
 

 حماضراث مادة املدخل لدراست الشريعت

 اإلسالميت  للدراستني الصباحيت واملسائيت

 د. تيسري ألركابي             

 ) المحاضرة األولى (

 الترحٌب بالطلبة الجدد . : أوال

الشرٌعة اإلسالمٌة بالنسبة للدراسٌن للدراسة القانونٌة  أهمٌةتسلٌط الضوء على  : ثانٌا

 . لتشرٌع أساسًواعتبارها مصدر 

هللا المتعلق بأفعال المكلفٌن على ثالثا : التعرٌف بالحكم الشرعً عند األصولٌٌن وهو خطاب 

الوضع ومن ثم شرح مفردات هذا التعرٌف مفصال وثم تناول  أوالتخٌٌر  أووجه االقتضاء 

 والحكم الوضعً حسب المخطط أدناه . ألتكلٌفًالحكم الشرعً وهما الحكم  أقسام

 

 الحكم الشرعً  :

 ألتكلٌفً:الحكم  -1

**************** 

 االٌجاب 

  الندب 

  الحرام 

 المكروه 

  االباحة  

 

 الحكم الوضعً : -2

***************** 

 السبب 

   الشرط 

 المانع 



 

 

  وأنواعه: ألتكلٌفًالحكم 

 

 ـــألتكلٌفً:ــ الحكم الشرعً 

عن  االمتناعهو خطاب هللا المتعلق بأفعال المتكلف من حٌث طلب القٌم بالفعل أو طلب 

 الفعل , أو من حٌث تخٌٌره بٌن الفعل والترك .

 

  ألتكلٌفًأنواع الحكم الشرعً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 // اإلٌجاب :ـالنوع األول 

 

الشارع إلى المكلف بفعل على وجه الحكم واإللزام بحٌث ٌثاب وهو طلب موجه من 

على فعله عند هللا وٌستحق على تركه العقاب , الن امتناعه عنه دون عذر ٌشكل 

جرٌمة سلبٌة وذلك كإٌجاب أقامة الصالة وإٌتاء الزكاة الثابتٌن بقوله تعالى ))وأقٌموا 

  (1)الصالة وآتو الزكاة ((

 

واإللزام ٌسمى  ألحتموبغٌره من اآلٌات القرآنٌة األخرى والفعل المطلوب على وجه 

وانشغال ذمة اإلنسان بأداء الفعل الواجب علٌه ٌسمى )) وجوبا (( وٌقابله ))واجبا(( 

 االلتزام فً القانون الوضعً .

 

 أقسام الواجب:ــ ٌنقسم الواجب إلى أقسام مختلفة باالعتبارات اآلتٌة:

 

 باعتبار وقت األداء : مطلق ومفٌد .أــ 

******************************** 

الواجب المطلق عن التوقٌت :ــ هو الذي لم ٌعٌن الشارع وقتا ألدائه مثل كفارة ــ 1

 الٌمٌن , والوفاء بالنذر الواجب .

 

حكمه :ـ أنه ٌكفً أداؤه فً أي وقت خالل فترة العمر لكن من المفضل اإلسراع فً 

 ئه. أدا

 

ــ الواجب المؤقت :ــ هو ما طلب الشارع فعله فً الوقت المحدد له كإقامة الصالة 2

والقٌام بهذا الواجب فً وقته أداء وقبله باطل وبعده قضاء , وتكراره فً نفس الوقت 

وٌقابل ذلك من القانون دوام الموظف ألداء الواجب الذي كلف به فً دوائر إعادة 

واجب مؤقت وتكلٌفه دون تحدٌد الوقت  أضافًٌفه بعمل الدولة واجب مؤقت وتكل

 بعمل أضافً دون تحدٌد الوقت واجب مطلق .

 

 



 

 

 ب ــ باعتبار المقدار المطلوب : ــ محدد وغٌر محدد.

******************************************** 

الضرٌبة ــ الواجب المحدد :ــ هو الذي حدد مقداره كالزكاة فً الشرٌعة , وٌقابلها 1

 فً القانون . 

 

 ال تبرأ ذمته ما لم ٌقم بذاته . حكمه :ــ

 

ــ الواجب الكفائً :ــ هو ما طلب من المجموع وتسقط المسؤولٌة بفعل بعضهم 2

كتعلم المهن والحرف . وكوظٌفة القضاء واإلفتاء  والتعلٌم واألمر بالمعروف والنهً 

 عن المنكر .

 

 البعض بقدر الكفاٌة برئت ذمة الكل . حكمه: ــ إذا قام به

 

 النوع الثانً // الندب:ــ

 

وهو طلب الشارع الفعل على وجه األفضلٌة  واألولوٌة بحٌث ٌثاب فاعله وال ٌعاقب 

تاركه .كتسجٌل الدٌن المؤجل الثابت بقوله تعالى)) إذا تداٌنتم بدٌن إلى أجل مسمى 

 فاكتبوه (( .

 جمهور العلماء وقال الظاهرٌة : أنه للوجوب.فهذا األمر للندب عند 

 والفعل المطلوب ــ على وجه األولوٌة ٌسمى مندوبا ومستحبا.وسنة .

 

 

 النوع الثالث// التحرٌم :ــ

 

وهو طلب الشارع ترك فعل على وجه الحتم واإللزام بحٌث ٌثاب تاركه وٌعاقب فاعله 

 المنهً عنه بقوله تعالى :ـــوٌالم , ألن فعله ٌكون جرٌمة اٌجابٌة كالقتل 

 )) وال تقتلوا النفس ألتً حرم هللا إال بالحق ((. وكالزنا المنهً عنه بقوله تعالى : 

 )) وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبٌال ((.

  والفعل المنهً عنه ٌسمى محرما وحراما.

 

 أنواع الحرام :

************* 

الشارع بتحرٌمه ابتداء , ألنه قبٌح لذاته كالزنا ما حكم  الحرام لذاته :ــــ 1

 والسرقة والغضب والنهب والسلب والقتل .

 



 

 

ــ حرام لغٌره :ــ أي لكونه مقترنا بوصف غٌر مشروع ولكن ذاته مباح كالبٌع 2

فان البٌع مشروع ومباح لذاته ولكنه ٌنهى عنه إذا أقترن بزٌادة ربوٌة دون  ألربوي

 عله باطال عند بعض الفقهاء وفاسدا عند البعض كالحنفٌة مقابل فصفة الزٌادة تج

 

 

 النوع الرابع// الكراهة :ــ 

 

 

 ترك شئ على وجه األفضلٌة واألولوٌة بحٌث الٌعاقب فاعله .وهً طلب الشارع 

والفعل المطلوب تركه ٌسمى ))مكروها(( مثل كثرة الكالم والسؤال واالستفسار عن 

شؤون الغٌر وأحوال األشٌاء دون مبرر قال تعالى : )) ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تسألوا 

 عن أشٌاء إن تبد لكم تسؤكم (( .

 

 النوع الرابع// اإلباحة: ــ

 

وتركه بحٌث الٌعاقب ال على فعله وال على  وهً تخٌٌر الشارع األنسان بٌن فعل الشئ

تركه والفعل المخٌر فٌه ٌسمى ))مباحا(( وٌستدل على أالباح بالنص على نفً الحرج 

أو نفً الجناح أو التصرٌح بالحل كما فً قوله تعالى : )) الٌوم أحل لكم الطٌبات 

 وطعام الذٌن أوتو الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم (( .


