مسؤولية الدعاة يف نشر التيسري بني املدعوين

د .عبداهلل بن محمد بن عبدالمحسن المطوع

األستاذ املشارك يف قسم الدعوة واالحتساب
كلية الدعوة واإلعالم  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العاـ الجامعي ٖٖٕٔٗٔٔٗ-ىػ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ػ مقدمة الدراسة:
ػ التمهيد:
الحمد هلل رب العالمين ،نحمده سػبحانو ننسػترهره ننرػ،ره ،نن ػني ننسػنم عنػع المبعػوث رحمػة لنعػالمين
نبين ػػا انم ػػين محم ػػد ب ػػن عب ػػداهلل الها ػػمي القر ػػي ،ػػنع اهلل نس ػػنم عني ػػو نعن ػػع ل ػػو ن ػػحابو المي ػػامين،
ن تباعهم ،نمن سار عنع نهجهم إلع يوـ الدين ،ما بعد:
فػ ف التيسػػير مق ػػد عظػػيم مػػن مقا ػػد الرػريعة االسػ مية الر ػرا نجػػا ت الن ػػوص ال،ريمػػة مػػن ال،تػػاب
ال،ريم نالسنة النبوية المطهرة تؤكد ف ذلك من ركائز ىذا الدين ،نمما نرد في ذلك قوؿ اهلل سػبحانو( :يُ ِريػ ُد
ػع َعػ ْن ُْ ،م َن ُخنِ َػَ
النَّوُ بِ ُْ ،م الْيُ ْس َر َنالَ يُ ِري ُد بِ ُْ ،م الْعُ ْس َر)[ ،البقرة ،]ٔٛ٘:نيقوؿ جل أنو( :يُ ِريػ ُد النَّػوُ َ ْف يُ َد َه َ
َّ ِ
االْنْسػػا ُف َ ِ
ػل َعنَػ ْػي ُْ ،م ِمػ ْػن َحػ َػر رج َنلَ ِ،ػ ْػن يُ ِريػ ُد لِيُطَ َهػ َػرُك ْم
َ
عػػعي [ها) [النسػػا  ،]ٕٛ:نيقػػوؿ تعػػالعَ ( :مػػا يُ ِريػ ُد النػػوُ ليَ ْج َعػ َ
َنلِيُػػتِ َّم نِ ْع َمتَػػوُ َعنَػ ْػي ُْ ،م لَ َعنَّ ُ،ػ ْػم تَ ْرػ ُُ ،رن َف) [المائػػدة ،]ٙ:ن ػ َّػدد النبػػي  فػػي ف ىػػذا الػػدين مبنػػي عنػػع التيسػػير
(ٕ)
(ٔ)
نالسػػماحة ،نرفػػح الحػػرج ندفػػح المرػػقة عػػن العبػػاد  ،فقػػاؿ ( :حػػد الػػدين إلػػع اهلل الحنيهيػػة السػػمحة) ،
يقػوؿ الرػايبي (ت ٜٓٚىػػ) ػ رحمػو اهلل ػ( :نقػد ُسػمي ىػذا الػدين بالحنيهيػة السػمحة لمػا فيػو مػن التسػهيل
(ٖ)

نالتيسػػير ، )..ننجػػد ف الرسػػوؿ عنيػػو ال ػ ة نالس ػ ـ ين،ػػر برػػدة عنػػع مػػن تػػرؾ الػػزناج ننا ػػل ال ػػياـ
نال

ة ،نيعنن  ف من فعل ذلك فقد رغد عن سنتو ،نخػالع الهطػرة بقولػو( :إنػي نخرػاكم هلل ن تقػاكم

لو ،ل،ني

وـ ن فطر ،ن ني ن رقد ،ن تزنج النسا  ،فمن رغد عن سنتي فنيس مني)(ٗ).

نقػػد نعػػح العنمػػا قاعػػدة عظيمػػة ،نىػػي :قاعػػدة (المرػػقة تجنػػد التيسػػير) (٘) ك حػػدا القواعػػد الدمػػس

تدرج عنيها جميح رخػ
ال،برا التي بُني عنيها الهقو ندارت عنيها انح،اـ الررعية ،نت ّ
ل،ونها من مقا ده ال،برا ،نمن خ ائ و التي اخت

الرػرع نتدهيهاتػو

بها عن سائر اندياف نالمنل.

( )1انظر :فتح الباري ،ابن حجر.94/1 ،
( )2رواه البخاري معلقاً يف كتااب اإلااان ،بااب الادسن سسار ،قاال ابان حجار رهاو احل( :ىا ا ادادسمل ل سسانده امل لا ألناو لاي
على شرطو ،ووصلو يف كتاب األدب املف رد ،وىو يف املسند عن ابن عباس رضي احل عنهما بإسناد حسن) ،انظر :فتح الباري،
اباان حجاار ،94/2 ،املسااند ،اإلمااام أهااد ،عاان اباان عباااس رضااي احل عنهمااا  ،رقاام  ،17/4 ،2117وقااال ا:قااح( :ص ا يح
لغريه).
( )3املوافقات.341/1 ،
( )4رواه البخاري ،كتاب النكاح ،باب الرتغيب يف النكاح ،رقم  ،5163ورواه مسلم بلفظ قرسب ،كتاب النكاح ،باب است باب
النكاح  ،..رقم .3389
( )5انظر :القواعد الفقهية الكربى ،د.صاحل السدالن ،ص ،82القواعد الكربى ،عبداحل العجالن ،ص .63
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نمػػن ىنػػا فينبرػػي النظػػر إلػػع الػػدين االس ػ مي ب،ونػػو دين ػا[ ميسػػورا[ فػػي عقيدتػػو ن ح،امػػو نتر ػريعاتو ن دابػػو

نتوجيهاتػو نى،ػذا ينبرػي ف ينقنػو الػدعاة إلػع اهلل تعػالع الػذين يسػهموف فػي تو ػينو لنمػدعوين نتبنيرػو لهػم

ب،ل ما يحمنو من رحمػة نبرػارات نيسػر نسػماحة نر فػة لننػاس كافػة ،نكػاف ذلػك نهػل إمػاـ الػدعاة نقػدنتهم
ػوؿ النَّ ِػو ُسػوةَ ح ِ
نبينا محمد  الذي قاؿ اهلل جل أنو عنو( :لََق ْد َكا َف لَ ُ،ػم فِػي ر ُس ِ
سػنَةَ ل َم ْػن َكػا َف يَػ ْر ُجػو النَّػوَ
ْ َ
َْ َ َ
نالْيػوـ ا ِ
آلخ َر َنذَ َك َر النَّوَ َكثِي [ػرا) [انحػزاب ]ٕٔ:حيػ كػاف عنيػو ال ػ ة نالسػ ـ رحمػة لنعػالمين ،يقػوؿ اهلل
َ َْ َ
ِ ِ
تعالعَ ( :نَما َْر َسنْنَ َ ِ
ين) [اننبيا  ،]ٔٓٚ:نكػاف  رنؤفػا[ رحيمػا[ بأتباعػو ،كمػا ن ػهو اهلل عػز
اؾ إالَّ َر ْح َمة[ لن َْعالَم َ
ػوؿ ِمػػن َنْػ ُه ِس ػ ُ،م ع ِزيػػز عنَيػ ِػو مػػا عنِػػتم ح ػ ِري عنَػػي ُ،م بِػػالْم ْؤِمنِين ر َ ِ
ػيم)
نجػػل بقولػػو( :ل َق ػ ْد َجػػا َ ُك ْم َر ُسػ َ ْ
نؼ َرحػ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ َُ
[التوبػة ،]ٕٔٛ:نت ػهو زنجػو ـ المػؤمنين عائرػة (ت ٘ٚىػػ) ػ رعػي اهلل عنهػا ػ بقولهػا( :مػا ُخيَّػر رسػػوؿ اهلل
 بين مرين إال خػذ يسرىما ما لم ي،ن إثما[ ،ف ف كاف إثما[ كاف بعد النػاس منػو ،نمػا انػتقم رسػوؿ اهلل 
لنهسو إال ف تنتهك حرمة اهلل عز نجل.)ٔ( )..

نىذا التيسير الذي ينبري ف يسن،و الدعاة في تبنيغ ىذا الدين ن ح،امو ىو ان ل في ىذا الدين ،يقػوؿ
اهلل سبحانو( :الَ يُ َ،نَ ُ َّ
سا إِالَّ ُن ْس َع َها) [البقرة ،]ٕٛٙ:يقوؿ الع مة ابػن العربػي (ت ٖٗ٘ىػػ) ػ رحمػو
ع النوُ نَػ ْه [

اهلل ػ( :نىذا

ل عظيم في الدين ،نركن من ركاف ريعة المسنمين ،رفنا اهلل سبحانو عنع انمػم بهػا ،فنػم
(ٕ)

يحمننا إ را[ ،نال كنهنا في مرقة مرا[)  ،نقد ر د النبػي  الػدعاة إلػع ذلػك فعنػدما بعػ عنيػو ال ػ ة
نالس ػ ـ معػػاذا[ (ت ٔٛى ػػ) ن بػػا موسػػع ان ػػعري (ت ٕٗى ػػ) رعػػي اهلل عنهمػػا إلػػع الػػيمن ن ػػاىما بقولػػو:
سػرا ،نب َ
رػرا نال تن َهػرا ،نتطانعػا نال تدتنهػػا) (ٖ) ،فنػم ي،تػع بأمرىمػا بالتيسػير نالتبرػير نالتطػػانع
سػرا نال تع َ
(ي َ

فيما بينهما نفيما يبنرانو بل نجههما يضا[ إلع ترؾ التعسير عنع الناس ،نحذرىما مػن تنهيػرىم ،ننهاىمػا عػن
الهرقة ناالخت ؼ فيما بينهما.

نال ريد ف ترؾ الدعاة نرر مقا ػد التيسػير نالتبرػير يػوقعهم فػي الضػد مػن ذلػك حيػ الرنػو نالترػدد
نحذر منو ،بقولو تعالع( :يا َْىل ال ِ
ْ،تَ ِ
نالتنطح الذي نهع اهلل تعالع عنو َّ
اب الَ تَػرْنُوا فِي ِدينِ ُْ ،م َنالَ تَػ ُقولُوا َعنَػع
َ َ
النَّػ ِػو إِالَّ ََ الْحػ َّػَ) [النسػػا  ،]ٔٚٔ:نيقػػوؿ جػػل ػػأنو( :قُػػل يػػا َْىػػل ال ِ
ِ ِِ
ْ،تَػ ِ
ْحػ ََ)
ػاب الَ تَػرْنُػػوا فػػي ديػػن ُْ ،م غَْي ػ َػر ال َ
َ
َْ َ
[المائػػدة ،]ٚٚ:نإذا ظهػػر الرنػػو نالترػػدد بػػين الػػدعاة فهػػو فػػيمن سػػواىم ظهػػر نذلػػك نىميػػة الػػدنر الػػذي
يتػػواله الػػدعاة فػػي المجتمعػػات ،نعظػػم المسػػؤنلية التػػي يتبوؤنهػػا ،نمػػن ىنػػا كػػاف عنػػع الػػدعاة إلػػع اهلل مسػػؤنلية
( )2رواه البخاري ،كتاب املناقب ،باب ل سكن النيب  فاحشاً ،رقم  ،3367رواه مسالم ،كتااب الفااا ، ،بااب مباعادة النايب
لآلثام ،واختياره من املباح أسهلو ،..رقم .2327
( )2أحكام القرآن.49/2 ،
( ) 3رواه البخاري ،كتاب املغازي ،باب بعمل أيب موسى ومعاذ إىل اليمن ،رقم  ،4342ورواه مسلم ،كتاب اجلهاد ،باب يف األمر
بالتيسري وترك التنفري ،رقم.4511
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كبرا ل،ػونهم ت ػدرنا لننػاس فػي التعنػيم نالن ػش ناالر ػاد نالػب غ ليبينػوا لهػم ح،ػاـ االسػ ـ بمػا حػوا
من عقائد ن رائح نمعام ت ن داب ن خ ؽ ،ف ذا كانت دعػوة ىػؤال الػدعاة نفػَ المػنهل االسػ مي الر ػيد
في التبرير نالتيسير بمقا د ح،اـ الدين بين الناس فسػي،ونوف ئمػة ىػدا نمرػاعل خيػر يُقتػدا بهػم إلػع
الدير ناله ح نالبنا  ،نينهل المدعونف من معينهم ال افي المستند لن وص ال،تػاب ال،ػريم نالسػنة النبويػة

المطهػػرة ،نمػػن ىنػػا تتضػػش ىميػػة اتدػػاذ القػػدنة الحسػػنة ناالقتػػدا بال ػػالحين نفػػي ذلػػك يقػػوؿ ربنػػا سػػبحانو
ِ
ِ
نتع ػػالعُ ( :نلَئِ ػ َ َّ ِ
َج ػ [ػرا ۖ إِ ْف ُى ػ َػو إِالَّ ِذ ْك ػ َػرا
ين َىػ ػ َدا النَّ ػػوُ ۖ فَبِ ُهػ ػ َد ُ
َسػ ػأَلُ ُْ ،م َعنَْي ػػو ْ
ػل الَ ْ
ػك ال ػػذ َ
اى ُم اقػْتَ ػػد ْه ۖ قُػ ْ
ِ
ِ ِ
ػد
ين) [اننعاـ ،]ٜٓ:نيقوؿ النبي ال،ريم ( :من س َّػن فػي االسػ ـ سػنة حسػنة ،فعُمػل بهػا بعػدهُ ،كت َ
لن َْعالَم َ
(ٔ)
لػو مثػل جػر مػن عمػل بهػا ،نال يػنق مػن جػورىم ػي  ، )..يقػوؿ الع مػة المبػاركهوري (ت ٖٖ٘ٔىػػ) ػ
رحمػػو اهلل ػ( :مػػن سػ َّػن فػػي االسػ ـ سػػنة حسػػنة ،ي :تػػع بطريقػػة مرعػػية يرػػهد لهػػا
(ٕ)

ػػل مػػن

ػػوؿ الػػدين،

فاتبِ َح فنو جره ،ن جر من عمل بتنك السنة ،غير منقوص من جورىم يئا[.)..
ناستنادا[ عنع ىذه الن وص ال،ريمة نمدلوالتها المباركة ف ف ىذه الدراسة تسعع إلع بياف مسػؤنلية الػدعاة

فػي نرػػر التيسػػير بػػين المػػدعوين نعػواب ذلػػك رغبػػة فػػي إبػراز الػػدنر المهػم لنػػدعاة فػػي نرػػر ىػػذه المقا ػػد
نإ ػػاعتها بػػين النػػاس ممػػا يسػػهم فػػي إظهػػار جوانػػد مػػن سػػماحة ىػػذا الػػدين العظػػيم نيسػػر ح،امػػو ن ػريعتو،
نفَ المنهل االس مي الوسطي المعتدؿ.

ػ ىمية الدراسة ن سباب اختيارىا:

تبرز ىمية الدراسة ،ن سباب اختيارىا من خ ؿ عدد من النقاط اآلتية:
ٔ .إب ػراز الن ػػوص الرػػرعية الدالػػة عنػػع التيسػػير نالسػػعة نالسػػماحة ،نبيػػاف مػػدلوالتها المباركػػة ،ن ىميػػة
العمل بها نتطبيقها في انعماؿ اليومية لندعاة.
ٕ .التأكيد عنع الػدعاة نتػذكيرىم بأىميػة انخػذ بجوانػد الرفػَ ناليسػر نالتيسػير نالتدهيػع الػواردة فػي
الر ػريعة االس ػ مية ،نعػػدـ اتجػػاىهم لنترػػديد عنػػع النػػاس فيمػػا يم،ػػن انخػػذ فيػػو بػػانرفَ نانخػػع
نانيسر من انح،اـ نانقواؿ نالهتانا ،مح االلتزاـ بالضواب المحددة لذلك.

ػ الدراسات السابقة:

ح،ػػاـ التيسػػير فػػي االسػ ـ ،نكونػػو

جػػا ت دراسػػات نتراكمػػات عنميػػة كثيػػرة جػػدا[ تبحػ

ػ [ مػػن

ػػوؿ

ىػػذا الػػدين ،نإحػػدا خ ائ ػػو البػػارزة ،نمقا ػػده ال،بػػرا ،نبيػػاف جوانػػد مػػن تيسػػير االس ػ ـ فػػي العبػػادات

( )1رواه مسلم ،كتاب العلم ،باب من سن سنة حسنة أو سيئة ،..رقم .6741
( )2حتفة األحوذي بشرح جامع الرتم ي.365/7 ،
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نالمعام ت ،ننحو ذلك (ٔ) ،مما ي عد ح ره ن تنانلو في دراسة متد

ة مػوجزة كهػذه الدراسػة نلعننػا

نستعرض من الدراسات العنمية السابقة ما لو ع قة مبا رة بهذه الدراسة ،نمن ذلك:

ٔػ التيسير في الدعوة إلع اهلل تعالع في عو ال،تاب نالسنة(ٕ):

تنانلػػت ىػػذه الدراسػػة مههػػوـ التيسػػير ،ن ىميتػػو ،نمرػػرنعيتو ،نعػػوابطو ،ثػػم تحػػدثت عػػن مظػػاىر التيسػػير
المتعنقة بالداعي ،نتنانلت في ذلك :التدهيع في فرض القياـ بالدعوة ،نمراعاة قدرة الداعية ،نعػدـ العنػت
فػػي الت،نيػػع بػػالب غ ،نالوعػػوح فػػي الػػدعوة ،نمرػػرنعية الهجػػرة ،ثػػم تحػػدثت عػػن مظػػاىر التيسػػير المتعنقػػة
بالمدعو ،نذكرت فيو :مراعاة حَ المدعو في إي اؿ الدعوة ،نمراعاة قدرة المدعو ،نالرفػَ بالمػدعو ،نفػتش
باب انمل مامو بالتوبة ،نانمر بمحانرتو ،نالستر عنيو عند الدطػأ ،نمراعػاة انمػور الطارئػة ،ثػم تحػدثت عػن
مظ ػػاىر التيس ػػير المتعنق ػػة بموع ػػوعات ال ػػدعوة (العقي ػػدة ،الرػ ػريعة) ،ث ػػم تنانل ػػت مظ ػػاىر التيس ػػير المتعنق ػػة
بالوسائل ،نجواز االجتهاد فيها ،نترػريح انح،ػاـ المبيحػة التدػاذ الوسػائل ،ثػم تحػدثت عػن مظػاىر التيسػير
المتعنقػػة بانس ػاليد نتنوعهػػا نالتػػدرج فيهػػا ،ثػػم تنانلػػت نجػػو االسػػتهادة مػػن مظػػاىر التيسػػير فػػي الػػدعوة فػػي
الع ر الحاعر فيما يتعنَ بالداعي نالمدعو نالوسائل نانساليد ،نجا ت الدراسة في (ٕٕٗ) هحة.
نيتضػػش ممػػا سػػبَ عرعػػو حػػوؿ ىػػذه الدراسػػة السػػابقة ،ن بػػرز مػػا ا ػػتمنت عنيػػو مػػن بػػواب نف ػػوؿ ،نهػػا
فػي بيػاف مسػؤنلية

تتحدث عن الدعوة ن ركانها ،نمظاىر التيسير فيها ،ما ىذه الدراسة المق ّدمة فستتد ػ
الػدعاة فػي نرػػر التيسػير بػػين المػدعوين نبيػػاف عػواب ذلػػك ،نىػذا ال ينهػػي نجػود نػػوع مػن الترػػابو فػي بعػ

جزئيات الدراستين إال ف بينهما اخت ؼ ناعش في يريقة التنانؿ ،نفي االتجاه العاـ ل،ل دراسة منهما.

ٕ ػ منهل التيسير المعا ر ،دراسة تحنينية(ٖ):

تحػػدثت ىػػذه الدراسػػة فػػي تمهيػػدىا عػػن تعريهػػات عامػػة نمػػدخل عػػاـ لنموعػػوع تنػػانؿ ح،ػػاـ اليسػػر فػػي
االسػ ػ ـ ن ػػولو ،ث ػػم تنانل ػػت ع ػػواب اليس ػػر ف ػػي االسػ ػ ـ ،نتح ػػدثت ع ػػن ج ػػذنر م ػػنهل التيس ػػير المعا ػػر
( ) 1ومن األمثلة على الرتاكمات العلمية القرسبة من موضوع الدراسة:
ا رفع ادرج يف الشرسعة اإلسالمية ،د.صاحل بن هيد.
ا رفع ادرج يف الشرسعة اإلسالمية "دراسة أصولية تأصيلية" ،د.سعقوب أبا حسني.
ا صور من مساحة اإلسالم ،د.عبدالعزسز الربيعة.
ا املشقة جتلب التيسري "دارسة نظرسة وتطبيقية".
ا مقاصد الشرسعة اإلسالمية ،حممد الطاىر بن عاشور.
( )2دراسة من إعداد :أم بنت حممد العجالن ،مرحلة املاجستري ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية الدعوة واإلعالم،
قسم الدعوة واالحتساب1425 ،ىا.
( )1دراسااة قااام عااا :عبااداحل باان إباراىيم الطوسا  ،مرحلااة املاجسااتري ،جامعااة اإلمااام حممااد باان سااعود اإلسااالمية ،كليااة الشارسعة ،قساام
الثقافة اإلسالمية1425 ،ىا.
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ػوؿ مػنهل التيسػير المعا ػر وعػرض ننقػدو ،ن سػباب

نمههومو ن برز مدارسو ،نجا الحدي بعد ذلك عػن

ظهور منهل التيسير المعا ر ن ثػاره ،نكػاف مػدار ىػذه الدراسػة يػدنر حػوؿ ت ػحيش مػا ُسػي فهمػو عػن يسػر
االس ـ ،ننقد دعانا اليسر المعا رة.
نيتضش مما سػبَ عرعػو مػن الدراسػات السػابقة ،ن بػرز مػا ا ػتمنت عنيػو مػن بػواب نف ػوؿ ،نػو ال توجػد

دراسة عنمية حوؿ موعوع الدراسة المق ّدمة ،نإف كاف ىنػاؾ ترػابو فػي بعػ
ف ىذه الدراسة المق ّدمة ستتد

جوانػد الدراسػات السػابقة إال

في بياف مسؤنلية الدعاة في نرر التيسير بػين المػدعوين ،نبيػاف عػواب

ذلك.

ػ مر،نة الدراسة:

الدعاة إلع اهلل تعالع مبنَّروف لدين االس ـ نلذلك كاف لزاما[ عنيهم ف يقوموا بهذه المهمة الجنينة نفَ
المنهل االس مي القائم عنع الوسطية ناالعتداؿ ،نتهي عقائده ن ح،امو نترريعاتو بالتيسير نالسماحة

ناالحساف نالعدؿ لي،وف ىؤال الدعاة ناجهة متميزة لهذا الدين ماـ المدعوين ،نفي الوقت نهسو ينبري
ف ي،وف ىذا التيسير الذي يُبنَّرو الدعاة منتزما[ بأح،اـ ىذا الدين ،ف تيسير مهرط نال تساىل يتبعو تمييح
نتضييح نح،اـ الدين ،نبدنف ترديد نتنطح نغنو نتضييَ عنع تباع ىذا الدين فدين االس ـ نس بين

يرفين ،نعدؿ بين متضادين ،نالوسطية رنح تسري في كل جواند ىذا الدين نترريعاتو ن ح،امو ،نىذا ما
عنيت بو ىذه الدراسة في بياف مسؤنلية الدعاة في نرر التيسير بين المدعوين ،نبياف عواب ذلك.

ػ تساؤالت الدراسة:

عنع عو المر،نة البحثية المػذكورة سػابقا[ يم،ػن تحديػد التسػاؤالت التػي تسػعع الدراسػة إلػع االجابػة عنهػا

نفَ اآلتي:

ػ ما مههوـ التيسير؟
ػ ما م ادر التيسير في الرريعة االس مية؟ نما عوابطو؟
ػ ما ىمية دنر الدعاة في نرر التيسير بين المدعوين؟
ػ ما الركائز الدعوية لنرر التيسير بين المدعوين؟
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ػ منهل الدراسة:
تعػػد ىػػذه الدراسػػة مػػن الدراسػػات العنميػػة التػػي تسػػتند عنػػع المػػنهل التػػاريدي الػػذي يهػػتم بجمػػح الحقػػائَ
نالمعنومػػات مػػن خ ػ ؿ دراسػػة الوثػػائَ نالسػػج ت ناآلثػػار ،مػػن جػػل االفػػادة منهػػا فػػي ت،ػػوين النتػػائل التػػي
(ٔ)

تؤسس حقائَ جديدة ،ن تقدـ تعميمات سنيمة عن انحداث الماعية ،ن الحاعرة. ..

ػ تقسيمات الدراسة:

ػ المقدمة :نتحتوي عنع( :التمهيد ،ىمية الدراسة ،ن سباب اختيارىا ،الدراسات السابقة ،إجرا ات
الدراسة ،نتقسيماتها).
المبح اننؿ :مههوـ التيسير.
المبح الثاني :م ادر التيسير في الرريعة االس مية نعوابطو.
المبح الثال  :ىمية دنر الدعاة في نرر التيسير بين المدعوين.
المبح الرابح :الركائز الدعوية لنرر التيسير بين المدعوين.
ػ الدػاتمة ،نفيها برز نتائل الدراسة ،نتو ياتها.

*****

المبح اننؿ :مههوـ التيسير:
قبل الررنع في مباح ىذه الدراسة اجتهد الباح في تحرير مههوـ بع

الم طنحات الػواردة فػي ىػذه

الدراسة ،نتبياف برز معالمها ،نذلك نفَ المطالد اآلتية:

ػ المطند اننؿ :بياف م طنش التيسير:

( )1انظاار :أصااول الب اامل العلمااي ومناىجااو ،د.باادر ،ص ،235الب اامل العلمااي "مفهومااو أدواتااو أساااليبو" ،د.عبياادات وآخاارون،
ص.215
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 .المراد بالتيسير في النرة:

(ٔ)

التيسػػير مػػأخوذ مػػن اليسػػر ،نىػػو عػػد العسػػر ننقيضػػو  ،نقػػد نردت كنمػػة التيسػػير نمرادفاتهػػا فػػي القػػر ف
ال،ريم تحت معاف عدة ،نمما نرد في ذلك:
ب) ،فهو يسػير
ػ تأتي بمعنع :السهولة نرفح الحرج نال،نهة نالمرقة عنع الم،نهين ،ن(يَ َّ
س ّر) من باب (قَػ َّر َ
س ْرهُ ،نمنو قولو تعالع( :يُ ِريػ ُد النَّػوُ بِ ُُ ،ػم الْيُ ْس َػر َنالَ يُ ِريػ ُد
يَ :سهل ،يقاؿ :يَ َّ
س َر الري  ،يَ :سهَّنو ،نلم يػُ َع َ
ِِ
ِ
س َػر ِم َػن
ْح َّ
ُح ِ ْػرتُ ْم فَ َمػا ْ
ػل َنالْعُ ْم َػرةَ لنَّػو ۖ فَػِ ْف ْ
بِ ُُ ،م الْعُ ْس َر) [البقرة ،]ٔٛ٘:نقولػو تعػالعَ ( :نَتمػوا ال َ
استَػ ْي َ
ػورا) [االس ػرا  ،]ٕٛ:نقولػػو تعػػالعَ ( :نلََق ػ ْد
سػ [
ال َْه ػ ْد ِي) [البقػػرة ،]ٜٔٙ:نقولػػو تعػػالع( :فَػ ُقػ ْ
ػل لَ ُهػ ْػم قَػ ْػوال[ َم ْي ُ
س ْرنَا الْ ُق ْر َف لِن َذ ْك ِر فَػ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ رر) [القمر.]ٔٚ:
يَ َّ
س ُرهُ لِنْيُ ْس َرا) [النيل ،]ٚ:ي نُهيئػو ننر ػده لهعػل
سنُػيَ َ
ػ نتأتي بمعنع :التهيئة ناالر اد ،نمنو قولو تعالع( :فَ َ
(ٕ)
العمل ال الش.
ن قػػرب المعػػاني السػػابقة لهػػذه الدراس ػػة ىػػو المعنػػع اننؿ ب،ػػوف المػ ػراد بالتيسػػير :السػػهولة نرفػػح الح ػػرج
نال،نهة نالمرقة عن الم،نهين.
ب .المراد بالتيسير في اال ط ح:

الم ػراد بالتيسػػير ىنػػا :التسػػهيل نالتدهيػػع بعمػ رػل ال يجهػػد الػػنهس ،نال يثقػػل الجسػػم(ٖ) ،نقيػػل ىػػو( :تطبيػػَ
انح،اـ الررعية ب ورة معتدلػة كمػا جػا ت فػي كتػاب اهلل نسػنة نبيػو  ،مػن غيػر ترػدد يُحػ َرـ الحػ ؿ ،نال
(ٗ)
تميح يُحنَل الحراـ).
نيم،ن بعد ذلك بياف التعريع االجرائي اال ط حي لهذه الدراسػة ،نىػو( :دنر الػدعاة إلػع اهلل فػي إ ػاعة
مقا د الدين االس مي من السهولة نالسماحة نرفح الحرج ننررىا بين المدعوين نفَ الضواب الررعية).

ػ المطند الثاني :بياف م طنحات مرادفة خرا:

ل،نمة والتيسيرو كنمات مرادفة عديدة ،ن لهاظ ذات نة بمعناىا ،نلعل من برزىا ال،نمات اآلتية:
 .التدهيع:

ػ التدهيع في النرة :عد التثقيل نالترديد ،نالدهة :خهة الوزف ،ن خهة الحاؿ(ٔ).

( )1انظاار :لسااان العاارب ،اباان منظااور ،295/5 ،معجاام مقاااسي اللغااة ،اباان فااارس ،155/6 ،خمتااار الاا اح ،الارازي ،ص،742
املعجم الوسيط ،إبراىيم أني وآخرون( ،1178/2 ،مادة سسر).
( )2انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب.74/11 ،
( )3انظر :القواعد الفقهية الكربى ،د.صاحل السدالن ،ص ،221القواعد الكربى ،عبداحل العجالن ،ص.199
( )4اليسر والسماحة يف اإلسالم ،د.الاغري ،ص .7
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عرفػو ابػن الجػوزي (ت ٜ٘ٚىػػ) ػ رحمػو اهلل ػ بقولػو( :تسػهيل الت،نيػع ،ن إزالػة
ػ التدهيػع فػي اال ػط حّ :
بعضو) (ٕ).

ب .الرخ ة:

ػ الرخ ة في النرة :السهولة ناليسر ،نىي عد الترديد ،يقاؿ :الرخ ة في انمر ،ي :بالتيسير فيو(ٖ).
ػ الرخ ة في اال ط ح :يقوؿ الع مة القرافي (تٗٙٛىػ) ػ رحمو اهلل( :الرخ ة :جػواز االقػداـ عنػع الهعػل

(ٗ)
نعرفهػػا الرػػايبي (ت ٜٓٚىػػ) ػ رحمػػو اهلل ػ بقولػػو( :مػػا ُ ػػرع لعػػذر
،
مػػح ا ػػتهار المػػانح منػػو ػػرعا[)
ّ

اؽ ،استثنا من

ل كني يقتضي المنح ،مح االقت ار عنع مواعح الحاجة فيو) (٘).

ج .رفح الحرج:

ػ رفح الحرج في النرة :إزالة الضيَ ،ننهيو عن موععو ،نإسقاط االثم عمن نقح عنيو(.)ٙ
ػ رفح الحرج في اال ط ح( :الحرج :كل ما دا إلع مرقة زائدة في البػدف ،ن الػنهس ،ن المػاؿ حػاال[ ،ن
()ٚ
را ّؽ من المر ّقة برفػح التّ،نيػع مػن ػنو ،ن بتدهيهػو،
مآال[)  ،نرفح الحرج ،ىو( :إزالة ما في التّ،نيع ال ّ
ن بالتّديير فيو ،ن بأف يجعل لو مدرج) (.)ٛ
د .السماحة:

ػ السماحة في النرة :مأخوذة من الس سة نالسهولة نالسدا (.)ٜ

ػ السماحة في اال ط ح( :بذؿ مػا ال يجػد تهضػ [) (ٓٔ) ،نىػي ىنػا بمعنػع( :السػهولة المحمػودة فيمػا يظػن
الناس الترديد فيو).

(ٔٔ)

( ) 1انظر :لسان العرب ،ابن منظور ،79/9 ،املفردات يف غرسب القرآن ،األصفهاين ،212/1 ،النهاسة يف غرسب اددسمل واألثار،
ابن األثري ،ص( ،274مادة خ ).
( ) 2زاد املسري يف علم التفسري.61/2 ،
( ) 3انظر :لسان العرب ،ابن منظور ،41/7 ،خمتار الا اح ،الرازي ،ص( ،165مادة رخص).
( ) 4شرح تنقيح الفاول يف اختاار ا:اول يف األصول ،ص.85
( ) 5املوافقات.311/1 ،
( ) 6انظاار :لسااان العاارب ،اباان منظااور ،87/7 ،خمتااار الاا اح ،الارازي ،ص ،172النهاسااة يف غرسااب اداادسمل واألثاار ،اباان األثااري،
ص( ،254مادة حرج).
( ) 7رفع ادرج ،د.صاحل ابن هيد ،ص.48
( ) 8رفع ادرج والتيسري يف الشرسعة اإلسالمية ،د.مسري ادراسي  ،ص.2
( ) 9انظر :النهاسة يف غرسب اددسمل واألثر ،ابن األثري ،ص ،443معجم مقاسي اللغة ،ابن فارس( ،469/1 ،مادة مسح).
( ) 11التعرسفات ،اجلرجاين ،ص.161
( ) 11داللة القرآن على مساحة اإلسالم وسسره ،د.ناصر امليمان ،ص.53
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نيظهر من خ ؿ التعريهات السابقة نجود ترابو بين ىذه الم طنحات مح الم طنش الرئيس لهذه الدراسة
والتيسيرو ،نتبين من ذلك نها تجتمح في السهولة ناليسر نالتوسعة عنع تباع ىذا الدين.

ػ المطند الثال  :التيسير من مقا د الرريعة(ٔ):
يعػػد التيسػػير حػػد ىػػم الرايػػات نالمعػػاني الجمينػػة لرػريعة االسػ ـ حيػ جػػا ت ىػػذه الرػريعة فػػي

ػػنها

نفػػي مجمنهػػا ميسػػرة ،نمتوازنػػة مػػح حاجػػات النػػاس ،ن سػػهمت كػػذلك فػػي ح،امهػػا بالتوسػػعة ،نرفػػح الحػػرج
سػػا إِالَّ ُن ْسػ َػع َها) [انعػراؼ ،]ٕٗ:يقػػوؿ ابػػن عطيػػة (ت ٘ٗٙ
نالضػيَ عنػػيهم ،يقػػوؿ اهلل تعػالع( :الَ نُ َ،نَػ ُ
ػع نَػ ْه [
ىػػ) ػ رحمػو اهلل ػ( :ىػذه اآليػة نػ أ فػي ف الرػريعة ال يتقػرر مػن ت،اليههػا ػي ال يطػاؽ) (ٕ) ،نيسػر انح،ػاـ
الررعية من حي التطبيَ نوعاف:

ػ اليسر ان ني :ف،ل ما رعو اهلل من ح،اـ ُميسر من

نو ،نال عنت فيو ،نىذا النوع يدت

بالنظر إلع

ريعة االس ـ في عمومها ،كما ذُكر ع ه.
ػ اليُسر التدهيهػي ن الطػارئ :نىػي انح،ػاـ التػي ُجعنػت فػي ان ػل ميسػرة ،غيػر نػو يػر عنيهػا نقػل بسػبد
ظرنؼ استثنائية ،ن حواؿ تد

بع

الم،نهين فيدهع الررع عنهم بذلك الح،م ان ني(ٖ).

نعنيػػو ف ػ ف التيسػػير عنػػع النػػاس ،نتحقيػػَ م ػػالحهم ،نرفػػح الضػػرر عػػنهم ،ندفػػح المرػػقة عػػنهم ،نالتوسػػعة
عنيهم نالتدهيع عنهم يسػري فػي مدتنػع ح،ػاـ ىػذه الرػريعة ،نمػن انمثنػة عنػع ذلػك :التيسػير فػي جمػح
ال نوات نق رىا ثنا السهر ،ن جمعها حاؿ المطر ،ن المرض ،ن التيمم بالتراب عنػد عػدـ نجػود المػا ،
ن عنػػد تعػػذر اسػػتعمالو ،ن فػػي المسػػش عنػػع الدهػػين ،ن فػػي إباحػػة الهطػػر لنمسػػافر فػػي ػػهر رمضػػاف ،كمػػا
يسػػق الحػػل نىػػو حػػد ركػػاف االسػ ـ عػػن غيػػر المسػػتطيح عنيػػو فػػي مالػػو ،ن بدنػػو ،ننحػػو ذلػػك مػػن انمثنػػة

ال،ثيرة التي ترتب بأح،اـ ىػذه الرػريعة (ٗ) ممػا يؤكػد ف التيسػير مػن ػوؿ مقا ػد ىػذه الرػريعة الدالػدة،
اسػػتَطَ ْعتُ ْم) [الترػػابن،]ٔٙ:
نغايػػة سػػامية نح،امهػػا  ،نقػػد نػ ّ ربنػػا سػػبحانو عنػػع ذلػػك بقولػػو( :فَػػاتَّػ ُقوا النَّػػوَ َمػػا ْ

( ) 1ع فار العالماة حمماد الطااىر بان عاشاور ا رهاو احل ا مقاصاد الشارسعة بقولاو( :املعااين وادككام املل و اة للشاارع يف أياع أحاوال
التشرسع أو معظمها) ،مقاصد الشرسعة اإلسالمية ،ص.51
( ) 2ا:رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزسز.515/5 ،
( ) 3انظر :مقاصد التشرسع اإلسالمي ،د.الشبيلي ،ص.81
( ) 4ال سع ي اددسمل ىنا عن سُسر الشرسعة اإلسالمية وأحكامها خلوىا من املشقة والكلفة ب ى ا مقاود ليميز احل اخلبيمل من
الطيب ،وستبني امل من من الكافر ،واملتبع من املعرض ،والطا،ع من املعاند وقد تاافرت الناوص الشرعية امل كدة ل لك.
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نق ػػاؿ الرس ػػوؿ ( :إذا م ػػرت،م بر ػػي ف ػػأتوا من ػػو م ػػا اس ػػتطعتم ،نإذا نهي ػػت،م ع ػػن ػػي ف ػػدعوه)(ٔ) ،يق ػػوؿ
الحافظ النوني (ت ٙٚٙىػ) ػ رحمو اهلل ػ( :ىذا من قواعد االس ـ المهمة ،نمن جوامح ال،نم التػي عطيهػا
 ،نيدخل فيو ما ال يح ع من انح،اـ كال

ة بأنواعها ،ف ذا عجز عػن بعػ

ركانهػا ،ن بعػ

ػرنيها

تػػع بالبػػاقي  ...ن ػػباه ىػػذا غيػػر منح ػػرة ،نىػػي مرػػهورة فػػي كتػػد الهقػػو ،)ٕ( )..نيقػػوؿ الع مػػة ابػػن القػػيم

الجوزيػة (ت ٔ٘ ٚىػػ) ػ رحمػو اهلل ػ( :ىػذا ػأف الح،ػيم النطيػع الدبيػر البػر المحسػن ،نإذا تأمنػت ػرائح
دينو التي نععها بين عباده نجدتها ال تدػرج عػن تح ػيل الم ػالش الدال ػة ن الراجحػة بحسػد االم،ػاف،
نإف تزاحمت قدـ ىمها ن جنها نإف فاتت دناىما ...ى،ذا نعح ح،ػم الحػاكمين ػرائح دينػو ،دالػة عنيػو،
اىدة لو ب،ماؿ عنمو نح،متو نلطهو بعباده نإحسانو إليهم ،نىذه الجمنة ال يستريد فيهػا مػن لػو ذنؽ مػن
الرريعة ،نارتضاع من ثديها ،ننرند مػن ػهو حوعػها ،نكنمػا كػاف تضػنعو منهػا عظػم كػاف ػهوده لمحاسػنها
(إف الرريعة االس مية مبناىا ن ساسها عنػع ِ
نم الحها كمل)(ٖ) ،نيقوؿ ػ رحمو اهلل ػ يضا[َّ :
الح،ػم نم ػالش
(ٗ)
العباد في المعاش نالمعاد ،نىي عدؿ كنها ،نرحمة كنهاِ ،
نح،مة كنها.)...
نمن تأمل انح،اـ الررعية نجد ف التيسير يترافَ معها إف كاف ثمة مرقة ،ن عوبة بدنيػة ،ن نهسػية ،ن
ماليػػة عنػػع الم،نػػع فػػي القيػػاـ بػػالت،نيع الرػػرعي نذلػػك نف فػػي المرػػقة نال ػػعوبة إحراج ػا[ ،ن عػػررا[ ،ن
تضػػييقا[ عنػػع الم،نػػع ،نالحػػرج نالضػػرر نالضػػيَ مدفوعػػة عنػػو بن ػػوص الر ػريعة نقواعػػدىا العادلػػة حي ػ

ن ػػت ىػػذه القواعػػد الرػػرعية عنػػع التيسػػير نالسػػعة نتحقيػػَ الم ػػالش ندفػػح المضػػار ،نمػػن تنػػك القواعػػد:
(المرقة تجند التيسير)( ،إذا عػاؽ انمػر اتسػح)( ،در المهاسػد مقػدـ عنػع جنػد الم ػالش)( ،الضػرنرات

تبػػيش المحظػػورات) (٘) ،نفػػي ىػػذه القواعػػد ن ػػواىدىا تتجنػػع معػػالم يسػػر االس ػ ـ نسػػعتو نرحمت ػو بأتباعػػو،
نيظهر ذلك في سائر العبادات نالمعام ت ،نما فيها من ندب التياف الرخ

الررعية.

المبح الثاني :م ادر التيسير في الرريعة االس مية نعوابطو:

جا ت الرريعة االس مية امنة ل،ل متطنبات حياة البرر ل،وف ىذه الرريعة منػزلة من عند اهلل تعالع،
نىو سبحانو خالَ الناس ،فأنزؿ لهم ما يناسبهم من الررائح نانح،اـ ،يقوؿ سبحانوَ( :الَ يَػ ْعنَ ُم َم ْن َخنَ ََ
( )1رواه البخاري ،كتاب االعتاام بالكتاب والسنة ،باب الس ال عن شيء ل سقع ،رقم  ،3563ورواه مسلم ،كتاب ادج ،باب
األمر ى سقتاي التكرار ،رقم .2344
( )2شرح ص يح مسلم (املنهاج شرح ص يح مسلم بن ادجاج).12/4 ،
( )3مفتاح دار السعادة ،ابن القيم اجلوزسة.31/2 ،
( )4إعالم املوقعني.3/3 ،
( )5لالسااتزادة حااول ى ا ه القواعااد وتفاصاايلها انظاار :األشااباه والنظااا،ر ،للساايوطي ،ص ،76القواعااد الفقهيااة ،عبااد احل العجااالن،
ص ،68القواعد الفقهية الكربى ،د.صاحل السدالن ،ص.112
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يع الْ َدبِ ُير) [المنك ،] ٔٗ:ف،انت ىذه الرريعة متوافقة مح يبيعة االنساف نفطرتو ،نما يتناسد
َن ُى َو النَّ ِط ُ
مح حالو ن ؤننو ناحتياجاتو نم الحو حي كاف من خ ائ

ىذه الرريعة الدالدة نمقا دىا العظيمة

مراعاتها نحواؿ االنساف نناقعيتها في نظرتها لو كمدنوؽ يعتريو النق

نالدطأ ،نما ُركد فيو من هوات

نغرائز ،نما ُجبل عنيو من عوايع ن حاسيس فجعنت ذلك في سياؽ االختبار نالتحدي لإلنساف بين ىواه
ِ
َّج َديْ ِن) [البند،]ٔٓ-ٛ:
سان[ا َن َ َهتَػ ْي ِن* َن َى َديْػنَاهُ الن ْ
نقنبو نعقنو ،يقوؿ سبحانوَ( :لَ ْم نَ ْج َع ْل لَوُ َع ْيػنَػ ْي ِن * َنل َ
نيقوؿ تعالعَ ( :ننَػ ْه ر
اىا)
اب َم ْن َد َّس َ
ورَىا َنتَػ ْق َو َاىا * قَ ْد َفْػنَ َش َم ْن َزَّك َ
اىا * َنقَ ْد َخ َ
س َنَما َس َّو َاىا * فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
نبين ربنا عز نجل ف ىذه الحياة الدنيا دار اختبار نامتحاف ،كما قاؿ سبحانو( :الَّ ِذي
[الرمسَّ ،]ٔٓ-ٚ:
ِ
ور) [المنك.]ٕ:
َخنَ ََ ال َْم ْو َ
ْحيَاةَ ليَْبػنُ َوُك ْم َي ُْ ،م ْ
ت َنال َ
س ُن َع َم [ ۖ َن ُى َو ال َْع ِز ُيز الْرَ ُه ُ
َح َ
ننظرا[ نف الضعع نالق ور ىو ان ل في االنساف كما دؿ عنع ذلك قوؿ اهلل تعالع( :يُ ِري ُد النَّوُ َ ْف
ِ
ع ِعي [ها) [النسا  ]ٕٛ:نقرر ذلك النبي  بقولو( :كل بني دـ خطا
يُ َد َه َ
سا ُف َ
ع َع ْن ُْ ،م ۖ َن ُخن ََ ا ِالنْ َ
نخير الدطائين التوابوف) (ٔ) ،لذلك جا ت ح،اـ ريعة االس ـ ميسرة في سائر ت،اليهها نفرائضها
نناجباتها نمندنباتها عنع تباعها مما يُم،نهم من دا ىذه انح،اـ ب،ل يسر نسهولة ،نال ت،اد تجد
عبادة ،ن فريضة إال نفيها من التيسير ما يجعل الم،نع قادرا[ عنع دائها نفَ ما رعو اهلل تعالع ،نليس
ىذا فحسد ،بل نجد في سائر العبادات رخ ا[ لرير القادرين عنع دائها ،ن لذني الظرنؼ ناالحتياجات
نفَ قدرتهم نياقتهم نحاجتهم مما يؤكد ف التيسير يسري في كافة انح،اـ الررعية العامة نالدا ة.
نقد كدت م ادر ىذه الرريعة السمحة بأف ذلك

ل في سائر انح،اـ الررعية ،نربنا سبحانو ال

ي،نع المسنم فوؽ ياقتو بدا[ ،نىذا ما نعرعو نفَ اآلتي:

نال[ :التيسير في ن وص القر ف ال،ريم:

جا ت ن وص كريمة من القر ف ال،ريم مؤكدة ف التيسير نانخذ بو ركيزة من ركائز ح،اـ الرريعة

الدالدة ،ن ل من وؿ مقا دىا ال،ريمة ،نمما نرد في ذلك:
ند ر
ُخ َر ۖ َن َعنَع
ات ۖ فَ َم ْن َكا َف ِم ْن ُْ ،م َم ِري [
ضا َ ْن َعنَع َس َه رر فَ ِع َّدةَ ِم ْن َيَّ راـ َ
ٔ .قوؿ اهلل سبحانوَ( :يَّ [اما َم ْع ُد َ
الَّ ِذين ي ِطي ُقونَو ِف ْديةَ يَع ِ
وموا َخ ْيػ َر لَ ُْ ،م ۖ إِ ْف ُك ْنتُ ْم
اـ م ْس ِ،ي رن ۖ فَ َم ْن تَطََّو َ
َ ُ ُ َ َُ
ع َخ ْيػ [را فَػ ُه َو َخ ْيػ َر لَوُ ۖ َنَ ْف تَ ُ ُ
تَػ ْعنَ ُمو َف) [البقرة ]ٔٛٗ:حي جاز الرارع الح،يم لنم،نع الهطر في هر رمضاف تيسيرا[ لو إف كاف
مريضا[ ،ن مسافرا[ ،نمن ثم يقضي ما فاتو بعد هائو ،ن عودتو من سهره.

( )1أخرجو الرتم ي يف سننو ،كتاب صفة القيامة ،رقم  ،2499وقال( :حدسمل غرسب) ،وأخرجو ابن ماجة يف سننو ،كتاب الزىد،
رقم  ،4215وحسنو الشيخ األلباين ،ص يح سنن ابن ماجة.418 /2 ،
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ع اهلل نَػ ْهسا[ إالّ ُن ْس َعها) [البقرة ]ٕٛٙ:حي ن ت اآلية ال،ريمة عنع ف جميح
ٕ .نيقوؿ تعالع( :ال يُ َ،نَ ُ
الت،نيهات عنع العباد إنما ىي في حدند ياقتهم نقدرتهم ،يقوؿ ابن جرير (ت ٖٓٔىػ) ػ رحمو اهلل ػ:

(فيتعبدىا إال بما يسعها ،ف يُضيَّ عنيها ،نال يجهدىا)(ٔ).
جل أنو( :ربػَّنا الَ تُػ َؤ ِ
اخ ْذنَا إِ ْف نَ ِسينَا َْن َ ْخطَأْنَا) [البقرة ،]ٕٛٙ:نقد نرد في الحدي عن ابن
ٖ .نيقوؿ َّ
ََ
عباس (ت ٙٛىػ) رعي اهلل عنهما( :قاؿ لما نزلت ىذه اآلية:و َنإِ ْف تُػ ْب ُدنا َما ِفي َنْػ ُه ِس ُْ ،م َْن تُ ْد ُهوهُ
يح ِ
اس ْب ُْ ،م بِ ِو النَّوُو[البقرة ،]ٕٛٗ:قاؿ :دخل قنوبهم منها ي  ،..فقاؿ النبي  :قولوا سمعنا ن يعنا
َُ
ع النَّوُ نَػ ْه ِ
ت
سبَ ْ
نسنمنا ،قاؿ :فألقع اهلل االيماف في قنوبهم ،فأنزؿ اهلل والَ يُ َ،نَ ُ
سا إالَّ ُن ْس َع َها ۖ لَ َها َما َك َ
[
ِ
ِ
وربَّػنَا َنالَ تَ ْح ِم ْل َعنَْيػنَا إِ ْ [را
سبَ ْ
ت ۖ َربػَّنَا الَ تُػ َؤاخ ْذنَا إِ ْف نَسينَا َْن َ ْخطَأْنَاو ،قاؿ :قد فعنتَ ،
َن َعنَْيػ َها َما ا ْكتَ َ
َكما حمنْتو َعنَع الَّ ِذ ِ ِ
ت َم ْوالنَاو ،قاؿ :قد فعنت
ونا ْغ ِه ْر لَنَا َن ْار َح ْمنَا ۖ َنْ َ
َ َ َ َُ
ين م ْن قَػ ْبننَاو ،قاؿ :قد فعنتَ ،
َ
(ٕ) نيظهر في ىذا الن ال،ريم ف اهلل عز نجل قد تهضل فتجانز عن عباده ما ُجبنوا عنيو من النسياف
نالدطأ نىذه ورة من ور التيسير نالتسامش في االس ـ ل،وف ذلك يتوافَ مح يبيعة النهس البررية

التي يعتريها الدطأ نالق ور نالزلل.
ِ
،ن يُ ِري ُد لِيُطَ َه َرُكم َنلِيُتِ َّم نِ ْع َمتَوُ َعنَْي ُْ ،م لعنَّ ُْ ،م
من َح َرج َنلَ ْ
(ما يُ ِري ُد اهلل ليَ ْج َع َل َعنَْي ُ،م ْ
ٗ .نيقوؿ سبحانوَ :
رنف) [المائدة ،]ٙ:نىنا اىد خر عنع ما نرد من التيسير في انح،اـ الررعية حي ُ رع
تَ ْر ُُ ،
التيمم لن ة عند فَػ ْق ِد الما  ،ن العجز عن استددامو ،يقوؿ الحافػظ ابن كثير (ت ٗٚٚىػ) ػ رحمو اهلل ػ
ِ
سر ،نلم يُعسر ،بل باح التيمم عند
من َح َرجو ي :فنهذا َس َّه َل عني،م نيَ َّ
( :و َما يُ ِري ُد اهلل ليَ ْج َع َل َعنَْي ُ،م ْ
المرض ،نعند فَػ ْق ِد الما توسعة[ عني،م ،نرحمة[ ب،م ،نجعنو في حَ من ُ رع لو يقوـ مقاـ الما ،...
لعن،م تر،رنف نعمو عني،م ،فيما رعو ل،م من التوسعة ،نالر فة ،نالرحمة ،نالتسهيل ،نالسماحة)(ٖ).
َّ ِ
وؿ النَّبِ َّي انَُم َّي الَّ ِذي يَ ِج ُدننَوُ َم ْ،تُوب[ا ِع ْن َد ُى ْم فِي التػ َّْوَر ِاة َنا ِالنْ ِج ِ
يل
الر ُس َ
ين يَػتَّبِعُو َف َّ
٘ .نيقوؿ عز نجل( :الذ َ
ِ
اىم َع ِن الْم ْن َِ ،ر ني ِحل لَهم الطَّيَب ِ
ِ
ض ُح َع ْنػ ُه ْم إِ ْ َرُى ْم
ات َنيُ َح َرُـ َعنَْي ِه ُم الْ َدبَائِ َ َنيَ َ
ُُ َ
ُ َُ
يَأ ُْم ُرُى ْم بال َْم ْع ُرنؼ َنيَػ ْنػ َه ُ ْ
ِِ
َّ ِ
ك ُى ُم
َنان ْغ َؿ الَّتِي َكانَ ْ
ور الَّ ِذي ُنْ ِز َؿ َم َعوُ ۖ ُنلَئِ َ
ين َمنُوا بو َن َع َّزُرنهُ َننَ َ ُرنهُ َناتَّػبَػعُوا الن َ
ت َعنَْي ِه ْم ۖ فَالذ َ
ال ُْم ْه ِن ُحو َف) [انعراؼ ،] ٔ٘ٚ:نتعرض ىذه اآلية ال،ريمة جمنة من خ ائ ىذه الرسالة المحمدية
نفضائنها ،نمما نرد في ذلك :نها زالت انحماؿ نانثقاؿ نالردائد عن تباع محمد  فجا ت
ريعتو سمحة ميسرة ناعحة في عقيدتها ن ح،امها نت،اليهها ،ن ف اله ح خاص بالمتبعين لها
( )1جامع البيان عن تأوس آي القرآن.154/3 ،
( )2روه البخاري ،كتاب اإلاان ،باب فألقى احل اإلاان ،..رقم ،115ورواه مسلم ،كتاب اإلاان ،باب بيان أنو سب انو وتعاىل ل
سكل إال ما سطاق ،رقم.131
( )3تفسري القرآن العظيم.211/2 ،
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نالمنقادين لهذه الرريعة السمحة.
ِِ
ِ
ِ ِ
اجتَبَا ُك ْم َنَما َج َع َل َعنَْي ُْ ،م فِي ال َدي ِن ِم ْن
 .ٙنيقوؿ سبحانو نتعالعَ ( :ن َجاى ُدنا في النَّو َح ََّ ِج َهاده ۖ ُى َو ْ
ِ َّ ِ ِ ِ
يم) [الحل ،]ٚٛ:نىذا ن كريم يؤكد ف السعة نالتيسير ىي ان ل في ح،اـ
َح َر رج ۖ منةَ َبي ُْ ،م إبْػ َراى َ
ىذا الدين ،ن نو ال عيَ نال حرج عنع تباعو ،إذا ما قاموا بالت،نيع نفَ قدرتهم نياقتهم ،يقوؿ الحافظ
ابن كثير (تٗٚٚىػ) ػ رحمو اهلل ػ( :و َنَما َج َع َل َعنَْي ُْ ،م ِفي الدَي ِن ِم ْن َح َر رجو ي :ما كنه،م ما ال تطيقوف،
نما لزم،م بري يرَ عني،م إال جعل اهلل ل،م فرجا[ نمدرجا[ ،فال ة التي ىي كبر ركاف االس ـ بعد
الرهادتين تجد في الحضر ربعا[ ،نفي السهر تق ر إلع اثنتين ،نفي الدوؼ ي نيها بع انئمة ركعة،
كما نرد بو الحدي  ،نت نع رجاال[ نركبانا[ ،مستقبني القبنة نغير مستقبنيها ،نكذا في النافنة في السهر
إلع القبنة نغيرىا ،نالقياـ فيها يسق لعذر المرض ،في نيها المري

جالسا[ ،ف ف لم يستطح فعنع جنبو،

إلع غير ذلك من الرخ نالتدهيهات في سائر الهرائ نالواجبات.)ٔ( )..
 .ٚنيقوؿ عز نجل( :لِيُػ ْن ِه َْ ذُن َس َع رة ِم ْن َس َعتِ ِو ۖ َنَم ْن قُ ِد َر َعنَْي ِو ِرْزقُوُ فَػ ْنيُػ ْن ِه َْ ِم َّما تَاهُ النَّوُ ۖ الَ يُ َ،نَ ُ
ع النَّوُ
اىا ۖ َسيَ ْج َع ُل النَّوُ بَػ ْع َد عُ ْس رر يُ ْس [را) [الط ؽ ،]ٚ:نمما يظهر في ىذا الن ال،ريم :كماؿ
سا إِالَّ َما تَ َ
نَػ ْه [
عدؿ االس ـ نتيسيره عنع تباعو حي ال يُ،نع الهقير مثنما ي،نع بو الرني ،إنما ي،وف بحسد
القدرة نالحاؿ ،نىذا في ح،اـ النهقة عنع الزنجة نالولد(ٕ).

نيتبػػين مػػن الن ػػوص القر نيػػة ال،ريمػػة السػػابقة نمػػدلوالتها المباركػػة ف التيسػػير مق ػػد عظػػيم مػػن مقا ػػد
ريعة االس ـ ،ن ف ح،اـ ىذه الرريعة جا ت ميسرة سهنة عنع تباعها نذلػك ممػا يؤكػد عنػع الػدعاة إلػع
اهلل ف يؤدنا ناجبهم في تبنيغ ىذا الدين ن ح،امو ،نبياف فضائنو لننػاس ،نفػَ مػا نرد فػي القػر ف ال،ػريم مػن
واىد في ىذا انمر.

ثانيا[ [َ :التيسير في ن وص السنة النبوية المطهرة:

جا ت ن وص كريمة من السنة النبوية الرريهة تؤكد ف التيسير ىو ان ل في ىذا الدين ،ن نو يسري في

جميح ح،اـ الرريعة االس مية ،نمما نرد في ذلك:

(ٖ)

حد الدين إلع اهلل الحنيهية السمحة)  ،نىنا لهظ عاـ من النبي  يؤكد فيػو ف ىػذا
 .1قوؿ النبي َّ ( :
(ٔ)

الدين مبني عنع السهولة ناليسر نرفح الحرج ندفح المرقة عن العباد .
( )1تفسري القرآن العظيم.72/3 ،
( )2املرجع السابح.135/4 ،
( )3رواه البخاري معلقاً يف كتاب اإلاان ،باب الدسن سسر ،قال ابن حجر( :ى ا اددسمل ل سسنده امل ل ألنو لي على شارطو
ووصاالو يف كتاااب األدب املفاارد وىااو يف املسااند عاان اباان عباااس  بإسااناد حساان) ،انظاار :فااتح الباااري ،94/2 ،املسااند لإمااام
أهد ،عن ابن عباس  ،رقم  ،17/4 ،2117وقال ا:قح األرناؤوط( :ص يح لغريه).
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 .2نيقوؿ ( :إف ىػذا الػدين يسػر ،نلػن يرػاد الػدين حػد إال غنبػو ،فسػددنا نقػاربوا نابرػرنا ،)ٕ()..فجػزـ
النب ػػي عني ػػو ال ػ ػ ة نالسػ ػ ـ ف ػػي ى ػػذا ال ػػن

ال،ػ ػريم ب ػػأف ال ػػدين يس ػػر ،ال مر ػػقة في ػػو ،نال إثق ػػاؿ عن ػػع

تباعػو(ٖ) ،يقػوؿ السػيويي (ت ٜٔٔىػػ) ػ رحمػو اهلل ػ( :سػماه يسػرا[ مبالرػة بالنسػبة إلػع انديػاف قبنػو نف

اهلل تعالع رفح عن ىػذه انمػة اال ػر الػذي كػاف عنػع مػن قػبنهم ،نمػن نعػش انمثنػة لػو ف تػوبتهم كانػت

بقتل نهسهم ،نتوبة ىذه انمة باالق ع نالعزـ نالندـ) (ٗ).

ٖ .نيقػػوؿ النبػػي الم ػػطهع ( :إف اهلل لػػم يبعثنػػي معنت ػا[ نال متعنت ػا[ ،نل،ػػن بعثنػػي معنم ػا[ ميس ػرا[)(٘) ،نىنػػا
يوعػػش عنيػػو ال ػ ة نالس ػ ـ يريقتػػو نىديػػو فػػي إب ػ غ دعوتػػو ،ن ف ذلػػك يقػػوـ عنػػع التيسػػير نالتػػأليع
نالرفَ بالمدعوين ،ناالحساف إليهم ،نكاف النبي  إذا بعػ

بقولو( :يسرنا نال تعسرنا ،بررنا نال تنهرنا)(.)ٙ

حػدا[ مػن

ػحابو فػي بعػ

مػره ن ػاىم

ٗ .نيقوؿ النبي ( :دعوني ما تركت،م ،ف نما ىنك من كاف قػبن،م سػؤالهم ناخػت فهم عنػع نبيػائهم ،فػ ذا
نهيػػت،م عػػن ػػي فػػاجتنبوه ،نإذا م ػرت،م برػػي فػػأتوا منػػو مػػا اسػػتطعتم)( ،)ٚيقػػوؿ الرػػيح محمػػد ابػػن

عثيمػين (ت ٕٔٗٔىػػ) ػ رحمػو اهلل ػ( :قولػو عنيػو ال ػ ة نالسػ ـ :ونإذا مػرت،م برػي فػأتوا منػو مػا
استَطَ ْعتُ ْم) [الترابن ،]ٔٙ:نيعني إذا ُمرنا بػأمر،
استطعتمو ،فهذا يوافَ قوؿ اهلل عز نجل( :فَاتَّػ ُقوا النَّوَ َما ْ

ف ننػػا نػػأتي منػػو مػػا اسػػتطعنا ،نمػػا ال نسػػتطيعو يسػػق عنػػا ،مػػث [ :مرنػػا بػػأف ن ػػني الهػػرض قيام ػا[ ،ف ػ ذا ل ػم
نسػػتطح ػػنينا جنوسػا[ ،فػ ذا لػػم نسػػتطح ػػنينا عنػػع َج ْنػد ،كمػػا قػػاؿ  لعمػػراف بػػن ح ػػين (ت ٕ٘ىػػ)
رعي اهلل عنو ( :ػ َل قائمػا[ ،ف ػ ف لػم تسػتطح فقاعػدا[ ،فػ ف لػم تسػتطح فعنػع َج ْنػد) ( ،)ٛنتأمػل قولػو :وإذا

م ػرت،م برػػي فػػأتوا منػػو مػػا اسػػتطعتمو ،بد ػ ؼ النهػػي نف انمػػر فع ػل نإيجػػاب ،قػػد ي،ػػوف ػػاقا[ عنػػع

النهس ،نال يستطيح االنساف ف يقوـ بو ،فنهذا قيػده بقولػو :وفػأتوا منػو مػا اسػتطعتمو ،مػح ذلػك فػ ف ىػذا
انمر مقيد بقيد خر ،نىو ال يوجد مانح يمنح ،فػ ذا نجػد مػانح يمنػح ،فهػذا يػدخل فػي قولػو :وفػأتوا منػو

( )1انظر :فتح الباري ،ابن حجر.94/ 1 ،
( ) 2رواه البخاري ،كتاب اإلاان ،باب الدسن سسر ،رقم .39
( ) 3انظر :فتح الباري ،ابن حجر.295/1 ،
( ) 4شرح سنن النسا،ي.122/4 ،
( ) 5رواه مسلم ،كتاب الطالق ،باب بيان أن ختيري املرأة ال سكون طالقاً إال بنية ،رقم .3763
( ) 6رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب قول النيب ( سسروا  ،)...رقم  ،6125ورواه مسلم ،كتاب اجلهاد ،باب األمار بالتيساري
وترك التنفري ،رقم.4511
( )7رواه البخاري يف كتاب االعتاام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول احل  ،رقم  ،7288ورواه مسلم ،كتاب ادج،
باب فرض ادج مرة يف العمر ،رقم .1337
( ) 8رواه البخاري ،كتاب تقاري الاالة ،باب إذا ل سطح قاعداً صلى على جنب ،رقم .1166
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مػا اسػتطعتمو ،نلهػذا قػاؿ العنم ػا  :ال ناجػد مػح ع ػجز ،نال محػرـ مػػح الضػرنرة(ٔ) ،نالراى ػد مػن ى ػذا
الحدي قوؿ النبي  :وما نهيت،م عنو فاجتنبوه ،نما مرت،م بو فأتوا منو ما استطعتمو ،ف ف ىذا يػدخل
في المحافظة عنع السنة ن دابها ،ن ما ما س،ت عنو النبي  فهو عهو ،نىذا من رحمػة اهلل ،فان ػيا
إمػػا مػػأمور بهػػا ،ن منهػػي عنهػػا ،ن مسػػ،وت عنهػػا ،فمػػا سػػ،ت اهلل نرسػػولو  عنػػو ف نػػو عهػػو ال ينزمنػػا

فعنو ،نال تركو.)ٕ( )..

٘ .نيدايد النبي  حابتو ال،راـ رعي اهلل عنهم نيدعوىم إلع التوس ناالعتداؿ في العبادة ،نينهػاىم
عن االثقاؿ عنع نهسهم في ذلك فقاؿ( :لن يُنجػي حػدا[ مػن،م عمنػو) ،قػالوا :نال نػت يػا رسػوؿ اهلل؟،
قاؿ( :نال نا ،إال ف يترمدني اهلل برحمتػو ،سػددنا نقػاربوا ،ناغػدنا نرنحػوا ،ن ػي مػن الدلجػة ،نالق ػد
الق ػػد تبنرػػوا)(ٖ) ،نقػػاؿ عنيػػو ال ػ ة نالسػ ـ( :عنػػي،م بمػػا تطيقػػوف ،فػ ف اهلل ال يمػػل حتػػع تمنػػوا) (ٗ)،

ننجػػده  ينهػػع عبػػد اهلل بػػن عمػػرن (ت ٖٙىػػ) رعػػي اهلل عنهمػػا عػػن الزيػػادة فػػي العبػػادة المرػػرنعة فػػي
موا نتو ال ياـ نالقياـ نقرا ة القر ف تيسيرا[ عنيو نرفقا[ بو ،فقاؿ لو( :فػ ف لزنجػك عنيػك حقػا[ ،نلػزنرؾ
()ٙ

(٘) عنيك حقا[ ،نلجسدؾ عنيك حقا[).
 .ٙنقاؿ عنيو ال ة نالس ـَّ ( :
إف اهلل يحد ف تؤتع رخ و كما ي،ره ف تؤتع مع يتو) ( ،)ٚنىذا حدي
عظيم الداللة نالهضل حي

باف عن تماـ تهضل اهلل عز نجل عنع عباده في كونو رع لهم الرخ

في العبادات نانح،اـ ،نجعنهم يأتوف ىذه المنش الربانية ،نيؤجرنف عنيها ،بل نيحد لهم ف يأتوا ىذه
الرخ

تهض [ منو سبحانو.

 .ٚنمػػن السػػنة العمنيػػة فػػي سػػيرة النبػػي  نػػو كػػاف حاعػرا[ فػػي ح،امػػو بػػين ػػحابتو ال،ػراـ رعػػي اهلل عػػنهم
بالتيسير نالتوسعة نالرفَ ،نانخذ بذلك نمن ذلك الحدي الذي رناه بو ىريػرة (ت ٘ٚىػػ) رعػي اهلل

( )1لالس ااتزادة ح ااول ىا ا ه القواع ااد وتفاص اايلها انظ اار :األش ااباه والنظ ااا،ر ،للس اايوطي ،ص ،89القواع ااد الفقها ااية الك ااربى ،د.ص اااحل
السدالن ،ص.136
( ) 2شرح كتاب رساض الاادني.123/2 ،
( ) 3رواه البخاري،كتاااب الرقاااق ،باااب القاااد واملداومااة علااى العما  ،رقاام  ،6463ورواه مساالم ،كتاااب الااايام ،باااب النهااي عاان
صوم الدىر ،رقم .2722
( ) 4رواه البخاري ،كتاب اإلاان ،باب أحب الادسن إىل احل أدوماو ،رقام  ،43ورواه مسالم ،كتااب صاالة املساافرسن ،بااب أمار مان
نع يف صالتو ،..رقم .1831
( ) 5زورك :زا،رك ،انظر :شرح ص يح مسلم (املنهاج ،)..النووي. 283 /8 ،
( )6رواه البخاااري ،كتاااب الاااوم ،باااب حااح الاااي يف الاااوم ،رقاام  ،1974ورواه مساالم،كتاب الااايام ،باااب النهااي عاان صااوم
الدىر ملن تارر بو ،...رقم .2722
( )7أخرجو اإلمام أهد يف املسند عن ابن عمر رضي احل عنهما ،رقم  ،117/7 ،5866وقال ا:قح( :حدسمل ص يح).
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عنو قاؿ( :بينما نحػن جنػوس عنػد النبػي  إذ جػا ه رجػل ،فقػاؿ :يػا رسػوؿ اهلل ىن،ػت ،قػاؿ :مػا لػك؟،
قػػاؿ :نقعػػت عنػػع امر تػػي ن نػػا ػػائم ،فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  :ىػػل تجػػد رقبػػة تعتقهػػا؟ ،قػػاؿ :ال ،قػػاؿ :فهػػل
تسػػتطيح ف ت ػػوـ ػػهرين متتػػابعين؟ ،قػػاؿ :ال ،فقػػاؿ :فهػػل تجػػد إيعػػاـ سػػتين مسػػ،ينا[؟ ،قػػاؿ :ال ،قػػاؿ:

فم ،النبػي  ،فبينػا نحػن عنػع ذلػكُ ،تػي النبػي  بعػرؽ فيهػا تمػر ،قػاؿ :يػن السػائل؟ ،فقػاؿ :نػا،
قاؿ :خذىا فت َّدؽ بها ،فقاؿ الرجل :عنع فقر مني يا رسوؿ اهلل؟ ،فواهلل ما بين البتيها ىل بيػت فقػر
من ىل بيتي ،فضحك النبي  حتع بدت نيابو ،ثػم قػاؿ :يعمػو ىنػك)

(ٔ)

نىنػا يتضػش جنيػا[ اعتمػاد

النبي  عنع التيسير نالتدرج مػح ىػذا ال ػحابي رعػي اهلل عنػو ،نىػو يبػين لػو كهػارة فعنػو ،حتػع بنػغ ف
يعمو ال،هارة الواجبة عنيو ،نىذا دليل عمني عنع يسر ىذا الدين نسماحتو نرحمتو بأتباعو.
ػل :يػا رسػوؿ اهلل ال كػاد درؾ ال ػ ة
نعن بي مسعود انن اري (ت ٔٗىػ) رعػي اهلل عنػو( :قػاؿ رج َ
ممػا يطػوؿ بنػا فػ ف ،فمػػا ر يػت النبػي  فػي موعظػػة ػد غضػبا[ مػن يومئػػذ ،فقػاؿ :يهػا النػاس َّ
إف مػػن،م
ّ
منهػرين فمػػن ػػنع بالنػػاس فنيدهػػع ف ػ َّف فػػيهم الم ػري  ،نالضػػعيع ،نذا الحاجػػة)(ٕ) ،كمػػا فعػػل  مػػح

ال ػػحابة الث ثػػة رعػػي اهلل عػػنهم الػػذين جػػا نا إلػػع بيػػوت زناجػػو  يسػػألوف عػػن عبادتػػو فنمػػا ُخبػػرنا،
كػػأنهم تقالوىػػا ،فقػػالوا :يػػن نحػػن مػػن النبػػي ؟ ،فقػػد غهػػر اهلل لػػو مػػا تقػػدـ مػػن ذنبػػو ،نمػػا تػػأخر ،فقػػاؿ
حدىم :ما نا فأ ني النيل بػدا[ ،نقػاؿ خػر :نػا

ػوـ الػدىر نال فطػر ،نقػاؿ خػر :نػا عتػزؿ النسػا

ف تػزنج بػدا[ ،فجػا رسػوؿ اهلل  نبينّهػا ببيػاف ػريش ال لػبس فيػو ،بقولػو( :إنػي نخرػاكم هلل ن تقػاكم
لو ،ل،ني

(ٖ)

وـ ن فطر ،ن ني ن رقد ،ن تزنج النسا  ،فمن رغد عن سنتي فنيس مني).

نالرواىد في ذلك يطػوؿ ذكرىػا نبيانهػا نلعػل مػا نردنػاه مػن ن ػوص نبويػة كريمػة نمػدلوالتها المباركػة فيػو
كهايػػة لنتأكيػػد ف التيسػػير مق ػػد عظػػيم مػػن مقا ػػد ػريعة االس ػ ـ ،ن ف ح،ػػاـ ىػػذه الر ػريعة بنيػػت عنػػع
اليسر نالسماحة ،نالرفَ نالر فة بأتباع ىذا الدين مما يوجد عنع الدعاة ف يتدذنا من ىذا المنهل النبػوي
ال،ريم نبراسا[ لهم في إب غ ىذا الدين ،نبياف ح،امو لنناس نذلػك ممػا يعػزز مػن قبػوؿ الػدعوة ناالسػتجابة
ظ الْ َق ْنػ ِ
ػد
ػت فَظَػػا غَنِػػي َ
ػت لَ ُهػ ْػم ۖ َنلَػ ْػو ُك ْنػ َ
لهػػا ػ بػ ذف اهلل تعػػالع ػ ،ناهلل سػػبحانو يقػػوؿ( :فَبِ َمػػا َر ْح َمػ رػة ِمػ َػن النَّػ ِػو لِْنػ َ
ك) [ ؿ عمراف.]ٜٔ٘:
الَنْػ َهضوا ِم ْن َح ْولِ َ

ثالثا[ [َ :التيسير عند ئمة السنع ال الش:

( )2رواه البخاري ،كتااب الااوم ،بااب إذا جاامع يف رمااان ،..رقام  ،1834ورواه مسالم ،كتااب الاايام ،بااب تغلايظ اجلمااع يف
هنار رماان ،..رقم .1111
( ) 3رواه البخاري ،كتاب العلم ،باب الغاب يف املوعظة والتعليم ،..رقم .91
( )3رواه البخاري ،كتاب النكاح ،باب الرتغيب يف النكاح ،رقم  ،5163ورواه مسلم بلفظ قرسب ،كتاب النكاح ،باب است باب
النكاح  ،..رقم .3389
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نقػػل عػػدد مػػن انئمػػة انع ػ ـ إجمػػاع عنمػػا انمػػة عنػػع ف التيسػػير نرفػػح الحػػرج مػػن بػػرز مقا ػػد ىػػذه
الرػريعة نخ ائ ػها ال،ريمػة ،نمحاسػنها الجنينػة ن كػدنا ف اهلل تعػالع ػرع ىػذا الػدين ميسػرا[ عنػع العبػػاد،
نبنيػت ح،امػو عنػع اليسػر نالسػماحة ،يقػوؿ الع مػة الرػايبي (ت ٜٓٚىػػ) ػ رحمػو اهلل ػَّ ( :
إف اندلػة عنػع
انمػة بنرػت مبنػغ القطػح ،نىػذه القاعػدة فيهػا تهسػير لاح،ػاـ التػي رنعػي فيهػا التيسػير
رفح الحػرج فػي ىػذه ّ
نالمرننػػة ،ن ف الر ػريعة لػػم ت،نَػػع النػػاس بمػػا ال يسػػتطيعوف ،ن بمػػا يػػوقعهم فػػي الحػػرج ،ن بمػػا ال يتهػػَ مػػح
(ٔ)

غرائزىم نيبائعهم ،ن ف المراعػاة نالتيسير نالتدهيع مرادة نمطنوبة من الرارع الح،يم).
نقػاؿ ػ رحمػو اهلل ػ يضػا[َّ ( :
إف الرػارع لػم يق ػد إلػع الت،نيػع بالرػاؽ ناالعنػات فيػو ،نالػدليل عنػع ذلػك
ػت َعنَ ْػي ِه ْم)
ض ُػح َعػ ْنػ ُه ْم إِ ْ َػرُى ْم َنان ْغػ َؿ الَّتِػي َكانَ ْ
مور :حدىا :الن وص الدالة عنػع ذلػك كقولػو تعػالعَ ( :نيَ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَػ ْبنِنَػا) [البقػرة... ،]ٕٛٙ:
[انعراؼ ،]ٔ٘ٚ:نقولوَ ( :ربػَّنَا َنال تَ ْحم ْل َعنَْيػنَا إ ْ را[ َك َما َح َمنْتَوُ َعنَع الذ َ
نفي الحدي ( :بعثت بالحنيهية السمحة) (ٕ)( ،نما ُخيّػر بػين ػيئين إال اختػار يسػرىما مػا لػم ي،ػن إثمػا[) (ٖ)،
نإنما قاؿ :وما لم ي،ن إثما[و نف ترؾ االثم ال مرقة فيو ،من حي كاف مجرد ترؾ ،إلع باه ذلك ممػا فػي
ىػػذا المعنػػع ،نلػػو كػػاف قا ػػدا[ لنمرػ ػقة لمػػا كػػاف مريػػدا[ لنيسػػر نال لنتدهيػػع ،نل،ػػاف مريػ ػدا[ لنحػػرج نالعسػػر

نذلػػك بايػػل ،نالثػػاني :مػػا ثبػػت يضػا[ مػػن مرػػرنعية الػػرخ  ،نىػػو مػػر مقطػػوع بػػو ،نممػػا عنػػم مػػن ديػػن انمػػة
عرنرة كرخ

الق ر ،نالهطر ،نالجمح ،نتنانؿ المحرمات في االعطرار ،فػ ف ىػذا الػنم يػدؿ قطعػا[ عنػع

مطنَ رفح الحرج نالمرقة ،نكذلك ما جا من النهي عن التعمَ نالت،نيع نالتسػبد فػي االنقطػاع عػن دناـ
انعماؿ ،نلو كاف الرارع قا دا[ لنمرقة فػي الت،نيػع لمػا كػاف ثَػ ّم تػرخي

نال تدهيػع ،نالثالػ  :االجمػاع

عنػػع عػػدـ نقوعػػو نجػػودا[ فػػي الت،نيػػع ،نىػػو يػػدؿ عنػػع عػػدـ ق ػػد الرػػارع إليػػو ،نلػػو كػػاف ناقعػا[ لح ػل فػػي
الرريعة التناق

ناالخػت ؼ ،نذلػك منهػي عنهػا ،ف نػو إذا كػاف نعػح الرػريعة عنػع ق ػد االعنػات نالمرػقة،
(ٗ)

نقد ثبت نها موعوعة عنع ق د الرفَ نالتيسير كاف الجمح بينهما تناقضا ناخت فا[).
نكاف الدنها الرا دنف رعي اهلل عنهم يرددنف في تطبيػَ الحػدند الرػرعية ،نل،ػنهم فػي الوقػت نهسػو ال
يتجػػانزف فػػي تطبيػػَ انح،ػػاـ كثػػر ممػػا نرد بػػو فػػي الرػػرع ،جػػا رجػػل يرػػت،ي حػػد الػػوالة لنهػػارنؽ عمػػر بػػن
الدطػػاب (ت ٖٕىػػ) رعػػي اهلل عنػػو ،نقػػاؿ لػػو :يػػا ميػػر المػػؤمنين ،إنػػي ػربت الدمػػر فضػربني الػػوالي نسػ َّػود
( ) 1املوافقات.214/1 ،
( ) 2أخرج ااو اإلم ااام أه ااد ،املس ااند ،ع اان أيب أمام ااة رض ااي احل عن ااو ،ب اااقي مس ااند األنا ااار ،رق اام  ،21788وق ااال ا:ق ااح( :إس ااناده
قوي) ،211/21،وأورده الشيخ األلبااين بلفاظ آخار عان ابان عبااس رضاي احل عنهماا :قيا لرساول احل  :أي األدساان أحاب
إىل احل? ،قال( :ادنيفية السم ة) ،السلسلة الا ي ة ،122/6 ،رقم  ،881ويف ص يح اجلامع ،برقم .158
( ) 3سبح خترجيو.
( ) 4املوافقات.215/1 ،
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ػت ف خػػذ سػػيهي فأعػربو بػػو ،ن تيػػك فتحػػولني إلػػع
نجهػػي ،نيػػاؼ بػػي ،ننهػػع النػػاس ف يجالسػػوني ،فهممػ ُ
بنػػد ال ُعػػرؼ فيػػو ،ن لحػ ُػَ بػػأرض الرػػرؾ ،فب،ػػع عمػػر رعػي اهلل عنػو ،نقػػاؿ :مػػا يسػرني نػػك لحقػػت بػػأرض

كنت لمن رب الدمر ،فنقد رب الناس الدمػر فػي الجاىنيػة ،ثػم كتػد إلػع الػوالي :إف
الررؾ ،نقاؿ :إني ُ
ف نا[ تاني ،فذكر كيت نكيت ،ف ذا تاؾ كتػابي ىػذا فمػر النػاس ف يجالسػوه ،ن ف يدػالطوه ،نإف تػاب فاقبػل
هادتو ،نكساه ن مر لو بمئتي درىم.

(ٔ)

نيؤكػػد عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز (ت ٔٓٔىػػ) ػ رحمػػو اهلل ػ ف تعػػدد را ال ػػحابة رعػػي اهلل عػػنهم فػػي بعػ
ػد َّف ػػحاب محم ػػد  ال
المس ػػائل نالقض ػػايا س ػػبد لنتيس ػػير نالتس ػػهيل عن ػػع العب ػػاد فيق ػػوؿ( :م ػػا ُح ػ ُ

يدتنهوف ننو لو كاف قوال[ ناحدا[ ل،اف الناس في عيَ ،نإنهم ئمة يقتدا بهم فنػو خػذ رجػل بقػوؿ حػدىم

كاف ُسنة) (ٕ) ،نيقوؿ التابعي عمير بن إسحاؽ ػ رحمو اهلل ػ(ٖ)( :لما دركت مػن

ػحاب رسػوؿ اهلل  كثػر

ممن سبقني منهم ،فما ر يت قوما[ يسر سيرة ،نال قػل ترػددا[ مػنهم) (ٗ) ،ف،ػاف
ال،ػراـ رعػػي اهلل عػػنهم يجمعػػوف بػػين لطػع السػػيرة ،نالرسػػوخ فػػي العنػػم ،ناالعتػداؿ فػػي العبػػادة ،نسػػعة النظػػر
ػحاب النبػي  نت مذتػو

لاح،اـ الررعية نالعمل بها.
نلهػػذا نجػػد ف كبػػار عنمػػا السػػنع يؤكػػدنف ىميػػة انخػػذ بالتيسػػير نالتدهيػػع عنػػع النػػاس ،يقػػوؿ االمػػاـ

إبػراىيم الندعػػي (تٜٙى ػػ) ػ رحمػػو اهلل ػ( :إذا تدالجػػك (٘) مػراف فظُػ َّن ف حبهمػػا إلػػع اهلل يسػػرىما) (،)ٙ
ػد اهلل ل،ػم)( ،)ٚنيقػوؿ االمػاـ سػهياف
نيقوؿ االماـ قتادة (ت ٔٔٛىػػ) ػ رحمػو اهلل ػ( :ابترػوا الرخ ػة التػي َكتَ َ
الثػوري (ت ٔٔٙىػػ) ػ رحمػو اهلل ػ( :إنمػا العنػم عنػدنا الرخ ػة مػن ثقػة ،فأمػا الترػديد فيُحسػنو كػل حػد) (،)ٛ

نيقوؿ الع مة ابن القيم الجوزية (ت ٔ٘ٚىػػ) ػ رحمػو اهلل ػ( :الػرخ

فػي العبػادات فضػل مػن الرػدائد) (،)ٜ

نيقػػوؿ الع مػػة عبػػدالرحمن بػػن سػػعدي (ت ٖٔٚٙىػػ) ػ رحمػػو اهلل ػ( :فأ ػػل اننامػػر نالنػػواىي ليسػػت مػػن
انمػػور التػػي ترػػَ عنػػع النهػػوس ،بػػل ىػػي غػػذا لػػارناح ،ندنا لابػػداف ،نحميػػة عػػن الضػػرر ،فػػاهلل تعػػالع مػػر
( ) 1انظر :مناقب عمر بن اخلطاب ،ابن اجلوزي ،باب يف ذكر مكاتبتو ،ص.131
( )2جامع بيان العلم وفالو ،ابن عبدالرب.123/1 ،
( ) 3ل أعثر على سنة وفاتو.
( ) 4أخرجو الدارمي ،باب كراىية الفتيا.47/1 ،
( ) 5معىن قولو( :ختاجلك أماران) ،أي :اشاتبو علياك أماران ،أو جتاذباك أماران ،انظار :لساان العارب ،ابان منظاور( ،258/2 ،ماادة
خلج).
( ) 6موسوعة نارة النعيم.1418/4 ،
( ) 7حتفة املولود بأحكام املولود ،ابن القيم ،ص .8
( ) 8آداب الفتوى ،النووي ،ص ،36جامع بيان العلم وفالو ،ابن عبدالرب.784/1 ،
( ) 9شرح العمدة.541/2 ،
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العبػػاد بمػػا مػػرىم بػػو رحمػػة نإحسػػانا[ ،نمػػح ىػػذا إذا ح ػػل بع ػ

التدهيع نالتسهيل).

(ٔ)

انعػػذار التػػي ىػػي مظنػػة المرػػقة ح ػػل

نقػػد كػػد عػػدد مػػن عنمػػا انمػػة عنػػع ىميػػة انخػػذ بالتيسػػير فػػي العمػػل بأح،ػػاـ ىػػذه الر ػريعة نتبنيرهػػا
بحسد الحاؿ نالزماف ،يقػوؿ الع مػة ابػن القػيم (ت ٔ٘ٚىػػ) ػ رحمػو اهلل ػ متحػدثا[ عػن مسػألة تريػر انح،ػاـ

بتريػػر انزمنػػة نانم،نػػة نانحػػواؿ( :ىػػذا ف ػػل عظػػيم النهػػح جػػدا[ ،نقػػح بسػػبد الجهػػل بػػو غن ػ عظػػيم عنػػع

الرريعة ،نجد من الحرج نالمرقة نت،نيع ما ال سبيل إليو ما يُعنم ف الرريعة الباىرة التي فػي عنػع رتػد
الم ػػالش ال تػػأتي بػػو ،فػ ف الرػريعة مبناىػػا ن ساسػػها عنػػع الح،ػػم نم ػػالش العبػػاد فػػي المعػػاش نالمعػػاد ،نىػػي

عدؿ كنها نرحمة كنها نم الش كنها نح،مة كنها ،ف،ل مسألة خرجػت عػن العػدؿ إلػع الجػور ،نعػن الرحمػة
إلع عدىا ،نعن الم نحة إلع المهسػدة ،نعػن الح،مػة إلػع العبػ  ،فنيسػت مػن الرػريعة نإف دخنػت فيهػا
بالتأنيل ،فالرريعة عدؿ اهلل بين عباده ،نرحمتو بين خنقو ،نظنو في رعو ،نح،متو الدالّة عنيػو نعنػع ػدؽ

رسػػولو  ،)ٕ()نيقػػوؿ ابػػن عابػػدين (ت ٕٕ٘ٔى ػػ) ػ رحمػػو اهلل ػ( :ف،ثيػػر مػػن انح،ػػاـ تدتنػػع بػػاخت ؼ
الزماف ،لتريّر عرؼ ىنو ،ن لحدنث عرنرة ،ن فساد ىل الزماف بحي لو بقي الح،ػم عنػع مػا كػاف عنيػو
نال[ لنزـ منػو المرػقة نالضػرر بالنػاس ،نلدػالع قواعػد الرػريعة المبنيػة عنػع التدهيػع نالتيسػير ندفػح الضػرر

نالهسػػاد ،لبقػػا العػػالم عنػػع تػػم نظػػاـ ن حسػػن إح،ػػاـ ،نلهػػذا تػػرا مرػػايح المػػذاىد خػػالهوا مػػا ن ػ َّ عنيػػو
المجتهد في مواعح كثيرة ،بناىا عنع ما كاف في زمنو ،لعنمهم بأنو لو كاف في زمانهم لقاؿ بما قػالوا بػو خػذا[

مػػن قواعػػد مذىبػػو)(ٖ) ،نلهػػذا كػػاف عنػػع الػػدعاة ف يعػػوا مثػػل ىػػذه انقػػواؿ الح،يمػػة ،نيهتمػػوا بتطبيقهػػا فػػي
ناقعهم الدعوي مح الناس ،ن ف يبذلوا نسعهم في تحقيَ م الش العباد نفَ ح،اـ الدين نعوابطو المعتبرة.
ن ئمة السنع ال الش ػ رحمهم اهلل ػ لهم من المواقع نانقواؿ في ىذا البػاب مػا ي ػعد ح ػره ،نل،ػن مػا
ذكرتو ىنا من مواقههم ن قوالهم ما ىو إال مثنة يسيرة من اىتمامهم بتطبيَ مقا ػد الرػريعة مػن التيسػير عنػع
نهسهم ،نعنع من يسػتهتونهم ،ن مػن يسػتهيدنف مػنهم ،نلػذلك نردت عػنهم ىػذه اآلثػار الجمينػة التػي يتبػين
منها اعػط عهم بمنهجيػة ىػذا الػدين العظػيم القػائم عنػع الوسػطية نالتيسػير نالسػماحة فػي ح،امػو ،نتحقيػَ
م الش العباد في ترريعاتو نت،اليهو نلعل ىذه النماذج المتنوعة التػي سػبَ ذكرىػا ممػا يحهػز الػدعاة إلػع اهلل
ل ستهادة منها ،نتطبيقها في ناقعهم الدعوي.

رابعا[ :عواب التيسير:
( ) 1تيسري الكرمي الرهن ،ص .186
( )2إعالم املوقعني.11/3 ،
( )3جمموع رسا ،ابن عابدسن.123/2 ،
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التيسير حد خ ائ

ىذا الدين ،نمقا ده ال،ريمة كما سبَ بيانو ،نل،ػن ىػذا ال يعنػي ف ي،ػوف سػببا[ فػي

التس ػػاىل نالتد ػػاذؿ بتطبي ػػَ انح ،ػػاـ الر ػػرعية نتنهي ػػذىا بحج ػػة التيس ػػير ،ن ي ،ػػوف س ػػببا[ ف ػػي الوق ػػوع ف ػػي
المحظورات نالمحرمات بدعوا التيسػير نالتسػهيل عنػع النػاس يقػوؿ االمػاـ حمػد (تٕٔٗىػػ) ػ رحمػو اهلل

ػػ( :لػو ف رجػ [ عمػل بقػوؿ ىػػل ال،وفػة فػي النبيػذ ،ن ىػل المدينػة فػػي السػماع ،ن ىػل م،ػة فػي المتعػة ،ل،ػػاف
فاسقا[) (ٔ) ،نقاؿ الع مة سنيماف التيمي (ت ٖٗٔىػ) ػ رحمو اهلل ػ( :من تتبػح رخػ

العنمػا نزالتهػم تزنػدؽ،

نتجم ػح فيػػو الرػػر كنػػو) (ٕ) ،لػػذا كػػاف مػػن المهػػم ف نبػػين عػػواب التيسػػير نانخػػذ بػػو فػػي ح،ػػاـ
ن كػػادَّ ،

الرريعة ،نذلك نفَ اآلتي:

ٔ .ف ي،وف لهذا التيسير

ل في القر ف ال،ريم ن السنة النبوية:

فهػػذا ميػزاف مهػػم يػػزف ػػحة انعمػػاؿ نانقػػواؿ فػػي ىػػذه المسػػألة فػ ف كػػاف لهػػذا التيسػػير

ػػل ،ن ح،ػػم

ثابت في الم ػدرين ال،ػريمين خػذنا بػو ،ناهلل تعػالع تعبػدنا بػذلك فػي جميػح مػور الػدين ،يقػوؿ سػبحانو( :يَػا
ِ
الرسػ َ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ػاز ْعتُ ْم فِػػي َ ػ ْػي ر فَػ ُػردنهُ إِلَػػع النَّػ ِػو
ػوؿ َنُنلػػي انَ ْمػ ِر مػ ْن ُْ ،م ۖ فَػِ ْف تَػنَػ َ
ين َمنُػػوا َييعُػػوا النَّػػوَ َنَييعُػػوا َّ ُ
َيػ َهػػا الػػذ َ
ِ
الر ُسػ ِ
سػ ُػن تَػأْ ِني [) [النسػػا  ،]ٜ٘:نيقػػوؿ تعػػالع:
َن َّ
ػوؿ إِ ْف ُك ْنػػتُ ْم تُػ ْؤِمنُػػو َف بِالنَّػ ِػو َنالْيَ ػ ْػوـ اآلْ ِخ ػ ِر ۖ ذَلِػ َ
ػك َخ ْي ػ َػر َن ْ
َح َ
َّ ِ
نر ُسػ ِ
ػوؿ إِذَا َد َعػا ُك ْم لِ َمػػا يُ ْحيِػي ُْ ،م) [اننهػاؿ ،]ٕٗ :نيقػػوؿ جػل ػػأنو:
اسػتَ ِجيبُوا لِنَّ ِػو َنلِ َّ
ين َمنُػػوا ْ
(ي ََا َيػ َهػا الػذ َ
َ
(فَػنْيح َذ ِر الَّ ِذين ي َدالِ ُهو َف َعن َم ِرهِ َ ْف تُ ِ يبػهم فِ ْتػنَةَ َن ي ِ يبػهم َع َذ ِ
ػيم) [النػور ،]ٖٙ :نعػن العربػاض بػن
َ
َْ
ْ ْ
َُ
اب َل َ
ْ ُ َُ ْ
َُ ْ
سارية ( ت ٘ ٚىػ) قاؿ :نعظنا رسػوؿ اهلل  موعظػة نجنػت منهػا القنػوب ،نذرفػت منهػا العيػوف ،فقننػا:
ضػوا
يا رسوؿ اهلل ،كأنها موعظة مودع فأن نا ،قاؿ...( :فعني،م بسنتي نسػنة الدنهػا الرا ػدين المهػديين ،ع ّ

عنيها بالنواجذ ،نإياكم نمحدثات انمور ،ف ف كل بدعة ع لة)(ٖ) ،نيقوؿ النبي عنيػو ال ػ ة نالسػ ـ( :مػن
يػػاعني فقػػد يػػاع اهلل نمػػن ع ػػاني فقػػد ع ػػع اهلل)

(ٗ)

ف،تػػاب اهلل تعػػالع نسػػنة نبيػػو  ىمػػا الم ػػدراف

الجنػػي ف النػػذاف ينبرػػي االمتثػػاؿ لهمػػا فػػي جميػػح انمػػور ،نتحديػػدا[ ىنػػا فيمػػا يتعنػػَ فػػي تحديػػد التيسػػير فػػي
انح،ػػاـ الرػػرعية ،نمقا ػػده ال،ريمػػة ،ناالسػػتناد عنػػع الن ػػوص ال،ريمػػة فػػي ذلػػك حتػػع ال تقػػح المسػػائل

( ) 1إرشاد الف ول إىل حتقيح ادح من علم األصول ،الشوكاين ،ص.773
( ) 2إغاثة اللهفان من ماا،د الشيطان ،ابن القيم.228/1 ،
( ) 3رواه الرتم ا ي ،اجلااامع الكبااري (الساانن) ،أب اواب اإلاااان ،باااب مااا جاااء يف األخ ا بالساانة واجتناااب البدعااة ،رقاام ،2676وقااال
الرتم ي رهو احل( :حدسمل حسن ص يح) ،ويف حادسمل آخار قاال علياو الااالة والساالم( :إين تركات فايكم شايئني لان تاالوا
بعدمها :كتاب احل وسنيت ،)...أخرجو اداكم ،املستدرك على الا ي ني ،كتاب العلم ،باب خطبتو  يف حجة الوداع ،رقم
.324
( ) 4رواه البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب حنن اآلخرون السابقون ،رقم  ،2797ورواه مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب من أطاع ي
فقد أطاع احل ،..رقم .1835
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بحسػػد انىػػوا نالرغبػػات ،ناستحسػػاف العبػػاد ناسػػتقباحهم ف،ػػل تيسػػير ال يسػػتند فػػي

ػػنو إلػػع ال،تػػاب

ال،ريم ،ن السنة النبوية المطهرة فهو تيسير ال يعتد بو نف انح،اـ الررعية ال يعمل بها بمجرد استحسػاف
البرر ،نليس من معػاني التيسػير ف نحػانؿ تسػويغ ناقػح النػاس نتحسػينو ،ننُؤلَػع لهػم انح،ػاـ التػي تناسػد
حالهم ،بل الحَ يؤخذ من الن وص الررعية ،نىي الحاكمة عنع فعاؿ العباد ،نىم منقادنف لها.

(ٔ)

كما ينبري ال ي،وف ىذا التيسػير مدالها[ لن وص ال،تاب ال،ريم ن السنة النبوية يقػوؿ ربنػا سػبحانو
ك الَ يػ ْؤِمنُو َف حتَّع يح َ،م َ ِ
ت
ػج َر بَػ ْي ػنَػ ُه ْم ثُ َّػم الَ يَ ِجػ ُدنا فِػي َنْػ ُه ِسػ ِه ْم َح َر [جػا ِم َّمػا قَ َ
ض ْػي َ
يمػا َ َ
نتعالع( :فَ َ َنَربَ َ ُ
وؾ ف َ
َ َُ ُ
ِ
يما) [النس ػػا  ،]ٙ٘:ف ػػالقر ف ال،ػ ػريم نالس ػػنة النبوي ػػة ال ػػحيحة ىم ػػا م ػػدرا ػػل التيس ػػير
سػ ػنَ ُموا تَ ْس ػػن [
َنيُ َ
نمقا ده ػ كما سبَ بيانػو ػ ،نال حجػة ني تيسػير يدػالع ن ػوص ىػذين الم ػدرين ،ن مقا ػدىما الجنينػة،
ن رخ هما المررنعة ،نقد نعح ىل العنم قاعػدة جنينػة لضػب ىػذه المسػألة نمػا يماثنهػا حػين قػالوا( :ال
اجتهػػاد مػػح ال ػن ) ،نىػػذا ال يعنػػي إغ ػ ؽ بػػاب االجتهػػاد فػػي االس ػ ـ ،نل،ػػن االجتهػػاد ي،ػػوف فػػي مح ػػل
االجتهػػاد نمجالػػو نىػػو كػػل ح،ػػم ػػرعي لػػيس فيػػو دليػػل قطعػػي الثبػػوت ن ػريش الداللػػة ،فهػػذا يسػػوغ فيػػو
االجتهاد ،ما ما نرد فيو دليل قطعي الثبوت نالداللة فػ اجتهػاد فيػو نف ىػذا ح،ػم اهلل تعػالع نرسػولو ،
(ٕ)

نفي ذلك ته يل ينبري الرجوع لمظانو ل ستزادة حوؿ رنط االجتهاد نعوابطو.
نممػا ينبرػػي التأكيػػد عنيػو ىنػػا ىػػو ف ي،ػوف

ػػل التيسػػير نمقا ػده التػػي يعمػػل بهػا ،نيعتػػد باالسػػتناد إليهػا،

ىػي عػػدـ مدالهتهػا لن ػػوص ال،تػاب ال،ػريم ،ن السػنة النبويػػة ال ػحيحة ،مهمػػا كػاف قائنهػػا ف،ػل يؤخػػذ مػػن
المبنَّغ  عن ربو عز نجل.
قولو نيرد إال النبي المع وـ ُ

ٕ -ف ي،وف التيسير نفَ الحاجة المررنعة:

فمن خذ بح،م رعي ميسر فػي ح،ػم مػن ح،ػاـ التيسػير العامػة فػي ػريعة االسػ ـ ،ن تػرخ

برخ ػة

ػػرعية معينػػة ،فعنيػػو ف يعمػػل بهػػا نفػػَ الحاجػػة المرػػرنعة التػػي ػػرعت نجنهػػا ،ننفػػَ حػػدند الػػن

الرػػرعي

فػي المسػألة ،ن الرخ ػػة ،نال ت،ػوف دائمػػة لػو ،كمػػن لػم يسػػتطح القيػاـ ثنػػا

ػ تو لمػػرض ،ن كرػع عورتػػو

مػػاـ الطبيػػد نجػػل المػػداناة ،ننحػػو ذلػػك مػػن انمثنػػة ،في،ػػوف العمػػل بػػذلك حػػاؿ الضػػرنرة ،ن الحاجػػة ،ن
الرخ ة ف ذا اندفعت عاد انمر نمره المعتاد في انح،اـ الررعية.
ىذا ما تيسر بيانو من عواب مقا د الرريعة االس مية من التيسير نفَ ما يتعنَ بموعوع ىذه
الدراسة ،نبهذا يتأكد من خ لها ف التيسير المق ود في ىذه الدراسة ىو التيسير المنضب بأح،اـ ىذا
الدين نن و و ال،ريمة ،ف تيسير مهرط ،ن تساىل يتبعو تمييح نتضييح نح،اـ الدين ،نفي المقابل ينبري
( ) 1انظر :منهج التيسري املعاصر ،عبداحل الطوس  ،ص.55
( ) 2انظر :إرشاد الف ول إىل حتقيح ادح من علم األصول ،الشوكاين ،ص ،251ا:اول يف علم أصول الفقو ،الرازي ،ص.496
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ف ي،وف ىذا التيسير بدنف ترديد نتضييَ نتنطح نغنو عنع تباع ىذا الدين فدين االس ـ نس بين
يرفين ،نعدؿ بين متضادين ،نىذا ما تسعع إليو ىذه الدراسة في بياف مسؤنلية الدعاة في نرر التيسير بين
المدعوين نىمية دنرىم في المجتمح ،ن ثرىم ػ بعد توفيَ اهلل ػ في المدعوين ،نىذا محور الحدي

في

المبح التالي.

*****

المبح الثال  :ىمية دنر الدعاة في نرر التيسير بين المدعوين:
الدعاة إلع اهلل ىم حمنة ىذا الدين ،نىم ناجهة رئيسة لو ل،ونهم يتحدثوف عن ح،امو نفضػائنو ن نامػره
ِ َّ ِ ِ
ػل َػػالِ [حا
ننواىيػػو ،ناهلل سػػبحانو نتعػػالع ثنػػع عنػيهم بقولػػو تعػػالعَ ( :نَمػ ْػن ْ
َح َ
سػ ُػن قَػ ْػوال[ َم َّمػػن َد َعػػا إلَػػع النػػو َن َعمػ َ
نقَ َ ِ ِ ِ
ِِ
ين) [ف ػنت ]ٖٖ:ننىميػة دنرىػم ،نعظػم مسػؤنليتهم نجػد ف النبػي  يدتػار مػن
َ
اؿ إنَّنػي م َػن ال ُْم ْسػنم َ
بين ػحابتو رعػي اهلل عػنهم مػن ي،ػوف ممػث [ لػو البػ غ دعوتػو ،نتعنػيم النػاس ح،ػاـ ديػنهم لتػوافر ػهات
نإم،انػػات معينػػة تؤىنػػو لرػػرؼ ىػػذه المهمػػة نالوظيهػػة كمػػا اختػػار م ػػعد بػػن عميػػر (ت ٖىػػ) ،ن بػػو عبي ػدة

عػػامر بػػن الج ػراح (ت ٔٛى ػػ) ،نمعػػاذ بػػن جبػػل (ت ٔٛى ػػ) ،نغيػػرىم مػػن ال ػػحابة ال،ػػراـ رعػػي اهلل عػػنهم
جمعين حي

رسنهم إلع نحا متهرقة من الجزيرة العربية نخارجها دعاة باسمو  نإلع دينو القويم.

( ) 1انظر :السرية النبوسة ،ابن ىشام.253/4 ،233/4 ،82/2 ،
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(ٔ)

نلذلك كاف مػن المهػم جػدا[ ف يُعنػع الػدعاة ببػذؿ جهػودىم فػي إبػراز مقا ػد الػدين االسػ مي مػن التيسػير
نإ اعتها بين الناس ممػا يسػهم فػي إظهػار سػماحة ىػذا الػدين العظػيم نيسػر ح،امػو ن ػريعتو ،نفػَ المػنهل
االس مي الوسطي الذي كاف عنيو النبي  ن حابتو رعي اهلل عنهم نالتابعوف لهم ب حساف.
نتػػزداد ىميػػة عنايػػة الػػدعاة بهػػذا انمػػر فػػي ع ػػرنا الحاع ػر الػػذي بػػد ت تنترػػر فيػػو عبػػر نسػػائل التقنيػػة
المعا ػػرة إسػػا ات متعػػددة لنػػدين ن ح،امػػو حيػ تبػ عنػػو ػػبهات كثيػػرة تتعنػػَ بػػبع
كالق ػػاص نالجنػػد ،ن تنػػانؿ بعػ

انح،ػػاـ الرػػرعية

الن ػػوص ال،ريمػػة ب،ونهػػا تحػػرض عنػػع العنػػع نسػػهك الػػدما  ،ن يقػػاؿ

بأف ىذا الدين مني بالتردد نالتطرؼ ،ننحو ذلك رغبة في تنهير الناس مػن الػدين ،ن ػدا[ النترػار دعوتػو،
ِ ِ
ػور النَّ ِػو بِػأَفْػ َو ِاى ِه ْم َنالنَّػوُ ُمػتِم نُػوِرهِ َنلَ ْػو َكػ ِرهَ
ن إثارة لنربهات حولػو فػي ذىػاف بعػ النػاس( ،يُ ِريػ ُدن َف ليُطْهئُػوا نُ َ
الْ َ،ػػافِ ُرن َف) [ال ػػع ]ٛ:ممػػا يوجػػد ف يت ػػدا لػػذلك ىػػل الػػدعوة نالػػب غ نالبيػػاف البػراز سػػماحة الػػدين،
نمػػا فيػػو مػػن تيسػػير فػػي ح،امػػو نترػريعاتو ،نبيػػاف ذلػػك لننػػاس كافػػة سػػوا كػػانوا مػػن ىػػل االس ػ ـ ،ـ مػػن
غيرىم ،نعنع الدعاة ف يدايبوا ىؤال المػدعوين بعػد ف يسػتوعبوا ىػذا الموعػوع (مقا ػد الػدين االسػ مي
من التيسير) ،نيتم،نػوا مػن قواعػد التيسػير فػي ػريعة االسػ ـ ،نيههمػوا مػدلوالت الرػواىد ال،ريمػة فػي ىػذا
الموعوع ،نيستحضرنا حججهم فػي ىػذا الجانػد حتػع يبنرػوا ىػذا الػدين ب غػا[ ػحيحا[ ،ني،ػوف لػدعوتهم
نتػائل إيجابيػة ،نلحػديثهم ثػر ،نلػوعظهم اسػتجابة ،نلن ػحهم قبػوؿ ػ بػ ذف اهلل تعػالع ػ ،يقػوؿ اهلل جػل ػأنو:
ِ
اهلل َعنَػ ػػع ب ِ ػ ػ ر
ِ
ِ
ِ
(قُ ػ ػل َىػ ػ ِػذهِ س ػ ػبِينِي َ ْدعُػ ػػو إِلَػ ػػع ِ
ين)
َ
ػيرة َنَػ ػػا َنَمػ ػػن اتَّػبَػ َعنػ ػػي َن ُسػ ػ ْػب َحا َف اهلل َنَمػ ػػا َنَػ ػػا مػ ػ َػن ال ُْم ْر ػ ػ ِرك َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َن ْج ِهػػي لنَّػػو َنَم ػ ِن اتَّػ ػبَػ َع ِن ۖ َنقُػ َّ
ين ُنتُػػوا
[يوسػػع ،]ٔٓٛ:نيقػػوؿ سػػبحانو( :فَػِ ْف َحػػاج َ
َس ػنَ ْم ُ
ػل ْ
ػل لنػػذ َ
ْ
وؾ فَػ ُقػ ْ
َ
ِ
ِ
ػير
َس ػنَ ُموا فَػ َقػ ِػد ْاىتَ ػ َد ْنا ۖ َنإِ ْف تَػ َولَّػ ْػوا فَِ نَّ َمػػا َعنَْيػ َ
َس ػنَ ْمتُ ْم ۖ فَ ػِ ْف ْ
ػين َ ْ
الْ،تَػ َ
ػك الْػػبَ َغُ ۖ َنالنَّػػوُ بَ ػ َ
ػاب َنانْ َُ َميَػ َ
بِالْ ِعب ِ
اد) [ ؿ عمراف.]ٕٓ:
َ
نمػػن المهػػم ف يُهيػػأ الػػدعاة العػػامنوف فػػي ميػػادين الػػدعوة ،ن قبػػل دخػػولهم لهػػذه الميػػادين ثنػػا التػػدريد

سػػرنا عنػع النػاس ،نال ي،نهػونهم بمػا لػػم
نالتعنػيم ،ن ف يوعػح فػي ذىػانهم جميعػا[ ف ىػذا الػدين يسػر ،فػ يُع َ
ي،نههػػم بػػو اهلل تعػػالع ،ن ف ي،ػػوف ذلػػك كنػػو نفػػَ الضػػواب المعتبػػرة لنتيسػػير الرػػرعي ،التػػي تػػوازف بػػين اندلػػة
الرػػرعية نمػػا يعػػرض لنم،نػػع مػػن حػػاالت الح ػرج نالضػػرنرة نالمرػػقة ،سػػوا [ كػػاف ذلػػك فيمػػا يطرحونػػو مػػن
موعػػوعات دعويػػة ،ن فػػي انسػػاليد نالوسػػائل التػػي يسػػتددمونها عنػػد دعػػوة النػػاس ،نسػػوا [ كػػاف ذلػػك فػػي
مجػػاؿ التبنيػػغ ،ن التعنػػيم ،ن التوجيػػو ناالر ػػاد ،ن ف يػػتم إعػػداد الػػدعاة باالعػػافة إلػػع ذلػػك مػػن خػ ؿ لهػػت
نظػػارىم إلػػع ف يريػَ الػػدعوة ال يدنػػو مػػن بعػ

المعوقػػات نالعقبػػات نال ػػعاب ،ممػػا قػػد يترتػػد عنيػػو عػػدـ

قدرة الداعي حيانا[ عنع إنجاز الواجد الررعي المناط بو في الدعوة ،ن الق ور عػن بنػوغ الهػدؼ الػدعوي
الػػذي يؤمػػل تحقيقػػو ،فينبرػػي عنيػػو ف ال يدفعػػو ذلػػك لنترػػديد عنػػع نهسػػو ،ن غيػػره ،ن يوقعػػو بػػالحرج ،ن
الضيَ فهو معذنر فيما عجز عنو( ،الَ يُ َ،نَ ُ َّ
سا إِالَّ ُن ْس َع َها) [البقػرة ،]ٕٛٙ:نَمػر اهلل عػز نجػل نبيػو
ع النوُ نَػ ْه [
23

ػك بػ ِ
ػاخ َح
ال،ػريم  ال يجػػد فػػي نهسػػو حػػرج إذا لػػم يسػػتجيد النػػاس لدعوتػػو ،كمػػا فػػي قولػػو سػػبحانو( :فَػنَ َعنَّػ َ َ
(ٔ)
ك َعنَع ثَا ِرِىم إِ ْف لَم يػ ْؤِمنُوا بِ َه َذا ال ِ ِ
َس [ها) [ال،هع.]ٙ:
سَ
َ
ْحدي َ
ُْ
ْ
نَػ ْه َ
نإذا نظرنػػا إلػػع مهػػاـ نظيهػػة الداعيػػة فػػي المجتمػػح نجػػد نهػػا كثيػػرة نمتنوعػػة فهػػو ُمبنَػػغ ،نمعنػػم ،نمربػػي،
ننا ش ،نم نش ،نموجو ،نناعظ ،نخطيد ،نال يم،ن ح رىا ،ن اختزالها في جاند التعريع نالػوعظ كمػا

يظن بع

الناس ،بل ىي في الحقيقة نظيهة عظيمػة تهػتم ب،ػل مػا يحقػَ م ػالش العبػاد ،نيعػين عنػع إ ػ ح

ناقعهػم ،ندفػح انذا نالضػرر عػنهم ػ نفػَ القػدرة ناالسػتطاعة ػ ،ينبػا[ لاجػر نالثػواب مػن اهلل تعػالع ،نجمػاع

ىػػذه الوظيهػػة قيامهػػا نارت،ازىػػا عنػػع ح،ػػاـ ىػػذا الػػدين نتبنيرػػو لننػػاس ،نكمػػا تبػػين فػػي ىػػذه الدراسػػة سػػابقا[ ف
ىذا الدين الذي يبنَّرو ىذا الداعية يقوـ عنع التيسير نالسماحة ،نمقا ده العظيمػة تهػتم بػذلك نتؤكػػد عنيػو
ػ نفَ الضػواب المحػددة لهػذا التيسػير ػ لػذا كػاف لزامػا[ عنػع الػدعاة ف يمتثنػوا ذلػك فػي دعػوتهم ،نيتدػذنه

منهجػا[ فػػي ناقعهػػم الػػدعوي مػػح النػػاس ،ن ف يبنرػػوا ىػػذا الػػدين كمػػا ر ػػد النبػػي  الػػدعاة إلػػع ذلػػك فمػػث [:
عنػػدما بعػ عنيػػو ال ػ ة نالسػ ـ معػػاذا[ (ت ٔٛىػػ) ن بػػا موسػػع ان ػػعري (ت ٕٗىػػ) رعػػي اهلل عنهمػػا إلػػع
س ػرا ،نب َ
ر ػرا نال تن َه ػرا ،نتطانعػػا نال تدتنهػػا) (ٕ) حي ػ مرىمػػا بالتيسػػير
س ػرا نال تع َ
الػػيمن ن ػػاىما بقولػػو( :ي َ

نالتبرير نىذا عار مهم ،ينبري عنع الدعاة ال يرهنوا عنو ،ن ف يتدػذنه مسػارا[ ال يحيػدنف عنػو فػي عمنهػم
ِ ِ
الػػدعوي نف ىػػدفهم ىدايػػة النػػاس نإر ػػادىم ،يقػػوؿ تعػػالعَ ( :نإِ ْذ قَالَػ ْ
ػت َُّم ػةَ م ػ ْنػ ُه ْم لػ َػم تَ ِعظُػػو َف قَػ ْو[مػػا ۖ النَّػػوُ
ُم ْهنِ ُُ ،ه ْػم َْن ُم َعػ َذبػُ ُه ْم َعػ َذاب[ا َ ِػدي [دا ۖ قَػالُوا َم ْع ِػذ َر[ة إِلَػع َربَ ُْ ،ػم َنلَ َعنَّ ُه ْػم يَػتَّػ ُقػو َف) [انعػراؼ ،]ٔٙٗ:ن ك َّػد النبػػي
 عنػػع ػػاحبيو رعػػي اهلل عنهمػػا فػػي الحػػدي السػػابَ ف يتركػػا التعسػػير نالتنهيػػر ناالخػػت ؼ ،نىنػػا رسػػالة
مهمة يضا[ لندعاة الذين يرغبوف في نجاح دعوتهم ،نقبوؿ ن حهم إذ ف عنيهم ف يسن،وا ىػذا المسػنك،
نسيتحقَ منهم ػ بعد توفيَ اهلل تعالع ػ ،نقد نعش عنيػو ال ػ ة نالسػ ـ ف ىػذا ىديػو نمنهجػو فػي الػدعوة

إلػع ىػذا الػػدين نتبنيرػو فػػي حػدي خػػر حيػ قػاؿ( :إف اهلل لػػم يبعثنػي معنتػا[ نال متعنتػا[ ،نل،ػػن بعثنػي معنمػا[
ميسرا[)(ٖ) ،نعن بي ىريرة (ت ٘ٚىػ) رعي اهلل عنو قاؿ( :بػاؿ عرابػي فػي المسػجد ،فقػاـ النػاس إليػو ليقعػوا

سػرين نلػػم
ػج [ مػػن مػػا  ،ن َذنوبػا[ مػػن مػػا  ،ف نمػػا بُعثػػتم مي َ
فيػػو ،فقػػاؿ النبػػي  :دعػػوه ،نىريقػػوا عنػػع بولػػو َسػ ْ
س ػرين) (ٗ) ،نتظهػػر فػػي ىػػذا الػػن ال ،ػريم ح،مػػة النبػػي  نرحمتػػو نتوجيهػػو لمعالجػػة ىػػذا الدطػػأ
تُبعثػػوا مع َ
ندفعػػو بأسػػنوب يجمػػح بػػين الرفػػَ نالتيسػػير نالتربيػػة نالتعنػػيم ،نىػػذا مػػنهل نبػػوي ثابػػت ال يتريػػر نيبػػين الرػػيح
محمػد بػن عثيمػين (ت ٕٔٗٔىػػ) ػ رحمػػو اهلل ػ بعػ

فوائػد ىػذا الحػػدي بقولػو( :حسػن ُخنػَ الرسػػوؿ 

( )1انظر :التطبيقات الدعوسة والرتبوسة ،اجلرعي ،ص ،5معال وضوابط فقو املوازنات ،البيانوين ،ص.337
( )2سبح خترجيو.
( ) 3رواه مسلم ،كتاب الطالق ،باب بيان أن ختيري املرأة ال سكون طالقاً إال بنية ،رقم .3763
( )4روه البخاري ،كتاب الوضوء ،باب صب املاء على البول يف املسجد ،رقم.217
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نتعنيمػػو نرفقػػو ،ن ف ىػػذا ىػػو الػػذي ينبرػػي لنػػا إذا دعون ػا إلػػع اهلل ،ن مرن ػا بمعػػرنؼ ،ن نهينػػا عػػن من،ػ ػر ،ف
نرفَ نف الرفػَ يح ل بو الدير ،نالعنع يح ل بو الرػر ،ربمػا إذا عنَّهػت يح ػل مػن قبنػو مػا يسػمونو بػرد

الهعل ،نال يقبل منك يئا[ ،نيرد الررع من جنك ،ل،ن إذا رفقت ،نتػأنيت فهػذا ىو انقػرب إلػع االجابػة)

(ٔ) ،نيقػوؿ االمػاـ المػانردي (ت ٓ٘ٗىػػ) ػ رحمػو اهلل ػ( :عنػع العنمػا ال يعنهػوا متعنمػا[ ،نال يحتقػرنا نا ػئا[،
نال يست ررنا مبتدئا[ ف ف ذلك دعع إليهم ،ن عطع عنيهم ،ن ح عنع الرغبة فيما لديهم) (ٕ).
ثػػم ف الػػدعاة إذا تركػػوا نرػػر مقا ػػد التيسػػير نالتبرػػير ف نػػو سينترػػر بػػين ف ػراد المجتمػػح الرنػػو نالترػػدد
نالتنطػػح الػػذي نهػػع اهلل تعػػالع عنػػو نحػ َّػذر منػػو لػػذلك يبػػرز ىنػػا دنر الػػدعاة فػػي مواجهػػة ىػػذه القضػػية ،نتتأكػػد

مس ػػؤنليتهم ف ػػي معالجته ػػا ،ب ػػل نالمب ػػادرة قب ػػل نقوعه ػػا ،بوع ػػح البػ ػرامل الوقائي ػػة ناالر ػػادية نالتوعوي ػػة ف ػػي
المجتمح من خ ؿ مواعظهم نكنماتهم نمحاعراتهم نمؤلهاتهم ،نعبػر سػائر الوسػائل الدعويػة المناسػبة ،نمػن
المهم ف تهتم بذلك يضا[ الجهات المسػؤنلة عػن تنظػيم البػرامل الدعويػة نالثقافيػة نالتربويػة إذ ينبرػي عنيهػا

ف تسعع لتنانؿ ىذا الموعوع عنع مػدار العػاـ ،نفػي مدتنػع المناسػبات ،نفػي سػائر انمػاكن لي،ػوف جػز ا[
من اننرطة التوعوية في المجتمح ،نليس كردة فعل مؤقتػة لحػوادث معينػة ظهػر مػن خ لهػا الرنػو مػن بعػ
تباع ىذا الدين ،ن جػا ت حػوادث معينػة مػن قبػل بعػ

انعػدا الػذين يرػنوف حمػ ت عنػع ديننػا الحنيػع

نثوابتػػو نقيمػػو ،لػػذلك مػػن المهػػم ف ي،ػػوف تنػػانؿ ىػػذا الموعػػوع حاعػرا[ برػػ،ل دائػػم عنػػع مسػػتوا الجهػػات
المعني ػػة بال ػػدعوة نالتربي ػػة نالثقاف ػػة ،ن عن ػػع مس ػػتوا ال ػػدعاة ال ػػذين يتنمس ػػوف حاج ػػات المجتم ػػح ،نمعالج ػػة

مرػػ ،تو ،نالمبػػادرة فػػي دفعهػػا إف نقعػػت ،نال ينتظػػر اسػػتهحاؿ المرػػ ،ت ،ن انف،ػػار ،ن تطبيػػَ بع ػ
انح،اـ المدالهة التي لم يأذف بها اهلل تعالع ،نلم ترد عن رسولو  ،عم [ بالقاعػدة الرػرعية( :الػدفح نلػع

ػ ن سهل ػ من الرفح )

(ٖ)

فدفح عرر ىذه المر ،ت ن انف،ار ىوف ن يسر من رفعها.

نعن ػػع الجه ػػات المعني ػػة نال ػػدعاة ك ػػذلك ف يجته ػػدنا م ػػن خػ ػ ؿ نس ػػائل ال ػػدعوة ن س ػػاليبها لبي ػػاف الم ػػنهل
االس ػ مي الر ػػيد فػػي التبرػػير نالتيسػػير بمقا ػػد ح،ػػاـ الػػدين ننرػػرىا بػػين النػػاس ف ػ ذا قػػاـ الػػدعاة بهػػذه
المهمة نفَ ذلك فسي،ونوف منارات ىدا ،ن ئمة خير ،نمراعل نور يُقتدا بهم إلع الديػر نالهػ ح نالبنػا ،
نيسهموف بذلك في إر اد المدعوين نح،ػاـ ىػذا الػدين ،ني،ػوف سػندىم فػي ذلػك ن ػوص ال،تػاب ال،ػريم

نالسنة النبوية المطهرة ،نفَ منهل ئمة السنع ال الش ػ رحمهم اهلل ػ.
ىذه من برز انمور التي يتبين منهػا ىميػة قيػاـ الػدعاة إلػع اهلل بنرػر مقا ػد الػدين االسػ مي مػن التيسػير
مما يسهم في تقديم االس ـ نتبنيرو نفػَ مػا جػا بػو النبػي  ،نسػار عنيػو
( ) 1شرح كتاب رساض الاادني.235/1 ،
( )2أدب الدنيا والدسن ،ص.84
( ) 3انظر :تفاي ى ه القاعدة :األشباه والنظا،ر ،السيوطي ،ص.261
25

ػحابو نالتػابعوف لهػم ب حسػاف،

نىذا من برز دنافح ىذه الدراسة نمقا دىا.

*****

المبح الرابح :الركائز الدعوية لنرر التيسير بين المدعوين:

باالعػػافة إلػػع مػػا سػػبَ بيانػػو نعرعػػو فػػي ى ػػذه الدراسػػة ،فػػيم،ن لنػػدعاة ف يسػػهموا بنرػػر التيسػػير ب ػػين

المدعوين نفَ الركيزتين اآلتيتين(ٔ):
(ٔ)

الركيزة اننلع :ساليد نرر التيسير بين المدعوين:
( )1اكن أن سنظر إىل ى ه الركا،ز الدعوسة يف ى ه الدراسة وفح التقسيم اآليت:
ا الركيزة األوىل :املوضوع( ،التيسري) ،وسبح تناول تعرسفو ،وناوصو ،وىو املوضوع الر،ي يف ى ه الدراسة.
ا الركيزة الثانية :الدعاة ،وىم القا،مون ع ا النشر والبيان والتبليغ ،وىم األداة الر،يسة اليت هتتم الدراسة بإبراز دورىم وأمهيتهم يف
تناول ى ا املوضوع.
ا الركيزة الثالثة :أساليب نشر التيسري بني املدعوسن.
ا الركيزة الرابعة :وسا ،نشر التيسري بني املدعوسن.
وىاتان الركيزتان (الثالثة والرابعة) ستناوهلما ى ا املب مل الرابع.
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يقػوـ الػدعاة إلػع اهلل تعػالع بنرػػر التيسػير بػين المػدعوين عبػر مدتنػػع انسػاليد الدعويػة ،نالتػي نػذكر منهػػا
انساليد اآلتية:
ٔ .حسن عرض معالم التيسير نمقا ده نتبنيرها عبر يػرؽ الػدعوة التػي ر ػد اهلل عػز نجػل لنقيػاـ بهػا بقولػو
ِ
ْح ْ،م ِة نالْمو ِعظَ ِػة الْح ِ ِ
يل ربَ َ ِ
ِ ِ
س ُػن) [النحػل،]ٕٔ٘:
سػنَة َن َجػادل ُْهم بِػالَّتِي ى َػي ْ
ك بِال َ َ َ ْ
سبحانو( :ا ْدعُ إِلع َسب ِ َ
َح َ
ََ
يقػوؿ الع مػػة ابػػن القػػيم (تٔ٘ٚىػػ) رحمػػو اهلل معنقػا[ عنػػع ىػػذه اآليػػة( :فػػذكر اهلل تعػػالع مراتػػد الػػدعوة،
نجعنها ث ثة قساـ بحسد حاؿ المدعو ،ف نو إما ف ي،وف يالبا[ لنحَ راغبا فيو محبػا[ لػو مػؤثرا[ لػو عنػع

غيػػره ،إذا عرفػػو ،فهػػذا يُػدعع بالح،مػػة ،نال يحتػػاج إلػػع موعظػػة نجػػداؿ ،نإمػػا ف ي،ػػوف معرع ػا[ مرػػتر [
بضد الحَ نل،ن لو عُ َرفو َعرفو ن ثره ناتبعو ،فهذا يحتاج مح الح،مة إلع الموعظػة بالترغيػد نالترىيػد،
نإمػػا ف ي،ػػوف معانػػدا[ معارعػا[ فهػػذا يجػػادؿ بػػالتي ىػػي حسػػن) (ٕ) ،نإذا معنػػا النظػػر فػػي ىػػذه انسػػاليد

الث ث ػػة ال،ب ػػرا نج ػػد ف الس ػػماحة تتراف ػػَ معه ػػا جميعػ ػا[ نحت ػػع ف ػػي س ػػنوب المجادل ػػة م ػػح المعان ػػد ،ن
المعػارض فينبرػي ف ت،ػوف بالحسػنع نىنػػا تػ زـ دعػوي مهػم يؤمػل مػػن الػدعاة ف يطبقػوه مػح المػػدعوين

ب،افػػة

ػػنافهم ثن ػػا عرع ػػهم ل ػػدعوتهم ،نترغي ػػد الم ػػدعوين به ػػذه ال ػػدعوة م ػػن خػ ػ ؿ ع ػػرض س ػػماحة

االس ـ ،نيسر ريعتو ،نفَ ما نعحو الع مة ابن القيم في ك مو المذكور نها[.
ٕ .حسن معامنة الدعاة لنمدعوين نف معامنة الداعية القائمة عنػع اليسػر نالسػماحة تػؤثر برػ،ل كبيػر عنػع
المػدعوين نتسػهم فػي قبػولهم منػو ػ بعػد توفيػَ اهلل تعػالع ػ إذ َّف النػاس ػ فػي الرالػد ػ إذا لهػوا الداعيػة
ظ الْ َق ْنػ ِ
ػد
ػت فَظَػػا غَنِػػي َ
ػت لَ ُهػ ْػم ۖ َنلَػ ْػو ُك ْنػ َ
حبػػوه نقبنػػوا منػػو ،يقػػوؿ ربنػػا سػػبحانو( :فَبِ َمػػا َر ْح َمػ رػة ِمػ َػن النَّػ ِػو لِْنػ َ
ػك) [ ؿ عمػراف ،]ٜٔ٘:كمػػا ف ىػػذا التعامػػل الحسػػن لنبينػػا ال،ػريم  كػػاف سػػببا[ فػػي
الَنْػ َهضػػوا ِمػ ْػن َح ْولِػ َ
(ٖ)
إس ػ ـ عػػدد مػػن غيػػر المسػػنمين  ،نسػػار عنػػع ىػػذا الػػنهل المسػػنموف اننائػػل حتػػع ػػهد لهػػم انعػػدا
بذلك فقد كتد الن ارا في الراـ سنة ٖٔىػ رسالة إلع بي عبيدة بن الجػراح ( ت ٔٛىػػ) يقولػوف

( ) 1األساااليب أااع أساالوب ،وىااو يف اللغااة قعااىن :الطرسقااة واملا ىب ،سقااال :ساالكت أساالوب فااالن ،أي :طرسقتااو وم ىبااو ،انظاار:
(ماادة سالب) لساان العاارب ،ابان منظاور ،473/1 ،أماا أساااليب الادعوة يف االصاطالح فهاي( :صاايغ التبلياغ يف دعاوة الناااس)،
ركااا،ز اإلعااالم يف دعااوة إباراىيم عليااو السااالم ،د.سااادايت ،ص  ،48وانظاار :الاادعوة إىل احل يف السااجون ،د.اخلليفااي ،ص،345
اص عليهااا القاارآن الكاارمي:
فاألساااليب الدعوسااة ىااي طرسقااة تبليااغ الااداعي دعوتااو للماادعوسن ،وماان أباارز األساااليب الدعوسااة الايت نا ف
ادكمة ،واملوعظة ادسنة ،واجملادلة بادسىن ،ومنها :التدرج ،والرتغيب ،والرتىيب ،وحنوىا.
( )2الاواعح املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،ص.135
( )3انظر :مساحة اإلسالم ،د.عمر قرسشي ،ص .31
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فيهػػا( :يػػا معرػػر المسػػنمين نػػتم حػػد إلينػػا مػػن الػػرنـ ،نإف كػػانوا عنػػع ديننػػا ،نػػتم نفػػع لنػػا ،ن ر ؼ بنػػا،
ن كع عن ظنمنا ،ن حسن نالية عنينا.)..

(ٔ)

ٖ .ف ي،وف الداعية رفيقا[ بالمدعوين ،نلينا[ معهم ،نينتهل معهم السماحة نالسعة فػي تبنيػغ االسػ ـ ،نيبػين

حمل المدعوين فوؽ ياقػاتهم كمػا كػاف يهعػل الرسػوؿ  ،يقػوؿ تعػالع( :لََقػ ْد
لهم سماحة مقا ده ،نال يُ ّ
ػوؿ ِمػػن َنْػ ُه ِسػ ُ،م ع ِزيػػز عنَيػ ِػو مػػا عنِػػتم حػ ِري عنَػػي ُ،م بِػػالْم ْؤِمنِين ر َ ِ
ػيم) [التوبػػة،]ٕٔٛ:
َجػػا َ ُك ْم َر ُسػ َ ْ
نؼ َرحػ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ َُ
ف ذا بنَّغ الداعية دعوتو نفَ ىذا النهل فهو عنػع خيػر ،ندعوتػو تسػير نحػو النجػاح نالتوفيػَ ػ بػ ذف اهلل ػ،

ن ما إذا َّدد عنع الناس نكنههم ما ال يطيقوف ،كأف ين،ر عنيهم كل ي نلو كاف مباحا[ ،نيحػرـ عنػيهم

مػػا لػػم يحرمػػو اهلل نرسػػولو  ،فػ ف ىػػذا الداعيػػة إنمػػا يػػنهح فػػي الهػػوا نيسػػير نحػػو الهرػػل المؤكػػد ،ننػػو
بػػذلك خػػالع الرػػرع ،نيبػػائح البرػػر ،نتجاىػػل فطػػرىم نرغبػػاتهم نحاجػػاتهم ،تقػػوؿ ـ المػػؤمنين عائرػػة
رعي اهلل عنها( :ما ُخيَّر رسوؿ اهلل  بين مػرين إال خػذ يسػرىما مػا لػم ي،ػن إثمػا ،فػ ف كػاف إثمػا كػاف
بعد الناس منو ،نما انتقم رسوؿ اهلل  لنهسو إال ف تنتهك حرمة اهلل عػز نجػل) (ٕ) ،ثػم إف الترػدد فػي

غيػػر موعػػعو ين ّهػػر النػػاس مػػن الػػدين ،نيجعنهػػم يسػػن،وف منػػاىل خػػرا فػػي الحيػػاة غيػػر مػػنهل اهلل تعػػالع،
نىذه ىي يبيعة البرر ،تريد اليسر نالسعة نالسماحة ،نال تطيَ غيرىا.

(ٖ)

(ٗ)

الركيزة الثانية :نسائل نرر التيسير بين المدعوين:
ينبرػػي عنػػع الػػدعاة إلػػع اهلل تعػػالع ف يهتمػػوا بنرػػر التيسػػير بػػين المػػدعوين عبػػر مدتنػػع الوسػػائل الدعويػػة
المم،نة نالمناسبة ،نمن محاسن ديػن االسػ ـ نفضػائنو نػو بػاح االفػادة مػن الوسػائل المم،نػة ،برػرط ف ال
(٘)

ت،ػػوف محرمػػة ،ن ػػعارا[ لػػدين بايػػل

لػػذلك نجػػد ف النبػػي  اتدػػذ خاتمػا[ عنػػدما راد ف يرسػػل الرسػػائل

إلع ح،اـ العالم يدعوىم فيها إلع االس ـ ،يقوؿ نس بن مالك (ت ٖٜىػػ) رعػي اهلل عنػو( :لمػا راد رسػوؿ
( )1فتوح البلدان ،البالذري ،ص .139
( )3سبح خترجيو.
( )4انظر :اليسر والسماحة يف اإلسالم ،د.الاغري ،ص .51
( ) 4الوسا ،أع وسيلة ،وىي يف اللغة قعىن :الرغبة والطلب ،وقي قعىن :املنازلة والدرجة والقربة ،انظر :لسان العرب ،ابن منظور،
( ، 927/3مادة وس ) ،والوسيلة الدعوسة يف االصاطالح( :ماا ستوصا باو إىل دعاوة النااس وفاح مانهج الادعوة القاومي) ،األسا
العلمية ملنهج الدعوة ،د.املغ وي ،ص ،681فالوسيلة الدعوسة ىي ما ستم من خالهلا إساال الدعوة إىل املدعوسن سواء بطرسقة
مباشرة بالكالم ال ي سادعو إلياو الاداعي كاخلطباة وا:اضارة والادرس وحناو ذلاك ،أو بطرسقاة غاري مباشارة عارب وساا ،التقنياة ،أو
التألي  ،وحنو ذلك.
( ) 2لالستزادة حول الوسا ،الدعوسة وضوابطها انظر :األس العلمية ملنهج الدعوة ،د.املغ وي ،ص.695
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اهلل  ف ي،تػػد إلػػع الػػرنـ ،قػػالوا :إنهػػم ال يقػػرؤف كتابػػا إال مدتومػا[ ،قػػاؿ :فاتدػػذ رسػػوؿ اهلل  خاتمػا[ مػػن

فضػػة ،كػػأني نظػػر إلػػع بياعػػو فػػي يػػد رسػػوؿ اهلل  ،نقرػػو :محمػػد رسػػوؿ اهلل) (ٔ) ،يقػػوؿ الرػػيح محمػػد ابػػن
عثيمين (ت ٕٔٗٔىػ) ػ رحمو اهلل ػ متحدثا[ عن نسائل الدعوة( :الوسائل ليس لها حػد ػرعي ،ف،ػل مػا دا

إلػػع المق ػػود فهػػو مق ػػود ،مػػا لػم ي،ػػن منهيػا[ عنػػو بعينػػو ،فػ ف كػػاف منهيػا[ عنػػو بعينػػو فػ نقربػػو ... ،ل،ػػن إذا

كانػػت نسػػينة لػػم ينػػو عنهػػا ،نلهػػا ثػػر فهػػذه ال بػػأس بهػػا ،فالوسػػائل غيػػر المقا ػػد ،نلػػيس مػػن الػ زـ ف يػػن

الررع عنع كل نسينة بعينها ،يقوؿ :ىذه جػائزة ،نىػذه غيػر جػائزة نف الوسػائل ال ح ػر لهػا ،نال حػد لهػا،

ف،ل ما كاف نسينة لدير فهو خير) (ٕ) ،نمما يحسن ذكره من الوسائل المناسبة لموعوع الدراسة اآلتي:

ٔ .الداعي ػػة نهس ػػو نس ػػينة م ػػن نس ػػائل ال ػػدعوة (ٖ) ف ػػاهلل ع ػػز نج ػػل اتد ػػذ م ػػن الرس ػػل دع ػػاة إل ػػع ػ ػرايو
ِ
يمػػا ُف
ك َْن َح ْيػنَػػا إِلَْيػ َ
المسػػتقيم يقػػوؿ تعػػالعَ ( :نَكػ َذلِ َ
نحػػا ِمػ ْػن َْم ِرنَػػا ۖ َمػػا ُك ْنػ َ
ػت تَػ ْد ِري َمػػا الْ،تَػ ُ
ػك ُر [
ػاب َنالَ ا ِال َ
ػك لَتػ ْه ِػدي إِلَػع ِ ػر ر
را ِمن ِعب ِ
ِ ِ
ِ
اط ُم ْسػتَ ِق ريم) [الرػورا،]ٕ٘ :
ادنَا ۖ َنإِنَّ َ َ
ورا نَػ ْهدي بِو َم ْن نَ َ ُ ْ َ
َنلَْ ،ن َج َعنْنَاهُ نُ [
َ
ناتدػػذ النبػػي  رسػ [ مػػن ػػحابتو رعػػي اهلل عػػنهم ليبنرػػوا دعوتػػو فػ ذا نقػػل الداعيػػة ىػػذه الػػدعوة التػػي
تمتنػػي يس ػرا[ نسػػماحة نرحمػػة ،نامتثػػل ذلػػك فػػي ك مػػو نسػػنوكو نمظهػػره فسػػي،وف بنهسػػو نسػػينة دعويػػة
الب غ ىذا الدين ،نقدنة ػالحة بػذلك لنمػدعوين نممػا يؤكػد ثػر ذلػك :ف الرسػالة التػي رسػنها النبػي

 إلع المقوقس مح حايد بن بي بنتعة (ت ٖٓىػ) رعػي اهلل عنػو ،ندار بينهمػا حػوار مهػم يتضػش منػو
ىمية تم،ن الداعية نحسن ك مو في نقػل دعوتػو نتبنيرهػا يقػوؿ ال ػحابي حايػد رعػي اهلل عنػو :تيتػو
فحييتو ب،تاب رسوؿ اهلل  ،فأنزلني فػي منزلػو ،ن قمػت عنػده ،ثػم بعػ إل َّػي نقػد جمػح بطارقتػو ،نقػاؿ:
ىنم ،قاؿ :خبرنػي عػن ػاحبك لػيس ىػو نبيػا[؟ ،قػاؿ
إني سأكنمك ب ،ـ ن حد ف يههمو مني ،قنتَّ :
حايد :بل ىو رسوؿ اهلل  ،فقاؿ :ما بالو لػم يػدعُ عنػع قومػو حيػ

فقنػػت لػػو :فترػػهد ف عيسػػع ابػػن مػريم رسػػوؿ اهلل حيػ

خرجػوه مػن م،ػة؟ ،قػاؿ حايػد:

راد قومػػو قتنػػو؟ ،لػػم يػػدعُ عنػػيهم حتػػع رفعػػو اهلل

تعالع إليو ،فقاؿ لو :حسنت ،إنك ح،يم جئت من عند ح،يم.)ٗ( ..

( ) 3رواه البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،بااب دعاوة اليهاود والنااارى ،..رقام ،2781ورواه مسالم ،كتااب اللبااس والزسناة ،بااب يف
اختاذ النيب  خادتاً ،رقم .2192
( )4لقاء الباب املفتوح ،إعداد د.الطيار ،رقم  ،15ص .49
( ) 4الداعيااة يف األصا ىااو أحااد أركااان العمليااة الدعوسااة ،ولكاان يف الوقاات نفسااو اكاان أن سكااون وساايلة دعوسااة حينمااا اتثا آداب
اإلسااالم وأخالقااو ادمياادة ،فيكااون داعيااة بأخالقااو وىدسااو ومستااو وحسان تعاملااو وعدلااو ،ولااي فقااط بكالمااو ووعظااو وتعليمااو
وم لفاتو ،وىنا جتتمع الادعوة العملياة بالادعوة القولياة ،وسكاون الداعياة با لك ركنااً مان أركاان الادعوة ووسايلة مان وساا ،نقلهاا
وتبليغها للمدعوسن ،انظر :دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم ،د.الل يدان ،ص .279-266
( )1انظر :سب اهلدى والرشاد يف ىدي خري العباد ،الاادي الشامي ،348/11 ،ص يح السرية النبوسة ،العلي ،ص.493
29

ٕ .بيػػاف مقا ػػد الػػدين االسػ مي ن ح،ػػاـ التيسػػير الػػواردة فػػي ػريعة االسػ ـ فػػي كنمػػات الداعيػػة نخطبػػو
نمحاعراتو ندرنسو ل،وف تنك الوسائل مػن الوسػائل الدعويػة التػي ت ػل مبا ػرة لنمػدعوين ممػا يسػهم
في نررىا بينهم ،سعيا[ في ترسيح يسر ىذا الدين نسماحة رائعو لدا المدعوين.

ٖ .نمن الوسائل الدعوية المهمة لنرر التيسير :إبراز مقا د الدين االس مي من التيسػير ن ح،ػاـ التيسػير
الواردة فػي ػريعة االسػ ـ فػي مؤلهػات الػدعاة نرسػائنهم ،نمػا يتبػح ذلػك مػن نسػائل معا ػرة كان ػرية،
ناس ػػتعماؿ االذاع ػػة المس ػػموعة ،ن المرئي ػػة نالهض ػػائيات ،ناس ػػتعماؿ النرػ ػرات ،نال ػػحع نالمجػ ػ ت،
ننحو ذلك.
ٗ .استثمار نسائل االت اؿ الحديثػة كػالمواقح االل،ترننيػة نرسػائل البريػد االل،ترننػي فػي ػب،ة االنترنػت،
ننحوىا في نرر ح،اـ التيسير في دين االس ـ.
٘ .ترجمة ما يناسد من مؤلهات ىل العنم ن قوالهم في ىذا الموعوع لنّرات المدتنهة ،نبثها كذلك عبػر
الوسائل التقنية المعا رة لبياف يسر ىذا الدين نسماحة رائعو لنناس كافة.
نلعل فيما ذكرناه من ركائز دعوية لنرر التيسير بين المدعوين كهاية في ىذا الجانػد ،نالعمػل بهػذه الركػائز
سي،وف لو دنره ال،بير في نررىا نتبنيرها لنمدعوين ػ ب ذف اهلل تعالع ػ.

*****
الدػاتػمة:
نبعد...ف ف الباح قد بذؿ نسعو في بياف متطنبات ىذه الدراسة ،ناجتهد في بياف مسؤنلية الدعاة إلع
اهلل في نرر التيسير بين المدعوين ،نتنانؿ ذلك ب يجاز ندقة تتناسد مح الررض من ىذه الدراسة ،نقد
ظهر في ىذه الدراسة ف التيسير يعد حد برز مقا د ريعة االس ـ ،نمن ىم غاياتها ،نمن نلع معانيها
الجمينة التي تظهر في سائر ح،اـ ىذا الدين ،نتسري فيو كما يسري الما في غ وف الورؽ انخضر
لنرجر ،كما ف التيسير في االس ـ يستند عنع م ادر

نية في الرريعة مما يؤكد عناية ىذه الرريعة

بالتيسير نارت،ازىا عنيو في مقا دىا ن ح،امها ،كما ف لهذا التيسير عواب مهمة ينبري العناية بها،
نالحرص عنع امتثالها حتع ال ي،وف انمر سببا[ في التساىل نالتداذؿ عن تطبيَ انح،اـ الررعية
نتنهيذىا بحجة التيسير ،ن ي،وف سببا[ في الوقوع في المحظورات نالمحرمات بدعوا التيسير نالتسهيل

عنع الناس ،ف تيسير مهرط ،ن تساىل يتبعو تمييح نتضييح نح،اـ الدين ،نفي المقابل ينبري ف ي،وف
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ىذا التيسير بدنف ترديد نتضييَ نتنطح نغنو عنع تباع ىذا الدين فدين االس ـ نس بين يرفين،
نعدؿ بين متضادين ،نىذا ىو التيسير المق ود في ىذه الدراسة.
نقد كاف من برز نتائل ىذه الدراسة اآلتي:
ٔ .بيػػاف الدراسػػة ل ػبع

المعػػالم التػػي يظهػػر منهػػا ىميػػة دنر الػػدعاة إلػػع اهلل فػػي إ ػػاعة مقا ػػد الػػدين

االس مي مػن السػهولة نالسػماحة نرفػح الحػرج ننرػرىا بػين المػدعوين نفػَ الضػواب الرػرعية ،نبيػاف
دنرىم في االسهاـ ب د دعانا التردد نالرنو نالتضييَ.
ٕ .نعحت الدراسة ىم الركائز الدعوية التي يم،ن من خ لها نرر التيسير بين المػدعوين ،نبيػاف مثنػة
لذلك.
نفي ختاـ ىذه الدراسة يو ي الباح إخوانو الدعاة إلع اهلل باآلتي:
ػ ف يبذلوا نسعهم في نرر التيسير بين المدعوين ،سوا كانوا من المسنمين ،ـ من غيرىم ،ن ف يهتموا
ببياف ذلك عبر مدتنع الوسائل الدعوية المناسبة نخ و ا[ في ىذا الع ر الذي انتررت فيو
الدعانا نالربهات حوؿ دين االس ـ حي ن هو بع الناس بالتردد نالتطرؼ ،نىذا كنو من
الههم غير ال حيش لدين االس ـ ،الذي تقوـ ح،امو ن رائعو عنع منهل نسطي ح،يم منػزؿ من
رب العالمين.
ػ ف يبذؿ الدعاة يضا[ نسعهم في بياف التيسير المعتبر في ديننا الحنيع نإبراز عوابطو الدقيقة حتع ال
يسا إلع الدين من بع

المنتسبين لو ،ن يسهم جهنهم بالضواب المعتبرة في الوقوع في المحظور،

نيؤدي ذلك إلع تضييح ح،اـ الدين ،نمدالهة الن وص الررعية بحجة التسهيل نالتيسير عنع
الناس.
ىذا ما تيسر بيانو نذكره ،اسأؿ اهلل تعالع ف يجعنو وابا[ متقب [ ،ن ف يتجانز سبحانو عن الق ور
نالدنل الذي ىو يبح البرر ،ن خر دعوانا ف الحمد هلل رب العالمين ،ن نع اهلل نسنم عنع سيد
المرسنين ،نعنع لو ن حابو ن تباعو بحَ إلع يوـ الدين.

*****
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الم ػادر نالمراجػح
.1
.2
.3
.4

القرآن الكرمي.
آداب الفتوى واملفيت واملستفيت ،النووي ،بريوت ،دار الفكر املعاصر ،ط1988 ،1م ،حتقيح بسام اجلايب.
أدب الدنيا والدسن ،املاودي ،بريوت ،مكتبة دار ادياة( ،د.ط).
إرشاااد الف ااول إىل حتقيااح ادااح ماان علاام األصااول ،حممااد باان علااي الشااوكاين ،بااريوت ،دار السااالم ،ط،1

1418ىا.
 .5األس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية ،أ.د.عبدالرحيم املغ وي ،الرساض ،دار اداارة ،ط1431 ،2ىا.
 .6األشباه والنظا،ر ،جالل الدسن السيوطي ،مار ،مكتبة ومطبعة ماطفى ادليب1378 ،ىا.
 .7أصول الب مل العلمي ومناىجو ،د.أهد بدر ،الكوست ،وكالة املطبوعات1984 ،م.
 .8إعالم املوقعني عن رب العاملني ،العالمة ابن القيم ،بريوت ،دار الفكر ،ط1397 ،2ىا.
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 .9إغاثاة اللهفااان ماان ماااا،د الشاايطان ،العالمااة ابان القاايم ،القاااىرة ،مكتبااة ماااطفى ادلاايب ،ط1381 ،1ىاا،
حتقيح حممد كيالين.
.11
.11
.12
.13

الب مل العلمي ،د.ذوقان عبيدات وآخرون ،الرساض ،م سسة أسامة1997 ،م.
حتفة األحوذي شرح جامع الرتم ي ،حممد املباركفوري ،بريوت ،بيت األفكار( ،د.ط).
حتفة املولود بأحكام املولود ،ابن القيم ،القاىرة ،مكتبة ابن تيمية1999 ،م ،حتقيح حممد حالق.
التطبيقااات الدعوسااة والرتبوسااة للقواعااد الفقهيااة اخلم ا الكااربى ،د.عبااد الاارهن باان أهااد اجلرعااي ،وى ا ا

الب مل بتمامو يف موقع علماء الشرسعة.)www.olamaashareah.net( :
 .14التعرسفات ،علي اجلرجاين ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،ط1413 ،2ىا ،حتقيح إبراىيم األبياري.
 .15تفسري القرآن العظيم ،ادافظ ابن كثري ،بريوت ،دار الفكر1416،ىا.
 .16تيساري الكارمي الاارهن يف تفساري كااالم املناان ،الشايخ عباادالرهن الساعدي ،بااريوت ،م سساة الرسااالة ،ط،3
1417ىا.
 .17جامع البيان عن تأوس آي القرآن ،الطربي ،مار ،دار ىجر للطباعة ،ط1422 ،1ىا.
 .18جامع بيان العلم وفالو ،ابن عبدالرب القرطيب ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط2117 ،2م.
 .19اجلامع ألحكام القرآن ،العالمة القرطيب ،بريوت ،دار الفكر1414 ،ىا.
 .21الدعوة إىل احل يف السجون ،د.عبدالرهن اخلليفي ،الرساض ،دار الوطن ،ط1417 ،1ىا.
 .21دع ااوة غ ااري املس االمني إىل اإلس ااالم ،د.عب ااداحل ب اان إبا اراىيم الل ي اادان ،الرس اااض ،مطا اابع ادميا ااي ،ط،1
1421ىا.
 .22رفع ادرج يف الشرسعة اإلسالمية "دراسة أصولية تأصايلية" ،د.سعقاوب أباا حساني ،الرسااض ،مكتباة الرشاد،
ط1421 ،4ىا.
 .23رفااع اداارج يف الشارسعة اإلسااالمية ،د.صاااحل باان هيااد ،مركااز الب اامل اإلسااالمي وإحياااء الارتاث اإلسااالمي،
جامعة أم القرى ،ط1413 ،1ىا.
 .24ركا،ز اإلعالم يف دعوة إبراىيم عليو السالم ،د.سيد سادايت ،الرساض ،دار عال الكتب1416 ،ىا.
 .25زاد املسري يف علم التفسري ،ابن اجلوزي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1414 ،1ىا.
 .26سااب اهلاادى والرشاااد يف ساارية خااري العباااد ،وذكاار فاااا،لو وأعااالم نبوتااو وأفعالااو وأحوالااو يف املباادأ واملعاااد،
حممد بن سوس الاادي الشامي ،القاىرة ،اجملل األعلى1418 ،ىا.
 .27مساحة اإلسالم ،د.عمر قرسشي ،الرساض ،مكتبة األدسب ،ط1424 ،1ىا.
 .28الساانن (اجلااامع الكبااري) ،أليب عيسااى الرتم ا ي ،بااريوت ،دار الغاارب اإلسااالمي ،ط1998 ،2م ،حتقيااح
د.بشار معرو .
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 .29س اانن ال اادارمي ،عب ااداحل الا ادارمي الس اامرقندي ،ط1419 ،1ىا اا ،حتقي ااح فا اواز أه ااد زم ااري وخال ااد الس اابع
العلمي.
.31
.31
.32
.33

السنن ،البن ماجة القزوس ي ،الرساض ،دار السالم للنشر ،ط1،1421ىا.
السنن ،أليب داود السجستاين ،الرساض ،دار السالم للنشر ،ط1421 ،1ىا.
السرية النبوسة ،ابن ىشام ،القاىرة ،دار الرسان ،ط1418 ،1ىا ،حتقيح عمر تدمري.
شرح رساض الاادني ،حممد بن صاحل بن عثيمني ،عنيزة ،م سسة الشيخ حممد بن عثيمني1427 ،ىا.

 .34شرح سنن النسا،ي ،نور الادسن أباو ادسان الساندي ،حلاب ،مكتباة املطبوعاات ،ط1416 ،1ىاا ،حتقياح
عبدالفتاح أبوغدة.
 .35ص ا يح اإلم ااام البخ اااري املطب ااوع م ااع ف ااتح الب اااري الب اان حج اار ،الرس اااض ،مكتب ااة الرس اااض اددسث ااة ،ودار
الفكر ،بدون سنة طبع ،رقفم أبوابو الشيخ حممد ف اد عبد الباقي ،وقرأ أصلو الشيخ عبدالعزسز بن باز.
 .36ص يح اإلمام مسلم املطبوع مع شرح النووي (املنهاج يف شرح ص يح مسالم بان ادجااج) ،باريوت ،دار
املعرفة ،ط1418 ،4ىا ،حتقيح خلي شي ا.
 .37ص يح اجلامع الاغري وزسادتو ،الشيخ حممد األلباين ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط1418 ،3ىا.
 .38ص يح السرية النبوسة ،إبراىيم العلي ،األردن ،دار النفا ، ،ط1419 ،4ىا.
 .39ص يح سنن ابن ماجة ،الشيخ حممد األلباين ،الرساض ،مكتبة املعار للنشر ،ط1417 ،1ىا.
 .41ص يح سنن أيب داود ،الشيخ حممد األلباين ،الرساض ،مكتبة املعار للنشر ،ط1419 ،1ىا.
 .41الا ا اواعح املرسا االة يف الا اارد علا ااى اجلهميا ااة واملعطلا ااة ،ابا اان القا اايم اجلوزسا ااة ،الرسا اااض ،دار العاصا اامة ،ط،1
1418ىا ،حتقيح د.علي الدخي احل.
 .42صور من مساحة اإلسالم ،د.عبدالعزسز الربيعة ،بريوت ،دار الرسالة ،ط1981 ،3م.
 .43فتوح البلدان ،أهد بن حيىي البالذري ،بريوت ،دار اهلالل ،ط1413 ، 1ىا.
 .44القواعا ااد الفقهيا ااة الكا ااربى وما ااا تفا اارع عنها ااا ،د.صا اااحل با اان غا ااا السا اادالن ،الرسا اااض ،دار بلنسا ااية ،ط،1
1417ىا.
 .45القواعد الكربى يف الفقو اإلسالمي ،عبداحل العجالن ،الرساض ،دار طيبة 1416 ،ىا.
 .46لباب التأوس يف معااين التنزسا  ،حمماد اخلاازن ،باريوت ،دار الكتاب العلمياة ،ط1415 ،1ىاا ،وطباع معاو:
تفسري البغوي (معال التنازس ).
 .47لسان العرب ،ابن منظور ،بريوت ،دار صادر( ،د.ط).
 .48لق اااء الب اااب املفت ااوح ،سلس االة لق اااءات ب ااني الش اايخ حمم ااد ب اان ص اااحل ب اان عثيم ااني وطالب ااو ،أ ااع وإع ااداد
أ.د.عبداحل الطيار ،الرساض ،دار الوطن1415 ،ىا.

34

 .49جمموع رسا ،ابن عابدسن (رد ا:تار على الدر املختار) ،حممد أمني ابان عابادسن الدمشاقي ،باريوت ،دار
الفكر للطباعة والنشر ،ط1421 ،4ىا .
.51
.51
.52
.53

حماسن التأوس  ،القامسي ،القاىرة ،دار إحياء الكتب العربية ،تعليح الشيخ حممد عبدالباقي( ،د.ط).
ا:رر الوجيز يف تفسري القرآن العزسز ،ابن عطية األندلسي ،القاىرة1394 ،ىا( ،د.ط).
ا:اول يف علم أصول الفقو ،حممد الرازي ،الرساض ،طبع جامعة اإلمام1411 ،ىا ،حتقيح طو العلواين.
خمتار الا اح ،الرازي ،بريوت ،دار لبنان1986 ،م.

 .54املس ااتدرك عل ااى الاا ا ي ني ،اد اااكم النيس ااابوري ،ب ااريوت ،دار املعرف ااة  ،ط1418 ،1ىا اا ،وطب ااع مع ااو:
تلخيص ال ىيب ،وكتاب :الدرك بتخرسج املستدرك ،..اعتىن بو عبدالسالم علفوش.
 .55املسند ،اإلمام أهد بن حنب  ،بريوت ،م سسة الرسالة1418 ،ىا ،حتقيح األرناؤوط وآخرون.
 .56املش ا ااقة جتل ا ااب التيس ا ااري "دارس ا ااة نظرس ا ااة وتطبيقي ا ااة" ،ص ا اااحل اليوس ا ا  ،الرس ا اااض ،املط ا ااابع األىلي ا ااة ،ط،1
1419ىا.
 .57معال وضوابط فقو املوازنات ،د.معاذ حممد البيانوين ،القاىرة ،دار اقرأ ،ط1426 ،1ىا.
 .58املعجم الوسيط ،إبراىيم أني وآخرون ،استنبول ،املكتبة اإلسالمية.
 .59معجم مقاسي اللغة ،ابن فارس ،بريوت ،دار اجلي ( ،د.ط).
 .61املغ ا اا ي ،اب ا اان قدام ا ااة املقدس ا ااي ،دمش ا ااح ،ىج ا اار للطباع ا ااة ،ط1419 ،1ى ا ا اا ،حتقي ا ااح د.عب ا ااداحل الرتك ا ااي
ود.عبدالفتاح ادلو.
.61
.62
.63
.64

املفردات يف غرسب القرآن ،األصفهاين ،مكة ،مكتبة الباز ،ط1418 ،1ىا.
مقاصد الشرسعة اإلسالمية ،حممد الطاىر بن عاشور ،تون  ،الشركة التونسية للتوزسع ،ط1418 ،2ىا.
موسوعة نارة النعيم يف أخالق الرسول الكرمي  ،الرساض ،دار الوسيلة للنشر ،ط1426 ،1ىا.
النهاسة يف غرسب اددسمل واألثر ،ابن األثري ،الدمام ،دار ابن اجلوزي ،ط1421 ،1ىا.

 .65اليسر والسماحة يف اإلسالم ،أ.د.فاحل الاغري ،حبمل مقدم مل دتر موقا اإلساالم مان اإلرىااب ،الرسااض،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1425 ،ىا.

*****
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