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 العسر وعموم البلوى والتطبيقات الفقهية عليه
 د . ابراهيــــــم أحمـــد صالـــــــح                                         

 مدرس                                            
 كلية التربيـــــــــــة/  جامعة كركــــــــوك                                 

 
 البحثملخص 

أمر هللا سبحانه وتعالى المكلف بعبادته ، وهذه العبادة ال تتحقق بحال واحــــــد     
، ألن المكلــف رمــر بــتحوال تحــول برنــه وبــرن هــذه العبــادة ، من ــا العســر وال ــرق 
والشدة وعموم البلوى التي هي شروع بالء الرستطرع المكلف الخـال  منــــــــه   

 ن ا .ممل كثرر مـــــــن الناس ورتعذر األحتراز أو وجود حالة أو حادثة تش
وعلـــى  ـــوء ذلـــ  كـــان هـــذا البحـــل ســـي برـــان هــــــذه المســـا ل والتطبرقـــا      

 الفقــــ رــة علر ا  ولخفا  ا عن كثرر من المكلفرن .
وهــــذه التطبرقــــا  ســــي كــــل ابــــوان الفقــــه وأكثــــر مــــا تكــــون ســــي النجاســــا     

 والط ــــــارا  والعبادا  .
 
 لمقدمةا

احمد  الل م حمد الشاكررن وأصلي وأسلم على جمرع األنبراء والمرسلرــــن ،      
وعلى جمرع من اتبع خطاهم وسار على هداهم ولم رفرق برن احد من م منـذ بــــدء 

 الخلرقة الى روم الدرن ..
 وبعد ..
  الجــن ستن األنسان متمور بعبادة الخالق جل شتنه لقوله سبحانه : } وما خلقـ    

،وأمــــره أن تكــــون هــــذه العبــــادة علــــى  ٙ٘واألنــــس يال لرعبــــدون ا الــــذاررا  / 
قدراألســتطاعة ، سلــم رتمـــــــر بمــا الرطــاق لقولــه ســبحانه وتعــالى : } مــا رررــد هللا 

، وقولـــــه صـلى هللا علرـــه وسـلم : ا يذا  7لرجعل علركم  مـــن حـر  ا  الما ـدة /
،وألن المكلـف ال رخلـو  ٕٖٔ/ٖٔتطعتم[ سـت  البـار  أمرتكم بتمر ستتوا منه ما اس

ــذ   ـــزء من ــا ، سال ــادة أو اداء جـــــــ أن رمــر بوــروف صــعبة الرســتطرع اداء العب
رســتطرع اداءه علرــه باألترــان بــــــه ، أ  بمعنــى أن مارعســر اداءه ال ربــر  لــه تــر  

مرسـور الرسـقط القاعدة الفق رـة لتثبـ  ذلـ  وهـي :   ال  مارس ل اداءه ،ول ذا جاء
 .  9ٖٕبالمعســور (األشباه والنوا ر للسروطي  

وعلى  وء ما تقدم هنا  عسر و رق ومشقة وشدة رتعرض ل ا المكلـــــف ،     
وهنــا  شــروع بــالء بحرــل رصــعن علــى المــرء الــتخل  أو األبتعــاد عنــه ، أو 

،وهـذاما  وجــــود حالة أو حادثـة تشـمل كثـــرر مـن النـاس ورتعـذر األحتـراز عن ـا
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رسمى بعمـوم البلـوى .سكرـف رسـتطرع المكلـف التوسرـق بـرن هـذه المسـا ل وبـرن مـا 
 رطلن منه  مــــن عبادة ؟ 

ألهمرـــة هـــذا المو ـــوع وخفا ـــه عــــن الكثرـــر، اخترتـــه للبحـــل  والدراســــة     
ــوان   العســر  ــه ، وجــاء بعن ــة علر ــا  الفق ر ـــى التطبرق ــوف علــ ـــه والوق لبرانــــــــ

 ـــوى والتطبرقا  الفق رة علره (.وعموم البلـ
وكان من جي العلمي سره  بران ماهرة العسر وعمـوم البلوى وأقوال الفق ـاء سره     

، والتطبرقا  الفق رة علرـه ، ونقلـ  ذلـ  مـن المصـادر األصـلرة المعتمـده وبعـض 
 المصــادر الحدرثة تكملة لبران أهداف البحل .

دراسة وسق خطــــــة من جرة ، بدأت ا بمقدمــــة وتناول  المو وع بالبحل وال    
 ومبحثرن وخاتمة وقا مة مصادر . 

سالمبحل األول : ماهرة العسر وعموم البلوى ، وأما الثاني : س و التطبرـــــقا      
 الفق رة علره ، وخاتمة دون  سر ا أهم النتا ج المستخلصة من البحل .

 
 

 م البلوىماهية العسر وعمو: المبحث األول 
 المطلب األول : التعريف اللغوي :

 العسرلغًة : -ٔ
( ، قال هللا ٔعسر العسر و العسر  ـد الرسر وهو ال رق والشدة والصعوبة      

( ، وقال : } سإن مع العسر رسرا ين مـع ٕتعالى  : }سرجعل هللا بعد عسر رسرا ا 
 (ٖالعسر رسرا ا 

 (ٗوالعسر خالف والتواء.       
َر علىَّ األَْمُر وَتَعاَسر واْسَتْعَسر اْشَتدَّ واْلَتَوى وصار َعسرراً. وَتعَ    (٘سَّ
 العموم لغًة:-ٕ

 (ٙعم الشيء عموما شمل الجماعة رقال عم م بالعطرة.       
 (7عم م األمر رعم م عموما شمل م رقال عم م بالعطرة.  
 .سالعموم ردل على الشمول أ  األحاطة بتكبر عدد من األسراد 
 البلوى لغًة :-ٖ

اسم من َباله هللا َرْبلُوه وأَصله من االبتـالء االختبار مـن بـــــــاله ربلـوه  البلَوى     
ْكلرُف َبـالء  ألنـه  شـاقل علــى  ُه ُرْبلي الِجْسَم .والتَّ به ،والَبالُء :الَغمُّ َكتَنَّ وابتاله أَ  َجرَّ

( ، ول ـذا قـال تعـالى: 8ِمْنَحـًة وركـوُن ِمْحَنـًة الَبَدِن أو ألنه اْخِتبار  . والـَبالُء ركـوُن 
 (.9}ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدرن منكم والصابررنا 

وب ذا النور قال عمر ر ى هللا عنه : ا بلرنــــا بال راء سصبرنا وبلرنا  بالسـراء 
 (ٓٔسلــم  نصبر[. 
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 المطلب الثاني : التعريف األصطالحي :
 العسر سي األصطالح :-ٔ

 (ٔٔقة تجنن الشيء . هو مش
 (ٕٔوقرل هو ما رج د النفس ور ر الجسم. 

 عموم البلوى سي األصطالح :-ٕ
 (ٖٔشمول التكلرف لجمرع المكلفرن أو اكثرهم عمال. 

 (ٗٔوقرل هو : شروع البالء بحرل رصعن على المرء التخل  أو األبتعاد عنه . 
ى َمْعِرَسِتِه  وَمْعَنـاهُ أَْن َرُكـوَن  ُمْشـَتَرًكا نَّ ُكلَّ أََحٍد َرْحَتاُ  يلَ يوقال عنه اهل األصول:

  .  (٘ٔغرر َخا ٍّ
وعبر بعض العلماء عنه: بال رورة العامـة ، أو بال ـرورة الماسـة،أو حاجـة     

 (ٙٔالناس الره .  
من هذه األقوال رتبرن لنا أن عموم البلوى هو األبتالء الذ  رقع علـى المكـــلف     

 نه .مأو لكثرته سال رستطرع األحتراز  الره لندرته ، سواء كان بحاجة ماسه
ولقد اتفق الفق اء على أعتبار العسر وعموم البلوى مــــــن اسـبان  الرخـــ      

والتخفرف وأكد هذا المعنى األمام القراسي عندما قـــــــــــال :  والقاعدة  سـي الملـة 
(، 7ٔرما لم تعـم البلوى به ( السمحة تخفرف سي كل ما عم  به البلوى والتشدرد س

( ، وخاصة ســي 8ٔوألن مرجع ا الى القاعدة الفق رة   المشـقة تجلـن الترسرر (  
مســـــا ل العبـــــادا  ، والط ـــــارا  ، والنجاســـــا  وغررهـــــا مـــــن مســـــا ل الفقـــــه 

 (9ٔاألخرى. 
 المطلب الثالث :  مواضع العسر وعموم البلوى :

 بالنسبة للمكلف :يظهر العسر وعموم البلوى في موضعين 
 مسرس الحاجة سي عموم األحوال بحرل رعسر األستغناء عنه يال بمشقة زا دة. -ٔ
شروع الوقوع والتلبس ، بحرل رعسر على المكلف األحتراز عنه أو األنفكـــا   -ٕ

 عنه يال بمشقة زا دة .
 سفي المو وع األول يبتالء بمسرس الحاجة .

 (.ٕٓوسي الثاني يبتالء بمشقة الدسع  
وردخل سي عموم األعذار الغالبة التي تكثر البلوى ب ا وتعم سي الناس دون مـا 
كان من ا نادر ،وذل  أن الشـرع سـرق سـي األعـذار بـرن غالب ـا ونادرهـا. سعفـا 

 عن غالب ا لما سي اجتنابه من المشقة الغالبة .
ـــان وأنما تكون غالبة لتكررها وكثرت ا وشروع ا سي الناس بخالف  ما ك     

 (ٕٔنادرا ً ساألكثر أنه رؤاخذ به وال ركون عذرا ً ألنتفاء المشقة غالبا ً.  
 ونالحو أن عموم البلوى رتحقق بتحقق أحد أمررن :     
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 األول :  نزارة الشيء وقلته .     
مشقة األحتراز من الشيء وعموم األبتالء به قـــــد ركون نابعا ً مـن قلتـه      

هنا كان العفو عـن رسرر النجاسا  ، وعن أثر األستجمار سي ونزارته ، ومن 
محله ، والعفو عما ال ردركه الطرف ، وما ال نفس له  سا لة وونرــم الذبان ، 

 وبول الخفاش ، وما ترشش من الشوارع مما الرمكن األحتراز عنه .
 . الثاني : كثرة الشيء وشيوعه وانتشاره

ة التحرز قـــد تكون  نابعة  من  تفاهة الشيء كما أن عموم األبتالء  ومشق    
ونزارته  كذل  قد تكون مشقة التحرز لكثرته وشروعه  سرشق األحتراز عنـــه 

 ( .ٕٕورعم األبتالء به . 
ــادر ، ومـــا هــي الغلبــة  التــي       ــالكثرر ، والن ــي الــى المــراد ب وقــد نبــه الغزال

الغلبـة المطلقـة  وأنمـا ركفـي   تصل  عذراً  سي األحكام ، وأنه لرس المـراد ب ـا
أن ركون األحتراز أو األستغناء عن ا ، سرـه مشـقة وصـعوبة  نوـرا ً ألشـتباهه  
بغرــره مــــن الحــالل والمبــاح واختالطــه بــه وامتزاجــه معــه بحرــل رصــعن 
األنفكــا  عنــه كمــا هــو وــاهر ســي بعــض صــور النجاســا   والمســـتقذرا  

ــز ـــم تتمر ــذا يذا لـ ــوال . ه ــذ  ال واخــتالط  األم ــة  سحرن  ــرن النجســة أو المحرم ع
الرجوز اإلقدام علر ا أو التلبس بــ ا وينما المقام مقام اشتباه مع مشـقة احتـراز 

 (  ٖٕأو مسرس حاجة .  
 

 التطبيقات الفقهية  للعسر وعموم البلوى  المبحث الثاني :
 المطلب األول  : في النجاسات :

تكلرــف العبــاد بحكــم واألصــل البــراءة   الررــن أن الحكــم بنجاســة شــم  رســتلزم     
 مـن

 ذل  والسرما من األمورالتي تعــم ب ا البلوى وقــد أرشــدنا رسول هللا  صـلى  هللا 
علره وسلم يلى السكو  عن األمور التي سك  هللا عن ا وأن ا عفوحرل قال صـلى 

 تعتدوها هللا علره وسلم ا ين هللا تعالى سرض سرا ض سال ت رعوها وحد حدودا سال
وحرم أشراء سال تنت كوها وسك  عــن أشراء رحمة لكم غرــر نسران ســال تبحثــوا   

(  واألصـل سـي جمرـع األشـراء الط ـارة والحكـم بنجاسـت ا حكـم تكلرفـي  ٕٗعن ا [ 
( ، والنجاسا  اذا عم  البلـوى ب ـا  ٕ٘تعم به البلوى وال رحل يال بعد قرام الحجة 

 (ٕٙررتفع حكم ا . 
 
 لتطبيقات الفقهية في هذه المسألة :ا

رعفــى عــن ذرق طرـــر ســي ســـراش أو أرض ين عمـــ  البلــوى بـــه بشـــرط   -    
 (7ٕعـــدم رطوبته سي أحد الجانبرن وعدم مكان خال منه وعدم تعمد وط ه. 
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الحكم بط ارة جلود الفراءالتي تباع وال رعـرف أصـل حروان ـا الـذ  أخـذ  منـه  -
 (8ٕأو ال وهل أخذ بعد تذكرته أو موته. هل هو متكول اللحم 

الحكـــم بط ـــارة شـــعر اادمـــي يذا انفصـــل ســـي حراتـــه تكرمـــة ل دمـــي ولعمـــوم  -
 (9ٕالبلــــوى وعسر األحتراز . 

ا َتُعمُّ ِبِه اْلَبْلَوى َكَبقٍّ َوَقْمٍل وقلرل  َوِنرــــُم  َ- ُرْعَفى عن َقلِرِل َدِم اْلَبَراِغرِل َوَنْحِوَها ِممَّ
َباِن أَْ  َرْوِثِه وقلرل َبْوِل اْلُخفَّاِش . ال  (ٖٓذُّ
 (ٖٔالحكم بط ارة ما عم  به البلوى كعرق الدوان ولعاب ا ولعان الصغار.  -
 ( ٕٖالحكم بط ارة الماء الذى رسرل من سم النا م لعموم البلوى .  -
ـــنم   - ـــل والغ ـــر وبعـــر األب ـــي البق ـــ  بط ـــارة رول الحمـــار وخث ـــرى األمـــام مال ر
 مـــــــوملع
 (ٖٖالبلوى وألمتالء  الطرق ب ا .  
ما ترشش على الغاسل من غسالة المر  مما ال رمكنه اإلمتناع عنه ما دام  ســـي  -

 (ٖٗعالجه ال رنجسه  لعموم البلوى . 
رـــرخ  ســـي الخبـــز المخبـــوز بالزبـــل لعمـــوم البلـــوى ومراعـــاة لمـــن رـــرى أن    -

 (ٖ٘وللقول بط ارة زبل الخرل . النـــــار تط ر وأن رماد النجس طاهر 
ال رورة الموجبــة للحكــم بط ــارة الحرــاض واابارالمتنجسة  ســإن  الحكــم   -

 بط ارت ا بالنزح لعموم البلوى ويال سإخرا   بعض المــاء  النـجس  مــن الحوض 
أو والب ــر ال رــؤثر ســي ط ــارة الباقـــي ولــــو أخــــر  الكــل سمــــا رنبــع مــــن  أســفل 

 رنـزل
 (ٖٙمـن أعلى رالقي نجسا من طرن أو حجر.      
 (7ٖالصالة مع النجاسة المعفو عن ا كطرن الشارع وأثر نجاسة عسر زواله .  -
 (8ٖالعفو عما رصرن الحن سي الدوس من رول البقر وبوله .  -
 العفو عن نجاسة المعذور التي تصرن ثرابه وكلما خرج  غسل ا . -
 (9ٖيذا وقع سي المحلن ورمي به قبل أن رتفت  .  العفو عن البعر -
 (ٓٗرعفى عن الوسخ تح  أوفار الردرن والرجلرن لقل من رسلم من ما .  -
 

 في الطهارات :  المطلب الثاني :
 التطبيقات الفقهية عليها: 

المتــرمم للجراحــة ال رلزمــه يعــادة الصــالة باإلتفــاق ألنــه ممــا تعــم بــه البلــوى   -   
 .ٗٔ) 
و وء من الرعاف عند أبو حنرفة ألنه مما ركثر وتعم به البلوى والجم ـــــور ال -

 ( ٕٗخالف بذل  . 
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مس الفر  ال رنقض الو وء عند أبو حنرفة  لعموم البلوى به واحتـــــــج ار ـاً  -
 (ٖٗبحدرل الرسول صلى هللا علره وسلم   هل هو يال ب عة من  ( . 

اِسِعيِّ سي  - ُه لرس مــــن اأْلَْحَداِل  اْسِتْداَلُل الشَّ ِبرلَْرِن ِبتَنَّ  َمْستَلَِة اْلَخاِرِ  من َغْرِر السَّ
 (َٗٗسلَْو كان َحَدًثا كان من اأْلَْحَداِل اْلَمْشُ وَرِة التي َتُعمُّ ب ا اْلَبْلَوى  .  
الجم ور رقبل خبر الواحد سرــما تعم به البـلوى كنـقض الو وء بمـس الذكـــر ،  -

رد خبر الواحد سرما تعم به البلوى ،ستما الحنفرون سقـد قـال مـن رحـتج ل ـم  والحنفرة
يذا عّم  البلوى كثر السؤال ويذا كثر السؤال كثرالجوان وركون النقل على حسن 

 (٘ٗالبران سإذا نقل خاصاً علم انه ال أصل. 
 لعمـــوماذا ترمم لسواد باللرل رونه عدوا ستبرـــن عدمــه بعــد أن صلى ال اعادة  -

 ( ٙٗالبلوى به سي االسفار. 
 (7ٗالبلوى .  ة نوم الجالس منتور الصالة لعمومبقاء ط ار -
 استدل من رقول مس الزو  امرأته الرنقض الو ـوء بـتن مــس الناس نسا  م -
مما تعم به البلوى وال رزال الرجل رمس امرأته ،سلو كان هذا مما رنقض الو وء  

 ( 8ٗصحابة . لكان مش ورا ً برن ال
 يباحة االستقبال واالستدبار سي ق اء الحاجة سي البنران. -
 ( 9ٗجواز المس  على العمامة لمشقة استرعان الرأس.   -
تعرن الحجر سي  رمي الجمار ولـم رتعرــن ســي االستنجاء والفــرق أن التط رــر  -

لـع  النجاسـة وهـــو والتعفرر والجمار تعبد  واالستنجاء تعم به البلوى ومقصوده ق
حاصــل بغرــر الحجــر والــدباع أر ــا تعــم بــه دونــــه والمقصــــود نــزع الف ــــال   

 وهــو 
 ( ٓ٘حاصل بكل حررف . 

 
 المطلب الثالث : في العبادات :

 التطبيقات الفقهية  عليها :
أهــل الخرــام وبرــو  الشــعر والحركــا  ال جمعــة علــر م وال تصــ  مــن م ألن   -    
 ذل 
ـــم ال رنصــن   ــة سلـ ـــول المدرن ـــل العــرن حـ ـــ  قبا  ــا وكــذل  كانـ لالســترطان غالب

 رقرمــوا
جمعة وال أمرهم ب ا النبي  صلى هللا علره وسلم  ولو كان ذل  لم رخف ولم رتر   

 ( ٔ٘نقله مع كثرته وعموم البلوى به. 
 ال تبطل   الصالة   بعمل القلن ولو طال   لعموم البلـوى بـه  سـال تبطـل صـالة   -

من غلن وسواس على أكثرها   سرجت د من ابتلي به على رس ه حســـن اإلمكـان  
 (ٕ٘ل ال رؤد  يلى يسساد عبادته. 
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المجمل سرما تعم به البلوى كتوقا  الصالة وكرفرت ا وعدد ركعات ا ومقدارواجن  -
 (ٖ٘الزكاة وجنس ا  ربرن بطررق قاطع  . 

به البلوى كرســع الردرن سـي الصالة ،  قبول خبر الواحـد عند الجمــ ور سرما تعم -
 ( ٗ٘والحنفرة لم رقبلوا به . 

عدم نقض الو وء عند لمس المرأة سي الطواف لمن رقول بذل  وتقلردا ً لمذهن  -
 (٘٘ابو حنرفة سر ا وذل  لعموم البلوى وصعوبة االحتراز من ذل  . 

 يباحة الناسلة على الدابة  سي السفر .   -
 ء الصالة على الحا ض لتكررها بخالف الصوم .  عدم وجون ق ا -
 يباحة األسعال الكثررة واألستدبار سي صالة شدة الخوف .  -
 (ٙ٘الجمع سي المطر ، وتر  الجمعة والجماعة سي األعذار المعروسة .  -
 

 المطلب الرابع : في ابواب مختلفة من الفقه :
 التطبقات الفقهية عليها :

ع السكوتي أن ركون سرما تعم به البلوى سكون ذل  يجماعـا من مراتن األجما -    
أقوى مما قبله وأو ر سي الحجرة ألن انتشار ذل  الحكم مــع عمـــوم البلـوى بــــه 

 (  7٘رقت ي علم م بذل  الحكم ومواسقت م سره ويال لزم تطابق م على تر  ينكاره . 
  ممــا تعــم بـــه قــول الصــحابة ركــون حجــة ورجــر  مجــرى األجمــاع ين كــان ذلــ -

 (8٘البلوى  وهو اخترار سخر الدرن الراز  ومن واسقه على ذل  .  
لم رشترط الحنابلة األرجان والقبول سي البرع وذل  ألن هللا أحل البرع  ولم  ربـرن  -

كرفرته سوجن الرجوع سره يلى العرف كما رجع يلره سي القبض واإلحراز والتفرق 
 ـات م على ذل  وألن البرع  كــان موجودا برن ــموالمسلمون ســي أسواق م وبراعـ

معلوما عندهــم وينما علــق الشــرع علره أحكاما وأبقــاه على ما كان سـال رجـــوز  
تغررره بالرأ  والتحكم ولم رنقل عن النبي  صلى هللا علره وسـلم وال عـن أصـحابه 

لـــو اسـتعملوا ذلـ  ســـي مع كثـرة وقــوع البرــع برن م استعمال اإلرجان والقبول و
براعات م لنقل نقال شا عا ولو كان ذل  شرطا لوجن نقله ولم رتصـور مـن م يهمالـه 
 والغفلة عن نقله وألن البرـع مما تعــم به البلوى سلو اشترط له اإلرجان والقبــول 

 ( 9٘نا عاما ولم رخف حكمه.  البرنه  صلى هللا علره وسلم  بر
ِ ِض هو ِعْلُم اْلَمَواِررِل ُرْحَتاُ  يلَْرِه لَِكْثَرِة ما َتُعمُّ ِبِه اْلَبْلَوى َوَركــــُوُن ِعْلَم اْلَفَرا  -   

َن سرــه َمَخاَســةَ  اِرُع على  َتَعلُِّمِه  َوَرغَّ َواِزُل َواْلَفتــَوى َولَِ َذا َحــلَّ الشَّ  سره مــن النَّ
 (ٓٙاْنِدَراِسِه.   
دراهم والدنانرر التي علر ا شيء مـن القـر ن  للحاجـــة رتسام  لتمل  الكاسر ال -   

يلـى ذلـ  ، ورلحـق ب ـا سرمــا رو ـر مـا عمـ  بـه البلــــوى أر ـــا مـن شـراء أهــــل 
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ن القر ن سركون مغتفرا للمسامحة به ـــــــــالذمــة الدوروقد كتن سي سقف ا شيء م
 (ٔٙغالبا . 

رقوم له سقال وهللا ال تقوم وهـــو  لغو الرمرن ما يذا دخل على صاحبه ستراد أن  -  
 (ٕٙمما تعم به البلوى. 

ًة لُِعُموِم اْلَبْلـَوى َوَرـْدُخْلَن  َ -   اَم يَذا كان  النَِّساُء َخاصَّ اَل َبتَْس ِبتَْن َتْدُخَل النَِّساُء اْلَحمَّ
 (ِٖٙبِمْ َزر َوِبُدوِن اْلِمْ َزِر َحَرام  .  

 (ٗٙوم البلوى وعوم مفسدة ش ادة الزور. العدالة  روررة سي الش ادا  لعم -
 جلس شخ  على ثون غرره سي صالة وقام صاحن الثون سانقطع ســال شــيء -

 (٘ٙعلى الجالس ألنه مما تعم به البلوى وال رجد الناس من هذا بدا سي الصلوا . 
مما تمس الحاجة يلره  برع الثمر قبل بدو صالحه ما قد عم  به البلوى سي كثرر  -
ـن بـــالد اإلســـالم أو أكـــــثرها و ذلـــــــــ  أن األرض تكـــــون مشتملــــة علـــــى مــــ

غـــراس وأرض تصلـــ  للـزرع وربـــما اشتملـــ  مـع ذلـ  علـى مسـاكن سرررــــد 
 (ٙٙصاحبــ ا أن رؤاجرها لمن رسقر ا و رزرع ا أو رسكن ا . 

 (7ِٙه . اُْشُتِ َر اإْلِْجَماُع سي اْلِقَراِض لُِعُموِم اْلَبْلَوى بِ  -
تجورز برع الوساء والمزارعة والمساقاة والسلم واإلجـارة ول ـذا ال تجـوز يجـارة   -

العرن بمنفعة عرن مثل ا وال عقد اإلجارة على منفعــة غرر مقصودة لعــدم تحـــقق 
 العسر والبلوى . 

 يباحة نور الطبرن والشاهد والخاطن لألجنبرة .  -
 اء من م بغلبة الون . الترسرر على المجت درن باالكتف -
 (8ٙالعفو عما ردخل برن الوزنرن سي الربورا  .   -
 يسقاط األثم عن المجت درن سي الخطت .  -
 اباحة األنتفاع بمل  الغرر بطررق األجارة أو األعارة أو القرض . -
 يباحة األستعانة بالغرر وكالة ً وأرداعا ً وشركة ً وقرا ا ً ومساقا  . -
 رفاء من غررالمدرون حوالة .يباحة األست -
جواز العقد على المنكوحة من غرر نورلعموم البلوى ولما ســي اشـتراطه مـــن   -

المشقة التي ال رحتمل ا كثرر من الناس سي بنات م وأخوات م من نوـر كـل خاطـــن 
 (9ٙسناسن الترسرر لعدم اشتراطه. 

 
 الخاتمة
 بعد هذه الجولة مـع  مستلة العسر وعمــوم البلــوى والتطبرقا  الفق رــة      

 علر ا ، تبرن  لنا النتا ج التالرة :
سبن اخترار هذا العنوان هو لبرانه ، ومعرسة ما سره مــن سوا ــد للمكلف ،  -ٔ

 وتتثرر ذل  على مارقوم به من أعمال .
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ق والشــدة والصعوبة ، وســـي العسر سي اللغة هو  د الرسر ، وهو ال ر -ٕ
األصــطالح هـــــو مشـــــقة تجنــن الشـــيء ، وقرـــل هــو مـــا رج ـــد النفـــــس 

 ور ـــر
 الجسم .     
العموم سي اللغة هو الشمول واألحاطـة بـتكبر عـدد مـن األسـراد ، والبلـوى  -ٖ

سي اللغة هي سي األصل من األبتالء وهو ااألختبار ، والتكلرف بـالء ألنـه 
 دن ، والبالء ركون منحة وركون محنة .شـــاق على الب

وســي األصــطالح ســتن عمــوم البلــوى هــو األبــتالء الــذ  رقــع علــى المكلــف 
سواء كان بحاجة ماسة الره لندرته ، أو لكثرته سال رستطرع األحتراز عنـه 

. 
 للعسر وعموم البلوى تطبرقا  سق رة كثررة وسي ابوان مختلفة من ابــوان -ٗ

ن اكــــــثر مــــــا ركــــون ســــــي بــــــان النجاســــا  الفقـــه األســــالمي ، ولكــــــ
 والطــ ارا 

 والعبادا     
 

 الهوامش
                       7ٕ/ ٖٔ،  تا  العروس   ٖٙ٘/ ٗرنور :  لسان العرن      (ٔ 
        7الطالق /  (ٕ 
 ٙالشرح / (ٖ 
 ٕٖٙ/ ٔالعرن   (ٗ 
 9ٕ/ ٖٔتا  العروس   (٘ 
 9ٔٔ  /ٔ، مختار الصحاح  7ٖٗٔ/ ٔرنور : القاموس المحرط   (ٙ 
 9ٗٔ/ ٖٖ. تا  العروس  ٕٙٗ/ ٕٔرنور : لسان العرن   (7 
 7ٖ/ٔ، مختارالصـــــحاح  8ٕ99/ٔس ، تـــا  العـــرو 8ٖ/ٗٔرنوــر : لســـان العـــرن  (8 

 .  ٕٖٙٔ/ ٔالقاموس المحرط  ،
   نفسه . (9 
 . 8ٕ99/ ٔ( تا  العروس ٓٔ     
 ٖٕٔ، نوررة ال رورة   8ٕ( رنور : التحررر سي قاعدة المشقة    ٔٔ     
 . 7ٗ9/ٔ(  التعاررف  ٕٔ     
 9ٓٔ/ ٔ( يجابة السا ل شرح بغرة اامل  ٖٔ      
  ٖٕٔنوررة ال رورة     (ٗٔ 
 ٗٓٗ/ ٖالبحر المحرط سي أصول الفقه   (٘ٔ 
 .ٙ/ ٖٔ، الموسوعة الفق رة الكورترة   ٖٖ/ ٔ( األخترار لتعلرل المختار   ٙٔ     
 8ٕٙ/ ٖ( الفروق مع هوامشه  7ٔ     
 .  9ٗالنوا ر /للسروطي  ( األشبا و8ٔ     
  9ٕٙ، رسع الحر     8ٕ( رنور: التحررر سي قاعدة المشقة   9ٔ     
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 .ٕٕٙ( رسع الحر    ٕٓ     
 ، الموسوعة الفق رــة  9ٔٔ/ ٕ( رنور: قواعد األحكام سي يصالح األنام  ٕٔ     
 .ٖٕٔ/ٗٔالكورترة   

 . 8٘ة المشقة   ، التحررر سي قاعد 7ٕٗ( رنور : رسع الحر    ٕٕ     
 .  7ٕٗ، رسع الحر     ٗٓٔ/ ٕ( رنور: احراء علوم الدرن  ٖٕ     
 . قال عنـــه  8ٖٔ/  ٗ، سنن الدار قطني   9ٕٔ/ ٗ( رنور : المستدر   ٕٗ     

 .  7ٔٗ/  ٔال رثمي : رجاله رجال الصحر  ، أنور: مجمع الزوا د             
 7ٓٔ/ ٔ، الرو ة الندرة   ٕٙ/ ٔ(  رنور : الدرار  الم رة  ٕ٘     
   8ٖٔ/ ٕ(  المنثور  ٕٙ     
 ،األشباهٖٗٗ/ ٔ، ن ارــة المحتا     ٕٗٓ/ ٔ(  رنور : حاشرة قلروبي  7ٕ     

 . 78/ ٔوالنوا ر  للسروطي              
   9ٕٗ/ ٔ( حواشي الشرواني    8ٕ     
  9ٕٓ/ ٔ(  المجموع  9ٕ     
 ،  أسنى المطالـن ســي شــرح روض   9ٕٔ/  ٔلمحتا   ( رنور: مغنـــي آٖ     

 9ٕٓ/ ٔ، حاشرة عمررة   7٘ٔ/ ٔالطالن              
 ، ن ارــــة المـحتا   ٘٘/ ٔ( رنور: حاشرة الجمل علـــــى شرح المن ج  ٖٔ     

            ٔ /ٔٓٔ. 
  8ٖٔ/ ٕ( المنثور  ٕٖ     
 ، مجمع األن ر ســـــي شـــرح ملتقى ٕٗٓ/ ٔ( رنور:  شرح ست  القدرر  ٖٖ     

 9ٗ/ ٔاألبحر              
 9ٕٓ/ ٔ( شرح ست  القدرر  ٖٗ     
 7ٓٔ/  ٔ، مواهن الجلرل  9ٖ/ ٔ( رنور : شرح مختصر خلرل  ٖ٘     
 78/ ٗ( ترسرر التحررر  ٖٙ     
 8ٖٔ/  ٕ، المنثور  78( األشباه والنوا ر للسروطي   7ٖ     
 78شباه والنوا ر للسروطي   ( األ8ٖ     
 7ٕٗ/ٔ،غمزعرون البصا ر للحمو  8٘( األشباه والنوا رألبن نجرم   9ٖ     
 87ٔ/ٔ، حاشي الشرواني    ٖ٘/ ٔ( يعانة الطالبرن  ٓٗ     
    ٖ٘ٔ/ ٕ( المجموع  ٔٗ     
 ٕٔٗ/ٔ( المحلى  ٕٗ     
 ، مسند أحمـد ٔٓٔ/ٔ،سنن النسا ي   79ٔ/ ٔ( رنور: الرو ة الندرة  ٖٗ     

 . قال عنه العسقالني :  صححه عمرو بن علي الفالس ٕٕ/ٗأبن حنبل              
 .   ٕ٘ٔ/ ٔوقال يسناده مستقرم غرر م طرن. رنور :تلخر  التحبرر           

   7ٕٙ/ ٖالبحر المحرط سي أصول الفقه   (ٗٗ 
 ، ٖٓٗ /ٖ، البحر المحرط سي أصول الفقــه   ٕٕٔ/ ٔ( المدخل  ٘ٗ    

 7ٔٔ/ ٔ، المحصول البن العربي   ٕٖٙ/ ٔالفقره والمتفقه              
 ، القواعد 7ٕ٘/ ٔ، مطالن أولي النــ ى  9ٗ/ ٔ( شرح منت ى اإلرادا   ٙٗ    

  8ٙ/ ٔوالفوا د األصولرة             
 ٖٔٓ/ ٔ( شرح العمدة  7ٗ    
 ٕٕٙ/ ٔ  :، الذخرـــرة ٖٕ٘/ ٕٔالفقــــه  ( كتن ورسا ل وستاوى ابن ترمرة ســــــــي 8ٗ    
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 78( األشباه والنوا رللسروطي    9ٗ    
 ٕٖ٘( األشباه والنوا رللسروطي    ٓ٘    
 88/ ٕ( المغني  ٔ٘    
 ٓٗ٘/ ٔ، مطالن أولي الن ى  78ٖ/ ٔ( كشاف القناع  ٕ٘    
 7٘/ ٖ، البحر المحرط سي أصول الفقه  9٘ٔ/ ٔ(  المستصفى  ٖ٘    
 ٖٓٗ/ ٖ، البحر المحرط سي أصول الفقه   ٕٕٔ/ ٔ( المدخل  ٗ٘    
 ٘ٙ/ ٔ( االتباع  ٘٘    
 8٘،األشباه والنوا ر ألبن نجرم   78( األشباه والنوا رللسروطي    ٙ٘    
 ٖٔ/ ٔ( يجمال اإلصابة  7٘    
 ٖٗ/ ٔ( يجمال اإلصابة  8٘    
 ٗ/   ٗ( المغني  9٘    
  ٙ٘٘/ 8(  البحر الرا ق  ٓٙ    
 ، مغنـــــي ٖٕٓ/ ٗ، حواشي الشرواني   8/ ٖ( يعانة الطالبرن  ٔٙ    

 8/ ٕالمحتا              
 ، يعانــــة ٖٓٙ/ ٕ، اإلقنـــاع للشربرني  ٕٖ٘/ ٗ( مغنـــــي المــــحتا   ٕٙ    

 ٖٗٔ/ ٗالطالبرن              
 ٖٖٙ/ ٘( الفتاوى ال ندرة  ٖٙ    
 9٘ٔ/    7( الذخررة  ٗٙ    
 ٗٔٔ/ 7( من  الجلرل  ٘ٙ    
 7ٖٔ/ ٔ( القواعد النورانرة  ٙٙ    
 ٘ٓ٘/ ٖ( البحر المحرط سي أصول الفقه  7ٙ    
 ٔٙٔ/ ٔ( شرح القواعد الفق رة  8ٙ    
 8٘،األشباه والنوا ر ألبن نجرم   78( األشباه والنوا رللسروطي    9ٙ    
 

 المصادر والمراجع 
 القر ن الكررم

 محمد بن يسمـاعرل األمرــــر الصنـــعاني، دار -يجابة السا ل شرح بغرة األ مل -ٔ
 ، الطبعة: األولى، تحقرق: القا ي 98ٙٔ -بررو   -النشر: مؤسسةالرسالة      
 حسرن بن أحمدالسراغي و الدكتور حسن محمد مقبولي األهدل     
 دود ، دارالفكر،بررو   .  األخترار لتعلرل المختار : عبدهللا بن محمود بن مو -ٕ
 األشبا والنوا ر  ألرف: عبد الرحمن بن أبي بكر السروطي، دار النشــــر: دار  -ٖ 

 ، الطبعة: األولىٖٓٗٔ -بررو   -الكتن العلمرة      
 األشباه والنوا ر ألبن نجرم : زرن العابدرن بن ابراهرم بن نجرم، دار المكتبة -ٗ

 العلمرة ، لبنان .     
 احراء علوم الدرن : األمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، مطبعة األستقامة -٘

 ،مصر .      
 أسنى المطالن سي شرح روض الطالن: زكررا بن محمد بن زكررا األنصار  ، -ٙ

 دار الكتان األسالمي .     
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 كر يعانة الطالبرن :أبي بكر ابن السرد محمد شطا الدمراطي، دار النشر: دارالف -7
 بررو  -للطباعة والنشر والتوزرع      
  –لبنــان  –صدر الدرن ابن أبي العز الحنفي، دار النشر: عالم الكتن  -االتباع  -8
 عاصم بن عبد هللا  -هـ، الطبعة: الثانرة، تحقرق: محمد عطا هللا حنرف ٘ٓٗٔ    
 القرروتي    
 كركلد  العال ي، دارالنشر:  يجمال اإلصابة سي أقوال الصحابة، تتلرف:خلرل بن -9

 ، الطبعة: األولى، تحقرـــق:7ٓٗٔ -الكور   -جمعرة يحراء الترال اإلسالمي      
 د. محمد سلرمان األشقر     
 اإلقناع سي حل ألفاو أبي شجاع: محمد الشربرني الخطرن، دار النشر: دار  -ٓٔ

 –بررو   -الفكر         
 دار الفكر -ول والدراسا  ، تحقرق: مكتن البح٘ٔٗٔ       
 البحر المحرط سي أصول الفقه : بدر الدرن محمــــد بن ب ادر بــن عبــــد هللا  -ٔٔ

  -هـ ٕٔٗٔ -لبنــــــان/ بررو   –الزركشي، دار النشر: دار الكتن العلمرـة        
 م، الطبعة: األولى.ٕٓٓٓ       
 بررو ، -ي، دارالنشر: دار المعرسة البحرالرا ق : زرن الدرن ابن نجرم الحنف -ٕٔ

 الطبعة: الثانرة       
 تا  العروس : محمد مرت ى الحسرني الزبرد ، دار النشر:  دار ال دارــــة،  -ٖٔ

 تحقرق: مجموعة من المحققرن       
 التحررر سي قاعدة المشقة تجلن الترسرر:  د . عامر الزربار  ، مؤسســــــة  -ٗٔ

 ، بررو  .  الرسالة        
 التعاررف  : محمد عبد الرؤوف المناو ، دار النشر: دار الفكر المعاصر، دار  -٘ٔ

 ، الطبعة: األولى، تحقرق: د. محمد ر وان ٓٔٗٔ -بررو  ، دمشق  -الفكر        
 الدارة.       
  –ترسرر التحررر : محمد أمرن المعروف بتمرر بادشاه ، دار النشر: دار الفكر  -ٙٔ
 بررو        
 هـ  8ٖٗٔتلخر  التحبرر،أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،المدرنة المنورة،-7ٔ

 م ، تحقرق السرد عبدهللا هاشم الرماني المدني .9ٙٗٔ -      
 حاشرة قلروبي: على شرح جالل الدرن المحلي على من ا  الطالبرن ،ش ان  -8ٔ

     -لبنان   -دار النشر: دار الفكـــر الدرن أحمد بن أحمد بن سالمة القلروبي،        
 م، الطبعة: األولى، تحقرق: مكتـــــن البحــول 998ٔ -هـ 9ٔٗٔ -بررو         
 والدراسا        
 حواشي الشرواني على تحفة المحتا  بشرح المن ا ، تتلرف: عبد الحمــرد   -9ٔ

 بررو   -الشرواني، دار النشر: دار الفكر        
  –رة الجمل على شرح المن ج : سلرمان الجمل، دار النشر: دار الفكـر حاش -ٕٓ

 بال، الطبعة: بال، تحقرق: بال -بررو         
 حاشرة عمررة : ش ان الدرن أحمد الرلسي الملقن بعمررة، دار النشــر: دار  -ٕٔ

 ق: م، الطبعة: األولى، تحقرــــــ998ٔ -هـ 9ٔٗٔ -لبنان / بررو   -الفكر        
 مكتن البحول والدراسا        
 سنن الدار قطني  :علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغداد ، دارالنشر:  -ٕٕ
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 ، تحقرق:السرد عبد هللا هاشم رماني 9ٙٙٔ -8ٖٙٔ -بررو   -دار المعرسة        
 المدني       
 وكاني، دار الدرار  الم رة شرح الدرر الب رة، تتلرف: محمـــد بن علي الش -ٖٕ

 987ٔ - 7ٓٗٔ -بررو   -النشر: دار الجرل        
 –الذخررة : ش ان الدرن أحمد بن يدررس القراسي، دار النشر: دار الغـــــرن  -ٕٗ

 م، تحقرق: محمد حجي99ٗٔ -بررو         
 رسع الحر  : د. صال  عبدهللا بن حمرد ، مؤسسة األستقامة ، الطبعة الثانرة -ٕ٘ 

         ،ٕٔٗٔ . 
 الرو ة الندرة ، الصدرق بن حسن بن علي الحسرني القنوجي البخار  ، دار -ٕٙ

 بررو  -النشر: دار الجرل        
 سنن النسا ي  المجتبى من السنن : أحمد بن شعرن أبو عبد الرحمن النسا ي،  -7ٕ

  – ٙٓٗٔ الطبعة الثانرـــــة ، -حلن  –الناشر : مكتن المطبوعا  اإلسالمرة        
 تحقرق : عبدالفتاح أبو غدة98ٙٔ      
 شرح ست  القدرر : كمال الدرن محمد بن عبد الواحد السرواسي، دار النشـــر:  -8ٕ

 بررو ، الطبعة: الثانرة -دار الفكر        
 شرح منت ى اإلرادا  المسمى دقا ق أولي الن ى لشرح المنت ى، تتلرــــــف:  -9ٕ

  –بررو   -نس بن يدررس الب وتي، دار النشر: عالــــم الكتن منصور بن رو       
 ، الطبعة: الثانرة99ٙٔ      
 شرح العمدة سي الفقه، تتلرف: أحمد بن عبد الحلرم بن ترمرة الحرانــــــي أبو   -ٖٓ

 ، الطبعة: األولــــى ، ٖٔٗٔ -الرراض  -العباس، دار النشر: مكتبة العبركان        
 رق:  د. سعود صال  العطرشانتحق       
 -شرح القواعد الفق رة : أحمد بن الشرخ محمد الزرقا، دار النشر: دار القلم  -ٖٔ

 م، الطبعة: الثانرة، تحقرق: صححــــــه 989ٔ -هـ 9ٓٗٔ -دمشق / سوررا        
 وعلق علره مصطفى أحمد الزرقا       
 نشر: دار ومكتبة ال الل، تحقرــق:العرن : الخلرل بن أحمد الفراهرد ، دار ال -ٕٖ

 د م د  المخزومي / د يبراهرم السامرا ي       
 غمزعرون البصا ر للحمو  شرح كتان األشباه والنوا ر  لزرن العابدرن ابن  -ٖٖ

 نجرم المصر  (، تتلرف: أبو العباس ش ان الدرن أحمــد بن محمــــد مكـــي        
  –لبنان/برــــرو   -ي، دار النشر: دار الكتن العلمرة الحسرني الحمو  الحنف       
 م، الطبعة: األولى.98٘ٔ -هـ ٘ٓٗٔ       
 الفروق مع هوامشه : أبو العباس أحمد  بن يدررس الصن اجي القراسي ، دار  -ٖٗ

 م، الطبعــــة: 998ٔ -هـ 8ٔٗٔ -برــــرو   –النشر: دار الكتن العلمرــــــة        
 ولى،تحقرق: خلرل المنصوراأل       
 الفقره والمتفقه : أبو بكر أحمــــد بن علي بـن ثاب  الخطرن البغــــداد ، دار  -ٖ٘

 هـ، الطبعة: الثانرة، تحقرــــق:ٕٔٗٔ -السعودرة  -النشر: دار ابن الجوز         
 أبو عبد الرحمن عادل بن روسف الغراز        
 رعقون الفرروز باد ، دار النشر: مؤسســــــة القاموس المحرط  : محمد بن  -ٖٙ

 بررو  -الرسالة        
 هـ( ، ٓٙٙقواعد األحكام سي يصالح األنام : عبد العزرز بن عبد الســــالم    -7ٖ
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 .  99ٓٔمؤسسة الرران ، بررو  ،        
 ـر: القواعد والفوا د األصولرة: علي بن عباس البعلي الحنبلي، دار النشـــــــ -8ٖ

 ، تحقرق: محمد حامــد .9٘ٙٔ - 7ٖ٘ٔ -القاهرة  -مطبعة السنة المحمدرة        
 القواعد النورانرة : أحمد بن عبد الحلرم بن ترمرة الحراني أبو العبـاس، دار  -9ٖ

 ، تحقرق: محمد حامد الفقي99ٖٔ -بررو   -النشر: دار المعرسة        
 الفقـه : أحمد عبد الحلرـــــم بن ترمرـــة  كتن ورسا ل وستاوى ابن ترمرة سي -ٓٗ

 الحراني أبو العباس، دار النشر: مكتبة ابن ترمرة، الطبعة: الثانرة، تحقرـق:       
 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجد       
 كشاف القناع : منصــور بن رونــــس بن يدررــس الب وتـــي، دار النشـــر: -ٔٗ

 ، تحقرق: هالل مصرلحي مصطفى هاللٕٓٗٔ -بررو   -رالفكر دا       
 لسان العرن : محمد بن مكرم بن منوور األسررقي المصر ، دار النشر: دار  -ٕٗ

 بررو ، الطبعة: األولى -صادر        
 مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الراز ، دار النشر: مكتبة  -ٖٗ

 ، الطبعة: طبعة جدردة، تحقرــق: 99٘ٔ - ٘ٔٗٔ -بررو   -لبنان ناشرون        
 محمود خاطر       
 الموسوعة الفق رة الكورترة  :  تتلرف ، وزارة األوقاف والشؤون الكورترة ،  -ٗٗ

 . 989ٔطباعة ذا  السالسل ، الطبعة الثانرة ،         
 ـــــر،دار الفكـــر، مجمع الزوا د : نور الدرن علي بن أبي بكر ال رثمي ،الناش -٘ٗ

 هـ ٕٔٗٔ -بررو         
 المنثور : محمد بن ب ادر بن عبد هللا الزركشي أبو عبد هللا، دار النشــــــر:  -ٙٗ

 ، الطبعة: الثانرــــــة، ٘ٓٗٔ -الكور   -وزارة األوقاف والش ون اإلسالمرة        
 تحقرق: د. ترسرر سا ق أحمد محمود       
 م997ٔ -بررو   -: النوو ، دار النشر: دار الفكر المجموع  -7ٗ
 مغني المحتا  يلى معرسة معاني ألفاو المن ا  : محمد الخطرن الشربرنـــي، -8ٗ

 بررو  -دار النشر: دار الفكر        
 مجمع األن ر سي شرح ملتقى األبحر: عبد الرحمن بن محمـــــد بن ســلرمان  -9ٗ

 لبنان/ بررو   -رخي زاده، دار النشر: دار الكتن العلمرة الكلربولي المدعو بش      
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ABSTRACT 

Is God in charge worshiped Him and the wworship area can in no one 

because the charge of passing conditions prevent     

Him  from this act of worship , including hardship and           

distress   and hardship , and the general scourge that is the              

prevalence of work so that he can not charge  redemption     

thereof , or the scarcity of labor could not winning .                

   In the light of this research was that in the statement of the 

doctrinal issues and applications to them , khvaiha for many              

taxpayers .                                                                         

                                                                                

 
  


