م أو الحشذذذاة م بسذذذالف الحذذذج ,إنذذذك نجذذذد ا ذذذنرا  
 ِ االسن اعي ,ً الدلٌا الظاهر علذى الفرعذٌي ,ذً  ذوا ى  سذبحانه ونعذالى ت }َوهلِلّ
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ِت َمِن اْسنَ َعلَى النَّ  ٌْ ًَ َعذِن ـــــــــــــاِل ِحجُّ اْلَب ِه َسِبٌالح َوَمن َشَفذَر َ,ذإِنَّ ى َغِنذ ٌْ َ اَو إِلَ
 .(٘٘)اْلَعالَِمٌَن {

ٌفوات )) بنً ا سالم على سمسي ...م وحذج  -صلى ى علٌه وسلم  -والنبً       
 .(ٙ٘)بٌت ى الحرام لمن اسن او إلٌه سبٌالح((

االسن اعي هنا مإشد علٌهذا ,ذً ,رعذٌي الحذج م و,ذً وجذوب الحذج شمذا لذم ,      
ٌإشد علٌها ,ً غٌره م مو أنها  ر  ,ً الصٌام والحشاة لما ا ؟ دن هذ ه ال ذعٌرة 
 ذذعٌرة ٌذذرد ,ٌهذذا أنهذذا ٌمشذذن أن ٌشذذون ,ٌهذذا م ذذفي وعسذذر وعذذدم  ذذدرةم ,ذذإ ا شانذذت 

الحذج ؛ ,ر,عذه ,ذً  االسن اعي  ر اح ,ً الحجم والعسر مر,وو ,ً أصذا ,رعذٌي
 .(8٘)أجحاِيه ِم و,ً أعماله من باب أولى

المطلب الثانً: القواعد الفقهٌة المتفرعة ومكانة قاعدة المشاقة تجلاب 
 التٌسٌر بٌن القوانٌن الوضعٌة .

 ٌنفرو عن  اعدة) الم في نجلب النٌسٌر( جملي من الفواعد الفرعٌي منهات     
 .(7٘) اعدة ت ا ا عاا ادمر انسو-ٔ
 .(9٘) اعدة ت ا ا انسو ادمر عاا-ٕ
 .(ٓٙ) اعدة ت العرورات نبٌ  المحعورات-ٖ
 .(ٔٙ) اعدة ت ما أبٌ  للعرورة ٌفدر بفدرها-ٗ
 .(ٕٙ) اعدة ت الحاجي نر  العرورة عامي شانت او ساصي-٘

ٌظهر بوعوح نؤثٌر  اعدة الم في نجلب النٌسٌر على الفوانٌن الوععٌي            
دثر نظرٌي العرورة على نلك الفوانٌن م و د  شر ,ٌما سبا أن نظرٌي عند نؤملنا 

العرورة نن وي نحت مظلي  اعدة الم في نجلب النٌسٌر م والبد أن ٌ ار إلى أن 
جوهر نظرٌذي العذرورة ٌفذوم علذى ا,نذراض  ٌذام س ذر جسذٌم وحذاا ٌهذدد شٌذان 

لظذذروف العادٌذذي الدولذذي وأنظمنهذذا م بحٌذذث أَن الفواعذذد الفانونٌذذي النذذً وعذذعت ل
النجدي ,ً مواجهنه م ,نجد الدولي نفسها مع رة لمسالفي ه ه الفوانٌن العادٌي من 
أجا مواجهي هذ ا الس ذر الذداهم الذ ي ٌهذدد شٌذان الدولذي م وٌعنذً  لذك أن نظرٌذي 

 العرورة نفوم على النعارض بٌن امرٌنت
 .ادوا ت المحا,ظي عا شٌان الدولي وسالمنها من ناحٌي

 .ت وجوب احنرام  واعد الفانون من ناحٌي أسر والثانً 
 :ومن أ هر الدوا النً نبنت ه ه النظرٌي ,ً  وانٌنها

 دولي ,رنسات-ٔ
,فد أ ر مجلل الدولي الفرنسً نظرٌي العرورة ,ً العدٌد من أحشامه م و ام       

,فها  الفانون الفرنسً بنهذ ٌب نظرٌذي العذرورة و ٌذدوها بعذواب  معٌنذي ؛ لشذً 
 .(ٖٙ)ما اسنعماالح صحٌحاح ومعفوالح من دون نعسفنسنع
 :دولي ألمانٌا -ٕ
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أما ,ً ألمانٌا ,فد  رر الففه ادلمانً أن نظرٌي العرورة نعد شحا الذد,او          
ال ذذرعًم وٌفصذذدون بذذ لك أنهذذا نظرٌذذي  انونٌذذي نبذذاح بموجبهذذا إجذذرا ات غٌذذر 

السذٌادة م ,ذٌمشن  م روعي حسب النصوص الفانونٌذي علذى أسذال حذا الدولذي ,ذً
للدولذذي السذذرو  علذذى الفذذانون ,ذذً أحذذواا العذذرورة م ولذذريٌل الدولذذي أسذذ ا بحذذا 
العرورة أن ٌع ذا الدسذنور والفذانون شلمذا وجذد  لذك عذرورٌاح للذد,او عذن أمذن 
الدولي وصٌاني نظامها العام ؛ وبذ لك حذوا الففهذا  ادلمذان نظرٌذي العذرورة إلذى 

  أهذذا الفذذانون ؛ دنهذذم لذذم ٌعذذعوها عذذمن نظرٌذذي دٌشنانورٌذذي سذذل وٌي شمذذا ٌذذر
 .(ٗٙ)عواب  معٌني شالففها  الفرنسٌٌن

ونعد نظرٌي العرورة نظرٌي  املي عامي لشا ,ذروو الفذانون م إ  أن لهذا          
 :ن بٌفانها ,ً شا نلك الفروو م و,ٌما ٌلً بٌان  لك

 :الفانون الجحايً -ٔ
ا ,ذً الفذذانون الجحايذً م ,فذً حالذذي ٌالحذظ أن لنظرٌذي العذذرورة ن بٌفانهذ         

الد,او ال ذرعً ال ٌسذؤا جحايٌذاح َمذْن ارنشذب ,عذالح د,عنذه  رنشابذه عذرورة و اٌذي 
 نفسه أو غٌره من س ر جسٌم على النفل أو العرض او الماا.

 :الفانون ا داري -ٕ
ون بذذا نظرٌذذي العذذرورة شذذ الك ,ذذً الفذذانون ا داري م إ  لذذم ٌعذذد مجلذذل        
الفرنسً االمنناو عن ننفٌ  حشم  عذايً س ذؤ مذن جانذب ا دارة م إ ا شذان الدولي 

سٌنرنب على ننفٌ ه إسالا جسٌم بادمن العام م ونفرر ه ه النظرٌي لذددارة الحذا 
جرا ات المسنعجلي الالحمي لد,و المصذلحي شذا س ذر ٌهذدد ادمذن أو ,ً الفٌام با 

الصحي العامي من دون نفٌد بالفوانٌن واللواي  م با ,ذً هذ ه النظرٌذي للمنعا ذد مذو 
ا دارة حفوٌا نسم  بإعادة النواحن المالً للعفد إ ا  رأت ظروف اسنثنايٌي أثرت 

 على ه ا النواحن.
 

 الخاتمة
نعالى وال شر له سبحانه على انمذام هذ ا البحذث الذ ي نلسذص لنذا الحمد هلل         

,ٌه مما معذى ان  اعذدة )الم ذفي نجلذب النٌسذٌر( اعدة مهمذي مذن  واعذد ال ذرٌعي 
مبا هً إحد  الفواعذد النذً بنذً علٌهذا الففذه االسذالمً عامذي موشانذت أهذم ننذايج 

 البحث ماٌؤنً ت
ا,ذذي بذذا وأصذذوله مذذو ثبذذوت هذذ ه إَن هذذ ه الفاعذذدة ننجلذذى ,ذذً مسذذايله و,روعذذه ش-ٔ

 الفاعدة ,ً داللي الشناب والسني ال رٌفي.
إَن  اعدة الم في نجلب النٌسٌر ن وا مو عاح س ٌراح ومهمذاح بذٌن الفواعذد الففهٌذي -ٕ

مما ٌجعا الففٌه ,ً حاجي ماسي لال الو على شا ما ٌسصها حنى ٌنعب  اجنهاده 
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واعذذد ولهذذا نذذؤثٌر مبا ذذر علذذى بعذذض م شمذذا ان لهذذ ه الفاعذذدة مشانذذي بذذٌن أمهذذات الف
 االدلي ادصولٌي .

إَن  اعذذدة الم ذذفي نجلذذب النٌسذذٌر نصذذل  دن نشذذون أساسذذاح محورٌذذاح عنذذد سذذن -ٖ
الفذذوانٌنم ووعذذو اللذذواي  وادنظمذذي للمإسسذذات بؤنواعهذذا مممذذا ٌجعذذا الفذذوانٌن 
ه وادنظمذذي واللذذواي  من فٌذذي و ابلذذي للن بٌذذا مومثمذذرة ,ذذً الو ذذت نفسذذه م دَن هذذ 

 الفاعدة جح  من  بٌعي حٌاة ا نسان ووا عه ال ي ٌعٌ ه.
 
 

 الهوامش
لسان العرب م محمد بن مشرم بن منظور اد,رٌفً المصريم دار الن رت  -ٔ

م وٌنظذذذرت المعجذذذم الوسذذذٌ  م ٕٖٙتٖبٌذذذروتم ال بعذذذيت ادولذذذى   -دار صذذذادر 
الن ذرت  إبراهٌم مص فى / أحمذد الحٌذات / حامذد عبذد الفذادر / محمذد النجذارم دار

وٌنظذذرت نذذا  العذذرول مذذن ٕت8ٗ7دار الذذدعوةم نحفٌذذات مجمذذو اللوذذي العربٌذذي  
جذذواهر الفذذامول م محمذذد مرنعذذى الحسذذٌنً الحبٌذذديم دار الن ذذرت دار الهداٌذذيم 

موٌنظرت النبٌان ,ً نفسٌر غرٌذب الفذرآن  ٓٙت 9نحفٌات مجموعي من المحففٌن  
الن ذرت دار الصذحابي للنذراث م  هاب الدٌن أحمد بن محمذد الهذايم المصذريم دار 

مم ال بعيت ادولىم نحفٌات ,نحً أنذور الذدابلو 99ٕٔ -هـٕٔٗٔ -مصر  -ب ن ا 
وٌنظرت المحشم والمحٌ  ادعظذم م أبذو الحسذن علذً بذن إسذماعٌا بذن  7ٓٔت ٔ 

مم ال بعذذذيت ٕٓٓٓ -بٌذذذروت  -سذذذٌده المرسذذذًم دار الن ذذذرت دار الشنذذذب العلمٌذذذي 
 .8ٕٔت ٔهنداوي   ادولىم نحفٌات عبد الحمٌد 

 (.8ٕٔسورة البفرةتادٌي) -ٕ
معدليمدم ذذذذذامدار  ٙالففذذذذذه ا سذذذذذالمً وأدلنذذذذذه م وهبذذذذذي الححٌلذذذذذً م  -ٖ

 .9ٕ٘/9م 7ٕٓٓالفشرم
معجم مفاٌٌل اللوي م أبو الحسٌن أحمد بن ,ذارل بذن حشرٌذام دار الن ذرت  -ٗ

مم ال بعذيت الثانٌذيم نحفٌذات عبذد 999ٔ -هذـ ٕٓٗٔ -لبنان  -بٌروت  -دار الجٌا 
 .ٖٕ٘/ ٖالم محمد هارونم الس
 (.8سورة النحاتادٌي) -٘
م 7ٗ8الجامو الصذحٌ  المسنصذرمباب السذواك ٌذوم الجمعذيمر م الحذدٌث  -ٙ
ت ٔم ٕٕ٘موٌنظذذذذذذذرت صذذذذذذذحٌ  مسذذذذذذذلممباب السذذذذذذذواكمر م الحذذذذذذذدٌث ٖٖٓ/ٔ 

ت 7م 78ٗموٌنظرتاالحادٌذذذذذث المسنذذذذذارةم بذذذذذاب السذذذذذواك مر ذذذذذم الحذذذذذدٌث ٕٕٓ
م 8ٕت ٔم ٖٙباب السواكمر م الحدٌث موٌنظرت المننفى من السنن المسندةم 9ٖ٘

م ٖٔ٘ت ٖم 7ٙٓٔوٌنظذذرت صذذحٌ  ابذذن حبذذان بنرنٌذذب ابذذن بلبذذانم ر ذذم الحذذدٌث 
م 8ٖو8ٕت ٔم 9ٖٔوٌنظذذذرت صذذذحٌ  ابذذذن سحٌمذذذيم بذذذاب السذذذواكمر م الحذذذدٌث 
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وٌنظرت موارد الظمآن إلى حوايد ابن حبانمباب مذا جذا  ,ذً السذواكمر م الحذدٌث 
الصذذذحٌحٌن البسذذاري ومسذذذلمتر م الحذذذدٌث  م وٌنظذذرت الجمذذذو بذذٌن٘ٙت ٔم ٕٗٔ
 .ٕٗٔم تٕ٘ٙٗ

الشلٌات) معجم ,ً المص لحات والفروا اللووٌذي (م أبذو البفذا  أٌذوب بذن  -8
 -هذذـ 9ٔٗٔ -بٌذذروت  -موسذذى الحسذذٌنً الشفذذويم دار الن ذذرت مإسسذذي الرسذذالي  

 .99ٕت ٔمحمد المصريم  -م. م نحفٌات عدنان دروٌش 997ٔ
الحسذذذن علذذذً بذذذن إسذذذماعٌا بذذذن سذذذٌده  المحشذذذم والمحذذذٌ  ادعظذذذم م أبذذذو -7

مم ال بعذذيت ادولذذىم ٕٓٓٓ -بٌذذروت  -المرسذذًم دار الن ذذرت دار الشنذذب العلمٌذذي 
 .ٖٙٗت 8نحفٌات عبد الحمٌد هنداوي م 

مسنار الصحاح م محمذد بذن أبذً بشذر بذن عبذدالفادر الذراحيم دار الن ذرت  -9
دةم نحفٌذات م ال بعيت  بعذي جدٌذ99٘ٔ - ٘ٔٗٔ -بٌروت  -مشنبي لبنان نا رون 

 ..ٖٓٔت ٔمحمود سا رم 
 .ٖٕت ٔم م 9ٖالجامو الصحٌ  المسنصرمباب الدٌن ٌسر مر م الحدٌث  -ٓٔ
أعذذوا  البٌذذان ,ذذً إٌعذذاح الفذذرآن بذذالفرآن م محمذذد ادمذذٌن بذذن محمذذد بذذن  -ٔٔ

 -بٌذروت.  -المسنار الجشنً ال نفٌ ً. م دار الن رت دار الفشر لل باعي والن ر.  
 .ٖٔٓت ٔمشنب البحوث والدراساتم م. م نحفٌات 99٘ٔ -هـ ٘ٔٗٔ
 (.7ٕٙسورة البفرةتادٌي ) -ٕٔ
 (.87سورة الحجتادٌي) -ٖٔ
النفسذذٌر الشبٌذذر أو مفذذانٌ  الوٌذذب م ,سذذر الذذدٌن محمذذد بذذن عمذذر النمٌمذذً  -ٗٔ

مم ٕٓٓٓ -هذـ ٕٔٗٔ -بٌذروت  -الراحي ال ا,عًم دار الن رت دار الشنب العلمٌذي 
 .89ٔت ٕٗال بعيت ادولىم 

 .(ٕٙسورة النماتادٌي) -٘ٔ
 ( ٙ-٘سورة االن راحتادٌي) -ٙٔ
 .ٖسبا نسرٌجهم,ً الصفحيت -8ٔ
 .79ت ٔم  8ٕٔالجامو الصحٌ  المسنصرمر م الحدٌثت -7ٔ
 8٘٘ت ٔم 8ٕ٘ٔسنن ابن ماجهمر م الحدٌثت -9ٔ
 رح الفواعد الففهٌي م أحمد بن ال ٌخ محمد الحر ام دار الن رت دار الفلذم  -ٕٓ
صذذححه وعلذذا علٌذذه مم ال بعذذيت الثانٌذذي م 979ٔ -هذذـ 9ٓٗٔ -دم ذذا / سذذورٌا  -

 .ٔتٕٙٔمص فى أحمد الحر ا  
 واعد الففه م محمد عمٌم ا حسان المجددي البرشنًم دار الن رت الصدف  -ٕٔ

موٌنظذرت المذدسا 77ت ٔم ال بعيت ادولذى  97ٙٔ - 8ٓٗٔ -شران ً  -ببل رح 
إلذذى مذذ هب ا مذذام أحمذذد بذذن حنبذذا م عبذذد الفذذادر بذذن بذذدران الدم ذذفًم دار الن ذذرت 

م ال بعذيت الثانٌذيم نحفٌذات د. عبذد ى بذن عبذد ٔٓٗٔ -بٌذروت  -لي مإسسي الرسا
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موٌنظذذرت حا ذذٌي الع ذذار علذذى جمذذو الجوامذذو م حسذذن 97ٕت ٔالمحسذذن النرشذذً  
مم 999ٔ -هذذـ ٕٓٗٔ -لبنذذان/ بٌذذروت  -الع ذذارم دار الن ذذرت دار الشنذذب العلمٌذذي 

 .97ٕت ٕال بعيت ادولى  
اب حسذذذذٌنمال بعي االولذذذذى الفواعذذذذد الففهٌذذذذيم د. ٌعفذذذذوب بذذذذن عبذذذذدالوه -ٕٕ

 .7ٖٔممص997ٔ
المنسوا ,ذً نعلٌفذات ادصذوا م محمذد بذن محمذد بذن محمذد الوحالذً أبذو  -ٖٕ

م ال بعيت الثانٌذيم نحفٌذات د. محمذد ٓٓٗٔ -دم ا  -حامدم دار الن رت دار الفشر 
 .ٖٗ٘ت ٔحسن هٌنوم 

البحر الرايا  رح شنح الد ايا م حٌن الدٌن ابن نجٌم الحنفًم دار الن رت  -ٕٗ
 .7ٔٔت ٔبٌروتم ال بعيت الثانٌيم  -دار المعر,ي 

الفواعذذذد الففهٌذذذيم د.ٌعفذذذوب بذذذن عبذذذدالوهاب الباحسذذذٌنمال بعي االولذذذذى  -ٕ٘
 .7ٖٔممص997ٔ
   88٘٘الجامو الصحٌ  المسنصرمباب ٌسروا والنعسروام ر م الحدٌث  -ٕٙ
موٌنظرتصذذذحٌ  مسذذذلممباب مباعدنه)صذذذلى ى علٌذذذه وسذذذلم(لالثاممر م ٖٙٓٔت ٖ

م وٌنظرتسذذذذنن أبذذذً داودمبذذذذاب ,ذذذً النجذذذذاوح ,ذذذذً 7ٖٔٔت  ٗم 8ٕٖٕالحذذذدٌث 
 .ٕٓ٘ت ٗم 87ٙٗاالمرمر م الحدٌث 

نٌسذٌر الشذرٌم الذرحمن ,ذذً نفسذٌر شذالم المنذان م عبذذد الذرحمن بذن ناصذذر  -8ٕ
مم نحفٌات ابذن ٕٓٓٓ -هـٕٔٗٔ -بٌروت  -السعديم دار الن رت مإسسي الرسالي 

 .8ٗ٘ت ٔعثٌمٌن  
 .ٙٓٗعبدالوهاب الباحسٌنمصالفواعد الففهٌيم د.ٌعفوب بن  -7ٕ
المسنصذذفى ,ذذً علذذم ادصذذوا م محمذذد بذذن محمذذد الوحالذذً أبذذو حامذذدم دار  -9ٕ

م ال بعيت ادولىم نحفٌات محمذد عبذد ٖٔٗٔ -بٌروت  -الن رت دار الشنب العلمٌي 
 .7ٕٖت ٔالسالم عبد ال ا,ً  

هو عبدى بن محمد بن عبٌد بن سفٌان الفر ً مولى بنً أمٌي المعذروف  -ٖٓ
مصذنفم  ٖٓٓبً الدنٌامصذاحب الشنذب المصذنفي النذً ُرنبذت شمذا  ٌذا عذن بابن أ

موالبداٌذي 9ٕٔ/ٔهذـ(مٌنظرت بفات الحنابلذيمالبن أبذً ٌعلذىت 7ٕٔنو,ً ,ذً سذني )
 .8ٔ/ٔٔوالنهاٌيم البن شثٌرت

أصدرت الشناب مإسسي الشنب الثفا,ٌذي ,ذً مدٌنذي بٌذروت اللبنانٌذيموشانت  -ٖٔ
 .م99ٖٔال بعي ادولى سنيت

ن بن علً بن محمد بن داود بن الفهم الننوسًم ولد ,ً البصرة هو المحس -ٕٖ
هذذـ(م وولذذً الفعذذا  ,ذذً حٌانذذهم ولذذه مصذذنف م ذذهور وهذذو ن ذذوار 9ٕٖسذذني )

المحاعرة ال ي ا نر  ,ٌه أن ال ٌعمنه  ٌياح نفله من شنابموشان  اعراح مجٌداح م 
 .ٖٙ/٘هـ(مٌنظرتمعجم اددبا ملٌا وت الحمويت7ٖٗنو,ً ,ً بوداد سني )
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م بنحفٌذذات د.عبذذود ال ذذالجً ,ذذً 987ٔصذذدر الشنذذاب ,ذذً بٌذذروت سذذني  -ٖٖ
 .سمسي مجلدات

 (.ٕٙسورة النما تادٌي ) -ٖٗ
 (.ٕٖسورة لفمان تادٌي ) -ٖ٘
 . 7ٙٗت ٕم  ٖٕٙٔالجامو الصحٌ  المسنصرم ر م الحدٌثت -ٖٙ
 (.ٗٔسورة النوبيتادٌي ) -8ٖ
أعذذوا  البٌذذان ,ذذً إٌعذذاح الفذذرآن بذذالفرآن م محمذذد ادمذذٌن بذذن محمذذد بذذن  -7ٖ
 -بٌذروت.  -مسنار الجشنً ال نفٌ ً. م دار الن رت دار الفشر لل باعي والن ر.  ال

 .8ٕٙت ٖم. م نحفٌات مشنب البحوث والدراسات  99٘ٔ -هـ ٘ٔٗٔ
 رح الفواعد الففهٌي م أحمد بن ال ٌخ محمد الحر ام دار الن رت دار الفلذم  -9ٖ
صذححه وعلذا  مم ال بعذيت الثانٌذيم نحفٌذات979ٔ -هـ 9ٓٗٔ -دم ا / سورٌا  -

 .  8ٖٓ تٔعلٌه مص فى أحمد الحر ا 
النحبٌر  رح النحرٌر ,ً أصوا الففه م عال  الدٌن أبذو الحسذن علذً بذن  -ٓٗ

 -السذذعودٌي / الرٌذذاض  -سذذلٌمان المذذرداوي الحنبلذذًم دار الن ذذرت مشنبذذي الر ذذد 
مم ال بعيت ادولىم نحفٌات د. عبد الرحمن الجبرٌنم د. عوض ٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔ

 . 7ٗ9ٖت7. أحمد السرح  الفرنًم د
اد باه والنظذاير م عبذد الذرحمن بذن أبذً بشذر السذٌو ًم دار الن ذرت دار  -ٔٗ

 .88ت ٔم ال بعيت ادولىم ٖٓٗٔ -بٌروت  -الشنب العلمٌي 
ت ٘مم 998ٔ -بٌذذذروت  -المجمذذذوو م النذذذوويم دار الن ذذذرت دار الفشذذذر  -ٕٗ
ٖٓٗ. 
د بن عبذد العحٌذح  رح الشوشب المنٌرم نفً الدٌن أبو البفا  محمد بن أحم -ٖٗ

هذذـ( ال بعذذي الثانٌذذي 98ٕبذذن علذذً الفنذذوحً المعذذروف بذذابن النجذذار )المنذذو,ى ت 
 .8ٗٗت ٗمـ   998ٔ -هـ 7ٔٗٔ
غاٌذذي السذذوا ,ذذً سصذذايص الرسذذوا صذذلى ى علٌذذه وسذذلم  م أبذذو حفذذص  -ٗٗ

عمر بن علً ادنصاري ال هٌر بابن الملفذن م دار الن ذرت دار الب ذاير ا سذالمٌي  
ت ٔم. م نحفٌذذذات عبذذذد ى بحذذذر الذذذدٌن عبذذذد ىم 99ٖٔ -هذذذـ ٗٔٗٔ -بٌذذذروت   -

ٔ77. 
غٌاث ادمم والنٌاث الظلم م عبد الملك بن عبد ى بن ٌوسف الجوٌنً أبذو  -٘ٗ

م ال بعيت ادولذىم نحفٌذات 989ٔ -االسشندرٌي  -المعالًم دار الن رت دار الدعوة 
 .8ٖٔت ٔد. ,إاد عبد المنعم م د. مص فى حلمًم 

 ( .ٖٕٓرة ادٌي )سورة البف -ٙٗ
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شنب ورسايا و,ناو   ٌخ ا سالم ابن نٌمٌي مأبو العبال أحمد عبد الحلٌم  -8ٗ
بذذن نٌمٌذذي الحرانذذً م دار الن ذذرت مشنبذذي ابذذن نٌمٌذذيم ال بعذذيت الثانٌذذيم نحفٌذذات عبذذد 

 .ٙٗت ٗٔالرحمن بن محمد بن  اسم العاصمً النجديم 
-9ٕٙنجذذذٌم) اال ذذذباه والنظايرتال ذذذٌخ حٌذذذن العابذذذدٌن بذذذن ابذذذراهٌم بذذذن -7ٗ
 .9ٓت ٔهجرٌي(مدار الشنب العلمٌيمبٌروتملبنان  98ٓ
المحرر الوجٌح ,ذً نفسذٌر الشنذاب العحٌذح م علذً بذن أحمذد الواحذدي أبذو  -9ٗ

م ال بعيت ٘ٔٗٔ -دم ا م بٌروت  -الحسنم دار الن رت دار الفلم م الدار ال امٌي 
 .8ٗٓٔت ٕادولىم نحفٌات صفوان عدنان داووديم 

م أبو محمد عح الدٌن السلمًم دار ٕ-ٔمصال  ادنام    واعد ادحشام ,ً -ٓ٘
 .7ت ٕبٌروتم  –الن رت دار الشنب العلمٌي 

لدمام أبً حشرٌا ٌحٌذى الذدٌن بذن  ذرف النذووي -المجموو  رح المه ب -ٔ٘
-٘ٓٔصٔم   ٖٕٓٓ-هجرٌذذذيٖٕٗٔهجرٌذذذي(  بعذذذي دار الفشذذذر8ٙٙالدم ذذذفً)

-.صذال  بذن غذانم السذدالنوانظر الفواعد الففهٌي الشبر  وما ٌنفذرو منهذام دٙٓٔ
 . ٕٔت ٕهجرٌي الرٌاض   ٕٓٗٔال بعي الثانٌي 

 رح الفواعد الففهٌي م أحمد بن ال ٌخ محمد الحر ام دار الن رت دار الفلذم  -ٕ٘
مم ال بعذذيت الثانٌذذي م صذذححه وعلذذا علٌذذه 979ٔ -هذذـ 9ٓٗٔ -دم ذذا / سذذورٌا  -

 .8٘ٔت ٔمص فى أحمد الحر ا  
 (.87سورة الحجتادٌي ) -ٖ٘
لبٌذذان ,ذذً إٌعذذاح الفذذرآن بذذالفرآن م محمذذد ادمذذٌن بذذن محمذذد بذذن أعذذوا  ا -ٗ٘

 -بٌذروت.  -المسنار الجشنً ال نفٌ ً. م دار الن رت دار الفشر لل باعي والن ر.  
 .ٖٓٓت ٘م. م نحفٌات مشنب البحوث والدراساتم 99٘ٔ -هـ ٘ٔٗٔ
 (.98سورة آا عمرانتادٌي) -٘٘
 .٘ٗت ٔم ٙٔصحٌ  مسلممباب بٌان أرشان االسالممر م الحدٌث  -ٙ٘
سذذبا السذذالم  ذذرح بلذذو  المذذرام مذذن أدلذذي ادحشذذام م محمذذد بذذن إسذذماعٌا  -8٘

م 89ٖٔ -بٌذذذروت  -الصذذذنعانً ادمٌذذذرم دار الن ذذذرت دار إحٌذذذا  النذذذراث العربذذذً 
 .    7ٗٔت ٕال بعيت الرابعيم نحفٌات محمد عبد العحٌح السولً م 

بذدٌن ابذن غمح عٌون البصاير  ذرح شنذاب اد ذباه والذـنظاير ) لذحٌن العا -7٘
نجٌم المصري (م أبو العبال  هاب الدٌن أحمد بن محمد مشذً الحسذٌنً الحمذوي 

مم 97٘ٔ -هذذذـ ٘ٓٗٔ -لبنذذان/بٌروت  -الحنفذذًم دار الن ذذرت دار الشنذذذب العلمٌذذي 
ت ٔال بعيت ادولىم نحفٌات  رح موالنا السٌد أحمذد بذن محمذد الحنفذً الحمذويم 

ٕ8ٖ. 
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محمذد بذن بهذادر بذن الحرش ذً أبذو عبذد المنثور ,ً الفواعد م أبو عبذدى  -9٘
م ال بعذيت ٘ٓٗٔ -الشوٌذت  -ىم دار الن رت وحارة ادو اف وال ذيون ا سذالمٌي 

 .ٖٕٔٔت ٔالثانٌيم نحفٌات د. نٌسٌر ,ايا أحمد محمودم 
المدسا إلى م هب ا مام أحمد بن حنبا م عبد الفادر بن بدران الدم ذفًم  -ٓٙ

م ال بعذيت الثانٌذيم نحفٌذات د. عبذد ٔٓٗٔ -ت بٌذرو -دار الن رت مإسسي الرسذالي 
 .97ٕٔت ٔى بن عبد المحسن النرشًم 

 .7ٖٖ٘ت 7النحبٌر  رح النحرٌر ,ً أصوا الففهم  -ٔٙ
ال بعي -الفواعد الففهٌي الشبر  وما ٌنفرو منها م د.صال  بن غانم السدالن -ٕٙ

 .ٖٕٓهجرٌي الرٌاضت ٕٓٗٔالثانٌي 
فذذذانون الوعذذذعً م د.وهبذذذي نظرٌذذذي العذذذرورة ال ذذذرعٌي مفارنذذذي مذذذو ال -ٖٙ

 .9ٖٓمم97٘ٔالححٌلًممإسسي الرسالي مبٌروتم تالرابعيم
 .9ٖٓالمصدر نفسه ت  -ٗٙ

 
 المصادر والمراجع

 الفران الشرٌم
ادحادٌذذث المسنذذارة م أبذذو عبذذد ى محمذذد بذذن عبذذد الواحذذد بذذن أحمذذد الحنبلذذً -1

ال بعذذيت م ٓٔٗٔ -مشذذي المشرمذذي  -المفدسذذًم دار الن ذذرت مشنبذذي النهعذذي الحدٌثذذي 
 ادولىم نحفٌات عبد الملك بن عبد ى بن دهٌش.

اد باه والنظاير م عبد الرحمن بن أبذً بشذر السذٌو ًم دار الن ذرت دار الشنذب -2
 م ال بعيت ادولى.ٖٓٗٔ -بٌروت  -العلمٌي 

اعوا  البٌان ,ً إٌعاح الفرآن بالفرآن م محمذد ادمذٌن بذن محمذد بذن المسنذار -3
 -بٌذذذذروت.  -م دار الن ذذذذرت دار الفشذذذذر لل باعذذذذي والن ذذذذر.  الجشنذذذذً ال ذذذذنفٌ ً. 

 م. م نحفٌات مشنب البحوث والدراسات99٘ٔ -هـ ٘ٔٗٔ
البحر الرايا  رح شنح الد ايا م حٌن الدٌن ابن نجذٌم الحنفذًم دار الن ذرت دار -4

 بٌروتم ال بعيت الثانٌي. -المعر,ي 
نً الحبٌذذديم دار نذذا  العذذرول مذذن جذذواهر الفذذامول م محمذذد مرنعذذى الحسذذٌ -5

 الن رت دار الهداٌيم نحفٌات مجموعي من المحففٌن.
النبٌان ,ً نفسٌر غرٌب الفرآن م  هاب الدٌن أحمد بن محمد الهايم المصذريم -6

مم ال بعذذيت 99ٕٔ -هذذـٕٔٗٔ -مصذذر  -دار الن ذذرت دار الصذذحابي للنذذراث ب ن ذذا 
 ادولىم نحفٌات ,نحً أنور الدابلوي.

ٌر ,ً أصوا الففه م عال  الدٌن أبو الحسن علً بن سلٌمان النحبٌر  رح النحر-7
 -هذـ ٕٔٗٔ –السذعودٌي / الرٌذاض  -المرداوي الحنبلًم دار الن رت مشنبي الر ذد 
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مم ال بعيت ادولىم نحفٌات د. عبد الرحمن الجبرٌنم د. عوض الفرنذًم د. ٕٓٓٓ
 أحمد السراح.

الن رت دار الشنذاب العربذً  النعرٌفات م علً بن محمد بن علً الجرجانًم دار-8
 م ال بعيت ادولىم نحفٌات إبراهٌم ادبٌاري.٘ٓٗٔ -بٌروت  -
النفسٌر الشبٌر أو مفذانٌ  الوٌذب م ,سذر الذدٌن محمذد بذن عمذر النمٌمذً الذراحي -9

مم ال بعذيت ٕٓٓٓ -هذـ ٕٔٗٔ -بٌروت  -ال ا,عًم دار الن رت دار الشنب العلمٌي 
 ادولى.

من ,ذذً نفسذذٌر شذذالم المنذذان م عبذذد الذذرحمن بذذن ناصذذر نٌسذذٌر الشذذرٌم الذذرح -10
مم نحفٌات ابذن ٕٓٓٓ -هـٕٔٗٔ -بٌروت  -السعديم دار الن رت مإسسي الرسالي 

 عثٌمٌن
الجامو الصحٌ  المسنصر م محمد بن إسماعٌا أبو عبدى البساري الجعفذًم -11

الثالثذيم  م ال بعذيت978ٔ - 8ٓٗٔ -بٌذروت  -دار الن رت دار ابن شثٌر م الٌمامذي 
 نحفٌات د. مص فى دٌب البوا.

الجمو بٌن الصحٌحٌن البساري ومسلم م محمد بن ,نوح الحمٌديم دار الن رت -12
مم ال بعذيت الثانٌذيم نحفٌذات د. ٕٕٓٓ -هذـ ٖٕٗٔ -لبنان/ بٌروت  -دار ابن ححم 

 علً حسٌن البواب.
الن ذرت دار  حا ٌي عمٌرة م  هاب الذدٌن أحمذد الرلسذً الملفذب بعمٌذرةم دار -13

مم ال بعذذيت ادولذذىم نحفٌذذات مشنذذب 997ٔ -هذذـ 9ٔٗٔ -لبنذذان / بٌذذروت  -الفشذذر 
 البحوث والدراسات.

سذذبا السذذالم  ذذرح بلذذو  المذذرام مذذن أدلذذي ادحشذذام م محمذذد بذذن إسذذماعٌا  -14
م 89ٖٔ -بٌذذذروت  -الصذذذنعانً ادمٌذذذرم دار الن ذذذرت دار إحٌذذذا  النذذذراث العربذذذً 

 حمد عبد العحٌح السولًال بعيت الرابعيم نحفٌات م
سنن ابن ماجه م أبو عبدى الفحوٌنً محمد بن ٌحٌد م دار الن ذرت دار الفشذر  -15
 م نحفٌات محمد ,إاد عبد البا ً.-  -بٌروت  -

السنن الشبر  م أحمذد بذن  ذعٌب أبذو عبذد الذرحمن النسذايًم دار الن ذرت دار -16
ادولىم نحفٌات د.عبد الوفار م ال بعيت 99ٔٔ - ٔٔٗٔ -بٌروت  -الشنب العلمٌي 

 سلٌمان البنداري م سٌد شسروي حسن.
سذذذنن أبذذذً داود م سذذذلٌمان بذذذن اد ذذذعث أبذذذو داود السجسذذذنانً ادحديم دار  -17

 الن رت دارالفشر  م نحفٌات محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد.
 - رح الفواعد الففهٌي م أحمد بن ال ٌخ محمد الحر ذام دار الن ذرت دار الفلذم  -18

مم ال بعذذيت الثانٌذذيم نحفٌذذات صذذححه وعلذذا 979ٔ -هذذـ 9ٓٗٔ -دم ذذا / سذذورٌا 
 علٌه مص فى أحمد الحر ا.
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 رح الشوشب المنٌر نفً الدٌن أبو البفا  محمد بن أحمد بن عبذد العحٌذح بذن  -19
 -هـ 7ٔٗٔهـ( ال بعي الثانٌي 98ٕعلً الفنوحً المعروف بابن النجار )المنو,ى ت 

 م.998ٔ
 -واعد الففهٌي م أحمد بن ال ٌخ محمد الحر ذام دار الن ذرت دار الفلذم  رح الف -20

مم ال بعذذيت الثانٌذذيم نحفٌذذات صذذححه وعلذذا 979ٔ -هذذـ 9ٓٗٔ -دم ذذا / سذذورٌا 
 علٌه مص فى أحمد الحر ا.

 رح الشوشب المنٌر نفً الدٌن أبو البفا  محمد بن أحمد بن عبذد العحٌذح بذن  -21
 -هـ 7ٔٗٔهـ( ال بعي الثانٌي 98ٕار )المنو,ى ت علً الفنوحً المعروف بابن النج

 م.998ٔ
صحٌ  ابذن حبذان بنرنٌذب ابذن بلبذان م أبذو حذانم النمٌمذً البسذنً محمذد بذن  -22

م 99ٖٔ - ٗٔٗٔ -بٌذذذروت  -حبذذذان بذذذن أحمذذذد م دار الن ذذذرت مإسسذذذي الرسذذذالي 
 ال بعيت الثانٌيم نحفٌات  عٌب ادرنإو .

ن م أبذو حذانم النمٌمذً البسذنً محمذد بذن صحٌ  ابذن حبذان بنرنٌذب ابذن بلبذا -23
م 99ٖٔ - ٗٔٗٔ -بٌذذذروت  -حبذذذان بذذذن أحمذذذد م دار الن ذذذرت مإسسذذذي الرسذذذالي 

 ال بعيت الثانٌيم نحفٌات  عٌب ادرنإو .
صذذذحٌ  ابذذذن سحٌمذذذي م محمذذذد بذذذن إسذذذحاا بذذذن سحٌمذذذي أبذذذو بشذذذر السذذذلمً  -24

م نحفٌذات 98ٓٔ - 9ٖٓٔ -بٌذروت  -النٌسابوريم دار الن رت المشنب ا سذالمً 
 د. محمد مص فى ادعظمً.

صحٌ  مسلم ب رح النووي م أبو حشرٌا ٌحٌى بن  رف بذن مذري النذوويم  -25
 م ال بعيت ال بعي الثانٌي.9ٕٖٔ -بٌروت  -دار الن رت دار إحٌا  النراث العربً 

صحٌ  مسلم ب رح النووي م أبو حشرٌا ٌحٌى بن  رف بذن مذري النذوويم  -26
 م ال بعيت ال بعي الثانٌي.9ٕٖٔ -بٌروت  -ا  النراث العربً دار الن رت دار إحٌ

غاٌي السوا ,ً سصايص الرسوا صذلى ى علٌذه وسذلم م أبذو حفذص عمذر  -27
 -بذذن علذذً ادنصذذاري ال ذذهٌر بذذابن الملفذذن م دار الن ذذرت دار الب ذذاير ا سذذالمٌي  

 .م. م نحفٌات عبد ى بحر الدٌن عبد ى99ٖٔ -28هـ ٗٔٗٔ -بٌروت  
غمح عٌون البصاير  رح شناب اد باه والنظاير ) لحٌن العابذدٌن ابذن نجذٌم  -29

المصذذري (م أبذذو العبذذال  ذذهاب الذذدٌن أحمذذد بذذن محمذذد مشذذً الحسذذٌنً الحمذذوي 
مم 97٘ٔ -هذذذـ ٘ٓٗٔ -لبنذذان/بٌروت  -الحنفذذًم دار الن ذذرت دار الشنذذذب العلمٌذذي 

 محمد الحنفً الحموي.ال بعيت ادولىم نحفٌات  رح موالنا السٌد أحمد بن 
غٌاث ادمم والنٌاث الظلذم م أبذو المعذالً عبذد الملذك بذن عبذد ى بذن ٌوسذف  -30

م ال بعيت ادولىم نحفٌات 989ٔ -االسشندرٌي  -الجوٌنً م دار الن رت دار الدعوة 
 د. ,إاد عبد المنعم م د. مص فى حلمً.
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مدار الن رت ذذذرشي الفواعذذذد الففهٌذذذي م د.ٌعفذذذوب بذذذن عبذذذد الوهذذذاب الباحسذذذٌن-31
 ممال بعيتاالولى.997ٔ-7ٔٗٔ-الرٌاض-الرٌاض للن ر والنوحٌو

الفواعذذد الففهٌذذي الشبذذر  ومذذا ٌنفذذرو منهذذا م د.صذذال  بذذن غذذانم السذذدالنمدار -32
 ممال بعي االولى.998ٔ-8ٔٗٔ-الرٌاض-الن رتدار بلنسٌي

م دار م أبً محمد عذح الذدٌن السذلمً ٕ-ٔ واعد ادحشام ,ً مصال  ادنام   -33
 بٌروت. –الن رت دار الشنب العلمٌي 

 واعد الففه م محمد عمذٌم ا حسذان المجذددي البرشنذًم دار الن ذرت الصذدف  -34
 م ال بعيت ادولى.97ٙٔ - 8ٓٗٔ -شران ً  -ببل رح 

شناب النسهٌا لعلوم الننحٌذا م محمذد بذن أحمذد بذن محمذد الورنذا ً الشلبذًم  -35
 مم ال بعيت الرابعي.97ٖٔ -هـٖٓٗٔ -لبنان  - دار الن رت دار الشناب العربً

شنب ورسايا و,ناو   ٌخ ا سالم ابن نٌمٌي م أبو العبال أحمذد عبذد الحلذٌم  -36
بذذن نٌمٌذذي الحرانذذً م دار الن ذذرت مشنبذذي ابذذن نٌمٌذذيم ال بعذذيت الثانٌذذيم نحفٌذذات عبذذد 

 الرحمن بن محمد بن  اسم العاصمً النجدي.
حات والفروا اللووٌي(مأبو البفا  أٌوب بن موسذى الشلٌات )معجم ,ً المص ل-37

م. 997ٔ -هذـ 9ٔٗٔ -بٌذروت  -الحسٌنً الشفومًم دار الن رت مإسسي الرسالي  
 محمد المصري. -م نحفٌات عدنان دروٌش 

لسان العرب م محمد بذن مشذرم بذن منظذور اد,رٌفذً المصذريم دار الن ذرت  -38
 بٌروتم ال بعيت ادولى -دار صادر 

 م.998ٔ -بٌروت  -جموو م النوويم دار الن رت دار الفشر الم-39
لدمذذام أبذذً حشرٌذذا ٌحٌذذى الذذدٌن بذذن  ذذرف النذذووي -المجمذذوو  ذذرح المهذذ ب -40

 .ٖٕٓٓ-هجرٌيٖٕٗٔهجرٌي(  بعي دار الفشر8ٙٙالدم فً)
المحرر الوجٌح ,ً نفسٌر الشناب العحٌح م أبو محمد عبد الحا بن غالب بن  -41

مم 99ٖٔ -هذذـٖٔٗٔ -لبنذذان  -الن ذذرت دار الشنذذب العلمٌذذي  ع ٌذذي ادندلسذذًم دار
 ال بعيت االولىم نحفٌات عبد السالم عبد ال ا,ً محمد.

المحشم والمحٌ  ادعظم م أبو الحسن علً بذن إسذماعٌا بذن سذٌده المرسذًم  -42
مم ال بعذيت ادولذىم نحفٌذات عبذد ٕٓٓٓ -بٌروت  -دار الن رت دار الشنب العلمٌي 

 ي.الحمٌد هنداو
المذذدسا إلذذى مذذ هب ا مذذام أحمذذد بذذن حنبذذام نذذؤلٌفت عبذذد الفذذادر بذذن بذذدران  -43

م ال بعيت الثانٌيم نحفٌات ٔٓٗٔ -بٌروت  -الدم فًم دار الن رت مإسسي الرسالي 
 د. عبد ى بن عبد المحسن النرشٌح

المسنصذذفى ,ذذً علذذم ادصذذوا م أبذذو حامذذد محمذذد بذذن محمذذد الوحالذذً م دار  -44
م ال بعيت ادولىم نحفٌات محمذد عبذد ٖٔٗٔ -بٌروت  -لشنب العلمٌي الن رت دار ا

 السالم عبد ال ا,ً.
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( م إبراهٌم مص فى / أحمد الحٌات / حامد عبد الفادر ٕ+ٔالمعجم الوسٌ  ) -45
 / محمد النجارم دار الن رت دار الدعوةم نحفٌات مجمو اللوي العربٌي.

النٌسذذابوري عبذذد ى بذذن علذذً بذذن  المننفذذى مذذن السذذنن المسذذندة م أبذذو محمذذد -46
م 977ٔ - 7ٓٗٔ -بٌذذذروت  -الجذذذارود م دار الن ذذذرت مإسسذذذي الشنذذذاب الثفا,ٌذذذي 

 ال بعيت ادولىم نحفٌات عبدى عمر البارودي.
المنثور ,ً الفواعد م أبو عبد ى محمد بن بهادر بن عبد ى الحرش ً م دار  -47

م ال بعذذيت الثانٌذذيم ٘ٓٗٔ -الشوٌذذت  -ٌي الن ذرت وحارة ادو ذذاف وال ذذيون ا سذالم
 نحفٌات د. نٌسٌر ,ايا أحمد محمود.

المنسوا ,ً نعلٌفات ادصوا م أبو حامد محمد بن محمد بذن محمذد الوحالذً  -48
م ال بعيت الثانٌيم نحفٌات د. محمد حسن ٓٓٗٔ -دم ا  -م دار الن رت دار الفشر 

 هٌنو.
ن عبدالفادر الراحيم دار الن رت مشنبي مسنار الصحاح م محمد بن أبً بشر ب -49

م ال بعيت  بعي جدٌدةم نحفٌات محمود 99٘ٔ - ٘ٔٗٔ -بٌروت  -لبنان نا رون 
 سا ر.

مسذذند ال ذذهاب م أبذذو عبذذد ى الفعذذاعً محمذذد بذذن سذذالمي بذذن جعفذذر م دار  -50
م ال بعذذيت الثانٌذذيم نحفٌذذات 97ٙٔ - 8ٓٗٔ -بٌذذروت  -الن ذذرت مإسسذذي الرسذذالي 

 بد المجٌد السلفً.حمدي بن ع
معجم مفاٌٌل اللوي م أبو الحسٌن أحمد بن ,ارل بن حشرٌام دار الن ذرت دار  -51

مم ال بعيت الثانٌيم نحفٌات عبد السالم 999ٔ -هـ ٕٓٗٔ -لبنان  -بٌروت  -الجٌا 
 محمد هارون.

موارد الظمآن إلى حوايد ابن حبان م أبو الحسن علً بن أبً بشر الهٌثمذً م  -52
 بٌروتم نحفٌات محمد عبد الرحاا حمحة. -لن رت دار الشنب العلمٌي دار ا
نظرٌذذذذي العذذذذرورة ال ذذذذرعٌي مفارنذذذذي مذذذذو الفذذذذانون الوعذذذذعًم د.وهبذذذذي  -53

 م.97٘ٔالححٌلًممإسسي الرسالي مبٌروتم تالرابعيم
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ABSTRACT 

 

Praise be to God the lord of  realms, God blessing and peace 

be up on our sovereign Mohamed , his relatives and 

companions altogether. 

This Subject consider as sociological necessity need , because 

it depend on reading the reality, and to bring down legitimacy 

verdicts in it according to it, in order to left the embarrassment 

and demand the easiness, truly this is one of five great rules, 

which consider the pillars law of Islam that which build up on 

it the most of jurisprudence rules, and graduate from this rule 

all the legal permissions whom God his majesty legislated  as a 

mercy to his slaves, and to be levity for these whom charged 

with for one of reasons, which as long as it is requested this 

levity , because difficulty and embarrassment are negation 

legal.       

 
  


