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 األصوليين عند الحكم مبحث تلخيص
 

 المقدمة

ومن  ونستهديه، ونعوذ باللَّـه من شرور أنفسنا احلمد للَّـه، حنمده ونستعينه، ونستغفره، إن
 .مضل له، ومن يضلل فال هادي له سيئات أعمالنا، من يهده اللَّـه فال

 ، وعلى آلهه  ي  ل  ع   اللَّـه   ى  لَّ عبده ورسوله ص   ال إله إال اللَّـه، وأشهد أن حممًدا أن وأشهد
 .وصحبه وسلم تسليًما كثريًا

 ... بعد أما
علينا  اللَّـه  ، وقد فرض ف  لَّ ك  على كل م   العلم باألحكام الشرعية ملن الواجبات املؤكدة فإن

هلا  وما كان وسيلة إىل واجب فهو واجب، فالوسائل اىل،تعاللَّـه هبا ألهنا وسيلة لتنفيذ أمر  العلم
فمنها األحكام  ببيان هذه األحكام والتفنن يف تقسيمها، أحكام املقاصد، وقد اعتىن العلماء

التفاصيل ما  قسام فيها منأوكل نوع منهما ينقسم إىل  حكام الوضعية،الشرعية، ومنها األ
 .يصعب حصره يف الكتب املطوالت

 بيان األحكام التكليفية اخلمسة مع ذكر ن نلخص الكالم يفأهذه العجالة نريد يف  وإننا
 وتعليمها بعض أمر دينها الذي ال تستقيم ما يتصل هبا من مسائل مسامهة يف تثقيف األمة

 .حياهتم إال به
 .–اللَّـه  ع ل ي ه  و س لَّم   ص لَّى   – د  مَّ ا حم   ن  يـ  ب  ن  ا و  ن  د  ي  س   ى  ل  ع   ك  ار  ب  و   م  لَّ س  و   اللَّـه   ى  لَّ وص  

* * * 
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 الحكم تعريف

 اللَّـه  فه بعض العلماء بأنه خطابعرَّ : في االصطالح الحكم
 
فني لَّ ك  املتعلق بأفعال امل

بعد ذلك(، وهذا تعريف أكثر  )وسيأيت تعريف احلكم الوضعي اأو وضعً  اختيريً  أو اطلبً 
 .طابالتعريف جيعل احلكم نفس اخل األصوليني، وهذا

 .[ هذا حكم بوجوب الصالة34: ]البقرة «َأِقيُموْا الصَّاَلةَ »: قوله تعاىل مثال ذلك

ٰ  اَل »: وقوله  .هذا حكم حبرمة الزنا[ 43: ]اإلسراء « تَقْقَرُُوْا الِّنَن

منه  [ هذا حكم بإباحة الصيد بعد احلظر3: ]املائدة «ِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدواْ »: وقوله
 .احلكم نفس اخلطاب وهو يف األصل خطاب، فجعلواحال اإلحرام، 

احلكم الوجوب املأخوذ من هذا  جعلوا احلكم ما يقتضيه اخلطاب، فجعلوا لكن الفقهاء
احلكم حترمي الزنا املأخوذ من قوله  ، وجعلوا«َأِقيُموْا الصَّاَلةَ »: – ال  ع  و   لَّ ج   – األمر يف قوله

ٰ  اَل »: تعاىل  .األقرب للصواب ولعل هذا هو، « تَقْقَرُُوْا الِّنَن

 المقصود في هذا التعريف؟ للَّقهخطاب ا ما هو
 – للَّـهوحده، بل يشمل ما جاء يف كتاب ا هنا أعم مما جاء يف القرآنـ  ه للَّـهخبطاب ا املراد

كتابه، أو على سواء كان يف   للَّـها فخطاب –ص لَّى  اللَّـه  ع ل ي ه  و س لَّم   –أو يف سنة نبيه  – لَّ ج  و   زَّ ع  
َوَما يَنِطُق َعِن »: تعاىل للَّـهقال ا ،للَّـهخطاب من ا كله  – م  لَّ س  و   ه  ي  ل  ع   للَّـه  ا ى  لَّ ص   – لسان رسوله

ٰ    * الَهَوى    .[3، 4: ]النجم «ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَح

وب وأقوال اجلوارح، من أفعال القل ما يشمل األفعال من مجيع :ُأفعال المكلفين والمراد
 .وأفعال اللسان والبدن اللسان،

عن شيء، وطلب الفعل يشمل  سواًء كان الطلب لفعل الشيء أو الطلب للكف: اطلبً 

وهو ما يعرف باملندوب،  ما يعرف بالواجب، ويشمل الطلب غري اجلازم الطلب اجلازم وهو

 جازم  فيدخل فيه كان غري ا فيدخل فيه احملظور احملرم، وماكان جازمً  وطلب الكف يشمل ما
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 .املكروه

، واملكلف خمري مطلوب أصاًل  وهو ما ال طلب فيه للفعل أو للكف، فهو غري: اأو ختيريً 

 .وهذا هو املباح بني فعله وتركه،

ما ستأيت اإلشارة إليه من  فيدخل يف ذلك احلكم الوضعي، والوضع يشمل: اأو وضعً 

 .وغريمها الصحيح والفاسد

*** 

 :الشرعية ُحسب التعريف الساُقاألحكام  أقسام* 

 :األحكام الشرعية إلٰ قسمين تنقسم

 .أحكام وضعية -3           .أحكام تكليفية -1

 :تعريف احلكم التكليفي

املتعلق بأفعال املكلفني على جهة  تعاىل للَّـههو مقتضى خطاب ا :يالحكم التكليف -

 .أو التخيري االقتضاء

 :تعريف احلكم الوضعي

وشروط وموانع تعرف عند وجودها  هو ما وضعه الشارع من أسباب :لوضعيالحكم ا -

 .يمن إثبات أو نف أحكام الشرع

 : ُين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الفرق

التكليفية كلف املخاطب مبقتضاها  أن: بني األحكام التكليفية والوضعية هو والفرق
 .هلما اأو الرتك أو أوصافً  فعل، وأما الوضعية فقد وضعت عالمات للاتركً   أوفعاًل 
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 :الحكم التكليفي أقسام

أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك،  ألنه إما: احلكم التكليفي إىل مخسة أقسام ينقسم
أن يكون فيه ختيري بني الفعل والرتك،  األمرين إما أن يكون جازم أو غري جازم وإما والطلب يف

 :ذلك فيما يلي ونبني

 .واجب: إجياب، ومتعلقه: اجلازم اخلطاب بطلب الفعل -1

 .مندوب: ندب، ومتعلقه: اخلطاب بطلب الفعل غري اجلازم -3

 .حمرم: حترمي، ومتعلقه: اخلطاب بطلب الرتك اجلازم -4

 .مكروه: كراهة، ومتعلقه: اخلطاب بطلب الرتك غري اجلازم -3

 .مباح: ومتعلقه إباحة،: اخلطاب بالتخيري بني الفعل والرتك -5

 : يهتنب* 

إذ املباح ال  ؛ويف ذلك تسامح ،التكليفي األصوليون على عد املباح من أقسام احلكم جرى
 .فيه الستواء طرفيه تكليف

 : الواجب: أوالً 

فَِإَذا َوَجَبْت »: تعاىل كما يف قوله  ،الواجب يف اللغة هو الساقط :لغة تعريف الواجب
ُقَها َفُكُلوا َها ُجُنُو على األرض بعد حنرها؛ ألن األصل أن  إذا سقطتيعين : [43: ]احلـج «ِمنقْ

 .فكلوا منها تنحر قائمة، فإذا حنرت وهي قائمة مث سقطت اإلبل

 : ااصطالح   تعريف الواجب

 :يعرفه األصوليون ُاعتبارين: االواجب اصطالح  

 .على وجه احلتم واإللزام هو ما طلب الشارع فعله: احلقيقة واملاهية باعتبار :أوال

 .ويعاقب على تركه هو ما يثاب املكلف على فعله: الالزم واألثر عتباربا :ثانيا
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التعبد  على فعله إذا فعله على جهة االمتثال، واستحضار وشرط أن يثاب املكلف
وهو غافل عن التعبد به، أو ال يعرف أنه  به، أما من يفعل الواجب –ع زَّ و ج لَّ  – للَّـه

لَّم   – فال ثواب له عليه؛ لقول النيب واجب؛ إمنا األعمال »: –ص لَّى  اللَّـه  ع ل ي ه  و س 
 .الفعل فال ثواب له هبذا –ع زَّ و ج لَّ  – للَّـهمل ينو املكلف التعبد  ، فإذا«بالنيات

ال يلزم منه أنه ال بد أن يعاقب،  أي يستحق العقاب على تركه، وهذا: على تركه ويعاقب
معصيتهم إىل درجة الشرك معروف، إذ هم  عصاة الذين مل تبلغ، وحكم الللَّـهعاص  ألمر ا إمنا هو

ُِِه َويَقْغِفُر َما  اَل يَقْغِفُر َأن ُيْشَركَ  للَّقهِإنَّ ا»عنهم  عاقبهم وإن شاء عفا للَّـهاملشيئة، إن شاء ا حتت
 .–ج لَّ ع زَّ و   – للَّـهمعرض نفسه لعقوبة ا [، فتارك الواجب34: ]النساء «َيَشاء ُدوَن َذِلَك ِلَمن

 :عند الجمهور والحنفية الواجب

احلتم واإللزام حبيث ميدح  ما طلب الشارع فعله على وجه :عند الجمهور تعريفه -1
 .سواء كان الدليل على ثبوته قطعيا أو ظنيا فاعله ويذم تاركه

 .(امَ يَ الصن  مُ كُ يْ لَ عَ  بَ تِ كُ ): ، وقوله تعاىل(ةَ اَل وا الصَّ يمُ قِ )أَ  قامة الصالةإ: مثال

أحدمها ما ثبت بدليل  يقسم احلنفية الواجب إىل قسمني: عند الحنفية: تعريفه -2
ظين الثبوت أو الداللة وهو الواجب،  والداللة، وهو الفرض، والثاين ما ثبت بدليل قطعي الثبوت

ومثال  ،بالقرآن الذي هو قطعي الثبوت الصالة فهي فريضة ثبت: مثال ا.ا عملي  فرضً  ويسمى
 ال»: –ص لَّى  اللَّـه  ع ل ي ه  و س لَّم   –خبرب اآلحاد بقوله  قراءة الفاحتة يف الصالة فهي واجبة ثبت الثاين

 .اآلحاد ال تفيد إال الظن وأخبار« صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب

 :في هذه المسألة منشأ الخالف
الفعل، وإمنا نظروا فقط إىل لزوم  يف هذه املسألة من أن األحناف مل ينظروا نشأ اخلالف

 ومن مث قالوا بالفرض ..اأو ظنيً  اقطعيً  الوقت إىل دليل لزوم الفعل من حيث كونه يف ذات
 .والواجب

دليل لزومه، فلم يفرقوا بني  فنظروا إىل لزوم الفعل فقط بغض النظر عن وأما اجلمهور
 .مسني لشيء واحداوجعلهما  الواجب والفرض
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 :في هذه المسألة أثر الخالف
ن اللزوم إوأما األحناف ف من الوجوب.. اجلمهور فالفرض والواجب على ذات الدرجة عند

تبطل  ا ملترك قراءة الفاحتة يف الصالة عمدً  فمن ..مثاًل  يف الواجب أقل منه يف الفرض عندهم
  .قطعي ترك قراءة القرآن فإنه يبطل الصالة بدليل ألن قراءهتا واجبه خبالف ؛صالته عندهم

بغض  االزمً  األهنا مطلوبة طلبً  ؛فالصالة عندهم باطله برتك قراءة الفاحتة مهوروأما اجل
 .خالف فقهي حقيقي فاخلالف من هذه الناحية عن دليل قراءهتا.. النظر

إذا كان دليل الفرض أو الواجب  يرون أن منكر الفرض أو الواجب ال يكفر إال اجلمهور  
 ؛يرون أن منكر الفرض يكفر واألحناف .. وب فال يكفروأما إذا أنكر ما هو ظين الوج ،اقطعيً 

فاخلالف من هذه  ثبت بدليل ظين.. ألنه ؛اقطعي، وأما الواجب فال يكفر منكرً  ألنه ثبت دليل
 .لفظي فقط أى اصطالحي الناحية

 : الواجب أقسا م
عة أقسام ُعدة اعتبارات ينقسم  : الواجب إلٰ أُر

 باعتبار املكلف به. ثالثًا:    .باعتبار الوقت: أواًل 

 .باعتبار الفعل املأمور به: ارابعً   .باعتبار املقدار املطلوب فيه شرعا: اثانيً 

عدة أنواع، وسنبني ذلك بالتفصيل  القسم الواحد من هذه األقسام األربعة إىل وقد ينقسم
 .للَّـها إن شاء

   : الواجب المؤقت والواجب المطلق عن التأقيت -األول

 :ب باعتبار وقت أدائه إىل قسمنيالواج ينقسم

معني كالصوم الواجب يف رمضان  وهو الذي قيد الشارع أداءه بوقت: أو املقيد املؤقت -

 .مقيدة بأوقات معينة و الصالة فكلها

بوقت معني كالكفارات وقضاء  وهو الذي مل يقيد الشارع أداءه: املطلق الواجب -

بوقت معني كفعل عمر يف  مثل هذا الواجب ويصح لويل األمر أن يؤقت رمضان والديات،
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 .الواجب منها يف ثالث سنني الديات، حني قسم

خبالف الواجب املؤقت أو املقيد  يف الواجب املطلق متجه إىل الفعل دون الوقت، فالطلب

 .به تتجه إىل فعله يف الوقت احملدد له شرعا فإن املطالبة

 : االواجب المقيد ُوقت محدد لفعله شرع   أنواع

 :ثالث أنواع الواجب املقيد أو املؤقت عند احلنفية إىل ينقسم

الشارع له يسعه ويسع غريه من  وهو الذي يكون وقـ ت ه الذي و قَـّت ه: املوسع الواجب -

 .اهذا الوقت موسعً  جنسه، ويسمى

 .الظهر، و أداء صالة أخرى وقت صالة الظهر مثال هو وقت موسع يسع أداء: مثاله

 ،من جنسه هوحده وال يسع غري   هو الذي يكون وقته احملدد له يسعه: ضيقامل الواجب -

 .امضيقً  ويسمى هذا الوقت

 .شهر رمضان هو مضيق ال يسع إال صوم رمضان: همثال

ويسع غريه من جهة  ،من جهة وهو الذي ال يسع وقـ ت ه غ ري ه: ذو الشبهني الواجب -

أن املكلف ال يؤدي يف العام  غريه من جهة (ال يسع وقته وهو )أشهر احلج أخرى، وذلك كاحلج

 .هكل أشهر  من جهة أن مناسك احلج ال تستغرق هويسع غري  ،ا واحد حج  إالَّ 
 : الواجب المطلق عن التوقيت أنواع

 .اهو فعل الواجب يف الوقت املقدر له شرعً  :األداء
 .اشرعً  ثانية يف الوقت املقدر له ةفعل الواجب مر  :اإلعادة
 .اله شرعً  عله الواجب مره ثانية بعد الوقت املقدرف :القضاء
 : الواجب ُاعتبار المقدار المطلوب قسمان -الثاني
الواجب يف زكاة : مثاله. وال ينقص منه الواجب املقدر مبقدار حمدد ال يزاد عليه :األول
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نصف ما هو مقدر ب ومنها ( %3.5)فمنها ما هو مقدر بربع العشر  املال، والزروع، والثمار،
احلدية اليت ثبت  بالعشر، ومنها الواجب املقدر يف العقوبات ( ومنها ما هو مقدر%5العشر )

كجلد الزاين البكر   ؛–ص لَّى  اللَّـه  ع ل ي ه  و س لَّم   –أو سنة رسوله  للَّـها التقدير فيها بنص من كتاب
 .مائة جلدة

ع مقدارها على حنو مباشر، وإن الشار  الواجبات غري املقدرة، وهي اليت مل حيدد :الثاني
 .عند التحديد والتقرير إىل املعايري واملقاييس اليت يلزم استخدامها أشار

أو  مع اإلشارة إىل مراعاة حال الزوج املالية نفقة الزوجة فإهنا واجبة دون تقدير معني: مثاله
ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه  لِيُقْنِفْق ُذو َسَعة  »: تعاىل عند تقرير هذا الواجب، قال (حاهلما معا)

 .«ِرْزقُُه فَقْليُقْنِفْق ِممَّا آتَاُه اللَّقهُ 
 ا( فإهنا ترتك يف تقديرها للقاضياملقدرة شرعً  األمر يف العقوبات التعزيرية )وهي غري وكذلك

 .العقوبةو  عن العقوبة احلدية والتناسب بني اجلرمية الذي يلزمه مراعاة معايري ردع اجلاين والنزول
 : الواجب ُاعتبار المخاطب ُه قسمان -الثالث
إىل كل مكلف بعينه، حبيث ال يكفى أن  الواجب العيين الذي يتوجه التكليف فيه :األول

 .به البعض دون البعض اآلخر يقوم
وكذلك الصالة والصوم واحلج فإهنا  وجوب الوفاء بالعقود الالزمة على العاقدين،: مثاله

 .ا كل من حتققت فيه شروط التكليفخياطب هب واجبات
إىل جمموع املكلفني بقصد حتصيل  الواجب الكفائي الذي يتوجه التكليف فيه :الثاني

 .نظر إىل الفاعل الفعل دون
على صحة الناس ومستوى معيشة الئقة  بناء املستشفيات و معاهد العلم واحلفاظ: مثاله

 . فيها الضرورات األساسية تتوافر
 اخلطاب إىل مجيع املكلفني، لكن إذا قام ليون فرض الكفاية بأنه ما يتجه فيهاألصو  ويعرف
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 .به البعض سقط عن الباقني
 : وعدم تعيينه إىل قسمني الفعل املأمور به، وينقسم باعتبار تعيينه الثالث:

 والزكاة فإن التكليف فيهما بأداء واجب الواجب املعني الذي ال ختيري فيه كالصالة: األول
 . ال ختيري فيهمعني

غري معني من بني عدد من األمور  الواجب املخري الذي يتعلق فيه اخلطاب بأمر: الثاين
اَل يُقَؤاِخذُُكُم »: و هو الثابت بقوله تعاىل احلانث يف ميينه، ىوذلك كواجب التكفري عل احملصورة

َعقَّْدُتُم اأْلَْيَماَن َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن اللَّقُه ُِاللَّْغِو ِفي أَْيَماِنُكْم َوَلِكْن يُقَؤاِخذُُكْم َُِما 
 .«ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوتُقُهْم َأْو َتْحرِيُر رَقَقَبة  

أو كسوهتم أو حترير رقبة،  يف هذه اآلية خمري بني إطعام املساكني العشرة فإن الواجب
 .للواجب إذا ترك الكل ب عليه بفعل أي شي من ذلك، ويعد تاركاالواج و يسعه أن يؤدي

 :الندب :اثانيً 
الدعاء إىل : ندب وهو يف اللغة الندب بفتح النون مصدر لفعل :المندوب لغة تعريف

  (1).تعديد حماسنه: مبعىن ،ندب امليت ومنه: الفعل
فعله من  هو ما طلب الشارع :المندوب في اصطالح األصوليين والفقهاء تعريف

يف فعله ثواب، وال عقاب يف  هو ما: ميدح فاعله ويثاب، وال يذم، وقيل غري لزام، حبيث
  .(3)تركه

اقرتن هبا ما يدل على إرادة الندب  ا صيغة الطلب إذايدل على كون الفعل مندوبً  وأما ما
لَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَقْنُتْم يَا أَيقَُّها ا» تعاىل: و غريه فقولهأا سواء كانت هذه القرينة نص   ال اإللزام

وااللزام، بقرينة ما ورد يف سياق  ال يدل هذا الطلب على احلتم «َُِدْين  ِإلَٰ َأَجل  ُمَسمًّٰ فَاْكُتُبوهُ 
 ذلك على لَّ د  ف  ، «فَِإْن َأِمَن َُقْعُضُكْم َُقْعض ا فَقْليُقَؤدن الَِّذي اْؤُتِمَن َأَمانَقَتهُ »: وهو قوله تعاىل اآلية

                                                 

 ( املصباح املنري: )ندب(.1)
 ، وهبامشه نزهة اخلاطر، ط. مكتبة املعارف بالرياض.114، 1/113( روضة الناظر: 3)
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 .الندب ال على وجه احلتم واإللزام على وجه ن  ي  ن املراد طلب كتابة الدَّ أ
  .املندوب مستحب من حيث إن الشارع حيبه ويؤثره ويسمى
  .الثواب نفال من حيث إنه زائد على الفرض ويزيد به ويسمي
  (1).أن يؤمر حتما ا من غريتطوعا من حيث إن فاعله يفعله تربعً  ويسمي
ِإنَّ اللَّقه يَْأُمُر ُِاْلَعْدِل »: قوله تعاىل ر أن املندوب مأمور به، ومن أدلتهماجلمهو  ومذهب

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَُٰ ومن هذه  ،«فِ رْ عُ الْ ُِ  رْ مُ أْ وَ »: وقوله، «وفِ رُ عْ المَ ُِ  رْ مُ أْ وَ »: ، وقوله«َواإْلِ
لب واملندوب مستدعي وط أن األمر استدعاء: هبا ما هو مندوب، ومنها األشياء املأمور

 .به افيكون مأمورً .ومطلوب
 : احلرام: اثالثً 

حرمناه : أي «َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه الَمَراِضَع ِمْن قَقْبلُ »: تعاىل للَّـهقال ا .املنع  :الحرام لغة
ِإنَّ اللَّقه َحرََّمُهَما َعَلٰ »: منهن ، إذ مل يكن حينئذ مكلفا ، وقوله تعاىل رضاعهن ومنعناه

أي  «َوَحَراٌم َعَلٰ قَقْريَة  َأْهَلْكَناَها»: مبعىن الوجوب، وعليه خرج قوله تعاىل ويطلق «اِفرِينَ اْلكَ 
 .إهالكها أهنم ال يرجعون عن الكفر إىل اإلميان وواجب على قرية أردنا

ا، ومن ا جازمً الشارع عنه هنيً  هنى   ا، أو ماما يذم فاعله شرعً  :في االصطالح والحرام
 (3).ايف كثري من كتبه مكروها أيضً  ومساه الشافعي .واملنهي عنه ، واحملظور يحأمسائه القب

ا، ومنها قوله بذم فاعلها شرعً  ا، أوكل ذلك بنصوص ورد النهي فيها جازمً  وقد ثبت
، وقوله يف صفات [43 :اإلسراء] «َواَل تَقْقَرُُوا الِّننَٰ ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشة  َوَساَء َسِبيال  » : تعاىل

 «َواَل يَقْقتُقُلوَن النقَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَّقُه ِإالَّ ُِاْلَحقن َواَل يَقِّْنُوَن َوَمْن يَقْفَعْل َذِلَك يَقْلَق أَثَام ا» :املؤمنني
 «قهِ َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديَقُهَما َجَِّاء  َُِما َكَسَبا َنَكاال  ِمَن اللَّ »: ، وقوله[34 :الفرقان]
  .[13 :احلجرات] «َواَل يَقْغَتْب َُقْعُضُكْم َُقْعض ا»: ، وقوله[44: املائدة]

                                                 

 .1/43( ابن عابدين: 1)
 .والقتل، والسرقة، والغيبة، وغري ذلك ،مثاله: حرمة الزن   (.1/443احمليط: ) ( البحر3)
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 : نوعان والفعل الحرام
 .ما يكون منشأ حرمته عني ذلك احملل: أحدمها

 ا لعينهاحملرمات لذواهتا، ويسمى حرامً  حرمة أكل امليتة وشرب اخلمر وغري ذلك من: مثاله
. 

أكل مال الغري، فإهنا ليست لنفس  غري ذلك احملل كحرمة ما يكون منشأ احلرمة: والثاين
احملل قابل لألكل يف اجلملة بأن يأكله  بل لكونه ملك الغري فاألكل حمرم ممنوع لكن ذلك املال

 (1).أو من يوهب له خبالف األول مالكه
 :الكراهة: ارابعً 

أحبه، فهو كريه وكراهية فال  كره الشيء كرها وكراهة: مصدر كره، يقال :لغة الكراهة
  (3).ومكروه

عن الفعل اقتضاء غري جازم، أو  خطاب الشارع املقتضي الكف :في االصطالح الكراهة
  (4).القربة فاعله، وال يثاب تاركه إال إذا تركه بقصد هو ما ال يعاقب

 : ُالكراهة عند الفقهاء المراد
 :ملقصود هناغري املعىن ا العلماء لفظ الكراهة ويريدون به عدة معان يطلق

احلرام ، : أحدها: على أربعة أمور( أي املكروه)ويطلق »: يف البحر احمليط قال الزركشي
ا، ووقع ذلك يف عبارة أي حمرمً  (ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسينُئُه ِعْنَد َرُنَك َمْكُروه ا): تعاىل ومنه قوله

 وهو: قال الصيدالين، ... عاجآنية ال وأكره: ومنه قول الشافعي يف باب اآلنية .الشافعي ومالك
َواَل تَقُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب ): قوله تعاىل غالب يف عبارة املتقدمني كراهة أن يتناوهلم

  لفظ التحرمي. ، فكرهوا إطالق(َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَرامٌ 
 .هنا وهو املقصود ،ي تنزيه  ه  نـ   ه  ن  ع   ي  ما هن    :الثاين

 وفرق معظم الفقهاء بينه، ... يف فعلها ؛ لكثرة الفضلترك األوىل كصالة الضحى  : لثالثا
                                                 

 (.3/353على التوضيح ) ( شرح التلويح1)
 ( املعجم الوسيط.3)
 (.1/48( مجع اجلوامع )4)
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، ىل  و  األ   خالف: مكروه ، وما ال يقال فيه: يقال فيه وبني الذي قبله أن ما ورد فيه هني مقصود
كراهة حترمي ،  احلسن صاحب أيب حنيفة بني احلرام واملكروه وفرق حممد بن .مكروه: وال يقال

بقطعي كالواجب مع  ما ثبت حترميه بغري قطعي ، واحلرام ما ثبت: املكروه كراهة حترمي: فقال
 . الفرض

الغزايل يف  ه  دَّ هكذا ع   ،ويسري النبيذ ما وقعت الشبهة يف حترميه كلحم السبع: الرابع
 سائل االجتهاديةيف الفروع يف أكثر امل من أقسام الكراهة، وبه صرح أصحابنا (املستصفى  )

  (1).انتهى «املختلف يف جوازها ...

 : املباح :اخامسً 

 :المباح تعريف

باح   : لغةأوال  
 
  (3).خالف احملظور: املباح لغة ما ليس دونه مانع مينعه، وامل

ال يثاب على فعله وال يعاقب  حبيث بني فعله وتركه، ع  الشار   ر  يـَّ هو ما خ   :ااصطالح   اثاني  

 .واجلائز واملطلق احلالل و يرادف:وه، على تركه

  يثبت المباح؟ ُم

 : بأحد الطرق التالية يثبت املباح

: وقوله تعاىل «َفَمْن تَقَعجََّل ِفي يَقْوَمْيِن َفاَل ِإْثَم َعَلْيهِ »أن ينص على أنه ال إمث يف فعله،  -

َر َُاغ  َواَل َعاد  َفاَل ِإْثَم َعَلْيهِ »  ما يف معىن نفي اإلمث من نفي اجل ناح أو ، وكذلك«َفَمِن اْضطُرَّ َغيقْ

ْل َمْن قُ »: وقوله تعاىل «َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْقَتَدْت ُِهِ »: كقوله تعاىل  ،احلرمة أو حنو ذلك
وا ِفي الَحَياِة الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّينَباِت ِمَن الرنْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمنُ  َحرََّم زِيَنَة اللَّقهِ 

نْقَيا  .«الدُّ

                                                 

 (.1/494( البحر احمليط )1)
 ( الصحاح للجوهري: )بوح(.3)
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 اتِ بَ ين الطَّ  مُ كُ لَ  لَّ حِ أُ  مَ وْ يقَ الْ »: على احلل دون األمر بالفعل، مثل قوله تعاىل بالنص -
 .«مكُ لِ ذَ  اءَ رَ ا وَ مَ  مْ كُ لَ  لَّ حِ أُ وَ »: وقوله تعاىل ،«… مْ كُ لَ  ل  حِ  ابَ تَ كِ الْ  واوتُ أُ  ينَ ذِ الَّ  امُ عَ طَ وَ 

ا مَ  اتِ بَ ين طَ  نْ وا مِ لُ كُ »: حنو ،لإلباحة تدل على أن األمر باألمر بفعل فتأيت قرينة -
اإلمجاع على عدم وجوب األكل حال السعة  ، فاألمر هنا لإلباحة ال للوجوب بدليل«مْ اكُ نَ ققْ زَ رَ 

 .واالختيار

 مكُ لَ  قَ لَ خَ »: اإلباحة، بدليل قوله تعاىل بالرباءة األصلية، وذلك ألن األصل يف األشياء -
 .«ايع  مِ جَ  ضِ رْ أْلَ ي اا فِ مَّ 

 : المباح أقسامه* 

 :المباح إلٰ قسمين ينقسم

 .فيه بني الفعل والرتك وهي ما خري الشارع املكلف :اإلُاحة الشرعية -

أنه إذا مل يرد نص من الشارع على حكم  يعين اإلُاحة المستندة إلٰ البراءة األصلية: -

حكم فيه كان هذا الفعل أو العقد  على أو تصرف أو فعل ما ومل يقم دليل شرعي آخر عقد

 .اإلباحة إىل أن يرد دليل التحرمي بالرباءة األصلية، ألن األصل يف األشياء مباحا
 :اإلُاحة حكم

وعدم املعاقبة على الرتك،  واضح من تعريفها عدم اإلثابة على الفعل حكم اإلباحة كما هو
اليت حتف به، فينقلب إىل واجب أو  لقرائنمن أن يتغري حكم املباح بتغري الظروف وا وهذا ال مينع

 اا أو مندوبً يف احلاالت العادية، ويعترب واجبً  أو حرام أو مكروه، كاألكل، يعترب مباحا مندوب
 .لآلكل ا إذا كان غري مملوكهلك، كما يعترب حرامً  عند احلاجة املاسة إليه، حبيث إن مل يتناوله

يتبني لنا أن الفعل املطلوب إجياده  لتكليفيالتقسيم السابق ألقسام احلكم ا ومن خالل
 .الواجب واملندوب: نوعان
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: بني اإلجياد والرتك وأن الفعل املخري .احملرم واملكروه: املطلوب تركه نوعان وأن الفعل
 .املباح

 : الحكم الشرعي درجات
 :الطلب وهي الشرعي درجات باعتبار الشدة واخلفة يف للحكم

 :درجات المأمور ُه: أوال  
 :اجلمهور وهي به ثالث درجات عند احلنفية ودرجتان عند للمأمور

الثبوت والداللة مع الشدة واجلزم يف  وهو عند احلنفية ما ثبت بدليل قطعي :الفرض( 1)
ُعْوا ا يَا أَيقَُّها الَِّذْينَ » :حنو قوله تعاىل   الطلب، ُعْوا للَّقهآَمنُقْوا َأِطيقْ ُلْوا الرَُّسْوَل َواَل تُقْبطِ  َوَأِطيقْ

 [.44 :حممد] «َأْعَماَلُكمْ 
 مع ا، أو ظين داللًة وقطعي ثبوتً اثبوتً  ما ثبت بدليل قطعي داللًة وظين :الواجب( 2)

 . الشدة واجلزم يف الطلب
 لتحقيق اأساسيً  اواجلزم يف الطلب اعتبارً  مرتادفان عند اجلمهور فإهنم يعتربون بالشدة ومها

 وأفاد الطلب بالشدة فهو فرض وواجب عندهم، الدليل معىن الفرضية واإلجياب، فإذا ثبت
 .للَّـهورأيهم هو الصحيح إن شاء ا

 يَا أَيقَُّها»: حنو قوله تعاىل   ،على تركه من غري ذم اطلب فعله شرعً  هو ما :المندوب( 3)
ٰ  َأَجل  مَُّسمًّٰ فَاْكُتبُقْوهُ  الَِّذْيَن آَمنُقْوا ِإَذا َتَدايَقْنُتمْ   .[343 :بقرةال] «ََُدْين  ِإل

 : درجات المنهي عنه اثاني  
 :عند اجلمهور وهي ثالث درجات عند احلنفية واثنتان اعنه أيضً  للمنهي

: مع الشدة يف املنع، حنو قوله تعاىل   اوهو ما ثبت بدليل قطعي داللة وثبوتً  :الحرام( 1)
 .رض من املأمورات، وهو يف مقابلة الف[43 :اإلسراء] «اَواَل َتْمِش ِفْي اأَلْرِض َمَرح  »

أو قطعي داللة ظين  ،ظين داللة اثبوتً  وهو ماثبت بدليل قطعي :المكروه التحريمي( 2)
 . من املأمورات عند احلنفية مع الشدة يف املنع، وهو يف مقابلة الواجب اثبوتً 
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 .للَّـهعند اجلمهور وهو الصحيح إن شاء ا أي احلرام واملكروه التحرميي مرتادفان ومها

إ ذ ا »: حنو قوله ،عنه من غري جزم وهو ما طلب الشارع االمتناع :لمكروه التنِّيهيا( 3)
تـ ل ق ى   ر ه  ف ال  ي ض ع   اس  ر ى   أ ح د ك م  ع ل ى  ظ ه  ل ي ه  ع ل ى  األ خ  د ى  ر ج  ، وهو يف مقابلة املندوب (1)«إ ح 

 . اجلميع عند

 :التي يرد ُها األمر الصيغ* 
 :سمينلٰ قعصيغ األمر  تنقسم
 .صيغ أصلية: األول
 .صليةأصيغ غري : الثاين

ع أما  :الصيغ األصلية فهي أُر
 :فعل األمر( 1)

َوارَْكُعوا َمَع  َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوَآتُوا الََِّّكاةَ »: من قوله تعاىل   (وأقيموا)كلمة : مثاله
 [.34 :البقرة] «الرَّاِكِعينَ 
 :اسم فعل األمر( 2)

 «الَِّذْيَن آَمنُقْوا َعَلْيُكْم أَنْقُفَسُكمْ  أَيقَُّها يَا»: يف قوله تعاىل   «عليكم»كلمة : مثاله
 .[185 :املائدة]

 :المضارع المجِّوم ُالم األمر( 3)
َنُكْم َكاِتٌب ُِاْلَعْدِل َوالَ  َوْلَيْكُتبْ »: من قوله تعاىل   (وليكتب)كلمة : مثاله   يَأَب َكاِتٌب  ُقَّيقْ

 [.343 :البقرة] «َرَّهُ  للَّقهَعَلْيِه اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق ا فَقْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذيْ  للَّقها هُ َأْن يَّْكُتَب َكَما َعلَّمَ 
 :(جِّاء  لشرط وهو الذي يقع)المصدر النائب عن فعل األمر ( 4)
َب َفَضرْ  فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذْيَن َكَفُرْوا»: من قوله تعاىل   (فضرب الرقاب)مجلة : مثاله  
 .فاضربوا رقاهبم: أي [،3 :حممد] «الرنقَابِ 

                                                 

 .3333( الرتمذي: 1)
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َشْهَرْيِن  َفَمْن لَّْم َيِجْد َفِصَيامُ »: تعاىل   من قوله (فصيام شهرين متتابعني)مجلة  وحنو  
ن   َأْن يقََّتَماسَّا َفَمْن لَّْم َيْسَتِطعْ  ُمَتَتاَُِعْيِن ِمْن قَقْبلِ  : أي ،[3 :اجملادلة] «افَِإْطَعاُم ِستقنْيَن ِمْسِكيقْ

 .اأو فليطعم ستني مسكينً  فليصم شهرين متتابعني،
 :األمر تأيت ملعان كثرية منها وصيغ

 :الوجوب -1
 «َخَلَقُهنَّ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تَقْعُبُدْونَ  الَِّذيْ  للَّقهَواْسُجُدْوا »: قوله تعاىل  : مثاله  

 [.43 :السجدة]
 :الندب -2

ٰ  َوأَْنِكُحوْ »: قوله تعاىل  : مثاله  «َوِإَمآِئُكمْ  ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحْيَن ِمْن ِعَبادُِكمْ  ا األيَام
 .[43 :النور]

 :اإلُاحة -3
 «األْرِض ُمْفِسِدْينَ  َواَل تَقْعثَقْوا ِفيْ  للَّقهِمْن رنْزِق ا ُكُلْوا َواْشَرُُقْوا»: قوله تعاىل  : مثاله

 .[38 :البقرة]
 : الوعيد -4
 .[39 :الكهف] «َوَمْن َشاَء فَقْلَيْكُفرْ  َشاَء فَقْليُقْؤِمنْ  َفَمنْ »: قوله تعاىل  : مثاله  
 :االمتنان -5
 .[134 :البقرة] «اطَينب   ُكُلْوا ِممَّا ِفْي األْرِض َحاَلال   يَا أَيقَُّها النَّاسُ »: قوله تعاىل  : مثاله  
 :التعجيِّ -6

 «َصاِدِقْينَ  َت ِإْن ُكْنُتمْ أَنْقُفِسُكُم اْلَموْ  ُقْل فَاْدرَُءْوا َعنْ »: قوله تعاىل  : مثاله
 .[134 :عمران آل]

 :التهديد -7
 .[38 :السجدة] «ِإنَُّه َُِما تَقْعَمُلْوَن َُِصْير ْعَمُلْوا َما ِشْئُتمْ اِ »: قوله تعاىل  : مثاله  
 :اإلرشاد إلٰ ما فيه مصلحة -8
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 .[343 :البقرة] «ِمْن رنَجاِلُكمْ  َواْسَتْشِهُدْوا َشِهْيَدْينِ »: قوله تعاىل  : مثاله  
 :التأديب -9

و ك ل   ،و ك ل  ب ي م ي ن ك   للَّـهغ ال م  ! س م  ا ي ا»: –ص لَّى  اللَّـه  ع ل ي ه  و س لَّم   –قول الرسول : مثاله
 .(1)«مم َّا ي ل ي ك  

 :الدعاء -11
ُر الرَّاِحمِ  َوُقل رَّبن اْغِفْر َواْرَحمْ »: قوله تعاىل  : مثاله  .[114 :املؤمنون] «ْينَ َوأْنَت َخيقْ
 :الصيغ غير األصلية فهي خمس أما
 :ُلفظ األمر( 1)

ٰ  َأْهِلَها يَأُمرُُكمْ  للَّقهِإنَّ ا»: قوله تعاىل  : مثاله  [.54 :النساء] «َأْن تُقَؤدُّْوا اأَلَمانَاِت ِإل
 :ُلفظ الفرض ( 2)

رب   »: –ص لَّى  اللَّـه  ع ل ي ه  و س لَّم   –قوله  مثاله ص ل و ات   ق د  فـ ر ض  ع ل ي ه م  مخ  س   للَّـهأ نَّ ا ه م  ف أ خ 
ل ت ه م    .(3)«يف   يـ و م ه م  و ل يـ 

لفظ الكتب ( 3)  :ُو
ٰ  الَِّذْيَن ِمْن قَقْبِلُكمْ  ُكِتَب َعَلْيُكُم الصنَيامُ »: قوله تعاىل: مثاله  «َكَما ُكِتَب َعل

 .[144 :البقرة]
 :ُلفظ الوجوب( 4)

ر كً  م ن  أ ع ت ق  » : –ص لَّى  اللَّـه  ع ل ي ه  و س لَّم   –قوله  مثاله أ ن  يُـّع ت ق    ل ه  يف   مم  ل و ك  و ج ب  ع ل ي ه   اش 
 .(4)«ك لَّه  

 :ُوعيد اتركه مقرون   أن يكون( 5)
ر   رِْينَ َوَرُسْوِلِه فَِإنَّا َأْعَتْدنَا ِلْلَكافِ  للَّقهَوَمْن لَّْم يُقْؤِمْن ُِا»: قوله تعاىل: مثاله  «اَسِعيقْ

 [.13 :الفتح]
 :التي يراد ُها النهي الصيغ

                                                 

 .5831( البخاري: 1)
 .1449( البخاري: 3)
 .3439( البخاري 4)
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عن  يقوم مقامه إلفادة معىن الكف واالمتناع أو ما« ال  تـ ف ع ل  » قول القائل لغريه  النهي
 .الفعل

 :صيغ النهي إىل قسمني تنقسم
 :الصيغ األصلية للنهي: األول
َتدُْع  َفالَ »: الناهية حنو قوله تعاىل   «ال»ب  صيغة أصلية واحدة وهي املضارع اجملزوم للنهي

ُِْينَ  آَخَر فَقَتُكْونَ  اإل ه   للَّقهَمَع ا  [.314 :الشعراء] «ِمَن الُمَعذَّ
 :النهي معان عديدة منها ولصيغة

 :التحريم -1
 .[41 :اإلسراء] «َخْشَيَة ِإْماَلق   َواَل تَقْقتُقُلْوا َأْواَلدَُكمْ »: قوله تعاىل  : مثاله

 (:من التحريم اوأخف طلب   ا)وهي أقل قبح  الكراهة  -2
ِإالَّ َأْن تُقْغِمُضْوا  ِمْنُه تُقْنِفُقْوَن َوَلْسُتْم ُِآِخِذْيهِ  َواَل تَقَيمَُّمْوا اْلَخِبْيثَ »: قوله تعاىل  : مثاله

 .[333 :البقرة] «ِفْيهِ 
 :اإلرشاد إلٰ ما فيه مصلحة -3

 .[181 :املائدة] «َياَء ِإْن تُقْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ َأشْ  ُلْوا َعنْ أَ اَل َتسْ » : قوله تعاىل  : مثاله
 :الدعاء -4

َنا َأْو َأْخطَأنَا رَُقََّنا رَُقََّنا اَل تُقَؤاِخْذنَا»: قوله تعاىل  : مثاله َنا ِإْصر   ِإْن نَِّسيقْ  «اَواَل َتْحِمْل َعَليقْ
 [.343 :البقرة]

 :التحذير  -5
 .[183 :آل عمران] «َوأَنْقُتْم ُمْسِلُمْونَ  الَّ َواَل َتُمْوُتنَّ إِ »: قوله تعاىل  : مثاله

 :ُيان تحقير الشيء وتقليله  -6
ٰ  َما َمتقَّْعَنا ُِهِ  َواَل َتُمدَّنَّ »: قوله تعاىل  : مثاله نَقْيَك ِإل ُهْم زَْهَرَة اْلَحَياةِ  اَأْزَواج   َعيقْ نْقَيا  مننقْ الدُّ
 [.141 :طه] «لِنَقْفِتنَقُهْم ِفْيهِ 

 :غير األصلية وهيالنهي  صيغ الثاني:
 :ُلفظ التحريم -1

َها ُقْل ِإنََّما َحرَّمَ »: قوله تعاىل  : مثاله  «َوَما ََُطنَ  َرُنَي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنقْ
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 .[44 :األعراف]
 :ُلفظ الكراهة  -2

و إ ض اع ة   ،ق ي ل  و ق ال   :اك ر ه  ل ك م  ث ال ثً  للَّـهإ نَّ ا» : –ص لَّى  اللَّـه  ع ل ي ه  و س لَّم   –قوله : مثاله
ال  

 
ثـ ر ة  السُّؤ ال   ،امل  .(1)«و ك 

 :ُلفظ النهي  -3
ٰ  َعِن اْلَفْحَشاءِ »: قوله تعاىل  : مثاله  .[98 :النحل] «َواْلُمْنَكِر َواْلبَقْغيِ  َويَقْنه

لفظ ال يحل  -4  :ُو
 «االننَساَء َكْره   ُكْم َأْن َترِثُقْواآَمنُقْوا اَل َيِحلُّ لَ  يَا أَيقَُّها الَِّذْينَ »: قوله تعاىل  : مثاله

 .[19 :النساء]

 :يدعِ وَ ُِ  اأن يكون فعله مقرون    -5
َلْم يَقتُقْوُُقْوا فَقَلُهْم َعَذاُب  اْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ  ِإنَّ الَِّذْيَن فَقتَقنُقْوا» : قوله تعاىل  : مثاله

 .[18 :وجالرب ] «ْم َعَذاُب الَحرِْيقِ قهُ َولَ  َجَهنَّمَ 
 .(3)«قَقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهُم اْمَرَأة َلْن يقُّْفِلحَ » :–ص لَّى  اللَّـه  ع ل ي ه  و س لَّم   – وقوله
 : الوضعية األحكام :ثانيا

 : الوضعي تعريف الحكم
أو علًة له أو  اأو ركنً  اللحكم أو شرطً  اتعاىل  الوارد جلعل الشيء سببً  للَّـهخطاب ا هو  

 .ه وحنوها من األوصاف اليت تتعلق باحلكمعلي عالمةً 
 :بني احلكم التكليفي واحلكم الوضعي الفرق
 :الحكم الوضعي عن التكليفي من وجهين يفترق

على مجيع األحوال كاإلميان والصالة  ن احلكم التكليفي مطلوب فعله من املكلف( أ1)
وقات ال تتعلق بذمة كالعقل واأل وحنوها، والوضعي وهو سبب وجوب هذه األشياء والصوم

                                                 

 .1383البخاري:  ( رواه1)
 .313( رواه البخاري: 3)
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 . املكلف
دون الوضعي ألنه يف أحوال كثرية ال  جيب يف التكليفي أن يكون يف مقدور املكلف( 3)

 .للحج بذمته كملك النصاب للزكاة وحلول األشهر يتعلق
 :احلكم الوضعي ما يلي ويشمل
 :السبب

 :تعريفة
 .السبب يف اللغة ما توصل به إىل غريه -
 .عدمه العدم لذاته م من وجوده الوجود ومنما يلز : اواصطالحً   -

وملك النصاب فإنه سبب يف  زوال الشمس فإنه سبب يف وجوب صالة الظهر، :مثاله
 . وجوب الزكاة

 :الشرط
 :تعريفه

وواحد األشراط واملراد به  -بالتحريك -واحد الشروط مأخوذ من الشرط: الشرط لغة -
 .العالمة

وال يلزم من وجوده وجود وال عدم  ن عدمه العدم،ما يلزم م: والشرط يف االصطالح -
 .لذاته

من عدم وجود الطهارة عدم وجود  الطهارة مثال فإهنا شرط يف صحة الصالة فيلزم :مثاله
عدمها، إذ قد يكون اإلنسان  وال يلزم من وجود الطهارة وجود الصالة وال الصالة الشرعية،

 .من فعل الصالة وميتنع امتطهرً 
 :المانع

 :فهتعري
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 .احلاجز: املانع يف اللغة -
: مثاله.يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته هو ما يلزم من وجوده العدم وال: اواصطالحً  -

امتنعت  وجد القتل امتنع املرياث، وإن وجد احليض القتل يف املرياث، واحليض يف الصالة، فإن
وجود  ط إذ الشرط يتوقفوال صالة، فهو بعكس الشر  الصالة وقد ينعدمان وال يلزم مرياث

 .وجوده املشروط على وجوده، واملانع ينفى
أنظر يف زكاة املال مثال جتد سبب  يتبني لك الفرق بني السبب والشرط واملانع، ولكي

احلول فهو شرط فيه، وإن وجد دين  وجود النصاب ويتوقف ذلك الوجوب على حوالن وجوهبا
 .مانع ول بأن الدينفهو مانع لذلك الوجوب على الق منع وجوهبا

 :الصحيح
 :تعريفه

 .ضد السقيم: الصحيح لغة -
ونفوذ يف املعامالت، كأن تقع الصالة  ما يتعلق به اعتداد يف العبادات،: ويف االصطالح -

يقع من  املوانع ولو يف اعتقاد الفاعل وكذلك البيع مستوفاة شروطها تامة أركاهنا مع انتفاء مثال
يظن أنه ملك  تسليمه مملوك يف نفس األمر، فلو باع ما قدور علىجائز التصرف على مباح م

والعبادات على ما يف  إذ املعامالت مبناها على ما يف نفس األمر غريه فبان أنه ملكه صح البيع،
 .اعتقاد الفاعل

 الفاسد:
 :تعريفه

 .املختل: الفاسد لغة -
ة املفروضة قبل دخول كإيقاع الصال ما ال اعتداد به يف العبادات: ويف االصطالح -

 .مثال وال نفوذ له يف املعامالت كبيع ماال ميلك وقتها،
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 حنيفة فيغاير بينهما، إذ الفاسد عنده ما الفاسد الباطل عند اجلمهور، إال عند أيب ويرادف
: بأصله ووصفه، ومثال ما شرع بأصله دون وصفه شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما مل يشرع

: ووصفه بوصف ربوي حرم، ومثال ما مل يشرع بأصله ل فيه احلل، لكن إذا اقرتنالبيع فإن األص
 .اخلمر واخلنزير
 :العِّيمة
 .القصد املؤكد: لغة العزمية

 .احلكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح: اواصطالحً 
 .يف املأمورات حترمي الزنا يف املنهيات ووجوب الصالة :مثاله

 :الرخصة
 .أي لني: رخص لسهولة يقال شيءاللني وا: لغة

 .ما ثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح: اواصطالحً 
 .عند االضطرار تيمم املريض ملرضه مع وجود املاء وأكل امليتة :مثاله

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم »: ثبت على خالف دليل شرعي وهو قوله تعاىل فالتيمم
وإن كنتم مرضٰ أو »: قوله تعاىل عارض راجح وهومل .اآلية «فاغسلوا وجوهكم إلٰ الصالة

 .اآلية «جاء احد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا علٰ سفر أو
حرمت عليكم »: قوله تعاىل أكل املضطر للميتة على خالف دليل شرعي هو وكذلك

فدفع  .اآلية «في مخمصة فمن اضطر»: لدليل راجح عليه وهو قوله تعاىل وقد أجيز ،«الميتة
 .مطلق تضرره خببثها اجلوع املفضي إىل اهلالك أرجح بال شك من بأكل امليتة عن نفسه

 : الركن
 ،وما يقوى به من ملك وجند وغريمها ،العظيم اجلانب األقوى واألمر: الركن يف اللغة -

 .واملنعة ،والعز
 .الشيء حيث أنه جزء منه هو ما يتوقف عليه وجود أو صحة :اواصطالحً  -

ارَْكُعْوا  يَا َأ يقَُّها الَِّذْيَن آَمنُقْوا»: تعاىل   القيام والركوع والسجود للصالة يف قوله :همثال
 .[33 :احلج] «َرَُّكمْ  َواْسُجُدْوا َواْعُبُدْوا
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 : العالمة
 .وليس له تأثري يف وجوده أو وجوبه ،احلكم على وجود اوهي ما يكون علمً 

 . األذان إلقامة الصالة: مثاله
 : ءاألدا

 (1).اإليصال والقضاء، واإلتيان: األداء يف اللغة: األداء لغة -
 .ااملقدر له شرعً  تيان باملأمور به يف وقتهاإل :اواصطالحً  -

 .فعل الصالة قبل خروج وقتها املقدر هلا شرعا :مثاله
 : اإلعادة

  (3).على فعل الشيء مرة ثانية إرجاع الشيء إىل حاله األول، كما تطلق: لغة -
 .يف فعله أواًل  يف وقته خللل وقع اما فعل ثانيً  :اواصطالحً  -

كفعلها يف مجاعة بعد أن أداها  فعل الصالة مرة أخرى خللل وقع فيها أو لسبب :مثاله
 .منفردا

 :القضاء
 خالفا للوضع ،باملعىن االصطالحي اآليت واستعمله الفقهاء.يطلق لغة على األداء : لغة

 .  األداءاللغوي للتمييز بينه وبني
 .ما فعل بعد وقت األداء :اواصطالحً  -

 .فعل الصالة بعد خروج وقتها :مثاله
* * * 
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