


علم أصول الفقه
يف األحكام الشرعية:القسم الثاني

1/1/2008



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

2
علم أصول الفقه

تأليف
خالفعبد الوهاب 

أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوق

اسابًقجامعة القاهرة

دار احلديث

القاهرة



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

3
يف األحكام الشرعية:القسم الثاني

احلاكم )1
احلكم)2
تعريفه ‐1
أنواعه ‐2

أقسام احلكم التكليفي 
الواجب ‐1
املندوب ‐2
احملرم ‐3
املكروه ‐4
املباح‐5



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

4
أقسام احلكم الوضعي 

السبب ‐1
الشرط ‐2
املانع ‐3
الرخصة والعزمية ‐4
الصحة والبطالن ‐5
احملكوم فيه )3
احملكوم عليه)4

حاالت اإلنسان بالنسبة ألهلية الوجوب 

حاالت اإلنسان بالنسبة ألهلية األداء 

عوارض األهلية 



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

5

القسم الثاني
يف األحكام الشرعية

:مباحث األحكام يف علم أصول الفقه أربعة
.وهو من صدر عنه احلكم:احلاكم‐1
.وهو ما صدر من احلاكم داال على إرادته يف فعل املكلف:واحلكم‐2
.وهو فعل املكلف الذي تعلق احلكم به:واحملكوم فيه‐3
.وهو املكلف الذي تعلق احلكم بفعله:واحملكوم عليه‐4
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:احلاكم .1
مب يعرف حكمه؟ .2من هو ؟ .1

ال خالف بني علماء املسلمني، يف أن مصدر األحكام الشرعية جلميع أفعال املكلفني هو ا سبحانه، سواء أظهر حكمه يف فعل املكلف 

مـارات الـيت شـرعها    مباشرة مـن النصـوص الـيت أوحـي هبـا إىل رسـوله، أم اهتـدى اتهـدون إىل حكمـه يف فعـل املكلـف، بواسـطة الـدالئل واأل             
، اا أو وضـع ا أو ختيريخطاب ا املتعلق بأفعال املكلفني طلب:الستنباط أحكامه، وهلذا اتفقت كلمتهم على تعريف احلكم الشرعي بأنه

.1إن احلكم إال  يقص احلق وهو خري الفاصلني:، وهذا مصداق قوله سبحانه"ال حكم إال "واشتهر من أصوهلم 
اختلف علماء املسلمني يف أن أحكام ا يف أفعال املكلفني، هل ميكن للعقل أن يعرفها بنفسه من غري وساطة رسل ا وكتبه، حبيـث  وإمنا

أن من مل تبلغه دعوة رسول يستطيع أن يعرف حكم ا يف أفعاله بعقله أم ال ميكن للعقل أن يعرف حكم ا يف أفعال املكلفني بنفسـه مـن  
ة رسل ا وكتبه؟غري وساط

وإمنا اخلالف فيما يعرف به حكم ا ، فال خالف يف أن احلاكم هو ا.

1
]57:األنعام[
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:ولعلماء املسلمني يف هذا اخلالف مذاهب ثالثة
:مذهب األشاعرة‐1

ن العقـول ختتلـف   ال ميكن للعقل أن يعرف حكم ا يف أفعال املكلفـني إال بواسـطة رسـله وكتبـه؛ أل    :وهو أنه:أتباع أبي احلسن األشعري

مـا  اختالفا بينا يف األفعال، فبعض العقول يستحسن بعض األفعال، وبعضها يستقبحها، بل عقل الشـخص الواحـد خيتلـف يف الفعـل الواحـد، وكـثريا       
عنـد ا، ومطلـوب    يغلب اهلوى على العقل فيكون التحسني أو التقبيح بناء على اهلوى، فعلى هذا ال ميكن أن يقال ما رآه العقل حسـنا فهـو حسـن   

.فعله، ويثاب عليه من ا فاعله، وما رآه العقل قبيحا فهو عند ا، ومطلوب  تركه، ويعاقب من ا فاعله
ح أن احلسن من أفعال املكلفني هو ما دل الشارع على أنه حسن بإباحتـه أو طلـب فعلـه، والقـبح هـو مـا دل الشـارع علـى أنـه قبـي          :وأساس هذا املذهب

وهـذا  يطلبه تركه، وليس احلسن ما رآه العقل حسنا وال القبيح ما رآه العقل قبيحا، فمقيـاس احلسـن والقـبح يف هـذا املـذهب هـو الشـرع ال العقـل،         
.يتفق وما ذهب إليه بعض علماء األخالق من أن مقياس اخلري والشر هو القانون، فما أوجبه القانون أو أباحه فهو خري، وما حظره فهو شر

فعـل  وعلى هذا املذهب ال يكون اإلنسان مكلفا من ا بفعل شيء ، أو ترك شيء إال إذا بلغته دعوة الرسول وما شرعه ا، وال يثاب أحـد علـى  
تبلغه فمن عاش يف عزلة تامة حبيث مل .شيء وال يعاقب على ترك أو فعل، إال إذا علم من طريق رسل ا ما جيب عليه فعله وما جيب عليه تركه
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وهم من عاشوا من بعـد مـوت رسـول وقبـل مبعـث      ‐وأهل الفرتة.دعوة رسول وال شرعه فه غري مكلف من ا بشيء وال يستحق ثوابا وال عقابا
.2وًالوما كُنا معذِّبِني حتَّى نَبعث رس:ويؤيد هذا املذهب قوله سبحانه.غري مكلفني بشيء وال يستحقون ثوابا وال عقابا‐رسول

:مذهب املعتزلة‐2
وهو أنه ميكن أن يعرف حكم ا يف أفعال املكلفني بنفسه من غري وساطة رسله وكتبه، ألن كـل فعـل مـن أفعـال     :أتباع واصل بن عطاء

حسـن  املكلفني فيه صفات وله آثار جتعله ضارا أو نافعا، فيستطيع العقل بناء على صفات الفعل، وما يرتتب عليه من نفع أو ضـرر أن حيكـم بأنـه    
لى األفعال هو على حسب ما تدركه العقول مبن نفعها أو ضررها، فهـو سـبحانه يطالـب املكلفـني بفعـل مـا فيـه        أو قبيح، وحكم ا سبحانه ع

نفعهم حسب إدراك عقوهلم؛ وبرتك ما فيه ضررهم حسب إدراك عقوهلم، فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب  ويثـاب مـن ا فاعلـه، ومـا رآه     
.من ا فاعلهالعقل قبيحا فهو مطلوب  تركه ويعاقب

2
"15:اإلسراء "
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أن احلسن من األفعال ما رآه العقل حسنا ملا فيه من نفع، والقبيح من األفعال ما رآه العقل قبيحا ملا فيه من ضـرر، وأن أحكـام   :وأساس هذا املذهب
ر علماء األخالق من أن وهذا املذهب يتفق وما ذهب إليه أكث.ا يف أفعال املكلفني هي على وفق ما تدركه عقوهلم فيها من حسن أو قبح

.مقياس اخلري والشر هو ما يدرك يف الفعل من نفع أو ضرر ألكرب جمموعة من الناس يصل إليهم أثر الفعل
فعله، وعلى هذا املذهب؛ فمن مل تبلغهم دعوة الرسل وال شرائعهم فهم مكلفون من ا بفعل ما يهديهم عقلهم إىل أنه حسن ويثابون من ا على

وأصحاب هـذا املـذهب يؤيدونـه بأنـه ال يسـتطيع عاقـل أن ينكـر أن كـل فعـل فيـه           .ا يهديهم عقلهم إىل أنه قبيح ويعاقبون من ا على فعلهوبرتك م

خواص وله آثار جتعله حسنا أو قبيحا، ومن الذي ال يدرك بعقله أن الشرك على النعمة والصـدق والوفـاء واألمانـة كـل منـها حسـن، وأن ضـد كـل         

إن من بلغتـهم  :وال يستطيع عاقل أن ينكر أن ا ما شرع أحكامه يف أفعال املكلفني إال بناء على ما فيها من نفع أو ضرر، ويقولون.حمنها قبي
مـا  فعلـوا  شرائع ا مكلفون من ا مبا تقضـي بـه هـذه الشـرائع ومـن مل تـبلغهم شـرائع ا مكلفـون مـن ا مبـا هتـديهم إليـه عقـوهلم، فعلـيهم أن ي              

.تستحسنه عقوهلم، وأن يرتكوا ما تستقبحه عقوهلم
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:مذهب املاتريدية‐3
وخالصـته أن أفعـال املكلفـني فيهـا خـواص وهلـا آثـار تقتضـي         أتباع أبي منصور املاتريدي، وهذا املـذهب وسـط معتـدل ، وهـو الـراجح يف رأيـي؛      

ع احلكم بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، وما رآه العقل السليم حسنا فهو حسنها أو قبحها، وأن العقل بناء على هذه اخلواص واآلثار يستطي

ولكن اليلزم أن تكون أحكام ا يف أفعال املكلفني على وفق ما تدركه عقولنا فيها مـن  .حسن ، وما رآه العقل السليم قبيحا فهو قبيح

مما تشتبه فيه العقول، فال تالزم بـني أحكـام ا ومـا تدركـه العقـول، وعلـى       حسن أو قبح، ألن العقول مهما نضجت قد ختطئ، وألن بعض األفعال 
.هذا ال سبيل إىل  معرفة حكم ا إال بواسطة رسله

يف أن حكـم  وخـالفوهم يف أن حسن األفعال وقبحها مما تدركه العقول بناء على ما تدركه من نفعهـا أو ضـررها،   فهؤالء وافقوا املعتزلة
.ون على وفق حكم العقل، ويف أن ما أدرك العقل حسنة فهو مطلوب  فعله، وما أدرك العقل قبحه فهو مطلوب  تركها البد أن يك
يف أن احلسن والقبح  لألفعال شـرعيان ال عقليـان، ويف   وخالفوهميف أنه ال يعرف حكم ا إال بواسطة رسله وكتبه، ووافقوا األشاعرة

ألن هذا ظـاهر الـبطالن، فـإن أمهـات الفضـائل يـدرك العقـل        . بطلب ا فعله، وال يكون قبيحا إال بطلب ا تركهأن الفعل ال يكون حسنا إال
.حسنها ملا فيها من نفع، وأمهات الرذائل يدرك العقل قبحها ملا فيها من ضرر و ولو مل يرد هبذا شرع
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رائع الرسل، وأما من بلغتهم شرائع الرسل فمقياس احلسن والقبح لألفعال بالنسبة هلم مـا  وهذا اخلالف ال يرتتب عليه اثر إال بالنسبة ملن مل تبلغهم ش

ورد يف شريعتهم ال ما تدركه عقوهلم باالتفاق، فما أمر به الشـارع فهـو حسـن ومطلـوب فعلـه ويثـاب فاعلـه، ومـا هنـى عنـه الشـارع فهـو قبـيح              

.ومطلوب تركه ويعاقب فاعله
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احلكم.2

أقسام كل نوع‐3أنواعه ‐2.تعريفه ‐1
:تعريفه‐1

.هو خطاب الشارع املتعلق بأفعال املكلفني، طلباً أو ختيرياً، أو وضعًا:احلكم الشرعي يف اصطالح األصوليني
، هـذا خطـاب مـن    4لَا يسـخَر قَـوم مـن قَـومٍ    :وقوله تعاىل.، هذا خطاب من الشارع متعلق باإليفاء بالعقود طلبا لفعله 3أَوفُواْ بِالْعقُود:فقوله تعاىل

، هـذا خطـاب مـن    5فَـإِن خفْـتُم أَالَّ يقيمـا حـدود اللّـه فَـال جنـاح علَيهِمـا فيمـا افْتَـدت بِـه           :وقولـه سـبحانه  .الشارع متعلق بالسخرية طلبا لرتكها
"وقول الرسول.الشارع متعلق بأخذ الزوج بدال من زوجته نظري تطليقها ختيريا فيه هـذا خطـاب مـن الشـارع متعلـق بالقتـل وضـعا لـه         "ال يرث القاتل:

.ثمانعا من اإلر

3
]1:املائدة[

4
]11:احلجرات[

5
]229:البقرة[
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فنفس النص الصادر من الشارع الدال على طلب أو ختيري أو وضع هو احلكم الشـرعي يف اصـطالح األصـوليني، وهـذا يوافـق اصـطالح القضـائيني        

أجلــت القضــية للنطــق  :منطــق احلـكـم كــذا يقولــون  :اآلن؛ فـهـم يريــدون بــاحلكم نفــس الــنص الــذي يصــدر مــن القاضــي؛ وهلــذا يقولــون     
.باحلكم

.فهو األثر الذي يقتضيه خطاب الشارع يف الفعل ، كالوجوب واحلرمة واإلباحة:شرعي يف اصطالح الفقهاءوأما احلكم ال
.، يقتضى وجوب اإليفاء بالعقود6أَوفُواْ بِالْعقُود:فقوله تعاىل

، هـو  7والَ تَقْربـواْ الزنَـى   :عـاىل وقولـه ت .فالنص نفسه هو احلكم يف اصطالح األصوليني، ووجوب اإليفاء هو احلكم يف اصـطالح الفقهـاء  
.احلكم يف اصطالح األصوليني، وحرمة قربان الزنا هو احلكم يف اصطالح الفقهاء

وال يتــوهم متــوهم مــن تعريــف احلـكـم الشــرعي يف اصــطالح األصــوليني، بأنــه خطــاب الشــارع املتعلــق بأفعــال املكلفــني، بــأن احلـكـم     
ي اخلطاب من الشارع وأنه ال يشمل األدلة الشرعية األخرى من إمجاع أو قياس أو غريها ألن سائر األدلة الشرعية الشرعي خاص بالنصوص ألهنا ه

6
]1:املائدة[

7
]32:اإلسراء[
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غري النصوص عند التحقيق تعود إىل النصوص، فهو يف احلقيقـة خطـاب مـن الشـارع ولكنـه غـري مباشـر، فكـل دليـل شـرعي تعلـق بفعـل مـن أفعـال               

.فهو حكم شرعي يف اصطالح األصولينياملكلفني، طلبا أو ختيريا أو وضعا
:أنواعه ‐2

من تعريف احلكم الشرعي يف اصطالح األصوليني يؤخذ أنه ليس نوعا واحدا، ألنه إما أن يتعلق بفعل املكلـف علـى جهـة الطلـب، أو علـى جهـة       
علـى جهـة الطلـب أو التخـيري بـاحلكم      وقد اصطلح علمـاء األصـول علـى تسـمية احلكـم املتعلـق بفعـل املكلـف        .التخيري أو على جهة الوضع

التكليفي، وعلى تسمية احلكم املتعلق بفعل املكلف على جهة الوضع باحلكم الوضعي، وهلـذا قـرروا أن احلكـم الشـرعي ينقسـم      
.حكم تكليفي، حكم وضعي:إىل قسمني

.هو ما اقتضى طلب فعل من املكلف، أو كفّه عن فعله أو ختيريه بني فعل والكف عنه:فاحلكم التكليفي
يـا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ     :وقوله،9وللّه علَى الناسِ حج الْبيت:، وقوله 8خذْ من أَموالهِم صدقًَة:قوله تعاىلفمثال ما اقتضى طلب فعل من املكلف

.، وغري ذلك من النصوص اليت تطلب من املكلف أفعاال10وفُواْ بِالْعقُودَأ

8
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حرمـت علَـيكُم   :، وقولـه  12والَ تَقْربـواْ الزنَـى   :، وقولـه  11لَـا يسـخَر قَـوم مـن قَـومٍ     :، قوله تعـاىل ومثال ما اقتضى طلب الكف عن فعل

.، وغري ذلك من النصوص اليت تطلب من املكلف الكف عن أفعال13الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخنزِيِر
اة فَانتَشــروا فــي فـَـإِذَا قُضــيت الصــَل:، وقولــه 14وإِذَا حلَلـْـتُم فَاصــطَادوْا:، قولــه تعــاىلومثــال مــا اقتضــى ختــيري املكلــف بــني فعــل والكــف عنــه 

، وغــري ذلــك مــن النصــوص الــيت تقتضــي ختــيري 16وإِذَا ضـَـربتُم فــي األَرضِ فَلـَـيس علـَـيكُم جنــاح أَن تَقْصــرواْ مــن الصــالة:، وقولــه15الـْـأَرِض
.املكلف بني فعل الشيء والكف عنه

9
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ووجـه  .ليـف املكلـف بفعـل أو كـف عـن فعـل أو ختـيريه بـني فعـل والكـف عنـه           ألنـه يتضـمن تك  وإمنا مسي هذا النـوع احلكـم التكليفـي   

وأمـا مـا خـري بـه املكلـف بـني فعـل والكـف عنـه فوجـه تسـميته تكليفيـاً غـري              .التسمية ظاهر فيما طلب به من املكلف فعل أو الكـف عنـه  

.تغليبإن إطالق احلكم التكليفي عليه من باب ال:ظاهر، ألنه ال تكليف فيه وهلذا قالوا 
.فهو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء، أو شرطا له ، أو مانعا منه:وأما احلكم الوضعي

، 17يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتُم إِلَـى الصـالة فاغْسـلُواْ وجـوهكُم وأَيـديكُم إِلَـى الْمرافـقِ       :قوله تعاىل فمثال ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء
، اقتضـى وضـع السـرقة سـببا يف     18طَعواْ أَيـديهما ـوالسـارِقُ والسـارِقَةُ فَاقْـ   :وقولــه .اقتـضى وضـع إرادة إقامـة الصــالة سـببا يف إجيـاب الوضـوء     

"وقول الرسول .إجياب قطع يد السارق ، اقتضى وضع قتل القتيل سببا يف اسـتحقاق سـلبه، وغـري ذلـك مـن النصـوص الـيت        "من قتل قتيال فله سلبه:
.اقتضت وضع أسباب ملسببات

17
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19وللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيال:ومثال ما اقتضى وضع شيء شرطا لشيء ، قوله تعاىل
، اقتضى أن اسـتطاعة السـبيل إىل البيـت   

"وقوله .شرط إلجياب حجه "وقوله .، اقتضى أن حضور الشاهدين شرط لصحة الزواج"ال نكاح إال بشاهدين: ال مهر أقل من عشـرة  :

وغـري ذلـك مـن النصـوص الـيت دلـت علـى اشـرتاط         .، اقتضى أن شرط تقدير املهر تقديرا صحيحا شرعا أن ال يقـل عـن عشـرة دراهـم    "دراهم
.و لصحة العقد أو ألي مشروطشروط إلجياب الفعل، أ

"، قوله ومثال ما اقتضى جعل شيء مانعا من شيء .اقتضى جعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه"ليس للقاتل مرياث:
.وإمنا مسي احلكم الوضعي، ألن مقتضاه وضع أسباب ملسببات، أو شروط ملشروطات، أو موانع من أحكام

:حلكم التكليفي واحلكم الوضعي من وجهنيويؤخذ مما تقدم أن الفرق بني ا
أن احلكم التكليفي مقصود به طلب فعل من املكلف أو كفه عن فعل، أو ختـيريه بـني فعـل شـيء والكـف عنـه، وأمـا احلكـم         :أحدمها

هلـذا املشـروط، أو أن هـذا    الوضعي فليس مقصودا به تكليف أو ختيرياً، وإمنا املقصود به بيان أن هذا الشيء سبب هلـذا املسـبب، أو أن هـذا شـرط    
.مانع من هذا احلكم

19
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أن ما طلب فعله أو الكف عنه، أو خري بـني فعلـه وتركـه مبقتضـى احلكـم التكليفـي البـد أن يكـون مقـدورا للمكلـف، ويف           :وثانيهما

.استطاعته أن يفعله وأن يكف عنه ال تكليف إال مبقدور ، وال ختيري إال بني مقدور ومقدور
ببا أو شرطا أو مانعا، فقد يكون أمراً يف مقدور املكلف حبيث إذا باشره ترتب عليه أثر، وقد يكون أمـراً لـيس يف مقـدور    وأما ما جعل س

.املكلف حبيث إذا وجد ترتب عليه أثره
املكلـف عقـدا أو   صيغ العقود والتصرفات، ومجيع اجلرائم من جنايات وجنح وخمالفات، حبيـث إذا باشـر   :فمما جعل سبباً وهو مقدور املكلف

.تصرفا ترتب عليه حكمه، وإذا ارتكب جرمية استحق عقوبتها
إحضار شاهدين يف عقد الزواج لصـحة العقـد، وإبـالغ القـدر املسـمى مهـرا إىل عشـرة دراهـم لصـحة          :ومما جعل شرطا وهو مقدور املكلف

.تسمية املهر، وتعيني الثمن واألجل يف البيع لصحة العقد
، بلوغ احللم النتهاء الوالية النفسية، وبلوغ الرشد لنفاذ عقود املفاوضات املاليةو غري مقدور للمكلفومما جعل شرطا وه

.وكذلك املانع منه ما هو مقدور للمكلف كقتل الوارث موروثه، ومنه ما هو مقدور ككون املوصى له وارثًا
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وأحكام القوانني الوضعية كاألحكام الشرعية يف أن منها ما هو أحكام تكليفية تقتضي تكليف املكلف بفعل أو كفه عن فعـل،  

.أو ختيريه بني فعل والكف عنه، ومنها ما هو أحكام وضعية تقتضي جعل شيء سببا لشيء، أو شرطا أو مانعا
العقوبات أو اإلجراءات اجلنائية ترينا عدة أمثلة من النوعني، وهـذه بعـض أمثلـة مـن القـانون املـدني يف       ونظرة يف مواد القانون  املدني والتجاري أو قانون 

:باب اإلجيار
.حكم تكليفي اقتضى فعال"جيب على املستأجر أن يقوم بوفاء األجرة يف املواعد املتفق عليها"‐586املادة 
.حكم تكليفي اقتضى كفا".شأنه أن حيول دون انتفاع املستأجر بالعني املؤجرةعلى املؤجر أن ميتنع عن كل ما من "‐571املادة 
"للمستأجر حق التنازل عن اإلجيار أو اإلجيار من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما مل يقض االتفاق بغري ذلك"‐593املادة 

.حكم تكليفي اقتضى ختيريًا
الوضعي، آلن أكثر النصوص القانونية الوضعية تقتضي وضع أسباب ملسببات، أو شروط ملشروطات، أو موانـع  ومن اليسري التمثيل ألنواع احلكم

.من آثار
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أقسام احلكم التكليفي

:ينقسم احلكم التكليفي إىل مخسة أقسام
.اإلجياب ، والندب، والتحريم ، والكراهة ، واإلباحة

.الواجب، واملطلوب فعله هو الوجوب، وأثر اإلجيابضاؤه له على وجه التحتيم واإللزام فهو وذلك ألنه إذا اقتضى طلب فعل، فإن كل اقت*
.املندوب، واملطلوب فعله هو الندب؛ وأثره الندبوإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم واإللزام فهو *
، واملطلـوب الكـف عـن فعلـه هـو      احلرمةوأثر التحريموإذا اقتضى طلب كف عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم واإللزام فهو *
.احملرم

.املكروه، واملطلوب الكف عن فعله فهو الكراهة، وأثره الكراهةوإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم واإللزام فهو *
.املباح فعله وتركه هو ، والفعل الذي خري بنياإلباحة، وأثره اإلباحةوإذا اقتضى ختيري املكلف بني فعل شيء وتركه فهو *

.الواجب واملكروه:فاملطلوب فعله قسمان
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.احملرم واملكروه:واملطلوب الكف عن فعله قسمان
.احملرم واملكروه:واملخري بني فعله قسمان

.وهو املباحواملخري بني فعله وتركه هو القسم اخلامس
.وسنفرد كل قسم من هذه األقسام اخلمسة ببيان

الواجب.1
:هتعريف

هو ما طلب الشارع فعله من املكلف طلبا حتما بأن اقرتان طلبه مبا يدل على حتتيم فعله، كما إذا كانت صـيغة الطلـب نفسـها    :الواجب شرعا

.تدل على التحتيم، أو دل على حتتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه، أو آية قرينة شرعية أخرى 
20كُتب علَيكُم الصيام:فالصيام واجب ألن الصيغة اليت طلب هبا دلت حتتيمه، إذ قال سبحانه

، وإيتاء الزوجات مهـورهن واجـب، إذ قـال    
21فَما استَمتَعتُم بِه منهن فَآتُوهن أُجورهن فَرِيضًَة:سبحانه

وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة وحج البيت، وبر الوالدين، وغري ذلك مـن املـأمورات   ،

20
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فمتـى طلـب الشـارع    .اليت وردت صيغة األمر هبا مطلقة، ودل على حتتيم فعلها ما ورد يف عدة نصوص من استحقاق املكلف العقـاب برتكهـا  

.جباً، سواء أكانت القرينة صيغة الطلب نفسها أم أمرا خارجياالفعل ودلت القرينة على أن طلبة على وجه التحتيم كان الفعل وا
:أقسامه

:ينقسم الواجب إىل أربع تقسيمات باعتبارات خمتلفة
هـو مـا طلـب الشـارع فعلـه حتمـا يف وقـت معـني         فالواجـب املؤقـت  :الواجب من جهة وقت أدائه؛ إما مؤقت وإمـا مطلـق عـن التوقيـت    :التقسيم األول

وكصوم رمضان .؛ حدد ألداء كل صالة منها وقتاً معيناً حبيث ال جتب قبله، ويأثم املكلف إن أخّ رها عنه بغري عذركالصلوات اخلمس
.وكذلك كل واجب عني الشارع وقتا لفعله.ال جيب قبل الشهر وال يؤدي بعده
فارة الواجبة على من حلف مييناً وحنث، فليس لفعـل هـذا   هو ما طلب الشارع فعله حتما ومل يعني وقتا ألدائه، كالك:والواجب املطلق عن التوقيت

واجب على من استطاع، وليس ألداء هـذا الواجـب   :وكاحلج.وقت معني، فإن شاء احلانث كفر بعد احلنث مباشرة وإن شاء كفّر بعد ذلك 
.عام معني

21
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وإذا فعلـه يف وقتـه غـري كامـل ثـم أعـاده يف الوقـت        والواجب املؤقت إذا فعلـه يف وقتـه كـامال مسـتوفيا أركانـه وشـرائطه مسـي فعلـه أداء،        

.كامال مسي فعله إعادة، ومن صالة بعد وقته كانت صالته قضاء
وإن كـان وقتـه الـذي وقتـه     .موسعاً وظرفًاوالواجب املؤقت إذا كان وقته الذي وقته الشارع به يسعه وحده ويسع غريه من ج نسه مسي هذا الوقت 

فاألول كوقت صالة الظهر مثال، فهو وقت موسـع يسـع أداء الظهـر وأداء    .مضيقاً ومعيارًاع غريه من جنسه مسي هذا الوقت الشارع به يسعه وال يس
.أي صالة أخرى، وللمكلف أن يؤدي الظهر يف أي جزء منه، والثاني كشهر رمضان فهو مضيق ال يسع إال صوم رمضان

كاحلج، ال يسع وقته وهو أشهر احلج غريه من جهة أن املكلف الوقت ذا الشبهنيهة أخرى مسي وإذا كان وقته ال يسع غريه من جهة ويسعه من ج
.ال يؤدي يف العام إال حجا واحدا، ويسع غريه من جهة أن مناسك احلج ال تستغرق كل أشهره

:بهنيومما يتفرع على تقسيم الواجب املؤقت إىل واجب موسع وقته، وواجب  مضيق وقته، وواجب وقته ذو ش
جيب على املكلف أن يعينه بالنية حـني أدائـه يف وقتـه، ألنـه إذا مل ينـوه بـالتعيني ال يـتعني أنـه أدى الواجـب املعـني إذا الوقـت يسـعه             أن الواجب املوسع وقته

جب الظهر مل تكن صالته أداء وغريه، فإذا صلى يف وقت الظهر أربع ركعات فإنه نوى هبا أداء واجب الظهر كان أداء له، وإذا مل ينو هبا أداء وا
.له، ولو نوى التطوع كانت صالته تطوعا
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النيـة  وأما الواجب املضيق وقته فـال جيـب علـى املكلـف أن يعينـه بالنيـة حـني أدائـه يف وقتـه، آلن الوقـت معيـار لـه ال يسـع غـريه مـن جنسـه فبمجـرد                  

ومل يعني بالنية الصـيام املفـروض انصـرف صـيامه إىل الصـيام املفـروض، ولـو نـوى         ينصرف ما نواه إىل الواجب، فإذا نوى يف شهر رمضان الصيام مطلقا
.التطوع مل يكن صومه تطوعا بل كان املفروض، ألن الشهر ال يسع صوما غريه

ب عليـه قبـل أن   ، فإذا أطلق املكلف النية انصرف إىل الواجب، ألن الظاهر مـن حـال املكلـف أنـه يبـدأ مبـا جيـ       وأما الواجب املؤقت بوقت ذي شبهني
يتطــوع، فهــو يف هــذا كاملضــيق، وإذا نــوى التطــوع كــان تطوعــا ألنــه صــرح بنيــة مــا يســعه الوقــت، ومبــا خيــالف الظــاهر مــن حالــه وهــو يف هــذا        

.كاملوسع
ألن الواجـب املؤقـت   أن الواجب املعني وقته يأثم املكلف بتأخريه عن وقته بغري عذرومما يتفرع عن تقسيم الواجب إىل موقت ومطلق عن التوقيت،

فمن فعل الواجب بعد وقته فقد فعل أحـد الـواجبني وهـو الفعـل املطلـوب، وتـرك الواجـب اآلخـر وهـو          .يف احلقيقة واجبان فعل الواجب وفعله يف وقته
.فعله يف وقته، فيأثم برتك هذا الواجب بغري عذر

.وأما الواجب املطلق عن التوقيت فليس له وقت معني لفعله، وللمكلف أن يفعله يف أي وقت شاء وال إثم عليه يف أي وقت
.ينقسم الواجب من جهة املطالب بأدائه إىل واجب عيين وواجب كفائي:التقسيم الثاني
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وال جيزئ قيام مكلـف بـه عـن آخـر كالصـالة والزكـاة واحلـج        هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد املكلفني،:فالواجب العيين
.والوفاء بالعقود واجتناب اخلمر وامليسر

هو ما طلب الشارع فعله من جمموع املكلفني، ال من كـل فـرد منـهم، حبيـث إذا قـام بـه بعـض املكلفـني فقـد أدى الواجـب           :والواجب الكفائي

أي فـرد مـن أفـراد املكلفـني أمثـوا مجيعـا بإمهـال هـذا الواجـب، كـاألمر بـاملعروف والنـهي عـن              وسقط اإلثم واحلـرج عـن البـاقني وإذا مل يقـم بـه     

واإلفتـاء،  املنكر، والصالة على املوتى، وبناء املستشفيات، وإنقاذ الغريق، وإطفاء احلريق، والطـب، والصـناعات الـيت حيتـاج إليهـا النـاس، والقضـاء        
.ورد السالم، وأداء الشهادة

ات مطلوب للشارع أن توجد يف األمة أياً كان من يفعلها، وليس املطلوب للشارع أن يقـوم كـل فـرد أو فـرد معـني بفعلـها؛ ألن املصـلحة        فهذه الواجب
.تتحقق بوجودها يف بعض املكلفني وال تتوقف على قيام كل مكلف هبا

عليها أن تعمـل علـى أن يـؤدي الواجـب الكفـائي فيهـا، فالقـادر بنفسـه         حبيث إن األمة مبجموعهافالواجبات الكفائية املطالب هبا جمموع أفراد األمة،
الواجـب سـقط   وماله على أداء الواجب الكفائي؛ عليه أن يقوم به، وغري القادر على أدائه بنفسه عليه أن حيث القادر وحيمله على القيام به؛ فـإذا أدى 

اله واجباً قدر على أدائه، وأثـم غـريه إلمهالـه حيـث القـادر ومحلـه علـى فعـل الواجـب          أثم القادر إلمه:اإلثم عنهم مجيعا، وإذا أمهل أمثوا مجيعًا
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من املقدور له، وهذا مقتضى التضامن يف أداء الواجب، فلو رأى مجاعة غريقا يستغيث، وفيهم من حيسنون السباحة ويقدرون على إنقاذه، وفيهم 

من حيسنون السباحة أن يبـذل بعضـهم جهـده يف إنقـاذه، وإذا مل يبـادر مـن تلقـاء نفسـه إىل         ال حيسنون السباحة وال يقدرون على إنقاذه، فالواجب على
.القيام بالواجب، فعلى اآلخرين حثه ومحله على أداء واجبه، فإذا أدى الواجب فال إثم على أحد، وإذا مل يؤد الواجب أمثوا مجيعا

يه، فلو شهد الغريق الذي يستغيث شخص واحد حيسن السباحة، ولو مل يرد احلادثـة إال  وإذا تعين فرد ألداء الواجب الكفائي كان واجبا عينيا عل

لنسـبة  واحد ودعي للشهادة، ولو مل يوجد يف البلد إال طبيب واحد وتعني لإلسعاف؛ فهؤالء الذين تعينوا ألداء الواجب الكفـائي، يكـون الواجـب با   
.إليهم عينا

.املقدار املطلوب منه إىل حمدد وغري حمددينقسم الواجب من جهة:التقسيم الثالث
هو ما عني له الشارع مقدارا معلوما، حبيث ال تربأ ذمة املكلف مـن هـذا الواجـب إال إذا أداه علـى مـا عـني الشـارع؛ كالصـلوات         :فالواجب احملدد

تــؤدي بعــدد ركعاهتــا وأركاهنــا  اخلمــس والزكــاة والــديون املاليــة، فكــل فريضــة مــن الصــلوات اخلمــس مشــغولة هبــا ذمــة املكلــف حتــى      
وكـذلك مثـن املشـرتى وأجـر     .وشروطها، وزكاة كل مال واجبة فيه الزكاة مشغولة هبا ذمة املكلف حتى تؤدي مبقدارها يف مصرفها

.دداملستأجر وكل واجب جيب مقدارا معلوما حبدود معينة، ومن نذر أن يتربع مببلغ معني ملشروع خريي فالواجب عليه بالنذر واجب حم
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هو ما مل يعني الشارع مقداره بل طلبه من املكلف بغري حتديد، كاإلنفاق يف سـبيل ا، والتعـاون علـى الـرب، والتصـدق علـى       :والواجب غري احملدد
اجة، ومقدار ما تسـد  الفقراء إذا وجب بالنذر، وإطعام اجلائع وإغاثة امللهوف وغري ذلك من الواجبات اليت مل حيددها الشارع، ألن املقصود هبا سد احل

.به احلاجة خيتلف باختالف احلاجات واحملتاجني واألحوال
أن الواجب احملدد جيب ديناً يف الذمة، وجتوز املقاضاة بـه، وأن الواجـب غـري احملـدد ال جيـب دينـاً يف الذمـة وال جتـوز         :ومما يتفرع على هذا التقسيم

.اضاة ال تكون إال مبعنياملقاضاة به، ألن الذمة ال تشغل غال مبعني واملق
إن ذمة الزوج أو :وهلذا من رأى أن نفقة الزوجة الواجبة على زوجها، ونفقة القريب الواجبة على قريبه واجب غري حمدد، ألنه ال يعرف مقداره، قال 

الرضاء، ولـيس للزوجـة أو القريـب أن يطالـب     القريب غري مشغولة به قبل القضاء أو الرضاء ، وليس للزوجة أو القريب أن يطالب به إال بعد القضاء أو
.به إال بعد القضاء أو الرضاء، وصحت املطالبة به

لقضـاء أو  ومن رأى أهنا من الواجب احملدد املقدر حبال الزوج أو مبا يكفي للقريب، قال إهنما واجب حمدد يف الذمة فتصح املطالب بـه عـن مـدة قبـل ا    
.ب ومل حيددهالرضاء ألن القضاء أظهر مقدار الواج

.ينقسم الواجب إىل واجب معني، وواجب خمري:التقسيم الرابع
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.ما طلبه الشارع بعينه كالصالة والصيام، ومثن املشرتي، وأجر املستأجر، ورد املغصوب، وال تربأ ذمة املكلف إال بأدائه بعينه:فالواجب املعني
ما طلبه الشارع واحدا من أمـور معينـة، كأحـد خصـال الكفـارة فـإن ا أوجـب علـى  مـن حنـث يف ميينـه أن يطعـم عشـرة              :والواجب املخري

مساكني، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة فالواجب أي واحد من هذه األمور الثالثة، واخليار للمكلف يف ختصيص واحد بالفعل، وتربأ ذمته من 

.الواجب بأداء أي واحد
املندوب.2

:تعريفه 
املندوب هو ما طلب فعله من املكلف طلباً غري حتم، بأن كانت صيغة طلبه نفسها ال تـدل علـى حتتيمـه، أو اقرتنـت بطلبـه قـرائن تـدل علـى عـدم         

"التحتيم، فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة لقرينـة  كان املطلوب هبذه الصيغة مندوبا، وإذا طلبه بصيغة األمر ودلت ا"يسن كذا أو يندب كذا:
22يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه:على أن األمر للندب كان املطلوب مندوباً، كقوله تعاىل

، فإن األمر بكتابة 

22
]282:البقرة[
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، فإهنـا تشـري إىل أن   23فَإِن أَمن بعُضكُم بعضاً فَلْيؤد الَّذي اؤتُمن أَمانَتَه:الدين للندب ال لإلجياب بدليل القرينة اليت يف اآلية نفسها، وهي قوله تعاىل 

، فمكاتبـة املالـك عبـده    24َفكَـاتبوهم إِن علمـتُم فـيهِم خيـراً    :الدائن له أن يثق مبدينة ويأمتنه من غـري كتابـة الـدين عليـه، وكقولـه تعـاىل       

.ن املالك حر التصرف يف ملكهمندوبة بقرينة أ
كتب عليكم ، وقضى ربك ، وإن كانـت صـيغة   :فاملطلوب فعله إن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه حتم والزم، فهو الواجب مثل 

غـري  ندب لكم، سن لكم، وإن كانت صيغة طلبه نفسها ال تـدل علـى طلـب حـتم أو    :طلبه نفسها تدل على أنه غري حتم فهو املندوب، مثل
وقد تكون القرينة نصـا، وقـد تكـون مـا يؤخـذ مـن مبـادئ الشـريعة العامـة وقواعـدها           .حتم، استدل بالقرائن على أن املطلوب واجب أو مندوب

.الكلية، وقد تكون ترتيب العقوبة على ترك الفعل وعدم ترتيبها
.بأنه ما ال يستحق تاركه العقوبة وقد يستحق العتابوهلذا اشتهر تعريف الواجب بأنه ما استحق تاركه العقوبة، وتعريف املندوب 

23
]283:البقرة[

24
]32:النور[
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:أقسامه

:املندوب ينقسم إىل ثالثة أقسام
ومـن هـذا السـنن واملنـدوبات الـيت تعـد       .وهو ال يستحق تاركـه العقـاب، ولكـن يسـتحق اللـوم والعتـاب      مندوب مطلوب فعله على وجه التأكيد

ومنه كل ما واظـب عليـه الرسـول يف شـؤونه الدينيـة ومل يرتكـه إال مـرة أو        .مس مجاعةشرعاً مكملة للواجبات كاألذان وأداء الصلوات اخل
.مرتني ليدل على عدم حتتيمه كاملضمضة يف الوضوء، وقراءة سورة أو آية بعد الفاحتة يف الصالة

:ويسمى هذا القسم السنة املؤكدة أو سنة اهلدي
.وفاعله يثاب وتاركه ال يستحق عقابا وال لوماً، ومن هذا ما مل يواظب الرسول على فعله بل فعله مرة أو أكثـر وتركـه  :ومندوب مشروع فعله

.ومنه مجيع التطوعات كالتصديق على الفقري أو صيام يوم اخلميس من كل أسبوع أو صالة ركعات زيادة عن الفرد وعن السنة املؤكدة
.أو النافلةويسمى هذا القسم السنة الزائدة
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، ومـن هـذا اإلقتـداء بالرسـول يف أمـوره العاديـة الـيت تصـدر عنـه بصـفته إنسـانا كـأن يأكـل              ومندوب زائد أي يعد من الكماليات للمكلـف 

ويشرب وميشي وينام ويلبس على الصفة اليت كان يسري عليها الرسول، فإن االقتداء يف هذه األمور وأمثاهلا كمايل، ويعد من حماسن املكلف
.ولكن من مل يتقد بالرسول يف مثل هذه األمور ال يعد مسيئا، ألن هذا ليست من تشريعه.ألنه يدل على حبه للرسول وفرط تعلقه به
.ويسمى هذا القسم مستحبا وأدباً وفضيلة

املُحرم.3

:تعريفه
حرمـت  :ا دالـة علـى أنـه حـتم كقولـه تعـاىل      احملرم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما ، بأن تكون صـيغة طلـب الكـف نفسـه    

25عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير
26قل تعالو أتل مـا حـرم ربكـم علـيكم    :، وقوله

، أو يكـون  27ال حيـل لكـم  :، وقولـه 

25
]3:املائدة[

26
]151:األنعام[

27
]19:النساء[
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إمنا اخلمـر  :أو يكن األمر باالجتناب مقرتنا بذلك حنو،28وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة :النهي عن الفعل مقرتنا مبا يدل على أنه حتم مثل
والذين يرمون احملصنات ثم مل يأتوا بأربعة :، أو أن يرتتب على الفعل عقوبة مثل29وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

30شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة
، أو مـن صـيغة طلبيـة هـي هنـي، أومـن صـيغة طلبيـة هـي أمـر           ، فقد يستفاد التحـريم مـن صـيغة خربيـة تـدل عليـه      

أي أنه فعل حكمه الشـرعي التحـريم مـن االبتـداء،     :حمرم أصالة لذاته:احملرم قسمان:أقسامه.باالجتناب، فالقرينة تعين أن الطلب للتحريم

مفاسـد  كالزنا والسرقة والصالة بغري طهارة، وزواج إحدى احملارم مع العلم باحلرمـة، وبيـع امليتـة، وغـري ذلـك ممـا حـرم حترميـا ذاتيـا ملـا فيـه مـن            
ي ابتـداء الوجـوب أو النـدب أو اإلباحـة ولكـن      أي أنـه فعـل حكمـه الشـرع    :وحمـرم لعـارض  .ومضار، فالتحريم وارد ابتداء على ذات الفعل

اقرتن به عارض جعله حمرمـا كالصـالة يف ثـوب مغصـوب، والبيـع الـذي فيـه غـش، والـزواج املقصـود بـه جمـرد حتليـل الزوجـة ملطلقهـا ثالثـا، وصـوم                  

ر خـارجي، أي أن ذات الفعـل ال   فلـيس التحـريم لـذات الفعـل ولكـن ألمـ      .الوصال، والطالق البدعي، وغري ذلك ملا عرض لـه التحـريم لعـارض   
غـري مشـروع أصـال،    احملـرم أصـالة  ومما يبين على هـذا التقسـيم أن   .مفسدة فيه وال مضرة، ولكن عرض له واقرتن به ما جعل فيه مفسدة أو مضرة

28
]32:اإلسراء[

29
]90:املائدة[

30
]4:النور[
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زواج إحـدى احملـارم مـع    فال يصلح سببا شرعيا وال ترتتب أحكام شرعية عليه بل يكـون بـاطال، وهلـذا كانـت الصـالة بغـري طهـارة باطلـة، و        

.العلم باحلرمة باطال، وبيع امليتة باطال،  والباطل شرعا ال يرتتب عليه حكم
وهلـذا كانـت الصـالة يف    .فهو يف ذاته مشروع فيصلح سبباً شرعياً وترتتب عليه آثاره، ألن التحريم عارض له وليس ذاتياوأما احملرم لعارض

والبيع الذي فيه غش صحيح، والطالق البدعي واقع، والعلة يف هذا أن التحريم لعارض ال يقـع بـه   .غصبثوب مغصوب صحيحة وجمزئة وهو آثم لل
.خلل يف أصل السبب ال يف وصفه ما دامت أركانه وشروطه مستوفاة

.افهو جيعل اخللل يف أصل السبب ووصفه بفقد ركن أن شرط من أركانه وشروطه فيخرج عن كونه مشروعوأما التحريم الذاتي
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املكروه.4

:تعريفه
هو ما مطلب الشارع من املكلف الكف عن فعله طلبا غري حتم، بأن تكون الصـيغة نفسـها دالـة علـى ذلـك، كمـا إذا ورد أن ا       املكروه

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تَسأَلُواْ عن أَشـياء  :كان منهيا عنه، واقرتن النهي مبا يدل على أن النهي لكراهة ال للتحريم، مثلكره لكم كذا، أو 
كُمؤتَس َلكُم دإِن تُب31

32وذَروا الْبيع:، أو كان مأمورا باجتنابه ودلت القرينة على ذلك، مثل
.

.حرم عليكم كذا:، مثلاحملرمفاملطلوب الكف عن فعله؛ إن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه طلب حتم فهو 
.كره لكم كذا :، مثلاملكروهوإن كانت الصيغة نفسها تدل على أن طلب غري حتم فهو 

.حتم أو غري حتموإن كانت الصيغة هنيا مطلقا، أو أمرا االجتناب مطلقا، استدل بالقرائن على أن طلب 

31
]101:املائدة[

32
]9:اجلمعة[
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مـا ال يسـتحق   ومن القرائن ترتيب العقوبة على الفعل وعدم ترتيبها، وهلذا عرف بعض األصوليني احملرم بأنه ما استحق فاعله العقوبة، واملكروه بأنه

.فاعله العقوبة، وقد يستحق اللوم
املباح.5

:تعريفه
.ه، فلم يطلب الشارع أن يفعل املكلف هذا الفعل و مل يطلب أن يكف عنههو ما خير الشارع املكلََّف بني فعله وتركاملباح

فَـإِن  :وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته، كما نص الشارع على أنـه ال إثـم يف الفعـل، فيـدل  هبـذا علـى إباحتـه كقولـه تعـاىل         

 احنج فَال اللّه وددا حيمقأَالَّ ي فْتُمخبِه تا افْتَديما فهِملَيع33وكقوله سبحانه ،:   ـاءسالن ـةطْبخ ـنم ضْتُم بِهرا عيمف كُملَيع احنالَ جو34
 ،

33
]229:البقرة[

34
]235:البقرة[
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35وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادوْا:وكما إذا أمر الشارع بفعل ودلت القرائن على أن األمر لإلباحة كقوله تعاىل
إِذَا قُضـيت  فَـ :، وكقوله سبحانه

36الصلَاة فَانتَشروا في الْأَرِض
37وكلوا واشربوا:، وكقوله

.
لـى  وتارة تثبت إباحة الفعل باإلباحة األصلية، فإذا مل يرد من الشارع نصل على حكم العقد أو التصرف أو أي فعل، ومل يقم دليـل شـرعي آخـر ع   

.حا بالرباءة األصلية ألن األصل يف األشياء املباحةكان هذا العقد أو التصرف أو الفعل مبا:حكم فيه
:هذه هي أقسام احلكم التكليفي اخلمسة على ما ذهب إليه مجهور األصوليني

"، وذلك أهنم قالواوأما علماء احلنفية فقد قسموه إىل سبعة أقسام ال إىل مخسة إن ما طلب الشارع فعله طلبـا حتمـا إذا كـان دليـل طلبـه قطعيـا بـأن        :
.الواجب، وإن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غري متواترا أو قياسا فهو الفرِضكان آية قرآنية أو حديثا متواترا فهو 

35
]2:املائدة[

36
]10:اجلمعة[

37
]187:البقرة[
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، وقراءة الفاحتة يف الصالة واجبة ألهنا طلبت طلبا حتمـا،  38وأَقيمواْ الصالة :فإقامة الصالة فرض ألهنا طلبت طلبا حتما بدليل قطعي هو قوله تعاىل

"بدليل ظين هو قوله  ، وكـذلك مـا طلـب الشـارع الكـف عـن       املنـدوب ، وأما ما طلب فعله طلبا غري حـتم فهـو   "ال صالة إال بفاحتة الكتاب:
.املكروه حترمياظنيا كسنة غري متواترة فهو ، وإن كان دليله احملرمفعله طلبا حتما إن كان دليله قطعيا كآية أو سنة متواترة فهو 

39والَ تَقْربـواْ الزنَـى  :فالزنا حمرم ألنه طلب الكف عنه طلبا حتما بديل لقطعـي هـو قولـه تعـاىل    
ولـبس الرجـال احلريـر وختـتمهم بالـذهب      ..

         عليـه وسـلم   مكروهان حترميا، ألنه طلب الكف عنـهما طلبـا حتمـا، بـدليل ظـين ، هـو قولـه صـلى ا" هـذان حـرام علـى رجـال أمـيت حـالل       :

.املكروه تنزيها، وأما ما طلب الكف عنه طلبا غري حتم فهو "لنسائهم
.الفرضِ، والواجب، واملندوب:فعند علماء احلنفية املطلوب فعله ثالثة أقسام

.احملرم، واملكروه حترميا، واملكروه حترميا، واملكروه تنزيها:واملطلوب الكف عنه ثالثة أقسام
.املباح:والقسم السابع

38
]43:البقرة[

39
]؟32:اإلسراء[
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ي وقد قدمنا أن نصوص القرآن كلها قطعية الورود وهلذا يثبت هبا عند احلنفية الفرض والتحريم والندب والكراهة، وأما السنة  فما كان قطع
.يثبت به أيضا ما يثبت بالقرآنالورود منها وهو املتواتر ويف حكمه املشهور، ف

الـزواج قـد يكـون فرضـا علـى املسـلم إذا قـدر علـى املهـر          :، فمـثال والفعل الواحد قد تعرتيه هذه األحكام كلها أو بعضها حبسـب مـا يالبسـه   

اف أنـه إذا مل يتـزوج زنـى،    والنفقة وسائر واجبات الزوجية، وتيقن من حال نفسه أنه إذا مل يتزوج زنى، ويكون واجبا إذا قـدر علـى مـا ذكـر وخـ     

ويكون مندوبا إذا كان قادرا على واجبات الزوجية وكان يف حـال اعتـدال ال خيـاف أن يزنـي إذا مل يتـزوج، ويكـون حمرمـا إذا تـيقن أنـه إذا          
.تزوج يظلم زوجته وال يقوم حبقوق الزوجية، ويكون مكروها حترميا إذا خاف ظلمها
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أقسام احلكم الوضعي

ألنه ثبت باالستقراء أنه إما أن يقتضي جعل شيء سببا لشيء، :احلكم الوضعي إىل مخسة أقسامينقسم
.أو شرطاً ، أو مانعاً، أو مسوغا الرخصة بدل العزمية، أو صحيحاً، أو غري صحيح

الســبب‐1
:تعريفه
فيلزم من وجود السبب وجود املسبب، ومن عدمه عدمـه، فهـو   .هو ما جعله الشارع عالمة على مسببه وربط وجود املسبب بوجوده وعدمهالسبب؛

.أمر ظاهر منضبط، جعله الشارع عالمة على حكم شرعي هو مسببه، ويلزم من وجوده وجود املسبب، ومن عدمه عدمه
كـل علـة للحكـم تسـمى سـببه، ولـيس كـل سـبب للحكـم يسـمى علتـه، وبينـا الفـرق بينـهما أو               وقد قدمنا يف مبحث العلة يف القياس أن 

.أمثلتهما



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

40
:أنواعه

، 40أَقـمِ الصـالة لـدلُوك الشـمسِ     كالوقت جعله الشارع سـببا إلجيـاب إقامـة الصـالة لقولـه تعـاىل       قد يكون السبب سببا حلكم تكليفي؛
كُم الشـهر فَلْيصــمه   :وكشـهود رمضــان جعلـه الشــارع سـبا إلجيــاب صـومه بقولــه تعـاىل      ، وملـك النصــاب النـامي مبــن مالــك   41فَمــن شـهِد مــن

الزكاة جعل سببا إلجيـاب إيتـاء الزكـاة، والسـرقة جعلـت سـببا إلجيـاب قطـع يعـد السـارق، وشـرك املشـركة جعـل سـببا لتحـريم زواج                
.ا، واملرض جعل سببا إلباحة الفطر يف رمضان، وأمثال ذلكاملسلم هب

، كـالبيع إلثبـات امللـك وإزالتـه، والعتـق والوقـف إلسـقاطه، وعقـد الـزواج إلثبـات احلـل،            وقد يكون السبب سببا إلثبات ملك أو حل أو إزالتهما

ري الســتحقاق الضــمان علــى املتلــف، والشــركة أو امللــك   والطــالق إلزالتــه، والقرابــة واملصــاهرة والــوالء الســتحقاق اإلرث، وإتــالف مــال الغــ   
.الستحقاق الشفعة

40
]78:اإلسراء[

41
]185:البقرة[
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كقتله العمد سبب لوجوب القصـاص منـه، وعقـدة البيـع أو الـزواج أو اإلجـارة أو غريهـا أو أسـباب         وقد يكون السبب فعال للمكلف مقدورا له

قـدور للمكلـف ولـيس مـن أفعالـه، كـدخول الوقـت        ألحكامها، وملكه مقدار النصاب لوجـوب الزكـاة عليـه ، وقـد يكـون أمـرا غـري م       
.إلجياب الصالة والقرابة لإلرث والوالية، والصغر لثبوت الوالية على الصغري

وإذا وجد السبب سواء أكان من فعل املكلف أم ال، وتوافرت شروطه وانتفت موانعه، ترتب عليه مسببه حتما، سواء أكان مسببه حكمـا  

تكليفياً، أم إثبات ملـك أو حـل، أم إزالتـهما، ألن املسـبب ال يتخلـف عـن سـببه شـرعا، سـواء أقصـد مـن باشـر السـبب ترتـب املسـبب عليـه أم مل                 
ب ولو قصد عدم ترتبه، فمن سافر يف رمضان أبيح له الفطر، سواء أقصد إىل اإلباحة أم مل يقصد إليها، ومن طلـق زوتـه رجعيـا ثبـت     يقصده، بل يرتت

ألن الشـارع إذا وضـع   .له حق مراجعتها ولو قال ال رجعة يل، ومن تزوج وجب عليه املهر ونفقة زوجته ولـو تزوجهـا علـى أن ال مهـر عليـه وال نفقـة      

التصرف سببا حلكم، ترتب احلكم على العقد حبكم الشرع، وال يتوقف ترتبه على قصد املكلف؛ وليس للمكلف أن حيـل  العقد أو 
.هذا االرتباط الذي ربط به الشارع املسببات بأسباهبا
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الشرط‐2
:تعريفه
فالشـرط  .رعي الـذي يرتتـب عليـه أثـره    واملراد وجـوده الشـ  .هو ما يتوقف وجود احلكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم احلكم:الشرط

.أمر خارج عن حقيقة املشروط يلزم من عدمه عدم املشروط، وال يلزم من وجوده وجوده
.فالزوجية شرط إليقاع الطالق، فإذا مل تود زوجية مل يوجد طالق، وال يلزم من وجود الزوجية وجود الطالق

.ضوء ال تصح إقامة الصالة، وال يلزم من وجود الوضوء إقامة الصالةوالوضوء شرط لصحة إقامة الصالة، فإذا مل يوجد و
ووجود الزواج الشرعي الذي ترتتب عليه أحكامه يتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده، ووجود البيع الشرعي الذي ترتتب عليـه أحكامـه   

لشرعي إال إذا  وجدت شروطه، ويعتـرب شـرعا معـدوما    يتوقف على العلم بالبدلني، وهكذا كل ما شرط الشارع له شرطا ال يتحقق وجوده ا
.إذا فقدت شروطه ولكن ال يلزم من وجود الشرط وجود املشروط
فالقتل سبب إلجياب القصاص ولكن بشرط أن يكون قتال عمدا وعـدوانا،  والشروط الشرعية هي اليت تكمل السبب وجتعل أثره يرتتب عليه،

.بشرط أن حيضره شاهدان، وهكذا كل عقد أو تصرف ال يرتتب عليه أثره إال إذا توافرت شروطهوعقد الزواج سبب مللك املتعة، ولكن
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أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو :، مع أن كال منهما يتوقف وجود احلكم على وجودهوالفرق بني ركن الشيء وشرطه
نه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصالة ألهنا أمر خـارج عـن حقيقتـها،    فالركوع ركن الصالة أل.أمر خار عن حقيقته وليس من أجزائه

يف وصيغة العقد والعاقدان وحمل العقد أركان العقد ألهنا أجزاؤه، وحضـور الشـاهدين يف الـزواج، وتعـيني البـدلني يف البيـع، وتسـليم املوهـوب         

كــان للوقــف أركــان وشــروط، وكــذا للبيــع وســائر العقــود   اهلبــة، شــروط ال أركــان، ألهنــا ليســت مــن أجــزاء العقــد، ومــن أجــل هــذا    
والتصرفات، وإذا حصل خلل يف ركن من األركان كان خلال يف نفس العقد و التصرف، وإذا حصل خلل يف شرط من الشروط كان 

.خلال يف وصفه أي يف أمر خارج عن حقيقته
.وقد يكون اشرتاط الشرط حبكم الشارع، ويسمى الشرط الشرعي
.وقد يكون اشرتاط الشرط بتصرف املكلف ويسمى الشرط اجلعلي

مجيع الشروط اليت اشرتطها الشارع يف الـزواج والبيـع واهلبـة والوصـية، والـيت اشـرتطها إلجيـاب الصـلوات اخلمـس والزكـاة والصـيام            :فمثال األول
.واحلج، واليت اشرتطها إلقامة احلدود ولغري ذلك
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 يشرتطها الزوج ليقع الطالق على زوجته، واليت يشرتطها املالك لعتق عبـده، فـإن تعليـق الطـالق أو العتـق علـى وجـود شـرط         الشروط اليت:ومثال الثاني

مقتضاه أنه يتوقف وجود الطالق أو العتق على وجود الشـرط ويلـزم مـن عدمـه عدمـه، فصـيغة الطـالق سـبب يرتتـب عليـه الطـالق، ولكـن إذا تـوافر              

.الشرط
وأمـا إذا  .يعلق  أي عقد أو تصرف على أي شرط يريدهن بل البد أن يكون الشرط غـري منـاف حكـم العقـد أو التصـرف     وليس للمكلف أن 

.كان الشرط منافيا حكم العقد فيبطل العقد، ألن الشرط مكمل للسبب فإذا نافى حكمه أبطل سببيته
وعقـد الـزواج حكمهـا الشـرعي أن األثـر املرتتـب علـى كـل واحـد مهـا ال           العقود اليت تفيد امللـك التـام أو احلـل التـام، كعقـد البيـع ،      :مثال ذلك

يرتاخى عن صيغته، فإذا عقد املكلف بيعاً أو زواجاً، وعلق واحدا منهما على أن يوجد يف املستقبل شرط شرطه، فـإن مقتضـى هـذا االشـرتاط     

حكمــه ال يرتاخــى عنــه، وهلــذا بطــل البيــع املعلــق علــى شــرط،  أن ال يوجــد أثــر العقــد إال إذا وجــد الشــرط، وهــذا ينــايف مقتضــى العقــد، وهــو أن 
.وكذلك الزواج املعلق على شرط، فالشرط اجلعلي إذا اعتربه الشارع صار كالشرط الشرعي
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املانع‐2

:تعريفه
وجـد مـانع مينـع ترتـب     هو ما يلزم من وجوده عدم احلكم، أو بطالن السبب، فقد يتحقق السبب الشـرعي وتتـوافر مجيـع شـروطه ولكـن ي     :املانع

احلكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب اإلرث على أحدمها كاختالف الوارث مع املورث دينـا، أو  
.قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إجياب القصاص به أن القاتل أبو املقتول

هو أمر يوجد مع حتقق السبب وتوافر شروطه، ومينع من ترتب املسـبب علـى سـببه، فقـد الشـرط ال يسـمى مانعـا يف        :األصولينيفاملانع يف اصطالح
.اصطالحهم ، وإن كان مينع من ترتب املسبب على السبب

لزكـاة، فـإن دينـه مـانع مـن حتقـق       وقد يكون املانع مانعا من حتقق السبب الشرعي ال من ترتب حكمه عليه كالـدين ملـن ملـك نصـابا مـن أمـوال ا      

ن أوىل مـن  السبب إلجياب الزكاة عليه ، ألن مال املدين  كأنه ليس مملوكا له ملكا تاما ، نظرا حلقوق دائنيه، وألن ختليص ذمته مما عليه مـن الـدي  

من بـاب عـدم تـوافر الشـرط، ال مـن قبيـل       مواساته الفقراء واملساكني بالزكاة، وهذا يف احلقيقة خمل مبا يشرتط توافره يف السبب الشرعي فهو 
.وجود املانع
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الرخصة والعزمية‐3

:تعريفهما
هي ما شرعه  ا مـن األحكـام ختفيفـا علـى املكلـف يف حـاالت خاصـة تقتضـي هـذا التخفيـف، أو هـي مـا شـرع لعـذر شـاق يف                الرخصة 

.حاالت خاصة ، أو هي استباحة احملظور بدليل مع قيام دليل احلظر
.فهي ما شرعه ا أصالة من األحكام العامة اليت ال ختتص حبال دون حال وال مبكلف دون مكلفزميةوأما الع

:أنواع الرخص
، فمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر أبيح له ترفيهاً عنه أن يتلفظ هبا وقبلـه مطمـئن   من الرخص إباحة احملظورات عند الضرورات أو احلاجات

ومـن اضـطره اجلـوع    .على أن يفطر يف رمضان أو يتلف مـال غـريه، أبـيح لـه احملظـور الـذي أكـره عليـه ترفيهـاً عنـه          وكذا من أكره.باإلميان
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، وقـال  42إِالَّ مـن ُأكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئن بِاإلِميـانِ     :قـال تعـاىل  :الشديد أو الظمأ الشديد إىل أكـل امليتـة أو شـرب اخلمـر أبـيح لـه أكلـها وشـرهبا        

44فَمنِ اضْطُر غَير باغٍ والَ عاد فَال إِثْم علَيه:، وقال تعاىل43وقَد فَصلَ َلكُم ما حرم علَيكُم إِالَّ ما اضْطُرِرتُم إِلَيه:سبحانه
.

رمضـان مريضـا أو علـى سـفر أبـيح لـه أن يفطـر ،        ، فمن كـان يف ومن الرخص إباحة ترك الواجب إذا وجد عذر جيعل أداءه شاقا على املكلف
فَمن كَان منكُم مرِيضاً أَو علَـى سـفَرٍ فَعـدة مـن     :قال تعاىل:ومن كان مسافرا أبيح له قصر الصلة الرباعية أي أداؤها ركعتني بدل أربع 

رامٍ أُخأَي45وقال تعاىل ،:ضِ َفي األَرف تُمبإِذَا ضَروةالالص نواْ مرأَن تَقْص احنج كُملَيع سلَي46
.

، اليت مل تتوافر فيها الشروط العامة إلنعقاد العقد وصحته، ولكن جرت هبا معامالت الناس وصارت تصحيح بعض العقود االستثنائية:ومن الرخص

"لنـاس وصـار مـن حاجيـاهتم، ولـذا جـاء يف احلـديث       من حاجاهتم، كعقد السلم فإنه بيع معدوم وقت العقد، ولكن جرى به عـرف ا  هنـي  :

42
]106:النحل[

43
]119:األنعام[

44
]173:البقرة[

45
]184:البقر[

46
]101:النساء[
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، وكـذلك االستصـناع واإلجـارة وعقـد الوصـية، فهـذه كلـها عقـود إذا طبقـت          "رسول ا عن بيع اإلنسان ما ليس عنده ، ورخص يف السلم

يهـا وأجازهـا سـدا حلاجـة النـاس ودفعـا       عليها الشروط العامة النعقاد العقود وصحتها يف العاقد واملعقود عليه ال تصـح؛ ولكـن الشـارع رخـص ف    

.للحرج
ربنـا والَ  :وهي املشار إليها بقوله سبحانه:نسخ األحكام اليت رفعها ا عنها وكانت من التكاليف الشاقة على األمم قبلنا:ومن الرخص

47تَحملْ علَينا إِصراً كَما حملْتَه علَى الَّذين من قَبلنا
التكليف بقرض موضع النجاسة من الثوب، وأداء ربع املال يف الزكاة، وقتل النفس ، مثل 
ومن هذه األنـواع يتـبني أن تـرخيص الشـارع للتخفيـف عـن       ]وتسمية هذه رخصاً فيها توسع[توبة من املعصية، وعدم وجواز الصالة يف غري املساجد
لواجب للعذر، أو باستثناء بعض العقود من األحكام الكليـة للحاجـة ، كلـها ترجـع     املكلفني تارة بإباحة احملرم للضرورة،  أو بإباحة ترك ا
.عند التحقيق إىل إباحة احملظور للضرورة أو احلاجة

بكون حكم العزمية معهـا باقيـا   رخصة الرتفيةرخصة ترفيه، ورخصة إسقاط، وفرقوا بينهما بأن :وعلماء احلنفية قسموا الرخصة إىل قسمني

ما ولكن رخص يف تركه ختفيفا وترفيها عن الكف، ومثلوا هلذا مبن أكره على التلفظ بكلمة الكفر، على إتالف مال غـريه،  ودليله قائ

47
]286:البقرة[
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وقالوا إن النص املرخص مل يسـقط حرمـة الـتلفظ بكلمـة الكفـر عمـن أكـره عليـه، ولكـن اسـتثنى مـن أكـره مـن              .أو على الفطر برمضان

فْرِ من كَفَر بِاللّه مـن بعـد إميانـه إِالَّ مـن ُأكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئن بِاإلِميـانِ ولَــكن مـن شـرح بِـاْلكُ            ـال تعاىلغضب ا عليه واستحـقاقه العذاب، ق
اللّه نم غَضَب هِملَيراً فَعدص48

:، وقـال 49نف لِّـإِثْمٍ فَـإِن اللّـه غَفُـور رحـيم     فَمنِ اضْطُر في مخْمصة غَير متَجا:ولكن يالحظ أن ا قال،
   ـهلَيع فَـال إِْثـم ادالَ عاغٍ وب رغَي نِ اضْطُرفَم50،              فقـد اسـتثنى املضـطر مـن اإلثـم، كمـا اسـتثنى املكـره علـى الـتلفظ مـن اإلثـم واسـتحقاق

.العذاب
مل يسـقط اإلكـراه   :وقـالوا كـذلك  .، يشعر بأنه فعل حمرماً ولكن ا مل يعاقبه عليـه رمحـة منـه   51يمفَإِن اللّه غَفُور رح:بل إن قوله سبحانه

ولبقـاء هـذه   .حرمة إتالف مال الغري وال حرمة الفطر يف رمضان، بـل احلرمـة مـع اإلكـراه ثابتـة، وإمنـا املقصـود باإلباحـة الرتفيـه عـن املكلـف           
. وإن من متسك بالعزمية واحتمل ما كره عليه حتى مات، مات شهيداإن العمل بالعزمية أوىل:احلرمة قالوا

48
]106:النحل[

49
]3:املائدة[

50
]173:البقرة[

51
]3:املائدة[
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فــال يكــون حـكـم العزميــة معهــا باقيــا، بــل إن احلــال الــيت اســتوجبت الرتخــيص أســقطت حـكـم العزميــة، وجعلــت     وأمــا رخصــة اإلســقاط

فاملضـطر إىل  .احلكم املشروع فيها هو الرخصة ومثلوا هلذا بإباحة أكل امليتـة أو شـرب اخلمـر عنـد اجلـوع والظمـأ، وقصـر الصـالة يف السـفر         
فَمـنِ اضْـطُر فـي مخْمصـة     :يف حال اضطراره، ألن ا سبحانه بعد ان بني هذه احملرمات قـال أكل امليتة أو شرب اخلمر سقطت حرمتهما عنه
يمحر غَفُور اللّه لِّإِثْمٍ فَإِن فانتَجم رغَي52واملسافر سقطت عنه األربع ولو صـلى  .، وهذا يقتضي رفع التحريم ولو مل يأكل أو يشرب أثم

.تان األخريتان نافلة وتطوعا ال من املفروضأربعا كانت الركع
ُكـم أَالَّ تـَْأكُلُواْ ممـا ُذكـر اسـم       :أن النصوص اليت شرعت الرخص ال يدخل ظاهرها على هذا التفريق، فإن ا سبحانه قالواحلق ومـا َل

.، فكل حمرم عند الضرورة يباح بال تفريق بني حمرم وحمرم53طُرِرتُم إِلَيهاللّه علَيه وقَد فَصلَ َلكُم ما حرم علَيكُم إِالَّ ما اْض
والقول بأنه عند اإلكراه على إفطار رمضان يكون حكم العزمية، وهو فرض الصيام باقياً، وعند االضـطرار إىل أكـل امليتـة، أو شـرب     

وجـه، ألن اإلكـراه نـوع مـن االضـطرار؛ ويف احلـالتني أبـيح احملظـور         وهو حترميها باقيا، تفريق ال يظهر له.اخلمر، ال يكون حكم العزمية

52
]3:املائدة[

53
]119:األنعام[
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54إِالَّ من ُأكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِاإلِمياِن:للضرورة، وكما قال سبحانه

فَمـنِ اضْـطُر فـي مخْمصـة غَيـر متَجـانف لِّـإِثْمٍ فَـإِن اللّـه غَفُـور           :،  قال
يمحر55

، أن القصـر مبـاح ومقتضـى أنـه     56وإِذَا ضَربتُم في األَرضِ فَلَيس علَيكُم جنـاح أَن تَقْصـرواْ مـن الصـالة    :قوله سبحانه، وصريح 
مبـاح أن األخـذ بالعزميــة وهـو إمتــام الصـالة أربعــا مبـاح أيضــا، فكيـف يقــال إن حكـم العزميــة هنـا غــري قـائم، وإن الرخصــة يف هـذا رخصــة           

سقاط؟ إ
أن الــرخص كلــها شــرعت للرتفيــه والتخفـيـف عــن املكـلـف بإباحــة فعــل احملــرم، وأن حـكـم احلظــر ودليلــه           فالــذي يؤخــذ مــن النصــوص   

57فَـإِن اللّـه غَفُـور رحـيم    :وإىل هـذه اإلشـارة بقولـه تعـاىل    .ومعنى إباحة احملظور ترخيصـا أنـه ال إثـم يف فعلـه    .قائمان
، فللمكلـف أن يتبـع   

ضـرر  ختفيفا عن نفسه، وله أن يتبع العزمية حمتمال ما فيها من مشقة، إال إذا كانت املشقة يناله من احتماهلـا ضـرر، فإنـه جيـب عليـه اتقـاء ال      الرخصة

54
]106:النحل[

55
]3:املائدة[

56
]101:النساء[
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]3:املائدة[



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

52

58والَ تُلْقُواْ بِأَيـديكُم إِلَـى التَّهُلكَـة   :وإتباع الرخصة لقوله تعاىل
كُم  :، وقولـه  الَ تَقْتُلُـواْ أَنفُسـو59

، وا سـبحانه حيـب أن تتبـع رخصـة،     
.كما جيب أن تؤتى عزائمه، ألنه سبحانه ما جعل على الناس يف الدين من حرج

جعـل الضـرورة  ومما قدمناه يف تعريف الرخصة وبيان أنواعها يظهر الوجه يف عدها من أقسـام احلكـم الوضـعي ، ألن احلكـم املشـروع هـو       
سبا يف التخفيف برتك الواجب، أو دفع احلرج عن الناس سبا يف تصحيح بعض عقود املعـامالت بينـهم، فهـو    رطروء العذسببا يف إباحة احملظور أو 

.يف احلقيقة وضع أسباب ملسببات

58
]195:البقرة["

59
]29:النساء[
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الصحة والبطالن‐4

ما طلبه الشـارع مـن املكلفـني مـن أفعـال ، ومـا شـرعه هلـم مـن أسـباب وشـروط، إذا باشـرها املكلـف قـد حيكـم الشـارع بصـحتها، وقـد                   
.حيكم بعدم صحتها

فإذا وجدت على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه، بأن حتققت أركاهنا وتـوافرت شـرائطها الشـرعية، حكـم الشـارع بصـحتها، وإن مل توجـد        

.ا طلبه الشارع وما شرعه، بأن اختل ركن من أركاهنا أو شرط من شروطها حكم الشارع بعدم صحتهاعلى وفق م
.ترتب آثارها الشرعية عليها:ومعنى صحتها شرعا

، كالصـالة والصـيام والزكـاة واحلـق وأداء املكلـف مسـتكمال أركانـه وشـروطه         فعـال واجبـا عليـه   فإن كان الذي باشـره املكلـف   

.ب، وبرئت ذمته منه، ومل يستحق تعزيزا يف الدنيا واستحق املثوبة يف اآلخرةسقط عنه الواج
وإن كان الـذي باشـره املكلـف سـببا شـرعيا كـالزواج والطـالق والبيـع واهلبـة وسـائر العقـود والتصـرفات، واسـتوفى املكلـف أركانـه                

إثبـات احلـل أو إزالتـه، أو تبـادل ملـك البـدلني أو امللـك بغـري         وشرائطه الشرعية، وترتب على كل سبب أثره الشرعي الذي رتبـه الشـارع عليـه مـن    
.عوض، أوغري ذلك من اآلثار واحلقوق اليت ترتتب على األسباب الشرعية الصحيحة
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.وإن كان الذي باشره شرطا كالطهارة للصالة، واستوفى املكلف شروطها وأركاهنا، أمكن حتقيق املشروط صحيحا
.ومعنى عدم صحتها عدم ترتب آثارها الشرعية عليها

.ال يسقط عنه وال تربأ ذمته منهواجبافإن كان الذي باشره 
.ال يرتتب عليه حكمهوإن كان سببا شرعيا

.ال يوجد املشروطشرطاوإن كان 
.إذا مل تكن كذلك فال اعتبار هلا شرعاوذلك ألن الشارع إمنا رتب اآلثار على أفعال وأسباب وشروط تتحقق كما طلبها وشرعها، ف

أن ما صدر عن املكلف من أفعال أو أسباب أو شروط ومل يتفق وما طلبه الشارع أو ما شـرعه يكـون غـري صـحيح شـرعا،      ومن هذا البيان يؤخذ 

ادة أو عقـداً أو  وال يرتتب عليه أثره، سواء كـان عـدم صـحته الخـتالل ركـن مـن أركانـه أو لفقـد شـرط مـن شـروطه، وسـواء أكـان عبـ              
.وعلى هذا ال فرق بني باطل وفاسد،  ال يف العبادات وال يف املعامالت.تصرفًا

.فالصالة الباطلة ال تسقط الواجب عن املكلف وال تربئ ذمته
.والزواج الباطل كالزواج الفاسد ال يفيد ملك املتعة وال يرتتب عليه أثره
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.قل املكل يف البدلني وال يرتتب عليه حكم شرعيوالبيع الباطل كالبيع الفاسد ال يفيد ن
رأي وتكون القسمة ثنائية، أي أن الفعل أو العقد أو التصرف إما صحيح ترتتب عليه آثاره، وإما غري صحيح ال يرتتب عليـه أثـر شـرعي، وهـذا هـو      

.اجلمهور
 صحيحة، وال فرق بني باطل الصيام مثال وفاسده يف أنه ال يرتتب عليه إن القسمة ثنائية يف العبادات ، فهي إما صحيحة  وإما غري:وقال علماء احلنفية

وأما يف العقود والتصرفات فالقسمة ثالثيـة، ألن العقـد غـري الصـحيح ينقسـم إىل باطـل وفاسـد؛        .أثره وال  يسقط الواجب، وعلى املكلف قضاؤه
غة أو العاقدين أو املعقود عليه، كان العقـد بـاطال ال يرتتـب عليـه     فإن كان اخللل يف أصل العقد أي يف ركن من أركانه بأن كان يف الصي

أثر شرعي، وإن كان اخللل يف وصف من أوصاف العقد بأن كان يف شرط خارج عن ماهيتـه وأركانـه، كـان العقـد فاسـدا، وترتبـت       

.عليه بعض آثاره
وإن زاوج غري املميز أو زواج إحدى احملرمات مع .البيع بثمن غري معلوم فهو فاسدإن بيع انون أوغري املميز أو بيع املعدوم باطل وأما:وعلى هذا قالوا

ومل يرتبـوا علـى الباطـل أثـرا، ورتبـوا علـى الفاسـد املهـر والعـدة وأثبتـوا النسـب، ويف البيـع             .العلم باحلرمة باطل، وأما الزواج بغري شهود فهـود فاسـد  
لس بأن عين الثمن أو األجل ترتبت على العقد آثاره، وهو يفيد امللك بالقبضالفاسد إذا رفع سب الفساد يف ا.
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ألن الصحة هي ترتب اآلثار الشرعية على األفعـال  يظهر الوجه يف عدمها من احلكم الوضعي؛:ومما قدمنا بيانه من معنى الصحة ومعنى البطالن

تكلـك اآلثـار ، فـاحلكم بصـحة الـبعض حكـم بسـببيته        واألسباب أو الشروط اليت باشرها املكلف، والـبطالن عـدم ترتـب شـيء مـن     
.شرعا ألحكامه
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احملكوم فيه‐3
.هو فعل املكلف الذي تعلق به حكم الشارع:احملكوم فيه

.اإليفاد بالعقود فجعله واجبا:من هذا اخلطاب تعلق بفعل من أفعال املكلفني هواإلجياب املستفاد60يا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُود:فقوله تعاىل 
من هذا اخلطاب تعلقت بفعـل مـن أفعـال املكلفـني هـو      الندب املستفاد، 61يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه:وقوله تعاىل

.الدين، فجعله مندوبًاكتاب 
.،التحريم املستفاد من هذا اخلطاب تعلّق بفعل من أفعال املكلفني هو قتل النفس، فجعله حمرمًا62والَ تَقْتُلُواْ النفْس:وقوله تعاىل
،الكراهة املستفادة من هذا اخلطاب تعلقت بفعل من أفعال املكلفني هو إنفاق املال اخلبيـث فجعلتـه   63تَيممواْ الْخَبِيث منه تُنفقُونوالَ :وقوله تعاىل

.مكروهًا
60

]1:املائدة[
61

]282:البقرة[
62

]151:األنعام[
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.، اخلطاب تعلق باملرض والسفر فجعل كال منهما مبيحا للفطر64فَمن كَان منكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدة من أَيامٍ أُخر:وقوله تعاىل
.حكم من أحكام الشارع فهو البد متعلق بفعل من أفعال املكلفني على جهة الطلب، أو التخيري، أو الوضعفكل 

.ومن املقرر أنه ال تكليف إال بفعل، أي أن حكم الشارع التكليفي ال يتعلق إال بفعل املكلف
اجب على سبيل احلتم، ومتعلق الندب فعـل املنـدوب ال علـى    فإذا كان حكم الشارع إجيابا أو ندبا فاألمر واضح، ألن متعلق اإلجياب فعل الو

وإذا كان الشارع حترميا أو كراهة فـاملكلف بـه يف احلـالتني هـو فعـل أيضـا، ألنـه هـو         .سبيل احلتم واإللزام، فالتكليف يف احلالتني بفعل

"كف النفس عـن فعـل احملـرم أو املكـروه، فمعنـى قـوهلم       وهبـذا  .مل الكـف، أي املنـع للـنفس عـن فعـل     ، أن الفعـل يشـ  "ال تكليـف إال بفعـل  :
.هو الكف عن املنهي عنه:فعل املأمور به، ويف النواهي:املكلف به:تكون مجيع األوامر والنواهي متعلقة بأفعال املكلفني، ففي األوامر

:يشرتط يف الفعل الذي يصح شرعا التكليف به ثالثة شروط:شرط صحة التكليف بالفعل

63
]267:البقرة[

64
]184:البقرة[
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وعلـى هـذا فنصـوص القـرآن املـة؛ أي الـيت مل يـبني        يكون معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يستطيع املكلف القيام به كمـا طلـب منـه،   أن :أوهلا
.املراد منها، ال يصح تكليف املكلف هبا إال بعد أن يلحق هبا بيان الرسول عليه الصالة والسالم

يــبني الــنص القرآنــي أركــان الصــالة وشــروطها وكيفيــة أدائهــا، فكيــف يكلــف بالصــالة مــن ال يعــرف  ،  مل 65وأَقيمــواْ الصــالة:فقولــه تعــاىل
"أركاهنا وشروطها وكيفية أدائها؟ لذلك بني الرسول عليه الصالة والسالم هذا امل وقال ".صلوا كما رأيتموني أصلي:

ال يعلـم مـراد الشـارع بـه، ال يصـح التكليـف بـه وال مطالبـة         وكذلك احلج والصـوم والزكـاة وكـل فعـل تعلـق بـه خطـاب مـن الشـارع جممـع           
66وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبـين للنـاسِ مـا نُـزلَ إِلَـيهِم     :وهلذا أعطى ا ورسوله سلطة التبيني بقوله.املكلفني بامتثاله إال بعد بيانه

، وبـين الرسـول   
.القرآن، واتفق العلماء على أنه ال يسوغ تأخري البيان عن وقت احلاجة إليهبسننه القولية والفعلية ما أمجل يف

ألنـه هبـذا العلـم تتجـه     أن يكون معلوما أن التكليف بـه صـادر ممـن لـه سـلطان التكليـف، وممـن جيـب علـى املكلـف اتبـاع أحكامـه            :وثانيها

هـو حجيتـه علـى املكلفـني، أي أن األحكـام الـيت يـدل عليهـا أحكـام          إرادته إىل امتثاله، وهذا هو السبب يف أن أول حبث يف أي دليل شرعي 

65
]43:البقرة[

66
]44:النحل[
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وهو السبب أيضا يف أن كل قانون وضعي يتوجب بالديباجة اخلاصة اليت تدل على أن احلـاكم أصـدر القـانون    .واجب على املكلفني تنفيذها

ن ـهلـم ســلطان التشــريع، وممــن جيــب علــيهم امتثــال    بنــاء علــى عــرض جملــس الــوزراء وموافقــة الربملــان، لــيعلم املكلفــون أن القــانون صــادر ممــ     

.تكاليفهم؛ فيتجهوا للتنفيذ
مبا كلف به إمكان علمـه بـه، ال علمـه بـه فعـال، فمتـى بلـغ اإلنسـان عـاقال قـادرا علـى أن يعـرف األحكـام              ويالحظ أن املراد بعلم املكلف

.فـذت عليـه األحكـام وألـزم بآثارهـا وال يقبـل منـه االعتـذار جبهلـها         الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر عنها، اعترب عاملا مبا كلف به، ون
ال يقبل يف دار اإلسالم عذر اجلهل باحلكم الشرعي، ألنه لو شرط لصحة التكلف علم املكلف فعـال مبـا كلـف بـه     :وهلذا قال الفقهاء

.ما استقام التكليف، واتسع اال لالعتذار جبهل األحكام
وال اعتبـار ألن  .، فالناس يعتربون عاملني بالقانون بتيسري إمكان علمهم بـه، وذلـك بنشـره بـالطريق القـانوني بعـد إصـداره       وعلى هذا التقنني الوعي

"مـن الئحـة ترتيـب احملـاكم األهليـة     )22(كل فرد من املكلفني علم بـه فعـال أو ال، ولـذا جـاء يف مـادة       ال يقبـل مـن أحـد أن يـدعي جبهلـه      :

بعلم املكلف بأن تكليفه مبا كلف به صادر ممن جيب عليـه امتثـال أحكامـه، وإمكـان علمـه هبـذا ال علمـه بـه         وكذلك املراد ".القانون
.فعال
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فكل حكم شرعي ميكن للمكلف أن يعرف دليله، وأن يعرف أن دليله حجة شرعية، على املكلفني إتباع ما يستمد منه، سـواء أكـان   

.هذا بنفسه أم بواسطة سؤال أهل الذكر عنه
:وتفرع عن هذا الشرط أمران.أن يكون الفعل املكلف به ممكنا، أو أن يكون يف قدره املكلف أن يفعله أو أن يكف عنه:ثالثهاو

أي املسـتحيل عقـال هـو مـا ال     فاملستحيل لذاتـه .سواء أكان مستحيال لذاته أم مستحيال لغريهأنه ال يصح شرعيا التكليف باملستحيل،:أحدمها

وجوده، كاجلمع بني الضدين، مثل إجياب الفعل وحترميه يف وقت واحد، على شخص واحـد؛ أو اجلمـع بـني النقيضـني كـالنوم واليقظـة       يتصور العقل 
واملستحيل لغريه، أو العادي، وما يتصور العقل وجوده ولكن ما جرت سنن الكون وال العادة املطردة بوجود، كطري اإلنسـان  .يف وقت واحد
رة ووجود زرع بغـري بـذرة، ألن مـا ال يتصـور وجـوده عقـال أو عـادة ال ميكـن للمكلـف فعلـه، وهـو لـيس يف وسـعه، وا ال              يف اهلواء بغري طائ

"وعـن هـذا تفـرع قـول األصـوليني     .يكلف نفسها إال وسعها، وهو حكيم منزه عن العبث وعن التكليف بفعل مـا ال سـبيل إىل فعلـه    الشـخص  :
، ألن هذا تكليف باجلمع بـني النقيضـني، ومهـا فعـل الشـيء وتركـه يف وقـت واحـد مـن          "واحد ال يؤمر وينهيالواحد يف الوقت الواحد بالشيء ال

.مكلف واحد
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ألن فعل غريه أو كف غريه ليس ممكنا لو هو، وعلى أنه ال يصح شرعا تكليف املكلف بأن يفعل غريه فعال أو يكف غريه عن فعل،:وثانيهما

وكـل مـا يكلـف بـه اإلنسـان ممـا خيـص غـريه هـو النصـح،           .هذا ال يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه أو يكف جـاره عـن السـرقة   
.واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وهذا من فعله املقدور له

الـيت هـي مسـببات ألسـباب طبيعيـة وال  كسـب لإلنسـان فيهـا وال         بأمر من األمور اجلبلية لإلنسـان وكذلك ال يصح شرعا أن يكلف اإلنسان 

اختيار، كاالنفعال عند الغضب، واحلمرة عند اخلجل، واحلب والبغض، واحلزن والفرح، واخلوف حني وجود أسباهبا، واهلضم والتنفس، والطول 

اليت فطر عليها الناس، ووجودها وعدمها خاضـع لقـوانني خلقيـة، ولـيس خاضـعا إلدارة املكلـف       والقصر، والسواد والبياض، وغري ذلك من الغرائز 

.واختياره، فهي خارجة عن قدرته، وليست من املمكنات له 
لنظر فيـه  وإذا ورد يف بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا مبا ليس مقدورا لإلنسان من هذه األمور، فهو ليس على ظاهره، وبتحقيق ا

.يتبني أنه تكليف مبا هو مقدور
ظاهرة التكليف بالكف عن أمر طبيعي غري كسيب وهو الغضب عند وجود داعيته، ولكن حقيقتـه التكليـف    "ال تغضب":مثال قوله 

.أضبط نفسك حني الغضب وكفها عن آثاره السيئة:بالكف عما يعقب الغضب، ويلحق الغضوب من ثورة نفسه ومظاهر انتقامه، فاملراد
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ظاهرة التكليف بأن يقتله غريه، ولكن حقيقتـه التكليـف بـأن ال يظلـم     "، وال تكن عبدا القاتلكن عبدا املقتول":وقوله عليه السالم

.ال تظلم:فاملرادوال يبدأ بعدوان، 
ظاهره التكليف باحلب، ولكن حقيقته التكليف بالنظر يف النعم اليت أسداها "أحبوا ا ملا أسدي عليكم من نعمه":وقوله عليه السالم

.ك حتى تكونوا دائما ذاكرين شاكرينا إلي
، ظاهرة تكلـيفهم اآلن بـأن يكونـوا يسـريوا يف طريـق يثبـت إميـاهنم ويقـوي عقائـدهم حتـى           67والَ تَموتُن إِالَّ وأَنتُم مسلمون:وقوله تعاىل

.يؤدي هبم هذا إىل أن ميوتوا على دينهم
ظاهره التكليـف بـأن ال حيـزن اإلنسـان علـى شـيء فاتـه ، وال يفـرح         68ا فَاَتكُم ولَا تَفْرحوا بِما آتَاكُملكَيلَا تَأْسوا علَى م:وقوله تعاىل

بشيء أتاه، وهذا غري مقدور له لكن حقيقته التكليـف بـالكف عمـا يعقـب االسرتسـال يف احلـزن مـن السـخط، ومـا يعقـب االسرتسـال يف            

.الفرح من البطر والزهو

67
]102:آل عمران[
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]23:احلديد[
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وهكذا كل ما ورد من أمثال هذه النصوص فهو مؤول بأن التكليف فيه إما ورد على ما يلحق األمر الطبيعي ويرتتب عليـه مـن آثـار، أو علـى مـا     

.يسبقه من بواعث ودوافع، وهذه اللواحق والسوابق أمور كسبية لإلنسان ويف مقدوره
لمكلف لصحة التكليف به شرعا أن هـذا يسـتلزم أن تكـون يف الفعـل أيـة مشـقة       وال يتبادر إىل الذهن من اشرتاط أن يكون الفعل مقدورا ل

وكل ما يكلف به اإلنسان ال خيلوا من نـوع مشـقة، ألن التكليـف هـو     .على املكلف، ألنه ال منافاة بني كون الفعل مقدورا أو كونه شاقا
.اإللزام مبا فيه كلفة ونوع مشقة

:غري أن املشقة نوعان
ولـو داومـوا علـى احتماهلـا ال يلحقهـم أذى وال ضـرر ال يف نفـس وال        مشقة جرت عادة الناس أن حيتملوها وهي يف حدود طاقتـهم، :النوع األول

يف مال وال يف أي شأن من شؤوهنم، كاملشقات اليت حيتملها الناس يف املداومة علـى طـرق السـعي للـرزق مـن زرع وحـرث واجتـار وغريهـا،         
.وظفون يف أداء واجباهتم، وكل عامل يف أداء عملهواملشقات اليت حيتملها امل

.ى والتكاليف الشرعية ال ختلو من مشقات من هذا النـوع فيهـا صـعوبة ولكنـها حمتملـة، واملداومـة عليهـا ال تلحـق مبـن دوام عليهـا ضـرراً وال أذ           
بة عليها، وإلزام املكلف أن حيتمل مشقة يف حدود طاقتـه يف  والشارع ما قصد بالتكاليف هذه املشقات اليت تالبسها وإمنا قصد هبا املصاحل املرتت
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بيل السـالمة  سبيل ما يرتتب له من مصاحل؛ كالطبيب الذي لزم املريض أن يتناول الدواء املر ملا يرتتب علي تناوله من شفائه، فهو حيملـه مرارتـه يف سـ   

يف القيام هبا نوع  مشقة وصعوبة على نفس املكلـف، ولكنـها   :ى عنهفالصالة والزكاة والصيام وسائر ما أمر به املكلف وما هن.من أمراضه

والشـارع مـا أراد إيـالم املكلـف وحتميلـه      .صعوبة حمتملة ويف حدود الطاقـة، وهـي وسـيلة إىل غايـة ومصـاحل البـد لإلنسـان منـها السـتقامة حياتـه          

.مبرارة الدواء وإمنا أرد شفاءهاملشقات، وإمنا أراد إصالح حاله ، كما أن الطبيب ما أراد إيالم املريض 
وال ميكن أن يداوموا على احتماهلـا ، ألهنـم إذا داومـوا عليهـا انبتـوا وانقطعـوا ونـاهلم الضـرر واألذى         مشقة خارجة عن معتاد الناس :النوع الثاني

.ال الرتخـيص برتكهـا مهمـا حلـق مـن ضـرر      يف أنفسهم قيام الليل، والرتهب ، والصيام قائماً يف الشمس، واحلج ماشـيا، والتـزام العزميـة يف حـ    
فهذه املشقة ال يكلف الشارع بتكاليف تالبسها، وال يلزم املكلف باحتماهلا، ألن املقصد األول رفع الضـرر عـن النـاس، ويف التكليـف     

روء األعـذار دفعـا   مبا فيه من هذا النوع من املشقة إضرار بالناس وتكليفهم مبا ليس يف وسـعهم، وقـد شـعر ا أحـاكم الـرخص عنـد طـ       

أبـاح  هلذا النوع من املشقة، فما أباح ا الفطر يف رمضان ملـن كـان مريضـا أو علـى سـفر، ومـا أبـاح التـيمم عنـد عـدم املـاء، أو حـال املـرض، ومـا              
.ارع دفعهااحملظورات عند الضرورات أو احلجات، إال لدفع هذه املشقّات، فال يصح أن يكلف املكلف بأحكام فيها مشقات قد قصد الش
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ادتـه  فاملشقة اليت من هذا النوع إذا كان جيلبها نفس العمل املكلف به فقد دفعها ا بتشريع الرخص، وإذا كان جيلبـها املكلـف علـى نفسـه بإر    

"عن صوم الوصال، وعن قيام الليل كله وعن الرتهيب، وقالفقد هناه ا عن ذلك وحرمه عليه، وهلذا هنى الرسول  :إني ألخشـاكم  أما وا

وقـال ملـن نـذر أن يصـوم قائمـا يف      ". وأتقاكم؛ ولكين أصوم وأفطـر، وأصـلي وأرقـد، وأتـزوج النسـاء، فمـن رغـب عـن سـنيت فلـيس مـين           

"الشمس .أمت صومك وال تقم يف الشمس: مـتني  إن هذا الدين"، "هلك املتنطعون"، "القصد القصد تبلغوا"، و "خذوا من األعمال ما تطيقون"وقال "
.إن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهرا أبقى"، "فأوغل فيه برفق ولن يشاد الدين أحدا إال غلبه وحكم بإثم من ترك الرخص واستمسك بالعزميـة  "

"حمتمال ما فيها من ضرر وقال  "، وقال"ليس من الرب الصيام يف السفر: ".إن ا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه:
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احملكوم عليه‐4
.هو املكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله:احملكوم عليه

:ويشرتط يف املكلف لصحة تكليفه شرعا شرطان
بأن يكون يف اسـتطاعته أن يفهـم النصـوص القانونيـة الـيت يكلـف هبـا مـن القـرآن والسـنة           أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف،:أحدمها

ليف بنفسه أو بالواسطة، ألن من مل يستطيع فهم دليل التكليف ال ميكنه أن ميتثل ما كلف به وال يتجه قصده إليه والقدرة على فهم أدلة التك
الء يف متناول عقوهلم فهمهـا، ألن العقـل هـو أداة الفهـم واإلدراك، وبـه تتوجـه اإلرادة إىل       إمنا تتحقق بالعقل وبكون النصوص اليت يكلف هبا العق

وملا كان العقل أمرا خفيا ال يدرك باحلس الظاهر، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك باحلس هو مظنة للعقل وهـو البلـوغ، فمـن    .االمتثال
.العقلية فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلفبلغ احللم من غري أن تظهر عليه أعراض خلل بقواه
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وعلى هذا ال يكلف انون وال الصيب لعدم وجود العقل الذي هو وسيلة فهم دليل التكليف، وال يكلف الغافل والنائم والسكران ألهنم 

النـائم حتـى يسـتيقظ، وعـن     :رفـع القلـم عـن ثالثـة    "وهلـذا قـال رسـول ا    .يف حال الغفلة أو النوم أو السكر ليس يف استطاعتهم الفهـم 
"، وقال عليه السالم"الصيب حتى حيتلم، وعن انون حتى يعقل ".من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها:

ليهما بأداء احلق املـايل املسـتحق يف ماهلمـا،    وأما إجياب الزكاة والنفقة والضمان على الصيب وانون فليس تكليفا هلما، وإمنا هو تكليف الويل ع
.كأداء ضريبة أطياهنما وأمالكهما

69يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تَقْربواْ الصالة وأَنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُون :وأما قوله تعاىل
كرهم     كارى حتـى ـس ، فليس تكليفا للـس

لصالة، وإمنا هو تكليفا للسكارى حني سكرهم بأن ال يقربوا الصالة، وإمنا هو تكليف للمسـلمني يف حـال صـحوهم أن ال    بأن ال يقربوا ا
إذا دنا وقت الصـالة فـال تشـربوا اخلمـر، وأمـا إيقـاع       :يشربوا اخلمر إذا دنا وقت الصالة حتى ال يقربوا الصالة وهم سكارى، فكأنه سبحانه قال

.ب احلنفية هو عقاب له على سكره، وهلذا شرطوا أن يكون جانياً بسكره بأن شرب حمرما طائعاطالق السكران على مذه

69
]43:النساء[
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وال يستطيعون فهم أدلة التكليف الشرعية من القرآن والسنة، كاليابانيني واهلنود واجلـاويني وغريهـم فهـؤالء ال    وأما من ال يعرفون اللغة العربية
لغة العربية واستطاعوا أن يفهموا نصوصا، أو ترمجت أدلة التكليف الشرعية إىل لغتهم، حبيـث يسـتطيعون   يصح تكليفهم شرعاً إال إذا تعلموا ال

ت أن جيدوا كتابا دينيا بلغتهم يبني هلم ما يكلفهم به اإلسـالم، أو قامـت طائفـة بـتعلم لغـات هـذه األمـم الـيت ال تعـرف اللغـة العربيـة ونشـر            
يف خطبتـه يـوم حجـة    ية خماطبة هلم بلغتـهم، وهـذا الطريـق الثالـث هـو الطريـق القـويم؛ ألن الرسـول         بينهم تعاليم اإلسالم وأدلته التكليف

الوداع أشهد ا أنه بلغ رسالته، وأمر املسـلمني أن يبلـغ منـهم الشـاهد الغائـب؛ والشـاهد يشـمل كـل مـن اهتـدى إىل اإلسـالم وعـرف أحكامـه،              

.يستطع فهم آياتهوالغائب يشمل كل من مل يعرف لغة القرآن ومل 
القـرآن بتعليمـه   فأما إذا ترك هذا الغائب على حالة ال يعرف لغة القرآن وال يستطيع أن يفهم دالئله، وال ترمجت آياته إىل لغته، وال قام أحد يعرف لغة

      ال يكلـف نفسـها إال وسـعها، وهلـذا قـال ا تعـاىل يف سـورة إبـراهيم   ما يكلف به باللغة اليت يفهمها؛ فهو شرعا غري مكلـف، ألن ا:  ـامو
ملَه نيبيل همانِ قَوسولٍ إِالَّ بِلسن را ملْنسأَر70

.

70
]4:إبراهيم [
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.أن يكون أهال ملا كلف به:وثانيهما

.الصالحية، يقال فالن أهل للنظر على الوقف أي صاحل له:واألهلية معنا ها يف اللغة
.أهلية وجوب، وأهلية أداء:فاألهلية تنقسم إىل قسمنيوأما يف اصطالح األصوليني

هي صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقوق وجتب عليه واجبات، وأساسها اخلاصة اليت خلق ا عليها اإلنسان واختصه هبا من بني أنـواع  :فأهلية الوجوب

اليت مساها الفقهـاء الذمـة، فالذمـة هـي الصـفة الفطريـة اإلنسـانية الـيت بـه          احليوان، وهبا صلح ألن تثبت له حقوق وجتب عليه واجبات، وهذه اخلاصة هي 
.ثبتت لإلنسان حقوق قبل غريه، ووجبت عليه واجبات لغريه

فهي صالحية املكلف ألن تعترب شرعا أقواله وأفعاله، حبيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتـربا شـرعا وترتبـت عليـه     :وأما أهلية األداء

إذا صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب كان معتربا شرعا ومسقطا عنه الواجب ، وإذا جنى على غـريه يف نفـس أو مـال أو عـرض     أحكامه، و
.أخذ جبنايته وعوقب عليها بدنيا ومالياً فأهلية األداء هي املسئولية وأساسها يف اإلنسان التمييز بالعقل
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:حاالت اإلنسان بالنسبة ألهلية الوجوب
:نسان بالنسبة ألهلية الوجوب له حالتان اثنتان فقطاإل

إذا صلح ألن تثبت له حقوق، ال ألن جتب عليه واجبات، أو العكس، ومثلوا لألول باجلنني يف بطن أمـه فإنـه تثبـت    فقد تكون له أهلية وجوب ناقصة
، فأهلية الوجوب الثابتـة لـه ناقصـة، ومثلـوا للثـاني بامليـت، إذا       له حقوق ألنه يرث ويوصى له ويستحق يف ربع الوقف ولكن ال جتب عليه لغريه واجبات

حقـوق علـى   مات مدنيا فإنه تبقى عليه حقوق دائنيه، بل إن بعض الفقهاء اعترب للميت بعد موته أهلية وجوب كاملة، إذا مـات دائنـا ومـدنيا فتكـون لـه      
وت قضـى علـى خاصـة اإلنسـان، فليسـت لـه ذمـة أو أهليـة وجـوب كاملـة وال           مدينيه، وعليه حقوق لدائنيه، وهذا كالم ال وجه لـه ، واحلـق أن املـ   

د مـا  ناقصة، وأما مطالبة مدينيه مبا عليهم من الديون فألهنا صارت حقا للورثة، والورثة خلفوا مورثهم فيما كان له، وفيما كان عليـه يف حـدو  
.ته مشغولة بديون لغريهتركه، وبعبارة أخرى ورثوا ماله من ديون على  غريه ن وآلت إليهم ترك

إذا صلح ألن تثبت له حقوق وجتب عليه واجبات، وهـذه تثبـت لكـل إنسـان مـن حـني والدتـه، فهـو يف طفولتـه          وقد تكون له أهلية وجوب كاملة

ن عـديم  وكمـا قـدمنا ال يوجـد إنسـا    .ويف سن متييزه وبعد بلوغه، على أية حال كان يف أي طور من أطـوار حياتـه لـه أهليـة وجـوب كاملـة      
.أهلية الوجوب
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:حاالت اإلنسان بالنسبة ألهلية األداء
:اإلنسان بالنسبة ألهلية األداء له حاالت ثالث

فكـل منـهما   .وهذا هـو الطفـل يف زمـن طفولتـه ، وانـون يف أي سـن كـان       .أو فاقدها أصالقد يكون عديم األهلية لألداء أصال،‐1
هما ال ترتتب عليه آثار شرعية على أقواله وال على أفعالـه، فعقـوده وتصـرفاته باطلـة، غايـة األمـر إذا جنـى        لكون ال عقل له ال أهلية أداء له، ولك من

قتص منه، وهذا معنى أحدمها على نفس أو مال يؤاخذ ماليا  ال بدنيا، فإن قتل الطفل أو انون أو أتلف مال غريه ضمن دية القتيل أو ما أتلفه، ولكنه ال ي
"قول الفقهاء .، ألنه مادام ال يوجد العقل ال يوجد القصد فال يوجد العمد"عمد الطفل أو انون خطأ:

وهو املميز الذي مل يبلغ احللم، وهذا يصدق على الصيب يف دور التمييز قبل البلـوغ، ويصـدق علـى املعتـوه،     :وقد يكون ناقص األهلية لألداء‐2
.العقل ناقصة، فحكمه حكم الصيب املميزفإن املعتوه ليس خمتل العقل وال فاقده ولكنه ضعيف

.وكل منهما لوجود وثوب أصل أهلية األداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعا حمضا، كقبوله اهلبات والصدقات بدون إذن وليه
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ه وأما تصرفاته الضارة له ضررا حمضا، كتربعاته، وإسقاطاته، فال تصح أصال ولو أجارها وليه، فهبته، ووصيته ووقفه وطالقه وإعتاقه كل هذ
ليـه  وأما تصرفاته الدائرة بني النفع له والضرر به، فتصـح منـه ولكنـها تكـون موقوفـة علـى إذن وليـه هبـا، فـإن جـاز و          .باطلة وال تلحقها إجازة وليه

.العقد أو التصرف نفذ، وإن مل جيزه بطل
هذه األهلية، فصحة أصل هذه العقود والتصرفات من املميز أو املعتوه مبينة على ثبوت أصل أهلية األداء له، وعلها موقوفة على إذن أويل مبنى على نقص

.صرف من ذي أهلية كاملةفإذا انضم إذن الويل أو إجازته إىل التصرف جرب هذا النقص فاعترب العقد أو الت
.فأهلية األداء الكاملة تتحقق ببلوغ اإلنسان عقاال.وهو من بلغ احللم عاقال:وقد يكون كامل األهلية لألداء‐3

وغـه واألصل أن أهلية األداء بالعقل ولكنها ربطت بالبلوغ ألن البلوغ مظنة العقل، واألحكام تربط بعلل ظـاهرة منضـبطة، فالبـالغ سـواء كـان بل     
.بالسن أو بالعالمات يعترب عاقال وأهال لألداء كامل األهلية ما مل يوجد ما يدل على اختالل عقله أو أنقصه

:عوارض األهلية
تثبت لإلنسان، وأنه وهو جنني يف بطن أمه تثبت له أهلية وجوب ناقصة، وبعد والدته تثبت له أهلية وجوب كاملـة يف طفولتـه   أهلية الوجوبقدمنا أن 
.ن سن متييزه وبعد بلوغه ويف نومه ويقظته ويف جنونه وإفاقته، ويف رشده وسفهه، وما دام حيا ال يعرض هلذه األهلية ما يزيلها أو ينقصاويف
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ابعة إىل سـن البلـوغ أي   فقد قدمنا أهنا ال تثبت لإلنسان وهو جنني قبل أن يولد، وال هو طفل مل يبلغ السابعة، وأنه من سن التمييز أي بعد السأهلية األداءوأما 

وإنه من سـن بلوغـه   .مخس عشرة سنة تثبت له أهلية أداء ناقصة ، وهلذا تصح بعض تصرفاته وال يصح بعضها، ويتوقف بعضها على إذن الويل أو إجازته
سـان فيـه وال اختيـار،    احللم تثبت له أهلية أداء كاملة غري أن هذه األهلية قد تعرض هلـا عـوارض، منـها مـا هـو عـارض مسـاوي ال كسـب لإلن        
.كاجلنون والعته والنسيان، ومنها ما هون عارض كسيب يقع بكسب اإلنسان واختياره كالسكر والسفه والدين

:وهذه العوارض اليت تعرض ألهلية األداء
لـيس لواحـد منـهم أهليـة أداء أصـال،      منها ما يعرض لإلنسان فيزيل أهليته لألداء أصال كاجلنون والنوم واإلغماء، فانون والنائم واملغمـي عليـه  *

النـائم  وال ترتتب على تصرفاته آثارها الشرعية، وما وجب على انون مبقتضى أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنـه وليـه ، ومـا وجـب علـى      
.فاقتهواملغمى عليه مبقتضى أهليتهما للوجوب من واجبات بدنية أو مالية يؤديها كل منهما بعد يقظته أو إ

.ومنها ما يعرض لإلنسان فيقض أهليته لألداء وال يزيلها كالعته، وهلذا صحت بعض تصرفات املعتوه دون بعضها كالصيب املميز*
لفقـد  ومنها ما يعرض لإلنسان فال يؤثّر يف أهليته ال بإزالتها وال بنقصها، ولكن يغري بعض أحكامه العتبارات ومصاحل قضت هبـذا التغـيري، ال   *
ية أو نقصها كالسفه، والغفلة، والدين، فكل من السفيه وذي الغفلة بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة، ولكن حمافظـة علـى مـال كـل منـهما مـن       أهل
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د ال لفقـ الضياع، ومنعا من أن يكون كل منهما عالة على غريه حجر عليهما يف التصرفات املالية فال تصح معاوضة مالية منهما، وال تربعات ماليـة،  

.أهليتهما، أو نقصها، ولكن حمافظة على ماهلما
وكــذلك املــدين بــالغ عاقــل لــه أهليــة أداء كاملــة، ولكــن حمافظــة علــى دائنيــه حجــر عليــه أن يتصــرف يف مالــه مبــا يضــر حبقــوق الــدائنني             *

.كالتربعات
.لألداء كاملةفأهلية األداء أساسها التمييز بالعقل، وأمارة العقل البلوغ، فمن بلغ عاقال فأهليته*
وإذا طرأ عليه طارئ ذهب بعقله كاجلنون، أو أضعفه كالعته، أو حال دون فهمه كالنوم واإلغماء، فهذا الطارئ عارض له تأثري يف أهلية *

.األداء بإزالتها أو بنقصها
 لـه يف أهليــة األداء ال بإزالـة وال بــنقص، وإن   وإذا طـرأ علــى اإلنسـان طــارئ مل يـذهب بعقلــه ومل يضـعفه ومل حيــل دون فهمـه، فهــذا الطـارئ ال تــأثري      *

وهلذا ال يـرى اإلمـام أبـو حنيفـة احلجـر بواحـد مـن هـذه         .كان يقضي بتغري بعض األحكام ملصاحل اقتضت هذا التغري، كالسفه والغفلة والدين
ر هبا ال توازن بالضرر الذي يلحق اإلنسان من احلجـر عليـه   الثالثة، ألنه ال تأثري لواحد منها يف أهلية اإلنسان، ويرى أن املصاحل اليت ترتتب على احلج

.واعتباره غري أهل


