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 شرح كتاب األصول من علم األصول
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آل بيته الطيبني الطاهرين، وعلى من سار على دربه 
 ومتسك بسنته إىل يوم الدين. أما بعد...

-اللقاء الثالث من اللقاءات اليت نتدارس فيها كتاب "األصول من علم األصول" لفضيلة شيخنا/ حممد بن عثيمني فهذا هو 
 .-رمحه هللا تعاىل

 األحكام : -رمحة هللا عليه–يقول الشيخ 
، أو : ما اْقتضاه خطاب الشرع املتعلق أبفعال املكلفني من طلبااألحكام: مجع ُحكم وهو لغًة: القضاء، واصطالحً 

 .ختيري، أو وضع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
الكتاب ابألحكام بعد أن حتدث عن مقدمات يف هذا الفن؛ ألن األحكام هي مثرة علم أصول  -رمحة هللا عليه–بدأ الشيخ 

 الفقه، فاألصويل ينظر يف األدلة استنباطًا لألحكام الشرعية.
ل فاملراد ابألحكام  هنا: ُكليات األحكام التكليفية والوضعية، وسيأيت معنا أقسام األحكام، فليس املراد هنا أن الشيخ سُيفص ِّ

يف األحكام كما علم مثًًل أن الوضوء واجب، والسرقة حمرمة، وحنو ذلك لن يذكر هذه األحكام التفصيلية هنا، وإمنا سيكون 
 ة أو وضعية.احلديث عن األحكام اجململة سواًء كانت تكليفي

 .(وهو يف اللغًة: القضاء) :-رمحة هللا عليه–يقول الشيخ 
ُهْم : -عز وجل-احلقيقة أن احلكم يف اللغة أصله املنع، ومنه ُُسي القاضي حاكًما، منه قول هللا  نـَ ﴿َوِإْن َحَكْمَت َفاْحُكْم بـَيـْ

ضعه املناسب له ُُسيت حكمًة؛ ألهنا متنع احلكيم من الوقوع ، ومنه ُُسيت احلكمة اليت هي وضع شيء يف مو [42]املائدة: ِِبْلِقْسِط﴾
 يف اخلطأ.

 (.: ما اْقتضاه خطاب الشرع املتعلق أبفعال املكلفني من طلب، أو ختيري، أو وضعاواصطالحً قال: )
 ذكر حمرتزات هذا التعريف، وسنمر على هذا التعريف بشكٍل جممل. -رمحة هللا عليه-الشيخ 

رمحة هللا -، ما معىن ما اقتضاه؟ أي: ما دل عليه خطاب الشرع، ُفهِّم من هذا أن احلكم عند الشيخ (اْقتضاهما يف قوله: )
هو ما دل عليه اخلطاب وليس هو نفس اخلطاب، وهذا حمل خًلف يف احلكم، هل يُطلق على نفس اخلطاب؟ أو على ما  -عليه

 دل عليه اخلطاب؟ نوضح هذا مبثال:
أين احلكم هنا؟ من قال أبن احلكم هو اخلطاب قال: ، [43]البقرة:  ﴿َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوَآتُوا الزََّكاَة﴾: -عز وجل-قول هللا 

أنه ما دل عليه خطاب الشرع فيقول: احلكم هو  -رمحة هللا عليه-احلكم أقيموا الصًلة وآتوا الزكاة، وأما من قال كما ذهب الشيخ 
 الزكاة.وجوب إقامة الصًلة، ووجوب إيتاء 
ْقَربُوا الزِ ََن﴾مثًًل:  -عز وجل-وهبذا يتضح الفرق كقول هللا  ، خطاب الشرع هو حترمي الزان والقرب منه، [32]اإلسراء: ﴿َوََل تـَ

 وليس هو وال تقربوا الزان.
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يُطلق على  ، خطاب الشرع طبًعا ابلنسبة ملا سبق األقرب والعلم عند هللا أن خطاب الشرع(ما اْقتضاه خطاب الشرعقال: )
؛ ألنه طُلِّب فيه احلكم ويُطلق على مدلول اخلطاب، ويُطلق كذلك على -لفظ الشرع يعين–ذلك كله، يُطلق على خطاب الشرع 

كلف.
ُ
 فعل امل

 ، ما هو اخلطاب؟(خطاب الشرعقوله: )
ع واملراد خبطاب : هو الصوت املسموع املوجه إىل سامع، وهبذا نعرف أن اخلطاب أخص من الكًلم فالكًلم أوساخلطاب

   الشرع: الكتاب والُسنة، ويتبع ذلك األدلة املتفق عليها كاإلمجاع والقياس.
رمحة -املرتبط أبفعال املكلفني وحنن حناول أن نبسط هذا التعريف وإال حمرتزاته فقد أشار إليها الشيخ (، يعين: املتعلققوله: )

 .، فاملتعلق يعين املرتبط أبفعال املكلفني-هللا عليه
ما املراد ابألفعال هنا؟ هل هي ما يقابل األقوال، أو هي ما يقابل الرتك؟ املراد هنا ابألفعال ما (، أبفعال املكلفنيوقوله: )

يقابل ابلفعل هنا ما يقابل الرتك ال ما يقابل القول، دل هذا على أن قوله أبفعال املكلفني يدخل فيها األقوال واألفعال، ويدخل 
 وك.فيها كذلك الرت 
 أفعاهلم تشمل الفعل ويشمل القول، ما الدليل على أن القول يُطلق عليه فعًًل؟ (،أفعال املكلفنيفقوله: )

ْنِس َواْلِْنِ  يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإََل بـَْعضٍّ زُْخُرَف اْلَقوْ : -عز وجل-قول هللا   ِل ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِ  َنِب ٍّ َعُدوًّا َشَياِطنَي اْلِْ
َعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفََتُوَن﴾ُغُرو   .[112]األنعام: رًا َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فـَ

 زخرف القول مث قال ولو شاء ربك ما فعلوه فدل على أن القول يسمى فعًًل. فقال:
ل الفعل والقول فقط، أما الرتك ففي اصطًلح األصوليني هنا املراد هنا ال يدخلونه ليس املراد به ال يدخل الرتك هنا وإمنا يدخ

 وأما من حيث الشرع يعين من حيث االستعمال الشرعي فالرتك يعترب فعًًل، وهلذا أدلة.
 .(أفعال املكلفنييف قوله: ) 
، فخرج به ما تعلق ِبَلعتقاد اأم تركً  ا، إجيادً أم فعاًل  ما تعلق أبعماهلم سواء كانت قوًَل ) قال: -رمحة هللا عليه-الشيخ  

 (.هبذا اَلصطالح افال يسمى حكمً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
 خيرج عدة أمور: (أبفعال املكلفنيإًذا خيرج من قوله: )

 اخلطاابت العقدية، خطاب الشرع املتعلق ابعتقاد املكلفني هذا ال يسمى حكًما. األمر األول: -
( َوالنـََّهاِر 1﴿َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى ): -عز وجل-علق ابآلايت الكونية واجلمادات كقول هللا كذلك خيرج خطاب الشرع املت -

 ، هذه خطاابت شرعية لكنها متعلقة بغري أفعال مكلفني فًل تدخل معنا هنا.[2-1]الليل:  (﴾2ِإَذا ََتَلَّى )

﴿ََي أَيُـَّها النَّاُس ِإَنَّ َخَلْقَناُكْم : -عز وجل-خيرج كذلك خطاب الشرع املتعلق ابلذوات فهذا وغريه داخل كقول هللا  اثلثًا: -
 ، هذا خطاب شرعي لكنه متعلق بذوات املكلفني ال أبفعاهلم.[13]احلجرات: ِمْن ذََكرٍّ َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًِب َوقَـَباِئَل﴾



 
4 

 

 شرح كتاب األصول من علم األصول
فالصغري (، ما من شأهنم التكليف حىت يشمل ذلك الصغري واجملنونبني الشيخ ما املراد ابملكلف فقال: ) (كلفنياملوقوله: ) 

 واجملنون مآهلما إذا وجد السبب وهو البلوغ يف الصغري واإلفاقة يف اجملنون فمآهلما إىل التكليف.

 .املكلف هو البالغ العاقل، يف تعريف التكليفوبعض األصوليني يقول: 
 الطلب ينقسم إىل قسمني: )من طلب(؛ يف قوله: 

 طلب فعلٍ  -
 وطلب تركٍ  -

 وطلب الفعل يُسمى أمر، وهو ينقسم إىل قسمني:

 أمٌر جازم، وهذا يُسمى ابلواجب. -
 القسم الثاين: أمٌر غري جازم وهذا يُسمى ابملندوب. -

 وأما الرتك فهو النهي، وينقسم إىل قسمني: 

 ابحملرم.هنٌي جازم، وهذا يُسمى  -
 وهنٌي غري جازم وهذا يُسمى مكروًها.  -

 )من طلب(.فتحصل عندان أربعة أقسام تدخل يف قول الشيخ: 

 والتخيري هو جتويز الفعل أو الرتك على حٍد سواء.(، أو ختيريقال: )
هذه العًلمات  املراد ابلوضع هنا ما وضعه الشارع من عًلمات للمكلف تُعينه على فعل العبادة، أو أن(؛ أو وضعقال: )

 تدله على الصحة والفساد مثل مواقيت الصلوات، مثل الشروط، واملوانع واألسباب، هذه كلها أحكام وضعية.
إًذا حتصل من هذا أن احلكم الشرعي يف االصطًلح اصطًلح األصوليني ما دل عليه خطاب الشرع إذا كان هذا اخلطاب 

 يشمل ثًلثة أشياء:متعلق أبفعال أو أقوال املكلفني وهذا اخلطاب 
 ألن التخيري املراد به هنا املباح (،أو ختيري من طلبيشمل أحكام تكليفية، وهي داخلة يف قوله: ) -
 (.أو وضع)أو كانت هذه األحكام وضعية داخلة يف قوله:  -

 ووضعية(. تنقسم األحكام الشرعية إَل قسمني: تكليفية أقسام األحكام الشرعية:: )-رمحة هللا عليه-مث قال املؤلف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
هذه يدخل فيها كما سبق الطلب، سواء كان هذا الطلب طلب فعل، أو طلب ترك، يعين سواء كان (، تكليفيةيف قوله: )

 أمًرا أو هنًيا، ويدخل كذلك ما أحلق ابلطلب وهو التخيري املباح.
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 فالتكليفية مخسة: الواجب واملندوب واحملرَّم واملكروه واملباح(.) قال:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
ما الدليل على أن األحكام التكليفية مخسة؟ الدليل التتبع واالستقراء، فتتبع العلماء دالئل الكتاب والُسنة فوجدوا أن 

 األحكام التكليفية ال خترج عن هذه اخلمس.
 وُُسيت تكليفية من التكليف، ما هو التكليف؟ التكليف هو اخلطاب أبمٍر أو هني.

 فكيف كان املباح حكًما تكليفًيا وهو ليس فيه ال أمر وال هني؟فإن قيل: 
 من ابب املساحمة.أنه كان حكًما تكليفًيا من ابب تكملة القسمة العقلية كما يقولون ال فاْلواب: 

أشار الشيخ إىل أن األحكام التكليفية مخسة، زاد بعض األصوليني العفو، وزاد بعضهم خًلف األوىل، واحلقيقة أن العفو 
 تفصيٌل للمباح، وأن خًلف األوىل هو تفصيٌل للمندوب.

د األحناف كم؟ سبعة: "الفرض، الفرض واملكروه كراهة حترمي، فاألحكام التكليفية عن -رمحة هللا عليهم-وزاد األحناف 
   الواجب، املندوب، املباح، احملرم، واملكروه كراهة حترمي، واملكروه كراهة تنزيه"، لكن مجهور العلماء على أهنا مخسة أحكام.

 

 

 يف هذه األحكام التكليفية.  -رمحة هللا عليه-مث فصَّل الشيخ       

 ما أمر به الشارع على وجه اْللزام؛ كالصلوات اخلمس(.: افالواجب لغة: الساقط والالزم، واصطالحً فقال: )
 (.اوَلزمً  اوفريضة وحتمً  ا، ويستحق العقاب اترُكه، وُيسمَّى: فرضً والواجب يثاب فاعله امتثاًَل مث ذكر حكمه فقال: )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح

رمحة هللا -ابلواجب لفضله وألنه أهم األحكام التكليفية، ولنا يف هذه املقطوعة من كًلم الشيخ  -عليهرمحة هللا -بدأ الشيخ 
 عدة مسائل: -عليه

  :تعريف الواجباملسألة األوَل. 
  :حكم الواجباملسألة الثانية. 

  :أمثلة الواجباملسألة الثالثة. 

  :(20:00)أُساء الواجب املسألة الرابعة 

 لكن نرتبها ترتيًبا. -رمحة هللا عليه-الشيخ وهذه أشار إليها 
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   ،الواجب يف اللغة أبنه يشمل أمرين يُطل على أمرين األمر األول  -رمحة هللا عليه-عرف الشيخ املسألة األوَل: التعريف

عض يعين سقطت على جنبها، وقد قيد ب، [36]احلج: ﴿َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوهُبَا﴾ -عز وجل-الساقط، ومنه قول هللا 
أن الواجب يف اللغة ال يسمى ساقطًا إال إذا ثبت واستقر  -رمحة هللا عليه-األصوليني كالشيخ/ حممد األمني الشنقيطي 

 مكانه.
عليه الصًلة -، يعين لزم، ومنه قول النيب «وقد وجب البيع»: -عليه الصًلة والسًلم-املعىن الثاين: الًلزم ومنه قول النيب 

 .«واجٌب على كل حمتلمغسل اْلمعة »: -والسًلم

 (.ما أمر به الشارع على وجه اْللزامأما يف االصطًلح فد عرفه الشيخ بقوله: )
 الواجب يُعرف ابعتبارين:

 .ابعتبار حقيقته -
  وابعتبار مثرته. -

 عرف الواجب ابعتبار حقيقته. -رمحة هللا عليه-هنا الشيخ 

عامة للجنس، تدل على العموم، فيدخل يف هذا مجيع األحكام ما" هنا ، "(ما أمر به الشارع على وجه اْللزام: )قال
 اخلمسة.

 أخرج ما هنى عنه وهو املكروه واحملرم، ما أمر به كذلك خرج به املباح.(، ما أمروقوله: )
 خرج به املندوب.(، على وجه اْللزاموقوله: )

من هذا أن الواجب يثبت بصيغة األمر فقط، (، ُفهِّم ما أمر به الشارع: )-رمحة هللا عليه-هنا إشكال يف قول الشيخ 
 واحلقيقة أن الواجب قد أييت بغري صيغة األمر.

، هذا دليل على [97]آل عمران: ﴿َوّلِِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبـَْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإَلْيِه َسِبياًل﴾ :-عز وجل-مثال ذلك قول هللا 
 ة أمر.الوجوب، يف قوله: على الناس، وهذا ليس صيغ

وهلذا فمن األحسن أن يُقال يف تعريف الواجب: ما طلب الشارع فعله على وجه اإللزام، فإننا حينما نقول ما طلب الشارع 
 فعله يدخل مجيع الواجبات أبي صيغٍة كانت.

 املسألة الثانية: حكم الواجب أو مثرته 
، ويستحق والواجب يثاب فاعله امتثاًَل )يف قوله: وهذا ما يُسمى بتعريف الواجب ابعتبار مثرته، أشار الشيخ إىل ذلك 

 (.العقاب اترُكه

جزم هنا ابلثواب، يُثاب فاعله، ألن هذا من ابب الوعد، ووعد هللا صادق، ال ميكن أن (، يثاب فاعله امتثاًَل يف قوله: )
 يتخلف، فكل من امتثل فعل الواجب أُثيب.

ال يذكره بعض األصوليني، وذكره  -رمحة هللا عليه-، وهذا قيد من الشيخ قصًدا واتباًعا للشرع(، أي: امتثاًَل يف قوله: )
ألنه ليس كلمن فعل الواجب أُثيب، قد يفعله رايًء، ُسعًة وهلذا من شرط الثواب، من شرط حصول الثواب أن يكون امتثااًل  أفضل؛

 .-صلى هللا عليه وسلم-قصًدا واتباًعا للشرع يشمل ذلك شرطا قبول العمل اإلخًلص واملتابعة للنيب 
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، نًلحظ هنا أن الشيخ مل جيزم ابلعقوبة بل قال يستحق، ألن هذا من ابب الوعيد، وعيد (ويستحق العقاب اترُكهوقوله: )
 تسبق غضبه. -عز وجل-هللا قد يتخلف؛ ألن السنة مضت أن رمحة هللا 

عنه أو هو  -عز وجل-إن مل يُعاقب وعفا هللا فمن ترك الواجب فعوقب فهذا يستحق و (، ويستحق العقاب اترُكهقوله: )
املكلف فعل ما يوجب مغفرة هذا الذنب فإنه ال يُعاقب على ذلك، والذنوب هلا مكفرات إذا كان دون الشرك األكرب، أوصلها 

 عن العبد. -عز وجل-بعضهم إىل عشرة، ومن أعظم ذلك عفو هللا 
اترك الواجب يلحقه بعض العقاب وإن عفا هللا عنه يف اآلخرة، ما وجه إىل أن  -رمحة هللا عليهم-وقد أشار بعض العلماء 

ذلك؟ وجه ذلك أن ترك الواجب ينقص اإلميان، وهذه عقوبة، وهلذا فضل بعض األصوليني أن يُقال يف بيان حكم ومثرة الواجب أن 
د، كالناسي، والقيد الثاين مطلًقا حىت خنرج من يُقال: ويستحق العقاب اتركه قصًدا مطلًقا، القيد األول قصًدا، حىت خنرج غري القاص

 ترك الواجب يفعله يف وقت آخر حيث جيوز له ذلك مثل أتخري الصًلة املسافر للجمع مجع أتخري.
 املسألة الثالثة: أمثلة الواجب 

يف املعامًلت  ابلصلوات اخلمس، وأركان اإلسًلم اخلمس كذلك، والنفق على الزوجة، والصدق -رمحة هللا عليه-مثل الشيخ 
 هذه كلها من األمور الواجبة.

 .املسألة الرابعة واألخرية: أمساء الواجب 
إىل أربعة أُساء "الفرض، والفريضة، واحلتم، والًلزم" وُيضاف كذلك من أُساء الواجب  -رمحة هللا عليه-أشار الشيخ 

 املكتوب.

والفرض شيٌء واحد خًلًفا ملن فرق بني الواجب ويف كون الشيخ جعل من أُساء الواجب الفرض دل على أن الواجب 
 والفرض.
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 إىل املندوب. -رمحة هللا عليه-مث انتقل الشيخ 
، واصطالحً وقال: )  ...إىل آخره (: ما أمر به الشارع َل على وجه اْللزام؛ كالرواتباواملندوب لغة: املدعوُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح

 هذه اْلملة من الشيخ كذلك فيها عدة مسائل:
 .املسألة األوَل: تعريف املندوب 

ابملدعو، والندب يف اللغة، هو الدعاء إىل الفعل مع احلث عليه، فهو ليس جمرد طلب بل  -رمحة هللا عليه-عرفه الشيخ لغًة: 
 اللغة املدعو إليه مع احلث عليه. يتضمن احلث على الفعل، وهلذا يُقال يف تعريف املندوب يف

فكما سبق قد يُعرف ابعتبار حقيقته، وقد يُعرف ابعتبار حكمه ومثرهتن والشيخ هنا عرفه ابعتبار  وأما يف اَلصطالح:
(، وحيصل عندان هنا من اإلشكال ما حصل يف الواجب، فنقول: إن ما أمر به الشارع َل على وجه اْللزامحقيقته فقال: )

ب من ثبت استحبابه من غري طريق األمر وهلذا فاألحسن أن يُقال التعريف االصطًلحي له: ما طلب الشارع فعله من املندو 
 داٌل على الندب. -صلى هللا عليه وسلم-النيب  (32:40)ال على وجه اإللزام فيشمل بذلك ما جاء بصيغة األمر وغريه، 

لسواك، هذا مندوب عن طريق األمر وإن كان بعض األصوليني أجاب من الُسنة أن اإلنسان إذا دخل بيته بدأ اب مثال ذلك:
عن ذلك أبن األصل يف ثبوت الواجب واملندوب أنه يكون عن طريق األمر، وما جاء من غري طريق األمر فهو داخل لكن 

 األحسن كما سبق أن يُقال: ما طلب الشارع فعله.
 فيها مجيع األحكام التكليفية اخلمسة. ما هذه عامة يدخل(، قلنا: ما أمر به الشارعقوله: )

 خرج ما هنى عنه، وخرج به املباح.(، ما أمر بهوقوله: )
      .-رمحة هللا عليه-خرج به الواجب كما أشار الشيخ (، َل على وجه اْللزامقوله: )

 املسألة الثانية: حكم ومثرة املندوب 
 وهذا ما يسمى ابلتعريف ابعتبار مثرته.

وهذا يُقال فيه ما قيل يف الواجب، لكن يف (، ، وَل يعاقب اتركهيثاب فاعله امتثاًَل : )-رمحة هللا عليه-قال فيه الشبخ 
(، ال يُفهم من هذا التزهيد يف ترك املندوابت، بل إن اإلنسان إذا ترك املندوابت فإنه يفوت وَل يعاقب اتركهقوله، يف قول الشيخ: )
 على نفسه عدة أمور:

وَل يزال عبدي يتقرب »( ما جاء يف احلديث القدسي: 35:5) -عز وجل-على نفسه ما رتبه هللا  : يفوتاألمر األول -
 إىل آخر احلديث، فيفوت على نفسه حمبة هللا، وأتييده، ونصرته. «إيلَّ ِبلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته....

ينقص ابملعصية، وهذا حرمان لإلنسان يفوت : يفوت على نفسه زايدة اإلميان، فإن اإلميان يزيد ابلطاعة، و األمر الثاين -
 على نفسه هذا الفضل العظيم.

 : أنه يفوت على نفسه جرب ما قد حيُصل يف الفرائض من اخللل والنقص.األمر الثالث -
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 أمثلة املندوب.: املسألة الثالثة 

غتسال لإلحرام، ورفع اليدين (، كالسنن الرواتب، وكذلك االكالرواتب)إَل ذلك يف قوله:  -رمحة هللا عليه-أشار الشيخ 
 يف الصًلة، وصًلة االستخارة، والضحى، والوِّتر، وحنو ذلك.

  :(36:36)املسألة األخرية  
 (، وُيضاف على ذلك التطوع يُسمى تطوًعا.ونفاًل  اومستحبً  وُيسمَّى سنة ومسنوَنً )  

 

 

هنى عنه الشارع على وجه اْللزام ِبلَتك؛ كعقوق  : مااواحملرم لغة: املمنوع، واصطالحً : )-رمحة هللا عليه-مث قال الشيخ 

  (.الوالدين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح

 إعادة الشرح فيها. -إن شاء هللا–إذا كان خًلل الشرح مسألة مل تضح ميكن بعد االنتهاء 
 كذلك عدة مسائل: فيها   -رمحة هللا عليه-هذه اجلملة من الشيخ 

 تعريف احملرم.: املسألة األوَل 
 (.املمنوع) فقال: يف اللغة

 : منعناه من ذلك.يعين، [12]القصص: ﴿َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن قَـْبُل﴾ يف قصة موسى: -عز وجل-ومنه قول هللا  
(، وهذا تعريف ابعتبار حقيقة احملرم، وسيأيت معنا ما هنى عنه الشارع على وجه اْللزام ِبلَتك)وأما يف اَلصطالح فقال: 

 تعريفه ابعتبار حكمه ومثرته.
 هذه للجنس عامة، تشمل األحكام اخلمسة.( ماقوله: )
 خرج به الواجب، واملندوب، واملباح؛ ألن الواجب واملندوب مأموران هبما، واملباح ليس منهٌي عنه.( هنى عنه الشارعقوله: )

(، حيصل عندان هنا من اإلشكال ما حصل يف الواجب واملندوب، ذلك أن احملرم قد يثبت عنه الشارعما هنى )يف قوله: 
 حترميه بغري صيغة النهي، وهلذا على وجه اإللزام.

 خيرج به املكروه؛ ألنه ليس على وجه اإللزام.(، على وجه اْللزاموقوله: )
 يان، يعين يؤتى هبا لزايدة البيان، وإال ُعرف من قوله ما هُني الرتك.هذه زائدة يف التعريف تسمى قيد ب(، ِبلَتكقول الشيخ: )
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  .املسألة الثانية: حكم ومثرة وأثر احملرم 

 (.، ويستحق العقاب فاعلهيثاب اتركه امتثاًَل أشار الشيخ إَل ذلك يف قوله: )

 اترك احملرم له أحوال:(، يثاب اتركه امتثاًَل يف قوله: )
 احملرم امتثااًل للشرع، يعين قصًدا وتعبًدا، فهذا يُثاب على هذا الرتك.أن يرتك احلالة األوَل:  -

فرتكه ألن هللا حرمه، فهذا يُثاب على هذا الرتك؛ ألنه  -عز وجل-شخٌص همَّ ابلسرقة، لكنه تذكر عظمة هللا  مثال ذلك:
 .-عز وجل-امتثل أمر هللا 

يطرأ أصًًل على ابله، فرتك السرقة ألهنا مل تطرأ على ابله فهذا ال يُثاب  أن يرتكه غفلًة عنه يعين مبعىن أنه مل احلالة الثانية: -
 على هذا الرتك.

 أن يرتك احملرم بعد أن همَّ به مهَّا جازًما، لكن بدون فعل األسباب املوصلة إليه. احلالة الثالثة: -

صيلها، وكان هذا العزم منه عزًما شخٌص عزم على فعل معصية، وبدأ يفكر فيها ومتناها لكنه مل يسعى يف حت مثال ذلك:
 جازًما، فهذا يُعاقب على نيته فقط، ال نية الفعل وإمنا على النية.

عليه الصالة -ليت يل مثل مال فالن فأعمل فيه عمله أي يف احلرام فقال النب  يدل على ذلك قصة الرجل الذي قال:
 .لطاعةوكذلك يف ابب ا، «فهو بنيته فهما يف الوزر سواء»: -والسالم

 أن يهم بفعل احملرم مهًا جازًما ويفعل األسباب املوصلة إليه، ولكن يرتكها عجًزا عنها.احلال الرابع من أحوال فعل احملرم:  -

شخٌص همَّ وعزم على السرقة، وسعى يف حتصيل األسباب، فأتى مثًًل ابلسلم ليصعد لتنفيذ السرقة، لكن حضر  مثال ذلك:
 فهذا يُعاقب عقوبة الفاعل متاًما.رجال األمن فرتك املعصية؛ 

إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وقد دل لذلك حديث أيب بكر أن النب  
 .«يف النار، قالوا َي رسول هللا، هذا القاتل فما ِبل املقتول؟ قال: إنه كان حريًصا على قتل صاحبه

مل جيزم الشيخ كما سبق؛ ألن هللا (، ويستحق العقاب فاعلهيف بيان حكم ومثرة احملرم: ) -هللا عليهرمحة -ويف قول الشيخ 
 قد يعفو عنه. -عز وجل-

فقال: حيسن أن يُقال: ويستحق العقاب فاعله (، ويستحق العقاب فاعلهوقد أضاف بعض األصوليني قيًدا هنا يف قوله: ) 
كره، وذاكًرا خُيرج الناسي.قصًدا ذاكًرا، قصًدا خُيرج اجلاهل وا

ُ
 مل

 .املسألة الثالثة: أمثلة احملرم 
 وهي كثرية كالغيبة، والنميمة، والزان، وقاتل النفس، إىل آخره.(، كعقوق الوالدينأشار الشيخ إَل: )

 .املسألة الرابعة: أمساء احملرم 
وُيضاف كذلك لألُساء السيئة، والذنب، واملعصية، واملكروه، فاملكروه يف لسان (، اأو ممنوعً  اويسمى: حمظورً قال الشيخ: )

﴿ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيِ ُئُه ِعْنَد يف سورة اإلسراء بعد أن ذكر مجلًة من احملرمات قال:  -عز وجل-الشرع يُطلق على احملرم ومنه قول هللا 
 .[38]اإلسراء: رَبِ َك َمْكُروًها﴾
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 ثالثلدرس الا

 ...إىل آخر ما ذكر: ما هنى عنه الشارع َل على وجه اْللزام ِبلَتك(، اواملكروه لغة: املُبَغض، واصطالحً )مث قال الشيخ: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
 هذه اْلملة فيها كذلك مسائل: 
 .املسألة األوَل: تعريف املكروه 

 املعىن الثاين من معاين املكروه يف اللغة األمر الشاق. ويُطلق كذلك(، ضلغة: املُبغَ )قال الشيخ: 

هذا تعريٌف للمكروه ابعتبار حقيقته، (، ما هنى عنه الشارع َل على وجه اْللزام ِبلَتكوأما يف اَلصطالح فقال الشيخ: )
رم وهلذا، األحسن أن يُقال يف التعريف: ما وسيأيت تعريفه ابعتبار حكمه ومثرته، وهنا كذلك حيصل من اإلشكال ما حصل يف احمل

 طلب الشارع تركه، ال على وجه اإللزام.
 .املسألة الثانية: حكم ومثرة املكروه 

 (.، وَل يعاقب فاعلهيثاب اتركه امتثاًَل أشار الشيخ إَل ذلك بقوله: )

حبصول الثواب ألنه كما سبق أهنا من ابب الوعد، لكن يُشرتط  -رمحة هللا عليه-فجزم الشيخ  (،يثاب اتركه امتثاًَل فقوله: )
 لذلك أن يكون هذا الفعل امتثااًل، يعين حيُصل فيه شرطا قبول العمل.

 .املسألة الثالثة: مثال املكروه 
ماء، ومن أمثلته كذلك: الصًلة، وهذا على ما ذهب إليه مجهور العل(، كاألخذ ِبلشمال واْلعطاء هبامثَّل الشيخ: )

 والشرب قائًما.

 .املسألة الرابعة: األمساء أمساء املكروه 
 ليس له إال هذا االسم، فُيسمى مكروًها.

 

: ما َل اواملباح لغة: املعلن واملأذون فيه، واصطالحً يف ختام األحكام التكليفية قال: ) -رمحة هللا عليه-مث قال الشيخ 
 (ي لذاتهيتعلق به أمر، وَل هن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح

 هذه اْلملة فيها عدة مسائل:
 املسألة األوَل: تعريف املباح 

 عرفه الشيخ يف اللغة أبمرين:

 : ابح ابلسر، أو ابح بفكره إذا أعلنه وأظهره.كقوهلم(، املعلن: أنه )األمر األول -
 .أحبتك الشيء أي أذنت لك فيه(، كقوهلم: املأذون فيه: )الثايناملعىن  -

  ابحة الدار، ألهنا يف الغالب تكون واسعة. ومنه قوهلم:الواسع واالتساع،  وقد يُطلق على معًنا اثلث وهو: -
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 شرح كتاب األصول من علم األصول
أيت ابعتبار وهذا تعريٌف ابعتبار حقيقته، وسي(، ما َل يتعلق به أمر، وَل هني لذاتهوأما يف اَلصطالح فقال الشيخ: ) 
 حكمه ومثرته.

 املراد أي أن املباح ال يتعلق به طلب فعل وال طلب ترك.(، ما َل يتعلق به أمر، وَل هنيقوله: )
 ( خيرج به احملرم واملكروه وبقي معنا املباح.وَل هنيكما أشار الشيخ خيرج الواجب واملندوب، )(، ما َل يتعلق به أمرفقوله: )

لذات املباح، فاملباح بذاته ال يُتعلق به ال طلب فعل وال طلب ترك، لكن قد يتعلق به أمٌر خارج، (، أي: لذاتهويف قوله: )
وابلتايل قد يكون هذا املباح وسيلة لغريه، فقد يكون وسيلًة إىل الواجب؛ فيكون حينئٍذ واجًبا، وقد يكون وسيلًة إىل املندوب؛ 

ن حُمرم، وقد يكون وسيلًة إىل املكروه؛ فيكون مكروًها، فالوسائل هلا أحكام يكون مندواًب، وقد يكون وسيلًة إىل احملرم؛ فيكو 
 املقاصد، أي هلا حكم ما تفضي إليه.

 .املسألة الثانية: حكم ومثرة املباح 
(، هو ما دام إنه واملباح ما دام على وصف اْلِبحة، فإنه َل يَتتب عليه ثواب وَل عقاب)أشار الشيخ إَل ذلك بقوله: 

اإلابحة فإنه ال عقاب وال ثواب، لكن إن خرج عن أصل اإلابحة وكان وسيلًة إىل واجٍب أو مندوب أو حمرم فكما  على أصل
 سبق، يكون له حكم ما أفضى إليه.

 املسألة الثالثة: أمثلة للمباح. 
لمحرم، والنوم، وكذلك، كالبيع والشراء ولبس املًلبس اجلميلة، وصيد البحر ل(، كاألكل يف رمضان لياًل قال الشيخ: )

 واألكل، كل هذه من األمور املباحة، فهي مباحة أنخذ مثااًل واحًدا النوم مثًًل هو يف ذاته مباح، النوم ال يتعلق به ال طلب فعٍل وال
طلب ترك، لكن قد يكون األمر يتعلق بغريه، فمثًًل: لو أن شخًصا تعمد النوم عند دخول وقت الصًلة حىت ال ُيصلي؛ كان هذا 

 نوم حمرًما انتقل من كونه مباًحا إىل كونه حمرًما.ال

شخٌص آخر انم ونوى يف نومه أن يتقوى به على العبادة، أصل النوم ماذا؟ مباح، هنا أصبح ملا عرض له من هذا العارض 
 أصبح مستحًبا، وهكذا يُقال يف سائر األمور املباحة.

 املسألة الرابعة: أمساء املباح.
 (.اوجائزً  حالًَل ويسمى: قال الشيخ: )

إن –األحكام الوضعية، وسنتحدث  -رمحة هللا عليه-هبذا انتهينا من األحكام التكليفية بشيء من اإلمجال، وسيذكر املؤلف 
يف اللقاء القادم قبل أن نبدأ يف األحكام الوضعية الفرق بني األحكام التكليفية، واألحكام الوضعية حىت  -عز وجل- -شاء هللا

 .-عز وجل- تتضح إبذن هللا
أن جيعل فيما قلناه خريًا وبركة، وأن جيعله ُحجًة لنا ال علينا، وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا وسلم وابرك  -عز وجل-أسأل هللا 

 على نبينا حممٍد وعلى آله، وهللا تعاىل أعلم.
 

 

 


