
 المانع والصحة والبطالن والعزيمة والرخصة الحكم الوضعيمن اقسام  : تاسعةالالمحاضرة 

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

 ــــــــــــــــــــــــ

 وىَو أف حتوَؿ بني الشَّخصنِي وبنَي الشَّيِء فتجعَل بينهما )مانًعا( . لُغًة: من )ادلنع( ادلانع 

ـَ.  ىو قسماف:و  واصطالًحا: ما رتَّب الشَّرُع على وجوِدِه العَد

وادلعىن: أف يقَع فعٌل من ادلكلَّف يستوجُب ُحكًما شرعيِّا بأف ُوجَد يف ذلَك الفعِل  ػ مانٌع للُحكِم:1
 لذلَك احُلكِم، فوضَعت الشَّريَعُة )مانًعا( دوَف تنفيِذ ذلك احُلْكم. حتقُُّق األسباِب ادلوِجبةِ 

: ))ال يُقتُل والٌد بوَلِدِه(( ، فهذا )مانٌع( عند مجهوِر العلماِء من -صلى اهلل عليو وسلم  -مثالُو: قولُو 
ِقصاِص فقْد جعلِت الشَّريَعُة إقامِة الِقصاص على الوالِد إذا قتَل ابَنو عمًدا، فمَع استيفاِء الوالِد لُشروِط ال

 أبوَّتو مانعًة من القصاِص.

 ػ مانٌع لسبب:2

وادلعىن: أف تكوَف الشَّريعُة قرَّرت حكًما تكليفيِّا بناًء على وجوِد سبٍب اقتضى وجوُدُه وجوَد ذلك احُلكِم، 
 لكْن عرَض ُدوف إعماِؿ ذلك السَّبِب )مانٌِع( أسقَط السَّبَب واحُلكَم.

مكلٌَّف ملَك نصاَب الزَّكاِة وحاَؿ احلوُؿ عليِو عنَدُه، لكنَّو مجع ذلَك ادلاَؿ لديٍن عليِو، فظاىُر األمِر مثالُُو: 
وجوُب تنفيذ حكِم إخراِج الزَّكاِة لوجوِد السَّبِب ادلقتضي لذلَك وىو ملُك النّْصاِب، لكْن عرض لذلَك 

أنو  -صلى اهلل عليو وسلم  -ن( ، فقد صحَّ عن النَّيب السَّبِب )مانٌع( من االعتباِر فألغاُه، وىَو )الدَّي
يِن  قاؿ: ))ال صَدقة إالَّ عن ظهِر ِغىًن(( ، واهلل عزَّ وجلَّ جعل يف أصناِؼ الزَّكاِة الغارمنَي، وصاحُب الدَّ

ـَ أف ال جتَب عليِو الزَّكاُة وإف ُوجَد سبُب الوجوِب وىو بلوُغ النّْصاِب، ألنُو إّنَّ  ا مجمُع ألجِل غارـٌ، فاستقا
يِن.  الدَّ

 

 



 الصحة والبطالن

أفعاؿ ادلكلَّفني إذا استوفْت شروَطها وانتفْت موانُِعها ووقعْت على أسبأَّا فقد حكَم  "ادلقصود ّٔما:
ا )باطلٌة( . ا )صحيحٌة( ، وإذا اختلَّ ذلك أو بعُضُو فقد حكمَ  الشَّرُع بأَّنَّ  الشَّرُع بأَّنَّ

بْت عليو آثارُُه الشَّرعيُة، من: براءِة الذّْمِة وُسقوِط ادلطالبِة يف العباداِت، ونفاِذ العقِد و )الصَّحيُح( ما ترتَّ 
يف العُقوِد والتَّصرُّفاِت فالَ يُطالُب ادلكلَُّف بإيقاِع نفِس العبادِة مرًَّة أخرى ما داَمْت قْد حقَّقْت وصَف 

َة ادلبيِع من البائِع إىل ادلشرتي بغرِي ريَبٍة ما كاَف العقُد قْد الصّْحَِّة، كما أفَّ عقَد البيِع مثالً حوَّؿ ِملكيَّ 
 حقََّق وصَف الصّْحَّة.

مُة دلن صلَّى بغرِي طُهوٍر خمتارًا، وال يصحُّ طالُؽ و )الباِطُل( ما ال ترتتَُّب عليِو اآلثاُر الشَّرعيَّة، فال تربأُ الذّْ
 ِة ىذا التَّصرُِّؼ.من أُكرَِه على الطَّالِؽ، لوجوِد مانع من صحَّ 

 ال فرَؽ بني الباطل والفاسد:

 مجهورُالعلماء على عدـِ التَّفريق بني وصِف الشَّيِء بأنو )باطٌل( أو )فاسٌد( .

واحلنفيَُّة وافقوىم على عدـِ التَّفريِق بني الوصفنِي يف العباداِت، لكن خالُفوىم يف ادلعامالِت ففرَّقوا 
 بينهما، فقالوا:

ما رجَع اخللُل فيو إىل أركاِف العقِد، مثل: )بيع آّنوِف( فإفَّ الشَّارَع ألغى اعتباَر عُقوِدِه  ػ الباطُل:1
ِة البيِع، فالبيُع باطٌل غرُي ناِفٍذ.  وتصرُّفاتِو، وأىليَُّة العاِقِد من أركاِف صحَّ

)النّْكاح بغرِي ُشهوٍد( إذ الشُّهوُد فيو  ػ الفاسُد: ما رجَع اخللُل فيو إىل أوصاِؼ العقِد ال إىل أركانِِو، مثل:2
من أوصاِؼ العقِد ال مْن أركانِِو، فالعقُد فاسٌد لكن ترتتَُّب عليو آثاٌر شرعيٌَّة، فيجُب للمرأِة ادلهُر إذا 

 دخل ّٔا، كما جتُب عليها العدَُّة، ويُلحُق الولُدَّٔما.

 العزيمة والرخصة 

 "تعريفهما:

ـَ ِمْن قَػْبُل فَػَنِسَي وَلَْ َنَِْد َلوُ  العزميُة لَغًة: اإلراَدةُ   ادلؤكَّدة، ومنو قولو تعاىل: }َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإىَل َآَد



 [ أْي: قصُد مؤكٌَّد يف فعِل ما أُِمَر بو.115َعْزًما{ ]طو: 

 وشرًعا: اسٌم دلا ىَو األصُل يف ادلشروعاِت غرُي متعلٍّْق بالعوارِض.

ـُ الصَّالِة ىو األصُل فيها، فهو العزميُة، وحرَمُة مثاذلَا: الصَّالُة يف أوقاتَ  ا ىي األصُل، فهي العزميُة، وإدتا
 ادليتِة ىي األصل، فهي العزمية.

 والرُّخصُة لغًة: الُيسُر والسُّهوَلُة.

 وشرًعا: اسٌم ِلما ُشرَع متعلًّْقا بالعوارِض خارًجا يف وصِفِو عن أصلِو بالُعْذِر.

ـٌ خارَجٌة عن األصِل الَّذي ىو العزميَُة،  مثاذُلا: ، أحكا قصُر الصَّالِة للمسافِر، وإباَحُة ادليتِة للُمضَطرّْ
 وادلؤثػُّْر فيها الُعْذُر.

 فالعزميَُة أصُل األحكاـِ التَّكيفيَّة، والرُّخَصُة اخلُروُج عن األصِل بُِعذٍر.

 تفائِِو.وعليو فالرُّخصُة باقيٌة ببقاِء الُعذِر، متفيٌة بان

 أسباب الرخص:

 األسباُب الَّيت ترجُع إليها مجيُع الرُّخِص الشَّرعيَِّة سبعٌة، إليَكَها

ػ ضعُف اخللِق، سبٌب إلسقاِط التَّكليِف عن الصَّيبّْ وآّنوِف، وختفيِف التَّكليِف يف حقّْ النّْساِء فلم 1
 جتْب عليهنَّ مُجُعٌة وال مجاعٌة وال جهاٌد.

للفطِر يف رمضاَف، والصَّالِة من قُعوٍد أِو اضِطجاٍع، وتناوِؿ ادلمُنوِع للعالِج إف فقَد  ػ ادلرُض، سببٌ 2
 ِسواُه.

ِة ادلسِح على 3 ػ السَّفُر، سبٌب للفطِر يف رمضاَف، وقصِر الصَّالِة الرُّباعيَِّة، وُسقوِط اجُلُمعِة، والزّْياَدِة يف ُمدَّ
 اخلُفَّنِي.

 اإلمِث وادلؤاَخذِة األخَرويَِّة، وصحَِّة الصَّوـِ دلن أَكَل أو شِرَب وىَو كذلَك. ػ النّْسياُف، سبٌب إلسقاطِ 4



ؤاخَذِة إذا َل يقْع بتْقصرٍي يف التَّعلُّم، كما يكوُف سبًبا لَردّْ السّْلعِة بعَد ِشرائَِها 5
ُ
ػ اجلهُل، سبٌب إلسقاِط ادل

ًبا للُعْذِر يف َخطإ االجتهاِد، ألفَّ آّتِهَد بىن على ظنّْ لعيٍب جِهَلُو ادلشرِتي وقَت التَّبايُِع، كما يكوُف سب
 العلِم.

 ػ اإلكراُه، سبٌب إلباحِة الُوقوِع يف احملظُوراِت َدفْػًعا لألَذى الَّذي ال ُُيَتَمُل.6

رتاُز عنَها، كمْن بِو ػ ُعُموـُ البْلَوى، وىَو يف األْمِر الَِّذي يَػْعُسُر االنِفَكاُؾ عنُو، كالنَّجاسِة الَّيت يشقُّ االح7
 سلُس بْوٍؿ، واحتماِؿ يسرِي الَغْْبِ يف البُػُيوع، وحنَو ذلَك.

 أنواُع الرُّخص:

 الرُّخُص الشَّرعيَُّة تعوُد إىل أنواٍع ثالثٍة:

 ػ إباَحُة احملرَـّ لُعذِر الضَّرورِة، وإليو ترجُع قاعَدُة: )الضَُّروراُت تُبيُح احملظُوراِت( .1

ميَاِف{ مثاذلَا: التَّ  لفُُّظ بكلمِة الُكفِر عنَد اإلكراِه، كما قاؿ تعاىل: }ِإالَّ َمْن أُْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنّّ بِاإْلِ
، كما قاؿ تعاىل: }َفَمِن اْضطُرَّ 116]النحل:  [ ، وأكُل ادليتِة والدَّـِ وحلِم اخلنزيِر وُشرِب اخلمِر للُمضطرّْ

َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفاَل إِ  ، وقاؿ: }َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرَّـَ َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُرِْرُُتْ 173مْثَ َعَلْيِو{ ]البقرة: َغيػْ
 [ .119إِلَْيِو{ ]األنعاـ: 

: ))وإذا أمْرُتُكم بأمٍر فَْأتُوا منُو ما اسَتطعُتْم(( -صلى اهلل عليو وسلم  -ػ إباَحُة ترِؾ الواجِب، وفيِو قولو 2
ترُؾ القياـِ يف الصَّالِة للعاجِز مع فْرِضِو، فعْن عمراَف بِن ُحصنٍي رضي اهلل عنو قاؿ: َكاَنْت يب  مثاذلا:، 

عن الصَّالِة؟ فقاؿ: ))صلّْ قائًما، فإف َل تستِطْع  -صلى اهلل عليو وسلم  -بواسرُي، فسألُت النَّيبَّ 
للمسافِر وادلريِض، قاؿ تعاىل: }َوَمْن َكاَف والِفطُر يف رمضاَف  فقاعًدا، فإْف َل تستِطْع فعلى جنٍب(( .

ٌة ِمْن أَيَّاـٍ ُأَخَر{ ]البقرة:   [ .185َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

 وتيسريًا على النَّاِس. ػ تصحيُح بعِض الُعقوِد مع اختالِؿ ما تصحُّبو رفًعا للحرجِ 3

االسِتصناِع، مع أفَّ كالِّ منهما بيع معدوـٍ ليَس  مثاذلا: اإلذُف يف بيِع السَّلِم )أو: السَّلف( ، أو عقدِ 
: ))مْن أسلَف يف -صلى اهلل عليو وسلم  -موجوًدا وقَت التَّعاُقِد، نعْم ذلك بُشروٍط، كما قاؿ النَّيبُّ 

. )) ، على أجٍل معلوـٍ ، ووزٍف معلوـٍ  شيٍء ففي كيٍل معلوـٍ



 

 درجات األخذ بالرخص:

 يتفاَوُت حكُمُو إباَحًة ونَدبًا ووجوبًا، فهو على أربِع درجاٍت: األخُذ بالرُّخِص الشَّرعيَّةِ 

 ػ التخيرُي بني األخِذ بالرُّخصِة وتركَها.1

مثالُو: الفطُر للمسافِر عند استواِء حالِو بالصَّوـِ والفطِر، فإفَّ لو أف يُفطَر أو يصوـَ من غرِي بأٍس، كما 
، فقاَؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ محزَُة بُن عمرٍو األسلميُّ للنَّيبّْ  أَأُصوـُ يف السَّفِر؟ وكاف كثرَي الصَّوـِ

 ))إف شئَت فُصْم، وإْف شئَت فأفِطْر((.

 ػ تفصيُل األخِذ بالرُّخصِة.2

ا ُرخصٌة جرىالعمُل النَّبويُّ على األخِذ ّٔا يف مجيِع األسفاِر، حَّتَّ أنوُ   مثالُو: قصُر الصَّالِة يف السَّفِر، فإَّنَّ
داومُة داَلٌة على تفصيل  -صلى اهلل عليو وسلم  -َل يصحَّ أفَّ النَّيبَّ 

ُ
أُتَّ صالًة قطُّ يف السَّفِر، وىذه ادل

خالفًا دلن ذىَب  األخذ بالرُّخصِة.ىذا على مذىِب مجهوِر العلماِء يف أفَّ قصَر الصَّالِة يف السَّفِر ُسنٌَّة،
 إىل وجؤَّا.

ؾ للرُّخصةِ 3  .ػ تفضيل الرتَّ

مثاذلَا: احتماُؿ األذى يف اهلل دلن أُكرَه على أف يقوَؿ كلَمَة الُكفِر بلسانِِو، فإْف أراَد أف يأخَذ بُرخصِة اهلل 
رسلنَي وكثرٍي 

ُ
لُو فلُو ذلَك، وإف صرَب َواحتمَل ولو بلَغ األمُر إىل قتِلِو فذلَك أفضُل، وقد َكاَف ىذا حاَؿ ادل

 من أتباعهْم.

 وجوُب األخِذ بالرُّخصِة. ػ4

ا كاف لضررَىا على النَّفِس، فحنَي   ضطرّْ للميتِة دفًعا للهلَكِة عن نفسِو، فإفَّ حترمي ادليتِة إّنَّ
ُ
مثالُو: أكُل ادل

 كانْت سبًبا للحياِة أُبيحْت، واذلالُؾ أعظُم الضَّرِر بالنَّفِس، فُيدفُع الضَّرُر األكرُب بارتكاِب الضَّرِر األدََن،
 [ 29قاؿ اهلل تعاىل: }َواَل تَػْقتُػُلوا أَنْػُفَسُكْم ِإفَّ اللََّو َكاَف ِبُكْم َرِحيًما{ ]النساء: 

 



 ىل يُمنُع األخذ بالرُّخص؟

أنو قاَؿ: ))إفَّ اهلل ُيبُّ أف تُؤَتى ُرخَصُو، كما يكرُه أف تُؤَتى  -صلى اهلل عليو وسلم  -صحَّ عن النَّيبّْ 
ُد وغريُُه[ ، فما أحبَُّو اهلل تعاىل ال يصحُّ أف يقاَؿ: ىو ممُنوٌع منَع كرَاَىٍة وال منَع معصيُتُو(( ]أخرجُو أمح

 حترمٍي.

ْـّ من يفعُل ذلَك، فليَس كالُمُهم يف  أمَّا ما يُروى عن بعِض السَّلِف والعَلماِء من كرَاىِة تتبُِّع الرُّخِص وَذ
ا الرُّخُص الَّيِت يستفيُدىا النَّاُس من خالِؼ الُفقهاِء، فهذا  ُرخِص اهلل ورسولِو ممَّا جاءْت بِِو الشَّريعُة، إّنَّ

العاَلُ حرَّـَ كذا وىذا رخَّص فيو، فذَـّ العلماُء من يبحُث عن تلَك الرُّخص ويعمُل ّٔا أو ُيشيُعَها بني 
فآّتِهُد قْد يُقوُؿ الرَّأَي يف  النَّاِس َذمِّا شديًدا، ألَّنَا تصرُي بفاعِل ذلَك إىل استحالِؿ ما حرَـّ اهلل ورسولُو،

، ال بقصٍد منُو بْل باجتهاِدِه ظنِّا منُو أنَُّو -صلى اهلل عليو وسلم  -الشَّيِء خيالُف حكَم اهلل ورسولِِو 
 .الصَّواُب، فمن عَمَد إىل ُرخَصِة ىذا العاَِل أو ذاَؾ ممَّا أخطَأوا فيِو فتتبػََّعُو فقِد اجتَمَع فيو الشَّرُّ كلُّوُ 

 

 فرع:

( مسمَّياٌت شرعيٌَّة ثالثٌَة ىي أوَصاٌؼ للعباَدِة باعتباِر الوقِت الَّذي تُػَؤدَّى  ممَّا يتَّصُل بػ )احُلكِم الَوْضِعيّْ
 فيِو، وىي:

ِ ذلا شرًعا.1  ػ اأَلَداُء: وىَو إيقاُع العباَدِة يف وقِتَها ادلعنيَّ

 وىَو إيقاُع العباَدِة خارَج وقِتَها الَِّذي عيػََّنُو الشَّارُع. ػ القضاُء:2

وجديٌر بالتَّنبيِو عليو ىُهَنا أفَّ القضاَء َل يرِْد يف نصوِص الشَّرِع إالَّ يف إيقاِع العباَدِة بعَد ُخروِج وقتَها بُعْذٍر  
روِج الوقِت بدوِف ُعْذٍر فلْم يرِْد فيِو القضاُء، كالنَّوـِ عن الصَّالِة، أو الصَّوـِ للحائِض أو النُّفَساء، أمَّا خُ 

 ِِبالِؼ الَّذي عليِو كثرٌي من الُفقهاِء.

ويُؤكُّْد ذلَك مسأَلٌة أثاَرَىا األُصوليُّوَف، ىَي: ىِل القضاُء يكوُف باألمِر األوَِّؿ الَّذي كاف بِو األداء، أو 
مٍر جديٍد، وىذا ُىو الصَّواُب، فإفَّ العباَدَة ادلعلَّقَة بوقٍت ُيتاُج إىل أمٍر جديٍد؟ مجُهوُرُىْم أنُو ُيتاُج إىل أ

َده ذلا، فإذا أخلَّ  ا مقُصوُد الشَّارِع أف تقَع يف الوقِت الَِّذي حدَّ  إّنَّ



يو صلى اهلل عل -ادلكلَُّف بذلَك فأدَّاَىا خارَج وقتَها بدوِف ُعذٍر فلْم يقْع فعُلُو ذلَا كَما أُمَر، وقْد قاؿ النَّيبُّ 
: ))من عمَل عماًل ليَس عليِو أمرُنا فُهَو َردّّ(( ، وىذا ِبالِؼ ادلعُذوِر، فهَو إمَّا أف تكوَف الشَّريَعُة -وسلم 

أسقطْت عنُو القضاَء فلْم تأُمْرُه بِو، كما يف قضاِء الصَّالِة للحائِض، وإمَّا أف تكوَف أََمَرْتُو بِو بأمٍر جديٍد،  
سي، وقضاِء الصَّوـِ للحائِض والنُّفساِء وادلريِض وادلساِفِر، وقضاِء احلجّْ عمَّْن عجَز عنُو كصاَلِة النَّائِم والنَّا

 يف حياتِِو.

ًدا،  ويتفرَُّع عن ىذا مسألٌة مشهورٌَة، وىي قضاُء الصَّالِة والصَّوـِ وحنوِِهَا دلن ترَؾ أَداَء ذلَك يف وقِتِو متعمّْ
َا سبيُلُو التَّوبَُة النَّصوُح وأف يُكِثَر من التََّطوُِّع.فَهَذا ليَس لُو ُرخَصٌة يف القضاِء،   إّنَّ

 ػ اإلعاَدُة: وىي إيقاُع العباَدِة يف وقِتَها بعَد تَقدُّـِ إيقاِعَها على خلٍل يف اإلجزاِء، كإنقاِص رُكٍن.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


