
 مباحث األحكام: : ةرابعالالمحاضرة 

 وبعد:وعلى آلو وصحبو ومن وااله بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أْو وضًعا. ىو خطاُب الشَّارُع ادلتعلّْق بأفعاِؿ ادلكلَّفٌن اقتضاًء أو ختيًنًا معنى الحكم:

باشُر كالوحي بالقرآِف والسُّنة، أو ادلبينُّ على  "شرح التعريف:
ُ
خطاُب الشَّارُع: ىو ِخطاُب اهلل تعاىل ادل

باشر كاإلمجاِع والقياِس.
ُ
 خطابو ادل

ِؾ، وكلّّ من ادلطلوبٌَن ينقسُم إىل: الزـٍ  ، اقتضاًء: أي: طلًبا، ويندرُج حتتُو: مطلوُب الفعِل، ومطلوُب الَّتَّ
.  وغًن الزـٍ

 ختيًنًا: أي متساٍو فعُلُو وترُكُو.

وضًعا: ما جعلُو الشَّارُع سبًبا لشيٍء، كُدلوِؾ الشَّمس لوجوِب الصالِة، أو شرطًا لشيٍء، كالوضوِء لصحَِّة 
الصَّالِة، أو مانًعا من شيٍء، كالقتل مانًعا من اإلرِث، أو حكُم الشَّارع بصحَِّة شيٍء أو فساِده أو 

تِِو أو ِخفَّتِو.بُطال  نِو، أو شدَّ

 التكليفي: أقسام الحكم 

، ىي:  ُيالحُظ من التَّعريف أف احلكم التَّكليفي ميكُن أف يندر حتتُو مخسُة أقساـٍ

 :الواجب -1

لغًة: السَّاقُط والواقُع، يقاُؿ: )وجَب احلائُط( إذا سقَط، ومنو قولو تعاىل يف النُّسِك: }فَِإَذا َوَجَبْت 
، فإفَّ ما  [ أي: ذِِبْت فسقطْت ووقعْت إىل األرِض.36ا{ ]احلج: ُجُنوبُػهَ  وفيو معىن الثبوِت واللُّزوـِ

الوضَع الَّذي يسقُط عليو، ومن مثَّ قيَل: )وجَب البيُع( أْي: ثبَت واستقرَّ  يسقُط يستقرُّ بسقوطِو ويلزـُ 
 ولِزـَ، وىذا أصُل معىن الواجِب يف االصطالِح.



، ورتَّب على امتثالِو ادلدَح والثَّواَب، وعلى تركِو مع واصطالًحا: ىو ما  طلَب الشَّارُع فعلو على وجِو اللُّزوـِ
 الُقْدرِة الذَّـ والعقاِب.

 

 :الواجب صيغ

الة على إفادِة الوجوِب يف نصوِص الكتاِب والسُّنِة كثًنٌة أمهُّها:  الصّْيُغ الدَّ

[ ، أو 72)افْػَعْل( كقولو تعاىل: }َوأَِقيُموا الصَّاَلَة{ ]األنعاـ: صيغة األمِر بلفِظ اإلنشاِء، بفعِل األمِر -1
[ ، أو اسِم فعِل 9ادلضارُع آّزوـِ بالـِ األمِر كقولو تعاىل: }فَػْلَيتػَُّقوا اللََّو َوْليَػُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا{ ]النساء: 

أَنْػُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْػُتْم{ ]ادلائدة: األمر كقولو تعاىل: }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم 
[ ، أو ادلصدر النَّائب عن فعِل األمِر، كقولو تعاىل: }فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرّْقَاِب{ 105

 [ .4]زلمد:

ْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب{  صيغُة )أمَر( وما يتصرَُّؼ عنها، كقولو تعاىل: }ِإفَّ اللَّوَ -2 يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
صلى  -[ ، وقولو 58اللََّو يَْأُمرُُكْم َأْف تُػَؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَل َأْىِلَها{ ]النساء:  [ ، وقولو: }ِإفَّ 90]النحل:

 اعِة، واجلهاِد، واذلجرِة، واجلماعِة((.: ))وأنا آمركْم خبمٍس اهلل أمرين ّٔنَّ: السَّمِع والطَّ -اهلل عليو وسلم 

[ ، 216صيغة )كتَب( و )ُكِتَب( ، كقولو تعاىل: }ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه َلُكْم{ ]البقرة:-3
: ))إفَّ اهلل كتَب اإلحساَف على كلّْ شيٍء، فإذا قتلُتْم فأحسُنوا الِقتَلَة، -صلى اهلل عليو وسلم  -وقولو 
 ذِبُتم فأحسُنوا الذّْبح، ولُيِحدَّ أحدُكْم شْفَرتَُو فلًُنِْح ذبِيحَتُو((.وإذا 

[ أي: أوجبنا 1صيغُة )فرَض( وما يتصرَُّؼ عنها، كقولو تعاىل: }ُسورٌَة أَنْػزَْلَناَىا َوفَػَرْضَناَىا{ ]النور:-4
 العمل ّٔا.

دلَّا بعَث معاًذ إىل  -صلى اهلل عليو وسلم  -وعن عبد اهلل بن عباٍس رضي اهلل عنهما: أفَّ رسوؿ اهلل 
ـُ على قوـٍ أىِل كتاٍب، فليُكن أوَّؿ ما تدعوىْم إليِو عباَدُة اهلل عزَّوجلَّ، فإذا عرُفوا  اليمِن قاؿ: ))إنَك تقُد

ض اهلل فأخربىم أفَّ اهلل فرض عليهْم مخَس صلواٍت يف يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخربُْىم أفَّ اهلل قد فر 
 عيهم زكاًة تُؤخُذ من أغنيائهم فَّتَدُّ على فُقرائِهم، فإف أطاُعوا ّٔا فخْذ منهْم وتوؽَّ كرائَم أمواذِلم(( .



ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبياًل{ ]آؿ  صيغة )لُو عليك ِفعُل كذا( كقولو تعاىل: }َولِلَِّو َعَلى النَّاسِ -5
يف حقّْ الرَّجل على امرأتو: ))ولكم عليهنَّ أف ال يوطئَن  -اهلل عليو وسلم صلى  -[ ، وقولو 97عمراف: 

فُرَشُكْم أحًدا تكرُىونُو، فإْف فعلَن ذلَك فاْضرِبُوىنَّ ضربًا غًن ُمربٍّْح(( ، ومنو قولو تعاىل: }َوذَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي 
 [ .234َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِؼ{ ]البقرة: 

 

ْـّ احلاصل تأكيًدا لألمر بو، كقولو تعاىل: }َوالَِّذيَن صيغُة اخلرب  -6 الَّيت فيها تنزيل ادلطلوب منزلَة التَّا
 [ .234يُػتَػَوفػَّْوَف ِمْنُكْم َويََذُروَف أَْزَواًجا يَػتَػَربَّْصَن بِأَنْػُفِسِهنَّ أَْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا{ ]البقرة: 

االمتثاِؿ، كقولو تعاىل: }فَِإْف َلَْ تَػْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِِبَْرٍب ِمَن اللَِّو ما ورد فيو ترتيُب ادلؤاخذة على ترِؾ  -7
 : ))من ال يرحُم ال يُرحُم((.-[ ، وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 279َوَرُسولِِو{ ]البقرة: 

ـُ الوليمِة، يُدعى ذلا األ8 غنياُء ويَّتُؾ ػ وصُف ترِؾ االمتثاِؿ بادلخالفِة، كحديث: ))شرُّ الطَّعاـ طعا
الفقراُء، ومن ترَؾ الدَّعوَة فقد عَصى اهلل ورسوَلُو((  ، وقولو تعاىل: }َوَمْن َلَْ يَػُتْب فَُأولَِئَك ُىُم 

 [ .11الظَّاِلُموَف{ ]احلجرات: 

ـُ االعتداِد بالعمِل، كقولو صلى اهلل عليو وسلم 9 ِة : ))ال صالَة دلن َل يقرْأ بفاحت-ػ ما رُتّْب على تركو عد
 : ))ال نكاَح إالَّ بويلٍّ(( .-صلى اهلل عليو وسلم  -الكتاِب(( ، وقولو 

 مسائل:

: ))صلُّوا كما رأيتُموين -صلى اهلل عليو وسلم  -ػ الفعل النَّبويُّ إذا جاء تفسًنًا لواجٍب رلمٍل كقولو 1
مناِسكُكْم(( ، وقد حجَّ : ))لِتأُخُذوا -صلى اهلل عليو وسلم  -أصلّْي(( ، وقد صلَّى بفعلِو، وقولو 

 بفعلِو، ىْل يكوُف ذلَك الفعُل واجًبا؟

التَّحقيُق الَّذي عليو أكثُر أىِل العلِم أفَّ البياَف بالفعِل واقٌع على ما ىَو واجٌب كالرُّكوِع والسُّجوِد يف 
، فمجرَُّد الفعِل الصَّالِة، وعلى ما ىو منُدوٌب كرفِع اليديِن وصفّْ القدمٌِن ووضِع الُيمىن على اليسَرى

صلى اهلل عليو  -النَّبويّْ َل ُُيل ادلندوَب منها واجًبا، وذلك لْو صحَّ فإنَُّو يعين أفَّ ادلندوباِت يف حقّْو 



صلى اهلل عليو  -انقلبْت واجباٍت بفعلِو يف حقّْ أمَّتِو، وىذا معىن ال يُتصوُر، فالتكليُف يف حقّْو  -وسلم 
 منُو فيب حقّْ أمَِّتِو.مقطوٌع بأنُو آكٌد  -وسلم 

إذا كاف بيانًا لواجٍب فكلُّ أجزاِء ذلك  -صلى اهلل عليو وسلم  -فال يصُلُح إًذا إطالُؽ أفَّ فعل النيب 
صلى  -الفعِل واجبٌة على أمَّتِو، وإمنا ُيستفاُد وجؤُّا من غًن ذاِت الفعِل، وتبقى مشروعيَُّة ادلتابعِة للنَّيب 

 ًة يف الواجِب، ومندوبًة يف ادلندوِب.واجب -اهلل عليو وسلم 

ػ )الَفْرُض( ىَو )الواجُب( عند مجهوِر الُفقهاِء، فيقولوَف: )صوـُ رمضاَف واجٌب( كما يقولوَف: )فرٌض( ، 2
 ويقولوَف: )زكاُة الِفطِر فرٌض( كما يقولوَف: )واجبٌة( .

قوا بٌَن )الفرِض( و )الواجِب( ال من جهَّة وخالفهم يف ذلَك احلنفيَُّة ػ وىو رِوايٌة عن اإلماـِ أمحد ػ ففرَّ 
التَّعريِف ادلتقدّْـ، وإمنا من جهِة طريِق وروِد الدَّليل الدَّاؿ على الوجوِب أو الفرضيَِّة، فكاف عندىم ما ورَد 

يِث الدَّليل الدَّاؿّْ على الوجوِب أو الفرضيَِّة، فكاف عندُىم ما ورَد بدليٍل قطعيّْ الوروِد كالقرآف واحلد
ادلتواتِر فهو فرٌض، وما ورَد بدليٍل ظينّّْْ الُوروِد كحديِث اآلحاِد الصَّحيِح فهو واجٌب، وعليو فػ )الواجُب( 

 أدََن يف احلتميَِّة عندُىم من )الفرِض( ّٔذِه احليثيَِّة.

 

 ـ مسألُة )ما ال يِتمُّ الَواجُب إالَّ بِو فهَو واِجٌب( :3

:ما يتوقَُّف عليو اإلتياُف با مُتُو الَّيت ينبيِن عليها حتصُلُو، يرجُع إىل ثالثِة أقساـٍ  لواجِب، وىَو مقدّْ

 ما ال يدُخُل حتَت ُقدرِة العبِد. -1

مثُل: زواِؿ الشِّمِس لوجوِب صالِة الظُّهِر، فهذِه مقدّْمٌة ال تَِتمُّ صالُة الظُّهِر إالَّ ّٔا لكنَّها ليسْت حتَت 
كلَِّف.

ُ
 سُم ال يندرُج حتَت ادلسألِة ادلذكورِة.فهذا القِ  ُقدرَِة ادل

ما يدُخُل حتَت ُقدرِة ادلكلَِّف لكنَُّو غًُن مأموٍر بتحِصيِلِو.مثُل: بُلوِغ النّْصاِب لوجوِب الزَّكاِة،  -2
 واالستطاَعِة لُوجوِب احلجّْ، فإنَّو حتَت ُقدرتِو أف جيمَع النّْصاَب، وأف يكتِسب لُِيحقّْق االسِتطاعَة للحجّْ،

 لكنَّ ذلَك ال جيُب عليِو.فهذا ال يدخُل أيًضا حتَت ادلسألِة ادلذكورَِة.



ما يدُخل أيًضا حتَت ُقدرَِة ادلكلَِّف وىو مأموٌر بتحِصيِلِو.مثُل: الطَّهارِة للصَّاَلِة، والسَّعِي للُجُمَعِة،  -3
 فهذا جيُب عليِو اإلتياُف بِو، وىو ادلقصوُد بالقاعَدِة.

ُيالحُظ أفَّ ىذِه ادلسألِة ليسْت قاعَدًة إلثباِت ُوجوِب ما َل يرِْد ِبُوجوبِو دليٌل، إمنا ىي  ومن ىذا التقسيمِ 
ماُت الَواجِب، أمَّا أف يُقاَؿ: تثُبُت ّٔا واجباٌت ال دليَل عليها إالَّ ىذه اجُلملِة  مسألٌة ُقسّْمْت عليَها مقدّْ

ُ أفَّ فهذا ما ال وجوَد لُو على التَّحقيِق، وسيأِت يف  ( ما يُبٌنّْ )قواِعِد االستنباِط( يف مبحِث )إشارَِة النَّصّْ
 مقدّْماِت الواجِب واجبٌة بنفِس دليِل ذلَك الواجِب.

 :الواجب أقسام

َدٍة، ىي: ـٌ باعتبارَاٍت متعدّْ  للواجِب أقسا

 ـ باعتباِر وقِت أدائِو، قسماِن:1

ٍ.مثُل: قضاء ما واجٌب ُمطلٌق أو ُموسَّع، وىَو ما طلَب الشَّاِر  -1 ُع فعَلُو من غًِن تقِييٍد ألدائِو بَزَمٍن ُمعٌنَّ
ٌة ِمْن أَيَّاـٍ ُأَخَر{ ]البقرة:  [ ، فهي 184أفطرَُه اإلنساُف بُعذٍر من رمضاَف، فإفَّ اهلل تعاىل قاؿ: }َفِعدَّ

سارَعُة ُفسحٌة بعَد رمضاَف يف أيّْ وقٍت شاَء من عاِمِو، ال يلزُمُو التَّعجيُل وال يأمَثُ 
ُ
بالتَّأخًِن، وإف كانت ادل

 أبرأ للذّْمِة خشيَة أي ُُياَؿ بينُو وبٌن القضاِء، وكذا الصَّلواُت اخلمُس فيما بٌَن الَوقتٌِن.

ٍ. واجٌب مقيٌَّد أو ُمضيٌَّق، وىو ما طلَب الشَّارُع فعَلُو مقيًَّدا -2 مثُل: صوـِ رمضاَف دلْن شِهَد  بزمٍن معٌنَّ
، كما قاؿ تعاىل: }َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَػْلَيُصْمُو{ ]البقرة: الشَّهَر وال ُعذْ  [ 285َر لُو بتأخًِن الصَّوـِ

 وىذا ال تربأُ الذّْمُة إالَّ بأدائِو يف وقِتِو احملدَّد. .

 باعتباِر تقديره وحدِّه، قسماِن: -2

ٌر )زلدَّد( ، وىو ما عٌنَّ الشَّارُِع لو حدِّ  -1 مثُل:  زلُدوًدا، فيلَزـُ الوقوَؼ عنَدُه.أو مقدارا ا واجٌب مقدَّ
ا. أنصَبِة الزَّكاِة ومقَداِر الواجِب فيها. واجٌب  -2 وحكُم ىذا النَّوِع أنُو يلزـُ ادلكلََّف، وال تربأُ ذمَُّتُو لو حدِّ

ٌر )زلدَّد( ، وىو ما غًن  مثُل: مقداِر النَّفقِة الواجبِة على زلُدوًدا، أو مقدارا عٌنَّ الشَّارُِع لو حدِّا َل يمقدَّ
الزَّوِج لزوجِتو، التَّعاُوف على الربّْ والتَّقوى، اإلحساِف إىل النَّاِس، فإنُو ليس ذلذِه الواجباِت تقديراٌت شرعيٌَّة، 

ا يعوُد تقديرُىا إىل الظَّرِؼ وإدراِؾ ادلكلَِّف، أو إىل الُعرِؼ أو قضاِء القاضي .  وإمنَّ



 تعيينِو بذاِتِو أو عدم تعييِنِو، قسماِن:ـ باعتباِر 3

مثُل:  غًن أف يكوف لو فيو اختياٌر آخر. واجٌب معٌنٌَّ، وىو ما حتتَّم على ادلكلَِّف أف يوقَعو بعيِنو من -1
ـُ وليس مثََّة ب َ عليو الصّْيا ديٌل صياـِ شهِر رمضاَف، فإفَّ ادلكلََّف ليس سليػَّرًا بٌن الصّْياـِ والِفطر، بْل تعٌنَّ

 عنو ما كانْت لو قدرٌَة عليو.

، وىو ما حتتَّم على ادلكلَِّف أف يوِقعو، لكْن باختياِر موسٍَّع بٌن أصناٍؼ من  -2 واجٌب غًُن معٌنَّ
ا واجبٌة، لكنَّها تتحقَُّق بواحٍد من ثالثِة  األفعاِؿ يتحقَُّق الواجُب بفعِل أحِدَىا .مثُل: كفَّارِة اليمٌِن، فإَّنَّ

ـُ عشرِة مساكٌَن، أو ِكسوتُػُهْم، أو عتُق رقبٍة، أيَّ ذلَك فعلَت أسقَط عنَك الوجوَب، فهَو أشياَء: إط عا
ٍ يف أحِدَىا.  غًُن معٌنَّ

 

 ـ باعتباِر الُمطالِب بِو، قسمان:4

 واجٌب عيينّّ، أو: )فرُض عٌٍن( ، وىو ما توجَّو فيو الطَّلُب الَّالزـُ إىل كلّْ مكلٍَّف، فال ُيسقُط قياـُ  -1
. البعِض بو ادلؤاخَذَة عن الباقٌَن.  مثُل: الصَّلواِت اخلمِس، وحجّْ البيِت، وصلِة األرحاـِ

ـَ  -2 واجٌب ِكفاِئيّّ، أو )فرُض ِكفايٍَة( ، وىو ما طلَب الشَّارُِع حصوَلو من مجاعِة ادلكلَّفٌَن، ِِبيُث لْو قا
اهلِل، واألمُر بادلعروِؼ والنَّهِي عن ادلنَكِر، وحتصيِل  مثُل: اجلهاِد يف سبيلِ  بعُضُهم برِئْت ِذمَُّة سائرِِىْم.

يِن، والنَّفِس، وادلاِؿ، والِعرِض، والعقِل، كالتَّفرُِّغ للُعلوـِ ادلتخصَّْصِة  األسباِب حلفِظ الضَّروراِت اخلمِس: الدّْ
 يف الشَّريَعِة واحلياِة، وإدارِة شؤوِف احُلكِم والقضاِء والسّْياَسِة.

النَّاِس على التَّفريِط ِّٔذا الواجِب اجِتماٌع على اإلمِث، وال تربأُ ِذشَلُُهْم حَّتَّ يوجَد فيِهْم من ُُيقُّْق  واجتَماعُ 
 الكفايََة لسائِِر ادلسلمٌَن بتحصيِل ذلَك الواِجِب.

 


