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 هلخص البحث:
العلم كالقدرة يف التكليفي دكف الوضعي.  باشًتاطإتو البحث إلبراز الفرؽ بُت احلكمُت التكليفي كالوضعي 

ركع كبياف األمهية الكبَتة كادلنزلة اخلطَتة ذلذه ادلسألة. كدكره يف حل كثَت من اإلشكاالت الواردة على كثَت من ف
الفقو، كإزالتو للتعارض احلاصل يف الظاىر بُت تلك الفركع، كبياف أف التأصل لو أثر يف البحث يف التعاليل 

ا كوف الوضعي ليس للشارع قصد يها. كبياف أف منشأ التفريق بينهالفقهية من حيث البدء هبا. كإرجاع اخلالؼ إل
ٔتا   ع من ادلكلف اإلتياف بو. كىذا متوقف على علمويف ٖتصيلو كال عدـ ٖتصيلو، أما التكليفي فمقصود الشار 

كلف بو. كقدرتو على اإلتياف بو كما أف الوضعي يقصد منو اإلعالـ كاإلخبار بأف ىذا ثابت كمنسوب للشرع. 
. كبياف أف اشًتاط العلم خلطاب االمتثاؿعلم بو ادلكلف ادلعُت أكالن. قدر عليو أكالن. أما التكليفي فادلقصود منو 

كليف كاقع من جهتُت، علم ادلكلف ْتقيقة ادلأمور بو، كعلمو بأنو شلا أمره اهلل بو. كبياف ادلواضع اليت الت
اب الوضع كتطبيقاهتا الفقهي، كبياف موقف العلماء منها على مسلكُت. كبياف توجيو النافُت طمن خ استثنيت
كهم. كصلى اهلل على خَت خلقو نبينا زلمد يف ٗتريج الفركع الفقهية التطبيقية على مسل كاجتهدت. الستثنائها

 كصحبو كسلم. كآلو
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 ادلقذهت:
هلل الذم بيده اخلَت كلو، كإليو يرجع األمر كلو، أمحده سبحانو على جزيل عطائو كعظيم  احلمد

 آلو كصحابتو أمجعُت:أفضالو، الصالة كالسالـ على أفضل أنبيائو كرسلو كعلى 
 أما بعد:

 عن العلم كالقدرة. كااؿ للك كثَتان من مسائل ىذا العلم يف فقد تشعب حديث األصوليُت
 تأصيلها كالبناء عليها، أك تقعيدىا، كالتفريع عنها.

كيف تقديرم أف معظم ادلسائل اليت تدكر حوؿ القضيتُت قد االت ليوذلا، كتشعب النقاش فيها 
األشعرية من جهة أخرل يف العقائد، ألسباب عقدية، كما ىو معلـو فقد أحتد اخلالؼ بُت ادلعتزلة من جهة ك 

، باألصلُتكانسحب للك على مسائل أصوؿ الفقو حىت ناؿ كثَتان منها، خصوصان مسألتنا ىذه "فللمسألة تعلق 
سناد مجيع ادلمكنات إىل اهلل تعاىل خلقان كتدبَتان، لزمهم إأما أصوؿ الدين: فألف احملققُت إلا حققوا كجوب 

أصوؿ الفقو: فألف البحث يف احلكم الشرعي يتعلق بالنظر يف احلاكم كىو اهلل تعاىل،  التكليف ٔتا ال يطاؽ. أما
للك  كاحملكـو عليو كىو العبد، كالنظر يف احملكـو بو كىو الفعل كالًتؾ، كشراو أف يكوف فعالن شلكنان، كيستدعي

 .(1)ف باحملاؿ"التكلي –أيضان  –أف الفعل الغَت مقدكر عليو ىل يصح التكليف بو أـ ال، كيسمى 
كمن مسائل العلم كالقدرة يف أصوؿ الفقو اليت رجع أصل اخلالؼ فيها إىل مسائل عقدية: اعتبار علم 

، كيرجع اشًتااوادلخااب بكونو مأموران شراان يف التكليف، فقد اختلف األصوليوف من األشعرية كادلعتزلة يف 
 أصل اخلالؼ فيها إىل تكليف ما ال يطاؽ ىل ىو جائز؟

مسألة علم ادلخااب ٔتسائل، كمنها: خطاب اهلل. ىل يثبت يف حق ادلكلف قبل علمو  ارتبطتك 
 (2)بو؟

 (3)كمنها: ىل يشًتط يف التكليف علم ادلكلف، أك يكفي ٘تكنو من العلم؟
 

                                           
(
1
 (.3/1131التحبَت ) (

(
2
( شرح 58-57، القواعد كالفوائد األصولية )]1/162[، ادلستصفى 1176 -3/1175، التحبَت 385( ك )1/368أنظر: البحر احمليط ) (

 (.5/334ادلوافقات ) ( ،1/491الكوكب ادلنَت )
(
3
 لسابقة.أنظر: ادلراجع ا (
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 .(1)علم اآلمر انتفاء شرط كقوعو يف كقتو كمنها: التكليف بالفعل الذم
 (2)لسكراف كالصيب كادلكره؟كمنها: خطاب اهلل، ىل يثبت يف حق ا

 (3)كمنها: ادلعدـك الذم تعلق العلم بوجوده ىل ىو مأمور؟
بالعلم كالقدرة كال شك اهنما شرااف للتكليف.  ارتباطائل األصولية اليت ذلا سبعض ادل باختصارىذه 

للك، فيثبت عن اخلطاب الوضعي، حيث ال يشًتط فيو  افًتؽفال تثبت األحكاـ التكليفية إال هبما، كبذلك 
 ك مل يكن مقدكران لو.أحىت لو مل يكن معلومان للمكلف،  حكمو كتًتتب آثاره

 أهويت هىضىع البحث:
العلم كالقدرة يف التكليفي دكف الوضعي أمهية   باشًتاطتربز للتفريق بُت احلكمُت التكليفي كالوضعي 

اإلشكاالت الواردة على كثَت من  كبَتة، كمكانة عظيمة، كمنزلة خَتة، يظهر للك من خالؿ حلو لكثَت من
اىر بُت الفركع الفقهية، للك ألنو جار يف العديد من ظلبعض التعارض يف ال فركع الفقو كمسائلو، كرفعو كإزالتو
عة كتعاليها من أف تأٌب بادلتناقضات، أك تفرؽ بُت ادلتماثالت أك تسوم بُت يأبواب الفقو؛ فبُت كأظهر مسو الشر 

 ادلختلفات.
كصف ىذا الفرؽ بأنو: "عظيم القدر جليل اخلطر،  حُت -اهللرمحو  –ر إىل ىذا القرايف كقد أشا

 .(4)كبتحقيقو تنفرج أمور عظيمة من اإلشكاالت"

                                           
(
1
البحر  ( ،2/15ادلستصفى ) ( ،1/4431بياف ادلختصر ) ( ،1/152ادلعتمد ) ( ،2/242تيسَت التحرير ) ( ،1/151أنظر: فواتح الرمحوت ) (

 (.2/518الواضح ) ( ،2/392العدة ) ( ،1325 -3/1232التحبَت ) ( ،372 -1/369احمليط )
(
2
شرح اللمع  ( ،1/498شرح الكوكب ادلنَت ) ( ،2/178شرح سلتصر الركضة للطويف ) ( ،1/435بياف ادلختصر ) ( ،2/342أصوؿ السرسخي ) (

 (.1212 -3/1177التجَت ) ( ،1/271للشربازم )
(
3
( 145شرح تنقيح الفصوؿ )/ ( ،1/124ادلنخوؿ ) ( ،275 -1/272ويٍت )الربىاف للج ( ،1/151أنظر: ادلعتمد أليب احلسُت البصرم ) (

 (.1219- 3/1211التحبَت ) ( ،2/386العدة اليب يعلي ) ( ،382- 1/377البحر احمليط )
(
4
 (.161/ 1للقرايف ) الفركؽ (
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إزالتو إلشكاؿ حصل بُت بعض الفركع الفقهية بإعماؿ ىذا الفرؽ بينها: "من  بعد -أيضان –كقاؿ 
ىو ٖترير ىذا الوضع. كىو من ادلشكالت  من للك فهذا كثَت  شيءاشتغل بالعلـو ككثر ٖتصيلو ذلا االع على 
 .(1)اليت يقل ٖتريرىا كاجلواب عنها من الفضالء"

فردتو بالبحث كتصديت لدراسة ىذه ادلسألة ك٘تحيصها للمسامهة يف حل كإزالة كألجل أمهيتو أ
العلم كالقدرة جار  شًتاطااإلشكاالت اليت ترد على كثَت من مسائل كفركع الفقو ادلًتددة بُت ىذا كىذا، فإف 

 يف العديد من أبواب الفقو. كجعلتو بعنواف:
 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع.

 الدراسات السابقة:
مل أالع على دراسة مستقلة يف موضوع البحث من خالؿ الوقوؼ على فهارس ادلكتبات كمراكز 

غَت أف ىناؾ بعض الدراسات اليت تناكلتو بشكل البحوث، كلو أجد من أفرد ىذا ادلوضوع ببحث مستقل، 
 مقتضب، كجزء من موضوع أمشل، كأمهها ما يلي:

الدكتور  إعدادرسالة دكتوراه بعنواف: الفركؽ يف مسائل احلكم عند األصوليُت، دراسة نظرية تطبيقية، 
الرسالة بكلية الشريعة  فضيلة األستال الدكتور عبد العزيز الربيعة، كقد نوقشت كإشراؼراشد بن على احلام، 
 .ػى1412-1411بالرياض للعاـ اجلامعي 

بنقل كالـ األصوليُت  139إىل ص 115كقد ٖتدث الباحث عن ىذا الفرؽ يف اجلزء األكؿ من ص
ناكؿ ىذا ادلوضوع  عن ىذا الفرؽ كزلاكلة ترتيبو، كقد بذؿ جهدان مشكوران. كلكن ابيعة ْتثو تفرض عليو ت

اليت توصلت ذلا،  النتائجىذه ادلباحث اليت كتبتها كمباحث مستقلة. كمل يتوصل إىل يدكف  كجزء من كل، فلم
اآلثار  139كمل يقف على ادلصادر كادلراجع اليت نشرت كخدمة بعد إعداده لرسالتو، ٍب لكر بعد للك من ص

كىي: تكليف عنها.  األصوليُتاليت ظهر لو أهنا مبنية على ىذا التفريق. كلكر مسائل أصولية كنقل كالـ 
. كىذه يف تقديرم 213، كتكليف الكفار، كتكليف ادلكره، كأااؿ يف للك إىل صالسكراف، كتكليف الغافل

مسائل أصولية مستقلة تتعلق بالتكليف ىل يشًتط لو العلم، كىل يشًتط لو القدرة. كليست من آثار التفريق 
  أحدمها دكف اآلخر.العلم كالقدرة يف باشًتاطبُت احلكم التكليفي كاحلكم الوضعي 

 
                                           

(
1
 (.1/169الفركؽ للقرايف ) (
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كالقدرة يف التكليف عند شيخ اإلسالـ ابن تيمية فبحث أعده الباحث: ابو بكر  كأما ْتث: العلم

البغدادم، كنشره ٔتجلة احلكمة ٔتانشسًت بادلملكة ادلتحدة العدد اخلامس، كموضوعو متعلق بالتكليف كمدل 
العلم كالقدرة يف  باشًتاطُت احلكم التكليفي كاحلكم الوضعي العلم كالقدرة لو، كليس متعلقان بالتفريق ب اشًتاط

 أحدمها دكف األخر، كما أنو متعلق بشخصية شيخ اإلسالـ ابن تيمية رمحو اهلل.

 تقضيواث البحث:
 قسمتو إىل: مقدمة، ك٘تهيد، كسبعة مباحث، كخا٘تة.

 أما المقدمة فقد اشتملت على:
 ٔتا يناسب. االستهالؿ - أ

 ث.أمهية موضوع البح - ب

 الدراسات السابقة. - ت

 تقسيمات البحث. - ث

 منهج كتابة البحث. - ج

 التعريف ٓتطاب التكليف كخطاب الوضع، كضبط كل منهما. :التمهيد
 التفريق بالعلم كالقدرة بُت خطايب التكليف كالوضع، كبياف منزلتو. المبحث األول:

 اشًتاط العلم كالقدرة يف خطاب التكليف: المبحث الثاني
 .ط العلم يف خطاب الوضع كتطبيقاتوعدـ اشًتا المبحث الثالث:

 .القدرة يف خطاب الوضع كتطبيقاتو عدـ اشًتاط المبحث الرابع:
 ادلستثٌت من عدـ اشًتاط العلم كالقدرة يف احلكم الوضعي. المبحث الخامس:
 ٗتريج استثناء أسباب العقوبات الزاجرة من خطاب الوضع. المبحث السادس:

 ج استثناء أسباب انتقاؿ األمالؾ من خطاب الوضع.ٗتري المبحث السابع:
 خالصة البحث، كأىم نتائجو. الخاتمة:
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 هٌهج البحث:
سرت يف إعداد ىذا البحث على ادلنهج ادلتبع يف إعداد البحوث كالدراسات األكادديية، كيتلخص يف 

 النقاط التالية:
اإلمكاف، كصياغة للك بأسلوب  كالـ أىل العلم يف ادلسألة، كمجع ادلادة العلمية قدر  استقرار -1

 علمي كاضح.

 استعراض أقواؿ أىل العلم، كتوثيق للك من كتبهم أك كتب أصحاهبم. -2

 استقصاء األدلة لألقواؿ، كادلناقشات الواردة عليها. -3

 لكر أمثلة تطبيقية دلا حيتاج لذلك من مسائل البحث. -4

 عزك اآليات القرآنية بذكر اسم السورة كرقم اآلية. -5

حاديث من مصادرىا، فإف كاف احلديث يف الصحيحُت أك أحدمها فأكتفي بتخرجيو ٗتريج األ -6
 منها، كإال خرجتو من مصدره كنقلت حكم أئمة احلديث عليو.

الكتاب كمؤلفو،  اسممرتب حسب حركؼ اذلجاء، يشتمل على  كضع فهرس دلصادر البحث، -7
 كتاريخ كفاتو، كجهة كتاريخ النشر.

 
، كأف كاالبتداعكاخلطأ  اخلذالف كفقت يف ىذا البحث. كأف يعيذين منأسأؿ اهلل عز كجل أين قد 

 يغفر يل لنيب، كإسرايف يف أمرم، كاحلمد هلل رب العادلُت.
 كصحبو كأمجعُت. كآلوبينا زلمد نكصلى اهلل كسلم على 

 
 

*  *  *  * 
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 التوهيذ:
 التعريف بخطاب التكليف وخطاب الوضع وضبط كل منهما

. أما التكليفي فقالوا يف تعريفو، ىو: خطاب (1)ء احلكم الشرعي إىل تكليفي ككضعيقسم العلما
 .(2)الشارع ادلتعلق بأفعاؿ ادلكلفُت باإلقتضاء أك التخَت
أف يأمر باإلتياف بالفعل، أك بالكف عنو، أك بالتخيَت بينهما، ككجو حصره يف للك: أف الشارع إما 

لوجوب كالندب، كأما األمر بالكف عن الفعل كتركو فيشمل: التحرًن أما األمر باإلتياف بالفعل فيشمل: ا
 .كالكراىة، كالتخيَت ادلقصود منو اإلباحة

مشتقة من الكلفة، كالكلفة  ألهناكاألصل يف لفظة التكليف أف ال تطلق إال على التحرًن كالوجوب، 
فادلكلف يف  ما عداىاخوؼ العقاب، أما ال توجد إال فيهما، ألف فيهما إلزامان باإلقداـ على الفعل أك الًتؾ 

للبعض  سعة لعدـ ادلؤاخذة، فال كلفة حينئذ، إال أف أىل األصوؿ توسعوا يف إاالؽ اللفظ على اجلميع تغليبان 
 .(3)على البعض

 .(4)سببان أك شراان أك مانعان  الشيءخطاب الشارع ّتعل أما الوضعي فقالوا يف تعريفو ىو: 
، كزكاؿ الشارع أسبابان أك شركاان أك موانع للتكاليف فنصب األسباب فهي أشياء كمقدرات جعلها

اذلالؿ لوجوب الصياـ. كنصب الشركط، كدكراف احلوؿ يف الزكاة، كالطهاة  صالة الظهر، كرؤيةالشمس لوجوب 
 للصالة، كنصب ادلوانع، كاحليض مانع من الصالة، كالقتل مانع من ادلَتاث، فصارت من كضع الشارع، أم

 سببان لذاؾ أك شراان أك مانعان. ىذا و فهو الذم جعلجعل

                                           
(
1
(، 8/486) (، رلموع فتاكل ابن تيميو2/822(، التحبَت )1/127البحر احمليط )(، 1/277(، التحقيق كالبياف )1/221أنظر: فصوؿ البدائع ) (

 (.138-1/137(، احملصوؿ )669-2/668(، هناية الوصوؿ )1/342ادلنَت )شرح الكوكب 
(
2
 (.1/631رفع النقاب ) ( ،129/ 1/ؽ1احملصوؿ )ج ( ،2/128تيسَت التحرير ) ( ،1/275انظر: ادلستصفى ) (

(
3
 (.2/77السبكي ) البن( األشباه كالنظائر 79شرح تنقيح الفصوؿ )/ ( ،1/161انظر: الفركؽ للقرايف ) (

(
4
 (.1138( احملصوؿ )1/434شرح الكوكب ادلنَت ) ( ،1/127انظر: البحر احمليط ) (



 

 ٜٖ٘  ه ٖٗٗٔرجب والعشرون العلوم الشرعية العدد الثامن  مجلة    

 

كقد ينفرد كل منهما يف النص الشرعي، كقد جيتمعاف، فمثاؿ انفراد احلكم التكليفي قوؿ اهلل تعاىل: 

ط، فإف ىذه اآلية تضمنت حكمان تكليفيان فق (1)(َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعينَ )
 الصالة ككجوب الزكاة. كىو كجوب
 

 (2)ال يقبل اهلل صالة بغَت اهور(قوؿ النيب )صلى اهلل عليو كسلم(: )كمثاؿ انفراد احلكم الوضعي 
 .(3)فهذا احلديث تضمن حكمان كضعيان فقط، ىو جعل الطهارة شراان لصحة الصالة
رط أك سبب أك مانع. كال شرط كأما اجتماعهما فكثَت، بل ىو األصل، فال حكم تكليفي إال كلو ش

كأما انفرادمها  .(4)كال سبب كال مانع إال كىو مرتبط باحلكم التكليفي فيكوف سببان أك شراان لو، أك مانعان منو
 فإمنا ىو من حيث النص الشرعي.ىناؾ 

 نو حراـ كمن ىذا الوجو ىو خطاببقولو: "أما اجتماعهما فكالزىن فإ -رمحو اهلل–كقد مثلو القرايف 
تكليف، كسبب للحد كمن ىذا الوجو ىو خطاب كضع، كالسرقة من جهة أهنا زلرمة خطاب تكليف، كمن 
جهة أهنا سبب القطع خطاب كضع. ككذلك بقية اجلنايات زلرمة كىي أسباب العقوبات، كالبيع مباح أك 

فمن ىذا الوجو مندكب أك كاجب أك حراـ على قدر ما يعرض لو يف صورة على ما ىو مبسوط يف كتب الفقو، 
ىو خطاب تكليف، كمن جهة أنو سبب انتقاؿ ادللك يف البيع اجلائز، أك التقدير يف ادلمنوع ىو خطاب كضع، 

 .(5)كبقية العقود تتخرج على ىذا ادلنواؿ"
 كديكن ضبط خطاب التكليف عن خطاب الوضع بأمور:

ركب كالندب كالتحرًن أف خطاب التكليف ىو اخلطاب باألحكاـ التكليفية اخلمسة: اجل ا:أحده
 كالكراىة كاإلباحة.

                                           
(
1
 ( من سورة البقرة.43اآلية ) (

(
2
( كتاب الطهارة باب 1/224كمسلم ) ( ،225ل اهلل صالة بغَت اهور رقم )باب ال يقب( كتاب الوضوء 1/43احلديث أخرجو: البخارم ) (

 يف الطهارة. 59( رقم 1/48أبو داكد ) ( ،224كجوب الطهارة للصالة رقم )
(
3
 (.1/163أنظر: الفركؽ للقرايف ) (

(
4
( رفع 1/344ادلنَت ) بشرح الكوك ( ،2/811التحبَت ) ( ،412 -1/416شرح سلتصر الركضة للطويف ) ( ،81أنظر: شرح تنقيح الفصوؿ )/ (

 (.86 -2/85النقاب )

(
5
 (.81-82كشرح تنقيح الفصوؿ ) ( ،811-2/812ح التحرير )كأنظر: التحبَت شر  ( ،1/163الفركؽ للقرايف ) (



 

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع   ٖٓٙ

 الريسبن محمد  بدالمحسن ع د.

 

الشارع أنو كضع أشياء كنصبها أسبابان أك شركاان للحكم أك موانع منو،   أما خطاب الوضع فإخبار
كقوؿ الشارع مثالن: من زىن كىو زلصن فأرمجوه، كمن سرؽ فأقطعوه كمن قتل أك أرتد فاقتلوه، كأشباه للك من 

 الشركط كادلوانع.
 

القطع، كأف القتل أك الردة  ببسارع ىنا أف الزىن من احملصن سبب الرجم، كأف السرقة فأخرب الش
 .(1)القتل ببس

باألحكاـ التكليفية  أف متعلق احلكم التكليفي: الفعل، أم فعل ادلكلف، فالذم يوصف الثاني:
 اخلمسة ىو فعل ادلكلف.

ذه األمور اليت مسيت أسبابان كشركاان أما متعلق األحكاـ الوضعية فهو الوجود كالكوف، فمىت كجدت ى
كموانع عرفت عند كجودىا أحكاـ الشرع التكليفية من إثبات أك نفي فاألحكاـ توجد بوجود األسباب 

 كالشركط. كتنتفي لوجود ادلوانع كانتفاء األسباب كالشركط.
ا أين الذم ىو سبب كجود الزكاة كاحلوؿ الذم ىو شراو فأعلمو  بفكأنو قاؿ: إلا كجد النصا

أكجبت عليكم أداء الزكاة، كإف كجد الدين الذم ىو مانع من كجوهبا أك انتفى السـو الذم ىو شرط لوجوهبا 
 .(2)فأعلموا أين مل أكجب عليكم الزكاة

أف خطاب التكليف يشًتط فيو علم ادلكلف بالتكليف، كقدرتو على للك الفعل قاؿ شيخ  الثالث:
األمر كالنهي الذم يسميو بعض العلماء بالتكليف الشرعي ىو مشركط : "-رمحو اهلل–اإلسالـ ابن تيميو 

بادلمكن من العلم كالقدرة، فال ٕتب الشريعة على من ال ديكنو العلم كاجملنوف كالطفل، كال على من يعجز، فإنو 
عة ال قدرة لو على الفعل ْتاؿ غَت كاقع يف الشريعة، بل قد تسقط الشري ال خالؼ أف تكليف العاجز الذم

 .(3)التكليف عمن مل تكمل فيو أداة العلم كالقدرة"

                                           
(
1
 (.1/127البحر احمليط ) ( ،1/342شرح الكوكب ادلنَت ) ( ،1/69( قوااع األدلة )1/414انظر: شرح سلتصر الركضة للطويف ) (

(
2
 (.1/435شرح الكوكب ) ( ،2/821التحبَت ) ( ،412 -1/411للطويف ) الركضةانظر: شرح سلتصر  (

(
3
 (.345- 12/344) رلموع الفتاكل (



 

 ٖٔٙ  ه ٖٗٗٔرجب والعشرون العلوم الشرعية العدد الثامن  مجلة    

 

من استقرأ ما جاء بو الكتاب كالسنة تبُت لو أف التكليف مشركط بالقدرة على العلم  "-أيضان –كقاؿ 
 .(1)كالعمل فمن كاف عاجزان عن أحدمها سقط عنو ما يعجزه، كال يكلف اهلل نفسان إال كسعها"

 للمكلف مقدكران لو. و حىت يكوف معلومان فاخلطاب التكليفي ال ديكن ثبوت
أما خطاب الوضع فال يشًتط فيو علم ادلكلف كقدرتو على الفعل، فيثبت حكمو حىت لو مل يكن 

 يعلم تب عليو آثاره، علمو ادلكلف أكملمعلومان للمكلف، أك مل يكن مقدكران لو، فهو حكم منسوب للشرع كتًت 
 بو، قدر عليو أك مل يقدر.
اشًتاط العلم يف األحكاـ الوضعية: ضماف النائم ما أتلفو حاؿ نومو، كضماف الرامي إىل  مثاؿ عدـ

 صيد يف ظلمة أك من كراء حائل فيقتل إنسانان كإف مل يعلما ما أتلفاه.
، كٖتـر بطالؽ زكجها كإف كانت غائبة ال كادلرأة ٖتل لزكجها بعقد كليها عليها كإف كانت ال تعلم

 تعلم.
. كمثاؿ عدـ إشًتاط (2)لق بالضرر، كإف كاف الوارث كادلطلق عليو غَت عادليُتطكي كيورث بالسبب

القدرة يف األحكاـ الوضعية: الدابة تتلف شيئان كالصيب أك البالغ يقتل خطأ، فيضمن صاحب الدابة كالعاقلة، 
 .(3)كإف مل يكن اإلتالؼ كالقتل مقدكران ذلم

التكليفي كاحلكم الوضعي بكوف التكليفي يشًتط لو العلم كىذا الضابط الثالث: التفريق بُت احلكم 
. كمل أجد من أنكره أك اعًتض (4)(ػى684ت)-اهللرمحو –كالقدرة دكف الوضعي، أكؿ من صرح بو اإلماـ القرايف 

 عليو بعد التتبع كاوؿ البحث، كىو موضوع الدراسة كالبحث.
 
 
 
 
 

                                           
(
1
 (.1/416كأنظر: شرح سلتصر الركضة للطويف ) ( ،21/634) الفتاكلرلموع  (

(
2
 (1/226(، كنفائس األصوؿ )1/417(، كشرح سلتصر الركضة )1/129انظر: البحر احمليط ) (

(
3
 (.1/417انظر: شرح سلتصر الركضة للطويف ) (

(
4
 (.228-1/222نفائس األصوؿ ) ( ،82-79يح الفصوؿ )/شرح تنق ( ،1/161انظر: الفركؽ ) (



 

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع   ٕٖٙ

 الريسبن محمد  بدالمحسن ع د.

 

 ادلبحث األول
 ي التكليف والىضع وبياى هٌزلتهباطالتفريق بالعلن والقذرة بني خ

كلمتهم يف القوؿ بو كال يوجد منهم من   كاتفقتصاغ علماء األصوؿ ىذا الفرؽ بعبارات متقاربة، 
صرح ٓتالفو، بل إف كل من أكرده من علماء األصوؿ يطلق القوؿ يف للك كال يورد فيو خالفان، يتضح للك من 

 خالؿ نقلي ألقواذلم يف تقرير ىذا الفرؽ.
ال يرد خالؼ من خالف من علماء األصوؿ يف مسألة التكليف ٔتا ال يطلق حُت أجاز التكليف ك 

يف ىذه  االتفاؽالقدرة ألحكاـ التكليفية، ألنا قد علمنا أنو حصل  اشًتاطبو، شلا يشَت إىل أنو قد خالف يف 
 .(1)جوازه اخلالؼ حاصل يف كإمنا-األمةبإمجاع –ادلسألة على أف للك غَت كاقع يف الشريعة 

كقد تتابع العلماء يف لكر ىذا الفرؽ، كصاغوه بعبارات متقاربة، كإليك بعض أقواذلم يف تقريره: قاؿ 
(: "خطاب الشارع قسماف: خطاب تكليف أك إلف يشًتط فيو علم ػى684)ت -رمحو اهلل–اإلماـ القرايف 

د من علم ادلكلف ٔتا الب منو، أك ألف لو أك التخيَت، فالب باالقتضاءادلخااب كقدرتو، كىو األحكاـ ادلتعلقة 
اىق قهران ال يؤمر بالنزكؿ، كال يباح لو، بل ال تتعلق بو ىذه من كونو مقدكران لو، فالنازؿ من شفيو، كالبد 

األحكاـ... كخطاب كضع كىو: نصب األسباب كالشركط كادلوانع كالتقديرات... فهذا القسم من اخلطاب 
 .(2)قدرة ادلكلف كال علمو، ىذا ىو الغالب يف خطاب الوضع" ة، ال يشًتط فيوالذم ىو خطاب الوضع األربع

كتابو "تنقيح الفصوؿ": "كرد خطاب الشرع على قسمُت: خطاب تكليف يشًتط فيو علم   يف-أيضان –كقاؿ 
 .(3)من للك" شيءكخطاب كضع ال يشًتط فيو  كقدرتو.ادلكلف 

طاب اللفظ كخطاب الوضع من حيث احلكم أف ( "الفرؽ بُت خػى716)-اهللرمحو –كقاؿ الطويف 
أما خطاب الوضع  .الفعل.خطاب اللفظ الذم يعرب عنو ٓتطاب التكليف يشًتط فيو علم ادلكلف كقدرتو على 

من للك إال ما يستثٌت بعد إف شاء اهلل تعاىل، أما عدـ اشًتاط العلم فكالنائم يتلف شيئان  شيءفال يشًتط فيو 
مل يعلما.. كأما  فصيد يف ظلمة أك كراء حائل يقتل إنسانان فإهنما يضمناف ما أتلفاه، كإ كالرامي إىل حاؿ نومو،

                                           
(
1
 (.3/318(، كرلموع الفتاكم لشيخ اإلسالـ ابن تيمية )1/237ظر: ادلوافقات للشاايب )نا (

(
2
 (.226-1/222نفائس األصوؿ ) (

(
3
 (.78تنقيح الفصوؿ ) (
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عدـ اشًتاط القدرة كالكسب فكالدابة تتلف شيئان، كالصيب أك البالغ يقتل خطأ، فيضمن صاحب الدابة 
 .(1)كالعاقلة، كإف مل يكن اإلتالؼ كالقتل مقدكران كال مكتسبان ذلم"

( يف كتابو إدرار الشركؽ، تعليقان على قوؿ القرايف يف الفركؽ: ػى723ت)-اهللرمحو –اط كقاؿ ابن الش
ٓتالؼ خطاب الوضع ال  م ادلكلف كقدرتو على للك الفعل.."أعلم أنو يشًتط يف خطاب التكليف: عل

 .(2)يشًتط للك فيو": "قلت ما قالو يف للك صحيح"
مس: أف الوضعي ال يشًتط فيو قدرة ادلكلف (: "الفرؽ اخلاػى794ت) -اهللرمحو –كقاؿ الزركشي 

 .(3)عليو كال علمو، فيورث بالسبب كيطلق بالضرر، كإف كاف الوارث كادلطلق عليو غَت عادلُت"
(: "شلا يبُت الفرؽ بينهما: أف خطاب التكليف البد ػى829ت) -اهللرمحو –كقاؿ تقى الدين احلصٍت 

ب الوضع فمنو ما ىو كذلك كعقد النكاح كالبيع كتعااي الزنا فيو من علم ادلكلف كقدرتو كشعوره بو، أما خا
 .(4)كحنوه، كمنو ما ال يشًتط فيو للك"

(: "الفرؽ بينهما من حيث احلكم: أف خطاب الشرع يشًتط فيو ػى885)ت التحبَت كقاؿ ادلرداكم يف
من للك إال ما علم ادلكلف كقدرتو على الفعل ككونو من كسبو.. أما خطاب الوضع فال يشًتط فيو شئ 

 .(5)استثٍت..."
(: "خطاب التكليف الذم كلف اهلل بو عباده يشًتط فيو: ػى899ت) -اهللرمحو –كقاؿ الشوشاكم 

أف يكوف ادلكلف عادلان بأنو كلف، أما إلا مل يعلم أنو كلف بو فإنو معذكر.. إل العلم شرط يف التكليف... 
إل العاجز غَت مكلف إمجاعان.. كخطاب الوضع ال يشًتط  .يكوف قادران على ما كلف بو أف -أيضان –كيشًتط 

 .(6)كال قدرتو..." فيو علم ادلكلف
ق(: "أما الفرؽ بينهما من حيث احلكم: أف خطاب التكليف 972ت)-اهللرمحو –كقاؿ ابن النجار 

 . (7)من للك..." شيءيشًتط فيو علم ادلكلف كقدرتو على الفعل.. أما خطاب الوضع فال يشًتط فيو 
                                           

(
1
 (.417 – 1/416شرح سلتصر ركضة الناظر الطويف ) (

(
2
 (.1/162ام  الفركؽ )إدرار الشركؽ مطبوع هب (

(
3
 (.1/129البحر احمليط ) (

(
4
 (.1/191القواعد للحصٍت ) (

(
5
 (.1251 -3/1252التحبَت للمرداكم ) (

(
6
 (.75-2/72رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاكم ) (

(
7
 (.1/436شرح الكوكب ادلميز ) (



 

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع   ٖٗٙ

 الريسبن محمد  بدالمحسن ع د.

 

 (:ػى1232ت) -اهللرمحو –كقاؿ الشنقيطي 
 كالعلم كالوسع على ادلعركؼ  * * شرط يعم كل لم تكليف

خطاب كضع ال يشًتط يف أكثره علم ادلخااب كال قدرتو كخطاب  أف اخلطاب على قسمُت :يعٍت
 .(1)تكليف يشًتط يف جوازه للك..."

 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(
1
 (.1/31مراقي السعود مع شرحها نشر البنود ) (
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 ادلبحث الثاًي
 والقذرة يف خطاب التكليف اشرتاط العلن

إف من خصائص احلكم التكليفي أنو ال يطالب بو ادلكلف إال مع العلم بو كالقدرة عليو فاجلاىل 
 باحلكم كالعاجز عن فعلو ال يثبت يف حقهما تكليف، كفيما يأٌب بياف للك:

 أوال: اشتراط العلم:
دلكلف عادلان بأنو كلف. كعادلان ٔتا  أف يكوف ا لذم كلف اهلل بو عباده يشًتط فيو:خطاب التكليف ا

كلف بو، فالبد لصحة التكليف من علم ادلكلف أنو كلف. أما إلا مل يعلم أنو كلف بو فإنو معذكر. فإف من 
فعل زلرمان غَت عامل بتحرديو أك ترؾ كاجبان غَت عامل بوجوبو فال إٍب عليو، كمن كائ إمرأة يظن أهنا زكجتو، أك 

فال إٍب عليو باإلمجاع، لعدـ العلم إل العلم شرط يف التكليف، فاجلاىل باحلكم ال  شرب مخران يظن أنو خل
 يثبت يف حقو تكليف.

من جهتُت، األكىل: أف يعلم حقيقة ادلأمور بو حىت يتصور أنو حيصل منو كاشًتاط العلم للتكليف كاقع 
(: "يكوف معلـو احلقيقة للمكلف ػى716ت)-اهللرمحو –قصد إليو، ألنو ال يتصور منو قصد اجملهوؿ. قاؿ الويف 

 .(1)كإال مل يتوجو قصده إليو"
أف يكوف معلومان أنو من أمر اهلل، فال يكفي أف يعرؼ معٌت الزكاة كتفاصيلها، كىو ال يعلم أنو  الثانية:

أمر من اهلل. حىت حيصل منو قصد اإلمتثاؿ أك الًتؾ كىو معٌت التكليف، فليس ادلقصود من التكليف إجياد 
، كىذا ال ديكن إال بعد العلم بأنو إليو الفعل يف الواقع، كإمنا إجياده بقصد امتثاؿ أمر اهلل عز كجل كالتقرب

 مأمور من اهلل تعاىل.
 كالدليل على أف العلم شرط يف خطاب التكليف ما يأٌب:

َعَث َرُسواًل )) قوؿ اهلل تعاىل: -1 بِيَن َحتَّى نَ ب ْ  .(2)((َ٘ٔوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
التعذيب حىت حيصل العلم بالتبليغ للسامع بواسطة  نفي-كجلعز –الداللة من اآلية: أف اهلل  كجو

 .(3)الرسوؿ، كإنتفاء التعذيب دليل عدـ التكليف

                                           
(
1
 (.19ؿ الفقو للطويف )البلبل يف أصو  (

(
2
 ( من سورة اإلسراء.15اآلية ) (

(
3
 (.1/31( كنشر البنود )2/72(. كرفع النقاب )79انظر: شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف )/ (
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رِيَن َوُمنِذرِيَن لِ ُرسُ قوؿ اهلل سبحانو كتعاىل: ) -2 ٌة بَ ْعَد الرُُّسِل وَ ئَ اًل ُمَبشِّ َكاَن الَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ

 .(1)((٘ٙٔاللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً )
 .(2)فدؿ على أف احلجة للخلق لو مل يبعث إليهم من يعلمهم أحكاـ الشرع كيبلغهم الدين

 .(3)(ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها)قوؿ اهلل تعاىل:  -3
ال يعلمو لكاف تكليفان بغَت كالتكليف مع عدـ العلم تكليف بغَت الوسع، فإنو لو كلف اإلنساف ٔتا 

 .(4)نفاه اهلل تعاىل يف ىذه اآليةيف الشريعة، كلذا الوسع، كىو غَت كاقع 
أف ادلكلف بو مطلوب حصولو من ادلكلف على كجو الطاعة كاإلمتثاؿ، ألنو مأمور، كادلأمور  -4

تصور بعد إمنا ي جيب أف يقصد إيقاع ادلأمور بو على سبيل الطاعة كاإلمتثاؿ، كالقصد إىل للك
 .(5)الفهم للتكليف. ألف من ال يفهم ال يقاؿ لو: افهم، كما ال يقاؿ دلن ال يبصر: أبصر

اإلمجاع على أف من كائ إمرأة يظنها زكجتو، أك شرب مخران يظنها خالن أنو ال يأٍب، لعدـ   -5
 .(6)العلم

 ثانياً: اشتراط القدرة:
فالعاجز عن فعل ما أمر بو ال يثبت يف حقو احلكم التكليفي يشًتط لو أف يكوف مقدكران للمكلف، 

تكليف بو، بل البد لو أف يكوف شلا ديكن كقوعو كحصولو منو. كداخالن ٖتت ااقتو ككسعو، فمن كاف مسلوب 
 القدرة يف فعل أك ترؾ فال إٍب عليو، ألف القدرة شرط يف التكليف.

او ٔتسائل التعليل كاحلكمة كالقضاء كىذا الشرط يتعلق ٔتسائل اإلعتقاد تعلقان كبَتان، كأكثر ارتبا
 كالقدر.

                                           
(
1
 ( من سورة النساء.165اآلية ) (

(
2
 (.79( كشرح تنقيح الفصوؿ للقرايف )/2/73انظر: رفع النقاب ) (

(
3
 ة.( من سورة البقر 286اآلية ) (

(
4
 (.79كشرح تنقيح الفصوؿ للقرايف )/ ( ،2/73انظر: رفع النقاب ) (

(
5
 (.1/499انظر: شرح الكوكب ادلنَت ) (

(
6
 (.79شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف )/ (
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بعده كىي مالزمة دلسائل أخر تدرس يف علم أصوؿ الفقو، كمسألة: القدرة ىل تكوف قبل الفعل أك 
 ؟(2): الفعل حاؿ حدكثو ىل ىو مأمور بو أـ الكمسألة ؟(1)أك مقارنة لو

 كالدليل على أف القدرة شرط يف خطاب التكليف ما يأٌب:
 (.3)(ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَهاعاىل )قوؿ اهلل ت -1

ففي اآلية نص على أف اهلل تعاىل ال يكلف اإلنساف إال ٔتا ىو يف كسعو كقدرتو، يستطيع أف يفعلو 
 (.4كيستطيع أف يًتكو)

 (.5أف التكليف بغَت ادلقدكر تكليف باحملاؿ، كاحملاؿ ال يصح التكليف بو) -2

 . (6)جز غَت مكلف لعدـ القدرة عندهاإلمجاع على أف العا -3
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(
1
 (.772-1/765التحقيق كالبياف ) ( ،1/278الربىاف ) ( ،1/376البحر احمليط ) ( ،215أصوؿ ابن مفلح )/ ( ،3/1136انظر: التحبَت ) (

(
2
التحقيق كالبياف  ( ،432-1/418البحر احمليط ) ( ،146شرح تنقيح الفصوؿ )/ ( ،1/276الربىاف ) ( ،1171ك 3/1167انظر: التحبَت ) (
(1/763.) 

(
3
 ( من سورة البقرة.286اآلية ) (

(
4
 (.79كشرح تنقيح الفصوؿ للقرايف )/ ( ،2/73انظر: رفع النقاب ) (

 (.1/134(، كالسبب عند االصوليُت )2/73(، رفع النقاب )79ؿ للقرايف )/انظر: شرح تنقيح الفصو  (5)
(
6
 (.79انظر: شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف )/ (
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 ادلبحث الثالث
 عذم اشرتاط العلن يف خطاب الىضع وتطبيقاته

ٔتعٌت أف احلكم الوضعي قد يكوف  (1)اتفق العلماء على أف خطاب الوضع ليس من شراو العلم
 .(2)معلومان للمكلف كقد ال يكوف كذلك

طاب التكليف ألف ادلكلف مل خيااب ٓتطاب الوضع كإمنا مل يشًتط للك يف خطاب الوضع كخ
ليمتثل أمران كرد فيو حىت حيتاج إىل العلم، كما ىو حاؿ خطاب التكليف الذم قصد منو التعبد كاإلمتثاؿ، فهو 

مىت كجد كذا ففقد  فإف معٌت خطاب الوضع أف يقوؿ الشارع مثالن: اعلموا بأنو إنشاء، كخطاب الوضع خرب،
، فالغرض من خطاب الوضع بياف كجو (3)السبب، أك يقوؿ: إلا كجدًب كذا عاـ كذاكجب كذا، ىذا يف 

عية كليس ادلقصد التكليف بو، إل إف األصل يف األحكاـ ناإلرتباط بُت شيئُت بالسببية أك الشراية أك ادلا
افعة ذلا  ف كجدت، كالشركط، أك دكاـ، كاألسباب، أك ىي الزمة ذلا إالوضعية أهنا موجبات كمقتضيات لألح

 كادلوانع.
كدلا عسر على اخللق معرفة خطاب اهلل تعاىل يف كل حاؿ، ال سيما بعد انقطاع الوحي، أظهر اهلل 
سبحانو كتعاىل خطابو خللقو بأمور زلسوسة نصبها أسبابان ألحكامو، كأضاؼ األحكاـ إليها كزكاؿ الشمس 

ة شلا ال يدخل ٖتت قدرة ادلكلف كال علمو، كمعلـو أف تصريف األجراـ الكوني .(4)سبب لوجوب صالة الظهر
 من للك. عدا قاعدتُت استثنيتا من ىذا احلكم العاـ، يأٌب بياهنما ٔتشيئة اهلل. شيءفلم يشًتط يف الوضع 

كاشًتاط العلم كالقدرة يف خطاب التكليف مناسب كمطرد، أما يف خطاب الوضع فغَت مناسب كال 
بالفعل ادلكلف بو مع عدـ علمو أك عدـ  ىر، ألنو يتعذر إتياف ادلكلفمطرد، أما مناسبتو خلطاب التكليف فظا

قدرتو. فال تقـو عليو احلجة عند للك. كىي مطردة فإف كافة األحكاـ التكليفية زلل إتفاؽ بُت أىل العلم أف 
 يشًتط فيها للك.

                                           
(
1
شرح الكوكب ادلنَت  ( ،1/416شرح سلتصر الركضة ) ( ،79شرح التنقيح للقرايف )/ ( ،1/161الفركؽ للقرايف ) ( ،1/129البحر احمليط )انظر:  (
(1/436.) 

(
2
 (.66الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو )/ أصوؿ (

(
3
 (.1/161الفركؽ ) ( ،1/75رفع النقاب ) ( ،417-1/416انظر: شرح سلتصر الركضة ) (

(
4
 (.1/175انظر: ادلستصفى ) (
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ألمر أك بعدمو، أما خطاب الوضع فعدـ مناسبتو ظاىرة، ألف معناه: أف الشارع ربط ىذا احلكم هبذا ا
، من حيث أنو ليس بالـز أف يكوف من فعلو كال من كسبو، كعدـ إاراده وكىذا ال يستلـز علم ادلكلف كال قدرت

 ككل سبب ليس من فعل ادلكلف. -مثالن –كاضح كما يف زكاؿ الشمس 
و كهبذا افًتؽ عن احلكم التكليفي الذم يشًتط فيو للك، ألف الوضعي ليس للشارع قصد يف ٖتصيل
كال عدـ ٖتصيلو، أما التكليفي فمقصود الشارع من ادلكلف اإلتياف بو، كىذا متوقف على علمو ٔتا كلف بو، 

 كقدرتو على اإلتياف بو.
كأيضان فإف قواعد الشريعة أتت ْتفظ أمواؿ الناس بل جعلتو ضركرة من الضركريات اخلمس، كجعل 

دلتلف معلومان، أك مل يكن اإلتالؼ مقصودان. ألف يف للك الشرع إتالؼ األمواؿ سببان للضماف حىت لو مل يكن ا
حفظان ذلذه الضركرة. فوجبت الضمانات جابرة ذلذه الضركرة كحافظة ذلا. كىذا كلو ثابت ٓتطاب الوضع. 

 .(1)حيث جعل الشارع اإلتالؼ سببان للضماف
 :ومما يتخرج على عدم اشتراط العلم في خطاب الوضع مسائل وفروع تطبيقية منها

 ،(2)إلا أتلف النائم حاؿ نومو شيئان. فإنو يضمن ما تلف بسبو كإف مل يعلم بذلك   المسألة األولى:
 . فيجب(3)ألف إتالفو سبب للضماف، كاألسباب من مجلة األحكاـ الوضعية اليت ال يشًتط علم ادلكلف هبا

 فف الضماف ليس مالزمان للتحرًن بدليل أضماف ادلتلف كإف مل يعمل ادلتلف ما أتلفو لكونو نائمان أك رلنونان، أل
(: "إف اإلتالؼ كإف ػى684)ت -رمحو اهلل–ادلضطر يبلح لو األكل من ماؿ غَته كعليو ضمانو، كقاؿ القرايف 

كلذا قعد  (4)زاجرة كاف جناية إال أنو ليس يسبب عقوبة، بل الغرامة جابرة ال زاجرة، كالعقوبة ال تكوف إال
 .(5)اعدة بعنواف: "ال فرؽ يف ضماف ادلتلف بُت العلم كاجلهل"ق( ػى771)ت -رمحو اهلل–السبكي 

انتقاؿ ادلاؿ إىل ملكو بغَت علمو، كما لو مات لو قريب ىو من مجلة كرثتو، دخل  المسألة الثانية:
و ذلذا فإستحقاق ،(6)نصيبو من تركة ادليت يف ملكو، كإف مل يعلم ٔتوتو، أك مل يعلم بنسبو كأف ادلتويف من قرابتو

                                           
(
1
 (.1/129البحر احمليط ) ( ،3/1252التحبَت شرح التحرير ) ( ،82شرح تنقيح الفصوؿ )/ ( ،1/162انظر: الفركؽ ) (

(
2
 (.12/29) ( ،6/611: ادلغٍت )انظر (

(
3
 (.1/129البحر احمليط ) ( ،1/436شرح الكوكب ادلنَت ) ( ،1/191القواعد للحصٍت ) ( ،1/417انظر: شرح سلتصر الركضة ) (

(
4
 (82شرح تنقيح الفصوؿ )/ (

(
5
 (.1/277األشباه كالنظائر البن السبكي ) (

(
6
 (.1/129البحر احمليط ) ( ،1/161الفركؽ ) ( ،82انظر: شرح تنقيح الفصوؿ )/ (
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جاء ٓتطاب الوضع الذم جعل النسب سببان من أسباب ادلَتاث، كلذا مل يشًتط فيو   ادلاؿ كانتقالو إىل ملكو
 .(1)العلم، بل ينتقل اإلرث مباشرة إىل ملك الوارث، كيسميو بعض ادلالكية: "عقد ادلكاسب اليت بغَت عوض"

قاؿ: "اتفقوا أف من  ك. حيث( اإلتفاؽ على للػى456)ت -رمحو اهلل–بل حكى عن ابن حـز 
 .(2)ثو بطرفة عُت، أف حقو يف ادلَتاث قد ثبت، كأنو يرثومات إثر مور 

إلا الق الرجل زكجتو يف حاؿ غيبتو فإف االقو صحيح نافذ، ٖتـر بو إمرأتو كإف مل  المسألة الثالثة:
لوضعية، ادلفيدة ألحكامها للفراؽ، كالعلل كاألسباب من مجلة األحكاـ ا ةتعلم، ألف رلرد صيغة الطالؽ عل

 .(3)سبق علم ادلكلف هبا طٔتجردىا من غَت اشًتا
ككذلك يطلق احلاكم على الزكج باإلعسار إف كاف عاجزان عن النفقة، أك كاف رلنونان غَت عامل، فإهنا 

 .(4)تطلق بذلك كٖتل لألزكاج، كلو مل يعلم الزكج بذلك
الزكج  ، ك٘تت ادلدة ادلًتبص فيها، كأيبرر باإليالء مثالن الزكج أضر بالزكجة، كأف يكوف الضككذا لو أف 

 .(5)الطالؽ، فإف احلاكم يطلق عليو كلو مل يعلم
بعد التحقق من كجوده. كمنها: عزؿ ادلَتاث لو،  ما يثبت للحمل من أحكاـ المسألة الرابعة:

احلمل ٓتطاب الوضع، كىو كصحة الوصية لو، ككجوب الغرة بقتلو، كىذه كلها أحكاـ اتفق عليها، كاستحقها 
 .(6)مل خيرج بعد

                                           
(
1
 (.186انظر: القوانُت الفقهية ) (

(
2
 (.179حـز ) البنمراتب اإلمجاع  (

(
3
 (.1/436شرح الكوكب ادلنَت ) ( ،1/417انظر: شرح سلتصر الركضة ) (

(
4
 (.15/466هناية ادلطلب للجويٍت ) ( ،1/129البحر احمليط ) ( ،1/161الفركؽ ) ( ،82شرح تنقيح الفصوؿ )/ (

(
5
 (.11/46ادلغٍت ) ( ،1/129انظر: البحر احمليط ) (

(
6
 (.2/225انظر: القواعد الفقهية البن رجب ) (
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كالبكر الصغَتة، فإهنا ٖتل بعقد   .إلا كانت ادلرأة شلن يباح العقد عليها بدكف إلهنا المسألة الخامسة:
كليها كإف مل تعلم بذلك، ألف العقد سبب احلل،  فتًتتب عليو مجيع آثار النكاح الصحيح كأحكامو كاألسباب 

 .(1)ة اليت ال يشًتط ذلا علم ادلكلف هبامن مجلة األحكاـ الوضعي
إلا رمي رصيدان يف ظلمة أك كراء حائل فقتل إنسانان فإنو يضمن للك القتيل  المسألة السادسة:

األحكاـ الوضعية اليت ال ب للضماف، كاألسباب من بالدية، كإف مل يعلم بقتلو، ألف رلرد قتلو سبب موج
 .(2)ا علم ادلكلف هبايشًتط ذل

 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(
1
 (.1/436شرح كوكب ادلنَت ) ( ،1/417شرح سلتصر الركضة ) ، 1/129انظر: البحر احمليط (

(
2
 (.1/417شرح سلتصر الركضة ) ( ،82)/شرح تنقيح الفصوؿ  ( ،1/436شرح الكوكب ادلنَت ) ( ،1/129احمليط )البحر انظر/  (



 

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع   ٕٖٚ
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 ادلبحث الرابع
 عذم اشرتاط القذرة يف خطاب الىضع وتطبيقاته

القدرة ليست شراان خلطاب الوضع فيدخل يف خطاب الوضع ما كاف يف مقدكر ادلكلف كما كاف غَت 
هور ٔتكاف، كما جعل اهلل السرقة سببان ظعليو ما ال حيصى من ادلسائل، ألنو من الك مقدكر لو، كاألكؿ ظاىر 

اعتو أف طأمور مقدكرة للمكلف بإستىذه  طع، كالوضوء شراان لصحة الصالة، كالقتل مانعان من اإلرث ككلللق
ألف من خطاب الوضع ما ليس  -أيضان –يفعلها. أك يكف عنها. كعدـ اشًتاط القدرة يف خطاب الوضع ظاىر 

لوغ شرط يف التكليف، كاحليض ٔتقدكر ادلكلف. كزكاؿ الشمس أك غركهبا أك الوع الفجر إلجياب الصلوات كالب
مانع من مجلة العبادات. كاألبوة ادلانعة من كجود القصاص يف الوالد لولده، كما أشبو للك شلا ال قدرة للمكلف 

 على ٖتصيلو أك دفعو، فهي أمور ليست يف مقدكر ادلكلف بل ىي خارجة عن قدرتو كاستطاعتو.
صيلو كإف كاف مقدكران لو، كقد علق بو أمر كمن خطاب الوضع ما مل يقصد الشارع من ادلكلف ٖت

قدكران ٖتصيلو قد يكوف م فكاجب كاإلستطاعة لوجوب احلج، كالنصاب كدكراف احلوؿ لوجوب الزكاة، مع أ
ستطاعة ليفرض عليو احلج، كال يؤمر باإلقامة ليجب عليو الصـو إلا عرض لو عليو. كال يؤمر بتحصيل اال

 .(1)مقتضى السفر
 ى عدم اشتراط القدرة في خطاب الوضع مسائل وفروع تطبيقية، منها:ومما يتخرج عل

أف اهلل تعاىل جعل احللم كإيناس الرشد لدفع أمواؿ اليتامى إليهم قاؿ اهلل تعاىل:  المسألة األولى:
ُهْم ُرْشداً فَاْدفَ عُ ) وا ِإلَْيِهْم َأْمَواَلُهْم َوال تَْأُكُلوَها ِإْسَرافاً َوِبَداراً َأْن َيْكبَ ُروا َوابْ تَ ُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمن ْ

ِه َحِسيباً اَلُهْم فََأْشِهُدوا َعَلْيِهْم وََكَفى بِاللَّ َوَمْن َكاَن َغِنّياً فَ ْلَيْستَ ْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقيراً فَ ْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروِف فَِإَذا َدفَ ْعُتْم ِإلَْيِهْم أَْموَ 
فبلوغ احللم كالرشد جعلها الشارع حدان إلنتهاء الوالية على النفس كادلاؿ. كليسا ٔتقدكر ادلكلف  (2)((ٙ)

 .(3)ٖتصيلهما أك منعهما

                                           
(
1
 (.66انظر: احلكم الوضعي عند األصوليُت )/ (

(
2
 ( من سورة النساء.6اآلية رقم ) (

(
3
 (.1/136) األصوليُت( السبب عند 1/176انظر: هتذيب الفركؽ ) (



 

 ٖٖٚ  ه ٖٗٗٔرجب والعشرون العلوم الشرعية العدد الثامن  مجلة    

 

أف الصالة ال ٕتب إال بدخوؿ الوقت، فزكاؿ الشمس سبب كجوب صالة الظهر، المسألة الثانية: 
لقدرة ادلكلف فدؿ على أف الشرع قد خياابنا باخلطاب  كزكاذلا حدث كوين كسبب شرعي ليس فيو زلل

 .(1)الوضعي مع عدـ قدرتنا عليو، فدؿ على أنو ال يشًتط يف اخلطاب الوضعي قدرة ادلكلف
ئها كمانعان ذلا من الطواؼ اإلا حاضت ادلرأة كاف حيضها مانعان لزكجها من ك  المسألة الثالثة:

 .(2)فًتتب تلك األحكاـ عليو من باب الوضع ،حليض ليس ٔتقدكرىابالبيت، كمن أداء الصلوات، كمعلـو أف ا
أف دكراف احلوؿ شرط يف كجوب الزكاة، حيث جعلو الشارع عالمة على كجوب  المسألة الرابعة:

 .(3)الزكاة، كىو حكم كضعي ال يدخل ٖتت قدرة ادلكلف
و حصل ألف الشارع قد ، فإيقاع(4)االؽ ادلكره عند من يوقعو من أىل العلم المسألة الخامسة:

جعل ىذا اللفظ سببان للطالؽ، كللك من خطاب الوضع فدؿ على عدـ اشًتاط القدرة، فوقع منو كلو كاف 
 .(5)مكرىا

 
 

*  *  * 
 
 
 

                                           
(
1
 (.1/135)السبب عند األصوليُت  ( ،1/176هتذيب الفركؽ ) ( ،3/1252انظر: التحبَت شرح التحرير ) (

(
2
 (.1/176انظر: هتذيب الفركؽ ) (

(
3
 (.1/176انظر: هتذيب الفركؽ ) (

(
4
( عن أيب قالبة كالشعيب، كالنخعي كالزىرم، 12/352، كنقلو يف ادلغٍت )3/344كىم احلنفية، انظر: اذلداية مع شرحها فتح القدير البن اذلماـ  (

 كالثورم.
(
5
 (.1/417شرح سلتصر الركضة للطويف ) ( ،3/1252تحبَت شرح التحرير )ال ( ،1/436انظر: شرح الكوكب ادلنَت ) (



 

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع   ٖٗٚ

 الريسبن محمد  بدالمحسن ع د.

 

 ادلبحث اخلاهش
 ادلضتثىن هي عذم اشرتاط العلن والقذرة يف احلكن الىضعي

لف كقدرتو على ما كلف بو، كأف ىذا غَت شلا تقدـ تبُت لنا أنو يشًتط يف خطاب التكليف علم ادلك
 مشًتط يف خطاب الوضع.

لذلك يثبت اإلرث بالنسب دلن ال يعلم نسبو، كيدخل العبد ادلوركث يف ملكو كيعتق عليو إف كاف 
عن دفعو، كما جيب الضماف باإلتالؼ ادلغفوؿ عنو من الصبياف شلن يعتق عليو، مع غفلتو عن للك، كعجزه 

كللك ألف معٌت خطاب الوضع ىو قوؿ صاحب الشرع مثالن: اعلموا أنو مىت كجد كذا فقد كاجملانُت كحنوىم 
آخر، فالغرض من احلكم الوضعي إلا ىو بياف  بشيء شيءكجب كذا أك حـر كذا، أك غَت للك شلا فيو ارتباط 

 .(1)اإلرتباط بُت شيئُت فقط، كليس الغرض منو التكليف بالفعل حىت يشًتط فيو علم ادلكلف كقدرتو
يف خطاب الوضع كشراان حلصوؿ  لكن كجدت بعض الفركع الفقهية اليت صار فيو العلم كالقدرة مؤثران 

 حكمو فحيث مل يعلم ادلكلف ارتباط احلكم بذلك السبب. أك مل يقدر على للك السبب مل يثبت احلكم.
غَتمها للك ك  -رمحهما اهلل–( ػى716( كالطويف )تػى684كقد كعد بعض أىل العلم، كالقرايف )ت

مستثٌت من القاعدة، كأف األصل يف خطاب الوضع أال يشًتط لو العلم كالقدرة. كأف ىذه الفركع ادلستثناة من 
اجر الشرعية ادلًتتبة ك عدـ اشًتاط العلم كالقدرة مندرجتاف ٖتت قاعدتُت إحدمها: أسباب العقوبات، كىي الز 

ارع أسبابان لتلك العقوبات. كمع للك ال تثبت ىذه على جنايات ادلكلفُت، فتلك اجلنايات قد جعلها الش
العقوبات إال مع العلم كالقدرة، فالقتل سبب للقصاص. كال يثبت القصاص على القاتل اخلطأ، لعدـ العلم 
كالزنا سبب للرجم، كال يثبت الرجم على من زىن بإمرأة يظنها زكجتو لعدـ العلم كال على من أكرىت على 

 على اإلمتناع.الزنا، لعدـ القدرة 
األسباب الناقلة لألمالؾ، كىي ما كاف كسيلة لنقل ادللكية من شخص آلخر كألفاظ العقود،  الثانية:

 .(2)يلـز مقتضاه ال فحُت يتلفظ أحد بلفظ ىو ناقل دللكية إىل آخر كىو ال يعلم، لكونو أعجميان، فها ىنا

                                           
(
1
 (.162-1/161انظر: الفركؽ للقرايف ) (

(
2
 (.3/168انظر: كشاؼ القناع ) (



 

 ٖ٘ٚ  ه ٖٗٗٔرجب والعشرون العلوم الشرعية العدد الثامن  مجلة    

 

ًتاط العلم كالقدرة يف خطاب الوضع : )استثٌت صاحب الشرع من عدـ اش-رمحو اهلل–قاؿ القرايف 
اليت استثنيت  القاعدة الثانية:األسباب اليت ىي أسباب للعقوبات كىي جنايات...  القاعدة األولى:قاعدتُت، 

 من خطاب الوضع فاشًتط فيها العلم كالقدرة: قاعدة أسباب انتقاؿ األمالؾ، كالبيع كاذلبة كالوصية كالصدقة
كقاؿ يف شرح التنقيح: )بعض األسباب يشًتط فيو  .(1)ات كادلغارسة كاجلعالة(كادلساقكالوقف كاإلجارة كالقراض 

العلم كالقدرة، كىو كل ما كاف فيو جناية، كالزنا كشرب اخلمر، كحنوه شلا ىو سبب للعقوبة، كيستثٌت نوع آخر 
اب العلم كالرضا.. كليس يف ىذه األسب طنو يشًت يف ادلنافع كاألعياف كاألبضاع فإ كىو أسباب انتقاؿ األمالؾ

 .(2)عدـ االشًتاط عامان يف خطاب الوضع(
: )أما ادلستثٌت من عدـ اشًتاط العلم كالقدرة فهو قاعدتاف، إحدامها: -رمحو اهلل–كقاؿ الطويف 

أسباب العقوبات، كالقصاص.. القاعدة الثانية: األسباب الناقلة لألمالؾ كالبيع، كاذلبة، كالصدقة، كالوصية، 
مقتضاه لكونو أعجميان بُت العرب.. مل  ا يشًتط فيها العلم كالقدرة، فلو تلفظ ناقل للملك كىو ال يعلمكحنوى

 .(3)يلزمو مقتضاه(
(: يستثٌت من عدـ اشًتاط العلم كالقدرة أمراف، أحدمها: ػى794)ت -رمحو اهلل–كقاؿ الزركشي 

 .(4)بة كالوصية، كحنوىا يشًتط فيها العلم كالقدرةأسباب العقوبات، الثاين: األسباب الناقلة للملك، كالبيع كاذل
(: "أما ادلستثٌت من عدـ اشًتاط العلم كالقدرة، فقاعدتاف، ػى885)ت -رمحو اهلل–كقاؿ ادلرداكم 

إحدمها: أسباب العقوبات، كالقصاص.. القاعدة الثانية: األسباب الناقلة لألمالؾ، كالبيع كاذلبة كالوصية 
 .(5)لعلم كالقدرة.."كحنوىا، يشًتط فيها ا

ىل اط العلم كالقدرة قاعدتاف، أشَت إ(: "يستثٌت من عدـ اشًت ػى972)ت -رمحو اهلل–كقاؿ الفتوحي 
األكىل منهما بقولو: إال سبب عقوبة كالقصاص... أما القاعدة الثانية فأسَت إليها بقولو: أك إال نقل ملك  

 .(6)لم كالقدرة.."كالبيع كاذلبة كالوصية كحنوىا فإنو يشًتط فيها الع

                                           
(
1
 (.1/162الفركؽ للقرايف ) (

(
2
 (.1/226كانظر: نفائس األصوؿ ) ( ،82شرح تنقيح الفصوؿ )/ (

(
3
 (.1/417شرح سلتصر ركضة الناظر للطويف ) (

(
4
 (.1/129البحر احمليط ) (

(
5
 (.2/1252التحبَت شرح التحرير ) (

(
6
 (.1/437شرح الكوكب ادلنَت ) (



 

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع   ٖٙٚ

 الريسبن محمد  بدالمحسن ع د.

 

فأنت تالحظ أف أكؿ من قرر استثناء تلك القاعدتُت من خطاب الوضع، كأنو يشًتط ذلا العلم 
 -رمحو اهلل–اط سلم من اإلعًتاض، فها ىو ابن الش( لكنو مل يػى684)ت -رمحو اهلل–كالقدرة: اإلماـ القرايف 

كلكنو ازدكج يف ىذه األمور خطاب  ( يناقشو فيقوؿ: "ليس للك بإستثناء من خطاب الوضع،ػى723)ت
ع. فإنو التكليف كالوضع، فلحقها اشًتاط العقل كما معو من جهة خطاب التكليف، ال من جهة خطاب الوض

. كسيأٌب توضيح موقف كل (1)يرتفع التكليف مع عدـ تلك األكصاؼ فَتتفع خطاب الوضع ادلرتب عليو"
 سادس كالسابع إف شاء اهلل تعاىل.منهما عند ٗتريج ىذه ادلستثنيات يف ادلبحث ال

: "ىذه القاعدة أيضان ليست ٔتستثناة من خطاب الوضع كلكن ازدكج -رمحو اهلل–كقاؿ ابن الشاط 
فيها اخلطاباف، أما خطاب الوضع فظاىر، كأما خطاب التكليف فمن جهة إباحة تلك التصرفات إال مع العلم 

 .(2)كاإلختيار كالرشد...
)ت أكؿ  -رمحو اهلل– (3)ناه ابن الشاط كافقو عليو آخركف، كأيب زكريا ادلسطاسيكىذا ادلوقف الذم تب

القرف الثامن( حيث قاؿ: "ىذه األسباب ادلستثناة من خطاب الوضع أعٍت أسباب العقوبات. كأسباب انتقاؿ 
د األمالؾ ىي يف التحقيق خطاب تكليف كليست ٓتطاب كضع. ألهنا متعلقة بأفعاؿ ادلكلفُت. ألف حدك 
اجلنايات ال تلـز إال ادلكلفُت خاصة. ككذلك عقود انتقاؿ األمالؾ ال تنعقد إال على ادلكلفُت خاصة، كلذلك 

 .(4)اشًتط فيها علم ادلكلف كقدرتو
كج يف ىذه األمور دز ػ( حيث قاؿ: "إنو دلا اى1367ت)-اهللرمحو –كزلمد علي بن حسُت ادلكي 

ن جهة خطاب التكليف ال من جهة خطاب الوضع، حىت حلقها اشًتاط للك مكالوضع  خطاب التكليف
يقاؿ بإستثنائها من خطاب الوضع، نعم دلا ارتفع خطاب التكليف مع عدـ تلك األكصاؼ ارتفع خطاب 

 .(5)الوضع ادلرتب عليو"
                                           

(
1
 (.1/162إدرار الشركؽ ) (

(
2
 (.163-1/162إدرار الشركؽ ) (

(
3
 أكؿ القرف الثامن كادلسطاسي نسبة ىو أبو زكريا: حيِت بن أيب زكريا ادلسطاسي ادلالكي ادلغريب الفاسي الدار. عاش يف آخر القرف السابع، كتويف يف(
ورقة )ال 352امع الكبَت ٔتكناس برقم لو ترمجة سول ما لكره ناسخ نسخة اجل دقبيلة مسطاسة كمساكنها يف مشاؿ ادلغرب قرب مكناس، كال كتوجل

 ػى743األخَتة( اليت كتبت عاـ 
(
4
 (.84-2/79)، كأنظر: رفع النقاب 51شرح تنقيح الفصوؿ أليب زكريا الفسطاسي ص/ (

(
5
 (.1/179هتذيب الفركؽ كالقواعد السنية ) (
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أف اشًتاط العلم كادلقدرة للمسائل ادلندرجة ٖتت ىاتُت القاعدتُت ليس  يرل -اهللرمحو –بن الشاط فا
استثنيتا من خطاب الوضع. كإمنا لكوف تلك ادلسائل متعلقة بأفعاؿ ادلكلفُت، كقد اجتمع فيها خطابا  لكوهنما

الوضع كالتكليف من موردين سلتلفُت، ككجود كل منهما يف تلك ادلسائل ظاىر ككاضح، فظهر أثرمها يف الفركع، 
 فاشًتط فيها للك، ألف للك من شركط خطاب التكليف.

تكليف من جهة التحرًن، فالسرقة  خطاب-مثالن –ألسباب العقوبات: أف السرقة  كبياف للك بالنسبة
زلرمة، كخطاب كضع من جهة أهنا سبب القطع، كالتكليف يرتفع مع عدـ العلم كالقدرة، فَتتفع خطاب 
الوضع ادلرتب عليو، ألنو كجوب حد السرقة تابع لتحرديها، كالتحرًن حكم تكليفي ال يثبت مع اجلهل أك 

 .(1)اإلكراه
ارع، البد أف يكوف يف لاتو حكمان تكليفان من جهة األمر بًتكو، فكل فعل ترتب عليو عقوبة من الش

 .(2)كقد تقدـ أف احلكم التكليفي يشًتط فيو علم ادلكلف كقدرتو على الفعل
أما بالنسبة ألسباب انتقاؿ األمالؾ: فإف البيع مثالن خطاب تكليف من جهة أنو مباح أك مندكب أك 

كضع من جهة أنو سبب انتقاؿ األمالؾ  كخطاب-صورهض لو يف على قدر ما يعر –كاجب أك حراـ أك مكركه 
يف البيع اجلائر، كإباحة البيع ترتفع مع عدـ العلم بالبيع الذم ىو الـز قصده كالرضا بو، فَتتفع خطاب الوضع 

 باحة حكم تكليفي ال يثبت مع اجلهل كاإلكراه.نتقاؿ األمالؾ تابع لإلباحة، كاإلادلرتب عليو، ألف ا
كغَتىا. فهذا كجو  نقل األمالؾ ىي العقود. كالعقود تعًتيها األحكاـ التكليفية من إباحةفأسباب 

 اشًتاط القدرة كالعلم يف أسباب نقل األمالؾ.
فاحلكم الوضعي الذم يقصد من اإلعالـ كاإلخبار يثبت كينسب للشرع، علم بو ادلكلف أكال، قدر 

تعلق بفعل ادلكلف كيقصد منو اإلمتثاؿ من ادلكلف فإنو ال يثبت كلف أكالن، أما احلكم التكليفي الذم يعليو ادل
 إال بعد علم ادلكلف بذلك احلكم، كقدرتو على امتثالو.

لتحرًن كطء الزكجة، فهذا اخلرب ثابت منسوب للشرع من حُت صدكره من  سبب-مثالن –فاحليض 
فال يثبت حىت يعلم أنو زلـر عليها الشارع. علمو ادلكلف أكالن، أما ٖترًن كطء ىذا الرجل لزكجتو احلائض 

 أمثلة خطاب الوضع. بقية كىكذا

                                           
(
1
 (.66انظر: أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو )/ (

(
2
 (.27انظر: احلكم الشرعي بُت العقل كالنقل )/ (
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 ادلبحث الضادس
 العقىباث الزاجرة هي خطاب الىضع أصبابختريج اصتثٌاء 

العلم كالقدرة، فخطاب  اشًتاطتبُت شلا سبق أف خطاب الوضع يفًتؽ عن خطاب التكليف يف 
من أنواع خطاب الوضع ما يشًتؾ  أف-أيضان – يشًتط، كما تبُت التكليف يشًتط فيو للك كخطاب الوضع ال

مع خطاب التكليف يف للك فيشًتط فيو العلم كالقدرة، فما كجو اشًتاط للك يف ىذين النوعُت من أنواع 
 خطاب الوضع؟

 كزاجرة، فهذه اجلنايات رداعةالنوع األكؿ: جنايات ادلكلفُت اليت جعلها الشارع أسبابان لعقوبات 
ك ادلعاصي ال تًتتب عليها تلك العقوبات إال بشرط العلم كادلقدرة، مع أف أسباب العقوبات أحكاـ كتل

كضعية، كىذا خاص باجلنايات ادلوجبة لعقوبات رادعة، أما اجلنايات اليت توجب الغرامات كالعقوبات اجلابرة فال 
بينهما: "أف الزكاجر شرعت لدرء ادلفاسد  . كالفرؽ(1)يشًتط فيها للك، فتثبت مع العلم كادلقدرة أك من دكهنما

 .(2)ادلتوقعة، كشرعت اجلوابر إلستدراؾ ادلصاحل الفائتة"
كالسبب يف اشًتاط العلم كالقدرة يف ىذا النوع من األحكاـ: أف العقوبات الزاجرة إمنا شرعت ردعان 

لف كقدرتو، أما حينما ينتفياف إمنا يتحقق مع علم ادلك كاالنتهاؾكزجران عن جنايات تنتهك هبا حرمت الشرع، 
أك أحدمها فإنو ال يتحقق اإلنتهاؾ كإلا مل يتحقق اإلنتهاؾ انتفت العقوبة إلنتفاء سببها كىو اإلنتهاؾ. رمحة من 

 اهلل رب العادلُت هبذا الذم مل يقصد إىل الفساد، كمل يسع فيو بقدرتو.
القاعدة من خطاب الوضع: أف رمحة (: "السر يف استثناء ىذه ػى684ت)-اهللرمحو –قاؿ القرايف 

 كقدرتو، بل قلبو مشتمل على العفو صاحب الشرع تأىب عقوبة من مل يقصد الفساد، كال يسعى فيو بإرادتو
 .(3)كالطاعة كاإلنابة، فمثل ىذا ال يعاقبو صاحب الشرع رمحة كلطفان"

                                           
(
1
 (.81 -2/82انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ) (

(
2
 (.2/81رفع النقاب ) (

(
3
 (.1/162الفركؽ ) (
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درة ىنا: "العقوبات ( يف معرض التعليل إلشًتاط العلم كالقػى716ت)-اهللرمحو –كقاؿ الطويف 
كردعان، كاإلنتهاؾ إمنا يتحقق مع العلم كالقدرة  تستدعي كجود اجلنايات اليت تنتهك هبا حرمة الشرع زجران عنها

إف شاء فعل كإف شاء ترؾ، كاجلاىل كادلكره قد انتفى للك فيو، كىو شرط كاإلختيار، كالقادر ادلختار ىو الذم 
 .(1)نتفاء سببها"راو فتنتفي العقوبة النتفاء شفينتقي االنتهاؾ ال نتهاؾ،االٖتقق 

(: "إمنا اشًتاوا العلم كالقدرة يف ىذا النوع، ألف القاعدة ػى899ت)-اهللرمحو –كقاؿ الشوشاكم 
الشرعية تقتضي أال يعاقب من مل يقصد ادلفسدة كمل يشعر هبا أك كقعت بغَت كسبو، فألجل للك اشًتط العلم 

توجب العقوبة، ٓتالؼ اجلنايات اليت ال توجب العقوبة كإمنا توجب الغرامة، كىي  كالقدرة يف اجلنايات اليت
اإلتالفات فإف من أتلف شيئا جيب عليو غرمو، كال يشًتط فيو علمو كال قدرتو على التحرز من إتالفو، كال فرؽ 

 .(2)بُت العمد كالنسياف كالعلم كاجلهل، إل العمد كاخلطأ يف أمواؿ الناس سواء"
 فيما يأٌب بعض الفركع التطبيقية ادلندرجة ٖتت ىذا النوع من األحكاـ الوضعية: لكركأ
خطأ ال يثبت عليو القصاص، فقد أمجع  القتل جناية جعلو الشارع سببان للقصاص، لكن القاتل -1

 .(3)أىل العلم أف القود ال جيب إال بالقتل عمدان 
ـ الوضعية يتخرج على قولو: أف عدـ فمن قاؿ: إف اشًتاط العلم ىنا مستثٌت من قاعدة األحكا

كجوب القصاص ىنا حصل بسبب عدـ العلم كعدـ القصد باإلزىاؽ، فعلم من للك أف أسباب العقوبات 
 يشًتط فيها العلم كالقدرة، كأهنا مستثناة من خطاب الوضع الذم ال يشًتط لو للك.
القود يف ادلسألة حصل من أما أصحاب ادلسلك الثاين فيتخرج على مسلكهم أف يقاؿ: إف إنتفاء 

أجل أف ىذا احملل اشًتؾ فيو خطابا الوضع كالتكليف، فاشًتط العلم ألف للك من شركط خطاب التكليف، 
كخطاب التكليف ىنا: أنو جيب على اإلماـ إقامة حدكد اهلل كتطبيق شرعو، كمن للك اإلقتصاص من القاتل، 

 كخطاب الوضع: أف القتل سبب القصاص.
ة إمنا ىو ألمر راجع إىل إنتفاء شرط التكليف يف ادلكلف، كىو لقود يف ادلسألإنتفاء ا أك يقاؿ: إف

 العلم التاـ بادلؤاخذة ٔتا تقتضيو التكاليف الشرعية، فلما انتفي التكليف ارتفع خطاب الوضع تبعان لذلك.

                                           
(
1
 (.3/1252التحبَت ) ( ،1/437كانظر: شرح الكوكب ادلنَت ) ( ،1/417ر الركضة )شرح سلتص (

(
2
 .(81- 2/82رفع النقاب ) (

(
3
 (.12/95انظر: احلاكم الكبَت ) (
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ة احلد أف الزنا جردية جعلها الشارع سببان للحد، لكن إلا كائ من أجتمعت فيو شرائط إقام -2
 .(1)إمرأة أجنبية يعتقدىا زكجتو فال حد عليو بال خالؼ

لو ليلة عرسو إمرأة فوائها يعتقدىا زكجتو. أك كجد على فراشو إمرأة ظنها زكجتو أك  زفت كمن
فجاءتو غَتىا فظنها ادلدعوة فوائها فإف احلد ال يقاـ عليو لعدـ  أكدعا زكجتو أك جاريتو، جاريتو فوائها

خطاب الوضع إال أنو اشًتط فيو العلم ألنو من باب اجلنايات اليت جعلها الشارع  من ف ىذا. مع أ(2)علمو
أسبابان لعقوبات زاجرة، فكاف اشًتاط العلم فيو استثناء من قاعدة األحكاـ الوضعية، كىذا ٗتريج ىذا الفرع عند 

 أصحاب ادلسلك األكؿ.
حلد عن الواائ بشبهة إمنا ىو من أجل كوف أما أصحاب ادلسلك الثاين فتخرجيو أف تعليل ارتفاع ا

ىذا احملل يوجد فيو خطاب تكليف مع خطاب الوضع، كىو كجوب إقامة حدكد اهلل كتطبيق شرعو، كمن للك 
 شرط للحكم التكليفي. وأنو جيب على اإلماـ إقامة احلد على كل من زين، فاشًتاط العلم ىنا جاء من أجل أن

تكليفي كإرتفاع حد الزنا عن الواائ إمنا ىو من أجل الشبهة،  أك يقاؿ: إف إقامة احلدكد حكم
الشبهة ارتفع سبب العقوبة، فعلمنا بذلك أف األمر ىنا راجع إىل احلكم التكليفي بكاحلدكد تدرء بالشبهات، ف

 أكالن، ٍب تأثر بذلك اخلطاب الوضعي.
اجتمعت فيها شرائط إقامة  للحد، لكن إلا أكرىت على الزنا من الزنا جردية جعلها الشارع سببان  -3

غَت قادرة على اإلمتناع، مع أف ىذه من خطاب الوضع، إال أنو  ألهنا، (3)احلد فال يقاـ عليها احلد
ألنو من باب اجلنايات اليت جعلها الشارع أسبابان لعقوبات رادعة، فكاف اشًتاط  ،اشًتط فيو القدرة

 ذا ٗتريج أصحاب ادلسلك األكؿ.القدرة فيو استثناء من قاعدة األحكاـ الوضعية، كى

                                           
(
1
 (.143انظر: اإلمجاع البن ادلنذر )/ (

(
2
( لكن نقل عن احلنفية 13/222حلاكم الكبَت )( ا2/317( حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت )26/289( الشرح الكبَت )9/55انظر: ادلغٍت ) (

 مرأٌب.كإف قاؿ: ظننت أهنا ااخلالؼ يف للك فقالوا: عليو احلد قاؿ الزيلعي: حيد بوطء إمرأة أجنبية كجدت يف فراشو 
 (.3/178أنظر: تبُت احلقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )

(
3
 (.12/499ك 11/162انظر: ادلغٍت ) (
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أما ٗترجيو عند اآلخرين فيقاؿ: إف تعليل ارتفاع احلد عمن أكرىت على الزنا إمنا ىو من أجل كوف 
ىذا احملل يوجد فيو خطاب الوضع، كىو: أنو جيب على اإلماـ إقامة حدكد اهلل كمن للك حد الزنا، فيجب 

 ة ىنا جاء من أجل أهنا شرط للحكم التكليفي.على كل من زىن فاشًتاط القدر  عليو إقامة احلد
عن متعلق اآلخر، فخطاب التكليف يتعلق باإلماـ، كال  نت تالحظ أف متعلق كل منهما خيتلفكأ

شك أف ثبوت حكم الوجوب عليو مشركط بعلمو كقدرتو، كخطاب الوضع يتعلق بادلكلف، فاجلهة منفكة، 
 مستثٌت من قاعدة األحكاـ الوضعية؟ ىذا زلل النظر. فاشًتاط العلم كالقدرة بالنسبة للمكلف ىل ىو

إال أف يقاؿ: إف ارتفاع احلد راجع ألمر آخر ىو التكليف، كىذا العبد غَت مكلف، ألف من شركط 
التكليف كالقدرة، كالقادر ىو: الذم إف شاء فعل كإف شاء ترؾ، أما ادلكره فال يصح تكليفو ال بالفعل ادلكره 

كال بضده إلمتناعو، كلذا فإف مسائل اإلكراه تبحث تأصيالن يف أحكاـ التكليف، فارتفع عليو، لضركرة كقوعو 
 .(1)احلد تبعان إلرتفاع التكليف

أف شرب اخلمر جعلو الشارع سببان إلقامة احلد لكن إف شرهبا يعتقدىا خالن أك عصَت ال حد  -4
و العلم مع أف خطاب الوضع . لعدـ العلم، مع أف ىذا من خطاب الوضع، إال أنو اشًتط في(2)عليو

من باب اجلنايات اليت جعلها الشارع أسبابان لعقوبات  ألنو-بيانوكما سبق –ال يشًتط فيو للك 
فيو استثناء من قاعدة األحكاـ الوضعية. كىذا ٗتريج ألصحاب ادلسلك  زاجرة، فكاف اشًتاط العلم

 األكؿ.
ىو من أجل كوف ىذا احملل يوجد فيو خطاب  إمنا داحلرتفاع أما ٗترجيو عند اآلخرين فيقاؿ: إف ا

تكليف مع خطاب الوضع. كىو أنو جيب على اإلماـ إقامة حدكد اهلل كتطبيق شرعو، كمن للك حد شارب 
اخلمر. فيجب عليو إقامة احلد على كل من شرب اخلمر. فاشًتاط العلم ىنا جاء من أجل أنو شرط للحكم 

 التكليفي.
لق كل منهما خيتلف عن متعلق اآلخر فخطاب التكليف يتعلق باإلماـ، كأف تالحظ ىنا أيضان أف متع

 كال شك أف ثبوت الوجوب عليو مشركط بعلمو كقدرتو، كخطاب الوضع يتعلق بادلكلف، فاجلهة منفكة.

                                           
(
1
 (149(، سالسل الذىب )/122سنوم )/إلانظر: التمهيد ل (

(
2
 (.12/521أنظر: ادلغٍت ) (
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إال أف يقاؿ: إف إرتفاع احلد راجع ألمر آخر ىو التكليف، كىذا العبد غَت مكلف هبذا احلكم لعدـ 
كالفهم شرط التكليف، فارتفاع احلكم ىنا جاء الرتفاع التكليف، ال أف ىذا حكم كضعي قد علمو بو، كالعلم 
 اشًتط لو العلم.

 كاحلكم الوضعي ال زاؿ باقيان كىو أف شرب اخلمر سبب إلقامة احلد، لكنو ارتفع يف ىذا احملل، ألنو
 التكليف. ، لعدـ علمو، كالعلم كالفهم شرطتعلق ٔتن ليس مكلفان 

 
 *    *   * 
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 ادلبحث الضابع
 ختريج اصتثٌاء أصباب اًتقال األهالك هي خطاب الىضع
العامة خلطاب  قاعدةالخالف ٖتدثت يف ادلبحث السابق عن النوع األكؿ من خطاب الوضع الذم 

 ذا ادلبحث أٖتدث عن النوع الثاين:الوضع. كشارؾ خطاب التكليف يف اشًتاط العلم كالقدرة، كيف ى
أللفاظ كالصيغ اليت جعلها الشارع سببان إلنتقاؿ األمالؾ يف األعياف كادلنافع كاألبضاع،  ا النوع الثاني:

ا لو صيغة اة كالوصية كالوقف كالصدقة كاجلعالة كالعارية، كغَت للك شلكاذلبة كاإلجارة، كالقراض كادلساقكالبيع 
نتقاؿ األمالؾ اليت ًتتب عليها آثارىا باك الصيغ ال تنتقاؿ األمالؾ يف ادلعامالت، فإف تلجعلها الشارع سببان ال

ضا كاإلختيار، فحُت يتلفظ أحد بلفظ ىو ناقل دللكية إىل آخر كىو ر جعلها الشارع سببان ذلا إال بشرط العلم كال
ال يعلم، فإنو ال يلـز مقتضاه فمن باع كىو ال يعلم أف ىذا اللفظ أك ىذا التصرؼ يوجب انتقاؿ ادللك، لكونو 

عرب، أك عربيان بُت العجم، أك اارئان على بلد اإلسالـ، أك أكره على التلفظ بلفظ ناقل للمك أعجميان بُت ال
ىبة، كغَتىا من األمور اليت كضع الشرع ذلا ألفاظان تعد سببان إلنتقاؿ ادللك  كأفإنو ال يلزمو مقتضاه من بيع 
عية، كقد تقررت القاعدة يف إنتقاؿ األمالؾ من األحكاـ الوض أسباب، مع أف كٖتولو من شخص إىل آخر

 األحكاـ الوضعية أنو ال يشًتط ذلا العلم كالقدرة، فلم يشًتط للك ذلذا النوع من األحكاـ الوضعية؟
لعل السب يف اشًتاط العلم كالقدرة ىنا أف الشرع قد اشًتط الرضا يف أسباب انتقاؿ األمالؾ بقولو 

: )ال حيل ماؿ أمرئ مسلم إال لمكقولو _صلى اهلل عليو كس (1) (اٍض ِمْنُكمْ ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تَ رَ تعاىل: )
كال حيصل الرضا إال مع العلم كاإلرادة، كالتمكن من التصرؼ، فلذلك اشًتاوا يف ىذه  (2)بطيب نفس منو(

 .(3)القاعدة العلم كالقدرة
ة: "التزاـ الشرع قانوف العدؿ ( أف احلكمة من استثناء ىذه القاعدػى716ت)-اهللرمحو –كلكر الطويف 

 (.4يف اخللق كالرفق هبم، كإعفائهم من تكليف ادلشاؽ أك التكليف ٔتا ال يطاؽ")

                                           
(
1
 ( من سورة النساء.29اآلية رقم )  (

(
2
( يف الغضب باب من غصب لوحان فأدخلو يف سفينة كالدار 6/122يهقي )بكال ( ،3/423)ك ( 113ك 425( ك )5/72أخرجو اإلماـ أمحد )  (

 (.5/279لباين يف إركاء الغليل )كغَتىم كصححو األ ( ،46/259ابن حياف يف صحيحو رقم )، ك 92ك 91ك 92( يف البيوع رقم 3/26قطٍت )
(
3
 (.1/438شرح الكوكب ادلنَت ) ( ،83-2/82رفع النقاب ) ( ،1/163انظر: الفركؽ )  (

(
4
 (.1/438، كانظر شرح الكوكب ادلنَت )1/418شرح سلتصر ركضة الناظر للطويف  (
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كىناؾ أمثلة كٗترجيات ذلذا النوع، بل إف ادلسائل الفقهية ادلندرجة ٖتتو ال تدخل ٖتت حصر، كإمنا 
ظهوران يغٍت عن اإلاالة، كمن تلك األمثلة  يشَت ذلا علماء األصوؿ بإشارة يسَتة لظهورىا يف أبواب ادلعامالت

 كالفركع التطبيقية ادلندرجة ٖتت ىذا النوع من األحكاـ الوضعية، كاليت أكردىا بعض األصوليُت ما يأٌب:
ألفاظ العقود اليت يتلفظ هبا صاحب حق التصرؼ، ادلوجبة لنقل ادللكية كىو ال يعلم معٌت ما  -1

لبيع، أك عريب بلفظ البيع عند العجم كمل يعلما معناه، مل تلفظ بو، كما لو تلفظ أعجمي بلفظ ا
، (2)، فقد اتفق الفقهاء على أف ادلقصود من صيغ العقود ىو اعتبار الرضا الباان(1)يلـز البيع

كمعلـو أف الرضا يتبع العلم، فإلا عدـ العلم فإنو ال ينفذ البيع على ىذه الصفة، قاؿ شيخ اإلسالـ 
 .(3)(: "البيع يعترب فيو الرضا، كالرضا يتبع العلم"ػى728)ت -رمحو اهلل–ابن تيمية 

كديكن ٗتريج ىذا الفرع كما شاهبو على مسلك القائلُت بأف ىذا النوع من األحكاـ مستثٌت من 
قاعدة األحكاـ الوضعية: أف السبب كقع أكالن، كاألصل أنو يورث أثره كال يشًتط لو العلم كما ىو شأف 

كن حينما فقد الرضا الذم يتبع العلم مل ينفذ مقتضى اخلطاب الوضعي، كىو على األحكاـ الوضعية، ل
 خالؼ األصل، فكاف مستثٌت.

خر فتخرجيو عندىم أف يقاؿ: إف البيع مباح شرعان كىذا حكم تكليفي، أما أصحاب ادلسلك اآل
داف شراو كىو العلم فال كاحلكم التكليفي، كاحلكم التكليفي من شراو العلم، فلم يبح ىذا البيع ابتداء لفق

 يورث البيع أثره فهو من أكل أمواؿ الناس بالباال فلذلك مل ينفذ مقتضى اخلطاب الوضعي تبعان للتكليفي.
جلعالة، كمثل البيع: اذلبة، كالوصية، كالصدقة، كالوقف، كاإلجارة، كالقراض، كادلساقاة، كادلغارسة، كا

فاظ إلنتقاؿ األمالؾ. فتلفظ هبا صاحب حق التصرؼ كىو ال جعل الشارع ذلا ألكغَتىا من األسباب اليت 
 يعلم.

مالو رجع ادلعَت عن العاربة، كاستعماذلا ادلستعَت جاىالن بالرجوع فال تلزمو أجرة ادلثل لو االبو هبا  -2
 (.4ادلعَت، لكونو مل يعلم برجوع ادلعَت)

                                           
(
1
 .12/373انظر: ادلغٍت  (

(
2
 (.2/614عقد اجلواىر الثمينة البن شاس ) ( ،4/12أنظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ) (

(
3
 (.28/123رلموع الفتاكم البن تيمية ) (

(
4
 (.7/352ادلغٍت ) ( ،116إلسنوم )/( التمهيد ل1/132البحر احمليط ) ( ،5/394انظر: العزيز شرح الوجيز ) (
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 من قاعدة األحكاـ الوضعية: كديكن ٗترجيو على مسلك القائلُت بأف ىذا النوع من األحكاـ مستثٌت
يوجب األجرة، فوقع السبب كىو  انقلب العقد يف يد ادلستعَت إىل عقد إجارة إعارتو أنو حينما رجع ادلعَت عن

نتفاع احلاصل من ادلستعَت ادلوجب لألجرة، لكن حينما مل يعلم مل ٕتب للمعَت األجرة لعدـ علم ادلستعَت، اال
 فهذا مستثٌت من خطاب الوضع.

ليست مستثناة من خطاب ة ىذه ادلسألأما أصحاب ادلسلك اآلخر فتخرجيو عندىم أف يقاؿ: إف 
مع خطاب الوضع، أما خطاب الوضع فظاىر كىو كقوع  نو قد ازدكج فيها خطاب التكليفالوضع، بل إ

ل فمن جهة أف عدـ إباحة التصرفات من آثار العقود غَت الصحيحة اليت مل تكتم السبب، أما التكليف
 شرائطها، كمن شركط ىذا العقد العلم كىو منتفى ىنا فأنتفى معو خطاب الوضع تباعان.

ألفاظ العقود اليت يتلفظ هبا صاحب حق التصرؼ كىي موجبة لنقل ادللكية، لكنو تلفظ هبا  -3
من غَت اختياره كقدرتو الناشئة عن داعيتو كرغبتو الطبيعية، كمن أكره على البيع فباع بغَت اختياره 

 .(1)قدرتو مل يلزمو البيع لعدـ الرضا، كالرضا مالـز لإلختيارك 
تثٌت من قاعدة كديكن ٗتريج ىذا الفرع كما شاهبو على مسلك القائلُت بأف ىذا من األحكاـ مس

ف صيغة البيع سبب لوقوع البيع، كقد جعلها الشارع كذلك، كقد كقع السبب فاألصل أف األحكاـ الوضعية، أ
شأف خطاب الوضع، لكن حينما فقد الرضا ادلالـز لإلختيار مل ينفذ  ًتط لو القدرة كما ىويورث أثره. كال يش

 مقتضى اخلطاب الوضعي كىو على خالؼ األصل، فكاف مستثٌت.
تكليفي،  أما أصحاب ادلسلك اآلخر فتخرجيو عندىم أف يقاؿ: إف البيع مباح شرعان كىذا حكم

ىذا البيع ابتداء لفقداف شراو كىو القدرة فال يورث أثره فلذلك مل  القدرة فلم يبح كاحلكم التكليفي من شراو
 ينفذ مقتضى اخلطاب الوضعي تبعان للتكليفي، كدلا يف للك من أكل ادلاؿ بالباال.

كالوقف، كاإلجارة، كالقرض، كالساقاة، كادلغارسة، كاجلعالة،  كمثل البيع: اذلبة، كالوصية، كالصدقة،
جعل الشارع ذلا ألفاظان إلنتقاؿ األمالؾ، فتلفظ هبا صاحب حق التصرؼ مكرىان من كغَتىا من األسباب اليت 

 غَت اختياره.
 

*   *   * 

                                           
(
1
 (.12/352ٍت )( ادلغ83ك  2/79انظر: ادلدكنة ) (
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 اخلامتت
احلمد هلل على توفيقو كإعانتو كمنتو علي بإ٘تاـ ىذا البحث، كأسألو سبحانو أف ينفع بو كيغفر ما 

 حصل من زلل كتقصَت، إنو جواد كرًن بر غفور رحيم.

 توصلت إىل نتائج أخلص أمهها فيما يأٌب: البحث اكمن خالؿ ىذ

أف خطاب التكليف يشًتط فيو أف يكوف معلومان للمكلف، ٓتالؼ خطاب الوضع فليس من  -1
، كلكرت فركعان تطبيقية  معلوما للمكلف، كقد يكوف فقد يكوفشراو حصوؿ العلم،  غَت معلـو

 تشهد لذلك.

لف، أما الوضعي فال يشًتط فيو للك، فقد خطاب التكليف يشًتط لو أف يكوف مقدكران للمك -2
 يكوف مقدكران للمكلف كقد ال يكوف مقدكران، كلكرت فركعان تطبيقية تشهد لذلك.

كبَتة من خالؿ حلو لكثَت من   أف ىذا التفريق بُت خطايب التكليف كالوضع أثره عظيم كمنزلتو -3
 اصل يف الظاىر بيت تلك الفركع.اإلشكاالت الواردة على كثَت من فركع الفقو، كإزالتو للتعارض احل

ستقصاء كالتتبع ػ( كبعد االى684)ت -رمحو اهلل–التفريق اإلماـ القرايف  ىذا أكؿ من نبو على -4
كاوؿ البحث كجدت أف علماء األصوؿ قد اتفقت كلماهتم على القوؿ بو، كال يوجد من صرح 

 كال يورد خالفان.ٓتالفو، بل إف كل من أكرده من علماء األصوؿ يطلق القوؿ يف للك 

أف التأصيل ذلذه القضايا ادلطركحة يف البحث ال أثر لو يف اإلختالؼ بُت الفقهاء يف أحكاـ  -5
 الفركع الفقهية.

أف التأصيل ذلذه القضايا ادلطركحة يف البحث لو أثر يف التعاليل الفقهية من حيث البدء هبا،  -6
 كإرجاع اخلالؼ إليها.

التكليف مناسب كمطرد، كأما يف خطاب الوضع فغَت مناسب أف اشًتاط العلم كالقدرة خلطاب  -7
كال مطرد، كقد بينت للك يف ادلبحث الثالث خالصتو أف الوضعي ليس للشارع قصد يف ٖتصيلو كال 
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عدـ ٖتصيلو، أما التكليفي فمقصود الشارع من ادلكلف اإلتياف بو، كىذا متوقف على علمو ٔتا كلف 
 بو، كقدرتو على اإلتياف بو.

خبار فهو ثابت منسوب للشرع، علم بو، ادلكلف ادلعُت كم الوضعي يقصد منو اإلعالـ كاإلاحل -8
فال يثبت إال بعد علم ادلكلف بذلك احلكم  ،أكال قدر عليو أكال، أما التكليفي فادلقصود منو االمتثاؿ

رع من كقدرتو على امتثالو فاحليض مثالن سبب لتحرًن كطء الزكجة. فهذا اخلرب ثابت كمنسوب للش
حُت صدكره من الشارع علمو ادلكلف أكالن، أما ٖترًن كطء ىذا الرجل لزكجتو احلائض فال يثبت حىت 

 يعلم أنو زلـر عليو.

أف اشًتاط العلم خلطاب التكليف كاقع من جهتُت، األكىل: أف يعلم حقيقة ادلأمور بو حىت  -9
لم أنو شلا أمر اهلل بو حىت حيصل منو حيصل منو قصد إليو إل اجملهوؿ ال يتصور قصده، الثانية: أف يع

 ااعة كقربة. اإلمتثاؿ

 أف ادلواضع اليت اشًتط فيها العلم كالقدرة من خطاب الوضع زلصورة يف: -12

 أسباب العقوبات الرادعة، كلكرت تطبيقات فقهية لذلك. - أ

 أسباب انتقاؿ األمالؾ، كلكرت تطبيقات فقهية لذلك. - ب

 على مسلكُت: أف ىذه ادلواضع زلل خالؼ بُت العلماء -11

 ادلسلك األكؿ: يثبت استثنائها من خطاب الوضع.

 ادلسلك الثاين: ينفي استثنائها من خطاب الوضع.

ستثنائها كجهوا تلك الفركع الفقهية يف ىذه ادلواضع بأهنا شلا ازدكج فيها خطاب أف النافُت ال -12
قد اجتهدت يف التكليف كخطاب الوضع، كحلقها اشًتاط للك من جهة خطاب التكليف خاصة، ك 

 بياف ٗترجيهم لتلك الفركع على مسلكهم.

مل أف أكوف قد أسهمت يف توضيح ىذه الفكرة، أىم النتائج اليت توصلت إليها، آ ما أسلفت ىي
كٕتلية موقف األصوليُت منها، كقد اجتهدت يف عرضها بعبارة موجزة ككاضحة فما كاف من صواب فمن اهلل 
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للصواب فهذه ابيعة البشر، أسأؿ اهلل العفو كالغفراف، كيف اخلتاـ أثٍت ْتمد  كحده، كما كاف من قصور كرلانبة
 اهلل الذم بنعمتو تتم الصاحلات كصلى اهلل كسلم على نبينا زلمد كآلو كصحبو أمجعُت.
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 .ػى1422كآخركف ط جامعة أـ القرل مكة ادلكرمة، 

ار الغرب ـ، د1988/ ػى1428، 1(، طػى476سحاؽ )تأبو إ بن علي إبراىيمشرح اللمع للشَتازم  .31
 بَتكت، ٖتقيق: د.عبد اجمليد تركي.–
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ـ، 1992/ػى1412، 1(، طػى716للطويف سليماف بن عبد القوم، احلنبلي )ت–شرح سلتصر الركضة  .32
 مؤسسة الرسالة، بَتكت، ٖتقيق: د. عبد اهلل تركي.

( ٖتقيق: كماؿ يوسف احلوت، الناشر: دار الكتب ػى254للحافظ ابن حباف )ت–صحيح ابن حباف  .33
 ـ.1987/ ػى1427، 1علمية، بَتكت، طال

، 1( طػى458القاضي أيب يعلي زلمد بن احلسُت، احلنبلي، ادلعركؼ بابن الفراء )ت –العدة  .34
 الرسالة، بَتكت، ٖتقيق: أمحد ادلباركي. ـ، مؤسسة1982/ ػى1422

دلوجود ٖتقيق: عادؿ عبد ا -بَتكت–(، ط دار الكتب العلمية ػى623العزيز شرح الوجيز، الرافعي )ت .35
 .ػى1417عاـ 

(، ط دار الغرب اإلسالمي، ٖتقيق: ػى616عقد اجلواىر الثمينة يف عامل ادلدينة، البن شاس )ت .36
 ـ.2223بن زلمد احلمر عاـ  د. محيد

(، دار الكتب ػى861البن اذلماـ زلمد بن عبد الواحد السواسي احلنفي )ت–فتح القدير  .37
 ـ.2223/ ػى1424، 1العلمية، بَتكت، ط

ال  ، بَتكت:كتبػ(، ابع عامل الى684الصنهاجي ادلالكي )ت دريسأللقرايف أمحد بن – الفركؽ .38
 يوجد تاريخ للنشر.

ػ(، دار الكتب العلمية لعاـ ى834للفنارم زلمد بن محزة الركمي، احلنفي )ت–فصوؿ البدائع  .39
 ٖتقيق: زلمد حسن امساعيل. ىػ2226

(، ػى1225لعلي زلمد بن نظاـ الدين )تلألنصارم عبد ا -فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت .42
 .ػى1322، 1ادلطبعة ادلنَتية، بوالؽ، ط مطبوع هبام  ادلستصفى،
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(، ٖتقيق د.عبد اهلل بن حافظ احلكمي ػى489أليب ادلظفر ابن السمعاين )ت -قوااع األدلة .41
 ، مكتبة نزار الباز، مكة.ػى1418، 1كزميلو، ط

، 1(، ٖتقيق د. عبد الرمحن الشعالف كزميلو، طػى829أليب بكر تقي الدين احلصٍت )–القواعد  .42
 ، مكتبة الرشد، الرياض.ػى1418

/ ػى1391، عاـ 1(، طػى795للحافظ عبد الرمحن بن رجب احلنبلي )ت–القواعد الفقهية  .43
 ـ، مكتبة الكليات األزىرية، القاىرة، تعليق او عبد الرؤكؼ.1971

لفقي، (، ٖتقيق: زلمد حامد اػى823للحاـ )تلعالء الدين ابن ا–القواعد كالفوائد األصولية  .44
 .ػى1375السنة احملمدية، القاىرة 

ـ، ٖتقيق: زلمد 1998(، دار الكتب العلمية، ػى757البن جزم الكليب )ت–القوانُت الفقهية  .45
 .1أمُت، ط

 ـ.1982/ ػى1422(، دار الفكر ػى1251دلنصور بن يونس البهوٌب )ت–كشاؼ القناع  .46

عبد الرمحن بن قاسم، نشر  (، مجع كترتيبػى728)ت اإلسالـ ابن تيميولشيخ –رلموع الفتاكم  .47
 .ػى1424الرئاسة العامة لشؤكف احلرمُت عاـ 

او جابر العلواف، د.(، ٖتقيق: ػى626لفخر الدين الرازم )ت–احملصوؿ من علم األصوؿ  .48
 ـ.1979/ ػى1399، 1منشورات جامعة اإلماـ، الرياض، ط

 ، الناشر: دار الكتب العلمية، بَتكت.ػى1415، 1(، طػى179)ت ادلدكنة لإلماـ مالك بن أنس .49
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(، دار الكتب العلمية، ػى456يب زلمد علي بن حـز األندلسي الظاىرم )تأل–مراتب اإلمجاع  .52
 .1ـ، ط1983

(، ػى1234، ادلالكي )تإبراىيمللشنقيطي عبد اهلل بن –مراقي السعود مع شرحها نشر البنود  .51
 ًتاث اإلسالمي، ادلغرب.اللجنة ادلشًتكة لنشر ال

ـ، مؤسسة 1997/ ػى1417، عاـ 1(، طػى525للغزايل: زلمد بن زلمد )ت–ادلستصفى  .52
 الرسالة، بَتكت، ٖتقيق: د. زلمد األشقر.

(، مؤسسة قرابة القاىرة ال يوجد تاريخ ػى241اإلماـ أمحد بن حنبل )ت–مسند اإلماـ أمحد  .53
 النشر.

(، ادلطبعة الكاثوليكية، نشر ادلعهد الفرنسي، ػى436يل )تأليب احلسُت البصرم ادلعتز –ادلعتمد  .54
 ـ.1964/ ػى1384دمشق، سنة 

، عاـ 1(، دار اذلجرة، اجليزة، طػى622البن قدامو عبد اهلل بن أمحد ادلقدسي )ت–ادلغٍت  .55
 .ػى1426

 .ػى1422، دار الفكر، دمشق، 3(، طػى525للغزايل زلمد بن زلمد، الشافعي )ت–ادلنخوؿ  .56

(، ط دار ابن عفاف، اخلرب، تعليق أبو عبيدة ػى792بن موسى )ت إبراىيمللشاايب – ادلوافقات .57
 ـ.1997/ ػى1417مشهور آؿ سلماف، 

(، اللجنة ادلشًتكة لنشر الًتاث ػى1234للشنقيطي عبد اهلل بن ابراىيم ادلالكي )ت–نشر البنود  .58
 اإلسالمي، ادلغرب.

، 1(، ٖتقيق: عادؿ عبد ادلوجود، طػى684)تادلالكي  ادريس للقرايف أمحد بن–نفائس األصوؿ  .59
 .ػى1416مكتبة نزار الباز، مكة 
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، 2ػ(، طى478للجويٍت عبد ادللك بن عبد اهلل ادلعركؼ بإماـ احلرمُت )ت–هناية ادلطلب  .62
 ـ، ٖتقيق: د. عبد العظيم الديب، دار ادلنهاج.2229/ ػى1432

، ابع ادلكتبة سعد السويح كزميلو(، ٖتقيق: د.ػى715لطفي الدين اذلندم )ت–هناية الوصوؿ  .61
 ـ.1996/ ػى1416ة، مكة عاـ يالتجار 

، 1ىػ(، دار الكتب العلمية بَتكت، ط861البن اذلماـ )ت  -اذلداية مع شرحها فتح القدير .62
 ـ.2223ىػ/ 1424

/ ػى1422، 1(، طػى513ابن عقيل احلنبلي )ت ءللعالمة أبو الوفا–الواضح يف أصوؿ الفقو  .63
 سالة، ٖتقيق: د.عبد اهلل الًتكي.ـ، مؤسسة الر 1999

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


