
 أقسام الرخصة : تنقسم الرخصة من حيث الحكم إلى أقسام هي :
بة كأكل الميتةة لممطة ر و وبةرل ال مةر لمةن لةقم  م قمة  القسم األول : رخصة واج

 وخشي عمى نفس  الهالك و والتيمم لممريض .
صدقة    :القسم الثاني : رخصة مندوبة كقصر الصالة الرباعية لممسافر ؛ لقول  

 واإل راد في صالة الظهر في بدة الحر . تصدق هللا  ها عميكم فاقبموا صدقت  
وهةو :  يةا الر ةل عمةى راون الن ةل  قةدر  -رخصةة مباحةة كالارا ةا القسم الثالةث : 

واإلجةارة وهةةي تمميةم المنةةافا  اةوت و والةةتمفل  كممةة ال فةةر  -كيمة  مةةن التمةر خرصةةا  
 لمن أكره عمى ذلم و ل ن لو امتنا عن ذلم وصبر ل ان آخذ  الازيمة وهو أفطل .

ان لممسةافر الةذال ي  شة  القسم الرا ةا : رخصةة خةالأل األولةى و كاإلف ةار فةي رمطة
عمي  الصيام وي يتطرر    و وقمنا ذلم و لقولة  تاةالى : و وأن تصةوموا خيةرم ل ةم   و 

 وكذلم المسح عمى ال فين .
 القسم ال امس : رخصة مكروهة كالسفر لمترخق فقط .

 * الفرق  ين الحكم الت ميفي والحكم الوضاي :
إخبةةار والعةةالم جامةة  الشةةار  عالمةةة  األول : إن ال  ةةال فةةي الحكةةم الوضةةاي خ ةةال

عمى حكم  و وربط في   ين أمرين  حيث  كون أحةدهما بةبل لرخةر و أو بةر ا  لة  و 
أو ماناا  من  . أما ال  ال في الحكم الت ميفي : فإن  خ ةال  مةل الفاةل و أو  مةل 
 الترك و أو الت يير  ينهما و فيكون خ ال الت ميف هةو  مةل أدام مةا تقةرر  األبةبال

 والشروط .
 الثاني : أن الحكم الت ميفي  شترط في  قدرة المكمف عمى فال الشيم المكمف    .

أما الحكم الوضاي فال  شترط في  ذلم : فقد  كةون مقةدورا  لممكمةف كالسةرقة و وصةي  
الاقةةود الشةةرعية ونحوهةةا و وقةةد  كةةون ليةةر مقةةدور لممكمةةف كةةدلوك الشةةمس الةةذال هةةو 

 ن الحول الذال هو برط لوجول الزكاة .ببل لوجول الصالة و وحوي
الثالث : أن الحكم الت ميفي يتامة   ال سةل والمبابةرة لمفاةل مةن الشة ق نفسة  و فةإن 

 عمل بيئا  يواف  أمر الشار  يؤجر عمي  والذا عمل بيئا  م الفا  ألمر هللا فإن   أثم .
د ةةة عمةةى   ةةالأل الحكةةم الوضةةاي فقةةد  ااقةةل أب اصةةا   فاةةل ليةةرهم و ولهةةذا وجبةة  ال

 الااقمة .



الرا ةةا : أنةة   شةةترط فةةي الحكةةم الت ميفةةي أن  كةةون مامومةةا  لممكمةةف و وأن  امةةم أن هةةذا 
الت ميةةف  ةة  صةةادر مةةن هللا تاةةالى .   ةةالأل الحكةةم الوضةةاي فةةال  شةةترط فيةة  ذلةةم و 
ولةةةذلم يةةةرا اإلنسةةةان  ةةةدون عممةةة  و وتحةةةل المةةةرأة  اقةةةد أ يهةةةا عميهةةةا و وتحةةةرم   ةةةالق 

نةةة  ي تامةةةم و ويطةةةمن النةةةا م و والنابةةةي و والسةةةاهي مةةةا أتمفةةةوه والن زوجهةةةا لهةةةا والن كا
 كانوا ي  اممون .

ال امس : أن الحكم الت ميفي ي يتام  إي  فال المكممف الذال توافرت في  بروط 
الت ميف وهو : البموغ و والاقل و والفهم .   الأل الحكم الوضاي فإن  يتام  

الزكاة وجب  في أموال الصبي والمجنون و  المكمف ولير المكمف و لذلم تجد 
 ويطمن النا م والنابي والغافل والسكران ونحوهم ما يتمفون .


