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     ) ) ) ) 
ً
 ا�ذكرات تم تفريغها سما<
ً
 ا�ذكرات تم تفريغها سما<
ً
 ا�ذكرات تم تفريغها سما<
ً
    ))))من ا�حاFات الصوتية من ا�حاFات الصوتية من ا�حاFات الصوتية من ا�حاFات الصوتية ا�ذكرات تم تفريغها سما<
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    ))))    كتب اهللا أجر X من عمل V إعدادها وجعلها U صدقة جاريةكتب اهللا أجر X من عمل V إعدادها وجعلها U صدقة جاريةكتب اهللا أجر X من عمل V إعدادها وجعلها U صدقة جاريةكتب اهللا أجر X من عمل V إعدادها وجعلها U صدقة جارية    ((((
    



    
    
    
    
    
    

     ����מ�د�����                ���� 
 
 

 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه ^ الطبعة ا\هائية �ذكرات !ية ال*يعة 
 بعد أن تم تدقيقها أكb من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

 من قبل طالب وطاIات !ية ال*يعة انتساب مطور 
 م تلوينها وتنسيقها �كون ^ الطبعة ا\هائيةواخfنا أفضلها تدقيقاً وت 

 يصل للكمال mلو من اlطأ وال وألنها جهد ب*ي ال 
 فpجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

 كتابة تنبيه r ا�وضوع ا�خصص tلك r منتدى ا�ستوى اlاص با�ذكرة    
 com.r : www.imam٨ منتدى مكتبة !ية ال*يعة 

  
 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا�نبيه عليها من قبل القائمV x إعداد ا�ذكرات     

  
  ونسأل اهللا جزيل ا�واب ل� من يعV x ذلك ويشار|نا فيه

  
                          

    )ل*يعة انتساب مطور�موعة إعداد مذكرات !ية ا (                         
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    ))))نبذة عن ا�قرر نبذة عن ا�قرر نبذة عن ا�قرر نبذة عن ا�قرر ((((
 .أربع سا<ت  r األسبوع        ::::عدد السا<تعدد السا<تعدد السا<تعدد السا<ت •
 ::::أهداف تدريس ا�قررأهداف تدريس ا�قررأهداف تدريس ا�قررأهداف تدريس ا�قرر •

P.تعريف الطالب ببعض ا�قدمات األصو�ة. 
S. �*تعريف الطالب حقيقة ا�كم ال 

 .و أقسامه، ومعرفة الفرق بينهما
R.ي���تعريف الطالب بأقسام ا�كم ا 

 .هما من مسائلو الوض� وما يتعلق ب 
    : : : : مفردات ا�قررمفردات ا�قررمفردات ا�قررمفردات ا�قرر •

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 ::::مقدمة r مبادئ علم األصولمقدمة r مبادئ علم األصولمقدمة r مبادئ علم األصولمقدمة r مبادئ علم األصول::::أوال

P.عريف�ا. 
S.ا�وضوع. 
R.االستمداد. 
Q.الفوائد. 
 .الغاية.�
 .ا�كم.�
 .الواضع.�
 .نبذة عن نشأة علم أصول الفقه وتطوره وتدوينه.�
 .تطرق ا�أ�ف فيه و أشهر ا�ؤلفا.�

    ::::ا�كم ال*�ا�كم ال*�ا�كم ال*�ا�كم ال*�: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
P.حقيقة ا�كم و أقسامه. 
S.ومبهمتقسيم الواج xب باعتبار ذاته إ� مع. 
R.تقسيم الواجب باعتبار وقته إ� موسع ومضيق. 
Q.ا�كم إذا أخر الواجب ا�وسع ثم مات قبل فعله. 
تقسيمه V ما يقدر : بيان ما ال يتم الواجب إال به .�

عليه ا��ف و ما ال قدرة U عليه وما يتعلق بذلك من 
 .ا�سائل

دود إذا زاد V أقل الواجب اtي ال يتقيد بعدد �.�
 .الخ....الواجب فهل تكون الزيادة ندباً 

 تعريف ا�ندوب وهل هو مأمور به أم ال؟.�

 تعريف ا�باح وهل هو حكم ��؟.�

األفعال قبل ورود ال*ع هل ^  V اإلباحة أو .�
 ا�ظر؟

P�.تعريف ا�كروه. 
PP.بيان حقيقة ا�رام. 
PS. ا:ار r تقسيم ا\  عند من يصحح الصالة

 .وبةا�غص
PR.هل األمر بال¡ء ن  عن ضده؟ 

PQ.يف��مع¢ ا. 
P�.يف��عمايرجع منها إ� ا��ف وما يرج:�وط ا 

 منها إ� ا��ف به

P�.يف؟��هل الكره داخل ¥ت ا 

P�.هل ا\ا§ وا\ا¦ م�فان؟ 

P�.حكم ¨اطبة الكفار بفروع ال*يعة. 
P�.الفعل ا��ف به r بيان ال*وط ا�عت©ة. 
S�.القس ا� V مªطاب : ا» من ا�كم ال*�ال

 .الوضع وأقسامه
SP.السبب. 
SS.ال*ط وتقسيمه. 
SR.العلة. 
SQ.ا�انع. 
S�.الصحة والفساد. 
S�.مع¢ القضاء واألداء واإل<دة. 
S�.العزيمة والرخصة. 
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    ::::أهم ا�راجعأهم ا�راجعأهم ا�راجعأهم ا�راجع
P.روضة ا\اظر البن قدامة. 
S.ح ¨ت® الروضة للطو�. 
R.¯لفتو³ا\جار اللغزا± �ح الكو|ب ا�ن° البن  ا�ستص. 
Q.القواعد والفوائد األصو�ة البن اللحام. 

 ))))))))    PPPP(( (( (( (( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

    ::::ا�نهج يدور حول أربعة أمورا�نهج يدور حول أربعة أمورا�نهج يدور حول أربعة أمورا�نهج يدور حول أربعة أمور
    ا�كم ال*� ومباحثها�كم ال*� ومباحثها�كم ال*� ومباحثها�كم ال*� ومباحثه    ////اIاب ا�ا» اIاب ا�ا» اIاب ا�ا» اIاب ا�ا»     •ا�عريفية بعلم أصول الفقها�عريفية بعلم أصول الفقها�عريفية بعلم أصول الفقها�عريفية بعلم أصول الفقه    ا�قدمةا�قدمةا�قدمةا�قدمة    ////اIاب األول اIاب األول اIاب األول اIاب األول •
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا�كم الوض�ا�كم الوض�ا�كم الوض�ا�كم الوض�    ////اIاب الرابع اIاب الرابع اIاب الرابع اIاب الرابع     •    ا��يف ومباحثها��يف ومباحثها��يف ومباحثها��يف ومباحثه    ////اIاب ا�الث اIاب ا�الث اIاب ا�الث اIاب ا�الث     •

    ::::ويتضمنويتضمنويتضمنويتضمنا�قدمة ا�عريفية بعلم أصول الفقه ا�قدمة ا�عريفية بعلم أصول الفقه ا�قدمة ا�عريفية بعلم أصول الفقه ا�قدمة ا�عريفية بعلم أصول الفقه : : : : أوالأوالأوالأوال
    فوائده و¹ياته •     تعريف علم أصول الفقه وموضوعه واستمداده •
    نشأته وطرق ا�أ�ف فيه •                       واضعه •                       حكمه •

    ::::باعتباره مر|بباعتباره مر|بباعتباره مر|بباعتباره مر|ب    تعريف علم أصول الفقهتعريف علم أصول الفقهتعريف علم أصول الفقهتعريف علم أصول الفقه: : : : أوالأوالأوالأوال�
 ) أصول، فقه( تر|يب هذا ا�صطلح ا�كون من !متx إ�ا�قصود أن ننظر 

ما : ال¡ء إ�ه، ومنها  ما يستند وجود : ومنها، أسفل ال¡ء : ºع أصل وهو يطلق V معا» متعددة منها ::::األصول لغةاألصول لغةاألصول لغةاألصول لغة
واألصو�ون يهدفون من ذلك إ� وضع  وال تعارض بينها. منشأ ال¡ء: ، ومنها غ°ه عليه نب¼ما ي : ومنهايتفرع عنه غ°ه، 

  .تعريف جامع
قرب ا�عا» أألنه ، واعتمدت هذا ا�عريف لكون أكb كتب األصول، ¢ عليه غ°ه¢ عليه غ°ه¢ عليه غ°ه¢ عليه غ°هيـبـيـبـيـبـيـبـما ما ما ما     ::::    أو¾ هذه ا�عاب° باالعتبارأو¾ هذه ا�عاب° باالعتبارأو¾ هذه ا�عاب° باالعتبارأو¾ هذه ا�عاب° باالعتبار    �

  .اللغوية وألن أسفل ال¡ء وأساسه هو ما يب¢ عليه اIناء

 r االصطالحr االصطالحr االصطالحr االصطالحمن معا» !مة األصل من معا» !مة األصل من معا» !مة األصل من معا» !مة األصل         �

لفظ األصل r االصطالح ورد r عدة لفظ األصل r االصطالح ورد r عدة لفظ األصل r االصطالح ورد r عدة لفظ األصل r االصطالح ورد r عدة ، البد أن نستصحب تعريفها r اللغة عندما نريد أن نعرف هذا اللفظ r االصطالح
    ::::معا» منهامعا» منهامعا» منهامعا» منها

PPPP....ذلك الكتاب والسنة: ا:�ل r م األصلÁومنها قو. 

SSSS....م : القاعدة ال�يةÁورات تبيح ا�حظورات أصل من أصول ال*يعة"كقوÃمن قواعدها أي قاعدة "ال. 

RRRR....م : لراجحاÁعارض"كقو�عند ا xأي أنها الراجحة عند السامع "ا�قيقة وا�جاز فا�قيقة ^ األصل ب. 

QQQQ....م : �ستصحباÁا فاألصل"كقوÁزوا r ا�دث أو شك r أي ا�ستصحب الطهارة "الطهارة من تيقن الطهارة وشك. 

ا�رمة  نأأي  "ا\بيذ r ا�رمة اlمر أصل"ومنه قوÁم ، لقياستقابل الفرع r باب ا و^ ما :الصورة ا�قيس عليها....����
r اكهماfمر بسبب اشlر با\بيذ متفرعة عن حرمة اÆالعلة و^ اإلس.  

األصل هو ما يب¢ عليه غ°ه  أنوهو / / / / وا�عريف اللغوي ا�عتمد الراجح وا�عريف اللغوي ا�عتمد الراجح وا�عريف اللغوي ا�عتمد الراجح وا�عريف اللغوي ا�عتمد الراجح     ))))ألصلألصلألصلألصل((((ــــالعالقة بx ا�عاريف االصطالحية لالعالقة بx ا�عاريف االصطالحية لالعالقة بx ا�عاريف االصطالحية لالعالقة بx ا�عاريف االصطالحية ل•
 )بـتـناء اال(ترجع إ� هذا ا�ع¢، ألن ºيع ا�عا» فيها مع¢ فهذه ا�عا» اlمسة 

PPPP . . . .يب¢ عليه ا�كم فا:�لفا:�لفا:�لفا:�ل. 
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SSSS . . . .زئية القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدةÇتبت¢ عليها الفروع ا. 

RRRR . . . .يبت¢ عليه ا�رجوح الراجحالراجحالراجحالراجح. 

QQQQ . . . .تبت¢ عليه حالة الشك ا�ستصحبا�ستصحبا�ستصحبا�ستصحب. 

 .تبت¢ V حكمها حكم الفروع وهكذا الصورة ا�قيس عليهاالصورة ا�قيس عليهاالصورة ا�قيس عليهاالصورة ا�قيس عليها. . . . ����
  ::::ف الفقه باللغة واالصطالحف الفقه باللغة واالصطالحف الفقه باللغة واالصطالحف الفقه باللغة واالصطالحتعريتعريتعريتعري    �

 الفهم مطلقا  ::::من أشهر تعاريف الفقه عند العلماء باللغةمن أشهر تعاريف الفقه عند العلماء باللغةمن أشهر تعاريف الفقه عند العلماء باللغةمن أشهر تعاريف الفقه عند العلماء باللغة

 : هاومن U عدة تعاريف ::::و االصطالحو االصطالحو االصطالحو االصطالح
 "الفقه معرفة ا\فس ما Áا وما عليها: "تعريف اإلمام أÈ حنيفة

 "هو العلم بأحÆم ا��يف: الفقه"وتعريف إمام ا�رمx اÇوي¼ 
 "الفقه هو العلم بأحÆم أفعال ا��فx ال*عية دون العقلية"�نبÊ وتعريف أبو يعÉ ا

، وهذا من أد�ها ا�فصيليةمن أد�ها ا�فصيليةمن أد�ها ا�فصيليةمن أد�ها ا�فصيلية    ةةةةهو العلم باألحÆم ال*عية العملية ا�كتسبهو العلم باألحÆم ال*عية العملية ا�كتسبهو العلم باألحÆم ال*عية العملية ا�كتسبهو العلم باألحÆم ال*عية العملية ا�كتسب    ::::ا�عريف ا�ختارا�عريف ا�ختارا�عريف ا�ختارا�عريف ا�ختاروهو وهو وهو وهو     واtي عليه أكb العلماءواtي عليه أكb العلماءواtي عليه أكb العلماءواtي عليه أكb العلماء
  .خرينأكbها قبوال عند ا�تعند الشافعية وتناقله العلماء بعد ذلك باعتباره أشهر ا�عاريف وأ ا�عريف اشتهر

 .ظنيا  أومطلق اإلدراك سواء Ëن قطعيا : هو هنا -r ا�عريف ا�ختار- وا�قصود بالعلموا�قصود بالعلموا�قصود بالعلموا�قصود بالعلم

فاألحÆم ºع حكم وهو إسناد أمر إ� آخر ، فهذا قيد mرج ما ليس بأحÆم tËوات والصفات واألفعال :وقو\ا األحÆموقو\ا األحÆموقو\ا األحÆموقو\ا األحÆم
  .r األحÆم لالستغراق، أي ºيع األحÆم) ال(ة، و Ñة r قو\ا الزÑة واجبكإدراك ثبوت وجوب الز، سلبا أو اإÏاب

Ëلعلم باألحÆم ا�سابية واÁندسية وغ°ها Òا ليس ، هذا قيد ثان r ا�عريف mرج األحÆم غ° ال*عية ::::وقو\ا ال*عيةوقو\ا ال*عيةوقو\ا ال*عيةوقو\ا ال*عية
    ....ال*ع ةإ� ال*ع بمع¢ أنها مستفادة من أدل ةمنسوبوقو\ا �عية أي ، اي�ع

فإن الفقه  االعتقادية�خرج األحÆم  ةهذا قيد ثالث r ا�عريف يشمل األحÆم ال*عية بصورة <م    ::::وقو\ا العمليةوقو\ا العمليةوقو\ا العمليةوقو\ا العملية
 .¨صوص باألحÆم العملية ا�تعلقة بالعمل ال ا�تعلقة باالعتقاد

عليه وسلم فإنه لم يستفده من األدلة علم من غ° د�ل وأيضا mرج علم ا\Ó صÉ اهللا  هذا قيد mرج ما :وقو\ا من أد�هاوقو\ا من أد�هاوقو\ا من أد�هاوقو\ا من أد�ها
  .كما mرج بهذا القيد علم ا�قت اtي لم Ïتهد r ¥صيل األحÆم من األدلة ، وÔنما تلقاه من طريق الو³

كمطلق األمر ومطلق اإلºاع ومطلق ، تتعلق ب¡ء معx هذا قيد mرج األدلة اإلºا�ة ال�ية الÖ ال :وقو\ا ا�فصيليةوقو\ا ا�فصيليةوقو\ا ا�فصيليةوقو\ا ا�فصيلية
 .ليس من شأن الفقيه وÔنما من شأن األصو× أو علماء أصول الفقه اإلºا�ة األدلةفاIحث r هذه القياس 

آحاد األدلة الÖ يدل X منها V حكم بعينه يتعلق بفعل من أفعال العباد : فاألدلة ا�فصيلية ا�رادة بتعريف الفقه ^ 
 الزÙ {كقوU تعا� 

ْ
َالةَ َوآتُوا Ùالص 

ْ
ِقيُموا

َ
 الزÙ َوأ

ْ
َالةَ َوآتُوا Ùالص 

ْ
ِقيُموا

َ
 الزÙ َوأ

ْ
َالةَ َوآتُوا Ùالص 

ْ
ِقيُموا

َ
 الزÙ َوأ

ْ
َالةَ َوآتُوا Ùالص 

ْ
ِقيُموا

َ
àَ {{{{وقوU وقوU وقوU وقوQRQRQRQR     UاIقرةاIقرةاIقرةاIقرة    }}}}Ëَةَ Ëَةَ Ëَةَ Ëَةَ َوأ áالز 

ْ
 َيْقَربُوا

َ
àَ َوال áالز 

ْ
 َيْقَربُوا

َ
àَ َوال áالز 

ْ
 َيْقَربُوا

َ
àَ َوال áالز 

ْ
 َيْقَربُوا

َ
 ا\Ùْفَس {{{{وقوU وقوU وقوU وقوRSRSRSRS Uاإل9اءاإل9اءاإل9اءاإل9اء    }}}}َوال

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ا\Ùْفَس َوال

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ا\Ùْفَس َوال

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ا\Ùْفَس َوال

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
الÖ حرم الÖ حرم الÖ حرم الÖ حرم     َوال

 RRRRRRRRاإل9اءاإل9اءاإل9اءاإل9اء    }}}}اهللاهللاهللاهللا

تعريفا مقبوال باعتباره ا�كتسب من األدلة ا�فصيلية  العمليةالعلم باألحÆم ال*عية  ::::وV هذا يكون تعريف الفقه هووV هذا يكون تعريف الفقه هووV هذا يكون تعريف الفقه هووV هذا يكون تعريف الفقه هو
 .r االصطالح

 يف أصول الفقه باعتباره لـقبـايف أصول الفقه باعتباره لـقبـايف أصول الفقه باعتباره لـقبـايف أصول الفقه باعتباره لـقبـاتعرتعرتعرتعر: : : : ثانياَ ثانياَ ثانياَ ثانياَ �

 :ومن أهم هذه ا�عريفات باعتباره لقبا V علم معx تعددت تعاريف العلماء ألصول الفقه 
العلم بالقواعد الÖ يتوصل بها إ� استنباط األحÆم ال*عية ": رãه اهللا اtي عرف أصول الفقه بأنه ا�اجبا�اجبا�اجبا�اجب    ابنابنابنابنذكره  ما•
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 .وهو أشهرها "الفرعية من أد�ها ا�فصيلية

منها وحال  االستفادةمعرفة دالئل الفقه إºاال و|يفية " :اtي عرف أصول الفقه بأنه ويويويويااااتعريف القاä اIيضتعريف القاä اIيضتعريف القاä اIيضتعريف القاä اIيض    •
 .وهذا ا�عريف نقله عن تاج ا:ين األرموي "ا�ستفيد

بها إ� األدلة V  هو األدلة الÖ يب¢ عليها الفقه وما يتوصل" :هاtي قال r أصول الفق أÈ إسحاق الش°ازيأÈ إسحاق الش°ازيأÈ إسحاق الش°ازيأÈ إسحاق الش°ازيتعريف •
  ."سبيل اإلºال

األحÆم الفقهية وعن معرفة دال�ها V األحÆم من حيث اÇملة ال من  ةعبارة عن أدل"بأنه  ::::تعريف أÈ حامد الغزا±تعريف أÈ حامد الغزا±تعريف أÈ حامد الغزا±تعريف أÈ حامد الغزا±•
  ."حيث ا�فصيل

 ".األدلة والطرق ومراتبها و|يفية االستدالل بها" :قال تعريف أÈ اlطابتعريف أÈ اlطابتعريف أÈ اlطابتعريف أÈ اlطاب•

�Çبعض األمور ا V ملحوظاتÇبعض األمور ا V ملحوظاتÇبعض األمور ا V ملحوظاتÇبعض األمور ا V هذا ا�قام منهاملحوظات r نبيه�هذا ا�قام منهاديرة با r نبيه�هذا ا�قام منهاديرة با r نبيه�هذا ا�قام منهاديرة با r نبيه�ديرة با: 

،  ينب¼ عليه اختالف هذه ا�عريفات؟ أم أنها العلم بهذه األدلة  ؟ ا\ظر r أصول الفقه هل ^ القواعد أو األدلة ذاتها ::::أوالأوالأوالأوال
هذا يسæ أو معرفتها أو إدراكها و بالقواعد أو األدلة العلم : � تعريف أصول الفقه بأنهإفمن هذه ا�عريفات ما اåه 

وهذه ا�عريفات تسæ لقواعد واألدلة ا : ومن هذه ا�عريفات ما اåه إ� تعريف أصول الفقه بأنه. با�ع¢ الوص�با�ع¢ الوص�با�ع¢ الوص�با�ع¢ الوص�تعريف 
 .أن هذه ا�عريفات اåهت اåاهé xسب ا\ظر إ� ا�عريف االسè أو ا�عريف الوص� :ةاlالص. سèسèسèسèبا�ع¢ االبا�ع¢ االبا�ع¢ االبا�ع¢ اال

وV ، العلم نفسه ليستمعرفة العلم و، فالعلم هو بيان أحوال ا�وضوع : العلم نفسه  العلم mتلف عن وضوعمأن  ::::ثانياثانياثانياثانيا
إذ العلم ليس األدلة بل أحوال هذه ، هذا فإن األدلة الÖ قيل إنها موضوع علم أصول الفقه ال يصح أن تؤخذ r تعريفه

ألن موضو<ت العلم ، و طرقها أو معرفتها ال يستقيموV هذا فإن تعريف األصول بأنها األدلة أ، األدلة أو أعراضها اtاتية
 .ليست العلم نفسه

فمثال تعريف ، هو شائع بx األصو�x تفاصيل V ما أويالحظ V هذه ا�عريفات أن بعضها فيها زيادات  ::::ثا�اثا�اثا�اثا�ا
r  ةداخلت يفهم منها أنها مثل هذه الزيادا، اtي أضاف إ� معرفة األدلة كيفية االستفادة منها وحال ا�ستفيد اIيضاوي

 .بعض العلماء نصوا V أنها ليست من علم األصول أنمع ، موضوع أصول الفقه
من هذه ا�عريفات السابقة فنأخذ األمور ا�شf|ة بx ا�عاريف السابقة و  تعريف ¨تارتعريف ¨تارتعريف ¨تارتعريف ¨تار إ�وبناء V ما سبق فإننا نصل 

أصول الفقه باعتباره أصول الفقه باعتباره أصول الفقه باعتباره أصول الفقه باعتباره ëتار تعريفا نرجح فيه القول بأن  أنم فإننا يمكن نهمل ما فيه �ال للجدل وا\قاش وبناء V ما تقد

 ....القواعد الÖ يتوصل بها إ� استنباط األحÆم ال*عية من األدلةالقواعد الÖ يتوصل بها إ� استنباط األحÆم ال*عية من األدلةالقواعد الÖ يتوصل بها إ� استنباط األحÆم ال*عية من األدلةالقواعد الÖ يتوصل بها إ� استنباط األحÆم ال*عية من األدلة  ::::هوهوهوهو    لقبالقبالقبالقبا
ìا\حو اآل V عريف�و�ح هذا اìا\حو اآل V عريف�و�ح هذا اìا\حو اآل V عريف�و�ح هذا اìا\حو اآل V عريف�و�ح هذا ا::::  

القاعدة ^ حكم ï ينطبق  ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحااألساس وقاعدة î Xء أساسه  ::::والقاعدة r اللغةوالقاعدة r اللغةوالقاعدة r اللغةوالقاعدة r اللغةºع قاعدة     ::::القواعدالقواعدالقواعدالقواعد    ::::    قو\اقو\اقو\اقو\ا �
V مها منهÆأمر للوجوب: كقو\ا، جزئياته �تعرف أح X ،ا توصل إ�هÒ علماء األصول عن طريق استقراء  اهذه القواعد

 Ëلكتاب، وبيان ذلك أن األصو× ò يستنبط قاعدة ما فإنه يأخذ شيئا Òا ورد r األدلة اإلºا�ة، ما ورد r األدلة اإلºا�ة
فمثال يستقرئ أدلة ا\  وما ورد r هذه الصيغة r الكتاب والسنة وما ورد r مدلوÁا r حال القرائن ، والسنة واإلºاع

تفيد أن ا\   ةفيتوصل بذلك إ� قاعدٍة أصو�، الصحابة مستعينا بما قرره علماء اللغة وفهم، و حال ا�جرد من القرائن
ندرج ¥ته جزئيات كث°ة كتحريم الزنا والôقة واlيانة وأكل ا�ال يه القاعدة قانونا <ما وبذلك تصبح هذ، يفيد ا�حريم

  .ثم تأì وظيفة الفقيه فيأخذ هذه القواعد الÖ أغناه األصو× عن ا�وصل إ�ها ويطبقها V اÇزئيات، باIاطل وõو ذلك
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وبهذا القيد öرج ، يتحقق بها الوصول إ� استنباط األحÆم يع¼ الÖ ::::الÖ يتوصل بها إ� استنباط األحÆمالÖ يتوصل بها إ� استنباط األحÆمالÖ يتوصل بها إ� استنباط األحÆمالÖ يتوصل بها إ� استنباط األحÆم    ::::    وقو\اوقو\اوقو\اوقو\ا �
كما öرج بذلك القواعد ا�وضوعة للتوصل بها إ� ، وهو ما يعرف بعلم اÇدل، هدم اآلراء إ�القواعد الÖ يتوصل بها 

خرجت القواعد الÖ  وبهذا القيد، وهذا ما يعرف بعلم اlالف، فيهدمها ا�خالف، حفظ األحÆم ا�ختلف فيها بx األئمة
أو Ëنت توصل ، كقواعد ا�ساب وõوها، سواء Ëنت هذه القواعد ال توصل إ�ها أصال، ال يتوصل بها إ� األحÆم ال*عية

ولكنها ، كقواعد اللغة العربية الÖ ال غ¢ عنها r استنباط ا�كم ال*�، إ� األحÆم ال*عية لكن بطريق بعيد
فقواعد اللغة العربية نتوصل بها إ� معرفة األلفاظ و|يفية دال�ها V ة، أي بالوساطة وليس مبا�، توصلنا tلك عن بعد

ولكن ذلك بطريق غ°  ـوالسنة واإلºاع معانيها الوضعية وبواسطة ذلك نقدر V استنباط األحÆم من أد�ها Ëلكتاب
 .مبا� وtلك ال تدخل r قواعد أصول الفقه

واستعملوا !مة الفقه واستغنوا بها عن استعمال األحÆم ، فهذا هو الفقه، أو العلم بها ::::م ال*عيةم ال*عيةم ال*عيةم ال*عيةاألحÆاألحÆاألحÆاألحÆ    ::::    وقو\اوقو\اوقو\اوقو\ا �
  .فهذه األحÆم استخراجها وا�عرف عليها هو وظيفة األصو×، ال*عية

باصطالح الفقهاء  فورد:  ا�رشد أو ما øصل به اإلرشاد وأما r االصطالح : فهذا ºع د�ل وهو r اللغة ::::األدلةاألدلةاألدلةاألدلة    ::::وقو\ا وقو\ا وقو\ا وقو\ا  �
ما يمكن ا�وصل " : إ� علم أو ظن ومع¢ هذا فإن ا:�ل عند الفقهاء هو بمع¢ ما فيه داللٍة وÔرشاد سواء Ëن موصال

وهم ال يطلقون ، يفرقون بx ما أوصل إ� العلم وما أوصل إ� الظن إال أن األصو�x "إ� مطلوب خ©ي بصحيح ا\ظر فيه
V فهم ال يسمونه ، كوجود ا\ار بوجود ا:خان، أما ما أوصل إ� الظن بمطلوب خ©ي، ما أوصل إ� العلم اسم ا:�ل إال

الفقهاء يسمون اÇميع د�ال ومع¢ ذلك أن اإلطالق الفق  لت�ل أعم من  األمارة بينما د�ال وÔنما يطلقون عليه اسم
 .اإلطالق األصو×

أ هذا الرأي القائل بق® ا:�ل V ما أوصل إ� العلم دون ما أوصل إ� الظن  قد خطÙ إال أن أبا إسحاق الش°ازي رãه اهللا
xما يؤدي إ� العلم أو الظن العرب ال و ذلك ألن، عند األصو� xالتسمية ب r ذا الفرق وجه ، تفرقÁ لك لم يكنtو

سم لغوي اوهذا غ° صحيح ألن ذلك  :أيضا وقال كذلأ وأيضا ذكر هذا وأستنكره القاä أبو يعÉ رãه اهللا فخطÙ ، عنده
 .يكون د�ال أنفوجب ، يفيد الظن مرشد وأهل اللغة ال يفرقون كما أن ا:�ل هو ا�رشد وما

ا�طلوب سواء أفاد العلم أو الظن ولو ãلنا  إ�ا�وصل بصحيح ا\ظر : فعX É حال فإن أكb األصو�V x أن ا:�ل هو 
سواء Ëن مفيدا للعلم أو الظن وlرجنا من ، عناه اللغوي وهو ا�رشد لشمل ºيع ما يتوصل به إ� ا�طلوبا:�ل V م

 .إشÆل تداخل ا�صطلحات واختالف وجهات ا\ظر بشأنها وبشأن االختالف بx ا:�ل واألمارة

    ))))))))    SSSS(( (( (( ((     ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 ::::موضوع علم أصول الفقهموضوع علم أصول الفقهموضوع علم أصول الفقهموضوع علم أصول الفقه •

من طرق تميù العلوم عن بعضها وموضع ا�دود الفاصلة : : : :     أي علم من العلومأي علم من العلومأي علم من العلومأي علم من العلوم    أهمية ا�عرف V موضوع أصول الفقه أوأهمية ا�عرف V موضوع أصول الفقه أوأهمية ا�عرف V موضوع أصول الفقه أوأهمية ا�عرف V موضوع أصول الفقه أو
غ° أنه ينبú \ا �حديد ا�وضوع اtي يبحثه هذا العلم أن نفهم ما يريده ، فيما بينها إنما يكون ببيان موضوع ذلك العلم

     �حديد ا�وقف Òا قيلÒا نتحدث عنه و�كون ذلك أدû ةٍ وذلك \كون V بين، العلماء بموضوع العلم
  .اtاتية ما يبحث r ذلك العلم عن عوارضه ::::فموضوع أي علم من العلوم يقصد به فموضوع أي علم من العلوم يقصد به فموضوع أي علم من العلوم يقصد به فموضوع أي علم من العلوم يقصد به 

موضوع  ^وال�مة  .فمثال بدن اإلنسان هو موضوع علم الطب وذلك ألنه يبحث فيه عن أحواU من حيث الصحة وا�رض
 ، ب واIناء وõو ذلكوذلك ألنه يبحث فيه عن أحواÁا من حيث اإلعرا، علم ا\حو
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بأن تكون ، أن منشئها اtات :و|ونها ذاتيه بمع¢، أي اlارجة عن ال¡ء اtي øمل عليه ::::وا�قصود بالعوارض اtاتيةوا�قصود بالعوارض اtاتيةوا�قصود بالعوارض اtاتيةوا�قصود بالعوارض اtاتية
ذاتيه هو االحfاز عن  األعراضوفائدة ا�قييد بكون ، U مساويملحقه بال¡ء tاته أو Çزئه أو بواسطة أمر خارج عنه 

 ،سواء Ëنت أعم منه أو أخص منه أو مباينة U، و^ العارضة لل¡ء ألمر خارج عنه ،األعراض الغريبة
    ، ، ، ، أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهعلم علم علم علم وضوع وضوع وضوع وضوع آراء العلماء r مآراء العلماء r مآراء العلماء r مآراء العلماء r م 

فإننا نذكر بأن العلماء  "ما يبحث r ذلك العلم عن عوارضه اtاتية" :وهو ما ع© عنه بقو\ا ، وÔذا ¥دد \ا ا�راد با�وضوع
 :اختلف األصو�r x ذلك V عدة أراء، أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهعلم علم علم علم موضوع موضوع موضوع موضوع ر متعددة r تعيx قد Ëنت Áم وجهات نظ

    ن موضوع علم أصول الفقه هو ا:�ل ال*� الý من حيث ما يثبت به من األحÆم ال�يةن موضوع علم أصول الفقه هو ا:�ل ال*� الý من حيث ما يثبت به من األحÆم ال�يةن موضوع علم أصول الفقه هو ا:�ل ال*� الý من حيث ما يثبت به من األحÆم ال�يةن موضوع علم أصول الفقه هو ا:�ل ال*� الý من حيث ما يثبت به من األحÆم ال�يةأأأأ/ / / /     الرأي األولالرأي األولالرأي األولالرأي األول
فالقرآن اtي هو د�ل �� ، واألمر وما يدل عليه وهكذا ، والعام وما يفيده ، القياس وحجيتهr فاألصو× مثال يبحث 

أي األمر وا\   -فهذه األمور ، ومنها ما ورد <ما أو مطلقا، بل منها ما هو بصيغة ا\ ، لم ترد نصوصه V حال واحده
واألصو× يبحث r هذه األنواع ، تعت© من أنواع ا:�ل ال*� العام اtي هو القرآن الكريم -والعموم واإلطالق وسواها 

ºيع ما  يتناولوالعام ، ا�حريم فيديوا\  ، ه للنصوص يتوصل مثال إ� أن األمر يفيد الوجوبئستقراابفهو ، ا تفيده وم
أو ما تر|ب  ، أو ما يعرض tاتها، فاألدلة أو أنواعها  .وهكذاوأن ا�طلق يدل V ثبوت ا�كم V إطالقه ، يصلح U قطعا

رãه اهللا وتابعه V هذا الفهم عدد غ° قليل  الغزا± رآهرأٌي وهذا ، اء V هذا الرأيمنها ^ موضوع علم أصول الفقه بن
 .رãهم اهللا ºيعا  ا:ين بن اÁمام وتاج ا:ين ابن السب� منهم اآلمدي رãه اهللا و|ذلك كمالمن العلماء 

القواعد الÖ يتوصل بها إ� استنباط  :ولعل رأي هؤالء العلماء ومن ذهب مذهبهم مستند إ� أن مفهوم أصول الفقه هو
فا�بحوث r هذا ، وهذه القواعد مصدرها األدلة الÖ منها استنبطت فال يكون غ° األدلة ال�ية إال تابعا Áا، األحÆم

، تابعة Uالعلم V رأيهم هو أحوال األدلة ا�وصلة إ� األحÆم ال*عية أما األحÆم ال*عية ف  ثمرة األدلة وثمرة ال¡ء 
 .وtلك ليست من موضوع علم أصول الفقه

    ن موضوع علم أصول الفقه هو األحÆم ال*عية من حيث ثبوتها باألدلة ن موضوع علم أصول الفقه هو األحÆم ال*عية من حيث ثبوتها باألدلة ن موضوع علم أصول الفقه هو األحÆم ال*عية من حيث ثبوتها باألدلة ن موضوع علم أصول الفقه هو األحÆم ال*عية من حيث ثبوتها باألدلة أأأأ/ / / /     الرأي ا�ا»الرأي ا�ا»الرأي ا�ا»الرأي ا�ا»
من وجوب وندب وحرمة و|راهة وÔباحة، واألحÆم  علم أصول الفقه هو األحÆم ا��يفيةوV هذا الرأي يكون موضوع 

وال يبدو أن Áذا الرأي من حجة مقبولة r ق® ا�وضوع V ، وصحة وبطالن وسواها ةومانعي ةو�عي ةالوضعية من سببي
    .األحÆم واستبعاد األدلة والقواعد من موضوع هذا العلم وÁذا فإنه قد قل من ن® هذا الرأي

    ن موضوع أصول الفقه هو األدلة واألحÆم ن موضوع أصول الفقه هو األدلة واألحÆم ن موضوع أصول الفقه هو األدلة واألحÆم ن موضوع أصول الفقه هو األدلة واألحÆم أأأأ/ / / /     الرأي ا�الثالرأي ا�الثالرأي ا�الثالرأي ا�الث
موضوع هذا العلم هو األدلة ال*عية واألحÆم إذ يُبحث فيه : "رãه اهللا فقال  ة ا�ن�صدر ال*يعوهذا الرأي ذهب إ�ه 

وÁذا ، "العوارض اtاتية لألحÆم و^ ثبوتها بتلك األدلة نوع، عن العوارض اtاتية لألدلة ال*عية و^ إثباتها لألحÆم 
أنه �ا Ëنت  ا�ن�ووجهة نظر صدر ال*يعة  شوÑ» رãه اهللاسعد ا:ين ا�فتازا» رãه اهللا واإلمام الالرأي ذهب ا�حقق 

وبعضها ناشئ عن األحÆم ككون ا�كم واالشfاك، بعض مباحث علم أصول الفقه ناشئة عن األدلة Ëلعموم واlصوص 
خر بأنه تابع وال رجحان ألحدهما V اآلخر فا�كم V أحدهما بأنه موضوع وV اآل ةمعاملمتعلقا بفعل هو عبادة أو 

 .وهو باطل، ¥كم
    ن موضوع علم أصول الفقه هو األدلة وا�رجحات وصفات ا�جتهد ن موضوع علم أصول الفقه هو األدلة وا�رجحات وصفات ا�جتهد ن موضوع علم أصول الفقه هو األدلة وا�رجحات وصفات ا�جتهد ن موضوع علم أصول الفقه هو األدلة وا�رجحات وصفات ا�جتهد أأأأ/ / / /     الرأي الرابعالرأي الرابعالرأي الرابعالرأي الرابع

: ^ وÔفادته تتوقف V أمور ثالثة، ولعل مستند هذا الرأي أن موضو<ت علم أصول الفقه إنما ^ ما يستفاد منها الفقه
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 .دهوصفات ا�جت/ ا�رجحات و/ األدلة اإلºا�ة 
    بيان الراجح r موضوع علم أصول الفقهبيان الراجح r موضوع علم أصول الفقهبيان الراجح r موضوع علم أصول الفقهبيان الراجح r موضوع علم أصول الفقه    •

V اعتبار أن علم أصول الفقه إنما ) أن موضوع علم أصول الفقه هو األدلة( غ° أن أغلب العلماء قد رجحوا الرأي األولغ° أن أغلب العلماء قد رجحوا الرأي األولغ° أن أغلب العلماء قد رجحوا الرأي األولغ° أن أغلب العلماء قد رجحوا الرأي األول
 إنح� ، وأما األمور األخرى فإنها تأì با�بع نظرا �وقف كث° من ا�باحث عليها، يبحث عن العوارض اtاتية لألدلة

ن رأوا أن Ôووي رãه اهللا اعfفوا بأن مباحث األدلة أهم وأكb ابعض من رجحوا أن موضوعه األدلة واألحÆم كيح� الره
 .ذلك ال يقت� األصالة واالستقالل

o  وز: وهنا أمر جدير بأن يتأمل وأن ينظر فيه وهوÏ وز أن يتعدد موضوع العلم الواحد أو الÏافإذا جاز تعدده فم؟ أ  ^
وÔذا تأملنا األقوال السابقة وجدنا فيها من يقول با�عدد يتعدد موضوع العلم وأن ذلك جائز إذا Ëن ؟ م©رات ذلك وأسبابه

مانع من تعدد موضوع العلم الواحد  اÁمام رãه اهللا وأنه ال ابنكما ورد ذلك r �م ، هناك نوع تناسب بx األمور ا�تعددة
 U نتË للغايةفا�وضوع تابع ة، دواح ¹يةإذا tا r توجد Öهنال. 

o r حال فإن أصول الفقه X Vل  حقيقةوãنت ا�وضو<ت مقصوده أصالة أو تبعا، وË من موضوع سواء bأك r يبحث
الÖ  األدلةحيث  وا�اكم من، موضوع علم أصول الفقه V ا�كم ال*� من حيث بيان حقيقته وخواصه وأنواعه

وذلك لشموU ما éثته ، أو¾ باالعتبار وأدU االستنباط و^ االجتهاد، وا�حكوم عليه، مارات V صدور حكمهقامت أ
 واألحÆم ومع¢ هذا أنه Ïوز أن يكون موضوع علم أصول الفقه شامال لألدلة، كتب علماء األصول V ¨تلف ا�ذاهب

فتشمل ما يتعلق باألدلة وتشمل ، وضو<ت أصول الفقه تأì متنوعةومع¢ هذا أن م، طرق االجتهاد واالستنباط وموضو<ت
وتشمل ما يتعلق بأحÆم ، وتشمل ما يتعلق بطرق االستنباط أو ما يسæ بدالالت األلفاظ، ما يتعلق باألحÆم ال*عية

 نفقه أنه يمكن أوهذا r الراجح إن شاء اهللا r موضوع علم أصول ال، االجتهاد وا�قليد وما يتعلق بها من مباحث
 .يكون متعددا

    أبرز مباحث هذا ا العلم ومسائله أبرز مباحث هذا ا العلم ومسائله أبرز مباحث هذا ا العلم ومسائله أبرز مباحث هذا ا العلم ومسائله  
والراجح r موضوع علم أصول الفقه وأنه يمكن أن  -راء العلماء فيه آو - وÔذا تقرر ا�راد بموضوع علم أصول الفقه

لك أن مباحث ومسائل وذ، فإننا يمكن أن نتساءل بعد ذلك عن أبرز مباحث هذا ا العلم ومسائله، !ها يشمل هذه األمور
ألن موضو<ت ا�سائل وا�باحث ^ نفسها موضو<ت العلم أو أنواعها أو ، وثيقة بموضوعه ةعلم أصول الفقه ذات صل

فإن ، عن األحوال العارضة U و�ا Ëن موضوع علم أصول الفقه كما عرفنا هو ما يبحث فيه عن عوارضه أو، أعراضها
و|ما أن بدن اإلنسان هو موضوع علم الطب بسبب أنه يبحث فيه عن األعراض ، ألحوالمسائله ومباحثه ^ معرفة هذه ا

U موضوع علم األصول و^ تعت© من مباحث هذا العلم ، الالحقة ^ Öأنها يُبحث فيها عن  باعتبارفكذلك أدلة الفقه ال
U تعرض Öتلف با، عوارضه الö هذا فإن مباحث هذا العلم ومسائله V ختالف وجهات ا\ظر بتحديد موضوع وبناء

علم أصول الفقه، فمن ق® موضوع علم أصول الفقه V األدلة Ëنت مسائل ومباحث هذا العلم تتعلق بأحوال تلك 
ومن زاد V ذلك زاد r مسائله بما يوازي تلك ، األدلة ال*عية، ومن ضم إ�ها ا�كم أضاف مباحثه إ� هذا العلم

مباحث مسائل هذا مباحث مسائل هذا مباحث مسائل هذا مباحث مسائل هذا ظر r كتب األصو�x وتتبع ما ألفوه r هذا ا�جال يبx \ا أن واقع ما جروا عليه أن الزيادة، V أن ا\
    ::::العلم تدخل ضمن األمور اآلتيةالعلم تدخل ضمن األمور اآلتيةالعلم تدخل ضمن األمور اآلتيةالعلم تدخل ضمن األمور اآلتية

 .مباحث أحوال األدلة ال*عية من حيث إثباتها لألحÆم ال*عية وثبوت هذه األحÆم بها :أوالأوالأوالأوال
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ا�باحث الÖ ترجع إ� �وط االستدالل كتقديم ا\ص V الظاهر : �ها مثلمباحث كيفية استخراج األحÆم من أد :ثانياثانياثانياثانيا
وا�تواتر V اآلحاد وبعض ا�بادئ اللغوية ودالالت األلفاظ بوجه <م Òا يعرف عندهم بأنها داخلة ¥ت أبواب ا�عارض 

  .والfجيح
و ا�جتهد وما يتعلق به من مباحث االجتهاد ا�باحث ا�تعلقة بالشخص اtي يستخرج األحÆم من األدلة وه :ثا�اثا�اثا�اثا�ا

  .و�وطه باإلضافة إ� مباحث ا�قليد و�وطه الÖ تذكر r هذا العلم لكونها r مقابلة االجتهاد

أدخل بعض العلماء r مباحث أصول الفقه ما يتعلق با��ف من حيث أهليته للت�يف والعوارض الÖ تطرأ عليه  ::::رابعارابعارابعارابعا
ح� أن كمال ا:ين ابن اÁمام وهو من أشهر علماء ا�نفية لم يستبعد أن يكون ،  ذلك علماء ا�نفيةوأكb من تطرق إ�

ا��ف موضو< لعلم أصول الفقه V رأي من أدخل األحÆم ال*عية r موضوع هذا العلم وواقع ما جرى عليه علماء 
 .م ي®حوا بذلكا�نفية أنهم يعدون ا��ف من موضو<ت علم أصول الفقه وÔن ل

فيها موضو<ت ال عالقة Áا بأصول  أنإ� أن الكتب ا�ؤلفة r علم أصول الفقه تكشف r حقيقتها  Ïدر ا�نبيهÏدر ا�نبيهÏدر ا�نبيهÏدر ا�نبيه    ااااوختاموختاموختاموختام
وقد يكون بعضها مذكورا V جهة ، أو أن Áا صلة بها ولكن من وجه بعيد، الفقه وال صلة Áا بمسائله ومباحثه

أن اtي د<ه إ� ) ا�عتمد r أصول الفقه(حيث ذكر r مقدمة كتابه  أبو ا�سx اI®ي وأول من نبه إ� ذلك، االستطراد
 ه،للقاä عبد اÇبار مسلك الكتاب r ترتيب أبوابه وتكرار كث° من مسائل) الُعهد(تأ�فه أنه سلك r �حه بكتاب 

د �وتو ،وا�كتسب ،العلوم وحد الÃوري منهاأقسام õ rو القول  ،و�ح أبواب ال تليق بأصول الفقه من دقيق الªم
 .إ� غ° ذلك ،ده�ون� تو ،ا\ظر

كذلك اإلمام الغزا± ذكر r بيان وجه تعلق ا�قدمة ا�نطقية بأصول الفقه أن ا�ؤلفx حينما حدوا أصول الفقه بمعرفة 
ف*عوا r بيان ، وا أن العلم ال وصول إ�ه إال با\ظروقال ،األدلة األحÆم، قالوا بÃورة ا�عرف V األدلة وا�عرفة أي العلم

و�Ô إقامة ا:�ل V ا\ظر V منكري  ،وا	روا إ� إقامة ا:�ل V إثبات العلم V منكريه ،حد ا:�ل والعلم وا\ظر
وهكذا فإن ª ، Xموخلطوه بما يعرف بعلم ال، لم أصول الفقهحد ع بها åاوزواإ� غ° ذلك من األمور الÖ ، ا\ظر

 .أصحاب صفٍة غلبت عليهم طبائعهم فأدخلوا فيه شيئا من فنونهم
أن X أصل يضاف إ� "وذكر أن الالزم  ،إ� îء من هذا اإلقحام اtي ال م©ر U) ا�وافقات(وقد أشار الشاطr Ó كتابه 

U هذا " الفقه ال ينب¼ عليه فقه فليس بأصل V ¢تكلم عنها ا�تخراج كث° من اإوب Öأ�سائل ال r خرون وأدخلوها
ومسألة ابتداء الوضع ومسألة ، ومسألة ال تكليف إال بفعل، مثل مسألة أمر ا�عدوم، علم أصول الفقه مع أنها ليست منه

 .اإلباحة هل ^ تكليف أم ال وغ° ذلك
وبينا منها  راء متعددةراء متعددةراء متعددةراء متعددةآآآآد اختلف فيه العلماء V د اختلف فيه العلماء V د اختلف فيه العلماء V د اختلف فيه العلماء V موضوع علم أصول الفقه قموضوع علم أصول الفقه قموضوع علم أصول الفقه قموضوع علم أصول الفقه قوعطفا V ما تقدم فقد تقرر :ينا أن  ////////خالصة خالصة خالصة خالصة 

ومنهم من ضم  ،ومنهم من ضم إ� ذلك األحÆم ،علم أصول الفقه يكون مقت®ا V األدلةأن منهم من يرى أن موضوع 
أن  يمكنr ذلك أنه لراجح لراجح لراجح لراجح افقط، وقررنا أن  ومنهم من ق®ها V األحÆم ال*عية ،إ� ذلك مباحث االجتهاد وا�قليد

وشامال �باحث االجتهاد  ،وشامال لألحÆم ال*عية ،فيكون شامال لألدلة ،!ها األموريشمل موضوع علم أصول الفقه تلك 
لعل هذا يقرر \ا اهتمام كث° من األصو�x ببعض جوانب ، وغ° ذلك من األمور الÖ تستلزمها هذه ا�وضو<ت ،وا�قليد

، بدأ بمباحث األدلة وذلك إشارة منه إ� أن هذا هو ا�وضوع الرئيس لعلم أصول الفقهبعضهم قد ي، فهذه األمور V بعض
، وبعضهم من يبدأ بمباحث األحÆم وذلك إشارة منه إ� أن علم أصول الفقه يشمل األحÆم إ� جانب األدلة وهكذا
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م من توسع وألّم بهذه ا�وضو<ت V فمنه، هذه ا�وضو<ت كما أ�نا تناولمناهج األصو�r x مؤلفاتهم r  فتفاوتت
 .يرى أنه موضوع Áذا العلم قت® فيها V مااومنهم من ق®ها V موضو<ت معينه ، اختالفها

فمن يرى أن موضوع علم أصول الفقه هو  ،وينب¼ V ¥ديد موضوع علم أصول الفقه كما قلنا ¥ديد مباحثه ومسائله
ومن يرى أن موضوع علم أصول الفقه هو األحÆم ، مباحث هذا العلم ومسائله فقطاألدلة يرى أن مباحث األدلة ^ 

ومن يرى أن مباحث علم أصول الفقه يمكن أن يضم ، أنه يق® مباحث هذا العلم ومسائله V هذا فقطفال*عية فقط 
 .ه وهكذاإ�ه االجتهاد وا�قليد فهو يضم االجتهاد وا�قليد إ� موضو<ت ومباحث علم أصول الفق

    ::::    تداخل علم أصول الفقه مع علم القواعد الفقهيةتداخل علم أصول الفقه مع علم القواعد الفقهيةتداخل علم أصول الفقه مع علم القواعد الفقهيةتداخل علم أصول الفقه مع علم القواعد الفقهية�
وبعض من يفرق بx هذين  ،وهنا أمر جدير با�نبيه وهو ما يعرف بتداخل علم أصول الفقه مع علم القواعد الفقهية

xص علم أصول الفقه العلمmص علم أصول الفقهmص علم أصول الفقهmص علم أصول الفقهm  كيم نصوص ال*ع وأفعال الشارعبأنه¥ r تستعمل Öص، يتعلق بالقواعد الmصوmصوmصوmالقواعد القواعد القواعد القواعد     و
وبناء V هذا ا�فريق بx العلمx فإن ، العلم اtي يع¢ بالقواعد الÖ تهتم با�كم V ت®فات ا��فxبأنه  الفقهيةالفقهيةالفقهيةالفقهية

 :فمثال، تكون من قبيل موضوع علم القواعد الفقهية أنكث°ا من موضو<ت علم أصول الفقه öرج من ¥ديدنا هذا إ� 
باحه إذا قلنا أن قواعدها تستعمل إتعلق بها من وجوب أو ندب أو ¥ريم أو كراهة أو مباحث األحÆم ال*عية وما ي
xت®فات ا��ف V رج هذه ا�باحث إ� أن تكون  ؛للحكمm من فإن من يرى أن موضوع أصول الفقه هو األدلة فقط
ن يرى أن علم أصول الفقه يشمل األدلة وم، وtلك ما يرد ¥تها من قواعد تلحق بهذا العلم، مباحث علم القواعد الفقهية

وهو علم القواعد -فأورد مباحث هذا العلم ، واألحÆم ومسائل االجتهاد وا�قليد جعل بx هذين العلمx تداخال
 ،مضمومة إ� مباحث علم أصول الفقه ولم يفرق بx العلمx بتفريق واضح -الفقهية

ا�فريق بx ا�فريق بx ا�فريق بx ا�فريق بx واألقرب أن نقول بx ، لقواعد الفقهية îء من ا�داخلواtي يظهر هنا أن بx علم أصول الفقه وعلم ا
xالعلمxالعلمxالعلمxنت قو�ه أو فعليه العلمË ت®فات الشارع سواء V ا�كم r تستعمل Öنت قو�ه أو فعليهأن ا�وضو<ت والقواعد الË ت®فات الشارع سواء V ا�كم r تستعمل Öنت قو�ه أو فعليهأن ا�وضو<ت والقواعد الË ت®فات الشارع سواء V ا�كم r تستعمل Öنت قو�ه أو فعليهأن ا�وضو<ت والقواعد الË ت®فات الشارع سواء V ا�كم r تستعمل Öيع¼ با�كم - أن ا�وضو<ت والقواعد ال

عمل با�كم V وأما القواعد الÖ تست ،هذه يمكن أن تكون ¨صوصة بعلم أصول الفقه -V أدلة القرآن والسنة
xداخل فإن هناك ، ن هذه يمكن أن تلحق بعلم القواعد الفقهيةإف ت®فات ا��ف�ء من اî xهذين العلم xوب

موضو<ت أو قواعد يمكن أن تستعمل با�كم V ت®فات الشارع بقول أو فعل وتستعمل با�كم V ت®فات 
xوجهها ال*�وا�قصود بت®فات الشارع يع¼ تفس°  ،ا��ف V لهاãوهذه إذا قلنا بأن هذه  ،الصحيح نصوص ال*ع و

بمع¢ أن تكون  ،) بالقواعد األصو�ة الفقهية(القواعد وا�وضو<ت تستعمل r األمرين فإن r هذه ا�الة عندنا ما يعرف 
يكون هناك نوع ف ،ا��ف تستعمل r ا�كم V ت®فات الشارع وتستعمل با�كم V ت®فات ةفقهي ةقاعدة أصو�

 .تداخل بx العلمx وجهة تفريق بينهما

    ))))    RRRR( ( ( (     ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 
ُالعلوم الÖ أي  ::::استمداد علم أصول الفقهاستمداد علم أصول الفقهاستمداد علم أصول الفقهاستمداد علم أصول الفقه    � �ُ وبيان وجه  الفقه من خالل 9د هذه ا�وضو<تمنها علم أصول  دÙ ستمِ ا

جود هذا االستمداد ثم بيان فائدته استمداد علم أصول الفقه من هذه العلوم بمع¢ ذكر السبب اtي د< إ� ا�كم بو
 والغاية من دراسته والفرق بx الفائدةِ والغاية، 
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ستمد منها علم أصول الفقه 
ُ
ستمد منها علم أصول الفقه أما فيما يتعلق بالعلوم الÖ أ
ُ
ستمد منها علم أصول الفقه أما فيما يتعلق بالعلوم الÖ أ
ُ
ستمد منها علم أصول الفقه أما فيما يتعلق بالعلوم الÖ أ
ُ
    ////////أما فيما يتعلق بالعلوم الÖ أ

PPPP / / / /³القرآن والسنةالقرآن والسنةالقرآن والسنةالقرآن والسنة    ::::فإن علم أصول الفقه كأي علم من علوم ال*يعة مصدره الو³فإن علم أصول الفقه كأي علم من علوم ال*يعة مصدره الو³فإن علم أصول الفقه كأي علم من علوم ال*يعة مصدره الو³فإن علم أصول الفقه كأي علم من علوم ال*يعة مصدره الو        
، و³ من خالل القرآن ومباحثه وتفس°ه وعلومه و|ذلك السنة وعلومهافال شك أن أول ما أستمد منه هذا العلم هو ال

من القرآن الكريم والسنة ا\بوية وما يتصل بهما من علوم من خالل ا�عرف V  ستمدÙ ان علم أصول الفقه قد إحيث 
ه علٌم �ٌ� انفرد به أهل علم أصول الفق أن األخبار وطرق نقلها وترجيحاتها وهذا أمر ظاهر ال øتاج إ� مزيد بيان حيث

 .اإلسالم عن غ°هم فثلك Ëن سبب اكتسابهم U هو صلتهم الوثيقة بالكتاب والسنة
SSSS / / / /     ي أستمد منه علم أصول الفقه فهوtي أستمد منه علم أصول الفقه فهو أما العلم ا�ا» اtي أستمد منه علم أصول الفقه فهو أما العلم ا�ا» اtي أستمد منه علم أصول الفقه فهو أما العلم ا�ا» اtعلم العقيدةعلم العقيدةعلم العقيدةعلم العقيدة: : : : أما العلم ا�ا» ا    

 واألدلة، ة ال*عيةووجه االستمداد منه أن علم أصول الفقه يُبحث فيها األدل، وقد يطلق عليه بعضهم علم الªم
 áاهللا عليه وسلم ا�بل Éص Uاري سبحانه وصدق رسوIمعرفة ا V فال تُكتسب  ، غ عنه فيما قالواالحتجاج بها متوقف

وذلك يتقرر من خالل مباحث علم ، هذه األدلة حجيتها إال بعد اإليمان باهللا تعا� وتصديق رسوU صÉ اهللا عليه وسلم
�ون من هذا العلم ºله من ا�باحث الÖ نقلوها إ� علم أصول الفقه وéثوا مسائلها من خالل ما العقيدة، استمد األصو

ختلط به r ع® السابقî xء من علم أهل الªم اtين اعلم العقيدة قد  أنmدُم بغيتهم r هذا العلم، مع ا�نبيه إ� 
ا�ؤلفات r علم أصول  إ�بقصد حسن أو ¦ء، وtلك حx ننظر بقصد ا�باحثة  أودخلوا r علم االعتقاد بقصد اإلفساد 

هناك ºلة من ا�سائل الé Öثها علماء أصول الفقه ونقلوا éثها من مباحث علم العقيدة أو نقول من  أنالفقه 	د 
د أن األصو�é xثوا وtلك 	، مباحث ا�ت�مx أي أهل الªم ونقلوا من ذلك ما mدم بغيتهم r ¥قيق مسائل هذا العلم

 :مثال 
P(م ؟ ا�اكم وهل هو ال*ع أو العقل مسألةªعلم العقيدة أو علم ال r ثوا ما يتعلق من هذه ا�سألة ،وأصلها مبحوثé

 من حيث ا�سن والقبح وهل هما عقليان أم �عيان

S(اهللا عليه وسلم و^ م Éص Ó\كم األشياء قبل بعثة اé ثوا كذلك ما يتعلقéعلم العقيدةو r تُبحث Öن ا�سائل ال 

R(ميةªا عالقة با�باحث الÁ Öطئ ويصيب و^ من ا�باحث الm ثوا أيضا مسألة ا�جتهدéو 

Q(ثوا مسألة خلو الزمان عن ا�جتهد و^ من ا�سائéا صلة بمسائل االعتقادوÁ Öل ال 
ل الفقه ووجه استمداده منه وبعض ا�سائل الÖ استمدها وصلته بعلم أصو ةعلم العقيد أوهذا فيما يتعلق بعلم الªم 

 .األصو�ون وéثوها r هذا العلم
فن  أناستمداد علم أصول الفقه من علم الªم يعود إ�  أنلكن ذكر ابن برهان وهو من علماء أصول الفقه الشافعية ذكر 

لكن اtي يبدو من هذا ، وهذا يقرر r علم الªم، �لا�ميù بx ا�جة وال©هان وا: إ�األصول أي أصول الفقه يفتقر 
 .ا�قصود هنا ما يُبحث r علم ا�نطق وما يقرره ا�ناطقة r علمهم ال علم الªم V وجه اإلطالق أنÒا ذكره ابن برهان 

RRRR / / / / ي استمد منه علم أصول الفقه مسائله هوtي استمد منه علم أصول الفقه مسائله هو العلم ا�الث اtي استمد منه علم أصول الفقه مسائله هو العلم ا�الث اtي استمد منه علم أصول الفقه مسائله هو العلم ا�الث اtعلوم اللغة العربيةعلوم اللغة العربيةعلوم اللغة العربيةعلوم اللغة العربية: : : : العلم ا�الث ا        
Áا  األدلةوهذه األدلة، هو أن Òا يبحث من علوم أصول الفقه  العربية اللغةد علم أصول الفقه من علوم ووجه استمدا

مناسٍب  رٍ عر� صحيح فإنه البد من اإلطالع V قد V وجهٍ  ولفهمها بصورة صحيحةٍ ة، دالالت وقد جاءت بلغة عربي
من ا�سائل الÖ  وtلك س� األصو�ون إ� éث ºلةٍ ، دالالتهاووجوهِ  األدلةِ تعV x فهم هذه  العربية اللغةمن علوم 

Áا تأثٌ° r تلك ا�سائل  العربية اللغةأو أن مسائل  العربيةتبحث r علم أصول الفقه و^ Áا عالقٌة بمسائل اللغِة 
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نة رسوUِ صÉ اهللا عليه وسلم هنا بوجٍه يقرب من هذا فذكر أن كتاب اِهللا عر� وس لالستمدادعلل بعض العلماء األصو�ة، 
نه أ Vمع ا�نبيه األدلة، ذكر من هذه  يمكن معها معرفُة معا» ما العربيةمعرفة قدر صالٍح من اللغِة  إ�عربيه فيحتاج 

، أو سيبويه وõو أو�ك األصم�ا�شهورين lËليل ابن أãد أو  كعلمائهاéيث يكون  اللغةيشfط أن يتعمق ا�رء r  ال
 .األدلةيفيد r معرفِة دالالت تلك  العربية اللغةِ إنما يشfط أن يعرف قدرا صا�ا من 

  العربيةمن ا�سائل الé Öثها األصو�ون Òا U عالقٌة بعلم أصول الفقه وهو U مساس بعلم اللغِة 
P( \مسألة األمر وا S (صوصlثوا أيضا صيغ العموم واéو R (ثوا ا�طلق وا�قيدéو ،Q (xوا�قيقة) �، وا�جمل وا�ب 

 ومعا» ا�روف وغ°ها) �Pواإلشارُة وا�نبيه ) �  واالقتضاء) �، وا�نطوق وا�فهوم) �، واإلشfاك واالستثناء) �، وا�جاز

هذه فئاتها وقد نبه بعض ا�حققx إ� أن éث األصو�r x  اختالفV  العربيةr علوم اللغة  وهذه مسائل تبحث أصالة
علماء أصول الفقه عندما éثوا : وبx سبب ذلك بأن العربية، ا�سائل Ëن أكb عمقا وأو� ¥قيقا Òا éثه علماء اللغة 

r  العربيةعلماء اللغة  العربية، ألنو�Ô معاٍن لم يلتفت إ�ها علماء اللغة  اللفظيةإ� دقائق ا:الالت  ا�فتواهذه ا�سائل 
وÑن ذلك من عنايِة علماء كراهة، أو أن يفيد ا\  ¥ريما أو إباحة، هم أن يفيد األمر وجوبا أو ندبا أو Ëن يعني ما اÇملة

 .اللغةأصول الفقه وهذا قدر زائٌد V �ل عنايِة أهل 

QQQQ////    ا من العلوم من العلوم من العلوم من العلوم     العلم الرابعالعلم الرابعالعلم الرابعالعلم الرابعÁ Öا الÁ Öا الÁ Öا الÁ Öعلم أصول الفقه    استمدادٌ استمدادٌ استمدادٌ استمدادٌ ال rعلم أصول الفقه rعلم أصول الفقه rعلم أصول الفقه r    م ال*عيةÆم ال*عيةعلم األحÆم ال*عيةعلم األحÆم ال*عيةعلم األحÆبعلم الفقهبعلم الفقهبعلم الفقهبعلم الفقه    ::::    اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحايعرف يعرف يعرف يعرف     أو ماأو ماأو ماأو ما، ، ، ،     علم األح  
وا�مرةُ ، وعلم الفقه ثمرةٌ لعلم أصول الفقه، وقد يتسائل سائل كيف يكون علم أصول الفقه مستمدا من علم الفقه

مستمدة من  األصو�ةأن تكون القاعدةُ  االستمدادوõن نقول ال يع¼ هذا  ؟فكيف يستمد ا�تقدم من ا�تآخر متآخرة
وا�قصود بأحÆم الفقه هنا ، نا أن يستعان بأحÆم الفقه إليضاح قواعد أصول الفقهه باالستمدادوÔنما يع¢ ، حكم فق 

يوضحها من  éيث تعرض قاعدٌة أصو�ه ثم يعرض ما، فيستعان بها r بيان قواعد أصول الفقه اÇلية الواضحةاألحÆم 
 استمدادهنا أو وجه  االستمدادبيان وجه وtلك قال بعضهم r ، وهذا هو ا�قصود يع¼ من باب ا�مثيل فقط، أحÆم الفقه

وÁذا البد من العلم éقائق باألدلة، أصول الفقه من علم الفقه أن ا�قصود من علم أصول الفقه هو إثبات األحÆم أو نفيها 
ل علم أصو استمدادوجه ، والشواهد عليها هذا األمثلةِ األحÆم �تصور هذا األمر و�تمكن من إيضاح ا�سائل بÃب 

 .هالفقه من علم الفق
���� / / / /r ذكر بعضهم أمرا خامساr ذكر بعضهم أمرا خامساr ذكر بعضهم أمرا خامساr علم ا�نطقعلم ا�نطقعلم ا�نطقعلم ا�نطق    ::::    وهووهووهووهوهذا العلم هذا العلم هذا العلم هذا العلم     استمداداستمداداستمداداستمداد    ذكر بعضهم أمرا خامسا    

ستمد من علم ا�نطق مثال بعض ا�قدمات والªم r ا:الالت وقضايا ا�دود اوذكر أنه األمثلة، بعض  وFب tلك
أو r  تناوÁامابx موسع ومضيق r  تفاوتتقد  األصو�ةمع ا�نبيه إ� أن ا�ؤلفات  االستداللوا�عريفات وأسا�ب 

 العقيدةمثال بمسائل الªم أو علم  استمدادهأو تأثرها r هذه العلوم ف� حx 	د أن بعض ا�ؤلفات قد تأثر r  استمدادها
هذا ا�أثر  فإن اÇملةو ، وهكذا ا�نطقية الصبغةقد تأثر باستمداده من علم ا�نطق وغلبت عليه  اآلخر	د أن ، مثال

 úمن عرض  أالينب Êا�قصد األص V ث  األصو�ة القاعدةيط�é يث يبدوéكأنه من علم اللغة أو علم  القاعدة
 .العقيدة مثال أو علم ا�نطق مثال وهذا أمر غ° �بب r هذا العلم 

    فائدة علم أصول الفقه والغايُة منهفائدة علم أصول الفقه والغايُة منهفائدة علم أصول الفقه والغايُة منهفائدة علم أصول الفقه والغايُة منه
ا�همة، لألمور  ا�وصلة الغاية^  الفائدةفإن كث°ا من أهل هذا الفن Ïعلون  : أما فائدة علم أصول الفقه والغايُة منهأما فائدة علم أصول الفقه والغايُة منهأما فائدة علم أصول الفقه والغايُة منهأما فائدة علم أصول الفقه والغايُة منه    •

 : باعتبارين والفائدةوبعضهم يفرق بx الغاية والفائدة، فرق بx الغايِة  نه الإوبناء V هذا ف
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oفك° ابتداءمن حيث  األول االعتبار�ال¡ء ا r ، ِعندهم بالعلة æا الغائية وهو ا�س ^ Öال V اعثIلفعلا 

oبالفائدة، عندهم  ا�سماةو^ ، و^ آخر العمل أو ثمرة الفعل ا\هايةحيث  من ا�ا» واالعتبار 
 إ�و�ه ا�وصل األن علم األصول اtي هو ا�نهج اtي يتبعه الفقيه عند � والغايةوõن نؤثر هنا عدم ا�فريق بx الفائدةِ 

وا�مرُة  ال*عية األحÆم معرفةُ  فاIاعث V وضعهال*عية، اته بل �حصيل األحÆم لم يكن مقصودا t ال*عيةاألحÆم 
عرفنا مع¢  وبناء V هذا ا�صور وبعد أن، فالفرق بينهما زم¼ هو ا�قدم وا�آخرال*عية،  األحÆمعليه ^  ا�fتبةُ 

وضع األسس والقواعد الÖ يستعx بها الفقيه وضع األسس والقواعد الÖ يستعx بها الفقيه وضع األسس والقواعد الÖ يستعx بها الفقيه وضع األسس والقواعد الÖ يستعx بها الفقيه : و^ من هذا العلم الغاية\ا  اتضحتأصول الفقه وا�وضوع اtي يبحثه 
 V V V Vم ال*عيِة من     استنباطاستنباطاستنباطاستنباطÆم ال*عيِة من األحÆم ال*عيِة من األحÆم ال*عيِة من األحÆطةيرسم للفقيه أو بتعبٍ° آخر أن فائدة هذا العلم تتضح بأنه ، األدلةاألدلةاألدلةاألدلةاألحlيمكن  ا Öال

 .عليها واالستدالل ال*عية األحÆمو�ه ا�وصل إ� معرفة اأتباعها عند �
الفقه  أنباعتبار ، حول Fورته وحاجته لتارسx اعfاضاالفقه فقد أثار بعض العلماء  وحيث Ëنت هذه فائدة علم أصول

يتضح توجهه V القائلx بسد  االعfاضوهذا ، X r باب قد عرفت وتم تدوينها ال*عيةقد أكتمل ونضج وأن األحÆم 
حجج القائلx بسد  ا�نابلةاهللا وهو من علماء  القيم رãه ابنوقد ناقش اإلمام ، أكb من توجهه إ� غ°هم االجتهادباب 

 ، راء ا�قتين ومنا�يهمآÁذا الغرض ول�ييف ) إعالم ا�وقعx(بأس به من كتابه  باب االجتهاد وخصص جزء ال
Ïتهد  ألن إعطاَء ا�ق ل� فرد أن االجتهادوجه �خطئِة أو�ك العلماء اtين قالوا بسد باب  وقد ذكر بعض العلماء أنه ال

وV ذلك فإن فائدَة علم أصول الفقه ، اlذالن يدعو إ� العمل به مد<ة لزيادِة ا�فرق وا�فرُق عالمةُ  ياويدون \فسه رأ
Òن لم يصلوا إ� درجة ا�جتهدين ولكنهم لم ينحطوا إ� درجة  ال*عية األحÆمعند من يقول بهذا القول ^ لطالب 

ح� إذا عرضت عليهم ، عرف V كيفيِة توصل العلماء ا�جتهدين �ا توصلوا إ�ه من أحÆمفمثل هؤالء øبون ا�العامة، 
ومع ذلك فإن åدد ا�وادث بتجدد الزمان ، لم ينص عليها r ا�ذهب أمكنهم اإلجابَة عنها öرÏا V قواعد أئمتهم مسألة

من  االجتهادعهم بسبب عدم وجودها r أزمانهم Ïعل ووجوَد أموٍر مستحدثٍة لم ينظرها ا�جتهدون السابقون وال أتبا
xوريات ال*يعِة باتفاق ا�سلمF ،ورة �ن يتصدى �ثل هذه األمورئفيكون أصول الفقه حينF ٍذ ، 

والشك r أن ، يعدم فائدة أيضا r ترجيح بعض ا�ذاهب V بعض من األحÆم فإن علم األصول ال استنباطهأما فيما تم 
وÔذا ، أيضا ا\احيةفتكون :راستها فائدة بينة من هذه  األصو�ةٍي V رأي Òا øتاج فيِه إ� معرفِة القواعد ترجيح رأ

 ن ملكة يستطيع بها العالم أن يتفهم ا\صوص وأن يدرك مراميها وماعلمنا أن علم أصول الفقه من ا�مكن أن يكوّ 
سبق أن علمناه من فوائد و¹يات Áذا  العلم فائدة أخرى تضاف إ� مانجد Áذا ستشمله وما ال تشمله من اÇزئيات فإننا 

 ::::فائدة علم أصول الفقه تتحقق فيما يأìفائدة علم أصول الفقه تتحقق فيما يأìفائدة علم أصول الفقه تتحقق فيما يأìفائدة علم أصول الفقه تتحقق فيما يأìتقدم أن ا العلم اÇليل وخالصُة م
 .األدلةمن  واستنباطها ال*عيةأنه يمثل خطة يمكن إتباعها للتوصل إ� األحÆم : أوالأوالأوالأوال
وجودة r ما�جتهدين من ا�وادث الÖ لم تكن  األئمةلم يرد فيه نص عن  األحÆم فيما استنباطأنه يساعد V  ::::ثانياثانياثانياثانيا

 .زمانهم
أنه يمكن العالم من öريج ا�سائل والفروع غ° ا�نصوص عليها وفق قواعد مذهبه أو أن Ïد Áا وجها أو¾ من  ::::ثا�اثا�اثا�اثا�ا

 .جت عليه r مذهبهرá الوجه اtي خُ 
 .هو من Fورات الفقه ا�قارن أقواها Òا واختيارال أنه يمكن العالم من ترجيح األقو ::::رابعارابعارابعارابعا

r تطبيق ا\صوص V جزئياتها و تفهم  الت*يعيةودار¦ القانون وا\صوص  القضاةأن علم أصول الفقه يفيد  ::::خامساخامساخامساخامسا
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 .ويوسع ا�دارك القانونيةøتمله ا\ص من دالالٍت Òا mلق ا�لكَة  ما
و^ فوائد جليلُة القدر ، به ودراسته االهتمام:راسة علم أصول الفقه لعلها تشحذ اÁمم إ� هذه ºلٌة من الفوائد  ////////خالصة خالصة خالصة خالصة 

فقد تقرر أن هذا العلم يمثل خطة منهجيه يمكن للعالم أو لطالب العلم ، يتضح منها حاجُة أهل العلم إ� هذا العلم
األحÆم  استنباطكما أنه يمكن العلماء من تنباطه، اسأو معرفة لوجه  استنباطاا�بتدئ أن يتبعها r ا�وصل إ� ا�كم 

كما أنه يمكن العالم بإ�اق ا�سائل Òا يشبهها Òا نص عليه أهل السنة، للحوادث الÖ لم يرد بشأنها نصوص r القرآن أو 
xأننا نعلم أن كث°ا  وهذا أمر مهم خاصة االختيارأقواها وبيان وجه  اختياركما يمكن من ترجيح األقوال و، العلم ا�تقدم

فمعرفة ، الٌف بx السابقxاlوقع فيها  اجتهاديةبx العلماء نظرا لكونها أحÆما  لالختالفمن أحÆم الفقه ^ �ل 
فخالصُة القول أن علم أصول ، الراجح وبيان وجه ترجيحه إنما يتمكن اإلنسان منه من خالل إ�امه بعلم أصول الفقه

و|ذلك يمكن أن يكون خطة منهجية ال*عية، يمكن للمرء أن يستفيد منها r بيانه لألحÆم الفقه يمثل منهجا وخطة 
 .العامةr حياته 

 áمسألة من ا�سائل الشك أن علم أصول الفقه ُفَمك r ِثه ونظرهé رهِ وترتيِبÆُن اإلنسان من ترتيب منهجه وترتيب أف
r مسائلك وهكذا فإذا رتب العلم نظرك إ� مسألٍة أثر فيك r نظرك r العامة،  ترتيب ذهنك xاحثIد أن ا	لك tو

أن هذا العلم يمهد  ألجلذلك و فائقةبعلم أصول الفقه عناية  اعتنوابما يعرف بمناهج اIحث العلè قد  اهتموااtين 
 r ثها ا�سألةالسبيل للنظرéو ، V جزٍء منها r تعتمد èحث العلIن نعلم أن مناهج اõطرق إ� و�بيان أو كيفيِة ا

سواء Ëنت مسألة �عية أو غ° �عيه فأصول الفقه يبx لك ا�نهج ، وبيانها وéثها وا�وصل فيها إ� حكٍم معx ا�سألة
وحينئِذ يوصلك إ� منهٍج علèٍ ا�سألة، اtي يمكن أن تس° عليه وا\ظر السليم اtي يمكن أن تر|به é rثك r هذه 

ö ظنك صحتهاسليم V مسألٍة يريد فعلها أو ، رج به إ� نتيجٍة يغلب X r واحٍد منا يبحث X إ� ما منها االنتهاءألن 
إن هذه الفوائد ، يظن أنه صواب وحق وعلم أصول الفقه يرتب لك ا�نهج اtي يوصلك إ� غلبِة الظن هذه يوصله إ� ما

لم أصول الفقه الÖ أسسناها فيما سبق دعت كث°ا من العلماء السابقx من من دراسِة ع والغايةالÖ عرضناها فيما تقدم 
حقه من االهتمام بدء من أئمة األعالم r ع® ا�ابعx وأتباعهم  وÔعطائهبهذا العلم  االهتمامعلماء ال*يعِة األفذاذ إ� 

Fد <�ا، إ� ع®نا ا�ا	وجه  فقلما  Uبهذا العلم اهتمامٍ �تهدا إال و. 

    ))))    QQQQ( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 ::::    حكم تعلم علم أصول الفقهحكم تعلم علم أصول الفقهحكم تعلم علم أصول الفقهحكم تعلم علم أصول الفقه: : : : أوالأوالأوالأوال
إال انه ، فهو فرض كفاية شأنه r ذلك شأن الفقه، فروض الكفاياتV أن تعلم علم أصول الفقه من  ºهور العلماءفإن 

xوغ°ه أن تعلم علم أصول الفقه فرض ع Êُه ابن عقيل ا�نبÆذلك ابن مفلٍح ا، نقل عن بعضهم كما ح ôوقد ف Êنب�
 ٍxالعالِم ا�جتهد بأن مقصودهم بأنه فرض ع V ،هذا يكون V وبناء  xبأنه فرض كفاية والقائل xالقائل xالف بlا
وtلك ، وذلك ألن الªم اtي أطلقه القائلون بأنه فرض كفاية �م <م ال يتعلق با�جتهد، بأنه فرض عx خالف لفظي
علق بالعالم ا�جتهد فإنه ال يمكن للمجتهد أن Ïتهد من دون تعلم علم أصول الفقه واإل�ام قالوا بأنه فرض كفاية أما لو ت

V العالم ا�جتهد ألن من �وط ¥صيل درجة االجتهاد والقدرِةV الفتوى أن  ال يقول بأنه فرض عxٍ  وال نظن أحدا، به
r األصل  بل هو، علم أصول الفقه فرض كفايٍة مطلقابعلم أصول الفقه وtلك ال يمكن أن يقال أن تعلم  يلم ا��ُف 

xالعالم ا�جتهد فهو فرض ع V ا ال يتم اجتهاده إال به وما، فرض كفاية وأماÒ ال يتم ال¡ء إال به يأخذ حكم ذلك  ألنه
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    ....أي أنه فرض كفاية r أصله وفرض عV x العالم ا�جتهد، ال¡ء
    ::::واضع هذا العلمواضع هذا العلمواضع هذا العلمواضع هذا العلم: : : : ثانياثانياثانياثانيا    •

من سائر العلوم وهنا تنازع أرباب  عن غ°هِ  به أول من صنف r هذا العلم وجعله علما قائما بنفسه متمùا ا�قصود
، فزعم ا�نفية أن أئمتهم أبا حنيفَة وأبا يوسف و�مد بن ا�سن هم أصحاب السبق وا�دوين، ا�ذاهب r أولوية ا�أ�ف

 إال أن اtي يôده الواقع أن اإلمام الشاف� هو أول من دون، ا العلمأول من ألف r هذ وزعم آخرون بأن �مد اIاقر هو
�هو واضع هذا العلم إذ أنه أول من  S�Q اإلمام �مد بن إدريس الشاف� ا�تو� <موألف r هذا العلم استقالال فثلك يعد 

لعلم فال نقصد بذلك أول من تكلم r وõن هنا عندما نقول واضع هذا ا، ) ةالرسال(وهو كتابه  مستقال دون فيه كتابا
وا�ابعx،  الفقه، فاtين تكلموا r مسائل أصول الفقه قبل اإلمام الشاف� عدد كث° ح� r ع® الصحابةِ  مسائل أصول

القواعد  إ�والته وقضاته شيئا من اإلشارات  إ�ومÆتباته  r بعض خطابات عمر بن اlطاب رä اهللا عنه فنجد مثالً 
Öمسائل أصول الفقه فال شك ، قواعد أصول الفقه  تعد من قبيلال r مªذلك فقد  اإلمام الشاف� مسبوٌق أن ال نع¼ ال r

لكننا نريد أن õدد ضابطا لواضع ، سبقه علماء من الصحابِة وا�ابعx ومن تبعهم r الªم V بعض مسائل أصول الفقه
هذه الضوابط وÔذا  r علم أصول الفقه ووصل إ�نا هذا الكتاب فالبد من مستقال علم أصول الفقه ألنه أول من دون كتابا

مستقال r هذا  الشاف� رãه اهللا هو أول من دون كتابا نظرنا إ� هذه الضوابط فإن اtي يسندها من الواقع هو أن اإلمام
 .العلم tلك يعد هو واضع علم أصول الفقه كما قلنا r كتابه الرسالة

    نشأة علم أصول الفقه وتطوره وتدوينهنشأة علم أصول الفقه وتطوره وتدوينهنشأة علم أصول الفقه وتطوره وتدوينهنشأة علم أصول الفقه وتطوره وتدوينه: : : : ن® ا�الثن® ا�الثن® ا�الثن® ا�الثالعالعالعالع•
وتصوراتها وعلم العقيدة أو ما يسæ عند بعضهم بعلم  من ا�علوم أن علم أصول الفقه مستمد من حقائق األحÆم ال*عية

إ� مقاصد  ستمد كث° من قواعده من اللغة العربية الÖ جاء بها القرآن والسنة حيث إن اللغة مصدر نسfشد بهاالªم و
 .ال*يعة ويتمكن به ا�جتهد من معرفة ا�قيقة وا�جاز وال®يح والكناية كما تقدم من مباحث اللغة

الراشدين وبقية الصحابة اtين Ëنوا يستفتون r ا�سائل  r عهد اlلفاء االجتهاديةنشأ علم أصول الفقه إبان ظهور ا�ر|ة 
ا ال*� r نصوص القرآن الكريم وظواهره ثم r منطوق ا�ديث ا\بوي منهم عن حكمه فيبحث ا�جتهد، ا�ستجدة

بَْصاِر {بقوU تعا�  ومفهومه وøÔاءاته وذلك عمال
َ ْ
وِ× األ

ُ
وا يَا أ كذلك بما دلت عليه السنة ا\بوية  وعمال .ا�*})S(فَاْقتَِ©ُ

 اذ اtي بعثه ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم قاضيامنها حديث معبآثار بلغت حد ا�واتر V م*وعية القياس واالجتهاد 
: قال "ماذا تصنع إن عرض لك قضاء؟(حيث تضمن ذلك ا�ديث سؤال ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم �عاذ ، ومعلما إ� ا�من

: قال "فإن لم يكن r سنة رسول اهللا": فبسنة رسول اهللا صÉ اهللا عليه وسلم قال: قال "فإن لم åد": أق� بكتاب اهللا قال
ا�مد هللا اtي وفق رسول ": أي وال أق® فÃب رسول اهللا صÉ اهللا عليه وسلم V صدر معاذ وقالرأجتهد رأ� وال آلو 

Uاهللا ورسو äاهللا عليه وسلم بالعمل بالرأي الصحيح ا�ستند إ� )رسول اهللا �ا ير Éإقرار رسول اهللا ص V فهذا يدل ،
 .س نوع من الرأيا\صوص الت*يعية والقيا

وÑن بعضهم يميل ، ستمر العمل بهذا ا�نهج r ع® ا�ابعx فقدموا القرآن أوال ثم السنة ثم اإلºاع ثم الرأي واالجتهادا
وبعضهم مال إ� العمل با�صلحة ، إ� العمل بالقياس الضيق بإ�اق األمور غ° ا�نصوص V حكمها با�نصوص عليه

وÑن ا�ابعون يأخذون بآراء الصحابة ، نص V حكمها وذلك إن لم يكن r ا�سألةِ ، *يعا�تفقه مع مقاصد الت
 .ويقدمونها V العمل برأيهم
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�وبرزت  ��Pرãه اهللا ا�تو� <م  ابتداء من ع® اإلمام أÈ حنيفةَ  r عهد أئمة ا�ذاهبثم تبلور علم أصول الفقه 
، وظهر :يهم ما يعرف بمصطلح القياسقهم V مضمونها الصحيح r الواقع تسميات ا�صادر ا�ختلف فيها مع اتفا

ومصطلح سد ، ومصطلح �ع من قبلنا، ومصطلح قول الصحاÈ، ومصطلح ا�صالح ا�رسلة، ومصطلح االستحسان
، لفاتهموõو ذلك من ا�صطلحات الé Öثها وقررها األصو�ون بعد ذلك r مؤ، ومصطلح عمل أهل ا�دينة، اtرائع

 : وظهرت فيهم مدرستان
 P (مدرسة أهل ا�ديث با�جاز   S (ومدرسة أهل الرأي بالعراق 
V اجتهاد أهل ا�درسة األو¾ نه Ëن يغلب أومع اتفاق أهل ا�درستV x العمل بكل من ا�ديث الصحيح والرأي إال  

، �نسجم مع قواعد ال*يعة العامة ومبادئها ال�ية األخذ با�ديث اtي ثبت عندهم والوقوف عنده دون أخذ بالرأي ا
بوي صحيح علما أن بيئة العراق الÖ لم نويغلب V اجتهاد ا�درسة ا�انية العمل بالرأي عند عدم وجود نص قرأ» أو 

سبب تقدم واضحا r هذا االåاه كما أدى ذلك إ� خصوبة فقه أهل الرأي ب يتوافر Áا ثقات كb من الرواة Ëنت سببا
 .ا�دنية وازدهار ا�ضارة واستقرار اlالفة اإلسالمية العباسية r بغداد وتوابعها

اtي  بناء V طلب اإلمام ابن مهدي) الرسالة(V يد اإلمام الشاف� r كتابه  بدأ تدوين علم أصول الفقه بنحو متÆملبدأ تدوين علم أصول الفقه بنحو متÆملبدأ تدوين علم أصول الفقه بنحو متÆملبدأ تدوين علم أصول الفقه بنحو متÆمل
لّما نظرت الرسالة للشاف� أذهلت¼ " :لشاف� وÑن يقولوÑن بعد ذلك يكb من ا:<ء ل أعجب بالرسالة أعجابا شديدا

 ."ناصح فإ» ألكb ا:<ء U فصيٍح  ألن¼ رأيت �م رجل <قٍل 
وقد éث الشاف� r كتابه هذا مصادر الت*يع فأوضح اIيان r القرآن وأبان حجية السنة وم��ها من القرآن ح� لقب 

xمام ا�حدثÔم ، وعلل األحاديث وأثبت حجية خ© الواحد، و¥دث عن ا\اسخ وا�نسوخ، بأنه نا� السنِة وªثم أفاض بال
، ووضع قواعد االستنباط، فضبط أصول اlالف، وما Ïوز االختالف فيه وماال Ïوز، عن اإلºاع والقياس واالستحسان

وÑن ، وتبيان طرق االجتهاد واالستنباطوأنار الطريق �ن بعده من العلماء �أصيل مباحث هذا العلم وقواعده ومناهجه 
بل Ëن واضع هذا العلم r اÇملة كما تقدم اإلشارة ، هذا الرائد األول r ¥ديد ا�فاهيم األصو�ِة وضبطها وÔبرازها للعلماءب

 .tلك
Ëنت تلك القواعد وال نع¼ بدء ا�دوين لعلم أصول الفقه V يد الشاف� أن قواعد هذا العلم من وضعه ا�ستقل وÔنما 

وظهرت أيضا r وقائع اجتهاداتهم قواعد أصو�ه فرعيه تعد أساسا r مبادئ ، وا�ابعx مرعية r اجتهادات الصحابةِ 
ومثال ذلك ما ورد عن اإلمام عÊ رä اهللا عنه بقياسه حد السكران V ا�فfي القاذف ، الfجيح بx األدلة ا�تعارضة

أن عدة ا�امل ا�تو� عنها زوجها بوضع ا�مل ألن سورة الطالق وفيها عدة ا�وامل نزلت بعد و|ما أف� ابن مسعود ب
واlاص V ، و|تقديم ا�تواتر V اآلحاد، وا�تآخر من ا\صوص ينسخ ا�تقدم أو mصصه، سورة اIقرة وفيها عدة الوفاة

َميْتَُة { فمثال قوU تعا�، طلق V ا�قيدوãل ا�، وöصيص العام باlاص، وا�حريم V اإلباحة، العام
ْ
َمْت َعلَيُْكُم ال áُحر

مُ  Ù:َوا )R ( { تعا�. ا�ائدة Uوقو } ْو َدًما َمْسُفوًحا
َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ

Ù
 "ا:م"فاللفظ ا�طلق r اآلية األو¾  .األنعام})�PQ(إِال

 .ويكون ا:م ا�حرم هو ا:م ا�سفوح "حاأو دما مسفو"�مول V ا�قيد r اآلية ا�انية 
كذلك Ëن ألئمة ا�ذاهب قبل الشاف� كأÈ حنيفة ومالك وأãد رãهم اهللا قواعد وأصول يعتمدونها r استنباط األحÆم 

ارها من أد�ها وما تزال هذه األصول والقواعد منقولٌة عنهم متمùٌة فيهم تمX ù مذهب عن غ°ه، وال تزال آث ال*عيةِ 
والÖ سنوضحها إن شاء اهللا تعا� فيما ورد من مؤلفاٍت لعلماء ، واضحة r االجتهادات ا�نقولة عن أو�ك األئمة األعالم
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أصول الفقه من خالل éث مناهج ا�ؤلفr x هذا العلم، تتابع العلماء بعد األمام الشاف� رãه اهللا r تدوين وتوضيح علم 
و|تاب ، اإلمام أãد رãه اهللا اtي ألف كتاب طاعة الرسول صÉ اهللا عليه وسلمما ورد عن أصول الفقه و طليعتهم 

وجاءت كتب علماء ا�نفية وا�الكية والشافعية وا�نابلة بعد ذلك �أصيل مناهج وقواعد ، و|تاب العلل، ا\اسخ وا�نسوخ
 .يل مناهج وقواعد أصول الفقهالستنباط األحÆم ال*عية العملية من أد�ها ا�فصيلية أي �أص

من ع® الصحابِة رضوان اهللا عليهم إ�  ومن خالل ما تقدم يتضح \ا �ف هذا العلم ومدى عناية العلماء به ابتداء
Fهذا العلم من خالل ، ع®نا ا�ا r أ�ف�أن شاء اهللا تعا� من حلقات بيانا لواقع اهتمام العلماء با ìوسنورد فيما يأ

V مدارس هذا العلم ومناهج ا�أ�ف فيه ونعيد ا�نبيه إ� أن علم أصول الفقه كغ°ه من العلوم وجد r أذهان �منا 
تبعوا مناهج افقد ، عصورهموذلك يظهر \ا من خالل اجتهاداتهم r األحÆم الÖ وقعت r ، الصحابة وا�ابعx ومن تبعهم

ستفيد منها بعد ذلك r إقرار ºله من ا�سائل اُ وهذه ا�ناهج تعد قواعد ، وصمعينه r االستنباط أو r الfجيح بx ا\ص
إذ كث°ا ما Ëن يرسم ºلة ، وëص من ذلك ما ورد من اجتهاداٍت لعمر بن اlطاب رä اهللا عنه r وقائع كث°ة، األصو�ة

xا إ� إقرار حكم معÁيس� من خال Öتلك االجتهادات فاستفاد من ذلك السلف، من القواعد ال r من خالل نظرهم ،
وهكذا استفاد أيضا علماء أصول الفقه من اجتهادات الصحابة بعد وفاة ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم ومن اختالفهم وطرق 

  .تعاملهم مع ا\صوص ال*عية والوقائع ا�ادثة r وضع قواعد ينطلقون منها r استنباط أحÆم الفقه

لرسالة للشاف� يلحظ األسلوب الواضح والªم اÊÇ واالåاه الصحيح r رسم ºلة من القواعد فاtي يطلع V كتاب ا
واضحا للعلماء اtين أتوا  وÑن Áذه القواعد الÖ رسمها اإلمام الشاف� أثرا، الÖ احتاج إ�ها علماء ع®ه r ذلك الوقت

وال ، ا�ذهب ا�ال� وعلماء ا�ذهب الشاف� وا�ذهب ا�نبÊ ح� Ëن U تأث°ه r علماء، بعد ذلك من ¨تلف ا�ذاهب
Fأهل مذهب ي، يزال هذا األثر مستمرا إ� ع®نا ا�ا �ولكن ال يسعفهم واقع ، ن أن إمامهم هو واضع هذا العلمدعوو

 .ا�ؤلفات الÖ بx أيدينا
فهم سواء من ا�ذهب ا�ن� أو ا�ال� أو ا�نبÊ أو وهناك مؤلفات ألفت r ع® الشاف� وقبله من أئمة ا�ذاهب V اختال

لكن هذه ا�ؤلفات من ا�ذهب ا�ن� خاصة وا�ال� والظاهري لم تكن شاملة �سائل أصول ، الشاف� أو ح� الظاهري
 r من يؤلففمنهم ، فمنهم من يؤلف مثال r علم القياس، وÔنما Ëنت مؤلفات تهتم  زئيات �ددة r هذا العلم، الفقه

 .وهكذا، يؤلف r دالالت األخبار ا�تواترة هم منومن، ومنهم من يؤلف r حجية خ© الواحد، علم ا�قليد
وهذه ا�ؤلفات ö Vصصها r علم معx ومسألة جزئية �دده يُلحظ عليها أيضا أنها r الغالب لم يصل إ�نا منها ما 

وÔنما يستند r ذلك إ� كتب الfاجم ، اب فعال بهذه الصورة بعلم أصول الفقهøكم فيه بأن هذا العالم قد ألف ذلك الكت
فهناك ºله من  .الÖ ترºت ألو�ك األعالم أو إ� نقوالت العلماء اtين جاءوا بعدهم عنهم r مؤلفاتهم الÖ وصلت إ�نا

واألمر ، �سائل أصول الفقه ةليست شامل ةلكنها مسائل �ددألفوا قبل اإلمام الشاف� r مسائل أصول الفقه  العلماء
، أنه لم يصل إ�نا منها îء فنحكم بتقدم أو�ك األعالم V اإلمام الشاف� r ا�دوين r علم أصول الفقهاآلخر أيضا 

 .مإنما بالضابط اtي ذكرناه يعد اإلمام الشاف� هو واضع هذا العلم باعتباره أول من دون كتابا مستقال r هذا العل
تأ�ف  �ح لكتاب الرسالة أو بx بعد اإلمام الشاف� رãه اهللا تعا� أستمر ا�دوين r هذا العلم وتنوعت ا�ؤلفات ما

ح� أننا 	د بعض علماء  ، أو اختصار كتاب مطول¨ت®�ح كتاب  ، أوسواء Ëن ¨ت® أم مطوال كتاب r علم األصول
وأما ، خت® إيراد هذه ا�ؤلفات V كتب الfاجم فقطالكن لألسف ، ) الرسالة(الشافعية من يهتم ب*ح كتاب الشاف� 
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قد ورد عن بعض األئمة اإلعالم من ، فr الواقع فقد فقدت هذه ا�ؤلفات الÖ اعتنت ب*ح كتاب الرسالة لإلمام الشاف�
 .نا منها îءعلماء الشافعية اÇهابذة األفذاذ �وحا Áذا الكتاب ولكنها فقدت ولم يصل إ�

    ))))    ����( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 طرق الـتأ�ف r أصول الفقه وأشهر ا�ؤلفات فيه •
    مناهج الـتأ�ف وذكر الطريقة وأبرز سماتها وخصائصها واإلشارة إ� عيوبها •
    ا�مثيل بطائفة من ا�ؤلفات V ذلك ا�نهج •
oه اهللا قد تنوعت كما يذكر ا�ؤن ا�ناهج بعد ع® اإلن ا�ناهج بعد ع® اإلن ا�ناهج بعد ع® اإلن ا�ناهج بعد ع® اإلإإإإãه اهللا قد تنوعت كما يذكر ا�ؤمام الشاف� رãه اهللا قد تنوعت كما يذكر ا�ؤمام الشاف� رãه اهللا قد تنوعت كما يذكر ا�ؤمام الشاف� رãأ�ف األصو× إ� ثالثة مام الشاف� ر�أ�ف األصو× إ� ثالثة رخون و|ما هو واقع ا�أ�ف األصو× إ� ثالثة رخون و|ما هو واقع ا�أ�ف األصو× إ� ثالثة رخون و|ما هو واقع ا�رخون و|ما هو واقع ا

 :طرق أو مناهجطرق أو مناهجطرق أو مناهجطرق أو مناهج
P. أو طريقة الشافعية: أوال xمنهج ا�ت�م 

S.بطريقة الفقهاء æثانيا منهج ا�نفية أو ما يس 

RRRR....ثا�ا :xالطريقت xمع بÇمنهج ا�تآخرين أو ا    
  ::::منهج ا�ت�مx أو طريقة الشافعيةمنهج ا�ت�مx أو طريقة الشافعيةمنهج ا�ت�مx أو طريقة الشافعيةمنهج ا�ت�مx أو طريقة الشافعية::::أوالأوالأوالأوال

اعد أصول الفقه ا�أخوذة من األدلة ا\صية ا\قلية واللغوية والªمية والعقلية و¥قيقها قوم V تقرير قوتهذه الطريقة 
وهذه الطريقة أو وذلك ألن األصول عند أصحاب هذه الطريقة أسæ وأسبق من الفروع ، من غ° نظر إ� الفروع الفقهية

و�كون ، معx استنباط ة من غ° تعصب �ذهب أوا�نهج أسلم r تقرير القواعد األصو�ة ا�ستفادة من األدلة ا�جرد
مùانا لضبط االستنباط ومعيارا لسالمة االستدالل وأساسا لالجتهاد ا�ر الطليق دون أن يكون للفروع الفقهية حاكمية 

 .تكون األصول ^ ا�اكمة وليس الفروع ذٍ ئوحين، ال خروج عنه أو توجيها للنظر أو تقييدا
بطريقة ا�ت�مx وتسæ  سæتو، كما يقتدي به أصحاب هذه الطريقة اإلمام الشاف�الطريقة هو إمام هذه ا�درسة أو 

أما تسميتها بطريقة الشافعية قيل ألن اإلمام الشاف� هو اtي وضع هذه الطريقة ، بطريقة اÇمهورتسæ بطريقة الشافعية و
وسميت ، شافعية وهم V هذه الطريقة أو V هذا ا�نهجن أغلب اtين دونوا r أصول الفقه من علماء الوأل، وتبناها

ن اÇمهور من علماء ا�الكية والشافعية وا�نابلة قد ألفوا r أصول الفقه V هذه الطريقة، فهذه بطريقة اÇمهور أل
ظريات ا�جردة دون الطريقة كتب فيها العلماء و اعتمدها أكb ا�صنفx المتيازها با�نهج العقÊ ا�جرد ومواكبتها للن

 .وقد كb أنصاره فشمل ºيع مذاهب أهل السنة ماعدا ا�نفية، ارتباط بالفروع الفقهية

    ::::وهذه ا�درسة Áا سمات وخصائص منهاوهذه ا�درسة Áا سمات وخصائص منهاوهذه ا�درسة Áا سمات وخصائص منهاوهذه ا�درسة Áا سمات وخصائص منها 
PPPP.... ا�جرد Êاالستدالل العق V أنها تعتمد. 
SSSS.... xأنها ال تتعصب �ذهب فق  مع. 
RRRR.... وضيح وا�ثال�الفروع الفقهية �جرد ا V ®أنها تقت. 

r إثراء علم األصول وا�عمق t  rا Ëنت هذه الطريقة سببا، والشك أن هذه الطريقة تستهوي اIاحثX r x ع®
وبهذا يقول إمام ا�رمx أبو ا�عا± اÇوي¼ V أن r مسالك ، مدلوالته وبلورة قضاياه ومبادئه دون تأثر با�سائل الفرعية

الÖ  أهم وأبرز ا�ؤلفاتإذا تقرر هذا فإن من ، فالفرع يصحح V األصل ال V الفرع األصول ال نلتفت إ� مسائل الفقه
Êتلف ا�ذاهب من ا�ال� أو الشاف� أو ا�نب¨ V لة مؤلفاتº هذه الطريقة V ألفت. 
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ä أÈ بكر اIاقال» لقال) ا�قريب واإلرشاد( كتابا�ؤلفات مؤلفات القاä أÈ بكر اIاقال»، ومن أبرزها  ومن أشهر
 |تابو) ال©هان r أصول الفقه(كتاب .حسx اI®ي Èأل) ا�عتمد r أصول الفقه( كتابثم .وهو من علماء ا�الكية

و|ذلك ألف V هذه الطريقة أبويعÉ ا�نبÊ وهو من علماء  .مام ا�رمx أبا ا�عا± اÇوي¼ وهو من الشافعيةإل) الورقات(
بو الو�د اIا" ألف وأ ) .الواضح r أصول الفقه(أيضا ابن عقيل ا�نبr Ê كتابه ) لُعدة r أصول الفقها( تابها�نابلة r ك

ا�نخول r (و ) ا�ستص¯ r أصول الفقه( أبو حامد الغزا± ألف كتابهو .وهو من علماء ا�الكية) إحÆم الفصول(كتابه 
اإلحÆم r أصول (وسيف ا:ين اآلمدي وU ) ا�حصول r أصول الفقه(ب  كتاوفخر ا:ين الرازي وU.) أصول الفقه

ومن أفضل الكتب الÖ بنيت V هذه الطريقة  وهو من أشهر الكتبوهو من أشهر الكتبوهو من أشهر الكتبوهو من أشهر الكتبالبن قدامه ا�نبÊ ) ) ) ) ا\اظرا\اظرا\اظرا\اظر    ةةةةروضروضروضروض((((كتاب ) األحÆم
) ) ) ) قواطع األدلةقواطع األدلةقواطع األدلةقواطع األدلة((((    كتابكتابكتابكتاب    من أفضلهامن أفضلهامن أفضلهامن أفضلها وأيضا  .ةالبن قدام) روضة ا\اظر(والروضة ^ ، للطو) ) ) ) �ح ¨ت® الروضة�ح ¨ت® الروضة�ح ¨ت® الروضة�ح ¨ت® الروضة((((كتاب 

 .البن السمعا» وهو من علماء الشافعية
 ::::ما تكون ا�باحث فيها V ا\حو ا�ا±ما تكون ا�باحث فيها V ا\حو ا�ا±ما تكون ا�باحث فيها V ا\حو ا�ا±ما تكون ا�باحث فيها V ا\حو ا�ا±    وهذه ا�ؤلفات تتضمن ºلة من ا�باحث وI¹اوهذه ا�ؤلفات تتضمن ºلة من ا�باحث وI¹اوهذه ا�ؤلفات تتضمن ºلة من ا�باحث وI¹اوهذه ا�ؤلفات تتضمن ºلة من ا�باحث وI¹ا

ثم يوردون ، ثم يت�مون بعد ذلك عن األحÆم ال*عية، با�عريفات ا�شتملة V ا�قدمات ا�نطقية واللغوية تبدأ أوال
ªاألدلة ودالالت األلفاظال V قليد، م�يت�م عنها أصحاب هذه ، ثم يت�مون عن االجتهاد وا Öهذه أبرز ا�باحث ال

 .الطريقة r مؤلفاتهم r علم أصول الفقه
    ::::طريقه ا�نفيةطريقه ا�نفيةطريقه ا�نفيةطريقه ا�نفية    أوأوأوأومنهج الفقهاء منهج الفقهاء منهج الفقهاء منهج الفقهاء : : : : ثانياثانياثانياثانيا

 V هذه الطريقة تقوم Öضوء الفروع الفقهية ال r وجعلوا القاعدة ، قررها أئمة ا�ذهباستنباط القواعد األصو�ة
اtين اشتهروا با�ماس  متمتمتمتآآآآخري ا�نفيةخري ا�نفيةخري ا�نفيةخري ا�نفية، ¹لب اtين ألفوا V هذه الطريقة هم من األصو�ة منسجمة مع الفرع الفق 

فحينما لم Ïدوا ألئمتهم من علماء ا�ذهب ة، ثبات أن U أصوال سابقÔو، والشهادة بسالمة فروعه، �ذهبهم وا:فاع عنه
، وÔنما وجدوا فرو< فقهية كث°ة يتخللها بعض القواعد ا�نثورة، مام الشاف�كما فعل اإلة، مدون ةن� قواعد أصو�ا�

صارت هذه القواعد أو األصول أداة لتفاع عن مذهبهم r مقام ا�ناظرة واÇدل بينهم وبx أتباع ا�ذاهب الفقهية 
 .ال*عية للوقائع وا�سائل اÇديدة عند علماء ا�نفيةثم أصبحت أساسا r استنباط األحÆم ، األخرى

وتسæ بطريقة الفقهاء ، غلب اtين ألفوا عليها هم من علماء ا�ذهب ا�ن�أسميت هذه الطريقة بطريقة ا�نفية ألن 
xالسابق xأو ا�نهج xلك الفرع، و#تا الطريقتt خضاع األصل أو القاعدةÔيؤديان الغاية لشدة تعلقها بالفرع الفق  و 

 قبل ا�ادثة أو ثانيا سواء قررت أوال، ا�رجوة و^ استنباط ا�كم ال*� للفروع الفقهية الÖ تندرج ¥ت القاعدة
و^ ¥قيق ا\ماء وخصوبة الفقه اإلسال$ اtي ال يfك واقعة من أفعال  ةكما أن ا\تيجة واحد، أو V العكس، بعدها

 .حكم ا\اس إال ويكون U فيها
قائمة V ربط األصول بالفروع تمهيدا  ةطريقة عمليأنه  :تسمت هذه ا�درسة و^ طريقة ا�نفية بسمات وخصائص منهاا

ومزجت بينهما  أنها قاربت بx األصول والفقهومن سماتها أيضا ، فتمùت با�طبيق العمÊ، الستخالص األصول من الفروع
õ Vو جr Ê �ال ا�أ�ف r باب اlالف وöريج الفروع V األصول  الفقه أنها خدمتومن مزاياها ، بأسلوب مفيد

 .و|تابة قواعد الفقه ال�ية وسبق ا�أ�ف r القواعد
 :عدة مؤلفات منها الطريقةوÔذا تقرر هذا فإن من أهم الكتب أو ا�ؤلفات الÖ ألفت V هذا ا�نهج أو V هذه 

 .بكر اÇصاص الرازي وهو ألÈ) أصول اÇصاص(كتاب 
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 ) تأسيس ا\ظر(ألÈ زيد ا:بو¦ وU أيضا كتاب ) تقويم األدلة(كتاب 
كشف األ9ار V كشف األ9ار V كشف األ9ار V كشف األ9ار V (((( لفخر اإلسالم ال%دوي وقد �حه عبدالعزيز اIخاري �حا وافيا r كتابه) أصول ال%دوي(كتاب 

 .وهو من الكتب ا�همة وا�فيدة r طريقة ا�نفية) ) ) ) أصول الأصول الأصول الأصول ال%%%%دويدويدويدوي
 .للحافظ النس� وU �وح عديدٌة و|ث°ة) ا�نار(ب و|تا

    : : : : اآلìاآلìاآلìاآلì    وÔذا تأملنا هذه ا�ؤلفات V طريقة ا�نفية فنحن وÔذا تأملنا هذه ا�ؤلفات V طريقة ا�نفية فنحن وÔذا تأملنا هذه ا�ؤلفات V طريقة ا�نفية فنحن وÔذا تأملنا هذه ا�ؤلفات V طريقة ا�نفية فنحن 				د مباحث هذه الكتب r الغالب ترتب V ا\حود مباحث هذه الكتب r الغالب ترتب V ا\حود مباحث هذه الكتب r الغالب ترتب V ا\حود مباحث هذه الكتب r الغالب ترتب V ا\حو 
ثناء éثهم و أ، ثم تبr x الغالب ا�صدر األول وهو القرآن، ثم تذكر األدلة إºاال، فتبدأ أوال بتعريف علم أصول الفقه

و^ كما هو ، ثم بقية األدلة، ثم يت�مون عن السنة ومباحثها، للقرآن يذكرون ºلة من القواعد اللغوية وطرق االستنباط
ثم يت�مون عن أحوال ا�جتهدين ، �ع من قبلنا ومذهب الصحاÈ واإلºاع والقياس واالستصحاب واالستحسان :معلوم

أي ا�اكم وا�كم ال*� وا�حكوم ، ثم mتمون أخ°ا بالªم V مباحث ا�كم، ثم عن مسائل ا�عارض والfجيح
 .وهذا واضح r تأمل الكتب وا�ؤلفات V هذا ا�نهج، فيه وا�حكوم عليه واألهلية

    ::::طريقة ا�تطريقة ا�تطريقة ا�تطريقة ا�تآآآآخرين وتسæ طريقة اÇمع بx منهخرين وتسæ طريقة اÇمع بx منهخرين وتسæ طريقة اÇمع بx منهخرين وتسæ طريقة اÇمع بx منه&&&& الشافعية وا�نفية الشافعية وا�نفية الشافعية وا�نفية الشافعية وا�نفية: : : : ثا�اثا�اثا�اثا�ا
تقوم ، فريدة r ا�أ�ف r علم أصول الفقه طريقةوتعد ، Áجري r ع® ا�قليدهذه الطريقة ظهرت r القرن السابع ا

ثم ، فتقوم V ¥قيق القواعد األصو�ة وÔثباتها باألدلة، هذه الطريقة V اÇمع بx طريقة ا�ت�مx وطريقة ا�نفية
سميت هذه ، افعية وبعض علماء ا�نفيةوÑن Òن ألف V هذه الطريقة بعض علماء الش، تطبيقها V الفروع الفقهية

وقد أفادت هذه الطريقة ، الطريقة بطريقة ا�تآخرين ألنها ظهرت r وقت متآخر بعد استقرار ا�أ�ف r علم أصول الفقه
لكن  ،كث°ا r �ال ا�قارنة ومناقشة اآلراء األصو�ة ل�تا الطريقتx السابقتx مع الfجيح بينهما r اÇزيئات الفقهية

 :ومن أهم الكتب وا�ؤلفات V هذه الطريقة منها، تسمت باإلÏاز وا�لخيصاالكتابة V هذه الطريقة r الغالب 
) تنقيح األصول(كتاب  -.وهو البن السا<ì ا�ن�، اÇامع بx كتاÈ ال%دوي واإلحÆم لآلمدي) بديع ا\ظام( كتاب

وهو لصدر ال*يعة من علماء ا�نفية وºع r كتابه هذا بx ثالث مؤلفات  )ا�وضيح �ح ا�نقيح(و�حه ويسæ كتاب 
ومن  - البن ا�اجب ا�ال�) ا�خت® األصو×( أو) منت  السول واألمل(^ أصول ال%دوي وا�حصول للرازي الشاف� و 

Òا يقرب من مئة مصنف كما يذكر واستمد مضمونه ، عبد الوهاب ابن عÊ السب� �اج ا:ين) ºع اÇوامع(الكتب أيضا 
ا�قرير (منها ، �وح كث°ة لكمال ا:ين ابن اÁمام وهذا الكتاب U) ا�حرير(ومنها أيضا كتاب  - .) ºع اÇوامع(ه وسما

 ألم° باد شاه وهو أيضا من) تيس° ا�حرير(وأيضا كتاب ، البن أم° ا�اج وهو من علماء ا�نفية) وا�حب° �ح ا�حرير
الÖ ألفت  الكتب �حب اهللا بن عبد الشكور اÁندي وهو من أدق) مسلم ا�بوت(كتاب  من الكتب أيضا -.علماء ا�نفية

فواتح الرãوت �ح مسلم (V هذه الطريقة ومن أحسنها �حه �مد بن نظام ا:ين األنصاري r �ح نفيس سماه 
 . سار عليها ا�أ�ف r أصول الفقههذا فيما يتعلق بهذه الطرق ا�الثة الÖ ) ا�بوت

    ::::و\ا بعد ذكر هذه ا�ناهج ا�الثة وقفتانو\ا بعد ذكر هذه ا�ناهج ا�الثة وقفتانو\ا بعد ذكر هذه ا�ناهج ا�الثة وقفتانو\ا بعد ذكر هذه ا�ناهج ا�الثة وقفتان
رغم أن الÆتبx قد تواتروا r معظم مؤلفاتهم الÖ ، أن ح® ا�ناهج أو الطرق r هذه ا�الث ح® غ° دقيق ::::األو¾األو¾األو¾األو¾    الوقفةالوقفةالوقفةالوقفة

لسبب فيما يظهر r ح®هم هذا أنهم اعتمدوا V وا، ألفوها r مناهج ا�صنيف r هذا العلم V ذكر هذه الطرق ا�الث
وÔال r ا�قيقة فإننا عندما ، مقولة البن ختون اtي يعد أول من ذكر هذه ا�ناهج ا�الث وتناقلوها عنه دون مناقشه

xآخري xد هناك طرقا أخرى للتأ�ف يمكن أن نذكر منها طريقت	علم أصول الفقه  r أ�ف�نتأمل ا.    
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فهذه الطريقة تع¢ بذكر القاعدة األصو�ة ثم  بناء الفروع V األصول أو öريج الفروع V األصول ::::ال طريقةال طريقةال طريقةال طريقةفمنها مثفمنها مثفمنها مثفمنها مث
 .ذكر ما يتفرع عليها من ا�سائل الفقهية

 .öريج الفروع V األصول للز	ا» وهو من علماء الشافعية :ومن أبرز ا�ؤلفات V هذه الطريقة
تعرض ، لل*يف ا�لمسا» وهو من علماء ا�الكية) مفتاح الوصول إ� بناء الفروع V األصول( ومن ا�ؤلفات أيضا كتاب

 .فيه للقواعد األصو�ة الÖ وقع فيها اlالف وبx أثرها r ا�ذاهب ا�الثة ا�ن� وا�ال� والشاف�
 .لماء الشافعيةÇمال ا:ين األسنوي وهو من ع) ا�مهيد ö rريج الفروع V األصول(و|تاب 

 .لعالء ا:ين ابن اللحام ا�نبÊ) كتاب القواعد والفوائد األصو�ة(و 
 فهذه مؤلفات من ¨تلف ا�ذاهب ألفت V هذه الطريقة الÖ نعدها طريقة أخرى من طرق ا�أ�ف r علم أصول الفقه

 .و^ طريقة بناء األصول V الفروع
وهذه تبناها اإلمام الشاطÓ رãه  االستقرا§ بطريقة ا�نهجما يسr æ هذا ا�قام نذكرها  أنومن الطرق الÖ يمكن أيضا 

حيث انه ر|ز V معرفة !يات ال*يعة ومقاصدها بناء V ) ا�وافقات r أصول ال*يعة(اهللا من علماء ا�الكية r كتابه 
ا��يف ثم ا�وصل إ� هذه ال�يات ومعرفة  االجتهادي �عرفة !يات ال*يعة ومقاصدها وأ9ار الستنبا)اا\ظر 

، ا�قاصد من خالل االستقراء ألحÆم ال*يعة وجزئياتها مع االستدالل باألصول ا\قلية وأطراف من القضايا العقلية
 .مناهج ا�أ�ف r علم أصول الفقه أنها تضافتهما للمناهج السابقة الÖ ذكرإوهاتان طريقتان آخريان يمكن 

أن تسمية منهج غ° األحناف �نهج ا�ت�مx �ا r طريقتهم من الشبه بطريقة أهل الªم الÖ تستند إ�  ::::ة ة ة ة ا�انيا�انيا�انيا�انيالوقفة الوقفة الوقفة الوقفة 
ختون رãه اهللا فقد نقلت عنه هذه ا�قولة دون  ابنا:�ل العقÊ دون نظر r اÇزئيات فإن هذا السبب أول من أطلقه 

 .تمحيص
    ::::و\ا مع هذه الوقفة مالحظتانو\ا مع هذه الوقفة مالحظتانو\ا مع هذه الوقفة مالحظتانو\ا مع هذه الوقفة مالحظتان

فنقول بهذا إن علم الªم اtي ينسب إ�ه ا�ت�مون علم مذموم ، r تسمية من عدا ا�نفية با�ت�مx :�الحظة األو¾�الحظة األو¾�الحظة األو¾�الحظة األو¾اااا
فإطالق هذه ، وهو شعار �ن ترك االستدالل بالكتاب والسنة ومال إ� أقوال الفالسفة وقواعد ا�نطقيx، عند السلف

ويدل V ، والشافعية وا�نابلة وغ°هم إطالق øمل r لفظه ما يقت� رفضه التسمية V من عدا األحناف من ا�الكية
 .ٍذ ما يستوجب تسمية هذا ا�نهج بمنهج ا�ت�مx فيها ما فيها من ا�الحظةئفحين، معناه ما يستوجب نقضه

¹لب فنونهم ومقت( ألنه ، أن القول فيمن عدا األحناف يميلون إ� االستدالل العقÊ ما أمكن :ا�الحظة ا�انيةا�الحظة ا�انيةا�الحظة ا�انيةا�الحظة ا�انية
فإن ا\اظر r كتب القوم Ïد أنهم يستدلون V قضاياهم األصو�ة بأدلة من الكتاب ، قول ينقضه ال©هان والواقع، طريقتهم

كيف ال وهم ºيعا يقررون أن أصل األدلة ، رائهم األصو�ة V هذه األدلةآ r فهم مستندون، والسنة واإلºاع وا�عقول
ثم القياس غ° ا�عارض Áذه األدلة، نعم لم يسلكوا منهج ا�نفية ، ثم اإلºاع ا�ستند إ�هما، م السنة ا�بينة Uث، هو الكتاب

، بل بينوا ذلك V ما يدل عليه الكتاب والسنة واإلºاع وا�عقول الصحيح، أئمتهم فتاوىرائهم األصو�ة من آr استخراج 
، ستقل بها هؤالء العلماء ولم يتأثروا فقط با�نهج العقÊ اtي أشيع عنهماته ا�مùة الÖ إال أنه يب* أن هذا ا�نهج U طريق

 .االستدالل باألدلة ال*عية من الكتاب والسنة واإلºاعr وÔنما Áم جهد واضح 
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 ))))����( ( ( ( �لقة �لقة �لقة �لقة اااا
    ا�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامه

فيتعرض ، اlاصة بهذا العلم بمسائل ا�كم ال*�جرت <دة بعض العلماء أن يبدؤوا �مهم r مسائل أصول الفقه 
الÖ يدور حوÁا �منا r هذا  ا�انية ويعد ا�كم ال*� هو ا:ائرة، Çملة من مسائله و أقسامه وتعريفاته وõو ذلك

 :و هذه ا�لقة سيكون �منا V، العلم
 ا�راد با�اكم وما يfتب V ¥ديد من هو ا�اكم  •
 ويشمل ذلك تعريفه و�ح هذا ا�عريف :�م عن ا�راد با�كم ال*�ثم نت •
 مع تبيx قسè ا�كم ال*� ،ثم نعرض للªم V أقسام ا�كم ال*� •
•  X عريف ل� قسم  و�ح - قسموتعريف�هذه األقسام وبيان - منهاا xالفروق ب 

العلماء عندما يريدون اIحث r األحÆم يفصلون الªم فيها العلماء عندما يريدون اIحث r األحÆم يفصلون الªم فيها العلماء عندما يريدون اIحث r األحÆم يفصلون الªم فيها العلماء عندما يريدون اIحث r األحÆم يفصلون الªم فيها  أن إ�فإنه قبل ا:خول r تعريف ا�كم البد من اإلشارة 
 .وما ذلك إال �علق أéاث هذه األحÆم بكل منها، ا�اا�اا�اا�اككككم وا�ُكم وا�حكوم فيه وا�حكوم عليهم وا�ُكم وا�حكوم فيه وا�حكوم عليهم وا�ُكم وا�حكوم فيه وا�حكوم عليهم وا�ُكم وا�حكوم فيه وا�حكوم عليه: : : : و^و^و^و^ أربعة أبوابأربعة أبوابأربعة أبوابأربعة أبواب    إ�إ�إ�إ�
وأن ، ا�سلم هو اهللا عز وجل إذ إنه Òا ال �ال للشك فيه أن ا�اكم عند فأما ا�افأما ا�افأما ا�افأما ا�اككككم فا�راد به هنا هو اهللا جل وعالم فا�راد به هنا هو اهللا جل وعالم فا�راد به هنا هو اهللا جل وعالم فا�راد به هنا هو اهللا جل وعال•

ولم يعرف ا�اريخ خروجا ، ألنه اlالق اIارئ العليم ا�كيم ا�ت®ف r ملكه كما يشاء، ا�اكمية ا�طلقة U وحده سبحانه
ه واستبدلوا بعبادته سبحان، عن هذه ا�اكمية ا�طلقة هللا تعا� إال من �ذمة من ا�لحدين اtين تنكروا لوجود اهللا تعا�

V أنه ال حكم  أما أمة اإلسالم  ميع طوائفها فمجمعة، لفساد بزعمهما�طلقوا ألنفسهم عنان ، شهواتهم وأهوائهم عبادةَ 
فهل يمكن معرفتها عن طريق العقل أو ال تدرك إال ، بعضهم r طرق معرفة هذه األحÆم اإلÁية اختلفوÔن ، إال هللا تعا�

هم إن العقل V الرغم من إدراكه حسن بعض األفعال وقبحها فإن هذا اإلدراك وحده ال فقالت طائفٌة من ؟عن طريق ال*ع
ا�كم بمجرد إدراك  ديوجب وجو فإن العقل عندهم ال، م ترد به األدلة ال*عيةل Ïعل هذا ال¡ء الزما ومطلوبا �< ما

ألنه سبحانه حكيم عليم ال يرجح ،  عز وجلوÔنما يستد� tلك اإلدراك استحقاق الفعل للحكم من اهللا، ا�سن أو القبح
وقال طائفٌة أخرى إن العقل ال مدخل r U معرفة  .ما هو مرجوح، وÔذا لم ترد األدلة ال*عيُة به فال إÏاب وال ¥ريم

 .األحÆم ال*عية ألنه يظن القبيح حسنا وا�سن قبيحا فال يدرك ا�كم إال عن طريق ال*ع
العقل إذا  أن، ويقصدون بإدراكه هذا، ن العقل مدرك Iعض األحÆم اإلÁية سواء ورد بها ال*ع أو الأ :ةوقالت طائفة ثا�
و|ذلك إذا علم ، ال بمع¢ أن العقل أوجبه بنفسه V اهللا وV العباد، علم أنه مأمور به من قبل الشارع، علم حسن الفعل

ويتقرر Òا سبق أن خالف ،  بمع¢ أن العقل هو اtي ن, عنهال، العقل قبح الفعل علم أنه من  عنه من قبل الشارع
وtلك اتفقوا V وجوب اإلذ<ن ، العلماء r طرق معرفة ا�كم ال mرجهم عن االتفاق بأن ا�اكم هو اهللا أوال وآخرا

 .هذا فيما يتعلق بمسألة ا�اكم، Áذه ا�اكمية
    .أو ما يثبت به ذلك ا�ُكم اب اهللا تعا�فإن ا�راد با�ُكم هنا خط: : : :     وأما مسألة ا�ُكموأما مسألة ا�ُكموأما مسألة ا�ُكموأما مسألة ا�ُكم

 .سواء Ëن هذا الفعل امتثاال أم اجتنابا وسواء أكان فعل اÇوارح أم فعل القلوب فا�راد به فعل العبد    ::::وأما ا�حكوم فيهوأما ا�حكوم فيهوأما ا�حكوم فيهوأما ا�حكوم فيه
وط ا��يف وسيأì بيان مسائل ا�حكوم عليه r �، فهو العبد اtي توجه إ�ه اlطاب وتعلق بفعله    ::::    وأما ا�حكوم عليهوأما ا�حكوم عليهوأما ا�حكوم عليهوأما ا�حكوم عليه

 .عن ا��ف عند ا�ديث
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    ا�كم ال*� ا�كم ال*� ا�كم ال*� ا�كم ال*� �
وسنت�م من ، فأما ا�كم ال*� ومسائل ا�ُكم ومباحث ا�ُكم فإننا سنت�م كما قلنا ابتداء بتعريف ا�ُكم ال*�

 .خالل ذلك عن تعريفه r اللغة وتعريفه r االصطالح
ويظهر من ، فيقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من ذلك، ا�نع ومنها ،القضاءمنها ، فله عدة معا» ::::فأما ا�ُكم r اللغةفأما ا�ُكم r اللغةفأما ا�ُكم r اللغةفأما ا�ُكم r اللغة****    

حكم اهللا أو ُحكم اهللا r مسألة الوجوب معناه أنه سبحانه ق( فيها  هذا ا�ع¢ اللغوي ل�مة حكم أننا إذا قلنا
 .هذا مع¢ !مة ا�ُكم r اللغة، بالوجوب ومنع ا��ف من ¨الفته

 .ن ا�ُكم مستفاٌد من أدلة ال*عأومع¢ نسبته إ� ال*ع ، أن ا�ُكم منسوب إ� ال*عفمعناه  وأما !مة ال*ع* 
وا�قصود به اصطالح علماء أصول الفقه فقد ذكر األصو�ون للحكم عدة تعريفات  ا�كم ال*� r اصطالح العلماءا�كم ال*� r اصطالح العلماءا�كم ال*� r اصطالح العلماءا�كم ال*� r اصطالح العلماء

 :منها
P /هور األصو�يعرتº فx ي°ا أو وضعاتعا� ا�تعلق بأفعاتعا� ا�تعلق بأفعاتعا� ا�تعلق بأفعاتعا� ا�تعلق بأفعا    خطاب اهللاخطاب اهللاخطاب اهللاخطاب اهللا(((( منهم بأنهö اقتضاء أو xي°ا أو وضعال ا��فö اقتضاء أو xي°ا أو وضعال ا��فö اقتضاء أو xي°ا أو وضعال ا��فö اقتضاء أو xتلف ) ) ) ) ل ا��فö وقد

 ، عباراتهم r أداء هذا ا�عريف
S / وهو اوهناك تعريف آخر xخطاب الشارع ا�فيد فائدة خطاب الشارع ا�فيد فائدة خطاب الشارع ا�فيد فائدة خطاب الشارع ا�فيد فائدة ((((بأنه عرف ا�ُكم بأنه  سيف ا:ين اآلمديختاره بعض األصو�

تقييد اآلمدي للحكم بأنه ما يفيد  لكن اtي يظهر أن، ووصف تعريفه هذا بأنه مطرٌد منعكس ال غبار عليه) ) ) ) ةةةة�عي�عي�عي�عي
مثل إخبار ، وليست éُكم r االصطالح ةإذ تدخل فيه اlطابات ا�فيدةُ فائدة �عي، Ïعل تعريفه غ° مانع ةفائدة �عي

 ن هذه األخبار تفيد فائدةأإذ ، ضه سبحانه ما جرى Áا من عذاب وغ°هروع، اهللا عز وجل عن أحوال األمم السابقة بالقرآن
كما تدخل فيه اlطابات غ° ، بأحواÁم واالتعاظكفائدة االعتبار ، وتتعلق با��فx وأفعاÁم، مقصودة للشارع ة�عي

xمهور تعريفهم، ا�تعلقة بأفعال ا��فÇقيد بها ا Öلك تب* القيود الt ،عريف األول�خي° والوضع ، ووهو ا�الطلب وا ^
 .نها أكb دقة و¥قيقا لالطراد واالنعÆستب* ^ ا�رجحة r ا�عريف أل

R / تعريف ا�ُكم هو اوهناك تعريٌف ثالث r وهو تعريف م. عليه كث° من الفقهاء فقالوا xأثر أثر أثر أثر ((((ختاره بعض األصو�
ا�ُكم وقد يع© عنهم بعضهم بقريب من هذا ا�ع¢ فيقول ) ) ) ) أو öي°ا أو وضعاأو öي°ا أو وضعاأو öي°ا أو وضعاأو öي°ا أو وضعا    طلباطلباطلباطلبا    عبادعبادعبادعباداهللا تعا� ا�تعلق بأفعال الاهللا تعا� ا�تعلق بأفعال الاهللا تعا� ا�تعلق بأفعال الاهللا تعا� ا�تعلق بأفعال ال    خطابخطابخطابخطاب

فواضح من هذه ا�عريفات أو من هذا ا�عريف األخ° أنهم جعلوا أثر اlطاب ومدلوU هو ) ) ) ) مدلول خطاب الشارعمدلول خطاب الشارعمدلول خطاب الشارعمدلول خطاب الشارع((((هو 
ِقيُموا {ا�ُكم عند هؤالء r قوU تعا� فواآلمدي، ولم يعت©وا اlطاب نفسه ُحكما كما فعل ºهور األصو�x ، ا�ُكم

َ
َوأ

َة 
َ

ال Ùفيعت©ون ا\ص نفسه هو ، ب الصالة ا�ستفاد من هذا ا\ص ال*�هو وجو. ا\ور})��(الص xهور األصو�º أما
 ، ا�كم

فإن اtي يfجح r تعريف ا�ُكم ال*� هو ا�عريف ا�الث  وأما ا�عريف ا�ختار من هذه ا�عريفات للحكم ال*�وأما ا�عريف ا�ختار من هذه ا�عريفات للحكم ال*�وأما ا�عريف ا�ختار من هذه ا�عريفات للحكم ال*�وأما ا�عريف ا�ختار من هذه ا�عريفات للحكم ال*�
أثر خطاب اهللا تعا� ا�تعلق أثر خطاب اهللا تعا� ا�تعلق أثر خطاب اهللا تعا� ا�تعلق أثر خطاب اهللا تعا� ا�تعلق ف ا�ُكم ال*� بأنه اtي أختاره بعض األصو�x وم. عليه كثٌ° من الفقهاء وهو تعري

وهذا االصطالح م. عليه بعض األصو�x وأيضا الفقهاء وهذا ا�عريف Ïعل  .أو öي°ا أو وضعاأو öي°ا أو وضعاأو öي°ا أو وضعاأو öي°ا أو وضعا    طلباطلباطلباطلبا    عبادعبادعبادعبادبأفعال البأفعال البأفعال البأفعال ال
 ا�ُكم أثر اlطاب وليس اlطاب نفسه

فجعل ا�ُكم ، ال*� عن د�له تميùا واضحا هو أن هذا ا�عريف األخ° مù ا�كم / والسبب لfجيحنا Áذا ا�عريف
�عريف ºهور األصو�x اtي دمج بينهما تقريبا  عل اlطاب  اخالف، اlطاب نفسه وا:�ل هو، ما ثبت باlطاب

 .ال*� د�ال وحكما r آن واحد
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فنسfيح من ، لُحكم ال*�وبfجيحنا Áذا ا�عريف نسلم من كث° من االنتقادات الÖ وجهت �عريف األصو�x ل
 Öاع وال يؤدي إ� نتيجٍة سليمةاتكلف األجوبة ال�، ضطر إ�ها ºهور األصو�x دفا< عن مصطلحهم بما ال يقطع ال

إذ ال مشاحَة r ، ولوال هذه االعfاضات القوية واألجوبة ا�ت�فة �ا اضطررنا إ� ترجيح اصطالح V اصطالح
د ما ذكرنا واlروج بذلك عن موضوع األصو�x اضطرنا إ� ترجيح اصطالٍح قائٍم هو أسلم إال أن وجو، االصطالح

إن  :وÔن Òا يؤيد هذا الfجيح أن ºهور األصو�x عندما أرادوا تعريف اlطاب الوارد r تعريف ا�كم قالوا .وأحكم
وتوجيه الªم ، اlطاب r حقيقته هو توجيه الªم ، ألنا�راد به ما خوطب به فأطلق ا�صدر وأريد به اسم ا�فعول �ازا

وÔنهم لو عرفوا ا�ُكم بأثر اlطاب لسلموا من هذه اإلشÆالت وغ°ها، وÒن ن/ هذا ا�ن/ وأخذ بهذا ، ليس éكم
يزال يسلك وتعجب Òن ال ، فإنه نسب هذا الfجيح r هذا ا�عريف إ� ا�حققx، الfجيح الشيخ 0يت ا�طي� رãه اهللا

وما أحوجنا إ� ": يسلم من االعfاضات الكث°ة r ذلك، حيث قال r تعريف ا�ُكم مسلك ºهور األصو�x اtي ال
ثم قال  "ا�ُكم هو اlطاب ا�تعلق أنمن األشاعرِة ومن وافقهم V  ا�تأخرينإال اصطالح أو�ك  ر<ية هذه ا��فات

بما هو مصطلح الفقهاء من أنه ما ثبت باlطاب اللفظي إ� آخر ما تقدم لسلمنا X ما ولو عرفنا ا�ُكم من أول األمر "
، وÔذا خلصنا إ� ترجيح "تكلف اÇواب عنهم بما هو بعيد عن ا�قيقة إ�قاU ا�ع�لة وسلمنا من اعfاضاتهم ولم õتج 

fعريف فنقول عندما اخ�عريف فإننا يمكن أن نصل إ� �ح هذا ا�عريف بأنه هذا ا�أثر خطاب اهللا تعا� أثر خطاب اهللا تعا� أثر خطاب اهللا تعا� أثر خطاب اهللا تعا� نا هذا ا
 فإننا r �حنا Áذا ا�عريف نقف عند !مات هذا ا�عريف  ا�تعلق بأفعال العباد طلبا أو öي°ا أو وضعاا�تعلق بأفعال العباد طلبا أو öي°ا أو وضعاا�تعلق بأفعال العباد طلبا أو öي°ا أو وضعاا�تعلق بأفعال العباد طلبا أو öي°ا أو وضعا

    ) :) :) :) :وهو الراجحوهو الراجحوهو الراجحوهو الراجح((((�ح ا�عريف ا�الث �ح ا�عريف ا�الث �ح ا�عريف ا�الث �ح ا�عريف ا�الث 
ريف الفقهاء للُحكم وليس ماثبت باlطاب ونتج عنه كما أوضحنا ذلك r الªم عن تع :ا�راد بقو\ا أثر خطاب اهللا�راد بقو\ا أثر خطاب اهللا�راد بقو\ا أثر خطاب اهللا�راد بقو\ا أثر خطاب اهللا

 .كما هو عند ºهور األصو�x، اlطاب نفسه
، وذلك V سبيل إطالق ا�صدر V اسم ا�فعول، حقيقة اlطاب العباد ال ما خوطب به :وا�راد بقو\ا خطاب اهللا تعا�وا�راد بقو\ا خطاب اهللا تعا�وا�راد بقو\ا خطاب اهللا تعا�وا�راد بقو\ا خطاب اهللا تعا�

به �م اهللا تعا�  أن ا�راد :ويظهر من قو\ا r تعريف اlطاب ما خوطب بهة، صار بعد االصطالح عليه حقيقة عرفي وقد
خطاب غ° اهللا تعا� من اÇن ) خطاب اهللا تعا�(وخرج بقيدنا ، وهو مبحوث r علم األصول إºاال و الفقه تفصيال

وقد ظن بعضهم خروج ، ودخل فيه ما ثبت 0طابات السنة واإلºاع والقياس، واإلنس وا�الئكة إذ ال ُحكم إال هللا تعا�
خطابات اهللا  ، ألنr هذا إال أن ا�ق أنها داخلةٌ ، عfض V هذا ا�عريف بمثل هذاار عن حكم اهللا تعا� فهذه األمو

ËلÖ ثبتت بالسنة وغ°ها من  ومنها ما ينسب إ�ه بواسطةٍ ، الكريم تعا� منها ما ينسب إ�ه مبا�ة ËلÖ وردت بالقرآن
وليست بمثبتاٍت وال  فاٍت éكمهومعرّ ، حقيقتها راجعٌة إ� خطاب اهللا عز وجل r األدلةف� هذه ، ا�عت©ة األدلة ال*عية

 .ويظهر \ا هذا واضحا بالرجوع ألدلة وحجيتها r كتب أصول الفقه، منشئات
  .ممطلق ا�عل ì ذكرها البمع¢ ارتباط اlطاب بالفعل V وجٍه من الوجوه اآل، فهذا مقصود به ا�رتبط :وأما قو\ا ا�تعلقوأما قو\ا ا�تعلقوأما قو\ا ا�تعلقوأما قو\ا ا�تعلق

 ُهَو {وجل  كقوU عز، اlطابات بذات اهللا تعا� وصفاته وأفعاU تعلق من ما :وخرج بقو\ا فعل العبادوخرج بقو\ا فعل العبادوخرج بقو\ا فعل العبادوخرج بقو\ا فعل العباد
Ù
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َ
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)Q�({الكهف . 
أو ا�عامالت أو العبادات أو  سواء منها االعتقادات، القلوب واÇوارح فهذا لفظ <م يشمل أفعال :وأما ا�راد بقو\ا أفعالوأما ا�راد بقو\ا أفعالوأما ا�راد بقو\ا أفعالوأما ا�راد بقو\ا أفعال
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كما ، تعلق بفعل الواحد جنٌس يشمل ا�عريف ما :وا�راد بقو\ا العباد، ºيعا تتعلق بها األحÆم ال*عية فإنها، األخالق
أو اlاصة ببعض صحابته ، فتدخل r ا�عريف األحÆم اlاصة با\Ó صÉ اهللا عليه وسلم، يشمل ما تعلق بفعل اÇماعة

وهذا د< إ� ، ما يطلق عليه لفظة عبد سواء Ëن صغ°ا أو كب°ا بكلتدخل األحÆم ا�تعلقة  اكم، اهللا عليهم رضوان
مع أن ºهور ، ا��فV x لفظ رجحنا استعمال لفظة العبادرجحنا استعمال لفظة العبادرجحنا استعمال لفظة العبادرجحنا استعمال لفظة العبادوبناء V ذلك ، العدول عن لفظة ا��فx إ� لفظة العباد

é xعب° بلفظ ا��ف�ا V سار xالغ العاقل فقطاألصو�Iنما يوجه إ� اÔطاب ال يوجه إ� الصبيان وlذا ، جة أن اÔو
 .هفإنه r ا�قيقة متوجه إ� و�ّ  توجه إ� غ°ه Ëلصغ°

إال أننا نقول أن اlطاب يمكن أن يوجه إ� الصÓ غ° اIالغ كما أنه يتعلق ا�كم بفعله ويكون ، ومع تسليمنا بذلك
فال فرق بهذا الوجوب بx الصÓ واIالغ وا�ريض ، وهو اtي يسميه ا�نفيِة بالوجوب r اtمة، تعلقه حينئٍذ معنويا

إن أهلية ثبوت األحÆم r اtمة اإلنسانية الÖ بها يستعد " :قدامة رãه اهللا ابنو هذا يقول ، والصحيح وا\ائم وا�ستيقظ
فصلح �بوت ا�كم r ذمته ولم يصلح ، ا�مù مص°ه إ� العقلفكذا الصÓ غ° ، لقبول قوة العقل اtي يفهم ا��يف

 ".أن ال*ع قد حط ا��يف عنه öفيفا إالألنه يفهم ذلك ، فأما الصÓ ا�مù فت�يفه Òكن، للت�يف r ا�ال
� لفظ ا��فx دون وX V حال فإن اÇمهور قد الحظوا r اlطابات ال*عية ا�وجهة إ� الصبيان مبا�ة فعدلوا بذلك إ

ثم إننا نقول إذا جاز أن يكون r تعلق ا�كم ا��ي� بفعل الصÓ �ال ، وهو ملحٌظ قد بينا موقفنا منه، لفظ العباد
إذ إن ا�كم ، فإن تعلق ا�كم الوض� بفعل الصبيان وغ°هم من غ° ا��فÒ xا ال يقبل مناقشة أصال، ا\ظر وا�ناقشة
كما جعل ، فلقد جعل اهللا تعا� حياة اÇنx وقرابة الصÓ سببا r م°اثهما، ì ال يتوقف V عقل وال فهمالوض� كما سيأ

قد اخfنا r أول  ومادمنا، و� هذه أحÆم وضعيٌة متعلقة بفعلهم، جناية الصغ° سببا r الضمان من ماU وÔن دفع عنه و�ه
فيلزمنا حينئِذ ، نو< خاصا من أنواع ا�كم واعت©نا ا�كم الوض�الªم أن نضيف إ� تعريف ا�كم قيد الوضع 

وبهذا تظهر \ا وجاهة انتقاد ، �صبح ا�عريف جامعا ل� نوع من أنواع ا�كم استبدال !مة ا��فx بكلمة العباد
 .ال*يعة ا�ن� ل�مة ا��فx با�عريف وتنبيهه إ� Fورة استبداÁا بكلمة العباد صدر

، سواء أكان ذلك الطلب طلب إتيان بفعل أم طلب كٍف عنه، V سبيل الطلب ما جاء من اlطابات    :ااااا�راد بقو\ا طلبا�راد بقو\ا طلبا�راد بقو\ا طلبا�راد بقو\ا طلبوووو
وقد يع© بعضهم عن ذلك بقوU ، ألن !مة الطلب تشمل هذه األنواع !ها، وسواء أكان ذلك الطلب جازما أم غ° جازم

  .!مة الطلب أوضح داللة V ا�راد ا�عب° بكلمة الطلب ألن ولكننا آثرنا، اقتضاء
وخرج بقيد ، واستوى r ذلك األمران، ما جاء من اlطابات V سبيل ا�خي° بx العمل والfك :وا�راد بقو\ا öي°اوا�راد بقو\ا öي°اوا�راد بقو\ا öي°اوا�راد بقو\ا öي°ا

اإلخبار وÔنما تعلقت بأفعاÁم V سبيل ، الطلب وا�خي° اlطابات ا�تعلقة بأفعال العباد مع أنها ال تفيد طلبا وال öي°ا
 لُعن اtين{ كما r قوU تعا� ¨©ا عن ب¼ إ9ائيل، كما ورد r قصص القرآن عن أحوال األمم السابقة، عما جرى Áم

 .}كفروا من ب¼ إ9ائيل
وÔنما تضمنت وضع ، ال*عية ا�تعلقة بأفعال العباد خا�ا عن الطلب وا�خي° ما Ëن من اlطابات :ااااأو وضعأو وضعأو وضعأو وضع    وا�راد بقو\اوا�راد بقو\اوا�راد بقو\اوا�راد بقو\ا

فحكم اهللا عز وجل  عل الطهارة مثال �طا r صحة ، كجعل ال¡ء سببا î rء أو �طا U أو مانعا منه، أشياء Áم
وÏدر ا�نبيه إ� أن بعض ،  بت�يفيهوليست  ة�عي مانعا من موانع ا�°اث وأمثاU أحÆم وضعيةٌ  الصالة وجعل القتل

ولم يعت© ا�كم الوض� نو< من أنواع ا�كم ال*� اtي يدخل r ، األصو�x لم يذكر قيد الوضع r ا�عريف
وtلك البد من دخوr U تعريف ا�كم ، أن ا�كم الوض� داخٌل r أقسام ا�كم ال*� واtي يfجح، ا�عريف
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 .هذا فيما يتعلق بتعريف ا�كم ال*� وا�عريف ا�ختار و�ح هذا ا�عريف، وا\ص عليه r تعريفه
    أقسام ا�كم ال*�  أقسام ا�كم ال*�  أقسام ا�كم ال*�  أقسام ا�كم ال*�      

xا�كم ال*� ينقسم إ� قسم :P (حكم �� تكلي�   S(  وحكم �� وض� 
لكننا نعتمد الراجح منها r هذا األمر ا�ستمد من ا�عريف السابق  ذكر العلماء تقسيمات أخرى للحكم ال*� وقد

ومادمنا قد ، وحكم �� وض�، تكلي�أن ا�كم ال*� ينقسم إ� قسمx حكم ��  وهو، للحكم ال*�
 ف � منهمافإنه البد أن نعرّ ، هذا ا�قسيم اخfنا

 .تعا� ا�تعلق بأفعال العباد طلبا أو öي°ا هو أثر خطاب اهللا ::::ا�كم ال*� ا��ي�ا�كم ال*� ا��ي�ا�كم ال*� ا��ي�ا�كم ال*� ا��ي�
وذلك  عل ال¡ء ر|نا  ،فهو أثر خطاب اهللا تعا� ا�تعلق بأفعال العباد وغ°هم عن طريق الوضع :ا�كم ال*� الوض�ا�كم ال*� الوض�ا�كم ال*� الوض�ا�كم ال*� الوض�

وسيأì مزيد بيان إن شاء اهللا تعا� للحكم الوض� عند ، î rء آخر أو �طا U أو سببا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا
 .مسائله الªم عنه وعن

 ،ا�فريق بx ا�كم ا��ي� وا�كم الوض�ا�فريق بx ا�كم ا��ي� وا�كم الوض�ا�فريق بx ا�كم ا��ي� وا�كم الوض�ا�فريق بx ا�كم ا��ي� وا�كم الوض�
 :لعلماء للفرق بينهما عدة أموروقد ذكر ا، إ� ا�فريق بينهما فح� يتمX ù قسم منهما õتاج

 .r تعلقه بأفعال العباد إنما يكون بطلب îء منهم أو öي°هم فيه ا�كم ا��ي�أن  ::::األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول    
وtلك ، فإنه حينما يتعلق بأفعال العباد فإنما يكون بوضع îء Áم وترتيب أحÆمهم ا��فية عليه ا�كم الوض�أما 

 .طاب اإلخبارأطلق عليه بعض العلماء خ
ا��يف بما ال يقدر عليه ا�رء نوع من  ، ألنو قدرة اإلنسان مقدورهتكون دائما  األحÆم ا��يفيةأن  ::::األمر ا�ا»األمر ا�ا»األمر ا�ا»األمر ا�ا»

 .وهذا تكليف غ° واقع �<، ا��يف با�حال اlارج عن القدرة
فزوال ، أن تكون خارجة عن قدرتهللم�ف كما يمكن  مقدورهفإنها يمكن أن تكون  األحÆم الوضعية ال*عيةأما 

وقد توجد أحÆم وضعيه تدخل r قدرته مثل ، ومع ذلك غ° داخٌل r قدرته، الشمس مثال يعد سببا r وجوب الصالة
 .فإنها حكم وض� ألنها سبب r قطع ا�د وهو داخل r قدرة ا�رء الôقة

 .ن ا�كم الوض�ال يتصور وجوده منفردا ع ا�كم ا��ي�أن  ::::الثالثالثالثا�ا�ا�ا�مر مر مر مر األاألاألاأل
ومن أمثلة إنفراد ، فإنه من ا�مكن إنفراده عن ا�كم ا��ي� كما يمكن اجتماعهما معا ا�كم الوض�0الف 

ومن أمثلة اجتماعهما كون الزنا ، ا�كم الوض� عن ا��ي� أوقات العبادات وجعل الشارع اIلوغ �طا r ا��يف
r صاحبه الوقت نفسه سبب لوجوب حراما وهو V ا�د. 

للحكم خالفا ، يتعلق بأفعال العباد دون أفعال ا�يوانات وغ°ها Òا ال يمكن تكليفهم ا�كم ا��ي�أن  :األمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابع    
    ، فلو أتلفت ا:ابة شيئا َضٍمن صاحبها فÆن إتالفها سببا r الضمان، فإنه يتعلق بكل هذه األشياء الوض�

    ))))    ����( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::ا��ي�ا��ي�ا��ي�ا��ي�ا�كم ا�كم ا�كم ا�كم     تعريفتعريفتعريفتعريف•

ويمكن ، خطاب اهللا تعا� ا�تعلق بأفعال العباد طلبا أو öي°ا أو وضعاأثر : هو قسم من أقسام ا�كم ال*� اtي هو 
، إال أننا قبل أن نبدأ بتعريف االصطالح نبx ا�راد بقو\ا تكلي�، أن نأخذ من هذا ا�عريف تعريف ا�كم ا��ي�

وا�ع¢ ال*� للت�يف ، هو األمر بما يشقا��يف و، مأخوٌذ من ا��يف ، فا��ي�لقسمفقد ورد هذا القيد r هذا ا
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أما ا�شقة الö Öرج ، ا�شقة ا�الزمة للت�يف r ال*ع ^ ا�شقة ا�عتادة الÖ يسهل ¥ملها أنيتفق مع ا�ع¢ اللغوي إال 
ة الÖ تدخل r طاقة ا��ف ^ ا�شقة ا�عتادة ا�الزمة وا�شق، عن طاقة ا��ف وقدرته فليست داخلة r تكليفه

من  من نوعتنفيذه فالطهارة م�ف بها ا�سلم وطلبها ال mلو ، mلو منها حكم من األحÆم لطبيعة ا��يف والÖ ال
من ا�شقة r قدرة  وهذا ا\وع، ا�شقة mلو من نوع من ا�شقة كما أن الصوم مطلوب أيضا وم�ف به ا�سلم والقيام به ال

 .هذا ا�راد با��يف، فإذن يكون ا�راد با��يف هنا ما فيه !فٌة ومشقة، اإلنسان و قدرة ا�رء وطاقته
 :أما ا�راد با�كم ال*� ا��ي� r االصطالح نأخذه من تعريف ا�كم ال*� بش� <م فنقول 

  öي°ا أوتعلق بأفعال العباد طلبا خطاب اهللا تعا� ا� ::::ا�كم ال*� ا��ي� هوا�كم ال*� ا��ي� هوا�كم ال*� ا��ي� هوا�كم ال*� ا��ي� هو
قو\ا طلبا أو öي°ا ورد V ذلك أن ا�خي°  إال أن هذا ا�عريف ال mلو من إشÆل حاصله أننا �ا أدخلنا r قيود ا�عريف

ستوي فيه وÔنما ي، مع أن ا�خي° r حقيقته وهو اإلباحة ال يتضمن طلبا وال تكليفا، ورد قيدا من قيود ا�كم ا��ي�
إن  :فقالوا، هذا ا�قام نعدها بعيدة r جانب الفعل وجانب الfك، وقد تكلف بعض األصو�x للجواب عن ذلك أجوبة

فإن خطاب الشارع اtي ورد با��يف V سبيل ا�خي° r أمر من ، ا�خي° أو ما يسæ باإلباحة هو تكليف أيضا
ويغ¼ عن ، أو باعتقاد أن هذا ا�خي° صادر من ال*ع، ن هذا األمر مباحاألمور يتضمن تكليف ا��ف به باعتقاد أ

إذ ، نما هو من باب ا�غليبإشتمله هذا ا�عريف اهذا اÇواب ما أجاب به ºهور األصو�x من أن إطالق ا��يف V ما 
وجعل بعضهم ، غة العربية وأسا�بهاوهو استعمال معروف r الل، إن صفة ا��يف متوفرٌة r أكb أنواع ا�كم ا��ي�

، ألن ا��يف r ا�قيقة إنما هو للوجوب وا�حريم، إطالق ا��يف V ا�خي° وõوه من باب إطالق ال� وÔرادة اÇزء
U ولو جاز \ا أن نقبل اÇواب األول اtي يقول أن تسمية ا�خي° أو دخو، وهذان اÇوابان األخ°ان هما الثان نرتضيهما

ا�رء  ألن، r ا��يف من باب أن ا�رء م�ف باعتقاد كونه ¨°ا لقلنا أيضا r األحÆم الوضعية أيضا أنها أحÆم تكليفيه
الوض� فكذلك ال نرتضيه r  إال أن هذا ال نرتضيه با�كم، م�ف باعتقاد بأن الشارع قد وضعها فهو ملزم بذلك

ا�كم ا��ي� هو أثر خطاب اهللا تعا� ا�تعلق بأفعال ا�كم ا��ي� هو أثر خطاب اهللا تعا� ا�تعلق بأفعال ا�كم ا��ي� هو أثر خطاب اهللا تعا� ا�تعلق بأفعال ا�كم ا��ي� هو أثر خطاب اهللا تعا� ا�تعلق بأفعال فخلص من هذا أن ، يفاÇواب عن كون ا�خي° من أحÆم ا��
 .ا��ي� ، هذا r ما يتعلق éقيقة ا�كمالعباد طلبا أو öي°االعباد طلبا أو öي°االعباد طلبا أو öي°االعباد طلبا أو öي°ا

 :أقسام ا�كم ا��ي� وأنواعهأقسام ا�كم ا��ي� وأنواعهأقسام ا�كم ا��ي� وأنواعهأقسام ا�كم ا��ي� وأنواعه•
، ها 6سة أقساماألصو�V x أن فجمهوراtي ذكرناه إ� عدة أقسام اختلف العلماء r عددها  ينقسم éسب تعريفهينقسم éسب تعريفهينقسم éسب تعريفهينقسم éسب تعريفه

الوجوب وا�رمة وا\دب : 6سة ^فجمهور األصو�x يقولون إن أقسام ا�كم ا��ي� ، وا�نفية V أنها سبعة أقسام
 .وقد يع© عنها بعضهم بلفظ الواجب وا�رام وا�ندوب وا�كروه وا�باح حةوالكراهة واإلبا

وا\دب  ةوالكراهة ا�حريمي الفرضية والوجوب وا�رمة: سبعة و^� أما عند ا�نفية فأنهم يقولون أقسام ا�كم ا��ي
وقد يع©ون عنها بألفاظ أخرى فيقولون الفرض والواجب وا�رام وا�كروه ¥ريما وا�ندوب ،واإلباحة ةوالكراهة ا��يهي

 .وا�كروه ت�يها وا�باح
اه للحكم ال*� ا��ي� وقلنا أنه أثر خطاب اهللا ستخلص هذه األقسام من ا�عريف اtي ذكرناو� من الطرفx قد 

العدد  فإذا أتينا \نظر r وجهة نظر X فريق منهم r تقسيمه هذا ا�قسيم éسب .öي°ا تعا� ا�تعلق بأفعال العباد طلبا أو
 ، اtي ذكره

xهور األصو�º إ� ìفإننا عندما نأxهور األصو�º إ� ìفإننا عندما نأxهور األصو�º إ� ìفإننا عندما نأxهور األصو�º إ� ìسبب تقسيمهم واعتمادهم هذه األق فإننا عندما نأ r مسة كأقسام ونبحثlي� سام ا��للحكم ا
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وهو إما أن يكون واردا بطلب الفعل وÔما واردا ، إننا ننظر r ا�كم ا��ي� وهو أثر خطاب اهللا تعا� :فإنهم يقولون
ن ورد Ôو، فإن ورد بطلب الفعل فننظر إن ورد V سبيل اÇزم فهذا نسميه واجب أو وجوب، بطلب الfك وÔما واردا با�خي°

 وطلب الfك إما أن يرد V سبيل اÇزم فهذا نسميه، بطلب الفعل V غ° سبيل اÇزم وا�تم فهذا نسميه ندب أو مندوب
 .ا�خي° فنسميه إباحةبوأما إن ورد خطاب اهللا تعا� ، V غ° سبيل اÇزم فإننا نسميه مكروها ، وÔن ورد�رما أو حرام

r bوأما ا�نفية فأنهم يفصلون أكr bوأما ا�نفية فأنهم يفصلون أكr bوأما ا�نفية فأنهم يفصلون أكr bأثر خطاب اهللا تعا� إما أن يرد بطلب الفعل ::::هذا األمر فيقولونهذا األمر فيقولونهذا األمر فيقولونهذا األمر فيقولون    وأما ا�نفية فأنهم يفصلون أك r ما أن يرد ، فننظرÔو
فإن ورد بطلب الفعل V ، ن ورد بطلب الفعل فإما أن يكون جازما أو غ° جازم، فإوÔما أن يرد با�خي°، بطلب الfك

ورد  إنوأما ، ن Ëن د�له ظنيا فهذا نسميه الواجبوأما إ، سبيل اÇزم وا�تم فننظر إن Ëن د�له قطعيا فهذا هو الفرض
ثم ننظر r طلب الfك فإما أن يرد V سبيل اÇزم أو ، سبيل اÇزم وا�تم فهذا هو ا�ندوب أو ا\دب طلب الفعل V غ°
Ëن د�له ظنيا فهذا وÔن ، فإن ورد V سبيل اÇزم وا�تم فننظر إن Ëن د�له قطعيا فهذا هو ا�حرم، V غ° سبيل اÇزم

، أو ا�كروه ت�يها يهطلب الfك V غ° سبيل اÇزم وا�تم فهذا نسميه مكروها كراهة ت� وأما إن ورد، هو ا�كروه ¥ريما
فحصل بذلك أن تبينا وجهة نظر ا�نفية r هذا ا�قسيم إ� ، ثم قالوا وأما أن ورد V سبيل ا�خي° فهذا هو اإلباحة

 .سبعةاألقسام ال
إال أن بعض ، وا�نفية اقت®وا V هذه األقسام السبعة، اÇمهور اقت®وا V هذه األقسام اlمسة وهنا يمكن أن نقول أن

قد أضاف إ� ) ºع اÇوامع(r كتابه  بن السب�افنجد مثال ، األصو�x قد ذكر أقساما وأنوا< أخرى سوى هذه األقسام
و	د أيضا ، وهو r ا�قيقة يرجع إ� القسم ا�عروف با�كروه، خالف األو¾و قسما آخر سماه أقسام ا�كم ا��ي� نو< أ

توصف éل وال حرمه  وقال أننا عندنا أحÆم ال، ونسب ذلك إ� بعض الشافعية، العفو هناك من أضاف قسما آخر وسماه أن
حرمة والبد أن يكون هللا  يوصف éل وال ذلك الومثل tلك بوطء الشبهة وقال بأن ، مع أن اهللا تعا� قد حكم فيها

فهذان قسمان آخران زادهما ، ويأخذ قسما آخر من أقسام ا�كم ا��ي�، العفو تعا� حكم فيه فنطلق عليه وصف
 .أو السبعة عند ا�نفية، سواء اlمسة عند ºهور األصو�x، العلماء V أقسام ا�كم ا��ي� بعض

فأننا r هذه ا�الة نلحظ  ةباحÔو|راهة و ه األلفاظ الÖ بيناها قبل ذلك وقلنا واجب وحرام وندبوõن إذا تأملنا هذ
فمنهم من يع© بالواجب ومنهم من يع© ، و\أخذ مثال V ذلك الواجب، فمنهم من يع© مثال، اختالف عبارات العلماء

تهم فكث°ا ما يطلقون اإلÏاب وا�حريم وا\دب والكراهة فالعلماء mتلفون r تعب°ا، بالوجوب ومنهم من يع© باإلÏاب
، وا�كروه بدل الكراهة، وا�ندوب بدل ا\دب، وا�رام بدل ا�حريم، و|ث°ا ما يطلقون الواجب بدل اإلÏاب، واإلباحة

خوطب به ا��ف أو العبد  إننا �ا عّرفنا اlطاب الوارد r ا�عريف بأنه ما :بعضهم و�وجيه ذلك قال، وا�باح بدل اإلباحة
فليس للفعل صفة حقيقية tلك نطلق V هذا ا�خاطب به بالنسبة إ� ، ) التفعل(أو ) فعلا(ـ نه البد أن يكون ¨اطبا بإف

وÔما أن ننظر إ� ، فإما أن ننظر إ� ا�صدر من األمر أو ا\ ، وبالنسبة �علقه بالفعل اسم الواجب، مصدره اسم اإلÏاب
وÔذا الحظنا ، فإذا الحظنا ا�صدر اtي انبثق منه هذا األمر أو هذا ا\  فإننا نسميه إÏابا أو ¥ريما مثال، أو الفعل األثر

و¨تلفة r ، فإذن مثل هذه األلفاظ تعت© ألفاظا متحدة r ذاتها، تعلقه بفعل ا��ف فإننا نسميه واجبا أو �رما أو õو ذلك
فال ، دة r ذاتها فإنه Ïوز ل� فريق أن يطلق ما mتاره من األسماء V حسب االعتبار اtي الحظهو�ا Ëنت متح، اعتبارها

ن بنينا V ا�صدر نتخذ إف، لكن ب*ط أن ننظر إ� االعتبار اtي يب¼ عليه، أو ا�رمة أو الواجب طالق اإلÏابإننكر 
وهذا من باب ا:قة r ا�عب°، هذا فيما يتعلق ا، لفظا معين هنعت© ن بنينا V الفعل اtي يصدر من ا��فÔو، لفظا معينا
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 .بأقسام ا�كم ا��ي� وتقسيم اÇمهور وا�نفية Áذه األقسام
    نشأة مصطلحات ا�قسيم نشأة مصطلحات ا�قسيم نشأة مصطلحات ا�قسيم نشأة مصطلحات ا�قسيم 

o ا مستند من ال*ع بمع¢ هل ^ مصطلحÁ مهور أو عند ا�نفية هلÇذكرتموها سواء عند ا Öا مستند من ال*ع بمع¢ هل ^ مصطلح هل هذه ا�صطلحات الÁ مهور أو عند ا�نفية هلÇذكرتموها سواء عند ا Öا مستند من ال*ع بمع¢ هل ^ مصطلح هل هذه ا�صطلحات الÁ مهور أو عند ا�نفية هلÇذكرتموها سواء عند ا Öا مستند من ال*ع بمع¢ هل ^ مصطلح هل هذه ا�صطلحات الÁ مهور أو عند ا�نفية هلÇذكرتموها سواء عند ا Öهل هذه ا�صطلحات ال
    ؟؟؟؟�< قد ورد بها القرآن والسنة�< قد ورد بها القرآن والسنة�< قد ورد بها القرآن والسنة�< قد ورد بها القرآن والسنةعليها عليها عليها عليها 

ذكرناها قبل قليل متآخرة عن  الÖ للحكم ا��ي� وجدت بمعناها االصطال³ وحدودها وتعريفاتها األنواعإن هذه 
إال أن معظم هذه األسماء أو ا�صطلحات Ëن مستعمال r الصدر األول ، وذلك تبعا �دوين علم أصول الفقه، الصدر األول

 rالصدر األول استعمال لفظ ، اها اللغويطار معنإ r وغ° ذلك) الواجب والسنة(ولفظ ) ا�الل وا�رام(فنجد مثال ،
 سواء، ستعملها الشارع بمع¢ ا�بغوضامثال ، ما استعمل الشارع هذه األلفاظ بمع¢ اللغوي العام ف�مة مكروه و|ث°ا

ح� ، ستعمل لفظ السنة بمع¢ الطريقةاو، ل بما يقابل !مة ا�رامستعمل !مة ا�الاو، أكان هذا األمر حراما أم مكروها
كما جاءت بمع¢ ا�قدير ، القطع وردت بالقرآن الكريم بمع¢ ف�مة فرض مثال، شملت السنة باستعماU الواجب وا�ندوب

وأما !مة ا�ندوب فال 	د ، ذلكوجاءت r ا�ديث أو r السنة ك، ا�الل و#مة ا�رام وردت r القرآن بما يقابل، واإللزام
إال أن !مة السنة ا�رادفة ل�مة ا�ندوب وردت كث°ا بمعناها اللغوي r كث° ، Áا ذكرا r لسان ال*ع بمعناها االصطال³

 واستعملت لفظ مكروه، و#مة مكروه استعملها ال*ع بمعناها اللغوي كث°ا بما يقابل ا�حبوب، من نصوص القرآن والسنة
وÔنما ورد ، وأما لفظ مباح فال يوجد U ذكٌر r القرآن والسنة، أيضا بما يشمل ا�رام r بعض ا\صوص الواردة r السنة

وõو ذلك من ، ولفظ رفع ا�رج، ولفظ ا�الل، فوردت بلفظ رفع اÇناح، معناها r نصوص أخرى r القرآن والسنة
وظهرت ، ح� جاء عهد تدوين علم أصول الفقه، با�ع¢ العام ل*عبقيت هذه األلفاظ مستعملة بلسان ا، األلفاظ

فسلك ة، �دخل ¥ت X نوع منها ما يناسبه من فروع فقهي، تقسيمها و¥ديدها بمعان اصطالحيه الÃورة العلمية إ�
öرج عن هذه  ا الفتتبعوا ا\صوص ال*عية واألحÆم الفقهية فوجوده، العلماء حينئٍذ ووقفوا من ذلك مسلك االستقراء

	د فر< من الفروع الفقهية mرج حكمه عن هذه  فإننا ال، وعدها بعضهم سبعة، األقسام الÖ عدها بعضهم 6سة
ه بعضهم من زيادة األقسام كما بينا ذلك r القسم اtي زاده بعضهم وهو قسم آر إال ما، األقسام اlمسة أو األقسام السبعة

 .ف األو¾يعرف بقسم خال العفو أو ما
r  هذا فيما يتعلق بنشأة هذه ا�صطلحات فتلخص من ذلك أن هذه ا�صطلحات º rلة منها قد استعملت ////////خالصة خالصة خالصة خالصة 

تع¼ ا�صطلح ا:قيق اtي تكلم عنه علماء أصول الفقه بعد ذلك r ع®  نصوص القرآن والسنة بمعان <مه ال
، استعماÁا واالصطالح عليها بعد ع® ا�دوين r أصول الفقه إنما ظهر ومنها ألفاظ لم تستعمل r الصدر األول، ا�دوين

 هذه االصطالحات دعت إ�ها الÃورة العلمية وFورة ضبط األحÆم وضبط األلفاظ r �ال وX V حال كما قلنا فإن
 .ا�أ�ف وا�دوين

oما ا�كمة إ� أن ينوع ال*عما ا�كمة إ� أن ينوع ال*عما ا�كمة إ� أن ينوع ال*عما ا�كمة إ� أن ينوع ال*ع    lيفية إ� هذه األقسام ا��م اÆاألحlيفية إ� هذه األقسام ا��م اÆاألحlيفية إ� هذه األقسام ا��م اÆاألحlيفية إ� هذه األقسام ا��م اÆ؟؟؟؟؟؟؟؟مسة أو السبعة مسة أو السبعة مسة أو السبعة مسة أو السبعة األح    
 r تمëم عن نقطٍة و^ ما ا�كمة إ� أن ينوع ال*عوªال r ي���أقسام ا�كم ا V مªيفية إ� هذه  ال��م اÆاألح

فكث°ا ما يأمرنا ال*ع أو يوجهنا إ� ، و هذا نقول إن ا�كمة ليس بالÃورِة أن تظهر \ا، األقسام اlمسة أو السبعة
ألنه يزيد ، لكن ا�ماس ا�كمة أمر م*وع، بأمور قد ال تظهر \ا ا�كمة فيها فال يع¼ ذلك ا�وقف عن العمل االل�ام

األحÆم ا��يفية بهذه األقسام صادره من اهللا  ل ا�رء هنا فيقول مادامتؤفقد يرد تسا.ا\فس اطمئنانا ويث°ها V العمل
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أمر ون  فلماذا تنوعت هذه األوامر وا\وا^ إ� واجب ومندوب وحرام ومكروه  تعا� ومادام أن �يعة اإلسالم عبارة عن
  :ف� اÇواب عن ذلك نقول ؟و�اذا ال تكون !ها واجبات و�رمات، ذلك وõو

PPPP----ت*يعهإ r الواجبات وا�حرمات ، ن اهللا تعا� رحيم بعباده وحكيم ^ Öم الÆبهذه األح xفلم يقيد اهللا تعا� ا��ف
توصلوا بالس° V منهاجها إ� سعادتهم r ا:نيا ف*ع هذه األحÆم �، فقط ألن r ذلك تضييقا عليهم وÔحراجا Áم

فال*يعة من حيث ^ جاIٌة للمصالح ، وÁذا �ح ºهور العلماء بأن أحÆم اهللا عز وجل معللة بمصالح العباد، واآلخرة
 :ويقول r موضع آخر "�صالح العباد إنا استقرينا من ال*يعة أنها وضعت" :ه اهللاوبهذا يقول الشاطÓ رã، ودارئٌة للمفاسد

، وهذه ا�قاصد ال تعدو ثالثة أقسام أحدها أن تكون Fورية تكا�ف ال*يعة ترجع إ� حفظ مقاصدها r اlلق"
صلحة اإلنسان Ëن ق®ها V � ا��يفيةو�ا Ëنت األحÆم  "وا�الث أن تكون ¥سينيةة، وا�ا» أن تكون حاجي

فقد ال يستطيع اإلنسان لضعفه أحيانا امتثال ºيع األوامر واجتناب ، الوجوب وا�حريم يشتمل V نوع من ا�رج وا�شقة
وجعل Áم ا�ندوب وا�كروه öفيفا عليهم وزيادة ، وtلك فتح اهللا لعباده باب ا�باحات توسعة عليهم من جهة، ºيع ا\وا^

r م من جهة أخرىÁ ا�رام، االبتالء xة بينهم وبfكون هذه األنواع س�و ، 

SSSS----ذلك ابتالء واختبارا r يمكن أن تلتمس أيضا هنا أن Öفإن االبتالء، ولعل من ا�كم ال  r واالختبار إنما يكون
أقرب إ� ا\فس الضعيفة الö Öاف إذ إن امتثال الواجب واجتناب ا�رام ، ا�ندوب وا�كروه أوضح منه r الواجب وا�رام

نما إومكروهها  أما إذا قوي إيمان ا�رء وفهم أن هذه الت*يعات بواجبها ومندوبها وحرامها، العقاب دون رغبة Áا r ا�واب
بل يتعداه إ� فعل ، فال ير7 عند ذلك أن يقف عند حدود الواجب، ^ �صلحته وحده وسبيل سعادته r ا:نيا واآلخرة

وهذا هو سبيل ، بل يتعدى اجتنابه ل� ا�كروهات، كما ال ير7 \فسه أن يقت® V اجتناب ا�رام، الفضائل وا�ندوبات
xا�خلص xالصا� ، U xعن أمور ال*ع فلما ب Uاهللا عليه وسلم وسأ Éجاء إ� رسول اهللا ص Èلك أن األعراt ويشهد

وذلك لضعف نفسه بتحمل ا�ندوبات واجتناب ، ال أزيد V هذا وال أنقص: قالالرسول صÉ اهللا عليه وسلم الفرائض 
، ل ا�واب وأجتنب العقاب بال�امه بالواجب واجتنابه للمحرموأما لو زادت نفسه r احتمال هذه األمور �ّص ، ا�كروهات

وحثهم V تلمس العمل ، هذه حكم ملتمسه r سبيل حث ºلة ا\اس V ال�ام الواجبات واجتناب ا�حرمات
تتساهل r ترك ا�ندوبات وتتساهل r فعل ا�كروهات نظرا لكونه ففقد تضعف ا\فس ، ا�كروهات    با�ندوبات واجتناب

فال*ع عندما ، tلك تتساهل األنفس r مثل هذه األمور، ال عقاب لfك ا�ندوب وال ثواب V اجتناب ا�كروه إال با\ية
ٍذ بعملهم با�ندوبات واجتنابهم ئفيحصل تفاضلهم حين، حرمات وألزم ا\اس بها قد يستوي ا\اس فيهاجاء بالواجبات وا�

إنما حاصلها ، وÔال ال يقطع بها r حقيقتها، هذه بعض ا�كم الÖ أقول بأنها ملتمسة r جانب هذا األمر، للمكروهات
عندما استقرينا أحÆم ال*يعة وجدنا أنها جاءت  لب ا�صالح ا\ظر كما قال الشاطÓ إ� استقراء أحÆم ال*يعة، فإننا 

    .ومن درء ا�فاسد عن العباد نهيهم عن ا�كروهات، ومن جلب ا�صالح للعباد أمرهم با�ندوبات، ودرء ا�فاسد

    ))))    ����( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    """"الواجبالواجبالواجبالواجب""""القسم األول من أقسام ا�كم ا��ي� وهو القسم األول من أقسام ا�كم ا��ي� وهو القسم األول من أقسام ا�كم ا��ي� وهو القسم األول من أقسام ا�كم ا��ي� وهو 

 حكم الواجب وحكم الفرض •
    ::::ببببتعريف الواجتعريف الواجتعريف الواجتعريف الواج •
، األرض      أي سقطت V  }فإذا وجبت جنوبها{ومنه قوU تعا�  الوجوب وهو السقوطالواجب مشتق من  /تعريفه باللغةتعريفه باللغةتعريفه باللغةتعريفه باللغة            
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  الوجبة و^ االضطرابوقيل مشتق من 
  الفرض    V تفريقهم بينه وبx  فإننا 	د أن للجمهور تعريفا r U االصطالح وللحنفيِة تعريف آخر بناء ////r االصطالحr االصطالحr االصطالحr االصطالح    
  .ما يستحق فاعله ا�واب وتار|ه العقاب  ////تعريف ºهور األصو�x للواجب تعريف ºهور األصو�x للواجب تعريف ºهور األصو�x للواجب تعريف ºهور األصو�x للواجب     

وعلل ذلك بأن ا�واب ، يستحق فاعله ا�واب وتار|ه العقاب إلزام الشارع بما: قال عقيل ا�نبË Êبنوزاد بعضهم 
ألنه تعريف با�كم وtلك قال ، انتقادX V حال فهذا ا�عريف عند اÇمهور تعريف �ل و، والعقاب أحÆمه ومتعلقاته

 بعضهم إن تعريفه éكمه يأباه ا�حققون
 ماوهو بهذا ا�عريف يشمل الواجب والفرض ألنه، ما يذم �< تار|ه قصدا مطلقا : بأنه اIيضاوي Ëلقاäوعرفه بعضهم 
ألن ا�ندوب أو ا�ستحب أو ، "ا�ندوب"< يذم �: بقوU  أخرجف، بهذه القيود �خرج غ°ه اIيضاويوقيده ، مfادفان عنده

تارك الواجب "قصدا r آخر تعريفه أخرج  : وقوU، ألن ا�رام يذم فاعله "ا�رام"تار|ه : وأخرج بقوU ، السنة ال يذم تار|ه
واجب الكفا§ وا�عروف بال "كفائيا ما تُرك لكونه واجبا"مطلقا أخرج : وقوr U آخر ا�عريف ، فإنه ال يذم "من غ° قصد

xاقIنما تر|ه لكونه واجبا كفائيا فهذا ،أنه إذا فعله بعضهم سقط اإلثم عن اÔه مطلقا و|fفهذان ، ال يذم تار|ه ألنه لم ي
 .نه تعريف با�كمأتعريفان من تعريفات اÇمهور للواجب وبينا االنتقاد الوارد V ا�عريف األول وهو 

  ////للواجب للواجب للواجب للواجب     ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفيةتعريف تعريف تعريف تعريف 
ما ثبت طلبه من الشارع طلبًا جازما /الواجب هو  فوا الواجب بما يمùه عن الفرض فقالوا r تعريفرÙ ع فإنهمنفية  أما ا�

، طلبه من الشارع طلبا جازما بد�ل قط� ما ثبت/ ألنهم يقولون إن الفرض ، ويمùون بينه وبx الفرض .بد�ل ظ¼
 خ© ©اlفقد يكون ، طريق ا�بوت أو عن طريق ا:اللة با:�ل عنسواء Ëن الظن متعلقا  :بتعريف الواجب ومرادهم

وقد يكون طريق ا:اللة كأن يكون لفظ ا:�ل مشÑf أو õو ذلك ، آحاد فيكون من طريق ا�بوت عند أكb العلماء
 .ٍذ يكون حكمه الوجوبئفيكون مفيدا للظن وحين

    ::::صيصيصيصيغغغغ الواجب وأسا�به و|يفية معرفته الواجب وأسا�به و|يفية معرفته الواجب وأسا�به و|يفية معرفته الواجب وأسا�به و|يفية معرفته •
وهذه الصيغ ^ صيغ األمر إذا åردت عن القرائن ، وأسا�ب للواجب r ال*ع تدل V الوجوب واإللزام صيغا إن هناك

    ةةةةومنها صيومنها صيومنها صيومنها صيغغغغ تابع تابع تابع تابع ةةةةصيصيصيصيغغغٌغ أصليٌ أصليٌ أصليٌ أصليوهذه الصيغ منها ، الصارفة Áا عن الوجوب
  ::::الصيالصيالصيالصيغغغغ األصلية األصلية األصلية األصلية�

P. تعا� :  األمراألمراألمراألمر    فعلفعلفعلفعل Uَة {كقوËَ Ùَة َوآَتُوا الز
َ

ال Ùِقيُموا الص
َ
توا فعل أمٍر يدل V الوجوب و|قوU آلفظ أقيموا و فإن .ا\ور})��(َوأ

يِهْم بَِها {تعا� 
á
ُرُهْم َوتَُز| áْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُيَطه

َ
 .فعل أمر يدل V الوجوب فخذ. ا�وبة})P�R(ُخْذ ِمْن أ

S.ن بالمfن بالمفعل ا�ضارع ا�قfن بالمفعل ا�ضارع ا�قfن بالمفعل ا�ضارع ا�قfتعا�  ::::    األمراألمراألمراألمر    فعل ا�ضارع ا�ق Uُوفُوا {كقو
ْ
َْقُضوا َيَفثَُهْم َو�

ْ
� Ùَعِتيِق ُعم

ْ
َيِْت ال

ْ
Iفُوا بِا Ùو Ùَط

ْ
 وÔن.ا�ج})�S(نُُذورَُهْم َو�

ِ�ُنِْفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه {و|قوU تعا� ، اقfنت بالم األمر فتدل V الوجوب ة�قضوا و�وفوا و�طوفوا أفعال مضارع
 .ب�نفق فعل مضارع مقfن بالم األمر فيدل V الوجو فإن قوU. الطالق})�(

R.تعا� ::::    اسم فعل األمراسم فعل األمراسم فعل األمراسم فعل األمر Uْغُفَسُكمْ { كقو
َ
فهو يفيد  ألزمواأمر بمع¢  فعلاسم فإن عليكم هنا  .ا�ائدة})��P( َعلَيُْكْم أ

 .الوجوب

Q.تعا� :  ا�صدر ا\ائب عن فعل األمرا�صدر ا\ائب عن فعل األمرا�صدر ا\ائب عن فعل األمرا�صدر ا\ائب عن فعل األمر Uقَاِب {كقو áَْب الرÃََيَن َكَفُروا ف ِ
Ù

tفَإِذا لَِقيتُُم ا)Q({مد�. Uب مصدر  فقوÃف
 .Fبوا فيدل V الوجوبامع¢ بعن فعل األمر نائب 
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 ،فيستفاد منها إما الوجوب أو الفرض V قول ا�نفية، V سبيل اÇزم فهذه الصيغ السابقة تدل V الطلب
 ::::ةةةةابعابعابعابعالصيالصيالصيالصيغغغغ ا� ا� ا� ا��

عدة  يمكن أن نسميها بالصيغ غ° األصلية أو ا�ابعة وهذه ،هناك أسا�ب أخرى يمكن أن يستفاد منها الوجوب أيضا
 : ا أنواع منه

P.     ®يح من الشارع بلفظ األمر�®يح من الشارع بلفظ األمرا�®يح من الشارع بلفظ األمرا�®يح من الشارع بلفظ األمرا�تعا�  ::::    ا Uْهِلَها  {كقو
َ
 أ

َ
َمانَاِت إِ�

َ ْ
وا األ ْن تُؤَد2

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
فيأمر|م  .النساء})��(إِنÙ اهللاÙَ يَأ

 .V الوجوب األمانات فيدل ت®يح باألمر ألداء

S.    اب والفرض والكتبÏ®يح بلفظ اإل�اب والفرض والكتباÏ®يح بلفظ اإل�اب والفرض والكتباÏ®يح بلفظ اإل�اب والفرض والكتباÏ®يح بلفظ اإل�تع: وغ°ها  ا Uيَاُم { ا�كقو áيَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص ِ
Ù

tَها ا ف2
َ
. اIقرة })P�R(يَا ك

وقول الرسول صÉ اهللا عليه ، فهو يدل V اإلÏاب }من اهللا فريضة{وقوU تعا� ، فلفظ كتب لفظ أمر يدل V اإلÏاب
لك استفاد ا�نفية من قول ا\Ó صÉ اهللا عليه وt .فلفظ حق يدل أيضا V اإلÏاب واإللزام )الوتر حق(r الوتر وسلم 

 .وسلم هذا r الوتر أن حكمه الوجوب

R.ك أو إحباط العمل بهfال V م والعقابtك أو إحباط العمل بهترتيب اfال V م والعقابtك أو إحباط العمل بهترتيب اfال V م والعقابtك أو إحباط العمل بهترتيب اfال V م والعقابtتعا�  ::::    ترتيب ا Uَقَملَُك {مثل قو Ùَْحبََطن
َ
َت �

ْ
| َ�ْ

َ
وقول  .الزمر}) ��(ل9َِْ أ

 .فهذه ألفاظ تدل V اإلÏاب واإللزام )يوتر فليس منا فمن لم، الوتر حق(لم بعد قوU الرسول صÉ اهللا عليه وس

Q. اللغة العربية r أسلوب X اللغة العربية r أسلوب X اللغة العربية r أسلوب X اللغة العربية r أسلوب X تعا�  الوجوبالوجوبالوجوبالوجوب    يفيديفيديفيديفيديمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن Uمثل قو} 
ً

ِْه َسِبيال
َ
َيِْت َمِن اْستََطاَع إِ�

ْ
Iاِس ِحج2 اÙ\ا 

َ
Vَ ِÙ َوِهللا

وهذه . الوجوب فيكون داال V اإلÏاب واإللزام ا\اس لفظ يدل r اللغة العربية V وهللا V فعبارة. آل عمران}) ��(
V الصيغ دالة V اب واإللزام ودالةÏمهور إال أن ا�نفية يفرقون بينهما باعتبار ا:�ل  اإلÇالوقت نفسه عند ا r الفرض

ìما كما سيأÁ ا�ثبت. 
    ::::عند ا�نفيÙةعند ا�نفيÙةعند ا�نفيÙةعند ا�نفيÙة    الفرق بx الواجب والفرضالفرق بx الواجب والفرضالفرق بx الواجب والفرضالفرق بx الواجب والفرض •

وtلك ، أما r االصطالح فإن اÇمهور ال يفرقون بينه وبx الواجب، وقطع وا�ز وا�قديرال/ الفرض r اللغة بأنه  عرفنا
 .ف� واجب فرض و� فرض واجب، فرق بينهم ، بالالواجب عرفوا به الفرض عرفوا به ما يعرفون

        نهم فرقوا بx الواجب والفرضنهم فرقوا بx الواجب والفرضنهم فرقوا بx الواجب والفرضنهم فرقوا بx الواجب والفرضإإإإوأما ا�نفية فوأما ا�نفية فوأما ا�نفية فوأما ا�نفية ف
 جازما بد�ل ظ¼  اطلب ما ثبت طلبه من الشارع/ فقد عرفوا الواجب بأنه 

  بد�ٍل قط� جازما ما ثبت طلبه من الشارع طلبا/  وعندما جاءوا إ� الفرض عرفوه بأنه
وهذه األمور !ها ثبت طلبها من ، والزÑة والصيام وا�ج واألمر بالطهارة، الصلوات اlمس :ومثلوا للفرض بأن من أمثلته 

 .وtلك يكون حكمها الفرض، يه من نصوص الكتاب والسنةشبهة ف ال الشارع طلبا جازما بطريق قط�
بقوU صÉ اهللا عليه  ثبتت بد�ل ظ¼ وهو ثبوتها 0© اآلحاد اقراءة الفا¥ة r الصالة فإنه :ظ¼ مثل  ومثلوا �ا ثبت بد�ل

لظن فيكون حكم قراءة وخ© اآلحاد يفيد ا آحادوقالوا أن هذا ثبت 0©  )صالة �ن لم يقرأ بفا¥ة الكتاب ال(وسلم 
 ، وليست فرضا ةالفا¥ة بالصالة أنها واجب

وقط� ا�بوت ، القط� ا�بوت وقط� ا:اللةما ثبت بد�ل قط� بتعريفهم للفرض ما يشمل ع�نفية عندما ع©وا اومراد 
بأن ، قط� ا:اللة أيضاويشمل أيضا ، مثل أن يكون ا:�ل ثابتا بالقرآن أو éديث متواتر أو مشهور عند بعض ا�نفية

ه الفرض إنما بr أحدهما فال يثبت  فإذا Ëن ا:�ل ظنيا r ثبوته ودال�ه أو، يكون ا\ص الوارد قطعيا r دال�ه V ا�راد
ثََة قُُروٍء  { فقوU تعا� مثال، يثبت به الواجب

َ
ْغُفِسِهنÙ ثَال

َ
بÙْصَن بِأ َfََقاُت َفÙُمَطل

ْ
هذا وÔن Ëن نصا قطعيا من  .الطالق}) �SS(َوال
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 اختلفوtلك ، مشf|ه باللغة العربية بx ا�يض والطهر }قرء{فإن !مة ، من حيث ا:اللة إال أنه ظنيا ؛حيث ا�بوت
xقول V إرادة أحدهما r ا�راد منه، العلماء V ه�دال r قال ا�نفية فال يمكن أن تثبت بمثله الفرضية لوجود الشبهة ،

هذا ا�فريق r ، د�ل ظ¼ فيه شبهة ما يسمونه عندهم بالواجببثبت  ك أخرجوا من قيد ما ثبت بد�ل قط� ماوtل
التسمية بx ما ثبت بد�ل قط� وما ثبت بد�ل ظ¼ فسموا ما ثبت بد�ل قط� فرض وما ثبت بد�ل ظ¼ واجب من 

 .حيث أنه مأمور ومطلوب فعله
، ، ، ، تابع ا�نفية V ذلك اإلمام أãد بن حنبل رãه اهللا r إحدى الروايات عنهتابع ا�نفية V ذلك اإلمام أãد بن حنبل رãه اهللا r إحدى الروايات عنهتابع ا�نفية V ذلك اإلمام أãد بن حنبل رãه اهللا r إحدى الروايات عنهتابع ا�نفية V ذلك اإلمام أãد بن حنبل رãه اهللا r إحدى الروايات عنه، ، ، ، اÇمهوراÇمهوراÇمهوراÇمهور ة دونة دونة دونة دونختص به ا�نفيختص به ا�نفيختص به ا�نفيختص به ا�نفيااااهذا ا�فريق هذا ا�فريق هذا ا�فريق هذا ا�فريق     

نهم يسوون r التسمية بx إأما ºهور األصو�x ف، وهذا هو مذهب أيضا القاä اIاقال»، عن ا�نابلة ابن عقيل احÆه
وÔن Ëنوا يتفقون مع ا�نفية r ، ل�مة الواجب تماما ةدفوÏعلون !مة فرض مرا، ما ثبت بد�ل قط� وما ثبت بد�ل ظ¼

 .األحÆم ا�fتبة V هذا ا�فريق
    نوع اlالف نوع اlالف نوع اlالف نوع اlالف 

عت© أكbهم أن هذا اlالف خالف اف، سلكوا é rث هذا اlالف بx ا�نفية وبx اÇمهور مسلكx األصولوعلماء 
ثاره آاlالف معنوي وU  أنعت© ابعض العلماء قد إال أن  ،وأنه اصطالح وال مشاحة r االصطالح، لفظي r التسمية

 : قالوا ومنها، الفقهية
P. ألنه أنكر ما ثبت بد�ل قط� وأن منكر الواجب ال يكفر ألنه أنكر ما ثبت بد�ل ظ¼  أن منكر الفرض يكفر 

S. ال إنوقالوا أيضا r تعا� ، �ل قط�صالة مطلقا تبطل صالته ألنه ترك فرضا وهو ثبت بدتارك القراءة Uفَاقَْرُؤوا {وهو قو
َ ِمنْهُ  Ùôَالصالة فال تبطل صالته ألنه ترك أمرا واجبا قد ثبت بد�ل ظ¼و ،}َما تَي r هذا عند ، أما تارك قراءة الفا¥ة

 .ا�نفية
كف° منكر القط� دون مسألة ت ن Ëنوا يتفقون مع ا�نفية باtات Ôrنهم ال يفرقون بx الفرض والواجب وإأما اÇمهور ف

يسæ واجبا وفرضا ال فرق بينهما ويتفقون مع  يسæ واجبا وفرضا والظ¼ لكنهم يقولون القط�، منكر الظ¼تكف° 
ûا�صطلح، وهذا د r ن اختلفوا معهمÔا�كم و r هذه ا�الة ا�نفية r الف معنويlبعض العلماء إ� أن يقولوا أن ا. 

فقالوا أن اللغة العربية تساعد V ا�فريق بr،،،،     x مسألة ا�فريق بx الفرض والواجب V أمر لغويr مسألة ا�فريق بx الفرض والواجب V أمر لغويr مسألة ا�فريق بx الفرض والواجب V أمر لغويr مسألة ا�فريق بx الفرض والواجب V أمر لغويا�نفية بنوا رأيهم ا�نفية بنوا رأيهم ا�نفية بنوا رأيهم ا�نفية بنوا رأيهم 
كما أنه باللغة بمع¢ ا�قدير ومن ذلك قوø ، Uتمل الزيادة وال ا\قصان فإن الفرض اسم �قدر �< ال، الفرض والواجب

فَإَِذا وََجبَْت  {أما الواجب فهو مأخوذ من الوجوب وهو السقوط كما r قوU تعا� و، أي ما قدرتم ،} فَنِْصُف َما فََرْضتُمْ  {تعا� 
فما Ëن ساقطا V ا�رء عمال بلزومه إياه من غ° أن يكون د�ال موجبا للعلم : قالوا، أي سقطت V األرض } ُجنُوُبَها

فكأنهم نظروا إ� أنه من حيث ، م األداء عمالأو هو ساقط r حق االعتقاد القاطع وثابت r حق لزو، قطعا سè واجبا
 .وtلك بنوا V هذا ا�فريق اللغوي تفريقا اصطالحيا، التسمية اللغوية الواجب أقل قدرا من الفرض

وÔن !مة ، وقالوا إن ا�قدير كما يكون r القطع يكون r الظن، اÇمهور ردوا V ا�نفية V هذا االستئناس اللغوي
وقالوا أيضا االختالف r ، سمx الفرض والواجبفيب* الfادف بx اال، سقط تأì بمع¢ ثبت أيضا ì بمع¢وجب كما تأ

وتباين r األحÆم بx ا�كم  ان هناك خالفأ ومادام الطرفان متفقV x، طريق ا�بوت ال يقت� االختالف r التسمية
فا�قيقة أنه øسن ا�فريق ، فر منكر األول منهما دون منكر ا�ا»ا�ابت بد�ل قط� وا�كم ا�ابت بد�ل ظ¼ إذ يك

 .القرائن سم V نوعه أدق وأوضح دون حاجة إ�ا�صبح داللة X  بx الفرض والواجب r االصطالح
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من حيث أن الفرض ¨تص بما Ëن ، ومع¢ هذا أنه مادمنا نقول أن هناك فرقا بx الفرض والواجب من جهة ا�كم
فمع¢ هذا أنه ، ومنكر الواجب ال يكفر، منكر الفرض يكفر ويfتب V ذلك أن، والواجب ¨تص بما Ëن ظنيا، ياقطع

، واال�باس وهذا أمر حقيقة يقتضيه األسلوب العلè ا:قيق اtي يذهب الغموض، øسن ا�فريق بينهما r االصطالح
، وا إ� ا�فريق بx الر|ن والواجب r أحÆم ا�جأاألخرى قد Ç الشافعية وغ°هم من بعض علماء ا�ذاهب أنوtلك 	د 

، فجعلوا الر|ن ما يبطل ا�ج بf|ه، كما Çأ إ� ذلك غ°هم من اÇمهور أيضا عندما اختلفت اآلثار الفقهية ل� منهما
	د r الفقه V ¨تلف قالوا إن أرÑن ا�ج ستة وواجباته 6سة، وهكذا ، فيمكن أن ينج© بدم أو غ°ه والواجب ما

بل إن الفرض يشمل الر|ن وال*ط معا ، مع أن الر|ن r هذه األمور يرادف الفرض، ا�ذاهب تفريقا بx األرÑن والواجبات
 ستغرب إنكار الشافعية الصطالح ا�نفية r ا�فريق بxاtلك 	د أن كث°ا من ا�حققx قد ، r االصطالح الفق 

 .ع أنهم Çأوا إ� ا�فريق بينهما º rلة من أحÆم الفقهم، الفرض والواجب
وÔن استعانوا بهذا الفرق ، ن اÇمهور ال يفرقون بينهما r االصطالح األصو×أا�نفية يفرقون بينهما و أنص من ذلك وتلخّ 

و|أنهم r ، ن وبx الواجباتكما بينا أنهم قد يفرقون r مسائل ا�ج بx األرÑ، وÇأوا إ�ه عند تطبيقهم r أحÆم الفقه
وtلك ساغ ، فمالحظة القطعية والظنية أمر ثابت عند اÇمهور، ما ثبت بد�ل قط� وما ثبت بد�ل ظ¼ ذلك ينظرون إ�

 .وترجيح مذهب ا�نفية r الفرق بx الفرض والواجب، األو¾ االل�ام با�صطلح ا:قيق r هذا إنأن نقول 
    ::::الفرضالفرضالفرضالفرض    حكم الواجب وحكمحكم الواجب وحكمحكم الواجب وحكمحكم الواجب وحكم •

تقرر معنا فيما سبق أن الواجب ما ثبت بد�ل ظ¼ وأن الفرض ما ثبت بد�ل قط� هذا عند ا�نفية وتأثر به بعض علماء 
 أنºهور األصو�x عند تطبيقهم الفق  وÁذا نش° إ� بعض األحÆم ا�fتبة V ا�فريق بx الفرض والواجب باعتبار 

الواجب V ا\حو الواجب V ا\حو الواجب V ا\حو الواجب V ا\حو     حكمحكمحكمحكمفنقول أنه ينب¼ V هذا أن يكون ، جب ما ثبت بد�ل ظ¼ن الواأو، الفرض ما ثبت بد�ل قط�
 :ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±

PPPP....   َéِ ال يلزم ا��ف االعتقاد áق Ùنما يكفيهِه، تِ يÔنما يفسق فقط، فإذا جحده إنسان لم يكفر بذلك، الظن بها وÔإذ إن مب¢ ، و
 . فيها الظنV ا�قx 0الف األمور العملية فيك� ةعتقادياألمور اال

SSSS....وجوب العمل بالظن يلزم V فإذا تر|ه ا��ف من غ° تأويل وال ، ا��ف العمل بالواجب لقيام األدلة ال*عية
ومن ، فأما إذا تر|ه استخفافا به فإنه يكفر، fك ما أوجبه عليهباستخفاف به اعت© فاسقا lروجه عن طاعة اهللا تعا� 

 .ظ¼r نه اجتهاد تر|ه عن تأول ال يعت© فاسقا أل

RRRR....ترك الواجب العقاب الشديد لوجوب العمل به V تبfإال أن عقاب تار|ه دون عقاب تارك الفرض، ي ، r عنه Uو�ل
 .ا�بوت ةدرج

QQQQ....ك الواجب 0الف ترك الفرضfنما ينج© ترك الواجب بعدة أمور منها ، ال يبطل العمل بÔاإل<دةو  U نË الوقت إذا r
    .وõو ذلك، بالفدية كما r أحÆم ا�ج ج©ه، ال بسجود السهو كما r الصالةج©ه مث، وقت

U وأما الفرض فإنهU وأما الفرض فإنهU وأما الفرض فإنهU م الواجب    وأما الفرض فإنهÆنظائر أح V ماÆم الواجبأحÆنظائر أح V ماÆم الواجبأحÆنظائر أح V ماÆم الواجبأحÆنظائر أح V ماÆامنه، باعتبار أن الفرض هو ما ثبت بد�ل قط� أح: 

P.  ال*ع فإذا أنكر ا��ف أمرا ثبت ب، الشك هأنه يلزم ا��ف االعتقاد بفرضيته اعتقادا جازما ال يدخل r د�ل قط�
 .كأن ينكر أحٌد فرضية الصالة أو الزÑة أو غ°هما والعياذ باهللا، فإنه يكفر

S.عت© فاسقا خارجا بذلك عن افإذا ترك العمل به تساهال مع اعتقاد فرضيته ، العمل به قطعا دون إهمال أنه يلزم ا��ف



  ا�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامه                                                                                                            ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                         )  مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((                مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه         

- RQ - 

 

 .فكّفر تار|ها مطلقا كما r الصالة وõو ذلك، وضإال ما استثناه بعض العلماء من هذه الفر، طاعة اهللا تعا�

R.ا:نيا واآلخرة r ه العقاب الشديد|fأنه يلزم ب ،U ويستث¢ من ذلك مشيئة اهللا تعا� إن شاء غفر. 

Q.الصالة أم �طا r وكfن الفرض ا�Ë ه سواء|fوال ينج© حينئٍذ إال باإل<دة، بطالن العبادة ل. 
 سيأì إن شاء اهللا تعا� ما، وا�ج وا\Æح وغ°ها ثره عند اÇمهور r بعض األحÆم الفقهية كمسائلفريق Ëن U أوهذا ا�

ألن X منهما ، يقابله r الفرق بx ا�حرم وا�كروه ¥ريما فجمهور األصو�x ال يفرقون بx ا�حرم وبx ا�كروه ¥ريما
ألن ا�حرم ما ، ة كما سيأì فإنهم يفرقون بx ا�حرم وا�كروه ¥ريماوأما ا�نفي، قد ثبت طلب الشارع تر|ه طلبا جازما

 .الشارع تر|ه طلبا جازما بد�ل ظ¼ وأن ا�كروه ¥ريما ما ثبت طلب، ثبت طلب ترك الشارع U طلبا جازما بد�ل قط�

    ))))    ����( ( ( (     ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
باعتبار ه إ� أقسام وينقسم باعتبار ذاتفة فينقسم الواجب r الواقع ينقسم إ� أقسام متعددة وهذه األقسام باعتبارات ¨تل

 .إ� أقسام باعتبار ا��ف بهإ� أقسام وينقسم  وقته
 ::::باعتبار ذاتهباعتبار ذاتهباعتبار ذاتهباعتبار ذاته    الواجبالواجبالواجبالواجبتقسيم 

xعلماء األصول يقسمون الواجب باعتبار ذاته إ� قسم: 
    ::::الواجب ا�عx الواجب ا�عx الواجب ا�عx الواجب ا�عx  / القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

 .°هما طلبه الشارع بعينه من غ° öي° بينه وبx غهو  
ا�فروضة أمر الشارع  فإن مثال الصلوات، وصيام رمضان وõو ذلك من الواجبات -الصلوات ا�فروضة  ////مثال هذا القسم مثال هذا القسم مثال هذا القسم مثال هذا القسم 

بها بعينها ولم m° بينها وبx غ°ها éيث إن ا��ف يسوغ U أن يفعل هذا الواجب أو أن يفعل واجبات أخرى بديلة 
و|ذلك صيام رمضان فقد عّينه الشارع ولم m° بينه وبx صيام شهر آخر بديل ، هإنما هذا هو الواجب ا�عx بذات، عنها
 .الواجب ا�عx هو أكb الواجبات r أحÆم ال*عوهذا القسم أي ، عنه

xحكم الواجب ا�عxحكم الواجب ا�عxحكم الواجب ا�عxفال ت©ئ ذمة ا��ف من الصالة إال بفعلها بعينها، ال ت©ئ ذمة ا��ف إال بفعل ذلك الواجب بعينه ////حكم الواجب ا�ع ،
أما r حال االستطاعة ولو ، تسقط عنه إال r حال العجز ا�ام عن أدائها  يمكن أن يفعل بديل عنها ينوب منابها والوال

 .فإنه Ïب عليه فعل الواجب éسب استطاعته ةËنت جزئي

    الواجب ا�خ° الواجب ا�خ° الواجب ا�خ° الواجب ا�خ°  / / / / القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»
 ، ويسæ هذا الواجب ا�بهم ويسæ الواجب ا�خ°    .طلبه الشارع V سبيل ا�خي° بينه وبx أشياء أخرى �صورة ما :وهو

 يَُؤاِخُذُكُم اهللاÙُ بِاللÙْغِو rِ  {كفارة ا�مx فقد خ° الشارع ا��ف بأداء أحد ثالثة أشياء r قوU تعا�  ////ومن أمثلته مثالومن أمثلته مثالومن أمثلته مثالومن أمثلته مثال
َ

ال
ارَ  Ùْفَماَن فََكف

َ ْ
ْدُيُم األ Ùْفَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم بَِما َقق

َ
ْو أ

َ
ْهِليُكْم أ

َ
وَْسِط َما ُيْطِعُموَن أ

َ
ِة َمَساِكxَ ِمْن أ تُُه إِْطَعاُم َعَ*َ

ِْريُر َرَقبٍَة 
َ
ْو ¥

َ
الواجبات ا�الثة و^ إطعام ع*ة مساكx أو كسوتهم أو ¥رير رقبة من قبيل  فهذه .ا�ائدة})��(ِكْسَوُيُهْم أ

من األمثلة أيضا öي° اإلمام r حكم ، الÖ تفيد ا�خي° "أو" بلفظوقد جاء ا�خي° بينها ، الواجب ا�خ° أو ا�بهم
ا فَِداًء  {كقوU تعا�  األ9ى بx ا�ن والفداء ÙِمÔا َنْعُد َو ا َمن; Ùفَإِم)Q({ومن، .�مد  r جزاء الصيد r ي° ا�حرمö أمثلته أيضا

ًدا فََجزَ  {قوU تعا�  áاَرٌة َوَمْن َقتَلَُه ِمنُْكْم ُمتََعم Ùْو َكف
َ
َكْعبَِة أ

ْ
اٌء ِمثُْل َما َقتََل ِمَن ا\Ùَعِم øَُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْديًا بَاِلَغ ال

ْمِرهِ 
َ
ْو َعْدُل َذلَِك ِصيَاًما ِ�َُذوَق َوَباَل أ

َ
 هنا r جزاء الصيد بx هذه األمور اا�خي° أيض فجاء .ا�ائدة})��(َطَعاُم َمَساِكxَ أ

    .الÖ تفيد ا�خي° بx هذه الواجبات فهذا من قبيل الواجب ا�خ° أوبلفظ 
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فإن تر|ها ºيعا صار آثما مستحقا لإلثم ، ذمة ا��ف بفعل واحد من تلك األمور ا�خ° بينها أت©    ////حكم الواجب ا�خ°حكم الواجب ا�خ°حكم الواجب ا�خ°حكم الواجب ا�خ°وووو
 ، والعقاب

 : بعض األمور ح� õكم بأنه واجٌب ¨° منهاإال أنه ينبú أن ننبه إ� أن الواجب ا�خ° البد أن تتوافر فيه 
 .ح� øيط بها ا��ف ويوازن بينها ةومعين أن تكون األشياء ا�خ° بينها معلومة للمخاطب و�صورة ::::أوالأوالأوالأوال
r الوجوب فال يمكن ا�خي° بx واجب متساوية بمع¢ أن تكون ، تلك األشياء ا�خ° بينها r الرتبة تتساوىأن  ::::ثانياثانياثانياثانيا
 .دوب وال بx واجب ومباح وõو ذلكومن
من  متساويxأي أن يتمù بعضها عن بعض فال Ïوز ا�خي° بx ، أن تكون األشياء ا�خ° بينها متمùة للم�ف ::::ثا�اثا�اثا�اثا�ا

    .ºيع الوجوه
 .فال يصح ا�خي° بî xء يستطيعه وîء ال يستطيعه، ا��ف فعله أن يتعلق ا�خي° بما يستطيع ::::رابعارابعارابعارابعا
    .اعتبارها r الواجب ا�خ° ح� õكم بتحقق ا�خي° هنا ويصدق V الواجب بأنه ¨° أمور البد من فهذه

    العلماء وأد�هم وبيان الراجح من ذلكالعلماء وأد�هم وبيان الراجح من ذلكالعلماء وأد�هم وبيان الراجح من ذلكالعلماء وأد�هم وبيان الراجح من ذلك، ، ، ، تعلق اإلÏاب بالواجب ا�خ° ويشمل ذكر أقوالتعلق اإلÏاب بالواجب ا�خ° ويشمل ذكر أقوالتعلق اإلÏاب بالواجب ا�خ° ويشمل ذكر أقوالتعلق اإلÏاب بالواجب ا�خ° ويشمل ذكر أقوال /مسألة  •
 بواحد منها فقط ؟ ومع¢ ذلك هل اإلÏاب r الواجب ا�خ° متعلق  ميع أفراده، أم انه متعلق  

فهل اإلÏاب متعلق بهذه األمور ، فهل ا��ف مأمور بهذه، مثال كفارة ا�تيم ذكرنا أن ا�رء ¨° فيها ابتداء بx ثالثة أمور
 .�ل خالف بx العلماء ا�الثة ابتداء أم أنه متعلق بواحد منها فقط، هذا

 º Vلة من األقوال أوصلها بعضهم إ� ثالثة هذه األقوال º V  Vلة من األقوال أوصلها بعضهم إ� ثالثة هذه األقوال º V  Vلة من األقوال أوصلها بعضهم إ� ثالثة هذه األقوال º V  Vلة من األقوال أوصلها بعضهم إ� ثالثة هذه األقوال V العلماء r تعلق اإلÏاب r الواجب ا�خ°العلماء r تعلق اإلÏاب r الواجب ا�خ°العلماء r تعلق اإلÏاب r الواجب ا�خ°العلماء r تعلق اإلÏاب r الواجب ا�خ°    اختلفاختلفاختلفاختلففقد 
ìا\حو اآلìا\حو اآلìا\حو اآلìا\حو اآل:::: 

ح> اIاقال» أن ، r الواجب ا�خ° يتعلق بواحد مبهم من األمور ا�خ° بينها اإلÏابوهو أن  :قول اÇمهور    ////القول األول القول األول القول األول القول األول 
 .العلماء عليه إºاع السلف وأئمة الفقه هذا القول هو قول

 .إن اإلÏاب r الواجب ا�خ° متعلق X r فرد من أفراده :قول ºهور ا�ع�لة    ////    »»»»القول ا�االقول ا�االقول ا�االقول ا�ا
بنه أبو هاشم اÇبا§ وأبو ااÇبا§ و وأبو عÊالقاä عبد اÇبار بن أãد  : ومن أشهر علماءهم اtين ألفوا r أصول الفقه

xام، ، و ا�س هل السنة واÇماعة r مسائل االعتقاد وهم V فرق كث°ة إحدى الفرق الÖ خالفت أ ا�ع�لةاI®ي وا\ّظ�ّ
بن عطاء اtي خالف ا�سن اI®ي r �لسه فقال بأن الفاسق V  r رأسهم واصل ةأوصلها بعضهم إ� ع*ين فرق

x��ا بذلك فسمو من ا�سجد و�ق به عمر بن عبيد زاويةٍ ع�ل r افأبعده ا�سن اI®ي من �لسه ف م�لة بx ا�
  .، ا�ع�لة و�ق بهم من �ق بهم وسموا أنفسهم أهل العدل وا�وحيد ويسمون بالقدرية الشتهار ن� القدر عنهم

    : : : : العلماء r تفس° مراد ا�عالعلماء r تفس° مراد ا�عالعلماء r تفس° مراد ا�عالعلماء r تفس° مراد ا�ع����لة هؤالء إ� رأيxلة هؤالء إ� رأيxلة هؤالء إ� رأيxلة هؤالء إ� رأيx    اختلفاختلفاختلفاختلف
P. تفس° هذا الرأي r ذا : فقال بعضهمÔوز تر|ها !ها وÏ ا��ف !ها أثيب  هافعل أنهم أرادوا بتعلقه بكل األفراد أنه ال

وÔذا فعل واحد منها يكون قد فعل ما وجب ، وÔذا تر|ها !ها عوقب عقاب ترك واجب واحد فقط، ثواب واجب واحد
، عليه، وبناء V هذا ا�فس° �راد قول ا�ع�لة يصبح قوÁم موافقا لقول ºهور العلماء ويعود اlالف لفظيا r ا�سألة

وجعل قوÁم وقول اÇمهور مقابال لقول فئة من ا�ع�لة سيأì الªم ، ) ا�نهاج(r كتابه اIيضاوي ° وÒن ذكر هذا ا�فس
وعلل الزر|¡ رأي ا�ع�لة ، اI®ي وهو أحد أئمة ا�ع�لة أبو ا�سxو|ذلك م. V هذا ا�فس° لقول ا�ع�لة ، عنها

 .هذا بأنه مfتب V مذهبهم r ا�حسx وا�قبيح
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S.الواجب ا�وسع متعلق بكل فرد من األفراد r ابÏأنه إذا فعل األمور !ها فقد فعل واجبات ويثاب ، أي مرادهم بأن اإل
وبهذا ، وÔذا فعل واحد منها سقط عنه غ°ه، وÔذا تر|ها !ها عوقب عليها عقاب تارك واجباٍت ، عليها ثواب واجبات

 .كما سيأì الªم V ذلك r نوع اlالف ةع�لة خالفا معنويا وU ثمربx اÇمهور وبx ا� ا�فس° يصبح اlالف
Ç ا�سألة هو قول r القول ا�الثÇ ا�سألة هو قول r القول ا�الثÇ ا�سألة هو قول r القول ا�الثÇ ا�سألة هو قول r عند اهللا مبهم عندنا قالوا إن ::::ا�عا�عا�عا�ع����لةلةلةلة    زءزءزءزءالقول ا�الث xالواجب ا�خ° متعلق بواحد مع r ابÏاإل ،

قول إ� ا�ع�لة وا�ع�لة ينسبون هذا القول إ� ألن األشاعرة ينسبون هذا ال، V هذا القول قول الfاُجم والعلماء يطلقون
 :مام السب� عنههذا القول قال اإل، ف� طرف منهم يرجم الطرف اآلخر بهذا القول ويت©أ منه اآلخر r ا�قابل، األشاعرة

باÇميع  تعلق الوجوبr أسباب ، وÔنما نشأ من مبالغة ا�ع�لة بالرد علينا، يقصد بذلك األشاعرة عندي أنه لم يقل به أحد"
ويقصد بمنافاته قواعدهم منها مثال  "أصحابنا، يقصد األشاعرة، U عن ا�ع�لة فال وجه U �نافاته لقواعدهم رأيوأما 

وÔنما قال ابن السب� ذلك ألن الطرفx اتفقا V أن ، إÏاب األصلح V اهللا تعا� وعدم تكليف ماال يطاق وõو ذلك
 .يكون معلوما للم�ف ا��ف به Ïب أن

اÇواب عن هذا ا�ذهب اtي يقول أن الواجب ا�خ° متعلق بواحد معx عند اهللا تعا� وهذا القول قوٌل ظاهر الفساد 
فال يمكنه فعله ، إن الواجب معx عند اهللا وليس معx عند ا��فÏ xعل الواجب غ° معلوم عند ا��ف :نقول فيه
 .تفق العلماء V أن ا��يف بما ال يطاق غ° واقعاوقد ، ه مع ذلك Ëن تكليفا بما ال يطاقفإذا ُ!ف ب، Çهله به

فجمهور العلماء يقولون إن اإلÏاب r الواجب ا�خ° يتعلق بواحد مبهم ، هناك أدÇ Uمهور العلماء وأدÇ Uمهور ا�ع�لة
 ،ل يتعلق باÇواز العقÊ ود�ل يتعلق بالوقوع ال*�V هذا بأدلة منها د� ، استدلوامن األمور ا�خ° بينها

    Êواز العقÇأما د�ل اÊواز العقÇأما د�ل اÊواز العقÇأما د�ل اÊواز العقÇهذا  :أما د�ل ا r فقالوا أن السيد مثال لو قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا ا�ائط
أي ، واحدا ال بعينه وÔن تر|ت اÇميع <قبتك ولسُت أوجب اÇميع وÔنما أوجب، ا�وم أيها فعلت اكتفيُت به وأثبتُك عليه

يوجب عليه îء ألنه  ن هذا الªم الصادر من السيد لعبده يعد �ما معقوال ال يمكن أن يقال فيه أنه لمإف، واحٍد أردت
وال يمكن أن يقال أوجب عليه ، �®øه بنقيضه وال يمكن أن يقال أوجب اÇميع عليه، عرضه للعقاب بfك ال�
هذا فيما يتعلق بد�ل اÇواز العقÊ اtي ، فال يب* إال أن يقال أوجب عليه واحدا ال بعينه، خي°واحدا بعينه �®øه با�

 .ستدل به اÇمهور بهذه ا�سألةا
وغ° ، قالوا ورد r كفارة ا�مx وجزاء الصيد V ا�حرم وعقد اإلمامة ألحد اإلمامx الصا�Á xا:  د�ل الوقوع ال*�د�ل الوقوع ال*�د�ل الوقوع ال*�د�ل الوقوع ال*�

، فاÇمع بx اإلمامx معا حرام، وال يمكن أن يقال r هذه األمور ا�راد وجوبها ºيعا، r األمور ال*عيةذلك Òا هو كث° 
 .كما أن األمة أºعت أن خصال الكفارة غ° واجبة !ها
 :ºهور ا�ع�لة استدلوا بد�لx نعرض Áما ومناقشتهما

فكما أن الوجوب بالواجب الكفا§ ، ا�خ° قياسا V الواجب الكفا§ قالوا إننا نقول بوجوب اÇميع بالواجب: : : : ا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األول    
    .V اÇميع ويسقط بفعل بعضهم فكذا هنا r الواجب ا�خ°

كما أنه ، تفيد وجوب واحد من عدة أمور أن حاصله قياس فاسد ألنه وقع r مقابلة ا\صوص ال*عية الÖ    اÇمهور أجابوااÇمهور أجابوااÇمهور أجابوااÇمهور أجابوا
أما ا�أثيم بfك واحد مبهم r الواجب ا�خ° فهو ، الواجب الكفا§ غ° معقول الواحد ا�بهم rألن تأثيم ، قياٌس مع الفارق

    .V اآلخر ومن هنا ¥قق الفارق بx الواجب الكفا§ والواجب ا�خ° فال يصح قياس أحدهما، أمر معقول
يف با�جهول �ال فال بد إال أن Ïعل ا��يف وا��، قالوا أنه يستحيل ا��يف بواحد مبهم ألنه �هول ::::ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»    
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 .بكل واحد من هذه األمور
هو القدر ا�شfك اtي يتحقق حصوU  إذ الواجب ا�خ°، بأننا ال نُسلم هنا  هالة الواحد ا�بهم: عن هذا أجاب اÇمهورأجاب اÇمهورأجاب اÇمهورأجاب اÇمهور

مناقشة األدلة أن د�ل اÇمهور هو ا�ق ومن هنا يظهر من ، وال جهالة r هذه ا�الة، éصول جزٍء من جزئيات ا�خ° فيه
وبناء عليه يfجح قول اÇمهور القائلx بأن اإلÏاب r الواجب ا�خ° متعلق بواحد مبهم من أفراد ، اÇانب r هذا

° فإن لسان العرب يقت� إذا خ، وذلك ألن ظاهر ا\صوص ال*عية r الواجبات ا�خ°ة تؤيد قوÁم، الواجبات ا�خ° بينها
، r اللغة العربية ألحد الشيئx أو األشياء) أو(فإن !مة ، وm° بأداء أي منها، اإلنسان بx أمور متعددة فيجب عليه أحدها

 .سواء وقعت r اl© أو اإلنشاء، هذا هو وجه الfجيح للجمهور r هذه ا�سألة
    ذكر نوع اlالف وثمرته ذكر نوع اlالف وثمرته ذكر نوع اlالف وثمرته ذكر نوع اlالف وثمرته  •

األصو�r x هذا اÇانب هل اlالف لفظي  فقد حصل خالف بx واجب ا�خ°وأما نوع اlالف r متعلق اإلÏاب r ال
 أو أنه خالف معنوي

P.  الف لفظيفمنهم من قال أنlتب عليه اfوال ي U قد ، ال ثمرة xب اإلتيان بكل  افقاتأي أثر ألن الفريقÏ أنه ال V
V أنه إذا أ= بواحد منها ك¯ ذلك r سقوط  وا أيضاواتفق، واحد من األمور ا�خ° بينها وال Ïوز تر|ها !ها كذلك

 .r العمل، هذه وجهة نظر بعض األصو�x وÔذا Ëن األمر كذلك فال فرق، ا��يف

S. °الواجب ا�خ r ابÏمتعلق اإل r الفlلك بعض اآلثار الفقهية  خالف معنويوجهة نظر أخرى تقول إن اt وذكروا
 : منها

فعÉ ا�ذهب األول Ïِ© اإلمام هذا ا��ف V ، ك ºيع خصال الكفارة، وقلنا لإلمام ا�طاIة بالكفاراتقالوا إذا تر ::::أوالأوالأوالأوال
xفعل واحد منها بعينه، فعل واحد منها من غ° تعي V ه©ِÏ «ا�ذهب ا�ا Vو. 

 معنوي يرجع إ� تفس° مراد ºهوراÇانب وقال أن اlالف r هذا القول لفظي أو  هناك من فصل r ثمرة اlالف r هذا
فمن قال إن ºهور ا�ع�لة أرادوا ، ا�ع�لة r قوÁم إن اlطاب r الواجب ا�خ° متعلق بكل فرد من أفراد الواجب ا�خ°

ب وÔذا تر|ها !ها عوقب عقا، بتعلقه بكل األفراد أنه ال Ïوز تر|ها !ها وÔذا فعل ا��ف !ها أثيب ثواب واجب واحد
أما من قال أن ºهور ؛ اlالف هنا يكون لفظيوÔذا فعل واحد منها يكون قد فعل ما وجب عليه فإن ، ترك واجب واحد

وÔذا تر|ها !ها عوقب عليها ، يثاب عليه ثواب واجباٍت  ا�ع�لة أرادوا بتعلقه بكل األفراد أنه إذا فعل األمور !ها فإنه
 .فإن اlالف هنا معنوي، ا سقط عنه غ°هوÔذا فعل واحد منه، عقاب تارك واجبات

ألن ، فرق حيث إن مراد ºهور ا�ع�لة هو نفسه ما يريده ºهور العلماء وال أن اlالف لفظأن اlالف لفظأن اlالف لفظأن اlالف لفظيييي ال ثمرة U ال ثمرة U ال ثمرة U ال ثمرة U الراجح r هذاالراجح r هذاالراجح r هذاالراجح r هذا •
 :ا�ع�لة ال mالفون r أمور ثالثة

 .أنه ال Ïب اإلتيان  ميع اlصال ا�خ° بينها ::::األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
 .أن من أ= بواحد منها فقد برئت ذمته ::::األمر ا�ا»األمر ا�ا»األمر ا�ا»األمر ا�ا»

أنه ال يقع ا�خي° بx الواجب وغ°ه من مباح ومندوب وبهذا يتفقون مع ºهور العلماء r حاصل هذا  ::::األمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الث
 .القول فإذن ال خالف r ا�قيقة

ء فلماذا ع© ºهور ا�عء فلماذا ع© ºهور ا�عء فلماذا ع© ºهور ا�عء فلماذا ع© ºهور ا�ع����لة لة لة لة إذا Ëن اlالف لفظيا فإنه يكون مقصد ا�عإذا Ëن اlالف لفظيا فإنه يكون مقصد ا�عإذا Ëن اlالف لفظيا فإنه يكون مقصد ا�عإذا Ëن اlالف لفظيا فإنه يكون مقصد ا�ع����لة هو مقصد ºهور العلمالة هو مقصد ºهور العلمالة هو مقصد ºهور العلمالة هو مقصد ºهور العلما    ::::    هنا يأì سؤالهنا يأì سؤالهنا يأì سؤالهنا يأì سؤال
    ؟؟؟؟بتعب° mالف ما ع© به ºهور العلماءبتعب° mالف ما ع© به ºهور العلماءبتعب° mالف ما ع© به ºهور العلماءبتعب° mالف ما ع© به ºهور العلماء
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من التسوية بx  اوهو تعب° mالف ما ذكره ºهور العلماء فرار، ºهور ا�ع�لة وصفوا اÇميع بالوجوب واÇواب عن هذا أن
حيث قالوا إن ا�كم V ، صلح V اهللالعقليx وÏÔاب األ بناء V قاعدتهم r ا�حسx وا�قبيح، الواجب وغ° الواجب

lال  فلو Ëن الواجب واحدا ال بعينه واIا< غ° واجب، فإÏاب îء ما تابع �سنه اlاص به، ال¡ء يتبع حسنه أو قبحه
فال بد من أن ، وهذا ال يقول به أحد، وأصبح ا�خي° بx ما هو واجب وما ليس بواجب، اIا< عن ا�قت� للوجوب

أما õن فال نقول ، يوصف X منها بالوجوب وا�خي° وحينئذٍ ، ن واحد lصوصه مشتمال V صفة تقت� وجوبهيكو
 .فال مانع عندنا من إطالق الوجوب V واحد منها ال بعينه، بإÏاب األصلح V اهللا تعا� با�حسx وا�قبيح العقليx وال

 حكم اÇمع بx األمور ا�خ° بينهاحكم اÇمع بx األمور ا�خ° بينهاحكم اÇمع بx األمور ا�خ° بينهاحكم اÇمع بx األمور ا�خ° بينها •
ا�قيقة أن األمور ا�عينة ا�حصورة ا�خ° بينها قد  ؟ألة ëتم بها الªم هل Ïوز اÇمع بx األمور ا�خ° بينهاهنا مسو    

 .وقد يندب أي يستحب اÇمع بينها، وقد يباح اÇمع بينها، øرم V ا��ف اÇمع بينها
فهذا واجب ، لألمة و|ذا إمامx، معا متساويx ئxمن كف أي ما øرم اÇمع r األمور ا�خ° بينها تزويج ا�رأة فمثال األولفمثال األولفمثال األولفمثال األول

 .¨° ال Ïوز اÇمع بx الواجبات r هذه ا�الة
فسf العورة واجب ، وهو ما يباح فيه اÇمع بx األمور ا�خ° بينها سf العورة بثوب بعد سfها بثوب آخرمثال ا�ا» مثال ا�ا» مثال ا�ا» مثال ا�ا» 

فيكون اÇمع بx ، ويباح U سfها بأكb من ثوب واحد، ا�ياب وا��ف ¨° بسfها بأي ثوب شاء م� تعددت هذه
    .األثواب r السf مباح

فإننا نعلم أن اlطاب قد تعلق ، وهو ما يستحب أو يندب اÇمع فيه بx األمور ا�خ° بينه خصال كفارة ا�مx مثال ا�الثمثال ا�الثمثال ا�الثمثال ا�الث
ن يستحب U أو يندب U اÇمع بx اإلطعام والكسوة ولك، والواجب يسقط بفعل واحد منها، بها V سبيل ا�خي° بينها

 .فبهذا يكون اÇمع بينها مستحب، والعتق زيادة r طلب ا�واب
    .فحصل بذلك أن األمور الواجبة ا�خ° بينها قد øرم اÇمع بينها وقد يباح وقد يستحب اÇمع بينها

    ))))))))    �P�P�P�P((((((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::تقسيم الواجب باعتبار وقته أو زمن أدائهتقسيم الواجب باعتبار وقته أو زمن أدائهتقسيم الواجب باعتبار وقته أو زمن أدائهتقسيم الواجب باعتبار وقته أو زمن أدائه

الواجبات ال*عية منها ما هو U وقت �دد ومنها ما ليس U وقت �دد فماU وقت �دد يسæ الواجب ا�قيد وما ليس  إن
 U وقت �دد يسæ الواجب ا�طلق

xفالواجب بالنسبة لوقت األداء ينقسم إ� قسمxفالواجب بالنسبة لوقت األداء ينقسم إ� قسمxفالواجب بالنسبة لوقت األداء ينقسم إ� قسمxفالواجب بالنسبة لوقت األداء ينقسم إ� قسم::::     P (الواجب ا�ؤقتالواجب ا�ؤقتالواجب ا�ؤقتالواجب ا�ؤقت            SSSS  (  (  (  (الواجب ا�طلقالواجب ا�طلقالواجب ا�طلقالواجب ا�طلق 
P(الواجب ا�ؤقتالواجب ا�ؤقتالواجب ا�ؤقتالواجب ا�ؤقت    //// xي عtمس وصيام رمضان وغ° ذلك،  الشارع وقت ألدائهفهو الواجب اlمثل الصلوات ا. 

S(الواجب غ° ا�ؤقت / الواجب ا�طلقالواجب ا�طلقالواجب ا�طلقالواجب ا�طلق æالشارع وقتا، ويس xي لم يعtمثل كفارات األيمان وقضاء ، ألدائه وهو الواجب ا
 .رمضان عند ا�نفية

    : : : : الواجب ا�ؤقت با\ظر إ� وقتهالواجب ا�ؤقت با\ظر إ� وقتهالواجب ا�ؤقت با\ظر إ� وقتهالواجب ا�ؤقت با\ظر إ� وقته
 :إ� ثالثة أنواعه فالعلماء قسمو، ه بقدر الواجب نفسهومنه ما يكون وقت، منه ما يكون واسع

 .واجب موسع ويطلق عليه ا�نفية اسم الظرف ::::ا\وع األولا\وع األولا\وع األولا\وع األول
 .الواجب ا�ضيق ويطلق عليه ا�نفية اسم ا�عيار ::::ا\وع ا�ا»ا\وع ا�ا»ا\وع ا�ا»ا\وع ا�ا»

الواجب ا�وسع من وهو اtي يشابه ، ويسميه بعضهم الواجب ا�ش�، الواجب ذو الشبهx زاده بعضهم وهو    ::::ا\وع ا�الثا\وع ا�الثا\وع ا�الثا\وع ا�الث
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 .ويشابه الواجب ا�ضيق من جهة أخرى، جهة
 ، أوقات الصلوات فإن أوقات الصلوات بالنسبة لوقتها تعت© واجب موسع : مثال الواجب ا�وسع

 .الواجب يتسع لغ° هذا يمثلون U بصيام رمضان وهو بالنسبة للصيام r الشهر واجب مضيق ال:  الواجب ا�ضيقمثال 
 .يمثلون U با�ج : اجب ذو الشبهxالومثال 

  ::::منشأ هذه ا�قسيماتمنشأ هذه ا�قسيماتمنشأ هذه ا�قسيماتمنشأ هذه ا�قسيمات •
لقدر الفعل كما r الواجب  مساوياالوجه اtي أستند إ�ه العلماء r هذه ا�قسيمات هو أن وقت الواجب إما أن يكون 

وجل  ل واهللا عزألنه يعت© من ا��يف با�حا، ما أن يكون أقل من مدة الفعل وهذا غ° واقعÔو، ا�ضيق كصيام رمضان
 وُْسَعَها {: يقول

Ù
 يَُكلáُف اهللاÙُ َغْفًسا إِال

َ
كماU فيكون إأما ، فإذا وُجد فإنما يراد به وجوب االبتداء بالفعل فقط .اIقرة}ال

تك� ألداء الصالة !ها بل إنما تك�  وذلك مثل أن تطهر ا�ائض قبل خروج وقت الصالة �دة ال، عندئٍذ خارج وقته
فالواجب ، فإذا لم تبدأ بها وجب عليها قضاءها، عليها اIدء بالصالة r هذه ا�دة ا�تبقية فيجب عندئذٍ ، فيها فقط للبدء

ينظر العلماء إ� هذا االعتبار r  لم وtلك، بل إنما éسب فعل ا��ف، لكنه ليس r أصل ال*ع كذلك، هنا وقته أقل منه
قت الواجب أكb من ا�دة الالزمة ألدائه كما r الواجب ا�وسع إذ إن وقت الصالة وÔما أن يكون و، تقسيم أوقات الواجب

 .مثال يسعها ويسع غ°ها من الصلوات والعبادة
    وفيما يأì نعرض �عريف هذه الواجبات ا�الثةوفيما يأì نعرض �عريف هذه الواجبات ا�الثةوفيما يأì نعرض �عريف هذه الواجبات ا�الثةوفيما يأì نعرض �عريف هذه الواجبات ا�الثة �

عليه ا�نفية أسم أطلق  ، ألجل هذاماËن وقته واسعا يتسع للواجب نفسه وألداء غ°ه من جنسهماËن وقته واسعا يتسع للواجب نفسه وألداء غ°ه من جنسهماËن وقته واسعا يتسع للواجب نفسه وألداء غ°ه من جنسهماËن وقته واسعا يتسع للواجب نفسه وألداء غ°ه من جنسه    هوهوهوهو    ////فأما الواجب ا�وسعفأما الواجب ا�وسعفأما الواجب ا�وسعفأما الواجب ا�وسع
فوقت صالة الظهر مثال وقت موسع يمكن ا��ف بأداء صالة الظهر وأداء ، الظرف اtي يتسع ألشياء كث°ة من الواجبات

    .غ°ها من جنسها
وÁذا يطلق عليه ا�نفية اسم ا�عيار اtي ال يسع ، ، ، ، يسع غ°ه من جنسهيسع غ°ه من جنسهيسع غ°ه من جنسهيسع غ°ه من جنسه    Ëن وقته يسعه وحده والËن وقته يسعه وحده والËن وقته يسعه وحده والËن وقته يسعه وحده وال    هو ماهو ماهو ماهو ما    ////أما الواجب ا�ضيقأما الواجب ا�ضيقأما الواجب ا�ضيقأما الواجب ا�ضيق

فال يمكن لإلنسان أن يصوم r هذا الشهر أي صوم ، ألنه فقط r شهر رمضان، مثال صوم رمضان فوقته مضيق، °هلغ
    .صوم الواجبالآخر سوى 

فمثال ا�ج إذا ، ، ، ، فهو ماËن وقته مfددا r الشبه با\وعx السابقxفهو ماËن وقته مfددا r الشبه با\وعx السابقxفهو ماËن وقته مfددا r الشبه با\وعx السابقxفهو ماËن وقته مfددا r الشبه با\وعx السابقx/ / / / وأما الواجب ذوالشبهx أو ما يسæ بالواجب ا�ش� وأما الواجب ذوالشبهx أو ما يسæ بالواجب ا�ش� وأما الواجب ذوالشبهx أو ما يسæ بالواجب ا�ش� وأما الواجب ذوالشبهx أو ما يسæ بالواجب ا�ش� 
، ا�ضيق فإنه r هذه ا�الة يشبه الواجب، ال يستطيع أن يؤدي r السنة !ها إال حجا واحدا ن ا��فنظرنا إ�ه من جهة أ

فهو ، من العام فإنه r هذه ا�الة يشبه الواجب ا�وسع قليلوÔذا نظرنا إ�ه من جهة أن أعمال ا�ج ال تستغرق سوى جزء 
xواجبا ذو شبه èبهذا االعتبار س ،ªواجبا مش èقسيم، وس�م عن فائدة هذا اªال ìأو  بمع¢ هل هناك أثار، وسيأ

xتقسيم الواجب إ� واجب موسع وواجب مضيق وواجب ذو شبه V ¼تقسيم ، فوائد تنب V ¼ثم هل هناك أصال أثار تنب
åعل هذا ا�قسيم U هناك فائدة وثمرة فقهيه ف ؟أصل ا�قسيم نفسه ؟الواجب باعتبار وقته إ� واجب مؤقت وواجب مطلق

 .الواجب ا�وسع من أحÆم الفقه الÖ سيأì الªم عنها r ختام الªم عن مسائل ةيستطيع ضبط ºل ومن يلم به، فائدة
    والراجح r هذه ا�سألةوالراجح r هذه ا�سألةوالراجح r هذه ا�سألةوالراجح r هذه ا�سألة    ممممثبوت الواجب ا�وسع واختالف األصو�r x ثبوته مع بيان أد�هثبوت الواجب ا�وسع واختالف األصو�r x ثبوته مع بيان أد�هثبوت الواجب ا�وسع واختالف األصو�r x ثبوته مع بيان أد�هثبوت الواجب ا�وسع واختالف األصو�r x ثبوته مع بيان أد�ه     •

و^ مسألة فيها  ؟أو غ° ثابت ؟وت الواجب ا�وسع بمع¢ هل هو ثابت أصالمسألة ثب مسألة متعلقة بالواجب ا�وسع و^
xقول V العلماء بش� <م وخالفهم xوب xاألصو� xخالف ب: 

بأدلة بأدلة بأدلة بأدلة األصو�x واستدلوا V ذلك و العلماء وهذا مذهب ºهور، أن الواجب ا�وسع ثابت وموجود r ال*يعة ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
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  ::::منهامنهامنهامنها
 َغَسِق اللÙيِْل  {قوU تعا�  ////ول ول ول ول ا:�ل األا:�ل األا:�ل األا:�ل األ

َ
ْمِس إِ� Ùلُوِك الش َة ِ:ُ

َ
ال Ùقِِم الص

َ
 أن هذا ////    ووجه ا:اللة من هذه اآليةووجه ا:اللة من هذه اآليةووجه ا:اللة من هذه اآليةووجه ا:اللة من هذه اآلية ،.اإل9اء})��(أ

بعض بمن غ° إشعار با�خصيص ، ºيع أجزاء الوقت ا�ذكور اtي هو من دلوك الشمس إ� غسق الليل يتناولاألمر <م 
، ن هذا خالف اإلºاعأل، من األمر تطبيق أول فعل الصالة r أول الوقت وآخر الفعل r آخر الوقتفليس ا�راد ، أجزائه

، فهذا أيضا خالف اإلºاع، فال mلو جزء من الوقت من الصالةه، األمر إقامة الصالة X r وقت من أوقات وليس ا�راد من
وال يوجد ، ألن اللفظ الوارد r اآلية <م، الواجب فيهوليس ا�راد من األمر تعx جزء من الوقت الختصاصه بوقوع 

باختيار ا��ف ألجل  فلم يبق إال أن يكون ا�راد من األمر هو أن X جزء من الوقت صالٌح لوقوع الواجب فيه، ¨صص
يع¼  "وك الشمسأقم الصالة :ل"ألنه قال ، فتعx من ذلك أن عندنا واجب موسع بداللة هذه اآلية، امتناع األقسام األخرى

 ."إ� غسق الليل"من دلوك الشمس 
ثم قال ، r حديث قصة ج©يل عليه السالم حينما صÉ با\Ó صÉ اهللا عليه وسلم r أول الوقت وآخره ما ورد ////ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»
ووجه ا:اللة من ووجه ا:اللة من ووجه ا:اللة من ووجه ا:اللة من  ،)ماالوقت ما بينه(و رواية ، )والوقت فيما بx هذين، يا �مد هذا وقت األنبياء من قبلك: (U بعد ذلك 

 فصÉ، اهللا تعا� حينما فرض الصالة أ= ج©يل عليه السالم إ� ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم �علمه أوقاتها وأفعاÁا أنذلك ذلك ذلك ذلك 
ثم قال U ذلك القول اtي ذكرناه وهذا يفيد öي° ا��ف r أداء ، به مرة r أول وقتها وصÉ به مرة أخرى r آخر وقتها

 .جزٍء من أجزاء الوقت ا�حدد Áاأي ة r الصال
ن إحاصلة أن السيد لو قال لعبده أوجبت عليك بناء هذا اÇدار r هذا ا�وم r أي جزء منه ، د�ل عقÊ /ا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الث

ا فإن هذ، فمهما فعلت تكون قد امتثلت أمري وÔن لم تفعل تكون قد خالفت أمري، شئت r أوU أو r أوسطه أو r آخره
ن السيد لم يوجب V إ فال يمكن أن يقول أحد، الªم من السيد يكون معقوال وال يمكن أن يقدح r صحته أحد

يقال أن السيد قد أوجب V العبد بناء اÇدار r  وال يمكن أن، ن العبارة واضحة أنه أوجب عليه شيئاأل، العبد شيئا
من ذلك إال أنه أوجب بناء اÇدار r ذلك ا�وم ووسع عليه r  م يبَق فل، ألنه �ح بأن يفعل r أي وقت، وقت واحد فقط

 .فهذا هو الواجب ا�وسع وبه يتقرر ثبوت الواجب ا�وسع عقال، الوقت
وهذا فيه نظر حيث لم ، إ� أكb أصحاب أÈ حنيفة ةن قدامابوهذا القول نسبه ، قول بإنكار الواجب ا�وسع ::::القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» 

وÔنما حصل اlالف r وقت اإلÏاب r ، بل نقل بعضهم االتفاق V انقسام الواجب إ� موسع ومضيق، مينكره إال بعضه
فاlالف ا�نقول عن ا�نفية إنما هو خالف r وقت اإلÏاب r الواجب ا�وسع وليس r أصل إنكار ، الواجب ا�وسع
 .الواجب ا�وسع

ومع¢ ، الوجوب م يقولون r إنكار الواجب ا�وسع إن ا�وسع يناr ويناقضا�ذهب ذكر أن من أد�ه أنه وX V حال فهذا
، تر|ه عن الوقت اtي وصفتموه بالوجوب فيه وهذا Ïوز، ألن الواجب ال Ïوز تر|ه، الوجوب مع ا�وسعة يتنافيان أنهذا 

 .فال يكون للواجب ا�وسع حقيقة، هآخرالوقت و لوهو أو
ب*ط العزم V  بل جوزنا ترك الفعل r أوU، م 	وز ترك الفعل r أول الوقت مطلقال بأننا ومن العلماء من أجاب عن هذا

ألنه ال Ïوز ، أما الواجب ا�وسع فال، جواز ا�أخ° إنما يضاد الواجب ا�ضيق وهناك من أجاب بأن، الفعل r آخر الوقت
 .قياسا V الواجب ا�خ°، ا�وسع حيث ¨° بx أجزاء الوقت، فعل الواجب ا�وسع r أول وقته وفعله r وسطه أو آخره ترك

مذهب اÇمهور وهو القول القائل بإثبات ، فيها كما قلنا V قولx هذا فيما يتعلق بمسألة ثبوت الواجب ا�وسع واlالف
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بعض أصحاب أÈ  نسوب إ�قول بإنكار الواجب ا�وسع موهناك ، وذكرنا أد�ه من أدلة ال*ع وأدلة العقل، الواجب ا�وسع
 .واlالف كما قلنا إنما هو r وقت اإلÏاب r الواجب ا�وسع وليس r أصل ثبوته، وهذا كما قلنا قول فيه نظر، حنيفة

    مسألة اشfاط العزم V الفعل r الواجب ا�وسعمسألة اشfاط العزم V الفعل r الواجب ا�وسعمسألة اشfاط العزم V الفعل r الواجب ا�وسعمسألة اشfاط العزم V الفعل r الواجب ا�وسع     •
بمع¢ إذا ، اط العزم r الواجب ا�وسعمتعلقة بمسألة اشf ^و مسألة يذكرها العلماء r مسألة اإلÏاب r الواجب ا�وسع

 ؟يشfط العزم V ذلك أم ال  ترك ا��ف الفعل r أول الوقت وأراد فعله r آخر الوقت هل
r آخره هل يشfط أن يعزم V فعلها أو يك� أن ينوي الفعل بدون  أومثال الصالة هل يشfط من أراد فعلها r وسط 

 .القائلون بإثبات الواجب ا�وسع، العلماء r ذلك V مذهبx اختلف ؟اشfاط العزم ا�ام
ومع¢ ذلك أن اإلÏاب r الواجب ا�وسع يقت� إيقاع الفعل r أي جزء من أجزاء ، أنه ال يشfط العزم ::::ا�ذهب األولا�ذهب األولا�ذهب األولا�ذهب األول
حسx  أبوإ�ه الرازي و وهذا ذهب، r أول الوقت أو r وسطه أو r آخره فا��ف ¨° بx أن يوقع الفعل ،وقته بال بدل

وعللوا لعدم اشfاط ، وغ°هم من العلماء ةوابن ا�اج وابن اlطاب وابن السب� و�د ا:ين بن تيمي واIيضاوياI®ي 
خصيصه  زء �ولم يتعرض الشارع ، الظهر قيد  ميع وقت الظهر بأن األمر مثال بصالة، العزم V فعل الواجب ا�وسع

فوجب أن يكون حكم ذلك األمر إيقاع ذلك الفعل r أي ، وÑن X جزء من أجزاء الوقت قابال U، قتمن أجزاء ذلك الو
xي° أو تعيö سب إرادة ا��ف بدونé ذلك يكون، جزء من أجزائه V الفعل والعزم ¥كما وبناء xخي° ب�و|ذلك ، ا

 . د�لوا�حكم هو ا:عوى بال، يكون تعيx أول الوقت أو آخره ¥كما
ألن ، فإنه ال يشfط U العزم كما قلنا، وأراد فعله r آخر الوقت أن ا��ف إذا ترك الفعل r أول الوقت نا�اصل إذف

 .دون أي تقييد باشfاط ةا�وسعة جاءت مطلق ا\صوص r الواجبات
يقول أن ا��ف ، د أن يf|ه عن أول وقتهالعزم V فعل الواجب ا�وسع إذا أرا r مسألة اlالف r اشfاط ::::وا�ذهب ا�ا»وا�ذهب ا�ا»وا�ذهب ا�ا»وا�ذهب ا�ا»

الواجب ا�وسع يقت� إيقاع  بمع¢ أن اإلÏاب r، فإنه يشfط العزم V الفعل r آخر الوقتإن لم يفعل r أول الوقت 
 r أن يوقعه، وقته ي جزء من أجزاءأالفعل r °¨ آخره فا��ف r وسطه أو r أو Uأو r أي وقت r ،Ï وز ترك لكن ال

، تعx فعله فإذا جاء آخر الوقت وهو لم يفعل الواجب فحينئذٍ ، ب*ط العزم V فعله r آخر الوقت الفعل r أول الوقت إال
هاشم اÇبائيان والغزا± وصححه  عÊ وأبو ذهب إ� هذا القاä أبو بكر اIاقال» واآلمدي وأبو يعÉ والش°ازي وأبو

وهذا وهذا وهذا وهذا ة، ذهب إ�ه أيضا ابن قدام وهو ما، هب أكb الشافعية وأكb ا�نابلة وأكb ا�الكيةوهذا مذ، ا\ووي r ا�جموع
r آخره فإنه يشfط  أوأنه يشfط إذا أراد ا��ف أن يfك الواجب ا�وسع r أول وقته وأن يفعله r وسطه  حقيقة هو الراجححقيقة هو الراجححقيقة هو الراجححقيقة هو الراجح
 .العزم V الفعل

oووجه ترجيح هذا القول عدة أمورووجه ترجيح هذا القول عدة أمورووجه ترجيح هذا القول عدة أمورووجه ترجيح هذا القول عدة أمور::::    
أما الواجب ؛ وذلك �ميùه عن ا�ندوب اtي Ïوز تر|ه مطلقا، أن اشfاط العزم r الواجب ا�وسع البد منه ::::األولاألولاألولاألولاألمر األمر األمر األمر  

 نفإذ، وما جاز تر|ه ب*ط فليس بمندوب، إال ب*ط الفعل بعده أو العزم V الفعل ا�وسع فال Ïوز تر|ه r أول الوقت
فإن ا�ندوب Ïوز تر|ه مطلقا وأما الواجب فال Ïوز تر|ه ، الواجب وبx ا�ندوبا:�ل األول أنه ألجل ا�فريق بx  حاصل
 ةائدففحصل بذلك وجود ، العزم ا�ميù بx الواجب وبx ا�ندوببفيحصل ، بل Ïوز تر|ه ب*ط العزم V فعله، مطلقا

 .من اشfاط العزم V الفعل
Çاز ، مع القول بوجوبه r أول الوقت، وقت بال عزٍم V فعله r الوقت ا�ا»أنه لو جاز ترك الفعل r أول ال:  واألمر ا�ا»واألمر ا�ا»واألمر ا�ا»واألمر ا�ا»
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والعزم V الفعل ، ال Ïوز تر|ه بال بدل ألن الواجب ما، وهذا mرجه عن كونه واجبا، ترك الواجب من غ° بدل عن الفعل
فعل فيه إ� أن يب* من الوقت ما يسع وÔنما هو بدل عن الفعل r اÇزء اtي لم ي، حقيقة ليس بدال عن الفعل مطلقا

  .الفعل

ألنه لم ، دخل وقته أو لم يدخل، والزم ل� من عليه ا��يف، أن وجوب العزم تابع Iقاء الفعل r اtمة ::::    األمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الث
 .إذن العزم يكون واجبا، وترك ا�عصية واجب، عزم V الfك وهو معصية دفق، يعزم V الفعل مع ا�ذكر

فيجاب V هذا بأن اشfاط العزم قد ، ما ذكره أصحاب ا�ذهب األول حيُث قالوا إن اشfاط العزم لم يثبت عليه د�لأما 
فإذن ا�اصل من ذلك أن ، فحصل بذلك ترجيح اشfاط العزم V الفعل، ثبت بأدلة ذكرناها بمسو¹ت ترجيح هذا القول

فإنه ، إذا أراد ا��ف أن يفعله r وسط الوقت أو r آخره، غ°ه من جنسهالواجب ا�وسع وهو اtي وقته يسع الواجب ويسع 
وÔال هناك من يقول أنه Ïوز أن يؤخره إ� وسط الوقت أو آخره بال ، يُشfط العزم V الفعل r الراجح من أقول العلماء

 .اشfاط العزم V الفعل

    ))))PPPPPPPP((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
• r زء ويشمل ذلك ذكر اختالف العلماءÇالف  اlالواجب ا�وسع مع بيان الراجح ونوع ا r ابÏي يتعلق به اإلtا

 وثمرته
 ا�وسع حاالت تأخ° الفعل r الواجب •
 تضيق الواجب ا�وسع •
 اآلثار ا�نبنية V تقسيم الواجب باعتبار وقته •

    ،،،،و^ جزء اإلÏاب r الواجب ا�وسعو^ جزء اإلÏاب r الواجب ا�وسعو^ جزء اإلÏاب r الواجب ا�وسعو^ جزء اإلÏاب r الواجب ا�وسع    ::::ا�سألة األو¾ا�سألة األو¾ا�سألة األو¾ا�سألة األو¾
 وقتا õن قلنا إن الواجب ا�وسع هو عبارة عن واجب جعل U ال*ع، Ïاب r الواجب ا�وسعأو اÇزء اtي يتعلق به اإل 

هذا الوقت ، جنسها مثل صالة الظهر فوقتها واسع يتسع لصالة الظهر ويتسع لغ°ها من، يتسع U ويتسع لغ°ه من جنسه
فعندما ، هذا �ل خالف بx العلماء يتعلق به !ه؟ ا�وسع هل يتعلق اإلÏاب بأوU؟ أو يتعلق بوسطه؟ أو يتعلق بآخره؟ أو

هو يتعلق بأول  هل، اtي يتعلق به اإلÏاب r الواجب ا�وسع فنقصد جزء الوقت اtي يتعلق به اإلÏاب نقول اÇزء
 أو هناك îء آخر غ° هذه األمور الÖ هل اإلÏاب مرتبط بآخر الوقت؟ أو هل اإلÏاب مرتبط بكل الوقت؟ الوقت؟
 ذكرنا؟

 : ذاهب كث°ة منها ما يأìمr جزء الوقت اtي يتعلق به اإلÏاب r الواجب ا�وسع V  ا�قيقة اختلف العلماء األصو�ون
بمع¢ أنه ليس هناك وقت �دد ، أن اإلÏاب r الواجب ا�وسع يقت� إيقاع الفعل r أي جزء من أجزاء وقته ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

 يستوي r هذا ºيع، بل هو متعلق بأي وقت منه سواء أوU أو وسطه أو آخره V السواء، ا�وسع �علق اإلÏاب بالواجب
ا�وسيع r الوقت يفيد  أن مقت( فمع¢ هذا القول، وغ°هم مذهب اÇمهور من الفقهاء ومن ا�ت�مxوهذا ، أجزاء الوقت

U أي جزء من أجزاء الوقت ا�حدد r إيقاعه r ي° ا��فö ،أي جزء من هذه األجزاء r فعله V وال يكلف العزم ،
 ، ه r أي جزء منهؤوÔنما Ïزئه أدا

با�ديث الوارد اtي تقدم ذكره r قصة ج©يل عليه السالم مع ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم حينما علمه  :استدلوا V هذا 
الوقت مابx "وأمره أن يعلم أمته بقوU ، الصالة مرة r آخر الوقته r وأمّ ، ه مرة r أول الوقتفأمّ ، أوقات الصلوات وأفعاÁا
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والصالة من ، ستدل به أصحاب هذا القول ö rي° ا��ف r أداء الصالة r أي جزء من أجزاء وقتهااا�ديث  هذا" هذين
أوU أو وسطه أو ، من أجزاء الوقتفيكون هذا د�ال V أن اإلÏاب r الواجب ا�وسع يتعلق بأي جزٍء ، قبيل الواجب ا�وسع

 .آخره بداللة هذا ا�ديث
السابق مذهب اÇمهور r أنهم يقولون إن اإلÏاب r  وهو قول يتفق مع القول األول فهو يشابه ا�ذهب ::::القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»

من ا��ف r اÇزء من ا��ف r اÇزء من ا��ف r اÇزء من ا��ف r اÇزء  إال أنهم يزيدون V هذا بوجوب العزمإال أنهم يزيدون V هذا بوجوب العزمإال أنهم يزيدون V هذا بوجوب العزمإال أنهم يزيدون V هذا بوجوب العزم، الواجب ا�وسع يقت� إيقاع الفعل r أي جزء من أجزاء وقته
أن يعزم V الفعل ح� يصل إ�  فيقولون Ïب عليه إذا أراد أن يؤدي الواجب r اÇزء األخ°، اtي لم يؤدي فيه الواجباtي لم يؤدي فيه الواجباtي لم يؤدي فيه الواجباtي لم يؤدي فيه الواجب

ºاعة وتابعه V ذلك  القاä أبو بكر اIاقال»وهذا القول ذهب إ�ه ، فإذا وصل إ�ه تعx عليه األداء فيه، الوقت األخ°
èاألشاعرة وا�ع�لةمن مت� . 

r قصة تعليم ج©يل عليه السالم للنÓ صÉ اهللا ، القول األول با:�ل السابق الوارد r أصحاب :استدلوا V قوÁم هذا و
V ذلك االستدالل V وجوب العزم فاستدلوا V وجوب العزم بد�ل عقÊ  وزادوا، عليه وسلم r أوقات الصلوات وأفعاÁا

اtي لم يؤد فيه الواجب لزم من ذلك ترك الواجب  لو لم يلزم العزم V ا��ف r الوقت: فقالوا ا:�ل العقÊا:�ل العقÊا:�ل العقÊا:�ل العقÊأما ، و��
 بد�ل ��بد�ل ��بد�ل ��بد�ل ��واستدلوا ، ن الواجب ال Ïوز تر|ه بال بدلوترك الواجب دون بدل mرجه عن كونه واجبا أل، دون بدل عنه

ا�ديث فجاء به ...." إذا ا�* ا�سلمان بسيفيهما فالقاتل وا�قتول r ا\ار" V وجوب العزم وهو قوU صÉ اهللا عليه وسلم
فهذا د�ل V أن العزم يقوم مقام ، V قتل صاحبه ا�قتول r ا\ار لكونه حريصا تعليل ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم لكون

 .سعفال بد من اعتباره r الواجب ا�و، فدل ذلك V أن العزم معت©، الفعل
الواجب ا�وسع  زء من أجزاء وقته  عن د�لهم هذا بأنه ال يلزم بfك أجابواأجابواأجابواأجابوااtين قالوا بأنه ال يشfط العزم هنا  اÇمهور

كما أن جعل العزم بدال عن الفعل ال ، وÔنما اtي يناr الواجب ا�وسع إنما هو تر|ه º rيع وقته ا�حدد U، تر|ه مطلقا
 .يقوم مقام ا�بدل عنه وال يقوم العزم مقام الفعل اIدل أن ألن شأن، يصلح

الواحد إنما  قولوX V حال كأن هذا يعت© من قبيل ال، يب* الªم بx اÇمهور واIاقال» r هذه ا�سألة متقارب
 .اlالف فقط r اشfاط العزم

فإذا م( من الوقت ما ، األول من أجزاء الوقتاإلÏاب r الواجب ا�وسع يقت� إيقاع الفعل r اÇزء  أن ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث
واختلفوا فيما بينهم r اإلثم r ، الفعل ولم يفعله ا��ف r ذلك الوقت Ëن فعله r U اIا< من الوقت قضاء ال أداء يسع

xقول V °أخ�هذا ا. 
، ال يعرف قائله V وجه ا�حقيق ذهبوحقيقة أن هذا ا�، وهذا يتضح منه أنه يلزم منه إنكار الواجب ا�وسع من أصله

شك أن  ال، إال أن بعض الشافعية ن¯ هذه النسبة إ�هم لعدم ثبوته عنهم، وÔنما نقل عن بعض ا�ت�مx وبعض الشافعية
ولو Ëن الوجوب متعلقا ، هذا القول حقيقة قول مردود �بوت الوجوب V من صار أهال r U آخر الوقت باتفاق العلماء

 ، ل الوقت كما زعموا لم Ïب عليه r آخرهبأو
 )الصالة r أول الوقت رضوان اهللا و آخره عفو اهللا(Ó صÉ اهللا عليه وسلم أنه قال حديث عن ا\ :استدلوا r هذا القول و

ا بأي جزٍء من ولو Ëن الوقت !ه صا�ا لألداء وÑن ا��ف ¨°، وهذا يقت� أن فعلها r آخر الوقت معصيٌة تتطلب العفو
 ، �ا Ëن تأخ°ه للواجب عن أول الوقت موجبا للعفو والغفران، أجزاء الوقت
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xوابxوابxوابxمهور أجابوا عن هذا ا�ديث     وابÇمهور أجابوا عن هذا ا�ديث اÇمهور أجابوا عن هذا ا�ديث اÇمهور أجابوا عن هذا ا�ديث اÇا:::: 
وقال أبن ، بن الو�د وهذا كذبه األمام أãد وسائر ا�فاظا فقالوا إن r إسناده يعقوب، جواب من حيث اإلسناد ::::أوÁماأوÁماأوÁماأوÁما

 .فال يصح هذا ا�ديث بهذا اإلسناد، ب وÑن يضع ا�ديث V ا�قاتحبان ما رواه إال يعقو
وا�راد بالعفو هنا العفو عن تقص° ، من حيث متنه أجابوا أنه يقت� الfغيب r ا�بادرة ألداء الصالة r أول وقتها ::::ثانيهماثانيهماثانيهماثانيهما

حب العمل إ� اهللا أ(وسلم أنه قال هللا صÉ اهللا عليه ويؤيد هذا ما روي عن رسول ا، ا��ف عن أداء األفضل للواجب
فأثبت هذا ا�ديث أن الصالة r أول وقتها أحب ، )r أول وقتها ( أخرىو رواية  ) وقتهاV( و رواية )الصالة لوقتها

 .وأفضل وال يقت� هذا ا�عصية و اإلثم بتأخ°ها
 .وهم بعض الشافعية، قائله نظر هذا بالنسبة للقول ا�الث وهو قول r ثبوته نظر أصال و نسبته إ�

وذكر ، وهذا القول نسب إ� بعض ا�نفية، جزء من أجزاء الوقت آخرأن اإلÏاب r الواجب ا�وسع يتعلق ب ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع
 أصحاب هذا القول اختلفوا r أدائه r أول؛ الôخ? وهو من علماء ا�نفية أنه منسوب إ� أكb العراقيx من ا�نفية

فقال بعضهم إن األداء r أول الوقت يقع نفال يمنع لزوم الفرض r آخر الوقت إذا ب@ ا��ف ، هل يقع نفال أو فرضا ،الوقت
وقال بعضهم إن ا�ؤدى r ، موصوفا بصفة ا��يف إ� آخر الوقت وقال بعضهم يقع فرضا إن ب@ ا��ف، V صفة ا��يف

r Uما يظهر من حا V آخر الوقتأول الوقت موقوف . 
أنه لو وجب الفعل قبل اÇزء األخ° من  :الوقت بأن قالوا آخراستدلوا V مذهبهم V أن الوجوب r الواجب ا�وسع يتعلق ب

فدل V أن سبب الوجوب هو اÇزء ، إال أن تر|ه باألجزاء السابقة جائز باتفاق العلماء، الوقت �ا جاز تر|ه باألجزاء السابقة
 .األخ° فقط

، وهذا مقت( ا�وسع r وقت الواجب، الوقت ال يعت© ترÑ لبأن ترك الواجب ا�وسع r أو:  عن هذاعن هذاعن هذاعن هذا    اÇمهور ÏيبوناÇمهور ÏيبوناÇمهور ÏيبوناÇمهور Ïيبون
إال أن ا��ف بالواجب ا�خ° ¨ٌ° ، كما أنه r الواجب ا�خ° كذلك، فا��ف فيه ¨° بإيقاعه بأي جزء من أجزاء وقته

فكما أن ترك أي فرد من أفراد ، وأما r مسألة الواجب ا�وسع فا�خي° r الوقت، جببأن يوقع بx أي فرد من أفراد الوا
 .فكذلك ترك أي جزء من أجزاء الوقت r الواجب ا�وسع ال يعد ترÑ للواجب، ا�خ° ال يعت© ترÑ للواجب الواجب

  .فعلأن اإلÏاب r الواجب ا�وسع متعلق باÇزء اtي يليه أداء ال    ::::القول اlامسالقول اlامسالقول اlامسالقول اlامس

تصل باÇزء األول Ëن افإن ، حاصل هذا القول أنه يتعx للسببية اÇزء اtي يتصل به األداء من الوقت r :الôخ? يقول
ومع¢ هذا القول أن اإلÏاب بالواجب ا�وسع ، وÔال تنتقل السببية إ� آخر اÇزء ا�ا» ثم إ� ا�الث وهكذا، هو السبب

وÔذا فعل r ، وÔذا فعل r وسط قلنا هو وقت اإلÏاب، عل r أول الوقت قلنا هو وقت اإلÏابفإذا ف، متعلق بفعل ا��ف
كما  فجعلوا فعل ا��ف هو ا�عرف للوقت وليس الوقت هو ا�عرف لفعل ا��ف وهذا، اإلÏاب آخر الوقت قلنا أنه وقت

وناقش ، د هذا القول وهو من علماء ا�نفيةلôخ? كيÙ ا؛ بن اÁمام أنه قول نسب للحنفية وهو قول مردوداذكر كمال ا:ين 
    ....قول اÇمهور السابق وهو القول األول

    ::::نقف مع اlالف r هذه ا�سألة عدة وقفاتنقف مع اlالف r هذه ا�سألة عدة وقفاتنقف مع اlالف r هذه ا�سألة عدة وقفاتنقف مع اlالف r هذه ا�سألة عدة وقفات
وهو القول ، أن مذهب ºهور ا�نفية القائل بأن سبب الوجوب بالواجب ا�وسع هو اÇزء اtي يليه األداء ::::الوقفة األو¾الوقفة األو¾الوقفة األو¾الوقفة األو¾

وهو القول ، ºيع الوقت هذا القول r حقيقته متفق مع قول ºهور العلماء القائل بأن السبب هو، رهاlامس اtي سبق ذك
وهو أن تقرر السببية ، نه الôخ? r مناقشتهبتعد ا�نفية عن اعتبار سبب الوجوب ºيع الوقت �ا بيÙ اوÔنما ، األول
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، ا�اصل أن X جزء سبب V طريق الfتيب واالنتقالو) �لويحا(يقول السعد r كتابه  و هذا، موقوف V اتصال األداء
كما أن قول اÇمهور بأن ºيع الوقت سبب r الوجوب مبٌ¼ V أن X جزٍء ، ولكن تقرر السببية موقوف V اتصال األداء

فعرفنا أن ، ��ف r األداءفإن ال*ع خ° ا: "ويقول الôخ? ، وهذا ما يقرره ا�نفية أيضا، من الوقت صالٌح لألداء فيه
فيتضح من ، يكون مفرطا فال، وما ب@ الوقت واسعا يب* اlيار U، هذا ا�ع¢ öي° r U نقل السببية من جزء إ� جزء

 .هذا خطأ من نسب إ� ا�نفية إنكار الواجب ا�وسع لقول بعضهم إن سبب الوجوب r آخر الوقت كما ذكر ذلك الز	ا»
فإن ا�نفية ال ينكرون الواجب ا�وسع با�ع¢ االصطال³ ا�راد وÔنما ، ال� متفقون V وجود الواجب ا�وسع فا�اصل أن

 وقوÁم هذا متفرع عن مذهبهم، ويقولون إن وقت األداء ال يفضل V الواجب، ينكرون أن وقت األداء يفضل V الواجب
من أجزاء الوقت �حقق وجوب األداء إال اÇزء األخ° اtي  لم يعينوا جزء بx الوجوب ووجوب األداء وبناء عليه r ا�فريق

 .يسع الواجب فقط

واtي سماه ا�نفية ، هو اtي يسميه ا�نفية نفس الوجوب بمع¢ شغل اtمة، فكما يسميه الشافعية وجوب أداء موسع
 .بأن هذا خالٌف r ا�عب° فقط) ا�لويح(ابه وÁذا �ح السعد r كت، وجوب أداء هو وجوب تفريغها Òا شغلها بالفعل

V تلك األقوال  د�الهو الراجح هو الراجح هو الراجح هو الراجح القول اtي ذهب إ�ه اÇمهور واtي يتفق مع ما قاº Uهور ا�نفية  أن ::::الوقفة ا�انيةالوقفة ا�انيةالوقفة ا�انيةالوقفة ا�انية
موسع بx أول !ها بما ظهر \ا بعد مناقشتها من ضعف فيها و�ا يؤيد قوÁم هذا من األحاديث الصحيحة بأن وقت الصالة 

 ن للصالة أوالإ( :فكما روى أبو هريرة رä اهللا عنه مرفو< إ� رسول اهللا صÉ اهللا عليه وسلم أنه قال، هآخرالوقت و
وقت الع® حx  وأن أول، وآخر وقتها حx يدخل وقت الع®، وÔن أول وقت صالة الظهر حx تزول الشمس، وآخرا

وÔن آخر وقتها حx يغيب ، وÔن أول وقت ا�غرب حx تغرب الشمس، الشمس وÔن آخر وقتها حx تصفر، يدخل وقتها
، وÔن أول وقت الفجر حx يطلع الفجر، وÔن آخر وقتها حx ينصف الليل، وÔن أول وقت العشاء حx يغيب األفق، األفق

إ� غ° ذلك من ، قوÁم Vومن ذلك ما ذكروه من ا�ديث الصحيح r أول االستدالل  ،)وÔن آخر وقتها حx تطلع الشمس
 .األحاديث الكث°ة الÖ تفيد هذا ا�ع¢

o أو وسطه أو Uالواجب ا�وسع سواء أو r ابÏيع الوقت هو وقت لإلº مهور القائل بأنÇفحصل بذلك رجحان قول ا
 .بينهم فقط r اشfاط العزم r هذه ا�سألة اlالف إنما، آخره

• Ïمسألة تعلق اإل r الفlنوع اÏمسألة تعلق اإل r الفlنوع اÏمسألة تعلق اإل r الفlنوع اÏمسألة تعلق اإل r الفlالواجب ا�وسعنوع ا r الواجب ا�وسعاب r الواجب ا�وسعاب r الواجب ا�وسعاب r اب 

بأن الوجوب متعلق بأول الوقت هذا  xوبx بعض الشافعية القائل، اlالف بx اÇمهور وهم ا�ثبتون للواجب ا�وسع
Ïوزون ، ألن القائلx بأن الوجوب متعلق بأول الوقت، ال ثمرة U خالف لفظيخالف إن صحت نسبته إ� الشافعية هذا 

ا�ثبتx للواجب  وهذا متفق r ا�ع¢ مع مذهب اÇمهور، ويقولون أنه قضاء سد مسد األداء، فعله r وسط وآخر الوقت
 .ا�وسع

، وقع خالف بx العلماء ؟بعض ا�نفية القائلx أن الوجوب متعلق بآخر الوقت فهنا هل اlالف لفظي بx اÇمهور وبينهم
من ا�مرات من ا�مرات من ا�مرات من ا�مرات  -، والظاهر أن اlالف معنوي وU ثمرة فقهيه، ومنهم من يقول اlالف معنوي، اlالف لفظي من يقول منهم

بأن بأن بأن بأن     وبx ا�نفية القائلxوبx ا�نفية القائلxوبx ا�نفية القائلxوبx ا�نفية القائلx، ، ، ، اlالف بº xهور العلماء القائلx بأن الوجوب متعلق اlالف بº xهور العلماء القائلx بأن الوجوب متعلق اlالف بº xهور العلماء القائلx بأن الوجوب متعلق اlالف بº xهور العلماء القائلx بأن الوجوب متعلق     ميع أجزاء الوقتميع أجزاء الوقتميع أجزاء الوقتميع أجزاء الوقت    VVVVالÖ تنب¼ الÖ تنب¼ الÖ تنب¼ الÖ تنب¼ 
    ::::الوجوب متعلق بالوجوب متعلق بالوجوب متعلق بالوجوب متعلق بآآآآخر الوقت يتضح من خالل ا�مرات اآلتيةخر الوقت يتضح من خالل ا�مرات اآلتيةخر الوقت يتضح من خالل ا�مرات اآلتيةخر الوقت يتضح من خالل ا�مرات اآلتية

فهل åزئ تلك الصالة وال إ<دة ، قت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت r الواجب ا�وسعذا صÉ الصr Ó أول الوإ    ::::ا�مرة األو¾ا�مرة األو¾ا�مرة األو¾ا�مرة األو¾
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وقع خالف فاÇمهور ا�ثبتون للواجب ا�وسع اtين يقولون أن ºيع الوقت هو وقت للوجوب يقولون إن  ؟عليه أم ال åزئ
أما ا�نفية ، من أجزائه فعل الواجب r جزءٍ بناء V أنه قد ، الصالة الÖ صالها r أول الوقت åزئه وال يلزمه إ<دتها

    .فيقولون أن الوجوب متعلق r آخر الوقت فأن هذه الصالة ال åزئه ألنه حx صالها r أول الوقت لم يكن م�فا
فهل ، وم( مقدار الفعل من أول الوقت، أو حاضت ا�رأة بعد دخول الوقت، إذا سافر شخص r أول الوقت ::::ا�مرة ا�انيةا�مرة ا�انيةا�مرة ا�انيةا�مرة ا�انية

Ïا�ائض V ب القضاءÏ ا�سافر وهل V ؟ب اإلتمام  r قسيم�هذا ا r الفlا V ¼هذه ا�سألة مب r وقع خالف
 .مسألة الواجب ا�وسع

من ا�سافر وا�ائض قد أدرÑ وقت الوجوب  ألن �، فاÇمهور يقولون Ïب اإلتمام V ا�سافر وÏب القضاء V ا�ائض
أما ا�نفية فيقولون إن ا�سافر هنا ال Ïب عليه ، سواء أوU أو وسطه أو آخره، ا هو ºيع الوقتووقت الوجوب عندهم

إنما ، والوقت ليس وقت وجوب، ألنهما أدرÑ أول الوقت فقط، عليها القضاء وا�ائض ال Ïب، اإلتمام وÔنما Ïوز U الق®
 .وقت الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت

    ::::ومنهاومنهاومنهاومنها، ، ، ، r الواجب ا�وسعr الواجب ا�وسعr الواجب ا�وسعr الواجب ا�وسعتأخ° الفعل تأخ° الفعل تأخ° الفعل تأخ° الفعل     حاالتحاالتحاالتحاالت •
وغلب V ظنه عدم اIقاء إ� آخر الوقت فإنه ، خر ا��ف الفعل r الواجب ا�وسع عن أول الوقتأإذا  ::::ا�الة األو¾ا�الة األو¾ا�الة األو¾ا�الة األو¾

الواجب r وقته  وترك، ألنه قد تضيق الوقت بناء V ظنه الغالب، وÔن لم يمت، بfك الفعل r أول الوقت يكون <صيا
 .فيكون ذلك عصيانا وهذا باالتفاق، را�ضيق بال عذ

ثم مات ولم يبق إال الوقت اtي يتسع ألقل من أربع ، خر ا��ف الفعل ح� ضاق الوقت عن فعلهألو  ::::ا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انية
 .ألنه ال Ïوز تأخ° الفعل عن هذا الوقت، فإنه كما قالوا يموت <صيا، ر|عات

، مع غلبة ظن السالمة فمات فجأة أثناء الوقت ا�وسع، ا�وسع عن أول الوقت لواجبخر ا��ف الفعل r اأإذا  ::::ا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ة
فاختلف العلماء ، فمثل هذا لو مات مثال بعد زوال الشمس وقد ب@ من وقت الظهر ما يتسع لفعلها وأكb ولم يصلها

وهناك من يقول أنه ، بتx للواجب ا�وسعوهذا ذهب إ�ه أكb ا�ث، ا�ثبتون للواجب ا�وسع وهناك من يقول أنه يموت <صيا
 يموت <صيا r هذه ا�الة ال والصحيح أنه، ال يموت <صيا وهذا ذهب إ�ه إمام ا�رمx وابن اlطاب وا�جد بن تيميه

ا Ëن وÔذ، الfك مع عدم علمه بالعاقبة وقد جاز، ألن الواجب ا�وسع Ïوز تر|ه r أول الوقت �عمله r آخر الوقت ا�حدد
  .أنه ال يموت <صيا r هذه ا�الة فالراجحفكيف يعA ، تر|ه r أول الوقت �فعله r آخر وقته جائزا

 ق الواجب ا�وسعق الواجب ا�وسعق الواجب ا�وسعق الواجب ا�وسعييييييييمسألة تضمسألة تضمسألة تضمسألة تض •
ضيق فيجب V تلكن هل يمكن أن ي، ذكرنا أن الواجب ا�وسع وقته واسع يتسع Áذا الواجب ويتسع لغ°ه من جنسه

 ت ا�حدد فقط وال Ïوز U أن يؤخره إ� وقت آخر؟ ا��ف أن يفعله r هذا الوق
    ::::ا�قيقة أن الواجب ا�وسع قد يتضيق فيصبح الواجب ا�وسع واجبا مضيقا وذلك r حاالتا�قيقة أن الواجب ا�وسع قد يتضيق فيصبح الواجب ا�وسع واجبا مضيقا وذلك r حاالتا�قيقة أن الواجب ا�وسع قد يتضيق فيصبح الواجب ا�وسع واجبا مضيقا وذلك r حاالتا�قيقة أن الواجب ا�وسع قد يتضيق فيصبح الواجب ا�وسع واجبا مضيقا وذلك r حاالت****    

يس° ال يمكن إال  يfك ا��ف الواجب إ� آخر الوقت فإذا تر|ه إ� آخر الوقت éيث لن يب* إال زمن أن ::::ا�الة األو¾ا�الة األو¾ا�الة األو¾ا�الة األو¾
وÔذا خرج هذا الوقت ولم يؤده ا��ف يكون ، ضيقا يتضيق هذا الواجب ا�وسع فيصبح واجبا نه حينئذٍ إف، فيهأداء الواجب 

 .<صيا 0روج وقته
 فإنه حينئذٍ ، أو عدم ا�مكن من الفعل r آخر الوقت، إذا غلب V ظن ا��ف عدم اIقاء إ� آخر الوقت ::::ا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انية

مثل ا�رأة الÏ ، Öب عليه األداء r أول الوقت فيصبح واجبا مضيقا r هذه ا�الة، وظنهÏب عليه العمل بموجب غلبة 
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وهذا ، الوقت فإنها Ïب عليها أداء الصالة r أول، تعرف أن ا�يض يأتيها r ساعة معينه من الوقت r آخره أو r وسطه
 .بتأخ°هاوÔذا آخرت تكون <صية ، يكون الواجب ا�وسع r حقها واجبا مضيقا

    ::::بعض اآلثار ا�fتبة V تقسيم الواجب باعتبار وقته إ� واجب مطلق و�Ô واجب مؤقت الÖ تنب¼ V هذا منهابعض اآلثار ا�fتبة V تقسيم الواجب باعتبار وقته إ� واجب مطلق و�Ô واجب مؤقت الÖ تنب¼ V هذا منهابعض اآلثار ا�fتبة V تقسيم الواجب باعتبار وقته إ� واجب مطلق و�Ô واجب مؤقت الÖ تنب¼ V هذا منهابعض اآلثار ا�fتبة V تقسيم الواجب باعتبار وقته إ� واجب مطلق و�Ô واجب مؤقت الÖ تنب¼ V هذا منها •
ألنه ، سواء Ëن وقته موسعا أو مضيقا يأثم ا��ف بتأخ°ه عن وقته ا�حدد U من غ° عذر أن الواجب ا�ؤقت ::::أوالأوالأوالأوال

 .ه ووجوب أدائه r الوقت ا�حدد Uبا�قيقة يشتمل V واجبx وجوب أدائ
أنه يفضل اإل9اع وا�بادرة ò  إال، إذ أن العمر !ه U وقٌت ، ه r أي وقت Ëنؤعن الوقت فللم�ف أداأما الواجب ا�طلق 

وقع خر إ� وقت العجز ا�تأوÔن ، مرض مانع وجب عليه اإل9اع به وÔذا غلب V ظنه فواته بسبب ك© أو، ال يفاجئه أجله
     .يكون <صيا بتأخ°ه اتفاقا

 .يمكن أن يتعلق به األداء والقضاء واإل<دة أن الواجب ا�ؤقت ::::ثانياثانياثانياثانيا
ألنه ال وقت U ح� ، وال يمكن فيه تصور القضاء، ألن العمر !ه وقت ألدائه، فال يتصور فيه إال األداء الواجب ا�طلقأما 

    .ا�الةيقع الفعل بعده r هذه 
 .ه V الفورؤÏب قضا اجب ا�ؤقتأن الو ::::ثا�اثا�اثا�اثا�ا

خر قضاء رمضان إ� أن أوtلك يقول الشافعية وا�نابلة بتأثيم من ، اtي ال يتعلق به القضاء أصال الواجب ا�طلق0الف 
وأما ا�نفية فقالوا أن قضاء صوم ، ألنه عندهم من قبيل الواجب ا�ؤقت، جاء رمضان آخر وأوجبوا عليه الكفارة مع القضاء

وÏب قضائه V الفور إن Ëن فواته بغ° عذر ويأثم ، رمضان كقضاء غ°ه من الفوائت ووقته العمر !ه إن Ëن فواته بعذر
0الف الشافعية ، ال يأثم ا��ف بتأخ°ه فعند ا�نفية ألن صوم رمضان من قبيل الواجب ا�طلق فحينئذٍ ، بتأخ°ه

 .Ïب قضائه ويأثم بتأخ°ه ؤقت وحينئذٍ فإنه عندهم من قبيل الواجب ا�، وا�نابلة
 :ومن اآلثار ا�fتبة V تقسيم الواجب إ� موسع ومضيقومن اآلثار ا�fتبة V تقسيم الواجب إ� موسع ومضيقومن اآلثار ا�fتبة V تقسيم الواجب إ� موسع ومضيقومن اآلثار ا�fتبة V تقسيم الواجب إ� موسع ومضيق •
 .ألنه وقته ظرف يسعه ويسع غ°ه من جنسه، أن الواجب ا�وسع Ïب تعيx ا\ية فيه اتفاقا 

 .عند العلماء ف� تعيx ا\ية فيه خالف وتفصيل، الواجب ا�ضيق0الف 
وأما الواجب ، ألنها من قبيل الواجب ا�وسع، هر إذا أراد ا��ف أن يؤديها فيجب عليه تعيx ا\ية ألدائهاصالة الظ :فمثال

هل Ïب أن يعx اإلنسان ا\ية بصوم رمضان أم ، ا�ضيق مثل صوم رمضان فالعلماء mتلفون r قضية تعيx ا\ية فيه
 صوم رمضان باtات؟ يع¼ أن ينوي الصوم فقط وال ينوي، يكفيه مطلق ا\ية

 ألنه وقته مضيق والوقت ا�ضيق Ëٍف �ميùه عن غ°ه من، هنا خالف بx العلماء ألنه من قبيل الواجب ا�ضيق
 .أما الواجب ا�وسع فإنه ال يتمù عن غ°ه من الواجبات وtلك Ïب تعيx ا\ية فيه، الواجبات

    ))))PSPSPSPS((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
  ،بقوÁم مسألة مقدمة الواجب ع© عنها بعض األصو�xي ))))ماال يتم الواجب إال به ماال يتم الواجب إال به ماال يتم الواجب إال به ماال يتم الواجب إال به ( ( ( ( مسألة مسألة مسألة مسألة  -

  ،وبعضهم يع© عنها بمسألة وسيلة الواجب -

الواجب  مع¢ هذا أن ال¡ء يشمل ،ماال يتم ال¡ء إال به :بعبارات أعم من مسألة الواجب فيقول وبعضهم يع© عنها -
  ،ويشمل غ°ه كمسائل ا�ستحب وغ°ه
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- Uوهذا الشك لفظ <م يشمل الواجب ويشمل غ°ه من  ،يكون مأموراً به تم األمر إال بهماال ي :ومنهم من يع© بقو
õرر الªم فيها õتاج إ�  بx األصو�x وح� هناك من يذكر فيها خالفاً ، �Ëندوب وا�باح وغ°ها األلفاظ ومن األحÆم

  .طريقاً لضبط éث هذه ا�سألة م طريقxنهج Xٌ منه ضبط هذه ا�سألة ول� نضبطها البد أن نذكر أن العلماء
    ::::يقسمون ماال يتم الواجب إال به إ� قسمxيقسمون ماال يتم الواجب إال به إ� قسمxيقسمون ماال يتم الواجب إال به إ� قسمxيقسمون ماال يتم الواجب إال به إ� قسمx: : : : الطريقة األو¾الطريقة األو¾الطريقة األو¾الطريقة األو¾   ��

يع¼ ليس بقدرته وال باستطاعته وال بوسعه عمله  ،الواجب إال به غ° مقدور للم�ف أن يكون ماال يتم         ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول    
الواجب إال به إذا Ëن غ°  فيقولون أن ماال يتم ،أنه غ° واجبوهذا القسم حكمه  ،وال يقع ¥ت اختياره ¥صيله وال

اÇمعة وتمام العدد r اÇمعة فهذا �طان للصالة اÇمعة  حضور اإلمام r: مثال ذلك  ،مقدور للم�ف فهو غ° واجب
xمع بمع¢ ،ومع ذلك ليس واجبÇبا\اس ا Êامع �صÇوال إحضار آحاد ،ةأنه ال يطلب من أحد إحضار اإلمام وخطيب ا 

: ومن األمثلة العقلية  ،الوجوب بل أن عدمها يمنع ،ح� åب اÇمعة فهذا ليس واجبا ،ا\اس �كمل بهم العدد ا�طلوب
وال تتم  ،ألنه ال يتم الواجب إال به فال يتم الفعل إال بالقدرة ،الكتابة القدرة �ط لصحة الفعل ووجود ا�د �ط لصحة

  ا�د بوجود الكتابة إال
ومع¢ هذا أنه يقع ¥ت اختيار ا��ف و قدرته و  ،أن يكون ماال يتم الواجب إال به مقدوراً للم�ف    ::::القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»

 ) ا�ستص¯(  هذه الطريقة اتبعها أبو حامد الغزا± r كتابه ،نزاع و�ل خالف بx العلماء استطاعته أن يفعله فهذا �ل
 .ا�نبÊ ةوتبعه ابن قدام

  ::::الواجب أو ماال يتم الواجب إال به تنقسم قسمxالواجب أو ماال يتم الواجب إال به تنقسم قسمxالواجب أو ماال يتم الواجب إال به تنقسم قسمxالواجب أو ماال يتم الواجب إال به تنقسم قسمx ن مقدمةن مقدمةن مقدمةن مقدمةإإإإقالوا قالوا قالوا قالوا     ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انيةالطريقة الطريقة الطريقة الطريقة           ��
         .وجوب الواجب ما يتوقف عليه ::::األولاألولاألولاألولالقسم القسم القسم القسم 
        .ما يتوقف عليه وقوع الواجب أو وجوده ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»القسم القسم القسم القسم 

بلوغ ا\صاب سبب يتوقف : مثالً  ،أنه ال Ïب باإلºاع سواء Ëن سبباً أو �طاً أو انتفاء مانع ::::القسم األول حكمه القسم األول حكمه القسم األول حكمه القسم األول حكمه  أماأماأماأما �
ألنه من قبيل ما يتوقف عليه وجوب الواجب  ،ح� åب عليه الزÑة ومع ذلك ال Ïب V أحد ¥صيله ،عليه وجوب الزÑة

ألنه من  ،وا�ما�ك وا:واب سبب r وجوب ا\فقة ومع ذلك ال Ïب ¥صيلها ح� åب تلك ا\فقات كذلك الزوجات،
وجوب الصوم وال Ïب V أحد أن يقيم  اإلقامة �ط r ،أيضاً  وهو ليس بواجب وجوب الواجبما يتوقف عليه  قبيل

 .قبيل ما يتوقف عليه وجوب الواجب وهو غ° واجب ويfك السفر ح� Ïب عليه الصوم ألن هذا من

 ::::إ� نوعxإ� نوعxإ� نوعxإ� نوعxفهذا يتنوع فهذا يتنوع فهذا يتنوع فهذا يتنوع     ،يتوقف عليه وقوع الواجب أو وجوده بعد تقرر وجوبه وهو ما ::::وأما القسم ا�ا»وأما القسم ا�ا»وأما القسم ا�ا»وأما القسم ا�ا»     �

قدرة ا��ف فعله وال  بمع¢ أن يكون ماال يتم الواجب إال به ليس r ،أن يكون غ° مقدور للم�ف   ::::األولاألولاألولاألول ا\وعا\وعا\وعا\وع    
 ألنه ليس بقدرة ا��ف وال طاقته  فهذا ،حضور األمام والعدد الÆمل لصالة اÇمعة: ¥صيله مثالً 

ً
ا\وع ال Ïب إºا<

 .¥صيل ذلك كما مر معنا
مقدوراً للم�ف و¥ت اختياره  أي أن يكون ماال يتم الواجب إال به ،يكون مقدوراً للم�ف ما ::::وع ا�ا»وع ا�ا»وع ا�ا»وع ا�ا»ا\ا\ا\ا\    

 ::::هذا ا\وع U حاالتهذا ا\وع U حاالتهذا ا\وع U حاالتهذا ا\وع U حاالتوووو ،الواجب وجوب وهو ما يتوقف عليه وقوع و|ما قلنا هذا ا\وع يدخل r القسم ا�ا» ،واستطاعته
للصالة  الطهارة أو الوضوء: هذا Ïب ألجل وجود هذا ا\ص مثالً ف ،الشارع بوجوبه بنص مستقل أن ي®ح ::::ا�الة األو¾ا�الة األو¾ا�الة األو¾ا�الة األو¾ -

خر كما r قوU تعا� آأو الوضوء واجبه بنص  والطهارة ،فهذه أمور ثبتت بنصوص فالصالة ال تتم إال بالطهارة ،وا\ية للصالة
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وأيضاً ا\ية للصالة واجبه وا\ية  ،إ� أخر اآلية فهذه وجب بنص"فاغسلوا وجوهكم  يأيها اtين أمنوا إذا قمتم إ� الصالة"
 ". أنما األعمال با\يات"عليه وسلم  ال تتم الصالة إال به فتكون واجبة ألنه قد ورد نص 0صوصها كما r قوU صÉ اهللا Òا
الف فهذا هو �ل اl ،يقيده الشارع ب¡ء ولم ي®ح بإÏابه وال عدم إÏابه لم أن يأì اللفظ مطلقاً  ::::ا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انية -

xاع ب�الواجب إال به r هذه ا�الة  فجمهور العلماء يقولون فيه أن ماال يتم .العلماء وبx األصو�r x هذا األمر وال
ولم ي®ح  ،وقوع الواجب أو وجوده وÑن مقدوراً للم�ف الواجب اtي يتوقف عليه ويقصدون بذلك ،يكون واجباً 

وماال بد منه  ،أن ماال يتم الواجب إال به البد منه r الواجب ها V هذا بد�ل حاصلواستدلو، الشارع بإÏابه فيكون واجباً 
 : فعندنا اآلن مقدمتانفعندنا اآلن مقدمتانفعندنا اآلن مقدمتانفعندنا اآلن مقدمتان اً،r الواجب يكون واجب

  .ال يتم الواجب إال به البد منه r الواجب ما أن ::::    �قدمه األو¾�قدمه األو¾�قدمه األو¾�قدمه األو¾اااا
 .  r الواجب يكون واجبا ال بد منه أن ما ::::    �قدمه ا�انية�قدمه ا�انية�قدمه ا�انية�قدمه ا�انيةاااا

وا�قدمة ، r الصالة وõو ذلك إنه البد من الوضوء r هذه ا�الة ة األو¾ د�لها كما تقدم معنا r وجوب الوضوءوا�قدم
اÇمع بx ا�قدمتx نتيجة  فينتج من، أن الواجب هو الالزم وماال بد منه الزٌم فماال بد منه يكون واجب ا�انية د�لها

  ).).).).    واجبواجبواجبواجب    أن ماال يتم الواجب إال به فهوأن ماال يتم الواجب إال به فهوأن ماال يتم الواجب إال به فهوأن ماال يتم الواجب إال به فهو( ( ( (     :و^
وهناك من يقت® r إÏاب ماال  ،العلماء خالفا آخر r ا�سألة فهناك من يقول إن ماال يتم الواجب إال به ليس بواجب ذكر

يق®ه V السبب وV ال*ط فيقول إن السبب ماال يتم الواجب إال به  فيقول مثالً  ،يتم الواجب إال به V بعض األنواع
Ëن �طاً فإنه  وهناك من يقول نق®ه فقط V ال*ط فماال يتم الواجب إال به إذا ،بواجبوغ°ه ليس  فيكون واجب

والراجح ما ذكرناه r مذهب  ،r هذه القاعدة ضعيف وا�قيقة أن اlالف ،يكون واجبا وما عدا ذلك ال يكون واجبا
ا يتوقف عليه وقوع الواجب أو وجود الواجب كما قلنا إذا Ëن Ò ،به يكون واجبا اÇمهور وهو أن ماال يتم الواجب إال

واجب بناًء V أنه مذهب  فالراجح أنه ،مقدوراً للم�ف وقد سكت ال*ع عنه ولم ي®ح بإÏابه وال عدم إÏابه وÑن
فالظاهر أن  ،V نقيض ما ذكره اÇمهور فهو خالف ضعيف وما ذكر من خالف r هذه القاعدة ،اÇمهور r هذه ا�سألة

 ،مستقال ومن نقل اlالف فيها فإنما هو r التسمية و استحقاق هذه الزيادة ثوابا ،األئمة قاعدة معمول بها عند ºيعال
 ،وترك الواجب يذم عليه ا��ف ،بfك الواجب وÔنما قال اÇمهور تسæ هذه الزيادة واجبا ألنها ال Ïوز تر|ها أبداً إال

ال¡ء  وا بأن ماال يتم الواجب إال به فهو واجب إنما قصدهم بذلك أنه ال Ïوز ترك هذاقال اÇمهور حينما فكذلك ما الزمه
الواجب يذم عليه ا��ف فكذلك ما Ëن  وترك ،ألنه لو ترك لfتب V ذلك ترك الواجب نفسه ،اtي ال يتم الواجب إال به

 .نه يfتب V تر|ه اtمفحينئٍذ يكون واجباً أل ،Òاال يتم إال به فإن Ëن البد منه للواجب
 خالف أصال r ا�سألة فاtين يقولون إن الفهناك من قال أنه  ،خرآا�سألة V أمر  وهناك أيضاً من ãل اlالف r هذه 

الواجب إال بها ا�واب ويستحق  ال يتم الواجب إال به فهو واجب يقصدون بذلك أنه يستحق V هذه الزيادة الÖ أليتم ما
بذلك أنه ال øكم بثواب وال عقاب �ن ترك ماال يتم الواجب إال  ومن يقول بأنها ليست واجبه فيقصد ،ا العقابV تر|ه

جازماً فإنه يمكن  يعود إ� تفس° الواجب هنا فإذا قلنا إن الواجب ا�قصود به ما طلبه الشارع طلباً  فاlالف حينئذٍ  ،به
الواجب إال به من قبيل الواجب بمع¢ قد طلبه  ويكون ماال يتم ،ال بهأن يدخل r هذا ا�عريف ماال يتم الواجب إ

 .ولو لم يكن بطريق ا:اللة أو بطريق الصيغة الشارع طلباً جازماً بطريق ا�ع¢
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 ال يتم الواجب إال به ليس فحينئذ ٍ øمل V هذا ا�فس° قول بأن ما ،ويذم تار|ه وÔن فôنا الواجب بأنه ما يمدح فاعله

مقتضيات  ن هذا منأل ،ماال يتم الواجب إال به بمع¢ أنه ال يذم تارك ماال يتم الواجب إال به وال يمدح فاعل جباً وا
 .الواجب

ال يتم الواجب  الواجب إال به فهو واجب قالوا أنه لو Ëن ما هنا اعfاض أورده بعضهم V اÇمهور القائلx بأن ماال يتمو
ومن ، نطبق عليها حد الواجب بمع¢ أنطبق عليها تعريفه وحكمهال ةËنت مقدمة الواجب واجبلو  إال به واجبا بمع¢ أنه

أن ا��ف لو غسل وجهه وصام يوم من  ومع¢ هذا ،نه يثاب V فعله ويعاقب V تر|هأا�دود الÖ قيلت r الواجب 
ن صيام يوم من رمضان ألثيب ثواب جزء من الليل �تحقق م رمضان وغسل جزء من الرأس �تحقق غسل الوجه وصام

 ويثاب V صيام جزء من الليل ثواب صيام ا\هار ،غسل جزٍء من الرأس ثواب مسح الوجه بمع¢ أنه يثاب V ،فعل األصل

 .ال يتم الواجب إال به فيتحقق عليه حد الواجب ألن هذا Òا ،Ëمالً 
وال يثاب V صوم  ،غسل جزء من الرأس إذا أراد أن يغسل وجههوهو أنه يثاب V  ال نقول بذلك نالكن ):):):):ا�عfض يقولا�عfض يقولا�عfض يقولا�عfض يقول((((

V ترك صيام جزء من  وال يعاقب V ترك غسل جزء من الرأس وال يعاقب ،الليل كثوابه V الفعل األصل نفسه جزء من
 .كما لو ترك فعل األصل نفسه الليل إذا أراد صيام ا\هار Ëمالً 

 ،ليس كثواب الواجب نفسه ال يتم الواجب إال به فا�واب V فعل ما ::::اب و العقاباب و العقاباب و العقاباب و العقابيقولون هناك فرق r ا�ويقولون هناك فرق r ا�ويقولون هناك فرق r ا�ويقولون هناك فرق r ا�و    ننننفإذفإذفإذفإذ    ---- 
إذا Ëن هناك فرق r ا�واب  وحينئذ ،الواجب نفسه والعقاب V ترك ماال يتم الواجب إال به ليس Ëلعقاب V ترك

 م الواجب إال به ال يأخذ حكم الواجب والبه وبx الواجب نفسه فمع¢ هذا أن ماال يت والعقاب بx ماال يتم الواجب إال
وا�قيقة أن اÇواب عن  ،فكيف أيها اÇمهور أعطيتموه هذا ا�كم مع عدم اتفاقهما r ا�واب والعقاب ،خذ تعريفهأي

الوجه وفعل ماال يتم الواجب إال به وهو غسل جزء من الرأس  هذا يع¼ أن ا��ف إذا فعل الواجب األصÊ وهو مثًال غسل
صوم  أو صام جزء من الليل r رمضان أو r أي صيام وصام أيضاً جزء من الليل �تحقق من �تحقق من غسل الوجه Ëمالً 

فا�واب  ،V ذلك ثواب الفعل األصÊ بل قد يثاب ؟فمن يقول لكم أنه يثاب V ذلك ثواب الفعل األصÊ، ا\هار Ëمالً 
فربما يعاقب V تر|ه  ،جزء من الرأس أو ترك صيام جزء من الليل r هذا ك غسلوالعقاب أمره إ� اهللا تعا� ولو أنه تر

ويكون هذا  ،Ïب عليه فعل ذلك فأمر ا�واب والعقاب إ� اهللا فحينئٍذ نقول õن أيها اÇمهور أنه ،الواجب إال به Òاال يتم
إال به حكم الواجب من قبيل باب االحتياط  ماال يتم الواجب Òا ال يتم الواجب إال به احتياطاً لفعل الواجب فيأخذ

ويمكن أن يعاقب  ،وõن نقول بأنه يمكن أن يثاب V ذلك ثواب الواجب ،الواجب إال به ويكون هذا حكم ماال يتم
V ذلك عقاب ترك الواجب. 

 V هذا نصوص كث°ة تدل r احتمال ا�واب والعقاب r فعل الوسي وا�ستند V لة أو ما يتوصل به إ� أن ا��ف يثاب
رä  فمثًال ورد r حديث أÈ موB األشعري ،ال يتم الواجب إال به يفعل الوسيلة أو يفعل ما فعل الواجب أكb من اtي ال

فا�اî إ� الصالة إذا  )فأبعدهم r  .Ò الصالة أبعدهم أعظم ا\اس أجراً ( ن ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم قال اهللا عنه أ
فهذا د�ل V وجود ا�فاضل r ا�واب r فعل الوسيلة ح� r  ،للقريب ال يتحقق يتحقق U من ا�واب ما يداً Ëن بع

وجود ا�واب �ن يفعله  فال شك من ،ال يتم الواجب إال به وبx من ال يفعلها با\ا فيمن يفعل الوسيلة أو ما فما ،مقدارها
 .ا�واب V فعل ماال يتم الواجب إال به r هذه ا�الة شاهد لقضية وجود هذا نص ،وعدم وجود ا�واب �ن ال يفعلها
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  ::::خالفخالفخالفخالفإال به ëتم الªم فيها V مسائل تنب¼ V اlالف فيها إن Ëن هناك إال به ëتم الªم فيها V مسائل تنب¼ V اlالف فيها إن Ëن هناك إال به ëتم الªم فيها V مسائل تنب¼ V اlالف فيها إن Ëن هناك إال به ëتم الªم فيها V مسائل تنب¼ V اlالف فيها إن Ëن هناك  ال يتم الواجبال يتم الواجبال يتم الواجبال يتم الواجب    مسألة مامسألة مامسألة مامسألة ما •

أمل اlالف r هذه نت وحقيقة حx ،أن بعض العلماء ذكر أن هذه ا�سألة ¨تلف فيها ويذكرون اlالف فيها فالواقع
وهذا  ،بل أنه يتجه إ� أن يكون خالفاً لفظياً r ¹لب أمره، ا�سألة 	د أن هذا اlالف ال يكاد أن يكون خالفاً حقيقيا

جازماً أو هو جازماً أو هو جازماً أو هو جازماً أو هو     ه الشارع طلباً ه الشارع طلباً ه الشارع طلباً ه الشارع طلباً ببببطلطلطلطل    هل هو ماهل هو ماهل هو ماهل هو ما****        ،،،،قلنا سابقاً عدم ¥رير مع¢ الواجب اtي ذكرناه هنا U أسباب من ºلتها كما
ال يتم الواجب إال به واجب أوليس ال يتم الواجب إال به واجب أوليس ال يتم الواجب إال به واجب أوليس ال يتم الواجب إال به واجب أوليس     أن ماأن ماأن ماأن ما وما ينب¼ عليه القول هلوما ينب¼ عليه القول هلوما ينب¼ عليه القول هلوما ينب¼ عليه القول هل    ؟؟؟؟    ه فاعله ا�واب ويستحق تار|ه العقابه فاعله ا�واب ويستحق تار|ه العقابه فاعله ا�واب ويستحق تار|ه العقابه فاعله ا�واب ويستحق تار|ه العقابما يستحقما يستحقما يستحقما يستحق

 :r هذه ا�سألة أن ماال يتم الواجب إال به V عدة أنواع منهاr هذه ا�سألة أن ماال يتم الواجب إال به V عدة أنواع منهاr هذه ا�سألة أن ماال يتم الواجب إال به V عدة أنواع منهاr هذه ا�سألة أن ماال يتم الواجب إال به V عدة أنواع منها يضاف إ� هذا عدم صحة اlالف V ظاهرهيضاف إ� هذا عدم صحة اlالف V ظاهرهيضاف إ� هذا عدم صحة اlالف V ظاهرهيضاف إ� هذا عدم صحة اlالف V ظاهره    ؟ ؟ ؟ ؟ بواجببواجببواجببواجب

 .واجباكون حكمها في ،اتفاق V إ�اقها بالواجب r ا�كم ما هو �ل -
 ومن؛ ال يوافق واقع ا�سألة بصورة صحيحة ،وحÆية اlالف حقيقة V سبيل اإلطالق ،ومنها ما هو �ل اlالف -

حقيقة أن ماال يتم الواجب إال به قد  وننبه هنا ،مسائل كث°ة ا�سائل الÖ يذكرها العلماء ثمرة اlالف r هذه ا�سألة
فنعرض من فنعرض من فنعرض من فنعرض من  ،ومنها ما يكون وسيلة للعلم بتحقق الواجب ،ووجوده لة لوقوع الواجب و¥ققهفمنه ما يكون وسي ،يتنوع

عليها وجود  الطهارة r الصالة Òا يتوقف ما يكون ¥قق عليه وجود الواجب أو وقوعه قلنا مثالً : خالل هذه األمثلة مثالً خالل هذه األمثلة مثالً خالل هذه األمثلة مثالً خالل هذه األمثلة مثالً 
وجود الواجب أو وقوعه واالستطاعة با�ج  تحقق عليهحوالن ا�ول r الزÑة فإن هذا Òا ي، نقول الواجب أو وقوع الواجب
 .ةÇمعاكذلك والس� r صالة 

     :سيأì الªم عنها r ا�سائل ا�ا�ةسيأì الªم عنها r ا�سائل ا�ا�ةسيأì الªم عنها r ا�سائل ا�ا�ةسيأì الªم عنها r ا�سائل ا�ا�ة    ،،،،مسائل يتوقف عليها العلم بتحقق الواجبمسائل يتوقف عليها العلم بتحقق الواجبمسائل يتوقف عليها العلم بتحقق الواجبمسائل يتوقف عليها العلم بتحقق الواجب وهناكوهناكوهناكوهناك �
P-مسائل ما r ا يتوقف عليه ¥قق الواجب فمثال عندناÒبس موضع ا\جاسة : ال يتم الواجب إال به و�من ا�وب إذا ا

ألن الواجب هو  ،العلماء إن الطهارة هنا åب Çميع ا�وب فيغسل ثوبه !ه قال ،بسبب خفاء موقع ا\جاسة ببا< ا�وب
فيكون ذلك  ،ووجوده ل العلم بتحقق الواجبصÙ طهارة ا�وب !ه فإذا حصل الشك فيه احتاطوا r ذلك ح� øُ  ا�حقق من

 .طهارة جزئه بإعطاء حكم طهارة ا�وب !ه حكم

S-ولم يعرف الصالة xا�وم ن? أيضاً قالوا لو ن? ا��ف صالة يوم مع r قالوا أنه يلزم أن ، عينها ولم يعرف أي صالة
الصلوات  وذلك ألنه Ïب عليه ا�حقق من أداء ،tلك ا�وم Ëملة وينوي بكل صالة منها الفرض يصÊ الصلوات اlمس
 .بتحقق الواجب أو وجوده حصل الشك عنده فإنه øتاط بذلك ح� øصل العلم فإذا ،ا�كتوبة r ذلك ا�وم

R- رجل ٍ أخته بامرأة أجنبيه أيضاً قالوا لو اشتبهتمن األمثلة من األمثلة من األمثلة من األمثلة V، ب عليه اجتناب العقدÏ ولم يعلم أيهما األجنبية فإنه 

من من من من     هذاهذاهذاهذا    فيكونفيكونفيكونفيكون( ( ( (  ،االثنتx معاً  كاحوال يتحقق االجتناب إال باجتناب ن ،ألن اجتناب نكاح أخته واجب ،V أي منهما
فيكون حينئٍذ ) ) ) )     إال بهإال بهإال بهإال به    تحقق الواجبتحقق الواجبتحقق الواجبتحقق الواجببببب    يتم العلميتم العلميتم العلميتم العلم    من قبيل ماالمن قبيل ماالمن قبيل ماالمن قبيل ماال    هذاهذاهذاهذا    فيكونفيكونفيكونفيكون: : : : ، أو بعبارة أخرى، أو بعبارة أخرى، أو بعبارة أخرى، أو بعبارة أخرىإال بهإال بهإال بهإال بهالواجب الواجب الواجب الواجب     قبيل ماال يتمقبيل ماال يتمقبيل ماال يتمقبيل ماال يتم

 .واجبr هذه ا�الة  ا\Æح  اجتناب

Q-أيضاً من ا�سائل قالوا إذا اختلطت ا�يتة  Ùة واشتبه عليه ولم يعلم أبا�ذË ًاً صحيحاéفيجب، يهما ا�يتة وأيهما ا�ذبوحة ذ 

 ، واجب ألن هذا Òا ال يتم الواجب إال به فهو وعدم األكل منهما معاً  عليه اجتنابهما معاً 

�-Uن مفلساً وË فإنه يلزمه أن يكتسب ويق� دينه ألن االكتساب من  ،حرفه وقالوا أن ا�دين يلزمه وفاء دينه فإذا
أن  أيضاً ؛ فيكون االكتساب واجباً ألنه Òا أليتم الواجب إال به فيكون واجبا ،ا:ين واجب ن وقضاءFورات قضاء ا:ي

وذلك ألن أجرة الكيل تابعه للمبيع و^ من Fورات تسليم ا�بيع ، أجرة الكيل با�بيع بطريق الكيل åب V اIائع
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من قبيل ماال  أجرة الكيل فيكون إعطاء أجرة الكيل واجبة ألنهاال يتم تسليم هذا ا�بيع إال بإعطاء و ،وتسليم ا�بيع واجب
 .واجبا يتم الواجب وهو تسليم اIيع إال به فيكون إعطاء األجرة V الكيل

    ))))PRPRPRPR((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    

 r هذه ا�لقات عن القسم األول من أقسام ا�كم ا��ي� وهو
ً
¥دثنا r ا�لقات . الواجب ال يزال ا�ديث موصوال

عنه الªم V تقسيمات الواجب وÑن من تلك  عن جزء من مسائل هذا القسم وÑن من ºلة ما ¥دثنا السابقة
و هذه ا�لقة ) تقسيم الواجب باعتبار وقته أو زمن أدائه ( ، ثم الªم V )ذاته  تقسيم الواجب باعتبار: ( ا�قسيمات 

العنا� الÖ ^ �ل ا�ديث  ، وتتمثل)الواجب باعتبار ¥ديده تقسيم (  يم آخر من تقسيمات الواجب وهوإ� تقس نعرض
ويfتب V ذلك الªم V مسألٍة من مسائل الÖ تنب¼ V ، V ا�ديث عن الواجب باعتبار ¥ديده –r هذه ا�لقة 

عن صلتها بهذا ا�قسيم و¥رير  هذا ا�قسيم و^ مسألة الزيادة V أقل الواجب؛ ا�راد بهذه ا�سألة و هذه ا�سألة نت�م
وبيان أيضا صلتها بما ال يتم  -وبيان îء من أمثلتها –اlالف r هذه ا�سألة  ا�راد بها و�ل ال�اع فيها، واإلشارة إ�

 .الواجب إال به
  ::إ� قسمxإ� قسمxإ� قسمxإ� قسمx يتعلق بأقسام الواجب باعتبار ¥ديده فإن الواجب باعتبار ¥ديده ينقسميتعلق بأقسام الواجب باعتبار ¥ديده فإن الواجب باعتبار ¥ديده ينقسميتعلق بأقسام الواجب باعتبار ¥ديده فإن الواجب باعتبار ¥ديده ينقسميتعلق بأقسام الواجب باعتبار ¥ديده فإن الواجب باعتبار ¥ديده ينقسم    ماماماما  ��

    .واجب غ° �دد: : : : ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»                                                                                                                                                                                                                                                            .ددواجب �: : : : األولاألولاألولاألول
    ))))    الواجب ا�حددالواجب ا�حددالواجب ا�حددالواجب ا�حدد    فأمافأمافأمافأما: ( : ( : ( : ( القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
بالصلوات  :ويمثلون tلك مثالً  ،U اtي طلبه الشارع طلباً جازماً وعxّ مقداراً معلوماً U أو مقداراً �دداً  فهو ال¡ء

غسل الوجه وغسل الرجلx  وأيضاً ،زÑة األموال وصيام رمضان X صالة بر|عات �ددة و|ذلكاlمس فقد حددت 
 .معx فهذه واجبات �ددة حددها الشارع بمقدار، ذلك وõو وا�دين r الوضوء

        : : : : حكم هذا القسمحكم هذا القسمحكم هذا القسمحكم هذا القسم     �
إذا فعله با�قدار ا�حدد اtي أمر به  وال ت©أ ذمة ا��ف إال- أال يفعل ا��ف شيئاً زائداً V الفعل ا�حدد و ا�عx فهو

 وÔذا فعله با�قدار اtي حدده الشارع برئت ذمته بذلك ،با�قدار اtي حدده الشارع ال ت©أ ذمة ا��ف إال بفعله -الشارع
    .يتعلق بالقسم األول وهو الواجب ا�حدد هذا ما- 

 ))))ا�حدد ا�حدد ا�حدد ا�حدد  الواجب غ°الواجب غ°الواجب غ°الواجب غ°    : (: (: (: (القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»

 :وهذا U أمثلة أيضا كث°ة r ال*ع مثالً  ،الشارع طلباً جازماً ولم øدده ولم يقدره بمقدار معxال¡ء اtي طلبه  فهو 
r الر|وع والطمأنينة r فيما يتعلق بواجبات -وهذه من أمور الصالة-ومدة القيام ومدة القعود -السجود منها الطمأنينة 

و|ذلك أو جب  - �دداً �دة الطمأنينة ن لم يقدر الشارع مقداراً فمثًال وجبت الطمأنينة r الر|وع والسجود ولك :الصالة
 .يعx مدة معينة r هذا أو Áذا ا�قام الشارع القيام والقعود مدة من الزمن ولم øدد أو

    : : : : ممممحكم هذا القسحكم هذا القسحكم هذا القسحكم هذا القس �
واجب غ°  جبالوا فسيكون عندنا هذا ا\وع من، بفعل أقل ما يصدق عليه الواجب من هذا األمر أّن ا��ف ت©أ ذمته

وال ت©أ ذمة ا��ف  –فيه ومنهم من يقت® V أقله  فمنهم من يطيل ،ا��فون r القيام به وت ا\اس أواوحينئٍذ يتف ،�دد
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إ�  \ا الªم V قسè الواجب باعتبار الªم V ¥ديده نفتقدم إذ -ا\وع من الواجب إذا قّ® عن القيام بأقل هذا
xذا استصحبنا ا�ثال فإنه يتضح به ا�قال، د وواجب غ° �ددواجب �د: قسمÔفيما سبق و. 

 أنه يfتب عليه îء من اآلثار؟أنه يfتب عليه îء من اآلثار؟أنه يfتب عليه îء من اآلثار؟أنه يfتب عليه îء من اآلثار؟    هل هذا ا�قسيم تقسيٌم فقط ذه¼ أوهل هذا ا�قسيم تقسيٌم فقط ذه¼ أوهل هذا ا�قسيم تقسيٌم فقط ذه¼ أوهل هذا ا�قسيم تقسيٌم فقط ذه¼ أو****    õن اآلن تكلمنا عن ا�قسيم، لكن õن اآلن تكلمنا عن ا�قسيم، لكن õن اآلن تكلمنا عن ا�قسيم، لكن õن اآلن تكلمنا عن ا�قسيم، لكن  

ل    ننننمممممثًال  فمنها الفقهية ا�fتبة V هذا ا�قسيم وا�قيقة أّن هناك شيئاً من الفوارق واآلثار Ùلأو Ùلأو Ùلأو Ùأو    V تبةfاآلثار ا�V تبةfاآلثار ا�V تبةfاآلثار ا�V تبةfهذا هذا هذا هذا  اآلثار ا�
    ::::ا�قسيما�قسيما�قسيما�قسيم

 Ùذمة ا��ف وال ت©أ ذمة ا��فنَ فْ الواجب ا�حدد يثبت دَ  أن r ًة  بأدائهإال  اIمًال أو بإسقاط ا�طاË ،فالصالة مثالً به 
 .طلب منه قضاؤها مادام قادراً V ذلك ،إذا لم يؤدها ا��ف r وقتها تكون ديناً r اtمة

فإنها  ،مثًال نفقة األقارب ومن أمثلته ،يطالب ا��ف بقضائه بعد وقته غ° ا�حدد فال يثبت ديناً r اtمة وال واجبأما ال
فهذه نفقة األقارب من  ،األعراف واألوقات واألشخاص وت ا\اس فيها وmتلف باختالفاألنه يتف ،واجٌب غ° �دد

وال  يع¼ من تاريخ حكم القاä بها ،اtمة إال من تاريخ القضاء بها األقارب ال تثبت r فنفقة -الواجب غ° ا�حدد
با�عروف وا\  عن ا�نكر فإنه واجب  األمر :وهكذا مثالً  -r حق ا\فقة V أقاربه هيطالب ا�نفق بما م( من تقص°

 .دون ا\ظر إ� تقص°ه r ا�اä فعليه أن يقوم بذلك وا\  عن ا�نكر غ° �دد فإذا قّ® اإلنسان r األمر با�عروف
        ::::هذا الفرق بx الواجب ا�حدد والواجب غ° ا�حددهذا الفرق بx الواجب ا�حدد والواجب غ° ا�حددهذا الفرق بx الواجب ا�حدد والواجب غ° ا�حددهذا الفرق بx الواجب ا�حدد والواجب غ° ا�حدد    و�عليلو�عليلو�عليلو�عليل     �
أنه ال تتصور  فالواقع - أما غ° ا�حدد ،الصالة والزÑة وا\ذر ا�حدد: مثالً  ب¡ء مقدٍر معلوم أّن ا�طاIة دائماً إنما تكون 

 .ضيها�طاIة به بعد مُ 
 أما األمور غ° ا�حددة ،فاألمور ا�حددة يمكن ا�طاIة بها بعد م� وقتها -ا�حددة ر ا�حددة وغ°وهذه قاعدة r األمو

يتعلق بتقسيم الواجب إ� �دٍد وغ°  هذا فيما ،وخاصًة الواجبات غ° ا�حددة فال يمكن ا�طاIة بها بعد م� وقتها
 .�دد وما ينب¼ V هذا ا�قسيم

الواجب باعتبار الواجب باعتبار الواجب باعتبار الواجب باعتبار     وهناك ذكرتم \ا تقسيموهناك ذكرتم \ا تقسيموهناك ذكرتم \ا تقسيموهناك ذكرتم \ا تقسيم    ––––أنتم تذكرون \ا أقسام الواجب باعتبار ¥ديده أنتم تذكرون \ا أقسام الواجب باعتبار ¥ديده أنتم تذكرون \ا أقسام الواجب باعتبار ¥ديده أنتم تذكرون \ا أقسام الواجب باعتبار ¥ديده : : : : قولقولقولقولمتسائل فيمتسائل فيمتسائل فيمتسائل في    قد يتسائلقد يتسائلقد يتسائلقد يتسائل 
ق وموسعق وموسعق وموسعق وموسع( ( ( ( إ� مطلق ومؤقت إ� مطلق ومؤقت إ� مطلق ومؤقت إ� مطلق ومؤقت     ––––وقته وقته وقته وقته  ّّ واجب معx واجب معx واجب معx واجب معx ((((أيضا باعتبار ذاته فيما سبق إ� أيضا باعتبار ذاته فيما سبق إ� أيضا باعتبار ذاته فيما سبق إ� أيضا باعتبار ذاته فيما سبق إ�     وقسمتم الواجبوقسمتم الواجبوقسمتم الواجبوقسمتم الواجب) ) ) ) الخ الخ الخ الخ ........وا�ؤقت إ� مضيوا�ؤقت إ� مضيوا�ؤقت إ� مضيوا�ؤقت إ� مضيّّ

    ّّ  ًة إذا الحظنا األمثلة الÖ طرحناها r أكb من مقام؟ًة إذا الحظنا األمثلة الÖ طرحناها r أكb من مقام؟ًة إذا الحظنا األمثلة الÖ طرحناها r أكb من مقام؟ًة إذا الحظنا األمثلة الÖ طرحناها r أكb من مقام؟من ا�داخل بينها خاصمن ا�داخل بينها خاصمن ا�داخل بينها خاصمن ا�داخل بينها خاص    فهذه ا�قسيمات هناك نوعفهذه ا�قسيمات هناك نوعفهذه ا�قسيمات هناك نوعفهذه ا�قسيمات هناك نوع) ) ) ) وواجب ¨°وواجب ¨°وواجب ¨°وواجب ¨ّ°ّ

الªم عن مقارنة بx هذه  ،الواجب وسيأì إن شاء اهللا تعا� r ختام الªم V تقسيمات –تداخل r األمثلة  فهناك 
 .ا�قسيمات باعتباراتها ا�ختلفة

أوردها األصو�ون  فهنا مسألة، وواجب غ° �ددواجب �دد : الواجب باعتبار ¥ديده ينقسم إ� قسمx إذا تقرر أن
X هذا سنت�م عنه  .؟ثمرة وواقع فق  أو ليس Áا ثمرة و¥دثوا عنها وأطالوا الªم عنها وÑنت �ل نقاٍش بينهم وهل Áا

) الواجب دة V أقلالزيا(ن Áا األصو�ون اختصاراً بمسألة نوِ عْ فُ ا�قسيم وهذه ا�سألة  r خالل مسألة آتية متعلقة بهذا
وبينا فيما سبق تعريف  ،معنا ا�راد بالواجب فقد تقدم - طبعاً هذه ا�سألة متعلقة بالزيادة V أقل الواجب غ° ا�حددطبعاً هذه ا�سألة متعلقة بالزيادة V أقل الواجب غ° ا�حددطبعاً هذه ا�سألة متعلقة بالزيادة V أقل الواجب غ° ا�حددطبعاً هذه ا�سألة متعلقة بالزيادة V أقل الواجب غ° ا�حدد

الواجب اtي : �راد بالواجب ¥ديداً هنا، االزيادة V أقل الواجب r هذه ا�سألة عندما قلنا :وا�راد هنا بالواجب (الواجب 
 ).الزيادة V أقل الواجب(وقلنا  ا r ا�سألةنÙ وَ نْ وقَ  -يع¼ باختصار الواجب غ° ا�حدد ، تقدر بقدر أو اtي ال حد Uي ال
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  ؟؟؟؟))))    أقل الواجبأقل الواجبأقل الواجبأقل الواجب( ( ( ( ـ ـ ـ ـ فما ا�راد بفما ا�راد بفما ا�راد بفما ا�راد ب    ----

هذا إال بتحقق  �زئاً و ال يكون  فأكb أقل ما يطلق عليه الواجب éيث إن اسم الواجب ال يتحقق إال éصول هذا األقل
 
ً
 .القدر فيه وهو القدر اtي يعاقب V تر|ه �<

 ):):):):    الزيادة V أقل الواجبالزيادة V أقل الواجبالزيادة V أقل الواجبالزيادة V أقل الواجب( ( ( ( r قو\ا r قو\ا r قو\ا r قو\ا     ) ) ) )     الزيادةالزيادةالزيادةالزيادة( ( ( ( ـ ـ ـ ـ وأما ا�راد بوأما ا�راد بوأما ا�راد بوأما ا�راد ب    ----
يع¼ مسألة ( ا�سألة فيكون ا�راد بهذه ،،،،عنهعنهعنهعنه    َل َل َل َل ُض ُض ُض ُض وز حد أقل الواجب وفَ وز حد أقل الواجب وفَ وز حد أقل الواجب وفَ وز حد أقل الواجب وفَ ااااوا�راد بها X ما åوا�راد بها X ما åوا�راد بها X ما åوا�راد بها X ما å :ا\قصان فالزيادة خالف

يطلق عليه االسم من الواجب اtي ال يتقدر  V أقل ما كون ا�راد بها أنه إذا حصلت الزيادةي ):الزيادة V أقل الواجب
 .بقدر وغ° �دد

         فهل هذه الزيادة تأخذ حكم األصل الواجب فتعطفهل هذه الزيادة تأخذ حكم األصل الواجب فتعطفهل هذه الزيادة تأخذ حكم األصل الواجب فتعطفهل هذه الزيادة تأخذ حكم األصل الواجب فتعطىىىى حكم األصل الواجب أو أنها تأخذ حكماً ؟ حكم األصل الواجب أو أنها تأخذ حكماً ؟ حكم األصل الواجب أو أنها تأخذ حكماً ؟ حكم األصل الواجب أو أنها تأخذ حكماً ؟ 

وسنبx القولx بعد  -ا�سألة V قولx قالً مست وحقيقًة خالفهم r هذه، هذه ا�سألة r الواقع �ل خالف بx العلماء
ليس �ًال لل�اع وهو  بعض ا�سائل ا�تفق عليها r هذه ا�سألة وëرج ما 	تهد r بيان لكن قبل أن نبx القولx، ذلك

ا �ل ثم يتحرر \ فنذكر ا�سائل ا�تفق عليها ح� öرج من �ل اlالف و�ل ال�اع ،بتحرير �ل ال�اع نسميه ما
 :اlالف r ا�سألة

 
ً
 فأوال
ً
 فأوال
ً
 فأوال
ً
 يع© عنها بالزيادة الÖ يمكن انفÆك الزيادة ا�تمùة V أقل الواجب أو ما ال�اع أخرج بعض العلماء من �ل    ::::فأوال

فإن هناك من قال بوجوبها من باب ا�بع  ا�تمùة فهذا ا\وع من الزيادة قالوا بعدم وجوبها 0الف الزيادة غ°، الواجب عنها
تكون متمùة عن أقل  ولكن اtي يظهر أن الزيادة ال –ألصلها تبعاً غ° مقصود  من باب أنها تابعة - غ° ا�قصود

وõن قد بينا أن ا�راد  -ا�حدداألول وهو الواجب  أي من قبيل ا\وع - إال إذا Ëن الواجب متقدراً بقدر معx الواجب
تأì عندنا هنا إال الزيادة غ° ا�تمùة أو الt  Öلك ال ،غ° ا�حدد بيل الواجبمن ق :يع¼ ،يتقدر بقدر ماال :بالواجب هنا

 .إخراجها أما الزيادة ا�تمùة فال تدخل r �ل ال�اع أصًال ح� يسوغ -الواجب عنها يمكن انفÆك ال
 ،فإنه يوصف !ه بالوجوب ،عضبعضه عن ب يتمù وال أخرج بعضهم من �ل ال�اع الواجب اtي يقع  ملته معاً  ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

أن يكون r  :وtا فإن ا�تجه r �ل ال�اع عند من يقول بهذا القول ،مندوب إن األصل واجب واIا< :ويبعد أن يقال
 .اtي يقع متعاقباً Ëلطمأنينة والقيام r الصالة الواجب

 اً اً اً ثا�ثا�ثا�ثا�
الزيادة غ° ا�تمùة أو  توصف بالوجوب وبناًء V هذا فإن العلماء الزيادة ا�تمùة الÖ تقع مرتبة فإنها البعض أخرج  ::::اً

 .تقع مرتبة تكون من �ل ال�اع ا�تمùة الÖ ال
فإنه إذا فعل ا��ف  ، ثم سقط öفيفا إذا Ëن الزائد أو هذه الزيادة واجباً r األصل أخرج بعض العلماء من هذا ما ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

وذلك كما إذا صÉ ا�سافر أربعاً فإن ال� ، بوجوب اIعض وندب اIا< يتأ= القول وال ،األصل وصف ال� بالوجوب اتفاقاً 
ح� يقال  ولكن ا�قيقة أن اtي يظهر أن هذا األمر ليس داخًال r األصل r مسأ�نا ،r حقه يوصف بالوجوب

واtي حصل r هذا األمر الرابع  ،لوجوبr ا وذلك ألن ا�سألة هنا الÖ يت�م عنها هو r إ�اق الزيادة باألصل ،بإخراجه
 فإذا رّد الرخصة رجع الفرض إ� أصله وهو الوجوب r ،ا�سافر قد رخص r U ترك اIعض إنما هو رٌد للزيادة إ� أصلها فإن

 .هذه مسائل أخرجها العلماء من �ل ال�اع؛ أصل الوضع
�اعاعاعاع    وبناًء V هذا يكون �لوبناًء V هذا يكون �لوبناًء V هذا يكون �لوبناًء V هذا يكون �ل -���^ r إعطاء الزيادة غ° ا�تمùة   :الواجبالواجبالواجبالواجب الزيادة V أقلالزيادة V أقلالزيادة V أقلالزيادة V أقل    �ل اlالف r مسألة�ل اlالف r مسألة�ل اlالف r مسألة�ل اlالف r مسألة    أوأوأوأو    الالالال

فهل توصف هذه الزيادة *  ،إعطاؤها حكم أصلها الواجب - يع¼ غ° �دد -معx بقدرٍ   V أقل الواجب اtي ال يتقدر



  ا�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامه                                                                                                            ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                         )  مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((                مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه         

- �� - 

 

تنفصل حقيقتها عن  ^ الÖ ال: ا�تمùة وا�قصود بالزيادة غ°هذا هو �ل ال�اع،  ؟ توصف بالوجوب أو ال بالوجوب
 .هذا فيما يتعلق بتحرير �ل ال�اع،حساً  حقيقة الواجب

    :V قولVx قولVx قولVx قولxف  ف  ف  ف  ) ) ) ) ؟ ؟ ؟ ؟ تأخذهتأخذهتأخذهتأخذه    الالالال    هل تأخذ حكم الواجب أوهل تأخذ حكم الواجب أوهل تأخذ حكم الواجب أوهل تأخذ حكم الواجب أو( ( ( ( الزيادةالزيادةالزيادةالزيادة    حصل اlالف بx العلماء r هذهحصل اlالف بx العلماء r هذهحصل اlالف بx العلماء r هذهحصل اlالف بx العلماء r هذه
الواجب غ° : لواجب هنابا وا�قصود، الواجب V أقل بالزيادة غ° ا�تمùة ( الزيادة كما قلنا وع©نا عنها أنÙ     ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

وي و اIاقال» والش°ازي االعلماء منهم الغزا± والرازي واIيض وذهب إ� هذا كث° من  أن هذه الزيادة مندوبة ):  ا�حدد
Êا�نب Éوأبو يع Êطاب ا�نبlم، ووأبو اÁ هذا القول r ند�ال::::    

الواجب ا�وّسع أو  ط اIدل وهو العزم V الفعل r آخر الوقت rالواجب هو اtي ال Ïوز تر|ه إال ب*  أن :ا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األول
 ،الطمأنينة r الصالة :مسأ�نا هنا مثل الزيادة الÖ ترد معنا r وهذه؛ فعل غ°ه من اlصال ا�خ° بينها r الواجب ا�خ°

V وز تر|ها بال �ٍط وال هذه الزيادةÏ فتكون هذه  ،ا�ندوب هذا ^ حقيقة وأ وهذا هو حد ا�ندوب، بدل أقل الواجب
 .ألنه Ïوز تر|ها ،الزيادة مندوبة

  :يقع عليه االسم فإنه øسن أن m© عن نفسه ويقول ا�أمور به مامن فعل  قالوا أّن من ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»    ا:�لا:�لا:�لا:�ل
ُ
 ،به مرتفعلُت ما أ

  درأو اقت® r االطمئنان r صالته V األقل أو الق ،فمثًال من اطمr 9 صالته
ً
 فعلُت ما أمرت: فإنه يقول ،ا�أمور به �<

 .�ا حُسن اإلخبار عن نفسه بذلك ،- ول الزيادة أيضاايع¼ يتن -ذلك ول أكb مناولو Ëن اللفظ يتن ،به
ا�حدد ^  يتقدر بقدر والواجب غ° القول األول القائلx بأن الزيادة V أقل الواجب اtي ال هذان ا:�الن ألصحاب

 .قبيل ا�ندوبمن 
ومع¢ هذا ، تكون واجبة مثل أصلها ) الواجب غ° ا�حدد: بالواجب وا�قصود( أن الزيادة V أقل الواجب  ::::القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»

إ�  ونسب ،وذهب إ� هذا بعض ا�نفية ،فيكون الفعل ºيعه واجب ،يطلق عليه االسم واجبة ما أن الزيادة V أقل
  .ا�نفية öصيصاً  الكرD من

 ،واحٌد ال يتجزأ وهو أمر إÏاب واألمر r نفسه أمرٌ  ،إ� األمر نسبة واحدة  زاد عليه أن نسبة الواجب وما :ود�ل هذا القولود�ل هذا القولود�ل هذا القولود�ل هذا القول
فإنه يوصف بأنه Òتثل  ،عليه وما زاد فإذا فعل ا��ف الواجب ،وما زاد عليه ال يتمù أحدهما V اآلخر ب¡ء والواجب

 .واجباً  جب وما زاد عليهواالمتثال واجب فيكون الوا
أي تمù ، وU االسمافإن تمùت الزيادة عن الواجب اtي تن، تتمù أو ال تتمù أنن هذه الزيادة إما أ ::::واÇواب عن هذا ا:�لواÇواب عن هذا ا:�لواÇواب عن هذا ا:�لواÇواب عن هذا ا:�ل

ُ  ،ا�مù أحدهما عن اآلخر ببعض نسبته إ�  بل الواجب ،لم أن نسبة الواجب وما زاد عليه إ� األمر نسبة واحدةسÙ فال ن
 ،أي لم يتمù الواجب وما زاد عليه ،لم تتمù الزيادة وأما إذا ،أو با\دبية مر بالوجوب ونسبة الزيادة إ� األمر با\دباأل

 دفع ديناراً عن زÑة ع*ين ديناراً فيكون نصف ا:ينار عن قياساً V من، وبعضه ندباً  يكون بعضه واجباً  أنفيحتمل 

تنفصل  غ° ا�تمùة و^ الÖ ال أن الزيادة :وبهذا يfجح القول القائل، باً و صدقةالع*ين وا\صف اآلخر قد دفعه ند
فإذاً يكون  ،) بها الواجب هنا ا�قصود به الواجب غ° ا�حدد وا�قصود(  ،حقيقتها عن حقيقة الواجب حساً هذه الزيادة

Öة الùتأخذ  يع¼ حكمها حكم ا\دب وال :حدد حساً ^ال تنفصل حقيقتها عن حقيقة الواجب غ° ا� الزيادة غ° ا�تم
والزيادة V القدر سواء Ëن الطمأنينة  فالزيادة V القدر ا�مكن r الواجب r الطمأنينة تكون مندوبة ،حكم الواجب

رجحان هنا وال، هذا فيما يتعلق باlالف r ا�سألة والراجح فيها، ا\دب يكون حكمها r الر|وع أو r السجود وõو ذلك
 .ا:�لx الواردين ألصحاب هذا القول إنما هو لقوة
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لعلنا نذكر شيئاً منها  ) مسألة الزيادة V أقل الواجب (ا�سألة و^   هنا مسائل أوردها العلماء للتمثيل V هذه ����
 :ا�سألة أكb �وضيح هذه

P-ا�توضئإذا مسح  :فمثًال من هذه ا�سائل قالوا r يع رأسهº فإنه يعطى ، وهو قدر ا\اصية ا�جزئء فزاد عن القدر الوضو
هل يعطى حكم الواجب أو *  وقد يعطى حكم ا�ندوب ،من الرأس حكم األصل الواجب ا�جزئالزائد عن القدر 

نه إذا أفإن من يرى  ،بعضه ثم حلق فينب¼ V هذا أنه لو مسح V شعر - V اlالف r هذه ا�سألة ؟ا�ندوب حكم
ألن هذا ا�وضع زائد V أقل  ،إ<دة ا�سح r ا�وضع اtي حلقه ال� واجب لزمه إذا قلنا :قد يقول، !ه åب اإل<دة حلقه

 ،الزيادة واجبة r أن :وهذا V رأي من يقول ،كما يلزمه إ<دة مسح ال� فيما لو حلقه !ه مسحه فيلزمه إ<دة ،الواجب
 .مسحه مه r هذه ا�الة إ<دةال يلز :ومن يقول Ëلزيادة مندوبة

S-«الزيادة ا�جزئة، لو أطال اإلمام الر|وع قالوا ::::مثال ثا»مثال ثا»مثال ثا»مثال ثا r الر|وع هنا يقع خالف r فهل يعطفهل يعطفهل يعطفهل يعطىىىى هذا  هذا  هذا  هذا ****؛ عن القدر الواجب
 ،بأنه يأخذ حكم األصل الواجب :من يقول واجباً أو يعطواجباً أو يعطواجباً أو يعطواجباً أو يعطىىىى حكم ا�ندوب؟ حكم ا�ندوب؟ حكم ا�ندوب؟ حكم ا�ندوب؟    القدر حكم الر|وع أو أصل الر|وع فيكونالقدر حكم الر|وع أو أصل الر|وع فيكونالقدر حكم الر|وع أو أصل الر|وع فيكونالقدر حكم الر|وع أو أصل الر|وع فيكون

 r U الفريضة فإن من يدرك
ً
Ñفْ ويكون من اقتداء المُ  اإلمام بعد فوات القدر الواجب يكون مدر fَض ضfومن ، با�ف

 .هذا اقتداء ا�فfض با�تنفل ،كونه مندوباً فيكون  هذا أنه أدر|ه r حالة :يقول، بأن القدر الزائد هو مندوب :يقول

R-قالوا    ::::مثال ثالثمثال ثالثمثال ثالثمثال ثالث:V نذر  إذا وجبت r نها بدنة أوا��ف شاٌةÆبقرة هدي أو أضحية فذبح م ،r فهل هذه الزيادةr فهل هذه الزيادةr فهل هذه الزيادةr دنة  فهل هذه الزيادةIدنة اIدنة اIدنة اIا
هذا القدر الزائد عن السبع حكم  هل يعطى*      اlالف r هذه ا�سألةV ؟؟؟؟    تكون مندوبةتكون مندوبةتكون مندوبةتكون مندوبة    أوأوأوأوأو اIقرة تكون واجبة أو اIقرة تكون واجبة أو اIقرة تكون واجبة أو اIقرة تكون واجبة 

هذا مب¼ X V  V حال؟     يأخذ حكم ا�ندوب V هذا و السبع أو يكون واجباً بوجوب أصله أو يكون مندوباً 
 .اlالف r ا�سألة

Q-النسك     ::::منها مثالً منها مثالً منها مثالً منها مثالً ، ، ، ، أمثلة كث°ةأمثلة كث°ةأمثلة كث°ةأمثلة كث°ة    هناكهناكهناكهناك r يع رأسهº ميع حكم األصل  فهل* قالوا لو حلق ا�اج أو ا�عتمرÇيأخذ ا
هذا  ؟الواجب حكم األصل الواجب أو يأخذ حكم ا�ندوب فيكون واجباً فيعطى القدر الزائد من الشعر ا�حلوق V أقل

هل يثاب V هذه الزيادة ثواب *ا�قيقة أن اlالف r ا�سألة ينب¼ V قضية  ولكن ،lالف r ا�سألةمب¼ V ا
خالفاً r الواقع  ويعود اlالف إ� أن يكون-وهنا حقيقة يضيق دائرة اlالف؟، أو يثاب عليها ثواب ا\دب الواجب

هؤالء يقصدون أنه يأخذ  فيأخذ حكم أصله كم الواجبألن اtين قالوا بأن من يعطى القدر الزائد ح، تضعف ثمرته
أنه يثاب V هذه : قدره أو يأخذ القدر الزائد حكم ا�ندوب فيقولون ومن يقولون بأنه يأخذ، حكمه من حيث ا�واب

ألنه mضع  ،عنا ٌب يÙ غَ أمر مٌ  فنحن نعلم أن ا�واب أمره إ� اهللا تعا� وهو ،وÔذا رجع األمر إ� ا�واب ،ا�ندوب الزيادة ثواب
للمندوب ثوابه أكb من فاعل الواجب éسب  فقد يكون الفاعل ،قضية إخالص ا\ية :ألمور و�وط أخرى مثل

ألنها من  ،فيخضع هذا ا�واب ألمور أخرى ال نستطيع ا�كم بها ،هللا تعا� إخالص نيته وحسب قوة تعبده بهذه العبادة
ا�قيقة تضعف ثمرة اlالف r  ا اåهت إ� قضية بيان ا�واب r هذه ا�سألة فإن rفثمرة اlالف إذ، ا�غيبة عنا األمور

 .يتعلق بهذه ا�سألة هذا ما، هذه ا�سألة

الزيادة V أقل (  يذكرون r ختام الªم عن هذه ا�سألة يع¼ مسائل أخرى متعلقة بوجه الشبه بx مسألة العلماء  �
فبعضهم يقول إن بينهما شبهاً من جهة  ،الÖ سبق الªم عنها و^ ا�سألة،  ) الواجب إال بهيتم  ال ما( ومسألة  ،) الواجب

تابعة  ف  تعت© ،وأما هنا و^ مسألة الزيادة V أقل الواجب، تُعد2 مقدمًة للواجب إال به يتم الواجب أن مسألة ما ال
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تا�ة  )ا�سألة الÖ معنا(وهذه  مقدمة فتكون هذه إال بهيتم الواجب  0الف مسألة ما ال، للواجب ومتصلة به من آخره
 .للواجب

 ،به اختلف العلماء r صلة مسألة الزيادة V أقل الواجب بمسألة ما ال يتم الواجب إال ::::يتم الواجب إال بهيتم الواجب إال بهيتم الواجب إال بهيتم الواجب إال به    الالالال    ومسألة ماومسألة ماومسألة ماومسألة ما        -
بعد  ،ذكر مسألة الزيادة V أقل الواجب هأن :أو فعل ابن قدامة رãه اهللا r كتابه روضة ا\اظر فاtي يش° إ�ه ابن قدامة
 .وي r ا�نهاجاالرازي r ا�حصول واIيض به و|ذلك فعل مسألة ما ال يتم الواجب إال

يتم الواجب إال  أن مسألة الزيادة V أقل الواجب متفرعة عن مسألة ما ال إن فعل هؤالء العلماء يدل V :وبعضهم يقولوبعضهم يقولوبعضهم يقولوبعضهم يقول
 .مفهوممفهوممفهوممفهومو منطوقمنطوقمنطوقمنطوقيتم الواجب إال به فهو واجب Áا  ال ما ا�فريع عندهم أن ووجه، به

 .وجوب مقدمة الواجب :أو كما قلنا ،يتم الواجب إال به ما ال وجوب ::::فمنطوقهافمنطوقهافمنطوقهافمنطوقها

وحيث أن الزائد V الواجب  ،الواجب بدونه أو عدم وجوب ما لم يكن مقدمًة للواجب عدم وجوب ما يتم    ::::ومفهومهاومفهومهاومفهومهاومفهومها
 ،بدونه من حيث أصل وجوبه ويتم الواجب ،الواجب غ° ا�حدد ال يتوقف عليه الواجبال يتقدر بقدر أو من قبيل  اtي

 ،وهو �تمل r فعل ابن قدامة ،مسألة ماال يتم الواجب إال به هذا من يقول بأنه تتفرع ا�سألة V، فإنه ال يكون واجباً 
 و|أن الروضة أخذت ºلة ))))    للمستص¯للمستص¯للمستص¯للمستص¯( ( ( ( تأ�فه r منهجه أو  الغزا±الغزا±الغزا±الغزا±تابع  أن ابن قدامة قد لكن حقيقة عندما ننظر إ�
ماال يتم الواجب إال به ومسألة الزيادة  فإنا 	د أن الغزا± ال Ïعل هناك عالقة بx مسألة ،مسائلها من ا�ستص¯ للغزا±

ضة ^ امتداد أو وال Ïعل بx ا�سأ�x صلة خاصة كما قلنا أن الرو ،عنها فيجعل ا�سألة مستقلة تماماً  ،V أقل الواجب
 .ورد r ا�ستص¯ تلخيص �ا

ولكن r  ،أنها مفرعة V مسألة أقل الواجب هناك من ذكر ،مسألة الزيادة V أقل الواجب أنّ  نإذ ::::فيحصل من ذلكفيحصل من ذلكفيحصل من ذلكفيحصل من ذلك    
xذلك نظر بل تقريباً ب r فرق تفريعها x�وهذه متعلقة بآخر الواجب وم، ا�سأ Uتصلةفهذه متعلقة بمقدمة الواجب وأو 

 .بنهايته
 .بتقسيم الواجب باعتبار ¥ديده و^ متعلقة ،وبنهاية الªم V هذه ا�سألة ëتم الªم r هذه ا�لقة

الزيادة V أقل :ثم تكلمنا عن مسألة ،�دد وواجب غ° �دد وهو واجب: تكلمنا عن أقسام الواجب باعتبار ¥ديده 
الواجب  و¥رير �ل ال�اع فيها واlالف فيها وأمثلتها وصلتها بمسألة ماال يتمالعلماء فيها  وخالف وا�راد بها الواجب

 . إال به

    ))))PQPQPQPQ    ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 عن القسم األول من أقسام ا�كم ا��ي� وهو

ً
 الواجب: ال يزال ا�ديث موصوال

 ،باعتبار ا�طالب بهأو تقسيم الواجب  عن تقسيم الواجب باعتبار ا��ف به وموضوع هذه ا�لقة ين®ف إ� الªم
ثم نت�م أيضا عن   بينها وا�قارنة، وتعريف X قسم وأمثلتها، وذكر هذه األقسام،  ا�ديث هنا عن أقسام الواجب ويكون

وtلك سيكون الªم عن مسألة ¥ول ، عي¼ وواجب كفا§ واجب :هذا ا�قسيم ¥ديداً وهو يت�م عن تقسيم الواجب إ�
 ثم يكون الªم أيضا، ثم يكون الªم عن ا�فاضلة بx فرض الكفاية وفرض العx، عي¼ واجب الواجب الكفا§ إ�

 .عن مسألة ا�خاطب بفرض الكفاية
  ::::::::ينقسم إ� قسمxينقسم إ� قسمxينقسم إ� قسمxينقسم إ� قسمx    بهبهبهبه    الواجب باعتبار ا��ف به أو ا�طالبالواجب باعتبار ا��ف به أو ا�طالبالواجب باعتبار ا��ف به أو ا�طالبالواجب باعتبار ا��ف به أو ا�طالب                  ��

P( عي¼    واجٌبS (،§ـ ب  :بعضهمأو كما يع© عنه به  واجٌب كفاP ( فرض  xالع S( الكفاية فرض . 
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 xفأما فرض الع xفأما فرض الع xفأما فرض الع xواحٍد من     ::::ههههالواجب العي¼ فتعريفالواجب العي¼ فتعريفالواجب العي¼ فتعريفالواجب العي¼ فتعريفأو أو أو أو فأما فرض الع X هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً من xيع¼ بعينه، ا��ف. 
éيث إذا قام به  ،الشارع حصوU طلباً جازماً من �موع ا��فx ما طلب: : : : وأما فرض الكفاية أو الواجب الكفا§ فهووأما فرض الكفاية أو الواجب الكفا§ فهووأما فرض الكفاية أو الواجب الكفا§ فهووأما فرض الكفاية أو الواجب الكفا§ فهو

 .قxاIا بعضهم سقط الطلب عن
مثل الصالة  :فكث° من الواجبات تن®ف إ� هذا،  كث°ة األمثلة، من أمثلة الواجب العي¼من أمثلة الواجب العي¼من أمثلة الواجب العي¼من أمثلة الواجب العي¼فففف، V هذا ا�عريف اوبناءً 

 .X م�ف بعينه، أو بعينهص ألنه مأمور بها X شخ ،من قبيل الواجبات العينية هذه !ها، والزÑة والصوم وا�ج
أصل اÇهاد r سبيل اهللا فرض :يع¼ ، <ما اÇهاد r سبيل اهللا إذا لم يكن ا\ف°: أو فرض الكفاية مثالً أو فرض الكفاية مثالً أو فرض الكفاية مثالً أو فرض الكفاية مثالً ، ، ، ، الكفا§الكفا§الكفا§الكفا§ والواجبوالواجبوالواجبوالواجب

 ،رد السالم وÔنقاذ الغريق  ،هذا من قبيل فرض الكفاية أو الواجب الكفا§ ،وتكفينه الصالة V ا�يت وتغسيله-كفاية
حيث أن فعله من  ،السقوط سوب إ� الكفاية وبذلك ألنه من سè الواجب الكفا§سè الواجب الكفا§سè الواجب الكفا§سè الواجب الكفا§    ، الواجب الكفا§ من قبيل أيضاً  فهذا

 .أي فاعل ٍيسقط طلبه عن اآلخرين
ت©أ ذمته إال  وال ،أنه يلزم من X واحٍد من ا��فx أن يأì به بعينه ::::حكم الواجب العي¼حكم الواجب العي¼حكم الواجب العي¼حكم الواجب العي¼    يكونيكونيكونيكون    ،،،،وبناًء V هذاوبناًء V هذاوبناًء V هذاوبناًء V هذا     �

 .بفعله Ïب X V واحد من ا��فx أن يفعله بعينه وال ت©أ ذمته إال، بفعله
وÔذا قام به من يك� منهم سقط عن  ،ا��فx فإنه Ïب V �موع: وفرض الكفايةوفرض الكفايةوفرض الكفايةوفرض الكفايةالكفا§ الكفا§ الكفا§ الكفا§ وأما حكم الواجب وأما حكم الواجب وأما حكم الواجب وأما حكم الواجب      �

xاقIذا لم يُ  ،اÔميع ه أحٌد منهم أثمدِ ؤَ وÇا. 
 ،لفعلإنما ا�قصود أن يقع هذا ا، قيام ا\اس به هو وقوع الفعل نفسه وليس ::::ا�قيقة أن الواجب الكفا§ ا�قصود منها�قيقة أن الواجب الكفا§ ا�قصود منها�قيقة أن الواجب الكفا§ ا�قصود منها�قيقة أن الواجب الكفا§ ا�قصود منهن ن ن ن فإذفإذفإذفإذ

وذلك ألن األمة بمجموع أفرادها مطاIة دفع مفسدة بقطع ا\ظر عمن يقع منه،  �ا يfتب عليه من جلب مصلحة أو
وغ° القادر V  ،أن يقوم به عليه ،الواجب الكفا§ أداءفالقادر بنفسه وماV U  ،�حقيق هذا الواجب الكفا§ فيها بالس�

دي الواجب سقط اإلثم عنهم ºيعاً وÔذا أهمل من ، ث القادر وøمله عليالقيام بهعليه أن ø ،بنفسه أو ماU أدائه
ُ
فإذا أ

إلهماÁم حث القادرين وãلهم V  ويأثم غ°هم ،أدائهفيأثم القادرون إلهماÁم واجباً قدروا V  ،أثموا ºيعاً  قبلهم ºيعاً 
ى ºاعة غريقا يستغيث وفيهم من øسن السباحة ويقدر V فلو رأ، الواجب أداءوهذا هو مقت( ا�ضامن r  ،القيام به

فعÉ اآلخرين ãله ، وÔذا لم يبادر إ� ذلك من تلقاء نفسه ،V من øسن السباحة أن يبذل جهده r إنقاذه فالواجب إنقاذه
 Vأحد واجبه أداء V ذا أهمله ،فإذا أّدى الواجب فال إثمÔيعاً  وº ميع أثمواÇا. 

قياٌم بمصلحة ٍ <مة هم  -يع¼ فرض الكفاية-الفرض إّن القيام بذلك ": ذا ا�ع¢ يقول اإلمام الشاطÓح هو توضي
V  قادرون واIاقون وÔن لم يقدروا عليها ،قادٌر عليها مبا�ًة وذلك من Ëن أهًال U فبعضهم ،مطلوبون بسدها V اÇملة

عليها مطلوٌب بأمٍر آخر هو إقامة ذلك القادر  يقدر ومن ال، فهو مطلوٌب بإقامتها فمن Ëن قادراً V الوالية ،إقامة القادرين
إ�  إذ ال يتوصل القادر ،إذاً مطلوٌب بإقامة الفرض وغ° القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر فالقادر، V القيام بها وÔجباره

 .�مه ت,ان "به فهو واجب القيام إال باإلقامة من باب ماال يتم الواجب إال
 .الواجب الكفا§ ثم إ� كيفية توجه األمر r، الكفا§ فهو يش° بهذا إ� األمر بالواجب -

 محك، وحكم X منهما، عندنا أمثلة X منهما وتقرر، والواجب العي¼ ،إذا تقرر عندنا تعريف الواجب الكفا§ -
فإنه حينئٍذ øسن أن نعقد مقارنة بx الواجب العي¼ ، العx وفرض الكفاية الواجب العي¼ والواجب الكفا§ أو فرض

 .أو فرض العx وفرض الكفاية، الكفا§ والواجب
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• xهذين القسم xمن الفروق بxهذين القسم xمن الفروق بxهذين القسم xمن الفروق بxهذين القسم xمن الفروق ب:        
PPPP(((( م�ف بعينه أن X طاب فيه إ�lطاب أما ،الواجب العي¼ يتوجه اlالواجب الكفا§ فإن ا xاعة ا��فº يتوجه إ�. 
SSSS((((  ¼أن الواجب العي V م�ف بعينه من أدائهيتوقف سقوط وجوبه X،  أما الواجب الكفا§ فيسقط وجوبه بمجرد

 .الكفاية من القيام به ولو قام به أفراٌد قليلون حصول ا�قصود منه و¥قق
RRRR(((( تار|ه فقط كما يقت® ثواب فاعله فقط أن الواجب العي¼ يقت® اإلثم V تر|ه r، اإلثم أما الواجب الكفا§ فيشمل 

من  األداءوالساعx ألجله ولو Ëن  أو ¥قيق وجوده كما يشمل ثواب عمله ºيع القائمx به أدائهبf|ه ºيع ا�تمكنx من 
 .كفاعله ألن ا:ال V اl° وا�ساعد V ¥قيقه ،بعضهم

QQQQ(((( §سب أما الواجب الكفا§ ،أن الواجب العي¼ ثابت ال يتحول إ� واجب كفاé فقد  ،¥قق الكفاية منه وعدمها فيتحول
 .سيأì الªم عن ذلك يصبح r بعض األحوال واجباً عينياً كما

أما ، الصلوات ومالزمة الصدق فإن ا�صلحة r ذلك متكررة كأداء،هدأن الواجب العي¼ تتكرر مصلحته بتكرر وجو ))))����
الغريق  جرد حصوÁا دون طلبها من X فرد فإنقاذtلك اكت� بم ،فيه ا�صلحة بتكرر وجوده الواجب الكفا§ فال تتكرر

 .و¥ققها أمور ال تتكرر مصلحتها بعد وجودها وغسل ا�يت وغ° ذلك

 الواجب الكفا§الواجب الكفا§الواجب الكفا§الواجب الكفا§ الواجب العي¼الواجب العي¼الواجب العي¼الواجب العي¼

 .يتوجه إ� ºاعة ا��فx اlطاب يتوجه اlطاب فيه إ� X م�ف بعينه

 

 V مـن أدائـهيتوقف سـقوط وجوبـه  X
 م�ف بعينه

الكفاية من القيام به ولو قام  وجوبه بمجرد حصول ا�قصود منه و¥ققيسقط 
 .به أفراٌد قليلون

 

r تر|ه V تار|ه فقـط كمـا  يقت® اإلثم
 يقت® ثواب فاعله فقط

أو ¥قيق وجوده كما يشمل ثواب  أدائهبf|ه ºيع ا�تمكنx من  يشمل اإلثم
ألن ا:ال  ،من بعضهم األداءن والساعx ألجله ولو Ë عمله ºيع القائمx به

 .كفاعله V اl° وا�ساعد V ¥قيقه

 

فقد يصبح r بعض األحوال واجبـاً  ،يتحول éسب ¥قق الكفاية منه وعدمها ثابت ال يتحول إ� واجب كفا§
 عينياً 

 كـأداء،هدتتكـرر مصـلحته بتكـرر وجـو

الصلوات ومالزمة الصدق فـإن ا�صـلحة 
 r ذلك متكررة

tلك اكت� بمجرد حصوÁا دون طلبها  ،فيه ا�صلحة بتكرر وجوده تكررال ت
أمـور ال تتكـرر مصـلحتها  الغريق وغسل ا�يت وغ° ذلك من X فرد فإنقاذ

 و¥ققها بعد وجودها

    ::::ا�زايا يذكرها العلماء لفرض الكفاية منهاا�زايا يذكرها العلماء لفرض الكفاية منهاا�زايا يذكرها العلماء لفرض الكفاية منهاا�زايا يذكرها العلماء لفرض الكفاية منها ºلة منºلة منºلة منºلة منهناك هناك هناك هناك فإن فإن فإن فإن  وtلكوtلكوtلكوtلك
P- مثًال ضبط علم أصول الفقه وفروعه : مثال ا�صلحة ال*عية (�عية  �صلحة أن فيها مصلحة �عية أو هو وسيلة

 ،والفروع ال*عية للطالب وضبط أصول ا:ين وتعليم القرآن ،ومناظرة ا�لحدين والطاعنr x ا:ين r ال*ع، مثال



  ا�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامه                                                                                                            ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                         )  مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((                مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه         

- �� - 

 

وقد يكون ، الكفايات مصالح �عية ^ من قبيل فروض فهذه، و� ما يتعلق بالكتاب والسنة ،ومثال تعليم ا\حو واللغة
ا�صلحة ال*عية فمثًال الصنائع وا�رف الÖ ال يستغ¼ عنها ا\اس Ïب أن öرج  الفرض الكفا§ من قبيل الوسيلة إ�

يكن Áم نية فال ثواب Áم  وÔن لم ،حرفة طائفة من ا\اس فإذا Ëن Áم r ذلك نية حسنة أثيبوا عليها ثواب الواجب ل�
 .اب عليهوليس X واجب يث

S- الفروق بينهما أنه ال تتكرر مصلحته بتكرر وجوده r مثل إنقاذ الغريق إذا رفعه، 0الف الواجب العي¼ كما مّر بنا 
العريان فهذه وõوها Ïب V  و|ذلك إطعام اÇو<ن وÔكساء، واحد من اIحر ثم نزل آخر بعده لم øصل ب�وU مصلحة

كسا <رياً أو أطعم جو<ناً فإنه بهذه : ا�صلحة فإذا شخص مثالً  للتعب عنهم فال تتكرر الكفاية ويسقط عن اآلخرين نفياً 
أطعم اÇائع طعاماً  أخرى أو ا�صلحة من ذلك وال تتكرر ا�صلحة إذا جاءه شخٌص آخر وأعطاه أيضا كسوةً  ا�الة تتحقق

 .بمجرد فعل شخص واحد من ا��فx بل ¥ققت ،فإن هنا ا�صلحة ال تتكرر بتكرر وجود فرض الكفاية ،آخر
 .وا�قارنة بx هذين القسمX ،x قسم وأمثلة X قسم وأيضا تعريف، ا�طلوب هذا فيما يتعلق بتقسيم الواجب باعتبار

 ¥ول الواجب الكفا§ إ� واجب عي¼¥ول الواجب الكفا§ إ� واجب عي¼¥ول الواجب الكفا§ إ� واجب عي¼¥ول الواجب الكفا§ إ� واجب عي¼    ////مسألة مسألة مسألة مسألة  ����

ويك�  يقع الفعل من شخص يع¼ :وõن عرفنا أن الواجب الكفا§ ه، قد يتحول إ� واجب عي¼ طبعاً الواجب الكفا§
لكن قد تطرأ بعض ، إ� فاعله فيكون الفعل الواقع فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة دون ا\ظر ،وقوعه عن اÇميع

 :ويذكر العلماء Áذا عدة صور منها مثالً  ،عينياً  األحوال الå Öعل الواجب الكفا§ واجباً 

P-حال ال*وع فيهالكفا§ يأخذ  أن فرض الكفاية أو الواجب r ¼قد يتحول إ� واجب عي xفإذا �ع ،حكم فرض الع 

ومثلوا  ،بهذه ا�الة واجباً عينياً  يلزم اإلتمام فيكون كفا§ فإنه يكون بهذه الصورة عند بعض العلماء شخص r واجب
فإنه يتعx عليه إتمام اÇهاد  ،§�ع r اÇهاد وهو r أصله واجب كفا فمن، باÇهاد وصالة اÇنازة وõو ذلك :tلك مثالً 

 فمن �ع r صالة اÇنازةة و|ذلك صالة اÇناز، فيكون r هذه ا�الة واجباً عينياً بدل أن Ëن واجباً كفائياً  r هذه ا�الة
 منألنه r هذه ا�الة تكون واجباً كفائياً كما قلت عند ºاعة  إتمامها و^ r األصل واجب كفا§ فإنه يتعx عليه

 .العلماء

S-r شخص ،حال أمر اإلمام به V §هذه ا�الة ،فإذا أمر اإلمام بفعل واجب كفا r القيام به فإنه xّإذا أمر  :فمثالً  يتع
 واÇهاد r، ا�الة يكون واجباً عينياً ويتعx اÇهاد مثًال من اÇميع بأمر اإلمام اإلمام مثال بإقامة اÇهاد فإنه r هذه

  .فايةاألصل فرض ك

R-وال يوجد إال شخص واحد يمكن أن يقوم بهذا  عندنا واجب كفا§ :يع¼، إذا لم يوجد إال من يقوم بهذا الواجب
إذا شهد الغريق اtي يستغيث شخص واحد øسن  :فمثًال ، القيام بهذا الواجب فإنه r هذه ا�الة يتعx عليه ،الواجب
من  يع¼ شهدها شخص حادثة - حادثة من ا�وادثشهادة د� إ� أو لم يشهد ا�ادثة إال شخص واحد و السباحة

فإن هذه r أصلها ، إ� العالج أو لم يوجد r اIت إال طبيب واحد واحتاج ا\اس فيه ،- ا�وادث ود� إ� الشهادة
الة ال يوجد إال لكن r هذه ا� ،القيام بها ويسقط بفعل بعضهم بمع¢ أنه Ïب V �موع ا��فx، واجبات كفائية

 ،كفائياً  ف� هذه ا�الة يتعx الواجب ويكون واجباً عينياً بدل أن Ëن واجباً  ،بهذا الواجب شخص واحد يمكن أن يقوم
 :ويمثل العلماء Áذا بعدة أمثلة
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ا�الة  فإذا �ع فيها شخص فإنه Ïب عليه إتمامها وتكون r هذه ،أصلها فرض كفاية r صالة اÇنازةصالة اÇنازةصالة اÇنازةصالة اÇنازةكما قلنا  مثال . أ
 .الشخص قبيل الواجب الكفا§ اtي تعx وصار واجباً عينياً بال*وع فيه بعد أن �ع فيه من

فإنه r هذه  ،إ� القتال أو ح® بته عدو فإذا حÃ شخص صّف القتال أو د<ه اإلمام اÇهاد r أصله فرض كفايةاÇهاد r أصله فرض كفايةاÇهاد r أصله فرض كفايةاÇهاد r أصله فرض كفاية. ب
 فينقلب الواجب الكفا§ �كون واجباً ، يكون واجباً عينياً يكون واجباً كفائياً  ا�الة يتعx عليه اÇهاد ويكون بدل أن

 و، عد أنه حÃ الصف أو د<ه اإلمام أو ح® بته :وهذا U عدة أسباب كما قلنا، عينياً 

األصل !ها فروض كفايات يع¼ من قبيل الواجبات  هذه r ،،،،تو× القضاء واإلفتاء واألمر با�عروف وا\  عن ا�نكرتو× القضاء واإلفتاء واألمر با�عروف وا\  عن ا�نكرتو× القضاء واإلفتاء واألمر با�عروف وا\  عن ا�نكرتو× القضاء واإلفتاء واألمر با�عروف وا\  عن ا�نكر. ت
ا�الة  فإنه r هذه ،لكن لو عxّ اإلمام من هو أهٌل للقضاء أو اإلفتاء .اإلثم عن اIاقx ا قام بها اIعض سقطإذ ،الكفائية

ألنه صار واجباً عينياً بأمر اإلمام U  ،ا�نصب Ïب عليه القيام بهذا الواجب بل إن هناك من قال أنه V ©Ï أن يتو¾ هذا
U اإلمام xأو بتعي. 

لللل. ث ّّ ا�الة يتعx  فإنه r هذه ،لكن إذا حÃ ا�ادثة شخص واحد أو شاهد واحد دة r األصل فرض كفايةدة r األصل فرض كفايةدة r األصل فرض كفايةدة r األصل فرض كفايةالشهاالشهاالشهاالشها ¥م¥م¥م¥ّمّ
 .واجباً كفائياً  الشهادة ويصبح الواجب واجباً عينياً بدل أن Ëن r األصل أداءعليه 

ن جاد حفظه وجد من ا�سلمx م هو r األصل واجب كفا§ أو فرض كفاية ولكن لو ،،،،االشتغال بعلوم ال*يعةاالشتغال بعلوم ال*يعةاالشتغال بعلوم ال*يعةاالشتغال بعلوم ال*يعة. ج
وجوباً عينياً أن يتصدى لعلوم ال*يعة لضبطها وتأديتها إ� من  فإنه يتعx عليه، وحسنت س°ته وفهمه وطابت 9يرته

يتحول  قد ،أو فرض الكفاية فحصل بذلك أن الواجب الكفا§)  ¥ول الواجب الكفا§ إ� واجب عي¼ هذه مسألة ( يبتغيها
 ....بيناها هذه الصور الÖ ذكرناها ومن خالل األمثلة الÖويكون واجباً عينياً من خالل 

 ا�فاضلة بx فرض العx وفرض الكفاية، ا�فاضلة بx فرض العx وفرض الكفاية، ا�فاضلة بx فرض العx وفرض الكفاية، ا�فاضلة بx فرض العx وفرض الكفاية،     مسألةمسألةمسألةمسألة 

 :العلماء r هذا األمرالعلماء r هذا األمرالعلماء r هذا األمرالعلماء r هذا األمر    اختلفاختلفاختلفاختلف هل فرض العx أو الواجب العي¼ أفضل أو أن فرض الكفاية أفضل؟هل فرض العx أو الواجب العي¼ أفضل أو أن فرض الكفاية أفضل؟هل فرض العx أو الواجب العي¼ أفضل أو أن فرض الكفاية أفضل؟هل فرض العx أو الواجب العي¼ أفضل أو أن فرض الكفاية أفضل؟
P. أفضل من فرض: : : : فهناك من يقولفهناك من يقولفهناك من يقولفهناك من يقول xأفضل من فرضأن فرض الع xأفضل من فرضأن فرض الع xأفضل من فرضأن فرض الع xذا ،،،،الكفايةالكفايةالكفايةالكفاية  أن فرض العÁ مفروض حقاً للنفسبأن فرض ا :وعللوا xفهو أهم ، لع

واألمر إذا عّم ، ا��فx 0الف فرض الكفاية فإنه مفروض حقاً للجميع أو لÆفة ،الكفاية وأكb مشقة عندها من فرض
 .أفضل من فرض الكفاية أن فرض العx :وجهة نظر من يقول هفهذ، وÔذا خّص ثقل خّف 

S.ا�قابل من العلماء من يقول r ا�قابل من العلماء من يقولهناك r ا�قابل من العلماء من يقولهناك r ا�قابل من العلماء من يقولهناك r فر فر فر فر: : : : هناك ّّ ذهب وهذا ا�ذهب (     ود�ل ا�ذهب ا�ا»، ، ، ، أفضل من فرض العxأفضل من فرض العxأفضل من فرض العxأفضل من فرض العx    ض الكفايةض الكفايةض الكفايةض الكفايةإنإنإنإّنّ
ُ : ود�ل هذا القول ،)ونُسب إ� اإلمام الشاف� إ�ه أبو �مد اÇوي¼ نفسه وعن  سقط الفرض عنأن فاعل فرض الكفاية ي

 فقط أما r الفرض العx فإنه يسقط الفرض عن نفسه ،فهو أكr b األجر غ°ه

ألنه أشق من فرض الكفاية  ،ا�واب و ألن القيام بفرض العx أكr b األجر ،بأن هذا ليس بصحيح : هذا وÏاب عن
 تكن مقصودة ابتداًء  واألجر V قدر ا�شقة إذا وقعت r طريق العمل ولم

قائلx بأن فرض الشاف� مع أصحاب القول األول ال فإن ،وأما نسبة هذا القول لإلمام الشاف� فحقيقة ليست بصحيحة 
 قطع الطواف ا�فروض لصالة اÇنازة أو":  V هذا قول اإلمام الشاف� r كتابه األم ويدل، العx أفضل من فرض الكفاية

 مؤيداً ا�ذهب األول " إحياء علوم ا:ين"  ويقول الغزا± r كتابه، "إذ ال øسن ترك العx لفرض الكفاية ،الرواتب مكروه
ومثاU من ترك الصالة واشتغل r  ،أن مقصوده ا�ق فهو كذاٌب  رض عx ٍفاشتغل بفرض كفاية وزعمأن من عليه ف":

 "قصداً لسf العورات ¥صيل ا�ياب ونسجها
 .وهو قول اÇمهور r هذه ا�سألة ،أفضل من فرض الكفايةأفضل من فرض الكفايةأفضل من فرض الكفايةأفضل من فرض الكفاية    فرض العxفرض العxفرض العxفرض العxأن  :فيتحصل من ذلك أن الراجح واهللا تعا� أعلم
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 لكفايةلكفايةلكفايةلكفايةمسألة ا�خاطب بفرض امسألة ا�خاطب بفرض امسألة ا�خاطب بفرض امسألة ا�خاطب بفرض ا 

ا�خاطب بفرض ا�خاطب بفرض ا�خاطب بفرض ا�خاطب بفرض     فالعلماء اختلفوا rفالعلماء اختلفوا rفالعلماء اختلفوا rفالعلماء اختلفوا r    األمر،األمر،األمر،األمر،    ا�خاطب كما سيأì خالف r هذاا�خاطب كما سيأì خالف r هذاا�خاطب كما سيأì خالف r هذاا�خاطب كما سيأì خالف r هذا ؟؟؟؟ع¼ من هو ا�خاطب بفرض الكفايةع¼ من هو ا�خاطب بفرض الكفايةع¼ من هو ا�خاطب بفرض الكفايةع¼ من هو ا�خاطب بفرض الكفايةيييي
 بعض منهم؟بعض منهم؟بعض منهم؟بعض منهم؟    هل ا�خاطب بفرض الكفاية ºيع ا��فx أو هو موجه اlطاب إ�هل ا�خاطب بفرض الكفاية ºيع ا��فx أو هو موجه اlطاب إ�هل ا�خاطب بفرض الكفاية ºيع ا��فx أو هو موجه اlطاب إ�هل ا�خاطب بفرض الكفاية ºيع ا��فx أو هو موجه اlطاب إ�****    الكفاية، الكفاية، الكفاية، الكفاية، 

*  هنا حصل خالف،  ويسقط بفعل بعضهما��فx أو أصل ا��يف Çميع فرض الكفاية هو خطاب موجه أنõن نعلم 
 ؟؟؟؟    خطاب موجه tلك اIعض اtي يسقط بفعلهمخطاب موجه tلك اIعض اtي يسقط بفعلهمخطاب موجه tلك اIعض اtي يسقط بفعلهمخطاب موجه tلك اIعض اtي يسقط بفعلهمأو أو أو أو     ثم يسقط بفعل بعضهمثم يسقط بفعل بعضهمثم يسقط بفعل بعضهمثم يسقط بفعل بعضهم    هل أصل اlطاب ا�وجه خطاب للجميعهل أصل اlطاب ا�وجه خطاب للجميعهل أصل اlطاب ا�وجه خطاب للجميعهل أصل اlطاب ا�وجه خطاب للجميع

 ::::قوالنقوالنقوالنقوالن    هذه ا�سألة V أقوال أشهرها أو أقواهاr  اختلف العلماء
 وفعل بعضهم Áذا الواجب يسقط الطلب عنهم وعن ،الواجب الكفا§ موجه إ� ºيع ا��فx أن اlطاب r    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

وال يسع <متهم تر|ه وÔذا قام به  حق V ا\اس غسل ا�يت والصالة عليه ودفنه" : و هذا يقول الشاف� r األم، غ°هم
إلمام أãد r ويقول ا، "الكفا§ مطلوب V العموم ومراٌد به اlصوص إن الواجب " ويقول أيضا، من فيه كفاية أجزأ عنهم

القول هو قول  وهذا، األول هذا هو القول" فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم ،الغزو واجب V ا\اس !هم" : أيضا هذا السياق
 .اÇمهور r هذه ا�سألة

Áذا  فيكون فعل بعضهم ،الواجب الكفا§ أو r فرض الكفاية موجٍه إ� بعض غ° معx أن اlطاب r ::::القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»
 .وابن السب� اختاره الرازي وهذا قوٌل ؛ إذ ال يتوجه r األصل إ� غ°هم ،طاً للطلب عنهم فقطقِ سْ اجب مُ الو
 ::::صحاب القول األول استدلوا بد�لx أساسx هماصحاب القول األول استدلوا بد�لx أساسx هماصحاب القول األول استدلوا بد�لx أساسx هماصحاب القول األول استدلوا بد�لx أساسx هماأأأأ     �

يَن ُفَقاتِلُونَُكْم َوقَاتِلُوا rِ َسِبيِل اهللاÙِ  { تعا� اآليات العامة الواردة r أمر ا�سلمº xيعاً بالقتال مثل قوU ::::األولاألولاألولاألولل ل ل ل ا:�ا:�ا:�ا:� ِ
Ù

tا 
)P��({قرةIويقول اهللا تعا� أيضا .ا }  َظًة

ْ
َِجُدوا ِفيُكْم ِغل

ْ
اِر َو� Ùُكف

ْ
يَن يَلُونَُكْم ِمَن ال ِ

Ù
tيَن آََمنُوا قَاتِلُوا ا ِ

Ù
tَها ا ف2

َ
يَا ك

)PSR({وبة�أن :من هذه اآليات وجه ا:اللة فإن .ا X هذه اآليات يعم r طابlماعة واسما األفراد بد�ل واÇا�وصول  و ا
فإن هذا ا�عميم r هذه اآليات  ،بفرٍض عي¼ مع االتفاق بx العلماء V أن القتال فرٌض كفا§ وليس، ا�فيدين للعموم

xطاب إ� �موع ا�سلمlميع بتوجيه اÇأن الواجب الكفا§ مطلوب من ا V د�ل. 
إذ أن تأثيم اÇميع موجٌب ��يفهم  ،الكفا§ أحد اء V ترتب اإلثم V اÇميع إذا لم يقم بالواجباتفاق العلم ::::ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»

 هذان د�الن ألصحاب، فدّل V وجوبه V اÇميع أيضا، اإلنسان î Vء لم يكلفه ال يمكن أن يؤاخذ ألنه ،ºيعاً 

 .ويسقط بفعل بعضهم ا��فx الكفا§ موجه إ� ºيع القائلون بأن اlطاب r الواجب :القول األول وهم اÇمهور
 فيكون فعل بعضهم Áذا اlطاب r الواجب الكفا§ موجٌه إ� بعض ٍ غ° معx  القائلون بأن(     ا»ا»ا»ا»صحاب القول ا�صحاب القول ا�صحاب القول ا�صحاب القول ا�أأأأ     �

 :دلة منهاأصحاب هذا القول بأ  استدل ) éيث ال يتوجه اlطاب أصًال إ� غ°هم r األصل ،الواجب مسقطاً للطلب عنهم
، ا��فx د�ٌل V توجيه اlطاب فيه إ� بعض ا��فx ال إ� !هم أن سقوط الواجب الكفا§ بفعل بعض    ::::ا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األول
الواجب  سقوط ال¡ء إال بفعل من وجب عليه ومادام االتفاق V سقوطه بفعل بعض ا��فx فيكون عدم ألن األصل

 .موجهاً إ� هؤالء فقط
 كما مّر معنا r -كما جاز ا��يف بأمر مبهم :فيقولونبه، اإلبهام r ا��ف   قياس اإلبهام r ا��ف V ::::ا»ا»ا»ا»ا:�ل ا�ا:�ل ا�ا:�ل ا�ا:�ل ا� 

إذا جاز ا��يف بأمر : يقولون، فجاز تكليف بعض ا�بهم من اÇماعة �صول ا�صلحة ا�طلوبة بذلك -الواجب ا�خ°
 .ا�طلوبة بذلك ا�صلحةجاز تكليف بعٍض مبهم من اÇماعة �صول  مبهم
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فلوال نفر من X  :"كما r قوU تعا�، بعض ا�بهم عندهم وجوب اlطاب إ�أو  تفيد الوجوب بآياٍت  ااستدلو    ::::�ل ثالث�ل ثالث�ل ثالث�ل ثالثا:ا:ا:ا:
اlطاب r  إن وجه االستدالل فقالوا" �تفقهوا r ا:ين و�نذروا قومهم إذا رجعوا إ�هم"  وجه االستدالل" فرقة منهم طائفة

اÇهاد مع أن X من ا�فقه واÇهاد واجب  وهم طائفة من X فرقة للخروج إ� ا�فقه أو إ� ،اآلية إ� بعض ا�بهم هذه
    ....بعض مبهم وليس إ� ºيع ا��فx كفا§ فÆن ا�وجيه r الواجب الكفا§ إ�

lطاب r الواجب الكفا§ موجه إ� ºيع بأن ا وهو قول اÇمهور القائلx القول األولالقول األولالقول األولالقول األول/ / / / واtي يfجح واهللا أعلم هنا هو واtي يfجح واهللا أعلم هنا هو واtي يfجح واهللا أعلم هنا هو واtي يfجح واهللا أعلم هنا هو 
xويسقط بفعل بعٍض منهم ا��ف.    

    ::::منهامنهامنهامنها    اlطاب r الواجب الكفا§ موجه إ� بعٍض مبهم بعدة أجوبةاlطاب r الواجب الكفا§ موجه إ� بعٍض مبهم بعدة أجوبةاlطاب r الواجب الكفا§ موجه إ� بعٍض مبهم بعدة أجوبةاlطاب r الواجب الكفا§ موجه إ� بعٍض مبهم بعدة أجوبة ويمكن اÇواب عن أدلة القول ا�ا» القائلx بأنويمكن اÇواب عن أدلة القول ا�ا» القائلx بأنويمكن اÇواب عن أدلة القول ا�ا» القائلx بأنويمكن اÇواب عن أدلة القول ا�ا» القائلx بأن    ----
 بل ألن ،فقط طلوب من هؤالءÏاب عنه بأن سقوط الواجب عن اÇميع بفعل بعضهم ال ألنه م :األولاألولاألولاألول    ا:�لا:�لا:�لا:�لجواب عن جواب عن جواب عن جواب عن 

الواجب V اIاقx بعد حصول ا�صلحة من هذا  وبقاء ،الغاية ا�قصودة من وراء هذا الواجب قد تمت وحصلت بفعلهم
 .و¥صيال للحاصل الواجب يصبح تكليفاً بما ال طائل وراءه

ا��ف به قياس r مقابلة ا\صوص الواردة جواز اإلبهام r  أن قياس اإلبهام r ا��ف Vب :وÏاب عن ا:�ل ا�ا»وÏاب عن ا:�ل ا�ا»وÏاب عن ا:�ل ا�ا»وÏاب عن ا:�ل ا�ا»
 .وردت بت�يف اÇميع كما مر معنا r د�ل اÇمهور r ا:�ل األول فإن هذه ا\صوص ،0الف ذلك

 فِْرقٍَة ِمنُْهْم َطائَِفةٌ  {r االستدالل باآلية الواردة r قوU تعا�  ::::د�لهم ا�الثد�لهم ا�الثد�لهم ا�الثد�لهم ا�الث وأجابوا عنوأجابوا عنوأجابوا عنوأجابوا عن 
áXُ َغَفَر ِمْن َ

يِن  فَلَْوال á:ا rِ ُهوا Ùِ�َتََفق
ِْهْم 

َ
إنما فيها ¥ريض V  ، وجوب خروج بعضهمما يدل V ليس فيها بأنه .ا�وبة })PSS(َوِ�ُنِْذُروا قَْوَمُهْم إَِذا رََجُعوا إِ�

 .ا�فقه خروج بعضهم �حصل Áم فائدة
ن الوجوب موجه إ� اÇميع وبx القائلx بأن الوجوب ن الوجوب موجه إ� اÇميع وبx القائلx بأن الوجوب ن الوجوب موجه إ� اÇميع وبx القائلx بأن الوجوب ن الوجوب موجه إ� اÇميع وبx القائلx بأن الوجوب فهل اlالف هنا U ثمرة بx اÇمهور القائلx بأفهل اlالف هنا U ثمرة بx اÇمهور القائلx بأفهل اlالف هنا U ثمرة بx اÇمهور القائلx بأفهل اlالف هنا U ثمرة بx اÇمهور القائلx بأ****    إذا تقرر هذا إذا تقرر هذا إذا تقرر هذا إذا تقرر هذا      

 موجه إ� بعض مبهم؟موجه إ� بعض مبهم؟موجه إ� بعض مبهم؟موجه إ� بعض مبهم؟

الواجب الكفا§ ل أن من ظن أو علم أن غ°ه قد فع: أثر فق  مfتب V هذين القولx وخالصته حقيقة قد يكون هناك
V طابlمهور وال يتوجه إ�ه اÇرأي ا V علم أو ظن أن غ°ه لم يقم بالفعل ومن ،  الرأي ا�ا» فإنه يسقط عنه الطلب

األثر r  ويظهر هذا، ا�ا» ووجب عليه الفعل V الرأي األول �علق اlطاب به قبل ذلك  توجه إ�ه اlطاب V الرأي
أو لم يقم أحد  ،الخ ...ودفنمن غسل وتكفx  هل قام غ°ه بما يلزم U ،وشك  من علم بوجود ميت مثالً      :ا�ثال ا�ا±

 ك؟بذل
وال يسقط عنه الطلب بهذا الشك ألن الطلب  ،بx حقيقة األمرالشخص الس� ِ�َ  هذاÏب V  ::::فعÉ مذهب اÇمهورفعÉ مذهب اÇمهورفعÉ مذهب اÇمهورفعÉ مذهب اÇمهور    

 .اÇميع ألن اlطاب عندهم متوجه إ�، V سبيل ا�حقيق والوجوب ا�حقق ال يسقط بالشك متعلق به
 .توجيه اlطاب إ�ه واألصل عدم تعلقه به r هذا األمر عدمل فال Ïب عليه الس� للتحقق من األمر ::::القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»    ما Vما Vما Vما Vأأأأ

قابلة للصواب وقد  قد تكون ،ثمرة اlالف r هذه ا�سألة و^ ثمرة X V حال ملتمسة r هذا ا�قام بههذا مثال يتضح 
 . تكون أيضا قابلة للنظر

ëتم الªم أيضا V مسألة تقسيم الواجب ،  الكفا§توجه اlطاب r الواجب :   و^ مسألة و0تام الªم V هذه ا�سألة
    ، ا��ف به باعتبار
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    ))))�P�P�P�P( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 
ً
و هذه ا�لقة يكون  ،الواجب r هذه ا�لقات عن القسم األول من أقسام ا�كم ا��ي� وهو والزال ا�ديث موصوال

وخاتمة الªم ، �لقة خاتمة الªم V الواجبسيكون موضوع ا وÁذا ،ختام الªم عن هذا القسم بمشيئة اهللا تعا�
 :مسأ�Vx  تتضمن الªم

ا�سألة وبيان  وهذه ا�سألة سنت�م فيها عن ا�راد بالنسخ وا�راد باÇواز وأقوال العلماء r هذه مسألة إذا نُسخ الوجوب، هل يب* اÇواز ؟ ::::ا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انية
 .حقيقة اlالف وثمرته

 ا�قارنة بx أقسام الواجب باعتباراته ا�ختلفة ا�قارنة بx أقسام الواجب باعتباراته ا�ختلفة ا�قارنة بx أقسام الواجب باعتباراته ا�ختلفة ا�قارنة بx أقسام الواجب باعتباراته ا�ختلفة  ::::¾¾¾¾ا�سألة األوا�سألة األوا�سألة األوا�سألة األو  ��

لقات الªم V أقسام الواجب وقد يبدو للسامع من أول وهلة أن هناك تشابها ا� تقدم من فإننا كما مر معنا r ما
 فقد مر مثال  ،بx أقسام الواجب وتداخال

P(تقسيم الواجب باعتبار وقته   
S(و أو باعتبار ذاته إ� واجب xواجب ¨° أو مبهم مع 

R(ومر معنا تقسيم الواجب باعتبار وقته إ� مطلق ومؤقت ، 

Q( ًوا�ؤقت أيضا xقسمناه إ� موسع وا� مضيق وذو شبه 

 باعتبار ¥ديده إ� واجب �دد وواجب غ° �دد و|ذلك مر علينا تقسيم الواجب)�

ناه إ� واجب عي¼ أو فرض عx وواجب كفاية أو ا��ف به أو ا�طالب به وقسم ومر معنا أيضا تقسيم الواجب باعتبار)�
 .كفاية فرض

الوقوف V هذه األقسام وÔجراء î من  وهنا قد تلتبس هذه األقسام وقد تتداخل :ى القارئ أو السامع وحينئذ õتاج 
ومر  ،وواجب �ددا�قسيمات تقسيم الواجب باعتبار ¥ديده إ� واجب غ° �دد  حدأفمثال مر معنا r  ،ا�قارنة بينها

الواجب ا�حدد  وهنا يقع التشابه بx مثال ،r تقسيم الواجب باعتبار ذاته إ� واجب معx وواجب مبهم معنا مثال
xالواجب غ° ا�حدد والواجب ا�خ° أو الواجب ،والواجب ا�ع xقسيم باعتبارات ¨تلفة ،ا�بهم ويقع ب�مع إن ا. 

 واجب ا�عx، وبx الواجب غ° ا�حدد والواجب ا�خ° أو ا�بهم واجب ا�عx، وبx الواجب غ° ا�حدد والواجب ا�خ° أو ا�بهم واجب ا�عx، وبx الواجب غ° ا�حدد والواجب ا�خ° أو ا�بهم واجب ا�عx، وبx الواجب غ° ا�حدد والواجب ا�خ° أو ا�بهم ا�حدد والا�حدد والا�حدد والا�حدد وال    الفرق بx الواجبالفرق بx الواجبالفرق بx الواجبالفرق بx الواجب��

فإن  للواجب ا�حدد خالفاً  ،أن الواجب ا�عx إنما Ëن ا�عيx فيه \وعه : الواجب ا�حددو الواجب ا�عx لفرق بxا
هما تÃب أمثله ل� من الواجب والزÑة وغ° وÁذا تشابهت أمثلة ا\وعx فالصالة ،ول أجزاءه ومقاديرهاا�حديد فيه يتن

 .ا�عx والواجب ا�حدد r آن واحد
الواجب ا�خ° إنما يكون  و الفرق بينهما نقول إن ،فهناك تشابه بينهما ::::الواجب ا�خ° والواجب غ° ا�حددالواجب ا�خ° والواجب غ° ا�حددالواجب ا�خ° والواجب غ° ا�حددالواجب ا�خ° والواجب غ° ا�حدد    و|ذلكو|ذلكو|ذلكو|ذلك

إال أن  ،مور به معx �صورالواجب غ° ا�حدد فإن ا�أ أما r، ا�خي° فيه r فعل îء مبهم من أمور متعددة �صورة
  ،ا��ف أو إ� القضاء éسب األوضاع واألحوال ا�ختلفة ا�خي° وا�قدير فيه راجع إ�

أو  الواجبات ا�حددة والواجبات ا�عينة وبx الواجبات غ° ا�حددة والواجبات ا�خ°ة ولعل مثل هذا التشابه بx ////////مسألة مسألة مسألة مسألة 
و�x أو كث° فجملة من األص ،¥ديده عرضون عن تقسيم الواجب باعتبارمن األصو�x يُ ا�بهمة جعل هذا التشابه كث°ا 

xقسيم الواجب من األصو��نما ق®وا �مهم فقط  ،باعتبار ¥ديده إ� واجب �دد وا� واجب غ° �دد لم يعرضوا Ôو
فتشابه  ،r هذا اÇانب عل ابن قدامه رãه اهللالÖ ^ من آثار هذا ا�قسيم كما ف ،قل الواجبأالزيادة V  V مسألة
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ا�ديث عن تقسيم الواجب باعتبار ¥ديده إ� واجب  أمثلة هاذين ا�قسيمx جعل كث°ا من األصو�x يعرضون عن
ويكتفون فقط بالªم عن  ،عن îء من هذا ا�قسيم r كتبهم شيئا أو �ماً  وال 	د ،� واجب غ° �دد�Ôدد و
éجة أن ، ¨° فقط ويفردون ا�ديث عنه إ� واجب معx وا� واجب ،األول وهو تقسيم الواجب باعتبار ذاته ما�قسي

ولكن ذكرنا أن بx الواجب ا�عx  ،�دد وغ° �دد ا�قسيم الواجب إ� معx و¨° ومبهم يغ¼ عن تقسيم الواجب إ�
، فثلك يسوغ حقيقة ذكر هذا ا�قسيم إفرادا ،جب ا�خ° وا�بهم فرقغ° ا�حدد والوا والواجب ا�حدد فرق وبx الواجب

فمن  ،قل الواجبأالزيادة V  ن تقسيم الواجب إ� �دد وواجب غ° �دد U أثره من خالل �مهم V مسألةأخاصة و
ªم V مسألة تقسيم الواجب الواجب البد أن يمهد قبل ذلك بال قلأ ا�سألة و^ مسألة الزيادة V هيريد الªم V هذ
ومبهم و�Ô تقسيم  هذا فيما يتعلق r وجوه التشابه بx تقسيم الواجب باعتبار ذاته إ� معx و¨° .إ� �دد وغ° �دد

 ، �دد � واجب غ°Ôالواجب باعتبار ¥ديده وعدم ¥ديده إ� واجب �دد و
    ....الواجب باعتبار وقتهالواجب باعتبار وقتهالواجب باعتبار وقتهالواجب باعتبار وقته    وبx تقسيموبx تقسيموبx تقسيموبx تقسيم بx تقسيم الواجب باعتبار ذاتهبx تقسيم الواجب باعتبار ذاتهبx تقسيم الواجب باعتبار ذاتهبx تقسيم الواجب باعتبار ذاته    الفرقالفرقالفرقالفرق��

عم أوبعبارة  ،ا�عx والواجب ا�ضيق وبx الواجب ،من جهة أخرى 	د هناك تشابها بx الواجب ا�خ° والواجب ا�وسع
 .وبx تقسيم الواجب باعتبار وقته 	د هناك تشابها بx تقسيم الواجب باعتبار ذاته

الواجب  :�عU x شبه بالواجب ا�ضيق نأì إ� التشابه بينهما مثالً ا والواجب ،فالواجب ا�خ° U شبه بالواجب ا�وسع
r الواجب ا�وسع فإن  و|ذلك ،الشبه بينهما أن الواجب ا�خ° يتخ° ا��ف بx األشياء ا�أمور بها ،ا�وسع ا�خ° والواجب

 ا��فx سواء r الواجب ا�خ° هناك باب ا�يس° V وذلك من قبيل ،ا��ف يتخ° بx أجزاء الوقت اtي يؤديه فيه
 .الوقت و|ذلك r الواجب ا�وسع هناك öي° r أجزاء ،الÖ يريد فعلها وÔسقاط الواجب بها تيس° بx األشياء ا��ف بها

ة عدم ا�خي° X r منهما ال من جه ومن جهة أخرى الواجب ا�عx شبيه بالواجب ا�ضيق ووجه الشبه بينهما من جهة
وÔن Ëن الواجب ا�عx يفfق عن الواجب ا�ضيق بأن ا�عيx فيه  ،فليس r أي منهما öي° ،الوقت وال من جهة ا\وع

تقريبا فرق بx الواجب  فهذا ،بينما يرجع ا�ضييق r الواجب ا�ضيق إ� الوقت اtي يقع فيه ا�أمور به ،يرجع إ� ا�أمور به
ا�أمور به والواجب ا�ضيق يرجع ا�ضييق فيه إ� الوقت اtي  واجب ا�عx ا�عيx فيه يرجع إ�فال ،ا�عx والواجب ا�ضيق

ا�ضيق وبx  هذا من جهة وجوه التشابه بx الواجب ا�عx والواجب ،فهذا فرق بx هذين ا\وعx ،يقع فيه ا�أمور به
 .ذاته وتقسيم الواجب باعتبار وقته باعتبار الواجب ا�وسع والواجب ا�خ° يع¼ تشابه بx تقسيم الواجب

    باعتبار ذاته وبx تقسيم الواجب باعتبار ا��ف بهباعتبار ذاته وبx تقسيم الواجب باعتبار ا��ف بهباعتبار ذاته وبx تقسيم الواجب باعتبار ا��ف بهباعتبار ذاته وبx تقسيم الواجب باعتبار ا��ف به بx تقسيم الواجببx تقسيم الواجببx تقسيم الواجببx تقسيم الواجبالفرق الفرق الفرق الفرق ��
فنحن قلنا  ،باعتبار ذاته وبx تقسيم الواجب باعتبار ا��ف به أيضا هناك من جهة أخرى تشابه بx تقسيم الواجب

ينقسم إ�  وباعتبار ا��ف به ،اجب معx أو إ� واجب ¨° أو إ� واجب مبهمذاته ينقسم إ� و تقسيم الواجب باعتبار
ووجد تشابه بx تقسيم  ،الواجب الكفا§ ومن هنا وجد تشابه بx الواجب ا�خ° وبx ،واجب كفا§ وا� واجب عي¼

قبيل أقسام الواجب باعتبار ا��ف باعتبار ذاته وبx الواجب العي¼ وهو من  الواجب ا�عx وهو من قبيل أقسام الواجب
 .به

ìنأìنأìنأìهذه األقسام نأ xهذه األقسامإ� وجه التشابه ب xهذه األقسامإ� وجه التشابه ب xهذه األقسامإ� وجه التشابه ب xالواجب ا�خ° والواجب الكفا§  ::::إ� وجه التشابه ب xالواجب الكفا§ ليس فيه  نأوجه التشابه ب
إذ  ،وF األمرين واألمر فيهما من باب ا�يس° ،للواجب بعينه و|ذلك الواجب ا�خ° ليس فيه تعيx ،تعيx للم�ف بعينه
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من اlصال  وا�قصود r الواجب ا�خ° إيقاع أي واحد ،الكفا§ إيقاع ا�أمور به من أي شخص Ëن إن ا�قصود r الواجب
 .ا�خ° فهذا وجه التشابه بx الواجب الكفا§ والواجب ،دون تعيx لواحد بعينه

xالواجب العي¼ والواجب ا�ع xومن جهة أخرى هناك تشابه بxالواجب العي¼ والواجب ا�ع xومن جهة أخرى هناك تشابه بxالواجب العي¼ والواجب ا�ع xومن جهة أخرى هناك تشابه بxالواجب العي¼ والواجب ا�ع xالواجب ا ،ومن جهة أخرى هناك تشابه ب xالواجب باعتبار ذاته من قبيل تقسيمهو �ع، 
بينهما أن ا�عيx أو من جهة وجود ا�عيx  ووجه التشابه ،تقسيم الواجب باعتبار ا��ف بهمن قبيل  الواجب العي¼ هو و

ا��ف ا�أمور ا�عيx فا�عيr x الواجب العي¼ إنما يكون بالنسبة إ� أو جهة  إال أن هناك فرق من حيث ،X r منهما
 .خالف للواجب ا�عx فإن ا�عيx فيه إنما يرجع إ� الفعل اtي أمر به ا��ف، بالعمل

تبدو للسامع والقارئ وÔنما  خالل هذه ا�وازنات الÖ تكلمنا عنها وأوجه الشبه بx هذه الواجبات الÖ قد تظهر من
وأن  ،V طالÓ علم أصول الفقه أن يتمعن r هذه ا�قسيمات نأعقدناها ألجل أن نقرر وجود تشابه بx هذه األقسام و

 .تعريفه حقيقته ا�ناسبة U يعطي X مصطلح حقه أو
إال إن اÇهات فيها  ،متداخلة باعتبار ما يندرج ¥تها من جزئيات يظهر من هذه ا�وازنة السابقة إن بعض أقسام الواجب 

و^ r وقته ، ة يمكن أن يقال إنها واجب موسع إذا نظرنا إ�ها من جهة وقتهاا�ثال الصالة ا�فروض فعÉ سبيل ،متباينة
 ،معx إذا نظرنا من جهة الفعل ا�طلوب فيها و^ أيضا r الوقت نفسه واجب ،واجب عي¼ إذا نظرنا من جهة ا��ف بها

 .نهاإ�ها من جهة ¥ديد الشارع ألجزائها وأرÑ و^ بالوقت نفسه واجب �دد إذا نظرنا
فيه واجب مضيق إذا نظرنا إ�ه من جهة وقته وهو r الوقت نفسه واجب �دد إذا  و|ذلك الصوم فإن من ا�مكن أن يقال

إ�ه من جهة تعيx ا�طلوب  وأيضا هو r الوقت نفسه واجب معx إذا نظرنا ،إ�ه من جهة نوعه أو من جهة ¥ديده نظرنا
وهو أيضا بالوقت نفسه واجب �دد إذا نظرنا  ،جهة ا��ف به  إذا نظرنا إ�ه منوهو أيضا بالوقت نفسه واجب عي¼ ،به

  إ�ه من جهة أن الشارع قد
ً
 فإذن حصل بهذا أن تقسيمات الواجب السابقة تقسيمات، قدره وحدده بأيام معلومة �<

Çهات ا�ختلفة ف� منها إذا ا متداخلة ومتشابهة ال من حيث اÇزئيات أو ما يندرج ¥تها من جزئيات لكن من حيث
نه متعلق بذات الواجب فإنه بهذه أإ� الواجب ا�عx مثًال من جهة  فإذا نظرنا ،نظرنا إ�ه من جهته 	د إن هناك اختالف

إذا نظرنا إ�ه  وهكذا الواجب ا�خ° وا�بهم ،ن الواجب العي¼ متعلق بذات ا��فأل ،الواجب العي¼ ا�الة mتلف عن
باعتبار مثًال ا��ف به فإنه éيث أن يكون واجب  وÔذا نظرنا إ�ه ،هة ذاته فهو متعلق بتقسيم الواجب باعتبار ذاتهمن ج
 .ا��فx ألنه نظر إ�ه من قبيل �موع ،كفا§

تتحدد  ا\ظر ا:قيق إ� هذه األقسام ح� وحينئذ ينبú ،وبهذه األمور öتلف تقسيمات الواجب بهذا االعتبار وتتشابه
 .با�سألة األو¾ من مسائل خاتمة الªم V الواجب هذا فيما يتعلق، ا�صطلحات بصوره دقيقة

ُ :  :  :  :  ا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انية        �� ُ إذا ن ُ إذا ن ُ إذا ن           سخ الوجوب هل يبسخ الوجوب هل يبسخ الوجوب هل يبسخ الوجوب هل يب**** اÇواز؟ اÇواز؟ اÇواز؟ اÇواز؟إذا ن
xويوردها بعضهم ضمن مسائل النسخ ومسائل النسخ  ،ضمن مسائل الواجب هذه ا�سألة يوردها العلماء وبعض األصو�

بمسائل  ونوردها هنا r هذا اIاب �علقها .مستقل r باب النسخ من ضمن مسائل علم أصول الفقه وÁا باب U �ل
 ؟هل يب* اÇواز و|ما قلنا مسألة إذا نسخ الوجوب ،الواجب و�ساسها الكب° بهذا ا�كم ا��ي�

جاء ال*ع بوجوبه ثم إن ال*ع r وقت  نه إذا صار عندنا حكم تكلي� واجبإ :هذه ا�سألة يع¼ يراد بها طبعاً 
فهل يزول هذا ا�كم تماماً وال Ïوز العمل به أو انه  ،ا�كم الواجب الت*يع بطريق القرآن أو السنة جاء نسخ هذا

 ؟الوجوب إ� اÇواز فيكون حكمه مباح وجائز ينتقل من حكم
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يع¼ يكون عندنا حكم سابق ثم يرتفع éكم  ،فع ا�كمر: وا�قصود بالنسخ هنا  ة،هذا ا�راد بهذه ا�سألة بصوره <م
يرفع هذا  هو ا�عروف بمصطلح النسخ r ال*يعة يكون عندنا حكم متقرر �< ثم يأì حكم آخر ،الحق فهذا

Ëن عندنا حكم واجب �< ثم جاء  فإذا ،هذا ما يعرف بمصطلح النسخ ا�كم يرفعه بال�ية فيكون r هذه ا�الة
 r فهل نقول ينتقل ا�كم من الوجوب  ،افعلوا أو ال تفعلوا بعد ذلك فهل إذا نسخ ولم يأت د�ل يقول \ا    ،،،،ال*يعةنسخه

    يص° بعد ذلك جائز؟ إ� اÇواز أو نقول ال
ا�كم إذا نسخ الوجوب يص° ا�كم إ� اÇواز أو ال يص°  وا�قيقة وقع خالف بx العلماء r هذه ا�سألة هل يكون

 ؟Çوازإ� ا
األمور ا�همة الÖ  وهذا من ،r هذه ا�سألة وخالفهم r ا�قيقة مب¼ V عدم ¥رير مصطلح اÇواز هنا اختلف العلماء 

عدم  نبنت VإالÖ اختلف فيها علماء أصول الفقه  و^ أن كث° من اlالفات ،ينبú ا�نبيه عليها r علم أصول الفقه
هناك  و	د r ا�قابل أن ،أن بعضهم يقول بإثبات أمر بناء V تصوره للمصطلح بمع¢ معx فنجد ،¥رير ا�صطلح بينهم

 .اtي فô به القائلون باإلثبات من mالف أو ينكر ما يfتب V هذا ا�صطلح لكونه يفô ا�صطلح بمع¢ آخر غ°
فكث° ما ين®ف اإلثبات إ�  ،ن ا�راد r ا�صطلحعليه أن يتحقق م فإن ،وحينئذ يأì دور ا�حقق وا\اظر r هذه ا�الة 

xوح�  ،هنا وين®ف اإلنكار وا\� إ� ا�صطلح بمع¢ آخر وبشواهد ذلك هذه ا�سألة �ل ا�ديث ،ا�صطلح بمع¢ مع
  ، õرر الªم فيها البد أن نبx مع¢ ا�راد r اÇواز هنا

    ::::ثالثةثالثةثالثةثالثة عند العلماء U إطالقاتعند العلماء U إطالقاتعند العلماء U إطالقاتعند العلماء U إطالقات  هل يبهل يبهل يبهل يب**** اÇواز اÇواز اÇواز اÇواز    إذا نسخ الوجوبإذا نسخ الوجوبإذا نسخ الوجوبإذا نسخ الوجوب: : : :     قو\اقو\اقو\اقو\ا    rrrr    """"اÇوازاÇوازاÇوازاÇواز""""ف�مة ف�مة ف�مة ف�مة 
األحÆم ا��يفية األربعة الوجوب وا\دب  وبهذا اإلطالق يشمل ،يطلق اÇواز ويراد به اإلذن بالفعل ::::اإلطالق األولاإلطالق األولاإلطالق األولاإلطالق األول

  واإلباحة والكراهة ف� هذه األنواع تعت©
ً
 .من ا�أذون بفعله �<

وهو بهذا اإلطالق يشمل األحÆم ا��يفية ا�الثة ا\دب  ،والfك اإلذن بالفعل يطلق اÇواز ويراد به    ::::اإلطالق ا�ا»اإلطالق ا�ا»اإلطالق ا�ا»اإلطالق ا�ا»
 .بf|ه ن الواجب غ° مأذونأل ،أما الواجب فال يمكن أن يشمله اÇواز بهذا اإلطالق، والكراهة واإلباحة

بمع¢  – الق ال يشمل إال اإلباحةاÇواز بهذا اإلط وهو ،يطلق اÇواز ويراد به ا�خي° بx الفعل والfك    ::::اإلطالق ا�الثاإلطالق ا�الثاإلطالق ا�الثاإلطالق ا�الث
 .- يقت® V اإلباحة فقط أنه

    ::::    النسخ اtي ورد الªم عنه هنا U عدة أشÆلالنسخ اtي ورد الªم عنه هنا U عدة أشÆلالنسخ اtي ورد الªم عنه هنا U عدة أشÆلالنسخ اtي ورد الªم عنه هنا U عدة أشÆل كما أن أيضاكما أن أيضاكما أن أيضاكما أن أيضا
P. V اإلباحة فقد يكون النسخ للوجوب بنص دال، 

S. حريم أو�ا\  سواء ا V الكراهة وقد يكون النسخ للوجوب بنص دال ، 

R.حريم بعد النسخكما قد يكون النسخ من غ° بيا�جواز الفعل أو عدم الفعل فليس هناك ،ن للجواز أو ا V د�ل،  

وهو إذا  ،منح® r الش� األخ° من أشÆل النسخ "لة نسخ الوجوب إ� اÇوازأمس" واlالف اtي جرى r هذه ا�سألة
فيكون ا�كم  اإلباحةV  م ورد نص دالألنه إذا Ëن ورد النسخ ث ،النسخ من غ° نص دال V الفعل أو عدم الفعل Ëن

دال V ا\  سواء ا�حريم أو الكراهة فال شك من Fورة  وÔذا ورد النسخ ثم ورد نص ،ال إشÆل r ذلك اإلباحةحينئذ 
 جواز الªم r الش� ا�الث واألخ° وهو إذا ورد نسخ الوجوب ولم يرد بعد ذلك نص يدل V ولكن ،االنتهاء عن الفعل

عندنا r هذه ا�سألة من ¥رير ا�راد r  فإذن البد أن يكون ،فهنا وقع اlالف r هذه ا�سألة ،الفعل أو عدم جواز الفعل
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فهل إذا نسخ فهل إذا نسخ فهل إذا نسخ فهل إذا نسخ  ،هنا إذا حررنا ذلك، فيها النسخ ويكون �ل للخالف هنا ثم البد من ¥رير الصورة الÖ يقع، اÇواز 
    ::::ماء r ذلك V عدة أقوال منهاماء r ذلك V عدة أقوال منهاماء r ذلك V عدة أقوال منهاماء r ذلك V عدة أقوال منهااختلف العلاختلف العلاختلف العلاختلف العل  ؟؟؟؟اÇوازاÇوازاÇوازاÇواز الوجوب هل يبالوجوب هل يبالوجوب هل يبالوجوب هل يب****

عدم ا�رج بالفعل وعدم ا�رج  "جواز"ويردون بكلمة  ،اÇواز بعد ذلك نه إذا نسخ الوجوب فإنه يب*أ ////القول األول القول األول القول األول القول األول 
اtي يدل اtي يدل اtي يدل اtي يدل  با:�ل اlاصبا:�ل اlاصبا:�ل اlاصبا:�ل اlاص ويعرف X من هذه ا�الثةويعرف X من هذه ا�الثةويعرف X من هذه ا�الثةويعرف X من هذه ا�الثة ا�ندوب وا�كروه وا�باح :األحÆم ا��يفية ا�الثة فيشمل ،بالfك
 .عليهعليهعليهعليه

( وهذا القول حÆه الطرطوr î وهذا القول حÆه الطرطوr î وهذا القول حÆه الطرطوr î وهذا القول حÆه الطرطوr î  ،ا\دب واالستحباب هناك من يقول إذا نسخ الوجوب فإن األمر يتحول إ� ////القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» 
 بها V قول وهذه النسبة الواردة عن الطرطوr î ا�عتمد يرد2  ،إ�ه بعض الشافعيةإ�ه بعض الشافعيةإ�ه بعض الشافعيةإ�ه بعض الشافعية وعليه يدل مذهب مالك وصاروعليه يدل مذهب مالك وصاروعليه يدل مذهب مالك وصاروعليه يدل مذهب مالك وصار) ) ) )     ا�عتمد

 .إ� اÇواز حد إذا نسخ الوجوب صارأأي لم يقل  ،حدأإ� ا\دب  ُ®ْ نه لم يَ أالغزا± r ا�ستص¯ 
نه �ا نسخ أفقالوا  - استدلوا بالوقوع ال*� يع¼ - نه �ا نسخأفقالوا  ،القول ا�ا» استدلوا بصيام <شوراء هذا أصحاب 

 ،اlمس ب@ قيام الليل مستحباً  نه �ا نسخ فرض قيام الليل بالصلواتأ كما ،وجوب صوم <شوراء ب@ حكمه مستحباً 
، ذلك !ه مستحباً  r صدر اإلسالم �ا نسخت مع X حق Ëن r ا�ال بوجوب الزÑة ب@ ةالË Öنت واجب و|ذلك الضيافة

فلما رفع احدهما بنسخ الوجوب وا�نع  ،دل V شيئx وقالوا إن اإلÏاب هو طلب الفعل مع ا�نع من الfك فا:�ل ا�وجب
 .إ�ه ارُ َص طلب فعله بعد الوجوب هو ا\دب فيُ فعل واtي يُ  ب@ ال¡ء اآلخر وهو طلب ،ن الfكم

إال بد�ل آخر وهذا  ،يقولون إذا نسخ الوجوب لم يبق îء من ندب وال إباحة وهم :هناك قول آخر r ا�سألة ////القول ا�الث القول ا�الث القول ا�الث القول ا�الث 
ا�كم عن  ويقولون حينئذ نتوقف î، rء من ندب وال إباحةيقولون ال يب*  ملكنه - البد من د�ل آخر أي - ما نتفق
 .اÇواز فضًال عن ا\دب منعوا أن يستدل به V :وهذا القول حÆه أيضا الطرطوî أيضا وقال ،مسألة

نه أقالوا و ، الفعل والfكرَ و^ استواء َط  ،فقط اإلباحةيب* اÇواز بمع¢  يقول بأنه إذا نسخ الوجوب فإنه ////رابع رابع رابع رابع الالالالقول قول قول قول الالالال
وهذا هو  ،ا��ف به بينهما كما يرتفع منع الfك فال يبق إال öي° ،الوجوب قد ارتفع ف°تفع بارتفاعه طلب الفعل مادام
 .اإلباحةمع¢ 

 وهو وقال الزر|¡ عن هذاوقال الزر|¡ عن هذاوقال الزر|¡ عن هذاوقال الزر|¡ عن هذا ،هو إذا نسخ الوجوب يرجع األمر إ� ما Ëن عليه من قبل من ¥ريم أو إباحة ////امس امس امس امس اlاlاlاlقول قول قول قول الالالال

والش°ازي والغزا± وابن لسمعا» وابن  كb من الشافعية وصححه القاä أبو الطيب الط©ي والشيخ أبو إسحاقالقول األ
 .قول العراقيx من ا�شايخ ا�نفية ونسب القول األول إ� الشافعية نهأأيضا هذا عن  شمس األئمة الôخسشمس األئمة الôخسشمس األئمة الôخسشمس األئمة الôخس ونقلونقلونقلونقل ،ال©هان

o إ� هذا ìإ� هذانأ ìإ� هذانأ ìإ� هذانأ ìالف ذكرنا به تقريبا 6666سة أقوسة أقوسة أقوسة أقو نأlالف ذكرنا به تقريبا اlالف ذكرنا به تقريبا اlالف ذكرنا به تقريبا اlا�سألةا r الفlإ� تأمل حقيقة ا ìا�سألةال نأ r الفlإ� تأمل حقيقة ا ìا�سألةال نأ r الفlإ� تأمل حقيقة ا ìا�سألةال نأ r الفlإ� تأمل حقيقة ا ìا�سألة هذاهذاهذاهذا    ،،،،ال نأ r الفlا�سألةا r الفlا�سألةا r الفlا�سألةا r الفlهل هل هل هل     ،،،،ا
 ؟؟؟؟هو خالف حقيهو خالف حقيهو خالف حقيهو خالف حقي@@@@ وU واقع أو ليس éقي وU واقع أو ليس éقي وU واقع أو ليس éقي وU واقع أو ليس éقي@@@@

فإن  ،توارد V �ل واحدتأكbهم Ïعل اlالف لفظياً ألن اlالف هنا لم  " قال ) مفتاح الوصول( ها�لمسا» r كتاب
نه ليس جزء للواجب بل هو قسيمه أوالشك ، عد رفع الوجوب ع¢ به ا�خي°الغزا± مثًال ع¢ باÇواز اtي ال يب* ب

 ،نه جزء من الواجبأبل ع¢ به رفع ا�رج والشك  ،يعن اÇواز ا�خي° ومن قال يب* اÇواز بعد الوجوب لم ،ومقابله
ن من أل �اذا ؟�اذا ؟�اذا ؟�اذا ؟    ،حقي@ا�لمسا» يقول إن اlالف r هذه ا�سألة خالف ظاهري وخالف لفظي وليس خالف  فا�قيقة

Ù وبَ  - ومن يقول ال يب* اÇواز أراد به مع¢ آخر ،يقول يب* اÇواز أراد به مع¢ Ùx لمسا» قول لكم قبل قليل�قول ا r  من
وقال إن قول  r هذا تعقب ا�لمسا» األصفها»األصفها»األصفها»األصفها»، - يريد أن يب* اÇواز ما مراده ومن يقول ال يب* اÇواز مامراده
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يب* اÇواز بمع¢ ا�خي° بx الفعل والfك ثم قال وبه تبx أن اlالف معنوي  يقول"  الرازيالرازيالرازيالرازين أل ،سا» هذا فيه نظرا�لم
 ." ما قاU ا�لمسا» ليس éق وأن

وهو اtي اختاره الزر|¡ وغ°ه ألنه يfتب كث° من  ،لفظيا اtي يfجح r هذه ا�سألة أن اlالف معنويا وليس خالفا
 . اÇوازنه يب* اÇواز أو ال يب*بأباختالف القولx  حÆم الö Öتلفاأل

V الفlهذا من ا V ¼ينبV الفlهذا من ا V ¼ينبV الفlهذا من ا V ¼ينبV الفlهذا من ا V ¼واز ينبÇواز اÇواز اÇواز اÇواز أو ال يب**** اÇواز أو ال يب اÇواز أو ال يب اÇواز أو ال يب اÇن الفعل قبل الوجوب �رماً أ ؟؟؟؟ا�سألة هل يبا�سألة هل يبا�سألة هل يبا�سألة هل يب**** اË ثم  واجباً  ثم نه لو
أي يب* اÇواز أو ال يب* اÇواز r األقوال  - بقVx الرأيx السا فبهذه ا�سألة mتلف ا�كم اختالفا كب°اً  ،نسخ الوجوب

وV قول من قال برجوع ا�كم وV قول من قال برجوع ا�كم وV قول من قال برجوع ا�كم وV قول من قال برجوع ا�كم  ،دم V هذا الفعلقْ Ïوز لإلنسان أن فُ  ::::اÇوازاÇوازاÇوازاÇوازببقاء ببقاء ببقاء ببقاء     قول من قالقول من قالقول من قالقول من قال    فعÉفعÉفعÉفعÉ - اlمسة السابقة
  ألنه أصبح حراماً بعودته إ� ما Ëن عليه وهو ا�حريم ،ال Ïوز اإلقدام عليه ::::عليهعليهعليهعليه إ� ما Ëنإ� ما Ëنإ� ما Ëنإ� ما Ëن

وÔنما ^ من  ،ا�سألة قيقة ال تنب¼ اlالف بذاتوهذه الفروع r ا�  ،وهناك فروع رتبها العلماء V اlالف r ا�سألة
الفقه اlالف فيها يتشابه مع اlالف r ا�سألة وليس  r ةبمع¢ أن هناك مسائل مناظر -قبيل بناء ا\ظ° V ا\ظ° 
 .-ظ° V ا\ظ° وليس من قبيل بناء الفرع V أصلها\ مبنيا عليها فهو من قبيل بناء

 ::::أنها ترتب V اlالف و^ من قبيل بناء ا\ظ° V ا\ظ° مثالً أنها ترتب V اlالف و^ من قبيل بناء ا\ظ° V ا\ظ° مثالً أنها ترتب V اlالف و^ من قبيل بناء ا\ظ° V ا\ظ° مثالً أنها ترتب V اlالف و^ من قبيل بناء ا\ظ° V ا\ظ° مثالً  فمن الفروع الÖ ذكرها العلماءفمن الفروع الÖ ذكرها العلماءفمن الفروع الÖ ذكرها العلماءفمن الفروع الÖ ذكرها العلماء    ��

P-  شخص قبل صالة الظهر قبل دخول الوقت حرمألو  :قالوا من الفروع، rفال شك أن الصالة ال تنعقد فرضاَ لوجود ا�نا 

األول اtي يقول ببقاء جواز بعد  عÉ القولف ،واختلفوا r انعقادها نفًال وعدم انعقادها ،ض وهو عدم دخول الوقتللفر
اآلخر اtي يقول يعود ا�كم V ما Ëن عليه قبل نسخ الوجوب  وV القول، يقول تنعقد هذه الصالة نفالً  :نسخ الوجوب

 .الصالة أبدا ال تنعقد هذه :يقول
S-  ائع با�من :ر قالواوفرع آخIي اfى شخص سلعه من شخص وأحال ا�شfي  لو اشfشخص آخر مدين للمش V

لكن هل Ïوز للبائع أن يقبض ا�من لكن هل Ïوز للبائع أن يقبض ا�من لكن هل Ïوز للبائع أن يقبض ا�من لكن هل Ïوز للبائع أن يقبض ا�من  .فقد بطلت ا�والة فقالوا هنا ،فوجد ا�شfي عيباً يوجب ردها ،�أخذ منه ا�من
 Ïوز للبائع أن يقبض ا�من ويدفعه : القول األولV ؟؟؟؟اقتضت اإلذن بالقبض أم ال Ïوزاقتضت اإلذن بالقبض أم ال Ïوزاقتضت اإلذن بالقبض أم ال Ïوزاقتضت اإلذن بالقبض أم ال Ïوز ن ا�والةن ا�والةن ا�والةن ا�والةويدفعه للمشfي ألويدفعه للمشfي ألويدفعه للمشfي ألويدفعه للمشfي أل

نسخ الوجوب يعود ا�كم إ� ما Ëن  بأنه إذا وV القول اآلخر القائل .نه إذا نسخ الوجوب يب* اÇوازأV  ءللمشfي بناً 
 .للمشfي ال Ïوز للبائع أن يقبض ا�من ويدفعه :عليه

X V حال تكون éث هذه ا�سألة يفيد  ولعلها ،من بناء الفرع V أصلهوهذه فروع من بناء ا\ظ° V ا\ظ° وليس 
 .فلها حظ r ا�طبيق العمÊ -أي بناء ا\ظ° V ا\ظ° - من قبيل ا�ناظرة لة حظا من ا�طبيق ولو Ëنأr إقرار أن للمس

 ا��ي� وهو الواجب و0تام هذه ا�سألة الªم V ا�كم األول من أقسام ا�كم و0تام الªم عل هذه ا�سألة ëتم 

 .يكون اlتام V �م ا�لقة اlامسة ع*

    ))))�P�P�P�P    ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ....وحكمهوحكمهوحكمهوحكمه ا�ندوب حقيقته وصيغه وألفاظها�ندوب حقيقته وصيغه وألفاظها�ندوب حقيقته وصيغه وألفاظها�ندوب حقيقته وصيغه وألفاظه    ::::موضوع ا�لقةموضوع ا�لقةموضوع ا�لقةموضوع ا�لقة

 ،كقسم ثا» r أقسام ا�كم ا��ي� وسنت�م r ضمن عنا� هذه ا�لقة عن مناسبة ذكر ا�ندوب بعد الواجب مبا�ة
واالصطالح وبيان و�ح هذا ا�عريف ثم عن صيغ وأسا�ب ا\دب r  �م عن حقيقة ا�ندوب عن تعريفه باللغةثم نت

باعتبارها لفظ  وبيان أقسام السنة ¥ديدا ويشمل ذلك ذكر هذه األلفاظ ،األلفاظ ا�رادفة للمندوب ثم عن ،ال*يعة
 .ثم ëتم بالªم V حكم ا�ندوب ،مرادف للمندوب
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 ::::ببببسبة ذكر ا�ندوب بعد الواجسبة ذكر ا�ندوب بعد الواجسبة ذكر ا�ندوب بعد الواجسبة ذكر ا�ندوب بعد الواجمنامنامنامنا        ��

يع¼  -فإن X منهما  ،مبا�ة إنما Ëن الشfاكهما r طلب الفعل فقد ذكر بعض العلماء أن ذكر ا�ندوب بعد الواجب
 وبعض األصو�x وبعض علماء أصول ،V فعله وÔن Ëن ثواب الواجب أعظم من ثواب ا�ندوب يثاب - الواجب وا�ندوب

يع¼ يذكرون  - أو قبل ا�كروه ويذكرون الªم عنه بعد ،حرم بعد الواجب ويؤخرون الªم عن ا�ندوبالفقه يذكرون ا�
و^ صيغة  :X من الواجب وا�حرم يشÑfن r صيغة واحدة وعلمنا بذلك أن ،- الواجب ثم ا�حرم ثم ا�ندوب ثم ا�كروه

 فيقول يشÑfن r صيغة الطلب اÇازم وtلك يذكرون ،فعل الواجب وا�حرم طلب ترك الطلب اÇازم سواء Ëن طلب

وÔن Ëن ا�ندوب  ،غ° جازم وا�ندوب وا�كروه يشÑfن أيضا r صيغة واحدة ^ أن الطلب فيهما ،ا�حرم بعد الواجب
 .طلب فعل غ° جازم وا�كروه طلب ترك غ° جازم

هنا مشينا V ذكر ا�ندوب بعد  وõن ،حرم ثم ا�ندوب ثم ا�كروها�ناسبة Ïعلون ترتيبهم بهذه الصورة الواجب ثم ا� بهذه
 ،ووجهة نظرنا هنا نعت©ها أقوى - الواجب وا�ندوب يثاب V فعله و^ أن X من -الواجب باعتبار العلة الÖ ذكرناها 

ا�حرم بعد  نظروا إ� ترتيب يع¼ اtين - الfك وهو ا�واب والعقاب أقوى من أثر اÇزم وعدم اÇزم ألن أثر الطلب أو
 ،- اÇزم صيغة الطلب هل ^ جازم أو غ° جازم نظروا إ� الصيغة و^ اÇزم وعدم ،الواجب ثم ذكر ا�ندوب ثم ا�كروه
ظر ا\ وال شك أن ا\ظر إ� األثر ا�fتب V الفعل أو¾ من ،ا�fتب V الفعل أو الfك وõن r ترتيبنا هنا نظرنا إ� األثر

 
ً
 .ا�ندوب بعد الواجب هذا فيما يتعلق بمناسبة ذكر .إ� صيغة الطلب نفسها ألن األثر هو ا�قصود �<

        : : : : : : : : ههههحقيقة ا�ندوب و تعريفحقيقة ا�ندوب و تعريفحقيقة ا�ندوب و تعريفحقيقة ا�ندوب و تعريف                  ��
r ا�ندوبr ا�ندوبr ا�ندوبr ء مهم يقال ندبته أي دعوته إ� ،وا\دب هو ا:<ء إ� أمر مهم ،هو مأخوذ من ا\دب ::::اللغةاللغةاللغةاللغة    ا�ندوبî،  ولم يرد عند

 :يط العن©يرَ r قول قُ  اكم، مر مهمالعرب إال لتعوة أل
 للنائبات V ما قال برهان  ********************  يسألون أخاهم حx يندبهم ال

فقاموا  فهذا الشاعر يدعو قومه \جدته وÔ<نته V اسfجاع ماÒ Uن أخذه ،ا�صيبة العظيمة و^ ةºع نائب :وا\ائبات
فيثبت بهذا أن ا\دب هو  ،باألمر اxÁ ذا اIيت ا�قصود به اإلبل من األعداء ليسوهو r ه ،- اسfجاع ا�ال -بذلك 

 هذا فيما يتعلق بتعريف ا�ندوب r .غ° مهم فحقيقة األو¾ أن ال يسæ ندب أما ا:<ء إ� فعل أمر ،ا:<ء إ� أمر مهم

 .اللغة
فهناك من عرف ا�ندوب ، وÔن اختلفت عباراتها مضمونها وردت عدة تعريفات r الواقع تتفق r ::::ا�ندوب r االصطالحا�ندوب r االصطالحا�ندوب r االصطالحا�ندوب r االصطالح    ----

 .تر|ه مطلقا ا�طلوب فعله �< من غ° ذم V :بأنه
    ::::�ح هذا ا�عريف�ح هذا ا�عريف�ح هذا ا�عريف�ح هذا ا�عريف

مطلوب تر|ه وmرج ا�كروه ألن ا�كروه أيضا مطلوب تر|ه وmرج  ألن ا�رام ،هذا mرج ا�رام ): ا�طلوب فعله( يقولون 
 .ال فعلهتر|ه و ا�باح ألنه لم يطلب

 .mرج ا�طلوب فعله من غ° طريق ال*ع ): �< ( وقوÁم
 .V تر|ه mرج الواجب ألنه مطلوب فعله ويذم V تر|ه مطلقا):  من غ° ذم( وقو\ا 
ا�وسع  وmرج بلفظ مطلقاً الواجب ،ا�عريف Iيان أنه Ïوز ترك ا�ندوب مطلقاً أي بال بدل r هذا ): مطلقاً ( وقو\ا 

فالواجب ا�وسع Ïوز تر|ه r أول الوقت  ،ألن هذه الواجبات Ïوز تر|ها لكن إ� بدل ،الواجب ا�خ° والواجب الكفا§و
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ا�خ° Ïوز فيه ترك أي خصلة ب*ط العزم V فعل اlصلة األخرى بx  والواجب ،ب*ط العزم V فعله r آخر الوقت
ا�ندوب فيجوز تر|ه  أما ،ن غ°ه قد فعلهأوز ا��ف ترك الواجب ب*ط علمه بوالواجب الكفا§ Ï ،بينها اlصال ا�خ°

 .وmرج مثل هذه الواجبات  وtلك جاء ا�عب° بلفظ مطلقاً �خصص ا�ندوب ،بال بدل وال �ط
 .يمدح V فعله وال يذم V تر|ه ما ::::طبعاً هناك من عرف ا�ندوب بتعريفات أخرى قال مثًال هوطبعاً هناك من عرف ا�ندوب بتعريفات أخرى قال مثًال هوطبعاً هناك من عرف ا�ندوب بتعريفات أخرى قال مثًال هوطبعاً هناك من عرف ا�ندوب بتعريفات أخرى قال مثًال هو

 .ا�عريف اtي ذكرنا r ا�عريف األول اختار واآلمديواآلمديواآلمديواآلمدي ، هو ما فعله خ° من تر|ه ::::مممموقال بعضهوقال بعضهوقال بعضهوقال بعضه
ويقولون بهذا ا�عريف ل� يبتعدوا عن تعريف  ،الشارع طلباً غ° جازم ما طلبه ::::وهناك أيضا من يعرف ا�ندوب بأنهوهناك أيضا من يعرف ا�ندوب بأنهوهناك أيضا من يعرف ا�ندوب بأنهوهناك أيضا من يعرف ا�ندوب بأنه

وجود القصد وما   يعاقب V تر|ه ب*طألن هناك من يقول بتعريف ا�ندوب بأنه ما يثاب V فعله وال ،ا�ندوب éكمه
 .و هذه ا�ال فإنه يثاب V فعله- أي إذا فعله قاصدا - يثاب V فعله وال يعاقب V تر|ه بطريق القصد

نتقد عند العلماء وال øبذون ا�عريف وا�عريف با�كم مُ  ن هذا تعريف با�كمأل ويقول بعضهم أن نأì بتعريفويقول بعضهم أن نأì بتعريفويقول بعضهم أن نأì بتعريفويقول بعضهم أن نأì بتعريف
 ،ما طلب الشارع فعله طلباً غ° جازم :تعريفه بذاته ويقولون نعرفه من حيث ذاته ونقول يريدونإنما  ،ب¡ء éكمه

الغالب عن تعريف ا�ندوب باعتبار  إنما ا�قصود أن نبتعد r ،وبهذه الصورة طبعاً هذه !ها تعريفات تؤدي الغرض ا�قصود
هذا فيما يتعلق r تعريف  ،وب باعتبار حقيقته وذاتهللمند و� هذه ا�عريفات الÖ ذكرناها لكم ^ تعريف ،حكمه

 .ا�ندوب
 ::::ا�ندوب وأسا�بها�ندوب وأسا�بها�ندوب وأسا�بها�ندوب وأسا�به صيصيصيصيغغغغ         �

وهذه األسا�ب تفيدنا r ا�فريق بx  ،األصو�x من ةقيقة أن للمندوب صيغ كث°ة وU أسا�ب كث°ة ذكرها ºاعا�فإن 
xفريق بينه وب�ا r مثالً  ،بمن هذه الصيغ واألسا� ،الواجب ا�ندوب وتفيد: 

P. ي يعرف به ا\دبtي يعرف به ا\دبالصيغة األو¾ واألمر األول اtي يعرف به ا\دبالصيغة األو¾ واألمر األول اtي يعرف به ا\دبالصيغة األو¾ واألمر األول اtجدت معها جدت معها جدت معها جدت معها صيغة األمر ال®يح إذا وُ صيغة األمر ال®يح إذا وُ صيغة األمر ال®يح إذا وُ صيغة األمر ال®يح إذا وُ     :ونتوصل به إ� معرفة ا�ندوبونتوصل به إ� معرفة ا�ندوبونتوصل به إ� معرفة ا�ندوبونتوصل به إ� معرفة ا�ندوب    الصيغة األو¾ واألمر األول ا
أن  معرفة الواجب فنحن نعلم كما بينا لكم r الصيغ الواجب أو األمور الكيفية r    ،،،،الوجوب إ� ا\دبالوجوب إ� ا\دبالوجوب إ� ا\دبالوجوب إ� ا\دب قرينة ت®فها منقرينة ت®فها منقرينة ت®فها منقرينة ت®فها من

أما  .وõو ذلك }ة وآتوا الزÑةوأقيموا الصال{كقوU تعا�  ،اجب صيغة األمر ا�جرد من القرينةمن األمور الÖ يعرف بها الو
 جدت معها قرينة فإن r هذه ا�الة ت®فه من الوجوب إ� ا\دب وقد ت®فه من�يح ووُ  إذا Ëنت عندنا صيغة أمر

فعندنا  ،الصيغ حقيقة كث°ة وهذه ،إ� ا\دب لكن õن نت�م عن صيغه ت®ف األمر من الوجوب ،الوجوب إ� اإلباحة
  :صوارف كث°ة منها صيغ أو صوارف هذه الصوارف ت®ف األمر من الوجوب إ� ا\دب

يَن آََمنُوا إَِذا تََدايَنْتُْم  {قوU تعا� : ا\صوص قواعد <مة r ال*يعة فمن أمثلة نصوص ترد r ال*يعة ومنه مثالً  . أ ِ
Ù

tَها ا ف2
َ
يَا ك

تُبُوُه بِ 
ْ
َجٍل ُمَسæ; فَاك

َ
 أ

َ
هنا أمر وهو أمر لو åرد عن القرينة لÆن دال V وجوب كتابة ا:ين  }اكتبوه{ لفظ  .اIقرة}}}}َديٍْن إِ�
ا�ندوب قد وردت قرينة ت®فه  فقالوا إنه مندوب ألن هذا ،هذا األمر ãله العلماء V ا\دب لكنÙ  ،وجود مداينة r حال

َماَغتَُه  { قوU تعا� ا\دب وهذه القرينة وردت r نص آخر وهو من الوجوب إ�
َ
ِي اْؤتُِمَن أ

Ù
tا áيُؤَد

ْ
ِمَن َنْعُضُكْم َنْعًضا فَل

َ
فَإِْن أ

{ Uقو r يtذلك "فاكتبوه" فهذا األمر ا V م®وف عن الوجوب إ� ا\دب بالقرينة ا:الة، r نص  وهذه القرينة وردت
  ،آخر

فÆََتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم  { r شأن ا�ما�ك قوU تعا� رينة صارفة من الوجوب إ� ا\دب قاعدة �عية فمثالً وقد تكون الق. ب
 مقسطاً  أن يتفق السيد :ا�قصود بها وا�Æتبة ا\ور})RR(ِفيِهْم َخْ°ًا 

ً
ألن ، مع عبده أو أمته V أنه يدفع U أو يعطيه ماال

 مقسطاً فإذا دفع U حقه Ëمًال فإنه حينئذ يكون ا�Æتب حراً ال العبد يريد الفÆك من
ً
فهذه تسæ  ،رق فيعطي سيده ماال
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 مقسطاً 
ً
فإذا دفع الرقيق ا�ال Ëمال  ،V أشهر أو õو ذلك ا�Æتبة و^ أن يدفع أو يتفق السيد مع عبده V أن يدفع U ماال

 فهذا أمر ولو Ëن هذا }فÆََتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم ِفيِهْم َخْ°ًا  { ا r قوU تعا�ورد األمر به فهذه ا�Æتبة فقد ،فإنه يكون حراً 

والصارف U  ،األمر يفيد ا\دب وقالوا هذا ،العلماء ãلوه V ا\دب لكنÙ  ،األمر بصورة متجردة لÆن دال V الوجوب
وÔذا Ëن  ،لكية أن ا�الك حر r ت®فه r ملكهة r المُ العام فإن من قواعد ال*يعة ،قاعدة من قواعد ال*يعة العامة

األمر  هذه صيغة من صيغ ،�لكه فإن هذا األمر ينبú أن øمل V ا\دب وال øمل V الوجوب ا�الك حر r ت®فه
 . ا\دبيع¼ ت®يفها من الوجوب إ� الصيغة األو¾ ا:الة V ا\دب و^ صيغه األمر ال®يح إذا اقfنت بقرينه

S.Öيستفاد منها ا\دب والصيغة ال Öمن األمور الÖيستفاد منها ا\دب والصيغة ال Öمن األمور الÖيستفاد منها ا\دب والصيغة ال Öمن األمور الÖيستفاد منها ا\دب والصيغة ال Öا\دب    ةةةةلفظيلفظيلفظيلفظي    ةةةةصيغصيغصيغصيغببببإذا وردت إذا وردت إذا وردت إذا وردت  ::::يستفاد منها ا\دب مثالً يستفاد منها ا\دب مثالً يستفاد منها ا\دب مثالً يستفاد منها ا\دب مثالً  من األمور ال V ا\دبتدل V ا\دبتدل V ا\دبتدل V مثل مثل مثل مثل     ،،،،تدل
وسننت لكم ( مثال وردت r تعب° صÉ اهللا عليه وسلم r قوr U قيام رمضان ،،،،أو õو ذلكأو õو ذلكأو õو ذلكأو õو ذلك    ةةةةسنسنسنسن لفظ مندوب أو لفظلفظ مندوب أو لفظلفظ مندوب أو لفظلفظ مندوب أو لفظ

ولم يقل  ،سنة وليس واجب بداللة هذا اللفظ فهذا يدل V أن قيام رمضان ،السنةيع¼ من قبيل  "سننت"فلفظ  )قيامه
فإن لفظ ا�فاضلة تدل V أن هذا األمر مندوب وليس  ،V ا�فاضلة أو بعض األلفاظ الÖ تدل ،أوجبت أو õو ذلك
Uقو r معة واجب كماÇغسل ا r اهللا عليه وسلم Éأن الغسلفيد )ومن اغتسل فالغسل أفضل( ص V مندوب أي  ل

 .مستحب r اÇمعة :اللة لفظ أفضل هنا r ا�فاضلة بx الغسل والوضوء

R. ًغيب    أيضاً أيضاً أيضاً أيضاfال V ا\دب أو ا�ندوب األلفاظ ا:الة V غيب واألسا�ب ا:الةfال V ا\دب أو ا�ندوب األلفاظ ا:الة V غيب واألسا�ب ا:الةfال V ا\دب أو ا�ندوب األلفاظ ا:الة V غيب واألسا�ب ا:الةfال V ا\دب أو ا�ندوب األلفاظ ا:الة V مثلمثلمثلمثل من صيمن صيمن صيمن صيغغغغ واألسا�ب ا:الة::::     Ùلفظ حب Ùلفظ حب Ùلفظ حب Ùمَ مَ مَ مَ عْ عْ عْ عْ أو نِ أو نِ أو نِ أو نِ     ،،،،ذا لو فعلت كذاذا لو فعلت كذاذا لو فعلت كذاذا لو فعلت كذالفظ حب    
 وقوU لو )هلو راجعتي( عتقت و^ زوجة لرقيق قوU صÉ اهللا عليه وسلمحx  قول صÉ اهللا عليه وسلم ل©يرةأو  ،،،،هذا األمرهذا األمرهذا األمرهذا األمر

عنها لزوجها الرقيق بعد أن  لfغيب ف  تدل أن ا�راجعة هنا مندوبه أو مستحبة من بريرة رä اهللال )لو(راجعتيه هنا 
وغ° ذلك من  )صالة لوقتهاأحب العمل إ� اهللا ال( وسلم وقوU صÉ اهللا عليه ،لكونها عتقت وصارت حرة ،فصلت عنه

V ا\دب العبارات ا:الة،  

 أصولاألصو�ون r ¨تلف مؤلفاتهم r  ذكرها ،من األسا�ب والصيغ و^ كث°ة r ال*يعة أيضا ةوهناك حقيقة ºل
لقرآن وأيضا اعتنت بها كتب ا�فاس° وا�تعلقة ب*ح أوامر ا ،يقل الفقه ومنهم من يكb من هذه الصيغ ومنهم من

، هذه الصيغ ا�تعلقة ب*وح السنة r أوامر ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم فإنها ¥دثت عن ºلة من وأيضا الكتب ،ونواهيه
 .ما يتعلق r صيغ وأسا�ب ا\دبما في هذا
        ::::األلفاظ ا�رادفة للمندوباأللفاظ ا�رادفة للمندوباأللفاظ ا�رادفة للمندوباأللفاظ ا�رادفة للمندوب          ��

ظ ا�ندوب تدل V أن هذا ال¡ء مأمور به يع¼ تعب° بلف ،ألفاظ ترادف ا\دب هناك عندنا r ال*ع أو r ألفاظ الفقهاء
V زم ولم يطلب منا فعله حتما ولزوما لكنÇأو  -السنة  :مثًال لفظها  علماء ال*ع عن هذا بألفاظ منفع© ،غ° وجه ا
 أو ا�طوع !ها تدل V ا\دب - أو ا\فل -ا�ستحب 

ولفظ  فظ ا�ندوب ولفظ السنة ولفظ ا�ستحب ولفظ ا\فلالغالب واألصو�x ال يفرقون بx ل r فإذن ºهور العلماءفإذن ºهور العلماءفإذن ºهور العلماءفإذن ºهور العلماء
 .غ° وجه اÇزم قول إن X هذه األلفاظ تدل V مع¢ واحد وهو أن هذا ال¡ء مطلوب Vيف، ا�طوع

اtي يقرأ r كتب ا�نفية r الفقه øتاج إ� أن  ألن ،خالفوا r هذا وõتاج أن نقف عند هذا لكن ا�قيقة أن ا�نفيةلكن ا�قيقة أن ا�نفيةلكن ا�قيقة أن ا�نفيةلكن ا�قيقة أن ا�نفية
بينما ^ عند اÇمهور  ،ولفظ نفل ويعنون بها أمور أخرى غ° ا�ندوب ةلفظ سنمثل  أمل ألفاظهم ألنهم يع©ون بألفاظيت
فقالوا ا�ندوب  ،يرادف ا\فل ا�ندوب تماماً فا�نفية خالفوا وفرقوا بx السنة وا\فل وجعلوا ا�ندوب هو اtي وياتس

  دوب r الرتبةولكن السنة أV من ا�ن ،يرادف ا\فل
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 ما فعله ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم وواظب عليه    ////    فمثال عند ا�نفية السنة ^فمثال عند ا�نفية السنة ^فمثال عند ا�نفية السنة ^فمثال عند ا�نفية السنة ^
 السنة الغ° مؤ|ده  ما فعله صÉ اهللا عليه وسلم ولم يواظب عليه بل فعله مره أو مرتx أي من قبيل ////هو هو هو هو  وا�ستحبوا�ستحبوا�ستحبوا�ستحب

وما فعله ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم  ،من نفسه واختياره اtي لم يفعله صÉ اهللا عليه وسلم بل أنشأه ا��ف ////وا�طوع هو وا�طوع هو وا�طوع هو وا�طوع هو 
 .ولم يواظب عليه أو فعله م�ف من نفسه واختاره بناء V موافقته �قاصد ال*ع ومرتx ةوواظب عليه أو فعله مر

 هملكن ،سواء تطوع إ� آخره !ها عندهم - نفل –مستحب   -ة سن – هذه األمور ا�ندوبة يسميها اÇمهور مندوب مثل
قليًال Ïعلونه من قبيل السG ا�ؤ|دة أو ا�ندوبات  Ïعلون ما واظب عليه رسول اهللا صÉ اهللا عليه وسلم فعله كث°اً وتر|ه

 .ا�ؤ|دة
قليًال سنة مؤ|دة  r هذا وÏعلون ما واظب الرسول صÉ اهللا عليه وسلم واستمر عليه ولم يf|ه إال وأما ا�نفية فيفرقون

ولم يواظب عليه وهو من قبيل  ةوسلم مرات قليل فا�ندوب ما فعله صÉ اهللا عليه ،فا�ندوب أقل من هذا ،وليس مندوب
 ءنة الغ° مؤ|دة عند ºهور العلماالس

    من ا\صوص الÖ يذكرها العلماء r ا�فريق بx ا�ندوب والسنة عند ا�نفية من ا\صوص الÖ يذكرها العلماء r ا�فريق بx ا�ندوب والسنة عند ا�نفية من ا\صوص الÖ يذكرها العلماء r ا�فريق بx ا�ندوب والسنة عند ا�نفية من ا\صوص الÖ يذكرها العلماء r ا�فريق بx ا�ندوب والسنة عند ا�نفية     مثالً مثالً مثالً مثالً  
زيادة V الفرائض والسG  ^ الÖ يبتدئ بها العبد :نوافل العبادات: "ول وهو من علماء ا�نفية يقأبو زيد ا:بو¦ أبو زيد ا:بو¦ أبو زيد ا:بو¦ أبو زيد ا:بو¦ ل ل ل ل قوقوقوقو

0الف السنة فإنها طريقة  تر|ها ألنها جعلت زيادة U ال عليه وحكمها أن يثاب العبد V فعلها وال يعاقب V ،ا�شهورة
 				يم rيم rيم rيم r يقول ابنيقول ابنيقول ابنيقول ابنو|ذلك " نا V تر|هاعليه وسلم فمن حيث سبيلها اإلحياء فÆنت حق علينا فعوتب رسول اهللا صÉ اهللا

وÔن Ëنت غ° مؤ|دة فf|ها مكروه  ،إن السنة إن Ëنت مؤ|دة قوية ال يبعد كون تر|ها مكروها ¥ريما" ::::اIحر الرائقاIحر الرائقاIحر الرائقاIحر الرائق
إذ البد �بوت الكراهة من د�ل خاص ألن الكراهة حكم  ،تر|ه أصال أما ا�ستحب وا�ندوب فينبú أن ال يكره ،ت�يها
��" 

واظب ا ا�ؤ|دة ^ م فيجعلون السنة ،يفرقون بx السنة ا�ؤ|دة والسنة غ° ا�ؤ|دة وبx ا�ستحب وا�ندوب فكأن ا�نفية
فعله الرسول صÉ اهللا عليه وسلم مرات قليلة ولم  والسنة غ° ا�ؤ|دة ^ ما ،عليه صÉ اهللا عليه وسلم وتر|ها قليالً 

 ما أنشأه ا��ف من نفسه واختياره مع موافقته �قاصد ال*ع العامة ولم يرد فعل هو وا�ندوب وا�ستحب ،يواظب عليها

بx السنة وبx ا�ندوب وبx  هذا ما يتعلق بتفريق ا�نفية، الرسول صÉ اهللا عليه وسلم فيه فيكون هذا مندوب ومستحب
  .ا�ستحب

xمهور ال فرق بينهم وبÇمراتب ،وا�ستحب السنة وا�ندوب وحينئذ يتقرر أن ا V علون ا�ندوب وا�ستحبÏ إنما، 
^ ما واظب عيها  ا�ندوبات والسG ا�ؤ|دة ،مندوبات أو سG مؤ|ده وعندهم مندوبات وسG غ° مؤ|ده فقط فعندهم

هللا عليه وسلم غ° ا�ؤ|دة ^ ما فعلها ا\Ó صÉ ا والسG وا�ندوبات ،الرسول صÉ اهللا عليه وسلم ولم يf|ها إال قليال
 .ا�نفية فيفرقون بx هذه ا�راتب وأما، قليال وتر|ها كث°اً 

ويقسمونها باعتبار ويقسمونها باعتبار ويقسمونها باعتبار ويقسمونها باعتبار     باعتبار ذاتهاباعتبار ذاتهاباعتبار ذاتهاباعتبار ذاتهافنجد أن ا�نفية يقسمون السنة فنجد أن ا�نفية يقسمون السنة فنجد أن ا�نفية يقسمون السنة فنجد أن ا�نفية يقسمون السنة  ،عندهم نأì إ� تقسيم ا�نفية فننظر r السنة ذئوحين 
فعلها ولم يواظب عليها أوواظب عليها سواًء  الÖ يقولون فعلها ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم و^: السنة فعندهم ،فاعلهافاعلهافاعلهافاعلها

سنة ) P( :فمن حيث ذاتها يقسمها ا�نفية إ� إ� قسمx من حيث ذاتها يقسمونها ة،أو غ° مؤ|د ةËنت مؤ|د أيضاً  سواءً و
قابل م r .سنة كفاية) S(سنة عx ) P: (وتقسيمها باعتبار فاعلها يقسمونها قسمx فيجعلون  ،الزوائد سنة )S(اÁدى 
 .العx وواجب الكفاية واجب
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    ::::إ� قسمxإ� قسمxإ� قسمxإ� قسمx    يقسمونهايقسمونهايقسمونهايقسمونها ،،،،باعتبار ذاتهاباعتبار ذاتهاباعتبار ذاتهاباعتبار ذاتها    تقسيم السنة عند ا�نفيةتقسيم السنة عند ا�نفيةتقسيم السنة عند ا�نفيةتقسيم السنة عند ا�نفية     ����
PPPP---- دى( ( ( ( القسم األول القسم األول القسم األول القسم األولÁدىسنة اÁدىسنة اÁدىسنة اÁسنة ا    ((((    

باإلساءة هنا الكراهة ا�حريمية عندهم وت�ل هذه م�لة الواجب إن Ëنت  وا�راد ،و^ الÖ يقولون يوجب تر|ها اإلساءة
سنة  :السنة سنتان -رãه اهللا- مكحولمكحولمكحولمكحولويذكرون r هذا قول  ،ماعة ومثل األذان واإلقامةمثل صالة اÇ ،ا:ين من أعالم

وسنة أخذها هدى وتر|ها ، صÉ اهللا عليه وسلم س به ËلسG الÖ لم يواظب عليها رسول اهللاأأخذها هدى وتر|ها ال ب
Uألذان واإلقامة وصالة العيد :ضالË، يطلق عليها وهذه Öهور العلماء اسم السنة ا�ؤ|دة األخ°ة ^ الº، ا بأنهاهويعرفون 

وÔنما واظب عليها كث°ا  - تماما أي لم يثبت أنه الزمها - واظب عليه رسول اهللا صÉ اهللا عليه وسلم ولم يثبت لزومها ما
 . وتر|ها قليال

SSSS----«سنة زوائدسنة زوائدسنة زوائدسنة زوائد( ( ( (     القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا    ((((    
 ،- يع¼ الÖ ال توجب عقاباً وال ذما - تر|ها الكراهة ا��يهية جبو^ الÖ ال يوجب تر|ها اإلساءة وال ا�المة وÔنما يو

r ا ما وردÁ الصالة ومثلوا r اهللا عليه وسلم وقيامه وقعوده وتطويل القراءة Éاسه صI، حكمها r وقالوا  ìاألفضل أن يأ
مهور يسمونها ا�ستحب ومندوب ولكن واÇ ،مؤ|دة وهذه يسميه ا�نفية ويسميه اÇمهور أيضا السنة الغ° ،بها اإلنسان

 الفعل اtي لم يواظب عليه الرسول صÉ اهللا عليه :ويعرفونها بأنها ،أو سنة الزوائد ةنفية mصصونها بالسنة الغ° مؤ|دا�

xوسلم بل فعلها مرة أو مرت 
 ::::يقسمونها إ�يقسمونها إ�يقسمونها إ�يقسمونها إ�    ،،،،بهابهابهابها تقسيم السنة عند ا�نفية باعتبار فاعلها أو ا��ف بها أو ا�أمورتقسيم السنة عند ا�نفية باعتبار فاعلها أو ا��ف بها أو ا�أمورتقسيم السنة عند ا�نفية باعتبار فاعلها أو ا��ف بها أو ا�أمورتقسيم السنة عند ا�نفية باعتبار فاعلها أو ا��ف بها أو ا�أمور ����

PPPP---- القسم األول القسم األول القسم األول القسم األول ) ) ) )xسنة العxسنة العxسنة العxسنة الع    ((((        
 سG الرواتبالب :هذابمثلوا  ،من X فرد بعينه لب فعلها V غ° سبيل اÇزمُط  ، يع¼فرد بعينه لب فعلها من Xف  الÖ ُط 

  .ا�طلوب بها X شخص بعينه نفهذه يسمونها سنة عx أل ،واالغتسال يوم اÇمعة وقراءة األذËر الواردة وõو ذلك
SSSS----سنة الكفايةسنة الكفايةسنة الكفايةسنة الكفاية( ( ( (     م ا�ا»م ا�ا»م ا�ا»م ا�ا»القسالقسالقسالقس    (((( 

 ُص لب �رد حُ وÔنما ُط  ،يطلب فعلها من X فرد بعينه و^ الÖ لم
ُ
ÁنوË غ°وُط  ،ا من أي شخص V زم لبهاÇسبيل ا، 

من سG سنة فقالوا  ،واIدء بالسالم وغ° ذلك ويح ºاعة واالعتÆف r ا�سجدابصالة الf - أي ا�نفية -ومثلوا Áذا 
    .أن يقوم بها  طلب حصوÁا ولم يطلب من X فردالكفاية يع¼

xتقسيم السنة إ� هذين القسم r هور العلماء اختلفواº إال أن،  
ا�قسيمx السابقr x سنة العx  ومثل Áا بما مر معنا r ) �ح اإل�ام(    rابن دقيق العيد ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد أشار إ� تقسيمها بذلك  وÒن

ال ينافيه االستحباب r حق من زاد V  أن فرض الكفاية: "قال بأن  .لكفاية وفرض الكفايةلكفاية وفرض الكفايةلكفاية وفرض الكفايةلكفاية وفرض الكفايةق بx سنة اق بx سنة اق بx سنة اق بx سنة اثم فرÙ ثم فرÙ ثم فرÙ ثم فرÙ  ،وسنة الكفاية
 ،"االستحباب ينافيها االستحباب فيما ما زاد V ذلك الوجه اtي اقت( والسنة V الكفاية ،القدر اtي سقط به الفرض

V ذلك الوجه اtي اقت( االستحباب أن : " r قوU ويتضح \ا من تقييده ن� االستحباب r ما زاد r السنة الكفائية
بعد سقوط أصل االستحباب ويثاب عليها فاعلها كما r السالم من غ°  ا�واب ثابت للسنة الكفائية إذا جاء بها أحد

ة فال يستحب للصال واحدٌ  نَ أما لو أذÙ  ،ويح باÇماعة من اÇميع واعتÆفهم r الع* األواخر من رمضاناالf واحد وصالة
 "لغ°ه أن يؤذن مره ثانية وذلك لفوات الوجه اtي اقت( االستحباب

 :عيد مب¼ V هذا األمر وهو أن فمع¢ هذا أن r تفريق ابن دقيق ال
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الكفاية  بمع¢ أن من قام بفرض - ينافيه االستحباب r حق من زاد عن القدر اtي سقط به الفرض ال فرض الكفايةفرض الكفايةفرض الكفايةفرض الكفاية    ----
أشخاص قاموا بفرض األمر با�عروف  فلو أن - بما øقق هذا الفرض فإنه يستحب U ذلك آخر أن يقوم أيضاً وأراد شخص 

باألمر با�عروف وا\   لغ°هم Òن لم يقوم باألمر بالقيام أيضاً  يستحب وا\  عن ا�نكر وسقط r حق اIاقx اإلثم فإنه
 .بهذا الفعل نه قد سقط فرض الكفاية عن األمرأ عن ا�نكر مع

فإذا قام  ،قام شخص مثًال بسنة كفائيه مثل األذان فهو من قبيل السنة الكفائية فإنه إذا ::::أما بالنسبة للسنة الكفائيةأما بالنسبة للسنة الكفائيةأما بالنسبة للسنة الكفائيةأما بالنسبة للسنة الكفائية    ----
  فإنه ال يستحب لشخص آخر أن يقوم باألذان ما دام أن هذا الشخص قد أذن r هذا ،باألذان شخص

َ
 مَ لَ عْ الوقت وقد أ

 ا\اس
إنما نظر إ� عدم شبهها بالفرض اtي يfتب V  ،و|فاية من قال بعدم انقسام السنة إ� سنة عx بعد هذا يظهر \ا أن

xاقIعض تقسيمه سقوط اإلثم عن اIقسيم ،بفعل ا�ذا اÁ السنة ذلك فال فائدة r وأما من قال بتقسيمها .و�ا لم يكن 

 كمن أذن ،فعلها بفعل بعض ا\اسل طلب االستحباب يسقطنظر أن هناك بعض السG  - و|فاية سنة عxيع¼  – إ� ذلك
فعلها بفعل بعض ل االستحباب وهناك بعض السG ال يسقط طلب ،فإن أذانه أسقط فضيلة األذان عن غ°همثًال  لصالةل

  ،االستحباب لصيام هذه األيام با< r حق اÇميع ا\اس كما إذا صام ºاعة األيام اIيض من X شهر فإن طلب
 ة و ا�قارنةها�شاب وال حقيقة يدعو ،قول من قال تقسيمها إ� سنة عx وسنة كفاية لfجيحويك� هذا ا\ظر r الفرق 

rË لfجيح القول  اtي ذكرناه قإنما وجود هذا الفر ،وبx سنة العx إ� القول بعدم ثبوت سنة الكفاية بx فرض الكفاية
 .العxيتعلق بفرض الكفاية وفرض  هذا فيما .نة كفايةبانقسام السنة إ� سنة عx وا� س

                حكم ا�ندوبحكم ا�ندوبحكم ا�ندوبحكم ا�ندوب��
لكن ا�واب ،تر|ه فإنه يعاقب عليه هذا r اÇملة فإنه كما هو واضح أن ا�ندوب إذا فعله الشخص فإنه يثاب عليه وÔذا

ال يكون  أيضاً  وتر|ه ،فعله ح� يثاب عليه اً يكون الشخص الفاعل للمندوب قاصد دائما مقيد ب*ط القصد فال بد أن
فإنه قد يثاب V ذلك أو أنه  ون بأمور ال*يعةاون واالستهتار وõو ذلك فإنه قد يعاقب V هذا ا�هافيه ا�ه لf|ه قاصداً 

بهذا  ،فإذن ا�واب والعقاب r ا�ندوب مقيد بالقصد ،V ذلك فإنه قد يعاقب، قد أهمله تماما وواظب V تر|ه قصداً 
ªتم الëا�ندوب م عن. 

    ))))�P�P�P�P    ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
ا�ندوب وهو القسم ا�ا» من أقسام  فيما يتعلق بمسائل هذه ا�لقة تمتد بالªم V جزئيات سابقة سبق الªم عنها

 : ، سيكون الªم r هذه ا�لقة V مسأ�xمسائل متعلقة با�ندوبمسائل متعلقة با�ندوبمسائل متعلقة با�ندوبمسائل متعلقة با�ندوب    :عنوان هذه ا�لقة ا�كم ا��ي�، وtا سيكون
    حكم ا�ندوب حكم ا�ندوب حكم ا�ندوب حكم ا�ندوب : : : : و¾و¾و¾و¾ا�سألة األا�سألة األا�سألة األا�سألة األ

  ا�سألة ا�انية هل ا�ندوب مأمور به،ا�سألة ا�انية هل ا�ندوب مأمور به،ا�سألة ا�انية هل ا�ندوب مأمور به،ا�سألة ا�انية هل ا�ندوب مأمور به،
فيها واألدلة والfجيح  ا�سألة Iيان ا�راد r هذه ا�سألة و¥ديد �ل ال�اع فيها، واختالف األصو�x سنعرض r هذه

من الªم V حكم  r ختام ا�لقة السابقة إ� îء ونوع اlالف r ا�سألة، أما مسألة حكم ا�ندوب فقد أ�نا
يثاب فاعله قصداً وال يعاقب تار|ه هذا V سبيل اإلºال، وتفصيل ذلك r هذه  :ا�ندوب وهو ما ذكرناه من أن ا�ندوب

 :V ا\حو اآلì ا�لقة
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 ::::::::حكم ا�ندوبحكم ا�ندوبحكم ا�ندوبحكم ا�ندوب  ��

ضع أن ا�عريف وذكرنا r ذلك ا�و ،عرف ا�ندوب éكمه فبعضهم ،�ح أكb األصو�é xكم ا�ندوب حينما عرفوه
وهذا ا�عريف حقيقة  ،نه ما يثاب V فعله وال يعاقب V تر|هأ ::::تعريفات ا�ندوبتعريفات ا�ندوبتعريفات ا�ندوبتعريفات ا�ندوب    فذكروا منفذكروا منفذكروا منفذكروا من ،با�كم �ل انتقاد

ا�واب V الفعل  لكنÙ  ،فهو ما يثاب V فعله وال يعاقب V تر|ه ::::حكم ا�ندوبحكم ا�ندوبحكم ا�ندوبحكم ا�ندوبونستفيد منه  ،éكم ا�ندوب تعريف
اtي يفعل ا�ندوب وال يقصد به ا�قرب إ� اهللا  أما ،اصداً فعله تقرباً إ� اهللا تعا�ن يكون قأم*وط ب*ط القصد ب

 العقاب V الfك كما سيأr ì �م األصو�x ،و|ذلك وال يعاقب V تر|ه ،ا�الة تعا� فال يكون �ًال للثواب r هذه

 .�ًال للعقاب واللوم كما سيأì ن هناك إ�ار فقد يكونأما إن Ë ،مقيداً بأال يكون هناك إ�ار V ترك هذا ا�ندوب

نه يعاقب أفقالوا r حكم السنة  ،وا�ندوب وجعلوا السنة أV من ا�ندوب مر معنا فيما تقدم أن ا�نفية فرقوا بx السنة
وهو من  <بدين<بدين<بدين<بدين ابنابنابنابنوووو ،بأنه يقاتل عليها إذا تر|ت وÑنت من شعائر ا:ين الظاهرة ::::����ح بعض ا�نفيةح بعض ا�نفيةح بعض ا�نفيةح بعض ا�نفية كماكماكماكما    ،V تر|ها

إن السنة إن Ëنت " :يقول 				يم r اIحر الرائقيم r اIحر الرائقيم r اIحر الرائقيم r اIحر الرائق    ابنابنابنابن، "األرجح أن يأثم بfك السنة ا�ؤ|دة Ëلواجب" :علماء ا�نفية يقول
 سيأì عندنا ما يتعلق بتعريف ا�كروه ¥ريما الحقاً إن شاء اهللا عند - ¥ريما مؤ|دة قوية ال يبعد كون تر|ها مكروهاً 

إذ ال  ،كره تر|ه أصالً ا�ندوب فينبú أال يُ  أما ا�ستحب أو ،فf|ها مكروه ت�يها ةن Ëنت غ° مؤ|دÔو - حرم�منا عن ا�
، هذا يثبت تفريق ا�نفية بx السنة ا�ؤ|دة وبx السنة الÖ  "حكم �� بد �بوت الكراهة من د�ل خاص ألن الكراهة

ا�الة تر|ها مكروه  وهو أنها تكون r هذه بوا V السنة ا�ؤ|دة حكماً فرت ،وبx ا�ندوب من حيث ا�كم ةليست مؤ|د
نه قد يالم أبمع¢ -يكون تر|ها مكروه ت�يهاً  ةمؤ|د نه قد يعاقب ا�رء V تر|ها وان Ëنت غ°أومع¢ هذا  ،¥ريما

 نه الأبمع¢  - ة فال يكره تر|ه أصالمن السنة غ° ا�ؤ|د ةقل مرتبأويقولون ا�ندوب  -ويعاتب V تر|ها ولكنه ال يعاقب

ا�ؤ|دة لو تر|ها قوم استوجبوا اللوم  أن السنة إ� Ëإلمام الôخËإلمام الôخËإلمام الôخËإلمام الôخ????، وقد أشار بعض ا�نفية - يعاقب وال يعاتب V تر|ه
حكم  قوتلوا عليها �أتوا بها، هذا ما يتعلق بإشارات ا�نفية إºاال حول وأ�وا V ذلك ةوالعتاب ولو تر|ها أهل بت

 .وتفريقهم r مراتب ا�ندوب و أحÆم مراتب ا�ندوب ا�ندوب
  ،تفريق r حكم ا�ندوب وا�كم éسب مراتبه وبناءاً V هذا يكون عندنا

اÁدى يكون حكم تر|ها مع اإل�ار V تر|ها مكروها ¥ريما لقربها من  ةسن و^ الÖ سميناها سابقاً  ا�ؤ|دة ةلسناف -
 قول تأخذ حكم الواجب لكن تقرب من الواجب فيكون حكم تر|ها يكون مكروه ¥ريماال ن الواجب،

تر|ها كما قال ا�نفية مكروه  ف  ما سبق أن سميناها سنة الزوائد عند ا�نفية فيكون حكم وأما السنة الغ° مؤ|ده -
 يتوجه إ�ه العقاب نه يوجه �ار|ها اللوم والعتاب والأومع¢ هذا  ،ت�يهاً 

  قصداً وال يعاتب وال يعاقب تار|هفاعله إذا فعله  قل ا:رجات هنا فحكمه يثابأاtي يعت©  وأما ا�ندوب وا�ستحب -
وبx  وهذا ألجل ا�فريق بينها ،نه ال يتوجه إ�ه عقاب إال مع اإل�ار V تر|هاأالسنة  طبعاً ورد عندنا تقييد الfك ترك

V ك السنة ة،واحد ة تر|ه ولو تر|ه مرالواجب ألن الواجب يعاقب ا�رءfعض ا�رات أو  ةا�ؤ|دة مر فI من ا�رات أو
 Ïعل صاحبها مستحقاً للعقاب ال لظرف من الظروف الÖ تطرأ V اإلنسان

 Ù©بيان حكم ترك السنة استحقاقبعض ا�نفية ع r   العتاب عليها يقولون إنها ال تستحق العقاب مثل السنة غ° ا�ؤ|دة
أما  ،ا:نيا واآلخرة ولعلهم أرادوا بذلك استحقاق العتاب عليها r ،العقاب ولكن يستحق اللوم والعتاب ال يستحق تار|ها

 ةوÔخوانه و�تمعه وو× أمره �خالفته وÔعراضه عن سن r ا:نيا فحق V تارك السنة أن يعاقب V تر|ها من قبل أهله
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اآلخرة فإنه يستحق تارك  السنة كما نعلم من شأنها اإلتباع، وأما اللوم والعتاب r وهذه، رسول اهللا صÉ اهللا عليه وسلم
أن اهللا يقول لعبده يوم القيامة يا ابن آدم (ما جاء r ا�ديث  غ° ا�ؤ|دة العتاب من الشارع ويؤيده السنة ا�ؤ|دة أيضاً 

علمت  ا علمت أن عبدي فالن مرض فلم تعده، أمارب كيف أعودك وأنت رب العا�x ؟ قال أم يا مرضت فلم تعد»؟ قال
اهللا عز وجل �ارك السG، هذا ة الشاهد أن هذا ا�ديث �يح r معاتب ،إ� آخر ا�ديث ..)عندهأنك لو عدته لوجدت¼ 

 .فيما يتعلق بتفريق ا�نفية
ا�ؤ|دة مع ا�ؤ|دة مع ا�ؤ|دة مع ا�ؤ|دة مع     يع¢ إذا Ëن ترك السنةيع¢ إذا Ëن ترك السنةيع¢ إذا Ëن ترك السنةيع¢ إذا Ëن ترك السنة    ،،،،بx تارك السبx تارك السبx تارك السبx تارك السGGGG ا�ؤ|دة وبx تارك الس ا�ؤ|دة وبx تارك الس ا�ؤ|دة وبx تارك الس ا�ؤ|دة وبx تارك السGGGG غ° ا�ؤ|دة غ° ا�ؤ|دة غ° ا�ؤ|دة غ° ا�ؤ|دة    وا:�ل V أن هناك فرقوا:�ل V أن هناك فرقوا:�ل V أن هناك فرقوا:�ل V أن هناك فرق    ----

    ::::اإلاإلاإلاإل����ار قد يكون مستحقاً للعقاب ويوجه إ�ه اللوم والعتابار قد يكون مستحقاً للعقاب ويوجه إ�ه اللوم والعتابار قد يكون مستحقاً للعقاب ويوجه إ�ه اللوم والعتابار قد يكون مستحقاً للعقاب ويوجه إ�ه اللوم والعتاب
الصلوات حيث  من 9ه أن يل* اهللا غداً مسلماً فليحافظ V هذه(نه قال أمسعود رä اهللا عنه  ما رواه ابن ::::ا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األول

كما يصÊ هذا  أنكم صليتم r بيوتكم ن من سG اÁدى ولوينادى بهن فإن اهللا تعا� �ع \بيكم سG اÁدى وأنه
   .)نبيكم لضللتم ا�تخلف r بيته لf|تم سنة نبيكم ولو تر|تم سنة

ن من سÔ Gوسلم علمنا سG اÁدى و أن رسول اهللا صÉ اهللا عليه(و رواية عن ابن مسعود رä اهللا عنه  ::::ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»    
  فابن ،)يؤذن فيه اÁدى الصالة r ا�سجد اtي

ً
وا�قصود بالسنة هنا صالة اÇماعة كما هو ، مسعود سæ ترك السنة ضالال

 .وãلوا قول ابن مسعود عليها r هذا ا�قام ةمؤ|د ةالفقهاء أن صالة الفريضة ºاعه سن مذهب بعض
ا�ديث اtي ورد فيه تسوية  فقال r ،السنة أن رسول اهللا صÉ اهللا عليه وسلم رتب الوعيد V ترك ::::ا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الث

 )وفكم أو �خالفن اهللا بx وجوهكمصف نلتسوو(ما نصه  ةr الصالة سن الصفوف r الصالة ومعلوم أن تسوية الصفوف
r ترك أمر واجب أو أمر مهم فهذا وعيد V هذا ا�قام والوعيد ال يرد إال.    
وأ� V تر|ها r حديث األعراÈ اtي أكل   من ترك السنةأن رسول اهللا صÉ اهللا عليه وسلم د< V ::::ا:�ل الرابعا:�ل الرابعا:�ل الرابعا:�ل الرابع

 X بيمينك فقال ال استطيع فد< عليه ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم بقوU ال(   وسلم بشماU فقال ا\Ó صÉ اهللا عليه

Ó صÉ اهللا عليه وسلم د< عليه ا\ ولوال أهمية السنة وFورة ا�مسك بها ما )استطعت فما رفعها إ� فيه r ذلك ا�قام 
 .وهو الرؤوف الرحيم بأمته

 ::::ا�ندوب بأمرين ذكرهما الزر|¡ r ا�ندوب بأمرين ذكرهما الزر|¡ r ا�ندوب بأمرين ذكرهما الزر|¡ r ا�ندوب بأمرين ذكرهما الزر|¡ r ����مه r اIحر ا�حيط r أصول الفقهمه r اIحر ا�حيط r أصول الفقهمه r اIحر ا�حيط r أصول الفقهمه r اIحر ا�حيط r أصول الفقه    وëتم الªم V حكموëتم الªم V حكموëتم الªم V حكموëتم الªم V حكم****    ****    

 ،أصول الفقه وهو من علماء خالفاً البن أÈ هريرة ،ينبú أن ال يfك ا�ندوب لكونه صار شعاراً للمبتدعة ::::األولاألولاألولاألول    األمراألمراألمراألمر
، وترك ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم �شابهة ا�هود ترك القيام للجنازة أيضا خالفاً �ا ورد أن رسول اهللا صÉ اهللا عليه وسلمو

 
ً
>á*َلكونه ُم 

Ù
 .r هذه ا�ال إال

فقد ، r هذا خالفاً لإلمام مالك r هذا ا�قام ووافقه الشاف� ،ا�ندوب lوف اعتقاد العامة وجوبه ال يfك ::::األمر ا�ا»األمر ا�ا»األمر ا�ا»األمر ا�ا»
ò ال يعتقد  ،قراءة سورة اÇمعة r يوم اÇمعة وم اإلمام Vاال أحب أن يد" :عن أÈ إسحاق ا�روزي أنه قال ا:ار$ ح>

وهذا ختام الªم عن  ،ونبه الزر|¡ إ� أن هذا الªم �ل نظر Òن قال به لكن هذا نقل عن الشاف� "العامة وجوبه
 . فيما يتعلق éكم ا�ندوباألو¾ و^  ا�سألة

  ؟؟؟؟    حقيقةً حقيقةً حقيقةً حقيقةً     بهبهبهبه هل ا�ندوب مأمورهل ا�ندوب مأمورهل ا�ندوب مأمورهل ا�ندوب مأمور****    و^ و^ و^ و^     ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انيةا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ��
ا�ندوب مأمور به حقيقة؟ وهذا ما  هل :يقولومنهم من  ،الفقه r مؤلفاتهم V اختالفها أصولوقد تعرض Áا علماء 

؟  هل ا�ندوب مأمور به حقيقة أو �ازاً ا�سألة وقد اختلف األصو�r x يقصدونه وهذا باختصار تمهيداً للخالف r هذه
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هذه ا�سألة نقول أنه  طبعاً r ¥ديد موقع ال�اع r ؟،هل ا�ندوب مأمور به حقيقة* عن هذه ا�سألة بقوÁم  ويع© العلماء
ه هذه وتستعمل في وما جرى �راه "فعلإ"األمر ^  ال خالف وال نزاع بx األصو�r x أن ا�ندوب تتعلق به صيغة

من  دخوr U لفظ األمر الواجب أو أنه يكون ه مثلr لفظ األمر حقيقة مثل هل ا�ندوب يدخل*  لكنهم اختلفوا ،الصيغة
 أو�اً اtي األمر  V أن لفظ -أي األصو�ون  – فهم اتفقوا ؟باب ا�جاز

ً
فالواجب مأمور به  ،الواجب هو يدخل فيه دخوال

r األمر فيكون مأموراً به حقيقة أم *  وبا�ند حقيقة لكنهم اختلفوا r خالفهم هنا خالفهم هنا خالفهم هنا خالفهم هنا  ؟نه من باب ا�جازأهل يدخل أيضا
xقول Vxقول Vxقول Vxقول V::::     

واختاره  ،ãدأذهب اإلمام الشاف� واإلمام  و�Ô هذا ،أن ا�ندوب مأمور به حقيقة مثله مثل الواجب   ::::ألولألولألولألولالقول االقول االقول االقول ا��
 :منها ةلواستدلوا بعدة أد، وهو وجه عند ا�الكية �ققوا ا�نفية

 :واالستد<ء ،وجه االستعالء هو استد<ء الفعل بالقول r: V اصطالح العلماء أنهم قالوا إن تعريف األمر ::::ا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األول
ن الواجب يدخل أيضا أكما  ،ا�ندوب يدخل r حقيقة األمر وبناءاً V ذلك فإن ،فا�ندوب مستدû ومطلوب ،هو الطلب

 .وهو أن X منهما مستدû ومطلوب ،واحد îءr  r حقيقة األمر الشfاكهما
فيكون  ،اإلطالق ا�قيقة واألصل r ،استدلوا V أن اهللا سبحانه وتعا� أطلق األمر V ا�ندوب r القرآن ::::ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»    

َعْدلِ {تعا�  ذلك r القرآن قوU إطالقاتفمن  ،ا�ندوب مأمور به حقيقة
ْ
ُمُر بِال

ْ
ُقْرHَ  إِنÙ اهللاÙَ يَأ

ْ
ِْحَساِن َوÔِيتَاِء ِذي ال

ْ
 })��(َواإل

 ما هو مندوب Ëألمر باإلحسان وÔيتاء ذا :ومنها، ما هو واجب Ëألمر بالعدل :بأشياء منها فهنا أمر اهللا تعا� .ا\حل

Hالواجب ةوهذا يدل دالل ،القر V ا�ندوب كما يطلق V إن األمر يطلق V ُمُر {قال ألنه  ،سواء بسواء واضحة
ْ
إِنÙ اهللاÙَ يَأ

 Hَُقْر
ْ
ِْحَساِن َوÔِيتَاِء ِذي ال

ْ
َعْدِل َواإل

ْ
 ،واألمر هنا شمل ما هو واجب وما هو مندوب "يأمر" األمر بلفظ فع©. ا\حل })��(بِال

َمْعُروِف {ومن ذلك قوU تعا�  ،فدل V أن ا�ندوب مأمور به حقيقة
ْ
ُمْر بِال

ْ
 "با�عروف"اهللا تعا� فهنا قد أمر . لقمان }َوأ

اهللا سبحانه وتعا� عنه  االستغراقية عليه فهو يشمل الطا<ت الواجبة وا�ندوبة ومع ذلك ع©) ل ا( <م :خول  وا�عروف
ومن ذلك أيضا ما ورد  ،كما يطلق V الواجب ال فرق بينهما،وهذا يدل V أن األمر يطلق V ا�ندوب حقيقة ،بلفظ األمر
 (قالت  ة رä اهللا عنهاعن أم عطي

ُ
ë اهللا عليه وسلم أن Éص Ó\العيدين العواتقأمرنا ا r ومعروف أن إخراج ،)رج 

 ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم هنا وجه ،و^ األنI الÖ قاربت اIلوغ :والعواتق ºع <تقه ة،العواتق ليس واجباً وÔنما هو سن
األمر يشمل ا�ندوب لفظ فدل V إن  "استحب إ�نا"أو  "ندب إ�نا"تقل  ولم "أمرنا"األمر بإخراجهن بلفظ أم عطية قوÁا 

 .بكما يشمل الواج
ألن الطاعة تقابل ا�عصية  ،و� ما Ëن طاعة فهو مأمور به حقيقة ،قالوا فيه إن ا�ندوب يعد طاعة باإلºاع :الثالثالثالثا�ا�ا�ا��ل �ل �ل �ل ا:ا:ا:ا:

 .فيكون ا�ندوب مأمورا به حقيقة ،ألمراوالطاعة ^ االمتثال  ،األمر فا�عصية ^ ¨الفة
ومعلوم  ،وأمر ندب واستحباب أمر إÏاب :نه قد شاع وانت* عند أهل اللغة أن األمر ينقسم إ� أمرينقالوا أ :�ل رابع�ل رابع�ل رابع�ل رابعا:ا:ا:ا:

 ،فما دام أنهم قسموا األمر إ� إÏاب وندب ،معناها اللغوي من حيث أن أهل اللغة إ�هم ا�رجع r ¥ديد ا�صطلحات
 .مأمور به حقيقة مثل الواجب ع¢ هذا أن ا�ندوب يعدفم
إ� أمر إباحة وأمر تهديد وغ°ها من  قسموا األمر أيضاً  ألنه قد يقال أن أهل اللغة قد ،لكن هذا االستدالل فيه نظر 

وهذا  ،لألمر ا�جازي فتقسيم أهل اللغة إنما هو باعتبار ا�ع¢ ،أن هذه األقسام مأمور بهاب ولم يقل أحد ،األقسام ا�عروفة
 .وهذا ا:�ل الرابع فيه نظر ألصحاب هذا القول األول ،اصطالح خاص بهم
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وقد يع©ون عنه بإطالق آخر أكb  ،وÔنما مأمور به V سبيل ا�جاز ،أن ا�ندوب غ° مأمور به حقيقة ::::القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»    ��
ذهب إ�  ،أنه غ° مأمور به حقيقة وهو مأمور به �ازاً ويعنون بذلك  ،ا�ندوب غ° مأمور به :من هذا فيقولون اختصاراً 

والش°ازي وأبو  بعض علماء الشافعية منهم الشاî اÇصاص وأيضاً  ا�نفية منهم أبو ا�سن الكرD و من ةذلك �موع
وصححه ابن استحسنه أيضا ابن السمعا» وا�الكية،  قل عند أكb الشافعية وهو وجه عندحامد االسفرايي¼ والرازي ونُ 

 :منها ةا�ندوب مأمور به �ازاً وليس حقيقة استدل بعدة أدل هذا القول اtي يقول إن ،العر�

ِ�ٌم { تعا� قالوا قوU :ا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األول
َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أ

َ
ْن تُِصيبَُهْم فِتْنٌَة أ

َ
ْمِرهِ أ

َ
يَن mَُالُِفوَن َقْن أ ِ

Ù
tيَْحَذِر ا

ْ
 ووجه .ا\ور })�R(فَل

 ةوالعقاب r اآلية هو الفتن ،بالعقاب ا:اللة من هذه اآلية أن اهللا تعا� حذرنا من ¨الفة أمره وتوعد من mالف ذلك األمر
ولكن لم يصدر أي ¥ذير من ¨الفة  ،�ذرنا اهللا سبحانه وتعا� من ¨الفته فلو Ëن ا�ندوب مأمورا به حقيقة ،والعذاب

ولو Ëن مأمورا به ، فنتج من ذلك أن ا�ندوب غ° مأمور به حقيقة ،له وال يعاقب V تر|هنه يثاب V فعإ ا�ندوب حيث
ُ  واÇواب عن هذا ،ون فيهاحقيقة �ذرنا اهللا تعا� من تر|ه ومن ا�ه حيث إن  ،لم أن األمر يقت� الوجوبسÙ ا:�ل أننا ن

فإذا �ف األمر  ،ألمر من الوجوب إ� ا\دب لصارفولكن Ïوز �ف هذا ا ،بالعقاب اهللا تعا� توعد من mالف أمره
ذلك أن األمر يطلق  فينتج عن ،الوجوب إ� كونه يقت� ا\دب فإن ذلك ال mرج األمر عن تسميته أمرا يقت� من كونه

 .بد�ل اشfاكهما r التسمية ،V ا�ندوب حقيقة مثله مثل الواجب

وأيضا قوU صÉ اهللا ، )ةبالسواك عند X صال لوال أن اشق V أمÖ ألمرتهم( لممن قوU صÉ اهللا عليه وس ::::ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»
 لو راجعتيه فقالت بريرة رä اهللا عنها للرسول صÉ اهللا عليه( لزوجها �ا عتقت عنه  عليه وسلم ل©يرة r شأن مراجعتها

لوجود  ءتفيد انتفاء î) لوال (  قوU :اللة r هذاووجه ا ،)وسلم أتأمرJ قال ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم ال إنما أنا شافع 
ون¯  فا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم ن¯ األمر بالسواك ،فورد r ا�ديثx ن� األمر ،ا�شقة وا�راد هنا انتفاء األمر لوجود ،غ°ه

مندوب والسواك مندوب فا\Ó زوجها بريرة  ةمراجع ة،فن� األمر مع أن األفعال هنا مندوب ،األمر ل©يرة �راجعة زوجها
صÉ اهللا عليه وسلم األمر بهذه األفعال r ا�ديثÒ xا يدل V أن  صÉ اهللا عليه وسلم ن¯ األمر بهما فن¯ الرسول

 r هذين ا�ديثx ا�ن� واÇواب عن هذا ا:�ل أن ا�ن� هنا ،وÔنما قد يقال مأمور به �ازاً  ،مأمور به حقيقة ا�ندوب غ°
تقدير الªم r ا�ديث األول  لوال أن اشق V أمÖ ألمرتهم  وV هذا يكون ،هنا هو األمر اÇازم اtي يقت� الوجوب

V أنه امتنع منه ا\Ó  فهذا د�ل، أتأمرJ أمراً واجباً  بريرةويكون ا�قدير r ا�ديث ا�ا» r قول  ،أمراً جازماً بالسواك
r اهللا عليه وسلم Éازم  ،إنما تلحق فيمن يلزم فعله وا�شقة ،ا�ديث األول ألجل ا�شقة صÇذا ثبت أن ا�ن� هو األمر اÔو

ا�ندوب مأمور به  فحصل من ذلك أن ،اÇازم لم ينفه الرسول صÉ اهللا عليه وسلم وهو ا:ال V ا�ندوب ثبت أن األمر غ°
 .حقيقة بقطع ا\ظر عن كونه جازما أم غ° جازم

وصيام ا�طوع وصاله  وÇاز أن يقال �ن ترك قيام الليل ،لسè تار|ه <صيا ،قالوا لو Ëن ا�ندوب مأمور به ::::�ل ا�الث�ل ا�الث�ل ا�الث�ل ا�الثا:ا:ا:ا:
U ماطة األذى عن الطريق يقالÔطوع و�ذلك ،اهللا عصيت أمر :ا\فل وصاله ا U أن ا�ندوب غ°  ،لكنه ال يقال V فيدل

 ألن العصيان ،بسبب العصيان Çواب عن هذا أن يقال أن تارك ا�ندوب لم يسæ <صياً وا، مأمور به لكونه ال يعA بf|ه

tلك اسقط اهللا تعا� اtم عن ، بس مع الواجبللتفلو سè تارك ا�ندوب <صيا  ،اسم ذم ¨تص بمخالفه أمر اإلÏاب
بل ألن حكم ا�ندوب أنه ال  ،به معصية ليس ألنه غ° مأمور فحصل من ذلك أن ترك ا�ندوب ال يعد ،تارك ا�ندوب
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 أن فعل ا�ندوب يسæ طاعة كما سبق r د�ل أصحاب القول ويعارضه أيضاً ، فهو مأمور به وÔذا Ëن كذلك ،يعاقب تار|ه

 .األول
ح هو والسبب r هذا الfجي ،القول ا�ا» غ° مأمور به حقيقة بل هو مأمور به �ازاً r ا�ندوبا�ندوبا�ندوبا�ندوبأن أن أن أن : : : :     اtي يfجح Òا سبقاtي يfجح Òا سبقاtي يfجح Òا سبقاtي يfجح Òا سبق

ìي سيأtجيح اfجيح من لوازم الfباب األمر أن هذا ال r مهور يرجحون أن  ،إن شاء اهللا تعا�Çباب األمر وا r ألننا
ا\دب كما سيأr ì باب  فلفظ األمر r حقيقته r اإلÏاب كما يأì و�از r ،ورد r ال*ع ين®ف إ� اإلÏاب األمر إذا

فمن لوازم الfجيح r باب األمر أيضا أن يلزم هنا أن  ،�ازاً  ®ف إ� اإلÏاب حقيقة و�Ô ا\دباألوامر يقولون األمر ين
 .به حقيقة وليس �ازاً  نقول إن ا�ندوب مأمور

 ::::ي؟ي؟ي؟ي؟هنا لفظهنا لفظهنا لفظهنا لفظيييي أم معنو أم معنو أم معنو أم معنو بيان نوع اlالف اختلف العلماء r هذا هل اlالفبيان نوع اlالف اختلف العلماء r هذا هل اlالفبيان نوع اlالف اختلف العلماء r هذا هل اlالفبيان نوع اlالف اختلف العلماء r هذا هل اlالف��

فال يب* إال اlالف  ،باتفاق أصحاب ا�ذهبx مطلوب فعله ألن ا�ندوب ة،منهم من قال اlالف هو لفظي وليس U ثمر 
وهناك من قال أن اlالف معنوي وهو اtي  ،أو �ازاً وهذا r ا\هاية خالف لفظي r إطالق اسم األمر V ا�ندوب حقيقة

 ::::ومن هذه اآلثار والفوائدومن هذه اآلثار والفوائدومن هذه اآلثار والفوائدومن هذه اآلثار والفوائد، هالفق هنا فيfتب عليه بعض اآلثار والفوائد منها ما يتعلق بالفقه ومنها ما يتعلق بأصول يfجح

 اأنه إذا قال الر ::::ا�مرة األو¾ا�مرة األو¾ا�مرة األو¾ا�مرة األو¾
ُ
V القول األول يكون  ،الرسول صÉ اهللا عليه وسلم بكذا أو قال أمرنا ،نا بكذارْ مِ وي أ

ا�جمل  ومعلوم أن ،فيكون األمر �مًال بينهما وال بد من د�ل يرجح ا�قصود ،الوجوب وا\دب األمر مfدداً بx إرادة
للوجوب يكون ظاهرا r الوجوب ح� يقوم د�ل  وأما V القول ا�ا» فإن األمر يكون ،قف فيه ح� يتبx ا�راد منهيتو

 . V خالف ذلك
دون  ةا\دب مبا� فعÉ القول األول øمل V ،إذا ورد لفظ األمر ودل د�ل V أنه لم يرد به الوجوب أنه ::::ا�مرة ا�انيةا�مرة ا�انيةا�مرة ا�انيةا�مرة ا�انية

V القول ا�ا» إذا جاء د�ل يدل V أن  ، وأماالوجوب ذلك حيث أنه حقيقة r ا\دب كما أنه حقيقة rا�اجة إ� د�ل و
 V ا�جاز ال Ïوز إال بد�ل لفظوذلك ألن ãل ال ،øمل األمر V ا\دب إال بد�ل هذا األمر ال يراد به الوجوب ال

 . الحتمال أن األمر يقصد به اإلباحة
الوجوب هل  هذه مسألة تناظر مسألة ذكرناها r هل إذا نسخ ؟الوجوب هل يب* ا\دب أو ال يب* أنه إذا نسخ :ةةةةا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�مرة ا�مرة ا�مرة ا�مرة 

مسألة ا�ندوب هل هو مأمور به حقيقة  و^ تنب¼ V ؟هذه مسألة أخرى إذا نسخ الوجوب هل يب* ا\دب ؟تب* اإلباحة
 أو ال ؟

َ ، ا\دب وبناءاً V القول األول يقولون يب*  الوضوء Òا مست  خ اإلÏاب ال يدل V نسخ ا\دب ومثلوا tلك بمثلسْ فإن ن
إن ا�ندوب مأمور به حقيقة فنعم  إن قلنا ؟مندوب حينئذالوضوء  يكونفهل يب* ا\دب * فقد ورد نسخ اإلÏاب فيه  ا\ار
ا�ندوب مأمور به �ازاً فإن ا\دب يرتفع مع  Ëنذا يقول إ V القول ا�ا» اtي ،الوضوء Òا مست ا\ار ا\دب من يب*

V اب إال بد�ل يدلÏذا ارتفعت ا�قيقة ارتفع ا�جاز ،بقاء ا\دب اإلÔاب  فإذا ورد نسخ ،ألن ا�جاز تابع للحقيقة وÏاإل
تبار أنه قد نسخ الوجوب القول ا�ا» باع بناءاً V ،ندب الوضوء Òا مست ا\ارفحينئذ ال يُ  ،فإن هذا يدل V نسخ ا\دب

 . للحقيقة ا\دب معه باعتبار أن ا�جاز تابع نتسخفي
r بعض األوامر ال*عية هل تعد من باب استعمال اللفظ ا�شfك r  ذكرها بعضهم و^ صيغة األمر: وا�مرة الرابعةوا�مرة الرابعةوا�مرة الرابعةوا�مرة الرابعة

Ôن قلنا ، وحقيقتيه فهذا اشfاك إن قلنا استعمال اللفظ r ؟باب استعمال اللفظ r حقيقته و�ازه حقيقتيه أو هو من
ويr x اإطالق اللفظ V معنيx ¨تلفx متس هو: االشfاك طبعاً  ،استعمال اللفظ r حقيقته و�ازه فهذا من باب ا�واطؤ
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ول نور ااستعمال اللفظ r معنيx أحدهما أقوى من اآلخر مثل لفظ ا\ور فإنه يتن: واللفظ ا�تواطئ ا�قصود به ة،القو
 . ونور الôاج وأحدهما أقوى من اآلخر لشمسا

    ))))    �P�P�P�P    ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 �ا سبق �منا r هذه ا�لقة

ً
ا�ندوب  و^ مسألة لزوم :وعندنا ا�سألة ا�ا�ة ،سيكون عن مسائل r ا�ندوب إكماال

و^ : وا�سألة الرابعة ،lالفوالfجيح وثمرة ا وسنت�م عن ا�راد بهذه ا�سألة وأقوال األصو�x فيها واألدلة ،بال*وع فيه
 راء األصو�r xآ^ كون ا�ندوب من أحÆم ا��يف ويشمل ذلك ذكر  :ا�سألة اlامسة، لزوم ا�ندوب r حاالت أخرى

 .هذه ا�سألة وتوجيه اlالف فيها
         بال*وع فيهبال*وع فيهبال*وع فيهبال*وع فيه لزوم ا�ندوبلزوم ا�ندوبلزوم ا�ندوبلزوم ا�ندوب    ::::ا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ة��

 ا�راد بهذه ا�سألة
ً
أما لزوم أما لزوم أما لزوم أما لزوم ، ما طلب الشارع فعله طلباً غ° جازم :ا�راد با�ندوب هو باختصار نا أنطبعاً تقدم مع // أوال

يع¢ ا:خول فيه  :بال*وع فيه ص°ورته واجباً، وقلنا لزوم ا�ندوب ¥وU إ� أن يكون واجباً أو//  فا�قصود به    ا�ندوبا�ندوبا�ندوبا�ندوب
 .وا�لبس به

 
ً
 ومع¢ هذه ا�سألة إºاال
ً
 ومع¢ هذه ا�سألة إºاال
ً
 ومع¢ هذه ا�سألة إºاال
ً
هل يأخذ حكم الواجب حكم الالزم * ول فيه أو ا�لبس به حصل ا:خ أن ا�ندوب اtي ::::ومع¢ هذه ا�سألة إºاال

يع¢  -ا�سألة  فهذا هو ا�قصود بهذه ؟ وا�� فيه ولزوم إ<دته أو قضائه لو أن إنسان قطعه وأفسده يلزم V ذلك إتمامهف
وا�� فيه أو أنه Ïوز  واجباً والزماً إتمامه هل يكون ا�ندوب بعد ال*وع فيه وا�لبس به ودخول ا�رء فيه هل يعت©

ه؟ فيه هل يكون قضاء هذا ا�ندوب الزماً وÏب قضاءه أو إ<دته إذا Ëن r الوقت نفس قطعه وÔذا قلنا يلزم إتمامه وا��
اlالف فيها õرر �ل ال�اع أي  لكن قبل أن نذكر ،هذا ا�راد با�سألة هنا ، فا�قيقة حصل خالف r هذه ا�سألة -

 .إتمامه بعد ال*وع فيه أو أنه ال يلزم إتمامه ائل ا�تفق V أن ا�ندوب إما أن يلزمëرج ا�س
�اع اع اع اع ���فنقول r ¥رير �ل ال�اع أن هناك ºلة من ا�سائل اتفق  ،ال�اع هنا مسائل �ل اتفاق ëرجها من �ل ////////¥رير �ل ال¥رير �ل ال¥رير �ل ال¥رير �ل ال
 :لك r عدة أمورواتفقوا V عدم دخوÁا r هذه ا�سألة وذ عليها األصو�ون

ال  واÁم أي العزم فهذا ال يأخذ حكم الواجب أو الالزم باالتفاق أي ،بفعله مٌ اtي حصل الهَ  أن ا�ندوب ::::األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
ا�طوع بالصدقة ولم يفعل فإنه ال V  فلو أن شخص هم أو عزم ،ومثلوا Áذا بالصدقة ا�تطوع بها ،يلزم إتمامه باالتفاق

 .ملزماً U بإتمامه بعد ذلك يكون همه وعزمه V فعل ا�ندوبيأثم V ذلك وال 
بل Ïوز قطعه  ،حصل ال*وع فيه فإنه أيضا ال يأخذ حكم الواجب هنا ثم ،أن ا�ندوب إذا Ëن يقبل ا�جزئة ::::األمر ا�ا»األمر ا�ا»األمر ا�ا»األمر ا�ا»

فلو أن إنسان �ع r  ،األذËرقراءة القرآن أو بومثل Áذا  ،وال يلزم إتمامه بعد ذلك وال يلزم قضائه وعدم االستمرار فيه
عمله هذا اtي يعت© عمًال مندوباً فإنه ال يلزمه بعد ذلك  قراءة آيات أو أنه �ع r ذكر أذËر معينة ثم طرأ عليه ما يقطع

تاب اهللا من ك ألن ا�ندوب r هذه ا�الة Òا يقبل ا�جزئة بمع¢ أن مثًال من قرأ آية ،هذه ا�الة وال يأثم بقطعه r ،قضاءه
 .ببعض األذËر وهكذا صدق عليه أنه قد قرأ من القرآن ومن جاء باألذËر صدق عليه أنه جاء

فإن هذا  ،خاص يدل V أن ا�ندوب ا�*وع فيه يكون الزماً  ما ورد بشأنه د�ل ،Òا mرج من �ل ال�اع ::::األمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الث
 ،يلزمه قضاؤها فهذه إذا �ع فيها ا�رء يلزمه إتمامها وÔذا قطعها ،لةمثًال ا�ج والعمرة ا\اف نأخذ بذلك ،يتبع فيه ا:�ل

Ùِ {قوU تعا�  ألنه ورد فيها د�ل خاص يدل V وجوب إتمامها بعد ال*وع فيها وهو ُعْمَرَة ِهللا
ْ
َجÙ َوال

ْ
وا ا� تِم2

َ
 .اIقرة })��P(َوأ

 أن ا�ندوب ال يأخذ حكم الواجب وال يعطى حكم ا�ندوبات يدل V و مقابل ذلك ما ورد بشأنه د�ل خاص من
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ال*وع  الزماً بعد ال*وع فيه، فهذا ال يأخذ حكم الواجب وال يعطى حكم الواجب وال يلزم بعد الواجب وال يكون
صوم ا�طوع ثم يفطر كما r صحيح مسلم  ومثلوا tلك مثًال بالصوم فثبت أن ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم Ëن ينوي ،فيه

وسيأÁ ìذا ا�ديث تفصيل أكr b االستدالل با�ذاهب  ،ا�طوع ثم يفطر أنه Ëن صÉ اهللا عليه وسلم ينوي صوم ،وغ°ه
وÔذا طرأ عليه طارئ أن  فهذا أيضا ورد بشأنه د�ل خاص ومع¢ هذا أنه Ïوز للمرء أن يدخل r صوم ا�طوع r ا�سألة،

Ó\يقطع هذا الصوم بد�ل ما ورد عن اr اهللا عليه وسلم Éص   r اع�هذا ا�قام، فهذه ا�سائل !ها öرج من �ل ال
 .ا�سألة

�اع r ا�سألة هواع r ا�سألة هواع r ا�سألة هواع r ا�سألة هو فنتج من ذلك أن �لفنتج من ذلك أن �لفنتج من ذلك أن �لفنتج من ذلك أن �ل���د�ل V إ�اقه  ولم يرد، وهو Òا ال يقبل ا�جزئة  :ا�ندوب ا�*وع r فعله    ////    الالالال
ويلزم إتمامه بعد ال*وع فيه وÔذا قطعه ا�رء يلزمه  *وع فيهفهل يكون واجباً بعد ال *،بالواجب أو عدم إ�اقه بالواجب

 األمر؟ قضاؤه بعد ذلك أو ال يلزم هذا
وليس هناك د�ل خاص يدل V أنه  هذا إذن �ل اlالف r ا�ندوب اtي حصل ال*وع فيه وهو Òا ال يقبل ا�جزئة

يكون الزماً وال يلزم بعد ال*وع فيه فهذا هل يلزم  V أنه وأيضا ليس هناك د�ل خاص يدل ،يلزم بعد ال*وع فيه
ا�شهور هو  وخالف العلماء هنا r، ا�رء يكون م�فاً بقضائه بعد ذلك، هذا هو �ل اlالف يلزم إتمامه وÔذا قطعه

 :خالف V قولx مشهورين r ا�سألة
وبعبارة أخرى ال  ،زماً وال يعطى حكم الواجباtي �ع فيه اإلنسان ال يكون ال ،r هذا أن ا�ندوب::::::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األولالقول األولالقول األولالقول األولالقول األول                ��

يوجد د�ل خاص يدل V  ا�ندوب هنا اtي ال يقبل ا�جزئة وأيضا الهذا القول األول و|ما قلنا  ،بال*وع فيه يلزم
بx  فهو ¨° ،مندوب فإنه Ïوز U تر|ه م� ما شاء ومع¢ هذا أن ا��ف إذا �ع r - أو جواز قطعه ،وجوب ا�� فيه

 اإلتمام �ا فيه من ا�واب فإن قطعه فال إثم عليه وال قضاء عليه، وهذا القول قول لكن يستحب U ،قطعه وبx إتمامه
للشافعية r هذه ا�سألة، وأدلة القول V  وطبعاً هو r األصل رواية عن اإلمام أãد وأيضا هو قول ،الشافعية وا�نابلة

 : ا\حو ا�ا±
صÉ اهللا عليه وسلم  فا\Ó )الصائم ا�تطوع أم° نفسه إن شاء صام وÔن شاء أفطر ( صÉ اهللا عليه وسلم  قوU ::::ا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األول

ال يلزم بعد ال*وع فيه، ويعت© هذا القول خارج �ل  فيدل V أن ا�ندوب ،هنا أجاز قطع صيام ا\فل بدون إثم وال قضاء
V  لكن اtين قالوا بهذا القول لم يق®وه V الصيام بل عمموه ، واز قطعه ورد د�ل خاص ال�اع ألننا بينا أن الصوم

 . �قوا ا�ندوبات األخرى V الصيام قياساً عليهأف ،ا�ندوبات األخرى
د�ل واضح V أن  وهذا أيضا ،ما روى أن ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم Ëن ينوى صوم ا�طوع ثم يفطر ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا» ا:�لا:�لا:�لا:�ل

لكن أصحاب هذا  ،ورد د�ل خاص  واز قطعه والصوم ،وهذا كما قلنا خاص بالصوم ،ال يلزم بعد ال*وع فيها�ندوب 
 . القول قالوا إنه يلحق به غ°ه من ا�ندوبات

سلم ذات يوم يا <ئشة هل عليه و قال ± رسول اهللا صÉ اهللا :قالت ما ورد عن <ئشة رä اهللا عنها :ا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الث
î ء فقال ؟ ءعندكمî قالت ،صائم فإ» :فقلت يا رسول اهللا ما عندنا:  

ُ
ديت هْ فخرج رسول اهللا صÉ اهللا عليه وسلم فأ

كنت أصبحت  :ها تيه فجئت به فأكل ثم قال :قال ،حيس :قلت ،ما هو :قال لك شيئا لقد خبأت :\ا هديه ثم <د فقلت
عليه وسلم ولكنه قطعه ولم  هو من ا�ندوب هنا لفعله ا\Ó صÉ اهللا:اللة أنه لو Ëن إتمام الصوم واجباً و وجه "صائماً 
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لكن  ،هذا د�ل خاص بالصوم وهو خارج �ل ال�اع وأيضاً  فدل هذا V أن ا�ندوب ال يلزم بعد ال*وع فيه ،يتمه
 .غ°ه من ا�ندوبات �قوا بالصومأأصحاب هذا القول 

حيث أن مثًال أبا ا:رداء وأبا طلحه  ،الصحابة رضوان اهللا عليهم إºاع سكوL من V هذه ا�سألة أنه هناك ::::ا:�ل الرابعا:�ل الرابعا:�ل الرابعا:�ل الرابع
بقية  وحذيفة رä اهللا عنهم ºيعاً Ëنوا يصومون تطو< ثم يقطعون ذلك من غ° إنكار من وأبا هريرة وابن عباس

قل ذلك كر عليهم بعض الصحابة \ُ أن فلو ،فيكون هذا إºاع سكوV L أن ا�ندوب ال يلزم بعد ال*وع فيه ،الصحابة
وX V حال هذا د�ل خاص بالصوم ولكن أصحاب  ،بعد ال*وع فيه فلما لم ينقل إ�نا دل V جواز قطع ا�ندوب ،إ�نا

 . غ°ه من ا�ندوبات هذا القول يلحقون به

r  ءً افكما أن ا��ف ¨° ابتد ،بينهماوال فرق   جنس أوr U هذه ا�سألة قالوا إن آخر ا�ندوب يعد من ::::ا:�ل اlامسا:�ل اlامسا:�ل اlامسا:�ل اlامس
فيقولون  ،فحاصل الªم هنا إنهم يقيسون حالة االنتهاء V حالة االبتداء انتهاء،r إتمامه  كذلك هو ¨° ،فعل ا�ندوب

ألن حقيقة  ،ل*وع فيهيص° ا�ندوب الزماً بعد ا ، قالوا والءانتها أو إتمامه إنه ما دام ¨°اً r فعله ابتدءا فهو ¨° r فعله
ال*وع فيه أو  هذا ما يتعلق بأدلة أصحاب القول األول القائلx بأن ا�ندوب ال يلزم بعد، ال¡ء ال تتغ° بمجرد ال*وع

 . ال يلزم بال*وع فيه
 معناه أنه إذا �عو ،الزماً وواجباً بعد ال*وع فيهيع¼ يص° بعد ال*وع فيه  r ا�سألة أن ا�ندوب يلزم ::::::::القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»                ��

ا�نفية وأكb ا�الكية V تفصيل  وهذا القول ذهب إ�ه أكb ،ا��ف r فعل مندوب فإنه Ïب عليه ا�� فيه وÔتمامه
 :بينهم

فإذا خرج منه لعذر لزمه القضاء وال إثم  ،r أداء ا�ندوب فيجب عليه إتمامه إ� أن ا��ف إذا �ع ذهبوا ::::فا�نفيةفا�نفيةفا�نفيةفا�نفية    ----
 .ا�ندوباتوهذا عندهم º rيع  ،خرج منه لغ° عذر لزمه القضاء وعليه إثم نوÔ ،عليه

وÔن خرج  ،فعليه القضاء فقط فإن خرج منه لغ° عذر ،فذهبوا إ� أنه Ïب اإلتمام إذا �ع r ا�ندوب ::::ا�الكيةا�الكيةا�الكيةا�الكية    أماأماأماأما    ----
هذا كما قلنا خارج �ل ال�اع أصًال عمرة ا�ندوبة ووال ^ ا�ج :مندوبات ةوهذا عندهم r سبع ،بعذر فال قضاء عليه

مام فمن صº Éاعة ئتواإل والصالة ا�ندوبة والصوم ا�ندوب و كما قلنا الصوم ا�ندوب خارج �ل ال�اع وطواف ا�طوع
ا عد ع*ة أيام مثًال وجب عليه إكماÁا إذا �ع فيها، أما ما وأيضا االعتÆف فمن نوى االعتÆف ،مامامتنع أن يفارق اإل

 :أصحاب هذا القول إ� أدلة منها استدل، ذلك من ا�ندوبات عند ا�الكية فيجوز عندهم أن يقطعها إذا دخل فيها
ْقَمالَُكْم {ا��ف استدلوا بقوU تعا�  V أن ا�ندوب يلزم إذا �ع فيه    ////ا:�ل األول ا:�ل األول ا:�ل األول ا:�ل األول 

َ
 ُيبِْطلُوا أ

َ
ووجه  .�مد })RR(َوال

وا\  يدل V  ،ن, عن إبطال األعمال مطلقاً وهذا يعم األعمال الواجبة واألعمال ا�ندوبة تعا� ا:اللة أن اهللا سبحانه
ما  هذا، إتمام ما �عنا فيه من ا�ندوبات واجباً  وترك ا�رام واجب فيكون ،فيكون إبطال هذه األعمال حراماً ، ا�حريم 

 ،يتعلق با:�ل األول من هذا القول
هذه اآلية فإنه قد ورد قبل هذه  بد�ل سياق ،أن هذه اآلية خاصة r إبطال األعمال بالردة �ل�ل�ل�لويمكن أن يناقويمكن أن يناقويمكن أن يناقويمكن أن يناقشششش هذا ا: هذا ا: هذا ا: هذا ا: 

 Uُهَدى لَْن {اآلية قو
ْ
َ لَُهُم ال Ùxَُسوَل ِمْن َنْعِد َما تَبÙوا الر وا َقْن َسِبيِل اهللاÙِ وََشاق2 يَن َكَفُروا وََصد2 ِ

Ù
tا Ùَشيْئًا وَسَ إِن َÙوا اهللا 2Ãَُيُْحِبُط ي

ْقَمالَُهْم 
َ
ْقَمالَُكْم ) RS(أ

َ
 ُيبِْطلُوا أ

َ
ِطيُعوا الرÙُسوَل َوال

َ
ِطيُعوا اهللاÙَ َوأ

َ
يَن آََمنُوا أ ِ

Ù
tَها ا ف2

َ
اآلية خاصة  فقالوا إن هذه .�مد })RR(يَا ك

عن ذلك بأن هذه اآلية  ويمكن أن يضاف اÇواب ،بالردة بإبطال األعمال بالردة وليس بإبطاÁا بقطعها بعد ال*وع فيها
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ابن عباس كما نقل بعض ا�فôين عنه ، فتكون اآلية خاصة  يوهذا رأ ،بالرياء كما قال بعضهم خاصة بإبطال األعمال
 .األعمال بالرياء وليس قطع األعمال خاصة r ا�ندوبات بطريق قطعها بعد ال*وع فيها بقطع

 ،أصبحت أنا وحفصة صائمتx متطوعتx فأهدي \ا حيس فأفطرنا(  ا قالتما روى عن <ئشة رä اهللا عنه    ////ا:�ل ا�ا» ا:�ل ا�ا» ا:�ل ا�ا» ا:�ل ا�ا» 
Éنه :اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال ثم سأ\ا رسول اهللا صÆاهللاووجه ا:اللة أن الرسول  )اقضيا يوما م Éا  عليه وسلم ص�

نه يش° إ� أن ا�ندوب يلزم بعد فإ ،أفطرتا فيه أوجب أن تقضيا <ئشة وحفصة رä اهللا عنهما يوما مÆن ا�وم اtي
 ال*وع فيه

قيل إنه مرسل وضعيف كما ورد عن كث°  : من حيث اإلسناد ،،،،حيث إسناده ومن حيث متنهحيث إسناده ومن حيث متنهحيث إسناده ومن حيث متنهحيث إسناده ومن حيث متنه وÏاب عن هذا ا�ديث منوÏاب عن هذا ا�ديث منوÏاب عن هذا ا�ديث منوÏاب عن هذا ا�ديث من
ال "ود أيضا اوقال أبو د، وأيضا قال الfمذي فيه مقال ،ذكر ذلك ابن حجر العسقال» r فتح اIاري ،علماء ا�ديث من

بأنه V فرض صحته فإن األمر : وÏاب عنه من حيث متنه  فإذا Ëن هذا كذلك ال يصح االحتجاج به r هذا ا�قام، "يثبت
 . والقرينة الصارفة ^ األحاديث الÖ وردت عند أصحاب القول األول ،ال V الوجوب r قوU اقضيا øمل V ا\دب

إذا  بفكما أن ا�نذو ،V ا�ندوب ا�نذور �ندوب يلزم بعد ال*وع فيه قياساً ألصحاب هذا القول قالوا إن ا    ////ا:�ل ا�الث ا:�ل ا�الث ا:�ل ا�الث ا:�ل ا�الث 
 فإنه يلزم كذلك ا�ندوب ا�*وع فيه، وقالوا بل إن ا�ندوب ا�*وع فيه يكون نذره اإلنسان لزمه فعله وصار هللا تعا�

وا�ندوب ا�*وع فيه  ،بطريق القول هللا تعا� ألن ا�ندوب ا�نذور صار ،إتمامه وقضاؤه من باب أو¾ من ا�ندوب ا�نذور
فيكون إتمام  ،هللا بطريق الفعل أقوى Òا صار حقاً هللا تعا� بطريق القول وما صار حقاً  ،صار حقاً هللا تعا� عن طريق الفعل

الفارق حيث إننا  قياس مع واÇواب عن هذا أن هذا قياس فاسد ألنه ،ا�*وع فيه أو¾ من إتمام ا�ندوب ا�نذور ا�ندوب
، فا\اذر أوجب V نفسه فعل ذلك فهو خارج �ل ال�اع ،با\ذر نت�م عن ا�ندوب ا�طلق أما ا�ندوب ا�نذور فإنه مقيد

 .تعا�فينبú إتمامه صيانة �ق اهللا  ألصحاب هذا القول r هذه ا�سألة قالوا إن ا�ندوب قد صار طاعة وحقا هللا تعا�و
واÇامع أن  ،ا�ندوبة Ïب بال*وع فيها فكذلك أي نفل ي*ع فيه Ïب إتمامه وال فرق قالوا إن ا�ج والعمرة    ////    ا:�ل الرابعا:�ل الرابعا:�ل الرابعا:�ل الرابع

X اب عن هذا أن هذا قياس فاسد ألنه ،من ا�ج والعمرة وغ°هما يطلق عليه اسم ا�ندوبÏقياس مع الفارق ألن نفل  و
 Uتعا�ا�ج والعمرة قد ورد بشأنهما نص خاص وهو قو } ِÙ ُعْمَرةَ ِهللا

ْ
َجÙ َوال

ْ
وا ا� تِم2

َ
فيكون خارج �ل ال�اع  .اIقرة })��P(َوأ

 .القولr x هذه ا�سألة r ا�سألة ، طبعاً هذا حاصل
وحجة هذه  ،وهو أن ا�ندوب يلزم بال*وع فيه إذا Ëن صاله فقط ،r ا�سألة وهو رواية عند اإلمام اãد ::::::::الثالثالثالثالثالثالثالثا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�قول قول قول قول قول قول قول قول الالالالالالالال��

قد ورد بشأنه  ألن ا�ج ،وهذا قياس مع الفارق .فيجب إتمامها �Ëج ا�ندوب ،عبادة ذات إحالل وÔحرام ة أن الصالةالرواي
 . د�ل خاص فال يسوغ إ�اق الصالة به r هذا ا�قام

r جحfي يtواr جحfي يtواr جحfي يtواr جحfي يtطوع فال يلزم  صوم نه يستث¢ من ذلكأأن ا�ندوب يلزم بال*وع فيه إال  ////////    علمعلمعلمعلمأأأأهذا ا�قام واهللا تعا� هذا ا�قام واهللا تعا� هذا ا�قام واهللا تعا� هذا ا�قام واهللا تعا�  وا�ا
 :جه ترجيح هذا القول وو ،إتمامه بل Ïوز قطعه وال يلزم قضائه

P. أن r  اهللا عليه وسلم هذا Éص Ó\األدلة فقد ورد عن ا xعاً بºطوع كماأ�صحيح  نه قطع صوم ا r سبق وذكرنا وهو
 ،ه من ا�ندوبات وا\وافل فيلزم إتمامهاا�طوع دون غ° وال معارض Áذا ا�ديث لقوته فال يلزم إذن إتمام صوم ،مسلم

 ،رجح فطره V صومه كضيافة ومؤانسة ضيف وõو ذلكيعرض للصائم r ا\هار ما يُ  ن وقت الصوم طويل فقدوذلك أل
يتنفل وينت  منها r دقائق  إتمامه مندوبا 0الف غ° الصوم Ëلصالة مثال فإن وقتها قص° فبإمÆن ا��ف أن فيب*
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ت V خالف القياس ال يقاس خالف القياس وما ثب ألن حكم الصوم ثبت V ،وال يقاس غ° الصوم عليه معدودة
 عليه

S.يtجيح للقول اfباب العبادات ومن أوجه ال r هذه األقوال أن هذا أحوط xمع بÇا r إتمام ،ذكرناه r ا�ندوبات  فإن
بx ما Ëن قابل للتجزئة وما ليس قابل  كما قلنا Ïدر ا�فريق ولكن ،حفظ �ق اهللا عز وجل واحfام للعبادة نفسها

 .وما ليس قابل للتجزئة يلزم إتمامه فما Ëن قابل للتجزئة ال يلزم إتمامه ،للتجزئة
  ::::ثمرة اlالف r هذه ا�سألة ونوع اlالفثمرة اlالف r هذه ا�سألة ونوع اlالفثمرة اlالف r هذه ا�سألة ونوع اlالفثمرة اlالف r هذه ا�سألة ونوع اlالف��

نافلة من ا\وافل أو مندوب من   rفمن دخل مثالً  ،r الفروع الفقهية رَ r هذه ا�سألة فإنه قد كثÙ  معنويمعنويمعنويمعنويفهذا خالف 
 غ°فعند أصحاب القول األول Ïوز U قطع ذلك سواء Ëن بعذر أو ب ،ا�ندوبات سواء Ëن r الصوم أو r الصالة وõو ذلك

î ن  ر إنَظ نْ عند ا�نفية وأصحاب ا�ذهب ا�ا» فإنه إذا قطع ما دخل فيه من ا\افلة فإنه فُ  أما ،عليه ءعذر الË قد قطع
وعند ا�الكية و|ما ، عذر فعليه القضاء وعليه اإلثم وÔن Ëن قد قطع ا\افلة بغ° ،ا\افلة بعذر فعليه القضاء وال إثم عليه

عليه  ا�ا» يقولون إذا قطع ما دخل فيه من ا�ندوب فإنه ينظر إن Ëن قطعها بعذر فال قضاء قلنا هم من أصحاب القول
يلزم هل ينب¼ عليه قضاء ا�ندوب بعد قطعه  r الواقع الفق  ةه القضاء، واlالف هنا U ثمروÔن قطعها بغ° عذر فعلي

 .ذكرناه آنفا قضاؤه أو ال يلزم فينب¼ عليه اlالف اtي
 ::::ىىىىحاالت أخرحاالت أخرحاالت أخرحاالت أخر لزوم ا�ندوب rلزوم ا�ندوب rلزوم ا�ندوب rلزوم ا�ندوب r    ::::ا�سألة الرابعةا�سألة الرابعةا�سألة الرابعةا�سألة الرابعة        ��

فمثًال  ،فيها ا�ندوب ذكرها بعض العلماء نعم هناك حاالت أخرى يلزم ؟يع¢ هل هناك حاالت أخرى يلزم فيها ا�ندوب
مندوب من ا�ندوبات فإنه يصبح واجباً ويلزمه فعله ويعاقب V تر|ه فيأخذ  يلزم با\ذر فلو نذر إنسان V نفسه فعل

 .أن ا�ندوب يلزم إذا أمر به اإلمام ويصبح واجباً  قال بعضهم أيضاً  ،حكم الواجب
اtي أمر به  وهو إنه إذا Ëن - وهو اtي يfجح بإذن اهللا تعا� -نفرق  : الوقفة قالوامن هذه ا�سألة  وهنا وقف العلماء

ال و اlروج لصاله االستسقاء، وÔذا Ëن من الشعائر اlفية فإنه ال يلزم مثلوا Áذا، واإلمام من الشعائر الظاهرة فإنه Ïب
كأن يأمر  دقةÁذا األمر بالصدقة أو األمر بالص ومثلوا ،ابإنما يكون مستحباً فعله يب* V أصله االستحب ،يكون واجباً 

وا�اصل أن الراجح  ،الشعائر اlفية الÖ ال يلزم ا�رء V فعلها بأمر اإلمام بها صدقه فهذه منأمر باإلمام بصوم تطوع أو 
 .الشعائر اlفية الÖ ال تلزم  نهل هو من الشعائر الظاهرة الÖ تلزم أم م* ا�فريق بx ا�ندوب اtي أمر به اإلمام  هو
  : : : : : : : : كون ا�ندوب من أحÆم ا��يفكون ا�ندوب من أحÆم ا��يفكون ا�ندوب من أحÆم ا��يفكون ا�ندوب من أحÆم ا��يف    ::::ا�سألة اlامسةا�سألة اlامسةا�سألة اlامسةا�سألة اlامسة          ��

فإنه جرى ، ا�قيقة هذه ا�سألة �ل �م بx األصو�r x هذا؟ قبيل أحÆم ا��يف أو ال يعد يع¢ هل يعد ا�ندوب من
أÈ إسحاق االسفرايي¼  اÇمهور من جهة وبx بxوح®وا اlالف  ،كث° من األصو�V x أن هذه ا�سألة فيها خالف

 إسحاق االسفرايي¼إسحاق االسفرايي¼إسحاق االسفرايي¼إسحاق االسفرايي¼يقولون ا�ندوب ليس فيه تكليف وينسبون إ� أÈ  فاÇمهور ،من جهة أخرى وهو من علماء الشافعية
أحÆم أن ا�ندوب من  ا�ندوب فيه تكليف وهو من أحÆم ا��يف، هناك عدد غ° قليل من الشافعية يثبتون أنه يقول إن

نقل عن  ) �ح الكو|ب ا�ن°( Ë  rلفتوË³لفتوË³لفتوË³لفتو³ا�نابلة  نه أيضا قول عدد من العلماء منأكما  الزر|¡الزر|¡الزر|¡الزر|¡ :ا��يف ومن هؤالء
Èأ äإسحاق االسفرايي¼ والقا Èبل  أÇا äاقال» وابن عقيل وابن قدامة والطو وابن قاIهم اهللا -بكر اãأنهم - ر 

Æيف وفيه تكليفيقولون إن ا�ندوب من أح��إسحاق ،م ا Èي يقول  فمع¢ هذا أن ليس أtاالسفرايي¼ هو وحده ا
 . بهذا
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للمباح  وٍ اوا�ندوب مس ة،ومشق ةأحÆم ا��يف يقولون إن ا��يف هو ما فيه !ف واÇمهور القائلx أن ا�ندوب ليس من
r  ك مع غ° حرج مع زيادة ا�واب معfالفعل وال xخي° ب�يف فيكون ا�ندوب من  فا�باح ليس من ،الفعلا��م اÆأح

ا�ندوب من أحÆم ا��يف tËي نسب إ� أÈ إسحاق االسفرايي¼ وغ°ه  باب أو¾ ليس من أحÆم ا��يف، من يقول إن
 قالوا إن ا�ندوب ال mلوا عن !فة ومشقة r فعله فال mلو من ا��يف، من العلماء

فمن قال إن  ،أن الزر|¡ أ<د اlالف r هذه ا�سألة إ� اlالف r تعريف ا��يف ////////هذه ا�سألة هذه ا�سألة هذه ا�سألة هذه ا�سألة     rrrr وسبب اlالفوسبب اlالفوسبب اlالفوسبب اlالف
يعد ا\دب والكراهة مثًال من أحÆم ا��يف، ومن  ا��يف هو األمر بما فيه !فة أو ا\  عما r االمتناع عنه !فه فإنه

 وهذا كما ،الكراهة عن ا��يف إذ ال إلزام r طلب ا\دب والكراهة!فة اخرج ا\دب و عرف ا��يف أنه إلزام ما فيه

 )ا�نخول ( r  واختار الغزا±واختار الغزا±واختار الغزا±واختار الغزا±    إمام ا�رمxإمام ا�رمxإمام ا�رمxإمام ا�رمxقال قول 
ال أثر U يfتب عليه r هذا  فيها لفظفيها لفظفيها لفظفيها لفظييييفاlالف  ،اlالف ونوعه ا�ق مع ما ذكره الزر|¡ r هذه ا�سألة من تعليلو

 ،اإللزام r طلبه حدهما رفع عنه اسم ا��يف لعدمأن أإال  ، أن ا�ندوب مطلوبالطرفx متفقV x ألن � ،ا�قام
 xالقائل xهور األصو�º علما بأن ما جرى عليه ،Uامتثا r يف لوجود ال�فة وا�شقة��م اÆواآلخر أثبت أنه من أح

بأنه أراد  قالوا ،وه طرفاً r ا�سألة مقابًال للجمهوراألستاذ أÈ إسحاق االسفرايي¼ اtي جعل بالقول األول من تأويلهم لªم
فالصحيح أن  ،وا�قيقة أنه ال حاجة Áذا ا�أويل بقوU أنه من أحÆم ا��يف قالوا باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوباً،

r عليل لوجود ال�فة وا�شقة�ي ا��م اÆتعليل كون ا�ندوب من أح r هور ،فا�ندوب هو الصواب هناº وليس كما ذكر 

باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا، بل  األصو�r x تعليلهم لªم أÈ إسحاق االسفرايي¼ بأنه قال أنه من أحÆم ا��يف
r إسحاق أن نقول الصحيح Èيف أراد ب نهأ تعليل �م أ��م اÆلو من !فة أأراد بكون ا�ندوب من أحm ن ا�ندوب ال
r تعليل ذلك أن  من ا�نابلة يقول الفتو³الفتو³الفتو³الفتو³بل إن  ،هو الصحيح r تعليل كون ا�ندوب من أحÆم ا��يف ذاومشقة فه

ا�ندوبات r امتثاÁا قد يكون أحيانا مشقة V ا\فس  فهذا هو الظاهر ألن ،ا�ندوب أحيانا قد يكون أشق من الواجب
وامتثاU  ن ا�ندوب من أحÆم ا��يف يقصد بذلك أن r فعلهأقال وV هذا يكون تعليل من ، أكb من امتثال الواجبات

وقد بينا وجهة نظر اÇمهور القائلx بأن  هذا فإن ا�ندوب من أحÆم ا��يف، مع¢مشقة وا��يف ال mلو من مشقة ف
 ؟ينهم هل r ا�ندوب !فهفحصل أن اlالف ب ،ينفون عنه ال�فة وا�شقة ألنهم ،ا�ندوب ليس داخًال r أحÆم ا��يف

واlالف كما نبهنا ، وÔن قلنا ليس فيه !فة فليس من أحÆم ا��يف ،!فه ومشقه فهو من أحÆم ا��يف فإن Ëن فيه
علماء آخرون من علماء أصول الفقه أيضا يقولون  ولكن أيضا مع أÈ إسحاق ،ليس بx أÈ إسحاق االسفرايي¼ واÇمهور

أÈ بكر اIاقال» وابن عقيل وابن قدامة والطو وابن قاä اÇبل وغ°هم  ا��يف كما قلنا عن ا�ندوب من أحÆم
 .ا��يف القول V هذه ا�سألة ëتم الªم V مسألة ا�ندوب هل هو من أحÆم و0تام

 ) �P�P�P�P( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
         ا�باحا�باحا�باحا�باح    ::::     الث من أقسام ا�كم ا��ي�الث من أقسام ا�كم ا��ي�الث من أقسام ا�كم ا��ي�الث من أقسام ا�كم ا��ي�ا�ا�ا�ا�قسم قسم قسم قسم الالالال

        حقيقة ا�باححقيقة ا�باححقيقة ا�باححقيقة ا�باح        ::::أوالأوالأوالأوال
يقال باح 9ه أي  ،V اإلظهار واإلعالم يطلق :r عدة إطالقات منها وهو يطلق ،اسم مفعول مشتق من اإلباحة ::::ا�باح لغةا�باح لغةا�باح لغةا�باح لغة

األكل منه، وهذا ا�ع¢  يقال أباح الرجل األكل من بستانه يع¼ أطلق وأذن ،اإلطالق واإلذن: : : : ويراد به أيضاويراد به أيضاويراد به أيضاويراد به أيضا أظهره وأعلنه،
 . ألن ا�باح r االصطالح حاصله إذن وÔطالق ،ة �ع¢ ا�باح r االصطالحا�ا» هو أقرب ا�عا» اللغوي
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 ما أذن اهللا تعا� ::::بأنهبأنهبأنهبأنه    فعرف r االصطالحفعرف r االصطالحفعرف r االصطالحفعرف r االصطالح، r ا�ع¢ واالختالفات بينها يس°ه هناك تعريفات كث°ة تتحد ::::اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 

 ريف ا�قبول هناوهو ا�ع. من غ° مدح وال ذم r أحد طرفيه tاته للم�فr x فعله وتر|ه مطلقاً 
هو r مع¢ ما  :ما أذن اهللا تعا� فيه يع¼ أنه قد صدر إذن من اهللا تعا� وهو الشارع ا�كيم، وقو\ا ::::    ما أذن اهللا تعا�ما أذن اهللا تعا�ما أذن اهللا تعا�ما أذن اهللا تعا�    قو\اقو\اقو\اقو\ا

وي اهو مستعا� ما خ° اهللا ا��ف r فعله وتر|ه، فقوÁم ما خ° اهللا  يذكره بعض األصو�r x قوÁم r تعريف ا�باح
 .تعا� للم�فr x فعله ما أذن اهللاهنا 

mرج  ،وسنت�م عن تعريفه الحقاً  ،اtي يفهم اlطاب ال*� وا��ف هو اIالغ العاقل ،ºع م�ف ::::للم�فxللم�فxللم�فxللم�فx: : : : وقو\ا وقو\ا وقو\ا وقو\ا 
xبقو\ا للم�ف: Óهيمة الصIصباه فعال فأفعال هؤالء ليست مباحة، فلو فعل شخص أثناء ،وا�جنون والسا^ وا\ائم وا 

 . لعدم ا��يف r حقهم �اذا؟. باإلباحة أفعاÁم ال توصفف ،أو فعل فعًال r أثناء سهوه أو نومه أو اIهيمة أتلفت شيئاً 
بهذا الواجب ا�وسع والواجب ا�خ° ، فالواجب ا�خ° ا��ف ¨° فيه بx أن  أي من غ° بدل، فيخرج ::::مطلقاً مطلقاً مطلقاً مطلقاً : : : :     وقو\اوقو\اوقو\اوقو\ا
فا��ف ¨° فال يfك خصلة  من غ° ذم وال مدح لو ترك اIا<، ،مثل كفارة ا�مx ،بينهاخصلة من اlصال ا�خ°  يفعل

 ،فإذن الfك r الواجب ا�خ° م*وط بفعل اIدل ،كفارة ا�مx إال إذا Ëن <زما V فعل خصلة أخرى من خصال مثال
ترك الفعل r  وهذا الفعل إذا، و وسطه و آخره فيمكن للمرء أن يفعل الواجب r أول الوقت ا�وسع و|ذلك r الواجب

فfك الفعل r  ،فالبد أن يعزم V فعله r آخره أول الوقت فهو البد أن يعزم V فعله r وسطه، فإن تر|ه r وسط الوقت
 فقد يfك ،° بدلأما r ا�باح فنحن قلنا r فعله وتر|ه مطلقا يع¼ من غ. اIدل الواجب ا�وسع م*وط بالعزم V فعل

ا�خ° من حيث أن الواجب  فا�باح mتلف عن الواجب ا�وسع والواجب ،ا�باح وال يكون هناك بدل وال إثم r ذلك
: فمع¢ قو\ا مطلقافمع¢ قو\ا مطلقافمع¢ قو\ا مطلقافمع¢ قو\ا مطلقا، ا�باح فإن تر|ه ال يشfط أن يكون إ� بدل وأما ،ا�وسع والواجب ا�خ° تر|ه البد أن يكون إ� بدل

 .ط U أن يكون إ� بدل بل هو ترك مطلقال يشf يع¼ أن الfك
 فالفعل والfك معناه أن ا�ارك ال يذم وال يمدح والفاعل ال يمدح وال يذم، ::::    طرفيهطرفيهطرفيهطرفيه من غ° مدح وال ذم r أحدمن غ° مدح وال ذم r أحدمن غ° مدح وال ذم r أحدمن غ° مدح وال ذم r أحد: : : : وقو\ا وقو\ا وقو\ا وقو\ا 

تعلق ن الواجب يفيخرج الواجب أل: ا��يفية األربعةا��يفية األربعةا��يفية األربعةا��يفية األربعة    األحÆماألحÆماألحÆماألحÆموهذا القيد mُرج وهذا القيد mُرج وهذا القيد mُرج وهذا القيد mُرج  ،ويان عند الشارعاتسا�ن اوهما الطرف
وmرج ا�رام ألن ا�رام يتعلق ، يتعلق بفعله مدح وال يتعلق بf|ه ذم وmرج ا�ندوب ألن ا�ندوب ،بفعله مدح وبf|ه ذم

    . بفعله ذم وÔن Ëن ال يتعلق ،وmرج ا�كروه ألن ا�كروه يتعلق بf|ه مدح ويتعلق بفعله ذم، بf|ه مدح
فيخرج  ،يمدح tات ا�باح من غ° اعتبارات أخرى �باح أو فاعله ال يذم والأي أن تارك ا ::::وقلنا r آخر ا�عريف tاتهوقلنا r آخر ا�عريف tاتهوقلنا r آخر ا�عريف tاتهوقلنا r آخر ا�عريف tاته

وÔنما لكونه يfتب  ،فإنه يذم فاعل ا�باح ويمدح تار|ه ولكن ليس tات ا�باح ،fك به واجبابهذا القيد ا�باح اtي يُ 
ولكن ليس tات ا�باح ، عله ويذم تار|هوmُرج ا�باح اtي يستعان به V فعل الواجب فإنه يمدح فا الواجب، عليه فعل

  .العتبارات أخرى و^ كونه وسيلة إ� فعل الواجب بل

، ما استوى جانباه r ا�واب والعقاب: ، وبعضهم يقول  وذم tاته ما خال من مدح: قوÁم     ااااوهناك تعريفات أخرى منهوهناك تعريفات أخرى منهوهناك تعريفات أخرى منهوهناك تعريفات أخرى منه
 ا�رء بx فعله وتر|ه �< ما خ°:  وبعضهم يقول

 "با�خي° فيه بx الفعل والfك من غ° بدل ما دل ا:�ل السم� V خطاب الشارع" ::::يقوليقوليقوليقول    واآلمديواآلمديواآلمديواآلمدي

 " ::::الزر|¡الزر|¡الزر|¡الزر|¡
ُ
 "حيث هو ترك U من غ° öصيص أحدهما r اقتضاء مدح أو ذم ذن r فعله وتر|ه منما أ

 اف  ألف، اÇائز  -ا�الل ::::منهامنهامنهامنها ا�باح U تسمياتا�باح U تسمياتا�باح U تسمياتا�باح U تسميات
ً
 .ظ مfادفة �<
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  :احاحاحاحإطالقات ا�بإطالقات ا�بإطالقات ا�بإطالقات ا�ب: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً   �

r وفقهاء فيطلقون ا�باح  ا�باح xمثالً مثالً مثالً مثالً     ويقصدون به معان معينةويقصدون به معان معينةويقصدون به معان معينةويقصدون به معان معينةاصطالحات العلماء من أصو�    rrrr    ::::    
ا�باح اtي هو موضوع éثنا، ويمكن أن يراد به به  وهو إطالق <م قد يراد ،يقصدون به ا�أذون و اÇائز    ::::اإلطالق األولاإلطالق األولاإلطالق األولاإلطالق األول    

 فإذا أطلق لفظ ا�أذون، جب وا�ندوب باعتبار أن X منهما مأذون بفعله ذلك الوا فيدخل r ،ما يقابل ا�منوع وا�حذور

 .فعله كما يدخل فيه ا�باح واÇائز قد يدخل فيه الواجب وقد يدخل فيه ا�ندوب باعتبار أن X منهما مأذون وجائز
سيأì بناء V أن األصل r وذلك كما  ،ولم يظهر فيه حكم خاص يطلقون ا�باح V ما سكت عنه ال*ع :اإلطالق ا�ا»اإلطالق ا�ا»اإلطالق ا�ا»اإلطالق ا�ا»

 mصص هذا اإلطالق بلفظ العفو فيقولون أن العفو ما سكت عنه ال*ع ولم يظهر فيه حكم األشياء اإلباحة، وبعضهم

 .خاص وبعضهم Ïعله هذا ا�ع¢ شامال أيضا للمباح
 ثل قوU صÉ اهللا عليه وسلمم ،V ما �ح الشارع فيه بالتسوية بن الفعل والfك يطلقون ا�باح ::::اإلطالق ا�الثاإلطالق ا�الثاإلطالق ا�الثاإلطالق ا�الث

ا�راد با�باح r مبحثنا r  هو – التسوية بيت الفعل والfك -وهذا اإلطالق  ) إن شئت فصم وÔن شئت فأفطر( للمسافر 
البد أن نتنبه إ� أن هناك إطالقات أخرى للمباح ح� 	مع  لكن ،أصول الفقه فpيد با�باح هنا باإلطالق ا�الث

 .ا�قام r هذا عبارات العلماء
 : صيصيصيصيغغغغ ا�باح وأسا�به و|يفية معرفته ا�باح وأسا�به و|يفية معرفته ا�باح وأسا�به و|يفية معرفته ا�باح وأسا�به و|يفية معرفته: : : : ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً ��

وننبه  تساعد V كيفية معرفة أن هذا ا�كم مباح يستعx بها الفقيه V معرفة ا�كم، فهناك صيغ وأسا�ب للمباح
دل V مع¢ ا�باح فهناك استعمل ألفاظ أخرى ت إنما ،هنا إ� أن الشارع لم يستعمل لفظ ا�باح ال r القرآن وال r السنة

 :منهامنهامنهامنها صيصيصيصيغغغغ وأسا�ب تدل V حكم اإلباحة وأسا�ب تدل V حكم اإلباحة وأسا�ب تدل V حكم اإلباحة وأسا�ب تدل V حكم اإلباحة

حل أوøُ  ،استعمال لفظ ا�الل وما اشتق منه ::::الصيغة األو¾الصيغة األو¾الصيغة األو¾الصيغة األو¾
ُ
فنفهم منها  ،ل أو أحللنا أو õو ذلكفإذا سمعنا !مة حالل أو أ

ْلََة {مثل قوU تعا�  ،ا�قام فعله وÏوز تر|ه V السواء r هذا نه Ïوزأبمع¼  ،اإلباحة أو أن هذا فعل مباح
َ
ِحلÙ لَُكْم �

ُ
أ

 نَِسائُِكْم 
َ

فَُث إِ� Ùيَاِم الر áالص)P��({ قرةIأيضا . ا Uوقو} لَُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم Ùِحل
ُ
فلفظ أحل هنا مقصود   .النساء })SQ(َوأ

 .ا�الل يع¼ ا�باح به
 ُجنَاَح َعلَيُْكْم إِْن  { من ذلك قوU تعا� ،هذا ا�كم مباح نهأنعلم  فإذا ورد r ال*ع ،لفظ ال جناح ::::الصيغة ا�انيةالصيغة ا�انيةالصيغة ا�انيةالصيغة ا�انية

َ
ال

 Ùوُهن  ِمْن َربáُكْم {وقوU  ،. اIقرة})�SR(َطلÙْقتُُم النáَساَء َما لَْم َيَمس2
ً

ْن تَبْتَُغوا فَْضال
َ
 هفهذ  .اIقرة})��P(لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ

 .ن هذه األحÆم مباحةأاإلباحة و !ها تدل V أن ا�راد بذلك
ْعَرِج َحَرٌج {ا�كم مباح قوU تعا�  فإنه يدل V أن هذا ،لفظ ال حرج ::::الصيغة ا�ا�ةالصيغة ا�ا�ةالصيغة ا�ا�ةالصيغة ا�ا�ة

َ ْ
 األ

َ
Vَ 

َ
ْقæَ َحَرٌج َوال

َ ْ
 األ

َ
Vَ لَيَْس

َمِريِض َحَرٌج 
ْ
 ال

َ
Vَ 

َ
الصيغة  إال أن هذه ،) ل وال حرجافع( الرسول صÉ اهللا عليه وسلم r أفعال ا�ج  وقول .ا\ور})�P(َوال

قال الشارع r أمر واقع ال حرج فيه فال يؤخذ  وtلك يقول اإلمام الشاطÓ فإذا ،ا�ا�ة ال تؤخذ V اإلباحة V اإلطالق
 ،يكون مكروها، فإن ا�كروه بعد الوقوع ال حرج فيه فليتفقد هذا r األدلة إذ قد يكون كذلك وقد ،منه حكم اإلباحة

نه مطلق V أمباح أو  نه ينبú عند سماع الحرج r ألفاظ ال*ع فإننا Ïب نتنبه إ� أن هذا ا�كمأr هذا  قصودفا�
 V أأمر واقع مكروه ووقع وأطلق ال*عúوهو أن حكمه مكروه نه ال حرج فيه فينب Êأن نعود إ� حكمه األص . 

 تدل V أن هذا ا�كم لإلباحة تِ®فُه عن الوجوب وا\دب إ� جاءت معها قرينة صيغة األمر الÖ ::::الصيغة الرابعةالصيغة الرابعةالصيغة الرابعةالصيغة الرابعة

فإذا  ،وøتمل أن تكون للندب وهذا األوامر øتمل أن تكون للوجوب ،ن صيغ ا�باحات ترد بألفاظ أوامراإلباحة، أل
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وُهنÙ { فمن ذلك قول اهللا تعا� ،فإنها ¥مل V ذلك ن الوجوب و ا\دب إ� اإلباحةموردت معها صيغ ت®فها  ََن بَاِ�ُ
ْ

فَاآل
 
َ ْ
َيِْط األ

ْ
lْنيَُض ِمَن ا

َ ْ
َيُْط األ

ْ
lلَُكُم ا َ Ùxَيَتَب Ùُبوا َح� وا َواْ�َ

َفْجِر َواْنتَُغوا َما َكتََب اهللاÙُ لَُكْم َوُ#ُ
ْ
فإن . اIقرة})��P(ْسوَِد ِمَن ال

و{هنا دلت V أن األمر لإلباحة لقوU  القرينة ََن بَاِ�ُ
ْ

بُوا{وقوU  }ُهنÙ فَاآل وا َواْ�َ
فهنا األمر ، �ا± رمضان rهذا  }َوُ#ُ

ر ظقرينة يذكرها العلماء يقولون أن األمر إذا ورد بعد ا� وا:�ل V هذا أن هناك ،لإلباحة ليس للوجوب وال للندب
فإنه ال يسوغ U األكل  ة ا�غربأنه r أول الت*يع Ëن قضية مبا�ة النساء ومن نام بعد صال فنحن نعلم ،يكون لإلباحة

يكون أو حظر د أمر بعد ¥ريم وفور ،r �ا± رمضان ذلك فشق ذلك V ا�سلمx فأباح اهللا Áم ،وال*ب r �لة الصيام
 . لإلباحة

ن حكمه فإنه يكو أو ن¯ ا�ؤاخذة عليه و^ ن� اإلثم وا�ؤاخذة، فإذا ن� اهللا تعا� اإلثم عن أمر ::::الصيغة اlامسةالصيغة اlامسةالصيغة اlامسةالصيغة اlامسة
ْعَم َعلَيِْه إِنÙ اهللاÙَ َلُفوٌر رَِحيٌم {ا�طعومات  كما r شأن ا�حرمات من ا�أكوالت و اإلباحة،  إِ

َ
 َ<ٍد فَال

َ
َفَمِن اْضُطرÙ َلْ°َ بَاٍغ َوال

)P�R({قرةIا.  Uفقو} ِْعَم َعلَيْه  إِ
َ

 .الÃورة د�ل V إباحة األكل r حال }فَال
 :أقسام ا�باحأقسام ا�باحأقسام ا�باحأقسام ا�باح��

الشاطÓ رãه اهللا r كتابه ا�وافقات r أصول ال*يعة قّسم ا�باح من  إنما ا�باح،األصو�x لم يتعرضوا ألقسام ºهور 
 .ستفاد منها r معرفة حكم ا�باحيوهذه األقسام  ،واÇزئية حيث ال�ية

    ::::واÇزئيةواÇزئيةواÇزئيةواÇزئيةحيث ال�ية حيث ال�ية حيث ال�ية حيث ال�ية  فقسمها أربعة أقسام منفقسمها أربعة أقسام منفقسمها أربعة أقسام منفقسمها أربعة أقسام من
  .V جهة الوجوبمباح باÇزء مطلوب بال�  :القسم األول
 .ا\دبمباح باÇزء مطلوب بال� V جهة  :القسم ا�ا»

 .باÇزء من  عنه بال� V جهة ا�حريم مباح: القسم ا�الث
 .بال� V جهة الكراهة مباح باÇزء من  عنه: القسم الرابع
    ):):):):    الوجوبالوجوبالوجوبالوجوب مباح باÇزء مطلوب بال� V جهةمباح باÇزء مطلوب بال� V جهةمباح باÇزء مطلوب بال� V جهةمباح باÇزء مطلوب بال� V جهة( ( ( (     القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

Óالشاط U زء  باألكل وال*ب ومعا�ة الزوجة وما أشبه ذلك فإن هذهمّثلÇنت مباحة باË بمع¢ أن ل� فرد  ،األمور وان
بمع¢ أن امتناع الشخص  ،هذه r اÇملة فإنها واجب فعلها بال� ،زوجته أو ال يعمل ا�ق r أن يأكل أو ي*ب أو mالط

وال*اء وغ°هما من  و|ذلك اIيع ، ذلك من اإلهالك واإلFارهذه األشياء ºلة واحدة بش� دائم حرام �ا r عن
 .الÃر ف  مباحة باÇزء مطلوبة بال� V جهة اإلÏاب فإن تر|ها !ها دائما حرام �ا يfتب V ذلك من ،ا�عامالت

 باÇزء مطلوب بال� V جهة ا\دبباÇزء مطلوب بال� V جهة ا\دبباÇزء مطلوب بال� V جهة ا\دبباÇزء مطلوب بال� V جهة ا\دب مباحمباحمباحمباح    ////القسم ا�ا» القسم ا�ا» القسم ا�ا» القسم ا�ا» 
 �ا ورد عن ا\Ó ،فهذه األمور مباحة باÇزء مندوبة بال� ،ا�أكل وا�*ب وا�لبس منفمّثل U با�متع الزائد عن ا�اجة 

 ).سنÖ فليس م¼ فمن رغب عن ( وقوU ،)إن اهللا øب أن يرى أثر نعمته V عبده ( صÉ اهللا عليه وسلم
        ا�حريما�حريما�حريما�حريم مباح باÇزء من  عنه بال� V جهةمباح باÇزء من  عنه بال� V جهةمباح باÇزء من  عنه بال� V جهةمباح باÇزء من  عنه بال� V جهة    ////القسم ا�الث القسم ا�الث القسم ا�الث القسم ا�الث 

عليها إ� ما mالف هيئات أهل العدالة  با�داومة فيخرج صاحبها ،عليها r العدالة ا�داومةالÖ تقدح فمثل U با�باحات 
 .تعت© مباحة باÇزء من  عنه بال� V جهة ا�حريم فهذه ،ن لم يكن منهمÔويشبه الفساق و

     باÇزء من  عنه بال� V جهة الكراهةباÇزء من  عنه بال� V جهة الكراهةباÇزء من  عنه بال� V جهة الكراهةباÇزء من  عنه بال� V جهة الكراهة مباحمباحمباحمباح/ / / / القسم الرابع القسم الرابع القسم الرابع القسم الرابع 
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 �فإن هذه األشياء مباحة باÇزء فإذا فعلها اإلنسان مرة من  ،الطيور وõو ذلك سماع تغريد ه r البساتx وفمثل U با�
فهذا من قبيل مباح ، 0الف إذا ما إذا فعلها دائما فإنها تكون مكروهة ،r حالة من ا�االت فال حرج عليه ا�رات أو

 باÇزء ا�ن  عنه V سبيل الكراهة بطريق ال�
إذ إن وبها يتضح حكم º rيع هذه األحوال،  �باحألنواع ا هنا تقسيم الشاطÓ �ا فيه من تفصيل وتوضيح قد اعتمدناو

 ،جواز الفعل مطلقا وجواز الfك مطلقا ، يع¼اtهن عند إطالق لفظ اإلباحة ^ اإلباحة مطلقا حكمه اtي ين®ف إ�ه
éث حكم ا�باح إذ عن  يغنينا  قسام األربعة، فبحث هذه األقسام األربعةلكن األمر ليس كذلك إذا نظرنا إ� هذه األ

 فعندما نقول ما حكم ا�باح؟ نقول ا�باح ال mلو من أن يكون أحد هذه األقسام ،ا�باح ون Áا بأحÆمنْ نعَ  يمكننا أن

 .ا�باحاألربعة ومن خالÁا نتوصل إ� حكم 
 :�عياً �عياً �عياً �عياً مسألة كون ا�باح حكماً مسألة كون ا�باح حكماً مسألة كون ا�باح حكماً مسألة كون ا�باح حكماً ��

نه حكم يمكن أبه ال*ع أم  اختلف العلماء هل ا�باح حكم �� أو أنه حكم عقÊ؟ بمع¢ هل هو حكم جاءوهنا 
     :اختلف األصو�ون V قولxاختلف األصو�ون V قولxاختلف األصو�ون V قولxاختلف األصو�ون V قولxأن يتوصل إ�ه العقل، 

 - أو ºهور األصو�ون -ºهور العلماء  فال نعرفه إال بطريق ال*ع وذهب إ� هذا ،ا�باح حكم �� أنأنأنأن: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول         ����
  :منها ستدلوا بعدة أدلةوا

األحÆم ال*عية فتكون  وهذا ا�خي° متوقف وجوده V ال*ع كبقية ،أن اإلباحة öي° بx الفعل والfك ::::للللا:�ل األوا:�ل األوا:�ل األوا:�ل األو
قياس لإلباحة V بقية األحÆم ال*عية مثل الواجب  اإلباحة حكما �عيا، فحاصل هذا ا:�ل قائم V القياس فهو

 عوجوده V ال* أن X منها متوقف وا�ندوب  امع
 نأì با�سألة ونقسمها عدة أقسام ثم ëت© هذا األقسام قسماً  أن :بهما وا�قصود ،استدالل بالس© وا�قسيم ::::ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»

    ::::قالواقالواقالواقالوا فجمهور األصو�xفجمهور األصو�xفجمهور األصو�xفجمهور األصو�xالصحيح هو قسم واحد وهو اtي يمكن أن õتج به r هذا ا�قام،  ونصل إ� أن القسم قسماً 
  ::::م لم لم لم لإلإلإلإلستدالل با:�ل ا�ا»ستدالل با:�ل ا�ا»ستدالل با:�ل ا�ا»ستدالل با:�ل ا�ا»األفعال ثالثة أقسااألفعال ثالثة أقسااألفعال ثالثة أقسااألفعال ثالثة أقسا

P-  كfالفعل وال xخي° ب�ن شئتم اتر|وا قسم �ح ال*ع فيه باÔوهذا خطاب �يح من  ،فقال إن شئتم افعلوا و
 .�� الشارع وال شك أن هذا حكم

S-     كfالفعل وال xخي° ب�ن� دل د� ولكن ،قسم لم يرد من الشارع فيه خطاب �يح ال با V ل <م من ال*ع
ولوال وجود هذا ا:�ل ال*� لُعرف  ،ال حرج r فعله وتر|ه نهأفهذا قد عرفنا بد�ل السمع  ،ا�رج r فعله أو تر|ه

أيضا أن  وال شك ،فاجتمع r هذا القسم د�ل السمع ود�ل العقل ،فيب* V ا\� األصÊ، عنه العقل ن� ا�رج بد�ل
 .�� �ل ال*� عليه فيب* أن هذا اإلباحة من خالل هذا القسم حكمهذا قد دل ا:

R-     صوص وال بالعموم قسم لم يرد فيه خطاب �يحlفال د�ل فيه من ال*ع ال با،  r فليس فيه د�ل من ال*ع �يح
 ،*ع بت®يح r هذا ا�قامفهذا القسم لم يتعرض U ال ،بفعله أو تر|ه أنه مباح وليس عندنا د�ل <م يدل V ن� ا�رج

 : فهذا øتمل أمرين

د�ل خاص وال  ال �يح من ال*ع هذا ليس U حكم ألنه لم يرد فيه خطاب ، حكم U ال :لأن يقا/ / / /     االحتمال األولاالحتمال األولاالحتمال األولاالحتمال األول
 .توجد حادثة r ال*ع إال وÁا حكم �� ألنه ال،ولكن هذا االحتمال احتمال بعيد ،د�ل <م
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 أو د�ل السمع بصورة <مة V أن ما لم يرد فيه طلب فعل وال ترك دل د�ل ال*ع قد :تمل أن يقالø ::::االحتمال ا�ا»االحتمال ا�ا»االحتمال ا�ا»االحتمال ا�ا»    

الÖ ال نهاية Áا وV هذا يتعx عندنا هذا  وهذا ا:�ل يعم ºيع األفعال،بانعقاد اإلºاع V ذلك فإن ا��ف ¨° فيه
 .باحة حكم ��ال*ع V أن اإل االحتمال ويكون حينئٍذ قد دل د�ل

يع¼ يعرف بطريق العقل، و�Ô هذا ذهب بعض ، ^ حكم عقÊ لب أن اإلباحة ليست حكما �عياً         ::::القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»         ����
r ا�ع�لة متأثرين بأصلهم Êقبيح العق�وا xحس�ي يس°ون عليه وهو أصل اtهذا أن مع¢ ،ا�نهج ا r ا�باح  ود�لهم

وV هذا ال تكون اإلباحة حكماً  ،ال*ع وهذا ثابت قبل ورود ال*ع ومستمر بعد ورود ،|ههو انتفاء ا�رج r فعله وتر
انتفاء  :فيقولون r مع¢ �مهم أن اإلباحة معناها ،قبل ورود ال*ع ألن العقل øكم به ،بل øكم فيها بالعقل �عياً 

 ،ق العقليبطر ومعرفتنا U قبل ورود ال*ع عرفناه ،*عوهذا االنتفاء نعرفه أصًال قبل ورود ال ،الfك ا�رج r الفعل أو
يب* حكمه V أنه حكم عقÊ نعرفه بطريق العقل،  فمادام أيضا أنه كذلك بعد ورود ال*ع فيه انتفاء للفعل والfك فإذن

بناء  r جزء د ëالفهموق جزء �تِمل ف� هذا البد أن نقف عند تفس°ه فقد نتفق معهم r وا�قيقة أن ا�ع�لة هنا �مهم
V دد هل هو خالف لفظي أو خالف معنوي بناء ،االعتبار فيهfالف بيننا مlلك يب* اtتفس°نا لعبارتهم و V . 

ال  إن أرادوا بها أنه ما "الfك انتفاء ا�رج r الفعل أو، يع¼ حكم عقÊ اإلباحةأن "بقوÁم  ف� تفس° عبارة ا�ع�لة
با�كم ال*� ا�كم اtي mالف حكم العقل اtي Ëن ثابتاً قبل  أو أرادوا ،ال r تر|ه ال غ° فقطحرج r فعله و

إن أرادوا  لكن ،ومن هذا االعتبار نتفق معهم ،r هذه ا�الة ليس حكماً �عياً بل هو حكم عقÊ فا�باح ،ورود ال*ع
تر|ه أو أرادوا با�كم ال*� خطاب اهللا تعا�  حرج r فعله أول بطريق ال*ع V أنه ال باإلباحة ما أعلم فاعله أو دُ 

 فنختلف معهم r هذا ،فال بد أن يكون ا�باح بهذا االعتبار حكماً �عيا ،أو ا�خي° ا�تعلق بأفعال ا��فx باالقتضاء

 .ا�قام
عبارتهم ومرادهم، وحيث لم تفس°  éسب ،فإذن ا�ع�لة قد يكون اlالف بيننا وبينهم لفظي وقد يكون معنوي

أن نضع االحتمال \فô عباراتهم ح� نصل إ� أن نتفق معهم أو  احتجنا õن إ� ،يفôوا هم عبارتهم ومرادهم من هذا
وÔن ، ا�باح ليس حكماً �عياً بل حكم عقÊ باالعتبار األول فنحن نتفق معهم r هذا V أن فإن فôناها ،ëالفهم

ا�ع¢ اtي ذكرناه أيضا r االعتبار ا�ا»  حة با�ع¢ ا�ا» اtي بيناه õن أو با�كم ال*� أرادوا بهأرادوا به باإلبا
r تلف معهمë نõهذا بهذا االعتبار فاإلباحة حكم �� و. 

 )�S�S�S�S    ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ):):):):به ؟ به ؟ به ؟ به ؟ ا�أمور ا�أمور ا�أمور ا�أمور  ا�قصود هل ا�باح من قبيلا�قصود هل ا�باح من قبيلا�قصود هل ا�باح من قبيلا�قصود هل ا�باح من قبيل    ((((و^ كون ا�باح مأمورا به و^ كون ا�باح مأمورا به و^ كون ا�باح مأمورا به و^ كون ا�باح مأمورا به     ::::::::األو¾األو¾األو¾األو¾األو¾األو¾األو¾األو¾ا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة   ��������

هل ا�باح مأمور به هل ا�باح مأمور به هل ا�باح مأمور به هل ا�باح مأمور به ****r ا�باح،  هذا وقع اlالف وV نظ° ،õن مر بنا خالف األصو�x ¥ديد كون ا�ندوب مأمورا به
    ؟؟؟؟األمراألمراألمراألمر أي داخل r لفظ األمر أو ليس بداخل r لفظأي داخل r لفظ األمر أو ليس بداخل r لفظأي داخل r لفظ األمر أو ليس بداخل r لفظأي داخل r لفظ األمر أو ليس بداخل r لفظ

كتب أصول  وامتألت صفحات، من جهة أخرى وبx الكعÓ وهو من ا�ع�لة ،طال ا\قاش r ا�سألة بx اÇمهور من جهة
 اlالف فيها، نوجه اlالف فيها فيها º rلة من ا\قاط ونذكر اlالف ثم ونر|ز الªم ،الفقه é rث هذه ا�سألة

xفريق xحاصله ب : 
واالستدالل Áذا  ،غ° مأمور به من حيث هو مباح وهؤالء يقولون ا�باح - األصو�x ¥ديداً  -اÇمهوريx  ::::::::األولاألولاألولاألولاألولاألولاألولاألولالفريق الفريق الفريق الفريق الفريق الفريق الفريق الفريق 
 :r كتابه ا�وافقات r االستدالل Áذا ا�ذهب فذكر اآلì فقد أجاد اإلمام الشاطÓ ا�ذهب
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 االستواء �< وا�خي° ا�باح عند الشارع هو m° فيه بx الفعل والfك من غ° مدح وال ذم، فإذا ¥قق أن    ::::ا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األول 
و الفعل، وال يمكن أن يكون الفاعل U <صيا لعدم أ تصور أن يكون ا�ارك U مطيعا لعدم تعلق الطلب بالfكيُ  لم

 ال تكون إال مع ا\ ، وحينئذ مادام أنه ليس فيه ثواب r فعله وال r تر|ه عقاب من فإن ا�عصية ،تعلق ا\  بالفعل

 . فال يتصور أن يكون مأمورا به حيث هو مباح
الفعل ال  ألنه كناذر فعله ومع¢ هذا أن ناذر ،يلزمه الوفاء بنذرهV أن ناذر ترك ا�باح ال  إºاع ا�سلمx ::::ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»

 ،)اهللا فليطعه من نذر أن يطيع( ا�ديثو  ،يلزمه كما أن ناذر الfك ال يلزمه فعل ا�باح

ومادام أنه ليس بطاعة من حيث هو  ،ليس بطاعة ولكنه غ° الزم فدل V أنه ،فلو Ëن ترك ا�باح طاعة للزم با\ذر
  .فمع¢ هذا أنه غ° مأمور به ،باحم

 صومه،وسلم أن Ïلس وأن يستظل ويتم  فأمره رسول صÉ اهللا عليه ،وال يستظل نذر أن يصوم قائماً  أن رجالً  : و ا�ديث
صية فجعل نذر ترك ا�باح مع ،يتم ما Ëن هللا طاعة و يfك ما Ëن هللا معصية قال اإلمام مالك أمره عليه الصالة والسالم أن

r ه اهللا كماãم اإلمام مالك ر�. 
وهو باطل  ،للزم رفع ا�باح من أحÆم ال*ع من حيث ا\ظر إ�ه r نفسه نه لو Ëن ترك ا�باح طاعةأقالوا  ::::ا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الث
ور هو با\ظر إ� وFم اÇمه ،ال با\ظر إ� ذات الفعل، ألنه نفاه با\ظر إ� ما يستلزم ،هذا الكعm r Óالف باإلºاع وال

ìم  فلو أخذنا باعتبار أن قول، ذات الفعل كما سيأÆن ترك ا�باح طاعة لزم رفع ا�باح من أحË ي يثبت أنه لوtا Óالكع
با\ظر إ� ذات الفعل  ألن ن� الكعr Ó هذه ا�الة با\ظر إ� ما يستلزم ال ،وهذا باطل باإلºاع ذاته ال*ع من حيث

  .با\ظر إ� ذات الفعل وFم اÇمهور

Óالف وقد توسع الشاطm ال Óهذا ا�قام مع تقريره وتأكيده أن الكع r مهورÇذكر أدلة ا r ه اهللاãر  ìهذا ا\ظر وسيأ r
 .توضيح ذلك ا�وفيق بx �م الكعÓ و �م اÇمهور

وÁذا  ،فهو يقول إن X فعل يوصف أنه مباح فهو واجب "به إن ا�باح مأمور" : يقول ا�ع�لة وهو من الكعÓالكعÓالكعÓالكعÓ    ::::الفريق ا�ا»الفريق ا�ا»الفريق ا�ا»الفريق ا�ا»
 و�وضيح هذا القول اtي ،القول حÆه ابن الصباغ عن أÈ بكر ا:قاق أيضا من األصو�x وهذا ،مأمور به يكون ا�باح

 مثالً  بالسكوت الواجب فيتحقق ا:قاق أن فعل ا�باح يتحقق به ترك ا�رام أو فعل أÈ بكر هو قول الكعÓ وا�نسوب إ�
بال¡ء ال يتم إال به وترك ا�رام واجب وما ال يتم به  وما يتحقق ،ويتحقق بالسكون ترك الفعل ،وهو مباح ترك القذف
 : يقول وÁذا ذكروا عن الكعÓ أنه، فيكون مأمورا به بهذا االعتبار ،ا�باح واجبن معنا إذ فيصبح ترك ا�رام فهو واجب

 .ا�ذكور قبل قليل ألنه يرى أن ا�باح يعود إ� الواجب بهذا االعتبار """"طلقاطلقاطلقاطلقاال مباح r ال*يعة مال مباح r ال*يعة مال مباح r ال*يعة مال مباح r ال*يعة م""""
r اÇواب عنه r هذه الصورة إننا لو سلكنا هذا ا�نهج  ونقول ،وا�قيقة أن �م الكعÓ هنا �ل نظر إذا أخذناه V ظاهره

به  ا�رام واجب حيث إن ما ال يتم ترك ا�رام ألن ترك ،فإنه يلزم أن ا�باح يكون واجبا اtي سلكه الكعÓ ومن تابعه
ويلزم أن يكون ، فيكون واجبا فيكون السكوت عن الكذب واجب ألنه ال يتم ترك الكذب إال بالسكوت عنه ،فهو واجب

ترك ألنه يلزم به ترك ا�حرم و ،ا�باح يتحول إ� أن يكون واجب الكعÓ يقول إنه ،ا�ندوب واجبا حيث إنه يfك به ا�رام
 فيلزم من هذا أنه أيضا سيكون ا�ندوب واجبا حيث إنه بفعل ا�ندوب يfك ،ا�باح واجب ويكون فعلواجب،  ا�حرم 

واجباً ألنه ترك به حرام وهو  فيكون ا�ندوب ،فا�شتغل بالسواك مثال قد يfك �ب اlمر أو �ب ا:خان ،اإلنسان �رم
 !ذلك؟ كيف ... ا�رام واجبا ويلزم من ذلك أيضا أن يكون ،�ب اlمر
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هو r تلك ا�الة عندما يشتغل بالôقة  فا�شتغل بالôقة ،فمن اشتغل با�رام فقد ترك حرام آخر ،ألنه يfُك به حرام آخر 
 فهل يتصور هذا ؟ وبناء V هذا * أن نقول أن الôقة واجبة -وقد ترك به حراما مثال ومع¢ هذا  ،يشتغل عن الزنايfك 

فمثل هذه األمور وغ°ها يلزم منها لو ، زم الكعÓ أن يقول أن الôقة واجبة ألنه ترك بها حراما آخر وهو الزنا وهكذايل
ا�ندوبات و ا�حرمات  :يلزم أن ننكر ºلة كب°ة من أحÆم ال*ع مثل سلكنا منهج الكعÓ ومن سار V منهجه فإنه

 :ألمرينألمرينألمرينألمرين ولكن هذا االعتبار باطلولكن هذا االعتبار باطلولكن هذا االعتبار باطلولكن هذا االعتبار باطل ،تبار اtي ذكره الكعÓبهذا االع تتكون !ها واجبا فتتحول إ� أن
هذا تناقض ظاهر ،  وا�ندوب واجبا وõو ذلك لزامات أن يكون ا�باح واجبا وا�رام واجباإلأنه نتج من تلك ا ::::األولاألولاألولاألولاألمر األمر األمر األمر 

 . ال Ïوز �< r ال*يعة وهو ال Ïوز عقال فضال V أنه
ن ا�باح سيكون واجبا أل ،بها األحÆم أربعة ا يقت� كون أفعال ا��فx الÖ تتعلقأن كون ا�باح واجب ::::ا»ا»ا»ا»األمر ا�األمر ا�األمر ا�األمر ا�

 ،وهذا خالف اإلºاع ألن إºاع العلماء V أن األحÆم ا��يفية 6سة، فيكون عندنا واجب ومندوب و�رم ومكروه
U بمقت( �م  ا خالف اإلºاع وخرقباالعتبار اtي ذكره الكعÓ ستكون األحÆم ا��يفية أربعة وهذ وÔذا أخذنا

Óالكع . 
��Óالكع xمهور وبÇا xالف بlنوع اÓالكع xمهور وبÇا xالف بlنوع اÓالكع xمهور وبÇا xالف بlنوع اÓالكع xمهور وبÇا xالف بlنوع ا::::    

القائلx أن ا�باح مأمور به هو  بx اÇمهور القائلx أن ا�باح غ° مأمور به وبx الكعÓ ومن سار V منهجه اlالف
 !ذلك؟ كيف ،خالف لفظي باتفاق أصحاب ا�ذهبr x ا�ع¢

داللة واضحة V أن ا�باح غ° مأمور به من  يما استدل به الكعÓ وأتباعه لوجدنا أن ظاهر �م الكعÓ يدللو تدبرنا ف
حيث  ،اÇمهور r هذا عرض U من ¥قق ترك ا�رام وغ°ه وال mالفهأن ا�باح مأمور به من حيث ما يَ وهو يرى  ،جهة ذاته

الكعÓ، فالكعÓ إذا نظر إ� ا�باح من حيث ذاته فهو ¨°  اÇمهور و ليه بÒxا يتفق علعارض إن ص°ورة ا�باح مأمورا به 
رض U عْ حيث ما فَ  وهو ال mالف اÇمهور r أنه بهذه الصورة غ° مأمور به، لكن إذا نظر إ� ا�باح من بx فعله وتر|ه

قد يكون بهذه ، من حيث ما يعرض U فنََعماالعتبار  فإذا نظر إ�ه بهذا )ألنه قد يfتب عليه ترك حرام أو فعل واجب(
Uالصورة مأمورا به هذا ما يقو Óقد ينتقل بدل أن يكون ،الكع U أن ا�باح من حيث ما يعرض r الفونm مهور الÇوا 

د وõن نعلم أن ا�باح ق ،للمباح éسب االعتبارات الÖ تعرض ،وقد يكون �رما وõو ذلك مباحا tاته قد يكون واجباً 
 وقد يكون ا�باح �رماً  فيfتب عليه أن يكون ا�باح واجباً ، يكون وسيلة لفعل واجب وقد يكون وسيلة إ� فعل �رم

غ°  وهذا ال mالف فيه اÇمهور، فاÇمهور يت�مون عن ا�باح من حيث ذاته فيقولون هو éسب ما يف� إ�ه من مقصد
فيقول إن ا�باح بهذا االعتبار مأمور  Ó يت�م عن ا�باح من حيث ما يعرض Uالكعف ،الكعÓ ال mالف r هذا مأمور به و

 . االعتبار واÇمهور ال mالفون r ا�باح بهذا ،به

وÔنما  ،وهو ا�خ° بx فعله وتر|ه ،حيث ذاته أن الكعÓ ال ينكر ا�باح وال يقول إن ا�باح مأمور به من ////////اlالصةاlالصةاlالصةاlالصةفففف**----

إن ا�باح مأمور به من حيث ما يعرض U ومن حيث ما يلزم عنه من ترك  – كث° من األصو�xكما نقله عنه  -يقول 
 ،ا�باح فا�باح واجب ا�رام واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب وÔذا لم يتم ترك ا�رام إال بفعل ألن ترك ،حرام

عنده أن يفعله ويفعل غ°ه من أقسام ا�كم Òا يتعلق  فأما قبل الفعل فيجوز للم� ،وهو إنما يصفه بالوجوب أثناء فعله
 وواجب من -يع¼ من حيث هو ¨° بx فعله وتر|ه-r ا�باح هو مباح من حيث ذاته  به ترك ا�رام ، وÁذا فهو يقول

ُ  ،وهذا نقله عنه كث° من األصو�x ،حيث ما لزم عليه من ترك للحرام الفون r U هذا إنما هذا وال m مون Uلá سَ واÇمهور ي



  ا�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامه                                                                                                            ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                         )  مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((                مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه         

- �Q - 

 

حيث ذاته وهو ال يقول بهذا بل يتفق مع اÇمهور V أن ا�باح غ° مأمور  mتلفون معه فيما لو قال بأن ا�باح مأمور به من
 . ذاته به من حيث

مهور كما نظر إ�ه اÇ ،عن كونه مباحا إذن الكعÓ غلب V نظرته ا\ظر إ� ما يعرض للمباح من عوارض كث°ة öرجه
وما نظر إ�ه الكعÓ من جهة العوارض ال يصح أن  ،الصحيح r األصل فلم يكن مأمورا به وهذا هو ا\ظر ،من حيث ذاته

مباح ليس بمباح  وتلخص \ا من أقسام ا�باح أن X: و هذا يقول الشاطÓ رãه اهللا ،وÔنما يبحث تبعا، ينظر إ�ه أصال
 إن Ëن مرادهم: ويقول اIا"  ،وÔما مطلوب الfك وأما ال� فهو إما مطلوب الفعل ،ةبإطالقه وÔنما هو مباح باÇزء خاص

 وÔن أرادوا أن اإلباحة للفعل ،أنه مأذون بفعله وتر|ه فاlالف r العبارة -ومن معه يع¼ الكعÓ –ا�باح مأموراً به  بكون

 Ùاب أو ا\دب وأنÏجهة اإل V U ي ،ر|ه فهو باطلفعل ا�باح خ° من ت اقتضاءtوال تدل  وهذا ا Óاستبعدناه عن الكع
 –لكن هذا القائل  ،الشاطÓ أيضاً يقول r ذلك و ،اlالف عليها بنوا عبارة الكعÓ ال®øة عليه والÖ نقلوها عنه و

Óيسّلم أن -يع¼ الكع xا ،ا�باح مع قطع ا\ظر عن ما يستلزمه مستوي الطرف Uاس يع¼وعند ذلك يكون ما قا\ 
أنهم ãلوا  ولو ،ومقصده من هذا حصول اضطراب حقيقة r فهم عبارة الكعÓ ويظهر \ا حينئذٍ  ،اÇمهور هو الصحيح

 .اlالف وما وجد خالف r ا�سألة زال قوÁم V أن ا�باح مأموٌر به من حيث ما يعرض U ال
    هنا إشÆالت تعرض لقول اÇمهور هنا إشÆالت تعرض لقول اÇمهور هنا إشÆالت تعرض لقول اÇمهور هنا إشÆالت تعرض لقول اÇمهور  �

 ،ا�باح غ° مأمور به هذه ا�سألة فأورد ºلة إشÆالت تعرض V قول اÇمهور القائلx بأنالشاطr Ó  عرض Áا أيضا
ونظراً لوجود الفائدة من عرضها فإننا نعرضها r )  ا�وافقات( ه وهذه اإلشÆالت õ®ها r ثالثة إشÆالت ذكرها r كتاب

 :قوÁم بأن ا�باح غ° مأمور به و^ عن، هذا ا�قام
ففيه اشتغال عما هو األهم r ا:نيا من ا\وافل واl°ات وصد عن  ،مضار كث°ة أن فعل ا�باح سبٌب Æ: rل األولÆل األولÆل األولÆل األولاإلشاإلشاإلشاإلش    ----

ا�منو<ت إذ يستتبع االسfسال  كما أن فعل ا�باح قد يكون سبباً r االشتغال عن الواجبات ووسيلة إ� ،الطا<ت كث° من
 .إشÆل V قول اÇمهور القائلx بأن ا�باح غ° مأمور به فهذا ،ات ا�حرمةr الشهوات ا�باحة الوصول إ� الشهو

الªم r أصل  إذ إن ،r مضار كث°ة ال د�ل فيه اً أن كون ا�باح سبب هذا اإلشÆل فيما معناههذا اإلشÆل فيما معناههذا اإلشÆل فيما معناههذا اإلشÆل فيما معناه وقد أجاب الشاطÓ عنوقد أجاب الشاطÓ عنوقد أجاب الشاطÓ عنوقد أجاب الشاطÓ عن
xا�باح من حيث هو مباح مستوي الطرف r ن ذريعًة إ�  فيه إذا ولم نت�م ،ا�سألة إنما هوË ن ذريعًة ألمر آخر فإنه إذاË

أحدكم  ال يبلغ(وV هذا يت�ل ا�ديث ا�رفوع اtي معناه  ،اtرائع ال من جهة كونه مباحاً  Òنوع فهو Òنوع من باب سد
تر|ه أفضل  فليس ةكون فعل ا�باح وسيل وأما إذا نظرنا إ�، )�ا به بأس ا تقx ح� يدع ما ال بأس به حذرً درجة ا�
مأمور به  إ�وقسم يكون ذريعة  ،إ� من  عنه فيكون مطلوب الfك قسم يكون ذريعة :بل هو V ثالثة أقسام ،بإطالق

  .إ� îء فهو ا�باح ا�طلق ذريعة وقسم ال يكون ،فيكون مطلوب الفعل
أن ال*ع قد جاء بذم ا:نيا وا�متع بثاتها  ،V مذهب اÇمهور r هذه ا�سألة ذكر الشاطÓ فيما يرد ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»االشÆل االشÆل االشÆل االشÆل     ----

Uْغيَا {تعا�  كقو ْذَهبْتُْم َطيáبَاتُِكْم rِ َحيَاتُِكُم ا:2
َ
ْغيَا َوِزينَتََها نُوَفá {وقوU تعا�  .األحقاف })�S(أ َيَاَة ا:2

ْ
َمْن Ëََن يُِريُد ا�

َ ُفبْخَ 
ْقَمالَُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال

َ
ِْهْم أ

َ
 .وغ°ها .هود })�P(ُسوَن إِ�

ا:نيا وشهواتها إنما هو �مول V ذمها من أجل أنها  أن X ما جاء r ذم فأجاب الشاطÓ عن هذا اإلشÆل بما حاصلهفأجاب الشاطÓ عن هذا اإلشÆل بما حاصلهفأجاب الشاطÓ عن هذا اإلشÆل بما حاصلهفأجاب الشاطÓ عن هذا اإلشÆل بما حاصله
 .ا�باحات تناولأما إذا لم تكن ذريعًة tلك فال ذم Áا وøقق هذا أحوال السلف r  ،ا��Æف تكون ذريعًة إ� تعطيل
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فعل ا�باحات من ا�عرض لطول ا�ساب  منها ما جاء r ،ذكره الشاطÓ إيراداً V مذهب اÇمهور ::::ا�الثا�الثا�الثا�الثاالشÆل االشÆل االشÆل االشÆل     ----
فيكون  ،وأن 9عة االن®اف من ا�وقف إ� اÇنة من أعظم ا�قاصد ،نوع من العذاب طول ا�سابو ،عليها r اآلخرة

 .�سابنه يتسبب للتعرض لطول اأأفضل من هذه ا\احية مادام  تر|ه
وÔنما  ،بإطالق ا�باح ال يصح أن يكون صاحبه �اسباً عليه تناولأن  معناهاإلشÆل أيضاً بما اإلشÆل أيضاً بما اإلشÆل أيضاً بما اإلشÆل أيضاً بما  أجاب الشاطÓ عن هذاأجاب الشاطÓ عن هذاأجاب الشاطÓ عن هذاأجاب الشاطÓ عن هذا    

فمن حاسب  ،جهة االستعانة به V ا��يفات واكتسابه وÔما من تناوUإما من جهة  ،øاسب V ا�قص° r الشكر عليه
أي ال تبعة  .األعراف }خالصًة يوم القيامة{و ذلك يقول اهللا تعا�  ،نعم اهللا فقد شكرنفسه r ذلك وعمل V ما أقر به 

  .نه ال خالف أصًال r ا�سألةأينبú للخالف ¥قيقه وتوجيهه ح� يتضح r الواقع ..... فيها
  ):):):):اً اً اً اً كون ا�باح تكليفكون ا�باح تكليفكون ا�باح تكليفكون ا�باح تكليف( ( ( ( ا�انية ا�انية ا�انية ا�انية ا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ��

 ن هل اإلباحة تكليف أو فيها تكليف كما عرضوا أيضاً r ا�ندوب هلفيقولو ،مؤلفاتهم rأيضاً  تعرض Áا األصو�ون

ا��يف فيكون اإلنسان فيه م�ف أم  هل هذا ا�خي° øتمل ،r ا�باح تكليف؟ ألن اإلباحة فيها öي° بx فعل وترك
 :قولxقولxقولxقولx األصو�ون اختلفوا r هذا Vاألصو�ون اختلفوا r هذا Vاألصو�ون اختلفوا r هذا Vاألصو�ون اختلفوا r هذا V ؟  غ° م�ف
األصو�ون قالوا وعللوا Áذا بأن ا��يف هو طلب ما  وذهب إ� هذا ºهور ،يفاً V أن اإلباحة ليست تكل :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

واإلباحة كما هو معلوم ليس فيها مشقه جازمة كمشقة الوجوب وا�حريم وال  ،ا\  بصيغة األمر أو ةومشق ةفيه !ف
بx الفعل والfك  �باح m°بل إن ا��ف r ا ،غ° جازمة كمشقة ا\دب والكراهة و^ مشقة فوات الفضيلة مشقه

هذا وجهة نظر اÇمهور بأن اإلباحة ليست تكليفاً  ،r ا�باح مطلقاً وهذا ال تكليف فيه وبناًء V ذلك فال تكليف
 .وليس فيها تكليف

حة ليست إ�ه هنا أن اإلبا أن اإلباحة فيها تكليف وذهب إ� هذا األستاذ أبو إسحاق اإلسفرايي¼ ونسبوا ::::ا�ا» ا�ا» ا�ا» ا�ا»  القولالقولالقولالقول
استغربوا هذا القول  أو األصو�ون والعلماء ،ليس فيه تكليف تكليفا كما نسبوا إ�ه r ا�ندوب قوU إن ا�ندوب أيضا

، تأويل قوU بأنه أراد بذلك كون ا�باح تكليفاً باعتبار اعتقاد ا��ف بإباحته من أÈ إسحاق اإلسفرايي¼ واضطروا إ�
يقول بأن ا�ندوب فيه تكليف من جهة  لو �مه با�ندوب بذلك بأنهور األصو�x كما أوÙ وهذا ا�أويل ذهب إ�ه ºه

�م أÈ إسحاق اإلسفرايي¼ r قوU إن اإلباحة فيها  ولاإلباحة أوÙ  و|ذلك أيضا r ،فهذا فيه تكليف ،اعتقاد أنه مندوب
إال أن هذا  ،ا��يف وهذا فيه حقيقة نوع من ،ا مباحةأنه يقصد بذلك إن اإلباحة فيها وجوب اعتقاد كونه قالوا ،تكليف

 ُ هذا ا�أويل بكالم أÈ إسحاق اإلسفرايي¼ Çاز أيضا أن  ولو جاز أن نقبل -للجمهور القائلx بهذا - مسّلَم Áا��يف ال ي
يعتقد X r  ��ف أيضاً أنألنه Ïب V ا ،األحÆم ا��يفية والوضعية اسم ا�كم ا��ي� نطلق V األحÆم !ها سواء

xي يفعله يعتقد فيه اعتقاد معtم اÆيعتقد أنه واجب وحينما يفعل ا�حرم يكون  فعندما يفعل الواجب، حكم من األح
وأيضا حينما يفعل سبباً من األسباب الÖ تف� إ� واجب �� Ïب أن يعتقد أن  ،r اعتقاده أنه �رم ح� يعاقب عليه

أºعوا V أن  وهذا خالف اإلºاع فإن العلماء ة،فتكون X األحÆم r ال*يعة أحÆم تكليفي ،وهكذا...  هذا سبب
هذا االعتبار اtي ãل عليه اÇمهور �م أÈ  فلو أخذنا r ة،ومنها أحÆم وضعي ةأحÆم ال*يعة منها أحÆم تكليفي
والصحيح أن هذا ليس بصحيح هذا  ،م !ها أحÆم تكليفيهتقول أن X األحÆ نكأإسحاق اإلسفرايي¼ لfتب V ذلك 

وصف أÈ إسحاق  فيمكن أن نقول أنه øتمل أن يكون ،وحقيقة ألنه ال يوجد �أويل واضح لªم أبو إسحاق ،ا�أويل
لكعÓ ا�باح فكما وصف ا ،السابقة بأن ا�باح مأمور به للمباح بأنها تكليف باالعتبار اtي اعت© الكعÓ فيه r ا�سألة
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أنه وصف ا�باح بأنها يمكن أن نقول فكذلك أبو إسحاق  ،U وليس باعتبار ذات ا�باح بأنه مأمور به باعتبار ما يعرض
ه وَ لُ ا��يفية مع خُ  أو أنه أراد بذلك تأكيد جعله من األحÆم ،يعرض للمباح وليس باعتبار ذات ا�باح تكليف باعتبار ما

 . يق إطالق اÇزء وÔرادة ال�من ا��يف وذلك عن طر
وهو سؤال يرد  ،ا��فية �اذا نضع ا�باح من ضمن األحÆم نفإذ ،عند اÇمهور بأن اإلباحة ليس فيها تكليف وÔذا تقرر •

 ؟من قبيل أقسام ا�كم ا��ي� أو ا�باح اإلباحة فلماذا نعد* Çمهور القائلx أن اإلباحة ليست تكليفاً V ا

أقسام األحÆم ا��فية اlمسة ألنه mتص با��فx ومع¢ هذا أن اإلباحة  أن ا�باح صار من     :هذا نقولوللجواب عن 
r حكمهم فال إباحة r  أما ا\ائم وا\ا¦ وا�جنون والصÓ ومن ،الfك ال تكون إال Òن يصح إلزامه بالفعل أو وا�خي°

نقول ، وÔنما اlمسة ال بمع¢ أن ا�باح م�ف به عند اÇمهور م ا��ي�فهذا هو مع¢ جعل ا�باح من أقسام ا�ك ،حقهم
بأفعال  ا�باح يتعلق ليست تكليف عند اÇمهور وضممناها إ� أقسام ا�كم ا��ي� ألجل أنÙ  عندما قلنا أن اإلباحة

xا��ف، V ي� أفعال فنحكم به��لك ضممناه إ� أقسام ا�كم اtو xا��ف . 
  ::::::::        مسألة الفرق بx ا�باح والعفومسألة الفرق بx ا�باح والعفومسألة الفرق بx ا�باح والعفومسألة الفرق بx ا�باح والعفو: : : : ا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ة        ��

يfتب عليها ثواب وال  وهناك أمور تشfك مع ا�باح r أنه ال ،تعريف ا�باح وذكرنا ما يتعلق به من مسائل تكلمنا عن
هللا صÉ اهللا عليه وهو اtي أشار إ�ه رسول ا باسم العفوباسم العفوباسم العفوباسم العفو األصو�xاألصو�xاألصو�xاألصو�xوهو ما يطلق عليه بعض ، فال أمر فيها وال ن   ،عقاب

PÇُسئل عن ا xكتابه وما(والسمن والفراء فقال  وسلم ح r كتابه وا�رام ما حرم اهللا r سكت عنه  ا�الل ما أحل اهللا
 خاصا من ،)فهو Òا عفا عنه

ً
األحÆم ا��يفية وسماه بالعفو اtي لم يتعرض U  فلهذا رأى بعض العلماء أن Ïعل العفو نو<

 سادساً زائداً V األقسام اlمسة ا�عروفة فاستدرك به ،مر وال ن الشارع بأ
ً
إ� هذا  وÒن يميل ،V اÇمهور وجعله نو<

مرتبة العفو فال øكم عليه بأنه واحد من  االعتبار اإلمام الشاطÓ رãه اهللا حيث يقول يصح أن يقع بx ا�الل وا�رام
إال أن اtي يظهر r ا�سألة هو  ،r x هذاعِ دَ حْ هذه الزيادة بعض العلماء المُ  عه Vوتاب ،اlمسة ا�ذكورة هكذا r اÇملة

  عدم
ً
مع االعfاف  ،وأمٌر متعلق با�باح ونوع منه وÔنما هو جزءٌ  ،خاصا من األحÆم ا��يفية متمùاً عنها اعتبار العفو نو<

فقد يكون  ،كم فيكون أثراً مfتباً V فعلها أو تر|هاأنواع ا� يتعلق العفو  ميعيمكن أن أنه  كما ،بثبوت حكمه
كما يمكن أن ، ويع¼ ذلك عندئٍذ رفع ا�رج والعقاب V الfك ،العفو عند عدم القدرة V القيام به حكم ترك الواجب

كما  ،لرفع ا�رج والعقاب V الفع يكون حكم فعل ا�رام العفو عندما تدعو الÃورة ال*عية إ�ه ويع¼ ذلك
فهم من ا\صوص ال*عية الواردة r !مة العفو هو واtي يُ  ،الفعل والfك يمكن أن يراد بالعفو ا�باح بمع¢ استواء جانب

ْشيَاَء إِْن ُيبَْد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوÔِ {تماماً من ذلك قوU تعا�  مع¢ اإلباحة
َ
لُوا َقْن أ

َ
 تَْسأ

َ
يَن آََمنُوا ال ِ

Ù
tَها ا ف2

َ
لُوا َقنَْها ِحxَ يَا ك

َ
ْن تَْسأ

ُقْرآَُن ُيبَْد لَُكْم َقَفا اهللاÙُ َقنَْها َواهللاÙُ َلُفوٌر َحِليٌم 
ْ
ُل ال Ù�  .وقد ورد ذلك r قوU عفا اهللا عنها  .األنعام} )P�P(ُفَ

 يكون حكماً لغ°ه أيضاً  وهو حكم ا�باح تماماً وقد ،ا�ؤاخذة V الفعل أو الfك وÒا سبق يتقرر \ا أن مع¢ العفو عدم
فقد يكون أثر مfتب V الواجب  ،ذاتها بناًء V ما يعرض Áا وليس بناًء V ،من األحÆم ا��يفية مثل الواجب وا�باح

حكم ا�رام r هذه  مfتباً V ا�حرم بناًء V فعله بغ° قصد فيكون وقد يكون أثراً  ،بناء V عدم القدرة V فعله
مfتباً V  ويكون حكماً  ،ويكون حكماً للمباح 0صوصه ،ويكون حكم الواجب بعدم القدرة عليه عفو ،عفو ةا�ال

  ،األحÆم األخرى
ً
 راجعاً إ� ا�باح ومرادفاً U ،عن ا�باح خاصا متمùاً  وÁذا فاألرجح عدم اعتبار العفو نو<

ً
 .وÔنما نعده نو<
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هل * ا\ظر r العفو  إال أنه ب@ " :لعفو بأنها حكم من األحÆم ا��يفية حيث قاللم øكم V مرتبة ا الشاطÓالشاطÓالشاطÓالشاطÓ    ح� أن
 ؟الوضع فهل يرجع إ� خطاب ا��يف أم إ� خطاب*  ،وÔذا قيل حكم ؟ حكم أم ال

 Êا ينب¼ عليه حكم عمÒ يان فيه ،هذا �تمل !ه ولكن لّما لم يكنIن األو¾ تر|ه واهللا ا�، لم يتأكد اÆوفق إ� ف
 .انت, �م اإلمام الشاطÓ رãه اهللا " الصواب

 وبنهاية الªم عنه ëتم الªم عن جزٍء من مسائل ا�باح

    ))))SPSPSPSP    ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    األشياء ا�نتفع بها قبل ورود ال*ع األشياء ا�نتفع بها قبل ورود ال*ع األشياء ا�نتفع بها قبل ورود ال*ع األشياء ا�نتفع بها قبل ورود ال*ع  ا�سألة الرابعة r حكما�سألة الرابعة r حكما�سألة الرابعة r حكما�سألة الرابعة r حكم�

 ورود ال*ع بعدوجهة ما ) S      جهة ما قبل ورود ال*ع) P    :عنها العلماء من جهتx تكلموهذه ا�سألة 
فاألو¾ أن تبحث هذه ا�سألة  ،يعت© خالف األو¾حقيقة  ا�سألة r تقسيم العلماء والªم فيها من هاتx اÇهتx وهذه

�ع الرسول به هل ا�راد ، ال*ع ا�ذكور r عنوان ا�سألة مش� ألن ،مطلقا من غ° تقييد بقبل ال*ع أو بعد ال*ع
وليس ، �ع دم وحواء أمرهما ونهاهما وهذاآن اهللا منذ خلق أو هل ا�راد �ع األنبياء قبله؟ أل عليه وسلم ؟صÉ اهللا 

ولكن هو زمن الفfة الÖ ن? فيها ال*ع،  "قبل ورود ال*ع"، لكن من يقول أن ا�راد بـ هناك زمن ليس فيه �ع
 ،معرفة األصل فيما لم يرد فيه نص بعد ورود ال*ع و ألجلهال*ع، قبل ورود éث مسألة هناك فائدة  من يذكرهناك 

هو يقول كذلك فيها بعد ورود ال*ع األصل r األشياء  ،اإلباحةهو قبل ورود ال*ع  فمثال من يقول أن األصل r األشياء
 .ألشياء ا�حريما يقول كذلك بعد ورود ال*ع األصل r ،ومن يقول r األشياء قبل ورود ال*ع هو ا�حريم ،اإلباحة

منهم من يقول بعد ورود و، بها قبل ورود ال*ع األعيان ا�نتفعو  éكم األفعال :ا�سألة الÖ سنبحثها هنا والÖ يعنون Áا
باإلباحة ويمكن أن توصف  ن األفعال يمكن أن توصفأوال شك  ،"األعيان"و\ا ؟ لكن �ل ا�الحظة هو r قال*ع

، فÆن يك� أن وÔنما ا�كم يتعلق بفعل ا��ف ال تعلق ا�كم بها éل أو حرمة نفسها ولكن ذات العx ،با�حريم
حكم األفعال واألعيان " Áذه ا�سألة ا�عنون ولكن �ا قال، "حكم األفعال قبل ورود ال*ع: "نقول r عنوان ا�سألة 

، ؟  r عنوان ا�سألة "األعيان"وهو �اذا نقول ، ارد هنااالعfاض الو وهذا ين� ،دل V أن ا�كم لفعل ا��ف "ا�نتفع بها
ا�قصود  "ا�نتفع بها" وعندما نقول ،تعلق لألحÆم بها وÔنما ا�علق هذه ا�سألة وÔنما ا�علق باألفعال ألن األعيان ال

xوليس ا�كم بذات الع xاالنتفاع بالع. 
ن { بقوU تعا� فfة من ال*ع، واستدلوا لم mُل  ألنه ،ليس هناك مسألة قبل ورود ال*عهناك من يقول 

َ
نَساُن أ ِ

ْ
øََْسُب اإل

َ
أ

األمم من �ع يقوم  نه لم öُل أوهذه اآلية استدل بها ابن اÇزري V  هو اtي ال يؤمر وال ين,، "سدىسدىسدىسدى""""    قالوا }ُفfََْك ُسًدى
 {أيضا قوU تعا�  Áم با�جة ،

َ
 َخال

Ù
ٍة إِال Ùم

ُ
الÖ ن? فيها ال*ع  الفfة ::::ا�قصود بقبل ال*عا�قصود بقبل ال*عا�قصود بقبل ال*عا�قصود بقبل ال*ع .فاطر })SQ(ِفيَها نَِذيٌر َوÔِْن ِمْن أ

–  Ùن  أيË ة ما –�عfفيها ال*ع نعدها ف Qين Öة الfسن اإلشارة إ�ه و^ قبل ال*ع، ه فالفø ن هذه أنا تنبيه
وا�ع�لة  األصو�x مع ºهور ا�ع�لة،ºهور  - ما قبل ورود ال*عو^ مسألة  –فيها  ا�سألة باÇملة تنازع اlالف

r  ا�حسx وا�قبيح، ومر بنا  عملون العقل r قضيةا�حسx وا�قبيح، فكما مر بنا إنهم يُ  منسألة r ا�رأيهم  يستمدون
ر V كثÙ �سألة ا�حسx وا�قبيح وÔحا�هم إ� العقل  عندما تكلمنا عن ا�اكم بينا مرادهم هناك، لكن éثهما�سألة 

لوازم إبطال القاعدة أن  فاÇمهور سعوا إ� إبطال قاعدة ا�ع�لة r ا�حسx وا�قبيح العقÊ، وÑن من رأيهم r هذه ا�سألة،
ا�حسx وا�قبيح العقÊ مسألة حكم األفعال واألعيان ا�نتفع بها  يبطلوا ما ترتب عليها، ومن ا�سائل ا�fتبة V مسألة



  ا�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامه                                                                                                            ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                         )  مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((                مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه         

- �� - 

 

وÔنما من باب  ،ا�سألة قبل ورود السمع كما يقولون، فا�قيقة أن éث اÇمهور Áذه ا�سألة ليس tات ل*ع أوقبل ورود ا
أيضا éث فيها اÇمهور r كتبهم األصو�ة من باب التسليم  التسليم اÇد± بما قاU ا�ع�لة، وهناك ºلة من ا�سائل

مسأ�نا هذه  ، وهذه فيها خالف مع ا�ع�لة، ومسألة شكر ا�نعم عقال معقالً مسألة شكر ا�نعم ع اÇد± �خالفيهم، مثالً 
 ا�ع�لة من باب فقط التسليم اÇد± تسæ بمسائل ا��ل، أي ت�ل فيها اÇمهور �ناقشة ¨الفيهم من

الف فيها بx العلماء V ا�نتفع بها قبل ورود ال*ع، هذه ا�سألة وقع اl حكم األشياء: نعود إ� مسأ�نا و^ مسألة 
V V V V ، فيحصل بذلك قوالن r ا�سألة حد القولx السابقxأحد األقوال ا�الثة إ� أن Ëن بعضهم يعيد Ôثالثة أقوال و تقريبا

  ::::X حال خالفهم V ثالثة أقوالX حال خالفهم V ثالثة أقوالX حال خالفهم V ثالثة أقوالX حال خالفهم V ثالثة أقوال
مباحة إن شاء ا��ف أقدم عليها قبل ورود ال*ع هو اإلباحة، فتكون  أن حكم األفعال واألعيان ا�نتفع بها  ::القول األولالقول األولالقول األولالقول األولالقول األولالقول األولالقول األولالقول األول

كأÈ بعض ا�نابلة  فال ذم وال مدح لفاعلها وال تار|ها، وذهب إ� هذا ºهور العلماء منهم أكb ا�نفية ن شاء تر|هاÔو
 ا�سن ا�ميè وأÈ اlطاب، وبعض ا�الكية كأÈ الفرج ا�ال�، وبعض الشافعية كأÈ إسحاق االسفرايي¼، وأبو العباس بن

خالفهم  ا�ع�لة كأÈ عÊ وأÈ هاشم اÇبائيان، فهذا القول قول Çماعة من أهل السنة ومن 9يج، وذهب إ� ذلك بعض
إ� أن القول باإلباحة هو  قد أشار ) روضة ا\اظر(  قدامة r كتابه ابنوøسن ا�نبيه هنا أن نش° إ� أن  ،أيضا r هذا ا�قام

مسألة حكم r  اإلباحةبوالصحيح أن القائلx  يع¼ نوع من التساهل r النسبة، أن هذا قول ا�نفية !هم، وا�قيقة
�ح الكو|ب (وليس !هم، أيضا نسب ا\جار الفتو³ ا�نبr Ê كتابه  ا�نتفع بها قبل ورود ال*ع أكb ا�نفية األشياء

الوقت نفسه قول با�ظر  وهو كتاب لم يصل إ�نا، و نسب r ) ا�جرد( القاä أÈ يعÉ القول باإلباحة r كتابه  إ� )ا�ن°
V ا�ظر، األشياء قبل ورود ال*ع  يعÉ يقول حكم ، والصحيح أن القاä أÈ) العدة ( إ� القاä أÈ يعr É كتابه

ول واحد وهو ا�ظر، هناك تنبيه U قولr x ا�سألة وهو r ا�قيقة U ق ه إ� أن القاä أÈ يعÉ أنفيع¼ تردد الفتو³ وذكرُ 
حيث إن  إ� الظاهرية وهذا أيضا خطأ r النسبة،r ا�سألة  نه ينسب إ� بعض األصو�x حكم اإلباحة أ آخر وهو

 ( r كتابه ابن حزمابن حزمابن حزمابن حزمو�ح بذلك  ،)ا�وقفب( مذهب أهل الظاهر r هذه ا�سألة أنهم يقولون يتوقفون r حكم ا�سألة
وºيع أهل الظاهر والطوائف من أصحاب القياس ليس Áا حكم r  وقال آخرون": حيث قال ) األحÆماإلحÆم r أصول 

ر أبو كَ ذَ  ا�سألة ، تنبيه آخر أيضا r" ن Ëن X ذلك موقوف V ما ترد به ال*يعةÔو ،وال باإلباحة العقل أصال ال با�ظر
القول  أي (أومأ إ� هذا ا�ذهب  -رãه اهللا  -ãد أ أن اإلمام ) دا�مهي( وأبو اlطاب r كتابه  )العدة(يعr É كتابه 

بما  ، واستدال V ما ذكر"وقد أومأ اإلمام اãد إ� اإلباحة": أبو اlطاب عبارة وقاال حيث ذكر القاä أبو يعÉ و) باإلباحة 
ليس : فا\بق ؟ قال: ا\خل شيئا، قيل U طعال بأس به لم نسمع r ق: نه سأل اإلمام عن قطع ا\خل فقالأروي عن أÈ طالب 

U حال : إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم ال يعجبك؟ قال: فيه حديث صحيح وما يعجب¼ قطعه، قلت X V قد ألنه
 اهللا اإلباحة r قطع ãد رãهأفقد استدام اإلمام ": وا\خل لم Ïئ فيه î، قال أبو يعÉ معلقا V ذلك، جاء فيه كراهة

قطعه  منا�سألة r فتوى اإلمام اãد بأن ا\خل ال بأس  ، وX V حال هذه الرواية r هذه"ا\خل بأنه لم يرد �ع éظره
r كتابه  ال يُعلم حقيقة مستنده r سَ المُ ( هذه الرواية كما ذكر ذلك ابن تيمية Ùنه أ عدة احتماالت، فيحتمل ، فيحتمل) دةو

 ،العفو عنه نه أف� استنادا إ� أن سكوت ال*ع عن ذلك يدل Vأال*عية العامة، وøتمل ا\صوص  استند r ذلك إ�
عقلية، ومع هذه االحتماالت  إ� أن مستنده استصحاب عدم ا�حريم، وøتمل إ� أن مستنده أن األصل إباحة وøتمل

 .ع éظرهكيف نقول إن اإلمام اãد استدام اإلباحة r قطع ا\خيل؟ ألنه لم يرد �
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لكن Ïب ا�نبيه إ� أن  ،مع�لة اI®ة ذهبوا إ� القول باإلباحة هناك تنبيه أخ° هو أن أبا عÊ وأبا هاشم وºاعة من 
نه العقل وهو ما حسÙ  ا�ع�لة <مة إما حسن وÔما قبيح وÔما انه لم يتبx للعقل حسنه أو قبحه، أما ا�سن فعل ا��ف عند

 :فعله V تر|ه فهذا V قسمx ن ترجحÔ|ه r ا\فع والÃر سموه مباحا، وفإن استوى فعله وتر
 P-  ه سموه واجبا|fم بtإن �ق ا                                  S- ه سموه مندوبا إن لم|fم بtيلحق ا. 

بفعله سموه مكروها، هذا اتفق عليه بفعله سموه حراما، وان لم يلتحق اtم  �حق اtمإأما القبيح فهو ما قبحه العقل، فإن 
�نا أنه V اإلباحة وهم من إ ا�ع�لة، أما اtي لم يقض العقل فيه éسن وال قبح فقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال <مة

ألة مذهب ا�ع�لة r هذه ا�س نفإذ ،توقف، وهذان ا�ذهبان سيأتيان ومنهم من ،نه V ا�ظرأإ�هم سابقا، ومنهم من قال 
 . وÔنما عندهم تفصيل r ا�سألة ،إطالقه éظر أو إباحة ليس V أيضاً 

اÇملة البد  فإن Áم أدلة لكن r ،ن األصل r األشياء قبل ورود ال*ع اإلباحةأالقول األول  إذا أتينا إ� د�ل أصحاب ----    
ا r د�لهم إن اهللا سبحانه �ا خلق هذه األشياء قالو ن ا�سألة تت�م عن ما قبل ورود ال*ع،أل ،أن استند V أدلة عقلية

، وÔما �كمة وهو �Ã بها غ°ه ،وÔما �كمة وهو أن ينتفع بها سبحانه ،خلقها لغ° حكمة فإنه ال mلو إما أن يكون قد
 :r هذه ا�سألة �نفع بها غ°ه، فهذه احتماالت أربعة �كمة وÔما

رَْض َوَما بَيْنَُهَما {األشياء عبثا، وا:�ل قوU تعا�  ال mلق ن اهللا سبحانهباطل أل األولاألولاألولاألولاإلحتمال اإلحتمال اإلحتمال اإلحتمال 
َ ْ
َماء َواأل Ùَوَما َخلَْقنَا الس

 xَِعِب
َ

 .}ال
    االحتمالاالحتمالاالحتمالاالحتمال .ا�ضار وا�نافع فاهللا غ¼ عن أن تلحقه ،فهذا أيضا باطل ألنه سبحانه غ° �تاج إ� î ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»االحتمال االحتمال االحتمال االحتمال     أما أما أما أما 

 .إذا لم يكن r حال خلقه إياها ما يستحق العقوبة باهللا سبحانه أن يÃ بها أيضا باطل ألنه ال يليق ا�الثا�الثا�الثا�الث
خلقه، وهو  وهو يكون قد خلقها اهللا سبحانه �كمة و^ أن ينتفع بها غ°ه من الرابعالرابعالرابعالرابع االحتمالاالحتمالاالحتمالاالحتمالفحصل بذلك أن عندنا فحصل بذلك أن عندنا فحصل بذلك أن عندنا فحصل بذلك أن عندنا  

 .يكون حكمها اإلباحة نابع فإذاالحتمال الر نه قد تعx عندناأمادام : قالوا فاالحتمال ا�تعr x هذه ا�الة، 
ن هذا ا:�ل مب¼ V أن أفعال اهللا سبحانه معللة أبة أجوبة بعد عنه بعضهم وأجاب ،طبعا هذا ا:�ل وقف منه بعضهم 

 بل أفعاU سبحانه ال تعلل هذا جواب ،فال يصح أن نقول إن خلقها لغ° حكمة عبثا  طبعاً  وقالوا إن ذلك Òنوع عند بعضهم

وفيها  نه ال يفعل شيئا إالأوح معلله با�صال!ها م، لكن اÇواب اtي نعتمده هنا نقول إن سلمنا أن أفعال اهللا Iعضه
وهو مذهب أهل ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية جلها �ع ا�كم، وقد تغيب عنا كما قال أمصلحة، ولكن قد نطلع V ا�صلحة الÖ من 

أيضا  ، بل øتمل هذا وøتمل أننا ال نعرف ا�كمة،فعنا بها قطعاً األشياء ليست حكمتها ن فيكون خلق تلك ،السنة r هذا
ن األعيان �اذا ؟ أل ،األربعة تقسيم باطل وهو أن هذا ا�قسيم اtي ذكرتموه r األقسام :Ïُاب عن هذا ا:�ل  واب آخر

�ير، إما أن يكونlمر واlا �نتفع بها سبحانه ا�حرمة مثل اÁ به ،خلقه Ã� ماÔما خلقها ال ،ا غ°هوÔما �نفعنا بها وÔو 

بها، ويبطل أيضا أن يكون قد  فيبطل أن يكون خلقها �نتفع بها ألنه سبحانه مستغن عنها وعن االنتفاع ،لÃر وال \فع
واهللا  ،ن هذا عبثبطل أن يكون قد خلقها ال \فع وال Fر أل ن ذلك ال يليق باهللا، وأيضاخلقها �Ã بها غ°ه أل

وقد حرمها علينا ومنعنا من االنتفاع  انفعنا بهقد خلقها �سبق واستدللنا عليه، فيب* أن  انه م�ه عن العبث كماسبح
بأن األصل r األشياء قبل  يمكن أن يرد جواب V د�لكم أيها القائلون ،فأيضا X ما تذكرونه جوابه هنا عن هذا بها،

 .ورود ال*ع هو اإلباحة
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وا�حريم، وذهب إ�ه  ا�ظر هو Ëنت األفعال أو األعيان ا�نتفع بها حكم األشياء قبل ورود ال*ع سواءً  أن :القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»
 Èبن أ Êوأيضا ا�لوا»، ومن الشافعية أبو ع Êا�نب Éاعة من العلماء منهم من ا�نابلة ا�سن بن حامد وتلميذه أبويعº

ذكر ذكر ذكر ذكر بينا، وقد  ذهب إ� ذلك بعض ا�نفية وأيضا بعض ا�ع�لة كما سبق أن أبو بكر األبهري، أيضا هريرة، ومن ا�الكية
Éأبو يع äالقاÉأبو يع äالقاÉأبو يع äالقاÉأبو يع äكتابه القا r)د أومأ إ� مع¢ هذا )العدةãعدة نصوص وردت عنه منها  أن اإلمام ا r حريم�ا�ذهب وهو ا

Uّمس، ما سمعنالَ السَ " : قوmُ 6ّس السلب ب ال Ó\أن ا" Éهذا يد: قال أبو يع V ميس السلب ألنه لمألö يرد  نه لم يبح
إنما جاء ا�ديث r ا:راهم  لقطة r ا�Ê يوجد" : ãد قالأعن ا\Ó �ع فيه فب@ V أصل ا�ظر، ومنها عن اإلمام 

ِ أãد أ هذا يع¼ أن اإلمام: ، قال أبو يعÉ"وا:نان° �ع r غ°  ك V األصل ألنه لم يردلِ مِ نه استدام ا�حريم ومنع ال
 Vقبه عَ ا�حريم، يَ  هو ال*ع ن األصل r األشياء قبل ورودأهذا طبعا ذكره أبو يعr É استنباط رأي لإلمام اãد ب ا:راهم،

 r ا�سودة(ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية(  xّل نزاع، وبيان ذلك أن اإلمام أاإلمام  قل عن أن ما نُ وب� r د ليسãد قالأã :
 رج بعضه عن مُ فال mَ  ،السلب قد استحقه القاتل بال*ع نأل ،"س السلبال mم"

ْ
 .فيه ا õنÒليس هذا و ،كه إال بد�لل

فنقلها إ� ا�لتقط øتاج إ�  ،ن اللقطة Áا مالكأل "ا:راهم وا:نان° ما جاء r ا�ديثإنÊ يوجد لقطة r ا�": قوUأما 
 .ءrî  وليس هذا من جنس األعيان، د�ل

 :واستدلوا V هذا القول أصحاب هذا القول القائلx بأن األصل r األشياء ا�حريم أو ا�ظر   ��������

قبيح وال  هها وبرأها واالنتفاع بملك الغ° بغ° إذنأأنشوخلقها  ن اهللاأل ،لك هللا سبحانهأن هذا األعيان مُ  ::::ا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األول    ----
وا�قيقة أن ، وا�حريم فتب* هذه األشياء V عدم اÇواز وهو ا�ظر ،هانه أذن باالنتفاع بأV د�ل V  طلعأولم  ،Ïوز

وما قبح r العقل  ،فما حسن r العقل البد أن يأمر اهللا به ،العقÊ هذا ا:�ل وارد عن ا�ع�لة وبنوه V ا�حسx وا�قبيح
 .ليها فهو منقوضوهذه ا�سألة منقوضة و^ عن ا�ع�لة وما ب¼ ع ،عنه البد أن ين, اهللا

يكون االنتفاع بها مباح وال يأثم ا��ف  قالوا تلك األعيان واألفعال الÖ يفعلها ا��ف øتمل أن    ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا» ا:�لا:�لا:�لا:�ل-
 .ويأثم ويالم ا��ف V ذلك ويfتب V ذلك Fر عليه ،حرام و�ظور ويمكن أن يكون االنتفاع بها ،باالنتفاع بها

 ،ألنه ربما أنه Ëن حراما ،اهللا تعا� فإننا إذا أقدمنا V االنتفاع بهذه األشياء لم نأمن أن يعاقبنا ،xهذين االحتمال V بناءً 
 Ùذا تر|نا ذلك أمنÔن القول ،ا من العقوبةوÆا�ب فlحريم أبعد وأحوط عن ا�ن فعل ا�رام يعاقب عليه مطلقاأل ،رطظر وا ،

 .ا�باح فهو جائز أما ترك
طريقا r إÏاب  هذا ا:�ل علثبات ا�حريم Çاز أن Ïُ إ بأن هذا ا:�ل لو Ëن طريقا صحيحا r ذلكذلكذلكذلك    واإلجابة عنواإلجابة عنواإلجابة عنواإلجابة عن    ----

بf|ها، ألننا ال نأمن من العقاب فنقول إنها واجبة خوفا من وقوع العقاب ، ال*ع مثل الصوم والصالة قبل ورود العبادات،
إÏاب الصوم والصالة إال بعد  حيث أننا لم نعلم و�ا لم يصح هذا ع،V تر|ها فيجب أن يكون ذلك واجباً قبل ورود ال*

 .هذان ا:�الن، ال*عيصح ¥ريم îء قبل ورود  لم أيضاً  كذلكورود ال*ع، 
 وهذا القول ذهب إ�ه ،أن األفعال واألعيان ا�نتفع بها قبل ورود ال*ع ال حكم Áا و^ ،قول با�وقف ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث

والرازي من الشافعية وابن واآلمدي   أبو ا�سن اlرزي من ا�نابلة و الغزا± من الشافعية :أمثال ،علماءال ºاعة من
من الشافعية وهو مذهب بعض ا�نفية و<مة أهل الظاهر  والص° وأبو ا�سن األشعري وأبو إسحاق الش°ازي حاجب
 .واÇماعة هل السنةأمن  كب°ة وºاعة
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 ،ال*ع éكمها وال حكم Áذه األشياء r ا�ال إن مع¢ ا�وقف أن ا�كم متوقف V ورود ::::فنقولفنقولفنقولفنقول    هناهناهناهنا    ا�وقفا�وقفا�وقفا�وقف    ما مع¢ما مع¢ما مع¢ما مع¢
هذا تفس° وذهب إ�  ،éيث ال ندري أنها مباحة أو �رمة ،ا�راد عدم العلم ن ا�كم متوقف V حكم ال*ع وليسأل

r ±م الغزاªيضاوي ،كتابه ا�ستص¯ الIكتابه ا�نها وا rالوقف بعدم العلم ôا حكم  إن هذه األشياءأي  -ج فÁ
وليس واIيضاوي، الغزا±  Áذين ا�قسيمx �ع¢ ا�وقف عن )ا�حصول(r كتابه  وقد أشار الرازي ،ولكن ال نعلم ما هو

ن � �قيقة أوا والغزا± ولكن ذكرهما إنهما منقولx عنهما، اIيضاويإ�  مع¢ هذا أن الرازي نسب هذين ا�فس°ين
العلم  وøُمل V عدم ،ولكن قو\ا با�وقف øُمل V مع¢ أن ال حكم لل¡ء قبل ورود ال*ع ا�فس°ين جائز

ن الشخص أل واIيضاويذكره الغزا±  ، و هذا ال يتعارض مع مابا�كم بعد ورود ال*ع، فيكون احتمال األمرين معاً 
فهو r ا�ا�x ال حكم  اIعثة أو بعدها ولكن لم تبلغه ا:عوة مثالً  واء قبلاÇاهل لم يرد عليه حكم r ا�سألة س

و هذه ا�الة  نه ال حكم r U ا�سألة،أعنده ا�وقف، فالشخص اÇاهل ال يعلم ا�كم فيحصل عنده  عنده فيحصل
 .علم با�كم قبل ورود ال*عوøتمل انه ال  يكون القول با�وقف øتمل األمرين وهما ال حكم Áا قبل ورود ال*ع

  ::::هاهاهاهامنمنمنمن    اtين قالوا با�وقف هنا استدلوا بأدلةاtين قالوا با�وقف هنا استدلوا بأدلةاtين قالوا با�وقف هنا استدلوا بأدلةاtين قالوا با�وقف هنا استدلوا بأدلة
بد أن ا�حريم أو ا�ظر من ال*ع ال إباحة إال 0طاب من ال*ع، فحكمبتحريم أو بأنه ال يطلق V ال¡ء أن حكمه 

من صيغ ا�حريم،  �رم عليكم أو غ° ذلك حرمت عليكم كذا أو هو بنحو قد الشارعمن يكون قد ورد 0طاب 
افعلوا كذا، وõن نعرف أن مثل هذه اlطابات لم توجد قبل ورود  كذلك حكم اإلباحة قول أéت لكم أو إن شئتم

هذا د�ل ا، لألشياء قبل ورود ال*ع فنتوقف فيها ح� يرد إ�نا îء من ال*ع يبx \ا حكمه ال*ع، فثلك ال حكم
 .من يقول با�وقف

ن من ، والقائل بالوقف هنا موافق �ن قال باإلباحة r ا�حقيق، ألالقول ا�الث وهو القول با�وقفالقول ا�الث وهو القول با�وقفالقول ا�الث وهو القول با�وقفالقول ا�الث وهو القول با�وقف    ////�سألة�سألة�سألة�سألةالراجح r هذه االراجح r هذه االراجح r هذه االراجح r هذه ا �
أن  انا�رمr x ال©هان ف° Ôماموال يثاب باالمتناع عنه وال يأثم بفعله، وهذا هو رأي أÈ يعÉ ا�نبÊ  :لقال بالوقف يقو
ا�حريم، وهو رأي ابن عقيل با�ظر أو  القول قرب إ�أا�وقف  يرى فريق آخر أنالقول باإلباحة، و يساويالقول با�وقف 

 Ùوصوr هذا ا�قام به أيضا شيخ اإلسالم ابن تيمية r م �ل نظرªحال يب* ال X Vكتابه ا�سودة، و . 

    ::::ا مثالً ا مثالً ا مثالً ا مثالً منهمنهمنهمنه    للقول ا�الث وهو حكم األشياء قبل ورود ال*ع هو ا�وقف من عدة أوجهللقول ا�الث وهو حكم األشياء قبل ورود ال*ع هو ا�وقف من عدة أوجهللقول ا�الث وهو حكم األشياء قبل ورود ال*ع هو ا�وقف من عدة أوجهللقول ا�الث وهو حكم األشياء قبل ورود ال*ع هو ا�وقف من عدة أوجه وجه ترجيحناوجه ترجيحناوجه ترجيحناوجه ترجيحنا
P-م ال*عية أو نفيها من حظر و إباحة، نأÆإثبات األح r U ض إنما  فهو ال يبيح العقل ال مدخلfرمه، وا�عø شيئا وال

وõن نمنع من ذلك ونقول إن العقل معرف للfجيح  ،العقل حاكم قال بأن ا�كم هو ا�ظر أو اإلباحة بناء V أن
 ووجوه االستدالل من ا\صوص و|ون هذا ا:�ل أرجح من هذا أو ،- فهم اlطابومرشد إ�  أي هو هاد -واالستواء 
 ، ال أن العقل حاكم بها مثبت Áا قبل وورد ال*ع، õن مع منمن ا�®فات r األحÆم ال*عية وõو ذلك متساويان

ص، أما كون الفعل يثاب عليه من ن اÇهل نقأن العلم كمال وأيقول إن العقل يدرك أن اإلحسان مالئم واإلساءة منافرة و
 يُعلم إال بال*ع،  اهللا أو يعاقب عليه أو ال يثاب أو ال يعاقب فهذا ال

S- ًجيح أيضاfمن أوجه ال xملك الغ° فيما ب r ®ف�بغ° اإلذن نعرف  إن ا xنه أمر قبيح من خالل ال*ع أا�خلوق
ورود  والªم سيأr ì مسألة ما بعد  عرفنا من ذلك قبحها،الشارع �ا حرمه بx ا�خلوقx وليس من العقل، حيث إن

 .ال*ع فال فرق بx األمرين بعد أو قبل ورود ال*ع
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با�ذهب  أن هذا القول هو الالئق ) روضة ا\اظر( ، ذكر ابن قدامة r كتابه  القول با�وقفالقول با�وقفالقول با�وقفالقول با�وقف هذا ا�ذهب ا�الث وهوهذا ا�ذهب ا�الث وهوهذا ا�ذهب ا�الث وهوهذا ا�ذهب ا�الث وهو
Êي قال  �م يَرد أيضا، ا�نبtابن عقيل ا :V وزÏ ي الtا قبل السمع، وهذا هو الصحيح اÁ ا�ذهب غ°ه ال حكم ،

أهل السنة ليس U دخل r إثبات األحÆم  وجه مناسبة هذا القول للمذهب ا�نبÊ هو أن العقل عند ا�نابلة وعندو
حريم واإلباحة وغ°ه من األحÆم بمجرد استحسانه أو استقباحه، وعليه فا� رم شيئا أو يبيحهفال Ùøُ  ،ال*عية أو نفيها

نتوقف فيه ح� يأî ìء من ذلك r وما لم يرد ال*ع éكم r تلك األشياء  ،ثبت بال*ع والسمع فقطتإنما  ال*عية
 القول باإلباحة r إ� فيما يتعلق éكم األشياء قبل ورود ال*ع و|ما قلنا الراجح فيه ا�وقف ولعله يؤول ال*ع، هذا

 سألةهذه ا�
ثر فيما بعد ورود ال*ع، فكما بدأنا �منا ëتم به فمن قال إن حكم أÁا  نه سيأتينا أنأفائدة اIحث r هذه ا�سألة 

ا�حريم يمكن أيضا  قبل ورود ال*ع هو اإلباحة يمكن أن يستصحب هذا فيما بعد ورود ال*ع، ومن قال هو األشياء
األدلة كث°ة من ال*ع  نÙ يتأ= بعد ورود ال*ع أل ربما القول با�وقف ال أن يستصحبه فيما بعد ورود ال*ع، ولكن

ìسيأ xترجيح قول مع V ا�لقة القادمة توافرت r م عنهªال. 

    ))))SSSSSSSS    ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 مسألة حكم األشياء بعد ورود ال*عمسألة حكم األشياء بعد ورود ال*عمسألة حكم األشياء بعد ورود ال*عمسألة حكم األشياء بعد ورود ال*ع: : : : ا�سألة اlامسةا�سألة اlامسةا�سألة اlامسةا�سألة اlامسة��

يشمل ذكر ا�راد من ا�سألة وذكر األدلة والقول  مالª �حها، �ل و#مة األشياء هنا تشمل األفعال واألعيان الÖ سبق
 .الªم فيها الراجح، وثمرة

 أنوقلنا  ،وذكرنا خالف العلماء فيها ،éثنا r مسألة حكم األشياء قبل ورود ال*ع مسألة مهمة r هذا اÇانب، õن

يستصحب قوU فيما بعد ورود  اإلباحة شياءاألr  األصل أنمن يقول فالفائدة من éثها هو r استصحاب القول هناك، 
ن قال Ôالقول با�وقف و وأماالقول ويقول به بعد ورود ال*ع،  ، ومن يقول ا�حريم يستصحب هذاباإلباحةال*ع فيقول 

يأì باإلباحة كما س فإنه øصل إ� أن يلت@ مع القول ،ال*ع فربما ال يكون U �ال بعد ورود ال*ع به قائلون قبل ورود
وتكلم عنها بعد ) قبل ورود ال*ع ( الªم عن هذه ا�سألة  r نهاية الªم r هذه ا�لقة، وtلك �ا جاء ابن قدامة إ�

أدلة ال*ع الÖ ن ، والسمع يع¼ أدلة ال*ع السمعية ا\قلية، فإذ"السمع V اإلباحة V العموم وقد دل": ورود ال*ع قال 
حكم األشياء بعد ورود ال*ع هو ا�حريم  تدل V اإلباحة V العموم، ومن يقول بأن جاءت بعد ورود ال*ع

نبx ا�راد r  أنوقد ذكرنا شيئا من أد�ه r مسألة سابقة، لكن øسن هنا  يستصحب القول اtي قال به قبل ورود ال*ع
 .نوع من اإلطالق فهذا لفظ <م وفيهحكم األشياء ا�نتفع بها قبل ورود ال*ع، فعندنا لفظ األشياء  قو\ا

ولم يرد نص ، يرد بشأنها نص يدل V إباحتها �احة األشياء ا�سكوت عنها �<، يع¼ لم :هناهناهناهنا    ))))    األشياءاألشياءاألشياءاألشياء( ( ( ( فا�قصود بلفظ فا�قصود بلفظ فا�قصود بلفظ فا�قصود بلفظ 
فعها ن Ëن Fرها أكb من أواألشياء الÖ ثبت Fرها  أنوبناء عليه فقد اتفق العلماء V  يدل V ¥ريمها �احة، أيضا

األشياء ا�سكوت عنها الÖ لم يثبت  عنن لªم r مسأ�نا، õن نت�م إذفتخرج هذه من �ل ا ،فإنها تكون �رمة
الشخص الشخص الشخص الشخص     أوأوأوأوا\افعة نفعا �ضا أو Ëن نفعها أكb من Fرها r نظر ا�جتهد ا\افعة نفعا �ضا أو Ëن نفعها أكb من Fرها r نظر ا�جتهد ا\افعة نفعا �ضا أو Ëن نفعها أكb من Fرها r نظر ا�جتهد ا\افعة نفعا �ضا أو Ëن نفعها أكb من Fرها r نظر ا�جتهد  فمحل الªم هو r األشياءفمحل الªم هو r األشياءفمحل الªم هو r األشياءفمحل الªم هو r األشياءFرها وال نفعها ، 

  م ا�حريم ؟م ا�حريم ؟م ا�حريم ؟م ا�حريم ؟فهل هذه حكمها اإلباحة أفهل هذه حكمها اإلباحة أفهل هذه حكمها اإلباحة أفهل هذه حكمها اإلباحة أ****    العادي ،العادي ،العادي ،العادي ،
عندنا أدلة عقلية تدل V إن األشياء  إنورود ال*ع، فيقول  من يقول با�حريم يستصحب القول اtي قال به قبل -

 حريميكون ا�كم بعد ورود ال*ع ا� إذاقبل ورود ال*ع حكمها ا�حريم فكذلك  الÖ لم يرد بشأنها نص
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أدلة من الكتاب  يأì بعد ورود ال*ع ويقول عندنا اإلباحة هو قبل ورود ال*ع األشياءحكم  أنمن يقول  ماأو -
فمع¢ قوî.  Uء بعد ورود ال*ع ال حكم U فليس هناك ،والسنة جاءت بأن حكم األشياء بعد ورود ال*ع هو اإلباحة

 ) ) ) )U ال حكمU ال حكمU ال حكمU يع¼ ))))    ال حكم:  V لة أدلة تدلº األشياء بعد ورود ال*ع حكمها أناإلباحة، وحقيقة عندنا Vاإلباحة  

أي األشياء ا�سكوت عنها الÖ لم يكن Fرها  حكم األشياء بعد ورود ال*ع ا�راد باألشياء أن إ�نعيد وننبه ن إذ ////////إ<دة إ<دة إ<دة إ<دة 
من نفعها أو ثبت Fرها �ضا فيكون  أكbنفعها، أما األشياء الË Öن Fرها  لم يكن Fرها أكb من أوFرا �ضا 

ونفعها أكb من Fرها فما ونفعها أكb من Fرها فما ونفعها أكb من Fرها فما ونفعها أكb من Fرها فما  ياء ا�سكوت عنها ا\افعة نفعا �ضا أو األشياء ا�سكوت عنهاياء ا�سكوت عنها ا\افعة نفعا �ضا أو األشياء ا�سكوت عنهاياء ا�سكوت عنها ا\افعة نفعا �ضا أو األشياء ا�سكوت عنهاياء ا�سكوت عنها ا\افعة نفعا �ضا أو األشياء ا�سكوت عنهااألشاألشاألشاألش    ننننفإذفإذفإذفإذ .ا�حريم حكمها
 :ةمن يقول باإلباح كوهنا،يقول با�حريم  هناك من    V قولx خالف أيضاً ؟ ؟ ؟ ؟     حكمها بعد ورود ال*عحكمها بعد ورود ال*عحكمها بعد ورود ال*عحكمها بعد ورود ال*ع

 أنثبت بها أدلة العقلية الÖ قبل ورود ال*ع ويأì باأل فمن يقول با�حريم يستصحب القول اtي قال به    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .ا�حريم حكم األشياء قبل ورود ال*ع

بعد  r هذا ا�قام عقلية لكن استدل كما قلنا بأدلة اإلباحةقبل ورود ال*ع  األشياءحكم  أنومن يقول  ::::القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»
لسمع من القرآن والسنة تدل r ال*عية الÖ جاءت من ا األدلة ال*عية، واألدلة إ�نلتفت أكb  أنينبú  ورود ال*ع
 V ملةÇمنها اإلباحة هو ورود ال*ع حكم األشياء بعد أنا: 

P-  تعا� Uيًعا {قو ِºَ رِْض
َ ْ
ِي َخلََق لَُكْم َما rِ األ

Ù
tُهَو ا)S�({ قرةIعلينا بأن خلق \ا  أناالستدالل  وجه . ا Rاهللا تعا� ام

نهانا عنه  ما إالن إباحة االنتفاع، فيكون االنتفاع  ميع ما r األرض مباحا \ا االمتنا ºيع ما r األرض، وابلغ وجوه
يمR  أنشخص  أرادبهذه اآلية õن نقول إذا  ال*ع، وõن نت�م هنا عن األشياء ا�سكوت عنها، تقريبا لوجه االستدالل

نه ال يمR عليه ب¡ء منعه أبه، و الغالب  ينتفع أنيعمله أو  أنأباح U  نه يمR عليه ب¡ء قدأV شخص r الغالب 
ال¡ء ا�باح للشخص، فيقول r  هذه ليست منة، ا�نة r الغالب تكون r فال يقول r ا�وم الفال» منعتك من كذا منه،

باح االنتفاع ي أنبلغ وجوه االمتنان أتكون ا�نة، ف� اآلية امتنان،  ا�وم الفال» أعطيتك كذا أو منحتك كذا، فباإلباحة
r األرض مباحا إال ما حرمه ال*ع أو ما أخرجناه من  ميع ما r يع ماº ره �ضا  ا�سألة �ل األرض، فيكونF نË ما

 .أو I¹ا

S-تعا� Uوْ { قو
َ
ن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ
Ù
 َطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال

َ
Vَ ًما Ùُ�َر Ù

َ
ْو³َِ إِ±

ُ
ِجُد rِ َما أ

َ
 أ
Ù
َْم ِخِ�يٍر فإنُه  قُل ال

َ
ْو �

َ
ْسُفوحاً أ Ùَدماً م

 َ<ٍد فإن َربÙَك َلُفوٌر رÙِحيمٌ 
َ
ِهلÙ ِلَغْ°ِ اهللاá بِِه َفَمِن اْضُطرÙ َلْ°َ بَاٍغ َوال

ُ
ْو فِْسقاً أ

َ
االستدالل هنا إن اهللا سبحانه  ووجه } رِْجٌس أ

V ن يَُكوَن َميْتَةً {ستثناء ألنه قال وجه اال ذكر ا�حرمات من ا�طعومات، وذكر هذه ا�حرمات
َ
 أ
Ù
والقاعدة اللغوية إن  }إِال

اtي V  األصل V خالف ا�ستث¢، وا�ستث¢ هنا هو ا�طعومات ا�حرمة فيكون أصليكون إال من  االستثناء ال
عدد \ا ا�حرمات من ن اهللا هو اإلباحة، أل خالف هو ا�طعومات ا�باحة، إذا يكون األصل فيما عدا هذه ا�حرمات

V خالف حكمها، أ ا�طعومات بطريقة االستثناء، فدل V ن ما عدا هذه ا�عدودات من ا�طعومات ا�حرمة يكون
األشياء هو  ن األصل rأا�حريم فيكون حكم ما عداها هو اإلباحة، ولو Ëن العكس هو ا�اصل وهو  وحكم هذه هو

 Ùحريم لعد�اهللا األشياء ا�با ا Ùا�اصل هنا هو العكس ما عداها هو �رم ، ولكن حة \ا وعد. 
RRRR---- تعا� Uْزِق {قو áبَاِت ِمَن الرáي Ùْخَرَج ِلِعبَاِدهِ َوالط

َ
Öِ أ

Ù
َم ِزينََة اهللاÙِ ال Ùقُْل َمْن َحر)RS( {اهللا تعا� قد  أناالستدالل  وجه .األعراف

لم يأت بشأنه د�ل øرمه يكون حكمه  ما أن، فدل هذا V هه سبحانعن أنكر V من حرم أشياء بدون د�ل صادر
طيبا من طيبات ا:نيا بدون د�ل  أمراً V من يأì وøرم زينة من زينات ا:نيا أو  اآليةفينكر اهللا تعا� r هذه  ،اإلباحة
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، وما لم يأت بشأنه د�ل اً ما جاء بشأنه د�ل øرمه يكون �رم أن �رم، فدل هذا V أمرهذا  أن�يح من اهللا يقول 
 úرمه أنينبõ رم بدون د�ل ، ألالø من V ولم ن اهللا تعا� ينكر V من يبيح، فيدل V جاء بشأنه د�ل  ما أنينكر

 أنن اهللا تعا� قد أنكر V من حرم، فدل V أل øرمه فهو حرام، أما ما لم يأت îء بشأنه يدل V ¥ريمه فهو مباح
 اإلباحة سواء Ëنت من األعيان أو األفعال ا�نتفعيكون يرد îء يدل V ¥ريمها  شياء ا�سكوت عنها الÖ لمحكم األ

    ....هذه اآليات لكنها تأr ì مع¢أخرى قد ذكرها العلماء ، هناك أدلة الكريم هذا فيما يتعلق باألدلة من القرآن، بها
QQQQ----ال*ع  أنوهو  هاهاهاها    ملتملتملتملت    ^ تفيد مع¢ واحداً ^ تفيد مع¢ واحداً ^ تفيد مع¢ واحداً ^ تفيد مع¢ واحداً قد ورد عندنا �موعة من األحاديث وقد ورد عندنا �موعة من األحاديث وقد ورد عندنا �موعة من األحاديث وقد ورد عندنا �موعة من األحاديث وففففمن السنة من السنة من السنة من السنة وووو r ما ُسكت عن حكمه

 : منهامنهامنهامنهااألحاديث اختلفت ألفاظها لكن معناها واحد و^ ºلة من األحاديث،  هذهوفهو V اإلباحة وV العفو، 

فاقبلوا من اهللا فهو عفو،  ما أحل اهللا r كتابه فهو حالل وما حرم فهو حرام وما سكت عنه(  اهللا عليه وسلم قوU صÉ ....    أأأأ
 اIيه@ r السG الك©ى ا:ارقط¼ و أخرجه )<فيته فإن اهللا لم يكن �نQ شيئا 

فال تضيعوها وحرم حرمات فال  إن اهللا عز وجل فرض فرائض( صÉ اهللا عليه وسلم  من األدلة قول ا\Ó    أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً ....    بببب
r  أخرجه ا:ارقط¼ وا�اكم )بحثوا عنها نسيان فال ت تنتهكوها وحد حدودا فال تعتدوها وسكت عن أشياء من غ°

 وحسنه ا\ووي r السG الك©ى واIيه@ ا�ستدرك

حل اهللا r كتابه أا�الل ما ( قالفا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم �ا ُسئل عن اPÇ والسمن والفراء  أناألحاديث  من    أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً ....    تتتت
    .) عنه وا�رام ما حرم اهللا r كتابه وما سكت عنه فهو Òا عفا

  ::::ثالثةثالثةثالثةثالثة    إ�إ�إ�إ�r ال*ع r ال*ع r ال*ع r ال*ع     األموراألموراألموراألمور قسمقسمقسمقسم    ألنهألنهألنهألنه    )فهو عفو وما سكت عنه((((نه قال نه قال نه قال نه قال أأأأسنجد r األول سنجد r األول سنجد r األول سنجد r األول     األحاديثاألحاديثاألحاديثاألحاديثلو الحظنا لو الحظنا لو الحظنا لو الحظنا 
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
  ما ورد فيها ا�حليل فيكون حكمها حالل، ::::أوال
 ما حرم فهو حرام ثم قال ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 اً اً اً ثا�ثا�ثا�ثا�

ه، وهذا توجيه إ� األخذ باإلباحة r األمور فاقبلوا من اهللا <فيت ما سكت عنه فهذا عفو، وعفو معناه مباح ألنه قال ::::اً
 .وهذا نص �يح r هذا ا�قام ا�سكوت عنها

Ó\ا�ديث ا�ا» قسم ا rÓ\ا�ديث ا�ا» قسم ا rÓ\ا�ديث ا�ا» قسم ا rÓ\ا�ديث ا�ا» قسم ا r    اهللا عليه وسلم Éاهللا عليه وسلمص Éاهللا عليه وسلمص Éاهللا عليه وسلمص Éجاءت من اهللا    األموراألموراألموراألمور    ص Öجاءت من اهللال Öجاءت من اهللال Öجاءت من اهللال Öإ�إ�إ�إ�    ال::::  
P-تضييعها úفرائض ال ينب 

S-اعتداؤها úانتهاكها، وحدود ال ينب úوحرمات ال ينب 

R-وجيه ثم قال أمور سكت عنها م�حث إ�ن غ° نسيان فال تبحثوا عنها، فاIجواز العمل بها، ولو  عدم ا V عنها يدل
Ó\ا xI ن األخذ بها �رماË  اهللا عليه وسلم Éسكت عنها من غ° نسيان فال تبحثوا عنها فالأنه عندما  ذلك وقالص 

 .ا�قام كم بداللة أدلة أخرى r هذاعلي فتحرم اأي التسألو تقدموا عليها، وÔنما قال ال تبحثوا عنها
فوضع قاعدة <مة  :ا\Ó هذه األمور إ� ثالثةا\Ó هذه األمور إ� ثالثةا\Ó هذه األمور إ� ثالثةا\Ó هذه األمور إ� ثالثة أيضا ا�ديث ا�الث اtي ُسئل فيه ا\Ó عن السمن و اÇأيضا ا�ديث ا�الث اtي ُسئل فيه ا\Ó عن السمن و اÇأيضا ا�ديث ا�الث اtي ُسئل فيه ا\Ó عن السمن و اÇأيضا ا�ديث ا�الث اtي ُسئل فيه ا\Ó عن السمن و اPPPPÇ والفراء، قسم والفراء، قسم والفراء، قسم والفراء، قسم

 r ص عليها وغ° ا�نصوص عليهاا�نصو ال*عية األموريُستفاد منها 
 فهذا قسم )حل اهللا r كتابهأا�الل ما (فقال  -

 )وا�رام ما حرم اهللا r كتابه(ثم قال  -

عنها �<  مسكوت أمورr هذه اÇزئية اPÇ والسمن والفراء، فهذه  ويدخل )وما سكت عنه فهو Òا عفا عنه(ثم قال  -
 .اإلباحة نإذ r استعماالت العلماء r درجة مرادفة للمباح فيكون حكمها فهو Òا عفا عنه، والعفو هنا هو تقريباً 
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 األشياء ا�سكوت عنها بعد ورود ال*ع يكون حكمها أنداللة �øة V  ا ºلة نصوص r القرآن والسنة تدلفعندن
الÖ تكون  األشياء ا�سكوتعن  نت�م إنما ،من نفعها أكbوقيدناها بالÖ لم يثبت Fرها أو يكون Fرها  اإلباحة،

وا�قصود بثبوت ا\فع r قاعدتنا هذه و يكون حكمها اإلباحة، أو يكون نفعها أكb من Fرها فتدخل  نفعا �ضا نافعة
يقدم V  أنV  أرادفالعالم ا�جتهد أو الشخص العادي م� ما  والÃر هنا éسب نظر العالم ا�جتهد أو الشخص العادي،

نفعا �ضا فإنه يقدم  ألمر نافعن هذا اأ، r هذه ا�الة م� ما تمحض ø� Uاً  بإباحته أو ¥ريمه نصاً  أمر لم يرد فيه نص
من Fره فأيضا يب* حكمه  أكËbن نفعه  إنفيوازن  ن Ëن فيه FرÔن حكمه اإلباحة بناء V هذه األدلة، وعليه أل
فثبت ، من هذه القاعدة ا هذا األمرمن نفعه فال يقدم عليه ألننا أخرجن ، أما أن Ëن Fره أكbوU أن يقدم عليها اإلباحة
هذه األدلة  ن حكم األفعال واألعيان ا�نتفع بها بعد ورود ال*ع هو اإلباحة بناء Vأالواردة  من عموم األدلة حقيقة

 .ال*عية r هذا ا�قام
نه يستصحب نه يستصحب نه يستصحب نه يستصحب أأأأال*ع قوالن قول باإلباحة وقول با�حريم وهو اtي قلنا ال*ع قوالن قول باإلباحة وقول با�حريم وهو اtي قلنا ال*ع قوالن قول باإلباحة وقول با�حريم وهو اtي قلنا ال*ع قوالن قول باإلباحة وقول با�حريم وهو اtي قلنا  نتم قلتم بأن عندنا بعد ورودنتم قلتم بأن عندنا بعد ورودنتم قلتم بأن عندنا بعد ورودنتم قلتم بأن عندنا بعد ورودأأأأ: : : : يأì سؤاليأì سؤاليأì سؤاليأì سؤال 

    ال*ع؟ال*ع؟ال*ع؟ال*ع؟    بها قبل ورود ال*ع، ببها قبل ورود ال*ع، ببها قبل ورود ال*ع، ببها قبل ورود ال*ع، ب@@@@ عندنا القول با�وقف ما مص°ه بعد ورود عندنا القول با�وقف ما مص°ه بعد ورود عندنا القول با�وقف ما مص°ه بعد ورود عندنا القول با�وقف ما مص°ه بعد ورود    العقلية الÖ قالالعقلية الÖ قالالعقلية الÖ قالالعقلية الÖ قال األدلةاألدلةاألدلةاألدلة
ن اlالف بx القائلx باإلباحة وا�وقف، أل ن بعد ورود ال*ع ال تناقض وال تعارض بx القول باإلباحةأا�قيقة 

�قيقة للقائل باإلباحة بعد ، فإن القائل با�وقف موافق باخالفا معنوياً  وا�وقف خالف لفظي بعد ورود ال*ع وليس
وال يأثم بفعل هذا ال¡ء هذا  يُثاب V االمتناع من اإلقدام V هذا ال¡ء نه الأمراد القائلx با�وقف  ألنورود ال*ع، 

 .مع¢ القول با�وقف r هذا ا�قام
 ا�سكوت عنها، ومراد القائلxحد فيما يفعله وال ثواب î Vء لو فعله من األشياء أ فال عقاب Vوبناء V هذا 

يرادف القول با�وقف فيما بعد ورود  القول باإلباحة أننه ال حرج r الفعل والfك، ومع¢ هذا أباإلباحة بعد ورود ال*ع 
فôُ ا�وقف بهذا القول، وهذا  إذاوالقائلx با�وقف بعد ورود ال*ع  ال خالف بx القائلx باإلباحة إذنفيكون  ،ال*ع

يعr É كتابه العدة،  وأبو، اإلحÆم واآلمدي r كتابه، إمام ا�رمr x كتابه ال©هان، والغزا± r كتابه ا�ستص¯ هو اختيار
 . كتابه روضة ا\اظر ابن قدامة r إ�ه�ح أ�ا  أيضاوموافق 

  ؟؟؟؟؟؟؟؟        ما فائدة éثنا Áذه ا�سألة بعد ورود ال*عما فائدة éثنا Áذه ا�سألة بعد ورود ال*عما فائدة éثنا Áذه ا�سألة بعد ورود ال*عما فائدة éثنا Áذه ا�سألة بعد ورود ال*ع   ��
هل حكمها ا�حريم أو  ،ألة ^ ا\ظر r حكم األشياء ا�سكوت عنها بعد ورود ال*عوثمرة الªم r هذه ا�س فائدة

 ؟حكمها اإلباحة r هذا ا�قام
حكم  باإلباحة والقول الراجح وهو القول اtي عضدته األدلة ال*عية بعد ورود ال*ع يكون ا�قيقة بناء V القول

 أيضاأو ا�حريم قبل ورود ال*ع يقول  ع هو اإلباحة، و من يقول با�ظراألفعال أو األعيان ا�سكوت عنها بعد ورود ال*
ال*ع وال Ïوز اإلقدام عليها، وبناء V هذا :ينا أمثلة تنب¼ V هذين  األشياء ا�سكوت عنها حكمها ا�حريم بعد ورود

  بعد ورود ال*ع، مثالً  ا\ظرين
P.  ُن نعلم أمره ِ� شْ ا�يوان المõ ،بإباحتها �احة بأسمائها وأعيانها، وعندنا حيوانات قد  حيوانات ورد ال*ععندنا  أن

سمها أو إل إمابعينها وÔما بوصف يوضح حقيقتها، وعندنا حيوانات لم تُعرف r وقت الت*يع  نص ال*ع V ¥ريمها إما
هذا نسميه  ال Ïوز؟ أم أكلها يقدم V أن نه Ïوز للشخصأéيث  اإلباحةبعينها، وحينئذ ننظر r حكمها، هل حكمها 

أو  اإلباحةمشª هل حكمها  أمرهافيب*  هناك نص يدل V ¥ريمها وال إباحتها، ، مثل الزرافة ليسأمرهبا�يوان ا�ش� 
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أكلها، وtلك يقول  ال*عية يكون حكمها اإلباحة فيباح األدلةا�حريم بناء V القول الراجح اtي عضدته  حكمها
هذا  ،ن األصل اإلباحةا�ختار حل أكلها أل :السب� قال ومنها مسألة الزرافة، نقل عن :تفريعا r هذه ا�سألةالسيو) 

V مسألة نبحثها هنا،  مثال أول يتفرع 

S.ره :فرع ومثال آخرF ي ُجهلت سميته وُجهلtالقول الراجح هنا، وهناك  فيكون ،وهو ا\بات ا V حكمه اإلباحة بناء
ا\بات اtي ظهر Fره واتضحت سميته فهذا حكمه V ا�حريم ولو لم يرد بشأنه  ن حكمه ا�حريم، لكنأبمن يقول 
الراجح اtي عضدته  بناء V القول اإلباحةال*ع، ولكن هناك نبات لم يظهر Fره وال سميته فنقول حكمه  نص من

ا�بغ  نباتولعل أوضح مثال ما يُعرف  .الوارد r ا�سألة ا�ا» هناك من يقول با�حريم بناء V القولطبعاً  األدلة ال*عية،
وFره، وtلك  نه r بداية ظهوره علماء اإلسالم لم يطلعوا F Vره فهو نبات �هول سميتهأنعلم  اtي يُصنع منه ا:خان،

r األشياء  األصل أنبناء V  ألنهه، من يقول بإباحت وجدنا من العلماء r بداية ظهور هذا ا\بات ومعرفته r بالد اإلسالم
 أننه ثبت أوهو  r هذا ا�قام العلمية ووضوح ا\تيجة األéاثr وقتها، ولكن مع تطور  اإلباحة وال تُنكر هذه الفتوى

Fره فيكون قد خرج  قد ثبت ألنهحكمه اإلباحة،  أننقول  أنFره ¹لب، فال يتأ= هنا  األحوالقل أF  rره �ض أو
شخص، أي من ãام غ°ه ولكنه لم يعلم هل  رجَ بُ  امٌ ãََ  ن قاعدتنا هذه فيكون حكمه ا�حريم، من األمثلة أيضا لو دخلع

r  ن األصلألال يعلم مالكه،  ألنهيت®ف r هذا ا�مام  أنÒلوÑ، فإن لصاحب ال©ج  هذا ا�مام ÒلوÑ لغ°ه أو ليس
 .القول ا�ا» ا�حريم بناء Vبهناك قول  أنح، ومع األشياء اإلباحة بناء V القول الراج

R.األشياء ا�سكوت r مسألة األصل V تتخرج أيضا Öعنها اإلباحة بعد ورود ال*ع، كث° من األمور  ومن األمور ال
يكون حكمها r الع® ا�ديث، فإنها إذا خلت ابتداء من أي �ذور �� فإنه  تدÙ والعقود وا�عامالت ا�ا�ة الÖ جَ 

ن ا�حذور يعت© r ا�حريم ، أل فيها �ذور �� فإن األصل فيها أناتضح  إذا، ولكن األشياءr  األصل ألنه اإلباحة
 .ال*يعة من األمور الÖ تبطل العقد أو ا�عاملة

هذه ºلة من الفروع الفقهية ا�قام ، و هذه ºلة من ا�سائل الÖ تنب¼ V مسألة األصل r األشياء واlالف فيها r هذا
ليس X األشياء ا�سكوت يع¼  قاعدة األصل r األشياء اإلباحة هناك ما يعارضها بيناها �تضح ا�قال r هذا ا�قام ، طبعا

 وا�قصودوا�قصودوا�قصودوا�قصودبضاع ا�حريم، األصل r األ أنمن يقول قواعد أو مسائل تعارضها، وهناك يكون حكمها اإلباحة ، فهناك  عنها

يثبت حلها بد�ل قاطع ، ومنهم  فاألصل فيه ا�حريم ح� نكحة وõو ذلك،نكحة وõو ذلك،نكحة وõو ذلك،نكحة وõو ذلك،النساء وما يتعلق بهن من األالنساء وما يتعلق بهن من األالنساء وما يتعلق بهن من األالنساء وما يتعلق بهن من األ    أمورأمورأمورأمور    ::::ضاعضاعضاعضاعببببباألباألباألباأل
من مسألة  األمرينن يذËتها بوجه �� هو ا�حريم ، فيخرج هذ r اtبائح واللحوم الÖ ال تُعلم األصل أنمن يقول 

 �رمة ح� يأì د�ل قاطع أنها األبضاع و اللحوم اإلباحة ، فيقول ا�سكوت عنها بعد ورود ال*ع األصل r األشياء

بعد ورود ال*ع هو اإلباحة ، وr  V األشياء األصلÏوز اإلقدام عليه ، فجعل هذا مستث¢ من قاعدة  فحينئذباإلباحة 
 . مقرر القواعد الفقهية يعرض دراسته Ò rا)  االصل فيهما ا�حريم واللحوم األبضاع( X حال هاتان القاعدتان 

 ا�نتفع بها بعد األشياءالªم V هذه ا�سألة ،و0تام الªم V مسألة حكم  بهذا ëتم الªم V هذه القاعدة و0تام

  ëتم الªم V مسائل ا�باح وهو القسم ا�الث من أقسام ا�كم ا��ي� ،ورود ال*ع
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 ))))    SRSRSRSR    ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة

    ا�كروها�كروها�كروها�كروه: : : :  أقسام ا�كم ا��ي�أقسام ا�كم ا��ي�أقسام ا�كم ا��ي�أقسام ا�كم ا��ي�ا�كم الرابع من ا�كم الرابع من ا�كم الرابع من ا�كم الرابع من 
    الواجب وا�ندوب وا�باح،الواجب وا�ندوب وا�باح،الواجب وا�ندوب وا�باح،الواجب وا�ندوب وا�باح، ذكر ا�كروه بعد ذكرذكر ا�كروه بعد ذكرذكر ا�كروه بعد ذكرذكر ا�كروه بعد ذكر    مناسبةمناسبةمناسبةمناسبة

البد أن يذكر أيضا ا�منوع من فعله، البد أن يذكر فعله وهو عÊ  هو أن ذكر ا�أذون r فعله هو الواجب وا�ندوب وا�باح 
Ñfواحد من  عنه،درجات إما أن يكون مكروه أو �رم، وا�كروه مع ا�حرم يش X عدة أمور منها إن  r أما ا�رام  ن

V فعله، وأما ا�كروه طلب تر|ه طلب غ° طلب تر|ه طلبا جازما ، ويعاقب  r فعله V جازم، وال يعاقب ا��ف
 .األصل

 ........صطالحصطالحصطالحصطالحاإلاإلاإلاإل    يع¼ تعريفه r اللغة ويع¼ تعريفه r اللغة ويع¼ تعريفه r اللغة ويع¼ تعريفه r اللغة و    ا�قصودا�قصودا�قصودا�قصود    حقيقة ا�كروه،حقيقة ا�كروه،حقيقة ا�كروه،حقيقة ا�كروه،          ��
 r ا�كروه r ا�كروه r ا�كروه r ُْكُم  {: ومنه قول اهللا تعا� - يع¼ إذا لم ¥به - رهت ال¡ءيقال ك ا�حبوب، ضد ::::اللغةاللغةاللغةاللغةا�كروه

َ
َولَِكنÙ اهللاÙَ َحبÙَب إِ�

ِعْصيَاَن 
ْ
ُفُسوَق َوال

ْ
ُكْفَر َوال

ْ
ُْكُم ال

َ
َه إِ� Ùقُلُوبُِكْم َوَ|ر rِ نَُهÙيَماَن َوَزي ِ

ْ
ُْكمُ {سبجانه  وUوق  .ا�جرات} )�(اإل

َ
َه إِ� Ùيع¼ لم  }َوَ|ر

 .والعصيانكم الكفر والفسوق øبب إ�
 وعÊ هذا يكون. ومنه سè يوم ا�رب يوم الكريهة ا�رب، الكريهة و^ الشدة r  وقيل إن ا�كروه r اللغة مأخوذ من 

 ال ينفران إال من îء فيه شده ومشقه ال*ع و ن الطبعألال*ع، Òا نفر من  سواء Òا نفر منه الطبع أو ،فر منها�كروه Òا نٌ 
 يدخل r ا�منوع من فعله اtي هو ا�حرم، ح� إن بعض العلماء أطلق ا�كروه V ¢و هذا ا�ع ،وFر عÊ ا��ف

ُروهاً {r بعض شأن ا�حرمات  كما قال تعا�. ا�حرم
ْ
فهذا قوU مكروها إشارة عÊ أنه }  2Xُ َذلَِك Ëََن َسيSئُُه ِعنَْد َربáَك َمك

Êرم فقد يطلق ع�V ال*ع r ا�حرم  ا�كروه .  
----     r ا�كروه r ا�كروه r ا�كروه r ب  فقد عرف ا�كروه بتعريفات كث°ة كما ^ تعريفات    ::::االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالحا�كروهfألفاظها وتق r تلفö األقسام السابقة

 r،معانيها        
PPPP / / / /فعله ما تر|ه خ° ::::منها تعريفهمنها تعريفهمنها تعريفهمنها تعريفه r من فعله وال عقاب. 

ن الواجب فعله خ° من أل .وا�باحالÖ ^ الواجب وا�ندوب  ا�الثة هذا mرج األحÆم :    ما تر|ه خ° من فعلهما تر|ه خ° من فعلهما تر|ه خ° من فعلهما تر|ه خ° من فعله: : : : فقو\ا فقو\ا فقو\ا فقو\ا 
فعله وتر|ه سواء،  وا�ندوب أيضا mرج ألن فعله خ° وال عقاب r تر|ه، وا�باح أيضا mرج ألن و تر|ه عقاب، تر|ه

 . يوصف أحدهما باl°يةالف
 r وقو\ا r وقو\ا r وقو\ا r عريف آآآآوقو\ا�عريف خر ا�عريف خر ا�عريف خر ا�فعله""""خر ا r فعلهوال عقاب r فعلهوال عقاب r فعلهوال عقاب r رج ا�رام ألن """"وال عقابm ا�رم  V فعلهيعاقب. 

واكت¯ بهذه العبارة وهذه العبارة مش�ة ألنه يدخل فيها  فقط، "هو ما تر|ه خ° من فعله: "بن قدامه �ا عرف ا�كروه قال ا
mرج  "وال عقاب r فعله"تشمل ا�كروه ألن ا�حرم أيضا تر|ه خ° من فعله ، فزدنا عليها  فتشمل ا�حرم كما ،حرما�

هذا ا�عريف اtي ذكرناه  ،r هذا ا�عريف بن قدامه غ° مانع ألنه ال يمنع من دخول ا�حرم مع ا�كروهافتعريف  ا�حرم ،
كلمة خ° فمع¢ ذلك أن ا�كروه فيه فضيل بأردنا ا� ما تر|ه خ° من فعله فيه إشÆل ألنه إذا -يع¼ تعريف ا�حرم  -

 .وX V حال ا�قصود هو تقريب ا�ع¢ ،كروه ال خ° فيه tاتهصحيح ألن ا� وهذا كما قال بعضهم غ° ،خ°
    SSSS////    ما مدح تار|ه ولم يذم فاعله : أنه    من عرف ا�كروهمن عرف ا�كروهمن عرف ا�كروهمن عرف ا�كروه هناكهناكهناكهناك 

 خا± من ا�دح واtم ،  mرج ا�باح ألنه ::::    مدحمدحمدحمدح    مامامامافقوÁم فقوÁم فقوÁم فقوÁم 
 Uوخرج بقو Uوخرج بقو Uوخرج بقو Uوتار|هما ال يمدح الواجب وا�ندوب ألن فاعلهما يمدح ////    ما مدح تار|هما مدح تار|هما مدح تار|هما مدح تار|ه: : : : وخرج بقو 
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m رج ا�رام ألن ا�رام يذم فاعله ::::ولم يذم فاعلهولم يذم فاعلهولم يذم فاعلهولم يذم فاعله: : : : قو\ا  رجكماm. 
RRRR////    وووو Ùهناك أيضا من عر Ùهناك أيضا من عر Ùهناك أيضا من عر Ùا�كروه ترك األو¾ وعرفه بعضهم أيضا بأن ، ما فيه شبهة وتردد: بأنه  ف ا�كروهف ا�كروهف ا�كروهف ا�كروههناك أيضا من عر . 
Q/    عريف يكون أقرب إ� ا�، بأنه ما ثبت ا\  عنه �< نهيا غ° جازم    ::::عرفه بعضهم أيضاعرفه بعضهم أيضاعرفه بعضهم أيضاعرفه بعضهم أيضا�ألنه  قصودولعل هذا ا

  .تعريف r U ذاته ال r حكمه، 0الف ا�عريفات السابقة éكمه
 .بهايثبت ا\  عنها وÔنما ثبت األمر  الواجب وا�ندوب وا�باح ألن هذه لم ::::ما ثبت ا\  عنه �<ما ثبت ا\  عنه �<ما ثبت ا\  عنه �<ما ثبت ا\  عنه �<: : : : فيخرج بقو\ا فيخرج بقو\ا فيخرج بقو\ا فيخرج بقو\ا 

     .جازموليس غ° ا�حرم قد ثبت فيه ا\  نهيا جازم  ا�حرم ألن/ / / /     نهيا غ° جازمنهيا غ° جازمنهيا غ° جازمنهيا غ° جازم    ::::وخرج بقو\اوخرج بقو\اوخرج بقو\اوخرج بقو\ا

 :صيصيصيصيغغغغ ا�كروه وأسا�به ا:الة عليه ا�كروه وأسا�به ا:الة عليه ا�كروه وأسا�به ا:الة عليه ا�كروه وأسا�به ا:الة عليه          ��

 :مثالً ف ا�كروه، رِ عْ وأسا�ب تدل V ا�كروه r ال*ع éيث أنه من خالل هذه الصيغ غَ  هناك عدة صيغ
 )لسؤال وقال و|bة ا إن اهللا كره لكم قيل (وما يشتق منها مثل قول ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم  هَ رِ لفظة كَ  ::::الصيغة األو¾الصيغة األو¾الصيغة األو¾الصيغة األو¾

    ... فيحمل عليه الكراهة 
 أبغض ا�الل إ� اهللا( ومنه قول ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم منها، بغض وما يشتق  عرفة ا�كروه لفظة� ::::الصيغة ا�انيةالصيغة ا�انيةالصيغة ا�انيةالصيغة ا�انية

 . فعله واIغض هنا تدل V أن ترك ال¡ء خ° من، فلفظ أبغض تدل V اIغض )الطالق 
�راها إذا وجدت معها قرينة ت®فها من  أو ما جرى "ال تفعل"يغة ا\  الÖ ^ قو\ا �عرفة ا�كروه ص ::::الصيغة ا�ا�ةالصيغة ا�ا�ةالصيغة ا�ا�ةالصيغة ا�ا�ة

كما سيأì إن شاء اهللا عندما نبحث r ا�حرم، ،تفيد ا�حريمفوردت �ردة  إذا "ال تفعل"ألن صيغة  ،ا�حريم إ� الكراهة
واألصل r قو\ا ال تفعل األصل ، كراهة فإنها تن®فإذا وردة هذه الصيغة مقfنة بقرينة ت®فها من ا�حريم إ� ال لكن

يَن {مثل قوU تعا� . تن®ف وتكون دالة V الكراهة  فيها ا�حريم ولكن إذا وجد معها قرينة ت®فها فإنها ِ
Ù

tَها ا ف2
َ
يَا ك

ْشيَاَء إِْن ُيبَْد لَُكْم تَُسْؤُكْم 
َ
لُوا َقْن أ

َ
 تَْسأ

َ
 هنا قال العلماء إنه للكراهة وليس """"    ال تسألوا" " " "  وUقف. األنعام })P�P(آََمنُوا ال

ن ا\  إ� الكراهة بسبب م�ف  ولو أخذناه V ظاهره هكذا لÆن داال V ا�حريم وليس V اإلباحة ولكنه ،للتحريم
قرآن تبد لكم عفا اهللا وÔن تسألوا عنها حx ي�ل ال( اآلية لقوU تعا�  القرينة الصارفة، وهذه القرينة صارفه وردة r آخر

ْشيَاَء إِْن ُيبَْد لَُكْم تَُسْؤُكْم  { :فقوU) غفور رحيم  عنها واهللا
َ
لُوا َقْن أ

َ
 تَْسأ

َ
 {ورد بعد ذلك  ولكن، r ظاهره ا�حريم }ال

ُقْرآَُن ُيبَْد لَُكْم 
ْ
ُل ال Ù�لُوا َقنَْها ِحxَ ُفَ

َ
سيظهر  تسألوامن ا�خي° ال تسألوا وÔن ا�قال نوع  فكأنه صار هنا P�P( {r(َوÔِْن تَْسأ

 فنقول ا\  للكراهة ،السؤال عنها امÆنيةنهيا جازما بتحريم �ا ورد بعد ذلك احتمال  فلو Ëن هنا ا\  ،لكم حكمها

 .وليس للتحريم
غ°  كن ن   وليغة ا\  غ° جازمة ورد نالصحابة أو ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم بأن ص ا�®يح من ::::الصيغة الرابعةالصيغة الرابعةالصيغة الرابعةالصيغة الرابعة

فلو قالت نهينا عن األتباع اÇنائز  )علينا عزمنهينا عن أتباع اÇنائز ولم يُ (رä اهللا عنها  ةجازم كما ورد r قول أم سلم
ولم يعزم علينا يع¼  لكنها جاءت بصيغة ا\  وبينت أنها غ° جازمة فقالت، وسكتت لÆن هذا اللفظ دال V ا�حريم

، و|ما قلنا قد تتفاوت الكراهة إ� ¥ريمية اÇنائز إتباعلنساء لنقول أنه مكروه  لم øزم لfك هذا األمرعلينا و لم يشدد
 .وت�يهية
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 :ا�كروها�كروها�كروها�كروه إطالقاتإطالقاتإطالقاتإطالقات   ��

r القرآن والسنة أو r م ال*ع واستعماالت ال*عÆأح r ìتلف  ،استعماالت السلف لفظ ا�كروه عندما تأö د أنها	
قد تكون ربما أصول الفقه وقد تكون V معان أخرى  اtي نبحثه هنا r قد تكون دالة V ا�ع¢  هذه االستعماالت

        فمثالفمثالفمثالفمثالأوسع أو ربما تكون أضيق، 
P. هذا اإلطالق عن  يرو ،با�حظور ا�رام أو كما يع© عنه ::::طالقات لفظ ا�كروه أنه يطلق لفظ ا�كروه ويراد بهطالقات لفظ ا�كروه أنه يطلق لفظ ا�كروه ويراد بهطالقات لفظ ا�كروه أنه يطلق لفظ ا�كروه ويراد بهطالقات لفظ ا�كروه أنه يطلق لفظ ا�كروه ويراد بهاااا منمنمنمن

ألنهم Ëنوا  ؟عبارات السلف، و�اذا Ëن ¹لب r عبارات السلف وهذا غلب ã .rهم اهللامام مالك والشاف� وأãد راال
َكِذَب َهـَذا َحَالٌل  { r قوU تعا� الوارد طائلة ا\  ¥تيقعوا  يتورعون ويتحرزون أن

ْ
ِسنَتُُكُم ال

ْ
ل
َ
 لَِما تَِصُف أ

ْ
 َيُقولُوا

َ
َوال

  { :وأيضا قوU تعا� ، } َوَهـَذا َحَرامٌ 
ً
ولـئَِك Ëََن َقنُْه َمْسُؤوال

ُ
ُفَؤاَد 2Xُ أ

ْ
ََ®َ َوال ْIْمَع َوا Ùالس Ùٌم إِن

ْ
 َيْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعل

َ
 }َوال

V وجود احتمال  ءاهللا ب¡ وخشية منهم أن يقولوا V دد أو بناءfال V عدم العلم أو بناء V يس° بناءV عندهم 

ألن ا�عب° بلفظ حرام Ëن فيه  ؟ �اذاحرام، م يقولوا بأنه ، ولن بأن هذا مكروه ويقصدون بذلك ا�رامفإنهم يقولو ،ا�كم
عن إطالق لفظ حرام مبا�ة r الفتوى فيلجئون إ� ا�عب° بلفظ  فتورع ،بأن هذا األمر قد جزم من اهللا تعا� ،جزم

نتبx ونر|ز  السلف ينبú أن وفتاوىدما نقرأ مؤلفات العلماء وهذا يع¼ أننا عن ،ا�عب° بلفظ حرام مكروه �قيهم عن
 : هذا وقالr كتابه أعالم ا�وقعx بÙx  بن القيم رãه اهللاألنهم قد يعنون به حرام، و ،لفظ الكراهة وا�كروه نقف عندو
ق لفظ ا�حريم وأطلقوا حيث تورع األئمة عن أطال ،من أتباع األئمة ن هذا Ëن من أسباب خطأ كث° من ا�تأخرينإ"

ا�حريم اtي أطلقوا  فنفوا ،األمام ال يقول بتحريمأن ا�تأخرون من أتباع ا�ذهب ونفوا ا�حريم وقالوا  فأ= ،لفظ الكراهة
أكره  :قل عنه أنه يقولنُ وليس الكراهة، فمثال األمام أãد  عليه األئمة الكراهة، بينما Ëن مراد األئمة حقيقة r ا�حريم

األمام  قل عنونُ  ،وهما r ا�قيقة øرمان، وع© بلفظ أكره يع¼ من باب ا�ورع r الفتوى ا�تعة والصالة r ا�قابر
األعجف وا�شوي وا�طبوخ ألن  قال أكره اشfاط ،الشاف� أنه قال أكره اشfاط األعجف واألعجف هو الضعيف

فينبr ú ا�قيقة الوقوف  ،ويقصد بها ا�حريم وليس الكراهة ارةفأطلق هذه العب ،فسداألعجف يعيب واشfاط العيب مٌ 
ويقصدون به  يطلقون اللفظربما وا�أ» فيه وعدم األخذ بالعبارات V أطالقها ألن العلماء والسلف  عند �م العلماء

xمقصد مع". 
S.ال*ع أنه r ال*ع أنهمن أيضا أطالقات ا�كروه r ال*ع أنهمن أيضا أطالقات ا�كروه r ال*ع أنهمن أيضا أطالقات ا�كروه r ما ن  من أيضا أطالقات ا�كروه V يطلق �وا�قصود r ا\  ا��يه  ،ا�راد هناوهو  يهاعنه نهيا ت

أو ا�قصود  فيطلق هنا V هذا األمر وهو اtي نبحثه هنا ،جاء به ن  غ° جازم وهو ا�قصود هنا والكراهة ا��يهية ما
 .عند علماء أصول الفقه عندما يطلقون لفظ ا�كروه

نهيا غ°  أو اtي ن, عنه ال*ع ،^ الكراهة ا��يهيةعند األصو�ون أن®ف إ� هذا ا�ع¢ و لفظ ا�كروه طلقذا أإ 
أقسام ا�كم ا��ي� قد خص باسم قد غلب  X قسم منن أل ،ام ا�كم ا��ي�قسجازم وهو اtي õن بصدده r أ

وهذا فيقت� هذا اختصاص ا�كروه أيضا باسم ¹لب عليه كغ°ه من األحÆم  عليه Ëلواجب وا�ندوب وا�باح وا�رام
    ....ا�كروه االسم هو لفظ

R.ال*ع أيضا يطلق ا�كروه ويراد به r ال*ع أيضا يطلق ا�كروه ويراد بهمن إطالقات لفظ ا�كروه r ال*ع أيضا يطلق ا�كروه ويراد بهمن إطالقات لفظ ا�كروه r ال*ع أيضا يطلق ا�كروه ويراد بهمن إطالقات لفظ ا�كروه r ريمه، وأن ما ::::من إطالقات لفظ ا�كروه¥ r ن وقعت الشبهةË ¹لب الظن حله، 
أن هناك شبهة إ� إشارة  �اذا ؟. مكروه مع أن الغالب أنه حالل  أن هذا األمريطلق Vم بعضهففإذا وقعت شبهه r ¥ريمه 

طبعا أكل �م السبع بناء V اtين ¥ريمها، حصل شبهة r  السبع و�ب يس° ا\بيذ فمثل هذه �م مثل أكل ،يمهr ¥ر
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 ،�م السبع فقالوا أن هناك شبهه r ¥ريم أكلالظن، ¥ريمهما جاء 0© أحاد وخ© اآلحاد يفيد بأن  القائلxهم قالوا بهذا 
بشأنه ا\ص وأيضا ¥ريمه r شبه وtلك قالوا  ر الواردمه قيل بتحريمه قياس V اlوأيضا هناك من يقول بيس° ا\بيذ وأن

 .¥ريم r ةوقصدهم بذلك وقعت شبه .مكروهبأنه 
Q.ال*ع r ال*عاإلطالق الرابع للمكروه هنا أنه يطلق r ال*عاإلطالق الرابع للمكروه هنا أنه يطلق r ال*عاإلطالق الرابع للمكروه هنا أنه يطلق r ك ا�ندوبات به ترك ما مصلحته راجحة يطلق ا�كروه ويراد ::::اإلطالق الرابع للمكروه هنا أنه يطلقfك، 

 V ة مصلحتعت©فعلها  تر|ها أوفا�ندوبات مصا�ها راجحة  V ترك ا�ندوب  تر|ها،راجحة V فيطلق بعض العلماء
ما ع© عنه  وهذا اإلطالق ،قال بعضهم ما حكم ترك صالة الض/ يقول بعضهم مكروه ،ترك صالة الض/: مكروه مثل

  .بعضهم 0الف األو¾ كما سيأì الªم عنه بأذن اهللا تعا�
r أن أطالقات ا� ختاما úمهورنكروه ينبÇإطالق لفظ مكروه نبه إ� أن اصطالح ا�نفية قد أختلف عن اصطالح ا r. 

وا�قصود بالكراهية وا�قصود بالكراهية وا�قصود بالكراهية وا�قصود بالكراهية  .ت�يه كما ذكرنا قبل ذلك إذا أطلق لفظ مكروه عندهم ين®ف إ± ا�كروه كراهة فاÇمهورفاÇمهورفاÇمهورفاÇمهور -
�يهيةيهيةيهيةيهية���ال  وÔن Ëنوا ،يسمون بهذا االسم غ° هذا األمرألنهم ال  ،الشارع تر|ه طلبا غ° جازم عندهم يع¼ ما طلب ::::ا�ا�ا�ا�

r الفوناm  ا�رام كما قلنا V ن يطلقهأجواز إطالقهË ن بعض السلف V مهور يقصدون ، ا�رامÇلكن إذا أطلق عند ا
 .به ما طلب الشارع تر|ه طلبا غ° جازم

وmصون ا�كروه اtي يبحثه  ،¥ريم وه كراهةا�كر نه ين®ف إ�أفإذا أطلقوا لفظ ا�كروه فيقصدون  أما ا�نفيةأما ا�نفيةأما ا�نفيةأما ا�نفية -
لكن بد�ل  عند ا�نفية هو ما طلب الشارع تر|ه طلب جازما ::::¥ريما¥ريما¥ريما¥ريما وا�قصود با�كروهوا�قصود با�كروهوا�قصود با�كروهوا�قصود با�كروه .ت�يهيااÇمهور هنا ا�كروه 

وا أن يت�موا وÔذا أراد، أن هذا نوع من أنواع ا�رام عند ا�نفية كما سيأì الªم عن أقسام ا�رام V وسيأì الªم ،ظ¼
فإذن عندنا اÇمهور  ه،فإنهم يع©ون عنه بلفظ ا�كروه ت�ي م،عن ا�كروه اtي هو ما طلب الشارع تر|ه طلبا غ° جاز

 . mتلف عن اصطالح ا�نفية اصطالحهم r ا�كروه
     .جازما غ° الشارع تر|ه طلب إذا ع©وا بلفظ ا�كروه يقصدون بذلك ما طلب ))))األصو�xاألصو�xاألصو�xاألصو�x( ( ( (     فاÇمهورفاÇمهورفاÇمهورفاÇمهور    ))))إ<دةإ<دةإ<دةإ<دة((((
ويقصدون بذلك ا�كروه كراهة  جازما،الشارع تر|ه طلبا  إذا ع©وا بلفظ ا�كروه فيقصدون بذلك ما طلب ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية    ----

تر|ه  وهو ما طلب "مكروه ت�يها"يت�مون عن ا�كروه اtي يت�م عنه اÇمهور فإنهم يسمونه  أما إذا أرادوا أنية، ¥ريم
أطلقنا لفظ مكروه عند اÇمهور يقصدون به  فإذا االسم،يسمونه مكروها ت�يها mصونه بهذا  هذا ،الشارع طلبا غ° جازما

 وÔذا أطلق لفظ ا�كروه عند ا�نفية r أصول الفقه يقصدون، تر|ه طلبا غ° جازم ا�كروه كراهة ت�يه اtي طلب الشارع

 .¥ريما كما سيأì الªم عنه بعد ذلك وهو ا�كروه بد�ل ظ¼، وmصونه باسم خاص به ما طلب الشارع تر|ه طلبا جازما
 وا�صطلح اtي عرفناه بأنه ما طلب، تكلم عنه اÇمهور فيسمونه مكروه ت�يها أما أذا أراد أن يع©وا عن ا�كروه اtي

 .Uالشارع تر|ه طلبا غ° جازم r هذا تنبيه r هذا ا�قام ينبú االنتباه 
 -ا�كروه ت�يها عند ا�نفية  م الرابع r ا�كروه وا�قصود به ا�كروه عند اÇمهور وا�قصوداIحث هنا r القس و�ل 

 .ويسميه ا�نفية مكره ت�يها با�قييد ،طالقبأمكره  بمع¢ ما طلب الشارع تر|ه طلبا غ° جازم يسميه اÇمهور
 ))))حكم ا�كروهحكم ا�كروهحكم ا�كروهحكم ا�كروه( ( ( ( ا�سألة األخ°ةا�سألة األخ°ةا�سألة األخ°ةا�سألة األخ°ة          ��

r ا�كروه عند اÇمهور  أنه �ا Ëنت صيغة ا\ : ونقول r حكمه  .عند ا�نفية يهاً عند اÇمهور وت� إطالقيع¼ حكمه ب
ا\  إذا Ëنت صيغته  فإن حكمه البد أن يكون أخف من حكم جازمة،غ°  ةا�كروه ت�يها عن ا�نفية صيغ أو

 :قالوا éكمه ،ه عند ا�نفيةا�كروه وهو مكروه ت�ي وtلك قال العلماء r حكم .با�راموهو ما يسæ  جازمة،
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  .االمتثالبقصد  يثاب ا��ف إذا تر|ه ::::أوالأوالأوالأوال
فيه  فعله وÔنما يكون، ا�حرم أو ا�كروه ¥ريما عند ا�نفية ا��ف ال يعاقب V فعله كما يعاقب V فعل هإذا فعل ::::ثانياثانياثانياثانيا

  ولكن ،ا وغ° Òتثلومسيئ وÁذا يسæ ¨الفا ،اإلنسانة ا�خالفة الÖ تكتب r صحيفة وثَ ـلَ 

 . ا�حرم 0الف ا�حرم أو ا�كروه ،ال نقول أنه مستحق للعقاب
V �مة إساءة لأن شيوع استعمال الفقهاء  إال ¥ريماً،و|ما يرى بعض العلماء öصيص اإلساءة لفاعل ا�رام وا�كروه 

ف  r  وضعفا،قول إن اإلساءة öتلف شدة ون ا�كروه،هنا éكم  ا�كروه ت�يها أيضا جعلتنا نثبت اإلساءةارتكاب 
وال خالف  ،اÇمهور أو ا�كروه ت�يها عن ا�نفية أخف منها r ارتكاب ا�حرم أو ا�كروه ¥ريما ارتكاب ا�كروه عند

r درجات اإلساءة تفاوت . 
وÔنما نسميه م?ء أو  ابذا تر|ه بقصد االمتثال وفاعله ال يستحق العقإا�واب  ا�كم السابق تارك للمكروه يستحق

ستصغار واالحتقار للحكم اإل عن ئذا Ëن ارتكاب ا�كروه غ° ناشإهذا !ه  ،أو غ° Òتثل فال يستحق العقاب ¨الف
 .ال*�
فإن هذا ينقلب فعله إ� أن يكون حراما ويأثم  ،األحÆم ال*عية حقار rسترتكب مكروه مع االستخفاف واالاأما من 

وõن كما قلنا أن  –ه كما لو ترك اإلنسان مندوبا من ا�ندوبات مع االستخفاف éكم ،العقاب V هذا قV هذا ويستح
فإذا ترك اإلنسان ا�ندوب مع   -ترك ا�ندوب قد يطلق عليه بعضهم اسم ا�كروه، وبعضهم يطلق عليه خالف األو¾ 

 .االستخفاف به فإن هذا ينقلب فعله إ� كب°ة من الكبائر
هذا أضافه إ�  ،Òنوع بال� ذا Ëن مكروه باÇزء فإنه يكونإن الفعل أ : اطÓ رãه اهللا أضاف إ� حكم ا�ندوبالش

Óبلعب الشطرنج ،حكم ا�ندوب األمام الشاط U د بغ° مقامرة مثلpغ° إفإن مثل هذه األشياء  ،وال V مداومةذا وقعت 
r ه عليها قدحت داومالعدالة فإن  فلم تقدح�عدا r، نوعة بال�Ò زءÇرأي األمام  طبعا. فتكون مكروهه با r هذا

 .الشاطÓ رãه اهللا
ولكن ال نهون من حكم ا�كروه كما ذكرنا سابقا r ، حكم ا�حرم هذا ما يتعلق éكم ا�كروه وهو أخف درجه من

، وقصدا إلمتثال ال*ع ا تر|ه امتثاالذإروه نقول أن تار|ه يستحق ا�واب و|ذلك r حكم ا�ك ا�ندوب،حكم ترك 
éكم ال*ع  قصد االستحقار االستخفافبمثال لو أن إنسان فعل مكروه  ،يستحق العقاب من حيث األصل ال فاعلهو

 . بها فإنه قد يلحقه ذنب وعقاب وأثم V هذا وا�هاون
V úارتكاب ا�كروهات واالستحقار فينب r ذر من اإل9افø م ال*ع اإلنسان أنÆقد يلحق به ذنب  ألن هذا ،بأح

 .إذا داوم عليها، وقد يلحقه عقاب إذا اقfن باالستخفاف و االستحقار وقد يلحق به قدح وقد يوصف الشخص باإلساءة

    ))))SQSQSQSQ((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 با�كروه،  سيكون �منا هنا º rلة من ا�سائل ا�تعلقة

  ..ا�كروه وخالف األو¾ا�كروه وخالف األو¾ا�كروه وخالف األو¾ا�كروه وخالف األو¾ الفرق بxالفرق بxالفرق بxالفرق بx    ::::ا�سألة األو¾ا�سألة األو¾ا�سألة األو¾ا�سألة األو¾
V مؤلفاتهم  نلحظ r م هذا األ أنهم وفتاويهمألسنة كث° من الفقهاءÁفتجدهم ،خالف األو¾ مركث° ما يع©ون بقو 

 ويفرقون بينها وبx ،فيقولون تر|ها خالف األو¾الض/ عندما يسألون عن صاله  يقولون r ترك صاله الض/ مثالً 
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وÔنما الفرق، األصو�x لم يبحثوا هذا  إال إن األو¾،  مكروه وÔنما قالوا 0الف  بمع¼ لم يقولوا ترك صاله الض/ - ا�كروه
 .نو< من أنواعه أو للمكروهاعت©وا خالف األو¾ مرادفا 

فقد فرق بx ا�كروه  ،السبالسبالسبالسب���� r كتابه ºع اÇوامع r كتابه ºع اÇوامع r كتابه ºع اÇوامع r كتابه ºع اÇوامع ابنابنابنابنمن أوائل من تكلم عن الفرق بx خالف األو¾ وا�كروه هو 
 وقال إن ا�كم ا��ي� واجب ومندوب ،األو¾ نو< سادسا من أنواع ا�كم ا��ي� عل خالفوج ،وخالف األو¾

وقال إنه ينبú أن  ،ا��ي� فجعل خالف األو¾ نو< سادسا من أنواع ا�كم ،ومباح ومكروه وخالف األو¾ و�رم
r هذه ا�سألة البد أن نوضح r هذا أن  اعتبار خالف األو¾ حقيقة اlالف r ،يكون تقسيم اÇمهور بهذه الصورة

 ومن خالل هذا يمكن أن نصل إ� هل هناك فرق بx األو¾،أو إشارات إ� تعريف خالف  الفقهاء Áم أيضا تعريف

 . وا�كروهخالف األو¾ 
فيقولون إن ا�كروه  ،وبهذا يفرقون بينه وبx ا�كروه ،مقصودة بما ليس فيه صيغة ن  ////أنه أنه أنه أنه ببببالفقهاء يعرفون خالف األو¾ الفقهاء يعرفون خالف األو¾ الفقهاء يعرفون خالف األو¾ الفقهاء يعرفون خالف األو¾ 

 .مقصودة ما Ëن فيه صيغة ن 
األو¾ وبx ا�كروه أن ما ورد فيه  الفقهاء بx خالفمعظم وفرق " : r كتابه éر ا�حيط يقول الزر|¡يقول الزر|¡يقول الزر|¡يقول الزر|¡و هذا السياق  

 –رãه اهللا  –ل ، وأيضا يقو"األو¾ وال يقال مكروه يقال فيه خالف -يرد ن  مقصود -ن  مقصود يقال فيه مكروه وماال
ويقول إمام ويقول إمام ويقول إمام ويقول إمام   "ة أمر متوسط بx الكراهة واإلباحيع¼ ،خالف األو¾ واسطة بx الكراهة واإلباحة الفقهاء يعدونوأن "

ثم ذكر تعريفهم U - حدثه ا�تأخرونأÒا  يقصد بx ا�كروه وخالف األو¾ -ا�عرض للفصل بينهما : "ا�رمr x هذا ا�رمr x هذا ا�رمr x هذا ا�رمr x هذا 
0الف ما إذا أمر ، كقول الشارع ال تفعلوا كذا ونهيتكم عن كذا م®حا به قصود أن يكونا�راد با\  ا� - وقال

 "يكون r خالف األو¾  - فإن تر|ه ال يكون مكروها يع¼ بمستحب
 ق من جهة أن ا�كروه X ما ورد فيه صيغة ن فرق بx ا�كروه وخالف األو¾ فرÙ  نْ مَ  تلخيص \ا أنÙ يفبناء V هذا 

ومثل  ،فنقول إنه مكروه )اهللا الطالق أبغض ا�الل إ�(الطالق r لو ورد صيغة ن  : ودة فهذا نع© عنه با�كروه مثلمقص
 َقنَْها ِحxَ فُ { :قوU تعا�

ْ
لُوا

َ
ْشيَاء إِن ُيبَْد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوÔِن تَْسأ

َ
 َقْن أ

ْ
لُوا

َ
 تَْسأ

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

Ù
tَها ا ف2

َ
ُل يَا ك Ù�القرآن ُيبَْد لَُكْم َقَفا َ

 ،فعÉ هذا نقول مكروه وال نقول 0الف األو¾ ،من ا�حريم إ� الكراهة قلنا إن هذا �ف }اهللا2 َقنَْها َواهللا2 َلُفوٌر َحِليٌم 
 ن  ةشأنه صيغ ا ما ورد rإذً  ،هذا نقول مكروه وال نقول خالف األو¾ ال*ععما لم يرد بشأنه نص من  ألن السؤال

ألنه لو Ëنت  ،غ° جازمة هذه ا\  ا�قصودة وتكون صيغة. عندما نريد أن نع© عن حكمه نقول هذا مكروه ةمقصود
  �رم،جازمة Ëن 

خ° من  وا�قصود بهذا ال¡ء من األمور فعله ،ن  مقصودة فإنه يكون من قبيل خالف األو¾ وما لم يرد بشأنه صيغة
r شأنه صيغة ن  مقصودة فنقول إن تر|ه  وحينئذ لم يرد ،يكون مذموما تر|ه r هذه ا�الة فلو تر|ه اإلنسان فإنه ،تر|ه

Ôنما ورد و عن صاله الض/ يع¼ لم يرد نص ين,، بشأنها صيغة ن  مقصودة خالف األو¾ مثال صالة الض/ تر|ها لم يرد
األو¾ لم نقل تر|ها مكروه  ا إ� تر|ها قلنا تر|ها خالفا أتينمÙ ـفإذن ل.تر|هالكن لم يرد نص بعدم أو ن  عن ، نص بفعلها

هذا كمثال للتفريق بx ، فحينئذ نقول أو نع© عنها 0الف األو¾ا، ألنه لم يرد بf|ها صيغة ن  مقصودة تن, عن تر|ه
فيه صيغة  لم يكن mص بما "خالف األو¾"ص بما Ëن فيه صيغة ن  مقصودة غ° جازمة وأن mُ  "ا�كروه" قالوا نم عند

 ، يكون من خالف األو¾ فfك ا�ندوبات ،و اÇملة ا�قصود بذلك ترك ا�ندوبات ،ن  غ° مقصودة
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د< tلك éثهم  ا�كروهاألو¾ نو< خاص يغاير  خالفمسألة عندما جعلوا  "الفقهاء"نش° هنا إ� أن ا:افع إ� أن 
إ�  0الف األصو�x فإنهم لم øتاجواهية، عتنون باIحث ا�فصيÊ لألحÆم الفقالفقهاء ي ألن ،ا�فصيÊ لألحÆم الفقهية

فثلك لم يعتنوا با�فرق بx  ،الفقهية إنما øتاجون إ� اIحوث اإلºا�ة لألحÆم فقهيةاIحث ا�فصيÊ لألحÆم ال
إضافة إ� هذا أن ا�فريق بx األمر، Á xذا الفقهاء وعدم اعتناء األصو� خالف األو¾ وا�كروه وهذا هو السبب العتناء

 .والعلماء جروا V أنه ال مشاحة r االصطالح ،اصطال³ قريفاألو¾ وا�كروه ت خالف
  :نو< غ° ا�كروهنو< غ° ا�كروهنو< غ° ا�كروهنو< غ° ا�كروه و جعل خالف األو¾و جعل خالف األو¾و جعل خالف األو¾و جعل خالف األو¾ دوا ا�فريق بx خالف األو¾ وبx ا�كروهدوا ا�فريق بx خالف األو¾ وبx ا�كروهدوا ا�فريق بx خالف األو¾ وبx ا�كروهدوا ا�فريق بx خالف األو¾ وبx ا�كروهالعلماء اtين العلماء اtين العلماء اtين العلماء اtين ككككيÙ يÙ يÙ يÙ  منمنمنمن

PPPP----    ¡|حر ا�حيط حيث قا الزر|¡الزر|¡الزر|¡الزرIا rفريق�ا r ل بعد أن عرض األقوال  xا�كروه قال ب xحقيق : "خالف األو¾ و ب�وا
 وÔال لÆنت األحÆم ،آخر اقسم دÙ وال ينبú أن يعَ  ،كما r السG تتفاوتودرجات ا�كروه ، أن خالف األو¾ قسم من ا�كروه

أنه إ�  �مهونعيد نش°  فإذن الزر|¡ "ذلكستة وهو خالف ا�عروف أو Ëن خالف األو¾ خارج عن ال*يعة وليس ك
األو¾ نوع من أنواع ا�كروه وFهما يدور r دائرة  بل يقول إن خالف ،يؤيد ا�فريق بx خالف األو¾ وبx ا�كروهال

 �ندوباتفكما أن ا ،طلب تر|هاقوة r  تتفاوتفكذلك ا�نهيات  r قوة طلب فعلها تتفاوت فقال كما أن ا�ندوبات ،واحدة
قال ألنه لو عددناه قسم  ؟ �اذا، V درجات فكذلك ا�كروهات أيضا V درجات فخالف األو¾ درجة من درجات ا�كروه

ليس هذا  نعده خارجا عن ال*يعة وأو  أقسام ا�كم ا��ي� 6سة آخر lالفنا بذلك إºاع العلماء السابقV x أن
 
ً
 .هذا ا�قام r أمرا مقبوال

    SSSS----    يها عند ا�نفية خالف  ا�كروه، وهو من علماء ا�نفية يرى أن خالف األو¾ أعم من ابن <بدينابن <بدينابن <بدينابن <بدين�ف� مكروه ت
 .  كfك صالة الض/ كما مثلنا r ذلك ،ال يكون مكروه حيث ال د�ل خاص ألن خالف األو¾ قدعكس، األو¾ وال 
الكراهة حكم  ألن خاص،يلزم أن يكون مكروها إال بن   ترك ا�ستحب راجعا إ� خالف األو¾ ال كون أن وبه يظهر

من ا�كروه ألن خالف األو¾ كأنه مكروه  كأن ابن <بدين يرى هنا أن خالف األو¾ أعمف. �� فالبد Áا من د�ل
ألن  ،اقبيل خالف األو¾ لكن ليس X خالف األو¾ من قبيل ا�كروه ت�يه فيكون X مكروه ت�يها يعت© من ،وزيادة
، يدل V أنه من  عنه بشأنه د�ل خاصبأنه ما ورد  ا�كروه ت�يها و|ما قلنا خصÙ  ،من خالف األو¾ ت�يها أخصÙ  ا�كروه

هذا مع¢ . كfك ا�ستحبات كfك صالة الض/،د�ل خاص وخالف األو¾ يشمل ما Ëن بشأنه د�ل خاص ولم يرد بشأنه
 .ا�قال �م ابن <بدين r هذا

 :حقيقةحقيقةحقيقةحقيقةو^ كون ا�كروه من  عنه و^ كون ا�كروه من  عنه و^ كون ا�كروه من  عنه و^ كون ا�كروه من  عنه     ::::ا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انية��

آراء األصو�r x  هل هو مأمور به حقيقة؟ نت�م عن* ا�ندوب، عن ا�راد بهذه ا�سألة وصلتها بمسألة  سنت�م r هذا
 .مr هذا ا�قا تهذه ا�سألة ونوع اlالف وثمرته إن وجد

r باب ا�كروه كما تعرضوا  يعرضون Áا، ة كون ا�كروه من  عنه حقيقةعرضون Áذه ا�سألة و^ مسألاألصو�ون يَ  
لتشابه ا�وضوع بx مسأ�x فإن ، حقيقة ومر بنا الªم V هذه ا�سألة فقالوا هل ا�ندوب مأمور به، \ظ°ها r ا�ندوبات

يرى أن éث مسألة  كأن ،-ن  عنه حقيقةو^ مسألة كون ا�كروه م -ا�سألة عرض عن الªم r األصو�x يُ  كث°ا من
فيجعل اlالف  ا، وما يقال هناك يثبت ضدها هنا،يغ¼ عن éث هذه ا�سألة هن ؟مأمور به éقيقته وهل ه* ا�ندوب 

ومنهم من قال  ،قال أيضا هو من  عنه حقيقة همفمن ؟هل هو مأمور به حقيقة Ïري أيضا r ا�كروه*اÇاري با�ندوب 
 .إذن اlالف V قولx مثل مسألة ا�ندوب �ازاً،من  عنه  غ° من  عنه أو بعبارة مرادفة ا�كروه
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ال*ع واألصل r  بأن استعمال ا\  r ا�كروه شائع r لسان اللغة و يستدل ،من يقول ا�كروه من  عنه حقيقة
ا\  فيه لكراهته وعدم  �رمته كما تطلق V ما Ëن فيقول إن !مة ا\  تطلق V ما Ëن ا\  فيه ،ا�قيقة االستعمال
ا�كروه من  عنه حقيقة كما أن ا�حرم من  عنه  أن يكون هذه الصورة فإذن ينبúبفإذا Ëن اإلطالق  ،استحسانه

ُكْم َقنُْه فَاْغتَُهوا َوَما َغَها{من  عنه أو يقول ا�كروه من  عنه �ازا فيستدل بقوU تعا�  من يقول أن ا�كروه غ° ،حقيقة
فمعلوم أن االنتهاء عنه غ° الزم  أما ا�كروهو ،نتهاء الزم عن ا�ن  عنهإلإ� أن ا ص يش°إن هذا ا\ فيقول. ا�* }ْ)�(

ومع¢ هذا ال  ،وا�كروه ال يلزم االنتهاء منه ،مقصود االنتهاء الالزم طيب ا\  هنا ،فثلك ال يدخل r مصطلح ا\ 
 .عنه �ازا ومع¢ هذا أن ا�كروه غ° من  عنه أو بعبارة أخرى من  ،ا\  الوارد r اآلية r مصطلح يدخل

    الراجح r هذه ا�سألةالراجح r هذه ا�سألةالراجح r هذه ا�سألةالراجح r هذه ا�سألة    
هنا أن ا�كروه غ° من  عنه أو بعبارة أخرى مرادفة  اtي يfجح نرجح أيضاً نظ°ه هنا، يع¼ حقيقة كما رجحنا r ا�ندوب

 �ازامن  عنه 
 هناك،فهو Ïري نظ° الfجيح هنا Ïري  ،به �ازا وليس حقيقة هو ما سبق r ترجيح كون ا�ندوب مأمور/ / / / الfجيح الfجيح الfجيح الfجيح وجه وجه وجه وجه     

مسألة r باب  اtي رجحنا فيه أن ا�كروه من  عنه �ازا هذا الfجيح هو من لوازم الfجيح r حيث أن هذا الfجيح
    .فباب ا\وا^، إن شاء اهللا الكراهة كما سيأì حقيقة r ا�حريم �از ºrهور العلماء  دا\وا^ وهو أن لفظ ا\  عن

فمن ثمرات اlالف هنا  ،نظ°ها r ا�ندوب V اlالف الواردةة الواردة هنا ا�قيقة ^ ثمرثمرة اlالف /  ثمرة اlالفثمرة اlالفثمرة اlالفثمرة اlالف    ----
 أن نقول مثًال 

P.  اهللا علي أن قال أحد الراويلو ورد عن Éص Ó\نهانا رسول( أو قال )نهينا عن كذا (ه وسلم أنه قال الرواة عن ا  Éاهللا ص
مfددا بx إرادة ا�حريم و إرادة الكراهة فيكون  فعÉ ا�ذهب األول يكون ا\  r هذا اللفظ )اهللا عليه وسلم عن كذا 

يكون ا\  من®فا r هذا  - اtي رجحناه هنا –وV ا�ذهب ا�ا» . يرجح ا�قصود ا\  �مال بينهما وال بد من د�ل
 .r ا�حريم ح� يرد د�ل يدل V أن ا�راد به الكراهة ويكون ظاهراً  ،اللفظ إ� ا�حريم

S.ال*ع r  \حريم ،لو ورد لفظ ا�أنه ال يراد به ا V الف فهنا ،ثم دل د�لlصل اø،  * الكراهة دون V ملهõ هل
حقيقة يقول õمله V الكراهة ألن ا\  كما أنه للتحريم حقيقة فهو  روه من  عنهمن يقول أن ا�ك ؟ حاجه إ� د�ل
r هذه ا�الة  ا�حريم õمله مبا�ة V الكراهة ألنه ال حاجة إ� د�ل د�ل V عدم ãله Vل د، فإذا للكراهة حقيقة

جاء د�ل يدل V عدم ¥ريمه فيقول ال õمله V  ومن قال إن ا�كروه من  عنه �ازا ثم. ألن � االستعمالx حقيقة
، وحاصل هذا حينئذ نتوقف ح� يرد الكراهة �از وا�مل V ا�جاز øتاج إ� د�ل ألن ا�مل V ،الكراهة إال بد�ل

r الفlأن هناك من يقول بأن ا V ،هذه ا�سألة r الفlا�مل بالكراهة، هذا حاصل ثمرة ا V هذه ا�سألة  د�ل يدل
 .خالف لفظي، لكن تبx \ا هنا r الواقع أن اlالف ربما يكون U ثمرة فقهيا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟        ا�كروه تكليفا وهل ا�كروه فيه تكليفا�كروه تكليفا وهل ا�كروه فيه تكليفا�كروه تكليفا وهل ا�كروه فيه تكليفا�كروه تكليفا وهل ا�كروه فيه تكليف ^ كون^ كون^ كون^ كون    : : : : ا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ة                  ��

r ي مر معناtالف اlا�كروه هل هو تكل ؟ هل ا�ندوب فيه تكليف*  ا�ندوب ا�قيقة ا r نظ°ه هنا ìيف أو أيضا يأ
 .هناكوهنا أيضا خالف lËالف الوارد  ،فيه تكليف ليس

 وال فيه !فةال وا�كروه  ،فيه تكليف ألن ا��يف إنما يكون �ا فيه !فة ومشقة يرون أن ا�كروه ليس فاÇمهورفاÇمهورفاÇمهورفاÇمهور    

ه أجر وثواب وÔن الفعل ا�كروه فل وحيث Ëن كذلك أن ا��ف إذا ترك ،اتضح هذا من �منا السابق عن ا�كروه ،مشقة
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فيه وال !فة 0الف الواجب وا�حرم وهناك فيها !فة ومشقة وtلك  فهذا ال مشقة ،لم يf|ه فال إثم وال عقاب عليه
 . فيه ا�كروه ال تكليف

 وV ا��يف،هنا يقول أن ا�كروه من  أيضا، هو V نظ° ا�ذهب هناك القائل إن ا�ندوب فيه تكليف ::::ا�ذهب ا�ا»ا�ذهب ا�ا»ا�ذهب ا�ا»ا�ذهب ا�ا»وووو
واستدل بهذا القول بأن ا�كروه ال mلو من  ،ا�نابلةبعض  وبعض الشافعية و هذا øمل قول األستاذ أÈ إسحاق االسفرايي¼

                                      .فيشمله مع¢ ا��يف !فة ومشقة
ا��يف فإن  ويعود هذا إ� تعريف. قة؟ليس فيه !فة ومش إذن منشأ اlالف بx القولx هل r ا�كروه !فة ومشقة أو

طلب ما  ومن عرف ا��يف بأنه ،فإن هذا mرج ا�ندوب وا�كروه عن هذا األمر ،بما فيه !فة عرفنا ا��يف بأنه إلزام
 ،وأنه ال mلو فعلهما من !فة ومشقة ا�ندوب كما سبق ألن r هذه العبارة !فة و فإنه يدخل فيه ا�كروه ،فيه !فه

 .واlالف هنا خالف لفظي

 األمراألمراألمراألمردخول ا�كروه r دخول ا�كروه r دخول ا�كروه r دخول ا�كروه r     : : : : الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة          ��

 مأمور به؟  وا�قيقة أننا إذا نظرنا إ� هذه ا�سألة بهذه العبارة وبهذه الصيغة هل ا�كروه* ع© عنها بعض العلماء بقوÁم 

هل يدخل ا�كروه r األمر أو *، عنوانوtلك استغرب بعضهم إيراد األصو�Á xذه ا�سألة بهذا ال ،تكون �ل استغراب
ن فيها أهذه ا�سألة ك !؟ لكن أن نقول هل هو مأمور به ؟ من  عنه هل ا�كروه* األو¾ أن نقول  ؟ هل ا�كروه مأمور به

قصود علمنا ا� فإذا ؟هل ا�كروه مأمور به أو هل يدخل ا�كروه r األمر*أن نعلم مرادهم بقوÁم  لكن ا�قيقة ينبú ،غرر
 ؟  ا�سألة فما ا�قصود r هذه ،éقيقة هذه ا�سألة فإنه يزول هذا االستغراب

  ؟ هذا الفعل أوال Ïزئ ئفهل Ïز*  V أمر مكروه مشتملة ةأنه إذا أ= ا��ف با�أمور به V صف ،ا�قصود r هذه ا�سألة
 ؟  الا�كروه ¥ت مطلق األمر أو  هل يدخل*فإذن حقيقة هذه ا�سألة 

U مع الكراهة ¥ت هذا األمر ويعت© صاحبها Òتثال  الصورة ا�ؤداة فلو جاء اlطاب مثال بأمر من األمور فهل تدخل 
هل يدخل *باألمر  وقد ع© عنها بعضهم ،هذه ا�سألة وقع اlالف فيها بهذه الصورة ،ال يعت© كذلك وفعلها �زئا أو

 ؟ ور بها�كروه r األمر أو هل ا�كروه مأم
ا�قصود  ألن ،لكن إذا عرفنا ا�قصود بها ال تكون �ل استغراب هنا ،قد تكون �ل استغراب هذه ا�سألة بهذا ا�عب° 

  ؟ Ïزئ فهل Ïزئ أو ال * إذا فعل ا��ف شيئا مأمور به ولكن فعله V صفة مكروهة
ومن يقول أن ا�كروه  ،يقول أنه Ïزئ كون مأمور بهمن يقول أن ا�كروه يمكن يدخل r األمر وأن ا�كروه يمكن أن ي

اlالف هنا بx اÇمهور ، اlالف r ا�سألة هذه خالصه. فإنه ال Ïزئ أو ال يتصور أن يكون مأموراً به ال يدخل r األمر
r بأن ا�كروه ال يدخل xاألمر  من جهة القائل V صفة مشتملة V فإنه ال   أمر مكروه بمع¢ أن من أ= بفعل مأمور به

 ،مكروهة فإن هذا الفعل Ïزئه V صفة  إن ا��ف إذا أ= بفعل م�ف به من جهة أخرى بx ا�نفية يقولون، وÏزئه
وعند ا�نفية ا�كروه مأمور به . بمع¢ ال يدخل r األمر ا�طلق وبناء V هذا يكون ا�كروه غ° مأمور به عند اÇمهور

 ، �طلق بمع¢ أنه إذا فعله ا��ف بصفة مشتملة V كراهة فإنه Ïزئه هذا الفعلا ويدخل r األمر
 :ود�لهم     اÇمهور استدلوا بعدم دخول ا�كروه r األمر وعدم اإلجزاء بهذه ا�الة
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 ،يقت� إÏاد الفعل ما األمر فإنه، أوا\  يقت� ترك الفعل ،إن ا�كروه من  عنه نهيا غ° جازم  قالوا بأنهم :األولاألولاألولاألولا:�ل ا:�ل ا:�ل ا:�ل 
 ،يمكن أن يطلب ترك ال¡ء r حx أنه يطلب فعله وÔذا Ëن متضادين فإنه ال ،فيلزم من ذلك أن األمر وا\  متضادان
 .ةمنهيا عنه r وقت واحد بعبارة ¨ت® أي يستحيل أن يكون ال¡ء مأمورا به

وا�أمور به مستدû  ،فاألمر هو استد<ء وطلب ،ا�كروه حقيقة األمر وحقيقة أنه يوجد تناr بxقالوا  ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا:�ل ا:�ل ا:�ل ا:�ل 
فعله فيكون ا�كروه  أما ا�كروه فهو مطلوب الfك إذن ليس مستدû وال مطلوب ،فعله مثل الواجب وا�ندوب ومطلوب
 .همن  عن

 س منهيا عنه فمن باب أو¾مع أنه لي ،مأمورا به كما سبق رجحنا هذا r مذهب اÇمهور ذا Ëن ا�باح ليسإ ::::الثالثالثالثا�ا�ا�ا��ل �ل �ل �ل ا:ا:ا:ا:

ه، هذه األدلة حقيقة ربما للجمهور تستقيم ا�كروه ال يدخل ¥ت األمر وال يكون مأمور به مع زيادة V كونه من  عن
 .دال�ها لو قلنا أن مراد ا�نفية أنه Ïزئ إذا أدÙى الفعل V صفة فيها كراهة

ا:�ل اtي ثبتت به  إ� ا�سألة ننظر يظهر r الfجيح r هذه ::::    نفيةنفيةنفيةنفيةاlالف بx اÇمهور وبx ا�اlالف بx اÇمهور وبx ا�اlالف بx اÇمهور وبx ا�اlالف بx اÇمهور وبx ا�    أردنا أن نرجحأردنا أن نرجحأردنا أن نرجحأردنا أن نرجحإذا إذا إذا إذا 
وÔن  ، فهنا ينبú أن يقال بعدم اإلجزاء ؟ ين, عن هذه الصفة بعينها فهل ثبتت الكراهة ألجل ورود ا\ص اtي* الكراهة 
 .الكراهة من جهة ¨الفة الصفة للمندوب فينبú أن يقال باإلجزاء Ëن ثبوت
 :اlالف بx اÇمهور وبx ا�نفية r هذا ا�قاماlالف بx اÇمهور وبx ا�نفية r هذا ا�قاماlالف بx اÇمهور وبx ا�نفية r هذا ا�قاماlالف بx اÇمهور وبx ا�نفية r هذا ا�قام تتتتمن ثمرامن ثمرامن ثمرامن ثمرا

P. غ° طهارة أو V يساره قالوا لو طاف م�ف V يمينه بدل أن يكون V يتIطاف منكس يع¼ منكوس أي جعل ا، 
َعِتيِق {األمر الوارد بقوU تعا�  فهنا هل يدخل

ْ
َيِْت ال

ْ
Iفُوا بِا Ùو Ùَط

ْ
فاÇمهور يقولون ، r ذلكالعلماء  اختلف. ا�ج } )�S(َو�

ا�نفية يقولون إن الصفة تدخل r هذا  .الصورة ال Ïزئ ومع¢ هذا أن فعل ا��ف بهذه، ا�كروه يتناولاألمر مطلق ال 
r هذه ا�الة �زئ مع الكراهة األمر ا�طلق وفعل ا��ف. 

S.زئ أو هل يدخ* دون ترتيب  قالوا لو توضأ م�ف وضوءا منكسا ::::ا�مرة ا�انيةا�مرة ا�انيةا�مرة ا�انيةا�مرة ا�انيةÏالوضوء و r األمر ا�طلق الوارد r ل هذا
 . بناء V ما ذكرنا. وا�نفية يقولون إنه Ïزئ . يقولون ال Ïزئ  اÇمهور. ال ؟

R.مهور يقولون ال ينعقد.هل ينعقد صومه أو ال ينعقد؟ * تطو<، مثل من صام يوم الشك  :ا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ة ا�مرةا�مرةا�مرةا�مرةÇألن الصوم  ،ا
r األمر ا�طلق فال يكون صومه هذه ا�الة فال مكروه r فإن  ،صام يوم الشك وا�نفية يقولون أن من .منعقدا يدخل

 . بناء V أن ا�كروه يدخل r األمر ا�طلق ،صومه ينعقد مع الكراهة

    ))))�S�S�S�S    ((((ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ،،،،من أقسام ا�كم ا��ي� وهو ا�حرممن أقسام ا�كم ا��ي� وهو ا�حرممن أقسام ا�كم ا��ي� وهو ا�حرممن أقسام ا�كم ا��ي� وهو ا�حرم القسم اlامس واألخ°القسم اlامس واألخ°القسم اlامس واألخ°القسم اlامس واألخ°

 :::: حقيقة ا�حرمحقيقة ا�حرمحقيقة ا�حرمحقيقة ا�حرم

ومن معا» ا�حرم أنه يأì  ،وا�رام ضد ا�الل ،منعه إياه إذا ، يقال حرم ال¡ء øرمه ¥ريماً  ،�منوعهو ا ::::ا�حرم r اللغةا�حرم r اللغةا�حرم r اللغةا�حرم r اللغة
 .بمع¢ الواجب أي ا�ابت

َمَراِضَع {إطالق لفظ ا�حرم V ا�منوع أو V ا�نع قوU تعا�  فمن -
ْ
ْمنَا َعلَيِْه ال Ùوََحر)PS({منعناه منها بمع¢. القصص 

ٌل َوَهَذا َحَراٌم {ضد ا�الل قوU تعا�  ومن إطالقه -
َ

َكِذَب َهَذا َحال
ْ
ِسنَتُُكُم ال

ْ
ل
َ
 َيُقولُوا لَِما تَِصُف أ

َ
 .ا\حل})�PP(َوال

 .)إن ا�الل بx وÔن ا�رام بx(عليه وسلم  وا�رام هنا ضد ا�الل ومن هذا ا�ع¢ قوU صÉ اهللا
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 يَرِْجُعوَن {منه قوU تعا� ف ،ا�ابت وأما إطالق ا�رام بمع¢ الواجب أي -
َ

ُهْم ال Ùغ
َ
نَاَها ك

ْ
ْهلَك

َ
 قَْريٍَة أ

َ
Vَ وََحَراٌم)��({ 

قريٍة  ومعناه عندئذ ٍ واجب V ،وهذا ا�ع¢ ø> عن ابن عباس r تفس°ه هذه اآلية ،واجب حرام هنا فمع¢. األنبياء
 .مع¢ اآلية هنا وأا�رام هنا  تفس°ات لفظأردنا إهالكها أنهم ال يرجعون عن الكفر إ� اإليمان r أحد 

وقيده ، ما يذم فاعله �</ الصطالح مثًال عرفه بعضهم بأنه للمحرم r ا وردت عدة تعريفات ::::تعريفه r االصطالحتعريفه r االصطالحتعريفه r االصطالحتعريفه r االصطالح
 tاته .من حيث هو فعل: بقوÁم  بعضهم

ً
فاعله ألن ا�باح أحياناً قد يذم فاعله وا�ندوب قد يذم  ،يع¼ ما يذم فاعله �<

V فاعله و|ذلك ا�باح و هذه ا�الة قد يذم ،أدى فعل ا�ندوب إ� ارتكاب �رم ذلك مثًال تفويت واجب أو إذا ترتب، 
ما يذم فاعله �< من حيث هو فعل أو "فقوÁم هنا ، وÔنما لعارض عرض U ولكن ليس tات ا�ندوب وليس tات ا�باح

األمور الÖ قد تعرض Iعض األفعال الr Ö أصلها مباحة أو مندوبة أو قد تكون  هذه ح� mرجوا مثل يع¼ "قوÁم tاته
وهذا تعريف بالضد  ،ف بعضهم ا�حرم بأنه ضد الواجب وهذا تعريٌف البن قدامة رãه اهللاعرI،  Ùعض األحوال �رمةً 

ألنه يfتب  ،ف تصويراً واضحا�عرÙ يصور ا ولكن هذا ا�عريف ال ،جرى عليه بعض العلماء أنهم يعرفون ال¡ء بضده
 .الواجب ح� يتصور ا�حرم بعده V هذا البد أن يتصور اإلنسان قبل ذلك

ما يذم فاعله : وهذا r مع¢ قو\ا  ،ما ينتهض فعله سببا لثم �< بوجه ما من حيث هو فعٌل U ::::اآلمدي عرف ا�حرم بأنه اآلمدي عرف ا�حرم بأنه اآلمدي عرف ا�حرم بأنه اآلمدي عرف ا�حرم بأنه 
من حيث هو فعل  :وقو\ا  ، ما يذم فاعله �< :قو\ا  يساويهذا  "سبباً لثم ما ينتهض فعله"ألنه  .حيث هو فعل �< من

U .من حيث هو فعل"قو\ا  يساوي." 
 Uفخرج بقو Uفخرج بقو Uفخرج بقو Uرج هذا الواجب وا�ندوب  ....للللثثثثم �<م �<م �<م �<    سبباً سبباً سبباً سبباً  ما ينتهض فعلهما ينتهض فعلهما ينتهض فعلهما ينتهض فعله: : : : فخرج بقوm نماÔيكون  ألن فعلهما ال ينتهض سبباً لثم و
 ،إما ترك واجب أو فعل �رم فإنه يذم mرج ا�باح اtي يستلزم فعله .عل Uمن حيث هو ف :وخرج بقوU ؛ سبباً للمدح

 .بل �ا عرض U وبما لزم عليه ،من جهة فعله لكن ال من جهة كونه مباحا أو من جهة ذاته أو
قال r قال r قال r قال r r نسق اtي قلنا يتفق مع ألفاظ ا�قسيم الÖ سار عليها اÇمهور فr نسق اtي قلنا يتفق مع ألفاظ ا�قسيم الÖ سار عليها اÇمهور فr نسق اtي قلنا يتفق مع ألفاظ ا�قسيم الÖ سار عليها اÇمهور فr نسق اtي قلنا يتفق مع ألفاظ ا�قسيم الÖ سار عليها اÇمهور ف هناك أيضا من عرف ا�حرم بتعريٍف يس°هناك أيضا من عرف ا�حرم بتعريٍف يس°هناك أيضا من عرف ا�حرم بتعريٍف يس°هناك أيضا من عرف ا�حرم بتعريٍف يس°

  ،ثبت ا\  عنه �< نهيا جازما ما    ::::تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه
  ،طلب الشارع تر|ه طلباً جازما ما ::::أو بعبارة تؤدي نفس ا�ع¢ قريبة r اللفظأو بعبارة تؤدي نفس ا�ع¢ قريبة r اللفظأو بعبارة تؤدي نفس ا�ع¢ قريبة r اللفظأو بعبارة تؤدي نفس ا�ع¢ قريبة r اللفظ

 نهياً جازما ::::أو يقالأو يقالأو يقالأو يقال
ً
 .ما ثبت ا\  عنه �<

 .عنهابها ولم يثبت ا\  ألن هذه ثبت األمر  ،رج الواجب وا�ندوب وا�باحm "ما ثبت ا\  عنه �<"فخرج بقو\ا  -
فا\  r  ،فيه ن  غ° جازم ألن ا\  ،mرج ا�كروه عند اÇمهور وا�كروه ت�يها عند ا�نفية "جازمانهياً " وقو\ا

 .ا\  فيه ن  غ° جازم ا�كروه ت�يها عند ا�نفية هذا وأا�كروه عند اÇمهور 
وطبعا  .عند اÇمهورعند اÇمهورعند اÇمهورعند اÇمهورهذا هو تعريف ا�حرم  "طلب الشارع تر|ه طلبا جازما أو ماما ثبت ا\  عنه �< نهيا جازما " قو\ا

U ا�حرمات مثل يمثل r 
ً
    ....الربا والزنا والôقة وõو ذلك :باألمور ا�عروفة �<

r r r r     ا�كروه ¥ريما فيقولونا�كروه ¥ريما فيقولونا�كروه ¥ريما فيقولونا�كروه ¥ريما فيقولون وهووهووهووهو    ،،،،ا�نفية يزيدون r تعريف ا�حرم لفظاً آخر يمùه عن قسم آخر أقل مرتبة منها�نفية يزيدون r تعريف ا�حرم لفظاً آخر يمùه عن قسم آخر أقل مرتبة منها�نفية يزيدون r تعريف ا�حرم لفظاً آخر يمùه عن قسم آخر أقل مرتبة منها�نفية يزيدون r تعريف ا�حرم لفظاً آخر يمùه عن قسم آخر أقل مرتبة منه ولكنولكنولكنولكن
أو يقولون ما طلب الشارع تر|ه طلباً جازماً بد�ل  ،بد�ل قط� ما ثبت ا\  عنه �< نهيا جازما ::::تعريف ا�حرم هو تعريف ا�حرم هو تعريف ا�حرم هو تعريف ا�حرم هو 

 .كما قلنا بما يتفق مع اÇمهور بالربا والزنا والôقة فهذه من ا�حرمات ويمثلون Áذا ،قط�
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أقل  ةا�كروه ¥ريماً r م�ل وجعلوا ريق بينه وبx ا�كروه ¥ريماً أرادوا به ا�ف """"بد�ل قط�بد�ل قط�بد�ل قط�بد�ل قط�""""r نهاية ا�عريف  فقوÁم -
ما طلب الشارع تر|ه طلبا :  وtلك عند ا�نفية فا�كروه ¥ريماً هووtلك عند ا�نفية فا�كروه ¥ريماً هووtلك عند ا�نفية فا�كروه ¥ريماً هووtلك عند ا�نفية فا�كروه ¥ريماً هو ،من م�لة ا�حرم وفرقوا بx ا�حرم وا�كروه ¥ريما

 نهياً جازماً بد�ل ظ¼    ::::أو كما قلناأو كما قلناأو كما قلناأو كما قلنا، ظ¼ جازما بد�ل
ً
 .ما ثبت ا\  عنه �<

وما يتعلق با�كروه ¥ريما ما ثبت ا\   ،ºاع قط�Ëن بإ ما وهو متواتر من القرآن والسنة  :::::�ل القط�:�ل القط�:�ل القط�:�ل القط�بابابابا وا�قصودوا�قصودوا�قصودوا�قصود    ----
أو ما Ëن ثابتاً  ما جاء بطريق اآلحاد من السنة ::::وا�قصود با:�ل الظ¼ هنا عند ا�نفية هووا�قصود با:�ل الظ¼ هنا عند ا�نفية هووا�قصود با:�ل الظ¼ هنا عند ا�نفية هووا�قصود با:�ل الظ¼ هنا عند ا�نفية هو ،فيه نهيا �عيا بد�ل ظ¼
  ،ذلك بإºاع ظ¼ أو بقياس وõو

ا�نفية  قلنا عند ،قسم أقل من ا�حرم كما قلنا سابقاً r تقسيم أحÆم ا�كم ا��ي� فا�نفية تفردوا عن اÇمهور بإثبات
 
ً
وزادوا هنا r األشياء ا�طلوب تر|ها ا�كروه  ،فعلها الفرض زادوه هناك r ا�طلوبات r األشياء ا�طلوب: سبعة فزادوا أوال

بد�ل ظ¼  أما ا�كروه ¥ريما عند اÇمهور فهو من ا�حرم سواء ثبت ،ا�حرم وا�كروه ت�يها r مرتبة بx فجعلوه، ¥ريما
فهذا يدعونا إ� أن ننتقل إ� الªم V الفرق  فا�نفية تفردوا بهذا ا\وع ،أو ثبت بد�ل قط� ا�هم أنه جاء بد�ل جازم

جازم  مادام أنه جاء طلب الfك فيه بطريق ،ال يفرقون بx ا�حرم وا�كروه ¥ريمافاÇمهور ، بx ا�حرم وا�كروه ¥ريما
أما ا�نفية ، سميناه �رم أو مكروه ¥ريما سواء ،سواء Ëن بد�ل قط� أو Ëن بد�ل ظ¼ حكمهما سواء، فªهما سواء

ثبت  وما ،نهيا جازما بد�ل قط� هو ا�حرم¥ريما فيجعلون ما ثبت ا\  فيه �<  فيفرقون بx ا�حرم وبx ا�كروه
 
ً
إ� طريق ثبوت ا\  فيه فلما Ëن ثبوت  فينظرون ،بد�ل ظ¼ فهذا يسمونه ا�كروه ¥ريماً  جازماً  نهياً  ا\  فيه �<

فقالوا  ،والفرضكما فعلوا سابقا ً r الواجب  ا�رام إ� درجة ا�كروه ¥ريماً  ا\  عن الشارع بد�ل ظ¼ أنزلوه عن درجة
r طلبا جازما بد�ل قط� :هو الفرض U الواجب ،ما ثبت طلب الشارع r ما ثبت أمر الشارع به أمرا جازما  : وقالوا

ونظروا r ذلك إ� ا:�ل ا�ثبت  ،بx ا�حرم وا�كروه ¥ريماهنا فرقوا  ،والواجب فكما فرقوا هناك بx الفرض ،بد�ل ظ¼
بهذا  ،اإلمام أÈ حنيفة رãهم اهللا تلميذ اإلمام �مد بن ا�سناإلمام �مد بن ا�سناإلمام �مد بن ا�سناإلمام �مد بن ا�سنية عندما فرقوا هذا ا�فريق نسبوه إ� ا�نف، األمر Áذا

 نهياً جازماً بد�ل ظ¼: هو نستطيع أن نقول إن ا�كروه ¥ريماً عند ا�نفية
ً
 ما ثبت: وأن ا�حرم هو، ما ثبت ا\  فيه �<

 
ً
 :ومثلوا للمكروه ¥ريما مثالً ، والزنا والôقة وõوها الربا :مثل ومثلوا للمحرم ،بد�ل قط� جازماً  نهياً  ا\  عنه �<

بالسنة  فقالوا هذا من قبيل ا�كروه ¥ريما ألنها ثبتت ،السباع و� ذي ¨لب ٍ من الط° با\  عن أكل ذي ناب من
ففرقوا بالتسمية  ،بد�ل قط� فتكون �رمة بتتوقالوا إن ما ورد r الزنا والôقة والربا هذه ث ،و^ تفيد الظن حاديةاآل

 .ال فرق فحكمهما واحد سواء سميناه �رم أو مكروه ¥ريماً  جازماً  طلباً  بينهما واÇمهور يقولون اÇميع مطلوب تر|ه
    : نش° إ� أمريننش° إ� أمريننش° إ� أمريننش° إ� أمرين وقبل اإلنتهاء من تعريف ا�كروه ¥ريماً وقبل اإلنتهاء من تعريف ا�كروه ¥ريماً وقبل اإلنتهاء من تعريف ا�كروه ¥ريماً وقبل اإلنتهاء من تعريف ا�كروه ¥ريماً  •

مع ثبوت ا�فريق عنده بx ما ثبتت حرمته  ،¥ريماً اسم ا�رام �كروهأن اإلمام �مد بن ا�سن يطلق V ا ::::األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
الكراهة  وتعليل ذلك أنه يريد بهذا اإلطالق تغليب جانب ا�رمة V هذا األمر وÔبعاده عن ،ظ¼ بد�ل قط� أو بد�ل

العلماء بتسمية ا�حرم بالظن باحتياط  وعلل العلماء هذا اإلطالق أيضا ،الÖ تن®ف عند اÇمهور إ� ا�كروه ت�يها
وربما أطلق فقهاؤنا ا�رام V ا�كروه ¥ريما وعند " فيقول ا�نفية ،�Ëرام مكروها وÔن Ëن حكمه العقاب V الفعل

فإذا  ،فيه نصا قاطعا با�رمة ألنه لم Ïد ،�مد X مكروه ¥ريما حرام وÔنما سماه مكروها ولم يقطع بتسميته حراما اإلمام
وÔال قال  ،قاطعا با�حليل قطع القول به فسماه حالال وÔذا وجد نصاً  ،حراما د نصا قاطعا با�حريم قطع القول به فسماهوج

وذلك  ،وغ°هم من فقهاء السلف وهذه طريقة األئمة األربعة ا�جتهدين ،" الظ¼ ال بأس به و ا�رام الظ¼ أكرهه r ا�ل
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ٌل وََهَذا َحَراٌم { تعا�  اهللا م قولاحتياطاً منهم ل� ال ينطبق عليه
َ

َكِذَب َهَذا َحال
ْ
ِسنَتُُكُم ال

ْ
ل
َ
 َيُقولُوا لَِما تَِصُف أ

َ
َوال

)PP�({ا\حل.  
ا�كروه ¥ريما r الªم V ا�كروه  رض Iحثتعاtي õتاج ا�نبيه إ�ه r هذا أن كث° من العلماء ي ::::األمر ا�ا»األمر ا�ا»األمر ا�ا»األمر ا�ا»

 ،د<هم إ� هذا اشfاكهما r لفظ الكراهة فغلبوا جانب التسمية r ا�قسيم ولعل اtي ،روهويعدونه نو<  من أنواع ا�ك
 . يع¼ r معناه وحكمُه حكمه ألنه ،األو¾ أن 	عل الªم فيه عند الªم V ا�حرم و	عله قسماً من أقسامه إال أن

إذ إن ا�كروه ¥ريما وÔن Ëن ثبوته بد�ل ظ¼  ،التسميةوا�كم V  فكما مùنا الواجب عن الفرض تغليبا  انب ا�ع¢
وهو  اا�كروه ت�يه، ا�قام tلك مùنا ا�كروه ¥ريما عن ا�حرم r هذا ،بصيغة ٍ جازمة مثل صيغة ا�رام لكن ا\  فيه

أسا¦ بx ا�كروه ت�يها  وهذا فرق ،فصيغة ا\  فيه ^ غ° جازمة ،ت�يها ا�كروه عند اÇمهور وعند ا�نفية ا�كروه
xذا ،ا�كروه ¥ريما وبÁأما ا�كروه  ،اختلف عن ا�رام فا�كروه ¥ريما صيغة ا\  فيه جازمة لكنه ثبت بد�ل ظ¼ و

غ° جازمة وtلك mتلف ا�كروه ت�يها عن ا�كروه ¥ريما r صيغة  ت�يها أو ا�كروه عند اÇمهور فإنه صيغة ا\  فيه
�يهاً قوÁم يهاً قوÁم يهاً قوÁم يهاً قوÁم     ،،،،�ِ أقرب ما Ëن إ� ا�رام: : : : وtلك أطلق العلماء V ا�كروه ¥ريما تعريفا بقوÁم وtلك أطلق العلماء V ا�كروه ¥ريما تعريفا بقوÁم وtلك أطلق العلماء V ا�كروه ¥ريما تعريفا بقوÁم وtلك أطلق العلماء V ا�كروه ¥ريما تعريفا بقوÁم  ،ا\ ��� ::::وأطلقوا V ا�كروه توأطلقوا V ا�كروه توأطلقوا V ا�كروه توأطلقوا V ا�كروه ت

 . يتعلق با�فريق بx ا�حرم وبx ا�كروه ¥ريما هذا فيما ،ما Ëن إ� ا�ل ِ أقرب
 ::::    تسميات وعدة إطالقاتتسميات وعدة إطالقاتتسميات وعدة إطالقاتتسميات وعدة إطالقات ا�حرم يطلق عليه العلماء عدةا�حرم يطلق عليه العلماء عدةا�حرم يطلق عليه العلماء عدةا�حرم يطلق عليه العلماء عدة •

ا�عصية ويسæ اtنب والقبيح والسيئة والفاحشة واإلثم  ا�حظور ويسæ ا�منوع ويسæ ا�زجور عنه ويسæ م يسæفا�حر
 .ويقصدون بها ا�حرم ظانهاالÖ يذكرها العلماء r م والعقوبة وõو ذلك من األلفاظ

    ا�حرم ا�حرم ا�حرم ا�حرم  حكمحكمحكمحكم
 كم ا�كروه ¥ريما ومن خالU تتضح ا�قارنة بxألنه أيضا به سنت�م عن ح ،ا�حرم من ا�ستحسن أن نذكر هنا حكم

يفرقون بx ا�حرم وبx ا�كروه  لكن ا�نفية ،وÔن Ëن اÇمهور التسمية عندهم واحدة ،ا�حرم وبx ا�كروه ¥ريما
 .¥ريما

ا�هم  ،ا ال فرقسواء سميناه �رما أو سميناه مكروها ¥ريم ،ثبت بد�ل ظ¼ اÇمهور يقولون هذا ثبت بد�ل قط� وهذا -
 ظ¼بد�ل  ويفرقون r ا�كم بx ما ثبت بد�ل قط� وبx ما ثبت ،بد�ل قط� وثبت بد�ل ظ¼ أنه ثبت

 أيضا فرقوا r التسمية ،ظ¼ ا�نفية كما فرقوا با�كم بx ما ثبت بد�ل قط� وبx ما ثبت بد�لو -

ا�كم بx ما ثبت بد�ل قط� وما ثبت r  بينما ما ثبت  ،ةفإذن اlالف بx اÇمهور وبx ا�نفية خالف r التسمي
 .عليه بد�ل ظ¼ r الواقع متفق

 ،أمر من األمور فإنه يfتب V ذلك أحÆم معينة فنقول إن ا�رمة إذا ثبتت r فإذا أتينا إ� حكم ا�حرم وا�كروه ¥ريماً 
نظراً Áذا االختالف r ا�كم سيكون عندنا مقارنة بx ما و ،ثبت به ا�حريم öتلف هذه األحÆم éسب ا:�ل اtي

أو سمينا اÇميع  اسمينا اÇميع �رم سواء سميناه هذا �رما أو مكروه ¥ريما أو ،بد�ل قط� وبx ما ثبت بد�ل ظ¼ ثبت
 :فنقول ،قط� وهذا ثبت بد�ل ظ¼ فبينهما اختالف r ا�كم ا�هم أن هذا ثبت بد�ل ،مكروها ¥ريما

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
r  كما قلنا إنه يلزم أن يعتقد فرضية الفرض ،ما Ëن ثابتا بد�ل قط� اعتقادا جازماما Ëن ثابتا بد�ل قط� اعتقادا جازماما Ëن ثابتا بد�ل قط� اعتقادا جازماما Ëن ثابتا بد�ل قط� اعتقادا جازما يلزم ا��ف االعتقاد éرمةيلزم ا��ف االعتقاد éرمةيلزم ا��ف االعتقاد éرمةيلزم ا��ف االعتقاد éرمة    ::::أوال

V م الفرض �مناÆفرا، أحË فمن استحل أكل الربا أو أنكر حرمته  ،فمن أنكر ا�رمة ا�ابتة بد�ل قط� فإنه يعد
واÇمهور يقولون هذا حرام أو  ،ألنه أنكر أمرا  ثابتا بد�ل قط� ،Ëفرا وõو ذلك فهذا يعدو|ذلك من أنكر حرمة الزنا 
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ا�سæ عند ا�نفية  ما ثبت بد�ل ظ¼ وهو، وأما وهو سواء عندهم وا�نفية ëص هذا القسم باسم ا�رام مكروه ¥ريما
إذ إن مب¢ األمور االعتقادية V  ،مستحله بل يعد فاسقا با�كروه ¥ريما وعند اÇمهور يدخل بدائرة ا�حرم هذا ال يكفر

 ¥ريم أكل X ذي ناب من السباع أو X :وذلك كمن أنكر مثال ،العملية فيك� فيها الظن ا�قx كما قيل 0الف األمور

 . ذي ¨لب من الط° فهذا ال يعد Ëفرا بل قد يقال بفسقه
 يع¼ ،،،،وا�كروه ¥ريما بصورة ٍ قطعية فال فرق بx ا\وعr x جانب العملوا�كروه ¥ريما بصورة ٍ قطعية فال فرق بx ا\وعr x جانب العملوا�كروه ¥ريما بصورة ٍ قطعية فال فرق بx ا\وعr x جانب العملوا�كروه ¥ريما بصورة ٍ قطعية فال فرق بx ا\وعr x جانب العمل �رام�رام�رام�رامأنه يلزم ا��ف اجتناب X من اأنه يلزم ا��ف اجتناب X من اأنه يلزم ا��ف اجتناب X من اأنه يلزم ا��ف اجتناب X من ا: : : :     ااااثانيً ثانيً ثانيً ثانيً 

Ëن ا�كروه ¥ريما   ولو ،لقيام األدلة V وجوب العمل بالظن الراجح ،ا�حرم وا�كروه ¥ريما V السواء يلزم اجتناب
ولو  ،رام أو ا�كروه ¥ريما  فإنه يعد فاسقاا��ف ا� فإذا ارتكب ،يثبت بالظن لكن هناك أدلة V وجوب العمل بالظن

وÔن لم  بالعمل إذا ارتكب ا��ف ا�رام غ° مستحل U أو ا�كروه ¥ريماً فإنه يعد فاسقا لم يكفر بذلك لكن الªم
بأحÆم ال*ع يعد كفرا سواء Ëن  فإن االستخفاف ،استخفافا با�كم فإنه يكفر أما لو ارتكب ذلك ،يكفر بذلك

عن تأول فإنه  0الف من ارتكب ما ثبت بد�ل ظ¼ وهو ا�كروه ¥ريما وهذا ،تا بد�ل قط� أو ثابتا بد�ل ظ¼ثاب
فمن استحل �رما r : ألن األدلة الظنية �ال لالجتهاد قال مثال ،r األمر فعÉ هذا ال يكفر وال يفسق يكون �تهداً 

يع¼ عن اجتهاد ونظر r ا�سألة وقال إن هذا حرام لوجود  U U عن تأولواستحال ،نظرنا وهذا ا�حرم ثابت r د�ل ظ¼
بفسقه وال  ا:�ل و^ أقوى منه فهذا نسميه �تهدا r ا�سألة إذا Ëن من العلماء ال õكم أدلة مثال أخرى تعارض هذا

 .بكفره ألن هذا �ل اجتهاد بهذه ا�الة
ا�حرم  إال أن عقاب مرتكب ا�رام أو ،،،،    ااااارتكاب ا�حرم وا�كروه ¥ريمارتكاب ا�حرم وا�كروه ¥ريمارتكاب ا�حرم وا�كروه ¥ريمارتكاب ا�حرم وا�كروه ¥ريمالعقاب الشديد V العقاب الشديد V العقاب الشديد V العقاب الشديد V  يستحق ا��فيستحق ا��فيستحق ا��فيستحق ا��ف    ::::ااااثا�ً ثا�ً ثا�ً ثا�ً 

     .ي�ل عن درجة األول ألن األخ° ،ا�ابت بد�ل قط� أشد من عقاب مرتكب ال¡ء ا�ابت بد�ل ظ¼
يعد طاعة يستحق ألن ترك ا�حرم وا�كروه ¥ريما  ،،،،قصد بذلك االمتثالقصد بذلك االمتثالقصد بذلك االمتثالقصد بذلك االمتثال تارك ا�رام أو ا�كروه ¥ريما يثاب إذاتارك ا�رام أو ا�كروه ¥ريما يثاب إذاتارك ا�رام أو ا�كروه ¥ريما يثاب إذاتارك ا�رام أو ا�كروه ¥ريما يثاب إذا    ::::ا ا ا ا ابعابعابعابعرررر

    .عليهاا�واب  صاحبها
وهذا سيأì الªم إن  ،تفصيل éسب نوع ا�رمة r الفعل فهذا فيه ما يتعلق ببطالن العمل بارتكاب ا�حرمما يتعلق ببطالن العمل بارتكاب ا�حرمما يتعلق ببطالن العمل بارتكاب ا�حرمما يتعلق ببطالن العمل بارتكاب ا�حرم: : : : ااااخامسخامسخامسخامس

الªم عنه  هذا سيأì ؟؟؟؟�رمة�رمة�رمة�رمة        الفعل ويبطل أو ال يفسد إذا فعل اإلنسان فعال واشتمل V صفةالفعل ويبطل أو ال يفسد إذا فعل اإلنسان فعال واشتمل V صفةالفعل ويبطل أو ال يفسد إذا فعل اإلنسان فعال واشتمل V صفةالفعل ويبطل أو ال يفسد إذا فعل اإلنسان فعال واشتمل V صفة فهل يفسدفهل يفسدفهل يفسدفهل يفسد، شاء اهللا تعا�
فيجعل كأنه لم يكن مثل  ،tاته فهذا باطل �رماً  فإن Ëن �رما tاته ارتكب فعال ،ن شاء اهللا تعا� r أقسام ا�رامإ

    .األعمال وøبط ا�واب اإل�اك باهللا عز وجل فإنه يبطل
العلماء متفقون V و ،حرام �ض فلم يصلح سببا �كم �� وÁذا قال العلماء ال تثبت حرمة ا�صاهرة بالزنا ألن الزنا

Ëن ا�رمة r  أما لو ة،وقالوا إنما أثبتناه بسبب الو: Fور ،حرمة ا�صاهرة بالزنا �قيقة الوطء ذلك إال أن ا�نفية أثبتوا
العمل عند اÇمهور خالفا لإلمام أãد بن حنبل رãه اهللا  الفعل ألمر خارج ٍ عنه كما r أنواع ا�رام لغ°ه فإنها ال تبطل

صحيحة ٌ �زئٌة  ومثلوا Áذا بمسألة الصالة r األرض أو ا:ار ا�غصوبة فإن الصالة َ فيها ،ا�الة بطل العمل r هذهإنه يٌ ف
V xد مع اتفاق الطرفãمهور وفاسدٌة باطلٌة عند اإلمام أÇم إن شاء ، مالزمة اإلثم فيها بسبب الغصب عند اªال ìوسيأ

العلماء ادû  وهنا ننبه إ� أن بعض ،و^ مسألة الصالة r ا:ار ا�غصوبة وتفصيل الªم فيها لةاهللا تعا� V هذه ا�سأ
 r إجزاء الصالة V اعºاع السالف حجة  خالف: "األرض ا�غصوبة ح� قال الغزا± اإلºاع بل اإلºد ال يقدح اإلãأ

  ،االصلوات مع كbة وقوعه عليه ألن العلماء لم يأمروا بقضاء
َ
 "روا به النت* هذا األمرمَ ولو أ
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  Ùابن قدامة رد V  هذا رداً شديداً فقال r ±هذه ا�سألة َط لَ وقد غَ ": الغزا r من زعم أن  
ً
 و^وا�قصود با�سألة هنا -إºا<

r أماكن  بقضاء الصالة ألن السلف لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة - الصالة r األرض ا�غصوبة إجزاء مسألة
 ،التفاقاعلماء أهل الع® وعدم ا\قل عنهم ليس بنقل  فإن حقيقته االتفاق من ،إذ هذا جهل éقيقة اإلºاع ،الغصب

 فيكون حينئذ ٍ فيه ،إ� أنه اشتهر بينهم !هم القول بن� وجوب القضاء فلم ينكروه قل عنهم أنهم سكتوا فيحتاجولو نُ 

 ."إذا Ëن من قبيل اإلºاع السكوLهذا ؟ اختالف هل هو حجٌة أم ال 
فليس هناك إºاع r هذه  عندما نتأمل الªم r هذه ا�سألة 	د أن ا�ق هو انعدام اإلºاع r هذه ا�سألة ا�قيقة

ر فقد ذك ،ا�خالف فقط r هذه ا�سألة ليس صحيحا V إطالقه أنه فهم عن اإلمام أãد رãه اهللايُ  وما ،ا�سألة r واقعه
وعدم صحة الصالة r  العلماء قالوا بما قال به اإلمام أãد بقوU بعدم إجزاء الصالة r ا:ار ا�غصوبة الزر|¡ عددا من

 .وح� عن بعض الشافعية وبعض ا�ع�لة األرض ا�غصوبة وõو ذلك منهم مثال بعض ا�نفية وبعض ا�الكية

 ::::::::صيصيصيصيغغغغ ا�حرم وأسا�به ا�حرم وأسا�به ا�حرم وأسا�به ا�حرم وأسا�به    ::::ا�سألة األخ°ةا�سألة األخ°ةا�سألة األخ°ةا�سألة األخ°ة          ��

وأسا�ب ¨تلفة  ا�قيقة أن ا�حرم U صيغ، ا�حرمات فكيف نصل إ� معرفة هذا ا�حرم �رماً من فرِ عْ إذا أردنا أن غَ يع¼ 
 :منهايمكن من خالÁا معرفة هذا ا�حرم 

ما فاألصل r ا\  أنه للتحريم ك ،مطلقة عما ي®فها عن حقيقتها إ� معان أخرى صيغة ا\  إذا جاءت ::::الصيغة األو¾الصيغة األو¾الصيغة األو¾الصيغة األو¾
r تعا� Uٌم { قو

ْ
 َيْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعل

َ
ْضَعافًا ُمَضاَقَفًة {وقوU تعا� . اإل9اء} ) �R(َوال

َ
َبا أ áُكلُوا الر

ْ
 تَأ

َ
يَن آََمنُوا ال ِ

Ù
tَها ا ف2

َ
يَا ك

)PR�({اهللا عليه، .آل عمران Éوسلم  وقول الرسول ص)بيع بعض V قرينٌة ت®فها فإنها فلو جاءت معها  )ال يبع بعضكم
 .الكراهة كما أ�نا r مسائل ا�كروه تن®ف إ�

َميْتَُة {ومشتقاتها كما r قوU تعا�  استعمال لفظة ا�حريم ::::الصيغة ا�انية الصيغة ا�انية الصيغة ا�انية الصيغة ا�انية 
ْ
َمْت َعلَيُْكُم ال áُحر)R({ا�ائدة .Uتعا�  وقو} َوُهَو

ٌم َعلَيُْكْم إِْخَراُجُهمْ  Ùُ�َر )��({ قرةIا .Éص Uاهللا عليه وسلم وقو )تدل  فهذه ألفاظ )إن اهللا حرم عليكم عقوق األمهات
 .V ا�حريم

بأن هذا األمر غ° جائز أو أنه ليس حالال فإنه يكون  ا�®يح بعدم اÇواز ون� ا�ل لو �ح ال*ع ::::الصيغة ا�ا�ةالصيغة ا�ا�ةالصيغة ا�ا�ةالصيغة ا�ا�ة
َ {{{{        �رما مثل قوU تعا� ا آ Ùُخُذوا ِمم

ْ
ْن تَأ

َ
 øَِل2 لَُكْم أ

َ
ال øل دم (وقوU صÉ اهللا عليه وسلم  .اIقرة})�SS(تَيْتُُموُهنÙ َشيْئًاَوال

 .)إال بإحدى ثالث  امرئ مسلم
ذكر فعٌل ما ثم يذكر U عقوبة من ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم بأن يٌ  ترتيب العقوبة V الفعل من اهللا تعا� أو    ::::الصيغة الرابعةالصيغة الرابعةالصيغة الرابعةالصيغة الرابعة

يَن يَْرُموَن ا{ كقوU تعا� ِ
Ù

tًة َوا َ وُهْم َعَماِغxَ َجتْ ْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجِتُ
َ
تُوا بِأ

ْ
ُمْحَصنَاِت ُعمÙ لَْم يَأ

ْ
عقوبة V  فاÇت هنا .ا\ور })Q(ل
يِْدَفُهَما { وقوU تعا�، القذف فيكون القذف �رما

َ
اِرقَُة فَاْقَطُعوا أ Ùاِرُق َوالس Ùَوالس)R�({ قُة هنا �رمه ألنه . ا�ائدةôرتب فال

فهذا أيضا د�ل  )ألرض قيد ش© طوقه من سبع أرضxومن ظلم من ا(وسلم  وقوU صÉ اهللا عليه ،عليها عقوبة و^ القطع
 . الظلم هو �رم بداللة أنه رتب عليه عقوبة وجزاء يوم القيامة V أن

اتر|وا أو الكف أو  جتناب أو لفظمثل لفظ اال ،صيغة األمر الÖ تدل V طلب الfك وا�نع من الفعل: الصيغة اlامسةالصيغة اlامسةالصيغة اlامسةالصيغة اlامسة
وِر {كقوU تعا� ، ا�حريم فيعت©ها بعض العلماء من ا\وا^ والصيغ الÖ تدل õ، Vو ذلك . ا�ج })�R(َواْجتَنِبُوا قَْوَل الز2

Uَبا {تعا�  وقو áوََذُروا َما بَِ@َ ِمَن الر)S��({ قرةIاجتنبوا فهذه صيغة أمر لكنها تدل. ا Uك  فقوfوجوب ال V ، وذروا أيضا
 .ووجوب الfك مع¢ هذا أن هذا األمر �رم، تدل V وجوب الfك ^ صيغة أمر و^



  ا�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامه                                                                                                            ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                         )  مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((                مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه         

- PSS - 

 

 ) �S�S�S�S    ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 وما يfتب V هذا ا�قسيموما يfتب V هذا ا�قسيموما يfتب V هذا ا�قسيموما يfتب V هذا ا�قسيم، ، ، ، أقسام ا�حرم باعتبارات ¨تلفةأقسام ا�حرم باعتبارات ¨تلفةأقسام ا�حرم باعتبارات ¨تلفةأقسام ا�حرم باعتبارات ¨تلفة    ::        األو¾األو¾األو¾األو¾األو¾األو¾األو¾األو¾ا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة 

    باعتبار ذاته/R  باعتبار قوة د�له/Sبه  علق ا\  باعتبار ت/ P : العلماء ا�حرم أقسام متعددة باعتبارات ¨تلفةالعلماء ا�حرم أقسام متعددة باعتبارات ¨تلفةالعلماء ا�حرم أقسام متعددة باعتبارات ¨تلفةالعلماء ا�حرم أقسام متعددة باعتبارات ¨تلفة قسمقسمقسمقسم

 ::قسمx هماقسمx هما  بهبهتعلق ا\  به أو باعتبار تعلق ا�حريم تعلق ا\  به أو باعتبار تعلق ا�حريم   أقسام ا�حرم باعتبارأقسام ا�حرم باعتبار  ��������

P-اتهt اتها�حرمt اتها�حرمt اتها�حرمt فلو نظرنا إ� منشأ ا�رمة أو ، حيث ا\ظر ألصله  أي من، لقبح عينه فهو ما حرمه الشارع بأصله ابتداءً     ::::ا�حرم
 يع¼ حرم tاته با\ظر إ� ذاته نظراً �ا اشتمل عليه من مفسدة راجعة إ� - ذلك ا�حل ا أنها عxمنشأ ا\  وسببه لوجدن

�ير هذه أمور �رمة فعندما نتأمل 	د أن ¥ريم، ذاتهlن ألجل ذاتها أو فمثًال ا�يتة وا:م واË فهذه  ،لقبح عينها أكلها إنما
 ،لوصفه tاته أو لعينه أوفهذا يُع© عنه با�حرم  ، عنها بعضهم با�حرم لوصفهو|ما يع© ،نسميها �رمات tاتها أو لعينها

ألجل عوارض أو مالبسات أخرى خارجة عنها  ولم øرمها، حرمها الشارع ابتداءً ، فحرمتها ألجل أنها أمور قبيحة r ذاتها
 .وÔنما ألجل ذاتها

S-     ا�حرم، الشارع ألمر خارج عن ذاته هو ما حرمه ::::لغ°هلغ°هلغ°هلغ°ها�حرم ا�حرم ا�حرم ا�حرم æا�حرم لعارض ويس æا�حرم لكسبه ويس æويس 

أمر r األصل ربما  ::::وا�قصود با�حرم لغ°ه أنهوا�قصود با�حرم لغ°ه أنهوا�قصود با�حرم لغ°ه أنهوا�قصود با�حرم لغ°ه أنه .لغ°هف� هذه العبارات يع© بها عن القسم ا�ا» وهو ا�حرم  ،لثريعةسداً 
، أو أنه أمر r وأمور åعل مفسدته I¹ة V مصلحته فيُقال حينئذ بتحريمه لكن عرضت U مفاسد، يكون مباح 

دي مباح ولكنه فُعل  األصل
ٌ
øرم ألجل  يُقال أن هذا من قبيل ا�حرم لغ°ه ولمفحينئذ V صفة مكروهة أو �رمة أو أ

فمثًال أكل أموال ا\اس باIاطل ، �رماً أو باطالً  وÔنما حرم ألجل غ°ه وهذا الغ° هو أنه ارتبطت به مفسدة åعله، ذاته
إذا Ëن  ناشئة فيه عن أخذ ا�ال نفسه ألن أخذ ا�ال بx ا\اس مباح بطريق اIيع وõو ذلك ا�رمةولكن ليست ، حرام

äاfسبيل ال V ، ٌذاته ليس �رماً ولكن �ا ارتبط بكونه أخذ r و ذلك  فأصًالõألخذ بالغش وبا�يلة وË اطلIبا
فا�رمة ليست ناشئة عن أكل ا�ال نفسه وÔنما لكون ، ذاتهلغ°ه وليس ب لكنه �رم ،فإنه r هذه ا�الة يكون �رماً 

 
ً
Æملة، للغ° ا�أكول ملÇا r ا ارتبط بطريق �رم  كأن يأكله صاحبه أو غ°ه بإذنه لكن، فا�حل وهو ا�ال قابل لألكل�
 ،صار �رماً 

V وهذا القسم ا�حرم لغ°ه جعله العلماءV وهذا القسم ا�حرم لغ°ه جعله العلماءV وهذا القسم ا�حرم لغ°ه جعله العلماءV و^و^و^و^ثالثة أنواع ثالثة أنواع ثالثة أنواع ثالثة أنواع  وهذا القسم ا�حرم لغ°ه جعله العلماء::::    
ونهيه صÉ اهللا عليه وسلم ، الصالة �لبسها با�دث ا�انع مثل ن  ا�ائض عن ،لصفته لغ°ه من  عنه  �رم ::::ا\وع األولا\وع األولا\وع األولا\وع األول

 .ا�بيع وõو ذلك عن بيع ا�القيح Çهالة
 .تعا�من إعراض عن ضيافة اهللا يالزمه العيد �ا  مثل صيام يوم ،الزم U ألمرعنه �رم لغ°ه من   ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا\وع ا\وع ا\وع ا\وع 
 مثل الوضوء با�اء ا�غصوب أو الصالة r األرض ،Uألمر خارج عنه غ° مالزم عنه  �رم لغ°ه من  ::::ثثثثا�الا�الا�الا�الا\وع ا\وع ا\وع ا\وع 

 .ا�غصوبة
ا�قيقة هنا أن العلماء :يهم تفصيل r هذا  ؟؟؟؟ هل هو مؤثر r الفساد واIطالنهل هو مؤثر r الفساد واIطالنهل هو مؤثر r الفساد واIطالنهل هو مؤثر r الفساد واIطالن****    وبالنسبة للتحريم هنا لوبالنسبة للتحريم هنا لوبالنسبة للتحريم هنا لوبالنسبة للتحريم هنا لألألألألنواع ا�الثة نواع ا�الثة نواع ا�الثة نواع ا�الثة 

 :ا�قام
سبباً نرتب عليه  فال يصلح، هذا باتفاق العلماء ال يصلح سبباً �عياً لfتيب اآلثار عليه وهو ا�حرم tاته ::::األولاألولاألولاألول القسمالقسمالقسمالقسم
واألسباب ، ا�*وعة يمكن أن يfتب عليها آثار ألسباباف، ألن األسباب �عية م*وعة وأسباب غ° م*وعة، اآلثار
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فإن هذه  من باع ميتة أو �م خ�ير أو باع 6ر :مثالً  ،فا�حرم tاته ال يfتب عليه آثار الغ° م*وعة ال يfتب عليها آثار
هذه األمور من قبيل ا�حرمات tاتها  ألن مثل ،وÏب نقضها ويأثم فاعلها ،ا�عامالت تعد باطلة وغ° صحيحة من أصلها

 .اً نرتب عليها آثارأن تكون أسباب �عية  وا�حرمات tاتها باتفاق العلماء ال يمكن
 :|ما قلنا V أنواع، وا�حرم لغ°ه وهو القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»    أماأماأماأما

 ،م*وعة ن  ا�ائض عن الصالة �لبسها با�دث ا�انع فالصالة r أصلها :من  عنه لصفته مثل �رم لغ°ه ::::ا\وع األولا\وع األولا\وع األولا\وع األول    
ارتبط  وÔنما �رمة لغ°ها ألجل أنه فصارت الصالة هنا �رمة ليست tاتها ،ولكن حصل ا\  عنها �لبس ا�رأة ا�دث

فاIيع r األصل مباح لكنه ارتبط بأمر فيه جهالة وهو أمر ، ا�بيع بيع ا�القيح جهالة :، ومثلبها أمر آخر جعلها �رمة
 .هفصار اIيع r هذه ا�الة �رماً لغ° ،�ذور ومن  عنه

 وم العيد الشك أنه معرض عن ضيافةفمن صام ي ،العيدألمر الزم U مثل ن  صيام يوم  �رم لغ°ه من  عنه ::::ا\وع ا�ا»ا\وع ا�ا»ا\وع ا�ا»ا\وع ا�ا»

 .اهللا تعا� ف� هذه ا�الة هل يصح هذا الصوم أم ال يصح سيأì فيه تفصيل
ا�غصوب أو الصالة r األرض  مثل الوضوء با�اء U،�رم لغ°ه من  عنه ألمر خارج عنه غ° مالزم  ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث ا\وعا\وعا\وعا\وع

 ،يتوضأ بماء مباح واألصل أن اإلنسان يصr Ê أرض مباحة U نسانفإن الوضوء با�اء ا�غصوب األصل أن اإلا�غصوبة، 
شخص من األشخاص وهذا الفعل ا�بس بأمر من  عنه ألن الغصب من  عنه فا�بس  لكن قد øصل أن يفعل هذا

ل أجزاء الغصب هنا داخ لكن، والصالة r هذه ا�الة من  عنها ، هنا بأمر من  عنه فحx إذ صار من  عنه الوضوء
وخارج أجزاء أرÑن الصالة فهو أمر خارج عن هذا األمر  الصالة أو خارج أجزاء الصالة ؟ ا�قيقة أنه خارج أجزاء الصالة

 ألصل أناف، غ° مالزم أي ليس هناك تالزم بx الصالة والغصب وال بx الوضوء والغصب وهذا اlروج، ا�حرم لغ°ه 

r Êن مباحاإلنسان يتوضأ بماء مباح ويصÆم  ، 
 ::::فإننا فإننا فإننا فإننا 				د أند أند أند أن    V هذه األمور V ا�حرم لغ°هV هذه األمور V ا�حرم لغ°هV هذه األمور V ا�حرم لغ°هV هذه األمور V ا�حرم لغ°ه X V حال إذا أتينا إ� ما يfتبX V حال إذا أتينا إ� ما يfتبX V حال إذا أتينا إ� ما يfتبX V حال إذا أتينا إ� ما يfتب

 r r r rمن  عنه لصفته �رم لغ°ه ::::ا\وع األولا\وع األولا\وع األولا\وع األول، V تب عليه أي أثر من اآلثار  اتفق العلماءfأن الفعل فاسد وباطل فال ي
 .ال*عية ا�حمودة

فمثًال  ،وبطالن العمل ا�الزم U هذا أيضا قال العلماء أنه يfتب عليه فساد ،ألمر الزم Uوهو ا�حرم لغ°ه  ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا» وا\وعوا\وعوا\وعوا\وع
mالف r هذا ا�نفية فيقولون با�صحيح هنا ، باطل وغ° منعقد أصالً  صوم يوم العيد يقول ºهور العلماء بأن هذا الصوم

وتصحيحهم U  ،هذا بل يمكن أن يُصحح العمل ا�fتب Vيدل V الفساد وال V اIطالن r هذه ا�الة  أن ا\  ال
يلزمه القضاء بعد ذلك فهذا وجه ا�صحيح عندهم بالنسبة  بأنه يقع r اtمة بإمÆن اإلنسان أن يلزمه الفطر هذا ا�وم ثم

  و^ ا\وع ا�ا» من أنواع ا�حرم لغ°ه ا�نفية r هذه الصورة Áذه ا�سألة باtات وmالف
يfتب عليه الفساد  �رم لغ°ه من  عنه ألمر خارج عنه غ° مالزم U، اÇمهور V أن هذا األمر ال ::::ثثثث\وع ا�ال\وع ا�ال\وع ا�ال\وع ا�الااااوووو

ثر عن اإلمام أãد ،واIطالن
ُ
فمثًال الوضوء  ،بأنه يقول بفساد العمل اtي من هذا ا\وع بل يصح العمل ا�رتبط بهذا إال ما أ

، اإلثم حيح مع اإلثم و الصالة r األرض ا�غصوبة اÇمهور يقولون الصالة صحيحة معيقولون ص با�اء ا�غصوب اÇمهور
مع اإلثم ويلزمه أيضا أن يعيد الوضوء وأن  وأثر عن اإلمام أãد أنه يقول بفساد ذلك ألن الصالة والوضوء هنا باطل وفاسد

 .يعيد الصالة
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ثر عنهم  سألة أنه يقول بذلك فقط ال هناك أيضا غ°ه من العلماءعن اإلمام أãد r هذه ا� و|ما قلنا قبل ليس ما اشتهر
ُ
أ

لغ°ه هل يدل V الفساد أو ا\  هل يدل V  هذه ا�سألة و^ مسألة ا�حرم.. القول بالفساد واIطالن r هذه ا�الة 
هل ا\  هل ا\  هل ا\  هل ا\  * ئل ا\  أو باب ا\  مسائل ا\  ألن مسائل ا\  أو من أشهر مسا تُبحث بش� أوسع r ما يأr ì ؟ الفساد

V يدلV يدلV يدلV ن ا�ن  عنه الفساد ؟الفساد ؟الفساد ؟الفساد ؟ يدلË هذه ا�سألة يقولون إذا V مªال ìلك عندما يأtاته يع¼ من قبيل ا�حرم  وt منهياً عنه
يل وا�فصيل وأما إذا Ëن ا�ن  عنه منهياً عنه لغ°ه فهذا فيه تفص، العلماء tاته فهذا يكون ا�ن  عنه فاسداً باتفاق

ا\وع ، Çميع هذه األنواع ا�الثة وا�أثور عن اإلمام أãد أنه يقول بالفساد ،األنواع ا�الثة الÖ ذكرنا قبل قليل éسب
ا\وع ا�الث ، كما قلنا يقول اÇمهور بفساده وا�نفية يقولون بعدم فساده ا\وع ا�ا»، األول باتفاق أنه يدل V الفساد 

 .هذا األمر ول بفساده اإلمام أãد واÇمهور ال يقولون بفساده وهناك من وافق اإلمام أãد Vيق كما قلنا
حل تارة وحرم تارة أخرىيٌ  فنقول أنه ال:  تنبيه Ïدر اإلشارة إ�ه r الªم V ا�حرم لغ°هتنبيه Ïدر اإلشارة إ�ه r الªم V ا�حرم لغ°هتنبيه Ïدر اإلشارة إ�ه r الªم V ا�حرم لغ°هتنبيه Ïدر اإلشارة إ�ه r الªم V ا�حرم لغ°ه

ُ
فإن ، عد من ا�حرم لغ°ه ما أ

r وزå ورة ال*عي كث°اً من ا�حرماتÃبا< األوقاتأوقات لل r لغ°ه بل ^  فهذه ال نقول أنها من قبيل ا�حرم ،ة و¥رم
إ� ا�حريم فهذه ليست من قبيل ا�حرم لغ°ه بل تب*  مثًال ا�يتة قد ¥ل r حال الÃورة ثم تعود، من قبيل ا�حرم tاته
 فهذا يب* من قبيل ا�حرم tاته وال يصح وأبيحت r حال للÃورةr حال فا�حرمات الÖ حرمت  ،من قبيل ا�حرم tاته

قيل هناك خطأ أخطأ فيه بعض العلماء  tلك كما، أن يقال أنه من قبيل ا�حرم لغ°ه فتب* V أصلها و^ �رمة tاتها
ثًال ا:ف r �اذا ؟ قالوا éجة أنها تباح r بعض األحوال كما يباح م، tاته  بأنهم جعلوا ا�عازف من قبيل ا�حرم لغ°ه ال

قال ألن  ،بعضهم من قبيل ا�حرم لغ°ه قال ما دام أنها تباح r أحوال و¥رم r با< األحوال فهذه جعلها، و ا�رب العرس
لكن ا�قيقة أن ا�حريم r ، وتباح r أحوال كما قلنا r شأن ا�يتة فيمكن أن ¥رم r أحوال متفاوتا�حريم هنا 

وtلك ورد ا\   ،ا�حرم وليس من أجل غ°ها إذ أنها r األصل من آالت اللهو أو من قبيل اللهو V ذاتها ا�عازف منصب
xاهللا ،عن ا�عازف مطلقاً دون تعليل لوصف مع Éا�ديث  فالرسول ص r أقوام ( عليه وسلم يقول Öكونن من أم�

إنما  فهذا ،االستماع Ë U:ف مثًال r ا�رب و العرسوأما بالنسبة ما يباح  ،)وا�عازف  يستحلون ا�ر وا�رير واlمر
فشتان بx صورة ¥ريم ا�عازف ، القياس عليه وما يباح استثناء ال يصح، يباح للمصلحة الغاIة وليس فيما يباح استثناء

 استماع ا�عازف من قبيلأما  ،باIاطل فأكل أموال ا\اس باIاطل من قبيل ا�حرم لغ°ه وبx صورة ¥ريم أكل أموال ا\اس

 . عليه كب° فائدة r ا\ظر r �م الفقهاء فا�فريق بx ا�حرم tاته وا�حرم لغ°ه ينب¼، ا�حرم tاته فثلك جرى ا�نبيه
••••••••      xإذا أردنا أن نعقد مقارنة بxإذا أردنا أن نعقد مقارنة بxإذا أردنا أن نعقد مقارنة بxإذا أردنا أن نعقد مقارنة ب  

ً
 ا�حرم tاته وا�حرم لغ°ه إºاال
ً
 ا�حرم tاته وا�حرم لغ°ه إºاال
ً
 ا�حرم tاته وا�حرم لغ°ه إºاال
ً
    ::::فيمكن أن نقول عندنا فرقانفيمكن أن نقول عندنا فرقانفيمكن أن نقول عندنا فرقانفيمكن أن نقول عندنا فرقان    ،،،،ا�حرم tاته وا�حرم لغ°ه إºاال

تfتب V  وV ذلك فإنه ال يصلح أن يكون سبباً �عياً وال Ïوز أن ،tاته غ° م*وع أصالً  حرمأن ا� ::::األولاألولاألولاألولالفرق الفرق الفرق الفرق 
وزواج إحدى ا�حارم  ،غ° طهارة باطلة وÁذا تكون الصالة من ،القيام به أحÆم �عية وÔنما يكون باطًال من األصل

�ير هذا !ه باطلوبيع اlمر و� مع العلم با�رمة باطل أيضا و|ذلك بيع ا�يتةlاته وا�حرم  ،م اt ألنه من قبيل ا�حرم
 .يصلح سبباً �عياً  tاته ال

بسبب ما اتصف به أو بسبب ما الزمه من األوصاف ا�ن   أما ا�حرم لغ°ه فهو r أصله م*وع وÔنما طرأت عليه ا�رمة
r ذا اختلف العلماءÁتيب اآلثار ع عنها وfعدم ،ليهصالحية هذا السبب ل V اتفق العلماء Uبعض أحوا r فمنهم 

 وبعضها �ل ،صالحية هذا السبب أو صورة السبب
ً
ومثلنا tلك  ،خالف بينهم ألنه البد أن تكون سبباً �عياً مقبوال

إلمام خالفاً ل ،مغصوبة ف  صحيحة و�زئة عند ºهور العلماء الصالة با�وب ا�غصوب أو r األرض ا�غصوبة أو r دار
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r  االتفاق V تأثيمه بالغصب إذ أن ا\  منصب فيها V أمر خارج عن الصالة و^ كونها مع، أãد مع بعض العلماء
لعارض فال يقع به خلل r أصل السبب  ويعلل الفرق بأن ا�حريم r ا�حرم لغ°ه إنما هو، أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب

فالسبب مثل الصالة أرÑنها و�وطها مستوفاة إنما حصل ا�حريم بها ، توفاةوال r وصفه مادامت أرÑنه و�وطه مس
هذا السبب  هو كونها r أرض مغصوبة أو r دار مغصوبة فصار اإلثم فيها لغ°ها فحينئذ ال يؤثر لعارض وهذا العارض

صل السبب ووصفه فيخرج بذلك اlلل r أ وأما ا�رام tاته فيجعل ،عند بعض العلماء r جعل الصالة باطلة أو فاسدة
 . عن كونه م*و<

ال يستباح إال r حال اإل�اف V اÁالك أو  مثل أكل ا�يتة فإنه ،أن ا�حرم tاته ال يستباح إال للÃورة ::::الفرق ا�ا»الفرق ا�ا»الفرق ا�ا»الفرق ا�ا»
 ة و^ أقل درجةيستباح بالÃورة وقد يستباح با�اجة العامة الÖ ت�ل م�لة الÃور أما ا�حرم لغ°ه فقد، خوف اÁالك

ألن األصل r اIيع أنه مباح لكن إذا  ،من الÃورة مثل ¥ريم بيع ا�جهول أو بيع غ° ا�علوم فبيع غ° ا�علوم �رم لغ°ه
قد اIيع ببيع <رض فهنا كما قال العلماء Ïوز بيع r هذه ا�ال لو أنه عٌ  Ëن ا�بيع غ° معلوم فهنا ا�حريم جاء ألمر

r هذه ا�الة مع عدم العلم  فالعلماء يقولون  واز اIيع ،ن يوضع نموذج ويقال با< هذا ا�بيع مثل هذا ا\موذجبأ ا\موذج
ألن حاجة ا\اس تدعو للتعامل باIيع با\موذج  ،اtي يستباح للحاجة ببا< ا�بيع وÏعلون ا�بيع هنا من قبيل ا�حرم لغ°ه

وهذا ا\موذج  وÔنما Ãø نموذج Áا ،ال يتمكن اIائع من إحضارها r �لس العقد من ا�بيعات قد خاصة أنه Ëن كث°
فا�اجة هنا ليست r ا�قيقة  ،لغ°ه بطريق ا�اجة والعلماء أجازوا هذا مع أنه من قبيل ا�حرم، rË للعلم ببا< ا�بيع

 وا بإسقاط خيار الرؤية هنا برؤية نموذج ا�بيع rهذا األمر ا�حرم لغ°ه وtلك قال Fورة ولكن حاجة دعت إ� استباحة

 . هذه ا�الة

  ::::مكروه ¥ريماً مكروه ¥ريماً مكروه ¥ريماً مكروه ¥ريماً     ----SSSS            �رم�رم�رم�رم        --------PPPPPPPP        ::إ� قسمx هماإ� قسمx هماإ� قسمx هماإ� قسمx هما    د�لهد�لهد�لهد�له    قسيم ا�رام باعتبار قوةقسيم ا�رام باعتبار قوةقسيم ا�رام باعتبار قوةقسيم ا�رام باعتبار قوةتتتت  ��������

ا�ابت  وهذا ا�فريق فقط عند ا�نفية يفرقون فيه بx ا�حرم ،ا:�ل اtي يثبت ا�رمة ينظر r هذا ا�قسيم إ� فا�حرم
قد تقدم الفرق بينهما عند ، ¥ريماً  فيه بد�ل ظ¼ فسموه مكروهاً  أو ا\  ا�حريم وبx ما ثبت ،قاطع سموه حراما بد�ل

 .ا�ديث عنهما

 ¨°¨°¨°¨° �رم�رم�رم�رم----SSSS    �رم معx �رم معx �رم معx �رم معPPPP----     x    ::::    بهذا االعتبار إ� قسمxبهذا االعتبار إ� قسمxبهذا االعتبار إ� قسمxبهذا االعتبار إ� قسمxينقسم ينقسم ينقسم ينقسم  ::ذاته أو ذات ا�ن  عنهذاته أو ذات ا�ن  عنهذاته أو ذات ا�ن  عنهذاته أو ذات ا�ن  عنه تقسيم ا�رام من حيثتقسيم ا�رام من حيثتقسيم ا�رام من حيثتقسيم ا�رام من حيث  ��������

PPPP----    xا�رام ا�عxا�رام ا�عxا�رام ا�عxا ا�رام ا�ع xي تعtو ذلك وأكل مثل أكل ا�يتة ،�ن  عنه ب¡ء واحدهو اõالربا و. 
SSSS---- °ا�ن  عنه فيه ب¡ء واحد ا�رام ا�خ°ا�رام ا�خ°ا�رام ا�خ°ا�رام ا�خ xي لم يتعtوهذا ا\وع ، يُن, اإلنسان عن أحد أشياء ال بعينها كأن ،هو ا

r ؟ال*ع أو غ° موجود اختلف فيه العلماء هل موجود 
ولكن اختلفوا r جواز هل Ïوز مثل هذا r ال*ع أو ال  ،وقوعه r ال*ع r اÇملة نه r الواقع اتفقوا V عدمأا�قيقة 

 وقوعه خالفاً للمع�لة لكن �ا لم يكن للخالف فيها قيمة علمية r هذا ا�قام التفاق فقال اÇمهور  واز ؟، Ïوز

V عدم وقوع �رم ¨° r  هناك اتفاق عرض عن ذكر هذا ا�قسيم ألنفإنا سنُ  ،الطرفV x عدم وقوع ذلك r ال*ع
 .ا�ماحكة العقلية الÖ يمكن اإلعراض عنها r هذا ا�قام وÔنما الªم r اÇواز العقÊ وهذا من قبيل، ال*ع

 ::::::::بهبهبهبهr ماال يتم ترك ا�رام إال r ماال يتم ترك ا�رام إال r ماال يتم ترك ا�رام إال r ماال يتم ترك ا�رام إال : : : : ا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انية  ��

فكذلك ماال يتم ترك ا�رام إال به  ،إال به فهو واجبيقولون ماال يتم الواجب  وهذه ا�سألة تتكرر V ألسنة العلماء فكما
فتكون  ،الوسائل أحÆم ا�قاصد وهاتان ا�سأ�ان تلتحقان بقاعدة إعطاء، أو ماال يتم ترك ا�حرم به فهو �رم فهو �رم
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ب ا�حرم إال شاع V ألسنة العلماء هنا أن ماال يتم اجتنا وtلك ،وسيلة الواجب واجبة وتكون وسيلة ا�حرم �رمة
 .و|ما قلنا أن ا�رام هو ما طلب الشارع تر|ه طلباً جازماً  ،أدى إ� ا�رام فهو حرام باجتنابه فهو �رم أو ما

    ::::أما ماال يتم ترك ا�رام إال بf|ه فهنا يدخل فيه نو<نأما ماال يتم ترك ا�رام إال بf|ه فهنا يدخل فيه نو<نأما ماال يتم ترك ا�رام إال بf|ه فهنا يدخل فيه نو<نأما ماال يتم ترك ا�رام إال بf|ه فهنا يدخل فيه نو<ن    وووو     �
 أوأي يعت© وسيلة لfك ا�حرم فيتوقف عليه ترك ا� ،،،،وسيلة للمحرموسيلة للمحرموسيلة للمحرموسيلة للمحرم ما Ëنما Ëنما Ëنما Ëن    ::::ا\وع األولا\وع األولا\وع األولا\وع األول

ً
وهذا  ،عقًال أو <دةً  حرم إما �<

 :ا\وع يشمل عدة صور منها مثالً 
 .مثل اإليالجات واإلخراجات r الزنا ،جزء ال¡ء ا�حرم :الصورة األو¾ 

و|ذلك مقدمات الوطء من القبلة  ،م فإنه سبب r الوطءرَ حْ V المَ  مثل العقد ،سبب ال¡ء ا�حرم :والصورة ا�انية
 .وõوها

 .ا�حرم�ط ال¡ء ا�حرم مثل الشهادة V نكاح  :ا�ا�ة صورةال 
  :صورتانوهذا ا\وع U  ،وسيلة للعلم بfك ا�حرموسيلة للعلم بfك ا�حرموسيلة للعلم بfك ا�حرموسيلة للعلم بfك ا�حرم ما Ëنما Ëنما Ëنما Ëن    ::::ا\وع ا�ا»ا\وع ا�ا»ا\وع ا�ا»ا\وع ا�ا»

 وذلك كما إذا اختلط ا�حرم ،¥قق ترك ال¡ء ا�حرم بسبب االشتباه r ال¡ء ا�حرم أن øصل الشك r :الصورة األو¾

 .ا�ختلط فإن العلم بfك ا�حرم واجتنابه ال يتم إال بfك هذا ،يùبا�الل وعô ا�م
كتعلق ترك ا�طهر با\جس بfك ا�طهر با�اء  وذلك ،أن يتعلق ترك ال¡ء ا�حرم ب¡ء غ° متمù حساً  :الصورة ا�انية

�طهر با�ائx الختالطهما وعدم يتم إال بfك ا ترك ا�طهر با�اء ا\جس ال فإن العلم بتحقق، الطاهر ا�ختلط با\جس
فمثًال جاءوا إ� إعطاء جزء  ،فإذا أتينا إ� �م العلماء هنا 	د r ا�قيقة أن بينهم îء من االتفاق V صور، تمùهما

ن  مر|ب عن ºيع  ا�ر|بة وعللوا Áذا بأن ا\  عن ا�اهية ،وهذا �ل اتفاق ،ال¡ء ا�حرم حكم ال� r ا�حريم
  فرق مثال بx أن فإنه ال ،جزائهاأ

ُ
ö أن يقول ال تولج وال xوب Jاهللا عليه وسلم  ،رجيقول ال تز Éص Uفإذا( بد�ل قو 

أسباب و�وط  إعطاءمنت ، أيضا  واtي ال يfك جزء ال¡ء ا�ن  عنه ال يصدق عليه أنه )نهيتكم عن îء فاجتنبوه 
مثل  :فالسبب ال*� ،األسباب وال*وط �عية أو عقلية أو <دية Ëنت هذهال¡ء ا�حرم حكم ال¡ء ا�حرم سواء 

اlطبة فإنها  :والسبب العقÊ مثل ،والسبب ال*� مثل الشهادة r العقد V ا�حرم ،سبب r الوطء العقد V ا�حرم فإنه
إظهار الزينة  :والسبب العادي مثل ،زناال انتصاب اtكر فإنه �ط للوطء r :وال*ط العقÊ مثل ،سبب r نكاح ا�حرم

ومقدمات الوطء من القبلة وõوها فإنها سبب r  ،سبب لوقوع الفاحشة <دة وا�فاتن من ا�رأة أمام الرجال األجانب فإنه
 .للôقة <دة هتك ا�رز فإنه �ط :ومثال ال*ط العادي ،وع® العنب وöليله سبب r حصول اlمر <دة، الوطء <دة

وتقدمت أمثلته r ا\وع ا�ا»  ،ا�حرم نفسه فإنه يأخذ حكم :ما يتوقف عليه العلم بتحقق ترك ا�حرم :ةا�ا� الصورة
 .وسيلة لfك ا�حرم وبينا أمثلته هناك وهو اtي ذكرناه سابقاً وهو ما Ëن

يذكرون حقيقة عدة أمثلة Áذه ا�سألة  وtلك ،ا�حرم ال¡ء تأخذ حكم بأنهاوهذه الصور ^ r �ل اتفاق بx العلماء  
هنا يقولون ، واجب ترك ا�حرم إال بf|ه فهو �رم، و^ مقابل مسألة ماال يتم فعل الواجب إال به فهو و^ مسألة ما ال يتم

 . ماال يتم ترك ا�حرم إال به فهو �رم
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 ))))�S�S�S�S( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

    ....رد األمر وا\  V ال¡ء الواحدرد األمر وا\  V ال¡ء الواحدرد األمر وا\  V ال¡ء الواحدرد األمر وا\  V ال¡ء الواحدمسألة توامسألة توامسألة توامسألة توا    ////////�سائل ا�تعلقة با�كم ا��ي��سائل ا�تعلقة با�كم ا��ي��سائل ا�تعلقة با�كم ا��ي��سائل ا�تعلقة با�كم ا��ي�من امن امن امن ا********    
ا�سألة  وÔنما أوردها العلماء بعد مسائل ا�رام لكون هذه ،خواتيم مسائل ا�كم ا��ي� وهذه ا�سألة حقيقة تعت© من

هذه  هذه ا�سألة بمسألة اجتماع ا�رام وا�الل، و وقد يُع© عن ،قد يرد عليها ¥ريم أو ن  كما أنه قد يرد عليها أمر
من  حيث إن الفعل ،اجتماع األمر وا\  أو ا�الل وا�رام وأحÆم االجتماع r هذه ا�الة ا�سألة سنت�م V حاالت

الفعل، فهل هذا الفعل يمكن أن يعت©  األفعال قد يرد عليه أمر وقد يلتبس بن  وحينئذ يتوارد األمر وا\  V هذا
، ؟ هذه عدة احتماالت ترد علينا r هذا ا�قام أو هو صحيح مع اإلثم وفاسد من وجه؟؟ أو هو صحيح من وجه  باطل مطلقاً 

عن الواحد  ةلأا�س r حاالت ا�وارد أو حاالت هذا االجتماع ننبه إ� أن العلماء يت�مون r هذه لكن قبل أن نت�م
والواحد با\وع  ،ليه األمر وا\  فما حكمهإذا ورد ع فيجعلون الواحد باÇنس، با\وع والواحد بالعx باÇنس والواحد

نمهد ببيان  فحينئذ õتاج أن، والواحد بالعx إذا ورد عليه األمر وا\  فما حكمه ،فما حكمه إذا ورد عليه األمر وا\ 
xنس والواحد با\وع والواحد بالعÇمع¢ ا�راد بالواحد با. 

فلفظ العبادة يشمل الصالة والزÑة ، ا�يوان لفظ العبادة ولفظ :نس مثلهو اللفظ الواحد ا:ال V ج ::::باÇنسباÇنسباÇنسباÇنس    الواحدالواحدالواحدالواحد  ••••••••
كذلك لفظ ا�يوان يشمل اإلنسان اtي هو ، وهذا اÇنس يشمل أنواع ¨تلفة ،فهو لفظ واحد دال V جنس.. إ� آخره 

  ..وهكذاا\بات  شملهذه !ها حيوانات متصلة بلفظ ا�ياة وي. .وغ°هويشمل الفرس واlيل واIغال  حيوان ناطق

فاإلنسان دال V نوع من أنواع  ،اإلنسان ولفظ الصالة لفظ :هو اللفظ الواحد ا:ال V ا\وع مثل ::::الواحد با\وعالواحد با\وعالواحد با\وعالواحد با\وع  ••••••••
 .العبادةمن أنواع  اÇنس والصالة لفظ دال V نوع

••••••••  xالواحد بالعxالواحد بالعxالواحد بالعxالواحد بالع:::: xشخص مع V وهو داخ :مثل فهو اللفظ ا:ال بمفهومه xولفظ مثًال  ،ل ¥ت ا\وعزيد فهو شخص مع
V وهذا األمر داخل ¥ت ا\وع السابق صالة العشاء ف  لفظ دال xأمر مع ، 

والواحد با\وع داخل ¥ت اÇنس وهو أV مرتبة من الواحد ، والواحد بالعx فالواحد باÇنس يشمل الواحد با\وع
xداخل ¥ت ا\وع وهو أخص هذه األمو، بالع xنس، روالواحد بالعÇفعندنا أعمها هو ا xوعندنا أخصها وهو الع ،

ليس ¥ته îء من األجناس، فإذا ثبت هذا فهل يمكن أن يتوارد  فالعx، وعندنا مرتبة بx اÇنس وبx العx وهو ا\وع
 أو عيناً فيكون حراماً واجباً r وقت واحد من  األمر وا\  V ال¡ء

ً
األمر  واحدة ؟ جهةالواحد سواء Ëن جنساً أو نو<

اÇنس V العبادة مثًال فهل يمكن أن تكون العبادة فاسدة  فمثًال إذا ورد األمر وا\  r ،V ا�قيقة øتاج إ� تفصيل
يمكن أن  إذا ورد األمر وا\  V نوع مثل الصالة فهل  و�زئة وغ° �زئة r الوقت نفسه؟ وصحيحة r وقت واحد

 ؟ ابتداء؟ وÔذا ورد فما حكم هذه الصالة صحيحة وباطلة أو هل يمكن أن يرد األمر وا\  عليها نقول أن هذه الصالة
r وقت معx أو بصورة معينة فهل يمكن أن يتوارد األمر وا\  V هذه  فإذا ورد األمر وا\  V صالة العشاء مثال

 واحد ؟ الصالة من وجه
هنا هل يمكن أن يتوارد األمر وا\   فالسؤال،   من ناحيتx هذا �ل تفصيلفحينئذ يمكن أن يرد عنها اإلجزاء وا\ 

األمر øتاج إ�  ؟ عيناً فيكون حراما واجبا r وقت واحد من جهة واحدة V ال¡ء الواحد سواء Ëن جنسا أو نو< أو
 : ا�االت اآلتية ا�فصيل éسب
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****        V قولVx قولVx قولVx قولxواختلف العلماء هنا واختلف العلماء هنا واختلف العلماء هنا واختلف العلماء هنا     ،،،،فتكون حراماً واجبا مثل الصالةفتكون حراماً واجبا مثل الصالةفتكون حراماً واجبا مثل الصالةفتكون حراماً واجبا مثل الصالة    حد با\وعحد با\وعحد با\وعحد با\وع^ ورود األمر وا\  V الوا^ ورود األمر وا\  V الوا^ ورود األمر وا\  V الوا^ ورود األمر وا\  V الوا: : : : ا�الة األو¾ا�الة األو¾ا�الة األو¾ا�الة األو¾
    ؟؟؟؟وا\  V الواحد r ا\وعوا\  V الواحد r ا\وعوا\  V الواحد r ا\وعوا\  V الواحد r ا\وع هل يمكن أن يرد األمرهل يمكن أن يرد األمرهل يمكن أن يرد األمرهل يمكن أن يرد األمر

وحينئذ Ïوز أن Ïتمع الوجوب وا�رمة فيه فيكون واجباً  ،الواحد r ا\وع أنه Ïوز أن يرد األمر وا\  V ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
مثل  فيكون الواحد با\وع، وهذا مذهب اÇمهور وÔنما قالوا بذلك با\ظر إ� اإلضافة واالعتبارات ،ومعصية حراماً طاعة

، وحرام باعتبار بعض األشخاص اآلخرين واجبا وحراما باعتبار أشخاصه أي واجب باعتبار بعض األشخاص الصالة
ومثلوا U ، باً باعتبار وحراماً باعتبارجعل الواحد با\وع واج فاختالف اإلضافات واالعتبارات والنسب و الصفات

فقد ، فالسجود واحد من نوع قد يكون واجباً وقد يكون حراما، ألنه يدخل ¥ت جنس العبادة بالسجود وهو نوع
فهذا السجود واحد با\وع أي نوع  ،اهللا تعا� وقد يكون حراماً إذا Ëن سجوداً لغ°، يكون واجباً إذا Ëن سجوداً هللا تعا�

نظراً �غايرهما r الشخصية فيكون ، ينقسم إ� واجب و�رم وال تناقض r ذلك فيجوز أن، األفعال وأشخاص كث°ة من
 { ودل V ذلك قوU تعا� ،أفراده واجباً Ëلسجود هللا تعا� وبعضها حرام Ëلسجود للصنم بعض

َ
ْمِس َوال Ùتَْسُجُدوا لِلش 

َ
ال

 ِ
Ù

tا ِÙ َقَمِر َواْسُجُدوا ِهللا
ْ
، فالسجود للشمس والقمر �رم، السجود فيتصور ورود األمر وا\  V .فصلت })�R(ي َخلََقُهنÙ لِل

رأي اÇمهور أن يتوارد األمر وا\  V الواحد با\وع فيكون واجباً  فيمكن أن يتصور V، والسجود هللا تعا� واجب
 . �رماً 

يتوارد األمر وا\  V الواحد با\وع وذهب  بمع¢ أنه ال ،وع واحداً �رماأنه ال Ïوز أن يكون الواحد با\ ::::القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»
 ،حراماً  لو أننا قلنا  واز كون الواحد با\وع واجباً : ا§ واستدل V هذا بقوUاÇبÙ  إ� ذلك بعض ا�ع�لة منهم أبو هاشم

وذلك ألن السجود نوع واحد مأمور به ض، ا�ناق بمع¢ لو أجزنا توارد األمر وا\  V الواحد با\وع للزم من ذلك
واÇواب عن هذا أن يُقال هذا الªم  ،فيستحيل أن يكون �رماً  فيستحيل أن يكون منهياً عنه أي أن السجود واجب

ألمر تغاير متعلق ا فإذا نظرنا إ� ،تعلق األمر وا\ مألنه ننظر õن إ� تغاير  ،االستدالل غ° صحيح غ° صحيح أو هذا
فالسجود للصنم ، باعتبار وحرام باعتبار آخر فال تناقض كون الواحد با\وع وهو السجود واجبيوا\  فال يوجد تناقض ف

Ùِ {أن ا�أمور به ليس هو ا�ن  عنه r قوU تعا�  بد�ل ،غ° السجود هللا تعا� َقَمِر َواْسُجُدوا ِهللا
ْ
 لِل

َ
ْمِس َوال Ùتَْسُجُدوا لِلش 

َ
ال

 ِ
Ù

tا Ùي َخلََقُهن)R�({ أن الساجد للصنم أو الشمس <ص بنفس السجود  .فصلت V اعºيعاً  وقد انعقد اإلº والقصد ،
إنما  وال تناقض بكون الواحد با\وع حراماً واجباً  إذن ال تضاد، وأن الساجد هللا تعا� مطيع بالسجود والقصد ºيعاً 

 .ªم عنهسيأì ال ا�ضاد يكون بالواحد بالعx وهذا
وبعض با\وع، باعتبار ا�تعلقات وما يعرض Áذا الواجب  فإذن اÇمهور نظروا إ� توارد األمر وا\  V الواحد با\وع 

يكون  إذا Ëن سجود هللا ،فاÇمهور نظروا إ� ما يقfن إ� هذا الواحد با\وع فنعم، با\وع ا�ع�لة نظر إ� ذات الواحد
فقد نظروا إ� ذات الواحد با\وع  وأما بعض ا�ع�لة ،وداً للصنم يكون حراما أو للشمس والقمروÔذا Ëن سج، واجباً 

xالفريق xسب ا\ظر أنه ال خالف بé ن إذا نظرنا إ� ذات السجود فنعم ،ويظهر حقيقةõإما أن يكون السجود  ،و
 وهذا نتفق ، الوقت نفسه إذا نظرنا U إ� ذاتهيمكن أن يكون السجود واجباً و�رماً r واجب وÔما أن يكون �رم وال

با\وع قد يكون واجباً وقد  لكن عندما نأì إ� قول اÇمهور وهم يقولون إن الواحد، بعض ا�ع�لة فيه فيه كما قال
أنه قد  إنما قالوا ،مثًال واجباً �رماً r ذات السجود نفسه بمع¢ أن يكون السجود ،يكون �رماً ليس قصدهم r ذاته
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أن يكون  باعتبارات يع¼ بما يعرض U فالسجود إذا عرض U أن يكون هللا Ëن واجباً وÔذا عرض U يكون واجباً �رماً 
 . للشمس والقمر Ëن �رماً 

فنسب إ�ه ا�كم بهذا  ، أو نظر إ� الواحد با\وع من جهةالفريقx ع©Ù  فا�قيقة ال خالف بx الفريقx إنما �
بذاته فنعم ال يمكن أن يكون  وحقيقة فال خالف بx الفريقx واÇميع متفق V أن الواحد با\وع إذا نظرنا U اراالعتب

وÔذا نظرنا é Uسب متعلقاته وما يعرض U فنعم قد يكون ، tاته واجباً حراماً وال يمكن أن يتوارد عليه األمر وا\ 
الواحد با\وع أو  هذا ما يتعلق با�الة األو¾ و^ توارد األمر وا\  V ،آخريكون �رماً باعتبار  واجباً باعتبار وقد

 . اجتماع الوجوب وا�حريم بالواحد با\وع
هل Ïوز أن يتوارد عليه األمر و ا\ ، هل Ïوز أن يتوارد عليه األمر و ا\ ، هل Ïوز أن يتوارد عليه األمر و ا\ ، هل Ïوز أن يتوارد عليه األمر و ا\ ، ****    ، ، ، ، توارد األمر وا\  V الواحد بالعx ومثلنا U بصالة العشاءتوارد األمر وا\  V الواحد بالعx ومثلنا U بصالة العشاءتوارد األمر وا\  V الواحد بالعx ومثلنا U بصالة العشاءتوارد األمر وا\  V الواحد بالعx ومثلنا U بصالة العشاء ̂̂̂^    ::::ا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انية

    ؟؟؟؟اماً واجباً طاعًة ومعصية من جهة واحدة اماً واجباً طاعًة ومعصية من جهة واحدة اماً واجباً طاعًة ومعصية من جهة واحدة اماً واجباً طاعًة ومعصية من جهة واحدة حرحرحرحروهل Ïوز أن يكون وهل Ïوز أن يكون وهل Ïوز أن يكون وهل Ïوز أن يكون 
صالة  كما لو فرضنا أنه قال صِل  ،الواحد بالعx حراماً واجباً طاعًة ومعصية من جهة واحدة أن يكون ويمتنع ويستحيل 

عبد أو يقول اعتق هذا ال، الظهر مثالً  هذا ال يمكن أن يكون أن يرد األمر وا\  V صالة، الظهر وال تصل صالة الظهر
نقول يمتنع ويستحيل توارد األمر وا\   ال فإننا r هذه ا�الة ،رقيق معx وال تعتق هذا العبد وهو يش° إ� عبد معx أو

بx األمر وا\  r هذه  وÔنما قلنا باستحالة ذلك للتضاد وا�ناقض وا�ناr، بالعx إذا Ëن من جهة واحدة V الواحد
ألنه سيكون حينئذ r حالة تناقض وتضاد  ،يكون هذا ظهر وال تصÊ الظهر ال يمكن أنفكيف يقول صل ال، ا�الة

  وا�ناr من قبيل ا��يف بما ال
ً
: فمثاU ، أما توارد األمر وا\  V الواحد بالعx من جهتx، يطاق وهو غ° واق� �<

توارد األمر وا\  V الواحد با\وع من  و^ مسألةالصالة r ا:ار ا�غصوبة و^ أشهر مسألة عرض Áا علماء األصول 
xا عالقة كما قلنا بمسألة ،جهتÁ ^ا العلماء ، ا�حرم لغ°ه وÁ وتعت© مندرجة ¥ت نوع من أنواع ا�حرم لغ°ه ويعرض

r مسألة اقتضاء ا\  الفساد و^ من أشهر مسائل، مسألة ا�حرم لغ°ه r اÁ ي يبحثه باب ا\  ا ويعرضونt
 .األصو�ون r موضعه بعد éثهم �سائل األمر

صل الظهر وال تصل  ، õن قلنا أنه من جهة واحدة كقو\ااألمر وا\  V األمر الواحد بالعx من جهتxاألمر وا\  V األمر الواحد بالعx من جهتxاألمر وا\  V األمر الواحد بالعx من جهتxاألمر وا\  V األمر الواحد بالعx من جهتx فعندنا تواردفعندنا تواردفعندنا تواردفعندنا توارد
د بالعx من جهتx فهل يمكن أن يكون الواح لكن توارد األمر وا\  V الواحد بالعx من ،الظهر يستحيل أن يقع

ذلك ؟ إذا نظرنا من هذه اÇهة قلنا واجب وÔذا نظرنا من هذه اÇهة  من جهتx أو ال يمكن أن يكون�رماً جهتx واجباً 
ألن من  ،واIطالن وÔذا نظرنا إ�ه بهذه ا\ظرة ا�حرم فهذا يfتب عليه الفساد، ؟يمكن هذا أو ال يمكن هل! قلنا �رم 

فمثًال ، مثال هذه ا�الة الصالة r ا:ار ا�غصوبة ، به �حرم أن نقول بفساد أو بطالن الفعل ا�رتبطاآلثار ا�fتبة V ا
موضع  وهو واقع r مÆن من  عنه أو r، مغصوبة فإن حر|ة زيد r الصالة فعل واحد بعينه r دار وصالة زيد أو عمر

ومن جهة كونها r دار مغصوبة من صاحبها  نها صالة مأمور بهافمن جهة كو ،فتوارد األمر وا\  V الصالة، من  عنه
فهنا اختلف العلماء هل يمكن أن يتوارد األمر وا\  r هذه ، عنه ن مألن الفعل هذا غصب وفعل الغصب ، �رمة

 أو ال يمكن ؟ الفعل واجباً حراماً  ا�الة ويصبح
xقول V هذا r اختلف العلماءxقول V هذا r اختلف العلماءxقول V هذا r اختلف العلماءxقول V هذا r اختلف العلماءxقول V هذا r اختلف العلماءxقول V هذا r اختلف العلماءxقول V هذا r اختلف العلماءxقول V هذا r اختلف العلماء::::::::    

 يكون ال¡ء واجباً حراماً  بمع¢ أنه Ïوز أن ،وز أن يتوارد األمر وا\  V الواحد بالعx من جهتxأنه Ï    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
xهذا القول فإن أصحاب هذا القول يصححون ،من جهت V ا:ار ا�غصوبة وبناء r يقولون مأمور بها من جهة  ،الصالة
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ال*وط فتكون األرÑن و  نها صالة ^ صالة مكتملةفمن جهة كو، كونها غصبا كونها صالة ومن  عنها من جهة
ويعاقب  فيثاب V فعله للصالة، جهة كونها واقعة r أرض مغصوبة يكون فاعل الصالة هنا آثم ومن، صحيحة و�زئة

وهو قول ذهب إ�ه أكb ا�نفية وأكb الشافعية  وهذا ا\ظر، وال تناقض بينهما ألن ا\ظر هنا إ� جهتV ،x فعله للغصب
 .اإلمام مالك وقول بعض ا�نابلة

الصالة ويمكن أن يعمم ويب¢ V  يقولون إن فعل الصالة r مÆن مغصوب ـ 	عل الªم هنا عن ////////ا:�ل V هذا القول ا:�ل V هذا القول ا:�ل V هذا القول ا:�ل V هذا القول 
 فعل الصالة r مÆن مغصوب هو فعل واحد U جهتان متغايرتان فهو هذا ا:�ل بما أعم ولكن نفرضه بصورة معينة ـ أن

xهتÇك وهو الصالة، مطلوب الفعل وهو من جهة الصالة واألمر بها من إحدى اfا:ار  ومن جهة أخرى مطلوب ال r
إحدى اÇهتx مطلوب الfك من     الفعل من فإذا Ëن للفعل الواحد جهتان متغايرتان فيجوز أن يكون مطلوب ،ا�غصوبة

 .يس هذا بأمر �الا�الة ول اÇهة األخرى وال مانع من الصحة r هذه
ومع¢ هذا أن الصالة  ،جهة واحدة وهذا سبق الªم عنه ولكن ا�حال إذا Ëن ال¡ء مطلوب الفعل ومطلوب الfك من

والغصب من حيث هو غصب ، ا\ظر عما يلحقها من كونها r مÆن معx أو õو ذلك من حيث ^ صالة مأمور بها بقطع
، الصالة معقولة بدون الغصب وV هذا تكون، بطاً بأفعال الصالة أو غ° مرتبط بهاعنه بقطع ا\ظر عن كونه مرت من 

 ،V من صÉ ولم يغصب أو غصب ولم يصل قياساً  ،فيمكن وجود أحدهما بدون اآلخر ،والغصب معقول بدون الصالة
ا��ف بx الصالة والغصب فإذا ºع ، ولم يصÊ عليه اإلثم فكذا هاهنا فكما أن من صÉ ولم يغصب U أجر ومن غصب

r Éحال انفرادهما وهو األمر بالصالة و|ونها طاعة أي ص r رجهما عن حكمهماm ن مغصوب لمÆوا\  عن الغصب  م
فاÇمع بينهما ال يقلب حقيقتهما  ،Áما منفردين و|ونه معصية فيجب حينئذ أن يثبت للصالة وللغصب �تمعx ما يثبت

وفاعلها بهذه الصورة آثم من جهة كونه  ،صحيحة و�زئة من حيث ^ صالة كون هذه الصالةفحينئذ ت ،r أنفسهما
 .¹صبا

ا:ار فإذا  وقالوا إن السيد لو قال لعبده خط هذا ا�وب وال تدخل هذه    أصحاب هذا القول بد�ل آخر استدل ::::ا:�ل ا�ا» ا:�ل ا�ا» ا:�ل ا�ا» ا:�ل ا�ا» 
ا�ن  عن دخوÁا فإن العبد يعت© مطيعاً   تلك ا:ارفخاط العبد ا�وب r ،امتثلت أعتقتك وÔن دخلت ا:ار <قبتك

من جهة  حيث Ëن العبد مطيعا ،السيد عتقه ومعاقبته نظراً للجهتx فيحصل من ،من جهة أخرى لسيده من جهة و<صياً 
دخوU   عنمن جهة دخوU لتار ا�ن  وÑن <صياً ، ا�وب فيستحق العتق من السيد V ذلك امتثال أمر سيده وهو خياطة

 ،بx الصالة و|ونها r ا:ار ا�غصوبة وÔذا ثبت هذا فكذلك الصالة r ا:ار ا�غصوبة ألن ا��ف ºع ،فيستحق العقوبة
 .عنها كما ºع بx خياطة ا�وب ودخول ا:ار ا�ن 

يع¼ رT سهما  ،فقتله اب مسلماً الÆفر فأص إ� Ëفر فمرق السهم من واحداً  رT سهماً  قالوا لو أن مسلماً  ::::ا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الث
فيثاب من جهة ويعاقب من  ،وا�قصود بالÆفر هنا هو الÆفر ا�ر�فقتله،  فأصاب الÆفر ثم خرج من الÆفر فأصاب مسلماً 

 َب لَ ق سَ ويستح، بذلك إلعالء !مة اهللا وقد أمر اهللا تعا� �ارباً  الÆفر من جهة قتله Ëفراً  ٌب لَ ك سَ لÙ مَ ويُ  يثاب، جهة أخرى
وقد ن, اهللا سبحانه وتعا� عن قتل ا�سلم فيدفع  مسلماً  V رميه السهم للمسلم ألنه قتل الÆفر اtي قتله ويعاقب أيضاً 

 فهو مأمور به ،فعل واحد عوقب وأثيب عليه وذلك �ضمنه األمر وا\  من جهتx ¨تلفتx فهذا ،ا:ية ألنه قتله خطأ
مثله ألن ا��ف ºع بx الصالة  فإذا ثبت ذلك فالصالة r ا:ار ا�غصوبة ،رب من غ° قصدمن جهة قتله الÆفر ا�حا

    .ا�أمور به وقتل ا�سلم ا�ن  عنه هذا ما يتعلق بالقول األول وأد�ه كما ºع بx قتل الÆفر ،و|ونها r ا:ار ا�غصوبة
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اجتماع ا�رام والواجب r الواحد  فال Ïوز ،لواحد بالعx من جهتxأنه ال Ïوز أن يتوارد األمر وا\  V ا ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا» القولالقولالقولالقول
xمن جهت xا:ار ،بالع r ذلك فالصالة Vرواية عنه ،ا�غصوبة ال تصح و r وجه عند وهو  وذهب إ� ذلك اإلمام مالك

 .ا�ع�لة ة وبعضالشاف� ورواية عند اإلمام أãد اختارها أكb ا�نابلة وهو مذهب الظاهري أصحاب اإلمام
واألفعال ا�وجودة من ا�صr Ê  ،واستدلوا بأن الوجوب وا�حريم إنما يتعلق بفعل ا��ف ليس من فعله ::::ود�ل هذا القولود�ل هذا القولود�ل هذا القولود�ل هذا القول

U> من األفعال غ° ما صدر عنه فال يتصور أن  ،بها آثم بفعلها ا:ار ا�غصوبة أفعال اختيارية �رمة عليه وهو U وليس
عليها  وا�عصية ال تكون طاعة مثاباً  ألن ا�حرم ال يكون واجباً  ،تقرب بها إ� اهللا تعا�م يثاب عليها التكون طاعة و

 .مع أن ا�قرب وا\ية �ط r صحة الصالة ،ربا بهاقَ تَ وال تكون مُ 
عليه  مولكن حك ،ذات الفعل من حيث هو فعل هوبأن ا�حكوم بأنه حرام ليس  ////////عن هذا االستدالل عن هذا االستدالل عن هذا االستدالل عن هذا االستدالل  يمكن أن Ïابيمكن أن Ïابيمكن أن Ïابيمكن أن Ïاب

كونها صالة  جهة عليه بالوجوب من وÔذا Ëن األمر هكذا فال يلزم منه امتناع ا�كم ،با�رمة من جهة كونه مثال غصباً 
xهتÇنظرا الختالف ا،  

قصدهم ما  ولكن ،القوالن r مسألة الصالة r ا:ار ا�غصوبة العلماء خصوا بها هذه ا�سألة وا�قيقة كما قلنا أن هذان
 ،صالة صحيحة و�زئة وآثم صاحبها بالغصبهناك من يقول ^  فقالوا حكم الصالة r ا:ار ا�غصوبة أن ،م منهاهو أع

يقولوا إنه Ïوز أن يتوارد األمر وا\  V األمر الواحد بالعx من جهتx  وهؤالء اtين قالوا بهذا قصدهم أو أرادوا أن
إن الصالة r ا:ار ا�غصوبة ال تصح وهم  واtين قالوا ،احد بالعx من جهتxفيجوز اجتماع الوجوب وا�رمة r ال¡ء الو
فال  ،يصح وال Ïوز توارد األمر وا\  V ال¡ء الواحد بالعx من جهتx أصحاب القول ا�ا» قصدهم من ذلك أنه ال

كما قلنا وÑن قصدهم  رة عند األصو�xوهذه من ا�سائل ا�شهو ،ا�رام وا�الل بالواحد بالعx من جهتÏ xوز اجتماع
 éيث تشمل ما هو أعم من ذلك الªم فيها من ذكر هذه ا�سألة تعميم

وجعلنا من قبيل ا�حرم لغ°ه أن  ،و�رم لغ°ه ذكرنا فيما سبق عندما تكلمنا عن أقسام ا�حرم وقلنا أن ا�حرم �رم tاته
لغ°ه  ا�سألة ترجع إ� الªم V نوع من أنواع ا�حرم لغ°ه وهو ما Ëن ا�حرم ههذ وا�قيقة أن ،ا�حرم لغ°ه ثالثة أنواع

 ،ا\وع من ا�حرم وبينا هناك أن اÇمهور يقولون بعدم ترتب أي أثر V هذا ،خارج عنه غ° مالزم U ألمر منهيا عنه
واÇمهور كما قلنا ، ر V هذا ا\وع من ا�حرمأث نقل عن اإلمام أãد واشتهر عنه هذا القول بعدم ترتب أيوقلنا إنه يُ 

 ونبهنا ،ونقل عن اإلمام أãد أنه ال يرتب أي أثر V هذا ا\وع من ا�حرم ،من ا�حرم يرتبون بعض اآلثار V هذا ا\وع

ذكر أن اإلمام أãد  إ� أن الغزا± عندما وأيضا نبهنا، أن هذا القول ينسب إ� غ° اإلمام أãد وال يقت® V اإلمام أãد
ال يقدح r اإلºاع قال ألن العلماء لم يأمروا بقضاء الصلوات مع كbة  وخالفه ،خالف إºا< سابقا قد عندما خالف

عن أحد من  ومع ذلك يصلون فيها ولم يؤثر ،يقع من ا\اس كث°ا غصب األراä وغصب ا:ور وõو ذلك وقوعها ألنه
ومادام أنه إºاع ، هذه األماكن وهذا إºاع ة البد أن يقضوا هذه الصلوات الÖ يصلونها rمَ لَ العلماء أنه يفÖ بأن الَظ 

r هذا ألنه لم يؤثر عن أحد أنه يقول يلزم الظلمة أن يقضوا هذه الصلوات الÖ  يقول أنه ال øق لإلمام أãد أن mالف
وأشار أنه ليس هناك إºاع r  قب لªم اإلمام الغزا±عتلكن كما قلنا أن ابن قدامة ، r األماكن الÖ غصبوها أدوها

هل مع¢ هذا أن X �رم يلزم منه هل مع¢ هذا أن X �رم يلزم منه هل مع¢ هذا أن X �رم يلزم منه هل مع¢ هذا أن X �رم يلزم منه ****    ونصل إ� نتيجة هنا و^ ونصل إ� نتيجة هنا و^ ونصل إ� نتيجة هنا و^ ونصل إ� نتيجة هنا و^ ، ا�سألة ا�سألة ونقد هذا الªم الوارد عن الغزا± r تلك
    ؟؟؟؟الفساد أو اإلثمالفساد أو اإلثمالفساد أو اإلثمالفساد أو اإلثم
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يستحق اإلثم ويستحق العقاب  قاصداً  �رما ولكن نقول r الظاهر أن من فعل ،ا�قيقة بالنسبة لإلثم أمره إ� اهللا تعا�
 ،لكن بالنسبة للفساد أي من فعل �رما يكون فعله فاسدا مطلقاً  ،ثم أمره إ� اهللا تعا� إن شاء <قبه وÔن شاء عفا عنه

Ëن �رما  إن :من فعل �رم لغ°ه فهذا V أنواع ثالثةو ،tاته نعم فعله فاسد مطلقا وباطل مطلقاً  كما قلنا من فعل �رماً 
ا\وع كما قلنا بصالة ا�ائض مثال باتفاق  لغ°ه ألجل أنه من  عنه لوصفه فهذا أيضا ºهور العلماء يقولون بفساد هذا

U فهذا كما قلنا أن اÇمهور يقولون بفساده وخالف r ذلك ا�نفية وقالوا  ا�ن  عنه لغ°ه ألمر مالزموÔن Ëن  ،أنها فاسدة
فاÇمهور يقولون بعدم الفساد و  ا�حرم لغ°ه ألمر من  عنه خارج عنه مثل الصالة r ا:ار ا�غصوبةÔن و ،الفساد بعدم

 .بأنهم يقولون بالفساد r هذه ا�الة صحة هذا الفعل وأثر عن اإلمام أãد وغ°ه من العلماء
ا�حرم لغ°ه ، يه نوع تالزم بx ا�حريم والفسادإال r ا�حرم tاته فف ،ا�حريم قيقة ليس هناك تالزما بx الفساد وبxا�
r حريم�ا xالفساد وب xالزم ب�ا V ن  ا\و<ن اآلخران ليس، نوع منه هناك اتفاقÔهناك تالزم عند بعض العلماء و

أنواعه سواء  حال قاعدته ^ ا�الزم بx ا�حريم والفساد º rيع واإلمام أãد Ë ،X Vن هناك تالزم عند ºلة منهم
اختالف أنواع ا�حرم  مواقفهم éسب فيتفاوتأما غ°ه من العلماء  ،ا�حرم لغ°ه فهناك تالزم عنده مطلقا ا�حرم tاته أو

 . وخاصة ا�حرم لغ°ه

    ))))    �S�S�S�S    ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
V اجتماع و ا�لقة السابعة والع*ون تكلمنا r ي� بصورة <مة وخاصة��ا�الل وا�رام  مسألة متعلقة با�كم ا

 .مسألة األمر وا\  V ال¡ء الواحد و^ توارد
ا�كم ا��ي� بالªم º Vلة من ا�سائل منها مثال ا�سألة ا�انية و^  و هذه ا�لقة ëتم الªم أيضا عن مسائل

وخالف األصو�x فيها  �سألةهل تعد ن  عن ضده؟ ويشمل هذا الªم ا�راد به هذه ا* األمر بال¡ء ا�عx  مسألة
 .هل األحÆم ال*عية قطعية أو ظنية* ا�ا�ة و^  وترجيح ذلك وثمرة اlالف، ثم أيضا مسألة أخرى و^ ا�سألة

   ؟؟؟؟؟؟؟؟هل تعد ن  عن ضده هل تعد ن  عن ضده هل تعد ن  عن ضده هل تعد ن  عن ضده ****    ا�عx ا�عx ا�عx ا�عx     ءءءءاألمر بال¡األمر بال¡األمر بال¡األمر بال¡مسألة مسألة مسألة مسألة : : : : ا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انية �

 . ن  عن ضدها�عx ءفيقول األمر بال¡ وقد يعنون بعضها بصورة جازمة بعضهم
بالواجب  األمرألن  ،فيخرجون من هذا الواجب ا�خ° ،قيدوه بكونه معx ا�عx ءأنهم قيدوا األمر بال¡ إ�وننبه هنا 

ا\قيض  مثل ،هو أعم من ذلك يشمل ما ثم أيضا هم يع©ون هنا بالضد ويقصدون أيضا ما ،أحد أضداده ا�خ° ن  عن
فقصدهم بذلك هنا من جهة ا�ع¢  ،ضده ا�عx ن  عنء وعندما قالوا األمر بال¡ ،ضد هناوõو ذلك فيدخل r ا�ع¢ ال

، يمكن أن يقول بذلك <قل وال]  تفعل ال [ليس هو قو\ا ] فعل إ[ مثال  ألن من جهة الصيغة فإن قو\ا ،من جهة الصيغة ال
ليس أمر بضده من  يع¼ من حيث ا�ع¢ أو -   عن ضدها�عx ن ءهنا r ما يتعلق با�ع¢ هل األمر بال¡ الªم نفإذ

 [هو عx قو\ا  ]فعل إ[  بمع¢ أن نقول -ضده  ن  عن ءأما من جهة الصيغة فال أحد يقول إن األمر بال¡ ،- جهة ا�ع¢
  ؟؟؟؟    دهدهدهدههل هو ن  عن ضهل هو ن  عن ضهل هو ن  عن ضهل هو ن  عن ض****    ا�عx ا�عx ا�عx ا�عx     ءءءءفاألمر بال¡فاألمر بال¡فاألمر بال¡فاألمر بال¡ ،ألفاظ ¨تلفة الشك أنها ) تفعل افعل وال(  ألن]   تفعل ال

        ::  V أقوالV أقوالV أقوالV أقوال هذه مسألة اختلف فيها األصو�ونهذه مسألة اختلف فيها األصو�ونهذه مسألة اختلف فيها األصو�ونهذه مسألة اختلف فيها األصو�ون
  نإذ [ا�عx سواء Ëن U ضد واحد أو أضداد ء ا\  عن ضد ذلك ال¡ ا�عx يستلزم ءبال¡ األمر أن: ألولألولألولألولااااالقول القول القول القول 

من جهة  ال دهو عx ا\  عن الض ءبال¡ األمريع¢ هذا إن  وال]  االستلزامنهيا عن الضد من باب  ¡ءفيكون األمر بال
وهذا القول هو قول األئمة أÈ حنيفة ، ]ء ال¡ يستلزم ا\  عن ضد ذلك[ من جهة ا�ع¢ إنما ا�قصود هو  الصيغة وال



  ا�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامها�كم ال*� وأقسامه                                                                                                            ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                         )  مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((                مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه         

- PRR - 

 

القول  أيضا هذا وأختار ،ا�نابلة أيضا رواية عن اإلمام أãد وعليه كث°اً من أتباعه من ومالك والشاف� وأكb أتباعهم وهو
، \  r ا�ع¢ عن األكل وال*ب مثًال وا\وم يكون األمر بالصالة مستلزم وV هذا القول ،ا�ع�لة وأيضا بعض ،الرازي

 ا\  عن اÇلوس r الطريق وغ° ذلك من ا�واضع الÖ يضاد اÇلوس فيها اÇلوس r واألمر باÇلوس r اIيت يستلزم

األكل : يضاد الصالة هو مثالً وما الصالة  يضادما الة يستلزم ا\  عن بالص األمرفإذا ورد األمر مثًال بالصالة فإن ، اIيت
أي األمر بالصالة يستلزم أن تكون هذه من قبيل ا�ضاد  - ألنها تضاد الصالة فهذه !ها منهياً عنها ،وال*ب وا\وم

الÖ يضاد اÇلوس فيها  �واضعمر اÇلوس باIيت مثُال يستلزم ا\  عن اÇلوس r الطريق وغ° ذلك من ااألو، للصالة
    : القول U أدلة منهاالقول U أدلة منهاالقول U أدلة منهاالقول U أدلة منها وهذاوهذاوهذاوهذااالستلزام،  قبيلاÇلوس r اIيت وهذا من 

، ن  عن ضده ءفوجب أن يكون األمر بهذا ال¡، ا�أمور به إال بfك ضده يمكن أن يتوصل إ� فعل أنه ال :ا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األول
 واالضطجاععن القعود  مستلزماً للن  ) قم( لقعود فوجب قو\ا يمكن فعل القيام إال بfك ا فال ) قم(  مثالً  فلو قال

 اً يمكنه فعل الصالة إال بتقديم الطهارة Ëن األمر بالصالة أمر ا لموهذا قياساً V األمر بالصالة فإنه لمÙ  ،والر|وع وõو ذلك
    . هنا من باب القياساكذلك هفوتوف° X األسباب الÖ توصل بها إ� فعل الصالة  بالطهارة وجلب ا�اء

 �ا قعدت : (øُسن ذم هذا العبد وتوبيخه V القعود فيقول U السيد فإنه ،فقعد )قم  ( :لعبدهإن السيد لو قال : ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا:�ل ا:�ل ا:�ل ا:�ل 
 .القعوداألمر بالقيام يقت� ا\  عن القعود �ا ُحسن توبيخ هذا العبد وذمه V  ولو لم يكن ،)

  (ن لغ°ه r دخول ا:ار ثم قال U إن من أذ: ا�الثا�الثا�الثا�الثا:�ل ا:�ل ا:�ل ا:�ل 
ٌ
واللفظ كما هو ، تضمن هذا القول منعه من القيام فيها ) خرجأ

 .وقد ُعقل منه ا�نع من ا�قام اtي هو ضد اÇلوس r ا:ار ،ظاهر إنما هو r أمره باlروج

 ). عن الضد  يستلزم ا\ ءأن األمر بال¡ ( ^ بالقول األول r ا�سألة و|ما قلنا يتعلق ماهذا 

 ءاألمر بال¡(  :يع© عن هذا القول بعبارة أخرى بأن يقال، قد هو بعينه طلب ترك الضد ءأن األمر بال¡ :القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»
كأنه مثل القول  وينبú أن يُنتبه إ� أن هذا القول ليس هو القول األول وهذا قول Ïُعل ) ا�ع¢ ن  عن الضد من جهة

يستلزم ا\  عن  ءإن األمر بال¡( : فالقول األول؛ ر ا�عب° به عن القول األول وهذا ليس صحيحاويغتف ،األول تماماً 
ن  عن الضد  هوء بأن األمر بال¡( ويع© عنه   ،)هو عx طلب ترك الضد ءفإن األمر بال¡(:ا�ا» وأما القول، ) الضد

 ،تعب° أصحاب القول األول وهذا غ° صحيح ا ا�عب° هو نفسبعضهم Ïعل هذ ،وهذا مع¢ القول ا�ا» ) من جهة ا�ع¢
األمر بالسكون هو طلب ف ،وطلب السكون هو عx طلب ترك ا�ر|ة ،ا�ر|ة السكون هو عx ترك :مثال V هذا يقولون

V V V V     تبعهتبعهتبعهتبعه    وووو    اقال»اقال»اقال»اقال»القاä أبو بكر اIالقاä أبو بكر اIالقاä أبو بكر اIالقاä أبو بكر اI وهذا القول ذهب إ�ه، إ� ا�ر|ة ن  وباإلضافةإ� السكون أمر؛  باإلضافة هو واحد
وÔنما هو  ،األمر ال صيغة r U أصل الوضعأن  ::::ذلك بعض ا�ت�مx من األشاعرة، وب¢ هؤالء مذهبهم V أساس معx وهوذلك بعض ا�ت�مx من األشاعرة، وب¢ هؤالء مذهبهم V أساس معx وهوذلك بعض ا�ت�مx من األشاعرة، وب¢ هؤالء مذهبهم V أساس معx وهوذلك بعض ا�ت�مx من األشاعرة، وب¢ هؤالء مذهبهم V أساس معx وهو

الكون الواحد  Ëتصافأمراً ونهيا  بكونه فاتصافه ،فاألمر عندهم هو نفس ا\  من هذا الوجه مع¢ قائم با\فس؛
 . اً من شيئاً أخربعيد ئبكونه قريبا من ش
الªم قد يكون منه لفظياً وقد يكون  نÙ أو ،ا\ف? أساس بناء هذا القول يعود إ� قضية إثبات الªم وهذا X V حال
الفعل  يقوم با\فس يطلب اً نَ عْ إن األمر مَ  ::::القول يتبنون إثبات الªم ا\فالقول يتبنون إثبات الªم ا\فالقول يتبنون إثبات الªم ا\فالقول يتبنون إثبات الªم ا\ف???? فهم يقولون فهم يقولون فهم يقولون فهم يقولون وأصحاب هذاوأصحاب هذاوأصحاب هذاوأصحاب هذا ،منه �ماً نفسياً 

للفظ  اسمبش� <م ومنه األمر هو  فإن الªم وبناء اللفظ عليه أهل السنة وهذا خالف ما ،،لفظ وا�ع¢ل اسموليس 
مناقشة أصحاب هذا القول تعود إ� مسألة من ا�سائل الªمية وأحياناً  وX V حال ،،،وا�ع¢ وليس مع¢ قائم با\فس

 .القاä أبو بكر اIاقال» ف? ويتبناُه األشاعرة وV رأسهمالعقيدة و^ مسألة إثبات الªم ا\ تدرج r مسائل
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 ،للفظ وا�ع¢ ويدخل فيه األمر وا\  وõو ذلك اسم :يقولون الªم هو يرون إثبات الªم ا\ف? وÔنما وأهل السنة ال
الضد أو كما يقولون األمر  كهو بعينه طلب تر ءبأن األمر بال¡ :األشاعرة بهذا بنوا عليه رأيهم هنا عندما قال وtلك
قول أئمة  -وجعل هذا القول كأنه نفس القول األول أي  وقد أغf بعضهم بهذا ،ن  عن ضده من جهة ا�ع¢ ءبال¡

 . وفرق بx العبارتx ،يستلزم ا\  عن ضده ءبال¡ القائلx بأن األمر - السلف
، أي يستلزمه بمع¢ أنه يالزمه وال بمع¢ يتضمنه مع¢ عينه والب ليس ن  عن الضد ال ءإن األمر بال¡ :القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث

وذهب إ� هذا بعض ، هيستلزم بمع¢ أنه ليس عينه وال يتضمنه وال – ليس ن  عن ضده مطلقا ءاألمر بال¡ يقولون
وأدلة هذا القول V وأدلة هذا القول V وأدلة هذا القول V وأدلة هذا القول V ، �لةا�ع وذهب إ�ه أكb ،قول آخر Uك عن القاä أبو بكر اIاقال» قَل نُ  ، وأيضاً كـالغزا± الشافعية

    : ììììاآلاآلاآلاآلا\حو ا\حو ا\حو ا\حو 
Ïوز أن تكون  فال] فعل تال [وصيغة ا\   ] فعلا [أن صيغة األمر öتلف عن صيغة ا\  فصيغة األمر  ::::األولاألولاألولاألولا:�ل ا:�ل ا:�ل ا:�ل 

 . صيغة أحدهما مقتضية لآلخر
ن   ءبال¡ األمر ذلك لو جعلناويمتنع  ،Ïوز أن يكون صيغة األمر ^ صيغة ا\  أننا نقول إنما ال ::::هذاهذاهذاهذا واب عنواب عنواب عنواب عناÇاÇاÇاÇوووو

ن أ ا�قيقة أننا نقول لكنÙ  ،مقتضياً لآلخر أحدهماصيغتهما مانعاً؛ لكون  اختالفعن ضده من طريق اللفظ فيكون 
بناء V صحة هذا  كد�ل يصح أن يقام هذا ا:�ل الئذ وحين االستلزام، يقت� ا\  عن ضده من طريق ءاألمر بال¡

 . القول
،  وجب أال يكون مقتضياً للن  عن الضد ءفكذلك األمر بال¡ ،ال يقت( األمر بضده ءال¡ أن ا\  عن :ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا:�ل ا:�ل ا:�ل ا:�ل 
و^ ( ء فكذلك األمر بال¡ يقت� األمر بالضد ال ءيقولون ا\  عن ال¡] قياس مسألة V مسألة [ حاصله يع¼ 

 . عن الضد \ يكون مقتضياً  Ïب أن ال)  ا�سألة الÖ نبحثها هنا
ُ  بأننا ال ::::وÏاب عن ذلكوÏاب عن ذلكوÏاب عن ذلكوÏاب عن ذلك r ا�قيس عليه ألن ا�قيس عليه هو ا\  عن  نُسلم حكم أي ال -سلم هذا األمر بل أن ا\  ن

]  تقعد ال [فإذا قال مثًال  ،يقت� األمر بضده ءنسلم بل إن ا\  عن ال¡ فنحن ال - يقولون ال يقت� األمر بضدهء ال¡
وأن ] اإلفطار [ يقت� األمر بضده وهو  فإنه]  Ë\  عن صوم يوم ا\حر [فإذا Ëن U ضد واحد]  بالقيام[ ر يقت� األم هفإن

أن ]  الزنا[ فمثًال أضداد ،ألنه بفعل ضد واحد يfك ا�ن  عنه ،من أضداده بضدٍ  فإنه يقت� األمر]  Ëلزنا [ Ëن U أضداد
 للزنا حد تلكفإنه يص° بفعله أل عبادة وõو ذلك من األعمالبأكل أو �ب أو نوم أو صيام أو ل يشتغ

ً
Ñاألمور تار. 

 ،بالشعور با�ن  عنه م*وطاً ء وا\  عن ال¡ ،عن ضده قد يكون ¹فًال وذاهالً  ءأن اآلمـر بال¡ :ا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الث
 الء ا�أمور به فإن األمر بال¡ ءËن اآلمـر لم يغفل عن ضد ال¡ وÔذا ،هو ¹فًال عنه فكيف يكون اآلمــر طاIاً ما

    ).).).).    بواج يتم الواجب إال به فهو ال ما(  حيث ذات األمر بل يكون األمر ن  عن ضده من باب يكون ن  عن ضده من
ُ  أن ا�كم r حق اهللا تعا� ال يمكن أن ::::ذلكذلكذلكذلكواÇواب عن واÇواب عن واÇواب عن واÇواب عن  فنحن نت�م عن األوامر ال*عية والبد أن  ،سند إ�ه اtهولي

 يمكن أن ال وحينئذ ،تعا� وصادرة عن ا\Ó صلـى اهللا عليه وسلم مبلغ عن ربه صادرة عن اهللا وامر ال*عيةاأل تكون

واألمر يستلزم ا\  عن ضده من جهة  ،اللغوية ع اtهول؛ ثم أننا نفهم أوامر اهللا ونواهيه من حيث دال�هاَ* يسند إ� المُ 
يقال إن األمر ليس ن  عن ضده الحتمال أن يكون اآلمـر ذاهًال عن ذلك أن  أما ، نتعامل بمقت( اللغة اللغة وõن

أوامر ونوا^ صادرة عن اهللا سبحانه  لكن نت�م عن، �فxا� نعم لو Ëن هذا r �م الب*نقول و¹فًال عنه،  الضد
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ٌ يمكن أن يكون r حق اهللا تعا� وهذا ال ،وتعا�  تعا� فالشك أنه يعلم ضد هذا فإذا جاء أمر من اهللا، و غفلةأ ذهوٌل�
  األمر

َ
 .ا�سألةr هذه  هذا القول إيرادوحينئذ ينت�  ،ا بهذا األمرنَ رَ مَ حينما أ

ا�عx ن  عن ضده  ءأن األمر بال¡[ وهو ، أئمة السلفوهم  قول اÇمهور هو القول األول :واtي يfجح r هذه ا�سألةواtي يfجح r هذه ا�سألةواtي يfجح r هذه ا�سألةواtي يfجح r هذه ا�سألة
  .رãهم اهللا �م من ما يفهم وهذا مقت(] ا�عx يستلزم ا\  عن ضده  ءر بال¡أن األم[ أو نقول  ، ]االستلزامبطريق 

    نوع اlالف نوع اlالف نوع اlالف نوع اlالف  �
قد يكون اlالف ؛ النسبة للخالف بx أصحاب القول األول وأصحاب القول ا�ا»ف :ةا�سأل إ� اlالف r هذه أتيناإذا 

[ أي  االستلزامفأصحاب القول األول يقولون من جهة ، ) ضده ن  عن ءألنهما يتفقان V أن األمر بال¡( لفظياً بينهما 
، عبارة ع©وا بأيá ] هو عx ا\  عن ضده  ءاألمر بال¡[ أو أن  ا�ا» يقولون من جهة ا�ع¢ وأصحاب القول ،]اللوازم 
هذا ا\  عن استفادة  r طريقة اختلفواوÔن ] نُ  عن ضده  ءأن األمر بال¡[ ن أصحاب القولx يتفقون V ا�هم أ
 .الضد

اlالف بx أصحاب القول األول وا�ا» من جهة وبx أصحاب القول ا�الث من جهة أخرى؛ ألن  وحينئذ ينح®
ليس  ءاألمر بال¡[ القول ا�الث يقولون  وأصحاب] نُ  عن ضده ءاألمر بال¡[ أصحاب القولx األول وا�ا» يقولون 

 ،فينح® اlالف بينهم] يستلزمه  يقتضيه اللفظ وال ما من جهة ما ا�ع¢ وال من جهة اللفظ وال نُ  عن ضده ال من جهة
    ::::اآلثاراآلثاراآلثاراآلثاروU أثار فقهية وU أثار فقهية وU أثار فقهية وU أثار فقهية ؛؛؛؛من هذه من هذه من هذه من هذه     أي يكون اlالف معنوياً أي يكون اlالف معنوياً أي يكون اlالف معنوياً أي يكون اlالف معنوياً  -من ناحية معنوية  وحينئذ يكون

P.  فإنت طالق": لو قال الرجل لزوجته Xنه Öموضوع آخر،" إن خالف r ا  ثم جاءÁ فقعدت؛ فإن العلماء ] قو$  [و قال
نُ  عن ضده؛ فهو  ءاألمر بال¡ ألن] ق لُ طْ أنها يَ [ فبعضهم يقول  ،وخالفهم ينب¼ V اlالف r هذه القاعدة هنا mتلفون
يام ؛ فإذا قعدت بعد أن أمرها بالق]إن خالفÖ نهX فإنت طالق [ r عبارته  وقد قال ،فيستلزم ذلك أال تقعد]  قو$[ قال Áا 

 بعض ا\  هنا وحينئذ بقول فقد خالفت ،نُ  عن ضده ءألنه أمرها بأمر فأتت بضده واألمر بال¡ ،خالفت نهيهُ  فقد

 جاء وÔنمامبا�  وطبعاً ليس ن  ،عن ضده؛ وقد خالفت هذه ا�رأة ا\  هنا ن ُ  ءألن األمر بال¡]  قلُ طْ أنها يَ [ العلماء 

إذا قال ]  قلُ طْ ال يَ [ أنها : آخرون�قابل يقول  او، ) ا�عx نُ  عن ضدهء واألمر بال¡(  ءا\  هنا من قبيل األمر بال¡
 .ق r هذه ا�الةلُ طْ يَ  ال أنها آخرونفقعدت؛ فيقول علماء ] قو$ [ وقال Áا   ]خالفÖ نهX فإنت طالق إن[ الرجل لزوجته 

آخر لم  وÔنما جاءت بأمر ،أمرها بأمر ف  لم öالف هذا األمر فهو] ضده  ليس نُ  عن ءاألمر بال¡[ يقولون  همألن ؟ �اذا
 .قتطلُ  وحينئذ ال Áا وtلك تكون فاعلة ألمر مباح] ليس نُ  عن ضده  ءواألمر بال¡[ ا\  عنه  يتطرق هذا الرجل إ±

S. ُس فما حكم صالتهلو سجد م	ن Æم V Êهذه ا�ال ؟ ص r هذه أختلف r هم إ� أن ، ا�الة العلماءbذهب أك
 ءواألمر بال¡ [ألن ا�صÊ مأمور بالسجود V مÆن طاهر  ؟ يعيدها !ها؛ �اذا فيجب عليه أن صالة هذا الشخص باطلة

 فإذا أمر اهللا تعا�] نُ  عن ضده 

صV É مÆن  لشخص إذافا ،أنه نهانا عن السجود V مÆن 	س االستلزام فمع¢ هذا بطريق ،بالسجود V مÆن طاهر
صالته فيجب أن  بطالن وÔذا ارتكب الشخص أمر منٌ  عنه فإن هذا يؤثر r ،مرتكباً ألمر من  عنه 	س يكون

 ذلك؛ وÏزئهالعلماء إ� أنه يؤمر بإ<دة السجود V مÆن طاهر  r ا�قابل ذهب بعض .عنه اً تبطل صالته لفعله أمراً منهي
عنه من حيث  بمن  وأما السجود V مÆن 	س فليس ،ه هو السجود V مÆن طاهر وقد أ= بها�أمور ب ألن :قالوا

 .] ليس نُ  عن ضده ءألن األمر بال¡[ السجود 
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X Vهذه ا�سألة وقد يكون هناك أيضا مسائل أخرى وقواعد و V ¢أصو�ة أخرى تؤثر فيها حال هذه ثمرات قد تبت، 
فينبú أيضا :راس  ،أكb من قاعدة أصو�ة يتنازعها أكb من أصل وقد يتنازعهامرات اlالف قد وننبه هنا إ� بعض ث

 ،فيها وحده ا�ؤثر هوه أنوالفقهيه تنب¼ V هذا األصل  فليس مع¢ أن نقول أن ا�مرة ،هذا العلم أن يتنبه إ� هذا األمر
فيكون هذا  ،تتعارض األصول r ا�أث° r فرع واحد خر وقدبل قد يكون هذا األصل مؤثر وقد يؤثر أيضا فيه أصًال آ

�ل  فيكون هذا الفرع فيتنازعه أكb من أصل وقد يكون الªم فيه r، بتنازع األصول |ما يعرفأوأيضا �ل للتنازع 
 .نظر

 ..بالظنيةبالظنيةبالظنيةبالظنيةال*عية بالقطعية أو ال*عية بالقطعية أو ال*عية بالقطعية أو ال*عية بالقطعية أو  مسألة وصف األحÆممسألة وصف األحÆممسألة وصف األحÆممسألة وصف األحÆم    ::::ا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ة   ��

هو قط� وفيها  يها مافبالظنية ؟ وهل !ها قطعية أو !ها ظنية ؟ أو أحÆم ال*ع  بالقطعية أو فهل توصف األحÆم ال*عية
 ...اإلعتقادأحÆم  وليست] أحÆم الفقه] [ األحÆم العملية [ وا�قصود باألحÆم ال*عية  ؟ظ¼ هو ما

r  أن ا�كم عندنا قط�ُ : ابن بَرهانابن بَرهانابن بَرهانابن بَرهانل وtلك يقو، مطلقاً  فجرى بعض العلماء V وصف األحÆم ال*عية بأنها قطعية
 .الظ¼سواء أضيف إ� ا:�ل القط� أو  األحوال !ها

r الفونm ونقل عن ا�نفية أنهمr الفونm ونقل عن ا�نفية أنهمr الفونm ونقل عن ا�نفية أنهمr الفونm يع األحوال وليس بقط� بأن ا�كم ظ¼ٌ  ::::هذا ويقولونهذا ويقولونهذا ويقولونهذا ويقولون    ونقل عن ا�نفية أنهمº r. 
فالبد من ؛ نظر ا بعيداً و�لطالق وصف الظنية أو القطعية V ا�كم منفرداً دون تفصيل هذا يعد أمرإ وا�قيقة إن

وذلك éسب  ،هو قط� هو ظ¼ ومنه ما منه ما فيكون :ن ا�كم يمكن أن يتنوع إ� نوعxأخالل حقيقة الواقع 	د 
 .اlطاب V ا�راد منه ا:�ل اtي نتج عنه هذا ا�كم وéسب داللة

    و هذا يقول الزر|¡ rو هذا يقول الزر|¡ rو هذا يقول الزر|¡ rو هذا يقول الزر|¡ r ،  هو ظ¼ هو قط� و�Ô ما ا�كم ينقسم إ� ما يتفقون V أن وtلك فا�حققون من العلماء
 إسحاقالشيخ أبو  ،من األقدمx ومن �ح بذلك: ا�كم إ� قط� وظ¼؛ ثم قال انقساما�ق  لكنÙ  "    ::::اIحر ا�حيطاIحر ا�حيطاIحر ا�حيطاIحر ا�حيط
r القواطع ومن ا�تأخرين، كتاب ا�دود الش°ازي r «م ال*يع ،ابن السمعاÆنما قالوا الفقه العلم بأحÔة مع أن فيهو 

    عنعنعنعن    الزر|¡الزر|¡الزر|¡الزر|¡    ثم نقلثم نقلثم نقلثم نقل "أنه ا�ق: ابن ا�لمسا» وقال، Ëن فيه من الظنيات ف  مستندة إ� العمليات ألن ما ،ظنيات كث°ة
بقرائن تدفع  احتَفÙتبنصوص  ا�ابتةيثبت بأدلة حصل العلم بمقتضاها؛ وذلك r األحÆم  من األحÆم ما"""": : : : قوUقوUقوUقوU    األصفها»األصفها»األصفها»األصفها»

عضد بما يدفع بأخبار آحاد أو نصوص لم تُ  ثبت ومنها ما ،تعيx ا�دلول r واحد باõصار ،ة عنهاا�تعارض االحتماالت
 . "يأتيه اIاطل من بx يديه وهذا هو ا�ق اtي ال"ثم قال  ،"نونة ال معلومةضفتلك األحÆم م االحتمال،
: : : : مثالً مثالً مثالً مثالً وقد مر معنا وقد مر معنا وقد مر معنا وقد مر معنا  . Áا تبِ ثْ ـمُ ظر إ� ا:�ل الاألحÆم ال*عية إ� ظنية وقطعية هو الصحيح éسب ا\ أن تقسيم وا�قيقة

 r قضية ةا�نفي هو ظ¼ مع اlالف بيننا وبx مامنها  هو قط� و يكون منها ما قد والفروض أن األحÆم r الواجبات

وا\ظر فيه إ�  ،هناك �رم مكروه ¥ريماً  أيضا با\ظر إ� أن، تقسيم ا�كم إ� فرض و�Ô واجب وهذا خالف r التسمية
العلماء r الغالب ينظرون إ� ا:�ل ا�هم أن  لكن، واlالف r التسمية ،د�ل مثبت هل هو د�ل قط� أو د�ل ظ¼

 .هو ظ¼ قط� ومنها ما هو ويبنون عليه ºلة من األحÆم وهذا يتقرر منه أن األحÆم منها ما، هو قط� أو ظ¼  ا�ثبت هل
é خالل r وا�كروه ¥ريماً ما ثنا للفرض والواجب وا�حرموقد بينا  áعد V تبfي  áبغض  ،ه ظ¼هذا ا�كم قط� أو عد

 .الظنيةيتعلق بمسألة وصف األحÆم ال*عية بالقطعية أو  هذا r ما ،معx باسم ا\ظر عن تسميته

 و0تام الªم عن هذه ا�سألة ëتم الªم V مسائل ا�كم ا��ي�
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 ) �S�S�S�S    ((((    قةقةقةقةا�لا�لا�لا�ل
خالل مؤلفاتهم r ¹لب أمره بعد �مهم V األحÆم ا��يفية الÖ سبق  موضوع ا��يف يذكره ºهور األصو�x من

 .r ما م( من حلقات الªم عنها
هو أن وصف ا��يف هو ا�مù \وع ا�كم اtي سبق éثه : مناسبة إيراد مباحث ا��يف بعد مباحث ا�كم ا��ي�مناسبة إيراد مباحث ا��يف بعد مباحث ا�كم ا��ي�مناسبة إيراد مباحث ا��يف بعد مباحث ا�كم ا��ي�مناسبة إيراد مباحث ا��يف بعد مباحث ا�كم ا��ي�

لكونه  ،به من أéاث فلما Ëن األمر كذلك Ëن البد \ا من ا�عرض لوصف هذا األمر وما يتعلق] ا��ي�  ا�كم[ أي 
فالبد من أن نبحث حقيقة هذا ا��يف  يتعلق بوصف ا�كم ا��ي� ألن ا��يف وصف للحكم اtي سبق éثه

  :مxإ� قس اtي يتعلق با�كم السابق فنحن قسمنا األحÆم
PPPP((((م �عية تكليفÆم �عية تكليفأحÆم �عية تكليفأحÆم �عية تكليفأحÆية     ية     ية     ية     أحSSSS ( ( ( (م �عية وضعيةÆم �عية وضعيةأحÆم �عية وضعيةأحÆم �عية وضعيةأحÆأح    

    : : : : األحÆم ال*عية ا��يفية األحÆم ال*عية ا��يفية األحÆم ال*عية ا��يفية األحÆم ال*عية ا��يفية  :القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
 ف  منسوبة إ� ا��يف ،األقسام اlمسة عند اÇمهور والسبعة عند ا�نفية وذكرنا هذه ، أي أنها منسوبة إ� ا��يف 

وهذا ما يتعلق بمنهج  ،هااالÖ ذكرن \ا حقيقة هذه النسبة�تبx  ،فÆن البد أن نبحث حقيقة هذا ا��يف و�وطه
    موضوعموضوعموضوعموضوعأنهم يوردون الªم V موضوع ا��يف من خالل �مهم V  أما منهج ا�نفية r مؤلفاتهم فالغالب ،اÇمهور
r ، األهلية هذه فيت�مون عن موضوع األهلية وأقسامها وعوارض -لفظ يؤدي الغرض اtي يؤديه ا��يف و^ ----األهليةاألهليةاألهليةاألهلية

0الف اÇمهور فإنهم يوردون الªم عن ا��يف  ،ا�ؤلفات ¹لب أمر مؤلفات ا�نفية أن هذا ا�وضوع يرد r خواتيم تلك
األهلية اtي هو  فيما يتعلق بهذا ا�وضوع وهو موضوع ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية    و اÇملة فإن مباحث ،ا��يفية بعد ذكرهم لألحÆم

و الغالب أن ا�نفية  ،جيدا ودقيقا ومتمùا r هذا اÇانب د حقيقة éثا فائقا r ا:قة وéثايع ،يرادف موضوع ا��يف
واألهلية مرتبطا  وtلك جاء éثهم �وضوع ا��يف ،علمائهم وأئمتهم فتاوىا��يف واألهلية بموضوع  ربطوا موضوع

 .��يفا �باحث ºهور األصو�ºxهور األصو�ºxهور األصو�ºxهور األصو�x  بالواقع الفق  أكb من ارتباط éث
وفروع  فتاوىبناء األصول V ما ورد من علمائهم من  ا فيما تقدم منهج ا�نفية ينب¼ V ربط الفروع بأصوÁا أووقد بين

 .أكb مساسا بالفقه من منهج اÇمهور فقهية فثلك Ëن r هذا اÇانب
  ::عن ºلة من العناعن ºلة من العناعن ºلة من العناعن ºلة من العنا����    r هذه ا�لقةr هذه ا�لقةr هذه ا�لقةr هذه ا�لقة    س°د الªمس°د الªمس°د الªمس°د الªموووو

PPPP.... يف��يفحقيقة ا��يفحقيقة ا��يفحقيقة ا��حقيقة ا،،،،    
SSSS....�ن اÑأر�ن اÑأر�ن اÑأر�ن اÑيف�يف�يف�يفأر�،،،،    
RRRR....األوامر وا\وا^ تكليفااألوامر وا\وا^ تكليفااألوامر وا\وا^ تكليفااألوامر وا\وا^ تكليفا        تسميةتسميةتسميةتسمية،،،،        
QQQQ....يف أقسامأقسامأقسامأقسام��يفا��يفا��يفا��ا،،،،        
    ....    �وط ا��يف�وط ا��يف�وط ا��يف�وط ا��يف....����

        ::::::::حقيقة ا��يفحقيقة ا��يفحقيقة ا��يفحقيقة ا��يفحقيقة ا��يفحقيقة ا��يفحقيقة ا��يفحقيقة ا��يف          ��
 ويقال - يع¼ أمره بما يشق عليه -يقال !فه تكليفا ، مأخوذ من ال�فة و^ ا�شقة هو مصدرا ::::ا��يف r اللغةا��يف r اللغةا��يف r اللغةا��يف r اللغة    ----

 .åشمهتكلف ال¡ء أي 
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وينب¼ V هذا االختالف r العبارات اختالف  ،العلماء r تعريفه اراتفقد اختلفت عب ::::r االصطالحr االصطالحr االصطالحr االصطالح    وأما ا��يفوأما ا��يفوأما ا��يفوأما ا��يف    ----
االختالف r تعريف  أن وسبق معنا عندما تكلمنا عن مباحث ا�كروه ومباحث ا�ندوب ،وسنبx هذا r ا�ع¢ وا�مرة

 .ا��يف أثر r بعض مسائل ا�ندوب وبعض مسائل ا�كروه
 r يف��فهناك من عرف ا r يف��فهناك من عرف ا r يف��فهناك من عرف ا r يف��االمتناع عنه  بأنه األمر بما فيه !فة أو ا\  ::::ححححاالصطالاالصطالاالصطالاالصطالفهناك من عرف ا r فةعما!. 

َ ::::r االصطالحr االصطالحr االصطالحr االصطالح    وبعضهم عرف ا��يفوبعضهم عرف ا��يفوبعضهم عرف ا��يفوبعضهم عرف ا��يف  بأنه إرادة ا�ِك�
á
  ف منل

Ù
 .عليهف فعل ما يشق ا�َ�

 .!فة بأنه إلزام ما فيه ::::ا��يفا��يفا��يفا��يف    هناك من عرفهناك من عرفهناك من عرفهناك من عرفأخ°اً أخ°اً أخ°اً أخ°اً 

هذا ا�عريف  قد اعت© -ابن قدامة رãه اهللا  - فإن وtلك وهذا ا�عريف األخ° يقرب كث°اً من ا�ع¢ اللغوي للت�يف؛
،  بأنه اlطاب بأمر أو ن     ::::إ� تعريف ا��يف r االصطالحإ� تعريف ا��يف r االصطالحإ� تعريف ا��يف r االصطالحإ� تعريف ا��يف r االصطالح وtلك ذهب ابن قدامةوtلك ذهب ابن قدامةوtلك ذهب ابن قدامةوtلك ذهب ابن قدامة، أقرب إ� أن يكون تعريفاً لغوياً 

  : ا�مرات منهااختالف هذه األلفاظ بعض  ويب¼ º، Vلة من تعريفات ا��يف r االصطالح ¨تلفة العبارة وهذه
عندما  "اإللزام" قوUب  r تعريفهرجه هو من ع©Ù ا�ندوب وا�كروه؛ واtي mُ  ا��يف رج منن هذه ا�عريفات منها ما mُْ أ

ألن ا�ندوب وا�كروه ال  ،رج ا�ندوب وا�كروه من حقيقة ا��يفmُ  "اإللزام" لفظفاtي يع© ب .إلزام ما فيه !فة:قال 
 األمر بما فيه : من ع© بقوU مثالً ]  ا�كم ا��ي� [ومن هذه ا�عريفات ما يشمل ºيع أقسام . سبق معنا يهما كماإلزام ف

اlطاب بأمر أو  :أو من قال  إرادة ا�ِ�ف من ا��ف فعل ما يشق عليه: أو من قال .!فة أو ا\  عما r االمتناع عنه !فة
أمر وا�كروه فيه ن  فيدخل r  فعندنا مثًال ا�ندوب فيه ،ºيع أقسام ا�كم ا��ي� ا�عريفات !ها تشمل هذه، ن 

اlطاب ( : ا��يف ا�شقة الواردة X r منهما ؛ وأيضا من يقول بأن ا�عريف X منهما فيه نوع من ا�شقة وسبق بينا نوع
فيها ا�ندوب  ومن خالل هذه ا�عريفات ا�الثة يدخل ،الشك أن ا�ندوب خطاب بأمر وا�كروه خطاب بن  ) بأمر أو ن 

 .ا�ندوب وا�كروه من حقيقة ا��يف رجmُ  )إلزام ما فيه !فة ،اإللزام(  ومن ع© باللفظ ،وا�كروه
سواء من قال  ا�عريفات وثمرة هذا االختالف؛ لكن هذه ا�عريفات ºيعها تتفق هذا فيما يتعلق بسبب اختالف هذه

 ا�باح خارج عن ا��يف V أن، V إخراج اإلباحة من ا��يف ºيعها تتفق ،ا�ندوب وا�كروه أو بإخراجهما بإدخال
ول ا�ظر والوجوب اأنه يتن" عن ا��يف يقول الزر|¡يقول الزر|¡يقول الزر|¡يقول الزر|¡و هذا ، إذا ليس r اإلباحة إلزام وال طلب ،فال تكليف با�باح

وU ا\دب والكراهة او تن كما سبق معنا قال اذ أÈ إسحاق اإلسفرايي¼ول اإلباحة قطعا إال عند األستايتن قطعا وال
 .)كتابه اIحر ا�حيط(انت, �مه من ، "خالف

Çميع هذه األحÆم اlمسة أو السبعة عند  سبق أن أ�نا عند �منا V أنواع ا�كم ا��ي� أن شمول لفظ ا��يف
  تقولون أن ا�باح ال يدخل r ا��يف فلماذا نعده من قبيل أقسام ا�كم ا��ي�؟ إذا أنتم* ألنه قد يرد سؤال ، ا�نفية

أن ºيع هذه األحÆم وبما فيها r هذا  فالسبب ،هذا مرة أخرى عندما تكلمنا عن ا�باح نش° إ� وسبق اÇواب عن هذا
؛ هذا )إطالق اÇزء وÔرادة ال�( من باب بيل ا�جازا�غليب أو V س Ëن V سبيلإنما  ا�باح عدها من األحÆم ا��يفية

 . �صطلح ا��يف يتعلق بتعريف ا��يف r اللغة واالصطالح وما ينب¼ V اختالف ا�عريف االصطال³ إذن ما
  

 ..ههفيفي  تكليف r ال*ع البد U من أرÑن تتوافرتكليف r ال*ع البد U من أرÑن تتوافر  بمع¢ أن أيÙ بمع¢ أن أيÙ   ،،نأì إ� عن® آخر وهو بما يتعلق بأرÑن ا��يفنأì إ� عن® آخر وهو بما يتعلق بأرÑن ا��يف

 : : : : : : : : أرÑن ا��يفأرÑن ا��يفأرÑن ا��يفأرÑن ا��يفأرÑن ا��يفأرÑن ا��يفأرÑن ا��يفأرÑن ا��يف   ��

 :أرÑنأرÑنأرÑنأرÑننقول أربعة نقول أربعة نقول أربعة نقول أربعة     الصحيح أنالصحيح أنالصحيح أنالصحيح أن    لكنلكنلكنلكن ،لت�يف أربعة أرÑن ومنهم من يق®ها V ثالثة أرÑنل
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P----    فمُ مُ مُ مُ ــــالالالال
á
ف�
á
ف�
á
ف�
á
أو ا�بلغ عنه ا\Ó صÉ اهللا  ،اآلمر أو ا\ا^ وهو الشارع اهللا سبحانه وتعا� وهو ::::]بتشديد الالم و|ôها [  �

 . وسلم عليه

SSSS----    مُ مُ مُ مُ ــــالالالال 
Ù
� 
Ù
� 
Ù
� 
Ù
 .وهو الشخص اIالغ العاقل ::::]يد الالم وفتحها بتشد[  فففف�

RRRR----     ف
Ù
ف ا��
Ù
ف ا��
Ù
ف ا��
Ù
 .وهو الفعل أو القول ا�طلوب فعله أو ا�طلوب تر|ه ::::بهبهبهبها��

R-يف صيغةصيغةصيغةصيغة��يفا��يفا��يفا��األمر أو ا\  وما جرى �راهما ::::ا. 

 : : : : : : : : ااااااااتكليفً تكليفً تكليفً تكليفً تكليفً تكليفً تكليفً تكليفً تسمية األوامر وا\وا^ تسمية األوامر وا\وا^ تسمية األوامر وا\وا^ تسمية األوامر وا\وا^ تسمية األوامر وا\وا^ تسمية األوامر وا\وا^ تسمية األوامر وا\وا^ تسمية األوامر وا\وا^ ����
العلماء  بعض ر ال*ع ونواهيه تكا�ف؟هل تسæ أوام*  مناقشة عند بعض العلماء وهو وهنا يرد سؤال أو موضوع �ل �

 الفتاوى كما نقل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية r �موع 

هذا هو ا�عليل اtي أورده  ،ألن ليس فيها مشقة: العلماء ينكر أن تسæ أوامر ال*ع ونواهيه تكا�ف �اذا ؟ قال بعض
 . من يقول بهذا القول

 Ùأوام الصحيح أنه يصح أن نطلق لكن Vم ،ر ال*ع ونواهيه أنها تكا�فÁُت ْفـَ!  إما من جهة أن اإلطالق جاء من قو 
ـعية ال öلـو مـن مشـقة  وأما من جهـة أن ،باألمر إذا أحببته وتكا�ف ال*ع الشك أنها �بوبة للمؤمن ا��Æـف ال*

كمـا رواه اإلمـام  )ت ا\ار بالشهواتة با�Æره وحفحفت اÇن( اهللا عليه وسلم ا\Ó صÉ: وtلك قال ،ولكنها مشقة معتادة
ا�عتاد ا�ؤدية إ� اخـتالل ا�يـاة أو  وتكون ا�شقة ا�نفية الÖ ال ترد r ال*ع ^ ا�شقة اlارجة عنصحيحة، r  مسلم

 يَُكلáُف { Òا يدل V صحة تسمية أوامر ال*ع تكليفاً قوU تعا�.فهذه الشك أنه ال يرد ا��يف بها ،ا�عاش
َ

اهللاÙُ َغْفًسا  ال
 وُْسَعَها 

Ù
وتدل V صحة ا��يـف بمـا  ،والطاقة امتناع ا��يف بما خرج عن الوسع اآلية تدل V فهذه. اIقرة }) ��S(إِال

 . V أن أوامر ال*ع ونواهيه تسæ تكا�فا فدل هذا ،طريق مفهومب يدخل ¥ت الوسع والقدرة

        ::ا��يفا��يفا��يفا��يفا��يفا��يفا��يفا��يفأقسام أقسام أقسام أقسام أقسام أقسام أقسام أقسام   ��
 )ا�أصيل وا�قعيد(بمسألة  وهو أيضا موضوع مهم جدا U عالقته ،r هذا اIاب ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفيةق ما أورده األقسام من دقائ هذه

وقد يلت@ معهم بعض أصحاب  ،ا�نفية أيضا عن من سواهم من أصحاب ا�ذاهب انفرد به الÖ ينب¼ عليها تفريع فق 
r م ا�ذاهبÆأصيل يعت© هذا ا�نهج ،بعض األح�موضوع ضبط لكن من جهة ا r يف عند ا�نفية أضبط��مسائل ا، 

 á©ن ذكرنا أن ا�نفية يعõيف بموضوعو��م اÆيف إنما  .األهلية ون عن موضوع أح��أوردها فيما يتعلق بأقسام ا
 :قسمx قسموا ا��يف أو األهلية إ�، يع©ون عن ا��يف باألهليةكما قلنا  ا�نفية فعلماء ،ا�نفية علماء

 ). األداءوجوب (  أهلية األداء أو يع©ون عنه بلفظ ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
 ). الوجوب r اtمة(  أهلية الوجوب ويع©ون عنه بقوÁم ::::القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»

الوجوب r  ( و )الوجوب r األداء  ( أو نقول، كقسمx متقابلx ) أهلية الوجوب (و  )أهلية األداء  ( :فإذن عندنا قسمان
 .x أيضا متقابلxكقسم )اtمة 

ويقولون ا�نفية أن ا\وع هذا من ، ا�طاIة بالفعل إÏادا وعدما بأنه ::::ا�نفية عرفوا أهلية األداء أو الوجوب r األداءا�نفية عرفوا أهلية األداء أو الوجوب r األداءا�نفية عرفوا أهلية األداء أو الوجوب r األداءا�نفية عرفوا أهلية األداء أو الوجوب r األداء 
شخص غ° <قل أو غ° فاهم  طلب أداء فعل ما من �اذا ؟ ألنه ال يتصور ،يستلزم وجود العقل والفهم باlطاب ا��يف

 .بما mاطب به
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ا�أمور به أو ا�ن   يشمل وا�قصود بالواجب، بأنه اشتغال اtمة بالواجب :اtمةاtمةاtمةاtمةالوجوب r الوجوب r الوجوب r الوجوب r     أيضا عرفوا أهلية الوجوب أوأيضا عرفوا أهلية الوجوب أوأيضا عرفوا أهلية الوجوب أوأيضا عرفوا أهلية الوجوب أو
 وا�طلوب فعالً  ألنه يش° إ� ،يك� هذا فلو ع©نا بقو\ا اشتغال اtمة با�طلوب، عنه

ً
Ñو ا�نفية يقولون أن  ،ا�طلوب تر

صا�ة �علق الوجوب بها r الصغ°  �اذا ؟ ألن اtمة ،0الف القسم األول ل وال الفهمالقسم ال يستلزم العق هذا
 .عندما يصلح أهًال لوجوب األداء واألداء يكون عندئذ V و�ه أو عليه ،وا�جنون
وا�قصود  األول - ةأي ا�نفي - قالوا": حيث قال ، لسان ا�نفية بx القسمx السابقx ق Vفرr  Ù اIحر ا�حيطالزر|¡ الزر|¡ الزر|¡ الزر|¡ 

أهلية [ وا�ا» أي ، -باألمر وا\  يع¼ من ألفاظ الشارع وخطاباته - متل* من اlطاب]  أو وجوب األداء أهلية األداء[ به 
  ،"متل* من األسباب]  أو الوجوب r اtمة الوجوب

 Ùفريق عواوفر�هذا ا V ن سواء مسألة مستغرق الوقت با\وم ا�نفيةË مستغرق الوقت م، الصالة أو وقت الصيا وقت
ألنه مر عليه  ،وهو الوقت لوجود السبب �اذا؟ ،r الصالة يق� الصالة مع ارتفاع قلم ا��يف عن ا\ائم قالوا  با\وم

اء أثن و|ذلك قالوا Ïب القضاء V ا�جنون إذا أفاق ،يك� �علق الوجوب r اtمة قالوا وهو ا��يف،الوقت وهو وقت 
 ) الشافعية ( وعند" ::::الزر|¡الزر|¡الزر|¡الزر|¡قال ، الشهر من �اذا ؟ لوجود السبب r حقه وهو أنه قد شهد جزءً  -شهر رمضان  يع¼ -الشهر

ا�نفية  الزر|¡ نقًال V لسان وهذا يذكره ،"القضاء لعدم اlطاب r تلك ا�الة - ا\ائم وا�جنون أي -ال Ïب عليهم 
باlطاب ال  ال وجوب إال] الشافعية [ وقال عندنا أي  ر|¡  أنكر ثبوت هذا عن الشافعية،أنهم يقولون بذلك، ثم إن الز

 .عنهم يتعلق بتفريق ا�نفية r هذا اtي نقله الزر|¡ هذا فيما، باألسباب
 من أنواع ا��يف اtي هو الوجوب r اtمة أو أن أهلية الوجوب Òا يؤ|د

ً
، اtي يدل يةا�نف كما يقول القسم ا�ا» نو<

يع¼ أن الو×  - �ا صح األداء عنهما ماق الوجوب r ذمتهتعل2  فلوال ،أداء الو× والوU عمن ¥ت واليته أو وصياتهV هذا 
أن  هوا:يون وõو ذلك، فيلزم مثل الزÑة شخص غ° م�ف فإنه يلزمه أن يؤدي عنه الواجبات ا�ا�ة لو Ëن ¥ت واليته
�ا وجب r ذمة  ) الوجوب r اtمة( أن عندنا شئ اسمه  الا�نفية لو يقول .- ن ¥ت واليته أو وصياتهيؤدي الوU عن م
ا�جنون أو الصÓ كيف نثبت ذلك  كيف نقول åب الزÑة r مال يع¼، أو غ° العاقل اtي عليه والية الشخص غ° اIالغ

 أهلية فعند ا�جنون والصÓ ليس عندهما، )  tمة أو أهلية الوجوببا الوجوب ( اسمه هنثبت îء نثبت ذلك إال بطريقال ؟ 

Ï rب بمع¢  -اtمة الوجوب rعندنا  لكن يمكن أن يصبح ،- غ° صا�x ألداء الواجبات بنفسيهما أي – األداء
 . ذمتهما ومن يؤدي عنهما يؤديه الو×

ا��يف أو من  وهذا قسم ثا» من أقسام] ة أو أهلية الوجوب الوجوب r اtم [يمكن أن نسميه  r ال*ع د�ل فقالوا هذا
  V وجود مثل هذا القسم، ا�نفية أقسام األهلية ، فاستدلوا به

يظهر \ا أن اlالف r اعتبار تقسيم ا��يف  عند الشافعية و|ذلك ا�نفية لكن عندما ننظر r الفروع الفقهية ا�وجودة
الصغ°  ألن ال� متفقV x أن ذمة r ا�قيقة ، �اذا ؟] خالف لفظي [ أنما هو  م تقسيمهأو األهلية إ� قسمx أو عد

 ) öريج الفروع V األصول(  r كتابه الزالزالزالز				ا»ا»ا»ا» وغ°ها؛ وهذا ما �ح به]  الزÑة وا:يون[ وغ°ه قابلة Áذه الواجبات مثال 
: قال، r تكليف الصÓ و ا�جنون بالواجبات أو عدم تكليفهما] ية قول الشافع[و ]  ا�نفية قول[  ما عقـد مقارنة بxبعد

  ون بالوجوبُـ نعْ فَ  -ا�نفية أي-وهذا V ا�قيقة خالف اللفظ فإنهم "
ً
أي  -استحقاق هذه األفعال r ذمم ا�ذكورين �<

الشافعية  أي –عندنا  مٌ لÙ سَ وهو مُ " :، قال"القضاء عند زوال العذر ا�انع من ا��يف بمع¢ وجوب - تب* r ذمتهم �<
ألن الشافعية يقولون ال يوجب V ا�جنون و الصÓ واجبات �عية  ، وõن نع¼ بانتفاء الوجوب-من الشافعية الز	ا» ألن



  ا��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطه                                                                                                                                                        ))))))))                نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة(  (  (  (  (  (  (  (          )               )               )               )               )               )               )               )               مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((        مقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقه        

- PQP - 

 

فحصل بهذا أن ] ا�نفية[ أي  "وهو مسلم عندهم ،قيام العذر حال انتفاء تكليف الفعل قال وõن نع¼ بانتفاء الوجوب –
 . اlالف لفظي

    ::::ا�سائلا�سائلا�سائلا�سائلأقوال العلماء r هذه أقوال العلماء r هذه أقوال العلماء r هذه أقوال العلماء r هذه     ررررررررن õن õن õن õأأأأ    يدعونا إ�يدعونا إ�يدعونا إ�يدعونا إ� وهذاوهذاوهذاوهذا
و  -حال قيام العذر  ال Ïب عليهما أي -ال Ïب V ا�جنون والصî Óء و يقصدون به وجوب معx  ::::يقولونيقولونيقولونيقولون الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعية
 .هذاال mالفون r  ا�نفية
r حال  أي Ïب عليهما القضاء - قصدون به وجوب معÏxب V ا�جنون والصÓ واجبات �عية وي ::::ننننيقولويقولويقولويقولو    ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية

 .كذلك الشافعية ال mالفون r هذا القضاء وزوال العذر وتمكنهما من 
 .وF القولx ال يناقض اآلخر، إذن ا�راد بالقولx ين� اlالف بينهما

و ] أهلية الوجوب [ ق بx نفس الوجوب أي الفر ذكر أن بعض العلماء ال يدر|ون ))))    ا�وضيحا�وضيحا�وضيحا�وضيح( ( ( (  r كتابه صدر ال*يعة ا�ن�صدر ال*يعة ا�ن�صدر ال*يعة ا�ن�صدر ال*يعة ا�ن�
نفس  فبالÃورة يكون، ويقولون أن الوجوب ال ين®ف إال إ� الفعل وهو األداء": ، قال]أهلية األداء [ وجوب األداء أي 
الفرق [ أي  -ا الفرق بينهم وهللا در من أبدع": ، ثم قال معقـباً V ذلك"وجوب األداء فال يب* فرقاً بينهماالوجوب هو نفس 

و¥قيق ذلك إنه �ا Ëن الوقت سبباً لوجوب الصالة Ëن  .أمR حكمته وما أدق نظره وما] بx أهلية األداء وأهلية الوجوب 
فلزوم وجود ، الصالة هللا تعا� و^ا�ا حظر وقت �يف Ëن الزما أن يوجد فيه هيئة ¨صوصة وضعت لعبادة  معناه أنه

اÁيئة فوجوب األداء هو لزوم إيقاع تلك اÁيئة  ثم األداء هو إيقاع تلك" :قال نفس الوجوب،تلك اÁيئة عقب السبب هو 
من فرق بx أهلية الوجوب وأهلية  ، ويث¼ Vة ا�ن� يقرر وجود الفرق بx القسمxة ا�ن� يقرر وجود الفرق بx القسمxة ا�ن� يقرر وجود الفرق بx القسمxة ا�ن� يقرر وجود الفرق بx القسمxيعيعيعيعفصدر ال*فصدر ال*فصدر ال*فصدر ال* ."مبُ¼ V األول

 ،فيه ال*وط ألن عندنا r ا��يف شخص توافرت ،ف�له، ألن هذا يضبط \ا مسائل ا��ي وهذا حقيقة ثناء r ،األداء
بمع¢ Ïب عليه األداء فإن لم - هو م�فقلنا وشخص لم تتوافر فيه �وط ا��يف فمن توافرت فيه �وط ا��يف 

ال Ïب عليهم ، فهذان تتوافر فيه �وط ا��يف مثل ا�جنون والصÓ لكن من لم -ته ذمتب* r يتمكن من األداء 
 األ

ً
 :ف� ذلك تفصيل زال العذر عنهم لكن لو، داء حاال

زال  مثًال r الصالة فإنه Ïب عليه أداء الصالة r وقتها وÔذا -ا�جنون والصÓ-عنهم  إذا زال العذر ::::يقولونيقولونيقولونيقولونبعض العلماء بعض العلماء بعض العلماء بعض العلماء 
 .قضاءالعنه العذر r الصيام فيجب عليه إتمام الصيام و

أمكننا أن  هذين القسمx ونظرنا إ�] أهلية الوجوب وأهلية األداء [ إ� ضبط  فإذا رجعنا ،ً إºاال ال يوجب ذلك ::::وبعضهموبعضهموبعضهموبعضهم
: و|ذلك فاقد �وط ا��يف مثل ،ال توجد فيه �وط ا��يف نفرق بx الشخص اtي توجد فيه �وط ا��يف واtي

Óب عليه واجبات مثل، ا�جنون والصå ة :قدÑالز Ï ن عليه مال العلماء يقولونË ة بلوÑلو أنه اتلف شيئاً من  ،عليه الز
Uب عليه ضمانه من ماÏ نقول إنه غ° : فقال العلماء  ؟إنه غ° م�ف ثم نوجب عليه أشياء فكيف نقول ،حقوق ا\اس

 بمع¢ أنه Ïب عليه شيئاً r ذمته، فإذا أفاق من جنونه أو إذا ونقول إنه م�ف ،-أنه غ° م�ف بأهلية األداء أي -م�ف 
توافرت فيه قد ألنه ، Ëن عليه أموال وجب عليه أو V و�ه أداء ذلك إذا :، مثلبلغ الصÓ وجب عليه أداء تلك الواجبات

r مة أهلية الوجوبtا. 
توافرت فيه �وط ا��يف وبمن لم تتوافر فيه  هذين القسمx يمكن أن يتضح \ا ºلة من أحÆم ا��يف ا�رتبطة بمن

 فعندما نأì إ� شخص غ° متوافر فيه �وط ا��يف ونقول هو م�ف بأمر من .اlصوصV وجه  �وط ا��يف

 تقولون إنه م�ف ؟ فيأتينا شخص يقول أنتم تقولون �وط ا��يف غ° متوافرة فيه فكيف األمور،
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بأهلية الوجوب أي [ ه م�ف لكن] بأهلية األداء[ م�ف  نعم هو غ° ،نقول نعم بهذا ا�قسيم ëرج من هذا االعfاض
V و�ه مبا�ة  نوجبنقول أو األداء، وجب عليه ] أي صار م�فاَ [ فم� زال عنه العذر القائم عنده  .الوجوب r اtمة

وõن أيدنا هذا ا�ناء، ëرج به كث°اً من ] ال*يعة ا�ن�  صدر[ فبهذا ا�قسيم اtي أث¢ عليه  .األداء إذا Ëن U و×
 .ا��يففيمن يفقد �وط  كما قلنا ترد علينا r موضوع ا��يف وخاصة الÖ شÆالتاإل

 ))))    �R�R�R�R( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

تشfط r  ألن منها �وط ،بها��ف نفسه ومنها ما يتعلق بالفعل ا��ف  �وط ا��يف منها ما يتعلق بالشخص
فالعلماء أو به،  فعل ح� يكون الشخص م�فاوهناك �وط تشfط r ال، ا��ف ح� يصل إ� درجة ا��يف الشخص

وبعض . با��ف وأمور متعلقة بالفعل ا��ف به األصو�ون يقسمون ال*وط بهذا ا�قسيم r الغالب أمور متعلقة
 ثم يت�م عن "أحوال ا��يف" يع¼ - تفصيال لكنه يت�م عن ما يتعلق با��فx األصو�x يعرض عن ذكر هذه ال*وط

 تكليف ا�جنون و ،ا\ائم تكليف ،الصÓيت�م عن أحوال ا��يف من حيث مثال تكليف ف" الفعل ا��ف به الأحو"
 ،ا��يف بالشاق وا��يف با�حال وõو ذلك ا��ف به مثل الفعلبويت�م عن أيضا ما يتعلق بت�يف  ،الخ.. .السا^

االمتثال من ا��ف  �ا Ëن ا�قصود من ا��يف حصولا��يف، ا�باحث أننا نأخذ منها قضية �وط  فنستفيد من تلك
 
á
وهناك م�فون ، هناك أفعال ال تدخل ¥ت قدرة ا��ف  و�ا Ëنت، ف به V جهة الطاعةوذلك بقدرته V إيقاع ما ُ!

وتمكنهم  ترفع ا�رج عن ا��فxق ا��يف ب*وط معينة لá عَ اقتضت إرادة اهللا تعا� أن فُ  <جزون عن القيام بما !فوا به
 . من االمتثال

��   xهذه ال*وط يمكن أن تقسم قسمxهذه ال*وط يمكن أن تقسم قسمxهذه ال*وط يمكن أن تقسم قسمxهذه ال*وط يمكن أن تقسم قسمxهذه ال*وط يمكن أن تقسم قسمxهذه ال*وط يمكن أن تقسم قسمxهذه ال*وط يمكن أن تقسم قسمxهذه ال*وط يمكن أن تقسم قسم::::::::  

PPPP----ا��ف ا��ف ا��ف ا��ف     �وط ترجع إ��وط ترجع إ��وط ترجع إ��وط ترجع إ�    SSSS----     ا��ف بها��ف بها��ف بها��ف به    الفعلالفعلالفعلالفعل    إ�إ�إ�إ��وط ترجع �وط ترجع �وط ترجع �وط ترجع . 

        ال*وط الÖ ترجع إ� ا��فال*وط الÖ ترجع إ� ا��فال*وط الÖ ترجع إ� ا��فال*وط الÖ ترجع إ� ا��ف
من  ومنهم ،أكbها رهذه ال*وط عددها العلماء واختلفوا r تعدادها ومنهم من يذك ::::موضوع هذه ا�لقة و ا�لقة القادمةموضوع هذه ا�لقة و ا�لقة القادمةموضوع هذه ا�لقة و ا�لقة القادمةموضوع هذه ا�لقة و ا�لقة القادمة

لكن õن أيضا õتاج إ�  ،عليها لكونه يرى أن هذه ال*وط �وط معلومة قطعا وال øتاج إ� ا�نبيه ا،يقل r ذكره
 . ا�نبيه î Vء منها

      ا�ياةا�ياةا�ياةا�ياة ::::ال*ط األولال*ط األولال*ط األولال*ط األول********    
وقد ، ا��يف  عليه آثارن جاز أن تب*وÔ تكليف ا�يت أبدا إذ ال يمكن، فال بد من أن يكون الشخص V قيد ا�ياة

  V عدم تكليف ا�يت عَ الزر|¡ فرÙ  و، اIاقال» اإلºاع V عدم تكليف ا�يت نقل القاä أبو بكر
ً
 منها فرو<

ليس أهال للت�يف بعد موته وtلك ال ي�ع  ألن ا�يت صار "�ع V الصحيحعظم ا�يت بنجس لم يُ  َل ِص نه لو وُ أ" :قال
 لو ماتت ا�عتدة فإنه Ïوز"دم تكليف ا�يت أو فاقد ا�ياة الÖ ذكرها V ع وأيضا من الفروع ،ا\جسمنه هذا ال¡ء 

 "تا�و بعد ةهذه ا�رأة م�ف بحن اlطاب سقط با�وت فلم تصأل نظراً عند الشافعية،  تطييبها V الصحيح 
و¥ريم تطييب ا�يت ، تكفx الرجل بكفن حرير وازمنها مثال عدم ج ةحكم ا��يف بعد ا�وت فله أمثل ثرأوأما بقاء 

هذه  ،آثار تعلق ا��يف بعد ا�وت تعلق ا�واب والعقاب به V ما قدم من عمل وأيضا من، ا�حرم وÔزالة شعره وظفره
ذه اآلثار وه، ا�ياة بعد ا�وت فا�يت ال يكلف بما يكلف به ال3 لكنه يب* U آثار تكليفه r حال، متفق عليها أمور

الÖ ذكرنا من أمثلتها عدم -ب@ أثرها بعد ا�وت ليست متوجهة إ� ا�يت  ا�قيقة أن هذه األمور الÖ . ذكرنا ºلة منها
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xزالة شعره وظفره وتعلق ا�واب والعقاب جواز تكفÔالرجل بكفن حرير و¥ريم تطييب ا�يت ا�حرم و  V ما قدم من
ا��فx األحياء اtين يقومون بغسله  تتوجه إ� ا�يت وÔنما ^ خطابات متوجهة إ�جزء من هذه اآلثار ال  -عمل

األصو�x لم يتعرضوا Áذا ال*ط  ºهورأكb و، اشfاط ا�ياة لصحة ا��يف فا�قيقة ال منافاة بx هذه وبx، وتكفينه
 .ال حاجة tكره طبيعياً  ألنهم أعدوه �طاً ، ا�ياة وهو �ط

        من ا�قلxمن ا�قلxمن ا�قلxمن ا�قلx    كون ا��فكون ا��فكون ا��فكون ا��ف: : : : ط ا�ا» ط ا�ا» ط ا�ا» ط ا�ا» ال*ال*ال*ال*********    
وÔعراض كث° من ، الكث° من العلماء و وقت اعرض عن ذكره ،الزر|¡ r اIحر ا�حيطالزر|¡ r اIحر ا�حيطالزر|¡ r اIحر ا�حيطالزر|¡ r اIحر ا�حيطوهذا ال*ط نص عليه 

V ماد العلماء عن ذكر هذا ال*ط ألنه يوجد اتفاقÇلك ال دا� من أن يذكر مثل هذا ، عدم تكليف ا�يوان واt
اإلºاع V هذا  ه ح>نÙ ك بكر اIاقال»بكر اIاقال»بكر اIاقال»بكر اIاقال»بو بو بو بو القاä االقاä االقاä االقاä اقل عن ونُ ، اإلنس واÇن كما هو معلوم / لx هما با�ق ا�راد. ال*ط
 .أن هذا �ط متفق عليه والبد أن يكون ا��ف من ا�قلx ، وقالال*ط

V يعها م�فأأن هناك من يقول بº إلنسان ةن ا�يواناتË ،ما بل أن هناك أيضا من يقولÇبال بت�يف اÇË دات
ن أل، اإلºاع من هذا خالف مناقض ويصاداlالف أو ا�خالفة أل إال أن العلماء اعرضوا عن ذكر هذا.. واألشجار وغ°ها 

بعدم  لكن من يقول، وأيضا �نافاة هذا األمر للعقل السليم، تكليف ا�يوانات واÇمادات هناك إºاع V عدم
 ُ فقد  ،من الشاة القرناء يوم القيامة اءليه ما ورد r ا�ديث من اقتصاص الشاة اÇمÙ ش� عتكليف اÇمادات وا�يوانات ي

Éاهللا عنه أن رسول اهللا ص äؤدون ا�قوق ألهلها يوم القيامة ح� يقاد للشاة (اهللا عليه وسلم قال  روى أبو هريرة ر�
لكن يقال r  )الÁ Öا قرن  بالقرناء ا�قصود- ة القرناءمن الشا  - الشاة الÖ ال قرن Áا ا�قصود بالشاة اÇلحاء- اÇلحاء

هذا ت®يح é* اIهائم ": حه للحديث r صحيح مسلم قال اإلمام ا\ووي r � اÇواب عن هذا اإلشÆل قد أجاب عنه
نx ومن لم تبلغه ا:عوة األطفال وا�جا القيامة وÔ<دتها أيضا يوم القيامة كما يعاد أهل ا��يف من اآلدميx و|ما يعاد يوم

وُُحوُش ُحِ*َْت {اهللا تعا�  قال.  "وV هذا تظاهرت دالئل القرآن والسنة
ْ
ورد لفظ ال*ع ولم يمنع  وÔذا. ا�كوير})�(َوÔَِذا ال

 واإل<دة وليس من �ط ا�*": قال العلماء ، عقل وال �ع كما قال ا\ووي وجب ãله V ظاهره ه V ظاهرهئمن إجرا
إذ ال تكليف  ،فليس هو من قصاص ا��يف وأما القصاص من القرناء للجلحاء، r القيامة ا�جازاة والعقاب وا�واب

 .، انت, �م ا\ووي ل*ح صحيح مسلم "صاص مقابلةعليها بل هو قِ 
    اÇن اÇن اÇن اÇن     تكليفتكليفتكليفتكليف      ••••••••

بعض ا�حققx أنهم م�فون بالفروع قال ، قد اتفق العلماء V تكليفهم r اÇملة واختلفوا r تكليفهم بفروع ا:ين
، فبالÃورة mالفونهم r بعض ا��Æف، mالفون اإلنس با�د وا�قيقة ألنهم ،ºلة ال V حد تكليف اإلنس بها

  وFبوا tلك
ً
 ،ا�رام للحج طائرا أن اÇن قد أعطي بعضهم قوة الط°ان r اÁواء فهو ¨اطب بقصد اIيت: فقالوا مثاال

ينت� r حق اÇن لعدم تلك  ،طبيعة اإلنس ف� تكليف يتعلق 0صوص، ن لعدم تلك القوة ال mاطب بذلكواإلنسا
 .اlصوصية فيهم

    ::::وليس بأصول العقائد بما يأìوليس بأصول العقائد بما يأìوليس بأصول العقائد بما يأìوليس بأصول العقائد بما يأì    اÇن بفروع ا:يناÇن بفروع ا:يناÇن بفروع ا:يناÇن بفروع ا:ين استدل اÇمهور V تكليفاستدل اÇمهور V تكليفاستدل اÇمهور V تكليفاستدل اÇمهور V تكليف
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
إ� اÇنسx  يع أوامره ونواهيه تتوجهالقرآن إ� اإلنس واÇن وºبا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم أرسل  اإلºاع V أن ::::أوال

 .هذا باإلºاع
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وَن َعلَيُْكْم آَيَاìِ َوُينِْذُرونَُكْم لَِقاَء {استدلوا بقوU تعا�  ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا» تُِكْم رُُسٌل ِمنُْكْم َفُقص2
ْ
لَْم يَأ

َ
نِْس أ ِ

ْ
نá َواإل ِ

ْ
Çيَا َمْعَ*َ ا

ْغُفِسنَ 
َ
 أ

َ
Vَ فِِريَن يَْوِمُكْم َهَذا قَالُوا َشِهْدنَاËَ نُواËَ ُهْم Ùغ

َ
ْغُفِسِهْم ك

َ
 أ

َ
Vَ ْغيَا وََشِهُدوا َيَاُة ا:2

ْ
ْيُهُم ا� Ùا وََغر)PR�({وجه وهذا .األنعام 

 .ا:اللة منها واضح بمخاطبة اÇن واإلنس 0طابات ال*ع وأوامره ونواهيه
ُل َقْن َذنِْبِه إِنٌْس {قوU تعا�  ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث

َ
 يُْسأ

َ
 َجانY  َفيَْوَمئٍِذ ال

َ
ومع¢ سؤاÁم  ،يسألون ومع¢ هذا أنهم قبل ذلك .الرãن}) �R(َوال

 . ائلوأي البد أن يكون هناك تكليف ح� يس
 ِ�َْعبُُدوِن {تعا�  قوU ::::الرابعالرابعالرابعالرابع

Ù
نَْس إِال ِ

ْ
نÙ َواإل ِ

ْ
Çاريات}) ��(َوَما َخلَْقُت اtيع. اº هذه اآلية تشمل r أنواع العبادة  فالعبادة

يع¼  -العلماء أحÆم خاصة r فروع ا:ين  وقد نقل ºاعة من ،وفروعه وال د�ل ö Vصيصها باإليمان ا:ين ولمن أص
وأيضا ً السيو) r " األشباه وا\ظائر"يم r كتابه 	ابن  كما ذكر ذلك مراجعتها تتعلق باÇن يمكن أيضاً  - r أحÆم الفقه

 ).األشباه وا\ظائر( كتابه
        اIلواIلواIلواIلوغغغغ    ::::    ا�الثا�الثا�الثا�الثال*ط ال*ط ال*ط ال*ط ********    

يكون  واIلوغ ،إ� ا�د اtي إذا وصله الشخص فإنه ¥سب U ا�سنات و¥سب عليه السيئات ا�راد به الوصول
أو بأن ينبت U شعر حول القبل هذا ، أو أن øتلم وي�ل ا�¼ ،أن يبلغ الشخص 6سة ع* سنة: بعالمات معينه منها

هذا فيما يتعلق  ،هذه ا�الث با�يض فإذا وجد :يها ا�يض دل V بلوغها ا�رأة Vبالنسبة لثكر وا�رأة معاً وتزيد 
الªم عنه إن شاء اهللا  خر وهو �ط العقل اtي سيأìآاستغ¢ بعض العلماء عن هذا ال*ط ب*ط ، اIلوغ بعالمات

وقالوا إن اIلوغ وضعه الشارع حداً  ،االمتثالللطاعة و ن صاحبه من فهم اlطاب ويهيئهكá مَ وقالوا إن �ط العقل فُ  ،تعا�
 الصr Ó حكمرد �ط العقل عن �ط اIلوغ لوجود اختالف فْ لكن األو¾ حقيقة أن غ2  ،ا\اس فيه يتفاوتللعقل اtي 

تكليف الصÓ والصغ° وأن نضع  نت�م فيه عن أحÆم خاصاً  وtلك البد من أن نضع اIلوغ �طاً  ،وا�جنون وغ°هما
 .أحÆم تكليف ا�جنون ونت�م فيه عن ،للمجنون �طا يتعلق به وهو العقل

من هذا الªم أن غ° اIالغ غ° م�ف وغ° اIالغ هو الصÓ  هنا إذا قلنا باشfاط اIلوغ وهو بهذه العالمات فنفهم 
 ق العلماء بx تكليففرÙ وX V حال  ،با�فصيل وتناولوهالعلماء عن موضوع تكليف الصÓ  هنا تكلم ،الصغ°

ùا�م Óتكليف الص xوب ùغ° ا�م Óحدده العلماء بما، الص ùغ° ا�م Óن دون السابعة فالصË،  ي الtوقالوا فيه هو ا
xب ùاألشياء فال يم xوال يفرق ب ùيد والرديء يمÇا xبيث وبlالطيب وا xاطل وبIحديد  ،ا�ق وا�هذا ا r والسبب

لع*  لسبع واFبوهم عليها مروا أوالدكم بالصالة(ن ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم قال رواه بن عمر رä اهللا عنهما ع ما
 ،يأمر الصÓ اtي بلغ سبع سنوات بالصالة للتمرين وا�دريب فقد أمر الشارع هنا الو× بأن )وفرقوا بينهما r ا�ضاجع

العلماء إ�  �ا جاء ،ألنه ال يفرق بx هذه األمور ،نوات ال يأمر وال ين,يبلغ سن سبع س ويفهم من أن الصÓ اtي لم
الصÓ غ° ا�مù غ° م�ف أنه ال يؤمر بعبادة فال  وهذا تقريبا باتفاق ومع¢ أن ،ه غ° م�فكنÙ  :الصÓ غ° ا�مù قالوا

كمن  تعلق بأن أتلف شيئاً يتعلق éقوق اآلدميxلكنه لو  ،إذا Ëنت من حقوق اهللا تعا� يؤمر بفعلها وال ين, عن تر|ها
 
ً
نه ال أفمثل هذه ا�الة ليس م�فا من جهة  ،Ëن أو صغ°اً  Fب شخصاً فقتله كب°اً  يتعلق بشخص آد$ أو أتلف ماال

فيلزمه ، فهو ليس م�ف بت�يف األداء ولكنه م�ف بت�يف الوجوب باtمة يلحقه إثم لكنه م�ف من جهة أخرى
وÔنما  ،ا�الة ال نقول نقتص منه فإنه r هذه فلو أن الصÓ غ° ا�مù قتل شخصاً ، ا�ا± من ماU أو من مال و�ه انالضم
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فالصÓ الصغ° غ° ا�مù متفق V عدم  ،تأخذ حكم القتل خطأ وا:ية من ماU أو من مال و�ه فتكون هنا ،عليه ا:ية
 .تكليفه

Óي بلغ س الصtوهو ا ùي يتحدد بعالمات معروفها�مtلوغ اIإ� سن ا bوبعضهم حددوه بسن السادسة ن السابعة فأك، 
العلماء أنه يدرك حقائق األمور ويمù بx األفعال واألقوال  لكن الfجيح بأنه من سن السابعة فأV فهذا يدرك كما قال

 :قضية تكليفهفمثل هذا ورد خالف بx العلماء r  ،واIاطل اÇيد والرديء وا�ق
ا�مù وهو اtي بلغ السابعة إ� سن اIلوغ هذا الصÓ غ° م�ف عند  فجمهور العلماء V أن الصÓ ////القول األول القول األول القول األول القول األول 

 :واستدلوا V هذا  ملة من األدلة مثل  ،اÇمهور
P.  ا�ديث  ////ا:�ل األول ا:�ل األول ا:�ل األول ا:�ل األول r اهللا عليه وسلم Éص Uح� يبلغالثة وذكر منهم ارفع القلم عن ث( ا�عروفقو Óفدل هذا  )لص

ùÒ نË سواء Óأن الص V غ° م�ف ùÒ °عدم تكليفه ،أو غ V ألن رفع القلم هنا يدل. 

S. «يف ^ االمتثال والطاعة من ا��ف من األدلة وأيضاً  ////ا:�ل ا�ا» ا:�ل ا�ا» ا:�ل ا�ا» ا:�ل ا�ا��أن فائدة ا ùا�م Óعدم تكليف الص V ا:الة ،
ا��يف ألنه ال يمكن للم�ف  ال يتحقق منه فائدة -وأتكلم عن ا�مù خاصة- ùÒ والصÓ سواء Ëن ùÒا ً أو غ° 

هذا القصد أن يكون ا��ف <�اً بال¡ء اtي يقصد فعله  و�ط ،االمتثال للت�يف إال بوجود القصد وا\ية اlالصة
Uيف �كون فاهماً  ويمتثل من خال��ا�م ،لكيفية امتثال هذا ا Óومنه الص ù  يtهيمة فال يتصور  ال يفهم فهو هنااIË

و|ما قلنا يستوي r هذا  ،الÖ ^ فائدة ا��يف منه وجود القصد الصحيح لالمتثال فال يتحقق منه الطاعة واالمتثال
 .يتعلق با:�ل ا�ا» V عدم تكليف الصÓ ا�مù الصÓ ا�مù وغ° ا�مù هذا ما

R.    :وهو أ  ////    الثالثالثالثا�ا�ا�ا��ل �ل �ل �ل ا:ا:ا:اÓن الص ùألنه يفهم ولكن عدم تكليفه هنا ،يمكن أن يكون صا�ا ألهلية األداء وخاصة ا�م 

ا�دريج وال يمكن الوقوف V  ة األداء يظهر VيÙ ـألن العقل اtي هو سبب أهل ،من باب ا�خفيف عنه وا�يس° عليه
Óيقال فيها أن الص Öلك جعل الشارع عالمة ظاهر ،نه م�فح� نقول أ صار فاهما للت�يف قد اللحظة الtة  V تدل

  .فpبط ا��يف باIلوغ وما Ëن أقل من اIلوغ فال يرتبط به تكليف، العقل و^ اIلوغ
ُ
هذا القول القائل  عfض Vأ

هور هم ا�مù متفق عليه لكن بالنسبة للممù اÇم بأن الصÓ سواء Ëن غ° ùÒ أو ùÒ وهو قول اÇمهور طبعا غ°
 ،القائلون بعدم تكليفه

أن الصÓ ا�مù يكلف  :وهو رواية عن اإلمام أãد يتفاوت،والقول با��يف هنا  ا�سألة يقول بت�يفه،r  ////ا�ا»  ا�ا»  ا�ا»  ا�ا»      قولقولقولقولالالالال    
خاص بالصالة  ود�ل هذه الرواية حديث الÃب V الصالة عند سن العا�ة فهو ،وÔن لم يأثم بf|ها بالصالة دون غ°ها

بالÃب عند الصالة Fب ا�أديب ال Fب  لكن أجاب اÇمهور عن هذا بأن ا�قصود ،tلك قالوا معناه أنه يكلفو
 .ا��يف

ا�مù م�ف  أن الصÓ :ا�الكية وأيضا ذكر الزر|¡ أنه بمقت( �م أصحابهم من الشافعية وهو هو قول ////    الثالثالثالثا�ا�ا�ا�قول قول قول قول الالالال
ثواب وال عقاب عليهما ثواب r فعل ا�ندوب و ترك  من ا�ندوب وا�كروه فيهما قالوا ألن �ً  ،با�ندوب وا�كروه فقط

أما  فالرفع هنا أي أنه ال عقاب عليه )رفع القلم(الرسول صÉ اهللا عليه وسلم r حديث  وهذا يتفق مع ما ورد عن ،ا�كروه
أما  .) لك أجر نعم و: ( وقالت أÁذا حج قال ليه وسلمبد�ل ا�رأة الÖ رفعت الصÓ للنÓ صÉ اهللا ع ،ا�واب فهو غ° من�

 وهذا القول حقيقة وهو اtي قلنا قول ا�الكية وبعض ،وا�حرمات r حقه مكروهة الواجبات ف  éق الصÓ ا�مù مندوبة

 .بx األدلة الشافعية وذكره الزر|¡ أنه قول أصحابه من الشافعية حقيقة قول متوجه øصل به اÇمع
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أيها اÇمهور كيف * اعfاض حاصله  قول أعfض عليهالهذا  ::::    قول اÇمهور القائلx بأن الصÓ ا�مù غ° م�فقول اÇمهور القائلx بأن الصÓ ا�مù غ° م�فقول اÇمهور القائلx بأن الصÓ ا�مù غ° م�فقول اÇمهور القائلx بأن الصÓ ا�مù غ° م�فا ا ا ا أمأمأمأم
r غ° م�ف ثم توجبون ùا�م Óء  تقولون أن الصî نت دية أو قيمةË ة والغرامات لو أنه أتلف شيئا ً سواءÑالز Uأموا

هذه األمور r مال  فإÏاب ؟توجبونها r ماU وأنتم تقولون بأنه غ° م�فاÇنايات كيف  روشفيما يتعلق بأ متلف أو
االعfاض بأن قالوا õن نقول بعدم تكليف الصÓ ا�مù كما  اÇمهور أجابوا عن هذا ،الصÓ ا�مù د�ل V أنه م�ف

هذا ا��يف بهذه  �ال وقيم ا�تلفاتا��يف بهذه األمور الÖ ^ وجوب الزÑة r ا و ،ا�مù نقول بت�يف الصÓ غ°
 :يتضمن خطابx من الشارع األمور

جد السبب أي وجد عند الصÓ مال اجتمعت فيه وُ  ومعناه أنه م� ،وهو ربط للسبب با�سبب ::::خطاب وضعخطاب وضعخطاب وضعخطاب وضع    أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما
وهذا  ،و الضمانسبب وهلـمُ د اوجَ فإنه يُ  ،V نفس أو عضو من أعضاء غ°ه �وط الزÑة أو أتلف مال غ°ه أو اعتدى

 .تكليف V الصÓ اlطاب ليس فيه
فا�اصل إذن أن فائدة  ،ما ترتب V اlطاب األول موجه لو× الصÓ بوجوب القيام بتنفيذ ::::اlطاب ا�ا» خطاب تكليفاlطاب ا�ا» خطاب تكليفاlطاب ا�ا» خطاب تكليفاlطاب ا�ا» خطاب تكليف
ا�ال أو  الو× rينفذه  ،r ذمة الصÓ وهو ما نسميه بالوجوب r اtمة أو أهلية الوجوب ل�امإاlطاب األول ^ �رد إثبات 

كتسابه صفة اإلنسانية فهو إوجوب ناقصة ثبتت U ب وال شك أن الصU Ó أهلية ،يب* معلقا r ذمة الصÓ إ� ما بعد اIلوغ
وهذه  بل U أهليه يfتب عليها ثبوت األحÆم r ذمته ،فهم اlطاب ال بالقوة وال بالفعل ليس IËهيمة الÖ ليس Áا أهلية

å حمل ،عله فاهما للخطاب بالقوة ال بالفعلاألهلية�طاب بعد زوال العارض  بمع¢ أن :يه االستعداد lف وفهم ا�Æ�ا
V هذا بأن تثبت األحÆم r ذمته أي يصلح ألهلية الوجوب وÔن لم  فيصلح بناءً  ،حيث إن مص° الصÓ إ� العقل ،عنه

r داءا�ال أي إن لم يصلح ألهلية األ يصلح للت�يف. 
 الوجوب و r األداء أهلية الوجوب وأهلية األداء أو كما سميناه الوجوب إذا استعان اÇمهور بتفريق ا�نفية بx و ا�قيقة

 وõن من خالل جوابنا من هذا االعfاض �سنا أن ،:ينا هذا اإلشÆل الوارد هنا هذا االعfاض وين� ين� r اtمة

فالصÓ نقول أنه  ،الوجوب وأهلية األداء أن يستعينوا بما ورد عن ا�نفية بتفريق بx أهلية لونøاواÇمهور عندما Ïيبون 
من باب أن :يه أهلية وجوب باtمة متوافرة :يه الكتسابه صفة اإلنسانية فهو  م�ف بهذه األمور من الزÑة و قيم ا�تلفات

ألن ا��يف أو  ،األداء ألهلية ألنه فاقدٌ  ،العبادات وõو ذلكب لكن لم نقل أنه م�ف مثالً  ،mتلف عن اIهيمة إنسان
والصÓ يملك أهلية الوجوب ألنه أكتسب صفة  ،الوجوب األهلية البد بها من توافر هذين القسمx أهلية األداء وأهلية

 .األداء ألنه لم تتوافر فيه �ط اIلوغ لكنه ال يملك أهلية ،اإلنسانية
حمل عليه هذا ال*ط هذا ا�فريق U فائدته فيُ  r اtمة والوجوب r األداء ق ا�نفية بx الوجوبيتقرر Òا سبق أن تفري

r قضية قوÁم بعدم تكليف  مل عليه اÇواب عن االعfاض اtي أورده اÇمهور V ا�عfض عليهمأوردناه هنا وøُ  اtي
ùا�م Óالص. 

لكنه r  ،وهو عند اÇميع أن اIلوغ �ط r أهلية األداء أو r وجوب األداء ء rالعلما خالفا بxال نالحظ  وا�قيقة أننا 
 ةاÇمهور r هذه ا�سأل الوجوب صار �ال ً لل�اع واlالف وtلك أثر هذا r قضية إيراد اعfاض V مذهب أهلية
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 ))))    RPRPRPRP( ( ( (     ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 وسنتبx ا�راد بهذا ال*ط وما يتعلق     �ط العقل�ط العقل�ط العقل�ط العقل        ع وهوع وهوع وهوع وهوال*ط الرابال*ط الرابال*ط الرابال*ط الراب    �VVVVمنا r هذه ا�لقة الªم  وسيكون �ور

 .عنها والªم ا�هاوفقدان العقل V صور كث°ة سيأì اإلشارة ، بت�يف فاقد العقل
  آلة ا�ميù واإلدراك فمن ::::ا�راد بالعقل ا�راد بالعقل ا�راد بالعقل ا�راد بالعقل 

ً
 .لم يكن ùÒا ال يوصف بالعقل ومن لم يكن مدرÑ ال يوصف بالعقل هذا إºاال

V هذا ال*ط بد�ل واضح  واستدلوا ،،،،العلماء V اشfاط العقل ك*ط من �وط ا��يف الراجعة إ� ا��فالعلماء V اشfاط العقل ك*ط من �وط ا��يف الراجعة إ� ا��فالعلماء V اشfاط العقل ك*ط من �وط ا��يف الراجعة إ� ا��فالعلماء V اشfاط العقل ك*ط من �وط ا��يف الراجعة إ� ا��ف    اتفقاتفقاتفقاتفق    وقدوقدوقدوقد
 )الثة وذكر منهم ا�جنون ح� يفيقرفع القلم عن ث(عليه وسلم  جÊ سبق اإلشارة إ�ه وهو ا�ديث الوارد r قوU صÉ اهللا

العلماء  وtلك قال ،عقل غ° م�ف ويفهم منه أن من Ëن :يه عقل فهو م�فد�ل V أن فاقد ال إفاقة ا�جنون أو عقله
 .عندما يكون الشخص <قالً  يتحقق �ط العقل، وإن �ط العقل مستمد من هذا ا�ديث

 ،لالشخص ينمو عقله شيئاً فشيئاً ح� يكتم كما بينا r ا�لقة السابقة وهو يظهر V ا�دريج بمع¢ أن     فالعقل أمر خ�فالعقل أمر خ�فالعقل أمر خ�فالعقل أمر خ�
فنحن ، مبكرة ومنهم من يتأخر اكتمال العقل :يه إ� آخرهة يكتمل r مرحلن وت عند ا\اس فمنهم ماواكتمال العقل يتف

لقلنا أن هذا  الوقوف V اللحظة الÖ يكتمل فيها عقل X واحد ولو استطعنا الوقوف V هذه اللحظة ال نستطيع
وبعضهم قد  ،اكتمل عقله عند العا�ة عند العا�ة ألنه مثالً  كلف عند هذه اللحظة فبعضهم قد يكلفالشخص يُ 

وال يعقل  ةوبعضهم قد ال يعقل ح� إ� ا�امنة ع* ة،ا�امنة ع* ألنه اكتمل عقله عند ةع* منةيكلف عند ا�ا
بل <دة  ،اlفية موروال*ع لم يرد بتعليق األحÆم ال*عية V األ، ، ، ، بت�يفه إال عند اكتمال عقله فهذا ال نقول ، أبداً 

  .وهذه قاعدة ال*ع r أحÆمه !ها أن يعلق أحÆمه V أمور ظاهرة جلية
اIلوغ هو األمر الظاهر  فيقولون أن يكون <قال ًبالغا ألن ،جاء العلماء إ� �ط العقل يربطونه ب*ط اIلوغ tلك �ا و

  و �طوX V حال فه ،اÊÇ اtي ينبú أن نربط به �ط العقل
Ù
، ب البد من توافر هذين ال*طx للقول با��يفمر|

 .اتفاق بx العلماء وذكرنا ا:�ل V هذا õن قلنا إن العقل هذا �ل

    ::::كث°ةكث°ةكث°ةكث°ةفاقد العقل U صور فاقد العقل U صور فاقد العقل U صور فاقد العقل U صور     وووو، ، ، ، غ° العاقل فاقد العقل غ° م�فغ° العاقل فاقد العقل غ° م�فغ° العاقل فاقد العقل غ° م�فغ° العاقل فاقد العقل غ° م�ف ينب¼ V اشfاط العقل أن نقول إنينب¼ V اشfاط العقل أن نقول إنينب¼ V اشfاط العقل أن نقول إنينب¼ V اشfاط العقل أن نقول إن
P (نون فقد يكون فقدان العقلÇبطريق ا. 
S( وقد يكون فقدان العقل بطريق العته والسفه. 
R (ول عقله بذلك وقد يكون بطريق السكر أنùهذا ال*ط ،ي*ب دواء ف r فهذا يدخل. 

  فهل X فاقد للعقل غ° م�ف؟فهل X فاقد للعقل غ° م�ف؟فهل X فاقد للعقل غ° م�ف؟فهل X فاقد للعقل غ° م�ف؟ 

  فاقد للعقل غ° م�ف هذانقول r X اÇملة  ،حقيقة أن ا�سألة �ل تفصيل
ً
ر لكن عندما ننظ ،وهذا �ل اتفاق إºاال

 :ºلة من مسائل فاقد العقل ل� مسألة بعينها 	د أن للعلماء �م حول

��������   
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 ا�جنونا�جنونا�جنونا�جنون ::::أوال

 طبعاً اÇنون كما يذكر العلماء هو اختالل العقل éيث يمنع من جريان األفعال فهل ا�جنون م�ف ؟ ا�جنون فاقد للعقل
وجهه الصحيح ا�عتاد للب* أو ا�عتاد  لم يفعله V فعالً فهذا يسæ �نون إن فعل ، واألقوال V نهجها الصحيح إال نادراً 

، الå Öري V ا\هج ا�عتاد لكنها أفعال قليلة فيحكم عليه باÇنون للناس بش� <م وÔن Ëن قد يفعل بعض األفعال
V نونÇواV نونÇواV نونÇواV نونÇوا xقسمxقسمxقسمxقسم : 

P(Êنون األصÇاÊنون األصÇاÊنون األصÇاÊنون األصÇمعه الشفاءوهذا ا\ ،والدته فاقد للعقل معناه أن يو: اإلنسان من وقت ::::ا Zالغالب ال ير r وع. 
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S(نون العارضÇنون العارضاÇنون العارضاÇنون العارضاÇمل الفهم ::::اÑنون بعد ذلك فهذا ،معناه أن يبلغ اإلنسان وهو سليم العقل وÇا U الغالب  ثم يطرأ r ا\وع
 .اإلنسان يرU Z الشفاء واإلفاقة من هذا اÇنون فهو كأي مرض يصيب

 ًFو Ò نون العارض قد يكونÇوا Êنون األصÇتدمن اÒ °ق وقد يكون غ° بَ طْ بمع¢ أن يكون مُ ، تد وقد يكون غ
وهذا  ،- مطبق وغ° Òتد فùول r مرحلة من مراحل العمر أي أن يكون Òتد معه طول حياته وقد يكون غ° -مطبق 

 .فيما يتعلق بأقسام ا�جنون
 هل ا�جنون م�ف ؟هل ا�جنون م�ف ؟هل ا�جنون م�ف ؟هل ا�جنون م�ف ؟ 

، لكن نش° إ� وجه هذا اlالف هناك خالف ضعيف ؟ هل هو م�ف، جاء العلماء إ� قضية تكليف ا�جنون ثم 
    :بx األقوال r ا�سألة \وفق

واستدلوا عليه  وطبعا هذا القول بنوه V قضية ،يقول وهم اÇمهور بأن ا�جنون غ° م�ف مطلقا هناك من ////القول األول القول األول القول األول القول األول 
وال يدرك  ، يفهم اlطابات الواردة من ال*عا�جنون ال لت�ل السابق للنÓ صÉ اهللا عليه وسلم وأيضا بأن ،بعدم فهم

 وtلك مثل هذه األمور �وط للت�يف فال ،امتثاU وال توجد منه I¹ا نية وقصد صحيح ويعلم الفعل ا��ف به و|يفية

 .وtلك يكون غ° م�ف ،با�جنون �بد منها و^ تنت

( وهذا ذكره ابن تيمية وحÆه عن بعض ا\اس r كتابه  ،مطلقاا�جنون م�ف  هناك قول r ا�سألة و^ أن ////القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» 
اtي استدل به من قال  وا�قيقة أن ا:�ل هنا ،حÆه عن بعض ا\اس ولم øكه لشخص معr (x أصول الفقه  ا�سودة

عدم تكليف الصÓ أو من يعfض V اÇمهور بقوÁم  بت�يف ا�جنون بمضمون االعfاض اtي أورده من قال بت�يف
ùا�م Óوم�ف بقيم ا�تلفات فكيف تقول إنه غ° وهناك من يقول إن ،الص Uة من ماÑم�ف بإخراج الز ùا�م Óالص 

الزÑة واlطاب بدفع قيمة  ا�جنون م�ف فيقولون بأن ا�جنون قد توجه إ�ه اlطاب بإخراجبأن هنا من يقول  ؟م�ف
ثم أن الزÑة  ،إ�ه خطاب و�ا أخذت منه تلك ا�قوق من ماU لو لم يكن م�فا �ا وجهو ،ا�تلفات ودفع عروش اÇنايات

 .r ذمته وهذا يفيد بأنه م�ف ألنه لو لم يكن م�فا �ا ثبتت ،اÇنايات تثبت r ذمة ا�جنون وقيم ا�تلفات وعروش
فنقول إن هذه ، ا�مù وا�جنون الصÓسبق معنا r اÇواب عن مسألة قضية تكليف  ا�قيقة أن اÇواب عن هذاا�قيقة أن اÇواب عن هذاا�قيقة أن اÇواب عن هذاا�قيقة أن اÇواب عن هذا    وووو

 :ا�جنون لوجود خطابr x حق إنما وجبت كما قلنا سابقاً  الواجبات
ربط األحÆم بأسبابها فال*ع وضع  خطاب تكليف وهو خطاب من باب خطاب الوضع حيث أنه من قبيل ::::اlطاب األولاlطاب األولاlطاب األولاlطاب األول

فهذا ال تكليف فيه بمع¢ أنه يقال للمجنون إذا بلغ  ،لمصالحومرا<ًة ل fتب عليها ¥قيقاً للعدلتأسبابا تقت� أحÆماً 
 .وليس فيه تكليف V ا�جنون ،وجبت عليك الزÑة فهذا خطاب ربط مالك ا\صاب

و×  بإخراج الزÑة من مال الصÓ وÔخراج قيم ا�تلفات من مال الصÓ وهذا خطاب متوجه إ� خطاب :اlطاب ا�ا»اlطاب ا�ا»اlطاب ا�ا»اlطاب ا�ا»
ومع¢ هذا أن ا�جنون     ،للمجنون فليس هناك خطاب با��يف ،ته إلخراج هذه األمور من ماUا�جنون القائم V ر<ي

وبهذا نعود مرة أخرى إ� تقسيم ا�نفية وبهذا     ،أهلية األداء r حقه وال تثبت ،تثبت U أهلية الوجوب باtمة كما قلنا
 .اإلشÆل وهذا اlالف ا�قسيم ëرج من هذا
واtي õ®ه فيما يسæ  ،هو من باب خطاب الوضع فت�يفه بأمور ،بعض األمور وغ° م�ف بأمورفا�جنون نعم م�ف ب

وتثبت بذمته  امطاIفيكون فيكون إذن  ،اtمة اكتسبها باكتساب صفة اإلنسانية فا�جنون :يه ذمة هذه ،بالوجوب باtمة
إذن من ا�طالب * ، ألنه قد انتفت éقه أهلية األداء �اذا ؟.  ال هل هو مطالب بأدائها بنفسه؟* لكن  ،هذه الواجبات
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إذا لم يفق سقط عنه  ،صار مطالب باألداء فإذا فاق ،وÔذا لم يكن U و× نقول ح� يفيق ،و�ها�طالب بأدائها  بأدائها ؟
بالقول ا�ا» لق هذا إذن فيما يتع ،وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ،واالستطاعة الواجب ألنه ال تكليف إال مع القدرة

  .واÇواب عنه r تكليف ا�جنون
 ::::أصلياً أو <رضاً واÇنون غ° ا�طبق أو غ° ا�متدأصلياً أو <رضاً واÇنون غ° ا�طبق أو غ° ا�متدأصلياً أو <رضاً واÇنون غ° ا�طبق أو غ° ا�متدأصلياً أو <رضاً واÇنون غ° ا�طبق أو غ° ا�متد هناك من يفرق بx اÇنون ا�طبق وا�متد سواء Ëنهناك من يفرق بx اÇنون ا�طبق وا�متد سواء Ëنهناك من يفرق بx اÇنون ا�طبق وا�متد سواء Ëنهناك من يفرق بx اÇنون ا�طبق وا�متد سواء Ëن

P- نون ا�طبق ا�متدÇقالوا هذا غ° م�ف مطلقا ،حياته    معه طول فا. 
S- نون غ° ا�طبق فا�جنون يفيقÇحالة من ا�االت ويعوأأحياناً  أما ا r كن أن يفيقÒفقالوا هذا  ،إ�ه عقله ود

ا�جنون يق� الصالة  إن "وãل بعض العلماء ما V هذا رواية وردت عن اإلمام أãد بقوU ، يكون م�فا يمكن أن
جنونا مطبقا فهو غ°  أما ا�جنون .جنونا غ° مطبق م�ف قالوا õمل �م اإلمام أãد V أنه يرى أن ا�جنون" والصوم

 ود�ل هذه الرواية أن عدم تكليف ا�جنون ا�طبق هو ا:�ل للجمهور اtي سبق ،V هذا م�ف وãل رواية اإلمام

يعقل ويفهم اlطاب r حال إفاقته  ود�ل تكليف ا�جنون غ° ا�طبق فهو قالوا أنه يمكن أن ،وذكرناه r ا�ذهب األول
 .ون م�فافحينئذ ٍ ينبú أن يك

اإلفاقة  إفاقة ليست واضحًة جلية ح� نكلفه أثناء تلك اإلفاقة فال يمكن الوقوف V أول وقت بأن وÏاب عن هذاوÏاب عن هذاوÏاب عن هذاوÏاب عن هذا
ن ا�جنون بهذه ا�الة يمكن أن أنقول  فإنه يستحيل أن ،ونظراً لعدم معرفتنا tلك با�حديد ،وأول وقت فهمه للخطاب

 .ايكون م�ف
 :وتقسيم األهلية اtي ذكرناه فيمكن أن ينت� هذا اlالف تماما �يفإذا عدنا إ� تقسيم ا�

هذه  غ° م�ف وهم اÇمهور õمل �مهم V أنه ليس :يه أهلية األداء فهو غ° م�ف من فمن يقول إن ا�جنون
 بأنه من خالU يستحق أن ا�ذهب ا�ا» لكنهم ال ينفون عنه أهلية الوجوب الÖ يقول أصحاب ،ا\احية أي ال يلزمه األداء

  .يكون ا��ف واجباً r ذمته هذا األمر
يقصدون بذلك أن :يه أهلية  ا�قابل أصحاب القول ا�ا» اtين يقولون إن ا�جنون م�ف õمل �مهم V أنهم و

هذا اÇمهور ال ، و أتلفهامثل الزÑة ودفع قيم األمور الÖ وجوب يع¼ :يه ذمة من خالÁا يمكن أن نأمره ببعض األمور
 .هذه تثبت بذمته بل يقولون نعم ينفونه أبداً 

r الفlلك ينت� حقيقة اtإ� قضية تقسيم ا�سألة إذا نظرنا هذه و xاألهلية إ� قسم : r أهلية أداء وأهلية وجوب
 .ا�جنون هذا فيما يتعلق بت�يف، اtمة

فاقد للقدرة  إن اÇنون يسقط العبادات !ها ألن ا�جنون: أن نقول r ا�سألة  إذا وصلنا إ� ن� اlالفوينب¼ V هذا 
وال يلزمه أيضاً  ،أداءه بنية مع قوة العقل واIدن الÖ يتمكن بها من إنشاء العبادات V ا\هج اtي اعت©ه الشارع وهو

r مرت عليه Öن �نونا جنونا غ°إال أن بعض  ،أثناء جنونه وقبل إفاقته قضاء العبادات الË تد وغ°  العلماء يقولون إذاÒ
اÇنون أيضا يسقط العقوبات ، يكلف بالقضاء مطبق كما ورد عن اإلمام أãد r رواية عنه فإنه r هذه ا�الة يمكن أن

 لكن اللكن اللكن اللكن ال ،هذاوõو ذلك فال يلزمه îء من  وال يلزمه أيضا تقطع يده لو 9ق مثالً  قصاص فال يلزم ا�جنون لو قتل أحداً 

هذا أنه åب عليه بعض األمور  فمع¢ ،بل نقول مادام :يه أهلية وجوب r اtمةبل نقول مادام :يه أهلية وجوب r اtمةبل نقول مادام :يه أهلية وجوب r اtمةبل نقول مادام :يه أهلية وجوب r اtمة    يع¼ هذا أنه يسقط عنه ا��يف مطلقاً يع¼ هذا أنه يسقط عنه ا��يف مطلقاً يع¼ هذا أنه يسقط عنه ا��يف مطلقاً يع¼ هذا أنه يسقط عنه ا��يف مطلقاً 
ولو أنه أتلف مال غ°ه وجب عليه ضمان هذا  ،وجب عليه ا:ية فلو أنه قتل شخصاً  ،r ذمته ويلزم و�ه بأدائها عنه
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وهذا الوجوب r اtمة نسميه أهليه ناقصة من  ،ألن :يه أهلية وجوب r اtمة ف ولكنليس ألنه م� �اذا ؟. ا�تلف
 .هذا فيما يتعلق بت�يف ا�جنون ،يمكن أن نوجب V ا�جنون ºلة من الواجبات خالÁا

    ا�عتوها�عتوها�عتوها�عتوه    : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً   ��������
^ آفة وا�عتوه مأخوذ من العته و .ا�سائل الÖ يذكرها العلماء r قضية تكليف فقدان العقل مسألة تكليف ا�عتوه من

فيشبه بعض �مه �م العقالء وبعض �مه يشبه  ،¨تلط الªم ناشئة عن اtات توجب خلًال r العقل فيص° صاحبه
     .يقال بأنه معتوه �م ا�جانx فهذا

        ::::الفرق بx اÇنون والعتهالفرق بx اÇنون والعتهالفرق بx اÇنون والعتهالفرق بx اÇنون والعته
 .وأما ا�جنون فإنه ال عقل U ،اlطابفهم  أن ا�عتوه U عقل ولكنه ضعيف عن إدراك ::::الفرق األولالفرق األولالفرق األولالفرق األول

 .ùÒا أبدا0الف ا�جنون فال يكون  ،يكون غ° ùÒ أن ا�عتوه قد يكون ùÒا وقد ::::الفرق ا�ا»الفرق ا�ا»الفرق ا�ا»الفرق ا�ا»    
    . العته ال يصاحبه تهيج واضطراب 0الف اÇنون فقد يصاحبه تهيج واضطرابن أ: : : : الفرق ا�الثالفرق ا�الثالفرق ا�الثالفرق ا�الث

   هل هو م�ف؟هل هو م�ف؟هل هو م�ف؟هل هو م�ف؟****        ا�عتوها�عتوها�عتوها�عتوه 

r قضية تكليف ا�عتوهأيضا هنا خالف :  
تعليلهم  وقالوا r ،وهم اÇمهور أن ا�عتوه غ° م�ف مطلقا وهذا مذهب اÇمهور كما قلنا فهناك من يقول ////القول األول القول األول القول األول القول األول 

Öطاب الlوآلة فهم ا ùمي�ذا ا�ذهب إنه فاقد للعقل ال توجد :يه آلة اÁ اÁأوامر ال*ع ونواهيه  يدرك يمكن من خال
 .و غ° م�فوtلك فه

قال  أن ا�عتوه م�ف هنا واستدل من قال بهذا ا�ذهب باألدلة الÖ ذكرها من ا�سألة وهو مذهب ضعيف r ////القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» 
 هنا ما Ïاب عنها هناك Ïاب عنه، قبل قليل رادها يالÖ سبق إ أن الصÓ ا�مù م�ف أو إن ا�جنون م�ف

العبادات ويكلف بها دون غ°ها  عتوه يفرق بالعبادات وغ°ها فيقول ا�عتوه åب عليههناك مذهب r ا� ////القول ا�الث القول ا�الث القول ا�الث القول ا�الث . 
علماء ا�نفية واستدل V هذا باالحتياط حيث إن العبادات øتاط  وهذا ذهب إ�ه أبو زيد ا:بو¦ وهو من ،من اإلحÆم

 ،Áا أكb من غ°ها

 ،سماعه U وتوجيهه إ�ه دات الزمة r حق من يفهم اlطاب عندأن هذا ال يصح ألن العبا / واÇواب عن هذا ا�ذهبواÇواب عن هذا ا�ذهبواÇواب عن هذا ا�ذهبواÇواب عن هذا ا�ذهب 
وÔذا اختل �ط  ،وهو فهم اlطاب اtي س°د الªم عنه وا�عتوه ال يفهم اlطاب فاختل فيه �ط ا��يف اtي ذكرناه

 °ها من األحÆميه ال åب عليه العبادات وال Ïب عليه غلوبناًء ع ،ا��يف تماما من �وط ا��يف فإنه ينت�
فلو أنه أتلف مال  ،أهلية الوجوب r اtمة بأن ا�قصود بت�يف ا�عتوه بأنه :يه نوفق بx ا�ذهبx األول وا�ا»نوفق بx ا�ذهبx األول وا�ا»نوفق بx ا�ذهبx األول وا�ا»نوفق بx ا�ذهبx األول وا�ا»و|ما قلنا 

ومن يقول إنه غ° م�ف فهم اÇمهور فنحمل �مهم بأنه ليس :يه أهلية األداء ، غ°ه أو :يه مال r زÑة فتجب فيها الزÑة
Öمسائل فقدان العقل هذا فيما يتعلق بت�يف ا�عتوه و^ مسألة من ،نأمره بها �ؤدي عبادة من العبادات ال.        

 تكليف السكرانتكليف السكرانتكليف السكرانتكليف السكران: : : : ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً   ��������
�م العلماء r أصول  فموضوع السكر حقيقة �ل �م Ïب أن نقف عنده وننبه إ�ه أن، بالسكران فاقد للعقل ا�قصود

 من  ،¥كم أحÆمه أحÆم السكران وعن ضوابطه الÖمسائل السكر و نالفقه غ° واضح وغ° منضبط ع
ً
tلك 	د نو<

وي إ� أن ا�نظ° هنا mتلف r أصول الفقه اأشار ا�ردقد وهنا ، الفقه ذكر rذكر r أصول الفقه وبx ما يُ ا�ناقض بينما يُ 
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وهو اtي  اإلشارة إ�ها r موضوع تكليف السكرانلكن ينبú أن ننبه إ� بعض األمور الÖ ينبú  ،عما هو r الفقه
  .ي*ب ما يزيل عقله سواء Ëن شاربا U بطريق �رم أو بطريق مباح

�اع r مسألة اع r مسألة اع r مسألة اع r مسألة ¥¥¥¥���  ::::السكرانالسكرانالسكرانالسكران    تكليفتكليفتكليفتكليفرير �ل الرير �ل الرير �ل الرير �ل ال
ة أو ول دواء للمعاÇاكمن تن ،أي اtي سكر بطريق مباح وزال عقله r سكرهr سكرهr سكرهr سكره اتفق العلماء V أن السكران ا�عذوراتفق العلماء V أن السكران ا�عذوراتفق العلماء V أن السكران ا�عذوراتفق العلماء V أن السكران ا�عذور: : : : أوالأوالأوالأوال

 .و|ما قلنا هو اtي ال يعلم ما يقول ،r حال سكره هذا غ° م�فهذا غ° م�فهذا غ° م�فهذا غ° م�ف فإنفإنفإنفإنمثًال  أعطي اIنج
�ب ولم يسكر وÔذا فإنه م�ف  ،ويعقل إذا Ëن عقله ما يزال حاFا اتفق العلماء أن السكران غ° ا�عذور r سكرهاتفق العلماء أن السكران غ° ا�عذور r سكرهاتفق العلماء أن السكران غ° ا�عذور r سكرهاتفق العلماء أن السكران غ° ا�عذور r سكره: : : : ثانياثانياثانياثانيا

 .بعد فإنه r هذه ا�الة يعقل ويكون م�فا
            ؟؟؟؟فهل هو م�ففهل هو م�ففهل هو م�ففهل هو م�ف****    r السكران غ° ا�عذور r سكره اtي سكر وزال عقله بالسكر r السكران غ° ا�عذور r سكره اtي سكر وزال عقله بالسكر r السكران غ° ا�عذور r سكره اtي سكر وزال عقله بالسكر r السكران غ° ا�عذور r سكره اtي سكر وزال عقله بالسكر اختلفوا اختلفوا اختلفوا اختلفوا  لكنهملكنهملكنهملكنهم

خالف  ردو �ب بطريق �رم وزال عقله بسبب هذا السكر فهل هو م�ف r هذه ا�ال؟يع¼ سكران غ° معذور لكن 
 :للعلماء r هذه ا�سألة

اÇمهور �اذا ؟ وعللوا Áذا بأن السكران r حال  ف وهمهناك من يقول إن السكران r هذه ا�الة غ° م� ////القول األول القول األول القول األول القول األول 
 لبإ�ه خطاب ال يفهمه ويقال افهم فهو زائل العقل �Ëجنون والصÓ غ° ا�مù فلو ُط  يفهم اlطاب فكيف يوجه سكره ال

وال يفهم ا�قصود  وجه إ�ه خطاب حيث ،منه امتثال ما يقتضيه اlطاب وهو r حا�ه تلك لÆن ذلك تكليفا بما ال يطاق
 . اÇمهور r هذه ا�سألة هذا ما يتعلق بمذهب ،منه وطلب امتثال وهذا �ال

 ،وهذا ذهب إ�ه بعض ا�نفية وبعض الشافعيةا، هناك من يقول بأن السكران r هذه ا�الة م�ف مطلق ////القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» 
وهو أن  ،تكليف الصÓ ا�مù وتكليف ا�عتوهV تكليف ا�جنون و واستدلوا V تكليفه بما سبق االستدالل به

Uما r بå ب عليه و السكرانåة وÑنايات وقيم ا�تلفاتروأالزÇوقد سبق ، األمور ولو لم يكن م�فا �ا أمر بهذه ،ش ا
 .اÇواب عن ذلك وبيان وجه اإلشÆل r هذه ا�سألة

    إعfاض V مذهب اÇمهور إعfاض V مذهب اÇمهور إعfاض V مذهب اÇمهور إعfاض V مذهب اÇمهور 
PPPP / / / /القائلون r ضوابت�يف السكرانfي سكر وزال عقله اعtمهور   هذه ا�الة وهو السكران غ° ا�عذور اÇمذهب ا V

 ،الغرامات عليه r حال اعتداءه أو إتالفه مال غ°ه ن السكران اtي ال يعقل غ° م�ف ثم توجبونإكيف تقولون : وقالوا
  ؟ طالق حال سكرهتقولون بوقوع طالقه فيما لو تلفظ بال و|يف تقولون بأنه غ° م�ف ثم

 ،معينة تثبت عندها أحÆم معينة وضع أسبابا قد بأن هذا ليس تكليفا بل إن الشارع، سبق وقلناه فيما وÏاب عن هذاوÏاب عن هذاوÏاب عن هذاوÏاب عن هذا
فثبوت هذه األحÆم  ،مبا�ة بل �رد وقوعها منه Ëف لfتب األحÆم عليه ،األسباب ال تكليف فيها V السكران وهذه

أما أهلية األداء فغ° متوافرة r حقه  ،الوجوب r حق السكران ا قلنا إنه من باب ثبوت أهليةوهذا كم ،ال يع¼ أنه م�ف
يتوجه إ�ه  فثلك هو مأمور أو ،لكنه r أهلية الوجوب r اtمة متوافرة :يه ،باألداء r حال سكره بمع¢ ال يصح وال يأمر

 .ا��يف أو أهلية الوجوب r اtمة
SSSS /اض آخرfمهور با�سألة هناك اعÇمذهب ا V ْغتُْم { يقول إن اهللا تعا� قالوا

َ
ةَ َوأ

َ
ال Ùَيْقَرُبوا الص 

َ
يَن آََمنُوا ال ِ

Ù
tَها ا ف2

َ
يَا ك

أن اهللا سبحانه وتعا� ن, عن قربان الصالة r حال السكر وهذا خطاب للسÆرى فدل  ذلك ووجه.  النساء})QR(ُسÆََرى 
V ؟جواز تكليف السكران 
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وننبه V أن هذين الوجهx اtين سنذكرهما r ، بعدة أجوبة و^ åيب V أن السكران غ° م�ف Ïاب عن هذاÏاب عن هذاÏاب عن هذاÏاب عن هذاوووو
 .نهائياً  ابتداء اإلسالم قبل ¥ريم اlمر ¥ريماً  تقرير أن اآلية نزلت r مبنيان V ا�سألة

 بل اآلية خطاب للسÆرى r حال ،رى r حال السكرومعناه أننا نمنع أن اآلية خطاب للسÆ ،مب¼ V ا�نع ::::الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول

ْغتُْم ُمْسِلُموَن {وهذا مثل قوU تعا�  ،ومعناها ال تسكروا ثم تقربوا الصالة ،الصحو
َ
 َوأ

Ù
 َيُموُينÙ إِال

َ
أي  . آل عمران})P�S(َوال

وأنت شبعان أي  تقرب ا�هجد وقو\ا مثال ال ،ا�وت استمروا V اإلسالم ح� يأتيكم ا�وت وليس خطاب Áم r حال
، فكذلك هذه اآلية الÖ معنا معناها استمروا V الصحو ح� تدخلوا r الصالة ،للتهجد استمر V خفة اIدن ح� تقوم

تضييق وقت السكر  ال*ب من طريق إفراط وا�راد من هذا ا\  منعهم من ،واlطاب Áم حينئٍذ Ëن r حال صحوهم
 بعدوقت العشاء وما بعد وقت صالة الفجر I¹ا و V هذه اآلية سيكون وقت ال*ب عندهم هو ما بعد ألنه بناء، عليهم

 ¥ريمه r قبول\فوسهم  نعوا عن اإلفراط فيه تهيئةومُ  ،وبهذا انشغلوا عن السكر العشاء وقت نوم وبعد الفجر وقت عمل

 .مطلقا
ننا لو سلمنا أن أوV هذا الوجه نقول  ،للسÆرى اlطاب بهذه اآلية هوr اÇواب مبٌ¼ V التسليم بأن  :والوجه ا�ا»والوجه ا�ا»والوجه ا�ا»والوجه ا�ا»

فالشك  ،لنشاط والطلب ولم تزل عقوÁم تماماابالسÆرى هنا هم من وجدت منهم مبادئ  اlطاب هنا هو للسÆرى فا�راد
  .من Ëن هكذا فهو م�ف أن

وجهx اÇمع بx األدلة وذلك أن هذه اآلية تشعر أن ال عندما ذكر هذين الوجهx ذكر أن الغرض من هذين ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة
ا�ناقض من  فكأن هذا فيه نوع ،باألدلة أن السكران ال يفهم اlطاب فهو غ° م�ف وقد تقرر :ينا ،السكران م�ف

    .فلجأ ابن قدامة إ� اÇمع بx اآلية وبx األدلة بهذا
ةَ {ف ويستدلون بهذه اآلية من يقول بأن السكران م� ا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعية مذهب بعضمذهب بعضمذهب بعضمذهب بعض

َ
ال Ùَيْقَرُبوا الص 

َ
يَن آََمنُوا ال ِ

Ù
tَها ا ف2

َ
يَا ك

ْغتُْم ُسÆََرى 
َ
فهو متعد ٍ  ،السكران قد أذهب عقله بنفسه بx وجه االستدالل بها وقالوا أيضا أن وقد.  النساء})QR(َوأ

 öذ السكر وسيلة إلسقاط ا��Æف عنه غ° م�ف الاالستدالل أننا لو قلنا إن وقالوا أيضا r ،فنعامله بنقيض قصده

 .فنخفف عنه ا��يف لسكره السكران مأزور فال يسوى بينه وبx ا�جنون اtي هو مبتÉ مأجور نÙ إثم  ،ا��ف
وأحÆمه öتلف من جزئية ألخرى فالواجب éث X  لكن ننبه V أن هناك اتفاق V جل أحÆم السكران r الفقه

 .ا�نظ° األصو× فهو ما ذكرناه r هذا ا�قام من مسائل السكران V حده وأما مسألة
لكن نقول إن هذا ربط  إيالؤه، و السكران اعت© طالقه نبت�يف السكران بسبب أ من قال V هنا قد يرد إشÆل 
ذا Ëن U مال فتجب الزÑة فيه أو السكران مثال فيما إذا أتلف مال غ°ه أو إ تكليف بينا سببوقد  ،األسباب بمسبباتها

 .السكران تعليقا وليس تنجùا فيكون بهذا تكليف ،بطالقه فإنه أيضا يقع طالقه من باب ربط األسباب بمسبباتها تلفظ

 ))))    RSRSRSRS( ( ( ( ا�لقة  ا�لقة  ا�لقة  ا�لقة  

�وط ا��ف ¥دثنا فيما تقدم من حلقات عن  ال يزال ا�ديث موصوال r هذه ا�لقات عن �وط ا��يف وخاصة
وهذه ا�لقة موضوع  )والعقل، واIلوغ، و|ونه من ا�قلx ا�ياة( منها وذكرنا  وط ا��يف ا�تعلقة با��ف عن ºلة�

 عنها هو الªم
        ممممممممالفهالفهالفهالفهالفهالفهالفهالفه        �ط�ط�ط�ط�ط�ط�ط�ط:  :  :  :  :  :  :  :  ال*ط اlامسال*ط اlامسال*ط اlامسال*ط اlامسال*ط اlامسال*ط اlامسال*ط اlامسال*ط اlامس

 .ما يرد عليه من ا�طالب يقصد به جودة اtهن من حيث أو من جهة تهيئه القتناص ::::الفهمالفهمالفهمالفهم
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 :وقد مر بنا الªم فيما سبق عن �ط العقل ،والفهم V ا�فريق بx ال*طx العقل قد جرى كث° من العلماء و
مستقال  ومنهم من يفرق بx هذين ال*طx فيجعل العقل �طا.اlطاب يعد �طا واحداً  منهم من يقول العقل وفهم

 .خرآوÏعل فهم اlطاب �طا مستقال 
قل وما mالف مباحث العقل ا*ط العقل ما يتعلق بمباحث العبيريدون  ،وفهم اlطاب واtين يفرقون بx �) العقل

ذلك ما mالف الفهم من ا\وم  ويريدون بالفهم ما يتعلق بمباحث فهم اlطاب ويكون بناء V، يتعلق باÇنون وõوه فيما
 .الغفلة والسهو والنسيانأو  مثالً 

 ،لفهم اlطاب أن يكون :يه اآللة الÖ تهيئه وأهماً للخطاب نقول من �وط ا��يف أن يكون ا��ف فا فإذن õن
 .وهذا ال*ط مستلزم لل*ط السابق وهو �ط العقل

  ))  اtي ليس :يه آلة الفهم أو غ° متمكن من الفهم غ° م�فاtي ليس :يه آلة الفهم أو غ° متمكن من الفهم غ° م�فأن أن ال*ط ال*ط   ينب¼ V هذاينب¼ V هذا( ( 
 .ذلك م وõوهم �Ëغæ عليه وõووا\ائ) Q والغافل ) R والسا^ ) S ا\ا¦ ) Pهذا الªم V  ويندرج ¥ت

 .هو من النسيان وهو ضد ا�ذكر وا�فظ ::::ا\ا¦ا\ا¦ا\ا¦ا\ا¦
 وهو ،r ا�ياة العقلية يسببه القلق وال®اع ا\ف? شديد اضطراب r ا�خ أو عن اضطراب هو <هة تنشأ عن ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا

 .يرد V اإلنسان بدون اختياره اً معن) النسيان(
 .ال¡ء r وقت ا�اجة إ�ه ضارهو عدم استح ::::وقيل r معناهوقيل r معناهوقيل r معناهوقيل r معناه

من  النسيان هو زوال الصورة ا�در|ة عن ا�افظة نهائيا فيحتاج إ� ألن ،هو من السهو وهو أخف من النسيان ::::السا^السا^السا^السا^
 مع بقائها r ا�افظة عن العقل وهو زوال الصورة ا�در|ة هو0الف الس ،العلم وجد :يهيُ 

 .ا\ا¦ فإنه ال يتنبه با�نبيه 0الف ،السا^ إذا نبهته تنبه أنÙ  ::::ا¦ا¦ا¦ا¦بx السا^ وا\بx السا^ وا\بx السا^ وا\بx السا^ وا\    العلماء فرقاً العلماء فرقاً العلماء فرقاً العلماء فرقاً  ويذكرويذكرويذكرويذكر
 .معناه أمر قريب من السهو وهو r ::::الغفلةالغفلةالغفلةالغفلة
اIاطنة عن العمل مع سالمتها وتمنع  و فfة طبيعية ¥دث لإلنسان بال اختيار منه تمنع ا�واس الظاهرة ^ ::::ا\وما\وما\وما\وم

 .استعمال العقل مع قيامه
مسألة ب أن يلحقه ألو¾لكن  ،وبعضهم يلحق اإلغماء باÇنون ،باحث السهو وا\وم مبحث اإلغماءبم لحق العلماءيُ 

ويكون زوال العقل ، امتداده إذا امتد يقرب من حكم اÇنون من حيثقد ألن اإلغماء ليس ÇËنون تماما إنما  ،الفهم
 .بصورة Òتدة

 .استعمال عقله فfة معينة مع قيام عقله يزيل العقل ويعجز صاحبه عن هو فتور ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحااإلغماء اإلغماء اإلغماء اإلغماء 
 ،ال*عية V وجهها فاtهن ليس موجودا :يهم éيث يتمكن هؤالء من إدراك األحÆم ،:يهم آلة الفهم هؤالء ال يوجد

ً  فا\ائم   واÇامع .يفهمه حال نومهفال يمكن توجيه حكم �� U مثٍال�
ً
 ماً تا بx هؤالء أن زوال العقل :يهم ليس زواال

 Ùالغالب إنما ،كما يزول عن ا�جنون اً حقيقي r ة �دودة ويعود :يهمfة �ددة أو اإلدراك :يهم مرتفعاً لفfالزوال لف 
وا\ا¦ إذا عرضت عليه األمر  فا�غæ عليه أو ا\ائم إذا أيقظته استيقظ والسا^ إذا ذكرته تذكر، وtلك فإن با�نبيه
  0الف ا�غæ عليه األصل أنه ،كرهيعيد ذهنه لألمر وتذفربما 

ُ
جرى U ما يوقظه ويزيل عنه اإلغماء فإنه يتحقق U إذا أ

يلحقونه باÇنون وال Ïعلون U حكم اإلغماء، والعلماء يقولون عن  فالغالب أن العلماء ، وtلك حينما يمتد اإلغماءذلك
r أيضاً سابقا  ال حظنا r ا�سألة خالف وõن كما ذكرنا لكننا ،�ط ا��يف فاألصل إنهم غ° م�فx هؤالء إنهم فاقدو
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بأنهم م�فون يتجه اåاها �ددا غ° اåاه من  ومن يقول ،ا\هاية سيكون اlالف خالفا لفظيا نوفق فيه بx هذه األقوال
xيقول إنهم غ° م�ف. 

هل الشخص م�ف أو غ° هل الشخص م�ف أو غ° هل الشخص م�ف أو غ° هل الشخص م�ف أو غ° ****اختلفوا اختلفوا اختلفوا اختلفوا     ----    عليهعليهعليهعليه    الغافل وا\ا¦ والسا^ وا\ائم وا�غæالغافل وا\ا¦ والسا^ وا\ائم وا�غæالغافل وا\ا¦ والسا^ وا\ائم وا�غæالغافل وا\ا¦ والسا^ وا\ائم وا�غæأي أي أي أي     –األحوال األحوال األحوال األحوال     فالعلماء r هذهفالعلماء r هذهفالعلماء r هذهفالعلماء r هذه
    ،،،،وا�قيقة أن اlالف ظاهريوا�قيقة أن اlالف ظاهريوا�قيقة أن اlالف ظاهريوا�قيقة أن اlالف ظاهري    ؟،؟،؟،؟،م�فم�فم�فم�ف

غ°  r هذه األحوال ،الغافل وا\ا¦ والسا^ وا\ائم وا�غæ عليه (أن هؤالء غ° م�فx  اÇمهور يقولون ////القول األول القول األول القول األول القول األول 
 ،xتلك األمور -م�ف r حال تلبسهم r هذه ا�الة فقدو ،أي r يف وهوذلك ألنهم��فهؤالء ال يدر|ون  .الفهم ا �ط ا

مع أن الفهم منعدم :يه r هذه  U افهم و|يف يقال مثالً  ،األمور مع¢ اlطاب وال يفهمون ا�راد منه فكيف mاطبون بهذه
 همباالمتثال فهم ال يفهمون اlطاب فحينئذ كيف يكلفون بأمر وال يفهمونه، فيكون تكليف فلو إنهم !فوا ،ا�ال

 .با�حال
واستدلوا بد�ل r الغالب أنه يس° ، وقال بعض العلماء إن هؤالء م�فون مطلقا ونسب هذا إ� بعض ا�نفية/ / / / القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» القول ا�ا» 

تلفوا شيئا فإنه ألون أن هؤالء r أحواÁم هذه لو قال بت�يفهم أيضا يقو ومن ،معناه فيما يتعلق بالصÓ وا�جنون وõوهم
 ، عليه الضمان با:ية ن يكون نائما  وار شخص فقتله ف� هذه ا�الة Ïبأك تلف ماالأفا\ائم لو  ،ضمانه Ïب عليهم
 أوا\ا¦ لو 

ً
 وا�غæ لو أ السا^ و|ذلك ،وجب عليه الضمان لغ°ه ناسياً  تلف ماال

ً
 .دون قصد يلزمه ضمانه من تلف ماال

تكليفهم r تلك األحوال إذ لو لم يكن هؤالء م�فون �ا  V وجوب د�ل ،فوجوب الضمان V هذه ا�الة V هؤالء
 .لزمتهم تلك ا�قوق وجب عليهم îء وما

أن إلزام هؤالء بدفع قيم :  ذكرناه سابقا ونقول باستدالل سابق ونعيد اÇواب عنه بنحو ما وقد سبق أن أجبنا عن هذاوقد سبق أن أجبنا عن هذاوقد سبق أن أجبنا عن هذاوقد سبق أن أجبنا عن هذا
بمع¢ انه  ،أي من باب ربط األحÆم بأسبابها ، الوض�وÔنما هو من باب ا�كم  ا�تلفات ليس من باب ا�كم ا��ي�

كونه ¹فال أو ناسيا  والضمان هنا بدفع قيمة ا�تلف بقطع ا\ظر عن ،وجد ا�كم وهو الضمانسبب اإلتالف فيُ  جدقد وُ 
أسبابها أي من قبيل با��يف وÔنما هو من باب ربط األحÆم ب وهذا ال تعلق U ،أو ساهيا أو مغæ عليه أو نائما أو غ° ذلك

  ،يشfط فيه الفهم وهذا ال ،ا�كم الوض�
ال قبله يع¼ اlطاب متوجه إ�  أو بعده االستيقاظ ن اlطاب قد تعلق بهؤالء عندإ :وقد يضاف اÇواب إ� هذا األمر 

ا Ïب عليهم القضاء بتلك األحوال وÔنم تلبسهمفاlطاب منت� عنهم r حال  ،هؤالء عند االستيقاظ ال قبل االستيقاظ
  جديد بأمر

فكما نقول إن ا�جنون  ،السابق �ط العقل أن اlالف r اشfاط هذا ال*ط يرجع إ� ما مر معنا r ال*ط    ::::اlالصةاlالصةاlالصةاlالصة
كذلك يمكن أن نقول الغافل وا\ا¦ والسا^ وا\ائم وا�غæ عليه  ،اIلوغ مأمور ب*ط اإلفاقة والصÓ مأمور ب*ط

(  صÉ اهللا عليه وسلم ويمكن أن يستدل V ذلك بقوU ،اtي يكون بعد االستيقاظ واالنتباه) الفهم (  ب*ط مأمورون
عن ا\ا¦ هنا يش° إ� وضع األمر عنهم إذ ال رفع إال بعد  ورفع اإلثم )رفع عن أمÖ اlطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

تكليفهم  واtين نفوا ،م إنما يريد r ذلك ثبوت الفعل r ذمتهمهؤالء بتوجيه اlطاب إ�ه واtي يقول بت�يف ،وضع
  .اعليه إذ ال يقول بهذا أحد �ا سبق أن ذكرن مطلقا وهم اÇمهور نفوا إن Ëن تكليفهم بتلك األحوال باألداء، وهذا متفق

واtي يقول بعدم تكليفهم  ،اظالواجبات تب* r ذمتهم إ� ما بعد االستيقأن قصده  أن من يقول بت�يف هؤالء: : : : اlالصةاlالصةاlالصةاlالصة
األول  كما أن األمروهذا أمر متفق عليه،  غ° مأمورين ب¡ء من ا��Æف r حال تلبسهم بتلك األحوال السابقة إنهم
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وبتحليل هذا الªم  .أيضا متفق عليه متفق عليه وهو أن هذه الواجبات تب* r ذمتهم إ� ما بعد االستيقاظ فهذا أمر
Æمن يقول بأنهم م�فون(ل الوارد هنا ينت� اإلش xأو غ° م�ف ( 

    ::::    األمور الÖ يزول فيها ا��يفاألمور الÖ يزول فيها ا��يفاألمور الÖ يزول فيها ا��يفاألمور الÖ يزول فيها ا��يف واإلغماء عندنا بعض ا�نبيهات r هذهواإلغماء عندنا بعض ا�نبيهات r هذهواإلغماء عندنا بعض ا�نبيهات r هذهواإلغماء عندنا بعض ا�نبيهات r هذه) ) ) ) RRRR    وا\وم وا\وم وا\وم وا\وم ) ) ) ) SSSSالنسيان النسيان النسيان النسيان ) ) ) ) PPPP    عندما نأì إ� عندما نأì إ� عندما نأì إ� عندما نأì إ� 
    للنسيان للنسيان للنسيان للنسيان     مباحثمباحثمباحثمباحث �

 العلماء عندما تكلموا r أثر: أي ،ا�وجود معدوما وال يؤثر r جعل ا�عدوم موجودا يقول العلماء إنه يؤثر r جعل

فإذا أوجدها صارت  أوجدها نسياناً  األصل أنها ال يفعلها اإلنسان إال إذا ، ا�نهياتالنسيان جاؤوا إ� ا�أمورات وا�نهيات
r عدوم موجودة فإذا أوجدها ناسيا فإن النسيان يؤثر�Ë هذه ا�ا ،جعلها r يف��عدم ا r لة باعتبار أن النسيان يؤثر

r جعل ا�عدوم موجودا  وال يؤثر - وا�وجود هنا ا�نهيات أو ا�حظورات -النسيان يؤثر r جعل ا�وجود معدوما  فقالوا
بل V ا��ف إذا تذكر بعد النسيان  ،يؤثر r جعله موجودا بمع¢ لو أن شخصا ن? مأمورا من ا�أمورات فإن النسيان ال

 . مع¢ قوÁم النسيان Ïعل ا�وجود معدوما وال Ïعل ا�عدوم موجودافهذا  ،فإنه يلزمه فعل ا�أمور
نسيانا فإنه يكون �Ëعدوم وÔذا ترك  ا�قصود با�وجود معدوما هنا ا�نهيات فإذا ارتكب شخصا منهيا عنه: : : : اlالصةاlالصةاlالصةاlالصة

 .أن يفعله ويأì به مأمورا ناسيا فإنه ال Ïعله �Ëوجود بل عليه
     يكون �Ëعدوم؟يكون �Ëعدوم؟يكون �Ëعدوم؟يكون �Ëعدوم؟هل X من  عنه هل X من  عنه هل X من  عنه هل X من  عنه : : : : سؤالسؤالسؤالسؤال 

، مفعول نسيانا يكون �Ëعدوممن  عنه إن X أمر : فقال ،أطلق تأث° النسيان X r من  عنه هناك من العلماء من
 :أوجهوعللوا ذلك بعدة 

من دون قصد وحينها مفعول فعول نسيانا ا�يكون ا�ن  عنه ف ،إن ا\  يقت� الكف عن ا�ن  عنه قالوا    ::::الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول
 . كون معدوما من إعدام قصدهي
فإنه ليس بقدرة ا��ف ن�  ،تدار|ه وتالفيه قالوا إن ا��ف إذا ارتكب منهيا عنه نسيانا فإنه ال يمكن    ::::ا»ا»ا»ا»ا�ا�ا�ا�وجه وجه وجه وجه الالالال

 .وÑن �Ëعدوم r حقه ذر فيهلك عُ t ،الفعل ا�اصل r الوجود
وفعل ا\اس للمحظور ال يقت� r هذه ا�الة  ،للحرمة ن فيه هتÆأل ،أن القصد من ا\  خوف العقاب ::::الوجه ا�الثالوجه ا�الثالوجه ا�الثالوجه ا�الث

 .�Ëعدوموحينئذ يكون  ،العقاب هتÆ للحرمة فال m. عليه
بقيود بقيود بقيود بقيود ا�fوك نسياناً ا�fوك نسياناً ا�fوك نسياناً ا�fوك نسياناً     ولكن قيدولكن قيدولكن قيدولكن قيد    ،،،،r جعل ا�وجود من ا�نهيات �Ëعدومr جعل ا�وجود من ا�نهيات �Ëعدومr جعل ا�وجود من ا�نهيات �Ëعدومr جعل ا�وجود من ا�نهيات �Ëعدوم هناك r ا�قابل من العلماء من قال أن النسيان يؤثرهناك r ا�قابل من العلماء من قال أن النسيان يؤثرهناك r ا�قابل من العلماء من قال أن النسيان يؤثرهناك r ا�قابل من العلماء من قال أن النسيان يؤثر

    ::::معينة ومنهامعينة ومنهامعينة ومنهامعينة ومنها
 إتالفا أو الفعل éيث ال يكون ،عنه نكفافعنه Òا يمكن تالفيه باال ن مالوقوع r فعل  كونأن ي ::::القيد األولالقيد األولالقيد األولالقيد األول    ----

من جامع r الصيام الواجب  ومثله ،يبطل حجه Ëلعامد امع أهله r ا�ج ناسياً جَ وبذلك فإن المُ  ،متضمنا مع¢ اإلتالف
 :وقالوا ،åب عليه الفدية ره أو قلم أظافره r ا�ج ناسياً شع و|ذا من قتل صيدا أو حلق ،نسيانا Ïب عليه القضاء والكفارة

إتالفا  فاف عنها لكونهانكهذه األفعال من  عنها إذا وقع فيها ا�اج لم يمكنه تالفيها باال ألن ،يكون r ذلك Ëلعامدو
ومثله الشعر  ،رده ذهب وال يمكن والصيد إذا قتلته ،فإن اÇماع بعد حصوU ال يمكن تالفيه ،أو r مع¢ اإلتالف

فإذا ذكر فإنه  ،فاف عنهنكأمر من  عنه لكن يمكن تالفيه باال فهذا وهذا 0الف تغطية الرأس نسياناً  ،وتقليم األظافر
 .خفاً r ا�ج ناسيا ي�عه والî عليه ومن لبس ،يبعده عن رأسه
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، r نسيانا عدومعل ا�وجود فيها �Ëفإن هذا Ïُ  ،فاف عنها بعد الوقوع فيهانكاال قالوا إذن نفرق بx ا�نهيات الÖ يمكن
عنها فإنه r هذه  فافنكولكن إذا Ëن ال يمكن تالفيها باال ،ا�رج وال يلزم ا\ا¦ îءاالثم و يسقطهذه ا�الة 

  .ةr هذه ا�ال ا\ا¦ r هذه ا�الة وال يسقط عنه ا��يف بمع¢ أنه يلزم ،ا�الة ال يؤثر النسيان r جعل ا�وجود معدوما
ا\ا¦  وأنه إن Ëن كذلك فإن ،يث يبعد معها ا�لبس بالنسيانé ،للفاعل رةً كÙ ذَ كون هيئة الفعل مُ الت أن ::::القيد ا�ا»القيد ا�ا»القيد ا�ا»القيد ا�ا»    ----
 ،عذرا ح� يغلب وجوده V الشخص حيث لم يبا� سبب ا�ذكر مع قدرته عليه فال يكون النسيان ،نسب U ا�قص°يُ 

وال يكون النسيان هنا مؤثرا r إسقاط ا��يف عن هذا  ،صالته كل وي*ب r الصالة ناسيا تبطلمثًال قالوا اtي يأ
 r هذه ا�الة مانعة لمصÊذكرة لألن هيئة الصالة مُ  ،عل ا�ن  عنه معدوماً  كما ع©وا عنه  وال يكون مؤثرا ،الشخص

فإنه يكون  ،أسباب ا�ذكر أن يكون معه îء من 0الف النسيان اtي يقع من اإلنسان من غ° اوهذ ،من النسيان
فإنه r هذه ا�الة هيئة الفعل ال تذكر بfك  ،حال الصيام مثل األكل وال*ب r ،عذرا r هذه ا�الة لغلبة وجوده حينئذ

0الف ما لم تكن هيئة  ،عن ا��يف ويكون عذرا يسقط أو يكون النسيان مسقطاً  وtلك ،فاف عنهنكالفعل واال
 . مذكرة للفاعل فإنه r هذه ا�الة يكون غ° مسقط للت�يف Ëألكل وال*ب r الصالة الفعل

وذلك ألن النسيان  ،من حقوق العباد يكون ال¡ء ا�ن  عنه ا�فعول نسيانا متعلقا بإتالف îءال أن  ::::القيد ا�الثالقيد ا�الثالقيد ا�الثالقيد ا�الث    ----
 .إلنسان فإنه يلزمه ضمانهالنسيان V وجه  �fماً  كما لو اتلف ماال ،ال يعد عذرا r هذه ا�الة

يfجح r هذا ا�قام واtي ينبú أن نقول إن النسيان ال يؤثر r جعل  وهذا حقيقة هو ا�وقف ا�ا» من النسيان هو اtي
ثة مقيد بهذه القيود ا�البل نقول  ،بمع¢ أنه ال يؤثر r جعل ا�نهيات عنها كأنها لم تكن r حق الشخص ،ا�وجود معدوما

 .يكون عذرا وÔال فال ،م� ¥ققت هذه ا�الثة فإن النسيان يكون عذرا مسقطا للت�يفف
مأمورا من ا�أمورات ولم يفعله r وقته  بمع¢ لو ن? شخص ،أما r ا�أمورات فإن النسيان يكون عذرا إلسقاط اإلثم و

من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا (r ا�ديث  يلزمه القضاء كما وردبل  ،فإن النسيان يسقط اإلثم وال يسقط الفعل
 .يتعلق بالنسيان هذا فيما ،لكنه يرتفع اإلثم r حال النسيان ،تسقط بالنسيان لمفالصالة مأمور بها و ) ذكرها
    \وم \وم \وم \وم مباحث امباحث امباحث امباحث ا �

أنه r ا�أمورات يؤثر r  بمع¢ عذر مثله مثل النسيان وا\وم ،أما بالنسبة للنوم يوجب تأخ° األداء إ� ما بعد االستيقاظ 
من  (عليه وسلم  بد�ل قوU صÉ اهللا ،ب*ط أنه ال يكون هناك تفريط r ا\وم أنه يؤخر ا��يف إ� ما بعد االستيقاظ،

ا\ائم غ° م�ف r حالة نومه مثله مثل ا\ا¦ r حال  ) نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة U إال ذلك
 وÔذا ،قضائه وال إثم عليه إذا لم يكن مفرطا r ا\ومفإنه يلزمه  Ëن متعلقا بfك مأمور ولكن بعد االستيقاظ إن ،هنسيان

 أبمع¢ أن ا\ائم  اً من ا�نهياتËن مرتكبا منهي
ً
فإنه r هذه ا�الة تلزمه  أ،لغ°ه r حال نومه أو قتل شخصا خط تلف ماال

 ،ن ا\وم مناr الختياره واإلرادة والقصد r هذه ا�الةأل ،مان وÔنما هو مسقط لالثمفا\وم ال يعد مسقطا للض ،ا:ية
ال يعتد  وÔذا تأكد من أن الشخص نائم ،فيه هذه ا�الة ةأثناء ا\وم Ëلطالق وõو ذلك غ° مؤثر و|ذلك عبارات الÖ تصدر

كما قلنا مثله مثل النسيان ال يؤثر r إسقاط  ولكن ،ومبالعبارات الÖ يقوÁا و هذه ا�الة ال يؤاخذ ا\ائم r حال ا\
أيضا  r حال النسيان إما ا�نهيات كما ذكرنا بالقيود ا�الثة الÖ ذكرناها ،ا�لبس به لكنه يرفع اإلثم r حال ،ا�أمورات

ة مثله مثل ا\ا¦ فإنه هذه ا�ال فمثال لو Ëن شخص نائم وهو حاج وقلم أظافره أو نتف شعره ف� ،تأr ì حال ا\وم
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يمكن  من لكونه فعل  ،ذلك فإنه r هذه ا�الة يسقط عنه الفدية لكن لو أنه غطى رأسه وهو نائم أو õو ،تلزمه الفدية
 .هذا ما يتعلق r مباحث ا\وم ،استيقاظه فاف عنه بمجردنكاال
 مباحث اإلغماءمباحث اإلغماءمباحث اإلغماءمباحث اإلغماء �

ومنهم  ،كذلك جنون فيسقط عنه ا��يف مطلقا كما أنه r ا�جنونباÇنون فيقول ا�غæ عليه �Ë لحقهمن العلماء من يُ 
بعدم ا��يف ومنهم من  يفرق بx ا�جنون جنونا مطبقا أي جنون Òتد معه طوال حياته فيقول العلماء كما بينا من من

 .اÇنون ا��يف بعد اإلفاقة منبيقول  نونه جنون غ° مطبق فيلزمه 
مثله مثل ا�جنون إن Ëن طويال Òتد  ن قال بعدم تكليفه مطلقا ومن العلماء من قال بأنهكذلك ا�غæ عليه منهم م

كأن يفوته صوم أو صالة أو õو  ،الÖ فاتته r حال اإلغماء أو ا��Æف فإنه r هذه ا�الة يسقط عنه ا��يف ،اإلغماء
جاؤوا إ� ¥ديد  ثم ،r حال إغماءه أو ا�أمورات ن العباداتËن غ° Òتد يع¼ قص° فإنه يلزمه القضاء �ا فاته م وÔن، ذلك

 .واختلفوا هنا اإلغماء الطويل واإلغماء القص°
هذا  وعلماء ا�نفية Áم اجتهادات خاصة r ،اإلغماءات الطويلة والقص°ة تعرض r مقامها وللعلماء اجتهادات r ¥ديد

فإنه r هذه ا�الة يكون إغماء طويال  مقدار ستة فروض يتجاوز هو ما ا�الةا�قام وجعلوا اإلغماء اtي يع¯ عنه r هذه 
من  ستة فروض يتجاوزلو Ëن هناك شخص أغè عليه يوم و�لة ولم  قل من ذلك بمع¢، وما Ëن أويلحق باÇنون

إنه r هذه ا�الة يكون تلك الصلوات، و أما إذا أكb من ذلك ف قضاء يلزمه يكون قص°اً  فإنه r هذه ا�الة الصلوات
 .إغماًء طويًال فيُلحق باÇنون وال يلزمه قضاؤها

وبذلك Ëن �ل اجتهاد بx  ،¥ديد لم يرد عن ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم r هذا ا�قام، ألنه وهذا اجتهاد X V حال
اء إن أمكنه قضاء ما فاته من العبادات لمغæ عليه إذا زال عنه اإلغملفنقول  ،لة éسبهاأالعلماء يرجع r هذا إ� X مس

عليه فإن  وÔن Ëن هناك مشقة ،يلزمه قضاء ما فاته r هذه ا�ال فإنه ،ظاهرة عليه r ما اعتاد ا\اس وعرفهم بال مشقة
 ،نقول بالقضاء r هذه بالقضاء احتياطا وÔنما ،Ëنت كث°ة öرج عن حد ا�® فإنه يسقط عنه ا��يف r هذه ا�الة

من يقول قد يوجد هناك   r هذا ا�قام، وا�جال �ال اجتهاد ،قلنا به احتياطا وÔنما ،وأنه لم يرد بالقضاء r هذه ا�الة نص
  .ا�الة فال قضاء و�Ôاقا U با�جنون وهذا قول U اعتباره إنه إذا زال العقل r هذه

 ) ) ) ) RRRRRRRR((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    القصد واالختيارالقصد واالختيارالقصد واالختيارالقصد واالختيارالقصد واالختيارالقصد واالختيارالقصد واالختيارالقصد واالختيار        ::::::::ال*ط السادس ال*ط السادس ال*ط السادس ال*ط السادس ال*ط السادس ال*ط السادس ال*ط السادس ال*ط السادس 

    ::::ر|ب من جزئيتxر|ب من جزئيتxر|ب من جزئيتxر|ب من جزئيتxهذا ال*ط مهذا ال*ط مهذا ال*ط مهذا ال*ط م
وÔذا لم  ،فم� Ëن قاصدا للفعل فهو م�ف ،ويقصد به أن يكون الشخص قاصدا للفعل    ////القصد القصد القصد القصد �ط �ط �ط �ط : : : :     اÇزئية األو¾اÇزئية األو¾اÇزئية األو¾اÇزئية األو¾

 .ا�الة يكن قاصدا للفعل كأن يكون أخطا r قصده فإنه يكون غ° م�ف r هذه
يف بالنسبة للخطأ رفع اإلثم r حال اlطأ وبقاء ا�� فاlطأ يرفع ا��يف ومع¢ رفع، ا�خطئ :وا�قصود بغ° القاصد

الشخص  ا��ف وهو r هذه ا�الة مثل ا\ائم وا\ا¦، ف°تفع ا��يف واإلثم ، فنقول إن استحقاق الواجبات r ذمة
 .قوق اآلدميéx متعلقة Ëنت يلزمه قضاء الواجبات إذا Ëنت متعلقة éقوق اهللا و ضمان األمور ا�تلفة إذا

 ،فال إثم عليه r صالته قبل وقتها -أنه ¨طئ أي-فإذا تبx ذلك  ئ،من صÉ قبل دخول الوقت فهو ¨ط ::::األولاألولاألولاألول    ثالثالثالثالا�ا�ا�ا�
xخطئه ولكن يلزمه فعل الصالة بعد تب. 
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 وال قصاص عليه وال ،والكفارة تلزمه ا:ية r هذه ا�ال فإنه -لم يتعمد قتله-لو أن شخصا قتل شخصا خطأ     :ل ا�ا»ل ا�ا»ل ا�ا»ل ا�ا»ثاثاثاثاا�ا�ا�ا�
 .مإث

وأما r ، بل يلزمه قضاءها بعد ا�نبه لوقوع اlطأ ،لكونه غ° متعمدا إذن فاlطأ يرفع اإلثم ولكنه ال يسقط الواجبات
 .عليهوال إثم  ا�ثلبفيلزم ضمانها بالقيمة أو تسقط بال�ية  ال العبادحقوق 

 .عل أو عدمهوجود ا�رية r ا�®ف للم�ف بالف وهو ////    االختياراالختياراالختياراالختيار    ::::    اÇزئية ا�انيةاÇزئية ا�انيةاÇزئية ا�انيةاÇزئية ا�انية
حيث إنه ال يت®ف بإرادته واختياره بل يت®ف  ،من ا��يف ا�كره بذلك خرجواُـ � فالعلماء يذكرون �ط االختيار

 .عليه بإمالء غ°ه
 .عليه بالوعيد هو ãل الغ° V أمر ال يرضاه وال يريد مبا�ته لوال ا�مل: اإلكراها�قصود بو

، واجتهدوا r تقسيم اإلكراه �توصلوا إ� ¥ديد اإلكراه كراه اtي يرفع ا��يف عن ا��فوالعلماء mتلفون r ¥ديد اإل
tيف، ا��م تقسيم و|ذلك الشافعيةومن تبعهم فا�نفية ي يرفع اÁ م تقسيم آخر ومن تبعهمÁ،  r رر �مهمõ أن úوينب

 .اIاب ومن تبعهم r هذا ا�قام ح� يتحرر \ا ا�كم هذا
    :اإلكراه إ� قسمxاإلكراه إ� قسمxاإلكراه إ� قسمxاإلكراه إ� قسمx    قسمواقسمواقسمواقسموا: : : : �نفية�نفية�نفية�نفيةاااا �

 .إكراه غ° ملجئ    ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»                ¡ءV ال ا�ملواإلÇاء  ،إكراه ملجئ    ::::األولاألولاألولاألول

 :يقسمونه كذلك إ� قسمxيقسمونه كذلك إ� قسمxيقسمونه كذلك إ� قسمxيقسمونه كذلك إ� قسمx ))))    اÇمهوراÇمهوراÇمهوراÇمهوريع¼ يع¼ يع¼ يع¼ ( ( ( ( ومن تبعهم ومن تبعهم ومن تبعهم ومن تبعهم     الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعية �

 .وÔكراه غ° ملجئ    ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»                                    .ملجئ إكراه    ::::األولاألولاألولاألول

  تعريف اÇمهورلكن تعريف ا�نفية لإلÇاء غ°
  ::عند الشافعية واÇمهورعند الشافعية واÇمهورعند الشافعية واÇمهورعند الشافعية واÇمهور    الفرق بx اإلكراه ا�لجالفرق بx اإلكراه ا�لجالفرق بx اإلكراه ا�لجالفرق بx اإلكراه ا�لجئئئئ و الغ° ملج و الغ° ملج و الغ° ملج و الغ° ملجئئئئ  ��

االمتناع أو االختيار ويكون Ëآللة r  قدرة V فيه هو اtي ال يكون للُمكَره :فاإلكراه ا�لجفاإلكراه ا�لجفاإلكراه ا�لجفاإلكراه ا�لجئئئئ عند الشافعية واÇمهور عند الشافعية واÇمهور عند الشافعية واÇمهور عند الشافعية واÇمهور
 .يد الُمكرِه

UمثاUمثاUمثاUمثا::::    
P(  ًشخص آخر ف من لو أل* شخص شخصا V ن مرتفعÆمهور، قتلهمÇفهذا إكراه ملجئ عند ا. 
S(  دار حلف أن ال يدخلها لو أن شخص r ربط شخصا آخر وأدخله. 

ليس U قدرة أو اختيار r يد الُمكِره éيث  Ëآللةيكون  -اtي وقع عليه اإلكراه- ألن الُمكَره فقالوا أن هذا إكراه ملجئ 
r ®ف�ا. 

 .فعل أو V ترك فيما إذا Ëن هناك تهديد V هو ماعدا هذاف :أما اإلكراه الغ° ملجأما اإلكراه الغ° ملجأما اإلكراه الغ° ملجأما اإلكراه الغ° ملجئئئئ
UمثاUمثاUمثاUوهُ لو  ::::مثاõ أو Uذلك دد بقطع عضو من أعضائه أو أخذ ما. 

غ° ا�لجئ للم�ف قدرة واختيار ولكنه مهدد  أما اإلكراه ،فاإلكراه ا�لجئ ال قدرة وال اختيار للم�ف r الفعل أو الfك
 .خفيفا بأمر قد يكون شديدا وقد يكون

  ::عند ا�نفيةعند ا�نفيةعند ا�نفيةعند ا�نفية    رق بx اإلكراه ا�لجرق بx اإلكراه ا�لجرق بx اإلكراه ا�لجرق بx اإلكراه ا�لجئئئئ و الغ° ملج و الغ° ملج و الغ° ملج و الغ° ملجئئئئالفالفالفالف  ��
فوه    اإلكراه ا�لجاإلكراه ا�لجاإلكراه ا�لجاإلكراه ا�لجئئئئ Ùفوهعر Ùفوهعر Ùفوهعر Ùهديد::::عر�ن فيه اË ب م©ح أو حبس مدة طويلة  هو ماF بقطع طرف من أطرافه أو جرح أو قتل أو

 . ملجئاسè  ذلك، فحددوا نوع اإلكراه ا�لجئ من خالل ا\ظر إ� نوع ا�هديد فإن Ëن غ° �تمل Òن يستطع أن يفعل



  ا��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطها��يف حقيقته و�وطه                                                                                                                                                        ))))))))                نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة(  (  (  (  (  (  (  (          )               )               )               )               )               )               )               )               مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((        مقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقه        
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Ãب يس° أو éبس بكأن يكون ا�هديد مثال بأخذ ماU أو ، أن يكون ا�هديد بأمر أقل من ذلك ::::أما اإلكراه غ° ا�لجأما اإلكراه غ° ا�لجأما اإلكراه غ° ا�لجأما اإلكراه غ° ا�لجئئئئ
فإن Ëن بأمر شديد فهو إكراه  الواقع V اإلنسان وضع ا�هديدنوع أو فهم نظروا إ� ؛ ملجئ فهذا إكراه غ°، مدة قص°ة

تتفاوت ولكن  ،للم�ف قدرة واختيار -ا�نفية-  هو إكراه غ° ملجئ وF األمرين عندهمأمرا يس°ا ف وÔن Ëن ،ملجئ
 .نسبة القدرة واالختيار بتهديد شديد أو اقل شدة

 األحوال !ها ؟األحوال !ها ؟األحوال !ها ؟األحوال !ها ؟ هل ا�كره م�ف r هذههل ا�كره م�ف r هذههل ا�كره م�ف r هذههل ا�كره م�ف r هذه    ::::سؤالسؤالسؤالسؤال 

 :ا�قسيمx ال بد أن õرر �ل ال�اع بx اÇمهور وا�نفية با\ظر Áذين
Ëآللة عند يد الُمكرِه وليس للمكره قدرة وال اختيار فهذا  الُمكَره ::::لجلجلجلجئئئئ عند اÇمهور الشافعية ومن تبعهم عند اÇمهور الشافعية ومن تبعهم عند اÇمهور الشافعية ومن تبعهم عند اÇمهور الشافعية ومن تبعهمنبدأ باإلكراه ا�نبدأ باإلكراه ا�نبدأ باإلكراه ا�نبدأ باإلكراه ا�

غ° الُمكرِه  ألن ا��ف r هذه ا�الة ال ينسب إ�ه îء من العمل بل هو Ëآللة r يد ،م�ف أن ا�كره فيه غ° ال شك
الفعل هنا غ° منسوب إ� اإلنسان أصال فال يقال إن هذا  إكراها بل يقولوا إنإال أن ا�نفية ال يسمون هذا ، م�ف باتفاق

 .الشخص مكره

ل* مُ ـفكأن الشخص ال لِ@ مُ ـ به بل القاتل هو اللَ* مُ ـفالقاتل ليس هو ال ،ا�ثال السابق ا�ل* من مÆن <± r كماف
 .ل*مُ ـهنا فعل ينسب إ� الشخص ال عندنا فليس وال يكون إكراهاً  Ëلسيف r يد القاتل فال يكون م�فاً 

يكون فيه ا�هديد بأمر أقل من القتل أو قطع عضو من أعضاءه أو طرف من  وهو اtي    ::::اإلكراه غ° ا�لجاإلكراه غ° ا�لجاإلكراه غ° ا�لجاإلكراه غ° ا�لجئئئئ عند ا�نفية عند ا�نفية عند ا�نفية عند ا�نفية
 ، كره r هذه ا�الة م�فمُ ـيمنع ا��يف باالتفاق بل ال الفهنا   ن أو ا�بس الطويل،جسم اإلنسا

UمثاUمثاUمثاUهذه ا�الة نعم مكرها لكن خص بأخذدد شلو هُ  ::::مثا r أو حبس و:ه أو حبسه هو مدة قص°ة فإنه Uال يرفع اإلكراه ما 

 .ا��يف بل يب* ا�كره م�فاً 
فإنه ال Ïوز U ترك الصالة V أن يؤخذ ماU بل يب* م�فا وعليه أن  لو قيل U اترك الصالة وÔال سنأخذ مالك ::::ثا»ثا»ثا»ثا»    مثالمثالمثالمثال

ا�كره هنا V الفعل  دامفإق ،ن اإلكراه هنا غ° ملجئ وألنه يب* U القدرة واالختيار والÃر عليه يس°أل ،يؤدي الصالة
 .به مكن من الص© V األذى اtي هددتَ يكون باختياره ألنه مُ 

    :ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية يبيبيبيب**** عندنا اإلكراه غ° ا�لج عندنا اإلكراه غ° ا�لج عندنا اإلكراه غ° ا�لج عندنا اإلكراه غ° ا�لجئئئئ عند اÇمهور واإلكراه ا�لج عند اÇمهور واإلكراه ا�لج عند اÇمهور واإلكراه ا�لج عند اÇمهور واإلكراه ا�لجئئئئ عند عند عند عند    ----
لكن اÇمهور يسمونه - و|ذلك هو عند ا�نفيةو|ذلك هو عند ا�نفيةو|ذلك هو عند ا�نفيةو|ذلك هو عند ا�نفية    ،اtي يكون فيه ا�هديد بقتل أو غ°ه اÇمهوراÇمهوراÇمهوراÇمهوراإلكراه غ° ا�لجاإلكراه غ° ا�لجاإلكراه غ° ا�لجاإلكراه غ° ا�لجئئئئ عند  عند  عند  عند 

úمهور يسمونه غ° ملجئ ألنه أقل درجات اإلكراه - أن ننتبه لالصطالح غ° ملجئ وا�نفية يسمونه ملجئ وينبÇفا 

بقتل أو قطع طرف من أطرافه أو éبسه  ددهُ  فهنا من.وا�نفية يسمونه ملجئا ألنه أV درجات اإلكراه عندهم .عندهم
éيث يكون  ؟ فهل يكون اإلكراه هنا عذراً  ،�رما أو يfك مأمورا به شديدا V أن يفعل مدة طويلة أو Fبه Fباً 

 ؟العقاب فإنه يستحق نهياً عنهأو فعل م أنه ترك مأمورا أو نقول هو م�ف ولو ا�كره فيه غ° م�ف
lمهور واإلكراههذا حقيقة �ل اÇمسألة اإلكراه غ° ا�لجئ عند ا r عذرا هل يعد إكراها * ا�لجئ عند ا�نفية  الف

  ك؟كذل رافعا للت�يف أو مسقطا للت�يف أو ال يكون
-ا�قصود باإلكراه هنا ، وال يعد عذرا r رفع ا��يف أن اإلكراه ال يمنع ا��يف وال يعد مسقطا للت�يف ::::::::للللالقول األوالقول األوالقول األوالقول األو

ة ا�نفي ولكن ،وهذا هو مذهب الشافعية وا�نفية وºهور األصو�x، -وا�لجئ عند ا�نفية ° ا�لجئ عند اÇمهورغ
ا�نفية يع©ون عن ألن  -أهلية األداء إن اإلكراه ال يؤثر r أهلية الوجوب وال r-يع©ون بعبارة أخرى و^ قوÁم 

 .ا��يف باألهلية
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مذهب أكr  b هذه ا�الة يمنع ا��يف فيكون عذرا مسقطا للت�يف r هذه ا�الة وهذا اإلكراه أن ::::القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»
وÔن  ،اإلكراه ال يعد م�فا فال يثاب V هذا الفعل ومعناه عندهم أن من أكره V فعل مراد للشارع ففعله ألجل .ا�ع�لة

 راد الشارع Ëلزنا وسب الرسول صÉ اهللا عليه وسلم فإنالف �mوÔن أكره V فعل  ،V الfك امتنع يعد م�فا معاقباً 

ينبú ا�نبه U وهذا أمر  ا�ع�لة والسبب r هذا القول عند؛ وÔن فعل فليس بم�ف فال يعاقب ،امتنع فهو م�ف ومثاب
دم وحيث عُ جد ا��يف فال بد من ا�واب والعقاب حيث وُ  هو أنهم يربطون بx ا��يف وا�واب والعقاب، فيقولون

 .عقاب ا��يف فال ثواب وال

عذرا مسقطا للت�يف ال يقولون إن ا�كره  واÇمهور مع قوÁم إن اإلكراه ال يمنع ا��يف وال يرفع ا��يف وال يكون
 ولال يلزم منه حص اً ا��يف عندهم اlطاب بأمر أو ن  وا�كره ¨اطب و|ونه ¨اطب يؤاخذ X V ما يقوU ويفعله؛ ألن

 .ا�واب أو العقاب وال يلزم منه صحة ºيع ت®فاته
r  مهور عندهم تفصيل فقÇلكن اr  مهور عندهم تفصيل فقÇلكن اr  مهور عندهم تفصيل فقÇلكن اr  مهور عندهم تفصيل فقÇا± لكن ا�ا\حو ا V هذه ا�الة r ا±حكم ا�كره�ا\حو ا V هذه ا�الة r ا±حكم ا�كره�ا\حو ا V هذه ا�الة r ا±حكم ا�كره�ا\حو ا V هذه ا�الة r حكم ا�كره:    

P-لسداد Uبيع ما V قé و ذلك وهذا فَ  دينمال الغرماء أو  اإلكراهõ عتق عبده أو V ن  ذ ويصحفُ نْ الغرماء أوË إذا
     .اإلكراه éق

S-تلف حكمه باختالف الفعل ا�كره عليه ،اه بغ° حقاإلكرm أو فعالً  فالفعل ا�كره عليه، وهذا 
ً
 . إما أن يكون قوال

 فال mلو من عدة أحوال
ً
 فال mلو من عدة أحوالإن Ëن قوال
ً
 فال mلو من عدة أحوالإن Ëن قوال
ً
 فال mلو من عدة أحوالإن Ëن قوال
ً
 ::::إن Ëن قوال

 ،تصح وال تنعقد عند اÇمهور إذا أكره î Vء من ذلك فهذه الف ،،،،العقود ا�ا�ة IËيع واإلجارة وõو ذلكالعقود ا�ا�ة IËيع واإلجارة وõو ذلكالعقود ا�ا�ة IËيع واإلجارة وõو ذلكالعقود ا�ا�ة IËيع واإلجارة وõو ذلك: : : : األو¾األو¾األو¾األو¾ ا�الةا�الةا�الةا�الة
 .برضا العاقدين بعد ارتفاع ا�هديد واإلكراه ذهب ا�نفية إال إنها فاسدة وليست باطلة ويمكن تصحيحهاو

تقع  وعند ا�نفية ،وهذه ال تقع مع اإلكراه عند اÇمهور والطالق و^ عقود ال تقبل الفسخوالطالق و^ عقود ال تقبل الفسخوالطالق و^ عقود ال تقبل الفسخوالطالق و^ عقود ال تقبل الفسخ العتق وا\Æحالعتق وا\Æحالعتق وا\Æحالعتق وا\Æح: : : : ا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انية
 .من اlسارة جع V من أكرهه لضمان ما �قهولكن يركذلك، ألنها تقع مع اÁزل ومع عدم الرضا 

 مسقطاً  يعد اإلكراه فيها عذراً  اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم Ë\طق بكلمة الكفر وسب الرسول صËÉ\طق بكلمة الكفر وسب الرسول صËÉ\طق بكلمة الكفر وسب الرسول صËÉ\طق بكلمة الكفر وسب الرسول صÉ ،،،،األقوال ا�حرمةاألقوال ا�حرمةاألقوال ا�حرمةاألقوال ا�حرمة: : : : ا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ة
بُُه ُمْطَمY9ِ { د�ل قوU تعا�بباإليمان  لعقوبتها إن نطق بها وقلبه مطم9

ْ
ِرَه َوقَل

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

Ù
ُكْفِر  إِال

ْ
َح بِال يَماِن َولَِكْن َمْن َ�َ ِ

ْ
بِاإل

ذلك من األلفاظ  وأما القذف وõو ،وامتنع أثيب V ذلك ذىوا\طق بها يعد رخصة فإن ص© V األ. ا\حل})��P(َصْدًرا 
 .فاإلكراه يسقط العقوبة واإلثم ا�fتب عليه

     ::::للللإذا Ëن اإلكراه V األفعال فهذا أيضا U أحواإذا Ëن اإلكراه V األفعال فهذا أيضا U أحواإذا Ëن اإلكراه V األفعال فهذا أيضا U أحواإذا Ëن اإلكراه V األفعال فهذا أيضا U أحوا    ----
فهذا ا\طق بالكفر يعد  ،للصنم وõو ذلكللصنم وõو ذلكللصنم وõو ذلكللصنم وõو ذلك مثل تمزيق ا�صحف وÔهانته واtبحمثل تمزيق ا�صحف وÔهانته واtبحمثل تمزيق ا�صحف وÔهانته واtبحمثل تمزيق ا�صحف وÔهانته واtبح    ،،،،إذا اكره V أفعال الكفرإذا اكره V أفعال الكفرإذا اكره V أفعال الكفرإذا اكره V أفعال الكفر: : : : الة األو¾الة األو¾الة األو¾الة األو¾ا�ا�ا�ا�

وذهب بعض العلماء إ� أنه يؤاخذ  ،V الصحيح :اللة اآلية السابقة اtكر رخصة للمكره إذا فعلها وقلبه مطم9 باإليمان
فقتلوه فدخل اÇنة وقال  فامتنع أحدهما U ب قرباناقرá  صنم ال Ïوزه أحد ح� يُ الرجلx اtين مرا V (�ديث  V ذلك

والراجح r هذا عدم مؤاخذة ا�كره هنا r هذه والراجح r هذا عدم مؤاخذة ا�كره هنا r هذه والراجح r هذا عدم مؤاخذة ا�كره هنا r هذه والراجح r هذا عدم مؤاخذة ا�كره هنا r هذه  .) فدخل ا\ار اآلخر ال أجد ما أقربه U فقالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا
اtي قرب قربانا  ألن الرجل ،فال د�ل فيه V مسأ�نا أما ا�ديث اtي ذكر r هذا ا�قام، مرتفع عنهمرتفع عنهمرتفع عنهمرتفع عنه ا�الة بل ا��يفا�الة بل ا��يفا�الة بل ا��يفا�الة بل ا��يف

ولم يعلله با�حريم واlوف من غضب اهللا عز  ،يقربه عدم وجود مابقربه ¨تارا طائعا بد�ل أنه علل عدم ا�قريب للصنم 
 علوم أنه إذاوم ،فيقال هذا r �ع من قبلنا وقد جاء r �ع من قبلنا ما mالف هذا ويمكن Ïاب  واب آخر .وجل

اهللا تعا� قد أباح \ا ا\طق بكلمة  فإن ،جاء r �عنا ما mالف ما جاء r �ع من قبلنا فإن �ع من قبلنا ال يعد حجة
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وما  ألمÖ اlطأ والنسيان åاوزإن اهللا  (وأيضا دال�ه صÉ اهللا عليه وسلم ، السابق الكفر مع طمأنينة القلب r ا:�ل
 .ا�قام وال فرق بx األقوال واألفعال الكفرية r هذا ،)استكرهوا عليه

فاإلكراه هنا ال يعد عذرا شخص V قتل معصوم  إذا أكره ،،،،قتل ا�عصوم أو جرحه أو قطع طرف من أطرافهقتل ا�عصوم أو جرحه أو قطع طرف من أطرافهقتل ا�عصوم أو جرحه أو قطع طرف من أطرافهقتل ا�عصوم أو جرحه أو قطع طرف من أطرافه    ::::ا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انية
 يرتفع ا��يف عنه بل r هذه ا�الة يكون م�فا وال -أي ا�كَره- فالفاعل يأثم باالتفاق ،وال يبيح U ذلك باتفاق العلماء

هل يقتص من هل يقتص من هل يقتص من هل يقتص من  لكنلكنلكنلكن .V اإلكراه وال يقدم V قتل أو جرح أو قطع أي طرف من أطراف ا�عصوم الص© وجوباً  Ïب عليه
ِوقيل يقتص من ا�كرَ  ،ها�كرَ  هناك خالف فمنهم من يقول يقتص من ا�كَره لو قتل معصوما مكرها؟ا�كَره لو قتل معصوما مكرها؟ا�كَره لو قتل معصوما مكرها؟ا�كَره لو قتل معصوما مكرها؟ وقيل  ،ه معاً ه وا�كِر�

 فال Ïوز V ا�كره أن يقتل معصوم ا:م أو أن، ههههوالصواب يقتص من ا�كرَ والصواب يقتص من ا�كرَ والصواب يقتص من ا�كرَ والصواب يقتص من ا�كرَ     ،القصاص وقيل يسقط ،فقطيقتص من ا�كِره 

 .ثما ولكن هل يقتص منه �ل خالفآيقطع يده بل Ïب عليه الص© ولو فعل Ëن 
اlالف r إقامة ا�د V  ووقع واإلكراه V الزنا ال يبيحه باالتفاق ،،،،ومن األفعال الÖ يكره عليها الزناومن األفعال الÖ يكره عليها الزناومن األفعال الÖ يكره عليها الزناومن األفعال الÖ يكره عليها الزنا    ::::ا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ة ا�الةا�الةا�الةا�الة
هو اtي : والُمكِره ،بالشبهات واإلكراه هنا يعد شبهة دارئة للحد والراجح أنه ال حد عليه ألن ا�دود تدرأ، الصواب ا�كَره

 ،يأثم V اإلكراه ال حد عليه باالتفاق لكنهr هذه ا�الة ال حد عليه باالتفاق  قام بإجبار ذلك الشخص V الزنا
    :ك من العلماء من فرق بx ا�رأة والرجلك من العلماء من فرق بx ا�رأة والرجلك من العلماء من فرق بx ا�رأة والرجلك من العلماء من فرق بx ا�رأة والرجلهناهناهناهناوووو 
اإلثم ألنه ال يكون الزنا r الغالب  ه V الزنا عليهوأما الرجل ا�كرَ  ،هة V الزنا ال حد وال إثم عليهاا�رأة ا�كرَ  قال إنف

  r يكون ، ألن اÇماع ال يكون بغ° شهوة وانتشار فإذن حصل ذلك فإنه إال بنوع من اختياره
ً
، ¨تاراً الغالب ومطاو<

 .فإنه r هذه ا�الة يكون م�فاً كما قال بعض العلماء
  ،ا��يف ويتبÒ xا تقدم أن قول اÇمهور إن ا�كره م�ف وأن اإلكراه ال يمنع

ُ
كره به ال يقصدون بأنه يؤاخذ X V ما أ

ه رأى أن اهللا تعا� قد عفا عن ا�كرَ tلك فإن بعض العلماء �ا  ،من جهة أخرى وقد يكون مؤاخذا من جهة وغ° مؤاخذ
r تُ  إال Öفقال إن ا�كرَ ا�االت ال xصيانة الغ° من ا�سلم V ن  ،غ° م�ف هقدم فيها صيانة ا\فسË نÔوهذا القول و

m¢ا�ع r اللفظ لكنه موافق r يف وأهمها ا�ؤاخذة األخروية فوجد غ° أنه ،الفا للجمهور��ها منتفية نظر إ� آثار ا
 .عنه ا��يف أو ن¯ فرفع

، واأل�ق إكراه غ° ملجئ عند اÇمهور و ا�لجئ عند ا�نفية مع ا�فصيل ههذا فيما يتعلق باlالف r تكليف ا�كرَ 
 ألن اهللا ،هاألقرب لظاهر أدلة القرآن والسنة هو القول بعدم تكليف ا�كرَ  أيضاً  وهو ،هبا�كرَ  السلف فيما يتعلق ذهب�

َح {تعا� لم يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر مكرها كما قال تعا�  يَماِن َولَِكْن َمْن َ�َ ِ
ْ

بُُه ُمْطَمY9ِ بِاإل
ْ
ِرَه َوقَل

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

Ù
إِال

ُكْفِر َصْدًرا 
ْ
ألمÖ اlطأ والنسيان وما استكرهوا  åاوز إن اهللا ( وقول رسول اهللا صÉ اهللا عليه وسلم  .ا\حل})��P(بِال

 وُْسَعَها {حرج شديد ومشقة عظيمة واهللا تعا� يقول  وال شك أن ا��يف مع اإلكراه فيه )عليه
Ù

 يَُكلáُف اهللاÙُ َغْفًسا إِال
َ

ال
)S��({قرةIويقول . ا} يِن ِمْن َحَرٍج á:ا rِ أن اإلكراه ال . ا�ج} )��( َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم r ي ذكره العلماءtاع اºوأما اإل

ُ øُ قتل ا�عصوم وال يبيح الزنا  يبيح  ،نفسه V مصلحة أخيه ا�عصوم ألنه r القتل قدم مصلحة ،سقط اإلثممل V أنه ال ي
و مسالة الزنا ألن القرينة تدل  ،)øب ألخيه ما øب \فسه ال يؤمن أحدكم ح�(  والرسول صÉ اهللا عليه وسلم يقول

V الصحيح  ف  غ° م�فة مطاوعةأما ا�رأة ا�غتصبة غ°  ،Ôال �ا استطاع أن Ïامعأقدم بشهوة و V أن من أقدم V الزنا
سيأì الªم عنها وأكb األشاعرة V صحة  ومسألة تكليف ا�كره Áا صلة بمسألة ا��يف بما ال يطاق الÖ ،كما تقدم
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V قول الصحيح أن ا��يف بما ال يطاق ال Ïوز وغ° و ،يقولوا بت�يف ا�كره أن هنا tلك ناسبهمو ،ا��يف بما ال يطاق
 .وسبق ا�فصيل r هذا ا�قام سلفال �ذهب ن ا�كره غ° م�ف من حيث األ�قأ هنا tلك ينبú أن نقول ،واقع
� r أن نالحظ úوينبr أن نالحظ úوينبr أن نالحظ úوينبr أن نالحظ úوينب  Ùاإلكراه عد Ùاإلكراه عد Ùاإلكراه عد Ùاإلكراه ح���� نقول بأنه قد ¥قق فيه �وط نقول بأنه قد ¥قق فيه �وط نقول بأنه قد ¥قق فيه �وط نقول بأنه قد ¥قق فيه �وطاإلكراه عد r اإلكراه حة �وط ال بد من توفرها r اإلكراه حة �وط ال بد من توفرها r اإلكراه حة �وط ال بد من توفرها r اإلكراهاإلكراهاإلكراهاإلكراه ة �وط ال بد من توفرها 

PPPP----  تنفيذ ما هدد V بهأن يكون الُمكِر�ِه قادرا. 
SSSS---- الص من هذا اإلكراه بأي طريق من الطرق ا�باحةعا�كَره <جزا  أن يكونlن ا. 
RRRR----    الفعل ا�كره عليه فعال �رما أن يكون. 

 .الشخص ا�كرهللت�يف عن  أو رافعاً  مانعا إكراهاً  يكون يمكن أن فينبú مرا<ة هذه ال*وط r اإلكراه اtي
ولكن إذا زال عنه اإلكراه فإنه  ،ا�الثة أنه غ° م�ف ف°تفع عنه اإلثم ال*وط هذه واألصل r ا�كَره اtي ¥ققت فيه

مثًال فإنه يلزمه القضاء بعد  كمن أكره V ترك الصالة الÖ تر|ها r حال اإلكراه، ما فاته من األوامر ال*عية يلزمه قضاء
هذا فيما يتعلق بت�يف ا�كره وهو ، سابقا قلناه ا�فصيل اtيإ�   ف°جع ولكن لو أكره V فعل �رم ،زوال اإلكراه

 .االختيار يندرج ¥ت �ط

    ))))    RQRQRQRQ    ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
         �ط اإلسالم�ط اإلسالم�ط اإلسالم�ط اإلسالم�ط اإلسالم�ط اإلسالم�ط اإلسالم�ط اإلسالم        ::::::::السابع السابع السابع السابع السابع السابع السابع السابع   ال*طال*طال*طال*طال*طال*طال*طال*ط��

    ذلك ؟ذلك ؟ذلك ؟ذلك ؟ ال يشfط فيهال يشfط فيهال يشfط فيهال يشfط فيه    ووووهل يشfط r ا��ف أن يكون مسلما ؟ أهل يشfط r ا��ف أن يكون مسلما ؟ أهل يشfط r ا��ف أن يكون مسلما ؟ أهل يشfط r ا��ف أن يكون مسلما ؟ أ
r  وÔن قلنا إن اإلسالم ليس �طاً  ،غ° م�ف فمع¢ ذلك أن غ° ا�سلم ،مسلما ن قلنا أنه يشfط r ا��ف أن يكونإ

وهنا سنحتاج إ� ¥رير �ل اlالف بx العلماء و¥رير  ،با��Æف ال*عية ا��يف فمع¢ هذا أن غ° ا�سلم م�ف
فأما  .مراد من يقول بهذا القول إ� ¥رير ألن هناك من قال بت�يف الÆفر فنحتاج، بت�يف الÆفر عند من يقول به ا�راد

ولكن قبل أن نذكر اlالف ننبه إ� مواطن اتفاق اتفق ولكن قبل أن نذكر اlالف ننبه إ� مواطن اتفاق اتفق ولكن قبل أن نذكر اlالف ننبه إ� مواطن اتفاق اتفق ولكن قبل أن نذكر اlالف ننبه إ� مواطن اتفاق اتفق ، فهذا �ل خالف ؟ �ط اإلسالم وهل يعد �طا r ا��يف
 ::::العلماء فيها r هذا ا�قامالعلماء فيها r هذا ا�قامالعلماء فيها r هذا ا�قامالعلماء فيها r هذا ا�قام

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
أليمان باهللا تعا� واإليمان برسله االعتقاد Ë وا�قصود بها أصول ،تفق العلماء V أن الكفار م�فون بأصول ال*ائعا ::::أوال

|rِ xَِ نَاِر َجَهنÙَم {بد�ل قوU تعا�  وتصديقهم وõو ذلك فهذه متفق عليها ُمْ*ِ
ْ
ِكتَاِب َوال

ْ
ْهِل ال

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

Ù
tا Ùإِن

يÙِة  ِ©َ
ْ
َِك ُهْم 2�َ ال

و�َ
ُ
يَن ِفيَها أ  .هذه اآلية جب öليدهم r ا\ار بداللةفf|هم Áذه األصول يو.اIينة})�(َخاِ:ِ

�Ëدود والقصاص وõو ذلك وبعض العلماء يع© عن هذا  ،ال خالف بx العلماء r أن الكفار م�فون بالعقوبات ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 مثل اعتبار - أي ليس 0طاب ا��يف - العلماء V أن الكفار ¨اطبون 0طاب الوضع أºع: بعبارة أعم من هذا فيقول

كما يعت© وقوع عقودهم V  ،وtلك تقام ا�دود عند تقرر أسبابها منهم ،r وجوب العقوبات عليهم ناياتهم سبباً ج
لوجوب الضمان  كما أن اإلتالف يعد سبباً  ،وا\Æح منهم وõو ذلك اIيع: لfتيب أثارها عليها مثل  األوضاع ال*عية سبباً 

��يفهم  أن ا�عامالت قصد بها ا�ياة ا:نيا والكفار أنسب :وهو الت سبباً الكفار r ا�عام وذكروا ��يف ،عليه
السبب r القول بت�يفهم بالعقوبات �Ëدود  وذكروا ،با�عامالت من أهل اإلسالم ألنهم أثروا ا�ياة ا:نيا V اآلخرة
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 ،كفار أحق بالزجر وأو¾ به من ا�ؤمنxبها الزجر عن ارتكاب أسبابها وال أن العقوبات قصد :والقصاص وõو ذلك قالوا

  )P( ثالثة ال خالف بx العلماء r تكليف الكفار بها تقريباً  هذه أمور

 أصول ال*ائع وبما عدا  r ماعدا ما سبق يع¼ r ماعدا بفروع ال*يعة العلماء r تكليف الكفار أختلف  ::::رابًعا رابًعا رابًعا رابًعا 

وموضوع الطالق والظهار مثال  ن مثًال بالصالة والزÑة والصوم وا�جفهل هم م�فو*  ،ا�عامالت وبما عدا العقوبات
 ؟ هم م�فون بهذا أم غ° م�فx فهل* لو ا�لف صدر من Ëفر وõو ذلك  ،والكفارات واأليمان

ا ذكرنا وÏعل هذا مقابل � ،هل الكفار م�فون بفروع ال*يعة "ال*يعة فروع" القسم الرابع بقوÁمالقسم الرابع بقوÁمالقسم الرابع بقوÁمالقسم الرابع بقوÁم    ويع© العلماء عن هذا
هم م�فون  هل*وهو أصول ال*يعة متفق V أنهم م�فون بها ويقولون إن اlالف إذن بفروع ال*يعة  r القسم األول

  .r هذا فيذكر خالفاً  ؟ بها
بمع¢ أنهم مطاIون باالنكفاف عن ا�نهيات دون  ،با\وا^ دون األوامر هناك من نقل اتفاق V أن الكفار م�فون

) اIحر ا�حيط( r وهذا القول ذكره الزر|¡ .غ° مأمورين بفعلها لعدم صحتها منهم r حال الكفر فهم ،راتا�أمو
ال بل : من خالل األقوال الÖ سنذكرها اآلن ويقول  ولكن هذا االتفاق يقدح فيه أنه سيأì من mالف r هذا ،وأستحسنه

V  وX V حال هذه ا\قطة ذكر فيها بعض العلماء اتفاق وهو ليس ،ا^أنهم م�فون با\و هم م�فون أيضاً باألوامر بما
 .وجهه الصحيح

        ::::::::خالف العلماء r تكليف الكفار V عدة أقوالخالف العلماء r تكليف الكفار V عدة أقوالخالف العلماء r تكليف الكفار V عدة أقوالخالف العلماء r تكليف الكفار V عدة أقوال  ••
    ::::وسنخت® ا�سألة V أهم هذه األقوالوسنخت® ا�سألة V أهم هذه األقوالوسنخت® ا�سألة V أهم هذه األقوالوسنخت® ا�سألة V أهم هذه األقوالمنهم من أوصلها ا� تسعة منهم من أوصلها ا� تسعة منهم من أوصلها ا� تسعة منهم من أوصلها ا� تسعة 

 بمع¢ أنه م�فون بهذه ،ط تقدم اإلسالماألوامر وا\وا^ ب* بفروع ال*يعة مطلقاً  أن الكفار م�فون ::::::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •

وقالوا ا�سلم  ،ب*ط الطهارة وجعلوا هذا نظ° مسألة تكليف ا�سلم بالصالة ،الفروع ب*ط أن يقدم عليها اإليمان
الÆفر م�ف بالواجبات ال*عية من صالة وصوم وزÑة إ�  فنظ° هذا أن ،م�ف بالصالة ب*ط أن يقدم عليها الطهارة

أنه  كما ،ومع¢ هذا أن الÆفر مطالب بفعل هذه األمور و^ الصالة والصوم وا�ج ،اإليمان ب*ط أن يقدم عليهاأخره 
أنه معاقب V ترك اإليمان هذا مع¢  مطالب باإليمان ومعاقب V تر|ها إن Ëنت أوامر أو V فعلها إن Ëنت نوا^ كما

 .هذا القول
وأيضا نقل عن األمام  ،أكb الشافعية وهو ظاهر مذهب األمام مالك صو�x فهو عليهه ºهور األا�هذا القول ذهب  و

<مة مشايخ  وقال ا:بو¦ أنه مذهب ،ونقل عن بعض ا�نفية ËلكرD واlصاف منهم ،لروايتx عنها أãد r أصح
 :ومن أدلة هذا القول  ،العراق من ا�نفية

P-تعا� Uَسَقرَ { قو rِ َما َسلََكُكْم}QS { َxáُمَصل
ْ
ِمْسِكQR { َx{قَالُوا لَْم نَُك ِمَن ال

ْ
ووجه ا:اللة من هذا   }QQ{َولَْم نَُك ُغْطِعُم ال

�خليدهم r  وأن تر|هم tلك موجب ،V أن الكفار مؤاخذون V ترك الصالة وV ترك أطعام ا�سكx أنها دلت �احةً 
  ،عليها ا\ار ولوال تكليفهم بهذه األمور �ا عوقبوا

S- ًهم وأيضا�الكفر ونقص ا�كيال من أد V هذا ا�قام أن اهللا تعا� ذم قوم شعيب r، V تيان  وذم قوم لوطÔالكفر و
دل هذا  .الشعراء})�PR(َوÔَِذا َنَطْشتُْم َنَطْشتُْم َجبÙاِريَن {وذم قوم <د V الكفر وشدة اIطش فقال مثال r قوم هود  ،اtكور

                                 
)P( Fهنا قال ا�حا) : ًما عليك اآلن هو أن تسأل ) هذه أمور ثالثة تقريبا X ،ا�ساعد األستاذولم يذكر إال أمرين فأين ا�الث؟؛ ربما أنه سبق لسان. 
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إتيان و مثًال بfك نقص ا�كيال كما أنهم م�فون بfك الكفر  ن هؤالء الكفار م�فون بهذه األمور م�فوناtم V أ
V أن الكفار م�فون  فدل هذا ،أنهم م�فون بfك الكفر وشدة اIطش كما أنهم م�فون بfك الكفر كما ،اtكور

 بالفروع كما أنهم م�فون باألصول

R- ًتعا�  خرىبأدلة أ واستدلوا أيضا Uنُوا {منها قوËَ َعَذاِب بَِما
ْ
وا َقْن َسِبيِل اهللاÙِ زِْدنَاُهْم َعَذابًا فَْوَق ال يَن َكَفُروا وََصد2 ِ

Ù
tا

ومادام أنهم معذبون  ،عذاب الكفر زائداً V فقالوا إن هذا أيضاً �يٌح بأن الكفار معذبون عذاباً  .ا\حل})��(ُفْفِسُدونَ 
  ،منها الصد عن سبيل اهللا وõو ذلك كما ورد بداللة هذه اآلية ¢ هذا أنهم م�فون بتلك األمورعذابا زائداً فمع

Q- تعا� Uوأيضاً قو} Ùِل2وَن لَُهنøَ ُهْم 
َ

 ُهنÙ ِحلY لَُهْم َوال
َ

وح�  ،r شأن نكاح ا�*Ñت ا�سلمات للكفار. ا�متحنة})�P(ال
 ع¼ بت�يف الكفار بفروع ال*يعةي – سابقة وليس فيه أصلح منهمايقول عن هذه اآلية و اآلية ال الزر|¡

َيáنَُة {تكليف الكفار بفروع ال*يعة قوU  من األدلة V وأيضاً -�
ْ
Iِمْن َنْعِد َما َجاَءْيُهُم ا 

Ù
ِكتَاَب إِال

ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

Ù
tَق ا Ùَوَما َيَفر

)Q({    ثم قال     } } } }ِ�َْعبُُدوا 
Ù

ِمُروا إِال
ُ
َقيáَمِة  َوَما أ

ْ
Ëََة وََذلَِك ِديُن ال Ùَة َوُيْؤتُوا الز

َ
ال Ùيَن ُحنََفاَء َويُِقيُموا الص á:ا ُ

َ
U xَِْلِص ُ̈  َÙينة}) �(اهللاIا .

  ،تعا� وم�فون بإقامة الصالة وÔيتاء الزÑة هذا �يح بأن الكفار م�فون بعبادة اهللا

 ولوال تكليفهم بهذا �ا رºهم ،) اهللا عليه وسلم رجم ا�هوديx اtين زنياا\Ó صÉ أن(منها أيضاً  ةهذه طبعا ºلة أدل-�

 ، وهذا طبعا r باب العقوبات وهو خارج عن �ل ال�اع

األوامر  فقالوا إن ا�ؤمن يثاب عند اهللا تعا� ويستحق ا�واب عند اهللا تعا� V امتثاU استدلوا أيضا بد�ل القياس-�
ينبú أن يستحق العقاب V ارتكاب ا\وا^  قالوا فكذلك الÆفر من باب أو¾ ،دة ٍ V ثواب إيمانهواجتنابه ا\وا^ زيا

V ترك األوامر زيادة V وهذا استدالل كما قلنا بالقياس ،عقاب ترك اإليمان من باب أو¾ والعقاب ، 

بفروع ال*يعة Ëن  ا قلنا بعدم تكليف الكفاروÔذ ،بد�ل r هذا ا�قام قالوا أن الكفر ال يصلح ¨ففا استدلوا أيضا-�
متضافرة V القول أن الكفار م�فون بفروع  ةوهذه أدل وهذا د�ل ألصحاب هذا القول ،كفرهم سببا r ا�خفيف عنهم

 . أيضاً بأصول ال*يعة من اإليمان وõو ذلك ال*يعة مثل تكليفهم

وهذا قول ºهور ا�نفية قال  ،وا\وا^ طبx بفروع ال*يعة من األوامرأن الكفار غ° م�فx أو غ° ¨ا ::::::::القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا»القول ا�ا» •

ونسبه ا�فازا» إ� أبو زيد ا:بو¦  ،وأراد بذلك مشايخ ما وراء ا\هر هو قول مشايخ ديارنا: عنه صدر ال*يعة ا�ن�
ن هذا القول أ�حا ب بو¦ والôخ?وأبو زيد ا: ،وال%دوي وقال هو ا�ختار عند ا�تأخرين يع¼ من ا�نفية والôخ?

 عن ا�نفية ا�تقدمr x هذه ا�سألة نصاً 
ً
وذكروا عن  ،علماء ا�نفية فتاوىأخذ من فروع ا�نفية من  وÔنما ،ليس منقوال

*ك نذر الصوم ثم أرتد ثم أسلم فإنه ال يلزمه قضاء ذلك ا\ذر ألن ال أن من وهو من علماء ا�نفية األمام �مد بن ا�سن
ومن هذا مسألة  فاستنبطوا من هذا القول أن �مد بن ا�سن يرى أن الكفار غ° م�فx بفروع ال*يعة، أبطل X عبادة

  ،عدم تكليفهم با\ذر هنا
هذا ا�نهج قلنا r منهج ا�نفية وما تمù به ا�نهج أنهم يبنون قواعدهم  وهذا يد\ا V ما سبق و قررناه r أول حلقات

الفتاوى وغ°ها من  علمائهم وأئمتهم فهم أخذوا من هذه الفتوى �حمد بن ا�سن فتاوىمن خالل ا\ظر r  �ةاألصو
 .أخذوا منها أن الكفار غ° م�فx وغ° ¨اطبx بفروع ال*يعة

 ،:نيا واآلخرةوالعقوبات وا�عامالت r ا ال خالف r أن الكفار ¨اطبون باأليمان" ::::والôخوالôخوالôخوالôخ???? من علماء ا�نفية يقول من علماء ا�نفية يقول من علماء ا�نفية يقول من علماء ا�نفية يقول
ويش° بهذا إ�  ،"يع¼ م�فx أما éق وجوب األداء با:نيا ف  موضع خالف وأما r العبادات فبالنسبة لآلخرة كذلك
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اtين رأوا عدم تكليف الكفار  ا�نفية ومن تبعهم r هذا ا�قامو ،الواقع بx اÇمهور وا�نفية r هذا ا�قام اlالف
 :V هذا  مله من األدلة منها بفروع ال*يعة استدلوا

 .فال يأمر بها وأيضاً  ،للثواب قالوا إن األمر بالعبادة يقصد منه ¥صيل ا�واب والÆفر ليس أهال ::::ولولولولا:�ل األا:�ل األا:�ل األا:�ل األ
أدعهم إ� شهادة ال ] إال اهللا فإن هم أطاعوك tلك  ( r قوU با�ديث الوارد عن ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم ::::ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»

والزÑة وغ°  قالوا هذا د�ل V أن األمر بالصلوات )إ� أخر ا�ديث...يهم 6س صلوات أفfض عل فأعلمهم أن اهللا قد
 r =وجههما خر ا�ديث ال يكون إال بعد طاعتهم بأن يؤدواآذلك فيما أ V xفحينئذ ٍ يؤمرون بالصالة وما  ،الشهادت

 .ف بفروع ال*يعة إال بعد اإليمانال يكل تبعها فهذا د�ل V أن الÆفر
 فطبعا ،ألنهم إذا أدوها Ëنوا موافقx لألمر ،الكفار بفروع ال*يعة لصح منهم فعلها قالوا لو صح تكليف :ا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الث

 .ذا د�لهم r هذا ا�قام وسيأì إجابة عن أدلة ا�نفية r هذا ا�قام بعد ذلكه
أن ذكرنا أن الزر|¡ نقل االتفاق V هذا القول  وسبق ،\وا^ دون األوامرأن الكفار م�فون با ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث •

 ؛ ألن هناك من mالف r هذا وقلنا أن فيه نظر ،واستحسن هذا القول
فإنه ال يشfط r  ،حالة الكفر Òكن قالوا أن االنتهاء أو الكف عن ال¡ء r """"د�لهم r هذاد�لهم r هذاد�لهم r هذاد�لهم r هذاوحاصل هذا القول أن 

ا�قرب 0الف األوامر فإنه يشfط فيها قصد  ،وا\وا^ r حق الكفار فيجوز ا��يف r ا�نهيات ،قرباالنتهاء قصد ا�
  .بت�يفه هنا وÔذا Ëنت ال تصح منه فال نقول ،وهذا ال يتحقق من الÆفر فحينئٍذ ال تصح منه إ� اهللا تعا�

 وهذا القول ذكره الزر|¡ ونقله ،مر فقط دون ا\وا^ا�الث أن الكفار م�فون باألوا V عكس القول ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع •

ولعله أنقلب Òن قبله  ،األشباه وا\ظائر وابن ا�رحل هو ابن الو|يل r كتابه) األشباه وا\ظائر ( ل r كتابه حá رَ مُ ـعن ابن ال
 .السابق V تكليف الكفار با\وا^ قال ويرده اإلºاع ،يع¼ عكس القول السابق

• lالقول اlالقول اlالقول اlفر ::::::::امسامسامسامسالقول اÆال xفريق ب�فر ا�رتد هو اÆوال Êاألص، Êفر األصÆفر ا�رتد م�ف بفروع ال*يعة أما الÆقالوا ال 

r األصل 0الف الÆفر األصÊ فإنه  وعللوا Áذا بأن الÆفر ا�رتد مل�ٌم بأحÆم اإلسالم ،فهو غ° م�ف بفروع ال*يعة
الزر|¡ رد V هذا القول وقال ال مع¢ Áذا  ال يعرف U قائل و وهذا القول ،غ° مل�م بأحÆم اإلسالم من األصل

الÆفر األصÊ  وهو جهله باهللا تعا� ألن ،سواء -يع¼ ن� ا��يف للÆفر األصÊ فيه -ا\� فيهما ألن مأخذ ،ا�فصيل
 .والÆفر ا�رتد �هما جاهل باهللا تعا�

يمتنع عقال أن  وعللوا استثناء اÇهاد بأن اÇهاد ،بفروع ال*يعة ºيعها ماعدا اÇهادالكفار م�فون  أن ::::::::القول السادسالقول السادسالقول السادسالقول السادس •
وا�قيقة انه ال فائدة من هذا  ،ا�طلب r الفقه وهذا القول �ح به أمام ا�رمr x كتابه نهاية ،نفسهبÏاهد الÆفر 

 
ً
 موضوع ا�سألة الÖمنه اÇهاد بعد اإليمان mرج عن  نفسه ولو حصلبالÆفر أن Ïاهد  من االستثناء ألنه ال يتصور �<

 .نت�م عنها
األدلة r  لتساويبفروع ال*يعة وال نقول بعدم تكليفهم  ال نقول بت�يفهم ،ا�وقف r ا�سألة يقولون ::::::::        القول السابعالقول السابعالقول السابعالقول السابع •

وهو أيضاً  عن أÈ ا�سن األشعري االسفرايي¼وهذا القول حÆه أبو إسحاق  ،الfجيح r هذا ا�قام هذا ا�قام وعدم وضوح
 .مروٌي عن األشاعرة r هذا ا�قام

وأما الÆفر غ°  فالÆفر ا�ر� غ° م�ف بفروع ال*يعة؛ بx الÆفر ا�ر� والÆفر غ° ا�ر� هو ا�فريق ::::::::ننننالقول ا�امالقول ا�امالقول ا�امالقول ا�ام •
 الفقه فهم يقولون r القصاص الشافعية r جه الزر|¡ من فروعوهذا القول خرÙ  ،فهو م�ف بفروع ال*يعة ا�ر�
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V ب حدهاÏ قة وال*ب للخمر الôم اإلسالم والÆفر ا�ر� لعدم ال�امه بأحÆب عليه ،الÏ فإنه $tفر اÆ0الف ال 

من ذلك أن هذا øتمل أن  ج الزر|¡فخرÙ  ،القصاص وÏب عليه حد الôقة وحد �ب اlمر ألنه مل�م بأحÆم اإلسالم
 
ً
 .يقولون بت�يفهدون الÆفر ا�ر� فال الÆفر غ° ا�ر�  يقولون بت�يف مبأنه ، للشافعية r هذا ا�قاميكون قوال

ا�أمورات  دون أن نفرق بx ،القائل بت�يف الكفار بفروع ال*يعة مطلقاً  هو القول األولهو القول األولهو القول األولهو القول األول    ::::ا�قاما�قاما�قاما�قام واtي يfجح r هذاواtي يfجح r هذاواtي يfجح r هذاواtي يfجح r هذا
ألن صحة األداء متوقفٌة V اإليمان  ،هذه ا�الة األداء ال يصح من الكفار rإال أن  ،وا�نهيات أو بx األوامر وا\وا^

  واإلسالم
 ،الوجوب اشfاط اإلسالم r ا��يف �مول V اشfاطه r نوع من ا��يف وهو األداء دون Áذا نستطيع أن نقول إن و

ومعاقب V تر|ها إن Ëنت أوامر وV فعلها إن  ،مانفيكون الÆفر حينئذ ٍ م�ف بفروع ال*يعة وم�فا ب*طها وهو اإلي
 . فهذا هو مع¢ القول اtي رجحناه r هذا ا�قام ،اإليمان كما أنه معاقب V ترك ،Ëنت نوا^

عليها r اآلخرة إما  أنهم مطاIون بها r ا:نيا كما أنهم مطاIون باإليمان ومعاقبون بفروع ال*يعةبفروع ال*يعةبفروع ال*يعةبفروع ال*يعة مع¢ تكليف الكفارمع¢ تكليف الكفارمع¢ تكليف الكفارمع¢ تكليف الكفار
V^نت نواË فعلها إن V ماÔنت أوامر وË ترك اإليمان كما ، تر|ها إن V وال يع¼ قو\ا أنهم م�فون  ،أنهم معاقبون

 ألن صحة العبادة وفعلها م*وط ب*ط ،ذلك أنهم لو فعلوها r ا:نيا صحت منهم مع الكفر ال يع¼ ،بفروع ال*يعة

يكون الÆفر م�فا ولو لم øقق  V هذا ال يكون اإلسالم �طا r ا��يف بلtلك نقول بناء  ،¥قق اإليمان واإلسالم
أما  ،ا�الة فيحمل V اشfاطه r نوع من أنواع األهلية r األداء ومن يقول باشfاط اإلسالم r هذه ،فيه �ط اإلسالم
من مسائل  ما يتكرر معنا X r مسألةفبهذا ربما يزول اlالف اtي دائ ،فيه افاإلسالم ليس �ط الوجوب r اtمة

 .ا��Æف ال*عية
ْ : فنقول

َ
õ يف��ا r من يقول بأن اإلسالم �طV األداءأ مله r نه �ٌط،  r بمع¢ مادام أن اإلسالم ليس متوافرا

مقصود : لم�ف فنقوومن يقول بأن اإلسالم ليس �طا والÆفر  ،غ° م�ف r جانب أهلية األداء فمع¢ هذا أنه، الÆفر
r ذمته ح� يسلم فإذا أسلم الزمه فعلها  فتب* هذه األمور ،بذلك أنه م�ف r جانب أهلية الوجوب أو الوجوب r اtمة

 .لكن تسقط عنه عقابها r اآلخرة
ال بتقدم �ط بل ال تصح منه إ ،تصح منه إذا فعلها م�ف بفروع ال*يعة والاtي قلنا أنه  ويشهد r ترجيح هذا القولويشهد r ترجيح هذا القولويشهد r ترجيح هذا القولويشهد r ترجيح هذا القول

 r حق الرجل اtي أراد أن يقاتل مع الرسول صÉ اهللا عليه وسلم وهو اهللا عليه وسلم قول الرسول صÉ(اإلسالم يشهد Áذا 

الكفر �ا منع منه رسول اهللا صÉ اهللا  ولو صح منه القتال مع )أسلم ثم قاتل: (V ال*ك قال U ا\Ó صÉ اهللا عليه وسلم 
واستدلوا V هذا éديث الرسول صÉ اهللا عليه  ،بفروع ال*يعة مطلقاً  ما اtين قالوا أن الكفار م�فونوأ ،عليه وسلم

أوجب عليهم 6س  شهادة ال ] إال اهللا وأن �مدا رسول اهللا فإن هم أطاعوك tلك فأعلمهم أن اهللا قد ادعهم إ�(وسلم 
استدل به من قال أنه البد من  اtي ا�ديثفهذا  ،) ب عليهم الزÑةصلوات فإن هم أطاعوا V ذلك فأعلمهم أن اهللا أوج

 فإن r وسطه وآخره وجه االستدالل اtي ذكروهفنقول هذا ا�ديث تمامه ينقض  ،والزÑة تقدم اإلسالم ح� åب الصالة
tلك فأعلمهم أن اهللا  أطاعوك بعد قوU فإن هم أطاعوك tلك فأعلمهم أن اهللا قد أوجب عليهم 6س صلوات قال فإن هم

ولم يقل أحد بأن ا��يف بالزÑة موقوف V االستجابة  ،فرض r أمواÁم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد r فقرائهم
 فيخرج هذا الfتيب عن ظاهره وأشار إ�ه أبن أم° ،الfتيب غ° مقصود r هذا ا�ديث فالبد من أن mرج هذا ،للصالة
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فاألهم r ا:عوة وال يناr هذا  فنقول بهذا إن الfتيب r هذا ا�ديث إنما هو ترتيب األهم ،فيةا�اج من علماء ا�ن
 .تكليفهم  ميعها

        ::::    نوع اlالفنوع اlالفنوع اlالفنوع اlالف�
ا�سألة إال  ثمرة اlالف r تكليف الكفار بفروع ال*يعة هناك من يقول مع قو\ا بوجود خالف r وا�قيقة إذا أتينا إ�

فنحمل قول  ،غ° ما øمل عليه القول األخر حمل أقوال ¨تلفة X منهما Vنف ،قيقة خالف لفظياlالف هنا r ا�أن 
V نوا ا�نكرين بت�يف الكفار بفروع ال*يعةË نÔا:نيا و r ا:نيا و ال يعاقبون عليها r أدائها V ون©Ï أنهم ال 

r اآلخرة وÔن لم يطاIوا بها r  ون بها V أنهم معاقبون عليهاوõمل قول من قال بأنهم م�ف، يعاقبون عليها r اآلخرة
ا:نيا  ا�قيقة أن العلماء متفقون V أن الكفار ال Ï©ون V أداء العبادات r .وبهذا øصل االتفاق بx القولx ،ا:نيا

 .باتفاق وال يعاقبون عليها فيها وÔنما يعاقبون V جحودها وتر|ها r اآلخرة وهذا
وأكد Fورة ذلك وقال هذا أقرب  رãه اهللارãه اهللارãه اهللارãه اهللا الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ 0000يت ا�طي�يت ا�طي�يت ا�طي�يت ا�طي�وهذا ا�أويل لªم ا�ختلفr x هذه ا�سألة أجاب عليه 

بمخاطبة الكفار 0طاب الوضع كما بينا ذلك ومن باب ربط األسباب  ألنه ال خالف ،إ� الصواب بل هو عx الصواب
  ،بمسبباتها

 Vال نهأlالفروع الفقهيةهناك من قال أن ا r ثمرة Uهذه ا�سألة خالف معنوي و r ة  ،فbاآلخرة هو ك r فقالوا أثرها
كما أنهم  ،والزÑة وا�ج وV الزنا والôقة وغ°ها من الفروع فإنهم يعذبون V ترك الصالة ،عقاب الكفار r اآلخرة

الÖ يمكن  ما اlالف r ا:نيا فقالوا وردت بعض ا�سائلوأ ،وأيضا V ال*ك والكفر ،اإليمان V ترك يعاقبون زيادةً 
 :أن ينب¼ عليها اlالف r ا�سألة منها

P- ب عليهÏ هل àفر إذا زÆذلك فقال بعضهم بوجوب إقامة ا�د عليه ألا ؟ا�د ال r ن الكفار م�فونختلف العلماء 

ال*يعة وهذا الفرع mرج �ل  غ° م�فون بفروع ألن الكفارعليه، بفروع ال*يعة ومنهم بعدم وجوب إقامة ا�د 
 .خالف ألننا قلنا باتفاق أن الكفار م�فون بالعقوبات

S-فر عبادًة فهل يصح نذره وهل يلزمه الوفاء بها إذااÆأختلف العلماء بذلك منهم من قال  ؟أسلم لفرع ا�ا» إذا نذر ال
ة ومنهم من قال ال يصح نذره وال يلزمه الوفاء بها ألنه غ° م�ف ال*يع يصح نذره ويلزمه الوفاء بها ألنه م�ف بفروع

 .ال*يعة بفروع

R-الف معنوي يقول ةمسألة ثا�lالف يذكرها من قال أن اlا V ¼فر لبس ا�رير*  تنبÆوز للÏ ذلك  ؟هل r اختلفوا
ومنهم من يقول Ïوز U ذلك ألن الكفار  ،V أن الكفار م�فون بفروع ال*يعة منهم من يقول ال Ïوز U لبس ذلك بناء

 .م�فx بفروع ال*يعة غ°
واألقرب واهللا تعا� اعلم أن اlالف فيها يؤول  ،اlالف فيها r قضية ثمرة ةاlالف r هذا ا�قام r فيه سع وX V حال

 .ال�اع ا أنها خارجه عن �لخالف معنوي ربما ينسب إ� قضايا أخرى من األمور الÖ بين وما ذكر من ،إ� اللفظ

 ))))    �R�R�R�R( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

        ::::    االمتثالاالمتثالاالمتثالاالمتثالالقدرة V القدرة V القدرة V القدرة V : : : :     ا�امنا�امنا�امنا�امن ال*طال*طال*طال*ط��
فينب¼ V هذا أن  اً،م�ف ح� يكون االمتثالبx العلماء أنه البد أن يكون ا��ف قادرا V  اتفاقال*ط �ل  افهذ

وهذا الفعل  ،ألن ا�أمور به يطلب فيه فعل ،ا�أمور به امتثال القدرة V: االمتثالوا�قصود بالقدرة V  ،العاجز غ° م�ف
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الشخص هذا  هل يمكن أن يتم هذا* فيتعلق به القدرة وحينئذ يأì موضوع العجز  ،للقيام به البد أن تتحرك اÇوارح
V ا\وا^ فالواقع أنه ال أما ؟، يمكن وجهه الصحيح أو ال األمر  V صل ألن  االمتثال،تتعلق بها القدرةø  \اUامتثا 

-هذا ال*ط  وحينئذ ،مقدور r اÇملة Çميع ا��فx وهذا أمر ،وøصل هذا بمجرد ترك الفعل ،بمجرد اإلنكفاف عنه
 V ي هو القدرةtجانب ا�أمورات خاصة -االمتثالا V ملø، عليها ا�نهيات فال يتصور أن يرد هذا ال*ط أما. 

 : منها كث°ةأن العاجز غ° م�ف ودل V ذلك أدلة  إذا تصورنا ذلك فإننا نقول

 وُْسَعَها { قوU تعا�
Ù

 يَُكلáُف اهللاÙُ َغْفًسا إِال
َ

 َما آَتَاَها { وقوU تعا�. اIقرة})��S(ال
Ù

 يَُكلáُف اهللاÙُ َغْفًسا إِال
َ

وقوU . الطالق})�(ال
يِن ِمْن َحرَ { تعا� á:ا rِ ا�ج} )��(ٍج َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم، V فريق ب ويدل�اxهذا r ا�أمورات وا�نهيات   Uانب قوÇا

 �ديث يدل V أنا فهذا)  فإنتهوا ءمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وÔذا نهيتكم عن îأ إذا( صÉ اهللا علية وسلم

عن  االنتهاءولم يعلق  االستطاعة مر Vوtلك علق ا\Ó فعل األواباالستطاعة، فعل األوامر بال*ع معلق  وأاألوامر 
يرتبط  عن ا�نهيات كما قلنا ال االنتهاءألن r الغالب  ،فإنتهوا ءوÔنما قال و إذا نهيتكم عن î باالستطاعةا\وا^ 

 V صل اإلنكفاف عنها بمجرد تر|ها باالستطاعة،يرتبط  والاالمتثال بالقدرةø ك ال ،ألن ا�نهياتfوال U لقدرة با صلة
 Vصيص هذا ال*ط  باالستطاعة،وال  االمتثالö V ا�أمورات دون جانب ا�نهيات  انبفهذا ا�ديث د�ل. 

لكن ينبú أن نقول أن العجز mتلف  ،مانع من ا��يف نقول أن العاجز غ° م�ف والعجزõن ويأì هنا أمر وهو أن 
بط �دد ف°جع r تقديره إ� ا��ف نفسه اtي ينسب إ�ه العجز أو فليس U ضا أخرى،من شخص إ� آخر ومن حال إ� 

 ال ،عنده كذا و|ذا نقول هذا شخص <جز إذا حصل يتعلق بتقدير العجز فال هذا ما ،Ëألطباء وõوهم اl©ةأهل  إ�
 X م�ف éسبه إ�فيfك األمر  ،أن نضبط هذا األمر عنستطي

أن أترك  ± فإذا جاء شخص يقول هل Ïوز ،من شخص إ� آخر يتفاوت القيام r الصالة بالنسبة للعجز عن  مثالفيتفاوت 
يصلح أن نطلق العبارة ونقول  ال <جزأل»  ثم جاء شخص آخر وقال هل Ïوز أن أترك القيام ،¼ <جزنالقيام r الصالة أل

لشخص قد يكون عجزه مبيح U ترك القيام ألن هذا ا ،�قصود بالعجز هناو ا هنا ينبú أن õقق بالعجز، نعم Ïوز
ا��Æف  فينبú أن ننظر إ� ¥ديد العجز هنا éسب قدرة الشخص V ¥مل ،يكون كذلك قد ال والشخص اآلخر

أخ©نا طبيب ثقة أن هذا الشخص  لو بهذا اl©ةوأيضا إ� تقدير أهل  ،فيما بينه ويP اهللا تعا� ديانة ا��ف نفسه ال*عية
لكن  ،ف� هذه ا�الة نقول نعم يباح لك ترك القيام r الصالة ،õو ذلك يfتب V صالته قائما أن يزداد مرضه أو هذا

ُ  ينبú أن ننبه إ� أن  :بـ هيئتها قد يسقطها بال�ية وقد يغ° سقط العباداتالعجز r األصل ي
PPPP----    فيفا بطريق اإلسقاطö. 
SSSS----     فيفا بطريقö نقيصأو�ا. 
RRRR---- ö غي° فيفاأو�بطريق ا. 

Ëن عندنا شخص مسافر وسفره قبل  لو ::::مثال    öفيفا بطريق اإلسقاطöفيفا بطريق اإلسقاطöفيفا بطريق اإلسقاطöفيفا بطريق اإلسقاطيكون  منها ما :V أنوع ال*عيةألن ا�خفيفات 
r الطائرة مثال r هذه ا�الة تسقط عنه صالة اÇمعة ويصÊ  اÇمعةبعد صالة  اIت اآلخر إال إ�يصل  وال اÇمعةصالة 
 . öفيفا باإلسقاطفهذا  ،الظهر صالة

، ألنه قد يكون بهذه ا�الة بدل أن يصÊ أربع ر|عات يصÊ ر|عتx مسافر: مثالوقد يكون اإلسقاط öفيفا با�نقيص وقد يكون اإلسقاط öفيفا با�نقيص وقد يكون اإلسقاط öفيفا با�نقيص وقد يكون اإلسقاط öفيفا با�نقيص 
 .فيه نوع من ا�شقة و العجز
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 لÆملألن هناك فيه حالة عجز عن أداء الصالة V وجهها ا ،اlوف تغي° هيئة الصالة صالة: مثالا�خفيف با�غي° ا�خفيف با�غي° ا�خفيف با�غي° ا�خفيف با�غي° أما أما أما أما 

وهذا r مثل حال ا�رض كشخص ، ينبú أن نقول أن العجز يسقط العبادة دائما بال�ية X V حال ال ،ا�أمور به �<
Ëن مريضا ألنه يستطيع القيام،  نقول U صÊ قاعدا ح� ولو ا�الة ال ف� هذه ويستطيع القراءة قائماً  يستطيع الصالة قائماً 

ا�الة صÊ قاعدا  يستطيع القراءة فنقول r هذه ع أن يصÊ قاعدا ويقرأ ولو أنه صÉ قائما المثال يستطي وأيضا لو شخص
يع¼ أن العجز  X حال X عجز éسبه وال فهذا يكون éسب öفيف با�غي° وا�نقيص فعÉ ،ألجل ¥صيل القراءة

يع¼ أننا  فينبú أن نتنبه Áذا ال*ط وال ،مقدارهاهيئتها أو mففها بتنقيص  بل قد mففها بتغي° بال�ية،يسقط العبادة 
هللا ألن الرسول صÉ ا، يستطيع أن يفعل فعال أنه يسقط عنه الواجب بال�ية أن X شخص ال االمتثالالقدرة V  نقول

 )  منه ما استطعتم ابأمر فأتو أمرتكمإذا ( علية وسلم يقول
         العلم با��يفالعلم با��يفالعلم با��يفالعلم با��يف    ::::    ال*ط ا�اسعال*ط ا�اسعال*ط ا�اسعال*ط ا�اسع��

 بمع¢ أن من لم يعلم أنه م�ف ال ،يعد م�فا يعلم با��يف ال ال*ط نقول أن هذا ال*ط يع¼ أن من لم وتمهيدا Áذا
يعلم بأن  أو مثال من ال ،عليه ويعاقب V تر|ها نقول أن الصالة واجبة يعلم أن الصالة واجبة ال مثال من لم ،يعد م�فا

يعد م�فا  فمن لم يعلم با��يف ال ،م�فا يعد فهذا ال ،عهد باإلسالمالصوم أو الزÑة واجب عليه كما هو حال حديث ال
 .با��يف بمفهوم ا�خالفة لل*ط ا�اسع وهو العلم

 { قوU تعا�  وا:�ل V اشfاط هذا ال*طوا:�ل V اشfاط هذا ال*طوا:�ل V اشfاط هذا ال*طوا:�ل V اشfاط هذا ال*ط
ً

نxَِ َح�Ù َغبَْعَث رَُسوال áا ُمَعذÙَوَما ُكن)P�({فقد ن¯ اهللا تعا� وقوع . اإل9اء
يستحق  من لم تبلغه دعوة الرسل ال أنومع¢ هذا  ،ال*ائع أحÆموتبليغهم  إ�همبعد بعثة الرسل  إال األمما V العذاب هن

وهناك من يقول أنه ، مثال Òن هم r فfة ما بx بعثات الرسل وهذا فيه اختالف با�كم عليهم بx العلماء وهذا ،العذاب
فيكون Áم  ،ا\ار ادخلووÔن هم عصوا  اÇنةأطاعوا دخلوا  فإن هم ال*يعةحÆم يبعث إ�هم من ينبئهم بأ القيامةr يوم 

بعد بعثة الرسل  هذا ¹ية، مفهوم من هذه الغاية يدل أنه V " ح� نبعث رسوال" اآلية r قوU  ونفهم من، �ل اختبار أيضا
 .الªم هنا �ل تفصيل ا��ف يسقط عنه؟ا��ف يسقط عنه؟ا��ف يسقط عنه؟ا��ف يسقط عنه؟يعلمه يعلمه يعلمه يعلمه     هل X تكليف الهل X تكليف الهل X تكليف الهل X تكليف ال* ، وتقص°هم ا��فV x تفريطهم تمكن مآخذيُ 

  موضوع ا��يف éال اÇهل يأì وهنا
   فهل اÇاهل م�ف؟فهل اÇاهل م�ف؟فهل اÇاهل م�ف؟فهل اÇاهل م�ف؟ *

 .هو انعدام العلم Òن يتصور منه العلم ::::اÇاهلاÇاهلاÇاهلاÇاهل
 r كونه رافع للت�يف أو كونه مسقط للت�يف، موضوع اÇهل �ل تفصيل أن ا�قيقة

 V هل بهاÇصل اø Öف ال�Æ�فعندنا اV هل بهاÇصل اø Öف ال�Æ�فعندنا اV هل بهاÇصل اø Öف ال�Æ�فعندنا اV هل بهاÇصل اø Öف ال�Æ�أنواعأنواعأنواعأنواع    أربعةأربعةأربعةأربعة    فعندنا ا:    
 فهذا ال ،العبادةالعبادةالعبادةالعبادة وما Ïب U منوما Ïب U منوما Ïب U منوما Ïب U من    ،،،،قدرته أو صفاته ا�ابتة با\صوص القطعيةقدرته أو صفاته ا�ابتة با\صوص القطعيةقدرته أو صفاته ا�ابتة با\صوص القطعيةقدرته أو صفاته ا�ابتة با\صوص القطعية    وجل وÔنكار وجوده أووجل وÔنكار وجوده أووجل وÔنكار وجوده أووجل وÔنكار وجوده أو    عزعزعزعز اÇهل باهللاÇهل باهللاÇهل باهللاÇهل باهللا: : : : أوÁاأوÁاأوÁاأوÁا

نxَِ َح�Ù َغبَْعَث {قول اهللا تعا�  د�ل، بيعذرفيعذر به اإلنسان بعد علمه بإرسال الرسل إ� اlلق وÔما قبله  áا ُمَعذÙَوَما ُكن 
 

ً
قُْل َهْل نُنَبáئُُكْم { قوU تعا�ومفهوم ذلك أن بعد بعثة الرسل سيعذب العصاة و الكفار، وأيضاً   .اإل9اء})�P(رَُسوال

 
ً
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َ ِفيَها نَِذيٌر { ل تعا�اق ، ولم يدع أمة إال أرسل فيها نذيراهللا قد أرسل الرسل إ� اlلق
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ُ
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 )X مولود يو: V الفطرة (الرسول صÉ اهللا عليه وسلم  وا:�ل قول اإلنسانة بوجود اlالق r فطر اإليمانغرس اهللا 
ÖِÙ َفَطَر ا\Ùاَس َعلَيَْها{ :وبداللة قوU تعا�

اهللا فيستدل به  اهللا ل� إنسان عقل يتفكر فيه r خلق أعطىوقد  ،}فِْطَرَة اهللاÙِ ال
فإذا نظر r دين اإلسالم بعقل متجرد عن  ،فيه عنه وجب علية أن ينظر ين, يأمر به وما فإذا سمع عن اإلسالم وما ،عليه

حد من هذه األمة أ Èيسمع  واtي نفس �مد بيده ال( عليه صالة والسالم  قال بهذاو ،اÁوى اهتدى إ� أنه ا:ين ا�ق
فإذا تفكر  العاقل ا�فكر r ا:ين، فمجرد السماع يوجب V )أدخله اهللا ا\ار  إال »يؤمن  ن®انيا ثم ال وال يهوديا وال

 . للعقاب V تقص°ه فال نقول هنا أن اÇهل عذر مستحقاً  ملوماً  Ëن مق®اً  وÔن أعرض ،عرف أنه ا�ق
يعذر به  فهذا ال ،،،،الصالة والزÑة وحرمة الربا والزناالصالة والزÑة وحرمة الربا والزناالصالة والزÑة وحرمة الربا والزناالصالة والزÑة وحرمة الربا والزنا مثل اÇهل بوجوبمثل اÇهل بوجوبمثل اÇهل بوجوبمثل اÇهل بوجوب    بالÃورة،بالÃورة،بالÃورة،بالÃورة،هو معلوم من ا:ين هو معلوم من ا:ين هو معلوم من ا:ين هو معلوم من ا:ين     اÇهل بمااÇهل بمااÇهل بمااÇهل بما::::ا\وع ا�ا» ا\وع ا�ا» ا\وع ا�ا» ا\وع ا�ا» 

Ò أحداxا�سلم xذبةعن دعوى  إما جهله يكون ناشئا عن تقص° وتفريط أو أن يكون ناشئاً  هألن ،ن <ش بË  فيد�
فسيأì الªم عنه r  لشخص نشأ بx ا�سلمx، أما حديث العهد باإلسالم فال يكون اÇهل عذراً  ،يعلم وهو اÇهل

 .القسم الرابع
للللإلإلإلإلنسان r نسان r نسان r نسان r     العارضةالعارضةالعارضةالعارضةمثل حرمة بعض أنواع اIيوع وبعض األحوال مثل حرمة بعض أنواع اIيوع وبعض األحوال مثل حرمة بعض أنواع اIيوع وبعض األحوال مثل حرمة بعض أنواع اIيوع وبعض األحوال     االشتباه،االشتباه،االشتباه،االشتباه،وووو االجتهاداالجتهاداالجتهاداالجتهاداÇهل r مواضع اÇهل r مواضع اÇهل r مواضع اÇهل r مواضع ::::ا\وع ا�الثا\وع ا�الثا\وع ا�الثا\وع ا�الث

فهذا ا\وع يسقط عن اÇاهل اللوم  وõو ذلك Òا يصعب V <مة ا\اس معرفة أحÆمها و اإلحاطة بها،وõو ذلك Òا يصعب V <مة ا\اس معرفة أحÆمها و اإلحاطة بها،وõو ذلك Òا يصعب V <مة ا\اس معرفة أحÆمها و اإلحاطة بها،وõو ذلك Òا يصعب V <مة ا\اس معرفة أحÆمها و اإلحاطة بها،    صالته أو حجهصالته أو حجهصالته أو حجهصالته أو حجه
 .عن ا�عتاد ةغ° مشقة خارجذلك من  أمكنإذا  الصحيحةغ° الصفة  فعله V ما استدراكولكنه يلزمه  ،واtم والعقاب

مسقط U عن  جهله يعد عذراً  فهذا اإلسالم،اإلسالم،اإلسالم،اإلسالم،أومن <ش حياته r بالد غ° أومن <ش حياته r بالد غ° أومن <ش حياته r بالد غ° أومن <ش حياته r بالد غ°     اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالماÇهل éديث العهد r اÇهل éديث العهد r اÇهل éديث العهد r اÇهل éديث العهد r     ::::الرابعالرابعالرابعالرابع ا\وعا\وعا\وعا\وع
ÇËاهل بالغسل من اÇنابة  ، وذلكاستدراكه أمكن إذافاته  ما ولكنه يلزمه r هذه ا�الة استدراك األخروية، ة ا�آخد

 ولكنه بعد علمه يلزمه االستدراك و ،U عن ا��يف اً مسقط اً يعد اÇهل به عذر فهذا ،من الرضاعة ختاألوحرمة 
فهذا  ، ألن ليس X جهل عذراً مسقط للت�يف،اÇهل با��Æف ال*عية أحوالهذه  ،اÇهل عليه من هو ماتصحيح 

فمثل  ،لم تتضح U ةقيقا: اإلسالمولكنه عنده مسائل r  ماإلسالأو <ش r  اإلسالم نه <ش r بالد غ°أا\وع اtي قلنا 
 .فاته إذا علم éكم اهللا عز وجل ولكن Ïب عليه استدراك ما إثم Òا فعله،يلحقه  يعذر  هله وال هذا

، اÇاهل أنومن العلماء من يرى 
ً
 إال إذاته فا يلزمه استدراك ما î ال فاته إذا إذا جهل جهًال Òا يعد جهله عذراً مقبوال

ال يبطل  االضطرار أن: ر العلماء قاعدة r هذا ا�قام حق الغ° كما ذك  هله سقطت الاآلدميx فإنها r حقوق  Ëن ذلك
اÇهل  ، إذنU مالك وطاIه به فيلزمه ضمان قيمته أنثم تبU x  فاحرقه�موع r برية  من وجد حطباً  مثالً ، حق الغ° 

 ُ  وهذا اtي .به r حال اÇهل من ا�أمورات فاته وÏب أن يستدرك ما ا،حال اÇهل بهفاتت r أن  الÖ سبق األمورسقط ي

يمسح V  وهو عمره أكbشخص صÉ  مثالً  وحرج شديد يfتب عليه مشقة االستدراكإال إذا Ëن  نرجح r هذا ا�قام
 V ا:نيا وأمره  ةعظيم ةفهل يعيد بهذه ا�ال ؟ هذه مشق* جاهل  وهو طهارةخف ال يلبسه r ةIعليه فتسقط عنه ا�طا

 r يف إ� اهللا تعا���ط ا� r هل و هل يعد مسقطا أو غ° مسقط، ألننا نقولÇالعلم ( اآلخرة، هذا فيما يتعلق بموضع ا
نتهاء عنه إذا Ëن ألن ا��ف ال بد أن يكون <�اً بأنه م�ف بهذا األمر ح� نقول Ïب عليه فعله أو اال) با��يف 
 .منهياً عنه

 يكون اÇهل عذرا مانع للت�يف عنه ؟يكون اÇهل عذرا مانع للت�يف عنه ؟يكون اÇهل عذرا مانع للت�يف عنه ؟يكون اÇهل عذرا مانع للت�يف عنه ؟    ****    بهذا األمربهذا األمربهذا األمربهذا األمر    الشخص جاهالً الشخص جاهالً الشخص جاهالً الشخص جاهالً  هل إذا Ëنهل إذا Ëنهل إذا Ëنهل إذا Ëن 

فنحن  ،جانب اÇهل تفصيل r هذا ا�قام وtلك فإن حقيقة اtي يfجح r جانب النسيان أيضا يfجح r نقول اÇهل فيه
وال  منهيا عنه نسيانا فإنه يكون معذور ءالشخص î أرتكب إذا ،مسقطا للمنهيات قلنا r جانب النسيان يعد عذراً 
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بمع¢ لو ن? مأموراً ولم يفعله فإن هذا  اً،Ïعل ا�عدوم موجود ولكنه ال، ألن النسيان Ïعل ا�وجود معدوما أثم عليه،
منهيا  شخص أرتكبمع¢ لو ب و|ذلك اÇهل Ïعل ا�وجود معدوماً معدوم، ال Ïعله النسيان موجوداً بل Ïب عليه فعله، 

Ïعله موجوداً و|أنه لم يكن، ولكنه Ëلنسيان ال Ïعل ا�عدوم موجوداً، بمع¢ لو ترك شخص اÇهل فإن Ñن موجودا وعنه 
 .عليه مشقه عظيمة عليه االستدراك إال إذا ترتبمأمور به جاهًال بوجوبه فإنه r هذه ا�الة اÇهل ال Ïعله موجوداً، بل 

    ::::حا�xحا�xحا�xحا�mxلو من mلو من mلو من mلو من     الالالال    اÇهلاÇهلاÇهلاÇهل    ----
وفعلها فإنه Ïعله éكم  ا�نهيات  جهل ا��ف فهذه لو ////    ال*�ال*�ال*�ال*�    األمراألمراألمراألمرالÖ يرتبط بها الÖ يرتبط بها الÖ يرتبط بها الÖ يرتبط بها  باألعيانباألعيانباألعيانباألعيانجهل جهل جهل جهل ::::    ا�الة األولا�الة األولا�الة األولا�الة األول

إذا ( وسلم  هصÉ اهللا علي د�ل قوUب ،بالقدرة عليه اً اهللا تعا� إذا أمرنا بأمر Ëن ذلك األمر م*وط ألن، وذلك ا�عدوم
ومثال ومثال ومثال ومثال  ،حكم ا�عدومr وجهلناه فإنه يسقط عنا ويكون  فما عجزنا عن معرفته )استطعتم  فأتوا منه ما أمرتكم بأمر

 كلÙ مَ تَ فإنه Ïوز U أن يتملكها بعد تعريفها حوال Ëمال أي سنة Ëملة وما ال فُ  اللقطة أن ا�لتقط إذا جهل صاحب :ذلكذلكذلكذلك
بأنه ال بد من عنه  قلناولو أننا  ،	هله ال أننا نعده معدوما ألنناهنا وÔن Ëن موجودا إ اللقطةوصاحب به، منها يتصدق 

 r V تبfفإن مال هذا الشخص  ،وجهل وارثه لو مات شخص :و|ذلك من األمثلة ة،عظيم ةذلك مشقوتسليم اللقطة ل
xمصالح ا�سلم r علمعدو ةوارث هألن ، فيقدر هذا الوارث ا�جهول معدوماً وال يُلتفت إ�ه،ي®فÏ هلÇءال¡ م وا 
 ا�وجود معدوما بهذا اÇانب

Ëن  الªم السابق إذا فإن r هذه ا�الة يأì ////    والوقوع فيه بناءا V هذا اÇهلوالوقوع فيه بناءا V هذا اÇهلوالوقوع فيه بناءا V هذا اÇهلوالوقوع فيه بناءا V هذا اÇهل اÇهل با�®ف ا�ن  عنهاÇهل با�®ف ا�ن  عنهاÇهل با�®ف ا�ن  عنهاÇهل با�®ف ا�ن  عنه    ::::    ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    ةةةةا�الا�الا�الا�ال
إننا نطالب هذا الشخص  بل ،معدوما Ïعله وÔن Ëن مأمور به فإن اÇهل ال ،من  عنه فإن اÇهل Ïعل ا�وجود �Ëعدوم

ترجح :ينا r النسيان r جانب ا�نهيات يfجح  وما ،ةذلك مشقه عظيم إال إذا ترتب V واستدراكه،بإÏاد هذا ا�أمور به 
r هل  انب ا�نهيات :يناÇفعل ا�ن  عنه ،ا r هل بأن يكون الوقوعÇا بأن نقيد اÒ  عنه باالنكفافيمكن تالفيه ،

حاصال مع ا�مكن من العلم  ءال يكون اÇهل بال¡ وأن ،لفعل إتالفا أو متضمنا مع¢ اإلتالفا يكون هذا éيث ال
غ°  فإن اÇهل حينئذ .ا�ن  عنه جهال متعلقا بإتالف حق من حقوق العباد يكون وأن ال ،أي مع إمÆن دفع اÇهل ،به

النسيان تماما  فحصل من ذلك أن اÇهل مؤثر مثل ،تالفا�قام بل Ïب V الشخص ضمان ما حصل من إ مؤثر r هذا
 ا�الةوالشخص r هذه  ،�Ëعدوم أي كأن لم يكن ا�قصود من ا�نهيات ا�وجود  ءr جانب ا�®فات يؤثر r جعل ال¡

 .لإلثم غ° م�ف بهذا ا�ن  عنه وغ° مستحق
بمع¢ لو جهل شخص فعل مأمور ولم يأì به فإنه يكون معدوماً  اً،جعل ا�عدوم موجودr يؤثر اÇهل  وأما ا�أمورات فال
أن يأr ì هذه ا�الة يؤثر وV الشخص اÇاهل  البل نقول بأن اÇهل هنا   ه Ïعل �Ëوجود،نإفنقول فال يؤثر جهله  

 إذا ترتب عليه مشقة ولكن عليه أن يستدر|ه إال ،يستحق اإلثم  هله با�أمور به و يستدر|ه غ° آثم بهذا ا�الة وال
 . استدراكه فال يلزم ةعظيم

    ))))    �R�R�R�R( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 و ،V موضوع ا��يف وقد تكلمنا r حلقات سابقة عن �وط ا��يف ا�تعلقة با��ف بهذه ا�لقة ëتم الªم و

 .هذه ا�لقة سيكون �منا عن �وط ا��يف ا�تعلقة بالفعل ا��ف به
    ::::�وط�وط�وط�وط�ف به أربعة �ف به أربعة �ف به أربعة �ف به أربعة الفعل ا�الفعل ا�الفعل ا�الفعل ا� عندنا rعندنا rعندنا rعندنا r    وووو

 .معلوماً أن يكون الفعل     ::::األولاألولاألولاألول
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 .معدوماً الفعل  أن يكون    ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»
 .بكسب ا��ف أن يكون الفعل حاصالً     ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث
 .للم�ف أو مقدوراً  الفعل Òكناً  أن يكون    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع
 ))))    أن يكون الفعل معلوماأن يكون الفعل معلوماأن يكون الفعل معلوماأن يكون الفعل معلوما( ( ( (     ال*ط األولال*ط األولال*ط األولال*ط األول  ��

:ى أهل العلم من  األمر به معلوماً  أيضا يكون ة،ة غ° �هولفا�راد بهذا أن تكون حقيقة الفعل ا�أمور به معلوم
 .ظاهرةً  ن تكون األدلة عليه منصوبةً أا��فx ب

وليس ا�راد بهذا ال*ط أن يعلمه X  ،تعا� عنه أن األمر بغ° ا�علوم عبث ي�ه اهللا: ال*طال*طال*طال*طووجه ا�عليل الشfاط هذا ووجه ا�عليل الشfاط هذا ووجه ا�عليل الشfاط هذا ووجه ا�عليل الشfاط هذا 
 . ا��يف éيث يعرفها من طلبهاV بل يك� أن تكون ا:الئل منصوبة ،م�ف

نه من �وط ا��ف وهو العلم با��يف ؟ أوال*ط السابق اtي ذكرنا  ما الفرق بx هذا ال*ط ::::فيقولفيقولفيقولفيقولقد يسأل سائل قد يسأل سائل قد يسأل سائل قد يسأل سائل 
يشمل X م�ف وبذلك وقع اlالف r  السابق ن ذلك ال*طأل ،ال*ط mتلف عن ذلك ال*ط وا�قيقة أن هذا

بغض ا\ظر عن  لفعل نفسهr ا*ط اtي معنا وهو أن يكون الفعل معلوما للم�ف به فهو �ط أما هذا ال ،جزئياته
x0الف ال*ط السابق فيُ  ،آحاد ا��فxنظر فيه إ� ا��ف . 

جهل مقداره أن يطلب  وÏب V من ،لم األمر به من بعض ا��فx صح ا��يف بهËن الفعل معلوم ا�قدار وعُ  فإذا
فإن Ëن مق®ا يلحقه اإلثم V  ،تقص°ه سبماتقدم é X فعÉه وأما مؤاخذة X م�ف بتقص°أهله، به من العلم 

 . تقص°ه وÔال فال
معلوم  نه إذا Ëن من ا�أمورأفكما سبق  ،باختالف اشتهار ا��يف tلك الفعل وعدم اشتهاره وا�قيقة أن هذا mتلف

ا�علوم با:ين من Fورة من األوامر الÖ  ن Ëن من غ° األمورÔو، بعض تلك األفعالبا:ين من الÃورة فال يعذر  هل 
 .باإلسالم أو من <ش بعيد ليس قريب من أماكن العلم فهذا يمكن أن يعذر تشتبه فهذه يعذر  هلها كحديث عهد

 ))))    أن يكون الفعل معدوماأن يكون الفعل معدوماأن يكون الفعل معدوماأن يكون الفعل معدوما( ( ( (  ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا» ال*طال*طال*طال*ط    ��

^  ال يمكن ¥صيله كما وذلك ألن ا�اصل ،Ëن مأمورا به نوÔر به ومعناه أن يكون الفعل غ° حاصل حال األم
وهذا ل*ط ال ، كمن صÉ الفجر ال يؤمر بالصالة بعد فعله Áا إذا جاء بها V وجهها الصحيح ،ا�قام القاعدة العقلية بهذا

 ،ا�سلم عن الزنا وهو لم يرتكبهمعدوما كما ين,  أما ا�نهيات فيمكن أن يكون الفعل ،ينطبق إال V جانب ا�أمورات
 .كما ين, الÆذب عن كذبه حالة كذبه وهو مبا� Áذه األفعال ،يكون موجودا ويمكن أن ،وعن الكذب وهو لم يكذب

عياض عياض عياض عياض     ا:كتورا:كتورا:كتورا:كتور إ�ه شيخنا يع¼ قل من أشار إ�ه وقد أشار: هذا ال*ط وهو أنه يرد V ا�أمورات دون ا�نهيات ومورد
èالسلèالسلèالسلèكت السل rي ال يعذر الفقيه  هله" هابtما نبه نه أونبه إ�  ،أشار إ� مورد ال*ط  "أصول الفقه ا xلم يطلع عند األصو�

V أن هذا ال*ط وهو اختصاصه با�أمورات كما قلنا إن  ،ا�أمورات دون ا�نهيات انب هذا ال*ط  صV اختصا
نبه نلكن ينبú أن  ،ثانيه ال يكلف به مرة أوجده ا��ف أيالفعل معدوما éيث ال يكلف ب¡ء موجودا قد  يكون

أن يكون الفعل ا��ف به  ، بمع¢موجودا موجودا �عيا  ا�قصود إذا Ëن موجودا وجودا �عيا موافقا لل*ع نÙ أإال 
�عدوم ويؤمر فهذا ال يعت© بوجوده بل قد يكون éكم ا ،خلل بمع¢ أن يكون فاسد ا��ف صحيحا وأما إن Ëن فيه

ألن ا��يف ال يكون  ثانية نه ال يؤمر بها مرةأوجدها فهل نقول أدون طهارة فهذا بمثل من أوجد صالة  ،مرة ثانية بفعله
إال أنها معدومٌة حكما، بمع¢ من حيث ن Ëنت موجودة حقيقة Ô؟ r هذه ا�الة الصالة الÖ أ= بها ا��ف وإال بمعدوماً 
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فينبú أن نقول إن هذا ال*ط  باعتبارها وهو مثال �ط الطهارة، فقد ت �ط من �وطها، ألنها ا�كم ال*� معدوم
بل نقول نعم  ،إطالقه فإنه أيضا  انب ا�أمورات ليس Ë، Vن منصبا V جانب ا�أمورات دون جانب ا�نهيات وان

أما إذا Ëن وجوده وجودا  ،به ا��ف مرة أخرى يؤمر يشfط أن يكون الفعل معدوما فإن Ëن موجودا وجودا �عيا فال
  ةمرة ثاني هويمكن أن يؤمر بفعل، موجود بل يأخذ حكم ا�عدوم نهبأفإنه ينبú أن ال يقال  ،حكمياً 

 ))))    أن يكون الفعل حاصال بكسب ا��فأن يكون الفعل حاصال بكسب ا��فأن يكون الفعل حاصال بكسب ا��فأن يكون الفعل حاصال بكسب ا��ف( ( ( (     ال*ط ا�الثال*ط ا�الثال*ط ا�الثال*ط ا�الث    ��

أو بكسبه ال بكسب  هال بفعل غ°يكون هذا الفعل اtي حصل من ا��ف حاصال بفعله  وهذا ال*ط يقصد به أن
عقÊ ولكن  وهذا ال*ط كما ذكر بعضهم �ط ،به شخصا آخر ا�فيكون ممثال ال يمكن أن يؤمر شخصا بفعل  ،غ°ه

ْخَرى {� اU ما يسنده �< كقوU تع
ُ
 تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
 .وøاسب بفعل غ°ه وÔنما øاسب بفعله ه فاإلنسان ال. الزمر})�(َوال

نه ال نشfط بفعل ا��ف به أن يكون حاصال بكسب ا��ف ثم إنقول  كيف*  استش� بعض العلماء V هذا ال*طاستش� بعض العلماء V هذا ال*طاستش� بعض العلماء V هذا ال*طاستش� بعض العلماء V هذا ال*ط
عليها ا:ية r  فمثال العاقلة åب ،الفقهية فنجد أن الشخص قد يكون م�ف بنتيجة فعل غ°ه مثالاأل نأì إ� بعض

 !، ومع ذلك تكلف العاقلة دفع ا:ية عن القاتل ؟يس من العاقلةدر من القاتل ولاحالة القتل اlطأ مع أن القتل ص
الوض�  وÔنما هو من باب ا�كم ، ال يع¼ تكليف العاقلة مبا�ًة،العلماء أجابوا أن هذا ليس من باب ا�كم ا��ي�العلماء أجابوا أن هذا ليس من باب ا�كم ا��ي�العلماء أجابوا أن هذا ليس من باب ا�كم ا��ي�العلماء أجابوا أن هذا ليس من باب ا�كم ا��ي�

معقول وموجود مثله قالوا مع¢  سبب r دية العاقلة وهذاخطأ  فجناية الشخص  ،اtي يتعلق بربط األسباب بمسبباتها
 .ما يتعلق بال*ط ا�الث هذا ،بأحÆم ال*يعة

 ))))    أن يكون الفعل Òكناأن يكون الفعل Òكناأن يكون الفعل Òكناأن يكون الفعل Òكنا( ( ( (     ال*ط الرابعال*ط الرابعال*ط الرابعال*ط الرابع        ��

فإنه ال  ،ومعناه أنه إذا Ëن الفعل غ° Òكن بمع¢ غ° مقدور للم�ف ،للم�ف بمع¢ كما قالوا أن يكون مقدورا
لكن  ،ال*ط قدور هذا هو مفهوم هذاا�° ا�مكن أو بغ° هذا من حيث األصل بمع¢ ال يصح ا��يف بغ يكلف به

ولكن هل هذه ا�شقة öفف ا�كم  ،ولكن r فعله مشقة فهذا وقع ا��يف به ،ما Ëن Òكنا ومقدورا للم�ف
ن لكن مسأ�نا هذه أن يكو ،الرخصة ومباحث شاء اهللا r باب �ل نظر و�ل تفصيل يأì إن اهذ ؟ال*� أو ال öففه

r هذه ا�الة ف� هذه ا�الة يكون V هذا ال*ط  أو �ال، أن يكون مستحيال الفعل غ° Òكن تماما للم�ف بمع¢
 .بهذا ال¡ء ا�ستحيل غ° م�ف ا�رء

أما إذا Ëن Òكن الوقوع عقال فإنه ال  ،Òتنع الوقوع عقالً  معناه أن ال يكون ::::قو\ا أن يكون الفعل Òكنا أو مقدوراقو\ا أن يكون الفعل Òكنا أو مقدوراقو\ا أن يكون الفعل Òكنا أو مقدوراقو\ا أن يكون الفعل Òكنا أو مقدورا
 . éسب مفهوم هذا ال*ط يكلف به

هذا ا\وع  قد ال يسæحقيقًة  ،خالفوا r هذا ال*ط فأجازوا ا��يف با�حال ولكن بنوع منه كما يأì األشاعرة
 ìم تفصيل  مستحيال وسوف يأªال rمن ا\احية العقلية  ،هذا U جازتهمÔوقوعه بال*ع ولكن ،و r اختلفوا،  bوأك

وعندما نأì إ� �ل  ،با��يف ا�حال أو ا��يف بما ال يطاق اً اختصار وهذه ا�سألة تسæ ،يرى وقوعه �< األشاعرة ال
أو ا�حال عقًال أو  ا�ستحيل عقالً  :لكن ينبú أن نعرف أن هناك نقاط ليس بها اختالف منها ،فيها اختالف 	د �اعال

هذا ال  أن Ïمع بx القيام واÇلوس بوقت واحد: رء غ° م�ف به مثال يتفق اÇميع V أن ا� هذا غ° ا�مكن عقالً 
لكنه  ،سلم هذا غ° Òكن r العادة وأيضا ا�ستحيل <دة مثال الصعود إ� السطح بال ،يمكن عقال فال يكلف به ا�رء

ولكن بالغالب ال  ،صليقفز الشخص إ� السطح وهذا Òكن أن r ø العقل Òكن فيتصور أن øصل منه هذا مثال أن
 ،نه ال يقع ا��يف بهأفهذا وقع االتفاق  ،مستحيل <دة وtلك سموهالسطح بال سلم  يمكن أن يصعد الشخص إ�
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 بعضهم أن هذا ال وأيضا نقل ،لة ا�ستحيل اtي تعلق علم اهللا تعا� األز× بعدم وقوعهأr مس وقع اlالفولكن 
 .ولكن الصواب أن هذا ال يسæ مستحيالً  ،خالف r جوزا ا��يف به ووقوعه

اتفقوا أو نقل عدم اlالف r جواز  ونوع ،نوع اتفقوا V عدم وقوعه وهو ا�ستحيل <دة وا�ستحيل عقال فإذن عندنافإذن عندنافإذن عندنافإذن عندنا
بعضهم يقول هذا  لكنÙ  ،ا�مكن اtي تعلق علم اهللا األز× بعدم وقوعه ا��يف به ووقوعه �< وهو ا�ستحيل أو غ°

أمر مغيب عنا ولم  ال¡ء ذلكن علم اهللا بعدم وقوع أل ،ا�ستحيل بل هو من ا�مكن بمقت( العقل والعادة يس منل
و|ذا ،نه يموت V الكفرأن علم اهللا تعا� � ا��يف باإليمان :ومثل هذا ،نكلف بمعرفته وال ببناء األحÆم عليه

 .الصالة انه ال يدرك ا��يف بالصالة �ن علم اهللا تعا�
ا�ا» وقع فيه اlالف واlالف لفظي ألنهم اتفقوا V أن هذا  وا�ثال ،فا�ثال األول ال خالف r جوازه ووقوعه r ال*ع

<زما V  أما إذا Ëن ذاكرا، وهو <زم V الصالة r آخر وقتها أو Ëن ساهيا عنها فهذا معذور الشخص معذور إذا مات
ً وقد قيل ،القصد السيئ V الصحيح نه يf|ها فيأثم V ذلكأم وعلم اهللا تعا� بهذا الfك وتر|ها فإنه يأث ال يلزمه  أيضاَ�

 .الوقت العزم بل يكون معذورا إذا مات قبل م�
ألنهم يتفقون V انه معذور إذا  لكن نش° أن هناك من يقول إن هذا ا�سألة �ل اتفاق r هذا ا�قام، وا�سألة فيها تفصيل

 . يكون خالفا لفظيا إ� أن اlالففيخرج  ،مات وهو <زم V الصالة

 ìيف �< بما ال يطاق سواءنأ��عدم وقوع ا V ن مستحيل عقال أو <دة األدلة ا:الةË إ� ìجواز  مسألة، ثم نأ
أي علم اهللا تعا� أنه ال يقع  - قوعهيع© عنه أو با�ستحيل اtي تعلق علم اهللا األز× بعدم و غ°ه كمالا��يف با�ستحيل 

وبعضهم يقول أو ا�حال لغ°ه، وتسæ ا�ستحيل لغ°ه سنأì إ� الªم عنه،  هذا  به ا�رء ؟ مثل هذا يمكن أن يكلف -
 .ا�ستحيل هذا ليس من باب

    :<دة وعقال فمنها<دة وعقال فمنها<دة وعقال فمنها<دة وعقال فمنها أما األدلة V امتناع ا��يف �< بما ال يطاق أو با�ستحيلأما األدلة V امتناع ا��يف �< بما ال يطاق أو با�ستحيلأما األدلة V امتناع ا��يف �< بما ال يطاق أو با�ستحيلأما األدلة V امتناع ا��يف �< بما ال يطاق أو با�ستحيل
 وُْسَعَها {قوU تعا�  ::::األولاألولاألولاألول    ا:�لا:�لا:�لا:�ل

Ù
 يَُكلáُف اهللاÙُ َغْفًسا إِال

َ
أن اهللا تعا� اخ© وال شك أن  ::::االستداللاالستداللاالستداللاالستدالل    ووجه .اIقرة }) ��S(ال

 .و الطاقةبما ال يطيق وال شك أن ا�ستحيل <دة أو عقال غ° داخل ¥ت الوسع  ه ال يكلف اإلنساننÙ كخ© ه صدق 
يِن ِمْن َحَرٍج {� قوU تعا ::::ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا»ا:�ل ا�ا» á:ا rِ أن اهللا تعا�  ::::اآليةاآليةاآليةاآلية ووجه االستدالل من هذهووجه االستدالل من هذهووجه االستدالل من هذهووجه االستدالل من هذه    ----    ا�ج} )��( َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم

ا��يف با�ستحيل <دة أو عقال r ا��يف به فيه  والشك أن ،نه لم Ïعل r ديننا حرجأاخ© وال شك أن خ©ه صدق 
 .حرج عظيم

ُعôَْ يُ {قوU تعا�  ::::ا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الثا:�ل ا�الث
ْ
 يُِريُد بُِكُم ال

َ
يôَُْ َوال

ْ
أن  ::::االستدالل من هذه اآليةاالستدالل من هذه اآليةاالستدالل من هذه اآليةاالستدالل من هذه اآلية    ووجه. اIقرة})��P(ِريُد اهللاÙُ بُِكُم ال

 .ومع¢ هذا انه لن يكلفنا بما ال نستطيعه ،نه ال يريد بنا العôأ واهللا اخ© ةا��يف با�ستحيل فيه عô ومشق
نه يدل V عدم أ: : : : ووجه االستداللووجه االستداللووجه االستداللووجه االستدالل). توا منه ما استطعتمأذا أمرتكم بأمر فإ(  صÉ اهللا عليه وسلم قوU: : : : ا:�ل الرابعا:�ل الرابعا:�ل الرابعا:�ل الرابع

فمن باب أو¾ أيضا ا��يف با�ستحيل اtي ال  ،Òكنا ن ËنÔوجوب القيام بالعمل الشاق اtي ال يستطيعه اإلنسان و
 .عقالً <دة أو  يستطيعه اإلنسان أصال �Ëستحيل

نه ال يوجد فيها أفإننا عندما نتتبع أحÆم ال*يعة 	د : ايعة وفروعها وما ورد فيهاستقراء أحÆم ال* ::::ا:�ل اlامسا:�ل اlامسا:�ل اlامسا:�ل اlامس
 .عقالتكليف بمستحيل <دة أو 
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واtي ليس ب¡ ال  ،ال يعد شيئا وما ال يتصور وقوعه فإنه ،أن ا�ستحيل <دة أو عقال ال يتصور وقوعه ::::ا:�ل السادسا:�ل السادسا:�ل السادسا:�ل السادس
  .هيمكن أن نؤمر ب

وزعموا ، ونقل عن األشاعرة أنهم ذهبوا إ� جواز ا��يف بما ال يطاق أو ا�ستحيل ،وعقال يل <دةهذا ما يتعلق با�ستح
وذهب بعضهم إ� عدم ، وÒكن وقوعه نه جائزأفذهب بعضهم إ�  ،نه مذهب أهل السنة واÇماعة واختلفوا r وقوعهأ

ãوقوع حأذكر الرازي وهو  وقد ،ورأفة من اهللا عز وجل بعباده ةوقوعه ر V كتابه ا�حصول أدلة كث°ة تدل r دهم
 .أو بما ال يطاق r �يعة اإلسالم ا��يف با�ستحيل

� أن العقل دÙ فإننا ال نَ  ،إن Ëن مرادك اÇواز العقÊ ::فنقولفنقولفنقولفنقولنناقشه نناقشه نناقشه نناقشه     ))))من األشاعرة من األشاعرة من األشاعرة من األشاعرة ( ( ( (     ومن قال ومن قال ومن قال ومن قال     واز ا��يف بما ال يطاقواز ا��يف بما ال يطاقواز ا��يف بما ال يطاقواز ا��يف بما ال يطاق
امتناعه  ولكن ا:�ل اtي دل V ،ع عن ا��يف بما ال يطاق أو ا�ستحيلالعقل هو اtي من ال نقصد أن ،هو ا�انع منه

ا:الة V امتناع ا��يف با�ستحيل <دة  من األدلة ةوقد مر بنا ºل، ا��يف با�ستحيل عقال أو <دة هو د�ل ال*ع
 . وعقال r ال*ع

tوأما اtوأما اtوأما اtنه واقعاً نه واقعاً نه واقعاً نه واقعاً أأأأ    قال منهمقال منهمقال منهمقال منهم    ينينينينوأما ا     
ً
>� 
ً
>� 
ً
>� 
ً
  ::::::::منهامنهامنهامنها    ةةةةدلدلدلدلأأأأك بك بك بك بفقد استدلوا V ذلفقد استدلوا V ذلفقد استدلوا V ذلفقد استدلوا V ذل    ::::�<

ِ  {: قوU تعا�   ::::::::ا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األولا:�ل األول
Ù

tا 
َ

Vَ تَُه
ْ
ا َكَما ãََل ِْمْل َعلَيْنَا إِْ�ً

َ
¥ 

َ
نَا َربÙنَا َوال

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
يَن ِمْن َقبِْلنَا َربÙنَا َربÙنَا ال

َا بِِه 
َ
 َطاقََة \

َ
نَا َما ال

ْ
ل áَم

ُ
¥ 

َ
اهللا تعا� أن ال øملهم  أنهم قالوا إن هؤالء قد دعوا ::::االستدالل من ذلكاالستدالل من ذلكاالستدالل من ذلكاالستدالل من ذلك    ووجهووجهووجهووجه. رةاIق}) ��S(َوال

اtي ال يمكن حصوU ال فائدة من د<ء اهللا بعدم إيقاعه  ن ال¡ءأل ،فدل ذلك V أن هذا Òكن ا�صول ،ماال يطيقون
هذا  فإنه لو لم يمكن ،نه Òكن وقوعهأدل V اهللا تعا� r عدم إيقاع هذا األمر عليهم  فدل V أنهم �ا دعوا ،علينا

ل اهللا أسيكون Òتنعا وا�متنع ال ي*ع أن يس ألنه r هذه ا�الة ،øملهم ماال طاقة Áم به ن الحصوU ما سألوا اهللا تعا� إ
ظلم ال يمكن أن يقع ن الأل "ا\ ال تظلم¼"نه ال Ïوز مثال أن يقول الشخص أ فحينئذ أو كما يقال ،تعا� رفعه أو منعه

نه يمكن أن يقع عليهم أ فبد<ئهم دل V ،نه ال يمكن وقوعه فال ي*ع د<ء رفعه أو منعهأفمادام  ،تعا� للعبد من اهللا
 .ا��يف بما ال يطيقون فدعوا اهللا تعا� أن ال يوقعه عليهم

    ::::ن وجهxن وجهxن وجهxن وجهxمممموÏاب V ذلك وÏاب V ذلك وÏاب V ذلك وÏاب V ذلك 
 .اآلية ال¡ء الشاق وليس ا�ستحيل عقال أو <دة  هذهأن ا�راد بما ال طاقة Áم به r ::::األولاألولاألولاألولالوجه الوجه الوجه الوجه 
 ،قد فعلت بعد د<ئه بهذه اآلية :قالن اهللا أاستجاب د<ءهم كما ثبت r صحيح مسلم  أن اهللا تعا� قد ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»الوجه الوجه الوجه الوجه 

 .وقوعهواستجابته تدل V عدم 
وقوع خالف علم اهللا تعا� �ال أو ويؤمن  نبأنه ل ،جلباإليمان مع علم اهللا عز و قالوا فيه أن أبا Áب م�ف    ::::::::ا»ا»ا»ا»ا»ا»ا»ا»ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا��ل �ل �ل �ل �ل �ل �ل �ل ا:ا:ا:ا:ا:ا:ا:ا:

إن اهللا تعا�  :قال وقد ساق اآلمدي هذا ا:�ل بعبارة أخرى ،ف باإليمان وهو �ال وقوعه منهفيكون قد ُ!  ،مستحيل
ان بما جاء به �مد صÉ اهللا ذلك أمره باإليم ومع. ا�سد}) R(َسيَْصÉَ نَاًرا َذاَت لََهٍب { ن أبا Áب من أهل ا\ار بقوUأخ© أ

الÖ تدل V عدم إيمان  .ا�سد} )R(َسيَْصÉَ نَاًرا َذاَت لََهٍب {عليه وسلم هذه اآلية  وÒا جاء به �مد صÉ اهللا ،عليه وسلم
  فيكون أبو ،نه سيدخل ا\ارأأÁ Èب و

ُ
ك بأن يقال للشخص آمن بأن وهذا مستحيل، مر بان يصدق بأنه لن يؤمنÁب قد أ

 : وÏاب عن هذا من وجهxوÏاب عن هذا من وجهxوÏاب عن هذا من وجهxوÏاب عن هذا من وجهx ،ستحيلمن باب ا�هذا التؤمن، قالوا 
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بينه وبx  للم ø، إذا إيمان أÁ Èب لم يكن مستحيال r حياته نÙ أل ،با�ستحيلتكليفاً أن هذا ليس  ::::األولاألولاألولاألول الوجهالوجهالوجهالوجه
 ،قام r ا�ستحيل عقال و<دةاألشاعرة r هذا ا� واlالف بيننا وبx، وÔنما منعه من اإليمان ك©ه وعناده ،اإليمان حائل

 .تعلق علم اهللا األز× بعدم وقوعهلغ°ه أو ا�ستحيل اtي  ا�ستحيل وا�ثال اtي ذكر د�له هنا هو
ذنوبه ثم  محص�نه سيصÉ ا\ار وقد يدخل ا\ار ا�ؤمن أبل فيها  ،نه لن يؤمنأفيها نص V  أن اآلية ليس ::::الوجه ا�ا»الوجه ا�ا»الوجه ا�ا»الوجه ا�ا»

ا { عا�mرج منها كما قال ت  َربáَك َحتًْما َمْقِضي;
َ

Vَ َنËَ َوارُِدَها 
Ù

الِِمxَ ِفيَها ) �P(َوÔِْن ِمنُْكْم إِال Ùَقْوا َونََذُر الظ Ùيَن اي ِ
Ù

tا á& ُعمÙ ُغنَ
ا  ا ال يطاق ن ا��Æف ال*عية !ها Òأالقول ب إ� أÈ حسن األشعري اآلمداي وغ°ه وهذا القول قد نسب .مريم}  )�S(ِجِثي;

والصحيح ، وقوU إن القدرة V الفعل ال تتقدم V الفعل ،ن اهللا هو خالقهاأ¨لوقة هللا و ن أفعال العبادأV قوU ب ريعاً فت
ن القول 0لق األفعال ال أل ،Òا ال يطاق ن أفعال العباد ¨لوقة هللا أن تكون ا��Æف ال*عيةأالقول ب V نه ال يلزمأ

م وأما قوU بعدم تقد2  ،فإذا أثيب أو عوقب فإنما يثاب ويعاقب V فعله ،حقيقة ن العبد هو الفاعل لفعلهأبيناقض القول 
  .، وX V حال الªم r هذا ا�سألة يؤول إ� مسائل اإلعتقادملÙ سَ غ° مُ فV الفعل  القدرة

ا�ستحيل �< هو الراجح r بم ا��يف بما ال يطاق أو القائلx بعد وختام هذه ا�سألة ننبه إ� أمر مهم وهو قول اÇمهور
 إنما ^ أمثلة ،األشاعرة ن X ما مثل به القائلون بوقوع ذلك منأعرفنا من تتبع أحÆم ال*يعة واستقراءها و �ا ،هذا ا�قام

هذه األشياء مستحيالت  سميةوت ،وقوعه ال من حيث إمÆن وقوعه ستحيل أو للمحال اtي تعلق علم اهللا تعا� بعدمللم
بل ^ من قبيل األمر ) ا�ستحيل با��يف بما ال يطاق أو ( وهو وtلك ال تدخل r موضوعنا هنا  ،tاتها هذا غ° مقبول

فما ذكروه من أمثله r  ،علم اهللا تعا� بعدم وقوعه هذا ما نسميه مستحيال ا�ستحيل اtي تعلق كما قلنا وهو ،ا�مكن
ا�ستحيل اtي تعلق علم  إنما تق® V موضوع ا�ستحيل بغ°ه أو ة،<م صورةا��يف ا�ستحيل بV تدل  ال هذا ا�قام

 .هوقوعبقول الأيضا يوافقون V  وربما هم ،وهذا õن نقول بوقوعه ،اهللا تعا� بعدم وقوعه
أربعة �وط كما ذكرنا و أيضا ëتم �منا ا�تعلقة بالفعل ا��ف به و^  وبهذا ëتم الªم عما يتعلق ب*وط ا��يف

ال*� وهو ا�كم  وابتدءا من ا�لقة القادمة سيكون �منا عن القسم ا�ا» من أقسام ا�كم .ا��يف عن مسائل
الوض�

    ))))    �R�R�R�R( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 

 .الوض� منسوب إ� الوضع ::ا�كم الوض�ا�كم الوض�ا�كم الوض�ا�كم الوض�  ��
يقال وضع عنه دينه إذا  ،ك ويأì بمع¢ االفfاء ويأì بمع¢ الوالدةبمع¢ الf اإلسقاط ويأì ::::الوضع r اللغة يأì بمع¢الوضع r اللغة يأì بمع¢الوضع r اللغة يأì بمع¢الوضع r اللغة يأì بمع¢

وضعت ا�رأة ãلها إذا  ويقال ،ويقال وضع الرجل ا�ديث إذا افfاه ،ويقال وضعت ال¡ء هناك إذا تر|ته هناك ،أسقطه
 . و:ته
منه أو  عله  آخر أو �طا U أو مانعاً ا��فx  عل ال¡ء سببا ل¡ء  خطاب اهللا تعا� ا�تعلق بأفعال ::::صطالحصطالحصطالحصطالحr االr االr االr اال

، أو بعبارة أخرى اlطاب الوراد من اهللا فاسدا أو  عل ال¡ء عزيمة أو رخصة أو  عله أداء أو قضاء أو إ<دة صحيحا أو
 .الخ......... تعا�  عل îء سببا،
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ب°ي? وغ°هم وÏعلونه تعريفاً شامال وهذا ا�عريف أختاره ºهور من األصو�x مثل اآلمدي والغزا± والشاطÓ وا�
إلقسام ا�كم الوض�، وبعضهم يقت® ا�عريف V ال*وط واالسباب وا�وانع لكونها !يات ا�كم الوض� أو األقسام 

 .ا�تفق عليها
 .تعا�وارد من اهللا وقد سبق اإلشارة إ�ه وهو ال "تعا�اهللا  خطاب" قو\ا مع¢

قد يرد V بعضهم أنه وض� من وضع الب* وهذا ليس هو  ألنه ،موضوع من اهللا تعا� أي ::::ا�كم الوض�ا�كم الوض�ا�كم الوض�ا�كم الوض�ا�قصود با�قصود با�قصود با�قصود ب
     . ا�قصود

 :الوض� لكن فرق بx ا�كم ا��ي� وبx ا�كم ،نعم ا��ي� موضوع من اهللا تعا� ؟ا��ي� موضوع من اهللا تعا� ؟ا��ي� موضوع من اهللا تعا� ؟ا��ي� موضوع من اهللا تعا� ؟ هل ا�كمهل ا�كمهل ا�كمهل ا�كم****    
oي���ي�ا�كم ا��ي�ا�كم ا��ي�ا�كم ا��اته فيه تكليف ::::ا�كم اt وأن يفعله ا��ف واجب أو �رم أ ومقصودõذلك مقصود أن يمتثله  و مندوب و

    ا��ف،
oنما مقصوداً لغ°ه وضعه اهللا :أما ا�كم الوض�أما ا�كم الوض�أما ا�كم الوض�أما ا�كم الوض�Ôاته وt بمع¢ أن اهللا وضعه �كون خادماً  ،سبحانه ليس مقصودا 

وجد ، كما هو معلوم فاألحÆم ال*عية ت�ا استطعنا القيام باألحÆم ا��يفية ا�كم الوض� ولوال وجود ،��ي�اللحكم 
 . و �وطها أسبابهاو�وطها، وتنت� بوجود موانعها أو انتفاء  أسبابهابوجود 

وصف متعلق  ووه، ا�كم الوض� عبارة عن أمور !ية وضعت كمعرفات لل*ع كما ذكر العلماء ^ الوضعيةالوضعيةالوضعيةالوضعية فاألحÆمفاألحÆمفاألحÆمفاألحÆم
 ،أو رخصة أو أداء أو إ<دة و عزيمةوهذا الوصف إما أن يكون �طاً أو مانعاً أو سبباً أو صحة أو فساد أ ،تكلي� éكم

 ،والطهارة مثًال �ط لصحة الصالة ،يعرفنا م� نقيم الصالة فهو سبب ،وقت الصالة وضع �عرفنا م� نقيم الصالة: مثال
 فهذه األحÆم الÖ ال ،ومثال الرجم r الزنا ب*ط وجود اإلحصان ،بهذه الصورة صحيحة ف  تعرفنا م� تكون الصالة

 .تسæ أحÆماً وضعيةوبانتفائها  أو ال نعرف انتفاء ا�كم ا��ي� إال ،وجود ا�كم ا��ي� إال بوجودهانعرف 
    ::::أقسام ا�كم الوض�أقسام ا�كم الوض�أقسام ا�كم الوض�أقسام ا�كم الوض���

 ) العزيمة -الرخصة  - اإل<دة -القضاء  -األداء  -الفساد  -الصحة  - ا�انع  -ال*ط  -السبب ( 

 فقد وقع خالف بالصحة والفساد ،بل أن هناك من mرج بعضها ،ض�أنها داخلة ¥ت ا�كم الو و^ ليست �ل اتفاق

سيأì  -؟ تكليفية الرخصة والعزيمة هل ^ أحÆم وضعية أم ^ أحÆم، ووقع خالف بx هل ^ أحÆم وضعية أو عقلية
 .إن شاء اهللا –تفصيل الªم فيها r موضع آخر 

 .أنها حكم وض�: ، وقالال*عيةال*عيةال*عيةال*عيةقديرات قديرات قديرات قديرات ا�ا�ا�ا� :أضاف بعضهم لألحÆم الوضعية أقساما أخرى و^
 حكماً 0الف واقعه^  ::::ا�قديرات ال*عيةا�قديرات ال*عيةا�قديرات ال*عيةا�قديرات ال*عية

ً
ود وجه �� سواء Ëن وجوداً أو عدماً، وذلك لوج- إعطاء ال¡ء �<

 و^ : ، وtلك يقال r تعريف ا�قديرات ال*عيةا�فاتاً إ� وجه �� معت© -يقت� هذا االعطاء
ً
إعطاء ال¡ء �<

ا�وجود حكم ا�عدوم أو أن يعطى ال¡ء ا�عدوم  كأن يعطى ال¡ء .ا�فاتاً إ� وجه �� معت© 0الف واقعه حكماً 
 ونقول Áذا ،فيعطى حكم ا�عدومال يك� إال ل*به  ا�اء إذا Ëن موجوداً وøتاجه شخص ل*به  مثالً ، حكم ا�وجود

ا�قتول خطأ تورث عنه ديته و^ إنما  :طاء ا�عدوم حكم ا�وجودإع مثلو ،الشخص تيمم وÔعطاء ا�عدوم حكم ا�وجود
وبعد  ،إال إذا دخلت r ملكه وا:ية ال تورث عنه ،وض وا�عوضبموته ألنه قبل موته مالك \فسه فال Ïمع U بx العُ  åب

ورث عن ا�يت وال يستحقها فا:ية ت ،ح� تنتقل إ� ورثته فيقدرون دخوÁا r ملكه قبل موته ،ا�وت يستحيل ا�مليك
لك قدر المُ ها قبل موته فيُ كَ لَ مَ قد أنه  r هذه ا�الة فيقدرون ،ا�وت هو ال يمكن أن يملك وبعد ،الشخص إال بعد موته
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هذا إال بهذه الصورة و ألن الورثة س°ثون عنه وال يمكن أن 	د U وجه �� ،ا�وت يقدر موجوداً قبل ا�وت ا�عدوم بعد
 . ج ا�خري

Ëلشهود واإلقرار و ا�مx  :حÆماأل ضاة rو^ الÖ يستند إ�ها القُ  ::::    اجاجاجاججَ جَ جَ جَ ا�ِ ا�ِ ا�ِ ا�ِ أيضاً من أقسام ا�كم الوض� أدخل بعضهم 
 أقسام ا�كم الوض� �ل نظر عند األصو�x ألن ا�شهور عندهم ما ذكرنا وÔدخاÁا r ،مع ا\كول أو مع الشاهد الواحد

 "األقسام الع*ة"

 ::::::::ا�كم الوض�ا�كم الوض�ا�كم الوض�ا�كم الوض�    تسمياتتسمياتتسمياتتسميات  ��

P. 0طاب الوضع æي� ألن اهللا تعا� وضعه �كون عالمة لوجود ا�كم ،يس��ي� أو انتفاء ا�كم ا��ا.  

S.æيفية أو بانتفائها ألنه يفيدنا فقط �رد ،خطاب اإلخبار أيضاً  يس��م اÆفالطهارة مثًال تفيدنا  ،اإلخبار إما بوجود األح
 . الرجم يدل وجوده V وجوب وÔحصان الزا» مثالً  ،ال يمكن أداؤها الصالة يمكن أداؤها أو بأن
    ::::أقسام ا�كم الوض� أقسام ا�كم الوض� أقسام ا�كم الوض� أقسام ا�كم الوض�  �
        السببالسببالسببالسبب    ::::القسم األول من أقسام ا�كم الوض� القسم األول من أقسام ا�كم الوض� القسم األول من أقسام ا�كم الوض� القسم األول من أقسام ا�كم الوض� �
وقوU  ،أي طريقا))  فأتبع سببا ((قال تعا� ،ومنه اIاب، ومنه ا�بل ،ومنه الطريق ،ما يتوصل به إ� الغرض ا�قصود ::::لغةلغةلغةلغة

 .أبواب السماء أي) أسباب السموات * بأبلغ األسبالعÊ  (تعا� 
 .كونه معرفا �كم �� وصف ظاهر منضبط دل ا:�ل السم� V ::::عند اÇمهورعند اÇمهورعند اÇمهورعند اÇمهورا ا ا ا اصطالحاصطالحاصطالحاصطالحوووو

يمكن إدراكه بأحد éيث ظهوره أن يكون معلوماً  ومع¢ ،يع¼ غ° خ� ):):):):    ظاهرظاهرظاهرظاهر( ( ( ( وقو\اوقو\اوقو\اوقو\ا ، يع¼ مع¢ ::::))))    وصفوصفوصفوصف( ( ( ( وقو\ا وقو\ا وقو\ا وقو\ا 
دل ا:�ل دل ا:�ل دل ا:�ل دل ا:�ل ( ( ( (  وقو\ا ،ال mتلف باختالف األحوال واألشخاص وõو ذلك يع¼ �ددا ):):):):منضبطمنضبطمنضبطمنضبط( ( ( ( ااااوقو\وقو\وقو\وقو\ ،ا�واس ا�علومة

البد من د�ل من الكتاب والسنة V أن هذا الوصف الظاهر مع¢ هذا أنه  ::::))))    معرفا �كم ��معرفا �كم ��معرفا �كم ��معرفا �كم �� السم� V كونهالسم� V كونهالسم� V كونهالسم� V كونه
    (((( ومع¢ قو\ا ،ينشئها ال*ع وضعية وÔنما اtيومع¢ هذا أن العقل ال ينشئ األحÆم ال ،يعت© سبباً �كم �� ا�نضبط

وجود ا�كم ال*� éيث يوجد ا�كم بوجوده  أن يكون ذلك الوصف عالمة V ):):):):    �كم ���كم ���كم ���كم ��    أن يكون معرفاً أن يكون معرفاً أن يكون معرفاً أن يكون معرفاً 
 . وينت� بانتفائه
: ومع¢ هذا  ،هtات هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ::::عند األصو�x ذكره القراrعند األصو�x ذكره القراrعند األصو�x ذكره القراrعند األصو�x ذكره القراr أشهرأشهرأشهرأشهروهناك تعريف وهناك تعريف وهناك تعريف وهناك تعريف 

فالزنا مثال سبب r وجود  ،V عدم ا�كم أن السبب أمر جعل الشارع وجوده عالمة V وجود ا�كم وعدمه عالمة
 .الزنا انت¯ ا�د ا�د فإذا وجد الزنا وجد ا�د وÔذا انت¯

الطهارة فإنها ال يلزم من وجودها مثل  ،وجوده الوجود mرج ال*ط ألنه ال يلزم من :))))    ما يلزم من وجوده الوجودما يلزم من وجوده الوجودما يلزم من وجوده الوجودما يلزم من وجوده الوجود( ( ( (     فقو\افقو\افقو\افقو\ا
 .آخر فقد ال تصح لسبب ،صحة الصالة

مثل ا�د r الزنا وهذا القيد  ،ا�كم وهو ببÙ سَ أي يلزم من عدم السبب عدم وجود المُ     ):):):):    يلزم من عدمه العدميلزم من عدمه العدميلزم من عدمه العدميلزم من عدمه العدم    وووو( ( ( (     وقو\اوقو\اوقو\اوقو\ا
 فال يلزم من عدمه ،ين مانع من الزÑةمثال ا: ،العدم بل يلزم من وجوده العدم ألن ا�انع ال يلزم من عدمه ،mرج ا�انع

 . عدم وجوب الزÑة بل قد åب الزÑة وقد ال åب
اقfن  فإنه إذا ،fز بهذا القيد عن ما لو اقfن مع السبب فقدان ال*ط أو وجود للمانعوøُ ، أي lاصة نفسه ):):):):    tاتهtاتهtاتهtاته( ( ( ( وقو\اوقو\اوقو\اوقو\ا

وجود مانع فينعدم ا�كم ولكن  ل*ط وقد يقfن بهبل لفقدان ا ،ليس tات السببوبه فقدان ال*ط انعدم ا�كم 
 .ليس لوجود السبب لكن لوجود ا�انع
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Ëن مناسبا  إال أنه إذا ،ا�كم مناسبة ظاهرة سواء Ëن مناسبا أو غ° مناسب ت*يع ينظروا إ� مناسبة اÇمهور لم و
، فإنه يسæ سببا فقط وال يسæ علة هرةوÔن لم يكن مناسبا U مناسبة ظا ،للحكم مناسبة ظاهرة يسæ علًة وسبباً 

 -ا�كمة- ا�ناسبة فمثال زوال الشمس سبباً لصالة الظهر وõن ال ندرك فاÇمهور ينظرون ا�ناسبة بx السبب و ا�كم،
أما إذا Ëن ، مناسب مناسبة ظاهرة عند اÇمهور ألن ا�كم غ° ،من زوال الشمس سبب لصالة الظهر فيسæ سبباً فقط

فا�كمة وا�ناسبة ظاهرة وهو أنه سبب r زوال العقل  ،فإنه سبب �حريم اlمر ب مناسبة ظاهرة مثل اإلسÆرمناس
ً�َ وعلة، وÔضاعته  .هذا اصطالح اÇمهور. ألن ا�كمة وا�ناسبة ظاهرة، وtلك يسè هذا ºهور األصو�x سببا

    ::::السببالسببالسببالسببفعرفوا فعرفوا فعرفوا فعرفوا     مثل المثل المثل المثل ال%%%%دويدويدويدوي    ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفيةاصطالح اصطالح اصطالح اصطالح أما أما أما أما 
 .العلل لحكم من غ° أن يضاف إ�ه وجوب وال وجود وال يعقل فيه معا»لون طريقا يك بأنه ما
إ�  وال*ط وغ°ها Òا يكون طريق يع¼ يف� إ�ه فيدخل فيه السبب والعلة ):):):):    ما يكون طريقاً للحكمما يكون طريقاً للحكمما يكون طريقاً للحكمما يكون طريقاً للحكم( ( ( (     فقوÁمفقوÁمفقوÁمفقوÁم

ا العلة ألنها يضاف إ�ها وجوب من غ° أن يضاف إ�ه ثبوت و mرج هذ ):):):):    من غ° أن يضاف إ�ه وجوبمن غ° أن يضاف إ�ه وجوبمن غ° أن يضاف إ�ه وجوبمن غ° أن يضاف إ�ه وجوب( ( ( ( وقوÁم وقوÁم وقوÁم وقوÁم ، ا�كم
 .عنده ا�كم يضاف إ� وجود ال*ط ثبوتاً  دmرج ال*ط فإن وجو ):):):):    وال وجودوال وجودوال وجودوال وجود( ( ( (     وقوÁموقوÁموقوÁموقوÁم، ا�كم
فال يوجد للسبب تأث° فا�كم r أي وجه من  وا�أث° ا�الئمةأي ال تعقل فيه  ):):):):وال يعقل فيه معا» العللوال يعقل فيه معا» العللوال يعقل فيه معا» العللوال يعقل فيه معا» العلل( ( ( ( وقوÁم وقوÁم وقوÁم وقوÁم 
 . للحكم مالئمةÁا تأث°ا r ا�كم وÁا  العلة ألن وtلك احfزوا بهذا عن ،الوجوه

الوصف  وtلك السبب عند ا�نفية يق®ونه V ما Ëنت r العلة غ° ظاهرة بx ::::ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية ا�فريق بx السبب والعلة عندا�فريق بx السبب والعلة عندا�فريق بx السبب والعلة عندا�فريق بx السبب والعلة عند
فيه غ° ظاهرة وصالة الظهر فا�كمة  وأما ا�ناسبة بx زوال الشمس ،وبx ا�كم فمثال زوال الشمس عندهم يسæ سببا

فيتبx أن ا�نفية يفرقون بx ، ظاهرة وا�نفية يسمونه علة فقط وأما اإلسÆر فا�ناسبة فيه ،فهذا يسæ عندهم سبب
 .ظاهرة العلة ما Ëنت ا�ناسبة فيهاأن السبب ما Ëنت ا�ناسبة فيه غ° ظاهرة و السبب والعلة بأن

  ::إطالقات السبب عند الفقهاءإطالقات السبب عند الفقهاءإطالقات السبب عند الفقهاءإطالقات السبب عند الفقهاء  ��
يفيده وøقق االجتهاد فيه فÆن ا�توقع أن يكون الفقهاء تابعx لألصو�r x  صول مضافا إ� الفقه ألنه�ا Ëن علم األ

¨الفة �ا اصطلح عليه  غ° أننا 	دهم r كتب الفروع يطلقون لفظ السبب V عدة أمور قد تبدوا ،حقيقة السبب اعتبار
 : السبب r اصطالح الفقهاء مشfك r عدة معا» امة أن لفظوذكر الغزا± وابن قد ،األصو�ون r مفهوم السبب

والُمر� الشخص اtي وقف V  ،صاحب سببصاحب سببصاحب سببصاحب سببإن حافر اI[ : حيث قالوا ،ا�با�ة يطلقون السبب r مقابل ::::ا�ع¢ األولا�ع¢ األولا�ع¢ األولا�ع¢ األول
ألن اÁالك با�، إذن ا�افر سموه متسبب واtي أرداه سموه م ،صاحب علةصاحب علةصاحب علةصاحب علةشخص آخر  فا:افع هذا أو ا�ر�  ب[ ودفعه

fذا ديةبالÔا�با� وانقطع حكم ال با�فر و V ا�تسبب اجتمع السبب وا�با�ة غلبت ا�با�ة ووجب الضمان. 
علة العلة فهو علة لإلصابة واإلصابة  وهو إذا دققنا فيه ،الر$ ألن الر$ سبب للقتل من حيث أنه سبب للعلة ::::ا�ع¢ ا�ا»ا�ع¢ ا�ا»ا�ع¢ ا�ا»ا�ع¢ ا�ا»

Ëن الر$ شبيهاً  ال بالر$ باإلصابة ا�توسطة بx الر$ والزهوق ولكن �ا حصل ا�وت ، - لروحزهوق ا -علة للزهوق 
 .Ëن مفضياً إ� ال¡ء وطريقا إ�ه فسمو سبباً tلك بالسبب r وضع السبب وهو ما

و�Ñمx بدون  ،لزÑةسبباً لوجب ا يسæ ا\صاب بدون ا�ول فإنهبلوغ ك ،�طها العلة ال*عية بدون  ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث    ا�ع¢ا�ع¢ا�ع¢ا�ع¢
ة، مع أنه ال بد منهما r الوجوب، ويريدون بهذا السبب ما¥صل إضافة ا�كم إ�ه لوجوب الكفار سببتسæ ا�نث فإنها 

 .كما يقال نصاب الزÑة و|فارة ا�مx وõو ذلك
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 وال*ط وانتفاء ا�انع ووجود ا�قت� العلة ال*عية الÆملة الÖ توجب ا�كم و^ ا�جموع ا�ر|ب من ::::ا�ع¢ الرابعا�ع¢ الرابعا�ع¢ الرابعا�ع¢ الرابع
و�طه ما ذكر  االÏاب والقبول،فإنه حكم �� مقتضيه  ،اIيع وا\Æح éصول ا�لك r: ومثلوا tلك  ،األهل وا�حل

قد و ،وõو ذلك وأهله هو كون العاقد صحيح العبارة ،و�له العx ا�بيعة وا�رأة ا�عقود عليها ،الفقه من �وطه r كتب
باعتبار  - عن وضع اللغة - وضع اللسان يع¼ الغزا± أن إطالق السبب V العلة ال*عية الÆملة هو أبعد الوجوه عنذكر 

  أن السبب r وضع اللغة عبارة عن ما øصل
ً
  .ا�كم عنده ال به 0الف العلة فإنها موجبة للحكم �<

لإلصابة ، إذ الر$ علة العلة لكونه علة تظم r سلك العلةاإلطالقات ما عدا األول منها !ها تن وحاصل القول أن هذه
فهذه اإلطالقات وعليه  الروح، وا\صاب بدون علة علة öلف �طها، واطلقوا بالعلة الÆملة، واإلصابة علة للزهوق

 .باعتبار ما يوجد فيها من معا» السبب ،السبب عند األصو�x من حيث اÇملة تدخل r مسæا�الثة 
  ::::السببالسببالسببالسبب حكمحكمحكمحكم��

سواء رä  -ا�كم ال*� -مسبَبَُه يع¼  فإنه حينئذ يfتب عليه ،من أ= به Ëمال مستكمال ل*وطه مع انتفاء موانعه
فمن فعل السبب Ëمال بتمامه ثم قصد أن  ،لفعله r مثل هذه ا�ال ألنه ال ع©ة بقصده ا�خالف ،أم لم يرض بذلك الفاعل

 وتكلف رفع ما ليس U رفعه ،ليهيfتب ع ه والال يقع مَسبَبُ 
ً
أو بيعا أو  من عقد نكاحاً صحيحاً : فمثال  ،فقد قصد �اال

قصده عبثاً ولزم أن يfتب V تلك العقود  غ° ذلك من العقود ثم قصد أن ال يستبح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع
ويكون قصد ا��ف  ،شارع ورتب عليها أحÆماً وغ° ذلك Òا قصده ال لك وÔباحة االنتفاعمُ ـأحÆمها من انتقال ال

  .r مثل هذه األمور لغواً ال ع©ة به ا�خالف لقصد الشارع
ينبú بأن لم يكن Ëمًال مستوفياً ل*وطه وأرÑنه وانتفاء موانعه بل اختل  و ا�قابل إذا لم يأت ا��ف بالسبب V ما 

ليس وقوعها أو عدم  ألن ا�سببات ،ه مسببه سواء شاء ا��ف ذلك أم أبجد فيه مانع فإنه ال يfتب عليأو وُ  فيه �ط
 
ً
وألن الشارع لم Ïعل األسباب  مقدوره،أو غ°  مقدورهتكون  قد من أنها _سيأì كما _إ� اختيار ا��ف  وقوعها مو|وال

 .مؤدية إ� ا�قصود بكاملها V الوفاء وا�مام وÔال لم تكن أسبابا مفضية إ� مسبباتها إال إذا وجدت
با�سبب  لعنه من خل ينتجلم يأت بالسبب V كماU وتمامه بأن وجد منه تفريط أو إهمال فإنه يؤاخذ بما  وV هذا فمن

فإنه مؤاخذ  ،اع إذا ثبت تفريطه فيما قام به من أعمالنÙ الُص  وtلك فإن الطبيب وا�جام وغ°ه من ،يع¼ r ا�كم ال*�
 .قيامه بالعناية ا�عتادة r مثل هذه األمور فيه لعدم بضمان ما فرط

    ))))    �R�R�R�R( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 
        العلـــــةالعلـــــةالعلـــــةالعلـــــة: : : : الوض�الوض�الوض�الوض�القسم ا�ا» من أقسام ا�كم القسم ا�ا» من أقسام ا�كم القسم ا�ا» من أقسام ا�كم القسم ا�ا» من أقسام ا�كم ��

 أخرى وتأì بمع¢ ا�كرار Ëل*ب مرة بعد ،وهو عليل أي مريض مرض،اعتل فالن إذا  ،ا�رض تأì بمع¢ ::::لغةلغةلغةلغةتعريفها تعريفها تعريفها تعريفها 

 .U وتأì بمع¢ السبب علة لكذا أي سبب ،أي س@ بعد س@ نهلبعد  لليقال ع

  ::::تستعمل r معنيxتستعمل r معنيxتستعمل r معنيxتستعمل r معنيx: : : : عند األصو�xعند األصو�xعند األصو�xعند األصو�x    اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 
 PPPP---- وسموه ا�كمة. . . . ا�ع¢ ا�ناسب لت*يع ا�كم. 
SSSS----    ي يكون مظنة للمع¢ ا�ناسب لت*يع ا�كم الوصفtهوا إ� هذا ا�ع¢الظاهر ا�نضبط اåاألصو�ون ا ،.    
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 ،إÏاب العدة مثل شغل الرحم مع¢ يناسب ،إطالق العلة V ا�كمة ا�ناسبة لت*يع ا�كميقصد به  ::::للللأما ا�ع¢ األوأما ا�ع¢ األوأما ا�ع¢ األوأما ا�ع¢ األو    
، ولو قيل ما العلة r االستعمال األول أو ف  بمع¢ العلة وا�حافظة V النسل األنساب عدم اختالطوما فيها من مصلحة 

 .ب لت*يع ا�كمr ا�ثال؟ يُقال العلة ^ انشغال الرحم، ألنها ا�ع¢ ا�ناس
 ،- انشغال الرحم يع¼ -لت*يع ا�كم فإن الوطء مظنة للمع¢ ا�ناسب ،فمثل انشغال الرحم لعلة الوطء ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ع¢ ا�ع¢ ا�ع¢ ا�ع¢  وأماوأماوأماوأما

، ولو قيل ما العلة r االطالق أو االستعمال ا�ا» ؟ يقال الوطء اtي ينتج عنه انشغال الرحم، فعلة انشغال الرحم ^ العلة
 r ذلك العدةفتجب. 

r االستعمال األول ا�شقة السفر فالعلة ^ ا�شقة ألن ومثل رخصة الفطر V مع¢ مناسب لت*يع ا�كم  

، وهو وجود ا�شقة ا�ع¢ ا�ناسب لت*يع ا�كم ألنهاا�شقة،  V االستعمال ا�ا» فالعلة هو السفر وهو مظنة لوجود أما
xاالستعمال xوهذا للتفريق ب. 

tلك وxهور األصو�º   ا�ع¢ ا�ناسب اسم V ا�قيقة ،،،،العلةالعلةالعلةالعلةيطلقوا عليه  ولم ،ا�كمةا�كمةا�كمةا�كمةأطلقوا r لكن  ،مع أنه هو العلة
ا�ناسب  بل أطلقوا لفظ العلة V ا�ع¢ الظاهر ا�نضبط اtي يكون مظنة للمع¢ ،بالعلة lفائه وعدم انضباطه لم يسموه

 .وعدماً  داارتبطت به األحÆم وجولت*يع ا�كم ألنه الوصف اtي 
خالفهم r تعليل     اختالفاً يرجع أساسه إ� اختالفاً يرجع أساسه إ� اختالفاً يرجع أساسه إ� اختالفاً يرجع أساسه إ�     اختلف األصو�وناختلف األصو�وناختلف األصو�وناختلف األصو�ون وعند ¥ديد العلة الÖ ^ عبارة عن هذا الوصف ا�ذكور وعند ¥ديد العلة الÖ ^ عبارة عن هذا الوصف ا�ذكور وعند ¥ديد العلة الÖ ^ عبارة عن هذا الوصف ا�ذكور وعند ¥ديد العلة الÖ ^ عبارة عن هذا الوصف ا�ذكور 

، مراأل ا\ظر ا� هذا هذا فعرف X واحد منهم العلة باعتبار ؟ فهل أحÆم اهللا تعا� معللة أو غ° معللة* تعا�  أحÆم اهللا
tا عندما نأì إ� أقوال األصو�r x تعريف، 	د أنها اختلفت r تعريفها، وõن كما قلنا  األصو�x اåهوا إ� أن العلة 

 :	د أنهم عرفوها بعبارات ¨تلفة  تعريفهم للعلة، إذن ما. ^ ا�ع¢ ا�ا»، وأما ا�ع¢ األول سموه با�كمة
PPPP / / / /بعضهم عرفها بأنهابعضهم عرفها بأنهابعضهم عرفها بأنهابعضهم عرفها بأنها:  áيضاويوهو تعريف الرازي ، ف للحكما�عرIر فإذا  ،وابن الُسب� ومن تبعهم واÆلك باإلسt ومثلوا

ب¢ عليه ا�كم ما يُ  :عندهم ففا�راد با�عرá  ،موجوداً r اlمر يدل V ¥ريمها فيكون هذا عالمة V ا�حريم Ëن
�fزباختيار هذا وtلك  ،با�كم وال باعثاً عليه مؤثراً  غ° أنه ال يكون ،ويثبت به وليس �رد أمارة وعالمة �ضة

أن تكون العلة مناسبة للحكم éيث يfتب V �ع ا�كم معها مصلحة العباد من  ولكنهم ال ينفون ،ا�عريف
 . أو دفع Fر جلب نفع

SSSS / / / /بأنها xبأنهاوهناك تعريف ثا» للعلة عند األصو� xبأنهاوهناك تعريف ثا» للعلة عند األصو� xبأنهاوهناك تعريف ثا» للعلة عند األصو� xا�كم: : : : وهناك تعريف ثا» للعلة عند األصو� V اعثIعة وابن ا�اجب وذكره اآلمدي وصدر ال*ي ،ا
 ،مشتملة V حكمة صا�ة أن تكون مقصودة للشارع من �ع ا�كم وفôوا اIاعث للحكم بأنها تكون ،وغ°هم

 بفإن العلة عندهم توجب V اهللا تعا� ا�كم بناء V وجو ،أمارة �ردة بدون فائدة وليس مع¢ ذلك أن تكون
  .األصلح للعباد هذا عند ا�ع�لة

ا�ع�لة أما  .اإلÏاب�خالفوا ا�ع�لة فقالوا اIاعث V ا�كم ال V سبيل  فه هذا ا�عريف فزادوا عليه قيداً أما من عر
األصلح  بالعلة عندهم توجب V اهللا تعا� ا�كم بناء V وجواطلقوا ا�عريف بأنه اIاعث V ا�كم، وذلك ألن 

  . ، بقوÁم با�حسx وا�قبيح العقليxللعباد
 .والطولوجوب V اهللا تعا� ألنه مالك األمر وبيده ا�ول إÏاب وال السنة فال  عند أهلأما 

 .العبادا�عريف ا�ع�لة بناء V أن أحÆم اهللا تعا� معللة بمصالح  اختار هذاقد و
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و Ëن كذلك لÆن ناقصا بذاته وال يكون فعله لغرض، إذا ل �عريف بأن اهللا تعا� اليبعثه îء î Vءاُعfض V هذا ا
مستكمًال بغ°ه وهو حصول ذلك الغرض، ولكن ا�قيقة ليس ا�قصود بذلك بأنه اIاعث V اطالقه سوف نأì إ� 

 .ا�وفيق بx هذه األقوال، ونبx ا�وقف من قوÁم أنها اIاعث V ا�كم
RRRR / / / /عريف�عريفا�عريفا�عريفا�ومعناه أن  ، عل الشارع العلة ^ ا�وجب للحكم ال بذاته بل أنبللعلة اختاره الغزا± و<مة ا�نفية  ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث ا

ومقتضاه أن الشارع ربط بx  ،بذاتها كما تقول ا�ع�لة تأث° العلة با�كم إنما حصل  عل جاعل وهو اهللا سبحانه وليس
ما مست و رقبة وÔزهاق الروحéيث أن وجودها يستلزم وجود معلوÁا عندها كما ربط بx حز ال، العلة ومعلوÁا ربطاً <دياً 

 .وهكذا ...اإلحراقا\ار و 
QQQQ / / / /عريف الرابع�عريف الرابعا�عريف الرابعا�عريف الرابعا�أن  ومعناه أنها مؤثرة بعد ،أن العلة ^ ا�ؤثر با�كم بذاتهو^  تعريف ثا» اشتهر عند ا�ع�لة، وهذا ::::ا

احfزوا بقوÁم ا�ؤثر عن ا�عريف  قد ود، اإلÏا معناه ألن ا�أث° دفا�ؤثر معناها ا�وج ،mلق اهللا سبحانه بها قوة ا�أث°
 وتعريف ا�ع�لة بناًء V ما ذهبوا إ�ه من قاعدة ،با�عرف أي ال تأث° للعلة ن من عرفهاأل ،األول القائل بأن العلة ا�عرف

xقبيح العقلي�وا xحس�عندهم ،ا ìال¡ء ذا r لك فيكون الوص وأن ا�كم ،باعتبار أن ا�سن والقبحt ف مؤثراً تابع
 .اشتمل عليه ذلك الوصف من حسن وقبح ذاì م، أي يستلزمه باعتبار مابذاته r ا�ك

 éيث ال ،فإن ذلك عندهم من قبيل االستلزام العقÊ ،ما أثرت r ا�كم وأوجبته ال �الة^  ومع¢ العلة عند ا�عومع¢ العلة عند ا�عومع¢ العلة عند ا�عومع¢ العلة عند ا�ع����لةلةلةلة

 .اليتصور انفÆك ا�علول عن علته أو öلفه عنها بأي حال من األحو
تقتضيه  كتب األصو�r x الواقع ما يدل V أن ا�ع�لة ينفون قدرة اهللا V خالف ما ال يوجد X Vr حال فإنه و

ابن السبابن السبابن السبابن السب���� r كتابه  r كتابه  r كتابه  r كتابه ،كما نقل ذلك أن اهللا هو الشارع لألحÆم دون ما سواهيقولون بو ،بل ذكروا أنهم ال ينكرون ذلك ،العلة
أن ا�ع�لة الينكرون بأن اهللا هو الشارع لألحÆم وأنما يقولون أن العقل يدرك إن اهللا �ع  واعلم": حيث قال ))))االبهاج االبهاج االبهاج االبهاج ( ( ( ( 

 .، انت, �م ابن السب�"أحÆم االفعال éسب ما يظهره فيها من ا�صالح وا�فاسد
األصلح للعباد يوجب  ةإال أن ظاهر �مهم بوجوب ر<ي ،يلتقون مع أهل السنة و األشاعرة r ا�ع¢ واذا ثبت ذلك فإنهم

واألسباب تستقل با�أث° بذواتها دون اهللا عز وجل لم  وأما أن العلة ،وtلك فقد أنكره أهل السنة و األشاعرة ،ا�حظور
النعلم أحد من أتباع الرسل يقول إن االسباب مستقلة بأنفسها "):  مدار السالكxمدار السالكxمدار السالكxمدار السالكr )x  يقول ابن القيميقول ابن القيميقول ابن القيميقول ابن القيم، وtلك يقل به أحد

وقد ذكر ذلك بعد أن أثبت تعليله االحÆم ال*يعية با�كم  .انت, �مه" � õتاج ا� ماr هذا ا�ذهبحدون اهللا 
 ."وهو ماندين اهللا تعا� به": وا�صالح وأن القرآن وسائر الكتب السماوية تضمنت ذلك، ثم قال

إ� ناحية اعتبارية ألن هذه ا�عاريف ينهم وÔذا نظرنا ا� هذه ا�عريفات للعلة، فا�قيقة انه يمكن أن نرجع اlالف ب
لألحÆم  وذلك إذا عرفنا أن ا�وجب ،عارضا� ما قد يبدو فيها من �وتتقارب مدلوالتها وينت يمكن أن تلت@ r ا�قيقة

وÔذا  وال mالف r ذلك أحد، علماء اإلسالم وهذا أمر متفق عليه بº xيع ،ال*عية هو اهللا سبحانه وحده دون ما سواه
، وهذا يمكن بموجبية العلة وتأث°ها بذاتها هو تعريف ا�ع�لة القائلxفيما يبدو ثبت ذلك فأشد هذه ا�عريفات تطرفاً 

بمع¢ أنه جرت السنة اإلÁية lلق  –بذلك أن اهللا حكم بوجوب ذلك األثر عقيب ذلك األمر  اأن يقال فيه، أنهم أرادو
ق اإلحراق عقب Òاسة ا\ار، وmلق األحÆم عقب وجود أسبابها بطريق جري العادة، األثر عقيب ذلك الشئ، مثًال mل

 V ف�ما وجد ذلك الشئ وجد عقيبه ا�كم، وليس مع¢ ذلك أن العلل و األسباب موجبة 0اصة أنفسها ومؤثرة بذواتها
 .ا�قيقة
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Æك ا�كم عنها عقًال، وليس ا�راد به بأنها فثبت بذلك أن كون العلل موجب أنفسها عند ا�ع�لة وهو عدم تصور انف
موجبة  V U ا�قيقة، إذ األشياء !ها 0لق اهللا تعا�، ولكنه من قبيل االستلزام العقÊ فقط، وهو ال Ïوز öلف ا�علول 

م، وÔن شاء تر|هما عن علته و االنفÆك عنها عقليا، وهذا ال يناr أن الفاعل ا�ختار سبحانه إن شاء خلق ا�لزوم و الالز
 .معاً، وÔن شاء أوجد أحدهما دون اآلخر

وV هذا فإن ا�ع�لة متفقون مع أهل السنة واالشاعرة  بأن موجب االحÆم هو اهللا سبحانه وتعا� دون العلل واالسباب،  
 . دا�عب° حسب ا�قصو فيتفاوتtلك  ،العقل االختالف مع أهل السنة و األشاعرة r إدراكيةوÔنما 

هو أن تكون وفقد فôوا مرادهم باIاعث  ،Ëآلمدي ومن تبعه V �ع ا�كمV �ع ا�كمV �ع ا�كمV �ع ا�كم وأما القائلون بأن العلة ^ اIاعثوأما القائلون بأن العلة ^ اIاعثوأما القائلون بأن العلة ^ اIاعثوأما القائلون بأن العلة ^ اIاعث
V �ع  Ëلقتل العمد العدوان فإنه علة باعثة ،V مصلحة وحكمة مقصودة للشارع من �ع ا�كم العلة مشتملة

ا�كمة اIاعثة V ت*يع القصاص  V القتل حصول تلك إذ يلزم من ترتب وجوب القصاص ،القصاص صيانة للنفوس
َاِب { بقوU و^ بقاء ا\فوس V ما يش° إ�ه اهللا تعا�

ْ
I
َ ْ
وِ× األ

ُ
ِقَصاِص َحيَاٌة يَا أ

ْ
فهم بتفس°هم  .اIقرة})��P(َولَُكْم rِ ال

V الفعل  مة اIاعث من كونها ¥مل الفاعلينفون ما قد يتبادر إ� اtهن من ظاهر ا�عريف من ! اIاعث بهذا ا�فس°
 وأحÆمه العائدة إ� العباد ألن أفعال اهللا تعا� وÔنما أرادوا اشتماÁا V ا�كمة وا�صلحة ،وتبعثه V ذلك فيلزم ا�حظور

 .اÇمهور معللة با�صالح كما هو قول
�ا Ëن حكيماً Ëن البد من أفعاU ¹يات وحكم تقت�  فثبت بذلك أن �عية األحÆم V مقت( ا�صالح، ألن اهللا تعا�

 .مصالح العباد ال وجوباً عليه كما يقول ا�ع�لة
فقد أرادوا بذلك أن الشارع قد  ،الغزا± ومعظم ا�نفية وأما من قال بأن العلة ^ ا�وجبة للحكم  عل اهللا إياها كما قال

Ëن اإلÏاب  و�ا ،ا�وجب لألحÆم هو اهللا تعا� نÙ وأ ته،ا�علول عند وجود عل<ديا éيث يوجد  ربط العلة مع معلوÁا ربطا
فيما بx العباد  وÔضافةموجبات لألحÆم r حق العمل، ونسب الوجوب  �ع اهللا العلل وõن <جزون عن در|ه غيبا عنا

 . وهكذا.. كإضافة وجوب القطع إ� الôقة و الرجم للزنا 
 –، وV أن العلل ليست باعثة األسبابوال ºيعاً تتفق أن ا�ؤثر حقيقة هو اهللا وحده دون العلل و وحاصل القول أن األق

بمع¢ الفاعل يتأثر بها فتحمله V الفعل، وV أن اهللا تعا� قد حكم بوجوب ذلك األثر بذلك األمر وأناطه به ورتبه 
 .ه أهل السنة واألشاعرة وع©وا عنه بعبارات سليمة خا�ة عن الوهمعليه، إال أن �م ا�ع�لة �ا Ëن يوهم ا�حذور ¥اشا

وأما كون األحÆم معللة بمصالح العباد فهو أيضا �ل اتفاق بx اÇميع، وÔن اختلفت عباراتهم r مؤدى ذلك حسب ما 
ب¼ V ذلك ما عدا الظاهرية بالقياس أو بإعمال القياس ا� ال� يتفقون V حقيقة ا�عليل لقوÁميؤدي إ�ه ا�صور، ألن 

اعتباري و<ئد  األحÆم ºلة وتفصيًال فقد أنكروا العمل بالقياس نهائياً وأما غ°هم فاlالف بينهم اtين ينفون تعليل
 ).ا�حريرا�حريرا�حريرا�حرير( r كتابه  اÁماماÁماماÁماماÁمامكما ذكره ابن  إ� اللفظ

 ::::::::ةةةةا�وازنة بx السبب والعلا�وازنة بx السبب والعلا�وازنة بx السبب والعلا�وازنة بx السبب والعل  - 

 ،سبب فقط فيه ظاهرة يسæ سبباً وعلة وما Ëنت ا�ناسبة فيه غ° ظاهرة فيسæ -كمةا�– Ëنت ا�ناسبة عند اÇمهور ما
 .فعندهم X علة سبب وليس X سبب علة

 وا�كمة فيه Ëنت ا�ناسبة فيه غ° ظاهرة ويق®ون العلة V ما Ëنت ا�ناسبة أما ا�نفية فيق®ون السبب V ما
 .r هذا ا�قاماختالف وفرق  علة سبباً فيبينهما فليس X سبب علة وليس X وtلك ،ظاهرة
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    ::::ال*طال*طال*طال*ط: : : : من أقسام ا�كم الوض� من أقسام ا�كم الوض� من أقسام ا�كم الوض� من أقسام ا�كم الوض�     ا�الثا�الثا�الثا�الث القسمالقسمالقسمالقسم �
فقد (( وºعه أ�اط كما r قوU تعا� والَ*َط العالمة والراء هنا بالسكون، وºعه �وط ،إلزام îء وال�امه ::::تعريفه لغةتعريفه لغةتعريفه لغةتعريفه لغة

 .أي عالماتها)) جاء أ�اطها 
----    rrrr عند عند عند عند     االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالحÇاÇاÇاÇأن يوجد عند  هو عبارة عما ال يوجد ا�*وط مع عدمه وال يلزم: الغزا±الغزا±الغزا±الغزا± تعريفمنها  ::::مهورمهورمهورمهورا

 .وجوده
UفقوUفقوUفقوUاز عن ا�انع فإن ):):):):ما ال يوجد ا�*وط مع عدمهما ال يوجد ا�*وط مع عدمهما ال يوجد ا�*وط مع عدمهما ال يوجد ا�*وط مع عدمه(((( فقوfعدمه ال يلزم منه وجود ا�*وط وال عدمه اح. 

UوقوUوقوUوقوUاز عن السبب أو العلة ألن وج ):):):):عند وجودهعند وجودهعند وجودهعند وجودهأن يوجد أن يوجد أن يوجد أن يوجد     وال يلزموال يلزموال يلزموال يلزم((((    وقوfود السبب أو العلة يلزم منه وجود ا�علول أواح 

 .و|ذلك السبب ا�كم
----    rتعريف القراrتعريف القراrتعريف القراrاالصطالح    ل*طل*طل*طل*طلللل    تعريف القرا rاالصطالح rاالصطالح rاالصطالح r:::: اته ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود والt عدم. 

UفقوUفقوUفقوUء ):):):):ما يلزم من عدمه العدمما يلزم من عدمه العدمما يلزم من عدمه العدمما يلزم من عدمه العدم((((    فقوî رج ا�انع ألنه ال يلزم من عدمهm ةÑب الزå ة فقدÑالز r ين:Ë  مع انتفاء ا:ين
 .انتفائه لوجود الفقر لوجود الغ¢ وقد ال åب مع

UوقوUوقوUوقوUاته( ( ( (  وقوt اتهوال يلزم من وجوده وجود وال عدمt اتهوال يلزم من وجوده وجود وال عدمt اتهوال يلزم من وجوده وجود وال عدمt رج السبب ):):):):    وال يلزم من وجوده وجود وال عدمm  ألنه يلزم من وجوده الوجود وا�انع يلزم من وجوده وا�انع
 . العدم
UوقوUوقوUوقوUاته    ((((    وقوtاتهtاتهtاتهt    :(:(:(:( ن بوجود ال*ط وجود السبب فيل هذا قيدfرج ما إذا اقmنما ،زم الوجودÔات ال*ط وt لوجود  ولكن ليس

فيلزم العدم لوجود ا�انع وليس  ،ا�انعم ولكن ليس tات ال*ط وÔنما لقيا ،أو يلزم من وجود ال*ط عدم ا�كم ،السبب
مال عدم فيلزم من عدمه عدم وجوب الزÑة وال يلزم من وجوده وجوب الزÑة الحت حوالن ا�ول r الزÑة:لوجود ال*ط مثل 

 .وال يلزم عدم وجوبها الحتمال وجود ا\صاب عند حوالن ا�ول نصابها
 .اسم �ا يتعلق به الوجود دون الوجوب ):):):):تعريف التعريف التعريف التعريف ال%%%%دوي دوي دوي دوي ( ( ( ( ة ة ة ة ال*ط عند ا�نفيال*ط عند ا�نفيال*ط عند ا�نفيال*ط عند ا�نفي    ----

بأن يوجد عنده ال أن يوجد بوجوده كما لو قال شخص  ،وجود ال¡ءعليه  وقفأي ما يت ):):):):    ما يتعلق به الوجودما يتعلق به الوجودما يتعلق به الوجودما يتعلق به الوجود( ( ( (     فقوÁمفقوÁمفقوÁمفقوÁم
مضافاً إ�ه  فإن الطالق يتوقف V وجود ا:خول ويص° الطالق عند وجود ا:خول، ا:ار فإنِت طالق إن دخلت: مرأتهال

  ا:خول ال با:خول نفسه ألن وقوع الطالق إنما بقوU أنت طالٌق عند ،عنده ال واجباً به موجوداً 
 .ا�كم ووجوبه ثبوتلة فإنها تؤثر r الع هذا قيد r ا�عريف føز به عن ):):):):    دون الوجوبدون الوجوبدون الوجوبدون الوجوب( ( ( (     وقوÁموقوÁموقوÁموقوÁم

ف  تتفق r �موعها أن ال*ط يتوقف عليها وجود ا�*وط وينعدم ا�*وط  وهذه ا�عريفات تتفق V حقيقة ال*ط
وحوالن  ،صحة الصالة الطهارة يلزم من عدمها عدم:  فمثالً ، كما ال يلزم من وجود ال*ط وجود ا�*وط،عند عدمه

r ة فيلزم من عدم حوالن ا�ول عدم وجوب ا�ول �طÑة وجوب الزÑهل يلزم من وجود ال*ط وجود * ، لكن الز
 ؟ يلزم من حوالن ا�ول وجوب الزÑةو هل يلزم من الطهارة صحة الصالةأي  ا�*وط ؟

 .القبلة  مستقبليصÊ بطهارة غ° ن، كأوال تصح الصالة لفقد �ط آخر أو لوجود مانع ال يلزم ألنه قد توجد الطهارة
ا\صاب أو ألنه يوجد عليه دين مثًال ف� هذه  ألن ا�ال ال يبلغ ،قد øول ا�ول V مال شخص وال åب عليه الزÑة و

 . ا�الة فيوجد ال*ط وال يوجد ا�*وط
 .العدم أما السبب والعلة فيؤثران r الوجود و حال ،فال*ط ال يؤثر إال إذا انعدمإذن 
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 ::::::::        ال*طال*طال*طال*ط    أقسامأقسامأقسامأقسام          ��

والفهم فإنه �ط �Ë،  rياة فإنها �ط r العلم ،عقال بدونه وهو ماال يوجد ا�*وط وال يمكن ::::ال*ط العقÊال*ط العقÊال*ط العقÊال*ط العقÊ    _أأأأ
 .ا��يف

 .مثل نصب السلم �ط للصعود السطح éكم العادة ::::العاديالعاديالعاديالعادي ال*طال*طال*طال*ط    _بببب
، بعض األصو�x إن أكرمت¼ أكرمتك/و õ ،وÔحدى أخواتها)  إن (يذكر بصيغة ا�عليل كـ  وهو ما ::::ال*ط اللغويال*ط اللغويال*ط اللغويال*ط اللغوي    _جججج

 .يعت©ون ال*وط اللغوية من قبيل األسباب ال من ال*وط، ألنه يتحقق فيها تعريف السبب
 وال يلزم من ،وهو ا�قصود باIحث هنا ::::ال*�ال*�ال*�ال*� ال*طال*طال*طال*ط    _دددد

ً
  وهو اtي يلزم من عدمه العدم �<

ً
مثل  ،وجوده الوجود �<

فيتوقف وجود الصالة V وجود  أن الصالة التوجد إال بالطهارة،اtي حكم ب هو لشارع�ط للصالة وافإنها الطهارة 
 .الرجمواإلحصان r وجوب  ،الزÑة وا�ول r وجوبالطهارة، 

    :أنواعأنواعأنواعأنواعوال*ط ال*� ثالثة وال*ط ال*� ثالثة وال*ط ال*� ثالثة وال*ط ال*� ثالثة 
P- وجوب العبادرات، مثل الطهارة من ا�يض وا\فاس ،ما يص° اإلنسان به م�فا وهو :وجوب�ط r وغ ا:عوة وبل �ط

 .اإليمان �ط لوجوب

S- حصول االعتبار بالفعل وصحته :صحة�ط r ًالعورة واستقبال القبلة  مثل ،هو ما جعل وجوده سببا fالطهارة وس
 .واlطبة لصالة اÇمعة

R-مكن من إيقاع الفعل هو عبارة    :�ط أداء�وهم  فيخرج به الغافل وا\ائم وا�كره ،عن حصول �ط الوجوب مع اõو
�ط باألداء كما r اIلوغ والعقل وõوهما  فإنهم م�فx بأداء الصالة مع وجوبها عليهم، وV هذا X �ط بالوجوب هو

 اتفاقتقريباً r الغالب �ل  فهذه ال*وط، فبينهما عموم وخصوص مطلق وmتص األداء باشfاط ا�مكن من الفعل، 
xعند األصو�. 

 ::::::::طططط****ــــم الم الم الم الــــككككحححح  ��

إال بوجوده وينت�  بمع¢ فيتوقف ا�*وط عليه وال يوجد، عدم ا�*وط وال يلزم من وجوده الوجود عدمه يلزم من
ا�*وط وأما إذا وجد ال*ط فقد يوجد ا�*وط وقد ال  فال*ط يؤثر r حال العدم فإذا انعدم ال*ط انعدم، بانتفائه

 .العدم فقط فتأث°ه يقت® V ناحية ،يوجد

 ))))    �R�R�R�R( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 ::::    ا�انعا�انعا�انعا�انع    ::::الرابعالرابعالرابعالرابعالقسم القسم القسم القسم   ��

 .وبينهمنع كذا من كذا إذا حال بينه  :يقال الشيئx، ا�ائل بx ::::تعريفه لغةتعريفه لغةتعريفه لغةتعريفه لغة
 اً اً اً اصطالحاصطالحاصطالحاصطالح

 :ومنها بتعريفات ¨تلفة لفظاً لكنها متفقه r ا�ع¼ فقد عرف ::::اً
PPPP / / / /ابن السبابن السبابن السبابن السب����    تعريفتعريفتعريفتعريف : áمف نقيض ا�كالوصف الوجودي الظاهر ا�نضبط ا�عر.  

 Uفقو Uفقو Uفقو Uا�ع¢ ¼يع ):):):):الوصف الوصف الوصف الوصف ( ( ( ( فقو  
 .mُرج ال*ط فإنه ليس وصفاً وجودياً بل هو وصف عد$ ::::))))الوجودي الوجودي الوجودي الوجودي ( ( ( ( قوU قوU قوU قوU     وووو

 Uوقو Uوقو Uوقو Uالظاهر الظاهر الظاهر الظاهر ( ( ( ( وقو((((:::: �lرج اm. 
 Uوقو Uوقو Uوقو Uرج منه غ° ا�نضبط أو ):):):):ا�نضبط ا�نضبط ا�نضبط ا�نضبط ( ( ( ( وقوm تلف باختالف األحوال واألشخاصm يtا�ضطرب أو الغ° ا�حدد وا. 
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UوقوUوقوUوقوUي يك ):):):):    نقيض ا�كمنقيض ا�كمنقيض ا�كمنقيض ا�كم ا�عرفا�عرفا�عرفا�عرف( ( ( (     وقوtتوضيح ذلكأي ا ìرفع ا�كم وسيأ V با�ثال ون أمارًة وعالمًة. 
SSSS / / / / عريفات تعريف�عريفات تعريف ومن ا�عريفات تعريف ومن ا�عريفات تعريف ومن ا�ومن ا " " " " rالقرا rالقرا rالقرا rنسق تعريف السبب وال*ط فقاليس° يس° يس° يس° وهو وهو وهو وهو " " " " القرا Vنسق تعريف السبب وال*ط فقال Vنسق تعريف السبب وال*ط فقال Vنسق تعريف السبب وال*ط فقال V::::  هو ما يلزم من وجوده العدم ، وال

 . وال عدٌم tاته يلزم من عدمه وجودٌ 
 Uفقو Uفقو Uفقو Uرج السبب  ):):):):    ما يلزم من وجوده العدمما يلزم من وجوده العدمما يلزم من وجوده العدمما يلزم من وجوده العدم( ( ( ( فقوm الوجود فإنه يلزم من وجودههذا قيد. 

 .العدميلزم من عدمه  فإن ال*ط ،هذا قيد mرج ال*ط ):):):):    وال يلزم من عدمه وجود وال عدموال يلزم من عدمه وجود وال عدموال يلزم من عدمه وجود وال عدموال يلزم من عدمه وجود وال عدم( ( ( ( قوU قوU قوU قوU     وووو

UوقوUوقوUوقوUاته ((((    وقوt اتهt اتهt اتهt:(:(:(:( ا إذا قارن عدم ا�انعÒ ازfنما لوجود ، فإنه يلزم الوجود ولكن ال لعدم ا�انع ،لوجود سبب آخر هذا احÔو
ألن ا�انع إنما منع أحد السببx  فإنه يقتل بالردة وÔن لم يقتل قصاصاً بقتل و:ه؛ القاتل لو:ه مثالً  وذلك �Ëرتد، سبب آخر

فاألبوة هنا األصل أنها  ،الردة، ألن ا�انع ما يلزم من وجوده العدم وقد حصل القتل بسبب آخر هنا وهو ،فقط وهو القصاص
وهو  لكن لوجود أمر آخر خارجاً عنه tاته، جل أن ا�انع موجودفإن هذا الشخص اقتص منه ليس أل ،من القصاص ةمانع

 .وجود سبب آخر اقت( قتل ذلك الشخص
فيلزم من وجوده العدم وال يلزم من  ،السبب وهذه ا�عريفات تتفق r أن ا�انع وصف يقت� وجوده عدم ا�كم أو عدم -

من القصاص ، أيضاً الرق r باب اإلرث فإنه مانع لإلرث  ةأن األبوة مانع ومن أمثلته كما ذكرنا ،عدمه وجود وال عدم
وال يرث لفقده  الحتمال أن يكون الشخص حراً  ،وجود الرق عدم اإلرث وال يلزم من عدم الرق وجود اإلرث فيلزم من

tي هو ا�انع كما أن عدم الرق ا ،فإنه ال يرث منه كما إذا لم تتحقق حياة الوارث بعد موت ا�ورث ،�طاً من �وط اإلرث
فإن وجود ا�انع يرفع ا�كم  ،يكون حراً ويرث �وفر أسباب اإلرث و�وطه عنده ال يلزم منه عدم اإلرث الحتمال أن

 ءوجود ا�انع ال يلزم منه î وأن عدم
r مهورÇلة تعريفات ا�نفية تتفق مع اº ا�انع اختالف  أو ا�ع¢، هذا ا\حو وا�قيقة أن r بعض فإن ،يس°فاالختالف 

 لم يطل الªم فيهtلك  وا�انع V نقيض الªم r ال*ط و" é Vث ال*ط فقال  من األصو�x قد أحال é rث ا�انع

."  
          ::::يقسم ا�انع إ� أقسام متعددة باعتبارات ¨تلفةيقسم ا�انع إ� أقسام متعددة باعتبارات ¨تلفةيقسم ا�انع إ� أقسام متعددة باعتبارات ¨تلفةيقسم ا�انع إ� أقسام متعددة باعتبارات ¨تلفة        ::::::::أقسامـهأقسامـهأقسامـهأقسامـهأقسامـهأقسامـهأقسامـهأقسامـه  ��
 مثل وجود ا�يض ،جوده عدم ا�كمr تعريفة الوصف ما يلزم من و للحكم وا�انع ،مانع للحكم ::::للللالقسم األوالقسم األوالقسم األوالقسم األو •

ومن هنا، ا�كم لوجود ا�انع  مع ¥قق السبب وهو دخول الوقت فال يوجب ،وا\فاس فإنهما ما نعان من وجوب الصالة
فاختالف ا:ين يمنع اإلرث مع ¥قق �وط وأحÆم اإلرث أو ا:يانة،  r باب اإلرث اختالف ا:ين أمثلة ا�انع للحكم

و|ذلك األبوة فإنها مانعة من ، والعكس كذلكفال يرث ا�سلم قريبه الÆفر اإلرث  ين مانع من موانعفاختالف ا:ِ 
 .األبوة فإن ا�كم ال ينفذ لوجود ا�انع وهو ،القصاص قد وجد وهو القتل ا�تعمد للوا: لو:ه القصاص للوا: من و:ه فإن

    ::::xxxxوا�انع للحكم V أنواع أربعة كما ذكر األصو�وا�انع للحكم V أنواع أربعة كما ذكر األصو�وا�انع للحكم V أنواع أربعة كما ذكر األصو�وا�انع للحكم V أنواع أربعة كما ذكر األصو�    ----
الÖ ^ أخته من الرضاع مثًال  مثل الرضاع فإنه يمنع ابتداء ا\Æح V ا�رأة ،مانع يمنع ا�كم ابتداًء ودواماً  ::::للللا\وع األوا\وع األوا\وع األوا\وع األو

العبادة فإنه يمنع من انعقاد  كذلك ا�دث V r ا\Æح فإنه يَمنع منه، الرضاعإذا طرأ إذا طرأ عليه أي  هكما يمنع دوام
 . من دوامها لو وقع r أثناءها |ذلك يمنعوالعبادة 
ا�ج مانع يمنع من ابتداء ا\Æح حال اإلحرام  مثل ا�ج فإن ،مانع يمنع من ابتداء ا�كم وال يمنع من دوامه ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا\وع ا\وع ا\وع ا\وع 

 .سابقال يمنع من دوام نكاح  لكنه ،فا�حرم Òنوع من ابتداء ا\Æح
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وال  ،مثل الطالق فإن الطالق يمنع من دوام ا\Æح ابتدائه،من  يمنع والفقط مانع يمنع من دوام ا�كم  ::::ا�الثا�الثا�الثا�الثا\وع ا\وع ا\وع ا\وع 
 .ثان يمنع من ابتداء نكاح

 ؟ نوع ¨تلف فيه هل يمنع من ا�كم ابتداًء ودواماً أو العكس ::::ا\وع الرابعا\وع الرابعا\وع الرابعا\وع الرابع
صيد عنده أي صاد أحرم وال لكن لو ،س باإلحرامبÙ لَ ومن أمثلته اإلحرام فهو بالنسبة للصيد يمنع ابتداء الصيد �ن تَ  

اإلحرام منع ابتداء الصيد لكن هل يمنع من دوامة ؟ أيضاً هذا �ل ، ففهل Ïب عليه ترك ذلك الصيد* صيداً ثم أحرم 
فهل * ا�تيمم أثناء صالته  لكن لو وجد ا�اء وطرأ V ،يضاً وجود ا�اء فإن وجود يمنع من ابتداء ا�يممأ ومنها، خالف

ابتداء ، ¨تلفا r منعه  ا�كم  يعد مانعاً  فهذا ا\وع:  فيه ة ودوامها من ابتدائها ؟فهذا ¨تلفيمنع من استمرار الصال
 .للحكم دواماً 

ولكنه مانع من  ،ين r باب الزÑة مانعمثل ا:Ù  ،وهو الوصف اtي يقت� وجوده عدم السبب ،مانع للسبب ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»القسم القسم القسم القسم  •
موانع الزÑة وهو ملك  ب الزÑة عليه ألنه هناك مانع منåعليه دين فال فمن Ëن  ، V تفصيل الفقهاءملك ا\صاب

 .ب، وا�نع هنا ليس للوجوب وÔنما ا�نع �لك ا\صاب r ا�قيقةا\صا
 .و ا�نفية ال mالفون اÇمهور ا\ظر r ا�انع باÇملة r تعريفه وأنواعه و أقسامه

        ::::حكم ا�انعحكم ا�انعحكم ا�انعحكم ا�انع  ��
ا�انع كما هو واضح يمنع من ا�كم، بمع¢ أن وجوده يلزم منه عدم ا�كم، ولكن ننبه هنا إذا أتينا إ� حكم ا�انع فإن 

إ� أن ا�وانع ليس مقصودا للشارع وقوعها، بمع¢ أنه ال يقصد من ا��ف ¥صيل ا�وانع و ال يقصد من ا��ف رفع 
:ين ح� åب عليه الزÑة، والشارع اليلزم ا�وانع، مثًال اtين عليه دين فالشارع ال يوجب عليه öليص نفسة من ا

 .ا��ف برفع ا�وانع
ل أن يكون قصد ا��ف r الفع :لقصد الشارع، فإذا Ëنت القاعدة وtلك فإن قصد ا��ف Ïب أن يكون موافق  

انع، فحينئذا ال وحيث إن الشارع  ليس U قصد إ� إيقاع ا�انع أو رفعه من حيث هو م .موافق لقصد الشارع r الت*يع
نقول للم�ف ال يصح منك قصد رفع ا�انع r هذه ا�الة، واليطلب منك الس� لرفع ا�انع، ومثلنا V ذلك من Ëن عليه 
دين اtي يمنع وجوب الزÑة ، يطلب منه رفعه ل� ت©أ ذمته، وليس å òب الزÑة عليه، وخالصة القول أن ا�انع  يلزم من 

 . وجوده عدم ا�كم

    :::: الصحة والفسادالصحة والفسادالصحة والفسادالصحة والفساد: : : : القسم اlامس من أقسام ا�كم الوض�القسم اlامس من أقسام ا�كم الوض�القسم اlامس من أقسام ا�كم الوض�القسم اlامس من أقسام ا�كم الوض�  ��

 . وهذا القسم الªم فيه متشعب وõاول أن نلم أطراف الªم فيه
 .خالف السقم و^ عبارة V السالمة وعدم االختالل ::::    تعريف الصحة لغةتعريف الصحة لغةتعريف الصحة لغةتعريف الصحة لغة

 . تغ° ال¡ء من ا�الة السليمة إ� نقيضها ::::    الفساد لغةً الفساد لغةً الفساد لغةً الفساد لغةً  تعريفتعريفتعريفتعريف
عبارة عن ترتب األثر ا�قصود من و^ : Áا عبارات ¨تلفة لكن ëت® V العبارة ا�شتهرة    ا،ا،ا،ا،اصطالحاصطالحاصطالحاصطالحتعريف الصحة تعريف الصحة تعريف الصحة تعريف الصحة 

 .عليهالفعل 
 .إذا توافرت أرÑنه و�وطه ال*عية عليه؟ فنقول إن هذا الفعل صحيح فم� ترتب األثر ا�قصود من الفعل

 ."ير ا�حر" r كتاب  مامذكره ابن اÁ للصحة السابق وا�عريف



  لوض�لوض�لوض�لوض�لوض�لوض�لوض�لوض�ا�كم اا�كم اا�كم اا�كم اا�كم اا�كم اا�كم اا�كم ا                                                                                                                                          ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                           ))))))))  مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول( ( ( ( ( ( ( ( مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه مقرر أصول الفقه         

- P�� - 

 

 . وأثر االستمتاع r ا\Æح وõو ذلك مثالً  من الشارع r ا�بيع ع U ذلك الفعلهو ما ُ�  :وا�راد باألثر

وأرÑنه  فيفيد أن الصحة ^ استجماع ال¡ء ل*وطه ،�االت الصحة r العبادات وا�عامالت وهذا ا�عريف شامل
  ة يكون صحيحاً إذا ترتبفالفعل سواء Ëن عبادة أو معامل ،موانعهرتفاع وا

ً
إال أن هذا األثر  ،أثره عليه ا�قصود منه �<

و العبادات يقصد منه  ،وثبوت ا�لكأف� ا�عامالت يقصد منه ثبوت ا�ل ، mتلف عنه r العبادات عن ا�عامالت
 . أو موافقة األمر سقوط القضاء

 ".ه ا�قصود من الفعل علي األثرعدم ترتب " وهو V عكس الصحة  :اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً تعريف الفساد تعريف الفساد تعريف الفساد تعريف الفساد 
إذا فقد ر|ن من أرÑنه أو �ط من �وطه وV هذا أن الفساد : فنقول م� يكون الفعل غ° مfتبة عليه آثاره ؟ اÇواب

 .الصحة V نقيض
 .االعتباري وآثاره r نظر الشارع عدم اكتساب ا�®ف وجوده ::::وا�اصل أن الفساد r االصطالح ال*�وا�اصل أن الفساد r االصطالح ال*�وا�اصل أن الفساد r االصطالح ال*�وا�اصل أن الفساد r االصطالح ال*�

     ::::يةيةيةيةكونهما أحÆم �عية أو عقلكونهما أحÆم �عية أو عقلكونهما أحÆم �عية أو عقلكونهما أحÆم �عية أو عقل ف العلماء r الصحة والفساد rف العلماء r الصحة والفساد rف العلماء r الصحة والفساد rف العلماء r الصحة والفساد rالالالالاختاختاختاخت    ��

    : اlالف هنا V قولx همااlالف هنا V قولx همااlالف هنا V قولx همااlالف هنا V قولx هما
يأì به  ووجهة نظر هؤالء أن كون الفعل اtي، والفساد من أحÆم العقل ال من أحÆم ال*ع أن الصحة ::::األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول 

تعريف الصحة والفساد أو كونه تمام ا�طلوب منه  r xا��ف موافقة لألمر الطالب U أو غ° موافقة V U قول ا�ت�م
فيك� r ذلك معرفة  ،تمام ا�طلوب éيث ال يندفع القضاء V تعريف الفقهاء ح� يكون مستقل القضاء أو عدم كونه

ة مثًال ورود األمر بالصال وبيان ذلك أنه بعدا�جرد،  ا�جرد؛ فيك� أن تعرف أن الفعل صحيح أو فاسد بالعقل العقل
بل  ،�لك ا�قيقة أو غ° مطابق Áا ال يتوقف V ال*ع اً مطابقفعًال  فإن إتيان ا��ف، ومعرفة حقيقة الصالة ا�أمور بها

 Áا V السواء إن العقل يدرك
ً
Ñذلك بمفرده كما يدرك كون ا��ف مؤدياً للصالة أو تار. 

إذا توقف V خطاب  استو� أرÑنه و�وطه دون االحتياج r ذلكعند هؤالء هو اtي øكم بصحة ال¡ء إذا  فالعقل
 .الشارعمن 

 :ووجهة نظر هؤالء ما يأì ،�عيان ال عقليان قالوا إن الصحة والفساد حكمان ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»القول القول القول القول 
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
ن جهة ل*وطه وأرÑنه وانتفاع موانعه ح� يكون صحيحاً ال يمكن أن يعرف إال م أن كون الفعل يقع مستجمعاً  ::::أوال

 .، والرجوع إ� أمره r ذلكال*ع
ومعرفة هذه ا�الثة موقوف V خطاب الشارع ، أن معرفة استجماعه �ا ذكر متوقف V معرفة الر|ن وال*ط وا�انع ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 .ن إال من طريق ال*عامن األحÆم ال*عية إال كونهما ال يعرف وال مع¢ r كون الصحة والفساد ،باالتفاق
 يكون مسقطاً للقضاء ومغنياً عن اإل<دة كصالة ا�سافر اtي ال Ïد ا�اء أو العاجز فإن أداء الصالة قدمثال  ذلكوبيان 

  وقد ال يكون مسقطاً للقضاء كصالة ا�تيمم ا�قيم ،عن استعماU ل©ٍد أو غ°ه با�يمم
ً
عند الشافعية أو ب*ط كونه Òنو<

فإنه يأمر بالصالة وÏب عليه ، أو ا�ربوط مثًال وهو فاقد الطهورين فية �Ëحبوسمن الوضوء من قبل العباد عند ا�ن
أو مسقطة  وظهر أنه بعد ورود أمر الشارع بالصالة فإنه øتاج معرفة كونها صحيحة أو غ° صحيحة ،القضاء بعد ذلك

  بذلكل عقال للقضاء أو غ° مسقطة øتاج r معرفة ذلك إ� توقيف من الشارع وال يستقل
والصورة "" : رفع ا�اجب" كتابهقال ابن السب� ، نقول كما الرد V قول القائل بأن الصحة و الفساد من أحÆم العقلالرد V قول القائل بأن الصحة و الفساد من أحÆم العقلالرد V قول القائل بأن الصحة و الفساد من أحÆم العقلالرد V قول القائل بأن الصحة و الفساد من أحÆم العقل    ----

وا�كم بهما أمور �عية و|ون الفعل مسقطاً للقضاء أو موافقاً لل*ع  أن الصحة واIطالن، عندنا من الصحة والفساد 
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: يقولإ� أن ... فيهما  فما ا�وافقة وال اإلسقاط بعقليx ألن لل*ع مدخالً ، ياه سبباً tلكتعا� وتيس°ه إ وهو من فعل اهللا
فدل V أنها �عية إذ  ،لكنه يق� بها باإلºاع، �ائطها فلو لم تكن الصحة �عية لم يقض القاä بها عند اجتماع

r كم إال بم ،العقليات ال مدخل لألقضيةø أن äأ ه "أن يكون حكماً من الشارع ا يصحوليس للقا  

ألن ترتب األثر اlار" عن الفعل ، وليس من أحÆم العقل î rء، فثبت بذلك أن الصحة والفساد موضو<ن من ال*ع
ليس من أقضية العقل أن يرتب V تلك األفعال ا�خصوص ذلك  اlاص Ëلصالة مثًال ال يمكن أن يكون عقلياً إذ

من أحÆم  الصحة والفساد وÔذا ثبت أنك، بموجب تعيx من الشارع وال دخل للعقل r ذل ذلك إال بل ال يكون ،ا�واب
 .�ل خالف r هذا ا�قام ؟ هذا فهل هما من األحÆم ا��يفية أو من األحÆم الوضعية* V الراجح من األقوال  ال*ع

 الشاطÓ و ل V أكb األصو�Ë xلغزا± واآلمدي والقو وهذا ،،،،والراجح أن الصحة والفساد من أقسام ا�كم الوض�والراجح أن الصحة والفساد من أقسام ا�كم الوض�والراجح أن الصحة والفساد من أقسام ا�كم الوض�والراجح أن الصحة والفساد من أقسام ا�كم الوض�
 ووجه هذا الfجيح بأن الصحة والفساد من أحÆم الوضع وذلك بأن ،الزر|¡ وغ°هم و الفتو³ األسنوي وابن السب� و

 . فيه عô وتكلف ال يساعد عليه اللفظ وال ينتظمه ا�ع¢هذا أمر ألحÆم ا��يفية 	علهما من ا
^ إباحة االنتفاع فموقوف  أما دعواه بأن الصحة: وقال هذا األمر، "للمنهاج "استبعد اإلمام األسنوي r �حه هذا وقد 

وذلك رداً V من قال بهذا األمر وأنه يدل V  ،للمشfي االنتفاع به با�بيع إذا Ëن اlيار فيه للبائع فإنه صحيح وال يباح
 .�ي�والفساد من قبيل ا�كم ا� أن الصحة

الوضعية فإن ا�كم بصحة العبادة وفسادها وصحة ا�عامالت وبطالنها ال  وثمة مرجح آخر Áذا القول بأنهما من األحÆم
استتباع الغاية؛ فالغاية  من أن الصحة والفساد  :ا�رجح ا�ا»  وأيضاً ، إذاً من خطاب الوضع وال öي° فهما اقتضاءٍ  يفهم من

وهذه ا�عا» تدخل r خطاب الوضع  ،من ال*ع األرÑن وال*وط وال يتوقف ذلك إال بعد حكمفة عد معرال تستتبع إال ب
فصًال r وصف السبب " ا�ستص¯" وعقد الغزا± r كتابه، حكم وض� والسبب، r ا�قيقة إذ ^ من معا» السبب

 . أحÆم الوضع ن r السبب والسبب منواIطالن والفساد Òا يدل V أن الصحة والفساد واIطالن يدخال والصحة
��xالعبادات عند الفقهاء وا�ت�م r إطالق لفظ الصحةxالعبادات عند الفقهاء وا�ت�م r إطالق لفظ الصحةxالعبادات عند الفقهاء وا�ت�م r إطالق لفظ الصحةxالعبادات عند الفقهاء وا�ت�م r إطالق لفظ الصحة::::    

 :األصو�ون r إطالق لفظ الصحة r العبادات V قولx اختلف
ء القضا بسواء وج للمت�مx بأن الصحة r العبادات ^ موافقة األمر ال*� r ظن ا��ف ال r الواقع هو ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

 .Ïبأو لم 
 .القضاءاألمر V وجه يندفع به  والفقهاء يطلقون الصحة بأنها موافقة ::::ا�ا»ا�ا»ا�ا»ا�ا»القول القول القول القول 

فكونها Ëفية r سقوط ، ب*ائطها وأرÑنها مع انتفاء موانعها مسقطة للقضاء والفرق بx � القولx أن الصالة الواقعة
ألن ا�عت© r  ،الطهارة مع عدمها صحيحة عند ا�ت�مx وبناء V ذلك فصالة من ظن ،هو د�ل V صحتها القضاء

 هو حصول الظن فقط
ً
لكنها ليست صحيحة عند الفقهاء لكونها لم ، وألنه هو اtي r وسع ا��ف ،ا�وافقة لألمر �<

 . فيجب القضاء عند ذلك تسقط القضاء الحتمال ظهور بطالن الظن؛
V ذلك بأن اآلنية إذا Ëنت صحيحة من ºيع الوجوه إال  واستدل ،ن جهة اللغةومذهب الفقهاء كما قال القراr أنسب م

 .وÔنما يسæ صحيحاً ما ال كô فيه اIتة ،العرب صحيحة من جهة واحدة فال تسميها
 .اتفاقاً سابقاً صالة ¨تلة V الصورة تلك يتبx فسادها وÏب قضاؤها  وهذه الصالة الÖ مثلنا Áا

الفاسد صحيحاً ألنه مأمور  لÆن ا�ج ،الفقهاء V ا�ت�مx قوÁم لو Ëنت الصحة ^ موافقة األمر فقط أورد وهذا وقد
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فوجب  باالتفاق،فيجب أن يكون األمر صحيح V قولكم لكنه فاسد ، بإتمامه فيه فا�تم U موافق لألمر �وا� إتمامهب
 .القضاء سقوطالجزاء وإلاً  r اËفيبل ما Ëن  ،أال تكون الصحة �رد موافقة لألمر

ألن X  ،هو خالف r العبارة ليس خالف r ا�ع¢ بx الفقهاء و ا�ت�مr x اطالق الصحة r العبادات وهذا اlالف
xوصف من الفريق r xظاناً بأنه متطهر فبان خالفه، ولكنهم ¨تلف Éهذه الصالة قبل  يقول بإ<دة الصالة فيمن ص

 أو مظنونة أمر ا�صÊ بأن يصÊ بطهارة متأكدة الشارعألن  ،يقول ا�ت�مون بأنها صحيحة �وافقتها أمر الشارعف ،إ<دتها
وهو تبx أال أمر آخر  جاءأما إ<دتها فقد و ،لكونها موافقة األمر فلهذا توصف بالصحة ،وقد فعل ذلك V حسب حالة

  .اlطأ r الظن
 .مطالب بفعلها مرة ثانية ال يزال tا فهو ، تسقط القضاءلم  ، ألنهابصحيحة الفقهاء قالوا بأنها ليست أماو

بينهما º rيع  همتفق علي وأما ا�ع¢ فإنه ،احة فيهاشفال م توÔن اختلف فريقxهذه اصطالحات لª الفوV العموم 
rم كما ذكر ذلك القراÆالف بينهما أن، األحlنظروا  ومأخذ ا xالواقع ونفس  ،�فظن ا�لا�ت�م r والفقهاء نظروا �ا

، وخالصة القول أن خالف الصحة بx ا�ت�مx والفقهاء إنما هو � القولx بناء V كما بينا واجب وأما القضاء ،األمر
 .خالف لفظي بالعبارة

    ))))    �Q�Q�Q�Q( ( ( (  ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
        ::واIطالنواIطالنواIطالنواIطالنواIطالنواIطالنواIطالنواIطالنالفرق بx الفساد الفرق بx الفساد الفرق بx الفساد الفرق بx الفساد الفرق بx الفساد الفرق بx الفساد الفرق بx الفساد الفرق بx الفساد   ��

 .تعريف الفساد r اللغة واالصطالح وقد تقدم
وtلك قيل lالف ا�ق  الفحص؛واIاطل هو اtي ال يثبت عند  ،لفساده سقوط ال¡ء ::::فتعريفه r اللغةفتعريفه r اللغةفتعريفه r اللغةفتعريفه r اللغة    ما اIطالنما اIطالنما اIطالنما اIطالنأأأأ

 .باطل
ألن اIاطل عندهم  ،بسواء عند ºهور األصو�x تعريفه مثل تعريف الفساد تماماً سواءً  ::::تعريف اIاطل اصطالحاً تعريف اIاطل اصطالحاً تعريف اIاطل اصطالحاً تعريف اIاطل اصطالحاً  أماأماأماأما

 .وذلك خالفاً للحنفية ،الصحيحوهو ما يقابل : ال*ع مع¢ واحد rفهما عبارتان عن  ،مرادف للفاسد وبالعكس
r طالن كذلك هو االصطالح وقد سبق أن الفسادIنت الصحة ،نقيض الصحة بكل اعتبار من اعتباراتها فيكون اË فإذا 

الغاية أي عدم ترتب استتباع  عدم هو وÔذا Ëنت الصحة استتباع الغاية فاIطالن، ^ موافقة األمر فاIطالن ¨الفته
أو معاملة؛ وعليه فاIطالن r العبادات هو ¨الفة أمر الشارع أو  األثر ا�طلوب من الفعل عليه سواء Ëن هذا الفعل عبادة

 ،لألحÆم هو öلف ا�كم عنها وخروجها عن كونها أسباباً مفيدة: بالفعل، و عقود ا�عامالت عدم سقوط القضاء
لسقوط القضاء وبراءة اtمة وحصول  ؛ ألن آثارها لم تfتب عليهاوفاسدة �وطها وأرÑنها باطلة جمعتست فالصالة الÖ لم

 .ا�واب وõو ذلك
�ّصل  بمع¢ أنه غ° ،وأرÑنه باطل أيضاً أو فاسد لكونه ال يمكن أن تfتب آثاره عليه �وطه مستجمعوالعقد الغ° 

 للملك واستباحة األبضاع وجواز االن
ً
الفساد واIطالن مfادفإن عند ºهور  أنبذلك تفاع وما يرجع إ� ذلك؛ فظهر �<

 .وا�عامالت األصو�x وال فرق بينهما r العبادات
----    Iوتعريف اIوتعريف اIوتعريف اIر|نه أو �طه عبادة  وهو عدم ترتب األثر ا�قصود من الفعل ::::الفسادالفسادالفسادالفساد    هو تعريفهو تعريفهو تعريفهو تعريف    طالنطالنطالنطالنوتعريف ا r عليه لوجود خلل

وõو ذلك  أو بيع ا�عدوم قراءة r العبادة أو مثل بيع ا�جنون أو بيع ا�يتة طهارة أو بغ°كمن صÉ بدون  ،Ëنت أو معاملة
 .والعبادات باطلة وفاسدة عند اÇمهور ال فرق بx � اللفظx من ا�عامالت
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عليه آثاره  بأو عقد أو ت®ف يفقد ر|ناً من أرÑنه أو �طاً من �وطه فهو باطل وفاسد ال تfت V هذا ف� عبادة و
xهور األصو�º ال*عية عند. 

اصطالحهم ذلك  غ° أن، فريق بx الفاسد واIاطلا� فلهم اصطالح خاص r ::::وأما تعريف اIاطل اصطالحاً عند ا�نفيةوأما تعريف اIاطل اصطالحاً عند ا�نفيةوأما تعريف اIاطل اصطالحاً عند ا�نفيةوأما تعريف اIاطل اصطالحاً عند ا�نفية
�طاً  وقالوا إن العبادة إذا فقدت ر|ناً من أرÑنها أو، مرادف للباطل عندهم r العبادات ا�عامالت فقط؛ فالفاسدبخاص 

فاسدة كما هو ا�ال عند اÇمهور؛ وقد  من �وطها Ëلصالة بدون ر|وع أو بدون وضوء ف  r !تا ا�ا�x باطلة أو
xح فسووا فيه بÆ\م أ�قوا بالعبادات عقد اÆاألح r فاسد وباطل xاطل فلم يفرقوا بIنما فرقوا بينهما من  ،الفاسد واÔو

 .نفيةل بينهم r مذهب ا�الشبهة وعدمها V تفصي حيث
 حيث رتبوا V العقود الفاسدة بعض اآلثار ال*عية وجعلوا، بx الفاسد واIاطل و باب ا�عامالت فرق ا�نفية** 

 .عندهم اIاطل و فالفاسد قسم ثالث مغاير للصحيح، الفاسد مرتبة وسط بx الصحيح واIاطل
 r وقد عرفوا الصحيح r وقد عرفوا الصحيح r وقد عرفوا الصحيح r ن ::::ا�عامالتا�عامالتا�عامالتا�عامالتوقد عرفوا الصحيحË بأصله ووصفه هو ما 

ً
 بأصله ووصفه، وم� يكون ºيعاً  م*و<

ً
 ؟  ºيعاً  م*و<

  األرÑن وال*وط وانتفت ا�وانع فيكون معت©اً r هذهستجمع قالوا إذا ا
ً
هذا العقد عقد صحيح إذا  مثال يقال، فا�الة �<

 .عندهم اجتمع �وطه وأرÑنه
 بأصله وال بوصفهما لم هو  ::::r ا�عامالتr ا�عامالتr ا�عامالتr ا�عامالت    نفيةنفيةنفيةنفيةواIاطل عند ا�واIاطل عند ا�واIاطل عند ا�واIاطل عند ا�

ً
فال يسæ باطًال  V عكس الصحيح تماماً، ،يكن م*و<
�ير وبيع اlمر X هذا : tلك ومثلوا ،عندهم إال إذا فقد ر|ناً من األرÑن أو �طاً من ال*وطlببيع ا�يتة وبيع �م ا

عليه  وهو أن يكون ا�عقود ،من أرÑنها ألن اlلل راجع إ� ذات ا�عاملة وقد فقدت ر|ناً  ،فيسæ عقد باطل ،باطل عندهم
 .واألهلية ر|ن من أرÑن ا�عاملة، وأيضاً بيع ا�جنون باطل ألنه تنعدم فيه األهلية، مباحاً واالنتفاع به مباحا

 بأصله غ° م*وع بوصفه ما Ëن ::::ا�نفية r ا�عامالتا�نفية r ا�عامالتا�نفية r ا�عامالتا�نفية r ا�عامالتعند عند عند عند الفاسد الفاسد الفاسد الفاسد تعريف تعريف تعريف تعريف 
ً
أنه قد استو� ال*وط : وا�ع¢ ،م*و<

 وهذا الوصف اlار" ،لكنه غ° م*وع بوصفه بمع¢ أنه قد ا�صق به وصف خار"و ،بأصله رÑن فهو م*وعواأل

باIيع الربوي فإنه م*وع : tلك مثلوا، لكنه من حيث األصل م*وعوفإنه r هذه ا�الة غ° م*وع بوصفه  ،من  عنه
لكنه غ° م*وع بوصفه éيث و، �وطه وأرÑنه مستوفاةتكون  éيث وال خلل r ر|نه وال r �له ،بأصله حيث إنه بيع

 .فيكون r هذه ا�الة فاسداً وليس باطالً ، الÖ ليس Áا مقابل بالزيادةا�رتبط  الربا  من  عنه وهو وصف  ا�صق به
    ما األثر اtي يرتبه ا�نفية V ا�فريق بx اIاطل و الفاسد r ا�عامالت ؟ ما األثر اtي يرتبه ا�نفية V ا�فريق بx اIاطل و الفاسد r ا�عامالت ؟ ما األثر اtي يرتبه ا�نفية V ا�فريق بx اIاطل و الفاسد r ا�عامالت ؟ ما األثر اtي يرتبه ا�نفية V ا�فريق بx اIاطل و الفاسد r ا�عامالت ؟  

أثر أي ال يfتب عليه  اIاطل: تبه ا�نفية r ا�فريق بx الفاسد واIاطل r باب ا�عامالت أنهم يقولونير األثر اtي
�ير، ونبطلها تماماً  أن هذه ا�عاملة ال تصح تماماً : �� �مود؛ بمع¢lو ذلك !ها بيوع  فبيع اõمر وlوبيع ا�يتة وبيع ا

ولكنهم يسمون اIاطل والفاسد V حد سواء ال  ،اÇمهور يتفقون معهم r هذا و ر،باطلة ال يمكن أن يfتب عليها أي أث
 .لكن ا�نفية mصونه r اسم اIاطل، بينهما فرق

éيث  ،يقولون هذا يمكن أن يfتب عليه بعض اآلثار ،غ° م*وع بوصفهوبأصله  والفاسد عند ا�نفية اtي هو م*وع
هذه الزيادة الربوية ونلغيها  لكن نستبعد هذا ال¡ء ا�ن  عنه؛ فنستبعد، العقد تماماً بطل نال  إ� العقد يمكن أن نعود
 .ا�ال rتل� هذه الزيادة عن  ، ونقلحينئذٍ  ونصحح العقد
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وأما r العبادات فال ، ا�عامالت كما تقدم وهذا ا�غاير مقصور V نفيةوبهذا ظهر أن الفاسد مغاير للباطل عند ا�
 هل هو r ذات ا�عاملة أم أمر* تفريقهم هذا مب¼ V ا\ظر r اlلل ا�نفية و .اÇمهور نهما كما هو ا�ال عنديفرقون بي

 ؟ خارج عنها
ر|ن من أرÑن العقد أو إ� العاقدين أو إ� �ل  أن اIاطل عند ا�نفية هو ما Ëن اlلل فيه راجعاً إ� ////////    تلخيصاً �ا سبقتلخيصاً �ا سبقتلخيصاً �ا سبقتلخيصاً �ا سبق

tلل فيه راجعاً إ� أوصاف العقد .العقد ي ينصب عليهالعقد وهو ا�بيع اlن اË ارجية ال  وأما ا�عاملة الفاسدة هو ماlا
 وÒنوع من حيث ،فقالوا إنه م*وع من حيث أنه بيع، إ� أرÑنها وال إ� �وطها كما مثلنا ببيع ا:رهم با:رهمx الربوي

أما اÇمهور قالوا خالف ، ويادة فإنه يصح اIيع وال øتاج إ� عقد جديدهذه الز إذا طرح: فقالوا وtلك ،كونه انعقد ربا
 .وهذا يأخذ حكم اIيع اIاطل فيحتاج إ� إبطال العقد وøتاج إ� عقد جديد ذلك
  ::  ا�فريق عند ا�نفية بx اIاطل والفاسد r ا�عامالتا�فريق عند ا�نفية بx اIاطل والفاسد r ا�عامالتا�فريق عند ا�نفية بx اIاطل والفاسد r ا�عامالتا�فريق عند ا�نفية بx اIاطل والفاسد r ا�عامالتا�فريق عند ا�نفية بx اIاطل والفاسد r ا�عامالتا�فريق عند ا�نفية بx اIاطل والفاسد r ا�عامالتا�فريق عند ا�نفية بx اIاطل والفاسد r ا�عامالتا�فريق عند ا�نفية بx اIاطل والفاسد r ا�عامالت  سببسببسببسببسببسببسببسبب  ��

الªم عنها  ة يعود إ� مسألة سبق الªم عن جزء منها وسيأìواIاطل r ا�عامالت عند ا�نفي منشأ ا�فريق بx الفاسد
وقد سبق الªم أن ا\  عن  ،ا�حرم لغ°ه r مسائل ا\  و^ مسألة اقتضاء ا\  الفساد أو مسألة ا\  عنأيضا 

ومنها  عن ال¡ء ومالزم U،لوصف r ذات ال¡ء، ومنها ما Ëن �رماً ألمر خارٍج  ما Ëن �رماً : ا�حرم لغ°ه V درجات
 .Ëن عن وصف خارج عن ال¡ء وغ° مالزم U ما

ويكون  ،ال¡ء لوصف خارج عنه مالزم U أي غ° منفك عنه؛ فهذا يؤثر r الفساد إذا Ëن ا\  عن ::::فاÇمهور يقولونفاÇمهور يقولونفاÇمهور يقولونفاÇمهور يقولون
اته فيكون tعن ال¡ء   ال¡ء باطًال ألن ا\  عن الوصف ا�الزم ن  عن الوصف واألصل معاً فهو نظ° ا\ هذا

 .باطل
ألن ا\  راجع ألمر خارج عن ال¡ء وÔن Ëن مالزماً  ،وليس باطالً  أنه r هذه ا�الة يكون فاسداً  ::::أما ا�نفية فيقولونأما ا�نفية فيقولونأما ا�نفية فيقولونأما ا�نفية فيقولون

 .الصورة فاسداً وليس باطال U فيكون بهذه
ا�حرم لغ°ه  أنواع أنه يعود إ� مسألة ا\  عن و|ما قلنا ،ا�سألة وهذا هو منشأ ا�فريق بx اÇمهور وبx ا�نفية r هذه

وهو اقتضاء  ل ا\ ئويعود إ� مسألة سيأì الªم عنها r ظل مقررات هذا ا�نهج وذلك r مسا الÖ سبق الªم عنها
 .ا\  الفساد

لعبادات وهذا أمر خارج عن ولكنها r جانب ا ،r هذه الصورة و|ما أسلفنا ومر بنا أن الصالة r األرض ا�غصوبة تدخل
اÇمعة من   ا�عامالت مثل ا\  عن اIيع وقت ا\داء لصالة اÇمعة فاIيع عند ا\داء لوقت صالة و جانب ،ا�قصود

وترك الس� أمر ، )اسعوا إ� ذكر اهللا وذروا اIيع ف(  وهو صالة اÇمعة ا�ذكور r قوU تعا�، عنه لfك الس� إ� ذكر اهللا
 يتبايعا ما لواIيع قد يوجد بدون ترك الس� ك ، كما أنكأن يمكث بدون بيع مثالً  ،بدون بيع ارج عن اIيع ألنه قد يوجدخ

إن هذا يقت� الفساد وال : ا�نفية فقالوا ،ا\  ألمر �اور r هذه ا�الةÆن اÇهة ف انفكتف ،وهما يمشيان r الطريق
 .يقت� اIطالن

ورد V نفس ماهية ال¡ء وحقيقته فإن ا�فسدة تكون r نفس ا�اهية وا�تضمن  فية رأوا أن ا\  إذاواlالصة أن ا�ن
�ير وا�يتة وõو ذلكوباطل  للمفسدةlا\  عن بيع ا r ال يعتد به كما . 
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باسم الفاسد  صوا ذلكفقد خص ،بأن Ëن ا\  r أمر خارج عنها Ëلوصف ،ا�اهية سا�اً عن ا�فسدة وأما إذا Ëن أصل

 )P(بوصفه دون أصلهألنه باطل 

        واإل<دةواإل<دةواإل<دةواإل<دةواإل<دةواإل<دةواإل<دةواإل<دة  والقضاءوالقضاءوالقضاءوالقضاءوالقضاءوالقضاءوالقضاءوالقضاء        األداءاألداءاألداءاألداءاألداءاألداءاألداءاألداء: : : : : : : : القسم السادسالقسم السادسالقسم السادسالقسم السادسالقسم السادسالقسم السادسالقسم السادسالقسم السادس  ��
فالعبادات الÖ ليس Áا وقت ، وقت �دود الطرفx العبادات ال öلو r كون أن Áا وقتا �ددا �دود الطرفx أو ليس Áا

 كما لو صÉ إنسان ¥ية ا�سجد ظاناً أنه طاهر ثم تبx ،ةلكن قد توصف باإل<د، قضاء �دود الطرفx ال توصف بأداء وال

r مثل هذه ا�الة وÔن Ëنت العبادة ليس  فإن فعله ا�ا» يوصف باإل<دة ،U أنه Ëن �دثاً وأ= بها بعد الطهارة مرة ثانية
xا وقت �دود الطرفÁ. 

    ::::أنواعأنواعأنواعأنواعالعبادة Áا وقت �دود الطرفx فإن Áا أربعة العبادة Áا وقت �دود الطرفx فإن Áا أربعة العبادة Áا وقت �دود الطرفx فإن Áا أربعة العبادة Áا وقت �دود الطرفx فإن Áا أربعة  أما إذا Ëنتأما إذا Ëنتأما إذا Ëنتأما إذا Ëنت    ----
P- ا�حدد �< فإما أن تقع قبل وقتها. 
S- وتكون مفعولة للمرة 

ً
 .األو¾ وÔما أن تقع r وقتها ا�حدد �<

R- وتكون مفعولة للمرة ا�انية 
ً
 .وÔما أن تقع r وقتها ا�حدد �<

Q-  
ً
 .وÔما أن تكون واقعة بعد وقتها ا�حدد �<

  فإن وقعت العبادة r وقتها ا�حدد
ً
 وÔن سبقت بأداء فيه خلل فحينئذٍ ،  دون أن تسبق بأداء ¨تل فتسæ حينئٍذ أداء�<

 فهو تعجيل éيث ùÏ  وÔن وقعت قبل وقتها، علت خارج الوقت بعد الوقت فتسæ قضاءً وÔن فُ ، تسæ إ<دة
ً
ا�قدر �<

 .وسلم بذلك ألصحابه قبل مرور ا�ولأجاز ا\Ó صÉ اهللا عليه  وقد ،ومثاU إخراج الزÑة قبل ا�ول، الشارع ذلك
  فعل ::::تعريف األداءتعريف األداءتعريف األداءتعريف األداء

ً
 r وقتها ا�حدد �<

ً
 .العبادة أوال

 .اإل<دة ^ الفعل ثانياً  mرج منه اإل<دة ألن :))))أوالأوالأوالأوال((((فقو\ا فقو\ا فقو\ا فقو\ا 
 ((((وقو\ا وقو\ا وقو\ا وقو\ا 

ً
 ا�حدد �<
ً
 ا�حدد �<
ً
 ا�حدد �<
ً
  mرج منه القضاء ألن القضاء يكون :))))ا�حدد �<

ً
قت وmرج أيضاً ما لم يقدر U و ،بعد الوقت ا�حدد �<

قضاء r  واألمر با�عروف وا\  عن ا�نكر واÇهاد عند ح® العدو فال يوصف ذلك بأداء وال مثل ا\وافل مطلقاً  ،�دد
 .أنه قد أدى الواجب ألن ا�قصود منه الفعل r أي زمان ومÆن وÔن Ëن يقال V فاعله ،االصطالح

 ((((وقو\ا وقو\ا وقو\ا وقو\ا 
ً
>� 
ً
>� 
ً
>� 
ً
  ،ا:ين عند ا�طاIة به كقضاء ،mرج به ما فعل r الوقت ا�حدد عقالً  ::::))))�<

ً
>� U وقته ا�حدد r فإنه فعل ،

 .ال*ع بل بمقت( العقلإ�  لكن ذلك ا�قدير ليس
 لوجود خلل r الفعل األول فعل العبادة ثانياً r وقتها ا�حدد ::::تعريف اإل<دةتعريف اإل<دةتعريف اإل<دةتعريف اإل<دة

ً
>�. 

 .ا�رة األو¾ ألنه فعل m ،rرج األداء ):):):):ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً ((((قو\ا قو\ا قو\ا قو\ا 
 ((((قو\ا قو\ا قو\ا قو\ا 

ً
 r الوقت ا�حدد �<
ً
 r الوقت ا�حدد �<
ً
 r الوقت ا�حدد �<
ً
  mرج القضاء ألنه قضاء بعد الوقت ):):):):r الوقت ا�حدد �<

ً
 .ا�حدد �<

صÉ ثانية مع اÇماعة فإن صالته األو¾ ليس فيها  �Ëنفرد إذا ،mرج ما ليس كذلك ):):):):لوجود خلل r الفعل األوللوجود خلل r الفعل األوللوجود خلل r الفعل األوللوجود خلل r الفعل األول((((قو\ا قو\ا قو\ا قو\ا 
 بل ^ أداء Ëألو¾ خلل فال توصف ا�انية باإل<دة

ً
>� ،r للlن اË بدون �ط كأن يكونوسواء Éالوصف كمن ص  

 مع
ً
القدرة V ذلك أو Ëن اlلل r الكمال  V غ° طهارة أو خلل r ا�اهية كمن صÉ بدون ر|ن بأن ترك قياماً أو ر|و<

 .الفضيلة لطلب r الوقت كمن صÉ منفرداً فيعيدها ºاعةً 

                                 
١)P( قال ه Fنا حصل سبق لسان من قبل ا�حا )) والصحيح ما كتبته))ألنه باطل بأصله دون وصفه ، 
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 استد: : : : القضاءالقضاءالقضاءالقضاءتعريف تعريف تعريف تعريف 
ً
 �افعل العبادة بعد وقتها ا�حدد �<

ً
Ëسبق وجوبه مطلقاً  را. 

 فعل العبادة فعل العبادة فعل العبادة فعل العبادة ((((فقو\ا فقو\ا فقو\ا فقو\ا 
ً
 بعد وقتها ا�حدد �<
ً
 بعد وقتها ا�حدد �<
ً
 بعد وقتها ا�حدد �<
ً
 .ً� منهما فعل r وقت األداء mرج األداء واإل<دة فإن ):):):):بعد وقتها ا�حدد �<

 ((((وقو\ا وقو\ا وقو\ا وقو\ا 
ً
Ëاستدرا 
ً
Ëاستدرا 
ً
Ëاستدرا 
ً
Ëلصالة ):):):):استدراË رج ما ليس بذلكm  ماعة فإن فعلÇوقتها ثم أ<دها بعد الوقت إلقامة ا r مثًال فإنه إذا أداها

 .يكون قضاء ال ا�انية
 Uوقو Uوقو Uوقو Uرج منه ا\وافل ):):):):�ا سبق وجوبه�ا سبق وجوبه�ا سبق وجوبه�ا سبق وجوبه((((وقوm ،جوز ألنه لم  فإنه إذا فعلت بعد�قضاء إال بطريق ا æوقتها فإن فعلها ال يس

 .يسبق Áا وجوب
أن القضاء إذا طلب به انسان، فهل طلب الشارع U القضاء باألمر األول اtي  ////    و^و^و^و^هناك مسألة تطرح r باب القضاء هناك مسألة تطرح r باب القضاء هناك مسألة تطرح r باب القضاء هناك مسألة تطرح r باب القضاء ********    

هذه ا�سألة ليس هذا  ت به األداء أو ثابت بأمر جديد؟ األداء أو بأمر جديد؟ هل القضاء ثابت باألمر األول اtي ثب ثبت به
 .�ل éثها سيأé ìثها r مسائل األمر

        والرخصةوالرخصةوالرخصةوالرخصةوالرخصةوالرخصةوالرخصةوالرخصة  العزيمةالعزيمةالعزيمةالعزيمةالعزيمةالعزيمةالعزيمةالعزيمة: : : : : : : : القسم السابعالقسم السابعالقسم السابعالقسم السابعالقسم السابعالقسم السابعالقسم السابعالقسم السابع  ��
 .مشتقة من العزم وهو القصد ا�ؤ|د ::::العزيمة لغةالعزيمة لغةالعزيمة لغةالعزيمة لغة

 :منها r تعريفهاعبارات األصو�x  اختلف ::::اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 
P-±اب اهللالعزيمة ^  ::::تعريف الغزا±تعريف الغزا±تعريف الغزا±تعريف الغزاÏتعا� ما لزم العباد بإ ، V عريف أخذ عليه بعض العلماء أنه ق®ه�وهذا ا

فيخرج  لكن إذا فôنا اإلÏاب هنا بالطلبو، من ذلك ا�ندوب وا�كروه ألن ليس فيهما إلزام فيخرج ،اإللزام وأاإلÏاب 
 .عfاضمنه هذا اال

S-ف الطوف الطوف الطوف الطوتعريتعريتعريتعري  r "ا�ابت بد�ل �� خاٍل عن معارض راجح بأنها ا�كم ": �ح ¨ت® الروضة. 
 أصالً  ا�كم غ° ا�ابت ):):):):ا�كم ا�ابتا�كم ا�ابتا�كم ا�ابتا�كم ا�ابت(((( قو\ا فيخرج من

ً
 ،�Ëنسوخ مثًال فال يسæ عزيمة ألنه لم يبق م*و<

 .احاlمسة Ëلواجب وا�ندوب وا�حرم وا�كروه وا�ب ويتناول بهذا األحÆم
 Uز ):):):):بد�ل ��بد�ل ��بد�ل ��بد�ل ��((((وقوfø به عما ثبت بد�ل قط� فإن ذلك ال يستعمل فيه لفظ العزيمة. 
 Uاز عما ثبت بد�ل �� ولكن وُ  ):):):):معارضمعارضمعارضمعارض خا± عنخا± عنخا± عنخا± عن((((وقوfلك جداحt إذا  فإنه، د�ل معارض أو مساٍو أو راجح عليه

 .ح من جهة خارجيةرجá مُ ـيلزم الوقف وتنت� العزيمة ويطلب الفإنه  Ëن ذلك ا:�ل معارضاً 

 Uرج الرخصة ):):):):راجحراجحراجحراجح عن معارضعن معارضعن معارضعن معارض((((وقوm خالف ا:�ل �عارض راجح ،هذا V فإنها حكم ثبت، r ìتعريفها  كما سيأ
معارض بد�ل ثابت وهو قوU تعا�  ألنها حكم خا± من ،وذلك كتحريم ا�يتة عند عدم ا�خمصة مثًال فإنها عزيمة

} 
ْ
َمْت َعلَيُْكُم ال áَميْتَةُ ُحر{ تعا�  فإذا وجدت ا�خمصة حصل Uحريم وهو قو�ا�عارض :�ل ا} َ°َْْمَصٍة َل َ̈  rِ Ùَفَمِن اْضُطر

ثٍْم فَإِنÙ اهللاÙَ َلُفوٌر رَِحيٌم   وهو راجح V د�ل ا�حريم حفظاً للنفس فجاز األكل من ا�يتة وحصلت. ا�ائدة})R(ُمتََجانٍِف ِإلِ

    .خبث الÖ حرمت بسببه ة إحياء ا\فس وا�حافظة عليها مقدمة V مفسدة ا�يتة وما فيها منألن مصلح، الرخصة
الواجب وا�ندوب وا�حرم وا�كروه وا�باح وليست : : : : اlمسةاlمسةاlمسةاlمسة ومن هذا ا�عريف يتبx أن العزيمة تشتمل األحÆم ا��يفيةومن هذا ا�عريف يتبx أن العزيمة تشتمل األحÆم ا��يفيةومن هذا ا�عريف يتبx أن العزيمة تشتمل األحÆم ا��يفيةومن هذا ا�عريف يتبx أن العزيمة تشتمل األحÆم ا��يفية

 .لفظ الغزا± ¨تصة بالواجب كما يوهم
^ أحÆم ال*ع وهو ما هو  :r تعريف العزيمةr تعريف العزيمةr تعريف العزيمةr تعريف العزيمة ة بلفظ مقارب �عريف الطو، فقال الôخة بلفظ مقارب �عريف الطو، فقال الôخة بلفظ مقارب �عريف الطو، فقال الôخة بلفظ مقارب �عريف الطو، فقال الôخ????وقد عرف ا�نفية العزيموقد عرف ا�نفية العزيموقد عرف ا�نفية العزيموقد عرف ا�نفية العزيم

 .وهو مقارب �عريف الطو اtي ذكر سابقاً . متصًال بعارض م*وع منها ابتداًء من غ° أن يكون
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    :تعريف الرخصةتعريف الرخصةتعريف الرخصةتعريف الرخصة    ----
 ،إذا تراجع وسهل ال*اء رخص السعر: نه قوÁموهو ضد الغالء ف  عبارة عن اليô والسهولة وم ،مشتقة من الرخص ::::ةً ةً ةً ةً لغلغلغلغ

 .والرخص r األمر خالف التشديد فيه
 :أشهر هذه ا�عريفاتأوضح وومن ، عبارات األصو�x فيها ولكنها تتفق r ا�ع¢ öتلف ::::اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 

 .مرá ما �ع من األحÆم لعذر مع قيام ا:�ل ا�حُ  ^ الرخصة ::::اآلمدياآلمدياآلمدياآلمدي    تعريفتعريفتعريفتعريف    
 .أن تكون الرخصة م*وعة لوجود عذر من األعذار أنه البد: يع¼

أن ا�يتة أبيحت r حال : باِق V ا�حريم أو الوجوب وõو ذلك؛ مثال ذلك يع¼ أن األصل ):):):):قيام ا:�ل ا�حرمقيام ا:�ل ا�حرمقيام ا:�ل ا�حرمقيام ا:�ل ا�حرم((((قوU و
 .يزول بمجرد الfخص ال يع¼ أنه، ا:�ل �رم V أصله يب* ولكن ،�عت لعذر وهو اÇوع فهنا ،اÇوع

من أصل ï يقت� ا�نع مع  ما �ع بعذر شاق استثناءً ^  ::::اك أيضاً تعريف مشهور لاك أيضاً تعريف مشهور لاك أيضاً تعريف مشهور لاك أيضاً تعريف مشهور لإلإلإلإلمام الشاطr Ó تعريف الرخصةمام الشاطr Ó تعريف الرخصةمام الشاطr Ó تعريف الرخصةمام الشاطr Ó تعريف الرخصةوهنوهنوهنوهن
 .فيه االقتصار V موضع ا�اجة

Uلعذر ):):):):عذر شاقعذر شاقعذر شاقعذر شاقللللما �ع ما �ع ما �ع ما �ع ((((    فقو 
ً
العذر شاقاً، ويع¼  وال بد أن يكون ،يش° أن الرخصة البد أن يكون حكمها م*و<

 .حكمها استثنا§ من أصل متقرر ة ال بد أن يكونذلك أن الرخص
 Uمواضع((((وقو V مواضعمع االقتصار V مواضعمع االقتصار V مواضعمع االقتصار V أن الرخصة ال بد أن يُ  ):):):):ا�اجة فيها�اجة فيها�اجة فيها�اجة فيه مع االقتصار V °موضع ا�اجةيش V قت® فيها. 

قال ا�نفية r تعريف قال ا�نفية r تعريف قال ا�نفية r تعريف قال ا�نفية r تعريف مثًال وtلك  ،من تعريفات اÇمهور وتتفق معها r ا�ع¢ حقيقةً  ا�نفية للرخصة تقرب وتعريفات
 .م، وهذا يتفق مع تعريف اÇمهورما استبيح لعذر مع قيام ا�حرá  ^ ::::رخصةرخصةرخصةرخصةالالالال

 ::::    حكم الرخصة واألخذ بهاحكم الرخصة واألخذ بهاحكم الرخصة واألخذ بهاحكم الرخصة واألخذ بها��

 *:وهذ رأي اÇمهور *  Ïعلون الرخصة V أربعة أقسام من حيث ا�كم اÇمهور
    رخصة واجبةرخصة واجبةرخصة واجبةرخصة واجبة    ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

 { تعا� األكل واجباً لقوÁUا بأكل ا�ضطر للميتة r حال اÇوع فإنه r هذه ا�الة يكون  ويمثل
َ

يِْديُكْم إِ�
َ
ُقوا بِأ

ْ
 تُل

َ
َوال

 .اIقرة})��P(ا�Ùْهلَُكِة 
    رخصة مندوبةرخصة مندوبةرخصة مندوبةرخصة مندوبة        ::::القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»القسم ا�ا»

 ا\ظر إ� ا�خطوبة مثالً  ومنه، بق® الصالة الرباعية r السفر إذا بلغ ثالثة أيام فصاعداً عند بعض العلماء ويمثل Áا
ومنه اإلبراد  )استطاع أن ينظر إ� ما يدعو إ� نكاحها فليفعل إذا خطب أحدكم امرأة فإن( لقوU صÉ اهللا عليه وسلم

 .اشتد ا�ر بصالة الظهر إذا
    رخصة مباحةرخصة مباحةرخصة مباحةرخصة مباحة    ::::القسم ا�الثالقسم ا�الثالقسم ا�الثالقسم ا�الث

ورؤية الطبيب ، العقود ا�ابتة V خالف القياس وتعجيل الزÑة قبل م� ا�ول مثل السلم واإلÏار والعرايا وõو ذلك من
 .ا�رج عن ا\اس فعرلكنه أبيح هنا ل ،ا\ظر r األصل �رمو رجل وا�رأة عند ا�اجة إ� ذلك ال لعورة

    V خالف األو¾V خالف األو¾V خالف األو¾V خالف األو¾    رخصةٌ رخصةٌ رخصةٌ رخصةٌ     ::::    القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع
xالصالت xمع بÇا r مع كماÇا ùÏ غ° عرفة ومزدلفة فإن اإلفراد أو¾ خروجاً من خالف من ال r السفر r  r إال

األفضل عدمه وال�ام ا�بات وا�صابرة  تلفظ بكلمة الكفر عند اإلكراه فإنذا قد يه ومن، نفيةعرفة ومزدلفة وهم ا�
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ْن تَُصوُموا َخْ°ٌ لَُكْم { Ïهده السفر لقوU تعا� ومنه فطر ا�سافر الصائم اtي ال، V ا:ين
َ
هذا رأي  .اIقرة})P�Q(َوأ

 .اÇمهور V أن الرخصة أربعة أقسام
 ويرد V �م اÇمهور أن هذه، اإلباحة ////    األصل r الرخصة من حيث ا�كم أن حكمهااألصل r الرخصة من حيث ا�كم أن حكمهااألصل r الرخصة من حيث ا�كم أن حكمهااألصل r الرخصة من حيث ا�كم أن حكمها الشاطÓ يرى أنالشاطÓ يرى أنالشاطÓ يرى أنالشاطÓ يرى أناإلمام اإلمام اإلمام اإلمام لكن لكن لكن لكن 

 { فمثل قوU ،الÖ أوردها اÇمهور لألحÆم األربعة أنها ال تفيد سوى اإلباحة ا�ثبتة للfخص األدلة
َ

َفَمِن اْضُطرÙ َلْ°َ بَاٍغ َوال
 Ùْعَم َعلَيِْه إِن  إِ

َ
ْن { و كقول اهللا تعا� .اIقرة}) P�R(اهللاÙَ َلُفوٌر رَِحيٌم  َ<ٍد فَال

َ
رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ

َ ْ
بْتُْم rِ األ َFَ َِذاÔَو
ا ُمبِ  Æَفِِريَن Ëَنُوا لَُكْم َعُدو;

ْ
يَن َكَفُروا إِنÙ ال ِ

Ù
tْن َفْفِتنَُكُم ا

َ
ِة إِْن ِخْفتُْم أ

َ
ال Ùوا ِمَن الص تفيد هذه !ها . النساء}) P�P(ينًا َيْقُ®ُ

بأدلة خارجية ما قاU اÇمهور من أن هناك رخصة واجبة أو مندوبة أو مباحة أو خالف األو¾ هذه ثبتت  لكن، اإلباحة
 .الرخصة ليست ^ أدلة

    وهل mالفون الشاطبية r هذا األمر؟وهل mالفون الشاطبية r هذا األمر؟وهل mالفون الشاطبية r هذا األمر؟وهل mالفون الشاطبية r هذا األمر؟****    و إذا أتينا إ� و إذا أتينا إ� و إذا أتينا إ� و إذا أتينا إ� ����م اÇمهور  م اÇمهور  م اÇمهور  م اÇمهور  
، وعندما نسأÁم أن الرخصة حكمها اإلباحةفالغالب أن اÇمهور يقولون  الشاطr Ó واقعه،r الواقع أن اÇمهور ال mالفون 

ونقول �اذا Ëنت الرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخالف األو¾؟ 	د أنهم يقولون هذه جاءت بأدلة أخرى، إذن حصل 
أو واجبة أو مندوبة أو مباحة  أن تكون تنتقل الرخصة إ�االتفاق V أن األخذ بالرخصة r األصل االباحة، لكن قد 

 فحصل بذلك ،أما أدلة الرخصة نفسها ال تفيد سوى اإلباحة، تنقلها إ� هذا األمر إذا وجدت أدلةم�؟ . خالف األو¾

 .أن حكم الرخصة اإلباحةV  االتفاق
الوض� وهو العزيمة والرخصة وëتم  القسم السابع من أقسام ا�كم نهاية الªم V حكم الرخصة ëتم الªم rV  و

 .الفقه للمستوى األول الªم r مقرر أصول
ا\افع والعمل الصالح وأن Ïعل ما قدمناه وما سمعناه حجة \ا ال  نسأل اهللا تعا� أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يرزقنا العلم

            .قات وتفريغهاوأن يكتب األجر وا�ثوبة �ن س� r إقامة هذه ا�ل علينا يوم نلقاه
                وبارك V سيدنا �مد وV آU وصحبه أºعx وصÉ اهللا وسلم
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