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  "إذا اتسع األمر ضاق ، وإذا ضاق اتسع  "قاعدة 

  )دراسة تأصيلية تطبيقية عىل كتاب الصيام (

 إعداد

   جمد بنت حممد بن صاحل العسكر

 عن البحثهىجز 

وإذا اتسع ضاق دراسة تلصقؾقة تطبقؼقة ، طـوان البحث: قاطدة إذا ضاق إمر اتسع

طؾى كتاب الصقام. أهداف البحث: بقان أصل قاطدة إذا ضاق إمر اتسع وإذا اتسع 

وتطبقؼاهتا الؿتعؾؼة بؽتاب الصقام، ومن أهم كتائج  ،وأدلتفا ،ضاق، وبقان معـاها

قضقة كؾقة شرطقة طؿؾقة جزئقاهتا قضايا كؾقة شرطقة طؿؾقة،  البحث: الؼاطدة الػؼفقة

وأهؿقة الؼواطد الػؼفقة تظفر يف كوهنا تساطد يف ضبط إمور الؿـتشرة الؿتعددة يف سؾك 

واحد ، وأصل قاطدة إذا ضاق إمر اتسع وإذا اتسع ضاق يف شؼفا إول: إذا ضاق 

أفتى هبا يف ثالثة مواضع ويف شؼفا  وقد -رحؿه اهلل-إمر اتسع من طبارات الشافعي 

الثاين إذا اتسع ضاق مػفوم مخالػة لؾشق إول، ومعـى قاطدة إذا ضاق إمر اتسع وإذا 

اتسع ضاق إذا حصؾت ضرورة طارضة أصبح معفا الحؽم إصؾي ضقًؼا طؾى الؿؽؾف 

الؿتعؾؼة  فنكه يوسع طؾقه فنذا اكػرج الضقق طاد الحؽم إلى أصؾه، ومن تطبقؼات الؼاطدة

بالؿرض إذا مرض الصائم وخاف زيادة الؿرض بالصوم أو خاف تلخر الربء من الؿرض 

أو حصؾت له مشؼة شديدة يجوز له الػطر: ٕن إمر إذ ضاق اتسع وإذا زال طـه 



– 

054 

الؿرض فعؾقه الؼضاء: ٕن إمر إذا اتسع ضاق، من تطبقؼات الؼاطدة  الؿتعؾؼة بالسػر 

تؼصر فقه الصالة وأهّل طؾقه رمضان وهو يف سػره طؾقه وضاق به  إذا سافر الصائم سػًرا

الصوم فؾه الػطر: ٕن إمر إذا ضاق اتسع وإن طاد من سػره فعؾقه الؼضاء :ٕن إمر إذا 

اتسع ضاق، من تطبقؼات الؼاطدة الؿتعؾؼة بالؿرأة إذا خافت الحامل أو الؿرضع  طؾى 

اتسع وطؾقفا الؼضاء إذا زال طـفا الخوف: ٕن  ولدها: فؾفا الػطر: ٕن إمر إذا ضاق

 إمر إذا اتسع ضاق.

 –دراسة تلصقؾقة  –اتسع  –األمر  –ضاق  –قواطد أصول الػؼه  الؽؾؿات الؿػتاحقة:

  الصقام  –تطبقؼقة 
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Abstract :  

The title of the research is: a rule if the matter becomes narrow، and if there is 

a narrowing of an original and applied study on the book of fasting. Research 

Objectives: Explain the origin of a rule if the matter is narrowed and widened، and 

narrow its meaning، and explain its meaning، evidence، and applications related 

to the book of fasting. Among the most important results of the research: The 

doctrinal rule is a legitimate college issue، its parts process is practical and 

legitimate college issues، and the importance of jurisprudence appears in that it 

helps in controlling The many things that are common in one wire، and the origin 

of a rule if the matter narrowed widened and if it widened narrowed in its first 

part: if the matter narrowed expanded from the words of Al-Shafi’i - may God 

have mercy on him - and he pronounced it in three places and in its second 

division if the concept narrowed contrary to the first part، and the meaning of a 

rule If the matter is narrowed، widen، and if it grows narrow، if there is an 

occasional necessity with which the original ruling becomes narrow on the 

taxpayer، it expands on it، and if the distress eases، the judgment returns to its 

origin. Hardship is permissible for him to break his fast; Because the matter is 

narrowed and widened، and if the disease abolishes him، he must eliminate it; 

Because if the matter becomes narrow، it is one of the applications of the rule 

regarding travel. Because if the matter becomes narrow، it widens، and if he 

returns from his travel، he must make up the judiciary; It has mushrooms; 

Because the matter is narrowed and widened، and she must eliminate it if fear is 

removed from her. Because if the situation widens narrowed. 

Key words: rules of jurisprudence ، jurisprudence ، distress ، command، 

expand، a thorough study ، applied ، fasting 
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 الوقدهت

وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا وسقئات  ،وكستفديه ،إن الحؿد هلل كحؿده و كستعقـه 

وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل  ،ومن يضؾل فال هادي له ،من يفده اهلل فال مضل له ،أطؿالـا

 ده ورسوله. وبعد: وأشفد أن محؿًدا طب ،وحده ٓ شريك له

به يرتػع الؿرء طـد اهلل فؼد قال  ،وأجؾفا وأسؿاها ،فنن طؾم الػؼه من أشرف العؾوم

وقد حث اهلل  (4)﴾  ﴿  َيْرَفِع اهَّللُ الَِّذيَن آَمـُوا ِمـُؽْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْؾَم َدَرَجاٍت تعالى: 

، فؼد قال سبحاكه: ؼه يف الدينورسوله صؾى اهلل طؾقه وسؾم طؾى التػ ،سبحاكه وتعالى

ينِ ﴿ ُفوا فِي الدِّ ـُْفْم َصائَِػٌة لَِّقَتَػؼَّ وقال صؾى اهلل طؾقه وسؾم :  ،(4)﴾ َفَؾْوََل َكَػَر ِمن ُكلِّ فِْرَقٍة مِّ

. وٓ تخػى جفود العؾؿاء الؿتؼدمقن والؿتلخرين (4))من يرد اهلل به خقرا يػؼفه يف الدين(

حقث إن الشريعة اإلسالمقة قد اكطوت  ،وقواطده ،كاحقة أصوله يف العـاية هبذا العؾم من

طؾى قواطد فؼفقة متقـة طظقؿة الـػع جؾقؾة الؼدر تطؾع الػؼقه طؾى مآخذ الػؼه و تـظم 

 لفم مـثور الؿسائل يف سؾك واحد. 

 ،ورغبه يف الـفل من هذا العؾم أحببت أن يؽون بحثي يف قاطدة: إذا ضاق إمر اتسع

ضاق دراسَة تلصقؾقة تطبقؼقة طؾى كتاب الصقام. راجقة من اهلل أن يؾفؿـي وإذا اتسع 

 وأن يجعؾه خالًصا لوجفه الؽريم.  ،السداد يف الؼول والعؿل

                                                        

 (.44الؿجادلة، آية ) سورة (4)

 (.444سورة التوبة، آية ) (4)

( رقم الحديث:  98/   4أخرجه البخاري يف صحقحه، كتاب العؾم. باب: من يرد اهلل به خقرا يػؼفه يف الدين  )  (4)

(74.) 
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هذا الؿوضوع يبحث يف طؾم الؼواطد الػؼفقة و ٓ تخػى أهؿقة هذا العؾم و شدة  .4

 الحاجة إلقه.

اطده استغـى طن حػظ أكثر الجزئقات ٓكدراجه يف فؿن ضبط الػؼه وقو .4

 .((4))الؽؾقات

الؿشؼة تجؾب التقسقر وهي إحدى الؼواطد الؽربى  "لفذه الؼاطدة طالقة بؼاطدة  .4

 التي يبـى طؾقفا الػؼه.

 والتطبقق الػؼفي. ،الرغبة يف البحث حول موضوع يجؿع بقن التلصقل العؾؿي .0

 وإذا اتسع ضاق.  ،اق إمر اتسعبقان أصل قاطدة: إذا ض .4

 وإذا اتسع ضاق.  ،معرفة معـى قاطدة: إذا ضاق إمر اتسع .4

 وإذا اتسع ضاق. ،معرفة أدلة قاطدة: إذا ضاق إمر اتسع .4

الؿتعؾؼة بؽتاب  "وإذا اتسع ضاق ،إذا ضاق إمر اتسع"ذكر تطبقؼات قاطدة:   .0

 الصقام.

حول قاطدة: إذا ضاق إمر اتسع وإذا اتسع ضاق وتطبقؼاهتا يف  تدور مشؽؾة البحث

 كتاب الصقام.

 ويؿؽن اإلجابة من خالل التساؤَلت التالقة:

 وإذا اتسع ضاق؟ ،ما أصل قاطدة: إذا ضاق إمر اتسع .4

                                                        

 (.4/ 4يـظر: الػروق، لؾؼرايف ) (4) 
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 وإذا اتسع ضاق؟  ،ما معـى قاطدة: إذا ضاق إمر اتسع .4

 ع ضاق؟وإذا اتس ،ما أدلة قاطدة: إذا ضاق إمر اتسع .4

الؿتعؾؼة بؽتاب  "وإذا اتسع ضاق ،إذا ضاق إمر اتسع"ما تطبقؼات قاطدة:  .0

 الصقام؟

و  ،اقتصرت يف هذا البحث طؾى دراسة قاطدة إذا ضاق إمر اتسع وإذا اتسع ضاق 

 تطبقؼاهتا طؾى كتاب الصقام.

هبدف استـباط التطبقؼات اطتؿدت يف دراستي طؾى استخدام الؿـفج آستؼرائي: 

 ،وذلك من خالل الرجوع إلى كتب الػؼه ،الػؼفقة الؿتعؾؼة بالؼاطدة يف كتاب الصقام

 والؼواطد الػؼفقة. 

آطتؿاد طؾى أمفات الؿصادر والؿراجع إصقؾة يف التحرير والتوثقق والتخريج  .4

 والجؿع.

 لفامش  .طزو أيات الؼرآكقة وسورها وأرقامفا يف ا .4

إن لم تؽن يف الصحقحقن  -تخريج إحاديث وبقان ما ذكره أهل الشلن يف درجتفا  .4

 رقم والباب الؽتاب بذكر بتخريجفا حقـئذٍ  فلكتػي كذلك كاكت فنن –أو أحدهؿا 

 .والصػحة الجزء ،الحديث

التعريف بالؿصطؾحات الؾغوية والػؼفقة ، وشرح الغريب الوارد يف صؾب  .0

 لؿصادرها يف الغالب .الؿوضوع وطزوها 

ما طدا الؿشفورين من إئؿة إربعة والؿشفورين من فؼفاء  - ،أترجم لألطالم .5

 ووفاته.  ،وأشفر كتبه ،ومذهب ،وأذكر يف الرتجؿة ما يؾي: اسؿه  -الؿذهب

 طـد ورود أكثر من مرجع يف الفامش فنين أرتبفا طؾى حسب تاريخ الوفاة. .6
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 رتبفا بحسب أقدمقة الؿذهب.إذا كاكت الؿراجع فؼفقة فنين أ .7

 إذا كاكت الؿراجع معاصرة  فنين أرتبفا بحسب إسبؼقة . .8

يشؿل البحث طؾى مؼدمة وفقفا أهؿقة البحث وأسباب اختقاره وأهدافه ومشؽؾة 

ومـفج البحث وتؼسقؿات  ،وحدود البحث ،والدراسات السابؼة ،البحث وتساؤٓته

 وففارس . ،وخاتؿة ،البحث. و تؿفقد و مبحثقن

 التؿفقد: تعريف طؾم الؼواطد الػؼفقة وأهؿقته. وفقه مطؾبان:

 الؿطؾب إول: تعريف الؼواطد الػؼفقة. -

 الؿطؾب الثاين: أهؿقة الؼواطد الػؼفقة.  -

 الؿبحث األول: قاطدة: إذا ضاق األمر اتسع وإذا اتسع ضاق وفقه ثالثة مطالب: 

 إذا ضاق إمر اتسع وإذا اتسع ضاق.  الؿطؾب إول: أصل قاطدة:  -

 الؿطؾب الثاين: معـى قاطدة: إذا ضاق إمر اتسع وإذا اتسع ضاق. -

 الؿطؾب الثالث: أدلة قاطدة: إذا ضاق إمر اتسع وإذا اتسع ضاق. -

الؿبحث الثاين: التطبقؼات الػؼفقة طؾى قاطدة: إذا ضاق األمر اتسع وإذا اتسع ضاق يف 

 فقه ثالثة مطالب:كتاب الصقام. و

 الؿطؾب إول: الػروع الػؼفقة الؿتعؾؼة بالؿرض الؿـدرجة تحت الؼاطدة.

 الؿطؾب الثاين: الػروع الػؼفقة الؿتعؾؼة بالسػر الؿـدرجة تحت الؼاطدة.

 الؿطؾب الثالث: الػروع الػؼفقة الؿتعؾؼة بالؿرأة الؿـدرجة تحت الؼاطدة..

 صقات.وفقفا أبرز الـتائج والتو : الخاتؿة

 الؿصادر والؿراجع.

  ففرس الؿوضوطات.

 ،،،  وصؾى اهَّلل وسؾم طؾى كبقـا ُمحؿد وطؾى آله وصحبه أجؿعقن
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 التوهيد

 تعريف علن القىاعد الفقهيت وأهويته 

 وفقه مطؾبان:

ًٓ باطتبارها مركًبا  لؼًبا.  ثاكًقا: باطتبارها ،التعريف فقفا باطتبارين: أو

 أوَلً: باطتبارها مركًبا:

ثم  ،الؼواطد الػؼفقة مصطؾح مركب من لػظقن فال بد من تعريف كل لػظ يف الؾغة

 آصطالح.

تعـي آستؼرار و الثبات، وهي إساس  ،الؼاف والعقن والدال أما لػظ الؼاطدة لغة:

ْذ َيْرَفُع إِْبَراِهقُم اْلَؼَواِطَد َوإِ ﴿كؿا يف قوله تعالى: ((4)) وإصل، ومـه قواطد البقت أي أساسه

 . ((4))ِمَن اْلَبْقِت 

مػادها كؾفا أهنا قضايا كؾقة مفؿا  ،ذكر العؾؿاء تعريػات متـوطة الؼاطدة اصطالًحا:

 .((4)) اختؾف لػظ التعبقر هبا.

 ومن أبرز التعاريف الواردة فقفا: 

 ((0)) قضقة كؾقة مـطبؼة طؾى جؿقع جزئقاهتا..4

                                                        

/  4(، لسان العرب، ٓبن مـظور ) 448/ 5(، مؼايقس الؾغة، ٓبن فارس) 545/ 4يـظر: الصحاح، لؾػارابي) (4)

 (، مادة )قعد(.544/ 4(، الؿصباح الؿـقر، لؾػقومي) 464

 (.447سورة البؼرة: آية ) (4)

 (.44/ 4يـظر: الؼواطد الػؼفقة، لؾباحسقن )  (4)

 (.44/ 4(، حاشقة العطار )474(، التعريػات، لؾجرجاين )44/ 4يـظر: إشباه والـظائر، لؾسبؽي ) (0)
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 ((4))".ؽؾي الؿـطبق طؾى جؿقع جزئقاتهإمر ال ".4

  ((4))".حؽم كؾي يـطبق طؾى جزئقاته لقتعرف أحؽامفا مـه".4

، ((4))والػؼهه لغهة: الػفهم ،ففو يعـي أكه هذه الؼواطد مـسوبة لعؾم الػؼهه أما لػظ الػؼفقة:

ا َتُؼوُل  ومـه قوله تعالى: ﴿ َوَلؽِنْن ََل  تعهالى: أي ٓ كػفم، وقولهه  ((0))﴾َما َكْػَؼُه َكثِقًرا ِمؿَّ

  ((6))أي ٓ تػفؿوكه، وتؼول العرب: فؼفت كالمك، أي ففؿته. ((5))َتْػَؼُفوَن َتْسبِقَحُفْم 

العؾم بإحؽام الشرطقة العؿؾقة الؿؽتسب من أدلتفا  والػؼه يف اَلصطالح:     

 ((7))التػصقؾقة.

 ثاكًقا: تعريػفا باطتبارها لؼًبا:

 ومن أشفرها: ،لؼواطد الػؼفقةوردت طدة تعاريف لعؾم ا

حؽم أكثري ٓ كؾي يـطبق طؾى أكثر جزئقاته لتعرف  "طـد الؿذهب الحـػي:

 ((8))"أحؽامفا مـه 

كل كؾي أخص من إصول وسائر الؿعاين العؼؾقة وأطم من  " طـد الؿذهب الؿالؽي:

                                                        

 (.44/ 4الؼواطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا طؾى الؿذاهب إربعة، لؾزحقؾي ) (4)

 (. 45/ 4شرح التؾويح طؾى التوضقح، لؾتػتازاين ) (4)

 (، مادة )فؼه(.4/6(، اإلحؽام، لًمدي )4404/ 6يـظر: الصحاح، لؾػارابي)  (4)  

 (.94سورة هود: آية ) (0)

 (.00سورة اإلسراء: آية )(5)

 (.4/47(، الؿفذب، لؾـؿؾة )6/ 4(، اإلحؽام، لًمدي، )68/ 4العدة، لؾؼاضي أبي يعؾى) يـظر:  (6)

( ، 40/ 4(، البحر الؿحقط، لؾزركشي ) 6/ 4(، اإلحؽام، لًمدي )78/ 4يـظر: الؿحصول، لؾرازي )  (7)

 (.468التعريػات لؾجرجاين )

 (.54/ 4غؿز طقون البصائر، لؾحؿوي ) (8)
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 (((4)))."العؼود وجؿؾة الضوابط الػؼفقة الخاصة

ر الؽؾي الذي يـطبق طؾقه جزئقات كثقرة يػفم أحؽامفا إم" طـد الؿذهب الشافعي:

 .((4))"مـفا

صور كؾقة تـطبق كل واحدة مـفا طؾى جزئقاهتا التي " :طـد  الؿذهب الحـبؾي

 .((4))"تحتفا

طرف الؼاطدة بالحؽم  :فاألول و جؿقع هذه التعاريف ٓ تخؾو من الـؼد والؿـاقشة، 

ولؽـه ٓ يػصح طن الؿعـى  ،وأهم ما فقفا وهو تعبقر سؾقم كون الحؽم معظم الؼضقة

 ((0))الؽامل لؾؼاطدة فضالً طن أكه تعريف غقر ماكع ٕكه صادق طؾى طؾم آخر غقر الػؼه.

لم يتضح الؼدر الؿتوسط الذي وصف به الؼاطدة الػؼفقة وٓ يؿؽن ققاسه : والثاين 

العامة والضوابط بؿؼقاس محدد متػق طؾقه حتى تستؼل به الؼاطدة الػؼفقة طن إصول 

 ((5))الخاصة.

 ((6))التعبقر بؾػظ أمر فقه من التعؿقم ما لقس يف الؼضقة والحؽم. والثالث:

 ،فصورة الؿسللة صػتفا وكوطفا ،التعبقر بؾػظ صورة فقه طدم وضوح والرابع:

                                                        

 (.444) الؼواطد، لؾؿؼري (4)

 (. 44/ 4إشباه والـظائر، لؾسبؽي)  (4)

 (.470/ 4التحبقر شرح التحرير، لؾؿرداوي ) (4)

 (.04/ 4يـظر: الؼواطد الػؼفقة، لؾـدوي ) (0)

 (.44/ 4يـظر: الؼواطد الػؼفقة، لؾباحسقن ) (5)

 الؿرجع السابق. (6)



–
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 ((4))وخقالفا يف الذهن. ،وماهقتفا الؿجردة

ة شرطقة طؿؾقة جزئقاهتا قضايا كؾقة قضقة كؾق"أن الؼاطدة الػؼفقة:  التعريف الؿختار:

 ((4))"شرطقة طؿؾقة

وٕن هذا التعريف موافق  ،رود الؿـاقشات طؾى التعريػات الؿذكورة سابًؼالو

 ((4))ٓصطالحات العؾؿاء واستعؿآهتم.

 شرح مػردات التعريف: 

بؿعـى ((0))والؿحؽوم به ،وهو اسم لؾحؽم والؿحؽوم طؾقه ،ملخوذة من الؼضاء قضقة:

  ((5))ول يحتؿل الصدق والؽذب لذاته.ق

 ((6))يتـاول حؽؿفا جؿقع جزئقاهتا. كؾقة:

 ((7)).ققد إلخراج إحؽام غقر الشرطقة كإحؽام العؼؾقة أو العادية شرطقة:

كالصالة والزكاة، فخرج به ما يتعؾق بآطتؼاد: كتوحقد اهلل ومعرفة أسؿائه  طؿؾقة:

 ((8))ٓصطالح.وصػاته، فال يسّؿى ذلك فؼفًا يف ا

                                                        

 الؿرجع السابق. (4)

 (.50/ 4الؿرجع السابق ) (4)

 لسابق. الؿرجع ا (4)

 (، مادة )قضي(. 99/ 5يـظر: مؼايقس الؾغة، ٓبن فارس ) (0)

 (. 474/  4، لؾجرجاين ) التعريػاتيـظر:  (5)

 (.40/ 4يـظر: الؼواطد الػؼفقة، لؾباحسقن ) (6)

(، إصول من طؾم إصول، ٓبن 40/ 4(، البحر الؿحقط، لؾزركشي )4/78يـظر: الؿحصول، لؾرازي ) (7)

 .(7طثقؿقن )ص:

 (.7يـظر: إصول من طؾم إصول، ٓبن طثقؿقن )ص: (8)



– 
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 ((4)).طامة لؾؽل ولقست خاصة بػرد دون آخر جزئقاتفا قضايا كؾقة:

 تظفر أهؿقة طؾم الؼواطد الػؼفقة من خالل ما يؾي:

 ((4))الؼواطد تساطد يف ضبط إمور الؿـتشرة الؿتعددة يف سؾك واحد. .4

ٓ  الؼاضي أو الػؼقه طؾى أرض صؾبة يف الػتوى، الؼواطد الػؼفقة  تجعل الؿػتي أو .4

ودائؿًا يرجع إلى ضابط وقاطدة فقستـبط الحؽم  ،يضطرب يف الؿسائل الػؼفقة

 ((4))مـفا مع الدلقل إصولي، فتؽون الػتوى مـضبطة وصحقحة. 

طؾم الؼواطد الػؼفقة يجعل الؿرء يعرف أسرار الشريعة ويػؼه الؿؼاصد التي  .4

 ((0))تؼرير إحؽام الػؼفقة.تؼصدها من خالل 

فنكه طـدما يعرف  ،الؼواطد الػؼفقة تعطي دارسفا الؼدرة طؾى استعؿال الؼقاس .0

كؿا أكه يؽون  ،العؾة التي من أجؾفا ثبت الحؽم ألحق بؼقة الؿسائل هبذه الؿسللة

 ((5))قادًرا هبا طؾى معرفة حؽم الـوازل.

الشريعة كرجال الؼاكون مثالً من الؼواطد الػؼفقة تؿؽن غقر الؿتخصصقن يف طؾوم  .5

 ((6))آصالع طؾى الػؼه بروحه ومضؿوكه بليسر صريق.

                                                        

 (.40/ 4يـظر: الؼواطد الػؼفقة، لؾباحسقن ) (4)

 ( .440/  4(، الؼواطد الػؼفقة ، لؾباحسقن )74يـظر: الؼواطد الػؼفقة لؾـدوي )ص: (4)

 (. 9/ 4الغػار)(، الؼواطد الػؼفقة بقن إصالة والتوجقه، لعبد 46/ 4يـظر: قواطد ابن الؿؾؼن) (4)

 (.74(، الؼواطد الػؼفقة، لؾـدوي )ص:6(، إشباه والـظائر، لؾسقوصي )ص:46/ 4يـظر: قواطد ابن الؿؾؼن) (0)

 (.46/ 4يـظر: قواطد ابن الؿؾؼن) (5)

 (.447/  4يـظر: الؼواطد الػؼفقة، لؾباحسقن ) (6)



–
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 الؿبحث األول

 " إذا ضاق األمر اتسع وإذا اتسع ضاق  "قاطدة: 

 وفقه ثالثة مطالب:

 " " 

 هذه الؼاطدة مؽوكة من شؼقن:

 -هذه من طبارات اإلمام الشافعي و،  إذا ضاق إمر اتسع ل من الؼاطدة:الشق األو 

 وقد أجاب هبا يف ثالثة مواضع:،  ((4))رضي اهلل طـه 

أحدها : فقؿا إذا فؼدت الؿرأة ولقفا يف سػر فولت أمرها رجال يجوز قال يوكس فؼؾت 

 له كقف هذا؟ قال إذا ضاق إمر اتسع.

عؿولة بالسرجقن أيجوز الوضوء مـفا؟ فؼال إذا ضاق إمر يف أواين الخزف الؿ الثاين:

اتسع حؽاه يف البحر يف باب الصالة بالـجاسة ويمخذ من هذه العبارة أن من وجد غقرها 

من إواين الطاهرة ٓ يجوز له استعؿالفا ومن لم يجد غقرها جاز له استعؿالفا لؾحاجة 

 جة.كلواين الذهب والػضة يجوز استعؿالفا طـد الحا

ُسئل طن الذباب يجؾس طؾى غائط ثم يؼع طؾى الثوب فؼال: إن كان يف  الثالث:

 .يجف فقه رجاله، وإٓ فالشيء إذا ضاق اتسع صقراكه ما

  ((4))إذا اتسع إمر ضاق. الشق الثاين من الؼاطدة:

                                                        

(، إشباه والـظائر 444/ 4ػؼفقة، لؾزركشي ) (، الؿـثور يف الؼواطد ال09/ 4إشباه والـظائر، لؾسبؽي ) (4)

 (.4/498( حاشقة العطار )474/ 4( غؿز طقون البصائر، لؾحؿوي )84لؾسقوصي )ص: 

 (.444/ 4الوجقز يف إيضاح الؼواطد الػؼفقة، لؾبوركو ) (4)



– 
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 ،هو مػفوم مخالػة لؾشق إول وُصّرح به وقد أورده بعضفم قاطدة مستؼؾة

بؼوله:  كؾؿا تجاوز  -رحؿه اهلل – ((4))وجؿع بقـفؿا الغزالي ((4))بن كجقموأوردهؿا معا ا

 ((4))طن حده اكعؽس إلى ضده.

 " " 

 أوَلً: الؿعـى اإلفرادي لؾؼاطدة: 

أي  وأضاق ،ضد اتسع، والضقق خالف السعة. يؼال: ضاق الرجل أي: بخل ضاق:

  ((0))ذهب ماله.

 ((5))بؿعـى الشيء أو الشلن.   األمر:

 ((6))ويف الؿوضع سعة واتساع. ،وسع اإلكاء الؿتاعويؼال:  ،من السعة والوسع اتسع:

 الؿعـى اإلجؿالي لؾؼاطدة: ثاكقًا : 

أو صرأ ضرف استثـائي أصبح معه  ،إذا حصؾت ضرورة طارضة لؾشخص أو الجؿاطة

                                                        

 كتبه:ابن كجقم: اسؿه: زين الدين بن إبراهقم بن محؿد، الشفقر بابن كجقم: فؼقه حـػي، من أهم  (4)

 (. 60/ 4هه . يـظر: إطالم، لؾزركؾي ) 974إشباه والـظائر يف أصول الػؼه، وفاته: 

اإلمام الغزالي: اسؿه: محؿد بن محؿد بن محؿد الَغَزالي، أبو حامد، طالم شافعي، من أهم كتبه: إحقاء طؾوم  (4)

 (.444/ 49هه. يـظر: سقر أطالم الـبالء، لؾذهبي)  545الدين، وفاته: 

 (.447/ 4يـظر: إحقاء طؾوم الدين، لؾغزالي )  (4)

( مادة )ضقق(، الؼواطد 05/ 46(، تاج العروس، لؾزبقدي ) 448/ 44يـظر: لسان العرب، ٓبن مـظور ) (0)

 (. 447/ 4الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر، لؾعبدالؾطقف ) 

 (. 447/ 4الؼواطد الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر، لؾعبدالؾطقف )  (5)

 ( مادة )وسع(.440/  44( تاج العروس، لؾزبقدي ) 659/ 4يـظر: الؿصباح الؿـقر، لؾػارابي )  (6)



–
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لؾحآت العادية محرًجا لؾؿؽؾػقن ومرهًؼا لفم حتى يجعؾفم  الحؽم إصؾي الؿشروع

مادامت تؾك الضرورة  ،فنكه يخػف ويوسع طؾقفم حتى يسفل ،يف ضقق من التطبقق

 . ((4))فنذا اكػرجت هذه الضرورة وزالت طاد الحؽم إلى أصؾه. ،قائؿة

سباب وهذا يف الحؼقؼة شلن الرخص كؾفا إذا اضطر اإلكسان ترخص، وإذا زالت إ

 ((4))الؿوجبة لؾرتخص طاد إمر إلى العزيؿة التي كان طؾقفا.

 "" 

 مـفا: ،لفاتقن الؼاطدتقن أدلة كثقرة من الؽتاب والسـة

 أوَلً: األدلة من الؽتاب: 

 بُِؽُم اْلُقْسَر َوََل ُيرِيُد بُِؽُم ُيرِيُد اهَّللُ قوله تعالى:  ((4))إصل يف هذه الؼاطدة .4

يِن ِمْن َحَرٍج وقوله تعالى:  ،((0))اْلُعْسرَ   .((5))َوَما َجَعَل َطَؾْقُؽْم فِي الدِّ

 ((6))فؿا ضاق أمٌر إٓ اتسع. ،اهلل سبحاكه وتعالى يريد القسر لعبادهوجه الدَللة: 

                                                        

(، شرح الؼواطد 4444/  4(، الؿدخل الػؼفي العام، لؾزرقا ) 474/ 4يـظر: غؿز طقون البصائر، لؾحؿوي )  (4)

(، موسوطة الؼواطد الػؼفقة  444/ 4(، الوجقز يف إيضاح الؼواطد الػؼفقة، لؾبوركو )464الػؼفقة، لؾزرقا )ص: 

(، الؼواطد الػؼفقة 474/ 4(، الؼواطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا طؾى الؿذاهب إربعة، لؾزحقؾي ) 444/ 4لؾبوركو) 

 (.6/ 9بقن إصالة والتوجقه، لعبدالغػار )

 (.44 4/4و ) (، موسوطة الؼواطد الػؼفقة، لؾبورك444/ 4الوجقز يف إيضاح الؼواطد الػؼفقة، لؾبوركو) (4)

 (.474/ 4الؼواطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا طؾى الؿذاهب إربعة، لؾزحقؾي )  (4)

 (.458سورة البؼرة: آية) (0)

 (.78سورة الحج: آية ) (5)

 (.444/ 4يـظر: تػسقر الطربي ) (6)



– 
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ْرِ  َفَؾْقَس َطَؾْقُؽْم ُجـاٌح َأن َتْؼُصُروا ِمَن َوإِذا َضَرْبُتْم فِي اأْلَ قوله سبحاكه وتعالى:  .4

ا ُمبِقـًا  الِة إِْن ِخْػُتْم َأن َيْػتِـَُؽُم الَِّذيَن َكَػُروا، إِنَّ اْلؽافِرِيَن كاُكوا َلُؽْم َطُدوًّ َوإِذا  الصَّ

الَة َفْؾَتُؼْم صائَِػٌة ِمـُْفم َمَعَك َولْ  قِفْم َفَلَقْؿَت َلُفُم الصَّ
َقْلُخُذوا َأْسِؾَحَتُفْم َفنِذا ُكـَت فِ

وا َفْؾُقَصؾُّوا َمَعَك  َسَجُدوا َفْؾَقُؽوُكوا ِمن َورائُِؽْم َوْلَتْلِت صائَِػٌة ُأْخرى َلْم ُيَصؾُّ

َوْلَقْلُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِؾَحَتُفْم َودَّ الَِّذيَن َكَػُروا َلْو َتْغُػُؾوَن َطْن َأْسِؾَحتُِؽْم َوَأْمتَِعتُِؽْم 

َفَقِؿقُؾوَن َطَؾْقُؽم َمْقَؾًة واِحَدًة، َوَل ُجـاَح َطَؾْقُؽْم إِن كاَن بُِؽْم َأًذى ِمن َمَطرٍ َأْو ُكـُتم 

 َمْرضى َأن َتَضُعوا َأْسِؾَحَتُؽْم؛ َوُخُذوا ِحْذَرُكْم إِنَّ اهَّللَ َأَطدَّ لِْؾؽافِرِيَن َطذاًبا ُمِفقـًا 

الَة فاْذُكرُ  وا اهَّللَ ِققاًما َوُقُعوًدا َوَطؾى ُجـُوبُِؽْم، َفنِذا اْصَؿْلَكـُتْم َفَلِققُؿوا َفنِذا َقَضْقُتُم الصَّ

الَة كاَكْت َطؾى اْلُؿْمِمـِقَن كِتاًبا َمْوُقوًتا الَة، إِنَّ الصَّ  ((4))الصَّ

 وجه الدَللة: 

أي: لؿا خاف الؿسؾؿون من الؿشركقن أن يؼتؾوهم ضاق إمر طؾقفم، ثم اتسع 

الةِ بقرًا بؼوله تعالى: اتساطًا ك ، فنذا ضاق ((4))َلْقَس َطَؾْقُؽْم ُجـَاٌح َأْن َتْؼُصُروا ِمَن الصَّ

طؾقفم إمر بالخوف، فالتوسعة طؾقفم بؼصر الصالة. فنن مجؿوع هذه أيات يعد 

أصال لفذه الؼاطدة حقث اقتضت، أن لؾؿممـقن إذا خافوا أن يؼصروا من الصالة ويغقروا 

طؾى الوجه الذي كصت طؾقه أية، أو طؾى بعض الوجوه التي ثبتت طـه من كقػقتفا 

صؾى اهلل طؾقه وسؾم يف صالة الخوف وهذا التخػقف والتوسعة إكؿا شرع من أجل 

الؿشؼة الزائدة طن الؿعتاد والضقق الطارئ، فنذا زال السبب الداطي إلى ذلك وهو 

                                                        

 (.444سورة الـساء: آية ) (4)

 (.444الـساء: آية ) (4)



–
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ال أما طدد الركعات فنكه يـظر فقه الخوف طادوا إلى الصالة طؾى هقئتفا التي كؾػفا أص

   ((4))إلى الحضر والسػر.

الَة َكاَكْت َطَؾى اْلُؿْمِمـِقَن كَِتاًبا  ويف قوله تعالى:  الَة إِنَّ الصَّ َفنَِذا اْصَؿْلَكـُتْم َفَلِققُؿوا الصَّ

إمر  ، وآخر أية أيضًا فقفا دلقل طؾى الشق الثاين من الؼاطدة: إذا ضاق ((4))َمْوُقوًتا

اتسع وإذا اتسع ضاق، أي: إذا اصؿلكـتم ورجعتم إلى الؿديـة وزال الخطر فصؾوا قائؿقن 

 وٓ تصؾوا قاطدين وٓ ماشقن وٓ بلي هقئة أخرى، وأيضًا صؾوا يف الوقت وٓ تجؿعوا.

فنذا كان الؿؽؾف يف تطبقق الشرع يف حرج وضقق طؾقه، فنكه سقتسع له إمر  

وٓ مالمة، وإذا اتسع إمر، وزالت طـه الؿشؼة أو الحرج،  وسقرتخص وٓ طتب طؾقه

   ((4))فقرجع إمر كؿا كان.

 ومـفا: ،ثاكقًا: األدلة من السـة

كاس من  ((5))، قالت: سؿعت طائشة تؼول َدف   ((0))طن طؿرة بـت طبد الرحؿن .4

                                                        

(، الؼواطد الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر، لؾعبدالؾطقف 444/ 4ػؼفقة، لؾبوركو )يـظر: الوجقز يف إيضاح الؼواطد ال (4)

(، الؼواطد الػؼفقة بقن 474/ 4(، الؼواطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا طؾى الؿذاهب إربعة، لؾزحقؾي ) 449/ 4) 

 (. 6/ 9إصالة والتوجقه، لعبدالغػار )

 (.444سورة الـساء: آية)  (4)

(، الؼواطد الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر 444/ 4يضاح الؼواطد الػؼفقة، لؾبوركو)يـظر: الوجقز يف إ (4)

(، الؼواطد 474/ 4(، لؼواطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا طؾى الؿذاهب إربعة، لؾزحقؾي) 4/449لؾعبدالؾطقف)

 (.6/ 9الػؼفقة بقن إصالة والتوجقه، لعبدالغػار)

إكصارية الؿدكقة تابعقة ثؼة كاكت يف حجر طائشة، روت طن هي طؿرة بـت طبد الرحؿن بن سعد بن زرارة  (0)

 (.049/ 44طائشة  ماتت سـة ثالث ومائة يـظر: هتذيب التفذيب، ٓبن حجر )

بتشديد الػاء قوم يسقرون جؿقعا سقرا خػقػا ودف يدف بؽسر الدال ودافة إطراب من يردمـفم الؿصر  (5)

 (.444/  44ؿواساة. يـظر: الؿـفاج، لؾـووي ) والؿراد هـا من ورد من ضعػاء إطراب لؾ
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أهل البادية حضرة إضحى يف زمان رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم، فؼال 

ل اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم )ادخروا الثؾث وتصدقوا بؿا بؼي( فؾؿا كان بعد رسو

كان الـاس  ((4))ذلك ققل لرسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم: يا رسول اهلل لؼد

يـتػعون من ضحاياهم ويجؿؾون مـفا الودك ويتخذون مـفا إسؼقة، فؼال 

 ال.رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم: )وما ذاك( ؟ أو كؿا ق

قالوا: يا رسول اهلل هنقت طن إمساك لحوم الضحايا بعد ثالث. فؼال رسول اهلل صؾى 

اهلل طؾقه وسؾم: )إكؿا هنقتؽم من أجل الدافة التي دفت طؾقؽم، فؽؾوا وتصدقوا 

 ((4))وادخروا(.

أكه لؿا ضاق إمر يف حق الوافدين الػؼراء، أمر الـبي صؾى اهلل طؾقه  ووجه الدَللة مـه:

من  -مع أن أصحاب إضاحي يؾحؼفم بذلك بعض الضرر  -بالتوسعة طؾقفم  وسؾم

أجل مراطاة الؿصؾحة العامة، ولؿا اتسع إمر بزوال حاجة الوافدين أو بذهاهبم رجع 

 ((4)) إمر إلى أصؾه من جواز اإلدخار، وإكل، والتصدق.

الخطل والـسقان وما  إن اهلل تعالى تجاوز طن أمتي"صؾى اهلل طؾقه وسؾم:   -وقوله  .4

 ((0))"استؽرهوا طؾقه 

                                                        

 (.444/ 4الوجقز يف إيضاح الؼواطد الػؼفقة، لؾبوركو) (4)

(، 4/4564أخرجه مسؾم يف صحقحه، كتاب إضاحي، باب بقان ما كان من الـفي طن أكل لحوم  إضاحي) (4)

 (.4974)رقم الحديث: 

 (.449/ 4ؾطقف ) الؼواطد الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر، لؾعبدال (4)

(. وصححه الحاكم يف الؿستدرك 7449(، )رقم الحديث: 444/ 46أخرجه ابن حبان يف صحقحه ) (0)

 (وقال: صحقح طؾى شرط الشقخقن، و وافؼه الذهبي.4844(، )رقم الحديث:4/045)
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فنذا حصؾت ضرورة طارضة لؾشخص أو الجؿاطة، وأصبح معفا  وجه الدَللة:

الحؽم إصؾي محرجًا ومرهؼًا حتى يجعل الؿؽؾف يف حرج وضقق فنكه يخػف 

ويوسع طؾقه حتى يسفل. وإذا دطت الضرورة والؿشؼة إلى اتساع إمر فنكه يتسع إلى 

 . ((4))اع الضرورةغاية اكدف

 .((4))قول الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم: )صل قائؿًا فنن لم تستطع فؼاطدًا( .4

أي: إذا ضاقت طؾقك الصالة قائؿًا فصل قاطدًا، وإذا ضاقت طؾقك   وجه الدَللة: 

 ((4))الصالة قاطدًا فصل طؾى جـب.

                                                        

 (.474/ 4الؼواطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا طؾى الؿذاهب إربعة، لؾزحقؾي)  (4)

(، أبواب تؼصقر الصالة، باب إذا لم يطق قاطدا صؾى طؾى جـب)رقم 08/ 4ي يف صحقحه، )أخرجه البخار (4)

 (.4447الحديث: 

 (.6/ 9الؼواطد الػؼفقة بقن إصالة والتوجقه، لعبدالغػار ) (4)
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 الوبحث الثاني
 وإذا اتسع ضاق في كتاب الصيامالتطبيقاث الفقهيت على قاعدة: إذا ضاق األهر اتسع 

 وفقه ثالثة مطالب: 

 ،أو خاف تلخر الربء من الؿرض ،إذا مرض الصائم وخاف زيادة الؿرض بالصوم .4

وإذا زال طـه  ،أو حصؾت له مشؼة شديدة يجوز له الػطر: ٕن إمر إذ ضاق اتسع

  ((4))ؿرض فعؾقه الؼضاء: ٕن إمر إذا اتسع ضاق.ال

إذا غؾب طؾى ضن الؿريض الفالك أو الضرر الشديد بسبب الصوم فنكه يجب  .4

: (4)وطؾقه الؼضاء ،هذا إذا كان مريًضا بالػعل. ٕن إمر إذ ضاق اتسع ((4))طؾقه 

 ٕن إمر إذا اتسع ضاق.

لو صام حصل له مرض شديد: فنكه وغؾب طؾى ضـه أكه  ،إذا كان اإلكسان صحقًحا .4

وطؾقه  ،كؿا لوكان مريًضا بالػعل: ٕن إمر إذ ضاق اتسع ((0))يباح له الػطر 

 ٕن إمر إذا اتسع ضاق. (5)الؼضاء

ٌة ِمْن قول اهلل تعالى: ﴿ : ودلقل هذه الػروع  َفَؿْن َكاَن ِمـُْؽْم َمرِيًضا َأْو َطَؾى َسَػرٍ َفِعدَّ

اٍم ُأَخرَ   (7)﴾.َل ُيَؽؾُِّف اهَّللُ َكْػًسا إَِلَّ ُوْسَعَفاوقوله تعالى: ﴿ (6)﴾.َأيَّ

                                                        

 (.449/ 4يـظر: اإلقـاع يف مسائل اإلجؿاع، ٓبن الؼطان) (4)

(، الؿجؿوع، لؾـووي 09اكه الدواين، لؾـػراوي )ص:(، الػو4/90يـظر: بدائع الصـائع، لؾؽاساين) (4)

 (.6(، مختصر الخرقي)ص:6/458)

 الؿرجع السابق. (4)

 (.447/ 4يـظر: الؿغـي، ٓبن قدامة )  (0)

 الؿرجع السابق. (5)

 (.480سورة البؼرة، آية ) (6)

 (.486سورة البؼرة، آية ) (7)
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إذا دخل شفر رمضان طؾى الؿسؾم يف السػر فؾه أن يػطر : ٕن ضقق و مشؼة الصوم 

 ٕن إمر إذا اتسع ضاق. ((4))ضفرت فقوسع لؾؿسافر يف الػطر وطؾقه الؼضاء:

إذا سافر الؿسؾم يف أثـاء رمضان لقال فؾه أن يػطر يف صبقحة الؾقؾة التي يخرج فقفا وما 

ٕن إمر ((4))وطؾقه الؼضاء: ،ٕكه مسافر أبقح له الػطر :وٕن إمر إذا ضاق اتسع: بعدها 

 إذا اتسع ضاق.

ٕن إمر إذا ضاق  ((4))لقال: لؾؿسافر يف أثـاء يوم من رمضان، أن يػطر كؿن سافر

 ٕن إمر إذا اتسع ضاق. (0)وطؾقه الؼضاء: ،اتسع

ٕن إمر إذا ضاق  ((5))إذا كوى الؿسافر الصوم يف سػره، ثم بدا له أن يػطر، فؾه ذلك:

 ٕن إمر إذا اتسع ضاق. (6)وطؾقه الؼضاء: ،اتسع

اٍم َفَؿْن َكاَن مِ ودلقل هذه الػروع قول اهلل تعالى: ﴿  ٌة ِمْن َأيَّ ـُْؽْم َمرِيًضا َأْو َطَؾى َسَػرٍ َفِعدَّ

 .(7) ﴾ُأَخرَ 

                                                        

 (.444/ 4(، الؿغـي، ٓبن قدامة )449/ 4)يـظر: اإلقـاع يف مسائل اإلجؿاع، ٓبن الؼطان  (4)

/ 4( الؿغـي، ٓبن قدامة )469/ 4(،مغـي الؿحتاج، لؾشربقـي ) 90/ 4يـظر: بدائع الصـائع، لؾؽاساين ) (4)

444 .) 

 (.447/ 4الؿغـي، ٓبن قدامة )  (4)

 الؿرجع السابق. (0)

 (.448/ 4الؿغـي، ٓبن قدامة) (5)

 الؿرجع السابق. (6)

 (.480البؼرة، آية ) سورة (7)
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 أوَلً: الؿرأة الحامل:

. فنذا خافت (4) اتػق الػؼفاء طؾى أن الحامل إذا خافت طؾى ما يف بطـفا، لفا اإلفطار 

أو طؾى كػسفا فؼط: فنكه يجوز لفا  ،الصقام طؾى كػسفا وولدها مًعا الحامل الضرر من

 وطؾقفا الؼضاء: ٕن إمر إذا اتسع ضاق.  ،: ٕن إمر إذ ضاق اتسع(4) الػطر

 ثاكًقا: الؿرأة الؿرضع:

. وإذا خافت من (4) اتػق الػؼفاء طؾى أن الؿرضع إذا خافت طؾى ولدها: فؾفا اإلفطار 

: (0) أو طؾى كػسفا فؼط فنكه يجوز لفا الػطر ،وولدها مًعا ،طؾى كػسفاالضرر طـد صقامفا 

 ٕن إمر إذا اتسع ضاق.   (5) وطؾقفا الؼضاء: ،ٕن إمر إذ ضاق اتسع

إن اهلل وضع طن الؿسافر قول رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم: )  ودلقل هذه الػروع:

 .(6))الصوم وشطر الصالة ، وطن الحبؾى والؿرضع الصوم

 

                                                        

 (.444/ 4يـظر: اإلقـاع يف مسائل اإلجؿاع، ٓبن الؼطان) (4)

/ 4( ، الؿغـي، ٓبن قدامة )64/ 4(، بداية الؿجتفد، ٓبن رشد )97/ 4يـظر: بدائع الصـائع، لؾؽاساين ) (4)

409.) 

 (.444/ 4يـظر: اإلقـاع يف مسائل اإلجؿاع، ٓبن الؼطان ) (4)

/ 4( ، الؿغـي، ٓبن قدامة)64/ 4(، بداية الؿجتفد، ٓبن رشد )97/ 4الصـائع، لؾؽاساين ) يـظر: بدائع (0)

409.) 

 (.409/ 4الؿغـي، ٓبن قدامة ) (5)

( رقم الحديث: 494/ 0أخرجه الـسائي يف ســه، يف كتاب الصقام، باب: وضع الصقام طن الحبؾى والؿرضع ) (6)

 (. وقال إلباين: حديث حسن..4445)
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  الخاتؿة

حؿًدا يؾقق بجالله طؾى ما وفؼـي من آكتفاء  ،الحؿد هلل الذي بـعؿته تتم الصالحات

 وبعد:   ،والصالة والسالم طؾى كبقه وطؾى آله وصحبه أجؿعقن ،من هذا البحث

فؼد بذلت قصارى جفدي يف إخراج هذا البحث فنن وفؼت ففو فضل من اهلل و إن 

 غػر اهلل لي .جاكبت الصواب فلرجو أن ي

 التوصقاتو أهم الـتائج وفقفا:

 

 الؼاطدة الػؼفقة هي: قضقة كؾقة شرطقة طؿؾقة جزئقاهتا قضايا كؾقة شرطقة طؿؾقة. .4

أهؿقة الؼواطد الػؼفقة تظفر يف كوهنا تساطد يف ضبط إمور الؿـتشرة الؿتعددة يف  .4

 الػتوى.  وتجعل لؾؼاضي أو الػؼقه أرض صؾبة يف ،سؾك واحد

وإذا اتسع ضاق: يف شؼفا إول: إذا ضاق إمر  ،أصل قاطدة إذا ضاق إمر اتسع .4

ويف شؼفا  ،وقد أفتى هبا يف ثالثة مواضع -رحؿه اهلل-اتسع من طبارات الشافعي 

 الثاين: إذا اتسع ضاق: مػفوم مخالػة لؾشق إول. 

صؾت ضرورة طارضة وإذا اتسع ضاق: إذا ح ،معـى قاطدة إذا ضاق إمر اتسع .0

فنذا  ،فنكه يخػف يوسع طؾقه ،أصبح معفا الحؽم إصؾي ضقًؼا طؾى الؿؽؾف

 اكػرج الضقق طاد الحؽم إلى أصؾه. 

من تطبقؼات الؼاطدة الؿتعؾؼة بالؿرض : إذا مرض الصائم وخاف زيادة الؿرض  .5

وإذا زال طـه الؿرض فعؾقه  ،يجوز له الػطر: ٕن إمر إذ ضاق اتسع ،بالصوم

 الؼضاء: ٕن إمر إذا اتسع ضاق.

من تطبقؼات الؼاطدة  الؿتعؾؼة بالسػر: إذا سافر الصائم سػًرا تؼصر فقه الصالة  .6
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وأهّل طؾقه رمضان وهو يف سػره طؾقه وضاق به الصوم فؾه الػطر: ٕن إمر إذا 

 وإن طاد من سػره فعؾقه الؼضاء :ٕن إمر إذا اتسع ضاق.  ،ضاق اتسع

الؼاطدة الؿتعؾؼة بالؿرأة: إذا خافت الحامل أو الؿرضع  طؾى ولدها: من تطبقؼات  .7

وطؾقفا الؼضاء إذا زال طـفا الخوف: ٕن  ،فؾفا الػطر: ٕن إمر إذا ضاق اتسع

 إمر إذا اتسع ضاق.

وإذا اتسع ضاق  ،أوصي الباحثقن بالبحث طن طالقة قاطدة إذا ضاق إمر اتسع .4

 الؿشؼة تجؾب التقسقر بشؽل واسع. مع قاطدة

أوصي الباحثقن بالبحث طن تطبقؼات فؼفقة مـدرجة تحت قاطدة إذا ضاق  .4

 وإذا اتسع ضاق يف إبواب الػؼفقة إخرى.  ،إمر اتسع

 ،وفؼـا اهَّلل لؿا يحبه ويرضاه ،هذا ما ضفر لي من توصقات أحببت إبرازها لؾؼارئ 

وصؾى اهَّلل وبارك  ،طواكا أن الحؿد هَّلل رب العالؿقنوآخر د ،وطػى اهَّلل طـا وطن زَلتـا

 ،،،  طؾى كبقـا محؿد وطؾى آله وصحبه أجؿعقن
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كي.  دار هجر غالب أمؾي. تحؼقق: الدكتور طبد اهلل بن طبد الؿحسن الرت

 م. 4444 -هه  4044الطبعة: إولى،  ،لؾطباطة والـشر والتوزيع واإلطالن

الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر من أمور رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم وســه  .46

تحؼقق:  ،وأيامه = صحقح البخاري. البخاري، محؿد بن إسؿاطقل أبو طبداهلل

 هه .4044لـجاة، الطبعة: إولى، دار صوق ا ،محؿد زهقر بن كاصر الـاصر

حسن بن  ،حاشقة العطار طؾى شرح الجالل الؿحؾي طؾى جؿع الجوامع. العطار .47

 محؿد بن محؿود الشافعي. دار الؽتب العؾؿقة.
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شؿس الدين أبو طبد اهلل محؿد بن أحؿد بن طثؿان بن  ،سقر أطالم الـبالء. الذهبي .48

هه  4045الطبعة : الثالثة ،  ،سسة الرسالةمم ،َقاْيؿاز. تحؼقق:      شعقب إركاؤوط

 م. 4985 -

شرح التؾويح طؾى التوضقح. التػتازاين، سعد الدين مسعود بن طؿر. مصر: مؽتبة  .49

 صبقح.

أحؿد بن الشقخ محؿد. تحؼقق: مصطػى أحؿد  ،شرح الؼواطد الػؼفقة. الزرقا .44

 م.4989 -هه 4049الزرقا. دمشق:  دار الؼؾم. الطبعة: الثاكقة، 

صحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة. الػارابي، أبو كصر إسؿاطقل بن حؿاد ال .44

الطبعة:  ،الجوهري تحؼقق: أحؿد طبد الغػور ططار. بقروت: دار العؾم لؾؿاليقن

 م. 4987 -  هه 4047الرابعة 

محؿد بن حبان بن أحؿد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  ،صحقح ابن حبان. ابن حبان  .44

بقروت: ممسسة  ،الدارمي، الُبستي. تحؼقق: شعقب إركموط التؿقؿي، أبو حاتم،

 م.4994 -هه 4040الطبعة: الثاكقة،  ،الرسالة

العدة يف أصول الػؼه. الؼاضي أبو يعؾى ، محؿد بن الحسقن بن محؿد بن خؾف.  .44

 م. 4994 -هه  4044تحؼقق: أحؿد بن طؾي بن سقر الؿباركي. الطبعة : الثاكقة 

أحؿد بن محؿد مؽي، أبو  ،شرح إشباه والـظائر. الحؿوي غؿز طقون البصائر يف .40

 م.4985 -هه 4045الطبعة: إولى،  ،دار الؽتب العؾؿقة ،العباس، شفاب الدين

أكوار الربوق يف أكواء الػروق. الؼرايف، أبو العباس شفاب الدين أحؿد بن إدريس   .45

 بن طبد الرحؿن الؿالؽي. طالم الؽتب.

أحؿد بن غاكم )أو  ،سالة ابن أبي زيد الؼقرواين. الـػراويالػواكه الدواين طؾى ر .46

 ،دار الػؽر ،غـقم( بن سالم ابن مفـا، شفاب الدين الـػراوي إزهري الؿالؽي

 م.4995 -هه 4045
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قواطد ابن الؿؾؼن أو إشباه والـظائر يف قواطد الػؼه. ابن الؿؾؼن، سراج الدين أبو  .47

صطػى محؿود إزهري. الرياض: دار حػص طؿر بن طؾي إكصاري. تحؼقق: م

 م. 4444 -هه  4044ابن الؼقم لؾـشر والتوزيع، الطبعة: إولى، 

محؿد حسن. دروس صوتقة  ،الؼواطد الػؼفقة بقن إصالة والتوجقه. طبدالغػار .48

 قام بتػريغفا موقع الشبؽة اإلسالمي.

د مصطف. دمشق: الؼواطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاهب إربعة. الزحقؾي، محؿ .49

 م. 4446 -هه  4047دار الػؽر، الطبعة: إولى، 

يعؼوب بن طبدالوهاب. الرياض: مؽتبة الرشد،  ،الؼواطد الػؼفقة. الباحسقن .44

 م.4998 -هه 4048الطبعة إولى 

 -هه 4040 ،دمشق: دار الؼؾم ،الؼواطد الػؼفقة. الـدوي، طؾي أحؿد. الطبعة الثالثة .44

 هه.4990

بط الػؼفقة الؿتضؿـة لؾتقسقر. العبدالؾطقف، طبد الرحؿن بن الؼواطد والضوا .44

صالح. الؿديـة الؿـورة: طؿادة البحث العؾؿي بالجامعة اإلسالمقة، الطبعة: 

 م.4444هه/4044إولى، 

أبي طبداهلل محؿد بن محؿد بن أحؿد. تحؼقق: أحؿد بن طبداهلل  ،الؼواطد. الؿؼري .44

 لرتاث.بن حؿقد. مؽة الؿؽرمة: مركز إحقاء ا

لسان العرب. ابن مـظور، محؿد بن مؽرم بن طؾى، أبو الػضل، جؿال الدين.  .40

 هه. 4040 -الطبعة: الثالثة  ،بقروت: دار صادر

أبو الؼاسم  ،متن الخرقي طؾى مذهب ابي طبد اهلل أحؿد بن حـبل الشقباين. الخرقي .45

 م.4994-هه4044 ،طؿر بن الحسقن بن طبد اهلل. دار الصحابة لؾرتاث
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أبو زكريا محقي الدين يحقى بن شرف الـووي.  ،ؿجؿوع شرح الؿفذب. الـوويال .46

 دار الػؽر.

الؿحصول. الرازي، أبو طبد اهلل محؿد بن طؿر بن الحسن بن الحسقن التقؿي  .47

 4048الطبعة: الثالثة،  ،الرازي. تحؼقق: صه جابر فقاض العؾواين. ممسسة الرسالة

 م. 4997 -هه 

مصطػى أحؿد، دمشق: دار الؼؾم، الطبعة الثاكقة  ،لزرقاالؿدخل الػؼفي العام. ا .48

4045 - 4440. 

أبو طبد اهلل محؿد بن طبد اهلل بن محؿد بن  ،الؿستدرك طؾى الصحقحقن. الحاكم .49

 ،حؿدويه بن ُكعقم بن الحؽم الـقسابوري. تحؼقق: مصطػى طبد الؼادر ططا

 بقروت: دار الؽتب.

العدل إلى رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼل العدل طن  .04

وسؾم. مسؾم بن الحجاج أبو الحسن الؼشقري الـقسابوري. تحؼقق: محؿد فماد 

 طبد الباقي. بقروت: دار إحقاء الرتاث العربي.

أحؿد بن محؿد بن طؾي.  ،الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر. الػقومي .04

 بقروت: الؿؽتبة العؾؿقة.

أحؿد بن فارس بن زكريا الؼزويـي الرازي.  ،ابن فارسمعجم مؼايقس الؾغة.  .04

 م.4979 -هه 4499 ،دار الػؽر ،تحؼقق: طبد السالم محؿد هارون

شؿس الدين، محؿد بن  ،مغـي الؿحتاج إلى معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج. الشربقـي .04

 -هه 4045الطبعة: إولى،  ،أحؿد الخطقب الشافعي. دار الؽتب العؾؿقة

 م.4990
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أبو محؿد موفق الدين طبد اهلل بن أحؿد بن محؿد بن قدامة  ،ي. ابن قدامةالؿغـ .00

 م.4968 -هه 4488الجؿاطقؾي الؿؼدسي ثم الدمشؼي الحـبؾي. مؽتبة، 

الؿـثور يف الؼواطد الػؼفقة. الزركشي، أبو طبد اهلل بدر الدين محؿد بن طبد اهلل بن  .05

 م.4985 -هه 4045 الطبعة: الثاكقة، ،هبادر. وزارة إوقاف الؽويتقة

أبو زكريا محقي الدين يحقى بن  ،الؿـفاج شرح صحقح مسؾم بن الحجاج. الـووي .06

 ه .4494الطبعة: الثاكقة،  ،شرف. بقروت: دار إحقاء الرتاث العربي

طبد الؽريم بن طؾي بن محؿد. الرياض:   ،الؿفذب يف طؾم أصول الػؼه. الـؿؾة .07

 م. 4999 -هه  4044الطبعة إولى:  ،مؽتبة الرشد

محؿد صدقي بن أحؿد بن محؿد أبو  ،موسوطة الؼواطد الػؼفقة. آل بوركو .08

 م. 4444 -هه  4040الطبعة: إولى،  ،الحارث الغزي. بقروت: ممسسة الرسالة

آل بوركو محؿد صدقي بن أحؿد بن محؿد  ،الوجقز يف إيضاح قواطد الػق الؽؾقة .09

 -هه  4046الطبعة: الرابعة،  ،ـانلب –ممسسة الرسالة، بقروت  ،أبو الحارث الغزي

  م. 4996
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