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 شرح كتاب األصول من علم األصول
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين، 
 وعلى من صار على دربه، ومتسك بسنته ليوم الدين، أما بعد.

فيها كتاب شيخنا "األصول من علم األصول"، لشيخنا حممد بن فهذا هو اللقاء احلادي عشر، من اللقاءات اليت نتدارس 
 ، ونفعنا هللا بعلومه.-رمحه هللا تعاىل-عثيمني 

نتم بقية الكالم عن هذا املبحث  -َعزَّ َوَجلَّ -، ويف هذا اللقاء إبذن هللا "النهي"وقد توقفنا يف اللقاء املاضي يف آخر ابب 
 ."النهي"مبحث 

 من يدخل يف اخلطاب ابألمر والنهي  :-تعاىلرمحه هللا -يقول الشيخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، هذه مقطوعة من  [42]املدثر: ﴾َما َسَلَكُكْم يفي َسَقرَ ﴿هذا املبحث إىل آخر اآلية اليت ذكرها.. أو اآلايت يف سورة املدثر: 
 ها ست مسائل:، في-رمحه هللا تعاىل-كالم الشيخ 

   :بيان ما يدخل يف اخلطاب التكليفي، ومن ال يدخلاملسألة األوىل . 

   :إشكال يف عدم تكليف الصيب واجملنون.املسألة الثانية 

   :هل يُشرتط يف التكليف اإلسالم؟ املسألة الثالثة 

   :هل يصح من الكافر فعل املأمور به حال كفره؟املسألة الرابعة 

  :إذا أسلم الكافر هل يؤمر بقضاء ما ترك من الواجبات؟ املسألة اخلامسة 

   ؟ما فائدة القول بتكليف الكافر: -رمحه هللا تعاىل-املسألة السادسة اليت أشار إليها الشيخ 

 أما ما يتعلق ابملسألة األوىل، وهي بيان من يدخل يف اخلطاب التكليفي ومن ال يدخل.
كلف  أن الذي يد -رمحه هللا تعاىل-بني الشيخ 

ُ
كلف، فإذا قيل: امل

ُ
خل يف األمر والنهي هو البالغ العاقل، وهو ما يُسمى ابمل

 هو املكلف، وهو البالغ العاقل.كما قال الشيخ: 
كلف، فاملراد به العاقل البالغ.

ُ
 فإذا رأينا يف كتب الفقهاء يقولون: امل

 .البالغ: فأواًل 

 والبالغ مأخوذ من البلوغ. 

 لشيء إذا وصله، أو إذا وصل إليه.: من بلغ اوالبلوغ لغةً 

 : هو جماوزة حد الصبا، والصبا له مرتبتان:واصطالًحا
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 : قبل التمييز، وهذه املرحلة تكون من الوالدة إىل بلوغ التمييز.األوىل -

مباذا يضبط التمييز؟ هل ُيضبط ابلسن  -رمحة هللا عليهم-التمييز، وقد اختلف الفقهاء  املرتبة الثانية: -
 ؟ واألقرب أنه ُيضبط ابلوصف، وهو الفهم، فإذا كان يفهم اخلطاب، وُُيسن اجلواب؛ فهذا مميز.أو ابلوصف

فالصيب غري املميز هذا غري مكلٍف ابإلمجاع، فهو غري مكلف ال مبا له، وال مبا عليه؛ ألنه كاجملنون من جهة عدم اإلدراك، 
العبادة الفالنية، مل يفهم ما معىن النية، فهو ال يُثاب، وال يُعاقب،  وإن كان عنده أصل العقل، فهذا غري املميز لو قيل له: انوي

 ويُستثىن من ذلك احلج والعمرة، فله فيها أجر، وهذا لدليٍل خاص يف هذه املسألة.

وأما الصيب املميز، فهل هو مكلف أو غري مكلف؟ خالف، والصحيح: وهو قول مجاهري الفقهاء أنه غري مكلف، ألن 
واضربوهم عليها »يرون أن الصيب املميز يرون أنه يُكلف بتكليٍف خاص وهو الصالة للحديث:  -ة هللا عليهمرمح-احلنابلة 

 ، لكن اجلمهور أجابوا أبنه خطاٌب لألولياء.«لعشر

 ، هذا اخلطاب موجه لألولياء.«مروا أبناءكم ابلصالة، واضربوهم»هذا اخلطاب ألولياء األمور: 

 لبلوغ، عالمات البلوغ ثالثة يشرتك فيها الرجال والنساء:عالمات ا فهنا مسألة وهي:

 : خروج املين من الرجل، أو املاء من املرأة، الذي تعرفه النساء.األوىل -

: إنبات الشعر اخلشن حول القبل، وإمنا يقول الفقهاء الشعر اخلشن حىت ُُيرج الشعر العالمة الثانية -
 به. اخلفيف الذي قد يظهر قبل ذلك، فهذا ال عربة

 : بلوغ سن مخسة عشر سنة على الصحيح من أقوال العلماء.الشرط أو العالمة الثالثة -

خروج دم احليض، ويُتفرع عنه وجود احلمل، فإذا محلت املرأة كان ذلك  وتزيد املرأة بعالمة رابعة وهي: -
 دليالا على بلوغها.

اآلاثم، وهذا ينبغي أن يكون برفق؛ ألن املقصود من والصيب مع أنه غري مكلف لكن جيب على وليه أن مينعه عن املعاصي و 
 ذلك هو الرتبية والتعويد، تعويد هذا الصيب على ترك املعاصي، وفعل الطاعات.

 .العقل األمر الثاين الذي يكون به التكليف

حديث علّي بن أيب وضد العقل اجلنون، فاجملنون غري ُمكلف ابإلمجاع، ويدل على أن الصيب واجملنون ليسوا من أهل التكليف 
رُفع القلم عن ثالثة: عن اجملنون حىت يفيق، وعن الصيب حىت يبلغ، وعن النائم حىت »املشهور:  -رضي هللا عنه-طالب 
 .«يستيقظ

وجيب على ويل اجملنون ما جيب على ويل الصيب من أن مينعه من االعتداء على غريه، أو على نفسه، كأن يضر نفسه، أو يضر 
 ه، أو يُفسد مال نفسه، أو يُفسد مال غريه، فيمنعه عن ذلك كله.ويعتدي على غري 
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 واجملنون إذا فعل املأمور من صالٍة، وصياٍم وحنو ذلك مل تصح منه، وهذه من األمور اليت يُفرق فيها ما بني الصيب واجملنون. 

   لصيب واجملنون.إشكال يف عدم تكليف ا :-رمحه هللا تعاىل-املسألة الثانية اليت أشار إليها الشيخ 

وهو إذا قلنا إن الصيب واجملنون ليسوا من أهل التكليف، وقد أوجبت الشريعة الزكاة يف ماهلما، وضمان ما يُتلفانه، فليس يف 
 ذلك تعارض، أن وجوب الزكاة يف ماهلما، ووجوب أو ضمان املتلفات قد يدل ذلك على أهنما من أهل التكليف؟

أن إجياب الزكاة يف مال اجملنون والصيب، وضمان املتلفات هذا من ابب احلكم  قال:فاجلواب عن هذا اإلشكال أن يُ  
، وعلقت هذه األمور هبا،  -رمحه هللا تعاىل-الوضعي وليس من ابب احلكم التكليفي، وقد أشار الشيخ  أن الشريعة وضعت أسباابا

، وقد مر معنا الفرق بني احلكم الوضعي واحلكم إشارة إىل أن هذا من ابب احلكم الوضعي، وليس من ابب احلكم التكليفي
 التكليفي.

هنا يُلحق ابجملنون أحوال ألن درجات اختالل العقل الذي يكون أقل من اجلنون له صور، فأصحاب هذه الصور هل 
 يُكلفون؟ نُشري إىل ذلك بشيٍء من االختصار.

 يصل إىل حد اجلنون املطبق، فهذا وهو الذي عنده عقل لكن يغلب عليه قلة العقل، وال األول املعتوه: -
 هل يعترب مكلفاا؟

أنه غري ُمكلف، وهو كاجملنون، ويُلحق به اخلرف، فالرجل واملرأة إذا وصل إىل حد اخلرف لكن بقي معه  :واجلواب
 أصل العقل.

، فمثل ه ؤالء هل هم من أهل فأحياًنا قد يكون يف كبري السن خرف، قد يذهب عقله، ينسى كثرياا، وقد يذهب ويرجع أحياًنا
 التكليف؟ أو ليسوا من أهل التكليف؟ 

 أن اخلرف كاملعتوه، لكن إذا رجع إليه العقل وقت العبادة؛ فإنه يؤمر بفعل العبادة إن أمكنه ذلك. :اجلواب

: هل املغمى عليه يعترب مكلفاا؟ يف هذه.. يف املغمى عليه خالف يرجع هذا اخلالف الثاين املغمى عليه -
، وصور اخلالف يف املغمى عليه إمنا جاءت يف الصالة والصيام، إذا أغمي على اإلنسان وفاتته الصالة، هل إىل قولني

 يؤمر ابلقضاء؟ وكذلك الصيام، إذا أغمي عليه هل يؤمر ابلقضاء؟ 

عملية جراحية، واألقرب يف هذه املسألة، فيما يتعلق ابلصالة أن املغمى عليه إذا أغمي عليه ابختياره، كأن يعمل اإلنسان 
 ويغمى عليه بسبب البنج؛ فهذا جيب عليه قضاء الصلوات.

وأما إن كان إغماؤه بغري اختياره، كأن ُيصل له حادث، أو يسقط من مكان فيغمى عليه، وتفوته الصلوات؛ فهذا ال يلزمه 
 القضاء.

الثاين إىل ما بعد الغروب؛ فهذا ال قضاء وأما ما يتعلق ابلصيام، فإذا أطبق اإلغماء عليه سائر يومه من قبل طلوع الفجر 
 عليه، وإن كان القضاء أحوط أن يقضي الصيام.
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: هل السكران مكلف؟ أمجع العلماء على أنه مكلٌف، فال يُرفع عنه الشخص الثالث السكران -
 التكليف، لكن ال ُُياطب ابلتكليف أثناء سكره.

  هل يُشرتط للتكليف اإلسالم؟ :املسألة الثالثة 

القول يف هذه املسألة أن الفقهاء أمجعوا على أن الكفار خماطبون أبصل الشريعة، يعين ابإلسالم، فالكافر جيب عليه أن  حترير
 يُسلم، واختلف الفقهاء يف فروع الشريعة، هل الكفار خماطبون هبا أو ال؟ 

كل فريضٍة يف الصالة متر، كل رمضان مير ال واألقرب يف هذه املسألة، أهنم خماطبون هبا، أهنم خماطبون بفروع الشريعة، وهلذا  
 يف حال الكفار:   -عز وجل-بقول هللا  -رمحه هللا تعاىل-يصومه الكافر يُسجل عليه يف صحيفته ويعاقب عليه، واستدل الشيخ 

نَي 44كينَي )( َوَلَْ َنُك نُْطعيُم اْلميسْ 43( َقاُلوا َلَْ َنُك ميَن اْلُمَصل ينَي )42َما َسَلَكُكْم يفي َسَقَر )﴿ ( وَُكنَّا ََنُوُض َمَع اخْلَائيضي
 ، [46-42]املدثر:  ﴾( وَُكنَّا نَُكذ يُب بييـَْومي الد ييني 45)

َن اْلُمَصل ينَي )﴿فقوله:  هذه من فروع الشريعة، يعين من األمور العملية، ومع هذا  ﴾( َوَلَْ َنُك نُْطعيُم اْلميْسكيني43َلَْ َنُك مي
 عوقب عليها الكافر.

   :هل يصح من الكافر فعل املأمور به حال كفره؟املسألة الرابعة 

َعُهْم َأْن ﴿: -عز وجل-، وال يصح منه فعل العبادة حال الكفر، وهذا ابإلمجاع، والدليل قول هللا الكافر ال يُقبل منه َوَما َمنـَ
َّللَّي َوبيرَ  ُْم َكَفُروا ابي ُهْم نـََفَقاُُتُْم إيالَّ َأَّنَّ نـْ  ، فهو مل أيت بشرط قبول العمل الصاحل، وهو اإلسالم.[54]التوبة: ﴾ُسوليهي تـُْقَبَل مي

  إذا أسلم الكافر هل يؤمر بقضاء ما ترك من الواجبات؟ : املسألة اخلامسة 

تَـ ﴿أنه ال يؤمر بقضاء ما فاته من الواجبات، وهذا ابإلمجاع، لقول هللا تعاىل: واجلواب:  يَن َكَفُروا إيْن يـَنـْ ُهوا يـُْغَفْر ََلُْم ُقْل ليلَّذي
، وحلديث عمرو بن العاص عندما أسلم قال ضاء، فإهنم ال يُطالبون ابلقما قد سلف موإذا غفر هل، [38]األنفال: ﴾َما َقْد َسَلفَ 

 ، وهذا من تيسري الشريعة ومساحتها.«أما علمت اي عمرو أن اإلسالم يهدم ما كان قبله»: -صلى هللا عليه وسلم-له النيب 

  ما فائدة القول بتكليف الكافر؟لة السادسة: املسأ 

يعين: إذا كان الكافر إذا عمل عبادةا حال كفره مل تقبل منه، وإذا أسلم ال نطالبه ابلقضاء، إذا ما فائدة أن نقول أنه ُمكلف؟ 
 نقول: الفائدة يف ذلك تنقسم إىل قسمني:

ويف ذلك فروع منها أن هذه املرأة الكافرة فائدة دنيوية، ومنها إابحة الزواج ابلكتابية، القسم األول:  -
الكتابية إذا حاضت مل يُبح لزوجها أن جيامعها حىت تطهر وتغتسل، وذلك ألهنا خماطبة بفروع الشريعة، فإذا انتهت من 

 حيضها تؤمر أبن تغتسل من حيضها حىت تُباح لزوجها.

إىل هذه املسألة  -رمحه هللا تعاىل-شيخ فائدة أخروية، وهي زايدة العذاب، وقد أشار ال الفائدة الثانية: -
 .وإمنا يعاقب على تركه إذا مات على الكفريف قوله: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عبادٍة واجبة متر ال يؤديها  فالقول أبن الكافر خماطب أو مكلف من فوائد ذلك زايدة العذاب عليهم، ألنه كما سبق كل
يَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسبييلي اَّللَّي زيْدََنُهْم َعَذااًب ﴿: -عز وجل-يعاقب عليها، وكل فعٍل حمرم يفعله يعاقب عليه، كما قال هللا  الَّذي

ُدونَ  َا َكانُوا يـُْفسي  .[88]النحل: ﴾فَـْوَق اْلَعَذابي ِبي

 موانع التكليفأو انتقل إىل مبحث جديد، وهو:  ،-رمحه هللا تعاىل-مث قال الشيخ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمحه هللا -فيه إىل عوارض األهلية اليت تسمى مبوانع التكليف، وذكر الشيخ  -رمحه هللا تعاىل-وهذا املبحث أشار الشيخ 
 ثالثة متنع التكليف: -تعاىل

 اجلهل.ألول: ا -

 النسيان: الثاين: -

 اإلكراه. الثالث: -

إن هللا » قال: -صلى هللا عليه وسلم-حبديث ابن عباس، أن النيب  -رمحه هللا تعاىل-وقد استدلوا هلا، استدل هلا الشيخ 
رَبَـَّنا اَل ﴿:  -جلعز و -، وهناك أدلة أخرى تشري إىل ذلك، منها قول هللا «جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

يَنا َأْو َأْخطَْأَنَ  ْذََن إيْن َنسي  ، واخلطأ هو اجلهل.[286]البقرة: ﴾تـَُؤاخي

ميَاني ﴿: -عز وجل-ولقول هللا  إْلي  .[106]النحل: ﴾إيالَّ َمْن ُأْكريَه َوقَـْلبُُه ُمْطَمئينٌّ ابي

 أول موانع التكليف اجلهل.
 التان: عدم العلم ابحلكم، واجلهل له ح واجلهل هو: 

: أال يفرط يف التعليم، كأن يكون اإلنسان حديث عهد ابإلسالم، أو يكون يف بلٍد بعيد احلالة األوىل -
 عن العلم والعلماء، فهذا ال ُيلو من حالني:

 إما أن يفعل حمرماا.
 وإما أن يرتك واجباا.

، أو سرق، فهذا ال إمث عليه، وال قضاء عليه، حلديث معاوية بن احلكم،  فإن فعل حمرماا، كأن تكلم يف الصالة جاهالا
 إبعادة الصالة، وإمنا عذره جلهله. -صلى هللا عليه وسلم-عندما تكلم يف الصالة جاهالا مل أيمره النيب 

، فهذا ال إمث عليه، لكن هل يؤمر ابلقضاء، هل يؤمر بقضاء هذا الواجب؟ فيه تفصيل: إن   وإما أن يرتك واجباا جاهالا
 د فات؛ فهذا ال يؤمر ابلقضاء، وإن كان وقت العبادة ابقياا؛ فهذا يلزمه إبعادة العبادة.كان وقت العبادة ق
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 شراحلادي عالدرس 

فمثال ذلك: لو أن رجالا جيهل أن الركعة الواحدة فيها سجداتن، يظن أهنا سجدة واحدة، كالركوع ركوع واحد، 
، هذا أوالا ال إمث عليه؛ ألن اجلهل يرفع التك  ليف، فال ُُنمثه.وسجود واحد، فصلى الظهر جاهالا

لكن هل ُنمره إبعادة صالة الظهر؟ ننظر، إن خرج وقت صالة الظهر علم هبذا احلكم يف وقت العصر، نقول: ال 
 قضاء عليك، وأما إن علم ذلك يف وقت الظهر فنأمره إبعادة صالة الظهر.

س الوقت، حديث املسيء يف صالته ومما يدل على أن من ترك واجباا ال إمث عليه، وإمنا يؤمر ابلقضاء إذا كان يف نف
مل أيمره بقضاء ما فات من الصلوات اليت كان يفعلها وال يطمئن فيها، وإمنا أمره  -عليه الصالة والسالم-املشهور، فالنيب 

 ، يعين أعد الصالة احلاضرة.«صل ي فإنك َل تصل ي »إبعادة الصالة احلاضرة، قال: 

رط يف التعليم، يعين ميكنه التعليم، لكنه يفرط يف ذلك، فهذا إذا أن يفاحلالة الثانية من أحوال اجلاهل:  -
 فعل حمرماا، أو ترك واجباا؛ فإنه أيمث، ويؤمر بقضاء الواجب، حىت ولو فات وقته.

 وهو تعريفه ذهول القلب وغفلته عن فعل أو ترك شيء معلوم، وله حالتان:املانع الثاين من موانع التكليف النسيان: 

أن يفعل شيئاا حمرماا، كأن يتكلم يف الصالة، أو أيكل يف هنار رمضان ًنسياا، فهذا ال إمث : احلالة األوىل -
 عليه، وال قضاء عليه.

أن يرتك شيئاا واجباا، كمن ترك صالة الظهر حىت خرج وقتها ًنسياا، فهذا ال إمث عليه، يف  احلالة الثانية: -
-؛ لزمه اإلتيان ابلواجب، حلديث أنس يف الصحيحني، أن النيب إخراج الصالة عن وقتها، ولكن إذا زال عنه النسيان

 .«من َنم عن صالٍة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها ال كفارة َلا إال ذلك»قال:  -صلى هللا عليه وسلم

 املانع الثالث من موانع التكليف اإلكراه.
ويف هذا ، قاعه به، وهو ال ُيتمل هذا اإلكراهوضابط اإلكراه هو أن ُياف على نفسه خوفاا متحققاا، ويغلب على الظن إي

 اإلشارة إىل شروط اإلكراه الذي ُيصل به رفع التكليف، وهو: الضابط

 : أن يكون هذا اإلكراه حقيقي، يعين يغلب على الظن أنه ينزل به.الشرط األول

هديد أو اإلكراه من غري قادر فإن هذا أن يكون من قادر على التنفيذ تنفيذ ما هدد به، لكن لو كان هذا الت والشرط الثاين:
 ال يُعترب.

أال ُيتمل هذا اإلكراه، يعين يتضرر به كثرياا، إذا نزل به، كأن يُهدد ابلقتل من شخص يستطيع فعل ذلك،  والشرط الثالث:
 أو للضرب الشديد، أو حنو ذلك.

 واإلكراه له حالتان:

 تفصيل:  أن يكون هذا اإلكراه ابلباطل، وفيهاحلالة األوىل:  -
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 شرح كتاب األصول من علم األصول
 إما أن يُكره على فعل شيٍء حمرم. 

 وإما أن يُكره على ترك واجب.

 : أن يُكره على فعل شيٍء حمرم، كمن أُكره على الكفر، فهذا ال إمث عليه، لآلية الكرمية ما دام أن قلبه مطمئٌن ابإلميان.فأواًل 

شيء عليه، لكن إذا زال اإلكراه؛ وجب عليه  ترك الواجب كمن أكره على ترك الصالة، حىت زال وقتها، فهذا ال :اثنًيا
 القضاء، كحال الناسي.

: أن يكون إكراهه حبق، كإكراه القاضي املدين على الوفاء مع قدرة احلالة الثانية من أحوال املُكره -
 املدين على ذلك، فال يسقط عنه التكليف.

انع الثالثة إمنا هي يف حق هللا تعاىل، وليس يف حق هذا املبحث أبن أشار أبن هذه املو  -رمحه هللا تعاىل-مث ختم الشيخ 
 مبين على العفو واملساحمة، وأما حق اآلدميني، فهو مبين على املشاحة، وهلذا جيب فيه الضمان. -عز وجل-اآلدميني، ألن حق هللا 

ي صاحب احلق وأسقط حقه فلو أن إنسان أتلف مال غريه ًنسياا أو جاهالا يظن أنه ماله، فهذا جيب فيه الضمان إال إذا رض
 فإنه يسقط، وال جيب حينئٍذ الضمان.

إىل مبحٍث جديد من مباحث األصول وهو مبحث "العام"، هذا إن شاء هللا تعاىل إن مد  -رمحه هللا تعاىل-مث انتقل الشيخ 
 هللا يف أعمارًن يكون حديثنا يف اللقاء القادم.

نا مجيعاا العلم النافع، والعمل الصاحل، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا مبنه وكرمه أن يرزق -سبحانه وتعاىل-أسأل هللا 
             وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله، وهللا تعاىل أعلم.           

 


