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 انع يفدلفا. يف اللغة: ىو اسم فاعل من منع، ومعناه كل ما مينع سواه ويكوف حائالً دونو    
 (.1اإلعطاء)ضد  وادلنعاحلائل بني الشيئني،  :اللغة
احلكم، وال وجوده عدـ أما يف االصطالح فهو: الوصف الظاىر ادلنضبط، الذي يلـز من     
 (.2لذاتو()عدمو  عدمو وجود احلكم والمن يلـز 

 )ما يلـز من وجوده العدـ، وال يلـز من عدمو وجود وال عدـ(مبعىن: 
السبب أو من وجوده عدـ  فيلـزلشارع حائالً دوف حتقق السبب أو احلكم، )ما جعلو اأو ىو: 

 (.3)عدمو( احلكم، وال يلـز من عدمو وجود أحدمها وال
 أقسامه:

 :انع للككمادلػ 1
وادلعىن: أف يقع فعل من ادلكلف يستوجب حكما شرعيا بأف وجد يف ذلك الفعل حتقق 

 )مانعا( دوف تنفيذ ذلك احلكم. األسباب ادلوجبة لذلك احلكم، فوضعت الشريعة
: )ال يقتل والد بولده( ]حديث صكيح لغريه[، فهذا مانع -صلى اهلل عليو وسلم  -مثالو: قولو 

عند مجهور العلماء من إقامة القصاص على الوالد إذا قتل ابنو عمدا، فمع استيفاء الوالد لشروط 
ادلالكية بثبوت القصاص من  و قاؿالقصاص فقد جعلت الشريعة أبوتو مانعة من القصاص.

 األصل يف القبل العمد.
 انع لسبب:ادلػ 2

وادلعىن: أف تكوف الشريعة قررت حكما تكليفيا بناء على وجود سبب اقتضى وجوده وجود ذلك 
 احلكم، لكن عرض دوف إعماؿ ذلك السبب )مانع( أسقط السبب واحلكم.

لكنػو مجػع ذلػك ادلػاؿ لػدين عليػو، ملك نصاب الزكاة وحاؿ احلوؿ عليو عنده،  رجلمثالو: 
فظاىر األمر وجوب تنفيذ حكم إخراج الزكاة لوجود السبب ادلقتضي لذلك وىو ملك النصػاب، 

صػلى  -لكن عرض لذلك السػبب مػانع مػن االعتبػار فألغػاه، وىػو )الػدين(، فقػد صػح عػن النػ  
جعل يف أصػناؼ الزكػاة واهلل عز وجل .أنو قاؿ: ) ال صدقة إال عن ظهر غىن(  -اهلل عليو وسلم 

، فاسػتقاـ أف ال هػػب عليػو الزكػاة وإف وجػػد سػبب الوجػوب وىػػو  الغػارمني، وصػاحب الػػدين غػاـر
 بلوغ النصاب، ألنو إمنا جيمع ألجل الدين.

 

 

                                                           

 (336(، خمتار الصكاح: الرازي، ص)343/ 8( انظر: لساف العرب: ابن منظور، )1)
 (.6(إرشاد الفكوؿ: الشوكاين، ص)2)
 (63(الوجيز يف أصوؿ الفقو: د. عبد الكرمي زيداف، ص)3)
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فػنف مرجعػو إج جعػل اسػتيفاء الشػروط الوضعي، احلكػم بالصػكة أو الػبطالف، ومما يلكق باحلكم 
 سبباً لصكة ما شرطت لو، وعدـ استيفائها سبباً لبطالنو.الشرعية 

فػػػػػػنذا قػػػػػػاـ ادلكلػػػػػػف بعمػػػػػػل مطلػػػػػػوب  كالصػػػػػػالة  أو  بشػػػػػػرط  كالطهػػػػػػارة أو بسػػػػػػبب  كػػػػػػالعقود 
واسػػػتكمل أركانػػػو وشػػػروطو حكػػػم الشػػػارع بصػػػكتو، وإذا  ، والتصػػػرفات مػػػن بيػػػع أو زواج و ومهػػػا

 (.1نقصو شيء منهما حكم الشارع ببطالنو)
ترتبت عليو آثاره الشرعية، من: براءة الذمػة وسػقوط ادلطالبػة يف العبػادات، ونفػاذ  ما :الصكيح -

العقػػد يف العقػػود والتصػػرفات فػػال يطالػػب ادلكلػػف بنيقػػاع نفػػر العبػػادة مػػرة أخػػر  مػػا دامػػت قػػد 
حققػػت وصػػف الصػػكة، كمػػا أف عقػػد البيػػع مػػثال حػػوؿ ملكيػػة ادلبيػػع مػػن البػػائع إج ادلشػػ ي بغػػري 

 قد قد حقق وصف الصكة.ريبة ما كاف الع

مػػا ال ت تػػب عليػػو الثػػار الشػػرعية، فػػال تػػىأ الذمػػة دلػػن صػػلى بغػػري طهػػور خمتػػارا، وال  :الباطػػل -
 يصح طالؽ من أكره على الطالؽ، لوجود مانع من صكة ىذا التصرؼ.

 :فزق بين الباطل والفاسدال

واحلنفيػػػة  سػػػد(.العلمػػػاء علػػػى عػػػدـ التفريػػػق بػػػني وصػػػف الشػػػيء بأنػػػو )باطػػػل( أو )فا مجهػػور
وافقوىم على عدـ التفريق بني الوصفني يف العبادات، لكن خالفوىم يف ادلعامالت ففرقوا بينهما، 

 فقالوا:

ػ الباطل: ما رجع اخللل فيو إج أركاف العقد، مثل: )بيع اجملنوف( فنف الشػارع ألغػى اعتبػار 1
 اطل غري نافذ.عقوده وتصرفاتو، وأىلية العاقد من أركاف صكة البيع، فالبيع ب

ػ الفاسد: ما رجع اخللل فيو إج أوصاؼ العقد ال إج أركانو، مثل: )النكػاح بغػري شػهود( 2
إذ الشػػهود فيػػو مػػن أوصػػاؼ العقػػد ال مػػن أركانػػو، فالعقػػد فاسػػد لكػػن ت تػػب عليػػو آثػػار شػػرعية، 

 هبما. فيجب للمرأة ادلهر إذا دخل هبا، كما هب عليها العدة، ويلكق الولد

 مهور أظهر يف عدـ التفريق.وؿ اجلوق

 

 

 

 

                                                           

 (.349(أصوؿ التشريع اإلسالمي: على حسب اهلل، ص)1)
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 :تعزيفهما 

لغة: اإلرادة ادلؤكػدة، ومنػو قولػو تعػاج: ق ولقػد عهػدنا إج آدـ مػن قبػل فنسػي و   العزيمة
 يف فعل ما أمر بو. امؤكد ا[ أي: قصد115جند لو عزما { ]طو: 

العزميػة ىػي: )مػا شػرع مػن إذاً ف.  (1)احلكم الثابت مػن غػري خمالفػة دليػل شػرعي()وشرعا: 
األحكػػاـ الكليػػة ابتػػداًء، لتكػػوف قانونػػاً عامػػاً لكػػل ادلكلفػػني يف مجيػػع األحػػواؿ، كالصػػالة، والزكػػاة، 

 (.2وسائر الشعائر اإلسالمية الكلية()

مثاذلا: الصالة يف أوقاهتا ىي األصل، فهي العزمية، وإمتاـ الصالة ىو األصل ، فهو العزميػة، 
 صل، فهي العزمية.وحرمة ادليتة ىي األ

 الزخصة: 

وأمػػا  لغػػة: عبػػارة عػػن السػػهولة واليسػػر يقػػاؿ رخػػر السػػعر إذا كثػػرت السػػلع وتيسػػر شػػراؤىا.
 (.3الرخصة بفتح اخلاء فهو الشخر الخذ هبا)

ويف االصطالح: فقد عرفها بعض األصوليني بأهنا: )احلكم الثابت على خالؼ الدليل 
( ا اهلل تعاج بناء على أعذار العباد، رعاية حلاجتهم، مع أو ىي: )األحكاـ اليت شرعه (.4لعذر(

(  .(5بقاء السبب ادلوجب للككم األصلي(

مثاذلػػػػا: مجػػػػع الصػػػػالتني للعػػػػذر كالسػػػػفر وادلطػػػػر، وقصػػػػر الصػػػػالة للمسػػػػافر، وإباحػػػػة ادليتػػػػة 
 للمضطر، أحكاـ خارجة عن األصل الذي ىو العزمية، وادلؤثر فيها العذر.

وعليػو فالرخصػة باقيػة  يفية، والرخصة اخلروج عن األصل بعػذر.لفالعزمية أصل األحكاـ التك
 ببقاء العذر، متفية بانتفائو.

 

                                                           

وضة الناظر وجنة ادلناظر: ابن قدامة ومعو شرح نزىة اخلاطر العاطر للشيخ عبد القادر بػن مصػطفى ابػن بػدراف الرومػي ( ر 1)
 (1/171مث الدمشقي، )

 (.276(، أصوؿ الفقو اإلسالمي: د. بدراف أبو العينني،      ص)1/300( ادلوافقات: الشاط ، )2)
 (.2/304القاموس احمليط: الفريوز آبادي،          )(، 7/40( انظر: لساف العرب: ابن منظور، )3)
 (.1/63(، نادلستصفى: الغزايل، )1/113( اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ: المدي، )4)
(، وراجػػع التعريػػػف مبعنػػاه يف اإلحكػػػاـ يف أصػػوؿ األحكػػػاـ: المػػػدي، 1/110( أصػػوؿ الفقػػػو اإلسػػالمي: د. الزحيلػػػي، )5)

(1/113.) 
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 أسباب الزخص: 

 األسباب اليت ترجع إليها مجيع الرخر الشرعية سبعة، إليكها

ػ ضعف اخللق، سبب إلسػقاط التكليػف عػن الصػ  واجملنػوف، وافيػف التكليػف يف حػق 1
 نساء فلم هب عليهن مجعة وال مجاعة وال جهاد.ال

ػػػػ ادلػػػرض، سػػػبب للفطػػػر يف رمضػػػاف، والصػػػالة مػػػن قعػػػود أو اضػػػطجاع، وتنػػػاوؿ ادلمنػػػوع 2
 للعالج إف فقد سواه.

ػػػ السػػفر، سػػبب للفطػػر يف رمضػػاف، وقصػػر الصػػالة الرباعيػػة، وسػػقوط اجلمعػػة، والزيػػادة يف 3
 مدة ادلسح على اخلفني.

اط اإلمث وادلؤاخػػذة األخرويػػة، وصػػكة الصػػـو دلػػن أكػػل أو شػػرب ػػػ النسػػياف، سػػبب إلسػػق4
 وىو كذلك.

ػػػػ اجلهػػػل، سػػػبب إلسػػػقاط ادلؤاخػػػذة إذا   يقػػػع بتقصػػػري يف الػػػتعلم، كمػػػا يكػػػوف سػػػببا لػػػرد 5
السلعة بعد شرائها لعيب جهلو ادلش ي وقت التبايع، كما يكوف سببا للعػذر يف خطػن االجتهػاد، 

 .ألف اجملتهد بىن على ظن العلم

 ػ اإلكراه، سبب إلباحة الوقوع يف احملظورات دفعا لألذ  الذي ال حيتمل.6

ػ عمـو البلو ، وىػو يف األمػر الػذي يعسػر االنفكػاؾ عنػو، كالنجاسػة الػيت يشػق االحػ از 7
 عنها، كمن بو سلر بوؿ، واحتماؿ يسري الغنب يف البيوع، و و ذلك.

 :أنىاع الزخص 

 الثة:الرخر الشرعية تعود إج أنواع ث

 ػ إباحة احملـر لعذر الضرورة، وإليو ترجع قاعدة: )الضرورات تبيح احملظورات(.1

مثاذلػػا: الػػتلفل بكلمػػة الكفػػر عنػػد اإلكػػراه، كمػػا قػػاؿ تعػػاج: ق إال مػػن أكػػره وقلبػػو مطمػػئن 
[، وأكػػل ادليتػػة والػػدـ وحلػػم اخلنزيػػر وشػػرب اخلمػػر للمضػػطر، كمػػا قػػاؿ 116باإلميػػاف { ]النكػػل: 

 .173ن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليو {البقرة: تعاج: ق فم

: )وإذا أمػرتكم بػأمر فػأتوا منػو -صػلى اهلل عليػو وسػلم  -ػ إباحة ترؾ الواجب، وفيو قولو 2
 ما استطعتم( ]متفق عليو[.
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مثاذلا: ترؾ القياـ يف الصالة للعاجز مع فرضو، فعن عمراف بن حصني رضػي اهلل عنػو قػاؿ:  
سألت الن  صلى اهلل عليو وسلم  عن الصالة؟ فقاؿ: )) صل قائمػا، فػنف   كانت يب بواسري، ف

 تستطع فقاعدا، فنف   تستطع فعلى جنب(( ]أخرجو البخاري[.

 ػ تصكيح بعض العقود مع اختالؿ ما تصكبو رفعا للكرج وتيسريا على الناس.3

معدـو لير موجودا  مثاذلا: اإلذف يف بيع السلم أو عقد االستصناع، مع أف كال منهما بيع
)من أسلف يف شػيء ففػي   :صلى اهلل عليو وسلم وقت التعاقد، نعم ذلك بشروط، كما قاؿ الن 

( ]متفق عليو[. ، على أجل معلـو ، ووزف معلـو  كيل معلـو

 :درجات ألاخذ بالزخص 

 األخذ بالرخر الشرعية يتفاوت حكمو إباحة وندبا ووجوبا، فهو على أربع درجات:

 .ني األخذ بالرخصة وتركهاػ التخيري ب1

مثالو: الفطر للمسافر عند استواء حالو بالصـو والفطر، فنف لو أف يفطر أو يصـو مػن غػري 
أأصػـو يف السػفر؟ وكػاف   -صلى اهلل عليػو وسػلم  -بأس، كما قاؿ محزة بن عمرو األسلمي للن  

، فقاؿ: ))إف شئت فصم، وإف شئت فأفطر(( ]متفق عليو[.  كثري الصـو

 يل األخذ بالرخصة.ضفػ ت2

العمػػل النبػػوي علػػى األخػػذ هبػػا يف مجيػػع  مثالػػو: قصػػر الصػػالة يف السػػفر، فنهنػػا رخصػػة جػػر 
أمت صػػالة قػػط يف السػػفر، وىػػذه  -صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  -  يصػػح أف النػػ   إنػػو األسػػفار، حػػى

ر الصػالة ىذا على مذىب مجهور العلماء يف أف قصػو  يل األخذ بالرخصة.ضادلداومة دالة على تف
 يف السفر سنة، خالفا دلن ذىب إج وجوهبا.

 .ػ تفضيل ال ؾ للرخصة3

مثاذلػػػا: احتمػػػاؿ األذ  يف اهلل دلػػػن أكػػػره علػػػى أف يقػػػوؿ كلمػػػة الكفػػػر بلسػػػانو، فػػػنف أراد أف 
يأخذ برخصة اهلل لو فلو ذلك، وإف صى واحتمل ولو بلغ األمر إج قتلػو فػذلك أفضػل، وقػد كػاف 

 كثري من أتباعهم.ىذا حاؿ ادلرسلني و 

 ػ وجوب األخذ بالرخصة.4

مثالػو: أكػل ادلضػطر للميتػة دفعػا للهلكػة عػن نفسػػو، فػنف حتػرمي ادليتػة إمنػا كػاف لضػررىا علػػى 
الػػنفر، فكػػني كانػػت سػػببا للكيػػاة أبيكػػت، واذلػػالؾ أعظػػم الضػػرر بػػالنفر، فيػػدفع الضػػرر األكػػى 

أنفسػػػػػكم إف اهلل كػػػػػاف بكػػػػػم رحيمػػػػػا { بارتكػػػػػاب الضػػػػػرر األدت، قػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػاج: ق وال تقتلػػػػػوا 
 .[.29]النساء: 


