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  :مدخل متهيدي
 حتصى من البشر ن صمد قرو0 طويلة ومجع حشودا الأو السماوية منها أإد!ن سواء الوضعية ثبت يف �ريخ البشرية لدين من األمل ي

  .ومراعاة طاقات املكلفني ،هذه املكانة اليسر ورفع احلرج بوأتهن من خصائصه اليت أذلك  ،كاإلسالملوا=م وطبقا;م  أعراقهم و أعلى اختالف 
  ؟فما هو هذا اليسر ورفع احلرج 
    ؟ىل وقائع ملموسة من احلياة التعبدية واملعامالتية للمكلفنيإسالمية مستندا وما مكانته يف الشريعة اإل 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :دراسة النصوص وقراء;ا
I - توثيق النصوص والتعريف [ا:  

  :البقرةسورة التعريف ب – 1
آية، وهي السورة الثانية من حيث الرتتيب يف املصحف الشريف، وهي أول سورة نزلت gملدينة  286مدنية، عدد آ!;ا  :البقرةسورة 

مسيت [ذا االسم إحياء ملعجزة زمن موسى عليه السالم، حيث قتل شخص من بين إسرائيل ومل يعرفوا قاتله، فعرضوا األمر عل موسى  املنورة،
ها0 على لعله يعرف القاتل، فأوحى هللا إليه أن {مرهم بذبح بقرة، وأن يضربوا امليت جبزء منها فيحيا yذن هللا وخيربهم عن القاتل، وتكون بر 

يت هللا جل وعال يف إحياء اخللق بعد املوت، سورة البقرة من السور املدنية اليت تعين جبانب التشريع، شأ=ا كشأن سائر السور املدنية ال قدرة
  .تعاجل النظم والقوانني التشريعية اليت حيتاج إليها املسلمون يف حيا;م

  :يب هريرة�التعريف  – 2
محن بن صخر  :أبو هريرة قبل اهلجرة، كان امسه عبد مشس أبو األسود يف  19الدوسي، ولد يف مدينة احلجاز يف عام هو عبد الّر

عامراً، ُلّقب �يب هريرة، أسلم أبو هريرة وشهد غزوة خيرب ملسو هيلع هللا ىلص عاما، وقد مساه الرسول  16اجلاهلية، اعتنق اإلسالم بينما كان يبلغ من العمر 
معجزة من معجزات النبوة، هلذا كان من أكثر الصحابة روايًة للحديث، كان تقّيًا ورعاً،  ، كما صحبه حوايل أربع سنوات، ويعدملسو هيلع هللا ىلصمع الرسول 
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الحرج ورفع اليسر  
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هـ، وقد كان يبلغ من العمر ما  57عاما، حيث أخذ هللا أمانته يف عام  47بــ ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يرد اإلساءة gإلساءة، تُويف أبو هريرة بعد الرسول 
  .عاما 78يقارب 

  :التعريف gإلمام مسلم – 3
هــ، وضع 261هـ وتويف سنة  206هو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري القشري، أحد أئمة احلديث، ولد عام : اإلمام مسلم

  .»الصحيح«عدة كتب يف الفقه واحلديث، اشتهر بكتابه 
II  - فهم النصوص:  

  :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o طاعة :العسر   .املشقة غري املست
o املقصود عدة أ!م الصيام يف شهر رمضان :تكملوا العدة.  
o طاق :احلرج   .الضيق والتكليف مبا ال ي
o طية يف األقوال واألفعال :شهيدا   .رقيبا على احرتام مبدأ الوس
o لتحمدوا هللا وتثنوا عليه :لتكربوا هللا.  

 :املضامني األساسية للنصوص -  2
  .الشريعة اإلسالميةالدواعي والدالئل الشرعية املؤسسة ملبدأ اليسر يف  �
طبيق مبدأ اليسر يف الشريعة اإلسالمية تشمل العبادات واملعامالت �   .جماالت ت
طاب والتعليم والسلوك قنوات لرتسيخ مبدأ اليسر ورفع احلرج يف شخصية املسلم �   .اخل

  :حتليل حماور الدرس ومناقشتها
I – مفهوم اليسر ورفع احلرج:  

، أما هو السهولة والرفق واالعتدال، وهو ضد العسر واحلرج: مبدأ إسالمي أصيل يف القرآن والسنة، فاليسر :اليسر ورفع احلرج
فهو املشقة والتعب الذي ينال اإلنسان عند قيامه حبكم من األحكام الشرعية سواء يف العبادات الروحية أو املعامالت املدنية أو : احلرج

ِإنَّ ا§ََّ تـََباَرَك َوتـََعاَىل «: ملسو هيلع هللا ىلص، ولقد حث اإلسالم على قاعدة اليسر والرتخيص عند احلاجة، قال ...ائية التصرفات الشخصية أو العقوgت اجلز 
جائزا ، والعزمية أصل التكليف، أما الرخصة فتعترب حالة استثنائية، وgلرخصة يصبح املمنوع »حيُِبُّ َأْن تـُْؤَتى رَُخُصُه، َكَما حيُِبُّ َأْن تـُْؤَتى َعَزائُِمهُ 

طور وترك املأمور بهكل  فعله، والواجب جائر تركه   .ما دعت إىل ذلك فعل املخ
II  - دواعي اليسر ورفع احلرج يف اإلسالم:  

  ولذلك، ...وهذا يقتضي تعدد املهام والواجبات من عبادة وكسب رزق واهتمام gلرعية  ،خلق هللا اإلنسان لالستخالف يف األرض �
ال تتداخل الواجبات لكي  أو ،إما ألن ملل النفس مدعاة للتفريط ،كان الصحابة يرون الرجل يبالغ يف العبادة فيدعونه إىل التخفيف

 .بعضها يف بعض
عة حكاما استثنائية تناسبها وفقا الجتاه الشريفقدر;ا حق قدرها وشرعت هلا أ ،مراعاة الضرورات واحلاجات واألعذار اليت تنزل gلناس �

قال تعاىل عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واصفا إ!ه يف  نت عليهم يف الشرائع السابقة، كماالعام يف التيسري على اخللق ورفع األغالل اليت كا
طَّيَِّباِت َوحيَُ  :الكتب السماوية السابقة َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ َهلُُم ال ُهْم ِإْصَرُهْم ﴿{َُْمُرُهم gِْلَمْعُروِف َويـَنـْ ّرُِم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ

  .َواَألْغالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهْم﴾
III - طبيق اليسر   :جماالت ت
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  :ليسر يف العبادات واملعامالت معايرسم منهج املسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا 
محة هللا خب :يف العبادات � وجعل  ،نه خفض هلم عدد الصلوات من مخسني إىل مخس صلوات مفروضات يف الليل والنهارلقه أمن ر

طاع إليه سبيال ماد! أو معنو! أو مها معا ،واحلج مرة واحدة يف العمر ،رمضان شهرا واحد يف السنة وجعل احلسنة بعشر  ،وملن است
 ،ن احلسنات يذهنب السيئاتإبل  ،ا ومن مل يفعلها كتبت له حسنةوالسيئة مبثله ،أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف وهللا يضاعف ملن يشاء

، قَالَ ومن مناذج التيسري ما رواه  َطوُِّل بَِنا ُفَالٌن،: َأِيب َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ ، َال َأَكاُد ُأْدِرُك الصََّالَة ِممَّا ُي َفَما رَأَْيُت  قَاَل رَُجٌل َ! َرُسوَل ا§َِّ
ْلُيَخفِّْف، فَِإنَّ «: النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َمْوِعَظٍة َأَشدَّ َغَضًبا ِمْن يـَْوِمِئٍذ، فـََقالَ  أَيـَُّها النَّاُس، ِإنَُّكْم ُمنَـفُِّروَن، َفَمْن َصلَّى gِلنَّاِس فـَ

  .»ِفيِهُم املَرِيَض، َوالضَِّعيَف، َوَذا احلَاَجةِ 
رَِحَم ا§َُّ َعْبًدا « :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،يسر هللا على خلقه التعامل والتعايش بينهم إلشاعة التآلف واحملبة والسلم بينهم :يف املعامالت �

  .»َمسًْحا ِإَذا gََع َمسًْحا ِإَذا اْشتَـَرى َمسًْحا ِإَذا اقْـَتَضى
IV  - طبيق اليسر   :قنوات ت

لذلك   ،والقرآن ما كان يشهر أو جيرح بل كان  يكتفي gلتلميح واإلشارة ،لناس خلقا بل وكان خلقه القرآناكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحسن 
طابه شديد احلرص على احرتام الغري وإيصال املعىن �جود وأحملسو هيلع هللا ىلص كان النيب   يف احلديث الشريف معلقا على أقوامكقوله كم العبارات،  يف خ

gللني وgحللم يف الكالم وجتنب  و{مر، »...َما gَُل َأقْـَواٍم يـَُقوُلوَن َكَذا وََكَذا « :عزموا املبالغة يف العبادة حبرمان أنفسهم من شهوات الدنيا
يـُْنِفَذُه، َدَعاُه ا§َُّ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َمْن َكَظَم َغْيظًا َوُهَو قَاِدٌر َعَلى َأْن «: وقال هليه الصالة والسالم أيضا ،ورتب على ذلك أجرا عظيما ،الغضب

ُ ِمَن اْحلُوِر َما َشاء َُه ا§َّ   .»ُرؤوِس اْخلَالَِئِق يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحىتَّ ُخيَريِّ
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