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 ه الكرمي، وعلى آله وصحبه والتابعني.وصلى هللا وسلم وابرك على نبي ،احلمد هلل رب العاملني

 أما بعد: 

 : -رمحه هللا-قال املصنف 

 َفاْلَواِجُب: َما يُ ثَاُب َعَلى ِفْعِلِه، َويُ َعاَقُب َعَلى تَ رِْكِه.

 يُ ثَاب َعَلى ِفْعِلِه، َوال يُ َعاَقُب َعَلى تَ رِْكِه.َواْلَمْنُدوُب: َما 

 اْلَمْحظُوُر: َما يُ ثَاُب َعَلى تَ رِْكِه َويُ َعاَقُب َعَلى ِفْعِلِه.وَ 

 َواْلُمباُح: َما ال يُ ثَاُب َعَلى ِفْعِلِه، َوال يُ َعاَقُب َعَلى تَ رِْكِه.

 يُ َعاَقُب َعَلى ِفْعِلِه.َواْلَمْكُروُه: َما يُ ثَاُب َعَلى تَ رِْكِه، َوال 

َعلَُّق بِِه الن ُُّفوُذ َويُ ْعَتدُّ ِبِه.  َوالَصِحيُح: َما يَ ت َ

 َواْلَباِطُل: َما ال يَ تَ َعلَُّق ِبِه الن ُُّفوُذ َوال يُ ْعَتدُّ ِبِه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

: دحلدُ التعريف ابو إن أكثر األصوليني عندما أيتون إىل تعريف وبيان ماهية األشياء؛ فإن بعضهم يُعرف هذه األشياء ابحلد؛ 
 بيان حقيقة الشيء أو ماهيته. هو

و بيان احلُكم، أو أ: هو تعريف الشيء ببيان الثمرة، والتعريف ابلوصفبعض األصوليني يُعرفون الشيء ابلوصف؛ هناك 
 بيان األثر، وما شابه ذلك.

ال حنكم على الشيء فرًعا عن تصوره، ف؛ فال بُدَّ أن يكون احلُكم وال شك أن التعريف ابدحلد أدق من التعريف ابلوصف
 على الشيء بعد أن نتصوره، وتصور الشيء: أي بيان حقيقته.

 

 األحكام التكليفية

كلفني.ألهنا تُطلب من ُُسيت تكليفية؛ 
ُ

 امل
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صنف فلو أتملنا 
ُ

لواجب، فقال: يتكلُم ببيان ُحكم الوجدانه غري دقيق؛ ألنه  -رمحه هللا-هذا التعريف الذي تكلم به امل
ب الشارع فعله من املكلفني : هو ما طللكن التعريف الصحيح للواجب(، َفاْلَواِجُب: َما يُ ثَاُب َعَلى ِفْعِلِه، َويُ َعاَقُب َعَلى تَ رِْكهِ )

 طلًبا جازًما.

 :عندما يُطلق لفظ األمر عند العرب يراُد به أحد شيئني 
 إما أن يكون هذا األمُر جازًما. -

 وإما أن يكون غري جازم. -

 ؛ أنه يراد به اجلزم.لكن األصل يف األمر إذا ُأطلق

  يف الشرع الواجبألفاظ 
- :  األمر املُطلق أوالا

o  :اُكتب.افعل، َنمْ، ُكل، اُدرس، مثل 

 قيل: ُكل إن استطعت. أصبح نداًب. لو

o  :[114]هود:..﴾ َأِقِم الصَََّلةَ ﴿ :-تعاىل-قوله مثل. 
 املثال يضربه لنا كثرٌي من العلماء عندما يتكلمون يف مثل هذه املسائل.هذا 

 املصدر الذي ينوب عن فعل األمر اثنياا: -

o  :[4]حممد:..﴾ َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الر َِقابِ  ِإذا: ﴿-عزَّ وجلَّ -قول هللا مثل. 

، يضرُب؛ فحصل الضرُب، فالضرب هنا مفعول مطلق لكنه انب عن فعل األمر؛  رمبم ْرب(: ُهنا مصدر، أصلها: ضم )ضم
 فأصل اجلملة: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوهم ضرب الرقاب.

 ابلَلماملضارع املقرتن الفعل اثلثاا:  -

o  :[7]الطالق:..﴾ ِليُ ْنِفقْ ﴿: -عزَّ وجلَّ -قول هللا مثل. 
o  ْقَطعْ ﴿: -تبارك وتعاىل-وقوله  .[15]احلج:..﴾ ُثَّ ِلي َ

 داًًل على األمر.، لكنه ملا اتصل بالم األمر أصبح فهو فعل مضارع

 رابعاا: أن يُبني أن هذا األمر ُمتحتم علينا من الشارع -
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o  :ا َمْقِضيًّا﴿  : -عزَّ وجلَّ -قوله مثل  .[71]مرمي:(﴾71) َكاَن َعَلى رَبِ َك َحْتما
o  [183]البقرة:..﴾ ََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َيامُ ﴿ :-تبارك وتعاىل-وقوله. 
o  [216]البقرة:..﴾ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتالُ ﴿: -تبارك وتعاىل-وقوله. 
o  َها  َصَلَوات   ََخْسُ : »-وسلمصلى هللا عليه -ومثل قوله ب َ  «. ِعَباِدهِ  َعَلى اَللَُّ  َكت َ

 فهذا األمر للوجوب.

ا: اإلخبار أبن هللا  -  قضى هذا الشيء وقدَّره. -تبارك وتعاىل-خامسا

o  ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانا ﴿: -عزَّ وجلَّ -مثل قوله  .[23راء:]اإلس..﴾ َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإَيَّ

 فُهنا قضى مبعىن أوجب وأمر.

 أن أييت أمر يتوعد على ترك هذا األمر. :ومن األلفاظ املهمةسادساا:  -

o  ُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن غَ ﴿: -عزَّ وجلَّ -مثل قول هللا  ﴾(59) يًّاَفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَََّلَة َوات َّب َ
 .[59]مرمي:

 رمتمبم وعيًدا على ترك هذا الشيء، فدلَّ على وجوبه. -عزَّ وجلَّ -هللا 

 

و طلٌب منَّا ه -عزَّ وجلَّ -هذه أهم ألفاظ الواجب، وإذا رأينا واحًدا من هذه األلفاظ؛ علمنا أن هذا الشيء الذي طلبه هللا 
 أتكيدي.

 ينقسم الواجب: 
 ابعتبار الفعل إىل: 

 وهو الذي ًل يقوم غريه مكانه.واجب  معني :  -

o  :بعينها. -عزَّ وجلَّ -الصالة، أو الصوم؛ طلبها هللا مثل 

 بعدة أشياء، وختتاُر منها واحدة. -عزَّ وجلَّ -: وهو أن أيمرك هللا واجب  ُمبهم   -

o :خصال الكفارة؛ العتق واإلطعام.. مثل  

 وابعتبار الوقت إىل:
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 ولغريه.هو الذي توسع وقته له واجب موسع:  -

o  :الصوم.مثل 

 حيث أنك تستطيع وأنت صائم أن تؤدي الزكاة، أو تؤدي الصالة.

 وهو الذي يضيق وقته حبيث أنه ًل يتسع إًل لعبادٍة واحدة.واجب ُمضيق:  -

o  :الصالة.مثل 

 وابعتبار الفاعل إىل:

 ، ًل تقوم ذاٌت عن ذاٍت ُأخرى.-أي الذات-هو الذي جيب على األعيان واجب عيين:  -

o  :الصلوات اخلمس.مثل 

 هي مطلوبة من كل فرٍد على حدة.

هو الذي جيب على األمة بشكل عام، فإذا قام به من يكفي؛ سقط اإلمث عن الباقي، لكن إذا مل يقم به واجب كفاية:  -
ْن يكفي؛ أمثم اجلميع.  مم

 : أبنه إذا فعله واحد سقط اإلمث عن اجلميع.بعض الناس يُعرفون واجب الكفاية

 لكفائية ًل تسقط ابلواحد، بل حتتاُج إىل أكثر من ذلك.؛ ألن بعض الواجبات االتعريف غري دقيق هذا

o  :لبتها ثالثة جيب على هذه القرية أن خُترمج من طلو فرضنا أنه متوجب على قرية معينة ثالثة أطباء للعالج، فنقول: مثل
ْن تقوم هليدرسوا الطب؛ فلو خرج اثنان؛ نقول: هذين اًلثنان سقط اإلمث م  عنهما وأمثم كل أهل القرية؛ ألنه مل رخرجوا مم

 ن يكفيان لعالج القرية؛ فسيكون هناك حاجة.الكفاية، فهؤًلء اًلثنني ل
o  :صالة اجلنازة.مثال 

 إذا فعلها واحد يسُقط اإلمث عن اجلميع.صالة اجلنازة فرض كفاية، 

 (:َوال يُ َعاَقُب َعَلى تَ رِْكهِ َواْلَمْنُدوُب: َما يُ ثَاب َعَلى ِفْعِلِه، قوله: )

 هو الدعاء. الندب يف اللغة: -

 دعاه. َنَدَب فَلنا فَلن؛ أي:

  بعض الشعراء يقولون:
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 بُ ْرَهانَ  قال ما على النَّائَِباتِ  يف يَ ْنُدُُبُمْ  حنيَ  َأَخاُهمْ  َيْسَأُلونَ  ال

 املعىن: أنه إذا انداهم؛ يُلبون مباشرًة.

 هو املدعو.املندوب يف اللغة:  -

 .-كما عرفه اإلمام اجلويين-هو ما يُثاب على فعله، وًل يُعاقب على تركه  املندوب يف االصطَلح: -

 أن املندوب هو ما طلب الشارع فعله طلًبا غري جازم. هذا تعريٌف ابدحلُكم وهو غري دقيق؛ فالتعريف الصحيح:

طلًبا غري  :وإذا قيل: طلًبا جازًما؛ خرج املندوب، لكن إذا قيلإبن كالمها طلب الشارع فعله، ؛ يتحد املندوب مع الواجب
 جازٍم؛ خرج الواجب.

 ، أو مستحًبا، أو تطوًعا، أو فضيلة.املندوب: ُسنة، أو انفلةً  بعض أهل العلميُسمي 

 من أهم ألفاظ الندب 

- :  عن الشيء أنه ُسنة. -صلى هللا عليه وسلم-أن ُيصدر النيب  أوالا

o  :ِقَياَمهُ  َلُكمْ  َوَسن َْنتُ  َعَلْيُكمْ  َرَمَضانَ  ِصَيامَ  فَ َرضَ » :-صلى هللا عليه وسلم-قول النيب مثل». 
 هذا يُدل على أن القيام مندوب وليس بواجب.

 الفعل األمر املصروف.اثنياا:  -

o  :ُغوا ِمْن َفْضِل اَللَِّ  َفِإَذا﴿: -عزَّ وجلَّ -قول هللا مثل  .[10]اجلمعة:.﴾. ُقِضَيِت الصَََّلُة َفانْ َتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابْ ت َ

 هذا األمر للوجوب.قال بعض العلماء: 

 األمر هنا ليس للوجوب، وإمنا لالستحباب.وبعضهم قال: 

ْن كان على شاكلته : وما عليه مجهور احملققني من أهل األصول ء وهو )األمر بعد احلظر( يُعيد ُحكم الشيأن هذا األمر ومم
 املأمور به إىل ما كان عليه قبل احلظر.

 حة، فنقول: األمر هنا ًل يُفيد الوجوب وًل الندب، بل يُفيد اإلابحة.فُحكم اًلنتشار يف األرض هو اإلاب

  :ينقسم املندوب إىل 

 القسم األول: ُسنة مؤكدة -
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 وأمر ها، ومل يثُبت أهنا تركها إًل لُعذر. -صلى هللا عليه وسلم-وهي اليت واظب عليها النيب 

o  :ركعيت املغرب.ركعيت الفجر، أو مثل 

 القسم الثاين: ُسنة غري مؤكدة -

أموره يف سفره ان أن ؛ وجد-صلى هللا عليه وسلم-، ولكن ملا تتبعنا أحواله -صلى هللا عليه وسلم-وهي اليت أمر ها النيب 
 منا أن هذه الُسنة غري مؤكدة.ويف حضره غري اثبتة على فعل هذا الشيء؛ فعل

o  :صالة الضحى، أو األربع ركعات قبل العصر، أو الركعتني اليت كان يصليهما عند قدومه من السفر، وما شابه مثل
 ذلك.

 (:يُ َعاَقُب َعَلى تَ رِْكهِ َواْلُمباُح: َما ال يُ ثَاُب َعَلى ِفْعِلِه، َوال قوله: ) -

 التعريف غري دقيق لسببني:هذا 

 :  ابحلد.أنه عرَّفه ابحلُكم وليس أوالا

ا ًل يُثاب على أن يُعرفه فيقول: هو م صواباليبدو أن املؤلف أراد اًلختصار يف التعريف، لكن اًلختصار هنا ُُمل، فاثنياا: 
 فعله، وًل يُثاب على تركه، وًل يعاقب على تركه، وًل يعاقب على فعله.

 اإلعالن. ويُطلق يف اللغة ويُراد الشيء املعلوم به.: اإلابحة يف اللغة

o  :أحبُت لك أن أتكل من بييت.مثل 
.  معناه: أين أذنُت لكم

كلفني بني فعله وتركه، فلم أيمر به أمًرا جازًما أو غري جازم،هو ما خري : اإلابحة يف االصطَلح
ُ

مل يطلب تركه و  الشارع امل
 طلًبا جازًما أو غري جازم.

 األلفاظ الدالة على املُباح 

-  :  .-احلالل-على احللية  --صلى هللا عليه وسلم-أو النيب  -عزَّ وجلَّ -هللا -أن يُنص الشارع أوالا

o  :َحََلالا طَيِ باا ﴿، [5]املائدة:﴾.. اْلي َْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباتُ : ﴿-وجلَّ عزَّ -قول هللا مثل ُ  .﴾.َفُكُلوا ِمَّا َرزََقُكُم اَللَّ
 .[114]النحل:
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أوجب علينا أًل أنكل إًل حالًًل، وأوجب علينا أن أنكل فعاًل من هذا  -عزَّ وجلَّ -؛ فاهلل ..﴾َحََلالا طَيِ باا عندما قال: ﴿
 الشيء، فيجوز لكم أن أتكل من كل الطيبات.

o  :َتانِ  َلَنا ُأِحلَّتْ »: -صلى هللا عليه وسلم-قول النيب مثل ت َ  .«َوَدَمانِ  َمي ْ
باح.

ُ
 فكلما نرى هذه اللفظة يف الكتاب أو يف الُسنة؛ نعلم أن هذه األلفاظ الدالة على امل

 .-الثالث كلمات بنفس املعىن-أو نفي احلرج، أو نفي اجلناح ، مثنفي اإلاثنياا:  -

o  :[17]الفتح:.﴾.َلْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعَلى اأْلَْعَرِج َحَرٌج َواَل َعَلى اْلَمرِيِض َحَرجٌ ﴿: -عزَّ وجلَّ -قول هللا مثل. 
o ﴿ ٌ[198]البقرة:..﴾َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناح. 

 :نفي اإلُث

o  :[173]البقرة:..﴾ اْضطُرَّ َغرْيَ اَبغ  َواَل َعاد  َفََل ِإُثَْ َعَلْيهِ  َفَمنِ ﴿: -عزَّ وجلَّ -قول هللا مثل. 

 (:اْلَمْحظُوُر: َما يُ ثَاُب َعَلى تَ رِْكِه َويُ َعاَقُب َعَلى ِفْعِلهِ وَ قوله: )

 هو ما طلب الشارع تركه طلًبا جازًما، ومساه املؤلف: حمظور، وقد يُسمى: حراًما.احملظور: 

 البرر: أو حرمي من املنع، ومنه مُسيت املرأة )حرمي(؛ أي ًل ميكن اًلقرتاب منها إذا كانت متزوجة وكذا.. املُحرم يف اللغة:
 وهي املنطقة اليت ًل ميكن للناس أن يشربوا منها؛ ألهنا حُمرمة.

 هو ما طلب الشارع تركه طلًبا جازًما. املُحرم يف االصطَلح:

 الواجب واملندوب؛ ألن الشارع طلب فعله. رجرخ)ما طلب الشارع تركه(؛  :يقال عندما

باح مل يطلب هللا  وعندما قيل:
ُ

باح، فامل
ُ

ه. -عزَّ وجلَّ -)ما طلب(؛ خرج امل كلف شيء، بل خريَّ
ُ

 فيه من امل

 ألفاظ التحرمي 

طلق.ة النهي: صيغ -
ُ

 وهي تدل على التحرمي امل

o  :ًل تفعل، ًل أتكل.مثل 
o ﴿ َ[130]آل عمران:..﴾َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل ََتُْكُلوا الرِ اَب َأْضَعافاا ُمَضاَعَفةا  َي. 
o ﴿[43]النساء:..﴾ََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَ ْقَربُوا الصَََّلَة َوَأنْ ُتْم ُسَكاَرى. 
o  :ْعتَ  ِإَذاقال ابن عباس َهى َشر   َأوْ  أيَُْمُرُه، رْيٌ خَ  فَِإنَّهُ  َُسَْعكَ  فََأْرِعَها﴾ آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها َيَ : ﴿يَ ُقولُ  اَللََّ  ُسَِ  َعْنُه. يَ ن ْ
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 لفظ التحرمي. -

o  :[23]النساء:..﴾ ُحر َِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكمْ ﴿: -عزَّ وجلَّ -قول هللا مثل. 
o ﴿ َ[96]املائدة:..﴾َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبِ  َما ُدْمُتْم ُحُرماا ُحر ِم. 
o  كذا..  -عزَّ وجلَّ -مثل: حرَّم هللا 

 .إذا جاء البيان من هللا أو من الشارع أن هذا شيء منهي  عنه -

o  :ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَب  ِإنَّ ﴿: -عزَّ وجلَّ -قول هللا مثل  .[90ل:]النح..﴾اَللََّ أيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواإلِْ

 هذه كلها أوامر وواجبات.

ْغيِ مُثَّ قال: ﴿ َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلب َ  ؛ وهذه كلها نواهي وحمرمات.[90]النحل:..﴾َويَ ن ْ

o  َهاُكمْ  اَللََّ  ِإنَّ : »-صلى هللا عليه وسلم-قوله  .«ِِباَبِئُكمْ  ََتِْلُفوا َأنْ  يَ ن ْ
o  ُتُكمْ  ُكْنتُ : »-صلى هللا عليه وسلم-قوله  .«فَ ُزوُروَها اْلُقُبورِ  ِزََيرَةِ  َعنْ  َقْد ََنَي ْ

ُتُكمْ  ُكْنتُ »  كان مندواًب.و ُهنا أمر بعد حظر، فيعيد األمر كما كان عليه قبل احلظر، «: فَ ُزورُوَها اْلُقُبورِ  ِزََيرَةِ  َعنْ  َقْد ََنَي ْ

 أن أييت البيان من الشارع عن عدم حلية الشيء. -

o  :ا َغرْيَهُ  َفِإْن طَلََّقَها َفََل َتَِلُّ َلهُ : ﴿-عزَّ وجلَّ -قول هللا مثل  .[230]البقرة:.﴾. ِمْن بَ ْعُد َحَّتَّ تَ ْنِكَح َزْوجا
o ﴿ َا َي  .[19]النساء:..﴾ َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النِ َساَء َكْرها
o  ِمْنهُ  نَ ْفس   ِبِطيبِ  ُمسلم  ِإالَّ  اْمِرئ   َمالُ  َيَِلُّ  اَل »: -صلى هللا عليه وسلم-وقول النيب.» 

 ترتيب العقوبة على الفعل -

o  :ُهَما ِمَئَة َجْلَدة   الزَّانَِيةُ ﴿مثل  .[2]النور:..﴾َوالزَّاين َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  ِمن ْ
عقوبة دًللٌة على العقوبة، فرتتيب ال عليها -عزَّ وجلَّ -واضح من اآلية أن هذه عقوبة، فلو كانت ليست عقوبة؛ ملا رتب هللا 

 التحرمي، وترتيُب األجر دًللٌة على الوجوب أو الندب، فالنصوص حتتاج إىل نظرة واسعة وشاملة، ولكن حنن نتكلم بشكل عام.

 .وًل يكون حكمه كما حكمنا قبل قليل؛ لوجود الصارفقد أييت بعض هذه األلفاظ 

 (:َعَلى تَ رِْكِه، َوال يُ َعاَقُب َعَلى ِفْعِلهِ َواْلَمْكُروُه: َما يُ ثَاُب قوله: )

 من الكريه.املكروه يف اللغة: 



 الدرس الثالث - 1أصول الفقه  

 

 

10 

 ما طلب الشارع برتكه طلًبا غري جازم، وهو عكس املندوب.املكروه يف االصطَلح: 

حرم يف اميكننا أن نرتب األحكام التكليفية مبثال؛ فإذا وقف اإلنسان ومدَّ يداه أمامه؛ فيكون الواجب يف أقصى اليمني، و 
ُ

مل
باح على الرأس.

ُ
 أقصى الكف الشمال، ويكون املندوب عند املرفق اليمني، ويكون املكروه عند املرفق اليسار، ويكون امل

كلف
ُ

 .مُسيت هذه األحكام ابألحكام التكليفية؛ ألهنا طُلبت من امل

، والقسمة يةتكملًة للقسمة، فالقسمُة مخاسلو فرضنا أهنا مُسيت تكليفية ألجل ما فيها من ُكلفة؛ فإن املباح يدخل فيها 
تقتضي أن يكون الشيء إما مطلوب بقوة أو مطلوب بدون قوة، أو مطلوب الكف عنه بقوة، أو مطلوب النهي عنه بدون قوة، أو 

 ًل يكون فيه شيء من هذا وًل من ذاك.

حرم.
ُ

 )ما طلب الشارع برتكه(: تتفق هذه اجلزئية مع امل

 يُفارق احملرم يف هذه اجلزئية.)طلًبا غري جازٍم(: 

 ألفاظ املكروه 
 األمر ابلكف غري اجلازم -

o  :صيغة النهي إذا جاءت وجاء معها صارف؛ ُصرفت من التحرمي إىل الكراهة.مثل 
 تنزيهما َُني عنه َني  -

اإلمام الرتمذي فعندما نقرأ يف ُكتب العلماء )منهٍي عنه هني تنزيه(؛ نعلم أنه املكروه، وبعضهم قد يطلقون عليه احلرام، 
ْن كان يف تلك احلقبة يطلقون املكروه ويريدون به احلرا فُهم يُعربون ، أقوهلممصادر م، فنفهم هذا من خالل مراجعة واإلمام أمحد ومم

 ه تورًعا.عن احلرام أبنه مكرو 

 األصل أن الكراهة هي الكراهة، واحلرام هو احلرام، وإن أريد هذا الشيء يف لسان املتقدمني.

 األحكام الوضعية

 ألهنا وضعت بناًء على أشياء.ُُسيت وضعية؛ 

َعلَُّق بِِه الن ُُّفوُذ َويُ ْعَتدُّ ِبهِ قوله: )  (:َوالَصِحيُح: َما يَ ت َ

 املرض.اخلايل من الصحيح يف اللغة: 

ا:   سواء كان عبادة أو عقد. -كما عرفه اجلويين-هو ما يتعلق به النفوذ ويُعتد به الصحيح اصطَلحا



 الدرس الثالث - 1أصول الفقه  

 

 

11 

 : توصف ابلنفوذ؛ يقال: عقٌد انفذ، وتوصف ابًلعتداد؛ يُقال: عقٌد ُمعتٌد به.فالعقود

 وصف ابًلعتداد فقط؛ فُيقال: عبادٌة معتٌد ها.: فتأما العبادة

 يصُدق إًل على العقود.لفٌظ ًل  :فالنفوذ

 هو بلوغ املقصود. النفوذ لغًة:

 متعاطيه على رفعه.هو التصرف الذي ًل يقدر  واصطالًحا:

o  :عقد البيع، واإلجارة، والنكاح.مثل 
 فلو متَّ العقد على وجٍه صحيح؛ لن يقدر أحد على فسخه.

 التكليف.وًل بُدَّ أن نعلم أن العبادة هلا أثر؛ وهو براءة الذمة؛ أي سقوط 

 ؛ وهو الثمرة املقصودة من العقد.له أثر -أيًضا-والعقد 

o  :دم على شراء سيارة ؛ أخذ السيارة. عمقمدم على نكاح؛ تزوج هذه الفتاة ودخل ها.مثل  عمقم
فإذا ُحكم بصحة العبادة أو العقد؛ ترتب األثر على هذا الفعل؛ فربئت الذمة يف ابب العبادات، وترتبت اآلاثر يف ابب 

 يؤديها اإلنسان؛ تربأ ذمته. عندماالعقود، فكل عقٌد له مثرٌة خاصة، وكل عبادٍة 

o  :نقل امللكية.البيع؛ مثرته مثل 
o .اإلجارة؛ مثرهتا استيفاء املنفعة 

ذم السهم راميه  :بني النفوذ والنفادالفرق   .-أي جاوزه-يُقال: ن مفم

، فمعىن النفاد: [109:]الكهف ..﴾ ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداا ِلَكِلَماِت َرّبِ  َلَنِفَد اْلَبْحرُ ورختلف النفوذ عن النفاد، ﴿
: أي انتهى ﴿-أي اخرتقها-الرمي اًلخرتاق، يقال: نفد السهم  دم َفُد َوَما  َما﴿أي: انتهى البحر، ﴾  َلَنِفَد اْلَبْحرُ  ، ونفم ِعْندَُكْم يَ ن ْ

 .[96]النحل:..﴾ ِعْنَد اَللَِّ اَبق  

 به لكان أفصح له. -رمحه هللا-: يصُدق على العقود والعبادات؛ لذلك لو اكتفى املصنف واًلعتداد

 املبتديء.لكن قد يكون َجممعم بينهما لقصد التوضيح للطالب؛ خصوًصا الطالب 

 ؛ ًل يُعتد ابلعقد إًل إذا توافر فيه بعض الشروط، وانتفت عنه املوانع، فُيحكم عليه آنذاك ابلصحة.إذاا

o  :ْن صلى صالًة ُُمتمعة الشروط واألركان ومنتفي عنها املوانع؛ فنقول: هي صالٌة صحيحٌة.مثال  مم
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o  ْن ابع بيًعا ُمتمع الشروط واألركان، ومنتفي املوانع؛ فهو  عقٌد انفٌذ معتٌد به.مم

 (:َواْلَباِطُل: َما ال يَ ت ََعلَُّق ِبِه الن ُُّفوُذ َوال يُ ْعَتدُّ بِهِ قوله: )

 الباطل عكس الصحيح.

 الذاهُب ضياًعا.الباطل يف اللغة: 

هو عكس الصحيح؛ فهو الذي ًل يتعلق به نفوٌذ وًل اعتداٌد به؛ وذلك أبن رختل شرط من الشروط، أو ويف االصطَلح: 
 أبن يوجد مانٌع من املوانع.

 ترتتب اآلاثر على الفعل، ففي الصالة ًل تربأ الذمة، ويف العقد ًل ترتتب الثمرة املقصودة من العقد على ففي الباطل ًل
 العقد.

o  :صلى بدون طهارة؛ فصالته ابطلة.مثال 
o .ابع ماًًل ًل ميلكه؛ البيع ابطل 
o .خطب امرأًة متزوجة؛ فالعقُد ابطل 

 أن يوفقنا وإَيكم ملا فيه اخلري يف الدنيا واآلخرة -عزَّ وجلَّ -أسأل هللا 
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